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མེད་པའ་ིསྐབསི་སུ་དམིགསི་ཡུལ་ད་ེབཟུང་ནསི་ལྟ་བ་གང་མཐོེ་དང་། ཤོེསི་ཡིོན་གང་

གསིརི། རོྩམ་སྟངསི་དམིགསི་བསིལ་ཅིན་གང་ཡིིན་གྱི་ིགྲགསི་རོྩམ་འགའ་རི་ེབདམསི་

ནསི་ཡིིག་སྒྱུརི་བྱསི་ན་ལོསི་ཆོོག་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ང་ཚེོ་སྐད་ཡིིག་གི་ཚེེ་ཚེད་ལ་སིེམསི་

ཁུརི་བྱེད་དགོསི་པའ་ིདུསི་ལ་སླེེབསི་ཡིོད་པའ་ིཁེརི། ང་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ཁོྲད་ཤོེསི་ཚེད་

དཀྱུསི་མའ་ིམོསི་ཁེམསི་དང་མཐུན་པའ་ིབཀློག་བྱ་ཧ་ཅིང་དཀོན་པའ་ིགནསི་སྟངསི་

འད་ིགཉིིསི་ལ་བརྟེེན་ནསི། ང་ཚེོསི་འདསི་པའ་ིཡིིག་སྒྱུརི་གྱི་ིདམིགསི་ཡུལ་ལ་བསྐྱིརི་

ཞིིབ་ཅིིག་བྱེད་དགོསི་པའ་ིདུསི་ལ་སླེེབསི་ཡོིད་སྙམ།

སྐད་ཡིིག་ཅིིག་ག་ིགསོིན་ཤུགསི་རྒྱསི་རྒྱུ་ན་ིསྐད་ཡིིག་ད་ེབེད་སོྤྱིད་གཏོང་མཁེན་

གྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ཡོིངསི་ལ་བརྟེེན་ནསི་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ལསི། ཤོེསི་ཡོིན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེཚེན་

ཆུང་ངུ་ཞིིག་ལ་དམིགསི་ཏ་ེལྟ་བ་མཐེོན་པོ་རི་ེདང་། ཤོེསི་ཡིོན་གསིརི་པ་རི།ེ རོྩམ་རྩལ་

དམིགསི་བསིལ་ཅིན་རི་ེནང་འདྲེེན་བྱསི་པ་ཙམ་ལ་བརྟེེན་ནསི་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིིག་

མིན། སྐད་ཡིིག་ཅིིག་གི་གསོིན་ཤུགསི་ནི་སྐད་ཡིིག་དེའི་སོྤྱིད་སོྒོ་བཞིི་སྟེ། ངག་ཐོེག་

ག་ིབཤོད་ཉིན་གཉིིསི་དང་། ཡིིག་ཐོེག་ག་ིའབྲེ་ིཀོློག་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྟེང་ནསི་མངོན་གྱི་ིཡིོད། 

སྤྱི་ིཚེོགསི་ཤོིག་ན་རིང་ག་ིསྐད་ཡིིག་ཐོེག་ཀོློག་མཁེན་མང་པོ་ཡིོད་པ་དེསི་རིང་བཞིིན་

གྱིིསི་སྐད་ཡིིག་དེའི་གསོིན་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་ཐུབ། དེ་ལྟ་བུའི་ཀོློག་མཁེན་ནི་ཤོེསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཡིོན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེགཅིིག་པོསི་མ་ིཆོོག་པརི། སྐད་ཡིིག་ད་ེབེད་སོྤྱིད་པའ་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་དེའ་ི

ཁོེངསི་སུ་ཀོློག་མཁེན་གྱི་ིགྲངསི་འབོརི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད་དགོསི། ད་ེལྟརི་ཡོིང་བ་ལ་སྤྱི་ི

ཚེོགསི་དེའི་ཀོློག་པ་པོའ་ིམོསི་ཁེམསི་དང་མཐུན་པའི་རིང་སྐད་དུ་བརྩམསི་པ་དང་

གཞིན་སྐད་ནསི་བསྒྱུརི་བའི་བཀློག་བྱ་སྣ་ཚེོགསི་ཤོིག་ཡོིད་དགོསི། དེ་ནི་སྐད་ཡིིག་

དེ་ལ་གསིོན་ཤུགསི་སྦྱིིན་པའི་ནུསི་པ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། སྤྱིི་

ཚེོགསི་ཡིོངསི་ཀྱིི་ཤོེསི་ཚེད་མཐེོརི་འདེགསི་ཀྱིི་མཐུན་རྐྱེེན་མེད་ཐེབསི་མེད་པ་ཞིིག་

ཀྱིང་ཡིིན། རྒྱུ་མཚེན་འདི་ལྟ་བུ་བརྟེེན་ནསི་“འགྱུརི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་ལསི་གཞིི་

འདིའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ན།ི ཤོེསི་ཡིོན་ཅིན་གྱི་ིསྡེ་ེཚེན་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ག་ིའདོད་མོསི་ལྟརི་

རིང་གི་སྐད་ཡིིག་གི་ནང་ན་མེད་པའི་ཤོེསི་ཡིོན་ཞིིག་གམ། ལྟ་བ་ཞིིག་གམ། ཡིང་

ན་རོྩམ་སྟངསི་ཤོིག་ཚུརི་ལེན་རྒྱུ་ཙམ་གྱིི་དམིགསི་ཡུལ་རྙིིང་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན་པརི། 

སྐད་ཡིིག་ཅིིག་གི་གསོིན་ཤུགསི་རྒྱསི་པའི་མཐུན་རྐྱེེན་དུ་འགྱུརི་རྒྱུའི་བཀློག་བྱའི་

ཚེོགསི་ཤོིག་སྟེ། དེ་ཡིང་ཀོློག་པ་པོ་ཕལ་པའི་མོསི་ཁེམསི་དང་མཐུན་ཡིང་བརོྗོད་བྱ་

ཐེ་ཤོལ་དང་ངན་སོླེབ་ཅིན་མ་ཡིིན་པ། གྲགསི་རོྩམ་ཡིིན་ཀྱིང་ཀོློག་མཁེན་མང་པོསི་

ཀོློག་བད་ེཞིིང་གོ་ཐུབ་པའ་ིབཀློག་བྱའ་ིཚེོགསི་ཤོིག་རིང་རིེའ་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ལ་མཁོེ་སོྤྲོད་

ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརིེད།

ཀོློག་མཁེན་ཉུང་བའི་གྲགསི་རོྩམ་གྱིི་ཡིིག་བསྒྱུརི་ནི་ཡིིག་བསྒྱུརི་གྱིི་བྱ་བ་ལམ་

ལོྷང་མ་བྱུང་བའི་དཔེ་མཚེོན་ཞིིག་ཡིིན། གནསི་ཚུལ་འདི་དག་མི་འབྱུང་བའི་ཆོེད། 

ཡིིག་སྒྱུརི་གྱི་ིལསི་གཞི་ིའདིརི་དང་པོ་བསྒྱུརི་བྱ་འདེམསི་དུསི་ནསི་གྲགསི་རྩོམ་ཡིིན་

མིན་ལ་བལྟ་བ་ཙམ་མ་ཡིིན་པརི་ཚེོང་རིའི་བྲེིན་ཚེད་དང་། སྐད་ཡིིག་གཞིན་པ་ཅིི་

ཙམ་ལ་བསྒྱུརི་ཡིོད་པ་སིོགསི་ལ་ཞིིབ་བཤོེརི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། གྲགསི་རོྩམ་ཡིིན་ཀྱིང་ཚེོང་

རིརི་རྒྱུགསི་ཆུང་བ་རྣམསི་ཡིིག་སྒྱུརི་གྱི་ིགྲསི་སུ་འདེམསི་ཀྱི་ིམེད་ལ། ཕྱོ་ིརྒྱལ་གྱི་ིཚེོང་

རིརི་རྒྱུགསི་ཆོ་ེནའང་བོད་པའ་ིཀོློག་ཁེམསི་དང་མཐུན་པའ་ིངེསི་པ་མེད། རིང་རིེའ་ི



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཀོློག་པ་པོ་མང་ཆོ་ེབའ་ིམོསི་ཁེམསི་ཤོེསི་ཆོེད། ང་ཚེོསི་དྲེ་ཐོེག་དཔ་ེདེབ་གླེེང་མོལ་གྱི་ི

གནསི་ཚུལ་དང་། དཔ་ེསྐྲུན་དང་འགྲེམསི་སྤེེལ་གྱི་ིགནསི་ཚུལ་མང་པོ་རྒྱུསི་ལོན་བྱསི་

པརི་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་ཤོེསི་ཚེད་འདྲེ་མིན་གྱིི་ཀོློག་པ་པོ་དང་གླེེང་མོལ་གྱིི་ལམ་ནསི་

རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། “འགྱུརི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིབོད་འགྱུརི་རྣམསི་རིིམ་བཞིིན་

སྤེེལ་བ་དང་། དེའ་ིཀོློག་གྲངསི་ལ་བལྟསི་ནསི་ཀྱིང་ང་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིམོསི་ཁེམསི་

ཇེ་ེགསིལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངསི་པའ་ིའགྱུརི་རྣམསི་ཀོློག་པ་པོའ་ིམོསི་ཁེམསི་དང་

ཇེ་ེམཐུན་དུ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།

མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་ཤོོརི་ཚེབསི་ཆུང་བའི་འགྱུརི་ཚེོགསི་ཤོིག་སྤེེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚེོའི་

ལསི་གཞིི་འདིའི་དམིགསི་ཡུལ་ཞིིག་ཡིིན། ད་ཕན་གྱིི་བོད་ཀྱིི་ཡིིག་སྒྱུརི་ནི་དབྱིན་

སྐད་ནསི་བསྒྱུརི་བ་རིེ་ཤོསི་མ་གཏོགསི། བོད་འགྱུརི་མང་ཆོེ་བ་རྒྱ་ཡིིག་ནསི་བསྒྱུརི་

བ་ཡིིན། རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ིབརྩམསི་ཆོོསི་རྒྱ་ཡིིག་ནསི་ལོསི་བསྒྱུརི། སྐད་རིིགསི་གཞིན་པའ་ི

བརྩམསི་ཆོོསི་ཀྱིང་ཕལ་ཆོེ་བ་རྒྱ་ཡིིག་ནསི་ཡིང་འགྱུརི་གྱིི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུརི་བཞིིན་

ཡིོད་པ་རིེད། སྤྱིིརི་བཏང་མ་བསྒྱུརི་བ་ལསི་བསྒྱུརི་བ་ལེགསི་ཚེོགསི་ཆོེ་བ་སོྨོསི་མེད་

ཡིིན་ཀྱིང་། རོྩམ་རིིག་བརྩམསི་ཆོོསི་ཤོིག་ལ་མཚེོན་ན། སྤྱིིརི་བཏང་འགྱུརི་ཐེེངསི་

དང་པོའ་ིསྐབསི་ནསི་མ་རོྩམ་གྱི་ིབོྲེ་བ་གང་འཚེམསི་ཤོིག་ཤོོརི་འགྲོ་བ་དང་། འགྱུརི་

ཐེེངསི་གཉིིསི་པའ་ིསྐབསི་སུ་མ་རོྩམ་གྱི་ིབོྲེ་བ་སྔོརི་ལསི་ཀྱིང་མང་བ་ཤོོརི་རྒྱུ་ཡིིན་པ་

ནི་ཕལ་ཆོེརི་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་པ་ཞིིག་རིེད། ང་ཚེོསི་མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་ཤོོརི་ཚེབསི་ཇེེ་

ཆུང་དུ་གཏོང་ཆོེད། དབྱིན་སྐད་ཀྱིིསི་གཙོསི་པའི་མ་རྩོམ་གྱིི་སྐད་ཡིིག་རིང་ནསི་

ཐེད་ཀརི་བསྒྱུརི་བའ་ིའགྱུརི་ཚེོགསི་ཤོིག་སྤེེལ་འདོད་པ་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ད་ཕན་བོད་

པ་རྣམསི་ལ་འདྲེིསི་ཆོེ་བའི་སྐད་ཡིིག་ནི་རྒྱ་དཀརི་ནག་གཉིིསི་ཀྱིི་སྐད་དང་དབྱིན་

སྐད་གསུམ་གཙོ་བོ་ཡིིན། ད་ལྟ་ང་ཚེོའི་ལསི་གཞིི་འདིའི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་སྐད་ཡིིག་

དེ་གསུམ་པོའ་ིབརྩམསི་ཆོོསི་ཡིིག་སྒྱུརི་བྱ་བཞིིན་པ་དང་། མ་འོངསི་པརི་སྐད་ཡིིག་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

xii

གཞིན་ལསི་ཀྱིང་སྒྱུརི་མཁེན་ལསི་གཞི་ིའདིརི་མཉིམ་ཞུགསི་བྱ་རྒྱུའ་ིརི་ེབའང་ཡིོད།

མ་རོྩམ་གྱིི་བོྲེ་བ་ཤོོརི་ཚེབསི་ཆུང་བའི་འགྱུརི་ཚེོགསི་ཤོིག་སྤེེལ་རྒྱུའི་ཆོེད། ང་

ཚེོསི་དང་པོ་ལོ་ཙཱ་བ་འདེམསི་དུསི་ནསི་དེའ་ིསྐད་གཉིིསི་ཀྱི་ིབྱང་ཚེད་དང་། ཡིིག་སྒྱུརི་

གྱི་ིཉིམསི་མོྱོང་བཅིསི་ལ་རྒྱུསི་ལོན་ཞིིབ་ཕྲ་བྱསི་པརི་མ་ཟད། བསྒྱུརི་བྱ་གང་ཡིིན་ལསི་

ཤོོག་གྲངསི་ཇེ་ིཙམ་དཔ་ེམཚེོན་དུ་བསྒྱུརི་བཅུག་སྟ།ེ མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་

བོད་སྐད་དུ་ཇེི་བཞིིན་འདྲེེན་ཐུབ་མིན་ལ་བལྟསི་ཏེ་བསྒྱུརི་མཁེན་འདེམསི་ཀྱིི་ཡོིད། 

ད་ེཙམ་གྱིིསི་ད་དུང་འགྱུརི་གང་ཞིིག་ལསི་གཞི་ིའདིའ་ིནང་དུ་ཚུད་མིན་ཐེག་མ་ིཆོོད་

པརི་འགག་སོྒོ་ཐེ་མ་ཞིིག་བརྒལ་དགོསི། དེ་ནི་སྐད་ཡིིག་གཉིིསི་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་

པ་ཞིིག་གིསི་བསྒྱུརི་ཟིན་པའ་ིའགྱུརི་མ་དེརི་མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བའ་ིདྲེངསི་

ཚེད་གཅིིག་པུརི་རོྟེག་ཞིིབ་བྱསི་ཏ།ེ མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བའ་ིདྲེངསི་ཚེད་ངེསི་

ཅིན་ཞིིག་ལ་མ་སླེེབསི་བརི་དུ་སྒྱུརི་མཁེན་ལ་འགྱུརི་བཅོིསི་ཀྱི་ིརི་ེསྐུལ་ཞུ་ཡི་ིཡིོད།

འགྱུརི་གང་ཞིིག་མ་རོྩམ་གྱིི་ནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་མ་ཤོོརི་བའི་སྟེང་ནསི། བོད་

སྐད་དུ་གོ་བདེ་བ་དང་། བརོྗོད་བདེ་བ་ཞིིག་ཡིོང་རྒྱུ་ནི་ཡིིག་སྒྱུརི་གྱིི་ལསི་གཞིི་ཚེང་

མའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ཡིིན་པ་ལྟརི་ང་ཚེོའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ཡིང་ཡིིན། ད་ེལྟརི་ཡིོང་བ་ལ་

ང་ཚེོསི་གོང་དུ་བཤོད་པའ་ིམ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་དྲེངསི་ཚེད་ངེསི་ཅིན་ཞིིག་

ལ་སླེེབསི་ན་གཞིི་ནསི་རྩོམ་སྒྲིིག་གི་ལསི་རིིམ་གཉིིསི་པ་སྟེ། བོད་སྐད་ཀྱིི་ཚེིག་སོྦྱིརི་

ལ་མཁེསི་པ་ཞིིག་གིསི་མ་རོྩམ་གྱི་ིནང་དོན་དང་བོྲེ་བ་ལ་འགྱུརི་བ་ཅི་ིཡིང་མ་ིགཏོང་

བའ་ིསོྒོ་ནསི། ཚེིག་སོྦྱིརི་དང་དག་ཆོ་ལ་ཞུ་དག་གིསི་བོད་མ་ིཀོློག་པ་པོ་ཕལ་བ་རྣམསི་

ལ་དམིགསི་ནསི་ཀོློག་བད་ེབ་དང་གོ་བད་ེརུ་གཏོང་ག་ིཡོིད།

ཡིིག་སྒྱུརི་ལསི་གཞི་ིམང་པོ་ལ་ཐུན་མོང་ག་ིདཀའ་ངལ་ཞིིག་འཕྲད་བཞིིན་པ་ན་ི

ཐེ་སྙད་གསིརི་པ་མང་པོ་དགོསི་པ་དང་། ད་ེདག་གཅིིག་གྱུརི་མ་ིཡོིང་བ་ད་ེཡིིན། དེང་

སིང་དབྱིན་བོད་ཤོན་སྦྱིརི་གྱི་ིཚེིག་མཛོོད་དུ་མ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེདག་ཐེ་སྙད་གསིརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

xiii

འཕེལ་གྱིི་རྗོེསི་མི་ཟིན་པ་དང་། གཅིིག་གྱུརི་མི་ཡོིང་བའི་དཀའ་ངལ་ངང་གནསི་

བཞིིན་ཡོིད། “འགྱུརི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་ལསི་འཆོརི་འདི་ཡིང་དཀའ་ངལ་དེ་ལསི་

གཡོིལ་ཐེབསི་མེད། ལསི་གཞི་ིའདིསི་ཐེ་སྙད་གསིརི་པ་གཅིིག་གྱུརི་བྱེད་མ་ིཐུབ་ནའང་

ཐེ་སྙད་གསིརི་པ་ཇེ་ེཕྱུག་ཏུ་གཏོང་ངེསི་པ་དང་། ད་ེདག་ལསི་ཐེ་སྙད་གང་མང་ཞིིག་

མ་འོངསི་པརི་གཅིིག་གྱུརི་གྱི་ིཐེ་སྙད་གྲསི་སུ་འགོྲ་བའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཀྱིང་ཡོིད། ལསི་གཞི་ི

འདིའི་དོ་དམ་ཚེོགསི་ཆུང་གིསི་ལསི་གཞིི་འདིའི་ཆོེད་དུ་དབྱིན་སྐད་ཀྱིི་སི་མིང་། 

མ་ིམིང་། དམིགསི་བསིལ་སྒྲི་བསྒྱུརི་བྱེད་དགོསི་པའ་ིཐེ་སྙད་སིོགསི་གཅིིག་གྱུརི་ཡིོང་
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སྐྲུན་བྱདེ་ཐུབ་པརི་ང་ཚེ་ོདམགིསི་བསིལ་གྱིསིི་དགའ་སོྤྲོ་འཕལེ། ལོ་ངོ་ཉིསིི་བརྒྱ་ལྷག་

གི་རིིང་ལ་གྲགསི་པ་ཉིམསི་མ་མོྱོང་བའི་སྒྲུང་རོྩམ་འདི་ཨོ་ཤུལ་ཚེ་ེརིིང་སྐྱིིད་ལགསི་
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ཀྱིསིི་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུརི་ནསི་ང་ཚེའོ་ིལསི་གཞི་ིལ་རྒྱབ་སྐྱིརོི་གནང་བ་ལ་“འགྱུརི་བརྒྱ་

རྩ་བརྒྱད་”ཀྱི་ིདོ་དམ་ཚེགོསི་ཆུང་གསིི་བཀའ་དྲེནི་ཆོ་ེཞུ།

བོད་འགྱུརི་མ་འདི་ང་ཚེོརི་འབོྱརི་བ་ན་  “འགྱུརི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་”ཀྱིི་དོ་དམ་

ཚེོགསི་ཆུང་ཐུན་མོང་ནསི་གཙ་ོའགན་ཁུརི་ནསི་རོྩམ་སྒྲིིག་བྱསི་ཤོིང་།  ཨོ་ེཤོ་ེཡི་རིང་

དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁེང་ག་ིབོད་སྐད་སྡེ་ེཚེན་གྱི་ིལསི་བྱེད་ལྕགསི་མོ་འཚེ་ོལགསི་ཀྱིང་

རོྩམ་སྒྲིིག་ག་ིལསི་རིིམ་ལ་ཞུགསི་ནསི་ང་ཚེོརི་རྒྱབ་སོྐྱིརི་གནང་བ་ལ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། 

ཨོ་རིིའི་བོད་སྐད་རྒྱང་བསྒྲིགསི་ལསི་ཁུངསི་ཀྱིི་སྙན་སོྒྲིན་པ་རོྡོ་རྗོེ་ཚེེ་བརྟེན་

ལགསི་ནསི་དང་བློངསི་ཀྱིིསི་འགྱུརི་སྤུསི་ལ་དཔྱད་འཇོེག་གནང་སྟེ། ཞུསི་དག་གི་

སྐབསི་སུ་དོ་སྣང་བྱེད་འོསི་ལ་ཕན་ངེསི་ཀྱི་ིདགོངསི་འཆོརི་གནང་བ་དང་། ཝ་རི་ཎ་

སིིའ་ིབོད་ཀྱི་ིགཙུག་ལག་མཐེོ་སླེོབ་ཀྱི་ིལོ་རྒྱུསི་དག་ེརྒན་ཤོ་བོ་རྟེ་མགྲིན་ལགསི་དང་། 

ཨོ་རིི་ན་བཞུགསི་པའི་རིེབ་གོང་བཀྲ་ཤོིསི་ལགསི་གཉིིསི་ནསི་དང་བློངསི་ཀྱིིསི་བོད་

འགྱུརི་མའ་ིདག་ཆོ་དང་ཚེིག་སོྦྱིརི་ལ་ཞུསི་དག་གནང་བ་ལ་ཡིང་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། 

ཐེའེ་ཝན་གྱིི་དམ་ཆོོསི་བང་མཛོོད་ཚེོགསི་པསི་སྒྲུང་དེབ་འདིའི་སྒྱུརི་ཡོིན་དང་

རོྩམ་སྒྲིིག་གི་འགོྲ་གྲོན་གནང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསི་འགྱུརི་དེབ་འདི་ཉིིད་ཀོློག་པ་པོ་

རྣམསི་ཀྱི་ིསྤྱིན་སྔོརི་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིིན་པསི་དེའ་ིདབུ་འཛོིན་དང་ལསི་སྣ་ེཔ་

རྣམསི་ལ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། ད་དུང་མཁྱོེན་ལྡན་མ་སྦེ་ེཨོ་ཏ་བཀྲ་ཤོིསི་སོྒྲིལ་དཀརི་གྱིིསི་

དང་བློངསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་དཔ་ེདེབ་འདིའ་ིཇུསི་འགོད་གནང་བ་ལ་ཡིང་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། 

འགྱུརི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚེགོསི་ཆུང་ནསི་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྤྱི་ིཟླ་ ༢ ཚེསེི་ ༡༠ ལ།

འགྱུར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དམ་ཚོགོས་ཆུང་གི་སྔོོན་གླེངེ་།
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 འགྱུར་བྱང་།

བདག་གིསི་ལོ་ངོ་དུ་མའ་ིཡིརི་སོྔོན་ལ་དྲེ་ལམ་དུ། མ་ིགཅིིག་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིཁོྲད་ངེསི་པརི་

དུ་ཀོློག་དགོསི་པའི་དེབ་གང་དག་ཡིོད་ཅིེསི་བཙལ་བ་ཡིིན། དེའི་ལན་དུ་ “ཁེེངསི་

དྲེེགསི་དང་ཕོྱོགསི་ལྷུང་”ཞིེསི་པའ་ིདེབ་འད་ིརྟེག་པརི་ཤོརི་ཡིོང་བསི།  ད་ེམུརི་བདག་

གིསི་དེབ་འདི་བཀློགསི་པ་ཡིིན་ཞིིང་ཡིིད་སིེམསི་དབང་མེད་དུ་ཤོོརི། ཁེེངསི་དྲེེགསི་

དང་ཕོྱོགསི་ལྷུང་ཞིེསི་པའི་དེབ་འདི་སྤྱིི་ལོ་ ༡༨༡༣ ལོརི་དཔེ་སྐྲུན་བྱསི་ནསི་ད་བརི་

དུ་ཆོེསི་དགའ་བསུ་ཐོེབ་པའ་ིདེབ་ཀྱི་ིགྲསི་ཡིིན་ཞིིང་། སྒྲུང་འདིའ་ིལྟ་ེབ་ན་ིགོྲང་གསིེབ་

པའི་བུ་མོ་ཨོི་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་འབྱོརི་ལྡན་མི་དྲེག་ཌརི་སིི་གཉིིསི་བརི་གྱིི་བརྩེ་

དུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཡིིན། སྒྲུང་འདི་ནི་ཕུལ་བྱུང་གི་བརྩེ་དུང་སྒྲུང་ཀུན་དང་འདྲེ་

བརི། མཛོའ་གོྲགསི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་མདུན་དུ་ལྷགསི་པའི་འགོག་རྐྱེེན་དུ་མ་

སིེལ་དགོསི་ཤོིང་། ཁོེང་གཉིིསི་ཀྱིི་འགོག་རྐྱེེན་ནམ་ཡིང་ན་བརྩེ་དུང་གི་གེགསི་སུ་

འགྱུརི་བ་ན་ིཁོེང་གཉིིསི་སོི་སོིའ་ིགཤོིསི་ཀ་ཡིིན། ཌརི་སི་ིན་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ཆོ་ེབསི་ཨོ་ི

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་གོ་གནསི་སོྐྱི་བོ་དང་མོ་རིང་གི་ནང་མི་ཚེོའི་སོྤྱིད་པ་

དམན་པ་ལ་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་དགག་པ་བརྒྱབ་ནསི་ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིབཟང་སོྤྱིད་

དང་ཡོིན་ཏན་མ་མཐོེང་ཞིིང་། ཨོི་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་ཐོེག་མརི་མཐོེང་བའི་

བག་ཆོགསི་ངན་པ་ལ་གཞིིརི་བཟུང་སྟེ། ཁོེང་ལ་ཕོྱོགསི་སུ་ལྷུང་བའི་ལྟ་བ་བཟུང་

ནསི་ཌརི་སི་ིལ་མ་ཉིེསི་ཁེག་གཡིོགསི་བྱསི་མོད། ཡིིན་ན་ཡིང་རིིམ་པསི་ཁོེང་གཉིིསི་

བརི་གྱི་ིའགོག་རྐྱེེན་བསིལ་ནསི་ཕན་ཚུན་ལ་བརྩ་ེབ་ཟབ་མོ་ཆོགསི། སྒྲུང་འདིརི་བརྩ་ེ

དུང་ན་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིགནོན་ཤུགསི་དང་གྲལ་རིིམ་གྱི་ིབཀག་རྒྱ་ལསི་སོྒྲིལ་ཐུབ་པ་ཡིིན་

པརི་བསྟན་ཡོིད། ལྷག་ཏུ་ཇེེན་ ཨོོ་སི་ིཋིིན་གྱིིསི་མ་ིགཏམ་འདོད་ཅིན་དང་། ཅིོལ་ཆུང་།  
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རིང་རོློམ་ཅིན། གཅིམ་བུ་པ་སོིགསི་ཀྱི་ིབྱ་སྤྱིོད་ལ་འཕྱོ་སོྨོད་དང་། ཟུརི་ཟ། རྗོེན་འདོན་

བྱེད་སྟངསི་ན་ིཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་། 

༢༠༡༥ ལོརི་ལ་རྩ་ེདཔ་ེམཛོོད་ཁེང་ལ་ཨོ་རི་ིན་ཡོིད་པའ་ིརོྩམ་རིིག་ཡིིག་སྒྱུརི་ལ་

དགའ་མཁེན་སྐོརི་ཞིིག་མཉིམ་འཛོོམསི་ཀྱིིསི་གྲགསི་རོྩམ་བོད་འགྱུརི་གྱིི་སྐོརི་བགོྲ་

གླེེང་བྱསི།  ཚེོགསི་འདུ་དེའ་ིསྟེང་དུ་འགྱུརི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ིལསི་འཆོརི་འད་ིབྱུང་

སྟ།ེ  ང་ཚེ་ོཡིིག་སྒྱུརི་བ་ཚེོརི་རིང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བསྒྱུརི་འདོད་པའ་ིགྲགསི་རོྩམ་རི་ེའདེམསི་

སྐུལ་བྱསི་པ་ལྟརི། བདག་གིསི་ཐེེ་ཚེོམ་མེད་པརི་ “ཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་ཕོྱོགསི་ལྷུང་” 

ཞིེསི་པའི་དེབ་འདི་བདམསི་པ་ཡིིན་ཞིིང་། དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་ལ་དེབ་འདི་འགྱུརི་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིི་ལསི་འཆོརི་དུ་ཚུད་པརི་མ་ཟད། དེ་སྒྱུརི་པ་པོ་ཡིང་ང་རིང་ཉིིད་

ཆོགསི་པ་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་སྐལ་བ་བཟང་།

བདག་གསིི་སོྔོན་ཆོད་སི་ིཁྲནོ་ཞིངི་ཆོནེ་བོད་ཡིགི་སོླེབ་གྲྭརི་ལ་ོགསུམ་རིངི་ཡིགི་

སྒྱུརི་གྱི་ིཆོདེ་ལསི་སྦྱིངསི་ནསི་མཐེརི་ཕྱོནི་པ་ཡིནི་ཡིང་། ད་ཕན་བརྩམསི་སྒྲུང་གཅིགི་

ཀྱིང་བསྒྱུརི་མ་མོྱོང་བ་དང་། ལྷག་པརི་དུ་རོྩམ་རིགི་ག་ིབརྩམསི་ཆོོསི་ཡིགི་སྒྱུརི་བྱདེ་རྒྱུ་

ནི་གསིརི་རོྩམ་འཕརི་མ་ཞིིག་གི་ལསི་རིིམ་ཡིིན་ལ། མ་ཡིིག་གི་ནང་དོན་ཇེི་བཞིིན་

སྒྱུརི་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིསིི་མ་ིཆོོག་པརི། ད་ེལ་མཛོསེི་པའ་ིཉིམསི་དགསོི་ཏ།ེ མ་ཡིགི་ག་ིནང་

དོན་གནད་དུ་འཁེལེ་བ་ཞིགི་བསྒྱུརི་ཐུབ་ཡིདོ་ཀྱིང་། ད་ེལ་མཛོསེི་པའ་ིཉིམསི་མདེ་ན་

ད་ེན་ིཕུལ་བྱུང་ག་ིབརྩམསི་སྒྲུང་འགྱུརི་རོྩམ་ཞིགི་མནི། འགྱུརི་རོྩམ་འད་ིཀོློག་མཁེན་

གྱི་ིསིམེསི་ལ་འཇུག་པའ་ིསྒྱུ་རྩལ་བརྩམསི་ཆོོསི་ཤོགི་ཏུ་ཇེ་ིལྟརི་ཆོགསི་པརི་འཇུག་རྒྱུ་

ན་ིལསི་སླེ་པོ་ཞིིག་མིན་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་བརྩམསི་སྒྲུང་ནང་ག་ིམ་ིསྣ་བརི་གྱི་ིཁེ་བརྡོ་

བསྒྱུརི་རྒྱུ་ད་ེཡིང་ཁེག་པོ་བྱུང་བསི། མ་ིསྣ་བརི་གྱི་ིཁེ་བརྡོ་སྙན་པོ་ཡོིང་ཆོདེ་བདག་གསིི་

འགོྲ་བ་བཟང་མོ་སོིགསི་བོད་ཀྱི་ིཟློསི་གརི་ཆོེན་མོ་བརྒྱད་དང་། མ་ིརོི་རྩ་ེསྒྲུང་། གླེིང་

ག་ེསིརི་གྱི་ིསྒྲུང་མ་ེགླེངི་གསིརེི་རོྫོང་། དངེ་ག་ིབརྩམསི་སྒྲུང་བསླུ་བྲེདི་སོིགསི་བཀློགསི་

འགྱུར་བྱང་།



xix

ཨ་ཅེ་ེམ་ེཏོོག་གཡང་འཛིིན་མ།

པ་ཡིིན་ཞིིང་། ལྷག་ཏུ་ཆུ་ངོགསི་གཏམ་རྒྱུད་བོད་འགྱུརི་མ་ཡིང་ཡིང་བཀློགསི་ཏེ་

དཔརེི་བཟུང་བ་དང་། མ་ཡིགི་དབྱནི་ཡིགི་ཐོེག་ནསི་གོ་བ་མ་ིལོན་ན་རྒྱ་འགྱུརི་ལ་ལྟ་

བ་སོིགསི་འབད་འབུངསི་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི་མཐེརི་ཅུང་ཙམ་བོློ་ཚེིམ་པའ་ིསྣང་བ་བྱུང་། 

བརྩམསི་སྒྲུང་འད་ིབོད་འགྱུརི་བྱདེ་པའ་ིབརྒྱུད་རིམི་ཁོྲད་ཡིགི་སྒྱུརི་གྱི་ིརྩ་དོན་གསུམ་

རྒྱུན་འཁོྱོངསི་བྱསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིགི བོད་ཡིགི་ག་ིབརྡོ་སོྤྲོད་དང་མ་འགལ་བ་ཡིངོ་

བརི་ཧུརི་བརོྩན་ཆོེན་པོ་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་བདག་ག་ིསྐད་ཡིིག་ག་ིཆུ་ཚེད་དམའ་

ཞིིང་སྨྲ་བརོྗོད་ཀྱི་ིསྒྱུ་རྩལ་ཞིན་པ། བརྩམསི་སྒྲུང་སྒྱུརི་རོྩམ་གྱི་ིལསི་སུ་ཞུགསི་པརི་མ་

འདང་བ་སིོགསི་ཀྱི་ིསོྐྱིན་མཆོིསི་པསི། འགྱུརི་འད་ིལ་ནོརི་བ་དང་ཆོད་པ་ཡིོད་ངེསི་

པསི་ཀུན་གྱིསིི་ཡི་ོབསྲང་ཡོིད་པ་ཞུ།

ཨོ་ཤུལ་ཚེ་ེརིིང་སྐྱིིད་ཀྱིིསི་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིཟླ་ ༡ ཚེེསི་ ༢༠ ལ། 
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 ལའེུ་དང་པོ།

འབོྱརི་ལྡན་གྱི་ིཕོ་ཧྲེེང་ཞིིག་ལ་ཅིིསི་ཀྱིང་ཆུང་མ་ཞིིག་དགོསི་པ་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་ཡོིངསི་

གྲགསི་ཀྱིིསི་ཁེསི་ལེན་པའ་ིབདེན་དོན་ཞིིག་ཡིིན། 

དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཐོེག་མརི་གྲོང་པརི་འབོྱརི་དུསི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་

གཡིོན་ཚེོསི་ཁོེང་གི་སིེམསི་ཚེོརི་ཅིི་ཡིིན་ཆོ་མ་འཚེལ་རུང་། བདེན་དོན་དེ་ལ་ཡིིད་

ཆོེསི་བརྟེན་པོ་བྱསི་ནསི་ཁོེང་ནི་ཁོེང་ཚེང་གི་བུ་མོ་གང་རུང་ཞིིག་ལ་ཐོེབ་དབང་

ཡིོད་པའ་ིརྒྱུ་ནོརི་ཞིིག་ཡིིན་པརི་ཆོ་འཇོེག་བྱསི།

ཉིིན་ཞིིག་ཆུང་མསི་ཁོེང་ལ་“ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་གླེིང་ག་གཞི་ིནསི་གཡིརི་སིོང་བ་ཐོེསི་སིོང་ངམ།” ཞིེསི་དྲེིསི།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཐོེསི་མ་བྱུང་ཞིེསི་ལན་བསླེོགསི།

མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་“ཡིིན་ཡིང་གཡིརི་ཚེརི་འདུག ལྕམ་ལོང་ད་སོྔོན་འདིརི་

འོངསི་ནསི་ང་ལ་ཆོ་ཚེང་ལབ་བྱུང་།” ཞིེསི་བརོྗོད།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་གང་ཡིང་མ་བསླེོགསི།

ཁོེང་ག་ིཆུང་མསི་སོྡེད་མ་ིཚུགསི་པའ་ིཚུལ་གྱིིསི་སྐད་ཤོོརི་ནསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སུསི་

གཡིརི་བ་ཤོེསི་མ་ིའདོད་དམ།” ཞིེསི་དྲེིསི། 

“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལབ་འདོད་ན་ངསི་ཉིན་ཆོོག”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་དེ་སྐད་ཐོེསི་པརི་སྐུལ་ལྕག་ཐེེབསི་ནསི་ “ཨོོ། ངའི་སྙིང་ཉིེ་

ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་དགོསི་པ་ཞིིག་ལ། ལྕམ་ལོང་གིསི་གླེིང་ག་ད་ེདབྱིན་

ཡུལ་བྱང་ཕོྱོགསི་ཀྱིི་རྒྱུ་ནོརི་ཕོན་ཆོེན་མངའ་བའི་ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་གིསི་གཡིརི་སོིང་

ཟེརི། ཁོེ་རིང་རིེསི་གཟའ་ཟླ་བརི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོརི་བསྡེད་ནསི་མ་གིའི་སི་ཆོརི་ལྟ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

3

རུ་སླེེབསི་འཕྲལ། སི་ཆོ་དེ་ལ་ཤོིན་ཏུ་དགའ་མགུ་བྱུང་ནསི་དེ་མུརི་སྐུ་ཞིབསི་མོ་རིི་

སིི་དང་གྲོསི་མཐུན་བྱུང་འདུག ཁེོ་རིང་མེ་ཁེེལ་མ་སིི་དུསི་ཆོེན་གྱིི་སོྔོན་ལ་སྤེོ་རྩིསི་

འདུག་པསི་གཟའ་འཁོེརི་རྗོེསི་མའི་གཟའ་མཇུག་ཏུ་ཁོེང་གི་གཡིོག་པོ་ཁེ་ཤོསི་དེ་

གརི་འབོྱརི་རྒྱུ་རིེད་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁོེང་ག་ིམིང་ལ་ཅི་ིཟེརི།”

“བྷེིང་ལ་ེཟེརི་གྱི་ིའདུག”

“ཁོེང་ལ་ཆུང་མ་འདུག་གམ་ཡིང་ན་ཕོ་ཧྲེེང་རིེད།”

“ཨོོ། ངའི་སྙིང་སྡུག་ལགསི། ཕོ་ཧྲེེང་རིེད་འདུག ལོ་རིེརི་ཡིོང་འབབ་བཞིི་སོྟང་

ངམ་ལྔ་སོྟང་ཡོིད་པའ་ིཧ་ཅིང་འབོྱརི་ལྡན་གྱི་ིཕོ་ཧྲེེང་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད། ང་ཚེོའ་ི

བུ་མོ་ཚེ་ོལསི་བསོིད་ཆོ་ེབ་ལ།” 

“ག་རི་ེབྱསི་ནསི། ད་ེཁོེ་ཚེ་ོདང་འབྲེེལ་བ་ཅི་ིཡིོད།”

ཆུང་མསི་ལན་དུ “ངའི་སྙིང་སྡུག་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སུན་

པོ་ད་ེའདྲེ་བཟོ་དོན་ཅི།ི ང་ཚེོའ་ིབུ་མོ་གཅིིག་ཁོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་བསིམ་གྱི་ིཡོིད་

པ་ཤོེསི་ངེསི་རིེད།”

“ད་ེན་ིཁོེ་རིང་འདིརི་སོྤེ་བའ་ིདམིགསི་ཡུལ་རིེད་དམ།”

“དམིགསི་ཡུལ་ཨོ།ེ ཇེ་ིའདྲེའ་ིཆོོ་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་ལབ་དོན་ཅི།ི ཡིིན་ཡིང་

ཁོེ་རིང་ང་ཚེོའ་ིབུ་མོ་གཅིིག་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་མདོག་རིེད། དེསི་ན་ཁོེ་འདིརི་འབོྱརི་

མ་ཐེག་ཁོྱོད་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་ཐུག་འཕྲད་ལ་འགྲོ་དགོསི།”

“ང་རིང་འགོྲ་བའ་ིདགོསི་པ་མཐོེང་ག་ིམ་ིའདུག ཁོྱོད་དང་བུ་མོ་ཚེ་ོསོིང་ན་ཆོོག་

ལ། ཡིང་ན། ཁོེ་ཚེ་ོགཅིིག་པུ་མངགསི་ཤོོག ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་འབྲེསི་བུ་མོ་ཚེ་ོལྟརི་མཚེརི་

སྡུག་ལྡན་པསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཕལ་ཆོེརི་བུ་མོ་དག་ལསི་ཁོྱོད་ལ་དགའ་པོ་ཡིོང་

ཤོསི་ཆོ།ེ”
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“ངའ་ིསྙིང་སྡུག་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་སྤྲོེལ་ལད་འཁྲབ་སིོང་། ང་ལ་སོྔོན་ཆོད་

མཛོེསི་སྡུག་ཏན་ཏན་ལྡན་ཡིང་ད་ལྟ་རིང་ཉིིད་ཁྱོད་འཕགསི་ཤོིག་ཡིིན་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ི

མིན། བུད་མེད་ཅིིག་ལ་ལང་ཚེ་ོདརི་བའ་ིབུ་མོ་ལྔ་ཡིོད་དུསི་སིོ་སིོའ་ིམཛོེསི་སྡུག་བོློསི་

གཏོང་བྱེད་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད།”

“འདི་ལྟརི་ཡིིན་ན་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་རིང་གི་མཛོེསི་སྡུག་སོྐརི་ལ་བསིམ་བོློ་

གཏོང་ཁོེམ་མང་པོ་མེད་པ་འདྲེའོ།”

“ཡིིན་ཡིང་། ངའི་སྙིང་སྡུག་ལགསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལགསི་འདིརི་འབོྱརི་མ་

ཐེག་ཁོྱོད་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་འགོྲ་དགོསི།”

“ད་ེན་ིངསི་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིིག་མ་རིེད།”

“ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་ཚེ་ོལ་བསིམ་མནོ་ཞིིག་ཐོེངསི་དང་། ད་ེན་ིབུ་མོ་དག་

ལ་མཚེོན་ན་ཇེི་འདྲེའི་མནའ་མ་འགོྲ་སི་ཡིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁོེ་ནརི་སིོམསི་དང་། 

དེ་ཁོེ་ནའི་ཆོེད་དུ་སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་དང་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིི་གཉིིསི་ཁེོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་

འགྲོ་བ་གོརི་མ་ཆོག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་ན་ཁེོ་གཉིིསི་ཁྱོིམ་

མཚེེསི་གསིརི་པ་འབོྱརི་དུསི་ཐུག་འཕྲད་དུ་མི་འགོྲ། ཁོྱོད་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་

ཐུག་འཕྲད་དུ་འགོྲ་དགོསི། ཁོྱོད་རིང་མ་སོིང་བའ་ིསོྔོན་དུ་ང་ཚེ་ོའགོྲ་བའ་ིདཔ་ེམེད།”

“ཁོྱོད་རིང་བག་ཟོན་ཆོ་ེདྲེགསི་སོིང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཁོྱོད་དང་ཐུག་པརི་སོྤྲོ་བ་

སྐྱི་ེངསེི་རིེད། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཁོེ་རིང་བུ་མོ་སུ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འདོད་ཡོིད་ན་ང་རིང་

མོསི་མཐུན་ཡོིད་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་བསྐུརི་ཆོོག ཡིིན་ཡིང་ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག་ལ་ིཛོི་

ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་འོསི་སོྦྱིརི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་མི་བྱེད་པའི་རིེ་བ་ཡོིད། ལི་ཛོིག་ཛོི་བུ་མོ་གཞིན་ལསི་

ལྷག་པ་ཞིིག་གང་ཡིང་མ་ཡིིན། མཛོེསི་སྡུག་གི་ཐེད་མོ་རིང་གིསི་ཇེེན་གྱིི་ཕྱོེད་ཙམ་

ཡིང་མ་ིདོ་ལ་གཤོིསི་ཀའ་ིཐེད་མོ་རིང་གིསི་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིཕྱོེད་ཙམ་མ་ིདོ་མོད། འོན་ཀྱིང་
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ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རྟེག་ཏུ་མོ་རིང་ལ་ཕོྱོགསི་ཞིེན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག”

“བུ་མོ་གཞིན་ཚེོ་ནི་བུ་མོ་ཕལ་བ་གཞིན་དང་འདྲེ་བརི་ཅོིལ་ཆུང་དང་ཤོེསི་

དམན་ཡིིན་པསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་འོསི་སོྦྱིརི་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད། ཡིིན་ཡིང་ལ་ིཛོི་མོ་རིང་

ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་ཚེ་ོལསི་རིིག་པ་རོྣ་ཞིིང་སྤྱིང་གྲུང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན།”

“སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི།  ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་གི་བུ་མོ་ཚེོ་ལ་དེ་ལྟརི་དམའ་

འབེབསི་བྱེད་ཕོད་དམ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་སོླེང་བརི་སོྤྲོ་སྣང་བྱསི་ནསི་ངའི་

དབང་རྩ་སོྐྱི་བ་ལ་སྙིང་རྗོ་ེབྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

“ཁོྱོད་གོ་ནོརི་ཐེེབསི་སོིང་། ང་རིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིདབང་རྩ་ལ་བརྩ་ིམཐོེང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་

ལ། ད་ེཚེ་ོངའ་ིགོྲགསི་པོ་རྙིིང་པ་ཡིིན། མ་མཐེརི་ཡིང་འདསི་པའ་ིམ་ིལོ་ཉི་ིཤུའ་ིརིིང་ལ་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་མང་དུ་གླེེང་བ་ཐོེསི།”

“ཨོོ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསྡུག་བསྔོལ་ཆོ་ེབ་མ་ིཤོེསི།”

“ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་སྡུག་བསྔོལ་དེ་དག་ལསི་གོྲལ་ཞིིང་། ལོ་རིེརི་ཡིོང་འབབ་

བཞི་ིསོྟང་ཡོིད་པའ་ིཕོ་གཞོིན་མང་པོ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ལ་སླེེབསི་པ་མཐོེང་བའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་ཁོེ་ཚེ་ོལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་མ་ཕྱོིན་ན། ད་ེའདྲེའ་ིཕོ་གཞོིན་ཉི་ི

ཤུ་སླེེབསི་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོལ་ཕན་ཐོེགསི་གང་ཡིང་མེད།”

“སྣང་དག་མེད། ངའ་ིསྙིང་ཉི།ེ ཉི་ིཤུ་སླེེབསི་དུསི་ང་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁེོ་ཚེ་ོལ་ཐུག་

འཕྲད་དུ་འགོྲ་ངེསི།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ནི་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་གྱིི་མི་ཞིིག་སྟེ། བསིམ་བོློ་སྐྱིེན་ཞིིང་

ཟུརི་ཟའི་བཞིད་གད་སླེོང་བརི་མཁེསི་པ་དང་སོྤྱིད་ལམ་སྒོམ་ཅིིང་ངེསི་བརྟེན་མེད་

པ་སོིགསི་ཡིིན་པསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་འདསི་པའི་ལོ་ངོ་ཉིེརི་གསུམ་རིིང་དུའང་

ཁོེང་གི་གཤོིསི་ཀ་ལ་རྒྱུསི་ལོན་མ་ཐུབ། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ནི་བསིམ་བོློ་མ་སྨོིན་པ་དང་

ཤོེསི་རྒྱ་ཆུང་ལ་ངེསི་མེད་ཀྱི་ིསིེམསི་ཁེམསི་མངའ་ཞིིང་། མོ་རིང་བོློ་ཡིིད་ཅུང་ཙམ་མ་
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ཚེིམ་ཚེ་ེརིང་ག་ིདབང་རྩ་ལ་ཁེག་གཡིོག་བྱེད། མོ་རིང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིདོན་ཆོེན་ན་ིབུ་མོ་

ཚེ་ོལ་འཇེིག་རྟེེན་མཐུན་འཇུག་ག་ིའགྲོ་སྟངསི་བཟོ་རྒྱུ་ད་ེཡིིན་ལ། དགའ་ཉིེརི་ཐུག་

འཕྲད་དང་གནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་ལ་ཉིན་ཞིིབ་བྱེད་པ་ནི་མོ་རིང་གི་མི་ཚེེའི་སིེམསི་

གསོི་ཉིག་ཅིིག་ཡིིན།
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 ལའེུ་གཉིིས་པ།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྔོ་ཕྱོ་ིབརི་གསུམ་དུ་ཆུང་མ་ལ་ཁོེ་རིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་

ཐུག་འཕྲད་དུ་མ་ིའགོྲ་ཞིེསི་བརོྗོད་ཀྱིང་། ཁོེ་རིང་ཐོེག་མ་ནསི་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགོྲ་རྩིསི་

ཡིོད་པརི་མ་ཟད་འགྲོ་མཁེན་སྔོ་ཤོོསི་ཀྱི་ིགྲསི་ཡིིན། མོ་རིང་གིསི་ཉིིན་དེའ་ིཕྱོ་ིདོྲེརི་མ་

གཏོགསི་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱོིན་ཟིན་པ་མ་ཚེོརི། ད་ེནསི་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕྱོིན་པའ་ིགནསི་

ཚུལ་གསིལ་བསྒྲིགསི་བྱསི་པ་ན་ིགཤོམ་གསིལ་ལྟརི་ཏ།ེ སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་

གཉིིསི་པསི་ཞྭ་མོ་ལ་རྒྱན་ཀླུབ་བཞིིན་པ་མཐེོང་མུརི་གོླེ་བུརི་དུ་མོ་རིང་ལ་བརོྗོད་དོན། 

“ལ་ིཛོ།ི སྐུ་ཞིབསི་བྷེངི་ལ་ེཞྭ་མོ་ད་ེལ་དགའ་པོ་ཡོིད་པའ་ིརི་ེབ་ཡིདོ།”

མ་རྒན་གྱིིསི་འཁོེན་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ “ང་ཚེ་ོཁོེ་རིང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་མ་ཕྱོིན་

པརི། ཁོེ་རིང་ཅི་ིཞིིག་ལ་དགའ་བ་ཇེ་ིལྟརི་ཤོེསི།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཀྱིསིི་ “ཡིནི་ཡིང་ལྕམ་ལོང་གསིི་དགོང་ཚེགོསི་སྐབསི་སུ་ཁོེ་རིང་

ང་ཚེ་ོལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱ་ཞིསེི་ཁེསི་བློངསི་པ་ད་ེཨོ་མ་ཁོྱོད་ཀྱིསིི་བརྗོདེ་འདུག”

“ལྕམ་ལོང་གིསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་བྱ་བའི་ཡིིད་ཆོེསི་མི་འདུག མོ་རིང་ཉིིད་ལ་ཚེ་མོ་

ཡོིད་པརི་མ་ཟད་མོ་རིང་ན་ིསྒོརེི་སིེམསི་ཆོ་ེལ་ཚུལ་འཆོོསི་ཅིན་གྱི་ིབུད་མེད་ཅིིག་ཡིིན་

པསི་ང་མོ་རིང་ལ་ཆོ་འཇོེག་གང་ཡིང་མེད།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི “ང་ཡིང་མོ་རིང་ལ་ཆོ་འཇེོག་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་

ལ་རི་ེབ་བཅོིལ་མ་ིདགོསི་པ་ལ་དགའ་པོ་བྱུང་།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་ལ་ལན་སོླེག་པའ་ིདགོསི་པ་མ་མཐོེང་ཡིང་ཁོེང་ཁོྲསི་

མ་ིབཟོད་པརི་ལམ་སིང་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་ཞིིག་ལ་གཤོ་ེགཤོ་ེགཏོང་འགོ་བརྩམསི།
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“ཁེི་ཋིི།  གོླེ་དེ་འདྲེ་མ་རྒྱག་དང་། དཀོན་མཆོོག་གི་ཞིལ་ལ་བལྟསི་ནསི་ངའི་

དབང་རྩ་ལ་སྙིང་རྗོ་ེཅུང་ཙམ་སོྒོམསི་དང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་སིིལ་བུརི་གཏུབ་འགྲོ་

ཡི་ིའདུག” 

ཕ་རྒན་གྱིིསི་ “ཁེ་ིཋི་ིལ་དངོསི་འབྲེེལ་བློང་དོརི་གྱི་ིགོ་རོྟེགསི་མ་ིའདུག དུསི་མིན་

འད་ིའདྲེ་ལ་གླེོ་རྒྱག་ག་ིའདུག”

ཁེི་ཋིི་ཁོྲ་བའི་ཚུལ་གྱིིསི་ལན་དུ་ “ང་རིང་རྩེད་མཚེརི་གྱིི་ཆོེད་དུ་གོླེ་རྒྱག་པ་མ་

ཡིིན།” ཞིེསི་ལན་བསླེོགསི།

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཅིག་ག་ིདགོང་ཚེོགསི་རྗོེསི་མ་ག་དུསི་རིེད།”

“སིང་ཉིིན་ནསི་དགོང་ཚེོགསི་བརི་ཉིིན་བཅུ་བཞི་ིའདུག”

མོ་རིང་གི་མ་རྒན་གྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “ཨོ། དེ་འདྲེ་ཡིིན་པ་རིེད། ལྕམ་ལོང་

དགོང་ཚེོགསི་སོྔོན་གྱི་ིཉིིན་ད་ེམ་གཏོགསི་ཕྱོིརི་འཁོེརི་མ་ིཐུབ་པསི། སིོ་སོིསི་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལ་ེངོ་ཤོེསི་ཁོེམ་མེད་པསི་ང་ཚེ་ོལ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་ཐེབསི་མེད།”

“ངའི་སྙིང་སྡུག་ལགསི། དེསི་ན་ཁོྱོད་ལ་མོ་རིང་ལསི་གོ་སྐབསི་ཡིག་པོ་འདུག་

པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ངོ་སོྤྲོད་བོྱསི།”

“་དཔ་ེམ་ིསྲིད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད། དཔ་ེམ་ིསྲིད། ང་རིང་གིསི་ངོ་མ་ིཤོེསི་པསི་ཇེ་ི

ལྟརི་ངོ་སོྤྲོད་བྱ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འད་ིལྟརི་བསྙད་བརོྐོ་དོན་ཅི།ི”

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིཞིབི་མོའ་ིབོློ་ལ་རྗོསེི་སུ་ཡི་ིརིང་ཞུ། མ་ིཞིགི་ལ་རྒྱུསི་ལོན་བྱདེ་པརི་བདུན་

ཕྲག་གཉིསིི་ཀྱིསིི་གཏན་ནསི་མ་ིའདང་ལ། གཟའ་འཁོེརི་གཉིསིི་ཙམ་གྱི་ིརིངི་དུ་མ་ིཞིགི་

ལ་ཆོ་རྒྱུསི་ལོན་མ་ིཐུབ་ཀྱིང་། གལ་སྲདི་ང་ཚེ་ོསྣང་དོགསི་མ་བཏང་ན་ལྕམ་ལོང་དང་མོ་

རིང་ག་ིབུ་མོ་ཚེསོི་ཅིསིི་ཀྱིང་གོ་སྐབསི་དམ་འཛོནི་བྱདེ་རྒྱུ་རིདེ། དསེི་ན་གལ་སྲདི་ཁོྱོད་

ལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱདེ་འདདོ་མདེ་ན་ང་རིང་གསིི་བྱདེ་པསི་འཐུསི། ལྕམ་ལོང་གསིི་ད་ེན་ི

སིམེསི་བཟང་ག་ིབྱ་བ་ཞིགི་རིདེ་སྙམ་ངསེི་རིདེ།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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བུ་མོ་ཚེོསི་ཕ་རྒན་ལ་ཅིེརི་ལྟ་བྱསི་པ་དང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“ཆོོ་མེད། ཆོོ་མེད།” 

ཅིེསི་ཁོེ་ན་བརོྗོད། 

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་བརྣན་ཚེིག་བསྒྲིགསི་དོན་ཅིི་ཡིིན། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱ་བ་ནི་ཆོོ་མེད་ཅིིག་ཏུ་རྩི་ཡིི་ཡོིད་དམ། ང་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ལྟ་བ་ལ་

འཐེད་པ་རྩ་བ་ནསི་མེད། མ་ེརི།ི ཁོྱོད་ན་ིབསིམ་བོློ་གཏིང་ཟབ་པའ་ིགཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་

ཡིིན་པསི་ཁོྱོད་རིང་འདིའ་ིཐེད་ལ་ཅི་ིཞིིག་ལབ་རྒྱུ་ཡིོད། ངསི་རྒྱུན་དུ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཕུལ་

བྱུང་ག་ིདཔ་ེདེབ་མང་པོ་ཀོློག་པ་དང་ད་ེདག་ག་ིསྙིང་བཅུད་ལེན་བཞིིན་པ་མཐོེང་།”

མེ་རིི་ཡིིསི་དཔོྱད་ལྡན་གྱིི་གཏམ་ཞིིག་བརོྗོད་འདོད་ཡིོད་ཀྱིང་རིེ་ཞིིག་ཇེི་ལྟརི་

བརོྗོད་དགོསི་མ་ཤོེསི་པརི་ལུསི། 

ཁོེང་གིསི་མུ་མཐུད་དུ་བཤོད་དོན་“མ་ེརི་ིཡིིསི་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་བཞིིན་པའ་ི

སྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི་ང་ཚེོསི་སླེརི་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིསོྐརི་གླེེང་དང་།” 

“ང་རིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་གི་འདུག” ཅིེསི་ཁེོང་གི་ཆུང་མསི་

སྐད་ཕྱུང་ནསི་བཤོད།

“དེསི་ན་ཧ་ཅིང་བོློ་ཕམ་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྔོ་མོ་ནསི་དེ་ལྟརི་མི་ལབ་པ་ཅིི་ཡིིན། 

ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་པ་ཤོེསི་ན་དེ་རིིང་ཞོིགསི་པརི་ང་ཁོེང་གི་སིརི་བཅིརི་

མི་སྲིད། ད་ནི་ཇེི་འདྲེའི་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་ལ་ང་རིང་དོན་དུ་ཁོེ་རིང་ལ་ཐུག་

འཕྲད་དུ་ཕྱོིན་ཟིན་པསི་ད་ཆོ་ང་ཚེ་ོཁོེ་དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་མ་ིབྱེད་ཐེབསི་མེད་རིེད།” 

སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོཧོན་འཐོེརི་བའ་ིངང་ཚུལ་ན་ིཁོེ་རིང་ག་ིརི་ེལོྟསི་ཇེ་ིབཞིིན་ཡིིན་ཞིིང་། 

ལྷག་ཏུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཐེམསི་ཅིད་ལསི་ཧོན་འཐེོརི་བའ་ིམུརི། སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིཟིང་ཆོ་ཐོེག་

མརི་འཇེགསི་དུསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ད་ེན་ིམོ་རིང་གིསི་རྣམ་ཀུན་རི་ེསོྨོན་བྱསི་པ་ཇེ་ི

བཞིིན་རིེད་ཅིེསི་བཤོད། 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

10

“ཁོྱོད་རིང་ཇེི་འདྲེའི་བཟང་བ་ལ། ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། 

ཡིིན་ཡིང་ངསི་མཐེརི་ཁོྱོད་ལ་གོ་བ་སོྐན་ཐུབ་པ་ཤོེསི་ཡིོད། མ་གཞི་ིཁོྱོད་རིང་བུ་མོ་ཚེ་ོ

ལ་བརྩ་ེསིེམསི་ཆོ་ེབསི་ངོ་ཤོེསི་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་སྣང་མེད་འཇེོག་ག་ལ་སྲིད། ད་ེའདྲེའ་ི

དགའ་བ་ལ། ད་ེན་ིཀུ་རི་ེཡིག་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་རིེད། ཁོྱོད་རིང་ཞིོགསི་པརི་ཁོེ་རིང་ལ་ཐུག་

འཕྲད་དུ་སོིང་རུང་དེའ་ིསོྐརི་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་ལབ་མ་བྱུང་།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“ཁེ་ིཋི།ི ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཇེ་ིལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་གོླེ་རོྒྱབ་

ཅིིག” ཅིེསི་ཟེརི་བཞིིན་དུ་ཆུང་མསི་དགའ་བད་ེཆོེན་པོ་རོིལ་བ་ལ་ངལ་དུབ་ཀྱི་ིསྣང་

བ་ཞིིག་སྐྱིེསི་ནསི་ཁེང་མིག་ལསི་ཕྱོིརི་ཐོེན། 

སོྒོ་བརྒྱབ་མ་ཐེག་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“བུ་མོ་ཚེོ། ཁོྱོད་ཅིག་ལ་ཇེི་འདྲེའི་ཁྱོད་

འཕགསི་ཀྱི་ིཕ་བཟང་བོ་ཞིིག་འདུག ཁོྱོད་ཚེོསི་ཁོེ་རིང་ངམ་ཡིང་ན་ང་རིང་ག་ིབཀའ་

དྲེིན་ཇེི་ལྟརི་གཞིལ་ནུསི་པ་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཁོྱོད་ཚེོ་ལ་བཤོད་རྒྱུརི། ང་ཚེོའི་ན་ཚེོད་

འདི་འདྲེ་ལ་ཉིིན་ལྟརི་ངོ་ཤོེསི་གསིརི་པ་སྒྲིིག་པ་ནི་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་མིན་ཡིང་

ཁོྱོད་ཅིག་ག་ིདོན་དུ་ང་ཚེོསི་གང་ཡིང་བགྱིིད་ངེསི། ལ་ིཌ་ིཡི། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ཁོྱོད་

རིང་ལོ་ན་ཆུང་ཤོོསི་ཡིིན་ཡིང་རྗོེསི་མའ་ིདགོང་ཚེོགསི་ཐོེག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་

ཁོྱོད་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་པརི་གདོན་མ་ིཟ།”

ལ་ིཌ་ིཡིསི་སྙིང་སོྟབསི་ཆོེན་པོསི་ “ཨོོ། ང་ཞིེད་ག་ིམ་ིའདུག ང་རིང་ལོ་ན་ཆུང་

ཤོོསི་ཡིིན་ཡིང་གཟུགསི་པོ་རིིང་ཤོོསི་ཡིིན།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ད་ེབྱིངསི་ཀྱི་ིཕྱོ་ིདོྲེ་ན་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེག་དུསི་མཇེལ་ལན་སླེོག་ཏུ་སླེེབསི་མིན་

ཚེོད་དཔག་དང་ག་དུསི་ཁེོ་རིང་ལ་དགོང་ཚེིགསི་བཤོམ་འོསི་མིན་གླེེང་ནསི་ཡིོལ།
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ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལགསི་ལ་བུ་མོ་ལྔ་ཡིིསི་སོྡེང་གོྲགསི་བྱསི་ནསི་ཁོྱོ་ག་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལ་ེསོྐརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་ཀྱིང་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པའ་ིལན་ཞིིག་མ་རྙིེད། སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་དྲེ་ིབ་

དམརི་རྗོེན་དང་། ཐེབསི་མཁེསི་པའ་ིཚེོད་བགམ། བརོྗོད་དོན་རྒྱང་དུ་དོརི་བའ་ིའོལ་

ཚེོད་སིོགསི་ཐེབསི་སྣ་ཚེོགསི་བཀོལ་ནསི་སྐད་ཆོ་དྲེིསི་ཀྱིང་ཁེོ་རིང་སྐྱིེསི་མ་ཚེོའ་ིགཡོི་

འོག་ཏུ་མ་ཚུད། མཐེརི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སི་ིབརྒྱུད་ནསི་གནསི་

ཚུལ་རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་རྒྱུ་གཏན་འཁེེལ་བྱུང་། ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིིསི་ཐོེསི་པའ་ིགནསི་ཚུལ་

ནི་ཤོིན་ཏུ་ལེགསི་ཕོྱོགསི་ཡིིན་ཏེ། སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་ཤོིན་ཏུ་དགའ་

མགུ་བྱུང་ཡོིད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེན་ིལོ་ན་ཤོིན་ཏུ་གཞོིན་ལ་ཕོ་སོྒོ་ཧ་ལསི་པའ་ིཡིག་པ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཁེ་སིངསི་པོ་ཡིང་ཡིིན་པ་དང་། ད་ེལསི་གལ་ཆོ་ེབ་ན་ིརྗོེསི་མའ་ིདགོང་

ཚེོགསི་ལ་ཁོེང་གསིི་མ་ིམང་པོ་ཁྲིད་ནསི་ཞུགསི་རྩསིི་ཡོིད་པ་ན་ིའདུ་ཚེོགསི་ལ་མཚེོན་

ན་ཆོེསི་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་རྒྱུརི་དགའ་བ་ནི་བརྩེ་དུང་གི་

ཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད་པའ་ིགོམ་པ་དང་པོ་ཡིིན་སྟབསི། བུ་མོ་ཚེང་མསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེ

ཡི་ིསིེམསི་པ་འཕོྲག་ཐུབ་པའ་ིརི་ེབ་ཆོེན་པོ་བྱསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “གལ་སྲིད་ང་ཚེོའི་བུ་མོ་ཞིིག་གིསི་བདེ་སྐྱིིད་ངང་ནསི་ནེ་

ཐེརི་ཧྥིིལད་ ཕརི་ཁེི་ལ་ཁྱོིམ་གཞིིསི་སྐྲུན་པ་མཐོེང་བ་དང་། བུ་མོ་གཞིན་དག་ཀྱིང་

དེ་བཞིིན་གཉིེན་སྒྲིིག་ལེགསི་པོ་བྱུང་ན་ང་ཡིི་སིེམསི་པ་དེ་ཡིིསི་རོྫོགསི་” ཞིེསི་རིང་

ག་ིཁོྱོ་ག་ལ་ད་ེལྟརི་བཤོད།

ཉིིན་ཤོསི་ཀྱི་ིརྗོེསི་སུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེམཇེལ་ལན་སླེོག་ཏུ་འོངསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིདཔ་ེཁེང་དུ་སྐརི་མ་བཅུ་ཙམ་རིིང་བསྡེད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སོྔོན་
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ཆོད་ནསི་གཞིོན་ནུ་མ་ཚེོའི་མཛོེསི་སྡུག་མང་དུ་ཐོེསི་མོྱོང་བསི་ཁོེ་ཚེོ་དངོསི་སུ་

མཐོེང་བའ་ིརི་ེསོྨོན་ཆོེན་པོ་བྱསི་ཀྱིང་། སྟབསི་ཉིེསི་ཏ་ེཁོེང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་

མ་གཏོགསི་བུ་མོ་ཚེོ་མ་མཐོེང་། ཡིིན་ཡིང་བུ་མོ་ཚེོ་ནི་ཁོེ་རིང་ལསི་ལམ་འགོྲ་བྱུང་

སྟ་ེཁོེ་ཚེོསི་སྒོེའུ་ཁུང་གོང་མ་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སོྟད་ཐུང་སོྔོན་པོ་གོྱིན་ཞིིང་

རྟེ་ཕོ་ནག་པོ་ཞིིག་བཞོིན་ཡོིད་པ་མཐོེང་།

དེ་རྗོེསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གིསི་ལམ་སིེང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་དགོང་ཚེིགསི་

མགོྲན་བརྡོ་བརྫོངསི་ཤོིང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཟསི་སྣ་མང་པོ་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་

ཁྱོིམ་གྱིི་ངོ་སོི་ཐོེན་པརི་བྱསི་མོད།  སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དེའི་ཕྱོི་ཉིིན་གོྲང་དུ་འགོྲ་

དགོསི་སྟབསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་མགོྲན་བརྡོ་འཕྲལ་དུ་དང་ལེན་བྱེད་མ་ཐུབ་པརི་

ཕྱོིརི་འགྱིངསི་བྱེད་པའི་བརྡོ་ལན་འབོྱརི་དུསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ནི་ཤོིན་ཏུ་དངངསི་

འཚེབ་སྐྱིེསི་ཤོིང་མོ་རིང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་འབོྱརི་ནསི་

རིིང་པོརི་མ་སོིང་བརི་ཁོེང་ལ་གོྲང་དུ་ལསི་དོན་གང་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཚེོད་དཔག་

བྱེད་མ་ཐུབ།  ཁོེ་རིང་འདི་ལྟརི་རྟེག་ཏུ་སི་ཆོ་གཅིིག་ནསི་གཞིན་དུ་བསོྐྱིད་ནསི་

ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ ཕརི་ཁེི་ལ་གཏན་སོྡེད་བྱེད་ཐུབ་མི་ཡོིང་སྙམ་ནསི་ཞིེད་སྣང་

སྐྱིེ་མགོ་བརྩམསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལོན་ཌོན་

དུ་འགོྲ་བ་ནི་ཆོེད་དུ་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཁོེང་གི་གོྲགསི་པོ་ཚེོ་གདན་འདྲེེན་ཞུ་བའི་

དོན་དུ་ཡིིན་ངེསི་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་པསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་འཇེིགསི་སྣང་ཅུང་ཙམ་

སིེལ། ད་ེརྗོེསི་མྱུརི་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སྐྱིེསི་མ་བཅུ་གཉིིསི་དང་སྐྱིེསི་པ་བདུན་

སོིགསི་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཁྲིད་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་སྐད་ཆོ་འབྱོརི་བསི། འདི་ཕོྱོགསི་

ཀྱིི་བུ་མོ་ཚེོ་སྐྱིེསི་མ་དེ་འདྲེ་མང་པོ་ཁྲིད་ཡིོང་བ་ལ་བོློ་ཕམ་བྱུང་ཡིང་། ཞིབསི་བོྲེའ་ི

དགོང་ཚེོགསི་སོྔོན་གྱིི་ཉིིན་དེརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ལོན་ཌོན་ནསི་བུད་མེད་

བཅུ་གཉིིསི་ཀྱིི་དོད་དུ་བུད་མེད་དྲུག་ཁེོ་ན་སྟེ་ཁོེ་རིང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་ལྔ་དང་།  



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སྤུན་མཆོེད་མ་བཅིསི་ཁྲིད་ཡིོད་པ་ཐོེསི་པསི་བོློ་བད་ེཔོརི་གྱུརི། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་ཚེ་ོདགོང་

ཚེོགསི་ལ་དངོསི་སུ་ཞུགསི་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིལྷན་དུ་ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་

མ་གཉིིསི་དང་། གཅིེན་མོའ་ིཁོྱོ་ག གཞིན་ཕོ་གཞོིན་གཅིིག་བཅིསི་མ་ིསྣ་ལྔ་ལསི་མེད། 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ནི་བྱད་གཟུགསི་ལེགསི་ཤོིང་ཕོ་བཟོ་དོད་པོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

ཉིམསི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུརི་དང་བག་ལོྷད་ཀྱིི་གཤོིསི་ཀ ཚུལ་འཆོོསི་ཀྱིི་དྲེི་མསི་

མ་གོསི་པའ་ིསོྤྱིད་ལམ་སོིགསི་མངའ་བ་དང་། ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིང་

ཤོིན་ཏུ་འཇོེ་སྒོེག་ལྡན་ལ་དང་དོད་ཆོེན་པོའ་ིབུད་མེད་ཤོ་སྟག་རིེད། ཁོེང་གི་སྙིད་

པོ་ཧརི་སིི་ཋིི་ནི་ཕོ་ཁོྱོ་གའི་ཉིམསི་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་ཚེོའི་གོྲགསི་པོ་སྐུ་

ཞིབསི་ཌརི་སིིའི་གཟུགསི་གཏོསི་ཆོེན་པོ་དང་། མཛོེསི་པའི་བྱད་གཟུགསི། འགྱིིང་

བག་གི་ཉིམསི་འགྱུརི་བཅིསི་ཀྱིིསི་འཕྲལ་དུ་འདུ་ཚེོགསི་ཀྱིི་བོློ་ཁེ་བཀུགསི་ཤོིང་། 

ཁོེ་རིང་ཚེོགསི་ཆོེན་དུ་འཛུལ་ནསི་སྐརི་མ་ལྔ་ཙམ་གྱིི་རིིང་མི་ཚེོསི་ཁོེང་ལ་ལོ་རིེརི་

ཡིོང་འབབ་སོྟང་བཅུ་ཡོིད་ཚུལ་གླེེང་། སྐྱིེསི་པ་ཚེོསི་ཁོེང་ནི་མཚེརི་སྡུག་གི་ཕོ་རིབ་

ཅིིག་རིེད་ཅིེསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པ་དང་སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་ཁོེ་ན་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལསི་

ཀྱིང་བྱད་གཟུགསི་མཛོེསི་པ་འདུག་ཅིེསི་ཡིིད་སོྨོན་བྱསི། ཌརི་སིིའ་ིསྐྱུག་བོྲེ་བའ་ིསྤྱིོད་

ཚུལ་ད་ེམ་མངོན་བརི་དུ་ཀུན་གྱིིསི་མཚེན་ཕྱོེད་ཙམ་ལ་ཡིིད་སོྨོན་གྱི་ིམིག་ཟུང་ཐོེགསི་

ནསི་ཁོེ་ལ་བལྟསི་ཀྱིང་། མི་ཚེོསི་ཌརི་སིི་ནི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཆོེ་ཞིིང་གཞིན་ལ་དམའ་

འབེབསི་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོེང་མ་ཐེག་ཁོེ་ལ་དགའ་མགུ་བྱེད་མཁེན་ཉུང་

དུ་ཕྱོིན། ཌརི་སིིའི་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱིི་ལྟ་སོྤྱིད་ནི་དེ་འདྲེའི་སྐྱུག་བོྲེ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་པསི་ཁོེང་གི་ཌརི་བྷེི་ཤོརི་གྱིི་རྒྱུ་ནོརི་ཕོན་ཆོེན་གྱིིསི་ཀྱིང་ཁེོ་རིང་སོྐྱིབ་མི་ཐུབ་

ལ་ཀུན་གྱིིསི་ཁོེ་ན་ིཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོ་བྷེིང་ལ་ེདང་བསྡུརི་རིིན་མེད་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ནི་ལམ་སིེང་འདུ་འཛོོམསི་ཀྱིི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཚེང་མ་དང་ངོ་

ཤོེསི་ཆོགསི་ཤོིང་། ཁོེང་ན་ིགསོིན་ཉིམསི་ལྡན་ལ་འཛོེམ་ཟོན་མེད་པརི་ཞིབསི་བོྲེ་ཡོིད་
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ཚེད་བརྒྱབ་པ་དང་དགོང་ཚེོགསི་གོྲལ་སྔོ་བརི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི། ཁོེང་གིསི་རྗོེསི་སོིརི་ན་ེ

ཐེརི་ཧྥིིལད་ ཕརི་ཁེ་ིལ་དགོང་ཚེོགསི་བསོྐང་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད། ཁོེང་ག་ིད་ེའདྲེའ་ི

ཉིམསི་དགའ་བའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ན་ིམ་ིཚེོའ་ིཡིིད་ལ་ཤོིན་ཏུ་འཐེད་པརི་གདོན་མ་ིཟ།

ཁོེང་དང་གོྲགསི་པོ་བརི་དུ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཧ་ེབག་ཆོེན་པོ་འདུག་སྟ།ེ སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་

སིསིི་ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིདང་ལྕམ་ཆུང་བྷེངི་ལ་ེལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་ཐེངེསི་རི་ེབརྒྱབ་པ་ལསི་

ཁོེ་རིང་བུ་མོ་གཞིན་སུ་ལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པ་དང་། དགོང་མོ་ཧྲེིལ་

པོརི་ཁེང་པའི་ནང་དུ་ཡིརི་འགྲོ་མརི་འགོྲ་བྱསི་ཤོིང་མཚེམསི་རིེརི་ཁོེང་གི་ལྷན་དུ་

ཡིོད་པ་རྣམསི་ལ་ཁེ་བརྡོ་རིེ་བགྱིིསི། ཌརི་སིིའི་སོྤྱིད་ལམ་ནི་ཐེག་ཆོོད་པོ་དང་ཁོེ་ནི་

འཇེིག་རྟེེན་འདིརི་ཆོེསི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཆོེ་ལ་བོློརི་མི་འགོྲ་བའི་སྐྱིེསི་པ་དེ་ཡིིན་པསི་

ཚེང་མསི་ཁོེ་དང་རྗོེསི་མརི་མ་ིའཕྲད་པའ་ིརི་ེབ་བྱསི། ད་ེདག་ལསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ི

ལ་ཆོསེི་ཤུགསི་དྲེག་གསིི་ངོ་རོྒལ་བྱདེ་མཁེན་ན་ིལྕམ་བྷེནེ་ནདེ་ཡིནི། ལྕམ་བྷེནེ་ནདེ་མ་

གཞི་ིནསི་ཌརི་སིའི་ིསོྤྱིད་ལམ་ལ་མ་ིདགའ་བའ་ིཐོེག་ཁོེང་གསིི་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་ཞིགི་ལ་

དམའ་འབབེསི་བྱསི་པསི་ལྷག་ཏུ་ཞི་ེསྡེང་ཆོནེ་པོ་ལངསི།

སྐྱིེསི་པ་ལྡང་ངེསི་མེད་པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཐེེངསི་གཉིིསི་ལ་གརི་གོྲགསི་མེད་

པསི་མརི་བསྡེད་བྱུང་བ་དང་། སྐབསི་དརེི་མོ་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིདང་བརི་ཐེག་ཉི་ེ

བོ་ཡིདོ་སྟབསི། མོ་རིང་གསིི་ཌརི་སི་ིདང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེངི་ལ་ེགཉིསིི་བརི་གྱི་ིགཏམ་གླེངེ་

ལོྐོག་ནསི་ཐོེསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེངི་ལ་ེསྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་རིངི་ཞིབསི་བོྲེའ་ིགརི་སྟགེསི་ནསི་ཐོེན་

ཏ་ེཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོ་བཙན་གྱིསིི་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་པརི་ཁྲདི་དུ་སླེབེསི།

“ཤོོག ཌརི་སི།ི ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་ངེསི་ཡིིན། ཁོྱོད་

རིང་གཅིིག་པུ་འདི་ལྟརི་གླེེན་རྟེགསི་དོད་པོསི་འགྲེངསི་པ་མཐོེང་ན་ང་རིང་སུན་གྱིི་

འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་དགོསི།” ཞིེསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་བཤོད་

པརི་ཌརི་སིིསི་ལན་དུ།
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“ཏན་ཏན་རྒྱག་ག་ིམིན། གརི་གྲོགསི་དང་འདྲེིསི་པོ་མེད་ན་ང་རིང་ཞིབསི་བོྲེ་ལ་

ཇེ་ིའདྲེའ་ིམ་ིདགའ་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ངེསི་རིེད། དགོང་ཚེོགསི་འད་ིལྟ་བུ་ན་ིཡི་ེནསི་

བཟོད་དཀའ་བ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་ིགཞིན་དང་ཞིབསི་

བོྲེ་རྒྱག་ག་ིའདུག་པསི། གཞིན་ཁེང་པ་འདིའ་ིནང་ག་ིསྐྱིེསི་མ་སུ་དང་ལྷན་ཏུ་ཞིབསི་

བོྲེ་བརྒྱབ་ན་ང་ལ་མནརི་གཅོིད་ལསི་མ་འདསི།” ཞིེསི་བཤོད།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “དཀོན་མཆོོག་གི་ཆོེད་དུ་དེ་འདྲེ་མགུ་

ཁེག་པོ་མ་བྱེད། དྲེང་མོརི་བཤོད་ན། ངསི་ཚེ་ེགང་ལ་དོ་ནུབ་འད་ིལྟརི་ཉིམསི་དགའ་

བའི་བུ་མོ་དེ་འདྲེ་མང་པོ་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་ལ། དེ་དག་ཁོྲད་ཀྱིི་ཁེ་ཤོསི་ནི་ཧ་ལསི་

པའ་ིམཛོེསི་མ་འདུག”

ཌརི་སིིསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་བུ་མོ་ཆོེ་བ་ལ་ལྟ་ཞོིརི་དུ་བརོྗོད་དོན། “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ཚེོམསི་ཆོེན་འདིའ་ིནང་ག་ིམཛོེསི་མ་གཅིིག་པུ་ད་ེདང་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་ག་ིའདུག”

“ཨོོ། ངསི་མོ་རིང་ལསི་མཛོེསི་པའི་སྐྱིེ་འགོྲ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་།  

ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིརྒྱབ་ཏུ་ཡིོད་པའ་ིམོ་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་ཡིང་ཧ་ཅིང་མཛོེསི་པོ་འདུག་

ལ་ཤོིན་ཏུ་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཀྱིང་རིེད། ངསི་གརི་གོྲགསི་ལ་མོ་རིང་ཁོྱོད་ལ་ངོ་སོྤྲོད་

བྱེད་དུ་འཇུག་ཆོོག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གང་ལབ་བཞིིན་ཡིོད།” ཅིེསི་ཌརི་སིིསི་མིག་ཟུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ི

ཕོྱོགསི་སུ་གཏད་ནསི་མོ་རིང་གིསི་ཚུརི་མ་བལྟསི་བརི་དུ་བལྟསི་རྗོེསི། འཕྲལ་མརི་

མིག་ཟུང་བསོྐརི་ནསི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི་  “མོ་རིང་འགྲིག་འདུག ཡིིན་ཡིང་མོ་

རིང་ལ་ངའི་ཡིིད་སིེམསི་འགུག་པའི་མཛོེསི་སྡུག་མི་འདུག མིག་སྔོརི་ང་རིང་སྐྱིེསི་

པ་གཞིན་གྱིིསི་སྣང་ཆུང་བཏང་བའི་སྐྱིེསི་མ་ཞིིག་ལ་མོསི་པ་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངའི་

ཐོེག་ཏུ་དུསི་ཚེོད་ཆུད་ཟོསི་མི་གཏོང་བརི། མྱུརི་མགོྱིགསི་གརི་གོྲགསི་ཀྱིི་འཁྲིསི་ལ་

ལོག་ནསི་མོ་རིང་གི་འཛུམ་མདངསི་ལོངསི་སུ་སྤྱིོད།” ཅིེསི་བཤོད་པརི་སྐུ་ཞིབསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

16

བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་དེ་ལྟརི་དང་དུ་བློངསི་ནསི་ཕྱོིརི་སོིང་བ་དང་ཌརི་སིི་ཕོྱོགསི་གཞིན་དུ་

བསོྐྱིད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་རིང་སོིརི་བསྡེད་ནསི་ཌརི་སིི་ལ་སོྤྲོ་སིེམསི་གང་ཡིང་མེད་

མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་གསིོན་ཉིམསི་དོད་པོསི་གྲོགསི་མོ་ཚེོ་ལ་ད་གིན་ལོྐོག་

ནསི་ཐོེསི་པའི་གཏམ་གླེེང་དེ་དག་བཤོད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་

ལ་རྩེད་མཚེརི་ཆོེ་བསི་མོ་རིང་ཀྱིལ་ཀ་བྱེད་པའི་གནསི་གང་ལ་འཕྲད་ཀྱིང་རྟེག་ཏུ་

དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

ཁྱོིམ་མ་ིཡོིངསི་ཀྱིིསི་དགོང་ཚེོགསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ངང་ནསི་རོིལ་བ་དང་། ཇེེན་གྱིིསི་ན་ེ

ཐེརི་ཧྥིིལད་གླེིང་གའ་ིདགོང་ཚེོགསི་ཐོེག་ག་ིསྐྱི་ེབོ་ཀུན་གྱི་ིཡིིད་དབང་རིབ་ཏུ་འཕོྲག་

ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་ཐེེངསི་གཉིིསི་བརྒྱབ་པརི་

མ་ཟད། ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཇེེན་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་

དགའ་མོསི་བྱསི་པ་སོིགསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་ནསི་དགའ་བ་དཔག་མེད་

སྐྱིེསི་པ་དང་། ཇེེན་ཡིང་དེ་བཞིིན་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི་ཀྱིང་མ་རྒན་ལྟརི་མངོན་གསིལ་

དོད་པོ་མིན། ད་ེབཞིིན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིང་ཇེེན་གྱི་ིཆོེད་དུ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ། མ་ེརི་ིཡིིསི་

སྐབསི་དེརི་མ་ིཞིིག་གིསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེལ་མོ་རིང་ན་ིགནསི་འདིའ་ིཆོེསི་ཤོེསི་ཡིོན་

འཛོོམསི་པའི་བུ་མོ་དེ་རིེད་ཅིེསི་རིང་གི་སོྐརི་གླེེང་བ་ཐོེསི། སྟབསི་ཡིག་ནསི་ཁེ་ཐེེ་

རིིན་དང་ལི་ཌི་ཡི་གཉིིསི་ལ་གརི་གོྲགསི་མི་རྙིེད་པའི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ལ་དེ་ནི་

ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིསིེམསི་ཁྲལ་གཅིིག་པུ་ཡིིན། 

ད་ེནསི་ཁེོ་ཚེ་ོསོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་ལོང་བོྷེན་ལ་དེངསི་ཤོིང་ཁོེ་ཚེ་ོགནསི་དེའ་ིབཅིའ་

སོྡེད་པ་གཙོ་བོ་ཆོགསི་ཡིོད། འཕྱོི་བོ་ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་དེབ་ཀོློག་

བཞིིན་ད་དུང་ཉིལ་མེད་པ་དང་ཁོེང་གིསི་བུ་མོ་ཚེོསི་རིེ་སྒུག་ཆོེསི་ཆོེརི་བྱསི་པའི་

དགོང་ཚེོགསི་ཀྱི་ིགནསི་ཚུལ་ཧ་ཅིང་ཤོེསི་འདོད་སྐྱིེསི་ཤོིང་། ལོྐོག་ཏུ་ཁོེང་ག་ིཆུང་མ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ནི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་བོློ་ཕམ་བྱུང་ཡིོད་པའི་རིེ་སོྨོན་བྱསི་ཀྱིང་དེ་མ་ཐེག་ཁོེང་ལ་

ལོྡག་ཕོྱོགསི་ཀྱི་ིགཏམ་རྒྱུད་ཞིིག་ཉིན་རྒྱུ་ཡོིད་པ་རོྟེགསི། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ནང་ལ་འཛུལ་ཞོིརི་དུ་  “ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་

ལགསི། ང་ཚེོ་ལ་ཆོེསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ལྡན་པའི་མཚེན་མོ་ཞིིག་དང་ཆོེསི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་

དགོང་ཚེོགསི་ཤོིག་བྱུང་། ཁོྱོད་རིང་དེ་གརི་ཡིོད་ན་ཅིི་མ་རུང་། ཀུན་གྱིིསི་ཇེེན་ལ་

ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་པ་ནི་དོ་ཟླ་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད། ཐེམསི་ཅིད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ཇེི་འདྲེའི་

མཛོེསི་ཚུལ་གླེེང་བ་དང་ཇེེན་གྱིི་མཛོེསི་སྡུག་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་ཡིིད་

དབང་རིབ་ཏུ་འཕོྲག་ནསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་ཐེེངསི་གཉིིསི་བརྒྱབ་སོིང་།  

ད་ེཁོེ་ནརི་སོིམསི་དང་། ངའ་ིསྙངི་སྡུག་ལགསི། ཁོེ་རིང་གསིི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་

བོྲེ་ཐེངེསི་གཉིསིི་བརྒྱབ་སོིང་། མོ་རིང་ན་ིདགངོ་ཚེགོསི་ཐོེག་ཁོེང་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་

བོྲེ་ཐེངེསི་གཉིསིི་བརྒྱབ་པའ་ིསྐྱི་ེའགོྲ་གཅིགི་པུ་ད་ེརིདེ།

ཐོེག་མརི་ཁོེང་གིསི་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིི་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་བྱུང་། ཁོེ་

གཉིིསི་ལྷན་དུ་འགྲེངསི་པ་མཐོེང་དུསི་ང་རིང་ཁོེང་ཁོྲ་ཞི་ེབོ་ཞིིག་ལངསི་བྱུང་། ཡིིན་

ཡིང་ཁོེ་རིང་མོ་རིང་ལ་དགའ་པོ་རྩ་བ་ནསི་མི་འདུག  དོན་དམ་དུ་སུ་ཡིང་མོ་

རིང་ལ་དགའ་པོ་ཡིོད་མི་སྲིད། དེ་ནསི་ཁོེང་གིསི་ཇེེན་གརི་སྟེགསི་ནསི་མརི་བབ་

དུསི་མོ་རིང་ལ་སིེམསི་པ་རིབ་ཏུ་ཤོོརི་ནསི་དེ་མུརི་མོ་རིང་སུ་ཞིིག་ཡིིན་པ་འདྲེི་

རྩད་བྱསི་པ་དང་གཞིན་ལ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་དུ་བཅུག་རྗོེསི་ཇེེན་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་

བོྲེ་ཐེེངསི་གཉིིསི་བརྒྱབ་བྱུང་།  ཁོེང་གིསི་ཐེེངསི་གསུམ་པ་ལྕམ་ཆུང་ཁེིང་དང་

ཐེེངསི་བཞིི་པ་ལ་མ་རིི་ཡི་ ལུ་ཁེ་སིི་དང་། ཐེེངསི་ལྔ་པ་ལ་སླེརི་ཡིང་ཇེེན་དང་།  

ཐེེངསི་དྲུག་པ་ལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སིོགསི་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་བྱུང་།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ངང་ཐུང་གི་ཚུལ་གྱིིསི་ “གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་ང་ལ་སྙིང་

རྗོེ་ཅུང་ཙམ་ཡིོད་ན་དེ་འདྲེ་ཞིབསི་བོྲེ་མང་བོ་ཞིིག་རྒྱག་མི་སྲིད། ད་ཁོེ་རིང་གི་གརི་
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གོྲགསི་སོྐརི་བཤོད་མི་དགོསི། ཞིབསི་བོྲེ་ཐོེག་མརི་རྒྱག་དུསི་ཁོེང་གི་རྐོང་ཚེིགསི་

འཆུསི་འོསི་པ་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཨོོ། ངའི་སྙིང་སྡུག་ལགསི། ང་རིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་ཧ་ཅིང་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་

པོ་བྱུང་། ཁོེ་ན་ིཧ་ལསི་པའ་ིགཟུགསི་བྱད་ལེགསི་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོེང་ག་ིགཅིེན་

གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིང་ཡིིད་འོང་གི་བུད་མེད་ཤོ་སྟག་རིེད། ངསི་ཚེེ་གང་ལ་ཁོེ་ཚེོའི་

གོྱིན་ཆོསི་དེ་འདྲེའི་མཆོོརི་པོ་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་ལ་ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིིའི་ཁེ་གོྱིན་གྱིི་

མཐེའ་རྒྱན་ན་ི” ཞིེསི་བཤོད་མཚེམསི་ལ་སླེེབསི་དུསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སླེརི་

ཡིང་མོ་རིང་བརི་ཆོད་བཏང་ནསི་རྒྱན་གོསི་ཞིིབ་བཤོད་བྱེད་པརི་ངོ་རོྒལ་བྱསི་པསི། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བརོྗོད་བྱ་གཞིན་ཞིིག་འཚེོལ་དགོསི་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནསི་མོ་

རིང་གིསི་ཧ་ཅིང་སོྒྲི་འདོགསི་དང་བཅིསི་པརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའ་ིགུསི་མེད་ཀྱི་ིངང་

ཚུལ་བཤོད་མགོ་བརྩམསི།

“ཁོེ་ནི་ཆོེསི་བོློ་ལ་མི་འགོྲ་བ་ཞིིག་དང་ཆོེསི་ཡི་ང་ཞིིང་དགའ་བ་སྐྱིེད་རིིན་མེད་

པའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད་འདུག་པསི། ལི་ཛོི་ཁོེང་གི་བོློརི་མ་བབ་ཀྱིང་མོ་རིང་ལ་གྱིོང་

གུན་གང་ཡིང་ཡོིད་མ་ཡིིན། ཁོེང་གི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་རིང་རོློམ་ལ་ངསི་བཟོད་

སོྒོམ་བྱེད་ཐུབ་པ་མི་འདུག དེ་རུ་ཕརི་འགོྲ་ཚུརི་འགོྲ་བྱསི་ནསི་ཁོེ་རིང་ཞིེ་བོ་ཞིིག་

ཡིིན་མདོག་བསྟན་སོིང་། ཁོེ་རིང་ག་ིསྐྱི་ེའབྲེསི་ཧ་ཅིང་མཚེརི་བརི་རོློམ་ནསི་སུ་དང་

ཡིང་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་ག་ིམ་ིའདུག ངའ་ིསྙིང་ཉི་ེལགསི། ཁོྱོད་རིང་ད་ེགརི་ཡིོད་ན་ཁེོ་ལ་

འགྲམ་ལྕག་ཅིིག་གཞུསི་ན་ཅིི་མ་རུང། སྙིང་སྡུག་ལགསི། ང་སྐྱིེསི་པ་དེ་ལ་དངོསི་

འབྲེེལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ཀྱི་ིའདུག”
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ཇེེན་གྱིིསི་སོྔོན་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་པརི་བག་ཟོན་བྱསི་ཀྱིང་། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་མོ་རིང་གཉིིསི་གཅིིག་པུ་ཡིིན་སྐབསི་ཇེེན་གྱིིསི་གཅུང་མོརི་མོ་

རིང་ཁོེང་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཡིིད་སོྨོན་སྐྱིེསི་ཚུལ་བརོྗོད་དོན། 

“ཁོེང་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཡིོད་ཚེད་འཛོོམསི་པའ་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་རིེད་འདུག སྤྱིང་

གྲུང་འཛོོམསི་པ་དང་ལྷན་དུ་ཉིམསི་མཚེརི་ཞིིང་གསོིན་ཉིམསི་དོད་པསི། ངསི་ནམ་

ཡིང་དེ་འདྲེའི་ཉིམསི་དགའ་བའི་སྤྱིོད་ལམ་ཞིིག་མཐེོང་མ་མོྱོང་། བག་ལོྷད་པོ་དང་

ལྷན་དུ་ད་ེའདྲེའ་ིསོྐྱིན་གྱིིསི་མ་གོསི་པའ་ིསོྤྱིད་བཟང་ཞིིག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་”ཁོེ་རིང་གི་བྱད་གཟུགསི་ཀྱིང་ལེགསི་པོ་འདུག 

གལ་ཏེ་ཡིིན་སྲིད་ན། ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་དེ་འདྲེ་ཡིིན་དགོསི་པསི་ཁོེང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ནི་

ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་ཞིིག་རིེད།”

“ཐེེངསི་གཉིིསི་པརི་ང་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་པརི་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་བྱུང་།  

ང་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིབརྩ་ིའཇོེག་བྱེད་པརི་རི་ེལོྟསི་བྱསི་མེད།”

“བྱསི་མེད་དམ། ཡིིན་ཡིང་ངསི་བྱསི་ཡོིད། དེ་ནི་ང་གཉིིསི་བརི་གྱིི་ཁྱོད་པརི་

ཆོེ་ཤོོསི་རིེད། ཁོྱོད་རིང་རྟེག་ཏུ་གཞིན་གྱིི་བསོྟད་བསྔོགསི་ལ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི་ཡིང་

ང་རིང་ནམ་ཡིང་དེ་ལྟརི་མིན། ཁོྱོད་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་ཐེེངསི་གཉིིསི་རྒྱག་པ་

ལསི་ལྷག་པའ་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་གང་ན་ཡོིད། ཁོེང་གིསི་ཁོྱོད་རིང་ཚེོམསི་ཆོེན་

ནང་ག་ིབུ་མོ་གཞིན་ཚེ་ོལསི་ལྡབ་ལྔ་ཡིིསི་མཛོེསི་པརི་མཐོེང་བ་གདོན་མ་ིཟ། དེསི་ན་

ཁོེང་ག་ིགུསི་བརྩ་ིལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ་མ་ིདགོསི། ཁོེང་ན་ིཧ་ཅིང་དང་བ་འདྲེེན་པའ་ི

སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད་འདུག་པསི་ཁོྱོད་ཁོེ་རིང་ལ་དགའ་བསི་འཐུསི། སོྔོན་ཆོད་ཁོྱོད་རིང་

ལྐུགསི་པ་མང་པོ་ལ་དགའ་མོྱོང་།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“བརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི།”

“ཨོོ། ཁོྱོད་ནི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་སྐྱིེ་བོ་ཀུན་ལ་སྙིང་ཉིེ་ཞིིང་། ནམ་ཡིང་གཞིན་གྱིི་

སོྐྱིན་མི་མཐོེང་བ་དང་ཁོྱོད་ཀྱིི་མིག་མདུན་དུ་འཛོམ་གླེིང་ཧྲེིལ་བོ་ནི་ལེགསི་པོ་དང་

ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་རིེད། ངའི་མི་ཚེེའི་ནང་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐྱིེ་འགོྲ་སུ་ཞིིག་ལ་ཚེིག་

