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བསལེ་ཅེན་ར་ེནང་འདྲེེན་བྱས་པ་ཙམ་ལེ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་

ཞིིག་མིན། སྐད་ཡིག་ཅེིག་གི་གསོན་ཤུགས་ནི་སྐད་ཡིག་དེའི་སྤྱིོད་

སོྒོ་བཞིི་སྟེ། ངག་ཐོག་གི་བཤོད་ཉིན་གཉིིས་དང་། ཡིག་ཐོག་གི་འབྲེི་

ཀོློག་གཉིིས་ཀྱིི་སྟེང་ནས་མངོན་གྱིི་ཡོད། སྤྱིི་ཚེོགས་ཤོིག་ན་རང་གི་

སྐད་ཡིག་ཐོག་ཀོློག་མཁོན་མང་པོ་ཡོད་པ་དེས་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྐད་

ཡིག་དེའི་གསོན་ཉིམས་ཤོིག་མངོན་ཐུབ། དེ་ལྟ་བུའི་ཀོློག་མཁོན་ནི་

ཤོེས་ཡོན་ཅེན་གྱི་ིསྡེ་ེགཅེིག་པོས་མ་ིཆོོག་པར། སྐད་ཡིག་ད་ེབེད་སོྤྱིད་

པའི་སྤྱིི་ཚེོགས་དེའི་ཁོོངས་སུ་ཀོློག་མཁོན་གྱིི་གྲངས་འབོར་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་ཡོད་དགོས། ད་ེལྟར་ཡོང་བ་ལེ་སྤྱི་ིཚེོགས་དེའ་ིཀོློག་པ་པོའ་ིམོས་

ཁོམས་དང་མཐུན་པའ་ིརང་སྐད་དུ་བརྩམས་པ་དང་གཞིན་སྐད་ནས་

བསྒྱུར་བའ་ིབཀློག་བྱ་སྣ་ཚེོགས་ཤོིག་ཡོད་དགོས། ད་ེན་ིསྐད་ཡིག་ད་ེལེ་

གསོན་ཤུགས་སྦྱིིན་པའི་ནུས་པ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིིག་ཡིན་པར་མ་

ཟད། སྤྱིི་ཚེོགས་ཡོངས་ཀྱིི་ཤོེས་ཚེད་མཐོར་འདེགས་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་

མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིན། རྒྱུ་མཚེན་འདི་ལྟ་བུ་བརྟེན་ནས་

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་ལེས་གཞིི་འདིའི་དམིགས་ཡུལེ་ནི། ཤོེས་

ཡོན་ཅེན་གྱི་ིསྡེ་ེཚེན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིའདོད་མོས་ལྟར་རང་ག་ིསྐད་ཡིག་

གི་ནང་ན་མེད་པའི་ཤོེས་ཡོན་ཞིིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིིག་གམ། ཡང་ན་

རོྩམ་སྟངས་ཤོིག་ཚུར་ལེེན་རྒྱུ་ཙམ་གྱིི་དམིགས་ཡུལེ་རྙིིང་པ་ཞིིག་མ་

ཡིན་པར། སྐད་ཡིག་ཅེིག་གི་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པའི་མཐུན་རྐྱེེན་དུ་



iv

ཆདེ་བརྗོོད།

འགྱུར་རྒྱུའི་བཀློག་བྱའི་ཚེོགས་ཤོིག་སྟེ། དེ་ཡང་ཀོློག་པ་པོ་ཕལེ་པའི་

མོས་ཁོམས་དང་མཐུན་ཡང་བརྗེོད་བྱ་ཐ་ཤོལེ་དང་ངན་སླེོབ་ཅེན་མ་

ཡིན་པ། གྲགས་རོྩམ་ཡིན་ཀྱིང་ཀོློག་མཁོན་མང་པོས་ཀོློག་བདེ་ཞིིང་

གོ་ཐུབ་པའ་ིབཀློག་བྱའ་ིཚེོགས་ཤོིག་རང་རེའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ལེ་མཁོོ་སོྤྲོད་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད།

ཀོློག་མཁོན་ཉུང་བའ་ིགྲགས་རོྩམ་གྱི་ིཡིག་བསྒྱུར་ན་ིཡིག་བསྒྱུར་

གྱིི་བྱ་བ་ལེམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའི་དཔེ་མཚེོན་ཞིིག་ཡིན། གནས་ཚུལེ་

འདི་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཆོེད། ཡིག་སྒྱུར་གྱིི་ལེས་གཞིི་འདིར་དང་

པོ་བསྒྱུར་བྱ་འདེམས་དུས་ནས་གྲགས་རོྩམ་ཡིན་མིན་ལེ་བལྟ་བ་ཙམ་

མ་ཡིན་པར་ཚེོང་རའ་ིབྲེིན་ཚེད་དང་། སྐད་ཡིག་གཞིན་པ་ཅེ་ིཙམ་ལེ་

བསྒྱུར་ཡོད་པ་སོགས་ལེ་ཞིིབ་བཤོེར་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད། གྲགས་རོྩམ་ཡིན་

ཀྱིང་ཚེོང་རར་རྒྱུགས་ཆུང་བ་རྣམས་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ིགྲས་སུ་འདེམས་ཀྱི་ི

མེད་ལེ། ཕྱི་ིརྒྱལེ་གྱི་ིཚེོང་རར་རྒྱུགས་ཆོ་ེནའང་བོད་པའ་ིཀོློག་ཁོམས་

དང་མཐུན་པའི་ངེས་པ་མེད། རང་རེའི་ཀོློག་པ་པོ་མང་ཆོེ་བའི་མོས་

ཁོམས་ཤོེས་ཆོེད། ང་ཚེོས་དྲེ་ཐོག་དཔེ་དེབ་གླེེང་མོལེ་གྱིི་གནས་ཚུལེ་

དང་། དཔེ་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེེལེ་གྱིི་གནས་ཚུལེ་མང་པོ་རྒྱུས་ལོེན་

བྱས་པར་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་ཤོེས་ཚེད་འདྲེ་མིན་གྱི་ིཀོློག་པ་པོ་དང་གླེེང་

མོལེ་གྱི་ིལེམ་ནས་རྒྱུས་ལོེན་བྱེད་བཞིིན་ཡོད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

”ཀྱི་ིབོད་འགྱུར་རྣམས་རིམ་བཞིིན་སྤེེལེ་བ་དང་། དེའ་ིཀོློག་གྲངས་ལེ་

བལྟས་ནས་ཀྱིང་ང་ཚེོའི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་མོས་ཁོམས་ཇེེ་གསལེ་དུ་འགོྲ་

རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པའི་འགྱུར་རྣམས་ཀོློག་པ་པོའ་ིམོས་ཁོམས་དང་

ཇེ་ེམཐུན་དུ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡོད།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

v

མ་རོྩམ་གྱི་ིབོྲེ་བ་ཤོོར་ཚེབས་ཆུང་བའ་ིའགྱུར་ཚེོགས་ཤོིག་སྤེེལེ་རྒྱུ་

དེ་ང་ཚེོའི་ལེས་གཞིི་འདིའི་དམིགས་ཡུལེ་ཞིིག་ཡིན། ད་ཕན་གྱིི་བོད་

ཀྱིི་ཡིག་སྒྱུར་ནི་དབྱིན་སྐད་ནས་བསྒྱུར་བ་རེ་ཤོས་མ་གཏོོགས། བོད་

འགྱུར་མང་ཆོེ་བ་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡིན། རྒྱ་སྐད་ཀྱིི་བརྩམས་

ཆོོས་རྒྱ་ཡིག་ནས་ལོེས་བསྒྱུར། སྐད་རིགས་གཞིན་པའ་ིབརྩམས་ཆོོས་

ཀྱིང་ཕལེ་ཆོ་ེབ་རྒྱ་ཡིག་ནས་ཡང་འགྱུར་གྱི་ིཚུལེ་དུ་བསྒྱུར་བཞིིན་ཡོད་

པ་རེད། སྤྱིིར་བཏོང་མ་བསྒྱུར་བ་ལེས་བསྒྱུར་བ་ལེེགས་ཚེོགས་ཆོེ་བ་

སྨོོས་མེད་ཡིན་ཀྱིང་། རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོོས་ཤོིག་ལེ་མཚེོན་ན། 

སྤྱིིར་བཏོང་འགྱུར་ཐེངས་དང་པོའ་ིསྐབས་ནས་མ་རོྩམ་གྱི་ིབོྲེ་བ་གང་

འཚེམས་ཤོིག་ཤོོར་འགྲོ་བ་དང་། འགྱུར་ཐེངས་གཉིིས་པའ་ིསྐབས་སུ་

མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་སྔོར་ལེས་ཀྱིང་མང་བ་ཤོོར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་ཕལེ་ཆོེར་

ཚེོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོས་མ་རོྩམ་གྱི་ིབོྲེ་བ་ཤོོར་ཚེབས་ཇེ་ེ

ཆུང་དུ་གཏོོང་ཆོེད། དབྱིན་སྐད་ཀྱིིས་གཙོས་པའི་མ་རོྩམ་གྱིི་སྐད་

ཡིག་རང་ནས་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་ཚེོགས་ཤོིག་སྤེེལེ་འདོད་

པ་ཡིན། འོན་ཀྱིང་ད་ཕན་བོད་པ་རྣམས་ལེ་འདྲེིས་ཆོ་ེབའ་ིསྐད་ཡིག་

ན་ིརྒྱ་དཀར་ནག་གཉིིས་ཀྱི་ིསྐད་དང་དབྱིན་སྐད་གསུམ་གཙ་ོབོ་ཡིན། 

ད་ལྟ་ང་ཚེོའ་ིལེས་གཞི་ིའདིའ་ིནང་དུ་གཙ་ོབོ་སྐད་ཡིག་ད་ེགསུམ་པོའ་ི

བརྩམས་ཆོོས་ཡིག་སྒྱུར་བྱ་བཞིིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སྐད་ཡིག་

གཞིན་ལེས་ཀྱིང་སྒྱུར་མཁོན་ལེས་གཞིི་འདིར་མཉིམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་

ར་ེབའང་ཡོད།

མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་ཤོོར་ཚེབས་ཆུང་བའི་འགྱུར་ཚེོགས་ཤོིག་སྤེེལེ་

རྒྱུའ་ིཆོེད། ང་ཚེོས་དང་པོ་ལོེ་ཙཱ་བ་འདེམས་དུས་ནས་དེའ་ིསྐད་གཉིིས་



vi

ཆདེ་བརྗོོད།

ཀྱི་ིབྱང་ཚེད་དང་། ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ིཉིམས་མོྱོང་བཅེས་ལེ་རྒྱུས་ལོེན་ཞིིབ་

ཕྲ་བྱས་པར་མ་ཟད། བསྒྱུར་བྱ་གང་ཡིན་ལེས་ཤོོག་གྲངས་ཇེ་ིཙམ་དཔ་ེ

མཚེོན་དུ་བསྒྱུར་བཅུག་སྟེ། མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་བོད་སྐད་

དུ་ཇེི་བཞིིན་འདྲེེན་ཐུབ་མིན་ལེ་བལྟས་ཏོེ་བསྒྱུར་མཁོན་འདེམས་ཀྱིི་

ཡོད། དེ་ཙམ་གྱིིས་ད་དུང་འགྱུར་གང་ཞིིག་ལེས་གཞིི་འདིའི་ནང་དུ་

ཚུད་མིན་ཐག་མི་ཆོོད་པར་འགག་སོྒོ་ཐ་མ་ཞིིག་བརྒལེ་དགོས། དེ་

ནི་སྐད་ཡིག་གཉིིས་ལེ་ནང་བྱན་ཆུད་པ་ཞིིག་གིས་བསྒྱུར་ཟིན་པའི་

འགྱུར་མ་དེར་མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བའི་དྲེངས་ཚེད་གཅེིག་

པུར་རོྟག་ཞིིབ་བྱས་ཏོེ། མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བའི་དྲེངས་ཚེད་

ངེས་ཅེན་ཞིིག་ལེ་མ་སླེེབས་བར་དུ་སྒྱུར་མཁོན་ལེ་འགྱུར་བཅོེས་ཀྱིི་

ར་ེསྐུལེ་ཞུ་ཡ་ིཡོད།

འགྱུར་གང་ཞིིག་མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་མ་ཤོོར་བའི་

སྟེང་ནས། བོད་སྐད་དུ་གོ་བདེ་བ་དང་། བརོྗེད་བདེ་བ་ཞིིག་ཡོང་རྒྱུ་

ན་ིཡིག་སྒྱུར་གྱི་ིལེས་གཞི་ིཚེང་མའ་ིདམིགས་ཡུལེ་ཡིན་པ་ལྟར་ང་ཚེའོ་ི

དམིགས་ཡུལེ་ཡང་ཡིན། ད་ེལྟར་ཡོང་བ་ལེ་ང་ཚེོས་གོང་དུ་བཤོད་པའ་ི

མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་དྲེངས་ཚེད་ངེས་ཅེན་ཞིིག་ལེ་སླེེབས་

ན་གཞིི་ནས་རོྩམ་སྒྲིིག་གི་ལེས་རིམ་གཉིིས་པ་སྟེ། བོད་སྐད་ཀྱིི་ཚེིག་

སོྦྱིར་ལེ་མཁོས་པ་ཞིིག་གིས་མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་ལེ་འགྱུར་

བ་ཅེི་ཡང་མི་གཏོོང་བའི་སོྒོ་ནས། ཚེིག་སོྦྱིར་དང་དག་ཆོ་ལེ་ཞུ་དག་

གིས་བོད་མི་ཀོློག་པ་པོ་ཕལེ་བ་རྣམས་ལེ་དམིགས་ནས་ཀོློག་བདེ་བ་

དང་གོ་བད་ེརུ་གཏོོང་ག་ིཡོད།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

vii

ཡིག་སྒྱུར་ལེས་གཞིི་མང་པོ་ལེ་ཐུན་མོང་གི་དཀའ་ངལེ་ཞིིག་

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

གཅེིག་གྱུར་མ་ིཡོང་བ་ད་ེཡིན། དེང་སང་དབྱིན་བོད་ཤོན་སྦྱིར་གྱི་ིཚེིག་

མཛིོད་དུ་མ་ཞིིག་ཡོད་ཀྱིང་། ད་ེདག་ཐ་སྙད་གསར་འཕེལེ་གྱི་ིརྗེེས་མ་ི

ཟིན་པ་དང་། གཅེིག་གྱུར་མ་ིཡོང་བའ་ིདཀའ་ངལེ་ངང་གནས་བཞིིན་

ཡོད། “འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིལེས་འཆོར་འད་ིཡང་དཀའ་ངལེ་ད་ེ

ལེས་གཡོལེ་ཐབས་མེད། ལེས་གཞིི་འདིས་ཐ་སྙད་གསར་པ་གཅེིག་

གྱུར་བྱེད་མི་ཐུབ་ནའང་ཐ་སྙད་གསར་པ་ཇེེ་ཕྱུག་ཏུ་གཏོོང་ངེས་པ་

དང་། དེ་དག་ལེས་ཐ་སྙད་གང་མང་ཞིིག་མ་འོངས་པར་གཅེིག་གྱུར་

གྱི་ིཐ་སྙད་གྲས་སུ་འགྲོ་བའ་ིཡིད་ཆོེས་ཀྱིང་ཡོད། ལེས་གཞི་ིའདིའ་ིདོ་

དམ་ཚེོགས་ཆུང་གིས་ལེས་གཞིི་འདིའི་ཆོེད་དུ་དབྱིན་སྐད་ཀྱིི་ས་

མིང་། མི་མིང་། དམིགས་བསལེ་སྒྲི་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐ་སྙད་

སོགས་གཅེིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་ལེ་སྒྲི་འབེབས་བྱེད་སྟངས་ཤོིག་གཏོན་

འབེབས་བྱས་འདུག །འདིས་ལེས་གཞི་ིའདིའ་ིཁོོངས་སུ་ད་ཕན་བསྒྱུར་

ཚེར་བ་དང་མ་འོངས་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིབརྩམས་ཆོོས་ཚེང་མ་སྟ།ེ དེབ་

གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་དུ་ས་མིང་མི་མིང་དང་། དམིགས་

བསལེ་སྒྲི་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཡོངས་རོྫོགས་

གཅེིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་འདིས། བོད་ཕྱིི་ནང་གཉིིས་ཀའི་དབྱིན་

སྐད་ཀྱིིས་གཙོས་པའི་ཕྱིི་སྐད་ཀྱིི་ས་མིང་མི་མིང་སྒྲི་འབེབས་བྱེད་

སྟངས་གཅེིག་གྱུར་ཡོང་བ་ལེ་ཞིབས་འདེགས་ངེས་ཅེན་ཞིིག་འགྲུབ་

རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡོད།



viii

ཆདེ་བརྗོོད།

“འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིསྒྱུར་མཁོན་གྱི་ིགྲས་སུ་ཤོེས་ཡོན་དང་

ཉིམས་མོྱོང་གིས་ཕྱུག་པའ་ིལོེ་ན་དྲུག་ཅུ་བརྒལེ་བའ་ིཡིག་སྒྱུར་བ་ཡོད་

ལེ། དེང་སང་གི་སྐད་ཡིག་སྣ་མང་སོྦྱིང་བའི་མཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་སུམ་

ཚེོགས་པོའ་ིའོག་ནས་འཚེར་ལོེངས་བྱུང་བའི་ལོེ་ན་ཉིི་ཤུ་དང་སུམ་

ཅུར་སོན་པའི་གཞོིན་སྐྱེས་ཀྱིང་ཡོད། ད་དུང་བོད་ནང་གི་ཡིག་སྒྱུར་

བ་ཡོད་ལེ། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་སོགས་ཕྱིིའི་རྒྱལེ་ཁོབ་ནས་ཀྱིང་ཡོད། 

བུད་མེད་ཡོད་ལེ་སྐྱེས་པ་ཡང་ཡོད། ཡིག་སྒྱུར་གྱིི་ལེས་གཞིི་ཅེིག་ལེ་

ཡིག་སྒྱུར་བ་ལོེ་ཚེད་དང་། རྒྱལེ་ཁོོངས་། ཕོ་མོ་སྣ་འཛིོམས་བྱུང་བ་

འདི་འདྲེ་ད་ཕན་བྱུང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཁོོ་བོས་ཡིག་སྒྱུར་གྱིི་ལེས་

གཞི་ིའདིའ་ིནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཡིག་སྒྱུར་བ་གང་མང་ཞུགས་ནས། 

ཡིག་སྒྱུར་གྱིི་ལེས་གཞིི་འདི་ཚེོགས་པ་བྱེ་བྲེག་པ་ཞིིག་གི་མ་ཡིན་
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བུ་མོ་རྒད་པོ་ལེོ་ ༧༠ ཅེན་ཞིིག་ལེ་བཙོངས། རྒད་པོ་དེས་མ་ར་ི ཌུ་ཕ་ེལེ་ེ
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བྱས་པའ་ིབྱུང་འཛིིན་རྙིེད། མ་ིཚེོའ་ིངག་རྒྱུན་ལེ་མ་ར་ི ཌུ་ཕ་ེལེ་ེསིས་མ་ེ

ཏོོག་གཡང་འཛིིན དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་ཆུན་པོ་ར་ེརེས་མོས་ཀྱིིས་

ལེག་ཏུ་ཐོགས། ཁོོ་མོས་མ་ེཏོོག་ག་ིཁོ་མདོག་བརྗེ་ེནས་དགའ་རོགས་བྱ་ེ

བྲེག་པ་ཞིིག་ལེ་དགོང་མོ་དེར་ཁོོ་མོ་ཁོོམ་ཡོད་མེད་དང་འགྲུལེ་པ་ཡོད་

མེད་ཀྱི་ིབརྡོ་གཏོོང་བའ་ིམཚེོན་དོན་ཡིན་ཞིེས་གླེེང་རྒྱུན་ཞིིག་འཇེགས།



xvi

འགྱུར་བྱང་།

ཨ་ཅེ་ེམ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་ཞིེས་པའ་ིགཏོམ་རྒྱུད་འདིའ་ིམ་ིསྣ་

གཙ་ོབོ་རྣམས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེདང་ཨར་མོནད་ ཌུ་ཧྥལེ། སྒྲུང་

འདི་འཆོད་པ་པོ་གསུམ་ཡིན་རུང་དོན་དངོས་སུ་རོྩམ་པ་པོ་གཏོམ་

རྒྱུད་འདིར་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་པ་སྟེ། བུ་ཨ་ལེེག་བཟན་ཌ་ ཌུ་མ་རང་ལོེ་

༡༦ ལེ་སོན་པའི་ཉིིན་ཞིིག་ཁོོ་པས་ཚེོང་ཁོང་ཞིིག་གི་མདུན་དུ་གོྱིན་

གོས་དཀར་པོ་གོན་པའི་ལྷ་མོ་འདྲེ་བའི་མཛིེས་མ་ཞིིག་མཐོང་སོང་

ཞིེས་མ་རི་ ཌུ་ཕེ་ལེེ་སི་ལེ་ཆོེས་ཐོག་མར་ཐུག་པ་བྲེིས་འདུག ཁོོ་པ་

ལོེ་ ༡༨ ལེ་སོན་དུས་རང་དང་ལོེ་མཉིམ་གྱིི་འཕོྱིན་མའི་གཙོ་མོ་མ་

རི་ ཌུ་ཕེ་ལེེ་སི་གཉིིས་ཕན་ཚུན་བརྩེ་དུང་ཆོགས་ནས་དགའ་རོགས་

སུ་གྱུར། རོྩམ་པ་པོས་མ་རི་ ཌུ་ཕེ་ལེེ་སིའི་མིང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་

ཋིི་ཨེ་ཞིེས་བཏོགས། ཁོོ་པ་རང་ཉིིད་ཨར་མོནད་ ཌུ་ཧྥལེ་གྱིི་ངོ་བོར་

བསྒྱུར། གཏོམ་རྒྱུད་འཆོད་པ་པོ་ཟུར་དུ་རོྟག་བཟོ་བྱས་ནས་སྒྲུང་ག་ིམ་ི

སྣ་རྣམས་གཏོན་ལེ་ཕབ། བུ་ཌུ་མ་དང་མ་ར་ི ཌུ་ཕ་ེལེ་ེས་ིགཉིིས་ཀྱིིས་མ་ི

ཚེེའ་ིསྐྱིད་སྡུག་མཉིམ་དུ་མོྱོང་རྒྱུའ་ིདམ་བཞིག་ཡོད་མེད་དང་། རོྩམ་པ་

པོའ་ིཨ་ཕས་སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིགྲལེ་རིམ་དང་ཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིམིང་གྲགས་ཆོེད་

དུ་རང་གི་བུ་དང་འཕོྱིན་མ་དེའི་བརྩེ་དུང་ལེ་བར་ཆོད་བཏོང་བའི་

རྒྱུད་རིམ་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་དངོས་སུ་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱིང་རོྩམ་པ་པོ་བུ་ཌུ་

མ་དང་འཕོྱིན་མ་མ་རི་ ཌུ་ཕེ་ལེེ་སི་གཉིིས་ཟླ་ཤོས་རིང་དགའ་རོགས་

སུ་གྱུར་ནས་མཉིམ་དུ་འགོྲགས་པའ་ིགོ་སྐབས་བྱུང་སྐད།

སྤྱིིར་ཨ་ཅེ་ེམ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་ཞིེས་པའ་ིགཏོམ་རྒྱུད་འད་ིཧྥ་

ཡིག་ཏུ་བརྩམས། ཧྥ་ཡིག་ག་ིམིང་བྱང་ལེ་མ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་གཅེིག་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

xvii

པུ་ལེས་མེད་ཀྱིང་དབྱིན་འགྱུར་མར་ཨ་ཅེེ་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་

ཞིེས་བསྒྱུར་ཡོད་པས་ཁོོ་བོས་ཀྱིང་དབྱིན་འགྱུར་མར་གཞི་ིབཅོེལེ་ནས་

མིང་བྱང་ད་ེལྟར་བཏོགས། བོད་འགྱུར་མ་འད་ིཧྥ་ཡིག་ནས་བོད་སྐད་

ལེ་ཐད་ཀར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཡོད་ན་ཤོིན་ཏུ་ལེེགས་མོད། ཁོོ་བོས་ཧྥ་ཡིག་

མ་ིཤོེས་པའ་ིསྟབས་ཀྱིིས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བོད་ཡིག་ལེ་བསྒྱུར། གཏོམ་

རྒྱུད་འདིའི་དབྱིན་འགྱུར་མ་རིགས་ཇེི་སྙེད་ཅེིག་ཡོད་ངེས་ཀྱིང་ཁོོ་

བོས་ལོེ་ཙཱ་བ་ལེ་ིབཟེལེ་ ཤོ་ིལེིང་གྷིར་གྱིིས་ཧྥ་སྐད་ནས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་པ་བོད་ཡིག་ལེ་བསྒྱུར་ཡོད། གུག་རྟགས་()འདིའ་ིནང་དུ་བཀོད་

པའ་ིམཆོན་འགྲེལེ་རྣམས་སྒྱུར་པ་པོས་ཁོ་སོྐང་བྱས་པ་ལེས་མ་དཔེར་

མ་ིགསལེ། གཏོམ་རྒྱུད་འདིར་འཁོོད་པའ་ིམ་ིཆོེན་སོྟབས་འབོྱར་ཅེན་

རྣམས་ལེ་སྦྱིར་པའ་ིདབྱིན་སྐད་ཀྱི་ིམཚེན་གནས་ད་ེཚེོར་བོད་ཡིག་ག་ི

སྐད་དོད་ཇེ་ིབཞིིན་མེད་ཀྱིང་ས་དབང་དང་སྡེ་ེཔ། གུང་དཔོན་དང་སྐུ་

ངོ་། སྐུ་ཞིབས་དང་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། ལྕམ་མོ་དང་སྨོན་ཆུང་མ། ཞིལེ་ཏོ་

མ་ཞིེས་གང་ནུས་ཀྱིིས་མཚེན་གནས་འཇུག་བདེ་བོ་རེ་སོྦྱིར་ཐབས་

བྱས་ཡོད། རང་ཅེག་བོད་ཀྱིི་སྐད་ལེ་ཡབ་གཞིིས་གུང་དང་ལྕང་ལེོ་

ཅེན་གུང་། གུང་ག་ག་ེམོ་ཞིེས་སྦྱིོར་སོྲིལེ་ཡོད་པ་ལེས་གུང་དཔོན་ཞིེས་

སོྦྱིར་སོྲིལེ་མེད་ཅེིང་། ཡིན་ནའང་ཁོོ་བོས་གཏོམ་རྒྱུད་འད་ིབོད་ཡིག་ལེ་

བསྒྱུར་དུས་གུང་ཞིེས་མཚེན་གནས་གཅེིག་པུ་སྦྱིར་ན་མིང་ག་ིཆོ་ཤོས་

སུ་གྱུར་ནས་གོ་དོན་གཞིན་དུ་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་སྐབས་འགར་

བརོྗེད་པ་མི་བདེ་བ་དང་གོ་བ་བདེ་བླག་ཏུ་མི་སོྟན་པའི་སོྐྱན་རྣམས་

སེལེ་པར་གུང་དཔོན་ཞིེས་དཔོན་ཡིག་ཚེིག་གོྲགས་སུ་སྦྱིར་དགོས་



xviii

འགྱུར་བྱང་།

བྱུང་བར་བཟོད་གསོལེ་ཞུ།  ཨ་ཅེེ་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་ཞིེས་

པའི་གཏོམ་རྒྱུད་འདི་བོད་ཡིག་ལེ་བསྒྱུར་དུས་གོ་དོན་རོྟགས་དཀའ་

ད་ེཙམ་མེད་ཀྱིང་རང་ག་ིཤོེས་ཚེད་དམའ་བ་དང་ཉིམས་མོྱོང་ཞིན་པའ་ི

སྟབས་ཀྱིིས་བོད་འགྱུར་མ་འདིར་ཉིེས་སོྐྱན་ཇེ་ིསྙེད་ཅེིག་མཆོིས་སྲིིད་

པས་གཟུར་གནས་མཁོས་པའ་ིསྤྱིན་སྔོར་མཐོལེ་ལོེ་བཤོགས།

གཏོམ་རྒྱུད་འདི་བོད་དུ་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་པའི་བོད་འགྱུར་མ་

གཉིིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་འདུག བོད་འགྱུར་མ་དེའི་མིང་བྱང་ལེ་“ཇེ་

ཤོིང་མེ་ཏོོག་མ་”ཞིེས་བསྒྱུར་འདུག་ཀྱིང་ཁོོ་བོས་ཨ་ཅེེ་མེ་ཏོོག་གཡང་

འཛིིན་མ་ཞིེས་བསྒྱུར་ཡོད། མ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་ཞིེས་བསྒྱུར་དོན་
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ལེེག་བཟན་ཌ་ ཌུ་མ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཕ་བུ་གཉིིས་ཀའི་མིང་གཅེིག་
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ཋིི་རྒྱལེ་ཁོབ་ཀྱིི་མ་ིརིགས་ནག་པོའ་ིབྲེན་གཡོག་ག་ིརྒྱུད་པ་གོྱིན་གོས་
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ལེ་བརྩིས་ཀྱིང་ ༡༨༣༡ ལོེར་ཕ་ཌུ་མས་རང་གི་བུ་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་

གྱིི་སོྒོ་ནས་ངོས་ལེེན་བྱས་ཏོེ་སླེོབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲེིང་ཆོེ་གསུམ་འགྲིམ་དུ་
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སིའི་མི་དཀར་སྤྱིི་ཚེོགས་སུ་རྟག་ཏུ་དབྱེ་འབྱེད་དང་མཐོང་ཆུང་གི་

བརྙིས་བཅོེས་མྱོངས། བྱིས་པའི་དུས་ཀྱིི་ཁྱོད་གསོད་མྱོངས་པའི་བག་
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༡༨༤༤ ལོེར་བུ་ཌུ་མ་སན་ བཟེར་མན་ ཨོན་ ལེ་ཡེ་ས་ ཁུལེ་གྱིི་
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མན་ ཨོན་ ལེ་ཡེ་ས་ཁུལེ་དུ་བུ་ཌུ་མ་འཕྱིོན་མ་གཞིོན་ནུ་མ་ལྟ་བས་
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མེད་ཀྱིི་བུ་དང་སྐུ་ཞིབས་ཨལེ་ཧོྥན་སེ། བུད་མེད་ཁྱོད་མཚེར་མ་དང་

བྷེག་ཌ་ཌིའ་ིསྲིས་མོ། མ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་སོགས་སྒྲུང་རོྩམ་བཅུ་དགུ་

དང་འཁྲབ་གཞུང་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ལྷ་མོའ་ིའཁྲབ་གཞུང་གཅེིག་བཅེས་

ཡོད།  ༡༨༧༤  ལོེར་བུ་ཌུ་མ་ཧྥ་རན་སིའི་གཙུག་ལེག་སླེོབ་གླེིང་གི་

ཚེོགས་མིར་བདམས། བུ་ཌུ་མའི་བརྩམས་ཆོོས་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་

མ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་ཡིན། གཏོམ་རྒྱུད་འད་ིའཁྲབ་གཞུང་དང་སྒྲུང་

དེབ་གཉིིས་ཀ་ཡིན་པར་མ་ཟད། མ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་འཛིམ་གླེིང་ག་ི

སྐད་ཡིག་ཕལེ་མོ་ཆོེར་བསྒྱུར་ཏོ་ེརྒྱལེ་ཁོབ་དང་མ་ིརིགས་སོ་སོས་རང་

ག་ིསྐད་ཡིག་ག་ིའཁྲབ་གཞུང་དང་གོླེག་བརྙིན། ལྷ་མོའ་ིའཁྲབ་གཞུང་

བཅེས་ལེ་བསྒྱུར་ནས་འཛིམ་གླེིང་ག་ིསྤྱི་ིམཐུན་བརྩམས་ཆོོས་ཤོིག་ཏུ་

གྱུར་ཡོད་ཅེེས་སྨྲས་ཀྱིང་འུར་གཏོམ་དུ་མ་ིའགྱུར། སྐབས་ཤོིག་ཧྥ་རན་

སིའི་རོྩམ་རིག་གི་འཇེིག་རྟེན་དེར་ཕ་ཌུ་མ་ལེས་ཀྱིང་བུ་ཌུ་མ་འཕྲིན་

ལེས་དར་པའ་ིབསྐལེ་བ་ཞིིག་བྱུང་སྐད།

ཧ་ཅེང་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ལེ་བུ་ཌུ་མ་ལེ་སྙན་ངག་འབྲེི་བའི་རྣམ་

དཔོྱོད་ཆུང་། ཁོོང་གིས་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་ཞིེས་པའི་གཏོམ་རྒྱུད་
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རྩོོམེ་པ་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁོོང་གི་བརྩོམེས་ཆོས་ངོ་སྤྲོོད་མེདོར་བསྡུས།

འདིའི་མ་རོྩམ་ཉིི་མ་བརྒྱད་ཀྱིི་ནང་དུ་ཚེིགས་བཅེད་དུ་བྲེིས་ཀྱིང་

དེ་ལེ་སྙན་ངག་གི་ཉིམས་དང་བོྲེ་བ།  ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་

སོྟབས་ཀྱིི་ཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་མ་ཐོན། ཚེིགས་བཅེད་དེ་དག་གཞིན་གྱིི་

སྙན་ཚེིག་ལེ་ལེད་ཟློས་བྱས་ཤོས་ཆོ་ེབས་སྙན་ངག་ག་ིགྲས་སུ་མ་ཚུད། 

ཡིན་ནའང་ཚེིགས་བཅེད་དེ་དག་གི་ནང་དུ་གཏོམ་རྒྱུད་འདིའི་བྱུང་

རིམ་དང་ནང་དོན་ཞིིབ་ཕྲ། སྒྲུང་ག་ིགནད་འགག་རྣམས་ལེེགས་པར་

འཛིིན་ཐུབ་ཡོད་པས་ཚེིགས་བཅེད་ད་ེརྣམས་ཚེིག་ལྷུག་ཏུ་བྲེིས་ནས་

དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅེིག་མ་ཟིན་པར་སྒྲུང་དེབ་འདི་གྲུབ། ཕྱིིས་སུ་སྒྲུང་

དེབ་འད་ིའཁྲབ་གཞུང་ལེ་བསྒྱུར། དེར་བརྟེན་བུ་ཌུ་མས་སྒྲུང་རོྩམ་ ༡༩ 

བྲེིས་ཀྱིང་ལེག་རྗེེས་ཆོེན་པོ་མ་ཐོན། ད་ལྟ་བུ་ཌུ་མ་ཟེར་དུས་མ་ིཚེོར་ཧྥ་

རན་སིའ་ིའཁྲབ་གཞུང་རོྩམ་པ་པོ་ཕུལེ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིན་པའ་ིབག་

ཆོགས་ལེས་མེད། དེང་སྐབས་རོྩམ་པ་པོ་འདི་བའི་བརྩམས་ཆོོས་

དཔར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིིན་པའང་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་ལེས་མ་མཆོིས། 

དེ་ལེས་ལོྡག་སྟེ་ཕ་ཌུ་མ་མཚེོན་ན་དུས་རབས་  ༡༩ བའི་ནང་དུ་

རྫོས་མདའ་ཅེན་གསུམ་དང་སྡེ་ེཔ་མོན་ཋི་ེ ཁོ་ིར་ིས་ིཋོི། ལྕགས་འབག་

གཡོགས་པའི་མི་སོགས་བརྩམས་ཆོོས་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་མང་དག་

ཅེིག་ཡོད་པ་ད་དུང་ཡང་དཔར་སྐྲུན་བྱས་ནས་འཛིམ་གླེིང་གི་སྐད་

ཡིག་མང་ཆོེ་བར་བསྒྱུར། ཁོོང་གི་བརྩམས་ཆོོས་རྣམས་གོླེག་བརྙིན་

དང་འཁྲབ་གཞུང་ལེ་བསྒྱུར་ནས་ཉིམས་པ་མེད་པའ་ིབླ་སོྲིག་ཐོབ་བོ།།
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༄༅།། ཨ་ཅེ་ེམ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་ཞིེས་པའ་ིབརྩ་ེདུང་ག་ིསྒྲུང་རྩོམ་

བོད་འགྱུར་མ་འདིར་གོྲགས་པོ་པདྨ་འབུམ་གྱིིས་ངལེ་བར་མ་འཛིེམས་

པར་ཞུ་དག་བཏོང་སྟེ་དགེ་འདོན་སོྐྱན་སེལེ་གྱིི་དགོངས་འཆོར་ལྷུག་

སོྩོལེ་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། ད་དུང་གོྲགས་པོ་

པདྨ་རོྡོ་རྗེེས་དཀའ་བ་ཁྱོད་བསད་ཀྱིིས་བོད་འགྱུར་མ་འདིར་ཞུ་དག་

དང་ཚེིག་སོྦྱིར་བདེ་རུ་བཏོང་བར་བཀའ་དྲེིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆོེ་ཞིེས་ཞུ་

དགོས་པར་མ་ཟད། མཁྱོེན་ལྡན་མ་སྲི་ིཐར་ཚེ་ེརིང་སོྒྲིལེ་མ་དང་མཁྱོེན་

ལྡན་མ་བསྟན་འཛིིན་ནོར་དབྱངས་རྣམ་གཉིིས་ཀྱིིས་དབྱིན་ཡིག་གི་

མ་དཔེའ་ིདཀའ་གནད་ཁོག་གོ་བདེར་བཀྲལེ་ཏོ་ེསྔོ་རྗེེས་སུ་རྒྱབ་སོྐྱར་

དང་རོགས་རམ་གནང་བར་སྙིང་ནས་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ། གོྲགས་པོ་

སྨོན་རམས་པ་གཡང་འབུམ་རྒྱལེ་གྱིིས་སྨོན་གཞུང་དུ་འཁོོད་པའི་

བོད་ཡིག་ག་ིམིང་ཚེིག་ཁོག་ཅེིག་རྒྱུས་སོྟན་དང་འཚེོལེ་རོགས་གནང་

བར་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ། མཐར་རྒྱལེ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་

པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལེས་རོྡོ་རྗེེ་མཆོོག་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཆོེ་བསྐྱེད་དང་

རྒྱབ་སོྐྱར་མཛིད་བཞིིན་པའི་ཕྱིི་རོྩམ་བོད་འགྱུར་མ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱུད་

ཀྱིི་ལེས་གཞིིའི་ཁོོངས་སུ་གུས་པའི་བོད་འགྱུར་སྒྲུང་རོྩམ་འདི་དཔར་

དུ་བསྐྲུན་པར་སོར་བཅུའ་ིཐལེ་མོ་སྙིང་ཁོར་སྦྱིར་ནས་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེ

ཞུ་རྒྱུ་བཅེས་རོྡོ་རྗེ་ེཚེ་ེབརྟན་གྱིིས་ ༢༠༡༦ ལོེའ་ིཕྱི་ིཟླ་ ༧ ཚེེས་ ༩ ཉིིན་
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ཨ་རིའི་རྒྱལེ་ས་ཝ་ཤོིང་ཊོིན་གྱིི་བས་མཐའི་རང་ཁྱོིམ་དུ་བྲེིས་པ་དགེ་

ལེེགས་འཕེལེ།།



 ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།



2

 ལའེུ་དང་པོ།

༄༅།། ངའ་ིསེམས་པར་མ་ིཚེོས་ཕྱི་ིརྒྱལེ་གྱི་ིསྐད་ཡིག་ཅེིག་མཐར་ཕྱིིན་

པ་ཞིིག་མ་སྦྱིངས་པར་སྐད་ཡིག་དེ་བཤོད་མི་ཤོེས་པ་ལྟར་མིའི་རང་

གཤོིས་ལེའང་བརྟག་དཔྱོད་ཚུལེ་བཞིིན་མ་བྱས་པར་མི་སྣ་ངོ་འཕོྲད་

པ་ཞིིག་རོྟག་བཟོ་བྱ་མ་ིཐུབ་སྙམ།

ང་ན་ིལོེ་ན་དང་ཤོེས་ཚེད་གཉིིས་ཀ་མ་ིསྣ་རོྟག་བཟོ་བྱེད་པའ་ིཚེད་

དེར་སླེེབས་མེད་པས་ངས་མ་ིསྣ་ཞིིག་ལེ་འགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ནས་རང་

ཉིིད་ཚེིམ་པར་བྱ།

ངས་ཀོློག་པ་པོ་རྣམས་ལེ་སྒྲུང་འད་ིབདེན་པར་བརྩ་ིབའ་ིར་ེབ་ཞུ། 

སྒྲུང་འདིའི་ནང་གི་མི་སྣ་གཙོ་མོ་མ་གཏོོགས་གཞིན་པ་ཐམས་ཅེད་

འཚེ་ོཞིིང་གཞིེས།

ངས་ནན་བརོྗེད་བྱ་དགོས་པ་ཞིིག་ལེ་སྒྲུང་འདིར་བཀོད་པའ་ིདོན་

དངོས་ཕལེ་ཆོ་ེབར་པ་ར་ིས་ིགོྲང་ཁྱོེར་དུ་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ་མཁོན་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

3

ཡོད་ཅེིང་། གལེ་སྲིིད་ངས་བདེན་པར་བརོྗེད་པ་འདིར་ཆོ་འཇོེག་

དཀའ་ན་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་ལེ་དྲེིས་ན་ངེས་གཏོན་བྱ་ཐུབ། ང་ནི་རྒྱུ་རྐྱེེན་

ཁྱོད་པར་བ་ཞིིག་གིས་སྒྲུང་འདིའི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གྱིི་བྱུང་

རིམ་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་བཤོད་ཐུབ་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་འབའ་ཞིིག་ད་ེཡིན། ཅེིའ་ིཕྱིིར་

ཞི་ེན་ང་སྒྲུང་འདིའ་ིམཐའ་མཇུག་ག་ིབྱུང་རིམ་གྱི་ིཞིིབ་ཕྲ་ཁོག་ལེ་ཆོ་

རྒྱུས་ཡོད་པའ་ིམ་ིགཅེིག་པུ་ད་ེཡང་ཡིན། ངས་ཤོེས་པའ་ིབྱུང་རིམ་གྱི་ི

ཞིིབ་ཆོ་ད་ེདག་མེད་ན་སྒྲུང་འད་ིསྙན་པོ་དང་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་མ་ིའགྲུབ།

ད་ན་ིང་ཚེ་ོབརོྗེད་བྱའ་ིཐོག་ཏུ་ཕྱིིར་བབས་ཏོ་ེང་སྒྲུང་འདིའ་ིབྱུང་

རིམ་གྱི་ིཞིིབ་ཆོ་ཁོག་ལེ་དོ་སྣང་ཇེ་ིལྟར་བྱུང་ཚུ་གླེེང་། ༡༨༤༧ ལོེའ་ིཟླ་ 

༣ ཚེེས་ ༡༢ ཉིིན་ངས་ལེ་ཧྥི་ཋིི་སྲིང་ལེམ་དུ་ཁྱོིམ་ཆོས་རྩ་ཆོེན་དང་

ཅེ་ལེག་དཀོན་རིགས་བཙོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅེེས་ཁྱོབ་བསྒྲིགས་ཀྱིི་ཤོོག་གུ་

སེར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་སྦྱིར་ཡོད་པ་མཐོང་། འད་ིན་ིམ་ིཞིིག་གོྲངས་པའ་ི

རྗེེས་སུ་ཅེ་ལེག་རྣམས་བཙོང་ག་ིཡོད་པ་ཞིིག་རེད། ཁྱོབ་བསྒྲིགས་དེར་

གཤོིན་པོ་སུ་ཡིན་མིང་བཀོད་མེད་ཀྱིང་ཅེ་ལེག་རྣམས་ཨན་ཋིན་སྲིང་

ལེམ་གྱི་ིཁོང་མིག་ཨང་ ༩ ནང་དུ་ཚེེས་ ༡༦ ག་ིཉིིན་གུང་ནས་ཕྱི་ིདོྲེའ་ི

ཆུ་ཚེོད་ ༥ བར་དུ་བཙོང་ག་ིཡོད་ཅེེས་འཁོོད།

ད་དུང་ཁྱོབ་བསྒྲིགས་དེར་ཚེེས་ ༡༣ དང་ ༡༤ གཉིིས་ལེ་ཁོང་

པ་སོྒོ་ཕྱིེས་ནས་ནང་ག་ིཅེ་ལེག་ལེ་བལྟ་རུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་བཀོད། 

ང་ནི་རྟག་ཏུ་ཅེ་ལེག་དཀོན་རིགས་ལེ་དགའ་བས་ཅེ་ལེག་དེ་དག་ཉོི་

མི་ཐུབ་ཀྱིང་བལྟ་ཙམ་བྱ་བར་གོ་སྐབས་དེ་འཆོོར་མི་ཉིན་ཞིེས་དམ་

བཅེའ་བཞིག



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

4

ཕྱི་ིཉིིན་ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་གྱི་ིཁོང་མིག་ཨང་ ༩ ནང་དུ་སོང་། 

དུས་ཚེོད་སྔོ་བོ་ཡིན་རུང་ཁོང་པའ་ིནང་དུ་མ་ིམང་པོ་ཞིིག་འདུས། མ་ི

ཚེོགས་དེའི་གྲས་སུ་བུད་མེད་འགའ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་གོས་

ཆོེན་སྤུ་མའི་མཆོོར་གོས་སྤྲོས། ཁོ་ཆོེའི་ཡུལེ་གྱིི་རའི་ཁུ་ལུའི་གཟན་

གོས་དཀྲིས། བུད་མེད་ད་ེདག་ལེ་ཕྱི་ིལོེགས་སུ་རང་རང་ག་ིབལྟ་ན་སྡུག་

པའི་ཤོིང་རྟའི་འཁོོར་ལོེ་དག་གིས་སྒུག་འདུག་ཀྱིང་ཁོོ་ཚེོས་མིག་གི་

ལོེངས་སོྤྱིད་དུ་བསྟར་པའི་གཤོིན་པོ་དེའི་རྒྱས་སོྤྲོས་ཀྱིི་ཅེ་ལེག་ལེ་ཡ་

མཚེན་དང་ཡིད་སོྨོན་ཤོོར་ནས་བལྟས།

ངས་ཁོང་པའི་ནང་གི་ཅེ་ལེག་མཐོང་དུས་བུད་མེད་དེ་དག་ཡ་

མཚེན་དོན་དང་ཡིད་སོྨོན་ཤོོར་དོན་རྣམས་ཤོེས་པར་མ་ཟད། ང་ནི་

འཕོྱིན་མ་ཞིིག་གི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་བསླེེབས་ཡོད་པའང་འཕྲལེ་དུ་

རོྟགས། སྤྱིིར་མཐོ་རིམ་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་བུད་མེད་ཚེོས་མཐོང་འདོད་ཆོེ་

བ་དང་ཤོེས་འདོད་ཆོེ་བ། མཐོ་རིམ་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་བུད་མེད་དག་གིས་

གླེེང་བར་དགའ་བ་ནི་ཉིིན་ལྟར་རང་གི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་དང་ཐྲིིག་

སྒྲི་འགྲན་ནས་འདུར་རྒྱུག་བྱེད་ཅེིང་། ཁོོ་ཚེ་ོདང་འདྲེ་བར་ཟློས་གར་

ཁོང་དང་ཌེས་ ཨ་ིཋི་ལེན་ལྷ་མོའ་ིཁོང་ག་ིསྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་ཏུ་ལྟད་

མོའ་ིརྩེད་འཇོེ་ལེ་རོལེ་པའི་གྲལེ་གནས་འཛིིན་པ། མཛིེས་སྡུག་གི་

སྒོེག་ཉིམས་བསྟན་ནས་སྟོབས་འབོྱར་ངོམ་པའ་ིཔ་ར་ིས་ིགྲོང་ཁྱོེར་གྱི་ི

བུད་མེད་དེ་དག་གི་སྒོེར་གྱིི་འཚེོ་བ་དང་དེ་དག་གི་རྒྱན་གོས། བུད་

མེད་ད་ེདག་ལེས་འཕོྲས་པའ་ིདཀོྲག་གཏོམ་གྱི་ིལེབ་གླེེང་རྣམས་ཡིན།

ང་ཡོད་སའི་ཁོང་མིག་དེའི་ཁྱོིམ་བདག་མ་གོྲངས་ཟིན་པས་ཧ་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

5

ཅེང་ཚེངས་པར་སོྤྱིད་པའ་ིབུད་མེད་དག་ཀྱིང་འདས་མོ་དེའ་ིམལེ་ཁོང་

དུ་འཛུལེ་ཕོད། འཆོི་བ་ཡིས་འདས་མོ་དེའི་གཞིང་འཚེོང་གི་སྤྱིོད་

པ་ལེས་བྱུང་བའི་ཉིེས་སོྐྱན་ཐམས་ཅེད་དག ད་དུང་བུད་མེད་དེ་ཚེོ་

དོགས་མི་བདེ་ན་ཁོོ་ཚེོ་ཅེ་ལེག་བཙོང་གི་ཡོད་པ་དེའི་བདག་པོ་སུ་

ཡིན་མ་ཤོེས་པར་ཡོང་བ་ཡིན། ཁོོ་ཚེོ་ཁྱོབ་བསྒྲིགས་ནང་དུ་བཀོད་

པའི་ཅེ་ལེག་དེ་ཚེོར་སོྔོན་ལེ་བལྟས་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་དུ་ཡོང་

བ་ཡིན་ཞིེས་ཁོག་དཀྲི་བྱས་ཆོོག ཡིན་ནའང་བུད་མེད་དེ་དག་མིང་

ངན་ལེ་མི་སྐྲག ཁོོ་ཚེོས་ངོ་མཚེར་ཆོེ་བའི་ཅེ་ལེག་དེ་དག་གི་ཁོྲད་དུ་

འཕོྱིན་མ་དེའི་མི་ཚེེའི་ཤུལེ་རྗེེས་རྣམས་འཚེོལེ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡང་མི་

ཁོོགས། བུད་མེད་ད་ེདག་གིས་འཕོྱིན་མ་དེའ་ིངན་གྲགས་རྣམས་ཐོས་

ཡོད་པ་ན་ིགོར་མ་ཆོག

ཧ་ཅེང་ཕངས་པ་ཞིིག་ལེ་འཕོྱིན་མ་དེའི་ལོྐོག་གྱུར་གྱིི་གསང་བ་

རྣམས་འཆོ་ིབདག་གིས་འཁྱོེར། དེར་བརྟེན་བུད་མེད་ད་ེདག་གིས་ཅེ་ི

ཙམ་བཙལེ་ཀྱིང་འཕྱིོན་མ་ད་ེཤོ་ིབའ་ིརྗེེས་སུ་བཀྲམ་ཡོད་པའ་ིཅེ་ལེག་

ག་ིཁོྲད་དུ་ཁོོ་མོ་འཚེ་ོགནས་སྐབས་སུ་ཅེ་ིཞིིག་བཙོངས་ཡོད་པ་གཏོན་

ནས་མ་ིརྙིེད།

ད་ལྟ་ཅེ་ིཞིིག་ལྷག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལེ་མ་ིཚེ་ོབརྣབ་སེམས་སྐྱ།ེ ཁོང་

པའི་ནང་གི་ཅེ་ལེག་དང་འཛིིན་ཆོས་རྣམས་ཧ་ལེས་པའི་སྤུས་དག་

དང་རྩ་ཆོེན་ཡིན་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སེ་ཤོིང་གི་ནང་ཆོས་དང་པ་ཏྲའི་

བརོྐོས་རིས། དཀར་ཡོལེ་གྱིི་བུམ་པ་དང་དཀར་སྡེེར། དཀར་ཡོལེ་གྱིི་
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སྐུ་བརྙིན། དར་གོས་དང་སྤུ་མ། དར་གོས་ལྷས་མའ་ིཤོམ་བུ་སོགས་མ་

ཚེང་བ་གཅེིག་ཀྱིང་མེད།

ང་ན་ིམ་ིཆོེན་སྐུ་དྲེག་ག་ིལྕམ་སྐུ་རྣམས་མདུན་གྱི་ིཁོང་མིག་ནང་

དུ་ཡ་མཚེན་གྱིི་གནས་སུ་ལྷུང་སྟེ་ཧད་ནས་བལྟས་ཡོད་པའི་རྗེེས་སུ་

འབྲེངས་ནས་སོང་། ཁོོ་ཚེོ་ཁོང་མིག་ཅེིག་གི་ནང་དུ་འཛུལེ་པ་དེའི་

རྩིག་གྱིང་ཐམས་ཅེད་ཏོ་ཟིག་གི་ཁོ་གདན་གྱིིས་བརྒྱན། ང་ཡང་ཁོང་

མིག་དེའ་ིནང་དུ་འཛུལེ་གྲབས་བྱས་དུས་བུད་མེད་ད་ེཚེ་ོངོ་ཚེ་བ་ལྟར་

འཕྲལེ་དུ་གདོང་ལེ་འཛུམ་ཕྱུང་ནས་ཁོང་མིག་དེ་ནས་ཕྱིི་ལེ་བོྲེས། 

ཁོོ་ཚེ་ོབོྲེས་པ་དེས་ང་ལེ་ཁོང་མིག་དེའ་ིནང་དུ་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་མེད་བལྟ་

འདོད་ཀྱིི་འདུན་པ་དྲེག་ཏུ་འཕེལེ། ཁོང་མིག་དེ་མཆོོར་གོས་སྤྲོས་

ས་དང་རྣམ་པ་སོྟན་ས་ཡིན་པས་ཅོེག་ཙ་ེཐོག་ཏུ་སྐག་ཚེོན་དང་ལུས་

གཏོོར་དྲེ་ིཆུ། ཤོ་གསོས་སོགས་མཁོོ་ཆོས་སྣ་ཚེོགས་ཤོིག་བཀྲམ། འདས་

མོ་དེས་ཁོང་མིག་འདིའི་ནང་དུ་མཛིེས་ཉིམས་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཡོད་

ཤོས་ཆོ།ེ

ཁོང་མིག་དེའི་གྱིང་རྩར་ཅོེག་ཙེ་རིང་ཚེད་ཁྲུ་དྲུག་དང་ཞིེང་ལེ་

ཁྲུ་གསུམ་ཅེན་ཞིིག་ཡོད་པ་དེའི་སྟེང་དུ་ཨོ་ཁོོག་དང་ཨོ་ཌིའོ་ལྟ་བུའི་

གསེར་མགར་དང་རྒྱན་བཟོ་བ་སྐད་གྲགས་ཅེན་ཚེོས་བཟོས་པའི་

གསེར་གྱིི་སྐྲ་འཛིེར་དང་སྐྲ་ཤོད། རྒྱན་ཆོ་དང་གསེར་དངུལེ་གྱིི་སོྣད་

སྡེེར། བུམ་པ་སོགས་འོད་འཚེེར་འཚེེར་དུ་བཀྲམ། རྒྱན་ཆོ་དང་སྣོད་

སྡེེར་དེ་དག་ཁོང་པ་དེའི་ནང་གི་མཛིེས་མ་འདས་མོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གི་

མཛིེས་སྡུག་དང་མཉིམ་པའི་ཁྱོད་ནོར་རྣམས་ལེེགས་བཏུས་བྱས་པ་
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ཞིིག་ལེས་སྲིང་ལེམ་དུ་ཡོ་ཆོས་ཁྲི་སོྟང་མང་པོ་བཙོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་

འདྲེ་ཞིིག་མིན། ཁོང་པ་འདིའ་ིནང་ག་ིཅེ་ལེག་ཐམས་ཅེད་གསེར་དང་

དངུལེ་མིན་པ་གཅེིག་ཀྱིང་མེད། ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ནོར་དེ་དག་དུས་

ཚེིགས་གཅེིག་ལེ་ལེེགས་བཏུས་བྱ་མ་ིཐུབ་པ་ཧ་ཅེང་གསལེ། རྒྱན་ཆོ་

དང་སོྣད་སྡེེར་ད་ེདག་རིམ་གསོག་བྱས་ནས་འཕོྱིན་མ་དེར་ཅེ་ལེག་ར་ེ

སྟེར་འགོ་ཚུགས་པའ་ིདགའ་རོགས་ན་ིཅེ་ལེག་ད་ེདག་ཡོངས་སུ་ཚེང་

དུ་བཅུག་པའ་ིམཐའ་མཇུག་ག་ིདགའ་རོགས་ད་ེམིན།

ང་ནི་འཕོྱིན་མ་ཞིིག་གི་རྒྱན་གོས་འཇོེག་སའི་ཅོེག་ཙ་ེདོན་སྙིང་

མེད་པ་ཞིིག་ལེ་ཧ་ལེས་པའ་ིམ་ིཞིིག་མིན། དེར་བརྟེན་ང་ཁོང་མིག་དེའ་ི

ནང་དུ་འཛུལེ་ནས་ཅེ་ལེག་ཉོིག་ཟིང་ཅེན་དེ་དག་ལེ་ཞིིབ་ཏུ་བལྟས། 

ངོ་མཚེར་ཆོེ་བའི་སོྣད་སྡེེར་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ལེས་རྟགས་དང་ཚེོང་

རྟགས་འདྲེ་མིན་བརོྐོས།

ངས་ཅེ་ལེག་དེ་དག་ལེ་བརྟགས་ན་ཅེ་ལེག་ཡོད་དོ་ཅེོག་སྙིང་

རྗེེའི་ཡུལེ་དུ་གྱུར་པའི་འདས་མོ་དེས་སྐྱེས་པ་མ་འདྲེ་བ་རེར་གཞིང་

བཙོངས་ནས་ཐོབ་པའི་རྟགས་སུ་མངོན། ངའི་སེམས་ལེ་ཁོོ་མོར་

དཀོན་མཆོོག་གི་ཐུགས་རྗེེས་དགོངས་པ་འདྲེ། ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་བུད་

མེད་འདིའ་ིརིགས་ཀྱིིས་རྒྱུན་དུ་མྱོངས་འོས་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་འཕོྱིན་མ་

འདིར་མོྱོང་དུ་མ་བཅུག་པར་མཛིེས་སྡུག་མ་ཡལེ་གོང་དུ་རྒྱས་སོྤྲོས་

ཀྱི་ིལོེངས་སྤྱིོད་ནང་དུ་འཆོ་ིརུ་བཅུག་འདུག་སྙམ། ལེོ་ན་རྒས་ཏོ་ེརྣམ་

པ་ཡལེ་བ་ན་ིའཕོྱིན་མ་དག་ལེ་འཆོ་ིརིམ་དང་པོ་ད་ེཡིན།

བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་མཚེོན་ན་འཕོྱིན་མ་རྒས་པའ་ིསྡུག་བསྔོལེ་ལེས་

ལྷག་པའི་སོྐྱ་སྣང་ཆོེ་བ་ཅེི་ཞིིག་ཡོད་དམ། མོ་ལེ་ཆོེ་མཐོང་མེད་ཅེིང་
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གཞིན་ལེ་ཆོགས་སྲིེད་སླེོང་མི་ནུས། ནང་སེམས་ཀྱིི་འགོྱིད་གདུང་སྟེ། 

རང་ཉིིད་གོལེ་ལེམ་དུ་ཞུགས་པ་ལེས་མ་ཡིན་པར་འཆོར་གཞི་ིགཏོོང་

ཉིེས་དང་དངུལེ་སོྒོར་བག་མེད་དུ་བཏོང་བའི་རྐྱེེན་ལེས་བྱུང་བ་དེའི་

རིགས་ནི་མི་ཞིིག་གོ་བར་འགྱུར་བའི་གྲས་ནས་སྐྱོ་ཤོོས་ཀྱིི་རིགས་དེ་

རེད། ངས་རྒན་མོ་མཛིེས་སྡུག་ག་ིཤུལེ་རྗེེས་ཙམ་ཡང་མེད་པའ་ིའཕོྱིན་

མ་ཞིིག་ངོ་ཤོེས། ཁོོ་མོར་བུ་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེའམ། ཡང་ན་བུ་

མོ་དེའི་ལོེ་མཉིམ་གྱིི་མཛིེས་མ་དག་གི་རྣམ་པར་བལྟས་ན་སོྔོན་ཆོད་

ཨ་མ་འད་ིམཛིེས་མ་ཞིིག་ཡིན་པའ་ིརྟགས་མཚེན་མངོན། བུ་མོ་ལེས་

ངན་མ་དེར་ཨ་མས་ངས་ཁོྱོད་ཆུང་དུས་གསོས་པ་ཡིན། ང་ལོེ་ན་རྒས་

དུས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་གསོ་དགོས་ཞིེས་བསྡེིགས། ཨ་མས་རང་གི་གཅེེས་

ཕྲུག་དེར་“ཁོྱོད་ངའི་བུ་མོ་ཡིན།” ཞིེས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་དྲེོན་པོ་ཞིིག་མི་

བཤོད། བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེའི་མིང་ལེ་ལུ་ཡི་སི་ཟེར། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་

མོར་སྤྱིིར་བཏོང་གི་འཚེོ་རྟེན་ལེས་རིགས་ཤོིག་བསླེབས་ཡོད་ཚེེ། ཁོོ་

མོས་ལེས་རིགས་དེ་ཉིིད་གཉིེར་བཞིིན་འདུན་པ་དང་སོྤྲོ་སྣང་མེད་

པར་ཨ་མའ་ིབཀའ་ལྟར་སྲི་ིཞུ་བསྒྲུབས།

ཁོོ་མོས་རྒྱུན་མཐུད་ད་ེཉིེས་སྤྱིོད་སྤེེལེ། བུ་མོ་ད་ེརྟག་ཏུ་ནད་ཀྱིིས་

ཟིན་ནས་འཕྲལེ་དུ་རྒས་ཉིམས་ཤོིག་ཐོན།  ཁོོ་མོའ་ིརྒྱུད་ལེ་དཀོན་

མཆོོག་གིས་ལེེགས་ཉིེས་འབྱེད་པའ་ིརྣམ་དཔོྱོད་ཀྱི་ིས་བོན་ཞིིག་བཏོབ་

ཡོད་སྲིིད་པ་འབུས་མེད་པར་མ་ཟད། སྐྱ་ེབོ་སུ་ཞིིག་གིས་ཀྱིང་ལེེགས་

ཉིེས་འབྱེད་པའ་ིརྣམ་དཔོྱོད་ཀྱི་ིས་བོན་ད་ེསྐྱ་ེརུ་འཇུག་པའ་ིཐབས་སུ་

མ་འབད།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ངས་གཞོིན་ནུ་མ་དེ་ཧ་ལེམ་ཉིིན་ལྟར་དུས་ཚེོད་གཅེིག་ལེ་སྲིང་

ལེམ་ཁོག་མྱུལེ་པ་རྟག་ཏུ་དྲེན། ཨ་མ་ངོ་མ་ཚེོས་གཉུག་བསྲིིངས་ནས་

རང་གི་བུ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་འགོྲ་བ་ལྟར་བུ་མོ་དེའི་ཨ་མས་ཀྱིང་རྟག་ཏུ་

མོ་ལེ་འགྲོ་རོགས་བྱེད། ད་ེདུས་ང་ལོེ་ན་ཧ་ཅེང་ཆུང་ཡང་དུས་སྐབས་

དེའ་ིཀུན་སོྤྱིད་ཀྱི་ིལྟ་བ་ངས་ལེས་སླེ་པོར་ཁོས་བླངས། ངས་ངན་གྲགས་

ཀྱིི་ལེབ་གླེེང་ཅེན་གྱིི་བུ་མོ་དེ་མཐོང་དུས་ཁོོ་མོར་ཁྱོད་གསོད་དང་

ཞིེན་པ་ལོེག་པ་རྣམས་དྲེན།

བུ་མོ་དེའི་གདོང་ལེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་

དང་བཅོེས་མིན་གྱིི་སྡུག་ཉིམས་ཤོིག་ཤོར་ཡོད་པ་དེ་འདྲེ་ནི་བུ་མོ་ཤོ་

གསར་མ་གཞིན་པ་སུའི་གདོང་དུ་ཡང་མི་མངོན། ཁོོ་མོ་མྱོ་ངན་གྱིི་

སྐུ་འདྲེ་ཞིིག་དང་མཚུངས།

ཉི་ིམ་གཅེིག་བུ་མོ་དའེ་ིགདོང་ལེ་དགའ་སྣང་ཞིིག་ཤོར། ཨ་མས་བུ་

མོ་འཆོལེ་སོྤྱིད་ཀྱི་ིལེམ་དུ་བརྫོངས་ཀྱིང་དཀོན་མཆོོག་གིས་བུ་མོ་སྡེིག་

ཅེན་མ་དེར་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ིཚེོར་བ་ཞིིག་མོྱོང་བའ་ིགོ་སྐལེ་བསྩོལེ་པ་འདྲེ། 

སྤྱིིར་བུ་མོ་ད་ེནུས་སོྟབས་བྲེལེ་བ་ཞིིག་བཟོ་མཁོན་དཀོན་མཆོོག་ཡིན། 

ཁོོ་མོའ་ིམི་ཚེེའི་སྡུག་བསྔོལེ་ཅེི་ཞིིག་ཡིན་རུང་དཀོན་མཆོོག་གིས་བུ་

མོ་དེའ་ིསྡུག་བསྔོལེ་ལེ་སངས་རྒྱུ་མེད་པར་འཇོེག་དགོས་དོན་ཅེ་ིཡིན་

ནམ། ཉིིན་གཅེིག་བུ་མོ་དེས་རང་ལེ་མངལེ་སྦྲུམ་ཡོད་པ་ཤོེས། ཁོོ་མོའ་ི

རང་གཤོིས་གཙང་མ་དང་སོྐྱན་གྱིིས་མ་གོས་པའ་ིསོྤྲོ་སྣང་ཕྱི་ིལེ་མངོན། 

མིའི་སེམས་པའི་དགའ་ཕོྱིགས་ནི་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཡིན། ལུ་ཡི་སི་

དགའ་སྟེ་ཨ་མའི་དྲུང་དུ་བརྒྱུགས་ནས་དགའ་སྣང་བྱུང་དོན་རྣམས་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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བཤོད། དགའ་སྣང་བྱུང་དོན་བཤོད་ན་(ང་ཚེོས་འཆོལེ་སྤྱིོད་དང་

དོན་སྙིང་དབེན་པ་རྣམས་འདིར་གླེེང་མི་རུང་། ང་ཚེོས་འདིར་དོན་

དངོས་རྣམས་གླེེང་དགོས། གལེ་སྲིིད་གླེེང་ན་ང་ཚེོས་མ་ཤོེས་ཀྱིང་སྐྱེ་

བོ་ཐ་ཤོལེ་དུ་བརྩིས་པ་དག་ག་ིགྲས་སུའང་སྐབས་འགར་གནོད་ཐེབས་

དཔའ་བོ་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ཁོས་ལེེན་བྱ་དགོས་པས་ཅེི་ཡང་མ་སྨྲས་

ན་བཟང་། ཁོོ་ཚེོར་དག་འབུད་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་པར་ང་ཚེོས་བརྙིས་

སོྨོད་བྱས་ན་མ་ིའཚེམས།)སྐད་ཆོ་ད་ེརྣམས་ངོ་ཚེ་དགོས་པ་ཞིིག་ཡིན། 

ཡིན་ནའང་ཨ་མ་དེས་རང་གི་བུ་མོར་ངེད་མ་སྨོད་གཉིིས་ཀྱིིས་རང་

ཁོ་མི་སོས་པས་མི་གསུམ་གྱིི་ཁོ་ཇེི་ལྟར་གསོ། ང་ཚེོའི་གནས་སྟངས་

ལེ་གཞིིགས་ན་བུ་ཕྲུག་ན་ིཕན་མེད་དང་མངལེ་སྦྲུམ་ན་ིདུས་ཚེོད་ཆུད་

ཟོས་ཤོིག་ཡིན་ཟེར།

ཕྱིི་ཉིིན་ཨ་མའི་ངོ་ཤོེས་སྦྲུམ་གཡོག་མ་ཞིིག་ལུ་ཡི་སི་ལེ་བལྟ་རུ་

སོང་། དེའི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོ་ཉིིན་ཤོས་རིང་ཉིལེ་སར་ལྷུང་སྟེ་ཕྱིི་ལེ་ཐོན་

དུས་ཁོ་ངོ་ལེ་སྐྱ་མདོག་ཤོར། ལུས་སོྟབས་སྔོར་ལེས་ལྷག་པའ་ིཉིམས།

ཟླ་བ་གསུམ་གྱིི་རྗེེས་སུ་སྐྱེས་པ་ཞིིག་གིས་སྙིང་རྗེེ་སོྒོམ་ནས་ལུ་

ཡི་སིའི་ལུས་སེམས་གཉིིས་གསོ་ཐབས་བྱས་ཀྱིང་མངལེ་དབྱུང་ལེག་

འཐབ་ལྕ་ིདྲེགས་ཏོ་ེམ་ཕན། ཁོོ་མོ་མངལེ་ཤོོར་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་གོྲངས།

ཨ་མ་ན་ིད་དུང་ཡང་འཚེ་ོཞིིང་གཞིེས། ཇེ་ིལྟར་འཚེ་ོབ་ན་ིདཀོན་

མཆོོག་གིས་མཁྱོེན།

ངས་གསེར་དངུལེ་གྱིི་སོྣད་སྡེེར་ནང་དུ་སྐག་ཚེོན་དང་འབྱུག་

སྣུམ། ལུས་གཏོོར་དྲེི་ཆུ་བཞིག་ཡོད་པ་བཅེས་ལེ་བལྟས་ནས་མནོ་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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བསམ་བཏོང་བའི་སྐབས་སུ་གོང་གི་ལོེ་རྒྱུས་འདི་དྲེན། ང་ཕྱིིར་དྲེན་

གྱི་ིཀོློང་དུ་ཚུད་ནས་དུས་ཡུན་དགའ་རབ་ཅེིག་སོང་བར་སྣང་། ཁོང་

པའ་ིནང་དུ་ང་དང་ཁོང་སྲུང་བ་གཉིིས་མ་གཏོོགས་སོྔོན་གྱི་ིམ་ིཚེོགས་

ད་ེདག་གཅེིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག ཁོང་སྲུང་གིས་སོྒོ་ཁོ་ནས་ང་ལེ་དོགས་

ཟོན་གྱིི་མིག་ཅེེར། ཁོོ་པས་ངས་ཅེི་ཞིིག་བརྐུས་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་སྟེ་

སྲུང་།

ང་སེམས་འཚེབ་ཅེན་གྱི་ིམ་ིསོྟབས་ཅེན་དེའ་ིགམ་དུ་སོང་།

ངས་ཁོོ་ལེ་“སྐུ་ཞིབས། ཁོང་པ་འདིའ་ིནང་དུ་བསྡེད་པའ་ིམ་ིདེའ་ི

མིང་ང་ལེ་བཤོད་ན་ཆོོག་གམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“སྨོན་ཆུང་མ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ།ེ”

ངས་བུ་མོ་དེའ་ིམིང་ཤོེས་པ་དང་མཐོང་ན་ཡང་ངོ་ཟིན།

ངས་ཁོང་སྲུང་དེར་  “ཨཱ་”  “མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཤོི་བ་རེད་

དམ”ཞིེས་དྲེིས།

“རེད། སྐུ་ཞིབས།”

“ཁོོ་མོ་ནམ་ཤོ་ིབ་རེད་དམ།”

“བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ིགོང་དུ་ཤོ་ིབ་འདྲེ།”

“འོ་ན་ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཁོང་པའ་ིནང་ལེ་མ་ིཚེོགས་ཤོིག་ཡོང་དུ་བཅུག་

པ་རེད་དམ།”

“བུན་བདག་ཚེོས་ཅེ་ལེག་དང་ཁྱོིམ་ཆོས་ཀྱི་ིསྤུས་ཚེད་རྣམས་སོྔོན་

ལེ་མ་ིཚེོར་བལྟ་རུ་བཅུག་ན་ཅེ་ལེག་བཙོང་དུས་རིན་གོང་འཕར་རྒྱུའ་ི

རྩིས་བརྒྱབ་པ་རེད།”
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“ད་འོ་ན་མོ་ལེ་བུ་ལེོན་ཡོད་དམ།”

“འོ་སྐུ་ཞིབས། བུ་ལེོན་ཆོེན་པོ་འདུག”

“དེས་ན་ཅེ་ལེག་བཙོངས་ནས་བུ་ལོེན་འཇེལེ་ཐུབ་བམ།”

“ད་དུང་ཅུང་ཟད་ལྷག་རྒྱུ་རེད།”

“དེས་ན་དངུལེ་སོྒོར་ལྷག་མ་ད་ེསུ་ལེ་འཐོབ་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“ཁོོ་མོའ་ིགཉིེན་ཚེན།”

“འོ། མོ་ལེ་གཉིེན་ཚེན་ཡོད་དམ།”

“གཅེིག་ཡོད་ས་རེད།”

“སྐུ་ཞིབས་བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ”

སོྒོ་སྲུང་བས་ངའི་ཀུན་སོླེང་རྣམ་པར་དག་པ་ངོས་ཟིན། ཁོོ་པས་

ང་ལེ་མགོ་བོ་སྒུར་ཙམ་བྱས་པ་དང་ང་ཡང་ཕྱི་ིལེ་བུད།

ངས་རང་གིས་རང་ལེ་“བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེ་”ཟེར་ཞོིར་དུ་ཁྱོིམ་

ལེ་ལེོག ཁོོ་མོ་ཏོན་ཏོན་ཉིམ་ཐག་ག་ིགནས་སུ་ལྷུང་སྟ་ེཤོ་ིཡོད་རྒྱུ་རེད། 

ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ཁོོ་མོའ་ིའཁོོར་ཚེོགས་སུ་རང་ཉིིད་དར་ཞིིང་རྒྱས་

དུས་མ་གཏོོགས་གོྲགས་པོ་མེད། ང་ལེ་མྱོ་ངན་བྱ་འདོད་མེད་ཀྱིང་ངས་

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེཡ་ིལེས་དབང་བསམས་ནས་སེམས་པ་སྡུག

འདི་ནི་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་ཞིིག་ལེ་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཏུ་སྣང་སྲིིད། ཡིན་

ནའང་ང་འཕོྱིན་མ་ད་ེདག་ག་ིཐབས་སོྐྱའ་ིངང་ཚུལེ་ལེ་གདུང་སེམས་

རོྫོགས་མེད་ཅེིག་བསྐྱེད། ངས་གདུང་སེམས་བསྐྱེད་པ་ད་ེམ་འགྲིག་པ་

རེད་ཅེེས་བཟོད་གསོལེ་ཡང་མ་ིཞུ།

ཐེངས་ཤོིག་ང་ཉིེན་རོྟག་ཁོང་ལེ་ཕྱིིར་སོྐྱད་ལེག་འཁྱོེར་ལེེན་དུ་

སོང་། ངའ་ིའཁྲིས་ཀྱི་ིསྲིང་ལེམ་ཞིིག་ཏུ་ཉིེན་རོྟག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་བུ་མོ་
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ཞིིག་ཁྲིད་ནས་འགྲོ་བ་མཐོང་། བུ་མོ་དེས་ཅེི་ཞིིག་བྱས་མིན་ངས་མི་

ཤོེས། ངས་ཤོེས་པ་ན་ིབུ་མོ་དེས་ཟླ་ཤོས་ལེས་མ་ལོེན་པའ་ིཕྲུ་གུ་དམར་

འབྱར་ཞིིག་བྲེང་ལེ་དམ་པོར་སྦྱིར་ནས་མིག་ཆུ་ཕོྲམ་ཕོྲམ་དུ་ཉིིལེ། ཁོོ་

མོ་འཛིིན་བཟུང་བྱེད་ན་མ་བུ་ཁོ་འབྲེལེ་འགོྲ་རྒྱུ་ཉིག་ཅེིག་རེད། ཉིི་

མ་དེ་ནས་བཟུང་སྟ་ེངས་བུད་མེད་མཐོང་དུས་ཁྱོད་གསོད་བྱ་མི་ཕོད་

པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཏོོ། །
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 ལའེུ་གཉིིས་པ།

༄༅།། ཚེེས་ ༡༦ ཉིིན་ཅེ་ལེག་རྣམས་བཙོངས། ཉི་ིམ་གཅེིག་ལེ་ཁོང་པ་

སོྒོ་བརྒྱབ་སྟ་ེཤོེལེ་ཡོལེ་དང་ཀ་འཕན། ཤོམ་བུ་སོགས་བཀོག ཅེ་ལེག་

ལེ་བལྟ་རུ་བཅུག་པ་དང་ཚེོང་འགྲེམ་གཉིིས་ཀྱི་ིབར་དུ་བར་བརྒལེ་གྱི་ི

དུས་ཚེོད་ཉི་ིམ་གཅེིག་བཞིག

ད་ེདུས་ང་འགྲུལེ་བཞུད་ཅེིག་བྱས་ནས་ཕྱིིར་ལོེག་སྟ་ེཅེང་འགོར་

མེད། ང་གཏོམ་འཆོལེ་གྱིི་རྒྱལེ་ས་དེར་ཕྱིིར་ལེོག་བྱས་ཀྱིང་གོྲགས་པ་

ཚེོ་མི་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཤོི་བ་བོྲེ་བཅུད་

ལྡན་པའ་ིགསར་འགྱུར་ལྟར་མ་ིབཤོད་པ་ཆོོས་ཉིིད་དུ་ཟད། མར་གྷིར་

རི་ཋིི་ཧ་ཅེང་མཛིེས་མ་ཞིིག་ཡིན། བུད་མེད་དེའི་རིགས་འཚེོ་གནས་

དུས་སུ་མྱུར་དུ་མིང་གྲགས་རྒྱས་ནས་མ་ིཚེོས་དོ་སྣང་བྱ་ཡུལེ་དུ་གྱུར་

པ་ལྟར་ཁོོ་ཚེོ་ཤོི་བའི་དུས་སུའང་མི་ཚེོའི་བོླ་ཡུལེ་ནས་འཕྲལེ་མར་

བརྗེེད། ཁོོ་ཚེོ་ནི་ཉིི་རྩེ་ཤོར་མ་ཐག་ཏུ་ནུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལེ་
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ཡ་མཚེན་རྒྱུ་མེད། བུད་མེད་དེ་དག་གཞོིན་དུས་ཤོི་ན་དགའ་རོགས་

ཐམས་ཅེད་ཀྱིིས་དུས་གཅེིག་ཏུ་ཤོེས། རྒྱལེ་ས་པ་ར་ིས་ིལེ་སྐད་གྲགས་

ཅེན་གྱི་ིའཕོྱིན་མ་དག་ག་ིདགའ་རོགས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ནང་ཚེགས་

དང་ངོ་ཤོེས་ཡིན། ཁོོ་ཚེོས་རང་གི་དྲེན་ཡུལེ་དུ་ཤོར་བའི་བྱུང་བ་རེ་

ཟུང་གླེེང་རྗེེས་མ་ིཚེང་མས་སྔོར་བཞིིན་འཚེ་ོབར་རོལེ། མ་ིཞིིག་ཤོ་ིབ་

དེར་མིག་ཆུ་ཐིགས་པ་ཞིིག་མ་ིགཏོོང་།

དེང་སྐབས་མ་ིཞིིག་ལོེ་ན་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔར་སོན་དུས་མིག་ཆུ་ན་ིཤོིན་

ཏུ་དཀོན། ཐ་ན་རང་ཉིིད་དྲེིན་གྱིིས་བསྐྱངས་པའི་ཕ་མ་གོྲངས་ཀྱིང་

ད་ེལེ་མིག་ཆུ་བཏོང་ནས་མྱོ་ངན་མ་ིཞུ།

ང་ལེ་མཚེོན་ན་རང་ག་ིམིང་རྟགས་སོགས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིརྒྱན་

གོས་དང་མཁོོ་ཆོས་ད་ེདག་ག་ིསྟེང་དུ་ཅེ་ིཡང་བཀོད་མེད། ཡིན་ནའང་

ངས་གོང་དུ་བཤོད་པ་ལྟར་ཁོོ་མོ་ཤོ་ིབ་དེར་ང་ལེ་བཅོེས་མིན་གྱི་ིསེམས་

སྡུག་བྱུང་བ་རང་བཞིིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིསོྐྱ་གདུང་ཞིིག་ཡིན། ངས་དགའ་

རབ་ཅེིག་ལེ་ཁོོ་མོ་ཤོ་ིབ་དེར་བསམ་བོླ་བཏོང་བ་ན་ིབུ་མོ་དེར་འོས་བབ་

ཡོད་པ་ལེས་ལྷག་ཅེིག་རོྟག་བཟོ་བྱས་པ་མིན་ནམ།

ང་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་ལེམ་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ལེན་

མང་ཐུག་པ་རྣམས་དྲེན། ཁོོ་མོ་ཉིིན་ལྟར་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་དབྱིན་

རྟ་གཉིིས་ཀྱིིས་དྲེངས་པའི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་སོྔོན་པོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་

བསོྐྱད། དེ་དུས་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་བུད་མེད་གཞིན་དང་མི་འདྲེ་

བའ་ིཁྱོད་ཆོོས་གསལེ་པོ་ཡོད་པ་ཡིད་ལེ་འཇེགས། ཁོོ་མོ་ན་ིཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའ་ིམཛིེས་མ་ཞིིག་ཡིན།
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བུད་མེད་ལེས་ངན་མ་དེ་དག་ཕྱིི་ལེ་བསོྐྱད་དུས་རྟག་ཏུ་ངེས་

བརྟན་མེད་པའ་ིམ་ིར་ེཟུང་ཞིིག་མཉིམ་དུ་ཁྲིད།

སྐྱེས་པ་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་རང་ཉིིད་མཚེན་མོའ་ིསྐབས་ལེ་

འཕོྱིན་མར་འགོྲགས་པའ་ིའཆོལེ་སྤྱིོད་ཀྱི་ིཞིན་ཆོ་རྣམས་ཡོངས་གྲགས་

སུ་ཁོས་མི་ལེེན། འཕོྱིན་མ་དེ་དག་ཀྱིང་ཁོེར་རྐྱེང་ལེ་འགྲོ་རྒྱུར་སྐྲག་

སྟེ་བུད་མེད་རང་ལེས་ཁོ་ཐབས་སྐྱོ་བའམ། ཡང་ན་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་

མེད་པ། ད་ེམིན་ན་རྒན་མོ་ཡག་མ་ར་ེམཉིམ་དུ་ཁྲིད་སོྲིལེ་ཡོད་པ་དེར་

རྒྱུ་མཚེན་གསལེ་པོ་ཞིིག་མེད། སྐྱེས་པ་ཚེོ་དོགས་འདོྲེགས་མི་དགོས་

པར་འཕོྱིན་མ་ཚེོས་མཉིམ་དུ་ཁྲིད་པའི་བུད་མེད་དེ་དག་ལེ་སྐད་ཆོ་

བཤོད་བདེ་བའི་ཆོེད་དང་སྐྱེས་པ་ཚེོས་ལྷན་བཅེར་བུད་མེད་དེ་དག་

བརྒྱུད་ནས་འཕོྱིན་མ་ད་ེཚེོར་འབྲེེལེ་འདྲེིས་རྒྱུས་ལེོན་བྱ་བད།ེ

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ནི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གཏོན་ནས་མིན། ཁོོ་མོ་རྟག་ཏུ་

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་གཅེིག་པུ་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་

ལེམ་དུ་ཡོང་སྟ་ེགང་ཐུབ་ཀྱིིས་བབ་ཆོགས་ལྡན་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིག་

སོྟན། དགུན་དུས་ཁོོ་མོ་གཟན་གོས་མཐུག་པོ་ཞིིག་གིས་བཏུམས་པ་

དང་དབྱར་དུས་རས་ལྭ་སྟབས་བད་ེར་ེགོྱིན། ཁོོ་མོ་འགོྲ་ལོེབས་སུ་སོང་

བའ་ིགཞུང་ལེམ་དེའ་ིགཡས་གཡོན་གང་སར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིངོ་ཤོེས་

མཁོན་མང་དུ་མཆོིས། ཁོོ་མོས་སྟེས་དབང་གིས་ངོ་ཤོེས་པའ་ིམ་ིད་ེཚེོར་

འཛུམ་མདངས་ར་ེསོྟན། འཛུམ་མདངས་ད་ེརྣམས་ངོ་ཤོེས་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་

ད་ེཉིིད་ཁོོ་ནར་བསྟན་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་གོ་ནོར་ཐེབས་ས་མེད་པ་ཞིིག་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

17

སོྟན། ཁོོ་མོའ་ིའཛུམ་མདངས་ལེ་སྲིས་མོ་ཞིིག་གི་འཛུམ་མདངས་ཀྱིི་

རིན་ཐང་ལྡན།

འཕོྱིན་མ་གཞིན་རྣམས་བཞིི་མདོ་གོར་མོ་བརྒྱུད་ནས་ཤོམ་ཕ་

ས་ེ ཨ་ེལེ་ིབཟ་ེགཞུང་ལེམ་བར་དུ་ཕར་འགོྲ་ཚུར་འོང་བྱེད་མོད། མར་

གྷིར་རི་ཋིི་སྲིང་ལེམ་དེ་དག་ཏུ་ཕར་འགོྲ་ཚུར་འོང་མི་བྱེད། ཁོོ་མོའ་ི

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་དབྱིན་རྟ་གཉིིས་ཀྱིིས་དྲེངས་ཏོེ་ཐད་ཀར་ལྕང་གླེིང་

ཕོྱིགས་སུ་བརྒྱུགས། ད་ེརུ་ཁོོ་མོ་ཤོིང་རྟ་ལེས་བབས། ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ལེ་

རྐོང་བགོྲད་བྱེད། ད་ེནས་སླེར་ཡང་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་འཛུལེ་

ཏོ་ེརང་ག་ིརོགས་པ་དང་བཅེས་རྟ་རྒྱུག་འཐེན་ནས་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག

ངས་བྱུང་བ་ད་ེདག་སྐབས་འགར་དངོས་སུ་མཐོང་བ་རྣམས་མིག་

ལེམ་དུ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་ཤོར། མ་ིཞིགི་གིས་སྒྱུ་རྩལེ་གྱི་ིཐོན་རྫོས་ཡིད་དབང་

འཕོྲག་པ་ཞིིག་རྩ་གཏོོར་དུ་བཏོང་སྐབས་མྱོ་ངན་བྱེད་པ་ཇེི་བཞིིན་

ངས་ཀྱིང་བུ་མོ་འད་ིཤོ་ིབར་མྱོ་ངན་བྱེད།

མདོར་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལེས་ལྷག་པའི་ཡིད་སེམས་རབ་ཏུ་

འཕོྲག་ནུས་པའ་ིམཛིེས་མ་ཞིིག་བོླ་ཡུལེ་དུ་འཆོར་དཀའ་བ་ཞིིག་རེད།

ཁོོ་མོ་སྐྱེས་གཟུགས་རིང་ལེ་ཤོིན་ཏུ་ཕྲ། མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་རང་

བྱུང་ག་ིལུས་པོ་ན་ིཁྱོད་དུ་འཕགས་པའ་ིསྒྱུ་རྩལེ་གྱི་ིཐོན་རྫོས་ཤོགི་དང་

འདྲེ་བ་དརེ་རྒྱན་གོས་བཀླུབས་ནས་ཆོ་བྱད་ལྡན་པར་མ་ཟད། ཁོོ་མོའ་ི

གཟན་གོས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་མཐའ་གཤོོམ་བརྒྱབ་པའ་ིལྭ་ལྷུག་པོ་ཞིགི་གོྱིན་

ཡདོ་པ་ཕོྱིགས་གཉིསི་སུ་འཕྱིངས། ལྭའ་ིའདབས་ཀ་ས་ལེ་འདྲུད། འབུ་

ཤུབས་ལྟ་བུའ་ིལེག་ཤུབས་ཤོིག་ག་ིནང་དུ་གཡས་གཡོན་གཉིིས་ནས་
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ལེག་པ་བརྒྱུས་ཏོ་ེབྲེང་ལེ་སྦྱིར། ཁོོ་མོའ་ིགོྱིན་གོས་ཀྱི་ིལྟབེ་སུལེ་རྣམས་

ལེགེས་པར་བསྒྲིགིས་ཏོ་ེམགི་གསི་ཇེ་ིལྟར་བཙལེ་ཀྱིང་སོྐྱན་ཞིགི་མ་ིརྙིདེ།

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་བྱད་གཟུགས་ནི་མགོ་བོ་ཆུང་ཡང་ལེང་ཚེོའི་

ཁོེངས་རོློམ་གྱིིས་མགོ་འཕང་རབ་ཏུ་མཐོ། ཁོོ་མོའ་ིམགོ་བོ་ད་ེཨ་མས་

ཆོེད་དུ་བཅོེས་པ་འདྲེ་ཞིེས་སྙན་ངག་པ་མུ་སེད་ཀྱིིས་བཤོད་པ་ལྟར་

མགོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་དེར་གྲུང་ཤོ་དོད་པོའ་ིསྤྱིན་མིག་ཟུང་ནག་ཁྲ་གོར་

རེར་ཡོད་པས་ཤོིན་ཏུ་མཛིེས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམིག་དཀྱུས་རིང་ཞིིང་དཀྲ་ིག་མངོན་པར་གསལེ། 

ཁོོ་མོས་ཐུར་ལེ་བལྟས་ན་དམར་མདངས་ཆོགས་པའ་ིམཁུར་ཚེོས་སྟེང་

དུ་བསིལེ་གྲིབ་འབབ། དཔྲལེ་བའི་སྨོིན་མ་དེ་དག་གཞུ་ལྟར་འཁོྱོག་

ཅེིང་ར་ིམོའ་ིདཔལེ་ལེ་འགྲན། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་དུས་སྣ་གདོང་

ཟུར་གྱིི་སྣ་ཁུང་གཉིིས་ཅུང་ཙམ་སྦེེག ཁོོ་མོའ་ིཁོ་ཚུགས་ལེེགས་ཤོིང་

མཆུ་སོྒྲིས་དམར། ཁོ་ནང་གི་སོ་ཕྲེང་ནི་དུང་ལྟར་དཀར་ཞིིང་ཚེར་

དུ་དངར། ཕྱིི་གོས་སྤུ་མའི་འོག་ཏུ་ཁོ་མདོག་ཟིང་སྐྱ་མངོན་པའི་ཤོ་

འཇེམ་ལུས་པོ་དེར་མི་ཞིིག་གི་ལེག་པས་གཏོན་ནས་འཆོང་མོྱོང་ཨེ་

ཡོད་སྙམ་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་སྟེར། ང་ཚེོའི་མིག་ལེམ་དུ་གསལེ་བའི་

ཞིལེ་རས་དེར་མཛིེས་སྡུག་ཀུན་གྱི་ིསྙིང་པོ་འདུས།

ཁོོ་མོའ་ིགནག་སྣུམ་གྱི་ིསྐྲ་ལོེ་ཤོད་ནས་བསླེས་ཡོད་ཀྱིང་མེད་ཀྱིང་

དཔྲལེ་བའ་ིམཚེམས་སུ་གཡས་གཡོན་གཉིིས་སུ་བཀར། ལེན་བུ་ཆོེན་

པོ་ཆོ་གཅེིག་བསླེས་ནས་རྒྱབ་ཏུ་མར་འཕྱིངས། ཁོོ་མོའ་ིརྣ་བ་གཉིིས་

ཕྱི་ིལེ་ཐོན་པ་དེར་འོད་མདངས་འཚེེར་པའ་ིཕ་ལེམ་རོྡོག་པོ་གཉིིས་ཀྱི་ི



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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རྣ་རྒྱན་བཏོགས་ཡོད་པ་ར་ེརེར་ཧྥ་སོྒོར་བཞི་ིསོྟང་ནས་ལྔ་སོྟང་ག་ིརིན་

ཐང་ལྡན།

མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཧ་ཅེང་གསོན་ཉིམས་དོད་པའི་ཁྱོད་ཆོོས་ཤོིག་

ལྡན་པས་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལེ་ཤོ་གསར་དང་བྱིས་པ་བསམ་མེད་ལྟ་བུའ་ི

མཐོང་སྣང་ཞིིག་མངོན། ང་ཚེོས་སྐབས་འགར་ཁོོ་མོའ་ིརང་བཞིིན་

མ་རོྟགས་པར་ཕྱི་ིཚུལེ་གྱི་ིམཐོང་སྣང་ལེའང་མ་ིམོས་ཐབས་མེད་ཡིན།

རི་མོ་བ་ཧྥི་ཌལེ་གྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འདྲེ་རིས་བྲེིས། ཁོོ་པའི་

པུར་སྨྱུག་འབའ་ཞིིག་གི་རྩེ་ནས་བུ་མོ་དེའི་བྱད་གཟུགས་ཀྱིི་མཛིེས་

སྡུག་རྣམས་ཐོན། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཤོི་བའི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོའ་ིའདྲེ་རིས་

ད་ེཉིིན་ཤོས་རིང་ངའ་ིལེག་ཏུ་ཡོད། འདྲེ་རིས་ད་ེཁོོ་མོ་དང་ཧ་ཅེང་འདྲེ་

བས་སོྔོན་ཆོད་ངའ་ིདྲེན་ཡུལེ་དུ་མ་ཟིན་པའ་ིབྱད་གཟུགས་ཀྱི་ིཞིིབ་ཆོ་

ཁོག་ཅེིག་འདྲེ་རིས་དེར་གསལེ།

ལེེའུ་འདིར་འཆོད་པའ་ིཞིིབ་ཆོ་ཁོག་ཅེིག་ངས་ཕྱིིས་སུ་ཤོེས། བུད་

མེད་འདིའ་ིབྱུང་རབས་མང་བའ་ིམ་ིཚེེའ་ིལོེ་རྒྱུས་འགོ་བཙུགས་ནས་

དེ་དག་ཐམས་ཅེད་བསྐྱར་བཤོད་མི་དགོས་པའི་ཆོེད་དུ་ངས་སྐབས་

འདིར་ཞིིབ་ཏུ་འགོད།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་འཁྲབ་སོྟན་གྱིི་གཟིགས་ཕུད་ཐམས་ཅེད་ལེ་ལྟ་

བར་འགོྲ། ཁོོ་མོས་དགོང་མ་གཅེིག་ཀྱིང་མི་ཆོད་པར་ཟོླས་གར་ཁོང་

ངམ་ཡང་ན་མཚེན་ཚེོགས་ཁོང་དུ་དུས་ཚེོད་སྐྱེལེ། དུས་ནམ་ཞིིག་

གཏོམ་རྒྱུད་གསར་པ་ཞིིག་འཁྲབ་ན་ཁོོ་མོ་དེར་ལྟ་བར་ཡོང་རྒྱུ་མ་ིཚེོས་

ཁོག་ཐེག་བྱ་ཐུབ། མར་གྷིར་རི་ཋིི་རྟག་ཏུ་ཟོླས་གར་ཁོང་གི་འོག་ཤོོད་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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ཀྱིི་སྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་ཅེིག་ཏུ་བསྡེད་དེ་ལྟད་མོར་བལྟ། ཁོོ་མོའ་ི

མདུན་ལེ་མཁོོ་ཆོས་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི་ནམ་ཡང་ཆོད་མི་སྲིིད། 

མཁོོ་ཆོས་ད་ེརྣམས་ཟློས་གར་ལེ་ལྟད་མོར་བལྟ་སྤྱིད་རྒྱང་ཤོེལེ་གཅེིག་

དང་བྱི་རིལེ་ཤོོག་ཁུག་གང་།  མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་ཆུན་པོ་ཞིིག་

བཅེས་ཡིན།

ཟླ་བ་གཅེིག་ག་ིཉི་ིམ་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔའ་ིརིང་ལེ་ཁོོ་མོས་མ་ེཏོོག་གཡང་

འཛིིན་དཀར་པོ་དང་ཉིི་མ་ལྔའི་རིང་ལེ་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་དམར་

པོ་འཛིིན། མི་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་མེ་ཏོོག་གི་ཚེོན་མདོག་ལེ་ཁྱོད་

པར་གཏོོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚེན་ཅེི་ཡིན་མི་ཤོེས། ངས་ཀྱིང་དེ་ལེ་

འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་དཀའ། ཁོོ་མོའ་ིགོྲགས་མོ་ཚེོ་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

རྟག་ཏུ་འགོྲ་སའི་ཟོླས་གར་ཁོང་བཅེས་ལེ་དྲེིས་ཀྱིང་འགྲེལེ་བཤོད་

རྒྱག་མ་ིཤོེས་ཟེར།

མི་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་

ཡིན་པའི་མེ་ཏོོག་གཞིན་པ་བཟུང་ཡོད་པ་མཐོང་མོྱོང་མེད། མེ་ཏོོག་

འཚེོང་མཁོན་ལྕམ་མོ་བྷེར་བཞོིན་གྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་“ཨ་ཅེེ་མེ་

ཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་”ཞིེས་བཏོགས་པས་མིང་དེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་

ཐོགས།

ངས་ཤོེས་པ་ཇེ་ིབཞིིན་རྒྱལེ་ས་པ་ར་ིསིའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིཁོོར་ཡུག་

བྱེ་བྲེག་པ་ཞིིག་གི་ཁོོངས་སུ་གཏོོགས་པའི་མི་ཚེོས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ནི་

ཕོ་གསར་འབོྱར་ལྡན་རྣམས་དང་ཕོ་སོྒོ་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་དེ་དག་གི་

ཟུར་མོ་ཡིན་པ་ཤོེས། ཁོོ་མོས་ཀྱིང་འཛིེམ་ཟོན་མེད་པར་ད་ེལྟར་ཡིན་པ་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ཁོས་ལེེན། ཕོ་གསར་ཚེོས་ཀྱིང་ཁོོ་མོར་འགོྲགས་ཐུབ་ན་སོྤེབས་ཉིམས་

སོྟན། མཛིའ་འབྲེེལེ་ཁོྲམ་བསྒྲིགས་བྱས་པ་དེས་དགའ་རོགས་དང་

ཟུར་མོ་གཉིིས་དགའ་ཞིིང་སྐྱིད་པ་མཚེོན།

ཁོོ་མོ་བྷེ་ནེར་ས་གནས་སུ་འགྲུལེ་བཞུད་ཅེིག་བྱས་པའ་ིགཞུག་ཏུ་

ལོེ་ངོ་གསུམ་ཡས་མས་ཤོིག་ལེ་གཏོེར་བདག་ལྟ་བུའི་ཕྱིི་རྒྱལེ་གྱིི་གུང་

དཔོན་ནམ་ཌཱུག་ཅེེས་པའ་ིགོ་གནས་ཡོད་པའ་ིའབོྱར་ལྡན་བགྲེས་སོང་

ཞིིག་ཁོོ་ན་ལེ་འགྲོགས་སྐད། གུང་དཔོན་དེས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསོྔོན་གྱི་ི

འཚེ་ོབ་རོལེ་སྟངས་ལེ་བཅོེས་སྒྱུར་བྱེད་དུ་འཇུག་གང་ཐུབ་བྱས་པས་

མོས་ཀྱིང་ད་ེལེ་དང་བའ་ིསོྒོ་ནས་འགྱུར་བ་གཏོོང་ཐབས་བྱས་པར་སྣང་།

ངས་བརོྗེད་གཞི་ིའདིར་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ན་ིའད་ི

འདྲེ་ཞིིག་ཡིན། ༡༨༤༢ ལོེའ་ིདཔྱོིད་ཀ་ཞིིག་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལུས་

སོྟབས་རྦད་དེ་ཉིམས་ནས་འགྱུར་ལོྡག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཐེབས། སྨོན་པ་

ཚེསོ་ཁོོ་མོར་ངལེ་གསོ་བརྒྱབ་ནས་ནད་གཞི་ིདྲེག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པའ་ི

ཁོ་ཏོ་བྱས་པས་མོས་ཀྱིང་ད་ེལེ་མཉིན་ནས་བྷེ་ནརེ་ས་གནས་སུ་སོང་།

ས་གནས་དེར་འདུས་པའི་ནད་པའི་གྲས་སུ་གུང་དཔོན་དེའི་བུ་

མོ་ཡོད། མོ་དང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཉིིས་ནད་རིགས་གཅེིག་པ་ཡིན་པར་

མ་ཟད། བུ་མོ་གཉིིས་ཀྱི་ིབྱད་གཟུགས་ཤོིན་ཏུ་འདྲེ་བས་མ་ིཚེོས་བུ་མོ་

ད་ེགཉིིས་སྤུན་མཆོེད་རེད་ཟེར། ཡིན་ནའང་གུང་དཔོན་དེའ་ིསྲིས་མོ་

ནད་ཀྱིིས་བཏོབ་སྟ་ེཚེ་ེམཇུག་ལེ་ཐུག་ཅེིང་། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིས་གནས་

དེར་བསླེེབས་ནས་ཉིི་མ་འགའ་ཞིིག་གི་རྗེེས་སུ་གུང་དཔོན་གྱིི་སྲིས་

མོ་གོྲངས།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

22

གུང་དཔོན་སོ་སོའ་ིསྙིང་གི་དུམ་བུར་གྱུར་པའི་གཅེེས་ཕྲུག་གི་

ཕུང་པོ་སྦེས་ས་ནས་འབྲེལེ་མ་ཕོད་པར་བྷེ་ནེར་ས་གནས་སུ་ལུས། 

ཉིིན་ཞིིག་གི་ཞིོགས་པར་ཤོིང་སོྡེང་བསྟར་ཕྲེང་བསྒྲིིགས་པའི་རྒྱ་ལེམ་

ཞིིག་ག་ིཟུར་དུ་གུང་དཔོན་དང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཉིིས་ཐུག

ཁོོ་ལེ་རང་ག་ིབུ་མོ་འདས་པོའ་ིགྲིབ་གཟུགས་ཤོིག་ཟུར་ཁུག་དེར་

འགོྲ་བཞིིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་སྣང་བས་འཕྲལེ་དུ་མདུན་ལེ་སོང་ནས་མར་

གྷིར་རི་ཋིིའི་ལེག་པར་འཇུས།  ཁོོ་པ་མོ་ལེ་འཐམས་ནས་མིག་ཆུ་

བཏོང་། ཁོོ་པས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསུ་ཡིན་སོགས་སྐད་ཆོ་ཅེ་ིཡང་མ་དྲེིས་

པར་མོ་ལེ་བུ་མོ་འདས་པོ་ལྟར་གཅེེས་སོྐྱང་བྱ་ཆོོག་པ་དང་ཁོོ་མོར་ཐུག་

འཕྲད་བྱ་ཆོོག་པའ་ིཞུ་བ་འཐེན།

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་མཉིམ་དུ་གཡོག་མོ་མ་གཏོོགས་རོགས་པ་

གཞིན་པ་སུ་ཡང་མེད། མོ་ན་ིམ་ིཐུག་ཚེད་ལེ་འགོྲག་རྒྱུར་འཛིེམ་ཟོན་

མེད་པས་འཕྲལེ་དུ་གུང་དཔོན་གྱི་ིར་ེའདུན་བསྐངས།

བྷེ་ནེར་ས་གནས་ཀྱིི་སྲིི་ཞུ་བ་ཁོག་ཅེིག་གིས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་སུ་

ཡིན་ངོ་ཤོེས། ཁོོ་ཚེ་ོགུང་དཔོན་གྱི་ིདྲུང་དུ་བཅེར་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

རང་གཤོིས་ཐེར་འདོན་བྱས་ཏོེ་མོ་ལེ་འགྲོགས་འདྲེིས་བྱ་མི་འོས་ཞིེས་

གཞིེན་སྐུལེ་ཞུ་བའི་ལེས་འགན་བསྒྲུབས། འདི་ནི་བགྲེས་སོང་དེར་

མཚེོན་ན་སེམས་ཁོམས་རབ་ཏུ་དཀྲུག་པའི་གསར་འགྱུར་ཞིིག་ཡིན། 

ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་རང་

ག་ིབུ་མོ་འདས་པོ་དང་འདྲེ་མཚུངས་ཀྱི་ིའདུ་ཤོེས་འཛིིན་རྒྱུ་མཚེམས་

ཆོད། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོར་གང་ཅེིའི་ཐད་དུ་འབྲེེལེ་བ་གཅོེད་རྒྱུ་འཕྱིི་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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དྲེགས་ཡོད་པས་བུད་མེད་ན་གཞིོན་མ་ད་ེགུང་དཔོན་གྱི་ིསེམས་པའ་ི

དགོས་མཁོོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། ཁོོ་པ་མུ་མཐུད་དུ་འཚེ་ོགནས་བྱ་

དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡང་བུ་མོ་ད་ེཡིན་ཞིེས་ཁོག་འདོགས་ས་བྱེད།

གུང་དཔོན་གྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་བཤོགས་སོྡེམ་བྱེད་དུ་འཇུག་

མ་ིཐུབ། ཁོོ་ལེ་ད་ེལྟར་བྱེད་དུ་འཇུག་པའ་ིཐོབ་ཐང་མེད། ཡིན་ནའང་

ཁོོ་པས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིའཚེ་ོབ་སྐྱེལེ་སྟངས་ལེ་འགྱུར་བ་གཏོོང་ཐུབ་

བམ་ཞིེས་དྲེིས། གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་རང་གི་འཚེོ་བའི་གོམས་

སོྲིལེ་བོླས་གཏོོང་ཐུབ་ན་ཁོོ་མོར་འགོྲ་གོྲན་གྱི་ིགུན་གསབ་ཡིད་ཚེིམ་པ་

ཞིིག་སྟེར་ཞིེས་གོྲས་བཏོོན་པ་དེར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིའཐད།

སྤྱིིར་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་རང་གཤོིས་དེ་དགའ་སྣང་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་

རུང་སྐབས་དེར་ཁོོ་མོ་ནད་ཀྱིིས་བཏོབ་ནས་བདེ་ཐང་མེད་པ་བསོྙན་

དུ་མེད། ཁོོ་མོས་རང་གི་ནད་ཀྱིི་འབྱུང་རྐྱེེན་གཙོ་བོ་སོྔོན་གྱིི་འཚེོ་བ་

རོལེ་སྟངས་ཡིན་པ་ངོས་ཟིན། འཚེོ་བ་དེ་ལེ་བཤོགས་སོྡེམ་བྱས་ན་

དཀོན་མཆོོག་གིས་ཁོོ་མོ་ལུས་ཁོམས་བདེ་ཐང་དང་མཛིེས་སྡུག་མི་

ཉིམས་པར་འཚེོ་གནས་བྱེད་དུ་སྲིིད་ཅེེས་རོྨངས་དད་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་དེ་

ལེ་ཡིད་ཆོེས་པ་དང་ར་ེབ་ཞིིག་བཅེངས།

ད་སྟེ་དོན་དངོས་སུ་བྷེ་ནེར་ས་གནས་ཀྱིི་ཆུ་དང་མཁོའ་རླུང་

གཙང་མ། རྐོང་ཐང་ལེ་སོང་སྟ་ེརྩལེ་སྦྱིོང་ཐོབ་པ་དང་ངལེ་གསོ་གང་

ལེེགས་ཐེབས་པས་དབྱར་མཇུག་ལེ་བསླེེབས་དུས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

སྔོར་བཞིིན་ལུས་ཁོམས་དྲེག་སྐྱེད་བྱུང་སྟ་ེཧ་ལེམ་སོས་པར་གྱུར།

གུང་དཔོན་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གཉིིས་མཉིམ་དུ་རྒྱལེ་ས་པ་རི་

སི་ལེ་ལོེག ཁོོ་ཚེོ་བྷེ་ནེར་ས་གནས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར་གུང་དཔོན་སྔོར་
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བཞིིན་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཐུག་ཏུ་ཡོང་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། ཁོོ་ཚེོའ་ིའབྲེེལེ་

བ་དེའི་ཐོག་མའི་ངོ་བོ་དང་ཀུན་སོླེང་ཅེི་ཡིན་མི་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་མི་

ཤོེས་པས་དཀོྲག་གཏོམ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ལེ་གྱུར། སོྔོན་ཆོད་གུང་དཔོན་

དེ་ཕྱུག་པོ་ཡིན་པར་སྐད་གྲགས་ཆོེ། ད་ལྟ་ཁོོ་པས་འགྲོ་གྲོན་ཕངས་

མེད་བཏོང་ནས་སྐད་གྲགས་ཁྱོབ།

མ་ིཚེོས་གུང་དཔོན་དེས་བུད་མེད་ན་གཞོིན་མ་ཞིིག་ལེ་ཆོེས་ནང་

ཚེགས་ཀྱི་ིའབྲེེལེ་བ་ཞིིག་བཟུང་ཡོད་པ་འཆོལེ་སོྤྱིད་ལེ་བརྩིས། ཡིན་

ནའང་རྒད་པོ་འབོྱར་ལྡན་པ་ཚེོས་ཀུན་སོྤྱིད་བག་མེད་འཛིིན་རྒྱུ་ནི་

སྤྱིི་སོྲིལེ་ཞིིག་ཡིན། གུང་དཔོན་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་

པ་དོན་དངོས་ཡིན་རུང་འབྲེེལེ་བའི་ངོ་བོ་ཅེི་ཡིན་ཚེོད་དཔག་བྱས་

པ་རེད།

གུང་དཔོན་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཨ་ཕའི་འདུ་ཤོེས་བཅེངས་ནས་

མཛིའ་བརྩེའ་ིའབྲེེལེ་བ་ཞིིག་བཟུང་བ་དེའ་ིའབྱུང་རྩ་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་ཡིན། ད་ེམིན་གྱི་ིའབྲེེལེ་བ་གང་ཡིན་ཡང་གུང་དཔོན་ལེ་གཉིེན་

གཡེམ་ལྟ་བུའི་ཚེོར་སྣང་ཞིིག་བྱུང་ཡོད་ཚེོད། ཁོོ་པས་རང་གི་བུ་མོ་

འདས་པོས་ཐོས་མ་མོྱོང་བའ་ིཚེིག་གཅེིག་ཀྱིང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ནམ་

ཡང་མ་བཤོད།

ད་སྟེ་ང་ཚེོའི་གཙོ་མོ་དེའི་རང་བཞིིན་ཅེི་ཞིིག་ཡིན་པ་དེ་ལེས་

ལྷག་པ་ཞིིག་རོྟག་བཟོ་བྱ་དགོས་དོན་མེད། ཇེི་སྲིིད་མར་གྷིར་རི་ཋིི་མུ་

མཐུད་དུ་བྷེ་ནེར་ས་གནས་སུ་བསྡེད་ཚེེ། ཁོོ་མོས་རང་གི་འཚེོ་བའི་

གོམས་སོྲིལེ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་གུང་དཔོན་ལེ་ཁོས་བླངས་པ་བརྩི་
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མ་ིཐུབ་པའ་ིདཀའ་ངལེ་མེད་པ་དང་དམ་བཅེའ་ཡང་ཟིན། ཁོོ་ཚེ་ོསླེར་

ཡང་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་ལེ་ཡོང་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིི་འདུ་འཛིིའི་འཚེོ་

བར་གོམས། ཁོོ་མོས་གསོལེ་སོྟན་བཤོམས་ནས་ཆོང་རག་འཐུང་བ་

དང་དགོང་ཚེོགས་ལེ་ཞུགས་པ། ཐ་ན་འཛིེམ་ཟོན་མེད་པའི་འཁྲིག་

སོྤྱིད་བཅེས་ལེ་ལེང་ཤོོར་སོང་ཡོད་པ་རྣམས་མི་ཁོོགས། ཁོོ་མོ་སྐབས་

འགར་གུང་དཔོན་གྱི་ིཐུག་འཕྲད་གཅེིག་པུར་སྒུག་ནས་འདུག་དགོས་

ན་སུན་སྣང་གིས་འཆོི་གྲབས་བྱེད།  ཁོོ་མོའ་ིསོྔོན་གྱིི་འཚེོ་བ་རོལེ་

སྟངས་ཡིད་ལེ་དྲེན་ནས་མ་ེའབར་བ་བཞིིན་ངར་ཤུགས་རྒྱས་ཏོ་ེདྲེག་

ཏུ་མོྱོས།

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིའགྲུལེ་བཞུད་བྱས་ནས་ཕྱིིར་ལེོག་ཡོང་དུས་སྔོར་

ལེས་ཇེ་ེམཛིེས་སུ་སོང་། ཁོོ་མོ་ལོེ་ན་ ༢༠ ཐམ་པ་ཡིན་པ་དང་ནད་ཅེིག་

ཡོད་པ་སངས་དྲེག་ཏུ་མ་སོང་ཡང་ནད་མགོ་བཅོེམ། མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

ཕོ་ཁོར་ཚེ་ཤོར་རྒྱུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡོངས་སུ་བཅོེས་ཐུབ་མེད་པས་རྐྱེེན་ར་ེ

འཕྲད་ན་ནད་ལོེག་རྒྱག

གུང་དཔོན་གྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་གབ་མཐུན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པས་

རྟག་ཏུ་མི་འགའ་ཞིིག་གླེས་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་གཏོམ་འཆོལེ་ཅེི་

ཞིིག་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་སོ་མྱུལེ་བྱེད་པའི་ལྟ་རོྟག་པ་བཙུགས། མར་

གྷིར་རི་ཋིིས་གུང་དཔོན་ཡོང་རྒྱུ་མིན་པ་ཤོེས་དུས་ཁྱོིམ་ལེ་མགོྲན་པོ་

བསུས། མགོྲན་པོ་ཕལེ་ཆོེ་བ་ཞིག་སོྡེད་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག་ཅེེས་ལྟ་རོྟག་

པ་ཚེོས་གུང་དཔོན་ལེ་ཞུས་པ་ཁོོ་ལེ་ཧ་ཅེང་བློ་ཕམ་དང་སེམས་སྡུག་

བྱུང་།
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ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་སྐད་ཆོ་དྲེིས་དུས་མོས་ཀྱིང་སྦེ་གསང་

མེད་པར་ཐམས་ཅེད་ངོས་ལེེན་བྱས། ད་དུང་ཁོོ་མོར་ཚེམ་ཚེོམ་མེད་

པར་གུང་དཔོན་ལེ་རང་ཉིིད་དཀའ་ཚེེགས་སུ་མ་གཏོོད། ང་ལེ་ཁོས་

ལེེན་དམ་བཅེའ་དེ་བརྩི་ཐུབ་པའི་སྙིང་སོྟབས་མེད། ང་ལེ་རང་ཉིིད་

བྱམས་ཀྱིིས་སྐྱོང་བའི་མི་ཞིིག་ལེ་སྔོར་བཞིིན་མགོ་སོྐར་གཏོོང་འདོད་

མེད་ཅེེས་ལེན་བཏོབ།

ཉི་ིམ་བརྒྱད་ལེ་གུང་དཔོན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་ཏུ་མ་ཡོང་བར་

རྒྱང་བཀྱིེད། འད་ིན་ིཁོོ་པས་བརྟན་ཚུགས་འཛིིན་ཐུབ་པའ་ིཉིིན་གྲངས་

ཀྱིི་མང་མཐའ་ཡིན། ཉིི་མ་བརྒྱད་པ་དེར་གུང་དཔོན་ཡོང་ནས་མར་

གྷིར་ར་ིཋིིར་སླེར་ཡང་ཐུག་ཆོོག་པ་དང་། ཁོོ་པ་མོ་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཆོོག་

ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཅེི་ཞིིག་བྱས་རུང་དེ་ལེ་དགག་བྱ་མེད། ཁོོ་པས་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་བཤོགས་སོྡེམ་བྱ་དགོས་པའ་ིནན་སྐུལེ་ནམ་ཡང་མ་ི

བྱ་ཞིེས་མནའ་བོར་ནས་དམ་བཅེའ་བཞིག

འད་ིན་ིམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིའགྲུལེ་བཞུད་བྱས་ནས་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་ཏོ་ེ

ཟླ་བ་གསུམ་གྱིི་གཞུག་སྟེ། ༡༨༤༢ ལོེའ་ིཟླ་བཅུ་གཅེིག་པ་དང་བཅུ་

གཉིིས་པ་གང་རུང་ཞིིག་ཡིན་ནོ། །
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 ལའེུ་གསུམེ་པ།

༄༅།། ཚེེས་ ༡༦ ཉིིན་གྱིི་ཕྱིི་དོྲེའ་ིཆུ་ཚེོད་དང་པོར་ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་

ལེམ་གྱི་ིཁོང་པ་དེར་སོང་།

རྒྱལེ་སོྒོའ་ིམཚེམས་ནས་ཁོང་པའི་ནང་དུ་རིན་སྤེར་ཚེོང་སྒྱུར་

བའ་ིཀུ་ཅོེ་སོྒྲིག་པའ་ིསྒྲི་ཐོས། ཁོང་པའ་ིནང་དུ་ཡ་མཚེན་དང་བཅེས་

ལྟ་མཁོན་གྱིིས་ཁོེངས་འདུག

ལེབ་གླེེང་ཅེན་གྱིིས་གྲགས་ཅེན་མ་ིསྣ་ཚེང་མ་ཁོང་པ་དེར་འདུས་

འདུག་ལེ། དཔ་ེགསར་ཅེན་གྱི་ིབུད་མེད་རྣམས་ཀྱིིས་སླེར་ཡང་ཅེ་ལེག་

ཉོི་ཚེོང་ལེ་བསྙད་ནས་ཁོོང་ཚེ་ོལེ་ལོྐོག་ལྟ་བྱེད། ཅེ་ལེག་ཉོི་ཚེོང་ལེ་ལེན་

ཁོག་མ་དཀྲིས་ན་བུད་མེད་ད་ེཚེ་ོནམ་ཡང་མཛིེས་མ་ད་ེདག་ག་ིའཁྲིས་

སུ་བཅེར་དཀའ། མཛིེས་མ་ད་ེདག་ག་ིསྒོེག་ཉིམས་ལེ་བུད་མེད་ད་ེཚེ་ོ

ལོྐོག་ཏུ་ཡིད་སོྨོན་ཤོོར།

སྲིས་མོ་ཧྥ་མིང་ཅེན་དང་སྨོན་ཆུང་མ་ཨ་མིང་ཅེན་གྱིིས་ཕན་

ཚུན་དཔུང་པ་བརྡོར། སྨོན་ཆུང་མ་ཨ་མིང་ཅེན་ན་ིང་ཚེའོ་ིདུས་མཉིམ་
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གྱིི་འཕོྱིན་མའི་གྲས་སུ་མི་གཤོིས་ཧ་ཅེང་གི་ཐ་ཤོལེ་ཅེན་ཞིིག་ཡོད་པ་

དེ་ཡིན། ང་ཚེོའི་དུས་ཀྱིི་མི་ཚེངས་སྤྱིོད་ལེ་སྐད་གྲགས་ཆོེ་བ་ལྕམ་མོ་

ཌི་མིང་ཅེན་གྱིིས་ཁྱོིམ་ཆོས་ཤོིག་འབམ་ཉོི་བྱེད་བཞིིན་པར་ལྕམ་མོ་

མར་ཁོི་སི་ ཋིི་མིང་ཅེན་གྱིིས་རིན་གོང་སྤེར། གུང་དཔོན་ཡཱིི་མིང་

ཅེན་ནི་ཁོོ་པ་ཕོ་ཉིམས་ཅེན་གྱིི་ཁྱུ་མཆོོག་ཏུ་རྩི་ཞིིང་། ཁོོ་པས་འཕོྱིན་

མ་བསྟེན་ནས་ས་ིཔེན་གྱི་ིརྒྱལེ་ས་མ་ཌ་ིརིད་ནས་པ་ར་ིས་ིལེ་ཡོང་ནས་

པ་རི་སི་ནས་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིར། པ་རི་སི་ནས་ཁོོ་པ་རྒྱལེ་ས་མེ་

ཌི་རི་ཌིར་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་ཀྱིང་དེར་ཡང་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིར། ཁོོ་

ནི་སོྟབས་འབོྱར་ཆོེ་བས་བག་མེད་ལོེངས་སོྤྱིད་ལེ་ཇེི་ལྟར་རོལེ་ཀྱིང་

དངུལེ་སོྒོར་བུ་ལེོན་བསྐྱིས་པའ་ིམ་སྐྱེད་ཀྱི་ིའཕེལེ་ཐོག་ཀྱིང་མ་ིའཛིད། 

གུང་དཔོན་ཡཱིི་མིང་ཅེན་གྱིིས་ལྕམ་མོ་མཱ་མིང་ཅེན་ལེ་གླེེང་མོལེ་ཞུས། 

ཁོོ་མོ་མཚེར་གཏོམ་ལེ་བྱང་ཆུབ་པས་སྐབས་འགར་ཁོོ་མོས་ལྕམ་མོ་

ན་མིང་ཅེན་ལེ་གསང་བའི་མིག་བརྡོ་གཏོོང་ཞོིར་དུ་སོ་སོས་ཅེི་ཞིིག་

བཤོད་པ་རྣམས་ཚེིག་ཐོར་བཀོད་ནས་མིང་རྟགས་བརྒྱབ། ལྕམ་མོ་ན་

མིང་ཅེན་གྱིིས་རྟག་ཏུ་སྨོད་གོས་ཟིང་སྐྱ་དང་སོྔོན་པོ་ཞིིག་གོྱིན། ཁོོ་མོ་

རྟ་ནག་ཤོེད་ཆོེན་གཉིིས་ལེ་དྲེངས་པའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་ག་ིནང་

དུ་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེ་གཞུང་ལེམ་མྱུལེ། ཁོོ་མོས་རྟ་རྒོད་དེ་དག་ལེ་

ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་གཅེིག་སྤྲོད་དེ་ཋོི་ནི་ཞིེས་པ་ཞིིག་གི་ལེག་ནས་ཉོིས། རྟ་

རིན་ན་ིགཞིང་གིས་འཇེལེ། ད་དུང་མ་ིཚེོགས་ཁོྲད་དུ་སྨོན་ཆུང་མ་ར་

མིང་ཅེན་ཡོད་ཅེིང་། ཁོོ་མོ་ན་ིཐབས་འཕྲུལེ་ལེ་མཁོས། སྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ི

གོ་གནས་ཅེན་གྱི་ིབུད་མེད་དག་ལེ་བག་སྐལེ་ཐོབ་པ་དེ་ལེས་ཀྱིང་ཁོོ་
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མོར་ཡོང་འབབ་ཉིིས་ལྡབ་ཀྱིིས་མང་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད། བུད་མེད་

གཞིན་གྱིིས་རང་ག་ིའདོད་པའ་ིསྒྱུ་རྩལེ་ལེ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའ་ིཡོང་

འབབ་ལེས་ཀྱིང་ཁོོ་མོར་ལྡབ་གསུམ་མང་བ་འཐོབ། ཁོོ་མོས་གྲང་ངར་

ལེ་མ་འཛིེམས་པར་ཅེ་ལེག་ཁོག་ཅེིག་ཉོི་རུ་ཡོང་། སྨོན་ཆུང་མ་ར་མིང་

ཅེན་ལེ་མ་ིཚེོགས་དེའ་ིདོ་སྣང་ཆོེན་པོ་ཐོབ།

ང་ཚེོས་ཁོང་པ་དེར་འདུས་པའི་མི་ཚེོགས་ཁོྲད་དུ་སྐྱེ་བོ་དུ་མ་

ཞིིག་སླེར་འཛིོམས་བྱུང་བའི་མིང་ཡིག་རྣམས་ཐོ་རུ་འགོད་ཐུབ། ཁོོ་

ཚེ་ོཁོྲམ་ཚེོགས་དེར་མཉིམ་དུ་འདུས་པ་ཡ་མཚེན་ཆོ་ེམོད། འོན་ཀྱིང་

ཀོློག་པ་པོ་སུན་པར་དོགས་ནས་མ་ིགླེེང་།

ང་ཚེོས་མ་ིཐམས་ཅེད་སོྤྲོ་སྣང་གིས་བརྟས་འདུག་ཅེེས་བཤོད་ཆོོག 

ཁོང་པ་དེར་འཛིོམས་པའ་ིམ་ིཚེོགས་ཀྱི་ིགྲས་སུ་བུད་མེད་འདས་པོ་ད་ེ

ངོ་ཤོེས་མཁོན་མང་དག་ཅེིག་ཡོད་ཀྱིང་ཁོོ་ཚེོས་འདས་མོ་དེ་མི་དྲེན་

པའ་ིབརྟུལེ་ཞུགས་འཛིིན།

ཁོོ་ཚེོས་དགོད་སྒྲི་སོྒྲིག་པ་དང་ཅེ་ལེག་གཏོམ་ཚེོང་བས་གཞིན་གྱི་ི

རྣ་བ་འོན་ལེ་ཁོད་ཀྱི་ིཀུ་ཅོེ་སོྒྲིག ཅེ་ལེག་འཚེོང་མཁོན་ཚེ་ོམ་ིཚེོགས་ཀྱི་ི

མདུན་དུ་སོང་སྟེ་འུར་སྒྲི་བཀག་སྟེ་ཀུ་ཅེོ་མེད་པར་ཚེོང་ལེས་གཉིེར་

ཐུབ་པའི་འབད་བརོྩན་བྱས་ཀྱིང་དོན་འབྲེས་མ་སོན། འདི་འདྲེའི་

ཀུ་ཅོེ་ཆོེ་བའི་ཚེོང་འདུ་དང་ཁྱོད་མཚེར་གྱིི་ཁོྲམ་ཚེོགས་ཤོིག་འདུས་

མོྱོང་མེད།

ང་ནི་ཡི་མུག་པའི་མི་ཚེོགས་དེའི་དཀྱིིལེ་ལེ་འཚེང་ཁོ་མ་བརྒྱབ་

པར་སོྐར་བ་བརྒྱབ་དུས་སྙིང་རྗེེའི་ཡུལེ་དུ་གྱུར་པའི་བུད་མེད་དེ་ཤོི་
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སའ་ིཉིལེ་ཁོང་ག་ིགྲུ་ཟུར་ཞིིག་ཏུ་ཁོོ་མོའ་ིབུ་ལོེན་འཇེལེ་སླེད་ཅེ་ལེག་

རྣམས་འཚེོང་བཞིིན་མཆོིས། ངས་ཅེ་ལེག་ཉོི་རྒྱུའི་ཚེབ་ལེ་ལྟད་མོར་

བལྟ་རྒྱུའི་ཀུན་སླེོང་བཅེངས་ཡོད། ཅེ་ལེག་གཏོམ་ཚེོང་བ་དེ་དག་ལེ་

བལྟས་ན་ཅེ་ལེག་གང་ཞིིག་ལེ་བོླ་ཡུལེ་ལེས་འདས་པའི་རིན་གོང་

འཕར་ན་གདོང་ལེ་སོྤྲོ་འཛུམ་རྒྱས།

མ་ིདྲེང་བདེན་ཅེན་ཟེར་པ་ད་ེདག་གིས་ཁོོག་རྩིས་བརྒྱབ་སྟ་ེབུད་

མེད་འཕོྱིན་མ་དའེ་ིམིང་ཐོག་ནས་མ་རྩ་བླངས། ཁོོ་ཚེོས་ཁོ་ེསོྤེགས་བརྒྱ་

ཆོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བླངས། འཕོྱིན་མ་དེའི་མི་ཚེེའི་མཐའ་མཇུག་བར་གྱིི་

གཏོམ་འཆོལེ་ལེ་མ་ིཚེོས་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་མཚེམས་མ་ཆོད། ཁོོ་མོ་ཤོ་ིབའ་ི

རྗེེས་སུ་མ་ིད་ེདག་ཡོང་སྟ་ེཚུལེ་མཐུན་གྱི་ིརྩིས་ཁྲ་ཡིན་ཞིེས་ངོ་ཚེ་མེད་

པར་བུ་ལེོན་བསྡུས་ནས་ཚེོང་ག་ིསྨོིན་འབྲེས་བླངས།

གནའ་མི་ཚེོས་ཚེོང་པ་དང་རྐུན་མའི་དགྲ་ལྷ་གཅེིག་མཚུངས་

ཡིན་ཟེར་བ་ཅེ་ིམ་བདེན།

སྨོད་གོས་དང་གཟན་གོས། རྒྱན་ཆོ་རྣམས་འཕྲལེ་དུ་བཙོངས་

ཀྱིང་ང་ལེ་ཉིོ་འདོད་ཡོད་པ་སྣ་གཅེིག་མེད་པས་སྔོར་བཞིིན་སྒུག

ད་ེནས་ངས་གོླེ་བུར་དུ་ཀུ་ཅོེ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཐོས།

“དཔེ་དེབ་ཅེིག་འདུག  ཧ་ཅེང་གི་སྤུས་ལེེགས་ཤོིག་སྦྲེེལེ་ཏོེ་

བཙེམས་འདུག་པར་མ་ཟད། གཞོིགས་དེར་གསེར་རྩིས་ཤོན་འདུག 

དཔ་ེདེབ་ཀྱི་ིམིང་བྱང་ལེ་མན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་་ཞིེས་འཁོོད། (༡༧༣༡་ལོེར་

ཧྥན་ར་སིའ་ིརོྩམ་པ་པོ་ཨ་བྷེ་ེ ཕ་ར་ེཧོྥས་བརྩམས་པའ་ིམན་ནོན་ ལེ་ེས་ི

ཁོོ་ཞིེས་པའི་བུ་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིག་གི་སྒྲུང་ཡིན། ཁོོ་མོ་ཡེ་ཤུའི་བཙུན་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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དགོན་གྱིི་ཆོོས་སོྒོར་ཞུགས་གྲབས་ཡོད་དུས་འབོྱར་ལྡན་པ་སྐུ་དྲེག་

ཁྱོིམ་ཚེང་ཞིིག་གི་སྲིས་ཏོེ། ཌེ་ གྷི་རི་ཡོ་ཞིེས་པ་ཞིིག་ལེ་ཁོ་ཐུག་ནས་

བརྩ་ེདུང་ཆོགས། སྲིས་དེས་རང་ག་ིཕ་མ་དང་ཁོ་རྗེ་ེདབང་ཐང་རྣམས་

བོླས་བཏོང་སྟ་ེམན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་འ་ིམཉིམ་དུ་བོྲེས། ཁོོ་མོའ་ིརྒྱས་སོྤྲོས་

ཀྱིི་འཚེོ་བའི་འགོྲ་གྲོན་འདུ་འགོད་བྱེད་པར་སྲིས་དེས་ཤོོ་བརྒྱབ་སྟེ་

རྒྱལེ་འཇོེག་པ་དང་བུ་ལོེན་བླངས་ནས་ཕུང་ལེ་སྦྱིར། དེ་ནས་མན་

ནོན་ ལེེ་སི་ཁོོ་ཡིས་སྲིས་ཅེང་མེད་དེ་བཞིག་སྟེ་འབོྱར་ལྡན་པ་གཞིན་

ཞིིག་གི་རྗེེས་སུ་འབྲེངས། མཐར་མན་ནོན་ ལེེ་སི་ཁོོ་ཡང་རྒུད་དེ་

འཕོྱིན་མར་གྱུར) ཤོོག་གྲངས་དང་པོའ་ིསྟེང་དུ་གཅེིག་བྲེིས་འདུག” 

“ཧྥ་སོྒོར་བཅུ་ཐམ་པ་ཡིན།” ཞིེས་ཁོ་ནས་ཤོོར།

ཡུད་ཙམ་ཞིིག་ལེ་འཇེམ་ཐིང་ངེར་ལུས། དེ་ནས་མི་ཞིིག་གིས་

“སོྒོར་བཅུ་གཉིིས།” ཟེར།

ངས་“བཅོེ་ལྔ་”སྟེར་ཞིེས་བཤོད་པ་ཡིན།

ངས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་མ་ིཤོེས། དེབ་དེའ་ིསྟེང་དུ་གཅེིག་

བྲེིས་འདུག་ཟེར་བ་དེར་དམིགས་པ་ཡིན་ཤོས་ཆོ།ེ

གཏོམ་ཚེོང་པས་“བཅོེ་ལྔ་”ཞིེས་བསྐྱར་དུ་ཟོླས།

འགྲན་ཉོི་བ་དང་པོ་དེས་“སུམ་ཅུ་ཐམ་པ”ཞིེས་ཁོོ་པར་ཁོ་གཏོད་

གཅོེག་མཁོན་སུ་ཞིིག་ཡོད་ཀྱིང་མགོ་གནོན་རྒྱུའ་ིགདངས་ཤོིག་སོྒྲིག”

ད་ེན་ིའཐབ་རོྩད་ཅེིག་ཏུ་གྱུར།

ངས་“སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ”ཞིེས་ཁོོ་པའ་ིསྐད་གདངས་དང་འདྲེ་མཚུངས་

ཀྱི་ིསྐད་ཅེིག་བརྒྱབ།
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“བཞི་ིབཅུ་ཐམ་པ།”

“ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ།”

“དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ།”

“བརྒྱ་ཐམ་པ།”

ངའི་དམིགས་ཡུལེ་ནི་མི་རྣམས་ཡ་མཚེན་སྐྱེ་རུ་འཇུག་འདོད་

ཡིན་ན་དམིགས་ཡུལེ་དེ་ལེེགས་པར་གྲུབ་སོང་། ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་མི་

རྣམས་འཇེམ་ཐིང་ངེར་སོང་སྟ་ེང་ལེ་བལྟས། ཁོོ་ཚེོས་དཔ་ེདེབ་འད་ིཉོི་

འདོད་ད་ེའདྲེ་ཡོད་པའ་ིམ་ིའད་ིསུ་ཡིན་ནམ་བསམས་ཡོད།

ངས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞིེས་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོ་བརྒྱབ་པ་དེས་འགྲན་

ཉོི་བ་གཞིན་དེར་འཐོབ་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྤྲོད་པ་འདྲེ། 

ཁོོ་པས་མུ་མཐུད་དུ་འགྲན་ཉོི་མ་བྱས་པར་ང་ལེ་དཔེ་དེབ་དེའི་རིན་

གོང་ལེས་ལྡབ་བཅུ་ཐམ་པ་སོྤྲོད་དུ་བཅུག་སོང་། ཁོོ་པ་ངའ་ིཕོྱིགས་སུ་

བསྙེས་ནས་ཡ་རབས་དང་དལེ་ལྷོད་ཀྱིི་ངང་དུ་“སྐུ་ཞིབས། ངས་ཁོྱོད་

ལེ་འཐོབ་ཏུ་འཇུག་ཆོོག” ཟེར།

མི་གཞིན་པ་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ཁོ་མ་གྲག་པས་དཔེ་དེབ་དེ་ང་

ལེ་ཐོབ།

ང་ཨུ་ཚུགས་ཆོེ་དྲེགས་པ་དེར་སོྤེབས་པ་སྐྱེས་ཀྱིང་དངུལེ་ཁུག་

སོྟང་པར་གྱུར་པས་ཕངས། ངས་རང་གི་མིང་ཡིག་དཔེ་དེབ་སྟེང་དུ་

བྲེིས་ནས་ལོེགས་སུ་བཞིག དཔེ་དེབ་འགྲན་ཉོི་དེ་དངོས་སུ་མཐོང་

བའི་མི་ཚེོར་ངས་ཏོན་ཏོན་མནོ་བསམ་མང་པོ་ཞིིག་གཏོོང་དུ་བཅུག་

ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོོ་ཚེོས་ས་གནས་གཞིན་དུ་ཆོེས་མང་ན་དཔ་ེདེབ་
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དེར་ཧྥ་སོྒོར་བཅུ་ནས་བཅོེ་ལྔ་ལེས་མི་དགོས། དེབ་དེར་ཧྥ་སོྒོར་བརྒྱ་

ཐམ་པ་སོྤྲོད་པའི་མི་ཞིིག་འཇེིག་རྟེན་ན་ཡོད་དམ་ཞིེས་བསམ་བོླ་

གཏོོང་དུ་བཅུག་ཡོད་པར་ཐ་ེཚེོམ་བྲེལེ།

ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ག་ིརྗེེས་སུ་ངས་ཉོིས་པ་ད་ེལེེན་དུ་མངགས།

ཤོོག་གྲངས་དང་པོའ་ིངོས་སུ་སྣག་ཚེ་ནག་པོས་ཡིག་གཟུགས་

ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་གིས་དཔ་ེདེབ་བསོྔོ་ཡུལེ་གྱི་ིམ་ིདེའ་ིམིང་ཡིག་བྲེིས་

ཡོད་པ་སྟ།ེ མན་ནོན་འད་ིམར་གྷིར་ར་ིཋིིར་གུས་ཕུལེ། ཨར་མོནད་ ཌུ་

ཧྥལེ་ཞིེས་མིང་རྟགས་བཀོད།

གུས་ཕུལེ་ཞིེས་པའ་ིཚེིག་འདིའ་ིགོ་དོན་ཅེ་ིཡིན་ནམ། སྐུ་ཞིབས་

ཌུ་ཧྥལེ་གྱི་ིལྟ་ཚུལེ་ལེ་མན་ནོན་གྱིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཀུན་སོྤྱིད་ཐ་ཤོལེ་

བླ་ན་མེད་པ་ཞིིག་ལེ་བརྩི་འམ།  ཡང་ན་ཁོོ་མོ་དགེ་སེམས་ཅེན་

མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིིག་ལེ་བརྩ།ི

ཕལེ་ཆོེར་གོ་དོན་ཕྱི་ིམ་ད་ེཡིན་ཤོས་ཆོ།ེ མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་རང་ལེ་

ལྟ་ཚུལེ་ཅེི་ཞིིག་བཟུང་ཡོད་ཀྱིང་ཁོེངས་རོློམ་གྱིི་དབང་གིས་གོ་དོན་

སོྔོན་མ་དེར་ཁོོ་མོ་མི་འཐད། ང་སླེར་ཡང་ཁྱོིམ་ནས་ཕྱིི་ལེ་སོང་སྟེ་

དགོང་མོ་མ་ཉིལེ་བར་དུ་དཔ་ེདེབ་དེར་བསམ་བོླ་བཏོང་མེད།

མན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་ན་ིཧ་ཅེང་སེམས་འགུལེ་ཐེབས་པའ་ིསྒྲུང་ཞིིག་

ཡིན། ང་ལེ་སྒྲུང་དེའི་ཞིིབ་ཆོ་ཁོག་མི་ངེས་པ་གཅེིག་ཀྱིང་མེད། འོན་

ཀྱིང་ངས་དཔེ་དེབ་དེ་ནམ་ལེག་ཏུ་བླངས་ན་ང་ལེ་སོྐྱ་གདུང་དྲེག་

པོ་ཞིིག་སྐྱེས། ངས་དཔེ་དེབ་དེ་ཐེངས་བརྒྱ་ལེ་ཁོ་ཕྱིེས་ཀྱིང་ང་རོྩམ་

པ་པོ་ཨ་བྷེེ་ ཕ་རེ་ཧོྥས་བརྩམས་པའི་སྒྲུང་དེའི་ནང་གི་གཙོ་མོར་སྣང་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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བ་གཡེངས། གཙོ་མོ་དེ་ང་ལེ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུའི་མི་ཞིིག་ལེ་གྱུར་ཏོེ་

ངས་ཁོོ་མོ་ངོ་ཤོེས་པ་ལྟར་གྱི་ིསྣང་བ་ཞིིག་སྟེར། ད་ལྟའ་ིགནས་སྟངས་

གསར་པ་འདིའ་ིའོག་ཏུ་མན་ནོན་དང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཉིིས་དཔ་ེརུ་

བཀོད་ཡོད་པས་ངས་སྒྲུང་ད་ེཀོློག་ན་སོྔོན་དང་མ་འདྲེ་བའ་ིབོྲེ་བ་ཞིིག་

རྙིེད། ང་དཔ་ེདེབ་འད་ིམ་ིཡུལེ་དུ་བཞིག་སྟ་ེཕྱི་ིམའ་ིལྔ་ལེམ་དུ་གཤོེགས་

པའི་བུ་མོ་དེར་སྙིང་རྗེེ་ཞིིག་སྐྱེས། སྙིང་རྗེེ་དེ་བརྩེ་དུང་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལེ་

གྱུར། མན་ནོན་ནི་བྱེ་ཐང་ཞིིག་ཏུ་ཤོི་བ་བདེན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོོ་མོ་

རང་ལེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིི་སོྒོ་ནས་ཤོིན་ཏུ་དགའ་བའི་མི་ཞིིག་

གི་པང་དུ་ཤོི། མན་ནོན་ཤོི་བའི་རྗེེས་སུ་དགའ་རོགས་དེས་མིག་ཆུའི་

མཆོོད་པ་ཕུལེ་ནས་ཕུང་པོ་དུར་དུ་སྦེས། སྐྱེས་པ་དེའི་སེམས་པའང་

མན་ནོན་གྱིི་ཕུང་པོའ་ིམཉིམ་དུ་དུར་ལེ་ཐིམ། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡང་

མན་ནོན་དང་འདྲེ་བའ་ིསྡེིག་ཅེན་མ་དང་བོླ་སྣ་ཆོོས་ལེ་ཁུགས་པ་ཞིིག་

ཡིན་སྲིིད། གལེ་སྲིིད་ངའི་མིག་གཉིིས་འཁྲུལེ་པ་མིན་ན་མར་གྷིར་

རི་ཋིི་རྒྱས་སོྤྲོས་ལོེངས་སོྤྱིད་དང་རང་གི་ཉིལེ་ས་དོྲེན་པོའ་ིནང་དུ་ཤོི་

འདུག ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོའ་ིསེམས་པ་ན་ིམན་ནོན་ལེས་ཀྱིང་ཆོེས་ཁོེར་

རྐྱེང་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་བ་། རྒྱ་ཆོེ་བའི་མྱོ་ངམ་ཐང་ཞིིག་ཏུ་འཁྱོར་

ཏོེ་བརྩེ་དུང་དང་སྙིང་རྗེེ་སོགས་ཅེི་ཡང་མ་ཐོབ་པར་ཆོེས་ཡ་ང་བའི་

སོྒོ་ནས་ཤོ་ིབར་སྣང་།

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིངོ་ཤོེས་པའ་ིགོྲགས་པོ་ཚེ་ོབརྒྱུད་ནས་ཁོོ་མོའ་ི

མཐའ་མཇུག་གི་མི་ཚེ་ེལེ་རྒྱུས་ལེོན་བྱས་ཡོད། ཁོོ་མོ་ཟླ་བ་གཉིིས་ལེ་

ནད་ཀྱིིས་བཏོབ་སྟེ་ཉིལེ་སར་ལྷུང་། ན་ཟུག་དང་འཆོི་བདག་གཉིིས་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ཀྱིིས་འཐབ་རོྩད་བྱས་པའ་ིརིང་དེར་ཁོོ་མོར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་

བལྟ་རུ་ཡོང་མཁོན་དང་སེམས་གསོ་བྱེད་མཁོན་མ་ིརོྡོག་གཅེིག་ཀྱིང་

མེད་སྐད།

ངས་མན་ནོན་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་སྐྱིད་སྡུག་ལེ་མནོ་བསམ་

བཏོང་སྟེ་ངོ་ཤོེས་པའི་བུད་མེད་ཆོེ་གེ་མོ་ཞིིག་སོྤྲོ་སྣང་གི་སོྒོ་ནས་ལེམ་

འདིར་ཞུགས་ནས་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིར། ཁོོ་ཚེོ་འགྲིམས་པའི་ལེམ་

བུ་ལེ་ཁྱོད་པར་གཏོན་ནས་མེད་པ་ཡིད་ལེ་དྲེན།

ལེས་ངན་མ་ཚེོ། ཁོོ་ཚེོར་བརྩེ་དུང་འཆོང་རྒྱུ་ནོར་འཁྲུལེ་ཡིན་

སྲིིད། མ་མཐར་ཡང་བུད་མེད་ད་ེདག་ལེ་སྙིང་རྗེ་ེསོྒོམ་ཆོོག ང་ཚེོས་ཉི་ི

འོད་གཏོན་ནས་རིག་མོྱོང་མེད་པའ་ིལེོང་བ་ཞིིག་དང་རང་བྱུང་ག་ིསྒྲི་

སྐད་ནམ་ཡང་ཐོས་མོྱོང་མེད་པའི་འོན་པ། སེམས་ཀྱིི་ཚེོར་བ་རྣམས་

ཕྱི་ིལེ་ནམ་ཡང་སྒྲིོག་མ་ིཐུབ་པའ་ིངག་ལྐུགས་པ་ཞིིག་ལེ་སྙིང་རྗེ་ེསོྒོམ་

རྒྱུ་ཆོོས་ཉིིད་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚེོས་བག་ཡོད་བསྟེན་དགོས་ཞིེས་

ལེན་ཁོག་རྫུན་མ་ཞིིག་ལེ་བསྙད་ནས་བོླ་མིག་ལོེང་བ་དང་ཡིད་སེམས་

འོན་པ། བླ་སོྲིག་ལྐུགས་པ་ལྟར་གྱུར་པའ་ིབུད་མེད་ད་ེདག་ལེ་སྙིང་རྗེ་ེ

མ་ིསོྒོམ་པར་སྡུག་ལེ་སྦྱིོར། ཁོོ་ཚེོས་རང་ཉིིད་བཟང་པོར་བཅོེས་ཏོ་ེདག་ེ

བའི་ཕོྱིགས་ཀྱིི་སྣེ་ཞིིག་ཟིན་ཐབས་དང་དཀོན་མཆོོག་གི་གསུང་ཐོས་

ཐབས། ལྷད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་བ་དང་དད་པའི་ཚེིག་ཟུར་ཞིིག་སྨྲ་བའི་

འབད་བརོྩན་ཇེ་ིལྟར་བྱས་ཀྱིང་མ་གྲུབ།

ཧྥིག་ཋོིར་ ཧིའུ་གྷིོས་རོྟག་བཟོ་བྱས་ནས་མར་རེ་ཡོན་ ཌ་ལེོ་རམ་

བཞིེངས། ཨལེ་ཧྥ་ེར་ེཌ་ི མུ་སེད་རོྟག་བཟོ་བྱས་ནས་ཧྥ་རད་ཌ་ིརིག་དང་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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བྷེེར་ན་ེར་ེཋི་ིབཞིེངས། ཨ་ལེེག་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་རོྟག་བཟོ་བྱས་ནས་

ཧྥར་ནནད་བཞིེངས། དུས་རབས་སོ་སོའ་ིབསམ་བོླ་བ་དང་སྙན་ངག་

པ་ཚེོས་འཕོྱིན་མ་ཚེོར་སྙིང་རྗེ་ེསོྒོམ། ད་དུང་སྐབས་འགར་རློབས་ཆོེན་

གྱིི་སྐྱེས་བུ་དག་གིས་འཕོྱིན་མ་དེ་དག་ལེ་བརྩེ་བས་མ་བཟོད་པར་

རང་ག་ིམཚེན་དངོས་སུ་སྨྲས་ནས་དཀར་འདོན་མཛིད།

གལེ་སྲིིད་ངས་ལེངས་ཕྱིོགས་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་དང་ལྟ་བ་འད་ིའདྲེ་

ཞིིག་བཟུང་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ན་ཀོློག་པ་པོ་མང་དག་ཅེིག་གིས་

དེབ་འདིར་ཉིེས་སོྤྱིད་དང་འཁྲིག་སྤྱིོད་ལེ་བཟོད་ཡངས་དང་དག་པ་

སྟེར་པ་ལེས་ཅེི་ཡང་མིན་ཞིེས་བོླ་དོགས་སྐྱེས་ནས་དཔེ་དེབ་འདོར་

སྲིིད། ད་དུང་དཔེ་དེབ་རོྩམ་པ་པོ་ལེོ་ན་གཞིོན་པའི་སྟབས་ཀྱིིས་བློ་

དོགས་ཆོེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ།  ཡིན་ནའང་ཁོོ་ཚེོ་བོླ་དོགས་

འབའ་ཞིིག་ལེ་བརྟེན་ནས་དཔེ་དེབ་བཀློག་རྒྱུ་འགགས་ཡོད་པ་ཡིན་

ན་བོླ་དོགས་སངས་ནས་དཔ་ེདེབ་མུ་མཐུད་དུ་བཀློག་པར་འོས།

ང་ནི་རྩ་དོན་གཅེིག་ལེ་ངེས་ཤོེས་རྙིེད་ཡོད་པ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན། 

བུད་མེད་ལེ་ཤོེས་ཡོན་སླེོབ་སོྦྱིང་གིས་བཟང་སོྤྱིད་བསླེབས་མེད་ན་

རྟག་ཏུ་དཀོན་མཆོོག་གིས་སྡུག་བསྔོལེ་གྱི་ིལེམ་བུ་ཞིིག་དང་བརྩ་ེདུང་

ག་ིལེམ་བུ་ཞིིག་བཅེས་ལེམ་སྣ་མ་འདྲེ་གཉིིས་སྟོན། འཕོྱིན་མའ་ིབཞུད་

ལེམ་འགྲིམ་རྒྱུ་ནི་ཤོིན་ཏུ་དཀའ། བཞུད་ལེམ་དེ་ཉིིད་འགྲིམས་པའི་

འཕོྱིན་མ་དག་གིས་ཤོ་ཁྲག་ཟད་ཅེིང་སྐྱི་ལྤགས་གོྱིང་རྩུབ་ཏུ་གྱུར། 

བཞུད་ལེམ་དེའི་སྟེང་དུ་ཉིེས་སོྐྱན་དང་གཡོ་ཐབས་སོགས་ཀྱིི་ཚེེར་

ཤོིང་གི་རྒྱ་རྙིི་བཙུགས། ཁོོ་ཚེོ་ངོ་ཚེའི་གོས་དང་བྲེལེ་ཏོེ་ལེེགས་ཉིེས་
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ཀྱིི་བླང་དོར་མི་ཤོེས། འཕོྱིན་མ་དེ་དག་དམར་ཧྲིེང་ངེར་ལེམ་ཟུར་དུ་

ལེངས་དགོས་པར་ངོ་མ་ིགནོང་།

སྐྱེ་བོ་སུ་ཞིིག་ཡ་ང་བའི་འགྲུལེ་བཞུད་པ་དེ་དག་ལེ་འཕྲད་ན་

བརྩེ་བས་སོྐྱང་། མི་ཐམས་ཅེད་གོལེ་སར་འཕྱིན་པའི་འགྲུལེ་བཞུད་

པ་དེ་དག་ལེ་འཕྲད་སོང་ཞིེས་བསྒྲིགས་ན་སྐྱེ་བོ་གཞིན་གྱིིས་ཀྱིང་

ད་ེདག་ལེ་མདུན་ལེམ་བཟང་པོ་ཞིིག་སོྟན།

འདི་ནི་འགྲུལེ་བཞུད་ཅེིག་འགོ་མ་ཚུགས་གོང་དུ་མི་ཚེེའི་ལེམ་

བུ་གང་གདམ་པར་རང་དགར་རྟགས་སྨྱུག་གཉིིས་མདུན་དུ་བཞིག་

སྟ་ེརྟགས་སྨྱུག་གཅེིག་གིས་“དག་ེལེམ་”ཞིེས་རྟགས་ཤོིག་འཐེན། རྟགས་

སྨྱུག་གཞིན་པ་དེས་“སྡུག་ལེམ་”ཞིེས་ཉིེན་བརྡོ་ཞིིག་བཀོད་པའ་ིགདམ་

ཀ་སོྤྲོད་པ་དང་མི་འདྲེ། སྡེིག་ལེམ་བདམས་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་དེའི་

ཉིེས་སོྐྱན་ཤོོད། དཔེར་ན་སོྟན་པ་ཡེ་ཤུས་གོལེ་སར་འཕྱིན་པའི་སྐྱེ་

བོ་དག་དགེ་ལེམ་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་ང་ཚེོས་ཀྱིང་ལེམ་ལོེག་ཏུ་ཞུགས་

པ་ད་ེདག་ལེ་དག་ེལེམ་ཞིིག་སོྟན་དགོས། ང་ཚེོས་ནམ་ཡང་དག་ེལེམ་

དུ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་བསྐྱར་དུ་སྡུག་ལེམ་ལེ་ཞུགས་སུ་འཇུག་

མ་ིརུང་། ང་ཚེོས་ད་ེའགོག་པར་དཀའ་ཚེེགས་ལེའང་འཛིེམ་མ་ིའཚེལེ།

ཡེ་ཤུའི་ཆོོས་ལུགས་སུ་དཀོན་མཆོོག་གི་ཐུགས་སྲིས་མངགས་

ནས་ང་ཚེོར་དགེ་བའི་ལེམ་སོྟན་དང་དག་པ་སྟེར་པའི་བསླེབ་པ་

མངོན་པར་བསོྟད་འོས་པ་ཇེ་ིསྙེད་ཅེིག་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན་སོྲིག་

ལེ་བསོྡེ་བའ་ིཉོིན་མོངས་ཀྱིིས་རྨས་པའ་ིསེམས་ཅེན་རྣམས་ལེ་སོྟན་པ་

ཡེ་ཤུ་ནི་བྱམས་བརྩེའི་བདག་ཉིིད་ཅེིག་ཡིན། ཁོོང་གིས་ཉོིན་མོངས་
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ཀྱིིས་རྨས་པའ་ིསེམས་ཅེན་རྣམས་ལེ་རྨ་བཅོེས་མཛིད་ནས་གཉིན་ཁོ་

གཉིན་གྱིིས་གསོ་བའ་ིརྨ་སྨོན་བྱུགས། སོྟན་པ་ཡ་ེཤུས་ཚུལེ་འད་ིལྟར་

མཛིད་ད་ེམག་ཌ་ལེེན་(བུད་མེད་འདིའ་ིམཚེན་ཧྲིིལེ་པོར་མ་ེར་ི མག་

ཌ་ལེེན་ཟེར། ལོེ་རྒྱུས་ཁོག་ཅེིག་ཏུ་སོྟན་པ་ཡེ་ཤུའི་འཁོོར་གྱིི་གཙོ་མོ་

དང་གསང་ཡུམ། སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་འདའ་ཁོར་བསྟན་པ་ཁོོ་མོར་གཏོད་

སྐད། ལེོ་རྒྱུས་ཁོག་ཅེིག་ཏུ་མེ་རི་ མག་ཌ་ལེེན་ནི་སོྟན་པ་ཡེ་ཤུ་སྐུ་

འཚེ་ོབཞུགས་སྐབས་ཀྱི་ིའཕོྱིན་མ་ཞིིག་ཡིན་ཟེར)ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལྷག་

པར་བརྩ་ེབས་ཁོྱོད་ལེ་དག་པ་སྟེར།” ཞིེས་གསུངས།

ཁྱོད་དུ་འཕགས་པའ་ིབཟོད་ཡངས་ལེ་ཁྱོད་དུ་འཕགས་པའ་ིདད་

པ་ཞིིག་འཁྲུངས།

ང་ཚེོ་སོྟན་པ་ཡེ་ཤུ་དང་མི་འདྲེ་བའི་གཤོིས་གོྱིང་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་

དོན་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་ནམ། ང་ཚེོས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་གཟུ་ལུམ་གྱི་ིསོྒོ་ནས་གཞིན་

གྱི་ིལྟ་ཚུལེ་ལེ་བསྟུན་དགོས་སམ། ཁོོ་ཚེོས་རང་ཉིིད་སྟོབས་འབོྱར་ཆོ་ེ

ཞིེས་གཏུམ་སོྤྱིད་འཛིིན། ཁོོ་ཚེོས་གཞིན་ལེ་རོྡོག་བརྫོིས་བཏོང་ན་ང་

ཚེོས་ཀྱིང་གཏོོང་དགོས་སམ། ལུས་ནས་ཁྲག་འཛིག་པའ་ིནད་གཅོེང་

ཅེན་ཞིིག་གི་སེམས་ཀྱིི་རྨ་ཁོ་ནས་ཁྲག་བཞུར་ཀྱིང་ང་ཚེོས་དེ་ལེ་ཅེི་

མི་སྙམ་མམ། སྐྱེ་བོ་ལེས་ངན་འདི་ཚེོ་སོྔོན་ཆོད་མི་དགེ་བའི་ལེས་སུ་

ཞུགས་པའི་སྡེིག་ཅེན་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིན་རུང་དེ་ལེ་བྱམས་བརྩེའི་སོྒོ་

ནས་རྨ་ལེས་བྱས་ཏོ་ེསེམས་ཀྱི་ིགཉིན་ཁོ་གསོ་རུ་འཇུག་མ་ིདགོས་སམ།

ངས་རང་གི་མི་རབས་འདིར་བརོྗེད་བཞིིན་ཡོད། ང་ཚེོའི་མི་

རབས་འད་ིསྐུ་ཞིབས་ཧོྥལེ་ཋིེར་གྱི་ིལྟ་གྲུབ་ལེ་འགལེ། ང་ལྟ་བུའ་ིསྐྱ་ེབོ་
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ཁོག་ཅེིག་གིས་འགོྲ་བ་མིའི་རིགས་འདི་ལོེ་བཅོེ་ལྔའི་རིང་ལེ་ཧ་ཅེང་

ག་ིཡ་ང་བག་ཚེ་མེད་པའ་ིདུས་སྐབས་ཤོིག་ག་ིནང་དུ་ཚུད་པ་ཤོེས། ང་

ཚེོར་ལེེགས་ཉིེས་བླང་དོར་འབྱེད་པའ་ིཤོེས་ཡོན་ན་ིཐོབ། དད་པའ་ིརྩ་

བ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཚུགས། རྩ་ཆོེའ་ིརིགས་ལེ་བརྩ་ིབཀུར་བྱ་དགོས་པའ་ི

འདུ་ཤོེས་ཀྱིང་འཕེལེ། འཇེིག་རྟེན་འད་ིཕོྱིགས་གང་ཐད་དུ་ཕུན་སུམ་

ཚེོགས་པ་ཞིིག་ལེ་མ་གྱུར་ཀྱིང་སྔོར་ལེས་ཇེེ་ལེེགས་སུ་སོང་ཡོད། སྐྱེ་

བོ་རྣམ་དཔོྱོད་ལྡན་པ་ཐམས་ཅེད་ཀྱིིས་འབད་བརོྩན་བྱས་པའ་ིམཐར་

ཐུག་ག་ིབསྒྲུབ་བྱ་ན་ིགཅེིག་ཏུ་ངེས་ཤོིང་། ད་ེན་ིརློབས་ཆོེན་གྱི་ིལྟ་གྲུབ་

ཁོག་གིས་ཀྱིང་རྩ་དོན་གཅེིག་ལེ་དམིགས་ནས་འབུངས། དེས་ན་ང་ཚེ་ོ

མ་ིབཟང་པོ་དང་ལེང་ཚེ་ོདར་བབ། གཡོ་ཟོལེ་མེད་པ་ཞིིག་ལེ་འགྱུར་

བར་ཤོོག སྡེིག་ཉིེས་ནི་དོན་གྱིིས་སོྟང་བའི་རང་བཞིིན་ཞིིག་ཡིན། ང་

ཚེོས་བཟང་བའ་ིརང་བཞིིན་ལེ་སོྤེབས་པ་བསྐྱེད། ད་དུང་ད་ེབས་ཀྱིང་

ང་ཚེ་ོཡིད་མ་ཞུམ།

ང་ཚེོས་ཨ་མ་དང་བུ་མོ། ཆུང་མ་སོགས་གང་ཡང་མིན་པའ་ིབུད་

མེད་དག་ལེ་བརྙིས་སོྨོད་བྱ་མི་འཚེལེ། ང་ཚེོའི་བརྩི་མཐོང་གི་ལྟ་བ་

ཁྱོིམ་ཚེང་གི་འཚེོ་བ་གཅེིག་པུར་མ་བསྟིམ། ང་ཚེོའི་ང་རྒྱལེ་ཆུང་

ཆུང་དེས་བཟོད་སོྒོམ་གྱི་ིལྟ་བ་གུ་དོག་ཏུ་མ་བསྒྱུར། སྐྱ་ེབོ་དག་ེསེམས་

ཅེན་བརྒྱ་ཐམ་པས་སྡེིག་པ་གཏོན་ནས་མ་བསགས་པ་ལེས་སྡེིག་ཅེན་

ཞིིག་གིས་བཤོགས་སོྡེམ་བྱས་པར་དཀོན་མཆོོག་ཐུགས་མཉིེས། ང་ཚེོས་

དཀོན་མཆོོག་ཐུགས་དགྱིེས་པའ་ིཐབས་སུ་འབུངས་ན་བྱིན་རློབས་ཀྱི་ི

དངོས་གྲུབ་འཐོབ། འཇེིག་རྟེན་གྱི་ིཞིེན་ཆོགས་ཀྱིིས་བཅེིངས་ཏོ་ེཁོེར་
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རྐྱེང་དུ་ལུས་པའ་ིསྐྱ་ེབོའ་ིཚེོགས་ལེ་དག་པ་སྟེར་པའ་ིལེམ་ཞིིག་བསྟན་

ཡོད་པ་ང་ཚེོས་རང་སོར་འཇོེག་དགོས། དེར་བརྟེན་གཏོན་གྱི་ིབད་ེབ་

ཐོབ་པའ་ིར་ེབ་ཞིིག་གིས་ད་ེདག་སོྐྱབ་པར་འགྱུར། འད་ིན་ིརྒན་མོ་བོླ་

གོྲས་ཅེན་ཞིིག་གིས་སོ་སོའ་ིཉིམས་མོྱོང་ལེ་གཞིིགས་ནས་བཅོེས་ཐབས་

བསྟན་པ་དེས་མ་ཕན་ཡང་གནོད་མ་ིའགྱུར་ཟེར་པ་ལྟར་དུ་སྣང་།

ངས་འདིར་གླེེང་བཞིིན་པའི་དོན་དག་ཕྲ་མོ་ཞིིག་ལེ་སོྡེམ་ཚེིག་

ཆོེན་པོ་ཞིིག་བརྒྱབ་པ་རང་རོློམ་ཆོ་ེབའ་ིརྟགས་སུ་མངོན། ཡིན་ནའང་

ང་ནི་ཆོ་ཤོས་ཀྱིི་ནང་དུ་ཡོངས་རོྫོགས་གཏོམས་ཡོད་པར་ཡིད་ཆོེས་

བྱེད་མཁོན་ད་ེདག་ག་ིགྲས་ཤོིག་ཡིན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཡང་མ་ིཞིིག་ག་ིགྲུབ་

ཆོ་འདུས་ཡོད། ཀློད་པ་ན་ིཅེ་ིཙམ་ཚེགས་དམ་རུང་བོླ་དང་རིག་པའ་ི

འབྱུང་གནས་ཡིན། མིག་འབྲེས་ནི་རོྡོག་རིལེ་ཞིིག་ཡིན་རུང་དེས་ལེེ་

དབར་མང་པོའ་ིསྣང་ཡུལེ་དུ་འཛིིན་ནོ། །
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༄༅།། ཉི་ིམ་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ཅེ་ལེག་ཐམས་ཅེད་བཙོངས་ཚེར་ཞིིང་། 