རྩུབ་ཀྱིིསི་སྤྱིོ་བ་ཐོེསི་མ་མོྱོང་།”

“ངསི་མ་ིཞིིག་ལ་རིང་དགརི་སོྐྱིན་འདོགསི་བྱེད་འདོད་མེད་ཀྱིང་། ནམ་ཡིང་རིང་

ཉིིད་ཀྱི་ིབསིམ་ཚུལ་ངོ་མ་བཤོད་ཀྱི་ིཡོིད།”

“ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་པ་ཤོེསི། ད་ེན་ིངོ་མཚེརི་བའ་ིགནསི་རིེད། ཁོྱོད་རིང་

ལྟ་བུ་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པའི་མི་ཞིིག་དེ་ལྟའི་ལྷད་མེད་ཡིིན་པསི་གཞིན་གྱིི་གླེེན་

རྟེགསི་དང་ཆོོ་མེད་ཀྱིི་བྱ་བ་མི་མཐོེང་བ་རིེད། ཚུལ་འཆོོསི་ཀྱིི་མི་གང་སིརི་འཕྲད་

ངེསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རྟེག་ཏུ་སྐྱི་ེབོ་ཀུན་གྱི་ིལེགསི་པའ་ིཆོ་མཐོེང་བརི་མ་ཟད། དངོསི་

ཡིོད་ཀྱིི་ལེགསི་ཆོ་ལསི་ཀྱིང་ལེགསི་པརི་བཟོསི་ནསི་སུ་ལའང་ངན་བཤོད་མི་བྱེད་

པ་ནི་ཁོྱོད་གཅིིག་པུ་ཡིིན་ངེསི། ཁོྱོད་རིང་སྐྱིེསི་པ་འདིའི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

ལའང་དགའ་པོ་མི་འདུག་གམ། ཁོེང་གཉིིསི་ཀྱིི་སོྤྱིད་ལམ་ཁོེང་དང་བསྡུརི་ཐེབསི་

མ་ིའདུག”

 “ཡིིན་ཡིང་ཐོེག་མརི་མཐོེང་དུསི་ཁོེང་ལ་ཏན་ཏན་བསྡུརི་ཐེབསི་མ་ིའདུག ཡིིན་

ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་དང་ལབ་གླེེང་བྱེད་དུསི་ཉིམསི་དགའ་བའི་བུད་མེད་ཤོ་སྟག་རིེད་

འདུག ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེམོ་རིང་ག་ིཕུ་བོ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་ནསི་ཁོེང་ག་ིཁེང་པརི་

བདག་གཉིེརི་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་ཐོེསི། མོ་རིང་ནི་ཡིིད་འོང་གི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཤོིག་ཡིིན་

པརི་གདོན་མ་ིཟ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁུ་སིིམ་མེརི་ཉིན་ནསི་བསྡེད་ཀྱིང་སིེམསི་སུ་ད་ེལྟརི་ཁེསི་

མ་བློངསི། མོ་རིང་གིསི་དགོང་ཚེོགསི་ཐོེག་བྷེིང་ལ་ེཚེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱི་ི



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སོྤྱིད་ཚུལ་སྤྱི་ིཡིོངསི་ནསི་དགའ་བ་སྐྱིེད་པ་ཞིིག་མིན་པ་མཐོེང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ི

ཇེེན་ལསི་ཉིམསི་ཞིིབ་ལ་མཁེསི་ཀྱིང་རིང་བཞིིན་ཡིང་ཇེེན་ལྟརི་ཞིི་དུལ་ཞིིག་མིན་

པསི། སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཆོ་འཇོེག་བྱསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་ལྟ་བ་འགྱུརི་ནསི་

ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ལྟ་སྟངསི་ལེགསི་པོ་འཛོིན་མ་ིསྲིད། དོན་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ན་ིཧ་ཅིང་མཚེརི་

སྡུག་ལྡན་པའ་ིབུད་མེད་ཤོ་སྟག་ཡིིན་པ་དང་། རིང་ཉིིད་མགུ་བའ་ིབྱ་བ་དང་འཕྲད་

ན་ཁོེ་གཉིིསི་ནི་བོྲེ་བྲེལ་ཁེོག་སོྟང་གི་བུད་མེད་མིན་ལ། འདོད་པ་ཡིོད་ན་ཁེོ་གཉིིསི་

གཤོིབ་ཁེག་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་མིན་མོད་ཁོེ་གཉིིསི་རྟེག་ཏུ་ཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་རིང་རོློམ་

ཧ་ཅིང་ཆོ།ེ ཁོེ་གཉིིསི་ན་ིཁེ་སོི་སྐྱི་ེའབྲེསི་མཚེརི་ལ་གོྲང་ཁྱོེརི་གྱི་ིརིིམ་པ་དང་པོའ་ིསྒོེརི་

བདག་སླེོབ་གྲྭརི་སོླེབ་སོྦྱིང་གནང་མོྱོང་བ་དང་། རྒྱུ་ནོརི་ཁྲ་ིགཉིིསི་རི་ིབ་ཡིོད་པ་དང་

ནམ་རྒྱུན་ཐེལ་ཆོེ་བའི་བག་མེད་རྒྱསི་སོྤྲོསི་ལ་ལོབསི་ཡིོད། ནམ་རྒྱུན་མཐོེ་རིིམ་སྤྱིི་

ཚེོགསི་ཀྱིི་མི་ལ་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གང་ཅིིའི་ཐེད་རིང་

ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱི་ིལྟ་བ་འཛོིན་པ་དང་གཞིན་ལ་ཁྱོད་གསོིད་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། ཁོེ་

ཚེོ་མིང་སྲིང་གསུམ་ནི་དབྱིན་ཡུལ་བྱང་ཕོྱོགསི་ཀྱིི་མཚེན་མཐོེང་ཅིན་གྱིི་ཁྱོིམ་ཚེང་

ཞིིག་ཏུ་སྐྱིེསི་ལ་སོི་སོིའ་ིསྐྱི་ེཁུངསི་ཤོིན་ཏུ་གསིལ་པོ་དྲེན་ཡིང་མིང་པོ་དང་ཁོེ་གཉིིསི་

ཀྱི་ིརྒྱུ་ནོརི་ན་ིཚེོང་ལསི་གཉིེརི་ནསི་བསིགསི་པ་ཡིིན་པ་ཧ་ལམ་མ་ིདྲེན།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཕ་རྒན་གྱི་ིསི་ནསི་དབྱིན་སོྒོརི་ཁྲ་ིབཅུ་ལ་ཉི་ེབའ་ིརྒྱུ་ནོརི་

ཤུལ་འཛོིན་བྱསི་པ་དང་། ཁོེང་ག་ིཕ་རྒན་ལ་གཞིིསི་ཀ་ཉོི་བའ་ིའཆོརི་གཞི་ིཡིོད་ཀྱིང་

སྐུ་ཚེ་ེམ་ཟིན་པསི་རིེ་བ་དོན་དུ་མ་སྨོིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལའང་དེ་བཞིིན་གཞིིསི་

ཀ་ཉོི་བའི་འདུན་པ་ཡོིད་པ་དང་རིེ་ཞིིག་ལ་རིང་ཡུལ་དུ་ཉོི་རྩིསི་ཡོིད་མོད། ད་ལྟ་

ཁོེང་ལ་ཁེང་པ་ལེགསི་པོ་ཞིིག་དང་སོི་སོིསི་ཇེ་ིལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་བཀོལ་སོྤྱིད་བྱེད་

ཆོོག་པའི་སྒོེརི་གཞིིསི་ཤོིག་ཡིོད་པསི། ཁོེང་གི་བག་ཡིངསི་ཀྱིི་རིང་གཤོིསི་ལ་རྒྱུསི་

མངའ་ཡིོད་པའི་མི་ཚེོསི་ཁོེ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་མི་ཚེ་ེཧྲེིལ་པོ་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ ཕརི་ཁེི་ལ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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བསྡེད་ནསི་གཞིིསི་ཀ་ཉོི་བའ་ིབྱ་བ་ད་ེམ་ིརིབསི་རྗོེསི་མརི་སྤྲོད་མ་ིཡིོང་ངམ་སྙམ་པའ་ི

དོགསི་པ་སྐྱིེསི།

ཡིིན་ཡིང་ཁེོང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཁེོ་རིང་གི་ཚེབ་ཏུ་དངངསི་འཚེབ་

ལངསི་ནསི་གཞིིསི་ཀ་སྔོ་ཙམ་ཉིོ་བའི་རིེ་བ་བྱསི། ད་ཆོ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སི་

ཁེང་བོགསི་མརི་བློངསི་ནསི་གཞིིསི་ཆོགསི་པ་ཙམ་ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ལ་

ཁོེང་གི་ཁྱོིམ་ལསི་བདག་གཉིེརི་བྱེད་པའི་འདུན་པ་ཡོིད་པ་དང་། དང་དོད་ཆོེན་པོ་

ལསི་འབོྱརི་བ་ཞིན་པའ་ིསྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སི་ིཋིིའ་ིཆུང་མ་ཡིང་མིང་པོའ་ིནང་ལ་ག་དུསི་

ཡིོང་ན་རིང་ཁྱོིམ་དུ་སླེེབསི་པ་ལྟརི་བྱེད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་གསིརི་བུ་རིང་ཚུགསི་

ཅིན་དུ་སོིན་པརི་ད་དུང་ལོ་གཉིིསི་ཡིོད་དུསི་སྟེསི་དབང་དུ་གཞིན་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་

ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱསི་པ་དང་། ཁོེ་རིང་ཆོེད་དུ་ད་ེགརི་སོིང་ནསི་ཆུ་ཚེོད་

ཕྱོེད་ལྷག་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱསི་རྗོེསི་གནསི་བབ་དང་ཁེང་མིག་གཙ་ོབོ་དག་བོློརི་བབ་ཐོེག 

གནསི་པོསི་ཀྱིང་ཁེང་པ་ལ་བསོྟད་རི་བྱསི་པསི་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་ནསི་འཕྲལ་དུ་ཁེང་པ་

ད་ེབོགསི་མརི་བློངསི།

ཁོེང་དང་ཌརི་སི་ིགཉིིསི་ཀྱི་ིལྟ་སོྤྱིད་ཤོནི་ཏུ་ཐེ་དད་ཡིིན་ཡིང་མཛོའ་གཅུགསི་ཤོནི་

ཏུ་ཟབ་པའི་གོྲགསི་པོ་ཡིིན་ལ། ཌརི་སིི་ནི་རིང་གི་གཤོིསི་ཀ་དང་ཡིོངསི་སུ་འགལ་

བའི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་བག་ཕེབསི་དང་། དཀྱིེལ་ཡིངསི། ཞིི་དུལ་གྱིི་རིང་གཤོིསི་བཅིསི་ལ་

དགའ་མོད། རིང་གི་གཤོིསི་ཀ་ལ་སོྐྱིན་ཞིིག་ཡིོད་པ་མ་མཐེོང་། ཌརི་སིི་ནི་བྷེིང་ལེ་

ལ་རྩིསི་མཐོེང་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ལ་ཚུརི་ཡིང་བོློ་གཏད་ཆོེ་བ་དང་། ཌརི་སིིའི་ལྟ་ཚུལ་

ལ་གུསི་བཀུརི་ཚེད་མེད་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། གོ་རོྟེགསི་ཀྱིི་ཐེད་ནསི་བཤོད་ན་ཌརི་སིི་

ནི་བྷེིང་ལེ་ལསི་ལྷག་པ་ཡིིན་ཏེ། བྷེིང་ལེ་ཡིི་བོློ་དམན་པོ་མིན་རུང་ཌརི་སིི་གྲུང་པོ་

ཡིོད། ཌརི་སི་ིན་ིསྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པ་དང་ལྷན་དུ་ང་རྒྱལ་ཆོ་ེལ། སྤྱིོད་ལམ་སྒོམ་པོ་

དང་། མགུ་དཀའ་བ་སོིགསི་ཡིིན་པསི་ཁོེང་ག་ིཀུན་སོྤྱིད་ལེགསི་ཀྱིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཞིིག་མིན། དེའི་ཐེད་ནསི་ཁེོང་གི་གྲོགསི་པོ་བྷེིང་ལེ་ལ་ལེགསི་ཆོ་མང་དུ་ལྡན་པསི་

གང་དུ་ཕྱོིན་ན་ཁོེང་ལ་དགའ་བསུ་ཐོེབ་ཅིིང་ཌརི་སིིསི་མུ་མཐུད་དུ་མི་ལ་ཕོག་

ཐུག་ཤོོརི་བཞིིན་ཡོིད། 

ཐེེངསི་འདིའི་མེ་རིི་ཋོིན་གྱིི་དགོང་ཚེོགསི་སོྐརི་བརོྗོད་སྟངསི་ཙམ་ལ་དཔྱད་ན། 

ཁོེང་གཉིིསི་ཀྱིི་ཐུན་མིན་གྱིི་རིང་གཤོིསི་གསིལ་པོརི་རོྟེགསི་ཐུབ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་

ཡིིསི་མི་ཚེེ་ཧྲེིལ་པོརི་དེ་ལྟའི་ཉིམསི་དགའ་བའི་འདུ་ཚེོགསི་དང་འཇོེ་སྒོེག་ཅིན་གྱིི་

བུ་མོ་མང་པོ་མཐོེང་མ་མོྱོང་བ་དང་། ཐེམསི་ཅིད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་གུསི་བརྩི་དང་རྩིསི་

མཐོེང་བྱེད་ཅིིང་། ད་ེགརི་དགོསི་མེད་ཀྱི་ིལམ་ལུགསི་དང་འདྲེིསི་གཤོིབ་ཁེག་པོ་གང་

ཡིང་མེད་པསི། ཁོེང་གིསི་དེ་མ་ཐེག་འདུ་ཚེོགསི་ཀྱིི་མི་ཐེམསི་ཅིད་ངོ་ཤོེསི་སུ་གྱུརི་

པརི་སྣང་བ་དང་། ཇེེན་ལསི་མཛོེསི་པའི་སྐྱིེ་འགོྲ་ཞིིག་ཡོིད་པ་བོློ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོོང་། 

ཡིིན་ཡིང་ཌརི་སིི་ནི་དེ་ལསི་ལྡོག་སྟེ། ཁོེང་གིསི་དེ་དག་ནི་མཛོེསི་སྡུག་དང་བཟོ་ལྟ་

གང་ཡིང་མེད་པའི་གོྲང་གསིེབ་པ་ཁྱུ་གཅིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁེོ་རིང་དེ་ཚེོ་ལ་མོསི་པ་

ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པ་དང་། ད་ེདག་གིསི་ཀྱིང་ཁོེ་ལ་མཉིམ་འཇེོག་དང་དགའ་

མོསི་གང་ཡིང་མ་བྱསི། ཌརི་སིིསི་ཇེེན་མཛོེསི་མ་ཡིིན་པརི་ཁེསི་ལེན་ཡིང་མོ་རིང་

འཛུམ་རྒྱུ་མང་དྲེགསི་འདུག་ཅིེསི་སོྐྱིན་འདོགསི་བྱསི། 

ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིི་དང་མོ་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཌརི་སིིའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་མོསི་

མཐུན་བྱེད་ཀྱིང་། ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་དུང་ཇེེན་ལ་ཡིིད་སོྨོན་དང་དགའ་མོསི་བྱསི་ནསི་

མོ་རིང་ན་ིརྒྱུད་འཇེམ་གྱི་ིབུ་མོ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་ད་ེཇེེན་དང་མཛོའ་གཅུགསི་ཀྱི་ི

འབྲེེལ་ལམ་འཛུགསི་པརི་ངོ་རོྒལ་མ་བྱསི། དེརི་བརྟེེན་ཇེེན་འད་ིལྟརི་རྒྱུད་འཇེམ་གྱི་ི

བུ་མོ་ཆོགསི་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སོི་སོིའ་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཇེེན་ལ་ད་ེལྟརི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་པ་ཐོེསི་དུསི། རྗོེསི་སོིརི་ཁོེ་རིང་མོ་རིང་ལ་ཇེ་ིལྟརི་

འདོད་འདོད་དུ་དགའ་ཆོོག་པའ་ིབཀའ་འཁྲོལ་ཐོེབ་པ་ཚེོརི།
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 ལའེུ་ལྔ་པ། 

ལོང་བོྷེན་དང་ཅུང་མ་ིརིིང་བའ་ིམཚེམསི་ན་བྷེེན་ནེད་ཚེང་དང་ལྷག་ཏུ་འཆོམ་པའ་ི

དུད་ཁྱོིམ་ཞིིག་ཡོིད། སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་ ལུ་ཁེ་སིི་ཡིིསི་སོྔོན་ཆོད་མེ་རིི་ཋོིན་དུ་ཚེོང་ལསི་

གཉིེརི་ནསི་རྒྱུ་ནོརི་གང་འཚེམ་ཞིིག་བསིགསི་ཡིོད་ལ། སོྔོན་ཆོད་ཁོེང་གིསི་གོྲང་སྡེེའ་ི

སྤྱི་ིཁེབ་ཀྱི་ིའགན་ཁུརི་དུསི་གོང་མ་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནསི་ཁོེང་ལ་ནེད་ཧུད་ཅིེསི་པའ་ི

གོ་གནསི་ཐོེབ། ཁོེ་རིང་སོི་སོིའ་ིགོ་གནསི་ལ་སོྤེབསི་པ་ཧ་ཅིང་སྐྱིེསི་ཏ་ེད་ེནསི་བཟུང་

ཚེོང་ལསི་དང་གོྲང་སྡེ་ེཆུང་ཆུང་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་ནསི། ཅུང་མ་འགོརི་བརི་ཚེོང་ལསི་

དང་གོྲང་སྡེེ་ཆུང་ཆུང་གཉིིསི་ཀ་དོརི་ནསི་ནང་མི་ཚེོ་ཁྲིད་དེ་མེ་རིི་ཋོིན་དང་ལེ་

དབརི་གཅིིག་ཙམ་ཡོིད་པའི་མཚེམསི་ལ་གནསི་སོྤེསི། དེ་ནསི་བཟུང་དེ་ལ་ལུ་ཁེ་

སིིའི་གཞིིསི་ཀ་ཟེརི། དེ་རུ་ཁེོ་རིང་ཚེོང་ལསི་ཀྱིི་བཅིིངསི་པ་ལསི་གྲོལ་ནསི་སྤེོབསི་

པ་དང་བཅིསི་བོློ་གཅིིག་སིེམསི་གཅིིག་གིསི་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་བྱེད་སོྒོ་ལ་ཞུགསི་ཆོོག་པ་

བྱུང་། གོ་གནསི་ཀྱིིསི་ཁོེང་ག་ིསིེམསི་འཕང་བཏེགསི་ཀྱིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་

མ་གྱུརི་བརི། ད་ེལསི་ལོྡག་སྟ་ེསྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ན་ིསྐྱི་ེབོ་ཀུན་ལ་དོ་སྣང་ཆོེན་པོ་དང་རིང་

བཞིིན་གྱིིསི་མ་ིསུ་ལའང་ཕོག་ཐུག་མ་ིཤོོརི་བ་དང་། མཛོའ་པོ་དང་ངང་རྒྱུད་ཧ་ཅིང་

བཟང་པོ་ཡིིན་ལ་ཁོེ་རིང་སིནད་ ཇེེམ་སི་ིལ་བཅིརི་བ་ནསི་བཟུང་ཧ་ཅིང་གུསི་ཞིབསི་

ཅིན་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི། ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིི་ནི་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པ་ཞིིག་མིན་ཡིང་ཤོིན་ཏུ་

ཡི་རིབསི་ཀྱིི་བུད་མེད་ཅིིག་དང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་རིིན་བྲེལ་གྱིི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་བཟང་

པོ་ཞིིག་ཡིིན། ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ཕྲུ་གུ་དུ་མ་ཡིོད་པ་ལསི་ཆོེ་བ་ནི་མོ་ལོ་ཉིེརི་བདུན་སོིན་

ཞིིང་ཧ་ཅིང་བག་ཡིོད་ཚུལ་ལྡན་དང་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པའ་ིགཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་ཡིིན་

ལ། མོ་རིང་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིབོློསི་ཐུབ་ཀྱི་ིགོྲགསི་མོ་ཡིིན། ཁྱོིམ་ཚེང་གཉིིསི་ཀྱི་ི



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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བུ་མོ་ཚེོ་ལྷན་དུ་འཛོོམསི་ནསི་དགོང་ཚེོགསི་ཀྱིི་སོྐརི་ཅིིསི་ཀྱིང་གླེེང་དགོསི་སྟབསི། 

ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགསི་པརི་ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་གི་བུ་མོ་ཚེོ་ལོང་བོྷེན་ལ་དགོང་ཚེོགསི་སོྐརི་ལབ་

གླེེང་བྱེད་དུ་སླེེབསི་དུསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཤོིན་ཏུ་གུསི་ཞིབསི་དང་བག་ཡིོད་ཀྱིི་

ཚུལ་དུ་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སི་ིལ།

“ཤོརི་ལོ་ཋི།ེ ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དགོང་ཚེོགསི་ཀྱི་ིམགོ་ཡིག་པོ་བརྩམསི་བྱུང་། ཁོྱོད་ན་ིསྐུ་

ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིགདམ་ག་དང་པོ་ད་ེརིེད་གདའ།”

“རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་རིང་དང་པོ་ལསི་གཉིིསི་པ་ལ་དགའ་བའ་ིབཟོ་ལྟ་འདུག” 

“ཨོོ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ལབ་ཀྱི་ིཡིོད་ཤོག་རིེད། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་

བོྲེ་ཐེེངསི་གཉིིསི་བརྒྱབ་སོིང་། ཁོེང་མོ་རིང་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་མོསི་ཡིོད་པའི་བཟོ་ལྟ་

འདུག དོན་དུ་ཁོེ་རིང་མོ་རིང་ལ་དགའ་བོ་ཞི་ེདྲེག་འདུག ངསི་དེའ་ིསོྐརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་

ཞིིག་ཐོེསི་ཀྱིང་གསིལ་པོ་ཞིིག་ཤོེསི་མ་སོིང་། ད་ེན་ིསྐུ་ཞིབསི་རོི་བྷེིན་སོིན་དང་འབྲེེལ་

ཡིོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ཞིིག་རིེད།”

“ད་ེན་ིཕལ་ཆོེརི་ངསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་སྐུ་ཞིབསི་རོི་བྷེིན་སོིན་བརི་གྱི་ིགཏམ་

གླེེང་ལོྐོག་ནསི་ཐོེསི་པ་དེ་ཡིིན་ངེསི་རིེད། དེ་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ལབ་མ་བྱུང་ངམ། རིོ་བྷེིན་

སོིན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་ཁོེ་རིང་དགོང་ཚེོགསི་ལ་དགའ་མོསི་ཇེ་ིཙམ་ཡིོད་མེད་

དང་། ཚེོགསི་ཆོེན་དུ་མཛོེསི་མ་མང་བོ་ཡིོད་མེད། ད་ེདག་ལསི་མཛོེསི་ཤོོསི་སུ་ཡིིན་པ་

སོིགསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་པརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་འཕྲལ་དུ་དྲེ་ིབ་མཐེའ་མ་ལ་ལན་

སྟེརི་དོན་“ཨོོ། བྷེེན་ནེད་ཚེང་ག་ིབུ་མོ་རྒན་པ་ན་ིཆོེསི་མཛོེསི་ཤོོསི་ད་ེརིེད་འདུག ད་ེ

ལ་ཐེ་ེཚེོམ་བྲེལ། ལྟ་བ་དེའ་ིཐེད་ལ་ལྟ་ཚུལ་གཉིིསི་ཡོིད་མ་ིསྲིད་ཅིེསི་བརོྗོད་བྱུང་།”

“འོ་ཙི། དེ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་ནི་བོློ་ཐེག་གཙང་བཅིད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་

འདུག ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་མཇུག་འབྲེསི་ཅི་ིཡིོང་སུསི་ཤོེསི།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་“ཨོ་ེལ་ིབཟའ། ངསི་ལོྐོག་ནསི་ཐོེསི་པ་ད་ེཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལོྐོག་ནསི་ཐོེསི་པ་

ལསི་ཡིིད་དགའ་བ་ཞིགི་མ་རིེད་དམ། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའ་ིསྐད་ཆོ་ན་ིཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོ་

ནང་བཞིིན་ཉིན་རིིན་ཡོིད་པ་ཞིིག་མ་རིེད། མ་རིེད་དམ།” ཞིེསི་དྲེིསི་པ་དང་། ཡིང་

“ཨོ་ེལ་ིབཟའ། སྙིང་རི་ེརྗོ།ེ འགྲིག་ཙམ་ལསི་མིན་པ་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད། 

“ཁོེའ་ིཐེ་ཤོལ་གྱིི་སོྤྱིད་ཚུལ་ལི་ཛོི་ལ་དྲེན་དུ་བཅུག་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་མ་

སླེོང་དང་། ཁོེ་ནི་དེ་ལྟའི་སོྤྱིད་ངན་གྱིི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཁོེསི་དགའ་མོསི་བྱེད་པ་ནི་

རྐྱེེན་ངན་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད། ལྕམ་ལོང་གིསི་མདང་ནུབ་ཁོེ་རིང་མོ་རིང་ག་ིགམ་དུ་

ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་བསྡེད་ཀྱིང་ཁེ་འགུལ་ཙམ་ཡིང་བྱསི་མ་སོིང་ཟེརི།”

ཇེེན་གྱིིསི་“ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཏན་ཏན་རིེད་དམ། ཨོ་མ་ལགསི། ད་ེན་ིནོརི་འཁྲུལ་ཅུང་

ཙམ་ཞིིག་མ་རིེད་དམ། ངསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ལྕམ་ལོང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་བཞིིན་པ་

དངོསི་སུ་མཐོེང་བྱུང་།” ཞིེསི་ཟེརི།

“དེ་ནི་མོ་རིང་གིསི་ཁོེང་ལ་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དགའ་མོསི་ཇེི་ཙམ་ཡོིད་མེད་ཀྱིི་

སྐད་ཆོ་དྲེིསི་པསི་ཁོེང་གིསི་ཡི་ལན་མི་སླེོག་ཀ་མེད་བྱུང་བ་རིེད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་

སྐད་ཆོ་དྲེིསི་སྟབསི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་སོིང་ཟེརི།”

ཇེེན་གྱིིསི་“ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཁོེ་རིང་ལ་འདྲེིསི་པོ་ཡོིད་པ་དག་དང་ལྷན་དུ་

མ་གཏོགསི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་མ་ིབཤོད་ཀྱིང་། འདྲེིསི་པོ་ཡིོད་པ་རྣམསི་དང་ལྷན་དུ་ཁེོང་

ན་ིཧ་ཅིང་འགོྲགསི་བད་ེབའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་ཟེརི།”

“ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ང་ད་ེཡི་ིཚེིག་གཅིིག་ལའང་ཡིིད་ཆོེསི་མ་བྱུང་། གལ་སྲིད་ཁོེ་

རིང་དེ་འདྲེའི་འགྲོགསི་བདེ་བོ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ལྕམ་ལོང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་ངེསི་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་ངསི་ཇེི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་འདུག ཁོེ་རིང་ཁེེངསི་

དྲེེགསི་ཀྱིིསི་ཡིོངསི་སུ་ཟོསི་ཚེརི་འདུག” 
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ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིསི་“ཁོེང་གིསི་ལྕམ་ ལོང་དང་སྐད་ཆོ་མ་བཤོད་ན་གང་ཡིང་

མ་ིའདུག་ཀྱིང་། ཁོེང་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་ན་སྙམ་བྱུང་།” 

ཞིེསི་བརོྗོད།

མ་རྒན་གྱིིསི་“ལ་ིཛོི། གལ་སྲིད་ང་ཁོྱོད་རིང་ཡིིན་ན་ཁོེང་དང་མཉིམ་དུ་ནམ་ཡིང་

ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་མ་ིསྲིད།”

“ཨོ་མ་ལགསི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཁོེང་དང་མཉིམ་དུ་ནམ་ཡིང་ཞིབསི་བོྲེ་མ་ིརྒྱག་པའ་ི

དམ་བཅིའ་བཞིག་ཆོོག”

ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིསི་“ཁོེང་ག་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ད་ེཡིིསི་ང་ལ་ནམ་ཀུན་ལྟརི་ཁོེང་ཁོྲ་

སླེོང་ག་ིམ་ིའདུག ད་ེལ་ཁེག་འདོགསི་སི་ཞིིག་འདུག ཁྱོིམ་ཚེང་དང་། རྒྱུ་ནོརི་སིོགསི་

ཡིོད་ཚེད་འཛོོམསི་པའི་ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ལ་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱིི་བོློ་ཞིིག་ཡོིད་

འོསི་པ་རིེད། མདོརི་ན། ཁོེང་ལ་ཁེེངསི་དྲེེགསི་བྱེད་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་འདུག” ཅིེསི་བཤོད། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“དེ་ཧ་ཅིང་བདེན་པ་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་ང་ལ་

དམའ་འབེབསི་མ་བྱསི་ན། ངསི་ཁོེང་གི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ལ་ལསི་སླེ་པོསི་བཟོད་སོྒོམ་

བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག”

མ་ེརི་ིཡིིསི་རིང་ག་ིལྟ་ཚུལ་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་འཕགསི་ཤོིག་ཡིིན་པརི་སྣང་ནསི་“ངའ་ི

བསིམ་པརི་རིང་རོློམ་ན་ིསྤྱི་ིབྱིངསི་ལ་ཡོིད་པའ་ིསོྐྱིན་ཆོ་ཞིིག་རིེད། ཁོེ་མོསི་བཀློགསི་

པའི་དཔེ་དེབ་མཐེའ་དག་ལ་གཞིིགསི་ན་རིང་རོློམ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་ཡིོངསི་

ཁྱོབ་ཀྱི་ིསོྐྱིན་ཆོ་ཞིིག་རིེད། ལྷག་པརི་འགོྲ་བ་མིའ་ིརིང་གཤོིསི་ན་ིའདིའ་ིཐེད་ལ་ཕོྱོགསི་

པསི། ང་ཚེོསི་རིང་ཉིིད་ལ་ཡིོན་ཏན་གང་ཞིིག་ཡིོད་པའ་ིསྟབསི་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་མཆོོག་

འཛོིན་མ་ིབྱེད་མཁེན་ཧ་ཅིང་དཀོན་པོ་ཡིིན། མ་ིཚེོསི་རྟེག་ཏུ་གཏམ་འདོད་དང་རིང་

རོློམ་གཉིིསི་དོན་གཅིིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངསི་སུ་འདོད་ཀྱིང་དོན་དུ་དེ་གཉིིསི་གཏན་

ནསི་མ་ིའདྲེ། མ་ིཞིིག་རིང་རོློམ་ཆོ་ེཡིང་གཏམ་འདོད་ཚེ་བའ་ིངེསི་པ་མེད། རིང་རོློམ་
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ནི་ང་ཚེོསི་རིང་ཉིིད་ལ་འཆོང་བའི་ལྟ་ཚུལ་དང་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་ལ་གཏམ་འདོད་ནི་

གཞིན་གྱིིསི་རིང་ལ་བཟུང་བའ་ིལྟ་སྟངསི་ལ་རིག་ལསི་པ་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

གཅིེན་མོ་དང་ལྷན་དུ་ཡོིང་བའི་ཝི་ལིམ་ཚེང་གི་བུ་ཆུང་གིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་

“གལ་སྲིད་ང་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལྟརི་འབོྱརི་ལྡན་ཡིིན་ན། ངསི་སོི་སོི་རིང་རོློམ་

ཇེི་ཙམ་ཆོེ་མིན་ལ་དོ་ཁུརི་མི་བྱེད་པརི་ཤོ་ཁྱོི་ཁྱུ་གཅིིག་གསོིསི་ནསི་ཉིིན་ལྟརི་རྒུན་

ཆོང་ཤོེལ་དམ་གང་རི་ེའཐུང་ངེསི་ཡིིན།” ཞིེསི་བཤོད།

དེའ་ིལན་དུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རྒུན་ཆོང་འཐུང་བ་ཐེལ་ཆོ་ེ

བསི། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རྒུན་ཆོང་འཐུང་བ་མཐེོང་ན་ཐེད་ཀརི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ལག་ནསི་ཤོེལ་

དམ་འཕོྲག་ག་ིཡིིན།”

བུ་ཆུང་གིསི་དེ་ལྟརི་བྱེད་མི་འོསི་པའི་ངོ་རྒོལ་བྱསི་པ་དང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

ད་ེལྟརི་བྱ་བའ་ིཆོོད་སིེམསི་བསྒྲིགསི་པའ་ིདུསི་མགྲོན་པོ་ཞིིག་སླེེབསི་ནསི་རོྩད་གླེེང་

མཇུག་གྲིལ།
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ལོང་བོྷེན་ཚེང་ག་ིབུ་མོ་ཚེ་ོན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་གླེིང་གའ་ིགནསི་བདག་ཚེོའ་ིསི་ལ་བཅིརི་

ནསི་ཅུང་མ་འགྱིངསི་བརི་ཁོེ་ཚེོ་ཡིང་ཕྱོིརི་མཇེལ་ལན་སླེོག་ཏུ་བསླེེབསི། ཇེེན་གྱིི་

ཉིམསི་དགའ་བའི་སོྤྱིད་ལམ་གྱིིསི་ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིི་དང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་གཉིིསི་ལ་

དགའ་བ་བསྐྱིེད་པ་དང་། ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱི་ིསྤྱིོད་ལམ་ན་ིབཟོད་ཐེབསི་བྲེལ་

བ་ཞིིག་དང་བུ་མོ་གཞོིན་པ་དག་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་རིིན་མེད་པརི་སྣང་ཡིང་། བུ་མོ་

རྒན་པ་གཉིིསི་ལ་མཛོའ་མཐུན་གྱིི་འབྲེེལ་བ་འཛུགསི་འདོད་སྐྱིེསི། དེ་བཞིིན་ཇེེན་

གྱིིསི་ཀྱིང་དགའ་སོྤྲོ་དཔག་མེད་ངང་མཛོའ་གཅུགསི་ཀྱིི་འབྲེེལ་ལམ་དང་དུ་བློངསི་

ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་དུང་བྷེིང་ལ་ེཚེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་གཞིན་

དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་དུསི་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་ཡོིད་པ་དང་། ཐེ་

ན་ཇེེན་དང་འགོྲགསི་དུསི་ཀྱིང་དམིགསི་བསིལ་ཞིིག་མིན་པ་མཐོེང་བསི་ཁོེང་གཉིིསི་

ལ་དགའ་བ་མ་སྐྱིེསི། ཇེེན་ལ་དགའ་མོསི་བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གཙ་ོབོ་ན་ིཕལ་ཆོེརི་ཁོེ་

གཉིིསི་ཀྱིི་མིང་པོསི་མོ་རིང་ལ་དགའ་མོསི་ཡོིད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གྱིིསི་ཡིིན། ག་དུསི་

འཕྲད་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེན་ིཇེེན་ལ་སིེམསི་པ་རིབ་ཏུ་ཆོགསི་པ་ད་ེམངོན་གསིལ་

དོད་པོ་ཡིིན་པ་དང་། ད་ེབཞིིན་ཇེེན་ཡིང་ཐོེག་མ་ཉིིད་ནསི་ཁོེང་ལ་དགའ་མོསི་ཡིོད་

པརི་མ་ཟད་མོ་རིང་བརྩེ་བ་ཟབ་མོའ་ིཕོྱོགསི་སུ་སོྐྱིད་བཞིིན་ཡོིད། འོན་ཀྱིང་དགའ་

འོསི་པ་ཞིིག་ལ་མ་ིཚེོསི་ཇེེན་གྱི་ིནང་སིེམསི་ཀྱི་ིའཇེིག་རྟེེན་ཕལ་ཆོེརི་རོྟེགསི་མ་ིཐུབ་

སྟེ། ཇེེན་ནི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་བརྟེན་བརློིང་དང་སོྤྲོ་ཉིམསི་དོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་རུ་

ངརི་པོའ་ིམ་ིཚེ་ོལ་དོགསི་པ་སྐྱི་ེམ་ིསྲིད། དོན་ད་ེཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིགོྲགསི་

མོ་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སི་ིལ་བཤོད་དུསི།
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ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ལན་དུ་“དོན་དག་འད་ིའདྲེ་སྦེསི་གསིང་ཐུབ་པ་ན་ིསོྤྲོ་འོསི་པ་ཞིིག་

ཡིིན་ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་མཚེམསི་རིེརི་བག་ཟོན་བྱསི་དྲེགསི་ན་གནོད་སོྐྱིན་དུ་འགྱུརི་དུསི་

ཀྱིང་ཡོིད། གལ་སྲིད་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་ཐེབསི་བྱུསི་འདི་ལྟརི་བཀོལ་ནསི་སོི་སོིའ་ི

བརྩ་ེབ་སྦེསི་ན། སྐྱིེསི་པ་ད་ེཡི་ིསིེམསི་ལ་འཇུག་པའ་ིགོ་སྐབསི་ཤོོརི་ཉིེན་ཡོིད། ད་ེདུསི་

ཁོེང་ལ་བརྩེ་བ་ཐོེབ་པའི་སོྤྲོ་སྣང་མི་འཕེལ་ལ། འཇེིག་རྟེེན་གྱིིསི་ཀྱིང་བརྩེ་བ་དེ་མི་

ཚེོརི་བརི་ནག་འཐོེམ་མེརི་ཡིོད། ཧ་ལམ་བརྩ་ེབ་མཐེའ་དག་ལ་བཀའ་དྲེིན་དང་ཞིེན་

ཆོགསི་ཀྱི་ིའདུ་ཤོེསི་ཟབ་མོ་ཞིིག་ཡིོད་པསི་རིང་དགརི་འཇོེག་མ་ིའོསི། ང་ཚེོསི་ཐོེག་

མརི་མ་ིཞིིག་ལ་ཕངསི་སིེམསི་མེད་པརི་དམིགསི་བསིལ་གྱི་ིདགའ་མོསི་བྱེད་པ་ན་ིཧ་

ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཕརི་ཕོྱོགསི་ཀྱི་ིསྐུལ་ལྕག་མེད་པརི་

མུ་མཐུད་དུ་ཕངསི་སིེམསི་མེད་པརི་དགའ་ཕོད་པའ་ིམ་ིཤོིན་ཏུ་དཀོན། སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་

ཁེ་ནསི་བཤོད་པའ་ིབརྩ་ེབ་ན་ིརྟེག་ཏུ་ཞི་ེནསི་ཚེོརི་བའ་ིབརྩེ་བ་ལསི་བརྒལ་བ་ཞིིག་

ཡིིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅིེན་མོ་ལ་དགའ་བ་ན་ིཐེ་ེཚེོམ་མ་ིའདུག་མོད། མོ་

རིང་གིསི་ཁོེ་རིང་ལ་རིམ་འདེགསི་མ་བྱསི་ན་ཁོེ་རིང་དགའ་བ་ཙམ་ལསི་གང་ཡིང་

མ་ིབྱེད་པའང་ཡིོང་སྲིད།”

“མོ་རིང་གིསི་ཁོེང་ལ་རིམ་འདེགསི་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག གལ་སྲིད་ངསི་

ཇེེན་གྱིི་བརྩེ་བ་ཚེོརི་ཐུབ་སི་ནསི་ཁོེང་གིསི་ཚེོརི་མ་ཐུབ་ན་ཁོེང་ནི་མི་གླེེན་ལྐུགསི་

ཤོིག་ཡིིན་པརི་གདོན་མ་ིཟ།”

“ཨོ་ེལ་ིབཟའ། ཡིིན་ཡིང་དྲེན་དགོསི་པ་ཞིིག་ལ། ཁེོང་གིསི་ཁོྱོད་རིང་ནང་ལྟརི་

ཇེེན་གྱི་ིགཤོིསི་རྒྱུད་མ་ིརོྟེགསི།”

“བུད་མེད་ཅིིག་གི་སིེམསི་པ་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་ཤོོརི་བ་དེ་གལ་སྲིད་མོ་རིང་གིསི་

ཆོེད་དུ་སྦེ་གསིང་མ་བྱསི་ན་ཁོེང་གིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཚེོརི་ངེསི་རིེད།”

“ཕོ་མོ་གཉིིསི་མང་ཙམ་འཕྲད་ན་ཁོེང་གིསི་ཚེོརི་སྲིད། བྷེིང་ལ་ེདང་ཇེེན་གཉིིསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ནམ་རྒྱུན་གང་འཚེམ་འཕྲད་ཀྱིང་ཆུ་ཚེོད་མང་པོ་ལྷན་དུ་ནམ་ཡིང་བསྡེད་ཐུབ་མེད་

པརི་མ་ཟད། ཁོེ་གཉིིསི་རྟེག་ཏུ་འདུ་འཛོི་ཆོེ་བའི་མི་ཚེོགསི་ཀྱིི་ཁོྲད་དུ་ཐུག་གི་ཡིོད་

པསི་ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་ཆོ་ལྷུག་པོ་བཤོད་ཁོེམ་མེད། དེསི་ན་ཇེེན་གྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་དུསི་

ཚེོད་སྐརི་ཆོ་རིེ་རིེ་བཞིིན་དམ་འཛོིན་བྱསི་ནསི་ཁོེང་གི་བོློ་འགུགསི་ཐེབསི་བྱེད་

དགོསི། བོློ་བཀུག་རྗོེསི་མོ་རིང་ཇེ་ིལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་དགའ་ཆོོག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“གལ་སྲིད་ཁོྱོ་ག་བཟང་པོ་ཞིིག་རྙིེད་པ་ལསི་འདུན་པ་

གཞིན་མེད་ན་ཁོྱོད་ཀྱིི་འཆོརི་གཞིི་དེ་ཡིག་པོ་འདུག གལ་སྲིད་ངསི་འབོྱརི་ལྡན་གྱིི་

ཁོྱོ་ག་ཞིིག་གམ་ཡིང་ན་ཁོྱོ་ག་གཞིན་གང་རུང་ཞིིག་འཚེོལ་འདོད་ན། ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིཐེབསི་ལམ་ད་ེལག་བསྟརི་བྱ་ངེསི། ཡིིན་ཡིང་ད་ེདག་ཇེེན་གྱི་ིལྟ་ཚུལ་མ་རིེད་

ལ་མོ་རིང་གིསི་ནི་ཐེབསི་བྱུསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་བཤོོམ་མི་སྲིད། ཇེེན་གྱིིསི་ཐེ་ན་མོ་རིང་

ཁོེང་ལ་བརྩེ་བ་ག་ཚེོད་ཡོིད་མེད་དང་དེ་འཚེམ་པོ་ཡིིན་མིན་ད་དུང་གཏན་ཁེེལ་

ཐུབ་མེད། ཁོེ་རིང་ངོ་ཤོེསི་ནསི་བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ཙམ་གྱི་ིནང་ལ་ཁོེང་དང་ལྷན་དུ་

མེ་རིི་ཋིོན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་ཐེེངསི་བཞིི་བརྒྱབ་པ་དང་། སྔོ་དོྲེ་ཞིིག་ལ་ཁོེང་གི་ཁྱོིམ་ནང་

དུ་ཁོེ་རིང་ཐེེངསི་གཅིིག་མཐོེང་ཞིིང་། དེའི་རྗོེསི་ཁོེང་དང་ལྷན་ཏུ་ཐེེངསི་བཞིིརི་ཟ་

མ་ཟོསི་པ་ད་ེདག་ཙམ་ལསི་ཁོེང་ག་ིགཤོིསི་ཀརི་རྒྱུསི་ལོན་མ་ིཐུབ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལབ་པ་ཇེི་བཞིིན་མ་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོེང་དང་ལྷན་དུ་ཟ་མ་ཟོསི་པ་

ཙམ་ཡིིན་ན་ཁེོང་གི་ཡིི་ག་བཟང་མིན་ལསི་གང་ཡིང་མི་ཤོེསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་དྲེན་དགོསི་པ་ཞིིག་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕྱོི་དོྲེ་ཐེེངསི་བཞིིརི་མཉིམ་དུ་

ཟ་མ་ཟོསི་པ་ལསི་མང་བོ་ཞིིག་རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་ཐུབ།”

“རིདེ། དགོང་དོྲེ་བཞིའི་ིརིངི་ལ་ཁེ་ོགཉིསིི་ཀ་ཤོོག་བྱང་ག་ིརྩདེ་མོ་ཁོེ་མརེི་སི་ེལསི་

ཝོང་ཋི་ེཡིང་རྩ་ེརྒྱུརི་དགའ་པོ་ཡོིད་པ་ཤོསེི་པ་ཙམ་ལསི། ད་ེལསི་གཞིན་སོི་སོིའ་ིཐུན་

མནི་གྱི་ིགཤོསིི་ཀ་གཙ་ོབོ་གང་ཡིང་ཤོསེི་རྒྱུ་རིདེ་ངསི་བསིམ་གྱི་ིམ་ིའདུག” 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

32

ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་“ཨོོ། གང་ལྟརི་ངསི་སིེམསི་གཏིང་ནསི་ཇེེན་ལམ་ལོྷང་ཡིོང་བའི་

སོྨོན་འདུན་ཞུ།  ཁོེ་གཉིིསི་སིང་ཉིིན་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ཁེོང་གི་གཤོིསི་ཀརི་ལོ་

གཅིིག་རིིང་ཞིིབ་འཇུག་བྱསི་ནསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པ་ལྟརི་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་པའི་

ཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད། བཟའ་ཚེང་གི་འཚེོ་བརི་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་མིན་ནི་ལམ་ལྷོང་བྱུང་

མིན་གྱིི་གནད་དོན་ཞིིག་ཡིིན་ཏེ། གཉིེན་མ་བསྒྲིིགསི་པའི་སོྔོན་དུ་ཕོ་མོ་གཉིིསི་

ཀ་ཕན་ཚུན་ལ་ཆོ་རྒྱུསི་ཆོེ་བའམ་ཡིང་ན་ཕན་ཚུན་ལ་མཐུན་པའི་ཆོ་མང་ཡིང་།  

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་རྗོེསི་རིིམ་པསི་ཁེ་ཁེ་ཆོགསི་ཤོིང་ཕན་ཚུན་འཁེོན་འཛོིན་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིོད། གང་ལྟརི་ཁྱོེད་ཀྱིི་མི་ཚེེའི་འདུན་མ་བཅོིལ་སིའི་མི་དེའི་ཞིན་ཆོ་ཅིི་ཙམ་ཉུང་

ངུ་ཤོེསི་ན་ད་ེཙམ་གྱིིསི་བཟང་།”

“ཤོརི་ལོ་ཋི།ེ ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་གད་མོ་སླེོང་ག་ིའདུག ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མ་རིེད། ད་ེའདྲེ་

ཞིིག་མིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ཁོྱོད་རིང་ཡིིན་ན་ད་ེལྟརི་བྱ་མ་ིསྲིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་རིང་གི་གཅིེན་མོ་ལ་དགའ་མོསི་ཅིི་

ཙམ་ཡོིད་མིན་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་པརི་བྲེེལ་བ་ལསི་མོ་རིང་ཉིིད་ཁོེང་གི་གོྲགསི་

པོ་ཌརི་སིིསི་དགའ་མོསི་བྱེད་ཡུལ་ཆོགསི་ཀྱིིན་ཡིོད་པ་མ་ཚེོརི། ཌརི་སིིསི་ཐོེག་

མརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཧ་ལམ་མཛོེསི་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁེསི་མ་བློངསི་པརི་དགོང་

ཚེོགསི་ཐོེག་ཏུ་མོ་རིང་མཐོེང་དུསི་ཡིིད་སོྨོན་གྱིི་སྣང་བ་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པ་དང་།  

ཐེེངསི་རྗོེསི་མརི་ཐུག་དུསི་མོ་རིང་ལ་སྐྱིོན་འདོགསི་ཁོེ་ན་བྱསི་ནསི་འཕྲལ་དུ་

རིང་ཉིིད་དང་གྲོགསི་པོ་ཡིོངསི་ལ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་གདོང་པ་ཧྲེིལ་པོ་ན་བྱད་

དབྱིབསི་ལེགསི་པ་གཅིིག་ཀྱིང་མི་འདུག་ཅིེསི་བཤོད་ཀྱིང་། ཅུང་མ་འགོརི་བརི་

ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་གི་ནག་མདོག་གི་མིག་ཟུང་དེ་ཧ་ཅིང་མཚེརི་སྡུག་ལྡན་པ་དང་

དེ་ཡིིསི་མོ་རིང་གི་བཞིིན་རིསི་ལ་གྲུང་ཤོ་དོད་པའི་ཉིམསི་ཤོིག་སྦྱིིན་ཡིོད་པ་མཐེོང་།  

གསིརི་རྙིེད་འདིའ་ིརྗོེསི་སུ་ཌརི་སིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིལུསི་སྟེང་དུ་ཡི་ི



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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མ་ིརིངསི་པའ་ིཆོ་ཤོསི་འགའ་ཞིིག་རྙིེད། ཁོེང་གིསི་སོྐྱིན་འདོགསི་ཀྱི་ིམིག་ཟུང་ཐོེགསི་

ནསི་མོ་རིང་ག་ིགཟུགསི་བྱད་ཆོ་སོྙམསི་མིན་པ་མཐོེང་ཡིང་། མོ་རིང་ག་ིབཟོ་དབྱིབསི་

ཡིང་ཤོ་དོད་པོ་དང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁེསི་མ་ིལེན་ཐེབསི་མེད་བྱུང་། ཁོེང་

གིསི་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་མོ་རིང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ད་ེམཐོེ་རིིམ་སྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིམིན་པརི་བརོྗོད་

ཀྱིང་། ཁོེ་རིང་མོ་རིང་གི་བདེ་ལྕག་འཁྱུག་པོ་དང་རྩེད་མཚེརི་གྱིི་སོྤྱིད་ལམ་ལ་ཡིིད་

དབང་རིབ་ཏུ་ཤོོརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ཡིོངསི་སུ་མ་ཚེོརི་བ་དང་། མོ་རིང་

ལ་མཚེོན་ན་ཌརི་སི་ིན་ིགང་སིརི་དགའ་བསུ་མ་ིཐོེབ་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་དང་། ཁོེང་ན་ི

མོ་རིང་མདོག་ངན་པསི་ཞིབསི་བྲེོ་རྒྱག་རིིན་མེད་ཅིེསི་མོ་རིང་ལ་དམའ་འབེབསི་

བྱེད་མཁེན་གྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེཡིིན། 

ཌརི་སིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསྐོརི་མང་ཙམ་ཤོེསི་འདོད་སྐྱིེསི་པ་དང་མོ་རིང་ལ་

གཏམ་གླེེང་བྱེད་པའ་ིསླེད་དུ། མོ་རིང་གིསི་མ་ིགཞིན་དང་ལབ་གླེེང་བྱེད་སྐབསི་ད་ེརུ་

བཅིརི་ནསི་ཉིན་གྱིི་ཡིོད། སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་ཚེང་གི་གསོིལ་སྟོན་ཐོེག་ཏུ་ཁོེང་གིསི་དེ་

ལྟརི་བྱསི་པ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་། 

མོ་རིང་གིསི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལ་ “སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ག་རིེ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་རིེད། ངསི་

མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུསི་ཁེོང་གིསི་འགྲམ་ལ་ཡིོང་ནསི་ཉིན་

གྱི་ིའདུག”

“དྲེ་ིབ་ད་ེན་ིསྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིགཅིིག་པུསི་ལན་འདེབསི་ཐུབ་པ་ཞིིག་རིེད།”

“ཁོེང་གིསི་ཡིང་བསྐྱིརི་ཐེེངསི་གཅིིག་བྱསི་ན་ངསི་ཁོེང་ལ་རྣམ་འགྱུརི་སྟོན་ངེསི་

ཅིན་ཡིིན། ཁོེང་ལ་ཟུརི་ཟའ་ིམིག་ཟུང་ཞིིག་འདུག་པསི་གལ་སྲིད་ངསི་སོྔོན་དུ་ཁེོང་

ལ་རྣམ་འགྱུརི་མ་བསྟན་ན་ང་རིང་འཕྲལ་མརི་ཁོེང་ལ་ཞིེད་སྣང་སྐྱི་ེའོང་ག་ིའདུག”

ཌརི་སིི་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྩིསི་མེད་མོད་ཅུང་མ་འགོརི་བརི་ཁོེང་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ཀྱིི་ཕོྱོགསི་སུ་འོངསི་པརི། ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིསི་རིང་གི་གོྲགསི་མོ་ལ་གོང་དུ་
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བཤོད་པ་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་བསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སྐུལ་ལྕག་

ཐེེབསི་ཏ་ེཌརི་སི་ིལ་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་བཤོད་དོན། 

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལགསི། ད་གིན་ངསི་མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་ལ་དགོང་

ཚེོགསི་སོྐང་དགོསི་ཚུལ་གྱི་ིསྙད་བརོྐོ་ཡིག་པོ་ཞིིག་བྱསི་མ་བྱུང་ངམ།”

“ནུསི་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་བྱསི་སིོང་། དོན་དུ་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་རྟེག་ཏུ་བརོྗོད་བྱ་དེ་འདྲེ་

ལ་ནུསི་ཤུགསི་ཆོེན་པོ་ཡོིད་རིེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ཚེ་ོལ་སྐད་ཆོ་གནག་པོ་བཤོད་སོིང་།”

ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིསིི་“ད་སྟ་ེཁོྱོད་རིང་འཕྲལ་མརི་བཞིད་གད་ཀྱི་ིགནསི་སུ་ཆོགསི་

སི་རིེད། ཨོེ་ལི་བཟའ། ངསི་རོིལ་ཆོ་ཁེ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། དེ་འཕོྲསི་ཅིི་བྱ་དགོསི་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཤོེསི་ངེསི་རིེད།”

“ཁོྱོད་ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཁྱོད་མཚེརི་གྱིི་གོྲགསི་མོ་ཞིིག་རིེད། རྟེག་ཏུ་མི་ཚེོའི་མདུན་

དུ་ང་ལ་རིོལ་དབྱངསི་དཀྲོལ་བ་དང་གླུ་དབྱངསི་ལེན་དུ་འཇུག་ག་ིའདུག གལ་སྲིད་

ངསི་རོིལ་དབྱངསི་ཐེད་ལ་འཇོེན་མདོག་བྱེད་འདོད་ན་ཁོྱོད་ན་ིརིིན་བྲེལ་གྱི་ིགོྲགསི་མོ་

ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད། ཡིིན་ཡིང་རྩ་ེཕུད་ཀྱི་ིརོིལ་དབྱངསི་ཉིན་པརི་གོམསི་པའ་ིམ་ིཚེོའ་ི

མདུན་དུ་ངསི་ཞིབསི་འདྲེེན་ཞུ་གི་མིན།” ཞིེསི་བརོྗོད་ཀྱིང་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིསི་ཨུ་

ཚུགསི་མཐེརི་འཁོྱོལ་བྱསི་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་མུ་མཐུད་དུ་“ཧ་ཅིང་

ལེགསི་པོ་འདུག གལ་སྲིད་མ་དཀྲོལ་ཐེབསི་མེད་ཡིིན་ན། ཅིིསི་ཀྱིང་དཀྲོལ་དགོསི་རྒྱུ་

རིེད།” ཅིེསི་ཌརི་སི་ིལ་གདོང་པ་གོླེད་ནསི་མིག་བཤོརེི་ཞིིག་བྱསི་ཏ་ེ“གནའ་མའི་ིགཏམ་

དཔ་ེལེགསི་པོ་ཞིིག་ཡོིད་རིེད། འདིརི་བཞུགསི་ཀུན་གྱིིསི་ད་ེཤོེསི་པརི་གདོན་མ་ིཟ། ད་ེ

ན་ི“རིང་ག་ིསོྐྱི་མ་རིང་གིསི་ཕུ་བརྒྱབ་ནསི་གྲང་དགོསི།” ཞིེསི་པ་ད་ེརིེད། ངསི་ཀྱིང་ད་ེ

བཞིིན་གླུ་དབྱངསི་ལེན་ངེསི་ཡིིན།”

མོ་རིང་གི་འཁྲབ་སོྟན་ནི་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞིིག་མིན་ཡིང་ཉིམསི་དགའ་བ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཞིིག་ཡིིན་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གླུ་དབྱངསི་གཅིིག་གཉིིསི་ཤོིག་བློངསི་རྗོེསི་མ་ི

དུ་མསི་མོ་རིང་ལ་ཡིང་བསྐྱིརི་ལེན་པའི་རིེ་སྐུལ་བྱསི་པརི་ཁེ་ཡི་སླེོག་ཁོེམ་མ་བྱུང་

གོང་། མ་ེརི་ིཡིིསི་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱི་ིངང་ནསི་མོ་རིང་ག་ིལག་ནསི་རོིལ་ཆོསི་བློངསི། མ་ེ

རི་ིན་ིཁྱོིམ་ཚེང་ནང་ག་ིསྐྱི་ེའབྲེསི་ཞིན་པ་གཅིིག་པུ་ད་ེཡིིན་སྟབསི་མོ་རིང་གིསི་ཤོེསི་

ཡིོན་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱིི་གནསི་ལ་འབད་འབུངསི་བྱེད་ཅིིང་དེ་དག་གཞིན་ལ་ངོམ་སིོ་

བྱེད་རྒྱུརི་དགའ།

མ་ེརི་ིལ་ལྷན་སྐྱིེསི་ཀྱི་ིཤོེསི་རིབ་མེད་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་ིཁྱོད་ཆོོསི་ཀྱིང་མེད་མོད། མོ་

རིང་གཏམ་འདོད་ཆོ་ེབསི་རྟེག་ཏུ་སྦྱིང་བ་ལ་སྙིང་རུསི་སྐྱིེད་ཀྱི་ིཡོིད། མ་ེརི་ིལ་སྤེམ་རྫུ་

དང་རོློམ་སིེམསི་ཀྱིི་ཉིམསི་མངའ་བསི་མོ་རིང་གི་སྦྱིངསི་འབྲེསི་ཇེི་འདྲེ་ཕུལ་དུ་

བྱུང་ཡིང་རོྔོ་མི་ཐོེགསི་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་མོ་རིང་གི་སྦྱིངསི་འབྲེསི་དེ་ཙམ་ལ་དེ་བསི་

ཀྱིང་ལྟ་ཅི་ིསོྨོསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་ེརི་ིཡི་ིད་ེལསི་ཕྱོེད་ཙམ་ཡིང་དཀོྲལ་མ་ིཤོེསི་

ཀྱིང་། མོ་རིང་ནི་བག་ལོྷད་པོ་དང་ཚུལ་འཆོོསི་མ་ཡིིན་པསི་འདུ་ཚེོགསི་ལ་མཚེོན་

ན་མོ་རིང་ན་ིམ་ེརི་ིལསི་ཉིམསི་དགའ་བ་ཡིིན། མ་ེརི་ིཡིིསི་རོིལ་དབྱངསི་རིིང་མོ་གཞི་ི

ནསི་ཚེརི་རྗོེསི་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརི་ེསྐུལ་ལྟརི་དགའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་དུ་སི་ི

ཁོེ་ཆོི་དང་ཨོ་ཡིེ་རིི་ཤོིའི་ལུགསི་ཀྱིི་རོིལ་དབྱངསི་དཀོྲལ་ནསི་འདུ་ཚེོགསི་ཀྱིི་བསོྟད་

བསྔོགསི་དང་ངོ་སོི་ཐོེབ་ཐེབསི་བྱསི། མོ་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་གཉིིསི་ན་ིལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་ག་ི

བུ་མོ་ཁེ་ཤོསི་དང་ལྷན་དུ་ཚེོམསི་ཆོེན་གྱི་ིཕ་རོིལ་དུ་དམག་དཔོན་གཉིིསི་གསུམ་ཞིིག་

དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་བཞིིན་མཆོིསི།

ཌརི་སིིསི་ཅིི་ཡིང་མི་སྨྲ་བརི་ཁོེ་ཚེོའི་འགྲམ་དུ་ཁུ་སིིམ་མེརི་འགྲེངསི་ནསི་དེ་

འདྲེའི་བོྲེ་བྲེལ་གྱིི་དུསི་ཚེོད་སྐྱིེལ་སྟངསི་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པ་དང་། སུ་ལའང་སྐད་

ཆོ་མ་ིབཤོད་པརི་དོན་དག་ཅིིག་ལ་བོློ་རྩ་ེགཅིིག་ཏུ་གཞིོལ་ནསི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ ལུ་ཁེ་

སིིསི་ཁེ་མ་གྲག་བརི་དུ་ཁོེ་རིང་ཉི་ེའགྲམ་དུ་ཡིོད་པ་མ་ཚེོརི། 
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“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལགསི། འདི་ནི་ན་གཞོིན་དག་ལ་མཚེོན་ན་ཇེི་འདྲེའི་ཡིིད་

འོང་ག་ིརོིལ་རྩེད་ཅིིག་རིེད། དོན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་འདྲེ་བ་ཞིིག་གང་ཡིང་མ་ིའདུག བདག་

གིསི་ད་ེན་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་མཐོེ་གྲསི་ཀྱི་ིཆོེསི་རྩ་ེཕུད་ཀྱི་ིརོིལ་སྐྱིིད་ཅིིག་ཏུ་ངོསི་འཛོིན་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད།”

“ཏན་ཏན་རིེད། སྐུ་ངོ་ལགསི། སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེཞིབསི་བོྲེ་ན་ིདམའ་རིིམ་སྤྱི་ིཚེོགསི་

སུ་ཡིང་དརི་ཁྱོབ་ཆོེན་པོ་རིེད་འདུག ཤོེསི་དམན་ཚེོསི་ཀྱིང་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་ཤོེསི་ཀྱིི་

འདུག”

སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་འཛུམ་ཙམ་ལསི་དེརི་ལན་མ་འཇེལ་བརི་ཡུད་ཙམ་སོིང་རྗོེསི་བྷེིང་

ལ་ེགརི་སྟེགསི་ཐོེག་ལ་འགོྲ་བ་མཐོེང་དུསི་མུ་མཐུད་དུ། “ཁོྱོད་ཀྱི་ིགོྲགསི་པོསི་ཞིབསི་

བོྲེ་རྒྱག་སྟངསི་ན་ིཧ་ཅིང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ཁྱོེད་

རིང་ཡིང་ཞིབསི་བོྲེ་ལ་མཁེསི་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད།”

“སྐུ་ངོ་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངསི་མ་ེརི་ིཋོིན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་པ་མཐོེང་མོྱོང་ཡོིད་

ཤོག་རིེད།”

“མཐོེང་མོྱོང་། མ་ཟད་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཞིབསི་བྲེོ་རྒྱག་པ་མཐེོང་བསི་སོྤྲོ་བ་མི་ཉུང་བ་

ཞིིག་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སིནད་ ཇེེམ་སིིའ་ིཕོ་བྲེང་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་ག་ིཡོིད་དམ།”

“ནམ་ཡིང་རྒྱག་ག་ིམེད། སྐུ་ངོ་ལགསི།”

“ཁྱོེད་ཀྱིིསི་གནསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ལ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་པ་ན་ིགཟ་ིབརྗོིད་ཅིིག་ཏུ་བརྩ་ི

ཡི་ིམེད་དམ།”

“གལ་སྲིད་གཡིོལ་ཐུབ་ན་ང་རིང་གནསི་གང་དུའང་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་འདོད་མེད།”

“གོྲང་ཁྱོེརི་ན་ཁྱོེད་ལ་བཞུགསི་ཁེང་ཡོིད་དམ།”

ཌརི་སིིསི་མགོ་བོ་གུག་ཙམ་ལསི་ལན་མ་བསླེོགསི།

སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་“ང་རིང་མཐོེ་རིིམ་སྤྱི་ིཚེོགསི་ལ་དགའ་བསི་སྐབསི་
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ཤོིག་གོྲང་ཁྱོརེི་དུ་གནསི་བཅིའ་འདོད་སྐྱིསེི་ཀྱིང་ལོན་ཌོན་གྱི་ིམཁེའ་དབུགསི་ལྕམ་སྐུ་

ལུ་ཁེ་སི་ིལ་འཕོྲད་མིན་ཤོེསི་མ་སོིང་།”

སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་ལན་ལ་བསྒུགསི་ཀྱིང་ཁོེང་གི་རོིགསི་པརི་ལན་སླེོག་རྩིསི་

མེད་པ་དང་། སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཕོྱོགསི་སུ་ཡིོང་བཞིིན་པ་

མཐོེང་བརི། སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་དེ་མུརི་མོ་རིང་ལ་བཀུརི་བཟོ་བྱེད་པའི་བོློ་འཆོརི་

ནསི་མོ་རིང་ལ་བརོྗོད་དོན།

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཞིབསི་བོྲེ་མ་ིརྒྱག་དོན་ཅི་ིཡིིན། 

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། གཞོིན་ནུ་མ་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་ཡིིད་འོང་ག་ིགརི་གོྲགསི་ཤོིག་

ཡིིན་པསི་ཁོྱོད་ལ་ཅིིསི་ཀྱིང་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་དུ་བཅུག ཁོྱོད་ཀྱི་ིམིག་མདུན་དུ་འད་ི

འདྲེའི་འཇོེ་སྒོེག་ཅིན་གྱིི་མཛོེསི་མ་ཞིིག་ལྷགསི་དུསི་ཞིབསི་བོྲེ་མ་བརྒྱབ་ན་ག་ལ་

ཡིོང་།” ཞིེསི་ཟེརི་ནསི་མོ་རིང་གི་ལག་པརི་འཇུསི་ཏེ་ཌརི་སིི་ལ་སོྤྲོད་སྐབསི། ཌརི་

སིི་ཤོིན་ཏུ་ཧང་སིངསི་པརི་གྱུརི་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་ལག་པ་དང་དུ་ལེན་འདོད་མེད་པ་

མིན་མོད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་དུ་ལག་པ་ཕྱོིརི་འཐེེན་བྱསི་ནསི་ཅུང་ཙམ་

དངངསི་འཚེབ་ཀྱི་ིཚུལ་གྱིིསི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ལ།

“ང་ལ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་འདོད་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མ་ིའདུག ང་རིང་འདིའ་ིཕོྱོགསི་ལ་

ཡིོང་བ་ན་ིགརི་གྲོགསི་སླེོང་བའ་ིཆོེད་དུ་རིེད་མ་སིེམསི།” ཞིེསི་བརོྗོད།

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཧ་ཅིང་གུསི་ཞིབསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་

ཐེེངསི་གཅིིག་འཁྲབ་པའི་རིེ་བ་བསྟན་ཡིང་ཆུད་ཟོསི་སུ་གྱུརི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་

བོློ་ཐེག་རྦད་ཆོོད་ཡིིན་པསི་སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་ཇེི་ལྟརི་བཤོད་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་བོློ་ཁེ་

སྒྱུརི་མ་ཐུབ།

“ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ། ཁོྱོད་ཀྱིི་ཞིབསི་བྲེོ་ནི་དེ་འདྲེའི་མཆོོག་ཏུ་གྱུརི་བ་ཞིིག་

ཡིིན་པསི། བདག་ལ་མིག་ག་ིལོངསི་སོྤྱིད་རོིལ་ཏུ་མ་ིའཇུག་པ་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་གདུག་
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རྩུབ་ཆོ།ེ ཕོ་གསིརི་འད་ིསྤྱིིརི་བཏང་རོིལ་རྩེད་ལ་མཉིེསི་པོ་མེད་ཀྱིང་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་

ལ་སོྐྱིན་མེད་པ་ངསི་ཁེག་ཐེེག་བྱེད་ཐུབ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་རྒྱསི་ནསི་“དེ་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་

གུསི་ཞིབསི་བྱསི་པ་ཙམ་རིེད།”

“ཁོེང་གིསི་དངོསི་འབྲེེལ་གུསི་ཞིབསི་བྱསི་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ེ

ལི་བཟའ་ལགསི། ཁོེང་གི་ཀུན་སླེོང་ལ་སོིམསི། སུ་ཞིིག་གིསི་ཁོྱོད་རིང་ལྟ་བུའི་གརི་

གོྲགསི་ཤོིག་སྣང་མེད་དུ་འཇེོག་སྲིད། ང་ཚེོ་ཁོེང་རིང་གི་བཀུརི་བཟོ་ལ་ཡི་མཚེན་

སྐྱི་ེརྒྱུ་མེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀུ་རིེའི་ཚུལ་གྱིིསི་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་ཕྱོིརི་ཐོེན་མོད། ཡིིན་

ཡིང་མོ་རིང་གི་བྱ་སོྤྱིད་དེསི་ཌརི་སིི་ལ་ཕོག་ཐུག་མི་ཤོོརི་པརི་མ་ཟད། ཁོེང་གིསི་ད་

དུང་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཡིིད་ལ་སོྒོམ་བཞིིན་པའི་སྐབསི་དེརི་ལྕམ་

ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཁོེང་ག་ིའགྲམ་ལ་འོངསི་ནསི་བརོྗོད་དོན།

“ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞིིག་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་པ་ཚེོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཚེོད་དཔག་བྱེད་མ་ིཐུབ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མ་ིའད་ིདག་དང་ལྷན་དུ་མཚེན་མོ་འད་ིལྟརི་རོིལ་བ་ན་ིབཟོད་ཐེབསི་

བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད་བསིམ་གྱིིན་འདུག ང་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལ་ལ་ཧ་ཅིང་

མོསི་མཐུན་ཡོིད། ང་རིང་ནམ་ཡིང་འད་ིའདྲེའ་ིཉོིབ་སྣང་ཞིིག་སྐྱིེསི་མ་མོྱོང་། མ་ིའད་ི

དག་ཆོོ་མེད་ཡིིན་ཐེོག་ད་དུང་སྐད་ཅོིརི་ཞིེ་དྲེག་ཆོེན་པོ་འདུག ཁོེ་ཚེོ་ལ་ཅིི་ཡིང་མི་

འདུག་ཀྱིང་རིང་རོློམ་ཆོེན་པོ་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སོྐྱིན་འདོགསི་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་

རྒྱུ་ངསི་ཉིན་འདོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིཚེོད་དཔག་ཡོིངསི་སུ་འཕྱུག་སོིང་། ངསི་ད་ེལསི་ཉིམསི་དགའ་བའ་ིཡུལ་

ཞིིག་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ངསི་མཛོེསི་ལྡན་གྱི་ིབུ་མོ་ཞིིག་ག་ིརིབ་མཛོེསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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མིག་ཟུང་གིསི་མ་ིལ་སྦྱིིན་པའ་ིསོྤྲོ་བ་སོྒོམ་གྱིིན་ཡིོད།”

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ད་ེམ་ཐེག་ཁོེང་ག་ིགདོང་པ་ལ་མིག་ཟུང་ཅིེརི་ནསི། ཡིང་

སྙིང་བུད་མེད་སུ་ཞིིག་གིསི་ཁོེང་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིསོྤྲོ་སྣང་སྐྱིེད་པ་ཤོེསི་འདོད་མངོན་པསི་

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་སྙིང་སོྟབསི་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནསི། 

“ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ བྷེེན་ནེད་རིེད།”

“ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ བྷེེན་ནེད།” ཞིེསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་བསྐྱིརི་ཟོླསི་

ཤོིག་བྱསི་ནསི། “ང་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ལསི་སིོང་། ག་དུསི་ཤོིག་ལ་ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྙིང་སྡུག་ཏུ་གྱུརི་བ་རིེད། ངསི་ག་དུསི་ཤོིག་ལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཉིེན་སོྟན་

ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་འོསི།”

“ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དྲེི་བ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཏན་ཏན་འདོན་རྒྱུ་རིེད་སྙམ་བྱུང་། བུད་

མེད་ཚེོའི་འཆོརི་སོྒོ་ནི་ཧ་ཅིང་མྱུརི་ཏེ།  སོྨོན་པ་ནསི་དགའ་བརི་མཆོོང་བ་དང་།  

དགའ་བ་ནསི་གཉིེན་སྒྲིིག་ལ་མཆོོང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་བ་ཧ་གོ་ཡོིད།”

“མ་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་གཟབ་ནན་ཡིིན་ན་ངསི་ད་ེལྟརི་གཏན་ཁེེལ་བྱེད་

ཀྱིི་ཡིིན། ཁོྱོད་ལ་ཧ་ཅིང་ཡིིད་འོང་གི་སྒྱུག་མོ་ཞིིག་ཡིོད་ངེསི་རིེད་ལ་མོ་རྟེག་ཏུ་ཕེམ་

བྷེརི་ལ་ིསུ་ཁོྱོད་དང་ལྷན་དུ་འདུག་པརི་གདོན་མ་ིཟ།”

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་གོང་གི་སྐད་ཆོ་དག་སྣང་མེད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཉིན་པ་དང་།  

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཁོེ་རིང་ཞིི་ལོྷད་རྣལ་བབ་ཡིིན་པ་མཐོེང་དུསི་བོློ་བདེ་བོ་བྱསི་

ནསི་ད་ེལྟརི་མཚེམསི་མ་ིཆོད་པརི་བཤོད།
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 ལའེུ་བདུན་པ།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་རྒྱུ་ནོརི་ཡིོངསི་རོྫོགསི་ནི་ཧ་ལམ་ལོ་རིེརི་ཡོིང་འབབ་

ཉིིསི་སྟོང་ཡོིད་པའི་ཕ་གཞིིསི་དེ་ཡིིན་ཞིིང་། དེ་ནི་བུ་མོ་ཚེོ་ལ་མཚེོན་ན་སྟབསི་མ་

ལེགསི་པ་ཞིིག་སྟེ། བྷེེན་ནེད་ཚེང་ལ་ཕ་ཤུལ་འཛོིན་པའི་བུ་མེད་སྟབསི་ཕ་གཞིིསི་

དེའི་ཤུལ་འཛོིན་མཁེན་ནི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་ཚེ་བོ་ཞིིག་ཡིིན། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་

ཀྱིི་ནོརི་སྐལ་ནི་ཁྱོིམ་ཚེང་འདི་འདྲེ་ལ་མཚེོན་ན་ཕོན་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་དེ་ཡིིསི་

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིགོྱིང་གུད་གསིབ་མ་ནུསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིཕ་རྒན་སོྔོན་མ་ེརི་ི

ཋོིན་གྱི་ིཁྲིམསི་རོྩད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་ལ་ནོརི་སྐལ་དབྱིན་སོྒོརི་བཞི་ིསོྟང་རི་ི

བ་ཞིིག་བྱིན་ཡོིད། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་གཅུང་མོ་གཅིིག་ཡིོད་ལ་ད་ེན་ིམོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་གྱི་ིདྲུང་ཡིིག་

སྐུ་ཞིབསི་ཧྥི་ིལིབ་སིིའ་ིཆུང་མ་ཡིིན་པ་དང་། ཕྱོིསི་སུ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཕ་རྒན་གྱི་ིཚེོང་ལསི་

རྒྱུན་འཛོིན་མཁེན་ཆོགསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ད་དུང་ལོན་ཌོན་ན་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ིཚེོང་

ལསི་གཉིེརི་བའ་ིམིང་པོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིོད། 

མེ་རིི་ཋོིན་ནི་ལོང་བོྷེན་ནསི་ལེ་དབརི་གཅིིག་ཙམ་གྱིི་མཚེམསི་ན་ཡིོད་པསི་

གཞོིན་ནུ་མ་ཚེོ་ལ་མཚེོན་ན་དེ་ནི་ཆོེསི་སྟབསི་བདེའི་བརི་ཐེག་ཞིིག་ཡིིན་པསི། ཁོེ་

ཚེོ་རྟེག་ཏུ་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་ནང་དེ་གརི་ཐེེངསི་གསུམ་བཞིི་ཙམ་སིོང་ནསི་ཁོེ་

ཚེོའ་ིཨོ་ན་ེལ་ལྟ་སོྐརི་བྱེད་པ་དང་ཞོིརི་དུ་དེརི་ཡིོད་པའ་ིབུད་མེད་ཀྱི་ིཞྭ་མོ་ཚེོང་ཁེང་

ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ལྷག་ཏུ་བུ་མོ་ཆུང་ཤོོསི་གཉིིསི་ཏེ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་ལི་ཌི་

ཡི་གཉིིསི་ན་ིགཅིེན་མོ་ཚེ་ོལསི་སིེམསི་པ་བག་ལོྷད་ཡིིན་པསི་ཡིང་ཡིང་ད་ེགརི་འགོྲ་

རྒྱུརི་ཤོིན་ཏུ་དགའ། གལ་སྲིད་ཉིི་མ་འཁོྱོལ་བའི་ཐེབསི་ཤོེསི་ལེགསི་པོ་ཞིིག་མེད་ན་
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ཁོེ་གཉིིསི་རྟེག་ཏུ་ཞོིགསི་པརི་སོྤྲོ་སྣང་དང་དགོང་མོརི་ལབ་གླེེང་ག་ིརྒྱུ་ཆོ་འཚེོལ་ཕྱོིརི་

མ་ེརི་ིཋོིན་ལ་འགོྲ་བཞིིན་ཡོིད། སྤྱི་ིཡོིངསི་ནསི་གོྲང་རྡོལ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཏུ་གནསི་ཚུལ་

གསིརི་པ་ཐོེསི་རྒྱུ་དཀོན་ཡིང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རྟེག་ཏུ་ཨོ་ནེའི་སི་ནསི་གནསི་ཚུལ་

གསིརི་པ་ཐོེསི་པའ་ིཐེབསི་ཤོེསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།

ཉི་ེཆོརི་ཉི་ེའདབསི་སུ་སྡེ་ེདམག་འབྱོརི་ཞིིང་ད་ེདག་དགུན་དུསི་ཧྲེིལ་བོརི་ད་ེགརི་

བཅིའ་སོྡེད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་མེ་རིི་ཋོིན་ནི་དེ་ཡིི་སྤྱིི་ཁྱོབ་ལསི་ཁུངསི་ཀྱིི་གནསི་

ཡུལ་ཡིིན་པསི། ད་ེཡིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་གནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་དང་སོྤྲོ་བོ་མཁོེ་འདོན་བྱསི། 

ད་ལམ་ཁོེ་ཚེོ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཚེང་ལ་ག་དུསི་ཕྱོིན་ན་ཆོེསི་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བའི་གནསི་

ཚུལ་གསིརི་པ་མང་པོ་ཤོེསི་རོྟེགསི་འབྱུང་བཞིིན་ཡིོད་ལ། ཉིིན་ལྟརི་དམག་མི་ཚེོའི་

མིང་དང་ཁོེ་ཚེོའི་འབྲེེལ་བ་གསིརི་པ་ཤོེསི་རོྟེགསི་ཡིོང་གི་ཡིོད། ད་ཆོ་དམག་མི་

ཚེོའི་སོྡེད་གནསི་ཀྱིང་ལོྐོག་གྱུརི་མ་ཡིིན་པསི་ཁོེ་ཚེོསི་གཞིི་ནསི་ཐེད་ཀརི་དམག་མི་

ཚེ་ོདང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་ཐུབ་པརི་མ་ཟད། སྐུ་ཞིབསི་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིདམག་མ་ིཚེ་ོདང་

ངོ་ཤོེསི་ཆོགསི་པ་དེསི་ཁེོང་ག་ིཚེ་མོ་གཉིིསི་ལ་སྔོརི་ཡིོད་མ་མོྱོང་བའ་ིབད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིསོྒོ་

མོ་ཕྱོེསི་ཤོིང་། ད་ལྟ་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བསིམ་རྒྱུ་དང་དྲེན་རྒྱུ་ན་ིདམག་མ་ིཚེ་ོགཅིིག་པོ་ད་ེ

རིང་ལསི་མེད་པརི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་རྒྱུ་ནོརི་ཕོན་ཆོེ་སོྐརི་གླེེང་དུསི་ལྕམ་བྷེེན་

ནེད་ལ་གསོིན་ཤུགསི་རིབ་ཏུ་རྒྱསི་ཀྱིང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་མིག་མདུན་དུ་དམག་མིའི་

སྒྲིིག་ཆོསི་དང་བསྡུརི་ན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་རྒྱུ་ནོརི་ཕོན་ཆོེན་ལ་རིིན་ཐེང་གང་

ཡིང་མེད་པ་ཆོགསི།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཞོིགསི་པ་ཞིིག་ལ་བུ་མོ་ཆུང་བ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འཛོད་མེད་

དུ་དམག་མ་ིཚེོའ་ིསོྐརི་གླེེང་བ་ཉིན་རྗོེསི་ཧ་ཅིང་སྣང་མེད་ཀྱི་ིཚུལ་གྱིིསི།

“ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ལ་གཞིིགསི་ན་ཁོྱོད་གཉིིསི་ན་ིཡུལ་འདིའ་ིཆོསེི་ཅོིལ་ཆུང་

ག་ིབུ་མོ་ད་ེགཉིིསི་རིེད་འདུག སོྔོན་ཆོད་ང་རིང་ད་ེལ་སིོམ་ཉི་ིཅུང་ཙམ་སྐྱིེསི་ཀྱིང་ད་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ལྟ་ཐེ་ེཚེོམ་རྩ་བ་ནསི་མ་ིའདུག” ཅིེསི་སྨྲསི།

ཁེ་ཐེེ་རིིན་འཚེེརི་སྣང་ཅུང་ཙམ་སྐྱིེསི་ནསི་ལན་གང་ཡིང་མ་བསླེོགསི་ཀྱིང་།  

ལ་ིཌ་ིཡིསི་རྦད་ད་ེསྣང་མེད་དུ་བཞིག་ནསི་བསྟུད་མརི་མོ་རིང་དེད་དཔོན་ཁེརི་ཋིརི་

རི་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིདགའ་བོ་ཡིོད་ཚུལ་དང་། སིང་ཉིིན་ཞོིགསི་པརི་ཁོེ་རིང་ལོན་ཌོན་ལ་

འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་པསི་ཉིིན་དེརི་ཁོེ་དང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམཇེལ་འདོད་ཆོ་ེཚུལ་སོིགསི་བརོྗོད།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“སྙིང་ཉིེ་ལགསི། ང་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ལསི་སོིང། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་རིང་གི་བུ་མོ་ཚེོ་ཅོིལ་ཆུང་ཡིིན་བསིམ་ཆོོག་ཆོོག་ཡིོད་པ་ཅིི་ཡིིན་ནམ། ངསི་

གཞིན་གྱིི་བུ་མོ་སུ་ཞིིག་ལའང་དམའ་འབེབསི་བྱེད་ཕོད་ཀྱིང་རིང་གི་བུ་མོ་ཚེོ་ལ་

དམའ་འབེབསི་མ་ིབྱེད།”

“གལ་སྲིད་ངའ་ིབུ་མོ་ཚེ་ོཅོིལ་ཆུང་ཡིིན་ན། ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཧ་གོ་བ་བྱེད་དགོསི།”

“དེ་ག་རིང་རིེད། ཡིིན་ཡིང་དོན་དམ་དུ་ང་ཚེོའི་བུ་མོ་ཚེང་མ་ཧ་ཅིང་སྤྱིང་པོ་

འདུག”

“བོློ་མགུ་བ་ཞིིག་ལ། དོན་འད་ིགཅིིག་པུའ་ིཐེད་ང་གཉིིསི་ཀྱི་ིབསིམ་ཚུལ་མཐུན་

པོ་མི་འདུག ངསི་བྱ་བ་མཐེའ་དག་ཐེད་ང་གཉིིསི་ཀྱིི་བསིམ་བོློ་གཅིིག་མཐུན་ཡོིང་

བའི་རིེ་བ་ཡོིད་ཀྱིང་། ངསི་ང་ཚེོའི་བུ་མོ་ཆུང་བ་གཉིིསི་ནི་ཧ་ལསི་པའི་ཅོིལ་ཆུང་

རིེད་འདུག་སྙམ་པསི། འདིའ་ིཐེད་ཁོྱོད་དང་ལྟ་ཚུལ་ཐེ་དད་མ་ིའཛོིན་ཀ་མེད་བྱུང་།”

“ངའི་སྙིང་སྡུག་ལགསི། ན་སོི་འདི་ལྟརི་གཞོིན་པའི་བུ་མོ་གཉིིསི་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་

ཀྱི་ིཕ་མ་ནང་ལྟརི་རྣམ་དཔོྱད་ཡོིད་པའ་ིརི་ེལོྟསི་མ་བྱེད། ནམ་ཞིིག་ཁོེ་གཉིིསི་ང་ཚེོའ་ི

ན་ཚེོད་ལ་སླེེབསི་དུསི་ང་ཚེོ་ལྟརི་དམག་མིའི་སོྐརི་མི་གླེེང་བ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། སོྔོན་

ཆོད་ཅིིག་ལ་ང་ཡིང་སྒྲིིག་ཆོསི་དམརི་པོ་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་ཡོིད་པ་ད་དུང་ཡིིད་ལ་

ངེསི་ཀྱིི་འདུག དོན་དམ་དུ་དེང་སིང་ད་དུང་ཡིང་ངའི་སིེམསི་ནང་ནསི་དེ་དག་ལ་

དགའ་བོ་འདུག གལ་སྲིད་ལོ་གཅིིག་ལ་ཡིོང་འབབ་སོྟང་ལྔ་དྲུག་ཡིོད་ཅིིང་། གྲུང་
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ཤོ་དོད་པའི་ན་གཞོིན་དམག་དཔོན་ཞིིག་གིསི་ངའི་བུ་མོ་གང་རུང་ཞིིག་བག་མརི་

ལེན་འདོད་ན་ངསི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་མ་ིསྲིད། དགོང་མོ་དེརི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ཚེང་དུ་མདའ་

དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་གྱིིསི་དམག་ཆོསི་གོྱིན་པ་མཐོེང་བསི་ཧ་ཅིང་གི་འདྲེ་ཆོགསི་པོ་

ཞིིག་འདུག”

ལི་ཌི་ཡིསི་“ཨོ་མ་ལགསི། ཨོ་ནེསི་ང་ལ་མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་དང་དེད་

དཔོན་ཁེརི་ཋིེརི་གཉིིསི་དེང་སིང་ལྕམ་ཆུང་ཝད་སོིན་ཚེང་ལ་དང་པོ་འདིརི་འབོྱརི་

དུསི་ལྟརི་དེང་སིང་མང་པོ་འགོྲ་གི་མི་འདུག་པ་དང་།  མོ་རིང་གིསི་དེང་སིང་ཁོེ་

ཚེོ་རྟེག་ཏུ་ཁེ་ལརི་ཁེེའི་དཔེ་མཛོོད་ཁེང་དུ་འགྲེངསི་ནསི་བསྡེད་ཡིོད་པ་མཐོེང་གི་

འདུག” ཟེརི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་མ་འཇེལ་གོང་དུ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་གླེིང་ག་ནསི་ཇེེན་ལ་

འཕྲིན་ཡིིག་ཐོེགསི་པའ་ིཡིིག་སྐྱིེལ་པ་ཞིིག་ནང་འཛུལ་ཞིིང་ད་ེརུ་ངག་ལན་ལ་སྒུག་

མུརི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིམིག་ཟུང་ལ་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིའོད་མདངསི་འཚེེརི་ནསི་ཇེེན་གྱིིསི་

འཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་སྐབསི་མོསི་འདུན་དྲེག་པོསི་དགའ་འབོད་ཀྱིིསི། 

“ཨོོ། ཇེེན། སུསི་བསྐུརི་བ་རིེད། ཅིི་ཞིིག་གི་སོྐརི་རིེད། ཅིི་ཞིིག་ལབ་འདུག ཨོོ། 

ཇེེན། མགོྱིགསི་པོརི་ང་ཚེ་ོལ་ལོབ་དང་། མགོྱིགསི་པོརི། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག”

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་“ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིའཕྲིན་ཡིིག་རིེད་འདུག” ཅིེསི་སྨྲསི་ནསི་

སྐད་གསིེང་མཐོེན་པོསི་འཕྲིན་ཡིིག་བཀློགསི།

“ངའ་ིསྙིང་ཉི་ེབའ་ིགོྲགསི་མོ་ལགསི།

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བྱམསི་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ད་ེརིིང་ལུ་ཝ་ིསི་ིདང་ང་གཉིིསི་ལྷན་དུ་དགོང་

ཚེིགསི་ལ་མ་རིོལ་ན། ང་གཉིིསི་ཚེེ་གང་བོརི་ཕན་ཚུན་ལ་འཁེོན་འཛོིན་བྱེད་ཉིེན་

འདུག་སྟེ། བུད་མེད་གཉིིསི་ཉིིན་ཧྲེིལ་བོརི་ལྷན་དུ་ཅིི་འཕྲོསི་མོལ་འཕོྲསི་བཤོད་ན་

མཐེརི་ཁེ་རོྩད་མི་ཤོོརི་སི་གང་ཡིང་མི་འདུག འཕྲིན་ཡིིག་འདི་འབོྱརི་མ་ཐེག་གང་
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མགོྱིགསི་ཕེབསི་རོིགསི་ཞུ། ངའ་ིགཅིེན་པོ་དང་སྐྱིེསི་པ་གཞིན་ཚེ་ོདམག་དཔོན་ཚེོའ་ི

སིརི་དགོང་ཚེིགསི་རོིལ་ཏུ་ཕྱོིན་སོིང་།

ཁོྱོད་ཀིྱི་གཏོན་གིྱི་གོྲོགས་མོ་ཁེ་རོ་ལིན་ བིྷིང་ལེ་ཡིས།”

ལི་ཌི་ཡིསི་“དམག་དཔོན་དག་དང་ལྷན་དུ་ཨོེ། ཡི་མཚེན། ཨོ་ནེསི་ང་ལ་དེ་དག་མི་

ལབ་པ་ག་རི་ེཡིིན་ནམ།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“ཁོེ་ཚེ་ོཕྱོ་ིལ་དགོང་ཚེིགསི་རོིལ་ཏུ་ཕྱོིན་པ་ན་ི

ཧ་ཅིང་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཇེེན་གྱིིསི་“ང་ལ་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་གཡིརི་ན་ཆོོག་གམ།” ཞིེསི་དྲེིསི་པརི་ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ།

“མ་ིཆོོག ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ཆོརི་བ་འབབ་རྒྱུའ་ིབཟོ་འདུག་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཞོིན་

རྟེ་ཞིོན་ནསི་སོིང་ན་ལེགསི། དེསི་ན་ཁོྱོད་རིང་ཁོེ་ཚེོའ་ིསིརི་ཞིག་སོྡེད་བྱེད་ཆོོག”

“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ལ་ཁོེ་ཚེོསི་ཇེེན་ཕྱོིརི་མ་ིགཏོང་བའ་ིགདེང་ཚེོད་ཡོིད་ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ི

ཐེབསི་བྱུསི་ད་ེལེགསི་པོ་འདུག” ཅིེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བཤོད།

“ཨོོ། ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོསི་ཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོ་ཚེ་ོམ་ེ

རི་ིཋོིན་ལ་སྐྱིེལ་དགོསི་པ་དང་ཧརི་སི་ིཋི་ིཚེང་ལ་ན་ིཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་མེད།”

“ང་རིང་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོརི་བསྡེད་ནསི་འགོྲ་འདོད་འདུག”

“ཡིིན་ཡིང་། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ཞིིང་ཁེརི་རྟེ་དགོསི་པསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨོ་ཕ་ལ་རྟེ་མང་

པོ་འདོན་རྒྱུ་མ་ིའདུག ད་ེའདྲེ་མ་རིེད་དམ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི།”

“ཞིིང་ཁེ་ལ་རྟེག་ཏུ་རྟེ་དགོསི་པ་ལྟརི་ང་ལ་འདོན་རྒྱུ་མ་ིའདུག”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“གལ་སྲིད་ད་ེརིིང་ཁོྱོད་ལ་ཡོིད་ན། ཨོ་མའ་ིདམིགསི་ཡུལ་

འགྲུབ་ངེསི་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།
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མཐེརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བཙན་ཐེབསི་ངང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་རྟེ་རྣམསི་

ཞིིང་ལསི་སུ་བཀོལ་ཟིན་པ་ཁེསི་ལེན་དུ་བཅུག་པསི། ཇེེན་བཞོིན་རྟེ་ཞོིན་ནསི་འགོྲ་

རྒྱུ་བྱསི་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་ཇེེན་སོྒོ་འགྲམ་དུ་བསྐྱིལ་ཏ་ེསོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་གནམ་གཤོིསི་

ངན་དུ་འགོྲ་བའི་སོྨོན་ཚེིག་གང་མང་བསྒྲིགསི། ཇེེན་ཕྱོིན་ནསི་ཅིང་མ་འགོརི་བརི་

ཆོརི་པ་དྲེག་ཏུ་བབསི་པསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་རིེ་བ་མངོན་འགྱུརི་བྱུང་། གཅིེན་

གཅུང་མ་ཚེ་ོཇེེན་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་ལངསི་ཀྱིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་ིསོྤྲོ་བསི་བརྟེསི། ཉིིན་

ཧྲེིལ་པོ་ལ་ཆོརི་པ་མཚེམསི་མི་ཆོད་པརི་བབསི་པསི་ཇེེན་ཕྱོིརི་ལོག་མི་འོང་བ་

གཏན་འཁེེལ་བྱུང་། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཐེེངསི་དུ་མརི་“ད་ེན་ིང་རིང་ག་ིཐེབསི་བྱུསི་བཟང་པོ་རིེད།” 

ཅིེསི་ཡིང་ཡིང་བརོྗོད་ནསི་ཧ་ལམ་ཆོརི་པ་འབབ་ཏུ་འཇུག་མཁེན་དེ་མོ་རིང་ཡིིན་

པ་ཇེི་བཞིིན་བྱསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་ཐེབསི་བྱུསི་བཟང་པོ་དེསི་ཡིང་སྙིང་བདེ་སྐྱིིད་

ཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་བསྐྲུན་ཡིོད་མེད་ཕྱོ་ིཉིིན་ཞིོགསི་པ་མ་གཏོགསི་མ་ཤོེསི། ཞིོགསི་ཇེ་མ་ཚེརི་

བའ་ིགོང་དུ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱི་ིགཡོིག་པོ་ཞིིག་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་གཤོམ་གསིལ་

གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཐོེགསི་ནསི་འབོྱརི། 

“ཆོེསི་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིལ་ིཛོི། 

“ད་ེརིིང་ཞོིགསི་པརི་ང་རིང་ཧ་ཅིང་བད་ེབོ་མ་ིའདུག ཚེོད་དཔག་བྱསི་ན་ཁེ་སིང་

ཆོརི་གྱིིསི་བརློན་པསི་རིེད་འདུག ངའ་ིསིེམསི་བཟང་ག་ིགོྲགསི་མོ་ཚེོསི་ང་རིང་དྲེག་

སྐྱིེད་མ་བྱུང་བརི་ཕྱོིརི་ཁྱོིམ་ལ་མི་གཏོང་བ་དང་ད་དུང་ནན་སྐུལ་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་

ཇོེན་སི་ིབསུསི་ནསི་སྨོན་པ་ལ་བསྟེན་དགོསི་ཞིེསི་བརོྗོད་ཀྱི་ིའདུག་པསི། ཁོེ་རིང་ང་

ལ་ལྟ་བརི་སླེེབསི་པ་ཐོེསི་ན་དངངསི་འཚེབ་མ་བྱེད། མིད་པ་དང་མགོ་བོ་ཅུང་ན་བ་

ལསི་སོྐྱིན་གཞིན་མ་ིའདུག

ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅིེན་མོསི།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་གསིེང་མཐོེན་པོསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་སྐབསི། སྐུ་

ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིི་བུ་མོརི་ན་ཚེ་ཚེབསི་ཆོེན་ཕོག་ནསི་འཆོི་

ན། དེ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཀོད་སྒྲིིག་འོག་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་གཉིེརི་དུ་སིོང་བ་ཡིིན་པསི་

སིེམསི་གསོི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

“ཨོོ། ང་ལ་མོ་རིང་འཆོི་བའི་དོགསི་པ་མི་འདུག མི་ཚེོ་ཆོམ་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་

གིསི་འཆོ་ིམ་ིདཔ།ེ ཇེེན་ད་ེརུ་བསྡེད་པ་ཙམ་ཡིིན་ན་ཁོེ་ཚེོསི་མོ་རིང་ལ་ལྟ་རོྟེག་ཡིག་

པོ་བྱེད་ངེསི་རིེད། ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་བྱུང་། གལ་སྲིད་ང་ལ་ཤོིང་རྟེ་ཡིོད་ན་མོ་རིང་ལ་

བལྟ་རུ་འགོྲ་ངེསི།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཤོིན་ཏུ་དངངསི་འཚེབ་ལངསི་ནསི་ཇེེན་ལ་བལྟ་བརི་འགོྲ་བའ་ི

སིེམསི་ཐེག་བཅིད། ཤོིང་རྟེ་མེད་པ་དང་མོ་རིང་རྟེ་ཞོིན་མཁེན་ཞིིག་ཀྱིང་མིན་པསི་

རྐོང་ཐེང་ལ་འགྲོ་བ་ལསི་གདམ་ག་མེད་ཀྱིང་མོ་རིང་ཇེེན་ལ་བལྟ་བརི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་

པའ་ིཆོོད་སིེམསི་བསྒྲིགསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་“ཁོྱོད་རིང་གླེེན་རྟེགསི་ཚེ་བ་ལ། འདམ་

འབག་ཆོེན་པོ་འད་ིའདྲེརི་ཁོྱོད་ལ་ད་ེལྟའ་ིབསིམ་བོློ་འཁེོརི་བ་ཅི་ིཡིིན། ཁོྱོད་རིང་ད་ེ

གརི་འབོྱརི་དུསི་མ་ིཚེོསི་མཐོེང་མ་ིབད་ེབ་ཞིིག་ཏུ་འགྱུརི་ངེསི་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད། 

“ང་ལ་ཇེེན་གྱིིསི་མཐོེང་བད་ེབ་ཙམ་གྱིིསི་འགྲིག”

ཕ་རྒན་གྱིིསི་“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་རྟེ་དགོསི་པའ་ིགོ་བརྡོ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོིད་དམ།”

“མེད། ང་རིང་རྐོང་ཐེང་ལ་འགོྲ་བརི་སོྐྱིན་མི་འདུག སིེམསི་ཤུགསི་ཡོིད་ན་

བརི་ཐེག་ནི་གང་ཡིང་མ་ཡིིན། དེ་ནི་ལེ་དབརི་གསུམ་ཙམ་རིེད། དགོང་ཚེིགསི་ཀྱིི་

མཚེམསི་སུ་ང་རིང་ཕྱོིརི་ལོག་ཡོིང་།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

མ་ེརི་ིཡིིསི་“ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཞིན་ཕན་གྱི་ིབྱ་བ་ལ་རྗོེསི་སུ་ཡི་ིརིང་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་བྱ་བ་

ཅི་ིཞིིག་བསྒྲུབ་ན་ཧོལ་རྒྱུག་མ་ཡིིན་པརི་བོློ་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་དགོསི། བདག་ག་ི



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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བསིམ་ཚུལ་ལྟརི་ན་བྱ་བ་ཅིི་ཞིིག་བསྒྲུབ་ན་འོསི་འཚེམ་ཞིིག་ཡིིན་དགོསི་པ་ལསི་

ཐེལ་ཆོ་ེབ་ཡིནི་མ་ིའོསི།”

ཁེ་ཐེ་ེརིིན་་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དུསི་གཅིིག་ཏུ་“ང་ཚེ་ོམ་ེརི་ིཋོིན་བརི་དུ་ཁོྱོད་

དང་ལྷན་དུ་འགྲོ་ཆོོག” ཅིེསི་བརོྗོད་པ་ལྟརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དང་ལེན་བྱསི་ནསི་

བུ་མོ་གསུམ་མཉིམ་དུ་ལམ་ལ་ཆོསི། 

ཁོེ་ཚེོ་ལམ་ལ་ཞུགསི་སྐབསི་ལི་ཌི་ཡིསི་“ང་ཚེོསི་མགོྱིགསི་ཙམ་བྱསི་ན་དེད་

དཔོན་ཁེརི་ཋིེརི་མ་ཐོེན་གོང་ང་ཚེོསི་ཁོེ་རིང་མཐོེང་ཐུབ་ཤོསི་ཆོ།ེ” ཞིེསི་བཤོད།

མེ་རིི་ཋོིན་ལ་སླེེབསི་དུསི་ཁེོ་ཚེོ་ཁེ་གྱིེསི་ཏེ་གཅུང་མོ་གཉིིསི་དམག་དཔོན་ཞིིག་

གི་ཆུང་མའི་སིརི་ཕྱོིན་ཞིིང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་གོམ་སྟབསི་མྱུརི་

མོསི་ཞིིང་ཁེ་གཅིིག་ནསི་གཅིིག་བརྒྱུད་ཅིིང་། བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིསི་རྫོིང་བུ་བསོྐརི་བ་

དང་སྐསི་ཟམ་སྟེང་མཆོོང་རྒྱུག་བྱསི་ནསི་སིོང་མཐེརི་བྷེིང་ལེ་ཚེང་གི་ཁེང་པ་མིག་

མདུན་དུ་མངོན། སྐབསི་དེརི་མོ་རིང་ག་ིལུསི་པོའ་ིཤུགསི་ཉིམསི་པ་དང་རྐོང་ཤུབསི་

ལ་འདམ་འབག་འགོསི་ཤོིང་བཞིིན་རིསི་ལ་དམརི་མདངསི་ཡིོངསི་སུ་རྒྱསི་ཡོིད།

ཞོིགསི་ཇེའ་ིཁེང་མིག་ཏུ་མོ་རིང་མངོན་དུསི་ཇེེན་མ་གཏོགསི་ཚེང་མ་ད་ེརུ་ཡིོད་

པ་དང་ཚེང་མསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་ངང་ཚུལ་མཐོེང་མ་ཐེག་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི། 

ཞོིགསི་པ་སྔོ་མོརི་གནམ་གཤོིསི་ད་ེའདྲེ་ངན་པ་ལ་མོ་རིང་གཅིིག་པུ་ལ་ེདབརི་གསུམ་

ཙམ་ལ་གོམ་པ་བརྒྱབ་ནསི་ཡིོང་བ་ནི་ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིི་དང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་གཉིིསི་

ལ་མཚེོན་ན་ཧ་ལམ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་

མུརི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་བྱ་སོྤྱིད་དེ་འདྲེ་ལ་མཐོེང་ཆུང་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིོད་པ་ཚེོརི། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀསི་གུསི་ཞིབསི་ཀྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སྣེ་ལེན་བྱསི་

པ་དང་ལྷག་པརི་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་སྤྱིོད་ལམ་ནི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ལསི་
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ཉིམསི་དགའ་བ་དང་ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་ཅིིག་ཡིིན། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའི་སྐད་ཆོ་

ཧ་ཅིང་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་པ་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིི་ཡིིསི་སྐད་ཆོ་རྩ་བ་ནསི་མི་བཤོད། 

ཌརི་སིི་ནི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གོམ་བགོྲད་བྱསི་ནསི་བཞིིན་

རིསི་སྟེང་བཀྲག་མདངསི་རྒྱསི་པ་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་བ་་དང་། ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་མོ་

རིང་གཅིིག་པུ་དོན་དག་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་ལམ་ཐེག་ད་ེའདྲེ་རིིང་པོ་ནསི་ཡིོང་

བ་འོསི་འཚེམ་ཡིིན་མིན་ལ་ཐེེ་ཚེོམ་སྐྱིེསི་ནསི་ལུསི། སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིི་ནི་ཞོིགསི་

ཟསི་ཁོེ་ན་ལསི་དྲེན་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་གྱིི་ནད་བབ་སོྐརི་དྲེིསི་པརི་དགའ་བ་སྐྱིེད་པའི་

གཏམ་ལན་གང་ཡིང་མ་ཐོེསི། ཇེེན་མཚེན་མོརི་གཉིིད་ལེགསི་པོ་མ་ིཁུག་པ་དང་ད་

ལྟ་མལ་ལསི་ལངསི་ཀྱིང་ཚེ་བ་དྲེག་པོ་རྒྱསི་ནསི་ཁེང་མགི་ལསི་ཐོེན་མ་ིཐུབ་པ་སོིགསི་

ཐོེསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་འཕྲལ་མརི་ཇེེན་གྱིི་སིརི་ཁྲིད་པསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི། ཇེེན་

གྱིིསི་ནང་མི་ཚེོརི་སྟབསི་མི་བདེ་བ་དང་སིེམསི་ཁྲལ་སོླེང་པརི་དོགསི་ནསི་འཕྲིན་

ཡིིག་ནང་ཏུ་ནང་མ་ིཞིིག་མོ་རིང་ལ་ལྟ་རུ་ཡོིང་བའ་ིརི་ེསྐུལ་ཞུསི་མེད་སྟབསི། ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ནང་དུ་འཛུལ་བ་མཐེོང་འཕྲལ་མོ་རིང་དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱིེསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་སྐད་ཆོ་མང་པོ་མ་བཤོད། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཕྱོི་ལ་སིོང་རྗོེསི་ཇེེན་གྱིིསི་ཁོེ་

ཚེོསི་མོ་རིང་ལ་ཧ་ལསི་པའི་ལྟ་རོྟེག་ལེགསི་པོ་གནང་བརི་བཀའ་དྲེིན་གྱིི་ཚེིག་ཁེ་

ཤོསི་ལསི་གཞིན་གང་ཡིང་མ་བཤོད་པ་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཁུ་སིིམ་མེརི་མོ་རིང་

ག་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད། 

ཞོིགསི་ཇེ་བཏུང་རྗོེསི་བྷེིང་ལ་ེཚེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་སླེརི་ཡིང་ཇེེན་གྱི་ི

སིརི་སླེེབསི་པ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཇེེན་ལ་དེ་འདྲེའི་བོློ་ཉིེ་

བ་དང་སིེམསི་ཁུརི་བྱེད་པ་མཐེོང་དུསི་མོ་ཡིང་ཁེོ་གཉིིསི་ལ་དགའ་མགུ་སྐྱིེ་མགོ་

ཚུགསི། སྨོན་པ་ཡིོང་ནསི་ནད་པརི་བརྟེག་དཔྱད་བྱསི་རྗོེསི་ཀྱིི་ཚེོད་དཔག་ལྟརི་ན། 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཇེེན་ལ་ཆོམ་པ་དྲེག་པོ་ཕོག་འདུག་པསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཡིིད་གཟབ་བྱེད་དགོསི་པ་དང་

འཕྲལ་མརི་ཇེེན་ཉིལ་སིརི་ལོག་དགོསི་པའ་ིབཀའ་བསོྒོསི་མུརི། སྨོན་དུ་མ་སྡེེབ་སོྦྱིརི་

བྱ་རྒྱུརི་ཁེསི་བློངསི། ཁོེ་ཚེོསི་འཕྲལ་དུ་སྨོན་པའ་ིབཀའ་ལྟརི་བསྒྲུབསི་པ་དང་ཇེེན་གྱི་ི

ཚེ་བ་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སྐད་ཅིིག་ཙམ་ལ་ཡིང་མ་ིའབྲེལ་བརི་འཁྲིསི་

སུ་བསྡེད། སྐྱིེསི་མ་གཞིན་གཉིིསི་ཀྱིང་ད་ེརུ་ཡུན་རིིང་བསྡེད་མོད་ནང་དུ་བྱ་བ་གང་

ཡིང་མེད་པསི་སྐྱིེསི་པ་ཚེ་ོཕྱོ་ིལ་ཕྱོིན། 

ཆུ་ཚེོད་གསུམ་པ་ཟིན་དུསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་མོ་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་

འགོྲ་དགོསི་པ་ཚེོརི་ཡིང་དེ་ལྟརི་ཇེེན་ལ་བརོྗོད་མ་ནུསི། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཨོེ་

ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཤོིང་རྟེ་གཡིོརི་བའི་བསིམ་ཚུལ་བཏོན་པ་མོ་རིང་གིསི་ཅུང་ཙམ་

གཡོིལ་ཐེབསི་བྱསི་ནསི་དང་ལེན་བྱེད་གྲབསི་ཡིོད་ཀྱིང་། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་

རིང་གི་གཅུང་མོ་དང་ཧ་ཅིང་གྱིེསི་མ་འདོད་པ་ཤོེསི་རྗོེསི་ཤོིང་རྟེ་གཡིོརི་བའི་བསིམ་

བོློ་བསྒྱུརི་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ཇེེན་དང་ལྷན་དུ་སོྡེད་པའི་བསིམ་ཚུལ་བཏོན་

པ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་དང་ལེན་བྱསི། དེསི་

ན་ཁོེ་ཚེོསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་འད་ིགརི་སོྡེད་པའ་ིའཆོརི་གཞི་ིབརྡོ་སོྦྱིརི་གཏོང་བ་དང་

ལྷན་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིགོྱིན་ཆོསི་ཁེ་ཤོསི་ལེན་པརི་གཡོིག་པོ་ཞིིག་ལོང་བོྷེན་ལ་བརྫོངསི།
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 ལའེུ་བརྒྱད་པ།

ཆུ་ཚེོད་ལྔ་པ་ཟིན་སྐབསི་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ལྭ་བ་བརྗོ་ེབརི་ཕྱོིན་པ་དང་། ཆུ་ཚེོད་དྲུག་

དང་ཕྱོེད་ཀའི་ཐོེག་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དགོང་ཚེིགསི་ལ་བོསི། དེ་རུ་ཚེང་མསི་གུསི་

ཞིབསི་ཀྱིིསི་ཇེེན་གྱིི་ནད་བབ་སོྐརི་དྲེིསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྷག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཇེེན་ལ་སིེམསི་ཁུརི་ཆོེན་པོ་བྱསི་པ་མཐོེང་འཕྲལ་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི་

མོད། མིག་སྔོརི་ཇེེན་ལ་དྲེག་སྐྱིེད་གང་ཡིང་མེད་པསི་མོ་རིང་ལ་དགའ་བ་སྐྱིེད་

པའ་ིགཏམ་བཟང་བརོྗོད་རྒྱུ་མེད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ད་ེདག་ཐོེསི་དུསི་ཐེེངསི་ཁེ་ཤོསི་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་ཇེ་ིའདྲེའ་ིབོློ་ཕམ་བྱུང་ཚུལ་དང་། ཆོམ་

ངན་ཕོག་པ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་འཇེིགསི་སུ་རུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ། ཁོེ་རིང་གཉིིསི་ན་བ་

ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསྡེང་བ་སོིགསི་བརོྗོད་རྗོེསི་ཇེེན་ལ་ཁེ་ཡི་མ་བྱསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

སྐྱིེསི་མ་ད་ེགཉིིསི་ཇེེན་མདུན་དུ་མེད་དུསི་མོ་རིང་ལ་དོ་ཁུརི་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེད་པ་

མཐོེང་མ་ཐེག་སླེརི་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་མ་ིདགའ་བ་ཆོགསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིམ་ིའད་ིདག་ག་ིཁོྲད་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེགཅིིག་པུ་ལ་བོློ་

ཡིིད་རིབ་ཏུ་ཚེིམ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་བྱསི་པ་མངོན་གསིལ་

ཡིིན་པརི་མ་ཟད། མོ་རིང་ཉིིད་ལའང་དགའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་གྱིིསི་དོ་སྣང་ཆོེན་པོ་

བྱསི་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་མོ་རིང་མ་བོསི་མགོྲན་པོ་ཡིིན་པརི་སྣང་

ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་མོ་རིང་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིསྣང་ཆོེན་བྱསི་པསི་རིིམ་གྱིིསི་ད་ེལྟརི་

མ་སྣང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེམ་གཏོགསི་ཧ་ལམ་གཞིན་སུ་ཞིིག་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལ་ཆོ་འཇོེག་མ་བྱསི་ཏེ། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིི་སིེམསི་པ་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་རྩེ་

གཅིིག་ཏུ་གཞོིལ་བ་དང་ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིཡིང་ཧ་ལམ་ད་ེལསི་མ་འདསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་
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བྷེེད་ཀྱིི་འཁྲིསི་ཀྱིི་སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིི་ནི་ཧ་ཅིང་སྒྱིིད་ལུག་གི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

དང་། ཁོེ་རིང་འཇེིག་རྟེེན་འདིརི་འཚེོ་བ་ནི་བཟའ་བཏུང་དང་ཤོོག་ཤོོ་རྩེ་བ་ཁོེ་ནའི་

ཆོེད་ཡིིན། ཁོེང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཤོ་ཧྲུག་ལསི་སོྔོ་རྐྱེང་ལ་དགའ་པོ་ཡིོད་པ་མཐོེང་

དུསི་མོ་རིང་ལ་གང་ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་མེད་པ་ཚེོརི།

དགོང་ཚེིགསི་གོྲལ་རྗོེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་འཕྲལ་མརི་ཇེེན་གྱི་ིསིརི་ཕྱོིན་པ་དང་། 

མོ་རིང་ཁེང་མིག་ལསི་ཐོེན་མ་ཐེག་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསྐྱིོན་

ཆོ་བགྲངསི་འགོ་བརྩམསི་ཏེ། མོ་རིང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ན་ིམངོན་གསིལ་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་ཐེ་

ཤོལ་རིེད་འདུག མོ་རིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཆོེ་ཞིིང་གུསི་ཞིབསི་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

མོ་རིང་ལ་སྐད་ཆོ་མི་འདུག་ལ་ཉིམསི་འགྱུརི་དང་མཛོེསི་སྡུག་ཀྱིང་མི་འདུག་ཅིེསི་

སོྐྱིན་བརོྗོད་བྱསི། ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིརིང་ག་ིགཅུང་མོའ་ིལྟ་ཚུལ་ལ་མོསི་མཐུན་ཡིོངསི་

སུ་བྱུང་བ་དང་ད་དུང་ཁེ་སོྣན་དུ།

“མདོརི་བསྡུསི་ན། མོ་རིང་གོམ་བགོྲད་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལསི་

གཞིན་མོ་རིང་ལ་ཁྱོད་ཡིོན་གང་ཡིང་མ་ིའདུག

ངསི་ནམ་ཡིང་ད་ནངསི་མོ་རིང་མཐོེང་བའ་ིངང་ཚུལ་ད་ེབརྗོེད་མ་ིསྲིད། ཧ་ལམ་

སོྨྱོན་པ་ཞིིག་དང་འདྲེ་འདུག”

“དངོསི་འབྲེེལ་སོྨྱོན་པ་ཞིིག་དང་འདྲེ་འདུག ལུ་ཝ་ིསི།ི ང་རིང་ཏོག་ཙམ་མིན་ན་

གད་མོ་ཤོོརི་སིོང་། མོ་རིང་འད་ིལྟརི་ཡིོང་བ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཅོིལ་ཆུང་ག་ིབྱ་བ་ཞིིག་རིེད། 

མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་མོ་ལ་ཆོམ་པ་ཕོག་པ་ཙམ་གྱིིསི་ད་ེའདྲེའ་ིབྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་འཚུབ་

ཀྱིིསི་གོྲང་ཡོིངསི་བརྒལ་ནསི་རྒྱུག་ཡོིང་དགོསི་དོན་འདུག་གམ། མོ་རིང་ག་ིསྐྲ་རྦད་ད་ེ

ཟང་ཟིང་གྱུརི་འདུག ཇེ་ིའདྲེའ་ིརོྫོརི་པོ་འདུག”

“རིེད། ད་དུང་མོ་རིང་ག་ིསྨོད་ཤོམ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིསྨོད་ཤོམ་གྱི་ིསིོརི་དོའ་ི

ཚེད་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལ་འདམ་བག་འགོསི་པ་མཐོེང་ཡིོད་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད། མོ་རིང་གིསི་
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སྨོད་གཡིོགསི་མརི་གོླེད་པ་ན་ིའདམ་བག་སྦེསི་པའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་ཁོེ་ཐེག་རིེད།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་“ལུ་ཝི་སིི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལབ་པ་ནང་བཞིིན་ཡིིན་ལསི་ཆོེ་

ཡིང་ངསི་ད་ེལྟརི་མ་མཐོེང་། ད་ནངསི་ཞོིགསི་པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཁེང་པའ་ིནང་ལ་

འཛུལ་ཡོིང་སྐབསི། ངསི་མོ་རིང་ཧ་ལསི་པའ་ིམཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་སོིང་

བསི་མོ་རིང་ག་ིའབག་བཙོག་ག་ིསྨོད་ཤོམ་ངའ་ིམཐོེང་ལམ་དུ་མ་བྱུང་།”

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་དག་ཏན་ཏན་

མཐོེང་ཡོིད་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་ད་ེལྟ་བུའ་ིངང་ཚུལ་ཅིན་དུ་མཐོེང་

མ་ིའདོད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད།”

“གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་ིའདོད།”

“ལ་ེདབརི་གསུམ་མམ་བཞི།ི ཡིང་ན་ལྔ། གང་ལྟརི་ལ་ེདབརི་ག་ཚེོད་ཡོིད་རུང་། 

མོ་རིང་གཅིིག་པུ་ལོང་བུ་ཡིན་ཆོད་འདམ་བག་གིསི་གང་ནསི་རྒྱུག་ཡིོང་བ་དེ་ཡིང་

སྙིང་ཅི་ིཞིིག་ག་ིདོན་རིེད། ང་ལ་མཚེོན་ན་ད་ེན་ིམོ་རིང་ག་ིསྐྱུག་བོྲེ་བའ་ིརིང་ཤོེད་ཚེ་

པོ་དང་གུསི་ལུགསི་མེད་པའ་ིགོྲང་གསིེབ་པའ་ིབྱ་སྤྱིོད་རིེད།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“ད་ེཡིིསི་མོ་རིང་གིསི་གཅིེན་མོ་ལ་བཅིངསི་པའ་ིབརྩ་ེབ་

མཚེོན་པསི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་བ་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ད་ཐེེངསི་མོ་རིང་

ག་ིཧོལ་རྒྱུག་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་དེསི་ཁོྱོད་རིང་མོ་རིང་ག་ིམཛོེསི་པའ་ིམིག་ཟུང་ལ་སོྨོན་པ་

ད་ེམེད་པརི་བཟོསི་ཡིོད་ངེསི་རིེད།”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་“རྩ་བ་ནསི་བཟོསི་མ་བྱུང་། གོམ་བགོྲད་བྱསི་སྟབསི་མོ་རིང་ག་ི

མིག་ཟུང་ལ་སྔོརི་ལསི་ཀྱིང་འོད་སྣང་ཞིིག་མངོན་འདུག”

ཌརི་སིིསི་ལན་བསླེོགསི་ནསི་དརི་ཅིིག་ཁུ་སིིམ་མེརི་གྱུརི་རྗོེསི་ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋིིསི་

སླེརི་ཡིང་བཤོད་དོན།
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“ང་རིང་ལྕམ་ཆུང་ཇེེན་ལ་བརྩ་ིམཐོེང་ཆོེན་པོ་ཡིོད། མོ་རིང་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཧ་

ཅིང་ཡིིད་འོང་ག་ིབུ་མོ་ཞིིག་རིེད། ངསི་སིེམསི་གཏིང་ནསི་མོ་རིང་གིསི་ཁོྱོ་ག་ཡིག་པོ་

ཞིིག་རྙིེད་པའ་ིརི་ེསོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། མོ་རིང་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིཕ་མ་དང་ད་ེལྟ་བུའ་ི

ཐེེམ་པ་དམའ་བའ་ིགཉིེན་ཉི་ེསོིགསི་ཡོིད་པསི་ཁོྱོ་ག་བཟང་པོ་ཞིིག་རྙིེད་པའ་ིགོ་སྐབསི་

ཡིོད་མེད་ལ་ཞིེད་ཀྱི་ིའདུག”

“སོྔོན་ཞིིག་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེོའི་ཨོ་ཞིང་ཞིིག་མེ་རིི་ཋོིན་གྱིི་ཁྲིམསི་རོྩད་པ་རིེད་

ཅིེསི་ཟེརི་བ་ཐོེསི་མོྱོང་།”

“རིེད། ཁོེ་ཚེ་ོལ་ད་དུང་ཆོིབ་སིེད་ན་བཅིའ་སོྡེད་བྱེད་པའ་ིཨོ་ཞིང་ཞིིག་འདུག”

མོ་རིང་ག་ིགཅུང་མོསི་ཁེ་སོྣན་དུ་“ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཁྱོད་པརི་ཅིན་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་

བརོྗོད་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་གད་མོ་ཅི་ིདགརི་དགོད།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་“ཁོེ་ཚེོ་ལ་ཆོིབ་སིེད་ཡོིངསི་སུ་གང་

བའ་ིཨོ་ཞིང་ཡིོད་ཀྱིང་། ད་ེཡིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོཡིིད་དུ་མ་ིའོང་བ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་བཟོ་མ་ིནུསི།” 

ཞིེསི་བརོྗོད།

ཌརི་སིིསི་ལན་དུ་“ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་ཚེོསི་རྒྱུ་ནོརི་མངའ་ཐེང་ལྡན་པའི་ཁོྱོ་ག་ཞིིག་

རྙིེད་པའ་ིགོ་སྐབསི་ཤོིན་ཏུ་ཕྲ།” ཞིེསི་སྨྲསི་པརི།

ད་ེལ་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་གང་ཡིང་ལན་མ་ིསོླེག་མོད། ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

ཌརི་སིིའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་ཡིོངསི་སུ་མོསི་མཐུན་བྱུང་ནསི། རི་ེཞིིག་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྙིང་

ཉི་ེབའ་ིགོྲགསི་མོའ་ིཐེ་མལ་གྱི་ིགཉིེན་ཉི་ེལ་ཀུ་རི་ེརྩེད་ཆོསི་བྱསི་ནསི་བག་མེད་དུ་སོྤྲོ་

བག་ཕེབསི་པོ་བྱསི། 

ཡིིན་ཡིང་། ཅུང་མ་འགོརི་བརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བྱམསི་སིེམསི་ཀྱིི་རྣམ་པ་སླེརི་

གསོིསི་ནསི་དགོང་ཚེིགསི་ཀྱིི་ཁེང་མིག་ལསི་ཐེོན་ཏེ་ཇེེན་གྱིི་ཁེང་མིག་ཏུ་ལོག་ནསི་

ད་ེརུ་ཁོེ་ཧྥི་ེའཐུང་མཚེམསི་བརི་དུ་བསྡེད། ཇེེན་གྱི་ིནད་བབ་ད་དུང་སོྐྱི་བོ་ཡིིན་པསི་
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ཇེེན་དང་སྐད་ཅིིག་ཙམ་ལའང་མ་བྲེལ་མོད། སོྲད་འཁོེརི་གྱིི་

མཚེམསི་སུ་ཇེེན་གཞིི་ནསི་གཉིིད་ཁུག་པསི་མོ་རིང་སིེམསི་པ་ཅུང་ཙམ་བདེ་བོརི་

གྱུརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་འོག་ཁེང་དུ་འགོྲ་འདོད་མེད་ཀྱིང་མ་སོིང་ན་མ་ིའོསི་པ་མཐོེང་

ནསི་ད་ེརུ་ཕྱོིན་ནསི་མགྲོན་ཁེང་དུ་འཛུལ་དུསི་ཚེང་མསི་ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་བཞིིན་ཡོིད་པ་

མཐོེང་། ཚེང་མསི་ད་ེམ་ཐེག་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཁོེ་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ཤོོག་ཤོོ་རྩ་ེབའ་ིསྐུལ་

མ་གཏོང་ཡིང་། རྒྱན་ཆོེན་པོ་འཇོེག་ག་ིཡོིད་པརི་དོགསི་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

ཇེེན་ལ་ཁེག་བཞིག་ནསི་མོ་རིང་གིསི་འཁྱུག་ཙམ་ལ་དཔ་ེཆོརི་བལྟསི་ནསི་ཕྱོིརི་ལོག་

ངེསི་ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད་དེ་དང་ལེན་མ་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པའི་

ཚུལ་གྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བལྟསི་ནསི།

“ཁོྱོད་རིང་ཤོོག་ཤོོ་རྩེ་བ་ལསི་དཔེ་ཆོ་ལྟ་རྒྱུརི་དགའམ། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་དཀོན་པོ་

ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཤོོག་ཤོོ་མིག་ལམ་དུ་མ་ིའཇོེག མོ་

རིང་ན་ིཁྱོད་འཕགསི་ཀྱི་ིདཔ་ེཀོློག་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་དཔ་ེདེབ་ལསི་བྱ་

བ་གཞིན་གང་ལའང་སོྤྲོ་བ་མེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“ང་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ཅིིག་འོསི་བབ་མེད་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའི་སོྐྱིན་འདོགསི་ཤོིག་ཀྱིང་འོསི་བབ་མེད། ང་ནི་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱིི་དཔེ་ཀོློག་

མཁེན་ཞིིག་མིན་ཞིིང་ང་རིང་སོྤྲོ་བ་ཆོ་ེབའ་ིབྱ་བ་མང་པོ་ཡོིད།” ཅིེསི་བཤོད།

བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“གཅིེན་མོརི་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་པ་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསོྤྲོ་བ་ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད། 

ངསི་མོ་རིང་མྱུརི་དུ་དྲེག་སྐྱིེད་ཡོིང་བའ་ིརི་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་སྨྲསི་པརི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་སིེམསི་གཏིང་ནསི་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུསི་རྗོེསི་དཔ་ེ

དེབ་ཁེ་ཤོསི་ཡིོད་སིའ་ིཅོིག་ཙེའ་ིཕོྱོགསི་སུ་སོིང་བ་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་འཕྲལ་

མརི་དཔ་ེཁེང་ག་ིདཔ་ེདེབ་ཡོིད་ཚེད་ཐོེགསི་ནསི་མོརི་བྱིན་ཏ།ེ
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“ཁོྱོད་ལ་ཕན་ཐོེགསི་དང་རིང་གི་ངོ་སོི་སྲུང་ཆོེད་ངསི་དཔེ་དེབ་མང་ཙམ་ཉིརི་

ཡིོད་ན་ཅིི་མ་རུང་སྙམ། འོན་ཀྱིང་ང་ནི་སྒྱིིད་ལུག་གི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པསི་དཔེ་དེབ་

མང་པོ་མེད་ཀྱིང་ད་དུང་བཀློགསི་པ་ལསི་བཀློག་རྒྱུ་མང་པོ་ལུསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དཔ་ེདེབ་ད་ེདག་གིསི་མོ་རིང་ག་ིའདོད་བོློ་ཡིོངསི་སུ་སོྐང་

ཐུབ་པ་འདུག་ཅིེསི་བཤོད།

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“ཨོ་ཕསི་ཤུལ་དུ་ང་ཚེོརི་དཔ་ེདེབ་ད་ེའདྲེ་ཉུང་ཉུང་ལསི་

མ་བཞིག་པ་ལ་ང་རྦད་དེ་ཧ་ལསི་སོིང་། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལགསི། ཕེམ་བྷེརི་ལི་ན་

ཁོྱོད་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཉིམསི་དགའ་བའ་ིདཔ་ེཁེང་ཞིིག་ཡིོད་ཨོང་།”

“དེ་ལྟརི་ཡིིན་དགོསི་བྱུང་། དེ་ནི་མི་རིབསི་མང་པོསི་ཉིརི་ཚེགསི་བྱསི་པ་ཞིིག་

རིེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་རྒྱུན་དུ་དཔ་ེདེབ་མང་པོ་ཉོིསི་ནསི་ཁེ་སོྣན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག”

“ང་ལ་དེང་སིང་འཚེ་ོབ་རོིལ་སྟངསི་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིོད་པསི། ཁྱོིམ་གྱི་ིདཔ་ེཁེང་

སྣང་མེད་དུ་འཇོེག་མ་ིཕོད།”

“སྣང་མེད་ཨོ།ེ ཁོྱོད་ཀྱི་ིམཆོོག་གྱུརི་གྱི་ིགནསི་ལ་མཛོེསི་རྒྱན་སྤུད་པའ་ིདངོསི་པོ་

ཅི་ིཞིིག་ཡོིད་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྣང་མེད་དུ་འཇོེག་ག་ལ་སྲིད། ཆོརི་ལ་ེསི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁེང་པ་

བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་དུསི་ད་ེཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡི་ིཕྱོེད་ཀ་ཙམ་དོ་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ།”

“ད་ེབཞིིན་དུ་སོྨོན།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཉིེ་འཁེོརི་གྱིི་ཁེང་པ་ཞིིག་ཉོིསི་ནསི་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་མིག་དཔེ་ལྟོསི་

དང་། དབྱིན་ཡུལ་དུ་ཌརི་བྷེ་ིཤོརི་ལསི་མཚེརི་སྡུག་ག་ིསི་ཆོ་ཞིིག་ཡིོད་མ་ིསྲིད།”

“དེ་ལྟརི་བྱ་འདོད་ཡོིད། གལ་སྲིད་ཌརི་སིི་ལ་བཙོང་འདོད་ཡོིད་ན་ངསི་ཕེམ་

བྷེརི་ལ་ིཉོི་འདོད།”

“ཆོརི་ལ་ེསི།ི ངསི་ང་ཚེོསི་བགྱི་ིཐུབ་པ་ཞིིག་ལབ་ཀྱི་ིཡིོད།”
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“ཁེ་རོི་ལིན། ངསི་མི་ལི་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་མ་དཔེ་ལྟ་བ་ལསི་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ཉོི་བརི་

ཤུགསི་ཆོ་ེབ་མཐོེང་ག་ིའདུག”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་འཁྲིསི་ཀྱི་ིགཏམ་གླེེང་ལ་གཡིེང་ནསི་དཔ་ེདེབ་ལ་བོློ་རྩ་ེགཅིིག་

སྒྲིིམ་བྱེད་དཀའ་བསི་དཔེ་དེབ་དེ་ཟུརི་དུ་བཞིག་སྟེ།  ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་སིའི་ཅོིག་ཙེའི་

འཁྲིསི་ལ་སོིང་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དང་ཁོེང་གི་གཅུང་མོའ་ིབརི་དུ་བསྡེད་ནསི་

ཤོོག་ཤོོ་ལ་ལྟད་མོ་བལྟསི། 

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“དཔྱིད་ཀ་ནསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིགཟུགསི་རིིང་པོ་ག་ཚེོད་

ཆོགསི་འདུག མ་འོངསི་པརི་མོ་རིང་ང་ལསི་རིིང་བ་ཆོགསི་སྲིད་དམ།”

“ངའ་ིབསིམ་པརི་མོ་རིང་ཧ་ལམ་ཁོྱོད་ལསི་རིིང་བ་ཆོགསི་སི་རིེད། མོ་རིང་ད་ལྟ་

ནསི་ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་འདྲེ་མཚུངསི་སིམ་ཡིང་ན་མོ་ལསི་ཅུང་ཙམ་

རིིང་བ་འདུག”

“མོ་རིང་དང་སླེརི་ཡིང་ཐུག་འདོད་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཆོ་ེབ་ལ། མོ་རིང་ལསི་ང་ལ་སོྤྲོ་སྣང་

སྐྱིེད་པའ་ིམ་ིཞིིག་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་། མོ་རིང་ག་ིརྣམ་འགྱུརི་དང་སོྤྱིད་ལམ་ན་ི

ཇེ་ིའདྲེའ་ིཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཨོང་། ད་དུང་ན་ཚེོད་ཕྲ་ཡིང་ད་ེལྟའ་ིཤོེསི་ཡིོན་

ཆོ་ེབ། མོ་རིང་པ་ིཡི་ནོ་རོིལ་ཆོ་དཀོྲལ་པ་ལའང་མཁེསི་པའ་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུརི་བ་ཡིིན།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“གཞོིན་ནུ་མ་ཚེང་མརི་སོི་སོི་ཤོེསི་ཡིོན་སྣ་འཛོོམསི་སྐྱིེད་

སྲིང་བྱེད་པརི་ད་ེའདྲེའ་ིབརོྩན་སིེམསི་དང་ངང་རྒྱུད་རིིང་པོ་ཡིོད་པ་ལ་ང་རིང་དངོསི་

འབྲེེལ་ཧ་ལསི་ཀྱི་ིའདུག”

“གཞོིན་ནུ་མ་ཚེང་མ་ཤོེསི་ཡིོན་སྣ་འཛོོམསི་རིེད་དམ། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཆོརི་ལ་ེསི་ི

ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ག་རི་ེལབ་ཀྱི་ིཡོིད།”

“རིེད། ཚེང་མ་དེ་འདྲེ་ཤོ་སྟག་རིེད་འདུག ཁོེ་ཚེོ་ཚེང་མསི་ཅོིག་ཙེ་ལ་ཚེོན་

བྱུགསི་པ་དང་། ཡོིལ་སོྒྲིམ་ལ་མཛོེསི་རྒྱན་སྤུད་པ། སོྒོརི་ཁུག་སླེ་བ་སོིགསི་འད་ིདག་
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མི་ཤོེསི་པའི་གཞོིན་ནུ་མ་གཅིིག་ཀྱིང་ངསི་ཧ་ལམ་མཐེོང་མ་མོྱོང་། མི་ཚེོསི་གཞོིན་

ནུ་མ་ཞིིག་གི་སོྐརི་གླེེང་སྐབསི་མོ་རིང་ལ་ཡིོན་ཏན་འདི་འདྲེ་མེད་པ་ཡིང་གཏན་

ནསི་ཐོེསི་མ་མོྱོང་།”

ཌརི་སིིསི་“སྐྱིེསི་མ་ཚེང་མ་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བགྲངསི་པའ་ིཤོེསི་ཡོིན་ཉི་ིཚེ་ེབ་ད་ེདག་

ཡིོད་པ་བདེན་པ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་མཛོངསི་མའི་ཆོོ་ལོ་ཡོིད་པའི་བུད་མེད་མང་དག་

གིསི་སོྒོརི་ཁུག་སླེ་བ་དང་། ཡིོལ་སོྒྲིམ་ལ་མཛོེསི་རྒྱན་སྤུད་པ་ཙམ་ལསི་གཞིན་གང་

ཡིང་མི་ཤོེསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བུད་མེད་སྤྱིི་ཡོིངསི་ལ་གདེང་འཇོེག་བྱེད་སྟངསི་ལ་ང་རིང་

མོསི་མཐུན་རྩ་བ་ནསི་མེད། ངའ་ིངོ་ཤོེསི་ཁོྲད་ན་དོན་དམ་གྱི་ིམཛོངསི་མ་དྲུག་ཙམ་

ལསི་མེད་ཅིེསི་བཤོད་ཕོད།”

“ང་ལའང་མེད།” ཅིེསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་བརོྗོད། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཆོ་འཇེོག་བྱེད་པའི་མཛོངསི་མ་ཞིིག་

ལ་ཆོ་རྐྱེེན་ཧ་ཅིང་མང་པོ་འཛོོམསི་དགོསི་ངེསི་རིེད།”

“རིེད། ཆོ་རྐྱེེན་ཧ་ཅིང་མང་པོ་འཛོོམསི་དགོསི།”

ཁོེང་གི་བོློ་དཀརི་གྱིི་ལག་རོིགསི་ཀྱིིསི་“ཨོོ། དེ་ནི་སོྨོསི་མ་དགོསི་པ་ཞིིག་རིེད། 

གལ་སྲིད་བུད་མེད་ཅིིག་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་ཚེད་གཞིི་ལསི་བརྒལ་མ་ནུསི་ན་མོ་རིང་ལ་

མཛོངསི་མའ་ིམཚེན་སྙན་འོསི་བབ་མེད། བུད་མེད་ཅིིག་ཅིིསི་ཀྱིང་རོིལ་མོ་དང་། གླུ་

དབྱངསི་། རི་ིམོ། ཞིབསི་བོྲེ། དེང་རིབསི་ཀྱི་ིསྐད་ཡིིག་བཅིསི་ལ་དཔྱིསི་ཕྱོིན་པ་ཡིིན་

ན་ད་གཟོད་མཛོངསི་མའི་ཆོོ་ལོ་རིན་ལ། འདི་དག་ལསི་གཞིན་ད་དུང་མོ་རིང་གི་

ཉིམསི་འགྱུརི་དང་འགྲོ་སྟངསི། སྐད་ཀྱིི་སྒྲི་གདངསི། གཏམ་བརོྗོད་སྟངསི། གདོང་

གི་རྣམ་འགྱུརི་བཅིསི་ལ་སྒོེག་ཉིམསི་ལྡན་དགོསི། དེ་ལྟརི་མིན་ན་མིང་དོན་བྲེལ་

བ་ཞིིག་ཡིིན།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཁེ་སོྣན་དུ་“བུད་མེད་ཅིིག་ལ་འདི་དག་ཚེང་མ་འཛོོམསི་

དགོསི་པརི་མ་ཟད། ད་ེདག་ལསི་ཀྱིང་གལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ན་ིམོ་རིང་གིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་དཔ་ེ

ཆོ་མང་དུ་བཀློགསི་ནསི་སོི་སོིའ་ིབོློ་རྒྱ་བསྐྱིེད་དགོསི།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མཛོངསི་མ་དྲུག་ལསི་ངོ་མི་ཤོེསི་ཟེརི་བ་ལ་དངོསི་འབྲེེལ་ཁེག་མི་

འདུག ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེའདྲེའ་ིབུད་མེད་གཅིིག་ཀྱིང་ངོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡིོད་མེད་དོགསི་པ་

སྐྱིེསི་བྱུང་།” ཞིེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བཤོད།

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་རིིགསི་བུད་མེད་ཚེ་ོལ་མཐེོང་ཆུང་ད་ེའདྲེ་བྱསི་ནསི་ཁོེ་ཚེོའ་ིཤོེསི་

འཇོེན་ལ་དོགསི་འདྲེ་ིབྱེད་དོན་ཅི།ི”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་“ངསི་དེ་ལྟའི་བུད་མེད་ཅིིག་གཏན་ནསི་མཐོེང་

མོྱོང་མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གོང་དུ་བགྲངསི་པའ་ིའཇོེན་ཐེང་དང་། ཉིམསི་འགྱུརི། བརོྩན་

སིེམསི་ད་ེདག་ཡོིད་ཚེད་འཛོོམསི་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ངསི་ནམ་ཡིང་མཐོེང་མོྱོང་མེད།”

ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིི་དང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་བུད་མེད་ཀྱིི་ཤོེསི་འཇོེན་ལ་དོགསི་འདྲེི་བྱསི་པ་དྲེང་བཞིག་ཅིིག་མིན་པ་

དང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གོང་ག་ིཁྱོད་ཆོོསི་མཐེའ་དག་འཛོོམསི་པའ་ིབུད་མེད་མང་པོ་ངོ་

ཤོེསི་ཀྱི་ིཡོིད་ཟེརི་ནསི་ངོ་རོྒལ་བྱསི། 

མཐེརི་སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སི་ིཋིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ཤོོག་ཤོོ་རྒྱག་སྐབསི་རྣམ་གཡིེང་བྱེད་

པརི་འཁེང་རི་དྲེག་པོ་བྱསི་སྟབསི་མཐེརི་རོྩད་གླེངེ་མཇུག་བསྒྲིལི་བ་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེདེ་འཕྲལ་དུ་ཁེང་མགི་ལསི་ཐོེན།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྒོ་བརྒྱབ་མ་ཐེག་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ན་ིརིང་ཉིིད་སྐྱིེསི་པ་ཚེོའ་ིཡིིད་ལ་འབབ་ཆོེད་བུད་མེད་ལ་དམའ་འབེབསི་

མཁེན་གྱིི་གཞོིན་ནུ་མ་དག་གི་གྲསི་རིེད་འདུག དེ་འདྲེ་བྱསི་ན་སྐྱིེསི་པ་མང་པོའ་ི

མདུན་དུ་ནུསི་པ་ཐོེན་པ་ཤོེསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་ད་ེན་ིཅོིལ་ཆུང་ག་ིགཡིོ་ཐེབསི་དང་ཐེ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཤོལ་གྱི་ིགཡིོ་སྒྱུ་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

ཌརི་སིི་སྐད་ཆོ་དེ་གཙོ་བོ་ཁོེང་ལ་དམིགསི་ནསི་བཤོད་པ་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་ནསི་

“གདོན་མི་ཟ། མཚེམསི་རིེརི་བུད་མེད་ཚེོསི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་བསླུ་བྲེིད་བྱེད་ཆོེད་སོི་

སོི་ལ་ཁྱོད་གསོིད་བྱེད་པ་སོིགསི་ཀྱིི་ཐེབསི་བྱུསི་ཡིོད་རྒུ་བཀོལ་བ་ནི་ཧ་ཅིང་ཐེ་ཤོལ་

རིེད། གཡོི་སྒྱུའི་དྲེི་འགོསི་པ་ཙམ་ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན་དེ་ནི་ཅིིསི་ཀྱིང་སོྨོད་འོསི་པ་ཞིིག་

ཡིིན།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཌརི་སིིའི་གཏམ་ལན་ལ་བོློ་ཡིིད་ཡིོངསི་སུ་མ་ཚེིམ་པསི་མུ་

མཐུད་ནསི་མ་བཤོད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སླེརི་ཡིང་ཁོེ་ཚེོའི་སིརི་ཡིོང་ནསི་ཇེེན་གྱིི་ན་ཚེ་ཇེེ་ཐུརི་སོིང་

འདུག་པསི་མོ་རིང་གཅིིག་པུརི་འཇོེག་མི་འདོད་ཅིེསི་བཤོད། བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་འཕྲལ་

མརི་སྐུ་ཞིབསི་ཇོེན་སིི་བསུ་རྒྱུ་ནན་སྐུལ་བྱསི་ཀྱིང་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་གོྲང་གསིེབ་ཀྱི་ིསྨོན་བཅོིསི་ལ་ཕན་ནུསི་གང་ཡིང་མེད་པསི་གྲོང་རྡོལ་དུ་གྲགསི་

ཅིན་གྱི་ིསྨོན་པ་ཞིིག་བསུ་བརི་མངགསི་དགོསི་པའ་ིསྐུལ་མ་བྱསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་དེ་དག་ལ་མོསི་མཐུན་མེད་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་ལྷག་བསིམ་ལ་སྣང་མེད་

བྱེད་མི་འདོད་པསི། གལ་སྲིད་དོ་ནུབ་དྲེག་སྐྱིེད་མ་བྱུང་ན་སིང་ཉིིན་ཞིོགསི་པརི་

སྨོན་པ་བསུ་རྒྱུ་གཏན་འབེབསི་བྱསི། བྷེིང་ལ་ེན་ིཧ་ཅིང་བོློ་འཚེབ་སྐྱིེསི་པ་དང་ཁོེང་

གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཁེོ་གཉིིསི་མྱོ་ངན་དུ་ཚུད་སིོང་ཞིེསི་ཡིང་ཡིང་

བརོྗོད་ཀྱིང་། དགོང་ཚེིགསི་རོིལ་རྗོེསི་གླུ་གཞིསི་ཁེ་ཤོསི་ལ་ཉིན་རྗོེསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིམྱོ་

ངན་ཡིོངསི་སུ་སིངསི། བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་གཡོིག་པོ་ཚེོརི་ནད་པ་དང་ནད་པའི་གཅུང་མོ་

ལ་ལྟ་རོྟེག་བློ་མེད་བྱེད་དགོསི་ཞིེསི་མངགསི་སྐུལ་བྱེད་པ་ལསི་གཞིན་བོློ་འཚེབ་སིེལ་

བའ་ིཐེབསི་ཤོིག་མ་རྙིེད།
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 ལའེུ་དགུ་པ།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཧ་ལམ་མཚེན་ཧྲེིལ་བོ་ཇེེན་གྱིི་ཁེང་མིག་ཏུ་བསྐྱིལ་བ་དང་།  

ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགསི་པ་སྔོ་བོ་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་གཡོིག་པོ་ཞིིག་མངགསི་ཏེ་ཇེེན་

གྱིི་ནད་བབ་དྲེིསི་པ་དང་། རིེ་ཞིིག་སོིང་རྗོེསི་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

སྒོེག་ཉིམསི་ལྡན་པའ་ིགཡོིག་མོ་གཉིིསི་མངགསི་ནསི་ཇེེན་གྱི་ིནད་བབ་སོྐརི་དྲེིསི་པརི། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཇེེན་ཅུང་ཙམ་དྲེག་སྐྱིེད་ཕྱོིན་པའ་ིགཏམ་བཟང་བསྐུརི་རྒྱུ་ཡིོད་

སྟབསི་སོྤྲོ་བ་རྒྱསི། ད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་གྱི་ིམ་རྒན་བོསི་ནསི་མོ་རིང་ལ་

ཇེེན་གྱི་ིནད་བབ་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་ལེགསི་སྙམ་ནསི། ཁོེ་ཚེོརི་ལོང་བོྷེན་

ལ་ཡིིག་སྐྱིེལ་པ་ཞིིག་བརྫོངསི་པའི་རིེ་སྐུལ་ཞུསི་པ་ལྟརི་ཡིིག་སྐྱིེལ་པ་འཕྲལ་མརི་

བཏང་བ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ནང་ག་ིརི་ེསྐུལ་ལྟརི་བུ་མོ་གཞོིན་པ་

གཉིིསི་ཁྲིད་ནསི་ཞོིགསི་ཇེའ་ིམཚེམསི་སུ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་འབོྱརི། 

 གལ་སྲིད་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ལ་མངོན་གསིལ་གྱི་ིཉིེན་ཁེ་ཡོིད་པ་མཐོེང་

ན་ཤོིན་ཏུ་སོྐྱི་བ་སྐྱི་ེངེསི་ཀྱིང་། འོན་ཀྱིང་ཇེེན་གྱི་ིནད་བབ་ད་ེའདྲེ་ཚེབསི་ཆོེན་མིན་

པ་མཐོེང་ནསི་བོློ་ཡིིད་རིབ་ཏུ་ཚེིམ། ཇེེན་དྲེག་སྐྱིེད་བྱུང་ན་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ནསི་

ཐོེན་དགོསི་པསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་མྱུརི་དུ་དྲེག་སྐྱིེད་མི་ཡིོང་བའི་རིེ་སོྨོན་

བྱསི། དེརི་བརྟེེན་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ནང་དུ་ལོག་འདོད་ཀྱིི་རིེ་བ་རྩ་བ་ནསི་

དང་ལེན་མ་ིབྱེད་པ་དང་། མོ་རིང་དང་དུསི་གཅིིག་ཏུ་འབོྱརི་བའ་ིསྨོན་པསི་ཀྱིང་ཇེེན་

གནསི་སྐབསི་སུ་འགུལ་སོྐྱིད་བྱེད་མ་ིའོསི་པའ་ིབཀའ་བསོྒོསི། མོ་རིང་ཇེེན་གྱི་ིའཁྲིསི་

སུ་ཡུད་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་འོངསི་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་ཞིོགསི་ཇེ་འཐུང་བརི་

སྐད་བཏང་བསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་བུ་མོ་གསུམ་ཞོིགསི་ཇེ་འཐུང་བརི་སོིང་། སྐབསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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དེརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སྣ་ེལེན་བྱསི་པ་དང་སྦྲགསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

ཇེེན་མཐོེང་དུསི་མོ་རིང་གི་བསིམ་པ་ནང་བཞིིན་ན་ཚེ་ཚེབསི་ཆོེན་མིན་པའི་རིེ་བ་

ཡིོད་ཅིེསི་བརོྗོད་པརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ། 

“དངོསི་འབྲེེལ་མོ་རིང་འད་ིའདྲེའ་ིཚེབསི་ཆོེན་ན་ཡོིང་བསིམསི་པ་མ་བྱུང་། སྐུ་

ཞིབསི་ལགསི། མོ་རིང་ག་ིནད་གཞི་ིཧ་ཅིང་ལོད་པོ་ཡིིན་སྟབསི་གནསི་སྐབསི་འགུལ་

སོྐྱིད་བྱེད་ཕོད་པ་མི་འདུག སྐུ་ཞིབསི་ཇོེན་སིིསི་ཀྱིང་གནསི་སྐབསི་ཇེེན་འགུལ་

སོྐྱིད་བྱེད་མ་ིརུང་ཞིེསི་གསུངསི་སོིང་བསི་ད་དུང་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁོྱོད་ཚེོརི་སུན་པོ་བཟོ་

དགོསི་བྱུང་།” ཞིེསི་བཤོད། 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“འགུལ་སོྐྱིད་ཨོེ། ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡིིད་ལ་མ་

དྲེན། ངའ་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་མ་ིགཏོང་ངེསི་ཅིན་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱི་ིགུསི་ཞིབསི་ཀྱིིསི་“ལྕམ་མོ་ལགསི། ལྕམ་

ཆུང་བྷེེན་ནེད་འདིརི་བསྡེད་པའི་རིིང་ལ་ང་ཚེོསི་མོ་རིང་ལ་ལྟ་རྟེོག་གང་ཐུབ་བྱེད་

ངེསི་ཡིིན།” ཞིེསི་བརོྗོད་པརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཟམ་མ་ིཆོད་པརི་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུསི།

བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་“གལ་སྲིད་ཇེེན་ལ་དེ་ལྟའི་གོྲགསི་པོ་བཟང་པོ་

ཚེོའི་བྱམསི་སོྐྱིང་མེད་ན། མོ་རིང་ད་ལྟ་ག་འདྲེ་ཞིིག་ཆོགསི་ཡིོད་ལབ་ཐུབ་མ་སོིང་།  

ཇེེན་ནི་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ཆོེསི་བཟོད་སིེམསི་ཆོེ་བའི་མི་དེ་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་བྱ་

བ་ཅི་ིཞིིག་ལ་འཕྲད་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་ཡིིན་མོད། མོ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཚེབསི་ཆོེན་ན་ཡི་ི

འདུག དོན་དམ་དུ་ངསི་ཇེེན་ལྟ་བུའི་གཤོིསི་འཇེམ་གྱིི་མི་ཞིིག་གཏན་ནསི་མཐོེང་

མ་མོྱོང་། ངསི་རྟེག་ཏུ་བུ་མོ་གཞིན་དག་ལ་ཁེོ་ཚེོསི་ཇེེན་ལ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་དོ་བ་མི་

འདུག་ཅིེསི་ལབ་ཀྱི་ིཡོིད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལགསི། ཁོྱོད་ལ་འད་ིན་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཉིམསི་

དགའ་བའི་ཁེང་པ་ཞིིག་འདུག རོྡོ་ཧྲུག་གི་ལམ་བུ་བརྒྱུད་ནསི་བལྟསི་ན་ཇེི་འདྲེའི་

ཡིིད་འོང་ག་ིམཛོེསི་ལོྗོངསི་ཤོིག་འདུག ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དོ་ཟླ་ཡིོང་བའ་ིསི་ཆོ་ཞིིག་
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ཡིོད་མི་སྲིད་པསི། ཁོྱོད་ཀྱིི་བོགསི་གཡིརི་གྱིི་དུསི་ཡུན་ཐུང་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་མགོྱིགསི་

མྱུརི་མ་ིསོྤེ་བའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་“ངསི་བྱ་བ་ཅིི་ཞིིག་སྒྲུབ་ན་ཧོལ་རྒྱུག་གི་ཚུལ་དུ་ཡིིན་པསི། 

གལ་སྲིད་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ནསི་སོྤེ་འདོད་ན་ཧ་ལམ་སྐརི་མ་ལྔའི་ནང་ལ་སོྤེ་རྒྱུ་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་གནསི་སྐབསི་ང་རིང་འད་ིག་ལ་ཞི་ེཐོེགསི་ཡོིད།”

“དེ་ནི་ངསི་ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ཇེི་བཞིིན་རིེད།” ཅིེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

བཤོད། 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་རྒྱུསི་ལོན་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག་གམ།”

“འདུག ངསི་ཁོྱོད་ལ་རྦད་ད་ེརྒྱུསི་ལོན་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག”

“ངསི་ད་ེབསྔོགསི་བརོྗོད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་འཇོེག་འདོད་ཀྱིང་། མ་ིཞིིག་ག་ིརིང་གཤོིསི་

ད་ེའདྲེའ་ིདཔོག་སླེ་བ་ན་ིཡི་ང་བ་ཞིིག་ཀྱིང་མ་ཡིིན་ནམ།”

“དེ་ནི་འབྱུང་ངེསི་རིེད། ཁྱོེད་རིང་གི་གཤོིསི་ཀ་རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་སླེ་ན་ཡིང་དེ་ནི་

རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་དཀའ་བའ་ིགཤོིསི་ཀ་ལསི་བཟང་བའ་ིངེསི་པ་མེད།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“ལི་ཛོི། ཁོྱོད་རིང་གང་དུ་ཡོིད་པ་མ་བརྗོེད་

ཅིིག ནམ་རྒྱུན་ཁོྱོད་རིང་ཁྱོིམ་དུ་ལོབསི་པའ་ིརྩིང་སོྤྱིད་ད་ེའད་ིགརི་གང་བྱུང་མ་སོྟན།” 

ཞིེསི་གཤོ་ེགཤོ་ེབཏང་བ་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ད་ེམུརི།

“ངསི་སོྔོན་ཆོད་ཁོྱོད་ན་ིམ་ིགཤོིསི་ལ་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་མ་ཤོེསི། 

ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་གྱི་ིཉིམསི་ཞིིབ་ཅིིག་ཡིིན་པ་གདོན་མ་ིཟ།”

“རིེད། ཡིིན་ཡིང་རོྙིག་འཛོིང་ཅིན་གྱིི་གཤོིསི་ཀ་ལ་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱེད་པ་ནི་ཆོེསི་

སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་རིེད་ལ་མ་མཐེརི་ཡིང་དེ་དག་ལ་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱེད་རིིན་ཡོིད་པ་

ཞིིག་རིེད།”

“སྤྱི་ིཡོིངསི་ནསི་གོྲང་གསིེབ་ན་ིགུ་དོག་དང་སྣ་འཛོོམསི་ཀྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ཤོིག་མིན་
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པསི་ད་ེརུ་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱེད་རྒྱུ་འབེལ་པོ་མེད།” ཅིེསི་ཌརི་སིིསི་བརོྗོད། 

“ཡིིན་ཡིང་མ་ིཚེ་ོལ་རྟེག་ཏུ་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་འགྱུརི་ལོྡག་མང་པོ་ཐེེབསི་ཀྱི་ིཡིོད་

སྟབསི་རྟེག་པརི་ཁོྱོད་ལ་ཉིམསི་ཞིིབ་གསིརི་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད།”

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་གོྲང་གསིེབ་ལབ་སྟངསི་ད་ེལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ཕོག་ཐུག་ཤོོརི་

ནསི།

མོ་རིང་གིསི།་“ད་ེག་རིང་རིེད། གོྲང་གསིེབ་ན་ིགོྲང་རྡོལ་ནང་ལྟརི་འཁྲུག་པོ་ཡིོད་

པ་གདོན་མ་ིཟ།” ཞིེསི་བཤོད་པརི་ཚེང་མ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་

སིིསི་མོ་རིང་ལ་འཁྱུག་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་ཅིི་ཡིང་མི་སྨྲ་བརི་གདོང་ཕབ་པསི། ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་རྒྱལ་ཁེ་ཡོིངསི་སུ་ཐོེབ་སོིང་སྙམ་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་རྒྱལ་

ཁེའ་ིརྣམ་འགྱུརི་གྱིིསི།

“ངསི་ལོན་ཌོན་ལ་ཚེོང་ཁེང་དང་འདུ་འཛོོམསི་ཀྱིི་གནསི་ཁེ་ཤོསི་ཡིོད་པ་

ལསི་གཞིན་གོྲང་གསིེབ་ལསི་ལྷག་པའི་དགེ་མཚེན་གང་ཡིང་མཐོེང་མ་བྱུང་།  

གོྲང་གསིེབ་ན་ིད་ེལསི་ལྡབ་འགྱུརི་གྱིིསི་བག་བོྲེ་བ་ཞིིག་རིེད། མ་རིེད་དམ། སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལ་ེལགསི།”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་ “ང་རིང་གོྲང་གསིེབ་ཏུ་ཡིོད་སྐབསི་དེ་དང་ནམ་ཡིང་བྲེལ་

མ་ིའདོད་པ་སྣང་ག་ིའདུག་ལ་གོྲང་ཁྱོེརི་ན་ཡིོད་དུསི་ཀྱིང་ཧ་ལམ་ད་ེབཞིིན་རིེད། ད་ེ

གཉིིསི་སིོ་སོི་ལ་དགེ་མཚེན་འདུག་པསི་ང་རིང་གང་དུ་ཡོིད་ཀྱིང་འདྲེ་མཚུངསི་ཀྱིི་

བད་ེབ་རྙིེད་ཀྱི་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད་བརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི།

“ཨོ། ད་ེན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིརིང་གཤོིསི་བཟང་བསི་རིེད།” ཅིེསི་ཌརི་སི་ིལ་བལྟསི་ནསི་“ཕོ་

གསིརི་དེསི་གྲོང་གསིེབ་ན་ིཅི་ིཡིང་རྩ་ིག་ིམེད་པའ་ིབཟོ་འདུག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཁེ་སྐྱིེངསི་ནསི་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་ཏེ་ “ཨོ་མ་ལགསི། 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་གོ་ནོརི་ཐེེབསི་སོིང་། ཁོེང་གིསི་གོྲང་གསིེབ་ནི་གོྲང་
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ཁྱོེརི་ནང་ལྟརི་སྣ་འཛོོམསི་ཤོིག་མ་རིེད་ལབ་སོིང་། དེ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁེསི་

ལེན་དགོསི་པའ་ིདོན་དངོསི་ཤོིག་རིེད།”

“དེ་ག་རིང་རིེད། ངའི་གཅིེསི་ཕྲུག སུསི་མ་རིེད་ལབ་སོིང་། གལ་སྲིད་ང་རིང་

གོྲང་སྡེེ་འདི་གརི་མི་མང་པོརི་འཕྲད་ཀྱིི་མེད་ན་འདི་ལསི་རྒྱ་ཆོེ་བའི་གོྲང་སྡེེ་དུ་མ་

ཡིོད་པརི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ངེསི། ཡིིན་ཡིང་ངསི་འདི་གརི་དུད་ཚེང་ཉིེརི་གཅིིག་དང་

འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད། 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་ངོ་སོི་སྲུང་ཆོེད་ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་

བགད་མོ་བསྲན་ཡིང་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ནི་དེ་འདྲེའི་བག་ཟོན་ཅིན་

མ་ཡིིན་པརི་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་བལྟསི་ནསི་བསྡེད། ཨོེ་

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐབསི་དེརི་བརོྗོད་བྱ་གཞིན་ཞིིག་བཙལ་ནསི་མ་རྒན་གྱིི་བོློ་ཁེ་

གཞིན་དུ་ཁྲིད་འདོད་སྐྱིེསི་ནསི་མ་རྒན་ལ་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ ལུ་ཁེ་སིི་ལོང་བོྷེན་ལ་སླེེབསི་

མིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི། 

“བསླེེབསི་བྱུང་། ཁེ་སིང་མོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་དང་ལྷན་དུ་བསླེེབསི་བྱུང་། ཁོེང་ན་ི

ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཉིམསི་དགའ་བའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད། མ་རིེད་དམ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་

ལགསི། ཁོེང་ན་ིནམ་ཡིང་ད་ེའདྲེའ་ིདཔ་ེགསིརི་དོད་པོ་དང་། ཞི་ིཞིིང་དུལ་བ། བག་

ཕེབསི་པོ། མ་ིསུ་ལ་ཐུག་ཀྱིང་ད་ེལ་ཅི་ིཞིིག་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད། ད་ེ

ན་ིངསི་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་པའ་ིཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་རིེད། མ་ིཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་རོློམ་བཞིིན་མཆུ་བཙུམསི་ཏ་ེབསྡེད་པ་ན་ིཧ་ཅིང་མ་འགྲིག་པ་རིེད།”

“ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ཁོྱོད་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་དགོང་ཟསི་ཟོསི་སོིང་ངམ།”

“མ་སོིང་། མོ་རིང་འཕྲལ་མརི་ནང་ལ་ལོག་ནསི་ཤོ་བག་ལེབ་བཟོ་དགོསི་ཚེོད་

རིེད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལགསི། ངསི་གཡིོག་པོ་ཉིརི་ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོབསྒྲུབ་དགོསི་པ་རྣམསི་

བསྒྲུབ་ཏུ་བཅུག་ནསི་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཚེ་ོཐུན་མིན་གྱིིསི་གསོི་སོྐྱིང་བྱསི་ཡིོད། ལུ་ཁེ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སི་ིཚེང་ག་ིབུ་མོ་ཚེ་ོཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་ཡིིན་ཡིང་བོློ་ཕངསི་པ་ཞིིག་ལ་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སྐྱིེསི་

གཟུགསི་ཡིག་པོ་མེད། ངསི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་མདོག་ཉིེསི་པོ་རིེད་ལབ་པ་མིན་ཏེ་གང་ལྟརི་

ཡིང་མོ་རིང་ན་ིང་ཚེོའ་ིདམིགསི་བསིལ་གྱི་ིགོྲགསི་མོ་ཞིིག་ཡིིན།”

“མོ་རིང་ན་ིཧ་ཅིང་ཉིམསི་དགའ་བའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་འདུག” 

“ཨོོ། ལགསི་རིེད། ངའི་སྙིང་ཉིེ། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་གི་གཟུགསི་བྱད་ཉིེསི་པ་ནི་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁེསི་ལེན་དགོསི་པའི་དོན་དངོསི་ཤོིག་རིེད། ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིི་

མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་ལབ་པརི་མ་ཟད། རྟེག་པརི་ཇེེན་གྱི་ིམཛོེསི་སྡུག་ལ་ཡིིད་

སོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ངསི་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕྲུ་གུའ་ིསོྐརི་ལ་འུད་ཤོོབ་བྱེད་པ་མིན་པརི་དྲེང་

གཏམ་བཤོད་ན་མི་ཚེོསི་རྟེག་པརི་ཇེེན་ལསི་མཛོེསི་པ་ཞིིག་མཐོེང་ཁེག་པོ་རིེད། ང་

རིང་རིང་ཞིེན་ཆོ་ེབ་མིན་ཏ་ེཇེེན་རིང་ལོ་བཅོི་ལྔ་སོིན་པའ་ིལོ་དེརི་ངའ་ིགོྲང་ག་ིམིང་

པོ་གྷརི་ཌ་ིནརི་ཚེང་ག་ིམགོྲན་པོ་མོ་རིང་ལ་ཡིིད་སིེམསི་རིབ་ཏུ་ཤོོརི་ནསི། ངའ་ིསྙིད་

མོསི་ང་ཚེ་ོམ་ཐོེན་གོང་ཁོེང་གསིི་ཇེེན་ལ་ཏན་ཏན་གཉིེན་སོླེང་ག་ིརིེད་ཅིསེི་ལབ་སོིང་། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་སྙན་ངག་དུ་མ་བྲེིསི་པ་ལསི་གཉིེན་སོླེང་མ་བྱུང་། ཕལ་

ཆོེརི་མོ་རིང་ལོ་ན་ཆུང་དྲེགསི་པསི་ཡིིན་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་སྙན་ངག་ད་ེདག་ན་ིཧ་

ཅིང་སྙན་འཇེེབསི་ལྡན་པ་ཞིིག་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ངང་ཐུང་ག་ིཚུལ་གྱིིསི་“སྙན་ངག་ཁེ་ཤོསི་བྲེིསི་ནསི་ཁེོང་

ག་ིབརྩ་ེབ་མཇུག་འགྲིལ་བ་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད་པརི།

ཌརི་སིིསི་ལན་དུ་“ངསི་སྙན་ངག་ན་ིབརྩ་ེདུང་ག་ིརྒྱགསི་ཕྱོ་ེཞིིག་ཏུ་རྩ་ིཡི་ིཡིོད།” 

ཅིེསི་བཤོད། 

“གལ་སྲིད་དེ་ནི་མཛོེསི་སྡུག་དང་། སྲ་བརྟེན། ལྷད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་བ་ཞིིག་ཡིིན་

ན་དེ་ལྟརི་ཡིིན་ཤོསི་ཆོེ་སྟེ། མ་གཞིི་གཟུགསི་སྟོབསི་ཆོེ་ན་ཅིི་ཞིིག་ཟསི་རུང་བཅུད་

དུ་འགྲོ་མོད། གལ་སྲིད་དེ་ནི་ཕྲ་ཉིག་དང་། རིིད་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཚེིག་རྐོང་བཅུ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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བཞིི་ཅིན་གྱིི་སྙན་རོྩམ་ཕུལ་བྱུང་ཞིིག་གིསི་ཀྱིང་དེ་བཀྲེསི་ལོྟགསི་ལསི་འཆོི་བ་སོྐྱིབ་

མ་ིནུསི་སྙམ།”

ཌརི་སིིསི་འཛུམ་ཙམ་ལསི་ཅིི་ཡིང་མ་སྨྲསི་པསི་རིེ་ཞིིག་ཚེང་མ་ཁུ་སིིམ་མེརི་

གྱུརི་བསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་རིང་མཚེང་སོྟན་ངེསི་རིེད་

སྙམ་ནསི་ཁོེག་འདརི་ཞིིག་བྱསི་ཤོིང་། མོ་རིང་གིསི་ཅིི་ཞིིག་བརོྗོད་འདོད་ཀྱིང་དརི་

ཅིིག་ལ་ཅིི་ཤོོད་འདི་ཤོོད་མ་རྙིེད་པརི་ཡུད་ཙམ་ཁུ་སིིམ་མེརི་བསྡེད་རྗོེསི་ལྕམ་བྷེེན་

ནེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་ལ་བློ་མེད་ཀྱི་ིལྟ་རྟེོག་བྱེད་པ་བཀའ་

དྲེིན་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་ལ་སུན་པོ་བཟོསི་སིོང་ཞིེསི་དགོངསི་དག་

ཞུསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་མོ་རིང་ལ་ཟོལ་མེད་གྱིིསི་ལན་སླེོག་པརི་མ་ཟད་ཁོེང་

ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ལའང་བཙན་གྱིིསི་གུསི་ཞིབསི་བྱེད་དུ་བཅུག་སྟ་ེསྐབསི་

བབ་དང་མཐུན་པའ་ིསྐད་ཆོ་མང་པོ་བཤོད། ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྣམ་

འགྱུརི་ནི་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་མིན་ཡིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་བོློ་ཡིིད་ལེགསི་པརི་ཚེིམ། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཤོིང་རྟེ་མངགསི་གྲབསི་བྱེད་སྐབསི་བུ་མོ་གཞོིན་པ་གཉིིསི་གྲལ་

ལསི་མདུན་དུ་ཐོེན་པ་དང་། བུ་མོ་ཆུང་ཤོོསི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འགྲུལ་བཞུད་ཧྲེིལ་བོརི་ཤུབ་

ཤུབ་ཏུ་ཇེི་ལྟརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ད་སོྔོན་དགོང་ཚེོགསི་བསོྐང་རྒྱུན་ཡིིན་ཟེརི་

བའ་ིདམ་བཅིའ་ད་ེལག་བསྟརི་བྱེད་དུ་འཇུག་པའ་ིགོྲསི་བསྡུརི་བྱསི།

ལི་ཌི་ཡི་ནི་ལུསི་སྟོབསི་ཆོེ་ཞིིང་མཛོེསི་སྡུག་གི་བཞིིན་རིསི་དང་ཉིམསི་མཚེརི་

བའི་རིང་གཤོིསི་མངའ་བའི་གཞོིན་ནུ་མ་ལོ་ན་བཅོི་ལྔ་སིོན་པ་ཞིིག་ཡིིན། མོ་རིང་

ནི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་རྩིསི་པོ་ཆོེརི་བྱེད་པའི་བུ་མོ་དེ་ཡིིན། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་མོ་རིང་

ལ་ལྷག་ཏུ་བརྩ་ེའདང་ཆོ་ེབསི་མོ་རིང་ཆུང་ངུ་ནསི་སྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིབྱེད་སོྒོ་སྣ་ཚེོགསི་ལ་

ཞུགསི་ཀྱིི་ཡོིད། ལི་ཌི་ཡི་ལ་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་པ་དང་ལྷན་སྐྱིེསི་ཀྱིིསི་རིང་རོློམ་ཆོེ་

ཐོེག མོ་རིང་ག་ིཞིང་པོསི་དམག་དཔོན་དག་ལ་དགོང་ཚེིགསི་བསྟབསི་ཏ་ེཁོེ་ཚེ་ོདང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་སྐབསི་དམག་དཔོན་ཚེོསི་མོ་རིང་ལ་བག་མེད་ཀྱིི་འཆོལ་སྤྱིོད་

མངའ་བ་མཐོེང་ནསི་དོ་སྣང་བྱསི་སྟབསི་མོ་རིང་ལྷག་ཏུ་གདེང་ཚེོད་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན། དེརི་

བརྟེེན། མོརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་དགོང་ཚེོགསི་སོྐང་བའ་ིསོྐརི་གླེེང་བའ་ིགདེང་ཚེོད་

ཡིོད་པརི་མ་ཟད། མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་འཛོེམ་མེད་ཀྱིིསི་གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་སོྔོན་ཆོད་

དགོང་ཚེོགསི་སོྐང་ཞིེསི་པའི་དམ་བཅིའ་དང་འགལ་བ་ཡིིན་ན་དེ་ནི་འཇེིག་རྟེེན་

འདིའ་ིཆོེསི་ངོ་གནོང་བའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ད་ེལ་

ཐོེལ་བྱུང་དུ་གཏམ་ལན་སོླེག་པརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱིེསི། 

“ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅུང་མོ་དྲེག་སྐྱིེད་བྱུང་འཕྲལ་དགོང་ཚེོགསི་བསོྐང་ཆོོག་ཆོོག་ཡིིན། 

གལ་སྲིད་འདོད་པ་ཡིོད་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དགོང་ཚེོགསི་ཀྱི་ིདུསི་ཚེོད་གཏན་འཁེེལ་བྱསི་

ཆོོག ཡིིན་ཡིང་ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅུང་མོ་ན་ཡིི་ཡིོད་སྟབསི་ཁོྱོད་ལ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་

འདོད་མེད་ངེསི་རིེད།”

ལ་ིཌ་ིཡིསི་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པའ་ིངང་“ཨོོ། འགྲིག་ག་ིརིེད། ཇེེན་དྲེག་སྐྱིེད་བྱུང་བརི་

དུ་སྒུག་ན་ཡིག་པོ་འདུག་སྟ།ེ ད་ེདུསི་དེད་དཔོན་ཁེརི་ཋིརི་རི་ཧ་ལམ་ཕྱོིརི་མ་ེརི་ིཋོིན་

ལ་འཁེོརི་ཡིོད་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དགོང་ཚེོགསི་བསྐངསི་རྗོེསི་ངསི་ཁེོ་ཚེ་ོལའང་ཨུ་

ཚུགསི་ཀྱིིསི་དགོང་ཚེོགསི་སོྐང་བའི་སྐུལ་མ་གཏོང་གི་ཡིིན། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་

ཋིརི་ལ་གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་གིསི་དགོང་ཚེོགསི་མ་སོྐང་ན་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཁེ་སྐྱིེངསི་བའ་ི

གནསི་ཤོིག་རིེད་ཅིེསི་ལབ་ངེསི་ཡིིན།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་གཉིིསི་བཅིསི་ལམ་དུ་ཆོསི་པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་འཕྲལ་མརི་ཇེེན་གྱིི་སིརི་ཕྱོིན་ནསི། བྷེིང་ལེ་ཚེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་དང་སྐུ་

ཞིབསི་ཌརི་སིི་བཅིསི་ཀྱིིསི་རྒྱབ་ཏུ་མོ་རིང་ཉིིད་དང་མོ་རིང་གི་གཉིེན་ཉིེའི་ཚེོའི་

སོྤྱིད་ལམ་ལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་དུ་བཅུག གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལ་སྐྱིོན་འདོགསི་དང་མོ་རིང་ག་ིམཚེརི་སྡུག་ག་ིམིག་ལ་ཀྱིལ་ཀ་བྱེད་ཀྱིང་ཌརི་སིིསི་

ད་ེལ་ཁེ་ཡི་གཏན་ནསི་མ་བྱསི།
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ཉིིན་སོྔོན་མ་ལྟརི་ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིདང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེགཉིིསི་ཞིོགསི་པརི་ཆུ་ཚེོད་ཁེ་

ཤོསི་རིིང་ཇེེན་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་པ་དང་། ཇེེན་གྱི་ིན་ཚེ་མགོྱིགསི་པོ་མིན་ཡིང་རིིམ་

པསི་དྲེག་སྐྱིེད་འབྱུང་བཞིིན་ཡིོད་སྟབསི། དགོང་མོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་མགོྲན་ཁེང་དུ་

ཕྱོིན་རུང་ད་ེརུ་ཤོོག་ཤོོ་རྒྱག་མཁེན་མེད་པ་མཐོེང་། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་

འབྲེི་བཞིིན་ཡོིད་པ་དང་། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཁོེང་གི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་ནསི་འཕྲིན་

ཡིིག་འབྲེི་བའི་བརྒྱུད་རིིམ་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་ཌརི་སིིའི་གཅུང་མོ་ལ་

སྐད་བསྐུརི་ནསི་ཁོེང་གི་དོ་སྣང་འགུགསི་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིི་

དང་བྷེིང་ལེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕི་ཁུད་ཅིེསི་པ་རྩེ་བཞིིན་ཡོིད་པ་དང་ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིིསི་དེ་

ལ་ལྟད་མོ་ལྟ་བཞིིན་པ་ཡིོད་པ་མཐོེང་།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་འཚེེམ་དྲུབ་ཀྱིི་ལསི་ལ་ཞུགསི་ཞོིརི་ཌརི་སིི་དང་ཁོེང་གི་

རོིགསི་པ་གཉིིསི་བརི་གྱིི་གཏམ་གླེེང་ལ་དོ་སྣང་བྱསི། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཌརི་

སིིའི་ཡིིག་གཟུགསི་སིམ་ཡིང་ན་ཡིིག་ཕྲེང་གི་གྲལ་བསྟརི་འགྲིག་པོ། འཕྲིན་ཡིིག་

གི་རིིང་ཚེད་སོིགསི་ལ་བསྟུད་མརི་བསྔོགསི་པ་བརོྗོད་ཀྱིང་ཌརི་སིིསི་དེ་དག་ལ་དོ་

སྣང་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད་པརི་ཁོེ་གཉིིེསི་ཀྱི་ིགཏམ་གླེེང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་ཏུ་ཆོགསི་

པསི། དེ་ནི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་ལ་འཛོིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཇེི་

མ་ཇེ་ིབཞིིན་ཡིིན། 

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅུང་མོའ་ིལག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིིག་འད་ིའབོྱརི་དུསི་

ཇེ་ིའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་སྐྱི་ེངེསི་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཁོེང་གིསི་ལན་གང་ཡིང་མ་འཇེལ།
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“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཧ་ལསི་པའ་ིམགོྱིགསི་པོ་འབྲེ་ིཡི་ིའདུག”

“ཁོྱོད་རིང་གིསི་ལབ་པ་འགྲིག་མ་སོིང་། ངསི་གང་འཚེམ་གྱིིསི་དལ་མོ་འབྲེི་ཡིི་

ཡོིད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལོ་ངོ་གཅིིག་ནང་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ཚེོད་འབྲེ་ིདགོསི། ད་དུང་ཚེོང་དོན་

ཐེད་ཀྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ག་ིཅི་སུན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

“དེསི་ན་སྟབསི་ཡིག་སྟེ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་མཁེན་ང་ཡིིན་པ་ལསི་ཁོྱོད་རིང་མ་

ཡིིན།”

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅུང་མོརི་ང་རིང་མོ་རིང་ལ་ཧ་ཅིང་ཐུག་འདོད་འདུག་ལོབ་དང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རི་ེབ་ལྟརི་ངསི་སོྔོན་ནསི་མོ་རིང་ལ་ད་ེལྟརི་ལབ་ཟིན།” 

“ཕལ་ཆོེརི་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྨྱུ་གུ་ཡིག་པོ་མི་འདུག ང་རིང་སྨྱུ་གུ་གཞོིག་པརི་ཧ་ཅིང་

མཁེསི་པསི་ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྨྱུ་གུ་གཞོིག་ཆོོག”

“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ ཡིིན་ཡིང་ངསི་རྟེག་ཏུ་རིང་ག་ིསྨྱུ་གུ་གཞོིག་ག་ིཡོིད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཇེི་འདྲེ་བྱསི་ནསི་དེ་འདྲེའི་གྲལ་བསྟརི་འགྲིག་པོ་འབྲེི་ཤོེསི་པ་ཡིིན་

ནམ།”

ཌརི་སིིསི་ཅི་ིཡིང་མ་སྨྲསི།

“ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅུང་མོརི་མོ་རིང་རྒྱུད་མངསི་ལངསི་གཟུགསི་མ་དཀྲོལ་བརི་ཡིརི་

རྒྱསི་ཕྱོིན་ཡོིད་པ་ཐོེསི་པརི་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་དང་ད་དུང་མོ་རིང་གིསི་ང་ལ་

བསྐུརི་བའི་ཅོིག་ཙེའི་རྒྱན་ཆོ་རིི་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་འདུག་ལོབ། 

ངའ་ིབསིམ་པརི་མོ་རིང་ན་ིལྕམ་ཆུང་གྷ་ིརིནད་ལ་ེལསི་ཀྱིང་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞིིག་

རིེད།” 

“ཁོྱོད་ཀྱིི་དགའ་སོྤྲོ་དེ་དག་ཐེེངསི་རྗོེསི་མའི་བརི་ཕྱོི་བཤོོལ་བྱསི་ན་འགྲིག་གམ། 

གནསི་སྐབསི་འབྲེ་ིབའ་ིསི་མིག་མ་ིའདུག”
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“ཨོོ། སོྐྱིན་མ་ིའདུག གང་ལྟརི་ཟླ་བ་དང་པོརི་མོ་རིང་ལ་ཐུག་ག་ིརིེད། ཡིིན་ཡིང་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རྟེག་པརི་འད་ིལྟའ་ིཡིིད་འོང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་རིིང་པོ་འབྲེ་ིཡི་ིཡོིད་དམ། སྐུ་

ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི།”

“ངའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་དག་སྤྱི་ིཡིོངསི་ནསི་རིིང་པོ་ཡིིན་ཡིང་ད་ེདག་རྟེག་ཏུ་ཡིིད་འོང་

ཞིིག་ཡིིན་མིན་ན་ིངསི་ཐེག་བཅིད་ཆོོག་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན།”

“གལ་སྲིད་མ་ིཞིིག་གིསི་འཕྲིན་ཡིིག་རིིང་པོ་ཞིིག་ཚེེགསི་མེད་དུ་འབྲེ་ིནུསི་ན་ད་ེ

བྲེིསི་ངན་པ་ཞིིག་མིན་པ་ན་ིངའ་ིལམ་གྱི་ིརྩ་བ་ཡིིན།”

མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་པོསི་“ཁེ་རོི་ལིན། ཁོྱོད་ཀྱི་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ད་ེཌརི་སི་ིལ་ཤོིན་ཏུ་

མ་ིའཚེམ། ཁོེང་གིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཚེེགསི་མེད་དུ་འབྲེ་ིམ་ིནུསི་པརི་ཡིིག་འབྲུ་རི་ེརི་ེལ་

ཞིིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག མ་རིེད་དམ། ཌརི་སི།ི”

“ངསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིསྟངསི་ཁོྱོད་དང་མ་ིའདྲེ།”

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སྐད་ཆོརེི་ཕྱུང་ནསི་“ཆོརི་ལ་ེསིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིསྐབསི་

རྟེག་ཏུ་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པའི་སྣང་མེད་རིེད། ཁོེང་གི་ཡིིག་འབྲུ་ཕྱོེད་ཀ་ཆོད་

ལུསི་ཤོོརི་བ་དང་ལྷག་མ་ན་ིནག་ནོག་ཤོ་སྟག་རིེད།” 

“ང་རིང་དྲེན་པ་སྐྱིེན་པསི་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་བསིམ་བོློ་ཇེི་བཞིིན་ཡིིག་ཐོེག་ཏུ་ཕབ་

པའ་ིདུསི་ཚེོད་མ་ིའདང་བསི། མཚེམསི་རིེརི་ངའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ལ་བརོྗོད་དོན་གསིལ་

བོ་མེད།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁེེངསི་སྐྱུང་ད་ེའདྲེ་

གནང་བསི། གཞིན་གྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་ཁེ་རྡུང་གཏོང་འདོད་ཀྱིང་གཏོང་བཟོད་ཡིོད་མི་

སྲིད།”

ཌརི་སིིསི་“ཕྱོི་ཚུལ་དུ་ཁེེངསི་སྐྱུང་བྱེད་པ་ནི་རྟེག་ཏུ་བབ་ཅིོལ་གྱིི་གཏམ་མམ་

ཡིང་ན་མཚེམསི་རིེརི་ཤུགསི་ཀྱིིསི་རིང་བསོྟད་བྱེད་པ་ཡིིན།” 
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“འོ་ན་ངའི་ད་ལྟའི་ཁེེངསི་སྐྱུང་དེ་བབ་ཅོིལ་གྱིི་གཏམ་རིེད་དམ་ཡིང་ན་ཤུགསི་

ཀྱིིསི་རིང་བསོྟད་རིེད།”

“ཤུགསི་ཀྱིིསི་རིང་བསོྟད་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་ཚུལ་

ཐེད་ཀྱི་ིསོྐྱིན་ཆོ་ལ་སྤེོབསི་པ་བསྐྱིེད་ནསི། ད་ེན་ིཁོྱོད་རིང་བསིམ་བོློ་གྲུང་པོ་དང་སྣང་

མེད་ཡིིན་པའི་རྒྱུ་མཚེན་དུ་རྩི་ཡིི་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐྱིོན་ཆོ་དེ་དག་རིིན་བྲེལ་ཞིིག་

ཏུ་མ་མཐེོང་རུང་མ་མཐེརི་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་དག་ལ་དགའ་མོསི་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་

འདུག དེ་རིིང་ཞོིགསི་པརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་ནེ་ཐེརི་

ཧྥིིལད་ནསི་སོྤེ་འདོད་ན་སྐརི་མ་ལྔའ་ིནང་སོྤེ་རྒྱུ་རིེད་ཅིེསི་ལབ་སོིང་། ད་ེན་ིབསྔོགསི་

བརོྗོད་ཀྱིི་གཏམ་ཞིིག་དང་རིང་བསོྟད་ཅིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཧོལ་རྒྱུག་བྱསི་ན་ལསི་

དོན་གང་ཡིང་མ་ིའགྲུབ་པརི་རིང་གཞིན་སུ་ལའང་རོྔོ་མ་ིཐོེགསི་པསི་ད་ེལ་བསྔོགསི་

བརོྗོད་བྱེད་རིིན་ཅི་ིཡིོད།”

བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་“མ་རིེད། ཞོིགསི་པརི་བཤོད་པའི་བླུན་གཏམ་

ཞིིག་དགོང་མོ་ད་དུང་དྲེན་པ་ན་ིཧ་ཅིང་ཐེལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་དྲེང་གཏམ་

བཤོད་ན། ང་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལ་འཕྱུག་མེད་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད་ལ་ད་ལྟ་ད་དུང་

དེ་ལྟརི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། དེརི་བརྟེེན། མ་མཐེརི་ཡིང་ངསི་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་

སྐྱིེསི་མ་ཚེོའི་མདུན་ནསི་རིང་ཉིིད་དེ་འདྲེའི་གྲུང་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཁུལ་བྱསི་ནསི་ངོམ་

སོི་བྱསི་མེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པརི་ཐེེ་ཚེོམ་མེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་དེ་

འདྲེའ་ིཐེག་ཆོོད་པོསི་འགྲོ་བའ་ིཡིིད་ཆོེསི་མ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིང་ཕལ་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་

དང་འདྲེ་བརི་སྐབསི་བསྟུན་གྱིིསི་ཐེག་གཅོིད་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་རྟེ་ཞོིན་ནསི་འགོྲ་གྲབསི་ཡིོད་ཀྱིང་གོྲགསི་པོ་ཞིིག་གིསི་ཁོྱོད་ལ་“བྷེིང་ལེ། ཁོྱོད་

རིང་གཟའ་འཁོེརི་རྗོེསི་མ་བརི་བསྡེད་ནསི་ཕྱོིན་ན་ལེགསི།” ཞིེསི་ལབ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་
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ཕལ་ཆོེརི་གོྲགསི་པོ་དེའ་ིབསོྒོ་བ་དང་དུ་བློངསི་ནསི་འགོྲ་མ་ིསྲིད། ཁོེང་གིསི་ད་དུང་

ཚེིག་གཅིིག་བཤོད་ན་ཁོྱོད་རིང་ཟླ་བ་གཅིིག་ལ་སྡེོད་ངེསི་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་འདིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལ་ེན་ིརིང་སྣང་གང་ཤོརི་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་མིན་པའ་ིརི་སོྤྲོད་བྱསི་སིོང་། ཁོེ་རིང་ལསི་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་བསོྟད་རི་བྱསི་སོིང་།”

བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་“ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་བྱུང་། ངའ་ིགྲོགསི་པོའ་ིགཏམ་ད་ེཁོྱོད་ཀྱིིསི་འད་ི

ལྟརི་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་དུསི་དེ་ནི་ང་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པ་ཡིིན་འདུག ཡིིན་

ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིའགྲེལ་སྟངསི་ད་ེསྐྱིེསི་པ་དེའ་ིབསིམ་ཚུལ་དངོསི་དང་མཐུན་མདོག་ཁེ་

བོ་མ་རིེད། གནསི་བབ་དེ་འདྲེ་ལ་འཕྲད་དུསི་ངསི་གྲོགསི་པོ་དེ་སྣང་མེད་དུ་བཞིག་

ནསི་ཤོརི་རིེརི་རྟེ་ཞོིན་ནསི་ལམ་ལ་ཆོསི་ན་ཌརི་སིིསི་ཕལ་ཆོེརི་ང་ལ་གདེང་འཇོེག་

ཆོ་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིརིེད།”

“འོ་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཐོེག་མའ་ིའཆོརི་གཞི་ིད་ེཇེ་ིའདྲེའ་ིབབ་ཅོིལ་དང་ཧོལ་

རྒྱུག་ཡིིན་ཡིང་ད་ེམཐེའ་འཁོྱོལ་བ་བྱེད་དགོསི་སྙམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

“དྲེང་མོ་བཤོད་ན། ངསི་ཀྱིང་ཏག་ཏག་བཤོད་ཤོེསི་མ་སོིང། ཁོེ་རིང་ལ་འགྲེལ་

བཤོད་བྱེད་དུ་ཆུག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འདི་དག་ང་རིང་གི་ལྟ་ཚུལ་རིེད་ཅིེསི་བཤོད་ཀྱིང་ངསི་དེ་ལྟརི་ཁེསི་

བློངསི་མེད། ཡིིན་ཡིང་། ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

བཤོད་པ་ལྟརི་ཡིིན་རུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་དྲེན་དགོསི་པ་ཞིིག་ལ། ཁེོ་རིང་མ་

འགོྲ་ལབ་ནསི་འཆོརི་གཞིི་ནརི་འགྱིངསི་བྱེད་པ་དེ་ནི་གྲོགསི་པོ་དེའི་རིེ་སྐུལ་ཙམ་

ལསི། ཁོེང་གིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་དེ་ལྟརི་བྱེད་དགོསི་པའི་རྒྱུ་མཚེན་ཡིང་དག་གང་ཡིང་

བགྲངསི་མེད།”
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“ལསི་སླེ་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་གོྲགསི་པོ་ཞིིག་གིསི་གང་བཤོད་ད་ེསྒྲུབ་བྱེད་པའ་ིསོྐྱིན་ཆོ་

ད་ེདངོསི་འབྲེེལ་ཁོྱོད་ལ་མ་ིའདུག”

“གལ་སྲིད་རྒྱུ་མཚེན་ཡིང་དག་མེད་པརི་གོྲགསི་པོ་ཞིིག་གིསི་ཅིི་བཤོད་དེ་སྒྲུབ་

བྱསི་ན་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་བཀུརི་བཟོ་བྱསི་པ་མིན།”

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ངསི་བལྟསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གོྲགསི་པོའ་ིལ་རྒྱ་དང་བརྩ་ེ

བའ་ིཤུགསི་རྐྱེེན་རྩིསི་མེད་གཏོང་ག་ིའདུག གལ་སྲིད་མ་ིཞིིག་གིསི་གཞིན་གྱི་ིརི་ེསྐུལ་

ལ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་འདོད་ན་ད་ེལ་ནམ་རྒྱུན་རྒྱུ་མཚེན་ཡིང་དག་ཅིིག་མ་ིདགོསི་པརི་

རིང་འཚེམ་གྱིིསི་ཅི་ིབཤོད་ད་ེསྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལབ་པའ་ི

རྒྱུ་མཚེན་གྱིིསི་ངསི་ཁེ་བསྙད་སོྒྲི་འདོགསི་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། ང་ཚེོསི་དོན་དག་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་

དངོསི་སུ་འབྱུང་བརི་བསྒུགསི་ནསི་དེ་དུསི་ཁོེང་གིསི་ཐེག་གཅོིད་བྱེད་སྟངསི་འོསི་

འཚེམ་ཡིིན་མིན་གོྲསི་གླེེང་བྱ། ཡིིན་ཡིང་སྤྱིིརི་བཏང་ལྟརི་ན། མ་ིཞིིག་གིསི་བྱ་བ་ཕྲན་

ཚེེགསི་ཐེད་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ཡོིད་མེད་མི་དཔོྱད་པརི་སིོ་སོིའ་ིགོྲགསི་པོའ་ིཁེ་ལ་ཉིན་ན། 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལ་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་འཛོིན་གྱི་ིཡིིན་ནམ།” 

“དེ་རྣམ་དཔོྱད་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་གླེེང་བའ་ིསོྔོན་དུ་ང་ཚེོསི་ཐོེག་མརི་

ཞིིབ་ཕྲའི་སོྒོ་ནསི་ཁོེང་གི་རིེ་སྐུལ་གལ་ཆོེ་ལོད་དང་དེ་བཞིིན་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་བརི་གྱིི་

མཛོའ་བརྩ་ེག་ཚེོད་ཟབ་མིན་སོིགསི་ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱ།”

བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“ངེསི་པརི་དུ་ད་ེལྟརི་བྱ། ང་ཚེོསི་ཕྲ་ཞིིང་ཞིིབ་པ་ཞིིག་

ཉིན་དགོསི། ཐེ་ན་ཁོེ་ཚེོའི་གཟུགསི་པོའ་ིརིིང་ཚེད་དང་ལུསི་སོྟབསི་ཆོེ་ཆུང་སོིགསི་

གླེེང་རྒྱུ་མ་བརྗོེད། ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལགསི། གོྲསི་མོལ་བྱེད་སྐབསི་འད་ིདག་

ན་ིབསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པའ་ིགལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན། གལ་སྲིད་ཌརི་སི་ིང་རིང་ལསི་

ད་ེའདྲེའ་ིརིིང་པོ་མེད་ན་ངསི་ཁོེ་ལ་ད་ལྟའ་ིབརྩ་ིའཇོེག་ཕྱོེད་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད། དུསི་

སྐབསི་ཁེ་ཤོསི་དང་སི་ཆོ་ག་ག་ེམོ་རུ་ཌརི་སི་ིན་ིཧ་ཅིང་འཇེིགསི་རུང་ག་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་
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ཡིིན། ལྷག་ཏུ་ཁོེའ་ིཁེང་པའི་ནང་དུ་རིེསི་གཟའ་ཉིི་མའི་ཕྱོི་དོྲེ་ལསི་མེད། དལ་སོྡེད་

ཡིིན་དུསི་ཁོེ་ན་ིཧ་ཅིང་འཇེིགསི་སུ་རུང་བ་ཞིིག་ཡིིན།”

ཌརི་སིིའ་ིབཞིིན་ལ་འཛུམ་མདངསི་མངོན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་

ཕོག་ཐུག་ཅུང་ཙམ་ཤོོརི་བ་སྣང་བསི་གད་མོ་བསྲན། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་རིང་ག་ི

གཅིེན་པོསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་བརྙིསི་བཅོིསི་བྱེད་པརི་ཁོེང་ཁོྲ་འབརི་ནསི་ཁོེང་གིསི་

ཆོོ་མེད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱི་ིའདུག་ཅིེསི་ཟེརི་ནསི་ངོ་རོྒལ་བྱསི། 

ཌརི་སིིསི་“ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཀུན་སོླེང་རོྟེགསི་ཀྱི་ིའདུག བྷེིང་ལ།ེ ཁོྱོད་རིང་རོྩད་གླེེང་

ལ་མ་ིདགའ་བསི་འད་ིརུ་མཚེམསི་འཇོེག་འདོད་ཡོིད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག”

“ཕལ་ཆོེརི་ད་ེའདྲེ་རིེད། རོྩད་པ་ན་ིཚེིག་འཛོིང་ཞིིག་དང་ཧ་ཅིང་འདྲེ་པོ་འདུག 

གལ་སྲིད་ཁོྱོད་དང་ལྕམ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ང་རིང་ཕྱོི་ལ་མ་ཐེོན་བརི་དུ་

རོྩད་པ་ཕྱོ་ིབཤོོལ་བྱསི་ན་ངསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། ང་རིང་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཁོྱོད་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཇེ་ིལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་ཤོོད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“དེ་ལྟརི་བྱེད་པརི་ང་ལ་སོྐྱིན་གང་ཡིང་མི་འདུག སྐུ་

ཞིབསི་ཌརི་སི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེའབྲེ་ིཚེརི་བ་བྱསི་ན་ཡིག་ཡིོང་།” ཞིེསི་བཤོད།

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ད་ེལྟརི་དང་ལེན་བྱསི་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི། 