ཅེ་ལེག་ག་ིརིན་པར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་གཅེིག་དང་ཁྲ་ིལྔ་ཁུགས།

བུན་བདག་ཚེོས་དངུལེ་སོྒོར་གསུམ་ཆོའ་ིགཉིིས་བགོས། གཤོིན་

པོར་ཤུལེ་ལུས་གཉིེན་ཚེན་གཅེེན་མོ་ཞིིག་དང་ཚེ་བོ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་

ཡོད་ད་ེདག་ལེ་སོྒོར་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཐོབ། ཚེོང་པ་ཞིིག་གིས་གཅེེན་

མོ་དེར་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲོིངས་ནས་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོལྔ་ཐོབ་འདུག་ཟེར་དུས་

གཅེེན་མོ་ད་ེདགའ་སྟ་ེམིག་བགྲད།

བུ་མོ་ན་གཞོིན་མ་འདི་རང་གི་གཅུང་མོར་མ་ཐུག་པར་ལོེ་དྲུག་

བདུན་ཞིིག་འགོར། ཉི་ིམ་གཅེིག་གཅུང་མོ་གོླེ་བུར་དུ་བོར་ཏོ་ེསུ་གཅེིག་

གིས་ཀྱིང་གར་སོང་རྩད་མ་ཆོོད། གཅུང་མོ་བོར་བརློག་སོང་བའ་ིརྗེེས་

སུ་འཚེ་ོབ་གང་འདྲེ་ཞིིག་བསྐྱལེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ིཞིིབ་ཆོ་རྣམས་གཅེེན་མོ་

དང་མ་ིགཞིན་པ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་མ་ིཤོེས།
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གཅེེན་མོ་འཕྲལེ་དུ་རྒྱལེ་ས་ཕེ་ར་སི་ལེ་ཤུལེ་སྐལེ་དངུལེ་སོྒོར་

ལེེན་དུ་ཡོང་བས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངོ་ཤོེས་པའི་མི་རྣམས་ཡ་མཚེན། 

ཤུལེ་སྐལེ་གྱིི་དངུལེ་སོྒོར་ལེེན་མཁོན་དེ་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་བུ་མོ་རྒྱགས་

རིལེ་ཞིིག་ཡིན་ཞིིང་། ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁོོ་མོ་གོྲང་གསེབ་དེ་ནས་ཕྱིི་ལེ་

ནམ་ཡང་ཐོན་མོྱོང་མེད།

ཁོོ་མོ་གོླེ་བུར་དུ་ཀླུང་རྟ་བརྒྱུགས་ཀྱིང་རེ་ལྟོས་འཆོང་མེད་པའི་

དངུལེ་སོྒོར་དེའ་ིའབྱུང་ཁུངས་མ་ིཤོེས།

གཅེེན་མོ་འཕྲལེ་དུ་གྲོང་གསེབ་ལེ་ལེོག ཕྱིིས་སུ་ང་ལེ་མི་ཞིིག་

གིས་བཤོད་ན་གཅུང་མོ་གྲོངས་པ་དེར་ཁོོ་མོས་སེམས་སྡུག་ཆོེན་པོ་

བྱས་ཀྱིང་དངུལེ་སོྒོར་དེ་དག་མ་རྩ་བཙུགས་ནས་སྐྱེད་ཀ་བརྒྱ་ཆོ་

བཞི་ིདང་ཕྱིེད་ཀ་རེག་ནས་སྡུག་བསྔོལེ་སངས་སྐད།

འདི་དག་ཐམས་ཅེད་དཀྲོག་གཏོམ་གྱིི་འབྱུང་གནས་རྒྱལེ་ས་པ་

རི་སི་ལེ་སྦེིར་གྲགས་ཆོེ། ཅེང་མ་འགོར་པར་མི་ཚེོས་དཀོྲག་གཏོམ་

དེ་གཏོིང་བརྗེེད་དུ་སོང་། ང་ཡང་རང་ཉིིད་དོན་རྐྱེེན་འདི་ལེ་འབྲེེལེ་

བ་ཆོགས་པ་རིམ་གྱིིས་བརྗེེད། ཡིན་ནའང་དོན་རྐྱེེན་གསར་པ་ཞིིག་

གིས་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ལོེ་རྒྱུས་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་རྒྱུས་མངའ་ལོེན་

པའི་སྐལེ་བ་ཐོབ།  ཁོོ་མོའ་ིལོེ་རྒྱུས་ཀྱིི་ཞིིབ་ཆོ་ཁོག་ཧ་ཅེང་སེམས་

འགུལེ་ཐེབས་སྤྱིད་ཅེིག་ཡིན་པས་ངས་འབྲེི་བཞིིན་པའི་མར་གྷིར་རི་

ཋིིའ་ིགཏོམ་རྒྱུད་འད་ིམ་ིའབྲེ་ིཐབས་མེད་དུ་གྱུར།

ཉི་ིམ་གསུམ་བཞི་ིཞིིག་ལེ་ཁོང་པ་ད་ེཁོང་གླེར་གཏོོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་

ཁོྲམ་ལེ་བཀྲམས། ཁོང་པའི་ནང་གི་ཅེ་ལེག་རྣམས་བཙོངས་ཏོེ་སོྟང་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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པར་བཏོོན། དེ་ནས་ཉིིན་ཞིིག་གི་ཞོིགས་པར་མི་ཞིིག་གིས་ངའི་སོྒོ་

བརྡུངས།

ངའ་ིཞིབས་ཕྱིིའམ། ཁྱོིམ་ལེས་བྱེད་མཁོན་གཡོག་པོ་སོྒོ་ཁོར་སོང་

ནས་འགྲུལེ་པ་ཞིིག་ག་ིམིང་བྱང་འཁྱོེར་ཡོང་ནས་ང་ལེ་སྤྲོད། མིང་བྱང་

སོྤྲོད་མཁོན་དེས་ང་ལེ་ཐུག་ནས་བཀའ་མོལེ་ཞིིག་ཞུ་དགོས་ཡོད་ཟེར་

གྱིིན་འདུག་ཟེར།

ངས་མིང་བྱང་ལེ་མིག་ཟུར་གྱིིས་བལྟས་དུས་ཨར་མོནད་ ཌུ་ཧྥལེ་

ཞིེས་ཡིག་འབྲུ་གཉིིས་འཁོོད།

ངས་མིང་ད་ེགང་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་མོྱོང་སྙམ་སྟ་ེདྲེན་པ་གསོ་ཐབས་

བྱས་པས་མན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་ཞིེས་པའ་ིསྒྲུང་དེབ་ཀྱི་ིཤོོག་ངོས་དང་པོར་

མིང་ད་ེབྲེིས་ཡོད་པ་དྲེན།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དཔ་ེདེབ་འད་ིསོྤྲོད་མཁོན་མ་ིད་ེང་ལེ་ཐུག་ནས་

ཅེི་བྱ་དགོས་སམ། ངས་གཡོག་པོའམ་ཞིབས་ཞུ་བ་སོྒོ་འགྲམ་དུ་སྒུག་

ཡོད་པའ་ིམ་ིད་ེའཕྲལེ་དུ་ནང་ལེ་བསུས་ཞིེས་མངགས།

ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཕོ ་གསར་སྐྲ་ལོེ ་སེར་པོ ་དང་གཟུགས་

རིང་། གདོང་ལེ་སྐྱ་མདོག་ཤོར་པ་དང་འགྲིམ་འགྲུལེ་གྱི་ིགོྱིན་གོས་ཆོ་

ཚེང་གོན་པ།  ཁོོ་པས་ཉིི་མ་འགའ་ཞིིག་ལེ་གྱིོན་གོས་དེ་གོན་ནས་

རྒྱལེ་ས་པ་ར་ིས་ིལེ་འབོྱར་དུས་ཀྱིང་བརྡོབ་སྤྲུགས་མ་བཏོང་བར་ལུས་

སྟེང་ལེ་རྡུལེ་ཆོགས་ཡོད་པ་ཞིིག་སླེེབས་སོང་།

སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་གྱིི་མིག་མཐར་མཆོི་མ་འཁྱོིལེ། ཁོོ་པས་སྐད་

ངག་འདར་ནས་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོ་ཞིིག་མོྱོང་བཞིིན་པར་འཛིེམ་སྣང་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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མེད་པ་དང་སོྐྱ་སྣང་ཡང་སྦེ་གསང་མི་བྱ་བར་བྲེེལེ་མྱུར་ངང་དུ་ངའི་

གམ་དུ་བཅེར། ཁོོ་པས་སྐད་ངག་འདར་ཞོིར་དུ་“སྐུ་ཞིབས། ང་ཁོྱོད་

ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བ་ཡིན། ངའི་གོྱིན་གོས་གཙང་མ་མིན་པར་དགོངས་

འགལེ་གཏོན་ནས་མེད་པ་ཞུ། ང་ཚེོའ་ིདུས་ཀྱི་ིན་གཞིོན་རྣམས་གོྱིན་

གོས་ལེ་དང་དོད་དེ་ཙམ་མེད། དེ་རིང་ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་

ཅེ་ལེག་རྣམས་མགོྲན་ཁོང་ལེ་བཏོང་སྟེ་ང་ཤོར་རྒྱག་འདིར་ཡོང་བ་

ཡིན། ད་དུང་སྔོ་པོ་ཡིན་རུང་ངས་ཁོྱོད་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་ཨེ་ཡོད་སྙམ་

སྟ་ེསེམས་འཚེབ་བྱུང་།” ཟེར།

ངས་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་མ་ེཐབ་འཁྲིས་སུ་གདན་དྲེངས། ཁོོ་པ་མ་ེ

ཐབ་འཁྲིས་སུ་བསྡེད་པ་དང་མཉིམ་དུ་གླེོ་ཁུག་ནང་ནས་ལེག་ཕྱིིས་

ཤོིག་ཕྱིི་ལེ་བཏོོན་ནས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་འགའ་བཤོད་པ་དང་གདོང་པ་

ལེག་ཕྱིིས་ཀྱིིས་བཀབ།

ཁོོ་པས་སོྐྱ་སྣང་གི་དབུགས་རིང་ཞིིག་བཏོང་སྟེ་སླེར་ཡང་བརོྗེད་

དོན། “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཞིོགས་པ་སྔོ་པོ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ལེ་མི་ཆོ་མེད་འདིར་

ཅེི་ཞིིག་དགོས་སམ། མི་འདིས་ཅེི་འདྲེའི་གོྱིན་གོས་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་

གོན་འདུག་ཨང་། ཁོོ་པ་ངུ་དོན་ཅེ་ིཡིན་ནམ་དགོངས་སྲིིད། སྐུ་ཞིབས། 

ང་ཡོང་དོན་ན་ིཁོྱོད་ལེ་ར་ེབ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཞུ་བའ་ིཆོེད་དུ་ཡིན།” ཟེར།

ངས་“སྐུ་ཞིབས། གསུང་རོགས་གནང་། ངས་ཁོྱོད་ལེ་སྲི་ིཞུ་བསྒྲུབ་

ཆོོག” ཅེེས་ལེན་བཏོབ།

“ཁོྱོད་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཡི་ཅེ་ལེག་འཚེོང་སར་ཕེབས་པ་

འདྲེ།”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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མིང་དེ་ཁོ་ནས་ཐོན་དུས་ཕོ་གསར་དེ་སྡུག་བསྔོལེ་གྱིིས་མནན་

ཏོེ་ལེག་པས་མིག་གཉིིས་བཀབ་ནས་མཆོི་མ་ཕྱིིས། ཁོོ་པས་སླེར་ཡང་

“ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམིག་ལེམ་དུ་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ལོེས་ཡིན། ཁོྱོད་དགོངས་པ་

གཏོན་ནས་མ་འཚེོམ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བཟོད་སོྒོམ་ངང་དུ་ང་ལེ་གསན་པའ་ི

བཀའ་དྲེིན་ན་ིངས་ནམ་ཡང་མ་ིབརྗེེད།” ཟེར།

ངས་“སྐུ་ཞིབས། ཁོྱོད་ཀྱི་ིལེས་དོན་ད་ེངས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་ཁོྱོད་

ཀྱི་ིསྡུག་བསྔོལེ་ད་ེཅུང་ཙམ་སེལེ་ཐུབ་ན་ང་ལེ་འཕྲལེ་དུ་གསུངས་དང་། 

ངས་དགའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་ཁོྱོད་ལེ་སྲི་ིཞུ་བསྒྲུབ་ཆོོག”

ང་ལེ་སེམས་སྡུག་མོྱོང་འདོད་མེད་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་གྱི་ིསྡུག་

བསྔོལེ་དེས་ང་ལེའང་སོྐྱ་སྣང་ཞིིག་བསླེངས། ངས་ཅེ་ིཞིིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་

ཀྱིང་ཁོོ་ལེ་རོགས་ཕན་བསྒྲུབ་ངེས་ཡིན།

དེ་ནས་ཁོོ་པས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཅེ་ལེག་ཅེིག་

ཉོིས་པ་འདྲེ།” ཟེར།

“ཡིན། དེབ་ཅེིག་ཉོིས་པ་ཡིན།”

“མན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་རེད་དམ།”

“རེད།”

“དེབ་ད་ེད་དུང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལེག་ཏུ་ཡོད་དམ།”

“ངའ་ིཉིལེ་ཁོང་དུ་ཡོད།”

སྐད་ཆོ་ད་ེཐོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་གྱི་ིསྟེང་ག་ིརོྡོག་ཁྲེས་

ཆོེན་པོ་ཕབ་པ་ལྟར་དུ་གྱུར། ངས་དཔ་ེདེབ་ད་ེཉིར་ཚེགས་བྱས་པ་ཙམ་
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གྱིིས་ཁོོ་ལེ་ཕན་ཐོགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བསྒྲུབས་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་

ཞིིག་ཐོན།

ང་ཡར་ལེངས་ཏོ་ེམལེ་ཁོང་དུ་སོང་། དཔ་ེདེབ་ད་ེའཁྱོེར་ཡོང་ནས་

ཁོོ་ལེ་སྤྲོད།

ཁོོ་པས་མདུན་ཤོོག་ག་ིབསོྔོ་ཡུལེ་གྱི་ིམིང་ཡིག་ལེ་བལྟས་ནས་“ད་ེ

ག་རང་རེད།” ཅེེས་བཤོད་པ་དང་ཤོོག་གྲངས་འགའ་ཞིིག་སོླེག་སྟ་ེ“འད་ི

ག་རང་རེད།” ཟེར།

ཁོོ་པའ་ིམིག་ཆུ་ཐིགས་པ་ཆོེན་པོ་གཉིིས་ཤོོག་ངོས་སུ་ལྷུང་།

ཁོོ་པས་“འོ་ཡ། སྐུ་ཞིབས།” ཞིེས་མགོ་བོ་ཡར་བཀྱིགས་ཏོེ་ང་ལེ་

བལྟས། ཁོོ་པ་སོྔོན་ནས་ངུ་བཞིིན་ཡོད་པ་དང་ད་དུང་ཡང་ངུ་གྲབས་

ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་སྦེ་སྐུང་བྱ་ཐབས་ཙམ་ཡང་མ་བྱས། “ཁོྱོད་དེབ་

འདིར་འཁྲེང་ཞིེན་ཆོེན་པོ་ཡོད་དམ།”

“ཅེ་ིརེད། སྐུ་ཞིབས།”

“ཅེ་ིཡིན་ཟེར་ན་ང་ལེ་དེབ་འད་ིགནང་རོགས་ཞིེས་ཁོྱོད་ལེ་ར་ེབ་

ཞུ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན།”

ངས་ཁོོ་པར་“ང་ལེ་མཚེར་སྣང་བྱུང་བར་དགོངས་པ་མ་འཚེོམ། 

ཁོྱོད་དཔ་ེདེབ་འད་ིམར་གྷིར་ར་ིཋིིར་སོྤྲོད་མཁོན་ཨ་ེཡིན།”

“ང་ཡིན།”

“སྐུ་ཞིབས། དཔེ་དེབ་འདི་ཁོྱོད་ལེ་འབུལེ་ཆོོག བཞིེས་རོགས་

གནང་། ང་དེབ་འད་ིཁོྱོད་ལེ་ཕྱིིར་སླེོག་བྱ་ཐུབ་པར་དགའ་ཚེོར་བྱུང་།”
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སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་ངོ་ཚེ་བ་ལྟར་“མ་མཐར་ཡང་ངས་ཁོྱོད་ལེ་དཔ་ེ

དེབ་ཀྱི་ིརིན་པ་ཕྱིིར་སླེོག་བྱ་ཆོོག” ཟེར།

“དེ་ལེག་རྟགས་ཤོིག་གི་ཚུལེ་དུ་ཁོྱོད་ལེ་ཕུལེ་བ་ཡིན།” ཅེ་ལེག་

ཉོི་འཚེོང་ཞིིག་གི་སྐབས་སུ་དཔེ་དེབ་གཅེིག་གི་རིན་པ་ནི་ཡིད་ལེ་མི་

ངེས། ངས་དཔ་ེདེབ་འདིར་རིན་པ་ཅེ་ིཙམ་སྤྲོད་མིན་ཡང་མ་ིདྲེན།

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཧྥ་སོྒོར་བརྒྱ་སྤྲོད་འདུག”

ང་ཅུང་ཙམ་ངོ་ཚེ་སྟེ་“དེ་བདེན་པ་ཡིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཇེི་ལྟར་ཤོེས་

སོང་ངམ།”

“དེ་ལེས་སླེ་པོ་རེད། ང་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཅེ་ལེག་མ་བཙོངས་

གོང་དུ་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་ལེ་འབོྱར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བརྒྱབ་མོད། ཡིན་

ནའང་ང་ད་ནངས་མ་གཏོོགས་འབོྱར་མ་སོང་། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

ཅེ་ལེག་ཅེིག་དྲེན་རྟེན་དུ་ངེས་པར་དུ་ཉོི་དགོས། ང་གཏོམ་ཚེོང་བྱེད་

མཁོན་སར་བརྒྱུགས་ཏོེ་ཅེ་ལེག་དེ་དག་སུ་སུ་ལེ་བཙོངས་ཡོད་མེད་

ཀྱི་ིཐོ་གཞུང་ལེ་བལྟ་རུ་འཇུག་དགོས་པའ་ིཞུ་བ་འཐེན་པ་ཡིན། དཔ་ེ

དེབ་འད་ིཁོྱོད་ཀྱིིས་ཉོིས་པ་ངས་ཐོ་གཞུང་དུ་མཐོང་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་

སེམས་ཐག་བཅེད་ནས་དེབ་འད་ིང་ལེ་སོྤྲོད་རོགས་ཞིེས་ཁོྱོད་ལེ་ཞུ་བ་

འཐེན་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་དཔེ་དེབ་འདིར་རིན་གོང་ཆོེན་པོ་

ཞིིག་སྤྲོད་པས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དཔེ་དེབ་འདི་སྤྱིིར་བཏོང་གི་དྲེན་རྟེན་ཞིིག་

ལེ་ཉོིས་པ་མིན་པར་ད་ེལེ་འཁྲེང་ཞིེན་ཆོེན་པོས་ཉོིས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་

སྟ་ེང་སྐྲག་བྱུང་།” ཟེར།
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ཨར་མོནད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངས་ལེ་མཉིན་ན་ཁོོ་པས་མར་

གྷིར་རི་ཋིི་ངོ་ཤོེས་པ་ལྟར་ངས་ཀྱིང་ཁོོ་མོ་ངོ་ཤོེས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་

སྐྲག་སྣང་བྱུང་བར་མངོན།

ངས་ཁོོ་པའ་ིབོླ་སེམས་བད་ེརུ་བཀོད།

“ངས་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེམིག་གིས་མཐོང་སྟ་ེཤོེས་པ་ཙམ་ཡིན། 

ཁོོ་མོ་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར་ནས་ང་ལེ་བག་ཆོགས་ཤོིག་ཐེབས། བག་

ཆོགས་དེ་ནི་ཕོ་གསར་ཞིིག་མཛིེས་མ་ན་ཆུང་ཞིིག་མཐོང་ནས་

ཐེངས་ཤོིག་དགའ་སའི་མི་དེ་གོྲངས་པའི་བག་ཆོགས་དང་གཉིིས་སུ་

མེད། ངས་ཁོོ་མོའ་ིཅེ་ལེག་ཅེིག་ཉོི་དགོས་བསམས་ཏོེ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་

དེབ་འདི་ཉོིས་པ་ཡིན། ངས་དེབ་འདི་ཅེིའི་ཕྱིིར་ཉོིས་མིན་ནི་མི་ཤོེས། 

དེབ་འདི་འགྲན་ཉོི་བྱ་འདོད་ཡོད་པའི་སྐྱེས་མཆོོག་དེར་ཁོོང་ཁོྲ་སླེོང་

བའི་ཆོེད་དུ་མིན་ནམ། ཁོོ་པས་ང་ལེ་དེབ་འདི་འཐོབ་ཏུ་མི་འཇུག་

པའ་ིའབད་བརོྩན་བྱས་སོང་། སྐུ་ཞིབས། དཔ་ེདེབ་འད་ིཁོྱོད་ལེ་ཕུལེ་

བ་ཡིན་ཞིེས་ངས་བསྐྱར་དུ་བཟོླས། འད་ིངས་གཏོམས་ཚེོང་བའ་ིལེག་

ནས་ཉོིས་པ་ལྟར་མིན་པར་ཁོྱོད་ལེ་ལེག་རྟགས་ཤོིག་ག་ིཚུལེ་དུ་ཕུལེ་བ་

ཡིན་པས་བཞིེས་རོགས་གནང་ཞིེས་སླེར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེ་དེབ་

འདིས་ང་ཚེ་ོངོ་ཤོེས་བཟང་པོ་དང་ཕྱི་ིཐག་རིང་བའ་ིགྲོགས་པོར་འགྱུར་

བའ་ིརྟེན་འབྲེེལེ་མཚེོན།” ཞིེས་བཤོད།

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་“འོ་ཡ། དེས་ན་ཧ་ཅེང་བཟང་།” ཞིེས་ང་ལེ་ལེག་

པ་བསྲིིངས་ནས་ལེག་པ་བཏོང་སྟ་ེ“ངས་དཔ་ེདེབ་འད་ིབླངས་ནས་མ་ི

ཚེ་ེཧྲིིལེ་པོར་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབཀའ་དྲེིན་མ་ིབརྗེེད།” ཟེར།
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ངས་ཨར་མོནད་ལེ་དཔ་ེདེབ་འད་ིབསོྔོ་ཡུལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིལོེ་

རྒྱུས་དང་ཁོོ་པའི་འགྲུལེ་བཞུད། ཁོོ་པར་དཔེ་དེབ་འདི་འཐོབ་འདོད་

ཤོིན་ཏུ་ཆོེ་བ་རྣམས་འདྲེི་འདོད་ཧ་ཅེང་ཆོེ། གལེ་སྲིིད་ངས་ཁོོ་པར་

ཕུགས་འདྲེ་ིབྱ་རྒྱུ་མང་དྲེགས་ན་ངས་དཔ་ེདེབ་ཀྱི་ིརིན་པ་མ་བླངས་པ་

ད་ེཁོོ་པ་སྒོེར་གྱི་ིའཚེ་ོབར་ཐ་ེགཏོོགས་བྱ་རྒྱུའ་ིཐོབ་ཐང་བླངས་པར་གོ་

སྲིིད་སྙམ་སྟ་ེསྐྲག་ནས་མ་དྲེིས།

ཁོོ་པས་ངའི་སེམས་ཁོམས་རོྟགས་པ་ལྟར་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེབ་འདི་

བཀློགས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ཆོ་ཚེང་བཀློགས་ཡོད།”

“ངས་ཡིག་ཕྲེང་གཉིིས་བྲེིས་ཡོད་པ་དེར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེི་ཞིིག་

བསམས་སོང་།”

“ངས་འཕྲལེ་དུ་དེབ་འད་ིསོྤྲོད་སའ་ིབུ་མོ་ལེས་ངན་མ་ད་ེཁོྱོད་ཀྱི་ི

མིག་ལེམ་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིིག་རེད་བསམས་བྱུང་། ཅེི་ལེ་ཞིེ་

ན་ངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབསོྟད་པ་ད་ེཁོ་སོྟང་པ་ཞིིག་རེད་བསམས་མ་སོང་།”

“སྐུ་ཞིབས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བཤོད་པ་བདེན། བུ་མོ་དེ་བཟང་མ་ཞིིག་

ཡིན། ཅུང་ཙམ་སྒུག་དང་། འཕྲིན་ཡིག་འདིར་གཟིགས་དང་།” ཟེར།

ཁོོ་པས་ང་ལེ་ཡིག་ཆོ་ཞིིག་སྤྲོད་པ་དེ་ལེ་བལྟས་ན་ལེན་མང་

བཀློགས་ཡོད་པའ་ིམདོག་ཅེིག་ཐོན། ངས་ཡིག་ཆོ་ད་ེཁོ་ཕྱི་ེདུས་བརོྗེད་

བྱ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་འཁོོད།

ངའི་བརྩོེ་བའི་ཨར་མོེནད། ང་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་འཕིྲིན་ཡིག་འཕོྲིད། ཁོྱོད་

བདེ་ཐང་ཡིན་པར་ངས་དཀོན་མེཆོག་ལ་བཀའ་དིྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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རེད། ངའི་སིྙིང་གོྲོགས། ང་ལ་ནད་ཀིྱིས་བཟུང་སྟེེ་ན་ཟུག་བཟོོད་

གླེགས་བྲལ། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཐུགས་སེམེས་བཟོང་པོས་ང་ཡིད་

ལ་བཅེགས་ཡོད་པས་ན་ཟུག་ཆེན་པོ་ཞིིག་འཇོོམེས། ང་ནི་ཡུན་རིང་

མིེ་འཚོོ་སྙིམེ། ད་ལྟ་འཕོྲིད་པའི་འཕིྲིན་ཡིག་དོན་སིྙིང་ཅེན་འདི་འབྲི་

མེཁོན་གིྱི་མིེ་དེའི་ལག་པར་དགའ་བཞིིན་འཇུ་བའི་སྐལ་བ་མེེད་པ་

འདྲི། ང་ཅིེ་ཞིིག་གིས་དྲིག་སྐྱེེད་འབྱུང་ཞིེ་ན་ཁོྱོད་ཀིྱི་སྐད་ཆའི་ཚིོག་དེ་

དག་གིས་དྲིག་སྐྱེེད་འབྱུང་དུ་འཇུག་ཐུབ། ང་འཆི་བདག་གི་སོྒོ་དྲུང་

དུ་སླེེབས་ཡོད་པས་སླེར་ཡང་ཁོྱོད་ལ་ཐུག་མེི་ཐུབ། ང་ཚོོའི་བར་དུ་

དབྱིན་ལེ་སྟེོང་གིས་ཆོད། ངའི་སིྙིང་གོྲོགས་ལས་ངན་པོ། སོྔོན་ཆད་ཁོྱོད་

འགོྲོགས་མོྱོང་བའི་མེར་གྷར་རི་ཋིི་ནི་ཤ་ཟོད་རུས་ལ་ཐུག་ཡོད། དེར་

བརྟེེན་ང་ཚོོ་སླེར་ཡང་ཐུག་པ་དང་ང་གནས་སྟེངས་གང་འདྲི་ཞིིག་ལ་

ལྷུང་ཡོད་པ་འདི་ཁོྱོད་ཀིྱིས་མིེག་གིས་མེ་མེཐོང་ན་ལེགས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་

ང་ལ་དག་པ་སྟེེར་རོགས་ཞིེས་བིྲས་འདུག ངས་ཁོྱོད་ལ་སེམེས་གཏིོང་

ནས་དག་པ་སིྦྱིན་ཟོིན། ཅིེ་ལ་ཞིེ་ན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་སྡུག་ལ་སྦྱིར་བ་དེ་ནི་

ཁོྱོད་ང་ལ་དགའ་དྲིགས་པའི་བརྩོེ་དུང་གི་དན་རྟེགས་རེད། ང་ཉིལ་

སར་ལྷུང་ནས་ཟླ་བ་གཅིེག་འགོར་སོང་། ཁོྱོད་ཀིྱི་བརྩོེ་དུང་ལ་ངས་

རིན་ཐང་ཆེན་པོ་བརྩོིས་ཡོད། ངས་ཉིིན་ལྟར་རང་གི་མིེ་ཚེོའི་བྱུང་བ་

རྣམེས་ཉིིན་ཐོར་བཀོད། ཉིིན་ཐོ་འདིར་ང་ཚོོ་ཁོ་བྲལ་བའི་དུས་དེ་ནས་

བཟུང་སྟེེ་ང་ཡི་གེ་འབིྲ་མིེ་ཐུབ་པའི་མེཚོམེས་སུ་མེ་ལྷུང་བར་གིྱི་སིྙིང་

གཏོམེ་རྣམེས་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།
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ཨར་མེོནད། གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ང་ལ་དགའ་བ་བདེན་ན་ཁོྱོད་རྒྱལ་ས་པ་

རི་སི་ལ་ཕིྱིར་ལོག་བྱེད་དུས་ཇུ་ལེ་ ཌུབ་ཕ་ར་ལ་ཐུག་ཏུ་སོང་། ཁོོ་

མོེས་ཁོྱོད་ལ་ཉིིན་དེབ་འདི་འཕྲིོད་དུ་འཇུག ཉིིན་དེབ་འདིར་ང་

ཚོོའི་བར་དུ་འགལ་རྐྱེེན་ཅིེ་ཞིིག་བྱུང་བ་དང་དེའི་ལན་ཁོག རྒྱུ་མེཚོན་

བཅེས་པ་བཀོད་ཡོད། ཇུ་ལེ་ང་ལ་ཤིན་ཏུ་བཟོང་། ང་ཚོོས་རྒྱུན་དུ་

ཁོྱོད་གླེེང་གི་ཡོད། ཁོྱོད་ཀིྱི་འཕིྲིན་ཡིག་འབྱོར་དུས་ཁོོ་མོེ་འདིར་ཡོད་

པས་ང་ཚོོ་ངུ་ཞོིར་དུ་འཕིྲིན་ཡིག་བཀླགས།

གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་འབིྲ་མེ་ཐུབ་ན་ཁོྱོད་ཧྥ་རན་སི་

ལ་ཕིྱིར་ལོག་བྱེད་དུས་ཉིིན་དེབ་འདི་ཁོྱོད་ལ་འཕོྲིད་ཐབས་བྱོས་ཞིེས་

ངས་ཇུ་ལེ་ལ་བཅོེལ་གདམེས་བྱས་ཡོད། ངས་ཉིིན་དེབ་འདི་བྲིས་པར་

ཁྱོོད་ཀིྱིས་དྲིིན་དུ་ཚོོར་མིེ་དགོས། ངས་རང་གི་མིེ་ཚེོར་བྱུང་བའི་དགའ་

སྐྱེིད་ཀིྱི་ལོ་ཟླ་དེ་དག་ཕིྱིར་དྲིན་བྱས་ན་ང་དགའ་རབ་ཅེིག་ཇོེ་དྲིག་ཏུ་

འགྱུར། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཉིིན་དེབ་འདི་བཀླགས་ནས་ངས་སྔོར་བྱས་ལ་རྒྱུ་

མེཚོན་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིེག་འགོད་ཀིྱི་འདུག་བསམེས་ན་དེ་ལྟར་

མིེན། ང་ལ་ཉིིན་དེབ་འདིས་མུ་མེཐུད་དུ་སེམེས་གསོ་ཐོབ།

ངས་ཁྱོོད་ལ་རྟེག་ཏུ་ང་སེམེས་སུ་འཛིིན་པའི་ཅེ་ལག་ཅེིག་དྲིན་རྟེེན་དུ་

འཇོོག་འདོད་ཡོད་མོེད། འོན་ཀྱིང་བདོག་པ་ཐམེས་ཅེད་གཞིན་གིྱིས་

འཁྱོེར་ཏོེ་ང་ལ་ཅིེ་ཡང་མིེ་འཐོབ།

ངའི་སིྙིང་གོྲོགས། ང་འཆི་རྒྱུ་རེད། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཤེས་སམེ། ངས་མེལ་ཁོང་

ནས་མེཉིན་ན་བུན་བདག་ཚོསོ་བཙུགས་པའ་ིསོྒོ་སྲུང་བ་ད་ེའགྲུལ་ཁོང་

ནང་དུ་ཕར་འགོྲོ་ཚུར་འགོྲོ་བྱེད་བཞིིན་པའི་གོམེ་སྒྲ་ཐོས། ཁོོ་པས་སུ་
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གཅེིག་ལའང་ཅེ་ལག་སྣ་གཅེིག་འཁྱོེར་དུ་མིེ་འཇུག་པའི་སྲུང་སོྡོམེ་

བྱེད་བཞིིན་འདུག ང་ཤི་བའི་རྗོེས་སུ་ཅིེ་ཡང་ལྷག་མིེ་སིྲིད། ངས་རེ་

བ་འབའ་ཞིིག་ནི་ཁོོ་ཚོོས་ང་མེ་ཤི་གོང་དུ་ཅེ་ལག་རྣམེས་མེ་བཙོོངས་

པར་སྐྱུར་ན་སྙིམེ།

ཨ་ཙིོ། མིེ་ཞིེས་པ་ནི་ཅིེ་འདྲིའི་སིྙིང་རྗོེ་མེེད་པ་ཞིིག་རེད་ཨང་། གཅིེག་

བྱས་ན་ང་ནོར་ཡོད་སིྲིད། དཀོན་མེཆོག་ཀྱིང་ཅིེ་འདྲིའི་ཐུགས་རྗོེ་ཆུང་

བ་ལ་ཨང་།

རེད། ངའི་བརྩོེ་བའི་སིྙིང་གོྲོགས། ཁོྱོད་ངེས་པར་དུ་ཡོང་སྟེེ་ངའི་ཅེ་

ལག་ཅིེག་ཉིོ་ཐབས་བོྱས། གལ་སིྲིད་ངས་ཅེ་ལག་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཁོྱོད་ལ་

ཟུར་དུ་བཞིག་སྟེེ་ཁོོ་ཚོོས་ཤེས་ན་ཁོྱོད་ལ་ཅེ་ལག་བརྐུས་པའི་ནག་

ཉིེས་འཕོག

ངས་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་བཞིིན་པའི་མིེ་ཚེོ་ནི་ཅིེ་འདྲིའི་སོྐྱེ་གདུང་ཅེན་ཞིིག་

མིེན་ནམེ།

གལ་སིྲིད་ང་མེ་ཤི་གོང་དུ་ཁོྱོད་མེིག་གིས་ཐེངས་གཅིེག་མེཐོང་ན་

དཀོན་མེཆོག་དེ་ཅིེ་འདྲིའི་ཐུགས་རྗོེ་ཅེན་ཞིིག་མིེན་ནམེ། ཡིན་ནའང་

ཧ་ལམེ་བདེ་མོེ་བྱོས། སིྙིང་གོྲོགས། ངས་འཕིྲིན་ཡིག་རིང་པོ་ཞིིག་

འབྲི་མེ་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་མེ་འཚོོམེ་ཞིེས་མེཇུག་བསྡུ་དགོས་པར་

སྣང་། ང་ལ་སྨན་བཅོེས་བྱེད་ཀིྱིན་ཡོད་ཟོེར་པའི་མིེ་དེ་ཚོོས་ང་ལ་ཁྲག་

གཏོར་ནས་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་བཏོང་སྟེེ་ངའི་ལག་པས་མུ་མེཐུད་དུ་ཡི་གེ་

འབྲི་དཀའ། མེར་གྷར་རི་ཋིི་ གོྷ་ཋིི་ཨེ་ཡིས་བིྲས།
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དྲེང་པོར་བཤོད་ན་ཡིག་འབྲུ་མཐའ་མ་དེ་དག་གསལེ་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་

འབྲེི་ཐུབ་མེད་ཅེིང་། ངས་འཕྲིན་ཡིག་དེ་ཨར་མོནད་ལེ་ཕྱིིར་སྤྲོད། 

ངས་འཕྲིན་ཡིག་དེ་ཤོོག་སྟེང་དུ་ཀོློག་དུས་ཁོོ་པས་འཕྲིན་ཡིག་དེ་

སླེར་ཡང་བློ་འདོན་བྱས་ཡོད་པར་གོར་མ་ཆོག ཁོོ་པས་ཡི་གེ་ལེེན་

ཞོིར་ལེ་“འཕྲིན་ཡིག་འད་ིའཕོྱིན་མ་ཞིིག་གིས་བྲེིས་པ་རེད་ཟེར་ན་མ་ི

སུ་ཞིིག་ཡིད་ཆོེས།” ཞིེས་བཤོད་ནས་ཕྱིིར་དྲེན་གྱིིས་སེམས་འགུལེ་

ཐེབས། ནག་བྲེིས་སུ་བཏོབ་པའི་འཕྲིན་ཡིག་དེར་ཁོོ་པས་བསམ་བོླ་

བཏོང་ནས་ཅུང་ཙམ་འགོར། མཐར་ཁོོ་པས་ཁོ་གྲག་ནས་བརོྗེད་དོན།

“ཁོོ་མོ་ང་ལེ་མ་ཐུག་པར་གོྲངས་པ་རེད། ད་ནི་ང་ནམ་ཡང་ཁོོ་

མོར་ཐུག་མི་སྲིིད། ཁོོ་མོས་ངའི་ཆོེད་དུ་སྲིིང་མོ་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་

བོླས་གཏོོང་བྱས་པ་དེ་དག་དྲེན་ན་ངས་ཁོོ་མོ་འདི་ལྟར་ཤོི་རུ་བཅུག་

པར་རང་གིས་རང་ལེ་དག་པ་སྟེར་མ་ིཐུབ།” ཟེར།

“ཤོ་ིབ་རེད། ཤོ་ིབ་རེད། ང་སེམས་ལེ་དྲེན་ཞོིར་དང་ཉིིན་ཐོ་འབྲེ་ི

ཞོིར། ངའ་ིམངི་གླེེང་ཞོིར་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལེས་ངན་མ་གོྲངས་པ་རེད།”

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་བསམ་བོླ་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏོང་སྟ་ེམིག་ཆུ་རྒྱུན་ཆོད་

མེད་པར་ཉིིལེ། ཁོོ་པས་ང་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཚེིག་

མཇུག་བསྐྱངས། “ངས་འཕོྱིན་མ་ཞིིག་ཤོི་བར་འདི་ལྟར་མྱོ་ངན་བྱེད་

ཀྱིི་ཡོད་པ་གཞིན་གྱིིས་མཐོང་ན་ང་བྱིས་པ་ཞིིག་རེད་བསམས་སྲིིད། 

ཡིན་ནའང་ངས་བུད་མེད་འདི་ཇེི་ལྟར་སྡུག་ལེ་སྦྱིར་བ་དང་ང་ནི་ཅེི་

ཙམ་གདུག་སེམས་གནག་པ།  མོ་ནི་ཅེི་འདྲེའི་བཟང་མ་དང་ཉིམ་

ཆུང་ཞིིག་ཡིན་པ་མི་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་མི་ཤོེས། ད་བར་ངས་མོ་ལེ་
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དག་པ་སྟེར་དགོས་བསམ་ཡོད། ད་ེརིང་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་དག་པ་སྦྱིིན་ཡང་

ང་ལེ་དེའ་ིའོས་བབ་མེད། ཨ་ཙི། གལེ་སྲིིད་ང་ལེ་ཁོོ་མོའ་ིདྲུང་དུ་དུས་

ཡུན་ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ངུས་ནས་འདུག་ཐབས་ཤོིག་ཡོད་ན་ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ི

ནང་ག་ིལོེ་བཅུ་ཐམ་པ་བོླས་གཏོོང་ཆོོག” ཟེར།

ང་ལེ་རང་གིས་མོྱོང་ཚེོར་མི་ཐུབ་པའི་མི་གཞིན་ཞིིག་གི་སྡུག་

བསྔོལེ་ལེ་སེམས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་རྟག་ཏུ་དཀའ་ངལེ་ཆོ།ེ ཡིན་ནའང་ང་ཕོ་

གསར་འདིར་གདུང་སེམས་དྲེག་པོ་ཞིིག་སྐྱེས། ཁོོ་པས་ང་ལེ་སེམས་

ཁོོང་གི་སྡུག་བསྔོལེ་རྣམས་བསྟན་པས་ངས་ཁོོ་ལེ་ཁོ་ཏོ་ཚེིག་འགའ་

བྱས་ན་སྐད་ཆོ་དེ་ཚེོ་ཁོོ་ལེ་ཁྱོད་པར་མེད་པ་ཞིིག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྙམ། 

ངས་ཕོ་གསར་དེར་“ཁོྱོད་ལེ་གཉིེན་ཚེན་དང་གྲོགས་པོ་ཡོད་དམ། ཁོྱོད་

ཀྱིིས་སྙིང་སོྟབས་བསྐྱེད་ནས་ཁོོ་ཚེོའ་ིསར་སོང་ན་ཁོྱོད་ལེ་སེམས་གསོ་

བྱ་ཐུབ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བྱ་ཐུབ་པ་ནི་སྙིང་རྗེེ་སོྒོམ་རྒྱུ་ཁོོ་ན་ཡིན།” ཞིེས་

བཤོད།

ཁོོ་ཡར་ལེངས་ཏོ་ེངའ་ིཁྱོིམ་ནས་ཕར་ཚུར་འགྲོ་ཞོིར་དུ་“ད་ེབདེན་

པ་རེད། ངས་ཁོྱོད་སུན་དུ་འཇུག་ག་ིའདུག དགོངས་པ་མ་འཚེོམ། ངའ་ི

སྡུག་བསྔོལེ་འདི་ཁོྱོད་ལེ་ཅེི་ཡང་མིན་པ་ངས་བརྗེེད་པ་རེད། ངས་ཨུ་

ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གཅེིག་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོད་པ་འདིར་ཁོྱོད་ལེ་གཏོན་

ནས་དོ་སྣང་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་ལེ། ཡོད་དགོས་དོན་ཡང་མེད།” ཟེར།

“ཁོྱོད་གོ་ནོར་ཐེབས་སོང་། ང་ཁོྱོད་ལེ་སྲིི་ཞུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་

འདོད་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔོལེ་ད་ེསེལེ་མ་ིཐུབ་པར་ང་ལེ་འགོྱིད་

པ་ཆོ།ེ གལེ་སྲིིད་ང་དང་ངའ་ིགོྲགས་པོ་ཚེ་ོཁོྱོད་ལེ་འགོྲགས་ནས་དུས་
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ཐུང་ཞིིག་ལེ་སོྐྱ་བ་སངས་ཐབས་སམ། མདོར་ན་ངས་ཁོྱོད་ལེ་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡོད་ན་ངས་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་སྣང་གིས་རོགས་ཕན་བསྒྲུབ་

རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་པར་འཚེལེ།” ཞིེས་བཤོད།

ཁོོ་པས་“དགོངས་པ་མ་འཚེོམ། དགོངས་པ་མ་འཚེོམ། ང་ལེ་སོྐྱ་

གདུང་གིས་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོ་ཞིིག་བསླེངས་སོང་། ང་ད་དུང་ཡང་

འདིར་སྐར་མ་འགའ་ཞིིག་ལེ་སྡེོད་དུ་ཆུགས། ངའི་མིག་མཐའི་མཆོི་

མ་ཉིིལེ་ཤུལེ་མ་སྐམ་བར་དུ་སྒུག་དགོས་འདུག ད་ེལྟར་བྱས་ན་ང་ལེ་

སྲིང་ལེམ་ནང་གི་མི་ཚེོས་ནར་སོན་པའི་མི་ཁྱོད་མཚེར་འདི་བྱིས་པ་

དམར་འབྱར་ལྟར་ངུས་འདུག་ཅེེས་མིག་བགྲད་ནས་མ་ིབལྟ་བའ་ིཁྱོད་

པར་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེབ་འད་ིསྤྲོད་ནས་ང་ཧ་ཅེང་དགའ་སོང་། ངས་

ཁོྱོད་ལེ་དྲེིན་ལེན་ཇེ་ིལྟར་འཇེལེ་དགོས་པ་གཏོན་ནས་མ་ིཤོེས།” ཟེར།

“ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་འདོད་མོས་ལྟར་གྲོགས་པོ་བསྒྲིིག་པ་དང་ཁོྱོད་

ཀྱིི་སེམས་སྡུག་གི་འབྱུང་རྐྱེེན་དེ་ཉིིད་ང་ལེ་ཅུང་ཟད་བཤོད་ན་སྡུག་

བསྔོལེ་སངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་སྲིིད།” ཅེེས་ངས་ལེན་བཏོབ།

ཁོོ་པས་“ཁོྱོད་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ེརིང་ང་ངུ་དགོས་སྙམ་

པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་གིས་གནོན། གལེ་སྲིིད་ངས་ཁོྱོད་ལེ་དའེ་ིསོྐར་ཁོ་བརྡོ་

བྱས་ན་དོན་སྙིང་མེད་པའ་ིགཏོམ་ཉོིག་དེར་རོྫོགས་མཐའ་མེད། ཉི་ིམ་

གཅེིག་ངས་ཁོྱོད་ལེ་སྒྲུང་འད་ིབཤོད་ཆོོག སྙིང་རྗེེའ་ིཡུལེ་དུ་གྱུར་པའ་ི

བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་འདིར་ངས་གདུང་སེམས་བཅེངས་པ་འགྲིག་ཡོད་

མེད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་མི་མདོ་མེད་ཅེིག་རེད་སེམས་

སམ། ང་དུས་སྐབས་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཁོྱོད་ལེ་ཡང་སྐྱར་ཐུག་ཏུ་ཡོང་

ཆོོག” ཅེེས་མིག་གཉིིས་ཕུར་ནས་ཤོེལེ་སོྒོའ་ིནང་དུ་བལྟས།
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མ་ིདེའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅེང་བཟང་བ་དང་ཁོེངས་དྲེེགས་མེད་པས་

ངས་ཁོོ་ལེ་འཐམ་གྲབས་བྱས།

ཁོོ་པར་མཚེོན་ན་སླེར་ཡང་མིག་མཐར་མཆོི་མ་འཁྱོིལེ། ངས་

ཁོོ་ལེ་མིག་ཆུ་ཐོན་གྲབས་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་མགོ་ཕར་གཅུས།

ངས་ཁོོ་ལེ་“ཡ། དེས་ན་སྙིང་སོྟབས་བསྐྱེད།” ཟེར།

ཁོོས་ང་ལེ་“བད་ེབར་བཞུགས།” ཟེར།

ཁོོ་པས་གང་ཐུབ་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་མ་ིངུ་བའ་ིཐབས་སུ་འབད། ཁོོ་ངའ་ི

ཁྱོིམ་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཐོན། ཕྱི་ིལེ་ཐོན་པ་ད་ེབོྲེས་མ་རྒྱུག་ཅེིག་ཡིན།

ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིཤོེལེ་ཡོལེ་བཀྱིགས་ནས་ཕྱི་ིལེ་བལྟས། ཁོོ་པ་སོྒོ་

ཁོའ་ིསྲིང་ལེམ་ནང་དུ་སྒུག་ཡོད་པའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་

འཛུལེ། ཤོིང་རྟའི་ནང་དུ་བསྡེད་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོ་ལེ་མིག་ཆུ་ཐོན་ནས་

ལེག་ཕྱིིས་བླངས་ཏོ་ེགདོང་པ་བཀབ་བོ། །
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 ལའེུ་ལྔ་པ།

༄༅།། ངས་ཨར་མོནད་ཀྱི་ིསྐོར་ལེ་ཅེ་ིཡང་མ་ཐོས་པར་དུས་ཡུན་རིང་

ཙམ་འདས། ཕོྱིགས་གཞིན་དེར་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ལོེ་རྒྱུས་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་གླེེང་བ་རྣ་ལེམ་དུ་ཐོས།

ཁོྱོད་ལེ་སྣང་ཚེོར་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་བྱུང་ཡོད་མེད་མ་ིཤོེས། མ་ིཚེོས་རང་

ཉིིད་ཆོ་རྒྱུས་མེད་པའམ། ཡང་ན་ཆོ་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱིང་འབྲེེལེ་བ་མེད་

པའ་ིམ་ིཞིིག་ག་ིམིང་གླེེང་བ་ཐོས་ཚེ།ེ གང་ཟག་དེའ་ིལོེ་རྒྱུས་ཐར་ཐོར་

ར་ེརིམ་བཞིིན་ཇེ་ེགསལེ་དུ་འགོྲ་བར་མ་ཟད། ང་ཚེོར་རང་ག་ིགོྲགས་

པོ་ཚེོས་སོྔོན་ཆོད་ནམ་ཡང་བཤོད་མོྱོང་མེད་པའི་སྐད་ཆོ་ཁོག་ཅེིག་

ཀྱིང་བཤོད་ནས་ལོེ་རྒྱུས་དེ་ཐོས་པར་འགྱུར། དེ་དུས་མི་དེ་དངོས་

སུ་རང་ལེ་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་པ་ཤོེས་ཀྱིང་ང་ཚེོས་རང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་དུ་

མ་ིདེར་གཏོན་ནས་དོ་སྣང་མ་བྱུང་བ་ཤོེས་རོྟགས་ཐུབ། མ་ིརྣམས་སྟེས་

དབང་གིས་འབྲེེལེ་བ་བྱུང་བ་ང་ཚེོའ་ིའཚེ་ོབ་དངོས་ལེ་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་
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པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམཐོང་མོྱོང་བ་དང་ཁོོ་མོར་ལེམ་

དུ་ཐུག་མོྱོང་། ཁོོ་མོའ་ིགདོང་དབྱིབས་དང་གོམས་གཤོིས་རྣམས་ཤོེས། 

ཡིན་ནའང་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་གཏོན་ནས་འདྲེིས་མོྱོང་མེད། ཁོོ་མོའ་ི

ཅེ་ལེག་བཙོངས་པའི་རྗེེས་སུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་མིང་དེ་ངའི་རྣ་བར་

ལེན་མང་ཐོས། ངས་ལེེའུ་སོྔོན་མར་བཤོད་པ་ལྟར་ང་དོན་རྐྱེེན་འདིར་

འབྲེེལེ་བ་ཆོགས་པས་མིང་འདིར་སོྐྱ་གདུང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རྗེེས་འབྲེེལེ་

དུ་བྱུང་བར་ཡ་མཚེན་སྐྱེས་སོང་། ང་ལེ་དེ་ཤོེས་འདོད་ཀྱིི་འདུན་པ་

དྲེག་ཏུ་འཕེལེ།

དེར་བརྟེན་ངས་སོྔོན་ཆོད་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཞིེས་ནམ་ཡང་གླེེང་མོྱོང་

མེད་པའ་ིགོྲགས་པོ་ཚེོར་“ཁོྱོད་ཚེོས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེཟེར་པའ་ི

མ་ིཞིིག་ཤོེས་སམ་ཞིེས་དྲེིས།”

“ཨ་ཅེ་ེམ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ་ཨ།ེ”

“ཏོག་ཏོག་རེད།”

“ལོེས་ཤོེས།”

ལོེས་ཤོེས་ཞིེས་བཤོད་པའི་ཞིོར་དུ་ཁྱོད་གསོད་ཀྱིི་ཁོོང་དགོད་རེ་

ཕྱུང་བས་ལོེས་ཤོེས་ཞིེས་པའ་ིཚེིག་དེའ་ིགོ་དོན་ཅེ་ིཡིན་ཐད་ལེ་ཐ་ེཚེོམ་

མེད་པར་གྱུར།

ངས་ཁོོ་ཚེོར་མུ་མཐུད་དུ་“ཁོོ་མོ་གང་འདྲེ་ཞིིག་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་

དྲེིས།

“བུ་མོ་སྒོེག་ཉིམས་ཅེན་ཞིིག་རེད།”

“ད་ེཁོོ་ན་རེད་དམ།”
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“རེད། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། འཕོྱིན་མ་གཞིན་ཚེོ་ལེས་སྣང་བ་

སྐྱིད་པོ་དང་གཅེིག་བྱས་ན་སེམས་པ་ཅུང་ཙམ་བཟང་བ་མེད་དམ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིསོྐར་ལེ་གནས་ཚུལེ་བྱ་ེབྲེག་པ་ཅེ་ིཡང་མ་ིཤོེས་

སམ།”

“ཁོོ་མོས་ས་དབང་གྷི་མིང་ཅེན་ཕུང་ལེ་སྦྱིར་ཏོ་ེ…།”

“ཁོོ་པ་གཅེིག་པུ་རེད་དམ།”

“ཁོོ་མོ་གུང་དཔོན་བགྲེས་སོང་ཌ་ིམིང་ཅེན་གྱི་ིཟུར་མོ་རེད་…།”

“ཁོོ་མོ་ངོ་མ་རྒད་པོ་དེའ་ིཟུར་མོ་རེད་དམ།”

“མ་ིཚེོས་རེད་ཟེར། གང་ལྟར་ཁོོ་པས་མོ་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་ཕོན་ཆོེན་

ཞིིག་བྱིན་སྐད།”

མ་ིཚེོས་རྟག་ཏུ་ཡོངས་ཁྱོབ་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་བཤོད།

འོན་ཀྱིང་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་དང་ཨར་མོནད་ཀྱིི་འབྲེེལེ་བ་ཅེི་

ཞིིག་ཡིན་པ་ཤོེས་འདོད་ཆོ།ེ

ཉིིན་ཞིིག་ང་འཕོྱིན་མ་ཚེོར་རྟག་ཏུ་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་མཁོན་གྲས་ཀྱི་ི

མ་ིཞིིག་ལེ་ཐུག་པས་ངས་ཁོོ་ལེ་དྲེིས་དོན།

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེཤོེས་སམ།” ལོེས་ཤོེས་ཞིེས་པ་

ན་ིཁོོ་པའ་ིལེན་རེད།

“ཁོོ་མོ་བུ་མོ་གང་འདྲེ་ཞིིག་ཡིན་ནམ།”

“མོ་ནི་ཤོིན་ཏུ་མཛིེས་མ་ཞིིག་རེད། ཁོོ་མོ་ཤོི་བ་གོ་དུས་ང་སེམས་

པ་སོྐྱ་སོང་།”

“མོ་ལེ་ཨར་མོནད་ ཌུ་ཧྥལེ་ཞིེས་པའི་དགའ་རོགས་ཤོིག་མེད་

དམ།”
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“སྐྱེས་པ་གཟུགས་རིང་སྐྲ་ལོེ་སེར་པོ་ཅེན་ཞིིག་རེད་དམ།”

“རེད། ཨར་མོནད་ཀྱི་ིལོེ་རྒྱུས་གང་འདྲེ་རེད་དམ།”

“ངའི་སེམས་པར་ཁོོ་ལེ་འབོྱར་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་རྣམས་བུ་མོ་

དེའི་དོན་དུ་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏོང་ཞིིང་། ཁོོ་པ་འུ་ཐུག་སྟེ་ཁོོ་མོ་བསྐྱུར་

ནས་བོྲེས་འགྲོ་དགོས་བྱུང་བའ་ིམ་ིཞིིག་རེད། མ་ིཚེོས་བཤོད་ན་ཁོོ་པ་

མོ་ལེ་དགའ་ནས་སོྨྱོ་གྲབས་བྱས་པ་རེད་ཟེར།”

“ཁོོ་མོ་མ་ིདེར་དགའམ།”

“ཁོོ་མོ་ཨར་མོནད་ལེ་ཧ་ཅེང་དགའ་ཞིེས་མ་ིཐམས་ཅེད་ཀྱིིས་རྟག་

ཏུ་བཤོད། ཡིན་ནའང་དགའ་སྟངས་ན་ིབུད་མེད་དེའ་ིརིགས་ཀྱི་ིདགའ་

སྟངས་རེད། ཁོོ་ཚེོས་བརྩ་ེབ་ཅེ་ིཙམ་སྟེར་ཐུབ་པ་ད་ེལེས་ལྷག་ཅེིག་ར་ེ

བ་རྒྱག་རྒྱུ་མེད།”

“ཨར་མོནད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་པ་རེད།”

“ངས་མི་ཤོེས། ང་ཚེོ་ཁོོ་ལེ་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་མེད། ཁོོ་པ་ཟླ་བ་

ལྔ་དྲུག་ཅེིག་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམཉིམ་དུ་གོྲང་གསེབ་ཅེིག་ཏུ་བསྡེད་

སྐད། ཁོོ་མོ་ཕྱིིར་ལོེག་ཡོང་དུས་མ་ིད་ེཕྱིིན་སོང་།”

“ད་ེནས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་པ་མཐོང་མ་སོང་ངམ།”

“གཏོན་ནས་མཐོང་མ་སོང་།”

ངས་ཀྱིང་གཏོན་ནས་མཐོང་མ་སོང་། ངའི་སེམས་པར་ཉིེ་ཆོར་

ཁོོ་པ་ངའ་ིཁྱོིམ་ལེ་ཡོང་སྟ་ེདགའ་རོགས་རྙིིང་པ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཤོ་ིབར་

སེམས་སྡུག་དྲེག་པོ་བྱས་པ་བཅོེས་མ་མིན་ནམ། གཅེིག་བྱས་ན་ཁོོ་

པས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཚེ་ེལེས་འདས། ད་དུང་ཁོོ་པ་ང་ལེ་བསྐྱར་དུ་ཐུག་
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འཕྲད་ལེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་ཁོས་བླངས་རྣམས་བརྗེེད་ཟིན་ཡོད་པ་

རེད་སྙམ།

གལེ་སྲིིད་ཁོོ་པ་མི་གཞིན་ཞིིག་ཡིན་ན་ང་ལེ་དེ་ལྟའི་དོགས་པ་

བྱུང་བ་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཨར་མོནད་ཡི་

མུག་པའ་ིསོྐྱ་སྣང་ད་ེམངོན་སུམ་ཡིན་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིག་ཐོན་པས་ཁོོ་པ་

འད་ིཕོྱིགས་ནས་ཕར་ཕོྱིགས་ཀྱི་ིམཐའ་རུ་ལྷུང་ཡོད་སྲིིད། ཁོོ་པ་སེམས་

སྡུག་གིས་ཉིལེ་སར་ལྷུང་བ་མིན་ནམ། ངས་ཨར་མོནད་མཐོང་ཐོས་མ་

བྱུང་བ་ཁོོ་པ་ནད་ཀྱིིས་ཟིན་པའམ། གཅེིག་བྱས་ན་ཤོ་ིབ་མནི་ནམ་སྙམ།

ང་ལེ་ཕོ་གསར་དེའ་ིདོན་དུ་སེམས་ཁུར་བྱ་འདོད་མེད་ཀྱིང་ཁོོ་ལེ་

ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་བ་ཡིན་མིན་ལེ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། གཅེིག་

བྱས་ན་ངས་ཁོོ་ལེ་དོ་སྣང་བྱས་པ་དེར་རང་མཐོང་ཆོ་ེབའ་ིརོློམ་སེམས་

ཤོིག་འདྲེེས་ཡོད་སྲིིད། གཅེིག་བྱས་ན་ངས་ཕོ་གསར་དེའ་ིསེམས་སྡུག་

ག་ིནང་དུ་བརྩ་ེདུང་ག་ིགཏོམ་རྒྱུད་ཅེིག་ཡོད་པ་འཁྱུག་ཙམ་མིག་ལེམ་

དུ་ཟིན་པ་མིན་ནམ། མདོར་ན་ཨར་མོནད་ལེ་གོ་ཐོས་མེད་པར་གྱུར་

པ་དེར་ངས་རང་འགུལེ་གྱིིས་ཁོོ་པ་གོ་ཐོས་མེད་པར་གྱུར་དོན་ཤོེས་

འདོད་སྐྱེས་ནས་རྩད་གཅོེད་བྱས་པ་མིན་ནམ།

སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་ང་ལེ་ཐུག་ཏུ་མ་ཡོང་བས་ང་ཁོོ་ལེ་ཐུག་འཕྲད་

དུ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིསེམས་ཐག་བཅེད། ཁོོ་ལེ་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགོྲ་རྒྱུར་ལེན་

ཁོག་དཀྲི་ས་ཞིིག་འཚེོལེ་རྒྱུ་ལེས་སླེ། ཡིན་ནའང་སྟབས་མ་ལེེགས་

པ་ཞིིག་ལེ་ངས་ཁོོ་པའི་ཁོ་བྱང་མི་ཤོེས། ངས་སྐད་ཆོ་འདྲེི་སའི་མི་

གཅེིག་ལེའང་བཤོད་རྒྱུ་མ་ིའདུག
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ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་ལེ་སོང་སྟེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཁོང་པའི་སོྒོ་

སྲུང་ལེ་ཨར་མོནད་གང་དུ་བསྡེད་ཡོད་མེད་ཤོེས་མིན་འདྲེི་རུ་སོང་། 

སོྒོ་སྲུང་དེ་མི་གསར་པ་ཞིིག་ཡིན་པས་ངས་ཤོེས་པ་དེ་ལེས་ལྷག་ཅེིག་

ཁོོ་ལེའང་བཤོད་རྒྱུ་མེད་ཅེིང་། ད་ེནས་ང་ལེ་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེགང་

དུ་སྦེས་ཡོད་པའ་ིདུར་ཁོྲད་ཀྱི་ིམིང་བྱང་རེག མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདུར་སྦེས་

བྱ་ས་མོནད་མར་ཋི་དུར་ཁོྲད་རེད།

ཟླ་བཞིི་པ་ཤོར་ཏོེ་གནམ་གཤོིས་སྐྱིད། དུར་ཁོྲད་དེར་དགུན་གྱིི་

དུས་སུ་མྱོ་ངན་དང་སྟོང་སང་ག་ིརྣམ་པ་ཞིིག་ཤོར་ཡོད་པ་ཡལེ། ད་ལྟ་

དོྲེད་བབས་ཏོེ་འདས་པོ་རྣམས་ཀྱིི་ཤུལེ་ལུས་ཚེོ་དུར་ཁོྲད་ལེ་སྐོར་བ་

རྒྱག་ཏུ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིིག་ལེ་གྱུར། ངས་“མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་དུར་སར་

མིག་གིས་ཐེངས་གཅེིག་བལྟས་ན་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་སྔོར་བཞིིན་སེམས་

སྡུག་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་མེད་ཤོེས། གཅེིག་བཏོང་ན་ཁོོ་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་མིན་

ཤོེས་ཐུབ།” ཅེེས་རང་གིས་རང་ལེ་ད་ེལྟར་བཤོད་ཞིོར་དུ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ི

ཕོྱིགས་སུ་སོང་།

ང་དུར་ཁོྲད་དོ་དམ་པའི་ལེས་ཁོང་དུ་སོང་སྟེ་ཟླ་ ༢ ཚེེས ༢༢ 

ཉིིན་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཟེར་པའི་བུད་མེད་ཅེིག་མོནད་མར་ཋི་

དུར་ཁོྲད་འདིར་སྦེས་ཡོད་དམ་ཞིེས་དྲེིས།

མ་ིདེས་ཐོ་དེབ་མཐུག་པོ་ཞིིག་ཁོ་ཕྱི་ེནས་དུར་ས་འདིར་སྦེས་ཡོད་

པའི་འདས་པོ་དག་གི་མིང་གཞུང་བཤོེར། ཁོོ་པས་ང་ལེ་ཟླ་ ༢ ཚེེས་ 

༢༢ ཉིིན་གྱི་ིཉིིན་གུང་བུད་མེད་མིང་ད་ེའདྲེ་ཅེན་ཞིིག་དུར་ཁོྲད་འདིར་

སྦེས་པ་ཐོ་གཞུང་དུ་འཁོོད་འདུག་ཅེེས་ལེན་བཏོབ།
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ངས་དུར་ཁོྲད་དོ་དམ་པར་ང་དེ་ལེ་འཁྲིད་རོགས་ཞིེས་བཤོད་པ་

ཡིན། ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་མི་གསོན་པོའ་ིགོྲང་ཁྱོེར་ཁོག་ལེ་སྲིང་ལེམ་གྱིི་

མིང་བྱང་ཡོད་པ་ལྟར་འདས་པོའ་ིདུར་གོྲང་འདིར་ཡང་སྲིང་ལེམ་

གྱིི་མིང་བྱང་བཏོགས། ང་ལེ་ལེམ་ཁྲིད་ཅེིག་མེད་པར་ཁོོ་མོའ་ིདུར་ས་

ངོ་ཐག་ཆོོད་དཀའ། དུར་ཁོྲད་དོ་དམ་པས་ལྡུམ་རའ་ིལེས་མ་ིཞིིག་བོས་

ནས་ང་གང་དུ་འཁྲིད་དགོས་མིན་འགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ། ལྡུམ་རའི་

ལེས་མི་དེས་དུར་ཁོྲད་དོ་དམ་པའི་སྐད་ཆོར་ཚེིག་མཚེམས་བཅེད་

ནས་“ངས་ཤོེས། ངས་ཤོེས། དུར་ས་ད་ེརྙིེད་རྒྱུ་སྟབས་བད།ེ” ཞིེས་བཤོད་

ད་ེངའ་ིཕོྱིགས་སུ་བལྟས།

ངས་ཁོོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཇེ་ིལྟར་ཤོེས།” ཞིེས་དྲེིས།

“ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་དུར་ས་དེའི་སྟེང་གི་མེ་ཏོོག་རྣམས་གཞིན་དང་

མ་ིའདྲེ་བ་ཞིིག་ཡོད།”

“ཁོྱོད་དུར་ས་དེར་བདག་གཅེེས་བྱེད་མཁོན་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན། སྐུ་ཞིབས། ཕོ་གསར་ཞིིག་གིས་དུར་ས་འདིར་བདག་པོ་

བརྒྱབ་པ་བཞིིན་མ་ིགཞིན་པ་ཚེང་མས་རང་ག་ིགཉིེན་ཚེན་འདས་པོ་

ཚེོར་བདག་གཅེེས་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་བྱས་ན་ཅེ་ིམ་རུང་།” ཟེར། ང་ཚེ་ོཕར་

ཚུར་འགོྲ་ལེམ་ཐེངས་འགའ་ཞིིག་དཀོྱིགས་པའ་ིརྗེེས་སུ་ལྡུམ་རའ་ིལེས་

མ་ིད་ེའགོྲ་མཚེམས་བཞིག་ནས་ “ང་ཚེ་ོསླེེབས་སོང་། འད་ིརེད།” ཟེར།

ངའ་ིམིག་མདུན་དུ་ས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་མ་ེཏོོག་གིས་ཁོེངས། དུར་ས་

ཞིིག་ལེ་མ་ིསུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་མ་ེཏོོག་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་འཁྱོེར་སོྲིལེ་མེད། 
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གལེ་སྲིིད་རོྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་དཀར་པོ་ཞིིག་ག་ིསྟེང་དུ་མིང་བྱང་བརོྐོས་ནས་

དུར་རོྡོ་བསླེངས་མེད་ན་འདས་པོ་དེའ་ིདུར་ས་མ་ིརྙིེད།

རོྡོ་ཀ་མ་རུ་པའ་ིདུར་བྱང་ད་ེདྲེང་པོར་ས་ལེ་བཙུགས་ཏོ་ེདུར་སའ་ི

མཐའ་འཁོོར་ལེ་ལྕགས་ར་འཐེན། དུར་ས་དེ་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་

དཀར་པོས་གཡོགས།

ལྡུམ་རའི་ལེས་མི་དེས་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་འདི་ལེ་ཅེི་ཞིིག་སེམས་སམ།” 

ཞིེས་ང་ལེ་དྲེིས།

“ཧ་ཅེང་མཛིེས།”

“དུས་ནམ་ཞིིག་མ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་ཞིིག་རྙིིད་ན་ང་ལེ་མ་ེཏོོག་

གསར་པ་ཉོིས་ཞིེས་མངགས་བཀོད་བྱས་ཡོད།”

“ཁོྱོད་ལེ་སུས་མངགས་བཀོད་བྱས་སོང་ངམ།”

“ཕོ་གསར་ཞིིག་གིས་བྱས་སོང་། ཁོོ་པ་ཐེངས་དང་པོར་འདིར་ཡོང་

དུས་ཧ་ཅེང་ངུས་སོང་། ཁོོ་པ་འདས་མོ་དེའ་ིཉི་ེགོྲགས་ཤོིག་ཡིན་པར་ཐ་ེ

ཚེོམ་བྲེལེ། མོ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཡིན་པ་འདྲེ། མི་ཚེོས་ཟེར་ན་

ཁོོ་མོ་ཧ་ཅེང་ག་ིམཛིེས་མ་ཞིིག་ཡིན་སྐད། སྐྱེས་མཆོོག་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་

ངོ་ཤོེས་སམ།” ཞིེས་ལྡུམ་རའ་ིལེས་མ་ིདེས་ང་ལེ་དྲེིས།

“ངོ་ཤོེས།”

ཁོོ་པས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྐྱེས་པ་གཞིན་པ་ལྟར་ཁོོ་མོ་ངོ་ཤོེས་སམ།” 

ཞིེས་འདྲེ་ིཞོིར་དུ་གདོང་ལེ་པྲ་ཚེགས་ཀྱི་ིའཛུམ་ཞིིག་ཕྱུང་།

“མ་ིཤོེས། ངས་ཁོོ་མོར་སྐད་ཆོ་གཏོན་ནས་བཤོད་མོྱོང་མེད།”
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“ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཁོོ་མོར་བལྟ་རུ་ཡོང་བ་ཧ་ཅེང་ལེེགས། བུ་མོ་

ལེས་ངན་མ་འདིའི་དུར་སར་མི་ཚེོགས་འཚེང་ཁོ་ཤོིག་ཤོིག་སོྐར་བ་

རྒྱག་ཏུ་ཡོང་མཁོན་ནམ་ཡང་མེད།”

“འོ་ན་མ་ིགཅེིག་ཀྱིང་ཡོང་མཁོན་མེད་དམ།”

“ཕོ་གསར་ད་ེམ་གཏོོགས་སུ་གཅེིག་མ་ིའདུག ཁོོ་པ་ཐེངས་གཅེིག་

སླེེབས་སོང་།”

“ཐེངས་གཅེིག་གམ།”

“རེད། སྐུ་ཞིབས།”

“ད་ེནས་ཁོོ་པ་བསྐྱར་དུ་སླེེབས་མ་སོང་ངམ།”

“སླེེབས་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་ཁོོ་པ་ཕྱིིར་འཁོོར་མཚེམས་སུ་ཡོང་

ག་ིརེད།”

“དེས་ན་ཁོོ་པ་འགྲུལེ་བཞུད་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།”

“རེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་པ་གང་དུ་སོང་བ་ཤོེས་སམ།”

“ངའ་ིསེམས་པར་ཁོོ་པ་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེཡ་ིགཅེེན་མོའ་ིསར་

སོང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་སྙམ།”

“ཁོོ་པ་དེར་སོང་ནས་ཅེ་ིཞིིག་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་དམ།”

“ཁོོ་པ་གཅེེན་མོ་དེའ་ིསར་སོང་སྟ་ེབུད་མེད་འདས་པོ་འདིའ་ིཕུང་

པོ་བསོྔོགས་ནས་དུར་ས་གཞིན་ཞིིག་ལེ་སོྤེར་ཆོོག་པའ་ིཆོོག་མཆོན་ཞུ་

རུ་སོང་བ་རེད།”

“ཁོོ་པས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཕུང་པོ་འདིར་འཇོེག་ག་ིམེད་དམ།”
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“སྐུ་ཞིབས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་རེད། མི་ཚེོར་འདས་པོའ་ིཕུང་

པོ་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས་མིན་བསམ་ཚུལེ་ཁྱོད་མཚེར་ཡོད། ང་ལྟ་བུའ་ི

མི་ཚེོས་དེའི་རིགས་ཉིིན་ལྟར་མཐོང་ཐོས་ཐུབ། དུར་ས་འདི་ལོེ་ལྔ་ཁོོ་

ནར་བཙོངས་ཡོད་པས་ཕོ་གསར་དེས་ཁོོ་མོར་གཏོན་འཇེགས་ཀྱི་ིདུར་

ས་ཞིིག་ཉོི་རྒྱུ་དང་དུར་ས་གསར་པའ་ིནང་དུ་ཁོོ་མོར་ས་ཁོྱོན་ཆོ་ེཙམ་

ཡོད་ན་བཟང་དྲེན་འདུག”

“དུར་ས་གསར་པ་ཟེར་ན་ཅེ་ིཡིན་ནམ།”

“ད་ལྟ་ང་ཚེོས་གཡོན་ཕོྱིགས་སུ་འཚེོང་བཞིིན་པའ་ིདུར་ས་ད་ེལེ་

ཟེར། གལེ་སྲིིད་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅེད་རྟག་ཏུ་དུར་ས་འདིར་སྦེས་ན་དུར་

ས་གཞིན་ཞིིག་ཡོད་དགོས་དོན་མེད། ཡིན་ནའང་ཕར་ཕོྱིགས་སུ་དུར་

ས་གསར་པ་ཞིིག་ཆོགས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་མང་དག་ཅེིག་ཡོད། མ་ི

ཞིེས་པ་འད་ིཧ་ཅེང་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་རེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་ཟེར་གྱི་ིཡོད་དམ།”

“མི་རྣམས་འདིར་མ་སླེེབས་བར་དུ་སོྤེབས་པས་བརྟས། བུ་མོ་གོྷི་

ཋིི་ཨེ་ཡང་སྤེོབས་པ་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་པ་འདྲེ། ངའི་སྐད་ཆོ་འདིར་ཁོྱོད་

དགོངས་པ་མ་འཚེོམ། ད་ན་ིཁོོ་མོ་སྙིང་རྗེ།ེ མོ་ཤོ་ིཚེར་པ་རེད། ང་ཚེོས་

གཤོིན་པོ་ཞིིག་ལེ་ངན་བཤོད་མང་པོ་ཞིིག་བྱ་དོན་མེད། ང་ཚེོས་ཉིིན་

ལྟར་འདས་པོ་ད་ེདག་ག་ིདུར་སའ་ིམ་ེཏོོག་ལེ་ཆུ་རྒྱག་ག་ིཡོད། གཉིེན་

ཚེན་ཚེོས་རང་གི་འདས་པོའ་ིཉིེ་འཁྲིས་སུ་སྦེས་ཡོད་པ་དེ་སུ་ཡིན་པ་

ཤོེས་དུས་ཁོོ་མོ་འདིར་སྦེས་འཇོེག་བྱ་མ་ིཆོོག བུད་མེད་འདིའ་ིརིགས་

ལེ་དུར་ས་ལེོགས་སུ་འཇོེག་དགོས་ཞིེས་དབུལེ་པོ་ཚེོའི་དུར་སའི་
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ཁུལེ་དུ་སོྐྲད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གོ་མོྱོང་ཡོད་དམ། ངས་

ཅེི་ཞིིག་བསམས་པ་ཁོོ་ཚེོར་བཤོད་པ་ཡིན། འབོྱར་ལྡན་པ་ཚེོས་མེ་

ཏོོག་འཁྱོེར་ནས་རང་གི་འདས་པོ་ཚེོར་བལྟ་རུ་ལོེ་གཅེིག་ལེ་དུར་ས་

འདིར་ཐེངས་བཞིི་ཡང་མི་སླེེབས།  ཁོོ་ཚེོས་མེ་ཏོོག་གང་འདྲེ་ཞིིག་

འཁྱོེར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་ལེ་ལོྟས་དང་། ཁོོ་ཚེོ་དུར་ཁོྲད་ལེ་ཡོང་ནས་

འདས་པོའ་ིཆོེད་དུ་མིག་ཆུ་གཏོོང་དགོས་པ་དེ་ཚེོང་ལེས་ཀྱིི་ཐུག་

འཕྲད་ལེ་བརྩི། ཁོོ་ཚེོས་དུར་བྱང་སྟེང་དུ་སེམས་འགུལེ་ཐེབས་པའི་

མྱོ་ངན་གྱིི་ཞུ་ཚེིག་བརོྐོས་ཀྱིང་མིག་ཆུ་ཐིགས་པ་ཞིིག་མི་གཏོོང་། ད་

དུང་ཁོོ་ཚེོས་ཉི་ེའཁྲིས་ཀྱི་ིའདས་པོ་དག་ག་ིདུར་ས་རང་སོར་མ་ིའཇོེག 

སྐུ་ཞིབས། ཁོྱོད་ང་ལེ་ཡིད་ཆོེས་མེད་ཀྱིང་ཆོོག ངས་ན་གཞོིན་མ་འད་ི

ངོ་མི་ཤོེས། ཁོོ་མོས་ཅེི་ཞིིག་བྱས་པའང་ངས་མི་ཤོེས། ཡིན་ནའང་ས་

འབུའི་ཟས་སུ་གྱུར་པའི་ལེས་ངན་མ་དེར་ང་དགའ། ངས་ཁོོ་མོར་ལྟ་

རོྟག་གང་ལེེགས་བྱས་ཏོེ་མེ་ཏོོག་གཡང་འཛིིན་ལེ་རིན་གོང་རན་པོ་

ཞིིག་སྤྲོད་ནས་ཉོི་བཞིིན་ཡོད། མོ་ནི་ངའི་གཤོིན་པོའ་ིགྲས་ཀྱིི་དགའ་

ཤོོས་ད་ེཡིན། སྐུ་ཞིབས། ང་ལྟ་བུའ་ིམ་ིརྣམས་གཤོིན་པོར་དགའ་དགོས། 

ང་ཚེ་ོབྲེེལེ་བ་ཆོ་ེདྲེགས་ཏོ་ེམ་ིགསོན་པོ་ཞིིག་ལེ་དགའ་ལེོང་མེད།”

ངས་མ་ིདེའ་ིགདོང་ལེ་བལྟས། ཁོོ་པས་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཐོས་དུས་

ང་ལེ་སེམས་འགུལེ་དྲེག་པོ་ཞིིག་ཐེབས། ངས་འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་མི་

དགོས་པར་ཀོློག་པ་པོ་ཚེོས་ཀྱིང་སེམས་ཚེོར་འད་ིམོྱོང་ལོེས་ཐུབ་སྙམ།

ང་ལེ་སེམས་ཚེོར་བྱུང་བ་ཁོོ་པས་ཏོན་ཏོན་ཤོེས་པ་འདྲེ། ཅེ་ིཡིན་

ཞིེ་ན་ཁོོ་པས་མུ་མཐུད་དུ་བརོྗེད་དོན། “མི་ཚེོས་བཤོད་པ་ལྟར་ན་བུ་
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མོ་འདིའ་ིདོན་དུ་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིར་པའ་ིམ་ིའགའ་ར་ེཡོད། ཁོོ་མོར་

ཤོིན་ཏུ་བརྩ་ེབའ་ིདགའ་རོགས་ཀྱིང་ཡོད་སྐད། ཡིན་ནའང་མ་ིགཅེིག་

ཀྱིང་འདིར་ཡོང་ནས་ཁོོ་མོར་མ་ེཏོོག་རྐོང་གཅེིག་ཉོི་མཁོན་མེད། འད་ི

ནི་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཡིན་པ་དང་ང་དེ་ལེ་སེམས་པ་སོྐྱ། ཁོོ་མོར་དུར་

ས་ཞིིག་ཡོད་པས་འཁོང་ར་ཅེི་ཡང་མེད། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་མོ་བརྗེེད་མེད་

པའ་ིམ་ིགཅེིག་ཡོད་ཀྱིང་མ་ིདེས་གཞིན་རྣམས་ཀྱི་ིངོ་ཚེབ་མཚེོན་ཐུབ། 

འདིར་བུ་མོ་འདིའ་ིརིགས་དང་ཁོོ་མོའ་ིལོེ་ཚེོད་འདྲེ་མཉིམ་ཡིན་པའ་ི

ལེས་ངན་མ་མང་པོ་ཡོད། ང་ཚེོས་བུ་མོ་དེ་དག་གི་ཕུང་པོ་སྤྲོང་པོའ་ི

དུར་དོང་དུ་གཡུག་ག་ིཡོད། ཁོོ་ཚེོའ་ིཕུང་པོ་ད་ེདག་དུར་དོང་དུ་ལྷུང་

དུས་ངའི་སེམས་ལེ་ན་ཟུག་ལྡང་། ཁོོ་ཚེོ་ཤོི་བའི་རྗེེས་སུ་མི་གཅེིག་གི་

སེམས་ལེའང་མ་ིདྲེན། སེམས་པ་སྙ་ིམོ་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་ན་ང་ཚེོའ་ིལེས་

ཀ་འདི་རྟག་ཏུ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་མིན། ད་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས་སམ། སྐབས་

འགར་ང་ལེ་བཟོད་ཐབས་བྲེལེ། ང་ལེ་གཅེེས་སུ་འོས་པའི་བུ་མོ་ལོེ་

ན་ཉི་ིཤུ་ཅེན་གྱི་ིམོ་གསར་ཞིིག་ཡོད། མ་ིགང་ཞིིག་གིས་དུར་ས་འདིར་

ངའི་བུ་མོ་དང་ན་ཚེོད་མཉིམ་པའི་བུ་མོ་ཞིིག་གི་ཕུང་པོ་འཁྱོེར་ཡོང་

ན་ངའི་སེམས་ལེ་རང་གི་བུ་མོ་དྲེན། གཤོིན་པོ་དེ་མི་ཆོེན་གྱིི་སྲིས་

མོ་ཞིིག་ཡིན་ནའང་འདྲེ། ཉིམ་ཐག་ག་ིསྤྲོང་མོ་ཞིིག་ཡིན་ནའང་འདྲེ། 

གང་ལྟར་ང་ལེ་སེམས་འགུལེ་ཞིིག་མ་ཐེབས་པ་མེད།” ཟེར།

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་གཏོམ་ཉོིག་ལུང་པ་གང་བཤོད་ནས་སུན་དུ་བཅུག་

ཡོད་པར་ཐ་ེཚེོམ་མེད། ཁོྱོད་འདིར་ངའ་ིགཏོམ་ཉོིག་ལེ་མཉིན་དུ་ཡོང་

བ་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ལེ་ཁོྱོད་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཡི་དུར་ས་སོྟན། 
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ཁོོ་མོའ་ིདུར་ས་འདི་རེད། ད་ཁོྱོད་ལེ་ཕྱིག་རོགས་ཞུ་དགོས་པ་གཞིན་

ཡོད་དམ།”

ངས་མ་ིདེར་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྐུ་ཞིབས་ཨར་མོནད་ ཌུ་ཧྥལེ་གྱི་ིཁོ་བྱང་

ཤོེས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ཤོེས། ཁོོ་པ་སོྡེད་ས་སྲིང་ལེམ་ག་གེ་མོ་ཞིིག་རེད། ང་ཚེོས་མིག་

གིས་མཐོང་བའ་ིམ་ེཏོོག་འད་ིདག་ཉོི་བར་ང་དངུལེ་སོྒོར་ལེེན་དུ་འགྲོ་

ས་སྲིང་ལེམ་དེའ་ིནང་ག་ིཁོང་པ་ཞིིག་ཡིན།”

“བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ ངའ་ིགོྲགས་པོ།”

ངས་སླེར་ཡང་དུར་སའ་ིཐོག་ག་ིམ་ེཏོོག་ལེ་བལྟས། ངས་དུར་ས་

བསོྔོགས་ནས་རང་བྱུང་ས་གཞིིས་མཛིེས་མ་ད་ེལེ་ཅེ་ིཞིིག་བཟོས་ཡོད་

མེད་ལེ་བལྟ་འདོད་ཆོ་ེཡང་སེམས་པ་སོྐྱ་བས་མནན་ཏོ་ེཕྱིིར་ལོེག

ལྡུམ་རའི་ལེས་མི་དེ་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོང་ཞོིར་ལེ་“སྐྱེས་མཆོོག་

ཁོྱོད་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་ལེ་ཐུག་འདོད་ཡོད་དམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ཡོད།”

“ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་པ་ད་དུང་ཕྱིིར་མ་སླེེབས་པ་འདྲེ། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་

པ་སླེེབས་ཡོད་ན་འདིར་ཡོང་ག་ིརེད།”

“དེས་ན་ཁོོ་པས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབརྗེེད་མེད་པ་ཁོྱོད་ལེ་གདེང་ཚེོད་

ཡོད་དམ།”

“ང་ད་ེལེ་གདེང་ཚེོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོོ་ལེ་དུར་ས་སོྤེར་འདོད་

ཡོད་པ་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལེ་སླེར་ཡང་བལྟ་འདོད་ཡོད་པ་ལེས་གཞིན་ཅེ་ི

ཡང་མིན། ངས་ད་ེལེ་རྒྱལེ་འཇོེག་ཐུབ།”



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

70

“སྐད་ཆོ་དེའ་ིགོ་དོན་ཅེ་ིཡིན་ནམ།”

“ཁོོ་པ་དུར་ས་འདིར་ཐེངས་དང་པོ་ཡོང་དུས་ཁོོས་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་

ལེ་སླེར་ཡང་བལྟ་དགོས་ན་ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས་སམ་ཞིེས་ང་ལེ་དྲེིས་

སོང་། ངས་ཁོོ་ལེ་དེ་ལྟར་བྱ་བའི་ཐམས་ལེམ་འབའ་ཞིིག་ནི་དུར་ས་

སོྤེར་དགོས། དུར་ས་སོྤེར་བའ་ིའགེངས་ཤོོག་ཅེ་ིཞིིག་དགང་དགོས་པ་

དང་། འདས་པོ་ཞིིག་དུར་ས་གཅེིག་ནས་དུར་ས་གཞིན་ལེ་སོྤེར་ན་

སོྔོན་ལེ་འདས་པོ་དེའི་དུར་ས་ངོ་ཐག་གཅོེད་དགོས། འདས་པོ་དེའི་

གཉིེན་ཚེན་གཅེིག་གིས་དུར་ས་དང་ཕུང་པོ་ངོ་ཐག་བཅེད། དེ་ནས་

དུར་ས་སོྤེར་ཆོོག་པའི་ཆོོག་མཆོན་ཞུ་དགོས། འདི་དག་ཐམས་ཅེད་

ཉིེན་རོྟག་པའི་གཙོ་སྤྱིི་ཞིིག་གི་མདུན་དུ་བཅེར་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་

པས། སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེཡ་ིགཅེེན་མོའ་ིསར་ཆོོག་

མཆོན་ཞུ་རུ་ཕྱིིན་པ་རེད།  ཁོོ་པ་ཕྱིིར་འཁོོར་མཚེམས་སུ་སོྔོན་ལེ་

འདིར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཧ་ཅེང་གསལེ་པོ་ཡིན།”

ང་ཚེ་ོདུར་ཁྲོད་ཀྱི་ིརྒྱལེ་སོྒོའ་ིམཚེམས་སུ་སླེེབས། ངས་ལྡུམ་རའ་ི

ལེས་མི་དེར་སླེར་ཡང་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུས་ཏོེ་ཁོོ་པའི་ལེག་ཏུ་དངུལེ་

སོྒོར་འགའ་བཞིག ང་ལྡུམ་རའི་ལེས་མི་དེས་སྤྲོད་པའི་ཁོ་བྱང་དེ་

བཙལེ་ནས་སོང་།

ཨར་མོནད་ཕྱིིར་སླེེབས་མ་ིའདུག

ངས་ཁོོ་པ་ཕྱིིར་འཁོོར་མཚེམས་སུ་ང་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཤོོག དེ་མིན་ང་

ཁོོ་པར་གང་དུ་ཐུག་དགོས་མིན་གྱི་ིབརྡོ་ཞིིག་ཐོངས་ཞིེས་སྐད་འཕྲིན་

ཞིིག་བཞིག
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ཕྱིི་ཉིིན་ཞོིགས་པར་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་གྱིིས་ང་ཕྱིིར་སླེེབས་ཡོད། 

ཁོོ་པ་ངལེ་དུབ་དང་ནད་མནར་གྱིི་དབང་གིས་ཁྱོིམ་ནས་ཕྱིི་ལེ་ཐོན་

དཀའ། ང་ཁོོ་པར་ཐུག་ཏུ་ཤོོག་ཅེེས་འཁོོད་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་

འཕོྲད་དོ། །
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 ལའེུ་དྲུག་པ།

༄༅།། ང་སོང་དུས་ཨར་མོནད་ཉིལེ་སར་འདུག ཁོོ་པས་ང་མཐོང་མ་

ཐག་ཏུ་ཚེ་བས་སྲིེག་པའ་ིལེག་པ་ད་ེབསྲིིངས།

ངས་ཁོོ་པར་“ཁོྱོད་ལེ་ཚེ་བ་འཕར་འདུག” ལེབ་པ་ཡིན།

“དེས་ཅེང་མི་སོྐྱན། ང་འགྲུལེ་བཞུད་བྱས་ནས་ངལེ་དུབ་ཀྱིིས་

མནར་པ་ཙམ་རེད།”

“ཁོྱོད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིགཅེེན་མོའ་ིས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན། ཁོྱོད་ལེ་སུས་བཤོད་སོང་།”

“ངས་ཁོྱོད་འགྲོ་དོན་ཐམས་ཅེད་ཤོེས་སོང་། ཁོྱོད་ཀྱི་ིལེས་དོན་ད་ེ

འགྲུབ་སོང་ངམ།”

“གྲུབ་སོང་། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ལེ་ང་འགྲུལེ་བཞུད་བྱས་པ་དང་

འགྲུལེ་བཞུད་བྱ་དོན་རྣམས་སུས་བཤོད་སོང་”ཞིེས་བསྐྱར་དུ་དྲེིས།

“དུར་ཁོྲད་ཀྱི་ིལྡུམ་རའ་ིལེས་མ་ིདེས་བཤོད་བྱུང་།”
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“ཁོྱོད་ཀྱིིས་དུར་ས་མཐོང་སོང་ངམ།”

ཁོོ་པས་སྐད་ཆོ་དྲེིས་པའི་སྐད་གདངས་ལེ་མཉིན་ན་ངས་དེ་ལེ་

ལེན་འདེབས་མ་ིཕོད། ཨར་མོནད་ཀྱི་ིསྐད་གདངས་ན་ིསོྔོན་ཆོད་ང་ལེ་

ཐུག་དུས་སེམས་སྡུག་དྲེག་པོ་མོྱོང་གི་ཡོད་པའི་སྐད་གདངས་དེ་རེད། 

ཁོོ་ལེ་ཁོ་བརྡོ་དང་ཕྱིིར་དྲེན་གང་ཞིིག་གིས་སོྐྱ་གདུང་ཅེན་གྱིི་བྱུང་བ་

དེ་དྲེན་སླེོང་བྱས་ན་ཨར་མོནད་སླེར་ཡང་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་ལེ་

སྡུག་བསྔོལེ་དྲེག་པོས་གནོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་གདོན་མ་ིཟ།

དེར་བརྟེན་ངས་ཁོོ་ལེ་མགོ་ལོྕག་ཙམ་བྱས་ནས་ལེན་ཞིིག་བཏོབ་

སྟ་ེའཐུས་པར་བྱས།

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་“མ་ིདེས་བདག་གཅེེས་ཡག་པོ་བྱས་འདུག་གམ།” 

ཞིེས་ང་ལེ་དྲེིས།

ཁོོ་པའ་ིམཁུར་ཚེོས་སྟེང་དུ་མིག་ཆུ་རོྡོག་པོ་ཆོེན་པོ་ར་ེལྷུང་། ཨར་

མོནད་ཀྱིིས་མིག་ཆུ་དེ་དག་སྦེ་ཐབས་སུ་མགོ་བོ་ཕར་གཅུས་ཏོེ་ང་ལེ་

གཡོལེ། ངས་ཀྱིང་མིག་ཆུ་ད་ེདག་མ་མཐོང་ཁུལེ་བྱས་ནས་ཁོ་བརྡོའ་ི

བརོྗེད་གཞི་ིབསྒྱུར།

ངས་ཁོོ་ལེ་“ཁྱོོད་སོང་ནས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་འགོར་སོང་མོད།” 

ལེབ་པ་ཡིན།

ཨར་མོནད་ཀྱིི་ལེག་པས་མིག་ཆུ་འབྱིད་ཞོིར་དུ་“བདུན་ཕྲག་

གསུམ་ཏོག་ཏོག་རེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིའགྲུལེ་བཞུད་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བྱུང་སོང་།”
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“ང་འགྲུལེ་བཞུད་རྐྱེང་རྐྱེང་བྱས་མེད། ང་ཉིི་མ་བཅོེ་ལྔར་ནད་

ཀྱིིས་བཏོབ། དེ་མིན་ན་ང་སྔོ་མོ་ནས་ཕྱིིར་འཁོོར་ཚེར་ཡོད། ང་དེ་

ཕོྱིགས་སུ་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་རིམས་ཚེད་ཅེིག་ཕོག་སྟེ་ཉིལེ་སར་ལྷུང་

སོང་།”

“ཁོྱོད་མ་དྲེག་གོང་དུ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་འདུག་ག”

“གལེ་སྲིིད་ང་གོྲང་གསེབ་དེར་ཉིི་མ་བརྒྱད་ལེས་མང་བ་བསྡེད་

ཡོད་ན་ང་ཤོ་ིཚེར་ཡོད།”

“ད་ནི་ཁོྱོད་ཕྱིིར་འཁོོར་ཚེར་པ་རེད།  ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་གི་ལུས་

ཁོམས་ལེ་གཅེེས་སྤྲོས་བྱ་དགོས། ཁོྱོད་ཀྱི་ིགོྲགས་པ་ཚེ་ོཁོྱོད་ལེ་ཐུག་ཏུ་

ཡོང་ག་ིརེད། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་གོྲགས་པོ་ཞིིག་ལེ་བརྩ་ིན་ང་ཐོག་

མར་སླེེབས་ཡོད།”

“ང་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ཡར་ལེང་ཐུབ།”

“ཅེ་ིཟེར། གླེེན་རྟགས་མ་སོྟན།”

“ང་ངེས་པར་དུ་ལེང་དགོས་ཡོད།”

“ཁོྱོད་ལེ་ད་ེའདྲེའ་ིཛི་དྲེག་ཅེ་ིཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད།”

“ང་ངེས་པར་དུ་ཉིེན་རོྟག་པའ་ིགཙ་ོསྤྱི་ིལེ་ཐུག་ཏུ་འགོྲ་དགོས།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་མི་གཞིན་ཞིིག་བཏོང་ནས་བྱ་བ་དེ་བསྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་

ན་མི་ཆོོག་གམ། ཁོྱོད་སོང་ན་སླེར་ཡང་ནད་གཞིི་ཇེེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་རུ་

འཇུག་རྒྱུ་ཉིག་ཅེིག་རེད།”

“འད་ིན་ིང་དྲེག་ཐབས་འབའ་ཞིིག་ཡིན། ངས་ཁོོ་མོར་ངེས་པར་

དུ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག ངས་ཁོོ་མོ་གོྲངས་པ་ཐོས་པ་དང་ཁོོ་མོའ་ིདུར་
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ས་མཐོང་བའི་རྗེེས་སུ་ང་གཉིིད་མི་ཁུག ངས་བསྐྱུར་ནས་སོང་བའི་

བུད་མེད་མཛིེས་མ་དང་ད་ེའདྲེའ་ིན་གཞོིན་ཞིིག་ལྔ་ལེམ་དུ་ཕྱིིན་པར་

ང་ཡིད་མ་ིཆོེས། ངས་ཁོོ་མོ་གོྲངས་ཡོད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་དགོས་ཀྱིིན་

འདུག ང་ཤོིན་ཏུ་དགའ་སའི་བུ་མོ་དེར་དཀོན་མཆོོག་གིས་ཅེི་ཞིིག་

བྱས་ཡོད་མེད་ང་ལེ་མཐོང་འདོད་ཡོད། གཅེིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོའ་ིལྟ་ན་

མི་སྡུག་པའི་ཕུང་པོ་དེས་ངའི་ཡིད་ཀྱིི་དྲེན་སྣང་དེ་བསྒྱུར་སྲིིད། གལེ་

སྲིིད་ཁོྱོད་ལེ་འོ་བརྒྱལེ་མེད་ན་ཁོྱོད་ངའི་མཉིམ་དུ་ཤོོག ཁོྱོད་ཡོང་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིགཅེེན་མོར་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་པ་ཡིན།”

“ཅེ་ིཡང་བཤོད་མེད། མ་ིཆོ་མེད་ཅེིག་གིས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དུར་

ས་ཞིིག་ཉོིས་ནས་བང་སོ་བརྩིག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་པ་ཐོས་དུས་ཁོོ་མོ་ཡ་

མཚེན་སོང་།  ཡིན་ནའང་ངས་ཆོོག་མཆོན་ཞུས་པ་དེར་ཁོོ་མོས་

འཕྲལེ་དུ་མིང་རྟགས་བཀོད་སོང་།”

“ངའི་ཁོ་ལེ་ཉོིན།  ཁོྱོད་རྦད་དེ་མ་དྲེག་བར་དུ་བྱ་བ་འདི་ཕར་

འགྱིངས་བོྱས།”

“འོ་ཡ། ང་ལེ་ཅེ་ིཡང་མ་ིསོྐྱན། སེམས་ཁྲལེ་མ་ིདགོས། གང་ལྟར་

ངས་སེམས་ཐག་བཅེད་པའི་བྱ་བ་འདི་བསྒྲུབ་མ་ཚེར་ན་ང་སོྨྱོ་ས་

རེད། ང་སེམས་སྡུག་གིས་སྡེོད་བཟོད་མེད་པར་གྱུར་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་

ལེ་མནའ་སྐྱེལེ་ཆོོག ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་རྗེེས་

སུ་ང་སྔོར་བཞིིན་ལོྷད་ལེ་འབབ། གཅེིག་བྱས་ན་ང་ལེ་ཁོོ་མོ་མིག་གིས་

མཐོང་འདོད་ཀྱི་ིགདུང་ཤུགས་དྲེག་པོ་དེས་ཚེ་ནད་དང་གཉིིད་མ་ིཁུག་
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པ། ཚེ་འཁྲུལེ་བཅེས་འབྱུང་དུ་འཇུག་ག་ིཡོད་སྲིིད། ངས་ཁོོ་མོ་མཐོང་

བའི་རྗེེས་སུ་ང་ཋིི་རབ་སི་ཋིིའི་ལུགས་ཀྱིི་ཡེ་ཤུའི་བཙུན་པ་རན་སེ་

ལྟ་བུ་ཞིིག་ལེ་འགྱུར་སྲིིད། ཡིན་ནའང་ང་ལེ་ཁོོ་མོ་མཐོང་འདོད་ཡོད།”

ངས་ཨར་མོནད་ལེ་“ད་ེངས་ཤོེས་རོྟགས་ཐུབ། ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ི

ཞིིག་སྒྲུབས་ལེབ་ཀྱིང་ངས་སྒྲུབ་ཆོོག ཁོྱོད་ཇུ་ལེེ་ ཌུབ་ཕ་ར་ལེ་ཐུག་

སོང་ངམ།”

“ཐུག་སོང་། ང་ཕྱིིར་འབོྱར་པའི་ཉིི་མ་དེ་ཉིིད་ལེ་ཁོོ་མོར་ཐུག་

སོང་།”

“མར་གྷིར་རི་ཋིིས་བཅོེལེ་པའི་ཡིག་ཆོ་དེ་དག་ཁོྱོད་ལེ་སྤྲོད་སོང་

ངམ།”

“ད་ེཚེ་ོའདིར་ཡོད།”

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་སྔོས་འོག་ནས་ཡིག་ཆོ་བསྡེམས་དྲེིལེ་ཞིིག་

བླངས་ནས་ང་ལེ་བསྟན་ཙམ་བྱས་ནས་འཕྲལེ་དུ་ཕྱིིར་བཞིག་སོང་།

ཁོོ་པས་ང་ལེ་“ཤོོག་གུ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཅེི་ཞིིག་འཁོོད་ཡོད་པ་

ངས་བོླ་ནས་སོྐྱར་ཐུབ་”ཟེར།

“བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱིི་རིང་ལེ་ངས་ཡིག་ཆོ་དེ་དག་ཉིི་མ་རེར་

ཐེངས་བཅུ་ར་ེབཀློགས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་བཀློག་ཆོོག ཡིན་ནའང་རྗེེས་

སུ་ང་ལོྷད་ལེ་བབས་དུས་དང་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོོ་མོའ་ིལྷད་མེད་ཀྱིི་

སེམས་པ་དང་བརྩེ་དུང་མཚེོན་པའི་མཐོལེ་བཤོགས་ཀྱིི་འཕྲིན་ཡིག་

འདིར་འགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ནས་ཐམས་ཅེད་ཤོེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་བཤོད་

ཐུབ་དུས་བཀློག ད་ལྟ་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ར་ེབ་ཞིིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།”
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“ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་ནམ།”

“ཁོྱོད་ལེ་སོྒོ་འགྲམ་དེར་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་ཡོད་དམ།”

“ཡོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའི་པ་སི་འཁྱོེར་ནས་སྦྲེག་ཁོང་ལེ་སོང་སྟེ་ང་ལེ་

འཕྲིན་ཡིག་འདྲེ་འབོྱར་ཡོད་མེད་འདྲེི་ཐུབ་བམ། ངའི་ཨ་ཕ་དང་

སྲིིང་མོས་ང་ལེ་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་རུ་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲོིངས་ཡོད་ངེས་རེད། 

ང་བྲེེལེ་འཚུབ་ཀྱིི་ངང་དུ་འགོྲ་དགོས་བྱུང་བས་མ་སོང་གོང་དུ་ཡི་གེ་

ཡོད་མེད་བལྟ་རུ་འགྲོ་ལེོང་བྱུང་མ་སོང་།  ཁོྱོད་ཕྱིིར་སླེེབས་པ་དང་

ངེད་གཉིིས་ཉིེན་རོྟག་གཙ་ོསྤྱི་ིལེ་སང་ཉིིན་བྱ་བ་ཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིབརྡོ་

གཏོོང་དུ་འགོྲ།”

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁོོ་པའི་ལེག་འཁྱོེར་སྤྲོད།  ང་བཞིན་

བཞིག་ རུ་སོ་སྲིང་ལེམ་གྱིི་སྦྲེག་ཁོང་དུ་སོང་བས་ཌུ་ཧྥལེ་ལེ་འཕྲིན་

ཡིག་གཉིིས་འདུག ངས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེདག་བླངས་ནས་ཕྱིིར་སླེེབས།

ང་ཕྱིིར་ཡོང་དུས་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་གོྱིན་ཆོས་གོན་ནས་འགོྲ་

ཆོོག་ཆོོག་བྱས་འདུག ཁོོ་པས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེདག་ལེེན་ཞོིར་དུ་ང་ལེ་

“བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ” ཟེར། ཁོོ་པས་ཁོ་བྱང་ལེ་བལྟས་ནས་“རེད། ངའ་ིཨ་

ཕ་དང་སྲིིང་མོའ་ིའཕྲིན་ཡིག་རེད། ང་ལེ་གོ་ཐོས་ཅེ་ིཡང་མེད་པས་ཁོོ་

ཚེ་ོསེམས་ཁྲལེ་བྱུང་ཡོད་རྒྱུ་རེད།”

ཁོོ་པས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེདག་ཁོ་ཕྱི་ེཡང་བརོྗེད་བྱ་ད་ེདག་ཀོློག་རྒྱུའ་ི

ཚེབ་ཏུ་ཚེོད་དཔག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཞིིག་སྟེར། འཕྲིན་

ཡིག་རེར་ཤོོག་གྲངས་བཞིི་རེ་ཡོད་པས་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་འཕྲལེ་དུ་
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འཕྲིན་ཡིག་དེ་དག་ཕྱིིར་བལྟབས། ཁོོ་པས་ང་ལེ་“ད་འགྲོ། ངས་སང་

ཉིིན་ཁོོ་ཚེོར་ཡིག་ལེན་འབྲེ་ིཆོོག” ཟེར།

ང་ཚེོ་ཉིེན་རོྟག་གཙོ་སྤྱིི་ལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་། ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལེ་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིགཅེེན་མོས་ཆོོག་མཆོན་བཀོད་པའ་ིཡིག་ཆོ་ད་ེཕུལེ། 

ཁོོ་ལེ་ཉིེན་རོྟག་གཙོ་སྤྱིི་བས་དུར་ས་སོྔོག་ཆོོག་ཅེེས་དུར་ཁྲོད་དོ་དམ་

པར་སོྤྲོད་རྒྱུའི་བཀའ་འཁོྲལེ་ཡིག་ཆོ་ཞིིག་སྤྲོད། བཀའ་འཁོྲལེ་ནང་

དུ་ཕྱིི་ཉིིན་སྔོ་དོྲེའ་ིཆུ་ཚེོད་བཅུ་པར་དུར་ས་སོྤེར་དགོས་ཞིེས་འཁོོད། 

དེས་ན་ཕྱིི་ཉིིན་ང་ཨར་མོནད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་ལེ་ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་གི་སོྔོན་དུ་

འབོྱར་དགོས་པ་དང་དེ་ནས་ང་ཚེོ་མཉིམ་དུ་དུར་ཁོྲད་ལེ་འགོྲ་རྒྱུའི་

ཐག་བཅེད།

ང་ལེ་ཡ་མཚེན་གྱི་ིཀུན་སོླེང་ཞིིག་སྐྱེས་ནས་བྱེད་སོྒོ་འདིར་མཉིམ་

ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་འདོད་མོས་བྱུང་། ང་མཚེན་དེར་གཉིིད་གཏོན་ནས་

ཁུག་མ་སོང་ཞིེས་ངས་མནའ་སྐྱེལེ་ཐུབ།

དགོང་མོ་དེར་ངའ་ིསེམས་ལེ་དོན་དག་སྣ་ཚེོགས་ཤོིག་དྲེན་པ་ད་ེ

ལེ་བརྟགས་ན་ཨར་མོནད་ལེའང་མཚེན་ད་ེརིང་པོ་ཞིིག་བྱུང་ཡོད་ཤོས་

ཆོེ། ང་ཕྱིི་ཉིིན་སྔོ་དྲེོའ་ིཆུ་ཚེོད་དགུ་པའི་སྟེང་དུ་ཨར་མོནད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་

ལེ་འབོྱར། ཁོོ་པ་ངོ་གདོང་རྦད་ད་ེསྐྱ་བོར་གྱུར་ཀྱིང་ལྷོད་ལེ་བབས་ཡོད་

པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིག་མངོན།

ཁོོ་པས་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་ང་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས།

ཨར་མོནད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་དུ་ལཱ་སོྒྲིན་སྦེར་པ་རྣམས་རྩ་བ་བར་དུ་ཞུ་

ཟིན་འདུག ང་ཚེ་ོཕྱི་ིལེ་མ་ཐོན་གོང་དུ་ཁོོ་པས་ཨ་ཕར་བསྐུར་རྒྱུའ་ིཡ་ི
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ག་ེམཐུག་པོ་ཞིིག་ལེག་ཏུ་བཟུང་། འཕྲིན་ཡིག་ནང་དུ་མདང་དགོང་ག་ི

མོྱོང་ཚེོར་ཐམས་ཅེད་བྲེིས་ཡོད་པར་ཐ་ེཚེོམ་མེད།

ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀའ་ིརྗེེས་སུ་ང་ཚེ་ོམོནད་མར་ཋི་དུར་ཁོྲད་དུ་སླེེབས།

ཉིེན་རོྟག་གཙ་ོསྤྱི་ིབས་ང་ཚེོར་སྒུག་འདུག

ང་ཚེ་ོདལེ་བོར་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིདུར་སའ་ིཕོྱིགས་སུ་སོང་། ཉིེན་

རོྟག་གཙོ་སྤྱིི་བས་མདུན་དུ་ལེམ་འཁྲིད། ཨར་མོནད་ཉིེན་རོྟག་གཙོ་

སྤྱིི་བའི་རྗེེས་སུ་འབྲེངས། ངས་གོམ་པ་འགའ་ཞིིག་གི་བར་མཚེམས་

བཞིག་ནས་ཨར་མོནད་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་འབྲེངས།

ངས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཨར་མོནད་ལེ་གོླེ་བུར་དུ་འཁྱོག་འདར་

གནོན་མི་ཐུབ་པ་ཞིིག་བརྒྱབ་པ་ལྟར་ལེག་ངར་གྱིི་རྩ་རྣམས་རེངས་

འཁུམ་དུ་འགོྲ་བ་མཐོང་ཞིིང་། ད་ེདུས་ངས་ཁོོ་ལེ་བལྟ་དགོས་པ་དང་

ཁོོས་ཀྱིང་ངས་བལྟ་དོན་ཤོེས་ཏོེ་ཚུར་འཛུམ་རེ་དམུལེ། ང་ཚེོ་ཁོོ་པའི་

ཁྱོིམ་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཐོན་ནས་བཟུང་སྟ་ེཕན་ཚུན་ཁོ་བརྡོ་ཚེིག་གཅེིག་བྱས་

མེད།

ང་ཚེོ་དུར་སའི་འཁྲིས་ལེ་མ་སླེེབས་གོང་དུ་ཨར་མོནད་འགྲོ་

མཚེམས་བཞིག་སྟ་ེངོ་གདོང་ཕྱིིས་པ་དང་ཁོོ་པའ་ིགདོང་པ་རྔུལེ་ཆུས་

བརློན།

ངས་ཀྱིང་ཨར་མོནད་འགོྲ་མཚེམས་བཞིག་པའ་ིགོ་སྐབས་བཟུང་

སྟ་ེདབུགས་རིང་ཞིིག་བཏོང་མོད། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིསྙིང་ན་ིལྕགས་གཏུན་

གཉིིས་ཀྱི་ིབར་དུ་བཙིར་པ་ལྟར་དུ་གྱུར།

མི་ཞིིག་སྡུག་བསྔོལེ་གྱིི་ལྟད་མོ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ལེ་དགའ་དགོས་
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པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་དེའི་འབྱུང་རྩ་གང་ལེ་ཐུག་ཡོད་དམ། ང་ཚེོ་དུར་སའི་

འཁྲིས་སུ་སླེེབས་དུས་ལྡུམ་རའི་ལེས་མི་དེས་དུར་སའི་ཐོག་གི་

མེ་ཏོོག་ཁོོག་མ་རྣམས་བླངས་ཏོེ་མི་གཉིིས་ཀྱིིས་དུར་ས་སོྔོག་མགོ་

བརྩམས།

ཨར་མོནད་ཤོིང་སོྡེང་ཞིིག་ལེ་བསྙེས་ནས་བལྟས།

ཁོོ་ལེ་མཚེོན་ན་རང་གི་མི་ཚེེའི་བྱུང་བ་རྣམས་མིག་ལེམ་དུ་

བསྟར་བཞིིན་ཡོད།

ད་ེནས་གོླེ་བུར་དུ་ལྕགས་ཁོེམ་གཅེིག་གིས་དུར་སའ་ིརྩ་ེརོྡོ་ལེ་བྲེད།

སྒྲི་སྐད་འདི་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་ཨར་མོནད་ལེ་གོླེག་གིས་འཁྱུད་པ་

ལྟར་འཁུམས་ནས་ངའ་ིལེག་པར་དམ་པོར་འཇུས་པ་དེས་ང་ལེ་ཟུག་

གཟེར་བསླེངས།

དུར་སོྔོག་མཁོན་གྱིིས་ལྕགས་ཁོེམ་ཞིེང་ཁོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གིས་རོ་

སྒོམ་ཐོག་གི་ས་རྣམས་རིམ་བཞིིན་བྲེད་ནས་རོྡོ་ལེེབ་ལེ་གཏུགས། ཁོོ་

པས་རོྡོ་ལེེབ་ད་ེདག་ར་ེར་ེབཞིིན་ཕར་གཡུགས།

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་སྐར་ཆོ་རེ་རེ་བཞིིན་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོ་ཞིིག་

མོྱོང་བ་མངོན་གསལེ་ཇེེ་དོད་དང་སྡུག་བསྔོལེ་ཇེེ་ཆོེར་སོང་། ང་ནི་

ཁོོ་པ་བརྒྱལེ་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་སྟེ་སྐྲག ཡིན་ནའང་ཁོོ་པའི་མིག་

གཉིིས་དུར་དོང་ནང་དུ་ཟུག་སྟེ་སྐྱིད་སྣང་ཞིིག་མོྱོང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་

མིག་གཞིན་ལེ་མི་གཡོ། ཁོོ་པའི་འགྲམ་པ་དང་མཆུ་ཏོོ་ལེ་ཤོ་འགུལེ་

རྒྱུག་ག་ིཡོད་པ་དེས་ཨར་མོནད་ཀྱི་ིདབང་རྩ་སྦྲེིད་པའ་ིགདུང་བ་དྲེག་

པོ་ཞིིག་མོྱོང་ག་ིཡོད་པ་ར་འཕོྲད།
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ང་ལེ་མཚེོན་ན་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་ལེས་བཤོད་རྒྱུ་མེད། ད་ེན་ིང་

འདིར་ཡོང་བ་དེར་འགོྱིད་པ་སྐྱེས་སོང་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཡིན།

རོ་སྒོམ་ཐོག་ག་ིརོྡོ་རྣམས་ཕྱི་ིལེ་བཏོོན་ཚེར་རྗེེས་ཉིེན་རོྟག་གཙ་ོསྤྱི་ི

བས་དུར་སོྔོག་པར་“ཁོ་ཕྱི་ེ”ཞིེས་བཀའ་ཕབ།

དུར་སོྔོག་པས་ད་ེན་ིཆོེས་སླེ་མོ་ཞིིག་ཡིན་པའ་ིཚུལེ་དུ་རོ་སྒོམ་གྱི་ི

ཁོ་གཅོེད་ལེ་གཅུ་གཟེར་གོྲལེ་བ་ལེ་ཞུགས།

རོ་སྒོམ་གྱིི་ཤོིང་དེ་བེ་ཤོིང་ཡིན་པ་དང་ས་རོློན་བཞིའ་ཚེན་གྱིིས་

གཅུ་གཟེར་ལེ་བཙའ་བརྒྱབ་ཡོད་པས་ད་ེལེ་ཤུགས་མ་བརྒྱབ་པར་རོ་

སྒོམ་ཁོ་འབྱེད་དཀའ། རོ་སྒོམ་ནང་དུ་དྲེི་ཞིིམ་ཅེན་གྱིི་རྩི་ཤོིང་གི་ལོེ་

མ་བརྫོངས་ཀྱིང་རུལེ་དྲེ་ིཞིིག་གང་སར་ཁྱོབ།

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན།” 

ཟེར་ཞོིར་སླེར་ཡང་ངོ་མདོག་སྐྱ་བོར་གྱུར།

ཐ་ན་དུར་སོྔོག་པ་གཉིིས་ཀྱིང་རུལེ་དྲེ་ིདེས་ཕྱི་ིལེ་བཀྱིེད་པར་བྱས།

རས་དཀར་པོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གིས་ཕུང་པོ་དེ་དཀྲིས། དེ་ལེ་ལྟེབ་

གཉིེར་ཐེབས་ཏོེ་ལྷུག་ལྷུག་ཏུ་གྱུར། རོ་ཐུམ་གྱིི་འདབས་སྣེ་ཕལེ་ཆོེ་བ་

འབུས་ཟས་ཏོ་ེབུད་མེད་འདས་པོ་དེའ་ིརྐོང་པ་ཡ་གཅེིག་ཕྱི་ིལེ་འཇུར།

ང་ཅུང་ཙམ་མིན་ན་སྐྱུགས་སོང་། ངས་ཅེ་ིཞིིག་མཐོང་བ་རྣམས་

ནག་བྲེིས་སུ་འདེབས་དུས་ཀྱིང་དེ་དག་ཐམས་ཅེད་སླེར་ཡང་སྣང་

ཡུལེ་དུ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་ཤོར།

ཉིེན་རོྟག་གཙ་ོསྤྱི་ིབས་“རེམ་རེམ་”ཟེར།

དུར་སོྔོག་པ་གཉིིས་ཀྱི་ིགཅེིག་གིས་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་རོ་ཐུམ་
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ཁོ་ཕྱིེ། ཁོོ་པས་ཐུམ་རས་ཀྱི་ིཕོྱིགས་གཅེིག་ནས་བཟུང་སྟ་ེམར་གྷིར་ར་ི

ཋིིའ་ིགདོང་ག་ིརོ་ཁོེབས་བཤུས།

འདི་ནི་ཧ་ཅེང་གི་ལྟ་ན་མི་སྡུག་པ་དང་འགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ན་

བཙོག་པ་ཞིིག་རེད།

ཁོོ་མོའ་ིམིག་འབྲེས་གཉིིས་ཀྱིི་ཤུལེ་དུ་ཀོང་ཀོང་རེ་ལེས་ཅེི་ཡང་

ལྷག་མེད་ཅེིང་། ཁོོ་མོའ་ིམཆུ་སོྒྲིས་ཀྱིང་མེད་པར་གྱུར། དུང་སོ་དཀར་

པོ་དེ་དག་གཅེིག་གིས་གཅེིག་ལེ་བསྙེས་ནས་ཁོ་ནང་དུ་ཐོར།  ཁོོ་

མོའ་ིསྐྲ་ལེོ་ནག་ག་ེབར་ཡོད་པ་ད་ེམུར་གོང་ལེ་འབྱར་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

མགོ་སྐྱེས་ཉིག་མ་དེ་དག་སེང་རས་ལྟར་ཁོོ་མོའ་ིསོྔོ་སྨུག་ཏུ་གྱུར་པའི་

འགྲམ་པ་བཀབ། ཡིན་ནའང་ངས་སོྔོན་ཆོད་རྟག་ཏུ་མཐོང་མོྱོང་བའ་ི

མར་གྷིར་ར་ིཋིའི་ིཤོ་མདོག་དཀར་ཞིིང་ཟིང་སྐྱ་ཅེན་དང་སོྤྲོ་འཛུམ་གྱིིས་

བརྟས་པའ་ིབྱད་དབྱིབས་ད་ེངོས་ཟིན།

ཨར་མོནད་ཀྱི་ིམིག་གཉིིས་ཕུང་པོའ་ིསྟེང་ལེ་ཅེེར་ནས་གཞིན་ལེ་

མ་ིབལྟ། ཁོོ་པས་ལེག་རས་བླངས་ཏོ་ེཁོ་ལེ་བརྫོངས་ནས་ད་ེལེ་སོ་བཏོབ།

ང་ལེ་མཚེོན་ན་ལྕགས་ཀྱི་ིཨ་ལོེང་ཞིིག་གིས་ངའ་ིམགོ་བོ་བསྡེམས་

པ་དང་མིག་གཉིིས་ལེ་རས་ཁོེབས་གཡོག་པ། རྣ་བར་ཟིར་སྒྲི་གྲག ངས་

སྟེས་དབང་གིས་ཤོེལེ་དམ་ཆུང་ངུ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་བརྒྱལེ་སངས་ཚྭ་

སྨོན་འཁྱོེར་ཡོད་པ་དེའ་ིཁོ་ཕྱིེས་ནས་འཇེིབ།

ང་ཚེོ་ཧད་དེ་ཡོད་པའི་མཚེམས་སུ་ཉིེན་རོྟག་གཙོ་སྤྱིི་བས་སྐུ་

ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངོ་ཐག་ཆོོད་སོང་ངམ།” ཞིེས་དྲེིས།

ཕོ་གསར་དེས་བླུན་ལྐུགས་ལྟར་“ཆོོད་སོང་།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།
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ཉིེན་རོྟག་གཙོ་སྤྱིི་བས་“ཁོ་བརྒྱབ་ནས་ཕར་ལེ་ཁྱོེར་ཞིིག” ཅེེས་

བཀའ་ཕབ།

དུར་སོྔོག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་སླེར་ཡང་བུད་མེད་འདས་པོ་དེའ་ིགདོང་

ལེ་རོ་ཐུམ་གཡོགས་ཏོ་ེརོ་སྒོམ་ཁོ་བརྒྱབ། ཁོོ་ཚེོས་མགོ་སྔོ་གཉིིས་ནས་

ཡར་བཀྱིགས་ཏོ་ེརོ་སྒོམ་གཏོན་ཁོེལེ་གྱི་ིདུར་ས་དེར་འཁྱོེར།

ཨར་མོནད་ནི་འགུལེ་སྐྱོད་མི་རྒྱག་པར་མིག་གཉིིས་དུར་ཁུང་

སོྟང་པའ་ིནང་དུ་བལྟས་ནས་ཧད། ཁོོ་པའ་ིགདོང་གཤོིས་ང་ཚེོས་སོྔོན་

དེར་མཐོང་མ་ཐག་པའ་ིརོ་ལྟར་སྐྱ་མདོག་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་པ་རོྡོ་ལྟར་རེངས་

འདུག་ཅེེས་བཤོད་ཆོོག

ངས་ཨར་མོནད་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔོལེ་འད་ིཞི་ིབའ་ིརྗེེས་སུ་ཁོོ་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་

འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤོེས། ཁོོ་པའི་མིག་མདུན་དུ་འདི་དག་ཐམས་ཅེད་

བསྟར་པ་མ་ལེེགས་སྙམ།

ང་ཕར་སོང་སྟ་ེཉིེན་རོྟག་གཙ་ོསྤྱི་ིབའ་ིདྲུང་དུ་བཅེར།

ངས་ཨར་མོནད་བསྟན་ནས་“ད་དུང་སྐྱེས་མཆོོག་དེ་འདི་རུ་

འདུག་དགོས་ངེས་ཤོིག་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས།

ཁོོ་པས་“མ་ིདགོས། ཁོོ་པ་བད་ེཐང་མེད་པ་འདྲེ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོོ་

པ་ཕར་ཁྲིད་རྒྱུགས་ཞིེས་ཁོ་ཏོ་བྱ་རྩིས་ཡོད།”

ངས་ཨར་མོནད་ཀྱི་ིལེག་ངར་ལེ་འཇུས་ཏོ་ེ“ད་ཤོོག”ཅེེས་བོས།

ཁོོ་པས་“ཅེི་ཞིིག” ཅེེས་ང་ལེ་བལྟས་ནས་ངོས་མ་ཟིན་པ་ལྟར་

བསྡེད།

ངས་ཁོོ་ལེ་“ད་ཚེང་མ་ཚེར་སོང་། ངའ་ིགོྲགས་པོ། ཁོྱོད་ངེས་པར་
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དུ་ལོེག་འགོྲ ཁོྱོད་ཀྱིི་གདོང་པ་སྐྱ་ཐག་ཆོོད་དེ་ལུས་པོ་འཁྱོག་འདར་

རྒྱག་ག་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྡུག་བསྔོལེ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་མྱོངས་ནས་རང་

ཉིིད་གསོད་རྒྱུ་རེད།” ཅེེས་བཤོད།

ཁོོ་པས་སྡུག་བསྔོལེ་གྱིི་སོྒོ་ནས་གོམ་པ་གཅེིག་ཀྱིང་མི་སོྤེ་བར་

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་བཤོད་པ་བདེན། ད་ང་ཚེ་ོའད་ིནས་ཕྱི་ིལེ་ཐོན་འགོྲ།” ཟེར།

ངས་ཁོོ་པའ་ིལེག་ངར་ནས་འཇུས་ཏོ་ེཕྱི་ིལེ་ཁྲིད།

ཨར་མོནད་ཀྱིསི་རང་ཉིིད་བྱིས་པ་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་ང་ལེ་འཁྲིད་

དུ་བཅུག ཁོོ་པས་མཚེམས་རེར་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིམིག་ཀོང་གཉིིས་

མཐོང་སོང་ངམ།” ཞིེས་ཤུབ་བཤོད་ཀྱིིས་དྲེིས།

ཁོོ་པ་མཐོང་སྣང་དེས་ཕྱིིར་བཀུག་པ་ལྟར་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་

བལྟས།

ཁོོ་པའ་ིགོམ་ཁོ་འཁོྱོར་ཏོ་ེརྐོང་པ་མདུན་དུ་སོྤེས་ནས་འགོྲ་མ་ཐུབ། 

ཁོོ་པ་སོ་འདར་བརྒྱབ་སྟ་ེལེག་པ་གྲང་མོར་གྱུར། ཨར་མོནད་ཀྱི་ིལུས་

པོ་ཡོངས་ཀྱི་ིདབང་རྩ་ཐམས་ཅེད་ལེ་འཁྲུག་ཆོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཐེབས།

ངས་ཁོོ་ལེ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱིང་ལེན་མ་ིའདེབས།

ཁོོ་པས་རང་ཉིིད་འཁྲིད་དུ་འཇུག་པ་ལེས་ཅེ་ིཡང་བྱ་མ་ིཐུབ།

ཁོོ་པ་ས་ལེ་བསྡེད་མ་ཐག་ཏུ་འདར་སིག་རྒྱག་ཤུགས་ཆོེ་རུ་སོང་

སྟེ་ངོ་མ་དབང་རྩ་འཁྲུག་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་བྱུང་ཞིིང་། ཁོོ་པ་འདར་སིག་

རྒྱག་ཞོིར་དུ་ང་ལེ་སྐྲག་འཇེིགས་མི་ཡོང་བའི་ཆོེད་དུ་ངའི་ལེག་པར་

འཇུ་ཞོིར་དུ་“ང་ལེ་སོྐྱན་མེད། ང་ལེ་སོྐྱན་མེད། ང་ངུ་དགོས་བསམས་

ཀྱིང་ངུ་མ་ིཐུབ།” ཅེེས་ང་ལེ་ལྡབ་ལྡིབ་ཅེིག་བཤོད།
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ངས་ཨར་མོནད་ཀྱི་ིསྙིང་སོྟད་ལེ་འཚེང་ཡོད་པ་དང་མིག་མཐའ་

དམར་པོར་གྱུར་ཀྱིང་མཆོ་ིམ་ཐོན་གྱི་ིམེད་པ་ཤོེས།

ངས་ང་རང་ལེ་ཕན་པའི་བརྒྱལེ་སངས་ཚྭ་སྨོན་དེ་ཁོོ་ལེ་རྔུབ་ཏུ་

བཅུག ང་ཚེ་ོཨར་མོནད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ལེ་བསླེེབས་དུས་ཁོོ་ལེ་ད་དུང་འདར་

སིག་བརྒྱབ།

ཁོོ་པའ་ིཞིབས་ཕྱི་ིདེས་ང་ལེ་ཨར་མོནད་སོྐྱར་རོགས་བྱས་ནས་ང་

ཚེོས་ཁོོ་པ་ཉིལེ་སར་བསྙལེ། ཉིལེ་ཁོང་གི་མེ་ཐབ་ལེ་མེ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

སྦེར་ནས་ང་ན་ིརང་ག་ིསྨོན་པ་འབོད་དུ་བརྒྱུགས། ངས་སྨོན་པར་ཅེ་ི

ཞིིག་བྱུང་བ་ཆོ་ཚེང་བཤོད།

སྨོན་པ་འཕྲལེ་དུ་བསླེེབས།

ཨར་མོནད་ཀྱི་ིངོ་གདོང་སོྔོ་སྨུག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཚེ་འཁྲུལེ་ལེ་སོང་། 

ཁོོ་པས་གོ་རྒྱུ་ཅེ་ིཡང་མེད་པའ་ིདིག་སྐད་འགའ་ཞིིག་སོྒྲིགས་བཞིིན་པ་

དེའི་ནང་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཞིེས་པའི་ཚེིག་འབྲུ་དེ་དག་གསལེ་པོར་

ཐོས།

སྨོན་པས་ནད་པར་བརྟག་དཔྱོད་བྱས་ཚེར་པའ་ིརྗེེས་སུ་ངས་སྨོན་

པར་བལྟས་ནས་“ཡ། ད་གང་འདྲེ་འདུག” ཅེེས་དྲེིས།

“ཁོོ་ལེ་ཀློད་ཚེ་མ་གཏོོགས་ཅེ་ིཡང་མ་ིའདུག ཚེ་འཁྲུལེ་ལེ་སོང་བ་

དེས་ཕན་པར་སྙམ། ད་ེམིན་ན་ཁོོ་པ་སོྨྱོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཉིག་ཅེིག་རེད། ངས་

ཚེིག་ངན་བཤོད་པར་དཀོན་མཆོོག་གིས་ང་ལེ་དག་པ་སྟེར་པར་ཤོོག 

སྟབས་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་ལུས་ཀྱིི་ནད་དེས་སེམས་ཁོམས་ཀྱིི་ནད་དེ་

འཇོེམས་ཐུབ། ཟླ་བ་གཅེིག་ག་ིནང་དུ་ཁོོ་པའ་ིལུས་ཁོམས་ཀྱི་ིནད་ད་ེ
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དྲེག་སྐྱེད་འབྱུང་། གཅེིག་བྱས་ན་སེམས་ནད་ཀྱིང་དྲེག་སྲིིད།” ཅེེས་

བཤོད་དོ། །



87

 ལའེུ་བདུན་པ།

༄༅།། ཨར་མོནད་ལེ་ཕོག་པའི་འགོས་ནད་དེས་སྐབས་ཐོག་དེ་ཉིིད་

ལེ་མ་ཤོ་ིན་ནད་རིགས་ད་ེའཕྲལེ་དུ་བཅོེས་སླེ།

ངས་གོང་དུ་བཤོད་པའི་དོན་རྐྱེེན་དེ་བྱུང་ནས་ཉིི་མ་བཅོེ་ལྔའི་

རྗེེས་སུ་ཨར་མོནད་དྲེག་སྐྱེད་དགའ་རབ་ཅེིག་བྱུང་ཞིིང་། ང་ཚེོའི་

གོྲགས་འབྲེེལེ་ཡང་བརྟན་པོ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་པ་ནད་མནར་གྱིི་རིང་

ལེ་ང་ཧ་ལེམ་ཁོོ་པའ་ིཁྱོིམ་དང་བྲེལེ་མོྱོང་མེད།

དཔྱོིད་ཀ་ཤོར་ཏོ་ེགང་སར་རྩ་ིཤོིང་ག་ིའདབ་མ་རྒྱས་ནས་མ་ེཏོོག་

བཞིད། བྱ་བྱིའུ་སོགས་ཀྱིིས་གསུང་སྙན་སོྒྲིག  ངའི་གོྲགས་པོའ་ིསྒོེའུ་

ཁུང་ནི་མཛིེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལྡུམ་ར་ཞིིག་ལེ་ཁོ་གཏོད།  ཁོོ་པའི་

ལུས་ཟུངས་གསོ་བའ་ིམ་ེཏོོག་ག་ིདྲེ་ིབསུང་སྣ་ལེམ་དུ་ཁྱོབ།

ཨར་མོནད་ཉིལེ་ས་ནས་ལེངས་ཏོ་ེཕྱི་ིལེ་ཐོན་ཆོོག་ཅེེས་སྨོན་པའ་ི

བཀའ་འཁྲོལེ་ཐོབ། ང་ཚེ་ོཉི་ིམ་ཧ་ཅེང་ཚེ་བའ་ིདུས་ཏོ།ེ ཉིིན་གུང་ནས་
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ཕྱི་ིདོྲེའ་ིཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པ་བར་དུ་རྟག་པར་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱི་ེསྟ་ེཁོ་བརྡོ་བྱས་

ནས་དུས་འདའ།

ངས་ཁོོ་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གླེེང་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བྱས། 

མིང་དེ་ཐོས་ན་ཨར་མོནད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལེ་བག་ཏུ་ཉིལེ་བའི་སོྐྱ་གདུང་

རྣམས་སླེར་ཡང་དྲེན་གསོ་སླེོང་། ང་ནི་ཨར་མོནད་ལེ་ཕྱིི་ཚུལེ་དུ་

ཞིི་འཇེགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་མངོན་རུང་སླེར་ཡང་རྩ་ཁོམས་འཁྲུག་

མ་ིཡོང་ངམ་སྙམ་སྟ་ེསྐྲག ཡིན་ནའང་ཁོོ་པ་ད་ེལེས་ལོྡག་སྟ་ེམར་གྷིར་

རི་ཋིི་གླེེང་རྒྱུར་དགའ། ཁོོ་ནི་སོྔོན་ལྟར་མིག་མཐའ་མཆོི་མས་བརློན་

ནས་ཡིད་སེམས་སྡུག་གིས་ཁོེངས་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མིན། ཁོོ་པའ་ིགདོང་

ལེ་འཛུམ་མདངས་ཤོིག་རྒྱས། ངས་ཨར་མོནད་ཀྱིི་སེམས་ཁོམས་ཇེེ་

བརྟན་དུ་སོང་བའ་ིངེས་ཤོེས་རྙིེད།

ངའ་ིསེམས་པར་ཉི་ེསོྔོན་ང་ཚེ་ོདུར་ཁོྲད་དུ་སོང་སྟ་ེཅེ་ིཞིིག་མཐོང་

བ་དེས་ཨར་མོནད་ཀྱི་ིལུས་སེམས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ཡོད་བསམས་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ད་ལྟ་ཁོོ་པའ་ིསེམས་ལེ་ན་ཟུག་ཅེིག་ཡོད་པ་འཇེམ་ཐབས་སུ་

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལྔ་ལེམ་དུ་ཐལེ། ཁོོ་མོ་འདས་པོ་ཞིིག་ལེ་གྱུར་ཟིན་པའ་ི

མུན་ནག་ག་ིསོྐྱ་གདུང་ཡོངས་སུ་འགགས་ཏོ་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམཉིམ་

དུ་བཤོིབས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིི་འཚེོ་བ་ཕྱིིར་དྲེན་བྱས་ན་སེམས་ངལེ་

སངས་ཀྱི་ིཡོད་པར་སྣང་། ཨར་མོནད་ཀྱི་ིསེམས་སུ་སྣང་བརྙིན་ལྟ་ན་མ་ི

སྡུག་པ་ཞིིག་ཡང་ཡང་འཆོར་བཞིིན་པ་ད་ེརྩ་ཡལེ་དུ་སོང། ཁོོ་པ་མར་

གྷིར་ར་ིཋིིར་མཛིའ་གོྲགས་སུ་གྱུར་པའ་ིདགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ིབྱུང་བ་འབའ་

ཞིིག་ག་ིཕྱིིར་དྲེན་ལེ་གཡེངས་ནས་དོན་དག་གཞིན་པ་ཅེ་ིལེའང་མནོ་

བསམ་གཏོོང་འདོད་མེད་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིག་ཐོན།
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ཁོོ་པ་ལུས་སེམས་འཁྲུགས་པའི་ནད་མནར་གྱིི་དབང་གིས་

གཟུགས་སོྟབས་ཟད་ནས་ཤོིན་ཏུ་རིད། ད་དུང་ཚེ་འཁྲུལེ་བྱུང་སྟེ་

སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོ་མྱོངས་ཀྱིང་དཔྱོིད་ཀྱིི་དཔལེ་ཡོན་དང་ཉིེ་འཁོོར་

གྱི་ིམཛིེས་ལོྗོངས་དེས་ཨར་མོནད་ལེ་སོྤྲོ་སྣང་ཞིིག་སྦྱིིན།

ཁོོ་པས་ད་དུང་ཡང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་རང་ཉིིད་ཡོངས་སུ་

མ་དྲེག་བར་དུ་ཛི་དྲེག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་བཟའ་མི་ཚེོར་མི་བཤོད། 

ཨར་མོནད་ལེ་ན་ཚེ་བྱུང་བ་ཨ་ཕས་ཤོེས་མེད།

དགོང་མ་གཅེིག་གནམ་གཤོིས་ཧ་ཅེང་སྐྱིད། ང་ཚེོ་སྒོེའུ་ཁུང་

འགྲམ་དུ་དུས་རྒྱུན་ལེས་ཡུན་རིང་ཙམ་བསྡེད། སོྔོ་ཐིང་ག་ིནམ་མཁོའ་ི

དབྱིངས་སུ་ཉི་ིམ་ནུབ་ཁོའ་ིམཚེམས་སྤྲོིན་རྣམ་པར་བཀྲ ང་ཚེ་ོརྒྱལེ་ས་

པ་རི་སི་ལེ་ཡོད་པས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་རྒྱུགས་པའི་

ཐྲིིག་སྒྲི་དེ་དག་གིས་ང་ཚེོའི་ཁོ་བརྡོར་བར་མཚེམས་གཅོེད། ཡིན་

ནའང་ཉིེ་འཁོོར་གྱིི་གཡུ་ལོེ་བཀོད་པའི་ཡུལེ་ལོྗོངས་ཀྱིིས་ང་ཚེོ་ཁོེར་

རྐྱེང་ག་ིའཇེིག་རྟེན་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའ་ིསྣང་བ་ཞིིག་སྟེར།

ཨར་མོནད་བསམ་གཞིིགས་ཀྱིི་ནང་དུ་ལྷུང་སྟེ་ངས་ཁོ་བརྡོ་ཅེི་

ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ལེ་མི་མཉིན་པར་ང་ལེ་འདི་ལྟར་བརོྗེད། “ཧ་

ལེམ་ལོེ་དེའི་དུས་ཚེོད་འདི་འདྲེ་ཞིིག་དང་ཉིིན་ཞིིག་གི་ཕྱིི་དོྲེ་འདི་

འདྲེ་ཞིིག་ལེ་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་སོང་།” ཟེར།

ངས་ཅེ་ིཡང་མ་བཤོད།

ཁོོ་པས་ང་ལེ་བལྟས་ནས་“ངས་གཏོམ་རྒྱུད་འད་ིངེས་པར་དུ་ཁོྱོད་

ལེ་བཤོད་ཆོོག ཁོྱོད་ཀྱིིས་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ཡིད་མི་ཆོེས་པའི་དཔེ་
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དེབ་ཅེིག་བརྩམ་ཐུབ། གཅེིག་བྱས་ན་དེབ་སྙན་པོ་ཞིིག་འཁོྱོངས་སྲིིད།” 

ཟེར།

ངས་ཁོོ་ལེ་“གོྲགས་པོ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེའ་ིསོྐར་ང་ལེ་ཕྱིིས་སུ་བཤོད་ན་

ཆོོག ད་དུང་ཁོྱོད་དྲེག་ཡག་ཅེིག་མ་རེད།” ཅེེས་ལེན་བཏོབ།

ཁོོ་པས་ང་ལེ་འཛུལེ་ཞིིག་སྟོན་ཞིོར་“དོ་དགོང་གནམ་གཤོིས་དྲེོ། 

ངས་བྱ་ཤོའི་བྲེང་ཞིིག་བཟས་པ་ཡིན། ང་ལེ་ཚེ་བ་ཡང་མི་འདུག ང་

ཚེོར་ལེས་ཀ་ན་ིམེད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་གཏོམ་རྒྱུད་ད་ེཆོ་ཚེང་ཞིིག་བཤོད་

དགོས།” ཟེར།

“ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་འདོད་ད་ེཙམ་ཆོེན་པོ་ཡོད་ན་ངས་ཉིན་ཡོང་།”

ཁོོ་པས་“གཏོམ་རྒྱུད་དེ་ཧ་ཅེང་གི་སྟབས་བདེ་ཞིིག་ཡིན། ངས་

གཏོམ་རྒྱུད་དེའ་ིབྱུང་རིམ་ལྟར་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་དགོས། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་

ལེ་ཕྱིིས་སུ་གཏོམ་རྒྱུད་དེར་བཅོེས་སྒྱུར་བྱས་ནས་འབྲེི་འདོད་ཡོད་

ན་ད་ེལྟར་བྱེད་རྒྱུར་འཚེེར་སྣང་མ་བྱེད།” ཅེེས་ཚེིག་འགའ་བསྣན།

གཤོམ་དུ་ཁོོ་པས་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་པ་རྣམས་བྲེིས་ཡོད། ངས་

ཡིད་འགུལེ་ཐེབས་པའི་གཏོམ་རྒྱུད་དེའི་ཚེིག་གཅེིག་ལེའང་བཅོེས་

སྒྱུར་བཏོང་མེད།

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་“རེད།” ཅེེས་མགོ་བོ་རྐུབ་བཀྱིག་ལེ་བསྙེས་ནས་

མུ་མཐུད་དུ་འདི་ལྟར་བརོྗེད། “རེད།”དུས་དེ་དོ་དགོང་འདྲེ་བའི་ཕྱིི་

དོྲེ་ཞིིག་ཡིན། ང་ཉིིན་དེར་གོྲང་གསེབ་ལེ་སོང་ནས་གོྲགས་པོ་གྷི་སི་

ཋོིན་ ཨར་གྱི་ིམཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་བསྐྱལེ། ཕྱི་ིདོྲེ་ང་ཚེ་ོཔ་ར་ིས་ིལེ་ཕྱིིར་

ལོེག་བྱས་ནས་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས་པ་མ་ཤོེས་པར་ཧྥ་རི་ཨེ་ཋིེ་ཟོླས་གར་

ཁོང་དུ་ལྟད་མོར་སོང་།
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ལྟད་མོའ་ིབར་མཚེམས་སུ་ང་ཚེོ་ཚེོགས་ཁོང་གི་ཕྱིི་ལེ་ཐོན། 

ཚེོགས་ཁོང་གི་བར་ཁྱོམས་ནས་ང་ཚེོ་བུད་མེད་གཟུགས་རིང་ཞིིག་

ལེ་ཐུག ངའ་ིགོྲགས་པོས་བུད་མེད་དེར་མགོ་བོ་སྒུར་ཙམ་བྱས་སོང་།

ངས་ཁོོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སུ་ལེ་གུས་སྒུར་བྱས་པ་ཡིན།” ཞིེས་དྲེིས།

ཁོོ་པས་“མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེལེ་”ཟེར།

“ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་མོར་འགྱུར་ལྡོག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཐེབས་འདུག 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་མ་བཤོད་ན་ངས་ཁོོ་མོ་ངོ་ཤོེས་མ་སོང་།” ཞིེས་བཤོད་

པ་ཡིན། ངས་སྐད་ཆོ་དེར་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོ་ཞིིག་འདྲེེས་ཡོད་པ་ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཤོེས་པར་འགྱུར།

“ཁོོ་མོ་ནད་པ་རེད། སྙིང་རྗེ།ེ ད་ན་ིཡུན་རིང་འཚེ་ོམ་ིཐུབ།”

ངས་སྐད་ཆོ་ད་ེདག་ཁོ་སང་ཐོས་པ་ལྟར་གསལེ་པོར་དྲེན།

གོྲགས་པོ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་ལྟར་རེད། ལེོ་ངོ་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་

དུ་དུས་ནམ་ཞིིག་ང་བུ་མོ་འདིར་ཐུག་ན་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བག་ཆོགས་

ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་བཞིག་མོྱོང་།

ངས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་རང་ཉིིད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་དུས་གདོང་མདོག་

སྐྱ་བོར་གྱུར་ཏོེ་སྙིང་ཆུང་དྲེག་ཏུ་ལྡིང་གི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་མི་ཤོེས། 

གོྲགས་པོ་ཞིིག་གིས་ངའ་ིགསང་བའ་ིཚེོར་བ་ད་ེཤོེས་སོང་། ཁོོ་པས་ང་

ལེ་ཚེོར་བ་དེ་“རང་བཞིིན་དང་ཅེིག་ཅེར་གྱིི་”བརྩེ་དུང་རེད་ཟེར། ང་

ཡང་རང་ཉིིད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམཛིའ་གོྲགས་སུ་འགྱུར་རྒྱུའ་ིལེས་འཕོྲ་

ཞིིག་འདུག་སྙམ་པའ་ིཚེོར་བ་དེར་ཡིད་ཆོེས། ང་ལེ་ད་ེའདྲེའ་ིསོྔོན་ནས་

ཤོེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་བྱུང་།
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ཁོོ་མོས་རྟག་ཏུ་ང་ལེ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཐེབས་པ་ངའི་

གོྲགས་པོ་མང་དག་ཅེིག་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་། ཁོོ་ཚེོས་ང་ལོྐོག་ཏུ་

དགའ་སའ་ིམ་ིད་ེགང་འདྲེ་ཞིིག་ཡིན་པ་ཤོེས་དུས་ཧབ་དགོད་བྱེད།

ངས་ཐེངས་དང་པོར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་མཐོང་ས་དེ་ནི་བྷུར་སིའི་

རྒྱལེ་པོའ་ིཐང་ཆོེན་མདུན་ན་ཡོད་པའི་སུ་སིའི་ཚེོང་ཁོང་གི་སོྒོ་ཐེམ་

མདུན་ཡིན། སོྒོ་འགྲམ་དེར་ཀློད་ཁོེབས་མེད་པའི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་

ཞིིག་བཀག་སྟ་ེགོས་དཀར་གྱི་ིཆུ་རས་གྱིོན་པའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་ཤོིང་རྟ་

འཁོོར་ལོེ་ནས་བཤོོལེ། ཁོོ་མོ་ཚེོང་ཁོང་ནང་དུ་འཛུལེ། ཁོོ་མོར་སྐྱ་ེབོ་

སྐད་ངག་འཇེམ་པོ་ཞིིག་གིས་དགའ་མོས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་འཚེམས་འདྲེི་

ཞུས་ཏོེ་བསུས། ང་ནི་ཁོོ་མོ་ཚེོང་ཁོང་ནང་དུ་འཛུལེ་ཏོེ་ཕྱིིར་མ་ལོེག་

བར་དུ་ས་གནས་དེར་ཧྲིེང་ནས་ལུས། ངས་ཚེོང་ཁོང་གི་སྒོེའུ་ཁུང་

ནང་དུ་ཁོོ་མོས་དཔ་ེགསར་གྱི་ིགོྱིན་གོས་ཤོིག་གདམ་གསེས་བྱས་ནས་

ཉོི་བཞིིན་པར་བལྟས། ང་ཚེོང་ཁོང་ནང་དུ་འཛུལེ་ཆོོག་ཀྱིང་འཛུལེ་

མ་ཕོད། ངས་བུད་མེད་ད་ེངོ་མ་ིཤོེས། ང་ཚེོང་ཁོང་དུ་འཛུལེ་ན་ཁོོ་མོས་

ང་འཛུལེ་དོན་ཅེ་ིཡིན་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་ཏུ་འཇུག་འདོད་མེད། ངས་ཁོོ་

མོར་ཕོག་ཐུག་ན་ིད་ེབས་ཀྱིང་གཏོོང་འདོད་མེད། ང་སླེར་ཡང་ཁོོ་མོར་

ཐུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིད་ལེ་མ་དྲེན།

ཁོོ་མོས་རས་སྲིབ་ཀྱི་ིལྟེབ་སུལེ་བབས་པའ་ིམཆོོར་གོས་ཤོིག་གོྱིན། 

ཁོོ་མོའ་ིལུས་སོྟད་ལེ་རྒྱ་གར་གྱི་ིགཟན་གོས་ཤོིག་དཀྲིས་ཡོད་པ་དེའ་ིགྲུ་

ཟུར་བཞི་ིལེ་གསེར་དང་དངུལེ་གྱི་ིམ་ེཏོོག་གིས་བརྒྱན། ཁོོ་མོའ་ིམགོ་ལེ་

ཨི་ཊི་ལེི་ནས་ཐོན་པའི་རྩྭ་ཞྭ་ཞིིག་གོན། ཁོོ་མོས་གཞིན་དང་མ་འདྲེ་
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བའི་གསེར་གྱིི་ལེག་གདུབ་སོྦེམ་པོ་ཞིིག་བཏོགས་ཡོད་པ་དཔེ་གསར་

དར་ཁྱོབ་འགོྲ་བཞིིན་ཡོད་པ་ཞིིག་རེད།

ཁོོ་མོ་སླེར་ཡང་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་བསྡེད་ད་ེཕྱིིན་སོང་།

ཚེོང་ཁོང་གི་ལེས་མི་ཞིིག་སོྒོ་འགྲམ་དུ་ལེངས་ཏོེ་མཛིེས་ཉིམས་

ཅེན་གྱིི་ཉོི་ཆོ་རྒྱག་མཁོན་དེའི་གཞུག་ལེ་བལྟས་ནས་མིག་གིས་རྒྱང་

སྐྱེལེ་ཞུས། ང་མི་དེའི་གམ་དུ་བཅེར་ནས་བུད་མེད་དེའི་མིང་ལེ་ཅེི་

ཟེར་ང་ལེ་ཤོོད་དང་ཞིེས་ཁོོ་པར་ཞུ་བ་འཐེན།

ཁོོ་པས་ང་ལེ་“མོ་ནི་སྨོན་ཆུང་མ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གྷིོ་ཋིི་ཨེ་རེད།” 

ཅེེས་ལེན་བཏོབ།

ངས་ཁོོ་ལེ་བུད་མེད་དེའི་ཁོ་བྱང་འདྲེི་མ་ཕོད་པར་རང་གནས་

སུ་ལོེག

འདི་ནི་འཁྲུལེ་སྣང་ཞིིག་ཡིན་སྲིིད་ཀྱིང་འཁྲུལེ་སྣང་གཞིན་དང་

གཏོན་ནས་མི་འདྲེ་བར་ངོ་མ་ཞིིག་ཡིན་པས་ངའི་སེམས་ནས་མི་

བརྗེེད། ངས་གོྱིན་གོས་དཀར་པོ་བཀླུབས་པའི་བུད་མེད་ལྷ་མོ་འདྲེ་

བའ་ིམཛིེས་མ་ད་ེགང་སར་བཙལེ།

ཉིི་མ་འགའ་ཞིིག་གི་རྗེེས་སུ་ཟུར་ཟའི་ཟོླས་གར་གསར་པའི་

འཁྲབ་སོྟན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཚུགས། ང་འཁྲབ་སོྟན་དེར་ལྟད་མོར་སོང་། 

ངའ་ིམིག་ལེམ་དུ་སྣང་བའ་ིཚེོགས་ཁོང་ག་ིགར་སྟེགས་འཁྲིས་ཀྱི་ིསྒོེར་

བདག་ཁོང་མིག་ཅེིག་ག་ིནང་དུ་ཡོད་པའ་ིམ་ིད་ེམར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ི

ཨ་ེརེད།
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ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕོ་གསར་དེས་ཁོོ་མོ་ངོ་ཤོེས་སོང་། ཁོོ་

པས་ང་ལེ་བུད་མེད་དེའ་ིམིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེབརོྗེད་དོན། “བུ་མོ་མཛིེས་

མ་དེར་ལོྟས་དང་།” ཟེར།

སྐབས་དེར་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཟོླས་གར་ལྟ་སྤྱིད་རྒྱང་ཤོེལེ་ནང་

ནས་ང་ཚེོའ་ིཕོྱིགས་སུ་ལྟ་བཞིིན་འདུག ཁོོ་མོས་ངའ་ིགོྲགས་པོ་མཐོང་

བ་དང་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ཏོེ་ཁོོ་མོའ་ིའཁྲིས་སུ་ཤོོག་ཟེར་པའི་ལེག་

བརྡོ་ཞིིག་བཏོང་སོང་།

ཁོོ་པས་“ང་ཕར་སོང་ནས་མོ་ལེ་འཚེམས་འདྲེི་ཞིིག་ཞུས་ནས་

མྱུར་དུ་ལོེག་ཡོང་།” ཟེར།

ང་རང་དབང་མེད་པར་“ལེས་ཅེན་ཁོྱོད།” ཅེེས་ཁོ་ནས་ཤོོར།

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“བུད་མེད་ད་ེལེ་ཐུག་ཐུབ་པ།”

“ཁོྱོད་མོ་ལེ་དགའ་བ་མིན་ནམ།”

ངའ་ིགདོང་ལེ་ཚེ་ཤོར་ཞིིག་བརྒྱུགས་ཏོ་ེ“མིན།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ་

པ་ཡིན། འོན་ཀྱིང་ང་ནི་མོ་ལེ་དགའ་བ་ཡིན་མིན་ངས་ཀྱིང་མི་ཤོེས། 

“ང་མོ་ལེ་ཐུག་འདོད་ཡོད།”

“ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཤོོག ངས་ཁོྱོད་ཁོོ་མོར་མཚེམས་སོྦྱིར་བྱ་ཆོོག”

“སོྔོན་ལེ་ཁོོ་མོར་ཆོོག་མཆོན་ཞུས།”

“ཨ་ཙི། མོ་ལེ་… དཀོན་མཆོོག ངོ་ཚེ་དགོས་དོན་མེད། ཤོོག”

ཁོོ་པས་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་པ་དེས་ང་སྦྲེིད། ངའི་སེམས་པར་གཅེིག་

བྱས་ན་ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་མཐོང་འཇོེག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བྱས་ཀྱིང་མོ་

ལེ་དེའ་ིརིན་ཐང་མེད་སྲིིད་སྙམ།
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རོྩམ་པ་པོ་ཨ་ཧོྥན་སི་ ཁོར་གྱིིས་བརྩམས་པའི“དུད་འཐེན་”ཞིེས་

པའ་ིསྒྲུང་དེབ་ནང་དུ་དགོང་མ་གཅེིག་སྐྱེས་པ་ཞིིག་བུད་མེད་མཛིེས་

མ་ཞིིག་གི་རྗེེས་སུ་འབྲེངས། མོ་ནི་སྒོེག་ཉིམས་ཅེན་གྱིི་མཛིེས་མ་

ཞིིག་ཡིན་པས་ཁོོ་མོ་མིག་གིས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དེ་སེམས་

ཤོོར། ཁོོ་པས་བུད་མེད་དེའ་ིལེག་པར་འོ་ཞིིག་བྱ་འདོད་ཀྱི་ིཆོགས་སྲིེད་

ལེངས། ཁོོ་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་རུང་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའ་ིསོྤེབས་པ་དང་ཐམས་

ཅེད་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་སྙམ་པའ་ིསྙིང་སོྟབས་སྐྱེས། ཁོོ་ལེ་ཞུམ་པ་མེད་

པར་ཐམས་ཅེད་སྒྲུབ་ཐུབ་སྙམ་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་སྐྱེས། ཡིན་ནའང་

བུད་མེད་དེས་སྨོད་གོས་ཀྱིི་འདབས་ཀ་ས་ལེ་དྲུད་ནས་བཙོག་པ་མི་

ཆོགས་པའ་ིཆོེད་དུ་སྨོད་གཡོག་ཡར་བརྫོེས། ཁོོ་མོའ་ིཉྭ་རིལེ་ཅུང་ཟད་

མངོན་པ་ད་ེལེ་ཁོོ་པས་གཏོན་ནས་བལྟ་མ་ིཕོད། སྐྱེས་པ་དེས་བུད་མེད་

འདི་འཐོབ་པར་ཅེི་ཞིིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱིང་སྒྲུབ་ཆོོག་ཅེེས་བསམ་བོླ་

གཏོོང་བཞིིན་པའི་མཚེམས་སུ་བུད་མེད་དེ་སྲིང་ལེམ་གྱིི་ཟུར་ཞིིག་

ཏུ་འགོྲ་མཚེམས་བཞིག་སྟེ་ཕྱིིར་བལྟས།  ཁོོ་མོས་སྐྱེས་པ་དེར་ཁོྱོད་

ངའ་ིཁྱོིམ་དུ་འགོྲ་འདོད་ཡོད་དམ་ཞིེས་དྲེིས།

ཁོོ་པས་མིག་ག་ིལྟ་ཕོྱིགས་བསྒྱུར་ནས་སྲིང་ལེམ་འཕྲེད་དུ་བཅེད། 

སྐྱེས་པ་ད་ེཡིད་ཐང་ཆོད་ནས་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག

ངས་སྒྲུང་དེ་ཡིད་ལེ་དྲེན། ངས་བུད་མེད་འདི་འཐོབ་ཐབས་སུ་

དཀའ་ངལེ་ཆོེན་པོ་མོྱོང་དགོས་ཀྱིང་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་འཕྲལེ་དུ་ཁོ་ཡ་

བྱས་ཏོེ་ངས་རོྩལེ་སྒྲུབ་དྲེག་པོ་དང་བོླས་གཏོོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བྱས་

ནས་འཐོབ་འདོད་ཡོད་པའ་ིབརྩ་ེདུང་ད་ེང་ལེ་ལེས་སླེ་པོར་སྟེར་སྲིིད་
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སྙམ་སྟེ་བོླ་འཚེབ་སྐྱེས། འདི་ནི་ང་ཚེོ་སྐྱེས་པ་ཚེོའི་རང་གཤོིས་གྲུབ་

ཚུལེ་ཡིན། ང་ཚེོའ་ིདབང་ཤོེས་ཁོག་ལེ་འཁྲུལེ་སྣང་གིས་སྙན་ངག་ག་ི

ཚེོར་བ་ཞིིག་སྟེར་པ་ནི་ལེས་ཅེན་ཡིན། ལུས་པོའ་ིའདོད་ཆོགས་དེས་

སེམས་ཁོམས་ཀྱི་ིའཆོར་སྣང་བསྣུབས།

མདོར་ན་ང་ལེ་མ་ིཞིིག་གིས་“དོ་དགོང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བུད་མེད་འདིའ་ི

མཉིམ་དུ་རྩེད་འཇོེ་ལེ་རོལེ། སང་ཉིིན་ཁོྱོད་གསོད་རྒྱུ་ཡིན།”ཟེར་ན་

ང་དེ་ལེ་འཐད། གལེ་སྲིིད་མི་ཞིིག་གིས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་གསེར་ཊིམ་

བཅུ་སོྤྲོད་ན་ཁོྱོད་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་རོགས་སུ་འགྱུར་ཐུབ་ཟེར་ན་ངས་ད་ེ

ལེ་མིན།” ཟེར། ད་དུང་ང་བྱིས་པ་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་གཉིིད་སད་དུས་

མདང་ནུབ་ཀྱིི་རྨི་ལེམ་ཞིིང་དུ་བཞིེངས་པའི་མཁོར་རོྫོང་དེ་རྩ་ཡལེ་

དུ་སོང་བར་ངུ་ཅོེ་སོྒྲིག 

གང་ལྟར་ང་ཁོོ་མོར་ཐུག་འདོད་ཡོད། འདི་ནི་ང་ཁོོ་མོར་ལེས་

འབྲེེལེ་ཅེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡོད་མེད་ཤོེས་རོྟགས་ཐུབ་པའ་ིཐབས་ལེམ་འབའ་

ཞིིག་ད་ེཡིན་སྲིིད།

ངས་གོྲགས་པོར་ཁོྱོད་སོྔོན་ལེ་སོང་སྟེ་མོ་ལེ་ང་ངོ་སོྤྲོད་བྱ་ཆོོག་

མིན་སྐད་ཆོ་དྲེིས། ངས་ལེན་ལེ་སྒུག་བསྡེད་ཆོོག་ཟེར། ང་བར་ཁྱོམས་

དེར་སོྡེད་བཟོད་མེད་པར་ཁོོ་མོས་སྐད་བཏོང་ན་ང་མྱུར་དུ་ཤོོག་ཅེེས་

འབོད་སྲིིད་བསམས། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ལྟ་ཞིིབ་བྱེད་དུས་ངས་རྣམ་འགྱུར་

གང་འདྲེ་ཞིིག་སྟོན་དགོས་མིན་མ་ཤོེས།

ངས་མོ་ལེ་སྐད་ཆོ་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་དགོས་ན་བསམས།
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བརྩེ་དུང་ནི་ཅེི་འདྲེའི་ངོ་མཚེར་ཅེན་གྱིི་བྱིས་པའི་སྣང་བ་ཞིིག་

རེད་ཨང་།

ད་ེནས་ཅེང་མ་འགོར་པར་ངའ་ིགོྲགས་པོ་ཕྱིིར་སླེེབས།

ཁོོ་པས་ང་ལེ་“མོས་ང་ཚེོར་སྒུག་ཡོད།” ཟེར།

ངས་“མོ་གཅེིག་པུ་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“བུད་མེད་གཞིན་པ་ཞིིག་མཉིམ་དུ་འདུག”

“སྐྱེས་པ་འདྲེ་མ་ིའདུག་གམ།”

“མ་ིའདུག”

“ཡ། འགོྲ།”

ངའ་ིགོྲགས་པོ་ཟོླས་གར་ཚེོགས་ཁོང་ག་ིསོྒོའ་ིཕོྱིགས་སུ་དཀྱིོགས།

ངས་ཁོོ་ལེ་“ད་ེཕོྱིགས་མ་རེད།” ཅེེས་བཤོད།

“ང་ཚེོ་བྱི་རིལེ་ཉོི་རུ་འགོྲ། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བྱི་རིལེ་ཉོིས་ཤོོག་ཅེེས་

བཤོད་སོང་།”

ང་ཚེ་ོཟོླས་གར་ཁོང་དེའ་ིབྱ་ིརིལེ་ཚེོང་ཁོང་དུ་སོང་།

གལེ་སྲིིད་ཉོི་ཐུབ་ན་ངས་བྱི་རིལེ་ཚེོང་ཁོང་ཧྲིིལེ་པོ་ཉོི་ས་རེད། 

ངས་ཤོོག་ཁུག་ནང་དུ་ཅེི་ཞིིག་ཉོི་དགོས་པ་མ་ཤོེས། ངའི་གོྲགས་པོས་

“རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་ཅེན་རྒྱ་མ་གང་།” ཉོིས་ཟེར།

“ཁོོ་མོ་འད་ིལེ་དགའ་མིན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ།”

“ཁོོ་མོས་བྱ་ིརིལེ་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་མ་ིཟ། ད་ེཡོངས་གྲགས་རེད།”

ང་ཚེོ་ཚེོང་ཁོང་ཕྱིི་ལེ་ཐོན་དུས་ཁོོ་པས་ང་ལེ་མུ་མཐུད་དུ་“ངས་

ཁོྱོད་ལེ་ངོ་སོྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་བུད་མེད་དེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། མོ་ལེ་སྲིས་
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མོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་གི་འདུ་ཤོེས་མ་འཛིིན། མོ་ནི་སྤྱིིར་བཏོང་གི་འཕོྱིན་མ་

ཞིིག་རེད། གཞིན་གྱི་ིཟུར་མོ་འཕོྱིན་མ་འབའ་ཞིིག་རེད། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ི

གོྲགས་པོ། ཁོྱོད་གདོང་པ་དམར་པོར་གྱུར་ཏོ་ེཚེ་ཤོར་རྒྱུག་དགོས་དོན་

མེད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིསེམས་ལེ་དྲེན་ཚེད་ཐམས་ཅེད་མོ་ལེ་བཤོད་ཆོོག”ཟེར།

ང་དིག་ཞོིར་དུ་“ཡ་ཡ།” ཞིེས་ཁོོ་པའ་ིརྗེེས་སུ་འབྲེངས། ང་ཆོགས་

ཞིེན་འད་ིལེས་ཐར་ཐབས་བྱ་དགོས་ཞིེས་རང་གིས་རང་ལེ་ཁོེར་ལེབ་

བརྒྱབ།

ང་སྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་དེར་འཛུལེ་དུས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཧབ་ཆོ་

བརྒྱབ་ནས་དགོད་ཀྱིིན་འདུག

ང་ན་ིཁོོ་མོར་སོྐྱ་སྣང་ཞིིག་ཤོར་ཡོད་ན་སྙམ།

ངའ་ིགོྲགས་པོས་ང་ངོ་སོྤྲོད་བྱས་སོང་། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཚུར་ལེ་

མགོ་ཅུང་ཙམ་དཀོྱིགས་ཏོ་ེ“ངའ་ིབྱ་ིརིལེ་གང་དུ་ཡོད།” ཅེེས་དྲེིས།

“’འདིར་ཡོད།”

ཁོོ་མོས་ད་ེལེེན་ཞོིར་དུ་ང་ལེ་བལྟས། ངས་མིག་གིས་ཐུར་ལེ་བལྟ་

དགོས་བྱུང་བ་དང་གདོང་ལེ་ཚེ་ཤོར་བརྒྱུགས།

ཁོོ་མོ་སྒུར་ནས་སྐད་གདངས་དམའ་མོས་འཁྲསི་ཀྱི་ིབུད་མདེ་དའེ་ི

རྣ་བར་སྐད་ཆོ་ཚེགི་འགའ་བཤོད་པས་ཁོོ་གཉིསི་བགད་མོ་ཆོནེ་པོ་ཤོོར།

ཁོོ་ཚེོ་བགད་མོ་ཤོོར་དོན་ང་ཡིན་པ་ཧ་ཅེང་མངོན་གསལེ་དོད་

པས་ང་ནི་སྔོར་ལེས་ལྷག་པའི་ངོ་ཚེ་ཇེེ་ཆོེར་སོང་། དེ་དུས་ངའི་སྙིང་

གོྲགས་མ་འབོྱར་འབྲེིང་དང་སེམས་པ་གཉོིམ་པོ། བུད་མེད་སེམས་ཚེོར་

རོྣན་པོ་ཞིིག་ཡིན། ཁོོ་མོའ་ིསོྐྱ་སྣང་དང་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོའ་ིའཕྲིན་
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ཡིག་ཁོག་གིས་ང་ལེ་དགོད་ཀྱིང་བསླེངས་མོྱོང་། ད་ལྟ་ངས་སེམས་

སྡུག་དྲེག་པོ་མོྱོང་གི་ཡོད་པ་འདིས་ངས་ཁོོ་མོ་སྡུག་ལེ་ཅེི་ཙམ་སྦྱིར་

པ་རྣམས་ཤོེས་ནུས། དེ་དུས་སྐར་མ་ལྔའི་རིང་ལེ་ཁོོ་མོས་ངའི་ཡིད་

དབང་འཕོྲག་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ང་བུད་མེད་ཅེིག་གིས་བཀུག་མོྱོང་མེད།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་རྒུན་འབྲུམ་གྱིི་བྱི་རིལེ་རྣམས་བཟས་ཏོེ་ང་ལེ་

དོ་སྣང་མ་བྱས།

ང་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་མཁོན་གྱིིས་ང་དོགས་མ་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་

ཁྱོད་མཚེར་དེའ་ིའོག་ཏུ་མ་བཞིག

ཁོོ་པས་“མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་གྱིིས་སྐད་ཆོ་ཅེ་ིཡང་མ་ི

བཤོད་པ་ལེ་ཁོྱོད་ཡ་མཚེན་མ་ིདགོས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་པ་ཟལིེ་གྱིིས་མནན་

ཏོ་ེཁོོའ་ིཁོ་ནས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་ཅེིག་མ་ིཐོན།”

“ངས་བལྟས་ན་ཁོྱོད་འདིར་གཅེིག་པུ་ཡོང་རྒྱུར་སུན་ནས་སྐྱེས་

མཆོོག་འད་ིམཉིམ་དུ་འཁྲིད་ཡོང་བ་འདྲེ།”

ངས་འཕྲལེ་དུ་“དེ་འདྲེ་ཡིན་ན་ངས་ཨེར་ནི་སི་ཋིི་ལེ་ང་ངོ་སོྤྲོད་

བོྱས་ཞིེས་ཞུ་བ་འཐེན་མ་ིསྲིིད།” ཅེེས་བཤོད།

“ངས་དེ་ལྟར་ལེབ་པ་ནི་ཁོོ་མོའ་ིཁོང་མིག་དེར་ཡུན་རིང་འདུག་

ཐབས་བྱས་པ་ལེས་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་མིན།”

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལྟ་བུའི་བུ་མོ་འདི་རིགས་ཀྱིི་མཉིམ་དུ་དུས་ཡུན་

སྐར་ཆོ་འགའ་ར་ེསྐྱེལེ་ཡང་ཁོོ་ཚེ་ོཐེངས་དང་པོར་ཐུག་པའ་ིམ་ིད་ེཚེོར་

ཚེིག་ཟུར་གྱིིས་བརྒྱབ་ནས་ཀུ་རེ་རྩེད་རྒྱུར་དགའ་བ་ཤོེས་རོྟགས་

ཐུབ། ཁོོ་ཚེོས་འདི་ལྟར་བྱས་དོན་ནི་ཁོོ་ཚེོར་ཉིིན་ལྟར་གཞིན་གྱིིས་
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ཁྱོད་གསོད་དང་མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པར་སྐྱིན་པ་ལེེན་གྱི་ིཡོད་པ་

ལོེས་ཡིན།

ང་བུད་མེད་འད་ིརིགས་ཀྱི་ིའཇེིག་རྟེན་ལེ་ཆོ་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཡོད་

ན་ཀུ་ར་ེརྩེད་ཆོོག་ཀྱིང་ང་ལེ་ཆོ་རྒྱུས་མེད། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་བརྩ་ི

འཇོེག་གི་འདུ་ཤོེས་ཤོིག་བཅེངས་ཡོད་པས་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཀུ་རེ་རྩེས་

པའ་ིནུས་པ་སྔོར་ལེས་ཤུགས་ཇེ་ེཆོེར་སོང་། བུད་མེད་འདིའ་ིལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གྱི་ིཆོ་ཕྲ་མོ་ར་ེཡང་ང་ལེ་མཚེོན་ན་ཁྱོད་པར་མེད་པ་ཞིིག་

ག་ལེ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཡར་ལེངས་ཏོེ་སྐད་གདངས་འདར་པ་རྦད་དེ་

རང་སོར་འབབ་ཏུ་འཇུག་མི་ཐུབ་ཀྱིང་ངས་སྐད་གདངས་བསྒྱུར་ཏོེ་

བརོྗེད་དོན། “གལེ་སྲིིད་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཀྱིིས་ང་ལེ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་དགོངས་

ཡོད་ན་ངའི་བག་མེད་ཀྱིི་སོྤྱིད་ཚུལེ་དེར་དགོངས་འགལེ་མེད་པ་ཞུ་

ཞིིང་། ང་འད་ིནས་ཐོན་ཆོོག་པ་ཞུ། ཕྱིིན་ཆོད་འད་ིལུགས་བསྐྱར་ཟོླས་

མ་ིའབྱུང་བ་ངས་ཁོག་ཐེག་བྱ་ཆོོག”

ངས་ཁོོ་མོར་གུས་སྒུར་ཞིིག་བྱས་ནས་ཕྱིིར་ལེོག

ངས་སོྒོ་བརྒྱབ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོ་ཚེོའ་ིདགོད་སྒྲི་ཐེངས་གསུམ་ཤོོར་པ་

ཐོས། སྐབས་དེར་ང་གོླེ་བུར་དུ་ངོ་ཤོེས་ཤོིག་ལེ་ཐུག་ན་ཅེ་ིམ་རུང་སྙམ།

ང་ཕྱིིར་རང་ག་ིསོྡེད་སར་ལོེག

གར་སྟེགས་ཀྱི་ིཡོལེ་རས་ཕྱི་ེནས་ལྟད་མོ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའ་ིབརྡོ་

ཞིིག་དཀོྲལེ།

ཨེར་ན་ིས་ིཋི་ིཡང་ཕྱིིར་སླེེབས་སོང་།

ཁོོ་ངའི་འཁྲིས་སུ་བསྡེད་དེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཇེི་ལྟར་བསྲིན་པ་ཡིན་

ནམ།”
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“ཁོོ་ཚེོས་ཁོྱོད་སོྨྱོན་པ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་རེད་བསམས་

འདུག”

“ང་ཡོང་ཤུལེ་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་སོང་།”

“ཁོོ་མོ་གད་མོ་ཤོོར་ནས་ཕྱིིས་སུ་འདི་འདྲེའི་མི་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་

ལེ་ནམ་ཡང་ཐུག་རྒྱུ་མ་རེད་ལེབ་སོང་། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་

ཉིིད་ཕམ་སོང་བསམས་དགོས་དོན་མེད། བུ་མོ་འདིའི་རིགས་ལེ་ཆོེ་

མཐོང་སྤྲོད་ནས་སེམས་ལེ་འཛིིན་རན་མེད། ཁོོ་ཚེོས་མཛིེས་ཉིམས་

དང་ཀུན་སོྤྱིད་ཟེར་པ་ཅེི་ཞིིག་ཡིན་མིན་མི་ཤོེས།  ཁོོ་ཚེོ་ནི་ཁྱོི་ནང་

བཞིིན་ཡིན། ཁྱོ་ིལེ་དྲེ་ིཞིིམ་གྱི་ིཆུ་གཏོོར་ཀྱིང་བཙོག་དྲེིར་བརྩིས་ནས་

རྫོབ་དོང་ནང་དུ་འགྲ་ེལོེག་ག་ིརེད།”

ངས་ཀྱིང་རང་ཉིིད་ཟང་ང་ེཟིང་ངེར་གྱུར་མེད་ཁུལེ་བྱས་ནས་“ད་

ན་ིངས་ད་ེཚེ་ོསྣང་བར་བཞིག་ནས་ཅེ་ིབྱ། ང་བསྐྱར་དུ་བུད་མེད་དེར་

ནམ་ཡང་མི་ཐུག སོྔོན་ཆོད་ཁོོ་མོ་ངོ་མ་ཤོེས་གོང་དུ་ང་ཁོོ་མོའ་ིརྣམ་

པ་ལེ་དགའ་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚེ་ོཐུག་ཚེར་པ་རེད། ངའ་ིལྟ་སྟངས་ཡོངས་

སུ་འགྱུར་སོང་།”

“འུར་མ་ཤོོད། ངས་ནམ་ཞིིག་ཁོྱོད་ཁོོ་མོའ་ིསྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་

ཏུ་འཛུལེ་ཡོད་པ་མཐོང་སྲིིད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིདོན་དུ་རང་ཉིིད་ཕུང་

ལེ་སྦྱིོར་གྱི་ིཡོད་སོྐར་གོ་རྒྱུ་མ་རེད་མ་བསམས། གང་ལྟར་ཁོྱོད་བདེན་

པ་རེད། ཁོྱོད་…། ཁོོ་མོ་སྐྱེད་སྲིིང་ཡག་པོ་ཞིིག་གཏོན་ནས་བྱུང་མེད། 

ཡིན་ནའང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཟུར་མོ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཡིན།”
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སྟབས་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་གར་སྟེགས་ཀྱིི་ཡོལེ་རས་ཕྱིེ་པས་ངའི་

གོྲགས་པོས་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཚེམས་བཞིག ཁོྱོད་ལེ་དྲེང་པོར་བཤོད་

ན་ལྟད་མོ་ཅེི་ཞིིག་འཁྲབ་པ་ངའི་ཡིད་ལེ་གཏོན་ནས་མི་དྲེན། ངས་

དུས་ནས་དུས་སུ་རང་ཉིིད་བྲེེལེ་འཚུབ་ངང་དུ་ཐོན་ཡོང་སའི་ཁོང་

མིག་དེའི་ཕོྱིགས་སུ་རྒྱང་མིག་འཕངས་པ་ལེས་གཞིན་པ་ཅེི་ཡང་མི་

དྲེན། ངའི་རྗེེས་སུ་མི་འདྲེ་མིན་ཞིིག་གཅེིག་རྗེེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་ཁོོ་

མོར་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུ་རུ་བཅེར་སོང་།

ང་ན་ིམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསྣང་བར་འཇོེག་ག་ིམེད་པའ་ིཚེོད་ཅེིག་མིན། 

ངའ་ིསེམས་ལེ་ཚེོར་བ་གཞིན་པ་ཞིིག་མོྱོང་བ་སྟ།ེ ངས་ཁྱོད་གསོད་མོྱོང་

བ་དང་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་འཕྱི་སོྨོད་བྱས་པ་རྣམས་བརྗེེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན། 

བུ་མོ་ད་ེའཐོབ་པར་ངས་རང་ག་ིབདོག་པ་ཡོད་ཚེད་བཙོང་དགོས་ཐུག་

ཀྱིང་ཐམས་ཅེད་བཙོང་ཆོོག ང་བྲེེལེ་འཚུབ་ངང་དུ་ཕྱིི་ལེ་ཐོན་པའི་

ཁོང་མིག་དེའ་ིནང་ག་ིས་མིག་ཐོབ་ཐང་ང་ལེ་བསྐྱར་དུ་འཐོབ་ཐབས་

བྱ་དགོས་བསམས།

ལྟད་མོ་མ་གྲོལེ་གོང་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདང་རོགས་མོ་གཉིིས་སྒོེར་

བདག་ཁོང་མིག་ད་ེནས་ཕྱིིན་སོང་།

ང་མ་འདོད་བཞིིན་དུ་ཚེོགས་ཁོང་ནས་ཕྱིི་ལེ་ཐོན། ཨེར་ནི་སི་

ཋིིས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ཡིན།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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སྐབས་དེར་ཁོོ་པས་སྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་དེ་སོྟང་པ་ཡིན་པ་

མཐོང་།

ཁོོ་པས་“སོང་། སོང་། ཁོྱོད་ལེ་ལེམ་ལོྷང་ཡོང་བར་ཤོོག ཀླུང་རྟ་

དར་པར་ཤོོག” ཟེར།

ང་ཕྱི་ིལེ་ཐོན།

ངས་རོྡོ་ཐེམ་ཐོག་ཏུ་གོྱིན་གོས་ཀྱི་ིའདབས་ཀ་ས་ལེ་དྲུད་པའ་ིཧྲིག་

སྒྲི་དང་མིའ་ིསྒྲི་སྐད་སོྒྲིག་པ་རྣམས་ཐོས།

ཁོོ་ཚེོས་མ་མཐོང་བ་བྱས་ནས་ང་ཟུར་ཁུག་ཅེིག་ཏུ་ཡིབ། ངས་

བུད་མེད་ད་ེདག་ཕོ་གསར་གཉིིས་ཀྱིིས་སྐྱེལེ་ནས་འགོྲ་བར་བལྟས།

ཚེོགས་ཁོང་ཕྱི་ིལོེགས་ཀྱི་ིཀ་བ་སྟར་ཕྲེང་བསྒྲིིགས་པའ་ིམཚེམས་

སུ་ཞིལེ་ཏོ་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཚུར་མདུན་དུ་བཅེར།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཞིལེ་ཏོ་མར་“སོྒོ་འགྲམ་དུ་སྒུག་ཡོད་པའི་ཤོིང་

རྟའི་ཁོ་ལོེ་བར་ཨང་གྷི་ལེེ་ཟ་ཁོང་གི་སོྒོ་འགྲམ་དུ་སྒུག་སོྡེད་ཟེར། ང་

ཚེ་ོད་ེལེ་རྐོང་ཐང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།” ཟེར།

སྐར་མ་ཁོ་ཤོས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ང་གཞུང་ལེམ་བརྒྱུད་ནས་འཇེབ་སྟེ་

སོང་། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཟ་ཁོང་དེའ་ིཟུར་འཇོེག་ཁོང་མིག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

གི་ཁྱོམས་རའི་སྒོེའུ་ཁུང་ལེ་བསྙེས། ཁོོ་མོས་གཡང་འཛིིན་མེ་ཏོོག་

ཆུན་པོ་ཞིིག་བཟུང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གི་མེ་ཏོོག་གཅེིག་གི་རྗེེས་སུ་

གཅེིག་འཐོག ཕོ་གསར་དེ་དག་གི་གཅེིག་ཁོོ་མོའ་ིཕྲག་པ་ལེ་བསྙེས་

ནས་ཁོ་བརྡོ་ལྷོད་ལོྷད་ཅེིག་བྱེད་བཞིིན་མཆོིས།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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ང་གཅེིག་པུ་མེ་བཟོན་ཌོར་མགོྲན་ཁོང་གི་ཐོག་བརྩེགས་དང་

པོའ་ིཟུར་མཇེལེ་ཁོང་དུ་སོང་། ངའ་ིམིག་གཉིིས་སོ་ལྟ་བྱ་ཡུལེ་ཟ་ཁོང་

དེའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ལེ་གཏོད།

ནམ་སྨོད་ཀྱིི་ཆུ་ཚེོད་དང་པོར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་དང་རོགས་པ་

གསུམ་མཉིམ་དུ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་བསྡེད། ངས་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་ཞིིག་གླེས་ནས་ཁོོ་ཚེོའ་ིརྗེེས་དེད།

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་དེ་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་གྱིི་ཁོང་མིག་ཨང་དགུ་

བའ་ིམདུན་དུ་བཀག

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམར་བབས་ཏོ་ེགཅེིག་པུར་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག་སོང་།

འད་ིན་ིསྟེས་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིན་པར་ཐ་ེཚེོམ་མེད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ང་སྟེས་དབང་གིས་བྱུང་བ་དེར་ཧ་ཅེང་དགའ།

ཉིི་མ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རྟག་ཏུ་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེ་གཞུང་

ལེམ་ཟུར་གྱི་ིཟོླས་གར་ཁོང་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམཐོང་བར་གྱུར། མོ་ན་ི

རྟག་ཏུ་དགའ་ཉིམས་ཅེན་ཞིགི་ཡིན་པ་གཅེིག་མཚུངས་དང་ང་ན་ིསྔོར་

བཞིིན་མགོ་བོ་རོྨངས་འགོྲ་བ་གཅེིག་མཚུངས་སུ་གྱུར།

ད་ེནས་བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ལེ་ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགང་དུའང་མ་

མཐོང་། ང་གྷི་ས་ིཋོིན་གྱི་ིམཉིམ་དུ་ཡོད་དུས་ཤོིག་ལེ་ངས་ཁོོ་པར་མར་

གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསོྐར་དྲེིས།

ཁོོ་པས་“བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེ་ནད་ཀྱིིས་བཏོབ་འདུག” ཅེེས་ང་

ལེ་ལེན་བཏོབ།

“ཁོོ་མོར་ཅེ་ིཞིིག་ན་བ་རེད།”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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“ཁོོ་མོར་གོླེ་གཅོེང་ཕོག་འདུག ཁོོ་མོའ་ིའཚེ་ོབ་སྐྱེལེ་སྟངས་ནད་

གཞིི་དྲེག་སྐྱེད་ཐུབ་པའི་སྐྱེལེ་སྟངས་ཤོིག་མིན། ཁོོ་མོ་ཉིལེ་སར་ལྷུང་

སྟ་ེའཆོ་ིལེ་ཉི།ེ”

མའི་ིསེམས་པ་ད་ེཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་རེད། ཁོོ་མོར་ན་ཚེ་བྱུང་འདུག་

ཟེར་པ་ཐོས་དུས་ང་ལེ་དགའ་ཚེོར་ཞིིག་སྐྱེས།

ང་ཉིིན་ལྟར་སོང་ནས་བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེའ་ིསྙུང་གཞི་ིདྲེིས་ཀྱིང་

ངས་རང་ཉིིད་སུ་ཡིན་གྱིི་མིང་བྱང་བཞིག་མེད། ངས་འདི་ལྟར་བྱས་

ནས་ཁོོ་མོ་བྷེ་ནེར་ས་གནས་སུ་སྙུང་གཞི་ིགསོ་རུ་སོང་བ་ཤོེས།

ང་ལེ་ཁོོ་མོས་དྲེན་སྣང་ཞིིག་བཞིག་པ་མིན་རུང་དུས་ཚེོད་འགྲོ་

རིམ་བཞིིན་ང་ལེ་བག་ཆོགས་ཤོིག་བཞིག་ཡོད་པ་རིམ་གྱིིས་སེམས་ལེ་

རྩ་བ་བརྟན་པོ་ཞིིག་ཚུགས། ང་འགྲུལེ་བཞུད་བྱས་ཏོེ་འབྲེེལེ་འདྲེིས་

བྱུང་བ་དང་གོམས་གཤོིས། ལེས་དོན་བཅེས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་རྣམས་

ཚེོར་བ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་གིས་བཟུང་། ཚེོར་བ་ད་ེདག་བསྐྱར་ལོེག་བརྒྱབ། 

ངས་རང་གི་འཁྲུལེ་སྣང་དང་པོ་དེར་མནོ་བསམ་བཏོང་ན་ཕོ་གསར་

གྱི་ིགླེེན་རྟགས་ཤོིག་ཡིན་པས་འཕྲལེ་དུ་འཁྲུལེ་སྣང་ད་ེདག་བགད་མོ་

འཆོོར་ཡུལེ་ཞིིག་ཏུ་བརྩིས།

ངས་གོང་དུ་བཤོད་པའི་དྲེན་སྣང་ལེ་དགའ་མོས་བྱ་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚེན་ཆོེན་པོ་མེད། མར་གྷིར་རི་ཋིི་སོང་ཤུལེ་དུ་ངས་ཁོོ་མོ་གང་

དུ་སོང་བའང་མ་ཤོེས། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་པ་ལྟར་ཁོོ་མོ་ཧྥ་རི་ཨེ་ཋིེ་

ཟོླས་གར་ཁོང་ག་ིབར་ཁྱོམས་སུ་ངས་ངོས་ཟིན་མ་སོང་།

ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལེ་སང་རས་བཀབ་ཡོད་པ་བདེན་མོད། འོན་ཀྱིང་

ཁོོ་མོས་གདོང་ཁོེབས་ཇེ་ིལྟར་གཡོགས་ཀྱིང་ངས་ལོེ་ངོ་གཉིིས་ཀྱི་ིགོང་
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དུ་ངོ་ཤོེས་པའ་ིམ་ིདེའ་ིགདོང་དབྱིབས་ཡིན་པ་ངོ་ཐག་ཆོོད། ཁོོ་མོ་ཟོླས་

གར་ཁོང་དུ་ཡོད་ན་ངས་ཤོེས་ཚེོར་ཐུབ།

ངས་ཁོོ་མོ་ཡིན་པ་ཤོེས་དུས་ངའི་སྙིང་ཆུང་དྲེག་ཏུ་འཕར་རྒྱུ་

འགོག་མི་ཐུབ། ངས་ཁོོ་མོ་མིག་གིས་མ་མཐོང་བར་ལོེ་གཉིིས་སོང་། 

ང་ཚེོ་ཁོ་བྲེལེ་ནས་ཁོོ་མོ་གཏོིང་བརྗེེད་དུ་འགོྲ་བར་གྲུབ་འབྲེས་ཐོན་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་སྣང་རུང་མོ་ལེ་ཐུག་པ་ཙམ་གྱིིས་གྲུབ་འབྲེས་ད་ེནག་

འཚུབ་བེར་ཡལེ་ལོེ། །
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 ལའེུ་བརྒྱད་པ།

༄༅།། ཨར་མོནད་ཀྱིིས་སྐད་ཆོའ་ིཚེིག་མཚེམས་ཤོིག་བཞིག་ནས་མུ་

མཐུད་དུ་བརོྗེད་དོན། ང་ན་ིད་དུང་ཡང་མོ་ལེ་དགའ། ཡིན་ནའང་ད་

ལྟ་ང་ལེ་སྔོར་ལེས་ལྷག་པའ་ིགདེང་སོྤེབས་ཇེ་ེཆོེར་སོང་བའ་ིཚེོར་སྣང་

ཞིིག་སྐྱེས། ངས་སླེར་ཡང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབཙལེ་ནས་ཁོོ་མོར་འགོྲགས 

དགོས་སྙམ། འད་ིན་ིངས་རང་ཉིིད་མོ་ལེས་ལྷག་པའ་ིཁྱོད་དུ་འཕགས་

པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་སོྟན་ཐབས་ཀྱི་ིཀུན་སོླེང་ཞིིག་རེད།

སེམས་ཟེར་བ་དེས་རང་གི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་པར་ཀུན་སླེོང་

དེ་ཉིིད་འོས་མཐུན་ཞིིག་ལེ་བསྒྱུར་བའི་ཆོེད་དུ་ཐབས་རྡུགས་ཀྱིི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཅེ་ིཞིིག་མ་ིའགོད་དམ།

ང་ཚེོགས་ཁོང་གི་བར་ཁྱོམས་དེར་ཡུན་རིང་སོྡེད་མ་ཐུབ། ང་

ཕྱིིར་རང་གི་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོག་ཏུ་སོང་སྟེ་ལྟད་མོར་བལྟས། ངའི་མིག་

གིས་འཕྲལེ་མར་ཁོོ་མོ་སྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་གང་གི་ནང་དུ་ཡོད་

པ་བཙལེ།
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ཁོོ་མོ་འོག་ཤོོད་ཀྱིི་ཚེོམས་ཆོེན་ཨ་མའི་མཐའ་འཁོོར་གྱིི་སྒོེར་

བདག་ཁོང་མིག་ཅེིག་ཏུ་གཅེིག་པུར་བསྡེད་འདུག ངས་ད་གིན་ཁོྱོད་

ལེ་བཤོད་པ་ལྟར་ཁོོ་མོར་འགྱུར་ལོྡག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཐེབས། ཁོོ་མོའ་ི

མཆུ་སོྒྲིས་ལེ་རང་བཞིིན་གྱི་ིའཛུམ་མདངས་ཤོིག་ལྡན་པ་སྔོར་ལྟར་མ་ི

མངོན། ཁོོ་མོ་ནད་ཀྱིིས་བཏོབ་སྟེ་སྡུག་བསྔོལེ་མྱོངས་པ་དང་ད་དུང་

ཡང་མོྱོང་བཞིིན་མཆོིས།

ད་ནི་ནམ་དུས་ཟླ་བཞིི་བ་ཤོར་ཀྱིང་ཁོོ་མོས་སྔོར་བཞིིན་དགུན་

ཆོས་གོྱིན་ཏོ་ེསྤུ་མའ་ིཕྱི་ིགོས་ཤོིག་གིས་ལུས་པོ་ཡོངས་སུ་བཏུམས།

ངས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིཕོྱིགས་སུ་བལྟས་པ་དེས་མོའ་ིདོ་སྣང་

དྲེངས་སོང་།

ཁོོ་མོས་ཡུད་ཙམ་རིང་མནོ་བསམ་བཏོང་སྟ་ེརྒྱང་ཤོལེེ་བླངས་ནས་

ང་ལེ་ལྟ་ཡག་ཅེིག་བྱས། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ངོ་ཤོེས་ཡོད་པར་ཐ་ེཚེོམ་

མེད་ཀྱིང་ཁོོ་མོས་ང་སུ་ཡིན་ཏོན་ཏོན་ཞིིག་མ་དྲེན་པ་འདྲེ། ཁོོ་མོས་

རྒྱང་ཤོེལེ་མདུན་དུ་བཞིག་སྟེ་ང་ལེ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན། འདི་ནི་ཡིད་

དུ་འོང་བའ་ིབུད་མེད་ཚེོས་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུ་བའ་ིགུས་སོྲིལེ་ཞིིག་ཡིན་

པས་མོས་ཀྱིང་ངས་གུས་སྒུར་ཞིིག་བྱས་ཏོེ་གུས་ལེན་སླེོག་རྒྱུའི་རེ་

ལོྟས་འཆོང་། ཡིན་ནའང་ངས་རང་ཉིིད་ཁྱོད་དུ་འཕགས་པ་ཞིིག་ཡིན་

པ་སོྟན་ཐབས་དང་ཁོོ་མོས་ང་ངོ་ཤོེས་ཀྱིང་ངས་ཁོོ་མོ་མ་དྲེན་ཁུལེ་བྱས་

ཏོ་ེགུས་ལེན་གཏོན་ནས་མ་སོླེག

ཁོོ་མོས་རང་ཉིིད་ནོར་ཡོད་པར་དོགས་ཏོ་ེམགོ་བོ་ཕར་གཅུས།

གར་སྟེགས་ཀྱི་ིཡོལེ་རས་ཕྱི།ེ
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ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཟོླས་གར་ཁོང་དུ་ཐེངས་མང་པོ་མཐོང་ཡང་

ཁོོ་མོས་ལྟད་མོར་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་ཞིིག་ནམ་ཡང་མཐོང་མོྱོང་

མེད།

ང་ཡང་ལྟད་མོ་ལེ་དོ་སྣང་གཏོན་ནས་མེད། ངའི་སེམས་གཏོིང་

ན་ཁོོ་མོ་མ་གཏོོགས་དོ་སྣང་བྱ་ས་གཞིན་པ་ཅེི་ཡང་མེད་ཀྱིང་དེ་ངས་

ཁོོ་མོར་གཏོན་ནས་ཤོེས་སུ་བཅུག་མེད།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་རང་གི་ཁོ་གཏོད་ཀྱིི་ཁོང་མིག་ཅེིག་གི་ནང་དུ་

མིག་མདའ་འཕེན་གྱིི་ཡོད་པས་ངས་ཁོང་མིག་དེའི་ནང་དུ་བལྟས། 

ཁོང་མིག་དེའི་ནང་དུ་ང་རྒྱུས་མངའ་ལེེགས་པོ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་

ཅེིག་ཡོད་པ་ད་ེབསྡེད་འདུག

བུད་མེད་འད་ིའཕོྱིན་མ་ཟུར་པ་ཞིིག་ཡིན་ལེ། མོ་ཟོླས་གར་འཁྲབ་

པའ་ིལེས་ལེ་ཞུགས་ཀྱིང་ཁུངས་མ་འཁོྱོལེ། ཁོོ་མོས་རང་ཉིིད་རྒྱལེ་ས་

པ་ར་ིསིའ་ིའཕོྱིན་མ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ད་ེདག་ལེ་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་པའ་ིགོ་

སྐབས་བཟུང་ནས་དཔ་ེགསར་གོྱིན་གོས་ཀྱི་ིཚེོང་ཁོང་ཞིིག་ཕྱི།ེ

ངས་ཁོོ་མོ་བརྒྱུད་ནས་ང་བསྐྱར་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་

དུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཤོིག་རྙིེད། བུད་མེད་དེས་ངའི་ཕོྱིགས་སུ་མིག་

མདའ་འཕངས་པའི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་ངས་ཁོོ་མོར་ཕྱིི་དྲེོ་བདེ་

ལེེགས་ཞིེས་ལེག་བརྡོ་དང་མིག་བརྡོ་ཞིིག་བཏོང་ནས་འཚེམས་འདྲེི་

ཞུས།

ངས་ཚེོད་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་བུད་མེད་དེས་ང་ཁོོ་མོའ་ིཁོང་མིག་

ཏུ་ཤོོག་ཅེེས་བོས་པས་ང་ཡང་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་སོང་།
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ཁོོ་མོའ་ིམིང་ལེ་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ ཌུ་ཧྥེར་ནོ་ཝ་ཟེར། (འདི་ནི་བུད་

མེད་ཀྱིི་ཞྭ་ཚེོང་མ་དེའི་གཅེེས་མིང་ཡིན) ཁོོ་མོ་ལོེ་ན་བཞིི་བཅུ་ཡས་

མས་སུ་སོན་པའ་ིབུད་མེད་རྒྱགས་པ་ཞིིག་ཡིན། ང་ཚེོར་ཅེ་ིཞིིག་རྩད་

གཅོེད་བྱ་འདོད་ཡོད་ཀྱིང་ཁོོ་མོར་གཡོ་ཐབས་ཀྱིིས་འདྲེ་ིམ་ིདགོས། ཁོོ་

མོས་བྱ་བ་ད་ེདག་ག་ིཞིིབ་ཕྲ་རྣམས་མ་ིཤོེས་པ་གཅེིག་ཀྱིང་མེད། ལྷག་

པར་དུ་ང་ཚེོར་མི་ཞིིག་ཤོེས་འདོད་ཡོད་ན་ཁོོ་མོས་བདེ་བླག་ཏུ་ང་

ཚེོར་ལེན་འདེབས་ཐུབ།

ཁོོ་མོས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཕོྱིགས་སུ་བལྟས་པའི་གོ་སྐབས་བཟུང་

སྟ་ེངས་མོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སུ་ལེ་ལྟ་བཞིིན་ཡོད།” ཞིེས་དྲེིས།

“མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ།ེ”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་མོ་ངོ་ཤོེས་སམ།”

“ཤོེས། ངས་མོ་ལེ་ཞྭ་མོ་འཚེོང་གི་ཡོད། ཁོོ་མོ་ངའི་ཁྱོིམ་མཚེེས་

ཡིན།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་དུ་བསྡེད་ཡོད་དམ།”

“ཁོང་མིག་ཨང་བདུན་པ་ཡིན། ཁོོ་མོའ་ིགོྱིན་གོས་བརྗེ་ེསོྤེར་ཁོང་

ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་དང་ངའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་གཉིིས་ཁོ་སོྤྲོད་ཡིན།”

“མ་ིཚེོས་ཟེར་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབུ་མོ་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པ་ཞིིག་

རེད་ཟེར།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་ངོ་མ་ིཤོེས་སམ།”

“མ་ིཤོེས། ཡིན་ནའང་ངོ་ཤོེས་འདོད་ཡོད།”

“ངས་ཁོོ་མོ་ང་ཚེོའ་ིཁོང་མིག་འདིར་ཤོོག་ཅེེས་འབོད་དམ།”
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“ད་ེམིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཁོོ་མོར་མཚེམས་སོྦྱིར་བྱེད་དུ་འཇུག་འདོད་

ཡོད།”

“ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན།”

“ད་ེཁོག་པོ་རེད།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ཁོོ་མོ་གུང་དཔོན་བགྲེས་སོང་ཧ་ཅེང་ཕྲག་དོག་

ཅེན་ཞིིག་ག་ིའཚེ་ོསོྐྱང་འོག་ཏུ་ཡོད།”

“འཚེ་ོསོྐྱང་ཞིེས་པའ་ིཚེིག་ད་ེསྙན་པོ་འདུག”

“རེད། འཚེ་ོསོྐྱང་འོག་ཏུ་ཡོད།” ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་སླེར་ཡང་ “རྒད་

པོ་ད་ེསྙིང་རྗེ།ེ ཁོོ་པ་བུ་མོ་དེའ་ིདགའ་རོགས་ཡིན་ཟེར་རྒྱུར་ངོ་ཚེ།”

དེ་ནས་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་དང་གུང་དཔོན་

གཉིིས་བྷེ་ནེར་ས་གནས་སུ་ཇེ་ིལྟར་ཐུག་པའ་ིལོེ་རྒྱུས་རྣམས་བཤོད།

ངས་སྐད་ཆོ་མཇུག་མཐུད་ནས་“དོ་དགོང་ཁོོ་མོ་གཅེིག་པུ་འདིར་

ཡོང་དོན་ད་ེའདྲེ་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ད་ེག་རང་རེད།”

“འོ་ན་ཁོོ་མོ་ཁྱོིམ་ལེ་སུས་སྐྱེལེ་རྒྱུ་རེད།”

“ཁོོ་པ་ཡོང་ག་ིརེད།”

“ཁོོ་པ་འདིར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབསུ་རུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་དམ།”

“ཅེང་མ་ིའགོར་པར་ཡོང་རྒྱུ་རེད།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་སུས་ཁྱོིམ་ལེ་སྐྱེལེ་རྒྱུ་རེད།”
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“སུ་ཡང་མེད།”

“ངས་སྐྱེལེ་ཆོོག”

“ཁོྱོད་རོགས་པ་ཞིིག་དང་མཉིམ་དུ་འདིར་ཡོང་ཡོད་རྒྱུ་རེད་མོད།”

“དེས་ན་ངེད་གཉིིས་ཀས་ཁོྱོད་སྐྱེལེ་ཆོོག”

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིརོགས་པ་སུ་ཡིན།”

“ཁོོ་ནི་ཕོ་གསར་ཉིམས་ཅེན་ཞིིག་དང་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་ཡིན། 

ཁོོས་ཁོྱོད་ངོ་ཤོེས་ན་འདོད་ཡོད།”

“ཡ་ཡ། ང་ད་ེལེ་འཐད། འཁྲབ་ཚེན་འད་ིཚེར་པ་དང་ང་ཚེ་ོབཞི་ི

པོ་མཉིམ་དུ་འགོྲ། འཁྲབ་ཚེན་མཐའ་མ་ད་ེངས་ཤོེས།”

“འོ་ཡག་བྱུང་། ང་རོགས་པ་འབོད་དུ་འགོྲའམ།”

“རྒྱུགས་རྒྱུགས།”

ང་ལེམ་ལེ་ཆོས་དུས་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“འོ་ལོྟས་དང་། གུང་དཔོན་ད་ེ

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁོང་མིག་ཏུ་འཛུལེ་ནས་སླེེབས་སོང་།” ཟེར།

ངས་ཕར་བལྟས་དུས་ལེོ་ན་བདུན་ཅུ་ཡས་མས་སུ་སོན་པའ་ིརྒད་

པོ་ཞིིག་བུད་མེད་ན་གཞོིན་མ་དེའ་ིརྒྱབ་ལོེགས་སུ་བསྡེད་ད་ེཁོོ་མོར་བྱ་ི

རལིེ་ཤོོག་ཁུག་གང་སྤྲོད་སོང་། ཁོོ་མོས་འཛུལེ་དམུལེ་ཞོིར་དུ་ཤོོག་ཁུག་

ནང་ལེ་བསྙབས་ནས་བཟས། ད་ེནས་ཁོོ་མོ་མདུན་དུ་བསྙེས་ནས་ཕུ་རུ་

ཌེན་ས་ིལེ་ལེག་བརྡོ་ཞིིག་བཏོང་བ་དང་ལེག་བརྡོ་དེའ་ིམཚེོན་དོན་ན་ི

“ཁོྱོད་ལེ་བྱ་ིརིལེ་དགོས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས་པའ་ིདོན་རེད།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“མིན།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།
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མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཤོོག་ཁུག་དེ་ལེག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་

ནས་གུང་དཔོན་ལེ་ཁོ་བརྡོ་ཚེིག་འགའ་བྱས་སོང་།

ངས་ཞིིབ་ཕྲ་ཞིིག་འགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་ན་བྱིས་པའ་ིརྩེད་མོ་ལྟ་བུ་

ཞིིག་ཏུ་སྣང་མོད། ཡིན་ནའང་བུ་མོ་དེར་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་པའི་བྱུང་བ་

ད་ེདག་ག་ིཞིིབ་ཕྲ་ཐམས་ཅེད་ངའ་ིབོླ་ཡུལེ་དུ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་གསལེ། ད་ེ

རིང་ངས་ད་ེལེ་ཕྱིིར་དྲེན་མ་བྱས་པར་སོྡེད་བཟོད་མ་ིའདུག

ང་འཕྲལེ་དུ་གྷི་ས་ིཋོིན་གྱི་ིའཁྲིས་སུ་སོང་སྟ་ེངེད་གཉིིས་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་

གོ་སྒྲིིག་བྱས་པ་རྣམས་བཤོད།

ཁོོ་ཡང་ད་ེལེ་འཐད།

ང་ཚེོ་རང་གི་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོག་ནས་ལེངས་ཏོེ་ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་

ཝའ་ིསྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་ཏུ་སོང་།

ང་ཚེོས་ཟོླས་གར་ཁོང་གི་སོྒོ་ཕྱིེ་མ་ཐོག་ཏུ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་དང་

གུང་དཔོན་གཉིིས་ཕྱིི་ལེ་ཐོན་ཏོེ་ལོེག་འགོྲ་ཡི་འདུག་པས་ང་ཚེོ་ལེམ་

གཟུར་ནས་ཁོོ་ཚེ་ོའགོྲ་རུ་བཅུག

ང་དང་གུང་དཔོན་བགྲེས་སོང་དེའི་གོ་ས་བརྗེེ་ཐབས་ཡོད་ན་

ངས་རང་གི་མི་ཚེེའི་ནང་གི་ལོེ་བཅུ་ཐམ་པ་བོླས་གཏོོང་དགོས་ཀྱིང་

མ་ིའགོྱིད།

ཁོོ་ཚེོ་གཞུང་ལེམ་སྟེང་དུ་སླེེབས་པ་དང་གུང་དཔོན་གྱིིས་མར་

གྷིར་རི་ཋིི་འཁོོར་ལོེ་བཞིི་ཅེན་གྱིི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་

བསོྐྱན་ཏོེ་ཁོོ་པ་རང་གིས་ཤོིང་རྟའི་ཁོ་ལེོ་བསྒྱུར། དབྱིན་རྟ་གཉིིས་ལེ་

དྲེངས་པའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ད་ེའདུར་རྒྱུག་བྱས་ནས་རྒྱང་དུ་སོང་སྟ་ེ

མ་ིསྣང་བར་གྱུར།
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ང་ཚེ་ོཕུར་རུ་ཌན་སིའ་ིཁོང་མིག་ནང་དུ་འཛུལེ།

འཁྲབ་སོྟན་གོྲལེ་བ་དང་ང་ཚེ་ོཕྱི་ིལེ་ཐོན། ང་ཚེོས་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་དཀྱུས་མ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གླེས་ནས་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་གྱི་ིཁོང་མིག་

ཨང་བདུན་པའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་བསྐྱལེ། སོྒོ་འགྲམ་དེར་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ང་

ཚེ་ོཡར་ཁྱོིམ་ལེ་ཤོོག ཁོོ་མོས་ང་ཚེོར་ཚེོང་རྫོས་རྣམས་སོྟན་ཆོོག་ཟེར། 

ཁོོ་མོར་ཚེོང་རྫོས་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་པ་ན་ིང་ཚེོས་མ་ིཤོེས། མོ་ན་ིརང་ག་ིཚེོང་

རྫོས་ལེ་ཧ་ཅེང་གི་སོྤེབས་པ་སྐྱེས་ཡོད་པས་ང་ཚེོ་ཡང་དགའ་སྣང་

གིས་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་སོང་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཚེོད་དཔག་ལེོས་ཐུབ།

ད་ཆོ་ང་ནི་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་འབྲེེལེ་ཐག་ཇེེ་ཉིེ་དང་ཇེེ་ཉིེར་འགོྲ་

བཞིིན་པའི་ཚེོར་སྣང་ཞིིག་བྱུང་བ་མ་ཟད། ངས་ཅེང་མ་འགོར་པར་

སླེར་ཡང་ཁོ་བརྡོ་ད་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསོྐར་ལེ་བསྒྱུར།

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་“གུང་དཔོན་བགྲེས་སོང་དེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་

མཚེེས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཡོད་དམ།”

“གཏོན་ནས་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཧ་ལེམ་ཁོོ་མོ་གཅེིག་པུ་མིན་ནམ།”

གྷི་ས་ིཋོིན་གྱིིས་“ཁོོ་མོ་གཅེིག་པུ་སུན་གྱི་ིམེད་དམ།”

“ང་ཚེ་ོཧ་ལེམ་དགོང་མོ་རྟག་པར་མཉིམ་དུ་ཡོད། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་མོ་

ཕྱིི་ལེ་སོང་ན་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་ང་འབོད་ཀྱིི་རེད། ཁོོ་མོ་ནམ་

སྨོད་ཀྱི་ིཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པའ་ིསོྔོན་ལེ་ནམ་ཡང་མ་ིཉིལེ། ཁོོ་མོ་དེའ་ིསོྔོན་

ལེ་གཉིིད་མ་ིཁུག”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”
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“དེའི་རྒྱུ་མཚེན་ནི་ཁོོ་མོར་གོླེ་གཅོེང་གི་ནད་ཅེིག་ཕོག་སྟེ་རྟག་

ཏུ་ཚེ་བ་འཕར།”

ངས་“མོ་ལེ་དགའ་རོགས་འདྲེ་མེད་དམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ང་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་ན་ཡོད་དུས་མི་གཅེིག་ཀྱིང་མཚེན་མོར་ཞིག་

འདུག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་མ་མོྱོང་། ཡིན་ནའང་ང་ཐོན་ཤུལེ་

དུ་མི་འདྲེ་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཅེེས་ངས་དག་སྐྱེལེ་བྱེད་མི་ཐུབ། ངས་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁྱོིམ་དུ་སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་ཟེར་བ་ཞིིག་རྟག་ཏུ་དགོང་

མོ་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་མཐོང་མོྱོང་། ཁོོ་པས་རང་དོན་བསྒྲུབ་ཆོེད་དགོང་མོ་

ཆུ་ཚེོད་༡༡་ཙམ་ལེ་ཡོང་བ་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་རྒྱན་ཆོ་གང་འདོད་

སྟེར། ཡིན་ནའང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཁོོ་པ་དགའ་རོགས་ཀྱི་ིགྲས་སུ་མ་ི

བརྩི། ཁོོ་མོ་རྩིས་ནོར་ཐེབས་ཀྱིིན་འདུག ཁོོ་ནི་ཕོ་གསར་ཧ་ཅེང་གི་

ཕྱུག་པོ་ཞིིག་རེད། ངས་དུས་ནས་དུས་སུ་མོ་ལེ་འད་ིལྟར་བཤོད་མོྱོང་། 

“ངའ་ིགཅེེས་ཕྲུག་མ། ཁོྱོད་ལེ་དགོས་པའ་ིམ་ིད་ེའད་ིརེད།” ཅེེས་བཤོད་

མོྱོང་། སྤྱིིར་བཏོང་ཁོོ་མོས་ངའི་ཁོ་ལེ་མཉིན། ཡིན་ནའང་མི་འདིའི་

ཐོག་ཏུ་ཁོོ་མོས་ངའ་ིསྐད་ཆོར་རྣ་བའ་ིརྒྱབ་གཏོོད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་མ་ི

ད་ེཆོེས་བླུན་རོྨངས་ཤོིག་རེད་ཟེར། རེད། ཁོོ་པ་བླུན་རོྨངས་ཤོིག་ཡིན་

པ་བདེན། ངས་ཀྱིང་ད་ེཁོས་ལེེན། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོ་མ་ིའདིར་འགོྲགས་

ན་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་ཆོེ་མཐོང་འཐོབ། གུང་དཔོན་བགྲེས་སོང་ནི་དེ་རིང་

མིན་ན་སང་ཉིིན་རེད། ཁོོ་པ་ནམ་འཆོ་ིཆོ་མེད་རེད། ཁོོ་ན་ིཧ་ཅེང་ག་ི

རང་གཅེེས་འཛིིན་ཅེན་ཞིིག་རེད། ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་དུངས་

སེམས་བཅེངས་པར་བཟའ་མ་ིཚེོས་མཚེམས་ཚེིགས་མེད་པར་མནར་
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སྡུག་བྱས་ནས་གཙེས། ཁོོ་པ་ཤོ་ིབའ་ིརྗེེས་སུ་རྒྱུ་མཚེན་གཉིིས་ལེ་བརྟེན་

ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཅེ་ིཡང་འཐོབ་རྒྱུ་མིན་པ་ངས་བསྒྲུབ་ཐུབ། ངས་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་སྡེིགས་མོ་བྱས་པ་ཡིན། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་གུང་དཔོན་ཤོ་ི

བའ་ིརྗེེས་སུ་སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་ལེ་འགྲོགས་པའ་ིགོ་སྐབས་འབྱུང་ངེས་

ཡིན་ཞིེས་ང་ལེ་ལེན་འདེབས།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་མུ་མཐུད་དུ་བརྗེོད་དོན། “ང་ནི་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

ལྟར་འཚེ་ོཐུབ་ན་རྟག་ཏུ་དགའ་དགོས་མོད། འོན་ཀྱིང་ངའ་ིའཚེ་ོབའ་ི

གོམས་སོྲིལེ་ནི་དེ་ལེ་མི་མཐུན་པ་ཤོེས། ང་ཡིན་ན་ངས་རྒད་པོ་དེའི་

ཅེ་ལེག་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་ནས་རྦད་དེ་བདའ་ས་རེད། རྒད་པོ་དེ་མི་

མདོ་མེད་ཅེིག་རེད། ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངའི་བུ་མོ་ཡིན། ཁོོ་མོར་

བྱིས་པ་ཞིིག་གི་སྣང་བར་བཞིག་ནས་སྙོར་སོྐྱང་བྱེད་བཞིིན་ཡོད་ཟེར་

ཏོ་ེརྟག་ཏུ་ཁོོ་མོའ་ིརྗེེས་སུ་འདེད། ད་ལྟའ་ིདུས་ཚེོད་འདིར་ཡང་ཁོོ་པའ་ི

གཡོག་པོ་ཞིིག་གིས་སྲིང་ལེམ་ནང་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཁྱོིམ་ལེ་མི་

སུ་འཛུལེ་སོང་། ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་ནས་མ་ིསུ་འདྲེ་ཞིིག་ཕྱི་ིལེ་ཐོན་ཡོང་ག་ི

འདུག་སོ་མྱུལེ་བྱེད་དུ་འཇུག་ག་ིཡོད་པ་ཐག་ཆོོད།”

གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་“མར་གྷིར་རི་ཋིི་སྙིང་རྗེེ་”ཟེར་ཏོེ་རོྣ་སྦྲེེང་རོལེ་ཆོ་

ཞིིག་བཞིག་ཡོད་སའི་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོག་ཏུ་མར་བསྡེད་དེ་སྒྲི་དབྱངས་

ཤོིག་རྡུང་། “ངས་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡིན་པ་གཏོན་ནས་མ་ཤོེས། ཉི་ེདུས་ཤོིག་

ནས་ངའ་ིམིག་ལེམ་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་སོྔོན་མའ་ིསྒོེག་ཉིམས་ད་ེམེད་

པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་མཐོང་སོང་།”
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ཤུ”་ཞིེས་ང་ཚེོའི་ཁོ་བཀག་སྟེ་ལེག་པས་རྣ་བ་

སོྐྱར་ནས་མཉིན།”

གྷི་ས་ིཋོིན་གྱི་ིསྒྲི་དབྱངས་རྡུང་མཚེམས་བཞིག

“ངའ་ིསེམས་པར་ཁོོ་མོས་ང་འབོད་ཀྱིིན་འདུག”

ང་ཚེོས་མཉིན།

ང་ཚེོས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཞིེས་འབོད་ཀྱིིན་ཡོད་པའ་ིསྐད་ཅེིག་ཐོས།

ལྕམ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝས་“སྐྱེས་མཆོོག་རྣམ་པ། ད་ཕེབས་ཤོིག” ཟེར།

གྷི་སི་ཋོིན་དགོད་ཞོིར་དུ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་ལེེགས་སོྐྱང་གནང་

སྟངས་འདི་འདྲེ་ཡིན་ནམ། ང་ཚེོ་འགོྲ་ཚེད་ལེ་སླེེབས་ན་འགོྲ་ཆོོག” 

ཟེར།

“ང་ཚེ་ོའགོྲ་དགོས་དོན་ཅེ་ིཡིན།”

“ང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསར་འགོྲ་དགོས་ཡོད།”

“ང་ཚེོས་འདིར་སྒུག་ཆོོག”

“ད་ེན་ིཡོང་ཐབས་མེད།”

“དེས་ན་ང་ཚེ་ོཁོྱོད་ཀྱི་ིམཉིམ་དུ་ཡོང་ཆོོག”

“ད་ེན་ིད་ེབས་ཀྱིང་ཡོང་ཐབས་མེད།”

གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་“ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངོ་ཤོེས། ང་ཁོོ་མོར་ཐུག་

འཕྲད་དུ་སོང་ན་མ་ིཆོོག་པ་གང་ཡང་མེད།” ཟེར།

“ཡིན་ནའང་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་ངོ་མ་ིཤོེས།”

“ངས་ཁོོ་པ་ངོ་སོྤྲོད་བྱ་ཆོོག”

“ད་ེན་ིཡོང་ཐབས་མེད།”
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ང་ཚེོས་སླེར་ཡང་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སྐད་བརྒྱབ་སྟེ་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་

ཞིེས་འབོད་ཀྱི་ིཡོད་པ་ཐོས། ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིགོྱིན་གོས་བརྗེ་ེསོྤེར་ཁོང་ག་ི

སྒོེའུ་ཁུང་ཁོར་བརྒྱུགས། ང་དང་གྷི་སི་ཋོིན་གཉིིས་ཁོོ་མོའ་ིགཞུག་ལེ་

འབྲེངས། ཁོོ་མོས་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱི།ེ

ང་ཚེ་ོཕྱི་ིལེོགས་ནས་མ་ིམཐོང་བའ་ིཆོེད་དུ་མར་ཡིབ།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་“ངས་ཁོྱོད་ལེ་སྐད་བརྒྱབ་ནས་སྐར་མ་བཅུ་ལེ་

བོས་པ་ཡིན།” ཞིེས་སྒོེའུ་ཁུང་ནང་ནས་ཚུར་བཀའ་བཀོྱིན་བཏོང་།

“ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་དགོས་སམ།”

“ཁོྱོད་འདིར་འཕྲལེ་དུ་ཤོོག”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ད་དུང་འགོྲ་ཡི་མི་འདུག ཁོོ་པས་ང་སུན་དུ་

བཅུག་ནས་ང་ཤོ་ིགྲབས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག”

“ང་ད་ལྟ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

“ཁོྱོད་ཡོང་མ་ིཐུབ་དོན་ཅེ་ིཞིིག་ལེ་འགག་ཡོད།”

“ང་ལེ་ཕོ་གསར་འགྲུལེ་པ་གཉིིས་ཡོད་པ་ལོེག་ག་ིམ་ིའདུག”

“ཁོོ་ཚེོར་ང་ཕྱི་ིལེོགས་སུ་འགྲོ་དགོས་ཡོད་ཅེེས་ཤོོད།”

“ངས་ཁོོ་ཚེོར་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཡིན།”

“འོ་ན་ཁོོ་ཚེོ་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་དུ་བསྐྱུར་ཞོིག ཁོོ་ཚེོས་ཁོྱོད་ཏོན་ཏོན་

ཁྱོིམ་དུ་འདུག་རྒྱུ་མིན་པ་ཤོེས་ན་ལོེག་འགོྲ་ཡ་ིརེད།”

“ཁོོ་ཚེོས་ཡོད་ཚེད་མགོ་རྟིང་སོླེག་ནས་འགོྲ་ཡ་ིརེད།”

“ཁོོ་ཚེོར་ཅེ་ིཞིིག་དགོས་སམ།”
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“ཁོོ་ཚེོས་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་དགོས་ཟེར་གྱིིན་འདུག”

“ཁོོ་ཚེོའ་ིམིང་ལེ་ཅེ་ིཟེར་རམ།”

“གཅེིག་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས། སྐུ་ཞིབས་གྷི་ས་ིཋོིན་ར་མིང་ཅེན་རེད།”

“འོ་རེད། ཁོོ་པ་ངས་ཤོེས། གཞིན་པ་ད་ེསུ་རེད་དམ།”

“སྐུ་ཞིབས་ཨར་མོནད་ཌུ་ཧྥལེ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་པ་མ་ིཤོེས་སམ།”

“མི་ཤོེས། ཡིན་ནའང་ཁོོ་ཚེོ་འཁྲིད་ཤོོག སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ལེས་

མི་གཞིན་པ་སུ་ཞིིག་ཡིན་ཡང་ཆོོག ངས་ཁོྱོད་ལེ་སྒུག་བསྡེད་ཡོད། 

མགོྱིགས་པོར་ཤོོག”

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱབ་པ་དང་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཀྱིང་

སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱབ།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སྐད་ཅེིག་ཙམ་ལེ་ངའི་བྱད་དབྱིབས་ངོས་ཟིན་

ཡང་མིང་མ་དྲེན། ངའི་སེམས་སུ་ཁོོ་མོས་ང་མི་དྲེན་རྒྱུའི་ཚེབ་ཏུ་ང་

ལེ་ལྟ་ཚུལེ་ངན་པ་ཞིིག་བཟུང་ཡོད་ཀྱིང་ཆོོག་སྙམ།

གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་“ངས་དེ་ཤོེས་ཡོད། ང་ཚེོར་ཐུག་ན་ཁོོ་མོ་དགའ་

ཐག་ཆོོད་འགོྲ”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་གཟན་གོས་དང་ཞྭ་མོ་གོན་ཞོིར་དུ་“དགའ་ཐག་

ཆོོད་འགོྲ”ཟེར་པའི་ཚེིག་དེ་མི་འོས། “ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་གཉིིས་བོས་ནས་

སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ཕྱིི་ལེ་ཕུད་ཐབས་རེད། ཁྱོེད་ཚེོ་སྡེེ་པ་ལྟར་མ་ཡིན་

པར་མོ་ལེ་མཐུན་པོ་བོྱས། མ་གཞི་ིནས་ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིངོ་ཡག་པོ་

ཤོེས། ཁོོ་མོ་ང་ལེའང་ཚེིག་པ་ཟ་ཡ་ིཡོད།”

ང་ཚེོ་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའི་གཞུག་དེད་ནས་སྐས་སྒོམ་ཐོག་ནས་ཐུར་

ལེ་བབས།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

120

ང་ལེ་འདར་སིག་བརྒྱབ། དོ་དགོང་ག་ིཐུག་འཕྲད་འདིས་ངའ་ིམ་ི

ཚེ་ེལེ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཐེབས་རྒྱུ་རེད་སྙམ།

ང་ན་ིཐོག་མར་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་ཁོོ་མོར་ངོ་སོྤྲོད་བྱས་པའ་ིདགོང་

མོ་ད་ེལེས་ཀྱིང་དོ་དགོང་ཚེ་ག་ེཚེིག་གེར་གྱུར།

ང་ཚེ་ོཁོོ་མོའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་འབོྱར་དུས་ངའ་ིགོླེ་སྙིང་སོྟད་ལེ་འཚེང་

སྟ་ེདྲེག་ཏུ་འཕར་པ་དང་ཁོ་ནས་ཐོན་གྲབས་བྱས།

ང་ཚེོའ་ིརྣ་བར་རོྣ་སྦྲེེང་ག་ིསྒྲི་དབྱངས་ཤོིག་ཐོས།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས།

རོྣ་སྦྲེེང་རྡུང་མཚེམས་ཆོད།

ང་ཚེོར་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འདུག་རོགས་ཡིན་པའི་སྣང་བ་ཞིིག་

ལེས་ཁོོ་མོའ་ིགཡོག་མོ་མིན་པ་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་གིས་སོྒོ་ཕྱི།ེ

ང་ཚེ་ོའགྲུལེ་ཁོང་དུ་སོང་བ་དང་ད་ེནས་བུད་མེད་ཀྱི་ིསྒོེར་ཁོང་དུ་

འཛུལེ། སྒོེར་ཁོང་ད་ེན་ིཁོྱོད་ཅེ་ལེག་ཉོི་རུ་སོང་དུས་མཐོང་བའ་ིཁོང་པ་

ད་ེཡིན་པས་སོྔོན་དང་ཁྱོད་པར་ཅེ་ིཡང་མེད།

ཕོ་གསར་ཞིིག་མ་ེཐབ་ཟུར་གྱི་ིགྱིང་ལེ་བསྙེས་འདུག མར་གྷིར་ར་ི

ཋི་ིརོལེ་ཆོས་རྣོ་སྦྲེེང་ག་ིའཁྲིས་སུ་བསྡེད་ནས་ལེག་པའ་ིམཛུབ་མོ་དག་

གིས་མཐེབ་གཞུང་མནན་ནས་སྒྲི་དབྱངས་རྡུང་། ཁོོ་མོས་ཏོིང་སྒྲི་ཞིིག་

དང་བཅེས་སྒྲི་དབྱངས་མཇུག་མ་བསྡུས་པར་མཚེམས་བཞིག

སྐྱེས་པ་དེར་སྣང་ཆུང་ཕོག་སྟེ་ངོ་ཚེ་བའི་ཉིམས་སྣང་གདོང་ལེ་

མངོན། བུད་མེད་ད་ེམ་ིའདིར་སུན་སྣང་སྐྱེས་ནས་བཞིིན་རས་བསྡུས་

པའང་ལྷང་ངེར་གསལེ།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

121

ཕུ་རུ་ཌེན་སིའི་སྐད་གོ་བ་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡར་ལེངས། ཁོོ་

མོས་ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་ལེ་བལྟ་ཙམ་བྱས་རྗེེས་ང་ཚེོའི་མདུན་དུ་

ཡོང་ནས་“སྐྱེས་མཆོོག་རྣམ་པ་ཕེབས་པ་ལེེགས། རྣམ་པ་ཚེོར་དགའ་

བསུ་ཞུ།” ཟེར་རོ། །



122

 ལའེུ་དགུ་པ།

༄༅།། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ངའི་གོྲགས་པོར་“ངའི་བརྩེ་བའི་གྷི་སི་ཋོིན། 

དགོང་དོྲེ་བད་ེལེེགས། ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་པར་དགའ་ཚེོར་ཆོ།ེ ཟོླས་གར་

ཁོང་དུ་ཁོྱོད་ངའ་ིཁོང་མིག་ལེ་ང་ལེ་ཐུག་ཏུ་མ་ཡོང་བ་ཅེ་ིནམ།” ཞིེས་

དྲེིས།

“ངས་ད་ེའོས་འཚེམས་ཤོིག་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད་བསམས་སོང་།”

“གོྲགས་པོ་རེད་མོད།” ཅེེས་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཚེིག་དེ་ནན་གྱིིས་

བརོྗེད་པར་བལྟས་ན་ཁོོ་ མོས་གྷི་སི་ཋོིན་ལེ་འབྲེེལེ་འདྲེིས་བཟང་པོ་

ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིིས་བསུས་ཀྱིང་མི་ཚེང་མར་ཁོོ་པ་གྲོགས་པོ་

ཞིིག་ལེས་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་མིན་པའ་ིབརྡོ་ཞིིག་བཏོང་བ་གསལེ་པོར་

མཚེོན། “གོྲགས་པོ་ལེ་འོས་འཚེམས་མིན་པ་ཅེ་ིཡང་མེད།”

“འོ་ན་ངས་ཁོྱོད་ལེ་སྐུ་ཞིབས་ཨར་མོནད་ཌུ་ཧྥལེ་ངོ་སོྤྲོད་ཞུ་ཆོོག་

པ་ཞུ།”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

123

“ངས་མཚེམས་སོྦྱིར་བྱ་ཆོོག་ཅེེས་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་ཆོོག་མཆོན་

སྤྲོད་ཟིན་ཡོད།”

ངས་ཁོོ་མོར་མགོ་བོ་ལོྕག་ཙམ་བྱེད་ཞོིར་དུ་“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། དེ་

རིང་མཚེམས་སོྦྱིར་ཞུས་པ་ཐེངས་དང་པོ་མིན། སོྔོན་ཆོད་ཀྱིང་ང་སྐུ་

ཉིིད་ལེ་ངོ་སོྤྲོད་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐལེ་བཟང་པོ་ཞིིག་ཐོབ་ཡོད།” ཅེེས་ངས་

གསལེ་ཆོ་ལྡན་པའ་ིསྐད་ཆོ་ཚེིག་འགའ་བཤོད།

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་རྣམ་རིག་བཀྲ་བའི་མིག་གཉིིས་ཀེམ་ཀེམ་དུ་

གཡོས་ཏོེ་དྲེན་པ་གསོ་ཐབས་སུ་འབད། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོས་གཏོན་

ནས་མ་དྲེན་པའམ། ཡང་ན་མ་དྲེན་ཁུལེ་བྱས་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིག་

བསྟན།

ངས་སླེར་ཡང་ཚེིག་རྔར་འཇུས་ནས་བརོྗེད་དོན། “ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། 

ང་ཚེོ་ཐེངས་དང་པོར་ཐུག་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བརྗེེད་ཟིན་པར་ང་ལེ་དགའ་

ཚེོར་བྱུང་། ང་དེ་དུས་ཁོྱོད་ཀྱིི་མིག་ལེམ་དུ་ཧ་ཅེང་གི་མི་ཁྱོད་མཚེར་

ཞིིག་ཏུ་སྣང་སྟ་ེཁོྱོད་ལེ་ཏོན་ཏོན་སུན་སྣང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བྱུང་ཡོད་ཤོས་

ཆོེ། དེ་ནི་ལོེ་གཉིིས་ཀྱིི་སོྔོན་དེར་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་ང་ཨེར་ནི་སི་ཋིིའི་

མཉིམ་དུ་ཡོད་…།”

“འོ། ད་ངས་དྲེན་སོང་།”ཟེར་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་སོྤྲོ་འཛུམ་ཞིིག་

ཕྱུང་། “ད་ེདུས་ཁོྱོད་མ་ིཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་མིན། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཀུ་ར་ེརྩེད་

པ་ཡིན། ང་ན་ིད་དུང་ཡང་སྔོར་ལྟར་མིན་རུང་རང་གཤོིས་ལེ་འགྱུར་

བ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཐེབས་མེད། ངས་ཀུ་རེ་རྩེས་པ་དེ་ལེ་སྐུ་ཞིབས་ཁོྱོད་

ཀྱིིས་དག་པ་སྟེར་རོགས་གནང་།”



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

124

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཚུར་ལེག་པ་བསྲིིངས་པ་དང་ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

ལེག་པར་འོ་ཞིིག་བྱས་ནས་གུས་ལེན་སླེོག

ཁོོ་མོས་མུ་མཐུད་དུ་བརྗེོད་དོན།  “ངོ་མ་ཡིན། ང་ལེ་རང་ཉིིད་

ཐེངས་དང་པོར་ཐུག་སའི་མི་དེ་དག་ངོ་ཚེ་གཏོོད་པའི་གོམས་སོྲིལེ་

ངན་པ་ཞིིག་འཇེགས་ཡོད། དེ་ནི་ཧ་ཅེང་གི་ཐ་ཤོལེ་ཞིིག་རེད། ངའི་

སྨོན་པས་ཟེར་ན་ང་དེ་ལྟར་ཡིན་དོན་ནི་ལུས་སེམས་འཁྲུག་སླེ་བའི་

རྐྱེེན་གྱིིས་རེད་ཟེར། ང་རྟག་ཏུ་ནད་ཀྱིིས་ཟིན་ཡོད། ངའ་ིསྨོན་པའ་ིསྐད་

ཆོར་ཡིད་ཆོེས་གནང་རོགས་གནང་།” ཟེར།

“ཁོྱོད་བད་ེཐང་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་།”

“འོ། ང་ན་ནས་དགའ་རབ་ཅེིག་ཡིན།”

“ད་ེངས་ཤོེས།”

“ཁོྱོད་ལེ་སུས་བཤོད་བྱུང་།”

“མ་ིཚེང་མས་ཤོེས། ང་འདིར་རྟག་ཏུ་ཡོང་སྟ་ེཁོྱོད་ཇེ་ེདྲེག་ཏུ་སོང་

ཡོད་མེད་སྐད་ཆོ་དྲེིས་པ་ཡིན། ཁོྱོད་ཇེ་ེདྲེག་ཏུ་སོང་བ་ཤོེས་དུས་ང་ལེ་

དགའ་ཚེོར་བྱུང་།”

“ང་ལེ་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམིང་བྱང་སྤྲོད་མ་སོང་།”

“ངས་གཏོན་ནས་བཞིག་མེད།”

“ང་ན་བའ་ིརངི་དརེ་ཉིིན་ལྟར་ཕོ་གསར་ཞིགི་སོྒོ་འགྲམ་ལེ་ང་འདྲེ་ི

རུ་ཡོང་སྟ་ེམིང་གཏོན་ནས་ཤོོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ཟེར་བ་ད་ེཁོྱོད་ཡིན་ནམ།”

“ད་ེང་ཡིན།”
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“དེས་ན་ཁོྱོད་ན་ིསྐྱེས་པ་སེམས་བཟང་ཞིིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྐྱ་ེ

བོ་ཡ་རབས་ཤོིག་ཀྱིང་རེད།” ཁོོ་མོས་སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་གྱིི་ཕོྱིགས་སུ་

བལྟས་ནས་བརོྗེད་དོན། “སྐུ་ངོ་། ཁོྱོད་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་མ་རེད།” 

ཅེེས་བུད་མེད་ཚེོས་སྐྱེས་པར་བརྟག་ཞིིབ་བྱ་སོྲིལེ་ཡོད་པ་ལྟར་ང་ལེ་

ཞིིབ་ཏུ་བལྟས།

སྡེ་ེཔས་“ངས་ཁོྱོད་ངོ་ཤོེས་ནས་ཟླ་བ་གཉིིས་ལེས་སོང་མེད་”ཅེེས་

ལེན་བཏོབ།

“སྐྱེས་མཆོོག་འདིས་ང་ངོ་ཤོེས་ནས་སྐར་མ་ལྔ་ལེས་སོང་མེད། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟག་ཏུ་ང་ལེ་དོན་གྱིིས་སོྟང་བའ་ིལེན་ཞིིག་འདེབས།”

བུད་མེད་རྣམས་མ་ིདགའ་སའ་ིམ་ིཞིིག་ལེ་ཐུག་ན་སྙིང་རྗེ་ེམེད།

ད་ེནས་སྡེ་ེཔའ་ིཞིལེ་རས་དམར་པོར་གྱུར་ཏོ་ེམ་ཁོར་སོ་བཏོབ།

ང་སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་ལེ་སྙིང་རྗེ་ེསྐྱེས། ཅེ་ིལེ་ཞི་ེན་ཁོོ་བོ་མར་གྷིར་

ར་ིཋིིར་དགའ་བ་ཇེ་ིབཞིིན་ངའང་མོ་ལེ་དགའ། མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཚེིག་

མཚེོན་ད་ེདག་གིས་ཁོོ་པ་གཏོན་ནས་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་འབྱུང་མ་ིསྲིིད། ལྷག་

པར་དུ་མི་ཆོ་མེད་གཉིིས་ཀྱིི་མདུན་དུ་དམའ་འབེབས་བྱས་ན་ཅེི་ལེ་

སྐྱིད།

ངས་ཁོ་བརྡོའ་ིབརོྗེད་བྱ་ད་ེསྒྱུར་ཐབས་སུ་“ང་ཚེ་ོཡར་ནང་དུ་ཡོང་

དུས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྒྲི་དབྱངས་རྡུང་ག་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོར་གོྲགས་པོ་

རྙིིང་པའི་འདུ་ཤོེས་ཤོིག་ང་ལེ་གནང་ནས་སྒྲི་དབྱངས་མུ་མཐུད་དུ་

བརྡུངས་མ་ིཆོོག་གམ།” ཟེར།
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ཁོོ་མོ་འབོལེ་གདན་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོག་ཏུ་རྒྱབ་བསྙེས་ནས་བསྡེད་

པ་དང་ང་ཚེོར་ལེག་པ་ཡ་གཅེིག་གིས་མར་སོྡེད་ཅེེས་པའི་བརྡོ་སྤྲོད། 

“གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་ངས་སྒྲི་དབྱངས་རིགས་གང་འདྲེ་ཞིིག་རྡུང་གི་ཡོད་

པ་ཤོེས། ང་སྡེེ་པའི་མཉིམ་དུ་གཅེིག་པུ་ཡིན་དུས་སོྐྱན་མེད། ཡིན་

ནའང་ངས་སྒྲི་དབྱངས་ཐེབས་ཆོག་ཅེིག་བརྡུངས་ནས་རྣམ་པ་ཚེོར་

སུན་སྣང་སྐྱ་ེརུ་འཇུག་ག་ིམིན།”

སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་གྱིིས་“ང་ལེ་ཐེབས་ཆོག་ཅེིག་གིས་ཆོོག་གམ།” 

ཞིེས་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་ཟུར་ཟའ་ིཚེིག་དེའ་ིགོ་དོན་རོྟགས།

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ངན་ཁོག་དཀྲ་ིམ་ིདགོས། ངས་ཁོྱོད་ཐེབས་ཆོག་

ཅེིག་མ་གཏོོགས་གང་ལེའང་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་ཀྱི་ིམེད།”

ད་ནི་སྐྱེས་པ་ལེས་ངན་པོ་འདིར་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་བཤོད་དུ་

འཇུག་རྒྱུ་མིན་པ་ཧ་ཅེང་གསལེ་པོ་རེད། ཁོོ་པའི་གདོང་ལེ་བུད་མེད་

ན་གཞོིན་མ་དེར་ཞུ་བ་འཐེན་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་བཅོེས་མིན་ཞིིག་ཤོར།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་མུ་མཐུད་དུ་བརྗེོད་དོན། “ཕུ་རུ་ཌེན་སི། ངས་

ཁོྱོད་ལེ་ལེས་དོན་ཞིིག་བཅོེལེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབས་སམ།”

“བསྒྲུབས་ཡོད།”

“འོ་ན་ཤོིན་ཏུ་བཟང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་གཞུག་ཏུ་ང་ལེ་དེའ་ིསོྐར་བཤོད་

ན་ཆོོག འུ་གཉིིས་ལེ་གོྲས་བསྡུར་ཞིིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་དེ་མ་

བཤོད་གོང་དུ་ལོེག་མ་འགོྲ”

ངས་“ང་ཚེོས་ཏོན་ཏོན་ལེས་དོན་ཞིིག་ལེ་བར་ཆོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པ་

འདྲེ། ད་ང་ཚེ་ོཐུག་པའ་ིགོ་སྐབས་…། ང་ཁོྱོད་ལེ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་པའ་ིགོ་
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སྐབས་ཐེངས་གཉིིས་པ་ཞིིག་ཐོབ་སོང་། ངོ་སོྤྲོད་ཐེངས་དང་པོ་བརྗེེད་

པ་ད་ེདྲེན་གསོ་ཐེབས་ཡོད་པས་གྷི་ས་ིཋོིན་དང་ངེད་གཉིིས་ལོེག་འགོྲ་

རྒྱུ་ཡིན།”

“ད་ེའདྲེའ་ིལུགས་སོྲིལེ་ཞིིག་གང་དུ་ཡོད། ངས་མ་འགོྲ་ཟེར་དོན་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་མིན། ད་ེལེས་ལོྡག་སྟ་ེཁོྱོད་བསྡེད་ན་ང་དགའ་ས་རེད་

ལེབ་པ་ཡིན།”

སྡེེ་པས་གོླེ་ཁུག་ནང་ནས་ཆུ་ཚེོད་ཡ་མཚེན་ཞིིག་ཕྱིི་ལེ་བཏོོན་

ནས་བལྟས། ཁོོ་པས་ད་ཆོ་ང་གོྲགས་ཚེོགས་ཁོང་ལེ་འགོྲ་རན་སོང་ཟེར།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ད་ེལེ་ལེན་གང་ཡང་མ་བཏོབ།

སྡེ་ེཔ་མ་ེཐབ་འཁྲིས་ནས་ཚུར་ཡོང་སྟ་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིར་“ལྕམ་སྐུ་

ཞིབས་གཟིམ་བད།ེ” ཟེར།

ཁོོ་མོ་ཡར་ལེངས་ཏོ་ེ“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིསྐུ་ངོ་། ཁོྱོད་ད་ལྟ་ནས་ཕེབས་

རྒྱུ་ཡིན་ནམ།” ཟེར།

“ཡིན། ངས་བལྟས་ན་ཁོྱོད་ང་ལེ་སུན་གྱི་ིཡོད་པ་འདྲེ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོ་ཉིིན་ང་སུན་དུ་བཅུག་པ་ད་ེལེས་ལྷག་ཅེིག་ད་ེརིང་

སུན་མ་སོང་།”

“ང་ཚེ་ོབསྐྱར་དུ་དུས་གང་ཞིིག་ལེ་ཐུག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ནམ་ཆོོག་མཆོན་གནང་ན་ད་ེདུས་ཐུག་ཆོོག”

“ཡ། འོ་ན་བད་ེབར་ཕེབས།”

འད་ིན་ིཧ་ཅེང་ག་ིམ་རབས་ཤོིག་ཡིན་པ་ང་ཚེོས་ཤོེས།

སྟབས་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ནི་མི་ཡ་རབས་དང་
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གཤོིས་ཀ་བཟང་པོ་ཞིིག་རེད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཁོོ་ལེ་སྣང་མེད་ཀྱི་ིསོྒོ་

ནས་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་འོ་ཞིིག་བྱེད་དུ་བཅུག་པར་སྡེ་ེཔ་འདོད་པ་

ཚེིམ་དགོས། ཁོོ་པས་ང་ཚེོར་གུས་སྒུར་ཞིིག་བྱས་ནས་ཕྱིིན་སོང་།

ཁོོ་པ་སོྒོ་ཐེམ་བརྒལེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་བལྟས། ཁོོ་མོས་

དཔུང་གསིག་ཅེིག་བྱས་ཏོེ་“ཁོྱོད་ལེ་ཅེི་ཞིིག་དགོས་སམ། ངས་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པ་ཐམས་ཅེད་བསྒྲུབས་ཡོད།” ཅེེས་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་

བསྟན།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་གཡོག་མོར་“ན་ནིན། སོྒྲིན་མེ་སྦེར་ཏོེ་སྡེེ་པར་

ཕེབས་ལེམ་སོྟན།” ཞིེས་སྐད་བརྒྱབ། ང་ཚེོས་ཕྱིི་སོྒོ་ཕྱིེ་སྟེ་བརྒྱབ་པའི་

སྒྲི་ཞིིག་ཐོས།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་སླེར་ཡང་ཚུར་ཡོང་སྟེ་“མཐའ་མ་དེར་ཁོོ་ཕྱིིན་

སོང་། མ་ིདེས་ང་ལེ་རྦད་ད་ེཁོོང་ཁོྲ་སོླེང་ག་ིའདུག” ཟེར།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ངའི་བརྩེ་བའི་གཅེེས་ཕྲུག་མ།  ཁོྱོད་ནི་ངོ་མ་

ཁོོ་ལེ་སྡེང་དྲེགས་འདུག ཁོོ་ན་ིམ་ིབཟང་པོ་དང་ཁོྱོད་ལེ་ཧ་ལེས་པའ་ི

ཐུགས་ཁུར་བཞིེས། ཁོྱོད་ཀྱི་ིམ་ེཐབ་སྟེགས་བུ་དེར་བཤོམས་ཡོད་པའ་ི

ཆུ་ཚེོད་འཁོོར་ལོེ་འད་ིཁོོས་སྤྲོད་པ་རེད། ཁོོ་པས་ད་ེལེ་མ་མཐར་ཡང་

ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཕྲག་གཅེིག་ཙམ་སྤྲོད་ནས་ཉོིས་ཡོད་རྒྱུ་རེད།” ཟེར།

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་མ་ེཐབ་འཁྲིས་སུ་སོང་སྟ་ེཅོེང་སྒྲི་ཅེན་གྱི་ིཆུ་

ཚེོད་འཁོོར་ལེོ་དེར་བརྣབ་སེམས་ཀྱིིས་བལྟས།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་རོལེ་ཆོས་རོྣ་སྦྲེེང་གི་མདུན་གྱིི་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོག་

ཏུ་མར་ཙོག་ཞོིར་དུ་“ངའ་ིབརྩ་ེལྡན་མ། ཁོོ་པས་ཕོྱིགས་གཅེིག་ནས་ང་
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ལེ་གཅེིག་སྤྲོད་པ་དང་ཕོྱིགས་གཞིན་དེར་ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བརོྗེད་ཀྱི་ིཡོད་

པ་ད་ེགཉིིས་ཀྱི་ིཡང་ལྕ་ིཁོྱོགས། ཁོོ་པ་འདིར་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་ཧ་ཅེང་ག་ི

རིན་གོང་ཁོ་ེཔོ་ཞིིག་ཡིན།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།

“སྙིང་རྗེ།ེ མ་ིལེས་ངན་ད་ེཁོྱོད་ལེ་དགའ་འདུག”

“གལེ་སྲིིད་ང་ལེ་དགའ་ཡི་འདུག་ཟེར་པའི་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅེད་

ལེ་ངས་ཁོ་ཡ་བྱ་དགོས་ན་ང་ལེ་ཟས་ཟ་ལོེང་ཡང་མེད།”

ཁོོ་མོའ་ིམཛུབ་མོ་དག་གིས་རོྣ་སྦྲེེང་གི་མཐེབ་གཞོིང་གི་སྒྲི་མིག་

མནན། ད་ེནས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཁོ་ཚུར་འཁོོར་ནས་“རྣམ་པ་ཚེོར་ཅེང་

དགོས་སམ། ངས་སྐྱུར་འབྲེས་ཀྱིི་ཁུ་བ་བསྲིེས་པའི་ཨ་རག་ཅུང་ཟད་

འཐུང་རྒྱུ་ཡིན།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ང་ལེ་བྱ་ཤོ་རྐོང་པ་ཞིིག་ཟ་འདོད་འདུག” ཟེར།

“ང་ཚེོས་དགོང་ཟས་ཟའམ།”

གྷི་ས་ིཋོིན་གྱིིས་“ཏོག་ཏོག་རེད། འགྲོ། ང་ཚེ་ོདགོང་ཟས་ཟ་རུ་འགྲ”ོ 

ཟེར།

“མིན། ང་ཚེོས་དགོང་ཟས་འདིར་ཟ་དགོས།”

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་“ན་ནིན་”ཞིེས་དྲེིལེ་བུ་དཀོྲལེ་བས་གཡོག་མོ་

སླེེབས།

“དགོང་ཟས་མངོགས།”

“ཅེ་ིཞིིག་མངག་དགོས།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེི་ཞིིག་མངགས་ཀྱིང་ཆོོག ཡིན་ནའང་འཕྲལེ་དུ་

མངོགས། འཕྲལེ་དུ་མངོགས།”
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ན་ནིན་སོང་།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་བྱིས་པ་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་གནམ་མཆོོང་བརྒྱབ་

སྟེ་“ཏོག་ཏོག་རེད། ང་ཚེོས་དགོང་ཟས་ཟ་དགོས། སྡེེ་པ་དེ་ཅེི་འདྲེའི་

མ་ིསུན་ས་ཞིིག་རེད་ཨང་།” ཟེར།

ངས་བུད་མེད་འདི་ལེ་ཅེི་ཙམ་བལྟས་པ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ངའི་ཡིད་

དབང་འཕོྲག མོ་ན་ིཡིད་ཀྱི་ིབརྟན་པ་ཡོངས་སུ་འཕོྲག་པའ་ིམཛིེས་མ་

ཞིིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོོ་མོའ་ིསྐྱེས་གཟུགས་ཕྲ་དྲེགས་པ་དེ་ལེའང་

སྒོེག་ཉིམས་ཤོིག་ལྡན།

ང་ན་ིམནོ་བསམ་གྱི་ིཀོློང་དུ་འཕྱིན།

ངའི་སེམས་ལེ་མོྱོང་ཚེོར་ཅེི་ཞིིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་དེར་ངས་

འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་དཀའ།  ཁོོ་མོའ་ིའཚེོ་བ་རོལེ་སྟངས་ཀྱིིས་དང་

བ་ཡོངས་སུ་འདྲེེན།  ཁོོ་མོའ་ིམཛིེས་སྡུག་ལེ་ཡིད་རབ་ཏུ་སོྤྲོ། མར་

གྷིར་རི་ཋིིར་ཕོ་གསར་ཕྱུག་པོ་དང་ཕོ་ཉིམས་ཅེན་ཞིིག་གིས་བརྩེ་བ་

བཅེངས་ཏོ་ེབུད་མེད་འདིའ་ིདོན་དུ་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སོྦྱིར་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིག་

ཡོད་ཀྱིང་ཁོོ་མོས་མ་ིདེར་ཁོ་ཡ་མ་བྱས་པ་དེས་ངའ་ིམིག་ལེམ་དུ་བུད་

མེད་འདིའ་ིསོྔོན་མའ་ིབྱས་ཉིེས་ཐམས་ཅེད་དག་པར་གྱུར།

བུད་མེད་འདིའི་རང་གཤོིས་ནི་ལྷག་བསམ་ཟོལེ་མེད་ཅེིག་རེད་

ཅེེས་བརོྗེད་ཆོོག

ད་དུང་དེའི་ཁོར་བུད་མེད་འདི་མི་དགེ་བའི་ལེམ་དུ་ཞུགས་མ་

ཐག་ཡིན་པའང་མཐོང་ཐུབ། ཁོོ་མོའ་ིགདེང་སོྤེབས་ལྡན་པའི་གོམ་

སྟབས་དང་ལྡེམ་མཉིེན་གྱིི་རྐོེད་པ། སྣ་བུག་གཉིིས་ཟིང་སྐྱ་དང་ཁོ་
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ཕྱིེས་པ། མིག་ཆོེན་པོ་ད་ེདག་ག་ིམཐའ་རུ་མིག་རྩ་ིསོྔོ་སྨུག་སྲིབ་པོ་ཞིིག་

བྱུགས་པའི་སྒོེག་ཉིམས་དེས་མི་ལེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་འདོད་སྲིེད་དྲེག་

པོ་སླེོང་བའ་ིབཟ་ིངར་ལུས་སུ་ཐིམ། མོ་ན་ིཤོར་གླེིང་པའ་ིབུམ་ཆུང་ཁོ་

གཅོེད་དམ་པོ་ཅེན་ཞིིག་གི་ནང་དུ་དྲེི་ཆུ་བླུགས་པའི་བསུང་ཞིིམ་ཕྱིི་

ལེ་ཁྱོབ་པ་དང་གཉིིས་སུ་མེད།

བུད་མེད་འདིར་དགའ་མཁོན་མང་ཡང་ཁོོ་མོའ་ིརང་བཞིིན་ཡིན་

ནམ། ཡང་ན་ལུས་ཁོམས་བད་ེཐང་མེད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་ཡིན་ནམ། ཁོོ་

མོས་རང་ལེ་དགའ་མཁོན་ཚེོར་བརྩེ་བ་མི་སྟེར། སོྔོན་ཆོད་བུད་མེད་

འདིས་ཆོགས་སྲིེད་ཀྱི་ིམིག་ཟུར་ཞིིག་བལྟས་ཀྱིང་སྐྱེས་པ་ད་ེདག་གིས་

རང་ཉིིད་བསོད་ནམས་ཆོེ་བར་བརྩིས། སོྔོན་ཆོད་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་

དགའ་མོྱོང་བའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་མོ་ལེ་མི་དགའ།  ཁོོ་མོ་ཕར་

དགའ་ས་རྣམས་འཁྲིས་སུ་མེད།

མདོར་ན་བུ་མོ་འདིའ་ིསྟེང་ནས་མོ་གསར་ཞིིག་སྟེས་དབང་གིས་

འཕོྱིན་མར་གྱུར། འཕོྱིན་མ་ཞིིག་སྟེས་དབང་གིས་ཤོིན་ཏུ་བརྩེ་བར་

འོས་ཤོིང་བཅོེས་ལྷད་མེད་པའི་མོ་གསར་ཞིིག་ལེ་འགྱུར་ཐུབ་པའི་

ཁྱོད་ཆོོས་གཉིིས་ཀ་མངོན། མར་གྷིར་རི་ཋིི་སོྤེབས་པ་ལྡན་པ་དང་

མགོ་འཕང་མཐོ་རུང་ང་རྒྱལེ་བཅེག་ན་ཁོེངས་དྲེེགས་དང་སོྤེབས་པ་

གཉིིས་བག་ཡོད་ཚུལེ་མཐུན་ཞིིག་ལེ་འགྱུར་ཐུབ་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་མ་ི

འདྲེ་བ་གཉིིས་སྤེེལེ་མར་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད། ངས་ཅེི་ཡང་མ་བཤོད། ངའི་

ཀུན་གཞིིའི་རྣམ་ཤོེས་ཀྱིིས་ངའི་སེམས་ཀྱིི་འདོད་པ་སོྐང་ཞིིང་། ངའི་

སེམས་ཀྱིིས་ངའ་ིམིག་ག་ིའདོད་པ་སོྐང་བཞིིན་པ་དང་འདྲེ།
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ཁོོ་མོས་གླེོ་བུར་དུ་“ཡ། ང་ན་དུས་དྲེག་སྐྱེད་འབྱུང་གི་ཡོད་མེད་

འདྲེ་ིརུ་ཡོང་མཁོན་ད་ེཁོྱོད་རེད་འདུག་ག” ཟེར།

“ཡིན།”

“དེ་ནི་མངོན་པར་བསོྟད་འོས་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། ངས་ཁོྱོད་

ལེ་ཇེ་ིལྟར་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ་ཐུབ།”

“ང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཆོོག་པ་ཞུ།”

“ཁོྱོད་ནམ་ཡོང་འདོད་ཡོད་ན་ཤོོག ཆུ་ཚེོད་ལྔ་པ་ནས་དྲུག་པའ་ི

བར་དང་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅེིག་པ་ནས་མཚེན་གུང་བར་དུ་ཡོང་ཆོོག གྷི་

ས་ིཋོིན། ང་ལེ་བོྲེ་གར་གདན་ཞུའ་ིསྒྲི་དབྱངས་ད་ེརྡུངས་དང་།”

“ཅེ་ིཡིན་ནམ།”

“ཐོག་མར་སྒྲི་དབྱངས་དེས་ང་ལེ་སོྤྲོ་སྣང་འཕེལེ། གཉིིས་པ་དེར་

ངས་སྒྲི་དབྱངས་ད་ེཡག་པོ་ཞིིག་རྡུང་མ་ིཤོེས།”

“ཁོྱོད་གང་དུ་འགག་ག་ིའདུག”

“འགུལེ་མཚེམས་གསུམ་པ། སྒྲི་གདངས་དྲེག་པོ་ཡོད་ས་དེར་

འགག་ག་ིའདུག”

གྷི་སི་ཋོིན་ཡར་ལེངས་ནས་རོྣ་སྦྲེེང་གི་འཁྲིས་སུ་སོང་སྟེ་སྒྲི་

དབྱངས་རོྩམ་པ་པོ་ཝེབ་བྷེར་གྱིིས་བརྩམས་པའི་སྙན་ཞིིང་འཇེེབས་

པའི་དབྱངས་དེ་རྡུང་། དབྱངས་ཡིག་དེ་ཤོོག་འཛིིན་ཐོག་ཏུ་ཁོ་ཕྱིེས་

འདུག

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ལེག་པ་ཡ་གཅེིག་རོྣ་སྦྲེེང་ག་ིཐོག་ཏུ་བསྙེས་ནས་

མིག་གིས་དབྱངས་རྟགས་ར་ེར་ེབཞིིན་དེད། ཁོོ་མོས་སྐད་ངག་འཇེམ་
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པོ་ཞིིག་གིས་དེ་ལེ་རམ་འདེགས་བྱས།  གྷི་སི་ཋོིན་གྱིི་སྒྲི་དབྱངས་

བརྡུངས་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་མཛུབ་སྟོན་བྱ་ས་དེར་སླེེབས་དུས་ཁོོ་

མོའ་ིམཛུབ་མོས་རོྣ་སྦྲེེང་གི་རྒྱབ་ནས་རྡུང་ཞོིར་དུ་ཁོ་བཙུམས་པའི་

ཐོག་ནས་ཧུམ་ཞིེས་དབྱངས་ཤོིག་འཐེན། ད་ེནས་ར་ེ མ་ི ར་ེ དོྷོ་ ར་ེ ཧྥ་ 

མི་ རེ། ཞིེས་དབྱངས་ཚེིག་གྱིེར། “ངས་རྩ་བ་ནས་འདི་རྡུང་མི་ཤོེས། 

བསྐྱར་དུ་རྡུངས་དང་།” ཟེར།

གྷི་ས་ིཋོིན་གྱིིས་བསྐྱར་དུ་བརྡུངས་པའ་ིརྗེེས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་

བརོྗེད་དོན།

“ད་ང་ལེ་ཚེོད་ལྟ་བྱེད་དུ་འཇུག་རོགས།”

ཁོོ་མོ་རྐུབ་བཀྱིག་སྟེང་དུ་བསྡེད་དེ་རང་གི་ཤོེས་སོྲིལེ་ལྟར་སྒྲི་

དབྱངས་བརྡུངས། ང་ཚེོས་གོང་དུ་བཤོད་མ་ཐག་པའི་དབྱངས་ཚེིག་

ཅེིག་ཁོོ་མོའ་ིམཛུབ་མོས་རྟག་ཏུ་གནོན་ས་འཕྱུགས།

ཁོོ་མོས་ངོ་མ་བྱིས་པ་ཞིིག་གིས་སྐད་བརྒྱབ་པ་ལྟར་“ད་ེའདྲེ་ཞིིག་

ཨ་ེབདེན། ངས་ཚེན་པ་འད་ིགཏོན་ནས་བརྡུང་མ་ིཐུབ་པ་ཅེ་ིཡིན་ནམ། 

སྐབས་འགར་ང་ནམ་སྨོད་ཀྱིི་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པ་བར་དུ་བསྡེད་དེ་

སོྦྱིང་བརྡོར་བྱས་ཀྱིང་ཤོེས་ཀྱིི་མི་འདུག་ཟེར་ན་ཁོྱོད་ཚེོས་ཡིད་ཆོེས་

སམ། སྡེ་ེཔ་བླུན་རོྨངས་དེས་སྒྲི་དབྱངས་འད་ིབོླ་ལེ་བཟུང་ནས་བརྡུང་

ཐུབ་པ་དང་བརྡུངས་པ་དེ་ཡང་ལེེགས་པར་བརྡུང་ཐུབ་པར་བསམ་

བོླ་བཏོང་ན་ང་ན་ིཁོོ་ལེ་ཚེིག་པ་ཟ།”

ཁོོ་མོས་བསྐྱར་དུ་བརྡུངས་ཀྱིང་མཇུག་འབྲེས་ན་ིགཅེིག་མཚུངས་

རེད།
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མོས་“དབྱངས་རོྩམ་པ་པོ་ཝབེ་བྷེར་དང་དའེ་ིསྒྲི་དབྱངས། རོྣ་སྦྲེངེ་

བཅེས་ཕ་རོ་མ་རོ།” ཞིསེ་དམོད་མོ་བོར་ནས་དབྱངས་ཚེགི་ག་ིཤོོག་ལེབེ་

རྣམས་ཐང་ལེ་གཡུགས། “ངས་སྒྲི་གདངས་དྲེག་པོའ་ིདབྱངས་ཚེིག་

བརྒྱད་བསྟུད་མར་བརྡུང་མ་ིཤོསེ་པ་རོྩམ་པ་པོས་མ་ིཤོསེ་སམ།” ཟརེ།

ཁོོ་མོས་རྐོང་པས་ས་ལེ་འདྲུད་ཞིོར་དང་ང་ཚེོར་ལྟ་ཞིོར་དུ་ལེག་

པ་གཉིིས་བསོྣལེ་ཏོ་ེབཞིག 

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་མཁུར་ཚེོས་སྟེང་དུ་དམར་མདངས་ཤོིག་རྒྱས། 

ཁོོ་མོ་ཅུང་ཟད་ལུ་བ་དེས་མཆུ་སོྒྲིས་འབྱེད་འཛུམ་བྱས།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཤོེལེ་སོྒོའ་ིམདུན་དུ་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནས་སྐྲ་ཤོད་ཀྱིིན་

ཡོད་པས་ཁོོ་མོས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་“ད་མཚེམས་ཞོིག ད་མཚེམས་ཞོིག” 

ཟེར།

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ནད་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་རེད། ང་ཚེོས་དགོང་ཟས་

ཟ། ད་ེཡག་ས་རེད། ང་ལོྟགས་ནས་འཆོ་ིགྲབས་འདུག”

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་དྲེིལེ་བུ་བསྒྲིགས་ཏོ་ེསླེར་ཡང་རོྣ་སྦྲེེང་ག་ིམདུན་

དུ་བསྡེད།  ཁོོ་མོས་འཆོལེ་གཞིས་གསལེ་ལེ་མི་གསལེ་བ་ཞིིག་གི་

དབྱངས་རྟ་དཀོྲལེ་བ་དང་ངག་ནས་དེ་ལེ་རམ་སོྐྱར་བྱས་པ་གཏོན་

ནས་མ་འཁྲུགས།

གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་གླུ་གཞིས་དེ་ཤོེས་པས་ཁོོ་ཚེོས་གླུ་དབྱངས་དེ་

མཉིམ་གཞིས་སུ་བསྒྱུར།

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའ་ིམ་ིཞིིག་ག་ིའདུ་ཤོེས་

བཅེངས་ནས་“འཆོལེ་གཞིས་དེ་མ་གཏོོང་།” ཞིེས་ཞུ་བ་འཐེན་པའི་

རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ཁོོ་མོས་ང་ལེ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ཏོེ་“ཨ་ཙི།  ཁོྱོད་ནི་ཇེི་འདྲེའི་

མི་བབ་ཆོགས་ཅེན་ཞིིག་རེད་ཨང་།” ཞིེས་བརོྗེད་ནས་ང་ལེ་ལེག་པ་

བསྲིིངས།

“ངས་སོ་སོའ་ིཆོེད་དུ་ད་ེལྟར་ལེབ་པ་མིན། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ད་ེལྟར་

ཞུས་པ་ཡིན།”

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ལེག་བརྡོ་ཞིིག་བཏོང་བ་དེ་ལེ་བལྟས་ན་

“འོ། ང་ནི་དུས་ཡུན་གང་འཚེམས་ཤོིག་ལེ་བབ་ཆོགས་ཅེན་ཞིིག་ཏུ་

གྱུར་ཡོད།” ཅེེས་བརོྗེད་པ་དང་འདྲེ།

སྐབས་འདིར་ན་ནིན་སླེེབས་སོང་།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“དགོང་ཟས་གྲ་སྒྲིིག་བྱས་ཟིན་ཡོད་དམ།” ཞིེས་

དྲེིས།

“ཡོད། ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། ཅུང་ཙམ་ནས།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོང་པའ་ིནང་ལོེགས་མཐོང་ཡོད་

རྒྱུ་མ་རེད། ཤོོག ངས་ཁོྱོད་ལྟ་སོྐར་ལེ་འཁྲིད།” ཟེར།

ཁོྱོད་ཀྱིིས་འགྲུལེ་ཁོང་ད་ེཡ་མཚེན་ཞིིག་ཡིན་པ་ཤོེས་ཐུབ།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་ཡུད་ཙམ་རིང་ལེ་ཡོང་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོོ་མོས་གྷི་ས་ིཋོིན་བོས་ནས་ཟས་འདྲེེན་ཁོང་ལེ་དགོང་ཟས་

གྲ་སྒྲིིག་ཡོད་མེད་བལྟ་རུ་སོང་།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཟངས་སེར་གྱིིས་ཤོན་པའ་ིཆོ་སྒོམ་ཞིིག་ལེ་བལྟས་

ནས་སྐད་ཤུགས་ཆོེན་པོས་“འོ་ཙི། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ལེག་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་

ཡོད་པ་གཏོན་ནས་མ་ཤོེས།” ཞིེས་བཤོད་ནས་ཆོ་སྒོམ་ཐོག་ཏུ་འཇེར་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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མན་པའ་ིམ་ིགཟུགས་ལེ་ིམ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བཤོམས་ཡོད་པ་ད་ེབླངས། 

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་མ་ིཆུང་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡོད་པ་གཏོན་ནས་མ་ཤོེས།”

“གང་།”

“བྱིའུའ་ིལྕགས་དྲེ་བཟུང་བའ་ིལུག་རྫོ་ིཆུང་ཆུང་ད།ེ”

“ཁོྱོད་འད་ིལེ་དགའ་ན་ཁྱོེར།”

“ལོེས་དགའ། ཡིན་ནའང་ངས་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཅེ་ལེག་འདི་འདྲེ་ཞིིག་

འཁྱོེར་ག་ལེ་ཕོད།”

“ངས་ད་ེཁོང་པ་གཙང་སྦྲེ་བྱེད་མཁོན་ཞིལེ་ཏོ་མར་སྟེར་རྩིས་ཡོད། 

འད་ིཞི་ེམེར་ལེང་བ་ཞིིག་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་འད་ིལེ་

དགའ་ན་འཁྱོེར་རོགས།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ལེག་རྟགས་ཤོིག་སྤྲོད་པ་གཅེིག་པུ་མཐོང་བ་མ་

གཏོོགས་ལེག་རྟགས་ད་ེཚུལེ་ཇེ་ིལྟར་ཐོབ་པ་ཤོེས་མ་སོང་། ཁོོ་མོས་ལེ་ི

མ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཟུར་དུ་བཞིག་སྟེ་ང་གོྱིན་གོས་བརྗེེ་སོྤེར་ཁོང་དུ་ཁྲིད། 

ཁོང་མིག་དེའ་ིགྱིང་ངོས་སུ་མ་ིགཟུགས་ཆུང་ཆུང་གཉིིས་བཀལེ་ཡོད་

པ་བསྟན། “འདི་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་གྱིི་ལེི་མ་རེད། ཁོོ་ནི་མར་གྷིར་རི་

ཋིིར་ཤོིན་ཏུ་དགའ། ཁོོ་པ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཆོེད་ལེས་འདིའ་ིསྣ་འདྲེེན་

པ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་པ་ཤོེས་སམ།”

“མི་ཤོེས། འདི་སུ་རེད་དམ་”ཞིེས་འཁྲིས་ཀྱིི་ལེི་མ་གཞིན་པ་དེ་

བསྟན།

“དེ་སྡེེ་པ་ཆུང་བ་ལེ་མིང་ཅེན་རེད། ཁོོ་པ་གོྲང་ཁྱོེར་བཞིག་ནས་

བོྲེས་བོྱལེ་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ཡོད།”
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“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཁོོ་པ་ཕུང་ལེ་སྦྱིར་ཀྱིང་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་དགའ་མཁོན་ཞིིག་

རེད།”

“མོ་ཡང་ཁོོ་ལེ་དགའ་ཡོད་པར་ཐ་ེཚེོམ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།”

“མོ་ནི་བུ་མོ་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་རེད།  ཁོོ་མོས་བསམ་བོླ་ཅེི་ཞིིག་

གཏོོང་ག་ིཡོད་པ་ནམ་ཡང་མ་ིཤོེས། ཁོོ་པ་བོྲེས་བོྱལེ་དུ་འགོྲ་བའ་ིདགོང་

མོ་དེར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་དུས་རྒྱུན་ལྟར་ཟློས་གར་ཁོང་དུ་ཡོད། ཡིན་

ནའང་ཁོོ་པ་འགོྲ་རན་དུས་ཁོོ་མོ་ངུས་སོང་།”

སྐབས་དེར་ན་ནིན་ཡོང་ནས་དགོང་ཟས་གྲ་སྒྲིིག་ཡིན་ཞིེས་བརྡོ་

བརྒྱབ།

ང་ཚེ་ོཟས་འདྲེེན་ཁོང་ལེ་འཛུལེ་དུས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིརྩིག་ལྡེབས་

ལེ་བསྙེས། གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིལེག་པར་འཇུས་ནས་སྐད་ངག་

འཇེམ་པོས་ཁོ་བརྡོ་ཞིིག་བྱེད་བཞིིན་མཆོིས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ཁོྱོད་སོྨྱོན་པ་རེད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་འདུ་ཤོེས་ད་ེའདྲེ་

ཞིིག་འཆོང་འདོད་མེད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལེེགས་པར་ཤོེས་ཡོད། ཁོྱོད་ན་ིང་

ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་ལེ་དགའ་རོགས་བསྒྲིིག་དགོས་མ་ལེབ་པར་ལོེ་

གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་དུ་བརྟག་དཔྱོད་བྱས་ནས་རྒྱུས་ལོེན་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིམ་ི

ཞིིག་མ་རེད། ང་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་དག་གིས་རང་གི་ཡོད་ཚེད་ཐམས་

ཅེད་འཕྲལེ་དུ་སྟེར་པའམ། ཡང་ན་ནམ་ཡང་མི་སྟེར། ཡ། སྐྱེས་

མཆོོག་རྣམ་པ། ད་དགོང་ཟས་ཟ་བའ་ིདུས་ཚེོད་རེད།”
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མར་གྷིར་རི་ཋིིས་རང་གི་ལེག་པ་ཁོོའ་ིལེག་ནས་ཚུར་འཐེན་ཏོེ། 

གྷི་སི་ཋིོན་གཡས་སུ་སོྡེད་དུ་བཅུག་ཅེིང་ང་ཁོོ་མོའ་ིགཡོན་དུ་སོྡེད་དུ་

བཅུག དེ་ནས་ན་ནིན་ལེ་“ཁོྱོད་མར་མ་བསྡེད་གོང་དུ་མ་བྱན་ལེ་

སུ་ཞིིག་གིས་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས་ཀྱིང་སོྒོ་འབྱེད་མ་ིདགོས་ཞིེས་ཤོོད།” ཟེར།

བཀོད་འདོམས་འདི་མཚེན་གྱིི་ཆུ་ཚེོད་དང་པོའ་ིསྟེང་བཏོང་པ་

རེད།

ང་ཚེ་ོགད་མོ་བགད་ནས་ཆོང་འཐུང་། དགོང་ཟས་ལེ་ཚེིམ་པར་

རོལེ། ཅེང་མ་འགོར་པར་ང་ཚེོའི་སོྤྲོ་སྣང་ཚེད་ལེས་བརྒལེ་བ་སྟེ། ང་

ཚེོས་བཤོད་པའི་མཚེར་གཏོམ་དེ་དག་སྤྱིི་ཚེོགས་ཀྱིི་གྲུབ་ཆོ་རེ་

འགས་སྐྱིད་སྣང་ཞིིག་ཏུ་བརྩིས། ཡིན་ནའང་ན་ནིན་དང་ཕུ་རུ་ཌེན་

ས།ི མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབཅེས་ཀྱིིས་དགའ་བར་སྨྲས་པའ་ིམཚེར་གཏོམ་ད་ེ

དག་ཁོ་ནས་ལེན་མང་འཐོན་ན་མ་ིམཛིེས། གྷི་ས་ིཋོིན་སོྤྲོ་བས་བརྟས་

པ་དང་ཁོོ་པ་ཆུང་དུས་ནས་ངན་ལེང་ཤོོར་བའ་ིཉིེས་སོྐྱན་འགོས་ཀྱིང་

མི་སེམས་བཟང་པོ་ཞིིག་ཡིན། མཚེམས་ཤོིག་ངས་རང་གི་སེམས་ལེ་

ཅེི་ཞིིག་དྲེན་བཞིིན་པ་ཐམས་ཅེད་བརྗེེད་དུ་བཅུག་ནས་གང་ལེའང་

བསམ་བོླ་མ་ིགཏོོང་བར་མདུན་གྱི་ིརྩེད་མོར་རོལེ། དགོང་ཟས་འདིའ་ི

མཉིམ་དུ་དོན་སྙིང་བྲེལེ་བའ་ིརྩེད་མཚེར་ཞིིག་རྩེད་བཞིིན་པར་ང་ཡང་

མཉིམ་ཞུགས་ཆོ་ཚེང་བྱ་དགོས་སྙམ། ཡིན་ནའང་ང་རིམ་བཞིིན་ཀུ་ཅེོ་

དེར་རྒྱང་བཀྱིེད། ངའ་ིཆོང་ཕོར་ཁོེངས་ནས་ཡོད། ངའ་ིམིག་གིས་ལོེ་ན་

ཉིི་ཤུ་ཐམ་པར་སོན་པའི་མཛིེས་མ་འདིས་ཆོང་རག་ཚེད་མེད་འཐུང་

བ་དང་གྲུ་ཁོའི་དོ་སྐྱེལེ་བ་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་ཚེིག་རེ་དང་མནའ་རེ་
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བོར། ཁོོ་མོས་རྣ་བར་གཟན་པའི་ཧབ་ཆོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཁོ་བརྡོ་བྱས་པ་

ཐམས་ཅེད་དཀྲོག་གཏོམ་འབའ་ཞིིག་ཡིན་པ་མཐོང་ན་ཡིད་སེམས་སོྐྱ།

ང་ལེ་འཆོལེ་མོ་འདིའ་ིསོྤྲོ་ཉིམས་སྟོན་སྟངས་དང་སྐད་ཆོ་བཤོད་

སྟངས། ཆོང་རག་འཐུང་སོྲིལེ་རྣམས་རང་བཞིིན་དཀྱུས་མ་ཞིིག་ཏུ་

སྣང་། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཐབས་ཚུལེ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་མིན་པའི་སྐྱིད་ལེ་

རོལེ་སྟངས་ན་ིམ་ིཤོེས་པའམ། ཡང་ན་ཁོོ་མོས་རང་ལེ་ཚེ་འཁྲུལེ་འབྱུང་

ག་ིཡོད་པ་དང་ལུས་སེམས་འཁྲུགས་པའ་ིནད་ཅེིག་ཕོག་ཡོད་པ་བརྗེེད་

ཐབས་སུ་འད་ིལྟར་བྱས་པ་ཡིན་སྲིིད་སྙམ་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྐྱེས། ཁོོ་

མོས་ཤོམ་ཕན་ཤོེལེ་ཕོར་གང་ར་ེའཐུང་ན་མཁུར་ཚེོས་སྟེང་དུ་དམར་

མདངས་རྒྱས་ཏོེ་གོླེ་ལུ་རྒྱག དགོང་ཟས་འགོ་འཛུགས་དུས་ཁོོ་མོ་གོླེ་

ལུ་ཅུང་ཟད་ལེས་རྒྱག་གི་མེད་རུང་མཐར་གོླེ་ལུ་ཤུགས་ཇེེ་ཆོེར་སོང་། 

ཁོོ་མོ་ལུ་ར་ེབཞིིན་མགོ་བོ་ལྟག་ཏུ་དགྱི་ེསྟ་ེརྐུབ་བཀྱིག་ག་ིརྒྱབ་ལེོགས་

སུ་བསྙེས། ལེག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་བྲེང་ཁོོག་བརྡུངས།

ཁོོ་མོའ་ིནད་གཅོེང་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་ཁོམས་ལེ་ཉིིན་ལྟར་ཆོང་

རག་འཐུང་སྟ་ེགནོད་འཚེ་ེཕོག་ག་ིཡོད་པ་མཐོང་ན་རང་སེམས་སྡུག་

གིས་གནོན།

མཐར་ངས་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་བསམས་པའ་ིསྐྲག་སྣང་

ད་ེམངོན་དུ་གྱུར། ང་ཚེ་ོདགོང་ཟས་ལེ་རོལེ་ནས་ཚེར་གྲབས་ཡོད་དུས་

མར་གྷིར་རི་ཋིི་གོླེ་དྲེག་པོ་ཞིིག་བརྒྱབ། ད་ཐེངས་ཀྱིི་ལུ་སྟངས་དེ་ང་

ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་ཡོང་དུས་གོླེ་བརྒྱབ་པའི་ནང་གི་ཆོེས་ཛི་དྲེག་ཅེན་

ཞིིག་ཡིན། ཁོོ་མོར་བལྟས་ན་བྲེང་ཁོོག་ཚེལེ་པ་སོྟང་ལེ་འཐོར་གྱིིན་

མེད་དམ་སྙམ། བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེའ་ིངོ་མདོག་སྨུག་པོར་གྱུར་ནས་
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ན་ཟུག་གིས་མིག་གཉིིས་ཟུམ། ཁོོ་མོས་ལེག་ཕྱིིས་བླངས་ཏོེ་ཁོ་བཀབ་

ཀྱིང་ཁྲག་ཐིགས་དམར་པོ་ཞིིག་གིས་ཁོ་རས་བརློན། ད་ེནས་ཁོོ་མོ་ཡར་

ལེངས་ཏོ་ེགོྱིན་གོས་བརྗེ་ེསོྤེར་ཁོང་དུ་བརྒྱུགས།

ངས་གྷི་སི་ཋོིན་ལེ་“མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཅེི་ཞིིག་བྱས་པ་རེད།” ཅེེས་

དྲེིས།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ཁོོ་མོ་དགོད་རྒྱུ་མང་དྲེགས་པ་རེད། ད་སྟེ་ཁྲག་

སྐྱུག་གི་འདུག འོ། དེས་ཅེང་མི་སོྐྱན། ཁོོ་མོར་ཉིིན་ལྟར་འདི་འདྲེ་

ཞིིག་འབྱུང་གི་ཡོད། ཁོོ་མོ་ཅུང་ཙམ་འགོར་ནས་ཕྱིིར་ཡོང་གི་རེད། 

མོ་གཅེིག་པུར་བཞིག་ཞོིག ཁོོ་མོ་ད་ེལེ་མོས་ཀྱི་ིརེད།” ཟེར།

ང་ལེ་མཚེོན་ན་ཁོོ་མོ་སྣང་མེད་དུ་འཇེོག་ཐབས་བྲེལེ། ང་མར་

གྷིར་རི་ཋིིར་བལྟ་རུ་འགོྲ་དུས་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་དང་ན་ནིན་གཉིིས་ཡ་

མཚེན་ནས་ང་ལེ་མ་འགོྲ་ཞིེས་ངའ་ིགཞུག་ཏུ་སྐད་བརྒྱབ་བོ། །
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 ལའེུ་བཅུ་བ།

༄༅།། མར་གྷིར་རི་ཋིི་རྒྱུག་འགོྲ་སའི་ཁོང་མིག་དེའི་ནང་དུ་ཅོེག་ཙེ་

ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་ལཱ་སོྒྲིན་གཅེིག་ལེས་སྦེར་མེད་ཅེིང་།  ཁོོ་མོ་འབོལེ་

གདན་རྐུབ་བཀྱིག་རིང་པོ་ཞིིག་གི་ཐོག་ཏུ་གན་རྐྱེལེ་དུ་ཉིལེ་ཏོེ་གོྱིན་

གོས་ཀྱིང་བསོྣགས། ཁོོ་མོའ་ིལེག་པ་གཅེིག་གིས་བྲེང་ཁོ་སོྐྱར། ལེག་པ་

ཡ་གཅེིག་ཐུར་དུ་འཕྱིངས། ཅོེག་ཙེའ་ིཐོག་ཏུ་དངུལེ་གྱི་ིཀ་ཏོོ་ར་ཞིིག་

གི་ནང་དུ་ཆུ་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་བླུགས་ཡོད་པ་དེར་ཁྲག་ཐིགས་དམར་

པོ་ཐོར།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིངོ་མདོག་སྐྱ་བོར་གྱུར་པ་དང་ཁོ་གདངས་ནས་

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་བཞིིན་མཆོིས། ཁོོ་མོས་མཁོའ་རླུང་བརྔུབས་

པའི་རྗེེས་སུ་དབུགས་རིང་ཞིིག་ཕྱིི་ལེ་བཏོང་ན་བདེ་ཉིམས་ཅུང་ཙམ་

འཐོབ་ཀྱི་ིཡོད་པར་སྣང་། ཁོོ་མོ་འད་ིལྟར་སྐར་ཆོ་འགའ་ཞིིག་བསྡེད་ན་

ཇེ་ེདྲེག་ཏུ་འགོྲ་བའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྟེར།
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ང་འཇེབ་ནས་སོང་སྟེ་མར་བསྡེད། ཁོོ་མོའ་ིལེག་པ་ཡ་གཅེིག་

འབོལེ་གདན་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོག་ནས་ཐུར་ལེ་འཕྱིངས་ཡོད་པ་དེ་ཡར་

བཀྱིགས།

ཁོོ་མོས་“འོ། ཁོྱོད་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་ང་ལེ་འཛུམ་ཞིིག་དམུལེ།

ང་ཡང་ཡིད་སེམས་འཁྲུག་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་མཐོང་བ་མིན་ནམ། ཁོོ་

མོས་“ཁོྱོད་ཀྱིང་བད་ེབོ་མེད་པ་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“མིན། ཡིན་ནའང་ད་དུང་ཡང་ཁོྱོད་ཀྱིི་ན་ཟུག་འཇེགས་མི་

འདུག་གམ།”

“ཅུང་ཙམ་འཇེགས་འདུག” ཁོོ་མོ་གོླེ་བརྒྱབ་སྟེ་མིག་ཆུ་ཐོན་པ་

ལེག་རས་ཀྱིིས་ཕྱིིས། “ད་ང་འད་ིལེ་གོམས་ཚེར་འདུག”

ངའ་ིསོྐྱ་གདུང་ག་ིསྐད་ངག་ཅེིག་གིས་“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

རང་ཉིིད་བརློག་རྒྱུ་རེད། གལེ་སྲིིད་ང་ཁོྱོད་ཀྱིི་གྲོགས་པོ་དང་གཉིེན་

ཚེན་ཞིིག་ཡིན་ན་ངས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་འདི་ལྟར་བརློག་གི་ཡོད་པ་འགོག་

ཐབས་བྱ་ས་རེད།” ཅེེས་བཤོད།

ཁོོ་མོས་ཡ་ིམ་རངས་པའ་ིསྐད་གདངས་ཤོིག་གིས་“འོ། ད་སྟ་ེཁོྱོད་

ཀྱིིས་ང་ལེ་སེམས་ཁྲལེ་བྱ་དགོས་དོན་མེད། ལོྟས་དང་། མི་གཞིན་པ་

ཚེོས་ངའི་ཆོེད་དུ་སེམས་ཁྲལེ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག་གམ། ཁོོ་ཚེོས་ང་ལེ་

བཅོེས་ཐབས་གཏོན་ནས་མེད་པ་གསལེ་པོར་ཤོེས་ཡོད།” ཟེར།

ཁོོ་མོས་སྐད་ཆོ་དེ་བཤོད་པའི་རྗེེས་སུ་ཡར་ལེངས་ཏོེ་ལཱ་སོྒྲིན་

བླངས་ནས་ཤོལེེ་སོྒོའ་ིམདུན་དུ་བཞིག་པ་དང་ཤོལེེ་སོྒོའ་ིནང་དུ་བལྟས།
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“ང་ལེ་ཅེི་འདྲེའི་སྐྱ་མདོག་ཅེིག་ཤོར་མི་འདུག་གམ།” ཞིེས་གོྱིན་

གོས་ལེེགས་པར་བཅོེས། ཁོོ་མོའ་ིལེག་པས་ཟིང་ངེར་འཛིིངས་པའ་ིསྐྲ་

རྣམས་ཤོད་ཙམ་བྱས་ཏོེ་“ཡ། ཕེབས། ད་ཕར་ཕོྱིགས་ཀྱིི་ཅོེག་ཙེ་ལེ་

འགོྲ། ཁོྱོད་ཡོང་རྒྱུ་མིན་ནམ།” ཟེར།

ང་ད་ེགར་བསྡེད་ནས་མ་འགུལེ།

ངས་ཅེི་ཞིིག་མཐོང་བ་དེས་ང་ལེ་སོྐྱ་སྣང་ཞིིག་བསླེངས་ཡོད་པ་

ཤོེས་རྗེེས་ཁོོ་མོ་ངའི་གམ་དུ་ཡོང་སྟེ་ང་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་“ད་

ཤོོག” ཟེར།

ངས་ཁོོ་མོའ་ིལེག་པར་འཇུས་ནས་དེ་ལེ་འོ་ཞིིག་བྱས། ང་ལེ་

མཆོི་མ་ཉིིལེ་འདོད་མེད་ཀྱིང་ངས་ཁོོག་ལེ་འཁྱོིལེ་བའི་མིག་ཆུ་རོྡོག་

པོ་གཉིིས་བཞུར་ནས་ཁོོ་མོའ་ིལེག་པ་བརློན།

ཁོོ་མོ་ངའི་འཁྲིས་སུ་མར་བསྡེད་དེ་“ཨ་ཙི། ཁོྱོད་ནི་བྱིས་པ་ཞིིག་

དང་འདྲེ། ཁོྱོད་ངུ་ཡ་ིའདུག ངུ་དགོས་དོན་ཅེ་ིཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་མཐོང་སྣང་ལེ་ང་ནི་ཧ་ཅེང་གི་མི་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་

ཏུ་སྣང་སྲིིད། ཡིན་ནའང་ངས་ད་ལྟ་ཅེ་ིཞིིག་མཐོང་བ་དེས་ང་སྡུག་ལེ་

སྦྱིར་སོང་།”

“ཁོྱོད་ན་ིམ་ིཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་དགོས་སམ། ང་

གཉིིད་ཁུག་མི་ཐུབ་པས་ངས་སོ་སོ་སྣང་བ་ཅུང་ཙམ་གཡེང་གི་ཡོད། 

མ་གཞིི་ནས་ང་ལྟ་བུའི་བུ་མོ་གཅེིག་མིའི་གྲས་སུ་མང་རུང་ཉུང་རུང་

ཁྱོད་པར་ཅེི་ཞིིག་ཡོད་དམ། སྨོན་པས་ངའི་ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་

འདྲེེས་ཡོད་པ་གོླེ་བ་ནས་ཐོན་པ་རེད་ཟེར། ངས་ད་ེལེ་ཡིད་ཆོེས་ཡོད་
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ཁུལེ་བྱེད་བཞིིན་ཡོད། འད་ིན་ིང་ལེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་འབའ་ཞིིག་ཡིན།”

ངས་རང་སེམས་མ་ནོན་པར་ཁོོ་མོར་ནན་སྐུལེ་གྱི་ིསྐད་གདངས་

ཤོིག་གིས་བརོྗེད་དོན། “མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ཉོིན་དང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིམ་ི

ཚེེ་ལེ་ཤུགས་རྐྱེེན་ཅེི་ཞིིག་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ནི་ངས་མི་ཤོེས། ཡིན་

ནའང་སྐབས་ཐོག་འདིར་ང་ལེ་ཁོྱོད་ལེས་ལྷག་པའི་སེམས་ཁུར་བྱ་

ས་ཞིིག་གཏོན་ནས་མེད། ཐ་ན་ངའི་སྲིིང་མོ་ལེའང་སེམས་ཁུར་འདི་

འདྲེ་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་མེད། ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐེངས་དང་པོ་ཐུག་ནས་བཟུང་

སྟེ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། གནམ་རྒན་མས་མཁྱོེན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་

གིས་རང་ལེ་གཅེེས་སྤྲོས་བོྱས། ད་ལྟའི་འཚེོ་བ་འདི་རྒྱུན་འཁོྱོངས་མ་

བྱ།” ཞིེས་བཤོད།

“ངས་རང་གིས་རང་ལེ་གཅེེས་སྤྲོས་བྱས་ཀྱིང་ང་ན་ིའཆོ་ིརྒྱུ་རེད། 

ང་གསོན་གནས་ཐུབ་ཐབས་འདུ་འཛིིའི་འཚེོ་བ་འདི་ཡིན། ད་སྟེ་

བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་དང་དགའ་ཉི་ེགོྲགས་པོ་སོགས་ཡོད་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགས་

ཀྱིི་མི་གྲལེ་དུ་ཚུད་པའི་བུད་མེད་གཅེིག་ཡིན་ན་རང་གིས་རང་ལེ་

གཅེེས་སྤྲོས་བྱས་ན་ཆོོག་མོད། ང་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་དག་ལེ་མཚེོན་ན་

རང་གི་དགའ་རོགས་ཚེོའི་ཆོགས་སྲིེད་བསྐང་མི་ཐུབ་པའི་མཚེམས་

སུ་ལྷུང་དུས་ང་ཚེོ་རྒྱང་དུ་འདོར། དེ་དུས་ང་ཚེོ་ཉིིན་རིང་གི་རྗེེས་

སུ་ནམ་རིང་མཐུད་ནས་ཁོེར་རྐྱེང་དུ་ལུས། ངས་དེ་ལེེགས་པར་ཤོེས་

ཡོད། ད་ཤོོག ང་ཟླ་བ་གཉིིས་ལེ་ཉིལེ་སར་ལྷུང་། བདུན་ཕྲག་གསུམ་

གྱི་ིགཞུག་ནས་ང་ལེ་བལྟ་རུ་ཡོང་མཁོན་སུ་གཅེིག་མ་ིའདུག”
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ངས་ཁོོ་མོར་མུ་མཐུད་དུ་བརྗེོད་དོན། “ང་ན་ིཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཡང་མིན་

པ་བདེན། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་འཐད་ན་ངས་ཕུ་ནུའི་འདུ་ཤོེས་བཅེངས་

ནས་ཁོྱོད་ལེ་ལྟ་སོྐྱང་བྱ། ངས་ཁོྱོད་བསྐྱུར་ནས་མི་འགོྲ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་

དྲེག་སྐྱེད་འབྱུང་དུ་འཇུག་ཆོོག ཁོྱོད་ཀྱིི་ལུས་ཟུངས་སོས་པའི་རྗེེས་

སུ་འཚེོ་བ་འདི་རྒྱུན་འཁོྱོངས་བྱ་དགོས་བསམ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེ་ལྟར་

བྱེད་ཆོོག ངའི་སེམས་པར་ཁོྱོད་ལེ་ཞིི་འཇེམ་བག་ཕེབས་དང་རང་

གི་མཛིེས་སྡུག་མི་བརློག་པར་བདེ་ཞིིང་སྐྱིད་པའི་འཚེོ་བ་ཞིིག་རོལེ་

འདོད་ལོེས་ཡོད་སྙམ།”

“དོ་དགོང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེ་ལྟར་བསམས་པ་རྒུན་ཆོང་གིས་ཁོྱོད་ལེ་

སོྐྱ་གདུང་ཞིིག་བསླེངས་ཡོད་པས་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཕྱིིས་སུ་ཁོྱོད་ལེ་

མངོན་པར་བསོྟད་འོས་པའི་ཕན་སེམས་འདི་མེད་པ་ངོས་ཟིན་པར་

འགྱུར།”

“མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ངས་ཁོྱོད་ལེ་སྐད་ཆོ་འད་ིབཤོད་ཆོོག་པ་ཞུ། ཁོྱོད་

ཟླ་བ་གཉིིས་ལེ་ན་བའི་རིང་དེར་ང་ཉིིན་ལྟར་ཡོང་ནས་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྙུང་

གཞི་ིདྲེིས་པ་ཡིན།”

“ད་ེབདེན། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཡར་ངའ་ིཁྱོིམ་དུ་མ་ཡོང་

བ་ཡིན་ནམ།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ད་ེདུས་ངས་ཁོྱོད་ངོ་མ་ིཤོེས།”

“མི་སུ་ཞིིག་ཡིན་རུང་ཅེིའི་ཕྱིིར་ང་འདྲེ་བའི་བུ་མོ་ཞིིག་གི་ཆོེད་

དུ་སེམས་ཁུར་བྱེད།”
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“ངའ་ིབསམ་ཚུལེ་ལེ་མ་ིཚེོས་མ་མཐར་ཡང་བུ་མོ་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་

སེམས་ཁུར་བྱ་སྙམ།”

“དེས་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན།”

“ཁོྱོད་ངའ་ིའཁྲིས་སུ་ཉིིན་ལྟར་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན།”

“དེའ་ིཁོར་མཚེན་དུའང་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཁོྱོད་ང་ལེ་མ་སུན་ན་ང་དུས་རྟག་ཏུ་འདུག་ཆོོག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེལེ་ཅེ་ིཞིིག་ཟེར།”

“མོས་གུས།”

“མོས་གུས་ད་ེགང་ནས་བྱུང་ངམ།”

“ཁོྱོད་ལེ་འགོག་ཐབས་མེད་པའི་དུངས་སེམས་ཤོིག་ཡོད་པ་དེ་

ནས་བྱུང་།”

ཁོོ་མོས་འཕྲལེ་དུ་“འོ་ན་ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་བ་ཡིན་ནམ། ད་ེའདྲེ་

ཡིན་ན་གང་ཐད་ནས་གོ་བད་ེརུ་གྱུར་སོང་།” ཟེར།

“ད་ེཡིན་སྲིིད། ཡིན་ནའང་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཉི་ིམ་གཅེིག་བཤོད་ཆོོག 

ད་ེརིང་མ་ིབཤོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ད་ེགཏོན་ནས་མ་བཤོད་ན་བཟང་།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བརྩེ་དུང་བསྒྲིགས་པ་དེར་འབྲེས་བུ་

གཉིིས་ལེས་མ་ིའབྱུང་།”
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“ད་ེདག་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་ནམ།”

“གཅེིག་ནི་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོ་ཡ་མི་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་སྡེང་ཟུག་བྱ། གལེ་སྲིིད་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོ་ཡ་བྱས་ན་ཁོྱོད་

ནི་ལེས་སྣང་མ་དག་པའི་ཟུར་མོ་ཞིིག་གི་མཉིམ་དུ་ལུས། ཁོོ་མོ་ཀློད་

ཁོམས་འཁྲུག་སྟ་ེནད་ཀྱིིས་བཏོབ་པའམ། ཡང་ན་སོྐྱ་གདུང་ག་ིསོྒོ་ནས་

འདུ་འཛིིའི་བདེ་བ་ལེ་རོལེ། མི་ཞིིག་འདུ་འཛིིའི་བདེ་བ་ལེ་ཆོགས་

པ་དེ་ལེས་ཐབས་སྐྱོ་བ་ཅེི་ཡང་མེད། ངའི་ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་

འདྲེེས་ཡོད། ཁོྱོད་ལེོ་ལྟར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་རེ་འགོྲ་གོྲན་གཏོོང་དགོས་

སའི་བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་སེམས་ཆོགས་པ་ཆོེས་ཐབས་རྡུགས་ཤོིག་རེད། 

གུང་དཔོན་བགྲེས་སོང་འབོྱར་ལྡན་པ་དེ་ཡིན་ན་མ་འགྲིགས་པ་མེད་

ཀྱིང་ཁོྱོད་ལྟ་བུའི་ཕོ་གསར་ཤོིག་ང་ལེ་སུན་ངེས་ཡིན། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་

ངའི་དགའ་རོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕོ་གསར་ཐམས་ཅེད་ཀྱིིས་ང་འཕྲལེ་

དུ་གཡུགས་སོང་།”

ངས་ཁོོ་མོར་ལེན་མ་བཏོབ་པར་མཉིན། ཁོོ་མོས་འད་ིལྟར་གསོང་

པོར་བཤོད་པ་ནི་མཐོལེ་བཤོགས་ཤོིག་དང་འདྲེ། ངས་གསེར་གྱིི་ཕྱིི་

ཁོེབས་འོག་ཏུ་བུ་མོ་འདིས་དོན་དངོས་སུ་སྡུག་བསྔོལེ་གྱི་ིའཚེ་ོབ་ཞིིག་

རོལེ་བཞིིན་པ་མཐོང་ཐུབ། ཁོོ་མོའ་ིཀུན་སྤྱིོད་ཉིམས་པ་དང་རྟག་ཏུ་

ཆོང་རག་གིས་བཟ་ིབ། ཁོོ་མོ་གཉིིད་མ་ིཁུག་པ་བཅེས་ཀྱི་ིདཀའ་ངལེ་

མོྱོང་བཞིིན་པར་མནོ་བསམ་བཏོང་ན་ང་ལེ་སོྐྱ་བ་གཏོིང་ནས་སྐྱེས་

ཏོ་ེསྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་བཤོད་མ་ིནུས།
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མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་མུ་མཐུད་དུ་“ད་འགོྲ། ང་ཚེོས་བྱིས་པའ་ིསྐད་ཆོ་

བཤོད་ཀྱིིན་འདུག ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལེག་ངར་ལེ་འཇུ་རུ་བཅུག་དང་། ང་ཚེ་ོ

ཟས་འདྲེེན་ཁོང་ལེ་འགོྲ། ཁོོ་ཚེོའ་ིསེམས་ལེ་ང་ཚེ་ོམ་ིཡོང་དོན་ཅེ་ིཞིིག་

ཡིན་ནམ་བསམ་ངེས་ཡིན།”

“ཁོྱོད་འགོྲ་ན་སོང་ཞིིག ང་འདིར་འདུག་ཏུ་བཅུག”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིསོྤྲོ་སྣང་དེས་ང་སྡུག་ལེ་སྦྱིར་སོང་།”

“ཡ་ཡ། འོ་ན་ང་སྡུག་ནས་འདུག་ཆོོག”

“མར་གྷིར་རི་ཋིི། ཉོིན་དང་། ང་ལེ་སྐད་ཆོ་ཞིིག་བཤོད་རྒྱུ་ཡོད། 

སྐད་ཆོ་ད་ེཁོྱོད་ལེ་རྟག་ཏུ་བཤོད་མོྱོང་ཡོད་པར་ཐ་ེཚེོམ་བྲེལེ། སྐད་ཆོ་

དེ་རྣམས་རྣ་འཇེགས་སུ་སོང་ཡོད་པས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེ་ལེ་ཉིན་འཇོེག་

ད་ེཙམ་བྱ་མ་ིསྲིིད། ཡིན་ནའང་ངས་བཤོད་རྒྱུ་ད་ེབདེན་གཏོམ་འབའ་

ཞིིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཡང་སྐྱར་སྐད་ཆོ་འད་ིནམ་ཡང་

མ་ིབཤོད།”

ཁོོ་མོ་འཛུམ་ཞིིག་ཕྱུང་སྟེ་ཨ་མ་ན་གཞིོན་ཚེོས་བྱིས་པ་རོྙིག་དྲེ་

ཅེན་ཞིིག་ལེ་མཉིན་པ་ལྟར་ང་ལེ་བལྟས་ཏོེ་“སྐད་ཆོ་དེ་ཅེི་ཡིན་ནམ།” 

ཞིེས་དྲེིས།

“ངས་ཁོྱོད་མིག་གིས་མཐོང་བའ་ིདུས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་

ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་གོ་ས་ཞིིག་བཟུང་སོང་། འདི་ཇེི་ལྟར་བྱས་ནས་

བྱུང་བ་དང་ཅེིའ་ིཕྱིིར་བྱུང་བ་ན་ིངས་ཀྱིང་མ་ིཤོེས། ངས་རང་ག་ིསེམས་

ལེ་ཤོར་བའི་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྣང་བརྙིན་དེ་ཡལེ་དུ་འཇུག་ཐབས་བྱས་ཀྱིང་
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སླེར་ཡང་ཤོར། ངས་ཁོྱོད་ལོེ་གཉིིས་ལེ་མ་མཐོང་བའི་རྗེེས་སུ་བསྐྱར་

དུ་ཐུག་དུས་ངའི་ཡིད་སེམས་གཉིིས་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྣང་བརྙིན་དེ་སྔོར་

ལེས་ལྷག་པར་འཇེགས་སོང་། མཐར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཁྱོིམ་ལེ་བོས་ཏོེ་ངོ་

ཤོེས་སུ་གྱུར། ངས་ཁོྱོད་ཀྱིི་གཤོིས་སོྤྱིད་ཁྱོད་མཚེར་རྣམས་ཀྱིང་རྒྱུས་

ལོེན། ཁོྱོད་ན་ིང་ལེ་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། ཁོྱོད་ང་ལེ་མ་

དགའ་བའམ། ཡང་ན་ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་རུ་མ་བཅུག་ན་ང་སོྨྱོ་ས་རེད།”

“ཁོྱོད་ནི་ཅེི་འདྲེའི་ལེས་ངན་ཞིིག་རེད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ལྕམ་མོ་ཌི་

མིང་ཅེན་གྱིིས་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་པ་དེ་བཤོད། ཁོྱོད་ཧ་ཅེང་གི་ཕྱུག་པོ་

ཞིིག་ཡིན་ཤོས་ཆོེ། ཡིན་ནའང་ངས་ཟླ་བ་གཅེིག་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་དྲུག་

སོྟང་ནས་བདུན་སྟོང་ར་ེའགྲོ་གྲོན་གཏོོང་ག་ིཡོད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མ་ིཤོེས། 

འགྲོ་གྲོན་དེ་ངའི་འཚེོ་བའི་མཐུན་རྐྱེེན་ལེ་མཁོོ་ངེས་ཤོིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས་ལེས་ངན་པོ། ངས་སྐད་ཅེིག་ག་ིནང་དུ་ཁོྱོད་

ཕུང་ལེ་སྦྱིོར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མི་ཤོེས། ང་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེིག་

གི་མཉིམ་དུ་ཁོྱོད་བསྡེད་ཡོད་པ་ཤོེས་ན་ཁོྱོད་ཀྱིི་ནང་མི་ཚེོས་ཁོྱོད་

ལེ་གཉིེན་འབྲེེལེ་གཅོེད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་གོྲགས་པོའ་ིའདུ་ཤོེས་བཟུང་

ཡོད་པ་ལྟར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་ང་གོྲགས་པོ་ཞིིག་ལེ་བརྩ་ིརོགས། ད་ེམིན་

གྱིི་འབྲེེལེ་བ་མི་འཛིིན། ཁོྱོད་ང་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཤོོག ང་ཚེོ་གད་མོ་བགད་

ནས་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་ཆོོག ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་རིན་ཐང་བརྩི་རྒྱུ་

ཐལེ་དྲེགས་པ་མ་བྱེད། ང་ལེ་རིན་ཐང་ཅེ་ིཡང་མེད། ཁོྱོད་ན་ིམ་ིསེམས་

བཟང་ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་ལེ་གཅེེས་བརྩ་ེབྱ་འོས། ཁོྱོད་ལོེ་ན་གཞོིན་དྲེགས་

པ་དང་ཚེོར་བ་སྐྱེན་དྲེགས་འདུག ཁོྱོད་ང་ཚེོའི་འཇེིག་རྟེན་འདིར་
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འཚེོ་གནས་མི་ཐུབ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་གཉིེན་སྒྲིིག་ཟིན་པའི་བུད་མེད་ཅེིག་

དགའ་རོགས་སུ་བསྟེན་པར་གྱིིས། ང་བུ་མོ་གཤོིས་བཟང་མ་ཞིིག་ཡིན་

པས་ཁོྱོད་ལེ་དྲེང་གཏོམ་བཤོད་ཡོད།”

ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཡོང་སྟ་ེ“ད་འད་ིཅེ་ིཞིིག་ཡིན་ནམ། གདོན་འདྲེ་ེཁོྱོད་

གཉིིས་ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་དམ།” ཞིེས་ཀུ་ཅོེ་བསྒྲིགས། ང་ཚེོས་

ཁོོ་མོ་སོྒོ་ཐེམ་བརྒལེ་ནས་ཚུར་ཕོྱིགས་སུ་འཛུལེ་ཡོང་བ་ཡང་མ་ཐོས། 

ཁོོ་མོའ་ིསྐྲ་ལོེ་ཁོག་ཅེིག་ཟིང་ཡོད་པ་དང་སོྟད་གོས་ཀྱི་ིསོྒྲིག་གུ་བཀོྲལེ། 

ངས་གྷི་ས་ིཋོིན་གྱི་ིའདྲེ་ེལེག་ཞུགས་པ་འཕྲལེ་དུ་རོྟགས།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་“ང་ཚེོས་གོ་དོན་ཡོད་པ་ཞིིག་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོད། 

ང་ཚེ་ོའདིར་ཅུང་ཙམ་ཞིོག་དང་། ངེད་གཉིིས་ཅེང་མ་ིའགོར་པར་ཕར་

ཕོྱིགས་སུ་ཡོང་ཆོོག” ཟེར།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ཡ་ཡ་ཡ། ཁོ་བརྡོ་བོྱས། ངའི་བྱིས་པ་ཚེོ།” ཞིེས་

བཤོད་ནས་སོྒོ་བརྒྱབ་པའི་སྒྲི་དེས་ཁོོ་མོས་བཤོད་པའི་ཚེིག་འབྲུ་

གཞུག་མ་གཉིིས་ལེ་རྟིང་ནོན་བྱས་པ་ལྟར་གྱི་ིསྒྲི་ཞིིག་གྲག

ང་ཚེོ་གཅེིག་པུ་ཡིན་དུས་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སྐད་ཆོ་འཕྲོ་སྐྱོང་། 

“ད་ཁོྱོད་དེར་འཐད་དམ། ཁོྱོད་ང་ལེ་སྔོར་བཞིིན་མ་དགའ།”

“ང་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན།”

“ད་སྟ་ེའད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིན་ནམ།”

ང་ཚེད་འདིར་སླེེབས་ནས་ཕྱིི་ནུར་རྒྱག་སོྲིལེ་མེད། གང་ལྟར་བུ་

མོ་འདིས་ངའ་ིཡིད་དབང་བཀུག་སོང་། ཁོོ་མོའ་ིདགའ་སོྐྱ་ཟུང་འབྲེེལེ་

དང་ཁོ་ཞིེ་གཉིིས་མེད། འཕོྱིན་སོྤྱིད་དང་ན་ཚེ། ཁོོ་མོའ་ིཁོོང་ཁོྲ་སླེོང་
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བའ་ིསྙིང་སོྟབས་བཅེས་ཀྱིིས་ང་ལེ་བཞིག་པའ་ིབག་ཆོགས་ཇེ་ེཟབ་ཏུ་

སོང་བར་མ་ཟད། ངའ་ིསེམས་ལེ་དོ་དགོང་ཐེངས་དང་པོར་རྣམ་གཡེང་

ཅེན་དང་བརྗེེད་ངེས་ཅེན་གྱི་ིབུ་མོ་འད་ིང་ལེ་འཐོབ་ཐབས་མ་བྱས་ན་

ཁོོ་མོ་རྦད་ད་ེཤོོར་རྒྱུ་རེད་སྙམ།

ཁོོ་མོས་“ཨ་ཙི། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངོ་མ་བཤོད་ཀྱིིན་ཡོད་དམ།”

“དངོས་གནས་བཤོད་ཀྱི་ིཡོད།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་སོྔོན་ཆོད་ང་ལེ་ད་ེལྟར་མ་བཤོད་པ་ཅེ་ིཡིན།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་ནམ་བཤོད་དགོས།”

“ཁོྱོད་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་ང་ལེ་ངོ་སོྤྲོད་བྱས་པའ་ིཕྱི་ིཉིིན་དེར།”

“གལེ་སྲིིད་ང་དེ་དུས་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁོ་ཡ་ཡག་པོ་ཞིིག་བྱས་ཡོད་ཀྱི་ིམ་རེད།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ངས་སྔོ་དགོང་དེར་གླེེན་རྟགས་བསྟན་ཡོད།”

“དེ་བདེན། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་དེ་དུས་ནས་ང་ལེ་དགའ་འདུག་

མོད།”

“ཡོད།”

“ཡིན་ནའང་དགོང་མོ་དེར་ལྟད་མོ་གྲོལེ་བའ་ིརྗེེས་སུ་ཁོྱོད་གཉིིད་

ཐེབས་བཅེག་སྟེ་བདེ་བར་ཉིལེ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲེ་ནི་བྱུང་ཡོད་ཀྱིི་མ་

རེད། མ་ིདེའ་ིརིགས་ན་ིཅེ་ིའདྲེའ་ིདགའ་རོགས་འདང་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་

མིན་ང་ཚེོས་ཤོེས།”

“ཁོྱོད་ནོར་སོང་། དགོང་མོ་དེར་ཟོླས་གར་གོྲལེ་རྗེེས་ངས་ངོ་མ་ཅེ་ི

ཞིིག་བྱས་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ།”
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“མ་ིཤོེས།”

“ངས་ཨང་གྷི་ལེ་ེཟ་ཁོང་ག་ིསོྒོ་ཐེམ་འགྲམ་དུ་ཁོྱོད་ལེ་བསྒུགས་པ་

ཡིན། ང་ཁོྱོད་དང་ཁོྱོད་ཀྱིི་གོྲགས་པོ་གསུམ་འགོྲ་སའི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་དེའི་རྗེེས་སུ་བསྙེགས། ངས་ཁོྱོད་གཅེིག་པུ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ི

ནང་ནས་བཤོོལེ་ཏོ་ེཁྱོིམ་ལེ་ལོེག་པ་མཐོང་དུས་ང་ཧ་ཅེང་དགའ་སོང་།”

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདགོད་འགོ་ཚུགས།

“ཁོྱོད་ཅེ་ིཞིིག་ལེ་དགོད་ཀྱིིན་ཡོད་དམ།”

“ཅེང་མ་རེད།”

“ང་ལེ་ཤོོད་དང་། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཞུ་བ་འཐེན། ང་ལེ་མ་བཤོད་ན་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་སླེར་ཡང་ང་ལེ་འཕྱི་སོྨོད་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག་སྙམ།”

“ཁོྱོད་ཚེིག་པ་མ་ིཟའམ།”

“ང་ལེ་ཚེིག་པ་ཟ་ཆོོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད།”

“འོ་ན་ང་གཅེིག་པུ་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལེོག་པར་རྒྱུ་མཚེན་ངེས་ཅེན་

ཞིིག་ཡོད།”

“རྒྱུ་མཚེན་ད་ེཅེ་ིཡིན་ནམ།”

“ང་ལེ་ཁྱོིམ་དུ་མ་ིཞིིག་གིས་སྒུག་ཡོད།”

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་གྲ་ིཞིིག་གིས་སྣུན་ཡང་འད་ིལེས་ལྷག་པའ་ིན་ཟུག་

ཅེིག་མ་ིསྡེང་། ང་ཡར་ལེངས་ཏོ་ེམོ་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་“ག་ལེེར་

བཞུགས།” ཞིེས་བཤོད།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ངས་ཁོྱོད་ཚེིག་པ་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤོེས་ཡོད། སྐྱེས་

པ་ཞིེས་པ་ནི་རྟིང་རྩ་སྔོོག་རྒྱུར་དགའ་དྲེགས་པས་སོ་སོར་ཕོག་འགྲོ” 

ཟེར།
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ངས་བཞིིན་རས་བསྡུས་ཏོེ་མོ་ལེ་ང་ཞིེན་ཆོགས་ཡོད་པ་དེ་ནས་

ཡོངས་སུ་ཐར་པ་ལྟ་བུའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན། “ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོག་

ཐེག་བྱ་ཆོོག ང་ཚེིག་པ་ཟས་མ་སོང་ཞིེས་ཁོག་ཐེག་བྱ་ཆོོག ཁོྱོད་ལེ་

ཁྱོིམ་དུ་མི་ཞིིག་གིས་སྒུག་ཡོད་པ་ཆོོས་ཉིིད་ཡིན་པ་ལྟར་ང་ཡང་ནམ་

སྨོད་ཀྱི་ིཆུ་ཚེོད་གསུམ་པ་འདིར་ལོེག་འགོྲ་རྒྱུ་ཆོོས་ཉིིད་ཡིན།”

“ཁོྱོད་ལེ་ཁྱོིམ་དུ་མ་ིཞིིག་གིས་སྒུག་ཡོད་དམ།”

“སྒུག་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ངེས་པར་དུ་འགྲོ་དགོས།”

“དེས་ན་བད་ེབར་ཕེབས།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་བདའ་ཡ་ིའདུག”

“ད་ེན་ིང་ལེ་གཏོན་ནས་བྱ་འདོད་མེད་པ་ད་ེཡིན།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་ང་ལེ་ཕོག་ཐུག་བཏོང་ན་ཡིན།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཕོག་ཐུག་ཇེ་ིལྟར་བཏོང་སོང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁྱོིམ་དུ་མ་ིཞིིག་གིས་སྒུག་ཡོད་ཅེེས་བཤོད་སོང་

མོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་གཅེིག་པུ་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལེོག་པ་མཐོང་དུས་དགའ་

སོང་ཞིེས་བཤོད་པ་དེར་ང་གད་མོ་འཆོོར་རྒྱུ་འགོག་ཐབས་བྲེལེ། ང་

གཅེིག་པུ་ལོེག་པ་དེར་རྒྱུ་མཚེན་ངེས་ཅེན་ཞིིག་ཡོད།”

“མ་ིཚེ་ོརྟག་ཏུ་བྱིས་པ་ལྟར་སྣང་བ་འཁྲུལེ་ནས་དགའ་ཚེོར་འཕེལེ། 

མི་དེར་དགའ་ཚེོར་དེ་ཡུན་རིང་མོྱོང་དུ་བཅུག་ན་དགའ་ཚེོར་ཆོེ་རུ་

འགོྲ། ཡིན་ནའང་དགའ་ཚེོར་ད་ེརྨེག་མེད་དུ་བཅོེམ་ན་ཞི་ེགནག་ཅེིག་

ཡིན།”
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“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སུ་ལེ་འབྲེེལེ་འདྲེིས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་པ་ཤོེས་སམ། ང་ན་ི

ཤོ་གསར་མ་ཞིིག་མིན། སྲིས་མོ་ཞིིག་ཀྱིང་མིན། དེ་རིང་གཞིི་ནས་ང་

ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་པ་རེད། ངའི་བྱ་སོྤྱིད་ཀྱིིས་ཁོྱོད་ལེ་ཕོག་ཐུག་བཏོང་ཡོད་

ན་ང་ལེ་འགན་འཁྲ་ིམེད། གལེ་སྲིིད་ཉི་ིམ་གཅེིག་ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཟུར་མོར་

འགྱུར་སྲིིད་པའི་དབང་དུ་བཏོང་རུང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁོྱོད་མ་ཡིན་

པའ་ིདགའ་རོགས་གཞིན་པ་ཡོད་པ་ཤོེས་དགོས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ལྟ་ནས་

ཕྲག་དོག་ག་ིརྣམ་འགྱུར་བསྟན་ན་ཕྱིིས་སུ་ཅེ་ིཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། ང་

ཚེོར་ཕྱིིས་སུ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོད་མེད་ཀྱིང་མི་ཤོེས། ང་ནི་ཁོྱོད་ལྟ་བུའི་

མ་ིཞིིག་ལེ་ཐུག་མ་མོྱོང་།”

“ད་ེན་ིང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བ་ལྟར་མ་ིགཞིན་པ་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་མོྱོང་

མེད་པས་ཡིན།”

“ད་དྲེང་པོར་ཤོོད། ཁོྱོད་ང་ལེ་ངོ་མ་དགའམ།”

“ངའ་ིསེམས་པར་དགའ་ཐབས་ཤོིག་ཡོད་ཚེད་དགའ་ཡོད་སྙམ།”

“དགའ་ནས་དུས་ཡུན་ཅེ་ིཙམ་ཕྱིིན་སོང་ངམ།”

“ལོེ་གསུམ་གྱིི་གོང་དུ་ངས་ཁོྱོད་འཁོོར་ལེོ་བཞིི་ཅེན་གྱིི་ཤོིང་རྟ་

འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་གི་ནང་ནས་བཤོོལེ་ཏོེ་སུ་སིའི་ཚེོང་ཁོང་དུ་འཛུལེ་བ་

མཐོང་བའ་ིཉི་ིམ་ད་ེནས་དགའ་སོང་།”

“ད་ལྟ་བཤོད་པའི་སྐད་ཆོ་དེ་ཡིད་འགུལེ་ཐེབས་པ་ཞིིག་ཡིན་པ་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། ངས་རློབས་ཆོེན་གྱིི་བརྩེ་དུང་དེར་དང་ལེེན་བྱ་

བར་ཅེ་ིཞིིག་བསྒྲུབ་དགོས་སམ།”
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ངའི་སྙིང་ཆུང་དྲེག་ཏུ་འཕར་བཞིིན་སྐད་ཆོ་ཡང་བཤོད་མི་ཐུབ་

པར“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅུང་ཙམ་དགའ་ན་ཆོོག”ཅེེས་ལེན་བཏོབ། མར་

གྷིར་རི་ཋིིས་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་པ་དེར་ཕྱིེད་ཙམ་ཁྱོད་གསོད་འདྲེེས་

ཀྱིང་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཁོ་བརྡོ་འདི་དག་བྱས་པས་ང་ཡིད་སེམས་རབ་ཏུ་

འཁྲུག་ཡོད་པ་ཁོོ་མོས་ཤོེས་ཚེོར་ཐུབ་ཀྱིིན་འདུག་སྙམ་པའི་ཚེོར་བ་

ཞིིག་སྐྱེས། འདི་ནི་ངས་ཡུན་རིང་ནས་ངང་སྒུག་བྱས་པའི་ཕུགས་

འདུན་ད་ེའགྲུབ་པར་ཁོ་ཐག་ཇེ་ེཉིེར་སོང་།

“གུང་དཔོན་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱའམ།”

“གུང་དཔོན་སུ།”

“ངའ་ིའཚེ་ོའཛིིན་རྒད་པོ་ཕྲག་དོག་ཅེན།”

“ཁོོ་པས་ཅེ་ིཡང་མ་ིཤོེས།”

“གལེ་སྲིིད་ཤོེས་ན།”

“ཁོོ་པས་ཁོྱོད་ལེ་དག་པ་སྟེར།”

“ཁོོ་པས་དག་པ་མི་སྟེར། རྒད་པོས་ང་བསྐྱུར་རྒྱུ་རེད། ང་བསྐྱུར་

ན་ཅེ་ིཞིིག་བྱ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་མ་ིགཞིན་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་སོ་སོ་བསྐྱུར་རྒྱུའ་ིཉིེན་ཁོ་ད་ེ

རང་སྟེང་ལེ་བླངས་ཚེར་པ་རེད།”

“ད་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ཇེ་ིལྟར་ཤོེས།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་དོ་དགོང་མི་སུ་གཅེིག་ལེའང་སོྒོ་མ་འབྱེད་ཅེེས་

མངགས་བཀོད་བྱས་སོང་།”

“ད་ེབདེན། ཡིན་ནའང་ཁོོ་པ་གོྲགས་པོ་འདང་ཅེན་ཞིིག་ཡིན།”
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“ད་ལྟའ་ིདུས་ཚེོད་འདྲེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཏུ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལེ་སོྒོ་མ་འབྱེད་

ཅེེས་བརོྗེད་དུས་ཁོྱོད་ཁོོ་ལེ་བློ་གཅེིག་སེམས་གཅེིག་མིན་པའི་རྟགས་

རེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དེ་ལྟར་བརོྗེད་མི་འོས། ངས་ཁོྱོད་དང་ཁོྱོད་ཀྱིི་

གོྲགས་པོ་གཉིིས་བསུ་བའ་ིཆོེད་དུ་སོྒོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།”

ང་དལེ་བར་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འཁྲིས་སུ་བཅེར། ངའི་ལེག་པ་ཡ་

གཅེིག་གིས་ཁོོ་མོའ་ིརྐོེད་སྐབས་སུ་འཁྱུད་ནས་མོ་ཚུར་བཀུག ཁོོ་མོའ་ི

ལྡེམ་མཉིེན་གྱི་ིརྐོེད་པའ་ིལྗོིད་ད་ེངའ་ིལེག་ཏུ་ལྷུང་།

ངས་སྐད་ངག་འཇེམ་པོས་“ང་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཙམ་དགའ་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ཤོེས་ན་ཅེ་ིམ་རུང་།” ཞིེས་བཤོད།

“ད་ེངོ་མ་བདེན་ནམ།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་མནལེ་སྐྱེལེ་ཆོོག”

“ཡ། འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་མ་ིའདྲེ་ིབར་ངའ་ི

དགོས་འདུན་ཐམས་ཅེད་བསྐང་རྒྱུ་དང་ང་ལེ་སྡེིགས་དམོད་མི་བྱ་བ། 

ང་ལེ་དོགས་འདྲེི་མི་བྱ་རྒྱུའི་ཁོས་ལེེན་བྱ་ཐུབ་ན་ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་

སྲིིད།”

“ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་དགོས་ན་བསྒྲུབ་ཆོོག”

“ཡིན་ནའང་ངས་ཁོྱོད་ལེ་སོྔོན་ནས་བཤོད་དགོས། ངས་རང་གི་

འཚེོ་བ་རོལེ་སྟངས་ཁོྱོད་ལེ་འགྲེལེ་བཤོད་ཅེི་ཡང་མ་བརྒྱབ་པར་ང་

ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་འདོད་ཡོད་ཀྱིང་རང་ག་ིའདོད་པ་ལྟར་བྱ་ཆོོག་པའ་ིརང་

དབང་དགོས། ང་དགའ་རོགས་ཕོ་གསར་ཞིིག་ལེ་ཨེ་ཐུག་བསམས་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

157

ནས་ཡུན་རིང་སོང་། ང་ལེ་དགོས་པ་ད་ེརང་ཤོེད་ཅེན་གྱི་ིམ་ིཞིིག་མིན། 

ང་ལེ་ཚུར་དགའ་བ་དང་ངས་ཀྱིང་བློ་གཏོོད་ཆོོག་པ། ང་ཡང་ཁོོ་ལེ་

དགའ་ས་ཞིིག་ཡིན་དགོས། ང་ནི་ཁོོ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡིན་ཟེར་མཁོན་

ཞིིག་མི་དགོས། ངས་མི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གཏོན་ནས་རྙིེད་མ་སོང་། སྐྱེས་

པ་ཟེར་པ་དེར་ཡུན་རིང་འགོྲགས་ན་སོྐྱན་འབུད། ཁོོ་ཚེོ་སོྔོན་ཆོད་

ཐེངས་གཅེིག་ཀྱིང་རོལེ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་མེད་པའི་འདོད་རྩེད་ལེ་རོལེ་

ཏུ་བཅུག་ན་ཡིད་མི་ཚེིམ། ཁོོ་ཚེོས་རང་གི་ཟུར་མོས་ལོེ་རྒྱུས་ཆོ་ཚེང་

སྟེ། འདས་པ་དང་ད་ལྟ། ཐ་ན་མ་འོངས་པར་སུ་ལེ་འགྲོགས་རྒྱུ་ཡིན་

མིན་བཅེས་ཀྱིི་སྙིང་གཏོམ་ཡོད་དོ་ཅོེག་བཤོད་དགོས་ཟེར། ཁོོ་ཚེོས་

བུད་མེད་ཀྱིི་ཆོ་རྒྱུས་ལོེན་པའི་རྗེེས་སུ་དབང་དུ་བསྡུ་ཐབས་བྱ། ཁོོ་

ཚེ་ོསྔོར་ལེས་ལྷག་པའ་ིའདོད་ཧམ་ཇེ་ེཆོེར་འགོྲ། གལེ་སྲིིད་ངས་ད་ལྟ་

དགའ་རོགས་གསར་པ་ཞིིག་འཚེོལེ་རྒྱུ་ཐག་བཅེད་ན་མི་དེར་ངེས་

པར་དུ་གདེང་ཚེོད་ལྡན་པ་དང་ཁོ་ལེ་ཉིན་པོ། རྣམ་དཔོྱོད་ཅེན་ཞིིག་

ཡིན་དགོས་པའི་ཆོ་རྐྱེེན་གསུམ་འཛིོམ་དགོས། མི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་རྙིེད་

རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་དཀའ།”

“ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིའདོད་པ་ཐམས་ཅེད་བསྒྲུབ་པའ་ིམ་ིད་ེབྱ་ཆོོག”

“ད་ེང་ཚེོས་བལྟ་ཆོོག”

“ང་ཚེ་ོནམ་ཐུག་རྒྱུ་ཡིན།”

“གཞུག་ལེ།”

“ཅེ་ིཡིན་ནམ།”
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མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ཅེ་ིལེ་ཞི་ེན།” ཟེར་ཏོ་ེངའ་ིལེག་ཁུག་ནས་ཕར་

སོང་། ཁོོ་མོར་ད་ནངས་ཞོིགས་པར་བསྐྱལེ་ཡོང་བའ་ིགཡང་འཛིིན་མ་ེ

ཏོོག་དམར་པོ་ཆུན་པོ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེའི་ཁོྲད་ཀྱིི་མེ་ཏོོག་རྐོང་གཅེིག་

བཏོོག་སྟེ་ངའི་སོྒྲིག་ལུང་ནང་དུ་གཟེར།  “ཅེི་ལེ་ཞིེ་ན་སུ་ཞིིག་ཡིན་

རུང་ཆོིངས་ཡིག་ལེ་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་ཉིིན་མོ་དེར་ཆོིངས་ཡིག་

ལེག་ལེེན་མ་ིབསྟར།” ཟེར།

ད་ེན་ིབད་ེབླག་ཏུ་ཤོེས་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡིན།

ངས་ཁོོ་མོ་དཔུང་ཁུག་ལེ་དམ་དུ་འཁྱུད། “ང་ཁོྱོད་ལེ་བསྐྱར་དུ་

ནམ་ཐུག” ཅེེས་དྲེིས།

“མ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་འད་ིཁོ་མདོག་འགྱུར་དུས་ད་ེལེ།”

“འདིའ་ིཁོ་མདོག་ནམ་འགྱུར།”

“སང་ཉིིན། ཆུ་ཚེོད་ ༡༡ ནས་མཚེན་གུང་ག་ིབར་དུ་འགྱུར། ད་

ཁོྱོད་དགའམ།”

“ད་ེའདྲེ་ིདགོས་སམ།”

“འདིའི་སོྐར་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་གོྲགས་པོ་དང་ཕུ་

ར་ིཌན་ས།ི མ་ིགཞིན་པ་སུ་གཅེིག་ལེའང་མ་ཤོོད།”

“ངས་ཁོས་ལེེན་བྱ་ཆོོག”

“ད་ང་ལེ་འོ་ཞིིག་བོྱས་དང་། ང་ཚེ་ོཟས་འདྲེེན་ཁོང་ལེ་འགོྲ།”

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་མཆུ་སོྒྲིས་སྤྲོད། ཁོོ་མོས་རང་ག་ིསྐྲ་ལེ་སླེར་

ཡང་བྱུག་བྱུག་ཅེིག་བྱས་ནས་ང་ཚེོ་ཁོང་མིག་དེ་ནས་ཕྱིི་ལེ་ཐོན། ཁོོ་

མོས་གཞིས་ཤོིག་འཐེན། ང་ན་ིདགའ་དྲེགས་ཏོ་ེསོྨྱོ་ལེ་ཁོད་དུ་གྱུར།
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འགྲུལེ་ཁོང་ནང་དུ་ཁོོ་མོ་འགོྲ་མཚེམས་བཞིག་སྟེ་ང་ལེ་སྐད་

ངག་འཇེམ་པོས“ངས་ཁོྱོད་ལེ་འཕྲལེ་དུ་ཁོ་ཡ་བྱས་པར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁྱོད་

མཚེར་ཞིིག་མཐོང་ཡོད་ངེས་རེད། འད་ིན་ིགང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ།” 

ཞིེས་ངའ་ིལེག་པ་འཐེན་ནས་ཁོོ་མོའ་ིབྲེང་ལེ་སྦྱིར། ཁོོ་མོའ་ིསྙིང་ཆུང་

ནི་བྲེང་ཁོོག་ཏུ་འཕར་ལྡིང་དྲེག་པོ་བྱེད་བཞིིན་མཆོིས། ཁོོ་མོས་མུ་

མཐུད་དུ་“འད་ིགང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ན་ིམ་ིགཞིན་ལེས་ཚེ་ེ