འཕྲིན་ཡིིག་ཚེརི་རྗོེསི་ཌརི་སིིསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེདང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་

ལ་རོིལ་མོརི་རོིལ་རྒྱུརི་རི་ེབ་བཏོན་པརི། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེདགའ་ལྷང་ལྷང་གིསི་པ་ེ

ཡི་ནོའ་ིཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད་ཅིིང་མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་མརི་གུསི་ཞིབསི་ཀྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ལ་སྣ་དྲེངསི་པའ་ིབརྡོ་བསྟན་པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེབཞིིན་གུསི་ཞིབསི་

ཀྱིིསི་གཡིོལ་རྗོེསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེགཞི་ིནསི་མརི་བསྡེད། 

ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིིསི་རིང་གི་གཅུང་མོ་དང་ལྷན་དུ་གླུ་དབྱངསི་བློངསི་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་

རོིལ་དབྱངསི་ལ་དབྱིངསི་ཞུགསི་ཤོིང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དབང་མེད་དུ་རོིལ་
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ཆོསི་ཐོེག་ག་ིརོིལ་མོའ་ིདཔ་ེདེབ་ལ་ལྟ་ཀོློག་བྱདེ་སྐབསི། ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ལ་ཡིང་ཡིང་

དུ་ལྟ་བ་མཐེོང་བ་དང་མོ་རིང་གིསི་ཡིང་སྙིང་ད་ེཅི་ིཞིིག་ཡིིན་པ་མ་རྟེོགསི། རིང་ག་བ་

མིན་པའ་ིསྐྱིསེི་པ་འདིསི་མོ་རིང་ལ་ཡིང་ཡིང་ལྟ་བ་ན་ིསིེམསི་པ་ཤོོརི་བསི་ཡིིན་མ་ིསྲིད་

ལ། སྡེང་བའ་ིརྐྱེེན་རིེད་ལབ་ན་ད་ེབསི་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་ཡིིན་པ་སྣང་བསི་ཡིང་སྙིང་

དེའ་ིདོན་ཅི་ིཡིིན་མ་རོྟེགསི། མཐེརི་མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་ད་ེལྟརི་དོ་སྣང་

བྱེད་པ་ནི་ཁོེང་གི་མིག་ལམ་ཏུ་མོ་རིང་ནི་མི་འདི་དག་གི་ཁོྲད་དུ་ཆོེསི་སྣང་བརི་མི་

འགོྲ་བ་ད་ེཡིིན་པསི་རིེད་སྙམ་མོད། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ཌརི་སི་ིལ་དགའ་མོསི་སྤུ་ཙམ་

ཡིང་མེད་པསི་སོྐྱི་བ་གང་ཡིང་མ་སྐྱིེསི། མོ་རིང་གིསི་ཁོེ་རིང་ག་ིངོསི་ལེན་ཡིོད་མེད་ལ་

སྣང་དོགསི་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མ་བྱསི། ཨོ་ིཋི་ལིའ་ིགླུ་གཞིསི་དུ་མ་དཀོྲལ་རྗོེསི་ལྕམ་

ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནསི་སི་ིཁོེ་ཆོིའ་ིརོིལ་དབྱངསི་ལ་བསྒྱུརི་

བ་དང་། ཅུང་མ་འགོརི་བརི་ཌརི་སི་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིའཁྲིསི་ལ་འོངསི་ནསི། 

“ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གོ་སྐབསི་འད་ིབཟུང་ནསི་ཞིབསི་

བོྲེ་རྒྱག་མ་ིའདོད་དམ།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་འཛུམ་ཙམ་ལསི་ཅིི་ཡིང་མ་སྨྲསི་པསི་ཁེོ་རིང་མོ་རིང་གི་ཁུ་

སིིམ་པོའ་ིངང་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཙམ་ཧ་ལསི་ནསི་སླེརི་ཡིང་ཐེེངསི་གཅིིག་དྲེིསི་པརི། 

མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་“ཨོོ། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིདྲེ་ིབ་ཐོེསི་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་འཕྲལ་མརི་ཅི་ི

ཞིིག་ལབ་དགོསི་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཁོྱོད་རིང་ང་ལ་དམའ་འབེབསི་བྱེད་རྒྱུརི་སོྤྲོ་སྣང་ཆོེ་

བསི་ངསི་དང་ལེན་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ང་ན་ིརྟེག་ཏུ་ད་ེལྟའ་ིསྒྱུ་

གཡིོའ་ིམཐེིལ་བརོྟེལ་ནསི་ངན་འཆོརི་རྩ་མེད་གཏོང་བརི་སོྤྲོ་སྣང་ཆོ་ེབསི། ངསི་ཁོྱོད་

དང་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་ག་ིམིན་ཞུ་རྒྱུ་ལསི་འོསི་མེད། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ལ་བོློ་ཁོེག་ཡིོད་ན་

ང་ལ་ད་ལྟ་རིང་དམའ་འབེབསི་བྱསི་པསི་ཆོོག”

“ངསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་མ་ིཕོད།”
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ངེསི་རིེད་བསིམ་ཡིང་ཁོེང་གི་

དཀྱིེལ་ཡིངསི་ལ་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི། དོན་དུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སོྤྱིད་ལམ་ནི་ཞིི་དུལ་

དང་བསྟན་བཤོིག་བསྲེསི་མ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་མི་སུ་ལའང་ཕོག་ཐུག་ཤོོརི་དཀའ། ད་

ཕན་ཌརི་སིི་ནི་བུད་མེད་སུ་ཞིིག་ལའང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ནང་བཞིིན་སིེམསི་པ་

ཤོོརི་མོྱོང་མེད། ཁོེང་གི་སིེམསི་སུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དེ་འདྲེའི་ཉིམསི་དམའ་བའི་

གཉིེན་ཉི་ེམེད་ན་ཁོེ་རིང་ཉིེན་ཁེརི་ཚུད་ཡིོད་པ་ཚེོརི་ཡིོད། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ད་ེ

དག་མཐོེང་བ་དང་དོགསི་པ་ཟསི་ནསི་མིག་སིེརི་ལངསི་པ་དང་། ཇེེན་མྱུརི་དུ་དྲེག་

སྐྱིེད་བྱུང་ན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཞིིསི་ཁྱོིམ་ནསི་བུད་ཆོོག་པསི་ཇེེན་དྲེག་སྐྱིེད་ལ་

སིེམསི་འཚེབ་ལངསི། 

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་རྟེག་ཏུ་ཌརི་སིི་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིི་འབྱུང་

འགྱུརི་གྱི་ིགཉིེན་དོན་དང་ཁོེ་གཉིིསི་ཟུང་འབྲེེལ་གྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་སོྐརི་སོིགསི་གླེེང་ནསི། 

ཌརི་སིི་ ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་ཐེབསི་བཟོ་བཞིིན་ཡིོད་ལ། ཕྱོི་ཉིིན་ཁོེ་

གཉིིསི་ལྡུམ་བུའ་ིསྐྱིེད་ཚེལ་དུ་འཆོམ་འཆོམ་བྱེད་སྐབསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཌརི་

སི་ིལ།

“ནམ་ཞིིག་ཁོྱོད་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དུསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ངག་འཇེམ་པོསི་རིང་ག་ིསྒྱུག་མོརི་སྨྲ་ལྕ་ེལ་བག་ཟོན་བྱསི་ན་བཟང་བའ་ིདག་ེམཚེན་

ཤོོད། ད་དུང་གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ལ་ནུསི་པ་ཡིོད་ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅུང་མོ་གཉིིསི་དམག་དཔོན་

ཚེོའི་རྐུབ་ལ་འབྲེང་བའི་ནད་དེ་བཅོི་དགོསི་པ་འདུག ད་དུང་གཞིན་ཞིིག་ང་རིང་

གསིི་ཇེ་ིལྟརི་ལབ་དགོསི་ཤོསེི་མ་སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིསྐྱིསེི་མའ་ིརིང་རོློམ་དང་བག་

མེད་སོྤྱིད་ལམ་ལ་སྟངསི་འཛོིན་ཅུང་ཙམ་བྱེད་དགོསི་འདུག”

“ཁོྱོད་ལ་ད་དུང་ངའ་ིཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིབད་ེསྐྱིིད་ཐེད་ལ་བསིམ་འཆོརི་ཅི་ིཞིིག་འདོན་

རྒྱུ་ཡིོད།”
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“ཨོོ་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨོ་ཁུ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིདང་ཁོེང་ག་ིབཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱི་ིའདྲེ་པརི་ཅིིསི་

ཀྱིང་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱིི་འགྲེམསི་སོྟན་ཁེང་གི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཨོ་ཞིང་ཁྲིམསི་དཔོན་གྱིི་པརི་

དེའི་འཁྲིསི་སུ་ཤོོམསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ཁོེ་ཚེོ་ཚེང་མ་ལསི་རིིགསི་གཅིིག་

པ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིའདྲེ་པརི་ཁོྱོན་ནསི་མ་བཤོམ། རི་ིམོ་པ་སུ་ཞིིག་

གིསི་མོ་རིང་ག་ིམཚེརི་སྡུག་ག་ིམིག་ཟུང་ཇེ་ིབཞིིན་འབྲེ་ིནུསི།”

“ད་ེག་རིང་རིེད། མིག་ཟུང་ད་ེགཉིིསི་ཀྱི་ིཉིམསི་འགྱུརི་འབྲེ་ིཐུབ་པ་ཁེག་པོ་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་མིག་ག་ིཁེ་དོག་དང་། ཚུགསི་ཀ རྫོ་ིམ་སོིགསི་ཧ་ལསི་པའ་ིམཛོེསི་པོ་འདུག་

ཀྱིང་རི་ིམོ་པསི་ད་ེདག་ཕལ་ཆོེརི་འབྲེ་ིནུསི་ཤོསི་ཆོ།ེ”

སྐབསི་དེརི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིགཉིིསི་

ཕོྱོགསི་གཞིན་ཞིིག་ནསི་ཡིོང་བ་མཐོེང་བ་དང་། མོ་རིང་ག་ིད་སོྔོན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐོེསི་མེད་དམ་སྙམ་ནསི་ཅུང་ཙམ་དངངསི་འཚེབ་ལངསི་ནསི།

“ཁོྱོད་གཉིིསི་གོམ་བགོྲད་བྱེད་འཆོརི་ཡོིད་པ་མ་ཤོེསི།” ཞིེསི་བརོྗོད་པརི་ལྕམ་ཧརི་

སི་ིཋིིསི་ལན་དུ། 

“ཁོྱོད་གཉིིསི་ཧ་ཅིང་ཐེབསི་སོྐྱི་བོ་རིེད། ཅི་ིཡིང་མ་ལབ་པརི་ཁོྱོད་གཉིིསི་གཅིིག་

པུརི་འཆོམ་འཆོམ་ལ་ཕྱོིན་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད་ནསི། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའི་གྲུ་ཁུག་

སོྟང་བ་དེརི་འཇུསི་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གཅིིག་པུརི་བཞིག ལམ་བུ་ད་ེརུ་མ་ིགསུམ་

ལསི་མི་ཤོོང་བསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་དེ་མུརི་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གུསི་མེད་བྱསི་པ་

ཚེོརི་ནསི་འཕྲལ་དུ།

“ལམ་བུ་འད་ིརུ་མ་ིཚེང་མ་མ་ིཤོོང་བསི་ང་ཚེསོི་ལམ་ཆོེན་བརྒྱུད་ནསི་འགོྲ” ཞིེསི་

བརོྗོད་མོད། འོན་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཁོེ་ཚེོ་དང་འགོྲགསི་འདོད་ཅུང་ཙམ་ཡིང་

མེད་པསི་གད་མོ་ཤོོརི་བཞིིན་ལན་དུ།
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“མ་རིེད། མ་རིེད། ཁོྱོད་ཅིག་ད་ེག་རིང་དུ་སོྡེད། ཁོྱོད་ཚེ་ོམ་ིགསུམ་ད་ེལྟརི་ལྷན་དུ་

འགོྲགསི་ན་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་ཞིིང་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞིིག་ཏུ་སྣང་བསི། གལ་སྲིད་

མ་ིགཅིིག་འཕརི་བ་ཡིིན་ན་ད་ེལྟའ་ིམཛོེསི་སྡུག་ག་ིརྣམ་པ་བརློག་འགོྲ བད་ེམོ་བོྱསི།” 

ཞིེསི་བརོྗོད་ནསི་སོྤྲོ་སིེམསི་འཁོེལ་བའ་ིངང་ནང་ལ་བརྒྱུགསི་ཕྱོིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་གོམ་བགོྲད་བྱསི་ནསི་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་ཡོིད་པ་དང་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་

ཉིིན་གཅིིག་གཉིིསི་ཀྱིི་རྗོེསི་སུ་རིང་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་རྒྱུ་ཡིིན་པསི་དགའ་བ་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི། 

ད་ཆོ་ཇེེན་དྲེག་སྐྱིེད་ལེགསི་པོ་བྱུང་ནསི་དགོང་མོ་ཆུ་ཚེོད་གཉིིསི་ཙམ་ལ་ཁེང་མིག་

ལསི་ཕྱོིརི་ཐོེན། 
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སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་དགོང་ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཤོརི་རིེརི་ཐོེག་ཁེང་དུ་བསོྐྱིད་

ནསི་ཇེེན་གྱིིསི་གྲང་ངརི་ཐུབ་བའི་གོྱིན་ཆོསི་གོྱིན་པ་མཐོེང་མུརི། མོ་རིང་དང་ལྷན་

དུ་མགྲོན་ཁེང་དུ་ཕྱོིན་པ་དང་། གྲོགསི་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཇེེན་མཐོེང་འཕྲལ་སོྤྲོ་སིེམསི་

ཆོེན་པོསི་དགའ་བསུ་ཞུསི། སྐྱིེསི་པ་ཚེ་ོམ་སླེེབསི་གོང་ག་ིཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་རིིང་ཁོེ་

གཉིིསི་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ཕན་གཏན་ནསི་མཐེོང་མ་མོྱོང་བའ་ིགཤོིབ་བད་ེ

པོ་ཡིིན་པ་དང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་སྨྲ་བརོྗོད་ཀྱིི་ནུསི་རྩལ་ཧ་ཅིང་མཐོེ། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

གསོིལ་སོྟན་ཞིིག་ཀྱིལ་ཀ་དང་སྦྲེལ་ནསི་ཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིིན་དུ་བརོྗོད་ནུསི་པ་མ་ཟད། ངོ་

ཤོེསི་དག་ལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་ཚུལ་ཡིང་ཧ་ཅིང་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། 

འོན་ཀྱིང་སྐྱིེསི་པ་ཚེོ་སླེེབསི་མ་ཐེག་ཇེེན་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་དམིགསི་ཡུལ་གཙོ་བོ་

མ་ཡིིན་པརི། ཌརི་སི་ིཡིརི་ནང་ལ་མ་འཛུལ་གོང་ལ་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིམིག་ཟུང་

ཁོེང་ལ་གཏད་ད་ེཅི་ིཞིིག་བརོྗོད་རྒྱུ་ཡིོད་པ་ལྟརི་བྱསི། ཌརི་སིིསི་ཐོེག་མརི་ཇེེན་ལ་ན་

ཚེ་དྲེག་སྐྱིེད་བྱུང་བརི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུསི་ལ། སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སི་ིཋིིསི་ཀྱིང་གུསི་འདུད་

ཀྱིིསི་མགོ་བོ་གུག་ཙམ་བྱསི་ནསི་”ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་” ཞིེསི་བརོྗོད་མོད། འོན་

ཀྱིང་དོན་གྱིི་སོྤྲོ་སིེམསི་དང་དྲེོད་ཁོེལ་མངའ་བ་ནི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་འཚེམསི་

འདྲེ་ིཡིིན་པ་དང་། ཁོེང་ན་ིསོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོ་དང་མཛོའ་བརྩ་ེགཏིང་ཟབ་ཡིིན་པ་མངོན་

གསིལ་གྱིིསི་མཐོེང་ཐུབ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཁེང་མིག་བརྗོེསི་སྟབསི་ཇེེན་གྲང་

བརི་དོགསི་ནསི་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་ལ་རོྡོ་སོིལ་བསྒྲུགསི་པ་དང་། དེ་ནསི་ཁོེ་རིང་གི་

རིེ་འདུན་ལྟརི་ཇེེན་སོྒོ་དང་ཁེ་ཐེག་ཉིེ་བའི་མེ་ཐེབ་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་སོྤེསི། དེ་རུ་ཁོེ་རིང་

ཇེེན་གྱིི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་ནསི་གཞིན་སུ་ཡིང་ཧ་ལམ་ཁེ་ཡི་མི་བྱེད་པ་སོིགསི་ནི་ཁོེ་
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གཉིིསི་མདུན་ཕོྱོགསི་ཀྱིི་ཟུརི་ཞིིག་ན་ལསི་ལ་གཉིེརི་བཞིིན་པའི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་མཐོེང་ནསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི། 

ཇེ་བཏུང་རྗོེསི། སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སི་ིཋིིསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེལ་ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་སིའ་ིཅོིག་

ཙེ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་བའི་རིེ་སྐུལ་བྱསི་ཀྱིང་ཁོེང་གི་རིེ་བ་དོན་དུ་མ་སྨོིན། ལྕམ་ཆུ་བྷེིང་

ལེ་ཡིིསི་ལོྐོག་ནསི་ཌརི་སིི་ཤོོག་ཤོོ་རྩེ་འདོད་མེད་པ་ཤོེསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིིསི་

མངོན་གསིལ་གྱིིསི་ཤོོག་ཤོོ་རྩ་ེབའ་ིརི་ེསྐུལ་བྱསི་པ་ཡིང་སྣང་མེད་བྱསི། མོ་རིང་གིསི་

སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིི་ལ་སུ་ཡིང་ཤོོག་ཤོོ་རྩེ་འདོད་མི་འདུག་ཅིེསི་ལབ་པ་དང་། དེརི་

ཡིོད་ཀྱི་ིམ་ིཚེོསི་ཀྱིང་ཅི་ིཡིང་མ་སྨྲསི་པསི་མོ་རིང་ག་ིསྐད་ཆོརི་རི་འཕོྲད་བྱུང་། དེསི་

ན་སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སི་ིཋི་ིལ་ཅི་ིཡིང་བྱ་རྒྱུ་མེད་སྟབསི་འབོལ་སྟེགསི་སྟེང་དུ་རྐོང་ལག་

བརྐྱེངསི་ནསི་གཉིིད་ཁུག་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་དཔ་ེདེབ་ཅིིག་བློངསི་ནསི་ལྟ་ཀོློག་བྱསི་

ལ་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཀྱིང་དེ་ལྟརི་བྱསི། ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིིསི་གཙོ་བོ་རིང་གི་ལག་

གདུབ་དང་སོིརི་གདུབ་ལ་རོིལ་རྩེད་བྱསི་པ་དང་མཚེམསི་རིེརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་

ཇེེན་གཉིིསི་ཀྱི་ིགཏམ་གླེེང་བརི་ལ་འཚེང་ནསི་ཚེིག་འགའ་རི་ེབཤོད། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་

ལེ་ཡིིསི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཌརི་སིིའི་དཔེ་ཀོློག་གི་བརྒྱུད་རིིམ་ལ་ལྟ་བ་དང་ཕོྱོགསི་

གཅིིག་ནསི་རིང་གི་ལག་གི་དཔེ་ཆོ་ལ་ལྟ་ཀོློག་བྱསི་པ་དང་། བརི་མེད་དུ་སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སིི་ལ་དྲེི་བ་འདོན་པའམ་ཡིང་ན་ཁོེ་རིང་གི་ཤོོག་དེབ་ལ་བལྟསི་ཀྱིང་ཌརི་སིིསི་

དྲེ་ིལན་འཇེལ་བ་ཙམ་ལསི་སྐད་ཆོ་གཏན་ནསི་མ་ིབཤོད་པརི་མུ་མཐུད་དུ་དཔ་ེདེབ་

བཀློགསི། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ལག་གི་དཔེ་དེབ་དེ་བདམསི་དོན་ནི་དེ་ཌརི་སིིའི་

པོད་གཉིིསི་པ་ཡིིན་པསི་རྒྱུ་མཚེན་ཁོེ་ན་ཡིིན། མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་མརི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་

དཔེ་ཀོློག་ལ་ཞུགསི་ཀྱིང་ཉོིབ་སྟེ་ངལ་དུབ་ཀྱིིསི་མནརི་ནསི་གླེལ་བ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

གཡིལ་ཏེ་“འདི་ལྟརི་དུསི་ཚེོད་རོིལ་བ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་སོྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། 

གང་ལྟརི་ཡིང་དཔ་ེཀོློག་ལསི་སོྤྲོ་བ་ཆོ་ེཞིིག་མ་ིའདུག ཅི་ིཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིང་འཕྲལ་མརི་
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སུན་སྣང་སྐྱི་ེཡིང་དཔ་ེཀོློག་ན་ིད་ེལྟརི་མ་ཡིིན། རྗོེསི་མརི་ང་ལ་ཁེང་པ་ཡིོད་དུསི་ཕུལ་

བྱུང་ག་ིདཔ་ེཁེང་ཞིིག་མེད་ན་ང་མྱོ་ངན་གྱིིསི་གདུང་ངེསི།” ཞིེསི་བརོྗོད་པརི། 

སུསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ལ་ཁེ་ཡི་མ་བྱསི་པ་དང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སླེརི་ཡིང་གླེལ་

བ་ཞིིག་གཡིལ་ནསི་དཔ་ེདེབ་ཟུརི་དུ་གཡུགསི་ཤོིང་། ཁེང་པའ་ིནང་ཡིརི་མརི་ལ་དུསི་

ཚེོད་སྐྱིེལ་བའ་ིརོིལ་རྩེད་གཞིན་ཡོིད་མེད་འཚེོལ་མྱུལ་བྱསི། ད་ེནསི་མོ་རིང་གིསི་སྐུ་

ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ཇེེན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དགོང་ཚེོགསི་སོྐརི་གླེེང་པ་ཐོེསི་འཕྲལ་གོླེ་བུརི་

དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིཕོྱོགསི་ལ་ཁེ་འཁོེརི་ནསི། 

“ཆོརི་ལ་ེསི།ི གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དགོང་ཚེོགསི་སོྐང་རྩིསི་

ཡིོད་ན། འདིརི་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་ིཀུན་ལ་བསིམ་ཚུལ་འདྲེ་ིའོསི་ཏ།ེ ང་ཚེོའ་ིཁོྲད་ཀྱི་ིམ་ིའགའ་

ལ་མཚེོན་ན་དགོང་ཚེོགསི་ནི་མནརི་གཅོིད་ལསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཅིིག་མིན་པ་ཤོེསི་གསིལ་

རིེད།” 

མོ་རིང་གི་གཅིེན་པོསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་ལ་ཟེརི་བ་ཡིིན་ན་

དགོང་ཚེོགསི་འགོ་མ་ཚུགསི་གོང་ཁོེ་རིང་ཉིལ་བསི་ཆོོག ཡིིན་ཡིང་དགོང་ཚེོགསི་

བསོྐང་རྒྱུ་གཏན་འཁེེལ་ཟིན་པསི། ན་ིཁོེལ་སིིསི་ཡིོད་ཚེད་སྟ་གོན་ཚེརི་རྗོེསི་ཡིརི་མརི་

ལ་མགོྲན་བརྡོ་གཏོང་ག་ིཡིིན།” 

“གལ་སྲིད་དགོང་ཚེོགསི་ཀྱི་ིལུགསི་སོྲལ་ལ་འགྱུརི་བ་ཅུང་ཙམ་བཏང་ན་ང་རིང་

ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་ཡིོད་ངེསི། ཡིིན་ཡིང་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་ན་དེ་ནི་བཟོད་ཐེབསི་དཀའ་

བའ་ིཡིིད་ཐེང་ཆོད་པ་ཞིིག་རིེད། གལ་སྲིད་ཉིིན་དེའ་ིཞིབསི་བོྲེའ་ིལ་ེཚེན་གཏམ་གླེེང་

ལ་བསྒྱུརི་ན་རོྟེག་དཔོྱད་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད།” 

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཁེ་རོི་ལིན་ལགསི། ད་ེན་ིརོྟེག་དཔོྱད་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལསི་

ཆོེ་ཡིང་དེ་ལ་ཞིབསི་བོྲེའ་ིདགོང་ཚེོགསི་ཤོིག་གི་བཟོ་འདུག་གམ།” ཞིེསི་དྲེིསི་པརི་

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ལན་མི་འཇེལ་བརི་འཕྲལ་མརི་ཡིརི་ལངསི་ནསི་ཁེང་པའི་
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ནང་ཡིརི་མརི་ལ་གོམ་འགོྲསི་བྱསི། མོ་རིང་ག་ིབཟོ་ལྟ་ཡིིད་དུ་འོང་ཞིིང་གོམ་འགོྲསི་

ཀྱིང་མཛོེསི་ཉིམསི་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་འདི་ལྟརི་སྒོེག་

ཉིམསི་སོྟན་པའི་དམིགསི་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཌརི་སིི་ནི་ད་དུང་དཔེ་དེབ་ལ་བོློ་རྩེ་གཅིིག་

ཏུ་གཞིོལ་ཡིོད་སྟབསི། མཐེརི་མོ་རིང་རིེ་ཐེག་ཆོད་པ་དང་སླེརི་ཡིང་ཁོེ་རིང་གི་དོ་

སྣང་འགུགསི་ཆོེད་ཐེབསི་ཤོེསི་གཞིན་ཞིིག་འཚེོལ་བརི་བོློ་ཐེག་བཅིད་ནསི་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ལ་ཁེ་ཕོྱོགསི་ནསི་བཤོད་དོན། 

“ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ངསི་བྱེད་པ་ལྟརི་ཁེང་པའི་ནང་དུ་ཡིརི་

མརི་ལ་གོམ་པ་རོྒྱབ་དང་། ཁོྱོད་རིང་ད་ེལྟརི་ཡུན་རིིང་སོྡེད་ཚུགསི་གཅིིག་ཏུ་བསྡེད་

སྟབསི་འགུལ་སྐྱིོད་ཅུང་ཙམ་བྱསི་ན་ཁེམསི་དྭངསི་མོ་ཆོགསི་ཀྱི་ིརིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཅུང་ཙམ་ཧང་སིང་ཡིང་འཕྲལ་མརི་ད་ེལྟརི་བྱསི་པ་དང་། ཌརི་

སིིསི་དེ་མུརི་མགོ་བོ་ཡིརི་བཏེགསི་པསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིི་དམིགསི་ཡུལ་འགྲུབ། 

དོན་དུ་ཌརི་སིིསི་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་འདྲེ་བརི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་གཡོི་

སྒྱུ་འཁྲབ་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ཚེོརི་བ་དང་དབང་མེད་དུ་དཔ་ེདེབ་ཀྱི་ིཁེ་བསུམསི་པསི། སྐྱིེསི་

མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལའང་གོམ་འགོྲསི་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་ཡིང་

ཁོེང་གིསི་དང་ལེན་མ་བྱསི། ཌརི་སིིསི་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་འད་ིལྟརི་ཁེང་པའ་ིནང་དུ་གོམ་

འགོྲསི་བྱེད་པ་ལ་དམིགསི་ཡུལ་གཉིིསི་ཡོིད་པརི་འདོད་པ་དང་། དམིགསི་ཡུལ་གང་

ལ་གཞིིགསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་མཉིམ་ཞུགསི་བྱསི་ན་འགོག་རྐྱེེན་དུ་འགྱུརི་ཚུལ་བརོྗོད་

པསི། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་“དེའི་དོན་ཅིི་རིེད” ཅིེསི་ཌརི་སིིའི་སྐད་ཆོའི་ནང་དོན་

ཧ་ལམ་འཆོ་ིའགོྲ་བ་ལྟརི་ཤོེསི་འདོད་སྐྱིེསི་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཡིང་སྙིང་མོ་རིང་

གིསི་དེའ་ིདོན་ཧ་གོ་ཡི་ིའདུག་མིན་དྲེིསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་“ངསི་ཀྱིང་རྩ་བ་ནསི་ཧ་གོ་མ་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་

ཁོེང་གིསི་ང་གཉིིསི་ལ་ཁེག་པོ་བཟོ་རྩིསི་འདུག་པསི།  ཁོེང་ལ་བོློ་ཕམ་དུ་འཇུག་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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པའི་ཐེབསི་ལེགསི་ཤོོསི་ནི་དེ་སོྐརི་ཅིི་ཡིང་མི་འདྲེི་བ་དེ་ཡིིན།” ཞིེསི་བཤོད་ཀྱིང་།  

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ནི་བྱ་བ་གང་ལ་འཕྲད་ཀྱིང་ཌརི་སིི་ལ་བོློ་ཕམ་དུ་འཇུག་མི་ནུསི་

པསི། མོ་རིང་གིསི་སྙིང་རུསི་ཆོེན་པོསི་ཁོེང་གིསི་ཟེརི་བའི་དམིགསི་ཡུལ་གཉིིསི་

འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་།

ཌརི་སིི་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའི་གོ་སྐབསི་བྱུང་འཕྲལ་“ང་ལ་འགྲེལ་བཤོད་

བྱེད་འདོད་མེད་པ་མིན། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཧ་ལམ་བོློསི་ཐུབ་ཀྱིི་གྲོགསི་པོ་ཡིིན་པ་དང་།  

ཕྱོི་དོྲེརི་འདི་ལྟརི་ཁོྱོད་གཉིིསི་གཅིིག་པུ་ཡིརི་མརི་འགོྲ་བ་ནི་ཕན་ཚུན་ལ་གསིང་

གཏམ་གླེེང་བའ་ིཆོེད་དུའམ། ད་ེམིན་ན་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འགོྲ་འགོྲསི་ཀྱི་ིཉིམསི་བྱསི་

ན་སོི་སོིའ་ིཆོེསི་མཛོེསི་པའི་ཉིམསི་སོྟན་ཐུབ་སྙམ་པསི་རིེད། གལ་སྲིད་དང་པོ་ཡིིན་

ན་ངསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྙིང་གཏམ་གླེེང་བརི་བརི་ཆོད་བཟོ་གི་རིེད་ལ། གལ་སྲིད་

གཉིིསི་པ་དེ་ཡིིན་ན་ངསི་འདིརི་མེ་ཐེབ་ཀྱིི་འགྲམ་ནསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིི་མཛོེསི་སྡུག་

རོིལ་ན་ཡིག་པ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་“ཨོོ། ཞིེད་སྣང་ལ། ངསི་ནམ་ཡིང་ད་ེ

འདྲེའ་ིགནག་སིེམསི་ཅིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ཞིིག་ཐོེསི་མ་མོྱོང་། ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་ཉིེསི་

ཆོད་ཇེ་ིལྟརི་གཏོང་།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ན་རིེ་“ཁོྱོད་ལ་འདོད་མོསི་ཡིོད་ན་དེ་ཧ་ཅིང་ལསི་སླེ་བོ་རིེད། 

ང་ཚེོསི་ཕན་ཚུན་ལ་ཉིེསི་ཆོད་གཏོང་རིེསི་བྱེད། ཁོེང་ལ་བསྙད་བརོྐོསི། འཕྱོ་དམོད་

བོྱསི། ཁོྱོད་ཚེ་ོའབྲེེལ་འདྲེིསི་ཆོ་ེབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཇེ་ིལྟརི་བྱེད་དགོསི་ཤོེསི་ངེསི་རིེད།”

“ཡིིན་ཡིང་། ངསི་མ་ཤོེསི། ང་ཚེོ་ད་དུང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་ཀྱིི་ཚེད་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ལ་

བསླེེབསི་མེད། ངང་རྒྱུད་བརྟེན་བརློིང་དང་ཐུགསི་གཤོིསི་སྒོམ་པོའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་ཇེ་ིའདྲེ་

བྱསི་ནསི་བསྙད་བརོྐོ། མིན། མིན། ཁོེང་གིསི་ཚུརི་དགག་ནསི་ང་གཉིིསི་བཞིད་གད་

ཀྱི་ིགནསི་སུ་གྱིརི་ངེསི་རིེད། ང་ཚེོསི་ད་ེལྟརི་མ་ིབྱ། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ལ་འདོད་པ་ཡིོད་ན་
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དམིགསི་གཏད་མེད་པརི་འཕྱོ་སོྨོད་བོྱསི། ཌརི་སི་ིཁོེ་རིང་ལ་དགའ་སོྤེབསི་སྐྱི་ེརུ་ཆུག”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོེན་པོསི་“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་ཁེ་མཚེརི་རྩ་ེམ་ིཆོོག་

པ་རིེད་དམ། དེ་ནི་རིང་ག་བ་མིན་པའི་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་ཆོ་རྐྱེེན་ཞིིག་རིེད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་ད་ེལྟའ་ིདམིགསི་བསིལ་གྱི་ིགོྲགསི་པོ་མང་པོ་མེད་པའ་ིརི་ེ

བ་ཡིོད། ང་ན་ིརྩེད་མཚེརི་ལ་དགའ་བསི་ད་ེའདྲེའ་ིདམིགསི་བསིལ་གྱི་ིངོ་ཤོེསི་མང་པོ་

ཡིོད་ན་ང་ལ་་གོྱིང་ཆོེན་པོ་རིག་ག་ིརིེད།”

ཌརི་སིིསི་“ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ང་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་ཐེལ་ཆོ་ེསོིང་། གལ་

སྲིད་མི་ཞིིག་གིསི་ཁེ་མཚེརི་ནི་མི་ཚེེའི་དོན་ཆོེན་ལ་རྩི་གི་ཡོིད་ན། ཁོེང་གི་མིག་

མདུན་དུ་ཆོེསི་བོློ་ལྡན་དང་ཕུལ་བྱུང་ག་ིམི  མ་རིེད། ཆོེསི་བོློ་ལྡན་དང་ཕུལ་བྱུང་ག་ི

སོྤྱིད་ལམ་ཡིང་དགོད་བོྲེ་བའ་ིགནསི་སུ་གྱིརི་གྱི་ིརིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་“ད་ེག་རིང་རིེད། ད་ེའདྲེའ་ིམ་ིམང་དག་ཡིོད་ཀྱིང་

ང་རིང་ད་ེདག་ག་ིགྲསི་མིན་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད། ངསི་ནམ་ཡིང་བོློ་ལྡན་དང་བཟང་སོྤྱིད་

ལ་འཕྱོ་སོྨོད་མ་ིབྱེད་པརི། ད་ེལསི་བླུན་པོ་དང་། ཅོིལ་ཆུང་། འཆོརི་སྣང་ཡི་མ་ཟུང་། 

ཚུལ་མིན་གྱིི་སོྤྱིད་ལམ་སོིགསི་ཀྱིིསི་ང་ལ་གད་མོ་སོླེང་གི་འདུག་ལ་ག་དུསི་ཡིིན་ན་

ངསི་དེ་དག་ལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་བལྟསི་ན་ཁོྱོད་ལ་ཞིན་ཆོ་དེ་

དག་མ་ིའདུག”

“ངསི་ཚེ་ེགང་ལ་ཞིན་ཆོ་ད་ེདག་གཡོིལ་བརི་འབོྱངསི་པ་ཡིིན་ཡིང་ཕལ་ཆོེརི་མ་ི

ཚེང་མ་ལ་ཞིན་ཆོ་ད་ེདག་ཡོིད་ངེསི་རིེད།”

“དཔེརི་ན་གཏམ་འདོད་དང་ཁེེངསི་དྲེེགསི།”

“རིེད། གཏམ་འདོད་ནི་དོན་དམ་གྱིི་ཞིན་ཆོ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེེངསི་

དྲེེགསི གལ་སྲིད་ངེསི་དོན་གྱིི་བོློ་གོྲསི་ལྡན་པའི་མི་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ལ་

ཚེོད་འཛོིན་བྱེད་ཤོེསི།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གད་མོ་འགེབསི་ཕྱོིརི་མགོ་བོ་ཕརི་བསླེོགསི། 

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་ལ་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་ཚེརི་བའི་བཟོ་

འདུག་པསི་བརྟེག་དཔྱད་ཀྱི་ིམཇུག་འབྲེསི་ག་འདྲེ་འདུག” 

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་ཞིན་ཆོ་མེད་པ་ང་རིང་རྦད་ད་ེཡིིད་ཆོེསི་བྱུང་། ཁོེང་གིསི་

ཀྱིང་སྦེསི་རྫུསི་མེད་པརི་ད་ེལྟརི་ཁེསི་བློངསི་སོིང་།”

ཌརི་སིིསི་“ངསི་ད་ེལྟའ་ིརོློམ་ཤོེད་ཅིིག་བྱསི་མེད་ད་ེང་ལ་ཞིན་ཆོ་མ་ིཉུང་བ་ཡིོད། 

ད་ེདག་གོ་རོྟེགསི་ཐེད་ཀྱི་ིཞིན་ཆོ་མ་ཡིིན་ཡིང་ང་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་མ་ིཉུང་བ་ཞིིག་ཡིོད། རིང་

གཤོིསི་ཐེད་ནསི་ང་ན་ིམ་ིདང་འགོྲགསི་དུསི་རིང་དོརི་གཞིན་བསྟུན་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་

མིན་པརི་མ་ིདང་བསྟུན་མ་ིཤོེསི་པ་དང་། ད་དུང་ངསི་རྟེག་ཏུ་གཞིན་གྱི་ིབླུན་རོྨངསི་

དང་ཉིེསི་སོྐྱིན་འཕྲལ་མརི་བརྗོེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ད་ེབཞིིན་གཞིན་གྱིིསི་ང་ལ་ཕོག་

ཐུག་གཏོང་བའང་བརྗོེད་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག ང་ན་ིཞི་ེའཁེོན་འཛོིན་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་

པསི་གལ་སྲིད་མ་ིཞིིག་ལ་ཞི་ེའགྲསི་ན་ནམ་ཡིང་ཞི་ེའགྲསི་པ་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “དེ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་སོྐྱིན་ཆོ་ཞིིག་རིེད། 

འཁོེན་འཛོིན་ཞི་ིམ་ིནུསི་པ་ན་ིགཤོིསི་ཀའ་ིགྲིབ་གཟུགསི་ཤོིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་བོློ་བད་ེ

པོ་བོྱསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་སོྐྱིན་ཡིག་པོ་ངོསི་འཛོིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིའདུག་པསི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་

འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་མ་ིཡོིང་།” 

“ངའི་བསིམ་པརི་སྐྱིེ་བོ་ཚེང་མ་ལ་རིང་ཆོསི་སུ་ཞིན་ཆོ་དུ་མ་ཡིོད་པ་དང་། 

ཆོེསི་ཕུལ་བྱུང་ག་ིསོླེབ་གསོི་ཐོེབ་ཀྱིང་ལྷན་སྐྱིེསི་ཀྱི་ིཞིན་ཆོ་དག་ལསི་རྣམ་པརི་རྒྱལ་

དཀའ།” 

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིཞིན་ཆོ་ན་ིམ་ིཀུན་ལ་སྡེང་བ་ད་ེརིེད།”

ཌརི་སིི་འཛུམ་ནསི་“ཁོྱོད་ཀྱིི་སོྐྱིན་ཆོ་ནི་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་ལ་གོ་ལོག་

བྱེད་པ་ད་ེརིེད།”
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ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ནི་རིང་ཉིིད་ལ་སྐལ་བ་མེད་པའི་ལབ་གླེེང་ལ་ཡིིད་ཐེང་ཆོད་

ནསི་སྐད་ཕྱུང་སྟེ་“ང་ཚེོསི་རོིལ་དབྱངསི་ལ་ཏོག་ཙམ་རོིལ་དང་། ལུ་ཝི་སིི། ངསི་སྐུ་

ཞིབསི་ཧརི་སིི་ཋིི་གཉིིད་ལསི་བསླེང་ན་སྐྱིོན་ནམ།” ཞིེསི་པརི། མོ་རིང་གི་གཅིེན་མོ་

ལ་དགག་པ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེད་པསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་འཕྲལ་མརི་རོིལ་ཆོསི་

པི་ཡི་ནོའ་ིཁེ་ཕྱོེསི། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་འཁྱུག་ཙམ་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་རྗོེསི་

དེ་ཡིང་ལེགསི་པོ་འདུག་སྟེ་ཁོེང་གིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དྲེགསི་པའི་

ཉིེན་ཁེ་འདུག་སྙམ། 



87

 ལའེུ་བཅུ་གཉིིས་པ།

གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་གོྲསི་འཆོམ་བྱུང་བ་ལྟརི་ཕྱོ་ིཉིིན་ཞོིགསི་པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་བཏང་ནསི་ཉིིན་དེརི་ཁོེ་གཉིིསི་བསུ་བརི་ཤོིང་རྟེ་

འཁོེརི་ལོ་མངགསི་ཡིོང་བའ་ིརི་ེསྐུལ་ཞུསི་ཀྱིང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་གཉིིསི་ན་ེ

ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་གཟའ་འཁེོརི་རྗོེསི་མའ་ིགཟའ་མིག་དམརི་བརི་སོྡེད་རྒྱུའ་ིའཆོརི་གཞི་ི

བཏིང་ཡིོད་པ་དང་། དེ་དུསི་ཇེེན་དེ་རུ་བསྡེད་ནསི་གཟའ་འཁེོརི་གཅིིག་ཏག་ཏག་

འཁོེརི་བ་ཡིིན། དེསི་ན་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་དུསི་བཀག་ག་ིསོྔོན་ལོག་ཡོིང་བ་ལ་

དགའ་བསུ་བྱེད་མ་ིཐུབ་པསི། མོ་རིང་ག་ིའཕྲིན་ལན་ན་ིབོློ་མགུ་བ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཏ་ེམ་

མཐེརི་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཁྱོིམ་ལ་ལོག་འདོད་ཤོིན་ཏུ་ཆོ་ེབསི་མོ་རིང་ལ་མཚེོན་ན་

བོློ་མགུ་བ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མིན། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་གཉིིསི་ལ་གཟའ་འཁོེརི་

རྗོེསི་མའ་ིརིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་བརི་དུ་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་མངགསི་རྒྱུ་མེད་ཅིེསི་བྲེིསི་

ཡོིད་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིའོག་ཏུ་གལ་སྲིད་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ཁོེང་

ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་དུང་ཁེོ་གཉིིསི་ཉིིན་ཤོསི་སོྡེད་པའ་ིརི་ེབ་བཏོན་ན་

མོ་རིང་ལ་ཧ་ཅིང་མོསི་མཐུན་ཡོིད་ཅིེསི་བྲེིསི་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

མུ་མཐུད་དུ་ད་ེརུ་སོྡེད་རྒྱུརི་ངོ་རོྒལ་དྲེག་པོ་བྱསི་ནསི་ཁྱོིམ་ལ་མ་ལོག་ཐེབསི་མེད་ཀྱི་ི

བོློ་ཐེག་བཅིད་པ་དང་བྷེིང་ལེ་ཚེང་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ད་དུང་ཉིརི་བའི་རིེ་བ་མི་འཆོང་། 

དེ་ལསི་ལོྡག་སྟེ་དོན་མེད་དུ་ཡུན་རིིང་བསྡེད་ན་གཞིན་གྱིིསི་མ་བོསི་མགོྲན་པོརི་རྩི་

ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི། ཇེེན་བརྒྱུད་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་ཤོིང་རྟེ་གཡིརི་ཐེབསི་བྱསི་

ཏ་ེགཞི་ིནསི་ཐོེག་མའ་ིའཆོརི་གཞི་ིལྟརི་ཉིིན་དེའ་ིཞིོགསི་པརི་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ནསི་ཐེོན་

རྒྱུ་གཏན་ཁེེལ་བྱསི། 
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སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་སྐད་ཆོ་ཐོེསི་དུསི་

སིེམསི་ཁུརི་ཆོེན་པོ་བྱསི་པ་དང་། མ་མཐེརི་ཡིང་ཕྱོི་ཉིིན་བརི་སོྡེད་པའི་རིེ་བ་ཡིང་

ཡིང་བཏོན་པ་ཇེེན་གྱིིསི་དང་ལེན་བྱསི་སྟབསི་ཕྱོ་ིཉིིན་བརི་བསྡེད་རྒྱུ་བྱསི་པསི་ལྕམ་

ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཤོིན་ཏུ་སོྐྱི་བ་སྐྱིེསི་ཏ།ེ མོ་རིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཕྲག་དོག་དང་ཞི་ེསྡེང་

ལངསི་པ་ན་ིམོ་རིང་གིསི་ཇེེན་ལ་བཅིངསི་བའ་ིམཛོའ་བརྩ་ེལསི་བརྒལ་ཡིོད། 

མགོྲན་བདག་ན་ིཇེེན་ཁོེ་གཉིིསི་མགོྱིགསི་མྱུརི་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིགཏམ་

ད་ེཐོེསི་པརི་ཡིིད་རིབ་ཏུ་མུག་ཅིིང་། ཡིང་ཡིང་དུ་ཇེེན་ལ་མོ་རིང་ག་ིན་ཚེ་ཡིོངསི་སུ་

དྲེག་སྐྱིེད་བྱུང་མེད་སྟབསི། འཕྲལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་ལ་ཞུགསི་པ་ནི་བདེ་འཇེགསི་

མིན་པའི་ཁེ་ཏ་བྱསི་ཀྱིང་ཇེེན་ནང་དུ་ལོག་པའི་ཆོོད་སིེམསི་ལ་འགྱུརི་ལོྡག་གཏོང་

མ་ནུསི། 

ཌརི་སིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་སོྡེད་ཡུན་རིིང་དྲེགསི་སོིང་སྙམ་གྱི་ི

ཡིོད་པསི་ཁོེང་ལ་མཚེོན་ན་ད་ེན་ིདགའ་འོསི་ཤོིག་ཡིིན། ད་ཆོ་མ་ིའདོད་བཞིིན་དུ་ཨོ་ེ

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ག་ིཡིིད་སིེམསི་རིབ་ཏུ་འཕོྲག་པརི་མ་ཟད། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེ

ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་རྣམ་འགྱུརི་མ་ིལེགསི་པའ་ིཁེརི་ཁོེ་རིང་ཉིིད་ལའང་རྟེག་ཏུ་

བསྙད་བརོྐོ་བཞིིན་ཡིོད། ཌརི་སིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་རིང་གི་བདེ་སྐྱིིད་ལ་དབང་

སྒྱུརི་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་སྦྱིིན་འདོད་མེད་པསི། ཁོེང་གིསི་མིག་སྔོརི་མོ་རིང་ལ་ཡིིད་སོྨོན་

གྱི་ིརྟེགསི་མཚེན་གང་ཡིང་མ་ིསོྟན་རྒྱུ་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་པ་དང་། གལ་སྲིད་མོ་རིང་

ལ་ད་ེལྟརི་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད་ན་ད་ེན་ིཁེ་སིང་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་བཟུང་བའ་ིརྣམ་

འགྱུརི་གྱིིསི་རིེད་སྙམ། ཌརི་སིིསི་དམིགསི་ཡུལ་བརྟེན་པོ་བཟུང་ནསི་གཟའ་སྤེེན་པའ་ི

ཉིིན་ཧྲེིལ་བོརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སྐད་ཆོ་ཚེིག་བཅུ་ལསི་བརྒལ་བ་མ་བཤོད། ཉིིན་

དེརི་ཁོེ་གཉིིསི་གཅིིག་པུ་ཕལ་ཆོེརི་དུསི་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ཀྱིང་ཁོེང་

གིསི་འགྱུརི་མེད་ཀྱིིསི་བརོྩན་པ་ཆོེན་པོསི་དཔེ་དེབ་བཀློགསི་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ལ་ཐེ་ན་ཐེེངསི་གཅིིག་ཀྱིང་མིག་གིསི་མ་བལྟསི།

གཟའ་ཉི་ིམརི་ཞོིགསི་ཇེ་བཏུང་རྗོེསི་སོི་སོིརི་གྱིེསི་ཕྱོག་འབུལ་འགོ་བརྩམསི་པ་

དང་སྐབསི་དེརི་ཚེང་མ་ཧ་ཅིང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་

གཞིི་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་རྣམ་འགྱུརི་ཇེེ་ལེགསི་སུ་ཕྱོིན་པ་དང་ཇེེན་ལའང་

བརྩ་ེསིེམསི་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་ནསི། ཁེ་གྱིེསི་སྐབསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་ལ་ཕྱོིན་ཆོད་

ལོང་བོྷེན་ནམ་ཡིང་ན་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་མཇེལ་བའ་ིརི་ེསོྨོན་བརོྗོད་པརི་མ་ཟད། ཇེེན་

ལ་ཆོེསི་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོསི་འཐེམ་འཁྱུད་བྱསི་ཤོིང་ཐེ་ན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལའང་ལག་

འཇུ་བྱསི། ཀུན་གྱི་ིཁོྲད་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཆོེསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་གྱིེསི་

མཇེལ་ཞུསི།

མ་རྒན་གྱིིསི་བུ་མོ་གཉིསིི་ནང་དུ་ལོག་ཡོིང་བ་ལ་སོྤྲོ་སིེམསི་ཀྱིིསི་དགའ་བསུ་བྱེད་

མི་བཏུབ་པརི། མོ་རིང་གིསི་བུ་མོ་གཉིིསི་དུསི་བཀག་གི་སོྔོན་དུ་ལོག་ཡིོང་བརི་ཡི་

མཚེན་སྐྱིེསི་ཤོིང་། ཇེེན་ལ་སླེརི་ཡིང་ཏན་ཏན་ཆོམ་པ་ཕོག་ངེསི་པསི་བུ་མོ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་ལ་རོྙིག་དྲེ་བཟོ་བ་ནི་ཤོིན་ཏུ་མི་འགྲིག་པ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་ནསི་འཁེང་རི་

བྱསི་མོད། ཕ་རྒན་གྱིི་ངོསི་ནསི་ཁོེ་རིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་ཚུལ་མང་དུ་མི་བརོྗོད་ཀྱིང་ཁོེ་

རིང་སིེམསི་གཏིང་ནསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི་ཡིོད་དེ། ཁོེང་གིསི་སྔོརི་ནསི་བུ་མོ་གཉིིསི་

ནི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལ་མཚེོན་ན་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པ་དང་། ཇེེན་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་གཉིིསི་མེད་སྐབསི་ཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིལྷན་འཛོོམསི་ལ་གསོིན་ཉིམསི་མ་ིལྡན་པ་ཚེོརི་

བཞིིན་ཡོིད།

གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་ེརི་ིན་ིནམ་རྒྱུན་ལྟརི་དབྱངསི་རྟེའ་ིརིེའུ་མིག་དང་འགོྲ་

བ་མིའ་ིགཤོིསི་ཀ་ལ་ཞིིབ་འཇུག་ཟབ་མོ་བྱེད་བཞིིན་པ་མཐོེང་བ་དང་། མོ་རིང་གིསི་

ད་དུང་ལུང་ཁེ་ཤོསི་དྲེངསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ད་

དུང་གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ལ་ལུགསི་རྙིིང་ག་ིཀུན་སོྤྱིད་སོྐརི་ཁེ་ཤོསི་ལ་ལྟ་ཚུལ་གསིརི་པ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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བཏོན་ནསི་བཤོད། ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་ལི་ཌི་ཡི་གཉིིསི་ལ་དེ་ལསི་ལྡོག་པའི་སྒྲུང་མང་

པོ་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དང་། གཟའ་ལྷག་པ་ནསི་དམག་སྒོརི་དུ་དོན་དག་མང་པོ་ལྷགསི་

པ་དང་། དམག་དཔོན་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེོའ་ིཨོ་ཞིང་དང་ལྷན་དུ་དགོང་ཚེིགསི་ཟོསི་པ་

དང་དམག་མ་ིཞིིག་ལ་ལྕག་གིསི་བྲེབ་ཚུལ། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཊིིརི་མགོྱིགསི་མྱུརི་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་སིོགསི་ཀྱི་ིགནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་མང་པོ་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད།
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 ལའེུ་བཅུ་གསུམ་པ།

ཕྱོ་ིཉིིན་ཞོིགསི་ཟསི་ཟ་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཆུང་མ་ལ་“སྙིང་ཉི་ེལགསི། ང་

མགོྲན་པོ་ཞིིག་ལ་སྒུག་ཡིོད་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དགོང་ཟསི་ཡིག་པོ་ཞིིག་བཟོ་བའི་རིེ་བ་

ཡོིད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

“སུ་ཞིིག་རིེད། ངའ་ིསྙིང་ཉི་ེལགསི། ཤོརི་ལོ་ཋི་ེམ་གཏོགསི་ང་ཚེོརི་མགོྲན་པོ་སུ་

སླེེབསི་རྒྱུ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་མ་སིོང་། ངའ་ིདགོང་ཟསི་མོ་རིང་ལ་འགྲིག་ག་ིརིེད། ནམ་རྒྱུན་

མོ་རིང་གིསི་ཁྱོིམ་དུ་ད་ེའདྲེའ་ིདགོང་ཟསི་ཟ་ཡི་ིམེད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད།” 

“ངསི་ལབ་པ་ད་ེན་ིརྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད།”

ད་ེའཕྲལ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིམིག་མདངསི་ལ་འོད་སྣང་འཚེེརི་ནསི་“རྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ི

སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཨོ།ེ སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིན་པ་ཐེག་ཆོོད། ཨོོ། ཇེེན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེའ་ིསོྐརི་

ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིལབ་པ་ཅི་ིཡིིན། ཁོྱོད་རིང་འད་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིགཡིོ་སྒྱུ་ཆོ་ེབ་ལ། ཨོོ། ང་

རིང་ཁོེང་དང་སླེརི་མཇེལ་རྒྱུ་བྱུང་བརི་དགའ་བ་དཔག་མེད་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་། དཀོན་

མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ཇེི་འདྲེའི་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་ལ་དེ་རིིང་ང་ཚེོ་ལ་ཉི་ཤོ་

ཁོྱོན་ནསི་མ་ིའདུག ལ་ིཌ་ིཡི་ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དྲེིལ་བུ་རྡུངསི་དང་། ངསི་

ལམ་སིེང་ཧིལ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དགོསི་ཡོིད།”

མོ་རིང་གི་ཁོྱོ་གསི་“མི་དེ་ངསི་ཚེེ་གང་པོརི་མཐོེང་མ་མོྱོང་བ་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་

བརོྗོད།

ཚེང་མ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི་ནསི་ཁོེང་ག་ིཆུང་མ་དང་བུ་མོ་ལྔསི་མཉིམ་གཅིིག་ཏུ་

ཡི་མཚེན་ཆོེན་པོསི་སྐད་ཆོ་དྲེིསི། 
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སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་སོྤྲོ་བ་རྒྱསི་པ་དང་ཁོེང་གིསི་ཆུང་མ་དང་བུ་མོ་ཚེ་ོལ་རྩེད་མོ་

གང་འཚེམསི་རྩེསི་རྗོེསི་ད་ེདོན་འགྲེལ་བཤོད་བྱསི།

“ཟླ་གཅིིག་ག་ིཡིརི་སོྔོན་དུ་ངའ་ིལག་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འད་ིའབོྱརི་བྱུང་ལ་གཟའ་

འཁོེརི་གཉིིསི་སོྔོན་ལ་འཕྲིན་ལན་བཏང་བ་ཡིིན། ངའི་བསིམ་པརི་དོན་དག་འདི་

ཅུང་ཙམ་མགོ་རོྙིག་པོ་འདུག་པསི་སྔོ་ཙམ་ནསི་གཟབ་གཟབ་བྱསི་ན་བཟང་གི་

རིེད། འཕྲིན་ཡིིག་འད་ིན་ིངའ་ིཚེ་བོ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་བསྐུརི་བ་རིེད། ཁོེང་ན་ིང་རིང་ཚེ་ེ

ལསི་འདསི་རྗོེསི་ཁོྱོད་ཅིག་གཞིིསི་ཁྱོིམ་འད་ིལསི་ཕུད་ཆོོག་ཆོོག་ཡོིད་པའ་ིམ་ིད་ེརིེད།”

ཁོེང་ག་ིཆུང་མསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་“ཨོོ། ངའ་ིསྙིང་སྡུག་ལགསི། ངསི་ད་ེའདྲེ་

ཞིིག་ཐོེསི་བཟོད་མི་འདུག སྐུ་མཁྱོེན། གནག་སིེམསི་ཅིན་གྱིི་མི་དེའི་སོྐརི་མ་ལབ་

དང་། འཇེིག་རྟེེན་འདི་ན་ཆོེསི་བཟོད་དཀའ་བ་ནི་རིང་གི་གཞིིསི་ཁྱོིམ་རིང་གི་བུ་

མོ་ཚེོརི་མ་ིདབང་བ་ད་ེརིེད། གལ་སྲིད་ང་རིང་ཁོྱོད་ཡིིན་ན་ངསི་སྔོ་སི་ནསི་ད་ེལ་ཅི་ི

ཞིིག་བགྱིིསི་ཟིན་པའམ་ཡིང་ན་ཅི་ིཞིིག་བྱ་སྲིད།” ཅིེསི་སྡུག་སྐད་བརི་མེད་དུ་ཤོོརི།

ཇེེན་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛོིན་གྱིི་

གནད་དོན་འགྲེལ་བཤོད་བྱསི་པ་དང་། དོན་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སོྔོན་ནསི་མོ་རིང་ལ་

རྟེག་ཏུ་གནད་དོན་ད་ེའགྲེལ་བཤོད་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ཀྱིང་། ད་ེན་ིལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ནམ་

ཡིང་རོྟེགསི་མ་ིནུསི་པའ་ིགནསི་ལུགསི་ཤོིག་ཡིིན། མོ་རིང་གིསི་མུ་མཐུད་དུ་སོི་སོིའ་ིཕ་

གཞིིསི་སོི་སོིའ་ིབུ་མོ་ཚེོསི་རྒྱུན་འཛོིན་བྱ་མི་ཆོོག་པརི་འབྲེེལ་མེད་ཀྱིི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་

ལ་སྟེརི་དགོསི་པའ་ིགདུག་རྩུབ་ལ་ཁེ་རྡུང་བཏང་ནསི་ངོ་རོྒལ་དྲེག་པོ་བྱསི།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“དེ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་ཉིེསི་ཅིན་གྱིི་བྱ་བ་ཞིིག་

རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ལོང་བོྷེན་ཤུལ་འཛོིན་བྱེད་པའ་ིཉིེསི་པ་ད་ེནམ་ཡིང་དག་

ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད། འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་འད་ིལ་ཉིན་རྗོེསི། 

ཁོེ་རིང་གིསི་གནད་དོན་འད་ིལ་འཛོིན་པའ་ིརྣམ་འགྱུརི་ཅུང་ཙམ་ལེགསི་པོ་འདུག་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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པསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསིེམསི་པ་སྙ་ིརུ་འགོྲ་ཤོསི་ཆོ།ེ”

“མིན། ངསི་ཏན་ཏན་ཉིན་གྱི་ིམིན། མ་གཞི་ིནསི་ཁོེང་གིསི་ཁོྱོད་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་

འབྲེི་བ་ནི་གུསི་མེད་དང་ཚུལ་འཆོོསི་ཤོིག་རིེད། ང་རིང་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་འཆོོསི་ཀྱིི་

གོྲགསི་པོ་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་གི་འདུག ཁོེང་གིསི་ཅིིའི་ཕྱོིརི་རིང་གི་ཕ་རྒན་ལྟརི་ཁོྱོད་

དང་འཁྲུག་རོྩད་མ་ིབྱེད་པ་རིེད།”

“ཁོེང་གིསི་དེ་ལྟརི་མི་བྱེད་པ་ནི་ཁོེང་ལ་རྒན་པརི་བཀུརི་བཟོསི་ཞུ་སིེམསི་ཤོིག་

ཡིོད་བཟོ་འདུག་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཉིན་རྗོེསི་ཤོེསི་ཡོིང་།”

“སིྙིང་ཉིེ་བའི་སྐུ་ཞིབས་ལགས།

“སོྔོན་ཆད་ཁྱོེད་དང་བདག་གི་ཕ་དམ་པ་བར་འགལ་ཟླ་བྱུང་བར་ཁེོ་བོ་རྟག་ཏུ་བོློ་མི་

བདེ་བ་བྱུང་། སྟབས་མ་ལེགས་པར་བདག་གི་ཕ་དམ་པ་གཤེེགས་པ་ནས་བཟུང་ཁེོ་

བོས་རྟག་པར་གས་ཁེ་དེ་གསབ་འདོད་ཡོད་མོད། གལ་སིྲིད་ཕ་དམ་པས་རྟག་ཏུ་

དགྲོ་རུ་འཛིིན་པའི་མི་ཞིིག་ལ་བདག་གིས་མཛིའ་གཅུགས་ཀིྱི་འབྲེེལ་འདྲེིས་བྱས་ན། དེ་

ནི་ཕ་དམ་པ་ལ་མ་གུས་པ་མིན་ནམ་སྙིམ་ནས་ད་བར་སོམ་ཉིིའི་དྲེ་བར་ཚུད་ནས་

ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ནུས། -“གསོན་ཨ། ལྕམ་བྷིེན་ནེད།”- ཡེ་ཤུ་འདས་ལོག་གི་ཉིིན་མོར་

བདག་ལ་སོྡོམ་པ་མནོས་པས་ད་ཆ་ཁེོ་བོས་བོློ་ཐག་བཅེད་ཟིིན། ཁེོ་བོ་ལས་བསོད་ཆེ་

བས་བཀུར་འོས་ཀིྱི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་རིན་ ཌིི་ བོྷིག་གིས་ཏོེ། སྐུ་ངོ་ལུ་ཝིི་སི་ ཌིི་ བོྷིག་གི་སྐུ་

ཟླ་ཡིས་བདག་ལ་ཡོན་བདག་དང་གོང་འདེགས་གནང་ནས་ཁུལ་འདིའི་ཆོས་སྡོེའི་

འགན་འཛིིན་པར་བསོྐོས་བྱུང་། རྗོེས་སོར་ཁེོ་བོས་རང་དོར་གཞིན་བསྟུན་གིྱིས་ལྕམ་

སྐུ་མཆོག་ལ་ཞིབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་དབྱིན་ཇིིའི་ཆོས་རྒྱུད་ཀིྱིས་གཏོན་འབེབས་

གནང་བའི་ཆོ་ག་དང་མཛིད་སོྒོ་བཀའ་ལྟར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་པར་མ་ཟིད། ཆོས་ཁིྲིད་པ་
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ཞིིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་རང་ཉིིད་ལ་འདི་གའི་ཁྱོིམ་ཚོང་ཚོང་མའི་བདེ་སིྐྱིད་དང་

འཆམ་མཐུན་གིྱི་འཚོོ་བ་གོང་སྤར་བྱེད་རྒྱུའི་འོས་འགན་ཡོད་པ་ཚོོར་གིྱི་འདུག དེས་

ན་འདི་དག་གི་དབང་གིས་ཁོྱོད་ཚོོས་ཁེོ་བོ་ལ་གཙིིགས་ཆེན་བྱེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 

ཁོྱོད་རང་ཚོོའི་ཕོྱོགས་ནས་ཁེོ་བོས་འབྱུང་འགྱུར་ལོང་བོྷིན་རྒྱུན་འཛིིན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

པ་ལ་སྣང་དག་མི་གཏོོང་བར། བདག་གི་ཨོ་ལིབ་ཡལ་ག་སྟེ་འདུམ་འགིྲོག་གི་རེ་སྐུལ་

དང་ལེན་བྱེད་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཁེོ་བོས་ཡིད་འོང་གི་སྤུན་མཆེད་མ་ཚོོའི་ཁེེ་ཕན་ལ་

གནོད་པ་སྐྱིེལ་བར་སིྙིང་ནས་དགོངས་དག་ཞུ་ལ། ཁེོ་བོས་སྤུན་མཆེད་མ་ཚོོ་ལ་གུན་

གསབ་གང་ཐུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁོྱོད་རང་ཚོོ་ཐུགས་ལོྷོད་ལོྷོད་གནོངས། གནས་

ཚུལ་ཞིིབ་ཆ་ཕན་ཚུན་ངོ་འཛིོམས་བྱུང་དུས་ཞུ་ཆོག གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ཅེག་ལ་ངོ་རོྒོལ་

མེད་ན་ཁེོ་བོ་སིྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེོས་ ༡༨ དང་རེས་གཟིའ་ཟླ་བའི་ཆུ་ཚོོད་བཞིི་པའི་

ཐོག་ལ་ཁོྱོད་ཚོང་གི་གཞིིས་ཀར་ཡོང་ནས་རྗོེས་མའི་རེས་གཟིའ་སྤེན་པ་བར་དུ་སོྡོད་

རྒྱུ་ཡིན། ཁེོ་བོ་མཚོམས་རེར་རེས་གཟིའ་ཉིི་མར་མཆོད་ཁེང་དུ་འགོྲོ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། 

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་རིན་གིྱིས་ཐུགས་མ་རངས་པ་གཏོན་ནས་མི་གནང་བས་འདི་ཕོྱོགས་ལ་

སྟབས་མི་བདེ་བ་གང་ཡང་མེད།

ཝིི་ལིམ་ ཁོེ་ལིན་སི་ཡིས་ཕུལ།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ལྟེབ་རྩེག་རྒྱག་ཞོིརི་དུ་“དེསི་ན་ཆུ་ཚེོད་བཞིིའ་ི

ཐོེག་འདུམ་སྒྲིིག་བྱེད་མཁེན་གྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེའད་ིགརི་འབོྱརི་ངེསི་རིེད། ཁོེང་ན་ིགཞུང་

དྲེང་ཞིིང་གུསི་ཞིབསི་ལྡན་པའ་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་འདུག་པསི། གལ་སྲིད་ལྕམ་

སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིགཏོང་ཕོད་ཆོེན་པོསི་ཁོེ་རིང་འད་ིགརི་མང་ཙམ་མངགསི་ན་ཁོེང་ན་ི

རིིན་བྲེལ་གྱི་ིགོྲགསི་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་གདོན་མ་ིཟ།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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“ཁོེང་གིསི་བུ་མོ་ཚེོའ་ིསོྐརི་གླེེང་ཚུལ་ལ་གོ་རྒྱུ་ཞིིག་འདུག གལ་སྲིད་ཁོེང་ལ་བུ་

མོ་ཚེོརི་གུན་གསིབ་བྱེད་པའ་ིའདུན་པ་ཡོིད་ན་ངསི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་མ་ིསྲིད།”

ཇེེན་གྱིིསི་“ང་ཚེ་ོལ་གུན་གསིབ་བྱེད་འདོད་ཡིོད་ཅིེསི་པ་ད་ེཡིང་སྙིང་ཅི་ིཞིིག་ག་ི

དོན་ཡིིན་དཔོག་དཀའ་ཡིང་། ཁེོང་ལ་ད་ེལྟའ་ིབསིམ་བོློ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ན་ིབསྔོགསི་འོསི་

པ་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

 ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་གཙོ་བོ་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལ་

ཧ་ལསི་པའ་ིབརྩ་ིའཇོེག་སྟབསི་བསྟུན་བྱེད་ཚུལ་དང་། ད་དུང་ཁོེ་རིང་ག་དུསི་ཡིིན་

ནའང་ཆོོསི་སྡེེའ་ིམང་ཚེོགསི་ཀྱི་ིཁྲུསི་དབང་དང་། གཉིེན་སོྟན། དུརི་འཇུག་སོིགསི་

ཀྱི་ིབྱེད་སོྒོརི་ཞུགསི་རྐྱེང་བྱསི་པ་ལ་ཧོན་ཐོེརི་ནསི་བཤོད་དོན།

“ངའ་ིབསིམ་པརི་ཁོེང་ན་ིཏན་ཏན་མ་ིཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད། ངསི་

ཁོེང་ལ་གོ་བ་ལོན་མ་སོིང་། ཁོེང་ལ་རིང་རོློམ་གྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན་འདུག ཁོེང་གིསི་

ཕ་གཞིིསི་ཤུལ་འཛོིན་བྱེད་རྒྱུརི་དགོངསི་དག་ཞུ་བ་དེ་ཡིང་སྙིང་ཅིི་ཞིིག་གི་དོན་

རིེད། ཤུལ་འཛོིན་མི་བྱ་བའི་རིང་དབང་ཡོིད་ཀྱིང་ཁོེང་གིསི་དེ་ལྟརི་བྱེད་པའི་ངེསི་

པ་མེད། སྐུ་ཞིབསི་ལགསི། ཁེོང་ན་ིབོློ་རིིག་གསིལ་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད་འདུག་གམ།”

“རིེད་མ་ིའདུག ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ངསི་བསིམ་ན་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་རིེད་མ་ིའདུག ད་ེ

ལསི་ལོྡག་པའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་བཟོ་འདུག ཁོེང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་ན་བྲེན་གཡོིག་དང་རིང་

རོློམ་གྱི་ིཉིམསི་འདྲེེསི་མ་ཞིིག་མངོན་འདུག་པསི་ཁོེང་ལ་ཐུག་འདོད་ཧ་ཅིང་ཆོ།ེ”

མ་ེརི་ིཡིིསི་“འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིནང་དོན་ཐེད་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་གང་ཡིང་མ་ིའདུག ཨོོ་ལིབ་

ཡིལ་ག་ཞིེསི་པའ་ིབརོྗོད་ཚུལ་ད་ེཁོེང་གིསི་ཡིོངསི་སུ་གསིརི་གཏོད་བྱསི་པ་ཞིིག་མིན་

ཡིང་བརོྗོད་སྟངསི་ཡིག་པོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་སྟོད་ཐུང་དམརི་སིེརི་གོྱིན་ནསི་མི་ཡིོང་བ་ཐེག་གིསི་

ཆོོད་པསི། ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ལ་མཚེོན་ན་གཏོང་ཡིིག་དང་གཏོང་མཁེན་
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གཉིིསི་གང་རུང་ལ་མོསི་པ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མེད་ད།ེ གཟའ་འཁོེརི་འད་ིདག་རིིང་

ལ་ཁེོ་གཉིིསི་གོྱིན་ཆོསི་ཁེ་དོག་གཞིན་པ་གོྱིན་པའི་སྐྱིེསི་པ་སུ་ལའང་ངོ་ཤོེསི་སྒྲིིག་

འདོད་མེད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་གིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིསོྔོན་གྱི་ིའཁོེན་

འཛོིན་ཡོིངསི་རོྫོགསི་བསིལ་ནསི། ད་ཆོ་མོ་རིང་གང་འཚེམ་གྱིིསི་བོློ་ཁེ་ལྷོད་ནསི་

ཁོེ་རིང་དང་ཐུག་རྩིསི་ཡིོད་པ་ལ་མོ་རིང་ག་ིཁོྱོ་ག་དང་བུ་མོ་ཚེ་ོཧ་ལསི་པརི་གྱུརི།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིདུསི་ཐོེག་ཏུ་འབོྱརི་བ་དང་ཁྱོིམ་མ་ིཡོིངསི་ཀྱིིསི་གུསི་པ་ཆོེན་

པོསི་ཕེབསི་བསུ་བྱསི་ཤོིང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་སྨྲ་བ་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་ཡིང་སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོ

ལ་སྐད་ཆོ་འབེལ་པོ་བརོྗོད་རྒྱུ་ཡིོད་པརི་མ་ཟད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིང་གཞིན་

གྱིིསི་སྐུལ་ལྕག་མི་དགོསི་པརི་ཁུ་སིིམ་མེརི་སོྡེད་མཁེན་ཞིིག་མིན་པརི་སྐད་ཆོ་ལྷུག་

པོ་བརོྗོད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིན་ིགཟུགསི་པོ་རིིང་ཞིིང་ལུསི་སོྟབསི་ཆོ་ེལ་ལོ་ན་ཉིེརི་

ལྔ་སོིན་པའ་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ཡིིན། ཁོེང་ལ་སྒོམ་བརློིང་དང་རྔོམ་བརྗོིད་ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་

མངོན་པ་དང་སོྤྱིད་ལམ་མཐེའ་དག་ཧ་ཅིང་སོྲལ་རྒྱུན་གྱི་ིརིང་བཞིིན་ཡིིན། ཁོེ་རིང་

གདན་དུ་བསྡེད་ནསི་ཅིང་མ་འགོརི་བརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ཇེི་འདྲེའི་མཚེརི་སྡུག་

ག་ིབུ་མོ་མང་པོ་མངའ་བ་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་

གི་བུ་མོ་ཚེོའི་མཛོེསི་སྡུག་གི་མཚེན་སྙན་མང་དུ་ཐོེསི་མོད། དངོསི་སུ་མཐོེང་དུསི་

ཁོེ་ཚེོའི་མཛོེསི་སྡུག་ནི་མཚེན་སྙན་ལསི་ཡོིངསི་སུ་བརྒལ་བ་ཞིིག་རིེད་འདུག་པ་

དང་། འབྱུང་འགྱུརི་ཁོེ་ཚེོསི་ཁོྱོ་ག་ལེགསི་པོ་རྙིེད་པརི་གདོན་མ་ིཟ་ཞིེསི་བརོྗོད། བསོྟད་

བསྔོགསི་འད་ིའདྲེ་ཉིན་པ་པོ་ཁེ་ཤོསི་ལ་མཚེོན་ན་ད་ེའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་མིན་

ཡིང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་ིབསོྟད་བསྔོགསི་རིིགསི་ལ་ཟོླག་མ་ིནུསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི་མོ་

རིང་གིསི་ཧ་ཅིང་ཐེག་ཆོོད་པོསི།

“ཁོྱོད་རིང་མ་ིསིེམསི་བཟང་པོ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད། ངསི་སིེམསི་གཏིང་

ནསི་ད་ེལྟརི་ཡིོང་བའ་ིརི་ེསོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ད་ེམིན་ཁོེ་ཚེ་ོདབུལ་ཕོངསི་ཉིམ་ཐེག་ཏུ་
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འགྱུརི་ངེསི་རིེད། དོན་དག་ཚེང་མ་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་ཆོགསི་སོིང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཕ་གཞིིསི་ཤུལ་འཛོིན་གྱི་ིསོྐརི་གླེེང་ག་ིཡོིད་པ་འདྲེ།”

“ཨོོ། སྐུ་ངོ་ལགསི། ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེགླེེང་ག་ིཡིོད། ངའ་ིཡི་ང་བའ་ིབུ་མོ་ཚེ་ོ

བྱ་དཀའ་བྱེད་གཏད་ཀྱི་ིགནསི་སུ་གྱིརི་བ་ན་ིཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཁེསི་ལེན་དགོསི་པ་ཞིིག་

རིེད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ལ་ེའདའ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། འཇེིག་རྟེེན་འདིརི་དོན་དག་ད་ེ

རིིགསི་ན་ིརྦད་ད་ེལསི་དབང་ལ་རིག་ལསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི། གཞིིསི་ཀ་གཞིན་ཞིིག་

ལ་བརྒྱུད་སོྤྲོད་བྱེད་དགོསི་ཚེ་ེད་ེསུའ་ིལག་ལ་འགོྲ་བ་བཤོད་དཀའ།”

“ལྕམ་མོ་ལགསི། ངསི་ད་ེཡིིསི་སྤུན་མཆོེད་མ་དག་ལ་བྱེད་གཏད་ཆོེན་པོ་བཟོ་བ་

ཚེོརི་གྱི་ིའདུག་ལ། དེའ་ིཐེད་ལ་ཕྱོིསི་སུ་སྐད་ཆོ་མང་པོ་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད། གནསི་སྐབསི་

ཧ་རིི་ཧུ་རིི་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ཡིིན་ཡིང་ན་ཆུང་གི་བུ་མོ་ཚེོ་ལ་ང་རིང་འདི་གརི་ཡོིང་བ་

ནི་ཁོྱོད་ཅིག་ལ་གུསི་འདུད་མཚེོན་བྱེད་ཡིིན་ལབ་རྒྱུ་ལསི་གནསི་སྐབསི་དོན་དག་

གཞིན་པ་གང་ཡིང་ལབ་རྒྱུ་མིན། ང་ཚེ་ོའདྲེིསི་པོ་བྱུང་རྗོེསི་…”

ཁོེ་རིང་དགོང་ཚེིགསི་ལ་བོསི་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཚེམསི་བཅིད་མུརི་བུ་མོ་

ཚེོསི་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟསི་ནསི་བཞིིན་རིསི་ལ་འཛུམ་མདངསི་མངོན། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་

ལིན་སིིསི་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་ཡུལ་ནི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་བུ་མོ་ཚེོ་གཅིིག་པུ་མ་ཡིིན་པརི་

ཁོེང་གིསི་ད་དུང་མགྲོན་ཁེང་དང་དེའི་ནང་གི་ཅི་ལག་ཡིོད་དོ་ཅོིག་ལ་ཞིིབ་ལྟ་དང་

བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ག་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ད་ེདག་ཐོེསི་དུསི་

སིེམསི་འགུལ་རིབ་ཏུ་ཐེེབསི་མོད། མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་ཁོེང་གིསི་ད་ེདག་ན་ིརིང་ག་ི

འབྱུང་འགྱུརི་གྱིི་རྒྱུ་ནོརི་ཡིིན་སྙམ་ནསི་བདག་འཛོིན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ངེསི་རིེད་སྙམ་

ནསི་སོྐྱི་བ་ཡིང་སྐྱིེསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་དགོང་ཚེིགསི་ལའང་བསོྟད་བསྔོགསི་

ཚེད་མེད་བྱསི་ནསི། ཁེོང་གི་སྤུན་མཆོེད་མ་སུ་ཞིིག་དེ་ལྟའི་གཡོི་སོྦྱིརི་ལ་མཆོོག་

ཏུ་གྱུརི་པ་ཡིིན་མིན་དྲེིསི་པརི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་གི་ནོརི་འཛོོལ་བཅོིསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ནསི་ཅུང་ཡིི་མ་རིངསི་པའི་ཚུལ་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེོ་ལ་དཀའ་ཁེག་ཕྲན་བུ་ཡིོད་ཀྱིང་ཇེ་མ་

ཞིིག་གླེ་ཐུབ་པསི། མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་ཚེ་ོཐེབ་ཚེང་ག་ིལསི་ཀ་དང་འབྲེེལ་བ་གང་མེད་

ཅིེསི་སྨྲསི་པསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་འཕྲལ་དུ་མོ་རིང་ལ་ཕོག་ཐུག་སོིང་བརི་

དགོངསི་དག་ཞུསི་པརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ངག་འཇེམ་པོསི་མོ་རིང་ལ་ཕོག་ཐུག་

མ་བྱུང་ཞིེསི་ལབ་ཀྱིང་། ཁོེང་གིསི་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནསི་ཧ་ལམ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་

ལ་དགོངསི་དག་ཐུགསི་བདེན་ཞུསི།
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དགོང་ཟསི་ཟ་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཧ་ལམ་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད་མོད། གཡོིག་

པོ་ཚེ་ོཕྱོིརི་འཐེེན་རྗོེསི་མགྲོན་པོ་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའ་ིདུསི་ལ་སླེེབསི་སོིང་

སྙམ་པསི། ཁོེང་ག་ིཐོེག་མརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིསོྐརི་གླེེང་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ི

ལ་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་སྐྱིེད་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིརི་ཁོེང་ལ་ཡིོན་བདག་

མ་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིག་ཡོིད་པ་ཧ་ཅིང་བསོིད་ནམསི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་

ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཁོེ་རིང་ག་ིརི་ེའདོད་སོྐང་བ་དང་བད་ེསྡུག་ལ་ཐུགསི་ཁུརི་ད་ེའདྲེ་གནང་

བ་ནི་དཔེ་ཟླ་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་པསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་ལ་བརོྗོད་བྱ་

དེ་ལསི་འཕྲོད་པ་མེད་པ་བྱུང་ནསི་ཁེོང་གིསི་དེ་འཕྲལ་སྨྲ་བརོྗོད་བདེ་བོསི་ལྕམ་ཁེ་

ཐེེ་རིིན་ལ་བསོྟད་པ་མང་དུ་བྱསི། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་སོྐརི་གླེེང་སྐབསི་ཁོེ་རིང་

སྔོརི་ལསི་སྒོམ་བརློིང་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་ནསི་ཧ་ཅིང་རིང་རོློམ་ཆོེན་པོསི་ཁོེང་གིསི་ད་ཕན་

མོ་རིང་ལྟ་བུའི་མཐོེ་རིིམ་མི་སྣ་ཞིིག་ལ་དེ་འདྲེའི་སོྤྱིད་ལམ་སྙིང་ཉིེ་མོ་དང་ཁྱོད་

དུ་འཕགསི་པ་ཡིོད་པ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མཐེོང་མ་མོྱོང་བ་དང་། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་

གྱིིསི་ཁོེང་ལ་དགོང་ཚེིགསི་ཐེེངསི་གཉིིསི་དྲེངསི་ཚུལ་དང་། མི་མང་བོསི་ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེེ་རིིན་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཆོེ་བརི་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་ཀྱིང་ཁོེང་གིསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་

ཏུ་གཏན་ནསི་མ་མཐོེང་བརི་མོ་རིང་ན་ིཧ་ཅིང་མཛོའ་ཞིིང་བྱམསི་བརྩ་ེལྡན་པ་ཞིིག་

ཡིིན་ཚུལ། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་རྒྱུན་དུ་ཁོེང་ལ་ཕོ་རིབ་གཞིན་དང་འདྲེ་བརི་སྐད་

ཆོ་བཤོད་པརི་མ་ཟད། ཁོེང་གིསི་རིང་ག་ིཁྱོིམ་མཚེེསི་དག་ལ་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་དུསི་

ལྕམ་སྐུ་མཆོོག་གིསི་ཁོེང་ལ་ངོ་རྒོལ་ཏོག་ཙམ་མི་གནང་པརི་མ་ཟད། མཚེམསི་

རིེརི་གཉིེན་ཉིེ་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་གནསི་སྐབསི་ཆོོསི་སྡེེ་ནསི་གཟའ་འཁོེརི་
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གཅིིག་གཉིིསི་ལ་ཐེོན་དགོསི་བྱུང་ཡིང་ལྕམ་སྐུ་མཆོོག་གིསི་ཆོོག་མཆོན་གནང་

ཚུལ། ལྕམ་སྐུ་མཆོོག་གིསི་ཐེ་ན་ཁོེང་ལ་གང་མགོྱིགསི་ཀྱིིསི་འཇེིག་རྟེེན་འགོྲ་སྟངསི་

བཟོ་བའ་ིསྐུལ་མ་གནང་ཚུལ་དང་། བཟའ་ཟླ་བདམ་པརི་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོསི་

ཚུལ་བཀའ་བསོྒོསི་པརི་མ་ཟད། ཐེེངསི་གཅིིག་ལ་མོ་རིང་ཆོེད་དུ་ཁོེང་ག་ིགནསི་ཁེང་

ཐེབསི་རྡུག་ལ་ཕེབསི་ནསི་ཁོེང་ག་ིབཟོ་བཀོད་ལ་གདེང་འཇོེག་གནང་ནསི་ཐེ་ན་མོ་

རིང་སྐུ་ངོ་མསི་ཐོེག་ཁེང་ག་ིཆོ་སྒོམ་ལ་བང་ཁྲ་ིཁེ་ཤོསི་ཡོིད་ན་ལེགསི་པའ་ིདགོངསི་

འཆོརི་བཏོན་ཚུལ་སོིགསི་བརོྗོད།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“ད་ེདག་ཚེང་མ་ན་ིཧ་ཅིང་ཚུལ་མཐུན་དང་གུསི་ཞིབསི་ལྡན་

པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གདོན་མ་ིཟ། མོ་རིང་ན་ིཧ་ཅིང་ཉིམསི་དགའ་བའ་ིསྐྱིེསི་མ་ཞིིག་ཡིིན་

པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། ཡིིན་ཡིང་བོློ་ཕངསི་པ་ཞིིག་ལ་མཐོེ་རིིམ་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་སྐྱིེསི་མ་

ཚེང་མ་མོ་རིང་ལྟརི་མ་ཡིིན། མོ་རིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་མཚེེསི་རིེད་དམ། སྐུ་ཞིབསི་ལགསི།”

“ཁོེ་བོ་ཤོག་ཁེང་ཐེབསི་ཆོག་དང་རོི་སིིང་སིི་གླེིང་ག་བརི་ན་སྲང་ལམ་གཅིིག་

ལསི་མེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་སྐུ་ཟླ་གོྲངསི་ཟིན་ལབ་སོིང་སྙམ། དེ་འདྲེ་རིེད་དམ། སྐུ་

ཞིབསི་ལགསི། མོ་རིང་ལ་ཁྱོིམ་མ་ིགཞིན་ཡོིད་དམ།”

“ཨོོ། མོ་རིང་ལ་བུ་མོ་གཅིིག་ལསི་མེད་ལ་བུ་མོ་དེ་ནི་རོི་སིིང་སིིའི་ཤུལ་འཛོིན་

མཁེན་ཡིིན་པསི་འབྱུང་འགྱུརི་མོ་རིང་ལ་རྒྱུ་ནོརི་ཕོན་ཆོེན་ཐོེབ་རྒྱུ་རིེད།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མགོ་བོ་འཕྲད་དུ་གཡུག་ཞིོརི་དུ་“ཨོོ། མོ་རིང་ནི་ཇེི་འདྲེའི་

བུ་མོ་ལསི་བསོིད་ཅིན་ཞིིག་རིེད། མོ་རིང་ཡིང་སྙིང་བུ་མོ་ཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན། མོ་རིང་

མཛོེསི་སིམ།”

“མོ་རིང་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་ཆོེསི་འཇོེ་སྒོེག་ལྡན་པའི་བུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་ལ་ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེེ་རིིན་མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་དེ་ལྟརི་གསུང་གི་འདུག གལ་སྲིད་མཛོེསི་སྡུག་གི་ཆོ་
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ནསི་བཤོད་ན་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་ནི་བུད་མེད་ཀུན་ལསི་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞིིག་

ཡིིན་ཏ།ེ ན་ཆུང་མའ་ིབྱད་དབྱིབསི་ན་རིིགསི་རུསི་མཐོེ་བའ་ིརྟེགསི་མཚེན་ཡིོད། ཡིིན་

ཡིང་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་ལ་མོ་རིང་ག་ིགཟུགསི་གཞི་ིབད་ེཔོ་མེད་པསི། ཤོསེི་ཡོིན་

གོང་འཕེལ་གཏོང་བརི་འགོག་རྐྱེེན་ཐེེབསི་མེད་ན་མོ་རིང་ཤོེསི་ཡིོན་སྣ་འཛོོམསི་ཀྱི་ི

བུ་མོ་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན་པརི་གདོན་མི་ཟ། འདི་དག་བདག་ལ་ལྕམ་ཆུང་གི་ཤོེསི་ཡིོན་

ལྟ་རོྟེག་བྱེད་མཁེན་གྱི་ིསྐྱིེསི་མ་དེསི་ལབ་སིོང་ལ་སྐྱིེསི་མ་ད་ེད་དུང་ཁེོ་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་

བསྡེད་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་ནི་ཧ་ཅིང་གི་གཤོིསི་འཇེམ་གྱིི་བུ་མོ་ཞིིག་

ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་རྟེག་ཏུ་སོི་སོིའ་ིཐོེབ་གོ་སི་ལ་མ་ིའཛོེམསི་པརི་ང་ལ་གཟིགསི་པརི་

ཕེབསི་ཀྱི་ིའདུག”

“མོ་རིང་གིསི་གོང་མ་ལ་མཇེལ་ཁེ་ཞུ་མོྱོང་ངམ། ངསི་ཕོ་བྲེང་གི་ཞིལ་ཏ་ཚེོའི་

ཁོྲད་དུ་མོ་རིང་ག་ིམཚེན་ཐོེསི་པ་ཡིིད་ལ་ངེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

“ཡིིད་སོྐྱི་བ་ཞིིག་ལ་མོ་རིང་སྐུ་གཟུགསི་སོྐྱི་བོ་ཡིིན་སྟབསི་གྲོང་ཁྱོེརི་ལ་ཕེབསི་

མ་ིཐུབ། ཁོེ་བོསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་ད་ེན་ིདབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིཕོ་བྲེང་ལ་མཚེོན་ན་ཆོེསི་

འོད་སོྟང་འཕོྲ་བའ་ིནོརི་བུ་བརློགསི་པ་རིེད་ཅིེསི་ལབ་པ་ཡིིན་ལ། ལྕམ་སྐུ་མོ་རིང་སྐད་

ཆོ་ད་ེརིིགསི་ལ་ཧ་ཅིང་ཐུགསི་མཉིེསི་པའ་ིབཟོ་འདུག ཁོྱོད་ཚེོསི་ཕལ་ཆོེརི་ཤོེསི་ནུསི་

པ་ལྟརི་ཁོེ་བོསི་ཡུལ་དུསི་གང་རུང་དུ་གཞིན་ལ་སྤུསི་ལེགསི་ཀྱིི་བསྔོགསི་བརོྗོད་

འབུལ་བརི་སོྤྲོ་ཞིིང་དེ་དག་གིསི་རྟེག་ཏུ་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་ལ་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེད་ཀྱིི་འདུག ངསི་

ཐེེངསི་དུ་མརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལགསི་ལ་མོ་རིང་ག་ིཡིིད་འོང་ག་ིབུ་མོ་ན་ིལྷན་སྐྱིེསི་

ཀྱིི་གུང་ལྕམ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི། འབྱུང་འགྱུརི་མོ་རིང་རིིགསི་རུསི་མཐོེ་བའི་སྐུ་དྲེག་

སུ་ཞིིག་ག་ིསྐུ་ལྕམ་བྱ་རུང་། ད་ེན་ིསྐུ་དྲེག་ད་ེཡི་ིགཟ་ིབརྗོིད་ཡིིན་ངེསི་རིེད་ཅིེསི་ལབ་

པ་ཡིིན། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལགསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་འདི་རིིགསི་ལ་གསིན་རྒྱུ་ཐུགསི་

མཉིེསི་པོ་ཡིོད་སྟབསི་ངསི་རྟེག་ཏུ་འདི་ཕོྱོགསི་ལ་ལྷག་ཏུ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོསི་པ་
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འདུག་སྙམ་བྱུང་།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོན་འབྱེད་ཡིག་པོ་བྱསི་སིོང་། ཁོྱོད་ལ་ངོ་

བསོྟད་བྱེད་པའ་ིནུསི་རྩལ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མངའ་བ་ན་ིདགའ་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད། ད་ེལྟའ་ི

དགའ་བ་སྐྱིེད་པའ་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ད་ེདག་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐེོལ་བྱུང་དུ་དྲེན་པ་ཡིིན་ནམ་

ཡིང་ན་སོྔོན་དུ་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱསི་པའ་ིའབྲེསི་བུ་རིེད།”

“མང་ཆོེ་བ་སྐབསི་འཕྲལ་དུ་དྲེན་པ་ཡིིན་ཡིང་། མཚེམསི་རིེརི་རྩེད་མཚེརི་གྱིི་

ཆོེད་དུ་སོྔོན་ལ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ནམ་རྒྱུན་ག་དུསི་གོ་སྐབསི་བྱུང་ན་གཞིན་ལ་

བསོྟད་རི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ལ། བསོྟད་རི་དེ་དག་ཟོལ་མེད་ཅིིག་ཡིོང་ཅིི་ཐུབ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡོིད།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ཇེ་ིབཞིིན་ཁོེང་ག་ིཚེ་བོ་ན་ིཆོོ་མེད་

ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁེོང་གིསི་ཆོེསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ཚེ་བོའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་

ཉིན་པ་དང་། ཁོེ་རིང་གི་ཕྱོི་ཚུལ་ཧ་ཅིང་བག་ལོྷད་ཡིིན་པ་དང་མཚེམསི་རིེརི་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ལ་མིག་བཤོེརི་རིེ་རྒྱག་པ་ལསི་གཞིན་གྱིིསི་ཁོེང་གི་སོྤྲོ་བ་ལ་མཉིམ་རོིལ་

བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་མ་བྱསི།”

ཡིིན་ཡིང་ཇེ་འཐུང་མཚེམསི་སུ་སླེེབསི་དུསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཚེ་བོའ་ི

སྐད་ཆོརི་ཉིན་རྒྱུ་ཉོིབ་ནསི། ཁོེ་རིང་མགོྲན་ཁེང་ལ་ཁྲིད་རྒྱུ་བྱུང་བརི་སོྤྲོ་བ་འཕེལ། 

ཇེ་བཏུང་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་བུ་མོ་ཚེོརི་སྐད་གསིེང་མཐོེན་

བའ་ིདཔ་ེདེབ་ཀོློག་རྒྱུའ་ིརི་ེབ་བཏོན་པ་ཁོེང་གིསི་འཕྲལ་དུ་དང་ལེན་བྱསི།

ད་ེནསི་བུ་མོ་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིལ་དེབ་ཅིིག་སྤྲོད་ཀྱིང་ཁོེང་གིསི་དེབ་ད་ེ

མཐོེང་འཕྲལ(བལྟསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་རྒྱུན་འཁོེརི་དཔ་ེམཛོོད་ཁེང་ནསི་གཡིརི་བ་ཡིིན་

པ་ཤོེསི་པསི་)ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ཕྱོིརི་འཐེེན་བྱསི་ཏ།ེ ཁོེང་གིསི་ནམ་ཡིང་

བརྩམསི་སྒྲུང་ཀོློག་མ་མོྱོང་ཞིེསི་ངོ་རོྒལ་བྱསི། ཁེ་ིཋི་ིཁོེང་ལ་མིག་གིསི་ཅིེརི་བ་དང་ལ་ི
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ཌི་ཡི་ཧང་སིང་ནསི་སྐད་ཤོོརི། དེ་ནསི་ཁོེང་ལ་དེབ་ཁེ་ཤོསི་མཁོེ་འདོན་བྱསི་པརི་

ཁོེང་གིསི་གཟབ་ནན་གྱིིསི་དེ་དག་ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱསི་མཐེརི་ཧྥིོརི་ཌི་སིིའི་གསུང་

དེབ་བདམསི་པ་དང་། དཔེ་དེབ་ཀྱིི་ཁེ་ཕྱོེ་དུསི་ལི་ཌི་ཡི་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་བ་དང་དེ་

ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་བོྲེ་བྲེལ་ཁོེག་སོྟང་གིསི་གསུང་དེབ་དེ་ཀོློག་བཞིིན་ཤོོག་

གྲངསི་གསུམ་པ་ལ་སླེེབསི་འཕྲལ་ལ་ིཌ་ིཡིསི་གླེོ་བུརི་དུ།

“ཨོ་མ་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་སིམ། ཨོ་ཁུ་ཧྥི་ིལིབ་སིིསི་ཁོེ་ཚེང་ག་ིགཡོིག་པོ་རི་ི

ཆོརིད་ལསི་ཀ་ལསི་ཕུད་དགོསི་ཟེརི་གྱིི་འདུག གལ་སྲིད་ཨོ་ཁུསི་ཁོེ་རིང་ལསི་ཀ་

ལསི་ཕུད་ན་དམག་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཊིིརི་གྱིིསི་ཕལ་ཆོེརི་ཁོེ་རིང་གླེ་ངེསི་རིེད། གཟའ་

སྤེེན་པརི་ཨོ་ནེསི་ང་ལ་དེ་དག་ལབ་བྱུང་། སིང་ཉིིན་ང་རིང་མེ་རིི་ཋིོན་ལ་སིོང་ནསི་

སྐུ་ཞིབསི་ཌ་ེན་ིགོྲང་ལསི་ཕྱོིརི་སླེེབསི་ཡོིང་ཡོིད་མེད་བལྟ་དགོསི།” ཞིེསི་བརོྗོད།

གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་ེའཕྲལ་ལ་ིཌ་ིཡི་ལ་ཁེ་ཚུམསི་ཤོིག་ཅིེསི་བསྡེིགསི་ཀྱིང་། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་ཤོིན་ཏུ་ཕོག་ཐུག་ཤོོརི་ནསི་ལག་གི་དཔེ་དེབ་ཟུརི་དུ་བཞིག་

ནསི།

“དཔེ་དེབ་འདི་དག་ནི་གཞོིན་ནུ་དག་གི་ཕན་བདེ་ཁོེ་ནརི་དམིགསི་ནསི་བྲེིསི་

པ་ཡིིན་ཡིང་ཁེོ་ཚེོསི་རྟེག་ཏུ་དཔ་ེདེབ་ལ་དོ་སྣང་སྤྲོད་རྒྱུ་མ་ིའདུག དྲེང་མོ་བཤོད་ན་

ང་རིང་རྦད་དེ་ཧ་ལསི་སོིང་། ཁོེ་ཚེོ་ལ་འཕགསི་པའི་བཀའ་སོླེབ་ལསི་རོྔོ་ཐོེགསི་པ་

ཞིིག་ཡོིད་པ་མ་ཡིིན་ཡིང་ངསི་ད་སྟེ། སྤུན་མཆོེད་མ་ཚེོ་ལ་ཨུ་ཚུགསི་རྒྱག་གི་མིན།” 