ཐག་ཐུང་བ་ངས་ཤོེས་ཡོད། དེས་ན་ངས་རང་ཉིིད་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་སྐྱིད་

པོ་ཞིིག་འཚེ་ོདགོས་ཞིེས་དམ་བཅེའ་བཞིག་ཡོད།” ཟེར།

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཞུ་བ་འཐེན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་མ་བཤོད།”

ཁོོ་མོ་སྔོར་བཞིིན་དགོད་ཞོིར་དུ་“འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་གིས་རང་

ལེ་སེམས་གསོ་བོྱས། ང་ནི་ཡུན་ཐུང་ཞིིག་ལེས་འཚེོ་ལེོང་མེད་ཀྱིང་

ང་ཁོྱོད་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་གི་ཡུན་ཚེད་ལེས་ལྷག་ཅེིག་འཚེོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན།” ཟེར།

ཁོོ་མོས་གཞིས་ཤོིག་གཏོོང་ཞིོར་དུ་ཟས་འདྲེེན་ཁོང་དུ་འཛུལེ།

གྷི་ས་ིཋོིན་དང་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིགཉིིས་གཅེིག་པུ་ཡིན་པ་མཐོང་དུས་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ན་ནིན་གང་དུ་སོང་།” ཞིེས་དྲེིས། “བུ་མོ་སོྤྱིད་ངན་

མ། ཡ། སྐྱེས་མཆོོག་རྣམ་པ། ད་ནི་རྣམ་པ་ཚེོ་ཕེབས་རན་སོང་།” 

ཟེར།

སྐར་མ་བཅུའ་ིརྗེེས་སུ་ང་དང་གྷི་ས་ིཋོིན་གཉིིས་ལོེག་ཡོང་བ་ཡིན། 

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ངའ་ིལེག་པར་འཇུས་ཏོ་ེདམ་དུ་བསྡེམས་ནས་“བད་ེ

བར་ཕེབས།” ཟེར། ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིགཞུག་ལེ་བསྡེད།
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ང་ཚེོ་ཕྱིི་ལེོགས་སུ་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་དྲེིས་དོན། 

“ཡ། ད་ཇེི་འདྲེ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཅེི་ཞིིག་བསམ་གྱིིན་

འདུག”

“མོ་ནི་དྲེི་ཟའི་བུ་མོ་ཞིིག་དང་འདྲེ། ང་ནི་མོ་ལེ་དགའ་ནས་སོྨྱོ་

གྲབས་འདུག”

“ངས་ཀྱིང་ད་ེལྟར་སེམས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མོ་ལེ་དགའ་ཡ་ིའདུག་ཅེེས་

ཨ་ེབཤོད།”

“བཤོད་པ་ཡིན།”

“ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ཡིད་ཆོེས་བྱ་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེེན་བྱས་སོང་ངམ།”

“བྱས་མ་སོང་།”

“ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཇེ་ིབཞིིན་མིན་པ་རེད།”

“ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོས་ལེེན་བྱས་སོང་ངམ།”

“ངའ་ིགྲོགས་མཆོོག ཁོས་ལེེན་བྱས་པ་ལེས་ལྷག་ཅེིག་རག་སོང་། 

ཁོྱོད་ད་ེལེ་ཡིད་ཆོསེ་མ་ིསྲིིད། ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་རྒྱགས་ལུག་མ། ད་དུང་ཡང་

ཧ་ལེས་པ་ཞིིག་འདུག” ཟེར་རོ། །
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 ལའེུ་བཅུ་གཅིེག་པ།

༄༅།། སྐབས་འདིར་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཚེམས་བཞིག 

ཁོོ་པས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྒོེའུ་ཁུང་དེ་རྒྱག་ཐུབ་བམ། གནམ་གཤོིས་

དོྲེད་འཇེམ་ལྡན་ཡང་ང་ནི་འཁྱོག་འགོ་ཚུགས་སོང་། ང་ཉིལེ་སའི་

ནང་དུ་ཉིལེ་རྒྱུ་ཡིན།” ཟེར།

ངས་སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱབ། ཨར་མོནད་ད་དུང་ཡང་ལུས་སོྟབས་ཞིན། 

ཁོོ་པས་ཉིལེ་གོས་ཕུད་ནས་མལེ་སར་འཛུལེ། ཁོོ་ན་ིམ་ིཞིིག་ཐག་རིང་

དུ་བརྒྱུགས་ཏོ་ེངལེ་བའམ། ཡང་ན་སོྐྱ་གདུང་ག་ིཕྱིིར་དྲེན་གང་ཞིིག་

གིས་སེམས་ཁོམས་དཀྲུགས་པ་ལྟར་མགོ་བོ་སྔོས་ཐོག་ཏུ་བཞིག་སྟེ་

ཡུད་ཙམ་ཞིིག་ལེ་ངལེ་གསོས།

ངས་ཁོོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུ་མང་དྲེགས་པ་མིན་ནམ། 

ང་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག འགོྲ ཁོྱོད་གཉིིད་ཁུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ང་ལེ་སྒྲུང་འདིའི་འཕོྲ་རྣམས་ཉིི་མ་གཞིན་ཞིིག་ལེ་བཤོད་ན་མི་ཆོོག་

གམ་”ཞིེས་དྲེིས།
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“ཁོྱོད་སུན་པ་མིན་ནམ།”

“གཏོན་ནས་མིན།”

“དེས་ན་ངས་སྒྲུང་དེའ་ིམཇུག་སོྐྱང་དགོས། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིསི་ང་

གཅེིག་པུར་བཞིག་ནས་སོང་ན་ང་གཉིིད་ཁུག་ཐུབ་ས་མ་རེད།”

ཨར་མོནད་ཀྱིིས་བསམ་བློ་སོགས་ཅེི་ཡང་གཏོོང་མི་དགོས་པར་

སྒྲུང་དེའ་ིཞིིབ་ཕྲ་ཁོག་ཡིད་ལེ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་ངེས་པའ་ིསོྒོ་ནས་མུ་མཐུད་

དུ་བརོྗེད་དོན། ང་ཁྱོིམ་དུ་ལེོག་པའི་རྗེེས་སུ་དགོང་མོ་དེར་གཉིིད་

ཁུག་མེད། ངས་ཉིིན་དེའ་ིབྱུང་བ་ཁོག་ལེ་མནོ་བསམ་བཏོང་སྟ་ེང་མར་

གྷིར་རི་ཋིིར་ཐུག་སྟངས་དང་ངོ་སོྤྲོད་བྱུང་སྟངས། ངེད་གཉིིས་འཐད་

མོས་བྱུང་བ་སོགས་ཐམས་ཅེད་རེ་ལོྟས་མེད་པར་འཕྲལེ་དུ་བྱུང་གྲུབ་

པས་མཚེམས་རེར་ངས་རྨི་ལེམ་རྨིས་པ་མིན་ནམ་སྙམ། ཡིན་ནའང་

སྐྱེས་པ་ཞིིག་གིས་ཁོོ་མོར་འགྲོགས་འདོད་ཡོད་ཅེེས་བརོྗེད་པའི་རྗེེས་

སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལྟ་བུའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་གིས་མ་ིདེར་ཁོ་ཡ་བྱས་པ་ཐེངས་

དང་པོ་ཡིན་མ་ིསྲིིད།

ངས་རང་གིས་རང་ལེ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་བཙན་གྱིིས་ངོས་ཟིན་

དུ་འཇུག་པར་དཀའ་ལེས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བརྒྱབ། ངའི་མ་འོངས་པའི་

ཟུར་མོས་ང་ལེ་ཆོེས་ཐོག་མར་བཞིག་པའ་ིབག་ཆོགས་ད་ེགཏོིང་ཟབ་

དྲེགས་པས་ང་ལེ་ད་དུང་ཡང་ཁོོ་མོ་འཚེོ་ཞིིང་གཞིེས་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་

བ་ཞིིག་སྟེར། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབུ་མོ་གཞིན་དང་མ་ིའདྲེ་ཞིེས་རང་

གིས་རང་ལེ་ནན་གྱིིས་སེམས་གསོ་བྱས། སྤྱིིར་སྐྱེས་པ་ཚེ་ོམདོ་རྩ་མེད་

པ་སྤྱི་ིསོྲིལེ་ཞིིག་ཡིན་རུང་ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལེ་མ་ིམངོན་པའ་ིམཛིའ་
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བརྩ་ེབཅེངས་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཁོོ་མོས་ཀྱིང་ང་ལེ་འཆོང་ཡོད་པའ་ིཚེོར་

བ་ཞིིག་སྐྱེས།

ངའ་ིཡིད་ངོགས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ལྟ་ཚུལེ་སྣ་ཚེོགས་ཤོིག་ཡོད། 

མ་ིཚེོས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིབརྩ་ེདུང་ན་ིཚེོང་ཟོག་ཡིན། ཁོོ་མོ་ནམ་ཟླའ་ི

འགྱུར་ལོྡག་ལེ་བསྟུན་ནས་རིན་གོང་འཕར་ཆོག་འགྲོ་ཞིེས་བཤོད་པ་

ངས་རྟག་ཏུ་ཐོས་མོྱོང་།

འོ་ན་ཕོྱིགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བལྟས་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁྱོིམ་དུ་

སྡེ་ེཔ་ན་གཞོིན་ཞིིག་ཡོང་བ་དེར་ཁོོ་མོས་གཏོན་ནས་ཁོ་ཡ་མ་བྱས་པ་

ང་ཚེོས་མིག་གིས་མཐོང་ཞིིང་། ཁོོ་མོའ་ིངན་གྲགས་དང་དོན་དངོས་

གཉིིས་ཇེ་ིལྟར་མཐུན་ནམ། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་ལེ་དགའ་

མེད། ཁོོ་མོར་གུང་དཔོན་གྱིིས་འགྲོ་གྲོན་བཏོང་ནས་ཟུར་མོར་བསྟེན། 

ཁོོ་མོར་དགའ་རོགས་ཤོིག་འཚེོལེ་འདོད་ཡོད་ན་རང་ཉིིད་དགའ་ས་

ཞིིག་འཚེོལེ་རྒྱུ་ཡིན་སྲིིད། དེས་ན་ཁོོ་མོས་གྷི་ས་ིཋིོན་མ་ིབཙལེ་དོན་ཅེ་ི

ཡིན་ནམ། ཁོོ་ནི་ཕོ་ཉིམས་ཅེན་དང་བོླ་རིག་བཀྲ་བ། ཕྱུག་པོ་བཅེས་

ཡིན་རུང་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་དགའ་སྣང་སོྟན་དོན་ཅེི་ཡིན་ནམ། ང་ནི་ཁོོ་

མོར་ཐེངས་དང་པོ་ཐུག་དུས་ནས་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཏུ་སྣང་མེད་དམ།

སྤྱིིར་དོན་རྐྱེེན་གང་ཞིིག་ཡིན་རུང་ལོེ་གཅེིག་ལེ་འདྲེིས་གཤོིབ་

བྱས་པ་ལེས་ཀྱིང་སྐད་ཅེིག་གི་རྐྱེེན་དབང་ཞིིག་ལེ་དོན་སྙིང་ཆོེ་ཟེར་

བ་ཅེ་ིམ་ིབདེན།

སྐད་ཅེིག་རེ་གཉིིས་ཀྱིི་བྱུང་བ་ཁོག་ཅེིག་ལོེ་ལེ་འགྲོགས་འདྲེིས་

བྱས་པའ་ིབརྩ་ེའདང་ལེས་ཀྱིང་གཙིགས་མཐོང་ཆོ་ེབ་འབྱུང་སྲིིད།
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དགོང་ཟས་ལེ་རོལེ་བའ་ིམ་ིད་ེདག་ག་ིགྲས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཅོེག་

ཙེའི་མཐའ་ནས་ལེངས་ཏོེ་ཕར་ཕོྱིགས་སུ་སོང་བར་བོླ་འཚེབ་བྱེད་

མཁོན་ང་གཅེིག་པུ་ཡིན། ང་ཁོོ་མོའ་ིཕྱིི་བཞིིན་འབྲེངས་ཏོེ་བལྟ་རུ་

སོང་། ང་ཁོོ་མོའ་ིཆོེད་དུ་སེམས་འགུལེ་དྲེག་པོ་ཞིིག་ཐེབས་པ་གསང་

མ་ཐུབ། ངས་ཁོོ་མོའ་ིལེག་པར་འོ་བྱས་པའི་ཞོིར་དུ་མཆོི་མ་ཉིིལེ། ད་

དུང་དེའི་ཁོར་ཁོོ་མོ་ཟླ་བ་གཉིིས་ལེ་ན་བའི་རིང་དེར་ང་ཉིིན་ལྟར་ཁོོ་

མོའ་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་སྙུང་འདྲེིར་སོང་བ་བསོྡེམས་ཚེེ། ང་ནི་ཁོོ་མོ་སོྔོན་

ཆོད་འགོྲགས་མོྱོང་བའི་སྐྱེས་པ་གཞིན་དང་མི་འདྲེ་བའི་མི་སེམས་

བཟང་ཅེན་ཞིིག་ཏུ་མཐོང་བ་མིན་ནམ། གཅེིག་བྱས་ན་སོྔོན་ཆོད་

ཁོོ་མོས་སྐྱེས་པ་གཞིན་གྱིི་བརྩེ་དུང་ལེ་སྣང་མེད་ལེན་མང་གཏོོང་རྒྱུ་

གོམས་ལོེབས་སུ་སོང་ཡོད་པས་ངའ་ིབརྩ་ེདུང་ལེའང་ལྟ་ཚུལེ་གཅེིག་

མཚུངས་ཤོིག་འཛིིན་རྒྱུའ་ིབསམ་བོླ་བཏོང་ཡོད་པ་མིན་ནམ།

ངས་ཚེོད་དཔག་སྣ་ཚེོགས་ཤོིག་བྱ་དགོས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚེན་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལོེས་ཤོེས། ཁོོ་མོས་རྒྱུ་རྐྱེེན་གང་ལེ་བལྟས་ནས་ང་ལེ་ཁོ་ཡ་

བྱས་པ་ངས་མ་ིཤོེས། ཡིན་ནའང་དོན་དག་གཅེིག་གསལེ་པོ་རེད། ད་ེ

ན་ིཁོོ་མོ་ང་ལེ་ཁོ་ཡ་བྱ་རྒྱུར་འཐད་ཡོད།

ད་ནི་ང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལེ་བརྩེ་དུང་ཆོགས་པར་གྱུར། ང་ལེ་ཁོོ་

མོ་འཐོབ་རྒྱུ་རེད། ང་ལེ་ད་ེམ་གཏོོགས་མོ་ལེས་ཅེ་ིཡང་མ་ིདགོས། ངས་

ཁོྱོད་ལེ་བསྐྱར་ཟློས་བྱ་དགོས་པ་ཞིིག་ལེ་ཁོོ་མོ་གཞིན་གྱི་ིཟུར་མོ་ཞིིག་

ཡིན་རུང་ངའ་ིསེམས་ཀྱིིས་སྒྲིོ་འདོགས་བྱས་ནས་ཆོགས་པ་ད་ེར་ེཐག་

ཆོད་པའི་བརྩེ་དུང་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར། དཔེ་བཞིག་ན། སྔོར་བཞིིན་ཁོོ་
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མོར་འགོྲགས་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་ཙམ་འཆོང་མ་ིདགོས་པར་ང་ན་ིཁོོ་མོར་

ཅེི་ཙམ་འགྲོགས་ཐག་ཉིེ་རུ་སོང་ན་ང་ལེ་དེ་ཙམ་གྱིིས་ང་ནི་ཁོོ་མོར་

གཏོན་ནས་འགོྲགས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ་པའ་ིདོགས་པ་ཇེ་ེཆོེར་སོང་།

ངས་མཚེན་ཧྲིིལེ་པོར་མིག་བཙུམས་མ་ཐུབ།

ངས་རང་ཉིིད་ངོས་མི་ཟིན། ང་ནི་སོྨྱོན་པ་ལྟར་གྱུར། མཚེམས་

རེར་ངའ་ིསེམས་སུ་ང་ལེ་བུད་མེད་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་འཐོབ་པར་སོ་སོར་ཕོ་

ཉིམས་ཀྱིིས་མི་ལོེང་བ་དང་འབོྱར་ཕྱུག་མི་ལྡན་པ། རང་ལེ་ཡག་ཕོ་

སོྒོ་མེད་སྙམ། སྐབས་འགར་ང་ལེ་ཁོོ་མོ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཐོབ་པར་དོན་སྙིང་

ཅེ་ིཡང་མེད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ིརྩེད་སྤྱིད་ལྟ་བུ་ཞིིག་

ལེ་བརྩ་ིསྲིིད། ཁོོ་མོས་ང་གོླེ་བུར་དུ་གཡུགས་ཏོ་ེཁོ་འབྲེལེ་དགོས་བྱུང་

ན་དེའ་ིསོྐྱ་གདུང་མ་ིབཟོད་སྙམ་སྟ་ེསྐྲག་འགོ་ཚུགས། ངའ་ིསེམས་ལེ་

སང་དགོང་ང་ཁོོ་མོར་མ་ིའགོྲགས། ང་ལེ་སྐྲག་སྣང་ཡོད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

རྣམས་ཡི་གེར་བྲེིས་ཏོེ་མོ་ལེ་བསྐུར་ནས་ང་གོྲང་ཁྱོེར་དང་ཁོ་འབྲེལེ་

དགོས་པ་མིན་ནམ་སྙམ། སྐྲག་སྣང་གིས་ང་ལེ་ཚེད་འཛིིན་དཀའ་བའ་ི

རེ་བ་དང་གཞིལེ་དུ་མེད་པའི་གདེང་སོྤེབས་ཤོིག་སྦྱིིན། ངས་རང་གི་

སོྟང་བསམ་གྱི་ིམཁོའ་དབྱིངས་སུ་འཁྲུལེ་སྣང་ག་ིམཁོར་རོྫོང་ཡ་མཚེན་

ཅེན་ཞིིག་བཞིེངས། ངས་བུ་མོ་འདི་ལུས་སེམས་གཉིིས་ལྟ་སོྤྱིད་ངན་

པར་གྱུར་ཡོད་པ་དེ་ནས་བསྐྱབས་ཚེ།ེ ཁོོ་མོས་ངའི་བཀའ་དྲེིན་ཚེོར་

ཏོ་ེརྗེེས་སུ་ཡ་ིརངས་ཞུ་ངེས་ཡིན་ཞིེས་རང་གིས་རང་ལེ་ད་ེལྟར་བཤོད། 

ངས་རང་གི་མི་ཚེེ་ཧྲིིལེ་པོ་ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་སྐྱེལེ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ལེ་ཤོ་

གསར་མ་ཕལེ་མོ་ཆོེས་སྦྱིིན་པའ་ིབརྩ་ེདུང་ལེས་ཀྱིང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

བརྩ་ེདུང་གིས་བད་ེསྐྱིད་སྟེར་ཐུབ་སྙམ།
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མདོར་ན་ང་ལེ་བསམ་བོླ་འདྲེ་མིན་བརྒྱ་སོྟང་ཞིིག་འཁོོར་ཏོ་ེཡིད་

སམེས་རབ་ཏུ་བསྲིགེས་པ་བརོྗེད་ཅེ་ིདགོས། ཐོ་རེངས་སུ་ང་གཉིིད་ཅུང་

ཟད་ཁུག་སྟ་ེརིམ་བཞིིན་སེམས་ཀྱི་ིསྲིེག་གདུང་ཞི་ིབར་གྱུར།

ང་གཉིིད་སད་དུས་ཕྱི་ིདོྲེའ་ིཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པ་རེད། གནམ་གཤོིས་

ན་ིཡ་མཚེན་ཞིིག་སྐྱིད། ང་ལེ་སོྔོན་ཆོད་འཚེ་ོབ་ན་ིའད་ིའདྲེའ་ིམཛིེས་

སྡུག་ལྡན་པ་དང་དོན་སྙིང་གིས་ཡོངས་སུ་གཏོམས་པ་ཞིིག་ཡིན་པའ་ི

ཚེོར་བ་ཞིིག་ནམ་ཡང་སྐྱེས་མོྱོང་མེད། ངའི་སེམས་སུ་མདང་དགོང་

ག་ིབྱུང་བ་རྣམས་སླེར་ཡང་དྲེན། དོ་དགོང་ག་ིཐུག་འཕྲད་ལེ་ནག་གྲིབ་

དང་འགལེ་རྐྱེེན་མེད་པས་ང་ནི་དགའ་སྣང་གིས་བརྟས། ངས་མྱུར་

དུ་གོྱིན་གོས་གོན། ངའ་ིཡིད་སེམས་སྐྱིད་ཅེིང་བསྒྲུབ་མ་ིཐུབ་པ་ཅེ་ིཡང་

མེད། བརྩ་ེདུང་དང་དགའ་སྣང་གིས་ངའ་ིཁོོག་པའ་ིསྙིང་ཡང་རྟག་ཏུ་

ཁོ་ནས་འཐོན་གྲབས་བྱེད། ངའི་ལུས་ལེ་ཚེ་བ་འཇེམ་པོ་ཞིིག་རྒྱས་

ཀྱིང་མདང་དགོང་ང་གཉིིད་མ་ཁུག་གོང་དུ་སེམས་ལེ་འདྲེ་མིན་སྣ་

ཚེོགས་ཤོིག་ཤོར་བ་དེ་དག་གིས་ཅེི་ཡང་མི་སོྐྱན། ངས་རང་ལེ་གྲུབ་

འབྲེས་འཐོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལེས་གཞིན་པ་ཅེི་ཡང་མི་དྲེན། ངས་མར་

གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་ལེས་གཞིན་པ་གང་ལེའང་བསམ་བོླ་

བཏོང་མེད།

ང་ན་ིརང་ཁྱོིམ་དུ་སྡེོད་བཟོད་བྲེལེ། ངའ་ིམལེ་ཁོང་ད་ེཆུང་དྲེགས་

ཏོེ་རང་གི་དགའ་ཚེོར་མི་ཤོོང་། རང་བྱུང་ཁོམས་ཆོེན་མོ་ང་ལེ་ཚུར་

ཐིམ་དགོས། ང་ཁྱོིམ་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཐོན།

ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་བརྒྱུད་ནས་སོང་། མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཤོིང་

རྟ་འཁོོར་ལོེ་སོྒོ་འགྲམ་དུ་བཀག་སྟེ་སྒུག་འདུག ང་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་
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བཟེའི་གཞུང་ལེམ་ཕོྱིགས་སུ་ཁོ་གཏོད་ནས་སོང་། ལེམ་དུ་ཐུག་པའི་

མ་ིད་ེཚེ་ོངས་ངོ་མ་ིཤོེས་ཀྱིང་ང་ན་ིཁོོ་ཚེ་ོཐམས་ཅེད་ལེ་དགའ།

བརྩ་ེདུང་གིས་ཅེ་ིའདྲེའ་ིསྐྱིད་སྣང་ཞིིག་སྟེར་ཨང་།

ང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ལེ་རྟ་ཟུང་ཀེར་ལེངས་ཀྱི་ིཟངས་སྐུའ་ི

འགྲམ་ནས་བཞི་ིམདོ་གོར་མོ་བར་དུ་རྐོང་ཐང་ལེ་སོང་། བཞི་ིམདོ་གོར་

མོ་ནས་རྟ་ཟུང་ཀེར་ལེངས་ཀྱིི་ཟངས་སྐུ་བར་དུ་ཕྱིིར་ལོེག་བརྒྱབ། 

ངས་ཐག་རིང་ཞིིག་ཏུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཡོང་ག་ིཡོད་

པ་མཐོང་། ངས་ངོ་ཐག་ཏོན་ཏོན་ཞིིག་མི་ཆོོད་ཀྱིང་ཁོོ་མོའ་ིཤོིང་རྟ་

འཁོོར་ལེོ་ཡིན་པ་ཤོེས།

ཁོོ་མོའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་ལེམ་

དུ་དཀྱིོགས་མ་ཐག་ཏུ་བཀག མི་ཚེོགས་ཤོིག་གི་ཁོྲད་དུ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་

བཞིིན་པའ་ིཕོ་གསར་གཟུགས་རིང་ཞིིག་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་

པར་གམ་ལེ་བཅེར།

ཁོོ་ཚེོས་ཡུད་ཙམ་ཞིིག་ལེ་ཁོ་བརྡོ་བྱས་ཏོེ་ཕོ་གསར་ད་ེབསྐྱར་དུ་

རང་གི་རོགས་པ་ཚེོ་ཡོད་སར་ལོེག རྟ་ཕོ་བཞིི་ལེ་དྲེངས་པའི་ཤོིང་རྟ་

འཁོོར་ལེོ་ད་ེསླེར་ཡང་མདུན་དུ་བསོྐྱད། ང་མ་ིཚེོགས་དེའ་ིའཁྲིས་སུ་

སླེེབས་དུས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་མཁོན་ཕོ་གསར་ད་ེསུ་ཡིན་

པ་ངོ་ཤོེས། ཁོོ་ན་ིསྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་རེད། ངས་ཁོོ་པའ་ིའདྲེ་རིས་མཐོང་

མོྱོང་། ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལེ་རང་ག་ིསྤྱི་ིཚེོགས་ཀྱི་ིགོ་བབ་

ད་ེཁོོ་ལེ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད་ཅེེས་ང་ལེ་གོ་རྒྱུ་ཞིིག་བཏོང་ཡོད།

སྔོ་དགོང་དེར་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཁོོ་པར་སོྒོ་ཕྱིེ་མེད། ངའི་སེམས་

པར་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་བཀག་ནས་ཁོོ་པར་སོྒོ་མ་ཕྱིེ་
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པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་འགྲེལེ་བཤོད་བརྒྱབ་པ་དང་དོ་དགོང་ཡང་ཁོོ་པ་བསུ་

མ་ིཐུབ་པའ་ིལེན་ཁོག་དཀྲ་ིས་གསར་པ་ཞིིག་རྙིེད་ཡོད་རྒྱུ་རེད་སྙམ།

ཉིིན་དེའ་ིདུས་ཚེོད་ལྷག་མ་རྣམས་ཇེ་ིལྟར་སོང་བ་མ་ིཤོེས། ང་རྐོང་

ཐང་དུ་གང་སར་སོང་། ངས་ཐ་མག་འཐེན། ངས་མི་ལེ་ཁོ་བརྡོ་བྱས་

ཀྱིང་དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚེོད་བཅུ་པ་སླེེབས་དུས་ང་སུ་ལེ་ཐུག་པ་དང་

ངས་ཁོ་བརྡོ་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་པ་སོགས་ཅེ་ིཡང་མ་ིདྲེན།

ངས་དྲེན་པ་ནི་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལེོག་སྟེ་གོྱིན་གོས་བརྗེེ་སོྤེར་རྒྱག་

པར་ཆུ་ཚེོད་གསུམ་འགོར་པ་གཅེིག་པུ་དྲེན། ངས་གྱིང་ངོས་ཀྱིི་ཆུ་

ཚེོད་འཁོོར་ལོེ་དང་གོླེ་འདོགས་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀར་ལེན་གྲངས་སོྟང་

ལེ་བལྟས། ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀ་གཏོན་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པར་རང་སོར་

འགག

ཆུ་ཚེོད་བཅུ་དང་ཕྱིེད་ཀའ་ིཅོེང་སྒྲི་གྲག ད་ན་ིའགོྲ་རན་སོང་ཞིེས་

ངས་རང་གིས་རང་ལེ་ཁོེར་ལེབ་བརྒྱབ།

ད་ེདུས་ང་ཕ་རོ་ཧྥོན་ས་ིསྲིང་ལེམ་དུ་བསྡེད་ཡོད། ང་མོན་ བྷེ་ལེང་

སྲིང་ལེམ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ལེམ་ཐད་དུ་བཅེད། ང་ལུ་ཡ་ི གྷི་རནད་སྲིང་

ལེམ་བརྒྱུད་ནས་ཕོར་ མ་ཧོན་སྲིང་ལེམ་དུ་དཀོྱིགས། ད་ེནས་ཨན་ཋིན་

སྲིང་ལེམ་དུ་སོང་སྟ་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་ལེ་བལྟས།

ཁྱོིམ་དུ་ལཱ་སོྒྲིན་སྦེར་འདུག

ངས་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས།

ངས་གཡོག་པོ་དེར་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཁྱོིམ་དུ་བཞུགས་ཡོད་

དམ་ཞིེས་དྲེིས།
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གཡོག་པོ་དེས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅེིག་པའམ། ཡང་ན་

བཅུ་གཅེིག་དང་སྐར་མ་བཅོེ་ལྔའ་ིསོྔོན་ལེ་ནམ་ཡང་ཁྱོིམ་དུ་ཕྱིིར་ལོེག་

བྱ་སོྲིལེ་མེད་ཅེེས་ང་ལེ་ལེན་བཏོབ།

ངས་རང་ག་ིཆུ་ཚེོད་ལེ་བལྟས།

ངས་སེམས་ལེ་ང་དལེ་བར་ཡོང་བ་ཡིན་བསམས་ཀྱིང་ང་ཕ་རོ་

ཧོྥན་སི་སྲིང་ལེམ་ནས་ཨན་ཋིན་སྲིམ་ལེམ་གྱིི་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་སོྒོ་

འགྲམ་བར་དུ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ལྔ་ལེས་མ་འགོར།

དེར་བརྟེན་ང་ཚེོང་ཁོང་སོགས་ཅེི་ཡང་མེད་པའི་སྲིང་ལེམ་དེ་

མྱུལེ། ད་ལྟའི་དུས་ཚེོད་འདིར་སྲིང་ལེམ་དེ་མི་མེད་ལུང་སོྟང་ལྟ་བུ་

ཞིིག་ཏུ་སྣང་།

ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀའི་རྗེེས་སུ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་སླེེབས། ཁོོ་མོ་ཤོིང་རྟ་

འཁོོར་ལོེ་ནས་བཤོོལེ། མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་མ་ིཞིིག་གིས་སྒུག་ཡོད་པ་ལྟར་

ཁོོ་མོས་ཡར་མར་ལེ་བལྟས།

ཁོང་པ་འདིར་རྟ་ཁོང་མེད་པས་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ཕར་ཕོྱིགས་

སུ་དལེ་བར་སོང་། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སོྒོ་དྲེིལེ་རྡུང་གྲབས་བྱེད་དུས་ང་

འཁྲིས་སུ་སོང་ནས་“དགོང་དོྲེ་བད་ེལེེགས།” ཞིེས་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུས།

ཁོོ་མོས་“འོ། ཁོྱོད་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་ང་ལེ་ཐུག་པར་དགའ་ཚེོར་

མེད་པའ་ིསྐད་གདངས་ཤོིག་ཐོན།

“ང་དོ་དགོང་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཆོོག་པའི་དུས་བཏོབ་ཡོད་པ་

མིན་ནམ།”

“ད་ེཡིན། ངས་བརྗེེད་པ་རེད།”
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ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ཆོ་འདིས་ངས་སྔོ་དྲེོ་ཧྲིིལེ་པོ་དང་ཉིིན་གང་པོར་རེ་

ལོྟས་འཆོང་བ་རྣམས་ལྡོག་ཕོྱིགས་སུ་བསྒྱུར། ཡིན་ནའང་ང་ཁོོ་མོའ་ི

གོམས་གཤོིས་ལེ་རྒྱུས་མངའ་ལོེན་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། སོྔོན་ཆོད་ཡིན་ན་

ང་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་ལོེག་འགོྲ་རུང་དོ་དགོང་ལོེག་མེད།

ང་ཚེ་ོནང་དུ་འཛུལེ།

ང་ཚེ་ོསོྒོ་འགྲམ་ལེ་མ་སླེེབས་གོང་དུ་ན་ནིན་གྱིིས་སོྒོ་ཕྱི།ེ

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིསླེེབས་སོང་ངམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“སླེེབས་མ་སོང་། ལྕམ་སྐུ་ཞིབས།”

“ཁོྱོད་སོང་ནས་ཁོོ་མོར་སྐད་ཅེིག་ཞོིག  ཁོོ་མོ་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབས་

མ་ཐག་ཏུ་འདིར་ཤོོག་ཟེར་གྱིིན་འདུག་ཅེེས་ཤོོད། ཁོྱོད་མ་སོང་གོང་

དུ་འགྲུལེ་ཁོང་ནང་གི་ལཱ་སོྒྲིན་རྣམས་ཟུམ། མི་འདྲེ་ཡོང་ན་ང་ཁྱོིམ་

དུ་བསྡེད་མི་འདུག དོ་དགོང་ལོེག་ཡོང་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེེས་ཤོོད།” ཅེེས་

མངགས།

བུད་མེད་འདིའི་སེམས་ལེ་སོྔོན་ནས་ཅེི་ཞིིག་བསམས་ཡོད་པ་

ཡིན་ནམ། གཅེིག་བྱས་ན་མ་ིཞིིག་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་དེར་

མ་དགའ་བ་མིན་ནམ། ངས་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས་པ་དང་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་

དགོས་པའང་མི་ཤོེས། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཉིལེ་ཁོང་དུ་སོང་། ང་ནི་རང་

ཉིིད་ཡོད་ས་དེར་ལེངས་ནས་བསྡེད།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཤོོག” ཟེར།

ཁོོ་མོས་ཞྭ་མོ་དང་སྤུ་མའི་ཐོག་ལྭ་ཕུད་ནས་ཉིལེ་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་

གཡུགས། དེ་ནས་ཁོོ་མོ་མེ་ཐབ་འཁྲིས་སུ་འབོལེ་གདན་རྐུབ་བཀྱིག་
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ཅེིག་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ཏུ་མར་བསྡེད། ཁོོ་མོས་དགུན་ཁོ་ནས་དབྱར་

མགོ་མ་ཚེེས་བར་དུ་མ་ེཐབ་ནང་ལེ་མ་ེསོྒོང་རྒྱག མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་གོླེ་

འདོགས་ཆུ་ཚེོད་ཀྱི་ིལེོང་ཐག་གིས་སིལེ་སྒྲི་སོྒྲིག་ཞོིར་དུ་ང་ལེ་“ཡ། འོ་

ན་ཁོྱོད་ལེ་གསར་འགྱུར་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད།” ཅེེས་དྲེིས།

“ང་དོ་དགོང་ཡོང་བ་ནོར་སོང་བ་མིན་ན་ང་ལེ་གསར་འགྱུར་

ཅེང་མེད།”

“ཅེ་ིརེད།”

“ཁོྱོད་ཐུགས་སེམས་སོྤྲོ་བོ་མེད་པ་དང་ངས་ཏོན་ཏོན་ཁོྱོད་སུན་དུ་

འཇུག་ག་ིཡོད་པ་འདྲེ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་སུན་དུ་འཇུག་ག་ིམ་ིའདུག ང་ན་ག་ིའདུག ང་ད་ེ

རིང་ཉིིན་གང་པོར་བདེ་བོ་ཞིིག་གཏོན་ནས་མ་བྱུང་། ང་གཉིིད་ཁུག་

མེད། ང་ལེ་མགོ་གཟེར་ངན་པ་ཞིིག་ཡོད།”

“ཁོྱོད་ཉིལེ་ཐུབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ང་ཐོན་དགོས་ཀྱི་ིའདུག་གམ།”

“འོ། ཁོྱོད་བསྡེད་ན་ཆོོག གལེ་སྲིིད་ང་ཉིལེ་ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམདུན་དུ་

ཉིལེ་ཆོོག”

སྐབས་དེར་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས།

ཁོོ་མོ་ཚེིག་པ་ཟས་ནས་“ད་ཚེོད་ཅེིག་ལེ་སུ་ཞིིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་

ཡིན་ནམ།” ཟེར།

ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་སླེར་ཡང་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས།

“སོྒོ་འབྱེད་མཁོན་སུ་ཡང་མ་ིའདུག ང་སོྒོ་འབྱེད་དུ་འགོྲ།” ཞིེས་

བརོྗེད་ནས་ཁོོ་མོ་ཡར་ལེངས།
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ཁོོ་མོ་ཡར་ལེང་ཞིོར་དུ་ང་ལེ་“འདིར་སྒུག་སོྡེད།” ཟེར།

ངས་ཁོོ་མོ་ཁྱོིམ་ནས་ཕར་སོང་སྟ་ེམདུན་སོྒོ་ཕྱི་ེཔ་ཐོས། ངས་ཉིན་

བསྡེད་པ་ཡིན།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སོྒོ་འབྱེད་སའ་ིམ་ིད་ེཟས་འདྲེེན་ཁོང་དུ་བསྡེད་

སོང་།  ཁོོ་པས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་ཅེིག་བཤོད་པ་དེས་ངས་མི་དེ་སྡེེ་པ་ཕོ་

གསར་ན་མིང་ཅེན་ཡིན་པ་སྐད་གདངས་ལེས་ཤོེས།

ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་“དོ་དགོང་ཁྱོོད་བདེ་ཐང་ཡིན་ནམ།” 

ཞིེས་དྲེིས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“གཏོན་ནས་མ་ིབད།ེ” ཞིེས་སུན་སྣང་ག་ིསོྒོ་ནས་

ལེན་བཏོབ།

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་སུན་སྣང་སྐྱ་ེརུ་འཇུག་ག་ིའདུག་གམ།”

“ད་ེའདྲེ་ཞིིག་རེད།”

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིམར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་བསུ་སྟངས་འད་ིའདྲེ་

རེད་དམ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་སོང་།”

“ངའ་ིསྙིང་གོྲགས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅེ་ིཡང་བྱས་མ་སོང་། ང་བད་ེ

བོ་མ་ིའདུག ང་ཉིལེ་དགོས་བསམ་ཡོད། ད་ཁོྱོད་ལེོག་ཕེབས་ན་ང་སོྤྲོ་

བོ་ཡོང་། ང་དགོང་མོ་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབས་ནས་སྐར་མ་ལྔའི་རྗེེས་སུ་ཁོྱོད་

ཡོང་བར་མ་ིའགྱུར་བའ་ིདུས་ཤོིག་མེད་པ་འད་ིངས་རོྟགས་དཀའ། ཁོྱོད་

ལེ་ཅེི་ཞིིག་དགོས། ང་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཟུར་མོ་བྱ་དགོས་སམ། དེ་ངས་ཁོྱོད་ལེ་

མིན་ཞིེས་ཐེངས་བརྒྱ་སོྐར་ཞིིག་བཤོད་ཚེར་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁོོང་

ཁོྲ་སླེོང་གི་འདུག ཁོྱོད་ཟུར་མོ་འཚེོལེ་དུ་གཞིན་ལེ་སོང་། དོ་དགོང་
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ངས་ཁོྱོད་ལེ་མཐའ་མའ་ིལེན་འདེབས་ད་ེབསྐྱར་ཟོླས་བྱ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་

འབྲེེལེ་བ་ཅེ་ིཡང་བྱ་འདོད་མེད། འད་ིན་ིམཐའ་མའ་ིཐག་གཅོེད་ཡིན། 

བད་ེབར་ཕེབས། འོ། ད་ན་ནིན་ཡང་སླེེབས་སོང་། ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ལཱ་

སོྒྲིན་སྦེར་ནས་ཕེབས་ལེམ་སོྟན་གྱི་ིརེད། གཟིམ་བད།ེ”

ད་ེནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་མ་ིབཤོད། ཕོ་གསར་

དེས་དིག་སྐད་ཅེིག་རྒྱག་བཞིིན་པ་དེར་ཁོོ་མོས་གཏོན་ནས་མ་མཉིན་

པར་མལེ་ཁོང་དུ་ལོེག་ནས་སོྒོ་ཁོྲག་གེར་བརྒྱབ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ན་

ནིན་གྱིིས་སོྒོ་ཕྱི་ེནས་ནང་དུ་སླེེབས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིསི་ན་ནིན་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོསེ་པར་བོྱས། བླུན་རོྨངས་

དེ་ནམ་ཡོང་ན་ང་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་མི་འདུག་བརོྗེད་པའམ། ཡང་ན་ང་

ཁོོ་ལེ་ཐུག་འདོད་མེད་ཟེར་གྱིིན་འདུག་ཅེེས་ལེན་ཐོབས། ང་ནི་མི་

འདིའ་ིརིགས་ལེ་རོྫོགས་མཐའ་མེད་པ་ཞིིག་ཐུག་ནས་འདང་སོང་། ཁོོ་

ཚེ་ོརྟག་ཏུ་དགོས་མཁོོ་གཅེིག་ཁོོ་ནའ་ིདོན་དུ་འདིར་ཡོང་སྟ་ེང་ལེ་རིན་

སྤྲོད་ནས་ལོེག་འགོྲ། ང་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་དག་ག་ིའཚེ་ོབའ་ིཆོེད་ལེས་

ན་ིངོ་གནོང་དགོས་པ་ཞིིག་ག་ིཐོག་ཏུ་འགོ་ཚུགས་ཡོད། ང་ཚེོས་ཆོེད་

ལེས་འད་ིངོས་ཟིན་པའ་ིརྗེེས་སུ་རང་ཉིིད་གཡོག་མོ་ཞིིག་ཡིན་ན་ཅེ་ིམ་

རུང་སྙམ། ཡིན་ནའང་ང་ཚེ་ོདོན་སྙིང་མེད་པའ་ིགོྱིན་གོས་སྤུས་ལེེགས་

ཀྱིིས་བཀླུབས་པ་དང་ཤོིང་རྟ་ཡོད་པ། རོྡོ་རྗེ་ེཕ་ལེམ་གྱི་ིརྒྱན་ཆོ་འདོགས་

རྒྱུ་ཡོད་པའི་ལྗོིད་ཀྱིིས་གནོན། ང་ཚེོས་ཅེི་ཞིིག་གོ་ཐོས་བྱུང་ཡང་དེ་

ལེ་ཡིད་ཆོེས། འཕོྱིན་མ་ལེའང་རང་གི་ཡིད་ཆོེས་ཤོིག་ཡོད། མི་ཚེོས་

རིམ་བཞིིན་ང་ཚེོའ་ིལུས་སེམས་གཉིིས་དང་ལེང་ཚེ་ོབཅེས་པ་འཛིད་
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དུ་འཇུག མཐར་ང་ཚེ་ོན་ིགཅེན་གཟན་གདུག་པ་ཅེན་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལེ་

བརྩིས་ནས་གདོལེ་རིགས་བཞིིན་དུ་དམོད། ང་ཚེོའ་ིམཐའ་བསོྐར་པའ་ི

མི་དེ་ཚེོས་ང་ཚུར་སྤྲོད་པ་ལེས་ཕར་བཅེོམ་པ་མང་། ང་ཚེོ་གོྲགས་

ཀྱིིས་དོར་ཏོེ་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིར་པའི་ཉིིན་མོར་ཁྱོི་ལྡོམ་བཞིིན་དུ་

འཆོ་ིབར་འགྱུར།” ཞིེས་བཤོད།

ན་ནིན་གྱིིས་“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས། ད་ཐུགས་སེམས་ནོན། ཐུགས་

སེམས་ནོན། དོ་དགོང་ཁོྱོད་ཐུགས་སེམས་འཁྲུགས་འདུག”ཟེར།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་“གོྱིན་གོས་འདི་མི་བདེ། ང་ལེ་ཉིལེ་གོས་ཤོིག་

སོྤྲོད་དང་། ད་སྟེ་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བྱུང་བ་རེད།” ཞིེས་དྲེིས་ཏོེ་

སོྟད་གོས་ཀྱི་ིསོྒྲིག་གུ་གོྲལེ།

“ཁོོ་མོ་ད་དུང་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབས་མི་འདུག ཁོོ་མོ་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་

འདིར་ཤོོག་ཅེེས་སྐད་བཞིག་ཡོད་པས་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཀྱི་ིགམ་དུ་བཅེར་

ངེས་རེད།”

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སོྟད་གོས་ཕུད་ནས་མལེ་ལྭ་དཀར་པོ་ཞིིག་གོྱིན་

ཞོིར་དུ་“མོ་ཡང་དེའི་གྲས་ཤོིག་རེད། ཁོོ་མོར་ང་དགོས་དུས་རྟག་ཏུ་

ང་བཙལེ་ནས་ཡོང་ཤོེས། མོས་ང་ལེ་ཕན་སེམས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་བྱ་བ་སྣ་

གཅེིག་མི་བསྒྲུབ། ཁོོ་མོས་དོ་དགོང་ང་ལེ་སྐད་ཅེིག་འཁྱོེར་ཡོང་རྒྱུ་

ཡོད་པ་དེར་ངས་སྒུག་ཡོད་པ་ཁོོ་མོས་ཤོེས་ཡོད། ངས་སྐད་ད་ེངེས་པར་

དུ་ཤོེས་དགོས་འདུག ང་ལེ་སེམས་འཚེབ་ཡོད་པའང་ཁོོ་མོས་ཤོེས་

ཡོད། ད་སྟ་ེཁོོ་མོས་ང་ལེ་བསམ་བོླ་ཙམ་ཡང་མ་བཏོང་བར་བོྲེས་སོང་

བ་མིན་ནམ།”
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“གཅེིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོ་མ་ིདེས་བཀག་ཡོད་སྲིིད།”

“ལེིམ་འབྲེས་ཀྱི་ིསྐྱུར་ཁུ་བསྲིེས་པའ་ིཨ་རག་ཅེིག་འཁྱོེར་ཤོོག”

ན་ནིན་གྱིིས་“ཁོྱོད་སླེར་ཡང་ན་རྒྱུ་རེད།” ཅེེས་བཀག

“ན་བ་ཡིན་ན་ད་ེབས་ཀྱིང་བཟང་། ཤོིང་ཏོོག་འཁྱོེར་ཤོོག བྱ་ཤོའ་ི

བྲེང་ངམ། བྱ་ཤོའི་གཤོོག་པ་གང་རུང་ཞིིག་མྱུར་དུ་འཁྱོེར་ཤོོག ང་

ལོྟགས་ཀྱིིན་འདུག”

ང་ལེ་སྐབས་དེའི་མཐོང་སྣང་གི་བག་ཆོགས་ཅེི་ཞིིག་བཞིག་པ་

ཁོྱོད་ལེ་འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་མི་དགོས་པར་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་ངེས་ཡིན། 

མ་ིཐུབ་བམ།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའི་མཉིམ་དུ་དགོང་ཟས་ཟོ། ང་གོྱིན་

གོས་བརྗེ་ེསོྤེར་ཁོང་ལེ་འཁྱུག་ཙམ་རིང་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་

སྒུག་པའ་ིརིང་དེར་དཔ་ེདེབ་ཅེིག་ཀོློགས།” ཟེར།

ཁོོ་མོས་ལཱ་སོྒྲིན་འཛུགས་ས་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ལཱ་སོྒྲིན་བཙུགས་

ཡོད་པ་སྦེར་ནས་ཉིལེ་ཁོང་འདབས་ཀྱི་ིསོྒོ་ད་ེཕྱི་ེནས་ནང་དུ་འཛུལེ།

ངས་བུ་མོ་འདིའི་འཚེོ་བ་རོལེ་སྟངས་ལེ་མནོ་བསམ་བཏོང་ན་

སྔོར་ལེས་ལྷག་པའི་སྙིང་རྗེེ་སྐྱེ། ང་འདང་རྒྱག་གི་ཀོློང་དུ་ལྷུང་ནས་

ཉིལེ་ཁོང་ནང་དུ་ཕར་འགོྲ་ཚུར་འགོྲ་བྱེད་བཞིིན་ཡོད་པའི་མཚེམས་

སུ་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིནང་ལེ་འཛུལེ་ནས་སླེེབས།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“འོ། ཁོྱོད་འདིར་ཡོད་དམ། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགང་དུ་

ཡོད།” ཅེེས་དྲེིས།

“གོྱིན་གོས་བརྗེ་ེསོྤེར་ཁོང་དུ་འདུག”
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“ངས་འདིར་མོ་ལེ་སྒུག་དགོས། ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ཡིད་དབང་འཕོྲག་

པ་ཞིིག་རེད་བསམ་འདུག་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ།”

“མ་ིཤོེས།”

“ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་གོ་རྒྱུ་ཞིིག་བཏོང་མ་སོང་ངམ།”

“གཏོན་ནས་བཏོང་མ་སོང་།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་འདིར་ཇེ་ིལྟར་སླེེབས་པ་ཡིན་ནམ།”

“ང་མོ་ལེ་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན།”

“མཚེན་དཀྱིིལེ་ལེ་ཨ།ེ”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར་མ་ིཆོོག་གམ།”

“བསྟན་བཤོིག”

“གང་ལྟར་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་སྣེ་ལེེན་ཡག་པོ་ཞིིག་གཏོན་ནས་བྱས་

མ་སོང་།”

“མ་འོངས་པར་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་སྣ་ེལེེན་གང་ལེེགས་བྱ་ངེས་རེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེལྟར་སེམས་སམ།”

“ངས་མོ་ལེ་གཏོམ་བཟང་ཞིིག་འཁྱོེར་ཡོད།”

“སོྐྱན་ཅེང་མེད། དེས་ན་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ངའི་སོྐར་བཤོད་སོང་

ངམ།”

“མདང་དགོང་ངམ་། ཡང་ན་ད་ནངས་ནམ་སྨོད་དུ་ཁོྱོད་གོྲགས་

པོའ་ིམཉིམ་དུ་ལོེག་པའ་ིརྗེེས་སུ་བཤོད་སོང་། གོྲགས་པོ་ཟེར་ན་ཁོོ་པ་

གང་འདྲེ་འདུག་གམ། ཁོྱོད་ཀྱིི་གོྲགས་པོ། ཁོོ་པའི་མིང་ལེ་གྷི་སི་ཋིོན་

ཨར་ཟེར་པ་མིན་ནམ།”
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ངས་“རེད།” ཅེེས་མདང་དགོང་གྷི་སི་ཋོིན་གྱིིས་ང་ལེ་ངོམ་སོ་

བརྒྱབ། ད་ལྟ་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཁོོ་པའ་ིམིང་ཡང་གསལེ་པོ་ཞིིག་མ་ིདྲེན་

པ་ད་ེལེ་བལྟས་ནས་ང་ལེ་རང་དབང་མེད་པར་ཁོོང་དགོད་ཤོོར།

“ཁོོ་པ་མི་བཟང་ཞིིག་རེད། ཕོ་གསར་དེ། ཁོོ་པས་བྱ་བ་ཅེི་ཞིིག་

སྒྲུབ་ཀྱིིན་ཡོད།”

“ཁོོ་ལེ་ལེོ་ལྟར་ཧྥ་སོྒོར་ཉིིས་ཁྲ་ིལྔ་སོྟང་ག་ིཡོང་འབབ་ཡོད།”

“འོ། ངོ་མ་རེད་དམ། ད་སྟེ་ང་ཚེོས་ཁོྱོད་བསྐྱར་དུ་གླེེང་ན་མར་

གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྐོར་དྲེིས་སོང་། ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་སུ་ཡིན་མིན་

དང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེི་ཞིིག་བསྒྲུབས་མོྱོང་མིན། སོྔོན་ཆོད་ཁོྱོད་ལེ་ཟུར་མོ་

སུ་སུ་ཡོད་མེད། མདོར་ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལེོ་ཚེད་ཀྱི་ིམ་ིཞིིག་ལེ་ཆོ་རྒྱུས་ལེོན་

དགོས་པ་ཆོ་ཚེང་དྲེིས་སོང་། ངས་ཅེི་ཞིིག་ཤོེས་པ་ཐམས་ཅེད་མོ་ལེ་

བཤོད་ཡོད། ཁོྱོད་ཕོ་གསར་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པ་ཞིིག་འདུག་ཅེེས་

བཤོད་ཡོད། ཁོྱོད་ལེ་ཕོ་སོྒོ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།”

“བཀའ་དྲེིན་ཆོེ། འོ་ན་ཁོ་སང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཁོྱོད་ལེ་བྱ་བ་ཅེི་

ཞིིག་བཅོེལེ་མིན་ང་ལེ་ཤོོད་དང་།”

“མདང་དགོང་ཅེང་མེད། སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་ཁྱོིམ་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཕུད་

ཐབས་ཁོོ་ན་རེད། དེ་རིང་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བྱ་བ་ཞིིག་བཅོེལེ་སོང་།  དོ་

དགོང་ང་ལེ་ལེས་ཀ་དེའ་ིགྲུབ་འབྲེས་བཤོད་རྒྱུ་ཡོད།”

སྐབས་དེར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གོྱིན་གོས་བརྗེེ་སོྤེར་ཁོང་ནས་ཕྱིི་ལེ་

ཐོན། ཁོོ་མོའ་ིམགོ་ལེ་མི་སེམས་འཁྲུལེ་དུ་འཇུག་པའི་ཉིལེ་ཞྭ་ཞིིག་

གོྱིན། ཉིལེ་ཞྭ་དེ་སྦེེག་སྦེེག་དང་དར་ཚེོན་སེར་པོས་ཡོངས་སུ་བརྒྱན། 



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

178

འདི་ལེ་དབྱིབས་ཀྱིི་ཆོ་ནས་ཉིལེ་ཞྭ་བག་ལེེབ་རློངས་བཙོས་མེ་ཏོོག་

མ་ཟེར།

ཁོོ་མོས་ངའ་ིཡིད་ཀྱི་ིབརྟན་པ་ཡོངས་སུ་འཕོྲག

མར་གྷིར་རི་ཋིི་རྐོང་རྗེེན་མར་ཟ་འོག་གི་བསིལེ་ལྷམ་ཞིིག་གོན་

ནས་ལེག་པའ་ིསེན་མོར་རྩིས་བྱུགས། ཁོོ་མོས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིམཐོང་བ་

དང་“ཡ། ཁོྱོད་གུང་དཔོན་ལེ་ཐུག་སོང་ངམ།”

“ལོེས་ཐུག”

“ཁོོ་པས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་ཟེར་གྱིིན་འདུག”

“ཁོོ་པས་ང་ལེ་ད་ེསྤྲོད་སོང་།”

“ཅེ་ིཙམ་སྤྲོད་སོང་།”

“དྲུག་སོྟང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེའཁྱོེར་ཡོད་དམ།”

“ཡོད།”

“ཁོོ་སུན་སྣང་སྐྱེས་པ་འདྲེ་བོ་འདུག་གམ།”

“མ་ིའདུག”

“སྙིང་རྗེ་ེཡ། ཁོོ།”

“སྙིང་རྗེེ་ཡ། ཁོོ་”ཞིེས་བརོྗེད་པའི་སྐད་གདངས་དེའི་གོ་དོན་ལེ་

ནམ་ཡང་འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་དཀའ། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་

ལོེར་དྲུག་པོ་ཚུར་བླངས།

ཁོོ་མོས་“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཕུ་རུ་ཌེན་ས།ི ད་ལྟ་ཉིག་ཕྲ་བའ་ིདུས་ཚེོད་

རེད། ཁོྱོད་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་ཅུང་ཙམ་དགོས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས།
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“ངའི་གཅེེས་ཕྲུག་མ། ཉིི་མ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཚེེས་བཅོེ་ལྔ་རེད། 

གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་སུམ་བརྒྱ་བཞིི་བརྒྱ་ཞིིག་བསྐྱི་ཐུབ་

ན་བཀའ་དྲེིན་ཆོ།ེ”

“སང་ཞོིགས་ལེེན་དུ་ཤོོག དོ་དགོང་སོྟང་ལོེར་སིལེ་མར་བརྗེེ་རྒྱུ་

འཕྱི་ིདྲེགས་པ་རེད།”

“མ་བརྗེེད་པ་བོྱས།”

“སེམས་ཁྲལེ་མི་དགོས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་དགོང་ཟས་

ཟ་འམ།”

“མིན། ཤོ་རལེ་ཁྱོིམ་དུ་ང་ལེ་སྒུག་ཡོད།”

“ཁོྱོད་ད་དུང་ཡང་ཁོོ་ལེ་དགའ་ནས་སོྨྱོ་གྲབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།”

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིསྙིང་ཉི་ེམ། ང་ཁོོ་ལེ་དགའ་ནས་སོྨྱོ་གྲབས་འདུག 

སང་ཉིིན་བར་དུ་བད་ེབར་བཞུགས། ཨར་མོནད་། བད་ེབར་བཞུགས།”

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་ལེོག

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་འཐེན་སྒོམ་ཞིིག་ཁོ་ཕྱིེ་ནས་སོྟང་ལོེར་དེ་དག་

དེའ་ིནང་དུ་བསྡུས།

ཁོོ་མོ་ཉིལེ་སར་སོང་སྟེ་འཛུམ་ཞིིག་ཕྱུང་ནས་“ང་ཉིལེ་ནས་

འདུག་ཆོོག་པ་ཞུ།” ཟེར།

“ཁོྱོད་ཉིལེ་ཆོོག་པར་མ་ཟད།  ངས་ཁོྱོད་ཉོིལེ་ཞིིག་ཅེེས་ཞུ་བ་

འཐེན་གྱི་ིཡོད།”

ཁོོ་མོས་ཉིལེ་ཆོས་བཤུས་ནས་མལེ་དུ་འཛུལེ།
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མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་“ཡ། ད་ཁོྱོད་འདིར་ཡོང་ནས་ངའ་ིའཁྲིས་

ལེ་སོྡེད། ངེད་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོ་བརྡོ་ཅུང་ཟད་བྱ།” ཟེར།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་བཤོད་པ་བདེན།  ཁོོ་མོས་གཏོམ་བཟང་ཞིིག་

འཁྱོེར་ཡོང་བ་དེས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདགའ་རུ་བཅུག་སོང་།

ཁོོ་མོས་ངའི་ལེག་པ་འཇུས་ཏོེ། “ད་ཅེི་ངས་ཁོྱོད་ལེ་རྣམ་འགྱུར་

ངན་པ་བསྟན་ཤོོར་པར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དག་པ་སྟེར་རམ།” ཟེར།

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་དག་པ་འད་ིལེས་མང་བ་སྟེར་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིག་ཡོད།”

“ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་བ་ཡིན་ནམ།”

“ང་རྦད་ད་ེདགའ་ནས་སོྨྱོ་གྲབས་འདུག”

“ངའ་ིགཤོིས་ཀ་ངན་ཡང་དགའམ།”

“སོྐྱན་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་ཀྱིང་དགའ།”

“མནའ་སོྐྱལེ་དང་།”

ངས་སྐད་ངག་འཇེམ་པོས་“ལེགས་སོ།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།

ན་ནིན་གྱིིས་སྡེེར་གཞོིང་ཞིིག་གི་ནང་དུ་བྱ་ཤོ་གྲང་མོ་དང་རྒུན་

ཆོང་དམར་པོ་ཤོེལེ་དམ་གང་། སེའུ་དང་སྡེེར་མ་ཁོ་གཅེོད་བརྒྱབ་ཡོད་

པ་གཉིིས་བསྐྱལེ་སོང་།

ན་ནིན་གྱིིས་“རྒུན་ཆོང་དམར་པོ་ད་ེཁོྱོད་ལེ་ཕན་ཐོགས་ཆོ་ེབས་

ངས་ལེིམ་འབྲེས་ཀྱི་ིསྐྱུར་ཁུ་བསྲིེས་པའ་ིཨ་རག་བསྡེེབས་མེད། ད་ེམ་

རེད་དམ་སྐུ་ཞིབས།” ཞིེས་ང་ལེ་དྲེིས།

ངས་“ལོེས་བདེན།” ཟེར་ཞོིར་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ལེིམ་འབྲེས་ཀྱིི་

སྐྱུར་ཁུ་བསྲིེས་པའི་ཨ་རག་ཁྱོེར་ཤོོག་ཟེར་པའི་ཚེིག་འབྲུ་མཐའ་མ་
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དེ་སེམས་ལེ་དྲེན། ངའི་མིག་ཟུང་གིས་དུངས་སེམས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་མར་

གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིགདོང་ལེ་ཅེེར།

ཁོོ་མོས་“ད་ཡག་པོ་བྱུང་། དེ་ཚེོ་ཕ་གིའི་ཅོེག་ཙེ་ཆུང་ཆུང་དེའི་

ཐོག་ཏུ་ཞོིག ཅོེག་ཙ་ེད་ེཚུར་མལེ་ཁྲིའ་ིའགྲམ་དུ་འཁྱོེར་ཤོོག ང་ཚེོས་

རང་གིས་རང་ལེ་དགོང་ཟས་ལེེན་ཆོོག  ཁོྱོད་དགོང་མ་གསུམ་ལེ་

བསྟུད་མར་གཉིིད་ཐེབས་ཆོག་སོང་། ད་ཁོྱོད་ཉིལེ་དུ་འགྲོ་དགོས་རྒྱུ་

རེད། ཉིལེ་དུ་སོང་། ང་ལེ་ཅེང་མ་ིདགོས།”

“ངས་སོྒོ་ལྕགས་རྒྱག་གམ།”

“ཡ། སོྒོ་ལྕགས་བརྒྱབ་ན་དགའ། ད་དུང་དེའ་ིཁོར་སང་ཉིིན་གུང་

ཚེགིས་བར་དུ་མ་ིསུ་གཅེགི་ཀྱིང་ཁྱོམི་དུ་མ་གཏོོང་།” ཞིསེ་མངགས་སོ། །
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 ལའེུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

༄༅།། ཞོིགས་པའི་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་པར་ཤོར་པའི་ཐོ་རེངས་ཀྱིི་སྐྱ་མདའ་

སྒོེའུ་ཁུང་གི་ཤོེལེ་ཡོལེ་གསེང་ནས་ཁྱོིམ་ལེ་ཕོག མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་

ལེ་“དགོངས་པ་མ་འཚེོམ། ད་ངས་ཁོྱོད་ལོེག་རྒྱུགས་ཟེར་དགོས་བྱུང་

སོང་། གུང་དཔོན་ཞོིགས་ལྟར་ཡོང་ག་ིཡོད། ཁོོ་པ་ཡོང་དུས་ང་གཉིིད་

ཁུག་འདུག་ཅེེས་བཤོད་ན་ང་གཉིིད་མ་སད་བར་དུ་སྒུག་ནས་འདུག་

ག་ིརེད།” ཅེེས་བཤོད།

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམགོ་བོ་ལེག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་བཟུང་བ་དང་

སྐྲ་རྣམས་ལུས་ལེ་འབྱར་འདུག ངས་ཁོོ་མོར་མཐའ་མའ་ིའོ་ཞིིག་བྱས་

ནས་“ང་ཁོྱོད་ལེ་བསྐྱར་དུ་ནམ་ཐུག” ཅེེས་དྲེིས།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཉོིན་ཨ། མ་ེཐབ་སྒོང་དེར་ལྡ་ེམིག་སེར་པོ་ཞིིག་ཡོད་

པ་ད་ེལོེངས། ཕ་གའ་ིསོྒོ་ད་ེཕྱི་ེནས་ལྡ་ེམིག་རང་སོར་ཞོིག ད་ེནས་ཁོྱོད་

སོང་ཞིིག ཕྱི་ིདྲེོར་ཁོྱོད་ལེ་ངའ་ིབཀོད་འདོམས་འཁོོད་པའ་ིའཕྲིན་ཡིག་
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ཅེིག་འབོྱར་ཡོང་། ད་ེལེ་དོགས་འདྲེ་ིཙམ་ཡང་མེད་པའ་ིཐོག་ནས་ལེག་

བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་པ་ལྟར་རེད།” ཟེར།

“ལོེས་ཤོེས། ད་སྟ་ེང་ཁོྱོད་ལེ་འདྲེ་ིརྒྱུ་ཞིིག་འདུག་པས་དྲེིས་ན་ཆོོག་

གམ།”

“ད་ེཅེ་ིཞིིག་ཡིན།”

“ལྡ་ེམིག་འད་ིང་ལེ་ཉིར་འཛིིན་བྱེད་དུ་ཆུགས་དང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ལྟ་ང་ལེ་ར་ེབ་བཏོོན་པའ་ིདོན་ད་ེངས་མ་ིགཞིན་སུ་

ལེའང་བྱས་མོྱོང་མེད།”

“འོ་ན་ང་ལེ་ད་ེབོྱས་དང་། ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བ་ད་ེམ་ིགཞིན་པའ་ི

དགའ་སྟངས་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་གཏོན་ནས་མིན། ངས་ཁོྱོད་ལེ་མནའ་སྐྱེལེ་

ཆོོག”

“ཡ། འོ་ན་བཟུང་སོྡེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཁོྱོད་ལེ་སོྔོན་ནས་བཤོད་

དགོས། ལྡ་ེམིག་དེར་ཁོྱོད་ལེ་སོྒོ་འབྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ན་ིངའ་ི

ལེག་པར་ཡོད།”

“ཅེ་ིཡིན་ནམ།”

“ཅེ་ིལེ་ཞི་ེན་སོྒོ་དེར་སོྒོ་ལྕགས་གཞིན་པ་ཞིིག་ཡོད།”

“བསྟན་བཤོིག་མ།”

“ངས་སོྒོ་ལྕགས་གཞིན་པ་ད་ེལེེན་དུ་འཇུག་དགོས།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་ང་ལེ་ཅུང་ཙམ་དགའ་བ་མིན་ནམ།”

“དེ་ངས་ཇེི་ལྟར་བྱུང་བ་མི་ཤོེས། ང་ཁོྱོད་ལེ་ཅུང་ཙམ་དགའ་བ་

འདྲེ།”



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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“འད་ིཇེ་ིལྟར་བྱུང་བ་ད་ེངས་མ་ིཤོེས། འོན་ཀྱིང་ཁྱོེད་ལེ་ཅུང་ཟད་

དགའ་ཡོད་པ་འདྲེ། ད་སོང་ཞིིག ང་ཐང་ཆོད་ནས་འགྱིེལེ་གྲབས་

འདུག”

ང་ཚེ་ོཡུད་ཙམ་རིང་ལེ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་ནས་བསྡེད་པའ་ིརྗེེས་སུ་

ང་ལོེག་ཡོང་བ་ཡིན།

སྲིང་ལེམ་རྣམས་སོྟང་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་གོྲང་ཁྱོེར་ཆོེན་པོ་འད་ི

གཉིིད་དུ་ཡུར། ས་ཁུལེ་འད་ིདག་ལེ་རླུང་བསིལེ་གྱི་ིདྲེ་ིབསུང་ཁྱོབ། ད་

ནས་ཆུ་ཚེོད་འགའ་ཞིིག་ག་ིརྗེེས་སུ་ས་ཁུལེ་འད་ིདག་ལེ་མ་ིཚེོགས་ཀྱི་ི

འདུ་འཛིི་ཆོ།ེ

གཉིིད་དུ་ཡུར་བའི་གོྲང་ཁྱོེར་འདི་ང་ལེ་དབང་བར་སྣང་། ངས་

ད་ལྟའི་བར་དུ་སྐྱེས་པ་གཞིན་གྱིི་བདེ་སྐྱིད་ལེ་ཡིད་སོྨོན་ཤོོར་ཡུལེ་དེ་

དག་ག་ིམིང་རྣམས་དྲེན་ཐབས་སུ་འབད། ང་ན་ིཁོོ་ཚེ་ོཀུན་ལེས་ཀྱིང་

བསོད་ནམས་ཆོེའོ་སྙམ་པ་ཞིིག་ཚེོར།

ང་ལེ་བུ་མོ་ཞིིག་ག་ིཟོལེ་མེད་ཀྱི་ིབརྩ་ེབ་ཐོབ། ང་ན་ིཁོོ་མོར་ལོྐོག་

གྱུར་གྱིི་བརྩེ་དུང་ཞིེས་པ་འདི་ཆོེས་ཐོག་མར་རྒྱུས་མངའ་ལོེན་དུ་

འཇུག་མཁོན་དུ་གྱུར་པ་ནི་རློབས་ཆོེན་གྱིི་བདེ་སྐྱིད་ཅེིག་ཡིན་པ་

བརོྗེད་ཅེི་དགོས། འདི་ནི་འཇེིག་རྟེན་གྱིི་བྱ་བ་ཆོེས་སྟབས་བདེ་བ་དེ་

ཡིན། བརྩ་ེདུང་ག་ིབཙན་འཛུལེ་ལེ་གོམས་ལོེབས་མེད་པའ་ིསེམས་པ་

ཞིིག་ག་ིབདག་པོར་གྱུར་པ་ན་ིའགོག་སྲུང་མེད་པའ་ིགོྲང་ཁྱོེར་ཞིིག་ལེ་

དཔུང་འཇུག་བྱས་པ་དང་མཚུངས། ཤོེས་ཡོན་དང་ལེས་འགན། ཁྱོིམ་

ཚེང་ག་ིའཚེ་ོབ་བཅེས་ན་ིསོྟབས་ཤུགས་ཆོ་ེབའ་ིཀུན་སྤྱིོད་ཀྱི་ིམེལེ་ཚེ་ེ
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བ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱིང་བཅུ་དྲུག་ལེང་ཚེ་ོདར་བབ་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཞིིག་གིས་

རང་ཉིིད་དགའ་སའ་ིསྐྱེས་པ་ཞིིག་ག་ིངག་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིབརྩ་ེདུང་

ཐོས་པའི་ཉིམས་མོྱོང་ཐོག་མ་དེ་ཀུན་སྤྱིོད་ཀྱིི་མེལེ་ཚེ་ེབ་དག་གིས་མི་

ཁོོགས། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་གིས་ཁོོ་མོའ་ིལུས་སེམས་གསོ། དེའི་

རྒྱུ་མཚེན་ན་ིབརྩ་ེདུང་ལེ་ལྷད་མེད་དོ།།

བུ་མོ་ན་གཞོིན་མ་ད་ེཅེ་ིཙམ་གྱིིས་བཟང་སོྤྱིད་ལེ་ཡིད་ཆོེས་ན་ད་ེ

ཙམ་གྱིིས་ཁོོ་མོས་དགའ་རོགས་ལེ་མགོ་མི་སྒུར་ཀྱིང་བརྩེ་དུང་ལེ་བོླ་

གཏོོད་བཅོེལེ་རྒྱུ་ལེས་སླེ། ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་མོའ་ིཡིད་ཆོེས་ཀྱི་ིབདག་ཉིིད་

དེས་མོ་རང་ན་ིདབང་མེད་ཅེིག་ཏུ་བསྒྱུར། སྐྱེས་པ་ལོེ་ན་ཉི་ིཤུ་རྩ་ལྔར་

སོན་པ་སུ་ཞིིག་གིས་ཀྱིང་རང་ལེ་དུས་ནམ་ཞིིག་ལེ་དགོས་མཁོོ་བྱུང་ན་

ཁོོ་མོ་ཚུར་དགའ་རུ་འཇུག་ཐུབ་པའ་ིརྒྱལེ་ཁོ་འད་ིའཐོབ་སྲིིད་པ་ཡིན། 

བུ་མོ་ན་གཞོིན་ཚེོར་མེལེ་ཚེ་ེབཙུགས་པ་དང་ལྕགས་དྲྭས་བསོྐར་ནས་

འགོག་མ་ིཐུབ་པ་ད་ེལེ་བལྟས་ན་ཆོོས་ཉིིད་ཀྱི་ིབདེན་པ་རོྟགས། བཙུན་

དགོན་ལེ་མ་ིསེམས་འགོག་པའ་ིལྕགས་ར་ིམཐོན་པོ་མེད་པ་དང་ཨ་མ་

ཚེོར་མི་སེམས་འགོག་པའི་སོྒོ་ལྕགས་མཁྲེགས་པོ་མེད། ཆོོས་ལུགས་

ལེའང་ལྕགས་དྲྭའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་བུ་མོ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་

ད་ེདག་ག་ིསེམས་པ་སོྡེམ་པའ་ིནུས་པ་མེད། མ་ིཚེོས་ལྕགས་དྲྭའ་ིནང་

དུ་མེ་ཏོོག་གཏོོར་པའི་ངལེ་བ་མི་བསྟེན།  ཁོོ་ཚེོ་ལོྐོག་གྱུར་ཏུ་སོང་

བའ་ིའཇེིག་རྟེན་འདིར་ཅེ་ིཙམ་ཡིད་སོྨོན་འཆོོར་གྱི་ིམེད་དམ། ཁོོ་ཚེོས་

འཇེིག་རྟེན་འད་ིཅེ་ིའདྲེའ་ིསོྟང་པ་རེད་མ་ིསེམས་སམ། ཁོོ་ཚེོས་ལྕགས་

དྲྭའ་ིགསེང་ནས་རང་ཉིིད་ལོྐོག་གྱུར་ཏུ་སོང་བའ་ིའཇེིག་རྟེན་གྱི་ིགསང་
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བ་དེར་ཆོེས་ཐོག་མར་ཅེ་ིཙམ་ཉིན་འདོད་མེད་དམ། ཁོོ་ཚེ་ོལོྐོག་གྱུར་

གྱི་ིའཇེིག་རྟེན་དེའ་ིཡོལེ་བའ་ིགྲུ་ཟུར་ཡར་འགྱིོགས་པའ་ིལེག་པ་དེར་

འོ་ཞིིག་བྱ་འདོད་ཅེ་ིཙམ་མེད་དམ།

འཕོྱིན་མ་ཞིིག་གི་བརྩེ་དུང་ངོ་མ་འཐོབ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅེང་འཐོབ་

དཀའ་བའི་རྒྱལེ་ཁོ་ཞིིག་ཡིན། ཁོོ་ཚེོར་མཚེོན་ན་ལུས་པོས་བླ་སོྲིག་

བཅོེམ། ཚེོར་བས་དྲེན་ཤོེས་བསྲིེགས། ལེང་ཤོོར་གྱིི་འཚེོ་བས་ཤོེས་པ་

རོྡོ་ལྟར་བསྒྱུར། མི་ཚེོས་སྙན་འཇེེབས་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་རྣམས་ཁོོ་

ཚེོས་ཡུན་རིང་ཐོས། ང་ཚེོས་འཕོྱིན་མ་ཚེོར་སོྤྱིད་པའི་ཐབས་ཇུས་དེ་

དག་ལེ་ཁོོ་ཚེོ་བྱང་གོམས་སུ་སོང་ཡོད། ཁོོ་ཚེོས་དོན་དུ་གཉིེར་བའི་

བརྩ་ེདུང་ཡང་བཙོངས། ཁོོ་ཚེོའ་ིབརྩ་ེདུང་ན་ིཚེོང་ལེས་དང་འདྲེ་བས་

ཡིད་རོྟན་བྲེལེ། གསར་མོ་ཚེོས་ཨ་མ་དང་བཙུན་མའི་ཆོོས་ཁྲིམས་

བསྲུངས་ཀྱིང་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་སྲིིད། འཕོྱིན་མ་ཚེོས་ཁོོག་རྩིས་བརྒྱབ་

ནས་རང་ཉིིད་གཡོ་འོག་ཏུ་མ་ིཚུད་པར་སྲུང་ཐུབ། ཁོོ་ཚེོས་ཁོ་ེམེད་པའ་ི

མཛིའ་བརྩེ་ལེ་འདང་རྒྱག་མེད་པའི་བརྩེ་དུང་ཞིེས་ཐ་སྙད་གསར་

པ་ཞིིག་སྦྱིར། འཕོྱིན་མ་ད་ེདག་གིས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྣང་བ་གཡེང་

བའམ། ཡང་ན་རང་སེམས་གསོ་དགོས་ཞིེས་ཁོག་དཀྲིས་ནས་བརྩེ་

དུང་འདིར་དགའ་མགུས་རོལེ། འདི་ནི་དངུལེ་སོྒོར་བུན་གཏོོང་བ་

ཚེོས་དབུལེ་ཞིིང་ཕོངས་པ་དང་ལེམ་ཟུར་དུ་བཀྲེས་ལོྟགས་མོྱོང་བའི་

སྐྱེ་བོ་སོྟང་ཕྲག་མང་པོར་སྐྱེད་ཀ་དང་བྱུང་འཛིིན་མ་བླངས་པར་

ཧྥ་སོྒོར་ཉིི་ཤུ་ཡས་མས་རེ་བསྐྱིས་ནས་དངུལེ་སོྒོར་སྐྱིན་པ་ལོེན་རྒྱུའི་

ཡིད་ཆོེས་བྱས་པ་འདྲེ།
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དཀོན་མཆོོག་གིས་འཕོྱིན་མ་ཞིིག་ལེ་བརྩེ་དུང་གནང་ན་དེ་ལེ་

ཐོག་མར་སོྲིག་ཆོད་ཀྱིི་ཉིེས་ཡངས་ཐོབ་པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་མོད། ཡིན་

ནའང་དུས་སྐབས་ཕལེ་ཆོེ་བར་འཕོྱིན་མ་དེར་བརྩེ་དུང་གི་རྒྱུན་མི་

རྟག་པས་ཉིེས་ཆོད་ལྟ་བུ་ཞིིག་ལེ་འགྱུར། ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་སྙིང་ཁོོང་རུས་

པའ་ིགཏོིང་ནས་བཤོགས་སོྡེམ་མ་བྱས་པར་དག་པ་མ་ིཐོབ། འཕོྱིན་མ་

སུ་ཞིིག་ཡིན་རུང་སོྔོན་བསགས་བྱས་ཉིེས་ལེ་འགྱིོད་བཤོགས་བྱ་རྒྱུ་

ཡོད། ཁོོ་ཚེོར་གོླེ་བུར་དུ་བཅོེས་མིན་གྱི་ིབརྩ་ེདུང་ཟབ་མོ་ཞིིག་ཐོབ་ན་

བརྩེ་དུང་དེ་འདྲེ་ནི་བོླའ་ིཟུར་དུའང་འཁོོར་མོྱོང་མེད། བརྩེ་དུང་

དེར་ངོས་ལེེན་བྱས་ན་ཁོོ་མོ་དགའ་སའི་སྐྱེས་པ་དེའི་དབང་འོག་ཏུ་

ཡོངས་སུ་མི་ཚུད་དམ། སྐྱེས་པ་དེས་མོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་དངུལེ་སོྒོར་གྱིི་

དོན་དུ་ཐམས་ཅེད་བསྒྲུབས་པ་དེ་ལེས་ལྷག་ཅེིག་བརྩེ་དུང་གི་ཆོེད་

དུ་མ་ིབསྒྲུབ།” ཅེེས་ཞི་ེལེ་ཕོག་པ་ཞིིག་བཤོད་ཆོོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད་

སྙམ་ནས་ང་རྒྱལེ་ཅེ་ིཙམ་མ་ིསྐྱེའམ།

དེས་ན་འཕོྱིན་མ་ཚེོས་རང་ག་ིབརྩ་ེདུང་ངོ་མ་ཡིན་ཞིེས་སྒྲུབ་བྱེད་

ཇེ་ིལྟར་འགོད་དགོས་པ་མ་ིཤོེས། སྒྲུང་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་

ཞིིག་གིས་“སོྐྱབ་རོགས་མཛིོད།” ཅེེས་སྐད་བརྒྱབ་སྟེ་ཞིིང་པ་ཚེོར་

མགོ་སོྐར་གཏོོང་ཐུབ་པར་དགའ་སྣང་ཐོབ། ཉིིན་ཞིིག་བྱིས་པ་དེའི་

སྟེང་དུ་དངོས་སུ་དོམ་ཞིིག་བརྒྱུགས་ཡོང་བ་དང་བྱིས་པ་དེས་ང་སོྐྱབ་

རོགས་མཛིོད་ཅེེས་སྐད་འབོད་ཇེ་ིལྟར་བྱས་ཀྱིང་ཞིིང་པ་ཚེོས་བྱིས་པ་

དེས་སླེར་ཡང་མགོ་སོྐར་གཏོོང་གིན་འདུག་སྙམ་སྟ་ེམ་བསྐྱབས། དཔ་ེ

འདི་བཞིིན་བུད་མེད་ལེས་ངན་མ་དེ་དག་གི་ལྷད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་
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ཡང་དེ་བཞིིན་ཡིན། ཁོོ་ཚེོས་རྫུན་གཏོམ་བཤོད་རྒྱུ་མང་དྲེགས་པས་

མ་ིརྣམས་ཡིད་མ་ིཆོེས། བུད་མེད་ད་ེདག་གནོང་འགོྱིད་ཀྱི་ིཀོློང་དུ་ཚུད་

པས་རང་ག་ིབརྩ་ེདུང་འཇོེམས།

འད་ིན་ིརློབས་ཆོེན་གྱི་ིབུད་མེད་ཁོག་ཅེིག་གིས་རང་ཉིིད་ཡོངས་

སུ་བོླས་བཏོང་སྟེ་བརྩེ་དུང་གི་ཆོེད་དུ་ཡོད་ཚེད་བསོྔོས་པའི་དཔེ་

མཚེོན་སེམས་འགུལེ་ཐེབས་པ་འགའ་ཡིན།

གལེ་སྲིིད་སྐྱེས་པ་ཞིིག་གིས་མ་ིསེམས་འགུལེ་བའ་ིབཤོགས་སོྡེམ་

བྱེད་མཁོན་ཞིིག་ལེ་སོྔོན་མའ་ིབྱས་ཉིེས་མ་ིསོྔོག་པར་བཅོེས་མིན་གྱིིས་

དགའ་ཐུབ་པ་དང་། ཁོོ་པས་བརྩེ་དུང་ལེ་བསྟུན་ནས་རང་ལེ་ཚུར་

དགའ་བ་བཞིིན་ཕར་ལེའང་དགའ་ཐུབ་ན་མ་ིདེས་འཇེིག་རྟེན་འདིའ་ི

ཞིེན་ཆོགས་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལེ་མཆོིས་སོ་ཅེོག་ཐལེ་བའི་རྡུལེ་དུ་བརློག་ནུས། 

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁོོ་པའི་བརྩེ་དུང་གི་སོྒོ་མོ་མི་གཞིན་ལེ་གཏོན་ནས་

མ་ིའབྱེད།

ང་ཁྱོིམ་ལེ་ལོེག་པའི་ཞོིགས་པ་དེར་ངའི་སེམས་ལེ་འཆོར་སོྒོ་དེ་

དག་ཤོར་མ་སོང་། ད་ེདུས་འཆོར་སོྒོ་འད་ིདག་ན་ིང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་འབྱུང་

རྒྱུ་ཡིན་པའ་ིསོྔོན་དཔག་ཙམ་ཡིན། ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཧ་ཅེང་དགའ་

ཡང་སྐབས་དེར་ངས་མཇུག་འབྲེས་འདི་དག་ལེ་མནོ་བསམ་བཏོང་

མེད། དེ་རིང་ངས་མཇུག་འབྲེས་དེ་དག་ལེ་བསམ་བོླ་བཏོང་ཡང་བྱ་

བ་ཐམས་ཅེད་བཅོེས་ཐབས་མེད་པར་ཚེར་སོང་། འདི་ནི་བྱ་བ་གང་

ཞིིག་རང་བཞིིན་གྱིིས་བྱུང་བའ་ིམཇུག་འབྲེས་ཡིན།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

189

ད་སྟེ་ང་ཚེོས་ཉིིན་དང་པོའ་ིགབ་མཐུན་སོྐར་གླེེང་། ང་སོྤྲོ་བས་

བརྟས་ཏོ་ེརང་ཁྱོིམ་ལེ་ལོེག ང་དང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིབར་དུ་བཅེད་རྒྱ་

ཞིིག་ཡོད་པ་མེད་པར་གྱུར་པའ་ིསྣང་བ་ཞིིག་ཤོར། ང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི

ཐོབ་པ་དང་ཁོོ་མོའ་ིསེམས་ཀྱི་ིགྲུ་ཟུར་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ངས་བཟུང་ཡོད། 

ངའི་གོླེ་ཁུག་ནང་དུ་ཁོོ་མོའ་ིམལེ་ཁོང་དུ་བསོྐྱད་པའི་ལྡེ་མིག་ཅེིག་

ཡོད། ང་ལེ་ལྡེ་མིག་དེས་སོྒོ་འབྱེད་ཆོོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་བཅེས་

ལེ་བསམ་བོླ་བཏོང་ན་ང་ནི་མི་ཚེེ་ལེ་ཡིད་ཚེིམས། ང་ནི་སོ་སོ་རང་

ལེ་སོྤེབས་པ་བསྐྱེད་པ་དང་དཀོན་མཆོོག་ལེ་ལྷག་པར་དད། དཀོན་

མཆོོག་གིས་ང་ལེ་འད་ིདག་འཐོབ་ཏུ་བཅུག་པ་རེད་སྙམ།

ཉིི་མ་གཅེིག་ཕོ་གསར་ཞིིག་སྲིང་ལེམ་བརྒྱུད་ནས་སོང་། ཁོོ་པ་

བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ། ཁོོ་པས་མོ་ལེ་བལྟ་ཙམ་བྱས་

ནས་ཁོ་ཕྱིིར་འཁོོར་ཏོ་ེའགོྲ་ལེམ་དུ་བཞུད། ཁོོ་པས་བུད་མེད་ད་ེངོ་མ་ི

ཤོེས་ཀྱིང་མོ་ལེ་དགའ་སོྐྱ་གཉིིས་ཀ་ཡོད། ཁོོ་མོའ་ིབརྩེ་དུང་ལེ་ཁོོ་པ་

འབྲེེལེ་བ་སྤུ་ཙམ་མེད། ཁོོ་ལེ་མཚེོན་ན་བུ་མོ་དེའ་ིཆོེད་དུ་འཚེ་ོགནས་

བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་ཞིིག་མིན། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་པས་བུད་མེད་དེར་སྐད་ཆོ་

བཤོད་ན་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་འཕྱི་སོྨོད་བྱས་པ་ལྟར་མོས་ཀྱིང་ཁོོ་

ལེ་འཕྱི་སྲིིད། ད་ེནས་ཁོོ་ཚེོས་རང་ག་ིལེས་སུ་བཀོད་པའ་ིམདུན་ལེམ་

འགྲིམས་ནས་བདུན་ཕྲག་དང་ཟླ་བ། ལོེ་འགོར་ཀྱིང་ལེས་དབང་གིས་

ཁོོ་ཚེོ་གླེོ་བུར་དུ་སླེར་ཡང་ལྷན་དུ་བསྡུས། བུད་མེད་དེ་སྐྱེས་པ་དེའི་

ཟུར་མོར་གྱུར། མོ་ནི་ཁོོ་ལེ་ཤོིན་ཏུ་དགའ། འདི་ནི་ཇེི་ལྟར་བྱུང་བ་

དང་ཅེིའི་ཕྱིིར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། སོྔོན་ཆོད་ཁོོ་ཚེོར་ནང་ཚེགས་ཀྱིི་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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འབྲེེལེ་བ་ཅེི་ཡང་མེད་ཀྱིང་ད་ལྟ་མི་ཐ་དད་གཉིིས་ཀྱིི་འཚེོ་བ་ངོ་བོ་

གཅེིག་ཏུ་འདྲེེས། ཁོོ་ཚེོས་རང་ལེ་ཆོེས་ནང་ཚེགས་དང་ཡུན་བརྟན་

གྱིི་འབྲེེལེ་བ་ཞིིག་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་མོྱོང་། ད་སྔོ་དགའ་

རོགས་དེ་དག་ལེ་ཕན་ཚུན་ལྟ་ཚུལེ་ཐ་དད་ཡོད་པའི་བག་ཆོགས་

རྣམས་དོང་ནས་སྤྲུགས། འདི་ནི་ཧ་ཅེང་གི་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཡིན་པ་

ང་ཚེོས་ངོས་ལེེན་བྱ་དགོས།

ང་ལེ་མཚེོན་ན་དགོང་མོ་དེའི་ཡར་སོྔོན་དུ་རང་ཉིིད་ཇེི་ལྟར་

འཚེོ་གནས་བྱས་པ་མི་དྲེན། ངའི་ཡོད་ཚེད་ཐམས་ཅེད་སྔོ་དགོང་གི་

ཁོ་བརྡོ་ཐེངས་དང་པོའ་ིདགའ་ཚེོར་ལེས་བྱུང་བའི་ཕྱིིར་དྲེན་གྱིིས་

བརྟས། གང་ལྟར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིན་ིའགྲན་ཟླ་མེད་པའ་ིསྐྱ་ེབོ་བསླུ་བྲེིད་

བྱེད་མཁོན་མཁོས་པ་ཞིིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཁོོ་མོ་གོླེ་བུར་དུ་ཆོགས་

སྲིེད་དྲེག་པོ་ལེངས་ནས་མཆུ་སོྦྱིར་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་པ་དེས་ང་

ཡོངས་སུ་བཀུག་པ་ཡིན་ནམ། ད་ེན་ིཕལེ་ཆོེར་ཡིན་མ་ིསྲིིད། གོླེ་བུར་

གྱི་ིཆོགས་སྲིེད་ན་ིསྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཡལེ་བར་འགྱུར།

ངས་དེ་ལེ་ཅེི་ཙམ་མནོ་བསམ་བཏོང་ན་དེ་ཙམ་གྱིིས་ང་ལེ་མར་

གྷིར་རི་ཋིིས་བརྩེ་དུང་ངོ་མ་ཞིིག་མ་མོྱོང་ན་ཁོོ་མོས་ཟོག་རྫུན་གྱིི་བརྩེ་

དུང་ཞིིག་སོྟན་དགོས་དོན་མེད་པའ་ིངེས་ཤོེས་རྙིེད། ད་དུང་བུད་མེད་

ལེ་བརྩེ་བ་འབྱུང་སྟངས་གཉིིས་ཡོད། གཅེིག་ནི་གཟུགས་ལེ་ཆོགས་

པ་དང་ཅེིག་ཤོོས་ནི་སེམས་ལེ་ཆོགས། བརྩེ་བ་འབྱུང་སྟངས་གཅེིག་

ལེ་བརྟེན་ནས་གཞིན་ད་ེའབྱུང་ཐུབ་ཅེེས་ངས་རང་གིས་རང་ལེ་བཤོད། 

བུད་མེད་ཚེོས་རྟག་ཏུ་ལུས་པོའ་ིཆོགས་གདུང་སེལེ་བར་དགའ་རོགས་
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འཚེོལེ། ཁོོ་ཚེོས་བསམ་བཞིིན་བཙལེ་བ་མིན་རུང་སྨྲ་བསམ་བརྗེོད་

མེད་དང་ལོྐོག་གྱུར་གྱིི་བརྩེ་དུང་ཞིིག་གི་བོྲེ་བ་རྙིེད། དེའི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་

ཚེོས་སེམས་ཀྱིི་བརྩེ་བ་མ་སྤྲོད་པར་འཚེོ་དཀའ། བུ་མོ་ན་གཞོིན་མ་

ཞིིག་གིས་གཉིེན་སྒྲིིག་ལེ་རེ་ལོྟས་གང་ཡང་འཆོང་མེད་ཀྱིང་བརྩེ་

འདང་ལྷད་མེད་ཀྱི་ིམ་ིགཉིིས་མཉིམ་དུ་འདུས་ན་གོླེ་བུར་དུ་གཟུགས་

ལེ་ཆོགས་པའ་ིབརྩ་ེབ་རྙིེད། གཟུགས་ལེ་ཆོགས་པའ་ིངར་ཤུགས་ཀྱིིས་

དྲེི་མ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་ཟབ་མོ་ཞིིག་གི་རང་མདངས་ངོ་

འཕོྲད།

ངས་བསམ་བོླ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་གཏོོང་ཞོིར་དུ་གཉིིད་ལེ་ཡུར། ང་ལེ་

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་བསྐུར་པའི་ཡིག་ཆུང་ཞིིག་འཁྱོེར་ཡོང་ནས་གཉིིད་

དཀོྲགས། འཕྲིན་ཡིག་ལེ་ཚེིག་འབྲུ་འད་ིདག་འཁོོད།

འདི་ན་ངའི་བཀའ་རྒྱ་འཁོོད་ཡོད། དོ་དགོང་ཁོ་ཤགས་གཏོམེ་རྒྱུད་

ཁོང་དུ་ཐུག་དགོས། ལྟད་མོེའི་བར་མེཚོམེས་གསུམེ་པའི་སྐབས་སུ་ང་

སར་ཤོག མེར་གྷར་མིེང་ཅེན་གིྱིས་སིྤྲོངས།

ངས་ཡིག་ཆུང་ད་ེའཁྲིས་ཀྱི་ིའཐེན་སྒོམ་ནང་དུ་བཞིག ང་ལེ་སོྔོན་ཆོད་

ལེན་མང་བྱུང་བ་ཇེི་བཞིིན་ཡིག་ཆུང་དེའི་བརོྗེད་བྱ་རྣམས་མ་ངེས་

པར་དོགས་པ་འདྲེ་བྱུང་ན་འཕྲལེ་དུ་བལྟ་བདེ་བའི་ཆོེད་དུ་འཐེན་

སྒོམ་ད་ེརྟག་ཏུ་ལེག་སྣེར་བཞིག་ཡོད།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཕྱི་ིདྲེོར་ཐུག་ཏུ་ཤོོག་ཅེེས་ལེབ་མ་ིའདུག་པས་ང་ཁོོ་

མོར་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་མ་ཕོད། ཡིན་ནའང་ང་ལེ་ས་མ་རུབ་གོང་དུ་ཁོོ་མོར་
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ཐུག་འདོད་ཤོིན་ཏུ་ཆོ་ེབས་ང་ཤོམ་ཕ་ས་ེ ཨ་ེལེ་ིབཟེའ་ིགཞུང་ལེམ་མྱུལེ་

དུ་སོང་། སྔོ་དགོང་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གཞུང་ལེམ་ཟུར་དུ་ཤོིང་རྟ་

འཁོོར་ལེོའ་ིནང་ནས་བཤོོལེ་ཏོ་ེཕྱི་ིལེ་ཐོན་པར་རྒྱང་མིག་བལྟས།

དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚེོད་བདུན་པར་ང་ཁོ་ཤོགས་གཏོམ་རྒྱུད་ཁོང་དུ་

སོང་།

ང་སོྔོན་ཆོད་ཚེོགས་ཁོང་ནང་དུ་དེ་འདྲེའི་སྔོ་པོར་འཛུལེ་མོྱོང་

མེད།

རྐུབ་བཀྱིག་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིིན་མིས་ཁོེངས་ཀྱིང་རྐུབ་བཀྱིག་

ཅེིག་སོྟང་པར་ལུས། རྐུབ་བཀྱིག་སྟོང་པ་དེ་གར་སྟེགས་ཀྱིི་ཉིེ་འཁྲིས་

སུ་ཡོད་པའ་ིའོག་ཤོོད་དེར་འདུག

འཁྲབ་ཚེན་གསུམ་པའ་ིམགོ་དེར་ངས་ཁོང་མིག་དེའ་ིསོྒོ་ཕྱིེས་པ་

ཐོས། འདི་ནི་ངའི་མིག་གཉིིས་གཡོ་འགུལེ་མེད་པར་ཟུག་སའི་ཁོང་

མིག་དེ་ཡིན་པ་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཁོང་མིག་དེའི་ནང་ནས་མངོན་

བྱུང་།

ཁོོ་མོ་འཕྲལེ་དུ་མདུན་ཕོྱིགས་སུ་ཡོང་སྟེ་རོལེ་དབྱངས་རུ་ཁོག་

ལེ་བལྟས་པས་ང་ཡང་མཐོང་། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་དགའ་སྣང་གིས་མིག་

བརྡོ་ཞིིག་འཕངས།

དགོང་མོ་དེར་ཁོོ་མོ་ན་ིབལྟ་བས་ཆོོག་མ་ིཤོེས་པ་ཞིིག་འདུག

ཁོོ་མོར་དེ་འདྲེའི་མཚེར་སྡུག་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་དེ་ང་ཡིན་ནམ། 

མོས་ང་ལེ་ཅེ་ིཙམ་དགའ་སྣང་ཞིིག་བསྟན་ན་ངའ་ིམིག་ལེམ་དུ་ཁོོ་མོ་

དེ་མཚུངས་ཀྱིི་ཡིད་དབང་རབ་ཏུ་འཕྲོག་པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་། ཁོོ་མོ་ཅེི་
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ཙམ་མཛིེས་ན་ང་ད་ེཙམ་གྱིིས་མོ་ལེ་དགའ་རྒྱུ་རེད་སྙམ་པ་མིན་ནམ། 

ངས་དེ་ཅེི་ཡིན་ཆོ་མ་འཚེལེ། ཁོོ་མོའ་ིཀུན་སོླེང་དེ་ངས་ཚེོད་དཔག་

བྱས་པ་ལྟར་ཡིན་ན་དམིགས་ཡུལེ་དེ་གྲུབ་སོང་། ཅེི་ལེ་ཞིེ་ན་ཁོོ་མོ་

ཁོང་མིག་ནང་དུ་འཛུལེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་ཐམས་ཅེད་ཀྱིིས་གཅེིག་རྗེེས་

གཉིིས་མཐུད་དུ་སྐེ་གཅུས་ནས་མོ་ལེ་བལྟས། ཐ་ན་གར་སྟེགས་སྟེང་

གི་འཁྲབ་སོྟན་པ་ཚེོས་ཀྱིང་ལྟད་མོ་བ་ཚེོ་རང་དབང་མེད་པར་བལྟ་

དགོས་སའ་ིམ་ིད་ེསུ་ཡིན་ལེ་བལྟས་ནས་ཧད།

ང་ལེ་བུད་མེད་འདིའ་ིམལེ་ཁོང་དུ་འཛུལེ་ཐུབ་པའ་ིལྡ་ེམིག་ཡོད། 

ད་ནས་ཆུ་ཚེོད་གསུམ་བཞི་ིཞིིག་ག་ིརྗེེས་སུ་ཁོོ་མོ་ངའ་ིརེད།

མ་ིརྣམས་ཀྱིིས་གར་མཁོན་མ་དང་འཕོྱིན་མ་བསྟེན་ནས་རང་ཉིིད་

ཕུང་ལེ་སྦྱིར་པའ་ིམ་ིད་ེདག་ག་ིསོྐྱན་ལེ་བརྟགས། ཧ་ཅེང་ཡ་མཚེན་པ་

ཞིིག་ལེ་གཞིན་སོྐྱན་འཚེོལེ་མཁོན་ད་ེདག་གིས་བྱས་ཉིེས་ལྡབ་འགའ་

བསགས་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིོར་མཁོན་ཚེོས་མ་ིགསོག 

མི་ཚེོས་རང་གི་ཉིིན་རེའི་འཚེོ་བའི་ནང་དུ་དགའ་རོགས་ལེ་སེམས་

ཆོགས་ནས་སེམས་པ་གཅེིག་ཏུ་བསྒྲིིལེ་པའི་སོྟབས་ཤུགས་དེ་ཤོེས་

དགོས་ན་ཁོོ་བོ་དངོས་སུ་འཚེོ་བ་ལྟར་མི་ཚེོས་ངེས་པར་དུ་འཚེོ་བ་

དངོས་སུ་མོྱོང་དགོས། འདི་ལེ་འགྲེལེ་ཐབས་མེད། བརྩེ་དུང་གི་ཀོློང་

དུ་སྐྱེས་པ་ཚེ་ོབུད་མེད་ལེ་འད་ིལྟར་དགའ།

ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ཡོང་ནས་ཁོང་མིག་དེའི་ནང་དུ་འདུག་ས་བཟུང་། 

སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ཟེར་པའི་སྐྱེས་པ་དེ་ཁོོ་ཚེོའི་རྒྱབ་ལོེགས་སུ་བསྡེད་

སོང་།
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ངས་ཁོོ་པ་མིག་གིས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སྙིང་ཁོོང་འཁྱོག་སིབ་བེར་

སོང་།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་འདུག་སའི་ཁོང་མིག་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་ཡོད་པ་

དེས་ང་ལེ་ཚེོར་སྣང་གང་འདྲེ་ཞིིག་བསླེངས་ཡོད་མེད་ཁོོ་མོས་རོྟགས་

ཡོད་པར་གོར་མ་ཆོག  ཁོོ་མོས་སླེར་ཡང་ང་ལེ་འཛུམ་ཞིིག་ཕྱུང་

ནས་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ལེ་རྒྱབ་བསྟན་ཏོེ་ལྟད་མོ་འབའ་ཞིིག་ལེ་སྣང་

བ་གཡེང་ཡོད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན། ལྟད་མོའ་ིབར་མཚེམས་

གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ལེ་སྐད་

ཆོ་ཚེིག་རེ་ཟུང་ཞིིག་བཤོད། དེ་ནས་ཁོོ་པ་ལེངས་ནས་སོང་བ་དང་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་ཤོོག་ཅེེས་ལེག་བརྡོ་འཕངས།

ང་ཁོོ་མོའ་ིཁོང་མིག་ནང་དུ་འཛུལེ་བ་དང་མོས་ང་ལེ་“དགོང་དོྲེ་

བད་ེལེེགས།” ཞིེས་འཚེམས་འདྲེ་ིབྱས་ནས་ལེག་པ་བསྲིིངས།

ངས་ཀྱིང་“དགོང་དོྲེ་བད་ེལེེགས།” ཞིེས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདང་ཕུ་རུ་

ཌེན་ས་ིགཉིིས་ཀར་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུས་ནས་གཏོམ་ལེན་སོླེག

“དེར་བཞུགས་དང་།”

“ངས་མི་གཞིན་ཞིིག་གི་འདུག་ས་འཛིིན་རྒྱུ་རེད། སྡེེ་པ་གྷི་མིང་

ཅེན་ཕྱིིར་ཡོང་རྒྱུ་མ་རེད་དམ།”

“རེད། ངས་ཁོོ་བྱ་ིརིལེ་ཉོི་རུ་མངགས་པ་ཡིན། ང་ཚེོས་འཁྱུག་ཙམ་

རིང་ལེ་སེམས་གཏོམ་བཤོད་ནས་ཁོ་བརྡོ་བྱ་ཆོོག ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་

ལེ་ང་ཚེོས་བོླ་གཏོད་ན་ཆོོག”
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བུད་མེད་དེས་“ཡ་ཡ། གཅེེས་ཕྲུག་ཚེོ། བོླ་བདེ་བོ་བོྱས། ངས་ཅེི་

ཡང་མ་ིབཤོད།” ཟེར།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“དོ་དགོང་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་སོང་།” ཞིེས་ང་ལེ་

དྲེིས་ཏོ་ེཁོང་མིག་དེའ་ིརྒྱབ་ལོེགས་སུ་ཚུར་ཡོང་ནས་མུན་ནག་ནང་དུ་

ངའ་ིདཔྲལེ་བར་འོ་ཞིིག་བྱས།

“ང་བད་ེབོ་མ་ིའདུག”

ཁོོ་མོས་རང་གི་གཤོིས་ཀ་དང་ཧ་ཅེང་འཚེམས་པའི་ཁྱོད་གསོད་

ཀྱི་ིགདངས་ཤོིག་བཏོང་སྟ་ེ“འོ་ན་ཁོྱོད་ཉིལེ་དུ་སོང་།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།

“གང་ལེ་ཉིལེ་དུ་འགྲོའམ།”

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ལེ།”

“ང་ན་ིརང་ཁྱོིམ་དུ་ཉིལེ་མ་ིཐུབ་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་རེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིཁོང་མིག་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ཞིིག་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་

ཁོྲས་ཏོ་ེམཆུ་ཏོོ་ཙོག་ཙོག་བྱས་ནས་ངའ་ིནང་ལེ་ཡོང་མ་ིདགོས།”

“རྒྱུ་མཚེན་ད་ེམ་རེད།”

“རེད། ད་ེརེད། ད་ེཡིན་པ་ངས་ཤོེས་ཡོད། ཁོྱོད་ནོར་གྱིིན་འདུག ད་

སྟ་ེང་ཚེོས་དེའ་ིསོྐར་ལེ་སྐད་ཆོ་ཅེ་ིཡང་མ་ིབཤོད། ལྟད་མོ་གོྲལེ་བ་དང་

ཁོྱོད་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའ་ིཁྱོིམ་དུ་སོང་། ངས་ཁོྱོད་མ་བོས་བར་དུ་དེར་སྒུག 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སོང་ངམ།”

“ཤོེས་སོང་།”

ངས་ད་ེལེ་མིན་ཇེ་ིལྟར་ཟེར་ཐུབ་བམ།

མོས་“ཁོྱོད་ད་དུང་ཡང་ང་ལེ་དགའམ།” ཞིེས་ང་ལེ་དྲེིས།
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“ད་ེའདྲེ་ིདགོས་སམ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་སེམས་ལེ་དྲེན་སོང་ངམ།”

“ཉིིན་གང་པོར་དྲེན་སོང་།”

“ང་སེམས་ཐག་ཆོོད་པོའ་ིསོྒོ་ནས་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བར་འགྱུར་རྒྱུ་

ཡིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་སྐད་ཆོ་དྲེིས་དང་།”

རྒྱག་ལུག་མ་དེས་ “འོ། ད་ེན་ིཐལེ་དྲེགས་པ་ཞིིག་རེད།”

“ད། ཁོྱོད་རང་གི་འདུག་སར་སོང་ཞིིག སྡེེ་པ་ཕྱིིར་ཡོང་གྲབས་

ཡོད། ཁོོ་ཡོང་དུས་ཁོྱོད་འདིར་ཡོད་པ་མཐོང་ན་དག་ེམཚེན་མེད།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར་མེད།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མཐོང་ན་དགའ་མ་ིསྲིིད།”

“མ་རེད། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་དོ་དགོང་ཁོ་ཤོགས་གཏོམ་རྒྱུད་ཁོང་ལེ་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་ང་ལེ་བཤོད་ཡོད་ན་ཁོོའ་ིཚེབ་ཏུ་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོང་

མིག་འད་ིགླེ་ཆོོག་ག་ིརེད།”

“སྟབས་མ་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་ངས་ཁོོ་ལེ་མ་བཤོད་པར་ཁོོས་ཁོང་

མིག་འད་ིམངགས་ཚེར་འདུག ཁོོ་པས་ཁོང་མིག་འད་ིགླེས་ནས་འདིར་

ངའ་ིམཉིམ་དུ་ལྷན་བཅེར་ཞུས་པ་རེད། ངས་ཁོོ་ལེ་མིན་ཟེར་མ་ིཐུབ་པ་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་གསལེ་པོར་ཤོེས་ཡོད། ང་ལེ་བྱ་ཐབས་ཤོིག་ཡོད་པ་ནི་ཁོྱོད་

ལེ་ཡིག་ཆུང་ཞིིག་བྲེིས་ནས་ང་གང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཤོད་ན་ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ང་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ང་ལེའང་དགོང་མོ་མ་སླེེབས་གོང་དུ་

ཁོྱོད་མཐོང་འདོད་འདུག ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དྲེིན་ལེན་ལོེག་

འཇེལེ་བྱེད་སྟངས་འད་ིལེ་བལྟས་ན་ང་ལེ་ཉིམས་མོྱོང་ཞིིག་ཐོབ་སོང་།”
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“ང་འཕྱུགས་སོང་། ང་ལེ་དགོངས་ཡངས་གནང་་རོགས།”

“ད་སྟེ་འོས་འཚེམས་ཀྱིི་དུས་འདིར་ཡག་པོ་བྱས་ནས་རང་གི་

འདུག་སར་ཕྱིིར་སོང་ཞིིག ད་དུང་ཕྲག་དོག་གཏོན་ནས་མ་བྱ།”

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་འོ་ཞིིག་བྱས་པས་ང་ཡང་ལོེག་ཡོང་བ་ཡིན།

ངས་བར་ཤུར་དེར་སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་ཕྱིིར་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་ཐུག

ང་ན་ིརང་ག་ིའདུག་སར་ཕྱིིར་སོང་།

སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཁོང་མིག་དེར་ཡོད་པ་ནི་རྒྱུ་

མཚེན་ལྡན། ཁོོ་པ་མོའ་ིདགའ་རོགས་རེད། ཁོོ་པས་མོ་ལེ་ཁོང་མིག་

ད་ེགླེས་ནས་ལྟད་མོར་ལྷན་བཅེར་ཞུས། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཟུར་མོར་

བསྟེན་པའི་དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་འདི་དག་ཐག་བཅེད་རང་བཞིིན་

ཞིིག་ཡིན། ང་ན་ིཁོོ་མོའ་ིབྱ་སོྤྱིད་ལེ་མོས་མཐུན་བྱ་རྒྱུར་འཐད་ཡོད།

འདི་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ང་དགོང་མོ་དེར་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་མ་

བྱུང་། ང་ལོེག་འགྲོ་དུས་སོྒོ་འགྲམ་དེར་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་སྒུག་

ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་དང་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན། མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིབཅེས་མཉིམ་དུ་སོང་བ་མཐོང་དུས་ངའ་ིསོྐྱ་གདུང་ཇེ་ེཆོེར་སོང་།

སྐར་མ་བཅོེ་ལྔའ་ིརྗེེས་སུ་ང་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའ་ིཁྱོིམ་དུ་འབོྱར་བ་དང་

མོ་ཡང་རང་ཁྱོིམ་ལེ་སླེེབས་མ་ཐག་པ་རེད་དོ། །
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 ལའེུ་བཅུ་གསུམེ་པ།

༄༅།། ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་འདིར་ཧ་ལེམ་ང་ཚེ་ོདང་མགོྱིགས་

མཉིམ་གཅེིག་མཚུངས་སུ འབོྱར་འདུག་ག” ཟེར།

ངས་སེམས་སྡུག་ག་ིངང་ནས་“ཡོད། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགང་དུ་ཡོད།” 

ཞིེས་དྲེིས།

“ཁྱོིམ་དུ་འདུག”

“གཅེིག་པུ་རེད་དམ།”

“སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་མཉིམ་དུ་འདུག”

ང་ཁྱོིམ་དུ་ཕར་འགོྲ་ཚུར་འགོྲ་བྱེད་འགོ་བརྩམས།

“ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་སོང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིི་སེམས་པར་ངས་འདིར་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་མར་གྷིར་རི་

ཋིིའ་ིཁྱོིམ་ནས་ནམ་ལོེག་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་པར་སྒུག་དགོས་པ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་

རེད་སེམས་སམ།”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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“ཁོྱོད་ནི་གནས་ལུགས་མི་བརྩི་མཁོན་ཞིིག་རེད། མར་གྷིར་རི་

ཋིིས་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ཁྱོིམ་ནས་ཕུད་མི་ཐུབ་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལོེས་ཤོེས། 

ཁོོ་པ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་འགྲོགས་ནས་ཡུན་རིང་སོང་། ཁོོ་པས་རྟག་ཏུ་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དངུལེ་སོྒོར་ཕོན་ཆོེན་སྤྲོད་མོྱོང་བ་དང་ད་དུང་ཡང་

སོྤྲོད། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ལེོ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་གཅེིག་ལྷག་འགོྲ་གོྲན་

གཏོོང་གི་ཡོད། ཁོོ་མོར་བུ་ལོེན་མང་པོ་ཡོད། ཁོོ་མོར་ཅེི་ཞིིག་དགོས་

ཟེར་ཀྱིང་གུང་དཔོན་གྱིིས་སོྤྲོད། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོས་རང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་

དགོས་པ་ཐམས་ཅེད་གུང་དཔོན་ལེ་སླེོང་མ་ིཕོད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སྡེ་ེ

པ་གྷི་མིང་ཅེན་ལེ་ཕོག་ཐུག་གཏོོང་མ་ིཉིན། ཁོོ་པས་ཉུང་མཐའ་ཡང་ལོེ་

རེར་མོ་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིར་ེསོྤྲོད་ཀྱིིན་ཡོད། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིགཅེེས་གྲོགས། 

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཁོྱོད་ལེ་ཤོིན་ཏུ་དགའ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་སོ་སོ་རང་ག་ིཁོ་ེཕན་

དང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁོ་ེཕན་གཉིིས་ཀར་བསམ་བོླ་ཐོངས། ཁྱོེད་གཉིིས་

ཡུན་རིང་འགོྲགས་རྒྱུའ་ིབསམ་བོླ་མ་བཏོང་ན་དགའ། ཁོྱོད་ལེ་ལེོ་རེར་

ཡོང་འབབ་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཕྲག་བདུན་ནས་སོྟང་ཕྲག་བརྒྱད་ཡས་མས་

ཤོིག་ལེས་མེད་པས། ཁོྱོད་ཀྱིི་འགོྲ་གོྲན་དེས་རྒྱས་སོྤྲོས་ལེོངས་སོྤྱིད་ལེ་

གོམས་པའ་ིབུ་མོ་འདིའ་ིཁོ་མ་ིསོས། ཁོྱོད་ཀྱི་ིདངུལེ་སོྒོར་དེས་ཁོོ་མོའ་ི

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཉིར་ཚེགས་བྱེད་པའ་ིའགོྲ་གོྲན་ཡང་མ་ིའདང་། མར་

གྷིར་རི་ཋིི་མཛིེས་ཤོིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ཁོོ་མོ་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཡིན་

པ་བཅེས་ལེ་དགའ་མགུར་རོལེ། ཟླ་བ་ར་ེཟུང་ཞིིག་ལེ་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་

རོགས་བོྱས། ཁོོ་མོར་གསོལེ་སོྟན་ཤོོམས། བྱ་ིརིལེ་ཉོིས། ཟོླས་གར་ཁོང་

དུ་ལྟད་མོ་བལྟ་སའ་ིསྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་གོླེས། ད་ེམིན་གྱི་ིབསམ་བོླ་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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གཞིན་པ་བཏོང་ནས་སྣང་བ་མ་འཁྲུལེ། ད་དུང་མི་དགོས་པའི་མིག་

སེར་མ་རྒྱག ཁོྱོད་སུ་ལེ་འགོྲག་ག་ིཡོད་པ་ཤོེས་གསལེ་རེད། མར་གྷིར་

རི་ཋིི་ནི་ཀུན་སོྤྱིད་ཅེན་ཞིིག་མིན། ཁོོ་མོ་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བ་དང་ཁོྱོད་

ཀྱིང་མོ་ལེ་ཧ་ཅེང་དགའ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ལེ་མི་འཚེམས་པའི་འཁྲུལེ་

སྣང་མ་སྐྱེ།  རང་ཉིིད་ཕམ་ཁོ་ཁུར་མཁོན་ཞིིག་ཡིན་སྙམ་པའི་སོྐྱ་

མདོག་ཀྱིང་མ་སོྟན། ཁོྱོད་ལེ་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་ཡོངས་ཀྱིི་མཛིེས་མའི་

གཙུག་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཟུར་མོར་ཐོབ་ཡོད་པ་ཤོེས་པར་བོྱས། ཁོོ་མོས་

ཁོྱོད་བཀོད་ལེེགས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཁོང་བཟང་དུ་བསུས་ཏོེ་སྣེ་ལེེན་

གཟབ་རྒྱས་ཞུ་བཞིིན་འདུག ཁོོ་མོའ་ིལུས་པོ་ཧྲིིལེ་པོ་ཕ་ལེམ་གྱིིས་

བརྒྱན་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་འགོྲ་གོྲན་མ་བཏོང་ན་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་དངུལེ་

སོྒོར་སྨོར་པོ་ཞིིག་འགོྲ་གོྲན་གཏོོང་དུ་འཇུག་གི་མེད། ཁོྱོད་ད་དུང་བོླ་

ཁོ་མ་ིཚེིམ། གདོན་འདྲེ་ེཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་ཞུགས་སོང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོར་

དགོས་འདུན་འདོན་རྒྱུ་ཐལེ་དྲེགས་པ་རེད།”

“ཁོྱོད་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕྲག་དོག་ལེ་ང་ལེས་ལྷག་གི་

སོྟབས་ཤུགས་ཆོེ། མི་དེ་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་རོགས་ཡིན་པ་སེམས་ལེ་དྲེན་

པ་ཙམ་གྱིིས་ང་ལེ་ན་ཟུག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ལྡང་།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ལེན་བཏོབ་དོན། “ཐོག་མ་དེར་ཁོོ་པ་མར་གྷིར་

རི་ཋིིའི་དགའ་རོགས་རེད་དམ། ཁོོ་ནི་མོ་ལེ་དགོས་མཁོོ་ཡོད་པའི་མི་

ཞིིག་ཡིན་པ་གཅེིག་པུ་ཡིན། ཁོོ་མོས་ཉི་ིམ་གཉིིས་ལེ་མ་ིདེར་སོྒོ་བརྒྱབ་

ནས་ངོ་བསྟན་མེད། ད་ནངས་ཁོོ་པ་ཡོང་སྟ་ེམོ་ལེ་མཉིམ་དུ་ལྟད་མོར་

འགོྲ་ཞིེས་མགྲོན་འབོད་བྱས་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་བྱ་ཐབས་ཟད་ནས་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ད་ེལེ་མོས་མཐུན་མ་བྱས་ཐབས་མེད་བྱུང་སོང་། ཁོོ་པས་ང་ཚེ་ོནང་ལེ་

བསྐྱལེ་ནས་འཁྱུག་ཙམ་བསྡེད་རྗེེས་ལོེག་འགོྲ་ཡ་ིརེད། ཁོོ་པ་དོ་དགོང་

ཞིག་འདུག་བྱ་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་འདིར་སྒུག་བསྡེད་ཡོད་པ་ན་ིངས་

བལྟས་ན་འད་ིདག་ཐམས་ཅེད་རང་བཞིིན་ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་མ་ིའད་ིལེ་

མ་གཏོོགས་གུང་དཔོན་ལེ་ཕྲག་དོག་མ་ིལེང་ངམ།”

“ལོེས་ལེངས། ཡིན་ནའང་ཁོོ་པ་རྒད་པོ་ཞིིག་ཡིན་པས་མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིཁོོ་པའ་ིཟུར་མོ་ཡིན་མ་ིསྲིིད། བུད་མེད་ཚེོས་མ་ིགཅེིག་ལེ་དགའ་

མཐུན་བྱས་ན་སྐྱེས་པ་ཚེོས་བཟོད་བསྲིན་ཐུབ་ཀྱིང་མི་གཉིིས་ལེ་

དགའ་མཐུན་བྱས་ན་བཟོད་བསྲིན་མ་ིཐུབ། ངས་བལྟས་ན་ད་ེའདྲེའ་ི

གབ་མཐུན་གྱིི་འདོད་ཕོྱིགས་ལེ་བསྟུན་མཁོན་ཚེོས་ཁོོག་རྩིས་བརྒྱབ་

ཡོད་པ་དང་། སྐྱེས་པ་དེ་བརྩེ་དུང་གིས་མ་བཞིག་པ་ཡིན་སྲིིད་ཀྱིང་

དེ་ལེ་མོས་མཐུན་བྱས་ན་ཚེོང་བརྒྱབ་པ་དང་ཁོེ་ལེ་དམིགས་ཡོད་པ་

ཞིིག་ཏུ་སྣང་།”

“ཨ་ཙི། ངའི་གཅེེས་གོྲགས། ཁོྱོད་ནི་རྦད་དེ་རྗེེས་ལུས་རེད། ང་

སྐྱེས་པ་ཅེ་ིཙམ་ལེ་ཐུག་མོྱོང་མེད། ཁོོ་ཚེ་ོན་ིཁོྱོད་ལེས་ལྷག་པའ་ིཕོ་རབ་

དང་ཕྱུག་པོ། ཕོ་ཉིམས་ཅེན་བཅེས་རེད། ངས་ཁོོ་ཚེོར་འདི་ལྟར་ཁོ་

ཏོ་བྱས་དུས་སྐྱེས་པ་དེ་དག་ལེའང་དཀའ་ངལེ་དང་ངོ་གནོང་། བོླ་

འགོྱིད་མེད་པ་ཡིན་ནམ། འད་ིན་ིཉིིན་ལྟར་འབྱུང་ག་ིཡོད་པའ་ིམཐོང་

ཆོོས་ཤོིག་ཡིན། རྒྱལེ་ས་པ་རི་སིའི་འཕོྱིན་མ་ཞིིག་ལེ་དུས་གཅེིག་ཏུ་

དགའ་རོགས་གསུམ་བཞི་ིར་ེམེད་པར་རྒྱས་སྤྲོས་ཀྱི་ིའཚེ་ོབར་ཇེ་ིལྟར་

རོལེ་ཐུབ་བམ། མི་ཞིིག་རྒྱུ་སྟོབས་ཅེི་ཙམ་ཆོེ་ཡང་ཁོོ་པ་གཅེིག་པུས་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་ཅེིག་གི་འགོྲ་གོྲན་ཁོ་མི་འཐོན། ཧྥ་

རན་ས་ིརྒྱལེ་ཁོབ་ཀྱི་ིམ་ིཞིིག་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་ལྔ་ཡོད་ན་འབོྱར་ལྡན་

ཅེན་ཡིན། ངའི་གཅེེས་གོྲགས། ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་ལྔས་ཀྱིང་མི་འདང་། 

མི་འདང་ཚུལེ་འདི་འདྲེ་ཡིན། གོང་གི་ཡོང་འབབ་དེ་འདྲེ་ཡོད་པའི་

མ་ིཞིིག་ལེ་ཁོང་པ་དང་རྟ། གཡོག་འཁོོར་དང་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་སོགས་

ཉིར་ཚེགས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོོ་པས་རོྔན་པ་རྒྱག་པ་དང་གོྲགས་

པོར་སྣ་ེལེེན། མ་ིད་ེཕལེ་ཆོེར་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱས་ནས་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པ། ཁོོ་

ལེ་རྒྱན་བཙུགས་ཏོ་ེཤོོ་རྒྱག་པ་དང་འགྲུལེ་བཞུད་བྱ་དགོས་པ་སོགས་

ཀྱིི་གོམས་གཤོིས་ཀྱིང་འཇེགས་ཡོད་ཤོས་ཆོེ། མི་དེར་གོམས་གཤོིས་

དེ་དག་བརྟན་པོར་འཇེགས་ཡོད་པས་ཁོོ་ལེ་ངན་གྲགས་མ་ཁྱོབ་པ་

དང་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་མ་སྦྱིར་བར་གོམས་སོྲིལེ་དེ་ལེས་ཐར་ཐབས་

མེད། འགོྲ་གོྲན་ཆོ་ཚེང་བསོྡེམས་ན་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་ལྔའི་ཡོང་འབབ་

ཡོད་པའི་མི་ཞིིག་གིས་ཀྱིང་ལོེ་རེར་བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་

བཞིི་ལྔ་ཞིིག་ལེས་སོྤྲོད་རྒྱུ་མི་རྙིེད། ཁོོ་ལེ་མཚེོན་ན་དངུལེ་འབོར་དེ་

ཧ་ཅེང་ཕོན་ཆོེན་ཞིིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་བུད་མེད་དེའི་ལོེ་རེའི་འགོྲ་

གོྲན་མ་འདང་བ་རྣམས་དགའ་རོགས་གཞིན་ཚེོས་ཁོ་གསབ་བྱ་དགོས། 

མར་གྷིར་རི་ཋིིར་གོྲག་གནམ་ནས་ལྷུང་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་གང་ཐད་

དུ་སྟབས་ལེེགས་བྱུང་ཡོད། ཁོོ་མོ་དངུལེ་སོྒོར་ས་ཡ་བཅུ་ཡོད་པའི་

འབོྱར་ལྡན་པ་ཞིིག་ལེ་ཐུག་ཡོད། ཁོོ་པའ་ིཆུང་མ་དང་བུ་མོ་གཉིིས་ཀ་

གོྲངས། ཁོོ་ལེ་ཚེ་བོ་འགའ་ཞིིག་ལེས་སུ་ཡང་མེད། ཚེ་བོ་ད་ེདག་ཀྱིང་

འབོྱར་ལྡན་པ་ཤོ་སྟག་ཡིན། རྒད་པོ་དེས་ཕྱིིར་ལེན་གྱི་ིར་ེབ་མེད་པར་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཅེ་ིཞིིག་དགོས་ཟེར་བ་ཐམས་ཅེད་སྟེར། ཡིན་ནའང་

ཁོོ་མོས་གུང་དཔོན་ལེ་ལོེ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་བདུན་ལྷག་སོླེང་མི་ཐུབ། 

གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་དེ་ལེས་མང་བ་ཞིིག་དགོས་ཟེར་ན་ཁོོ་པ་

འབོྱར་བ་ཆོ་ེབ་དང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཅེ་ིཙམ་གཅེེས་ཀྱིང་དངུལེ་སོྒོར་

ད་ེའདྲེ་མང་པོ་ཞིིག་སོྤྲོད་མ་ིསྲིིད།”

“རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་ལེ་ལེོ་རེར་ཡོང་འབབ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་གཉིིས་

གསུམ་ལེས་མེད་པའི་ཕོ་གསར་ཚེང་མས་རང་ཉིིད་འགོྲག་སའི་བུད་

མེད་དེ་དག་གི་ཁོོར་ཡུག་ཏུ་འཚེོ་ཐབས་མེད་པ་གསལེ་པོར་ཤོེས་

ཡོད། ཁོོ་ཚེོའ་ིསུ་ཞིིག་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་ག་ིདགའ་

རོགས་སུ་གྱུར་ན་ཕོ་གསར་དེས་སྤྲོད་པའི་དངུལེ་སོྒོར་གྱིིས་ཁོོ་མོའ་ི

ཁོང་གླེ་དང་གཡོག་འཁོོར་གྱི་ིགླེ་ཕོགས་ཀྱིང་མ་ིའདང་། ཁོོ་ཚེོས་བུད་

མེད་དེར་དགའ་རོགས་གཞིན་པ་ཡོད་པ་ཤོེས་ཀྱིང་ཅེི་ཡང་མི་སྨྲ། ཁོོ་

ཚེོས་ཅེི་ཡང་མ་མཐོང་མདོག་སོྟན། ཁོོ་ཚེོ་ཞིེན་པ་ལོེག་ན་རང་སར་

འགོྲ། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་ཚེོས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་ནས་འགོྲ་གོྲན་གྱི་ིའགན་ཁུར་

ཆོ་ཚེང་རང་སྟེང་དུ་བླངས་ན་བླུན་རོྨངས་དེ་དག་གིས་སོ་སོ་ཕུང་ལེ་

སོྦྱིར་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ། ཁོོ་ཚེོས་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སིར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་ཕྲག་

འགའ་ཞིིག་བུ་ལེོན་བླངས་པའ་ིརྗེེས་སུ་ཨ་ཧྥ་ིར་ིཁོར་བོྲེས་བོྱལེ་དུ་སོང་

ནས་རང་སོྲིག་གཅོེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བལྟས་ན་ཕོ་གསར་དེ་ཚེོས་བུ་ལོེན་

བླངས་པར་བུད་མེད་ད་ེཚེོས་དྲེིན་ཚེོར་དགོས་སམ། གཏོན་ནས་དྲེིན་

མི་ཚེོར། དེ་ལེས་ལྡོག་སྟེ་ཁོོ་མོས་ཕོ་གསར་དེའི་ཆོེད་དུ་རང་གི་སྤྱིི་

ཚེོགས་ཀྱི་ིགོ་གནས་བོླས་བཏོང་ཡོད། ཁོོ་ལེ་འགོྲགས་པའ་ིརིང་དུ་མོ་
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ལེ་དངུལེ་སོྒོར་གྱི་ིཡོང་འབབ་གོྱིང་རག་སོང་ཟེར། འོ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཞིིབ་

ཕྲའི་གནས་ཚུལེ་འདི་དག་ངོ་གནོང་དགོས་པ་ཞིིག་རེད་སེམས་སམ། 

རེད། ད་ེབདེན་པ་རེད། ཁོྱོད་ན་ིཡིད་དུ་འོང་བའ་ིཕོ་གསར་ཞིིག་ཡིན་

པས་ང་ཡང་ཁོྱོད་ལེ་ཁོ་ཞི་ེགཉིིས་མེད་ཀྱི་ིཤོ་ཚེ་ཡོད། ང་ན་ིའཕོྱིན་མའ་ི

གྲས་སུ་ལོེ་ཉི་ིཤུ་ལྷག་ལེ་འཚེ་ོགནས་བྱས་མོྱོང་། ངས་འཕོྱིན་མ་རྣམས་

ཅེ་ིའདྲེ་ཡིན་པ་དང་ཁོོ་ཚེོར་རིན་ཐང་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་པ་ཤོེས། ང་ལེ་ཁོྱོད་

བོླ་རྩ་མ་ིབརྟན་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་སྣང་བ་ཐལེ་དྲེགས་པ་ཞིིག་

འཁྲུལེ་དུ་འཇུག་འདོད་མེད།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་མུ་མཐུད་དུ་བརྗེོད་དོན། “ད་སྟེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

ཁོྱོད་ལེ་དགའ་དྲེགས་ཏོ་ེསྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་དང་གུང་དཔོན་གཉིིས་ཀ་

གཡུག་རྒྱུའི་དབང་དུ་ཐོངས། དེ་དུས་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་གྱིིས་ཁོྱོད་

གཉིིས་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་པ་ཤོེས། ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཁོྱོད་དང་ཁོོ་

པ་གཉིིས་ཀྱིི་གཅེིག་འདོམས་ཞིེས་གདམ་ཀ་སོྤྲོད་རྒྱུ་དང་། ཁོོ་མོས་

ཁོྱོད་བདམས་ནས་བོླས་གཏོོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བྱ་སྲིིད་པ་དེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

བསོྙན་དཀའ། ཁོྱོད་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཆོེད་དུ་དེ་མཚུངས་ཀྱིི་བོླས་

གཏོོང་ཅེི་ཞིིག་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིིག་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིི་འདོད་པ་ཚེིམས་ནས་

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམ་ིདགོས་པར་འགྱུར་དུས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མོ་ལེ་གོྱིང་གསབ་

ཅེ་ིཞིིག་སོྤྲོད་རྩིས་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ིཡང་མ་ིསོྤྲོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་རང་

ག་ིའཇེིག་རྟེན་དང་ལོེངས་སོྤྱིད་ཀྱི་ིམདུན་ལེམ་བཅེས་ལེ་ཁོ་འབྲེལེ་དུ་

བཅུག་པ་རེད། ཁོོ་མོའ་ིལེང་ཚེ་ོདར་ལེ་བབ་པའ་ིདུས་སྐབས་མཆོོག་ཏུ་

གྱུར་པ་ད་ེཁོྱོད་ལེ་ཕུལེ་ཡང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་བརྗེེད་པར་འགྱུར། ད་ེདུས་
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ཁོྱོད་ཀྱིིས་མ་ིཁྲེལེ་མེད་ཅེིག་དང་འདྲེ་བར་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལེ་བལྟས་ཏོ་ེ

སོྔོན་གྱིི་ཉིེས་སོྐྱན་བགྲངས་ནས་མཚེང་འབྲུ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་འདོར་

ངེས་ཡིན། ཁོོ་མོ་འདོར་བ་ནི་དགའ་རོགས་གཞིན་པ་ཚེོས་གཡུགས་

པ་ལྟར་ཡིན་པས་དེ་ལེས་ལྷག་པའི་ཆོེས་ཐ་ཤོལེ་ཞིིག་བྱས་མེད་ཟེར་

སྲིིད། དེ་དུས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་གཡུགས་ནས་སྡུག་ལེ་སོྦྱིར། གལེ་སྲིིད་

ཁོྱོད་མ་ིཁྲལེེ་ཡོད་ཅེིག་ཡིན་ན་ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་བསྡེད་ནས་སོ་སོ་སྡུག་

ལེ་སོྦྱིར་རྒྱུ་ལོྡག་ཏུ་མེད། ཅེི་ལེ་ཞིེ་ན་འཕོྱིན་མར་འགོྲགས་པ་ནི་ཕོ་

གསར་ཚེོས་བསམ་བོླ་མ་ཐོངས་བར་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིེས་ལེན་ཁོག་དཀྲ་ི

ས་རྙིེད། ཡིན་ནའང་གོ་རོྟགས་སྨོིན་པའ་ིསྐྱེས་པ་ཚེོར་ལེན་ཁོག་དཀྲ་ི

ས་མི་རྙིེད། འདི་ནི་གང་ཅེིའི་ཐད་དུ་འགོག་རྐྱེེན་ཞིིག་ཡིན་པས་རང་

གི་ལེས་དོན་མི་འགྲུབ། བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཀྱིང་མི་རྙིེད། སྐྱེས་པ་ཚེོ་

དགའ་ས་ཕུགས་བསམ་དང་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་ཡིན། ངའི་བརྩེ་བའི་

གོྲགས་པོ། དེས་ན་ང་ལེ་ཡིད་ཆོེས་བོྱས། ཆོོས་ཐམས་ཅེད་ཀྱི་ིརིན་ཐང་

ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་པ་ཚུལེ་བཞིིན་ཞོིག བུད་མེད་ད་ེདག་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་པ་རང་

སར་ཞོིག འཕོྱིན་མ་ཞིིག་ལེ་ཕོྱིགས་གང་ཐད་དུ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབུན་བདག་ལྟ་

བུ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུར་བའ་ིཐོབ་ཐང་མ་སོྤྲོད།” ཟེར།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིའ་ིསྒྲུབ་བྱེད་ལེ་གནས་ལུགས་གཏོིང་ཟབ་ཡོད་པས་

ངས་ཁོོ་མོ་དེ་འདྲེའི་གོ་རོྟགས་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམས་མ་

སོང་། ངས་མོ་ལེ་ཁོྱོད་བདེན་པ་རེད་ཟེར་བ་ལེས་ང་ལེ་ལེན་འདེབས་

རྒྱུ་གང་ཡང་མ་ིརྙིེད། ངས་མོ་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་ང་ལེ་ཁོ་ཏོ་བྱས་

པར་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུས་པ་ཡིན།
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ཁོོ་མོས་བརོྗེད་དོན། “ཡ། ད་སྟ་ེང་ཚེོས་ཡ་ིམུག་ག་ིརོྩད་པ་ད་ེདག་

ཟུར་དུ་བཞིག་ནས་གད་མོ་དགོད། ངའི་སྙིང་ཉིེ། འཚེོ་བ་ནི་ཡིད་དུ་

འོང་བ་ཞིིག་ཡིན། འཚེ་ོབའ་ིབད་ེསྡུག་ན་ིརང་ག་ིལྟ་ཕོྱིགས་ཙམ་ཡིན། 

ཁོྱོད་ཀྱིི་གོྲགས་པོ་གྷི་སི་ཋོིན་ལེ་ཁོ་བརྡོ་བོྱས། ཁོོ་ནི་ང་ལྟར་བརྩེ་དུང་

ལེ་ཇེི་བཞིིན་བལྟ་ཐུབ་པའི་མི་ཞིིག་རེད། འདི་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངེས་པར་

དུ་ངོས་ཟིན་དགོས་པ་ཞིིག་ཡིན། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེངོས་མ་ཟིན་

ན་ཁོྱོད་ངོ་མ་མི་ཅོེལེ་ཆུང་ཞིིག་རེད། བུ་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིག་གིས་རང་

ཁྱོིམ་གྱིི་འགྲུལེ་པ་དེ་ནམ་ལེོག་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངང་ཐུང་གིས་སྒུག་ནས་

སེམས་སུ་ཁོྱོད་དྲེན་ཡོད། ཁོོ་མོས་དོ་དགོང་མཚེན་གང་པོའ་ིདུས་ཚེོད་

ཁོྱོད་ལེ་སོྤྲོད་རྒྱུ་དང་། ཁོོ་མོ་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བཞིིན་ཡོད་པ་ངས་ཁོག་

ཐེག་བྱེད་ཐུབ། ད་སྟ་ེངའ་ིམཉིམ་དུ་སྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་དུ་ཤོོག ང་ཚེོས་

སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ནམ་ལོེག་རྒྱུ་ཡིན་པར་བལྟ། ཁོོས་རང་གི་ཤུལེ་དེ་

ང་ཚེོར་སོྤྲོད་ཆོེད་འགོར་འགྱིངས་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རེད།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱི།ེ ང་ཚེ་ོགཤོིབས་ནས་ཁྱོམས་རའ་ིཁོ་

བད་ལེ་བསྙེས།

ཁོོ་མོས་མཚེམས་རེར་ཕར་འགོྲ་ཚུར་འོང་བྱེད་པའ་ིལེམ་འགྲོ་བ་

ར་ེཟུང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལེ་བལྟས། ང་ན་ིསོྟང་བསམ་གྱི་ིཀོློང་དུ་འཕྱིན།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་པ་ཐམས་ཅེད་ཀྱི་ིསྒྲི་སྐད་ངའ་ིསེམས་

ནས་གྲག ང་ཁོོ་མོས་བཤོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེདག་ལེ་མ་ིའཐད་ཀ་མེད་དུ་

གྱུར། ཡིན་ནའང་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ལྷད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་ཞིིག་

བཅེངས་ཡོད་པ་དེས་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ལེ་བསམ་བློ་གཏོོང་དུ་
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མི་འཇུག ང་ལེ་དུས་ནས་དུས་སུ་དངན་པ་རེ་ཤོོར། ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་

ང་ལེ་བལྟས་ནས་དཔུང་གསིག་བྱས་ཏོ་ེསྨོན་པ་ཞིིག་ནད་པར་ར་ེཐག་

ཆོད་པ་ལྟ་བུའ་ིརྣམ་འགྱུར་སོྟན།

ངས་རང་གིས་རང་ལེ་“མི་ཚེེ་ནི་ཅེི་འདྲེའི་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་རེད་

ཨང་། མ་ིལེ་ཚེོར་བ་མ་འདྲེ་བ་ཡོང་བ་དང་ཡལེ་བ་གཉིིས་ཅེ་ིཙམ་མ་ི

མགོྱིགས་སམ། ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངོ་ཤོེས་ནས་ཉིི་མ་གཉིིས་ལེས་

སོང་མེད། ཁོོ་མོ་ཁོ་སང་ནས་ངའི་ཟུར་མོར་གྱུར་ཀྱིང་མར་གྷིར་རི་

ཋིིས་ངའ་ིལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཀུག སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་ཁོོ་མོར་ཐུག་

འཕྲད་དུ་ཡོང་བ་ང་ལེ་མཚེོན་ན་ཧ་ཅེང་གི་སྡུག་བསྔོལེ་ཞིིག་ཡིན།” 

ཞིེས་ཁོེར་ལེབ་བརྒྱབ།

མཐར་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་བསྡེད་དེ་

ལོེག་སོང་། ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱབ།

སྐབས་ཐོག་ད་ེཉིིད་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ཚེ་ོཤོོག་ཅེེས་བོས།

ཁོོ་མོས་ང་ཚེོར་“འཕྲལེ་དུ་ཤོོག ང་ཚེོས་ཅོེག་ཙེའ་ིཐོག་ཏུ་དགོང་

ཟས་བསྒྲིིགས་ཡོད། ང་ཚེོས་དགོང་ཟས་ཟ་དགོས།” ཟེར།

ང་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་འཛུལེ་དུས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་བརྒྱུགས་ཡོང་སྟེ་

ངའི་མཇེིང་པར་དམ་དུ་འཁྱུད་ནས་ང་ལེ་ཤུགས་ཡོད་ཚེད་ཀྱིིས་འོ་

ཞིིག་བྱས།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ད་དུང་ཡང་ཞིལེ་རས་བསྡུས་ཡོད་དམ།” ཞིེས་

དྲེིས།
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“མི་འདུག ཁོོ་པ་སྐུ་རླུང་ཞིི་ཡོད། ངས་ཁོོ་ལེ་ཁོ་

ཏོ་བྱས་ཡོད། ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ཁོ་ལེ་མཉིན་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེེན་བྱས་སོང་།” 

ཞིེས་ལེན་བཏོབ།

“ད་ེའོས་འཚེམས་ཤོིག་ཡིན།”

ང་ལེ་བལྟ་འདོད་མེད་ཀྱིང་ངའི་མིག་གཉིིས་མལེ་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་

ཤོོར། ཁོོ་མོའ་ིཉིལེ་ས་བཤོིག་འདུག མར་གྷིར་རི་ཋིིས་མལེ་ལྭ་དཀར་

པོ་ད་ེགོྱིན་ཚེར་འདུག

ང་ཚེ་ོམར་བསྡེད་ནས་དགོང་ཟས་ལེ་རོལེ།

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིན་ིམ་ིསམེས་འགུགས་པའ་ིནུས་པ་ཅེན་དང་གཅེསེ་

སུ་འོས་པའི་ཁྱོད་ཆོོས་ཡོངས་སུ་ཚེང་བའི་བུ་མོ་ཞིིག་ཡིན་པས་ངས་

དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ལེ་ཁོོ་མོའ་ིབྱ་སོྤྱིད་རྣམས་རྩད་གཅོེད་བྱེད་ཆོོག་

པའ་ིཐོབ་ཐང་མེད་ཅེེས་བཙན་གྱིིས་དྲེན་གསོ་བསླེངས། སྐྱེས་པ་མང་

པོ་ཞིགི་ལེ་ངའ་ིགོ་ས་འད་ིའཐོབ་ན་ཁོོ་ཚེསོ་རང་ཉིདི་བསོད་ནམས་ཆོ་ེ

སྙམ། ངས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་འབའ་ཞིགི་ན་ིཝར་ཇུལེ་གྱི་ིསྒྲུང་རོྩམ་ནང་

ག་ིལུག་རྫོ་ིལྟར་ང་ལེ་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ོགང་རུང་ཞིགི་ག་ིཞིལེ་གཟགིས་བྱུང་

སྟ་ེདངོས་གྲུབ་གནང་བར་དགའ་མགུར་རོལེ་རྒྱུ་ཁོོ་ན་ཡནི།

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའི་ཁོ་ཏོའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམས་ལེག་ལེེན་བསྟར་

ཐབས་སུ་འབད་ནས་རོགས་པ་ཚེོར་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དགའ་སྣང་བསྟན། 

ཁོོ་ཚེོར་རང་བཞིིན་དུ་བྱུང་བའི་དགོད་སྒྲི་རྣམས་ངས་བཙན་གྱིིས་

དགོད་དགོས། ང་འཚེབ་འཚུབ་དང་བཙན་གྱིིས་དགོད་ཀྱི་ིཡོད་པ་ཁོོ་

ཚེོས་མ་ཤོེས་པར་མིག་ཆུ་འཐོན་གྲབས་སུ་གྱུར།
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མཐར་དགོང་ཟས་གྲུབ་སྟེ་ང་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་མཉིམ་དུ་གཅེིག་

པུར་ལུས། ཁོོ་མོ་རང་ག་ིགོམས་སོྲིལེ་ལྟར་མ་ེཐབ་མདུན་གྱི་ིས་གདན་

སྟེང་དུ་བསྡེད། ཁོོ་མོས་སོྐྱ་ཉིམས་ཤོིག་བསྟན་ནས་མེ་ཐབ་ནང་དུ་

བལྟས།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་བསམ་བོླ་ཞིིག་གཏོོང་བཞིིན་འདུག ཅེི་ཞིིག་

ལེ་མནོ་བསམ་གཏོོང་གི་ཡོད་པ་ངས་མི་ཤོེས། ངས་ཁོོ་མོར་བརྩེ་དུང་

དང་སྐྲག་སྣང་འདྲེེས་མའི་རྣམ་པ་ཞིིག་གིས་བལྟས། ཁོོ་མོའ་ིདོན་དུ་

ངས་སྡུག་རུས་ཅེ་ིཞིིག་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་ང་ཡང་མནོ་བསམ་

བཏོང་ནས་འཐོམས།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ངས་ཅེི་ཞིིག་ལེ་བསམ་བོླ་གཏོོང་གི་ཡོད་པ་ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། ང་ལེ་ཐབས་བཀོད་ཅེིག་རྙིེད་སོང་།” ཟེར།

“ཐབས་བཀོད་ཅེ་ིཞིིག་རྙིེད་སོང་ངམ།”

“ངས་ད་དུང་ཁོྱོད་ལེ་ཐབས་བཀོད་ད་ེབཤོད་མ་ིཉིན། ཡིན་ནའང་

ཐབས་བཀོད་དེར་འབྲེས་བུ་ཅེི་ཞིིག་སྨོིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས་ཁོྱོད་ལེ་

བཤོད་ཆོོག ཐབས་བཀོད་དེའ་ིའབྲེས་བུ་ན་ིཟླ་བ་གཅེིག་ག་ིནང་ཚུད་

དུ་ང་བུ་ལོེན་འོག་ནས་ཐར་རྒྱུ་དང་ངས་མ་ིལེ་ཅེ་ིཡང་མ་ིཆོད། ང་ཚེ་ོ

ས་མཐར་སོང་སྟ་ེདབྱར་དུས་གོྲང་གསེབ་ཏུ་འདུག་ཆོོག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཐབས་བཀོད་དེ་ཇེི་ལྟར་ཡིན་པ་བཤོད་མི་ཉིན་

ནམ།”

“མི་ཉིན། ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བ་ལྟར་ཁོྱོད་ཀྱིང་ང་ལེ་ངེས་པར་དུ་

དགའ་བ་ཡིན་ན་དོན་དག་ཐམས་ཅེད་རང་བཞིིན་གྱིིས་འགྲུབ།”
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“ཐབས་བཀོད་འད་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིསེམས་ལེ་དྲེན་པ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན།”

“ཁོྱོད་གཅེིག་པུས་ད་ེལེག་ལེེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ང་གཅེིག་པུས་ཐབས་བཀོད་དེ་འཐེན་ཆོོག ཡིན་ནའང་འུ་

གཉིིས་ཀར་དེའི་ཁོེ་ཕན་ལོེངས་སུ་སོྤྱིད་རྒྱུ་ཡོད།” ཅེེས་མར་གྷིར་རི་

ཋིིས་ང་ལེ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་དེ་ལྟར་བཤོད་པ་ངས་ནམ་ཡང་

མ་ིབརྗེེད།

ངས་ཁོེ་ཕན་ཞིེས་པའི་ཚེིག་དེ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་གདོང་ལེ་འགོག་

ཐབས་མེད་པའ་ིཚེ་ཤོར་ཞིིག་བརྒྱུགས། ངའ་ིསེམས་ལེ་སྒྲུང་རོྩམ་ནང་

དུ་མན་ནོན་ ལེེ་སི་ཁོོ་ས་རང་གི་དགའ་རོགས་ཏོེ། ཌེ་ གྷི་རི་ཡོ་ལེ་

བསྡེེབས་ནས་སྐུ་ཞིབས་བྷེི་མིང་ཅེན་གྱིི་དངུལེ་སོྒོར་ལེོངས་སུ་སྤྱིད་

ནས་བསྡེད་པ་ད་ེཡིད་ལེ་དྲེན།

ང་ཡར་ལེངས་ཞོིར་དུ་སྐད་ངག་རྩུབ་པོ་ཞིིག་གི་གདངས་བཏོང་

ནས་“ངའི་བརྩེ་བའི་མར་གྷིར་རི་ཋིི། བྱ་བ་ཅེི་ཞིིག་ཡིན་རུང་ངས་

ཐབས་བཀོད་འཐེན་པའ་ིཁོ་ེཕན་མ་གཏོོགས་ང་ལེ་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་

ལོེངས་སུ་སོྤྱིད་དུ་འཇུག་མ་ིདགོས།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།

“དེའ་ིགོ་དོན་ཅེ་ིཡིན་ནམ།”

“དེའི་གོ་དོན་ནི་ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཐབས་བཀོད་འདིར་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་

ཅེན་འབྲེེལེ་བ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཆོེན་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ང་ལེ་

ཐབས་བཀོད་དེའ་ིརོྡོག་ཁྲེས་མཉིམ་དུ་ཁུར་འདོད་མེད། ང་ལེ་ཁོ་ེཕན་

ཡང་མཉིམ་དུ་ལོེངས་སུ་སོྤྱིད་འདོད་མེད།”
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“ཁོྱོད་ན་ིབྱིས་པ་ཞིིག་ལེ་འདྲེ། ངས་སེམས་པར་ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་

འདུག་སྙམ་མོད། འོན་ཀྱིང་ང་འཕྱུགས་འདུག ད་ེའགྲིག་ག་ིརེད།”

སྐབས་དེར་ཁོོ་མོ་ཡར་ལེངས་ནས་རྣོ་སྦྲེེང་ཕྱིེ། “བོྲེ་གར་གདན་

ཞུ་”ཡ་ིསྒྲི་དབྱངས་བརྡུངས་ནས་རྟག་ཏུ་འགག་ས་བར་དུ་བརྡུངས་ཏོ་ེ

མཚེམས་ཆོད།

ཁོོ་མོས་རང་གི་གོམས་སོྲིལེ་ལྟར་སྒྲི་དབྱངས་བརྡུངས་པ་ཡིན་

ནམ། ཡང་ན་ང་ཚེོ་ཐུག་པའི་ཉིིན་དང་པོ་དེ་ང་ལེ་དྲེན་སྐུལེ་བྱས་པ་

ཡིན་ནམ། ངས་ཤོེས་པ་ནི་སྒྲི་དབྱངས་ཀྱིི་འགྱུར་ཁུགས་སྙན་པོ་དེ་

རྣ་ལེམ་དུ་ཐོས་དུས་བྱ་བ་ཐམས་ཅེད་གཅེིག་རྗེེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་

ཡིད་ལེ་དྲེན། ང་ཁོོ་མོའ་ིགམ་དུ་བཅེར་ནས་ལེག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཁོོ་

མོའ་ིམགོ་བོ་སོྐྱར་ཏོ་ེའོ་ཞིིག་བྱས།

ངས་མོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དག་པ་སྟེར་རམ།” ཞིེས་དྲེིས།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་རེད།  འདི་ནི་འུ་གཉིིས་

མཉིམ་དུ་འགོྲགས་པའ་ིཉིིན་གཉིིས་པ་ད་ེཡིན་པ་ཡིད་ལེ་ཟུངས། ངས་

ཁོྱོད་ལེ་ད་ལྟ་ནས་དག་པ་སྟེར་དགོས་པ་ཞིིག་བྱུང་སོང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

མིག་བཙུམས་ནས་ངའ་ིཁོ་ལེ་མཉིན་རྒྱུའ་ིདམ་བཅེའ་བཞིག་པར་བརྩ་ི

སྲུང་བྱེད་ཀྱིིན་མ་ིའདུག”

“མར་གྷིར་རི་ཋིི། ངས་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས། ང་ནི་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་

དྲེགས་ཏོེ་མི་བཟོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་པ་སེམས་ལེ་དྲེན་པ་ཙམ་གྱིིས་ང་

ལེ་ཕྲག་དོག་སྐྱེ། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་གོྲས་མགོ་ཞིིག་བཏོོན་པ་དེ་ལེ་ང་

དགའ་ནས་སོྨྱོ་གྲབས་བྱས་ཀྱིང་ཐབས་བཀོད་དེ་ཆོེས་ལོྐོག་གྱུར་ཅེིག་

ཡིན་པས་ངའ་ིསྙིང་དུམ་བུར་གས།”
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ཁོོ་མོས་ངའི་ལེག་པར་འཇུས་ཏོེ་“ཨ་ཙི། ང་ཚེོས་དོན་དངོས་ཀྱིི་

གནས་ལུགས་ལེ་བལྟ་དགོས།” ཞིེས་ང་ལེ་བལྟས་ནས་ཡིད་དུ་འོང་

བའ་ིའཛུམ་ཞིིག་བྱུང་བས་ངས་ད་ེལེ་མིན་ཟེར་ཐབས་བྲེལེ། “ཁོྱོད་ང་

ལེ་དགའ་ཡོད། མེད་དམ། ཁོྱོད་གོྲང་གསེབ་ཏུ་སོང་སྟ་ེངའ་ིམཉིམ་དུ་ཟླ་

བ་གསུམ་བཞི་ིཞིིག་ལེ་འདུག་རྒྱུ་དེར་དགའ་ངེས་ཡིན། ང་ཡང་དབེན་

གནས་ཨ་ཌུ་གོྲང་ལེ་སོང་སྟེ་འདུག་རྒྱུར་དགའ། ང་དབེན་གནས་ཨ་

ཌུ་གོྲང་དུ་འདུག་རྒྱུར་དགའ་བ་གཅེིག་པུ་མིན། ངའི་འཕོྲད་བསྟེན་

ལེའང་དགོས་ངེས་ཤོིག་ཡིན། ངས་བྱ་བ་ཐམས་ཅེད་མ་གྲུབ་པས་ང་

དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་ལེ་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་ནས་ཕྱིི་ལེ་ཐོན་ཏོེ་འགྲོ་

ཐུབ་མ་སོང་། ང་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཚེོའ་ིབྱ་བ་ད་ེཚེོར་རྟག་ཏུ་མགོ་ཉིོག་

ཆོ།ེ ངས་རང་ག་ིབྱ་བ་དང་ཁོྱོད་ལེ་བཅེངས་པའ་ིབརྩ་ེདུང་གཉིིས་ཀར་

དོ་ཕོག་མི་འགོྲ་བའི་ཐབས་བཀོད་ཅེིག་རྙིེད་ཡོད། རེད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་

བརྩ་ེདུང་བཅེངས་ཡོད། གད་མོ་མ་དགོད། ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བ་ན་ིཧ་

ཅེང་ག་ིགླེེན་རྟགས་ཤོིག་ཡིན། ད་སྟ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོེངས་རོློམ་གྱི་ིསོྒོ་ནས་

ང་ལེ་ཚེིག་མཚེོན་འདེབས། བྱིས་པ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བྱིས་པ་ནང་བཞིིན་

ཐེངས་གསུམ་བྱས་སོང་། ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་ཡོད་པ་གཅེིག་པུ་སེམས་

ལེ་ཟུངས། བྱ་བ་གཞིན་པར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་སེམས་ཁྲལེ་བྱ་མི་དགོས། ད་

ཁོྱོད་ད་ེལེ་འཐད་དམ།”

“ང་ན་ིཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་ཀྱིང་ད་ེལེ་འཐད་ཡོད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ཤོེས་གསལེ་རེད།”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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“དེས་ན་ཟླ་བ་གཅེིག་མ་ིའགོར་བར་ང་ཚེ་ོགོྲང་གསེབ་ལེ་སོང་སྟ་ེ

ཆུ་འགྲམ་དུ་འཆོམ་འཆོམ་ལེ་འགོྲ་བ་དང་འོ་མ་སོས་པ་འཐུང་བ། ང་

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཡིས་ཁོྱོད་ལེ་འདི་ལྟར་བཤོད་ན་ཁྱོད་མཚེར་

ཞིིག་ལོེས་ཡིན། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། ང་པ་ར་ིསའི་ིའཚེ་ོབ་འདིར་དགའ་

སྣང་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་མངོན་སྲིིད། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་

སུ་འཚེོ་བ་འདིས་ངའི་ལུས་ཟུངས་ཟད་དུ་མི་འཇུག་ཀྱིང་ང་དེ་ལེ་

སུན་སྣང་སྐྱེ། ང་གོླེ་བུར་དུ་ཁོ་ཁུ་སིམ་ས་ཞིིག་ཏུ་འཚེོ་གནས་བྱས་ཏོེ་

རང་གི་བྱིས་པའི་དུས་སྐབས་ལེ་ཕྱིིར་དྲེན་བྱ་དགོས་སྙམ་པའི་ཚེོར་

བ་ཞིིག་སྐྱེས། མི་རྣམས་ཅེི་ཞིིག་ལེ་གྱུར་ཀྱིང་རང་རང་སོ་སོར་བྱིས་

པའི་དུས་སྐབས་རེ་ཡོད། འོ། སེམས་ཁྲལེ་མི་དགོས། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ང་

ན་ིམདའ་དཔོན་ཟུར་པ་ཞིིག་ག་ིབུ་མོ་ཡིན། ང་འཕགས་པ་ཌེན་ནིའ་ི

གོྲང་རྡོལེ་གྱིི་སྐུ་དྲེག་གི་ཁོོར་ཡུག་ཏུ་འཚེར་ལོེངས་བྱུང་བ་ཡིན་ཟེར་

རྩིས་མེད། ང་ནི་གོྲང་གསེབ་པའི་བུ་མོ་དཀྱུས་མ་ཞིིག་ཡིན། ལོེ་དྲུག་

གི་སོྔོན་བར་དུ་ངས་རང་གི་མིང་ཡིག་ཀྱིང་འབྲེི་ཀོློག་མི་ཤོེས། དེས་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིབོླ་སེམས་བད་ེརུ་འགོད་ཐུབ་སྙམ། མ་ིཐུབ་བམ། ཁོྱོད་ན་ིབད་ེ

སྐྱིད་འདིར་མཉིམ་དུ་རོལེ་དགོས་ཞིེས་ངའ་ིསེམས་གཏོམ་བཤོད་སའ་ི

སྐྱེས་པ་དང་པོ་དེ་ཡིན་དོན་ཅེི་ཡིན། འདི་ནི་ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་བ་ནི་

ང་ལེ་དགའ་བ་ལེས་ཁྱོེད་རང་ལེ་དགའ་བ་ཞིིག་མིན་པ་དང་། སྐྱེས་

པ་གཞིན་ཚེོ་ང་ལེ་དགའ་བ་ཁོོ་ཚེོའི་འདོད་ཆོགས་སངས་པའི་ཆོེད་

དུ་ཡིན་པ་ད་ེངས་ངོས་ཟིན་ཡོད་པ་ལེ་འབྲེེལེ་བ་ཡོད།”



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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“ང་ས་མཐར་ཐེངས་མང་སོང་མོྱོང་། ཡིན་ནའང་ང་གཏོན་ནས་

གོྲང་གསེབ་ལེ་དགའ་མ་སོང་། ད་ཐེངས་ང་ལེ་བད་ེསྐྱིད་ཕྲན་བུ་ཞིིག་

འཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ན་ིཁོྱོད་ལེ་རག་ལེས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་

ལེ་སྡེང་ཟུག་བྱས་ནས་བད་ེསྐྱིད་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་འཐོབ་རྒྱུ་ད་ེའགོག་མ་ི

ཉིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་“ཁོོ་མོ་ལོེ་ན་རྒས་རག་བར་དུ་འཚེ་ོལོེང་མེད། ཁོོ་མོས་

ང་ལེ་རེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་བརྒྱབ་པ་ངས་བསྒྲུབས་མེད། རེ་བ་དེ་ཧ་

ཅེང་བསྒྲུབ་སླེ་བ་ཞིིག་རེད། ཉིི་མ་གཅེིག་ང་དེ་ལེ་འགོྱིད་པ་སྐྱེ་སྲིིད།” 

ཅེེས་རང་གིས་རང་ལེ་ད་ེལྟར་ཤོོད།

ངས་དགོང་མ་དང་པོར་རྩེད་འཇོེར་རོལེ་བ་དང་དགོང་མ་གཉིིས་

པའ་ིརྩེད་འཇོེ་ལེའང་མངོན་དུ་ཕོྱིགས་ཡོད་པ་ད་ེལེ་མནོ་བསམ་བཏོང་

ན་ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ཆོ་དེར་ལེན་འདེབས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས་སམ།

ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་གི་རྗེེས་སུ་ཉིལེ་སའི་ནང་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངའི་

དཔུང་ཁུག་ལེ་ལྷུང་། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཁྲིམས་འགལེ་བོྱས་ཞིེས་

བཤོད་ཀྱིང་ངས་ཁོོ་མོའ་ིཁོ་ལེ་མཉིན་སྲིིད།

ཞོིགས་པ་ཆུ་ཚེོད་དྲུག་པར་ང་ལེོག་ཡོང་བ་ཡིན། ང་མ་ལེོག་གོང་

དུ་ངས་ཁོོ་མོར་“དོ་དགོང་བར་དུ་བད་ེབར་བཞུགས།” ཞིེས་གྱིེས་ཚེིག་

ཞུས།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཤུགས་ཡོད་ཚེད་ཀྱིིས་འོ་ཞིིག་བྱས་པ་ལེས་ལེན་

གང་ཡང་བཏོབ་མ་སོང་།

ཕྱིི་དོྲེ་ང་ལེ་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་འབོྱར་བར་བརོྗེད་བྱ་འདི་ལྟར་

འཁོོད།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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བརྩོེ་བའི་བྱིས་པ། ང་བདེ་ཐང་དེ་ཙོམེ་མིེ་འདུག སྨན་པས་ང་ལ་ངལ་

གསོ་རྒྱོབས་་ཅེེས་མེངག་བཀོད་བྱས་སོང་། ང་དོ་དགོང་སྔོ་པོ་ཉིལ་རྒྱུ་

ཡིན་པས་ཁོྱོད་ལ་ཐུག་མེི་ཐུབ། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ལ་གུན་གསབ་ཀིྱི་

ཚུལ་དུ་སང་ཉིིན་ཉིིན་གུང་ངས་ཁོྱོད་ལ་རེ་སྒུག་བྱ། ང་ཁོྱོད་ལ་དགའ།

ངའ་ིསེམས་ལེ་ཤོར་བའ་ིལེན་དང་པོ་ན་ི“ཁོོ་མོས་ང་ལེ་མགོ་སོྐར་གཏོོང་

ག་ིའདུག” སྙམ་པ་ད་ེཡིན།

ངའི་དཔྲལེ་བ་ནས་རྔུལེ་ཆུའི་ཐིགས་པ་གྲང་ཤུམ་ཤུམ་ཞིིག་

བཞུར། ང་ན་ིབུད་མེད་འདིར་དགའ་དྲེགས་པས་ངས་རང་ག་ིརྣམ་རོྟག་

ད་ེཚེོར་སེམས་ཁོམས་དཀྲུག་ཏུ་འཇུག་མ་ིཉིན་ཞིེས་དྲེན་སྐུལེ་བྱས།

ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་འགོྲགས་ན་གནས་ཚུལེ་འད་ིརིགས་ཉིིན་ལྟར་

འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་དགོས། ངས་རང་ག་ིཟུར་མོ་གཞིན་

ཚེོའ་ིདོན་དུ་རང་ཉིིད་སེམས་ཚེེགས་འད་ིའདྲེ་ཤོིག་ལེ་གཏོད་མོྱོང་མེད། 

བུད་མེད་འདིར་ངའ་ིལུས་སེམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའ་ིནུས་པ་འད་ིའདྲེ་

ཞིིག་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

དེ་ནས་ངའི་སེམས་ལེ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་དྲེན། ང་ལེ་ཁོོ་མོའ་ིཁོང་

པའི་ལྡེ་མིག་ཡོད། ང་དུས་རྒྱུན་བཞིིན་ཁོོ་མོར་བལྟ་རུ་སོང་ན་ཅེི་ལེ་

མི་ཆོོག དེ་འདྲེ་བྱས་ན་ཁོོ་མོ་དངོས་སུ་བདེ་ཐང་མེད་པ་ཡིན་མིན་

འཕྲལེ་དུ་ཤོེས། གལེ་སྲིིད་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་སྐྱེས་པ་གཞིན་ཞིིག་ཡོད་ན་

ངས་མ་ིདེར་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་ཆོོག་སྙམ།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

216

ང་ས་མ་རུབ་བར་དུ་སྒུག་པའ་ིརིང་དེར་ཤོམ་ཕ་ས་ེ ཨ་ེལེ་ིབཟེའ་ི

གཞུང་ལེམ་མྱུལེ། ང་ཆུ་ཚེོད་བཞིིའི་རིང་ལེ་སྲིང་བར་མྱུལེ་ཡང་ཁོོ་

མོར་མ་ཐུག དགོང་དོྲེར་ང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་རྒྱུན་དུ་འགོྲ་སའི་ཟོླས་

གར་ཁོང་དང་འཁྲབ་སོྟན་ཁོང་ཡོད་དོ་ཅོེག་ལེ་སོང་སྟེ་ཁོོ་མོ་བཙལེ། 

ཁོོ་མོ་ལྟད་མོར་བལྟ་སའ་ིཚེོགས་ཁོང་གཅེིག་ག་ིནང་དུའང་མ་ིརྙིེད།

ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅེིག་པར་ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་དུ་སོང་།

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་སྒོེའུ་ཁུང་ནང་དུ་སྒྲིོན་མེ་སྦེར་པའི་འོད་

མདངས་མ་ིགསལེ། ཡིན་ནའང་ངས་ཁོོ་མོའ་ིསོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས།

སོྒོ་སྲུང་བས་ང་ལེ་ཁོྱོད་སུ་ཚེང་ལེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་དྲེིས།

ངས་ཁོོ་པར་“ང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བ་ཡིན།” 

ཟེར།

“ཁོོ་མོ་ཕྱིིར་སླེེབས་མ་སོང་།”

“ང་ཡར་སོང་ནས་ཁོོ་མོར་སྒུག་ཆོོག”

“ཁྱོིམ་དུ་མ་ིགཅེིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག”

ཁོོ་པར་མི་གང་རུང་ཁྱོིམ་དུ་མ་གཏོོང་ཞིེས་བཀོད་འདོམས་བྱས་

ཡོད་པ་མངོན་གསལེ་རེད། ངས་ཁོོ་ལེ་རྩིས་མེད་བཏོང་སྟ་ེལྡ་ེམིག་གིས་

སོྒོ་ཕྱི་ེནས་ནང་དུ་འཛུལེ་ཆོོག་ཀྱིང་ངས་ངོ་ཚེ་དགོས་པ་ད་ེའདྲེ་མཐོང་

སྲིིད་སྙམ་སྟ་ེནང་དུ་མ་འཛུལེ།

ང་ན་ིརང་ཁྱོིམ་ལེ་མ་ལེོག་པར་སྲིང་ལེམ་ད་ེནས་འབྲེལེ་མ་ིཕོད། 

ངས་རང་ག་ིམིག་ལེམ་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁོང་པ་ཡལེ་དུ་མ་བཅུག 



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་རྩད་གཅོེད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའམ། མ་མཐའ་ལེ་ཡང་ང་ལེ་

དོགས་པ་ཞིིག་ཡོད་པ་སངས་ཐབས་བྱ་དགོས་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྐྱེས།

མཚེན་དཀྱིིལེ་ཡས་མས་སུ་ང་ལེ་ཆོ་རྒྱུས་ཡོད་པའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་ཞིིག་ཡོང་སྟ་ེཁོང་མིག་ཨང་དགུ་བའ་ིམདུན་དུ་བཀག སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་

ཅེན་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ནས་བཤོོལེ་ཏོེ་ཁོང་པའི་ནང་དུ་འཛུལེ། ཁོོ་

པའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་སོང་།

ངས་ཡུད་ཙམ་རིང་ལེ་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ཡང་ང་ལྟར་མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིཁྱོིམ་དུ་མ་ིའདུག་ཅེེས་ཕྱིིར་སླེོག་བྱ་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ཁོོ་པ་ངའ་ིམིག་

མདུན་དུ་རང་ཁྱོིམ་ལེ་ཕྱིིར་ལེོག་བྱ་དགོས་ཐུག་རྒྱུའི་རེ་བ་འཆོང་། 

ཡིན་ནའང་ནམ་སྨོད་ཀྱི་ིཆུ་ཚེོད་བཞི་ིཔའ་ིབར་དུ་ངས་སྲིང་ལེམ་ནང་

དུ་སྒུག

འདས་པའ་ིབདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་ིརིང་ལེ་ངས་སྡུག་བསྔོལེ་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་མྱོངས། ཡིན་ནའང་དགོང་མོ་དེར་ངས་མྱོངས་པའི་སྡུག་

བསྔོལེ་ལེ་བསྡུར་ན་ཅེ་ིཡང་མིན་ནོ། །
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 ལའེུ་བཅུ་བཞིི་པ།

༄༅།། ང་ཁྱོིམ་ལེ་ལོེག་སྟེ་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་ངུ་

འགོ་བརྩམས། སྐྱེས་པ་གང་ཞིིག་མགོ་སོྐར་ཐེངས་གཅེིག་ཐེབས་མོྱོང་

ཡོད་ན་དེའ་ིསྡུག་བསྔོལེ་ཤོེས།

ང་སེམས་ཁོམས་འཁྲུགས་པའི་སྟབས་ཀྱིིས་མི་འདིའི་རིགས་ལེ་

འཕྲལེ་དུ་འབྲེེལེ་བ་གཅེོད་ཐུབ་པའི་སྙིང་སོྟབས་དགོས་ཞིེས་ཆོོད་

སེམས་བཙུགས། ངས་བཟོད་བསྲིན་གྱིི་སོྒོ་ནས་ནམ་ལེང་རྒྱུར་སྒུག 

སང་ཞོིགས་ནས་ངས་སྔོར་བཞིིན་རང་ག་ིའཚེ་ོབའ་ིགོམས་སོྲིལེ་རྙིིང་

པ་བསྐྱངས་ཏོ་ེཨ་ཕ་དང་སྲིིང་མོ་གཉིིས་ཀྱི་ིའཁྲིས་སུ་ལོེག་རྒྱུ་ཡིན། ང་

ལེ་མ་ིགཉིིས་ཀྱི་ིབརྩ་ེབ་འཐོབ་རྒྱུ་ངེས་བརྟན་བྱ་ཆོོག ཁོོ་ཚེོས་ང་ནམ་

ཡང་བསླུ་མ་ིསྲིིད་སྙམ།

ད་ེལྟར་ན་ཡང་ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབསྐྱུར་དོན་ཅེ་ིཡིན་ཁོོ་མོར་མ་

བཤོད་པར་འགོྲ་འདོད་མེད། སྐྱེས་པ་གང་ཞིགི་རང་ག་ིཟུར་མོར་གཏོན་

ནས་མ་ིདགའ་ན་ཁོོ་མོར་ཅེ་ིཡང་མ་ིབཤོད་པར་བསྐྱུར་ནས་འགྲོ།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ངའ་ིསེམས་ཀྱི་ིནང་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལེ་འཕྲིན་ཡིག་ཉི་ིཤུ་ཐམ་

པ་བསྐྱར་འབྲེ་ིཡང་འབྲེ་ིབྱས།

ང་འགོྲགས་སའ་ིབུ་མོ་འད་ིའཕོྱིན་མ་གཞིན་ཚེང་མ་དང་འདྲེ། ང་

ན་ིཁོོ་མོར་སྣང་བ་འཁྲུལེ་རྒྱུ་འད་ིཐལེ་དྲེགས་ཡོད། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་སླེོབ་

གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ཞིིག་གི་ལྟ་སྟངས་བཟུང་སྟེ་ཐབས་རྡུགས་ཀྱིི་གཡོ་ཐབས་

ཤོིག་བསྟེན། ང་ལེ་མགོ་སོྐར་སྟབས་བད་ེཞིིག་བཏོང་བ་ན་ིམཐོང་ཆུང་

ཡིན་པ་ཤོིན་ཏུ་གསལེ། ང་སོྤེབས་པའི་དབང་འོག་ཏུ་ཚུད་ནས་བུད་

མེད་འདིར་འོས་འཚེམས་ཀྱིི་འགྲེལེ་བཤོད་ཅེིག་ཀྱིང་མ་བརྒྱབ་པར་

ཁོ་འབྲེལེ་རྒྱུའ་ིཐག་བཅེད། ངའ་ིམིག་མཐར་ཁོོང་ཁོྲའ་ིམཆོ་ིམ་འཁྱོིལེ། 

ངས་སོྐྱ་གདུང་ག་ིཉིམས་ཤོིག་བསྟན་ནས་ཁོོ་མོར་འཕྲིན་ཡིག་སེམས་

འགུལེ་ཐེབས་པ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་བྲེིས།

“ངའི་བརྩོེ་བའི་མེར་གྷར་རི་ཋིི།

“ཁོ་སང་ཁོྱོད་ལུས་ཁོམེས་བདེ་ཐང་མེེད་པ་ནི་གཙེོ་མེནར་ཆེན་པོ་

ཞིིག་མིེན་པའི་རེ་བ་ཡོད། མེདང་དགོང་ཆུ་ཚོོད་བཅུ་གཅིེག་པར་ང་

ཁོྱོད་ལ་སྙུང་འདིྲི་བྱེད་དུ་བཅེར་རུང་ཁོྱོད་ལོག་ཕེབས་མེ་སོང་ཟོེར། 

སྡོེ་པ་གྷ་མིེང་ཅེན་ནི་ང་ལས་ལྷག་པའི་སྐུ་བསོད་ཅེན་ཞིིག་རེད། ཁོོ་

པ་ངའི་གཞུག་དེར་སྐར་ཆ་འགའ་ཞིིག་གི་རྗོེས་སུ་ཕེབས་སོང་། ད་

ནངས་ནམེ་སྨད་ཀིྱི་ཆུ་ཚོོད་བཞིི་པའི་སྟེེང་དུའང་ཁོོ་པ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ལྷན་

དུ་བཞུགས་ཡོད་ཅིེང་།
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“ངས་ཁྱོོད་དཀའ་ཚོེགས་སུ་གཏོད་པར་དགོངས་འགལ་མེེད་པ་ཞུ། 

ཁོྱོད་ཀིྱི་བཀའ་དིྲིན་ལ་བརྟེེན་ནས་ངས་དགའ་སྐྱེིད་ལ་རོལ་བ་ནམེ་

ཡང་མིེ་བརྗོེད།

“དེ་རིང་ང་ཁོྱོད་ཀིྱི་སྙུང་གཞིི་འདིྲི་རུ་བཅེར་འདོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་ང་

ནི་རང་གི་ཁྱོིམེ་མིེའི་སར་ལོག་འཆར་ཡོད།

“བདེ་བར་བཞུགས། ངའི་བརྩོེ་བའི་མེར་གྷར་རི་ཋིི། ངས་སེམེས་པར་

ང་ནི་ཁོྱོད་ལ་དགའ་མེཁོན་འབོྱར་ལྡན་ཞིིག་མིེན། ཁོྱོད་ཀིྱིས་འདོད་

དོན་བཞིིན་ང་ནི་ཁོྱོད་ལ་དགའ་མེཁོན་དབུལ་ཕོངས་ཞིིག་ཀྱིང་མིེན། 

དེས་ན་ཐམེས་ཅེད་བརྗོེད་དུ་ཆུགས། ཁོྱོད་ལ་མེཚོོན་ན་མེིང་ཤས་ཅིེ་

ཡང་མིེན། ང་ལ་བདེ་སིྐྱེད་དེ་འཐོབ་ཐབས་བྲལ།

“ངས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ལྡེ་མིེག་དེ་ཕིྱིར་སོླེག་བྱས་ཡོད། ངས་ལྡེ་མིེག་དེ་གཏོན་

ནས་བེད་སོྤྱོད་བྱས་མེེད། གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ཁོ་སང་བཞིིན་ཡང་ཡང་སྙུང་

ན་ལྡེ་མིེག་དེ་དགོས་མེཁོོ་ཡོད་ངེས་རེད།

“ང་ཁོེངས་དྲིེགས་ཀིྱིས་བརྟེས་པ་མིེན་པ། ངས་ཟུར་ཟོ་བྱས་པའང་

མིེན་པར་ཁོྱོད་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་འདི་མེཇུག་རྔ་སྐྱེོང་བའི་སྟེོབས་ཤུགས་

མེེད་པ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ལོས་ཤེས། འདི་ནི་ང་ད་དུང་ཡང་ཁོྱོད་ལ་ཅིེ་ཙོམེ་

དགའ་ཡོད་མེེད་ཀིྱི་དན་རྟེགས་ཡིན།”
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ངས་འཕྲིན་ཡིག་དེ་བསྐྱར་ཟོླས་ཡང་ཟོླས་ཀྱིིས་ཐེངས་བཅུ་ཙམ་

བཀློགས། འཕྲིན་ཡིག་དེས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་སྡུག་ལེ་སོྦྱིར་རྒྱུ་རེད་སྙམ་

པའི་ཀུན་སླེོང་གིས་ངའི་སྙིང་ནད་ཅུང་ཙམ་སངས། ངས་ཁོོ་མོར་སོྐྱ་

གདུང་གི་ཚེོར་བ་ཅེི་ཞིིག་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྣང་བརྙིན་ཞིིག་བོླ་ངོར་

བསྐྲུན། ཆུ་ཚེོད་བརྒྱད་པར་ངའི་གཡོག་པོ་སླེེབས་སོང་། ངས་ཁོོ་ལེ་

འཕྲིན་ཡིག་ད་ེམྱུར་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁྱོིམ་ལེ་སོྐྱལེ་ཞིེས་མངགས།

ཇོེ་སིབ་ཀྱིིས་(ངའ་ིགཡོག་པོའ་ིམིང་ད་ེགཡོག་པོ་གཞིན་པ་ཐམས་

ཅེད་གྱིི་མིང་དང་འདྲེ་བར་ཇེོ་སིབ་ཟེར)ང་ལེ་“ཡིག་ལེན་ལེ་སྒུག་

དགོས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“གལེ་སྲིིད་མ་ིཞིིག་གིས་ཁོྱོད་ལེ་ཡིག་ལེན་དགོས་སམ་ཞིེས་དྲེིས་

ན་ངས་ཅེང་མ་ིཤོེས། ང་སྒུག་ཆོོག”ཅེེས་ལེན་ཐོབས་ཟེར་ཡོད།

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཡིག་ལེན་བསྐུར་རྒྱུའ་ིར་ེབ་འཆོང་།

ང་ཚེ་ོན་ིཅེ་ིའདྲེའ་ིཐབས་རྡུགས་དང་ཉིམ་ང་བ་ཞིིག་མ་རེད་དམ།

ངའི་གཡོག་པོ་སོང་ཤུལེ་གྱིི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལེ་ང་ནི་སོྡེད་

བཟོད་མེད་པར་གྱུར། སྐབས་རེར་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ལུས་པོ་ང་ལེ་ཇེི་

ལྟར་ཕུལེ་མིན་ཡིད་ལེ་དྲེན། ང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་འཕྲིན་ཡིག་ཐབས་

རྡུགས་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་བསྐུར་ཆོོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་ཅེེས་རང་

གིས་རང་ལེ་དྲེིས། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་གྱིིས་ཁོྱོད་ལེ་མགོ་

སོྐར་བཏོང་བ་མིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་ལེ་མགོ་སོྐར་བཏོང་

བ་རེད་ཅེེས་ང་ལེ་ལེན་འདེབས་བྱེད་ཆོོག་ཆོོག་ཡོད། བུད་མེད་ཚེོས་

གནས་ལུགས་འདི་འདྲེ་ཞིིག་བགྲངས་ནས་དགའ་རོགས་དུ་མ་ཞིིག་
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བཙལེ་ཆོོག་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་རྙིེད། མཚེམས་རེར་བུ་མོ་དེས་ང་ལེ་ཁོས་

ལེེན་དམ་བཅེའ་ཇེི་ལྟར་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་རྣམས་ཡིད་ལེ་དྲེན། ངས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིག་དེའི་བརོྗེད་བྱ་རྣམས་འཇེམ་དྲེགས་འདུག 

ངའ་ིལྷད་མེད་ཀྱི་ིབརྩ་ེདུང་ལེ་ཁྲེལེ་དགོད་བྱེད་མཁོན་བུད་མེད་ཅེིག་

ལེ་ཚེིག་མཚེོན་རྩུབ་པོ་ཞིིག་བཏོབ་མི་འདུག་སྙམ། ཡང་སྐབས་རེར་

ངས་ཁོོ་མོར་འཕྲིན་ཡིག་དེ་གཏོན་ནས་མ་སྤྲོིངས་པར་ཕྱིི་དོྲེར་མོ་ལེ་

ཐུག་ཏུ་སོང་ན་ཆོོག་ཡོད། ང་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་སོང་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་

མིག་ཆུ་ཉིིལེ་རྒྱུ་དང་ངས་ད་ེལེ་དགའ་བ་སོྒོམ་ཆོོག་སྙམ།

མཐར་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ཡིག་ལེན་ཅེི་ཞིིག་བསྐུར་རྒྱུ་ཡིན་

ནམ། ཁོོ་མོས་ཅེི་ཞིིག་ལེ་ལེན་ཁོག་དཀྲིས་ཀྱིང་ངས་དེ་ལེ་ཡིད་ཆོེས་

བྱ་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིག་ཡོད། ཇོེ་སིབ་ཕྱིིར་སླེེབས།

“ཡ། ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་སོང་།”

ཁོོ་པས་ང་ལེ་“སྐུ་ངོ་། ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ད་དུང་གཟིམ་འདུག་ཟེར། 

ཁོོ་མོ་གཉིིད་སད་མ་ཐག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིག་དེ་འབུལེ་ངེས་ཡིན། གལེ་

སྲིིད་ཡིག་ལེན་འདྲེ་ཡོད་ན་ང་ཚེོས་སྐྱེལེ་ཡོང་ཆོོག་ཟེར་གྱིིན་འདུག” 

ཅེེས་ང་ལེ་ལེན་བཏོབ།

ད་སྟ་ེཁོོ་མོ་གཉིིད་ཡོད་པ་རེད།

ངས་ཐེངས་ཉིི་ཤུ་ཙམ་ལེ་ཇོེ་སིབ་མངགས་ནས་འཕྲིན་ཡིག་དེ་

ཕྱིིར་ལེེན་བྱ་དགོས་པ་མིན་ནམ་བསམས། ཡིན་ནའང་ངས་རང་གིས་

རང་ལེ་གཅེིག་བྱས་ན་“ཁོོ་ཚེོས་འཕྲིན་ཡིག་དེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་

སྤྲོད་ཚེར་ཡོད་རྒྱུ་རེད། འཕྲིན་ཡིག་ཕྱིིར་ལེེན་བྱེད་དུ་བཏོང་ན་ངས་
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འཕྲིན་ཡིག་དེ་མ་བསྐུར་ན་ཆོོག་ཡོད་བསམས་ཡོད་པའི་རྟགས་སུ་

མངོན་སྲིིད།” སྙམ།

ཁོོ་མོས་ཡིག་ལེན་ཞིིག་འཕོྲད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚེོད་ཅེ་ིཙམ་ཇེ་ེཉིེར་སོང་

ན་ང་ལེ་ད་ེཙམ་གྱིིས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེསྤྲོིངས་པར་འགོྱིད་པ་སྐྱེས།

ཆུ་ཚེོད་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅེིག་པ། ཉིིན་གུང་བཅེས་ཀྱི་ིཅོེང་སྒྲི་

བསྒྲིགས།

ཉིིན་གུང་ང་ཚེ་ོཐུག་འཕྲད་ཀྱི་ིདུས་བཏོབ་ཡོད་པས་ངས་ཅེ་ིཡང་

མ་བྱུང་བ་ལྟར་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་འགོྲ་དགོས་མིན་ནམ་སྙམ། ང་ན་ིསེམས་

པའི་འགལེ་ཟླ་ཞིིག་གི་ཉོིག་འཛིིང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཇེི་ལྟར་

ཐར་དགོས་པ་མ་ཤོེས།

མི་ཚེོས་ཡི་གེ་ཞིིག་ལེ་སྒུག་ཡོད་ན་ཕྱིི་ལེ་སོང་སྟེ་ལོེག་ཡོང་དུས་

འཕྲིན་ཡིག་དེ་འབོྱར་ཡོད་པའི་རོྨངས་དད་བྱ་སོྲིལེ་ཡོད་པ་ལྟར་ང་

ཡང་ཕྱི་ིལེ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིཐག་བཅེད། ང་ཚེོས་རྟག་ཏུ་སྒུག་བཟོད་མེད་པར་

རེ་ལོྟས་བྱེད་པའི་འཕྲིན་ཡིག་རྣམས་རང་ཉིིད་ཁྱོིམ་དུ་མེད་ཤུལེ་དུ་

འབོྱར།

ང་གུང་ཟས་ཟ་རྒྱུར་ཁོ་གཡར་ནས་ཕྱི་ིལེ་སོང་།

སྤྱིིར་ངས་རྟག་ཏུ་གཞུང་ལེམ་ཟུར་གྱི་ིཁོ་ཧྥ་ེ ཧོྥ་ཝ་ཟ་ཁོང་དུ་གུང་

ཟས་ཟ་སྲིོལེ་ཡོད་ཀྱིང་ཉིིན་དེར་ངས་ཟ་ཁོང་དེའི་ཚེབ་ཏུ་ཨན་ཋིན་

སྲིང་ལེམ་བརྒྱུད་ནས་ཕོ་བྲེང་མགྲོན་ཁོང་དུ་གུང་ཟས་ཟ་རུ་སོང་། 

ངས་སྲིང་ལེམ་ནང་དུ་རྒྱང་ན་བུད་མེད་ཅེིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་

ན་ན་ནིན་གྱིིས་ང་ལེ་ཡིག་ལེན་འཁྱོེར་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་མིན་ནམ་སྙམ། 
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ངས་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་འཕྲེད་དུ་བཅེད་ནས་སོང་ཡང་མི་གཅེིག་

ལེ་མ་ཐུག ཐ་ན་ཉིེན་རོྟག་པ་ཞིིག་ལེའང་མ་ཐུག ང་ཕོ་བྲེང་མགོྲན་

ཁོང་ལེ་སླེེབས་ཏོེ་ཤོེ་ ཝེ་རི་ཟ་ཁོང་ལེ་འཛུལེ། སྲིི་ཞུ་བས་ང་ལེ་ཟ་རྒྱུ་

ཞིིག་འཁྱོེར་ཡོང་བའམ། ཁོོ་པས་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བདམས་ནས་འཁྱོེར་

ཡོང་བ་ད་ེངས་ཟས་མེད།

ང་ལེ་བལྟ་འདོད་མེད་ཀྱིང་མིག་གཉིིས་རང་དབང་མེད་པར་ཆུ་

ཚེོད་འཁོོར་ལེོའ་ིསྟེང་དུ་ཤོོར།

ང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཡ་ིཡིག་ལེན་ཞིིག་འབོྱར་ཡོད་ཤོག་བྱས་ནས་

ཁྱོིམ་དུ་ལོེག སོྒོ་སྲུང་བར་ཅེི་ཡང་འཕོྲད་མེད་པས་ངས་གཡོག་པོའ་ི

ལེག་ཏུ་ཡིག་ལེན་འཕོྲད་ཡོད་པའ་ིར་ེབ་འཆོང་། ཁོོ་ཡང་ང་ཕྱི་ིལེ་སོང་

ནས་བཟུང་སྟ་ེམ་ིསུ་ལེའང་ཐུག་མ་ིའདུག

གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ཡིག་ལེན་ཞིིག་བསྐུར་འདོད་

ཡོད་ན་ཁོོ་མོས་ད་ཅེ་ིནས་བསྐུར་དགོས་ཚེད་ཡིན།

ད་ེནས་ང་འཕྲིན་ཡིག་དེའ་ིརོྗེད་ཚེིག་འགོད་སྟངས་ལེ་འགྱིོད་པ་

སྐྱེས། ངས་ཅེི་ཡང་མ་བཤོད་པར་བསྡེད་ཡོད་ན་ཆོོག་ཡོད། དེ་ལྟར་

བྱས་ཡོད་ན་ཁོོ་མོར་དོགས་མ་བདེ་བ་ཞིིག་ལེ་འགྱུར་རྒྱུ་གོར་མ་ཆོག 

སྔོ་དགོང་དེར་ང་ཚེོ་ཕྱིི་ཉིིན་གྱིི་ཉིིན་གུང་ཐུག་རྒྱུའི་དུས་བཏོབ་ཡོད་

ཅེིང་། ང་སྐབས་དེར་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་མ་སོང་ན་ང་མ་ཡོང་དོན་ཅེ་ིཞིིག་

ཡིན་ནམ་ཞིེས་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་འདྲེ་ིཤོས་ཆོ།ེ དེའ་ིརྒྱུ་མཚེན་མཐའ་དག་

ང་གཅེིག་པུས་ཁོོ་མོར་འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་ཐུབ། འདི་ལྟར་བྱུང་ན་ཁོོ་

མོས་རང་ལེ་ཉིེས་པ་མེད་པའ་ིདག་འབུད་མ་ིབྱ་ཐབས་མེད་ཡིན། ངས་
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ཀྱིང་ཁོོ་མོར་ཉིེས་པ་མེད་པའི་དག་འབུད་བྱེད་དུ་འཇུག་འདོད་ཡོད། 

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་རྒྱུ་མཚེན་ཅེི་ཞིིག་བགྲངས་ཀྱིང་ངས་དེ་ལེ་ངོས་ལེེན་

བྱ་རྒྱུའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཐོན། ང་ལེ་མཚེོན་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ནམ་ཡང་

ཐུག་འཕྲད་མི་བྱ་རྒྱུའི་ཚེབ་ཏུ་ཁོོ་མོས་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་པར་ཡིད་ཆོེས་

བྱས་ན་ལེེགས་སྙམ།

ངའི་སེམས་པར་ཁོོ་མོ་རང་ཉིིད་ང་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་རྒྱུའི་གདེང་

ཚེོད་འཆོང་། ཡིན་ནའང་དུས་ཚེོད་རིམ་བཞིིན་འདས་ཀྱིང་མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིམ་སླེེབས། ཁོོ་མོ་བུད་མེད་གཞིན་དང་གཏོན་ནས་མ་ིའདྲེ། ངས་

སྤྲོིངས་པའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ད་ེརིགས་ལེ་ལེན་འདེབས་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིབུད་

མེད་ཉུང་ཤོས་ལེས་མེད།

ཕྱིི་དོྲེའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་པར་ང་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་ལེམ་

མྱུལེ།

ངའི་སེམས་པར་“གལེ་སྲིིད་ང་མོ་ལེ་ཐུག་ན་སྣང་མེད་གཏོོང་

རྒྱུ་དང་ངས་ཁོོ་མོ་སེམས་ནས་དོར་ཟིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་སོྟན་

དགོས།” སྙམ།

ཁོོ་མོ་ཕོ་བྲེང་སྲིང་ལེམ་གྱི་ིཟུར་གདོང་དུ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་

དུ་འགོྲ་ཡ་ིཡོད་པ་ང་ལེ་ཐུག ང་ཚེ་ོགོླེ་བུར་དུ་ཐུག་པས་ངའ་ིངོ་མདོག་

སྐྱ་བོར་གྱུར། ངའ་ིངོ་མདོག་འགྱུར་བ་ཁོོ་མོས་རིག་ཡོད་མེད་ངས་མ་ི

ཤོེས། ང་ན་ིབོླ་སེམས་ཤོིན་ཏུ་འཁྲུགས་ཏོ་ེཁོོ་མོའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་མ་

གཏོོགས་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་མ་མཐོང་།
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ང་མུ་མཐུད་དུ་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་ལེམ་བརྒྱུད་ནས་

མ་སོང་། ངས་ཟོླས་གར་འཁྲབ་སོྟན་གྱིི་བརྡོ་སོྦྱིར་ཁོག་ལེ་བལྟས། ཅེི་

ལེ་ཞིེ་ན་དགོང་མོ་དེར་ང་ཁོོ་མོར་སླེར་ཡང་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤོིག་

རྙིེད་སྲིིད།

ཕོ་བྲེང་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་གཏོམ་རྒྱུད་གསར་པ་ཞིིག་འཁྲབ་ཀྱིིན་

འདུག མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིད་ེལེ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལེ་ན་ིསོམ་ཉི་ིམེད།

ང་ཆུ་ཚེོད་བདུན་པར་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་འཛུལེ།

རྐུབ་བཀྱིག་ཚེང་མ་ཁོེངས་ཀྱིང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསླེེབས་མ་སོང་།

ད་ེནས་ང་ཧོྥ་ཌ་ིཧྥིལེ་དང་ཧྥ་ར་ིཨ་ེཋི།ེ ལྷ་མོ་ཁོང་བཅེས་ཁོོ་མོ་རྟག་

ཏུ་འགོྲ་སའ་ིཟོླས་གར་ཁོང་ད་ེདག་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིའཚེོལེ་དུ་སོང་།

ཁོོ་མོ་གང་དུའང་མ་ིརྙིེད།

ངའ་ིའཕྲིན་ཡིག་དེས་ཁོོ་མོར་ཕོག་ཐུག་གཏོོང་རྒྱུ་ཐལེ་དྲེགས་ཏོ་ེ

ཟོླས་གར་ཁོང་ལེ་ལྟད་མོར་བལྟ་རུ་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་མིན་ནམ། ཡང་ན་

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཐུག་སྟེ་ངེད་གཉིིས་ཁོ་རོྩད་ཐུག་རྒྱུ་དེར་སྐྲག་ནས་ང་

ལེ་གཡོལེ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པ་ཡིན་ནམ།

ངས་གཞུང་ལེམ་ཐོག་ཏུ་སོ་སོ་རང་རོློམ་ཆོ་ེདྲེགས་པས་རེད་ཅེེས་

ཁོེར་ལེབ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་དུས་གྲོགས་པོ་གྷི་ས་ིཋིོན་ལེ་ཐུག ཁོོ་པས་ང་

ལེ་ཁོྱོད་གང་ནས་ཡོང་ཞིེས་དྲེིས།

“ཕོ་བྲེང་ཟོླས་གར་ཁོང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།”

ཁོོ་པས་ང་“ལྷ་མོ་འཁྲབ་སོྟན་ཁོང་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། གཅེིག་

བཏོང་ན་ངས་ཁོྱོད་ད་ེརུ་མེད་དམ་བསམས་སོང་།” ཟེར།
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“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཅེ་ིལེ་ཞི་ེན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དེར་འདུག”

“འོ། ཁོོ་མོ་དེར་འདུག་གམ།”

“འདུག”

“གཅེིག་པུ་རེད་དམ།”

“མ་རེད། གོྲགས་མོ་ཞིིག་མཉིམ་དུ་འདུག”

“ད་ེཙམ་རེད་དམ།”

“སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་ཁོོ་མོའ་ིསྒོེར་བདག་ཁོང་མིག་ཏུ་འཁྱུག་ཙམ་

སླེེབས་སོང་། ཡིན་ནའང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གུང་དཔོན་དང་མཉིམ་དུ་

ལོེག་སོང་། ངས་ཁོྱོད་དེའི་ཉིེ་འཁྲིས་ཤོིག་ཏུ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམས་

སོང་། ཁོོ་མོའ་ིའཁྲིས་ཀྱི་ིརྐུབ་བཀྱིག་ཅེིག་རྦད་ད་ེསོྟང་པར་བཞིག་སོང་། 

ངས་རྐུབ་བཀྱིག་ད་ེཁོྱོད་ལེ་ཉིར་འཇེོག་བྱས་པ་རེད་བསམས་སོང་།”

“ང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགར་འགྲོ་ས་ལེ་འགྲོ་དགོས་དོན་ཅེ་ིཡོད།”

“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ཁོྱོད་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་རོགས་རེད་མོད།”

“ཁོྱོད་ལེ་སུས་ད་ེའདྲེ་ཟེར་གྱིིན་འདུག”

“ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཟེར་གྱིིན་འདུག ང་ཁོ་སང་མོ་ལེ་ཐུག་པ་ཡིན། 

གོྲགས་པོ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཀྲ་ཤོིས་བད་ེལེེགས་ཀྱི་ིའཚེམས་འདྲེ་ིཞུ། མར་

གྷིར་རི་ཋིི་ནི་ཧ་ཅེང་གི་ཟུར་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིག་ཡིན། ཁོོ་མོ་མི་གང་

རུང་ལེ་འཐོབ་དཀའ།

ངའ་ིགོྲགས་པོ། ཁོོ་མོ་འཆོོར་དུ་མ་འཇུག མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཁོྱོད་

ལེ་ཆོ་འཇོེག་འཐོབ་ཏུ་འཇུག་ཐུབ།”
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གྷི་ས་ིཋོིན་གྱི་ིའཛིེམ་ཟོན་མེད་པའ་ིསྐད་ཆོ་དེས་ང་ལེ་རང་ཉིིད་ཇེ་ི

འདྲེའ་ིམ་ིཐབས་རྡུགས་ཤོིག་ཡིན་པ་ར་འཕོྲད།

གལེ་སྲིིད་སྔོ་དགོང་དེར་ང་གྷི་ས་ིཋོིན་ལེ་ཐུག་པ་དང་། ཁོོ་པས་ང་

ལེ་སྐད་ཆོ་འདི་དག་བཤོད་ཡོད་ན་ངས་ད་ནངས་སྤྲོིངས་པའི་འཕྲིན་

ཡིག་ཐ་ཤོལེ་ད་ེཅེ་ིལེ་འབྲེ།ི

ང་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའ་ིཁྱོིམ་དུ་སོང་སྟ་ེམོ་ལེ་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་

འདོད་ཡོད་ཅེེས་བཤོད་དུ་འཇུག་དགོས་བསམས་ཀྱིང་ང་ལེ་དེ་ལྟར་

བྱ་རྒྱུའི་སྙིང་སོྟབས་མ་རྙིེད། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ཐུག་འདོད་མེད་

ཅེེས་ལེན་འདེབས་རྒྱུ་རེད་བསམས་ནས་སྐྲག ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་

བརྒྱུད་ནས་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག

ངས་སླེར་ཡང་སོྒོ་སྲུང་དེར་ང་ལེ་འཕྲིན་ཡིག་འདྲེ་ཡོད་དམ་ཞིེས་

དྲེིས།

ཅེ་ིཡང་མ་ིའདུག

ང་ཉིལེ་ཞོིར་དུ་རང་གིས་རང་ལེ་“ཁོོ་མོས་ངའ་ིཕོྱིགས་ནས་འགུལེ་

སོྐྱད་གསར་པ་འདྲེ་ཨ་ེརྒྱག་བལྟས་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ངས་ད་ེ

རིང་སྤྲོིངས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་དེ་ཕྱིིར་ལེེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ལེ་སྒུག་

ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། གལེ་སྲིིད་ངས་ཁོོ་མོར་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེབསྐུར་མེད་

ན་སང་ཉིིན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་ཡིག་འབྲེེལེ་བྱ་ངེས་རེད།”སྙམ།

ངས་ཅེི་ཞིིག་བྱས་པར་དགོང་མོ་དེར་འགོྱིད། ང་ནི་རང་ཁྱོིམ་དུ་

གཅེིག་པུ་ཡིན། ང་སེམས་འཚེབ་དང་ཕྲག་དོག་གིས་གཉིིད་ཐེབས་

ཆོག གལེ་སྲིིད་ངས་བྱ་བ་ཐམས་ཅེད་རང་སོར་བཞིག་ཡོད་ན་ང་
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མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་རུམ་དུ་ཡོད།  ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བཤོད་པའི་ཁོ་ཚེིག་

འཇེམ་པོའ་ིཁོ་བརྡོ་རྣམས་ངའ་ིརྣ་ལེམ་དུ་ཐེངས་གཉིིས་ལེས་ཐོས་མོྱོང་

མེད་པ་རྣམས་བསྐྱར་དུ་ཐོས་པར་འགྱུར། ཁོ་བརྡོ་དེ་དག་ང་ཁོེར་

རྐྱེང་ག་ིདུས་སུ་ངའ་ིརྣ་བར་གྲགས་ཏོ་ེརྒྱུན་མ་ིཆོད།

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིང་ལེ་དགའ་ཡོད་པའ་ིདཔང་རྟགས་ཡོངས་སུ་ཡོད་

ཀྱིང་ངས་རྒྱུ་མཚེན་ལྟར་སྣང་ལེ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིིད་གོ་ནོར་ཐེབས་

པ་ཧ་ཅེང་ཐབས་སྐྱོ།  ཐོག་མ་དེར་ཁོོ་མོས་དབྱར་དུས་ཆོ་ཚེང་གྲོང་

གསེབ་ཅེིག་ཏུ་ངའི་མཉིམ་དུ་སྐྱེལེ་རྒྱུའི་ཐབས་བཀོད་འཐེན་ཡོད། 

གཉིིས་པ་དེར་ངའ་ིཡོང་འབབ་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིའགོྲ་གོྲན་ནམ། ཐ་ན་ཁོོ་

མོའ་ིལེག་དངུལེ་ཡང་མ་ིའདང་། ཕོྱིགས་གང་ལེ་བལྟས་ཀྱིང་མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིངའ་ིཟུར་མོ་བྱས་ན་འཐོབ་བྱ་ཅེ་ིཡང་མེད། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིང་ལེ་

འགྲོགས་ནས་ངའི་ལྷད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། ཁོོ་མོ་བརྩེ་

དུང་ཉོི་ཚེོང་གི་འཇེིག་རྟེན་ཞིིག་ཏུ་འཚེོ་བཞིིན་པ་དེ་ནས་ངལེ་གསོ་

ཞིིག་འཐོབ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་འཆོང་ཡོད་ངེས་ཡིན། འོན་ཀྱིང་ཉི་ིམ་གཉིིས་པ་

དེར་ངས་ཁོོ་མོའ་ིར་ེལོྟས་ཐམས་ཅེད་རྨེག་མེད་དུ་བཅོེམ། ངས་ཞིག་མ་

གཉིིས་ལེ་བརྩ་ེདུང་ག་ིདགའ་མགུར་རོལེ་བ་དེར་ཁྱོད་གསོད་དང་ཟུར་

ཟའ་ིཕྱིིར་ལེན་སླེོག ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་པ་ད་ེམདོ་རྩ་མེད་པ་ཞིིག་ཡིན་

པར་མ་ཟད། ད་དུང་ད་ེབས་ཀྱིང་ཐ་ཤོལེ་ཞིིག་རེད། ང་བུད་མེད་འདིའ་ི

ཁྱོིམ་དུ་ཞིག་སོྡེད་བྱས་པའ་ིརིན་པ་ཡང་སྤྲོད་མེད། ད་དུང་ངས་ཁོོ་མོའ་ི

འཚེོ་བ་རོལེ་སྟངས་ལེ་སྐྱོན་བརྟག་བྱས།  ང་ཕྱིི་ཉིིན་དགོང་མོ་ཁོོ་

མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་སོང་སྟ་ེབཟའ་བཏུང་ལེ་རོལེ། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་བཤུ་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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གཞོིག་བྱས་ནས་གཞིན་བརྟེན་གྱིི་འཚེོ་བ་ཞིིག་རོལེ་མེད་དམ། ང་ལེ་

ཅེི་ཞིིག་ཞུགས་པ་ཡིན། ང་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཐུག་ནས་ཆུ་ཚེོད་སུམ་

ཅུ་སོ་དྲུག་དང་། ང་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་རོགས་སུ་གྱུར་ནས་ཆུ་ཚེོད་ཉིི་ཤུ་

རྩ་བཞི་ིལེས་སོང་མེད། ངས་སོ་སོ་ཕམ་གོྱིང་ཁུར་མཁོན་ཡིན་པའ་ིརྫུ་

བག་བསྟན། ང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཅེ་ིཞིིག་མཉིམ་རོལེ་བྱེད་དུ་བཅུག་

པར་རྗེེས་སུ་ཡ་ིརངས་ཞུ་རྒྱུའ་ིཚེབ་ལེ་ཡོད་ཚེད་ཐམས་ཅེད་ང་གཅེིག་

པུར་དགོས། ཁོོ་མོར་སོྔོན་ནས་ཡོད་པའ་ིའབྲེེལེ་བ་མཐའ་དག་སྟ།ེ མར་

གྷིར་རི་ཋིིའི་མ་འོངས་པའི་ཡོང་འབབ་ཀྱིི་འབྱུང་ཁུངས་རྣམས་སྐད་

ཅེིག་ཉིིད་ལེ་གཅོེད་དགོས་ཞིེས་བཙན་སྐུལེ་བྱེད་བཞིིན་འདུག ངས་

ཁོོ་མོར་ངན་སོྨོད་བྱ་དགོས་ས་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་དམ། ཅེ་ིཡང་མེད། ཁོོ་མོས་

ང་བདེ་བོ་མི་འདུག་ཅེེས་ང་ལེ་ཡིག་ཆུང་ཞིིག་བྲེིས། བུད་མེད་ཁོག་

ཅེིག་ལེ་བཤོད་སོྲིལེ་ཡོད་པ་ལྟར་ངས་དགའ་རོགས་གཞིན་ཞིིག་བསུ་

དགོས་ཡོད་ཅེེས་ང་ལེ་ཕོག་ཐུག་འགོྲ་རྒྱུར་མ་འཛིེམས་པར་གདོང་ལེ་

བལྟས་ནས་གསོང་པོར་བཤོད་ན་མ་ིཆོོག་པ་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་དམ། ང་ཁོོ་

མོའ་ིཡིག་ཆུང་དེར་ཡིད་ཆོེས་པ་དང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་ལེ་མ་སོང་

བར་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སིའི་སྲིང་ལེམ་ཁོག་ཏུ་རྐོང་ཐང་ལེ་འཆོམ་འཆོམ་

དུ་སོང་སྟེ་དགོང་མོ་གོྲགས་པོ་ཚེོའི་མཉིམ་དུ་དུས་ཚེོད་བསྐྱལེ་ནས་

ཕྱི་ིཉིིན་དུས་བཏོབ་ཀྱི་ིསྐབས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་ཏུ་སོང་ན་ཆོོག་

ཀྱིང་། ངས་དེའི་ཚེབ་ཏུ་ཨོ་ཐེ་ལོེ་འཁྲབ་(ཤོེག་སི་ཕིར་གྱིིས་བརྩམས་

པའི་འཁྲབ་གཞུང་གྲགས་ཅེན། འཁྲབ་གཞུང་དེར་དམག་དཔོན་

ཨོ་ཐེ་ལོེ་ཞིེས་པ་ཞིིག་གིས་རང་གི་ཆུང་མ་དམ་ཚེིག་ཅེན་མཛིེས་མ་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ཞིིག་ཡོད་པར་དོགས་པ་ཁོོ་ན་བཟས། མཐར་ཨོ་ཐེ་ལོེས་རང་གི་ཆུང་

མ་བསད་པའི་སོྐྱ་གར་གྱིི་སྒྲུང)སྟེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་སོ་མྱུལེ་བྱས། དེ་

ནས་ཁོོ་མོར་ཐུག་རྒྱུ་མིན་ཞིེས་ཕོག་ཐུག་བཏོང་ནས་ཉིེས་ཆོད་བཅེད། 

གཅེིག་བྱས་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་ཁོ་འབྲེལེ་ཐབས་ཤོིག་རྙིེད་པར་

དགའ་ཡོད་སྲིིད། ཁོོ་མོས་ཏོན་ཏོན་ང་ན་ིདཔ་ེམེད་ཀྱི་ིབླུན་རྨོངས་ཤོིག་

ཡིན་པ་ཤོེས་ཡོད་ཤོས་ཆོ།ེ ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཡིག་ལེན་མ་བསྐུར་པ་འཁོོན་

ལེན་སླེོག་པ་མིན་པར་ང་ལེ་ཁྱོད་གསོད་བྱས་པ་ལེོས་ཡིན།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཁྱོད་གསོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ངས་ཀྱིང་མོ་ལེ་ལེག་

རྟགས་ཤོིག་བསྐུར་ན་ང་ནི་མི་གཏོོང་ཕོད་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་པ་སོྟན་

རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ། ངས་ཁོོ་མོར་འཕོྱིན་མ་ཞིིག་གི་ལྟ་ཚུལེ་བཟུང་ནས་

འབྲེེལེ་བ་བཅེད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཡང་སྟོན་ཐུབ། ཡིན་ནའང་ད་ེལྟར་

བྱས་ན་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བཅོེས་མིན་གྱི་ིབརྩ་ེདུང་ཞིིག་བཅེངས་ཡོད་པའ་ི

རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པར་ཕོག་ཐུག་འགོྲ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚེོའི་བརྩེ་དུང་

ད་ེགནས་སྐབས་ཤོིག་ཡིན་རུང་ང་ན་ིཁོོ་མོར་དགའ་ཡོད་པ་བརོྗེད་ཅེ་ི

དགོས། བརྩེ་དུང་འདིར་བཅོེས་ལྷད་གཏོན་ནས་མེད་པས་གཞིན་གྱིི་

ལྷན་དུ་མཉིམ་སོྤྱིད་བྱ་ཐབས་མེད། ང་ཚེ་ོདུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིིག་ལེས་

མཉིམ་དུ་འགོྲགས་མེད་ཀྱིང་དེའ་ིབད་ེསྐྱིད་དེར་ལེག་རྟགས་ཤོིག་གིས་

ལེན་པ་འཇེལེ་དཀའ། ལེག་རྟགས་དེ་ཅེི་ཙམ་ཁྱོད་དུ་འཕགས་པའི་

རྩ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིན་རུང་ཁྱོད་པར་མེད།

གོང་ག་ིསྐད་ཆོ་ད་ེརྣམས་ངས་མཚེན་ཧྲིིལེ་པོར་ཟོླས་བརོྗེད་བྱས་

པར་མ་ཟད། ང་འཕྲལེ་དུ་སོང་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་དེ་ལྟར་བཤོད་
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རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིིག་ཀྱིང་བྱས་པ་ཡིན། ཕྱིི་ཉིིན་ནམ་ལེངས་ཀྱིང་ང་གཉིིད་

དུ་ཡུར་མེད། ང་ལེ་ན་ིཚེ་འཁྲུལེ་ཐེབས་ཏོ་ེམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམ་གཏོོགས་

ཅེ་ིཡང་མ་ིདྲེན།

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་ལྟར་ངས་གཏོིང་ཐག་ཆོོད་པའ་ིཐག་གཅོེད་

ཅེིག་བྱ་དགོས་ཡོད་ཅེིང་། གལེ་སྲིིད་ང་ལེ་བསྐྱར་དུ་ཐུག་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་སྤྲོད་ན་ངས་ཁོོ་མོར་རྦད་དེ་འབྲེེལེ་བ་གཅོེད་པའམ། ཡང་ན་

ངས་རང་གིས་རྣམ་རོྟག་ད་ེརྣམས་དྲུངས་ནས་གཅོེད་དགོས།

ང་ཚེོས་གཏོིང་ཐག་ཆོོད་པའི་ཐག་གཅོེད་བྱ་རྒྱུ་རྟག་ཏུ་ནར་

འགྱིངས་གཏོོང་བར་མ་ཟད། སོ་སོ་རང་ཁྱོིམ་དུ་སོྡེད་བཟོད་མེད་པ་དང་

མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཐུག་ཏུའང་འགོྲ་མི་ཕོད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལོེས་ཤོེས། ང་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཉི་ེསར་ཇེ་ིལྟར་བཅེར་དགོས་པའ་ིཐབས་ཤོིག་བཙལེ། 

ཐབས་ཇུས་དེར་ལེམ་ལོྷང་བྱུང་ན་ངའ་ིསོྤེབས་ཉིམས་ཀྱིང་མ་ིཆོག

སྔོ་དོྲེའ་ིཆུ་ཚེོད་དགུ་པར་ང་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་། ཁོོ་

མོས་ང་ལེ་སྔོ་དོྲེ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ལེ་འཚེམས་འདྲེིར་ཡོང་དོན་ཅེི་ཞིིག་

ཡིན་ཞིེས་དྲེིས།

ང་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་ཡོང་དོན་ངོ་མ་ཅེ་ིཡིན་དྲེང་པོར་བཤོད་མ་ཕོད། 

ངས་མོ་ལེ་ང་སྔོ་པོ་ལེངས་ཏོེ་གཞིིས་གོྲང་སི་མིང་ཅེན་དུ་བསོྐྱད་པར་

འགྲུལེ་སྐྱེལེ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིཔ་སི་ཉོི་རུ་སོང་བ་ཡིན་ཞིེས་ལེན་

བཏོབ།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་སྐུ་བསོད་ཆོེ། གནམ་གཤོིས་འདི་འདྲེ་སྐྱིད་

དུས་ཤོིག་ལེ་གོྲང་ཁྱོེར་ནས་ཕྱི་ིལེ་འཐོན་ཐུབ་པ་ལེེགས།” ཟེར།
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ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་བལྟས་ནས་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་འཕྱི་སོྨོད་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡོད་པ་མིན་ནམ་སྙམ། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་ལེ་གཟབ་ནན་གྱི་ི

ཉིམས་ཤོིག་ཤོར།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་གྱིེས་ཚེིག་ཞུ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་

ནམ།” ཞིེས་སྔོར་བཞིིན་གདོང་ག་ིགཟབ་ནན་གྱི་ིཉིམས་ད་ེམ་ིཡལེ།

“མིན།”

“རྣམ་དཔོྱོད་ལྡན་པའ་ིཐག་གཅོེད་རེད།”

“ངོ་མ་རེད་དམ།”

“ལོེས་ཡིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མོ་ལེ་འབྲེེལེ་བ་བཅེད་ཚེར་སྟབས་བསྐྱར་

དུ་ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཐུག་གམ།”

“འོ་ན་ང་ཚེ་ོཁོ་གྱིེས་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ།”

“ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིའཕྲིན་ཡིག་བསྟན་སོང་།”

“ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་བྱུང་།”

“ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བརྩ་ེབའ་ིཕུ་རུ་ཌེན་ས།ི ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངོ་ཤོེས་པའ་ིམ་ི

དེ་ཡ་རབས་ཤོིག་མ་རེད། མི་ཚེོས་འཕྲིན་ཡིག་འདི་འདྲེ་ཞིིག་འབྲེི་

དགོས་བསམས་ཀྱིང་དོན་དངོས་སུ་མ་ིའབྲེ་ིཟེར།”

“ཁོོ་མོས་སྐད་གདངས་གང་འདྲེ་ཞིིག་བཏོང་ནས་ཁོྱོད་ལེ་ད་ེལྟར་

བཤོད་སོང་ངམ།”

“ཁོོ་མོ་དགོད་ཞོིར་དུ་མི་དེས་ངའི་ཁྱོིམ་དུ་དགོང་ཟས་ཐེངས་

གཉིིས་བཟས་ཀྱིང་ང་ལེ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞིེས་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུ་རུ་ཡང་

བཅེར་མ་སོང་ཟེར།”
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འདི་ནི་ངའི་འཕྲིན་ཡིག་དང་ཕྲག་དོག་གི་མཇུག་འབྲེས་ཡིན། 

ངའི་རང་རོློམ་ཆོེ་བའི་བརྩེ་དུང་གིས་རང་ཉིིད་ངོ་ཚེ་ཁོ་སྐྱེངས་ཀྱིི་

གནས་སུ་ལྷུང་དུ་བཅུག་པ་རེད།

“འོ་ན་མདང་དགོང་ཁོོ་མོས་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་སོང་།”

“ལྷ་མོ་འཁྲབ་སོྟན་ལེ་བལྟ་རུ་ཕྱིིན་སོང་།”

“ད་ེངས་ཤོེས། ད་ེནས་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་སོང་།”

“ཁོོ་མོས་དགོང་ཟས་ཁྱོིམ་དུ་བཟས་སོང་།”

“ཁོོ་མོ་གཅེིག་པུ་རེད་དམ།”

“སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་མཉིམ་དུ་ཡོད་པ་མིན་ནམ།”

ང་ཚེོ་ཁོ་གྱིེས་པ་དེས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་གོམས་གཤོིས་ལེ་འགྱུར་

བ་ཅེ་ིཡང་མ་ཐེབས།

མ་ིཁོག་ཅེིག་གིས་རྒྱུ་རྐྱེེན་ད་ེརིགས་ལེ་བལྟས་ནས་“བུད་མེད་ད་ེ

ནམ་ཡང་སེམས་ལེ་འཛིིན་དོན་མེད། ཁོོ་མོ་ཁོྱོད་ལེ་ནམ་ཡང་དགའ་

མ་ིསྲིིད།” ཅེེས་བཤོད།

“ཡ། དེས་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ངའི་དོན་དུ་སེམས་སྡུག་བྱེད་ཀྱིི་

མེད་པར་ང་དགའ་ཚེོར་བྱུང་།” ཞིེས་བཙན་གྱིིས་འཛུམ་ཞིིག་ཐོན་དུ་

བཅུག་ནས་ད་ེལྟར་བཤོད།

“ཁོོ་མོས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཤོིན་ཏུ་ལེེགས།  ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེི་ཞིིག་བྱ་

དགོས་པ་དེ་ལེག་ལེེན་བསྟར་བ་རེད། ཁོྱོད་ནི་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལེས་

ཀྱིང་རྒྱུ་མཚེན་ལྟ་ཐུབ་མཁོན་ཞིིག་རེད། བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེ་ཁོྱོད་

ལེ་དགའ་དྲེགས་ཏོེ་ཁོྱོད་མ་གཏོོགས་ཅེི་ཡང་བཤོད་རྒྱུ་མི་འདུག ཁོོ་

མོས་གླེེན་རྟགས་ཆོེན་པོ་ཞིིག་སོྟན་ས་རེད།”
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“ཁོོ་མོ་ང་ལེ་དགའ་ན་ངའི་འཕྲིན་ཡིག་ལེ་ལེན་མ་བསྐུར་དོན་

ཅེ་ིཡིན།”

“དེའི་རྒྱུ་མཚེན་ནི་ཁོོ་མོ་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བ་འཕྱུག་ཡོད་པ་ངོས་

ཟིན་པས་རེད། བུད་མེད་ཚེོས་སྐབས་འགར་རང་ལེ་མགོ་སོྐར་གཏོོང་

མཁོན་ཚེོར་དག་པ་སྟེར། ཡིན་ནའང་བུད་མེད་ཀྱིི་སོྤེབས་ཉིམས་

བཅེག་ནས་ཕོག་ཐུག་གཏོོང་བའ་ིམ་ིཚེོར་གཏོན་ནས་དག་པ་མ་ིསྟེར། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟག་ཏུ་བུད་མེད་ཀྱིི་སོྤེབས་ཉིམས་བཅེག་ནས་ཕོག་ཐུག་

གཏོོང་། ཁོྱོད་ཁོོ་མོར་འགོྲགས་ནས་ཉིི་མ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཁོ་འཐོར་

བར་རྒྱུ་མཚེན་ཅེི་ཞིིག་བགྲངས་ཀྱིང་ཧ་ཅེང་གི་ཐ་ཤོལེ་ཞིིག་རེད། ང་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད། ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ཡིག་ལེན་འབྲེ་ིརྒྱུའ་ི

ཚེབ་ཏུ་འཆོ་ིདགོས་ཐུག་ཀྱིང་ཅེ་ིམ་ིསྙམ།”

“འོ་ན་ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས།”

“ཅེི་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མེད། ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་བརྗེེད་འགྲོ་ཡི་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ཀྱིང་ཁོོ་མོ་བརྗེེད་འགོྲ་ཡ་ིརེད། ཁྱོེད་གཉིིས་ཀས་ཕན་ཚུན་གཅེིག་གིས་

གཅེིག་ལེ་ངན་སོྨོད་བྱ་དགོས་དོན་མེད།”

“ངས་མོ་ལེ་ཡི་གེ་བྲེིས་ནས་ང་ལེ་དག་པ་སྟེར་རོགས་ཞིེས་བྲེིས་

ན་དག་པ་སྟེར་རམ།”

“ད་ེམ་བྱ། ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་དག་པ་སྟེར་ངེས་ཡིན།”

ང་ན་ིདགའ་དྲེགས་ཏོ་ེཕུ་རུ་ཌེན་སིའ་ིམཇེིང་པར་འཐམ་གྲབས་

བྱས།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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དུས་ཡུན་སྐར་མ་ཉིི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རྗེེས་སུ་ང་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག་སྟེ་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་བྲེིས།

“ངས་ཁོ་སང་བྲིས་པའི་འཕིྲིན་ཡིག་དེར་ཤིན་ཏུ་འགོྱིད། གལ་ཏོེ་ཁོྱོད་

ཀིྱིས་ང་ལ་དག་པ་མེ་སིྦྱིན་ན་སང་ཉིིན་ང་གོྲོང་ཁྱོེར་འདི་ནས་ཁོ་བྲལ་

ཏོེ་འགོྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཞིབས་དྲུང་དུ་བཅེར་ནས་དག་པ་སྟེེར་

རོགས་ཞིེས་ནམེ་ཞུ་བ་འཐེན་དུ་ཡོང་ཆོག་པའི་དུས་ཚོོད་ཅིེག་གནང་

བར་ཞུ།

“དུས་ནམེ་ཞིིག་ཁོྱོད་ཉིིད་གཅེིག་པུ་ཡིན་ནམེ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཤེས་གསལ་

ལྟར་འགོྱིད་བཤགས་ནི་གཞིན་གིྱིས་མེཐོང་ཐོས་མེེད་སར་བྱ་དགོས།”

ངས་ཚེིག་ལྷུག་ཏུ་བྲེིས་པའི་བརྩེ་དུང་གི་སྙན་ངག་དེ་བལྟབས་ནས་

ཇོེ་སིབ་ཀྱི་ིལེག་ཏུ་བསྐུར། ཁོོ་པས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིརང་

གི་ལེག་ཏུ་འཕོྲད་པར་བྱས། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་གཞུག་ཏུ་ཡིག་ལེན་འབྲེི་

དགོས་ཟེར་གྱིིན་འདུག་ཟེར།

ང་དགོང་ཟས་ཟ་དུས་མ་གཏོོགས་ཁྱོིམ་ནས་སྐད་ཅེིག་ཙམ་

ལེའང་ཕྱི་ིལེ་མ་ཐོན། དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅེིག་པའ་ིསྟེང་དུའང་

ང་ལེ་ཡིག་ལེན་མ་འཕོྲད།

དེར་བརྟེན་ངས་སྔོར་བཞིིན་སྡུག་བསྔོལེ་མི་མོྱོང་བར་སང་ཉིིན་

གོྲང་ཁྱོེར་དང་ཁོ་བྲེལེ་ཏོ་ེའགོྲ་རྒྱུའ་ིཐག་བཅེད།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ངས་སེམས་ཐག་དེ་འདྲེ་ཞིིག་བཅེད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ང་མལེ་དུ་

འཛུལེ་ཡང་གཉིིད་ཁུག་རྒྱུ་མིན་པ་ཐག་ཆོོད། དེས་ན་ངས་ཅེ་ལེག་

རྣམས་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་སོ། །
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 ལའེུ་བཅོེ་ལྔ་བ།

༄༅།། ང་དང་ཇོེ་སིབ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ཡས་མས་ཤོིག་ལེ་

བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་སྟ་ེའགྲུལེ་བཞུད་ཀྱི་ིགྲ་སྒྲིིག་བྱས། ད་ེནས་མ་ིཞིིག་

གིས་སོྒོ་དྲེིལེ་དྲེག་ཏུ་བརྡུངས།

ཇོེ་སིབ་ཀྱིིས་“ངས་སོྒོ་འབྱེད་དམ།” ཟེར།

ངས་ཁོོ་ལེ་“སོྒོ་ཕྱི།ེ”ཟེར་ཞོིར་དུ་ད་ལྟའ་ིདུས་ཚེོད་འདིར་སུ་ཞིིག་ང་

ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་རང་གིས་རང་ལེ་ཁོེར་ལེབ་བརྒྱབ་པ་

ཡིན། མ་ིད་ེམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཡིན་རྒྱུ་རེད་སེམས་ལེ་མ་དྲེན།

ཇོེ་སིབ་རྒྱུག་ཡོང་སྟ་ེ“སྐུ་ངོ། བུད་མེད་གཉིིས་སླེེབས་སོང་།” ཟེར།

མི་ཞིིག་གིས་“ཨར་མོནད། ང་ཚེོ་ཡིན།” ཞིེས་བཤོད་པས་ངས་

འཕྲལེ་དུ་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཡིན་པ་སྐད་ངོ་ཆོོད།

ང་མལེ་ཁོང་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཐོན།

ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེངས་མུས་སུ་ངའི་འགྲུལེ་ཁོང་ནང་དུ་བཤོམས་

པའི་ཅེ་ལེག་རྣམས་ལེ་ཡ་མཚེན་ནས་བལྟས་འདུག མར་གྷིར་རི་ཋིི་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

239

སེམས་པ་ཁོོང་དུ་ཆུད་ནས་འབོལེ་གདན་རྐུབ་བཀྱིག་ཐོག་ཏུ་བསྡེད་

འདུག

ང་འགྲུལེ་ཁོང་ནང་དུ་འཛུལེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐད་ཀར་ཁོོ་མོའ་ིམདུན་

དུ་སོང་སྟ་ེཔུས་མོ་བཙུགས། ང་སེམས་འགུལེ་རབ་ཏུ་ཐེབས་ཏོ་ེཁོོ་མོའ་ི

ལེག་པ་གཉིིས་ལེ་འཇུས་ནས་“ང་ལེ་དག་པ་སྟེར་རོགས་གནང་།” ཞིསེ་

ཞུ་བ་འཐེན།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ངའ་ིདཔྲལེ་བར་འོ་ཞིིག་བྱས་ནས་“’འད་ིན་ིངས་

ཁོྱོད་ལེ་དག་པ་སྟེར་དགོས་ཐུག་པ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཡིན།” ཟེར།

“སང་ཉིིན་ང་འགོྲ་རྩིས་བྱེད་བཞིིན་ཡོད།”

“ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ནས་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཆོོད་སེམས་ལེ་འགྱུར་བ་

ཇེི་ལྟར་གཏོོང་ཐུབ་བམ། ང་ཁོྱོད་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་ནས་མ་འགོྲ་ཞིེས་

བཤོད་དུ་ཡོང་བ་མིན། དེ་རིང་ང་ལེ་ཡིག་ལེན་འབྲེི་ལོེང་བྱུང་མ་

སོང་། ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་སེམས་སུ་ང་ཁོོང་ཁོྲ་ལེངས་སོང་བསམས་ནས་

འགྲོ་རུ་འཇུག་འདོད་མེད། ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་ཏུ་མ་སོང་

ན་དགའ། ང་ཡོང་ན་ཁོྱོད་ཀྱིི་སེམས་ཁོ་དཀྲུགས་སྲིིད་ཅེེས་བཤོད་

བྱུང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིསེམས་ཁོ་དཀྲུག་གམ། ཁོྱོད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ངའ་ི

སེམས་ཁོ་ཇེ་ིལྟར་དཀྲུག”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ཅེ་ིཡིན་ཟེར་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བུད་མེད་འདྲེ་ཁྱོིམ་ལེ་

ཁྲིད་ཡོང་ཡོད་སྲིིད། གལེ་ཏོ་ེཡོད་ན་ངེད་གཉིིས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་དུ་ཡོང་ན་

བུད་མེད་ད་ེདགའ་མ་ིསྲིིད།”
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་དེ་ལྟར་བཤོད་དུས་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ཞིིབ་

ཏུ་བལྟས།

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཕུ་རུ་ཌེན་ས།ི ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་ཟེར་གྱིིན་ཡོད་པ་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་མ་ིཤོེས་པ་འདྲེ།” ཞིེས་ངས་ཁོོ་མོར་ལེན་བཏོབ།

ཁོོ་མོས་“ཁོྱོད་ལེ་འད་ིའདྲེའ་ིཁོང་པ་ཡག་པོ་ཞིིག་འདུག ང་ཚེོས་

མལེ་ཁོང་ལེ་བལྟ་ཆོོག་གམ།” ཞིེས་ང་ལེ་དྲེིས།

“ཆོོག”

ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིངའ་ིམལེ་ཁོང་དུ་འཛུལེ། ཁོོ་མོས་ཅོེལེ་ཆུང་ག་ིསྐད་

ཆོ་ཞིིག་བཤོད་པར་རོྟག་ཞིིབ་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་མིན་པར་ང་དང་མར་

གྷིར་ར་ིཋི་ིགཅེིག་པུར་འཇོེག་པའ་ིཆོེད་དུ་ཡིན།

ངས་མོ་ལེ་“ཁྱོོད་ཀྱིིས་ཅེིའི་ཕྱིིར་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ཁྲིད་ཡོང་བ་ཡིན།” 

ཞིེས་དྲེིས།

“ཁོོ་མོ་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོད། ང་འདི་ནས་འགྲོ་

དུས་ང་ལེ་ལེམ་རོགས་ཤོིག་དགོས་ཀྱིིན་འདུག”

“ང་འདིར་མེད་པ་ཡིན་ནམ།”

“ཁོྱོད་མེད་པ་ཅེི་ལེ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ངས་ཁོྱོད་འོ་བརྒྱལེ་ལེ་

གཏོོད་འདོད་མེད། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ངའི་སོྒོ་ཁོར་སླེེབས་ན་ཡར་ནང་

ལེ་ཡོང་སྟེ་ང་ལེ་ཐུག་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཉིག་གཅེིག་ཡིན་པས་ངས་ཁོྱོད་

ཁྱོིམ་དུ་བསུ་ཐབས་མེད། ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་སེམས་སུ་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོ་ཡ་

བྱས་མ་སོང་ཞིེས་འཁོང་ར་བཤོད་ནས་གྲོང་ཁྱོེར་དང་གྱིེས་ཏོ་ེའགྲོ་རུ་

འཇུག་འདོད་མེད།”
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“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཁྱོིམ་དུ་བསུ་མ་ིཐུབ་དོན་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན།”

“ཅེི་ཡིན་ཞིེ་ན་ང་ལེ་སོ་ལྟ་བྱེད་མཁོན་བཙུགས་ཡོད། དོགས་པ་

ཆུང་ངུ་ཞིིག་གིས་ཀྱིང་ང་ལེ་གནོད་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་སྐྱེལེ།”

“འད་ིན་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་འབའ་ཞིིག་ཡིན་ནམ།”

“གལེ་སྲིིད་ང་ལེ་མི་གཞིན་པ་ཞིིག་ཡོད་ན་ངས་ཁོྱོད་ལེ་གསལེ་

པོར་བཤོད་ངེས་ཡིན། ང་ཚེོས་ཕན་ཚུན་གསང་བ་མི་ཉིར་རྒྱུ་བྱས་

ཡོད་མོད།”

“མར་གྷིར་རི་ཋིི། ངས་ཉོིག་བཤོད་མང་པོ་མི་བྱ། ཁོྱོད་ང་ལེ་ཅུང་

ཙམ་དགའམ།”

“ཧ་ཅེང་དགའ།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅེིའ་ིཕྱིིར་མགོ་སོྐར་བཏོང་ངམ།”

“ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། གལེ་སྲིིད་ང་སྲིས་མོ་སྐུ་ཞིབས་འད་ིདང་ད་ེ

ཞིེས་འབོྱར་ལྡན་ཞིགི་ཡིན་པ་དང་། ང་ལེ་ལོེ་ལྟར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་གཉིིས་

རེའ་ིཡོང་འབབ་ཡོད་པ། ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཟུར་མོ་ཡིན་པ་དང་ངས་ཁོྱོད་ཡོད་

བཞིིན་དུ་དགའ་རོགས་གཞིན་ཞིིག་བཙལེ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ང་ལེ་མགོ་སོྐར་གཏོོང་དོན་ཅེ་ིཡིན་ཞིེས་འདྲེ་ིཆོོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད། 

ང་ནི་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཡིན། ང་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་བཞིིའི་བུ་ལོེན་

ཡོད། ང་ལེ་རང་ག་ིམིང་ཐོག་ཏུ་དངུལེ་སོྒོར་སྨོར་པོ་ཞིིག་མེད། ངས་ལེོ་

རེར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་རེའ་ིའགོྲ་གོྲན་གཏོོང་ག་ིཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོྱོད་ཀྱི་ི

དྲེ་ིབ་ད་ེཚེིག་སོྟང་ཞིིག་དང་ངའ་ིལེན་འདེབས་ལེའང་དོན་སྙིང་བྲེལེ།”
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ངས་“ད་ེབདེན་མོད། ཡིན་ནའང་…ང་…ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་དྲེགས་

ཏོ་ེསོྨྱོ་གྲབས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག”ཟེར་ནས་ངའ་ིམགོ་བོ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

པང་དུ་བཞིག”

“ཡ། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། ཡང་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དགའ་རྒྱུ་ཅུང་

ཙམ་ཉུང་དུ་གཏོོང་དགོས།  དེ་མིན་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་རྒྱུས་ལེོན་

ལེེགས་ཙམ་བྱ་ཐུབ་པའི་ཤུགས་སོྣན་རྒྱག་དགོས་ཀྱིིན་འདུག ཁོྱོད་

ཀྱིི་འཕྲིན་ཡིག་དེས་ང་ལེ་ཕོག་ཐུག་ཆོེན་པོ་བཏོང་སོང་། གལེ་སྲིིད་

ང་ལེ་སོྔོན་ནས་རང་དབང་ཡོད་ན་ཁོ་ེཉིིན་ངས་སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་ལེ་

སྣེ་ལེེན་ཅེིའི་ཕྱིིར་བྱ། ངས་ཁོོ་ལེ་སྣེ་ལེེན་བྱས་པ་དེས་ཁོྱོད་ལེ་དག་པ་

སྟེར་རོགས་ཞིེས་ད་ལྟ་ཞུ་བ་འཐེན་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། མ་འོངས་པར་

ངས་ཁོྱོད་མ་གཏོོགས་དགའ་རོགས་གཞིན་པ་སུ་ཡང་མི་བསུ། ངས་

ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་དུ་ཁོྱོད་ཀྱིི་མཉིམ་དུ་བདེ་སྐྱིད་ལེ་རོལེ་ཐུབ་སྙམ་

ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ལེ་སྐྱིད་དེ་རོལེ་འདོད་པ་མེད་པ་འདྲེ། ང་ལེ་

ཐབས་བཀོད་དེ་ཇེི་ལྟར་འཐེན་པ་ཡིན་ཞིེས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་ཕུགས་

འདྲེ་ིབྱེད་ཀྱི་ིའདུག དཀོན་མཆོོག་གིས་མཁྱོེན། ཐབས་བཀོད་ད་ེཚེོད་

དཔག་བྱ་མི་དགོས་པར་ཧ་ཅེང་གི་སྟབས་བདེ་ཞིིག་མིན་ནམ། ངས་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་བསམས་པ་ལེས་ལྷག་པའི་བོླས་གཏོོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་བྱེད་

བཞིིན་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་ཆོོག ང་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་གཉིིས་ཀྱིི་

དགོས་མཁོོ་ཡོད་པས་ཡིན། ངས་ཁོྱོད་ལེ་དགོས་མཁོོ་ད་ེབཤོད་ཡོད་ན་

ཁོྱོད་ངའ་ིདགའ་རོགས་ཡིན་པས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དངུལེ་སོྒོར་ད་ེདག་འཚེོལེ་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཕྱིིས་སུ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ལེན་ཆོགས་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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མ་ཞིེས་ལེས་བདའ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚེོམ་མེད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ལེན་

ཆོགས་གང་ཡང་འཁོོར་དུ་འཇུག་འདོད་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིསེམས་

ཁོོང་ག་ིའགལེ་འདུ་ཕྲ་མོ་རྣམས་ཤོེས་མ་སོང་། འད་ིན་ིསེམས་ཁོོང་ག་ི

འགལེ་འདུ་ཞིིག་ཡིན། ང་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་ཡིན་རུང་ཁྲེལེ་གཞུང་

ཅུང་ཟད་ཡོད་པས་ཁོ་ནས་བཤོད་པའི་ཚེིག་དེར་ལེག་ལེེན་གྱིི་རྒྱབ་

གནོན་བྱ། བུད་མེད་གཞིན་ཚེོས་འདི་འདྲེའི་གཞུག་འདང་ཨེ་རྒྱག་

མི་ཤོེས། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བསྐྱར་ཟོླས་བྱ། གལེ་སྲིིད་ང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་

ཋི་ིཨ་ེཡ་ིངོས་ནས་ཐབས་བཀོད་འཐེན་ཏོ་ེབུ་ལོེན་འཇེལེ་ཐུབ་ན་ཁོྱོད་

ལེ་དངུལེ་སོྒོར་དགོས་མ་ིཟེར། ངས་བྱ་བ་ཉིོག་འཛིིང་ཅེན་ཞིིག་བརྒྱུད་

ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ིམཐུན་རྐྱེེན་བསྒྲུབས་ཡོད། ཁོྱོད་ལེ་སྐྱིད་ཅེིག་རོལེ་

རྒྱུ་ཡོད་པས་སྐྱིད་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་དགོས་དོན་མེད། 

གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ད་ེརིང་ང་ལེ་ཐུག་པ་ཡིན་ན་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་ཁོས་

ལེེན་བྱས་པ་དེར་ཁོྱོད་དགའ་ཐག་ཆོོད་སྲིིད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁོེ་ཉིིན་

ཅེི་ཞིིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞིེས་ཕུགས་འདྲེི་བྱེད་མི་ཕོད། སྐབས་འགར་ང་

ཚེོས་རང་གི་ལུས་པོ་བཙོངས་ནས་སེམས་ཀྱིི་དགོས་མཁོོ་རྣམས་མི་

སོྐང་ཐབས་མེད་འབྱུང་གི་ཡོད། ཕྱིིས་སུ་ང་ཚེོས་སེམས་ཀྱིི་དགོས་

མཁོོ་ད་ེའཁྲུལེ་སྣང་ཡིན་པ་ར་འཕོྲད་དུས་སྡུག་བསྔོལེ་སྔོར་ལེས་ཆོ།ེ”

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་མངོན་པར་བསོྟད་པའ་ིཡུལེ་ཞིིག་ཡིན་པའ་ི

ཚེོར་བ་ཞིིག་མོྱོང་བཞིིན་ཁོོ་མོར་བལྟས་ནས་ཉིན། ངས་སེམས་སུ་མར་

གྷིར་ར་ིཋི་ིན་ིབུ་མོ་ཡ་མཚེན་ཞིིག་རེད། ང་ན་ིཁོོ་མོའ་ིརྐོང་པ་ཡིན་རུང་

འོ་བྱ་འདོད་ཡོད་པའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིན། ཁོོ་མོས་ང་སེམས་སུ་བཟུང་ནས་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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ང་མོ་རང་གི་འཚེོ་བའི་གྲུབ་ཆོ་ཞིིག་ཏུ་བསྒྱུར། ང་ནི་ཁོོ་མོས་ཅེི་ཞིིག་

སྤྲོད་པ་དེར་བོླ་ཁོ་མ་ཚེིམས། ངས་སྐྱེས་པ་ཞིེས་པ་དེའ་ིའདོད་སྲིེད་ལེ་

ཚེད་ཅེིག་ཡོད་དམ་སྙམ། ང་ལེ་མཚེོན་ན་རང་ག་ིའདོད་པ་འཕྲལེ་དུ་

བསྐངས་ཀྱིང་ད་དུང་ཡང་ཁོོ་མོར་དེ་ལེས་ལྷག་པ་ཞིིག་དགོས་ཟེར་

གྱིིན་ཡོད་པ་རེད་བསམས།

ཁོོ་མོས་མུ་མཐུད་དུ་བརོྗེད་དོན། “ང་དང་འདྲེ་བར་ཀླུང་རྟ་དར་

རྒུད་ལེ་བརྟེན་པའི་བུད་མེད་ཚེོར་ཐལེ་ཆོ་ཆོེ་བའི་འདོད་རྔམ་དང་

བོླར་མི་ཤོོང་བའི་ཞིེན་ཆོགས་ཡོད། ང་ཚེོ་སྐྱེས་པ་གཅེིག་ནས་སྐྱེས་

པ་གཞིན་ཞིིག་ལེ་འབྱར་འགྲོ་བའང་ཆོོས་ཉིིད་ཡིན། མ་ིཁོག་ཅེིག་ལེ་

ཅེ་ིཡང་མ་ཐོབ་པར་ང་ཚེོའ་ིདོན་དུ་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིོར། མ་ིའགའ་

ཤོས་ཀྱིིས་མ་ེཏོོག་ཆུན་པོ་ར་ེསྤྲོད་ནས་ང་ཚེ་ོརེག་པའང་ཡོད། ང་ཚེོའ་ི

སེམས་པ་ནི་གཡོ་འཁྲུལེ་གྱིི་དབང་དུ་སོང་ཡོད། གཡོ་འཁྲུལེ་དེ་དག་

ང་ཚེོའི་བོླ་སེམས་གཡེང་ས་དང་ལེན་ཁོག་དཀྲི་ས་འབའ་ཞིིག་ཡིན། 

ངས་ཁོྱོད་ལེ་མནའ་སྐྱེལེ་ཆོོག ངས་རང་ག་ིལུས་པོ་འད་ིཁོྱོད་ལེ་ཕུལེ་

བ་ལྟར་སྐྱེས་པ་གཞིན་ལེ་ལེས་སླེ་པོ་དང་མགོྱིགས་པོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་

ནམ་ཡང་སྦྱིིན་མོྱོང་མེད། ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ངའི་ལུད་པར་ཁྲག་འདྲེེས་

པ་མཐོང་དུས་ཁོྱོད་སེམས་པ་སོྐྱ་ནས་ངའི་ལེག་པར་འཇུས་ཏོེ་མཆོི་

མ་ཉིིལེ་སོང་། ཁོྱོད་ནི་ང་ལེ་གདུང་སེམས་སྐྱེད་མཁོན་གྱིི་འགོྲ་བ་མི་

ཉིག་གཅེིག་དེ་ཡིན། ངས་ཁོྱོད་ལེ་སྐད་ཆོ་ཅེོལེ་ཆུང་ཞིིག་བཤོད། ང་

ལེ་སོྔོན་ཆོད་ཁྱོི་ཞིིག་ཡོད། ང་དུས་ནམ་ཞིིག་ལེ་གླེོ་བརྒྱབ་ནས་ལུ་ན་

ཁྱོ་ིདེས་སོྐྱ་ཉིམས་ཤོིག་སོྟན། ང་སེམས་ཅེན་ཞིིག་ལེ་བརྩ་ེབ་ཆོགས་པ་

ཁྱོ་ིད་ེགཅེིག་པུ་ཡིན།”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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“ཁྱོི་དེ་ཤོི་དུས་ང་སོ་སོའ་ིཨ་མ་གོྲངས་པ་ལེས་ལྷག་ཅེིག་ངུས་པ་

ཡིན། ང་ཨ་མའི་མཉིམ་དུ་ལོེ་བཅུ་གཉིིས་ལེ་འཚེོ་གནས་བྱས་པའི་

རིང་དུ་ང་ལེ་རྟག་ཏུ་རྡུང་རྡོེག་བཏོང་སོང་། ང་ཁྱོི་དེར་དགའ་བ་ཇེི་

བཞིིན་ཁོྱོད་ལེ་འཕྲལེ་མ་ཉིིད་དུ་དགའ་སོང་། གལེ་སྲིིད་སྐྱེས་པ་ཚེོས་

མིག་ཆུ་ཐིགས་པ་ཞིིག་གིས་ཅེ་ིཞིིག་ཁུགས་པ་ཤོེས་ན་བརྩ་ེདུང་ལེ་ལེམ་

ལོྷང་འབྱུང་། ང་ཚེ་ོཡང་རང་གཞིན་གཉིིས་ཀ་འད་ིའདྲེའ་ིཕུང་ལེ་སོྦྱིར་

བའ་ིགང་ཟག་ཅེིག་ལེ་འགྱུར་མ་ིསྲིིད།”

“ཁྱོོད་ཀྱིི་འཕྲིན་ཡིག་གིས་སོ་སོའ་ིརང་མདོག་བསྟན་སོང་། 

འཕྲིན་ཡིག་དེས་ཁོྱོད་ལེ་བརྩ་ེསེམས་ཀྱི་ིའདུ་ཤོེས་ཟེར་བའ་ིརྣམ་དཔོྱོད་

དབེན་པ་གསལེ་པོར་མངོན། ཁོྱོད་ཀྱིི་འཕྲིན་ཡིག་དེས་ངས་ཁོྱོད་ལེ་

ལྷད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་ཞིིག་བཅེངས་ཡོད་པར་ནག་ཐིག་ཅེིག་ཕབ་

པ་ལེས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅེི་ཡང་མི་གནོད། འཕྲིན་ཡིག་དེ་ཕྲག་དོག་

གིས་ཀུན་ནས་བསླེངས་ཏོེ་བྲེིས་འདུག དེ་ནི་བོླ་ཡུལེ་དུ་མི་ཤོོང་བ་

དང་ཁོེངས་རོློམ་ཆོེ་དྲེགས་པའི་ཕྲག་དོག་ཅེིག་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིི་འཕྲིན་

ཡིག་དེ་འཕོྲད་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཡིད་སེམས་སོྐྱ་སོང་།  ངས་ཉིིན་གུང་

ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་སྟ་ེགུང་ཟས་མཉིམ་དུ་ཟ་རྒྱུའ་ིར་ེལོྟས་འཆོང་ཡོད། ད་ལྟ་

ངས་ཁོྱོད་མིག་གིས་མཐོང་ན་འཕྲིན་ཡིག་གི་བརོྗེད་བྱ་དེ་དག་གིས་

སེམས་པ་སྡུག་ལེ་སྦྱིར་བ་དྲེན་ནས་ཁོྱོད་ནི་མི་སོྐྱན་ཅེན་ཞིིག་ཏུ་

སྣང་། སོྔོན་ཆོད་ཁོྱོད་ལེ་མ་ཐུག་གོང་དུ་ང་ལེ་སྡུག་བསྔོལེ་འད་ིརིགས་

ཅེ་ིཡང་མེད།”
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མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་མུ་མཐུད་དུ་བརྗེོད་དོན། “ཁོྱོད་ན་ིང་ལེ་འཕྲལེ་

དུ་མནོ་བསམ་གཏོོང་དུ་འཇུག་པ་དང་འཛིེམ་ཟོན་མེད་པར་སྐད་ཆོ་

བཤོད་དུ་འཇུག་ཐུབ་པའི་སྐྱེས་པ་འབའ་ཞིིག་དེ་ཡིན། ང་ལྟ་བུའི་

བུ་མོ་ཚེོའ་ིམཐའ་འཁོོར་དུ་འདུས་པའ་ིསྐྱེས་པ་དག་གིས་ང་ཚེོས་སྐད་

ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་བཤོད་ཀྱིང་དེའི་གོ་དོན་ལེ་བརྟག ཁོོ་ཚེོར་སྐད་ཆོའི་

ཚེིག་འབྲུ་རེ་རེ་དང་ང་ཚེོའི་བྱ་སོྤྱིད་ཕྲ་མོ་རེས་ཀྱིང་རང་ལེ་ལེེགས་

ཉིེས་ཀྱི་ིམཇུག་འབྲེས་ཅེ་ིཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ལེ་བལྟ། དེའ་ིཉིེར་

ལེེན་གྱིིས་ང་ཚེོར་གོྲགས་པོ་མེད་པ་ཆོོས་ཉིིད་ཡིན། ང་ཚེོར་ཡོད་པ་

ནི་རང་གཅེེས་འཛིིན་ཁོོ་ན་བྱེད་པའི་དགའ་རོགས་རྣམས་ཡིན། ཁོོ་

ཚེོས་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལོེངས་སོྤྱིད་རྣམས་ང་ཚེོར་འགོྲ་གོྲན་བཏོང་བ་

ཡིན་ཟེར། ཡིན་ནའང་དོན་དངོས་སུ་ཁོོ་ཚེོ་ཁོེངས་རོློམ་ཆོེ་དྲེགས་ཏོེ་

རྒྱུ་ནོར་ལེོངས་སྤྱིོད་རྣམས་དོན་སྙིང་མེད་པ་ཞིིག་ལེ་འགྲོ་གྲོན་གཏོོང་

གིན་ཡོད།”

“སྐྱེས་པ་རྣམས་དེ་འདྲེ་རེད། ཁོོ་ཚེོར་སོྤྲོ་སྣང་འཕེལེ་དུས་ང་ཚེོ་

ཡང་སྐྱིད་དུ་འཇུག ཁོོ་ཚེ་ོསྣང་བ་སྐྱིད་དུས་དོགས་ཟོན་གྱི་ིའཛུམ་ཞིིག་

བསྟན་ནས་ང་ཚེོར་ཆོ་རྐྱེེན་ཡོད་པའི་སོྒོ་ནས་དགོང་ཟས་འདྲེེན། ང་

ཚེོར་རང་གི་ཚེོར་བ་ཅེི་ཡང་ཡོད་མི་ཆོོག ང་ཚེོ་ཁྲེལེ་དགོད་བྱ་ཡུལེ་

དུ་གྱུར་ཏོེ་གཞིན་གྱིི་ཆོ་འཇོེག་མེད། ང་ཚེོར་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སྦྱིར་

པའ་ིསྡུག་བསྔོལེ་ཆོ།ེ”

“ང་ཚེོ་ནི་རང་ལུས་རང་ལེ་མི་དབང་། ང་ཚེོ་ནི་འགོྲ་བ་མི་ལེ་

མི་བརྩི། ང་ཚེོ་ཚེོང་ཟོང་ལེ་བརྩི། ང་ཚེོ་ནི་སྐྱེས་པ་ཚེོའི་ངོམ་སོ་རྒྱག་
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སྤྱིད་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་རུང་ཁོོ་ཚེོས་མཐོང་འཇོེག་བྱ་ཡུལེ་ཆོེས་དམའ་

ས་དེ་ཡིན། ང་ཚེོར་བུད་མེད་ཀྱིི་གྲོགས་མོ་ལེས་མེད། གོྲགས་མོ་ཡོད་

པ་རྣམས་ཀྱིང་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལྟ་བུའ་ིའཕོྱིན་མ་ཟུར་པ་རྣམས་ཡིན། ཁོོ་

ཚེོ་རྒྱས་སོྤྲོས་ཀྱིི་འཚེོ་བར་གོམས་ཀྱིང་ལོེ་ན་རྒས་ཏོེ་ལོེངས་སོྤྱིད་མི་

འཛིོམ། དེར་བརྟེན་ཁོོ་ཚེོ་ང་ཚེོའི་གོྲགས་པོའམ། ཡང་ན་ཟ་རོགས་

འཐུང་རོགས་སུ་གྱུར། ཁོོ་ཚེོའ་ིམཛིའ་འབྲེེལེ་གྱི་ིཕྱི་ིཐག་ན་ིདངོས་པོའ་ི

ལོེངས་སོྤྱིད་མ་འཛིད་བར་དུ་བརྟན། ང་ཚེོའི་མཛིའ་འབྲེེལེ་ལེ་རང་

དོན་མེད་པར་ནམ་ཡང་མཐའ་མི་འཁོྱོངས། ཁོོ་ཚེོས་གླེ་ཡོད་ཀྱིི་སོླེབ་

སོྟན་བྱ་སྲིིད་ཀྱིང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཁོ་ཏོ་ཞིིག་ནམ་ཡང་མི་

བྱ། ཁོོ་ཚེོར་ངེད་རྣམས་དགའ་རོགས་བཅུ་ཡོད་པའམ། ཡང་དེ་ལེས་

མང་བ་ཡོད་ཀྱིང་ཁྱོད་པར་མེད། ཇེི་སྲིིད་ཁོོ་ཚེོར་དགའ་རོགས་དེ་

དག་ག་ིལེག་ནས་གོྱིན་གོས་འགའ་ར་ེདང་རྒྱན་ཆོ་ར་ེཟུང་འཐོབ། ཁོོ་

ཚེོ་དུས་ནས་དུས་སུ་ང་ཚེོའི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་འགོྲ་ཐུབ་པ་

དང་།  ཟོླས་གར་ཁོང་ལེ་མཉིམ་དུ་ཡོང་སྟེ་ང་ཚེོ་འདུག་སའི་སྒོེར་

བདག་གླེས་ཁོང་ནང་དུ་འདུག་ཐུབ་ན་འགྲིག་ཡོད། ང་ཚེོའ་ིསྔོ་དགོང་

ག་ིམ་ེཏོོག་ཆུན་པོ་ད་ེདག་ཁོོ་ཚེོར་རག་ན་འགྲིག  ང་ཚེའོ་ིཁོ་ཆོེའ་ིཡུལེ་

གྱི་ིརའ་ིཁུ་ལུའ་ིགཟན་གོས་རྣམས་ཁོོ་ཚེོས་གཡར་ནས་གོན། ང་ཚེོར་

བྱ་བ་ཆུང་ཚེེགས་ཅེ་ིཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱིང་ཁོོ་ཚེོས་ད་ེལེ་ཉིིས་ལྡབ་

ཀྱིི་གླེ་ཞིིག་མ་བླངས་པར་ནམ་ཡང་མི་བསྒྲུབ། ཁོ་སོྔོན་དགོང་མོར་

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་ཞུ་བ་འཐེན་ནས་ཁོོ་མོ་གུང་དཔོན་སར་ཧྥ་སོྒོར་

སོྟང་ཚེོ་དྲུག་སླེོང་དུ་བཏོང་སྟེ་འཁྱོེར་ཡོང་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མཐོང་ཡོད། 
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ཁོོ་མོས་ངའི་ལེག་ནས་ཧྥ་སོྒོར་ལྔ་བརྒྱ་བསྐྱིས་པ་དེར་ནམ་ཡང་སྐྱིན་

པ་མི་ལོེན། ཁོོ་མོས་ཞྭ་མོ་བཟོས་པ་རྣམས་ཤོོག་སྒོམ་ནང་དུ་ལུས་ཏོེ་

གཏོན་ནས་འཚེོང་སྒྱུར་མ་ིཐུབ།”

“དེར་བརྟེན་ང་ཚེོའམ། ཡང་ན་ང་ལེ་བདེ་སྐྱིད་ཅེིག་འཐོབ་རྒྱུ་

མེད། ང་ཚེོར་རྟག་ཏུ་མཚེམས་མི་ཆོད་པར་མོྱོང་རྒྱུ་ཞིིག་ཡོད་པ་ནི་

སྡུག་བསྔོལེ་འབའ་ཞིིག་ཡིན། ང་ནི་སྐབས་འགར་ལུས་ཁོམས་བདེ་

ཐང་མེད། ངས་རྟག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཁོོག་རྒྱ་ཡངས་པོ་ཞིིག་དང་ངའི་སྔོར་

བྱུང་ག་ིའཚེ་ོབར་ཕུགས་འདྲེ་ིམ་ིབྱེད་མཁོན། ཁོོ་པ་ངའ་ིསྐྱེས་གཟུགས་

ལེ་ཆོགས་པ་མིན་པར་ང་ལེ་དགའ་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིིག་འཚེོལེ་བཞིིན་

ཡོད། གུང་དཔོན་ལེ་སྐྱེས་པ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གི་ཁྱོད་ཆོོས་འཛིོམས་ཀྱིང་

ཁོོ་པ་ལེོ་ན་བགྲེས། རྒད་པོ་ཞིིག་གིས་ང་སྐྱོབ་མི་ཐུབ་པ་དང་སེམས་

གསོ་ཡང་མ་ིཐུབ། ངའ་ིསེམས་པར་ཁོོ་ལེ་འདོད་མོས་ཡོད་པའ་ིའཚེ་ོབ་

ད་ེངས་རོལེ་ཐུབ་བསམས་ཀྱིང་ང་འཚེ་ོབ་དེར་སུན་དྲེགས་ནས་འཆོ་ི

གྲབས་སུ་གྱུར་ཏོེ་བྱ་ཐབས་ཟད། ང་ནི་འཆོི་ལེམ་དུ་ཕོྱིགས་པ་ལོྡག་

ཐབས་བྲེལེ། ངས་རང་ཉིིད་སོལེ་བའི་དུད་སྤྲོིན་ལེ་དབུགས་བསྒོག་

ཏུ་བཅུག་ནས་ཡུན་གྱིིས་འཆོི་རུ་འཇུག་པ་ལེས་མེ་ལྕེའི་ཁོྲད་དུ་ལྕེབ་

ནས་ཤོ་ིན་དགའ་སྙམ།”

“ད་ེནས་ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག ཁོྱོད་ན་ིཕོ་གསར་གཅེེས་སུ་འོས་པ་དང་

སོྤྲོ་སྣང་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་པས་ངས་རང་ག་ིའདུ་འཛིི་ཆོ་ེཞིིང་ཁོེར་རྐྱེང་ག་ི

འཚེོ་བའི་ཁོྲད་དུ་ཁོྱོད་ངའི་བསམ་དོན་སྒྲུབ་པའི་མི་དེར་འགྱུར་བར་

འབད། ཁོྱོད་ན་ིང་དགའ་སའ་ིཕོ་རབས་ད་ེམ་རེད། ཁོྱོད་ན་ིམ་ིཐ་ཤོལེ་
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ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངས་ར་ེལོྟས་འཆོང་བའ་ིའགན་ད་ེམ་ིའཁུར། ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ད་ེལེ་རིན་ཐང་མ་ིབརྩ།ི ཁོྱོད་ན་ིཐ་ཤོལེ་གྱི་ིདགའ་རོགས་ཤོིག་རེད། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྐྱེས་པ་གཞིན་ལྟར་སྤྱིོད་པ་འཛིིན། ང་ལེ་གཞིང་རིན་སྤྲོད་

ནས་ལེབ་གླེེང་ཅེ་ིཡང་མེད་པར་བོྱས་ཟེར་མཁོན་ཞིིག་རེད།”

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སེམས་གཏོམ་རིང་པོ་འདི་དག་བཤོད་ནས་

ངལེ་དུབ་ཀྱིིས་མནར། ཁོོ་མོ་འབོལེ་གདན་རྐུབ་བཀྱིག་སྟེང་དུ་མར་

བསྡེད་དེ་གོླེ་ཅུང་ཟད་བརྒྱབ། ཁོོ་མོས་ཕྱིིས་རས་བླངས་ནས་ཁོ་དང་

མིག་གཉིིས་ཕྱིིས།

ངས་“ང་ལེ་དག་པ་སྟེར་རོགས་གནང་། ང་ལེ་དག་པ་སྟེར་རོགས་

གནང་།” ཞིེས་ཤུབ་སོྨོས་བྱས། “ངས་འདི་དག་ཐམས་ཅེད་ཤོེས་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་འདི་དག་ཐམས་ཅེད་བཤོད་པར་ང་ལེ་མཉིན་

འདོད་ཡོད། ངའི་གཅེེས་སུ་འོས་པའི་མར་གྷིར་རི་ཋིི། ད་སྟེ་ང་ཚེོས་

གཞིན་པ་ཚེང་མ་བརྗེེད་ད་ེདོན་དག་ཅེིག་མ་བརྗེེད་པ་བྱ། ད་ེན་ིང་ཚེ་ོ

ཕན་ཚུན་གཅེིག་ལེ་གཅེིག་གཏོོགས་ཡིན་པ་དང་ང་ཚེ་ོལོེ་ན་གཞོིན་པ། 

ང་ཚེ་ོཕན་ཚུན་གཅེིག་གིས་གཅེིག་ལེ་དགའ་ཡོད་པ་ད་ེདྲེན་པར་བྱ།”

“མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་ཀྱིང་ཆོོག ང་ན་ིཁོྱོད་

ཀྱིི་བྲེན་གཡོག་དང་ཁོྱོད་ཀྱིི་སོྒོ་ཁྱོི་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནམ་རྒན་མ་

མཁྱོེན། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བྲེིས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་དེ་དབྲེལེ་རོགས་གནང་། 

སང་ཉིིན་ང་འགོྲ་རུ་མ་འཇུག ང་སོང་ན་འཆོ་ིངེས་ཡིན།”

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སོྟད་གོས་ཀྱི་ིརུམ་ནས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེབླངས། ཁོོ་

མོས་ང་ལེ་སྨྲ་བརོྗེད་མ་ིཤོེས་པའ་ིའཛུམ་མདངས་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པ་
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ཞིིག་བསྟན་ནས་“འདིར་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིའཕྲིན་ཡིག་ད་ེཕྱིིར་འཁྱོེར་

ཡོང་ཡོད།” ཅེེས་སྤྲོད།

ངས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེདབྲེལེ། གདོང་པ་མིག་ཆུས་བརློན་ནས་ང་ལེ་

འཕྲིན་ཡིག་ད་ེསྤྲོད་པའ་ིལེག་པ་དེར་འོ་བྱས་པ་ཡིན།

མཚེམས་འདིར་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཕྱིིར་སླེེབས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ཕུ་རུ་ཌེན་སི། ཁོོ་པས་ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་ཟེར་གྱིིན་

ཡོད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ཁོོ་པས་ཁོྱོད་ལེ་དག་པ་སྟེར་རོགས་གནང་ཟེར་ཡོད་རྒྱུ་རེད།”

“ད་ེལྟར་ལེབ་སོང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ལེ་དག་པ་སྟེར་རམ།”

“དག་པ་སྟེར་ཆོོག་ཀྱིང་ཁོོ་ལེ་ད་དུང་གཞིན་ཞིིག་དགོས་ཟེར་གྱིིན་

འདུག”

“ད་སྟ་ེཅེ་ིཞིིག་དགོས་སམ།”

“ཁོོ་ཡོང་སྟ་ེང་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་དགོང་ཟས་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེལེ་ཆོོག་མཆོན་སོྤྲོད་དམ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་ེལེ་ཅེ་ིཞིིག་སེམས་སམ།”

“ངས་བལྟས་ན་ཁོྱོད་གཉིིས་ཀ་བྱིས་པ་བསམ་མེད་རེད། ད་སྟ་ེང་

ཡང་ལོྟགས་ཀྱིིན་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཆོོག་མཆོན་ཅེ་ིཙམ་མགོྱིགས་པར་

སྤྲོད་ན་ང་ཚེོས་ད་ེཙམ་གྱིིས་དགོང་ཟས་སྔོ་པོ་ཟ་ཐུབ།”

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་བལྟས་ཏོེ“འོ་ན་འགོྲ། ང་ཚེ་ོགསུམ་པོ་ངའ་ི

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་ཤོོང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལྡེ་མིག་འདི་བཟུང་། ན་
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ནིན་ཉིལེ་ཚེར་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའི་ལྡེ་མིག་གིས་སོྒོ་ཕྱིེ། འདི་

བསྐྱར་དུ་བོར་བརློག་འགོྲ་རུ་མ་འཇུག”ཅེེས་ངའི་ལེག་ཏུ་ལྡེ་མིག་

གཏོད།

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་འོ་ཞིིག་བྱས་ནས་བད་ེལེ་བཀོད།

ཇོེ་སིབ་ཁོོ་མོའ་ིགཞུག་ལེ་རྒྱུག་ནས་སླེེབས།

ཁོོ་པ་དགའ་སྣང་གིས་བརྟས་ནས་“སྐུ་ངོ་།  སྒོམ་བསྡུ་གསོག་

བརྒྱབ་ཚེར་ཡོད།” ཟེར།

“སྒོམ་ཚེང་མ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་ཚེར་ཡོད་དམ།”

“ཚེང་མ་བརྒྱབ་ཚེར་ཡོད། སྐུ་ངོ་།”

“འོ་ན་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་པ་ད་ེབཤོིག་པར་གྱིིས། ང་ན་ིཐོན་འགོྲ་

རྒྱུ་མིན་ནོ། །”
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 ལའེུ་བཅུ་དྲུག་པ།

༄༅།། ང་ལེ་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་བརོྗེད་དོན། ངས་ཁོྱོད་ལེ་འབྲེེལེ་བ་འད་ི

འགོ་ཚུགས་སྟངས་ཚེིག་འགའ་ཞིིག་ལེ་བསྡུས་ནས་བཤོད་ཆོོག ཡིན་

ནའང་ངས་ཁོྱོད་ལེ་འབྲེེལེ་བ་འདིའི་དོན་རྐྱེེན་ཁོག་དང་བརྒྱུད་རིམ་

གྱི་ིགོམ་སྟབས་ར་ེར་ེསྟ།ེ ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམངོན་འདོད་ཐམས་ཅེད་

སོྐང་རྒྱུར་འཐད་དགོས་བྱུང་ཞིིང་། ཁོོ་མོ་ང་མེད་པར་མ་ིགཞིན་པ་སུ་

གཅེིག་གི་མཉིམ་དུ་འཚེོ་ཐབས་མེད་པ་ཤོེས་སུ་འཇུག་འདོད་ཡོད་

ཅེེས་བཤོད།

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིང་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བའ་ིདགོང་མོ་དེའ་ིཕྱི་ིཉིིན་ངས་

ཁོོ་མོར་མན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་ཞིེས་པའ་ིསྒྲུང་དེབ་ད་ེབསྐུར་བ་ཡིན། དུས་

ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེངས་རང་ག་ིཟུར་མོའ་ིཀུན་སོྤྱིད་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པར་

སོ་སོ་རང་གི་ཀུན་སོྤྱིད་བསྒྱུར། ངས་རང་གི་འཚེོ་བ་རོལེ་སྟངས་ལེ་

བརྟག་དཔྱོད་བྱ་བའི་གོ་སྐབས་མ་སྤྲོད་པར་འཚེོ་བ་དེ་ཉིིད་དང་དུ་
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བླངས། ང་ལེ་མ་བརྟགས་མ་དཔྱོད་པའ་ིའཚེ་ོབ་ཞིིག་རོལེ་འདོད་མེད་

ཀྱིང་ད་ེལེ་བརྟགས་ཤོིང་དཔྱོད་ན་སྡུག་བསྔོལེ་གྱི་ིརྒྱུ་རུ་ཟད། སྤྱིིར་ངའ་ི

འཚེ་ོབ་རོལེ་སྟངས་ན་ིཧ་ཅེང་ཁུ་སིམ་པོ་ཞིིག་ཡིན་རུང་ང་འཕྲལེ་དུ་

འདུ་འཛིི་ཆོེ་ཞིིང་གོ་རིམ་འཆོོལེ་བའི་འཚེོ་བ་ཞིིག་ལེ་བྱང་དུ་བཅུག 

ངས་དེ་ལྟར་བྱས་པར་དོན་སྙིང་མི་འདུག་མ་བསམས། ང་ལེ་འཕོྱིན་

མ་ཞིིག་གི་བརྩེ་དུང་རིན་པ་མེད་པར་ཐོབ། སྐྱེ་བོ་གང་ཞིིག་གིས་

རང་གི་ཟུར་མོར་མེ་ཏོོག་སྟེར་པ་དང་ལྟད་མོར་ཁྲིད་པ། དགོང་ཟས་

བཤོམས་པ་དང་ས་མཐར་གླེིང་ཀ་གཏོོང་དུ་འཁྲིད་དགོས་པ་སོགས་

མངོན་འདོད་སོྟང་ཕྲག་བསྐང་དགོས་པ་ད་ེདག་ལེས་འགྲོ་གྲོན་ཆོ་ེབ་

ཅེ་ིཡང་མེད།

ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་པ་ལྟར་ང་ལེ་རྒྱུ་ནོར་མོད་པོ་ཞིིག་མེད། ངའ་ི

ཨ་ཕ་ན་ིསྔོ་མོ་ནས་གཞིིས་གོྲང་ས་ིམིང་ཅེན་གྱི་ིཁྲལེ་བསྡུ་བ་ཡིན། ཁོོང་

ག་ིབྱ་བ་ད་ེབརྟན་པོ་ཡིན་པར་སྐད་གྲགས་ཆོ།ེ ཨ་ཕས་རང་ག་ིདགོས་

མཁོོར་གཞིིགས་ནས་གླེ་ཕོགས་ཀྱིང་སྤེར་ཆོོག་པས་བྱ་བ་དེ་བོླས་མི་

ཐོངས། ཁྲལེ་བསྡུ་བའ་ིཕོགས་དོད་ལེ་ལོེ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོབཞི་ིལེས་

མེད། ཨ་ཕས་ལོེ་བཅུ་ལེ་ཁྲལེ་བསྡུ་བའི་ལེས་གནས་བཟུང་བའི་རིང་

དེར་རང་གི་དགོས་མཁོོར་གཞིིགས་ནས་གླེ་ཕོགས་འཕར་མ་བླངས་

པའི་དངུལེ་སོྒོར་རྣམས་ཕྱིིར་སོླེག་ཟིན་པ་མ་ཟད།  ཁོོང་གིས་ངའི་

སྲིིང་མོའ་ིབག་སྐལེ་བསགས། ངའི་ཨ་ཕ་ནི་རྨད་བྱུང་གི་བཀུར་བཟོ་

འོས་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིིག་ཡིན། ངའི་ཨ་མ་གོྲངས་དུས་ང་ཚེོར་ཧྥ་སོྒོར་

དྲུག་སོྟང་རེའ་ིཤུལེ་སྐལེ་ཐོབ། ཨ་ཕར་ཁྲལེ་བསྡུ་བའ་ིབྱ་བ་ཐོབ་པའ་ི
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ཉི་ིམ་ད་ེནས་ཨ་མའ་ིཤུལེ་སྐལེ་བཞིག་པའ་ིདངུལེ་སོྒོར་རྣམས་ང་དང་

སྲིིང་མོ་གཉིིས་ལེ་ཆོ་མཉིམ་དུ་བགོས། ང་ལོེ་ན་ཉི་ིཤུ་རྩ་གཅེིག་ལེ་སོན་

པ་ནས་ཨ་མའི་ཤུལེ་བཞིག་དངུལེ་སྐལེ་གྱིི་སྟེང་དུ་ཨ་ཕས་ང་ལེ་

ལོེ་ལྟར་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཚེོ་ལྔ་རེ་བསྣན། ཁོོང་གིས་ང་ལེ་ལོེ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་

སོྟང་ཕྲག་བརྒྱད་རེ་འགྲོ་གྲོན་གཏོོང་རྒྱུ་ཡོད་ཅེིང་། ངས་ཀྱིང་དེའི་

ཞོིར་དུ་ཁྲིམས་རོྩད་པ་དང་སྨོན་པའ་ིལེས་རིགས་གང་ཞིིག་གཉིེར་ན་

ང་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སིར་འཚེོ་བ་སྐྱིད་པོ་ཞིིག་རོལེ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ང་

རྒྱལེ་ས་པ་ར་ིས་ིལེ་ཡོང་སྟ་ེཁྲིམས་ལུགས་སྦྱིངས་ནས་ཁྲིམས་རོྩད་པར་

གྱུར། ངས་ཀྱིང་ན་གཞོིན་གཞིན་དང་འདྲེ་བར་ཁྲིམས་རོྩད་པའ་ིལེག་

འཁྱོེར་བླངས་པའ་ིརྗེེས་སུ་འཁོོར་བའ་ིའགན་འཁྲ་ིམེད་པར་རྒྱལེ་ས་པ་

ར་ིསིའ་ིརང་དབང་ག་ིའཚེ་ོབར་རོལེ། ངའ་ིའགོྲ་གྲོན་ན་ིཧ་ཅེང་ག་ིརན་

འཚེམས་ཤོིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ངའ་ིལོེ་རེའ་ིཡོང་འབབ་དེས་ང་ལེ་ཟླ་

བ་བརྒྱད་ཀྱིི་འགོྲ་གོྲན་ལེས་མི་འདང་། ང་དབྱར་ཟླ་བཞིི་ལེ་ཨ་ཕའི་

སར་སོང་སྟ་ེབསྡེད་ན་ང་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོགཅེིག་དང་སོྟང་ཕྲག་གཉིིས་

ཀྱིི་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་ལྟར་འཚེོ་ཐུབ། ང་ལེ་ཟུར་དུ་བུ་ལེོན་སོགས་

ཅེི་ཡང་མེད་པས་མི་ཚེོས་ང་ལེ་ཕ་བཟང་གི་བུ་ཞིེས་བསོྟད་བསྔོགས་

འཐེན་ནས་སྙན་གྲགས་རྒྱས།

ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་དུས་ངའ་ིགནས་སྟངས་ན་ིད་ེའདྲེ་ཞིིག་

ཡིན།

སྤྱིིར་ང་གོྲན་ཆུང་ཆོོག་ཤོེས་ཀྱི་ིམ་ིཞིིག་ཡིན་རུང་རིམ་བཞིིན་ང་ལེ་

འདོད་པ་མེད་བཞིིན་དུ་རྒྱས་སོྤྲོས་ལེ་རོལེ་པའ་ིམ་ིཞིིག་ལེ་གྱུར་པ་ཁོྱོད་
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ཀྱིིས་ལེོས་ཤོེས། མར་གྷིར་རི་ཋིིར་འགྱུར་ལྡོག་ཐེབས་སླེ་བའི་གཤོིས་

ཀ་ཞིིག་ཡོད། ཁོོ་མོ་རྣམ་གཡེང་སོྟང་གི་རྩེད་འཇོེ་ལེ་རོལེ་པའི་འཚེོ་

བ་ད་ེའགྲོ་གྲོན་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ལེ་ནམ་ཡང་མ་ིབརྩ་ིབའ་ིབུད་མེད་ད་ེདག་

ག་ིགྲས་ཤོིག་ཡིན། ཁོོ་མོ་ད་ེལྟར་ཡིན་པའ་ིཉིེར་ལེེན་གྱིིས་ངའ་ིམཉིམ་

དུ་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དུས་ཚེོད་གང་མང་ཞིིག་སྐྱེལེ་ཐབས་དང་། ཞིོགས་

པ་ནས་ང་ལེ་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་ཏོེ་དོ་དགོང་མཉིམ་དུ་དགོང་ཟས་

ཟ། དགོང་ཟས་ཁྱོིམ་དུ་མི་ཟ། རྒྱལེ་ས་པ་རི་སིའི་ཟ་ཁོང་མིང་གྲགས་

ཅེན་གང་རུང་ཞིིག་གམ། ཡང་ན་ས་མཐའི་སོྤྲོ་གནས་སུ་དགོང་ཟས་

ཟ་རུ་འགོྲ་ཟེར། ང་ཁོོ་མོ་བསུ་རུ་སོང་སྟ་ེང་ཚེོས་མཉིམ་དུ་དགོང་ཟས་

བཟས། ང་ཚེ་ོཟོླས་གར་ཁོང་དུ་ལྟད་མོར་འགོྲ་བ་དང་དགོང་ཟས་ཕལེ་

ཆོེ་བ་མཉིམ་དུ་བཟས། ངས་ཧ་ལེམ་དགོང་མ་རེར་གསེར་ཊིམ་བཞིི་

ལྔ་རེ་འགྲོ་གྲོན་བཏོང་བ་བསོྡེམས་ན་ང་ལེ་ཟླ་བ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཚེོ་

གཉིིས་གསུམ་རེའ་ིའགོྲ་གོྲན་ཡོད། ངའ་ིལོེ་རེའ་ིཡོང་འབབ་ཀྱི་ིདངུལེ་

སོྒོར་དེས་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཕྱིེད་ཀ་ལེས་མ་ིའདང་། དེས་ན་ངས་ངེས་

པར་དུ་བུ་ལེོན་ལེེན་པའམ། ཡང་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབསྐྱུར་ནས་འགོྲ་

དགོས་པའ་ིགདམ་ཀ་ལེས་མེད།

ངས་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས་ཐུག་ཀྱིང་ཁྱོད་པར་མེད། མར་གྷིར་རི་ཋིི་

བསྐྱུར་རྒྱུའ་ིགདམ་ཀ་དེར་ང་མ་ིའཐད།

ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཞིིབ་ཕྲ་མང་དག་ཅེིག་བཤོད་པར་དགོངས་འགལེ་

མེད་པ་ཞུ། ཡིན་ནའང་དེའ་ིགཞུག་ཏུ་བྱ་བ་ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་བ་ད་ེདག་ག་ི

འབྱུང་རྐྱེེན་ཐམས་ཅེད་འདིར་ཐུག་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་
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པ་རྣམས་དོན་དངོས་ཀྱི་ིགཏོམ་རྒྱུད་སྟབས་བད་ེཞིིག་ཡིན། ངས་ད་ེལེ་

བཅོེས་ལྷད་མ་བསྲིེས་པར་རང་བཞིིན་གྱི་ིབྱུང་རིམ་ཁོག་དཀྱུས་གཅེིག་

ཏུ་འགོད་ཆོོག

ང་འཇེིག་རྟེན་འདིར་ཅེ་ིཞིིག་ལེ་ཐུག་ཀྱིང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབརྗེེད་

དུ་འཇུག་ཐབས་མེད་པའི་ངེས་ཤོེས་རྙིེད། ངས་དངུལེ་སོྒོར་འཚེོལེ་

སྒྲུབ་བྱས་ནས་ཁོོ་མོའ་ིའགོྲ་གོྲན་རྣམས་ཁོ་ཐོན་ཐབས་བྱ་དགོས་སྙམ། 

བརྩ་ེདུང་ག་ིདབང་གིས་ང་སྐད་ཅེིག་ཙམ་ལེའང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདང་

རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་སོང་ན་ལོེ་ཟླ་འགོར་བ་ལྟ་བུའི་ཚེོར་སྣང་ཞིིག་སྟེར། 

ང་དགའ་མགུར་རོལེ་པའི་དུས་སྐབས་དེ་དག་གཏོིང་བརྗེེད་དུ་འགྲོ་

བར་ངས་རང་ཉིིད་སྣང་བ་གཡེང་ས་ཞིིག་བཙལེ། ངས་ཅེི་ཞིིག་སྒྲུབ་

བཞིིན་པ་དེར་དམིགས་པ་གཏོད་ནས་དུས་ཚེོད་འཕྲལེ་དུ་འདའ་རུ་

འཇུག་ཐབས་སུ་འབད།

ང་ལེ་མ་རྩ་ཉུང་ངུ་ཡོད་པ་གཏོའ་མར་བཞིག་ནས་ཧྥ་སོྒོར་སྟོང་

ཕྲག་ལྔ་དྲུག་ར་ེབུ་ལེོན་བསྐྱ་ིརྒྱུ་འགོ་ཚུགས། ད་ེནས་ངས་ཤོོ་རྒྱན་རྩེད་

རྒྱུ་འགོ་བརྩམས། སྲིིད་གཞུང་གིས་ཤོོ་ཁོང་ད་ེདག་སོྒོ་བརྒྱབ་ན་གང་ས་

གང་དུ་ཤོོ་ཁོང་གསར་པ་འབྱེད། སོྔོན་ཆོད་མི་ཞིིག་ཤོོ་ཁོང་དུ་འཛུལེ་

ན་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ཐུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད། ང་ཚེོས་རྒྱན་བཙུགས་

པའང་དངུལེ་སོྒོར་སྨོར་པོ་ཡིན། གལེ་ཏོེ་ཤོོར་ན་རང་ལེ་ཐོབ་གྲབས་

བྱས་སོང་ཞིེས་སེམས་གསོ་བྱེད་ཆོོག དེང་སྐབས་ཁྲེལེ་གཞུང་ཅེན་གྱི་ི

ཤོོ་རྒྱན་ཁོང་ཞིིག་མིན་ན་ཤོོ་རྒྱག་པར་དངུལེ་སོྒོར་ཕོན་ཆོེ་ཐོབ་ཀྱིང་

ཐོབ་དངུལེ་ད་ེདག་ཆོ་ཚེང་ནམ་ཡང་མ་ིསོྤྲོད། ཅེིའ་ིཕྱིིར་མ་ིསོྤྲོད་པའང་

བད་ེབླག་ཏུ་རོྟགས།
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ཤོོ་རྒྱན་རྩེད་མཁོན་རྣམས་དངུལེ་སོྒོར་གྱིི་དགོས་མཁོོ་ཆོེན་པོ་

ཡོད་ཅེིང་། ཁོོ་ཚེ་ོན་ིརྒྱས་སོྤྲོས་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་རོལེ་བར་རྒྱུ་ནོར་མེད་པའ་ི

ཕོ་གསར་ཚེོ་ཡིན། ཁོོ་ཚེོས་ཤོོ་རྒྱན་རྩེད་དོན་ཡང་དེར་ཐུག་ཡོད། ཤོོ་

རྩེད་ལེ་རང་བཞིིན་གྱིིས་མཇུག་འབྲེས་གཉིིས་ལེས་སྨོིན་རྒྱུ་མེད། ཁོྱོད་

ལེ་འཐོབ་ན་ཤོོར་མཁོན་དེའ་ིལེག་ནས་ཁོྱོད་ལེ་རྟ་གསོ་སྤྱིད་དང་ཟུར་

མོའ་ིའགོྲ་གོྲན་ལོེན། འདི་ནི་ཧ་ལེས་པའི་ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ཡིན། དེ་

མིན་ན་ཤོོར་མཁོན་ལེ་བུ་ལོེན་འདེད་མཁོན་གན་རྒྱ་བ་བསོྐ་འཛུགས་

བྱ། གན་རྒྱ་དེ་ཤོོ་གདན་ལྗོང་ཁུ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་ཐག་གཅོེད་པས་

མཐའ་མཇུག་འཁོོན་འཛིིང་ལེ་གྱུར་ཏོེ་མིའི་ཚེེ་སོྲིག་དང་ཆོེ་མཐོང་

རྣམས་འཇོེམས། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་མ་ིདྲེང་ཚུགས་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་ན་རང་

ཉིིད་ཅེང་མ་ིའགོར་བར་ཕུང་ལེ་སོྦྱིར། ན་གཞིོན་ཕུང་ལེ་སོྦྱིར་མཁོན་

ཚེོར་ཉིེས་སོྐྱན་གཞིན་པ་མེད། ཁོོ་ཚེོར་ལེོ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་གཉིིས་

རེའ་ིཡོང་འབབ་མེད་པས་ཡིན།

ངས་ཁོྱོད་ལེ་གཡོ་ཁྲམ་བྱེད་མཁོན་དེ་དག་གི་སོྐར་བཤོད་ག་ལེ་

དགོས། ཉི་ིམ་གཅེིག་གཡོ་ཁྲམ་བྱེད་མཁོན་རྣམས་གོྲང་ཁྱོེར་ནས་རྒྱང་

དུ་བོྲེས་བོྱལེ་ལེ་འགོྲ་དགོས་ཐུག་པ་རེད་ཟེར་པའམ། ཡང་ན་ཁོོ་ཚེོ་

ཡུན་རིང་ག་ིརྗེེས་སུ་ཁྲིམས་ལེ་སྦྱིར་བ་རེད་ཅེེས་གོ་བར་འགྱུར།

ང་ལེ་འགྲོ་གོྲན་གྱིི་དགོས་མཁོོ་ཡོད་པའི་སྟབས་ཀྱིིས་བྲེེལེ་ཟིང་

དང་འུར་ཟིང་ཆོེ་བ། མེ་རི་ལྟར་ངར་འཁྲུག་ཆོེ་བའི་འཚེོ་བའི་ཁོོར་

ཡུག་དེར་ཞུགས། སོྔོན་ཆོད་ངས་དེ་ལེ་བསམ་བློ་བཏོང་ན་སྐྲག་སྣང་

འབྱུང་། ད་ལྟ་ང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལེ་དགའ་དྲེགས་པས་ཁོོར་ཡུག་དེ་
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བསོྙན་དུ་མེད་པའི་ངའི་འཚེོ་བའི་ཆོ་ཤོས་ཤོིག་ཏུ་གྱུར། ངས་དེ་ལྟར་

མ་བྱས་པར་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས།

ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་གྱིི་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་མེད་

པའ་ིམཚེན་མོ་ཕལེ་ཆོ་ེབར་ཁྱོིམ་དུ་རང་ཉིིད་གཅེིག་པུ་ཡིན། ང་ཕྲག་

དོག་གིས་གཉིིད་ཐེབས་བཅེག་པ་མ་ཟད། ངའི་སེམས་དང་ཁྲག་མེ་

ལྟར་སྦེར་བཞིིན་ཡོད། ངས་ཤོོ་རྒྱན་རྩེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ལེ་

སྣང་བ་གཡེངས་ནས་སྙིང་ལེ་གཟན་པའ་ིཚེ་གདུག་ད་ེའཇེོམས། ང་ལེ་

ཤོོ་རྒྱན་རྩེད་འདོད་མེད་ཀྱིང་རང་ག་ིསྙིང་རླུང་སངས་ཐབས་སུ་ཤོོ་རྒྱན་

ལེ་ལོེབས་ནས་ཟུར་མོར་ཐུག་པའི་དུས་ཚེོད་ཀྱིི་ཅོེང་སྒྲི་མ་བསྒྲིགས་

བར་དུ་རྩེད་མཚེམས་མི་འཇོེག དེ་དུས་ངས་རང་གི་བརྩེ་དུང་ལེ་

སོྟབས་ཤུགས་ཅེི་ཙམ་ཡོད་པ་ངོས་ཟིན། སྐབས་དེར་ང་ལེ་ཐོབ་ཤོོར་

ཅེི་ཞིིག་བྱུང་ཡང་ངས་རྟག་ཏུ་ཤོོ་རྩེད་ཚེོད་འཛིིན་ཐུབ། ངས་ཤུལེ་དུ་

ལུས་པའ་ིམ་ིཚེོར་ང་ལྟར་སྐྱིད་ལེ་རོལེ་ས་མེད་བསམས་ན་སྙིང་རྗེ།ེ

ཤོོ་རྒྱན་རྩེད་མཁོན་མང་ཆོ་ེབར་མཚེོན་ན་རྒྱན་འཛུགས་དགོས་

ངེས་ཤོགི་ཏུ་གྱུར། ང་ལེ་ན་ིབྲེལེ་གདུང་སེལེ་པའ་ིཐབས་ལེམ་ཞིིག་ཡིན།

གལེ་སྲིིད་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དགའ་དྲེགས་པ་དེར་བཅོེས་ཐབས་

ཤོིག་རྙིེད་ན་ངས་ཤོོ་རྒྱག་ག་ིཡོད་པ་ད་ེལེའང་བཅོེས་ཐབས་ཤོིག་རྙིེད།

འད་ིའདྲེའ་ིགནས་སྟངས་འོག་ཏུའང་ང་རྣམ་རིག་གྲུང་། ངས་ཤོོ་

བརྒྱབ་ནས་རང་གིས་འཇེལེ་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་ནམ་ཡང་ཤོོར་དུ་བཅུག་

མོྱོང་མེད། ང་ལེ་ཐོབ་ཀྱིང་རང་གིས་དངུལེ་སོྒོར་ཅེི་ཙམ་བཙུགས་པ་

ད་ེལེས་ལྷག་ཅེིག་མ་ིའཐོབ།
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ང་ལེ་ཀླུང་རྟ་དར་ནས་བུ་ལོེན་ནང་དུ་མ་ཚུད་པར་ཤོོ་རྒྱག་རྒྱུ་

འགོ་མ་ཚུགས་གོང་དང་བསྡུར་ན་དངུལེ་སོྒོར་འགྲོ་གྲོན་གཏོོང་རྒྱུ་

ལྡབ་གསུམ་ཙམ་མང་དུ་སོང་། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དགོས་མཁོོ་བརྒྱ་

སོྟང་ཡོད་པ་ད་ེདག་སོྐང་བའ་ིའཚེ་ོབ་དེར་བཅོེས་སྒྱུར་གཏོོང་རྒྱུ་ཤོིན་

ཏུ་དཀའ། ཁོོ་མོར་མཚེོན་ན་ང་ལེ་སྔོར་ལེས་ལྷག་པའི་བརྩེ་དུང་ཇེེ་

ཆོེར་སོང་།

ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་པ་ལྟར་ཐོག་མར་ང་མཚེན་དཀྱིིལེ་ནས་

ཞོིགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་དྲུག་པ་བར་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་ཏུ་སོང་། ད་ེ

ནས་སྐབས་འགར་ང་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་སྒོེར་བདག་

གླེས་ཁོང་དུའང་ཆུད། མཚེམས་རེར་ཁོོ་མོ་ངའ་ིསར་ཡོང་ནས་དགོང་

ཟས་ཟ། ཉིིན་ཞིིག་ག་ིཞོིགས་པར་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིརུམ་ནས་ཆུ་ཚེོད་

བརྒྱད་པ་བར་དུ་མ་ལེངས། ད་ེནས་ཉིིན་ཞིིག་ང་ཉིིན་གུང་བར་དུ་ཁོོ་

མོའ་ིཁྱོིམ་ནས་ཕྱི་ིལེ་མ་ཐོན་པའ་ིདུས་ཤོིག་བྱུང་ཡོད།

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་གཟུགས་ཁོམས་ལེ་འགྱུར་ལོྡག་མངོན་གསལེ་

དོད་པོ་ཞིིག་ཐེབས་པས་ངས་ཁོོ་མོའ་ིཀུན་སོྤྱིད་ལེའང་འགྱུར་བ་ཞིིག་

ཐེབས་རྒྱུར་སྒུག ངས་བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་འདིའ་ིལུས་སེམས་གཉིིས་ཀ་

གསོ་ཐབས་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་མོས་ཀྱིང་རོྟགས། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་

དྲེིན་གཟོའ་ིཚུལེ་དུ་ངའ་ིཁོ་ལེ་མཉིན། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསྟེང་དུ་

ཐལེ་དྲེགས་པའི་བཙན་ཁྲིམས་མ་བཀལེ། ང་ལེ་དཀའ་ངལེ་ཆོེན་པོ་

མེད་པར་ཁོོ་མོ་གོམས་ལེོབས་སུ་སོང་བའ་ིགཤོིས་སོྤྱིད་ད་ེདག་བསྒྱུར་

ཐུབ་ལེ་ཁོད་དུ་གྱུར། ངའ་ིསྨོན་པར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབསྟན་པ་དང་སྨོན་
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པས་ཀྱིང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིལུས་ཁོམས་གསོ་ཐབས་ན་ིངལེ་གསོ་དང་

སེམས་པ་ལོྷད་ལེ་འབབ་རྒྱུ་ཁོོ་ན་རེད་ཟེར། ཁོོ་མོའ་ིཟས་དུས་དང་

གཉིིད་དུས་གཏོན་ཁོེལེ་མེད་ཀྱིང་ངས་རིམ་བཞིིན་དེ་ལེ་སྒྱུར་བཅོེས་

བཏོང་ནས་ཟས་དུས་དང་གཉིིད་དུས་གཉིིས་གཏོན་ལེ་ཕབ། ཁོོ་མོ་

དེ་ལེ་དགའ་མོས་མེད་ཀྱིང་རིམ་བཞིིན་ཟས་དུས་དང་གཉིིད་དུས་

གསར་པ་དེར་ལེོབས་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་མགོ་བརྩམས། ཟས་དུས་དང་

གཉིིད་དུས་གཉིིས་གཏོན་ཁོེལེ་བྱུང་བའ་ིཕན་ཡོན་ན་ིམར་གྷིར་ར་ིཋིིས་

དངོས་སུ་མོྱོང་ཐུབ་པར་གྱུར། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཁོོ་མོ་མཚེན་མོ་

འགའ་ཞིིག་ལེ་ཕྱི་ིརུ་མ་ིའགྲོ་བར་ཁྱོིམ་དུ་སོྡེད་པའམ། ཡང་ན་གནམ་

གཤོིས་སྐྱིད་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་གཟན་གོས་ཤོིག་དཀྲིས་ནས་གདོང་

ཁོེབས་གཡོགས་ཏོ་ེང་ཚེ་ོསོྤྲོ་འཆོམ་དུ་འགྲོ། ང་ཚེ་ོབྱིས་པ་གཉིིས་དང་

འདྲེ་བར་མཚེན་གྱིི་མུན་ནག་ཁྲོད་དུ་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་

ལེམ་གཡས་གཡོན་གྱི་ིསྲིང་ལེམ་ད་ེདག་མྱུལེ། ཁོོ་མོ་རང་ཁྱོིམ་ལེ་ཕྱིིར་

ལོེག་དུས་ལུས་ཐང་ཆོད་ཡོད་པས་དགོང་ཟས་ཉུང་ཙམ་ཟས་ནས་

སྒྲི་དབྱངས་ཅུང་ཙམ་བརྡུངས་པའམ། ཡང་ན་དཔེ་དེབ་འཁྱུག་ཙམ་

བཀློགས་ནས་ཉིལེ། འད་ིན་ིཁོོ་མོས་སོྔོན་ཆོད་ནམ་ཡང་བྱས་མོྱོང་མེད། 

སོྔོན་ཆོད་ཁོོ་མོ་གོླེ་བ་བརྒྱབ་པ་ངའ་ིརྣ་ལེམ་དུ་ཐོས་ན་སྙིང་གས་འཐོར་

འགོྲ་བ་དེ་ཡང་རིམ་བཞིིན་འཇེགས་ཏོེ་ཧ་ལེམ་ལུ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟར་དུ་

གྱུར། བདུན་ཕྲག་དྲུག་གི་རྗེེས་སུ་སྡེེ་པ་གྷི་མིང་ཅེན་མར་གྷིར་རི་

ཋིིའ་ིའཚེ་ོབའ་ིནང་དུ་མ་ིསྣང་བར་གྱུར། ཁོོ་མོས་རྦད་ད་ེསྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་

ཅེན་བོླས་བཏོང་བ་འདྲེ། ད་སྟེ་གུང་དཔོན་གཅེིག་པུར་ང་དང་མར་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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གྷིར་རི་ཋིི་གབ་མཐུན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་གསང་དགོས། ང་མར་གྷིར་རི་

ཋིིའི་ཁྱོིམ་དུ་ཡོད་དུས་གུང་དཔོན་ལེའང་ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་གཉིིད་ཁུག་

འདུག  ཁོོ་མོ་གཉིིད་མ་དཀོྲགས་ཟེར་གྱིིན་འདུག་ཅེེས་ལེན་ཁོག་

དཀྲིས་ནས་ཕྱིིར་སོླེག་བྱེད།

ང་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་འགོྲགས་ལོེབས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆོེ་རུ་

སོང་བ་དང་དེ་དགོས་ངེས་ཤོིག་ཏུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། མར་གྷིར་རི་ཋིི་

ངའི་གཤོིབ་རོགས་སུ་གྱུར། ངས་ཀྱིང་ཤོོ་རྒྱག་མཁོན་སྤྱིང་གྲུང་ཅེན་

ཞིིག་གིས་རང་ཚེོད་ཟིན་པ་ལྟར་ཤོོ་རྒྱག་རྒྱུ་མཚེམས་བཞིག་པ་ཡིན། 

ངས་ཤོོ་བརྒྱབ་སྟེ་ཐོབ་པའི་དངུལེ་སོྒོར་ཆོ་ཚེང་བསོྡེམས་ན་ང་ལེ་ཧྥ་

སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོགཅེིག་ཐོབ་འདུག ང་ལེ་མཚེོན་ན་དངུལེ་འབོར་ད་ེའཛིད་

མཐའ་མེད་པའ་ིཡོང་འབབ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་།

ང་ཨ་ཕ་དང་སྲིིང་མོ་གཉིིས་ལེ་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་སོྲིལེ་ཡོད་པའི་ལེོ་

རེའ་ིདུས་ཚེོད་སླེེབས་ཀྱིང་ང་གྲོང་ཁྱོེར་དང་མ་བྲེལེ། ང་ལེ་ཨ་ཕ་དང་

སྲིིང་མོ་གཉིིས་ཀྱིིས་མྱུར་དུ་ཐུག་འཕྲད་ལེ་ཤོོག་ཅེེས་འབོད་སྐུལེ་

ཞུ་བའི་འཕྲིན་ཡིག་འབོྱར་རྒྱུ་ཇེེ་མང་དུ་སོང་། ཁོོ་ཚེོའི་འཕྲིན་ཡིག་

དེ་དག་ལེ་ངས་བབ་ཆོགས་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནས་ང་ནི་བདེ་ཞིིང་སྐྱིད་པོ་

ཡིན། ང་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་གྱིི་དཀའ་ངལེ་མེད། ངས་བྱ་བ་ལེེགས་པར་

སྒྲུབ་བཞིིན་ཡོད། འཚེོ་གོྲན་གྱིི་དཀའ་ངལེ་མེད་ཅེེས་ཡིག་ལེན་བྲེིས་

ནས་ཨ་ཕ་བོླ་སེམས་བད་ེརུ་བཀོད། ངས་ཨ་ཕ་དང་སྲིིང་མོ་གཉིིས་ལེ་

ང་ལོེ་རེའི་ཐུག་འཕྲད་ལེ་ཡོང་རྒྱུ་ཅུང་ཙམ་འགྱིངས་ཆོོག་པ་ཞུ་ཞིེས་

རྒྱུ་མཚེན་བགྲངས།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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དུས་འདི་འདྲེ་ཞིིག་གི་མཚེམས་སུ་ཉིིན་ཞིིག་གི་ཞོིགས་པར་ཉིི་

འོད་སེར་ལེམ་མེར་འཕོྲས་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཉིིད་སད། ཁོོ་མོ་མལེ་

ནས་ཧར་གྱིིས་ལེངས་ནས་དེ་རིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ས་མཐར་སོྤྲོ་འཆོམ་

ལེ་འཁྲིད་ཐུབ་བམ་ཞིེས་དྲེིས།

ངས་མི་ཞིིག་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་འབོད་དུ་མངགས་ཏོེ་ང་ཚེོ་གསུམ་པོ་

ས་མཐར་ཆོས། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ན་ནིན་ལེ་གུང་དཔོན་ཡོང་ན་ང་

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝའ་ིམཉིམ་དུ་ས་མཐར་ཕྱིིན་སོང་། ཉིིན་ཧྲིིལེ་པོར་

ཕྱིིར་ཡོང་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེེས་ཤོོད་ཅེེས་མངགས།

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་མཉིམ་དུ་འཁྲིད་ན་རྒད་པོ་གུང་དཔོན་བོླ་

བདེ་བའི་དགེ་མཚེན་ཆོེ། ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ས་མཐར་སོྤྲོ་གསེང་ལེ་འགོྲ་

རྒྱུར་དགའ་ནས་སོྨྱོ་གྲབས་བྱེད་པའི་བུད་མེད་དེའི་རིགས་ཤོིག་ཡིན། 

ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་སོང་ན་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་དང་ནམ་ཡང་འགྲང་རྒྱུ་མེད་

པའ་ིཟ་སོྟབས་ཆོ།ེ ཁོོ་མོས་ཉིིན་གང་པོར་རང་ག་ིམཉིམ་དུ་ཡོད་པའ་ིམ་ི

རྣམས་སྐད་ཅེིག་ཙམ་ལེའང་སུན་སྣང་སྐྱ་ེརུ་འཇུག་པའ་ིགོ་སྐབས་མ་ི

སྟེར། ཁོོ་མོས་སོྒོ་ང་བཙོས་མ་དང་ཤོིང་ཏོོག་སེའུ། འོ་མ་དང་ར་ིབོང་ག་ི

ཤོ་སྲིེག་མ་སོགས་ཀྱི་ིཟས་སྣ་བསྒྲིིགས། པ་ར་ིས་ིགོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིས་མཐའ་

ཞིིག་ཏུ་སོྲིལེ་རྒྱུན་གྱི་ིགླེིང་ཀ་ཞིིག་གཏོོང་དུ་འགོྲ་ན་འཛིོམ་དགོས་ངེས་

ཀྱི་ིཟས་རིགས་རྣམས་གྲ་སྒྲིིག་བྱ་བར་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཤོིན་ཏུ་མཁོས།

ད་སྟེ་ང་ཚེོ་ས་ཆོ་གང་དུ་འགྲོ་དགོས་མིན་ཐག་གཅོེད་དགོས་པ་

ལེས་དོན་དག་གཞིན་པ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཅེ་ིཡང་མེད།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་སླེར་ཡང་གླེིང་ག་གཏོོང་ཡུལེ་གྱི་ིགོྲས་འགོ་བཏོོན།

ཁོོ་མོས་“ཁྱོོད་ཚེོ་ས་མཐའ་ངོ་མ་ཞིིག་ལེ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་དམ།” 

ཞིེས་དྲེིས།

“ཡོད།”

“དེས་ན་ང་ཚེོ་བོྷེ་གྷིི་ཧོྥལེ་གྱིི་སྤེང་ཐོག་ཏུ་སོང་སྟེ་ཡུགས་མོ་ཨར་

ནོལེད་མགོྲན་ཁོང་དུ་འགོྲ། ཨར་མོནད། ཁོྱོད་སོང་སྟེ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་ཞིིག་གླེས།”

ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་དང་ཕྱིེད་ཀའ་ིརྗེེས་སུ་ང་ཚེ་ོཡུགས་མོ་ཨར་ནོལེད་

ཚེང་ག་ིམགོྲན་ཁོང་དུ་འབོྱར།

ཁོྱོད་ཀྱིིས་མགྲོན་ཁོང་དེ་ཤོེས་སྲིིད། མགོྲན་ཁོང་དེ་བདུན་ཕྲག་

ལེ་གླེ་བའམ། ཡང་ན་ཉིིན་རེར་སྐབས་ཐོག་ཏུ་གླེ་ཆོོག མེ་ཏོོག་ལྡུམ་

ར་ད་ེཁོང་པ་གཉིིས་ཐོག་ག་ིམཐོ་ཚེད་དུ་ཡོད་པས་ཡུལེ་ལོྗོངས་ཧ་ཅེང་

མཛིེས། གཡོན་ཕོྱིགས་ཀྱིི་ཐག་རིང་ཞིིག་ཏུ་ཁོང་བཟང་བ་གམ་ཅེན་

གྱི་ིསོྒོ་ཕྲེང་བསྒྲིིགས་པ་ཞིིག་སྣང་ཡུལེ་དུ་མངོན། གཡས་ཕོྱིགས་སུ་ཕ་

མཐའ་མི་མངོན་པའི་དེའུ་འབུར་གྱིི་ཕྲེང་བ་ཞིིག་བསྒྲིིགས། གནས་

དེར་བཞུར་རྒྱུན་ཤོིན་ཏུ་དལེ་བའ་ིཆུ་བོ་ཞིིག་ཡོད་པ་ན་ིགྷི་བྷེ་ིཡོན་ཐང་

གཤོོངས་དང་ཁོི་ཝ་སི་གླེིང་ལེག་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་སུལེ་མོ་ཅེན་གྱིི་

དར་གོས་ཡུག་ཅེིག་འཕྲེད་དུ་འཐེན་པ་ལྟར་འཁྱོིལེ། ཡིན་ནའང་

གཙང་འགྲམ་དུ་སྐྱེས་པའ་ིསྦྱིར་པའ་ིཤོིང་སོྡེང་རིང་པོ་ད་ེདག་ག་ིཡན་

ལེག་གཡོ་འགུལེ་གྱི་ིསྒྲི་དང་ལྕང་ལོེ་རླུང་གིས་བསོྐྱད་པའ་ིཤུག་གླུའ་ིསྒྲི་

སྐད་བཅེས་ཀྱིིས་ཆུ་བོ་ད་ེགཏོན་དུ་གཉིིད་ཡུར་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་ལྟར་

གྱི་ིམདོག་ཅེིག་ཐོན།
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གཤོམ་གྱིི་ཐང་གཤོོངས་སུ་ཉིི་འོད་སེར་ལྷམ་མེར་འཕོྲས། ཁོང་

པ་རྩིག་གྱིང་དཀར་པོ་དང་ཐོག་ཁོེབས་དམར་པོ་ཅེན། ད་དུང་བཟོ་གྲྭ་

ཁོག་ཅེིག་ཡོད་པ་དེ་དག་ལེ་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་ཚེོང་ལེས་དང་འདུ་

ལོེང་གི་རྣམ་པ་ཉིམས་ནས་ཡུལེ་ལོྗོངས་དེའི་མཛིེས་རྒྱན་ལེ་འགྲན་

པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་།

སྣང་ཡུལེ་དེའི་ཕ་རོལེ་ཏུ་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སིའི་མཁོའ་དབྱིངས་སུ་

དུ་ཞིག་འཁྲིགས།

ང་ཚེོར་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་བཤོད་པ་ལྟར་གནས་ད་ེངོ་མར་ས་མཐའ་

ཞིིག་དང་གུང་ཟས་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིིག་ལེ་རོལེ།

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུས་ཀྱིང་ཁོོ་མོའ་ིདྲེིན་

གྱིིས་ང་ཚེ་ོསྐྱིད་པོ་བྱུང་བ་མིན། བོྷེ་གྷི་ིཧོྥལེ་ཟེར་བའ་ིས་མིང་འད་ིསྙན་

པོ་ཞིིག་མིན་རུང་ས་འདི་ང་ཚེོའི་བོླ་ཡུལེ་དུ་འཇེགས་པའི་ཧྥ་རན་

སིའི་ཡུལེ་ལོྗོངས་མཛིེས་སྡུག་ལྡན་པ་དེ་དག་གི་གྲས་ཤོིག་ཡིན། ང་

ནི་གང་སར་འགྲུལེ་བཞུད་བྱས་ནས་བརྗེིད་ཆོགས་ལྡན་པའི་ལྟད་མོ་

རྣམས་མཐོང་མོྱོང་། ཡིན་ནའང་ས་མཐའི་དེའུ་འབུར་གྱིི་ཕྲེང་བ་

ཞིིག་ག་ིའདབས་སུ་ཆོགས་ཡོད་པའ་ིགྲོང་གསེབ་ཡིད་དུ་འོང་བ་འད་ི

འདྲེ་ན་ིད་སྔོ་མཐོང་མོྱོང་མེད།

ལྕམ་མོ་ཨར་ནོལེད་ཀྱིིས་ང་ཚེོ་གྲུ་གཟིངས་ནང་དུ་ལྟད་མོར་

འཁྲིད་དགོས་ཞིེས་བཤོད་པས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདང་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིགཉིིས་

དགའ་ནས་ངོས་ལེེན་བྱས་སོང་།
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ས་མཐའ་ནི་རྟག་ཏུ་བརྩེ་དུང་ལེ་འགྲེལེ་སྲིོལེ་ཡོད། དེ་ནི་ལོེས་

བདེན། ང་ཚེོ་དགའ་སའི་བུད་མེད་ཅེིག་སོྔོ་སངས་ནམ་མཁོའི་འོག་

དང་མེ་ཏོོག་གི་དྲེི་བསུང་ཁོྲད། བསིལེ་རླུང་གི་རེག་བྱ་མྱོངས་ཏོེ་ཉིི་

འོད་ཁྲ་ལྷམ་མེར་ཤོར་པའི་དབེན་གནས་ཀྱིི་ཐང་གཤོོང་དང་སྐྱེད་

མོས་ཚེལེ་དུ་བདེ་རུ་འཁོོད་ན་བརྩེ་དུང་གི་མཚུངས་ཟླ་དེ་ལེས་ལྷག་

པ་ཅེི་ཞིིག་དགོས། ཡིན་ནའང་སྐྱེས་པ་ཞིིག་བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་ཅེི་

ཙམ་དགའ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་སོང་བ་དང་། སྐྱེས་པ་དེས་ཁོོ་མོར་ཅེ་ིཙམ་

ཡིད་ཆོེས་བྱས་ན་མ་འོངས་པའ་ིམདུན་ལེམ་ལེ་བུད་མེད་དེའ་ིའདས་

དོན་གྱིིས་མི་སོྐྱན་པར་གདེང་ཚེོད་རྙིེད། ཡིན་ནའང་སྐྱེས་པ་དེས་

ངར་ཤུགས་ཆོ་ེཆུང་ལེ་མ་ལོྟས་པར་ཕྲག་དོག་བྱ་རྒྱུ་ཆོོས་ཉིིད་ཡིན། སྐྱ་ེ

བོ་གང་ཞིིག་ལེ་མཛིའ་བརྩེ་ངོ་མ་ཞིིག་ཐོབ་སྟེ་བརྩེ་དུང་ཟབ་མོ་ཞིིག་

ཆོགས་ཡོད་ན་རང་ཉིིད་ཡོངས་སུ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་པའ་ིའཇེིག་རྟེན་

དེ་ནས་ངེས་པར་དུ་ལོེགས་སུ་འཐོན་དགོས་པའི་ཚེོར་བ་སྐྱེས་མོྱོང་

ཡོད། ང་ཚེ་ོདགའ་སའ་ིབུད་མེད་ད་ེརང་ག་ིཁོོར་ཡུག་ལེ་སྣང་འཇོེག་

མེད་ཀྱིང་སྐྱེས་པ་གཞིན་དང་བྱ་དངོས་གཞིན་ལེ་འཕྲད་ན་ཁོོ་མོའ་ི

བཟང་ཆོ་ཉིམས་ཏོ་ེཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་ིངོ་བོ་ད་ེབརློག་སྲིིད། སྐྱེས་པ་གཞིན་

ལེས་ཀྱིང་ང་ལེ་འདིའི་ཐད་དུ་ཚེོར་བ་སྐྱེན། ང་ནི་མི་དཀྱུས་མ་ཞིིག་

བརྩ་ེདུང་ག་ིནང་དུ་ཚུད་པ་ཡིན་མོད། ཡིན་ནའང་ངའ་ིདགའ་རོགས་

ནི་སྤྱིིར་བཏོང་གི་མི་ཞིིག་མིན། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ལེ་མཚེོན་ན་

རྒྱལེ་ས་པ་རི་སིའི་ས་གནས་གང་དུ་སོང་རུང་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་རོགས་

ཟུར་པའམ། ཡང་ན་ཕྱི་ིཉིིན་དེར་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་རོགས་སུ་འགྱུར་སྲིིད་
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པའི་སྐྱེས་པ་རེ་ལེ་འཕྲད་སྲིིད། ས་མཐའི་ལུང་ཁུག་འདིར་ང་ཚེོས་

ཡུལེ་མ་ིརྣམས་གཏོན་ནས་ངོ་མ་ིཤོེས། ཁོོ་ཚེོས་ང་ཚེོར་དོ་སྣང་མ་ིབྱ། ང་

ཚེོ་དཔྱོིད་ཀྱིི་རང་བྱུང་ཁོམས་ལེ་མཛིེས་སྡུག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཁོོར་

ཡུག་ཏུ་འཚེ་ོཐུབ། ང་ཚེ་ོགོྲང་ཁྱོེར་གྱི་ིའདུ་ལེོང་ལེ་རིང་དུ་གྱིེས། ང་ལེ་

རང་ག་ིདགའ་རོགས་ད་ེང་རང་གཅེིག་པུར་འཐོབ། ང་ལེ་འཚེེར་སྣང་

དང་འཇེིགས་སྣང་མེད་པར་བརྩ་ེདུང་ལེ་རོལེ་ཆོོག

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིའཕོྱིན་མ་ཞིིག་ཡིན་པའ་ིངོ་བོ་ད་ེརིམ་བཞིིན་ཡལེ། 

ངའ་ིའཁྲིས་སུ་ཡོད་པའ་ིམ་ིད་ེམོ་གསར་དང་བུད་མེད་མཛིེས་མ་ཞིིག་

ཡིན་པ་དེ་ལེ་ང་ཧ་ཅེང་དགའ། ཁོོ་མོ་ཡང་ང་ལེ་དགའ། བུད་མེད་

དེའི་མིང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཟེར། ད་ནི་འདས་པ་ཡིས་གྲིབ་ནག་མི་

འཛིིན་ལེ། མ་འོངས་པ་ཡང་སྤྲོིན་པ་མེད། བཟའ་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་

བུ་མོ་དྲེི་མས་མ་སྦེགས་པ་ཞིིག་གི་སྟེང་དུ་ཉིི་འོད་ཕོག་པ་ལྟར་ངའི་

ཟུར་མོའ་ིསྟེང་དུའང་ཉི་ིའོད་འཕོྲ། ངེད་གཉིིས་མཛིེས་སྡུག་ལྡན་པའ་ི

ཡུལེ་ལོྗོངས་དེར་སོྤྲོ་འཆོམ་དུ་སོང་། ཡུལེ་ལོྗོངས་དེ་ལེ་མར་ཋིིན་(ཧྥ་

རན་སིའ་ིརོྩམ་པ་པོ་དང་སྙན་ངག་པ། སྲིིད་དོན་པ་ཞིིག)གྱི་ིསྙན་ངག་

སོྐྱར་སའམ། ཡང་ན་སྒྲི་དབྱངས་རོྩམ་པ་པོ་སི་ཁུ་ཌོའ་ིགླུ་གཞིས་ཀྱིི་

གསུང་སྙན་གྱིེར་སར་ཆོེད་དུ་བཟོ་བཀོད་བྱས་པ་དང་མཚུངས། མར་

གྷིར་རི་ཋིིས་གོྱིན་གོས་དཀར་པོ་ཞིིག་གོན་ཏོེ་ངའི་དཔུང་པར་བསྙེས། 

ཁོོ་མོས་སྔོ་དགོང་དེར་ནམ་མཁོའི་སྐར་ཚེོགས་འོག་ཏུ་ཞིེས་པའི་

སྙན་ངག་ཅེིག་བསོྐྱར་བ་དེའི་ཚེིགས་བཅེད་ཁོག་བསྐྱར་དུ་བཟོླས། 

ཐག་རིང་དུ་ནོར་འཛིིན་སྒོེག་མོས་མཚེར་སྡུག་དང་དཔྱོིད་ཀྱི་ིའཛུམ་
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མདངས་མ་ཡལེ་བ་དེས་ང་ཚེོའི་གཞོིན་ནུའི་ལེང་ཚེོ་དང་བརྩེ་དུང་

ག་ིདཔལེ་ལེ་མ་བཟོད་པར་འཁུན།

ཉིི་མའི་ཚེ་གདུག་ཆོེ་བས་ང་ཚེོ་ཤོིང་སོྡེང་གི་གྲིབ་བསིལེ་འོག་

ཏུ་འཛུལེ། ང་ཚེོ་གཙང་འགྲམ་གྱིི་གླེིང་ལེག་ཅེིག་གི་སྤེང་ཐང་དུ་

ཉིལེ། ངའི་ལུས་སེམས་གཉིིས་ལེ་རྟག་ཏུ་གཙེས་པའི་མི་ཚེོགས་དང་

སྤྱིི་ཚེོགས་ལེ་འབྲེེལེ་བ་ཆོད། འདི་ནི་རིང་ནས་སྙིང་དུ་བཅེངས་པའི་

ཕུགས་འདུན་ཞིིག་ཡིན། ངས་རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏོང་སྟ་ེའཁྲུལེ་

སྣང་ག་ིཀོློང་དུ་ར་ེབ་བཅོེལེ།

ངའ་ིསེམས་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏོང་བར་མ་ཟད། ང་ཚེ་ོཡོད་ས་ནས་

གཙང་འགྲམ་དུ་ཁོང་པ་གཉིིས་ཐོག་ཅེན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་སྣང་

ཡུལེ་དུ་ཤོར། ཁོང་པ་ད་ེཟླ་གམ་གྱི་ིདབྱིབས་འདྲེ་བ་དང་མཐའ་འཁོོར་

དུ་ལྕགས་ར་ིབསོྐར་བ། ལྕགས་རིའ་ིནང་ལོེགས་ཀྱི་ིསོྒོ་མདུན་དུ་གོས་

ལྟར་འཇེམ་པའ་ིསྤེང་ཐང་ཞིིག་འདུག ཁོང་པ་དེའ་ིརྒྱབ་ལོེགས་ནགས་

ཚེལེ་ལེ་འདྲེེས། ནགས་ཚེལེ་གྱི་ིདབེན་གནས་དེར་ལོྐོག་གྱུར་གྱི་ིརྣམ་པ་

ཞིིག་མངོན། སྔོ་དགོང་རྐོང་པས་བརྫོིས་པའ་ིརྩྭ་ལྗོང་རྣམས་ཕྱི་ིཉིིན་སྔོ་

དོྲེར་རང་སོར་ཆུད།

འཁྲི་ཤོིང་མེ་ཏོོག་གིས་ཁོང་པ་དེའི་མདུན་ཕོྱིགས་ཀྱིི་སོྒོ་མཆོོར་

བཀག་སྟེ་འཁྲི་ཤོིང་དེ་དག་ཐོག་བརྩེགས་གཉིིས་པའི་བར་དུ་ཡར་

འཐེན།

ང་ཁོང་པ་དེར་ཡུན་རིང་ཧད་ནས་ལུས། མཐར་ངའི་སེམས་ལེ་

ཁོང་པ་དེ་ངའི་ཡིན་ན་ཅེི་མ་རུང་སྙམ་པའི་ཡིད་སོྨོན་སྐྱེས། ཁོང་པ་
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དེ་བཟོ་བཀོད་ལེེགས་ཤོིང་ཁོོར་ཡུག་གཙང་། ངས་སྔོ་མོ་ནས་སེམས་

ལེ་བསམ་པའ་ིཁོང་པ་ན་ིའད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིན། ངའ་ིསེམས་ལེ་ཉིིན་གྱི་ི

དུས་སུ་ང་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གཉིིས་ནགས་ཚེལེ་གྱིིས་ཁོེབས་པའི་

དེའུ་འབུར་དེའི་ཡུལེ་ལོྗོངས་མྱུལེ། དགོང་མོ་ངེད་གཉིིས་ཁོང་པའི་

མདུན་གྱི་ིསྤེང་ཐོག་ཏུ་བསྡེད་ཡོད་པའ་ིསྣང་བརྙིན་ཞིིག་བསྐྲུན། ངས་

རང་གིས་རང་ལེ་འཇེིག་རྟེན་འད་ིན་ངེད་གཉིིས་ལྟ་བུའ་ིམ་ིལེས་འཕོྲ་

ཅེན་སུ་ཞིིག་ཡོད་དམ་ཞིེས་དྲེིས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ངའ་ིལྟ་ཕོྱིགས་སུ་བལྟས་ནས་“ཅེ་ིའདྲེའ་ིཁོང་པ་

སྙིང་རྗེེ་བོ་ཞིིག་རེད་ཨང་།” ཟེར། ཁོོ་མོས་གཅེིག་བྱས་ན་ངའི་བསམ་

བོླ་རོྟགས་པ་འདྲེ།

ཕུར་རུ་ཌན་སིས་“གང་ན་”ཞིེས་དྲེིས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ཕར་ཕོྱིགས་དེར།” ཞིེས་ཁོང་པ་ད་ེམཛུབ་མོས་

བསྟན།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“འོ། ཡིད་དབང་འཕོྲག་པ་ཞིིག་འདུག” ཅེེས་ལེན་

བཏོབ། “ཁོྱོད་ད་ེལེ་དགའམ།”

“ཤོིན་ཏུ་དགའ།”

“འོ་ན་གུང་དཔོན་ལེ་ཁོང་པ་དེ་ཁོྱོད་ལེ་གོླེས་ཟེར། ཁོོ་པས་ཁོྱོད་

ལེ་ཏོན་ཏོན་ཁོང་པ་དེ་གླེ་ངེས་རེད། ཁོྱོད་ལེ་དགོས་ན་ངས་ལེས་དོན་

ད་ེབསྒྲུབ་ཆོོག”

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་བལྟས་ནས་ཁོྱོད་ལེ་བསམ་ཚུལེ་ཅེི་ཡོད་

ཅེེས་དྲེིས་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན།
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིའ་ིསྐད་ཆོའ་ིཚེིག་མཐའ་མ་དེས་ངའ་ིཕུགས་འདུན་

རྨེག་མེད་དུ་བཅོེམ། ང་སླེར་ཡང་ཐབས་རྡུགས་ཀྱི་ིདངོས་ཡོད་གནས་

སྟངས་ཤོིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དྲེན། ང་ད་དུང་ཡང་འཆོར་ཡན་དང་

དོན་དངོས་ཀྱི་ིཁྱོད་པར་ལེ་ཧོན་འཐོར།

ང་དིག་ཞོིར་དུ་སོ་སོས་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་ཀྱིི་ཡོད་པ་མ་ཤོེས་པར་ཁོ་

ནས་“བསམ་ཚུལེ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིིག་རེད།” ཅེེས་ངག་ནས་ཐལེ།

ད་ེནས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིངའ་ིལེག་པར་འཇུས། ཁོོ་མོ་ངའ་ིསྐད་ཆོ་

དེར་འཐད་པ་བྱུང་བའ་ིབརྡོ་ཞིིག་བཏོང་སྟ་ེ“འོ་ན་ངས་ད་ེབཀོད་སྒྲིིག་

བྱ་ཆོོག ང་ཚེོ་མགོྱིགས་པོ་སོང་ནས་ཁོང་པ་དེ་གླེ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་འདྲེི་

དགོས།” ཞིེས་བཤོད།

ཁོང་པ་ད་ེསོྟང་པ་ཡིན་པ་དང་ཁོང་གླེ་ཧྥ་སོྒོར་ཉིིས་སྟོང་རེད།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་འདིར་སྐྱིད་པོ་ཡོང་ས་རེད་དམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ང་འད་ིལེ་ཡོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངེས་གཏོན་ཡིན་ནམ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་མིན་ན་ང་འདིར་ཡོང་སྟེ་འཛུལེ་ནས་འདུག་

དགོས་དོན་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད།”

“མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ཁོང་པ་འད་ིངས་གླེ་ཆོོག”

“ཁོྱོད་སོྨྱོས་པ་འདྲེ། དེ་དགོས་ངེས་ཤོིག་མིན་པར་མ་ཟད། ཉིེན་

ཁོ་ཆོེན་པོ་ཡིན། ང་ལེ་མི་གཅེིག་གི་ལེག་ནས་མ་གཏོོགས་དེ་འདྲེའི་

ལེག་རྟགས་ཤོིག་ལེེན་ཆོོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལོེས་ཤོེས། 

ཁོོ་པར་ཁོང་པ་འད་ིགླེ་རུ་ཆུགས། བྱིས་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ིཡང་མ་ཤོོད།”
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཀྱིང་“ང་ལེ་ནམ་ཞིིག་ཉིི་མ་འགའ་རེ་ཁོོམ་ལོེང་

ཡོད་ན་ང་འདིར་ཡོང་ནས་ཁོྱོད་ཚེོའ་ིམཉིམ་དུ་འདུག་ཆོོག” ཟེར།

ང་ཚེོ་ཁོང་པ་དེ་ནས་གྱིེས་ཏོེ་བསམ་ཚུལེ་གསར་པ་དེར་གོྲས་

བསྡུར་བྱེད་བཞིིན་རྒྱལེ་ས་པ་རི་སི་ལེ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱེད་པའི་ལེམ་དུ་

ཞུགས། ང་དགའ་བཞིིན་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདཔུང་ཁུག་ཏུ་བཟུང་སྟ་ེཤོིང་

རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་ནས་བཤོོལེ་དུས་རང་ག་ིཟུར་མོའ་ིའཆོར་གཞི་ིདེར་

སོྐྱན་བརྟག་རྒྱུ་ཉུང་དུ་སོང་ངོ་། །
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 ལའེུ་བཅུ་བདུན་པ།

༄༅།། ཕྱི་ིཉིིན་ཐོ་རངས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་གུང་དཔོན་ཞོིགས་པ་ནས་

ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁོྱོད་སྔོ་བོ་ནས་སོང་ཞིེས་ང་ཁྱོིམ་དུ་སླེོག ཁོོ་མོས་ང་

ལེ་གུང་དཔོན་སོང་མ་ཐག་ཏུ་དོ་དགོང་ང་ཚེོས་ཅེི་ཞིིག་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་

ཆུང་ཞིིག་བསྐུར་རྒྱུ་ཁོས་བླངས།

ཕྱི་ིདོྲེ་དེར་ང་ལེ་འཕྲིན་ཡིག་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་འབོྱར།

“ང་གུང་དཔོན་གིྱི་མེཉིམེ་དུ་བོྷོ་གྷི་ཧོྥལ་ལ་འགོྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དོ་དགོང་ཆུ་

ཚོོད་བརྒྱད་པར་ཕུ་རུ་ཌེེན་སིའི་ཁྱོིམེ་དུ་ཤོག” ཅེེས་འཁོོད།

ང་ཚེོས་དུས་བཏོབ་པ་ལྟར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཕྱིིར་འཁོོར་མཚེམས་སུ་

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝའ་ིཁྱོིམ་དུ་ང་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་།

ཁོོ་མོ་ཁྱོིམ་དུ་འཛུལེ་བ་དང་“བྱ་བ་ཐམས་ཅེད་གྲུབ་སོང་།” ཟེར།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ཁོང་པ་ད་ེགླེས་སོང་ངམ།” ཞིེས་དྲེིས།
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“གླེས་སོང་། ཁོོ་པས་འཕྲལེ་དུ་མོས་མཐུན་བྱས་བྱུང་།”

ངས་གུང་དཔོན་ངོ་མ་ིཤོེས། འོན་ཀྱིང་ངས་ཁོོ་ལེ་མགོ་སོྐར་བཏོང་

བར་ངོ་གནོང་།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ད་དུང་དེས་མ་ིཚེད་”ཟེར།

“དེས་མ་ིཚེད་རྒྱུ་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད།”

“ང་ལེ་ཨར་མོནད་གང་དུ་འདུག་དགོས་མིན་སེམས་ཁྲལེ་བྱུང་

སོང་།”

ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིདགོད་ཞོིར་དུ་“ཁོང་པ་གཅེིག་ག་ིནང་དུ་འཇེོག་རྒྱུ་

ཡིན་ནམ།” ཟེར།

“མིན། ང་ཚེོས་གུང་ཟས་ཟ་ས་མགོྲན་ཁོང་དརེ་ཁོང་པ་ཞིགི་འདུག 

ང་དང་གུང་དཔོན་གཉིིས་ཀྱིིས་དེ་རུ་གུང་ཟས་བཟས་པ་ཡིན། གུང་

དཔོན་གྱིིས་ཡུལེ་ལོྗོངས་ལེ་ལྟད་མོར་བལྟས་པའ་ིརིང་དུ་ངས་ལྕམ་མོ་

ཨར་ནོལེད་…། ཁོོ་མོའ་ིམིང་ལེ་ད་ེསྐད་མ་ིཟེར་རམ། ངས་མོ་ལེ་ཁོང་

པ་འོས་འཚེམས་ཤོིག་གླེ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞིེས་དྲེིས། ཁོོ་མོར་ཉིལེ་ཁོང་