ཞིེསི་བཤོད།

དེ་ནསི་ཁོེ་རིང་ཁེ་འཁོེརི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་བྷེག་གྷ་མོན་ཞིེསི་པའི་

མིག་མང་འགྲན་རྩེད་བྱེད་པའི་བསིམ་ཚུལ་བཏོན་པ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་དེ་

མུརི་དང་ལེན་བྱསི་པ་དང་།  བུ་མོ་ཚེོ་ལ་སིོ་སོི་མོསི་པའི་སོྤྲོ་བ་ཙག་ཙིག་རོིལ་

ཏུ་འཇུག་པ་ནི་དཔྱོད་ལྡན་གྱིི་བྱ་བ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་མོ་རིང་
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གི་བུ་མོ་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་གུསི་ཞིབསི་ཆོེན་པོསི་ལི་ཌི་ཡིསི་བརི་ཆོད་

བཟོསི་པརི་དགོངསི་དག་ཞུསི་པ་དང་། གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་མུ་མཐུད་

དུ་ཀོློག་ན་མོ་རིང་གིསི་དེ་ལྟརི་བྱ་མི་སྲིད་པའི་ཁེསི་ལེན་དམ་བཅིའ་བྱསི་ཀྱིང་།  

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁོེང་གིསི་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིབྱ་སོྤྱིད་ལ་འཁོེན་འཛོནི་བྱདེ་ཀྱི་ིམེད་ཅིེསི་

བརོྗོད་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིཅོིག་ཙེའ་ིགམ་དུ་བསྡེད་ནསི་རྩེད་མོ་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི།
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སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་ཉིམསི་མོྱོང་དང་ཤོེསི་ཡིོན་གྱིི་རིམ་འདེགསི་

ཕྲན་བུ་ཐོེབ་ཀྱིང་། ཁོེང་ནི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་བོློ་དམན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི་དཔོྱད་

ལྡན་གྱིི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་མིན།  ཁོེང་གི་མི་ཚེེ་ཕལ་ཆོེ་བརི་ཡིི་གེ་མི་ཤོེསི་ཤོིང་སིེརི་སྣ་

ཆོེ་བའི་ཕ་རྒན་གྱིི་ལམ་སོྟན་འོག་བསྐྱིལ། ཕྱོིསི་སུ་སླེོབ་ཆོེན་འགྲིམསི་ཀྱིང་འཆོརི་

ཅིན་གྱིི་སླེོབ་དུསི་ཁེ་ཤོསི་བསྡེད་པ་ལསི་མཐེརི་འཁོྱོལ་བ་ཞིིག་མ་བྱུང་བ་དང་།  

དེ་རུ་ཕན་ཐོེགསི་ཆོེ་བའི་གོྲགསི་པོ་སུ་ཡིང་ངོ་མ་ཤོེསི། དང་ཐོེག་ཕ་རྒན་གྱིིསི་ཁོེང་

ལ་གཅུན་འདོམསི་དྲེག་པོ་བྱསི་ནསི་ཁོེ་རིང་ཧ་ཅིང་སྙེམསི་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ན་ིརིང་བཞིིན་གྱི་ིབོློ་དམན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ཐོེག་ད་ལྟ་ཕ་རྒན་གྱི་ིགཅུན་

འདོམསི་མེད་པ་དང་། གཞོིན་དུསི་ནསི་གླེོ་བུརི་དུ་རྒྱུ་ནོརི་དབང་ཐེང་རྒྱསི་པསི་རིང་

རོློམ་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི། ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ལ་ཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིགོ་གནསི་སོྟང་པ་ཡིོད་སྐབསི་

ཁོེ་རིང་ལ་ལམ་འགོྲ་རྒྱུག་ནསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཌ་ི བོྷེག་གསིི་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱསི། སྐུ་

ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་རིང་ག་ིཡོིན་བདག་མ་རིིགསི་རུསི་མཐོེ་བའ་ིམ་ིདྲེག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་

འཕྲལ་མོ་རིང་ལ་གུསི་བཀུརི་ཚེད་མེད་བྱེད་པ་དང་ལྷན་དུ་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་

གྱི་ིལྟ་བ་ཞིིག་ཀྱིང་སྐྱིེསི། ད་ཆོ་ཁོེང་ལ་ཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིདབང་ཐེང་ཡོིད་སྟབསི་ཁོེང་ན་ི

སོྤེབསི་པ་ཆོ་ེབ་དང་ལྷན་དུ་ཁེ་ལ་ཉིན་པོ། རིང་རོློམ་ཆོ་ེབ་དང་ལྷན་དུ་ཁེེངསི་སྐྱུང་ག་ི

གཤོིསི་ཀ་འདྲེེསི་མ་ཞིིག་ཡིོད།

ད་ལམ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་ཁེང་པ་ལེགསི་པོ་དང་ཡོིང་འབབ་འབོརི་ཆོེན་

ཞིིག་ཡོིད་པསི་ཁོེ་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འཆོརི་ཡོིད། ད་ཐེེངསི་ཁོེང་གིསི་ལོང་བོྷེན་

དང་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་དོན་ཡིང་ཁོེ་ཚེང་གི་བུ་མོ་ཞིིག་རིང་གི་མདུན་ཐེབ་ཏུ་བསུ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

106

ཆོེད་ཡིིན། གལ་སྲིད་བྷེེན་ནེད་ཚེང་ག་ིབུ་མོ་ཚེ་ོམིང་དུ་གྲགསི་པ་ལྟརི་དངོསི་འབྲེེལ་

མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་ཞིིང་གཤོིསི་རྒྱུད་བཟང་པོ་ཡོིད་ན་ཁོེང་གིསི་དེ་དག་ལསི་གཅིིག་

ཆུང་མརི་ལེན་རྩིསི་ཡོིད་ལ། དེ་ནི་ཁོེང་གིསི་ཟེརི་བའི་བུ་མོ་ཚེོའི་ཕ་གཞིིསི་ཤུལ་

འཛོིན་པའི་གུན་གསིབ་ཡིིན་ཞིིང་།  ཁོེང་གིསི་དེ་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་།  འོསི་

ཤོིང་འཚེམ་པ། ཆོ་འགྲིག་པ་ཞིིག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཧ་ཅིང་གཏོང་ཕོད་ཆོེན་པོ་དང་དྲེང་

བཞིག་ག་ིབྱ་བ་ཞིིག་རིེད་སྙམ།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་བུ་མོ་ཚེོ་དངོསི་སུ་མཐོེང་དུསི་

ཐོེག་མའི་འཆོརི་གཞིི་ལ་འགྱུརི་བ་གང་ཡིང་མ་ཐེེབསི་ཤོིང་། ཇེེན་གྱིི་ཡིིད་འོང་གི་

བཞིིན་རིསི་མཐོེང་དུསི་མོ་རིང་མདུན་ཐེབ་ལ་བསུ་བའི་བོློ་ཐེག་བཅིད། ལྷག་ཏུ་

ཁོེང་ལ་རྙིིང་ཞིེན་གྱིི་ལྟ་བ་མཁྲེགསི་པོ་ཞིིག་ཡོིད་སྟབསི་བུ་མོ་རྒན་ཤོོསི་དེ་མདུན་

ཐེབ་ལ་བསུ་འོསི་སྙམ། དེསི་ན་དགོང་མོ་དེརི་ཁོེང་གིསི་ཇེེན་མདུན་ཐེབ་ལ་བསུ་

བའི་བོློ་ཐེག་བཅིད་མོད་ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགསི་པརི་ཐོེག་མའི་འཆོརི་གཞིི་ལ་འགྱུརི་

བ་ཐེེབསི་ཏེ།  ཞོིགསི་ཇེའི་གོང་རོིལ་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་

དང་ལྷན་དུ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་གྱིི་རིིང་ཅིི་འཕོྲསི་མོལ་འཕོྲསི་བཤོད་ནསི། ཐེོག་

མརི་ཁོེང་གི་ཁེང་པའི་སོྐརི་གླེེང་ཞིིང་དེ་ནསི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་རིེ་འདུན་ངོ་མ་

བཏོན་ནསི་ལོང་བོྷེན་དུ་ཆུང་མ་ཞིིག་རྙིེད་པའི་རིེ་སོྨོན་ཡིོད་ཅིེསི་བཤོད་པརི། དེ་

མུརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་མགུའི་འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་མངོན་པ་དང་།  

མོ་རིང་གིསི་སྤྱིི་ཡོིངསི་ནསི་ཁོེང་ལ་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་རྒྱབ་སོྐྱིརི་ངོསི་ལེན་བྱསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་ཇེེན་ལ་ཞིེ་ཐོེགསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་འཕྲལ་ཁོེང་ལ་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་

དོན་ “ངསི་འཕྲལ་མརི་ཁེསི་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་ཀྱིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་ཆུང་བ་དག་

ག་ིཁོྲད་ནསི་སུ་བདམསི་ཀྱིང་ང་ལ་ངོ་རྒོལ་མེད་ད།ེ མིག་སྔོརི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་དགའ་གྲོགསི་

ཡིོད་པ་མ་ཐོེསི། ཡིིན་ཡིང་ངའི་བུ་མོ་རྒན་པའི་སོྐརི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལ་བཤོད་པའི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

107

འོསི་འགན་འདུག་སྙམ། ངའི་བསིམ་པརི་ཇེེན་ཕལ་ཆོེརི་མགོྱིགསི་མྱུརི་མི་གཞིན་

དང་གཉིེན་རྟེགསི་རྒྱག་ག་ིརིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

དེསི་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ལམ་སིེང་ཇེེན་བཞིག་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

བདམསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མེ་དཀྲུགསི་པའི་ཡུན་ཙམ་ལ་ཁོེང་གིསི་དེ་ལྟརི་ཐེག་

གཅོིད་བྱསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ན་ཚེོད་དང་མཛོེསི་སྡུག་གང་ཅིིའི་ཐེད་ཇེེན་དང་

ཧ་ེབག་ཆོེན་པོ་མེད་པསི་མོ་རིང་ཚེབ་ཏུ་བདམསི་པ་ན་ིཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་ཞིིག་ཡིིན།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་གོང་ག་ིཤུགསི་བསྟན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ལ་རིིན་བྲེལ་གྱི་ིནོརི་བུ་རྙིེད་

པ་ལྟ་བུའ་ིསོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོ་བྱསི་ནསི། མོ་རིང་ལ་མ་ིའགྱིངསི་པརི་བག་མརི་འགྲོ་བའ་ིབུ་

མོ་གཉིིསི་ཡོིད་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི། ཁེ་སིང་ཧ་ལམ་སྐད་ཆོ་བཤོད་འདོད་མེད་པའི་

སྐྱིེསི་པ་ད་ེད་ལྟ་མོ་རིང་ག་ིམིག་མདུན་དུ་ཧ་ཅིང་གཟ་ིབརྗོིད་ལྡན་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི།

ལི་ཌི་ཡི་མེ་རིི་ཋོིན་ལ་འགོྲ་བའི་འཆོརི་གཞིི་ད་དུང་བརྗོེད་མེད་པ་དང་མེ་རིི་

མ་གཏོགསི་གཞིན་གཅིེན་གཅུང་ཚེང་མ་ལྷན་དུ་ད་ེལ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་

ནེད་ནི་ཁོེ་ལིན་སིི་རིང་གི་དཔེ་ཁེང་ལསི་ཕུད་ནསི་བག་ཕེབསི་ལྷིང་འཇེགསི་ཡིོང་

བ་ལ་རྔོམ་ནསི། དེ་མུརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་ཁོེ་རིང་བུ་མོ་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་མེ་རིི་

ཋོིན་ལ་སོིང་ན་ལེགསི་པའ་ིདག་ེམཚེན་བཤོད་པ་བཞིིན་ཁོེང་གིསི་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་དང་

དུ་བློངསི་ནསི་བུ་མོ་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་ལམ་ལ་ཆོསི། ཞོིགསི་ཟསི་བཟསི་རྗོེསི་ཁོེ་ལིན་

སིི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་དཔེ་ཁེང་དུ་ཡིོང་ནསི། དེ་རུ་ཁེོང་གིསི་མུ་མཐུད་དུ་ཉིརི་

ཚེགསི་བྱསི་པའི་དེབ་ཆོེན་དག་ཀོློག་ཁུལ་བྱེད་ཀྱིང་དོན་དུ་རིང་གི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རི་

སོིགསི་ཟམ་མི་ཆོད་པརི་གླེེང་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་སུན་པོ་ཚེད་མེད་བཟོསི། 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ནི་རྟེག་ཏུ་སོིསི་དལ་དང་ལྷིང་འཇེགསི་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་དཔེ་ཁེང་ལ་

སོྡེད་ཀྱིི་ཡིོད་པསི། ཁོེང་གིསི་ཐེེངསི་གཅིིག་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཁེང་མིག་གཞིན་

དུ་རིང་རོློམ་དང་ཅོིལ་ཆུང་ག་ིམ་ིཡིོད་ཆོོག་ཀྱིང་། ཁོེང་ག་ིདཔ་ེཁེང་ལ་མ་ིད་ེརིིགསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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གཏན་ནསི་ཡིོད་མི་ཆོོག་ཅིེསི་བརོྗོད་མོྱོང་། དེསི་ན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་

མརི་གུསི་ཞིབསི་དང་བཅིསི་ཁེོ་ལིན་སིི་བུ་མོ་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་མེ་རིི་ཋིོན་ལ་བཏང་། 

དོན་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིན་ིདཔ་ེཀོློག་ལསི་གོམ་བགོྲད་ལ་འཚེམ་པ་ཡིིན་པསི་ཁོེང་

ཡིང་དེབ་ཀྱི་ིཁེ་ཟུམ་ནསི་ཕྱོ་ིརུ་འགོྲ་བ་ལ་སོྤྲོ་བ་རྒྱསི།

ལམ་བརི་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིིསི་རིང་རོློམ་ཆོེན་པོསི་དོན་མེད་ཀྱི་ིངག་ཀྱིལ་

ཁོེ་ན་བཤོད་པ་དང་སྤུན་མཆོེད་མ་ཚེོའི་གུསི་ཞིབསི་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་བསྟུན་གང་ཐུབ་

བྱསི་ཀྱིང་། མེ་རིི་ཋོིན་ལ་འབོྱརི་མ་ཐེག་བུ་མོ་ཆུང་བ་ཚེོསི་ཁོེང་ལ་ཁེ་ཡི་རྩ་བ་ནསི་

མ་ིབྱེད་པརི། ཁོེ་ཚེོསི་ལམ་སིེང་སྲང་ལམ་དུ་དམག་མ་ིའགོྲ་བཞིིན་ཡིོད་མེད་འཚེོལ་

སྙེགསི་བྱསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཚེོང་ཁེང་ནང་གི་མཚེརི་སྡུག་གི་ཞྭ་མོ་དང་སིེང་

རིསི་གསིརི་པ་དག་ལ་ཡིིད་སིེམསི་ཤོོརི།

ཡིིན་ཡིང་ཅིང་མ་འགྱིངསི་པརི་དམག་མ་ིཞིིག་དང་ལྷན་དུ་སྲང་ལམ་ཕ་རོིལ་ན་

སོྐྱིད་བཞིིན་པའ་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་གིསི་སྐྱིེསི་མ་ཡིོངསི་ཀྱི་ིཡིིད་དབང་རིབ་ཏུ་འཕོྲག་པ་

དང་། དེ་ནི་ཁོེ་ཚེོསི་གཏན་ནསི་མཐེོང་མ་མོྱོང་ཞིིང་ཕོ་གསིརི་ཉིམསི་དང་ལྡན་པ་

ཞིིག་ཡིིན་འདུག དམག་མ་ིད་ེན་ིལ་ིཌ་ིཡི་ལོང་བོྷེན་ནསི་ཆོེད་དུ་མ་ེརི་ིཋོིན་ལ་ཁོེ་རིང་

ལོན་ཌོན་ནསི་ཕྱོིརི་ཐོེན་མིན་འདྲེི་རྩད་དུ་ཡིོང་བའི་སྐུ་ཞིབསི་ཌེ་ནི་ཡིིན། སྐྱིེསི་མ་

ཚེ་ོཕརི་སོྐྱིད་སྐབསི་ཁོེང་གིསི་མགོ་བོ་གུག་ཙམ་བྱསི་ནསི་འཚེམསི་འདྲེ་ིབྱསི་པ་དང་། 

སྐྱིེསི་མ་ཚེང་མ་རྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་དེའ་ིཉིམསི་འགྱུརི་ལ་ངོ་མཚེརི་ཞིིང་ཡིང་སྙིང་

ཁོེ་རིང་སུ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི། ཁེ་ིཋི་ིདང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཕོ་གཞོིན་དེ་སུ་ཡིིན་རྩད་གཅིོད་བྱེད་རྒྱུ་བོློ་ཐེག་བཅིད་ནསི་སྲང་ལམ་བརྒལ་ཏེ་

ཕརི་ཁེའ་ིཚེོང་ཁེང་ནང་དུ་ཅི་ལག་ཉོི་ཁུལ་བྱེད་དུ་སོིང་། སྟབསི་ཡིག་ནསི་སྲང་ལམ་

ཕརི་ཕོྱོགསི་ལ་འགྲོ་སྐབསི་ཕོ་གཞོིན་གཉིིསི་ཀ་ཡིང་ཁེ་ཕྱོིརི་བསླེོགསི་ནསི་ཚེོང་ཁེང་

གི་ཕོྱོགསི་སུ་ཡིོང་བཞིིན་ཡིོད་པ་དང་། ཌེ་ནི་ཡིིསི་ཐེད་ཀརི་ཁོེ་ཚེོ་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་
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པ་དང་ཁོེང་གི་གོྲགསི་པོ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་ཚེོ་ལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་ཆོོག་པ་

ཞུསི། སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ནི་ཁེ་ཉིིན་ཁོེང་དང་ལྷན་དུ་གོྲང་ཁྱོེརི་ལསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་

པ་དང་། དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་ལ་མིག་སྔོརི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་ཚེོའི་སྡེེ་དམག་གི་

དམག་དཔོན་ལ་བསོྐསི་ཟིན། ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ལ་དེ་འདྲེའི་གོ་གནསི་ཤོིག་ཐོེབ་ན་ད་

གཟོད་ཡིོངསི་སུ་ཡིིད་འཕོྲག་པ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་འོསི་ཤོིང་འཚེམ་པ་རིེད་

ཅིེསི་བརོྗོད། སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་བྱད་གཟུགསི་དང་ཉིམསི་འགྱུརི་ཧ་ཅིང་དང་

བ་འདྲེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཏེ། ཁོེང་ལ་ཡིིད་འོང་གི་ཉིམསི་འགྱུརི་དང་མཛོེསི་པའི་བྱད་

དབྱིབསི་སོིགསི་མཛོེསི་པའི་ཆོ་ཡིོངསི་སུ་ཚེང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཏམ་གྱིི་སོྦྱིརི་

ཚུལ་ཡིང་ཧ་ཅིང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན། མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱསི་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་

ཁེམ་ནི་དེ་མུརི་གཏམ་གླེེང་བྱེད་ཆོོག་ཆོོག་ཡིོད་པརི་མ་ཟད་ཁོེ་རིང་ཧ་ཅིང་ཚུལ་

ལྡན་དང་བག་ཡིོད་ཞིིག་ཏུ་མངོན། ཁོེ་ཚེ་ོད་ེརུ་འགྲེངསི་ནསི་སོྤྲོ་བ་འཁེོལ་བའ་ིངང་

གཏམ་གླེེང་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐབསི་གོླེ་བུརི་རྟེའ་ིརྨིག་སྒྲི་ཐོེསི་ནསི་ལྟ་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སིི་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་གཉིིསི་སྲང་ལམ་གྱིི་མརི་ཕོྱོགསི་ན་རྟེརི་བཞོིན་ནསི་

ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་མཐོེང་། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་སྐྱིེསི་མ་

ཚེ་ོངོསི་ཟིན་ནསི་ཐེད་ཀརི་ཁོེ་ཚེོའ་ིཕོྱོགསི་ལ་ཡིོང་ནསི་རྒྱུན་སོྲལ་གུསི་ཚུལ་བསྟན་

མུརི། སྐད་ཆོ་གཙ་ོབོ་བཤོད་མཁེན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིན་ཞིིང་བཤོད་ཡུལ་གཙ་ོབོ་

ཇེེན་ཡིིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཆོེད་དུ་ལོང་བྷེོན་དུ་ཇེེན་ལ་སྙུང་འདྲེི་

བྱེད་དུ་འགོྲ་རྩིསི་ཡིོད་ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་རྒྱབ་

གཉིེརི་བྱེད་ཆོེད་མགོ་བོ་གུག་ཙམ་བྱསི། ཌརི་སིིསི་ད་སྟེ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཅིེརི་

ལྟ་མ་ིབྱེད་པའ་ིབོློ་ཐེག་བཅིད་པ་དང་སྦྲགསི་ཁོེང་གིསི་གོླེ་བུརི་དུ་རྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ིམ་ིད་ེ

མཐོེང་བ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐབསི་དེརི་ཌརི་སི་ིདང་ཝིག་ཁེམ་གཉིིསི་ཀའ་ི

གདོང་གཤོིསི་འགྱུརི་བ་མཐོེང་། གཅིིག་ག་ིགདོང་པ་སྐྱི་བོརི་གྱུརི་བ་དང་གཅིིག་ག་ི
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གདོང་པ་དམརི་པོ་གྱུརི་པརི་མཐོེང་བསི་མོ་རིང་རྦད་དེ་ཧང་སིང་པརི་གྱུརི། སྐརི་

ཆོ་ཁེ་ཤོསི་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མགོ་བོའ་ིཞྭ་མོརི་རིག་ཙམ་བྱསི་ནསི་གུསི་འདུད་

བྱསི་པ་དང་ཌརི་སིིསི་ཀྱིང་གུསི་ལན་ཐེབསི་ཆོག་ཅིིག་བསོླེགསི། ཡིང་སྙིང་དེ་དག་

གི་དོན་ཅིི་ཡིིན་དཔོག་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་དེ་དག་སྣང་མེད་དུ་འཇོེག་པ་ཡིང་

དཀའ་བའ་ིགནསི་ཤོིག་ཡིིན།

འཁྱུག་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཅི་ིཞིིག་ཚེོརི་བ་ལྟརི་སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོལ་

གྱིེསི་མཇེལ་ཞུསི་ནསི་རིང་ག་ིགོྲགསི་པོ་དང་ལྷན་དུ་རྟེརི་བཞིོན་ནསི་ལམ་ལ་ཞུགསི།

སྐུ་ཞིབསི་ཌེ་ནི་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གཉིིསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་དང་འགོྲགསི་ནསི་

སྐུ་ཞིབསི་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཚེང་གི་སོྒོ་འགྲམ་ལ་སླེེབསི་མུརི། ལི་ཌི་ཡིསི་ཨུ་ཚུགསི་མཐེརི་

འཁོྱོལ་གྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ནང་ལ་འགོྲ་བའི་སྐུལ་མ་བཏང་ཞིིང་། ཐེ་ན་ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་

ཡིིསི་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱོེསི་ནསི་སྐད་གསིེང་མཐོེན་པོསི་མགྲོན་འབོད་ཐེེངསི་གཉིིསི་བྱསི་

ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གྱིེསི་མཇེལ་ཞུསི་ནསི་ཕྱོིརི་ཐོེན།

ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིན་ིརྟེག་ཏུ་རིང་ག་ིཚེ་མོ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུརི་ཧ་ཅིང་དགའ་

བོ་ཡིོད་པ་དང་། ཉི་ེལམ་ཚེ་མོ་རྒན་པ་གཉིིསི་ཕྱོ་ིལ་ཕྱོིན་ནསི་ཡུན་རིིང་མ་སླེེབསི་པསི་

ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ་བསུ་ཞུསི། མོ་རིང་གིསི་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་གཅིེན་གཅུང་མ་

གཉིིསི་གོླེ་བུརི་དུ་ནང་ལ་ལོག་པརི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་ཚུལ་བརོྗོད། ཁྱོིམ་ནསི་གཅིེན་

གཅུང་མ་གཉིིསི་བསུ་བརི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་མངགསི་མེད་སྟབསི། གལ་སྲིད་མོ་རིང་

སྲང་ལམ་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ལྗོིན་སིིའ་ིསྨོན་ཁེང་ག་ིབུ་ད་ེལ་ཐུག་ནསི་ཁོེང་གིསི་བྷེེན་ནེད་

ཚེང་ག་ིབུ་མོ་ནང་ལ་ལོག་ཟིན་པསི་ད་ཆོ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་སྨོན་སྐུརི་མ་ིདགོསི་ཞིེསི་

ལབ་པ་མིན་ན། མོ་རིང་གིསི་ད་ེསོྐརི་གང་ཡིང་རོྟེགསི་མ་སོིང་ཞིེསི་བརོྗོད། ཇེེན་གྱིིསི་

ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིངོ་སོྤྲོད་བྱསི་པ་དང་འབྲེེལ་མོ་རིང་གིསི་ཆོེསི་

གུསི་ཞིབསི་ཆོེན་པོསི་ཁོེང་ལ་དགའ་བསུ་ཞུསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་དེ་ལསི་
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ལྷག་པའ་ིསོྒོ་ནསི་མོ་རིང་ལ་གུསི་ཞིབསི་ཞུསི་པ་དང་ཕན་ཚུན་ངོ་མ་ཤོེསི་གོང་མགོྲན་

དུ་ཡིོང་བ་ཧམ་པ་ཆོེ་ཐེལ་སིོང་ཞིེསི་བརོྗོད་ནསི་དགོངསི་དག་ཞུསི་པ་དང་། ཡིང་

ཁོེང་གིསི་མ་མཐེརི་ཡིང་ཁོེ་རིང་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་མཁེན་གྱིི་བུ་མོ་ཚེོ་དང་ཉིེ་དུ་ཡིིན་

སྟབསི་འདི་ལྟརི་མགོྲན་ལ་ཡིོང་བ་ནི་ཕལ་ཆོེརི་གནསི་ལུགསི་དང་མཐུན་པ་ཡིིན་

ངེསི་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད། ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་དེ་ལྟའི་ཡི་རིབསི་

ཀྱིི་སོྤྱིད་ལམ་ལ་གུསི་སིེམསི་སྐྱིེསི་ནསི། མོ་རིང་གིསི་རྒྱུསི་མེད་ཀྱིི་མགོྲན་པོ་འདི་

ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབསི། འཕྲལ་མརི་ཚེ་མོ་ཚེོསི་མོ་རིང་ལ་ད་གིན་མཐོེང་བའ་ིཆོ་

མེད་ཀྱི་ིདམག་མ་ིདེའ་ིསོྐརི་ལ་སྐད་ཆོ་སྣ་ཚེོགསི་དྲེིསི་ནསི་མགྲོན་པོ་ལ་ཞིིབ་འཇུག་

བྱེད་མཚེམསི་མི་འཇོེག་ཀ་མེད་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ལ་ཚེ་མོ་ཚེོསི་ད་གིན་ཐོེསི་

པ་ལསི་ལྷག་པའི་གནསི་ཚུལ་གང་ཡིང་མཁོེ་སོྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཁོེང་ནི་ཌེ་ནི་ཡིིསི་

ལོན་ཌོན་ནསི་ཁྲིད་ཡིོང་བ་ཡིིན་པ་དང་ཁོེང་གིསི་ཕྱོིསི་སུ་དམངསི་དམག་གི་སྡེེའི་

ལྡིང་དཔོན་གཞོིན་པའ་ིའགན་ཁུརི་རྒྱུ་ཡིིན་ཚུལ་དང་། ད་སོྔོན་ཁོེ་རིང་མ་གིའ་ིསྲང་

ལམ་དུ་ཡིརི་འགོྲ་མརི་འགྲོ་བྱེད་བཞིིན་འདུག་པསི་འདསི་མ་ཐེག་པའ་ིཆུ་ཚེོད་དེའ་ི

རིིང་ལ་མོ་རིང་གིསི་ཁོེ་རིང་ལ་བལྟསི་ཚུལ་སིོགསི་བརོྗོད། སྐབསི་དེརི་གལ་སྲིད་སྐུ་

ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་སླེརི་ཡིང་ད་ེགརི་བརྒྱུད་ན་ཁེ་ིཋི་ིདང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་

ལན་གཅིིག་ལྟ་འདོད་ཆོ་ེཡིང་། སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་ལ་དམག་དཔོན་གཞིན་པ་

ཁེ་ཤོསི་སྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་པ་ལསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་མཐོེང་ཡུལ་དུ་མེད། དམག་མ་ི

དེ་དག་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་དང་བསྡུརི་ན་ཧ་ཅིང་ལྐུགསི་རྟེགསི་ཚེ་པོ་དང་ཡིིད་

དུ་མ་ིའོང་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཕྱོ་ིཉིིན་སྐུ་ཞིབསི་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཚེང་གིསི་དམག་དཔོན་ཁེ་ཤོསི་

ལ་གསོིལ་ཚེིགསི་སོྟབ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིིསི་ཚེ་མོ་དག་ལ་གལ་སྲིད་

ཕྱོ་ིཉིིན་དགོང་མོ་ཁོེ་ཚེ་ོཡིང་གསོིལ་ཚེིགསི་ལ་ཡོིང་ན། མོ་རིང་ག་ིཁོྱོ་ག་ལ་སྐུ་ཞིབསི་

ཝིག་ཁེམ་གདན་འདྲེེན་ཞུ་བརི་འཇུག་པའ་ིཁེསི་ལེན་བྱསི་ནསི་ཚེང་མ་ད་ེལྟརི་གྲོསི་
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འཆོམ་བྱུང་། ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིིསི་ཕྱོ་ིཉིིན་རྒྱན་ཤོོག་བརྩེསི་རྗོེསི་དགོང་ཟསི་ཟ་བའ་ི

འཆོརི་གཞི་ིབཟོསི། ད་ེལྟའ་ིཉིམསི་དགའ་བའ་ིརི་ེསྒུག་ན་ིཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེད་པ་ཞིིག་

ཡིིན་པསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོའ་ིངང་ནསི་ལམ་ལ་ཆོསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་

ཐོེན་ཁེརི་ཡིང་ཡིང་དུ་དགོངསི་དག་ཞུསི་པ་དང་ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིིསི་ལན་དུ་ད་ེའདྲེ་

འཛོེམ་དོགསི་བྱེད་མ་ིདགོསི་ཚུལ་ལབ།

ལམ་བརི་དུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ལ་ད་སོྔོན་སྐྱིེསི་པ་གཉིིེསི་ཀྱིིསི་ཕན་

ཚུན་མཐོེང་བའ་ིངང་ཚུལ་བརོྗོད་པ་དང་། གལ་སྲིད་ཁོེ་གཉིིསི་བརི་ལ་འཁོེན་འཛོིན་

ཡིོད་ན་ཇེེན་གྱིིསི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་གམ་ཡིང་ན་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་དག་འབུད་བྱེད་

ངེསི་ཀྱིང་། མོ་རིང་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཇེ་ིབཞིིན་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྣམ་འགྱུརི་ད་ེའདྲེ་

ཡིིན་པ་ལ་གོ་བ་གཏན་ནསི་མ་ལོན།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ི ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་རྗོེསི་ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡི་ིསོྤྱིད་ལམ་དང་

གུསི་ཞིབསི་ལ་བསོྟད་བསྔོགསི་འཛོད་མདེ་བྱསི་ནསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་སོྤྲོ་བ་ཚེད་མེད་

སྐྱིེསི། ཁོེང་གིསི་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་གཉིིསི་ཕུད། 

ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིལྟརི་གྱི་ིསྒོེག་ཉིམསི་ལྡན་པའ་ིསྐྱིེསི་མ་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་སྟ།ེ མོ་རིང་

གིསི་ཁོེ་རིང་ངོ་རྩ་བ་ནསི་མ་ིཤོེསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་ལ་བརྩ་ིའཇོེག་ཚེད་མེད་བྱསི་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁེོ་རིང་ཕྱོི་ཉིིན་དགོང་མོའ་ིགསོིལ་ཚེིགསི་ལའང་གདན་འདྲེེན་

བྱསི་ཚུལ། ཁོེང་གི་ཚེོད་དཔག་ལྟརི་ན་དེ་ནི་ཕལ་ཆོེརི་ཁོེ་དང་མོ་རིང་གི་ཚེ་མོ་ཚེོ་

ཉི་ེའབྲེེལ་ཡིིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱིིསི་ཡིིན་ངེསི་པ་དང་ཁེོང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་མོ་རིང་ལྟ་

བུའ་ིབག་ཟོན་གྱི་ིསྐྱིེསི་མ་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་ཞིེསི་བརོྗོད།
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གཞིོན་ནུ་མ་ཚེོ་ཨོ་ནེ་དང་ལྷན་དུ་འདུ་འཛོོམསི་བྱེད་རྒྱུའི་འཆོརི་གཞིི་ལ་འགོག་

རྐྱེེན་གང་ཡིང་མ་འཕྲད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ད་ཐེེངསི་ཁོེ་རིང་ཉིེ་དུ་ལ་ཐུག་

འཕྲད་བྱེད་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་སྟབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་རྒན་རྒོན་གཉིིསི་གཅིིག་པུ་

ཁྱོིམ་ལ་བཞིག་ན་མི་ལེགསི་སྙམ་ནསི་སོིམ་ཉིི་སྐྱིེསི་ཀྱིང་། རྒན་རྒོན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁེོ་

གཉིིསི་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་མ་ིདགོསི་ཞིེསི་བརོྗོད་པསི་ཁེོ་རིང་ཡིང་སྤུན་མཆོེད་མ་ལྔ་དང་

ལྷན་དུ་མ་ེརི་ིཋོིན་ལ་བསོྐྱིད། བུ་མོ་ཚེ་ོམགོྲན་ཁེང་དུ་འཛུལ་མ་ཐེག་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་

ཁེམ་གྱིིསི་མགོྲན་བརྡོ་དང་ལེན་བྱསི་པའ་ིགཏམ་བཟང་ཐོེསི་ནསི་སོྤྲོ་བ་ཚེད་མེད་སྐྱིསེི།

ཁོེ་ཚེོ་སོི་སོིའ་ིགྲལ་གནསི་ལ་འཁོེད་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ལྷོད་ལོྷད་

ངང་ཡིརི་མརི་ལ་ཞིིབ་ལྟ་དང་བསོྟད་བསྔོགསི་བྱསི། ཁོེང་གིསི་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཚེང་གི་

ཁེང་མིག་ཆོེ་ཆུང་དང་ནང་གི་སྒྲིིག་ཆོསི་བཅིསི་ལ་ཡིོངསི་སུ་ཧ་ལསི་པ་དང་བཅིསི་

ཁོེ་རིང་ རོི་སིིང་སིིའ་ིདབྱརི་དུསི་ཀྱི་ིམགོྲན་ཁེང་ཆུང་ཆུང་དུ་ཡིོད་པ་ལྟ་བུའ་ིཚེོརི་བ་

འདུག་ཅིེསི་བརོྗོད། ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིིསི་ཐོེག་མརི་ཞིིབ་བསྡུརི་དེ་འདྲེ་ཐོེསི་སྐབསི་

བོློ་ཡིིད་ད་ེའདྲེ་མ་ཚེིམ་མོད་། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་རོི་སིིང་སི་ིན་ིཁྱོིམ་ཚེང་ཇེ་ིའདྲེ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་ད་ེཡི་ིགནསི་པོ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་པ། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིིསི་རོི་སིིང་

སིིའ་ིམགོྲན་ཁེང་གཅིིག་པུའ་ིརིང་བཞིིན་བརོྗོད་ནསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིདུད་ཁུང་

གཅིིག་པུ་ལ་དབྱིན་སོྒོརི་བརྒྱད་བརྒྱ་རི་ིབ་ཐེོསི་དུསི། ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིིསི་ད་གཟོད་

ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཚེད་མཐོེའ་ིབསོྟད་རི་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི་བ་དང་། མོ་རིང་ག་ིཁེང་ཁྱོིམ་

དེ་རོི་སིིང་སིིའི་ཁེང་གཉིེརི་གྱིི་ཁེང་མིག་དང་ཞིིབ་བསྡུརི་བྱསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ཁོེང་ཁོྲ་

ལངསི་མ་ིསྲིད།
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སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་མོ་རིང་གི་ཁེང་བཟང་གི་

མཆོོརི་ཉིམསི་ཞིིབ་ཆོའ་ིསོྒོ་ནསི་བསོྟད་ཞིོརི་དུ་མཚེམསི་རིེརི་སིོ་སོིའ་ིསོྡེད་ཤོག་ལའང་

བསོྟད་བསྔོགསི་བྱསི། ཁོེ་རིང་གི་སོྡེད་ཤོག་ལེགསི་བཅོིསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་ཚུལ་སིོགསི་

བརོྗོད་ནསི་སྐྱིེསི་པ་གཞིན་དག་མ་འབོྱརི་བརི་དུ་ཁོེང་གིསི་འད་ིལྟརི་རིང་སྣང་གང་

སྐྱིིད་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིིསི་ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ནི་ཧ་ཅིང་གཟབ་ནན་གྱིི་སྐད་

ཆོ་ཉིན་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི། ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིིསི་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་སྐད་

ཆོ་ཇེི་ཙམ་ཉིན་ན་དེ་ཙམ་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་བརྩི་འཇོེག་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་པ་དང་།  ཁོེང་གི་

སྐད་ཆོ་དག་གང་མགོྱིགསི་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་གཡིོན་ལ་ཁྱོབ་སྤེེལ་བྱེད་རྒྱུརི་བོློ་

ཐེག་བཅིད། སྐྱིེསི་མ་གཞིན་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིསྐད་ཆོ་ཉིན་འདོད་མེད་པ་

དང་སྐྱིེསི་པ་ཚེོརི་ཡིང་སྒུག་བཟོད་མེད་སྟབསི་ཅི་ིབྱེད་འད་ིབྱེད་མེད་པརི་གྱུརི། རོིལ་

ཆོསི་དཀྲོལ་འདོད་ཀྱིང་ལེགསི་པརི་མ་འཁོྱོལ་བསི་མཐེརི་ཁོེ་ཚེོསི་གྱིང་ཐེབ་སྟེང་ག་ི

དཀརི་ཡོིལ་དག་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱསི། མཐེརི་གཞི་ིནསི་རི་ེསྒུག་ག་ིདུསི་ཚེོད་འཛོད་ནསི་

སྐྱིེསི་པ་ཚེ་ོའབོྱརི་བ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ཁེང་མིག་ཏུ་འཛུལ་དུསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེའཕྲལ་མོ་རིང་གིསི་ད་སོྔོན་ཁོེ་རིང་མཐོེང་དུསི་སིམ་ཡིང་ན་རྗོེསི་སུ་ཡིིད་

ལ་དྲེན་དུསི་ཁོེང་ལ་དབང་མེད་དུ་ཡིིད་སོྨོན་འཆོོརི་བ་ན་ིཧ་ཅིང་གནསི་ལུགསི་དང་

མཐུན་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། དམངསི་དམག་ག་ིསྡེེའ་ིདམག་དཔོན་ཚེ་ོསྤྱི་ིཡིོངསི་ནསི་ཧ་

ཅིང་བཀུརི་འོསི་ཅིན་ཡིིན་པ་དང་ད་ཐེེངསི་གསིོལ་སོྟན་ལ་ཞུགསི་མཁེན་དག་ནི་

ཆོེསི་འབུརི་དུ་ཐོེན་པའ་ིདམག་དཔོན་ཤོ་སྟག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིརིང་

གཤོིསི་དང་། བྱད་གཟུགསི་ཉིམསི་འགྱུརི། འགོྲ་སྟངསི་སིོགསི་གང་ཅིིའི་ཐེད་ཁེོ་ཚེོ་

ལསི་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞིིག་ཡིིན། གདོང་པ་ཆོེ་ལ་དབུགསི་སོིབ་པའི་སྐུ་ཞིབསི་

ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིིསི་ཆོང་ཤོེལ་དམ་གང་བཟུང་ནསི་དམག་དཔོན་ཚེོའ་ིརྗོེསི་སུ་འབྲེངསི་

ཏ་ེཁེང་པའ་ིནང་ལ་འཛུལ་ཡིོང་།
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ཧ་ལམ་སྐྱིེསི་མ་ཡོིད་ཚེད་ཀྱིི་མིག་ཟུང་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་གཏད་པསི་

ཁོེང་ནི་ཧ་ཅིང་ལསི་བསོིད་ཆོེ་བའི་སྐྱིེསི་པ་དེ་ཡིིན་པ་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་

མཐེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་པསི་མོ་རིང་ནི་ཧ་ཅིང་ལསི་བསོིད་

ཆོེ་བའི་སྐྱིེསི་མ་དེ་ཡིིན། སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་ཧ་ཅིང་གཤོིབ་བདེའི་ཚུལ་གྱིིསི་

འཕྲལ་མརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་ལྷན་དུ་གཏམ་གླེེང་བྱེད་མགོ་བརྩམསི་པ་དང་།  

སྤྱིིརི་ཁོེང་གིསི་དགོང་མོའ་ིཆོརི་ཞིོད་སོྐརི་ཁོེ་ན་གླེེང་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཆོེསི་

དཀྱུསི་མ་དང་། ཆོོ་མེད། ལུགསི་རྙིིང་ག་ིབརོྗོད་བྱ་ཡིིན་ཡིང་ངག་རྩལ་ལྡན་ན་ད་ེདག་

ལའང་བོྲེ་བ་ཆོེན་པོ་འདུག་སྙམ།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་དེ་ལྟའི་དང་བ་འདྲེེན་པའི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་དང་

དམག་དཔོན་ཚེ་ོའགྲན་ཡི་ཡོིད་སྟབསི། ཁོེང་གིསི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོའ་ིཡིིད་

དབང་འགུགསི་མི་ནུསི་པ་དང་ཁོེ་རིང་འཕྲལ་མརི་གལ་འགངསི་མེད་པ་ཆོགསི། 

གཞོིན་ནུ་མ་དག་ལ་མཚེོན་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་ནི་ཡོིད་མེད་ཀྱིི་ཁྱོད་པརི་གང་

ཡིང་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་སིེམསི་བཟང་གི་ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིིསི་སིེམསི་པ་བཟང་པོསི་

མཚེམསི་རིེརི་ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོརི་ཉིན་པརི་མ་ཟད་ཁེོང་ལ་བག་སྲེག་དང་ཁོེ་ཧྥི་ེའཛོད་

མེད་དུ་སྟེརི། ཤོོག་ཤོོ་རྩ་ེསིའ་ིཅིོག་ཙ་ེསྒྲིིག་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིིསི་ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་

སིིའ་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད་ནསི། མོ་རིང་ག་ིལྷག་བསིམ་ལ་དྲེིན་ལན་སླེོག་པའ་ིགོ་སྐབསི་

ཐོེབ་སིོང་སྙམ་ནསི་བཤོད་དོན།

“ད་ཕན་བདག་གིསི་རྩེད་མོ་འདིའི་སོྐརི་གང་ཡིང་མི་ཤོེསི་མོད། བདག་ལ་གོ་

གནསི་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིོད་སྟབསི་རྩེད་མོ་འད་ིསྦྱིོང་འདོད་ཆོེན་པོ་ཡིོད།” ཅིེསི་བརོྗོད་

མུརི་ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སིིསི་ཁོེང་ག་ིལྷག་བསིམ་ལ་དགའ་མགུ་ཤོིན་ཏུ་སྐྱིེསི་མོད། ཁོེང་ག་ི

གོ་གནསི་སོྐརི་གླེེང་བ་ཐོེསི་འདོད་གཏན་ནསི་མེད།
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་

ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིབརི་དུ་བསྡེད་པརི་དགའ་བསུ་ཞུསི་པསི་ཁོེང་གིསི་ཤོོག་ཤོོའ་ིརྩེད་མོ་ཝ་ི

སིིད་མ་རྩེསི། ལ་ིཌ་ིཡི་ཁེ་བཟོ་འཕེརི་པོ་ཡིིན་སྟབསི་ཐོེག་མརི་མོ་རིང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་

ཝིག་ཁེམ་ཡོིངསི་སུ་ཧམ་འཛོིན་བྱེད་པའ་ིཉིེན་ཁེ་ཡོིད་ཀྱིང་། ད་ེབཞིིན་མོ་རིང་རྒྱན་

ཤོོག་རྩ་ེབ་ལའང་ཤོིན་ཏུ་དགའ་བསི་ལམ་སིེང་རྩེད་མོ་ལ་དབྱིངསི་ཞུགསི་ཤོིང་། མོ་

རིང་གིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་རྒྱན་འཕེན་པ་དང་རྒྱལ་ཁེ་ཐོེབ་དུསི་སྐད་ཅོིརི་རྒྱག་

པ་སིོགསི་ལ་བྲེེལ་ནསི་བྱ་བ་གཞིན་ལ་མཉིམ་འཇེོག་བྱེད་ཐེབསི་བྲེལ། སྐུ་ཞིབསི་

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཚེང་མ་དང་མཉིམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བ་དང་ཕོྱོགསི་

གཅིིག་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ལོྷད་ལོྷད་བྱསི་ནསི་ལབ་གླེེང་བྱསི། ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཙ་ོབོ་ཉིན་འདོད་ཆོ་ེབའ་ིབརོྗོད་བྱ་ད་ེགླེེང་བའ་ིངེསི་པ་མེད་

ཀྱིང་མོ་རིང་ན་ིཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་ཉིན་འདོད་ཆོ།ེ ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཌརི་སིིའ་ིསོྐརི་

གླེེང་བའ་ིསོྤེབསི་པ་མེད་ཀྱིང་། བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ལ་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་རིང་

འགུལ་ངང་བརོྗོད་བྱ་དེ་མགོ་བཙུགསི་ནསི་མོ་རིང་གི་ཡི་མཚེན་གྱིི་བོློ་ཁེ་བསྐངསི། 

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་དང་མེ་རིི་ཋོིན་གྱིི་བརི་ཐེག་རིིང་ཚེད་དྲེིསི་པརི་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་འཇེལ་རྗོེསི། ཁོེང་གིསི་ཅུང་སིོམ་ཉིིའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ཌརི་སི་ིད་ེརུ་

བསྡེད་ནསི་ཅི་ིཙམ་འགོརི་མིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་པརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ཟླ་བ་

གཅིིག་ཙམ་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོསེི་བརོྗོད་བྱ་ད་ེདོརི་མ་ིའདོད་པརི་མུ་མཐུད་དུ་ “ངའ་ི

གོ་ཐོེསི་ལྟརི་ན་ཁོེང་ལ་ཌརི་བྷེ་ིཤོརི་ན་རྒྱུ་ནོརི་ཕོན་ཆོེན་ཡིོད་ཚེོད་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལན་དུ་ “རིེད། ཁོེང་ག་ིཕ་གཞིིསི་ཧ་ཅིང་མངའ་ཐེང་ཆོེན་པོ་རིེད། 

ལོ་རིེརི་ཡིོང་འབབ་སོྟང་བཅུ་ལྷག་ཡིོད། ང་རིང་ཆུང་ངུའི་དུསི་ནསི་ཁོེང་གི་ཁྱོིམ་

ཚེང་དང་ལྷག་ཏུ་འབྲེེལ་འདྲེིསི་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ག་ིཐེད་གསིལ་བོ་

ཤོེསི་འདོད་ན་ཤོེསི་མཁེན་ང་ལསི་ལྷག་པ་ཞིིག་རྙིེད་མ་ིསྲིད།” ཅིེསི་བརོྗོད་པརི་ཨོ་ེལ་ི
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བཟའ་བྷེེད་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི།

“ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁེ་སིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་གཉིིསི་འཕྲད་པའི་

ཚུལ་དེ་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་ཡིིན་པ་མཐོེང་བསི། དེ་རིིང་སྐད་ཆོ་འདི་འདྲེ་ཐོེསི་པརི་ཧང་

སིང་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིགཉིིེསི་འདྲེིསི་པོ་ཡོིད་དམ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཚེོརི་ཟབ་མོསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་  “ང་གཉིིསི་ཉིིན་

བཞིིའི་རིིང་ལ་ཁེང་པ་གཅིིག་ཏུ་བསྡེད་པ་ཡིིན། ཁོེང་དང་དེ་ཙམ་གྱིིསི་འདྲེིསི་པསི་

འགྲིག་སོིང་། ངའ་ིབསིམ་པརི་ཁོེང་ན་ིཧ་ཅིང་བོློརི་མ་ིའགོྲ་བའ་ིམ་ིཞིིག་རིེད་འདུག” 

ཅིེསི་བརོྗོད།

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ “ང་ལ་ཁོེ་རིང་བོློརི་འགོྲ་བའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་མིན་ལབ་པའ་ིཐོེབ་

ཐེང་མེད། ངསི་ཁོེ་རིང་ངོ་ཤོེསི་ནསི་ཧ་ཅིང་ཡུན་རིིང་དང་ཁེོང་ལ་རྒྱུསི་མངའ་ཧ་

ཅིང་ཆོ་ེབསི་ང་རིང་བོློ་གཟུ་བོརི་གནསི་དཀའ། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་འཛོིན་

བའ་ིལྟ་ཚུལ་འད་ིདག་སྤྱི་ིཡོིངསི་ནསི་བཤོད་ན་ཧོན་ཐོེརི་བ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྟ་

ཚུལ་འད་ིདག་གང་སིརི་བཤོད་རྒྱུ་མ་རིེད། འད་ིན་ིཁོྱོད་རིང་ག་ིཁྱོིམ་མ་ིཤོ་སྟག་རིེད།”

“དྲེང་གཏམ་བཤོད་ན། ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་མ་གཏོགསི་ངསི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་

གཡོིན་གང་སིརི་དེ་ལྟརི་བཤོད་ངེསི། ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརི་ཌི་ཤོརི་ན་ཁོེང་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་

མཁེན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ཚེང་མ་ཁོེང་ག་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་འདུག ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་འད་ིགརི་ཁོེང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ལེགསི་པོ་འཛོིན་པའ་ིམ་ིགཅིིག་ཀྱིང་རྙིེད་མ་ིསྲིད།”

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ངང་ཙམ་མཚེམསི་འཇོེག་བྱསི་ནསི་ “ཁོེང་ངམ་ཡིང་ན་མ་ིགང་

རུང་ཞིིག་ལ་ཐེལ་ཆོེ་བའི་གུསི་བཀུརི་བྱེད་མི་འོསི་མོད། འོན་ཀྱིང་མི་འདི་ལ་ཕལ་

ཆོེརི་ཐེལ་ཆོེ་བ་མེད། མི་རྣམསི་ཁོེང་གི་རྒྱུ་འབོྱརི་བ་དང་ཐོེབ་གོ་སི་ལ་མགོ་འཁོེརི་

བའམ་ཡིང་ན་ཁེོང་གི་རིང་རོློམ་དང་བཙན་ཤོེད་ཀྱིི་གཤོིསི་ཀ་ལ་ཞིེད་ནསི་ཁེོང་ལ་

བསྟུན་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་”ང་རིང་ཁོེང་ལ་རྒྱུསི་མངའ་ཆོེན་པོ་མེད་ཀྱིང་ཁོེང་ན་ིཧ་

ཅིང་སོྤྲོ་ཐུང་ག་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་བཟོ་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད་པརི།

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མགོ་བོ་འཕྲེད་དུ་གཡུག་ཙམ་བྱསི་པ་དང་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའི་

གོ་སྐབསི་རྙིེད་དུསི་ “ཌརི་སིི་འདི་གརི་ག་ཚེོད་སོྡེད་རྩིསི་ཡོིད་མེད་ཤོེསི་མ་སོིང་།” 

ཞིེསི་བརོྗོད།

“དེ་ངསི་ཀྱིང་རྩ་བ་ནསི་ཤོེསི་མ་བྱུང་། ང་རིང་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ ཕརི་ཁེི་ལ་ཡིོད་

དུསི་ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་འགོྲ་རྩིསི་ཡོིད་མེད་སོྐརི་གང་ཡིང་ཐོེསི་མ་བྱུང་། ཁོེ་རིང་འད་ིགརི་

ཡིོད་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་དམངསི་དམག་གི་སྡེེའི་གོ་གནསི་ལ་བརི་ཆོད་མི་ཐེེབསི་པའི་རིེ་

བ་ཡོིད།”

“ཨོོ། ཐེེབསི་མི་སྲིད། ཌརི་སིིསི་ང་རིང་ཕྱོིརི་སོྐྲད་མི་ནུསི། གལ་སྲིད་ང་རིང་

གཡིོལ་འདོད་ན་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་འགོྲ་དགོསི། ང་ཚེ་ོའབྲེེལ་ལམ་ཡིག་པོ་མེད་སྟབསི་

ཁོེ་ལ་ག་དུསི་ཐུག་ན་བད་ེབོ་མ་ིའདུག་ཀྱིང་ང་ཁེོ་ལ་གཡིོལ་དོན་མེད། ཉིིན་ཞིིག་ལ་

ངསི་ཁོེའ་ིཐེ་ཤོལ་གྱི་ིསྤྱིོད་ངན་དང་རིང་གཤོིསི་ངོ་མ་འཛོམ་གླེིང་ཡིོངསི་ཀྱི་ིམདུན་ལ་

གསིལ་བསྒྲིགསི་བྱེད་ངེསི་ཡིིན། ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོེའ་ིཡིབ་དམ་

པ་ནི་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ཆོེསི་རྨད་བྱུང་གི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ་ཁོེང་ནི་ངའི་ཆོེསི་

བོློསི་ཐུབ་ཀྱིི་གྲོགསི་པོ་ཡིིན། ངསི་ག་དུསི་ཁོེང་གི་བུ་ཌརི་སིི་འདི་མཐོེང་ན་དབང་

མེད་དུ་མཛོེསི་སྡུག་གི་རྗོེསི་དྲེན་མང་པོ་དྲེན་ནསི་སྡུག་བསྔོལ་ཆོེན་པོ་སྐྱིེ་ཡིོང་གི་

འདུག ཁོེང་གི་བུསི་ང་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་སྟངསི་ཧ་ཅིང་ཐེ་ཤོལ་ཡིིན་ཡིང་ངསི་ཁོེའ་ི

བགྱིིསི་པ་ཡིོད་ཚེད་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག ཡིིན་ཡིང་ཁོེསི་རིང་གི་ཡིབ་

དམ་པའི་རིེ་བ་སོྟང་ལོག་དང་བརྩི་འཇོེག་མི་བྱེད་པ་ལ་ངསི་བཟོད་སོྒོམ་རྩ་བ་ནསི་

བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་བརོྗོད་བྱ་ལ་ཉིན་འདོད་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་ནསི་བོློ་གཅིིག་སིེམསི་

གཅིིག་གིསི་རྣ་བ་གཏད་ནསི་ཉིན་ཡིང་། དོན་དག་འད་ིརོྙིག་འཛོིང་ཆོ་ེབརི་སྣང་ནསི་

འདྲེ་ིརྩད་གང་ཡིང་མ་བྱསི།

དེ་ནསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་སྤྱིིརི་བཏང་གི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མགོ་བཙུགསི་ནསི་མེ་རིི་

ཋོིན་དང་། ད་ེཡི་ིཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་གཡིོན། སྤྱི་ིཚེོགསི་འབྲེེལ་འདྲེིསི་ཀྱི་ིསོྐརི་སོིགསི་

གླེེང་། མིག་སྔོརི་ཁོེང་གིསི་མཐོེང་ཚེད་ཧ་ཅིང་བོློ་མགུ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་ལྷག་ཏུ་སྤྱི་ི

ཚེོགསི་བྱེད་སོྒོའ་ིསོྐརི་གླེེང་དུསི་ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ཧ་ཅིང་ཞི་ིདུལ་དང་དང་བ་འདྲེེན་

པ་ཞིིག་ཡིིན།

“ང་རིང་དམངསི་དམག་ག་ིསྡེ་ེལ་དགའ་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གཙ་ོབོ་ན་ིའད་ིགའ་ིམ་ི

ཚེང་མ་བཀུརི་འོསི་ཅིན་ཤོ་སྟག་ཡིིན་ཁེརི། འདི་གའི་དམག་སྡེེ་རུ་ཁེག་གི་མཚེན་

སྙན་བཟང་བ་དང་། ངའ་ིགོྲགསི་པོ་ཌ་ེན་ེཡིིསི་སོི་སོིའ་ིསོྡེད་ཤོག་བཟང་ཚུལ་དང་མ་ེརི་ི

ཋོིན་གྱི་ིསྡེ་ེབའ་ིམ་ིམང་ལྷག་བསིམ་ཆོ་ེཚུལ་སོིགསི་བརོྗོད་ནསི་ང་རིང་བསླུ་བྲེིད་བྱསི་

བྱུང་། ང་ལ་མཚེོན་ན་སྤྱིི་ཚེོགསི་འབྲེེལ་འདྲེིསི་ནི་མེད་དུ་རུང་བ་ཞིིག་ཡིིན། ང་ནི་

བོློ་ཕམ་གྱི་ིསྐྱི་ེབོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི་དབེན་པའ་ིའཚེ་ོབ་ཞིིག་སྐྱིེལ་མ་ིནུསི་པརི་ང་རིང་

ཅིིསི་ཀྱིང་ལསི་ཀ་དང་སྤྱི་ིཚེོགསི་ལ་ཞུགསི་དགོསི་འདུག དམག་མིའ་ིའཚེ་ོབ་སྐྱིེལ་

རྒྱུ་ནི་ངའི་རིེ་འདུན་མ་ཡིིན་ཡིང་མིག་སྔོརི་གནསི་བབ་ཀྱིི་རྐྱེེན་པསི་དམག་མི་ལ་

ཞུགསི་དགོསི་བྱུང་། མ་གཞིི་ཆོོསི་ཁྲིད་པ་ནི་ང་རིང་གི་ཆོེད་ལསི་ཡིིན་ལ་ང་རིང་

ཆུང་ངུའ་ིདུསི་ནསི་ད་ེཐེད་ལ་སྐྱིེད་སྲིང་བྱསི་ཡིོད། གལ་སྲིད་ངསི་ད་སོྔོན་ལབ་པའ་ི

སྐྱིེསི་པ་དེའི་འདོད་བོློ་བསྐངསི་ཡོིད་ན། ངསི་ད་ཆོ་ཕལ་ཆོེརི་ཕོགསི་ཐོེབ་འབེལ་

པོ་ཡོིད་པའ་ིཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིལསི་ཀ་གཉིེརི་གྱི་ིཡིོད་ངེསི་རིེད།”

“དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེའདྲེ་རིེད་དམ།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“རིེད། འདསི་པོ་ཌརི་སིིའ་ིཞིལ་ཆོེམསི་ན་ཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིགོ་གནསི་ལེགསི་ཤོོསི་

བྱུང་དུསི་ང་ལ་སྤྲོད་དགོསི་ཞིེསི་བྲེིསི་ཡོིད། ཁོེང་ན་ིངའ་ིདམ་པའ་ིཕ་ཡིིན་པརི་མ་ཟད་

ང་ལ་དུང་ཞིེན་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བསི་ཁོེང་གི་བྱསི་པ་ནམ་ཡིང་དྲེིན་དུ་གཟོ་མི་ནུསི། ཁེོང་

གིསི་བདག་ལ་ལོྟ་གོསི་འཛོོམསི་པོ་སྟེརི་རྩིསི་ཡིོད་པརི་མ་ཟད་ཁོེང་གིསི་ད་ེལྟརི་བྱིན་

ཡིོད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་གནང་ག་ིཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་རིང་ཚེ་ེལསི་འདསི་རྗོེསི་ཆོོསི་ཁྲིད་

པའ་ིགོ་གནསི་ད་ེགཞིན་ཞིིག་ལ་སྤྲོད་ཟིན།”

“དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ད་ེའདྲེ་ག་རི་ེབྱསི་པ་རིེད། ཁོེང་ག་ིཞིལ་ཆོེམསི་བརྩ་ི

མེད་གཏོང་དོན་ཅི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིའ་ིཕྱོིརི་ཁྲིམསི་ལ་མ་ིགཏུགསི་པ་ཡིིན།”

“དེ་ནི་ནང་ལུགསི་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་བཞིག་པའི་ཁེ་ཆོེམསི་ཤོིག་ཡིིན་པསི་ཁྲིམསི་ལ་

ཞུ་གཏུགསི་ཆོོག་པའ་ིངེསི་པ་མེད། ཁྲེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་ིཞིིག་གིསི་དམ་པ་ཁོེང་ག་ིཐུགསི་

འདུན་ལ་དོགསི་པ་གཏན་ནསི་ཟ་མ་ིསྲིད་ཀྱིང་། ཁོེང་ག་ིབུ་ཌརི་སི་ིདོགསི་པ་ལངསི་

པའམ་ཡིང་ན་ཁོེསི་ཁེ་ཆོེམསི་སུ་ང་ལ་གོང་འདེགསི་བྱེད་པརི་ཆོ་རྐྱེེན་ངེསི་ཅིན་ཡོིད་

པརི་ཁེག་འདོགསི་བྱེད་པརི་མ་ཟད། ང་རིང་འབེལ་སོྤྱིད་དང་བག་མེད་ཡིིན་པ་ལ་

ཁེག་བཏགསི་ནསི་ད་ེདག་བརྩ་ིམེད་བཏང་བ་རིེད། མདོརི་ན་ངསི་གོ་གནསི་འཛོིན་

པའི་ན་ཚེོད་ལ་སླེེབསི་དུསི་ཆོོསི་ཁྲིད་པའི་གོ་གནསི་ལོ་གཉིིསི་ལ་སྟོང་བ་ཆོགསི་

རུང་སྐྱིེསི་པ་གཞིན་ཞིིག་ལ་སྤྲོད་ཟིན། ང་རིང་ནི་མི་ཁེ་རིི་ཁེ་ཐུག་ཅིིག་ཡིིན་པསི་

ཁོེ་རིང་ངམ་ཡིང་ན་མི་ཚེོའི་མདུན་དུ་འཛོེམ་མེད་ཀྱིིསི་སོི་སོིའ་ིལྟ་ཚུལ་བཤོད་པ་

ཙམ་ལསི། ངསི་གོ་གནསི་དེ་ཤོོརི་འོསི་པའི་བྱ་བ་ཅིི་ཡིང་བྱསི་པའི་གནོང་འགོྱིད་

མེད་ལ་གང་ཡིང་བྱསི་པ་ཡིང་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག ཡིིན་ཡིང་དོན་དུ་ཁོེ་དང་ང་གཉིིསི་

ཀྱི་ིལྟ་སོྤྱིད་ཧ་ཅིང་ཐེ་དད་ཡིིན་པ་དང་དེའ་ིཕྱོིརི་ཁོེསི་ང་ལ་འཁོེན་འཛོནི་བྱདེ་ཀྱི་ིཡོིད།”

“དེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་བ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེའ་ིཁྲེལ་མེད་ཀྱིི་བྱ་བ་ཕྱོི་ལ་

བསྒྲིགསི་ནསི་སུན་འབྱིན་བྱེད་འོསི།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

121

“སྔོ་ཕྱོི་མེད་པརི་མི་ཞིིག་གིསི་དེ་ལྟརི་བྱ་ཡིི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་ཁོེའ་ིཡིབ་དམ་

པ་མ་བརྗོེད་བརི་དུ་ནམ་ཡིང་ཁེོའ་ིརིང་གཤོིསི་དམརི་རྗོེན་དུ་འདོན་མ་ིསྲིད།” ཅིེསི་

བརོྗོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཝིག་ཁེམ་གྱི་ིད་ེལྟ་བུའ་ིབསིམ་ཚུལ་ལ་གུསི་སིེམསི་ཧ་ཅིང་

སྐྱིེསི་ཤོིང་ཁོེ་རིང་སྔོརི་ལསི་ཀྱིང་གཟུགསི་བཟང་བ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ།

ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“ཌརི་སིིསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་པའ་ིཀུན་སླེོང་

ཡིང་སྙིང་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་ནམ། རྒྱུ་རྐྱེེན་ཅིི་ཞིིག་གི་རྐྱེེན་པསི་ཁོེ་རིང་དེ་ལྟ་བུའི་གདུག་

རྩུབ་ཅིན་དུ་གྱུརི་བ་ཡིིན་སྲིད།”

“དེ་ནི་ཁོེ་རིང་མཐེའ་ཅིིག་ཏུ་ང་ལ་འཁེོན་འཛོིན་ཆོེ་བསི་རིེད། ང་ལ་འཁོེན་

འཛོིན་ཆོ་ེབའ་ིརྒྱུ་མཚེན་མཐེརི་ཐུག་ན་ཕྲག་དོག་ལ་བརྟེེན་ནསི་བྱུང་བ་རིེད། གལ་

སྲིད་འདསི་པོ་ཌརི་སིི་ལགསི་བདག་ལ་ཞིེན་ཆོགསི་དེ་ཙམ་མེད་ན་ཁོེང་གི་བུསི་ང་

ལ་ད་ལྟ་ལསི་ལྟ་ཚུལ་ལེགསི་ཙམ་ཡིོད་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེའ་ིཡིབ་དམ་པ་ལགསི་

ང་ལ་དུང་ཞིེན་ཤོིན་ཏུ་ཆོ་ེསྟབསི་འཁོེན་འགྲསི་བསིགསི་པ་རིེད། ཁོེ་རིང་བོློ་ཁོེག་ཆུང་

སྟབསི་འདསི་པོ་ཌརི་སིིསི་ང་ལ་ཁོེ་རིང་ལསི་ལྷག་པའ་ིདགའ་ཞིེན་གནང་བ་མཐོེང་

མ་བཟོད་པརི་ང་ལ་རུ་ངརི་དང་ཕྲག་དོག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“ང་རིང་སྔོ་སི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་ལྟ་སྟངསི་ཡིག་པོ་

རྩ་བ་ནསི་མེད་ཀྱིང་། ཁོེ་རིང་ད་ེལྟ་བུའ་ིཐེ་ཤོལ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིོང་བསིམསི་པ་མ་བྱུང་། 

ཁོེ་རིང་སྤྱི་ིཡོིངསི་ནསི་རིང་རོློམ་ཆོ་ེཞིིང་མ་ིལ་མཐོེང་ཆུང་བྱེད་པ་ལསི། ད་ེའདྲེའ་ིངན་

སིེམསི་འཆོང་ནསི་འཁོེན་ལན་སླེོག་མཁེན་དང་ད་ེའདྲེའ་ིདྲེང་བཞིག་དང་མ་ིགཤོིསི་

བྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཡོིང་མ་བསིམསི།”

སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་རྗོེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་

“ང་རིང་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ཡིོད་དུསི། ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཁོེསི་རོློམ་སིེམསི་ཆོེརི་སྐྱིེད་ཀྱིིསི་
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གལ་སྲིད་མི་ཞིིག་ཁོེ་དང་འཁོེན་འགྲསི་བསིགསི་ན། ཁོེའ་ིའཁོེན་འགྲསི་ནམ་ཡིང་

སིེལ་ཐེབསི་མེད་པ་དང་ཁོེ་ལ་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་འཁོེན་འཛོིན་བྱེད་པའི་རིང་གཤོིསི་

ཤོིག་ཡོིད་ཅིེསི་ལབ་པ་དྲེན་བྱུང་། ཁེོའ་ིགཤོིསི་ཀ་ནི་ཏན་ཏན་ཧ་ཅིང་འཇེིགསི་སུ་

རུང་བ་ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད།”

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལན་དུ་“འད་ིདག་ཐེད་ངའ་ིལྟ་ཚུལ་ལ་ཡིིད་རོྟེན་རུང་བའ་ིཆོ་མ་

མཆོིསི། ང་རིང་བོློ་གཟུ་བོརི་གནསི་ཁེག་པོ་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཡུད་ཙམ་བསིམ་གཞིིགསི་ཟབ་མོ་བྱསི་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་

མགྲིན་པ་བཏེགསི་ནསི་“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ཕ་རྒན་དམ་པའི་བུ་དང་། 

གོྲགསི་པོ། གཙིགསི་ཆོེན་གནང་བའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་སྡུག་པོ་ད་ེའདྲེ་གཏོང་ཕོད་པ་ག་རི་ེ

ཡིིན་ནམ།” མོ་རིང་གིསི་ཏོག་ཙམ་མིན་ན་ “ཁོྱོད་རིང་ལྟ་བུའི་ཕོ་གཞོིན་མཐོེང་བ་

ཙམ་གྱིི་གོླེ་ཉིེ་བ་ཞིིག་ལ་དེ་ལྟརི་སྡུག་པོ་གཏོང་ཕོད་པ་ཅིི་ཡིིན་ནམ།” ཞིེསི་ཁེ་ནསི་

ཤོོརི་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་ད་ེའཕྲལ་སྐད་ཆོ་བསྒྱུརི་ནསི་“ཁོྱོད་གཉིིསི་ཆུང་ངུའ་ི

དུསི་ནསི་མཉིམ་དུ་འཚེརི་ལོང་བྱུང་བརི་མ་ཟད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ལྟརི་ན་འབྲེེལ་

བ་ཤོིན་ཏུ་ལེགསི་ཚེོད་རིེད།”

“ང་ཚེ་ོཆོོསི་སྡེ་ེགཅིིག་དང་རི་བ་གཅིིག་ལ་མཉིམ་དུ་སྐྱིེསི་ཤོིང་བྱིསི་དུསི་ཀྱི་ིདུསི་

ཚེོད་མང་ཆོེ་བ་ལྷན་དུ་རོིལ་བ་དང་། ཁེང་པ་གཅིིག་གི་འོག་ཏུ་གནསི་ཤོིང་རྩེད་མོ་

མཉིམ་དུ་རྩེ་བ་དང་ཕ་མ་གཅིིག་གི་འོག་ཏུ་གསོི་སོྐྱིང་བྱསི་པ་རིེད། ངའི་ཕ་རྒན་

ན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིཉི་ེདུ་སྐུ་ཞིབསི་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིདང་ལསི་རིིགསི་གཅིིག་པ་ཡིིན་ཡིང་ཁེོང་གིསི་

འདསི་པོ་ཌརི་སིིའ་ིཆོེད་དུ་ཡོིད་ཚེད་བོློསི་བཏང་ནསི་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིགཉིེརི་སོྐྱིང་གནང་

བ་རིེད། འདསི་པོ་ཌརི་སིི་ལགསི་ཀྱིིསི་ངའི་ཕ་རྒན་ལ་བརྩི་འཇོེག་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་

གནང་བརི་མ་ཟད་ཁོེ་གཉིིསི་ཆོེསི་བོློསི་ཐུབ་ཀྱི་ིགོྲགསི་པོ་ཡིིན། ཕ་རྒན་ཁྱོིམ་གཉིེརི་

ལ་ཧ་ཅིང་མཁེསི་པསི་འདསི་པོ་ཌརི་སིིསི་ཁེོང་ལ་གདེང་འཇོེག་ཆོེན་པོ་གནང་བ་
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དང་ཕ་རྒན་ཚེ་ེལསི་མ་འདསི་སོྔོན་ལ་འདསི་པོ་ཌརི་སིིསི་རིང་མོསི་ཀྱིིསི་ངའི་འཚེོ་

བའ་ིའགོྲ་གོྲན་གཏོང་རྒྱུརི་ཁེསི་ལེན་གནང་ཡོིད། ངའ་ིབསིམ་པརི་ཁོེང་གིསི་ད་ེལྟརི་

ཁེསི་བློངསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གཙ་ོབོ་ན་ིཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ངའ་ིཕ་དམ་པ་ལ་དྲེིན་ལན་

འཇེལ་བའ་ིཆོེད་དང་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཁོེང་རིང་ང་ལ་དུང་ཞིེན་ཆོ་ེབསི་རིེད་སྙམ།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “ཇེ་ིའདྲེའ་ིཁྱོད་མཚེརི་བ་ལ། ཇེ་ིའདྲེའ་ི

སྐྱུགསི་བོྲེ་བ་ལ། ཌརི་སིི་ལ་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱིི་བོློ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིོད་བཞིིན་

ཁོྱོད་ལ་སྡུག་པོ་དེ་འདྲེ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚེན་རོྟེགསི་མ་སོིང་། གལ་སྲིད་ཁོེ་ལ་རྒྱུ་

མཚེན་ཡིང་དག་ཅིིག་མེད་ན་ཁོེསི་རིང་གི་ཁྲེལ་མེད་ཀྱིི་བྱ་བ་ལ་སོྤེབསི་པ་དེ་འདྲེ་

ཞིིག་བྱེད་མ་ིའོསི་པ་རིེད། ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་ིབྱ་བ་ཟེརི་གྱི་ིཡིིན།”

“དངོསི་འབྲེེལ་ཁྱོད་མཚེརི་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའ་ིལྟ་སོྤྱིད་མཐེའ་དག་ཁེེངསི་

དྲེེགསི་ལསི་བྱུང་བ་ཤོ་སྟག་རིེད། ཁེེངསི་དྲེེགསི་ན་ིརྟེག་ཏུ་ཁོེ་རིང་ག་ིགོྲགསི་པོ་ལེགསི་

ཤོོསི་ཡིིན། ཁོེ་རིང་ང་རྒྱལ་དེ་འདྲེ་ཆོེ་བ་ཡིིན་སྟབསི་ཁོེང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ཐེ་ཤོལ་ཞིིག་

ཡིིན་མི་རིིགསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེོ་ནི་རྟེག་ཏུ་འགལ་ཟླ་ཅིན་གྱིི་མི་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་

ཁོེསི་ང་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ལསི་རིང་འདོད་ཆོ་ེབསི་

ཤུགསི་ཆོ།ེ”

“ད་ེའདྲེའ་ིསྐྱུགསི་བོྲེ་བའ་ིང་རྒྱལ་ཡོིད་ན་ཁོེ་རིང་ལ་ཕན་ཐོེགསི་འདྲེ་ཡིོད་དམ།” 

“ཕན་ཐེོགསི་ཡིོད། ང་རྒྱལ་ཆོ་ེརྐྱེེན་ཁོེསི་རྟེག་པརི་གཏོང་ཕོད་ཆོེན་པོསི་གཞིན་

ལ་དངུལ་སོྒོརི་སྦྱིིན་པ་དང་། གསོིལ་སོྟན་བཤོམསི་པ་དང་། རིང་ག་ིམོ་ཡིན་དག་ལ་

རིམ་འདེགསི་བྱསི་པ། དབུལ་པོ་དག་ལ་རིོགསི་སོྐྱིརི་བཅིསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁེོསི་ད་ེལྟརི་

བྱསི་པ་ནི་ཁྱོིམ་ཚེང་གི་མེསི་པོའ་ིསོྤེབསི་པ་དང་། རིང་གི་ཕ་དམ་པའི་སོྤྱིད་ལམ་ལ་

སོྤེབསི་པ་ཆོེ་བསི་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། ཁྱོིམ་ཚེང་གི་དབུ་འཕང་མི་དམའ་བའི་ཆོེད་

དམ་ཡིང་ན་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ཡིི་ཤུགསི་རྐྱེེན་ཉིམསི་རྒུད་མི་འགོྲ་བའི་ཆོེད་སོིགསི་ཀྱིི་
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དམིགསི་ཡུལ་སོྟབསི་ཆོེན་མང་པོ་ཡིོད། ཁོེ་ལ་ད་དུང་གཅིེན་པོའ་ིངོསི་ནསི་སོྤེབསི་པ་

ཡིང་ཡོིད་ད།ེ ཁོེ་མིང་སྲིང་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་བརྩ་ེསིེམསི་ཤོིན་ཏུ་ཆོ་ེབ་དང་། ཁོེ་ན་ི

རིང་ག་ིགཅུང་མོ་ལ་བརྩ་ེསིེམསི་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེཞིིང་མོ་རིང་ལ་ལྟ་སོྐྱིང་ཧ་ཅིང་ལེགསི་པོ་

བྱེད་པའ་ིགཅིེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན། མ་ིཚེོསི་རྟེག་ཏུ་ཁོེ་ན་ིརིང་ག་ིགཅུང་མོ་ལ་ཆོེསི་ཐུགསི་

ཁུརི་ཆོ་ེཞིིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིགཅིེན་པོ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བསོྟད་བསྔོགསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”

“ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིཡིང་སྙིང་བུ་མོ་ག་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན།” 

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མགོ་བོ་འཕྲེད་དུ་གཡུག་ཞིོརི་“ཌརི་སི་ིཚེང་ག་ིམ་ིསུ་ཞིིག་ལའང་

སྐད་ཆོ་གནག་པོ་བརོྗོད་བཟོད་མེད་པསི་ངསི་མོ་རིང་གཤོིསི་བཟང་གི་བུ་མོ་ཞིིག་

ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད་འདོད་ཀྱིང་། མོ་ཡིང་ཧ་ལམ་རིང་གི་གཅིེན་པོ་ནང་བཞིིན་ཧ་ཅིང་

ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན། མོ་རིང་ཆུང་དུསི་བརྩེ་སིེམསི་ཆོེ་ཞིིང་ཧ་ཅིང་གཅིེསི་

སུ་འོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིིང་ང་ལ་ཧ་ལསི་པའི་བརྩེ་བ་ཟབ་མོ་ཡིོད། ངསི་ཀྱིང་ཆུ་ཚེོད་

གྲངསི་ལསི་འདསི་པརི་མོ་རིང་ལ་རྩེད་མོ་རྩེ་རོིགསི་བྱསི་མོྱོང་། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་

གིསི་ད་ཆོ་ང་རིང་མིག་གི་ནང་དུ་མི་འཇོེག མོ་རིང་ནི་སྐྱིེསི་གཟུགསི་མཛོེསི་ཤོིང་

ལོ་ན་བཅོི་ལྔ་བཅུ་དྲུག་སོིན་པའ་ིགཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། གོ་ཐོེསི་ལྟརི་ན་མོ་རིང་

ཤོེསི་ཡིོན་སྣ་འཛོོམསི་ཅིན་ཞིིག་ཀྱིང་ཡིིན་ཚེོད་རིེད། མོ་རིང་གི་ཕ་དམ་པ་ཚེེ་ལསི་

འདསི་རྗོེསི་མོ་རིང་ག་ིསླེོབ་སོྦྱིང་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་དང་ལྷན་དུ་ལོན་

ཌོན་ན་བསྡེད་ཡོིད།”

དེ་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འདི་ལྟརི་དོན་དག་ཙག་ཙིག་མང་པོ་གླེེང་རྗོེསི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དབང་མེད་དུ་སླེརི་ཡིང་ཐོེག་མའི་བརོྗོད་བྱ་གླེེང་དོན་“ང་ནི་ཁོེང་

དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེབརི་གྱི་ིམཛོའ་གཅུགསི་ལ་ཧ་ལསི་སིོང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལྟ་

བུའ་ིབག་བོྲེ་བོ་དང་གཤོིསི་རྒྱུད་འཇེམ་པོ་ཞིིག་གིསི་སྐྱིེསི་པ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་དང་གྲོགསི་

པོ་བཟོསི་དོན་ཅི་ིཡིིན་ནམ། ཁོེ་གཉིིསི་ཇེ་ིའདྲེ་བྱསི་ནསི་མཉིམ་དུ་གཤོིབ་དགོསི་སིམ། 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེངོ་ཤོེསི་སིམ།”

“རྩ་བ་ནསི་ངོ་མ་ིཤོེསི།”

“ཁོེང་ནི་ཧ་ཅིང་གཤོིསི་འཇེམ་དང་། ཞིི་དུལ། ཡིིད་འོང་གི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད། 

ཁོེང་གིསི་ཌརི་སིིའ་ིརིང་གཤོིསི་རྣལ་མ་ཅི་ིཡིང་མ་ིཤོེསི་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད།”

“ཁོེང་གིསི་གང་ཡིང་མི་ཤོེསི་ཤོསི་ཆོེ། ཡིིན་ཡིང་གལ་སྲིད་ཌརི་སིི་ལ་འདོད་པ་

ཡིོད་ན་ཁེོ་རིང་བག་བོྲེ་བའི་མི་ཞིིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་ཡིོད་དེ་ཁོེང་ལ་དེ་ལྟརི་བྱེད་པའི་

འཇོེན་་ཐེང་མེད་པ་མ་ཡིིན། གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་རིིན་འདུག་སྙམ་ན་

ཁོེང་ནི་ཧ་ཅིང་ཁེ་རྩལ་ཆོེ་བའི་མི་ཞིིག་ཡིིན། རིང་ཉིིད་དང་གོ་སི་གཅིིག་པ་དང་མི་

གཅིིག་པའི་མི་ཚེོའི་མདུན་དུ་ཁོེ་རིང་རྦད་དེ་མི་ཐེ་དད་ཅིིག་ཡིིན། འབོྱརི་ལྡན་མི་

དྲེག་ཚེོའ་ིམདུན་དུ་ཁོེང་ན་ིགུ་ཡིངསི་དང་། དྲེང་བདེན། ཟོལ་མེད། ཚུལ་ལྡན། བཀུརི་

འོསི། ཧ་ལམ་གཤོིབ་བད་ེབོ་ཞིིག་ཡིིན།”

ཤོོག་ཤོོ་ཝ་ིསིིད་རྩེད་མོ་གོྲལ་རྗོེསི་ཚེང་མ་ཅོིག་ཙ་ེགཞིན་པ་ཞིིག་ག་ིསིརི་འདུསི་

པ་དང་། སྐབསི་དེརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལནི་སི་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིགཉིིསི་

ཀྱི་ིབརི་དུ་བསྡེད་ཡོིད། ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིིསི་རྒྱུན་སོྲལ་ལྟརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིལ་

རྩེད་མོརི་རྒྱལ་ཁེ་བྱུང་མིན་སྐད་ཆོ་དྲེིསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིལམ་ལོྷང་མ་བྱུང་ནསི་

ཡིོངསི་སུ་ཕམ་མོད་ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཡིིསི་ཁོེང་ལ་ཕངསི་སིེམསི་བརོྗོད་སྐབསི། ཁོེང་

གིསི་ཧ་ཅིང་བརྟེན་བརློིང་ག་ིཚུལ་གྱིིསི་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ཕྲན་ཚེེགསི་ཀྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་

པརི་མ་ཟད། ཁོེང་གིསི་དངུལ་སོྒོརི་ནི་མནོག་ཆུང་གི་བྱ་བ་ཞིིག་ཏུ་རྩི་བཞིིན་ཡོིད་

པསི་མོ་རིང་ལ་སྣང་དོགསི་རྩ་བ་ནསི་མ་ིདགོསི་ཞིེསི་ལབ་དོན།

“ལྕམ་མོ་ལགསི། ཁེོ་བོསི་ཤོོག་ཤོོ་རྩེ་བ་ནི་ཡིོངསི་སུ་ལམ་ལྷོང་འབྱུང་མིན་གྱིི་

གནད་དོན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཡིོད། སྟབསི་ཡིག་སྟེ་ང་རིང་སོྒོརི་རོྡོག་ལྔ་ལ་ཕངསི་

སིེམསི་སྐྱི་ེདགོསི་པ་མ་ིའདུག མ་ིམང་དག་གིསི་ད་ེལྟརི་ལབ་མ་ིསྲིད་ཀྱིང་། ལྕམ་སྐུ་
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ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིསྐུ་དྲེིན་ལསི་བདག་གིསི་དོན་དག་ཕྲན་ཚེེགསི་ད་ེའདྲེ་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་

བྱེད་དགོསི་དོན་རྩ་བ་ནསི་མེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

གོང་ག་ིསྐད་ཆོ་དག་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཐོེསི་ནསི་ཁོེང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིལ་

འཁྱུག་ཙམ་ལྟ་ཞིིབ་བྱསི་རྗོེསི། སྐད་དམའ་མོསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་མོ་རིང་ག་ིགཉིེན་

ཉི་ེའད་ིལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཚེང་དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་ཆོེན་པོ་ཡིོད་མེད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་

པརི་མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་ “ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཉི་ེཆོརི་ཁོེང་ལ་ཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིགོ་

གནསི་ཤོིག་སྤྲོད་འདུག ངསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཐེོག་མརི་ཇེི་འདྲེ་བྱསི་ནསི་ངོ་ཤོེསི་སུ་གྱུརི་

པ་མ་ིཤོེསི་མོད། ཕན་ཚུན་ངོ་ཤོེསི་ནསི་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་མེད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་ལྕམ་སྐུ་ཨོན་ ཌརི་སིི་གཉིིསི་ནི་བུ་མོ་སྤུན་

མཆོེད་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཤོག་རིེད། དེསི་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ནི་ད་ལྟའི་ཌརི་སིིའི་ཨོ་ནེ་

རིེད།”

“ངསི་ཤོེསི་མ་སོིང་། ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཁོེང་དང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་

རིིན་གཉིིསི་ཉི་ེདུ་ཡིིན་པ་རྩ་བ་ནསི་མ་ིཤོེསི། ཁེ་ཉིིན་མ་གཏོགསི་མོ་རིང་གཏན་ནསི་

ཐོེསི་མ་མོྱོང་།”

“མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་ལྕམ་ཆུང་ཌ་ི བོྷེག་ལ་འབྱུང་འགྱུརི་རྒྱུ་ནོརི་ཕོན་ཆོེན་ཐོེབ་ངེསི་

རིེད། ཚེང་མསི་མོ་རིང་དང་མ་སྤུན་གཅིེན་པོ་ཌརི་སིི་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་

ཁྱོིམ་ཚེང་གཉིིསི་ཀྱི་ིའབོྱརི་བ་ཟླ་སྒྲིིལ་བྱེད་ངེསི་རིེད་སྙམ་གྱི་ིཡོིད།” ཅིེསི་བརོྗོད་དུསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེམུརི་ཡི་ང་བའ་ིལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིད་ལ་དྲེན་ནསི་གད་མོ་

ཤོོརི། གལ་སྲདི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིསོྔོན་ནསི་གཞིན་དང་ཆོ་བསྒྲིགིསི་བྱསི་ཟནི་ན། ལྕམ་

ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཁོེང་ལ་མཐོེང་ཆོེན་ཇེ་ིཙམ་བྱསི་ཀྱིང་རོྔོ་མ་ིཐོེགསི་པ་དང་། མོ་རིང་

གིསི་ཁོེང་ག་ིགཅུང་མོ་ལ་བརྩ་ེབ་དང་བསྔོགསི་བརོྗོད་ཅི་ིཙམ་གཏོང་ཡིང་ཆུད་ཟོསི་

དང་བེད་མེད་ལསི་མ་འདསི་སྙམ། 
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་མོ་རིང་

ག་ིབུ་མོ་གཉིིསི་ལ་གདེང་འཇོེག་ཆོེསི་ཆོེརི་བྱདེ་ཀྱི་ིའདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ག་ིསྐད་

ཆོ་ལ་གཞིིགསི་ན་ཁོེ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་མོ་རིང་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་པོ་ཚེོརི་ནསི་ཤོེསི་པ་

བསྒྲིིབསི་པ་འདྲེ། མོ་རིང་ཁོེང་གི་ཡིོན་བདག་མ་ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ནི་ཧ་

ཅིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་རིང་རོློམ་ཆོ་ེབའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ཡིིན་བཟོ་འདུག”

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལན་དུ་“མོ་རིང་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་ད་ེགཉིིསི་ཡོིད་པརི་གདོན་མ་ིཟ། ངསི་

མོ་རིང་མ་མཐོེང་ནསི་ལོ་མང་ཕྱོིན་རུང་ང་རིང་མོ་རིང་ལ་གཏན་ནསི་དགའ་པོ་མེད་

པ་ད་དུང་དྲེན་པ་སོིསི་ཀྱི་ིའདུག མོ་རིང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ན་ིབཙན་པོ་དབང་ཡིོད་དང་

རོློམ་སིེམསི་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན། གཞིན་གྱིིསི་མོ་རིང་ནི་འཇོེན་ཐེང་ཆོེ་ཞིིང་སྤྱིང་གྲུང་

འཛོོམསི་ཚུལ་བསྔོགསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ངའི་བསིམ་པརི་མི་ཚེོསི་མོ་རིང་ལ་དེ་ལྟརི་

བསྔོགསི་དོན་ནི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཐོེབ་གོ་སི་དང་རྒྱུ་ནོརི་ལོངསི་སྤྱིོད་

ཡིོད་པསི་རིེད་ལ། ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་མོ་རིང་བཙན་ཤོེད་ཆོ་ེཐོེག་རིང་ག་བ་མིན་པའ་ི

ཚེ་བོ་ཞིིག་ཡོིད་པསི་རིེད་སྙམ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་སྐད་ཆོ་ལ་ཧ་ཅིང་གནསི་ལུགསི་ལྡན་པ་

མཐོེང་པ་དང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོསི་ལབ་གླེེང་བྱེད་མུསི་དགོང་

ཟསི་ཟ་མཚེམསི་སུ་གཞིི་ནསི་རྩེད་མོ་གོྲལ་བ་དང་སྦྲགསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཚེམསི་

བཞིག སྐབསི་དེརི་གཞིི་ནསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་བུ་མོ་གཞིན་དག་ལ་དོ་སྣང་ཅུང་ཙམ་

བྱསི། ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཚེང་གི་མགོྲན་པོ་ཚེོ་སྐད་ཅོིརི་ཧ་ཅིང་ཆོེ་སྟབསི་ལབ་གླེེང་བྱེད་

ཐེབསི་བྲེལ་ཡིང་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་སྤྱིོད་ལམ་ཁེོ་ནསི་འདུ་ཚེོགསི་ཀྱིི་བོློ་བཀུགསི་ཤོིང་། 

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཅིི་ཞིིག་བཤོད་ན་སྙན་འཇེེབསི་ལྡན་པ་དང་ཅིི་ཞིིག་བགྱིིསི་ན་ཡིིད་

དུ་འོང་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ལ་བསིམ་རྒྱུ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་

གཅིིག་པུ་ལསི་མེད་པརི་ལམ་ལ་ཆོསི། ལམ་བརི་དུ་མོ་རིང་གི་ཡིིད་ལ་སྐུ་ཞིབསི་
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ཝིག་ཁེམ་དང་ཁེོང་གི་སྐད་ཆོ་ལསི་དྲེན་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད་མོད། ལི་ཌི་ཡི་དང་སྐུ་

ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ཟམ་མི་ཆོད་པརི་བཤོད་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཝིག་

ཁེམ་གྱི་ིམིང་ཙམ་ཡིང་གླེེང་བའ་ིགོ་སྐབསི་མ་བྱུང་། ལ་ིཌ་ིཡིསི་བརི་མེད་དུ་མོ་རིང་

ལ་ག་དུསི་རྒྱལ་ཁེ་ཐོེབ་པ་དང་ག་དུསི་ཕམ་ཁེ་ཤོོརི་བའ་ིསོྐརི་ལབ་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ཧྥིི་ལིབ་སིི་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་གི་རིང་བཞིིན་

བརོྗོད་པ་དང་། ཁོེ་རིང་གིསི་རྒྱན་ཤོོརི་བ་ལ་སྣང་དོགསི་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་ཚུལ། ད་

དུང་དགོང་ཟསི་ཀྱིི་སྣ་ཁེ་བགྲངསི་པ། ཐེེངསི་ཁེ་ཤོསི་ལ་ཁོེང་གི་སྤུན་མཆོེད་མ་ཚེོ་

འཚེང་ག་ཕོག་གི་འདུག་སྙམ་ནསི་འཇེིགསི་སྐྲག་སྐྱིེ་ཚུལ་སིོགསི་ཟམ་མི་ཆོད་པརི་

གླེེང་ནསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་ལོང་བོྷེན་གཞིིསི་ཀའི་སོྒོ་དྲུང་ལ་འབོྱརི་དུསི་གཞིི་ནསི་

བཤོད་མཚེམསི་བཞིག
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 ལའེུ་བཅུ་བདུན་པ།

ཕྱོ་ིཉིིན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཝགི་ཁེམ་དང་མོ་རིང་བརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་

མཐེའ་དག་བརོྗོད་པ་དང་ཇེེན་གྱིིསི་ད་ེདག་ཐོེསི་དུསི་ཤོིན་ཏུ་ཡི་མཚེརི་བ་དང་སིེམསི་

ཁྲལ་ལངསི། ཌརི་སི་ིན་ིད་ེའདྲེའ་ིབརྩ་ིའཇོེག་བྱེད་རིིན་མེད་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་དཀའ་ཡིང། ཝིག་ཁེམ་ལྟ་བུའ་ིཡི་རིབསི་སྤྱིོད་བཟང་ག་ིཕོ་གཞོིན་

ཞིིག་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་དོགསི་འདྲེ་ིབྱེད་པ་ཡིང་ཇེེན་གྱི་ིརིང་གཤོིསི་མིན། ཇེེན་གྱིིསི་ཝིག་

ཁེམ་གྱིིསི་སྡུག་པོ་དེ་འདྲེ་མོྱོང་བ་ཤོེསི་དུསི་ཁོེང་ལ་སྙིང་རྗོེ་ཚེད་མེད་སྐྱིེསི་པ་དང་། 

མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སིི་དང་ཝིག་ཁེམ་གཉིིསི་ཀ་མི་བཟང་པོ་ཡིིན་པ་ཆོ་འཇོེག་བྱསི་ཏེ་

ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ལ་རྒྱབ་རྟེེན་དག་སིེལ་བྱསི་ནསི། མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ད་ེན་ི

གོླེ་བུརི་གྱི་ིརྐྱེེན་ནམ་ཡིང་ན་ཕན་ཚུན་ལ་གོ་འཛོོལ་བྱུང་བ་ཡིིན་ངསེི་ཞིེསི་བརོྗོད་དོན།

ཇེེན་གྱིིསི་ “ང་ཚེོསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཚུལ་ཇེི་ལྟརི་དང་སུ་ཞིིག་གི་གཡིོ་འོག་ཚུད་པ་

འོལ་ཚེོད་བྱེད་དཀའ་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་གཞིན་གྱིི་གཡོི་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་གདོན་མི་ཟ། 

ཕལ་ཆོེརི་སྐབསི་འཚེོལ་བ་དག་གིསི་དབྱེན་སོྦྱིརི་བྱསི་པ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོེ། མདོརི་ན་

སུ་ཞིིག་ལ་ལན་ཁེག་ཡོིད་པའ་ིརི་སོྤྲོད་མ་རྙིེད་བརི་དུ་ང་ཚེོསི་ནམ་ཡིང་རྒྱུ་རྐྱེེན་དང་

གནསི་བབ་ག་འདྲེའ་ིའོག་ཁོེ་གཉིིསི་ཇེ་ིལྟརི་མ་འཆོམ་པ་ཆོགསི་པ་ཤོེསི་མ་ིཐུབ།”

“ཧ་ཅིང་བདེན། ད་ེག་རིང་རིེད། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཇེེན་ལགསི། འོ་ན་ད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

སྐབསི་འཚེོལ་བ་དག་ལའང་ཇེ་ིལྟརི་དག་སིེལ་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལའང་

རྒྱབ་རྟེེན་དག་སིེལ་བྱེད་དགོསི་ངེསི་རིེད། དེ་མིན་ང་ཚེོསི་མི་ཞིིག་ལ་ལེ་བདའ་མི་

བྱེད་ཐེབསི་མེད་རིེད།”
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“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཇེི་ལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་འཕྱོ་སོྨོད་བོྱསི། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ངའ་ིབསིམ་ཚུལ་ལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་མ་ིའོསི། ངའ་ིཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། བསིམ་

བོློ་ཞིིག་ཐོེངསི། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཁོེ་རིང་གི་ཕ་དམ་པསི་ཆོེསི་བརྩེ་འདང་ཆོེ་

ཞིིང་ད་དུང་འཚེོ་བའི་འགྲོ་གོྲན་གཏོང་རྩིསི་ཡིོད་པའི་ཝིག་ཁེམ་ལ་སྡུག་པོ་དེ་འདྲེ་

ཞིིག་གཏོང་སྲིད་དམ། དེ་ནི་གཏན་ནསི་མི་སྲིད་པ་ཞིིག་རིེད། འགོྲ་བ་མི་ཞིིག་དང་

མ་ིགཤོིསི་ལ་བཀུརི་བའ་ིམ་ིཞིིག་གིསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་རྩ་བ་ནསི་བྱེད་མ་ིསྲིད། ཁོེའ་ིཆོེསི་

བོློསི་ཐུབ་ཀྱིི་གོྲགསི་པོ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིང་ཁོེའ་ིགཡིོ་འོག་ཏུ་ཚུད་སྲིད་དམ། ཨོོ། 

ཚུད་མ་ིསྲིད།”

“ངསི་བལྟསི་ན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ ཌརི་སིིའི་གཡོི་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་འདྲེ། མདང་

ནུབ་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མིང་དང་། དོན་དངོསི། ཡིོད་ཚེད་ཁུངསི་ཡིོད་ལུང་ཡིོད་ཀྱིིསི་

བཤོད་བྱུང་བསི་ད་ེན་ིཁོེང་གིསི་བཟོསི་པའ་ིསྒྲུང་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་མ་ིའདུག གལ་སྲིད་