གཅེིག་དང་འགྲུལེ་ཁོང་གཅེིག ཁྱོམས་ར་བཅེས་ཡོད་པའི་ཁོང་པ་

ཞིིག་འདུག ངས་བལྟས་ན་ཁོང་པ་དེར་ཚེང་དགོས་པ་ཐམས་ཅེད་

ཚེང་འདུག ཟླ་བ་གཅེིག་ལེ་ཁོང་གླེ་ཧྥ་སོྒོར་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་རེད། ཡིད་

སེམས་མུག་དུས་ཁོང་པ་ད་ེསོྐྱ་གདུང་སངས་སར་ཤོིན་ཏུ་ལེེགས། ངས་

ཁོང་པ་ད་ེཉིར་འཇོེག་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད། ངས་བསྒྲུབས་པ་ད་ེའགྲིག་

འདུག་གམ།”

ངའ་ིལེག་པ་གཉིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམཇེིང་པར་འཁྱུད།
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ཁོོ་མོས་“ད་སྟེ་ཧ་ཅེང་སྐྱིད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོང་པ་

དེའི་ལྡེ་མིག་འཁྱོེར་ཡོད། གུང་དཔོན་ལེ་རྒྱལེ་སོྒོའ་ིལྡེ་མིག་ཅེིག་སོྤྲོད་

དགོས་ཞིེས་ཁོས་བླངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་གུང་དཔོན་གྱིིས་ལྡེ་མིག་

ལེེན་མ་ིསྲིིད། ཁོོ་པ་ཡོང་ན་ཉིིན་དཀར་ཡོང་ག་ིརེད། ངས་བལྟས་ན་ཁོོ་

པ་ངེད་གཉིིས་ཀྱི་ིགཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་སོང་སྙམ། ང་ཡང་སྐབས་ཤོིག་ག་ི

རིང་ལེ་རྒྱལེ་ས་པ་ར་ིསའི་ིའདུ་འཛིི་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་དུ་བཀྱིེད། གུང་

དཔོན་གྱིི་གཉིེན་ཚེན་རྣམས་ཀྱིང་ཁོོང་ཁོྲ་ཅུང་ཙམ་ཞིི་བར་ཕན། ཁོོ་

པས་ང་ལེ་ཁོྱོད་རྒྱལེ་ས་པ་ར་ིསིའ་ིའདུ་འཛིིའ་ིའཚེ་ོབར་ཤོིན་ཏུ་དགའ་

བའི་མི་ཞིིག་གོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིས་མཐའ་འདིར་འདུག་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་

ཇེི་ལྟར་ཆོོད་ཅེེས་དྲེིས་བྱུང་། ངས་ཁོོ་ལེ་ང་བདེ་ཐང་མེད་པར་ཡུན་

རིང་ཙམ་སོང་། ང་ལེ་ངལེ་གསོ་རྒྱག་ས་ཞིིག་དགོས་ཀྱིིན་འདུག་ཅེེས་

ལེན་བཏོབ། ཁོོ་པས་ང་ལེ་ཡིད་ཆོེས་ད་ེཙམ་བྱེད་ཀྱིིན་མ་ིའདུག རྒད་

པོ་ལེས་ངན་ད་ེརྟག་ཏུ་མགོ་འཐོམ་གྱི་ིརེད། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨར་མོནད། 

ང་ཚེོས་གཟབ་ནན་དང་དོགས་ཟོན་བྱ་དགོས། ཁོོ་པས་ང་ལེ་ས་མཐའ་

དེར་སོ་མྱུལེ་འཛུགས་སྲིིད། གུང་དཔོན་གྱིིས་ང་ལེ་ཁོང་པ་ཞིིག་གླེས་པ་

གཅེིག་པུ་མིན། ཁོོ་པས་ངའ་ིབུ་ལེོན་ཡང་འཇེལེ་བཞིིན་ཡོད། སྟབས་

ཉིེས་པ་ཞིིག་ལེ་ང་བུ་ལེོན་ནང་དུ་ཡོད། ཁོྱོད་འདི་ལེ་འཐད་པ་ཡོད་

དམ།”

ངས་“ཡོད།” ཅེེས་བཤོད་ཅེིང་རྟག་ཏུ་འཚེ་ོབ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་རོལེ་

བར་དག་ེསོྐྱན་ཅེ་ིཡོད་བརྟག་དཔྱོད་བྱ་དགོས་པའ་ིསོམ་ཉིིའ་ིདྲེ་བ་ནས་

ཐར་ཐབས་སུ་འབད།
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“ང་ཚེོས་ཁོང་པའི་རྩེ་ཐོག་ནས་འོག་ཤོོད་བར་དུ་ཞིིབ་ལྟ་ཞིིག་

བྱས་པས་དག་ཞིིང་གི་བདེ་བ་མོྱོང་ཐུབ། གུང་དཔོན་གྱིིས་གང་ཐད་

དུ་འགན་ཁུར་བླངས་སོང་། ཨ་ཙི། ངའ་ིསྙིང་སྡུག ཁོྱོད་ན་ིཅེ་ིའདྲེའ་ི

སྐུ་བསོད་ཅེན་ཞིིག་རེད་ཨང་། སོྒོར་མོ་ས་ཡའི་བདག་པོ་ཞིིག་གིས་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིམལེ་ས་བཅེའ་ཡ་ིཡོད་པ་རེད།” ཅེེས་ཁོོ་མོ་སོྨྱོས་པ་ལྟར་ང་ལེ་

འོ་ཞིིག་བྱས།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ཁོྱོད་ད་ེལེ་ནམ་སོྤེར་རྒྱུ་ཡིན།” ཞིེས་དྲེིས།

“གང་མགོྱིགས།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟ་དང་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་མཉིམ་དུ་འཁྱོེར་རྒྱུ་ཡིན་

ནམ།”

“ངས་རང་གི་ནང་འཁོོར་ཡོངས་རོྫོགས་འཁྲིད་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན། ང་

མེད་ཤུལེ་དུ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངས་ཁོང་པར་བལྟ་དགོས།”

ཉི་ིམ་བརྒྱད་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིས་མཐར་སྤེོར། ངས་ཀྱིང་

མགོྲན་ཁོང་ག་ིཁོང་པ་དེའ་ིནང་དུ་གཞིིས་བཟུང་།

ད་ེནས་ངས་ཁོྱོད་ལེ་འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་དཀའ་བའ་ིའཚེ་ོབ་ཞིིག་

རོལེ་འགོ་ཚུགས།

བོྷེ་གྷིི་ཧོྥལེ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་གཞིིས་ཆོགས་མ་ཐག་ཏུ་མར་གྷིར་རི་

ཋིིས་རང་ག་ིགོམས་གཤོིས་རྙིིང་པ་རྣམས་བོླས་མ་ིཐོངས། ཁོོ་མོས་ཁོང་

པའི་ནང་དུ་རྟག་པར་གསོལེ་སོྟན་བཤོམས་ནས་འདུ་ལོེང་ཆོེ། མར་

གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིརོགས་པ་ཚེང་མ་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་ལྷགས། ཟླ་བ་གཅེིག་ག་ི

རིང་ལེ་ཉིིན་ལྟར་དགོང་ཟས་ཀྱིི་དུས་སུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་མི་བརྒྱད་
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ནས་བཅུ་ཡས་མས་ར་ེའགྲུལེ་པ་མེད་པ་ཉིིན་གཅེིག་མེད། ཕུ་རུ་ཌེན་

སིས་རང་གི་ངོ་ཤོེས་ཚེང་མ་འཁྲིད་ཡོང་བར་མ་ཟད། ཁོང་པ་དེ་ཁོོ་

མོའ་ིཡིན་པ་ལྟར་རོགས་པ་ཚེོར་བཟའ་བཏུང་དྲེངས་ནས་ལེེགས་པར་

བསྐྱངས།

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་ལྟར་འགོྲ་གོྲན་དེ་རྣམས་གུང་དཔོན་གྱིི་

དངུལེ་སོྒོར་ཡིན་མོད། ཡིན་ནའང་ཐེངས་ཤོིག་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་མར་

གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམིང་ཁུར་ནས་ང་ལེ་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཕྲག་གཅེིག་དགོས་ཟེར། 

ངས་ཤོོ་བརྒྱབ་ནས་དངུལེ་སོྒོར་གང་འཚེམས་ཤོིག་ཐོབ་ཡོད། མར་གྷིར་

རི་ཋིིའི་མིང་ཁུར་ནས་དགོས་པ་དེ་ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་སྤྲོད། མར་

གྷིར་རི་ཋིིར་འགོྲ་གོྲན་དགོས་རྒྱུ་རེད་བསམས་ཏོེ་ང་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་

ཡོད་པ་དེའི་སྟེང་དུ་སོྔོན་ཆོད་བུ་ལོེན་བླངས་པ་དེ་ལེས་ལྷག་ཅེིག་

དངུལེ་སོྒོར་བསྐྱིས་ནས་འཁྱོེར་ཡོད། ངས་སོྔོན་ཆོད་བསྐྱིས་པའི་བུ་

ལོེན་རྣམས་བག་ཟོན་གྱི་ིསོྒོ་ནས་སྐྱིན་པ་འཇེལེ།

ང་ལེ་ཟླ་རེའི་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་མ་བརྩིས་པར་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་

གཅེིག་གིས་ཇེ་ེཕྱུག་ཏུ་གྱུར།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་རང་གི་གོྲགས་མོ་རྣམས་མགྲོན་དུ་བསུས་ཏོེ་

གསོལེ་སྟོན་བཤོམས་པར་འགོྲ་གྲོན་ཆོ།ེ ཁོོ་མོས་སྐབས་འགར་གསོལེ་

སོྟན་རྒྱས་གཤོོམ་གྱིི་འགོྲ་གོྲན་ང་ལེ་སོླེང་དགོས་པ་བཅེས་ལེ་བསམ་

གཞིིགས་བྱས་ནས་མགྲོན་པོ་འབོད་རྒྱུ་ཉུང་དུ་སོང་། གུང་དཔོན་གྱིིས་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ངལེ་གསོ་རྒྱག་ས་སོྤྲོ་ཁོང་ད་ེགླེས་རྗེེས་ཡོང་མཚེམས་

ཆོད། ཅེི་ལེ་ཞིེ་ན་ཁོོ་པ་ཡོང་དུས་མི་ཚེོགས་ཆོེ་བའི་འགྲུལེ་པ་རྣམས་
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ལེ་ཐུག་སྲིིད་པར་དོགས། གུང་དཔོན་གྱིིས་རང་ཉིིད་སོྤྲོ་འཆོམ་པ་ཚེོར་

མཐོང་དུ་འཇུག་འདོད་མེད། འདི་ལྟར་བྱུང་དོན་ནི་ཉིིན་ཞིིག་གུང་

དཔོན་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་མཉིམ་དུ་ནང་ཚེགས་ཀྱིི་དགོང་ཟས་ཤོིག་ཟ་

རུ་ཡོང་མོད། འོན་ཀྱིང་དགོང་ཟས་ཀྱི་ིདུས་སུའང་མ་ིབཅོེ་ལྔས་ད་དུང་

གུང་ཟས་ལེ་རོལེ་ཚེར་མེད་ཅེིང་། གུང་དཔོན་དོགས་སྣང་མེད་པར་

ཟས་འདྲེེན་ཁོང་དུ་འཛུལེ་དུས་མི་ཚེོགས་དེས་ཧབ་ཆོ་བརྒྱབ་ནས་

རྒད་པོ་བསུས། ཁོོ་པ་བག་མེད་ཐོ་ཅོེ་ཅེན་གྱི་ིབུད་མེད་ད་ེདག་ལེ་ངོ་ཚེ་

སྟ་ེའཕྲལེ་དུ་ཕྱི་ིནུར་འཐེན།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་རྐུབ་བཀྱིག་སྟེང་ནས་ཡར་ལེངས་ཏོེ་ཕར་ཕོྱིགས་

སུ་གུང་དཔོན་འཚེོལེ་དུ་བརྒྱུགས། ཁོོ་མོས་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་གུང་དཔོན་

ལེ་ཅེི་ཞིིག་མཐོང་བ་རྣམས་བརྗེེད་དུ་འཇུག་ཐབས་བྱས་རུང་མི་

ཚེོགས་དེས་རྒད་པོའ་ིསོྤེབས་ཉིམས་བཅེག་པ་ཞི་ེལེ་ཕོག གུང་དཔོན་

གྱིིས་བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེར་ངས་ཁོྱོད་ལེ་འགོྲ་གོྲན་ཚེད་ལེས་བརྒལེ་

བ་ཞིིག་གཏོོང་གི་ཡོད་པ་དེར་ཡི་ཐང་ཆོད་སོང་།  ང་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་

དུ་ཡོང་རུང་ང་ལེ་གུས་བརྩིའི་སོྒོ་ནས་མི་བསུ་དོན་ཅེི་ཡིན་ཞིེས་ཁྲོ་

གཏོམ་སྨྲས་ནས་ལོེག

ཉི་ིམ་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེགུང་དཔོན་ལེ་གོ་ཐོས་ཅེ་ིཡང་མེད། མར་

གྷིར་ར་ིཋིིས་རང་ག་ིགོྲགས་མོ་རྣམས་རང་སར་སོླེག་སྟ་ེཁོོ་མོའ་ིགོམས་

གཤོིས་ལེ་འགྱུར་བ་གཏོོང་ཆོོག་ཀྱིང་གུང་དཔོན་གྱིིས་མོ་ལེ་འབྲེེལེ་

བ་མ་བྱས། འཕོ་འགྱུར་དེའི་དབང་གིས་ང་ལེ་རང་གི་ཟུར་མོ་ཡོངས་

སུ་ཐོབ། མཐར་ངའི་ཕུགས་འདུན་ཡང་གྲུབ། ང་མེད་པར་མར་གྷིར་
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རི་ཋིི་འཚེོ་ཐབས་བྲེལེ། ད་སྟེ་ཕོྱིགས་གང་ཐད་ཀྱིི་མཇུག་འབྲེས་ལེ་

ཁོོ་མོས་སེམས་ཁྲལེ་བྱ་མ་ིདགོས། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ཚེོའ་ིའབྲེེལེ་བ་

ཡོངས་གྲགས་སུ་བསྒྲིགས། དེར་བརྟེན་ང་ཡང་སྔོར་བཞིིན་ཁོོ་མོའ་ི

ཁྱོིམ་ནས་བོྲེས་འགྲོ་དགོས་དོན་མེད། གཡོག་པོ་ཚེོས་ང་ལེ་སྐུ་ངོ་ཞིེས་

བོས་ནས་ཁྱོིམ་བདག་ངོ་མར་བརྩིས།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིའཚེ་ོབ་གསར་པ་འདིར་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་བཀའ་

བཀོྱིན་ཕབ།  ཡིན་ནའང་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ནི་ཨར་མོནད་ལེ་

དགའ། ཁོོ་པ་མེད་པར་ང་འཚེོ་ཐབས་བྲེལེ། ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བྱུང་ཡང་

ཨར་མོནད་ལེ་འགོྲགས་པའི་འཚེོ་བ་སྐྱིད་པོ་འདི་བོླས་མི་ཐོངས། མི་

སུ་ཞིིག་འདི་ལེ་མི་དགའ་ན་རྒྱང་བཀྱིེད་ནས་འདིར་མ་ཡོང་ན་ཆོོག་

ཅེེས་ལེན་བཏོབ།

ཉིིན་ཞིིག་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ཡོང་སྟེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་སྐད་ཆོ་གལེ་

ཆོེན་ཞིིག་བཤོད་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་བ་ངས་ལོྐོག་ཏུ་ཐོས། ཁོོ་ཚེོ་ཁོང་པའི་

ནང་དུ་འཛུལེ་ནས་སོྒོ་བརྒྱབ་པས་ངས་སོྒོ་འགྲམ་དུ་ལོྐོག་ཉིན་བརྒྱབ།

ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཕྱིིར་སླེེབས།

ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཡོང་དུས་ང་མ་ེཏོོག་ལྡུམ་རའ་ིརྒྱབ་ལོེགས་སུ་ཡོད་

པས་ཁོོ་མོས་ང་མཐོང་མ་སོང་། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སྔུན་བསུ་སྟངས་

ལེ་བལྟས་ན་ཁོོ་ཚེོར་ད་དུང་ཡང་ངས་ལོྐོག་ཉིན་བྱས་པའི་ཁོ་བརྡོ་

དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཡོད་པ་མིན་ནམ། ངས་ཁོ་བརྡོ་དེ་ལེའང་མཉིན་དགོས་

འདུག
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བུད་མེད་དེ་དག་གོྱིན་གོས་བརྗེེ་སོྤེར་ཁོང་དུ་འཛུལེ་ནས་སོྒོ་

བརྒྱབ་པས་ངས་ལོྐོག་ཏུ་མཉིན།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ཡ། དོན་དག་འགྲུབ་སོང་ངམ་”ཞིེས་དྲེིས།

“ང་གུང་དཔོན་ལེ་ཐུག་སོང་།”

“ཁོོ་པས་ཅེ་ིཟེར།”

“ཁོོ་པས་རྐྱེེན་དབང་དང་པོ་དེར་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བཞིིན་དག་

པ་སྟེར་ཆོོག ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་འཛིེམ་ཟོན་མེད་པར་སྐུ་ཞིབས་ཨར་

མོནད་ ཌུ་ཧྥལེ་ཞིེས་པ་ཞིིག་གི་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ཡོད་པ་ཤོེས་འདུག 

ངས་ད་ེལེ་དག་པ་སྟེར་མ་ིཐུབ། གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཕོ་གསར་

དེ་བོླས་གཏོོང་ན་ཁོོ་མོར་ཅེི་ཞིིག་དགོས་ཀྱིང་ངས་སྔོར་བཞིིན་སོྤྲོད་

ཆོོག གལེ་སྲིིད་ཕོ་གསར་ད་ེགཡུག་མ་ིཐུབ་ན་ང་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་སླེོང་

རྒྱུ་མཚེམས་ཞོིག་ཟེར་གྱིིན་འདུག” ཅེེས་ལེན་བཏོབ།

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལེན་འདེབས་ཇེ་ིལྟར་བྱས།”

“ངས་ཁོོ་པའི་ཐག་གཅོེད་འདི་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་ཆོོག་ཅེེས་ལེན་

བཏོབ་པར་མ་ཟད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་རྒྱུ་མཚེན་མཐོང་དུ་འཇུག་ཆོོག་

ཅེེས་ཁོས་བླངས་ཡོད། ངའི་གཅེེས་ཕྲུག་མ། བསམ་བོླ་ཐོངས། ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་ཤོོར་བ་རྣམས་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ནམ་ཡང་གསབ་མ་ིཐུབ། 

ཁོོ་པ་ཁོྱོད་ལེ་ཁོ་ཞི་ེགཉིིས་མེད་ཀྱིིས་དགའ་བ་ན་ིབདེན། ཡིན་ནའང་

ཁོོ་པར་ཁོྱོད་ཀྱིི་དགོས་མཁོོ་ཐམས་ཅེད་སོྐང་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་ནོར་མེད། 

ཉིིན་ཞིིག་ཁོོས་མི་འདོད་བཞིིན་དུ་ཁོྱོད་བསྐྱུར་ནས་ཁོ་འབྲེལེ་དགོས་

ཐུག་རྒྱུ་རེད། དེ་དུས་གང་ཐད་དུ་འཕྱིི་དྲེགས་པ་དང་གུང་དཔོན་ལེ་
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ཁོྱོད་སྔོར་བཞིིན་མ་ིདགོས། ངས་ཨར་མོནད་ལེ་ཁོ་ཏོ་བྱ་དགོས་སམ།”

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཅུང་ཙམ་གྱི་ིརིང་ལེ་མནོ་བསམ་བཏོང་བ་འདྲེ། 

ཅེ་ིལེ་ཞི་ེན་ཁོོ་མོས་ལེན་བཏོབ་མ་སོང་། ངའ་ིསྙིང་ཆུང་དྲེག་ཏུ་འཕར་

བཞིིན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིལེན་ལེ་སྒུག

ཁོོ་མོས་“མིན། ངས་ཨར་མོནད་མི་འདོར། ང་ཁོོ་པའི་མཉིམ་དུ་

སྦེ་གསང་བྱས་ནས་འདུག་རྒྱུ་མིན། འད་ིན་ིགླེེན་རྟགས་ཤོིག་ཡིན་སྲིིད། 

ཡིན་ནའང་ང་ན་ིཁོོ་ལེ་དགའ།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ། ད་སྟ་ེཅེ་ིཞིིག་དགོས་

སམ། ད་ན་ིཁོོ་པ་འགོག་རྐྱེེན་མེད་པར་ང་ལེ་དགའ་རྒྱུར་ལེོབས་ཡོད། 

གལེ་སྲིིད་ཨར་མོནད་བཙན་དབང་གིས་ང་ལེ་ཁོ་འབྲེལེ་དུ་བཅུག་ན་

ཉི་ིམ་གཅེིག་ག་ིཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ཡིན་རུང་ཁོོ་པས་བྲེལེ་གདུང་མ་ིབཟོད། 

ང་ལེའང་སོ་སོ་སྡུག་ལེ་སོྦྱིར་བའི་ཚེེ་ཐག་རིང་པོ་མེད། རྒད་པོ་ཞིིག་

གི་ཐུགས་འདོད་བསྐངས་ནས་ཁོོ་པའི་གདོང་ལེ་བལྟས་བསྡེད་ན་ང་

ལེ་རྒས་གཉིེར་འབབ། ཁོོ་པའ་ིདངུལེ་སོྒོར་ཁོོ་པའ་ིབོྱས་ཟེར། ང་ལེ་ཁོོ་

པའ་ིདངུལེ་སོྒོར་མེད་ཀྱིང་འཚེ་ོཐབས་རྙིེད།”

“ཇེ་ིལྟར་འཚེ་ོདགོས།”

“ད་ེངས་མ་ིཤོེས།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་གཏོམ་ལེན་ཞིིག་སོླེག་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོམ་ཉིི་བྲེལེ། 

སྐབས་དེར་ང་གོླེ་བུར་དུ་ནང་ལེ་འཛུལེ་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིགམ་དུ་

བརྒྱུགས། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བརྩེ་དུང་དེ་ཙམ་བཅེངས་ཡོད་པའི་དགའ་

སྣང་གིས་ངའ་ིམིག་ནས་མཆོ་ིམ་བཞུར་བ་དེས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིལེག་

པ་བརློན།
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“མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ཁོྱོད་ན་ིངའ་ིཚེ་ེསོྲིག་ཡིན། ཁོྱོད་ལེ་སྔོར་བཞིིན་

རྒད་པོ་ད་ེདགོས་མཁོོ་མེད། ད་ནས་ང་འདིར་ཡོད། ངས་ཇེ་ིལྟར་བྱས་

ནས་ཁོྱོད་བསྐྱུར་ཐུབ་བམ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་བད་ེསྐྱིད་སྤྲོད་པ་དེར་ངས་

བཟང་ལེན་ཇེ་ིལྟར་འཇེལེ་ཐུབ་བམ། ངའ་ིམར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ད་ན་ིཚེད་

བཀག་མ་ིདགོས། ང་ཚེོར་བརྩ་ེདུང་ཆོགས་ཡོད། གཞིན་པ་ཐམས་ཅེད་

ཀྱིིས་ཅེ་ིསོྐྱན།”

“འོ་རེད།  ངའི་ཨར་མོནད།  ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་”ཞིེས་ཁོོ་མོས་

ཤུབ་སོྨོས་བྱས་ཏོེ་ལེག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ངའི་སྐེ་ལེ་འཁྱུད། “ང་ཁོྱོད་ལེ་

དགའ། ངས་རང་ཉིིད་མ་ིཞིིག་ལེ་དགའ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་གཏོན་ནས་དྲེན་

མ་མོྱོང་། ང་ཚེ་ོབད་ེཞིིང་སྐྱིད། ང་ཚེ་ོམཉིམ་དུ་འཇེམ་ཐིང་ག་ིའཚེ་ོབར་

རོལེ་ཆོོག ད་ལྟ་ངས་རང་ཉིིད་ངོ་གནོང་དགོས་པའ་ིསོྔོན་གྱི་ིའཚེ་ོབ་ད་ེ

ལེ་གཏོན་དུ་གྱིེས་ཚེིག་ཞུས་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའི་འདས་དོན་རྣམས་

ཉིེས་སོྐྱན་ལེ་མ་ིབརྩ་ིསྙམ། བརྩ་ིའམ།”

ངའ་ིམིད་པ་བརྣངས་ཏོ་ེམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབྲེང་དུ་དམ་པོར་འཁྱུད་པ་

ལེས་གཏོམ་ལེན་སོླེག་མ་ིཐུབ།

ཁོོ་མོས་“ད་འགྲོ།” ཟེར། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཕྱིིར་འཁོོར་ནས་སེམས་

ཚེོར་དྲེག་པོས་སྐད་གདངས་ཤོིག་གིས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་འད་ིལྟར་སྨྲས། 

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་མཐོང་བ་རྣམས་གུང་དཔོན་ལེ་ཤོོད། ང་ཚེོར་ཁོོ་པ་

དགོས་དོན་མེད་ཟེར་གྱིིན་འདུག་ཅེེས་ཤོོད།”

ཉིི་མ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་གུང་དཔོན་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འཚེོ་བའི་

ནང་ནས་ཡལེ། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངས་སོྔོན་ཆོད་ངོ་ཤོེས་པའི་བུ་མོ་དེ་
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མ་རེད། ཁོོ་མོ་ང་ལེ་ཐུག་དུས་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚེོགས་ཁོོར་ཡུག་དེ་དྲེན་སོླེང་

བྱ་སྲིིད་པ་ཐམས་ཅེད་ལེ་གཡོལེ། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བརྩ་ེདུང་བཅེངས་པ་

དང་འགན་ཁུར་ལེེན་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་བུད་མེད་གཞིན་ཚེོས་རང་ག་ིཁོྱོ་

ག་དང་། སྲིིང་མོ་ཚེོས་རང་གི་ཕུ་ནུ་ལེའང་ནམ་ཡང་འགན་ཁུར་མི་

ལེེན། ཁོོ་མོའ་ིནད་མནར་གྱི་ིརང་གཤོིས་འགྱུར་སླེ། རང་གཤོིས་དེར་

ཚེོར་བ་ཐམས་ཅེད་ཀྱིིས་འཁྲུག་རྐྱེེན་སོླེང་སླེ། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཅེ་ཅོེ་

སྨྲ་བ་དང་འགྲོ་གོྲན་ཆོ་ེབའ་ིགོམས་གཤོིས་རྙིིང་པ་རྣམས་དོར་བ་ལྟར་

གོྲགས་མོ་རྙིིང་པ་ཚེོ་ལེའང་འབྲེེལེ་བ་བཅེད། ངེད་གཉིིས་ཁོང་པའི་

ནང་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཐོན། ངས་ཁོོ་མོར་གྲུ་ཆུང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཉོིས་པ་

དེའ་ིནང་དུ་བསྡེད་ནས་སོྤྲོ་འཆོམ་ལེ་སོང་། མ་ིཚེོས་གོྱིན་གོས་དཀར་

པོ་དང་རྩ་ིཞྭ་གོན་པ། དཔུང་པར་གཙང་ཆུའ་ིགྲང་བརློན་འགོག་པའ་ི

གཟན་གོས་སྟབས་བད་ེཞིིག་དཀྲིས་ཡོད་པའ་ིབུད་མེད་དེར་འཕྲད་ཚེ།ེ 

བུད་མེད་དེ་ཟླ་བ་བཞིིའི་གོང་དུ་རྒྱས་སོྤྲོས་ཆོེ་ཞིིང་མིང་ཤོས་ངན་པ། 

ཁོོ་མོར་མི་ཁོ་ཟུག་རྒྱུ་ཟམ་མི་ཆོད་པའི་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་རེད་

ཟེར་ན་སུ་གཅེིག་ཀྱིང་ཡིད་མ་ིཆོེས།

ཀྱི་ེམ། ང་ཚེོས་རང་ག་ིབད་ེསྐྱིད་དེའ་ིམཐའ་བརྟན་རྒྱུ་མིན་པ་ད་ེ

སོྔོན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་ལྟར་ང་ཚེོ་བདེ་སྐྱིད་ལེ་རོལེ་རྒྱུར་ཤོིན་

ཏུ་རྔམ།

ཟླ་བ་གཉིིས་ཀྱིི་རིང་ལེ་ང་ཚེོ་པ་རི་སི་ལེའང་སོང་མེད།  ཇུ་

ལེེ་ ཌུབ་ཕ་ར་སྟེ། ད་ལྟ་ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་བཞིིན་པའི་སྐད་ཆོ་འདི་

དག་ཕྱིིས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཁོ་ཆོེམས་འཇེོག་ས་གཉིིས་མ་གཏོོགས་

མ་ིགཞིན་པ་སུ་གཅེིག་ཀྱིང་ང་ཚེོར་ཐུག་ཏུ་མ་སླེེབས།
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ང་ལེ་ཉིིན་གང་པོར་རང་གི་ཟུར་མོའ་ིདྲུང་དུ་འདུག་པའི་དུས་

ཚེོད་ཐོབ། ང་ཚེོས་ལྡུམ་རར་ཁོ་གཏོད་པའི་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱིེ། དབྱར་གྱིི་

དཔལེ་ཡོན་རྒྱས་པའི་སོྤྲོ་སྣང་རྣམས་མེ་ཏོོག་གི་འདབ་མར་ཐིམ། ང་

ཚེོས་མེ་ཏོོག་རབ་ཏུ་བཞིད་པར་ལྟད་མོར་བལྟས། ཤོིང་སོྡེང་གི་གྲིབ་

བསིལེ་འོག་ཏུ་ངེད་གཉིིས་མཉིམ་དུ་གཤོིབ། དུས་སྐབས་དེའ་ིརིང་ལེ་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའམ། ངས་ཀྱིང་སོྔོན་ཆོད་རོལེ་མོྱོང་མེད་པའ་ིའཚེ་ོབ་ངོ་

མ་ཞིིག་ག་ིརོ་བཅུད་མྱོངས།

ཁོོ་མོ་བྱ་བ་ཆུང་ཚེགས་ཤོིག་ལེའང་བྱིས་པ་ལྟར་སོྤྲོ་སྣང་འཕེལེ། 

སྐབས་རེར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་བུ་མོ་ལེོ་ན་བཅུ་ཅེན་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་

ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་བརྒྱུགས་ཏོེ་ཕྱིེ་མ་ལེེབ་དང་གོྲག་མ་གཤོོག་ཐོགས་

བདའ། སྐྱེས་པ་ཚེོས་རང་ག་ིབཟའ་མ་ིཀུན་པོ་འབེལེ་འབེལེ་ལྷུག་ལྷུག་

གསོ་ཐུབ་པའ་ིདངུལེ་སོྒོར་ལེས་མང་བ་ཞིིག་ག་ིའགོྲ་གོྲན་བཏོང་ནས་

གསོལེ་སོྟན་བཤོམས་སའི་འཕོྱིན་མ་འདི་ད་ལྟ་མཚེམས་རེར་ཁོོ་མོ་

གཅེིག་པུར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚེོད་རེར་སྤེང་ཐོག་ཏུ་བསྡེད་ད་ེམ་ེཏོོག་གླེང་

མིག་ཏུ་གྲགས་པ་ད་ེལེ་རོྟག་བཞིིན་སོྡེད་ཅེིང་། ཁོོ་མོའ་ིབཏོགས་མིང་ད་ེ

ཡང་མ་ེཏོོག་དེའ་ིམིང་ཡིན།

དུས་སྐབས་དེར་ཁོོ་མོས་རྟག་ཏུ་མན་ནོན་ ལེེ་སི་ཁོོ་་ཞིེས་པའི་

སྒྲུང་དེབ་བཀློགས། ཁོོ་མོས་དཔ་ེདེབ་ནང་དུ་མཆོན་བྲེིས་པའང་ངས་

ལེན་མང་མཐོང་། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་རྒྱུན་དུ་བུད་མེད་ཅེིག་བརྩ་ེ

དུང་ལེ་ཆོགས་ན་མན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་ལྟར་མ་ིབསྒྲུབ་ཐབས་མེད་ཡིན་

ཟེར་མོྱོང་།
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གུང་དཔོན་གྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་འཕྲིན་ཡིག་ཐེངས་གཉིིས་

གསུམ་ཞིིག་སྤྲོིངས། ཁོོ་མོས་གུང་དཔོན་གྱི་ིཡིག་གཟུགས་ངོ་ཤོེས་པས་

འཕྲིན་ཡིག་ད་ེདག་མ་ིཀོློག་པར་ང་ལེ་སོྤྲོད།

མཚེམས་རེར་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེདག་ག་ིབརོྗེད་བྱ་ད་ེཚེོས་ང་ལེ་མིག་

ཆུ་སོླེང་།

ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་དངུལེ་སོྒོར་སོྤྲོད་མཚེམས་བཅེད་ན་ཁོོ་

མོ་རང་བཞིིན་གྱིིས་ཁོོ་པར་བོླ་ཁོ་ཕོྱིགས་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་ཁོོ་

པའི་ཐབས་ཇུས་དེར་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཤོེས་དུས་གུང་དཔོན་ཡིད་

མ་ཆོེས། ཁོོ་པས་སླེར་ཡང་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཡི་གེ་བསྐུར་ནས་མོ་ལེ་

སྔོར་བཞིིན་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཆོོག་པ་ཞུ་ཞིེས་ར་ེབ་ཞུས། ཁོོ་པ་སྔོར་བཞིིན་

ཡོང་ཆོོག་པ་བྱས་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཆོ་རྐྱེེན་ཅེི་ཞིིག་བཞིག་ཀྱིང་

ངོས་ལེེན་བྱ་ཟེར།

གུང་དཔོན་གྱིིས་ནན་སྐུལེ་དང་བསྟུད་མར་སྤྲོིངས་པའི་འཕྲིན་

ཡིག་དེ་དག་ངས་བཀློགས། འཕྲིན་ཡིག་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཅེི་ཞིིག་

འཁོོད་ཡོད་རྣམས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་མ་མ་བཤོད་པར་ཡི་གེ་རྣམས་

རལེ། ངའི་སེམས་གཏོིང་ནས་རྒད་པོ་ལེས་ངན་དེར་སྙིང་རྗེེ་སྐྱེས། 

ཡིན་ནའང་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཁོོ་པ་བསྐྱར་དུ་ཐུག་འཕྲད་ལེ་

ཡོང་དུ་ཆུགས་ཞིེས་ཁོ་ཏོ་བྱས་མེད། གལེ་སྲིིད་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་

གུང་དཔོན་བསྐྱར་དུ་ཐུག་འཕྲད་ལེ་ཡོང་དུ་ཆུགས་ཞིེས་ཆོོག་མཆོན་

བཀོད་ཚེ།ེ ཁོོ་མོས་ངའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེང་ལེ་ཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིའགོྲ་གྲོན་ཐམས་

ཅེད་གུང་དཔོན་ལེ་གཏོོང་དུ་འཇུག་འདོད་ཡོད་པའ་ིགོ་བ་ལེེན་སྲིིད་
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པར་སྐྲག ང་ད་ེབས་ཀྱིང་སྐྲག་ས་ཞིིག་ཡོད་པ་ན་ིཁོོ་མོས་ང་ལེ་བརྟེན་

ནས་སྐྱིད་སྡུག་གང་རུང་ག་ིལེམ་ཞིིག་བཙལེ། ཁོོ་མོ་ངའ་ིབརྩ་ེདུང་ག་ི

རྗེེས་སུ་འབྲེངས་ཀྱིང་ང་ལེ་འགན་འཁྲི་ལེེན་འདོད་མེད་པའི་རྟགས་

སུ་གོ་སྲིིད་སྙམ། ངས་ཁོོ་མོར་གུང་དཔོན་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཆོོག་པ་བོྱས་

ཞིེས་བཤོད་མ་ཕོད།

གུང་དཔོན་ལེ་ཡིག་ལེན་མེད་དུས་ཁོོ་པས་ཀྱིང་འཕྲིན་ཡིག་

བསྐུར་མཚེམས་ཆོད། ང་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་རང་གི་མདུན་ལེམ་

ལེ་མནོ་བསམ་ཅེ་ིཡང་མ་བཏོང་བར་སྔོར་བཞིིན་མཉིམ་དུ་འཚེོའོ། །
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 ལའེུ་བཅོེ་བརྒྱད་པ།

༄༅།། ཁོྱོད་ལེ་ང་ཚེོའ་ིའཚེ་ོབ་གསར་པའ་ིཞིིབ་ཕྲ་ཁོག་བཤོད་དཀའ། 

ང་ཚེོའི་འཚེོ་བ་ནི་རང་གི་དགའ་ཕོྱིགས་ལེ་བསྟུན་པའི་ཕྲུ་གུའི་བག་

མེད་ཀྱིི་རྩེད་འཇོེ་དང་མཚུངས། ངས་དེ་སུ་ལེ་བཤོད་ཀྱིང་དོན་སྙིང་

དབེན། བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་བརྩ་ེབ་ཆོགས་ན་ཇེ་ིལྟར་ཡིན་མིན་ན་ིཁོྱོད་

ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་ཡིན། ཉིི་མ་དེ་ཚེོ་ཇེི་ལྟར་ཐུང་བ་དང་ང་ཚེོ་ཉིི་མ་

ནས་ཉིི་མར་བསྟུད་དེ་བརྩེ་དགའི་དཔལེ་ལེ་རོལེ། སྒྱིིད་ལུག་གི་ངང་

དུ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལེོས་ཤོེས། བྱ་བ་ཐམས་ཅེད་འཐུས་

ཤོོར་ཕྱིིན་པ་མི་ཤོེས། ང་ཚེོ་འབྱུང་འགྱུར་ལེ་གདེང་སོྤེབས་རྙིེད་ནས་

དགའ་མགུར་ལེ་མཉིམ་དུ་རོལེ་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སྲིིད། གང་ཟག་སུ་

ཞིིག་རང་ཉིིད་དགའ་སའ་ིབུད་མེད་ད་ེམིན་ན་ད་ེལེ་རྦད་ད་ེདོན་སྙིང་

བྲེལེ། རང་ཉིིད་དགའ་ས་མིན་པའི་བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་བརྩེ་སེམས་

ཀྱི་ིཆོ་ཤོས་ཤོིག་སྤྲོད་ཀྱིང་ད་ེལེ་འགོྱིད། སོ་སོས་ལེག་གདང་སྦྲེེལེ་ཡོད་
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པའི་བུད་མེད་དེ་ལེས་གཞིན་པ་སུ་གཅེིག་ལེའང་ལེག་པ་འཆོང་རྒྱུ་

སེམས་ལེ་མི་དྲེན། མདོར་ན་མི་ཞིིག་སེམས་པ་ཡོངས་སུ་ཤོོར་ནས་

རྟག་ཏུ་སེམས་པ་ཆོགས་ས་གཅེིག་ལེ་ཡིད་སེམས་ཟུག་ན་དྲེན་ཤོེས་

དེ་དག་སྐད་ཅེིག་ཙམ་ལེ་གཞིན་དུ་གཡེང་སྲིིད་ཀྱིང་ཀློད་པས་དེ་ལེ་

བཟོད་མི་འགྱུར། ངས་ཉིིན་ལྟར་རང་གི་ཟུར་མོའ་ིསྟེང་དུ་སོྔོན་ཆོད་

སྣང་ཚེོར་མ་བྱུང་བའི་ཡིད་དབང་འཕོྲག་པའི་ཆོགས་སྲིེད་ཀྱིི་ཁྱོད་

ཆོོས་གསར་པ་ར་ེརྙིེད།

འཚེ་ོགཞིེས་ན་ིབསྐྱར་ཟོླས་ཡང་ཟོླས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཚེིམ་པ་མེད་པའ་ི

འདོད་སྲིེད་ལེ་ཆོགས་པ་ལེས་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་མིན། སེམས་པ་ན་ིཤོ་

གསར་ལྷ་མོར་ཟོལེ་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་དུང་གི་མེ་དོྲེད་གསོ་བའི་འཕྲིན་

ལེས་བཅོེལེ་བ་ལེས་ཅེ་ིཡང་མིན།

ས་རུབ་དུས་ང་ཚེོ་རྟག་ཏུ་ཁོང་པའི་མཐའ་འཁོོར་དུ་ལོྗོན་ཤོིང་

གི་ཚེལེ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེར་སོང་ནས་བསྡེད། ང་ཚེོས་མཚེན་གྱིི་ལྷིང་

འཇེགས་མཛིེས་སྡུག་ལེ་བལྟས་ནས་མཉིན། ད་དུང་ང་ཚེོ་ཕན་ཚུན་

གྱི་ིདཔུང་ཁུག་ལེ་ལྷུང་སྟ་ེསང་ཉིིན་བར་དུ་ཉིལེ་ནས་འདུག་པའ་ིདུས་

ཤོིག་སླེེབས་རྒྱུ་ཡིད་ལེ་དྲེན། མཚེམས་རེར་ང་ཚེོས་མལེ་ཁོང་ག་ིཤོེལེ་

ཡོལེ་རྣམས་དམ་པོར་བརྒྱབ་སྟ་ེནང་ལེ་ཉི་ིཐིག་ཙམ་ཡང་འཕོག་ཏུ་མ་ི

འཇུག་པར་ཉིིན་ཧྲིིལེ་པོར་ང་ཚེ་ོམལེ་ནས་མ་ིལྡང་། སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིཤོེལེ་

ཡོལེ་རྣམས་དམ་པོར་བརྒྱབ་ནས་སྐབས་ཤོིག་གི་རིང་ལེ་ང་ཚེོས་ཕྱིི་

ལོེགས་ན་འཇེིག་རྟེན་ཞིིག་ཡོད་པའང་མི་ཤོེས། ན་ནིན་གཅེིག་པུར་

ང་ཚེོའ་ིསོྒོ་ཕྱི་ེནས་བཟའ་བཏུང་འཁྱོེར་ཡོང་ཆོོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད། 



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ང་ཚེོས་བཟའ་བཏུང་ཡང་མལེ་ནས་མི་ལྡང་བར་རོལེ། ཐ་ན་བཟའ་

བཏུང་ཡང་དགོད་སྒྲི་དང་རྩེད་འཇོེས་བར་མཚེམས་གཅོེད། བཟའ་

བཏུང་ག་ིརྗེེས་སུ་ང་ཚེ་ོཡུད་ཙམ་ཞིིག་ལེ་སླེར་ཡང་གཉིིད་དུ་ཡུར། ང་

ཚེོ་བརྩེ་དུང་གི་ཀོློང་དུ་ཚུད་པས་ཨུ་ཚུགས་ཅེན་གྱིི་མཚེོར་འཇུག་

མྱུལེ་ཞིིབ་པ་གཉིིས་དང་འདྲེ་བར་དབུགས་ལེེན་དུས་མ་གཏོོགས་ཆུ་

འོག་ནས་ཕྱི་ིལེ་མ་ིའབུད།

སྐབས་འགར་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་སེམས་སྡུག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་

ཞིིང་། མཐའ་ན་ཁོོ་མོས་མིག་ཆུ་གཏོོང་གི་ཡོད་པ་མཐོང་དུས་ཡ་

མཚེན་སྐྱེས། ངས་མོ་ལེ་གོླེ་བུར་དུ་སེམས་སྡུག་བྱུང་དོན་ཅེི་ཡིན་

ནམ་ཞིེས་དྲེིས། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ངའི་བརྩེ་བའི་ཨར་མོནད། འུ་གཉིིས་

ཀྱི་ིབརྩ་ེདུང་འད་ིསྤྱིིར་བཏོང་ག་ིབརྩ་ེདུང་ཞིིག་མིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་

དགའ་སྟངས་དེར་བལྟས་ན་ང་ལེ་སོྔོན་ཆོད་མི་གཞིན་གྱིིས་གཏོན་

ནས་ལེག་པ་འཆོང་མོྱོང་མེད་པ་ལྟ་བུའ་ིབརྩ་ེདུང་ཞིིག་འཆོང་འདུག 

ཕྱིིས་སུ་ཁོྱོད་ང་ལེ་བརྩེ་དུང་ཆོགས་པར་འགོྱིད་པ་སྐྱེས་ནས་ངའི་

འདས་དོན་ལེ་ལེས་བདའ་བྱ་སྲིིད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་བསྐྱབས་པའ་ིའཇེིག་

རྟེན་དེར་སླེར་ཡང་འདོར་མི་ཡོང་ངམ་སྙམ་སྟེ་ང་ལེ་སྐྲག་སྣང་བྱུང་

སྟེ་འདར་སིག་རྒྱག་གི་འདུག ཐུགས་རྗེེས་གཟིགས། ད་ནི་ངས་འཚེོ་

བ་གསར་པ་ཞིིག་ག་ིབོྲེ་བ་མྱོངས་ཡོད། ངས་སླེར་ཡང་སོྔོན་གྱི་ིའཚེ་ོབ་

རྙིིང་པ་ད་ེརོལེ་དགོས་ན་ང་འཆོ་ིརྒྱུ་ཡིན་པ་ཤོེས་པར་མཛིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ང་ནམ་ཡང་གཡུག་ག་ིམིན་ཞིེས་མནའ་སོྐྱལེ།” ཟེར།

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་མནའ་སྐྱེལེ་ཆོོག”



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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ཁོོ་མོས་སྐད་ཆོ་དེ་དག་ཐོས་དུས་ངའི་མིག་ལེ་བལྟས་ནས་དམ་

བཅེའ་དེ་དག་བདེན་པ་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་ལྟར་

བལྟ། ད་ེནས་ཁོོ་མོ་ངའ་ིཔང་ཁུག་ཏུ་ཡོང་སྟ་ེམགོ་བོ་ངའ་ིབྲེང་ལེ་སོྦྱིར། 

ཁོོ་མོས་“ང་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཙམ་དགའ་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མ་ིཤོེས།” ཞིེས་བཤོད།

དགོང་མོ་ཞིིག་ལེ་ང་ཚེོ་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱིི་ལེོགས་ཀྱིི་ཁྱོམས་རའི་ལེན་

ཀན་ལེ་བསྙེས་ནས་ཟླ་བར་བལྟས། ཟླ་བ་ནི་སྤྲོིན་གསེབ་ནས་ཐར་

ཐབས་ལེ་འབད་བརོྩམ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་ལྟར་དུ་སྣང་། ང་ཚེོས་རླུང་

བསེར་གྱིིས་ཤོིང་སོྡེང་རྣམས་སྒུལེ་བའི་ཙིར་སྒྲི་ལེ་མཉིན། ཆུ་ཚེོད་

གཅེིག་གི་བཞིི་ཆོ་ཞིིག་ལེ་ང་ཚེོས་ལེག་འཇུས་བྱས་ནས་ཅེི་ཡང་མ་

བཤོད་པར་བསྡེད། དེ་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་“དགུན་ཁོ་སླེེབས་ཐལེ། 

ཁོྱོད་ལེ་ང་ཚེ་ོཐག་རིང་ཞིིག་ཏུ་འགོྲ་འདོད་ཡོད་དམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“གང་དུ་འགྲོའམ།”

“ཨ་ིཋི་ལེ།ི”

“ཁོྱོད་སུན་པ་ཡིན་ནམ།”

“ང་དགུན་ཁོར་སྐྲག ང་དེ་བས་ཀྱིང་པ་རི་སི་ལེ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱ་རྒྱུ་

དེར་སྐྲག”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“རྒྱུ་མཚེན་མང་པོ་ཡོད།”

ཁོོ་མོ་སྐྲག་དོན་ཅེི་ཡིན་ང་ལེ་མ་བཤོད་པར་འཕྲལེ་དུ་སྐད་ཆོའི་

གཞུག་བསྐྱངས་ནས་“ཁོྱོད་ལེ་འགོྲ་འདོད་ཡོད་དམ། ངས་རང་ལེ་

ཡོད་པའ་ིབདོག་པ་ཐམས་ཅེད་བཙོང་ཆོོག ང་ཚེ་ོཕྱི་ིརྒྱལེ་ལེ་སོང་ནས་
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འདུག་ཆོོག ང་སོྔོན་ཆོད་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་པ་རྩ་ཡལེ་དུ་འགྱུར་ཐུབ། མ་ིསུ་

གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ང་ངོ་མ་ིཤོེས། ཁོྱོད་ལེ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་དམ།”

ངས་མོ་ལེ་“མར་གྷིར་རི་ཋིི། ཁོྱོད་དེ་ལེ་དགའ་ན་ང་ཚེོ་འགོྲ་ཆོོག 

ང་ཚེ་ོའགྲུལེ་བཞུད་ཅེིག་བྱ་དགོས། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཅེ་ལེག་ཐམས་

ཅེད་བཙོང་དགོས་དོན་ཡོད་དམ། ཁོྱོད་ཕྱིིར་ཡོང་དུས་ཅེ་ལེག་རྣམས་

ཡོད་ན་མ་ིདགའ་འམ། ང་ལེ་རྒྱུ་ནོར་མོད་པོ་ཞིིག་བོླས་བཏོང་ནས་སོྤྲོད་

རྒྱུ་མེད། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམགོྲན་ངོ་ལོེན་ན་འུ་གཉིིས་རྒྱས་སོྤྲོའ་ིངང་

དུ་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ཅེིག་ལེ་འགྲུལེ་བཞུད་བྱེད་པའི་དངུལེ་སོྒོར་འདང་

ངེས་ཤོིག་ང་ལེ་ཡོད།”

“ད་མིན། ང་ཚེོ་འགྲུལེ་བཞུད་བྱས་ནས་དངུལེ་སོྒོར་གཏོོར་ན་

དགེ་མཚེན་ཅེི་ཡོད་དམ། ང་འདིར་ཡོད་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལེ་འགྲོ་གོྲན་ཆོེ།” 

ཞིེས་བཤོད། ཁོོ་མོ་སྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་ནས་ཕར་སོང་སྟེ་ཁོང་པའི་ཕར་

སྣེའ་ིམུན་ནག་ནང་དུ་འབོལེ་གདན་ཞིིག་ཡོད་པ་དེའ་ིསྟེང་དུ་བསྡེད།

“མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ད་ེལྟར་བཤོད་པ་ཡག་པོ་མ་རེད།”

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་“དགོངས་དག ངའི་གཅེེས་

གོྲགས། རླུང་བསེར་ཆོ་ེབའ་ིགནམ་གཤོིས་འད་ིངའ་ིའབྱུང་ཁོམས་ལེ་

མ་ིའཕོྲད། ངས་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་པ་རྣམས་དོན་དངོས་མིན།”

ང་ལེ་འོ་ཞིིག་བྱས་པའ་ིརྗེེས་སུ་ཁོོ་མོ་འདང་རྒྱག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ི

ནང་དུ་ལྷུང་།

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིའད་ིའདྲེའ་ིའདང་རྒྱག་ནང་དུ་ཐེངས་མང་ལྷུང་། 

ཁོོ་མོ་འདང་རྒྱག་ནང་དུ་ལྷུང་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ཅེ་ིཡིན་ངས་མ་ིཤོེས། 
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ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོས་ང་ཚེོའི་མདུན་ལེམ་ལེ་སེམས་ཁྲལེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་

པ་ངས་ཤོེས་ཚེོར་ཐུབ། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངའི་བརྩེ་དུང་ལེ་དོགས་པ་ཟ་

དོན་མེད། ངའི་བརྩེ་དུང་ནི་ཉིིན་ལྟར་ཇེེ་ཟབ་ཏུ་གྱུར། ངས་ཁོོ་མོ་

སེམས་པ་མ་སྐྱིད་པ་ཞིིག་ཡོད་པ་ལེན་མང་མཐོང་མོྱོང་། མར་གྷིར་

ར་ིཋིིས་ལུས་ཁོམས་མ་ིབད་ེཞིེས་ལེན་ཁོག་དཀྲིས་པ་ལེས་ང་ལེ་ཁོོ་མོའ་ི

སོྐྱ་གདུང་ཅེ་ིཡིན་འགྲེལེ་བཤོད་གཏོན་ནས་མ་བརྒྱབ།

ང་ཚེོས་རོལེ་བཞིིན་པའི་གཅེིག་མཚུངས་ཀྱིི་འཚེོ་བ་དེར་ཁོོ་མོ་

སུན་སྣང་སྐྱེ་འདུག་སྙམ་སྟེ་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ང་ཚེོ་པ་རི་སི་ལེ་

ཕྱིིར་ལོེག་བྱ་དགོས་ཞིེས་གོྲས་མགོ་བཏོོན། ཁོོ་མོས་རྟག་ཏུ་པ་ར་ིས་ིལེ་

ཕྱིིར་ལོེག་བྱ་རྒྱུ་མིན། ང་གོྲང་གསེབ་འད་ིལེས་སྐྱིད་པ་ཞིིག་གང་དུའང་

མེད་ཅེེས་ལེན་འདེབས།

ད་ལྟ་ཕུ་རུ་ཌན་ཡོང་རྒྱུ་ཉུང་དུ་སོང་། ཁོོ་མོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཚེབ་ལེ་

འཕྲིན་ཡིག་རེ་བསྐུར། ངས་འཕྲིན་ཡིག་ནང་དུ་ཅེི་ཞིིག་བྲེིས་འདུག་

བལྟ་རུ་ཆུགས་ཞིེས་ནམ་ཡང་བཤོད་མོྱོང་མེད། ཡི་གེ་འཕོྲད་ཐེངས་

རེར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམནོ་བསམ་གྱི་ིཀོློང་དུ་ཚུད། ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས་

པ་མ་ིཤོེས།

ཉིིན་ཞིིག་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམལེ་ཁོང་དུ་འཛུལེ། ང་ཁོོ་མོའ་ིཤོག་ལེ་

སོང་དུས་ཡ་ིག་ེཞིིག་འབྲེ་ིབཞིིན་འདུག

ངས་མོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་སུ་ལེ་ཡ་ིག་ེའབྲེ་ིབཞིིན་ཡོད།” ཅེེས་དྲེིས།

“ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་འབྲེ་ིབཞིིན་ཡོད། ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྲེིས་ཡོད་པ་ཁོྱོད་

ལེ་ཀོློག་གམ།”
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ངས་ཁོོ་མོར་དོགས་པ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག་སྙམ་པའི་ཚེོར་བ་ཞིིག་

སྟེར་སྲིིད་པའི་འཇེིགས་སྣང་གིས་འཕྲིན་ཡིག་ནང་དུ་ཅེི་ཞིིག་བྲེིས་

པ་ངས་ཤོེས་མི་དགོས་ཞིེས་བཤོད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱིང་འཕྲིན་ཡིག་དེ་

ཁོོ་མོའ་ིསོྐྱ་གདུང་ག་ིའབྱུང་རྐྱེེན་ངོ་མ་ཡིན་པ་ངས་རྒྱུས་མངའ་ལེོན།

ཕྱིི་ཉིིན་གནམ་གཤོིས་ཧ་ཅེང་སྐྱིད། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ཚེོ་གྲུ་

ཆུང་བཏོང་ནས་ཁུ་རོ་སི་གླེིང་ཕྲན་ལེ་འཆོམ་དུ་འགྲོ་ཟེར། ཁོོ་མོར་

ཧ་ཅེང་སྣང་བ་སྐྱིད་པའི་རྣམ་པ་ཞིིག་མངོན། ང་ཚེོ་ཕྱིིར་ཡོང་དུས་

ཆུ་ཚེོད་ལྔ་པ་རེད།

ང་ཚེ་ོནང་དུ་འཛུལེ་བ་མཐོང་དུས་ན་ནིན་གྱིིས་“ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧྥལེ་

ནོ་ཡ་ེཕེབས་སོང་།” ཟེར།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་“ཁོོ་མོ་ལོེག་སོང་ངམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ལེགས། ཕྱིིན་སོང་། ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཁྱོེད་རང་གི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་འཁྱོེར་ནས་ཕྱིིན་སོང་། ཁོོ་མོས་ལེས་དོན་དེ་བསྒྲུབས་ཡོད།” ཅེེས་

བཤོད་སོང་།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་དགའ་སྣང་ཞིིག་བསྟན་ནས་“ཧ་ཅེང་ལེེགས། ང་

ཚེོའ་ིདོན་ད་ེཡག་པོ་འགྲུབ་པར་ཤོོག”ཅེེས་བཤོད།

ཉིི་མ་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་འབོྱར། 

བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱི་ིརིང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལོྐོག་གྱུར་གྱི་ིསེམས་ངལེ་

དེ་ནས་ཐར་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཞིིག་ཤོར། ཁོོ་མོའ་ིསེམས་ངལེ་སངས་

དུས་ང་ལེ་སེམས་ངལེ་བྱུང་དུ་བཅུག་པར་དག་པ་སྟེར་རོགས་ཞིེས་ཞུ་

བ་འཐེན་རྒྱུ་མཚེམས་མ་ིཆོད།
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ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ད་ེཕྱིིར་མ་སོླེག

ཉི་ིམ་གཅེིག་ངས་མོ་ལེ་“ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་

ཕྱིིར་སོླེག་མ་ིབྱེད་དོན་ཅེ་ིཡིན།” ཞིེས་དྲེིས།

“རྟ་གཅེིག་ནད་པ་རེད། ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོར་བཟོ་བཅོེས་རྒྱག་གི་

ཡོད། ང་ཚེ་ོཔ་ར་ིས་ིལེ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་ནས་བཟོ་བཅོེས་རྒྱག་རྒྱུའ་ིཚེབ་

ཏུ་ང་ཚེ་ོའདིར་ཡོད་དུས་བཟོ་བཅོེས་བརྒྱབ་ན་ལེེགས། འདིར་ང་ཚེོར་

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ཞིིག་དགོས་མཁོོ་མ་ིའདུག”

ཉི་ིམ་འགའ་ཞིིག་ག་ིརྗེེས་སུ་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིང་ཚེོར་ཐུག་ཏུ་སླེེབས། 

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་པ་རྣམས་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ངེས་

གཏོན་བྱས།

ཁོོ་གཉིིས་གཅེིག་པུ་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་སོྤྲོ་འཆོམ་ལེ་སོང་། ང་ཁོོ་

ཚེོའ་ིའཁྲིས་སུ་སླེེབས་དུས་ཁོ་བརྡོའ་ིབརོྗེད་བྱ་བསྒྱུར།

དགོང་མོ་དེར་ང་ཚེ་ོཕྱི་ིལེ་འགོྲ་དུས་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་གྲང་མོ་འདུག 

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཁོ་ཆོེའི་ཡུལེ་གྱིི་རའི་ཁུ་ལུའི་གཟན་གོས་དེ་གཡོར་

ཟེར།

ཟླ་བ་གཅེིག་རིམ་གྱིིས་འདས། དུས་ཚེོད་དེའ་ིརིང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ི

ཋི་ིན་ིསྔོར་ལེས་ཇེ་ེསྐྱིད་དང་སྔོར་ལེས་བརྩ་ེདུང་ཇེ་ེཟབ་ཏུ་སོང་།

ཁོོ་མོའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་གཏོན་ནས་ཕྱིིར་སོླེག་མ་བྱས་པ་དང་

ཁོ་ཆོེའི་ཡུལེ་གྱིི་རའི་ཁུ་ལུའི་གཟན་གོས་ཀྱིང་ཕྱིིར་བསྐུར་མ་སོང་། 

ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཡིད་མ་ཆོེས་པ་མིན། ཡིན་ནའང་ད་ེཚེ་ོཚེང་མས་

ང་ལེ་དོགས་པ་ཞིིག་བསླེངས། ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་བསྐུར་པའ་ིཡ་ིག་ེ
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རྣམས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིའཐེན་སྒོམ་གང་ག་ིནང་དུ་བཞིག་ཡོད་པ་ཤོེས། 

ཁོོ་མོ་ལྡུམ་རའ་ིཕར་འདབས་སུ་ཡོད་པའ་ིགོ་སྐབས་བཟུང་སྟ་ེང་མར་

གྷིར་ར་ིཋིའི་ིཤོག་ལེ་འཛུལེ་ནས་འཐེན་སྒོམ་ཁོ་འབྱེད་ཐབས་བྱས་ཀྱིང་

ཕྱི་ེམ་ིཐུབ། ད་ེལེ་སོྒོ་ལྕགས་གཉིིས་བརྒྱབ་འདུག

དེ་ནས་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འཐེན་སྒོམ་ཁོག་གི་ནང་དུ་དུས་

རྒྱུན་འཇོེག་སོྲིལེ་ཡོད་པའ་ིརྒྱན་ཆོ་དང་ཕ་ལེམ་རྣམས་བཙལེ། འཐེན་

སྒོམ་དེ་ཚེོ་དཀའ་ངལེ་མེད་པར་ཁོ་ཕྱིེ་ཐུབ། རྒྱན་ཆོ་དང་རྒྱན་ཆོའི་

སྒོམ་རྣམས་མཐོང་ཡུལེ་དུ་མ་ིའདུག

ངས་རང་སེམས་ནག་འཐོམ་མེར་སོང་བའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་མོྱོང་།

ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་རྒྱན་ཆོ་རྣམས་སྣང་ཡུལེ་དུ་མེད་དོན་ཅེི་

ཡིན་ཞིེས་ཕུགས་འདྲེ་ིབྱ་དགོས་སྙམ། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་དྲེང་

གཏོམ་བཤོད་རྒྱུ་མིན་པ་ཐག་ཆོོད།

ད་ེནས་འཁྱུག་ཙམ་རྗེེས་སུ་ངས་“མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཤོིས་བཟང་མ། 

ང་པ་རི་སི་ལེ་འགོྲ་ཆོོག་པ་ཞུ། ང་འདུག་སའི་མི་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ང་

གང་དུ་ཡོད་པ་མ་ིཤོེས། ཁོོ་ཚེོར་ངའ་ིཨ་ཕས་བསྐུར་པའ་ིའཕྲིན་ཡིག་

འབོྱར་ཡོད་ངེས་རེད། ཨ་ཕས་སེམས་ཁྲལེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པར་ཐེ་ཚེོམ་

བྲེལེ། ངས་ཅེི་ནས་ཀྱིང་ཨ་ཕར་ཡིག་ལེན་ཞིིག་བསྐུར་དགོས།” ཞིེས་

ལེབ་པ་ཡིན །

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ངའི་གཅེེས་གོྲགས། མགོྱིགས་པོར་སོང་། མྱུར་དུ་

ཕྱིིར་ལོེག་ཤོོག” ཟེར།

ང་ལེམ་དུ་བཞུད།
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ང་འཕྲལེ་དུ་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་།

ངས་མོ་ལེ་སོྔོན་འགོྲའ་ིཁོ་བརྡོ་སོགས་ཅེ་ིཡང་མེད་པར་“ཡ། ད་ང་

ལེ་དྲེང་པོར་ཤོོད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིརྟ་གཉིིས་གང་དུ་ཡོད།” ཅེེས་དྲེིས།

“བཙོངས་ཟིན།”

“ཁོོ་མོའ་ིཁོ་ཆོེའ་ིར་ཁུལེ་གྱི་ིགཟན་གོས།”

“བཙོངས་ཟིན།”

“ཕ་ལེམ་རྣམས།”

“གཏོའ་མར་བཞིག་ཡོད།”

“འཚེོང་མཁོན་དང་གཏོའ་མར་འཇོེག་མཁོན་སུ་ཡིན།”

“ང་ཡིན།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་བརྡོ་མ་བརྒྱབ་དོན་ཅེ་ིཡིན།”

“མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཁོྱོད་ལེ་མ་བཤོད་ལེབ་སོང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་དགོས་ཞིེས་མ་ིསོླེང་དོན་ཅེ་ིཡིན།”

“ཅེ་ིཡིན་ཞི་ེན་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་མ་སླེོང་ལེབ་སོང་།”

“དངུལེ་སོྒོར་ད་ེཚེ་ོཅེིའ་ིཆོེད་དུ་རེད་དམ།”

“སྐྱིན་པ་སོྤྲོད་ཆོེད་རེད།”

“མོ་ལེ་བུ་ལེོན་ཆོེན་པོ་ཡོད་དམ།”

“ཁོོ་མོར་ད་དུང་ཡང་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་གསུམ་ཡས་མས་ཤོིག་གི་བུ་

ལོེན་ཡོད། ཨ་ཙི། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་པ་ཡིན། ཁོྱོད་

ང་ལེ་ཡིད་ཆོེས་མ་སོང་། ཡ། ད་ཁོྱོད་ལེ་ར་འཕོྲད་པ་རེད། ཁོང་པའི་

མཛིེས་རྒྱན་བཀོད་གཤོོམ་པར་སོྔོན་ཆོད་གུང་དཔོན་གྱིིས་གླེ་ཕོགས་
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སོྤྲོད། གུང་དཔོན་ང་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུ་ཡོང་དུས་ཕྱིི་ལེ་ཕུད་པའི་ཕྱིི་ཉིིན་

དེར་མཛིེས་རྒྱན་བཀོད་གཤོོམ་པར་ཡི་གེ་ཞིིག་བྲེིས། གུང་དཔོན་

གྱིིས་ད་ནས་བཟུང་སྟ་ེང་དང་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེགཉིིས་ལེ་འབྲེལེེ་བ་

ཅེ་ིཡང་མེད་ཅེེས་བཀོད། མ་ིདེས་བུ་ལེོན་དེད་པས་ང་ཚེོས་ཁོོ་ལེ་ཆོད་

པའ་ིདངུལེ་སོྒོར་ཁོག་ཅེིག་འཇེལེ་ཟིན། ངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལེག་ནས་ཧྥ་སོྒོར་

སོྟང་ཕྲག་འགའ་ཞིིག་བླངས་པ་རྣམས་ཁོོ་པར་སྤྲོད་ཟིན། དེ་ནས་མི་

ཞི་ེགནག་ཁོག་ཅེིག་གིས་བུན་བདག་ཚེོར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགུང་དཔོན་

གྱིིས་གཡུགས་པ་རེད། ཁོོ་མོ་རྒྱུ་དངོས་ཅེི་ཡང་མེད་པའི་ཕོ་གསར་

ཞིིག་གི་མཉིམ་དུ་བསྡེད་འདུག་ཅེེས་བསྒྲིགས། བུན་བདག་གཞིན་

ཚེོས་ཀྱིང་སྐད་ཆོ་ད་ེཐོས་མ་ཐག་ཏུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་བུ་ལོེན་དེད། བུ་

ལོེན་སོྤྲོད་རྒྱུ་མེད་ན་རྒྱན་ཆོ་དང་ཅེ་ལེག་རྣམས་ཕྱིིར་སླེོག་བྱ་དགོས་

ཞིེས་བཤོད་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཅེ་ལེག་ཡོད་ཚེད་བཙོང་རྩིས་བྱས་

ཀྱིང་དུས་ཚེོད་མ་བྱུང་། གང་ལྟར་བཙོང་རྒྱུ་བྱས་ན་ང་ད་ེལེ་མ་ིའཐད། 

ང་ཚེོས་སྐྱིན་པ་སོྤྲོད་དགོས་པ་དང་ཁོྱོད་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་མི་སོླེང་བའི་

ཆོེད་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་རྟ་གཉིིས་དང་ཁོ་ཆོེའི་ཡུལེ་གྱིི་རའི་ཁུ་ལུའི་

གཟན་གོས་རྣམས་བཙོངས་སོང་། རྒྱན་ཆོ་རྣམས་གཏོའ་མར་བཞིག་

ཡོད།  ཁོྱོད་ལེ་ཉོི་མཁོན་ཚེོའི་བྱུང་འཛིིན་དང་གཏོའ་མར་འཇེོག་

སའ་ིབྱུང་འཛིིན་རྣམས་དགོས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་འཐེན་སྒོམ་ཞིིག་ཁོ་ཕྱིེ་ནས་ང་ལེ་བྱུང་འཛིིན་

རྣམས་བསྟན།
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ཁོོ་མོས་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིིས་བཤོད་དགོས་པའ་ིསྐད་ཆོ་རྣམས་མཇུག་

བསྐྱངས། “ཡ། ད་ལྟོས་དང་། ང་འཆུགས་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བརྩེ་དུང་

ལེ་གཡེངས་ནས་ཡངས་ཤོིང་རྒྱ་ཆོེ་བའི་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་རྩ་ཐང་དུ་

འཚེ་ོརྒྱུ་བྱུང་ན་འགྲིག་ཡོད་སེམས་སམ། མ་ིའགྲིག ངའ་ིགོྲགས་པོ། མ་ི

འགྲིག རྒྱུ་དངོས་ལོེངས་སོྤྱིད་ཀྱི་ིའཇེིག་རྟེན་དང་ལྟར་སྣང་ག་ིའཇེིག་

རྟེན་གཉིིས་མཉིམ་དུ་གཤོིབས་ཡོད། ཀུན་སླེོང་རྣམ་པར་དག་པ་

རྣམས་ཀྱིང་འཇེིག་རྟེན་གྱིི་ཁྲེལེ་དགོད་བྱ་ཡུལེ་ལེ་སྦྲེེལེ་ཡོད། འབྲེེལེ་

ཐག་ད་ེཚེ་ོལྕགས་སྐུད་ལྟར་མཁྲེགས་པས་ལེས་སླེ་བོར་གཏོོར་མ་ིཐུབ། 

གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཁོྱོད་ལེ་ཐེངས་བཅུ་ཕྲག་མང་པོར་མགོ་

སོྐར་མ་བཏོང་བ་ནི་ཁོོ་མོའ་ིཀུན་སོྤྱིད་དེ་ངོ་མ་ཡ་མཚེན་ཅེན་ཞིིག་

ཡིན། ངས་མོ་ལེ་ཁོ་ཏོ་མ་བྱས་པ་མིན། ངས་བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེའི་

རྒྱུ་དངོས་ཐམས་ཅེད་བརློག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤོེས་དུས་ང་ལེ་ན་ཟུག་ལྡང་། 

ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་མགོ་སོྐར་གཏོོང་འདོད་མེད། མར་གྷིར་ར་ི

ཋིི་ཁོྱོད་ལེ་དགའ། འཇེིག་རྟེན་འདིར་ཅེི་ཞིིག་བྱུང་རུང་ཁོྱོད་ལེ་མགོ་

སོྐར་གཏོོང་རྒྱུ་མིན་ཞིེས་བཤོད་བྱུང་། སྐད་ཆོ་ད་ེདག་ཧ་ཅེང་ག་ིསྙན་

འཇེེབས་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིན་རུང་སྐད་ཆོ་ད་ེཚེོས་བུ་ལོེན་འཇེལེ་མ་ིཐུབ། 

ངས་སྐད་ཆོ་འད་ིབསྐྱར་ཟོླས་བྱ། ད་ེརིང་ཁོོ་མོར་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོགསུམ་

མེད་པར་བུ་ལེོན་ནང་ནས་ཐར་ས་མེད།”

“དེར་མ་ིསོྐྱན། ངས་དངུལེ་སོྒོར་སོྤྲོད་ཆོོག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་བུ་ལེོན་བསྐྱ་ིརྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཨ་ཙི། ལེོས་བསྐྱ།ི”



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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“ད་ེལྟར་བྱས་ན་ཁོྱོད་ཀྱིང་བུ་ལོེན་ནང་དུ་ཚུད་རྒྱུ་རེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

རང་ག་ིཨ་ཕར་རོྩད་པ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་རང་ག་ིལོེངས་སྤྱིོད་འཛིད་

དུ་འཇུག་དགོས་པར་མ་ཟད། ཉིི་མ་གཅེིག་གི་ནང་དུ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་

གསུམ་འཚེོལེ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ལེས་སླེ་པོ་ཞིིག་མིན། ངའི་བརྩེ་བའི་ཨར་

མོནད། ང་ལེ་ཡིད་ཆོེས་བོྱས། ང་ནི་ཁོྱོད་ལེས་ལྷག་པའི་བུད་མེད་ལེ་

ཆོ་རྒྱུས་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་གླེེན་རྟགས་མ་སོྟན། ཉི་ིམ་གཅེིག་ཁོྱོད་འགོྱིད་

པ་སྐྱ་ེངེས་ཡིན། རྒྱུ་མཚེན་ལེ་ལོྟས། ངས་ཁོྱོད་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསྐྱུར་

ཤོོག་ཟེར་གྱིི་མེད།  ཁོྱོད་དབྱར་གྱིི་མགོ་སྟོད་དེར་ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་

ཇེི་ལྟར་གཤོིབས་པ་ལྟར་སོྡེད། ཁོོ་མོའ་ིའགོྲ་གོྲན་དེ་ཚེོ་དགའ་རོགས་

རྙིིང་པ་ཚེོར་གཏོོང་དུ་ཆུགས། གུང་དཔོན་ཡང་རིམ་བཞིིན་ཕྱིིར་འཁོོར་

ངེས་རེད། གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་ལེ་ཁོ་ཡ་བྱས་

ཚེ།ེ ཁོོ་པས་ཁོ་སང་ང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིབུ་ལེོན་ཆོ་ཚེང་འཇེལེ་ཆོོག 

ད་དུང་ཁོོ་མོར་ཟླ་བ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཕྲག་བཞི་ིལྔ་ར་ེསོྤྲོད་ཆོོག་ཅེེས་

བཤོད་སོང་།  ཁོོ་ལེ་ལེོ་ལྟར་ཧྥ་སོྒོར་འབུམ་གཉིིས་རེའི་ཡོང་འབབ་

འདུག དེས་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་གནས་སྟངས་ཇེེ་བརྟན་དུ་འགྲོ། 

ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་དམ། གང་ལྟར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་བསྐྱུར་དགོས་རྒྱུ་

ན་ིལོྡག་ཏུ་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སོྦྱིར་བའ་ིབར་དུ་མ་སྒུགས། 

སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་མི་ཅོེལེ་ཆུང་ཞིིག་ཡིན་པ་ཡིད་ལེ་ཟུངས། ཁོོ་པས་

ཁོྱོད་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིདགའ་རོགས་ཡིན་པ་འགོག་མ་ིསྲིིད། ཐོག་མར་

ཁོོ་མོ་བྱིས་པ་ལྟར་ཅུང་ཙམ་ངུ་སྲིིད། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོ་དེར་གོམས་

འགོྲ། ཉི་ིམ་གཅེིག་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་བསྐྱུར་བ་དེར་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཟེར་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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སྲིིད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབཟའ་སྒྲིིག་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་དང་ཁོོ་

མོའ་ིཁོྱོ་གས་མི་མཐོང་སར་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མོ་ལེ་ལོྐོག་མཐུན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་

པ་ལྟ་བུའ་ིའདུ་ཤོེས་ཤོིག་ཟུངས། ད་ེམ་གཏོོགས་ཅེ་ིཡང་མེད།”

“ངས་སོྔོན་ཆོད་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལེ་འད་ིལྟར་བཤོད་མོྱོང་། ད་ེདུས་ངས་

ཁོ་ཏོ་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན། དེ་རིང་འདི་བསྒྲུབ་དགོས་ངེས་ཤོིག་ཏུ་གྱུར་

ཡོད།” ཅེེས་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད།

ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཁོ་ནག་མ་འད་ིཤོིན་ཏུ་བདེན།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བསྟན་མ་ཐག་པའ་ིབྱུང་འཛིིན་རྣམས་ཕར་འཇེོག་

ཞོིར་དུ་མུ་མཐུད་དུ་བརོྗེད་དོན། “ཟུར་མོ་ཚེོས་རྟག་ཏུ་རང་ལེ་དགའ་

མཁོན་ཡོད་པའི་རེ་ལོྟས་འཆོང་།  ཁོོ་ཚེོས་བརྩེ་དུང་རྒྱུན་འཁོྱོངས་

བྱ་རྒྱུའ་ིར་ེལོྟས་མ་ིའཆོང་། ཁོོ་ཚེོས་ད་ེལེ་ར་ེལོྟས་བྱས་ནས་དངུལེ་སོྒོར་

ཟུར་དུ་བསགས་ཏོེ་ལོེ་སུམ་ཅུར་སོན་དུས་འགྲོ་གོྲན་གཏོོང་རྒྱུ་མེད་

པའི་དགའ་རོགས་ཤོིག་བཙལེ་ནས་རྒྱས་སོྤྲོས་ལེ་རོལེ། ངས་ད་ལྟ་ཅེི་

ཞིིག་ཤོེས་པ་འད་ིསོྔོན་ནས་ཤོེས་ན་ཅེ་ིམ་རུང་ཨང་། མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་

ཅེང་མ་བཤོད། ཁོོ་མོ་པ་ར་ིས་ིལེ་འཁྲིད་ཤོོག ཁོྱོད་གཅེིག་པུ་མར་གྷིར་

རི་ཋིིའི་མཉིམ་དུ་ཟླ་བ་བཞིི་ལྔ་ཞིིག་བསྡེད་པ་ནི་དུས་ཚེོད་ཧ་ལེས་པ་

ཞིིག་རེད། ད་སྟེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེི་ཞིིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཟེར་ན་མིག་བཙུམ་

རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཁོོ་མོར་བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་

དགའ་རོགས་སུ་བསྟནེ་དུ་ཆུགས། དགུན་དུས་མར་གྷིར་ར་ིཋིརི་དཔལེ་

འབོྱར་འདུ་འགོད་བྱེད་དུ་ཆུགས། ལོེ་རྗེེས་མའ་ིདབྱར་དུས་ཁྱོེད་གཉིིས་

ཀས་བསྐྱར་དུ་སྐྱིད་ལེ་རོལེ་ཆོོག ངའ་ིབརྩ་ེའདང་ཅེན། འད་ིན་ིཁོྱོད་

ཀྱིིས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཞིིག་ཡིན།” ཞིེས་བསྐུལེ།
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ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིརང་ག་ིཉིམས་མོྱོང་མཁོས་པའ་ིཁོ་ཏོ་དེར་སོྤྲོས་བས་

བརྟས། ང་ད་ེལེ་གཏོིང་ནས་ཁོྲས་ཏོ་ེདགག་པ་བརྒྱབ།

ངའི་བརྩེ་དུང་དང་ཆོེ་མཐོང་གཉིིས་ཀས་ཁྲེལེ་མེད་ཀྱིི་བྱ་བ་དེ་

འདྲེ་ཞིིག་བྱེད་དུ་འཇུག་མི་སྲིིད་པར་མ་ཟད། ང་ཚེོའི་འབྲེེལེ་བ་ནི་

ཚེད་གང་འདྲེ་ཞིིག་ལེ་སླེེབས་ཡོད་པར་བལྟས་ཀྱིང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

གཞིན་ཞིིག་ལེ་འགོྲག་རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་འཆོ་ིཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས་ཤོེས་

ཡོད།

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་“ད་ཉོིག་གཏོམ་བཤོད་ནས་འགྲིགས་

སོང་། མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ངེས་པར་དུ་མཁོོ་བའ་ིསོྒོར་མོའ་ིཁོ་གྲངས་ཅེ་ི

ཙམ་དགོས་སམ།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་ཡོད། ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོགསུམ་དགོས་ཀྱི་ིའདུག”

“ཁོོ་མོས་ནམ་དངུལེ་སོྒོར་ད་ེཚེ་ོགྲ་སྒྲིིག་ཚེར་དགོས།”

“ཟླ་བ་གཉིིས་ཀྱི་ིནང་ཚུད་དུ་ཚེར་དགོས།”

“ཁོོ་མོས་འཚེོལེ་སྒྲུབ་བྱ་ཐུབ།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་དཔུང་གསིག་ཅེིག་བརྒྱབ།

ངས་མོ་ལེ་མུ་མཐུད་དུ་“དངུལེ་སོྒོར་དེ་དག་ངས་ཁོྱོད་ལེ་འཚེོལེ་

སྒྲུབ་བྱེད་ཆོོག ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དངུལེ་སོྒོར་ད་ེ

ཚེ་ོངས་སོྤྲོད་སོང་ཞིེས་གཏོན་ནས་མ་ིབཤོད་རྒྱུའ་ིམནལེ་སྐྱེལེ་དགོས།” 

ཞིེས་བཤོད་པ་ཡིན།

“སེམས་ཁྲལེ་མ་ིདགོས།”
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“གལེ་སྲིིད་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ལེག་གཞིན་པ་བཙོང་དུ་བཅུག་

པའམ། ཡང་ན་གཏོའ་མར་འཇོེག་ཏུ་མངགས་ན་ང་ལེ་ཤོོད།”

“ད་ད་ེལེ་ཉིེན་ཁོ་མེད། ཁོོ་མོར་ཅེ་ིཡང་ལྷག་མེད།”

ང་སོྔོན་ལེ་རང་ཤོག་ཏུ་སོང་སྟ་ེཨ་ཕས་ཡ་ིག་ེབསྐུར་ཡོད་མེད་ལེ་

བལྟས།

འཕྲིན་ཡིག་བཞི་ིའབོྱར་འདུག་གོ
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 ལའེུ་བཅུ་དགུ་པ།

༄༅།། འཕྲིན་ཡིག་དང་པོ་གསུམ་གྱིི་ནང་དུ་ང་ལེ་གོ་ཐོས་མེད་པར་

ཨ་ཕ་ཐུགས་འཚེབ་བྱུང་བ་དང་ང་ལེ་གོ་ཐོས་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཅེི་

ཡིན་ཞིེས་དྲེིས་འདུག འཕྲིན་ཡིག་གཞུག་མའ་ིནང་དུ་ངའ་ིམ་ིཚེ་ེལེ་

འགྱུར་ལོྡག་ཐེབས་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་ཞིིང་། ཁོོང་འཕྲལེ་དུ་ཡོང་ག་ིཡོད་

ཅེེས་འཁོོད།

ང་རྟག་ཏུ་ཨ་ཕ་ལེ་བརྩི་བཀུར་ཆོེན་པོ་དང་ཁོོང་ལེ་ལྷག་བསམ་

ཟོལེ་མེད་ཀྱི་ིབརྩ་ེའདང་ཞིིག་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་ངས་ཁོོང་ལེ་ཡིག་ལེན་

ཞིིག་བྲེིས་ཏོེ་ང་ལེ་གོ་ཐོས་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་འགྲུལེ་བཞུད་ཐུང་ཙམ་

བྱས་པས་ཡིན། ཁོོང་འདིར་ནམ་འབོྱར་གྱིི་ཡོད་པའི་ཚེེས་གྲངས་དེ་

ང་ལེ་སོྔོན་དུ་བཤོད་ན་ང་ཨ་ཕར་ཐུག་ཏུ་བཅེར་ཆོོག་ཅེེས་ར་ེབ་ཞུས།

ངས་གཡོག་པོར་ས་མཐའི་གོྲང་གསེབ་ཀྱིི་ཁོ་བྱང་སྤྲོད། ཁོོ་པར་

གོྲང་ཁྱོེར་སི་མིང་ཡིག་ཅེན་གྱིི་སྦྲེག་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་འཕྲིན་ཡིག་
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འདྲེ་འབྱོར་ན་ང་ལེ་འཕྲལེ་དུ་སྐྱོལེ་ཤོོག་ཅེེས་མངགས་ཏོེ་མྱུར་དུ་བྷེོ་

གྷི་ིཧོྥལེ་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ལེོག

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ལྡུམ་རའི་རྒྱལེ་སོྒོའ་ིམཚེམས་སུ་སྒུག་

འདུག

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་སེམས་ཁྲལེ་གྱི་ིམིག་མདངས་ཤོིག་འཕངས་ཏོ་ེལེག་

པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ངའི་སྐེ་ལེ་འཁྱུད། “ཁོྱོད་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་

ངམ།” ཞིེས་ང་ལེ་འདྲེ་ིམཚེམས་མ་ིའཇོེག་པར་དྲེིས།

“ཐུག་མ་སོང་།”

“ཁོྱོད་པ་ར་ིས་ིལེ་སོང་ནས་ཡུད་ཙམ་འགོར་སོང་ང་།”

“ང་ལེ་ཨ་ཕས་འཕྲིན་ཡིག་འགའ་ཞིིག་བསྐུར་ཡོད་པ་དེ་ཚེོར་

ཡིག་ལེན་བྲེིས་པ་ཡིན།”

ཡུད་ཙམ་རྗེེས་སུ་ན་ནིན་དབུགས་འཚེང་བཞིིན་ཁྱོིམ་དུ་རྒྱུག་

ནས་སླེེབས། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཡར་ལེངས་ཏོ་ེན་ནིན་གྱི་ིམདུན་ལེ་སོང་

ནས་སྐད་གདངས་དམའ་མོས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་འགའ་བཤོད།

ན་ནིན་སོང་ཤུལེ་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིངའ་ིའཁྲིས་སུ་མར་བསྡེད་ད་ེ

ངའ་ིལེག་པར་འཇུས། “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་ང་ལེ་མགོ་སོྐར་བཏོང་བ་

ཡིན། ཁོྱོད་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིིན་འདུག་ག”

“ཁོྱོད་ལེ་སུས་བཤོད་སོང་།”

“ན་ནིན་གྱིིས།”

“ཁོོ་མོས་ཇེ་ིལྟར་ཤོེས་པ་རེད།”

“ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་རྗེེས་འདེད་བྱས་པ་རེད།”
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“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ན་ནིན་ང་ལེ་རྗེེས་འདེད་བྱེད་དུ་བཏོང་བ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཟླ་བ་བཞི་ིལེ་ང་བསྐྱུར་ནས་སོང་མོྱོང་མེད། ད་ེ

རིང་ཁོྱོད་པ་རི་སི་ལེ་འགོྲ་དོན་དེར་ཀུན་སླེོང་ཞིིག་ཡོད་ངེས་རེད་

བསམས་བྱུང་། ངས་ཁོྱོད་ལེ་རྐྱེེན་ངན་ཞིིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། ཁོྱོད་

བུད་མེད་གཞིན་ཞིིག་ལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་བ་མིན་ནམ་སྙམ་སྟ་ེསྐྲག་བྱུང་།” 

ཟེར།

“བྱིས་པ།”

“ད་ང་བློ་བད་ེསོང་། ཁོྱོད་གང་དུ་སོང་མིན་ངས་ཤོེས་སོང་། ཡིན་

ནའང་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་མིན་ངས་མ་ིཤོེས།”

ངས་ཨ་ཕས་སྤྲོིངས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་རྣམས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་

བསྟན།

“ད་ེངས་ཁོྱོད་ལེ་དྲེིས་མེད། ངས་ཁོྱོད་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་

དོན་ཅེ་ིཡིན་ཞིེས་དྲེིས་པ་ཡིན།” ཞིེས་བཤོད།

“ཁོོ་མོར་ཐུག་ཙམ་བྱེད་དུ་སོང་བ་ཡིན།”

“ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྫུན་བཤོད་ཀྱིིན་འདུག”

“ཡ། འོ་ན་ང་ཁོྱོད་ཀྱིི་རྟ་ལེ་སྨོན་བཅོེས་བྱས་ནས་དྲེག་ཡོད་མེད་

དང་ཁོོ་མོར་ད་དུང་ཡང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོ་ཆོེའ་ིཡུལེ་གྱི་ིརའ་ིཁུ་ལུའ་ིགཟན་

གོས། རྒྱན་ཆོ་རྣམས་མཁོོ་མིན་འདྲེ་ིརུ་སོང་བ་ཡིན།”

མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིངོ་མདོག་འགྱུར་རུང་ང་ལེ་ལེན་མ་བཏོབ།

ངས་མུ་མཐུད་དེ་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟ་གཉིིས་དང་ཁོ་ཆོེའི་རའི་ཁུ་ལུའི་

གཟན་གོས། ཕ་ལེམ་གྱི་ིརྒྱན་ཆོ་རྣམས་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་པ་ངས་ཤོེས་སོང་།”
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“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་འཁོང་ར་བྱེད་དམ།”

“ངས་དེ་ལེ་འཁོང་ར་ལོེས་བྱེད། ཁོྱོད་ལེ་ཅེི་ཞིིག་དགོས་པ་ང་ལེ་

མ་བཤོད་པ་རེད།”

“འུ་གཉིིས་ཀྱི་ིའབྲེེལེ་བར་མཚེོན་ན་བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་རང་ག་ིཆོ་ེ

མཐོང་འཛིིན་འདོད་ཡོད་ན་རང་གི་ཡོད་ཚེད་བོླས་བཏོང་སྟེ་དགའ་

རོགས་ལེ་གཏོན་ནས་དངུལེ་སོྒོར་མི་སླེོང་། བརྩེ་དུང་དངུལེ་སོྒོར་ལེ་

བརྗེ་ེམ་ིསྲིིད། ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་བ་བདེན། ངས་ཀྱིང་ད་ེལོེས་ཤོེས། ཡིན་

ནའང་ང་ལྟ་བུའི་བུ་མོ་ཞིིག་ལེ་མི་རྣམས་སེམས་གཏོིང་ནས་དགའ་

བའ་ིབརྩ་ེདུང་ག་ིསྐུད་ཐག་ད་ེཅེ་ིཙམ་ཕྲ་མིན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མ་ིཤོེས། སུས་

ཤོེས། ཉིི་མ་གཅེིག་ཁོྱོད་ང་ལེ་ཞིེ་སུན་པའམ། ཡང་ན་ང་ལེ་ཡི་ཐང་

ཆོད་ནས་ང་ཚེོའི་འབྲེེལེ་བ་འདིར་མགོ་བདེ་བོའ་ིཁོོག་རྩིས་ཤོིག་

བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཞིགི་རེད་བསམ་སྲིདི། ཕུ་རུ་ཌནེ་ས་ིངག་འཆོལེ་སྨྲ་རྒྱུར་

ཤོིན་ཏུ་དགའ། ང་ལེ་རྟ་ད་ེཚེ་ོདགོས་མཁོོ་ཅེ་ིཞིིག་ཡོད་དམ། རྟ་གཉིིས་

བཙོངས་པ་ངས་གྲོན་ཆུང་བྱས་པ་ཡིན། ང་ལེ་རྟ་མེད་པར་འཚེོ་ཐུབ། 

ངས་རྟ་གཉིིས་ཉིར་འཛིིན་མ་བྱས་ན་འགྲོ་གྲོན་གཏོོང་མི་དགོས། ཇེི་

སྲིིད་ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་ན་ང་ལེ་དེས་ཆོོག ང་ལེ་རྟ་མེད་པ་དང་ཁོ་ཆོེའ་ི

ཡུལེ་གྱི་ིརའ་ིཁུ་ལུའ་ིགཟན་གོས་མེད་པ། ཕ་ལེམ་གྱི་ིརྒྱན་ཆོ་མེད་ཀྱིང་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དགའ་ན་དེས་འཐུས་ཡོད།” ཅེེས་བཤོད།

ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ཆོ་དེ་དག་རང་བཞིིན་ལྷད་མེད་ཀྱིི་སྐད་གདངས་

ཤོིག་གིས་བཤོད་པས་ངས་ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ཆོར་ཉིན་བཞིིན་མིག་ལེ་མཆོ་ི

མ་འཁྱོིལེ།
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ངས་རང་གི་ཟུར་མོའ་ིལེག་པ་གཉིིས་ལེ་བརྩེ་དུང་གིས་དམ་དུ་

འཇུས། “ངའ་ིམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཤོིས་བཟང་མ། ཉི་ིམ་གཅེིག་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

བོླས་གཏོོང་འདི་འདྲེ་ཞིིག་བྱས་པ་ངས་ཤོེས་ངེས་ཡིན། དེ་དུས་ངས་

ཁོྱོད་ལེ་བཟོད་སོྒོམ་བྱ་མ་ིསྲིིད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མ་ིཤོེས་སམ།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“གཅེེས་ཕྲུག་མ། ཅེི་ལེ་ཞིེ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་བཅེངས་པའི་བརྩེ་

དུང་འདིར་ངས་ངོས་ལེེན་བྱ་མི་ཐུབ། ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་རྒྱན་ཆོ་རོྡོག་པོ་

གཅེིག་ཀྱིང་མེད་པར་གཏོོང་དུ་འཇུག་འདོད་མེད་པར་མ་ཟད། ཁོྱོད་

ང་ལེ་ཞི་ེསུན་པ་དང་ཐང་ཆོད་པ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་སྐྱེས་པ་གཞིན་ཞིིག་ག་ི

མཉིམ་དུ་བསྡེད་ཡོད་ན་དཀའ་ངལེ་འད་ིརིགས་མོྱོང་མ་ིདགོས་བསམ་

པའམ། ཡང་ན་ཁོྱོད་ང་ལེ་འགོྲགས་པ་དེར་སྐད་ཅེིག་ཙམ་ལེའང་

འགོྱིད་པ་སྐྱ་ེརུ་འཇུག་འདོད་མེད། ཉིིན་ཤོས་རྗེེས་སུ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིརྟ་གཉིིས་

དང་ཁོ་ཆོེའི་ཡུལེ་གྱིི་རའི་ཁུ་ལུའི་གཟན་གོས། ཕ་ལེམ་གྱིི་རྒྱན་ཆོ་

རྣམས་ཁོྱོད་ལེ་ཕྱིིར་འཕྲོད་རྒྱུ་རེད། ཚེེ་སྲིོག་ལེ་མཁོའ་དབུགས་མཁོོ་

བ་ལྟར་ཁོྱོད་ལེ་རྒྱན་གོས་ད་ེདག་དགོས་གལེ་ཆོ།ེ ཁྱོད་མཚེར་ཞིིག་ལེ་

ཁོྱོད་བུད་མེད་དཀྱུས་མ་ཞིིག་བྱེད་པ་ལེས་རྒྱས་སོྤྲོས་བྱས་ནས་སོང་ན་

ང་ཁོྱོད་ལེ་མང་བ་དགའ།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་ང་ལེ་སྔོར་བཞིིན་མ་ིདགའ་བ་ཡིན་ནམ།”

“ཁོྱོད་སོྨྱོན་པ་རེད།”

“གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་ན་ང་ལེ་རང་གི་འདོད་མོས་ལྟར་

ཁོྱོད་ལེ་དགའ་རུ་ཆུགས། ཁོྱོད་ཀྱི་ིམིག་ལེམ་དུ་ང་ན་ིརྒྱས་སོྤྲོས་ཀྱི་ིའཚེ་ོ
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བར་འབྲེལེ་མི་ཕོད་པའི་བུ་མོ་ཞིིག་ལེས་ཅེི་ཡང་མིན། ངའི་ཆོེད་དུ་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྟག་ཏུ་འགོྲ་གོྲན་མ་བཏོང་ཀ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པའ་ིལྟ་ཚུལེ་

ཞིིག་འཛིིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའི་བརྩེ་དུང་གི་དན་རྟགས་ལེ་ངོས་ལེེན་བྱ་

རྒྱུར་ངོ་གནོང་གི་ཡོད་པར་སྣང་། ཁོྱོད་ལེ་འདོད་པ་མེད་ཀྱིང་ཉིི་མ་

གཅེིག་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་བསྐྱུར་སྲིིད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་གི་ཀུན་སོྤྱིད་ཐ་ཤོལེ་

ཞིིག་མིན་པའ་ིརྣམ་པ་མངོན་ཐབས་སུ་ཐབས་མཁོས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཁོྱོད་

རོྙིག་ཟིང་འད་ིནས་ཐར་ཐབས་བྱ་འདོད་འདུག ཡ། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། 

ད་ེལྟར་བྱས་ཀྱིང་ཁྱོད་པར་མེད། ངས་ལེེགས་ཚེོགས་ཤོིག་འབྱུང་རྒྱུའ་ི

ར་ེལོྟས་བཅེངས་པ་ཡིན།”

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡར་ལེང་རྩིས་བྱས་ཀྱིང་ངས་ཁོོ་མོ་མར་འཐེན། 

“ངས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁོག་འདོགས་མེད་པར་སྐྱིད་ཅེིག་བྱུང་ན་བསམ་

ཡོད། ད་ེམ་གཏོོགས་ཅེང་མེད།”

“ཡིན་ནའང་ང་ཚེ་ོཁོ་འབྲེལེ་ས་རེད།”

ངས་མོ་ལེ་“ཅེིའ་ིཕྱིིར། མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ང་ཚེ་ོསུས་ཁོ་འབྲེལེ་ཐུབ།” 

ཅེེས་སྐད་བརྒྱབ།

“ཁོྱོད། ང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་དེར་བསམ་བོླ་གཏོོང་དུ་མི་

འཇུག་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལེ་ང་སྔོར་བཞིིན་ངའ་ིགནས་སྟངས་འོག་ཏུ་འཇོེག་

རྒྱུའི་ཁོེངས་རོློམ་འདུག  ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་གོམས་ལོེབས་སུ་སོང་བའི་

རྒྱས་སོྤྲོས་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་སོྦྱིར་ཀྱིང་འུ་གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཀུན་སོྤྱིད་ཀྱིི་

ཁྱོད་པར་ཕྱིེས་ནས་དབྱ་ེབ་འཛིིན། མཐར་ཁོྱོད་ངའ་ིབརྩ་ེསེམས་ལེའང་

ཡིད་མ་ིཆོེས། ང་ཚེ་ོབད་ེཞིིང་སྐྱིད་པར་མཉིམ་འཚེ་ོཐུབ་པའ་ིརྒྱུ་དངོས་
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ཡོད་པའང་ཁོྱོད་ལེ་མཉིམ་སོྤྱིད་བྱ་འདོད་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཕུང་

ལེ་སྦྱིར། ཁོྱོད་དོན་སྙིང་མེད་པའ་ིཕོྱིགས་ལྷུང་ག་ིལྟ་ཚུལེ་ཞིིག་ག་ིབྲེན་

དུ་གྱུར། ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབརྩ་ེདུང་ལེས་ཀྱིང་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་དང་རྒྱན་ཆོ་

ལེ་དགའ་བར་འདུག་སེམས་སམ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ནི་བརྩེ་དུང་ལེ་རིན་

ཐང་ཅེ་ིཡང་མ་ིབརྩ་ིཞིིང་། ངའ་ིབད་ེསྐྱིད་ཐམས་ཅེད་ལོེངས་སོྤྱིད་ལེ་རྩ་ི

ཡ་ིའདུག་སེམས་སམ། མ་ིཞིིག་བརྩ་ེདུང་ངོ་མར་ཐུག་ན་ད་ེདག་ཐམས་

ཅེད་ལེ་རིན་ཐང་ཅེི་ཞིིག་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའི་བུ་ལོེན་འཇེལེ། རང་

གི་རྒྱུ་དངོས་ཡོད་ཚེད་འཛིད་དུ་བཅུག་སྟེ་ང་ཉིར་འཛིིན་བྱ་ཐབས་

བྱས་ཀྱིང་དུས་ཡུན་ཅེི་ཙམ་རིང་ཁུངས་འཁོྱོལེ་ཐུབ། ཟླ་བ་གཉིིས་

གསུམ་ཞིིག་ལེ་ཁུངས་འཁོྱོལེ་སྲིིད། དེ་ནས་ངས་ད་ལྟ་གོྲས་སུ་བཏོབ་

པའི་འཚེོ་བ་འདི་རོལེ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་འཕྱིི་དྲེགས་ཡོད། མི་དམ་ཚེིག་

ཅེན་ཚེོས་ང་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་རུང་ད་ེལེ་ངོས་ལེེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར་ངས་

གོྲས་སུ་བཏོབ་པའ་ིའཚེ་ོབ་དེར་ཁོྱོད་ཀྱིང་འཐད་དགོས། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ལེ་

ལོེ་ལྟར་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཕྲག་བརྒྱད་ནས་ཁྲ་ིཚེ་ོགཅེིག་ཡས་མས་རེའ་ིཡོང་

འབབ་ཡོད་པ་དེས་ང་ཚེ་ོའཚེ་ོཐུབ། ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་ལྷག་ཡོད་པ་ཆོ་ཚེང་

བཙོང་ན་དེ་དག་གཅེིག་པུས་ང་ཚེོར་ལོེ་རེར་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་ཚེོ་གཉིིས་

རེའི་ཡོང་འབབ་ཡོད། འུ་གཉིིས་གཅེིག་པུས་ཁོང་མིག་ཆུང་ཆུང་

སྙིང་རྗེ་ེམོ་ཞིིག་གླེས་ནས་འཚེ་ོཆོོག དབྱར་དུས་ང་ཚེ་ོགོྲང་གསེབ་ལེ་

འགོྲ། ངས་ཁོང་པ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཟེར་བ་མིན། ང་ཚེོར་མ་ིགཉིིས་ཤོོང་

བའི་ཁོང་ཆུང་ཞིིག་ཡོད་ན་ཆོོག ཁོྱོད་ནི་རང་དབང་རེད། ང་ལེའང་

ཁོོམ་ལོེང་ཡོད། ང་ཚེོ་ན་གཞོིན་རེད། གནམ་རྒན་མས་ཐུགས་རྗེེས་
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གཟིགས། ཨར་མོནད། ངས་སོྔོན་ཆོད་བཙན་གྱིིས་རོལེ་དགོས་ཐུག་

པའ་ིའཚེ་ོབ་དེའ་ིནང་དུ་ང་བསྐྱར་དུ་མ་གཡུགས་རོགས་གནང་།”

ངས་ཁོོ་མོར་ལེན་མི་ཐེབས། ཁོོ་མོའ་ིསྐད་ཆོའི་བདེན་དོན་ཁོས་

བླངས་པ་དང་བརྩ་ེདུང་ག་ིམཆོ་ིམ་ངའ་ིམིག་ནས་ཕོྲམ་ཕོྲམ་དུ་བཞུར། 

ངས་ང་རང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཔང་དུ་གཡུགས།

ཁོོ་མོས་མུ་མཐུད་ད་ེ“ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཡང་མ་བཤོད་པར་བུ་ལོེན་

ཆོ་ཚེང་འཇེལེ་བ་དང་ཁོང་པ་གསར་པ་ཞིིག་བཙལེ་ནས་ཐམས་ཅེད་

གྲ་སྒྲིིག་བྱ་འདོད་ཡོད། ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་དུ་ང་ཚེོ་པ་རི་སི་ལེ་ཕྱིིར་

ལོེག་བྱ་ཆོོག དེ་དུས་ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཆོ་ཚེང་བཤོད་དགོས་བསམ་ཡོད། 

ད་སྟ་ེཕུ་རན་ཌན་སིས་ཁོྱོད་ལེ་ཐམས་ཅེད་བཤོད་ཟིན་ཡོད་པས་ཁོྱོད་

ཀྱིིས་གཞུག་ཏུ་མིན་པར་ད་ལྟ་ནས་ངའི་འཆོར་གཞིི་དེར་ངེས་པར་

དུ་འཐད་མོས་བྱ་དགོས། ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་ན་ད་ེལྟར་བྱ་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།” 

ཅེེས་བཤོད།

མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་དེ་འདྲེའི་མོས་གུས་ཤོིག་བྱས་པར་ངས་གཏོན་

ནས་མིན་ཟེར་མ་ིཐུབ། ངས་ཁོོ་མོའ་ིལེག་པ་ཧྲིིལེ་པོར་འོ་བྱས་ཏོ་ེ“ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་འདོད་ཀྱིང་ང་ད་ེལེ་འཐད།” ཅེེས་བརོྗེད་པ་ཡིན།

ཁོོ་མོས་ཅེ་ིཞིིག་ཐག་བཅེད་པ་དེར་ང་མོས་མཐུན་བྱུང་།

དེ་ནས་ཁོོ་མོ་སོྤྲོ་བས་རབ་ཏུ་བརྟས། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་བོྲེ་འཁྲབ་

པ་དང་གླུ་གཞིས་བླངས། ཁོོ་མོས་ཁོང་པ་སྟབས་བདེ་དང་གོྲང་གླེིང་

དཀྱུས་མ་ཞིིག་ཏུ་ཁོང་པ་བཙལེ་རྒྱུ་དང་ང་ཚེོ་དེ་རུ་ཇེི་ལྟར་འཚེོ་

གནས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མིན། ང་ཁོོ་མོའ་ིའཚེོ་བའི་འཆོར་གཞིི་དེའི་གྲུབ་
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ཆོ་ཞིིག་ལེ་གྱུར་པར་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་འགོག་ཐབས་མེད་པའི་སོྤྲོ་བ་

འཕེལེ།

ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་སོྤྲོ་བས་བརྟས་པ་མཐོང་དུས་ཁོོ་མོའ་ིཐག་

གཅོེད་ལེ་སོྤེབས་པ་སྐྱེས།  ཐག་གཅོེད་དེས་ངེད་གཉིིས་གཏོན་དུ་

འབྲེེལེ་ཐག་ཉི་ེརུ་བཏོང་བའ་ིསྣང་བ་ཞིིག་ཤོར།

ང་ནི་མར་གྷིར་རི་ཋིི་མ་གཏོོགས་གཞིན་པ་སུ་གཅེིག་གི་མཉིམ་

དུའང་འདུག་འདོད་མེད།

ངས་སྐད་ཅེིག་ཉིིད་དུ་རང་གི་མི་ཚེེ་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས་མིན་

ཐག་བཅེད། ངས་སོྔོན་ལེ་རང་གི་དཔལེ་འབོྱར་ལེས་དོན་འཐུས་སོྒོ་

ཇེེ་ཚེང་དུ་བཏོང་སྟེ་ང་ལེ་ཨ་མའི་ཕོྱིགས་ནས་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་

རྣམས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ལོེངས་སུ་སོྤྱིད་དུ་འཇུག་འདོད་ཡོད། ཡིན་

ནའང་ངའི་དངུལེ་སོྒོར་དེས་ཁོོ་མོས་བོླས་གཏོོང་ཆོེན་པོ་བྱས་པ་དེའི་

གོྱིང་གུན་གསབ་དཀའ།

ད་དུང་ང་ལེ་ཨ་ཕས་ཀྱིང་ཧྥ་སོྒོར་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་རེའི་འཚེོ་གོྲན་

སྟེར། ཇེ་ིསྲིིད་ང་ལེ་རྟག་ཏུ་ཡོང་འབབ་ད་ེདག་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་ཡོད་

ན་ང་ཚེ་ོད་ེལེ་བརྟེན་ནས་འཚེ་ོཐུབ་ངེས་ཡིན།

ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ལེེགས་སྐྱེས་ཤོིག་སོྤྲོད་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་

བཅེད། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོས་ད་ེལེ་མོས་མཐུན་བྱ་མ་ིསྲིིད་པས་ངས་ཐག་

གཅོེད་ད་ེམོ་ལེ་བཤོད་མེད།

ང་ལེ་ཨ་མའ་ིཤུལེ་སྐལེ་བཞིག་པའ་ིཁོང་པ་མཐོང་མ་མོྱོང་བ་ཞིིག་

ཡོད་པ་ད་ེཁོང་གླེར་བཏོང་ནས་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོདྲུག་ར་ེའབབ། ངས་ཤོེས་
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པ་ནི་ཨ་ཕའི་སྤྱིི་དམངས་དཔང་མི་སྟེ། ངེད་ཚེང་ལེ་གོྲགས་པོ་ཞིིག་

ཡོད་པ་དེས་ཁོང་གླེ་བསྡུས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རེའི་མཚེམས་ང་ལེ་ཧྥ་

སོྒོར་ ༧༥༠ ར་ེབསྐུར།

ང་དང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གཉིིས་པ་རི་སི་ལེ་ཁོང་པ་འཚེོལེ་དུ་སོང་

བའི་ཉིི་མ་དེར་ང་སྤྱིི་དམངས་དཔང་མི་དེར་ཐུག་ཏུ་སོང་། ངས་རང་

གི་ཡོང་འབབ་རྣམས་མི་གཞིན་ཞིིག་གི་མིང་ཐོག་ལེ་ཇེི་ལྟར་བསྒྱུར་

དགོས་སམ་ཞིེས་དྲེིས།

སྐྱེས་པ་མི་བཟང་དེས་ང་ཕུང་ལེ་སྦྱིར་འདུག་སྙམ་སྟེ་ང་ལེ་ཐག་

གཅོེད་བྱ་དོན་ཅེི་ཡིན་ནམ་ཞིེས་དྲེིས། ངས་སྔོ་གཞུག་མ་གཏོོགས་

དངུལེ་སོྒོར་ད་ེདག་སུའ་ིམིང་ཐོག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་དྲེང་པོར་བཤོད་

དགོས་པས་རྒྱུ་མཚེན་དེའི་རྐྱེེན་གྱིིས་སྐབས་ཐོག་དེ་ཉིིད་ལེ་སྐད་ཆོ་

དྲེང་པོ་བཤོད་པ་ཡིན།

ཁོོང་ནི་སྤྱིི་དམངས་དཔང་མི་ཞིིག་ཡིན་པ་དང་ངེད་ཚེང་གི་

གོྲགས་པོ་ཞིིག་ཡིན་པའི་ཆོ་ནས་ང་ལེ་དགག་བྱ་བྱེད་ཆོོག་པའི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོོང་གིས་དགག་བྱའི་རིགས་ཅེི་ཡང་བྱས་མ་

སོང་། ཁོོང་གིས་ངའ་ིལེས་དོན་དེར་དངོས་སུ་འགན་བཞིེས་ནས་གང་

ལེེགས་ཤོིག་བསྒྲུབ་ཆོོག་ཅེེས་ང་ལེ་ཁོས་བླངས་སོང་།

ངས་ཁོོང་ལེ་ལེས་དོན་དེ་ཨ་ཕར་འབྲེེལེ་བ་ཆོགས་ཡོད་པས་ཕྱིི་

འཁྱོར་མ་ིའབྱུང་རྒྱུ་གང་གཟབ་གནང་དགོས་ཞིེས་ར་ེབ་ཞུས། ད་ེནས་

ང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡོད་སར་སོང་། ཁོོ་མོ་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའི་ཁྱོིམ་དུ་འགོྲ་

རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་ཇུ་ལེ་ེ ཌུབ་ཕ་རའ་ིཁྱོིམ་དུ་སོང་ནས་ང་ལེ་སྒུག་ཡོད། ཁོོ་
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མོ་ཕུ་རུ་ཌེན་སིའི་ཁྱོིམ་དུ་སོང་ཡོད་ན་བཀའ་བཀྱིོན་འཕོག་རྒྱུ་ཉིག་

ཅེིག་ཡིན།

ང་ཚེ་ོཁོང་པ་འཚེོལེ་དུ་སོང་། ཁོང་པ་བལྟས་པ་ཐམས་ཅེད་མར་

གྷིར་རི་ཋིིའི་དགའ་ཕོྱིགས་ལེ་བསྟུན་ན་ཁོང་གླེ་མཐོ་དྲེགས་པའམ། 

ཡང་ན་ངའི་དགའ་ཕོྱིགས་ལེ་བསྟུན་ན་ཁོ་ཐབས་སོྐྱ་དྲེགས་པ་རྐྱེང་

རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚེ་ོཔ་ར་ིསིའ་ིགོྲང་གླེིང་ཧ་ཅེང་ཁོ་ཁུ་སིམ་ས་ཞིིག་

ཏུ་ཁོང་པ་གླེ་རྒྱུའ་ིབོླ་ཁོ་མཐུན། ཁོང་ཆུང་ད་ེམ་ཁོང་ག་ིརྒྱབ་ལོེགས་སུ་

ཁོེར་བཅེད་དུ་འདུག

ཁོང་ཆུང་དེའི་རྒྱབ་ལོེགས་སུ་ལྡུམ་ར་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཡོད་

པའང་ཁོང་བདག་ག་ིས་ཁོོངས་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོང་པ་དེར་ལྕགས་

ར་ིམཐོ་དམའ་སྙོམས་པོ་ཞིིག་བསོྐར་འདུག ལྕགས་ར་ིདེས་ང་ཚེ་ོདང་

ཁྱོིམ་མཚེེས་ཁོག་ག་ིབར་མཚེམས་བཅེད་ཀྱིང་ཡུལེ་ལོྗོངས་ཀྱི་ིབཀོད་

པ་མ་ིའགོག

ཁོང་ཆུང་ད་ེང་ཚེོས་ར་ེལོྟས་བྱས་པ་ལེས་ཀྱིང་ལྷག་ཅེིག་འདུག

ང་ད་ེནས་རང་ཤོག་ལེ་སོྐར་བ་ཞིིག་རྒྱག་ཏུ་སོང་། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི

ཚེོང་པ་ཞིིག་ལེ་ཐུག་ཏུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་བཤོད་ན་

ཁོོ་མོའ་ིགོྲགས་མོ་ཞིིག་ལེ་ཚེོང་པ་དེས་ཅེ་ལེག་བཙོང་རོགས་བྱས་པ་

དང་། ད་ལྟ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་རང་ག་ིཅེ་ལེག་རྣམས་ཚེོང་པ་དེར་བཙོང་

རོགས་བོྱས་ཞིེས་བཤོད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐད།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་བཙལེ་ནས་ཕ་རོ་ཧོྥན་སི་སྲིང་ལེམ་དུ་སོྤྲོ་

སྣང་གིས་བརྟས་ནས་ཡོང་། མ་ིདེས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིབུ་ལོེན་ཆོ་ཚེང་
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འཇེལེ་རྒྱུ་དང་ཁོོ་མོ་བུ་ལོེན་འོག་ནས་ཐར་དུ་འཇུག་རྒྱུ། ད་དུང་མོ་

ལེ་ཅེ་ལེག་བཙོང་འཆོར་ཡོད་པ་དེའ་ིསྟེང་དུ་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ིཚེ་ོགཉིིས་སྟེར་

དགོས་ཟེར་གྱིིན་འདུག་ཅེེས་བཤོད།

ཅེ་ལེག་བཙོང་འཆོར་ཡོད་པའ་ིརིན་འབབ་ལེ་བལྟས་ན་ཚེོང་པ་

ཞིེ་དྲེང་དེར་ཅེ་ལེག་གི་བདག་པོའ་ིམགོ་ནས་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་གསུམ་ཟ་

ཆོོག་ཆོོག་ཡོད་པ་ཤོེས་ནུས།

ང་ཚེོ་སོྤྲོ་སེམས་རབ་ཏུ་འཁོོལེ། རང་གི་མདུན་ལེམ་ལེ་འཆོར་

འགོད་ཀྱིི་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་བཞིིན་བོྷེ་གྷིི་ཧོྥལེ་ལེ་ཕྱིིར་ལེོག ང་ཚེོའི་སེམས་

ཁྲལེ་མེད་པའི་རང་གཤོིས་དང་དེའི་སྟེང་དུ་བརྩེ་དུང་གི་རང་མདོག་

རྣམ་པར་བཀྲ

ཉི་ིམ་བརྒྱད་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ང་ཚེ་ོགུང་ཟས་ལེ་རོལེ་བཞིིན་པའ་ིསྐབས་

དེར་ན་ནིན་རྒྱུག་ཡོང་སྟ་ེངའ་ིཞིབས་ཕྱི་ིང་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་འདུག་ཅེེས་

བརྡོ་ཞིིག་འབོྱར།

ངས་ཁོོ་པ་ཁྱོིམ་དུ་བསུས།

ཁོོ་པས་ང་ལེ་“སྐུ་ཞིབས། ཁྱོེད་རང་གི་ཨ་ཕ་པ་རི་སི་ལེ་ཕེབས་

བྱུང་། སྐུ་ཉིིད་འཕྲལེ་དུ་རང་ཤོག་ལེ་ལེོག་ཤོོག ཁོོང་གིས་ད་ེརུ་ཁོྱོད་ལེ་

སྒུག་ཡོད་ཟེར་གྱིིན་འདུག” ཅེེས་ལེན་བསྐྱལེ་བྱུང་།

གསར་འགྱུར་ནི་འཇེིག་རྟེན་འདིར་ཆོེས་རང་བཞིིན་ཞིིག་ཡིན་

རུང་སྐད་ཆོ་ད་ེཐོས་དུས་ང་དང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཉིིས་ཀྱིིས་ཕན་ཚུན་

བལྟ་དགོས་བྱུང་སོང་།

ང་ཚེོས་བཀྲ་མ་ཤོིས་པ་ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤོེས་ཚེོར་བྱུང་།
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ཁོོ་མོར་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོ་ཞིིག་ལེངས་ཡོད་པ་བརོྗེད་མ་ིདགོས་

པ་ལྟར་ང་ཡང་དེ་བཞིིན་ཡིན། ངས་ཁོོ་མོར་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་

“སྐྲག་མ་ིདགོས།” ཞིེས་སྙིང་ཕུར་བརྡོབས།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་འོ་ཞིིག་བྱས་ནས་“གང་མགོྱིགས་ཕྱིིར་

ཡོང་ཐུབ་ན་ཤོོག ངས་སྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་དུ་ཁོྱོད་ལེ་སྒུག་ནས་འདུག་

ག་ིཡིན།” ཞིེས་ང་ལེ་ཤུབ་སོྨོས་བྱས་བྱུང་།

ངས་ཇོེ་སིབ་སོྔོན་ལེ་བཏོང་ནས་ང་ཡོང་ག་ིཡོད་ཅེེས་ཨ་ཕར་ལེན་

བསྐྱལེ་དུ་མངགས།

ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་ང་ཕ་རོ་ཧོྥན་ས་ིསྲིང་ལེམ་དུ་བསླེེབས་

སོ། །



 ལའེུ་ཉིི་ཤུ་བ།

༄༅།། ཨ་ཕས་ནང་འཇེམ་གཅེིག་པུ་གོྱིན་ནས་ངའི་འགྲུལེ་ཁོང་དུ་

བཞུགས་འདུག ཁོོང་གིས་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་འབྲེ་ིབཞིིན་མཆོིས།

ང་ཁྱོིམ་ལེ་འཛུལེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོོང་གི་གཟིགས་སྟངས་དེས་ང་ལེ་

དོན་དག་ཚེབས་ཆོེན་ཞིིག་བཀའ་མོལེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤོེས་རོྟགས་

ཐུབ།

ངས་ཨ་ཕའི་ཞིལེ་རས་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་ལེ་བལྟས་ནས་ཅེི་ཡང་མ་

ཚེོར་ཁུལེ་བྱས་ཏོ་ེཁོོང་ལེ་འཐམས་ནས་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུས།

“ཨ་ཕ། ཁོྱོད་ནམ་འབོྱར་བ་ཡིན།”

“མདང་དགོང་།”

“ཁོྱོད་དུས་རྒྱུན་ལྟར་ངའ་ིསར་ལོྷད་བཞུགས་གནང་ག་ིཕེབས་པ་

ཡིན་ནམ།”

“ཡིན།”
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“ཁོྱོད་འདིར་ཕེབས་དུས་ངས་བསུ་མ་ཐུབ་པར་བོླ་ཕམ་ཤོིན་ཏུ་ཆོ།ེ”

ངས་སྐད་ཆོ་ད་ེཚེོར་ཨ་ཕས་ཞིལེ་རས་བསྡུས་ནས་བཀའ་བཀོྱིན་

གཏོོང་རྒྱུའ་ིཚེོད་དཔག་བྱས་ཀྱིང་ཨ་ཕས་ང་ལེ་ལེན་ཅེ་ིཡང་མ་བཏོབ། 

ཁོོང་གིས་བྲེིས་པའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ད་ེཁོ་སྦྱིར། ད་ེནས་ཇོེ་སིབ་སྦྲེག་ཁོང་

ལེ་ཡ་ིག་ེད་ེབསྐུར་དུ་མངགས།

ངེད་གཉིིས་གཅེིག་པུར་ལུས་དུས་ཨ་ཕ་ཡར་ལེངས་ཏོ་ེམ་ེཐབ་ལེ་

བསྙེས་ནས་བརོྗེད་དོན། “ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨར་མོནད། ང་ཚེོར་དོན་དག་

ཚེབས་ཆོེན་ཞིིག་གོྲས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡོད།”

“ཨ་ཕ། ངས་ཉིན་བསྡེད་ཡོད། ”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་དྲེང་པོར་བཤོད་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེེན་བྱའམ།”

“ད་ེན་ིངའ་ིགོམས་གཤོིས་ཡིན།”

“ཁོྱོད་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཟེར་བའི་བུད་མེད་ཅེིག་གི་མཉིམ་

དུ་བསྡེད་འདུག་ཟེར་བ་བདེན་ནམ།”

“བདེན།”

“བུད་མེད་ད་ེཅེ་ིཞིིག་ཡིན་མིན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ།”

“ཟུར་མོ་ཞིིག་རེད།”

“ད་ལེོ་བུད་མེད་དེའ་ིདོན་དུ་ཁོྱོད་སྲིིང་མོ་དང་ངེད་གཉིིས་ལེ་ཐུག་

ཏུ་ཡོང་རྒྱུ་བརྗེེད་པ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན། ཨ་ཕ། ད་ེངས་ངོས་ལེེན་བྱ།”

“དེས་ན་ཁོྱོད་བུད་མེད་དེར་ཧ་ཅེང་དགའམ།”
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“ཨ་ཕ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མཁྱོེན་གསལེ་ལྟར་རེད། ང་ཁོོ་མོར་ཐུག་ནས་

ལེས་འགན་གལེ་ཆོེན་ཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་འཐུས་ཤོོར་དུ་ཕྱིིན་སོང་། 

ད་ེརིང་ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཟོད་གསོལེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།”

ཨ་ཕས་ངའི་མཐར་ཐུག་གི་ལེན་འདེབས་འདི་འདྲེ་ཞིིག་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན་པ་སོྔོན་དཔག་ཐུབ་མེད། ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཁོོང་གིས་སྐད་ཅེིག་ཙམ་

ལེ་ངའི་ལེན་དེར་ཐུགས་བསམ་བཞིེས་དགོས་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་སོང་། 

ད་ེནས་ཁོོང་གིས་“འོ་ན་ཁོྱོད་སྔོར་བཞིིན་འཚེ་ོཐུབ་རྒྱུ་མིན་པའང་ཤོེས་

ཡོད་རྒྱུ་རེད།” ཅེེས་ལེན་བཏོབ།

“ང་ཨ་ཕས་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གསུང་གི་རེད་སྙམ་སྟེ་སྐྲག་ཡོད། ཡིན་

ནའང་ངས་ད་ེལེ་མོས་མཐུན་བྱས་མེད།”

ཨ་ཕས་ཅུང་ཙམ་གསུང་ཚེིག་བཙན་པོས་“ང་དེ་ལེ་འཐད་རྒྱུ་

མིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་ཡོད་རྒྱུ་རེད།” ཟེར།

“ངས་ཨ་ཕའི་མཚེན་མཐོང་ལེ་གུས་བཀུར་བྱ་དགོས་པ་དང་ང་

ཚེོའི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལེ་མིང་ཤོས་ཕོག་པའི་བྱ་བ་ཅེི་ཡང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མིན་

ཞིེས་སེམས་ཐག་བཅེད། དེས་ན་ང་ན་ིསྔོར་བཞིིན་འད་ིལྟར་འཚེ་ོཐུབ་

བསམས། ཡིན་ནའང་ང་ལེ་འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་དུ་འཚེོ་ཐུབ་ཨེ་ཡོང་

སྙམ་པའ་ིསྐྲག་སྣང་ཡོད་པ་ར་འཕོྲད་སོང་།”

ངའ་ིབརྩ་ེདུང་དང་སེམས་ཚེོར་གཉིིས་ཀྱིིས་གཡུལེ་འཐབ། མར་

གྷིར་རི་ཋིི་ཉིར་རྒྱུའི་དོན་དུ་ངས་ཨ་ཕ་ལེའང་ཁོ་གཏོད་བཅེག་ནས་

རྒྱབ་འགལེ་འགྲོ་འཆོར་ཡོད།

“ཡ། འོ་ན། ད་སྟ་ེའཚེ་ོབ་ཐ་དད་ཅེིག་རོལེ་བའ་ིདུས་ཚེོད་སླེེབས་

ཡོད།”
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“ཨ་ཕ། ཅེ་ིཟེར། ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཅེ་ིལེ་ཞི་ེན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁྱོིམ་ཚེང་ལེ་བརྩ་ིབཀུར་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེལེ་

ནག་ཐིགས་འབེབས་རྒྱུའ་ིམཚེམས་སུ་སླེེབས་འདུག”

“ངས་བཀའ་མོལེ་ད་ེཚེོར་རྒྱུ་མཚེན་ཡོད་པ་མ་ིམཐོང་།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་ཆོོག ཇེི་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྐྱེས་

མཆོོག་ཅེིག་ལྟར་རང་ག་ིཟུར་མོའ་ིབརྩ་ེདུང་ལེ་འོས་བབ་ཅེན་གྱི་ིརིན་

འབབ་སྤྲོད་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཟུར་མོ་བསྟེན་ཆོོག་པ་དང་བསྟེན་འོས་པ་

ཞིིག་ཡིན། ཁོོ་མོར་དེ་ལེས་ལྷག་ཅེིག་སོྤྲོད་ཐབས་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་

མོར་ཁྲེལེ་གཞུང་དང་དམ་ཚེིག་བརྩི་རྒྱུ་གཡུག་ཤོོག ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་

ལེ་མི་ཁོ་འཁོོར་བ་རྣམས་ཀྱིང་ང་ཚེོའི་གཞིིས་གོྲང་ལེ་ཁྱོབ་ཏུ་འཇུག་

སྲིིད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཆོེས་བཀུར་འོས་པའ་ིམིང་ཞིིག་ཐོགས་ཐབས་བྱས་

ཡོད་པ་དེར་ངན་གྲགས་འཕོག་རྒྱུའི་ཉིེན་ཁོ་ཡོད། མིང་ཤོས་ངན་པ་

འཕོག་མ་ིཉིན། འཕོག་ག་ིཡང་མ་རེད་སྙམ།”

“ཨ་ཕ། ངས་ཚེིག་འགའ་ཞུ་ཆོོག་པ་ཞུ། ཁོྱོད་ལེ་ངའི་འཚེོ་བའི་

སོྐར་ཞུས་པའ་ིམ་ིད་ེཚེོས་ཕྲ་མ་བཅུག་འདུག ང་ན་ིསྨོན་ཆུང་མ་མར་

གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེཡ་ིདགའ་རོགས་ཡིན། ང་ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་བསྡེད་

ཡོད། འད་ིན་ིཧ་ཅེང་ག་ིསྟབས་བད་ེཞིིག་ཡིན། ང་ལེ་ཐོགས་པའ་ིཁོྱོད་

ཀྱིི་རུས་མིང་དེ་ངས་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋིི་ཨེ་ལེ་མི་འདོགས། ངས་རང་

གི་ཡོང་འབབ་ལེ་འཚེམས་པའི་འགོྲ་གོྲན་ཞིིག་ལེས་ཁོོ་མོར་གཏོོང་

ག་ིམེད། ང་བུ་ལོེན་ནང་དུ་ཚུད་མ་མོྱོང་། ད་ལྟའང་ཚུད་མེད། མདོར་

ན་ད་ལྟ་ང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཨ་ཕ་ཞིིག་གིས་རང་གི་བུ་ལེ་
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བཀག་སོྡེམ་གནང་དགོས་པའ་ིགནས་སྟངས་དེའ་ིའོག་ཏུ་ལྷུང་མེད།”

“ཨ་ཕ་ཞིིག་ལེ་རྟག་ཏུ་རང་གི་བུ་གོལེ་སར་འཕྱིན་པ་དེ་ནས་

སོྐྱབ་ཆོོག་པའ་ིདབང་ཚེད་ཡོད། ད་སྔོ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་འགྱིོད་དགོས་པ་ཅེང་

བསྒྲུབས་མེད་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་ངེས་རེད།”

“ཨ་ཕ།”

“སྐུ་ཞིབས། ང་ནི་ཁོྱོད་ལེས་ཀྱིང་མི་ཚེེ་ལེ་ཆོ་རྒྱུས་ཡོད། ཚེངས་

སོྤྱིད་ཅེན་གྱི་ིབུད་མེད་ཅེིག་མིན་ན་མཐའ་གཅེིག་ཏུ་ཀུན་སླེོང་གཙང་

མ་ཡིན་པའ་ིབུ་མོ་མེད། དུས་ཚེོད་དང་ཀུན་སོྤྱིད་ཇེ་ིལྟར་འགྱུར་ཡང་

མན་ནོན་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཐམས་ཅེད་ཀྱིིས་སྐྱེས་པ་ཚེང་མ་ཌ་ེ གྷི་ར་ི

ཡོ་ལྟ་བུར་བསྒྱུར། གལེ་སྲིིད་ང་ཚེ་ོནོར་འཁྲུལེ་བྱུང་བ་ད་ེནས་ཉིམས་

མོྱོང་མ་བླངས་ན་སའ་ིགོ་ལེ་བསོྐར་ནས་འགོྲ་བ་ལེ་ཡང་དོན་སྙིང་མེད། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ག་ིཟུར་མོ་བསྐྱུར་རྒྱུ་བོྱས།”

“ཨ་ཕ། ངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོ་ལེ་མ་ིཉིན་པར་བོླ་ཕམ་ཆོ།ེ ཡིན་ནའང་ད་ེ

ན་ིཡོང་ཐབས་མེད།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་ནན་སྐུལེ་བྱ།”

“ཨ་ཕ། སྟབས་མ་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་འཕོྱིན་མ་རྣམས་

རྒྱང་ཕུད་གཏོོང་སའི་སན་ཋིི་མར་གྷིེ་རི་ཋིི་ལྟ་བུའི་གླེིང་ཕྲན་ཞིིག་མི་

རྙིེད། གལེ་སྲིིད་ཡོད་ཀྱིང་ཁྱོེད་ཀྱིིས་སྨོན་ཆུང་མ་གྷིོ་ཋི་ིཨ་ེད་ེལེ་བཏོང་

ན་ང་མོའ་ིཕྱི་ིབཞིིན་འབྲེང་ནས་དེར་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་

དགོས་སམ། གཅེིག་བྱས་ན་ང་འཕྱུག་ཡོད་སྲིིད། ཡིན་ནའང་ང་ན་ིབུད་

མེད་འདི་ལེ་བརྩེ་དུང་ཆོགས་ནས་མཉིམ་དུ་འཚེོ་གནས་བྱས་ན་མ་

གཏོོགས་བད་ེསྐྱིད་མ་ིའཐོབ།”
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“ཨར་མོནད། ད་གཡུག་ཤོོག གོ་རོྟགས་བསྐྱེད། ཁོྱོད་ལེ་རྟག་ཏུ་

ཨ་ཕས་གཅེེས་སྐྱོང་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པ་ངོས་ཟིན་དགོས། ཨ་ཕས་ཁོྱོད་ཀྱི་ི

བདེ་སྐྱིད་འབའ་ཞིིག་བསམ་ཡོད། ཁོྱོད་འཇེིག་རྟེན་ཀུན་གྱིིས་སྤྱིད་

པའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་ག་ིམཉིམ་དུ་ཁོྱོ་ཤུག་བྱས་ནས་བསྡེད་ན་འོས་འཚེམས་

ཡིན་ནམ།”

“ཨ་ཕ། དེས་ཅེ་ིསོྐྱན། ད་ནས་མ་ིགཞིན་པ་སུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ཁོོ་

མོ་ལོེངས་སུ་སོྤྱིད་མི་ཐུབ། གལེ་སྲིིད་བུ་མོ་འདི་ང་ལེ་དགའ་བ་དང་། 

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བཅེངས་པའི་བརྩེ་དུང་དང་ངས་མོ་ལེ་བཅེངས་པའི་

བརྩ་ེདུང་གིས་ཁོོ་མོར་ལེེགས་བཅོེས་བྱུང་ན་སོྐྱན་མེད། མཐའ་མཇུག་

མོ་ལེ་ལེེགས་བཅོེས་བྱུང་ན་སོྐྱན་མེད།”

“འོ་ན། སྐུ་ཞིབས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བཀུར་པར་འོས་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིིག་

གི་ལེས་འགན་དེ་འཕོྱིན་མ་རྣམས་ལེེགས་བཅེོས་གཏོོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་

པ་བསམ་ཡོད་དམ། ཁོྱོད་ལེ་དཀོན་མཆོོག་གིས་མི་ཚེེའི་དོན་སྙིང་དེ་

འདྲེའ་ིཐན་བཙོག་ཅེིག་བཀོད་སྒྲིིག་བྱས་ཡོད་པའ་ིཡིད་ཆོེས་ཡོད་དམ། 

ཁོྱོད་སེམས་པ་ཤོོར་ས་ཁོོ་མོ་གཅེིག་པུ་མ་གཏོོགས་གཞིན་པ་མེད་དམ། 

ཁོོ་མོར་ལེེགས་བཅོེས་ཡ་མཚེན་ཞིིག་བྱུང་ན་དེ་ལེ་མཇུག་འབྲེས་ཅེི་

ཞིིག་སྨོིན་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེ་རིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བཤོད་པའི་སྐད་ཆོ་འདིར་

ཁོྱོད་ལོེ་བཞིི་བཅུར་སོན་དུས་ཅེི་ཞིིག་སེམས་སམ། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ལེ་

དོན་དག་འདིས་རྨ་ཁོ་ཟབ་མོ་ཞིིག་མ་བཏོོད་པར་གད་མོ་འཆོོར་རྒྱུ་

ཡོད་ཚེེ། དེ་དུས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་གི་བརྩེ་དུང་ལེ་ཁྲེལེ་དགོད་འཆོོར་

སྲིིད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨ་ཕས་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལྟར་འདུ་ཤོེས་བཅེངས་མོྱོང་། ང་ཡང་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

320

དབུགས་རིང་འཆོོར་དགོས་པའ་ིབརྩ་ེདུང་ལེ་མགོ་འཁོོར་མོྱོང་། ངས་

ལྷག་བསམ་དང་ཆོེ་མཐོང་ལེ་གཡོ་བ་མེད་པར་ཁོྱོད་ལེ་དམ་འཛིིན་

བྱས་མེད་ན་ད་ེརིང་ཁོྱོད་ཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ལེ་གྱུར་ཡོད་རྒྱུ་རེད། བསམ་བོླ་

ཐོངས། ཨར་མོནད། ལོེང་གཏོམ་མ་ཤོོད། ད་འགོྲ། བུད་མེད་དེ་སྐྱུར་

ཞོིག ཨ་ཕས་ཁོྱོད་ལེ་ཞུ་བ་འཐེན།”

ངས་གཏོམ་ལེན་མ་སོླེག

ཨ་ཕས་མུ་མཐུད་དུ་བརོྗེད་དོན།  “ཨར་མོནད།  ཁོྱོད་ཀྱིི་ཨ་མ་

འདས་མོ་བཀའ་དྲེིན་ཅེན་ད་ེདཔང་དུ་བཙུགས། ང་ལེ་ཡིད་ཆོེས་བོྱས། 

ད་ལྟའ་ིའཚེ་ོབ་འད་ིསྐྱུར་ཞོིག འཚེ་ོབ་འད་ིཁོྱོད་ཀྱིིས་བསམས་པ་ལེས་

ཀྱིང་མྱུར་དུ་བརྗེེད་སླེ། འཚེོ་བ་དེར་ཁོྱོད་ཡོང་ཐབས་མེད་པའི་ཞིེན་

ཆོགས་ཤོིག་འདུག ཁོྱོད་ལོེ་ཉི་ིཤུ་རྩ་བཞི་ིརེད། རང་ག་ིམདུན་ལེམ་ལེ་

བསམ་བོླ་ཐོངས། ཁོྱོད་རྟག་ཏུ་བུད་མེད་འདིར་སེམས་པ་མ་ིཆོགས། ཁོོ་

མོ་ཡང་ཁོྱོད་ལེ་གཏོན་དུ་དགའ་མི་སྲིིད། ཁྱོེད་གཉིིས་ཀས་བརྩེ་དུང་

དེར་སོྒྲི་འདོགས་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ཆོེད་ལེས་ཤོིག་

ལེ་ཞུགས་རྒྱུ་འགོག་སྲིིད། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་གོམ་པ་གང་མདུན་སོྤེ་བྱས་

ན་ཞུགས་ཟིན་པའི་ལེམ་དེ་ནས་ཕྱིིར་ལོྡག་མི་ཐུབ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མི་ཚེེ་

ཧྲིིལེ་པོར་ལོེ་ན་ཆུང་བའ་ིདབང་གིས་གསར་རྟགས་བསྟན་པར་འགོྱིད། 

ད་ཤོོག ཟླ་བ་གཅེིག་གཉིིས་ཤོིག་ལེ་ང་དང་སྲིིང་མོའ་ིའཁྲིས་སུ་ངལེ་

གསོ་རྒྱག་ཏུ་ཤོོག ཁོྱོད་ལེ་འཁྲུལེ་སྣང་གི་ཚེ་ནད་ཅེིག་ཕོག་ཡོད་པ་

ད་ེགཉིེན་གྱི་ིཟོལེ་མེད་བརྩ་ེདུང་གིས་མྱུར་དུ་གསོ། ཁོྱོད་ཀྱི་ིའཁྲུལེ་སྣང་

ད་ེཚེ་ནད་ཅེིག་ལེས་ཅེ་ིཡང་མིན།”
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“དུས་ཚེོད་དེའི་རིང་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཟུར་མོས་རང་སེམས་གསོ། ཁོོ་

མོས་དགའ་རོགས་གཞིན་ཞིིག་བཙལེ་ཡོད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མཐོང་ན་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་བུ་མོ་འདིའི་ཆོེད་དུ་ཨ་ཕར་འཁོོན་འཛིིང་བྱས་ནས་བརྩེ་

སེམས་བརློགས་པ་འགྲིག་མི་འདུག ང་ཁོྱོད་བཤོོལེ་འདེབས་སུ་ཡོང་

བ་སྟབས་ལེེགས་སོང་བསམས་ཏོ་ེཁོྱོད་ཀྱིིས་ངའ་ིབཀའ་དྲེིན་ཚེོར་བར་

འགྱུར།”

“ད་ཤོོག ཨར་མོནད་། འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

ངའ་ིསེམས་ལེ་བུད་མེད་གཞིན་གྱི་ིཐོག་ཏུ་ཨ་ཕས་བཟུང་བའ་ིལྟ་

སྟངས་དེ་ནོར་མེད་སྲིིད། ཁོོང་གིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་བཟུང་བའི་ལྟ་

སྟངས་དེ་འཕྱུག་འདུག་སྙམ། ཡིན་ནའང་ཁོོང་གིས་ང་ལེ་བཤོད་

པའི་སྐད་ཆོའི་ཚེིག་འབྲུ་གཞུག་མ་དེ་དག་ཧ་ཅེང་གི་འཇེམ་པོ་དང་

བཤོོལེ་འདེབས་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིན་པས་ངས་ད་ེལེ་མིན་ཟེར་མ་ཕོད།

ཨ་ཕའ་ིསྐད་གདངས་ལེ་སེམས་ཚེོར་གྱིིས་གཏོམས། ཁོོང་གིས་ང་

ལེ་“ད་སྟ་ེཅེ་ིཞིིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།” ཞིེས་དྲེིས།

མཐའ་མཇུག་ངས་“ཨ་ཕ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཁོས་ལེེན་ཅེི་ཡང་བྱ་མི་

ཐུབ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་གསུངས་པ་དེ་ངས་འདོར་ཐུབ་རྒྱུ་རང་

གི་ནུས་སྟོབས་ལེས་འདས། ང་ལེ་ཡིད་ཆོེས་གནང་དང་།” ཞིེས་ཞུས། 

ཨ་ཕས་ངང་ཐུང་ག་ིའགུལེ་སོྐྱད་ཅེིག་བརྒྱབ་པ་མཐོང་ཡང་ངས་ཁོོང་

ལེ་མུ་མཐུད་དུ་ཞུས་དོན། “ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོའི་འབྲེེལེ་བ་དེའི་མཇུག་

འབྲེས་དེ་ཉིིད་ཚེབས་ཆོེན་ཞིིག་ལེ་བསྒྱུར་དྲེགས་འདུག མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིཁོྱོད་ཀྱིིས་བསམས་པ་ལྟར་གྱི་ིབུ་མོ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མིན། བརྩ་ེདུང་
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འདིས་ང་ལེམ་ལོེག་ཏུ་འཁྲིད་རྒྱུ་ལྟ་ཞོིག དེ་ལེས་ལོྡག་སྟེ་ངའི་རྒྱུད་

དུ་མི་གཤོིས་ཡ་རབས་ཤོིག་ཡོད་པ་སྐྱེད་སྲིིང་བྱ་ནུས། མི་གཤོིས་ཡ་

རབས་ད་ེསྐྱེད་སྲིིང་བྱེད་མཁོན་གྱི་ིབུད་མེད་དེའ་ིངོ་བོ་ཅེ་ིཡིན་ལེ་ཁྱོད་

པར་མེད། བརྩ་ེདུང་ངོ་མ་ཞིིག་གིས་རྟག་ཏུ་སྐྱེས་པ་དེར་ལེེགས་བཅོེས་

ཐེབས། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིངོ་ཤོེས་པ་ཡིན་ན་ངས་སོ་

སོ་གཡང་ལེ་གཡུག་ག་ིམེད་པ་ཤོེས་ཐུབ། ཁོོ་མོ་མངོན་པར་བསོྟད་འོས་

པའ་ིབུད་མེད་རྣམས་དང་འདྲེ་བར་བཀུར་བསོྟད་བྱ་འོས། ཁོོ་མོ་བུད་

མེད་གཞིན་ལྟར་འདོད་རྔམ་ཆོ་ེསྲིིད་ཀྱིང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་རང་ག་ིཁོ་ེ

ཕན་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིཀུན་སླེོང་མེད།”

“འོ་ན་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཡོང་འབབ་ཚེང་མ་མི་དགོས་ཟེར་མི་

འདུག་ག  ཁོྱོད་ལེ་ཨ་མའི་ཤུལེ་སྐལེ་ཐོབ་པའི་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲི་ཚེོ་དྲུག་

པོ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོར་སོྤྲོད་རྒྱུ་བྱས་འདུག ངའི་སྐད་ཆོར་རོྟགས་ཤོིག 

དངུལེ་སོྒོར་ད་ེཁོྱོད་ཀྱི་ིརྒྱུ་དངོས་འབའ་ཞིིག་ཡིན།”

ཨ་ཕས་སྐད་ཆོ་འདི་ཧ་ལེམ་གཞུག་ལེ་བཞིག་སྟེ་ང་ལེ་མཐའ་

མཇུག་ག་ིསྡེིགས་ར་བསྐུལེ་པའ་ིཆོེད་དུ་ཡིན་པ་འདྲེ།

ང་ནི་ཁོོང་གིས་བཤོོལེ་འདེབས་བྱས་པ་ལེས་ཀྱིང་སྡེིགས་ར་

བསྐུལེ་དུས་ཇེ་ེམཁྲེགས་སུ་སོང་།

ངས་ཁོོང་ལེ་“དངུལེ་སོྒོར་དེ་དག་ངས་ཁོོ་མོར་སོྤྲོད་ཀྱིིན་འདུག་

ཅེེས་ཁོྱོད་ལེ་སུས་བཤོད་བྱུང་།” ཞིེས་དྲེིས།

“ངའི་སྤྱིི་དམངས་དཔང་མིས་ཟེར་གྱིིན་འདུག སྐྱེས་པ་གཞུང་

དྲེང་ཞིིག་གིས་ང་ལེ་སོྔོན་བརྡོ་མ་བཏོང་བར་ལེས་དོན་དེ་འདྲེ་ཞིིག་
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ཐག་གཅོེད་དམ།  ཁོྱོད་བུ་མོ་ཞིིག་གིས་ཕུང་ལེ་སོྦྱིར་གྱིི་ཡོད་པ་

འགོག་ཐབས་སུ་ང་པ་རི་སི་ལེ་ཡོང་བ་ཡིན།  ཁོྱོད་ཀྱིི་ཨ་མ་གྲོངས་

ཁོར་ཁོྱོད་གཟི་བརྗེིད་ངང་དུ་འཚེོ་ཐུབ་པའི་དངུལེ་སྐལེ་ཞིིག་བཞིག་

ཡོད། དངུལེ་སོྒོར་དེ་དག་ཟུར་མོ་ཞིིག་གིས་ཆུད་ཟོས་སུ་གཏོོང་རྒྱུའི་

ཆོེད་དུ་མིན།”

“ཨ་ཕ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་མནའ་སྐྱེལེ་ཆོོག ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་

དངུལེ་སོྒོར་འད་ིསོྤྲོད་འཆོར་ཡོད་པ་ཁོོ་མོས་ཤོེས་མེད།”

“དེས་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡོད་དམ།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསྟ།ེ ཁོྱོད་ཀྱིིས་སྡེང་ཟུག་ག་ིསོྒོ་ནས་

ང་ལེ་སྐྱུར་ཞོིག་ཟེར་སའི་བུད་མེད་འདི་ངའི་མཉིམ་དུ་འཚེོ་བར་ཁོོ་

མོའ་ིཡོད་ཚེད་ཐམས་ཅེད་བོླས་བཏོང་ཡོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིབོླས་གཏོོང་ལེ་ངོས་ལེེན་བྱའམ། སྐུ་ཞིབས། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་སོ་སོའ་ིཆོེད་དུ་སྨོན་ཆུང་མ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཐམས་ཅེད་

བོླས་གཏོོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ཁོྱོད་ནི་ཅེི་འདྲེའི་མི་ཞིིག་ཡིན། 

ཡ། འོ་ན་དེ་བོྱས། ད་ཆོོག་པ་གྱིིས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བུད་མེད་འདི་བསྐྱུར་

དགོས་ཡོད། ད་ཅེ་ིངས་ཁོྱོད་ལེ་ཞུ་བ་འཐེན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་ཁོྱོད་ལེ་

བཀོད་པ་གཏོོང་ག་ིཡོད། ངའ་ིཁྱོིམ་ལེ་ད་ེའདྲེའ་ིབཙོག་འདྲེ་ེམ་ཞིིག་མ་ི

དགོས། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཅེ་ལེག་རྣམས་སྒོམ་གྱི་ིནང་དུ་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་སྟ་ེ

ངའ་ིཕྱི་ིབཞིིན་ཡོང་རྒྱུའ་ིགྲ་སྒྲིིག་བོྱས།”

ངས་“ཨ་ཕ། དགོངས་པ་མ་འཚེོམས། ང་འགོྲ་རྒྱུ་མིན།”

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”
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“ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ང་ནི་བཀོད་པར་མཉིན་མི་དགོས་པའི་ལོེ་ཚེད་

དེར་སོན་ཡོད།”

ངའི་ཨ་ཕས་གཏོམ་ལེན་འདི་ཐོས་དུས་ཞིལེ་རས་སྐྱ་མདོག་ཏུ་

གྱུར།

ཁོོང་གིས་“འོ་ན་ཤོིན་ཏུ་ལེེགས། སྐུ་ཞིབས། ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས་

པ་ཤོེས།” ཞིེས་སྡེིགས།

ཁོོང་གིས་དྲེིལེ་བརྡོ་དཀོྲལེ།

ཇོེ་སིབ་གམ་དུ་བཅེར།

ཁོོང་གིས་“ངའི་ལེག་སྒོམ་རྣམས་པ་རི་སི་མགོྲན་ཁོང་ཆོེན་མོར་

སོྐྱལེ་ཅེིག” ཅེེས་ངའི་གཡོག་པོར་མངག་ཆོ་བྱས་པ་དང་ཆོབས་ཅེིག 

ཁོོང་མལེ་ཁོང་དུ་ཕེབས་ཏོ་ེཐོག་ལྭ་གོྱིན།

ཁོོང་མལེ་ཁོང་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཕེབས་དུས་ང་ཁོོང་ག་ིགམ་དུ་བཅེར།

ངས་ཁོོང་ལེ་“ཨ་ཕ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསེམས་ལེ་ཕོག་པ་

ཅེ་ིཡང་བྱ་མ་ིཉིན་ཞིེས་ང་ལེ་ཁོས་ལེེན་བྱ་ཐུབ་བམ།” ཞིེས་དྲེིས།

ཨ་ཕས་འགྲོ་མཚེམས་བཞིག་སྟེ་ང་ལེ་མཐོང་ཆུང་གི་སོྒོ་ནས་

བལྟས། ཁོོང་གིས་“ངས་བལྟས་ན་ཁོྱོད་སོྨྱོན་པ་རེད།” ཅེེས་རང་གིས་

རང་ལེ་ལེན་ཞིིག་བཏོབ་ནས་རང་ཉིིད་ཚེིམ་ཐབས་བྱས།

ད་ེནས་ཁོོང་གིས་སོྒོ་ཁོྲག་གེར་བརྒྱབ་སྟ་ེཕེབས་སོང་།

ང་ཡང་དེའ་ིརྗེེས་སུ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་བཙལེ་ནས་འཕྲལེ་དུ་

བོྷེ་གྷི་ིཧོྥལེ་ལེ་ལེོག

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་སྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་དུ་སྒུག་འདུག་གོ
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 ལའེུ་ཉིརེ་གཅིེག་པ།

༄༅།། ཁོོ་མོས་ངའ་ིསྐ་ེལེ་འཁྱུད་ནས་“མཐའ་མཇུག་དེར་ཁོྱོད་སླེེབས་

སོང་ང་། ཁོྱོད་ཀྱི་ིགདོང་མདོག་སྐྱ་བོར་གྱུར་འདུག” ཟེར། 

ངས་ཁོོ་མོར་ཨ་ཕ་དང་ཁོ་རྩོད་ཤོོར་བ་རྣམས་བཤོད།

ཁོོ་མོས་“དཀོན་མཆོོག་མཁྱོེན། ངས་ཀྱིང་དེ་འདྲེ་ཞིིག་འབྱུང་

རྒྱུ་རེད་བསམས་ནས་སྐྲག་བསྡེད་ཡོད། ཇོེ་སིབ་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཨ་ཕ་ཕེབས་

སོང་ཞིེས་བརྡོ་རྒྱག་ཏུ་ཡོང་དུས་ངས་ཆོག་སོྒོ་ཞིིག་བྱུང་བའི་གནས་

ཚུལེ་ཐོས་པ་ལྟར་ང་སྐྲག་ནས་འདར་སིག་བརྒྱབ་སོང་། གཅེེས་གོྲགས་

ལེས་ངན་པོ། ང་ན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིདཀའ་ངལེ་མཐའ་དག་ག་ིའབྱུང་རྩ་ཡིན། 

གཅེིག་བྱས་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་གི་ཨ་ཕར་ཁོ་རྩོད་རྒྱག་རྒྱུའི་ཚེབ་ཏུ་

ང་བསྐྱུར་ནས་སོང་ན་བཟང་བ་མེད་དམ། ཡིན་ནའང་ངས་ཁོོང་ལེ་

ཕོག་ཐུག་ཅེི་ཡང་བཏོང་མེད། ང་ཚེོ་ཁོ་ཁུ་སིམ་པོར་བསྡེད་ཡོད། མ་

འོངས་པར་ང་ཚེོ་སྔོར་ལེས་ལྷག་པའི་ཁོ་ཁུ་སིམ་པོར་འདུག་རྒྱུ་རེད། 
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ཁོོང་གིས་ཁོྱོད་ལེ་ཟུར་མོ་ཞིིག་ཡོད་པ་ལོེས་ཤོེས། ཁོྱོད་ཀྱིི་ཟུར་མོ་ང་

ཡིན་པར་ཁོོང་དགའ་ན་ཆོོག ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ། ངས་

ཁོྱོད་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ལེ་མི་འཚེམས་པ་ཅེི་ཡང་དགོས་ཟེར་གྱིི་མེད། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཚེོའ་ིམ་འོངས་པའ་ིའཆོར་གཞི་ིརྣམས་ཁོོང་ལེ་ཞུས་སམ།”

“ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེལེ་ཁོོང་རྦད་ད་ེཁོྲས་སོང་། ཅེ་ིལེ་ཞི་ེན་ཁོོང་

གིས་ང་ཚེོའ་ིའཆོར་གཞི་ིརྣམས་གཉིིས་མོས་བརྩ་ེདུང་ག་ིཆོོད་སེམས་

ཡིན་པའ་ིདན་རྟགས་སུ་བརྩིས་སོང་།”

“འོ་ན་ང་ཚེོས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས།”

“ངའི་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གཤོིས་བཟང་མ།  ང་ཚེོ་མཉིམ་དུ་འཚེོ་

གནས་བྱ་དགོས། རླུང་འཚུབ་འད་ིཡལེ་དུ་ཆུགས།”

“ཡལེ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཡལེ་དགོས་ཀྱི་ིརེད།”

“ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨ་ཕས་ང་ཚེོར་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱ་རྒྱུ་མ་རེད་སྙམ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོང་ལེ་ར་ེབ་ཅེ་ིཞིིག་བརྒྱབ་ཡོད།”

“ངས་ཅེི་ཞིིག་ཤོེས། ཨ་ཕ་ཞིིག་གིས་རང་གི་བུས་ཁོ་ལེ་མཉིན་དུ་

འཇུག་པར་ཅེི་ཡང་བསྒྲུབ་སྲིིད། ཁོོང་གིས་ངའི་འདས་དོན་རྣམས་

བསོྔོག་སྲིིད། གཅེིག་བྱས་ན་ཁོོང་གིས་ང་ལེ་དཀྲོག་གཏོམ་གསར་པ་

བསྒྲིགས་ནས་ཁོྱོད་ལེ་ང་གཡུག་ཏུ་འཇུག་སྲིིད།”

“ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལེེགས་པར་ཤོེས་ཡོད།”

“ལོེས་ཤོེས། ཡིན་ནའང་སྔོ་གཞུག་མ་གཏོོགས་མ་ིཞིིག་གིས་རང་

ག་ིཨ་ཕའ་ིཁོ་ལེ་ངེས་པར་དུ་མཉིན་དགོས་ཐུག་སྲིིད་པ་ངས་ཤོེས་ཡོད། 

གཅེིག་བྱས་ན་ཁོོང་གིས་ཁོྱོད་ལེ་ངེས་ཤོེས་རྙིེད་དུ་འཇུག་སྲིིད།”
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“མ་ིསྲིིད། མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི ངས་ཁོོང་ལེ་ངེས་ཤོེས་རྙིེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་

ཡིན། ཁོོང་ལེ་གོྲགས་པོ་ཁོག་ཅེིག་གིས་དཀོྲག་གཏོམ་བསྒྲིགས་ནས་ཨ་

ཕ་དགོངས་པ་འཚེོམས་འདུག ཁོོང་ན་ིམ་ིབཟང་པོ་དང་དྲེང་པོ། ཁོོང་

གི་ལྟ་ཚུལེ་ལོེག་པ་དེ་ཕྱིིར་བསྡུ་བྱ་སྲིིད། དེའི་གཞུག་ཏུ་ཅེི་ཞིིག་བྱུང་

ཡང་ང་ལེ་ཁྱོད་པར་མེད།”

“ཨར་མོནད། དེ་འདྲེ་མ་ཟེར། ངས་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལེ་བཟའ་

འཁྲུག་སླེོང་རྒྱུའི་ཚེབ་ཏུ་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བྱུང་ཡང་མི་སོྐྱན། དེ་རིང་གི་

ཉིི་མ་འདི་འགོྲ་རུ་ཆུགས། སང་ཉིིན་ཁོྱོད་པ་རི་སི་ལེ་ཕྱིིར་ལོེག་བོྱས། 

ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨ་ཕས་རང་ཕོྱིགས་ལེ་དགོངས་པ་བཞིེས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་རང་

ཕོྱིགས་ལེ་བསམ་བོླ་ཐོངས། གཅེིག་བྱས་ནས་ཁོྱོད་གཉིིས་འཆོམ་སྲིིད། 

ཁོོང་གིས་རྩ་དོན་ཞིིག་བཟུང་ཡོད་པ་དེར་དགག་པ་མ་རྒྱག  ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ཁོོང་ག་ིཐུགས་དགོངས་ལྟར་བསམ་ཤོེས་གང་འཚེམ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་

པའི་རྣམ་འགྱུར་སོྟན། ཁོྱོད་ང་ལེ་རྦད་དེ་སེམས་པ་ཆོགས་མེད་པ་ལྟ་

བུའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིག་སོྟན། ཁོོང་གིས་ཀྱིང་བྱ་བ་ཐམས་ཅེད་རང་སོར་

འཇོེག་སྲིིད། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། ཡིད་ཆོེས་མ་བརློགས། ཁོྱོད་དོན་དག་

གཅེིག་ག་ིཐོག་ཏུ་ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་རུང་སྔོར་བཞིིན་བློ་འཁོེལེ་ན་ཆོོག ད་ེ

ན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིམར་གྷིར་ར་ིཋི་ིན་ིདུས་གཏོན་དུ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཡིན།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ད་ེལྟར་ཡིན་ཞིེས་མནའ་སྐྱེལེ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཞིེས་མནའ་སྐྱེལེ་དགོས་ཀྱིི་འདུག་

གམ།”
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ང་དགའ་སའི་སྐད་གདངས་ཤོིག་གིས་འདི་འདྲེའི་སེམས་པ་

བཀུག་ན་ཅེ་ིཙམ་སྙན་པོ་མིན། ང་དང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཉིིན་ཧྲིིལེ་པོར་

མ་འོངས་པའི་འཆོར་གཞིི་བཀོད་པ་རྣམས་ལེག་ལེེན་མྱུར་དུ་བསྟར་

བར་སོྦྱིང་བརྡོར་བྱ་དགོས་པ་ལྟར་བསྐྱར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་

གླེེང་། ང་ཚེོས་སྐད་ཅེིག་ར་ེར་ེབཞིིན་གནས་ཚུལེ་གསར་པ་ཞིིག་འབྱུང་

སྲིིད་སྙམ། སྟབས་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་ཉིིན་དེར་གནས་ཚུལེ་གསར་པ་ཅེ་ི

ཡང་མ་བྱུང་བར་འདས།

ཕྱིི་ཉིིན་ང་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་པར་ལེམ་དུ་ཆོས། ཉིིན་གུང་ཙམ་ལེ་ང་

མགོྲན་ཁོང་དུ་འབོྱར།

ངའ་ིཨ་ཕ་ཕྱི་ིལེ་ཕེབས་ཚེར་འདུག

ང་ཡང་རང་ཤོག་ཏུ་ལོེག་སྟ་ེད་ེན་མེད་དམ་སྙམ་པའ་ིར་ེབ་འཆོང་། 

མ་ིསུ་ཞིིག་ཡོང་མ་ིའདུག ང་ན་ིརང་ག་ིསྤྱི་ིདམངས་དཔང་མ་ིལེ་ཐུག་

ཏུ་སོང་། སུ་གཅེིག་ཀྱིང་བསྡེད་མ་ིའདུག

ང་མགྲོན་ཁོང་དུ་སོང་སྟེ་དགོང་མོ་ཆུ་ཚེོད་དྲུག་པ་བར་དུ་སྒུག 

སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་ཕེབས་མ་སོང་།

ང་བོྷེ་གྷི་ིཧོྥལེ་གྱི་ིལེམ་དུ་བཞུད།

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སྔོ་དགོང་བཞིིན་ང་ལེ་སྒུག་མ་ིའདུག ནམ་ཟླ་ཇེ་ེ

གྲང་དུ་སོང་ཡོད་པས་ཁོོ་མོ་མ་ེཐབ་ཀྱི་ིཟུར་དུ་བསྡེད་འདུག

ཁོོ་མོ་འདང་རྒྱག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ལྷུང་། ང་ཁོོ་མོའ་ིརྐུབ་

བཀྱིག་ག་ིའཁྲིས་སུ་སླེེབས་ཀྱིང་མ་ཐོས་པའམ། ཡང་ན་ཁོོ་མོས་ཚུར་

བལྟས་མ་སོང་། ངས་ཁོོ་མོའ་ིདཔྲལེ་བར་འོ་ཞིིག་བྱས་དུས་མར་གྷིར་ར་ི
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ཋི་ིལྷབ་བེར་འདར་སིག་ཅེིག་བརྒྱབ་ནས་གཉིིད་དཀོྲགས་པ་ལྟར་སད།

ཁོོ་མོས་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་སྐྲག་ཏུ་བཅུག་སོང་། ཁོྱོད་ཀྱིི་ཨ་ཕ།” ཞིེས་

དྲེིས།

“ང་ཁོོང་ལེ་ཐུག་མ་སོང་། ངས་དེ་ཅེི་ཡིན་མི་ཤོེས། ངས་ཁོོང་

མགོྲན་ཁོང་དང་ཕེབས་སྲིིད་པའི་ས་གནས་དེ་དག་གང་དུའང་རྙིེད་

མ་སོང་།”

“ཡ། འོ་ན་སང་ཉིིན་ང་ཚེོས་བསྐྱར་དུ་འཚེོལེ་ཆོོག”

“ཁོོང་གིས་མ་བོས་བར་དུ་སྒུག་ན་འདོད། ངའི་སེམས་པར་རང་

གིས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ཐམས་ཅེད་བསྒྲུབས་ཡོད་སྙམ།”

“མ་རེད། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། དེས་འགྲིག་ཐབས་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

འཐུས་ཤོོར་མེད་པར་སང་ཉིིན་ཨ་ཕ་ཐུག་ཏུ་སོང་།”

“སང་ཉིིན་འགོྲ་དགོས་དོན་ཅེ་ིཡིན། ཉི་ིམ་གཞིན་ཞིིག་ལེ་སོང་ན་

མ་ིཆོོག་གམ།”

“ཅེི་ཡིན་ཞིེ་ན་”ཞིེས་དྲེི་བ་དེར་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་གདོང་པ་ཅུང་

ཟད་དམར་པོར་གྱུར། “ཅེ་ིཡིན་ཞི་ེན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིངོས་ནས་ད་ེལྟར་མཐའ་

འཁོྱོངས་བྱ་རྒྱུ་འོས་འཚེམས་ཤོིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོོང་གིས་ང་ཚེོར་

མྱུར་དུ་དག་པ་སྟེར་པར་ཕན་ཐོགས་སྲིིད།” ཅེེས་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད།

ད་ེནས་ཉིིན་ཧྲིིལེ་པོར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིའདང་རྒྱག་ག་ིནང་དུ་ལྷུང་

བ་དང་རྣམ་གཡེང་དུ་སོང་སྟ་ེསོྐྱ་ཉིམས་ཤོིག་ཤོར། ངས་མོ་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་

བཤོད་ཀྱིང་བསྐྱར་ཟོླས་མ་བྱས་པར་ལེན་ཞིིག་མི་སླེོག ཁོོ་མོས་ཉིི་མ་

གཉིིས་ཀྱི་ིགོང་དུ་བྱུང་བའ་ིདོན་དག་དེས་འདང་རྒྱག་ག་ིནང་ལེ་ལྷུང་

དུ་བཅུག་སོང་ཞིེས་ཁོག་དཀྲིས།
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དགོང་མོ་དེར་ངས་བསྐྱར་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་སོྐྱན་མི་འབྱུང་