དོན་དངོསི་དེ་ལྟརི་མིན་རུང་ཌརི་སིི་ཁོེ་རིང་ལ་སུན་འབྱིན་བྱེད་དུ་ཆུགསི། ད་དུང་

ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིངོ་གདོང་ན་བདེན་པའ་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན་འདུག”

“དེ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་བཤོད་ཁེག་པོ་དང་ཡིིད་སོྐྱི་བོ་རིེད། ཇེི་ལྟརི་ལབ་དགོསི་

ཤོེསི་མ་སིོང་།”

“དགོངསི་དག ཇེ་ིལྟརི་ལབ་དགོསི་ཏག་ཏག་ཤོེསི་འདུག”

ཡིིན་ཡིང་ཇེེན་གྱིིསི་ཁེ་ཚེོན་གཅོིད་ཐུབ་པ་ཞིིག་ན་ིགལ་སྲིད་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེ

དངོསི་འབྲེེལ་ཌརི་སིིའ་ིགཡིོ་འོག་ཏུ་ཚུད་ཡིོད་ན། ཉིིན་ཞིིག་གནསི་ཚུལ་ངོ་མ་ཤོེསི་

རོྟེགསི་བྱུང་དུསི་ཁོེ་རིང་ཧ་ཅིང་སོྐྱི་བ་སྐྱི་ེངེསི་པ་ད་ེརིེད།

གཞོིན་ནུ་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལྡུམ་བུའི་སྐྱིེད་ཚེལ་དུ་ལབ་གླེེང་བྱེད་སྐབསི་ཁྱོིམ་ལ་

མགོྲན་པོ་སླེེབསི་པ་དང་འཁེེལ་ནསི་གཡིོག་པོ་ཞིིག་རྒྱུགསི་ཡོིང་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ནང་

ལ་བོསི། མགོྲན་པོ་ན་ིཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གླེེང་བཞིིན་པའ་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ཁོེང་ག་ི
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གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཡིིན། ཡུན་རིིང་དུ་བསྒུགསི་པའི་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱིི་དགོང་

ཚེོགསི་གཟའ་འཁོེརི་རྗོེསི་མའི་རིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་ལ་བསོྐང་རྒྱུ་གཏན་ཁེེལ་

བྱུང་བ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་མིང་སྲིང་གསུམ་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་དགོང་

ཚེོགསི་ལ་གདན་འདྲེེན་ཞུ་བརི་ཡིོང་བ་ཡིིན་འདུག

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་སིོ་སིོའ་ིསྙིང་ཉི་ེབའ་ིགོྲགསི་མོ་དང་

སླེརི་མཇེལ་བརི་ཧ་ཅིང་དགའ་བ་འཕེལ་བ་དང་། ཁེོ་ཚེོ་ངོ་མ་ཐུག་པརི་ཡུན་རིིང་

ཕྱོིན་ཚུལ་དང་ད་དུང་ཇེེན་ལ་ཁེ་བྲེལ་རྗོེསི་བྱ་བ་ཅིི་ཞིིག་སྒྲུབ་མིན་སོིགསི་ཀྱིི་སྐད་

ཆོ་དྲེིསི་མོད། འོན་ཀྱིང་བྷེེན་ནེད་ཚེང་ག་ིཁྱོིམ་མ་ིབྱིངསི་ལ་དོ་སྣང་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཡིང་

མ་ིབྱེད་པརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་གཡིོལ་ཅི་ིཐུབ་བྱསི་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སྐད་

ཆོ་ཧ་ལམ་མ་ིབཤོད་པ་དང་གཞིན་ཚེ་ོལ་ཡིང་སྐད་ཆོ་རྩ་བ་ནསི་མ་བཤོད། སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལེ་ཡིི་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ལ་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

གདན་ལ་བསྡེད་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི། འཕྲལ་མརི་ཡིརི་ལངསི་ནསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིགུསི་

ཞིབསི་ལ་གཡིོལ་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་བྲེེལ་འཚུབ་ངང་ཕྱོིརི་ཐོེན་གྲབསི་བྱསི།

བྷེེན་ནེད་ཚེང་ག་ིསྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དགོང་ཚེོགསི་བསོྐང་རྒྱུརི་གཏན་

ཁེེལ་བྱུང་བརི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་འཕེལ་བ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་

ཡིིསི་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དགོང་ཚེོགསི་སོྐང་བ་ན་ིཆོེད་དུ་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་རྒན་པའ་ིངོ་

སོི་ཐོེབ་སླེད་ཡིིན་པརི་ཆོ་འཇོེག་བྱསི་ལ། ལྷག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་མགོྲན་ཤོོག་

གཏོང་བ་ཙམ་མ་ཡིིན་པརི་ཁོེ་རིང་དངོསི་སུ་གདན་འདྲེེན་ཞུ་བརི་བསླེེབསི་པ་ལ་

སོྤྲོ་བ་བརྟེསི། ཇེེན་གྱིིསི་དགོང་མོ་དེརི་རིང་ག་ིགོྲགསི་མོ་གཉིིསི་དང་ལྷན་དུ་བསྡེེབསི་

པ་དང་། ལྷག་ཏུ་གོྲགསི་མོ་གཉིིསི་ཀྱིི་མིང་པོའ་ིཡིིད་དབང་འགུག་ཚུལ་གྱིི་རྣམ་པ་

ཡིིད་ལ་སོྒོམ། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་མང་པོ་རྒྱག་

རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། སྐབསི་དེརི་ཌརི་སིིའི་རྣམ་པ་དང་སོྤྱིད་ལམ་ལསི་དོན་དག་ཚེང་
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མ་མཐེའ་གསིལ་ཡིོང་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་དགའ་བ་སྐྱིེསི། ལི་ཌི་ཡི་དང་ཁེ་ཐེེ་རིིན་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་མི་ག་གེ་མོ་ཞིིག་གམ་དོན་དག་བྱེ་བྲེག་ལ་རིེ་བ་བཅོིལ་ནསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེརི་

མ་སྐྱིེསི་ཀྱིང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་མཚུངསི་པརི་མཚེན་ཕྱོེད་ཙམ་

ལ་ཝིག་ཁེམ་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་རྩིསི་ཡིོད་མོད། ཝིག་ཁེམ་གཅིིག་པུསི་ཁོེ་

གཉིིསི་ཀྱིི་འདོད་བོློ་སོྐང་ག་ལ་ནུསི། དགོང་ཚེོགསི་ནི་དགོང་ཚེོགསི་རིང་ཡིིན་པསི་

ཐེ་ན་མ་ེརི་ིཡིིསི་ཀྱིང་ནང་མ་ིཚེོརི་མོ་རིང་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཞུགསི་འདོད་ཡིོད་ཚུལ་

བསྟན་དོན་ “ངསི་སྔོ་དྲེོའ་ིདུསི་ཚེོད་དམ་འཛོིན་བྱསི་ན་འགྲིག་ག་ིརིེད། ངའ་ིབསིམ་

པརི་མཚེམསི་རིེརི་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཞུགསི་པ་ན་ིཧ་ཅིང་བོློསི་གཏོང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་མ་

རིེད། སྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིའབྲེེལ་འདྲེིསི་ན་ིང་ཚེ་ོཚེང་མ་ཡོིད་དགོསི་པ་ཞིིག་རིེད་ལ་མ་ིསུ་

ལའང་རོིལ་སྐྱིིད་དང་རྩེད་འཇོེ་ན་ིམེད་དུ་མ་ིརུང་བ་ཞིིག་ཡིིན།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ནམ་རྒྱུན་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་ལ་དགོསི་མེད་ཀྱིི་སྐད་

ཆོ་མང་པོ་བཤོད་ཀྱིི་མེད་ཀྱིང་། སྐབསི་དེརི་མོ་རིང་སིེམསི་པ་ཧ་ཅིང་སྐྱིིད་སྟབསི་

དབང་མེད་དུ་ཁོེང་ལ་ཡིང་སྙིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་གདན་འདྲེེན་དང་ལེན་བྱེད་

རྩིསི་ཡིོད་མེད་དང་། གལ་སྲིད་དང་ལེན་བྱསི་ན་དེ་ལྟའི་རོིལ་སྐྱིིད་དགོང་ཚེོགསི་

ནི་ཁོེ་རིང་གི་གོ་གནསི་ལ་འཚེམ་པོ་ཡོིད་མེད་སོིགསི་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་དྲེིསི་པརི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིབོློ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ལ། ཁོེ་རིང་ཐེ་ེཚེོམ་མེད་པརི་དགོང་ཚེོགསི་

ལ་ཞུགསི་རྩིསི་ཡོིད་པརི་མ་ཟད་ད་དུང་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་འདུག ཆོོསི་བདག་

ཆོེན་མོའམ་ཡིང་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་སོིགསི་ཀྱི་ིབཀའ་བཀོྱིན་གནང་ཡོིང་སྙམ་པའ་ི

འཛོེམ་དོགསི་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པརི་བརོྗོད་དོན།

“དགོང་ཚེོགསི་འདི་འདྲེ་ནི་ཕོ་གཞོིན་ཡི་རིབསི་ཤོིག་གིསི་བཀུརི་འོསི་མི་ཚེོ་

ལ་དམིགསི་ནསི་སོྐང་བ་ཡིིན་སྟབསི་ཁོེ་བོ་དེརི་ཞུགསི་ན་མི་འགྲིག་པ་གང་ཡིང་མི་

མཐོེང་། ཁོེ་བོསི་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིིན་པརི་མ་ཟད་དགོང་མོ་དེརི་བདག་ག་ིམཛོེསི་
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ལྡན་གྱི་ིསྤུན་མཆོེད་མ་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་རྒྱུརི་རི་ེསྒུག་བྱསི་ཡིོད། ལྕམ་ཆུང་

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོེ་བོསི་ད་ཐེེངསི་ཀྱིི་གོ་སྐབསི་འདི་དམ་འཛོིན་བྱསི་ནསི་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐོེག་མའི་ཞིབསི་བོྲེ་གཉིིསི་ཁོེ་བོ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱག་པའི་རིེ་འདུན་ཞུ། ཁོེ་

བོསི་འད་ིལྟརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་བདམསི་པ་ན་ིལྕམ་ཆུང་ཇེེན་ལ་མ་གུསི་པ་མིན་པརི་

ཁོེ་བོ་ལ་འད་ིལྟརི་བྱེད་པའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ངེསི་ཅིན་ཞིིག་ཡོིད།”

སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ཡིོངསི་སུ་གཡོི་འོག་ཏུ་ཚུད་སིོང་སྙམ་

ནསི་སོྐྱི་བ་སྐྱིེསི། མོ་རིང་གིསི་དང་པོ་ནསི་སིེམསི་གཅིིག་བོློ་གཅིིག་གིསི་ཐོེག་མའི་

ཞིབསི་བོྲེ་ད་ེདག་ཝིག་ཁེམ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱག་རྩིསི་ཡོིད་ཀྱིང་། ད་ལྟ་ད་ེལསི་ལོྡག་སྟ་ེ

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་དགོསི་ཐུག་པ་ཤོེསི་དུསི་མོ་རིང་ལ་

དེ་ལསི་སོྤྲོ་སིེམསི་དཀྲུག་པའི་བྱ་བ་ཞིིག་མེད་ཀྱིང་། བྱ་ཐེབསི་གཞིན་མེད་པསི་མོ་

རིང་གིསི་རི་ེཞིིག་རིང་ཉིིད་དང་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་ཅུང་ཙམ་ནརི་འགྱིངསི་བྱསི་

ནསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་རིེ་སྐུལ་ཉིམསི་དགའ་བའི་ཚུལ་གྱིིསི་དང་ལེན་བྱེད་

གང་ཐུབ་བྱསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་མོ་རིང་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་

གདེང་འཇོེག་བྱེད་པ་ལ་དམིགསི་ཡུལ་གཞིན་ཞིིག་ཡོིད་པ་རོྟེགསི་ནསི་ད་ེབསི་ཀྱིང་

ཡིིད་མ་ིདགའ་བརི་གྱུརི། ཁོེང་གིསི་གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེོའ་ིཁོྲད་ནསི་མོ་རིང་དམིགསི་

བསིལ་གྱིིསི་བདམསི་པ་ན་ིམོ་རིང་ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ཐེབ་མརི་བསུ་རྩིསི་ཡིོད་པ་

དང་། རོི་སིིང་སིི་ལ་སྐུ་མགྲོན་གཞིན་པ་མེད་དུསི་མོ་རིང་ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་རོིགསི་ཉིན་

པ་འདུག་སྙམ་པ་རིེད་བསིམསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སི་ིན་ིཉིིན་ལྟརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལ་བརྩི་འཇོེག་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་པ་དང་རྟེག་ཏུ་མོ་རིང་གི་རིིག་པ་གསིལ་པོ་དང་གྲུང་ཤོ་

དོད་པོ་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་ནསི་མོ་རིང་གི་འོལ་ཚེོད་དོན་དུ་ཁེེལ། སྤྱིིརི་བཏང་

ལྟརི་ན་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་གིསི་རིང་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་པ་ན་ིམོ་རིང་ག་ིཡིིད་འཕོྲག་ག་ིནུསི་
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པ་མཚེོན་པ་ཡིིན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཧ་ལསི་པ་ལསི་སོྤྲོ་བ་གང་ཡིང་མ་འཕེལ། 

ཅིང་མ་འགོརི་བའ་ིསོྔོན་ཞིིག་ལ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་མོ་རིང་སྐུ་

ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་ཕལ་ཆོེརི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་འོསི་

འཚེམ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་བརོྗོད་ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གལ་སྲིད་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་

ལ་གཏམ་ལན་འཇེལ་ན་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁེ་རྩོད་ཚེབསི་ཆོེན་པོ་ཤོོརི་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་

ད་ེདག་མ་ཐོེསི་པ་ལྟརི་དུ་བཞིག སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་མོ་རིང་ལ་ནམ་ཡིང་གཉིེན་

མི་སོླེང་ཤོསི་ཆོེ་ལ་མ་མཐེརི་ཡིང་མིག་སྔོརི་གཉིེན་མ་སོླེང་སོྔོན་ལ་ཁོེང་གི་དོན་དུ་

ཁེ་རོྩད་བྱེད་པ་ན་ིཆོོ་མེད་ཅིིག་རིེད་སྙམ།

གལ་སྲིད་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་བུ་མོ་ཚེོརི་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱིི་དགོང་ཚེོགསི་ལ་གྲ་

སྒྲིིག་དང་དེའི་སོྐརི་ལབ་གླེེང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་ན་བུ་མོ་ཆུང་ཤོོསི་ཚེོའི་གནསི་བབ་ནི་

ཧ་ཅིང་ཡིིད་མུག་པ་ཞིིག་སྟེ། དགོང་ཚེོགསི་ཀྱིི་མགྲོན་བརྡོ་འབོྱརི་བ་ནསི་དགོང་

ཚེོགསི་བརི་དུ་ཆོརི་བ་ཟམ་མ་ིཆོད་པརི་བབསི་པསི་ཁོེ་ཚེོསི་མ་ེརི་ིཋོིན་ལ་སོྐྱིད་ཐེབསི་

བྲེལ་བསི། ད་ེརུ་ཨོ་ན་ེདང་། དམག་མ།ི གནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་སོིགསི་གང་ཡིང་ཐོེསི་

རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ཐེ་ན་ཁོེ་ཚེའོ་ིལྷམ་རྒྱན་གྱི་ིརྒྱ་སི་ེམ་ེཏོག་ཉོི་བརི་ཡིང་མ་ིགཞིན་གཏོང་

དགོསི་བྱུང་བསི། ཐེ་ན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་གནམ་གཤོིསི་ངན་པ་འདིསི་མོ་

རིང་དང་ཝིག་ཁེམ་འབྲེེལ་ལམ་ལེགསི་སུ་གཏོང་བརི་འགོག་རྐྱེེན་ཐེེབསི་ཡིོང་སྙམ་

ནསི་སུན་སྣང་སྐྱིེསི། མཐེརི་གཞིི་ནསི་གཟའ་འཁོེརི་རྗོེསི་མའི་གཟའ་མིག་དམརི་

ལ་དགོང་ཚེོགསི་བསོྐང་རྒྱུ་ཡིིན་སྟབསི་བུ་མོ་ཚེོསི་གཟའ་པ་སིངསི་དང་། སྤེེན་པ། ཉི་ི

མ། ཟླ་བ་རྣམསི་འཁོྱོལ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་།
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཞུགསི་མིན་ཐེད་ཐེ་ེཚེོམ་

སྤུ་ཙམ་ཡིང་མ་ིསྐྱི་ེབརི། མོ་རིང་གིསི་ནམ་རྒྱུན་ལསི་གཟབ་འཆོོརི་གང་ལེགསི་དང་

མཛོེསི་ཆོོསི་གང་གཟབ་བྱསི་ཏ་ེཁོེང་ག་ིསིེམསི་པ་ཡིོངསི་སུ་འགུག་པརི་སྟ་གོན་བྱསི། 

མོ་རིང་གིསི་ཕྱོ་ིདོྲེ་གཅིིག་ག་ིརིིང་ལ་ཁོེང་ག་ིསིེམསི་པ་ཡོིངསི་སུ་འགུག་ཐུབ་པའ་ིཡིིད་

ཆོེསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་ནང་ལ་འཛུལ་ནསི་སོྟད་ཐུང་དམརི་པོའ་ིགོྱིན་པ་

གོྱིན་པའ་ིམ་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་ཝིག་ཁེམ་བཙལ་ཡིང་མ་རྙིེད་པསི། སྐབསི་དེརི་གཞི་ི

ནསི་མོ་རིང་གི་སིེམསི་སུ་ཁོེ་རིང་དགོང་ཚེོགསི་ལ་མ་སླེེབསི་པ་ཡིིན་ནམ་དོགསི་པ་

སྐྱིེསི་པ་དང་། གོླེ་བུརི་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཌརི་སི་ིལ་ངོ་དགའ་སྤྲོེལ་ལད་འཁྲབ་

ཆོེད་དམག་དཔོན་ཚེ་ོགདན་འདྲེེན་བྱེད་སྐབསི་ཝིག་ཁེམ་གཡིོལ་པ་མིན་ནམ་སྙམ་

ནསི་ཞིེད་སྣང་དང་དོགསི་པ་སྐྱིེ་འགོ་ཚུགསི། དོན་དངོསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཡིང་

ལ་ིཌ་ིཡིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིགོྲགསི་པོ་ཌ་ེན་ིལ་ཝིག་ཁེམ་དགོང་ཚེོགསི་ལ་མ་ིཡོིང་བའ་ིརྒྱུ་

མཚེན་དྲེིསི་པརི། ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་ཝིག་ཁེམ་ཉིིན་ཤོསི་སོྔོན་གོྲང་དུ་དོན་དག་ཁེ་ཤོསི་

སྒྲུབ་པརི་ཕྱོིན་ནསི་ད་དུང་ཚུརི་ལོག་མ་བྱུང་ཞིེསི་བཤོད་རྗོེསི། ཁོེང་ག་ིབཞིིན་རིསི་ལ་

ཟུརི་ཟའ་ིའཛུམ་མདངསི་ཤོིག་ཕྱུང་ནསི་ “གལ་སྲིད་འད་ིགའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་གཡིོལ་

ཆོེད་མིན་ན་ཁོེ་རིང་ཏག་ཏག་སྐབསི་འདི་འདྲེ་ཞིིག་ལ་གོྲང་དུ་འགོྲ་མི་སྲིད།” ཅིེསི་

བཤོད་པ་ལི་ཌི་ཡིསི་མ་ཐེོསི་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐོེསི་པསི། མོ་རིང་གི་ཐོེག་

མའི་ཚེོད་དཔག་ཇེི་བཞིིན་མ་ཡིིན་ཡིང་ཌརི་སིིའི་རྐྱེེན་པསི་ཁོེ་རིང་མ་ཡོིང་བ་ཡིིན་

པ་ཤོེསི་ནསི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་མུག་ཅིིང་ཌརི་སིི་ལ་སིེམསི་གཏིང་ནསི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་

སྟབསི། ཐེ་ན་ཌརི་སི་ིམོ་རིང་ག་ིམདུན་ལ་ཡིོང་ནསི་འཚེམསི་འདྲེ་ིབྱེད་སྐབསི་ཀྱིང་
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ཁོེ་ལ་ཁེ་ཡི་ལེགསི་པོ་མ་བྱསི། ཁོེ་ལ་དོ་སྣང་དང་། བཟོད་སོྒོམ། གུ་ཡིངསི་བྱེད་པ་

ན་ིཝིག་ཁེམ་ལ་ཁྱོད་གསོིད་བྱེད་པ་དང་མཚུངསི་པརི་སྙམ་ནསི་ཁོེ་ལ་ཁེ་ཡི་མ་ིབྱེད་

པའ་ིསིེམསི་ཐེག་བཅིད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐེ་ན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཌརི་སི་ི

ལ་རོྨངསི་ཚེོད་ཀྱིིསི་ཕོྱོགསི་ཞིེན་བྱེད་པརི་ཡིང་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི།

དགོང་ཚེོགསི་ཀྱིི་རིེ་ལོྟསི་མཐེའ་དག་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན་རུང་མོ་རིང་རྦད་

དེ་སོྤྲོ་བ་ཉིམསི་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན།  ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐྱིོ་གདུང་མཐེའ་དག་

གཟའ་འཁེོརི་གཅིིག་ཙམ་ལ་མ་ཐུག་པའི་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིི་ལ་བརོྗོད་པ་དང་།  

ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིཁྱོད་མཚེརི་གྱི་ིརིང་གཤོིསི་བརོྗོད། ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་ཐོེག་མའི་ཞིབསི་བོྲེ་གཉིིསི་ནི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་ཐེང་ཆོད་པ་དང་མནརི་

གཅོིད་ཁོེ་ན་ལསི་མ་འདསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ནི་ཧ་ཅིང་ཁོེབ་ཏོ་དང་རིེངསི་པོ་

ཡིིན་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་དགོངསི་དག་ཞུ་བ་ལསི་དོ་སྣང་གཏན་ནསི་མ་ིབྱེད་པརི་རྟེག་

ཏུ་ཁོེ་རིང་གང་འཚེམ་གྱིིསི་འགུལ་སྐྱིོད་བྱསི་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧ་ཅིང་ངོ་གནོང་

བ་དང་ཡི་ང་བའི་གནསི་སུ་བསྐྱིལ་བསི་ཁོེང་གི་ལག་པ་ལསི་ཐེརི་དུསི་མོ་རིང་ལ་

སོྤྲོ་བ་ཚེད་མེད་རྒྱསི། དེའི་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དམག་དཔོན་ཞིིག་དང་ལྷན་

དུ་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་ནསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་སོྐརི་གླེེང་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་ཝིག་ཁེམ་ནི་

འགོྲ་བ་ཀུན་གྱིིསི་དགའ་བོ་བྱེད་པའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཐོེསི་སྟབསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་

འཕེལ། ཞིབསི་བོྲེ་ཚེརི་རྗོེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སླེརི་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིའ་ིའཁྲིསི་

ལ་ལོག་ནསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ལབ་གླེེང་བྱེད་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་གོླེ་བུརི་

དུ་མོ་རིང་བོསི་ནསི་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་པའ་ིརི་ེསྐུལ་ཞུསི་པརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཤོིན་ཏུ་

ངོ་མཚེརི་ཞིིང་ཤོེསི་མེད་ཚེོརི་མེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་དང་ལེན་བྱསི་རྗོེསི། ཌརི་སི་ིསླེརི་ཡིང་

འཕྲལ་མརི་ཕོྱོགསི་གཞིན་དུ་སིོང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ད་ེའདྲེ་སྣང་མེད་

ཡིིན་པ་ལ་ེབདའ་བྱསི་པ་དང་ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་མོ་རིང་ལ་སིེམསི་གསོི་གང་ཐུབ་བྱསི།
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“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ནམ་ཞིིག་ཁོེ་རིང་ཧ་ཅིང་བོློ་ལ་འགྲོ་བའ་ིམ་ིཞིིག་ཏུ་མཐོེང་ངེསི་རིེད།”

“དཀོན་མཆོོག་གསིི་མཁྱོེན། མ་ིཞིིག་ལ་སྡེང་རྒྱུརི་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་རྗོསེི་གོླེ་བུརི་

དུ་བོློ་ལ་འགྲོ་བ་ན་ིཧ་ཅིང་རྐྱེེན་ངན་ཞིིག་ཡིིན་འགྲོ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་དམོད་མོ་ད་ེའདྲེ་

མ་བོརི་ཞིིག” ཅིེསི་བརོྗོད། ཡིིན་ཡིང་ཞིབསི་བོྲེ་འགོ་འཛུགསི་དུསི་ཌརི་སི་ིསླེརི་ཡིང་

མོ་རིང་ག་ིཉི་ེབརི་བཅིརི་ནསི་ལག་པ་འཇུ་སྐབསི། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ི

རྣ་བརི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་”ཝིག་ཁེམ་ལ་དགའ་ཞིེན་བྱེད་ཆོེད་ཁོེ་རིང་ལསི་དབང་ཐེང་ལྡབ་

བཅུ་ལསི་ལྷག་པའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་རྣམ་འགྱུརི་ངན་པ་བསྟན་ནསི་གླེེན་རྟེགསི་མ་

སོྟན།” ཞིེསི་བརོྗོད་པ་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་ཅིི་ཡིང་མ་བཏབ་པརི་གརི་

སྟེགསི་སྟེང་ལ་ཕྱོིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིདང་ཁེ་གཏད་དུ་

འགྲེངསི་པ་ལ་ད་ེལྟའ་ིངོ་སོི་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་ལ་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་པ་དང་། ཉི་ེའཁོེརི་ལ་

མིག་བཤོརེི་བྱེད་དུསི་ཁོེ་ཚེསོི་ཀྱིང་མོ་རིང་ལྟརི་ཡི་མཚེན་སྐྱི་ེབཞིིན་པ་མཐོེང་། ཞིབསི་

བོྲེ་བརྒྱབ་ནསི་ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་ཡིང་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀསི་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་

བཤོད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་དེ་ལྟརི་ཞིབསི་བོྲེ་འགོ་ནསི་མཇུག་བརི་ཕན་

ཚུན་ལ་ཅིི་ཡིང་བཤོད་ངེསི་མ་རིེད་སྙམ་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་ལ་ཐོེག་མརི་སྐད་

ཆོ་བཤོད་འཆོརི་མེད་ཀྱིང་གོླེ་བུརི་དུ་ཁོེང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུ་བཅུག་ན་སྡུག་པོ་

མོྱོང་ག་ིརིེད་སྙམ་ནསི། མོ་རིང་གིསི་དགོང་ཚེོགསི་སོྐརི་ཅུང་ཙམ་བཤོད་པ་དང་ཁོེང་

གིསི་ད་ེབཞིིན་ལན་བསླེོགསི་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་ཁུ་སིིམ་པོརི་གྱུརི། 

སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་མཚེམསི་བཞིག་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ཁོེང་ལ་ 

“ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ཤོོད་དང་། ངསི་ཞིབསི་བོྲེའ་ིསོྐརི་ལབ་ཟིན་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ད་ལྟ་ཚེོམསི་ཀྱིི་ཆོེ་ཆུང་དང་གརི་གོྲགསི་ཀྱིི་གྲངསི་ཀ་སོིགསི་ཀྱིི་སོྐརི་བཤོད་འོསི།” 

ཞིེསི་བརོྗོད་པརི། ཌརི་སིི་འཛུམ་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཅིི་ཞིིག་ཉིན་འདོད་འདུག་ན་ཁོེང་

གིསི་ད་ེལབ་ཆོོག་ཅིེསི་བརོྗོད།
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་  “ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་འདུག གནསི་སྐབསི་དེ་ཙམ་གྱིིསི་

འགྲིག་སོིང་། ཡུད་ཙམ་འགོརི་རྗོེསི་ངསི་ཕལ་ཆོེརི་སྒོེརི་གྱི་ིདགོང་ཚེོགསི་ན་ིསྤྱི་ིཔའ་ི

དགོང་ཚེོགསི་ལསི་སོྤྲོ་ཉིམསི་ལྡན་པ་རིེད་ཅིསེི་བརོྗོད་ཤོསི་ཆོ།ེ གནསི་སྐབསི་ང་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་ཅི་ིཡིང་མ་ལབ་པསི་ཆོོག”

“ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་སྐབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྒྲིིག་གཞིི་ནང་བཞིིན་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱིི་ཡིོད་

དམ།”

“མཚེམསི་རིེརི་ཡིོད། མ་ིགཉིིསི་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་ལ་མཉིམ་དུ་འགྲེངསི་ནསི་ཅི་ི

ཡིང་མ་ལབ་ན་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་ཡིིན་པསི། གཅིིག་གིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་སྐད་ཆོ་

ཅུང་ཙམ་བཤོད་དགོསི། ཡིིན་ཡིང་མི་ཁེ་ཤོསི་སྐད་ཆོ་ཇེི་ཙམ་ཉུང་ན་དེ་ཙམ་གྱིིསི་

དགའ་བསི་སྐད་ཆོ་གོ་སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

“གནད་དོན་འདིའ་ིཐེད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིམོྱོང་ཚེོརི་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད་དམ་ཡིང་ན་

ངའ་ིའདོད་བོློ་སོྐང་ག་ིཡོིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀུ་རིེའི་ཚུལ་གྱིིསི་ “གཉིིསི་ཀ་ཡིིན། ངསི་རྟེག་པརི་ང་

གཉིིསི་ཀྱིི་སིེམསི་ཁེམསི་འདྲེ་བ་མཐོེང་སྟེ། ང་གཉིིསི་ཀ་མི་སྡེེ་དང་འགོྲགསི་པརི་མི་

དགའ་བ་དང་སྨྲ་སོྒོ་དོག་པསི། གལ་སྲིད་ང་ཚེོསི་ཁེང་པ་ཡིོངསི་ཀྱིི་མི་རྣམསི་ཧང་

སིང་བ་དང་མི་རིབསི་ཕྱོི་མརི་གྲགསི་པའི་གཏམ་དཔེ་མ་གཏོགསི་རིང་དགརི་སྐད་

ཆོ་རྩ་བ་ནསི་མ་ིབཤོད།”

“དེ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིི་གཤོིསི་ཀ་དང་ཆོ་འདྲེ་བོ་ཞིིག་མི་འདུག དེ་ངའི་གཤོིསི་ཀ་དང་

ཅུང་ཙམ་འདྲེ་ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་ངསི་ད་ེལྟརི་ཡིིན་ཁུལ་བྱེད་མ་ིཕོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ད་ེན་ིགནད་ལ་འཁེེལ་བའ་ིགཏམ་ཞིིག་ཡིིན་སྙམ་གྱི་ིཡོིད་ངེསི་རིེད།”

“ད་ེན་ིངསི་ཁེ་ཚེོན་གཅོིད་ཐུབ་པ་ཞིིག་མ་རིེད།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཌརི་སིིསི་ལན་མ་འཇེལ་བསི་ཁོེ་གཉིིསི་སླེརི་ཡིང་ཁུ་སིིམ་པོ་ཆོགསི་ནསི་མརི་

ཕོྱོགསི་ལ་སླེེབསི་དུསི། ཁོེང་གིསི་གཞི་ིནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་

གཅུང་མ་ཚེོ་རྟེག་ཏུ་མེ་རིི་ཋོིན་ལ་འགོྲ་ཡིི་ཡིོད་མེད་དྲེིསི་པརི། མོ་རིང་གིསི་རྟེག་

ཏུ་འགོྲ་ཡི་ིཡིོད་ཅིེསི་ལན་བསོླེགསི་རྗོེསི་བསླུ་བྲེིད་ཟོླག་ཐེབསི་མེད་པརི། “ཉིིན་དེརི་

ང་ཚེ་ོད་ེརུ་འཕྲད་སྐབསི་གོྲགསི་པོ་གསིརི་པོ་ཞིིག་ངོ་ཤོེསི་མ་ཐེག་ཡིིན།” ཞིེསི་བཤོད།

སྐད་ཆོ་དེ་བཤོད་མ་ཐེག་ཁེོ་རིང་ལ་ཤུགསི་རྐྱེེན་ཐེེབསི་ནསི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱིི་

གྲིབ་མ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཁོེང་ག་ིགདོང་ཡོིངསི་ལ་ཁྱོབ་ཀྱིང་ཅི་ིཡིང་མ་སྨྲསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ལོྐོག་ཏུ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་ནུསི་ཞིན་ལ་ལེ་བདའ་བྱསི་ཀྱིང་མུ་མཐུད་དུ་སྐད་ཆོ་

མཐེརི་འཁོྱོངསི་མ་ིནུསི། མཐེརི་ཌརི་སིིསི་ཧ་ཅིང་མ་འདོད་པའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ “སྐུ་ཞིབསི་

ཝིག་ཁེམ་གོྲགསི་པོ་སྒྲིིག་རྒྱུརི་དེ་འདྲེ་མཁེསི་པ་ནི་སོི་སོིའ་ིལསི་བསོིད་རིེད། ཡིིན་

ཡིང་ཁོེང་གིསི་གྲོགསི་པོ་ད་ེདག་ཡུན་དུ་ཉིརི་ཐུབ་མིན་ཧ་ཅིང་བཤོད་ཁེག་པོ་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཟབ་ནན་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་ “ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱི་ིམཛོའ་བཤོེསི་ལ་

ཆོམ་གྲུམ་ཤོོརི་བ་ན་ིཧ་ཅིང་བཀྲ་མ་ཤོིསི་པ་རིེད། ལྷག་ཏུ་གནསི་སྟངསི་འད་ིའདྲེ་ཁེ་

སྐྱིེངསི་པོ་ཆོགསི་སྟབསི་ཁོེང་ག་ིཚེ་ེགང་ག་ིསྡུག་བསྔོལ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོ།ེ”

ཌརི་སིིསི་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད་པ་དང་ཁོེང་ལ་བརོྗོད་བྱ་བརྗོ་ེའདོད་ཡིོད་པ་མངོན་

གསིལ་ཡིིན་པ་དང་། སྐབསི་དེརི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ལུ་ཁེ་སི་ིཚེོམསི་ཀྱི་ིཕ་རོིལ་ལ་བརྒྱུད་

པ་དང་འཁེེལ། ཁོེང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་མཐོེང་འཕྲལ་བགོྲད་མཚེམསི་བཞིག་

ནསི་ཧ་ཅིང་གུསི་འདུད་ཆོེན་པོསི་ཁོེང་གི་ཞིབསི་བོྲེ་དང་གརི་གོྲགསི་ལ་བསྔོགསི་

བརོྗོད་བྱསི། 

“ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ངོ་ལགསི། དེ་འདྲེའི་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱིི་ཞིབསི་བོྲེ་ནམ་རྒྱུན་

མཐོེང་རྒྱུ་དཀོན་པསི་ཁོེ་བོ་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁོྱོད་རིང་རིིགསི་

རུསི་མཐོེ་བརི་གཏོགསི་པརི་གདོན་མི་ཟ། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་གརི་རོིགསི་མསི་ཁོྱོད་
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ལ་ཞིབསི་འདྲེེན་ཞུ་ག་ིམ་ིའདུག ཁོེ་བོསི་རྟེག་ཏུ་འད་ིའདྲེའ་ིམིག་ག་ིལོངསི་སོྤྱིད་མོྱོང་

ཐུབ་པའ་ིརི་ེསོྨོན་ཆོེན་པོ་ཡིོད། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་ལགསི། ལྷག་ཏུ་བཀྲ་ཤོིསི་

དུསི་བཟང་ག་ིཉིིན་དེརི་” ཞིེསི་དང་། (ཇེེན་དང་བྷེིང་ལ་ེལ་འཁྱུག་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་)

ཡིང་ “ཇེ་ིའདྲེའ་ིརྟེེན་འབྲེེལ་ཁེ་གཡིང་སོྒྲིག་ངེསི་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ཁོེ་

བོསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ལ་བརི་ཆོད་མ་ིབཟོ། ཁོེ་བོསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་དང་གཞོིན་ནུ་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

སྙིང་གཏམ་གླེེང་པརི་བརི་ཆོད་བཟོ་བཟོད་མ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱི་ིགརི་གོྲགསི་མའ་ིམཚེརི་

སྡུག་ག་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཀྱིང་ཁོེ་བོ་ལ་གཤོ་ེགཤོ་ེགཏོང་ག་ིའདུག”

མཇུག་གི་སྐད་ཆོ་ཌརི་སིིསི་ཧ་ལམ་མ་ཐེོསི་ཀྱིང་སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་རིང་གི་

གོྲགསི་པོ་གླེེང་བ་ཐེོསི་པརི་ཧ་ཅིང་ཧོན་ཐོེརི་ནསི་ཤོིན་ཏུ་གཟབ་ནན་གྱིིསི་བྷེིང་ལེ་

དང་ཇེེན་གྱི་ིཕོྱོགསི་ལ་འཁྱུག་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་དྲེན་པ་སོིསི་ཏ་ེགརི་གོྲགསི་

ལ་ཁེ་འཁོེརི་ནསི།

“སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་བརི་ཆོད་བཟོསི་སྟབསི་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞིིག་ལབ་ཀྱིིན་

ཡིོད་པ་བརྗོེད་སོིང་།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

“ངའ་ིབསིམ་པརི་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅི་ིཡིང་ལབ་ཀྱིིན་མེད། ཕན་ཚུན་ལ་གང་ཡིང་

ལབ་རྒྱུ་མེད་པའ་ིམ་ིགཉིིསི་ལ་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་ཇེ་ིལྟརི་བརི་ཆོད་བཟོ། མིག་སྔོརི་ང་

གཉིསིི་ཀྱིིསི་བརོྗོད་བྱ་གཉིིསི་གསུམ་ལ་ཚེོད་ལྟ་བྱསི་རུང་གཅིིག་ཀྱིང་ལེགསི་འགྲུབ་མ་

བྱུང་། ད་ེརྗོེསི་ཅི་ིཞིིག་ལབ་དགོསི་པ་བསིམ་ཡུལ་ན་མ་ིའདུག”

ཌརི་སི་ིཡིིསི་འཛུམ་དམུལ་ཏ་ེ “དཔ་ེདེབ་སོྐརི་གླེེང་ན་ཇེ་ིའདྲེ་འདུག” ཅིེསི་དྲེིསི་

པརི།

“དཔེ་དེབ་ཨོེ། ཨོོ་མིན། ང་ཚེོསི་ནམ་ཡིང་དེབ་གཅིིག་པ་ཞིིག་ཀོློག་མི་སྲིད་ལ་

ཡིང་ན་ཀོློག་པའ་ིམོྱོང་ཚེོརི་ཡིང་གཅིིག་མ་ིསྲིད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་ལབ་པརི་བོློ་ཕམ་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་
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དེ་འདྲེ་ཡིིན་ན་ང་ཚེོ་ལ་བརོྗོད་བྱ་མེད་པ་མིན་ཏེ། ང་ཚེོསི་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲེ་བ་ཞིིབ་

བསྡུརི་བྱེད་ཆོོག”

“ངའི་ཞིབསི་བོྲེའ་ིཚེོམསི་ཆོེན་དུ་དཔེ་དེབ་སོྐརི་གླེེང་ཐུབ་པ་མི་འདུག ངའི་

སིེམསི་པ་གཞིན་ཞིིག་གིསི་གང་འདུག”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རྒྱུན་དུ་མིག་སྔོརི་གྱི་ིབྱ་བ་ལ་བོློ་སྒྲིིམ་གྱི་ིཡིོད་དམ།” ཞིེསི་ཌརི་སི་ིཅུང་

ཐེ་ེཚེོམ་གྱི་ིཚུལ་གྱིིསི་ད་ེལྟརི་དྲེིསི།

“ཡིོད། རྒྱུན་དུ་དེ་ལྟརི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད།” ཞིེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དོན་དམ་དུ་

རིང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞིིག་ལབ་ཀྱི་ིཡིོད་པ་ཡིང་མ་ཚེོརི་བརི་ད་ེལྟརི་བརོྗོད་ནསི། མོ་རིང་

གི་སིེམསི་པ་སྐབསི་བབ་ཀྱིི་བརོྗོད་བྱ་དང་ཁེ་བྲེལ་ནསི་རྒྱང་རིིང་དུ་ཕྱོིན་པ་དང་

ཡུད་ཙམ་ཡོིལ་རྗོེསི་གོླེ་བུརི་དུ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ཞིིག་ལ་ཁོྱོད་ནི་གཞིན་གྱིི་ཉིེསི་པ་

ལ་བཟོད་སོྒོམ་དང་གུ་ཡིངསི་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་མིན་ཞིེསི་ལབ་མོྱོང་བ་དྲེན་གྱི་ིའདུག 

ཁོྱོད་རིང་མི་ཞིིག་དང་འཁོེན་འགྲསི་བསིགསི་ན་འཁོེན་འགྲསི་དེ་ནམ་ཡིང་སིེལ་

མ་ིཐུབ་པསི། ཁོྱོད་རིང་ཐོེག་མརི་འཁོེན་འགྲསི་བསིགསི་སྐབསི་ཧ་ཅིང་གཟབ་ནན་

ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

ཌརི་སིིསི་ཆོོད་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་“ད་ེག་རིེད་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

“ཁོྱོད་ནམ་ཡིང་ཕོྱོགསི་ལྷུང་བྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ།”

“ད་ེལྟརི་ཡིིན་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

“སོི་སོིའ་ིལྟ་བ་མཁྲེགསི་འཛོིན་བྱེད་པའི་མི་ཞིིག་གིསི་ཐོེག་མརི་བོློ་ཐེག་གཅོིད་

སྐབསི་ཧ་ཅིང་གཟབ་ནན་གྱིིསི་བསིམ་མནོ་གཏོང་ག་ིརིེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འད་ིདག་འདྲེ་ིབའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ཅི་ིཡིིན་ཞིེསི་དྲེིསི་ན་ཆོོག་གམ།”

མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་ “ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཤོིསི་ཀ་ལ་རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་ཆོེད་ཡིིན། ངསི་ཁོྱོད་

ཀྱི་ིགཤོིསི་ཀ་རོྟེགསི་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

142

“དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རོྟེགསི་བྱུང་ངམ།”

མོ་རིང་གིསི་མགོ་བོ་གཡུག་ཞོིརི་དུ་ “རྩ་བ་ནསི་རོྟེགསི་མ་བྱུང་། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལོ་

རྒྱུསི་འདྲེ་མིན་ཐོེསི་པསི་ང་རིང་ཡོིངསི་སུ་མགོ་འཐོེམསི་བྱུང་།”

“མ་ིཚེོསི་ངའ་ིསོྐརི་འདྲེ་མིན་གླེེང་ག་ིཡོིད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད། ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཡིིན་ཡིང་ངའི་རིེ་བ་ལ་གནསི་སྐབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངའི་གཤོིསི་ཀ་

ལ་དཔྱད་གཏམ་གང་ཡིང་མ་སྤེེལ། དེ་ལྟརི་བྱསི་ན་ང་གཉིིསི་སུ་ལའང་ཕན་པ་

གང་ཡིང་མེད།”

“ད་ལྟ་ཁོྱོད་ལ་རྒྱུསི་ལོན་མ་བྱསི་ན་རྗོེསི་སོིརི་ང་ལ་གོ་སྐབསི་ཡིོད་མ་ིསྲིད།”

ཁོེང་གིསི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི་ “དེསི་ན་ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསོྤྲོ་སིེམསི་མ་ིདཀྲུགསི།” ཞིེསི་

བརོྗོད་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་ལན་གང་ཡིང་མ་འཇེལ་བ་དང་ཞིབསི་བོྲེ་ཚེརི་རྗོེསི་ཅིི་

ཡིང་མི་སྨྲ་བརི་སོི་སིོའ་ིསིརི་སིོང་། གཉིིསི་ཀ་ཕན་ཚུན་ལ་ཡིིད་དགའ་བོ་མ་བྱུང་

ཡིང་དེའི་ཚེད་རིིམ་མི་མཚུངསི། ཌརི་སིི་ ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་བརྩེ་སིེམསི་ཟབ་མོ་

ཡིོད་སྟབསི་འཕྲལ་མརི་མོ་རིང་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱསི་ནསི། ཁེོའ་ིཁོེང་ཁོྲ་ཡིོད་ཚེད་

མ་ིགཞིན་ཞིིག་ལ་གཏད། ཁོེ་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་ནསི་ཅིང་མ་འགོརི་བརི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་

ལེ་ ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་མདུན་དུ་ལྷགསི་ནསི་མཐོེང་ཆུང་དང་གུསི་ཞིབསི་མཉིམ་

འདྲེེསི་ཚུལ་གྱིིསི།

“ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོྱོད་རིང་ཇོེརི་ཇེི་ཝིག་ཁེམ་ལ་དགའ་པོ་

ཡིོད་པ་གོ་ཐོེསི་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅིེན་མོསི་ང་ལ་ཁོེང་གི་སོྐརི་བཤོད་པརི་མ་ཟད་དྲེི་

བ་སོྟང་ཕྲག་མང་པོ་དྲེིསི་བྱུང་། ངའ་ིཤོེསི་རོྟེགསི་ཞིིག་ལ། ཕོ་གསིརི་དེསི་ཁོྱོད་ལ་ཡིོད་

ཚེད་ལབ་འདུག་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་འདསི་པོ་ཌརི་སི་ིཚེང་གིསི་གཉིེརི་བའ་ིབུ་ཡིིན་པ་ལབ་

རྒྱུ་བརྗོེད་འདུག ང་རིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་གོྲགསི་མོ་ཡིིན་པའི་ཆོ་ནསི་ཁོེའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་ཡིིད་

རོྟེན་མ་བྱེད་ཅིསེི་གསིལ་འདེབསི་བྱེད་འདོད། ཁོེ་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་སྡུག་པོ་བཏང་
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སོིང་ཞིེསི་ལབ་པ་ད་ེསྐྱིག་རྫུན་ཁོེ་ན་རིེད། ད་ེལསི་ལོྡག་སྟ་ེཇོེརི་ཇེ་ིཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་སྐུ་

ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་ཆོེསི་ཐེ་ཤོལ་གྱི་ིསོྦྱིརི་བ་ངན་པ་བརྩམསི་ཀྱིང་། ཌརི་སིིསི་ཁོེ་ལ་རྟེག་

ཏུ་ཧ་ལསི་པའ་ིབྱམསི་སོྐྱིང་ལེགསི་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ངསི་གནསི་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་མ་ཤོེསི་

ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་ལན་ཁེག་མེད་པ་གསིལ་པོ་ཤོེསི། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཁོེའ་ི

མིང་ཙམ་ཡིང་ཐོེསི་མ་ིའདོད་ལ་ངའ་ིགཅིེན་པོསི་དམག་དཔོན་ཚེ་ོགདན་འདྲེེན་ཞུ་

དུསི་ཁོེ་རིང་གཡིོལ་ཐེབསི་མ་བྱསི་ཀྱིང་། ཁོེ་རིང་རིང་འགུལ་གྱིིསི་དགོང་ཚེོགསི་ལ་

མ་ཡོིང་པརི་ངའི་གཅིེན་པོ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་འདུག མ་གཞིི་ཁོེ་རིང་འདི་གརི་

ཡིོང་བ་ན་ིཆོེསི་བག་མེད་ཀྱི་ིབྱ་སྤྱིོད་ཅིིག་རིེད། ང་ཁོྱོད་ལ་སྙིང་རྗོ་ེསྐྱི་ེཡི་ིའདུག ལྕམ་

ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་གི་སིེམསི་སོིང་བའི་མིའི་ཉིེསི་པ་ཤོེསི་

རོྟེགསི་བྱུང་སྟབསི་ང་ཁོྱོད་ལ་སྙིང་རྗོེ་སྐྱིེ་ཡིི་འདུག ཁེོའ་ིསྐྱིེ་ཁུངསི་ཁོེ་ན་ལ་སིོམསི་

དང་། སུ་ཞིིག་གིསི་ཁོེ་རིང་ལེགསི་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིརི་ེབ་འཆོང་སྲིད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཁྲོ་བའ་ིངང་ནསི་ “ཁོྱོད་ཀྱི་ིལབ་སྟངསི་ལ་གཞིིགསི་ན་ཁེོང་ག་ི

ཉིེསི་པ་དང་སྐྱི་ེཁུངསི་གཉིིསི་གཅིིག་པ་ཡིིན་བཟོ་འདུག ཁོྱོད་ལ་ཁོེ་རིང་ཌརི་སི་ིཚེང་

ག་ིགཉིེརི་བའ་ིབུ་ཡིིན་པ་ལསི་ཉིེསི་པ་གཞིན་ཞིིག་བགྲང་རྒྱུ་ཡིོད་པ་མ་ཐོེསི། ད་ེན་ིཁོེ་

རིང་གིསི་སྔོ་སི་ནསི་ང་ལ་ལབ་བྱུང་།”

“དགོངསི་དག་ཞུ་” ཞིེསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཁྲེལ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་ཏ་ེཁེ་སོླེག་

ནསི་ “ངསི་ཇུསི་གཏོགསི་བྱསི་པ་ལ་དགོངསི་པ་མ་ཚེོམ། ཡིིན་ཡིང་ཀུན་སླེོང་བཟང་

པོ་ཡིིན།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ཇེི་འདྲེའི་གུསི་མེད་ཀྱིི་བུད་མེད་ཅིིག གལ་སྲིད་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་སོྐྱིན་མཚེང་ཕྲན་བུ་འད་ིདག་གིསི་ངའ་ིལྟ་ཚུལ་སྒྱུརི་ཐུབ་སྙམ་ན་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་

གི་ནོརི་འཁྲུལ་རིེད། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཅོིལ་ཆུང་དང་ཌརི་སིིའི་གནག་སིེམསི་ལསི་ཝིག་

ཁེམ་གྱིི་སོྐྱིན་ཞིིག་མཐོེང་མ་བྱུང་།” ཞིེསི་ཆོིག་ལབ་བརྒྱབ། ཇེེན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་
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བྷེིང་ལེ་ལའང་ཝིག་ཁེམ་སོྐརི་འདྲེི་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད་སྟབསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དེ་མུརི་

གཅིེན་མོ་འཚེོལ་དུ་ཕྱོིན། ཇེེན་གྱིི་ཡིིད་འོང་གི་འཛུམ་མདངསི་དང་བདེ་སྐྱིིད་ཀྱིི་

འོད་མདངསི་མཐོེང་བ་ཙམ་གྱིིསི་མོ་རིང་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིབོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་

བྱུང་ཡིོད་པ་མཐེོང་ནུསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་འཕྲལ་མརི་ཇེེན་གྱིི་བདེ་སྐྱིིད་

ཚེོརི་ནསི་འཁྱུག་ཙམ་རིིང་ཝིག་ཁེམ་ལ་སིེམསི་ཁུརི་དང་། ཁོེང་གི་དགྲ་བོ་ཌརི་སིི་

ལ་སྡེང་སིེམསི་སོིགསི་ཡིོད་ཚེད་རྒྱང་དུ་གཡུགསི་ནསི་ཇེེན་གྱིི་བདེ་སྐྱིིད་ལ་དགའ་

བ་དང་རྗོེསི་སུ་ཡི་ིརིང་བྱསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་བཞིིན་རིསི་ལ་ཇེེན་ལསི་མི་དམན་པའི་འཛུམ་མདངསི་

ཤོིག་བསྟན་ནསི་  “ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་སོྐརི་ཐོེསི་ཡིོད་མེད་ཤོེསི་

འདོད་ཆོེ། ཡིིན་ཡིང་དོ་ནུབ་ཁོྱོད་རིང་སོྤྲོ་བ་ཆོེ་སྟབསི་མི་གཞིན་པ་ཞིིག་དྲེན་མི་

སྲིད། གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་དེ་འདྲེ་ཡིིན་ན་ངསི་ཁོྱོད་ལ་གུ་ཡིངསི་ཏག་ཏག་

བྱེད་ཆོོག”  ཅིེསི་བཤོད་པརི་ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་”མེད།  ངསི་ཁོེ་རིང་བརྗོེད་མེད། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ལ་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པ་ཞིིག་གང་ཡིང་ལབ་རྒྱུ་མི་འདུག སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལེ་ཡིིསི་ཁོེའ་ིལོ་རྒྱུསི་ཆོ་ཚེང་ཤོེསི་ཀྱིི་མི་འདུག ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་གཙོ་བོ་གང་དག་

ཐེད་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་ཕོག་ཐུག་ཤོོརི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ཡིང་ཤོེསི་ཀྱིི་མི་འདུག ཡིིན་

ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་རིང་གི་གོྲགསི་པོ་ཌརི་སིིའི་ཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་དང་།  

དྲེང་བདེན། མཚེན་སྙན་བཅིསི་ལ་བདེན་པ་དག་སྐྱིེལ་བྱེད་ཐུབ་ཅིསེི་ལབ་བྱུང་། ཝིག་

ཁེམ་ན་ིཌརི་སིིསི་ལྟ་རྟེོག་བྱེད་རིིན་མེད་པ་ཡིིན་ཚེོད་རིེད། དགོངསི་དག ཁོེ་རིང་དང་

དེ་བཞིིན་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ལ་གཞིིགསི་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་

ཁེམ་ནི་ཚུལ་ལྡན་གྱིི་གཞིོན་ནུ་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་མི་འདུག ཁོེ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་ཧ་ཅིང་

བག་མེད་ཅིིག་ཡིིན་པ་འདྲེ། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཁོེང་ལ་རྩིསི་མེད་བྱེད་པ་ད་ེཧ་ཅིང་

གནསི་ལུགསི་དང་མཐུན་པ་ཡིིན་བཟོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།
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“སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཝིག་ཁེམ་ངོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག་གམ།”

“ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཉིིན་དེའ་ིཞོིགསི་པརི་ཁོེ་གཉིིསི་མ་ེརི་ིཋིོན་དུ་ཐོེག་མརི་འཕྲད་

པ་ཡིིན་འདུག”

“དེསི་ན་ཁོེང་གིསི་ལོ་རྒྱུསི་འདི་དག་ཚེང་མ་ཌརི་སིི་བརྒྱུད་ནསི་ཐོེསི་པ་ཡིིན་

པསི་ང་རིང་ཡིིད་བོློ་ཚེིམ་པོ་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་ཆོོསི་ཁྲིད་པའི་གོ་གནསི་སོྐརི་དེ་ཅིི་

ཞིིག་ལབ་བྱུང་།”

ཁོེང་གིསི་དོན་ད་ེསྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཐེེངསི་གཅིིག་གླེེང་བ་མ་གཏོགསི་ཐོེསི་མ་

མོྱོང་བསི་གནསི་ཚུལ་གསིལ་པོ་དྲེན་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟེརི། ཡིིན་ཡིང་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་

ཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིགོ་གནསི་འཛོིན་པ་ལ་ཆོ་རྐྱེེན་ཞིིག་ཡིོད་བཟོ་འདུག”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེན་ིརྣམ་དག་ག་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

གདོན་མ་ིཟ། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་འད་ིདག་ཙམ་གྱིིསི་ང་རིང་འགུག་ཐུབ་པ་མ་ི

འདུག་པསི་དགོངསི་དག་ཞུ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་རིང་ག་ིགོྲགསི་པོ་ དག་འབུད་

བྱེད་སྟངསི་ནི་ཧ་ཅིང་སྟོབསི་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེོང་གིསི་ལོ་

རྒྱུསི་ཆོ་ཚེང་མི་ཤོེསི་སྟབསི་བྱིངསི་ཀྱིི་སྒྲུང་སོི་སིོའ་ིགོྲགསི་པོའ་ིསི་ནསི་ཐོེསི་པ་རིེད། 

དེསི་ན་མིག་སྔོརི་ངསི་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་ལ་བཟུང་བའ་ིལྟ་ཚུལ་ལ་འགྱུརི་བ་གང་ཡིང་

མེད།” ཅིེསི་བརོྗོད། 

གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བརོྗོད་བྱ་བརྗོེསི་ནསི་སོྔོན་ལསི་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་

དང་ལྟ་ཚུལ་གཅིིག་མཐུན་གྱིིསི་ལབ་གླེེང་བྱསི། ཇེེན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་སྟོང་

བསིམ་འཆོང་མི་ཕོད་མོད་མོ་རིང་གི་བདེ་སྐྱིིད་ཀྱིི་རིེ་བ་ཁོེང་ལ་བཅོིལ་ཡིོད་ཚུལ་

ལབ་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ལ་སིེམསི་ཤུགསི་སྤེརི་བའ་ིསྐད་ཆོ་མང་པོ་

བཤོད། ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེསླེརི་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིགམ་དུ་བསླེེབསི་

པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ད་ེནསི་ཐོེན་ཏ་ེཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིསིརི་སོིང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་
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བྷེེད་ལ་ཌརི་སི་ིདང་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་པརི་དགའ་བོ་བྱུང་མིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་ནསི་ཡི་

ལན་སླེོག་ལོང་མ་བྱུང་གོང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིད་ེགརི་ཡིོང་ནསི་ཁོེང་གིསི་རིང་ག་

བ་མ་ཡིིན་པའ་ིདོན་དག་ཅིིག་ཤོེསི་རོྟེགསི་བྱུང་ཚུལ་བརོྗོད་དོན།

“བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ལ། ཚེོམསི་ཆོེན་འདིའི་ནང་ན་ཁོེ་བོའ་ིཡོིན་

བདག་མའི་གཉིེན་ཉིེ་ཞིིག་འདུག ཕོ་གསིརི་ཁོེང་གིསི་གནསི་པོ་ཚེང་གི་བུ་མོ་ཞིིག་

ལ་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་དང་མོ་རིང་གི་མ་ཡུམ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གཉིིསི་ཁོེང་རིང་གི་

གཉིེན་ཉིེ་ཡིིན་ཞིེསི་གླེེང་པ་ངསི་རྒྱང་ནསི་ཐོེསི། ཇེི་འདྲེའི་ངོ་མཚེརི་ཆོེ་བ་ལ། སུ་

ཞིིག་གིསི་འདུ་འཛོོམསི་འདི་རུ་ཁོེ་བོའ་ིཡོིན་བདག་མའི་གཉིེན་ཉིེ་དང་འཕྲད་

ཡིོང་དྲེན་ངེསི་རིེད། ཁོེང་ལ་འཚེམསི་འདྲེི་ཞུ་བའི་སྐལ་བ་བྱུང་བརི་ཧ་ཅིང་དགའ་

བོ་བྱུང་། ཁོེ་བོསི་ད་ལྟ་རིང་ཁོེང་ལ་འཚེམསི་འདྲེ་ིཞུ་ངེསི་ཡིིན། ད་དུང་ཁོེ་བོསི་སྔོ་སི་

ནསི་འཚེམསི་འདྲེ་ིམ་ཞུསི་པརི་དགོངསི་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོེ་བོསི་སྔོ་སི་ནསི་ཁོེང་ཚེ་ོ

ཉིེ་འབྲེེལ་ཡིིན་པ་རྩ་བ་ནསི་མི་ཤོེསི་པསི་ཁོེང་གིསི་ཁོེ་བོའ་ིབཟོད་གསོིལ་དང་ལེན་

གནང་བའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་རྒྱུ་མ་རིེད།”

“བྱེད་ངེསི་ཡིིན།  ད་དུང་ཁེོང་ལ་སྔོ་སི་ནསི་འཚེམསི་འདྲེི་ཞུ་མ་ཐུབ་པརི་

དགོངསི་དག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོེང་རིང་ཡིོན་བདག་མའ་ིཚེ་བོ་ཡིིན་སྟབསི་ཁེ་ཉིིན་ལྕམ་

སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིསྐུ་གཟུགསི་བད་ེཐེང་རིེད་འདུག་ཅིེསི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟ་བུའ་ིབྱེད་འཆོརི་ལ་ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་བཤོོལ་འདེབསི་

བྱསི་ཏེ། གལ་སྲིད་མི་ཞིིག་གིསི་མཚེམསི་སོྦྱིརི་མ་བརྒྱུད་པརི་འདི་ལྟརི་ཁོེང་ལ་

འཚེམསི་འདྲེི་ཞུསི་ན། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་དེ་ནི་བབ་ཅོིལ་གྱིི་བྱ་བ་ཞིིག་ཏུ་ངོསི་

འཛོིན་པ་ལསི་ཁེོང་གི་ཨོ་ནེ་ལ་བཀུརི་བཟོ་ཞུ་བ་རིེད་བསིམ་མི་སྲིད། མ་གཞིི་ཕན་

ཚུན་ལ་འཚེམསི་འདྲེ་ིབྱེད་པའ་ིདགོསི་པ་གང་ཡིང་མེད་པ་དང་། གལ་སྲིད་དགོསི་
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པ་མཆོིསི་ཀྱིང་གོ་སི་ཁོེང་ལསི་མཐོེ་བའ་ིཌརི་སིིསི་ཐོེག་མརི་འཚེམསི་འདྲེ་ིབྱེད་འོསི་

པ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་ཀྱིང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་ལ་ཆོོད་སིེམསི་རིབ་ཏུ་མངོན་

ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཉིན་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཚེམསི་བཞིག་

དུསི་ལན་དུ།

“ངའི་སྙིང་ཉིེ་ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོྱོད་རིང་གནད་དོན་མཐེའ་

དག་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའ་ིརྣམ་དཔོྱད་མངའ་བའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཟབ་མོ་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ང་

ལ་དོན་ཞིིག་བཤོད་དུ་འཇུག་རོིགསི། ཁྱོིམ་པ་དང་ཆོོསི་པ་གཉིིསི་ཀྱི་ིགུསི་སོྲལ་ལ་ཁྱོད་

པརི་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པསི། ཐོེབ་ཐེང་ག་ིཐེད་ནསི་བཤོད་ན་ཆོོསི་པ་ཞིིག་ག་ིགོ་གནསི་ན་ི

རྒྱལ་རིིགསི་ཀྱིི་ཆོེསི་མཐོེ་བའི་མི་དྲེག་ཅིིག་དང་འདྲེ་མཉིམ་ཡིིན། ལྷན་དུ་ཆོོསི་པ་

ད་ེཡིིསི་ཚུལ་ལྡན་གྱི་ིཁེེངསི་སྐྱུང་གནང་ན་ད་ེལྟརི་ཡིིན་པསི། ཁོྱོད་ཀྱི་ིབསླེབ་བྱ་སྣང་

མེད་བཏང་བརི་ཁོྱོད་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ། ཐེེངསི་འདིརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེ་བོ་ལ་

ཁོེ་བོའ་ིརྣམ་དཔོྱད་ལ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་དུ་འཇུག་རོིགསི། རྗོེསི་སོིརི་བརོྗོད་གཞི་ིགཞིན་

དག་ཐེད་ཁོེ་བོསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབསླེབ་བྱ་ནང་ལྟརི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིིན། ད་ེན་ིཁོེ་བོའ་ིའོསི་འགན་

ཞིིག་ཏུ་ངོསི་འཛོིན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། གནད་དོན་འདི་ལ་ཤོེསི་ཡིོན་དང་སླེོབ་སོྦྱིང་

གི་གོམསི་གཤོིསི་གང་ཅིིའི་ཐེད་ལ་གཞིིགསི་ན་ཁོེ་བོ་ནི་གཞོིན་ནུ་མ་ཁོྱོད་རིང་ལསི་

བློང་དོརི་གྱིི་རྣམ་དབྱེ་འབྱེད་པརི་འོསི་པ་བསིམསི་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད་རྗོེསི་མགོ་བོ་

ཅུང་ཙམ་དུད་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་སུན་པོ་བཟོ་བརི་ཕྱོིན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའ་ིརྣམ་འགྱུརི་ལ་ལེགསི་པརི་བརྟེག་པསི་ཁོེ་རིང་

འཚེམསི་འདྲེ་ིལ་ཧོན་ཐོེརི་བ་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་ཡིིན། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིིསི་

གཟབ་བརློིང་གིསི་གུསི་འདུད་ཞུསི་ནསི་ངོ་སོྤྲོད་ཀྱི་ིགླེེང་མོ་འགོ་བཙུགསི་པ་མཐོེང་། 

སྤྱིིརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིཐོེསི་མོད་མོ་རིང་གིསི་ཡིོངསི་སུ་ཐོེསི་

པ་ལྟརི་སྣང་སྟ།ེ སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིམཆུ་ཏོ་འགུལ་ཚུལ་ལ་བརྟེག་ན་ “དགོངསི་
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དག”དང་། “ཧན་སི་ིཧྥིོརིད།” “ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ ཌ་ི བོྷེག” སོིགསི་གླེེང་བཞིིན་པ་ཤོེསི་

ཐུབ། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སྐྱིེསི་པ་དེ་ལ་བླུན་རྟེགསི་བསྟན་

པ་ལ་ཁོེང་ཁྲོ་ལངསི་ཤོིང་། ཌརི་སིིསི་འཛོེམ་མེད་ཀྱིིསི་ཡི་མཚེན་ངང་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་

ལིན་སིི་ལ་ཅིེརི་པ་དང་མཐེརི་ཁོེང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའི་གོ་སྐབསི་བྱུང་དུསི་གྲང་

ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི་གུསི་ཞིབསི་ཙམ་བྱསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ད་དུང་

ཞུམ་པ་མེད་པརི་མུ་མཐུད་དུ་རོྙིག་བཤོད་བྱེད་འགོ་བརྩམསི་དུསི། ཌརི་སིིའ་ིམཐོེང་

ཆུང་གི་རྣམ་འགྱུརི་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་པ་དང་སྦྲགསི་མགོ་བོ་ཅུང་ཙམ་གུག་ནསི་ཕོྱོགསི་

གཞིན་ལ་ཕྱོིན་པསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིསླེརི་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིགམ་ལ་ཡོིང་

ནསི།

“ང་ཁོེང་ག་ིའཚེམསི་འདྲེ་ིགནང་སྟངསི་ལ་བོློ་ཡིིད་མ་ིཚེིམ་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གང་

ཡིང་མ་ིའདུག བདག་གིསི་འཚེམསི་འདྲེ་ིཞུསི་སྟབསི་ཁོེང་རིང་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་བྱུང་

བའ་ིབཟོ་འདུག ཁོེང་གིསི་བདག་ལ་ཆོེསི་བློ་མེད་ཀྱི་ིགུསི་པའ་ིསོྒོསི་ལན་སོླེག་པརི་

མ་ཟད། ཐེ་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་མི་སྣ་སྐྱིེད་སྲིང་གི་ནུསི་པ་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་

གནང་བྱུང་། དེ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་ཡིིད་འོང་གི་བསིམ་བོློ་ཞིིག་རིེད། མདོརི་

བསྡུསི་ན། ང་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་ཧ་ཅིང་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་བྱུང་།” ཞིེསི་བརོྗོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སིོ་སོི་མོསི་པ་ཆོ་ེབའ་ིབྱ་བ་གང་ཡིང་མེད་སྟབསི་ཇེེན་དང་

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་གཉིིསི་ལ་བོློ་རྩེ་གཅིིག་ཏུ་གཏད་པ་དང་སྦྲགསི། མིག་མདུན་གྱིི་

དགའ་འོསི་པའི་གནསི་ཚུལ་མཐེའ་དག་མཐོེང་ནསི་ཧ་ལམ་ཇེེན་ཇེི་བཞིིན་དགའ་

བ་ཚེད་མེད་སྐྱིེསི། མོ་རིང་གིསི་ཇེེན་མགོྱིགསི་མྱུརི་དུ་ཁེང་པ་འདིའ་ིཁྱོིམ་ཐེབ་མརི་

གྱུརི་ནསི་ཁོྱོ་ཤུག་ག་ིའཚེ་ོབ་འཆོམ་མཐུན་དང་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་ངེསི་པའ་ིརོྟེག་འཆོརི་

བྱསི། གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་མོ་རིང་ག་ིརི་ེབ་དོན་དུ་སྨོིན་ན་མོ་རིང་ཐེ་ན་བྷེིང་ལ་ེཡི་ི

གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ལ་དགའ་མོསི་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྣང་བ་སྐྱིེསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་
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བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་རྒན་ལའང་རིང་ཉིིད་དང་ལྟ་ཚུལ་གཅིིག་པ་མཐོེང་བ་དང་། གལ་སྲིད་

མ་རྒན་གྱིི་གམ་དུ་བཅིརི་ན་སྐད་ཆོ་གང་འདོད་བཤོད་ཡིོང་སྙམ་ནསི་ཉིེ་སིརི་མ་

བཅིརི། དགོང་ཟསི་ཟ་སྐབསི་མ་རྒན་དང་ཌརི་སི་ིགཉིིསི་ཧ་ལམ་སོྡེད་གནསི་གཅིིག་

ཏུ་འཁེེལ་པ་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་སྟབསི་མ་བད་ེཔ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་དང་བག་ཕེབསི་ཀྱིི་ངང་

ལྕམ་སྐུ་ལབ་ཁཱ་སི་ིལ་ཇེེན་མགོྱིགསི་མྱུརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱ་བའ་ི

སོྐརི་གླེེང་བ་ཐོེསི་པསི་མོ་རིང་འཚེེརི་སྣང་དཔག་མེད་སྐྱིེསི།  དེ་ནི་ངརི་ཤོ་སླེོང་

བའ་ིབརོྗོད་བྱ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་འད་ིཡི་ིདག་ེམཚེན་

བགྲངསི་པརི་ངལ་བ་གཏན་ནསི་མ་ིསྐྱི་ེབརི། དང་པོ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེན་ིད་ེའདྲེའ་ི

ཡིིད་འོང་ག་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མ་ཟད་ད་དུང་རྒྱུ་ནོརི་ལོངསི་སྤྱིོད་འཛོོམསི་པ་

དང་། སོྡེད་གནསི་ཀྱིང་ལེ་དབརི་གསུམ་ལསི་མེད་པ་སོིགསི་ནི་ཧ་ཅིང་བོློརི་འབབ་

པའ་ིཆོ་རྐྱེེན་ཤོ་སྟག་ཡིིན་པ། གཉིིསི་པ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

ཇེེན་ལ་ཧ་ཅིང་དུང་བ་ཆོེ་བསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ནང་ལྟརི་གཉིེན་སྒྲིིག་འདི་

ལེགསི་འགྲུབ་ཡིོང་བའི་རིེ་སོྨོན་ཡོིད་པའི་ཁེ་ཚེོད་གཅོིད་ཐུབ་པ་དང་། གསུམ་པ། 

ཇེེན་དེ་འདྲེའི་འབོྱརི་ལྡན་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱ་བ་ནི་བུ་མོ་གཞིོན་པ་ཚེོ་ཡིང་

འབོྱརི་ལྡན་མ་ིསྣའ་ིམདུན་ལ་བརྫོངསི་པ་ཡིིན་པསི། ཁོེ་ཚེ་ོཡིང་མདུན་ལམ་ཧ་ཅིང་

ཡིངསི་པ་ཡིོད་ངེསི་པ་དང་། མོ་རིང་གི་བུ་མོ་ཆུང་བ་དག་གི་མི་ཚེེའི་དོན་ཆོེན་བུ་

མོ་རྒན་པ་ལ་འགན་བཅོིལ་ནསི་ད་ནསི་བཟུང་མོ་རིང་གིསི་སྤྱིི་ཚེོགསི་འབྲེེལ་ལམ་

སོིགསི་ལ་ཁེ་ཡི་བྱེད་མི་དགོསི་པ་ནི་མོ་རིང་གི་མི་ཚེེའི་སོྤྲོ་བ་ཆོེ་ཤོོསི་དེ་ཡིིན་ཚུལ་

དང་། ད་དུང་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིི་ལའང་མོ་རིང་ལྟརི་ལམ་ལོྷང་ཡིོང་བའི་སོྨོན་འདུན་

གྲངསི་མེད་ཞུ་ཡིང་། དོན་དམ་དུ་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་དང་རྒྱལ་ཁེའ་ིངང་ནསི་མོ་

རིང་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིགོ་སྐབསི་ཤོིག་ཡོིད་མ་ིསྲིད་སྙམ།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཧུརི་བརོྩན་ངང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་ངག་རྩལ་སྐྱིེན་པའི་

སྐད་ཆོ་ལ་བཀག་འགོག་གམ་ཡིང་ན་སྐད་དམའ་ཙམ་བྱེད་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་། ཁོེ་

ཚེོའི་མདུན་ཕོྱོགསི་ན་ཡོིད་པའི་ཌརི་སིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་མང་ཆོེ་བ་ཐོེསི་

ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་བརོྗོད་དཀའ་བའི་འཚེེརི་སྣང་སྐྱིེསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་རིེ་སྐུལ་ཆུད་ཟོསི་དུ་ཕྱོིན་པརི་མ་ཟད། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ད་

དུང་ཚུརི་མོ་རིང་ལ་ཆོོ་མེད་མ་ཤོོད་ཅིེསི་གཤོ་ེགཤོ་ེབཏང་།

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིངའ་ིཅི་ིཞིིག་རིེད། ང་ཁོེང་ལ་སྐྲག་དགོསི་སིམ། ངསི་ཁོེང་ག་ི

སོྔོན་དུ་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་བག་ཟོན་བྱསི་ནསི་ཁོེ་རིང་གསིི་ཐོེསི་མ་ིའདོད་པའ་ིསྐད་

ཆོ་བཤོད་མ་ིའོསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གང་ཡིང་མེད།” ཅིེསི་བརོྗོད་པརི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ “ལྕམ་མོ་ལགསི། དཀོན་མཆོོག་གི་ཞིལ་ལ་

བལྟསི་ནསི། སྐད་འགོ་དམའ་ཙམ་བོྱསི་དང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་ཕོག་

ཐུག་བཏང་ན་ཁེ་ེཕན་ཅི་ིཞིིག་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིགོྲགསི་པོ་ལ་ནམ་

ཡིང་ད་ེའདྲེའ་ིསོྤྱིད་ངན་མ་སོྟན།”

མོ་རིང་གིསི་ཇེ་ིཙམ་བརོྗོད་ཀྱིང་ཕན་འབྲེསི་ཏིལ་ཙམ་ཡིང་མ་མངོན་པརི། ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིསྔོརི་ལྟརི་མགྲིན་པ་གཟེངསི་སུ་བཏེགསི་ནསི་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལ་བརོྗོད་

པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཤོིན་ཏུ་ཁེ་སྐྱིེངསི་པ་དང་འཚེེརི་སྣང་སྐྱིེསི་ནསི་གདོང་པ་ཡིང་

ཡིང་དུ་དམརི་པོརི་གྱུརི། མོ་རིང་གིསི་རིང་དབང་མེད་པརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་མིག་

བཤོེརི་བྱེད་སྐབསི་ཁོེང་གིསི་་རྟེག་ཏུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་མིག་གིསི་མི་ལྟ་ཡིང་མིག་

བཤོེརི་བྱེད་ཐེེངསི་རིེརི་མོ་རིང་ག་ིའོལ་ཚེོད་དོན་ལ་ཁེེལ་བ་ཚེོརི། ཐོེག་མརི་ཌརི་སིིའ་ི

གདོང་ལ་མཐོེང་ཆུང་དང་ཁོྲ་བའི་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་ཡིང་རིིམ་བཞིིན་ཞིི་ལོྷད་དང་

སྒོམ་བརློིང་དུ་གྱུརི། 
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མཐེརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་གང་ཡིང་བརོྗོད་རྒྱུ་མེད་པརི་གྱུརི་པ་དང་ལྕམ་ལུ་ཁེ་སི་ི

ནི་སོི་སོི་ལ་སྐལ་བ་མེད་པའི་སྐད་ཆོ་ལ་ཉོིབ་ཐེག་ཆོོད་ནསི་ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་གླེལ་

སྒྱིིང་རིིང་པོ་བྱསི། དེསི་ན་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སི་ིལ་གཞི་ིནསི་བག་ཕེབསི་ཀྱི་ིངང་ཕག་བརློ་

བསྲེགསི་མ་དང་བྱ་ཤོ་ཟ་བའ་ིགོ་སྐབསི་བྱུང་། ད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལའང་གསོིན་

ཉིམསི་རྒྱསི་ཏེ་བོློ་བག་ལྷོད་ནསི་ཅིང་མ་འགོརི་བརི་དགོང་ཟསི་ཟོསི་ཚེརི་བ་དང་། 

མི་ཚེོསི་གླུ་དབྱངསི་ལེན་རྒྱུའི་སོྐརི་གླེེང་མགོ་བརྩམསི་པ་དང་མེ་རིི་ལ་གཞིན་གྱིིསི་

རི་ེསྐུལ་བྱསི་ཙམ་གྱིིསི་དང་ལེན་བྱེད་རྐྱེང་བྱསི་པ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་ནསི་

ཡིིད་སིེམསི་གདུང་བསི་མནརི། མོ་རིང་གིསི་མ་ེརི་ིལ་མངོན་ལོྐོག་གཉིིསི་ཀྱི་ིཆོ་ནསི་

གཞིན་ལ་བསྟུན་མ་ིདགོསི་པའ་ིསྐུལ་མ་མང་དུ་བཏང་ཡིང་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན། མ་ེརི་ི

ཡིིསི་སྐུལ་མ་ད་ེདག་རོྟེགསི་ག་ལ་ནུསི་ཏ་ེམོ་རིང་ལ་མཚེོན་ན་ད་ེའདྲེའ་ིགོ་སྐབསི་ན་ི

ཧ་ཅིང་དགའ་འོསི་པ་ཡིིན་སྟབསི་དེ་མུརི་གླུ་དབྱངསི་ལེན་འགོ་བཙུགསི། སྐབསི་

དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀུན་ནསི་གདུང་ཚུལ་གྱིིསི་མེ་རིི་ལ་མིག་ཟུང་གཏད་པ་དང་

སིེམསི་འཚེབ་ཀྱི་ིངང་ནསི་མ་ེརི་ིཡི་ིགླུ་ཚེིག་ཁེ་ཤོསི་ལ་ཉིན། གླུ་དབྱངསི་བློངསི་ཚེརི་

རྗོེསི་མེ་རིི་ཡིིསི་མི་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པ་དང་མོ་རིང་ལ་ཡིང་བསྐྱིརི་

ལེན་པའ་ིརི་ེབ་ཞུ་བ་ཐོེསི་རྗོེསི། སྐརི་མ་ཕྱོེད་ཙམ་མཚེམསི་བཞིག་ནསི་སླེརི་ཡིང་གླུ་

དབྱངསི་ལེན་འགོ་བརྩམསི། ཡིིན་ཡིང་ད་ེལྟ་བུའ་ིའཁྲབ་སོྟན་ན་ིམ་ེརི་ིལ་ཤོིན་ཏུ་མ་ི

འཚེམསི་ཏེ། མོ་རིང་གི་སྐད་གདངསི་ཤོིན་ཏུ་ཉིམསི་ཞིན་ཡིིན་པའི་ཐོེག་མོ་རིང་གི་

སོྤྱིད་ལམ་ཡིང་ཚུལ་འཆོོསི་ཡིིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་མྱོ་ངན་གྱི་ིཁོེང་དུ་ཆུད་ད་ེཇེེན་ལ་

བལྟསི་ནསི་མོ་རིང་ཇེ་ིཙམ་ཉོིབ་རྒྱུ་ཡིོད་མེད་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཇེེན་ན་ིཤོིན་ཏུ་

བག་ཕེབསི་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ལྷན་དུ་ཁེ་བརྡོ་གོླེད་བཞིིན་ཡོིད་པ་མཐོེང་། ད་ེ

ནསི་མོ་རིང་གིསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ལ་ལྟ་སྐབསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁྲེལ་

དགོད་བྱེད་བཞིིན་པ་མཐོེང་ཡིོད་མོད་ཌརི་སི་ིན་ིསྔོརི་ལྟརི་ཤོིན་ཏུ་སྒོམ་པོ་ཡིིན། ཨོ་ེལ་ི
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བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་ེརི་ིཡིིསི་མཚེན་ཧྲེིལ་པོ་གླུ་དབྱངསི་ལེན་ཡོིང་སྙམ་ནསི་མཐེརི་ཕ་

རྒན་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་བསི། ཕ་རྒན་གྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིརི་ེའདུན་

རོྟེགསི་ནསི་མ་ེརི་ིཡིིསི་གླུ་ལེན་ཐེེངསི་གཉིིསི་པ་ཚེརི་དུསི་སྐད་གསིང་མཐོེན་པོསི།

“དེ་ཙམ་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་ཡིག་བྱུང་། ཕྲུ་གུ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ཚེོ་ལ་སོྤྲོ་བ་ཡུན་རིིང་དུ་

བྱིན་སོིང་བསི། ད་ལྟ་གཞོིན་ནུ་མ་གཞིན་དག་ལ་འཁྲབ་སོྟན་གྱི་ིགོ་སྐབསི་སོྤྲོད་ཅིིག” 

ཅིེསི་བརོྗོད་མོད། མ་ེརི་ིཡིིསི་ཕ་རྒན་གྱི་ིགཏམ་མ་ཐོེསི་ཁུལ་བྱསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ལ་ཅུང་

དོགསི་མི་བདེ་བའི་ཉིམསི་མངོན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་མོ་རིང་ཉིིད་དང་ཕ་རྒན་གྱིི་

སྐད་ཆོ་ལ་བོློ་བདེ་བོ་མ་བྱུང་བ་དང་སོི་སོིའ་ིརིེ་བ་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན་སོིང་སྙམ་ནསི་

སོྐྱི་བ་སྐྱིེསི་ཀྱིང་། སྟབསི་ཡིག་ནསི་མི་ཚེོསི་གཞིསི་པ་གཞིན་ཞིིག་གརི་སྟེགསི་སྟེང་

དུ་བསུསི།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་བཤོད་དོན་  “གལ་སྲིད་སྟབསི་ཡིག་སྟེ་ཁོེ་བོསི་གླུ་

དབྱངསི་ལེན་ཤོེསི་ན་ལྷན་རྒྱསི་ལ་གླུ་དབྱངསི་ཤོིག་འབུལ་འདོད་ཡིོད། ཁོེ་བོསི་རོིལ་

དབྱངསི་ན་ིལྷད་མེད་ཀྱི་ིརོིལ་རྩེད་ཅིིག་ཏུ་རྩ་ིབཞིིན་ཡིོད། ད་ེན་ིཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིཆོེད་

ལསི་དང་ཡིོངསི་སུ་མཐུན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོལ་ལསི་འགན་གཞིན་

པ་མང་པོ་ཡིོད་པསི་དེ་ལ་དུསི་ཚེོད་ཐེལ་ཆོེ་བ་གཏོང་མི་རིིགསི། ཆོོསི་སྡེེའི་འགན་

འཛོིན་ཞིིག་གིསི་བསྒྲུབ་དགོསི་པའི་བྱ་བ་ཧ་ཅིང་མང་། དང་པོ་ཁོེང་རིང་གི་ཡིོང་

འབབ་ཀྱིི་བཅུ་ཆོ་དེ་སོི་སོི་ལ་ཁེེ་ཕན་ཡིོད་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཞིིང་བདག་ཚེོ་

ལའང་ཕོག་ཐུག་མི་ཤོོརི་བའི་གོྲསི་མཐུན་བཟོ་དགོསི་པརི་མ་ཟད། སོི་སོིའ་ིགསུང་

ཆོོསི་ཀྱིང་འབྲེི་དགོསི་པསི་དུསི་ཚེོད་མང་པོ་མི་ལྷག དུསི་ཚེོད་ལྷག་མརི་ཆོོསི་སྡེེ་

མངའ་ཁུལ་གྱིི་ལསི་དོན་སྒྲུབ་པ་དང་སོི་སོིའ་ིསོྡེད་ཁེང་ལ་ལྟ་རོྟེག་དང་ཡིརི་རྒྱསི་

བཏང་ནསི་སོྡེད་ཤོག་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ལྡན་པ་ཞིིག་བཟོ་དགོསི། ཆོོསི་ཁྲིད་པ་ཞིིག་གིསི་མི་

ཀུན་ལ་མཐེོང་ཆོེན་དང་ཞི་ིམཐུན་བྱེད་དགོསི་པ་དང་ལྷག་ཏུ་ཁོེང་རིང་གོང་འདེགསི་
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གནང་བའི་མི་ལ་དེ་ལྟརི་བྱེད་དགོསི་པརི་མ་ཟད། སོི་སོིའ་ིཡིོན་བདག་ཚེང་དང་

འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིམ་ིཚེང་མ་ལའང་གུསི་བཀུརི་བྱེད་དགོསི།” ཞིེསི་བརོྗོད་ནསི་ཌརི་སི་ི

ལ་གུསི་འདུད་ཀྱིིསི་མགོ་བོ་བསྒུརི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིསྐད་འགོ་ཧ་ཅིང་མཐོེན་པོ་

ཡིིན་སྟབསི་ཚེོམསི་ཆོེན་གྱི་ིམ་ིཕྱོེད་ཀསི་ཐོེསི་ནསི་ལ་ལ་ཧོན་ཐོེརི་བ་དང་ལ་ལ་གད་

མོ་དགོད་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིསོྤྲོ་སིེམསི་ཀྱིིསི་ཉིན་མཁེན་ན་ི

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལསི་མེད་པ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཧ་ཅིང་གཟབ་བརློིང་གིསི་

ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སི་ིལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིན་ིཧ་ཅིང་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་ཤོིང་ཡི་རིབསི་

ཀྱི་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་ནང་མི་ཚེོ་ཧ་ལམ་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཆོེད་དུ་

ལྐུགསི་རྟེགསི་སོྟན་དུ་ཡིོང་བ་དང་འདྲེ་འདུག་ལ། ཁོེ་ཚེོསི་ལྐུགསི་རྟེགསི་དོ་ཟླ་བྲེལ་

བ་ཞིིག་བསྟན་སོིང་སྙམ་མོད། ཡིིན་ཡིང་དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་

དང་ཇེེན་གཉིིསི་ཀྱིི་ནང་མི་ཚེོའི་ཅོིལ་ཆུང་གི་བྱ་སྤྱིོད་ཁེ་ཤོསི་ལསི་མ་མཐེོང་། སྐུ་

ཞིབསི་བྷེེང་ལེ་ཡིིསི་དེ་དག་མཐོེང་ཡིང་ཁོེང་ལ་བོློ་ཕམ་གྱིི་ཚུལ་གང་ཡིང་མི་མངོན་

མོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་སོིགསི་ཀྱིིསི་

གོ་སྐབསི་དམ་འཛོིན་བྱསི་ནསི་མོ་རིང་ག་ིནང་མ་ིལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་པ་ན་ིཧ་ཅིང་ཁེ་

སྐྱིེངསི་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཁུ་སིིམ་པོའ་ིདམའ་

འབེབསི་སིམ་ཡིང་ན་སྐྱིེསི་མ་དེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མངོན་གསིལ་གྱིི་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་པ་

གཉིིསི་ལསི་གང་ཞིིག་ཆོེསི་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཐེག་མ་ཆོོད། དེ་བྱིངསི་ཀྱིི་

མཚེན་མོརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མ་བྱུང་སྟེ། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་

ལིན་སིི་དུསི་ཡུན་མང་ཆོེ་བརི་མོ་རིང་གི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་ནསི་སུན་པོ་ཚེད་མེད་

བཟོསི། ཁོེང་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སླེརི་ཡིང་རིང་ཉིིད་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་

ཏུ་འཇུག་མ་ནུསི་ཀྱིང་མོ་རིང་མི་གཞིན་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་ཐེབསི་མེད་
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པ་བཟོསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ནན་ཏན་གྱིིསི་ཁོེ་རིང་ལ་བུ་མོ་གཞིན་དང་ལྷན་དུ་

ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་རྒྱུ་སྐུལ་ལྕག་བཏང་བ་དང་། ཚེོམསི་ཆོེན་ཁོྲད་ཀྱིི་བུ་མོ་ཞིིག་ངོ་སོྤྲོད་

བྱསི་ཀྱིང་ཡིོད་ཚེད་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིསི་ཁོེང་ལ་མཚེོན་ན་

ཞིབསི་བོྲེ་ན་ིཧ་ཅིང་གལ་གནད་ཆོ་ེབ་ཞིིག་མིན་པ་དང་། ཁོེང་ག་ིདམིགསི་ཡུལ་གཙ་ོ

བོ་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་མོ་རིང་ལ་མཐོེང་ཆོེན་བྱསི་ནསི་མོ་རིང་ག་ི་ཡིིད་སིེམསི་འགུག་

རྒྱུ་དེ་ཡིིན་སྟབསི་དགོང་མོ་ཧྲེིལ་བོརི་མོ་རིང་གི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་ནསི་སྲུང་རྒྱུ་ཡིིན་

ཞིེསི་ལབ། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རོྩད་པ་ཅིི་ཙམ་བྱསི་ཀྱིང་འབྲེསི་བུ་གང་ཡིང་མི་

ཐོེན་མོད། སྟབསི་ཡིག་ནསི་མོ་རིང་གི་གོྲགསི་མོ་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་

འགྲམ་ལ་ཡིོང་ནསི། རིང་བཞིིན་བཟང་བོའ་ིསྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིདང་ལྷན་དུ་ལབ་

གླེེང་བྱསི་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བད་ེབ་ཆོེན་པོ་སྦྱིིན།

ད་ལྟ་མོ་རིང་གིསི་མ་མཐེརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་མི་དགོསི་པ་

བྱུང་བ་དང་། ཌརི་སི་ིརྟེག་ཏུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་བརི་ཐེག་ཉི་ེསིརི་འགྲེངསི་པ་དང་

ད་ེརུ་མ་ིམང་པོ་མེད་ཀྱིང་། ཁོེ་རིང་མོ་རིང་ག་ིའཁྲིསི་ལ་ཡོིང་ནསི་སྐད་ཆོ་རྩ་བ་ནསི་

མ་བཤོད་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེན་ིཕལ་ཆོེརི་ཁོེང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ི

སོྐརི་བཤོད་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་རིེད་སྙམ་ནསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི།

དགོང་ཚེོགསི་གོྲལ་རྗོེསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་གཡིོ་ཐེབསི་ཀྱིིསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་

སྒུག་དགོསི་པརི་ཁེག་བཞིག་སྟ་ེཚེང་མ་ཐོེན་རྗོེསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་ག་ིམ་ིརྣམསི་ཆུ་ཚེོད་

ཕྱོེད་ཙམ་ལ་ཤུལ་དུ་བསྡེད་ནསི་ད་གཟོད་ལམ་ལ་ཆོསི། སྐབསི་དེརི་མགོྲན་བདག་

ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེོ་ཁེང་པ་ལསི་ཕྱུང་འདོད་ཡོིད་པ་ནི་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་ཡིིན་ཏེ། 

ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིི་དང་མོ་རིང་གི་གཅུང་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཇེི་འདྲེའི་ངལ་དུལ་

ཆོ་ེཚུལ་ལབ་པ་ལསི་སྐད་ཆོ་གཞིན་གང་ཡིང་མ་ིབཤོད་པསི། ཁོེ་ཚེ་ོལ་མགྲོན་པོ་སོྐྲད་

འདོད་ཡིོད་པ་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་དོད་པོ་ཡིིན། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སྐད་ཆོ་བཤོད་རྩིསི་བྱསི་ཀྱིང་སུསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ལ་ཁེ་ཡི་མ་བསླེོགསི་པསི་ཚེང་མ་

ཉིབ་ཉོིབ་ཏུ་གྱུརི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིིསི་ཧ་ཅིང་གཟབ་རྒྱསི་ཀྱིིསི་བྷེིང་ལ་ེམིང་སྲིང་

གསུམ་གྱི་ིདགོང་ཚེོགསི་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཡིིད་འོང་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་དང་། ཁོེ་ཚེོའ་ིམགོྲན་

པོ་སྣེ་ལེན་བྱེད་སྟངསི་ཀྱིང་གུསི་ཞིབསི་ལྡན་པ་དང་གཟབ་རྒྱསི་ཡིིན་ཚུལ་སོིགསི་

བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་མོད། ཁོེང་གིསི་ཀྱིང་མི་ཚེོ་ལ་གསིོན་ཉིམསི་གང་ཡིང་སྟེརི་མི་

ནུསི། ཌརི་སིིསི་ཅིི་ཡིང་མ་བཤོད་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་གྱིི་ཁུ་སིིམ་

པོའ་ིངང་ནསི་མིག་མདུན་གྱིི་ངང་ཚུལ་ལ་ལྟད་མོ་བལྟསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དང་

ཇེེན་གཉིིསི་མ་ིགཞིན་དག་དང་ཅུང་མ་རིིང་བའ་ིསིརི་འགྲེངསི་ནསི་ཕན་ཚུན་ལབ་

གླེེང་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིི་དང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་

ཇེ་ིའདྲེ་ཁུ་སིིམ་པོ་ཡིིན་པ་ཚེརོི་བ་དང་། ཐེ་ན་ལ་ིཌ་ིཡིའང་ངལ་དུབ་ཀྱིིསི་མནརི་ནསི་

མོ་རིང་གིསི་མཚེམསི་མཚེམསི་སུ་ “དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ང་རིང་ཇེི་འདྲེའི་

ཐེང་ཆོད་པ་ལ།” ཞིེསི་བརོྗོད་ནསི་གླེལ་སྒྱིིང་ཆོེན་པོ་རིེ་བྱསི་པ་ལསི་ཅིང་མ་བཤོད། 

དེ་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་གཞིི་ནསི་ལམ་ལ་ཆོསི་སྐབསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཆོེསི་གུསི་ཞིབསི་

ཀྱིིསི་བྷེིང་ལེ་མིང་སྲིང་ཚེོ་མགོྱིགསི་པོརི་ལོང་བོྷེན་དུ་མཇེལ་བའི་རིེ་སོྨོན་ཡིོད་ཚུལ་

བརོྗོད་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདགོང་ཚེིགསི་ལ་ཕེབསི་ན་ཇེ་ིའདྲེའ་ིདགའ་

བ་ཡོིད་ཚུལ་བརོྗོད། མགོྲན་བརྡོ་ངོ་མ་མ་ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིབཀའ་དྲེིན་

ཆོེན་པོསི་དང་དུ་བློངསི་པསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་བོློ་ཡིིད་ཡིོངསི་སུ་ཚེིམ། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་

ཀྱིིསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་ཇེེན་ལ་མགོྱིགསི་མྱུརི་ཤོིང་རྟེ་གསིརི་པ་དང་གཉིེན་སོྟན་གྱིི་ལྭ་

བ་གསིརི་པ་སོིགསི་སྟ་གོན་བྱེད་དགོསི་པའི་རྒྱུ་མཚེན་མཐོེང་ནསི་ལམ་ལ་ཆོསི་པ་

དང་། མོ་རིང་གིསི་ཇེེན་ཟླ་བ་གསུམ་བཞིིའི་ནང་ཚུད་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་ཐེབ་

མརི་འགྱུརི་ངེསི་རིེད་སྙམ།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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དེ་བཞིིན་མོ་རིང་གི་བུ་མོ་གཞིན་ཞིིག་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་བག་མརི་

འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ལ་ཐེ་ེཚེོམ་མེད་ཀྱིང་མོ་རིང་ག་ིསོྤྲོ་བ་འདྲེ་མཉིམ་མིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ནི་མོ་རིང་གི་རྩིསི་པོ་ཆོེསི་ཆུང་བའི་བུ་མོ་དེ་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་

ལིན་སི་ིདང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ཧ་ཅིང་འོསི་འཚེམ་ཞིིག་རིེད་སྙམ་མོད། འོན་ཀྱིང་

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དང་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་རིིན་ཐེང་ཡིོངསི་

སུ་ཟིལ་གནོན་བྱསི།
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 ལའེུ་བཅུ་དགུ་པ།

ཕྱོི་ཉིིན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་དངོསི་སུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་གཉིེན་བསླེངསི་ནསི་

ལོང་བོྷེན་ལ་དོན་དག་གསིརི་པ་ལྷགསི། རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པརི་གུང་གསིེང་མཇུག་

བསྒྲིིལ་བ་ཡིིན་སྟབསི་ཁོེ་རིང་གིསི་ད་སྟེ་དུསི་ཚེོད་ནརི་འགྱིངསི་བྱེད་མི་རུང་བ་

མཐོེང་། སྐབསི་དེརི་ཁོེང་ལ་འཚེེརི་སྣང་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མི་མངོན་པ་དང་གཉིེན་སླེོང་

བ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བརི་སྙམ་པའི་བརྒྱུད་རིིམ་མཐེའ་དག་གོ་རིིམ་བསྒྲིིགསི་རྗོེསི། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་། ཨོི་ལི་བཟའ་བྷེེད། གཞིན་བུ་མོ་ཆུང་བ་ཞིིག་སོིགསི་ལྷན་དུ་