ཞིེས་ཁོག་ཐེག་བྱས་ནས་སེམས་གསོ་བྱས་ཀྱིང་ཁོོ་མོས་སེམས་ཁྲལེ་གྱི་ི

སོྒོ་ནས་ཕྱིི་ཉིིན་ང་ཨ་ཕར་ཐུག་ཏུ་སོང་ཞིེས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ། ངས་

ནན་སྐུལེ་དེའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ཅེ་ིཡིན་བཤོད་མ་ིཐུབ།

སྔོ་ཉིིན་ལྟར་ངའ་ིཨ་ཕ་མགོྲན་ཁོང་དུ་བཞུགས་མ་ིའདུག ཁོོང་ཕྱི་ི

ལེ་ཕེབས་ཡོད་པས་ང་ལེ་འཕྲིན་ཡིག་འད་ིབཞིག་འདུག

“གལ་སྲིིད་དེ་རིང་ཁྱོོད་ང་ལ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ན་ཕྱིི་དྲིོའི་ཆུ་ཚོོད་བཞིི་པའི་

བར་དུ་སྒུག ང་ཆུ་ཚོོད་བཞིི་པར་མེ་སླེེབས་ན་སང་ནུབ་དགོང་ཟོས་ཟོ་

རུ་ཤོག ངས་ཁོྱོད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཁོ་བརྡ་ཞིིག་བྱ་དགོས་ཡོད།”

ངས་དུས་བཀག་བར་དུ་སྒུག་ཀྱིང་ཨ་ཕ་མ་ཕེབས།

ང་སླེར་ཡང་ཕྱིིར་ལེོག་བྱས་པ་ཡིན།

སྔོ་ཉིིན་ང་ཡོང་དུས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསོྐྱ་གདུང་གིས་མནར། ད་ེརིང་

ང་ཡོང་དུས་ཁོོ་མོར་ཚེ་བ་འཕར་ཞིིང་ཚེིག་པ་ཟ། ང་ཁྱོིམ་དུ་འཛུལེ་མ་

ཐག་ཏུ་ཁོོ་མོས་ལེག་པ་གཉིིས་ངའི་སྐེ་ལེ་དམ་དུ་འཁྱུད། ཁོོ་མོ་ངའི་

པང་ཁུག་ཏུ་བསྡེད་ནས་ཡུན་རིང་ངུས། ངས་མོ་ལེ་གོླེ་བུར་དུ་སྡུག་

བསྔོལེ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་བྱུང་དོན་ཅེི་ཡིན་ཞིེས་དྲེིས།  ཁོོ་མོའ་ིསེམས་

སྡུག་ཚེབས་ཆོེན་དེའི་རང་བཞིིན་ལེ་ང་བོླ་མ་བདེ།  ཁོོ་མོས་ང་ལེ་

རྒྱུ་མཚེན་གསལེ་པོ་ཞིིག་གཏོན་ནས་མ་ིབཤོད། བུད་མེད་ཚེོར་བདེན་

པ་བཤོད་འདོད་མེད་ན་ལེན་ཁོག་སྣ་ཚེོགས་ཤོིག་དཀྲི་སོྲིལེ་ཡོད་པ་

ལྟར་དྲེང་གཏོམ་མ་ིབཤོད།
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གང་འཚེམ་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོ་ཅུང་ཙམ་ལོྷད་ལེ་བབས། ངས་མོ་ལེ་

ང་འགྲུལེ་བཞུད་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲེས་རྣམས་བཤོད། ང་ལེ་ཨ་ཕས་

བཞིག་པའི་འཕྲིན་ཡིག་དེ་མོ་ལེ་བསྟན། ཁོོ་མོས་འཕྲིན་ཡིག་དེ་ང་

ཚེོར་བཟང་ལྟས་ཤོིག་འབྱུང་རྒྱུའ་ིསྔོ་ལྟས་སུ་བརྩ་ིམིན་བརྟགས།

འཕྲིན་ཡིག་དེ་མཐོང་བ་དང་ངའི་སྐད་ཆོ་རྣམས་ཐོས་རྗེེས་ཁོོ་

མོའ་ིམིག་ཆུ་ཇེེ་མང་དུ་སོང་། ང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཀློད་རྩ་འཁྲུག་རྒྱུར་

སྐྲག་སྟ་ེན་ནིན་བོས། ང་ཚེོས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཉིལེ་སར་བསྙལེ། ཁོོ་མོའ་ི

ངག་ནས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་མི་འཐོན་པར་ངུས། ཡིན་ནའང་ངའི་

ལེག་པར་འཇུས་ནས་རྟག་ཏུ་འོ་བྱ།

ངས་ན་ནིན་ལེ་ང་སོང་ཤུལེ་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་མི་འདྲེ་ཐུག་ཏུ་

ཡོང་བའམ། ཡང་ན་འཕྲིན་ཡིག་འདྲེ་འབོྱར་ནས་ཁོོ་མོ་སེམས་པ་སྡུག་

ལེ་སྦྱིར་བ་ཨེ་ཡིན་ཞིེས་དྲེིས། ན་ནིན་གྱིིས་མི་སུ་གཅེིག་ཀྱིང་ཐུག་ཏུ་

སླེེབས་མ་སོང་། འཕྲིན་ཡིག་ཀྱིང་འབོྱར་མ་སོང་ཟེར།

གང་ལྟར་སྔོ་ཉིིན་དགོང་མོ་ནས་དོན་དག་ཅེིག་ཏོན་ཏོན་བྱུང་

འདུག མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་སྦེ་གསང་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་པས་ང་

ད་ེབས་ཀྱིང་བློ་འཚེབ་ཇེ་ེཆོེར་སོང་།

དགོང་མོ་དེར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཅུང་ཙམ་ཞི་ིའཇེམ་དུ་སོང་། ང་ཁོོ་

མོའ་ིམལེ་ཁྲིའ་ིའདབས་སུ་སོྡེད་དུ་བཅུག ཁོོ་མོས་ནན་ཏོན་གྱི་ིསོྒོ་ནས་

ང་ལེ་བཅེངས་པའི་བརྩེ་དུང་དེ་ངོ་མ་ཡིན་ཞིེས་ཁོག་ཐེག་བྱས། དེ་

ནས་ཁོོ་མོས་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ང་ལེ་འཛུམ་ཞིིག་བསྟན། ཁོོ་མོར་ངུ་

འདོད་མེད་ཀྱིང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམིག་མཐར་མཆོ་ིམས་བསོྐར། ངས་
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ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གི་སོྒོ་ནས་ཁོོ་མོའ་ིསེམས་སྡུག་གི་འབྱུང་རྐྱེེན་

ཅེ་ིཡིན་ང་ལེ་ཤོོད་ཅེེས་དྲེིས། ངས་ཁོྱོད་ལེ་གོང་དུ་བཤོད་ཟིན་པ་ལྟར་

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་རྒྱུ་མཚེན་གསལེ་པོ་མེད་པ་ཁོག་ཅེིག་བགྲངས་ནས་ཨུ་

ཚུགས་བརྒྱབ།

མཐར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངའི་པང་ཁུག་ཏུ་གཉིིད་ལེ་ཡུར། ཡིན་

ནའང་གཉིིད་ད་ེཁོོ་མོའ་ིངལེ་དུབ་སངས་པ་ཞིིག་མིན་པར་ལུས་ཟུངས་

ཟད་སྤྱིད་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་། དུས་ནས་དུས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཉིིད་

ལེངས་བྱས་ཏོ་ེངུས་ནས་སད། ང་ཁོོ་མོའ་ིའཁྲིས་སུ་ཡོད་ཅེེས་བློ་སེམས་

བད་ེལེ་བཀོད་ན་ང་རྟག་ཏུ་ཁོོ་མོར་དགའ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་མནའ་སྐྱེལེ་དུ་

འཇུག ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསྐབས་མཚེམས་སོ་སོར་ངུས་ནས་གཉིིད་

ལེངས་བྱས་དོན་ཅེ་ིཡིན་གཏོན་ནས་མ་ཤོེས། ཁོོ་མོས་གཉིིད་ལེངས་བྱ་

རྒྱུ་སང་ཞོིགས་བར་དུ་མཚེམས་མ་ཆོད། མཐར་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགོླེ་བུར་

དུ་གཉིིད་ལེ་ཡུར། ཁོོ་མོ་དགོང་མ་གཉིིས་ལེ་གཉིིད་ཁུག་མེད།

ཁོོ་མོའ་ིངལེ་གསོའ་ིདུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར།

ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅེིག་ཙམ་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིགཉིིད་སད། ཁོོ་མོས་

ང་ཉི་ེའཁོོར་དུ་ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཕར་བལྟ་ཚུར་བལྟ་ཞིིག་བྱས་

ནས་“ཁོྱོད་ད་དུང་སོང་མེད་དམ།” ཟེར།

ངས་ཁོོ་མོའ་ིལེག་པར་འཇུས་ཏོ་ེ“མེད། ངས་ཁོྱོད་གཉིིད་དུ་འཇུག་

དགོས་བསམས་སོང་། ད་དུང་སྔོ་པོ་རེད།” ཅེེས་ལེབ་པ་ཡིན།

“ཁོྱོད་པ་ར་ིས་ིལེ་ནམ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན།”

“ཆུ་ཚེོད་བཞི་ིཔ།”
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“ད་ེའདྲེའ་ིམགོྱིགས་པོ་ཨ།ེ དེའ་ིབར་དུ་ཁོྱོད་ངའ་ིའཁྲིས་སུ་འདུག་

རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཐ་ེཚེོམ་མ་ིདགོས། ད་ེངས་རྟག་ཏུ་བྱས་པ་མིན་ནམ།”

“དེ་འདྲེའི་བདེ་སྐྱིད་ཅེིག” ཁོོ་མོས་རྣམ་གཡེང་གི་སོྒོ་ནས་“ང་

ཚེོས་གུང་ཟས་ཟ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས་བྱུང་།

“ཁོྱོད་ལེ་ཟ་འདོད་ཡོད་ན་ཟ་ཆོོག”

“འོ་ན་ཁོྱོད་མ་འགྲོ་བར་དུ་ང་ལེ་དམིགས་བསལེ་གྱིིས་བྱམས་པོ་

ཞིིག་བོྱས་ཨང་།”

“ལོེས་བྱ། ང་གང་མགོྱིགས་ལོེག་ཡོང་ཐབས་བྱ།”

ཁོོ་མོའ་ིཀོང་དུ་ལྷུང་བའ་ིམིག་གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལེ་བལྟས་ནས་“ཁོྱོད་

ཕྱིིར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ལོེས་ཡོང་།”

“དེ་རེད། ཁོྱོད་དོ་དགོང་ལེོག་ཡོང་གི་རེད། ངས་…ངས་ཁོྱོད་ལེ་

སྒུག་ནས་འདུག ངས་རྟག་ཏུ་ཁོྱོད་ལེ་སྒུག་ནས་འདུག ང་ཚེོས་ཕན་

ཚུན་ངོ་ཤོེས་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་བ་ལྟར་ང་ཚེོ་སྔོར་བཞིིན་

སྐྱིད་ལེ་རོལེ་ཆོོག”

ཁོོ་མོས་སྐད་ཆོ་ད་ེདག་ཧ་ཅེང་ག་ིསོམ་ཉིིའ་ིངང་དུ་བཤོད། སྐད་

ཆོ་དེ་ཚེོས་ཅེི་ཞིིག་གསང་གི་ཡོད་པར་བཟོད་གླེགས་བྲེལེ་བའི་སྡུག་

བསྔོལེ་ཞིིག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་མོྱོང་གི་ཡོད་པའི་སྣང་བ་ཞིིག་སྟེར། ང་

སྐད་ཅེིག་ར་ེར་ེབཞིིན་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསོྨྱོ་རྒྱུ་རེད་བསམས་ནས་སྐྲག
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ངས་མོ་ལེ་“ཉོིན་དང་། ཁོྱོད་ལེ་ན་ཚེ་བྱུང་འདུག ངས་ཁོྱོད་འདི་

ལྟར་བཞིག་ནས་འགོྲ་མི་ཐུབ། ངས་ཨ་ཕར་ང་ལེ་མ་སྒུག་ཅེེས་ཡི་གེ་

ཞིིག་བསྐུར་ན་ཆོོག་ལེབ་པ་ཡིན།”

ཁོོ་མོས་གོླེ་བུར་དུ་“མ་ིཉིན། མ་ིཉིན། ད་ེའདྲེ་བྱ་མ་ིཉིན། ཨ་ཕ་ཁོྱོད་

ལེ་ཐུག་འདོད་ཡོད་དུས་མ་སོང་ན་ངས་བཀག་པ་རེད་ཅེེས་ང་ལེ་སླེར་

ཡང་སྙད་འདོགས་བྱ་སྲིིད། མིན། མིན། ཁོྱོད་ངེས་པར་དུ་སོང་། ཁོྱོད་

ངེས་པར་དུ་སོང་། གང་ལྟར་ང་ལེ་ན་ཚེ་མི་འདུག ང་བདེ་ཐག་ཆོོད་

ཡིན། ངས་རྨ་ིལེམ་འཚུབ་པོ་ཞིིག་རྨིས་སོང་། ང་གཉིིད་ལེས་སད་ཡག་

ཅེིག་མ་རེད།”

ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སྐྱིད་སྣང་ཞིིག་བསྟན་ནས་ངུ་

མཚེམས་བཅེད།

ང་འགོྲ་རན་དུས་ཁོོ་མོར་འོ་ཞིིག་བྱས་ནས་མེ་འཁོོར་འབབ་

ཚུགས་བར་དུ་ངའི་མཉིམ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་དྲེིས། ངས་ཁོོ་

མོ་འཆོམ་འཆོམ་ཞིིག་ལེ་ཁྲིད་ན་རྣམ་གཡེང་དུ་འགོྲ་བར་ཕན་པར་

མ་ཟད། མཁོའ་དབུགས་གཙང་མ་དེས་ཁོོ་མོ་ཇེེ་བདེར་གཏོོང་རྒྱུའི་

ར་ེབ་འཆོང་།

ད་དུང་གཙ་ོབོ་ཞིིག་ང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་ཡུད་ཙམ་

རིང་ཡིན་རུང་གཤོིབ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་ཡོད།

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཡང་དེར་འཐད་ནས་སྟོད་གོས་གོྱིན། ངས་ན་ནིན་

མཉིམ་དུ་ཁྲིད། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཁོོ་མོ་གཅེིག་པུ་ཁྱོིམ་ལེ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱ་

མ་ིདགོས།
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ང་ནི་ཐེངས་ཉིི་ཤུ་ཙམ་ལེ་མི་འགོྲ་གྲབས་བྱས། ཡིན་ནའང་ང་

མྱུར་དུ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་དང་ཨ་ཕར་བསྐྱར་དུ་ཁོོང་ཁོྲ་མ་ིསླེོང་

བའི་ཆོེད་དུ་ང་བོླ་ཁོ་མ་འགྱུར། མེ་འཁོོར་གྱིིས་ང་འཕྲལེ་མ་ཉིིད་དུ་

རྒྱང་ལེ་འཁྱོེར།

ང་འགོྲ་ཁོ་དེར་ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་“དོ་དགོང་བར་དུ་བད་ེབར་

བཞུགས་ལེབ་པ་ཡིན།”

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ལེན་བཏོབ་མ་སོང་།

སོྔོན་ཆོད་ཐེངས་གཅེིག་ངས་ཁོོ་མོར་དོ་དགོང་བར་དུ་བདེ་བར་

བཞུགས་ཞིེས་ལེབ་དུས་ཀྱིང་ང་ལེ་ལེན་བཏོབ་མ་སོང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་དྲེན་

སོས་སྲིིད། དགོང་མོ་དེར་སྡེ་ེཔ་གྷི་མིང་ཅེན་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་ཞིག་སོྡེད་

བྱས་པའི་སྐབས་དེ་རེད། དུས་སྐབས་དེ་གནའ་སྔོ་མོ་ཞིིག་ཡིན་པའི་

སྣང་བ་ཞིིག་དང་ངའ་ིདྲེན་ཡུལེ་དུ་ཡལེ་གྲབས་ཡོད། གལེ་སྲིིད་ང་ལེ་

སྐྲག་ས་ཞིིག་ཡོད་ན་སྐྲག་ས་ད་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་མགོ་སོྐར་གཏོོང་

སྲིིད་སྙམ་པ་ད་ེགཏོན་ནས་མིན།

ང་པ་ར་ིས་ིལེ་འབོྱར་མ་ཐག་ཏུ་གང་མགོྱིགས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཐུག་

ཏུ་སོང་། ངས་མོ་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཐུག་ཏུ་སོང་ཞིེས་ཞུ་བ་འཐེན། 

ཁོོ་མོའ་ིའཁྲུག་ཆོ་དང་སྐྱིད་སྣང་གིས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་རྣམ་གཡེང་ལེ་

འགོྲ་རུ་འཇུག་ཐུབ་སྙམ།

ངས་བརྡོ་མ་བརྒྱབ་པར་ནང་དུ་འཛུལེ། ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ཁོ་ལེག་

འཁྲུད་བཞིིན་འདུག

ཁོོ་མོས་སེམས་འཚེབ་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་“འོ། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཁོྱོད་ཀྱིི་

མཉིམ་དུ་ཡོད་དམ།” ཟེར།
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“མེད།”

“མོ་གང་འདྲེ་འདུག”

“མོ་བད་ེཐང་མ་ིའདུག”

“མོ་ཡོང་རྒྱུ་མ་རེད་དམ།”

“མོ་ཡོང་འཆོར་བྱས་ཡོད་དམ།”

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་ངོ་ཅུང་ཟད་ཚེ་སྟ་ེགདོང་པ་དམར་པོར་གྱུར་

ནས་ང་ལེ་འདི་ལྟར་ལེན་བཏོབ། “ངས་ཅེི་ཞིིག་ཟེར་གྱིི་ཡོད་ཟེར་ན་

ཁོྱོད་པ་རི་སི་ལེ་ལོེག་ཡོང་དུས་ཁོོ་མོ་ཡང་ཁོྱོད་ཀྱིི་མཉིམ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་

མིན་ནམ་ལེབ་པ་ཡིན།” ཞིེས་བཀྲལེ།

“མ་རེད།”

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་བལྟས་དུས་ཁོོ་མོའ་ིམིག་གིས་ཐུར་ལེ་བལྟས་

སོང་། ངའི་སེམས་པར་ཁོོ་མོའ་ིརྣམ་འགྱུར་གྱིི་ནང་དུ་ང་ཐུག་འཕྲད་

དུ་ཡོང་ནས་ཡུན་རིང་འདུག་རྒྱུ་རེད་སྙམ་པའི་སྐྲག་སྣང་ཞིིག་ཡོད་

པ་ངས་ཤོེས་ཚེོར་བྱུང་།

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཕུ་རུ་ཌེན་ས།ི ང་ཡོང་དོན་ངོ་མ་ན་ིཁོྱོད་ལེ་ཅེང་

ལེས་རྒྱུ་མེད་པར་ཁོོམ་ཡོད་ན་དོ་དགོང་ཁོྱོད་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ལེ་ཐུག་

ཏུ་སོང་ཞིེས་ར་ེབ་ཞུ་རུ་ཡོང་བ་ཡིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོར་འདུག་རོགས་

བྱས་ནས་དོ་དགོང་དེ་རུ་ཞིག་སྡེོད་བྱས་ན་ཆོོག དེ་རིང་མར་གྷིར་རི་

ཋིི་ཅེི་ཞིིག་ལེ་གྱུར་བ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ངས་ནམ་ཡང་མཐོང་མོྱོང་མེད། 

ང་ཁོོ་མོར་ན་ཚེ་འཕོག་རྒྱུ་རེད་སྙམ་སྟ་ེསྐྲག་ནས་འདར་གྱིིན་འདུག”
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ང་གོྲང་ཁྱོེར་ནང་དུ་དགོང་ཟས་ཟ་རུ་འགོྲ་དགོས་

ཡོད། དོ་དགོང་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་ལོེང་མེད། ཡིན་ནའང་

སང་ཉིིན་ང་མོ་ལེ་ཐུག་ཏུ་འགོྲ་ཆོོག” ཟེར།

ང་ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧྥོར་ནོ་ཝའ་ིཁྱོིམ་དང་གྱིེས། མོ་ཡང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི

ལྟར་འདང་རྒྱག་ག་ིནང་དུ་ལྷུང་འདུག ང་ཨ་ཕ་ཐུག་ཏུ་སོང་། ཁོོང་ག་ི

གཟིགས་ཕོྱིགས་དེར་ངས་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར།

ཁོོང་གིས་ང་ལེ་ཕྱིག་བཏོང་སོང་།

ཁོོང་གིས་“ཨར་མོནད། ཁོྱོད་ཐེངས་གཉིིས་ལེ་ང་ཐུག་ཏུ་ཡོང་

བར་དགའ་བོ་བྱུང་། ཐུག་འཕྲད་ད་ེཚེོས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་ཕོྱིགས་ལེ་མནོ་

བསམ་བཏོང་ཡོད་པའ་ིརྟགས་མཚེན་ཡིན་པས་ང་ལེ་ར་ེབ་ཞིིག་སྦྱིིན་

སོང་། ངས་ཀྱིང་རང་ཕོྱིགས་ལེ་བསམ་བོླ་བཏོང་ཡོད།”

“ཨ་ཕ། ཁོྱོད་ཀྱི་ིདགོངས་པ་བཞིེད་ཕོྱིགས་ལེ་གྲུབ་འབྲེས་ཅེ་ིབྱུང་

ངས་འདྲེ་ིཆོོག་པ་ཞུ།”

“ངའི་གཅེེས་གྲོགས། ང་ལེ་གནས་ཚུལེ་བཤོད་པ་དེ་ཚེོར་ངས་

ཀྱིང་ཚེབས་ཆོེན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཐལེ་དྲེགས་ཡོད་པ་འདྲེ། ངས་ཁོྱོད་ལེ་

དམ་པོ་ད་ེཙམ་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཞིེས་རང་གིས་རང་ལེ་ཁོས་བླངས་ཡོད།”

ང་དགའ་སྟ་ེ“ཨ་ཕ། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེ་ིཞིིག་གསུང་ག་ིཡོད།” ཅེེས་སྐད་

བརྒྱབ།

“ངའི་གཅེེས་ཕྲུག ངས་ཅེི་ཞིིག་ཟེར་གྱིིན་ཡོད་ཅེེ་ན་ཕོ་གསར་

ཚེང་མར་ཟུར་མོ་ར་ེདགོས་ངེས་ཡིན། ངས་གནས་ཚུལེ་གསར་པ་ཤོེས་

པར་གཞིིགས་ན་ཁོྱོད་བུ་མོ་གཞིན་ཞིིག་གི་དགའ་རོགས་སུ་འགྱུར་
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རྒྱུའ་ིཚེབ་ཏུ་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེཡ་ིདགའ་རོགས་སུ་གྱུར་ན་སྙམ།”

“ངའི་ཕུལེ་དུ་བྱུང་བའི་ཨ་ཕ།  ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ཧ་ཅེང་དགའ་རུ་

བཅུག་སོང་།”

ང་ཚེོས་འདི་ལྟར་ཡུད་ཙམ་ཞིིག་ལེ་ཁོ་བརྡོ་བྱས། དེ་ནས་མར་

བསྡེད་དེ་དགོང་ཟས་ལེ་རོལེ། ཨ་ཕ་དགོང་ཟས་ཀྱིི་རིང་ལེ་ཐུགས་ཧ་

ཅེང་སོྤྲོ་བོ་བྱུང་སོང་།

ང་བོྷེ་གྷིི་ཧོྥལེ་ལེ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་གཏོམ་

བཟང་འདི་བཤོད་རྒྱུར་རྔམ། ངས་སྐད་ཅེིག་རེའི་མཚེམས་ནས་ཆུ་

ཚེོད་འཁོོར་ལེོར་བལྟས།

ངའི་ཨ་ཕས་“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཆུ་ཚེོད་ལེ་ལྟ་ཡི་འདུག ཁོྱོད་ང་བཞིག་

ནས་འགོྲ་རྒྱུར་བྲེེལེ་འཚུབ་ལེངས་ཡོད་པ་འདྲེ། ཨ་ཙི། ན་གཞོིན་ཚེོ། 

ཁོྱོད་ཚེོས་འདི་ལྟར་གཡོ་རྫུན་ཞིིག་གི་ཆོེད་དུ་བརྩེ་དུང་ངོ་མ་བོླས་

གཏོོང་ག་ིཡོད་པ་མིན་ནམ།”

“ཨ་ཕ། དེ་ལྟར་མ་གསུངས་། མར་གྷིར་རི་ཋིི་ང་ལེ་དགའ། ང་དེ་

ལེ་གདེང་ཚེོད་ཡོད།”

ཨ་ཕས་ང་ལེ་ལེན་མ་བཏོབ། ང་ལེ་དོགས་པ་མ་ིཟ་རུང་ཡིད་ཆོེས་

ཀྱིང་མེད་པར་སྣང་།

ཨ་ཕས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོྟང་ག་ིསོྒོ་ནས་ང་ལེ་དགོང་མོ་དེར་ཁོོང་

ག་ིམཉིམ་དུ་སོྡེད། སང་ཞིོག་བར་དུ་མ་འགྲོ་ཞིེས་སྐུལེ་ལྕག་བཏོང་མོད། 

ཡིན་ནའང་ངས་ཁྱོིམ་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ནད་པར་གྱུར་ནས་བཞིག་

ཡོད། ངས་ཁོོང་ལེ་ང་གང་མགོྱིགས་འགོྲ་ཆོོག་པ་ཞུ། སང་ཉིིན་ཡོང་

ག་ིཡིན་ཞིེས་དམ་བཅེའ་བཞིག
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ཉིིན་དེའ་ིགནམ་གཤོིས་ཧ་ཅེང་སྐྱིད། ཨ་ཕས་ང་མ་ེའཁོོར་འབབ་

ཚུགས་བར་དུ་བསྐྱལེ། ང་ལེ་འད་ིའདྲེའ་ིསྐྱིད་སྣང་ཞིིག་བྱུང་མོྱོང་མེད། 

ང་ཚེོའ་ིམདུན་ལེམ་ན་ིངས་ཡུན་རིང་སོྨོན་ཡུལེ་དུ་གྱུར་བ་མངོན་དུ་

འགྱུར་གྱི་ིཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།

ང་ནི་ཨ་ཕ་ལེ་སོྔོན་ཆོད་དགའ་མོྱོང་མེད་པ་ཞིིག་གི་ཚེད་ཀྱིིས་

དགའ།

ང་འགྲོ་ཁོ་དེར་ཁོོང་གིས་སླེར་ཡང་མ་འགྲོ་ཞིེས་ང་ལེ་མཐའ་མའ་ི

ཐེངས་གཅེིག་བཀག་ཀྱིང་ངས་ད་ེལེ་མ་མཉིན།

ཁོོང་གིས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་ཁོོ་མོར་དངོས་གནས་དགའ་བ་འདྲེ། མ་

རེད་དམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“བླུན་རོྨངས་ལྟར་དགའ།”

“འོ་ན་སོང་ཞིིག” ཟེར། ཁོོང་གིས་ལེག་པ་ཐོད་པར་ཀེར་ནས་ཅེ་ི

ཞིིག་དྲེན་པ་བཀག་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན། དེ་ནས་ཁོ་

གདངས་ཏོེ་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བཤོད་རྩིས་བྱས་ཀྱིང་མ་བཤོད་པར་ངའི་

ལེག་པ་དམ་པོར་འཇུས་ནས་འཕྲལེ་དུ་གོླེད། “འོ་ན་སང་ཉིིན་བར་དུ་

བད་ེམོ་བོྱས།” ཟེར་རོ། །
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 ལའེུ་ཉིརེ་གཉིིས་པ།

༄༅།། མ་ེའཁོོར་ན་ིའགུལེ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་། ང་བོྷེ་གྷི་ིཧོྥལེ་

ལེ་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅེིག་པའ་ིསྟེང་དུ་འབོྱར་།

ཁོང་པའི་སྒོེའུ་ཁུང་གཅེིག་གི་ནང་དུའང་དཀར་ཆོ་མི་གསལེ། 

ངས་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས་ཀྱིང་སུ་གཅེིག་གིས་སོྒོ་མ་ིའབྱེད།

ང་ལེ་འདི་འདྲེའི་གནས་ཚུལེ་ཞིིག་བྱུང་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན། 

མཐར་ལྡུམ་རའ་ིལེས་མ་ིཡོང་ནས་ང་ལེ་སོྒོ་ཕྱི།ེ

ན་ནིན་གྱིིས་སོྒྲིན་མ་ེཞིིག་འཁྱོེར་ཡོང་ནས་ང་བསུས། ང་མར་གྷིར་

ར་ིཋིིའ་ིཤོག་ལེ་འཛུལེ།

“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་གང་དུ་ཡོད།”

ན་ནིན་གྱིིས་“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་པ་ར་ིས་ིལེ་ཕེབས་སོང་།” ཟེར།

“པ་ར་ིས་ིལེ་ཨ།ེ”

“ལེགས་རེད། སྐུ་ངོ་།”
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“ནམ།”

“སྐུ་ཉིིད་ཕེབས་ནས་ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ག་ིགཞུག་ལེ།”

“ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ཀྱིི་ལེག་ཏུ་ང་ལེ་སོྤྲོད་རྒྱུའི་ཡིག་ཆུང་འདྲེ་བཞིག་

སོང་ངམ།”

“ཅེ་ིཡང་བཞིག་མ་བྱུང་།”

ན་ནིན་ཕྱིིན་སོང་།

ངའི་སེམས་པར་“ང་ཨ་ཕར་ཐུག་ཏུ་འགོྲ་དགོས་ཞིེས་བཤོད་པ་

བདེན་པ་ཡིན་མིན་དང་། ང་ནི་རང་དགར་འཆོམ་མྱུལེ་དུ་འགྲོ་བར་

ལེན་ཁོག་དཀྲིས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་སྟེ་ཁོོ་མོ་སྐྲག་ནས་བལྟ་རུ་སོང་

བ་ཡིན་སྲིིད།”

“གཅེིག་བྱས་ན་ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་མོ་ལེ་ལེས་དོན་གལེ་ཆོེན་ཞིིག་ག་ི

དོན་དུ་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་བསྐུར་བ་ཡིན་སྲིིད།” ངས་རང་གིས་རང་ལེ་

ད་ེལྟར་ཁོེར་ལེབ་བརྒྱབ། ཡིན་ནའང་ང་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་

དུས་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་འཕྲིན་ཡིག་བསྐུར་བའི་སྐད་ཆོ་

ཚེིག་གཅེིག་བཤོད་མ་སོང་།

ངས་མོ་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ནད་ཀྱིིས་བཏོབ་འདུག་ཅེེས་བཤོད་

དུས་ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝས་“འོ་ན་ཁོོ་མོ་ད་ེརིང་ཡོང་རྒྱུ་མ་རེད་དམ།” 

ཞིེས་དྲེིས་པའ་ིསྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་པུ་འཕྲལེ་མ་ཉིིད་དུ་དྲེན། ཁོོ་མོས་

ད་ེལྟར་དྲེིས་པའ་ིརྗེེས་སུ་ངས་མོ་ལེ་བལྟས་པས་ཁོོ་མོ་ངོ་ཚེ་བ་ལྟ་བུའ་ི

རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་ཐོན་པའང་ཡིད་ལེ་དྲེན། སྐད་ཆོ་དེར་དུས་བཏོབ་

ཡོད་པའི་གོ་དོན་ཞིིག་འདུག ངས་དེ་དག་ཡིད་ལེ་དྲེན་བཞིིན་ཉིིན་
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དེར་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་མིག་ཆུ་བཏོང་བ་རྣམས་དྲེན། ངའ་ིཨ་ཕས་ཀྱིང་

མཆོི་མ་ཉིིལེ་བཞིིན་ང་ལེ་བརྩེ་སེམས་དོྲེན་པོས་བསུས། ཁོོང་གིས་ང་

ལེ་དོན་དག་ཁོག་ཅེིག་ཅུང་ཙམ་བརྗེེད་དུ་བཅུག་པའང་སླེར་ཡང་

དྲེན།

དུས་སྐབས་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཉིིན་དེའ་ིབྱུང་བ་རྣམས་ངའ་ིསེམས་

ལེ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་ཤོར། ཨ་ཕས་ང་ལེ་བཟོད་ཡངས་བྱས་པ་ཐམས་ཅེད་

དོགས་གནས་ཤོིག་ཡིན་པ་ངོ་འཕོྲད།

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ང་པ་རི་སི་ལེ་སོང་ཞིེས་ཧ་ལེམ་ནན་སྐུལེ་བྱས་

པ་དང་ང་ཁོོ་མོའ་ིའཁྲིས་སུ་འདུག་ཆོོག་ཅེེས་བཤོད་དུས་ངུ་མཚེམས་

བཞིག་སོང་། ང་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ཡིན་ནམ། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་

མགོ་སོྐར་བཏོང་བ་ཡིན་ནམ། ཁོོ་མོ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཕྱིིར་ལོེག་སྟ་ེཁྱོིམ་དུ་

མ་བསྡེད་པ་ང་ལེ་གསང་ཐུབ་པའ་ིརྩིས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནམ། ཁོོ་མོར་

ཅེི་ཞིིག་བྱུང་ནས་འགོར་བ་མིན་ནམ། ཁོོ་མོས་ན་ནིན་ལེ་ཅེི་ཡང་མ་

བཤོད་དོན་གང་ཡིན། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཡིག་ཆུང་ཞིིག་མ་བྲེིས་དོན་ཅེི་

ཡིན་ནམ། ཁོོ་མོས་མིག་ཆུ་ཉིིལེ་པ་དང་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་མེད་པ། གསང་

བ་འདིའ་ིདོན་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་ནམ།

ང་སྐྲག་བཞིིན་ཁོང་སོྟང་དེའི་ནང་དུ་རང་གིས་རང་ལེ་གོང་གི་

དོགས་པ་ད་ེདག་བསླེངས། ངའ་ིམིག་གཉིིས་ཆུ་ཚེོད་འཁོོར་ལེོའ་ིཐོག་

ཏུ་ཟུག ཆུ་ཚེོད་ཀྱིིས་མཚེན་གུང་གི་ཅོེང་སྒྲི་སོྒྲིག ཆུ་ཚེོད་ལེ་བལྟས་

ན་དུས་ཚེོད་འཕྱི་ིདྲེགས་ཏོ་ེངའ་ིཟུར་མོ་དོ་དགོང་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་ནས་

ང་ལེ་ཐུག་རྒྱུའ་ིར་ེབ་མ་ིའདུག་སྙམ་པའ་ིཚེོར་སྣང་ཞིིག་སྐྱེས།
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ང་ཚེོས་བཀོད་སྒྲིིག་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་བྱས་མ་ཐག་པ་ཡིན། ཁོོ་མོའ་ི

བོླས་གཏོོང་ཁོག་ལེ་ངས་མོས་མཐུན་བྱས་ཡོད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་

མགོ་སོྐར་གཏོོང་རྒྱུ་དོན་དངོས་ལེ་མཐུན་པ་ཞིིག་ཡིན་ནམ། ཡིན་མི་

སྲིིད། ངས་རྣམ་རོྟག་ད་ེརྣམས་བཀག

“བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེར་ཏོན་ཏོན་ཁྱོིམ་ཆོས་ཉོི་མཁོན་ཞིིག་བྱུང་

སྟ་ེཔ་ར་ིས་ིལེ་ཁྱོིམ་ཆོས་བཙོང་དུ་སོང་བ་ཨ་ེཡིན། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་བརྡོ་

རྒྱག་འདོད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་སྲིིད། ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ང་ཚེོ་ཐུན་མོང་གི་

བདེ་སྐྱིད་དོན་དུ་ཁྱོིམ་ཆོས་དེ་དག་བཙོང་དགོས་ངེས་ཤོིག་ལེ་གྱུར་

ཡོད། ངས་ཀྱིང་དེ་ལེ་མོས་མཐུན་བྱས་རུང་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་ཆོས་བཙོང་

རྒྱུ་ངའ་ིསེམས་ལེ་གཟན་པ་ཁོོ་མོས་ཤོེས་ཡོད། ཁོོ་མོས་ངའ་ིསོྤེབས་པ་

མ་ིགཅོེག་པ་དང་སེམས་ལེ་གཟན་དུ་མ་ིའཇུག་པའ་ིཆོེད་དུ་ང་ལེ་མ་

བཤོད་པ་འདྲེ། བྱ་བ་ཐམས་ཅེད་བསྒྲུབས་ཚེར་པའི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོ་

ཕྱིིར་ལོེག་བྱ་སྲིིད། ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་བྱ་བ་དེའ་ིཆོེད་དུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་

སྒུག་ཡོད་པ་མངོན་གསལེ་ཡིན་པ་དང་། ངའ་ིམདུན་དུ་གསང་བ་ཤོོར་

བ་ཡིན་སྲིིད། དེ་རིང་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཁྱོིམ་ཆོས་བཙོང་མ་ཚེར་བ་

འདྲེ། ཁོོ་མོ་རང་ཁྱོིམ་ལེ་ཉིལེ་དུ་སོང་བའམ། ཡང་ན་དོ་དགོང་འཕྱིི་

བོར་ལོེག་ཡོང་སྲིིད། ང་ལེ་སེམས་ཁྲལེ་ཡོད་པ་ཁོོ་མོས་ཤོེས་ཡོད། ང་

ཏོན་ཏོན་སེམས་ཁྲལེ་གྱི་ིནང་དུ་གཡུག་འདོད་ཅེིག་མོ་ལེ་ཡོད་མ་ིསྲིིད།”

འོ་ན་ཁོོ་མོས་མིག་ཆུ་གཏོོང་དོན་ཅེ་ིཡིན་ནམ། ཁོོ་མོ་ང་ལེ་དགའ་

ཡང་བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེས་རྒྱས་སོྤྲོས་ལོེངས་སོྤྱིད་རྣམས་བོླས་མ་

ཐོངས་པ་ནི་གོར་མ་ཆོག ད་བར་ཁོོ་མོ་རྒྱས་སོྤྲོས་ལོེངས་སོྤྱིད་ལེ་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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རོལེ་ནས་འཚེ་ོགནས་བྱས་ཡོད། རྒྱས་སོྤྲོས་ལོེངས་སོྤྱིད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོ་སྐྱིད་

དུ་བཅུག་པ་དང་ད་ེལེ་ཞི་ེཆོགས་ཡོད་པ་འདྲེ།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་བོླ་འགོྱིད་བྱུང་ཡོད་ན་ངས་མོ་ལེ་དགའ་བཞིིན་

དག་པ་སྟེར། ངས་ཁོོ་མོར་མཆུ་སོྒྲིས་ཡོངས་སུ་སོྦྱིར་རྒྱུ་དང་། ཁོོ་མོ་

ཁྱོིམ་དུ་མེད་པའི་ལོྐོག་གྱུར་གྱིི་གསང་བ་ངས་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་སོང་

ཞིེས་མོ་ལེ་འགྲེལེ་བཤོད་རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟོད་དཀའ་བའི་ཐོག་

ནས་ངང་སྒུག་བྱས།

མཚེན་དཀྱིིལེ་ཡོལེ་རུང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཕྱིིར་མ་ལེོག

དངངས་འཚེབ་ཀྱིིས་རིམ་བཞིིན་ང་བཟུང་ནས་ངའ་ིཀློད་ཁོམས་

དང་སེམས་ཁོམས་གཉིིས་ཀ་ལེ་གཙེས། གཅེིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོར་དོན་

ཞིིག་བྱུང་བ་མིན་ནམ། གཅེིག་བྱས་ན་ཁོོ་མོ་རྨས་པ་དང་ན་བ། ཡང་

ན་ཤོི་བ་མིན་ནམ། གཅེིག་བྱས་ན་བང་ཆོེན་ཞིིག་འབོྱར་ནས་ཛི་

དྲེག་ག་ིབརྡོབ་སོྐྱན་ཞིིག་བྱུང་འདུག་ཅེེས་ང་ལེ་བརྡོ་རྒྱག་གྲབས་མེད་

དམ། གཅེིག་བྱས་ན་སང་ཞོིགས་ཀྱིང་ངེས་ཆོ་མེད་པའ་ིགནས་སྟངས་

འདིར་འགྱུར་བ་མེད་པར་ངའ་ིསྐྲག་སྣང་འད་ིཡལེ་མ་ིསྲིིད་པ་ཨ་ེཡིན།

ངས་སྐྲག་སྣང་ག་ིསོྒོ་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཁྱོིམ་དུ་སྒུག་ཡོད་པའ་ི

དུས་འདིར་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་མགོ་སོྐར་གཏོོང་གི་ཡོད་སྲིིད་སྙམ་པ་ཞིིག་

སེམས་ལེ་འཁོོར་མ་མོྱོང་། ཁོོ་མོར་རང་དབང་མེད་པའ་ིདོན་རྐྱེེན་ཞིིག་

བྱུང་ནས་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་རེད་སྙམ། ངས་དེ་ལེ་མནོ་བསམ་ཅེི་ཙམ་

བཏོང་ན་ང་ལེ་ད་ེཙམ་གྱིིས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཁྱོིམ་དུ་མེད་དོན་རྐྱེེན་ངན་

ཞིིག་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ལེས་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་མིན་པའ་ིངེས་ཤོེས་རྙིེད་རྒྱུ་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ཤུགས་ཆོ་ེརུ་སོང་། ཨ་ཙི། སྐྱེས་པ་ཞིེས་པ་ན་ིཁོེངས་རོློམ་གྱིིས་བརྟས། 

ཁོོ་ཚེོས་སྐབས་ར་ེར་ེནས་རང་མཚེང་སོྟན།

ཆུ་ཚེོད་དང་པོའ་ིཅོེང་སྒྲི་གྲགས། ངས་རང་གིས་རང་ལེ་ད་དུང་

ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ལེ་སྒུག་དགོས། གལེ་སྲིིད་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པར་མར་

གྷིར་རི་ཋིི་ལོེག་མ་ཡོང་ན་ང་པ་རི་སི་ལེ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་སེམས་

ཐག་བཅེད།

ངས་སྒུག་པའི་རིང་དེར་གང་ཅེིར་བསམ་བོླ་གཏོོང་མི་ཕོད་པས་

ང་དེབ་ཅེིག་འཚེོལེ་དུ་སོང་།

ཅོེག་ཙེའ་ིསྟེང་དུ་མན་ནོན་ ལེ་ེས་ིཁོོ་ཞིེས་པའ་ིསྒྲུང་དེབ་ཁོ་ཕྱི་ེསྟ་ེ

བཞིག་འདུག ཤོོག་ངོས་ཁོག་ཅེིག་མིག་ཆུས་སྦེང་བ་ལྟར་རློན་གྱིིས་

ནེམ། ངས་ཤོོག་གྲངས་འགའ་བམ་ཀོློག་ཅེིག་བྱས་པའི་རྗེེས་སུ་སྒྲུང་

དེབ་ཀྱིི་ཁོ་བརྒྱབ། ང་དོགས་པའི་དྲྭ་བར་ཚུད་ནས་སྒྲུང་དེའི་ནང་གི་

མ་ིསྣ་གཙ་ོབོ་ཁོག་ང་ལེ་གོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར།

དུས་ཚེོད་ན་ིདལེ་བོར་འགོྲ གནམ་ངོ་ཡང་འཐིབས། སོྟན་གྱི་ིཆོར་

ཞོིད་ཅེིག་གིས་སྒོེའུ་ཁུང་བཤོལེ། སྐབས་འགར་མལེ་ཁྲི་སོྟང་པ་དེར་

དུར་ས་ཞིིག་ག་ིརྣམ་པ་མངོན། ང་ན་ིསྐྲག་སྣང་གིས་མནན།

ངས་སོྒོ་ཕྱིེས་ནས་མཉིན་སྐབས། ཤོིང་སོྡེང་རླུང་གིས་སོྐྱད་པའི་

ཙིར་སྒྲི་ལེས་ཅེི་ཡང་མ་ཐོས། རྒྱ་ལེམ་སྟེང་དུ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་

ཀྱིང་མི་བསོྐྱད། ལྷ་ཁོང་གི་དྲེིལེ་ལོྕག་ཁོང་དུ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀའི་ཅོེང་

སྐད་ཉིམ་ང་བ་ཞིིག་གྲགས།

ངས་སུ་གཅེིག་ཀྱིང་ཁོང་པའི་ནང་དུ་འཛུལེ་ཡོང་རྒྱུ་མིན་པའི་

ཚེོད་དཔག་བྱ་འགོ་ཚུགས། ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ཡི་མུག་གི་གནམ་
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གཤོིས་ཁྲོད་དུ་ངས་མོྱོང་དགོས་པ་ནི་རྐྱེེན་ངན་བར་ཆོད་ཅེིག་རེད་

སྙམ།

ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པའ་ིཅོེང་སྒྲི་གྲག ངས་ད་དུང་ཡུད་ཙམ་སྒུག ཆུ་

ཚེོད་ཀྱི་ིཚེག་སྒྲི་གཅེིག་པུས་འཇེམ་མོག་ག་ིམཚེན་མོ་ད་ེདཀོྲགས།

མཐར་ང་ཁོང་པའ་ིནང་ནས་ཕྱི་ིལེ་ཐོན། ཁོེར་རྐྱེང་ག་ིསེམས་པ་ད་ེ

སོྐྱ་གདུང་གིས་མནར་བ་ལྟར་ཁོང་པའ་ིནང་ག་ིཅེ་ལེག་ཆུང་ཚེགས་ར་ེ

ལེའང་སོྐྱ་ཉིམས་ཤོིག་ཤོར།

འཁྲིས་ཀྱིི་ཁོང་པའི་ནང་དུ་ན་ནིན་གྱིིས་ཚེེམ་དྲུབ་རྒྱག་ཞིོར་དུ་

གཉིིད་ལེ་ཤོོར་འདུག ངས་སོྒོ་ཕྱིེ་པའི་སྒྲི་སྐད་ཐོས་མ་ཐོག་ཏུ་ཁོོ་མོ་

གཉིིད་སད་ནས་ངའ་ིཟུར་མོ་ལོེག་ཕེབས་སོང་ངམ་ཞིེས་དྲེིས།

“ཕེབས་མ་སོང་། གལེ་ཏོེ་ཁོོ་མོ་ཡོང་ན་ང་སེམས་ཁྲལེ་གྱིིས་མ་

བཟོད་པར་པ་ར་ིས་ིལེ་ཕྱིིན་སོང་ཞིེས་ཤོོད།” ཅེེས་བཤོད་པ་ཡིན།

“ད་ལྟའ་ིདུས་ཚེོད་འདིར་ཨ།ེ”

“ཡིན།”

“ཇེ་ིལྟར་འགོྲ་འམ། ཁོྱོད་ལེ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་མ་ིརག”

“ང་རྐོང་ཐང་ལེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།”

“ཆོར་པ་འབབ་ཀྱིིན་འདུག་ག”

“དེས་མ་ིསོྐྱན།”

“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཕེབས་ཀྱི་ིརེད། གལེ་ཏོ་ེམ་ཕེབས་ན་སང་ཉིིན་ཁོོ་

མོ་ཅེ་ིཞིིག་གིས་འགགས་པ་ཡིན་མིན་བལྟ་རུ་འགོྲ་ཆོོག་པའ་ིདུས་ཚེོད་

ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལེམ་ཐོག་ཏུ་རང་ཉིིད་གསོད་རྒྱུ་རེད།”
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“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིན་ནིན། ང་ལེ་ཉིེན་ཁོ་མ་ིའབྱུང་། སང་ཉིིན་བར་

དུ་བད་ེབར་བཞུགས།”

བུ་མོ་གཤོིས་བཟང་མ་དེས་ངའི་སོྟད་གོས་འཁྱོེར་ཡོང་ནས་ངའི་

རྒྱབ་ལེ་གཡོགས། ཁོོ་མོས་ཨར་ནོལེད་མགོྲན་ཁོང་ག་ིབདག་པོ་གཉིིད་

དཀོྲགས་ནས་ང་ལེ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ཞིིག་གྲ་སྒྲིིག་བྱ་ཨེ་ཐུབ་འདྲེི་རུ་

འགོྲ་དགོས་ཟེར། ངས་མིན་ལེབ་པ་ཡིན། ཅེ་ིཡིན་ཞི་ེན་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་མི་རག་པའི་ཐོག་ཏུ་དུས་ཚེོད་འགོར། ངའི་འགྲུལེ་བཞུད་བྱ་རྒྱུའི་

ལེམ་ཐག་ཕྱིེད་ཀ་ཙམ་དེར་སྒུག་དགོས་རྒྱུ་རེད་སྙམ།

ང་ལེ་མཁོའ་དབུགས་སོས་པ་ཞིིག་དགོས་པར་མ་ཟད། ལུས་པོ་

སོྡེད་བཟོད་མེད་པ་དེར་ངལེ་དུབ་ཀྱིིས་མནར་དུ་འཇུག་དགོས་ཀྱིིན་

འདུག

ངས་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་གྱིི་ཁོང་པ་དེའི་ལྡེ་མིག་འཁྱོེར་ནས་ན་

ནིན་ལེ་གྱིེས་ཚེིག་ཞུས། ཁོོ་མོས་རྒྱལེ་སོྒོའ་ིབར་དུ་བསྐྱལེ་ཏོེ་ང་ལེམ་

དུ་ཞུགས།

ང་རྒྱུགས་མགོ་བརྩམས་ཀྱིང་རྐོང་པ་ལེམ་སྟེང་གི་འདམ་ནང་

དུ་ཟུག་སྟ་ེངལེ་དུབ་ཤོིན་ཏུ་ཆོ།ེ དུས་ཡུན་སྐར་མ་བཅོེ་ལྔར་བརྒྱུགས་

པའི་རྗེེས་སུ་ང་འགོྲ་མཚེམས་མི་འཇོེག་ཀ་མེད་དུ་གྱུར། ང་ནི་རྔུལེ་

ཆུས་བརློན་འདུག ངས་དབུགས་ངལེ་གསོས་རྗེེས་མུ་མཐུད་དུ་ལེམ་

ལེ་བཞུད། མཚེན་དེར་མུན་པ་ཤོིན་ཏུ་ཆོ་ེསྟབས་ང་འདར་གསིག་རྒྱག་

པར་བྱེད་ཅེིང་། ང་ལེམ་ཟུར་གྱི་ིཤོིང་སོྡེང་ལེ་བརྡོབས་མ་ིཡོང་ངམ་སྙམ། 

ངའ་ིམིག་ལེམ་དུ་ནག་རིབ་བེར་མངོན་པའ་ིཤོིང་སོྡེང་ཐམས་ཅེད་ངའ་ི
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སྟེང་དུ་མཆོོང་ཡོང་བའ་ིའདྲེ་ེརོྒད་སོྟབས་པོ་ཆོ་ེའདྲེ་བ་ཞིིག་མིན་ནམ་

སྙམ་སྟ་ེསྐྲག་ནས་འདར།

ང་འགྲུལེ་སྐྱེལེ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ར་ེཟུང་ལེ་ཐུག་པ་ད་ེདག་ཅེང་མ་ི

འགོར་བར་ངའ་ིགཞུག་ཏུ་ལུས།

འཁོོར་ལོེ་གཉིིས་ཅེན་གྱིི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་བོྷེ་གྷིི་ཧོྥལེ་གྱིི་

ཕོྱིགས་སུ་བང་རྒྱུག་བྱས་ནས་ཡོང་བ་དང་། ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ད་ེངའ་ི

མིག་མདུན་ནས་ཕར་རྒྱུག་འགྲོ་དུས་ངའི་སེམས་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་དེའ་ིནང་དུ་མེད་དམ་སྙམ་སྟ་ེར་ེབས་བརྟས།

ང་འགྲོ་མཚེམས་བཞིག་ནས་“མར་གྷིར་རི་ཋིི། མར་གྷིར་རི་ཋིི་”

ཞིེས་བོས།

ང་ལེ་མ་ིསུ་གཅེིག་གིས་ཀྱིང་ཡ་ལེན་མ་ིསོྤྲོད། ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ད་ེ

སྔོར་བཞིིན་ལེམ་དུ་བཞུད།

ངས་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་དེ་རྒྱང་ལེ་བསོྐྱད་དེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་

དེར་བལྟས།

ང་ས་ཆོ་ལེེ་ཋོི་ཝ་ཡེ་བཞིི་མདོ་གོར་མོའ་ིསོྒོ་ཆོེན་བར་དུ་སླེེབས་

པར་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་འགོར།

པ་རི་སི་གོྲང་ཁྱོེར་མཐོང་ནས་ངའ་ིལུས་སོྟབས་སོས། ང་ན་ིསོྔོན་

ཆོད་ཐེངས་མང་བཞུད་མོྱོང་བའ་ིགཞུང་ལེམ་རིང་མོ་དེའ་ིཐོག་ཏུ་ཐུར་

ལེ་འགྲོ་མ་རྒྱུག་བྱས་ནས་སོང་།

མཚེན་དེར་གཞུང་ལེམ་ནང་དུ་མ་ིསུ་གཅེིག་མ་ིའདུག

ང་ལེ་གཞུང་ལེམ་དེ་མི་མེད་ལུང་སོྟང་གི་གཤོིན་པོའ་ིགོྲང་ཁྱོེར་

ཞིིག་ག་ིགཞུང་ལེམ་རེད་སྙམ་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྟེར།
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ད་ན་ིསྐྱ་རེངས་འཆོར་འགོ་ཚུགས།

ང་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་དུ་སླེེབས་དུས་གྲོང་ཁྱོེར་ད་ེཡོངས་སུ་སད་

མེད་ཀྱིང་མ་ིརྣམས་ལེང་འགོ་ཚུགས།

ང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་འདུག་སའི་ཁོང་ཆོེན་ནང་དུ་འཛུལེ་དུས་

འཕགས་པ་རོག་ཅེེས་པའི་ལྷ་ཁོང་གི་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་པ་ཟིན་པའི་ཅོེང་སྒྲི་

གྲགས།

ངས་རང་གི་མིང་སོྒོ་སྲུང་བར་བཤོད། སོྔོན་ཆོད་ངས་ཁོོ་ལེ་ཧྥ་

སོྒོར་ཉི་ིཤུ་སྤྲོད་ཡོད་པས་ཞོིགས་པའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་པ་ལེའང་ང་སྨོན་ཆུང་

མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ཆོོག་པའ་ིཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཁོོ་པས་ཤོེས།

ང་བཀག་འགོག་མེད་པར་ནང་དུ་ཐར།

ངས་ཁོོ་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་འདུག་གམ་ཞིེས་འདྲེི་

ཆོོག་ཀྱིང་ཁོོ་པས་བསྡེད་མི་འདུག་ཅེེས་ང་ལེ་ལེན་འདེབས་སྲིིད། ང་

ད་དུང་སྐར་མ་གཉིིས་ཀྱི་ིལེམ་ཐག་ག་ིརིང་དུ་ཐ་ེཚེོམ་ངང་དུ་ལུས་ན་

འདོད། ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ང་ཐེ་ཚེོམ་ངང་དུ་གནས་ན་ང་ལེ་རེ་བ་རྒྱག་

ས་ཞིིག་ཡོད།

ངས་རྣ་བ་སོྒོ་ལེ་གཏོད་ནས་ཁྱོིམ་དུ་གྲག་འགུལེ་ཡོད་མེད་ལེ་

མཉིན།

གྲག་འགུལེ་ཅེ་ིཡང་མ་ིའདུག གོྲང་གསེབ་ཀྱི་ིདབེན་འཇེགས་ད་ེ

ཉིིད་ཁོང་པ་འདིར་ཁྱོབ།

ངས་སོྒོ་ཕྱི་ེནས་ནང་དུ་འཛུལེ།

ཡོལེ་བ་ཚེང་མ་དམ་པོར་བརྒྱབ་འདུག
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ངས་ཟས་འདྲེེན་ཁོང་ག་ིཡོལེ་བ་རྣམས་ཕྱི་ེནས་མལེ་ཁོང་ཕོྱིགས་

སུ་སོང་། ངས་སོྒོ་ལེ་ཕུད་རྒྱག་བྱས་ནས་ཕྱི།ེ

ངས་ཤོེལེ་ཡོལེ་གྱི་ིའཇུ་ཐག་ཤུགས་ཀྱིིས་འཐེན། ཤོེལེ་ཡོལེ་རྣམས་

ཤོག་གེར་ཕྱི།ེ སྐྱ་རེངས་ཤོར་པའ་ིདཀར་ཆོ་གསལེ་པོ་མེད་པ་ཞིིག་ཁོང་

པའ་ིནང་དུ་ཁྱོབ། ང་མལེ་ཁྲ་ིཡོད་སར་རྒྱུག

མལེ་ཁྲ་ིསོྟང་པ་རེད།

ངས་ཁོང་པ་ར་ེརེའ་ིསོྒོ་རྣམས་གཅེིག་རྗེེས་གཉིིས་མཐུད་དུ་ཕྱི།ེ ང་

ཁོང་མིག་ཚེང་མའ་ིནང་དུ་འཛུལེ།

སུ་གཅེིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག

ང་ན་ིསོྨྱོ་གྲབས་སུ་གྱུར།

ང་གོྱིན་གོས་བརྗེ་ེསོྤེར་ཁོང་དུ་འཛུལེ་ཏོ་ེསྒོེའུ་ཁུང་ཕྱི།ེ ངས་ཕུ་རུ་

ཌེན་ས་ིཞིེས་ལེན་མང་བོས།

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་རྣམས་མ་ིའབྱེད།

དེ་ནས་ང་མར་སོང་སྟེ་སོྒོ་སྲུང་བར་ཁོ་སང་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཁྱོིམ་

དུ་སླེེབས་སོང་ངམ་ཞིེས་དྲེིས།

སོྒོ་སྲུང་བས་“སླེེབས་སོང་། ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝའི་མཉིམ་དུ་

སླེེབས་སོང་།” ཟེར།

“ཁོོ་མོས་ང་ལེ་སྐད་འདྲེ་བཞིག་མ་སོང་ངམ།”

“ཅེ་ིཡང་བཞིག་མ་སོང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་ཚེ་ོའདིར་ཡོང་ནས་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་པ་ཤོེས་སམ།”

“ཁོོ་ཚེ་ོཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་ཞིིག་ག་ིནང་དུ་བསྡེད་ད་ེཕྱིིན་སོང་།”
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“ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་གང་འདྲེ་ཞིིག་རེད།”

“སྒོེར་པའ་ིཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་རེད།”

ད་སྟ་ེཅེ་ིཞིིག་ཡིན་ནམ།

ངས་འཁྲིས་ཀྱི་ིཁོང་པ་དེའ་ིསོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས།

སོྒོ་སྲུང་གིས་ང་ལེ་སྐུ་ཞིབས། ཁོྱོད་སུ་ཚེང་ལེ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་

དྲེིས་ནས་སོྒོ་ཕྱི།ེ

“ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་ཐུག་ཏུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན།”

“ཁོོ་མོ་ལོེག་སླེེབས་མ་སོང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཏོན་ཏོན་ཤོེས་སམ།”

“ཤོེས་ལེགས། སྐུ་ཞིབས། མདང་དགོང་མ་ིཞིིག་གིས་ཁོོ་མོར་སོྤྲོད་

རྒྱུའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་སྐྱེལེ་བྱུང་། ངས་ད་དུང་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེཁོོ་མོར་

འཕོྲད་མེད།”

སོྒོ་སྲུང་བས་ང་ལེ་ཡི་གེ་དེ་བསྟན། ངས་སེམས་སྡུག་གི་ངང་དུ་

འཕྲིན་ཡིག་དེར་ཡུད་ཙམ་བལྟས།

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཡིག་གཟུགས་ངོས་ཟིན།

ངས་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེབླངས།

ཁོ་བྱང་ལེ་འད་ིལྟར་འཁོོད།

“ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་ལེ་སྤྲོིངས། སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་ལེ་འཕོྲད་དུ་

ཆུགས།” ཞིེས་བྲེིས། ངས་སོྒོ་སྲུང་བར་“འཕྲིན་ཡིག་འདི་ང་ལེ་རེད།” 

ཅེེས་ཁོོ་ལེ་ངའ་ིམིང་བྱང་བསྟན།

ཁོོ་པས་“ཁོྱོད་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལེ་ཡིན་ནམ།” ཟེར།
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“ཡིན།”

“འོ། ད་ངས་ཁོྱོད་ངོས་ཟིན་སོང་། ཁོྱོད་རྟག་ཏུ་ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་

ཝ་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ག་ིཡོད།”

ང་སྲིང་ལེམ་ནང་ལེ་སླེེབས་མ་ཐག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིག་ཁོ་ཕྱི།ེ

གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ངའི་རྐོང་པར་ཕོག་ན་ཡང་ང་འཕྲིན་

ཡིག་འད་ིབཀློགས་ནས་ལུས་པོ་ཧྲིིལེ་པོར་ཚེ་སྦྲེིད་ཐེབས་པ་ལེས་ལྷག་

ཅེིག་མིན།

“ཨར་མོེནད་། ཁོྱོད་ཀིྱིས་འཕིྲིན་ཡིག་འདི་ཀློག་དུས་ང་མིེ་གཞིན་ཞིིག་

གི་ཟུར་མོེར་གྱུར་ཟིོན་ཡོད། དེར་བརྟེེན་འུ་གཉིིས་ཀིྱི་འབྲེལ་བ་ཐམེས་

ཅེད་ཚོར་བ་ཡིན།”

“ངའི་གཅེེས་གོྲོགས། ཁྱོོད་ཨ་ཕའི་དྲུང་དུ་སོང་ཞིིག ང་ཚོོའི་སྡུག་བསྔོལ་

སོགས་ཅིེ་ཡང་མིེ་ཤེས་པའི་ཁོྱོད་ཀིྱི་སིྲིང་མོེ་ན་གཞོིན་ཚོངས་སོྤྱོད་མེ་

དེར་སླེར་ཡང་ཐུག་ཏུ་སོང་། ཁོོ་ཚོོའི་ལྷན་དུ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་བརླགས་ཟིོན་

པའི་བུ་མོེ་མེར་གྷར་རི་ཋིི་ གོྷ་ཋིི་ཨེ་ཞིེས་པ་ཞིིག་གིས་ཁོྱོད་སྡུག་ལ་

སྦྱིར་བ་རྣམེས་མྱུར་དུ་བརྗོེད་ཐུབ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་སོྔོན་འཆལ་མོེ་ལ་ཡུད་

ཙོམེ་གིྱི་རིང་ལ་དགའ་ཐབས་བྱས་ཡོད། ཁོོ་མོེའི་མིེ་ཚེོའི་ནང་དུ་སྐད་

ཅིེག་ལ་སིྐྱེད་ཅེིག་རོལ་ཐུབ་ཡོད་པ་ནི་ཁོྱོད་ཀིྱི་བཀའ་དིྲིན་ཡིན། ངས་

སྐྱེིད་ལ་རོལ་རྒྱུའི་རེ་བ་བཅེངས་ཀྱིང་གྲུབ་མེ་སོང་།”

ངས་ཡིག་འབྲུ་མཐའ་མ་ད་ེབཀློགས་དུས་ང་སོྨྱོ་རྒྱུ་རེད་བསམས།
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ཐེངས་གཅེིག་ངས་རང་ཉིིད་ངོ་མར་སྲིང་ལེམ་འགྱིེལེ་རྒྱུ་རེད་

སྙམ་སྟ་ེསྐྲག

ངའི་མིག་ལེ་སྤྲོིན་ནག་འཁྲིགས། ངའི་མུར་གུང་གཉིིས་ལེ་ཁྲག་

ཤོེད་རྒྱས།

མཐའ་མཇུག་ངས་རང་ག་ིསེམས་མགོ་མནན་ནས་ཉི་ེའཁོོར་དུ་

བལྟས། ཧ་ཅེང་ཡ་མཚེན་ཞིིག་ལེ་སྐྱ་ེབོ་གཞིན་ཚེོས་རང་ག་ིའཚེ་ོབའ་ི

རྒྱུན་སྐྱོང་། ཁོོ་ཚེོས་ང་འུ་ཐུག་ག་ིགནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པར་ཅེ་ིཡང་མ་ི

སྙམ།

ང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་གཡུགས་པའ་ིསྡུག་བསྔོལེ་ད་ེསོ་སོ་གཅེིག་

པུས་ཁུར་བའ་ིསོྟབས་ཤུགས་བྲེལེ།

དེ་ནས་ང་ཡོད་སའི་གོྲང་ཁྱོེར་འདིར་ཨ་ཕ་ཡོད་པ་ངའི་སེམས་

ལེ་དྲེན། སྐར་མ་བཅུའི་ནང་དུ་ང་ཨ་ཕའི་འཁྲིས་སུ་སླེེབས་ཐུབ། ང་

ལེ་བྱུང་བའ་ིསྡུག་བསྔོལེ་གྱི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་རུང་ཁོོང་གིས་ང་ལེ་

མཉིམ་ཁུར་བྱ་ཐུབ།

ང་ན་ིམ་ིསོྨྱོན་པ་དང་རྐུན་མ་ཞིིག་འདྲེ་བར་པ་ར་ིས་ིམགྲོན་ཁོང་

ཆོེན་མོའ་ིཕོྱིགས་སུ་བརྒྱུགས། ངས་སོྒོ་འགྲམ་དུ་ཨ་ཕའ་ིཁོང་མིག་ག་ི

ལྡ་ེམིག་བཞིག་ཡོད་པ་བླངས་ནས་ནང་དུ་འཛུལེ།

“ཁོོང་གིས་ཅེ་ིཞིིག་ཀོློག་གིན་འདུག”

ཁོོང་གིས་ང་ལེ་ཡ་མཚེན་གྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཅུང་ཙམ་བསྟན་པ་དེ་

ལེ་བལྟས་ན་ཁོོང་གིས་ང་འདི་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་

ཡོད་པའ་ིཚེོར་བ་ཞིིག་སྟེར།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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ངས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་མ་བཤོད་པར་ཨ་ཕའི་པང་ཁུག་ཏུ་

མཆོོངས། ངས་ཁོོང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འཕྲིན་ཡིག་བསྟན། ངས་

ཁོོང་གི་མལེ་ཁྲིའི་ཟུར་དུ་པུས་མོ་བཙུགས་ནས་མིག་ཆུ་དོྲེན་པོ་ཉིིལེ་

ཏོ་ེངུས་སོ། །
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 ལའེུ་ཉིརེ་གསུམེ་པ།

༄༅།། དུས་རྒྱུན་གྱིི་ཉིིན་རེའི་འཚེོ་བ་ནི་སྔོར་བཞིིན་རྒྱུན་བསྐྱངས། 

ཉིིན་དེར་ཤོར་བའ་ིཉི་ིམའང་སྔོར་བཞིིན་མིན་པས་ད་ེལེ་ཡིད་ཆོེས་བྱ་

དཀའ། སྐབས་འགར་ང་ནི་ངེས་གསལེ་མེད་པའི་དོན་རྐྱེེན་ཞིིག་

གིས་དགོང་མོ་དེར་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཐུག་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་སྲིིད། གལེ་

སྲིིད་ང་བོྷེ་གྷིི་ཧོྥལེ་ལེ་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་ན་ང་ལེ་སེམས་འཚེབ་བྱུང་བ་

ལྟར་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡང་སེམས་ཁྲལེ་གྱིི་ཀོློང་དུ་ཚུད། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་

ཁོྱོད་སུའི་འཁྲིས་ནས་འགགས་ཏོེ་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ཞིེས་

འདྲེ་ིསྲིིད་ཅེེས་རང་གིས་རང་ལེ་ཁོེར་ལེབ་བརྒྱབ།

འཚེ་ོབ་ན་ིགོམས་གཤོིས་བརྟན་པོ་ཞིིག་ལེ་གྱུར་བ་ལྟར་བརྩ་ེདུང་

ག་ིའབྲེེལེ་བའང་ད་ེབཞིིན་ཡིན། འཚེ་ོབའ་ིགཟུང་ཐག་གཙ་ོབོ་ལེ་ལེ་

གཏོོར་སོྐྱན་མ་བྱུང་བར་འཚེ་ོབའ་ིགོམས་གཤོིས་རྣམས་འདོར་ཐབས་

བྲེལེ།
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356

ངས་རྒྱུ་མཚེན་དེའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་དུས་ནས་དུས་སུ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

འཕྲིན་ཡིག་དེ་བསྐྱར་དུ་བཀློགས་ཏོེ་རྨི་ལེམ་རྨིས་པ་མིན་པའི་ངེས་

ཤོེས་བཙན་གྱིིས་རྙིེད་དུ་བཅུག

ངའི་ལུས་ཕུང་ནི་ལྷག་བསམ་ལེ་ཕོག་ཐུག་ཤོོར་བའི་གཞིན་

དབང་དུ་གྱུར་ནས་འགུལེ་སོྐྱད་ཅེ་ིཡང་མ་ིནུས། ངའ་ིསེམས་ཁྲལེ་དང་

མཚེན་དེའ་ིའགྲིམ་འགྲུལེ། ཞོིགས་པའ་ིགསར་འགྱུར་བཅེས་ཀྱིིས་ང་

ན་ིངལེ་དུབ་ཀྱིིས་ཡོངས་སུ་མནར། ཨ་ཕས་ང་ལུས་སེམས་གཉིིས་ཀྱི་ི

སོྟབས་ཤུགས་ཟད་པའ་ིགོ་སྐབས་བཟུང་སྟ་ེང་ཁོོང་ག་ིམཉིམ་དུ་ལོེག་

འགོྲ་རྒྱུའ་ིགོྲས་བཏོབ།

ཁོོང་གསི་ཅེ་ིཞིགི་གསུངས་ན་ངས་ད་ེདག་ཐམས་ཅེད་ཁོས་བླངས། 

ང་ལེ་རྩོད་པ་རྒྱག་པའི་ནུས་སྟོབས་བྲེལེ། ད་ལྟ་ང་སྡུག་བསྔོལེ་ནས་

གོྲལེ་བར་བཅོེས་མིན་གྱིི་མཛིའ་བརྩེའི་གཅེེས་སོྐྱང་ཞིིག་དགོས་ཀྱིིན་

འདུག

ང་ལེ་སེམས་གཅེོང་ཕོག་པ་དེར་ཨ་ཕས་སེམས་གསོ་བྱས་པར་

ཤོིན་ཏུ་དགའ།

ངས་དོན་དག་གཅེིག་ཁོོ་ན་དྲེན་པ་ན་ིཕྱི་ིདོྲེའ་ིཆུ་ཚེོད་ལྔ་པ་ཙམ་

ལེ་ཨ་ཕས་ང་ཡིག་སྐྱེལེ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་མཉིམ་དུ་

ཁྲིད་པ་དེ་དྲེན། ཁོོང་གིས་ང་ལེ་ཅེི་ཡང་མ་གསུངས་པར་ངའི་སྒོམ་

རྣམས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ། ཁོོང་ག་ིསྒོམ་གྱི་ིམཉིམ་དུ་ངའ་ིསྒོམ་རྣམས་

ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོའ་ིརྒྱབ་ལོེགས་སུ་བརྩིགས་ཏོ་ེང་ཁྲིད་ནས་སོང་།
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ངས་གོྲང་ཁྱོེར་མིག་ལེམ་ནས་མ་ཡལེ་བར་དུ་ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་འབྱུང་

གི་ཡོད་པ་མ་ཤོེས། དབེན་འཇེགས་ཀྱིི་རྒྱ་ལེམ་དེས་ངའི་ཡིད་སེམས་

སོྟང་པ་ཡིན་པ་དྲེན་བསླེངས།

ང་སླེར་ཡང་དབང་མེད་དུ་མིག་ཆུ་ཤོོར།

ངའ་ིཨ་ཕའ་ིཁོ་ཏོའ་ིཚེིག་སྟ།ེ ཁོོང་ག་ིཁོ་ཏོའ་ིཚེིག་གིས་ཀྱིང་ང་ལེ་

སེམས་གསོ་བྱ་མ་ིཐུབ་པ་རོྟགས། ཁོོང་གིས་ང་ལེ་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་

མི་བཤོད་པར་ང་ངུ་རུ་བཅུག་སྟེ་སྐབས་རེར་ངའི་ལེག་པར་དམ་

པོར་འཇུས་ནས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིའཁྲིས་སུ་གོྲགས་པོ་ཞིིག་ཡོད་ཟེར་བ་ལྟར་ང་

ལེ་བརྡོ་ར་ེབཏོང་ནས་བཞུགས།

དགོང་མོ་དེར་ང་གཉིིད་ཅུང་ཟད་ཁུག་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་རྨི་

ལེམ་རྨིས།

ང་ལྷབ་བེར་གཉིིད་སད་ཀྱིང་ང་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་ཡོད་

དོན་ཅེ་ིཡིན་མ་ཤོེས།

ད་ེནས་ང་ལེ་བྱུང་བའ་ིདོན་དངོས་རྣམས་དྲེན་པས་མགོ་བོ་བྲེང་

དུ་ལྷུང་།

ངས་ཨ་ཕར་སྐད་ཆོ་བཤོད་མ་ཕོད། ཁོོང་གིས་ང་ལེ་“ད་ལོྟས་དང་། 

ངས་ད་ེདུས་ནས་ཁོྱོད་ལེ་བུད་མེད་དེར་བརྩ་ེདུང་ཡོད་མ་ིསྲིིད་ཟེར་བ་

ཅེ་ིམ་ིབདེན།” ཞིེས་ང་ལེ་ར་སོྤྲོད་བྱེད་མ་ིཡོང་ངམ་སྙམ་སྟ་ེཧ་ཅེང་སྐྲག

ཨ་ཕས་ང་འགྱིེལེ་བའི་སྒོང་ལེ་རོྡོག་བརྫོིས་བཏོང་མ་སོང་། ཁོོང་

གིས་ང་ལེ་ཅེ་ིཡང་མ་བཤོད་པར་ང་ཚེ་ོས་ིམིང་ཅེན་གྱི་ིགཞིིས་གོྲང་དུ་

འབོྱར། ཁོོང་གིས་ང་འདིར་ཡོང་དགོས་དོན་ལེ་འབྲེེལེ་བ་གཏོན་ནས་

མེད་པའ་ིཚེིག་འགའ་བཤོད།
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ངས་སྲིིང་མོར་འཐམས་དུས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འཕྲིན་ཡིག་ཏུ་

བཀོད་པའ་ིཚེིག་རྣམས་དྲེན། སྲིིང་མོ་ཅེ་ིའདྲེའ་ིགཤོིས་བཟང་མ་ཞིིག་

ཡིན་པ་ངས་འཕྲལེ་དུ་རོྟགས། ངའི་སྲིིང་མོས་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

བརྗེེད་དུ་མ་ིའཇུག

རྔོན་པ་རྒྱག་པའ་ིནམ་ཟླ་ཤོར། ངའ་ིཨ་ཕས་རྔོན་པ་བརྒྱབ་ན་ང་

སེམས་ཁོམས་གཡེང་བར་ཕན་ཐོགས་སྙམ། ཁོོང་གིས་ཁྱོིམ་མཚེེས་

དང་གོྲགས་པོ་ཚེ་ོབསྡུས་ནས་རྔོན་རྒྱག་ག་ིསོྟན་མོ་བཤོམས། ང་སོྟན་མོ་

ད་ེཚེོར་དགའ་སྣང་དང་སུན་སྣང་གཉིིས་ཀ་མེད་པར་ཞུགས། ང་ཁྱོིམ་

དུ་སླེེབས་ཀྱིང་ངའ་ིསོྤྲོ་སྣང་ཡལེ་བའ་ིརྣམ་པ་ད་ེམ་ིའགྱུར།

ང་ཚེོས་རྔོན་པ་བརྒྱབ་ནས་རྩེད་གཡེང་བྱེད། ར་ིདྭགས་རོྔན་ས་ལེ་

ང་རང་ག་ིས་བགོས་སུ་བཞིག་ཀྱིང་། ངས་མ་ེམདའ་ིཁོོག་ནས་མདེའུ་

བཏོོན། མ་ེམདའ་རང་ག་ིའཁྲིས་སུ་བཞིག་བླ་འཁྱོམས་པ་ལྟར་གནས།

ངས་སྤྲོིན་ཕུང་གཡོ་བར་བལྟས་ཏོ་ེརང་སེམས་ཐང་སོྟང་སྐྱ་མོར་

རྒྱ་ཡན་དུ་ལོྷད། དུས་ནས་དུས་སུ་རྔོན་པ་འགས་ངའ་ིམིང་ནས་འབོད། 

ཁོོ་ཚེོས་ང་ལེ་གོམ་པ་བཅུ་གྲངས་རེའི་མཚེམས་སུ་རི་བོང་རེ་ཡོད་པ་

བསྟན་ནས་བརྡོ་བཏོང་བ་ཐོས།

ངའ་ིསེམས་པ་རྣལེ་ལེ་བབ་མེད་པ་ཨ་ཕས་མ་ཤོེས་པ་ག་ལེ་སྲིིད། 

ང་ལེ་ཕྱིི་ཚུལེ་དུ་ཞིི་འཇེམ་བག་ཕེབས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་ལྡན་པ་དེས་

ཨ་ཕས་ཤོེས་བཞིིན་དུའང་རང་སྣང་འཁྲུལེ་དུ་བཅུག ཁོོང་གིས་ང་ལེ་

ཕམ་ཉིེས་ཇེི་ལྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་ལེེགས་པར་ཤོེས་ཤོིང་། ཉིིན་གཅེིག་

ངའ་ིསེམས་པ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ནས། གཅེིག་བྱས་ན་ད་ེལེ་ཚེབས་ཆོེའ་ི
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མཇུག་འབྲེས་ཤོིག་འབྱུང་སྲིིད་སྙམ་ཡོད།  ཁོོང་གིས་ང་ལེ་སེམས་

གསོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་མ་ིསོྟན་རུང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་ང་རྣམ་

གཡེང་ལེ་འགོྲ་ཐུབ་པའ་ིབརོྩན་པ་བསྐྱེད།

ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་བ་རྣམས་སྲིིང་མོར་མ་ིབཤོད་པའང་ཆོོས་ཉིིད་

ཡིན། ཁོོ་མོས་ང་དུས་རྒྱུན་རྩེད་དགའ་ཅེན་ཞིིག་ཡིན་པ་གོླེ་བུར་དུ་

བྱིང་རྨུགས་སུ་སོང་སྟ་ེསོྐྱ་གདུང་གིས་མནར་དོན་ཅེ་ིཡིན་མ་ིཤོེས།

མཚེམས་རེར་ང་སོྐྱ་གདུང་ག་ིནང་དུ་ལྷུང་དུས་ཨ་ཕ་བོླ་མ་བད་ེ

བར་ཡ་མཚེན་ནས་ང་ལེ་བལྟས། ངས་ཁོོང་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་

དམ་པོར་འཇུས། ང་ལེ་ཨ་ཕར་སྡུག་བསྔོལེ་མོྱོང་དུ་འཇུག་འདོད་

མེད་ཀྱིང་ཁོོང་ལེ་སེམས་ཚེེགས་གཏོད་པར་བཟོད་གསོལེ་ཞུ་ཞིེས་པ་

ལྟ་བུའ་ིལེག་བརྡོ་བཏོང་།

ཟླ་བ་གཅེིག་འདི་ལྟར་འདས། འདི་ནི་ངས་སྒུག་བཟོད་ཐུབ་པ་

འབའ་ཞིིག་ཡིན།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡིད་ལེ་ཤོར་བའི་དྲེན་སྣང་རྒྱུན་མི་ཆོད། ང་བུད་

མེད་འདིར་དགའ་དྲེགས་པ་དང་ད་དུང་ཡང་དགའ། ངས་སྐད་ཅེིག་

ཙམ་ལེའང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསྣང་མེད་དུ་གཏོོང་མ་ིཐུབ། ང་མར་གྷིར་ར་ི

ཋིིར་ཞི་ེཐོགས་དོན་ཅེ་ིཞིིག་ཡིན་རུང་ང་ཁོོ་མོར་སླེར་ཡང་ཐུག་དགོས་

པ་དང་གང་མགོྱིགས་ཐུག་དགོས་ཀྱིིན་འདུག

ངའི་འདུན་པ་དེའི་རྩ་བ་སེམས་ལེ་བརྟན་པོར་ཚུགས། མཐའ་

མཇུག་ཡུན་རིང་ཞི་ཁུམ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ངའི་ལུས་པོ་དེར་ཆོོད་

སེམས་དྲེག་པོའ་ིངར་སྟོབས་རྒྱས།
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ད་སྟ་ེམ་འོངས་པའམ། ཟླ་བ་གཅེིག བདུན་ཕྲག་གཅེིག་ག་ིནང་

ཚུད་དུ་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་དགོས་ཀྱིིན་འདུག་ཅེེས་འགྱིངས་མ་ི

ཐུབ། ང་ལེ་འདུན་པ་དེ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིི་ཉིིན་དེ་རང་ལེ་ང་ལེས་དོན་

ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་པ་ར་ིས་ིལེ་འགྲོ་དགོས་འདུག ཡིན་ནའང་ང་འཕྲལེ་

དུ་ཕྱིིར་ལོེག་ཡོང་ག་ིཡིན་ཞིེས་ཨ་ཕར་ཞུ་རུ་བཅེར།

ཁོོང་གིས་ང་འགྲོ་དགོས་པའ་ིཀུན་སླེོང་ཅེ་ིཡིན་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་

པ་གོར་མ་ཆོག དེར་བརྟེན་ཁོོང་གིས་ང་མ་འགོྲ་ཞིེས་ནན་གྱིིས་བཤོོལེ། 

ཡིན་ནའང་ང་སོྤྲོ་ཐུང་ག་ིགནས་ཤོིག་ཏུ་ལྷུང་ཡོད་པ་དང་ངའ་ིའདུན་

པ་དྲེག་པོ་ཞིིག་སེམས་སུ་བཙན་བཀག་བྱས་ན་ཚེབས་ཆོེའི་མཇུག་

འབྲེས་ཤོིག་སྨོིན་སྲིིད་སྙམ་འདུག ཁོོང་གིས་ང་ལེ་འཐམས་པ་དང་

མིག་ཆུ་མ་བཏོང་ཙམ་གྱིིས་ང་མྱུར་དུ་ཕྱིིར་ལོེག་ཤོོག་ཅེེས་ཞུ་བ་འཐེན།

ང་པ་ར་ིས་ིལེ་ཡོང་བའ་ིལེམ་ག་ིརིང་ཐུང་གང་པོར་གཉིིད་མ་ཁུག

ང་པ་རི་སི་ལེ་སླེེབས་ན་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས་སམ། དེ་ངས་མི་ཤོེས། 

ཡིན་ནའང་ངས་སོྔོན་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་ཡོད་མེད་རྩད་

གཅོེད་བྱ་དགོས་ཀྱིིན་འདུག

ཁོོ་བོ་རང་ཤོག་ཏུ་སོང་ནས་གོྱིན་པ་བརྗེ།ེ གནམ་གཤོིས་ཀྱིང་སྐྱིད། 

ང་ལེ་དུས་ཚེོད་ཀྱིང་མང་པོ་ཡོད། ང་ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་

ལེམ་དུ་ཕྱིིན།

ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀའ་ིརྗེེས་སུ་ངས་ཐག་རིང་ག་ིཁོོན་ཁོོར་ཋི་ིཐང་ཆོེན་

གྱིི་བཞིི་མདོ་གོར་མོ་དེ་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་མཐོང་སོང་།
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ཁོོ་མོས་རྟ་གཉིིས་ཕྱིིར་ཉོིས་པ་འདྲེ། ཅེིའ་ིཕྱིིར་ཞི་ེན་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེའ་ིནང་དུ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་བསྡེད་མེད་པ་མ་གཏོོགས་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་

ལོེ་སྔོར་བཞིིན་གཅེིག་མཚུངས་རེད།

ངས་ཁོོ་མོ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་དུ་མེད་པ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཉི་ེ

འཁྲིས་ཀྱི་ིམ་ིཚེོའ་ིལྟ་ཤོོར་ས་དེའ་ིཕོྱིགས་སུ་བལྟས། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབུད་

མེད་ཅེིག་གི་མཉིམ་དུ་རྐོང་ཐང་ལེ་ཡོང་གི་འདུག བུད་མེད་དེ་ངས་

སོྔོན་ཆོད་མཐོང་མ་མོྱོང་།

ཁོོ་མོ་ངའ་ིའཁྲིས་ནས་ཕར་འགོྲ་དུས་གདོང་མདོག་སྐྱ་བོར་གྱུར། 

ཁོོ་མོ་དངངས་སྐྲག་གིས་འཛུམ་ཞིིག་ཕྱུང་སྟ་ེཁོ་ཤོ་སྒྲིིམ། ང་ལེ་མཚེོན་

ན་སྙིང་ཁོམས་དྲེག་ཏུ་འཕར་ཏོེ་བྲེང་ཁོོག་ཏུ་ལྡིང་། ཡིན་ནའང་ངས་

ངོ་གདོང་བསྡུས་ནས་རང་གི་ཟུར་མོ་རྙིིང་པར་རྣམ་འགྱུར་གྲང་ཤུམ་

ཤུམ་ཞིིག་བསྟན་ནས་གུས་བརྡོ་ཞིིག་གཏོོང་ཐུབ་སོང་། མཚེམས་དེར་

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡང་ཧ་ལེམ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབས་ཏོེ་

རོགས་པའ་ིམཉིམ་དུ་དེའ་ིནང་དུ་འཛུལེ།

ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཆོ་རྒྱུས་ཡོད། ཁོོ་མོར་ར་ེདོགས་མེད་པར་ང་

ལེ་ཐུག་པ་དེས་འཚེབ་བ་ེའཚུབ་བེར་གྱུར་ཡོད་ཤོས་ཆོ།ེ ཁོོ་མོས་ང་ཨ་

ཕའི་མཉིམ་དུ་སོང་ཡོད་པའང་ཤོེས་ལོེས་ཡོད། དེའི་སྟབས་ཀྱིིས་ང་

ཚེོ་ཁོ་གྱིེས་པའི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོ་ཞིི་ལོྷད་དུ་སོང་ཡོད་ངེས་ཀྱིང་ང་ལོེག་

ཡོང་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་ང་ཚེོ་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་དུས་

ངའི་ངོ་མདོག་སྐྱ་བོར་གྱུར་ཡོད་པའང་མཐོང་ཡོད། དེས་ན་ཁོོ་མོས་

ང་ལོེག་ཡོང་དོན་ཅེ་ིཡིན་ཤོེས་འདོད་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་སྟ་ེཁོོ་མོར་

ཅེ་ིཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་དྲེིས་ཡོད་སྲིིད།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

362

གལེ་སྲིིད་ང་ཡོང་དུས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་སྡུག་བསྔོལེ་གྱིིས་མནར་

བཞིིན་ཡོད་པ་དང་ང་ཁོོ་མོར་དགྲ་ལེན་སོླེག་ཏུ་ཡོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡིན་

ན་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་སྡུག་ལེ་དེ་ཙམ་མི་སོྦྱིར། ངས་གཅེིག་བྱས་

ན་ཁོོ་མོར་དག་པ་སྟེར་སྲིིད། ངས་མོ་ལེ་གནོད་པ་སྐྱེལེ་རྒྱུ་སེམས་ལེ་

གཏོན་ནས་དྲེན་མི་སྲིིད། ཡིན་ནའང་ང་ཁོོ་མོར་ཐུག་དུས་མར་གྷིར་

རི་ཋིིར་ཕྱིི་ཚུལེ་དུ་སྐྱིད་སྣང་ཞིིག་ཤོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིིག་མངོན། 

ངས་ཁོོ་མོར་མཐུན་སོྦྱིར་བྱ་མ་ཐུབ་པའ་ིརྒྱས་སོྤྲོས་ལོེངས་སོྤྱིད་རྣམས་

སྐྱེས་པ་གཞིན་ཞིིག་གིས་མཁོོ་སོྦྱིར་བྱ་ཐུབ་ཡོད་པ་འདྲེ། དེར་བརྟེན་

ང་ཚེོའ་ིགྱིེས་བྲེལེ་ན་ིཁོོ་མོས་མགོ་བརྩམས་པས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསོྤྱིད་

པར་རང་ཚུགས་བྲེལེ། ཁོོ་མོས་ངའི་སོྤེབས་པ་དང་བརྩེ་དུང་གཉིིས་

བཅོེམ་ནས་ང་ངོ་གནོང་དགོས་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། ཁོོ་མོས་ང་སྡུག་ལེ་

སྦྱིར་བ་དེར་ངས་སྐྱིན་པ་ཞིིག་ལེེན་དགོས་ངེས་སུ་གྱུར།

ངས་བུད་མེད་འདིས་ཅེ་ིཞིིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པ་སྣང་མེད་དུ་འཇོེག་

དཀའ། ཁོོ་མོར་ཕོག་ཐུག་ཆོེས་ཆོེར་གཏོོང་ཐབས་ནི་ངས་མར་གྷིར་

ར་ིཋིིར་རྦད་ད་ེསྣང་མེད་གཏོོང་རྒྱུ་ད་ེཡིན། ངས་སྣང་མེད་ཀྱི་ིའདུ་ཤོེས་

རྫུན་མ་བསྟན་པ་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་མིག་གིས་མཐོང་དགོས་པར་མ་ཟད། 

མ་ིགཞིན་གྱིིས་ཀྱིང་མཐོང་དགོས།

ངས་བཙན་གྱིིས་གདོང་ལེ་འཛུམ་ཞིིག་ཐོན་དུ་བཅུག་ནས་ཕུ་རུ་

ཌེན་ས་ིལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་།

ཞིལེ་ཏོ་མ་དེས་ང་འགྲུལེ་ཁོང་དུ་སྒུག་བཅུག་སྟེ་ང་ཡོང་འདུག་

ཅེེས་བརྡོ་རྒྱག་ཏུ་སོང་།
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མཐར་ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་ཡོང་ནས་ང་ཁོོ་མོའ་ིསྒོེར་ཁོང་དུ་

གདན་དྲེངས། ང་ཚེ་ོམར་བསྡེད་མ་ཐག་ཏུ་འགྲུལེ་ཁོང་ག་ིསོྒོ་ཕྱི་ེཔའ་ི

སྒྲི་ཐོས། ཁོང་པའི་ནང་གི་ཁྲ་སྒྲིིག་པང་གཅེལེ་རོྡོག་པ་ཡང་མོ་ཞིིག་

གིས་མནན་པའི་ཙིར་སྒྲི་གྲག དེ་ནས་ཁོང་ཆོེན་དེའི་རྒྱལེ་སོྒོ་ཁོྲག་

གེར་བརྒྱབ།

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་“ངས་ཁོྱོད་ལེ་དཀྲུག་རྐྱེེན་བསླེངས་མ་སོང་

ངམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“གཏོན་ནས་མ་སོང་། མར་གྷིར་རི་ཋིི་འདིར་ཡོད།  ཁོྱོད་ཡོང་

འདུག་ཅེེས་མིང་ཐོས་དུས་ཁོོ་མོ་བོྲེས་སོང་། ད་ལྟ་ཕྱིིན་པའི་མི་དེ་མོ་

རེད།”

“ད་སྟ་ེཁོོ་མོ་ང་ལེ་སྐྲག་ག་ིཡོད་པ་རེད་དམ།”

“མ་རེད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསེམས་པར་ཁོྱོད་ལེ་ཁོོ་མོ་མཐོང་འདོད་

ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་དྲེན་འདུག”

ང་ལེ་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོས་དབུགས་འགག་གྲབས་སུ་གྱུར་ཀྱིང་

ངས་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རང་བཞིིན་གྱིིས་དབུགས་ཤོིག་བཏོང་སྟེ་“འོ། 

བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེས་ང་བསྐྱུར་ནས་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་དང་ཁྱོིམ་

ཆོས། ཁོོ་མོའ་ིཕ་ལེམ་གྱིི་རྒྱན་ཆོ་རྣམས་ཕྱིིར་བླངས་པ་འདྲེ། ཁོོ་མོས་

ཅེ་ིཞིིག་བྱས་པ་འགྲིག་འདུག ངས་མོ་ལེ་སྡེང་ཟུག་བྱ་དགོས་དོན་མེད། 

དེ་རིང་ང་མོ་ལེ་ཐུག་བྱུང་།” ཞིེས་སྣང་མེད་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་ཁོ་བརྡོ་དེའི་

འཕོྲ་བསྐྱངས།
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“གང་དུ།” ཞིེས་ང་ལེ་བལྟས། ཁོོ་མོས་མ་ིའད་ིསོྔོན་

ཆོད་ངས་ངོ་ཤོེས་པའི་སྐྱེས་པ་བརྩེ་དུང་གིས་སོྨྱོ་གྲབས་སུ་གྱུར་པ་དེ་

ངོ་མ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་རང་གིས་རང་ལེ་དོགས་འདྲེི་བྱེད་བཞིིན་ཡོད་

པར་སྣང་།

“ཤོམ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལེི་བཟེའི་གཞུང་ལེམ་དུ་ཐུག་སོང་། ཁོོ་མོ་བུད་

མེད་མཛིེས་མ་གཞིན་ཞིིག་ག་ིམཉིམ་དུ་འདུག བུད་མེད་ད་ེསུ་རེད།”

“ཁོོ་མོ་གང་འདྲེ་ཞིིག་འདུག”

“སྐྲ་ལོེ་སེར་ཞིིང་རིང་བ་དང་སུ་ལུ་འཁྱོིལེ་བ། ལུས་གཟུགས་ཕྲ་ལེ་

མིག་མདོག་སོྔོན་པོ། ཧ་ཅེང་ག་ིསྒོེག་ཉིམས་ཅེན་ཞིིག་འདུག”

“འོ། ད་ེཨོ་ལེིམ་ཕ་རེད། ཁོོ་མོ་ན་ིངོ་མ་བུ་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིག་ཡིན།”

“ཁོོ་མོ་སུའ་ིམཉིམ་དུ་བསྡེད་ཡོད།”

“སུ་གཅེིག་གི་མཉིམ་དུའང་བསྡེད་མེད། ཐམས་ཅེད་ལེ་འགྲོག་

ག་ིརེད།”

“འོ་ན་ཁོོ་མོ་གང་དུ་བསྡེད་ཡོད།”

“ཋོིན་ཤོ་ེསྲིང་ལེམ་གྱི་ིཁོང་པ་ཨང་རྟགས་…ཡ། ཅེ་ིརེད། ཁོྱོད་མོ་

ལེ་འགྲོག་འདོད་ཡོད་དམ།”

“འོ། ད་ནི་ཅེི་ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་བཤོད་ཚེོད་གཏོན་ནས་

མ་ིཐིག”

“དེས་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།”

“ཁོྱོད་ལེ་དྲེང་མོར་བཤོད་ན་ངས་ཁོོ་མོ་གཏོན་ནས་མི་དྲེན་ཟེར་

ན་རྫུན་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ནི་འབྲེེལེ་བ་གང་ཞིིག་མཇུག་བསྒྲིིལེ་
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སྟངས་ཀྱིི་རྣམ་པ་དེ་ཧ་ཅེང་གི་གནད་འགག་ཆོེན་པོར་རྩི་མཁོན་གྱིི་

གྲས་ཡིན། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་ད་ེའདྲེའ་ིམགོ་སོྐར་སྟབས་བད་ེཞིིག་

བཏོང་སོང་བས་ང་མོ་ལེ་དགའ་བ་ན་ིགླེེན་རྟགས་རེད་སྙམ། སོྔོན་མ་ང་

མོ་ལེ་དགའ་བ་ན་ིངོ་མ་ཡིན།”

ངས་ཚེིག་ད་ེདག་སྐད་གདངས་ཅེ་ིའདྲེ་ཞིིག་གིས་བཤོད་ཡོད་མེད་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཚེོད་དཔག་ཐུབ། ངའ་ིདཔྲལེ་བ་ནས་རྔུལེ་ཆུ་བཞུར།

“ད་ེའདྲེ་མ་ཟེར། ཁོོ་མོ་ཁོྱོད་ལེ་ཧ་ཅེང་དགའ་ཡོད། ད་དུང་ཡང་

ཁོོ་མོ་ཁོྱོད་ལེ་དགའ། དེའ་ིདཔང་རྟགས་ན་ིད་ེརིང་ཁོོ་མོ་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་

པའ་ིརྗེེས་སུ་འདིར་འཕྲལེ་དུ་ཡོང་ནས་ང་ལེ་ཐུག་ཚུལེ་ད་ེབཤོད་སོང་། 

ཁོོ་མོ་འདིར་སླེེབས་དུས་འདར་སིག་བརྒྱབ་སྟ་ེཧ་ལེམ་ན་གྲབས་བྱེད་

ཀྱིིན་འདུག”

“འོ་ན་ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་བྱུང་།”

“ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཁོྱོད་འདིར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚེོམ་མེད། ཁོྱོད་

ཀྱིིས་མོ་ལེ་དག་པ་སྟེར་རོགས་གནང་ཞིེས་ང་ལེ་ཞུ་བ་འཐེན་རོགས་

བོྱས་ལེབ་སོང་།”

“ངས་མོ་ལེ་དག་པ་སྟེར་ཆོོག ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཁོོ་མོར་ད་ེལྟར་ཤོོད། སྤྱིིར་

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབུ་མོ་བཟང་མ་ཞིིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོ་སོྐྱན་ཅེན་

གྱི་ིརིགས་ཤོིག་རེད། ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱས་པ་ངས་སོྔོན་ནས་ཚེོད་

དཔག་ཐུབ་དགོས་པ་ཞིིག་རེད། ཁོོ་མོའ་ིསེམས་ཐག་ཆོོད་པའི་རང་

བཞིིན་དེར་ངས་རྗེེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ། ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ངས་ཁོོ་མོའ་ི

མཉིམ་དུ་མི་ཚེེ་བསྐྱལེ་རྒྱུའི་འདུན་པ་བཅེངས་མོྱོང་།  དེ་ལེ་མནོ་
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བསམ་བཏོང་ན་བསམ་བོླ་དེས་ད་ལྟ་ང་གང་དུ་བསྐྱལེ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། 

ད་ེན་ིགླེེན་རྟགས་ཤོིག་རེད།”

“ཁོོ་མོ་དགོས་ངེས་ཀྱིི་གནས་སྟངས་ཤོིག་གི་འོག་ཏུ་ལྷུང་བར་

ཁོྱོད་ཀྱིིས་འགྲིག་འཇེགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤོེས་ན་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཧ་ཅེང་

དགའ་ངེས་ཡིན། ངའི་གཅེེས་གོྲགས། ཁོོ་མོས་ཁོྱོད་གཡུགས་དགོས་

པའ་ིདུས་ལེ་སླེེབས་སོང་། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་འབྲེེལེ་བ་བྱ་སའ་ིཚེོང་པ་

ཁྲེལེ་མེད་དེས་ཁྱོིམ་ཆོས་རྣམས་བཙོང་འཆོར་བྱས་རུང་བུན་བདག་

གཞིན་ཚེོར་འབྲེེལེ་བ་བྱས་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་མི་དེ་ཚེོར་བུ་ལོེན་

ཅེ་ིཙམ་ཆོད་ཡོད་ཅེེས་དྲེིས། བུན་བདག་རྣམས་སྐྲག་སྟ་ེཉི་ིམ་གཉིིས་ཀྱི་ི

ནང་དུ་ཅེ་ལེག་ཐམས་ཅེད་བཙོང་རྒྱུ་རེད།”

“ད་བུ་ལེོན་ཚེང་མ་འཇེལེ་ཚེར་བ་རེད་དམ།”

“ཚེར་བ་འདྲེ་བོ་ཞིིག་རེད།”

“བུ་ལེོན་འཇེལེ་བའ་ིའགོྲ་གོྲན་སུས་སྤྲོད་པ་རེད།”

“སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན། ཨ་ཙི། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། འཇེིག་རྟེན་འདིར་

དོན་སྙིང་བྲེལེ་བའ་ིལེས་དོན་ཁོོ་ནའ་ིཆོེད་དུ་མ་ིཚེ་ེསོྟང་ཟད་ལེ་གཏོོང་

བའ་ིསྐྱེས་པ་ཡང་ཡོད། མདོར་ན་ཁོོ་པས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཧྥ་སོྒོར་ཁྲ་ི

ཚེ་ོགཉིིས་སྤྲོད། ད་ེན་ིཁོོ་པའ་ིཚེད་བཀག་རེད། སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་གྱིིས་

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཁོོ་ལེ་དགའ་བ་མིན་པ་ཤོེས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོོ་པ་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་བཟང་པོ་མེད་པ་མིན། ཁོྱོད་ཀྱིིས་མཐོང་བ་ལྟར་རེད། 

ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་རྟ་གཉིིས་ཕྱིིར་ཉོིས་པ་དང་རྒྱན་ཆོ་རྣམས་

ཀྱིང་ཕྱིིར་བླངས། གུང་དཔོན་གྱིིས་མོ་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་ཅེི་ཙམ་སོྤྲོད་ཀྱིི་
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ཡོད་པ་དེའ་ིཚེད་ད་ེཁོོ་པས་སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡོད། གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལེ་

ཞི་ིབད་ེབག་ཕེབས་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་ཞིིག་རོལེ་འདོད་ཡོད་ཚེ།ེ མ་ིད་ེཁོོ་མོའ་ི

མཉིམ་དུ་ཡུན་རིང་འདུག་རྒྱུ་རེད།”

“ཁོོ་མོས་ཅེི་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད། མར་གྷིར་རི་ཋིི་གཏོན་དུ་པ་རི་

ས་ིལེ་བསྡེད་ཡོད་དམ།”

“ཁོྱོད་སོང་ཤུལེ་དུ་ཁོོ་མོ་བོྷེ་གྷི་ིཧོྥལེ་ལེ་གཏོན་ནས་ཕྱིིར་ལོེག་བྱས་

མ་སོང་། ང་དེར་སོང་ནས་ཁོོ་མོའ་ིཅེ་ལེག་རྣམས་འཁྱོེར་ཡོང་ཡོད། ཐ་

ན་ངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཅེ་ལེག་རྣམས་ཀྱིང་འཁྱོེར་ཡོང་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཅེ་

ལེག་རྣམས་སོྡེམ་སྒྲིིལེ་བརྒྱབ་སྟེ་འཁྱོེར་ཆོོག་ཆོོག་བྱས་ཡོད། ཁོྱོད་ཀྱིི་

མིང་ཡིག་འཁོོད་པའ་ིལེག་སྒོམ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ཡོད་པ་ད་ེའདིར་མེད། 

ད་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ཉིར་འཛིིན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལེབ་སོང་། ལེག་སྒོམ་ད་ེཁོོ་

མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་ཡོད། ཁོྱོད་ད་ེལེ་ཞིེན་ཆོགས་ཆོེན་པོ་ཡོད་ན་ངས་ཁོོ་མོར་

ལེག་སྒོམ་ད་ེའཁྱོེར་ཤོོག་ལེབ་ཆོོག”

ང་ཁོ་ལྕེ་དིག་བཞིིན་“ཁོོ་མོས་དེ་བདག་ཉིར་བྱས་ན་ཆོོག”ལེབ་

པ་ཡིན། གོྲང་གསེབ་དེར་ང་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ིདཔལེ་ལེ་རོལེ། མར་གྷིར་ར་ི

ཋིིས་དྲེན་རྟེན་གྱི་ིཆོེད་དུ་ངའ་ིཅེ་ལེག་ཅེིག་ཉིར་འཛིིན་བྱས་ཡོད་པར་

བསམ་བོླ་བཏོང་ན་ངའ་ིསེམས་ཀྱི་ིམཆོ་ིམ་མིག་ནས་ཐོན།

གལེ་སྲིིད་སྐབས་དེར་ཁོོ་མོ་ཁོང་པ་དེའི་ནང་ལེ་འཛུལེ་ཡོང་ན་

ངས་མོ་ལེ་དགྲ་ལེན་སོླེག་རྒྱུའི་ཆོོད་སེམས་ཡལེ་ནས་ང་ཁོོ་མོའ་ིརྐོང་

པར་འཐམ་རྒྱུ་ཉིག་ཅེིག་ཡིན།
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ད་ལྟ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ལེ་གྱུར་

ཡོད་པ་སོྔོན་ཆོད་ནམ་ཡང་མཐོང་མོྱོང་མེད། དེང་སྐབས་ཁོོ་མོ་སྔོར་

བཞིིན་གཉིིད་ཁུག་རྒྱུ་ཁོག་པོ་འདུག དགོང་ཚེོགས་ལེ་ཞུགས་པ་

དང་གསོལེ་སོྟན་ལེ་རོལེ་བ། ཐ་ན་ཆོང་རག་ཚེད་མེད་འཐུང་ག་ིའདུག 

ཉི་ེཆོར་ཁོོ་མོ་གསོལེ་སོྟན་ཞིིག་ལེ་སོང་བའ་ིརྗེེས་སུ་བདུན་ཕྲག་གཅེིག་

ལེ་ཉིལེ་སར་ལྷུང་སོང་། སྨོན་པས་ཉིལེ་ས་ནས་ལེངས་ཆོོག་ཅེེས་ཆོོག་

མཆོན་སྤྲོད་མ་ཐག་ཏུ་རང་ག་ིཚེ་ེསོྲིག་ལེའང་མ་ིའཛིེམ་པར་འཚེ་ོབའ་ི

གོམས་སོྲིལེ་ད་ེཉིིད་སླེར་ཡང་འགོ་བཙུགས་སོང་། ཁོྱོད་ཁོོ་མོར་ཐུག་ཏུ་

འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་སྐད་ཆོའ་ིའཕོྲ་བསྐྱངས།

“དེས་ཅེི་ཞིིག་ཕན། ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བ་ཡིན། ཁོྱོད། ཅེིའི་

ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ཁོྱོད་ནི་རྟག་ཏུ་ང་ལེ་བཟང་། ངས་ཁོྱོད་སོྔོན་ནས་ངོ་ཤོེས་

པའི་སྟབས་ཀྱིིས་ང་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ངོ་ཤོེས་སུ་གྱུར། ང་མར་གྷིར་རི་

ཋིིའ་ིདགའ་རོགས་སུ་གྱུར་པ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིདྲེིན་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཁོོ་མོའ་ིདགའ་

རོགས་མིན་པའང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིདྲེིན་ཡིན། མ་རེད་དམ།”

“འོ། དེ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། ངས་གང་ཐུབ་ཅེི་ཐུབ་ཀྱིིས་ཁོོ་མོར་ཁོྱོད་

གཡུག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡིན། ཕྱིིས་སུ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེའི་དོན་དུ་ང་ལེ་སྡེང་

སེམས་འཛིིན་རྒྱུ་མ་རེད་བསམས་ཡོད།”

“དེ་འདྲེ་ཡིན་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་བཀའ་དྲེིན་ཉིིས་བརྩེགས་

བསྐྱངས་འདུག” ཅེེས་ངས་ཚེིག་ཅེིག་ཁོ་སོྣན་བྱས་ནས་ཡར་ལེངས། 

ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ངོ་སོ་ཆོ་ཚེང་ཁུར་བའི་བུད་མེད་འདིར་ང་ཞིེན་པ་

གཏོིང་ནས་ལོེག་བྱུང་།
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“ཁོྱོད་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན།”

“ངས་དགའ་རབ་ཅེིག་ཤོེས་སོང་།”

“ང་ཚེ་ོབསྐྱར་དུ་ནམ་ཐུག”

“མགོྱིགས་པོར་ཐུག་ཆོོག བད་ེབར་བཞུགས།”

“བད་ེམོ་བོྱས།”

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ང་སོྒོ་འགྲམ་དུ་སྐྱེལེ། ངའ་ིམིག་མཐར་ཁོོང་ཁོྲའ་ི

མཆོ་ིམས་ཁོེངས། ངའ་ིསེམས་ལེ་དགྲ་ལེན་སླེོག་རྒྱུའ་ིསྙིང་ནད་ལེངས་

ཏོ་ེརང་ཤོག་ཏུ་ལོེག

མཐར་གཏུགས་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ཡང་བུད་མེད་གཞིན་དང་

གཅེིག་མཚུངས་རེད། ཁོོ་མོ་ང་ལེ་བརྩ་ེདུང་ཟབ་མོ་ཡོད་ཀྱིང་སོྔོན་གྱི་ི

འཚེོ་བ་བསྐྱར་དུ་རོལེ། ཁོོ་མོར་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་དགོས་པ་དང་འུར་

ཟིང་ཆོ་ེབའ་ིདགའ་སོྟན་ལེ་རོལེ་རྒྱུ་འགོག་མ་ཐུབ་པར་སྣང་།

ང་གཉིིད་ཐེབས་ཆོག་པའ་ིམཚེན་མོ་ད་ེཚེོར་ངས་རང་གིས་རང་

ལེ་དེ་ལྟར་བཤོད། གལེ་སྲིིད་ངས་བཅོེས་རྫུན་མ་བྱས་པར་བོླ་སེམས་

རྣལེ་ལེ་ཕབ་ནས་བསམ་ཞིིབ་བྱ་ཐུབ་ཡོད་ཚེ།ེ མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འདུ་

འཛིི་ཆོེ་བའི་འཚེོ་བ་གསར་པ་ཞིིག་རོལེ་བ་ནི་འཁྲེན་སེམས་འགོག་

ཐབས་དང་ཡིད་ལེ་མཚེམས་ཚེིགས་མེད་པར་དྲེན་པའི་ཞིེན་ཆོགས་

ཤོིག་བརྗེེད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པ་ར་འཕོྲད།

སྟབས་མ་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་ང་ཁོོང་ཁྲོའ་ིདབང་དུ་སོང་། ངས་བུ་

མོ་ལེས་ངན་མ་འདིར་མནར་གཅོེད་གཏོོང་ཐབས་ཤོིག་འཚེོལེ་བ་ལེས་

གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་མ་བཙལེ།



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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ཨ་ཙི། མ་ིཞིེས་པ་དེའ་ིགུ་དོག་ང་རྒྱལེ་ལེ་ཕོག་ཐུག་ཅུང་ཟད་སོང་

ན་ཐབས་རྡུགས་དང་ཐ་ཤོལེ་འད་ིའདྲེ་རེད།

ངས་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ཟེར་བའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིམཉིམ་

དུ་ཡོད་པ་མཐོང་། ཁོོ་མོ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་གོྲགས་མོ་མིན་སྲིིད། མ་

མཐར་ཡང་པ་རི་སི་ལེ་ཕྱིིར་ལེོག་བྱས་ནས་བཟུང་སྟེ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་

དུས་སྐབས་ཕལེ་ཆོེ་བར་ཐུག་སའི་མི་དེ་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ཡིན་ཤོས་ཆོེ། ཨོ་

ལེིམ་ཕས་དགོང་ཚེོགས་ཤོིག་སོྐང་གི་ཡོད་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་དགོང་

ཚེོགས་དེར་ཡོང་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ། ངས་ཀྱིང་རང་ལེ་མགྲོན་ཤོོག་ཅེིག་

རེག་ཐབས་བྱས་པས་ང་ལེ་མགྲོན་ཤོོག་ཅེིག་ཐོབ།

ང་ན་ཟུག་ཆོ་ེབའ་ིསེམས་ཚེོར་གྱིིས་འཁྲུགས་ཏོ་ེདགོང་ཚེོགས་ལེ་

ཞུགས། དགོང་ཚེོགས་ཀྱི་ིའཁྲུག་ཆོ་ཡང་རྩེར་སོན། མ་ིཚེོས་བོྲེ་འཁྲབ་

པ་དང་མི་ཁོག་ཅེིག་གིས་འུར་བརྒྱབ། མི་བཞིི་ཆོ་སྒྲིིག་གི་སོྐར་བོྲེ་

འཁྲབ་སའ་ིཚེ་ོཁོག་ཅེིག་ག་ིདཀྱིིལེ་དེར་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་སྡེ་ེཔ་ན་མིང་

ཅེན་གྱིི་མཉིམ་དུ་ཞིབས་བོྲེ་འཁྲབ། ཁོོ་པས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངོམ་སོ་

བརྒྱབ།

“བུད་མེད་འདི་ངའི་ཡིན།” ཞིེས་འདུ་ཚེོགས་ཡོངས་ལེ་སོྟན་གྱིི་

ཡོད་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིིག་ཐོན།

ང་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ཁོ་སོྤྲོད་ཏོག་ཏོག་དེར་སོང་ནས་མེ་ཐབ་ལེ་

བསྙེས། ངས་ཁོོ་མོས་ཞིབས་བོྲེ་འཁྲབ་པར་བལྟས། ཁོོ་མོས་ང་མཐོང་

བ་ཙམ་གྱིིས་དོགས་མི་བདེ་བར་གྱུར། ངས་ཁོོ་མོ་མཐོང་དུས་སྣང་

མེད་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་ལྟ་ཙམ་བྱས་ཏོེ་ལེག་གཡུག་ཅེིག་བྱས་ནས་འཚེམས་

འདྲེ་ིཞུས།



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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དགོང་ཚེོགས་གོྲལེ་བའི་རྗེེས་སུ་མར་གྷིར་རི་ཋིི་ངའི་མཉིམ་དུ་

ཁྱོིམ་ལེ་ལོེག་རྒྱུ་མིན་ཞིིང་། ཁོོ་མོ་ཕྱུག་བདག་བླུན་རོྨངས་དེའ་ིམཉིམ་

དུ་ལོེག་རྒྱུ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོོ་ཚེ་ོམར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁྱོིམ་དུ་ལོེག་པའ་ི

རྗེེས་སུ་ཅེི་ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིིད་ངའི་ཡིད་ལེ་ཤོར། 

ངས་ད་ེལེ་བསམ་ཞིིབ་བྱས་ན་གདོང་ག་ིཁྲག་རྩ་འབུར། ངས་ཁོོ་ཚེོའ་ི

བར་ལེ་དཀྲུག་ཤོིང་མ་ིའཕེན་ཀ་མེད་དུ་གྱུར།

བོྲེ་པ་ཁོ་སོྤྲོད་ཆོ་སྒྲིིག་གི་དམངས་བོྲེ་འཁྲབ་པའི་རྗེེས་སུ་ང་ཁྱོིམ་

བདག་མར་འཚེམས་འདྲེ་ིཞུ་རུ་སོང་། ཁོོ་མོས་རང་ག་ིགཞོིན་ཤོ་ཆོགས་

པའི་ཕྲག་དཔུང་དང་བྲེང་གི་ནུ་འབུར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་རྣམས་མགྲོན་

པོ་ཚེོའ་ིམིག་ག་ིལོེངས་སོྤྱིད་དུ་བསྟར།

བུ་མོ་ད་ེམཛིེས་མ་ཞིིག་འདུག ཁོོ་མོའ་ིབྱད་གཟུགས་ལེ་མཚེོན་ན་

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིལེས་ཀྱིང་མཛིེས། ངས་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ལེ་ཁོ་བརྡོ་བྱེད་དུས་

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་བུ་མོ་དེར་ལྟ་སྟངས་ཀྱིིས་ཨོ་ལེིམ་ཕ་མཛིེས་མ་ཡིན་པ་

ད་ེབས་ཀྱིང་ར་འཕོྲད། བུད་མེད་དེའ་ིདགའ་རོགས་སུ་གྱུར་པའ་ིསྐྱེས་

པ་དེས་སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ལྟར་སྤེོབས་ཉིམས་སྟོན་ཆོོག མར་གྷིར་རི་

ཋིིས་ངའི་ཡིད་དབང་རབ་ཏུ་འཕྲོག་པ་ལྟར་བུ་མོ་འདིའི་མཛིེས་སྡུག་

གིས་ཀྱིང་ངའ་ིཡིད་དབང་འདྲེ་མཚུངས་ཤོིག་འགུག་ཐུབ།

སྐབས་དེར་མོ་ལེ་དགའ་རོགས་མེད་པས་ཁོོ་མོ་འགུགས་ཐབས་

བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ངལེ་ཞིིག་མིན། ཁོོ་མོ་འགུགས་ཐབས་ནི་ང་ལེ་གསེར་

ཊིམ་ལེག་མ་ིཐོགས་པར་ཡོད་པ་ཁོོ་མོར་མཐོང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ད་ེཡིན།
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ངས་བུད་མེད་འདི་རང་གི་ཟུར་མོར་བསྟེན་རྒྱུའི་སེམས་ཐག་

བཅེད། ཨོ་ལེིམ་ཕ་ལེ་ངའ་ིམཉིམ་དུ་ཞིབས་བོྲེ་ཞིིག་འཁྲབ་རོགས་ཞིེས་

ར་ེབ་བཏོོན་ནས་ངས་ཁོོ་མོ་འགུགས་ཐབས་ཀྱི་ིམགོ་བརྩམས།

ཆུ་ཚེོད་ཕྱིེད་ཀའི་རྗེེས་སུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ངོ་མདོག་རོ་ལྟར་སྐྱ་

བོར་གྱུར། ཁོོ་མོས་ཐོག་ལྭ་གོྱིན་ཏོེ་དགོང་ཚེོགས་ལེ་མ་བསྡེད་པར་

སོང་ངོ་། །



373

 ལའེུ་ཉིརེ་བཞིི་པ།

༄༅།། ད་སྟ་ེངས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིདགའ་རབ་ཅེིག་ཕམ་དུ་བཅུག་ཡོད། 

ཡིན་ནའང་དེས་ང་ཚེིམས་མ་སོང་། ངས་བུད་མེད་དེ་དབང་དུ་བསྡུ་

ཐུབ་པའང་ཤོེས། ང་ནི་སྡེར་མ་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་དབང་ཐང་ལོེག་

པར་སྤྱིད།

ད་ལྟ་ཁོོ་མོ་གྲོངས་ཚེར་པར་མནོ་བསམ་བཏོང་བ་དང་ངས་མོ་

ལེ་གནག་སེམས་གང་ཐུབ་བྱས་པ་དྲེན་ན་དཀོན་མཆོོག་གིས་ང་ལེ་

ནམ་ཡང་དག་པ་སྟེར་རྒྱུ་ཨེ་ཡིན་ཞིེས་རང་གིས་རང་ལེ་འདྲེི་དགོས་

ཀྱི་ིའདུག

ང་ཚེོ་འུར་སྒྲི་ཆོེས་ཆོེར་སོྒྲིག་པའི་དགོང་ཟས་ལེ་རོལེ་བའི་རྗེེས་

སུ་ཤོོ་རྒྱན་རྩེད།

ང་ཨོ་ལེིམ་ཕའི་འཁྲིས་སུ་བསྡེད་ནས་དངུལེ་སོྒོར་ཕངས་མེད་

བཏོང་བས་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་དོ་སྣང་མ་ིབྱ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར། ང་ལེ་སྐད་
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ཅེིག་ཉིིད་དུ་གསེར་ཊིམ་ཉིིས་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིིག་ཐོབ། ངས་གསེར་

ཊིམ་ད་ེདག་མདུན་ལེ་བཀྲམ་པས་ཨོ་ལེིམ་ཕའ་ིམིག་གཉིིས་ད་ེལེ་ཟུག

ང་ནི་ཤོོ་རྒྱན་ལེ་རྣམ་ཤོེས་རྩེ་གཅེིག་ཏུ་གཏོོད་ཀྱིི་མེད་པའི་མི་

འབའ་ཞིིག་དེ་ཡིན། ངས་ཨོ་ལེིམ་ཕ་འགུགས་ཐབས་ལེ་དམིགས་པ་

གཏོད་ཡོད། དགོང་མོ་དེར་ང་ལེ་ཤོོ་རྒྱན་ཐོབ་ཐོབ་པར་བསྡེད་སོང་། 

ངས་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་སྤྲོད་ནས་ཤོོ་རྒྱན་བཙུགས། ཅེིའི་ཕྱིིར་

ཞིེ་ན་ཁོོ་མོའ་ིམདུན་དུ་ཡོད་པའི་དངུལེ་སྒོོར་ཐམས་ཅེད་ཤོོར་སོང་། 

གཅེིག་བྱས་ན་དངུལེ་སོྒོར་ད་ེདག་ཁོོ་མོས་གསོག་འཇོེག་བྱས་ཡོད་པ་

ཆོ་ཚེང་ཡིན་སྲིིད།

ཐོ་རེངས་ཆུ་ཚེོད་ལྔ་པར་ང་ཚེ་ོགོྲལེ།

ང་ལེ་གསེར་ཊིམ་སུམ་བརྒྱ་ཐོབ།

ཤོོ་རྒྱག་པ་ཚེང་མ་ཕྱིིན་ཚེར་པའ་ིགཞུག་ལེ་མ་ིསུ་གཅེིག་གིས་དོ་

སྣང་མ་བྱུང་བར་ང་གཅེིག་པུ་ཤུལེ་དུ་བསྡེད། ཅེ་ིཡིན་ཞི་ེན་ང་ན་ིསྐྱེས་

པ་ད་ེདག་ག་ིསུ་གཅེིག་ག་ིགོྲགས་པོ་མིན།

ཨོ་ལེིམ་ཕས་ལཱ་སོྒྲིན་ཞིིག་སྦེར་ནས་ང་ལེ་སྐས་ཐེམ་བསྟན། ང་མ་ི

གཞིན་པ་ལྟར་འགྲོ་གྲབས་ཡོད་དུས་ཁོ་ཕྱིིར་ཕོྱིགས་ནས་ཁོོ་མོར་“ངས་

ཁོྱོད་ལེ་ངེས་པར་དུ་སྐད་ཆོ་ཞིིག་བཤོད་དགོས་ཀྱི་ིཡོད།”ལེབ་པ་ཡིན།

ཁོོ་མོས་“སང་ཉིིན་ཤོོད།” ཟེར།

“མིན། ད་ལྟ་བཤོད་དགོས་ཡོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བཤོད་རྒྱུ་ཡིན།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཉིོན།”
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ད་ེནས་ང་ཚེ་ོཕྱིིར་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་དུ་འཛུལེ།

ངས་མོ་ལེ་“ཁོྱོད་ཤོོར་སོང་ང་།” ལེབ་པ་ཡིན།

“ཤོོར་སོང་།”

“ཁོྱོད་ལེ་ཡོད་པ་ཚེང་མ་ཡིན་ནམ།”

ཁོོ་མོས་ཐ་ེཚེོམ་ཞིིག་བཟུང་།

“དྲེང་པོར་ཤོོད་དང་།”

“ཡ། ཡིན། ཐམས་ཅེད་ཤོོར་སོང་།”

“ང་ལེ་གསེར་ཊིམ་སུམ་བརྒྱ་ཐོབ་སོང་། གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་

ཤོག་སོྡེད་བྱེད་དུ་འཇུག་ན་གསེར་ཊིམ་ཐམས་ཅེད་ཁོྱོད་ལེ་སྟེར།”

ད་ེནས་ངས་གསེར་ཊིམ་རྣམས་ཅོེག་ཙེའ་ིཐོག་ཏུ་སོྟར།

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཅེིའ་ིཕྱིིར་གོྲས་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་འདེབས་ཀྱིིན་ཡོད།”

“དཀོན་མཆོོག་དཔང་ལེ་བཙུགས། ང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ་སོང་།”

“མ་རེད། ཁོྱོད་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་དགའ་རོགས་རེད། ཁོྱོད་ངའི་

དགའ་རོགས་སུ་གྱུར་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་སྐྱིན་པ་ལེེན་དགོས་

བསམས་པ་རེད། ངའི་བརྩེ་བའི་གཅེེས་གོྲགས། སྟབས་མ་ལེེགས་པ་

ཞིིག་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་ལེ་མགོ་སོྐར་གཏོོང་མ་ིཐུབ། 

ང་ད་དུང་ལོེ་ན་གཞིོན་ཞིིང་རྣམ་པ་མཛིེས་དྲེགས་ཏོ་ེཁོྱོད་ཀྱི་ིཟུར་མོ་བྱ་

རྒྱུ་དང་ལེེན་བྱ་དཀའ།”

“འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མིན་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།”

“ཡིན།”
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“འོ་ན་ང་ལེ་ཅེ་ིཡང་མེད་ན་ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་སྲིིད་དམ། ཁོྱོད་ལེ་

ཅེི་ཡང་མེད་ཀྱིང་ཁོྱོད་ང་ལེ་དགའ་ན་ངས་དེ་ལེ་ངོས་ལེེན་བྱ་ཐུབ། 

ངའི་བརྩེ་བའི་ཨོ་ལེིམ་ཕ། བསམ་བོླ་ཐོངས། གལེ་སྲིིད་ངས་མི་གང་

རུང་ཞིིག་མངགས་ནས་གསེར་ཊིམ་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཁོྱོད་ལེ་སྟེར། 

ངས་ཆོ་རྐྱེེན་བཏོོན་པ་དེར་ངོས་ལེེན་བོྱས་ཞིེས་གོྲས་བཏོབ་ན་ཁོྱོད་

ཀྱིིས་ང་ལེ་ཁོ་ཡ་བྱ་ངེས་ཡིན། ང་ཁོྱོད་ལེ་ཐད་ཀར་འབྲེེལེ་བ་བྱ་འདོད་

ཡོད། ངའ་ིཀུན་སོླེང་ཅེ་ིཡིན་ལེ་དོགས་འདོྲེག་བྱ་མ་ིདགོས་པར་ང་ལེ་

ཁོ་ཡ་བྱོས། ཁོྱོད་ཀྱིིས་རང་གིས་རང་ལེ་ང་མཛིེས་མ་ཡིན་ཞིེས་ཤོོད། ང་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིདགའ་རོགས་སུ་འགྱུར་སྲིིད་པའ་ིབསམ་ཚུལེ་དེར་ཡ་མཚེན་

དགོས་དོན་ཅེ་ིཡང་མེད།”

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཡང་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ལྟར་ཟུར་མོ་ཞིིག་ཡིན་མོད། ཡིན་

ནའང་ང་ཁོོ་མོར་ཐེངས་དང་པོར་ཐུག་དུས་ད་ལྟ་ངས་བུད་མེད་འདིར་

བཤོད་པ་ལྟར་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་གཏོན་ནས་སྐད་ཆོ་དེ་ཚེོ་བཤོད་མ་

ཕོད། དེའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིང་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ི གོྷི་ཋི་ིཨ་ེལེ་དགའ་བ་དང་མོ་

ལེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ིདགའ་ས་ཞིིག་ཡོད་པ་ངས་ཤོེས་ཚེོར་བྱུང་། བུད་མེད་

འདིར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱིི་དགའ་ས་དེ་མེད། བུད་མེད་འདི་བརོྗེད་དུ་མེད་

པའ་ིརྣམ་པ་མཛིེས་མ་དང་ངས་མོ་ལེ་ཚེོང་བསྒྲིིགས་པའ་ིསྐབས་ཐོག་

ད་ེཉིིད་ལེའང་ང་བུད་མེད་དེར་ཞིེན་པ་གཏོིང་ནས་ལོེག

ཁོོ་མོས་ཚེོང་བསྒྲིིགས་ནས་ང་ལེ་ཁོ་ཡ་མི་བྱ་ག་ལེ་སྲིིད། ང་ཨོ་

ཕིམ་ཕའི་དགའ་རོགས་སུ་གྱུར་ནས་ཕྱིི་ཉིིན་གྱིི་གུང་ཚེིགས་སྐབས་

སུ་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག ང་ཁོོ་མོའ་ིམལེ་ས་ནས་ལེངས་ཏོ་ེལོེག་འགོྲ་དུས་
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ཕུར་རེག་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ིདྲེན་ཚེོར་ཅེ་ིཡང་མེད། ངས་ཧྥ་སོྒོར་སོྟང་

ཕྲག་དྲུག་སྤྲོད་པ་དེར་ཁོོ་མོས་བརྩ་ེདུང་ག་ིསྙིང་གཏོམ་བཤོད། འདོད་

རྩེད་ཀྱི་ིསྐྱིན་པ་སོླེག་ནས་འགན་བསྒྲུབས་པའང་མ་ིདྲེན།

འོན་ཀྱིང་བུད་མེད་དེའ་ིཆོེད་དུ་རང་ཉིིད་ཕུང་ལེ་སོྦྱིར་བའ་ིསྐྱེས་

པའང་ཡོད།

ཉིི་མ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་སྙིང་རྗེེ་མེད་པར་

སྡེང་ཟུག་བྱས་པར་མ་ཟད། མོ་དང་ཨོ་ལེིམ་ཕ་གཉིིས་ཀྱིང་མཉིམ་

འགོྲགས་བྱ་རྒྱུ་མཚེམས་ཆོད། དེ་ལྟར་བྱུང་དོན་ཅེི་ཡིན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་སླེ། ངས་རང་གི་ཟུར་མོར་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་དང་

རྒྱན་ཆོ་གསར་པ་ཉོིས། མཐར་ངས་ཤོོ་བརྒྱབ་སྟ་ེཨོ་ལེིམ་ཕ་ལྟ་བུའ་ིབུད་

མེད་ཅེིག་གི་དགའ་རོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕོ་གསར་ཚེོས་གླེེན་རྟགས་

སོྟན་སོྲིལེ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅེད་བསྟན། ངའི་འཆོལེ་སོྤྱིད་ཀྱིི་གསར་

འགྱུར་འཕྲལེ་མར་གང་སར་ཁྱོབ།

ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ངའི་མགོ་སོྐར་འོག་ཏུ་ཚུད། ཁོོ་མོའ་ིསེམས་པར་

ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་གཏོིང་བརྗེེད་དུ་སོང་བ་རེད་སྙམ། མར་གྷིར་རི་

ཋིིས་ངའ་ིཀུན་སོླེང་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་པའམ། ཡང་ན་ཁོོ་མོ་ཡང་གཞིན་

ལྟར་མགོ་འཐོམས་པ་གང་ཡིན་མི་ཤོེས། གང་ལྟར་ངས་ཉིིན་ལྟར་ཁོོ་

མོའ་ིཞིེ་སེམས་བསྲིེག་རྒྱུ་གཟི་བརྗེིད་ཅེིག་ལེ་བརྩིས་ནས་དང་བས་

ཀུན་ནས་བསླེངས། ངས་ཁོོ་མོ་ནམ་མཐོང་ཡང་ནད་བབ་ཇེ་ེསྡུག་དང་

ཇེ་ེསྡུག ངོ་མདོག་ཇེ་ེསྐྱ་དང་ཇེ་ེསྐྱ། ཁོོ་མོ་སོྐྱ་གདུང་གིས་ཇེ་ེམནར་དང་

ཇེ་ེམནར་ཡིན་པ་ཞིིག་མཐོང་། ངས་མོ་ལེ་བཅེངས་པའ་ིབརྩ་ེདུང་ན་ི
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ཇེེ་ཟབ་ཏུ་སོང་། མཐར་ངའི་བརྩེ་དུང་དེ་ཞིེ་སྡེང་དུ་གྱུར། མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིཉིིན་ལྟར་སྡུག་བསྔོལེ་གྱིིས་མནར་བ་མཐོང་ན་ང་ལེ་དགའ་སྣང་

སྐྱེས། ཐེངས་མང་པོར་ངས་ཡུལེ་དུས་ལེ་གཞིིགས་ནས་ཆོེས་ཐ་ཤོལེ་གྱི་ི

སོྒོ་ནས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་བརྙིས་བཅོེས་བྱས། མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་ཞུ་

བ་འཐེན་པའི་མིག་མདངས་རེ་འཕེན། དེ་དུས་ང་ནི་རང་གི་བྱ་སོྤྱིད་

ལེ་ངོ་གནོང་སྟེ་གདོང་མདོག་དམར་པོར་གྱུར། ངས་ཁོོ་མོར་མཐོལེ་

བཤོགས་བྱས་ནས་དག་པ་སྟེར་རོགས་ཟེར་དགོས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་

པའ་ིམཚེམས་སུའང་སླེེབས་མོྱོང་།

ངའ་ིའགོྱིད་སེམས་ད་ེདག་གོླེག་འཁྱུག་པ་ལྟར་སྐད་ཅེིག་ཙམ་གྱི་ི

དུས་ཡུན་ལེས་མ་ིབརྟན། ཨོ་ལེིམ་ཕས་ཀྱིང་ལེམ་ཟུར་དུ་སྤེོབས་ཉིམས་

བསྟན་ནས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཕོག་ཐུག་བཏོང་ན་ཁོོ་མོར་དགོས་པ་

ཐམས་ཅེད་ངའི་ལེག་ནས་འཐོབ་ཀྱིི་ཡོད་པ་ཤོེས། ཁོོ་མོས་མཚེམས་

ཚེིགས་མེད་པར་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་སྡེང་ཟུག་བྱ་དགོས་ཞིེས་ང་ལེ་རྒྱུད་

སྐུལེ་བྱས་པར་མ་ཟད། ཁོོ་མོར་གོ་སྐབས་ནམ་ཐོབ་ལེ་མར་གྷིར་རི་

ཋིིར་ཁྱོད་གསོད་བྱས། ཨོ་ལེིམ་ཕས་སྡེར་མའ་ིངང་དུ་མཚེམས་ཚེིགས་

མེད་པར་སྤེེལེ་བའ་ིསོྤྱིད་ངན་ལེ་སྐྱེས་པ་ཞིིག་ག་ིཆོོག་མཆོན་ཐོབ།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་ང་དང་ཨོ་ལེིམ་ཕ་གཉིིས་ལེ་ཐུག་རྒྱུར་སྐྲག་སྟེ་

སྔོར་བཞིིན་དགོང་ཚེོགས་དང་ཟོླས་གར་ཁོང་ལེ་ལྟད་མོར་འགོྲ་རྒྱུ་

མཚེམས་ཆོད།  ཁོོ་མོར་ཐད་ཀར་སྡེང་ཟུག་བྱས་པའི་ཞོིར་དུ་ཡིག་

འཁྱོར་བཀྲམས་ནས་ཚེིག་མཚེོན་བཏོབ། ངས་རང་ག་ིཟུར་མོ་ཨོ་ལེིམ་

ཕའ་ིཁོ་སོྔོག་ནས་ངོ་ཚེ་དགོས་པའ་ིབྱུང་བ་རྣམས་བཤོད་དུ་བཅུག ད་ེ



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

379

ནས་བྱུང་བ་དེ་དག་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་བྱ་སོྤྱིད་ཡིན་ཞིེས་སྙད་བཏོགས་

ནས་གང་སར་བསྒྲིགས།

མི་ཞིིག་སོྨྱོན་པ་མིན་ན་ཚེད་དེར་མི་ལྷུང་། ང་ནི་ཆོང་ངན་གྱིིས་

བཟི་སྟེ་ཀློད་རྩ་འཁྲུག་པའི་མི་ཞིིག་ལེ་གྱུར་ཡོད་པ་སྟེ། མི་དེའི་ལེག་

པས་སྡེིག་སྤྱིོད་སྤེེལེ་ཐུབ་ཀྱིང་སེམས་པས་སྡེིག་སོྤྱིད་ངོས་མི་ཟིན་པ་

ལྟར་གྱུར། ངས་སྤྱིོད་ངན་སྤེེལེ་ནས་རང་ཉིིད་ཕམ་ཁུར་དཔའ་རྒོད་

ཅེིག་ཡིན་པའ་ིརྣམ་པར་རོལེ། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཞི་ིལོྷད་དང་བརྙིས་ལེན་

མེད་པ། ཁོོ་མོར་ང་རྒྱལེ་མེད་པར་ངའ་ིསུན་གཙེར་རྣམས་གཟ་ིབརྗེིད་

ལེ་བརྩིས་ནས་དགའ་བཞིིན་ཁུར། ད་ེདུས་ངའ་ིམིག་ལེམ་དུའང་ཁོོ་མོ་

ཁྱོད་དུ་འཕགས་པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་བས་ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིསྟེང་དུ་སྔོར་

ལེས་ཁོོང་ཁོྲ་ཇེ་ེཆོེར་སོང་།

མཚེན་མོ་གཅེིག་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ཕྱི་ིལེ་སོང་། ཁོོ་མོ་གང་དུ་སོང་མིན་

ངས་མི་ཤོེས། ཁོོ་མོ་ཕྱིི་ལེོགས་ཤོིག་ཏུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཐུག ཨོ་ལེིམ་

ཕས་རྟག་ཏུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ཁྱོད་གསོད་བྱས་སྟབས། ཐེངས་དེར་

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་སྔོར་བཞིིན་བུ་མོ་བླུན་མོ་དེར་གཉོིམ་མ་ཁུར་བར་

ལེན་པ་སོླེག ཨོ་ལེིམ་ཕ་འུ་ཐུག་སྟེ་ཁོོང་ཁོྲ་དྲེག་པོ་ལེངས་ནས་ཁྱོིམ་

དུ་ལོེག མར་གྷིར་རི་ཋིི་དྲེན་པ་བརྒྱལེ་ནས་ཡར་བཀྱིགས་ཏོེ་འཁྱོེར་

དགོས་བྱུང་འདུག

ཨོ་ལེིམ་ཕ་ཁྱོིམ་ལེ་སླེེབས་པའི་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོར་ཅེི་ཞིིག་བྱུང་བ་

རྣམས་ང་ལེ་བཤོད། ཁོོ་མོ་གཅེིག་པུ་ཡིན་པ་མཐོང་དུས་མར་གྷིར་རི་

ཋིིས་ཁོྱོད་ཨར་མོནད་ཀྱིི་ཟུར་མོ་བྱས་པར་སྐྱིན་པ་ལེེན་ཆོོག་ཅེེས་
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སྡེིགས་སོང་ཟེར། ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ང་མེད་སར་ཡང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ང་དགའ་སའི་བུད་མེད་དེར་བརྩི་འཇོེག་བྱ་དགོས་ཞིེས་འཕྲིན་ཡིག་

ཅེིག་བསྐུར།

ངས་འཕྲིན་ཡིག་ནང་དུ་ཞི་ེལེ་ཕོག་ཅེིང་ངོ་ཚེ་བྲེལེ་བ། ཡ་ང་སྙིང་

རྗེ་ེམེད་པ་ཅེ་ིཞིིག་བཀོད་ཡོད་མེད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་ཡིན། ངས་ཉི་ི

མ་དེར་འཕྲིན་ཡིག་ད་ེམར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁོ་བྱང་དུ་བསྐུར།

ཐེངས་དེའི་ཚེིག་མཚེོན་རྣམས་ཐལེ་དྲེགས་པ་དང་དེའི་མནར་

སྡུག་བུད་མེད་དེས་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར།

ང་ལེ་ཡིག་ལེན་ཞིིག་འབོྱར་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁོག་ཐེག་ཐུབ། ང་ཉིིན་

ཧྲིིལེ་པོར་ཁྱོིམ་ནས་ཕྱི་ིལེ་མ་ིའགོྲ་རྒྱུའ་ིསེམས་ཐག་བཅེད།

ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་པ་ཙམ་ལེ་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས་ཏོེ་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ནང་

དུ་ལྷགས།

ངས་སྣང་མེད་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུར་ཞིིག་བསྟན་ནས་ཁོོ་མོ་ང་ལེ་ཐུག་

ཏུ་ཡོང་དོན་ཅེ་ིཡིན་ཞིེས་དྲེིས། ཉིིན་དེར་ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝ་ལེའང་

སྐྱིད་སྣང་དེ་མི་འདུག ཁོོ་མོས་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོའ་ིསྐད་གདངས་

ཤོིག་གིས་ཁོྱོད་ཕྱིིར་ཡོང་ནས་བཟུང་སྟ་ེབདུན་ཕྲག་གསུམ་ཡས་མས་

ཤོིག་ག་ིརིང་ལེ་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིསྡུག་ལེ་མ་སྦྱིར་བའ་ིདུས་སྐབས་གཅེིག་

ཀྱིང་མེད།  ཁོྱོད་ཀྱིིས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་ན་རུ་བཅུག་སོང་། མདང་

དགོང་ག་ིབྱུང་རྐྱེེན་དང་ད་ནངས་ཀྱི་ིའཕྲིན་ཡིག་བཅེས་ཀྱིིས་མར་གྷིར་

ར་ིཋི་ིཉིལེ་སར་གཡུགས་སོང་ཟེར།
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མདོར་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་འཁོོན་ལེན་མེད་པར་ང་ལེ་ཁོོ་མོ་ཚེེ་

ཐར་གཏོོང་རོགས་གནང་། ངས་བཟོད་གླེགས་བྲེལེ་བའ་ིཚེིག་མཚེོན་

རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་བཏོབ་པ་དེ་དག་ལེ་ཁོོ་མོར་སྔོར་བཞིིན་བཟེད་

པའ་ིལུས་སེམས་གཉིིས་ཀྱི་ིསོྟབས་ཤུགས་མ་ིའདུག་ཅེེས་ཞུ་བ་འཐེན་

གྱིིན་འདུག་ཟེར།

ངས་ཕུ་རུ་ཌེན་སི་ལེ་“དགོང་མོ་དེར་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋིི་ཨེ་ཡིས་

ང་ཁོོ་མོའ་ིཁྱོིམ་ནས་རྒྱང་ཕུད་བཏོང་བ་ཁོོ་མོའ་ིཐོབ་ཐང་རེད། ཡིན་

ནའང་ང་དགའ་སའ་ིབུད་མེད་ཅེིག་ངའ་ིཟུར་མོ་ཡིན་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིས་

ཁོོ་མོས་བུད་མེད་དེར་ཁྱོད་གསོད་བྱས་ན་ངས་ནམ་ཡང་བཟོད་སོྒོམ་བྱ་

རྒྱུ་མིན།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།

ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་“ངའི་གཅེེས་གོྲགས། ཁོྱོད་ཀུན་སོྤྱིད་དང་ཁྲེལེ་

གཞུང་ཅེི་ཡང་མེད་པའི་བུ་མོ་ཞིིག་གི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་འདུག ཁོྱོད་

ཁོོ་མོར་དགའ་བ་ནི་བདེན་སྲིིད། ཡིན་ནའང་རང་ཉིིད་སྲུང་སོྐྱབ་

མི་ཐུབ་པའི་བུད་མེད་ཅེིག་ལེ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་མནར་གཅེོད་གཏོོང་དགོས་

པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་མེད།”

“འོ་ན་སྨོན་ཆུང་མ་གོྷི་ཋི་ིཨ་ེལེ་སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་འཁྲིད་ཤོོག་ཟེར། 

ད་ེནས་ང་ཚེ་ོའདྲེ་མཉིམ་ཆོགས་པ་རེད།”

“ཁོོ་མོས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ་ཁྱོོད་ཀྱིིས་ལེེགས་པར་ཤོེས་ཡོད། 

ངའི་བརྩེ་བའི་ཨར་མོནད། ད་ཁོོ་མོ་སྐྱུར་ཞོིག གལེ་སྲིིད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམིག་གིས་མཐོང་ན་ཁོྱོད་ཀྱིང་སོ་སོའ་ིབྱ་སོྤྱིད་ལེ་ངོ་ཚེ་

རྒྱུ་རེད། ཁོོ་མོར་སྐྱ་མདོག་ཤོར་ཏོེ་གོླེ་བརྒྱབ། ད་ནི་ཁོོ་མོར་ཚེེ་ཐག་

རིང་པོ་མ་ིའདུག”
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ཕུ་རུ་ཌེན་སིས་ང་ལེ་ལེག་པ་བསྲིིངས་ནས་“མར་གྷིར་རི་ཋིིར་

བལྟ་ཙམ་བྱེད་དུ་སོང་། ཁོྱོད་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ན་ཁོོ་མོ་ཧ་ཅེང་དགའ་ངེས་

རེད།” ཅེེས་བཤོད།

“ང་སྡེ་ེཔ་ན་མིང་ཅེན་ལེ་ཐུག་འདོད་མེད།”

“སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་གཏོན་ནས་བསྡེད་མེད། 

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཁོོ་ལེ་ཞིེན་པ་ལོེག་ཡོད།”

“གལེ་སྲིིད་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིང་ལེ་ཐུག་རྒྱུའ་ིའདུན་པ་དྲེག་པོ་ཡོད་

ན་ཁོོ་མོས་ང་གང་དུ་བསྡེད་ཡོད་པ་ཤོེས། ཁོོ་མོ་ང་ལེ་ཐུག་ཏུ་ཤོོག་ཅེེས་

ཤོོད། ང་ནི་བསྐྱར་དུ་ཨན་ཋིན་སྲིང་ལེམ་ལེ་ནམ་ཡང་གོམ་པ་སོྤེ་རྒྱུ་

མིན།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཡ་རབས་ཀྱི་ིསོྒོ་ནས་ཁོོ་མོ་བསུ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ལེེགས་པར་བསུ་ཆོོག”

“དེས་ན་ཁོོ་མོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ང་ལེ་གདེང་ཚེོད་ཡོད།”

“ཁོོ་མོ་ཡོང་དུ་ཆུགས།”

“ད་ེརིང་ཁོྱོད་ཕྱི་ིལེ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།”

“ང་དོ་དགོང་མཚེན་གང་པོར་ཁྱོིམ་དུ་ཡོད།”

“ངས་མོ་ལེ་ད་ེལྟར་བཤོད་ཆོོག”

ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིཕྱིིན་སོང་།

ངས་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ལེ་ཐུག་རྒྱུ་མིན་ཞིེས་ཡིག་ཆུང་ཞིིག་ཀྱིང་མ་བྲེིས། 

བུད་མེད་ད་ེལེ་ངའ་ིརྩིས་མཐོང་ཆུང་། ང་ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་བདུན་ཕྲག་

རེར་ཞིག་མ་རེ་ཡང་འགོྲག་གི་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡིན། ངའི་སེམས་པར་
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ཁོོ་མོས་གཞུང་ལེམ་གང་ཞིིག་དང་ཟོླས་གར་ཁོང་གང་ཞིིག་ག་ིའཁྲབ་

སོྟན་པ་སྟ།ེ ངས་ངོ་མ་ིཤོེས་མཁོན་ཞིིག་ལེ་ཐུག་ནས་རང་སེམས་གསོ་

ཡ་ིཡོད་ཤོས་ཆོ།ེ

ང་དགོང་ཟས་ཟ་རུ་སོང་སྟེ་མྱུར་དུ་རང་ཁྱོིམ་ལེ་ལོེག ངས་ཁོང་

པའ་ིནང་ག་ིམ་ེཐབ་ཁོག་ལེ་མ་ེསོྒོང་བརྒྱབ་ནས་དགོང་མོ་དེར་ཇོེ་སིབ་

ལེ་གུང་སེང་སྤྲོད།

ང་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚེོད་གཅེིག་ལེ་སྒུག་བཟོད་མེད་པར་སེམས་པ་

བོླང་བོླང་པོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་ཆོ་ཚེང་ཞིིག་ཁོྱོད་ལེ་འགྲེལེ་བཤོད་

རྒྱག་ཐབས་བྲེལེ། ཆུ་ཚེོད་དགུ་པ་ཙམ་ལེ་ངས་སོྒོ་དྲེིལེ་བརྡུངས་པའ་ི

སྒྲི་ཞིིག་ཐོས། ང་སེམས་ཚེོར་དྲེག་པོས་བརྟས་ཏོ་ེསོྒོ་འབྱེད་དུ་འགོྲ་དུས་

རང་ཉིིད་ས་ལེ་བརྡོབ་དོགས་ཀྱིིས་གྱིང་ལེ་བསྙེས།

སྟབས་ལེེགས་པ་ཞིིག་ལེ་བར་ཁྱོམས་དེར་མུན་པ་འཐིབས་ནས་

གསལེ་ཆོ་དེ་ཙམ་མེད་པས་ངའི་གདོང་མདོག་འགྱུར་ཡོད་པ་མི་

མངོན། མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིནང་དུ་སླེེབས།

ཁོོ་མོས་གོྱིན་པ་ནག་པོ་ཞིིག་གོན་ནས་གདོང་ཁོེབས་བརྒྱབ། ངས་

གདོང་ཁོེབས་ཀྱི་ིའོག་ཏུ་ཁོོ་མོའ་ིགདོང་པ་མ་ིམཐོང་།

ཁོོ་མོ་འགྲུལེ་ཁོང་དུ་སོང་སྟ་ེགདོང་ཁོེབས་བཤུས།

ཁོོ་མོར་རོྡོ་ཀ་མ་རུ་པ་ལྟ་བུའ་ིསྐྱ་མདོག་ཅེིག་ཤོར།

ཁོོ་མོས་“ཨར་མོནད་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཐུག་དགོས་ཟེར་བས་ང་

འདིར་ཡོང་ཡོད།” ཟེར།

མོའ་ིལེག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་གདོང་པ་བཀབ་ནས་ངུས།
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ང་ཁོོ་མོའ་ིའཁྲིས་སུ་བཅེར།

ང་སྐད་གདངས་འགྱུར་ནས་“ཁོྱོད་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བྱུང་སོང་།” ཞིེས་

དྲེིས།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་ལེན་མ་བཏོབ་པར་ངའི་ལེག་པར་འཇུས་ཏོེ་མཆོི་

མས་མིད་པ་བརྣངས།

ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཁོོ་མོ་བསྐྱར་དུ་རང་ཚུགས་ཟིན་ཏོ་ེ“ཨར་མོནད། 

ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཧ་ལེས་པའི་ཕོག་ཐུག་བཏོང་སོང་། ངས་ཁོྱོད་ལེ་ཅེི་

ཡང་བྱས་མེད།” ཟེར།

ང་ཁྲེལེ་དགོད་ཅེིག་བྱས་ནས་“ཅེི་ཡང་བྱས་མེད་ཨེ།” ཞིེས་ལེན་

བཏོབ།

“ང་ལེ་གནས་སྟངས་ཤོིག་གིས་བཙན་སྐུལེ་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་བྱ་

དགོས་ཐུག་པ་ལེས་ངས་གཞིན་པ་ཅེ་ིཡང་བྱས་མེད།”

དགོང་མོ་དེར་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིི་མཐོང་ནས་ང་ལེ་མོྱོང་ཚེོར་

ཅེི་ཞིིག་བྱུང་བ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཁོྱོད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་ནམ་ཡང་མཐོང་

མོྱོང་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།  མོྱོང་ཚེོར་དེ་འདྲེ་ཞིིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་མིན་

ཡང་མ་ིཤོེས།

ཁོོ་མོ་ངའི་ཤོག་ལེ་ང་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བ་མཐའ་མ་དེ་ཡིན།  ཁོོ་མོ་

འདུག་ས་ད་ེག་རང་དུ་བསྡེད་སོང་། སྐབས་དེར་ཁོོ་མོ་སྐྱེས་པ་གཞིན་

ཞིིག་གི་ཟུར་མོ་ཡིན། ང་མ་ཡིན་པའི་མི་གཞིན་ཞིིག་གིས་ཁོོ་མོར་འོ་

བྱས་ནས་མཆུ་སོྒྲིས་སོྦྱིར། ངས་ཁོོ་མོར་མཆུ་སོྒྲིས་མ་ིསོྦྱིར་བའ་ིའབད་

བརོྩན་བྱས་ཀྱིང་ངའ་ིམཆུ་སོྒྲིས་ཁོོ་མོའ་ིའོ་ལེ་ཤོིན་ཏུ་ཆོགས། ང་བུད་
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མེད་འདིར་སྔོར་བཞིིན་དགའ། ད་དུང་དགའ་ཤུགས་ཆོ་ེརུ་སོང་ཡོད།

ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་གླེེང་བའ་ིསྐད་ཆོའ་ིཚེིག་རྔར་འཇུས་ནས་

ཁོ་བརྡོ་འཕོྲ་སོྐྱང་དཀའ། ཁོོ་མོས་ཀྱིང་དེ་ཤོེས་ཡོད་པར་ཐེ་ཚེོམ་མེད། 

ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་“ཨར་མོནད། ང་ཁོྱོད་ལེ་དོན་དག་

གཉིིས་ཞུ་བ་འཐེན་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། ངས་ཁོ་སང་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་

བཤོད་པ་དེར་དག་པ་སྟེར་རོགས་གནང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ད་དུང་ངའ་ིསྟེང་

དུ་ཞི་ེསྡེང་བཅེངས་ནས་ང་ལེ་སྡེང་ཟུག་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་འཆོར་ཡོད་ཀྱིང་ང་

ཚེ་ེཐར་ལེ་གཏོོང་རོགས་གནང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་བསམ་བཞིིན་ཡིན་ནའང་

འདྲེ། བསམ་བཞིིན་མིན་ནའང་འདྲེ། གང་ལྟར་ཁོྱོད་པ་ར་ིས་ིལེ་ཕྱིིར་

ལོེག་བྱས་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ལེ་ཧ་ལེས་པའི་སྡུག་པོ་བཏོང་སོང་། ད་

བར་ང་ལེ་སྡུག་པོ་བཏོང་བའི་རྐྱེེན་གྱིིས་ད་ནངས་ཞིོགས་པར་ང་ལེ་

སྡུག་སོྒོམ་རྒྱག་པའི་སོྟབས་ཤུགས་ཀྱིི་བཞིི་ཟུར་ཞིིག་ཀྱིང་མེད་པར་

གྱུར་སོང་། ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་སྙིང་རྗེ་ེསོྒོམ་རོགས། མ་ིསོྒོམ་མམ། སྐྱེས་པ་

སེམས་བཟང་ཞིིག་ལེ་ང་ལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ནད་པ་དང་སོྐྱ་གདུང་གིས་

མནར་བ་ཞིིག་ལེ་འཁོོན་ལེན་སླེོག་རྒྱུའི་ཚེབ་ཏུ་རློབས་ཆོེན་གྱིི་བྱ་

བ་ཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ལོེས་ཤོེས། འདིར། ངའ་ིལེག་པར་

འཇུས་དང་། ང་ལེ་ཚེ་བ་འཕར་ཡོད། ང་ཉིལེ་ས་ནས་ལེངས་ཡོང་བ་

ཁོྱོད་ལེ་མཛིའ་གྲོགས་བསྒྲིིག་རྒྱུའི་ཆོེད་དུ་མིན། ཁོྱོད་ལེ་ང་སྣང་མེད་

གཏོོང་རོགས་གནང་ཞིེས་ཞུ་བ་འཐེན་དུ་ཡོང་བ་ཡིན།”

ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་ལེག་པར་འཇུས། བུད་མེད་ལེས་ངན་མ་

འད་ིཚེ་བས་སྲིེག་ག་ིཡོད་ཀྱིང་ཁོོ་མོ་སྤུ་མའ་ིགོྱིན་གོས་འོག་ཏུ་འཁྱོག་

འདར་རྒྱག
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ངས་ཁོོ་མོ་བསྡེད་ཡོད་སའ་ིལེག་སོྐྱར་རྐུབ་བཀྱིག་མ་ེཁོར་དེད།

ངས་མོ་ལེ་“འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ངས་སྡུག་བསྔོལེ་མ་མྱོངས་པ་རེད་

སེམས་སམ། དགོང་མོ་དེར་ངས་གོྲང་གསེབ་ཏུ་ཁོྱོད་ལེ་སྒུག ང་པ་ར་ི

ས་ིལེ་ཁོྱོད་འཚེོལེ་དུ་ཡོང་རུང་ཅེ་ིཡང་མ་རྙིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིས་འཕྲིན་ཡིག་

ཅེིག་བཞིག་ཡོད་པ་དེས་ང་དེ་བས་ཀྱིང་སོྨྱོ་གྲབས་སུ་གྱུར། མར་གྷིར་

རི་ཋིི། ང་ཁོྱོད་ལེ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་དགའ་ཡོད་པས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་མགོ་

སོྐར་གཏོོང་ཕོད་དམ།”

“ཨར་མོནད། ད་སྐད་ཆོ་དེ་ཚེོ་མི་བཤོད། ང་ཁོྱོད་ལེ་སྐད་ཆོ་དེ་

དག་བཤོད་དུ་ཡོང་བ་མིན། ང་ལེ་ཁོྱོད་དགྲ་ཞིིག་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པ་

གཞིན་ཞིིག་ག་ིངོས་ནས་མཐོང་འདོད་ཡོད། ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལེག་པར་སླེར་

ཡང་ཐེངས་ཤོིག་འཇུ་འདོད་བྱུང་བ་ཁོོ་ན་ཡིན། མ་ིཚེོས་བཤོད་ན་ཁོྱོད་

ལེ་ཟུར་མོ་མཛིེས་མ་ཞིིག་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིང་ཁོོ་མོར་དགའ་ཡི་འདུག་

ཟེར། ཁོོ་མོའ་ིམཉིམ་དུ་སྐྱིད་ལེ་རོལེ། ང་བརྗེེད་དུ་ཆུགས།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཀྱིང་སྐྱིད་པོ་བོྱས། ཁོྱོད་སྐྱིད་པོ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚེོམ་ཅེི་

ཡོད།”

“ཨར་མོནད། ང་ལེ་བུད་མེད་སྐྱིད་སྣང་ཅེན་ཞིིག་གི་ངོ་གདོང་

འདུག་གམ། ངའི་སྡུག་བསྔོལེ་ལེ་ཁོ་སོྣན་མ་རྒྱག ངའི་སྡུག་བསྔོལེ་

གྱི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་དང་རྒྱ་ཆོ་ེཆུང་ཤོེས་མཁོན་ན་ིཁོྱོད་མ་ཡིན་པའ་ིམ་ིགཞིན་

པ་མེད།”

“སོྔོན་ཆོད་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཐེངས་ཤོིག་སྡུག་བསྔོལེ་ནམ་ཡང་མོྱོང་རྒྱུ་

མིན་ཞིེས་ང་ལེ་དམ་བཅེའ་བཞིག་ནས་ཁོས་བླངས་སོང་། ད་ལྟ་ཁོྱོད་
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ཀྱིིས་བཤོད་པ་ལྟར་ན་ཁོྱོད་ལེ་ངོ་མར་སྡུག་བསྔོལེ་ཞིིག་ཡོད་པ་འདྲེ།”

“མ་རེད། ངའ་ིགཅེེས་གོྲགས། གནས་སྟངས་ན་ིངའ་ིདམ་བཅེའ་

ལེས་སྟོབས་ཤུགས་ཆོ།ེ”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་བུ་མོ་མགོ་སོྟང་ག་ིའཁྲུལེ་སྣང་དབང་དུ་སོང་བ་ལྟ་

བུའ་ིབརྡོ་ཞིིག་གཏོོང་ག་ིཡོད་ཀྱིང་ང་ན་ིད་ེལྟར་མིན། ཡིན་ནའང་ཛི་

དྲེག་གི་དགོས་དབང་ཞིིག་གིས་ངས་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་བྱུང་སོང་། ཉིི་

མ་གཅེིག་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དེའི་རྒྱུ་མཚེན་མཐའ་དག་ཤོེས་ནས་ང་ལེ་དག་

པ་སྟེར་ངེས་ཡིན།”

“ད་ེརིང་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་རྒྱུ་མཚེན་ད་ེདག་བཤོད་ན་མ་ིཆོོག་གམ།”

“ཅེིའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་ང་ཚེོའི་མཛིའ་འབྲེེལེ་སླེར་གསོ་བྱ་སྲིིད། དེ་ནི་

ནམ་ཡང་ཡོང་ཐབས་མེད། དེས་ཁོྱོད་ངེས་པར་དུ་སེམས་ཐག་རིང་དུ་

འགོྲ་མ་ིཉིན་པའ་ིམ་ིཚེོར་འབྲེེལེ་ཐག་རིང་དུ་གཏོོང་སྲིིད།”

“མ་ིད་ེཚེ་ོསུ་སུ་རེད།”

“ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་མ་ིཉིན།”

“དེས་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་རྫུན་བཤོད་ཀྱིིན་འདུག”

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིཡར་ལེངས་ཏོ་ེསོྒོའ་ིཕོྱིགས་སུ་ཁོ་གཏོད།

ངས་ད་ལྟ་སྐྱ་མདོག་ཏུ་གྱུར་ཏོེ་ངུ་བཞིིན་པའི་བུད་མེད་ངག་སོྒོ་

ལྐུགས་པ་ལྟར་གྱུར་པ་འདི་དང་། ཐོག་མར་ང་ལེ་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་

རྩེད་མཚེར་བཤོད་པའི་བུ་མོ་སྙན་འཇེེབས་ཅེན་དེ་གཉིིས་བསྡུར་ན་

ང་ལེ་སོྐྱ་གདུང་ག་ིསེམས་འགུལེ་མ་ིཐེབས་པ་ག་ལེ་སྲིིད།

ངས་ཁོོ་མོའ་ིལེམ་བཀག་ནས་“ཁོྱོད་མ་འགོྲ།” ལེབ་པ་ཡིན།
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“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བྱས་མིན་ལེ་མ་ལྟོས་པར་ང་ནི་ད་དུང་

ཡང་ཁོྱོད་ལེ་དགའ། ང་ལེ་ཁོྱོད་འདིར་ཉིར་འདོད་ཡོད།”

“སང་ཉིིན་ང་ཕྱིིར་སོྐྲད་བྱ་རྒྱུའ་ིཆོདེ་དུ་ཡིན་ནམ། མིན་ཨ།ེ ད་ེཡོང་

ཐབས་མེད། ང་ཚེོའ་ིལེས་དབང་ན་ིརྦད་ད་ེཐ་དད་རེད། ང་ཚེ་ོབསྐྱར་

དུ་མཉིམ་འདུ་མི་བྱ། གཅེིག་བྱས་ན་ཁོྱོད་ང་ལེ་ཞིེན་པ་ལོེག་ཡོད་

སྲིིད། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ང་ལེ་སྡེང་ཟུག་ཁོོ་ན་བྱེད་བཞིིན་ཡོད།”

བུད་མེད་འདིར་ཐུག་ནས་ངའ་ིབརྩ་ེདུང་ཡོད་དོ་ཅོེག་དང་འདོད་

སྲིེད་རྣམས་བསྐྱར་དུ་བསླེངས། ངས་“མ་རེད། མར་གྷིར་ར་ིཋི།ི མ་རེད། 

ངས་ཐམས་ཅེད་བརྗེེད་དུ་འཇུག་ཆོོག ང་ཚེོས་གཅེིག་གིས་གཅེིག་

ལེ་དམ་བཅེའ་བཞིག་སྟ་ེསྐྱིད་ལེ་རོལེ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟར་མ་ིཚེ་ེམཉིམ་

སྐྱེལེ་བྱས་ན་སྐྱིད།”

མར་གྷིར་རི་ཋིིས་ཐེ་ཚེོམ་ངང་དུ་མགོ་ཐད་དུ་གཡུགས། “ང་ནི་

ཁོྱོད་ཀྱིི་བྲེན་གཡོག་དང་ཁོྱོད་ཀྱིི་སོྒོ་ཁྱོི་མིན་ནམ། ང་ལེ་ཅེི་ཞིིག་བྱ་

འདོད་ཡོད་ཀྱིང་བོྱས། ང་སོྤྱིད་ཅེིག ང་ན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིཡིན།”