བསྡེད་ཡིོད་པ་མཐོེང་འཕྲལ་མ་རྒན་ལ་འད་ིལྟརི་བརོྗོད། 

“ལྕམ་མོ་ལགསི། ཞོིགསི་པ་འདིརི་ཁོྱོད་ཀྱིི་བུ་མོ་མཛོེསི་ལྡན་མ་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་དང་སྒོེརི་དུ་གླེེང་མོལ་བྱེད་འདོད་ཆོ་ེབསི། ཁོྱོད་ལ་མོསི་མཐུན་ཡོིད་དམ།” ཞིེསི་

བརོྗོད་པརི།

སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧོན་ཐོེརི་ནསི་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་བ་ལསི་ཁེ་

ཚེིག་འབྲེེལ་ལོང་མ་བྱུང་སོྔོན་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ད་ེམུརི་ “ཨོོ། ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་བྱུང་། 

མོསི་མཐུན་ལོསི་ཡོིད། ཡོིད་དང་ཡོིད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བརི་

གདོན་མ་ིཟ། མོ་རིང་ལ་དགག་པ་མེད་ངེསི་ཅིན་རིེད། ཤོོག ཁེ་ིཋི།ི ང་གཉིིསི་ཐེོག་ཁེང་

ལ་འགོྲ།” ཞིེསི་ཟེརི་བཞིིན་ཅི་ལག་ཚེོ་བསྒྲུགསི་ནསི་རྟེབ་རོྟེབ་པོརི་འགོྲ་གྲབསི་བྱེད་

སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི། 

“བརྩེ་བའི་ལྕམ་མོ་ལགསི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཞུ་བ་འཐེེན། ཁོྱོད་རིང་མ་འགོྲ་དང་།  

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཅིིསི་ཀྱིང་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་རོིགསི། ཁོེང་ལ་གཞིན་

གྱིིསི་ཐོེསི་མི་རུང་བའི་སྐད་ཆོ་གང་ཡིང་ལབ་རྒྱུ་མེད། ང་ཡིང་ཕརི་འགོྲ་ཡིི་ཡིིན།” 

ཞིེསི་བརོྗོད་པརི།
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“འགོྲ་མ་ིཆོོག འགོྲ་མ་ིཆོོག ཆོོ་མེད་མ་བྱ། ཁོྱོད་རིང་སོིརི་སོྡེད།” ཅིེསི་ཟེརི་བསི། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཁེོང་ཁོྲ་དང་འཚེེརི་སྣང་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི་ནསི་འབྲེོ་གྲབསི་ཡིོད་སྐབསི། 

མ་རྒན་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་”ཁོྱོད་རིང་མཐེའ་ཅིིག་ཏུ་དེརི་བསྡེད་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་

སིིའ་ིསྐད་ཆོརི་ཉོིན་ཅིིག” ཅིེསི་བཀའ་བཀོད་བྱསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཅིིག་ནསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིབཀའ་ཟློག་མ་ིནུསི་པ་དང་། 

གཉིིསི་ནསི་བསིམ་མནོ་འཁྱུག་ཙམ་བཏང་རྗོེསི་སྐབསི་འདིརི་ཆོེསི་དཔྱོད་ལྡན་གྱི་ིབྱ་

བ་ནི་གང་མགོྱིགསི་དང་ཁུ་སིིམ་པོསི་དོན་དེ་ཐེག་གཅོིད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ནསི། 

སླེརི་ཡིང་མརི་བསྡེད་ནསི་བརི་མེད་དུ་འཚེེརི་སྣང་སྦེསི་ཐེབསི་བྱསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་

དང་ཁེ་ིཋི་ིགཉིིསི་ཕྱོིན་མ་ཐེག་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་གཏམ་གྱི་ིསྣ་ེདྲེངསི་ནསི།

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོེ་བོ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བོྱསི་དང་། 

ཁོྱོད་ཀྱིི་བག་ཚེ་བའི་སོྤྱིད་ལམ་དེ་ངའི་ལྟརི་སྣང་ལ་མི་གནོད་པརི་མ་ཟད། དེ་ལསི་

ལོྡག་སྟེ་དེ་ཡིིསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྤྱིོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་བཟོ་ཡིི་འདུག གལ་སྲིད་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་འདི་ལྟརི་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུརི་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མི་སོྟན་པརི་འཕྲལ་མརི་

དང་ལེན་བྱསི་ན་ཁོེ་བོསི་ཁོྱོད་རིང་ད་ེའདྲེའ་ིསྙིང་རྗོ་ེབོ་ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་མ་ིསྲིད། ཡིིན་

ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་བཀུརི་འོསི་མ་རྒན་གྱིིསི་ཁོེ་བོ་ལ་གཉིེན་སླེོང་བའི་ཆོོག་མཆོན་གནང་

བྱུང་། ཁོྱོད་ནི་ལྷན་སྐྱིེསི་ཀྱིིསི་ངོ་ཚེ་སྨོིན་པོ་ཡིོད་པསི་སོི་སོིའ་ིཚེོརི་བ་སྦེསི་གསིང་

བྱེད་སྲིད་ཀྱིང་། ཁོེ་བོ་བསིམ་འདུན་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་ཡིིན་པསི་གོ་འཛོོལ་ཐེེབསི་

མ་ིསྲིད་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་བོའ་ིསྐད་ཆོའ་ིགོ་དོན་རོྟེགསི་པ་གདོན་མ་ིཟ། ཧ་ལམ་ཁེང་

པ་འདིའི་ནང་འཛུལ་མ་ཐེག་ཁོེ་བོསི་ཁོྱོད་རིང་འབྱུང་འགྱུརི་གྱིི་གཏན་གོྲགསི་ལ་

བདམསི་པ་ཡིིན། ཡིིན་ཡིང་གནད་དོན་འདིའི་ཐེད་ཁོེ་བོསི་ཚེོརི་བ་ཚེོད་འཛོིན་

ཐུབ་པའི་སྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི་ཐོེག་མརི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་བཤོད་

འོསི་སྙམ། ཁེོ་བོ་འད་ིགརི་ཡིོང་བའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ན་ིཁྱོིམ་ཐེབ་མ་ཞིིག་འདེམ་རྒྱུའ་ི
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ཆོེད་དུ་ཡིིན་ལ་ཁོེ་བོསི་བདམསི་པ་ཡིིན།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལྟ་བུའི་མི་སྒོམ་པོ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་

ལའང་རིང་ཚེོད་མ་ིའཛོིན་པའ་ིདུསི་ཡོིད་པ་རིེད་སྙམ་ནསི་གད་མོ་ཤོོརི་གྲབསི་བྱསི། 

ཁོེང་གིསི་འཁྱུག་ཙམ་ལ་བཤོད་མཚེམསི་བཞིག་ཀྱིང་མུ་མཐུད་དུ་ཁེོ་རིང་འགོག་མ་

ནུསི་པརི་ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་བརོྗོད་དོན།

“ཁོེ་བོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚེན་དུ་མ་ཡིོད། དང་པོ།  ཁོེ་བོ་ལྟ་བུའི་

འཚེོ་བའི་ཆོ་རྐྱེེན་བཟང་བའི་ཆོོསི་ཁྲིད་པ་ཞིིག་གིསི་མདུན་ཐེབ་བསུསི་ནསི། སིོ་

སོིའ་ིཆོོསི་སྡེེའི་མི་རྣམསི་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ་སིའི་གཉིེན་སྒྲིིག་གི་འཚེོ་བ་ཞིིག་

གཉིེརི་བ་ནི་ཡིང་དག་གི་བྱ་བ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། གཉིིསི་པ། གཉིེན་སྒྲིིག་གིསི་ཁོེ་

བོ་ལ་བདེ་བ་ཆོེསི་ཆོེརི་སྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད། གསུམ་པ། རྒྱུ་མཚེན་འདི་

ཕལ་ཆོེརི་ཐོེག་མརི་གླེེང་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད།  དེ་ནི་ཁོེ་བོ་ལསི་བསོིད་ཆོེ་སྟབསི་

རིིགསི་རུསི་མཐོེ་བའི་ཡིོན་བདག་མ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དེསི་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་ཁོེ་

བོ་ལ་མདུན་ཐེབ་བསུ་དགོསི་པའི་སྐུལ་ལྕག་དང་སླེོབ་སོྟན་གནང་བྱུང་། མོ་རིང་

གིསི་ཐེེངསི་གཉིིསི་ཙམ་ལ་ཁོེ་བོའ་ིགཉིེན་དོན་ཐེད་ལ་དགོངསི་འཆོརི་བཏོན་

གནང་བྱུང་།  (ཕརི་བཀའ་འདྲེི་མ་ཞུསི་ཀྱིང་)ཁེོ་བོ་རོྡོག་ཐོེན་མ་བྱསི་པའི་སོྔོན་

གྱིི་རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པའི་དགོང་མོརི་ང་ཚེོསི་ཧན་སིི་ཧྥིོརིད་ལ་ཤོོག་ཤོོ་རྩེ་སྐབསི་

དང་། ལྕམ་ཇེེན་ཁེིན་སོིན་གྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་ཌི་  བོྷེག་གི་ཞིབསི་སྟེགསི་བཀོད་སྒྲིིག་

བྱེད་བཞིིན་པའི་སྐབསི་དེརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ཁོེ་བོ་ལ་འདི་ལྟརི་བརོྗོད་བྱུང་།  

“སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི། ཁོྱོད་རིང་ལྟ་བུ་

ཆོོསི་ཁྲིད་པ་ཞིིག་གིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི། བུ་མོ་ཡིག་པོ་ཞིིག་བསུསི་

ཤོོག ཁོྱོད་རིང་ཉིིད་དང་ངེད་རིང་གི་ཆོེད་དུ་ཡི་རིབསི་ཀྱིི་བུ་མོ་ཞིིག་བསུསི་ཤོོག 

མོ་རིང་རིིགསི་རུསི་མཐོེན་པོ་མིན་ཡིང་ལསི་ལ་བརོྩན་ཞིིང་དོན་གོ་ཆོོད་པ་དང་ཡིོང་
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འབབ་ཀྱི་ིརྩིསི་ཁྲ་ཡིག་པོ་འགོད་ཤོེསི་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་དགོསི། འད་ིན་ིངེད་རིང་ག་ིསོླེབ་

སོྟན་ཡིིན། ད་ེལྟ་བུའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་གང་མགོྱིགསི་བཙལ་ནསི་ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ལ་ཁྲིད་

ཤོོག་དང་ངེད་རིང་མོ་རིང་ལ་བལྟ་བརི་འགོྲ་ཆོོག” ཅིེསི་གསུངསི་བྱུང་། མཛོེསི་ལྡན་

གྱི་ིསྤུན་མཆོེད་མ་ལགསི། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཁོེ་བོ་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིཐུགསི་ཁུརི་ཟབ་

རྒྱསི་གནང་བ་ན་ིཁོེ་བོའ་ིཆོེསི་འབུརི་དུ་ཐོེན་པའ་ིཆོ་རྐྱེེན་ཞིིག་རིེད་སྙམ། མོ་རིང་ག་ི

ཡི་རིབསི་སྤྱིོད་བཟང་ནི་བརོྗོད་པརི་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མི་འགྱིངསི་

བརི་མོ་རིང་དངོསི་སུ་མཐོེང་ངེསི་རིེད། ཁོེ་བོའ་ིབསིམ་པརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལགསི་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིབོློ་རིིག་གསིལ་ཞིིང་གྲུང་ཤོ་དོད་པའ་ིལྟ་སོྤྱིད་ལ་ཏག་ཏག་ཐུགསི་མཉིེསི་གནང་

གི་རིེད། ལྷག་ཏུ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལྟ་བུའི་རིིགསི་རུསི་མཐོེན་པོ་ཡིི་མདུན་དུ་ཁུ་

སིིམ་པོ་དང་གུསི་ལུགསི་ལྡན་པ་ཞིིག་བྱསི་ན་མོ་རིང་ཁོྱོད་རིང་ལ་ཧ་ཅིང་མཉིེསི་པོ་

ཡིོང་གི་རིེད། འདི་དག་ནི་སྤྱིི་ཡོིངསི་ནསི་ཁོེ་བོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འདོད་པའི་རྒྱུ་

མཚེན་ཡིིན་ལ། ད་དུང་གླེེང་དགོསི་པ་ཞིིག་ལ། ཁེོ་བོའ་ིགོྲང་སྡེེ་ན་ཡིིད་འོང་གི་བུ་

མོ་ཧ་ཅིང་མང་ཡིང་། ཁོེ་བོ་ཐེད་ཀརི་ལོང་བོྷེན་ལ་ཆུང་མ་འཚེོལ་དུ་ཡོིང་བའི་རྒྱུ་

མཚེན་ཅིི་ཡིིན་ཞིེ་ན། དོན་དངོསི་ནི་འདི་ལྟརི་ཏེ། ཁོྱོད་ཀྱིི་ཕ་ལགསི་ཚེ་ེལསི་འདསི་

རྗོེསི་(ཡིིན་ཡིང་ད་དུང་ལོ་མང་འཚེོ་བའི་རིེ་བ་ཡོིད།) ཁོེ་བོ་ནི་ལོང་བོྷེན་གྱིི་རྒྱུན་

འཛོིན་མཁེན་ཡིིན་སྟབསི། བདག་གིསི་ཁོེང་ག་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཆུང་མརི་བློངསི་ནསི་མ་

འོངསི་པརི་ཡིིད་སོྐྱི་བའི་གནསི་ཚུལ་བྱུང་དུསི་ཁོྱོད་ཅིག་གི་གོད་ཀ་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་

ཉུང་དུ་མ་བཏང་ན་ཁོེ་བོ་བོློ་བད་ེབོ་མ་ིའདུག ཡིིན་ཡིང་གོང་དུ་ལབ་པ་ལྟརི་ཡིིད་སོྐྱི་

བའ་ིགནསི་ཚུལ་ད་དུང་ལོ་ཤོསི་རིིང་འབྱུང་མ་ིསྲིད། ངའ་ིམཛོེསི་ལྡན་གྱི་ིསྤུན་མཆོེད་

ལགསི། འད་ིདག་ན་ིཁོེ་བོའ་ིགཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའ་ིཀུན་སླེོང་ཡིིན་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བདག་

ལ་མཐོེང་ཆོེན་བྱེད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡོིད། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ལ་བདག་ག་ིཆོེསི་དུང་བ་དྲེག་པོ་

ལསི་བཤོད་རྒྱུ་ལྷག་མ་སོིང་། བག་མའི་ནོརི་སྐལ་ཐེད་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་གཏན་ནསི་
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བྱེད་མ་ིདགོསི། ཁོེ་བོསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཕ་རྒན་ལ་འད་ིདག་ཐེད་ཆོ་རྐྱེེན་གང་ཡིང་འདོན་མ་ི

སྲིད་ལ། བཏོན་ཡིང་ཁོེང་གིསི་ད་ེལྟརི་སྒྲུབ་མ་ིཐུབ་པ་གསིལ་པོ་ཤོེསི། ཁོྱོད་ལ་དབང་

བའི་རྒྱུ་ནོརི་ནི་ལོ་སྐྱིེད་བརྒྱ་ཆོ་བཞིི་ཙམ་མངའ་བའི་དབྱིན་སོྒོརི་སོྟང་གཅིིག་ཙམ་

དེ་རིེད། ད་དུང་དེ་དག་ཁོྱོད་ཀྱིི་མ་ཡུམ་མ་གོྲངསི་བརི་དུ་ཁོྱོད་ལ་མི་ཐོེབ། དེསི་ན་

གནད་དོན་འདིའི་ཐེད་ཁོེ་བོསི་གང་ཡིང་ལབ་མི་སྲིད། ང་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་

རྗོེསི་ཁོེ་བོསི་ནམ་ཡིང་ལག་པ་བཀྲེན་པོའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་མི་ཡིོང་བསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་བོློ་

བད་ེབོ་བོྱསི།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་སྟ་ེཁོེ་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་འགོག་དགོསི་པ་མཐོེང་ནསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “སྐུ་ངོ་ལགསི། ཁོྱོད་རིང་བྲེེལ་འཚུབ་ཆོ་ེ

ཐེག་ཆོོད་སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངསི་ད་དུང་ལན་འཇེལ་མེད་པ་བརྗོེད་འདུག ངསི་ད་སྟ་ེ

དུསི་ཚེོད་མ་ཤོོརི་བ་བྱསི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་ཞུསི་ཆོོག ང་ལ་གདེང་འཇོེག་གནང་བརི་

བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་གཉིེན་སླེོང་བ་ལ་སོྤེབསི་པ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་

ངསི་ད་ེདང་ལེན་བྱེད་མ་ིསྲིད་ཅིེསི་ཞུ་རྒྱུ་ལསི་འོསི་མེད།”

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིིསི་ལག་པ་གཡུག་བཞིིན་པརི་ “གཞོིན་ནུ་མ་ཚེ་ོལ་ཐོེག་

མརི་གཉིེན་སོླེང་སྐབསི་སིེམསི་སུ་སྐྱིེསི་པ་དེ་དང་ལེན་བྱསི་ཀྱིང་ཁེ་ནསི་ཁེསི་ལེན་

མ་ིབྱདེ། མཚེམསི་རིརེི་ཐེངེསི་གཉིསིི་སིམ་ཐེ་ན་ཐེངེསི་གསུམ་པ་ལའང་ཁེསི་ལནེ་མ་ི

བྱེད་པ་ཡིོང་སྲིད་པསི། ཁོེ་བོསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགོང་ག་ིསྐད་ཆོ་དག་ཐོེསི་རྗོེསི་སིེམསི་ཤུགསི་

ཉིམསི་མ་ིསྲདི། མ་ིའགྱིངསི་པརི་ཁོྱོད་རིང་མཆོོད་ཁེང་དུ་ཁྲདི་ཐུབ་པའ་ིརི་ེསོྨོན་ཡིདོ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མགྲིན་པ་གཟེངསི་སུ་བཏེགསི་ནསི་ “སྐུ་ངོ་ལགསི། ངསི་

ད་ེལྟའ་ིཆོོད་སིེམསི་བརྟེན་པོ་བསྒྲིགསི་རྗོསེི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་དུང་འད་ིལྟརི་རི་ེབ་འཆོང་བ་

ན་ིཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་རིེད། ང་ན་ིཐེེངསི་གཉིིསི་པའ་ིགོ་སྐབསི་ལ་རི་ེབ་བཅོིལ་

ནསི་སོི་སིོའ་ིབད་ེསྐྱིིད་ཉིེན་ཁེརི་འཇོེག་པའ་ིགཞོིན་ནུ་མ་དེའ་ིགྲསི་མིན། (གལ་སྲིད་
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དེ་ལྟ་བུའི་གཞོིན་ནུ་མ་ཞིིག་ཡིོད་རུང་)ངསི་ཧ་ཅིང་གཟབ་ནན་གྱིིསི་ཁེསི་ལེན་གྱིི་

མེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་བད་ེབ་སྦྱིིན་མ་ིཐུབ་ལ། ང་ཡིང་འཇེིག་རྟེེན་འདིརི་ཁོྱོད་ལ་བད་ེ

བ་མི་སྦྱིིན་པའི་བུད་མེད་ཆོེསི་མཐེའ་མ་དེ་ཡིིན་ངེསི་རིེད། མ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིི་གོྲགསི་

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིསིི་གང་ཅིིའ་ིཐེད་ང་རིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཆུང་མ་ལ་མ་ིའཚེམསི་པ་མཐོེང་

བའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བརྟེན་པོ་ཡོིད།” ཅིེསི་བརོྗོད་རྗོེསི།

ཁོེང་གིསི་ཤོིན་ཏུ་གཟབ་ནན་གྱིིསི “ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལ་དེ་འདྲེའི་དགོངསི་

ཚུལ་ཡོིད་སྲིད་ཀྱིང་ཁོྱོད་རིང་ངོསི་ལེན་གནང་ག་ིརིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བོློ་བད་ེཔོ་བོྱསི་དང་། 

ཁོེ་བོ་སླེརི་ཡིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིསིརི་བཅིརི་བའ་ིགོ་སྐབསི་བྱུང་དུསི་བདག་གིསི་

ཁོྱོད་ཀྱིི་ཁེེངསི་སྐྱུངསི་དང་། གོྲན་ཆུང་། ད་དུང་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཡིིད་དུ་འོང་བའི་ཡིོན་ཏན་

ཚེང་མརི་ཆོེསི་ཆོེརི་གྱིིསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱ་ཆོོག”

“སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དངོསི་འབྲེེལ་ང་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་

བྱེད་དགོསི་དོན་མེད། དོན་དག་འདིའ་ིཐེད་ང་རིང་ཉིིད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཡོིད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ངའི་སྐད་ཆོ་ལ་ཆོ་འཇོེག་བྱསི་ན་ང་རིང་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེ་ངེསི། ཁོྱོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིིད་

ལྷ་དང་མཉིམ་ཞིིང་འབོྱརི་བ་ཀླུ་ལྟརི་རྒྱསི་པའ་ིསོྨོན་འདུན་ཞུ། ངསི་ཁོྱོད་རིང་གཅུད་

དུ་བོརི་བ་ད་ེཡིང་ཁོྱོད་ལ་ད་ེལྟརི་ཡིོང་བའ་ིདོན་དུ་ཡིིན། ད་ཆོ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་གཉིེན་

སླེོང་བྱསི་ཟིན་པསི་ད་ནསི་བཟུང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངེད་ཚེང་ལ་གནོང་འགོྱིད་གང་ཡིང་སྐྱི་ེ

མི་དགོསི། ནམ་ཞིིག་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལོང་བོྷེན་རྒྱུན་འཛོིན་བྱེད་སྐབསི་ཀྱིང་ངོ་གནོང་མི་

དགོསི། དེསི་ན་དོན་དག་འདི་ལྟརི་ཐེག་གཅོིད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།” ཞིེསི་ཟེརི་ཞོིརི་ཡིརི་

ལངསི་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིིསི་མོ་རིང་ལ་གཤོམ་གསིལ་ལྟརི་བརོྗོད།

“ཁོེ་བོསི་ཐེེངསི་རྗོེསི་མརི་དོན་འདི་གླེེང་སྐབསི་ད་ལྟ་ལསི་ལེགསི་པའི་གཏམ་

ལན་ཞིིག་ཐོེསི་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད། ཁོེ་བོསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིད་ལྟའ་ིགདུག་རྩུབ་ལ་ལ་ེབདའ་གཏན་

ནསི་བྱེད་མི་སྲིད། དེ་ནི་ཁོྱོད་ཅིག་བུད་མེད་ཚེོའི་ལུགསི་སོྲལ་ཡིིན་པ་གསིལ་བོརི་
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ཤོེསི། ཁོྱོད་ལ་ན་ཆུང་བུ་མོ་ཞིིག་གི་རིང་གཤོིསི་མངའ་བསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་གོང་གི་སྐད་ཆོ་

ད་ེདག་ན་ིཁོེ་བོ་ལ་མུ་མཐུད་དུ་གཉིེན་སོླེང་བའ་ིསྐུལ་ལྕག་གཏོང་བ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོ།ེ”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཅུང་ཁོྲ་བའ་ིངང་ནསི་ “སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ང་རིང་མགོ་ཧ་ཅིང་འཐོེམ་དུ་བཅུག་སོིང་། ངསི་བཤོད་པའི་སྐད་ཆོ་དག་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ད་དུང་སྐུལ་ལྕག་ག་ིཚུལ་དུ་མཐེོང་ན་ངསི་ཅི་ིཞིིག་ལབ་ན་ཁོྱོད་རིང་ད་གཟོད་ཡིིད་

ཆོེསི་བྱེད་པ་ཤོེསི་མ་སིོང་།”

“ངསི་དེ་ལྟརི་སྙམ་པའི་རྒྱུ་མཚེན་མདོརི་བསྡུསི་ནསི་བཤོད་ན། ཁོེ་བོ་ནི་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་དང་ལེན་བྱེད་རིིན་མེད་པའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཏེ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བདག་གི་རྒྱུ་

འབོྱརི་བ་མིག་ནང་དུ་མ་ིའཇེོག་པ་མ་ིསྲིད། ཁོེ་བོའ་ིཐོེབ་གོ་སི་དང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་

གྱི་ིའབྲེེལ་བ་དང་ད་དུང་ང་གཉིིསི་འབྲེེལ་བ་སིོགསི་ན་ིཧ་ཅིང་ཕུལ་བྱུང་ག་ིཆོ་རྐྱེེན་

ཤོ་སྟག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བསིམ་གཞིིགསི་ཟབ་མོ་ཞིིག་བྱེད་འོསི། ཁོྱོད་ལ་ཡིིད་འོང་ག་ི

ཁྱོད་ཆོོསི་མང་པོ་ལྡན་ཡིང་སྟབསི་ཉིེསི་ནསི་ཁྱོིམ་གྱི་ིའབོྱརི་བ་ཞིན་སྟབསི་ཁོྱོད་རིང་

ཡིིད་འོང་དང་བག་བོྲེ་བ་ཙམ་གྱིིསི་རོྔོ་མི་ཐོེགསི་པསི་གཞིན་གྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་གཉིེན་

སླེོང་ཁེག་པོ་རིེད། དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་བོ་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ་ནི་ཁེ་ཞིེ་གཉིིསི་མེད་

མ་ཡིིན་པརི། དེ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འཇོེ་སྒོེག་གི་བུད་མེད་དག་གི་རྒྱུན་སོྲལ་སྲུང་ནསི་ཁོེ་

བོའ་ིཡིིད་སིེམསི་ལྷག་ཏུ་འགུག་ཆོེད་རིེད།”

“སྐུ་ངོ་ལགསི། ངསི་རིང་ཉིིད་འཇོེ་སྒོེག་ག་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་ཁུལ་བྱསི་ནསི་བཀུརི་

འོསི་ཀྱིི་སྐྱིེསི་པ་ལ་ཀྱིལ་ཀ་གཏན་ནསི་བྱེད་མི་སྲིད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ངའི་དྲེང་

གཏམ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་དགོསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གཉིེན་སླེོང་པརི་བཀའ་དྲེིན་ཡིང་ཡིང་

དུ་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་དང་ལེན་བྱེད་པ་ན་ིགཏན་ནསི་མ་ིསྲིད་པ་ཞིིག་རིེད། ངའ་ི

དབང་བོ་ལྔ་ཡིིསི་དེ་ལྟརི་བྱེད་པརི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ངསི་སྐད་ཆོ་དམརི་རྗོེན་

ཞིིག་བཤོད་ན་འགྲིག་གམ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ནི་ཁོྱོད་ལ་ཀྱིལ་ཀ་བྱེད་པའི་འཇོེ་སྒོེག་གི་
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བུད་མེད་ཅིིག་ལ་ཆོ་འཇོེག་མ་ིབྱེད་པརི། དྲེང་གཏམ་བཤོད་པའ་ིདཔོྱད་ལྡན་གྱི་ིབུད་

མེད་ལ་ཆོ་འཇེོག་བྱེད་རོིགསི།” ཞིེསི་བཤོད་མུརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིབཟོ་ལྟ་ཤོོརི་

ཞིིང་ཅུང་ཉིམསི་མི་བདེ་བའི་ཚུལ་གྱིིསི་  “ཁོྱོད་རིང་སོྔོན་ལྟརི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དབང་

འཕོྲག་པ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིི་རྨད་བྱུང་གི་ཕ་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་བོ་དང་ལེན་བྱསི་ན་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དང་ལེན་མ་ིབྱེད་པ་མ་ིསྲིད།” ཅིེསི་བརོྗོད། 

འད་ིལྟརི་ཨུ་ཚུགསི་མཐེའ་སྐྱིེལ་གྱིིསི་རིང་སླུ་བྱེད་པ་ལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁེ་

ཡི་བྱེད་མ་འདོད་པརི་འཕྲལ་མརི་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་ཕྱོིརི་ཐོེན། གལ་སྲིད་མོ་རིང་གསིི་

ཐེེངསི་དུ་མརི་གཉིེན་དོན་ཁེསི་མི་ལེན་པ་དེ་ཁོེང་གིསི་ཟོལ་བཅོིསི་ཀྱིི་སྐུལ་ལྕག་གི་

ཚུལ་དུ་མཐོེང་ག་ིཡོིད་ན། མོ་རིང་གིསི་ཕ་རྒན་ལ་སྐྱིབསི་བཅོིལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིསིེམསི་ཐེག་

བཅིད་པ་དང་། ཕ་རྒན་གྱིིསི་ཚེིག་ཐེག་ཆོོད་པོསི་དེ་ཡིོང་ཐེབསི་མེད་པརི་བརོྗོད་ན་

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ད་ེན་ིའཇོེ་སྒོེག་ག་ིབུ་མོ་ཞིིག་ག་ིཚུལ་འཆོོསི་དང་གཡིེརི་བག་

ག་ིཚུལ་དུ་མཐོེང་མ་ིསྲིད་སྙམ། 
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སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁུ་སིིམ་པོའ་ིངང་ནསི་སོི་སོིའ་ིགྲུབ་འབྲེསི་གཡུརི་དུ་ཟ་བའི་

བརྩ་ེདུང་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་ནསི་ཅིང་མ་འགྱིངསི་པརི། སོྒོ་ཁྱོམསི་སུ་གླེེང་མོལ་

གྱི་ིམཇུག་འབྲེསི་ལ་བསྒུགསི་ནསི་དུསི་ཚེོད་འཁོྱོལ་དཀའ་བརི་གྱུརི་པའ་ིལྕམ་བྷེེན་

ནེད་ཀྱིིསི་ ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྒོ་ཕྱོེསི་ནསི་གོམ་སྟབསི་མྱུརི་མོསི་ཐོེག་ཁེང་དུ་

བསོྐྱིད་པ་མཐོེང་བ་དང་། འཕྲལ་མརི་ཞིོགསི་ཟསི་ཟ་སིའ་ིཁེང་མིག་ལ་འཛུལ་ནསི་

སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་མོ་རིང་སོི་སིོ་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུསི་ནསི་ད་

ནསི་བཟུང་ཁོེ་ཚེོའ་ིབརི་ལ་འབྲེེལ་བ་དམིགསི་བསིལ་ཞིིག་ཆོགསི་སོིང་ཞིེསི་བཤོད། 

དེ་བཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཀྱིང་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་རྟེེན་འབྲེེལ་གྱིི་ཤོིསི་ཚེིག་

དང་ལེན་བྱེད་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུསི་རྗོེསི། ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བཤོད་པའ་ིགཏམ་རི་ེརི་ེབཞིིན་མོ་རིང་ལ་བརོྗོད་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་

གླེེང་མོལ་གྱི་ིམཇུག་འབྲེསི་ལ་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་འོསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡིང་དག་ཡིོད་ད།ེ ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཨུ་ཚུགསི་མཐེརི་འཁོྱོལ་གྱིིསི་ཁོེ་རིང་དང་ལེན་མི་བྱེད་པ་ནི་མོ་

རིང་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཁེེངསི་སྐྱུངསི་དང་སྒོེག་འཇེམ་ཡིིན་པསི་རིེད་ཅིེསི་བཤོད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ཐོེསི་དུསི་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་པ་དང་། གལ་སྲིད་

མོ་རིང་གི་བུ་མོསི་གཉིེན་དོན་ཁེསི་མི་ལེན་པ་ནི་དོན་དམ་དུ་ཁོེང་ལ་སྐུལ་ལྕག་

བྱེད་ཆོེད་ཡིིན་ན། མོ་རིང་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཇེི་བཞིིན་དགའ་བ་སྐྱིེསི་ཀྱིང་། 

མོ་རིང་གིསི་ད་ེལྟརི་རི་ེབ་འཆོང་མ་ིཕོད་པརི་དབང་མེད་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིལ། 

“ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལགསི། ཁོྱོད་རིང་བོློ་བདེ་པོ་བོྱསི་དང་། ངསི་

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་གོ་བ་སྤྲོད་ཆོོག ང་རིང་ད་ལྟ་རིང་སོིང་ནསི་མོ་རིང་ལ་སྐད་ཆོ་
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བཤོད་ཆོོག ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ཧ་ཅིང་མགོ་བོ་མཁྲེགསི་ཤོིང་ཅོིལ་ཆུང་གི་བུ་མོ་

ཞིིག་ཡིིན་པསི་མོ་རིང་གིསི་ལེགསི་ཉིེསི་འབྱེད་མ་ིཤོེསི་ཀྱིང་ངསི་མོ་རིང་ལ་གོ་བ་སྤྲོད་

ཆོོག” ཅིེསི་བརོྗོད། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “ལྕམ་སྐུ་ཞིབསི། ཁོྱོད་ལ་བརི་ཆོད་བཟོསི་

སོིང་བསི་དགོངསི་དག་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་གལ་སྲིད་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་

མགོ་བོ་མཁྲེགསི་ཤོིང་ཅོིལ་ཆུང་གི་བུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་ན། ཁོེ་བོ་ལྟ་བུ་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་གོ་

གནསི་མངའ་བ་དང་བདེ་སྐྱིིད་ཁོེ་ནའི་ཆོེད་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་

ག་ིཆུང་མརི་མོ་རིང་འཚེམསི་མིན་ཤོེསི་མ་སོིང་། གལ་སྲིད་མོ་རིང་ལ་དངོསི་འབྲེེལ་

འདོད་པ་མེད་ན་བཙན་གྱིིསི་དང་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་མ་ིབཟང་། མོ་རིང་ལ་སོྐྱིན་

ཆོ་ད་ེདག་ཡོིད་ན་ཁོེ་བོ་ལའང་བད་ེབ་ཆོེན་པོ་སྐྲུན་མ་ིནུསི།” 

“སྐུ་ཞིབསི་ལགསི། ཁོྱོད་རིང་གོ་ནོརི་ཐེེབསི་སིོང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་བྱ་བ་འདིའ་ི

རིིགསི་ལ་མགོ་བོ་ཅུང་ཙམ་མཁྲེགསི་པོ་ཡིོད་པ་ལསི་གཞིན་དག་ཐེད་མོ་རིང་ན་ིརིང་

བཞིིན་གྱི་ིཆོེསི་རྒྱུད་འཇེམ་གྱི་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན། ངསི་ལམ་སིེང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་དང་

གོྲསི་མོལ་བྱསི་ནསི་ང་ཚེོསི་འཕྲལ་མརི་དོན་ད་ེཁྲུན་ཐེག་ཆོོད་ཐུབ་པའ་ིགདེང་ཚེོད་

ཡོིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་ལན་སླེོག་པའི་དུསི་ཚེོད་མི་སྟེརི་

བརི་འཕྲལ་མརི་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིསི་ཁོྱོ་གའ་ིསིརི་ཕྱོིན་པ་དང་། དཔ་ེཁེང་ནང་ལ་འཛུལ་

ཞོིརི་དུ་ “ཨོོ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་རིང་ད་ལྟ་ཉིིད་དུ་དགོསི་པ་འདུག ཛོ་

དྲེག་ག་ིགནསི་ཚུལ་ཞིིག་ལྷགསི་སོིང་། ཁོྱོད་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་དཔ་ེཁེང་ལསི་ཐོེན་ནསི་ཨོ་ེ

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིདང་གཉིེན་སྒྲིིག་བགྱིིད་དུ་ཆུག ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིམ་ིདགོསི་ཞིེསི་མནའ་བསྐྱིལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མགོྱིགསི་ཙམ་མ་བྱསི་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་བོློ་ཡིང་འགྱུརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ནསི་མོ་རིང་ཆུང་མརི་ལེན་རྒྱུ་མ་རིེད།” ཅིེསི་སྐད་ཅོིརི་བརྒྱབ། 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་དཔེ་དེབ་ལསི་མགོ་བོ་ཡིརི་བཏེགསི་ནསི། ཧ་ཅིང་ཞིི་

ལོྷད་དང་སྣང་མེད་ཚུལ་གྱིིསི་མོ་རིང་གི་གདོང་ལ་ཅིེརི་ནསི་སྐད་ཆོ་དེ་དག་ལ་ཉིན་

རྗོེསི་སྔོརི་ལྟརི་ཞི་ིལོྷད་ངང་།

“དགོངསི་དག ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྐད་ཆོའི་ནང་དོན་རོྟེགསི་མ་བྱུང་།” ཞིེསི་ལན་

བཏབ།

“དེ་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིི་སོྐརི་རིེད། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིམ་ིདགོསི་ལབ་པརི་མ་ཟད། སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་མ་ིདགོསི་ཞིེསི་ལབ་མགོ་ཚུགསི་སོིང་།” 

“གནསི་བབ་འད་ིའདྲེ་ལ་ངསི་ཅི་ིཞིིག་བྱ། ད་ེན་ིབྱ་ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད།” 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་མོ་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི་ལོབ་ཅིིག”

“ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་འདིརི་བོསི་ཤོོག ངསི་མོ་རིང་གི་བསིམ་ཚུལ་ཉིན་གྱིི་ཡིིན།” 

ཞིེསི་བཤོད་པརི།

ལྕམ་གྱིིསི་དྲེིལ་བུ་བརྡུངསི་ནསི་ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དཔེ་ཁེང་ལ་སྐད་

བཏང་། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དེརི་འབོྱརི་འཕྲལ་ཕ་རྒན་གྱིིསི་ “གཅིེསི་ཕྲུག འདིརི་ཤོོག་དང་། 

ཁོྱོད་རིང་འདིརི་སྐད་བཏང་ནསི་དོན་དག་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ལབ་རྒྱུ་ཡིོད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་

ལིན་སི་ིཡིིསི་ཁོྱོད་ལ་གཉིེན་སླེོང་བྱསི་པ་ཐོེསི། ད་ེབདེན་ནམ།” ཞིེསི་དྲེིསི་པརི་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བདེན་པ་རིེད་ཅིེསི་ལན་བསོླེགསི་རྗོསེི། ཕ་རྒན་གྱིིསི་” ཤོིན་ཏུ་ལེགསི། 

འོ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁེསི་མ་བློངསི་པ་ཡིིན་ནམ།” 

“ཁེསི་མ་བློངསི།” 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“ཤོིན་ཏུ་ལེགསི། ད་ལྟ་ང་ཚེོ་གནད་འགག་ལ་ཐུག་སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིི་མ་རྒན་གྱིིསི་

ཨུ་ཚུགསི་མཐེརི་སྐྱིེལ་གྱིིསི་ཁེོ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི་ལབ་ཀྱིི་འདུག དེ་འདྲེ་

མ་རིེད་དམ། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལགསི།” 

“རིེད། གལ་སྲིད་ད་ེལྟརི་མ་བྱསི་ན་ངསི་མོ་རིང་ལ་ནམ་ཡིང་ཁེ་ཡི་མ་ིབྱ།” 

ཕ་རྒན་གྱིིསི་  “ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད།  ད་ལམ་ཁོྱོད་ཀྱིི་མདུན་ལ་མི་སྐྱིིད་པའི་

གནད་དོན་ཞིིག་ལྷགསི་སོིང་།  ད་ནསི་བཟུང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཕ་མ་གཉིིསི་

ལསི་གཅིིག་ལ་འབྲེེལ་ཐེག་གཅོིད་དགོསི་འདུག གལ་སྲིད་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་

དང་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་བྱསི་ན་མ་རྒན་གྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་ནམ་ཡིང་ཁེ་ཡི་མི་བྱ་བ་དང་།  

གལ་སྲིད་བྱསི་ན་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ནམ་ཡིང་ཁེ་ཡི་མ་ིབྱ།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིད་ེལྟ་བུའ་ིབསོྡེམསི་ཚེིག་ཅིིག་ཐོེསི་པརི་དབང་མེད་དུ་གད་

མོ་ཤོོརི། ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོྱོ་གསི་མོ་རིང་གི་རིེ་སྐུལ་ལྟརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ལ་ཁེ་ཏ་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་ཆུད་ཟོསི་སུ་གྱུརི་པ་མཐོེང་འཕྲལ་བོློ་ཕམ་ཚེད་མེད་བྱུང་། 

“སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ག་རིེ་ལབ་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལི་ཛོི་སྐུ་

ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སི་ིདང་གཉིེན་སྒྲིིག་བགྱིིད་དུ་འཇུག་པརི་ཁེསི་བློངསི་པ་མ་ཡིིན་ནམ།”

མོ་རིང་ག་ིཁོྱོ་གསི་ལན་དུ་“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཆུང་མ། ང་ལ་རི་ེབ་ཆུང་ཆུང་གཉིིསི་

ཡིོད་ད།ེ དང་པོ། ང་རིང་ད་ལྟའ་ིགནསི་སྟངསི་འད་ིལ་རིང་དབང་ག་ིཐོེག་ནསི་ངེད་

ཀྱི་ིགོ་རོྟེགསི་བེད་སོྤྱིད་གཏོང་དུ་ཆུག གཉིིསི་པ། ངའ་ིདཔ་ེཁེང་ལསི་ཐོེན་རོིགསི། ང་

ལ་ན་ིདཔ་ེམཛོོད་ཁེང་འད་ིང་རིང་ལ་གང་མྱུརི་གྱིིསི་སྤྱིོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་དགའ་བ་འདུག” 

ཅིེསི་བཤོད།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ནི་རིང་གི་ཁོྱོ་གརི་བོློ་ཕམ་ཚེད་མེད་བྱུང་ཡིང་། མོ་རིང་གིསི་

ད་དུང་གཉིེན་དོན་དེ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུརི་བའི་འཆོརི་གཞིི་མེད་པརི་ཡིང་ཡིང་དུ་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ལ་ཞིི་དྲེག་གཉིིསི་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དང་། ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་
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ཇེེན་སོི་སིོའ་ིརྒྱབ་གཉིེརི་ལ་ཡོིང་ཐེབསི་བྱསི་ཀྱིང་། ཇེེན་གྱིིསི་ངག་འཇེམ་པོསི་མོ་

རིང་གིསི་གཉིེན་དོན་འད་ིལ་ཇུསི་གཏོགསི་བྱེད་མ་ིསྲིད་པའ་ིཆོོད་སིེམསི་བསྒྲིགསི། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཚེམསི་རིེརི་ཁེ་ཞི་ེགཉིིསི་མེད་དང་ཡིང་མཚེམསི་རིེརི་

རྩེད་མོ་སོིགསི་ཐེབསི་སྣ་ཚེོགསི་ཀྱིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ཁེ་གཏད་བཅིག་ཀྱིང་མོ་རིང་

ག་ིཆོོད་སིེམསི་སྔོརི་བཞིིན་བརྟེན་པོ་ཡིིན། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱིི་བོློ་ཞིིག་ཡོིད་སྟབསི་བསིམ་

གཞིིགསི་ཅི་ིཙམ་བྱསི་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་དང་ལེན་མ་ིབྱེད་པའ་ིཀུན་

སླེོང་རོྟེགསི་མ་ཐུབ། ཁོེང་གི་སོྤེབསི་པ་ལ་ཕོག་ཐུག་ཤོོརི་བ་ལ་གཞིན་དག་ཐེད་ལ་

གནད་འགག་གང་ཡིང་མེད་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་འཆོང་བའི་

བརྩ་ེབ་ན་ིའཆོརི་སྣང་ཁོེ་ན་ཡིིན། ཁོེ་རིང་གིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལ་ཁེ་རྡུང་གཏོང་བ་ནི་རིང་སྡུག་རིང་གིསི་ཉོིསི་པ་རིེད་སྙམ་ནསི་གནོང་འགོྱིད་སྤུ་

ཙམ་ཡིང་མ་སྐྱིེསི།

ཁྱོིམ་ཚེང་ཟང་ཟིང་ཆོགསི་པའི་སྐབསི་དེརི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལུ་ཁེ་སིི་ ལོང་བོྷེན་ལ་

བསླེེབསི་པ་དང་། མོ་རིང་སོྒོ་ཁྱོམསི་སུ་འབྱོརི་དུསི་ལ་ིཌ་ིཡི་མདུན་དུ་རྒྱུག་ཡིོང་ནསི་

མོ་རིང་གི་རྣ་རྩརི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་  “འདི་གརི་ལྟད་མོ་ཆོེན་པོ་འདུག་པསི་ཁོྱོད་རིང་

བསླེེབསི་པ་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་རིིང་ཞོིགསི་པ་དོན་དག་ཅིི་ཞིིག་

ལྷགསི་པ་ཤོེསི་སིོང་ངམ། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་གཉིེན་བསླེངསི་

ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་དང་ལེན་བྱསི་མ་སོིང་།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ལྕམ་ཆུང་ཤོརི་ལོ་ཋིསེི་ལན་སོླེག་ལོང་མ་བྱུང་གོང་ཁེ་ིཋི་ིཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིམདུན་

དུ་རྒྱུག་ཡིོང་ནསི་གནསི་ཚུལ་ད་ེབསྐྱིརི་ཟོླསི་ཐེེངསི་གཅིིག་བྱསི། ཁོེ་ཚེ་ོཞོིགསི་ཟསི་

གསོིལ་ཚེིགསི་ཁེང་ལ་འཛུལ་མ་ཐེག་དེ་རུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་གཅིིག་པུ་བསྡེད་ཡིོད་

པ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་གཉིེན་དོན་སོྐརི་གླེེང་འགོ་བཙུགསི་ནསི། 
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ལྕམ་ཆུང་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལ་མོ་རིང་ལ་སྙིང་རྗོེ་བསོྒོམསི་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ནང་

མི་ཚེོའི་རིེ་བ་ཆུད་ཟོསི་སུ་མི་གཏོང་བའི་ཁེ་ཏ་བྱེད་རོིགསི་ཞིེསི་ཞུ་བ་འཐེེན། ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐྱིོ་བའི་ངང་ནསི་ “ངའི་བརྩེ་བའི་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིི་ལགསི། ངསི་

ཁོྱོད་ལ་ཞུ་བ་འཐེེན། ངའ་ིཕོྱོགསི་ལ་སུ་ཡིང་མ་ིའདུག སུསི་ཀྱིང་ང་ལ་རྒྱབ་རྩ་བྱེད་

ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་ང་ལ་གདུག་རྩུབ་ཆོ་ེཞིིང་སུསི་ཀྱིང་ངའ་ིདབང་རྩ་ལ་སྙིང་

རྗོ་ེབྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ཇེེན་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་འཁེེལ་བསི་ཤོརི་

ལོ་ཋིེསི་ལན་སླེོག་དགོསི་མ་བྱུང་། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་” ཨོོ། མོ་རིང་བསླེེབསི་བྱུང་། མོ་རིང་གི་སྣང་

མེད་ཀྱིི་ཉིམསི་དང་ང་ཚེོ་མིག་ནང་དུ་མི་འཇོེག་པའི་ཚུལ་ལ་ལོྟསི་དང་། མོ་གཅིིག་

པུསི་དོན་ཆོེན་ཐེག་བཅིད་པའི་ཉིམསི་ལ་ལྟོསི་དང་། ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་དྲེང་གཏམ་བཤོད་ན། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འད་ིལྟརི་

ལྟ་བ་མཁྲེགསི་པོསི་གཉིེན་སོླེང་བ་ཚེང་མ་གཅུད་དུ་བོརི་ན། ནམ་ཞིིག་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོྱོ་

ག་ཞིིག་རྙིེད་མ་ིསྲིད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཕ་རྒན་ཚེ་ེལསི་འདསི་རྗོེསི་སུསི་ཁོྱོད་ལ་ལྟ་རྟེོག་བྱ་ངེསི་

རིེད། ངསི་སྔོ་སི་ནསི་ཉིེན་བརྡོ་བཏང་བ་ལྟརི་ཁོྱོད་ལ་ལྟ་རོྟེག་མི་བྱ་ངེསི་ཅིན་ཡིིན། 

ངསི་དཔེ་ཁེང་དུ་ཁོྱོད་ལ་ལབ་པ་ལྟརི་དེ་རིིང་ནསི་བཟུང་ངེད་མ་བུ་བརི་གྱིི་འབྲེེལ་

ཐེག་ཆོད་ཟིན་པསི། ད་ནསི་བཟུང་ངསི་ཁོྱོད་ལ་གཏན་དུ་ཁེ་ཡི་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ང་རིང་ཁེ་དན་ཚེིག་ལ་གནསི་པ་མཐེོང་ངེསི་རིེད། ང་རིང་ཕ་མརི་སྲི་ཞུ་མེད་

པའི་བུ་མོ་ཞིིག་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའི་སོྤྲོ་བ་མི་འདུག དོན་དམ་དུ་སུ་ལའང་སྐད་

ཆོ་བཤོད་པའ་ིསོྤྲོ་བ་མ་ིའདུག ང་རིང་ལྟ་བུའ་ིདབང་རྩའ་ིན་ཚེ་ཅིན་ཞིིག་ལ་སྐད་ཆོ་

བཤོད་པའ་ིསོྤྲོ་བ་ཞིིག་ག་ལ་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་སུསི་ཀྱིང་ང་རིང་ག་ིསྡུག་བསྔོལ་ཚེོརི་གྱི་ི

མ་ིའདུག ཡིིན་ཡིང་ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་སྡུག་བསྔོལ་ཆོེན་པོ་མོྱོང་ག་ིའདུག མ་ིཚེོསི་
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ནམ་རྒྱུན་འཁེང་རི་མ་ིབྱེད་པའ་ིམ་ིཚེ་ོལ་སྙིང་རྗོ་ེབྱེད་ཀྱི་ིམ་རིེད།” ཅིེསི་མོ་རིང་གིསི་

ཡུསི་བཤོད་ཟམ་མ་ིཆོད་པརི་བཤོད།

བུ་མོ་ཚེོསི་གལ་སྲིད་མ་རྒན་ལ་གནསི་ལུགསི་བཤོད་པའམ་ཡིང་ན་སིེམསི་གསོི་

བྱསི་ན་མོ་རིང་ག་ིཞི་ེསུན་ཆོ་ེརུ་འགོྲ་བ་གསིལ་པོརི་རོྟེགསི་པསི། ཁུ་སིིམ་པོསི་མོ་རིང་

གི་ཡུསི་བཤོད་ལ་ཉིན་པ་ལསི་ལན་གང་ཡིང་མ་སླེོག དེསི་ན་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

དེ་ལྟརི་མུ་མཐུད་དུ་ཟམ་མ་ཆོད་པརི་སྡུག་ཡུསི་བགྲངསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་

བསླེེབསི་དུསི་གཞི་ིནསི་མཚེམསི་བཞིག སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིནམ་རྒྱུན་ལྟརི་བརྟེན་

བརློིང་ག་ིཚུལ་གྱིིསི་ཁེང་པའ་ིནང་ལ་འཛུལ་མ་ཐེག་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་ཚེ་ོལ།

“ད་སྟ་ེཁོྱོད་ཚེ་ོཚེང་མསི་ཁེ་བཙུམསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིང་གཉིིསི་ལ་ལབ་

གླེེང་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་བགྱིིད་དུ་ཆུག” ཅིེསི་བརོྗོད། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཁུ་སིིམ་པོརི་ཁེང་མིག་ལསི་ཐོེན་པ་དང་། ཇེེན་དང་ཁེ་ིཋི་ིཡིང་

མོ་རིང་ག་ིརྗོེསི་སུ་འབྲེངསི་ནསི་ཕྱོིརི་ཕྱོིན་མོད། ལ་ིཌ་ིཡི་རིང་སོིརི་བསྡེད་ནསི་ལོྐོག་

ཉིན་བྱེད་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་བོློ་ཐེག་བཅིད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལ་མོ་རིང་

ཉིིད་དང་མོ་རིང་གི་་ཁྱོིམ་ཚེང་ལ་འཚེམསི་འདྲེི་བྱསི་ནསི་མོ་རིང་འཕྲལ་མརི་ཕྱོིརི་

བསོྐྱིད་མ་ཐུབ་པ་དང་མོ་རིང་ཡིང་དོན་དག་འདི་ལ་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་ནསི་སྒོེའུ་ཁུང་

འགྲམ་དུ་བསྡེད་ནསི་སྐད་ཆོརི་ལོྐོག་ཉིན་བྱསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མྱོ་ངན་ཆོེན་པོསི་

སྡུག་ཡུསི་བརོྗོད་འགོ་བཙུགསི་ཏ།ེ 

“ཨོོ། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིལགསི།” 

ཁོེང་གིསི་ཡི་ིརིངསི་བའ་ིསྐད་གདངསི་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “བརྩ་ེབའ་ིལྕམ་མོ་ལགསི། 

དོན་ད་ེང་ཚེོསི་ད་ནསི་མ་ིགླེེང་། ཁོེ་བོསི་ནམ་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབུ་མོའ་ིབྱ་སོྤྱིད་ལ་འཁོེན་

འཛོིན་བྱེད་མི་སྲིད། ཟོླག་མེད་ཀྱིི་བགེགསི་སོྐྱིན་དང་དུ་ལེན་པ་ནི་ང་ཚེོ་ཚེང་མའི་

འོསི་འགན་ཞིིག་ཡིིན། ལྷག་ཏུ་ཁོེ་བོ་ལྟ་བུ་གཞོིན་དུསི་ནསི་བསོིད་ནམསི་དབང་ཐེང་
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རྒྱསི་ཤོིང་གཞིན་གྱིིསི་གཙིགསི་ཆོེན་དུ་འཛོིན་པའ་ིཕོ་གཞིོན་ཞིིག་གིསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་

དགོསི། ཁོེ་བོསི་ད་སྟེ་མོ་རིང་ལ་གཉིེན་མི་སོླེང་རྒྱུའི་ཐེག་བཅིད་ཟིན། མཛོེསི་ལྡན་

མསི་ཁེོ་བོ་དང་ལེན་བྱསི་ཀྱིང་ཕྱོིསི་སུ་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་མིན་ཐེེ་ཚེོམ་བྱུང་། ཁེོ་བོའ་ི

བསིམ་པརི་གལ་སྲིད་བདེ་སྐྱིིད་ལ་ཐོེག་མ་ནསི་མཐོེང་ཆོེན་མ་བྱསི་ན་དེ་ཡིི་རིིན་

ཐེང་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་བརློག་འགོྲ། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལྕམ་མོ། ཁོེ་བོསི་འད་ིལྟརི་གཉིེན་

དོན་དོརི་བ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལ་དམའ་འབེབསི་བྱེད་པ་མིན། དོན་འདིའི་ཐེད་

ངསི་ཁོྱོད་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་གཉིིསི་བརི་འདུམ་ལ་མ་བོསི་པརི་དགོངསི་དག་ཞུ། 

ཁོེ་བོ་ན་ིཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁེསི་མ་བློངསི་པ་མིན་གྱི་ིམཛོེསི་ལྡན་མསི་ཁེསི་མ་བློངསི་པ་ཡིིན་

པསི་ད་ེན་ིཅུང་ཙམ་བོློ་ཕམ་པ་ཞིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་ལ་སོྐྱིན་ཡོིད་པ་ན་ི

་ཟློག་ཐེབསི་མེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ་ཁོེ་བོསི་དོན་འདིའ་ིཐེད་ལ་ཐེོག་མཐེའ་ཀུན་ཏུ་ཀུན་

སླེོང་བཟང་པོ་བཅིངསི་ཡོིད། ཁོེ་བོའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ན་ིགཅིེསི་པརི་འོསི་པའ་ིགཏན་

གོྲགསི་ཤོིག་འཚེོལ་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཁོྱོད་ཚེང་ལའང་ཕན་ཐོེགསི་ཡོིང་བའ་ིཆོེད་

དུ་ཡིིན། གལ་སྲིད་ཁོེ་བོ་ལ་མ་ིའགྲིག་སི་ཡོིད་ན་འད་ིནསི་ཁོྱོད་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ།”
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སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིགཉིེན་དོན་ཐེད་ཀྱི་ིགོྲསི་མོལ་ཧ་ལམ་མཇུག་བསྒྲིིལ། ད་ཆོ་ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཅུང་ཙམ་བག་ལོྷད་མིན་པ་ནི་ལོྡག་མེད་ཅིིག་ཡིིན་པ་དང་། མོ་རིང་

གིསི་མཚེམསི་རིེརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྡུག་ཤོོད་མུག་ཤོོད་བྱེད་པརི་ཡིང་ཉིན་

དགོསི་བྱུང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་སོྤྱིད་ལམ་གཙོ་བོ་ནི་ཁེ་སྐྱིེངསི་པའམ་ཡིང་ན་

ཡིིད་ཞུམ་པ་ཞིིག་མིན་ལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་གཡིོལ་ཐེབསི་ཀྱིང་མ་ིབྱེད་མོད། འོན་

ཀྱིང་ཁོེང་གིསི་སྤྱིོད་ལམ་མཁྲེགསི་པོ་དང་ཁུ་སིིམ་པོསི་འཁོེན་འཛོིན་ཁོེ་ན་བྱསི་ནསི་

མོ་རིང་ལ་ཧ་ལམ་སྐད་ཆོ་མ་ིབཤོད། ཕྱོ་ིདོྲེ་ཙམ་གྱི་ིརིིང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིསོྤྲོ་

སིེམསི་ཡོིད་ཚེད་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སི་ིལ་སྤྲོད་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་གུསི་ཚུལ་གྱིིསི་

ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོརི་ཉིན་པསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་ག་ིམ་ིཚེ་ོདང་ལྷག་པརི་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱི་ིབོློ་ཁེ་ལོྷད་དུ་བབསི། 

ཕྱོ་ིཉིིན་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་ིསྔོརི་ལྟརི་ཚེིག་པ་ཟ་བ་དང་གཟུགསི་པོ་བད་ེཐེང་མིན་

པ། ད་ེབཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིང་སྔོརི་ལྟརི་ཞི་ེཁེམསི་པ་དང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱི་ི

ཉིམསི་མངོན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་ད་ལམ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་མོ་རིང་

ལ་འགྲསི་སྟབསི་ལོང་བོྷེན་ལ་སོྡེད་པའ་ིདུསི་ཚེོད་ཐུང་དུ་གཏོང་བའ་ིརི་ེབ་བྱསི་ཀྱིང་། 

ཁོེང་གིསི་འཆོརི་གཞི་ིལ་འགྱུརི་ལོྡག་གང་ཡིང་མ་བཏང་བརི་རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པའ་ི

བརི་བསྡེད།

ཞོིགསི་ཟསི་བཟསི་རྗོེསི། བུ་མོ་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ཕྱོིརི་འཁོེརི་ཡིོད་མེད་

དང་ཁོེ་རིང་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཞུགསི་མ་ཐུབ་པརི་ཕངསི་སིེམསི་བརོྗོད་པརི་མེ་རིི་

ཁྲིན་ལ་ཕྱོིན། སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་གོྲང་དུ་འཛུལ་མ་ཐེག་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་འཕྲད་པ་
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དང་ཁོེ་ཚེ་ོལྷན་དུ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཚེང་ལ་བསོྐྱིད། ད་ེརུ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་རིང་ག་ི

བོློ་འགོྱིད་དང་། སུན་སྣང་། གཞིན་ཡིང་ཚེང་མ་ལ་སིེམསི་ཁུརི་གྱིི་སྐད་ཆོ་མང་དུ་

བརོྗོད་ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིམདུན་དུ་ཁོེ་རིང་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་དགོང་ཚེོགསི་

ལ་མ་བཅིརི་བ་ཡིིན་ཞིེསི་ཁེསི་བློངསི། 

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ “དགོང་ཚེོགསི་སླེེབསི་ལ་ཉིེ་དུསི་ངའི་སིེམསི་སུ་ཌརི་སིི་དང་

ཐུག་འཕྲད་མ་བྱསི་ན་ལེགསི་འོང་སྙམ་བྱུང་། ཁེང་པ་གཅིིག་དང་དགོང་ཚེོགསི་

གཅིིག་ག་ིཐོེག་ལ་ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་ཆུ་ཚེོད་མང་པོ་བསྐྱིལ་བ་ན་ིང་ལ་མཚེོན་ན་བཟོད་

དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ད་དུང་ཉིམསི་མི་དགའ་བའི་གནསི་ཚུལ་ཡིང་ལྷགསི་

ཤོསི་ཆོ་ེསྙམ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་གི་བཟོད་སིེམསི་ལ་བསོྟད་བསྔོགསི་མང་དུ་བྱསི་

པ་དང་། དེ་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་དང་དམག་མི་གཞིན་བཅིསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་དང་

འགོྲགསི་ནསི་ལོང་བོྷེན་ལ་ལོག ཁོེང་གིསི་ལམ་བརི་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ལྷག་ཏུ་

དོ་སྣང་བྱསི་ནསི་གནད་དོན་དེ་ལོྷད་ལོྷད་གླེེང་བ་དང་ཕན་ཚུན་ལ་བསོྟད་བསྔོགསི་

བྱེད་རིེསི་བྱསི། ད་ཐེེངསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོཕེབསི་སྐྱིེལ་ཞུ་བ་ལ་དག་ེམཚེན་

གཉིིསི་ཡིོད་དེ། གཅིིག་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སོྤྲོ་བ་སྦྱིིན་ཆོེད་དང་། གཉིིསི་ནསི་

དེ་ནི་ཁོེ་རིང་མོ་རིང་གི་ཕ་མ་གཉིིསི་ལ་མཚེམསི་སྦྱིོརི་བྱེད་པའི་གོ་སྐབསི་ལེགསི་

ཤོོསི་ཤོིག་ཡིིན།

སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་ཁྱོིམ་དུ་འབོྱརི་མ་ཐེག་ཇེེན་གྱིི་ལག་ཏུ་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ནསི་བསྐུརི་

ཡིོང་བའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་གྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་

ཀོློག་སྐབསི་གདོང་གཤོིསི་ལོག་པ་དང་དུམ་ཚེན་དུ་མ་ལ་ལྷག་ཏུ་བོློ་རྩ་ེགཅིིག་སྒྲིིམ་

གྱིིསི་ལྟ་བ་མཐེོང་ཞིིང་། འཁྱུག་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཇེེན་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་སིེམསི་རྣལ་དུ་

ཕབ་སྟེ་འཕྲིན་ཡིིག་ཟུརི་དུ་བཞིག་ནསི། ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ལབ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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གླེེང་བྱསི་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དངངསི་འཚེབ་ལངསི་ནསི་ཝིག་ཁེམ་ལའང་དོ་

སྣང་མ་བྱསི། ཝིག་ཁེམ་དང་ཁོེང་གི་གྲོགསི་པོ་གཉིིསི་ཕྱོིན་མ་ཐེག་ཏུ་ཇེེན་གྱིིསི་ཨོེ་

ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཐེོག་ཁེང་དུ་འགྲོ་བའི་མིག་བརྡོ་ཞིིག་བཏང་བསི། ཁོེ་གཉིིསི་ཐེོག་

ཁེང་དུ་འབོྱརི་རྗོེསི་ཇེེན་གྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་བློངསི་ནསི་བཤོད་དོན།

“འད་ིན་ིལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིའཕྲིན་ཡིིག་རིེད། འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིནང་དོན་གྱིིསི་ང་

ངོ་མཚེརི་དུ་བཅུག་སོིང་། སྐབསི་འདིརི་ཁོེ་ཚེ་ོན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལསི་ཐོེན་ཏ་ེལོན་ཌོན་

དུ་འགོྲ་བའ་ིལམ་ལ་ཆོསི་ཟིན་པརི་མ་ཟད་ཁོེ་ཚེ་ོཕྱོིརི་ལོག་རྩིསི་མ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

མོ་རིང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་མཉིན་པརི་འོསི།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ད་ེནསི་མོ་རིང་གིསི་སྐད་གསིང་མཐོེན་པོསི་ཚེིག་དང་པོ་ད་ེབཀློགསི་པརི། དེའ་ི

ནང་ལ་ཁོེ་ཚེོ་ཕུ་བོའ་ིརྗོེསི་སུ་འབྲེངསི་ནསི་གྲོང་ཁྱོེརི་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐེག་བཅིད་ཟིན་

པའི་གནསི་ཚུལ་དང་། ད་དུང་གྷི་རོི་སིི་ཝེ་ནོརི་སྲང་ལམ་དུ་ཟ་མ་བཟའ་རྒྱུ། དེ་ན་

སྐུ་ཞིབསི་ཧརི་སི་ིཋི་ིལ་ཁེང་པ་ཞིིག་ཡིོད་ཚུལ་བཅིསི་བཀོད་འདུག དེརི་མཐུད་ནསི་

འད་ིལྟརི་བརོྗོད་འདུག “ངའ་ིཆོེསི་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིགོྲགསི་མོ་ལགསི། ང་ཚེ་ོགནསི་འད་ི

ནསི་ཐོེན་པརི་ཁོྱོད་རིང་མ་གཏོགསི་བོློསི་མ་ིཐོེང་བ་གང་ཡིང་ཡིོད་ཁུལ་བྱེད་རྒྱུ་མིན། 

ཉིིན་ཞིིག་ང་ཚེོ་སླེརི་འཛོོམསི་བྱུང་ནསི་སྔོརི་ལྟརི་དགའ་སོྤྲོའ་ིངང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་

བྱེད་པའ་ིརི་ེསོྨོན་ཡིོད་ལ། ང་ཚེོསི་རྟེག་ཏུ་འཛོེམ་དོགསི་མེད་པརི་ཕན་ཚུན་ལ་ཡིིག་

འགྲུལ་བྱསི་ནསི་གྱིེསི་བྲེལ་གྱིི་སྡུག་བསྔོལ་ཆུང་དུ་གཏོང་བའི་རིེ་བ་ཡིོད།” ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཚེིག་སོྟང་ད་ེདག་ལ་སྣང་མེད་དང་ཡིིད་མ་ིཆོེསི་པའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ཉིན་

ཙམ་བྱསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཡིང་ཁེོ་ཚེོ་དེ་འདྲེའི་གླེོ་བུརི་དུ་ཐེོན་པ་ལ་ཧོན་ཐོེརི་

ཡིང་དེ་ནི་དོན་གྱིི་སོྐྱི་བ་སྐྱིེ་དགོསི་པའི་གནད་དོན་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མ་མཐོེང་། ཁོེང་

གི་གཅིེན་གཅུང་མོ་གཉིིསི་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ནསི་ཐོེན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དེ་རུ་མུ་

མཐུད་དུ་མི་སོྡེད་པའི་ངེསི་པ་མེད་པསི། གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་དང་འབྲེེལ་ཐུག་
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ཆོད་རུང་ཇེེན་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་རྟེག་ཏུ་ཐུག་འཕྲད་ཐུབ་ན་གནད་འགག་མི་

འདུག་སྙམ། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ངང་འཐེེན་ཅུང་ཙམ་བྱསི་ནསི་“ཁོྱོད་ཀྱིི་གོྲགསི་མོ་ཚེོ་

མ་ཐོེན་གོང་ཁོེ་ཚེ་ོདང་ཐུག་ཁོེམ་མ་བྱུང་བ་ན་ིཧ་ཅིང་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིརི་ེལོྟསི་བྱེད་པའ་ིསླེརི་འཛོོམསི་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་ད་ེམོ་རིང་

གི་རིེ་སྒུག་ལསི་སྔོ་བརི་འཆོརི་བའི་རིེ་བ་ཡིོད། དེ་རིིང་མོ་རིང་གི་གོྲགསི་མོ་བྱེད་པ་

ལསི་འབྱུང་འགྱུརི་མོ་རིང་གི་སྙིད་མོ་བྱ་བ་ནི་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་ཞིིག་མ་རིེད་དམ། ཁོེ་

ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེགོྲང་ཁྱོེརི་དུ་ཡུན་རིིང་ཉིརི་མ་ིཐུབ།”

“ཁེ་རོི་ལིན་གྱིིསི་ཚེིག་ཐེག་ཆོོད་པོསི་དགུན་དུསི་འདི་ལ་ཁོེ་ཚེོ་སུ་ཡིང་ཧརི་ཋིི་

ཧོྥིརི་ཌ་ིཤོརི་ལ་ལོག་རྩིསི་མེད་ཅིེསི་ལབ་འདུག ད་ེདོན་ངསི་ཁོྱོད་ལ་བཀློག་ཆོོག”

“གཅིེན་པོ་ཁེ་སིང་འད་ིནསི་ཐོེན་སྐབསི་ལོན་ཌོན་དུ་ཉིིན་གསུམ་བཞི་ིརིིང་ལསི་

མི་འགོརི་བའི་འཆོརི་གཞིི་འདུག་ཀྱིང་ང་ཚེོསི་དེ་ལྟརི་མི་ཡིོང་བ་ཤོེསི། ཆོརི་ལེ་སིི་

གོྲང་དུ་འབོྱརི་རྗོེསི་དེ་མུརི་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པསི་ཁོེ་རིང་མགོྲན་ཁེང་དུ་བག་

ལོྷད་མི་ཡིོང་བསི་ང་ཚེོསི་ཁོེང་གི་རྗོེསི་སྙེག་བྱེད་རྒྱུ་ཐེག་བཅིད་ཟིན། ང་ཚེོ་ངོ་ཤོེསི་

མང་པོ་སྔོ་སི་ནསི་ལོན་ཌོན་དུ་དགུན་སྐྱིེལ་ལ་བསླེེབསི་ཟིན་འདུག ངའི་ཆོེསི་

སྙིང་ཉིེ་བའི་གྲོགསི་མོ་ལགསི། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིང་ལོན་ཌོན་ལ་ཡིོང་བའི་གཏམ་བཟང་

ཐོེསི་པརི་རི་ེསྒུག་བྱེད་ཀྱིང་རི་ེབ་དོན་དུ་མ་སྨོིན། དེསི་ན་ངསི་སྙིང་ཐེག་པ་ནསི་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་དུ་ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངསི་སྐརི་དགའ་དགའ་སོྤྲོ་སོྤྲོའ་ིངང་རོིལ་བ་

དང་། ང་ཚེོ་ཐོེན་རྗོེསི་ཁོྱོད་རིང་བྱད་གཟུགསི་ལེགསི་པའི་ཕོ་གཞོིན་གང་མང་དང་

མཇེལ་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགོྲགསི་པོ་གསུམ་བརློག་པ་ལ་སོྐྱི་སྣང་མ་ིསྐྱི་ེབའ་ིརི་ེསོྨོན་ཡིོད།” 

ཇེེན་གྱིིསི་ཁེ་སོྣན་དུ་ “འདི་ནི་ཁོེ་རིང་དགུན་ཁེ་འདིརི་ཕྱོིརི་ལོག་མི་ཡོིང་བའི་

རི་སོྤྲོད་རིེད།” 
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“དེ་ནི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་གཏོང་མི་འདོད་པའི་རི་སོྤྲོད་ཙམ་

རིེད།” 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་བསིམ་དོན་ཅི།ི ཁོེང་ན་ིཁོེ་རིང་ག་ིབདག་པོ་ཡིིན་པསི་འད་ིན་ི

ཅིིསི་ཀྱིང་ཁེོང་གིསི་ཐེག་བཅིད་པའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་

དུང་དོན་དག་ཆོ་ཚེང་མ་ིཤོེསི། ང་ལ་ལྷག་ཏུ་ན་ཟུག་སྦྱིིན་པའ་ིདུམ་ཚེན་ཞིིག་འདུག་

པསི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་བཀློག་ཆོོག ང་ཁོྱོད་ལ་འཛོེམ་དོགསི་མེད།” 

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་རིང་གི་གཅུང་མོརི་མཇེལ་རྒྱུརི་ཧ་ཅིང་བྲེེལ་བ་བྱེད་ཀྱིི་

འདུག་ལ། དྲེང་གཏམ་བཤོད་ན། ང་ཚེ་ོཡིང་ཁོེ་རིང་ཇེ་ིབཞིིན་མོ་རིང་མཇེལ་འདོད་

ཀྱི་ིའདུན་པ་ཧ་ཅིང་ཟབ། ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་མཛོེསི་སྡུག་དང་། ཉིམསི་འགྱུརི། ཤོེསི་

ཡིོན་གང་ཅིིའི་ཐེད་ཇོེརི་ཇེི་ཡི་ན་ ཌརི་སིི་ལ་དོ་ཟླ་ཡིོང་བའི་སྐྱིེསི་མ་ཞིིག་ཡིོད་མི་

སྲིད་སྙམ་གྱིི་འདུག་ལ། ལུ་ཝི་སིི་དང་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཧམ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་མོ་རིང་

འབྱུང་འགྱུརི་ང་ཚེོའ་ིམནའ་མ་བྱ་བའ་ིརི་ེབ་འཆོང་བཞིིན་ཡིོད་པསི་མོ་རིང་ལ་ལྷག་

ཏུ་མཐོེང་ཆོེན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད། སོྔོན་ཆོད་ངསི་ཁོྱོད་ལ་སྐད་ཆོ་འད་ིདག་བཤོད་ཡིོད་

མེད་ཡིིད་ལ་ངེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་མོད། ཡིིན་ཡིང་ང་རིང་འད་ིནསི་མ་ཐོེན་གོང་ཁོྱོད་ལ་

འདི་དག་བཤོད་སྙིང་འདོད་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་ནི་གནསི་ལུགསི་དང་བྲེལ་བ་རིེད་

འདུག་མ་ིསྙམ་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད། ངའ་ིགཅིེན་པོ་སྔོ་སི་ནསི་མོ་རིང་ལ་དགའ་མོསི་ཆོེན་

པོ་ཡིོད་ཐོེག་མ་འགྱིངསི་པརི་ཁོེ་གཉིིསི་རྟེག་ཏུ་འཕྲད་ཐུག་བྱུང་ན་འབྲེེལ་བ་སྔོརི་

ལསི་དམ་དུ་འགོྲ་ངེསི་རིེད། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀའ་ིགཉིེན་ཉི་ེཚེང་མསི་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེད་པའ་ིརི་ེལྟོསི་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་པ་དང་། ངསི་རིང་ག་ིགཅིེན་པོ་ལ་ཕོྱོགསི་རིིསི་

བྱསི་པ་མ་ཡིིན་ཡིང་། ཆོརི་ལ་ེསི་ིན་ིབུ་མོ་ཚེོའ་ིཡིིད་དབང་ཧ་ཅིང་འགུག་ནུསི་མཁེན་

ཞིིག་ཡིིན། གང་ཅིིའ་ིཐེད་གཉིེན་དོན་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་འོསི་འཚེམ་ཡིིན་པ་དང་སུ་ཡིིསི་

ཀྱིང་ད་ེའགོག་མ་ིཐུབ། ངའ་ིཆོེསི་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིཇེེན་ལགསི། དེསི་ན་ངསི་ཚེང་མརི་སོྤྲོ་
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བ་སྦྱིིན་པའ་ིགཉིེན་དོན་མངོན་འགྱུརི་ཡོིང་བའ་ིརི་ེསོྨོན་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

བལྟསི་ན་ང་ལ་མ་ིའགྲིག་པ་འདུག་གམ།”

ཇེེན་གྱིིསི་བཀློགསི་ཚེརི་རྗོེསི་“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི། ཁོྱོད་རིང་དུམ་ཚེན་འད་ིལ་

ལྟ་ཚུལ་ཅི་ིཞིིག་འདུག འདིསི་ཡིོད་ཚེད་གསིལ་པོ་མཚེོན་མ་ིའདུག་གམ། འད་ིན་ཁེ་

རོི་ལིན་གྱིིསི་ང་རིང་མོ་རིང་གི་སྙིད་མོ་བྱ་འདོད་མེད་ཅིེསི་གསིལ་བསྒྲིགསི་བྱསི་མི་

འདུག་གམ། མོ་རིང་གིསི་རིང་གི་གཅིེན་པོ་ང་ལ་བརྩེ་བ་ཅུང་ཙམ་མེད་པ་ཚེོརི་བ་

དང་། གལ་སྲིད་ངསི་མོ་རིང་གི་གཅིེན་པོ་ལ་བཅིངསི་པའི་བརྩེ་བ་ཚེོརི་བ་ཡིོད་

ན་སིེམསི་བཟང་གི་སོྒོ་ནསི་ང་ལ་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་བ་མ་ཡིིན་ནམ། འདི་ལ་འགྲེལ་

བཤོད་གཞིན་པ་འདུག་གམ།” 

“འདུག འགྲེལ་བཤོད་གཞིན་པ་ཞིིག་འདུག ངའ་ིལྟ་ཚུལ་ཁོྱོད་དང་ཡིོངསི་སུ་ཐེ་

དད་རིེད། ཉིན་འདོད་ཡོིད་དམ།”

“ཧ་ཅིང་ཉིན་འདོད་ཡོིད།” 

“འདི་གཏམ་ཚེིག་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་སོྡེམ་པརི་ནུསི། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་རིང་གི་

གཅིེན་པོ་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་ཆོགསི་པ་མཐོེང་ཡིང་། མོ་རིང་གིསི་ཁོེ་རིང་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་

སིི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའི་རིེ་བ་འཆོང་འདུག དེསི་ན་མོ་རིང་ལོན་ཌོན་ལ་སོིང་

ནསི་ཁོེ་རིང་ད་ེརུ་བཀག་ཉིརི་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད་པརི་མ་ཟད། མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་ཁོྱོད་ལ་

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཁོྱོད་ལ་བརྩ་ེབ་ཅུང་ཙམ་མེད་པའ་ིགོ་བ་སོྐན་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག”

ཇེེན་གྱིིསི་མགོ་བོ་འཕྲེད་དུ་གཡུགསི། 

“དངོསི་གནསི་ཡིིན། ཇེེན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་དགོསི། ཁོྱོད་

གཉིིསི་ལྷན་དུ་མཐོེང་མཁེན་ཞིིག་གིསི་ཁོེ་རིང་ག་ིབརྩ་ེབ་ལ་ཐེ་ེཚེོམ་སྐྱི་ེམ་ིངེསི། ལྕམ་

ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིང་དེ་བཞིིན་ཡིིན་པརི་གདོན་མི་ཟ་སྟེ་མོ་རིང་ནི་དེ་འདྲེའི་གླེེན་མ་

ཞིིག་མ་རིེད། གལ་སྲིད་མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སི་ིརིང་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིབརྩ་ེབ་ཕྱོེད་ཙམ་ཡོིད་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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པ་མཐོེང་ན། མོ་རིང་གིསི་ཏག་ཏག་གཉིེན་སོྟན་གྱི་ིརྒྱན་གོསི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་ངེསི་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ང་ཚེོསི་རྒྱུ་ནོརི་ལོངསི་སོྤྱིད་དང་ཐོེབ་གོ་སི་སོིགསི་

གང་ཅིིའི་ཐེད་ནསི་ཁེོ་ཚེོ་ལ་དོ་ཟླ་མི་ཡིོང་བསི།  མོ་རིང་གིསི་སིོ་སིོའ་ིགཅིེན་པོ་

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིདང་མཐུན་སོྦྱིརི་བྱེད་རྒྱུ་རྔོམསི་ཀྱི་ིའདུག་ལ། ད་དུང་འཆོརི་གཞི་ི

གཞིན་ཞིིག་ན་ིགལ་སྲིད་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱུང་ན། མོ་རིང་དང་ཌརི་སི་ིགཉིིསི་

ཀྱིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུརི་ལསི་སླེ་པོ་ཡོིང་གི་སྙམ་པསི་རིེད། གལ་སྲིད་ལྕམ་ཆུང་

ཌི་ བོྷེག་གིསི་འགལ་རྐྱེེན་མ་བཟོསི་ན་དེ་ལྟརི་ལེགསི་འགྲུབ་ཡིོང་ངེསི་རིེད། ངའི་

ཆོེསི་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིཇེེན་ལགསི། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་པོ་ལྕམ་ཆུང་

ཌརི་སི་ིལ་ཡིིད་སོྨོན་ཆོེན་པོ་འདུག་ཅིེསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་རྩ་བ་ནསི་མ་བྱེད། 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེརིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་ཉིིན་ཁོྱོད་དང་ཁེ་གྱིེསི་རྗོེསི་ཁོྱོད་ལ་བརྩ་ེབ་

ཡིལ་འགོྲ་བའི་བསིམ་བོློ་ཡིང་མ་འཁོེརི། ད་དུང་མོ་རིང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཁོྱོད་

ལ་བརྩ་ེབ་དོརི་དུ་བཅུག་ནསི་སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་མོ་ལ་དགའ་རུ་འཇུག་པའ་ིནུསི་པ་ད་ེ

ཡིོད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཀྱིང་མ་བྱེད།”

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་ “གལ་སྲིད་ང་གཉིིསི་ཀྱིི་ལྟ་ཚུལ་མཐུན་ན་ང་རིང་བོློ་བདེ་

བོ་ཡོིང་ངེསི། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལ་འད་ིན་ིཧ་ཅིང་དྲེང་བཞིག་ཅིིག་མ་རིེད། ཁེ་

རོི་ལིན་གྱིིསི་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་སུ་ལའང་མགོ་སོྐརི་གཏོང་མ་ིསྲིད། ངའ་ིརི་ེབ་ཉིག་

གཅིིག་ན་ིམོ་རིང་དོན་འདིའ་ིཐེད་གོ་ལོག་ཐེེབསི་ཡོིད་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།” 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ད་ེའགྲིག་སོིང་། ངའ་ིལྟ་ཚུལ་གྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་

མ་ིནུསི་པརི་ཁོྱོད་ལ་བསིམ་བོློ་ད་ེའདྲེའ་ིསྐྱིིད་པོ་འཁོེརི་བ་ན་ིཧ་ཅིང་ག་ིཡིག་པོ་རིེད། 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གོ་ལོག་ཐེེབསི་སོིང་བའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བོྱསི། ད་ཆོ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་

དག་འབུད་ལེགསི་པོ་བྱསི་སོིང་བསི་ད་ནསི་བཟུང་སིེམསི་སྡུག་མ་བྱེད།” 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

180

“ཡིིན་ཡིང་ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིགཅུང་མོ་ལགསི། ངསི་ཆོེསི་བཟང་ཕོྱོགསི་ལ་བསིམ་

བོློ་བཏང་ཡིང་། ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་དང་གོྲགསི་པོ་ཚེང་མསི་ཁོེ་རིང་བུད་

མེད་གཞིན་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའི་རིེ་བ་བཅིངསི་ཡིོད་བཞིིན་དུ། ངསི་ཁོེ་

རིང་དང་ལེན་བྱསི་ན་ང་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་སྲིད་དམ།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “དེ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཐེག་གཅོིད་དགོསི་

པ་ཞིིག་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོེའ་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་བའི་སྡུག་

བསྔོལ་ནི་ཁོེང་གི་ཆུང་མ་བྱེད་པའི་བདེ་སྐྱིིད་ལསི་ཆོེ་བརི་མཐོེང་ན། ངསི་ཁོྱོད་ལ་

ཁོེ་རིང་དང་ལེན་མ་བྱེད་ཅིེསི་ཁེ་ཏ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན།” 

ཇེེན་ཅུང་ཙམ་འཛུམ་ནསི་  “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་ལབ་དོན་ཅིི། ཁོེང་གི་གཅིེན་

གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ངོ་རོྒལ་བྱསི་ན་ང་རིང་སོྐྱི་བ་ཚེད་མེད་སྐྱིེ་ངེསི་ཀྱིང་། ངསི་ཐེེ་

ཚེོམ་གཏན་ནསི་མ་ིབྱེད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་རིེད།” 

“ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐེ་ེཚེོམ་བྱེད་ངེསི་རིེད་སྙམ་མེད། གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེའདྲེ་

ཡིིན་ན་ངསི་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་བྱེད་དགོསི་པ་མ་ིའདུག”

“གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་ད་ལོའ་ིདགུན་ཁེརི་ལོག་མ་ཡིོང་ན། ངསི་ནམ་ཡིང་གདམ་ཀ་

བྱེད་མ་ིདགོསི། ཟླ་དྲུག་ག་ིརིིང་ལ་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ལྷགསི་སྲིད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཕྱོིརི་ལོག་མ་ིཡོིང་ཟེརི་བའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་

ཡིིད་ཆོེསི་ཆོེན་པོ་མ་བྱསི་པརི་དེ་ནི་ཁེ་རོི་ལིན་གྱིི་རིེ་འདུན་ཁོེ་ན་རིེད་སྙམ། ཁེ་རོི་

ལིན་གྱིིསི་རིང་ག་ིརི་ེའདུན་འཛོེམ་མེད་དམ་ཡིང་ན་གཡིོ་ཐེབསི་ཀྱིིསི་མངོན་འགྱུརི་

ཡིོང་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་རིང་ཚུགསི་ཅིན་གྱི་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ལ་འགྱུརི་བ་

གཏོང་མ་ིཐུབ་སྙམ།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིལྟ་ཚུལ་མཐེའ་དག་ཇེེན་ལ་བརོྗོད་རྗོེསི་འཕྲལ་དུ་

ཕན་འབྲེསི་ཐོེན་པ་མཐོེང་ནསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི། ཇེེན་གྱི་ིངང་རྒྱུད་ན་ིམ་གཞི་ིནསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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བོློ་ཞུམ་སླེ་བ་ཞིིག་མིན་སྟབསི་མོ་རིང་དུསི་སྐབསི་མང་པོ་ལ་བོློ་འཚེབ་ཆོེ་ཡིང་། 

རིིམ་བཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་སླེརི་ཡིང་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ལོག་ཡིོང་ནསི་མཐེརི་མོ་

རིང་ག་ིབསིམ་དོན་མཐེའ་དག་ལྷུན་གྱིིསི་འགྲུབ་པའ་ིརི་ེབ་བྱསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ཇེེན་གྱིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་བྷེིང་ལ་ེམིང་སྲིང་གསུམ་ཐོེན་

ཟིན་པ་ཤོེསི་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ལསི་གཞིན་དག་མ་ིབཤོད་རྒྱུརི་གོྲསི་བྱསི། ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་གཏམ་དེ་ཐོེསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལ་ཚེད་མེད་ལངསི་ཤོིང་། མོ་

རིང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ངོ་ཤོེསི་མ་ཐེག་དེ་ལྟརི་གྱིེསི་

དགོསི་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅིང་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བསྙད་ནསི་སྨྲེ་ངག་

ཡིང་ཡིང་བཏོན་མོད། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་གིསི་ཡུད་ཙམ་ལ་མྱོ་ངན་བྱསི་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལ་ེསླེརི་ཡིང་མྱུརི་དུ་འད་ིཕོྱོགསི་ལ་ཕྱོིརི་འཁོེརི་ནསི་ལོང་བོྷེན་ལ་དགོང་ཚེིགསི་

ལ་སླེེབསི་རྒྱུ་རིེད་སྙམ་ནསི་སོི་སོི་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱསི་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་བོློ་བདེ་

བག་ཕེབསི་ཀྱིིསི་མ་གཞིི་ཁོེང་ལ་འཆོརི་ཅིན་གྱིི་དགོང་ཚེིགསི་སོྟབ་རྩིསི་ཡིོད་ཀྱིང་

ཅིིསི་ཀྱིང་ཚེལ་སྣ་རྒྱསི་པོ་ཁེ་ཤོསི་བཟོ་དགོསི་ཞིེསི་བཤོད།
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 ལའེུ་ཉིརེ་གཉིིས་པ།

བྷེེན་ནེད་ཚེང་ག་ིནང་མ་ིཚེང་མ་ལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་ག་ིདགོང་ཚེིགསི་གསོིལ་སོྟན་ལ་སིོང་

བ་དང་། ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སི་ིཡིིསི་སླེརི་ཡིང་ཧ་ཅིང་སིེམསི་རྒྱུད་བཟང་པོསི་ཉིིན་ཧྲེིལ་

པོརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སི་ིདང་མཉིམ་དུ་ལབ་གླེེང་བྱསི་སྟབསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

གོ་སྐབསི་བཟུང་ནསི་མོ་རིང་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཁོེང་གི་སིེམསི་པ་སྐྱིིད་པོ་བཟོ་བཞིིན་འདུག་པསི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཇེི་ལྟརི་བཀའ་

དྲེིན་ཞུ་དགོསི་ཤོེསི་མ་སོིང་།” ཞིེསི་བརོྗོད་མུརི། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ལན་དུ་དུསི་ཚེོད་ཅུང་

ཙམ་བོློསི་གཏོང་དགོསི་རུང་།  སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་མོའ་ིའདོད་བོློ་སོྐང་ནུསི་པ་ནི་ཧ་

ཅིང་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་སིེམསི་བཟང་

བྱསི་པའི་དམིགསི་ཡུལ་ངོ་མ་ནི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་

ཞིིག་ཡིིན་ཏ།ེ མོ་རིང་ག་ིདམིགསི་ཡུལ་ངོ་མ་ན་ིརྐོང་བཙུགསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་

སིི་དང་ལབ་གླེེང་བྱསི་ནསི་ཁོེང་གི་དོ་སྣང་རིང་གི་ཐོེག་ལ་འདྲེེན་ཆོེད་ཡིིན། དེ་ནི་

ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིའ་ིའཆོརི་གཞི་ིདངོསི་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་འཆོརི་གཞི་ིལེགསི་

འགྲུབ་ཡིོང་བའ་ིགདེང་ཚེོད་རྙིེད། དགོང་མོ་ཁོེ་ཚེ་ོཁེ་གྱིེསི་སྐབསི་ཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིསིེམསི་

སུ་གལ་སྲིད་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་ལསི་མགོྱིགསི་པོ་མ་ཐོེན་ན། དོན་

དེ་ལེགསི་འགྲུབ་ཡིོང་བའི་གདེང་ཚེོད་ཆོེན་པོ་སྐྱིེསི། ཡིིན་ཡིང་དེ་ནི་མོ་རིང་ཁོེང་

ག་ིམ་ེལྟརི་འབརི་བའ་ིརིང་ཤོེད་ཚེ་བོ་ལ་རྒྱུསི་ལོན་མེད་པསི་ཡིིན་ཏ།ེ ཕྱོ་ིཉིིན་ཞོིགསི་

པརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཧང་སིང་དགོསི་པའི་གཡིོ་ཐེབསི་ཤོིག་བཀོལ་ནསི་ལོང་

བོྷེན་ལསི་ཐོེན་ཏེ་བྲེེལ་སྟབསི་ཀྱིིསི་ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་ལ་བསོྐྱིད་པ་དང་དེ་རུ་ཁོེང་གིསི་

རིང་གི་གཉིའ་བཅིགསི་ནསི་མོ་རིང་ལ་གཉིེན་སླེོང་བྱསི། གལ་སྲིད་བྷེེན་ནེད་ཚེང་
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གི་བུ་མོ་ཚེོསི་ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་ཐོེན་པ་མཐོེང་ན། ཁོེ་ཚེོསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེང་གི་འཆོརི་གཞིི་

རོྟེགསི་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་དངངསི་འཚེབ་ལངསི། མ་གཞིི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་

ཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིབརྩ་ེསིེམསི་ཚེོརི་ནསི་ད་ེདོན་ལེགསི་འགྲུབ་ཡིོང་བའ་ིགདེང་ཚེོད་ཡིོད་

ཀྱིང་། གཟའ་ལྷག་པརི་ཧོལ་རྒྱུག་བྱསི་ནསི་བཟུང་ཁོེ་རིང་དཔའ་ཞུམ་ཏ་ེགཉིེན་དོན་

ལེགསི་འགྲུབ་མ་བྱུང་བརི་སུ་ལའང་ཤོེསི་སུ་འཇུག་འདོད་མེད། ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་

ལུ་ཁེ་སིིསི་ཁོེང་ལ་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱསི་བྱསི་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་ཁེང་གི་སྒོེའུ་

ཁུང་བརྒྱུད་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིོང་བ་མཐོེང་མ་ཐེག་ལམ་ཆུང་ག་ིཕོྱོགསི་སུ་

བསུ་རུ་ཕྱོིན་ནསི་ད་ེརུ་སྟེསི་དབང་གིསི་འཕྲད་ཁུལ་བྱསི། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་གིསི་ད་ེ

རུ་དེ་འདྲེའི་འཛོད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་བ་དང་སྙན་འཇེེབསི་ཀྱིི་གཏམ་བཟང་ཐོེསི་ཡིོང་

བསིམསི་པ་མ་བྱུང་།

འཁྱུག་ཙམ་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སྐད་ཆོ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་བཤོད་པ་

དང་། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀསི་དགའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་དུ་ཡིོད་ཚེད་གཏན་འབེབསི་བྱསི། 

ཁོེ་གཉིིསི་ཁེང་པའ་ིནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐེག་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིསོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་

མོ་རིང་ལ་ལམ་སིང་ཚེེསི་བཟང་བདམསི་ནསི་ཁོེ་རིང་སྲིད་འདིའ་ིཆོེསི་བད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ི

སྐྱིེསི་པ་དེ་ཆོགསི་སུ་འཇུག་རོིགསི་ཅིེསི་སྐུལ་མ་བཏང་། མ་གཞིི་རིེ་སྐུལ་དེ་འདྲེ་ལ་

གནསི་སྐབསི་ཁེ་ཡི་བྱེད་མ་ིའོསི་ཀྱིང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིབད་ེསྐྱིིད་

ནི་མནོག་ཆུང་གི་བྱ་བ་ཞིིག་ཏུ་རྩི་འཆོརི་མེད། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་ནི་རིང་བཞིིན་

གྱིིསི་གླེེན་པ་ཡིིན་སྟབསི་བུད་མེད་ཀྱི་ིཡིིད་སིེམསི་འགུག་མ་ིནུསི་ཤོིང་། ལྕམ་ཆུང་ལུ་

ཁེ་སིིསི་ཁོེ་རིང་དང་ལེན་བྱསི་པ་ན་ིཁོེང་ག་ིརྒྱུ་ནོརི་ཁོེ་ནརི་རྔོམ་པ་ཡིིན་ལ། རྒྱུ་ནོརི་

ད་ེམོ་རིང་ག་ིལག་ལ་ག་དུསི་སིོན་མིན་ལ་སིེམསི་ཁུརི་ད་ེཙམ་མ་བྱསི། 

ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལམ་སིང་སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་དང་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིི་གཉིིསི་ལ་བཀའ་

འཁོྲལ་ཞུསི་པརི། བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་ད་ེམུརི་ངོསི་ལེན་བྱསི་ཏ།ེ ཝ་ི
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ལིམ་ཚེང་ལ་བག་མའི་སྐལ་རོྫོངསི་མང་པོ་མེད་སྟབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་མིག་

སྔོརི་གྱིི་དཔལ་འབྱོརི་གནསི་བབ་ལ་བལྟསི་ན་ཁེོང་ནི་ཆོེསི་འོསི་འཚེམ་གྱིི་མག་པ་

ཞིིག་ཡིིན་ལ། ལྷག་ཏུ་འབྱུང་འགྱུརི་ཁོེང་ལ་རྒྱུ་ནོརི་གང་འཚེམ་ཐོེབ་རྒྱུ་ཡིོད། ལྕམ་

ལུ་ཁེ་སིིསི་འཕྲལ་མརི་སྔོརི་མེད་པའ་ིསོྤྲོ་སིེམསི་བཅིངསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ད་

དུང་ཕལ་ཆོེརི་ལོ་ངོ་ག་ཚེོད་འཚེོ་ཐུབ་མིན་བགྲངསི་པ་དང་། སྐུ་ངོ་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་

ནམ་ཞིིག་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིིསི་ལོང་བོྷེན་རྒྱུན་འཛོིན་བྱསི་དུསི། ཁེོ་རིང་བཟའ་ཟླ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་སིནད་ ཇེེམ་སིི་ལ་མཇེལ་ཁེ་ཞུ་བའི་རིེ་བ་ཡོིད་ངེསི་རིེད་ཅིེསི་ཁེ་ཚེོན་

བཅིད་ནསི་བཤོད། དུསི་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིིང་ཚེང་མ་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱིིསི་ཡིོངསི་སུ་བཟི་སྟེ། 

ལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་ག་ིབུ་མོ་གཞོིན་པ་ཚེོསི་གཅིེན་མོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་རྗོེསི་ཁོེ་ཚེ་ོལོ་གཅིིག་

གཉིིསི་ཀྱིི་སོྔོན་ལ་སྤྱིི་ཚེོགསི་བྱེད་སོྒོརི་ཞུགསི་ཆོོག་ངེསི་རིེད་སྙམ་པ་དང་། བུ་ཚེོསི་

ཤོརི་ལོ་ཋིེ་རྒན་མོ་མོ་ཧྲེེང་བྱསི་ནསི་འཆོི་དགོསི་མ་བྱུང་སྙམ་ནསི་སིེམསི་ཁྲལ་སིེལ། 

ཤོརི་ལོ་ཋི་ེམོ་རིང་ཡིང་གང་འཚེམ་གྱིིསི་བོློ་བད་ེབོ་ཆོགསི། ད་ཆོ་མོ་རིང་ག་ིདམིགསི་

ཡུལ་མངོན་འགྱུརི་བྱུང་སྟབསི་དེ་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་པའི་དུསི་ཚེོད་བྱུང་མུརི། 

མོ་རིང་སྤྱི་ིཡིོངསི་ནསི་གཉིེན་དོན་འད་ིལ་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་བྱུང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ི

ན་ིབོློ་རྒྱ་ཆུང་ཞིིང་ཡིིད་འོང་ག་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་མིན་གཤོིསི། ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་འཚེ་ོབ་སྐྱིེལ་

བ་ན་ིཤོིན་ཏུ་ཞི་ེསུན་པའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་བཅིངསི་པའ་ི