ཁོོ་མོས་ཐོག་ལྭ་དང་ཞྭ་མོ་ཕུད་ནས་འབོལེ་གདན་སྟེང་དུ་

གཡུགས། ད་དུང་ཤུགས་ཀྱིིས་སོྟད་གོས་ཀྱིི་སོྒྲིག་གུ་བཀོྲལེ། ཁོོ་མོའ་ི

ནད་གཞིི་དེས་ལུས་པོ་འཁྲུགས་པའི་སྟབས་ཀྱིིས་སྙིང་ནས་མགོ་བར་

དུ་ཁྲག་ཤོེད་རྒྱས་ནས་དབུགས་འགག་གྲབས་སུ་གྱུར།

དེའ་ིརྗེེས་སུ་ལུད་པ་མ་ིཐོན་པར་སག་སྒྲི་སོྒྲིག་པའ་ིགོླེ་ཞིིག་བརྒྱབ།
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ཁོོ་མོས་ང་ལེ་“ངའི་ཤོིང་རྟ་ཁོ་ལོེ་བར་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེ་ནང་ལེ་

སོྐྱལེ།” ཞིེས་ཤོོད་ཟེར།

ང་ཕྱི་ིལེ་སོང་སྟ་ེཤོིང་རྟ་ཁོ་ལོེ་བ་འགྲོ་རུ་བཅུག

ང་ཕྱིིར་ཡོང་དུས་མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིམ་ེཐབ་མདུན་དུ་ཉིལེ་འདུག ཁོོ་

མོའ་ིསོ་ཁོ་བསྒྲིིམ་ནས་འདར་སིག་བརྒྱབ། ངས་ཁོོ་མོ་པང་དུ་བླངས་

ཏོེ་གོྱིན་གོས་ཕུད་ཀྱིང་འགུལེ་ཙམ་མི་བྱ། ཁོོ་མོ་འཁྱོག་ཕྱིིད་ཐེབས་

གྲབས་ཡོད་པས་ངས་ཉིལེ་སར་འཁྱོེར།

དེ་ནས་ང་ཁོོ་མོའ་ིའཁྲིས་སུ་བསྡེད་ནས་ལུས་པོ་ཕུར་ཏོེ་དྲེོད་

འཁོོལེ་དུ་བཅུག མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་མ་ིབཤོད་

ཀྱིང་འཛུམ་ཞིིག་ཕྱུང་།

ཨ་ཙི། ད་ེན་ིཁྱོད་མཚེར་གྱི་ིདགོང་མོ་ཞིིག་ཡིན། མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ི

མི་ཚེེའི་དོན་སྙིང་ཧྲིིལེ་པོ་ང་ལེ་མཆུ་སོྒྲིས་སྦྱིར་བ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་

འདུས་པར་སྣང་། ང་ཡང་ཁོོ་མོར་དགའ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆོེ་རུ་སོང་། བརྩེ་

དུང་ག་ིདགའ་ཚེོར་འཕྱུར་བའ་ིཀོློང་དུ་ངས་ཁོོ་མོ་སྐྱེས་པ་གཞིན་ཞིིག་

ལེ་མ་ིའཐོབ་པའ་ིཆོེད་དུ་ཁོོ་མོ་གསོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ིཡོད་པ་མིན་ནམ་

ཞིེས་རང་གིས་རང་ལེ་དྲེིས།

ད་ེའདྲེ་དགའ་ཡང་ཟླ་བ་གཅེིག་ག་ིརྗེེས་སུ་ཁོོ་མོའ་ིརྣམ་ཤོེས་ཡལེ། 

ལུས་པོ་བེམ་རོ་ལེ་གྱུར་པ་ལེས་ཅེ་ིཡང་མིན།

ཞོིགས་པར་ངེད་གཉིིས་ཀ་གཉིིད་སད།

མར་གྷིར་རི་ཋིི་རས་གདན་ལྟར་དཀར།  ཁོོ་མོས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་

གཅེིག་མི་བཤོད། དུས་ནས་དུས་སུ་མཆོི་མའི་རོྡོག་ཕྲེང་རྣམས་མིག་
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ནས་བཞུར་ཏོེ་འགྲམ་རྟིང་དུ་འཁྱོིལེ་བ་འོད་མདངས་འཕྲོས་པའི་མུ་

ཏོིག་དང་མཚུངས། སྐབས་རེར་ཁོོ་མོའ་ིལུས་སོྟབས་ཟད་པའ་ིལེག་པ་

གཉིིས་ཀྱིིས་ང་ལེ་དམ་དུ་འཁྱུད། དེ་ནས་ལུས་ཟུངས་ཟད་ནས་སླེར་

ཡང་མལེ་སར་ལྷུང་།

ངས་སྐད་ཅེིག་ག་ིརིང་ལེ་ང་བོྷེ་གྷི་ིཧོྥལེ་གོྲང་གསེབ་ནས་བྲེལེ་པའ་ི

རྗེེས་སུ་རང་ལེ་ཅེ་ིཞིིག་བྱུང་བ་རྣམས་བརྗེེད་ཐུབ་སྙམ། ངས་མར་གྷིར་

ར་ིཋིིར་“ཁོྱོད་ལེ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་དམ། པ་ར་ིས་ིབསྐྱུར་ནས་གཏོན་དུ་

འགོྲ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།” ཞིེས་དྲེིས།

ཁོོ་མོ་སྐྲག་དངངས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་“མིན། མིན། ང་ཚེོར་གཏོན་ནས་

བདེ་སྐྱིད་འཐོབ་མི་སྲིིད། ངས་ཁོྱོད་ལེ་བདེ་སྐྱིད་སྟེར་མི་ཐུབ། ཡིན་

ནའང་ཇེི་སྲིིད་དབུགས་མ་ཆོད་བར་དུ་ང་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྐབས་འཕྲལེ་

ཆོགས་སྲིེད་སོྤྱིད་ཡུལེ་གྱི་ིབྲེན་མོ་ཡིན། ཁོྱོད་ལེ་ཉིིན་མཚེན་གཉིིས་ཀྱི་ི

དུས་ཚེོད་ནམ་ཞིིག་ང་མཁོོ་རུང་ཤོོག ང་ན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིཡིན། ཡིན་ནའང་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིམདུན་ལེམ་ང་ལེ་མ་སྦྲེེལེ། ཁོྱོད་རྦད་ད་ེསྡུག་ལེ་སྦྱིོར། ཁོྱོད་ཀྱིིས་

ང་ཡང་གཏོན་ནས་སྐྱིད་དུ་མ་ིའཇུག ང་སྐབས་ཐོག་འདིར་ད་དུང་བུ་

མོ་མཛིེས་མ་ཞིིག་ཡིན། ང་ལེ་རྣམ་པ་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་

སོྤྱིད་རོགས། ང་ལེ་ད་ེམིན་ཅེ་ིཡང་མ་ིདགོས།” ཞིེས་བཤོད།

ཁོོ་མོ་སོང་ཤུལེ་དུ་ང་ནི་མར་གྷིར་རི་ཋིི་མེད་པའི་ཁོེར་རྐྱེང་གི་

སྡུག་བསྔོལེ་གྱིིས་མནར། མར་གྷིར་རི་ཋིི་སོང་ནས་ཆུ་ཚེོད་གཉིིས་ཀྱིི་

རྗེེས་སུའང་ང་སྔོར་བཞིིན་ཁོོ་མོ་ཉིལེ་ཤུལེ་གྱིི་མལེ་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་ལུས། 

ངས་སྔོས་མགོའ་ིཐོག་ཏུ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་མགོ་བཞིག་པའི་ཤུལེ་རྗེེས་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།

391

གསལེ་ཡོད་པ་དེར་བལྟས། ང་བརྩེ་དུང་དང་ཕྲག་དོག་གི་བར་དུ་ཅེི་

ཞིིག་ལེ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞིེས་དྲེིས།

ཆུ་ཚེོད་ལྔ་བར་ངས་ཅེ་ིཞིིག་བྱ་དགོས་པ་མ་ཤོེས་པར་ང་ཨན་ཋིན་

སྲིང་ལེམ་དུ་སོང་།

ན་ནིན་གྱིིས་ང་ལེ་སོྒོ་ཕྱི།ེ

ཁོོ་མོ་ངོ་ཚེ་ཞོིར་དུ་ང་ལེ་“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་ཀྱིིས་སྐུ་ཉིིད་བསུ་ཐབས་

མ་ིའདུག”ཅེེས་ཤོོད་ཟེར་ནས་མངགས་བཀོད་བྱས་སོང་ཞིེས་བཤོད།

“ཅེིའ་ིཕྱིིར།”

“ཅེི་ལེ་ཞིེ་ན་སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ཕེབས་འདུག མི་སུ་གཅེིག་ཀྱིང་

ནང་དུ་མ་གཏོོང་ཞིེས་ང་ལེ་མངགས་བཀོད་བྱས་སོང་།”

ང་ཁོ་ལྕ་ེདིག་ཞོིར་དུ་“འོ་རེད། ངས་བརྗེེད་པ་རེད།” ལེབ་པ་ཡིན།

ང་ནི་བཟི་བོ་ཞིིག་དང་འདྲེ་བར་ཁྱོར་རེ་ཁོྱོར་རེར་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག 

ང་ཕྲག་དོག་ལེངས་པ་དང་སེམས་པ་འཆོོལེ་བའ་ིརིང་དེར་ངས་ངོ་ཚེ་

དགོས་པའ་ིབྱས་ཉིེས་ཅེ་ིཞིིག་བསྒྲུབས་མིན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་སམ། ངས་

བུད་མེད་འདིས་ང་ལེ་འཕྱི་སོྨོད་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག ཁོོ་མོའ་ིགཡོ་ཐབས་

ལེ་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྔོ་དགོང་ང་ལེ་བཤོད་པའ་ིསྙིང་གཏོམ་རྣམས་དོ་

དགོང་སྡེེ་པ་ན་མིང་ཅེན་ལེ་བསྐྱར་དུ་བཟོླས། ཁོོ་ཚེོས་ནང་ཚེགས་

ཀྱིི་ཁོ་བརྡོ་ཅེི་ཞིིག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོད་མེད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་ཞིིག་ངའི་བོླ་ངོར་ཤོར། 

ངས་ཧྥ་སོྒོར་ལྔ་བརྒྱ་ལོེར་ཞིིག་དང་དེའི་མཉིམ་དུ་ཡིག་ཆུང་ཞིིག་

བསྐུར། ཡིག་ཆུང་དེར་འད་ིལྟར་བཀོད།
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“ཁོྱོད་ད་ནངས་བྲེལ་མྱུར་ངང་དུ་ཕིྱིན་སོང་བས་ངས་ཁོྱོད་ལ་གླེ་ཡོན་

སོྤྲོད་རྒྱུའང་བརྗོེད་འདུག འདིར་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཞིག་གླེ་ཡོད།”

ད་ེནས་ཡིག་ཆུང་ད་ེསྤྲོིངས། ང་ན་ིརང་ག་ིསྤྱིོད་ངན་ལེ་གནོང་འགོྱིད་

ཀྱིིས་གཙེ་རྒྱུར་གཡོལེ་ཐབས་སུ་ང་ཁྱོིམ་ནས་མ་བསྡེད་པར་འཕྲལེ་

དུ་ཕྱི་ིལེ་ཕྱིིན་པ་ཡིན།

ང་ཨོ་ལེིམ་ཕ་ལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་བ་དང་ཁོོ་མོས་གྱིོན་གོས་ཤོིག་གི་

ཚེད་རྒྱག་གིན་འདུག ངེད་གཉིིས་གཅེིག་པུ་ཡིན་དུས་ཁོོ་མོས་ང་ལེ་

ཆོགས་སོྤྱིད་ཀྱི་ིགླུ་གཞིས་བླངས་ནས་ང་ལེ་སྣང་བ་གཡེང་དུ་བཅུག

མོ་ན་ིངོ་ཚེ་བྲེལེ་ཞིིང་ཁྲེལེ་གཞུང་དང་ཀུན་སོྤྱིད་གཉིིས་ཀ་ཉིམས་

པའ་ིབུད་མེད་ཐ་ཤོལེ་གྱི་ིདཔ་ེམཚེོན་ལེ་ཤོིན་ཏུ་འཚེམས། ཡིན་ནའང་

སྐྱེས་པ་གཞིན་ཚེོས་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་བརྩི་མཐོང་བྱས་པ་ལྟར་

ཨོ་ལེ་ིཕ་ལེ་བརྩ་ིམཐོང་བྱ་སྲིིད།

ཁོོ་མོས་ང་ལེ་དངུལེ་སོྒོར་དགོས་ཞིེས་སླེོང་། ངས་མོ་ལེ་དངུལེ་

སོྒོར་སྤྲོད་ད་ེརང་དགར་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག

མར་གྷིར་ར་ིཋིིས་ང་ལེ་ཡིག་ལེན་མ་སྤྲོིངས།

ཕྱིི་ཉིིན་ཧྲིིལེ་པོར་ང་ལེ་སེམས་ཚེིག་ཅེི་ཙམ་བྱུང་མིན་ཁོྱོད་ལེ་

བཤོད་ཅེ་ིདགོས།

ཆུ་ཚེོད་དྲུག་དང་ཕྱིེད་ཀའི་སྟེང་དུ་བང་ཆོེན་ཞིིག་ཡོང་ནས་ང་

ལེ་ཡིག་ཤུབས་ཤོིག་བསྐྱལེ། དེའི་ནང་དུ་ངས་བསྐུར་བའི་ཡིག་ཆུང་

དེ་དང་ཧྥ་སོྒོར་ལྔ་བརྒྱ་ལོེར་མ་གཏོོགས་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅེིག་བཀོད་

མ་ིའདུག
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ངས་བང་ཆོེན་དེར་ “འད་ིཁོྱོད་ལེ་སུས་བསྐུར་སོང་།” ཞིེས་དྲེིས།

ཁོོ་པས་“བོྷེ་ལོེན་ལེ་བསོྐྱད་པའ་ིཡིག་ཟམ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལོེའ་ིནང་

དུ་བུད་མེད་གཅེིག་དང་ཁོོ་མོའ་ིཞིལེ་ཏོ་མ་གཉིིས་མཉིམ་དུ་འགྲོ་ཡི་

འདུག ཁོོ་ཚེོས་ང་ལེ་ཡིག་ཟམ་ཤོིང་རྟ་འཁོོར་ལེོ་སོྒོ་རའ་ིནང་ནས་ཕྱི་ི

ལེ་ཐོན་ཏོེ་ཐག་རིང་དུ་སོང་ཚེར་བའི་རྗེེས་སུ་འཕྲིན་ཡིག་འདི་སྐྱེལེ་

དགོས་པའ་ིམངགས་ཆོ་བྱས་སོང་།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ།

ང་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁྱོིམ་དུ་བརྒྱུགས།

དོ་སྐྱེལེ་པ་ཞིིག་གིས་“ལྕམ་སྐུ་ཞིབས་དེ་རིང་ཆུ་ཚེོད་དྲུག་པར་

དབྱིན་ཡུལེ་དུ་ཕེབས་སོང་།” ཞིེས་ལེན་བཏོབ་བྱུང་།

ང་བརྩེ་དུང་དང་ཞིེ་སྡེང་གཉིིས་ཀས་པ་རི་སི་ལེ་ཆོགས་ཐབས་

བྲེལེ། ང་ནི་འདི་ལེ་ཧ་ལེས་ནས་ངལེ་དུབ་ཀྱིིས་མནར། ངའི་གོྲགས་

པོ་ཞིིག་འཛིམ་གླེིང་ཤོར་ཕོྱིགས་སུ་འགྲུལེ་བཞུད་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག ང་

ཨ་ཕར་གོྲགས་པོའ་ིམཉིམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིེས་བཤོད་དུ་སོང་། ཨ་

ཕས་ང་ལེ་དངུལེ་ཁོང་གི་དངུལེ་འཛིིན་དང་མི་སྣ་ངོ་སོྤྲོད་ཀྱིི་འཕྲིན་

ཡིག་རྣམས་བྲེིས། ཉི་ིམ་བརྒྱད་ནས་བཅུ་ཡས་མས་ཤོིག་ག་ིགཞུག་ལེ་

ང་མར་སེ་(མར་སེ་ནི་ཧྥ་རན་སིའི་ལོྷ་ཕོྱིགས་ཀྱིི་མཚེོ་ཁོའི་གོྲང་ཁྱོེར་

ཆོ་ེཁོག)ལེ་ལེམ་དུ་ཆོས།

ང་ཨ་ལེེག་བཟན་ཌི་རི་ཡ་(ཨི་ཇེེབ་ཀྱིི་མཚེོ་ཁོའི་གོྲང་ཁྱོེར)ལེ་

འབོྱར་དུས་ཧྥ་རན་སིའ་ིགཞུང་ཚེབ་པའ་ིགཤོམ་འོག་ལེས་སྣ་ེཞིིག་ལེ་

ཐུག ང་སྐབས་འགར་མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིཁྱོིམ་དུ་མ་ིདེར་ཐུག་མོྱོང་། ད་ེ

དུས་ངས་བུ་མོ་ལེས་ངན་མ་དེར་ནད་ཀྱིིས་བཏོབ་པ་ཤོེས།
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དེ་ནས་ངས་མར་གྷིར་རི་ཋིིར་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་བསྐུར་བ་དེའི་

ཡིག་ལེན་ང་ཋུ་ལོེན་(ཧྥ་རན་སིའ་ིལོྷ་ཤོར་མཚེམས་ཀྱི་ིམཚེ་ོཁོའ་ིགོྲང་

ཁྱོེར་ཞིིག)ལེ་འབོྱར་དུས་འཕོྲད།

ང་འཕྲལེ་དུ་ལེམ་ལེ་ཆོས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན། དེའི་གཞུག་ཏུ་ཅེི་

ཞིིག་བྱུང་བ་རྣམས་ཁོྱོད་ཀྱིིས་ཤོེས་གསལེ་ཡིན།

ད་ནི་ང་ལེ་ཇུ་ལེེ་ ཌུབ་ཕ་རས་བརྒྱུད་སྤྲོིངས་བྱས་པའི་འཕྲིན་

ཡིག་ཤོོག་ལེེབ་འདི་དག་ཁོྱོད་ཀྱིིས་བཀློག་རྒྱུ་ལེས་གཞིན་པ་ཅེི་ཡང་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད། འཕྲིན་ཡིག་འདི་དག་ངས་ཁོྱོད་ལེ་བཤོད་པའི་སྒྲུང་

དེར་མེད་ཐབས་མེད་པའ་ིཁོ་སོྐང་ཞིིག་ཡིན་ནོ། །



395

 ལའེུ་ཉིརེ་ལྔ་བ།

༄༅།། ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ང་ལེ་གཏོམ་རྒྱུད་རིང་པོ་འད་ིབཤོད་ནས་ངལེ་

དུབ་ཀྱིིས་མནར། ཁོོ་པས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མིག་ཆུ་བཏོང་སྟ་ེསྐད་ཆོར་

བར་མཚེམས་བཅེད། ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ང་ལེ་མར་གྷིར་རི་ཋིིས་བྲེིས་

པའ་ིའཕྲིན་ཡིག་ད་ེདག་བསྟན་པའ་ིརྗེེས་སུ་ལེག་པ་གཉིིས་ཀྱིིས་ཐོད་

པ་ཕུར། ཁོོ་པའ་ིམིག་གཉིིས་བཙུམས་ནས་མནོ་བསམ་བཏོང་བ་ཡིན་

ནམ། ཡང་ན་གཉིིད་ཁུག་ཐབས་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ།

ཅུང་ཙམ་རྗེེས་སུ་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་དབུགས་གཏོོང་ལེེན་ཇེེ་

མགོྱིགས་སུ་སོང་བས་ངས་ཁོོ་པ་གཉིིད་དུ་ཡུར་བ་ཤོེས། ཡིན་ནའང་

གཉིིད་ཡང་པོ་ད་ེཧྲིགས་སྒྲི་ཅུང་ཟད་ཀྱིིས་དཀོྲག

ད་ནི་ངས་ཅེི་ཞིིག་བཀློགས་པ་དེར་ཡིག་འབྲུ་གཅེིག་ཀྱིང་འཕྲི་

སོྣན་མ་བྱས་པར་གཤོམ་དུ་བཀོད་ཡོད།
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“དེ་རིང་ནི་ཟླ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་༡༥་རེད། ང་ནད་ཀིྱིས་ཟིོན་ནས་

ཉིི་མེ་གསུམེ་བཞིི་ཞིིག་ཡིན། ད་ནངས་ཉིལ་སར་འཛུལ། གནམེ་ངོ་

འཐིབས་ཤིང་ཡི་མུག ངའི་འཁིྲས་སུ་མིེ་གཅིེག་ཀྱིང་མེེད། ཨར་མོེནད། 

ངས་ཁོྱོད་དྲིན་བཞིིན་ཡོད། ཁོྱོད། ངས་ཡིག་ཕྲིེང་འདི་དག་འབྲི་དུས་

ཁོྱོད་གང་དུ་ཡོད་དམེ། པ་རི་སི་ནས་ཐག་རིང་ཞིིག་སྟེེ། ཧ་ཅེང་གི་

ཐག་རིང་ཞིིག་ཏུ་ཕིྱིན་པ་རེད་ཅེེས་ང་ལ་བཤད་བྱུང་། གཅིེག་བྱས་

ན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་མེར་གྷར་རི་ཋིི་བརྗོེད་ཚོར་ཡོད་རྒྱུ་རེད། འོ་ཡ། སྐྱེིད་ལ་

རོལ་ཅིེག ངའི་མིེ་ཚེོའི་ནང་དུ་ང་ལ་ཡུད་ཙོམེ་རིང་ལ་བདེ་སྐྱེིད་ཅེིག་

བྱུང་བ་ཁོྱོད་ཀིྱི་དིྲིན་ཡིན།

“ང་ལ་རང་གི་བྱ་སོྤྱོད་དེ་ཉིིད་ཁོྱོད་ལ་འགྲོེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའི་འདོད་

པ་འགོག་ཐབས་བྲལ། དེར་བརྟེེན་ངས་ཁོྱོད་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་འདི་བིྲས། 

ཡིན་ནའང་འཆི་བས་འཕིྲིན་ཡིག་གི་བརོྗོད་བྱ་རྣམེས་བདེན་པར་མེ་

བསྒྲུབས་ན་ང་ལྟ་བུའི་བུ་མོེ་ཞིིག་གིས་བིྲས་པའི་འཕིྲིན་ཡིག་ནི་རྫུན་

དུ་བརྩོི་སིྲིད། འདི་ནི་འཕིྲིན་ཡིག་ལས་ཀྱིང་མེཐོལ་བཤགས་ཤིག་ཡིན།

“དེ་རིང་ང་ནད་ཀིྱིས་མེནར། ང་ནད་འདིས་འཆི་སིྲིད། ང་ལ་རྟེག་ཏུ་

རང་ཉིིད་ལོ་ན་གཞིོན་དུས་འཆི་རྒྱུ་རེད་སྙིམེ་པའི་ཚོོར་བ་ཞིིག་སྔོ་

མོེ་ནས་ཡོད། ངའི་ཨ་མེ་ཆང་རག་གིས་གོྲོངས། ད་བར་ངའི་འཚོོ་བ་

སྐྱེེལ་སྟེངས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐུ། འདི་ནི་ང་ལ་ཨ་མེས་བཞིག་པའི་ཤུལ་སྐལ་

འབའ་ཞིིག་ཡིན་པར་སྣང་། ཁྱོོད་ཕྱིིར་ལོག་ཡོང་དུས་སྔོོན་ཆད་ཁྱོོད་མེ་

སོང་གོང་དུ་དགའ་སའི་བུ་མོེ་ལས་ངན་མེ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེ་སེམེས་ལ་
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དྲིན་སིྲིད། དེས་ན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་འདུ་ཤེས་ཅིེ་ཞིིག་འཛིིན་དགོས་པ་

ཤེས་རོྟེགས་ཐུབ་ཏུ་མེ་བཅུག་པར་ང་འཆི་འདོད་མེེད།

“འཕིྲིན་ཡིག་འདིར་དེ་དག་ཐམེས་ཅེད་འཁོོད་ཡོད། ང་ནི་སླེར་ཡང་

རང་གི་བྱ་སོྤྱོད་དེ་ཉིིད་འོས་འཚོམེས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གསར་

པ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འགོད་རྒྱུར་སོྤྲོ།

“ཨར་མོེནད། ང་ཚོོ་བོྷོ་གིྷ་ཧོྥལ་དུ་ཡོད་དུས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕ་ཕེབས་པར་

འུ་གཉིིས་ཀ་ཡ་མེཚོན་པ་ཁྱོོད་ཀིྱིས་དྲིན་ཤས་ཆེ། ཁྱོོད་ཀིྱི་ཨ་ཕ་ཕེབས་

ཏོེ་ང་ལ་རང་བཞིིན་གིྱིས་སྐྲག་སྣང་ཞིིག་བྱུང་བའང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་དྲིན་

ངེས་རེད། ཁོྱོད་ཀིྱིས་དགོང་མེོ་དེར་ཨ་ཕ་དང་ཁོ་རོྩོད་ཤོར་སྟེངས་ང་

ལ་འགྲོེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ལོས་དྲིན།

“ཕིྱི་ཉིིན་ཁོྱོད་པ་རི་སི་ལ་སོང་སྟེེ་ཨ་ཕར་སྒུག ཁོོང་མེགོྲོན་ཁོང་དུ་

མེ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེར་མིེ་ཞིིག་བོྷོ་གྷི་ཧོྥལ་དུ་ཡོང་ནས་ང་ལ་སྐུ་

ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་གིྱིས་སིྤྲོངས་པའི་འཕིྲིན་ཡིག་ཅིེག་བསྐྱེལ་བྱུང་།

“ངས་ཁོྱོད་ལ་འཕིྲིན་ཡགི་འདིའ་ིམེཉིམེ་དུ་ཡིག་ཆུང་ད་ེབསྐུར་ཡདོ། མིེ་

དེས་ང་ལ་སང་ཉིིན་ཛི་དྲིག་དང་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟེོང་གི་སོྒོ་ནས་ཨར་

མོེནད་ཁྱོིམེ་ནས་ཕིྱི་ལ་འགོྲོ་རུ་ཆུགས། ང་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་

ཧྥལ་ལ་ཐུག་རོགས་གནང་། སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་གིྱིས་ཁོྱོད་ལ་སྐད་ཆ་

བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པར་མེ་ཟོད། འཆར་གཞིི་དེའི་སོྐར་ཨར་མོེནད་ལ་སྐད་

ཆ་ཚིོག་གཅེིག་མེ་བཤད་ཟོེར་གིྱིན་འདུག་ཅེེས་ང་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་

སོང་།
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“ཕིྱི་ཉིིན་ངས་ཁོྱོད་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་པ་རི་སི་ལ་སོང་ཞིེས་ཇིོ་

ལྟར་ནན་སྐུལ་བྱས་པ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་དྲིན་ཤས་ཆེ།

“ཁྱོོད་སོང་ནས་ཆུ་ཚོོད་གཅེིག་གི་རྗོེས་སུ་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཨ་ཕ་ཕེབས་སོང་། 

ཁྱོོད་ཀིྱི་ཨ་ཕས་ང་ལ་རྣམེ་འགྱུར་ངན་པ་ཅིེ་ཙོམེ་བསྟེན་མིེན་ངས་ཁྱོོད་

ལ་མིེ་བཤད། ཁོོང་ནི་ལྟ་བ་རིྙིང་པས་བཅིེངས་ཏོེ་འཕྱིོན་མེ་ཐམེས་ཅེད་

ཁྲེལ་གཞུང་དང་ངོ་ཚོ་མེེད་པ། ང་ཚོོ་ནི་གསེར་རོྐོའི་འཕྲུལ་ཆས་ལྟར་

འབྲུ་ཆོག་ཆོག་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀིྱི་ཁོ་ལག་བར་དུ་ཤོར་ཚོད་ཐམེས་

ཅེད་བཀོག་འགོྲོ་བ། ང་ཚོོ་ནི་བཟོོ་བས་ལྷུ་ལག་བསིྒྲགས་པའི་ལྕགས་

ཀིྱི་སྲིོག་ཞུགས་གང་ཟོག་ལྟར་ཡ་ང་སིྙིང་རྗོེ་དང་འདང་རྒྱག་མེེད་པར་

མིེ་རྣམེས་ཕུང་ལ་སོྦྱིར་བའི་དུད་འགོྲོ་ལྟར་གིྱི་ལྟ་སྟེངས་བཟུང་སོང་།

“ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕས་ང་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་ཅིེག་བྲིས་ནས་ཁོོང་ལ་ཐུག་རྒྱུའི་

རྩོིས་བརྒྱབ་འདུག ང་ཁོོང་ལ་དངོས་སུ་ཐུག་དུས་འཕིྲིན་ཡིག་ནང་དུ་

འཁོོད་པའི་མིེ་དེ་འདྲི་ཞིིག་གཏོན་ནས་མེ་རེད། ཁོོང་ནི་ཁོེངས་དྲིེགས་

ཅེན་དང་མེ་རུང་བ། ཐ་ན་ཁོོང་གི་སྐད་ཆ་ཚིོག་དང་པོ་དེར་འཇོིགས་

སྐུལ་གིྱི་གདངས་ཤིག་འདྲིེས། ངས་ཁོོང་ལ་ང་ནི་རང་ཁིྱོམེ་དུ་བསྡོད་

ཡོད། ངའི་འཚོོ་བ་སྐྱེེལ་སྟེངས་ཁྱོོད་ལ་འགྲོེལ་བཤད་ཆ་ཚོང་ཞིིག་རྒྱག་

དགོས་དོན་མེེད། ང་ཁྱོོད་ཀིྱི་བུ་ལ་མེཛིའ་བརྩོེ་ཆགས་ཡོད་པ་བདེན་པ་

ཡིན་ཞིེས་དྲིན་སྐུལ་བྱ་དགོས་བྱུང་སོང་།

“དེ་ནས་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་ཅུང་ཙོམེ་འཇོམེ་དུ་སོང་། ཡིན་ནའང་ཁོོང་

གིས་འཕྱིོན་མེ་ཞིིག་གི་དོན་དུ་ངའི་བུས་རང་ཉིིད་ཕུང་ལ་སྦྱིོར་གིྱི་ཡོད་
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པར་ངས་བཟོོད་ཐབས་མིེ་འདུག་ཅེེས་ང་ལ་སྡོིགས། ཁོྱོད་མེཛིེས་མེ་

ཡིན་པ་བདེན། ཁོྱོད་མེཛེིས་མེ་ཡིན་རུང་མེཛེིས་སྡུག་ངོམེ་ནས་ཕོ་

གསར་ཞིིག་ཁོྱོད་ལྟར་བུ་ལོན་ནང་དུ་གཡུགས་པ་དང་མིེ་དེའི་མེདུན་

ལམེ་མེེད་པར་གཏོོང་མིེ་རུང་ཟོེར།

“དེ་ལ་ངས་ལན་འདེབས་བྱེད་སྟེངས་གཅིེག་ལས་མེེད། མེ་རེད་

དམེ། ང་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཟུར་མོེར་གྱུར་ནས་བཟུང་སྟེེ་ངས་ཁོྱོད་ལ་དམེ་ཚིོག་

བསྲུངས་། ཁོྱོད་ཀིྱིས་བསྒྲུབ་མིེ་ཐུབ་པ་ཞིིག་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དང་

ངའི་བུ་ལོན་རྣམེས་འཇོལ་དགོས་ཞིེས་ཁོྱོད་ལ་དགོས་འདུན་བཏོོན་

མོྱོང་མེེད། ངས་རང་གི་ཅེ་ལག་རྣམེས་གཏོའ་མེར་བཞིག་པ་དང་ཅེ་

ལག་མིེ་དགོས་པ་རྣམེས་བཙོོངས་པའི་བྱུང་འཛིིན་ཁོག་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་

ཕར་བསྟེན། ཁོོང་ལ་ངས་རང་གི་ཅེ་ལག་ཡོད་ཚོད་བཙོོངས་ཏོེ་བུ་

ལོན་འཇོལ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམེས་བཙུགས་པ་བཤད་ཡོད། ང་ནི་རྡོག་ཁྲེས་

ཆེན་པོ་ཞིིག་ལ་མེི་འགྱུར་བར་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེཉིམེ་དུ་འཚོོ་རྒྱུ་ཡིན། འུ་

གཉིིས་མེཉིམེ་དུ་བདེ་ཞིིང་སིྐྱེད་པ་དང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་ཞིི་བདེ་བག་

ཕེབས་ཀིྱི་འཚོོ་བ་ཞིིག་རྒྱུས་སོྟེན་བྱས་པ་རྣམེས་བཤད། ཁོོང་གིས་

དཔང་རྟེགས་བྱུང་འཛིིན་རྣམེས་ང་ལ་ཕིྱིར་སོླེག་བྱེད་ཞོིར་དུ་ལག་པ་

བསིྲིངས་ནས་དང་ཐོག་རྣམེ་འགྱུར་ངན་པ་བསྟེན་ཤོར་བར་བཟོོད་

གསོལ་ཞུ་ཟོེར་བྱུང་།

“དེ་ནས་ཁོོང་གིས་ང་ལ་བརོྗོད་དོན། ‘ཡ། ལྕམེ་སྐུ་ཞིབས། ད་ནི་ངས་

ཉིེས་འདོགས་དང་སྡོིགས་ར་བསྐུལ་བ་མེིན། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ངའི་བུའི་ཆེད་
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དུ་བོློས་གཏོོང་བྱས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་རླབས་ཆེན་གིྱི་བོློས་གཏོོང་

ཞིིག་བྱ་རོགས་གནང་ཞིེས་ངས་ཁོྱོད་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་རྒྱུ་ཡིན།’

“ངས་སྐད་ཆའི་མེགོ་དེ་ཐོས་དུས་ང་ལ་སྐྲག་སྣང་གིས་འདར་སིག་

བརྒྱབ།

“ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕ་ངའི་གམེ་དུ་བཅེར་ནས་ངའི་ལག་པ་གཉིིས་ཀར་

འཇུས། ཁོོང་གིས་བྱམེས་བརྩོེའི་སྐད་གདངས་ཤིག་གིས་ང་ལ་སྐད་ཆ་

མེཇུག་བསྐྱེངས། ‘ངའི་གཅེེས་ཕྲུག་མེ། ངས་ཁོྱོད་ལ་བཤད་འཆར་ཡོད་

པ་དེར་གོ་བ་ལོག་པ་མེ་ལེན། སྐབས་འགར་མིེ་ཚེོ་ཞིེས་པ་དེས་ང་ཚོོར་

སིྙིང་ལ་གཟོན་པའི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཤེས་དགོས། དེ་ལ་

མིེ་ཚོོས་ངེས་པར་དུ་དང་ལེན་བྱ་དགོས། ཁོྱོད་ནི་བུད་མེེད་བཟོང་

མེ་ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་ཀིྱི་དགེ་སེམེས་དེ་འདྲི་ནི་ཁོྱོད་ལ་ཁྱོད་གསོད་བྱ་

སིྲིད་པའི་བུད་མེེད་གཞིན་ཚོོར་དིྲི་མེ་ཙོམེ་ཡང་མིེ་བྲོ། ཁོོ་ཚོོར་ཁོྱོད་

ཀིྱི་རིན་ཐང་མེེད། ཡིན་ནའང་བསམེ་བོློ་ཐོངས། ངའི་བུ་ལ་ཟུར་མོེའི་

ཞོིར་དུ་ཕ་མེ་དང་སྤུན་མེཆེད་ཡོད། བརྩོེ་དུང་གི་ཞོིར་དུ་ལས་འགན་

ཡོད། འདོད་རྩོེད་ཀིྱི་ལོ་ཟླའི་རྗོེས་སུ་མིེ་ཞིིག་གཞིན་གིྱི་མེཐོང་འཇོོག་

འཐོབ་པའི་ལོ་དུས་འགིྲོམེ་དགོས། མིེ་དེས་གནད་འགག་ཅེན་གིྱི་ལས་

གནས་བརྟེན་པོ་ཞིིག་འཛིིན་དགོས། ངའི་བུ་ལ་རྒྱུ་དངོས་ཅེི་ཡང་མེེད། 

ཁོོ་པར་ཨ་མེས་བཞིག་པའི་ཤུལ་སྐལ་དེ་ཁོྱོད་ལ་སོྤྲོད་རྒྱུའི་གྲོ་སིྒྲག་

བྱས་འདུག ཁོྱོད་ཨར་མོེནད་ཀིྱི་ཆདེ་དུ་ཐམེས་ཅེད་བོློས་གཏོོང་བྱ་རྒྱུའ་ི

མེཚོམེས་སུ་འདུག ཁོོ་པས་དེ་ལ་མོེས་མེཐུན་བྱས་ན་ཨར་མོེནད་ཀིྱིས་
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ཀྱིང་སོ་སོའི་ཆེ་མེཐོང་གི་དོན་དུ་རང་ལ་བྱུས་ཉིེས་བྱུང་ཡང་ཁོྱོད་ལ་

དཀའ་ངལ་མིེ་འཕྲིད་པའི་འགོྲོ་གོྲོན་གཏོོང་དགོས་ངེས་སུ་གྱུར། ཡིན་

ནའང་ཁོྱོད་ཀིྱི་བོློས་གཏོོང་དེར་ཁོོ་པས་ནམེ་ཡང་ངོས་ལེན་བྱ་མིེ་

ཐུབ། ཅིེའི་ཕིྱིར་ཞིེ་ན་སིྤྱོ་ཚོོགས་ཀིྱིས་ཁོྱོད་མིེ་ཤེས། ཁོོ་པས་ཁོྱོད་ཀིྱི་

བོློས་གཏོོང་ལ་མོེས་མེཐུན་བྱས་ན་ཀུན་སོླེང་ཞིིག་ཡོད་པའི་རྟེགས་

སུ་བརྩོི། ང་ཚོོར་ཐོགས་པའི་མིེང་འདིར་ཀུན་སོླེང་ངན་པའི་མིེང་

ཤས་ཤིག་ནམེ་ཡང་ཕོག་མིེ་ཉིན། མིེ་སུ་གཅིེག་གིས་ཀྱིང་ཨར་མོེནད་

ཁོྱོད་ལ་དགའ་བའམེ། ཁོྱོད་ཨར་མོེནད་ལ་དགའ་བ། ཡང་ན་གཉིིས་

དགའ་ཡིན་པ། ཁོོ་ལ་བདེ་སིྐྱེད་དང་ཁོྱོད་ལ་ལེགས་བཅོེས་བྱུང་བ་

ཡིན་མེིན་རྩོད་གཅེོད་མིེ་བྱ། མིེ་ཚོང་མེས་དོན་དག་གཅེིག་ལས་མེི་

མེཐོང་། དེ་ནི་ཨར་མོེནད་ཀིྱིས་འཕྱིོན་མེ་ཞིིག་བསྟེེན། དགོངས་པ་མེ་

འཚོོམེ། ངའི་གཅེེས་ཕྲུག་མེ། ད་སྟེེ་ངས་ཁོྱོད་ལ་ཐམེས་ཅེད་བཤད་

དགོས་བྱུང་སོང་། ཨར་མོེནད་ཀིྱི་ཆེད་དུ་འཕོྱིན་མེ་དེས་ཀྱིང་རང་གི་

བདོག་པ་ཐམེས་ཅེད་བཙོོངས་པ་རེད་ཅེེས་སོྒྲག དེ་ནས་ལས་བདའ་

དང་འགོྱིད་སེམེས་སྐྱེེ་བའི་དུས་ཤིག་འབྱུང་། མིེ་གཞིན་པ་ཚོང་མེར་

དེ་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་ཁོྱོད་ལའང་དེ་ལྟར་འབྱུང་ངེས་ཡིན། 

དེ་དུས་ཁོྱོད་གཉིིས་ཀ་ལྕགས་སོྒྲག་གིས་བཅིེངས་ནས་མིེ་ཐར། དེས་

ན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཅིེ་ཞིིག་བྱའམེ། ཁོྱོད་ན་སོ་རྒས། ངའི་བུའི་མེདུན་ལམེ་

བརླགས། ང་ཨ་ཕ་ཞིིག་གིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་གཉིིས་ཀར་རེ་བ་བརྒྱབ་

ཀྱིང་གཅིེག་ལས་མིེ་མེ་འཁོྱོངས་པ་རེད།ʼ
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“‘ཁོྱོད་ནི་ན་སོ་གཞོིན་ཞིིང་མེཛེིས་སྡུག་ལྡན་པས་ཁོྱོད་ལ་འཚོོ་བས་

ཡིད་སེམེས་གསོ། ཁོྱོད་ནི་རླབས་ཆེན་ཞིིག་རེད། ཁོྱོད་ཀིྱིས་རང་གི་

དགའ་ཕྱིོགས་ཆེན་པོ་ཞིིག་བོློས་བཏོང་བར་སྒོེར་སེམེས་དོར་བའི་

དགའ་ཚོོར་གིྱིས་གུན་གསབ་འཐོབ། ཨར་མོེནད་ཀིྱི་ཁོྱོད་ངོ་ཤེས་ནས་

ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ཁོོ་པས་ང་རྦད་དེ་བརྗོདེ་སོང་། ངས་ཁོོ་ལ་འཕིྲིན་

ཡིག་ཐེངས་བཞིི་བྲིས་ཀྱིང་ང་ལ་ཡིག་ལན་ཞིིག་བསྐུར་རྒྱུ་ཡང་དྲིན་

མེེད། གལ་ཏོེ་ང་ཤི་བ་ཡིན་རུང་ཁོོ་པས་ཤེས་པར་མིེ་འགྱུར།

“‘ཁོྱོད་ཀིྱིས་སོྔོན་དང་མེ་འདྲི་བར་ཨར་མེོནད་ཀིྱི་མེཉིམེ་དུ་འཚོོ་བ་

སྐྱེེལ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམེས་ཇོི་ལྟར་བཙུགས་པ་དང་ཁོོ་པ་ཁོྱོད་ལ་ཇོི་ལྟར་

དགའ་རུང་ཁོོ་པའི་ཚོད་ཅེན་གིྱི་ཡོང་འབབ་དེས་ཁྱོེད་གཉིིས་ལོགས་

སུ་འཚོོ་ཐབས་བྲལ། ཁོྱོད་ཕུང་ལ་སྦྱིོར་སིྲིད། འདི་ནི་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེཛིེས་

སྡུག་ལ་མིེ་འཚོམེས། དེ་ནས་ཨར་མོེནད་ཀིྱིས་ཅིེ་ཞིིག་བྱ་མིེན་སུས་

ཤེས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་ཅིེ་ཡང་མེ་བཤད་ཀྱིང་ཨར་མོེནད་ཀིྱིས་ཤོ་རྒྱན་

བཙུགས་པ་ངས་ཤེས་ཡོད། ངས་དེ་ཤེས་ཡོད། ཨར་མོེནད་ར་བཟིོ་

ནས་ངས་ལོ་མེང་རིང་བསགས་པའི་བུ་མོེའི་བག་སྐལ་དང་ངའི་རྒས་

ཕོགས་རྣམེས་སྐད་ཅེིག་ཉིིད་དུ་བརླག་སིྲིད། སོྔོན་ཆད་བྱུང་གྲོབས་

བྱས་པ་རྣམེས་མེ་འོངས་པར་འབྱུང་སིྲིད།

“‘ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཨར་མོེནད་ཀིྱི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་ལ་བསྐྱུར་རྩོིས་ཡོད་

པའི་འཚོོ་བ་དེར་ཁོྱོད་བསྐྱེར་དུ་ཞིེན་ཐོགས་མེི་འབྱུང་བའི་ངེས་པ་

གཏོན་ནས་མེེད། ཁོྱོད་སོྔོན་མེ་ཨར་མོེནད་ལ་དགའ་ན་ཡང་ཕིྱིས་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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སུ་མིེ་གཞིན་པ་ཞིིག་ལ་ནམེ་ཡང་མིེ་དགའ་ཞིེས་ཁོག་ཐེག་བྱ་ཐུབ་

བམེ། མེཐའ་མེ་དེར་ཁོྱོད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་སྟེབས་ཀིྱིས་ཁོྱོད་

དགའ་སའི་མིེ་དེའི་མིེ་ཚེོ་ལ་འགོག་རྐྱེེན་འབྱུང་། དེའི་རྐྱེེན་པས་ཁོྱོད་

ཀིྱིས་གཅིེག་བྱས་ན་ཁོོ་ལ་སེམེས་གསོ་བྱ་མིེ་ཐུབ། ཁོོ་པ་ལོ་ན་རྒས་

དུས་བརྩོེ་དུང་བསྐྱུར་ནས་བྱ་བ་ཆེན་པོ་ཞིིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དམིེགས་

ཡུལ་འཆང་ན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་སྡུག་བསྔོལ་མོྱོང་བར་མིེ་འགྱུར་རམེ། ལྕམེ་སྐུ་

ཞིབས། འདི་ཚོོ་ཚོང་མེར་བསམེ་བོློ་ཐོངས། ཁོྱོད་ཨར་མོེནད་ལ་དགའ་

ན་ཁྱོོད་ཀིྱི་བརྩོེ་དུང་དེ་ཁོོ་པའི་མིེ་ཚེོའི་མེདུན་ལམེ་ཆེད་དུ་བོློས་བཏོང་

ནས་ར་སོྤྲོད་བྱོས། ད་སྔོ་ཁོོ་ལ་ཆག་སོྒོ་བྱུང་མེེད། ཡིན་ནའང་ཆག་སོྒོ་

འབྱུང་ངེས་རེད། གཅིེག་བྱས་ན་ཆག་སོྒོ་དེ་ཚོོ་ངས་ཚོོད་དཔག་བྱས་

པ་ལས་ཀྱིང་ཚོབས་ཆེན་ཞིིག་ཡིན་སིྲིད། ཁོྱོད་ལ་སོྔོན་ཆད་དགའ་མོྱོང་

བའི་མིེ་ཞིིག་ཨར་མོེནད་ལ་ཕྲིག་དོག་ལངས་སིྲིད། མིེ་དེས་འཁྲུག་རོྩོད་

བསླེངས་ནས་ཨར་མོེནད་ཀིྱིས་མིེ་དེར་འཛིིང་རེས་བྱས་ནས་མེཐའ་

མེཇུག་ཁོོ་པ་གསོད་སིྲིད། དེ་དུས་ཁོྱོད་ཀིྱིས་སྡུག་བསྔོལ་ཅེི་ཙོམེ་མོྱོང་

རྒྱུ་ཡིན་མིེན་ལ་བསམེ་བོློ་ཐོངས། བུ་ཞིིག་གི་མིེ་ཚེོ་བཅོེལ་གདམེས་

བྱེད་མེཁོན་ཨ་ཕ་དེར་ཁོྱོད་ཀིྱིས་གདོང་པ་ཇིོ་ལྟར་སོྟེན་ནམེ།

“‘མེཐའ་མེ་དེར་ངའི་གཅེེས་ཕྲུག་མེ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཆ་ཚོང་ཤེས་དགོས། 

ངས་ཁོྱོད་ལ་ཆ་ཚོང་བཤད་མེེད། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་པ་རི་སི་ལ་ཡོང་དོན་

ཤེས་ན་བཟོང་། ང་ལ་བུ་མོེ་ཞིིག་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་ཁོྱོད་ལ་བཤད་མེ་

ཐག་པ་ཡིན། ངའི་བུ་མོེ་ནི་ན་སོ་གཞོིན་ཞིིང་མེཛིེས་སྡུག་ལྡན། ཁོོ་མེོ་

ནི་ལྷ་མོེ་ལྟར་དིྲི་མེས་སྦགས་མེེད། ཁོོ་མོེར་བརྩོེ་དུང་ཆགས་ཏོེ་མོེས་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།
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ཀྱིང་བརྩོེ་དུང་དེ་རང་གི་མིེ་ཚེོའི་ཕུགས་འདུན་ལ་བསྒྱུར་ཡོད། ངས་

འདིའི་སོྐར་ཡི་གེར་བྲིས་ཏོེ་ཨར་མོེནད་ལ་བསྐུར་ཀྱིང་ཁོོ་པ་ཁོྱོད་ལ་

མེགོ་འཁོོར་ནས་ང་ལ་ཡིག་ལན་མེི་སྤྲོིངས། ངའི་བུ་མོེ་ཁྱོིམེ་ཐབ་

བྱ་གྲོབས་ཡོད། ཁོོ་མོེས་རང་ཉིིད་དགའ་སའི་མིེ་དེར་ཁྱོིམེ་ཐབ་བྱ་

འཆར་ཡོད། ངའི་བུ་མོེ་ནི་བཀུར་འོས་ཀིྱི་ཁྱོིམེ་ཚོང་ཞིིག་ལ་མེནའ་

མེར་འགོྲོ་ཡི་ཡོད་པས་གཉིེན་ཚོང་གིས་ངེད་ཚོང་བཀུར་འོས་ཀིྱི་

ཁྱོིམེ་ཚོང་ཞིིག་ཡིན་པའི་རེ་ལོྟས་འཆང་། ཁྱོིམེ་ཚོང་དེའི་བུ་སྟེེ་ངའི་

བུ་མོེའི་མེག་པར་འགྱུར་རྒྱུའི་སྐྱེེས་པ་དེས་ཨར་མོེནད་པ་རི་སི་ལ་ཇིོ་

ལྟར་འཚོོ་བཞིིན་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་ཞིིང་། སྐྱེེས་པ་དེས་ཨར་མོེནད་

འདི་ལྟར་མུ་མེཐུད་དུ་འཚོོ་གནས་བྱས་ན་ཁོོ་པས་གཉིེན་རྟེགས་ཕིྱིར་

སོླེག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཟོེར་གིྱིན་འདུག ཁོྱོད་ལ་ཅེི་ཡང་མེ་བྱས་པ་དང་རང་

གི་མེདུན་ལམེ་ལ་ཡིད་རྟེོན་བྱེད་ཆོག་པའི་བུ་མོེ་ཞིིག་གི་མིེ་ཚེོའི་མེདུན་

ལམེ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ལག་ཏུ་ཡོད།

“‘ཁོྱོད་ལ་བུ་མོེ་དེའི་མིེ་ཚེོ་ཐལ་བར་བརླག་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དང་སིྙིང་

སྟེོབས་ཡོད་དམེ། མེར་གྷར་རི་ཋིི། ཁོྱོད་ཀིྱིས་རང་གི་བརྩོེ་དུང་དང་

རང་ཉིིད་ལེགས་བཅོེས་བྱུང་བ་གཉིིས་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏོེ་ངའི་

བུ་མོེར་བདེ་སིྐྱེད་གནང་རོགས།ʼ

“ངའི་གཅེེས་གོྲོགས། ངས་སྡུག་བསྔོལ་ཁོོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ངུས། ད་

ལྟའི་རེ་སྐུལ་དེ་ཚོོར་བསམེ་གཞིིགས་མེ་བྱས་གོང་དུ་ངས་ཐེངས་མེང་

པོར་བསམེ་བོློ་བཏོང་མོྱོང་། ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕའི་ཁོ་ནས་དོན་དངོས་



ཨ་ཅེ་ེམེ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མེ།
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ཀིྱི་གནད་འགག་ཅེིག་ཐོན། ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕས་ང་ལ་དངོས་སུ་བཤད་

མེ་ཕོད་ཀྱིང་ལྕེ་རྩོེར་ཐེངས་ཉིི་ཤུ་ཙོམེ་བློངས་པའི་སྐད་ཆ་ནི་མེཐར་

གཏུགས་ན་ཁོྱོད་ནི་གཞིན་གིྱི་ཟུར་མོེ་ཞིིག་ལས་ཅིེ་ཡང་མིེན་ཟོེར་པའི་

ཚིོག་དེ་ཡིན་པ་ར་འཕྲིོད། ང་ཚོོའི་ལྷན་འདུ་དེ་འོས་མེཐུན་ཞིིག་ཡིན་

ཞིེས་ངས་ཅིེ་ཙོམེ་བསྒྲུབས་ཀྱིང་ང་ལ་རྟེག་ཏུ་ཁོོག་རྩོིས་ཤིག་ཡོད་པ་

ལྟ་བུར་སྣང་། ངའི་འདས་དོན་གིྱིས་ང་ལ་བདེ་སིྐྱེད་ཀིྱི་མེདུན་ལམེ་

ཞིིག་འཐོབ་པའི་རེ་ལོྟས་བྱ་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་མིེ་སྟེེར། ངས་འགན་

འཁིྲ་བློངས་ཀྱིང་ངའི་གོམེས་གཤིས་དང་ངན་གྲོགས་ཀིྱིས་འགན་འཁིྲ་

ལེན་དུ་འཇུག་མིེན་མིེ་ཤེས། མེཐའ་མེ་དེར་ཨར་མེོནད། ང་ཁོྱོད་ལ་

དགའ་ཡོད། སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་གིྱིས་ང་ལ་ཕ་ལྟར་སྐད་ཆ་བཤད་པ་

དེས་ངའི་རྒྱུད་ཀིྱི་དྭངས་གཙོང་གི་འདུ་ཤེས་དེ་བསླེངས། ང་ལ་ལྷག་

བསམེ་ཅེན་གིྱི་རྒད་པོ་འདིའི་ཆེ་མེཐོང་འཐོབ་སིྲིད་པར་མེ་ཟོད། ཕིྱིས་

སུ་ང་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཆེ་མེཐོང་འཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོྨས་ཅིེ་དགོས། དེ་ཚོོ་

ཚོང་མེས་ང་ལ་བོློ་སོྒོ་ཕྱིེ་ནས་ངའི་རྒྱུད་ལ་རླབས་ཆེན་གིྱི་ཀུན་སོླེང་

ཞིིག་སྐྱེེས། ང་ལ་འཕགས་མེ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་མེའི་སོྤོབས་པ་ཞིིག་རྙིེད་དུ་

བཅུག་ཅིེང་། ད་བར་ང་ལ་ཚོོར་བ་དེ་རིགས་བྱུང་མོྱོང་མེེད། རང་གི་

བུའི་མིེ་ཚེོའི་མེདུན་ལམེ་གིྱི་དོན་དུ་ང་ལ་ཞུ་བ་འཐེན་པའི་རྒད་པོ་

འདིས་ཉིི་མེ་གཅིེག་རང་གི་བུ་མོེ་ལའང་དཀོན་མེཆོག་དྲུང་དུ་སྐྱེབས་

འཇུག་ཞུ་དུས་མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་མིེང་ཟོླས་ཞིེས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་པར་

བསམེ་བོློ་བཏོང་ན་ངའི་མིེང་ནི་ལོྐོག་གྱུར་གིྱི་གོྲོགས་པོ་ཞིིག་གི་མིེང་

དང་མེཚུངས། ང་ལ་ལེགས་བཅོེས་བྱུང་བའི་ཚོོར་སྣང་ཞིིག་བྱུང་སྟེེ་

ང་ནི་སོ་སོར་སོྤོབས་པ་སྐྱེེས།
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“ང་ལ་སྐབས་དེར་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ཞིིག་ཐོབ་པའི་དངོས་མོྱོང་གི་ཚོོར་

བར་སོྒྲ་འདོགས་ཐལ་དྲིགས་ཡོད་སིྲིད། ཡིན་ནའང་གཅེསེ་གོྲོགས། ངའི་

འདུ་ཤེས་གསར་པ་དེས་ང་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེཉིམེ་དུ་བདེ་སིྐྱེད་ལྡན་པའི་དུས་

ཚོོད་ཅིེག་བསྐྱེལ་བའི་དྲིན་ཤེས་ཡོད་པའང་བརྗོེད་དུ་བཅུག་སོང་།

“ངས་མིེག་ཆུ་ཕིྱིས་ནས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕར་‘ལགས་སོ། སྐུ་ངོ་། ང་ཁོྱོད་ཀིྱི་

བུ་ལ་ངོ་མེ་དགའ་བ་དེར་ཁོྱོད་ཡིད་ཆེས་ཡོད་དམེ།ʼ ཞིེས་དིྲིས།

“སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་གིྱིས་‘ཡོད།ʼ

“‘བརྩོེ་དུང་དེ་ངའི་སྒོེར་དོན་མེིན་པར་ཁོྱོད་ཡིད་ཆེས་ཡོད་དམེ།ʼ

“‘ཡོད།ʼ

“‘ངས་བརྩོེ་དུང་འདི་རང་གི་རེ་བ་དང་ཕུགས་བསམེ། རང་ཉིིད་

ལེགས་བཅོེས་འབྱུང་རྒྱུའི་རེ་ལོྟས་སུ་སྒྱུར་ཡོད་པར་ཁོྱོད་ཡིད་ཆེས་

ཡོད་དམེ།ʼ

“‘བརྟེན་པོ་ཡོད།ʼ

“‘ཡ། འོ་ན་སྐུ་ཞིབས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་རང་གི་བུ་མོེར་འོ་བྱ་སྲིོལ་ཡོད་པ་

ལྟར་ངའི་དཔྲལ་བར་འོ་ཐེངས་ཤིག་གིྱིས་དང་། འོ་དེ་ང་ལ་ཚོངས་

སོྤྱོད་ཀིྱི་འོ་ཞིིག་རེག་པ་འབའ་ཞིིག་ཡིན་ཞིེས་ངས་ཁོྱོད་ལ་མེནའ་སྐྱེེལ་

ཐུབ། འོ་དེས་ང་ལ་རང་གི་བརྩོེ་དུང་ལ་འཐབ་རོྩོད་བྱེད་པའི་སྟེོབས་

ཤུགས་སྟེེར།། དུས་ཡུན་བདུན་ཕྲིག་གཅིེག་གི་ནང་ཚུད་དུ་ཁོྱོད་ཀིྱི་བུ་
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ཨ་ཕའི་སར་ཕྱིིར་སོླེག་བྱེད་ཆོག ཁོོ་པ་སྐབས་ཤིག་ལ་སེམེས་སྡུག་གིས་

མེནར་སིྲིད་ཀྱིང་སྡུག་བསྔོལ་སངས་པར་འགྱུར།ʼ

“ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕས་ང་ལ་‘ཁོྱོད་ནི་རླབས་ཆེན་གིྱི་བུ་མོེ་ཞིིག་རེད།ʼ ཅེེས་

ལན་བཏོབ་ནས་ངའི་དཔྲལ་བར་འོ་ཞིིག་བྱས་སོང་། ‘ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཅིེ་

ཞིིག་སྒྲུབ་ཀིྱི་ཡོད་པར་དཀོན་མེཆོག་གིས་ལེགས་སྐྱེེས་སོྩོལ་ངེས། 

ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་དང་ངའི་བུ་གཉིིས་ལ་ལས་འཕོྲི་མེེད་པ་འདྲི།ʼ

“‘འོ། སྐུ་ངོ་། ཁོོ་པས་ང་ལ་སྡོང་ཟུག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརོྗོད་ཅིེ་དགོས།ʼ

“ངས་འུ་གཉིིས་ཀིྱི་བར་དུ་འགོག་གྱིང་བརྒལ་མིེ་ཐུབ་པ་ཞིིག་གཉིིས་

ཕན་གིྱི་ཆེད་དུ་བཙོན་གིྱིས་བསླེངས་དགོས་ཐུག་སོང་།

“ངས་ཕུ་རུ་ཌེེན་སི་ལ་ཡི་གེ་བྲིས་ནས་སྡོེ་པ་ན་མེིང་ཅེན་གིྱི་གོྲོས་མེགོ་

བཏོོན་པར་མོེས་མེཐུན་བྱེད་ཆོག ཁོོ་པར་ངས་ཁོྱོད་གཉིིས་ཀིྱི་མེཉིམེ་

དུ་དགོང་ཟོས་ཟོ་དགོས་ཞིེས་ཤོད་དུ་བཅུག

“ངས་ཡིག་ཤུབས་དེ་ཁོ་སྦྱིར། ངའི་ཡི་གེའི་ནང་དོན་རྣམེས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་

ཕར་བཤད་མེེད། ཁོོང་པ་རི་སི་ལ་འབྱོར་མེ་ཐག་ཏུ་ཕུ་རུ་ཌེེན་སིའི་ཁོ་

བྱང་ཐོག་ཏུ་འཕིྲིན་ཡིག་དེ་བསྐུར་རོགས་ཞིེས་མེངགས།

“ཁོོང་གིས་ང་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་ནང་དུ་ཅེི་ཞིིག་བིྲས་ཡོད་ཅེེས་དིྲིས་བྱུང་།

“ངས་ཁོོང་ལ་‘ཁོྱོད་ཀིྱི་བུའི་བདེ་སིྐྱེད་བིྲས་ཡོད།ʼ ཅེེས་ལན་བཏོབ།
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“ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕས་ང་ལ་མེཐའ་མེཇུག་གི་འོ་ཞིིག་བྱས་པས་ངའི་དཔྲལ་

བར་བཀའ་དིྲིན་ཚོོར་པའི་མིེག་ཆུ་རྡོག་པོ་གཉིིས་ལྷུང་། མིེག་ཆུ་དེ་

དག་གིས་ང་ལ་ཁྲུས་དབང་བསྐུར་བ་དང་སོྔོན་གིྱི་སིྡོག་པ་རྣམེས་དག་

པའི་ཚོོར་སྣང་ཞིིག་སིྦྱིན་བྱུང་། ངས་རང་ཉིིད་སྐྱེེས་པ་གཞིན་ཞིིག་ལ་

ལུས་འབུལ་བྱ་རྒྱུའི་སེམེས་ཐག་བཅེད་པ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་སོྤོབས་

པའི་སོྒོ་ནས་འཛུམེ་བསྟེན། ངའི་སིྡོག་བཤགས་གསར་པར་ལེགས་

འབྲས་ཤིག་སྨིན་ངེས་སྙིམེ།

“ཨར་མོེནད། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཨ་ཕ་ནི་སྐྱེེ་བོ་གཞིན་དང་མིེ་འདྲི་བའི་མིེ་དྲིང་

བདེན་བློ་ན་མེེད་པ་ཞིིག་ཡིན་ཞིེས་བཤད་པའང་བདེན་པ་རེད།

“སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་ཤིང་རྟེ་འཁོོར་ལོའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཏོེ་ཕིྱིར་པ་རི་

སི་ལ་ཕེབས།

“ང་ནི་བུད་མེེད་ཅིེག་ཡིན། ཁོྱོད་ལ་བསྐྱེར་དུ་ཐུག་དུས་ང་མེི་ངུ་ཀ་

མེེད་དུ་གྱུར་ཀྱིང་ངའི་སིྙིང་སོྟེབས་ཞུམེ་མེེད།

“ངས་ཅིེ་ཞིིག་བྱས་པ་འགིྲོག་འདུག་གམེ། ང་ནད་ཀིྱིས་བཏོབ་སྟེེ་ཉིལ་

སར་ལྷུང་ཡོད། གཅིེག་བྱས་ན་ང་ཤི་ན་མེ་གཏོོགས་ཉིལ་ས་ནས་ལང་

མིེ་ཐུབ་པའི་མེཚོམེས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པས་ངས་རང་གི་ཐག་གཅོེད་འདི་

འགྲོིག་ཡོད་དམེ་ཞིེས་དོགས་འདིྲི་བྱ།

“ང་ཚོོ་ཁོ་འབྲལ་དགོས་པ་ལོྡག་ཏུ་མེེད་པའི་དུས་ཚོོད་དེ་སླེེབས་ལ་

ཉིེ་དུས་ང་ལ་ཅིེ་ཞིིག་བྱུང་མིེན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཆ་ཚོང་དངོས་སུ་མེཐོང་
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ཡོད། སྔོར་བཞིིན་ང་ལ་སིྙིང་སོྟེབས་སྤོར་མེཁོན་གིྱི་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕ་མེེད། 

སྐབས་ཤིག་ངས་ཁོྱོད་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚོང་བཤད་གྲོབས་བྱས་ཀྱིང་

ཁོྱོད་ང་ལ་ཞིེ་ཁྲེལ་ནས་ང་ལ་བརྙིས་སོྨད་བྱ་སིྲིད་སྙིམེ་སྟེེ་སྐྲག་ནས་

ཅིེ་ཡང་བཤད་མེ་ཕོད།

“ཨར་མོེནད། གཅེིག་བྱས་ན་དོན་དག་གཅེིག་ལ་ཁོྱོད་ཡིད་ཆེས་མིེ་

སིྲིད། དེ་ནི་ངས་དཀོན་མེཆོག་ལ་སིྙིང་སྟེོབས་སོྩོལ་ཅིེག་ཅེེས་གསོལ་

བ་བཏོབ། དེའི་དཔང་རྟེགས་ནི་དཀོན་མེཆོག་གིས་ང་ལ་སྟེོབས་

ཤུགས་སྩོལ། ཁོོང་གིས་ངའི་བོློས་གཏོོང་རྣམེས་དགྱིེས་བཞིེས་གནང་

སོང་ཟོེར་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

“མེཚོན་དེར་དགོང་ཟོས་ཟོ་དུས་ཀྱིང་ང་ལ་སིྙིང་ཕུར་རྡེབ་མེཁོན་ཞིིག་

དགོས་ཀིྱིན་འདུག ཅིེ་ལ་ཞིེ་ན་ངས་ཅིེ་ཞིིག་བྱ་དགོས་པ་མེ་ཤེས། ང་ནི་

རང་གི་སིྙིང་སོྟེབས་ཞུམེ་མིེ་ཡོང་ངམེ་སྙིམེ་སྟེེ་སྐྲག

“ང་། ང་། མེར་གྷར་རི་ཋིི་ གོྷ་ཋིི་ཨེ་ཡིས་དགའ་རོགས་གསར་པ་ཞིིག་

འཚོོལ་དགོས་པ་སེམེས་ལ་དྲིན་ན་སྡུག་བསྔོལ་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སུས་

ཤེས།

“ངས་ཆང་རག་བཏུང་ནས་དེ་དག་བརྗོེད་དུ་བཅུག ཕིྱི་ཉིིན་ཞོིགས་

པར་ང་གཉིིད་སད་དུས་སྡོེ་པ་ན་མིེང་ཅེན་གིྱི་ཉིལ་སར་ཁོོ་པའི་མེཉིམེ་

དུ་ཉིལ་འདུག

“གཅེེས་གོྲོགས། འདི་ནི་བདེན་པ་བདེན་རྐྱེང་ཡིན། ངའི་གནས་སྟེངས་
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ལ་གཞིིགས་ཏོེ་ང་ལ་དག་པ་སྦྱིིན་རོགས། ང་ལ་མེཚོོན་ན་ཉིི་མེ་དེ་ནས་

བཟུང་སྟེེ་ཁྱོོད་ཀིྱིས་ཅིེ་ཙོམེ་གཙེོས་ཀྱིང་ངས་ཁྱོོད་ལ་དག་པ་སྦྱིིན་ནོ། །”



411

 ལའེུ་ཉིརེ་དྲུག་པ།

༄༅།། “ལས་ཀིྱི་བསོྐས་ཐང་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པའི་དགོང་མོེ་དེ་ནས་

ང་ཚོོར་ཅིེ་ཞིིག་བྱུང་བ་ནི་ངས་ཤེས་པ་ལྟར་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཀྱིང་ཤེས། ཡིན་

ནའང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་མིེ་ཤེས་པ་དང་སོམེ་ཉིི་ཙོམེ་ཡང་ཟོ་མིེ་ཐུབ་པ་ནི་འུ་

གཉིིས་ཁོ་བྲལ་པའི་རྗོེས་སུ་ངས་སྡུག་བསྔོལ་ཅིེ་ཙོམེ་མྱོངས་པ་དེ་ཡིན།

“ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕས་ཁོྱོད་ཁིྲད་སོང་བ་ངས་ཤེས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ང་

དང་བྲལ་ནས་ཡུན་རིང་འདུག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་མིེན་ལ་ང་ཐེ་ཚོོམེ་བྱུང་། 

ང་ཁོྱོད་ལ་ཤམེ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལི་བཟོེའི་གཞུང་ལམེ་དུ་ཐུག་པའི་ཉིིན་མོེ་

དེར་སེམེས་འགུལ་ཐེབས་ཀྱིང་ང་ཧང་སངས་མེ་སོང་།

“དེ་ནས་ཉིི་མེ་དེ་དག་འགོ་ཚུགས། ཉིི་མེ་རེར་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་ཁྱོད་

གསོད་གསར་པ་རེ་བྱས་ཀྱིང་ངས་ཁྱོད་གསོད་དེ་དག་དགའ་མེགུ་ཡི་

རངས་ཀིྱི་སོྒོ་ནས་ཁུར། ཁྱོད་གསོད་དེ་དག་ནི་ཁོྱོད་སྔོར་བཞིིན་ང་
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ལ་དགའ་ཡོད་པའི་དན་རྟེགས་སུ་མེངོན། ཁྱོོད་ཀིྱིས་ང་ལ་ཅིེ་ཙོམེ་སྡོང་

འཛིིན་བྱས་ན་བདེན་དོན་ཤེས་པའི་ཉིིན་མོེར་ང་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེིག་ལམེ་དུ་

སྔོར་ལས་རིན་ཐང་ཆེ་རུ་འགོྲོ་རྒྱུའི་སྣང་བ་ཞིིག་ཤར།

“ཨར་མོེནད། ང་དགའ་བཞིིན་གོྱིང་ཁུར་དཔའ་མོེ་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་པར་ཡ་

མེ་མེཚོར། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་བཅེངས་པའི་བརྩོེ་དུང་གིས་ང་ལ་རླབས་

ཆེན་གིྱི་སོྤྲོ་བ་ཞིིག་འཕེལ།

“ཡིན་ནའང་མེགོ་སོྟེད་དེར་ངའི་སིྙིང་སོྟེབས་ཞིན།

“ངས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཆེད་དུ་བོློས་གཏོོང་ཞིིག་བྱས་པ་ལག་ལེན་བསྟེར་རྒྱུ་

དང་ཁོྱོད་ཕིྱིར་ལོག་པའི་བར་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིིག་འགོར། དུས་

ཡུན་དེའི་རིང་ང་ལ་རང་གི་ཁོེངས་རློམེ་འཛིིན་ཐུབ་པའི་སྨན་ཞིིག་

དང་ངས་སླེར་ཡང་རོལ་འགོ་ཚུགས་པའི་འཚོོ་བ་དེར་ང་མུ་མེཐུད་དུ་

ཞུགས་ཐུབ་པའི་སོྟེབས་ཤུགས་དགོས། ཕུ་རུ་ཌེེན་སིས་ཁོྱོད་ལ་བཤད་

ཡོད་ཤས་ཆེ། ང་སྣང་བ་གཡེང་ཐབས་སུ་དགོང་ཚོོགས་ཐམེས་ཅེད་ལ་

སོང་། ང་ཟོང་ཟིོང་ཆེ་བའི་གསོལ་སྟེོན་ཡོངས་རོྫོགས་ལ་ཞུགས་སོང་

ཞིེས་ཁོྱོད་ལ་བཤད་མེ་བྱུང་ངམེ།

“ངས་ཐམེས་ཅེད་ཚོད་ལས་བརྒལ་བ་ཞིིག་སྤྱོད་ན་རང་ཉིིད་མེགོྱིགས་

ཙོམེ་འཆི་བར་འགྱུར་སྙིམེ། ངའི་སེམེས་པར་ད་ནི་ངའི་རེ་བ་དེ་ཉིིད་

མེངོན་དུ་འགྱུར་བར་ནར་འགྱིངས་སོང་མིེ་འདུག་སྙིམེ། ངའི་ནད་གཞིི་

ནི་ལྡོག་ཐབས་མེེད་པར་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་འགོྲོ་ཞིིང་། ངས་ལྕམེ་མོེ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་
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ཝ་མེངགས་ནས་ཁོྱོད་ལ་ང་ཚེོ་ཐར་གཏོོང་རོགས་གནང་ཞིེས་ཞུ་བ་

འཐེན་པའི་ཉིིན་དེར་ངའི་ལུས་སེམེས་གཉིིས་ཀིྱི་སོྟེབས་ཤུགས་ཟོད།

“ཨར་མོེནད། ངའི་མེཐའ་མེཇུག་གི་བརྩོེ་དུང་དེར་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ལན་པ་

ཇོི་ལྟར་སླེོག་མེིན་དང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཅེི་འདྲིའི་ཚུལ་མིེན་གིྱི་སོྒོ་ནས་ང་པ་

རི་སི་ནས་མེཐར་སོྐྲད་བཏོང་བ་ངས་ཁོྱོད་ལ་དྲིན་སྐུལ་བྱ་ཅེི་དགོས། 

ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཞིག་གཅིེག་འདོད་རྩོེད་ལ་རོལ་དགོས་ཞིེས་འདུན་པ་བཏོོན། 

ངས་རང་ཉིིད་འཆི་ལ་ཉིེ་རུང་ཁོྱོད་ལ་མིེན་ཟོེར་མེ་ཕོད། ང་སོྨྱོན་མེ་

ལྟར་གྱུར་ཏོེ་སྐད་ཅེིག་གི་རིང་ལ་རང་གི་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་གཉིིས་

སླེར་ཡང་ཁོྱོད་ལ་སྦྲེེལ་ཐུབ་སྙིམེ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་རྙིེད། ཁོྱོད་ཀིྱིས་

ང་ལ་ཅིེ་ཞིིག་བྱས་པ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཐོབ་ཐང་རེད། ཨར་མོེནད། ང་ཞིག་སོྡོད་

བྱས་པར་རྟེག་ཏུ་གླེ་ཡོན་ཆེན་པོ་དེ་འདྲི་ཐོབ་མོྱོང་མེེད།

“དེ་ནས་ངས་རང་གི་བྱ་བ་ཐམེས་ཅེད་མེཚོམེས་འཇོོག་བྱ་དགོས་བྱུང་

ཞིིང་། སྡོེ་པ་ན་མིེང་ཅེན་གིྱིས་ངའི་ཚོབ་ལ་ཨོ་ལིམེ་ཕ་བསྟེེན། ངས་གོ་

ཐོས་ལ་ཁོོ་མོེས་ང་ཐག་རིང་དུ་འགོྲོ་དོན་ཅིེ་ཡིན་སྡོེ་པ་ན་མིེང་ཅེན་

ལ་རང་འགུལ་གིྱིས་བཤད་ཡོད་སྐད། སྡོེ་པ་གྷ་མིེང་ཅེན་ལོན་ཌེོན་དུ་

ཡོད། ཁོོང་གིས་ང་ལྟ་བུའི་བུ་མོེ་ཞིིག་ལ་དགའ་རོགས་བསིྒྲགས་པ་ནི་

རང་འཐད་ཀིྱི་དུས་ཚོོད་སྐྱེེལ་ཐབས་སྤྱོིར་བཏོང་ཞིིག་ལས་གཞིན་པ་

ཅིེ་ཡང་མེིན། ཁོོང་གིས་སོྔོན་ཆད་འགོྲོགས་མོྱོང་བའི་བུད་མེེད་ཚོོར་

འབྲེལ་བ་མིེ་གཅོེད། ཁོོང་ཚོོར་ཕྲིག་དོག་མེེད་པས་ཞིེ་འཁོོན་ཡང་མེེད། 

མེདོར་ན་ཁོོང་ནི་ང་ཚོོར་སེམེས་པའི་སྣེ་ཟུར་ཞིིག་ལས་མེི་སྟེོན་རུང་
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སོྒོར་ཁུག་གི་ཁོ་ཡངས་པོར་འབྱེད་པའི་སྐུ་དྲིག་ཅིེག་ཡིན། ངས་འཕྲིལ་

དུ་ཁོོ་པ་སེམེས་ལ་དྲིན་ཏོེ་འཚོོལ་དུ་སོང་། ཁོོ་པས་ང་ལ་ཡ་མེཚོན་གིྱི་

སྣེ་ལེན་བཟོང་པོ་ཞུས། ཡིན་ནའང་ཁོོ་པ་ལོན་ཌེོན་གིྱི་སིྤྱོ་ཚོོགས་སུ་གོ་

གནས་ཡོད་པའི་བུད་མེེད་ཅིེག་གི་དགའ་རོགས་སུ་གྱུར་འདུག གལ་

སིྲིད་ཁོོ་པས་ང་ལ་གབ་མེཐུན་བྱེད་ཀིྱི་ཡོད་པ་ཕིྱི་ལ་གྱིར་ན་མིེང་ཤས་

འཕོག་རྒྱུར་དོགས། དརེ་བརྟེནེ་ཁོོ་པས་རང་གི་གོྲོགས་པོ་ཞིིག་ལ་ང་ཁོ་

གཏུགས། མིེ་དེས་ང་ལ་དགོང་ཟོས་དྲིངས། ཁོོ་ཚོོའི་ནང་གི་གཅིེག་

གིས་ང་ཁིྱོམེ་དུ་ཁིྲད།

“ངའི་གཅེེས་གོྲོགས། ངས་ཅེི་ཞིིག་བྱ་དགོས། ངས་རང་སྲིོག་གཅོེད་

དགོས་སམེ། རང་སོྲིག་བཅེད་ན་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེི་ཚེོའི་རྡོག་ཁྲེས་སུ་འགྱུར། 

ང་ཡང་ཕན་ཐོགས་མེེད་པའི་འགྱིོད་པ་སྐྱེེ་རྒྱུའི་ཚོབ་ཏུ་སིྐྱེད་ལ་རོལ་

ན་འདོད། ང་ནི་འཆི་ལ་ཉིེ་བས་རང་སྲིོག་གཅོེད་དགོས་དོན་ཡོད་དམེ།

“ང་ནི་ལུས་པོ་ཡོད་ཀྱིང་རྣམེ་ཤེས་མེེད་པ་དང་དངོས་པོ་ཡོད་རུང་

ཚོོར་བ་མེེད་པ་ཞིིག་ལ་གྱུར། ངས་དུས་ཡུན་གང་འཚོམེས་རིང་ལ་

བེམེ་པོ་ལྟར་གིྱི་འཚོོ་བ་ཞིིག་བསྐྱེལ། དེ་ནས་ང་པ་རི་སི་ལ་ཕིྱིར་ལོག་

བྱས་ནས་ཁོྱོད་རྩོད་གཅོེད་བྱས་པ་ཡིན། དེ་དུས་ངས་ཁོྱོད་ཐག་རིང་

ཞིིག་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་པ་ཤསེ་བྱུང་། ང་ལ་སྔོར་བཞིིན་ཆགས་རྟེནེ་

མེེད། ངའི་མིེ་ཚེོ་ནི་ང་ཁོྱོད་ལ་མེ་ཐུག་པའི་ལོ་ངོ་གཉིིས་ཀིྱི་གོང་གི་

གནས་སྟེངས་འོག་ཏུ་ལྷུང་སོང་། ངས་གུང་དཔོན་ལ་བསྐྱེར་དུ་འབྲེལ་

བ་བཙུགས། ངས་རྒད་པོ་དེར་ཕོག་ཐུག་གཏོོང་རྒྱུ་ཐལ་དྲིགས་པས་
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ཁོོ་ཚོོ་ཧ་ཅེང་གི་ངང་རྒྱུད་ཐུང་། དེའི་རྒྱུ་མེཚོན་ནི་ཁོོ་ཚོོས་རང་ཉིིད་

རྟེག་པ་མིེན་པ་ཤེས་ཡོད་པར་གོར་མེ་ཆག ང་ནད་ཀིྱིས་ཟོིན་ནས་ཉིིན་

རེ་བཞིིན་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་སོང་། ང་ལ་སྐྱེ་མེདོག་ཤར་ནས་སོྐྱེ་གདུང་གིས་

མེནར། ང་ནི་སྔོར་ལས་ཇོེ་རིད་དུ་སོང་། འདོད་རྩོེད་རིན་གིྱིས་ཉོི་བའི་

སྐྱེེས་པ་ཚོོས་ཚོོང་རྫོས་ལ་བལྟ། པ་རི་སི་ན་ང་ལས་མེཛེིས་པ་དང་ང་

ལས་ལྷག་པའི་མེཚོར་སྡུག་སིྨན་པའི་བུད་མེེད་མེང་བས་མིེ་ཚོོས་རིམེ་

བཞིིན་ང་བརྗོེད་སོང་། དེ་ནི་ཁོ་སང་བར་གིྱི་འདས་དོན་རྣམེས་ཡིན།

“ད་ལྟ་ང་ལ་ན་ཚོ་ཐུ་མོེ་ཞིིག་ཕོག ང་ལ་དངུལ་སོྒོར་ཅིེ་ཡང་མེེད། བུན་

བདག་ཚོོས་སླེར་ཡང་སིྙིང་རྗོེ་དང་མེཚོམེས་ཚིོགས་མེེད་པར་ང་ལ་

ཁོ་ཆད་བྱུང་འཛིིན་བསྟེན་ནས་བུ་ལོན་ཚོ་འདེད་བྱེད་པས་ངས་གུང་

དཔོན་ལ་དངུལ་སོྒོར་སོླེང་། གུང་དཔོན་གིྱིས་ང་ལ་དངུལ་སོྒོར་སོྤྲོད་རྒྱུ་

ཡིན་ནམེ། ཨར་མོེནད། ཁྱོོད་ཅིེའི་ཕྱིིར་པ་རི་སི་ན་མེེད། ཁྱོོད་ཡོད་ན་ང་

ལ་བལྟ་རུ་ཡོང་གི་རེད། ཁོྱོད་ཐུག་ཏུ་ཡོང་ན་ང་ཇོེ་དྲིག་ཏུ་འགོྲོ་ཐུབ།”

“ཟླ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༢༠།

“གནམེ་གཤིས་ནི་ཡུལ་ངན་བསྟེན་ནས་ཁོ་བ་འབབ། ང་ཁྱོིམེ་དུ་

གཅེིག་པུ་ཡིན། ང་ལ་ཉིི་མེ་གསུམེ་གིྱི་རིང་དུ་ཚོ་བ་འཕར་ནས་ཁོྱོད་

ལ་ཡིག་འབྲུ་ཚིོག་གཅིེག་ཀྱིང་འབིྲ་ཐུབ་མེ་སོང་། ངའི་གཅེེས་གོྲོགས། 

དོན་དག་གསར་པ་ཅིེ་ཡང་མེེད། ངས་ཉིིན་ལྟར་ཁོྱོད་ཀིྱི་འཕིྲིན་ཡིག་

རེ་ཨེ་འཕྲིོད་སྙིམེ་སྟེེ་རེ་བ་ཕྲི་མོེ་རེ་འཆང་ཡོད། ཡིན་ནའང་འཕིྲིན་
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ཡིག་མིེ་འཕོྲིད། དེ་གཏོན་ནས་འཕོྲིད་མིེ་སིྲིད། སྐྱེེས་པ་ཞིེས་པ་དེར་

དག་པ་སྟེེར་པའི་སྟེོབས་ཤུགས་མེེད། གུང་དཔོན་གིྱིས་ང་ལ་ཡིག་ལན་

སྤྲོིངས་མེ་སོང་།

“ཕུ་རུ་ཌེེན་སི་སླེར་ཡང་ཅེ་ལག་གཏོའ་འཇོོག་ཁོང་དུ་སྐྱེོད་འགོ་ཚུགས།

“ངའི་ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་འཐོན་རྒྱུ་ནམེ་ཡང་མེཚོམེས་མིེ་ཆད། འོ་

ཡ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་མིེག་གིས་མེཐོང་ན་ངས་ཁོྱོད་ལ་བོློ་ཕམེ་སྐྱེེ་རུ་འཇུག 

ཁོྱོད་ནི་ང་ལྟར་གྲོང་ངར་ལྡང་བའི་དགུན་གིྱི་འཁྱོག་སྡུག་མོྱོང་མིེ་

དགོས་པར་གནམེ་གཤིས་དོྲི་ས་ཞིིག་ཏུ་ཡོད་པ་སྐུ་བསོད་རེད། དེ་

རིང་ང་འཁྱུག་ཙོམེ་རིང་ཡར་ལངས། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་གི་ཤེལ་ཡོལ་

གསེང་ནས་པ་རི་སིའི་འདུ་འཛིིའི་འཚོོ་བར་བལྟས། ངའི་མིེ་ཚེོའི་

འཚོོ་བ་ནི་མེཇུག་བསིྒྲལ་སོང་སྙིམེ། ངས་ངོ་ཤེས་པའི་མིེ་ཁོག་ཅིེག་

སྲིང་ལམེ་དུ་བསྐྱེོད། ཁོོ་ཚོོ་བྲེལ་འཚུབ་ངང་དུ་སྐྱེིད་སྣང་དང་བག་མེེད་

ལ་གཡེང་། མིེ་གཅིེག་གིས་ཀྱིང་མེགོ་བོ་ཡར་བཀྱིགས་ཏོེ་ངའི་སྒོེའུ་

ཁུང་ནང་དུ་བལྟས་མེ་སོང་། ཡིན་ནའང་ན་གཞོིན་ཁོག་ཅིེག་ཡོང་ནས་

ང་ལ་སྙུང་འདིྲི་བྱས་ནས་ཁོོ་ཚོོའི་མིེང་བྱང་བཞིག་སོང་། སོྔོན་ཆད་ང་

ལ་ན་ཚོ་བྱུང་དུས་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ངོ་མིེ་ཤེས། ང་ཁོྱོད་ལ་ཐུག་པའི་ཉིིན་

དང་པོ་དེར་ངས་ཁོྱོད་ལ་བག་མེེད་ཀིྱི་རྩོེད་མེཚོར་འབའ་ཞིིག་རྩོེད་

པ་ལས་ཅིེ་ཡང་བྱས་མེེད། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཞིོགས་ལྟར་ཡོང་ནས་ངའི་

བདེ་ཐང་དིྲིས། ད་ལྟ་ང་སླེར་ཡང་ནད་ཀིྱིས་ཟིོན། ང་ཚོོ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་

མེཉིམེ་དུ་བཤིབས། བུད་མེེད་ཅིེག་གི་སེམེས་ལ་ཤོང་བའི་བརྩོེ་དུང་
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ཞིིག་ངས་ཁོྱོད་ལ་བཅེངས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ནི་ཁོ་ཐག་རིང་། 

ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་སྐྱེོན་འབེབས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་སྐད་ཆ་ཚོིག་གཅིེག་གི་

སེམེས་གསོ་ཡང་མིེ་བྱ། ཡིན་ནའང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་རྐྱེེན་དབང་ཞིིག་གིས་

ང་དོར་ནས་འགོྲོ་དགོས་ཐུག་པར་ང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཅིེ་ཡིན་ཞིེ་ན་

གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་པ་རི་སི་ལ་ཡོད་ན་ཁོྱོད་ངའི་འཁིྲས་སམེ། ཡང་ན་

ངའི་ཁྱོིམེ་དང་འབྲལ་མིེ་སིྲིད།”

“ཟླ་བཅུ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༢༥།

“ང་ལ་སྨན་པ་ཚོོས་ཉིིན་ལྟར་འཕིྲིན་ཡིག་མེ་འབྲི་ཟོེར། དྲིང་པོར་

བཤད་ན་ཕིྱིར་དྲིན་གིྱིས་ངའི་ཚོ་བ་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་གཏོོང་མོེད། འོན་ཀྱིང་

ཁོ་སང་ང་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་ཅིེག་འབྱོར་ནས་ཇོེ་བདེར་སོང་། འཕྲིིན་ཡིག་

དེར་ངའི་སེམེས་ལ་ཕན་པའི་སྐད་ཆ་འཁོོད་ཡོད་པ་དེས་ཡིན་པ་ལས་

དངུལ་འབབ་ཀིྱིས་ང་ལ་ངལ་སེལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་མིེན། དེར་བརྟེེན་དེ་

རིང་ངས་ཁྱོོད་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་འདི་འབྲི་ཐུབ་ཅིེང་། འཕིྲིན་ཡིག་དེ་ཁྱོོད་

ཀིྱི་ཨ་ཕས་ང་ལ་བསྐུར་བ་དང་བརོྗོད་བྱ་ནི་འདི་ལྟར་འཁོོད།

ལྕམེ་སྐུ་ཞིབས།

ངས་ད་ལྟ་རང་ཁོྱོད་ནད་ཀིྱིས་བཏོབ་ཡོད་པ་ཤེས་རོྟེགས་བྱུང་

ཞིིང་། གལ་སིྲིད་ང་པ་རི་སི་ལ་ཡོད་ན་ཁོྱོད་ལ་བལྟ་རུ་ཡོང་ཆོག 

གལ་སིྲིད་ངའི་བུ་ངའི་མེཉིམེ་དུ་ཡོད་ན་ངས་ཁོོ་པ་མེངགས་ནས་



བུ་ཨ་ལེགེ་བཟན་ཌ་ ཌུ་མས་བརྩམས།

418

ཁོྱོད་ལ་བལྟ་རུ་ཡོང་ཆོག ཡིན་ནའང་ང་ནི་གཞིིས་གོྲོང་སི་ཡི་མིེང་

ཡིག་ཅེན་ནས་ཡོང་ཐབས་བྲལ། ཨར་མོེནད་ནི་དབིྱན་ལེ་དྲུག་

བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་ཞིིག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཡོད། དེས་ན་ངས་ཁོྱོད་ལ་

འཕིྲིན་ཡིག་ཅིེག་བྲིས་ནས་སྙུང་འདྲིི་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ལྕམེ་སྐུ་ཞིབས། 

ཁོྱོད་ལ་ནད་མེནར་བྱུང་བ་ཐོས་དུས་ང་ཡང་བོློ་ཕམེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 

ངས་ལྷག་བསམེ་ཟོོལ་མེེད་ཀིྱིས་ཁོྱོད་མྱུར་དུ་དྲིག་སྐྱེེད་ཡོང་བར་

ཤོག་ཅེེས་སོྨན་འདུན་ཞུ་བཞིིན་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་མེཛིོད།

ངའི་གོྲོགས་བཟོང་ཨེམེ་ ཨེ་ཆི་མིེང་ཅེན་ཞིིག་ཁོྱོད་ལ་བལྟ་རུ་ཡོང་

རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁོོང་ལ་ཐུག་རོགས་གནང་། ངས་ཁོོང་ལ་ལས་དོན་

ཞིིག་བཅོེལ་ཡོད་པ་དའེི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ངས་ངང་སྒུག་བྱེད་བཞིིན་

ཡོད།

ལྕམེ་སྐུ་ཞིབས། ངས་ཁྱོོད་ལ་བློ་ན་མེེད་པའི་གུས་ཞིབས་ཞུ་བཞིིན་

པར་ཡིད་ཆེས་མེཛིོད།

“ང་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་དེ་འདྲི་ཞིིག་འབྱོར། ཁྱོོད་ཀིྱི་ཨ་ཕ་ནི་མིེ་རླབས་ཆེན་

དང་སེམེས་བཟོང་ཞིིག་རེད། ངའི་གཅེེས་གོྲོགས། ཁོོང་ལ་གུས་བཀུར་

ཞུས། ཅིེའི་ཕིྱིར་ཞིེ་ན་འཇོིག་རྟེེན་འདིར་གུས་བརིྩོ་ཞུ་འོས་པའི་མིེ་ནི་

ཉུང་། ཁོོང་གིས་མིེང་རྟེགས་བཀོད་པའི་འཕིྲིན་ཡིག་དེས་ང་ལ་སྨན་པ་

མེཁོས་པས་སྨན་སོྦྱིར་བྱས་པ་ལས་ཀྱིང་ཕན་སོང་།
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“ད་ནངས་ཞིོགས་པར་སྐུ་ཞིབས་ཨེམེ་ ཨེ་ཆི་མེིང་ཅེན་ཕེབས་སོང་། 

སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་གིྱིས་བསྒྲུབས་མིེ་བདེ་བའི་ལས་དོན་ཞིིག་བཅོེལ་

གདམེས་བྱས་ཡོད་པར་ཁོོ་པ་ངོ་ཚོ་བོ་བྱུང་ཡོད་པ་འདྲི། ཁོོང་གིས་

ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕས་བསྐུར་པའི་ཧྥ་སོྒོར་སྟེོང་ཕྲིག་གཅིེག་ང་ལ་སྐྱེེལ་བྱུང་། 

ཐོག་མེར་ངས་དངུལ་སོྒོར་མིེ་ལེན་ལབ་པ་ཡིན། སྐུ་ཞིབས་ཨེམེ་ ཨེ་

ཆིས་དངུལ་སོྒོར་མེ་བློངས་ན་སྐུ་ཞིབས་ཌུ་ཧྥལ་དགོངས་པ་འཚོོམེས་

སིྲིད། ཁོོང་གིས་ང་ལ་དངུལ་སོྒོར་འདི་སོྤྲོད་ཅེེས་མེངགས་པར་མེ་ཟོད། 

མེ་འོངས་པར་ཡང་ཁོྱོད་ལ་ཅེི་ཞིིག་དགོས་ཀྱིང་ང་ལ་སོྤྲོད་ཅེེས་

ཁོོང་གིས་མེངག་བཀོད་བྱས་སོང་ཟོེར། ངས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕའི་སེམེས་

པ་མེཚོོན་བྱེད་ཀིྱི་དངུལ་སོྒོར་དེ་བློངས་པ་ཡིན། དངུལ་སོྒོར་དེ་དག་

ཁོོང་གིས་ང་ལ་དགེ་སིྦྱིན་བཏོང་བར་བརྩོི་མིེ་རུང་། གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་

ཕིྱིར་ཡོང་དུས་ང་ཤི་ཚོར་ཡོད་ན་ངས་ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕའི་སོྐར་ཅིེ་

ཞིིག་བྲིས་ཡོད་པ་རྣམེས་ཁོོང་ལ་སྟེོན། ཁོོང་གིས་ངས་བྲིས་པའི་ཡིག་

ཕྲིེང་འདི་དག་མེཐོང་ཚེོ། ཁོོང་གིས་ང་སིྙིང་རྗོེའི་ཡུལ་དུ་དགོངས་ནས་

རང་སེམེས་གསོ་བ་དང་བུ་མོེ་ལས་ངན་མེ་ངས་མིེག་ཆུ་ཉིིལ་བཞིིན་

ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕའི་དིྲིན་ཚོོར་བ་ཤེས་པར་འགྱུར། ངས་ཁོོང་གི་ཆེད་དུ་

དཀོན་མེཆོག་ལ་སྐྱེབས་འཇུག་ཞུས་ཡོད་ཟོེར་གིྱིན་འདུག་ཅེེས་ཤོད།”

“ཟླ་དང་པོའི་ཚེོས་ ༤།

“ང་ཉིི་མེ་འགའ་ཞིིག་ལ་ན་ཟུག་རིམེ་པ་ཞིིག་ལྡང་། ངས་ལུས་པོ་ལ་

འདི་འདྲིའི་ན་ཟུག་ཅིེག་ལྡང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཤེས་མེེད། ཨ་ཙིོ། ངས་བསྐྱེལ་
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བའི་མིེ་ཚེོ་དེ་ཨང་། དེ་རིང་ངས་དེ་ལ་རིན་པ་ཉིིས་ལྡབ་ཅིེག་འཇོལ།

“དགོང་མོེ་རྟེག་པར་ང་ཁྱོིམེ་དུ་སྲུང་མེཁོན་མིེ་ཞིིག་བཞིག་འདུག ངས་

སྔོར་བཞིིན་དབུགས་རྔུབ་གཏོོང་མིེ་ཐུབ། ངའ་ིཐབས་སོྐྱེའ་ིལུས་པོ་འདི་

ཚོ་འཁྲུལ་ལ་སོང་བ་དང་གོླེ་བརྒྱབ་པ་གཉིིས་ཀིྱིས་ང་རེས་མོེས་སུ་

གཙེོས།

“ངའི་ཟོས་འདྲིེན་ཁོང་དུ་ང་ལ་རོགས་པ་ཚོོས་འཁྱོེར་ཡོང་བའི་བྱི་

རིལ་དང་འཚོམེས་རྟེགས་སྣ་ཚོོགས་ཀིྱིས་གཏོམེས། ཁོོ་ཚོོའི་གྲོས་ཀིྱི་མིེ་

ཁོག་ཅེིག་གིས་ཕིྱིས་སུ་ང་ཁོོ་ཚོོའི་ཟུར་མོེར་འགྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་འཆང་

ཡོད་པར་གོར་མེ་ཆག གལ་སིྲིད་མིེ་དེ་ཚོོས་ང་ལ་ན་ཚོ་འདིས་ཅིེ་ཞིིག་

བྱས་ཡོད་མེེད་དངོས་སུ་མེཐོང་ན་ཁོོ་ཚོོ་སྐྲག་ནས་བྲོས་འགོྲོ་ངེས་ཡིན།

“ཕུ་རུ་ཌེེན་སིས་ངའི་ལོ་སར་གིྱི་ལག་རྟེགས་རྣམེས་ཁོོ་མོེའི་ཡིན་པ་

ལྟར་མིེ་ལ་སྟེེར།

“ནམེ་ཟླར་དྲིོད་ཅུང་ཟོད་བབས། སྨན་པས་ང་ལ་གནམེ་གཤིས་འདི་མུ་

མེཐུད་དུ་ཇོེ་དོྲིར་སོང་ན་ཉིིན་ཤས་རྗོེས་སུ་ང་ཕིྱི་ལ་འགོྲོ་ཐུབ་ཟེོར།”

“ཟླ་དང་པོའི་ཚེོས་ ༨།

“ཁོ་སང་ང་ཤིང་རྟེ་འཁོོར་ལོའི་ནང་དུ་ཕིྱི་ལ་སོང་། གནམེ་གཤིས་ཡ་

མེཚོན་ཞིིག་སྐྱེིད། ཤམེ་ཕ་སེ་ ཨེ་ལི་བཟོེའི་གཞུང་ལམེ་ནི་མིེ་ཚོོགས་

ཀིྱིས་ཁོེངས། འདི་ནི་དཔིྱིད་ཀིྱི་འཛུམེ་མེདངས་དང་པོ་ཡིན་ཞིེས་
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བཤད་ཀྱིང་ཆོག ངའི་ཉིེ་འཁོོར་གིྱི་སྣང་ཡུལ་ཡོངས་ལ་དགའ་སྟེོན་

གིྱི་རྣམེ་པ་ཞིིག་མེངོན། ང་ལ་ཁོ་སང་ཉིི་འོད་དཀིྱིལ་དུ་སིྐྱེད་སྣང་དང་

ཞིིམེ་མེངར་ལྡན་པ། སེམེས་གསོ་ཐེབས་པ་དེ་འདྲི་ཞིིག་ཐེབས་རྒྱུ་

ཡོད་པ་སོྔོན་ཆད་ནམེ་ཡང་ཤེས་མེ་བྱུང་།

“ངས་ངོ་ཤེས་པའི་མིེ་ཕལ་མོེ་ཆེར་ཐུག ཁོོ་ཚོོ་ནི་སྔོར་བཞིིན་སྐྱེིད་

སྣང་གིས་རང་གི་འདོད་རྩོེད་ལ་བྲེལ། རང་ཉིིད་ལས་བསོད་ཆེ་བ་མིེ་

ཤེས་མེཁོན་རྣམེས་ནི་མིེ་ལས་བསོད་ཅེན་ཚོོ་ཁོོ་ན་ཡིན། ཨོ་ལིམེ་

ཕ་སྡོེ་པ་ན་མིེང་ཅེན་གིྱིས་ཉོིས་པའི་ཤིང་རྟེ་འཁོོར་ལོ་ཡིད་དུ་འོང་

བ་ཞིིག་གི་ནང་དུ་ཕིྱིན་སོང་། ཁོོ་མེོས་ལ་ང་ལ་སྡོང་མིེག་བགྲོད་ནས་

ཁྱོད་གསོད་བྱ་ཐབས་བྱས། ང་ཅོེལ་ཆུང་གི་བྱ་སོྤྱོད་དེ་ཚོོས་གནོད་

མིེ་ཐུབ་པའི་ཚོད་ལ་སླེེབས་ཡོད་པ་ཁོོ་མོེས་མིེ་ཤེས། ངས་ཡུན་རིང་

ནས་ངོ་ཤེས་པའི་ཕོ་གསར་ཡ་རབས་ཤིག་གིས་ང་ལ་ཁོོ་དང་གོྲོགས་

པོ་ཚོོའི་མེཉིམེ་དུ་དགོང་ཟོས་ཟོའམེ། ཁོོ་པའི་གོྲོགས་པོ་ཞིིག་ང་ལ་ཧ་

ཅེང་ཐུག་འདོད་འདུག་ཟོེར།

“ངས་སྐྱེོ་སྣང་གི་སོྒོ་ནས་ཁོོ་ལ་འཛུམེ་ཞིིག་བསྟེན་ནས་ལག་པ་

བསིྲིངས། ང་ནི་ཚོ་བས་སྲིེག་གི་ཡོད།

“ཁོོ་པ་བློ་འཁྱོེར་པ་ལྟ་བུའི་རྣམེ་འགྱུར་དེ་འདྲི་ཞིིག་བྱུང་བ་ངས་

མེཐོང་མོྱོང་མེེད།

“ང་ཆུ་ཚོོད་བཞིི་པར་རང་ཁྱོིམེ་དུ་ལོག ང་ལ་ཟོས་ཀིྱི་དང་ག་ཡག་

ཙོམེ་འཕེལ།
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“ཕིྱི་ལ་སོང་བ་དེས་ང་ཇོེ་བདེར་སོང་།

“ང་དྲིག་སྐྱེེད་ཅིེག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ཆོག་ཨང་།

“མིེ་གཞིན་གིྱི་འཚོོ་བ་དང་བདེ་སྐྱེིད་ཀིྱི་ཕུགས་བསམེ་དེས་ང་བསྐྱེར་

དུ་འཚོོ་བ་དང་བདེ་སིྐྱེད་ལ་རོལ་པའི་འདོད་པ་བསླེངས། སྔོ་ཉིིན་

དགོང་མོེ་ང་ཡིད་སེམེས་སྟེོང་པ་དང་ཁོེར་རྐྱེང་། ནད་ཁོང་དེའི་མུན་

ནག་ཁོྲད་དུ་མེགོྱིགས་ཙོམེ་འཆི་ན་འདོད།”

“ཟླ་དང་པོའི་ཚེོས་ ༡༠།

“ངའི་ལུས་ཟུངས་སོས་པའི་རེ་བ་ནི་སྟེོང་བསམེ་ཞིིག་ལས་ཅེི་ཡང་

མིེན། ད་ལྟ་ང་སླེར་ཡང་ཉིལ་སར་ལྷུང་། ཚོ་བ་འབར་བའི་ངའི་ལུས་

ཕུང་ལ་ཞི་འདམེ་བྱུག་པའི་རྨ་རས་དཀིྲིས། སོྔོན་ཆད་རིན་གོང་ཆེན་

པོ་ཁུགས་པའི་ལུས་པོ་འདི་དེ་རིང་ཁོྲམེ་ལ་བཤམེས་ན་རིན་པ་ཅིེ་

ཙོམེ་ཁུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམེ།

“དཀོན་མེཆོག་གིས་ཚེོ་འདིར་ང་ཚོོར་མེནར་གཅེོད་གཏོོང་སྟེངས་

དང་སིྡོག་བཤགས་བྱེད་དུ་འཇུག་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་སྐྱེེ་བ་སོྔོན་མེར་

འུ་གཉིིས་ཀིྱིས་ལས་ངན་ཚོབས་ཆེན་ཞིིག་བསགས་པའམེ། ཡང་ན་

སྐྱེེ་བ་གཞུག་མེར་བདེ་སིྐྱེད་ཆེན་པོ་ཞིིག་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པར་ངེས།”
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“ཟླ་དང་པོའི་ཚེོས་ ༡༢།

“ང་རྟེག་ཏུ་ནད་ཀིྱིས་མེནར།

“ཁོ་སང་སྡོེ་པ་ན་མིེང་ཅེན་གིྱིས་ང་ལ་དངུལ་སོྒོར་བསྐུར་སོང་། ངས་

དངུལ་སོྒོར་དེ་དག་བློངས་མེེད། ང་ལ་མེི་དེའི་ལག་ནས་ཅེི་ཡང་མིེ་

དགོས། ཁོྱོད་ངའི་འཁིྲས་སུ་མེེད་དགོས་པའི་ལན་ཁོག་ཁོོ་ལ་ཐུག་ཡོད།

“ཨ་ཙིོ། ང་ཚོོ་བོྷོ་གྷི་ཧོྥལ་དུ་ཡོད་དུས་ཀིྱི་བདེ་སིྐྱེད་དེ་ཨང་། ཁོྱོད་གང་

དུ་ཡོད་དམེ།

“གལ་སིྲིད་ང་ཁོང་པ་འདིའི་ནང་དུ་མེ་ཤི་བར་ལངས་ཐུབ་པ་ཞིིག་

བྱུང་ན་ང་ཚོོ་མེཉིམེ་དུ་འདུག་སའི་ཁོང་པ་དེར་ང་གནས་སོྐར་ཞིིག་

ལ་འགོྲོ་རྩོིས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ཤི་བའི་རྗོེས་སུ་མེ་གཏོོགས་ཁོང་པ་

འདི་ནས་ཕིྱི་ལ་འབུད་མིེ་ཐུབ་སྙིམེ།

“ངས་སང་ཉིིན་ཁོྱོད་ལ་ཡི་གེ་འབིྲ་ཐུབ་མིེན་ཡང་མིེ་ཤེས།”

“ཟླ་དང་པོའི་ཚེོས་ ༢༥།

“ང་ཞིག་མེ་བཅུ་གཅིེག་ལ་གཉིིད་ཁུག་མེ་སོང་། ང་དབུགས་འགགས་

པ་དང་ངས་སྐད་ཅིེག་རེ་རེར་རང་ཉིིད་འཆི་རྒྱུ་རེད་སྙིམེ། སྨན་པས་

མིེ་ཚོང་མེར་ང་ལ་ལག་ཏུ་སྨྱུ་གུ་འཛིིན་དུ་མེ་འཇུག་ཅེེས་བཀའ་ཕབ། 

ང་ལ་སོྙིར་སྐྱེོང་བྱེད་མེཁོན་ཇུ་ལེ་ ཌུབ་ཕ་རས་ང་ལ་སྨྱུ་གུ་སྤྲོད་ནས་

ཁོྱོད་ལ་ཡིག་ཕྲིེང་འགའ་རེ་འབྲི་རུ་འཇུག ང་མེ་ཤི་གོང་དུ་ཁོྱོད་ལོག་
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ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ནམེ། ད་ནི་འུ་གཉིིས་ཀིྱི་འབྲེལ་བ་གཏོན་དུ་ཆད་པ་

རེད་དམེ། ངའི་སེམེས་པར་ཁོྱོད་ལོག་ཡོང་ན་ང་དྲིག་རྒྱུ་རེད་སྙིམེ། ང་

དྲིག་ཀྱིང་བཟོང་ཆ་ཅིེ་ཞིིག་ཡོད་དམེ།”

“ཟླ་དང་པོའི་ཚེོས་ ༢༨།

“ད་ནངས་ང་འུར་ཟོིང་ཆེན་པོ་ཞིིག་གིས་གཉིིད་དཀྲིོགས། ཇུ་ལེ་ངའི་

ཉིལ་ཁོང་དུ་ཉིལ་ཡོད་པ་དང་ཁོོ་མོེ་ཟོས་འདྲིེན་ཁོང་ལ་རྒྱུག ངས་

སྐྱེེས་པ་འགའ་ཞིིག་གི་སྐད་སྒྲ་ཐོས། ཇུ་ལེས་སྐྱེེས་པ་དེ་ཚོོར་ཁོ་འཛིིང་

བྱས་ཀྱིང་མེ་ཕན། ཁོོ་མོེ་ངུ་ཞོིར་དུ་ལོག་སླེེབས་སོང་།

“སྐྱེེས་པ་དེ་དག་ངའི་ཅེ་ལག་ལེན་དུ་ཡོང་བ་རེད་ཟོེར། ངས་ཇུ་ལེར་

ཁོོ་ཚོོས་དྲིང་བདེན་ཡིན་ཟོེར་ནས་ཅིེ་ཞིིག་བྱས་ཀྱིང་བྱེད་དུ་ཆུགས་

ཞིེས་བཤད། ཁིྲམེས་ཁོང་གི་ལས་སྣེ་ཞིིག་ངའི་མེལ་ཁོང་དུ་ཡོང་བ་

དང་ཁོོ་པའི་མེགོ་ལ་ཞྭ་མོེ་གོན་འདུག ཁོོ་པས་འཐེན་སྒོམེ་ཚོང་མེ་ཁོ་

ཕྱིེ་ནས་ནང་གི་ཅེ་ལག་མེཐོང་ཚོད་རྣམེས་ཐོར་བཀོད། ཁོོ་པས་མེལ་

སའི་ནང་དུ་བུད་མེེད་ཅིེག་འཆི་གྲོབས་ཡོད་པར་སྣང་ཚོོར་ཙོམེ་

ཡང་མེ་བྱུང་བ་འདྲི། ཡིན་ནའང་སྟེབས་ལེགས་པ་ཞིིག་ལ་ང་ལ་དགེ་

སིྦྱིན་གིྱི་ཚུལ་དུ་ཅེ་ལག་དེ་དག་ཉིར་དུ་བཅུག་སོང་།

“ཁོོ་པ་འགོྲོ་ཁོར་ང་ལ་ཉིི་མེ་དགུའི་ནང་ཚུད་དུ་ཁིྲམེས་ཁོང་ལ་ཞུ་

གཏུགས་བྱདེ་ཆོག་ཟོརེ། ཡནི་ནའང་ཁོོ་པས་ང་སྲུང་མེཁོན་ཞིིག་བཞིག་

སོང་། དཀོན་མེཆོག་མེཁྱོེན། ངའི་མེགོ་ལ་ཅིེ་ཞིིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ནམེ། 
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ང་ལ་སྲུང་མེཁོན་ཞིིག་བཞིག་པ་དེས་ངའི་ན་ཚོ་སྔོར་ལས་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་

བཏོང་སོང་། ཕུ་རུ་ཌེེན་སི་སོང་ནས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕའི་རོགས་པ་དེར་

དངུལ་སོྒོར་སོླེང་དགོས་ཟོེར་ཀྱིང་ངས་ཁོོ་མོེ་བཀག་པ་ཡིན།

“ད་ནངས་ང་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་འཕིྲིན་ཡིག་འཕྲིོད། དེ་ནི་ང་ལ་ཅིེ་འདྲིའི་

དགོས་མེཁོོ་ཅེན་ཞིིག་མིེན་ནམེ། ངའི་ཡིག་ལན་ཁོྱོད་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་

འཕོྲིད་རྒྱུ་ཡིན་ནམེ། ཁོྱོད་སླེར་ཡང་ང་ལ་ཐུག་རྒྱུ་ཡིན་ནམེ། དེ་རིང་

ནི་ཧ་ཅེང་གི་སིྐྱེད་པའི་ཉིི་མེ་ཞིིག་ཡིན། དེ་རིང་གི་ཉིི་མེ་འདིས་ང་ལ་

འདས་པའི་བདུན་ཕྲིག་དྲུག་གི་རིང་དུ་མྱོངས་པའི་སྡུག་བསྔོལ་རྣམེས་

བརྗོེད་དུ་བཅུག་སོང་། ངའི་ཡིག་ལན་ནང་དུ་སྐྱེོ་གདུང་མེ་གཏོོགས་

བརོྗོད་རྒྱུ་མེེད་ཀྱིང་ང་ཇེོ་བདེར་སོང་བའི་ཚོོར་བ་ཞིིག་སྐྱེེས།

“མིེ་ཞིིག་གིས་རྟེག་ཏུ་སྡུག་བསྔོལ་མོྱོང་མིེ་ཉིན།

“ངས་བསམེ་བོློ་བཏོང་ན་ང་འཆི་རྒྱུ་མིེན་པ་དང་ཁྱོོད་ཀྱིང་ངའི་འཁིྲས་

སུ་ཕིྱིར་ལོག་བྱས་ཏོེ་ངས་སླེར་ཡང་དཔིྱིད་ཀ་མེཐོང་སིྲིད། ཁོྱོད་སླེར་

ཡང་ང་ལ་དགའ་སིྲིད། ང་ཚོོས་སླེར་ཡང་ན་ནིང་གི་འཚོོ་བ་དེ་བསྐྱེར་

དུ་རོལ་ཆོག་སྙིམེ།

“ང་ནི་ཅིེ་འདྲིའི་བླུན་མོེ་ཞིིག་མིེན་ནམེ། ངའི་ལག་པས་སྨྱུ་གུ་འཛིིན་

དཀའ་ཡང་ད་དུང་སེམེས་ལ་དོན་སིྙིང་མེེད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཤར།

“ཨར་མོེནད། ང་ལ་ཅིེ་ཞིིག་བྱུང་ཡང་ང་ནི་ཁོྱོད་ལ་ངོ་མེ་དགའ་ཡོད། 

གལ་སིྲིད་ང་ལ་བརྩོེ་དུང་གི་དྲིན་ཤེས་མེེད་ན་ང་སྔོ་མོེ་ནས་ཤི་ཚོར་
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ཡོད། ང་མེ་ཤི་བ་ནི་ཁོྱོད་ལ་སླེར་ཡང་ཐུག་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཕྲི་མོེ་

ཞིིག་གིས་བཟུང་ཡོད།”

“ཟླ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༤།

“སྡོེ་པ་གྷ་མིེང་ཅེན་ཕིྱིར་སླེེབས་སོང་། ཁོོ་པའི་ཟུར་མོེ་དམེ་ཚིོག་ཅེན་

ཞིིག་མེ་རེད་ཟོེར། ཁོོ་ནི་སེམེས་པ་ཧ་ཅེང་སྐྱེོ་རུང་བུད་མེེད་དེར་ཤིན་

ཏུ་དགའ། ཁོོ་པ་ང་ལ་དེ་ཚོོ་ཚོང་མེ་བཤད་དུ་སླེེབས་བྱུང་། མིེ་ལས་

ངན་དེའི་ཚོོང་ལས་ཀྱིང་ལམེ་ལོྷངས་མེ་བརྒྱུགས་པ་འདྲི། ཡིན་ནའང་

ཁོོ་པས་ངའི་བུ་ལོན་ཁོག་ཅིེག་འཇོལ་ཏོེ་ང་སྲུང་མེཁོན་དེ་བསྐྲད་སོང་།

“ངས་ཁོོ་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་སོྐར་ཁོ་བརྡ་བྱས་པ་ཡིན། ཁོོ་པས་ངའི་གནས་

སྟེངས་ཁྱོོད་ལ་ཕྱིིས་སུ་ཁོ་བརྡ་བྱ་ཆོག་ཅེེས་ང་ལ་ཁོས་བློངས་སོང་། 

སྐབས་དེར་ང་སོྔོན་ཆད་ཁོོ་པའི་ཟུར་མོེ་ཡིན་པའང་བརྗོེད། ཁོོ་པས་

ཀྱིང་ང་ལ་དེ་བརྗོེད་དུ་འཇུག་གང་ཐུབ་བྱས་བྱུང་། ཁོོ་ནི་མིེ་སེམེས་

བཟོང་ཞིིག་རེད།

“ཁོ་སང་གུང་དཔོན་གིྱིས་ང་ལ་སྙུང་འདིྲི་བྱེད་མེཁོན་གིྱི་མིེ་ཞིིག་

མེངགས། ད་ནངས་ཁོོ་པ་རང་ཉིིད་ང་ལ་བལྟ་རུ་སླེེབས། ངས་རྒད་

པོ་དེ་ཅིེ་ཞིིག་གིས་འཚོོ་རུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་མིེ་ཤེས། ཁོོ་པ་ངའི་

འཁིྲས་སུ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོོད་གསུམེ་ལ་བསྡོད་ཀྱིང་ང་ལ་སྐད་ཆ་ཚིོག་

ཉིི་ཤུ་ཡང་བཤད་མེ་བྱུང་། ང་ལ་སྐྱེ་མེདོག་ཤར་ཡོད་པ་མེཐོང་དུས་

ཁོོ་པའི་མིེག་ནས་མེཆི་མེ་རྡོག་པོ་ཆེན་པོ་གཉིིས་ལྷུང་། དེ་ནི་ཁོོ་པས་
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རང་གི་བུ་མོེ་གོྲོངས་པ་བསྐྱེར་དུ་དྲིན་ནས་མིེག་ཆུ་ཤོར་བ་ཡིན་པར་

ཐེ་ཚོོམེ་མེེད།

“ད་ནི་ཁོོ་པས་རང་གི་བུ་མོེ་ཤི་བ་ཐེངས་གཉིིས་པ་མེཐོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་

འདྲི། ཁོོ་པའི་ལུས་སོྟེད་གུག་སྟེེ་མེགོ་བོ་ཐུར་དུ་འདུད། ཁོ་ཤ་ལུག་སྟེེ་

མིེག་གི་གཟིོ་མེདངས་ཡལ། ལོ་ན་རྒས་པ་དང་སེམེས་སྡུག་གཉིིས་

ཀིྱིས་རྒད་པོ་དེར་རྡོག་ཁྲེས་སོྣན་མེ་ཞིིག་འགེལ། ཁོོ་པས་ང་ལ་ལེ་

བདའ་བྱས་མེ་སོང་། ང་ནད་ཀིྱིས་ཐུབ་ཡོད་པ་དེར་ཁོོ་པ་ལོྐོག་ཏུ་

དགའ་ཡོད་ཅེེས་བཤད་མེ་ཆོག་པ་མེེད། ང་ནི་ན་སོ་གཞོིན་ཡང་ནད་

ཀིྱིས་བཅོེམེ་ནས་སྡུག་བསྔོལ་མོྱོང་བ་དང་། ཁོོ་ནི་ད་དུང་ཡང་ཀྲིོང་

ངེར་ལངས་ནས་འགོྲོ་ཐུབ་པ་དེར་ཁོོ་པ་སོྤོབས་པ་སྐྱེེས་ཡོད་ཤས་ཆེ།

“དུས་ངན་ནི་བསྐྱེར་ལོག་བརྒྱབ། ང་ལ་སུ་གཅིེག་ཀྱིང་ཐུག་ཏུ་ཡོང་

མེ་སོང་། ཇུ་ལེས་ང་ལ་སོྙིར་སྐྱེོང་བྱས་ནས་གང་ཐུབ་ཀིྱིས་ངའི་འཁིྲས་

སུ་བསྡོད་ཡོད། ངས་སོྔོན་ལྟར་ཕུ་རུ་ཌེེན་སི་ལ་དངུལ་སོྒོར་སོྤྲོད་

མིེ་ཐུབ་པས་ཁོོ་མོེས་ལན་ཁོག་སྣ་ཚོོགས་ཤིག་དཀིྲིས་ནས་ང་ལ་རྒྱང་

བཀྱིེད་སོང་།

“ད་ནི་ང་འཆི་ལ་ཉིེ། སྨན་པས་ཅིེ་ཞིིག་བྱས་ཀྱིང་མིེ་ཕན། ངའི་ནད་

གཞིི་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་འགོྲོ་བཞིིན་པའི་རྟེགས་མེཚོན་འགའ་ཞིིག་ཐོན། ཁོྱོད་

ཀིྱི་ཨ་ཕའི་ཁོ་ལ་མེཉིན་པ་དེར་ང་འགོྱིད་པ་སྐྱེེ་གྲོབས་འདུག གལ་

སིྲིད་ང་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེི་ཚེོའི་ནང་གི་ལོ་གཅེིག་ལས་མེཉིམེ་དུ་གཤིབ་
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ལོང་མེེད་པ་ཤེས་ཡོད་ན་ངས་ལོ་གང་པོ་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེཉིམེ་དུ་སྐྱེེལ་རྒྱུའི་

འདོད་པ་མིེ་ལོྡག མེཐར་ཡང་ང་ཤི་དུས་སིྙིང་གོྲོགས་ཤིག་གི་ལག་

པར་འཇུས་ནས་འཆི་ཐུབ། གལ་སིྲིད་ད་ལོ་ང་ཚོོ་མེཉིམེ་དུ་བསྡོད་

ཡོད་ན་ང་འདི་འདྲི་མེགོྱིགས་པོ་ཞིིག་འཆི་མིེ་སིྲིད་སྙིམེ།

“དཀོན་མེཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་ནི་བསྒྲུབ་དགོས།”

“ཟླ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༥།

“ཨ་ཙིོ། ཨར་མོེནད། ད་ཤོག་དང་། ང་སྡུག་བསྔོལ་གིྱིས་ཆེས་ཆེར་

གཙེོས། ང་འཆི་ས་རེད། དཀོན་མེཆོག་མེཁྱོེན། ཁོ་སང་ང་ལ་སྐྱེོ་གདུང་

ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཕིྱི་དོྲི་ང་ཁྱོིམེ་དུ་འདུག་རྒྱུའི་ཚོབ་ལ་ང་གང་དུ་འདུག་

དགོས་ཀྱིང་འདུག་ཆོག་སྙིམེ། སྔོ་ནུབ་བཞིིན་མེདང་དགོང་ཡང་དུས་

ཡུན་ཧ་ཅེང་རིང་། ཞོིགས་པར་གུང་དཔོན་སླེེབས་སོང་། འཆི་བདག་

གིས་བརྗོེད་པའི་རྒད་པོ་དེ་མིེག་གིས་མེཐོང་ན་ང་འཆི་རྒྱུ་ཇོེ་མེགོྱིགས་

སུ་འགོྲོ་བ་ལྟ་བུའི་ཚོོར་སྣང་ཞིིག་སྟེེར།

“ང་ཚོ་བས་སྲིེག་གི་ཡོད་ཀྱིང་གོྱིན་གོས་གོན་ནས་ཤིང་རྟེ་འཁོོར་ལོའི་

ནང་དུ་ཟོླས་གར་ཁོང་ལ་ལྟད་མོེར་སོང་། ཇུ་ལེས་ངའི་གདོང་ལ་ཚོོན་

རྩོི་བྱུག ཚོོན་རྩོི་བྱུག་མེེད་ན་ངའི་གདོང་ལ་རོ་མེདོག་ཤར་ཡོད། ང་

འུ་གཉིིས་ཐེངས་དང་པོར་ཐུག་སའི་ཁོང་མིེག་དེའི་ནང་དུ་བསྡོད། 

ངའི་མིེག་གཉིིས་ཟོླས་གར་མེ་ཚོར་བར་དུ་སོྔོན་ཆད་དགོང་མོེ་དེར་
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ཁོྱོད་བསྡོད་ཡོད་སའི་རྐུབ་བཀྱིགས་དེར་ཟུག ཁོ་སང་རྐུབ་བཀྱིག་

དེའི་ཐོག་ཏུ་མིེ་མེདོག་བཙོོག་ཅིེག་བསྡོད་འདུག ཁོོ་པ་འཁྲབ་སྟེོན་

པ་ཚོོས་ཟོླས་བརོྗོད་བྱས་པའི་བླུན་གཏོམེ་ཐམེས་ཅེད་ལ་སྐད་ཤུགས་

ཆེན་པོས་དགོད། ང་ཁྱོིམེ་ལ་ལོག་དུས་ཤི་མིེན་རོ་མིེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར། 

མེཚོན་གང་བོར་ང་གོླེ་བརྒྱབ་པ་དང་ལུད་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་ཐོན། དེ་

རིང་ངས་སྐད་ཆ་ཡང་བཤད་མིེ་ཐུབ་པ་དང་ལག་པ་ཡང་འགུལ་

དཀའ། དཀོན་མེཆོག་མེཁྱོེན། དཀོན་མེཆོག་མེཁྱོེན། ང་འཆི་རྒྱུ་རེད། 

འཆི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངས་ཚོོད་དཔག་ཐུབ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ངས་ད་སྔོ་

མྱོངས་ཚོར་བ་འདི་ལས་ལྷག་པའི་སྡུག་བསྔོལ་ཞིིག་མོྱོང་དགོས་པ་དེ་

བོློ་ཡུལ་དུ་མིེ་ཤོང་། གལ་སིྲིད་…།

“ཚིོག་དེའི་འཕྲིོ་ནས་མེར་གྷར་རི་ཋིིས་ཡིག་འབྲུ་འགའ་འབྲི་ཐབས་

བྱས་ཀྱིང་འབིྲ་ཐུབ་མེེད་པས་ཇུ་ལེས་མེཇུག་བསྐྱེངས།”

“ཟླ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༡༨།

“སྐུ་ཞིབས་ཨར་མོེནད།

“མེར་གྷར་རི་ཋིི་ཟོླས་གར་ཁོང་དུ་སོང་བའི་ཉིི་མེ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་

ནད་བབ་ཇོེ་སྡུག་དང་ཇོེ་སྡུག་ཏུ་སོང་། སོྔོན་ལ་མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་ངག་

ལྐུགས། དེ་ནས་ལག་པའི་ལྷུ་ཚིོགས་རྣམེས་འགུལ་རྒྱུ་མེེད་པར་གྱུར། 

ང་ཚོོའི་གོྲོགས་མོེ་ལས་ངན་མེ་འདིས་མོྱོང་བཞིིན་པའི་སྡུག་བསྔོལ་ནི་
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བརོྗོད་ཐབས་བྲལ། ང་ནི་འདི་འདྲིའི་སེམེས་ཚོོར་ལ་གོམེས་ལོབས་

མེེད་པས་རྟེག་ཏུ་སྐྲག

“ངས་ཁོྱོད་ང་ཚོོའི་མེཉིམེ་དུ་ཡོད་ན་ཅིེ་མེ་རུང་སྙིམེ། དུས་སྐབས་ཕལ་

ཆེ་བར་མེར་གྷར་རི་ཋིི་ཚོ་འཁྲུལ་གིྱིས་གཟིོར། ཚོ་འཁྲུལ་ལ་སོང་བའི་

སྐབས་དང་རྣམེ་རིག་གསལ་བའི་སྐབས་ནམེ་ཡིན་རུང་ཁོོ་མེོའི་ངག་

ནས་སྐད་ཆ་ཚིོག་ཐོན་ཐུབ་ན་ཁོྱོད་ཀིྱི་མིེང་འབའ་ཞིིག་འབོད།

“སྨན་པས་ང་ལ་མེར་གྷར་རི་ཋིི་ཡུན་རིང་འཚོོ་གནས་མིེ་ཐུབ། ཁོོ་

མོེའི་ནད་གཞིི་སྡུག་ཏུ་སོང་བའི་སྟེབས་ཀིྱིས་གུང་དཔོན་བསྐྱེར་དུ་

ཕེབས་མེ་སོང་།

“ཁོོ་པས་མེར་གྷར་རི་ཋིི་མིེག་གིས་མེཐོང་ན་སྡུག་བསྔོལ་ཆེ་ཞིེས་སྨན་

པར་བཤད།

“ལྕམེ་མོེ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝས་སོྤྱོད་ངན་སྤོེལ། བུད་མེེད་འདིས་མིེ་ཚོེ་ཧིྲིལ་

པོར་མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་ལག་ནས་དངུལ་སོྒོར་བློངས། ཁོོ་མོེའི་འགོྲོ་གོྲོན་

ཐམེས་ཅེད་མེར་གྷར་རི་ཋིིར་བརྟེེན་ནས་འཚོོ་གནས་བྱས་ཡོད། ཁོོ་

མོེས་སྒྲུབ་འཇོལ་དཀའ་བའི་གན་རྒྱ་ཁོག་ལ་མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་མིེང་

ཐོག་ཏུ་མིེང་རྟེགས་བཀོད་ནས་དངུལ་སོྒོར་བསྐྱེིས། ད་ལྟ་ཁོོ་མོེས་

རང་གི་ཁྱོིམེ་མེཚེོས་དེ་སྔོར་བཞིིན་ཕན་ཐོགས་མེེད་པ་ཤེས་ཚེོ། ཁོོ་

མོེ་མེར་གྷར་རི་ཋིིར་བལྟ་ཙོམེ་བྱེད་དུའང་མིེ་ཡོང་ཞིིང་། མིེ་ཐམེས་

ཅེད་ཀིྱིས་མེར་གྷར་རི་ཋིི་དོར་སོང་། སྡོེ་པ་གྷ་མེིང་ཅེན་ལ་བུ་ལོན་
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ཚོ་འདེད་བྱས་སྟེབས་སླེར་ཡང་ལོན་ཌོེན་ལ་བོྲས། ཁོོ་པ་འགོྲོ་ཁོར་

ང་ཚོོར་དངུལ་སོྒོར་ཅུང་ཟོད་བསྐུར་སོང་། ཁོོ་པས་ཅིེ་ནུས་ཀིྱིས་ང་

ཚོོར་རོགས་ཕན་བསྒྲུབས་ཀྱིང་བུན་བདག་ཚོོ་ཕིྱིར་ཡོང་ནས་ཅེ་

ལག་ལེན། བུན་བདག་ཚོོས་མེར་གྷར་རི་ཋིི་ཤི་ནས་ཅེ་ལག་བཙོོང་

རྒྱུར་སྒུག་འདུག

“ངས་རང་གི་བསགས་དངུལ་རྣམེས་སིྐྱེན་པར་སྤྲོད་ནས་བུན་བདག་

ཚོོར་མེཐའ་མེའི་འགོག་ཐབས་ཤིག་བྱ་འདོད་ཡོད་མོེད། འོན་ཀྱིང་

ཁིྲམེས་ཁོང་གི་ལས་སྣེ་དེས་ང་ལ་དེ་ལྟར་བྱས་ཀྱིང་ཕན་མེི་ཐོགས། 

ད་དུང་ཡང་མེར་གྷར་རི་ཋིིར་བུ་ལོན་འདེད་མེཁོན་ཡོང་ནས་ཅེ་ལག་

ཚོབ་ཏུ་ལེན་མེཁོན་མེང་ཟོེར་བྱུང་། གང་ལྟར་ཁོོ་མོེ་འཆི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

བུ་ལོན་འཇོལ་ཐབས་མེ་བྱས་ན་ལེགས། ཅེ་ལག་བཙོོངས་པའི་དངུལ་

སོྒོར་ལྷག་མེ་རྣམེས་མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་གཉིེན་ཚོན་ཚོོར་བསྐུར་རྒྱུ་ཡིན་

སྐད། ཁོོ་མོེར་རང་གི་གཉིེན་ཚོན་རྣམེས་མེཐོང་འདོད་མེེད་པ་དང་ཁོོ་

ཚོོས་ཀྱིང་མོེ་ལ་མེཛིའ་བརྩོེ་འཆང་མོྱོང་མེེད། བུ་མོེ་ལས་ངན་མེ་འདི་

ཇོ་ིའདྲིའི་སྡུག་བསྔོལ་གིྱི་རྒྱ་མེཚོོའ་ིནང་དུ་འཆི་ཐབས་བྱདེ་བཞིིན་ཡདོ་

པ་ཁོྱོད་ཀིྱི་བོློ་ལ་ཤོང་དཀའ། ཁོ་སང་ནས་ང་ཚོོར་དངུལ་སོྒོར་རྦད་དེ་

རོྫོགས་སོང་། ཁོོ་མེོའི་གསེར་དངུལ་གིྱི་རྒྱན་ཆ་དང་གཟོན་གོས་རྣམེས་

གཏོའ་མེར་བཞིག དེའི་ལྷག་མེ་རྣམེས་བཙོོངས་པ་དང་བུ་ལོན་གིྱི་

སྐྱེིན་ཚོབ་ཏུ་བློངས་སོང་། མེར་གྷར་རི་ཋིིས་རང་གི་ཉིེ་འཁོོར་དུ་ཅེི་

ཞིིག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རྣམེས་ཤེས་ཚོོར་ཐུབ། ཁོོ་མོེའི་ལུས་ངག་ཡིད་
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གསུམེ་གིྱིས་སྡུག་བསྔོལ་མོྱོང་། མིེག་ནས་མེཆི་མེ་ཕྲིོམེ་ཕྲིོམེ་དུ་བཞུར་

ནས་འགྲོམེ་རྟེིང་ལ་འཁྱོིལ། ཁོོ་མོེའི་གདོང་པ་རིད་ཅིེང་སྐྱེ་མེདོག་ཤར། 

གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཁོོ་མོེའི་གདོང་པ་མེཐོང་ན་སོྔོན་ཆད་ཁོྱོད་ཧ་ཅེང་

གི་དགའ་སའི་མིེ་དེའི་གདོང་པ་ཡིན་པ་ངོ་མིེ་ཤེས། ཁོོ་མོེས་ཁྱོོད་ལ་ཡི་

གེ་འབྲི་མིེ་ཐུབ་པའི་མེཚོམེས་སུ་ང་ལ་འཕིྲིན་ཡིག་འབྲི་དགོས་ཞིེས་

ཁོས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་སོང་། དེར་བརྟེེན་ངས་ཁོོ་མོེའི་མེདུན་དུ་ཁྱོོད་

ལ་འཕིྲིན་ཡིག་འདི་འབིྲ་བཞིིན་ཡོད། ཁོོ་མོེའི་མིེག་གཉིིས་ཀིྱིས་ངའི་

སྟེེང་དུ་བལྟས་ཀྱིང་ང་མིེ་མེཐོང་། ཁོོ་མེོའི་ཅེེར་མིེག་དེར་འཆི་བདག་

སླེེབས་ལ་ཉིེ་བའི་རྣམེ་པ་ཞིིག་མེངོན། ཡིན་ནའང་ཁོོ་མོེའི་གདོང་ལ་

འཛུམེ་མེདངས་ཤིག་རྒྱས། ཁོོ་མེོའི་སེམེས་པ་ཁོྱོད་ལ་ཆགས་ནས་རྣམེ་

ཤེས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཕོྱིགས་སུ་སོང་ཡོད་པ་ངས་ཤེས།

“མིེ་ཞིིག་གིས་ནམེ་སོྒོ་ཕྱིེ་ན་ཁོོ་མོེའི་མིེག་ལ་རྣམེ་རིག་ཅིེག་རྒྱས་ནས་

ཁོྱོད་ཀིྱིས་སོྒོ་ཕྱིེ་ནས་ནང་དུ་ཡོང་བ་ཨེ་ཡིན་སེམེས། ཁོོ་མོེས་ཁོྱོད་མིེན་

པ་ཤེས་དུས་གདོང་ལ་སླེར་ཡང་སྐྱེོ་ཉིམེས་ཤིག་ཤར། ཁོོ་མོེའི་གདོང་

པ་རྔུལ་ཆུ་གྲོང་མོེ་ཞིིག་གིས་བརླན། མེཁུར་ཚོོས་གཉིིས་དམེར་ནག་

ཏུ་གྱུར།”

“ཟླ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༡༩ མེཚོན་དཀིྱིལ།

“མེར་གྷར་རི་ཋིི་འཆི་བར་མེངོན་པར་ཕྱིོགས། གལ་སིྲིད་དཀོན་མེཆོག་

གིས་ཚེོ་འདིར་མེར་གྷར་རི་ཋིིས་ཅེི་ཙོམེ་མྱོངས་པ་དངོས་སུ་གཟིོགས་
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ཡོད་ན་འཆི་བའི་རྗོེས་སུ་བདེ་སིྐྱེད་ཀིྱི་བིྱན་འབེབས་མེཛིད་རྒྱུ་སོམེ་

ཉིི་བྲལ། 

“ངའི་སྐུ་ཞིབས་ཨར་མེོནད་ལས་ངན་པོ། དེ་རིང་ནི་ཇོི་འདྲིའི་སྐྱེོ་

སྣང་ཅེན་གིྱི་ཉིི་མེ་ཞིིག་རེད་ཨང་། ད་ནངས་ནས་མེར་གྷར་རི་ཋིིས་

དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་མིེ་ཐུབ་པར་གྱུར། སྨན་པས་ཁོོ་མོེར་ཁྲག་གཏོར་

ནས་སྐད་ངག་ཅུང་ཙོམེ་རང་སོར་ཆུད། སྨན་པས་མོེ་ལ་སྔོས་མེགོའི་བློ་

མེ་ཞིིག་བསྟེེན་ཞིེས་ཁོ་ཏོ་བྱས་པས་མེར་གྷར་རི་ཋིི་ཡང་དེ་ལ་འཐད། 

སྨན་པ་རང་ཉིིད་འཕགས་པ་རོག་ཅེེས་པའི་ལྷ་ཁོང་གི་མེཁོན་པོ་

གདན་འདྲིེན་ཞུ་རུ་ཕེབས།

“སྨན་པ་སོང་ཤུལ་དུ་མེར་གྷར་རི་ཋིིས་ང་ཁོོ་མོེའི་འཁིྲས་སུ་བོས། ཁོོ་

མོེས་ང་ལ་གོས་སྒོམེ་ཞིིག་ཁོ་ཕྱིེ་ཞིེས་བཀོད་པ་བརྒྱབ། ང་ལ་ཞྭ་མོེ་

ཞིིག་དང་བུད་མེེད་ཀིྱི་ནང་གོས་རིང་པོ་ཤུར་རིས་ཅེན་ཞིིག་བསྟེན། 

མེར་གྷར་རི་ཋིིས་ང་ལ་ཉིམེ་ཐག་གི་སྐད་གདངས་ཤིག་གིས་ཁོོ་མོེས་

‘མེཐོལ་བཤགས་ཚོར་རྗོེས་འཆི་རྒྱུ་རེད། ང་ཤི་བའི་རྗོེས་སུ་ཞྭ་གོས་

དེ་དག་གཡོགས། འདི་ནི་བུད་མེེད་ཅིེག་གི་འཆི་ཁོའི་ཁོེངས་རློམེ་ཡིན།ʼ 

ཞིེས་བཤད་བྱུང་།

“དེ་ནས་ཁོོ་མོེ་ང་ལ་འཐམེས་ནས་ངུས་སོང་། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་

ཀྱིང་སྐད་ཆ་བཤད་ན་‘ང་རྦད་དེ་དབུགས་འགག་གི་འདུག ང་དབུགས་

འགག་གི་འདུག རླུང་ʼཞིེས་ལབ་སོང་།
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“ང་ཡང་མིེག་ཆུ་ཤོར། ངས་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱིེ་པ་དང་སྐར་མེ་འགའ་ཞིིག་

འགོར་རྗོེས་མེཁོན་པོ་ཕེབས་སོང་།

“ང་ཐད་ཀར་མེཁོན་པོའི་དྲུང་དུ་བཅེར།

“ཁོོང་གིས་ཐུགས་སོྨན་གནང་ཡུལ་སུ་ཡིན་ཤེས་དུས་དད་མོེས་མེེད་

པའི་མིེ་ཞིིག་གིས་བསུ་བ་ངན་པ་བྱ་སིྲིད་སྙིམེ་སྟེེ་མེཁོན་པོར་སྐྲག་

པའི་རྣམེ་པ་ཞིིག་ཐོན།

“ངས་ཁོོང་ལ་སེམེས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡར་ཕེབས་ཞིེས་ཞུས།

“ཁོོང་གིས་ཡུད་ཙོམེ་རིང་ལ་བུད་མེདེ་ནད་པ་དེའ་ིམེལ་ཁོང་དུ་ཐུགས་

སྨོན་བསྐྱེོན། ཁོོང་ཕེབས་ཁོར་ང་ལ་བུད་མེེད་འདིས་སིྡོག་ཅེན་གིྱི་མིེ་ཚེོ་

ཞིིག་བསྐྱེལ་ཡང་ཁོོ་མོེ་འཆི་དུས་ཡེ་ཤུ་ཆོས་དད་པ་ཞིིག་ལ་གྱུར་ནས་

འཆི་རྒྱུ་རེད་གསུངས།

“སྐར་ཆ་འགའ་ཞིིག་གི་རྗོེས་སུ་མེཁོན་པོ་སླེར་ཡང་ཕེབས། ཁོོང་གི་

ལྷན་དུ་མེཆོད་གཡོག་བན་ཕྲུག་ཅིེག་གིས་སོྟེན་པ་ཡེ་ཤུའི་རྒྱངས་ཤིང་

འཁྱོེར་ཏོེ་མེདུན་དུ་བེམེ་ཁོང་དཀོར་གཉིེར་གིྱིས་དིྲིལ་བུ་དཀྲིོལ། ཁོོ་

ཚོོས་འཆི་ལ་ཉིེ་བའི་བུད་མེེད་འདི་དཀོན་མེཆོག་བསུ་རུ་བོྱན་པའི་

སོྔོན་བརྡ་བརྒྱབ།

“མེཁོན་པོ་སྐུ་འཁོོར་གསུམེ་མེལ་ཁོང་དུ་ཕེབས། ད་སྔོ་ཕན་ཆད་ལ་

མེལ་ཁོང་འདིའི་ནང་དུ་དགོད་སྒྲ་དང་སི་སྒྲ། འཁུན་སྒྲ་སོགས་ཀིྱི་
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སྒྲ་སྐད་འདྲི་མིེན་གྲོག་པའི་བྲག་ཆ་འཁོོར། ད་ལྟ་མེལ་ཁོང་འདིར་

འཕགས་པའི་ཆོས་སྒྲ་ཞིིག་ལས་ཅིེ་ཡང་མིེ་ཐོས།

“ངས་པུས་མོེའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས། གཤིན་ཆོག་དེས་ང་ལ་བཞིག་

པའི་བག་ཆགས་དེ་ཉིིད་དུས་ཡུན་ཅིེ་ཙོམེ་ལ་གནས་མིེན་མིེ་ཤེས། 

ཡིན་ནའང་དུས་སྐབས་དེའི་བར་དུ་ང་ལ་སྐྱེེ་བོ་གཞིན་ཞིིག་གིས་དེ་

འདྲིའི་བག་ཆགས་གཏིོང་ཟོབ་ཅིེག་བཞིག་མོྱོང་མེེད།

“མེཁོན་པོས་འཆི་ལ་ཉིེ་བའི་བུད་མེེད་དེའི་རྐོང་པ་དང་ལག་པ། 

དཔྲལ་བ་བཅེས་ལ་འཕོ་སྣུམེ་བྱུགས་ཏོེ་སོྨན་ལམེ་ཐུང་ཙོམེ་གསུངས། 

མེར་གྷར་རི་ཋིི་འཆི་བ་ལ་མེངོན་པར་ཕྱིོགས། གལ་སིྲིད་དཀོན་མེཆོག་

གིས་ཚེོ་འདིར་མེར་གྷར་རི་ཋིིས་ཅེི་ཙོམེ་མྱོངས་པ་དངོས་སུ་གཟིོགས་

ཡོད་ན་འཆི་བའི་རྗོེས་སུ་བདེ་སིྐྱེད་ཀིྱིན་བྱིན་འབེབས་མེཛིད་རྒྱུར་

སོམེ་ཉིི་བྲལ།

“དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྟེེ་མེར་གྷར་རི་ཋིིས་སྐད་ཆ་ཚིོག་གཅིེག་མིེ་

བཤད་པ་དང་གྲོག་འགུལ་ཡང་མེེད། ཁོོ་མེོས་དཀའ་ངལ་ངང་དུ་

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་ཀིྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཚོོར་བྱུང་མེེད་ན་ངས་ཁོོ་

མོེ་ཐེངས་མེང་པོར་གོྲོངས་འདུག་སྙིམེ།”

“ཟླ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༢༠། ཆུ་ཚོོད་ལྔ་པ།

“ཐམེས་ཅེད་ཚོར་སོང་།
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“ཆུ་ཚོོད་གཉིིས་པ་ཙོམེ་ལ་མེར་གྷར་རི་ཋིིར་མེཐའ་མེཇུག་གི་ན་ཟུག་

ལྡང་། ཁོོ་མེོ་སྡུག་སྐད་ཤོར་བ་དེ་ལ་བལྟས་ན་གོྱིང་ཁུར་དཔའ་མོེ་ཞིིག་

གིས་མེནར་གཅོེད་དེ་འདྲི་ཞིིག་གཏོན་ནས་མྱོངས་མོྱོང་ཨེ་ཡོད་སྙིམེ། 

ཁོོ་མོེའི་རྣམེ་ཤེས་དཀོན་མེཆོག་གིས་འདྲིེན་དུས་ལག་སྙིབ་བྱས་ནས་

རྣམེ་ཤེས་ཕིྱིར་འགུགས་བྱས་པ་ལྟར་མེར་གྷར་རི་ཋིི་མེལ་དུ་ཀག་

ལངས་ཐེངས་གཉིིས་གསུམེ་ཞིིག་བྱས་སོང་།

“ཁོོ་མོེས་ཐེངས་གཉིིས་གསུམེ་ཞིིག་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་མེིང་ནས་བོས། ཁོོ་མོེ་

ངལ་དུབ་ཀིྱིས་མེནར་ཏོེ་མེལ་སར་གན་རྐྱེལ་དུ་ལྷུང་། དེ་ནས་བཟུང་

སྟེེ་འཇོམེ་ཐིང་ངེར་གྱུར་སོང་། ཁོོ་མོེར་གྲོག་འགུལ་མེེད་པར་མིེག་ནས་

མེཆི་མེ་ཞིིག་ཐོན། ཁོོ་མེོ་ལྔ་ལམེ་དུ་གཤེགས་སོང་།

“ང་ཁོོ་མོེའི་གམེ་དུ་བཅེར་ཏོེ་མིེང་ནས་བོས་ཀྱིང་ང་ལ་ཨ་ལན་མིེ་

སྟེེར། ངས་ཁོོ་མོེའི་མིེག་གཉིིས་ཟུམེ་སྟེེ་ཐོད་པར་འོ་ཞིིག་བྱས་པ་ཡིན།

“བརྩོེ་བའི་མེར་གྷར་རི་ཋིི་ལས་ངན་མེ། ངས་རང་ཉིིད་འཕགས་མེ་

ཞིིག་ཡིན་ན་ཅིེ་མེ་རུང་སྙིམེ། གལ་སིྲིད་ང་འཕགས་མེ་ཞིིག་ཡིན་ན་

ངའི་འོ་དེས་ཁོོ་མོེ་དཀོན་མེཆོག་ལ་མེཚོམེས་སོྦྱིར་བྱ་ཐུབ་སྙིམེ།

“དེ་ནས་ཁོོ་མོེས་ང་ལ་ཁོ་ཆེམེས་བཞིག་པ་ལྟར་ངས་མེོ་ལ་ཞྭ་གོས་

དེ་དག་གཡོགས། ང་འཕགས་པ་རོག་ཅེེས་པའི་ལྷ་ཁོང་གི་མེཁོན་པོ་

འཚོོལ་དུ་སོང་། མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་ཆེད་དུ་ངས་མེཆོད་མེེ་གཉིིས་སོྒྲན། 

ངས་ལྷ་ཁོང་ནང་དུ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོོད་གཅིེག་ལ་སོྨན་ལམེ་བཏོོན།
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“ང་ལ་མེར་གྷར་རི་ཋིིས་སྤྲོད་པའི་དངུལ་སོྒོར་རྣམེས་དབུལ་ཕོངས་

ལ་བྱིན།

“ངས་སྨོན་ལམེ་རྒྱ་ཆེ་གཏིོང་ཟོབ་ནི་འདོན་མིེ་ཤེས། ངའི་མིེག་ཆུ་

བཏོང་ནས་གདུང་ཤུགས་དྲིག་པོས་གསོལ་བ་བཏོབ། ངའི་ལྷག་བསམེ་

ཟོོལ་མེེད་ཀིྱི་དགེ་སིྦྱིན་རྣམེས་བཅེོས་མེིན་ཡིན་པ་དཀོན་མེཆོག་གིས་

ལོས་མེཁྱོེན། ན་སོ་གཞོིན་ཞིིང་མེཛིེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བུད་མེེད་ཅིེག་

གོྲོངས་དུས་ངས་འདས་པོའི་མིེག་གཉིིས་ཟུམེ་སྟེེ་དུར་འཇུག་བྱ་དགོས་

པར་དཀོན་མེཆོག་གིས་སིྙིང་རྗོེ་ལོས་སོྒོམེ།”

“ཟླ་གཉིིས་པའི་ཚེོས་ ༢༢།

“དེ་རིང་ཕུང་པོ་དུར་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན། མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་གོྲོགས་པོ་

མེང་པོ་ཞིིག་ལྷ་ཁོང་དུ་འཛིོམེས། མིེ་ཁོག་ཅིེག་བཅོེས་མིེན་གིྱིས་ངུས། 

ཕུང་པོ་འཁྱོེར་ནས་དུར་སར་འགོྲོ་དུས་མིེ་གཉིིས་ལས་མིེ་འདུག སྡོེ་

པ་གྷ་མིེང་ཅེན་ལོན་ཌོེན་ནས་དུར་འཇུག་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས། གཅེིག་

ཤོས་ནི་གུང་དཔོན་རེད། ཁོོ་ནི་གཡོག་པོ་གཉིིས་ཀིྱིས་སྐྱེོར་ནས་དུར་

འཇུག་རུ་སིྒྲག་ལ་ཞུགས།

“ང་མིེག་ཆུའི་ཀློང་དུ་ཚུད་ནས་ཁོྱོད་ལ་ཞིིབ་ཆ་འདི་དག་མེར་གྷར་རི་

ཋིིའི་ཁྱོིམེ་དུ་བྲིས། ངའི་མེདུན་དུ་ལཱཱ་སྒྲོན་ཞིིག་སྦར་ཡོད་པ་སྡུག་ཉིམེས་

ཀིྱི་སོྒོ་ནས་འཛིད། དའེི་འཁིྲས་སུ་ང་ལ་དགོང་ཟོས་ཤིག་བཞིག་ཡོད་པ་

དེར་ལག་པ་འཆང་འདོད་མིེ་འདུག ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཤེས་གསལ་ལྟར་དགོང་
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ཟོས་དེ་ང་ལ་ན་ནིན་གིྱིས་གཡོ་སོྐལ་བྱས་བྱུང་། ཅིེའི་ཕིྱིར་ཞིེ་ན་ངས་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོོད་ཉིི་ཤུ་རྩོ་བཞིི་ལ་བཟོའ་བཏུང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་མེེད།

“ང་ལ་སྐྱེོ་གདུང་གི་ཉིམེས་སྣང་བྱུང་བ་རྣམེས་ཡུན་རིང་ངའི་དྲིན་ཤེས་

ཀིྱིས་མིེ་ཟིོན། མེར་གྷར་རི་ཋིིའི་མིེ་ཚེོ་དེ་ཁོོ་མོེར་མེ་དབང་བ་ལྟར་ངའི་

མིེ་ཚེོ་ཡང་ང་ལ་དབང་མིེ་སིྲིད། གལ་སིྲིད་དོན་རྐྱེེན་འདི་དག་བྱུང་

བའི་སྐབས་དང་ཁོྱོད་ཕིྱིར་ལོག་བྱེད་པའི་བར་དུ་ཡུན་རིང་འགོར་ཚོེ། 

ངས་ཁོྱོད་ལ་ཐབས་རྡུགས་ཀིྱི་བྱུང་བ་འདི་དག་ཇོི་བཞིིན་བཤད་མིེ་

ཐུབ་པའི་དོགས་པ་ཡོད། དེས་ན་ངས་ཁྱོོད་ལ་ཞིིབ་ཆ་འདི་རྣམེས་དོན་

དག་དངོས་སུ་འབྱུང་སའི་གནས་དེ་ཉིིད་དུ་བིྲས་སོ། །”
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 ལའེུ་ཉིརེ་བདུན་པ།

༄༅།། ངས་ཡིག་ཆོ་ད་ེདག་བཀློགས་ཟིན། ཨར་མོནད་ཀྱིིས་ང་ལེ་“ཁོྱོད་

ཀྱིིས་བཀློགས་སམ།” ཞིེས་དྲེིས།

“ངའི་གཅེེས་གྲོགས། ངས་ཅེི་ཞིིག་བཀློགས་པ་རྣམས་བདེན་པ་

ཡིན་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིས་དངོས་གནས་མྱོངས་འདུག”

“ངའི་ཨ་ཕའི་འཕྲིན་ཡིག་ཅེིག་གི་ནང་དུ་དེ་དག་ངོ་མ་ཡིན་པ་

ངེས་གཏོན་བྱས་ཡོད།”

ང་ཚེོས་སོྐྱ་གདུང་གི་ལེས་དབང་མཇུག་བསྡུས་མ་ཐག་པ་དེར་

ཡུད་ཙམ་རིང་ལེ་ཁོ་བརྡོ་བྱས། ད་ེནས་ཁོོ་བོ་རང་ཁྱོིམ་དུ་ལོེག་སྟ་ེམལེ་

གསོས།

ཨར་མོནད་ན་ིསྔོར་བཞིིན་སོྐྱ་གདུང་གིས་མནར། ཁོོ་པས་སོྐྱ་གར་

དེ་ཉིིད་ང་ལེ་བཤོད་ཐུབ་པའི་སྟབས་ཀྱིིས་སོྐྱ་བ་གང་འཚེམས་ཤོིག་
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སངས། ཁོོ་པ་མྱུར་དུ་དྲེག་སྐྱེད་བྱུང་སྟ་ེངེད་གཉིིས་མཉིམ་དུ་ཕུ་རུ་ཌེན་

ས་ིདང་ཇུ་ལེ་ེ ཌུབ་ཕ་ར་གཉིིས་ལེ་ཐུག་ཏུ་སོང་།

ཕུ་རུ་ཌེན་སི་མ་རྩ་བརྡོིབས་མ་ཐག་རེད། ཁོོ་མོ་མ་རྩ་བརྡོིབས་

དོན་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་ཐུག་ཡོད། ཁོོ་མོས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དངུལེ་སོྒོར་

འཕོན་ཆོེན་ཞིིག་བསྐྱིས་ཡོད། མར་གྷིར་རི་ཋིིས་དངུལེ་སོྒོར་སྐྱིན་པ་

སོྤྲོད་རྒྱུའ་ིཁོས་ལེེན་ཡིག་ཆུང་བྲེིས་ཀྱིང་བུ་ལོེན་ལེེན་ས་མེད། ཁོོ་མོ་བུ་

ལོེན་མ་འཇེལེ་བར་གོྲངས། ངས་མར་གྷིར་ར་ིཋིིར་དངུལེ་སོྒོར་བསྐྱིས་

པའི་བྱུང་འཛིིན་བྲེིས་ཀྱིང་ང་བུན་བདག་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་

ཡིག་ཆོ་ཉིར་འཛིིན་བྱས་མེད་ཅེེས་བཤོད།

ལྕམ་མོ་ཌུ་ཧོྥར་ནོ་ཝས་དཀོྲག་གཏོམ་དེ་གང་སར་སོྒྲིག ཁོོ་མོའ་ི

ཚེོང་ལེ་ལེམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བའི་ལེན་ཁོག་དེར་དཀྲིས། ཨར་མོནད་

དཀོྲག་གཏོམ་དེར་ཡིད་མ་ིཆོེས་ཀྱིང་རང་ག་ིཟུར་མོ་འདས་པོའ་ིབླ་མ་ི

སྒུལེ་བའ་ིཆོེད་དུ་ཕུ་རུ་ཌེན་ས་ིལེ་ཧྥ་སོྒོར་སྟོང་ཕྲག་གཅེིག་སྤྲོད།

དེ་ནས་ང་ཚེོ་ཇུ་ལེེ་ ཌུབ་ཕ་ར་ཐུག་ཏུ་སོང་། ཁོོ་མོས་དངོས་སུ་

མཐོང་ཐོས་བྱུང་བའི་སོྐྱ་གདུང་གི་བྱུང་བ་རྣམས་ང་ཚེོར་བཤོད། ཁོོ་

མོས་རང་ག་ིགོྲགས་མོ་འདས་པོ་དྲེན་དུས་བཅོེས་མིན་གྱི་ིམིག་ཆུ་ཉིིལེ།

མཐར་ང་ཚེོ་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་དུར་སར་སོང་། དུར་སའི་ཐོག་ཏུ་

ཟླ་བཞི་ིཔའ་ིཉི་ིརྩ་ེདང་པོ་ཕོག་སྟ་ེམ་ེཏོོག་ག་ིགང་བུ་ཐོག་མ་འབུས།

ཨར་མོནད་ལེ་མཐའ་མཇུག་ག་ིལེས་འགན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིིག་ལྷག་

ཡོད། དེ་ནི་ཁོོ་པ་ཨ་ཕའི་སར་འགོྲ་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པས་ང་ཡང་

མཉིམ་དུ་ཤོོག་ཅེེས་བོས།
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ང་ཚེོ་སི་མིང་ཅེན་གྱིི་གཞིིས་གོྲང་ལེ་འབོྱར། ང་དེ་རུ་སྐུ་ཞིབས་

ཌུ་ཧྥལེ་ལེ་ཐུག ཁོོང་ནི་ཨར་མོནད་ཀྱིིས་འདྲེ་རིས་ཤོིག་བྲེིས་ཡོད་པ་

དེའི་ནང་གི་དོན་སྤྱིི་ངའི་བོླ་ལེ་འཇེགས་ཡོད་པ་དེར་ཤོིན་ཏུ་འདྲེ། 

སྐུ་གཟུགས་རིང་ཞིིང་གཟ་ིབརྗེིད་ལྡན་པ་དང་བྱམས་སེམས་ཅེན་ཞིིག་

ཏུ་སྣང་།

ཁོོང་དགའ་ནས་མིག་ཆུ་གཏོོང་བཞིིན་ཨར་མོནད་བསུས་པ་དང་

ང་ལེ་བརྩེ་སེམས་ཀྱིི་སོྒོ་ནས་ལེག་པ་བསྲིིངས། ཁྲལེ་བསྡུ་བ་ཕ་རྒན་

ཉིམས་ཅེན་འདིར་སྐྱེ་བོ་གཞིན་རྣམས་ཟིལེ་གྱིིས་གནོན་པའི་དབང་

ཐང་ཞིིག་ཡོད་པ་ངས་འཕྲལེ་དུ་རོྟགས།

ཁོོང་ག་ིབུ་མོའ་ིམིང་ལེ་བྷེ་ལེན་ཆོ་ིཟེར། ཁོོ་མོའ་ིམིག་ན་ིཁྲ་གོར་

གོར་དང་ལྟ་སྟངས་ལེ་གྲུང་ཤོ་དོད་པ། ཁོ་ཤོ་ལྷོད་ཅེིང་ངག་ནས་དགེ་

བའི་ཚེིག་ལེས་མི་སྨྲ། ཡིད་ལེ་དགེ་སེམས་འབའ་ཞིིག་བཅེངས་ཡོད་

པའ་ིརྣམ་པ་ཞིིག་མངོན། ཁོོ་མོས་ཕུ་བོ་ཕྱིིར་ལོེག་ཡོང་བར་འཛུམ་ཞིིག་

ཕྱུང་། ན་གཞིོན་བུ་མོ་ཚེངས་སོྤྱིད་མ་འདིར་མིང་ཤོས་མི་འབྱུང་བའི་

ཆོེད་དུ་ཐག་རིང་ཞིིག་ཏུ་འཕོྱིན་མ་ཞིིག་གིས་རང་གི་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་

ཚེད་བོླས་བཏོང་ཡོད་པ་བུ་མོ་འདིས་མ་ིཤོེས།

ང་བཟའ་སྐྱིད་ཁྱོིམ་ཚེང་འདིའ་ིམཉིམ་དུ་ཅུང་ཙམ་བསྡེད། ཁོོ་ཚེ་ོ

སོྐྱ་གདུང་གིས་མནར་ཏོེ་སེམས་ངལེ་མོྱོང་བཞིིན་པའི་བུ་དེར་སེམས་

གསོ་བྱ་རྒྱུར་བྲེེལེ།

ང་པ་ར་ིས་ིལེ་ཕྱིིར་ལོེག ངས་གཏོམ་རྒྱུད་འད་ིཇེ་ིལྟར་ཐོས་པ་ལྟར་

ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད། གཏོམ་རྒྱུད་འདིར་རོྩད་པ་འབྱུང་སྲིིད་ཀྱིང་བཟང་
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ཆོ་ཞིིག་ཡོད། ད་ེན་ིསྒྲུང་འད་ིབདེན་པ་ཡིན།

ངས་གཏོམ་རྒྱུད་འད་ིབརོྗེད་པའ་ིདགོས་དོན་ན་ིབུ་མོ་ཐམས་ཅེད་

མར་གྷིར་ར་ིཋི་ིབཞིིན་གཏོོང་ཕོད་ཅེན་ཡིན་ཞིེས་བསྒྲུབས་པ་མིན། བུད་

མེད་གཞིན་རྣམས་མར་གྷིར་རི་ཋིིའི་འཁྲིས་སུའང་མི་སླེེབས། ཡིན་

ནའང་བུ་མོ་གཅེིག་རང་གི་མི་ཚེེའི་ནང་དུ་བརྩེ་དུང་ཟབ་མོ་ཆོགས། 

ཁོོ་མོས་བརྩེ་དུང་གི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔོལེ་མྱོངས་པ་དང་བརྩེ་དུང་གི་

ཆོེད་དུ་ཤོ་ིཡོད་པ་ཤོེས། ངས་ཅེ་ིཞིིག་ཤོེས་པ་རྣམས་ཀོློག་པ་པོར་བཤོད་

ཟིན། འད་ིན་ིངའ་ིལེས་འགན་ཡིན།

ང་ནི་སྡེིག་ཉིེས་ཁྱོབ་སྤེེལེ་གྱིི་འཁོོར་སླེོབ་ཅེིག་མིན། འོན་ཀྱིང་

ངས་གང་དུ་སོྨོན་ལེམ་ཚེིག་རེ་བཏོབ་པ་ཐོས་ན་རྐྱེེན་ངན་རང་སྟེང་

དུ་བླངས་པའི་འཕོྱིན་མ་དེའི་ཡ་རབས་ཀྱིི་གཏོམ་རྒྱུད་འདི་སོྒྲིག་རྒྱུ་

ལེ་མོས།

ངས་བསྐྱར་ཟོླས་བྱེད། མར་གྷིར་ར་ིཋིིའ་ིགཏོམ་རྒྱུད་ན་ིདམིགས་

བསལེ་ཞིིག་ཡིན། གལེ་སྲིིད་གཏོམ་རྒྱུད་འདི་སྤྱིིར་བཏོང་གི་བྱུང་བ་

ཞིིག་ཡིན་ན་ངས་ད་ེལེ་ངལེ་བ་བསྟེན་ནས་འབྲེ་ིདགོས་པའ་ིརིན་ཐང་

མེད་དོ། །



འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཚེད་ངེས་ཅེན་ཞིིག་ག་ིསྟེང་ནས་ 

དམ་ཆོོས་བང་མཛིོད་ཀྱི་ིགཏོོང་ཕོད་ཀྱི་ིརོགས་སོྐྱར་ལེ་ 

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན།
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