བརྩེ་བ་ཡིང་འཆོརི་སྣང་ཁོེ་ན་ཡིིན་ངེསི་ཀྱིང་ཁོེ་ད་དུང་མོ་རིང་གི་ཁོྱོ་ག་བྱེད་རྒྱུ་

རིེད། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་སྐྱིེསི་པ་དང་གཉིེན་དོན་ལ་རི་ེབ་ཆོེན་པོ་མ་ིབཅོིལ་ཡིང་། གཉིེན་

བྱེད་པ་ནི་རྟེག་ཏུ་མོ་རིང་གི་དམིགསི་ཡུལ་ཡིིན། གཉིེན་སྒྲིིག་གི་འཚེོ་བ་ལ་བདེ་

སྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིངེསི་པ་མེད་ཀྱིང་། ཁྱོིམ་གྱི་ིའབོྱརི་བ་ཆུང་ཡིང་ཤོེསི་ཡོིན་གང་འཚེམ་

ཐོེབ་པའི་གཞོིན་ནུ་མ་ཚེོསི་རྟེག་ཏུ་གཉིེན་སྒྲིིག་ནི་ཆོེསི་མཐེའ་མཇུག་གི་སྐྱིབསི་

ཡུལ་ཞིིག་ཏུ་ངོསི་འཛོིན་བཞིིན་ཡིོད། ད་ཆོ་མོ་རིང་ལོ་ངོ་ཉིེརི་བདུན་ལ་སོིན་ཞིིང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

185

ཁེ་སོི་མཚེརི་པོ་མེད་པརི་འདི་འདྲེའི་མཐེའ་འཇུག་གི་སྐྱིབསི་ཡུལ་ཞིིག་རྙིེད་པ་ནི་

ལམ་འགྲོ་ཁོེ་ན་རྒྱུག་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་གཉིེན་དོན་འད་ིལ་སོྐྱིན་ཆོ་ཆོེན་པོ་

གཅིིག་ཡོིད་པ་ན།ི མོ་རིང་གསིི་རྩསིི་འདང་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེབའ་ིལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

གཉིེན་དོན་འད་ིལ་ཧོན་ཐོེརི་ངེསི་པ་ད་ེརིེད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧོན་ཐོེརི་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་མོ་རིང་ལ་ལ་ེབདའ་བྱེད་ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་མོ་རིང་ག་ིཆོོད་སིེམསི་ལ་འགྱུརི་བ་ཐེེབསི་

མ་ིསྲིད། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་གཉིེན་དོན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་ལ་གནོད་པ་ཚེོརི་ནསི་

མོ་རིང་ངོ་མསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་གཉིེན་དོན་གྱིི་གནསི་ཚུལ་བཤོད་པརི་སིེམསི་

ཐེག་བཅིད་ནསི། མོ་རིང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཕྱོ་ིདོྲེ་ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་རྗོེསི་ཁོེ་

ཚེ་ོལ་ཞིོགསི་པརི་ལྷགསི་པའ་ིགནསི་ཚུལ་ཅི་ིཡིང་མ་ཤོོད་ཅིེསི་སྐུལ་མ་བཏང་བ་དང་། 

ཁོེང་གིསི་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་བྱེད་རྒྱུ་ཁེསི་བློངསི་མོད། ད་ེདོན་གསིང་བ་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིལསི་སླེ་

མོ་ཞིིག་མིན་ཏེ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལོང་བོྷེན་ལསི་ཐོེན་ནསི་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་སྟབསི་

ཚེང་མ་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་ནསི། ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་ཁྱོིམ་དུ་འབོྱརི་མ་ཐེག་ཚེང་མསི་སྐད་ཆོ་

ཞིིབ་འདྲེ་ིབྱསི་པསི་དོན་ད་ེསྦེ་བརི་ཐེབསི་དང་བོློ་དགོསི་པརི་མ་ཟད། ཁོེང་གིསི་རིང་

རོློམ་ཆོེན་པོསི་གཏམ་བཟང་དེ་ཀུན་གྱིི་མདུན་དུ་བསྒྲིགསི་རུང་ན་ཅིི་མ་རུང་སྙམ་

པསི། མཐེརི་ཁོེང་གིསི་སྡུག་རུསི་གཅུན་ནསི་གསིང་བ་ད་ེསྲུང་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཕྱོ་ིཉིིན་སྔོ་མོརི་ལམ་ལ་ཆོསི་དགོསི་པསི་བུ་མོ་ཚེ་ོཉིལ་བརི་

སོྐྱིད་སྐབསི་ཁོེང་གིསི་ནང་མ་ིཡོིངསི་ལ་ཐོེན་ཕྱོག་ཞུསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཧ་ཅིང་

གུསི་ཞིབསི་དང་ཟོལ་མེད་ཀྱིི་ཚུལ་ནསི་ཁེོ་རིང་སླེརི་ཡིང་ལོང་བོྷེན་ལ་ཕེབསི་ན་ཁོེ་

ཚེ་ོཇེ་ིའདྲེའ་ིདགའ་བ་སྐྱི་ེཚུལ་བརོྗོད་པརི། 

ཁོེང་གསིི་ལན་དུ་“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལྕམ་མོ་ལགསི། ཁོེ་བོསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ལ་རི་ེསྒུག་

བྱསི་ཡོིད་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་བོ་གདན་འདྲེེན་བྱེད་པ་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་དགའ་
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བོ་བྱུང་། ཁོྱོད་ཚེོ་བོློ་བདེ་པོ་བོྱསི་དང་། ཁོེ་བོ་གང་མགོྱིགསི་ཀྱིིསི་ཕྱོིརི་ལོག་ཡིོང་གི་

ཡིིན།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

གཏམ་ད་ེཐོེསི་པསི་ཚེང་མ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་ཁོེ་

རིང་མྱུརི་དུ་ལོག་མ་ིཡོིང་བའ་ིརི་ེབ་ཡིོད་པསི་འཕྲལ་མརི། 

“ཡིིན་ཡིང་ངའ་ིབུ་བཟང་པོ། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལགསི་ཀྱིིསི་ཆོོག་མཆོན་གནང་

ག་ིརིེད་དམ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིཡིོན་བདག་མ་ལ་ཐུགསི་སུན་བཟོ་བ་ལསི་གཉིེན་ཉི་ེ

ཚེ་ོསྣང་མེད་བཞིག་ན་བཟང་།”

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ལན་དུ་“ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ངོ་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་

པ་བཟང་པོསི་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་བ་ལ་ལྷག་ཏུ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། ཡིིན་ཡིང་ཁྱོེད་ཀྱི་ིབོློ་

བད་ེཔོ་གནང་དང་། ཁོེ་བོསི་ལྕམ་སྐུའ་ིབཀའ་འཁོྲལ་མེད་པརི་ད་ེལྟའ་ིདོན་ཆོེན་ལ་

ཧོལ་རྒྱུག་གཏན་ནསི་བྱེད་མ་ིསྲིད།”

“ཡིིན་ཡིང་བག་ཟོན་བྱེད་ཐེལ་རྒྱུ་མེད་པསི་ཅིིསི་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་ཐུགསི་ལ་མ་

ཕོག་པ་བྱེད་དགོསི། གལ་སྲིད་མོ་རིང་ཁོྱོད་འདི་གརི་སླེརི་ཡིང་བཅིརི་རྒྱུརི་མོསི་

མཐུན་མེད་ན། ངའ་ིབསིམ་པརི་མོསི་མཐུན་ཡིོད་མདོག་མ་རིེད། ཁོྱོད་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་

ཁྱོིམ་དུ་སོྡེད་དང་ང་ཚེོསི་ཁོྱོད་ལ་ལ་ེབདའ་བྱ་མ་ིསྲིད།” 

“ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ངོ་ལགསི། ཡིིད་ཆོེསི་བོྱསི་དང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་བོ་ལ་དེ་ལྟརི་

ཐུགསི་ཁུརི་གནང་བརི་དྲེིན་ཚེོརི་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། ཉིིན་འད་ིདག་ལ་ཁོྱོད་ཅིག་གིསི་

ཁོེ་བོ་ལ་མཐེོང་ཆོེན་བྱསི་པ་ལ་བཀའ་དྲེིན་རྗོེསི་དྲེན་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་མ་འགྱིངསི་

བརི་བསྐུརི་ཡིོང་གི་ཡིིན། མ་གཞིི་ཁོེ་བོ་མྱུརི་མགོྱིགསི་ཕྱོིརི་ཡིོང་རྩིསི་ཡིོད་ཀྱིང་གོ་

སྐབསི་དམ་འཛོིན་བྱསི་ནསི་ངའི་མཛོེསི་ལྡན་གྱིི་སྤུན་མཆོེད་མ་དག་སྐུ་གཟུགསི་

བད་ེཞིིང་བད་ེསྐྱིིད་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པའ་ིསོྨོན་འདུན་ཞུ། ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལའང་ད་ེབཞིིན་དུ་སོྨོན།” 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་གུསི་ཚུལ་བསྟན་ནསི་ཕྱོིརི་ཐོེན་པ་དང་། ཚེང་མསི་ཁོེ་རིང་མི་

འགྱིངསི་པརི་ཕྱོིརི་ལོག་ཡིོང་བའ་ིགཏམ་ད་ེཐོེསི་པརི་ཧོན་ཐོེརི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

ད་ེན་ིསྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་གཞོིན་པ་གང་རུང་ལ་གཉིེན་སླེོང་བའ་ི

འཆོརི་གཞི་ིཡིིན་པརི་གོ་བ་བློངསི་པ་དང་། མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་ཕལ་ཆོརེི་མ་ེརི་ིལ་ཁེ་

ཏ་བྱསི་ན་དང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་རིེད་སྙམ། མ་ེརི་ིཡིིསི་བུ་མོ་གཞིན་ཚེ་ོལསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་

ལིན་སིིའ་ིའཇོེན་ཐེང་ལ་བརྩ་ིམཐོེང་བྱེད་ཅིིང་ཁོེང་ག་ིབོློ་སྒོམ་པོ་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད། མེ་རིི་ཡིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ནི་མོ་རིང་ཇེི་བཞིིན་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པ་

ཞིིག་མིན་ཡིང་། གལ་སྲིད་ཁོེང་ལ་མོ་རིང་ཉིིད་མིག་དཔ་ེབསྟན་ནསི་དཔ་ེཆོ་མང་པོ་

ཀོློག་ཏུ་བཅུག་ན་ཁོེ་རིང་གང་འཚེམ་གྱིིསི་བཟའ་ཟླ་བཟང་པོ་ཞིིག་ཏུ་ཆོགསི་ངེསི་

རིེད་སྙམ་མོད། འོན་ཀྱིང་ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགསི་པརི་རིེ་བ་མཐེའ་དག་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན་ཏེ། 

ཞོིགསི་ཟསི་བཟསི་རྗོེསི་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིི་ཡིོང་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ལོྐོག་ཏུ་

ཁེ་ཉིིན་གྱི་ིདོན་དག་ཚེང་མ་བཤོད།

ཉིིན་ཤོསི་སོྔོན་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིམོ་རིང་ག་ིགོྲགསི་

མོ་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་བའི་འཕྲུལ་སྣང་བྱེད་ཀྱིི་མེད་དམ་སྙམ་ནསི་དོགསི་པ་ལངསི་

ཀྱིང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་རིང་འགུལ་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་ཡིོང་བ་ཡིིད་ལ་མ་

འཁོེརི་སྟབསི། གཏམ་དེ་ཐོེསི་མ་ཐེག་མོ་རིང་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་བ་དང་རིང་ཚུགསི་

ཤོོརི་ཏ།ེ 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་གཉིེན་རྟེགསི་བརྒྱབ་པ་ཡིིན་ནམ། ངའི་

བརྩ་ེབའ་ིཤོརི་ལོ་ཋི་ེལགསི། ད་ེན་ིདཔ་ེམ་ིསྲིད་པ་རིེད།” ཅིེསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་བརོྗོད།

ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིསི་སོི་སོི་ལ་འཛོེམ་མེད་ཀྱིིསི་ཁེ་རྡུང་གཏོང་བ་ཐོེསི་འཕྲལ། 

སོྔོན་གྱི་ིབག་ལོྷད་ཀྱི་ིརྣམ་པ་འགྱུརི་ནསི་ཅུང་ཙམ་དངངསི་འཚེབ་ལངསི་ཀྱིང་། ད་

ན་ིམོ་རིང་ག་ིབོློ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་མིན་པསི་འཕྲལ་མརི་བོློ་ལོྷད་ལ་བབསི་ཏ་ེ
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ཤོིན་ཏུ་བག་ལོྷད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ། 

“ངའི་བརྩེ་བའི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། ཁོྱོད་རིང་དེ་ལྟའི་ཧོན་ཐོེརི་དོན་ཅིི། 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་ལེན་མ་བྱསི་སྟབསི་བུད་མེད་གཞིན་གྱིིསི་ཀྱིང་

དང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ིམ་རིེད་སྙམ་གྱི་ིའདུག་གམ།” 

སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཅུང་ཙམ་རྣལ་ལ་བབ་ཅིིང་ཧ་ཅིང་གཅུན་པའི་

ཚུལ་གྱིིསི་ཁོྱོ་ཤུག་གཉིིསི་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིསོྨོན་འདུན་ཞུསི། 

ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ལན་དུ་“ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབསིམ་ཚུལ་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་

སིིསི་ཉིེ་ལམ་ཁོྱོད་ལ་གཉིེན་སླེོང་བྱསི་པསི་ཁོྱོད་རིང་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གདོན་མི་

ཟ། ཡིིན་ཡིང་དུསི་ཚེོད་བྱུང་དུསི་བསིམ་བོློ་ཞིིབ་མོ་ཐོེངསི་དང་། ནམ་ཞིིག་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ངའ་ིལྟ་སོྤྱིད་ལ་ཏག་ཏག་བསིམ་ཤོེསི་ཐུབ་ངེསི་རིེད། ང་ན་ིའཆོརི་ཡིན་ཅིན་གྱི་ི

བུད་མེད་ཅིིག་མིན་པསི་དོྲེད་སྐྱིིད་ཀྱིི་གཞིིསི་ཁྱོིམ་ཞིིག་ནི་ངའི་རིེ་བ་ཉིག་ཅིིག་ཡིིན་

པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིིའ་ིགཤོིསི་ཀ་དང་ཐེོབ་གོ་སི་གང་

ཅིིའི་ཐེད་ལ་གཞིིགསི་ན།  ཁོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ངའི་འཚེོ་བ་ལ་བདེ་སྐྱིིད་

ལྡན་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད། མ་མཐེརི་ཡིང་གཉིེན་སྒྲིིག་ལ་འུརི་བསོྟད་བྱེད་པའ་ིམ་ིཚེ་ོ

ལསི་མ་ིདམན་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡོིད”། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཤུགསི་དམའ་བོསི་  “གདོན་མི་ཟ་” ཞིེསི་ལན་

བསླེོགསི། ཁོེ་གཉིིསི་ད་ེམུརི་ཉིམསི་མ་ིབད་ེབའ་ིངང་ནསི་ཡུད་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི་ནང་

མ་ིཚེོའ་ིགྲལ་དུ་ལོག ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལམ་སིང་རིང་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་པ་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་གོང་དུ་ཐོེསི་པའི་སྐད་ཆོ་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་བཞིིན་དེ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་འོསི་

འཚེམ་མིན་པའི་གཉིེན་སྒྲིིག་ཅིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ནསི་སོྐྱི་བ་སྐྱིེསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་

སིིསི་ཉིིན་གསུམ་གྱི་ིནང་དུ་བུད་མེད་གཉིིསི་ལ་གཉིེན་སོླེང་བ་ན་ིཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་

ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་ཁོེ་རིང་དང་ལེན་བྱསི་པ་ན་ིད་ེལསི་ཀྱིང་ཁྱོད་
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མཚེརི་བ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། མོ་རིང་གིསི་རྟེག་ཏུ་རིང་ཉིིད་དང་ཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིགཉིེན་དོན་

ཐེད་ལ་ལྟ་ཚུལ་མ་ིའདྲེ་བ་ཡོིད་པ་ཚེརོི་མོད། ད་ེའདྲེའ་ིཐེ་དད་ཅིིག་ཡིིན་ཡོིང་བསིམསི་

པ་མ་བྱུང་། གནད་འགག་ལ་ཐུག་དུསི་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེཡིང་འཇེིག་རྟེེན་པའ་ིལོངསི་སྤྱིོད་

ཀྱིི་ཕྱོིརི་དུ་ཡོིད་ཚེད་བོློསི་གཏོང་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི། ཤོརི་ལོ་ཋིེ་སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིཆུང་མ་བྱ་བ་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་ངོ་གནོང་བའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་

པ་དང་། སིོ་སོིའ་ིགྲོགསི་མོསི་རིང་ཉིིད་ལ་དེ་འདྲེའི་ཞིབསི་འདྲེེན་དང་ཁྱོད་གསིོད་

བཏང་བརི་སོྐྱི་བ་སྐྱིེ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ་ནསི་བཟུང་མོསི་གོྲགསི་མོའ་ིམི་ཚེེའི་བདེ་

སྐྱིིད་བརློགསི་སིོང་སྙམ་ནསི་མྱོ་ངན་བྱསི།
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 ལའེུ་ཉིརེ་གསུམ་པ། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་མ་རྒན་དང་གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེོའ་ིལྷན་དུ་བསྡེད་ནསི། ད་སོྔོན་ཐོེསི་

པའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་བཞིིན་ད་ེདག་ཁོེ་ཚེ་ོལ་ལབ་འོསི་མིན་སོིམ་ཉིིརི་

ཚུད་ནསི་ཡོིད་སྐབསི། སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ལུ་ཁེ་སི་ིབུ་མོའ་ིམངགསི་བཅོིལ་ལྟརི་བྷེེན་ནེད་

ཚེང་ལ་གཉིེན་སོྟན་གྱི་ིགཏམ་བཟང་སྤེེལ་དུ་བསླེེབསི། ཁོེང་གིསི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་

བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་སྐྱིེསི་མ་དག་ལ་བསོྟད་རི་བྱེད་པ་དང་། ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཁྱོིམ་

ཚེང་གཉིིསི་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་དམིགསི་བསིལ་ཆོགསི་པ་ལ་སོྤེབསི་པ་ཚེད་མེད་བྱུང་ཚུལ་

བརོྗོད་རྗོེསི། གནསི་ཚུལ་གསིལ་བསྒྲིགསི་བྱེད་སྐབསི་དེརི་ཡིོད་ཀྱི་ིཉིན་མཁེན་ཚེ་ོཧོན་

ཐོེརི་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡོིངསི་སུ་ཡིིད་མི་ཆོེསི་པ་བྱསི་ནསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཨུ་

ཚུགསི་མཐེརི་སྐྱིེལ་གྱིིསི་དེ་ནི་གོ་འཛོོལ་ཡིིན་ངེསི་རིེད་ཅིེསི་ལབ་ནསི་ངོ་རྒོལ་བྱསི། 

ལ་ིཌ་ིཡི་ན་ིརྟེག་ཏུ་བག་མེད་དང་རྩིང་པོ་ཡིིན་སྟབསི་འཛོེམ་བག་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་

པརི “དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྒྲུང་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་

ལབ་དོན་ཅི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ི ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་

འདོད་ཡོིད་པ་མ་ིཤོེསི་སིམ།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

དམའ་འབེབསི་ད་ེའདྲེ་ན་ིམདུན་བོློན་གཅིིག་པུསི་བཟོད་ནུསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་

སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ཞི་ིདུལ་ཡིིན་སྟབསི་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། ཁེོང་གིསི་སྐྱིེསི་མ་

དག་ལ་ཁོེ་རིང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་ཡིང་། དཀྱིེལ་ཆོ་ེབའ་ི

སོྒོ་ནསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོའ་ིགུསི་མེད་ཀྱི་ིངག་ཀྱིལ་ལ་ཉིན་ཞིིབ་བྱསི། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ཉིམ་ང་བའ་ིགནསི་བབ་ལསི་

སོྐྱིབ་པའ་ིའོསི་འགན་ཡོིད་པ་ཚེོརི་ནསི། མོ་རིང་མདུན་ལ་ཐོེན་ཏ་ེད་སོྔོན་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེ
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ངོ་མསི་ལབ་སོིང་བསི་བདེན་པ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་ནསི་ཁོེང་ལ་རི་སོྤྲོད་རྒྱབ་གཉིེརི་བྱསི་

ཤོིང་། ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་མ་རྒན་དང་གཅིེན་གཅུང་མོ་ཚེོའི་འདོྲེགསི་ཤོ་ལངསི་པའི་

སྐད་ཆོ་བཀག་ནསི་སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུསི་པ་དང་། ཇེེན་གྱིིསི་ཀྱིང་སྐུ་

ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིིའི་གཤོིསི་རྒྱུད་བཟང་པོ་དང་ཧན་སིི་ཧྥིོརིད་དང་ལོན་ཌོན་གཉིིསི་

ཀྱི་ིབརི་ཐེག་ཉི་ེབ་སིོགསི་ཀྱི་ིདག་ེམཚེན་དྲེངསི་ནསི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་ིཁོེང་ཁོྲའ་ིདབང་དུ་ཚུད་ནསི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་གྱི་ིམདུན་དུ་སྐད་

ཆོ་མང་པོ་བཤོད་མ་བཏུབ་ཀྱིང་། ཁོེ་རིང་སོིང་མ་ཐེག་མོ་རིང་གི་མོྱོང་ཚེོརི་མཐེའ་

དག་འཕྲལ་མརི་ཕྱོིརི་བཏོན་ནསི། དང་པོ། མོ་རིང་གིསི་ཨུ་ཚུགསི་མཐེརི་སྐྱིེལ་གྱིིསི་

ཡིིད་ཆོེསི་མ་བྱསི་པ་དང་། གཉིསིི་པ། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཅིིསི་ཀྱིང་གཡོི་འོག་ཏུ་ཚུད་

པའི་ཁེ་ཚེོན་བཅིད། གསུམ་པ། ཁོྱོ་ཤུག་འདི་གཉིིསི་ལ་ནམ་ཡིང་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་མི་

སྲིད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བྱསི། བཞི་ིཔ། ཁོེ་གཉིིསི་མྱུརི་དུ་བཟའ་ཐོེརི་འགོྲ་བའ་ིསོྔོན་དཔག་

བྱསི། ཡིིན་ཡིང་། མོ་རིང་གིསི་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་དོན་དག་ཧྲེིལ་པོ་འད་ིབསོྡེམསི་

ཚེིག་གཉིིསི་ལ་བསྡུསི་ཏེ། གཅིིག ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་རོྙིག་དྲེ་འདིའི་འབྱུང་ཁུངསི་

དངོསི་ཡིིན་པ་དང་། གཉིིསི་ནི། ཚེང་མསི་མོ་རིང་ལ་སྡུག་གཅོིད་ཚེད་མེད་བཏང་

སོིང་ཞིེསི་ཉིིན་གང་བོརི་གོང་ག་ིབསོྡེམསི་ཚེིག་གཉིིསི་ལ་བསིམ་བོློ་བཏང་ནསི་སུསི་

ཀྱིང་མོ་རིང་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་མ་ིནུསི་ལ་མོ་རིང་ག་ིསྙིང་ག་ིན་ཚེ་ད་ེབསིང་མ་ཐུབ། 

གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་རིིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་མཐོེང་ཐེེངསི་རིེརི་

གཤོ་ེགཤོ་ེམ་ིགཏོང་བའ་ིསྐབསི་མེད་ལ། ཟླ་བ་གཅིིག་རིིང་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་མམ་ཡིང་ན་

ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སི་ིམཐེོང་ཐེེངསི་རིེརི་སོྤྱིད་ངན་མ་ིའཁྲབ་དུསི་མེད་ཅིིང་། ཟླ་བ་དུ་མའ་ི

རིིང་ལ་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལ་གུ་ཡིངསི་བྱེད་མ་ཐུབ།

དོན་འདིའི་ཐེད་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ནི་ཧ་ཅིང་སྣང་མེད་ཡིིན་ལ། ཁོེང་གིསི་ད་

དུང་ཉིམསི་མོྱོང་འདི་བརྒྱུད་ནསི་སོྤྲོ་བ་ཚེད་མེད་བྱུང་ཞིེསི་བརོྗོད། ཁེོང་གིསི་ནམ་
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རྒྱུན་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལུ་ཁེ་སིི་ནི་སྤྱིང་གྲུང་ཅུང་འཛོོམསི་པའི་བུད་མེད་ཅིིག་ཏུ་ངོསི་

འཛོིན་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་ཀྱིང་། དོན་དུ་མོ་རིང་ནི་ཁོེང་གི་ཆུང་མ་ནང་བཞིིན་ཅོིལ་ཆུང་

དང་བུ་མོ་ཚེ་ོལསི་ཀྱིང་ཅོིལ་ཆུང་རིེད་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད། 

ཇེེན་གྱིིསི་མོ་རིང་གཉིེན་དོན་འད་ིལ་ཅུང་ཙམ་ཧོན་ཐོེརི་བརི་ཁེསི་བློངསི་ཀྱིང་

ཧོན་ཐོེརི་ཚུལ་གྱི་ིསྐད་ཆོ་མང་པོ་མ་ིབཤོད་པརི་མ་ཟད། ད་ེལསི་ལྡོག་སྟ་ེལྷག་བསིམ་

ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་པའི་སོྨོན་འདུན་བརོྗོད། ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་འད་ིལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་མ་ིསྲིད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཇེ་ིཙམ་

བགྲངསི་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་མཐེའ་བརི་གསུམ་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བད་ེསྐྱིིད་མ་ིལྡན་

པའ་ིངེསི་པ་མེད་སྙམ། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སི་ིན་ིཆོོསི་ཁྲིད་པ་ཙམ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི། ཁེ་ི

ཋི་ིདང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སི་ིལ་ཡིིད་སོྨོན་རྩ་བ་མ་ིའཆོོརི་བ་དང་། 

ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དོན་འདི་མེ་རིི་ཋིོན་ལ་སོྒྲིག་སྤེེལ་བྱེད་ཆོོག་པའི་གནསི་ཚུལ་གསིརི་

པ་ཙམ་ལསི་གཞིན་གནད་འགག་གང་ཡིང་མ་མཐོེང་།

ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིི་རིང་གི་བུ་མོའ་ིགཉིེན་དོན་དེ་འདྲེའི་ལེགསི་འགྲུབ་བྱུང་བརི་

བོློ་ཡིིད་རིབ་ཏུ་ཚེིམ་པ་དང་། དབང་མེད་དུ་རིང་གི་རྒྱལ་ཁེ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ངོམ་

སོི་བྱེད་ཆོེད་ལོང་བོྷེན་ལ་ནམ་རྒྱུན་ལསི་མང་དུ་ཡིོང་ནསི། ད་ེརུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

རྣམ་འགྱུརི་སྡུག་པོ་སོྟན་པ་དང་ཐེ་ཤོལ་གྱི་ིཚེིག་བརོྗོད་ནསི་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སིིའ་ིསོྤྲོ་བ་

དཀྲུགསི་ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་མོ་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་ཆོ་ེཚུལ་བརོྗོད། 

ད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེབརི་ལ་འགལ་ཟླ་ཡོིད་སྟབསི་ཕན་ཚུན་ལ་

གཉིེན་དོན་གྱི་ིསོྐརི་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་

ཁོེ་གཉིིསི་ནམ་ཡིང་སོྔོན་ཆོད་ལྟརི་ཕན་ཚུན་ལ་བོློ་སྙིང་བྲེང་གསུམ་གཏོད་མི་སྲིད་

པ་ཚེོརི། མོ་རིང་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལ་བོློ་ཕམ་བྱུང་སྟབསི་ཇེེན་ལ་སྔོརི་ལསི་བརྩ་ིམཐོེང་བྱསི་

པ་དང་། ཇེེན་ནི་གཞུང་རྒྱུད་དྲེང་ཞིིང་སོྤྱིད་ལམ་བཟང་བའི་བུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་
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ཡིིད་ཆོེསི་ཟབ་མོ་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་སོིང་ནསི་གཟའ་འཁེོརི་གཅིིག་ཙམ་ཡིོལ་

བ་དང་། ད་དུང་ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་ལོག་པའི་གནསི་ཚུལ་གང་ཡིང་ཐོེསི་རྒྱུ་མེད་སྟབསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཇེེན་གྱི་ིབད་ེསྡུག་ལ་ཉིིན་ལྟརི་སིེམསི་ཁྲལ་ཇེ་ེཆོེརི་ཕྱོིན། 

ཇེེན་གྱིིསི་སྔོ་མོ་ནསི་ཁེ་རོི་ལིན་ལ་འཕྲིན་ལན་བཏང་བ་དང་། ད་ཆོ་འཕྲིན་ལན་

ག་དུསི་འབོྱརི་མིན་གྱི་ིཉིིན་མོ་བགྲངསི་ནསི་བསྡེད་ཡིོད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁེསི་

བློངསི་པའི་ཐུགསི་རྗོེ་ལེགསི་གསོིལ་གྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་དེ་རིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་ཉིིན་

འབོྱརི་བ་དང། འཕྲིན་ཡིིག་ན་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་བྲེིསི་པ་ཡིིན་འདུག སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་ཁོེ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་ལོང་བོྷེན་ལ་ལོ་གཅིིག་ཙམ་བསྡེད་

པ་ལྟ་བུའི་ཐུགསི་རྗོེ་ལེགསི་གསོིལ་གྱིི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་བརོྗོད་རྗོེསི། དགའ་བ་འབུམ་

གྱིིསི་ཁོེ་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མཚེེསི་གཤོིསི་བཟང་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིའ་ིབརྩ་ེབ་ཁོེང་ལ་ཐོེབ་པའ་ི

གཏམ་བཟང་བཤོད་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་སིོ་སིོའ་ིསྙིང་སྡུག་མ་དང་

ཞོིརི་དུ་ཁོེ་ཚེོའ་ིསིེམསི་བཟང་ག་ིརི་ེསྒུག་ཆུད་ཟོསི་མ་ིགཏོང་བའ་ིཆོེད་དུ་རིེསི་གཟའ་

ཟླ་བའ་ིམཚེན་མོ་ལོང་བོྷེན་ལ་སླེེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལགསི་ཀྱིིསི་

གཉིེན་དོན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གང་མགོྱིགསི་ཀྱིིསི་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱསི་ན་ལེགསི་ཚུལ་གསུང་ཚུལ། ཁོེང་གི་ཡིིད་འོང་གི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ཡིིསི་“ཁོེ་བོ་

འཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཆོགསི་པརི་སྔོ་སྣུརི་བྱེད་པརི་ངོ་

རོྒལ་ཡིོད་མ་ིསྲིད།” ཅིེསི་བྲེིསི་ཡོིད།

ད་ལན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་འདི་གརི་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་ཡིོང་བ་ནི་ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ལ་མཚེོན་ན་དགའ་བ་འཕེལ་བའི་བྱ་བ་ཞིིག་མིན་པརི། དེ་ལསི་ལྡོག་སྟེ་

མོ་རིང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་དང་ལྷན་དུ་ཁོེ་རིང་ལ་འཁེང་རི་བྱསི། ཁོེ་རིང་ལུ་

ཁེ་སི་ིཚེང་ལ་མ་ིའགོྲ་བརི་ལོང་བོྷེན་ལ་ཡོིང་བ་ན་ིཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་ཡིིན་པརི་

མ་ཟད། ད་ེན་ིཤོིན་ཏུ་སྟབསི་མ་ིབད་ེབ་དང་ཞི་ེསུན་པོ་ཞིིག་རིེད། མོ་རིང་ག་ིགཟུགསི་
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པོ་སོྐྱི་བོ་ཡིིན་སྐབསི་ཁྱོིམ་དུ་མགོྲན་པོ་ཡོིང་བ་ན་ིཤོིན་ཏུ་ཞི་ེསུན་པོ་ཡིིན་ཐོེག་དགའ་

གོྲགསི་ནི་མོ་རིང་གི་མིག་གི་ཚེེརི་མ་རིེད་ཅིེསི་འཁེང་རི་བྱསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

དེ་ལྟརི་འཁེང་རི་ཟམ་མི་ཆོད་པརི་བཤོད་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ད་

དུང་ཕྱོིརི་ལོག་མི་ཡིོང་དྲེན་དུསི་དེ་ལསི་ཀྱིང་མྱོ་ངན་དུ་ཚུད་ནསི་དེ་དག་གླེེང་རྒྱུ་

མཚེམསི་བཞིག

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་ཇེེན་གཉིིསི་ཀ་བོློ་འཚེབ་ལངསི་པ་དང་། ཉིི་མ་རིེ་རིེ་

བཞིིན་འདསི་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེསོྐརི་གྱི་ིགནསི་ཚུལ་གང་ཡིང་ཐོེསི་རྒྱུ་མེད། མ་ེ

རིི་ཋོིན་དུ་ཁོེ་རིང་དགུན་དུསི་ཧྲེིལ་བོརི་ཕྱོིརི་མི་ཡོིང་བའི་གཏམ་འཆོལ་ཁྱོབ་པ་

དང་། གཏམ་འཆོལ་དེ་དག་གིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ཁེོང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་བསླེངསི་ནསི་

མོ་རིང་གིསི་མཐེའ་ཅིིག་ཏུ་ད་ེན་ིངོ་ཚེ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱི་ིདཀོྲགསི་གཏམ་ཁོེ་ན་རིེད་ཅིེསི་

བརོྗོད་ནསི་ངོ་རོྒལ་ཤུགསི་དྲེག་བྱསི།

ད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིང་ཞིེད་སྣང་སྐྱི་ེའགོ་ཚུགསི་ཏ།ེ མོ་རིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལེ་ཁྲེལ་མེད་ཡིིན་མིན་ལ་དོགསི་པ་མེད་ཀྱིང་།  ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ལོན་ཌོན་དུ་བཀག་ཉིརི་ཐུབ་སོིང་བ་མིན་ནམ་སྙམ་ནསི་

འཇེིགསི་སྣང་སྐྱི་ེའགོ་བརྩམསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ད་ེལྟའ་ིབསིམ་བོློ་ཡོིད་མ་ིའདོད་

ད།ེ ད་ེན་ིཇེེན་གྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་འཇོེམསི་བྱེད་ཀྱི་ིགཏ་ེབོ་དང་མོ་རིང་ག་ིའགྱུརི་མེད་བརྩ་ེ

སིེམསི་ལ་བརྙིསི་བཅོིསི་ཤོིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིཡིིད་ལ་དབང་

མེད་དུ་དེ་དག་ཡིང་ཡིང་དུ་འཆོརི།  ཁོེང་ལ་སྙིང་རྗོེ་བྲེལ་བའི་གཅིེན་གཅུང་མ་

གཉིིསི་དང་དབང་ཤོེད་ཆོ་ེབའ་ིགོྲགསི་པོ་ཞིིག་ཡིོད་ཐེོག ད་དུང་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིའ་ི

མཛོེསི་སྡུག་དང་ལོན་ཌོན་གྱིི་རོིལ་རྩེད་སོིགསི་ལ་ཞིེ་ཐོེགསི་པ་མིན་ནམ་སྙམ་ནསི་

འཇེིགསི་སྣང་སྐྱིེསི། 
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ངེསི་གཏན་མེད་པའི་གནསི་བབ་འདི་འདྲེའི་འོག་ཇེེན་གྱིི་ན་ཟུག་ནི་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ལསི་ཀྱིང་ཆོེ་བ་ནི་སྨྲ་མི་དགོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་། ཇེེན་གྱིིསི་སིེམསི་

ཁྲལ་ཡོིད་ཚེད་ཁོེག་ཏུ་སྦེསི་ནསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ལྷན་དུ་ད་ེདང་འབྲེེལ་ཡོིད་

ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བཤོད། ཡིིན་ཡིང་མ་རྒན་ན་ིབག་ཡོིད་ཅིན་ཞིིག་མིན་

པསི་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་རིིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་མི་གླེེང་བའི་སྐབསི་མེད་པ་དང་། 

མ་རྒན་གྱིིསི་བརི་མེད་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་སྒུག་མ་བཟོད་པརི་སྡུག་ཡུསི་བགྲངསི་

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐེ་ན་ཇེེན་ལ་གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་ནམ་ཡིང་ལོག་མ་ཡིོང་ན་ཁོེང་

གིསི་མོ་རིང་གདུག་རྩུབ་ཀྱིིསི་རྩེད་ཆོསི་བྱསི་སོིང་བསིམ་དགོསི་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་

མོད། འོན་ཀྱིང་སྟབསི་ཡིག་སྟེ་ཇེེན་ནི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཞིི་ལོྷད་དང་བརྟེན་བརློིང་

ཡིིན་པསི་ཚེིག་རྩུབ་ད་ེདག་གང་འཚེམ་གྱིིསི་བཟོད་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་། 

བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་རྗོེསི་ཀྱི་ིརིེསི་གཟའ་ཟླ་བ་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིསླེརི་ཡིང་

དུསི་ཐོེག་ཏུ་ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་ཡིང་། ད་ཐེེངསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གིསི་ཁོེང་ལ་ཐེེངསི་

སོྔོན་མ་ལྟརི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱསི་མ་བྱསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་རིང་ད་ལན་སོྤྲོ་བ་ཧ་

ཅིང་ཆོེ་སྟབསི་གཞིན་གྱིི་བཀུརི་བཟོ་བྱེད་མིན་ལ་སྣང་འཇོེག་མི་གཏོང་། སྟབསི་

ཡིག་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིི་བརྩེ་བ་ལེགསི་འགྲུབ་བྱུང་སྟབསི་ཁོེང་གི་དུསི་

ཚེོད་ཕལ་མོ་ཆོ་ེལུ་ཁེ་སིིའ་ིགཞིིསི་ཁྱོིམ་དུ་བསྐྱིལ་ནསི་ལོང་བོྷེན་ལ་མ་ིཡོིང་སྟབསི་ཁོེ་

ཚེ་ོལ་སྟབསི་མ་ིབད་ེབ་གང་ཡིང་མ་བཟོསི། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་རིང་མཚེམསི་རིེརི་ཚེང་མ་

ཉིལ་གྲབསི་ཡོིད་སྐབསི་ལོང་བོྷེན་ལ་འོངསི་ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་བཅིརི་མ་ིཐུབ་པརི་དགོངསི་

དག་ཞུ་ཡི་ིཡིོད།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་གནསི་སྟངསི་ནི་ཆོེསི་ཡི་ང་བ་ཞིིག་སྟེ། གཉིེན་དོན་དེ་གླེེང་

བ་ཙམ་གྱིིསི་མོ་རིང་མྱོ་ངན་གྱི་ིཁུང་དུ་ཚུད་པ་དང་། མོ་རིང་གང་སིརི་ཕྱོིན་ཡིང་མ་ི

ཚེོསི་གཉིེན་དོན་དེ་གླེེང་གི་ཡིོད་པ་ལྟརི་སྣང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་ལུ་
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196

ཁེ་སི་ིམཐོེང་བ་ཙམ་གྱིིསི་ཞིེན་པ་ལོག་པ་དང་འབྱུང་འགྱུརི་ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་སིིསི་མོ་

རིང་ག་ིཚེབ་ཏུ་ལོང་བོྷེན་གཞིིསི་ཁྱོིམ་སོྐྱིང་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དྲེན་དུསི་མོ་རིང་ལ་ཕྲག་དོག་

དང་ཞིེ་སྡེང་ཚེད་མེད་ལངསི་ནསི། ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ག་དུསི་ལོང་བོྷེན་ལ་སླེེབསི་ན་ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་མོ་རིང་སོི་སོིའ་ིའབྱུང་འགྱུརི་གྱིི་རྒྱུ་ནོརི་ལ་རོྟེག་ཞིིབ་བྱེད་

དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་པརི་ཆོ་འཇོེག་བྱསི་པ་དང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ག་དུསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་

སི་ིལ་སྐད་དམའ་པོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་ན། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལོང་བོྷེན་གཞིིསི་ཁྱོིམ་སོྐརི་

དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཚེ་ེལསི་འདསི་རྗོེསི་མོ་རིང་དང་བུ་མོ་ཚེོ་ཇེི་ལྟརི་ལོང་བོྷེན་

ལསི་ཕུད་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་སོྐརི་གོྲསི་སྡུརི་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་སྙམ་ནསི། མོ་རིང་གིསི་ཡིིད་

སོྐྱི་བའ་ིགནསི་ཚུལ་འད་ིདག་རིང་ག་ིཁོྱོ་གརི་བཤོད་ནསི་འཁེང་རི་བྱསི། 

“སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། དངོསི་གནསི་ཡིིན། ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལུ་ ཁེ་སི་ིགཞིིསི་ཁྱོིམ་

འདིའ་ིགནསི་མོ་བྱ་བ་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་བོློ་ཡུལ་དུ་ཤོོང་དཀའ་བ་ཞིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་

ང་ལ་ཐེབསི་ཤོེསི་གང་ཡིང་མེད་པརི་བལྟསི་བལྟསི་རིིག་རིིག་ལ་མོ་རིང་གིསི་ངའི་

ཚེབ་ཏུ་ཁྱོིམ་འདིའ་ིགནསི་མོ་བྱ་བ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིབཟོད་དཀའ་བའ་ིགནསི་ཤོིག་རིེད།” 

“ངའི་སྙིང་སྡུག དེ་འདྲེའི་ཡིི་མུག་པའི་བྱ་བ་ལ་བསིམ་བོློ་མ་གཏོང་། ང་ཚེོསི་

བཟང་ཕོྱོགསི་ལ་རིེ་བ་འཆོང་ན་མི་སོྟ་སྟེ། ང་རིང་ཁོྱོད་ལསི་ཚེེ་རིིང་ཤོསི་ཆོེ་བསི་

སིེམསི་ཁྲལ་ཞི་ེདྲེག་མ་བྱེད།”

ཡིིན་ཡིང་འད་ིདག་གིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་མ་ིནུསི་པརི། མོ་རིང་

གིསི་ད་ེལ་ལན་མ་ིལོྡན་པརི་སྔོརི་བཞིིན་འཁེང་རི་བྱསི། 

“འབྱུང་འགྱུརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གཞིིསི་ཁྱོིམ་འདི་ཤུལ་འཛོིན་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་

བསིམསི་དུསི་ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་བཟོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག གལ་སྲིད་ད་ེན་ིཤུལ་འཛོིན་གྱི་ི

གནད་དོན་ཞིིག་མིན་ན་ངསི་སྣང་དོགསི་གཏོང་མ་ིསྲིད།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྣང་དོགསི་གཏོང་མ་ིསྲིད་དམ།” 

“ངསི་སྣང་དོགསི་རྩ་བ་ནསི་གཏོང་མ་ིསྲིད།” 

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིཤོེསི་པ་ད་ེའདྲེ་བསྒྲིིབསི་མེད་པ་ལ་ང་ཚེོསི་དྲེིན་ཚེོརི་བ་བྱེད་འོསི།” 

“སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཡིིན་ཡིང་ཕ་གཞིིསི་ཤུལ་འཛོིན་གྱིི་གནད་དོན་

འདིའི་ཐེད་ལ་ངསི་དྲེིན་ཚེོརི་བ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མི་འདུག སིོ་སོིའ་ིརྒྱུ་ནོརི་རིང་གི་བུ་

མོ་ཚེ་ོལ་མ་ིསྟེརི་བའ་ིམ་ིཞིིག་ཡོིད་སྲིད་དམ། ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་གོ་མ་སོིང་། ལྷག་

ཏུ་ད་ེདག་ཡོིད་ཚེད་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིཆོེད་དུ་རིེད། ཤུལ་འཛོིན་བྱེད་མཁེན་མ་ི

གཞིན་ཞིིག་མིན་པརི་ཁོེ་རིང་ཡིིན་དོན་ཅི།ི”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་“ངསི་ད་ེཡི་ིལན་ད་ེཁོྱོད་རིང་ཉིིད་ལ་འཚེོལ་དུ་འཇུག་

ངེསི་ཡིིན།” ཞིེསི་བརོྗོད། 
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 ལའེུ་ཉིརེ་བཞིི་པ།

 ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་ནསི་ཐེ་ེཚེོམ་མཐེའ་དག་བསིལ་བ་དང་། མོ་

རིང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་ག་ིའགོརི་ཁོེ་ཚེ་ོདགུན་ཁེརི་ལོན་ཌོན་དུ་བསྡེད་རྒྱུ་གཏན་འཁེེལ་

བྱུང་ཚུལ་དང་མཇུག་ཏུ་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་པོ་འགོྲ་ཁེརི་ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་གྱི་ིགོྲགསི་

པོ་ཚེ་ོལ་གྱིེསི་མཇེལ་ཞུ་ཁོེམ་མ་བྱུང་བརི་བོློ་ཕམ་ཡིོད་ཚུལ་བྲེིསི་འདུག

རི་ེབ་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན། ཡོིངསི་སུ་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན། ཇེེན་གྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ི

འཕོྲསི་ཀོློག་སྐབསི་ད་ེརུ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིམཁེན་གྱི་ིབརྩ་ེསིེམསི་ཡིོད་མདོག་ག་ིསོྒྲིབ་

བཤོད་དུ་མ་ལསི་ཡིིད་སིེམསི་གསོི་བའ་ིཚེིག་འབྲུ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་རྙིེད། འཕྲིན་ཡིིག་

ག་ིབརོྗོད་བྱ་གཙ་ོབོ་ན་ིལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིའ་ིཆོ་ེབ་བརོྗོད་པ་ཡིིན་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་

བསྐྱིརི་དུ་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིའི་མཛོེསི་སྡུག་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་ཚེད་མེད་བྱསི་ཡིོད། 

ལུ་ཝ་ིསི་ིཡིིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ཁོེ་གཉིིསི་མཛོའ་གཅུགསི་སྔོརི་ལསི་དམ་དུ་ཕྱོིན་

ཡིོད་ཚུལ་འུད་ཤོོབ་བྱེད་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་གདེང་ཚེོད་ཆོེན་པོསི་འཕྲིན་ཡིིག་སོྔོན་

མརི་བརོྗོད་པའ་ིམོ་རིང་ག་ིརི་ེའདུན་ངེསི་པརི་དུ་མངོན་འགྱུརི་ཡིོང་ངེསི་པའ་ིསོྔོན་

དཔག་བྱསི་པ་དང་། གཅིེན་པོ་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའི་ཁེང་པའི་ནང་དུ་སོྤེསི་ཟིན་པ་

དང་ད་དུང་དགའ་ཚེོརི་ཆོེན་པོསི་ཌརི་སིིའི་ཁྱོིམ་ལ་སྒྲིིག་ཆོསི་གསིརི་པ་སོྣན་རྩིསི་

ཡིོད་པ་སོིགསི་བྲེིསི་འདུག

ཇེནེ་གྱིསིི་ད་ེམུརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ལ་འཕྲནི་ཡིགི་ག་ིནང་དོན་མང་ཆོ་ེབ་བརོྗོད་

པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཀྱིསིི་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་ཁོྲ་བའ་ིངང་ད་ེདག་ལ་ཉིན། མོ་རིང་

ཕོྱོགསི་གཅིགི་ནསི་ཇེནེ་ལ་སིམེསི་ཁྲལ་ལངསི་པ་དང་ཕོྱོགསི་གཅིགི་ནསི་མ་ིད་ེདག་ལ་

ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་སྐྱིསེི། ཁེ་རོི་ལནི་གྱིསིི་འཕྲནི་ཡིགི་ཏུ་རིང་ག་ིགཅིནེ་པོ་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སིི་ལ་ཡིིད་སོྨོན་ཡིོད་ཚུལ་ཅིི་ཙམ་ནན་བཤོད་བྱསི་ཀྱིང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་

དག་ལ་ཡིདི་ཆོསེི་རྩ་བ་ནསི་མ་ིབྱདེ་པརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེངི་ལ་ེདོན་དམ་གྱི་ིདགའ་བའ་ིམ་ི

ད་ེན་ིཇེནེ་ཡིནི་པ་ཡིདི་ཆོསེི་བརྟེན་པོ་བྱསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རྟེག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་བརྩི་མཐོེང་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིོད་ཀྱིང་། ད་ཆོ་ཁེོང་ནི་དེ་འདྲེའི་རིང་ཚུགསི་དང་ཆོོད་སིེམསི་བརྟེན་པོ་མེད་པརི་

གཡིོ་ཅིན་གྱིི་གོྲགསི་པོ་ཚེོའི་བྲེན་གཡིོག་ཏུ་ཚུད་ནསི་སོི་སོིའ་ིབདེ་སྐྱིིད་བོློསི་བཏང་

བ་ལ་དབང་མེད་དུ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ཤོིང་ཁོེང་ལ་དམའ་འབེབསི་ཀྱི་ིབོློ་སྐྱིེསི། གལ་སྲིད་

ཁོེ་རིང་གཅིིག་པུའ་ིབད་ེསྐྱིིད་བོློསི་གཏོང་བ་ཡིིན་ན་སིོ་སིོའ་ིའདོད་པ་ལྟརི་བྱེད་པསི་

འཐུསི་ཀྱིང་། དེ་ནི་མོ་རིང་གི་གཅིེན་མོའ་ིབདེ་སྐྱིིད་དང་འབྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་

དང་། ཁོེང་གིསི་ཀྱིང་ངེསི་པརི་དུ་དེ་ཤོེསི་དགོསི་སྙམ། མདོརི་ན། མོ་རིང་གིསི་དོན་

དག་ཧྲེིལ་པོ་ལ་ཡིང་ཡིང་དུ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་ཀྱིང་ཅིི་བྱེད་འདི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེབསི་

ཤོེསི་གང་ཡིང་མ་དྲེན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་བརྩེ་བ་འགྱུརི་སོིང་བ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་

ན་གོྲགསི་པོསི་ཁོེང་ལ་སྟངསི་འཛོིན་བྱསི་པ་ཡིིན། ཡིང་ན་ཁོེང་གིསི་ཇེེན་གྱིི་ཞིེན་

ཆོགསི་ཚེོརི་ཡིོད་མེད་སོིགསི་ཁེ་ཚེོན་གཅོིད་མ་ཐུབ་པརི་ལུསི་པ་དང་། དོན་དེའི་

གནསི་ཚུལ་ངོ་མ་ཤོེསི་ན་ཁོེ་རིང་མ་ིགཞི་ིག་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་ནུསི་ཀྱིང་། ད་ེ

ཡིིསི་ཇེེན་གྱི་ིན་ཟུག་ཆུང་དུ་གཏོང་མ་ིནུསི་སྙམ།

ཉིིན་གཅིིག་གཉིིསི་ཡོིལ་རྗོེསི་ཇེེན་གྱིིསི་གཞི་ིནསི་སོི་སིོའ་ིཚེོརི་བ་ཡོིངསི་རོྫོགསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བཤོད་པའ་ིསྙིང་སོྟབསི་རྙིེད། ཉིིན་དེརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ནམ་

རྒྱུན་ལྟརི་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་དང་ད་ེཡི་ིགནསི་པོའ་ིསོྐརི་གླེེང་ནསི་ཟམ་མ་ིཆོད་པརི་སྡུག་

ཡུསི་བཤོད་ཅིིང་། ཕྱོིརི་སོིང་སྟ་ེགཞི་ིནསི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་གཅིིག་པུ་ལྷག་དུསི་

ཇེེན་གྱིིསི་ད་གཟོད་དབང་མེད་དུ།
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“ཨོོ། ངའི་བརྩེ་བའི་ཨོ་མསི་རིང་ཚེོད་ཅུང་ཙམ་བཟུང་ན་ཅིི་མ་རུང་། མོ་རིང་

གིསི་འད་ིལྟརི་དུསི་ཀུན་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེགླེེང་བ་དེསི་ང་ལ་ན་ཟུག་ཅི་ིཙམ་སྦྱིིན་

པ་མོ་རིང་གི་བོློ་ཡུལ་དུ་ག་ལ་ཤོརི། ཡིིན་ཡིང་ན་ཟུག་འདི་ཡུན་རིིང་དུ་གནསི་མི་

སྲིད། ངསི་སུ་ལའང་འཁེང་རི་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། ང་ཚེོསི་མ་ིའགྱིངསི་པརི་ཁོེ་རིང་གཏིང་

བརྗོེད་བྱསི་ནསི་སྔོརི་ལྟརི་འཚེ་ོབ་རོིལ་གྱི་ིརིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཡིང་མ་སྨྲསི་པརི་སོིམ་ཉིི་དང་སིེམསི་ཁྲལ་ཕན་ཚུན་

འགྲན་པ་བཞིིན་དུ་སྐྱིེསི་ནསི་ཇེེན་ལ་བལྟསི།

ཇེེན་གྱི་ིགདོང་གཤོིསི་ཅུང་ཙམ་འགྱུརི་ནསི་ “ཁོྱོད་ངའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་དོགསི་པ་ཟ་

ཡི་ིའདུག་གམ། དངོསི་འབྲེེལ་དོགསི་པ་ཟ་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་མ་ིའདུག ངའ་ིདྲེན་ངོསི་

སུ་ཁོེང་ནི་ཆོེསི་ཡིིད་འོང་གི་གོྲགསི་པོ་ཞིིག་ཡིིན། ཡིིན་ཡིང་ཡོིད་ཚེད་དེ་ཙམ་ཡིིན། 

ད་ལམ་ང་ལ་རི་ེལོྟསི་དང་འཇེིགསི་སྣང་གང་ཡིང་མེད་ལ་འཁེོན་འཛོིན་གྱི་ིབོློ་ད་ེབསི་

ཀྱིང་མེད། དཀོན་མཆོོག་ག་ིབཀའ་དྲེིན་ལསི། ང་ལ་སྡུག་བསྔོལ་ད་ེཙམ་མ་ིའདུག་ལ་

ཅིང་མ་ིའགོརི་བརི་ང་རིང་དྲེག་སྐྱིེད་ཡོིང་ངེསི་རིེད།”

ཇེེན་གྱིིསི་འཕྲལ་མརི་སོྔོན་ལསི་བོློ་སོྟབསི་འགྱུརི་མེད་ཀྱིིསི་ “ད་ེན་ིངའ་ིའཁྲུལ་

སྣང་ཙམ་རིེད། སྟབསི་ཡིག་སྟེ་དེསི་ང་རིང་མ་གཏོགསི་གཞིན་ལ་གནོད་པ་བསྐྱིལ་

མེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་གསིེང་མཐོེན་པོསི་“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཇེེན་ལགསི། ཁོྱོད་

རིང་ཇེ་ིའདྲེ་བཟང་བ་ལ། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཕན་སིེམསི་དང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལྷག་བསིམ་ན་ིདོན་གྱི་ིབློ་

མ་དཀོན་མཆོོག་རིེད། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཅི་ིཞིིག་ལབ་དགོསི་ཤོེསི་མ་སོིང་། སོྔོན་ཆོད་ངསི་

ཁོྱོད་ལ་བརྩ་ིམཐོེང་བྱེད་རིིན་ཡོིད་པ་ལྟརི་བྱསི་མེད་པ་ཚེོརི་བྱུང་།”

ཇེེན་གྱིིསི་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱིི་བསྔོགསི་བརོྗོད་དེ་དག་དང་ལེན་མི་བྱེད་པརི། དེ་

ལསི་ལོྡག་སྟེ་བསྔོགསི་བརོྗོད་ཕརི་རིང་གི་གཅུང་མོའ་ིབརྩེ་སིེམསི་དོྲེན་མོརི་སྦྱིརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ནསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “དེ་འདྲེ་མ་ལབ་དང་། དེ་ལྟརི་ལབ་པ་ནི་དྲེང་བཞིག་

ཅིིག་མ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིམ་ིམཐེའ་དག་ཡིག་པོརི་རྩ་ིག་ིཡིོད་སྟབསི། 

ངསི་མི་གང་རུང་ཞིིག་ལ་སྐྱིོན་བརོྗོད་བྱསི་ན་ཁོྱོད་རིང་ཧ་ཅིང་མི་སྐྱིིད་པརི་འགྱུརི་

གྱི་ིརིེད། ངསི་ཁོྱོད་ན་ིསོྐྱིན་ཀུན་ཟད་ཡོིན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་ིམ་ིཞིིག་ཏུ་རྩ་ིའདོད་ཡོིད་

ཀྱིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་མུརི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་རིང་གིསི་ངསི་ལབ་པ་ཐེལ་ཆོེ་

ཡིོང་སྙམ་ནསི་འཇེིགསི་སྣང་སྐྱི་ེམ་ིདགོསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འཇེིག་རྟེེན་ཁེམསི་ཀྱི་ིམ་ིམཐེའ་

དག་ཡིག་པོ་རྩ་ིབ་ལ་ངསི་ཇུསི་གཏོགསི་བྱེད་མ་ིཡིོང་། ང་ལ་མཚེོན་ན། ང་རིང་དངོསི་

འབྲེེལ་དགའ་མོསི་ཆོེ་བའི་མི་ཉུང་ཉུང་ལསི་མེད་ལ། ཡིག་པོརི་བརྩི་བའི་མི་ནི་དེ་

བསི་ཀྱིང་ཉུང་ཉུང་ལསི་མེད། ངསི་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་རིང་བཞིིན་ཇེི་ཙམ་མང་དུ་

མཐོེང་ན་ད་ེཙམ་གྱིིསི་ཡི་ིམ་ིརིངསི་པརི་འགྱུརི་གྱི་ིའདུག ཉིིན་ལྟརི་ངསི་འགོྲ་བ་མིའ་ི

རིང་གཤོིསི་ནི་གསིརི་འགྲོགསི་ཆོེ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་བདེན་དཔང་མཐོེང་གི་འདུག་

ལ། ང་ཚེོསི་མ་ིཞིིག་ག་ིཕྱོ་ིཚུལ་གྱི་ིཡིོན་ཏན་དང་ལྟ་ཚུལ་ཙམ་ལ་ཡིིད་བརྟེན་བྱེད་རུང་

བ་མ་ིའདུག ཉི་ེལམ་ང་རིང་ད་ེའདྲེའ་ིདོན་དག་གཉིིསི་ལ་ཐུག་བྱུང་། གཅིིག་ད་ེངསི་

གླེེང་ག་ིམིན། གཞིན་ད་ེན་ིཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིགཉིེན་དོན་རིེད། ད་ེན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཅི་ིཡིིན་

ཆོ་མི་འཚེལ་བ་ཞིིག་རིེད། ཕོྱོགསི་གང་ནསི་བལྟསི་ན་དེ་ནི་ཅིི་ཡིིན་ཆོ་མི་འཚེལ་

བ་ཞིིག་རིེད།” 

“ངའ་ིསྙངི་ཉི་ེབའ་ིལ་ིཛོ།ི ད་ེའདྲེའ་ིབསིམ་བོློ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་མ་གཏོང་། དསེི་

ཁོྱོད་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིིད་བརློག་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གང་ཟག་སོི་སོིའ་ིགནསི་སྟངསི་དང་

ཁེམསི་གཤོིསི་ཀ་མ་ིའདྲེ་བ་ལ་བསིམ་ཤོེསི་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ི

ཐོེབ་གོ་སི་དང་ཤོརི་ལོ་ཋིའེ་ིབག་ཡིདོ་ཚུལ་ལྡན་དང་བརྟེན་བརློངི་བཅིསི་ཀྱི་ིགཤོསིི་ཀ་

ལ་ལེགསི་པོརི་སིོམསི་དང་། མོ་རིང་ན་ིཁྱོིམ་ཚེང་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ག་ིབུ་མོ་ཡིིན་པ་དང་། 
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རྒྱུ་ནོརི་གྱི་ིཐེད་ནསི་བཤོད་ན་ད་ེན་ིཆོསེི་འོསི་འཚེམ་གྱི་ིཆོ་འགྲགི་ཅིགི་རིདེ། ཁོྱོད་ཀྱིསིི་

ཅིསིི་ཀྱིང་ཚེང་མའ་ིངོ་སི་ོསྲུང་ཆོདེ་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེཡིསིི་ང་ཚེའོ་ིསྤུན་མཆོདེ་ལ་མཐོེང་ཆོནེ་

དང་གོང་བཀུརི་བྱདེ་ཀྱི་ིརིདེ་སྙམ་དགོསི།”

“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ལ་ངོ་སིོ་སྟེརི་ཆོེད་ཡིིན་ན། ངསི་ཡོིད་ཚེད་བདེན་པརི་འཛོིན་

ཆོོག་ཀྱིང་བསིམ་བོློ་འདི་འདྲེ་སུ་ལའང་ཕན་ཐོེགསི་མེད། ཤོརི་ལོ་ཋིེ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་

ལིན་སི་ིལ་བརྩ་ེབ་ཏོག་ཙམ་མེད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། གལ་སྲིད་མོ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་

ཁོེང་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་བ་ཡིིན་ན་ངསི་མོ་རིང་ལ་དེ་ལསི་ཀྱིང་དམའ་འབེབསི་བྱེད་

ངེསི། ངའི་བརྩེ་བའི་ཇེེན་ལགསི། ཁོྱོད་དང་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ནི་

རིང་རོློམ་དང་ངོམ་འདོད་ཆོ་ེལ། བོློ་ཁོེག་དོག་ཅིིང་ཅོིལ་ཆུང་ག་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་ཚེོརི་བ་གདོན་མ་ིཟ། ཁོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་

བྱསི་པའ་ིབུད་མེད་ད་ེལ་ཀློད་པ་ཐེང་ཐེང་ཞིིག་ཡོིད་མ་ིསྲིད། བུད་མེད་ད་ེཤོརི་ལོ་ཋི་ེ

ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐེེརི་འདོན་དག་འབུད་གང་ཡིང་བྱེད་མ་ིདགོསི། གང་ཟག་ཅིིག་

ག་ིདོན་དུ་སོི་སོིའ་ིརྩ་དོན་དང་ཡིིད་ཆོེསི་ལ་འགྱུརི་བ་གཏོང་མ་ིའོསི། ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་

རྒུ་བཀོལ་ནསི་ངའམ་ཡིང་ན་སིོ་སིོ་ལ་སྒོེརི་ཕན་གཉིེརི་བ་ནི་བག་ཡིོད་དང་། ཧ་རིེ་

ཧུ་རི་ེན་ིབད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིགཞི་ིམ་ཡིིན་པའ་ིགོ་བ་མ་སོྐན།”

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་སྐད་ཆོ་གནག་དྲེགསི་སོིང་། ཕྱོིསི་སུ་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལྷན་དུ་བད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་རོིལ་བ་དང་ངའ་ིད་ལྟའ་ིསྐད་ཆོ་འད་ི

དག་དོན་ལ་འཁེེལ་བ་མཐེོང་བའི་རིེ་བ་ཡོིད། ད་སྟེ་དོན་དག་འདིའི་སོྐརི་གླེེང་རྒྱུ་

མང་དྲེགསི་སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་སོྔོན་དོན་དག་གཉིིསི་ཡིོད་ཅིེསི་ལབ་པ་མིན་ནམ། ད་

ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དོན་དག་གཞིན་ད་ེགླེེང་དང་། ང་ཁོྱོད་ལ་གོ་བ་ལོག་མ་ིསྲིད། ཡིིན་ཡིང་

ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཞུ་བ་འཐེེན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མ་ིད་ེལ་ལན་ཁེག་དཀྲ་ིབ་

དང་དམའ་འབེབསི་བྱསི་ནསི་ང་ལ་ན་ཟུག་མ་སྦྱིིན་རོིགསི། ང་ཚེོསི་རིང་སྣང་གང་
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ཤོརི་དུ་མི་དེསི་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ངའི་སིེམསི་པ་བསྲེགསི་པའི་རོྟེག་འཆོརི་བྱེད་མི་

ཉིན་ལ། ང་ཚེོསི་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་པའི་ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་དུསི་རྟེག་ཏུ་བག་ཡོིད་དང་

བརྟེན་བརློིང་ཡིིན་པའ་ིརི་ེལོྟསི་ཀྱིང་བྱེད་མ་ིའོསི། དོན་དམ་དུ་ཡོིད་ཚེད་ན་ིང་ཚེོའ་ི

གཏམ་འདོད་ཀྱིི་བསླུ་བ་ཡིིན་པ་ལསི་གཞིན་གང་ཡིང་མིན། བུད་མེད་ཚེོསི་རྟེག་ཏུ་

བརྩ་ེདུང་ཞིེསི་པ་འད་ིལ་རྟེོག་འཆོརི་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི་ནསི་དོན་དངོསི་དང་མ་ིམཐུན་

པ་བཟོ་ཡི་ིཡིོད།

“དེསི་ན་སྐྱིེསི་པ་ཚེོསི་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་སྐྱིེསི་མ་དག་ག་ིརོྟེག་འཆོརི་རྩེད་ཆོསི་

བྱེད་ཀྱི་ིརིེད།”

“གལ་སྲིད་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་བྱསི་པ་ཡིིན་ན་ད་ེན་ིཤོིན་ཏུ་མ་ིའོསི་པ་ཞིིག་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་འཇེིག་རྟེེན་ཐོེག་གི་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་མི་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་བསིམ་པ་ཇེི་

བཞིིན་འཆོརི་གཞི་ིདང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་མ་ིཤོེསི།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ངསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ད་ེའཆོརི་གཞི་ིདང་

ལྡན་པ་ཞིིག་རིེད་རྩ་བ་ནསི་ལབ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་བྱ་བ་ངན་

པ་སྒྲུབ་པའམ་ཡིང་ན་མ་ིསིེམསི་སྡུག་བསྔོལ་ལ་སོྦྱིརི་བའ་ིཀུན་སླེོང་མེད་ཀྱིང་། གལ་

སྲིད་ནོརི་འཁྲུལ་བཟོསི་ན་གཞིན་ལ་སྡུག་བསྔོལ་སྐྱིེད་པ་གཅིིག་མཚུངསི་རིེད། དེ་

བཞིིན་གཞིན་གྱི་ིཚེོརི་བ་ལ་སྣང་མེད་བྱེད་པ་དང་ཆོོད་སིེམསི་བརྟེན་པོ་མེད་ནའང་

གཞིན་ལ་གནོད་སྐྱིེལ་བ་གཅིིག་མཚུངསི་རིེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དོན་དག་འད་ིཡིང་རྒྱུ་རྐྱེེན་དེའ་ིཁོེངསི་སུ་བཀརི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“ལྟ་ཅི་ིསོྨོསི། རྒྱུ་རྐྱེེན་མཐེའ་མ་ལ་འགེརི་རིིགསི། ཡིིན་ཡིང་ངསི་མུ་མཐུད་དུ་ལབ་

ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བརྩ་ིམཐོེང་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིད་ེདག་ལ་ངན་བཤོད་བྱསི་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསིེམསི་པ་

མི་སྐྱིིད་པ་བཟོ་ངེསི་རིེད། དེསི་ན་ངསི་མཆུ་ཁེ་འཛོིན་ཐུབ་པའི་སྐབསི་དང་བསྟུན་

ནསི་ང་ཁེ་རོིག་སོྡེད་དུ་ཆུག” 
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“འོ་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མཐེའ་ཅིིག་ཏུ་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་

སྟངསི་འཛོིན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་བསིམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

“བསིམ་གྱི་ིའདུག ད་དུང་ཁོེའ་ིགོྲགསི་པོ་དང་ལྷན་དུ་ཟུང་འབྲེེལ་བྱསི་ནསི།” 

“ང་རིང་ཡིིད་མི་ཆོེསི། ཁོེང་ལ་སྟངསི་འཛོིན་བྱེད་དོན་ཅིི། ཁོེ་ཚེོསི་ཁོེ་ཡིི་བདེ་

སྐྱིིད་ལ་བསིམ་བོློ་གཏོང་མ་ིསྲིད་དམ། གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ང་ལ་སིེམསི་

པ་ཆོགསི་ཡིོད་ན། བུད་མེད་གཞིན་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་བད་ེསྐྱིིད་སྦྱིིན་མ་ིནུསི།” 

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིལྟ་ཚུལ་ཐེོག་མ་ད་ེའགྲིག་མ་སོིང་། ཁོེང་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིརི་ེསོྨོན་

ལསི་ཕུད། ཁོེ་ཚེོ་ལ་ད་དུང་འཆོརི་གཞིི་གཞིན་དག་མང་པོ་ཡིོད། ཁོེ་ཚེོ་ལ་ཁེོང་གི་

རྒྱུ་འབོྱརི་བ་དང་ཐོེབ་གོ་སི་སྔོརི་ལསི་ལྷག་པ་ཡིོང་བའ་ིརི་ེསོྨོན་ཡིོད་སྟབསི། ཁོེ་རིང་

ལོངསི་སོྤྱིད་དང་། གོ་སི། སོྤེབསི་པ་མངའ་བའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་

པའ་ིརི་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་རིེད།” 

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་“ཁོེ་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་བདམསི་

པའི་རིེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་གདོན་མི་ཟ། ཡིིན་ཡིང་དེ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིི་བསིམ་པ་བཞིིན་ཐེ་

ཤོལ་ཞིིག་མིན་ལསི་ཆོེ་སྟེ། ཁོེ་ཚེོསི་སྔོ་མོ་ནསི་མོ་རིང་ངོ་ཤོེསི་པསི་ང་ལསི་མོ་རིང་

ལ་དགའ་མོསི་བྱེད་པ་ལན་ཁེག་མེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་ཚེོའ་ིརི་ེབ་ཅི་ིཞིིག་ཡིིན་རུང་། སོི་

སོིའ་ིམིང་པོའ་ིརིེ་བ་ལ་རྒྱབ་འགལ་བྱེད་བཟོ་མ་རིེད། ཧ་ཅིང་ཅིི་བྱ་གཏོལ་མེད་ཀྱིི་་

གནསི་སུ་མ་གྱིརི་ན་གཅིེན་གཅུང་མ་སུ་ཞིིག་གིསི་སོི་སོིའ་ིམིང་པོ་ལ་དེ་ལྟརི་བྱེད་

སྲིད། གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ང་ལ་སིེམསི་པ་ཆོགསི་ཡིོད་ན། ཁོེ་ཚེོསི་ངེད་

གཉིིསི་ཁེ་ཕྲལ་དུ་གཏོང་མི་སྲིད་ལ། ངེད་གཉིིསི་ཁེ་ཕྲལ་གཏོང་འདོད་ཀྱིང་གཏོང་

མི་ཐུབ། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ལྟརི་ཁོེ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ང་ལ་

བརྩ་ེབ་ཡིོད་ན། ཁོེ་ཚེོའ་ིབྱེད་སྟངསི་ན་ིམ་ིཆོོསི་དང་འགལ་བ་དང་ནོརི་འཁྲུལ་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི་ངའ་ིསིེམསི་པ་ལྷག་ཏུ་སོྐྱི་ཡི་ིའདུག དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབསིམ་ཚུལ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ད་ེའདྲེ་བཏོན་ནསི་ང་ལ་སྡུག་བསྔོལ་མ་སྐྱིེད། ང་རིང་སིོ་སོིའ་ིབསིམ་བོློ་གཏོང་ཕོྱོགསི་

འཆུག་པ་ལ་ངོ་གནོང་ག་ིམ་ིའདུག གལ་སྲིད་ངོ་གནོང་ཡིང་ད་ེན་ིམནོག་ཆུང་ཞིིག་

རིེད། མ་མཐེརི་ཡིང་ད་ེན་ིཁོེ་རིང་དང་ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་གཉིིསི་ལ་ལན་ཁེག་དཀྲ་ི

བའ་ིསྡུག་བསྔོལ་དང་བསྡུརི་ཐེབསི་མ་ིའདུག དེསི་ན་ང་ལ་བཟང་ཕོྱོགསི་ལ་བསིམ་

བོློ་གཏོང་དུ་ཆུགསི།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིེ་བ་དེ་འདྲེ་ལ་ངོ་རོྒལ་བྱེད་ཐེབསི་བྲེལ་བསི། དེ་ནསི་

བཟུང་ཁོེ་གཉིིསི་བརི་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིསོྐརི་ཧ་ལམ་མ་གླེེང་། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཕྱོིརི་མ་ིཡིོང་བ་ལ་སིོམ་ཉི་ིདང་

འཁེང་རི་བྱསི་ཤོིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཧ་ལམ་མ་རྒན་ལ་དོན་ད་ེའགྲེལ་བཤོད་མ་ི

བྱེད་པའི་ཉིིན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད་མོད། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཐོེག་མཐེའ་བརི་གསུམ་དུ་དེ་

དོན་ལ་མགོ་འཐོེམསི་ནསི་ཧ་མ་གོ ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོི་སོི་ཡིང་ཡིིད་ཆོེསི་མེད་

པའ་ིགཏམ་སྣ་ཚེོགསི་བརོྗོད་ནསི་མ་རྒན་ལ་གོ་བ་སོྤྲོད་ཐེབསི་བྱསི། མོ་རིང་གིསི་མ་

རྒན་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་ལ་བཅིངསི་པའ་ིབརྩ་ེབ་ན་ིའཁྱུག་ཙམ་གྱི་ིམོྱོང་

ཚེོརི་ཡིིན་པསི་ད་ེཡིིསི་གང་ཡིང་མ་ིམཚེོན། ཇེེན་ཁོེང་ག་ིམིག་མདུན་དུ་ཡིལ་མ་ཐེག་

ཁོེང་གི་བརྩེ་བ་དེ་ཡིང་ཡིལ་འགྲོ་ཡིི་རིེད་ཅིེསི་པའི་གཏམ་སྣ་ཚེོགསི་བརོྗོད། སྐབསི་

དེརི་མ་རྒན་གྱིིསི་ཀྱིང་གཏམ་དེ་དག་བདེན་པརི་སྣང་ཡིང་མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་མུ་

མཐུད་ནསི་ཉིིན་ལྟརི་དེ་དག་བསྐྱིརི་ཟོླསི་བྱསི་པ་དང་། མཐེརི་མ་རྒན་གྱིིསི་དབྱརི་

ཁེ་སླེེབསི་དུསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་སླེརི་ཡིང་འདི་ཕོྱོགསི་ལ་སླེེབསི་ཡོིང་གི་རིེད་ཅིེསི་

རིང་སིེམསི་གསོིསི།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་གྱིི་དོན་དག་ཐེད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཡིོངསི་སུ་ཐེ་དད་

བཟུང་ནསི། ཉིིན་ཞིིག་ཁོེང་གིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ “ལི་ཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅིེན་མོའ་ི

བརྩེ་དུང་ལམ་ལོྷང་མ་བྱུང་བ་གོ་ཐོེསི་བྱུང་བསི་ངསི་མོ་རིང་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ། 
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བུ་མོ་ཚེ་ོགཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པ་ལསི་ཕུད་མཚེམསི་རིེརི་བརྩ་ེདུང་ག་ིཕམ་ཁེ་ཕྲན་བུ་རི་ེ

མོྱོང་ན་ལེགསི། དེ་ལྟརི་བྱསི་ན་མོ་རིང་གིསི་བསིམ་བོློ་གཏོང་སི་ཞིིག་རྙིེད་ཀྱིི་རིེད་

ལ། གོྲགསི་མོ་ཚེོའ་ིམདུན་དུ་ཡིང་སོི་སིོའ་ིཁྱོད་ཆོོསི་མངོན་ཆོོག་ག་ིརིེད། དེསི་ན་ཁོྱོད་

ཀྱི་ིརིེསི་མོ་ག་དུསི་རིེད། ཁོྱོད་རིང་ཇེེན་ལསི་རྗོེསི་ལུསི་ཞི་ེདྲེགསི་ཐེེབསི་འདོད་ཡིོད་ཀྱི་ི

མ་རིེད། ད་ཆོ་ཁོྱོད་ལ་རིེསི་མོ་འཁོེརི་སོིང་། མེ་རིི་ཋོིན་ན་གོྲང་སྡེེ་འདིའི་བུ་མོ་ཚེང་

མའི་རིེ་བ་སོྟང་ལོག་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་པའི་དམག་མི་འདང་ངེསི་ཤོིག་འདུག་པསི། སྐུ་

ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་བོྱསི། ཁོེང་ན་ིཧ་ཅིང་ཉིམསི་དགའ་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་

རིེད་འདུག་པསི་ཁོེང་གིསི་ཁོྱོད་རིང་ངོ་སོི་ཡོིད་པའ་ིསོྒོ་ནསི་བསྐྱུརི་བཞིག་ག་ིརིེད།”

“ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ སྐུ་ངོ་ལགསི། སྐྱིེསི་པ་ད་ེལསི་གཞིན་ཞིིག་གིསི་ངའ་ིའདོད་བོློ་སོྐང་

ནུསི། ངསི་སིོ་སོི་ལ་ཇེེན་ལྟ་བུའ་ིལསི་བསོིད་ཡོིད་པའ་ིརི་ེལོྟསི་བྱེད་ཀྱི་ིམེད།” 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “བདེན་པ་རིེད། གང་ལྟརི་ཁོྱོད་རིང་སྐྱིེསི་པ་

ག་འདྲེ་ཞིིག་ལ་འཕྲད་ཀྱིང་། ཁོྱོད་ཀྱི་ིབྱམསི་སིེམསི་ཅིན་གྱི་ིམ་རྒན་གྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་རྒྱབ་

སོྐྱིརི་གང་ཐུབ་བྱེད་ངེསི་རིེད། ད་ེན་ིདགའ་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད།”

ཉི་ེཆོརི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་ལ་བགེགསི་དང་བརི་ཆོད་བསྟུད་མརི་བྱུང་ནསི་ཚེང་མ་

ཡིིད་མུག་པརི་གྱུརི་ཀྱིང་། སྟབསི་ཡིག་སྟེ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་ཚེོ་དང་འགྲོ་འོང་

མང་པོ་བྱསི་ནསི་ཡིིད་མུག་པའི་ངང་ཚུལ་ཉུང་དུ་ཕྱོིན། བུ་མོ་ཚེོསི་རྟེག་ཏུ་ཝིག་

ཁེམ་མཐོེང་བ་དང་ཁོེ་ཚེོསི་ཁོེང་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་ཚེད་མེད་བྱེད་པ་དང་སྦྲགསི་ཁོེང་

ན་ིཧ་ཅིང་གུ་ཡིངསི་ཀྱི་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་པ་ཡིང་མཐོེང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིིསི་

ཝིག་ཁེམ་ལ་སྡུག་པོ་ཇེི་འདྲེ་བཏང་མོྱོང་བ་དང་། ཁོེང་གིསི་ཌརི་སིིའི་དོན་དུ་སྡུག་

བསྔོལ་ཇེ་ིའདྲེ་མང་པོ་མྱོངསི་པ་སིོགསི་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་འཛོེམ་

བག་མེད་པརི་ད་ེདག་གང་སིརི་གླེེང་། མ་ིཚེོསི་གནསི་ཚུལ་འད་ིདག་མ་ཐོེསི་གོང་ཁོེ་

ཚེ་ོསྔོ་ནསི་ཌརི་སི་ིལ་དགའ་པོ་མེད་པ་དྲེན་ནསི་བོློ་ཡིིད་ལེགསི་པརི་ཚེིམ།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཇེེན་གཅིིག་པུསི་དོན་དག་འདི་ལ་གོྲང་སྡེེ་འདིའི་མི་ཚེོསི་མི་ཤོེསི་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་

གཞིན་པ་ཡིོད་སྲིད་པའི་ཚེོད་དཔག་བྱསི། ཇེེན་ནི་གཤོིསི་རྒྱུད་འཇེམ་ཞིིང་གཞུང་

རྒྱུད་དྲེང་བ་དང་། མོ་རིང་གིསི་དོན་དག་མང་པོ་གོ་འཛོོལ་ཐེེབསི་སྲིད་སྙམ་ནསི་རྟེག་

ཏུ་མ་ིཚེ་ོལ་དོན་དངོསི་ལ་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་དགོསི་པའ་ིསྐུལ་མ་གཏོང་ག་ིཡིོད་ཀྱིང་། 

བོློ་ཕམ་པ་ཞིིག་ལ་མ་ིཚེོསི་སྔོ་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིན་ིསི་སྟེང་འདིའ་ིཆོེསི་ཐེ་ཤོལ་གྱི་ི

མ་ིད་ེཡིིན་པརི་བརྩ་ིཡི་ིཡིོད་སྟབསི་མོ་རིང་བྱ་ཐེབསི་བྲེལ།
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སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་རིིང་ལ་བརྩ་ེདུང་ག་ིདམ་ཚེིག་བསྙད་པ་

དང་གཉིེན་སོྟན་ཇུསི་འགོད་བྱསི་རྗོེསི། གཟའ་སྤེེན་པའ་ིཉིིན་སླེརི་ཡིང་ཁོེང་ག་ིབརྩ་ེ

བའ་ིཤོརི་ལོ་ཋི་ེདང་སོྐྱི་བའ་ིངང་མ་ིགྱིེསི་ཐུ་མེད་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་བག་མ་

བསུ་བའ་ིསྟ་གོན་ལ་བྲེེལ་ནསི་གྱིསེི་བྲེལ་གྱི་ིགདུང་བ་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་པ་དང་མ་ིའགྱིངསི་

པརི་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་ཕྱོིརི་འཁོེརི་ནསི་གཟའ་སྐརི་དགེ་བའི་ཉིིན་མོ་བདམསི་

རྗོེསི། ཁོེང་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་བད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེཡིིན་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བྱསི། 

ལོང་བོྷེན་དང་བྲེལ་དུསི་ཁོེང་གིསི་སོྔོན་ལྟརི་ཤོིན་ཏུ་གཟབ་རྒྱསི་ཀྱིིསི་གྱིེསི་མཇེལ་

ཞུསི་པ་དང་། མཛོེསི་ལྡན་གྱིི་སྤུན་མཆོེད་མ་ཚེོ་སྐུ་གཟུགསི་བདེ་ཞིིང་འཚེོ་བ་བདེ་

སྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིསོྨོན་འདུན་ཞུསི་པརི་མ་ཟད། ཁོེ་ཚེོའ་ིཕ་རྒན་ལ་སླེརི་ཡིང་ཐུགསི་རྗོ་ེ

ལེགསི་གསོིལ་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་གཏང་ཡོིང་བའ་ིདམ་བཅིའ་བཞིག་ནསི་ལམ་ལ་ཆོསི།

གཟའ་འཁོེརི་རྗོེསི་མའ་ིརིེསི་གཟའ་ཟླ་བ་ལ། རྒྱུན་སོྲལ་ལྟརི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ི

ནརི་དང་ཁོེང་ག་ིཆུང་མ་གཉིསིི་ལོང་བོྷེན་ལ་ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐརི་རོིལ་བརི་བསླེེབསི་

པསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་ནི་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་ལ་

ཕོ་ཁོྱོ་གའ་ིཉིམསི་འགྱུརི་མངའ་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཁོེང་ག་ིརིང་གཤོིསི་དང་

ཤོེསི་ཡིོན་གང་ཅིིའི་ཐེད་རིང་གི་གཅིེན་མོ་ལསི་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཡིིན། ནེ་ཐེརི་

ཧྥིིལད་ཀྱིི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་ནམ་རྒྱུན་ཁེེ་ལསི་གཉིེརི་ཞིིང་མཐོེང་རྒྱ་ཚེོང་ཟོང་དོསི་ཁེང་

ལསི་བརྒལ་མ་མོྱོང་བའི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་ནི་དེ་འདྲེའི་ཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་

དང་ཞི་ིཞིིང་དུལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོེང་ནསི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི། ལྕམ་གྷརི་ཌ་ི

ནརི་ན་ིལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིགཉིིསི་ལསི་ལོ་ངོ་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་ཆུང་ལ། མོ་རིང་
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ན་ིགཤོིསི་རྒྱུད་འཇེམ་ལ་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་ཐོེག་ཧ་ཅིང་འཇོེ་སྒོེག་ཅིན་གྱི་ིབུད་མེད་

ཅིིག་ཡིིན། མོ་རིང་ནི་ལོང་བོྷེན་གྱིི་བུ་མོ་ཚེོའི་རྩིསི་ཆོེ་ཤོོསི་དང་ལྷག་ཏུ་བུ་མོ་རྒན་

པ་གཉིིསི་དང་མཛོའ་གཅུགསི་ཤོིན་ཏུ་ཟབ་ལ། ཁོེ་ཚེ་ོརྟེག་པརི་གྲོང་དུ་སོིང་ནསི་མོ་

རིང་དང་ལྷན་དུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད།

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་འབོྱརི་རྗོེསི་ཀྱིི་བྱ་བ་ཐེོག་མ་ནི་ལེགསི་སྐྱིེསི་བགོ་བགྲེམསི་

དང་ཉི་ེཆོརི་གྱི་ིརྒྱན་གོསི་དརི་སོྲལ་སོྐརི་གླེེང་རྒྱུ་ད་ེཡིིན། ད་ེདག་ཚེརི་རྗོེསི་དམིགསི་

བསིལ་གྱིི་བྱ་བ་གང་ཡིང་མེད་སྟབསི་མོ་རིང་གིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་ཡུསི་བཤོད་

དང་འཁེང་རི་མང་པོརི་ཉིན། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལོ་སྟོད་ལ་མོ་རིང་དང་གྱིེསི་པ་ནསི་

བཟུང་ཁོེ་ཚེང་ལ་གཞིན་གྱིིསི་བརྙིསི་བཅོིསི་ཚེད་མེད་བཏང་ཚུལ་དང་། མ་གཞི་ིབུ་མོ་

གཉིིསི་བག་མ་འགྲོ་གྲབསི་ཡིོད་ཀྱིང་མཐེརི་ཐུག་གང་ཡིང་མེད་པ་ཆོགསི་སོིང་ཞིེསི་

བརོྗོད་ནསི་འཁེང་རི་བྱེད་དོན། 

“གལ་སྲིད་ཇེེན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེརིག་ན་མོ་རིང་གིསི་དང་ལེན་བྱེད་ངེསི་

པསི་ངསི་ཇེེན་ལ་ལ་ེབདའ་བྱེད་ཀྱི་ིམེད། ཡིིན་ཡིང་། ལ་ིཛོི། ཨོོ། ངའ་ིགཅུང་མོ་ལགསི། 

གལ་སྲིད་ལི་ཛོི་རིང་ཤོེད་ཀྱིིསི་གཡིོལ་བ་མིན་ན། སྐབསི་འདིརི་མོ་རིང་སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིཆུང་མ་ཡིིན་ངེསི་རིེད་བསིམསི་ན་དངོསི་འབྲེེལ་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིིག་

རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁེང་མིག་འདིའི་ནང་གཉིེན་སོླེང་བྱསི་ཀྱིང་མོ་རིང་

གིསི་ཁེསི་བློངསི་མ་སོིང་། དེསི་ན་ལྕམ་ལུ་ཁེ་སི་ིལ་ངའ་ིསོྔོན་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་ཟིན་པའ་ི

བུ་མོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་དང་ད་ེནསི་བཟུང་ལོང་བོྷེན་ཕ་གཞིིསི་འད་ིགཞིན་གྱི་ིལག་ཏུ་ཤོོརི་

སོིང་བ་རིེད། གཅུང་མོ་ལགསི། ལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་ག་ིམ་ིཚེང་མ་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་

གཡིོ་སྒྱུ་ཅིན་ཤོ་སྟག་རིེད། ཁོེ་ཚེོསི་དམིགསི་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཆོེད་ཅི་ིཡིང་བྱེད་ཕོད། འད་ི

ལྟརི་ལབ་ན་ཡིག་པོ་མེད་ཀྱིང་དོན་དངོསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་རིེད། རིང་ཁྱོིམ་དུ་བསིམ་དོན་

མ་ིའགྲུབ་པའ་ིཐོེག་ད་དུང་རིང་འདོད་ཁོེ་ན་གཉིེརི་བའ་ིཁྱོིམ་མཚེེསི་ད་ེཚེོསི་ང་རིང་
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ལ་དངོསི་འབྲེེལ་སྡུག་པོ་བཏང་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་སྐབསི་འདིརི་ཁོྱོད་རིང་བསླེེབསི་པ་

ན་ིཧ་ཅིང་སིེམསི་གསོི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རིེད། ང་རིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གླེེང་བའ་ིཕུ་དུང་རིིང་པོ་

ད་ེདག་ག་ིསོྐརི་ཉིན་རྒྱུརི་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད། 

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་སོྔོན་ནསི་ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ཇེེན་གཉིིསི་ལ་

ཡིིག་འབྲེེལ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་སྟབསི་ཉིེ་ལམ་བྱུང་བའི་གནསི་ཚུལ་ཧ་ལམ་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད། 

མོ་རིང་གིསི་ཚེ་མོ་ཚེོའ་ིངོ་སོི་སྲུང་བའ་ིདོན་དུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ཁེ་ཡི་ཅུང་ཙམ་བྱསི་

རྗོེསི་བརོྗོད་བྱ་ལ་གཡིོལ་ཐེབསི་བྱསི།

མོ་རིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་དང་གཅིིག་པུརི་ཡིོད་སྐབསི་སླེརི་ཡིང་དོན་དག་ད་ེགླེེང་

ནསི་མོ་རིང་གིསི་ན་རི་ེ“ཁོེང་ན་ིཇེེན་ལ་ཧ་ཅིང་འཚེམ་པའ་ིབཟའ་ཟླ་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་

འདུག་པསི། ད་ེལྟརི་མེད་པ་ཆོགསི་པརི་བོློ་ཕམ་བྱུང་།” ཞིེསི་དང་ཡིང་“ཡིིན་ཡིང་ད་ེ

ན་ིཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལབ་པའ་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལྟ་བུའ་ི

སྐྱིེསི་པ་ཚེ་ོགཟའ་འཁེོརི་ཁེ་ཤོསི་ནང་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་མཛོེསི་མ་ཞིིག་ལ་སིེམསི་

ཆོགསི་པ་དང་། སྟེསི་དབང་གསིི་གྱིསེི་པ་ཙམ་ཡིིན་ན་མོ་རིང་ལསི་སླེ་པོསི་བརྗོེད་འགོྲ། 

ད་ེལྟ་བུའ་ིགསིརི་འགྲོགསི་ཆོ་ེབའ་ིརིིགསི་ཧ་ཅིང་འབེལ་པོ་ཡིིན།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “སྤྱིིརི་བཏང་ལྟརི་ན་ད་ེན་ིསིེམསི་གསོི་བྱེད་ཐེབསི་

ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཡིིན་ཡིང་ད་ེཡིིསི་ང་ཚེ་ོལ་སིེམསི་གསོི་ཡིོང་བ་མ་ིའདུག ང་ཚེོསི་

སྡུག་བསྔོལ་མོྱོང་བ་ནི་སྟེསི་དབང་གི་རྐྱེེན་གྱིིསི་མ་ཡིིན་པརི། རིང་ཚུགསི་ཅིན་གྱིི་

ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ཉིིན་ཁེ་ཤོསི་སོྔོན་དུ་སྐྱིེསི་མ་ཞིིག་ལ་ཤུགསི་དྲེག་གིསི་དགའ་ཡིང་། 

ཁོེསི་གྲོགསི་པོའ་ིཁེ་ཏ་བསླེབ་བྱ་ལ་ཉིན་ནསི་སྐྱིེསི་མ་དེ་དོརི་བའི་དཔེ་མཚེོན་ཉུང་

ཉུང་ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

“ཤུགསི་དྲེག་གསིི་དགའ་ཟེརི་བ་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་དཀྱུསི་མ་དང་འོལ་ཚེོད། ངེསི་མེད་

ཅིིག་ཡིིན་པསི་ངསི་གོ་བ་ཡིག་པོ་ལོན་མ་སོིང་། ད་ེན་ིནམ་རྒྱུན་ཕོ་མོ་གཉིིསི་ཀསི་ཕན་
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ཚུན་མཐོེང་བ་ཙམ་གྱིིསི་བརྩ་ེབ་སྐྱི་ེབ་ལྟ་བུའ་ིཞིེན་ཆོགསི་རྣལ་མ་དང་ཤུགསི་དྲེག་ད་ེ

ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིིན་ནམ། སྐུ་མཁྱོེན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཤུགསི་དྲེག་ག་ིཚེད་ག་འདྲེ་

ཞིིག་ལ་སླེེབསི་འདུག་པ་ཤོོད་དང་།” 

“ངསི་ནམ་ཡིང་དེ་འདྲེའི་བརྩེ་སིེམསི་ཟབ་མོ་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་།  ཁོེང་གི་

སིེམསི་པ་ཡིོངསི་སུ་ཇེེན་ལ་ཆོགསི་ནསི་ཉི་ེའཁོེརི་གྱི་ིམ་ིཚེ་ོལ་སྣང་མེད་བྱེད་པའ་ིབྱ་

བ་ཇེེ་མང་ནསི་ཇེེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡིི་འདུག ཁོེ་གཉིིསི་ག་ཚེོད་ཐུག་ན་དེ་ཙམ་གྱིིསི་ཁོེ་

རིང་ག་ིབརྩ་ེབ་ཐེག་ཆོོད་པོ་དང་དང་མངོན་གསིལ་ཡིིན་པ་མཐེོང་ག་ིའདུག ཁོེ་རིང་

གིསི་བསྐངསི་པའ་ིདགོང་ཚེོགསི་ཐོེག་ཁོེང་གིསི་བུ་མོ་གཉིིསི་གསུམ་སྣང་མེད་བཏང་

ནསི་ཕོག་ཐུག་བཏང་སོིང་། ང་རིང་གིསི་ཁོེང་ལ་སྐད་ཆོ་ཐེེངསི་གཉིིསི་བཤོད་ཀྱིང་ཁེ་

ཡི་གཏན་ནསི་བྱསི་མ་སོིང་། ད་ེལསི་ལྷག་པའ་ིརྟེགསི་མཚེན་ཞིིག་དགོསི་སིམ། ད་ེན་ི

མི་གཅིིག་གི་དོན་དུ་གཞིན་ཚེང་མ་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་ཕོད་པ་མ་ཡིིན་ནམ། དེ་ནི་

བརྩ་ེདུང་ག་ིསྙིང་བཅུད་མ་རིེད་དམ།”

“ཨོོ། རིེད། ཁོེང་ག་ིབརྩ་ེསིེམསི་ད་ེའདྲེའ་ིཟབ་མོ་ཡིིན་པ་རིེད། ཇེེན། སྙིང་རི་ེརྗོ།ེ 

མོ་རིང་ག་ིགཤོིསི་ཀ་ལ་གཞིིགསི་ན་སོྐྱི་བ་འད་ིལསི་མྱུརི་དུ་ཐོེན་མ་ིནུསི་པསི་ཧ་ཅིང་

བོློ་ཕམ་བྱུང་། ལི་ཛོི། དོན་དེ་ཁོྱོད་ལ་བྱུང་ཡིོད་ན་དྲེག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་སིོ་སོི་

ལ་ཁྲེལ་དགོད་ཅིིག་བྱསི་ནསི་སྣང་དོགསི་གཏོང་མ་ིསྲིད། ཡིིན་ཡིང་ཇེེན་ང་ཚེ་ོདང་

འགྲོགསི་ཏེ་གྲོང་ཁྱོེརི་ལ་སོིང་ནསི་ཡུད་ཙམ་བསྡེད་ན་ག་འདྲེ་འདུག ཡུན་ཙམ་ལ་

ཁོེརི་ཡུག་བརྗོེསི་ན་མོ་རིང་ལ་ཕན་ཤོསི་ཆོ་ེལ་ལྷག་ཏུ་ཁྱོིམ་དང་བྲེལ་ནསི་ལྷོད་ལོྷད་

བྱསི་ན་མོ་རིང་ལ་ཕན་ངེསི་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་བསིམ་ཚུལ་དེ་ལ་ཧ་ཅིང་མོསི་མཐུན་བྱུང་བ་དང་མོ་རིང་གི་

གཅིེན་མོ་ལའང་ད་ེའདྲེའ་ིའདུན་པ་ཡོིད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བྱསི། 
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ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ “ཇེེན་ཕོ་གསིརི་དེ་ལ་ཐུག་ཡིོང་དོགསི་ནསི་མོ་རིང་གི་

འགོྲ་འདུག་གི་འདུན་པ་ལ་ཤུགསི་རྐྱེེན་མི་ཐེེབསི་པའི་རིེ་བ་ཡོིད། ང་ཚེོ་གོྲང་ཁྱོེརི་

གཅིིག་ཏུ་ཡིོད་ཀྱིང་སོྡེད་སི་མི་གཅིིག་པརི་མ་ཟད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ང་

ཚེ་ོཕྱོ་ིརུ་མང་པོ་མ་ིའགོྲ་བསི། གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཇེེན་མཐོེང་སིརི་

མ་སླེེབསི་ན་ང་ཚེ་ོརྩ་བ་ནསི་ཐུག་མ་ིསྲིད།”

“ད་ེན་ིདཔ་ེམ་ིསྲིད་པ་ཞིགི་རིདེ། ཁོེའ་ིགོྲགསི་པོསི་ཁོེ་རིང་བཟང་བཙནོ་ལ་བཅུག་

ཡིོད་པསི་ཁོེ་རིང་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཡིོང་མ་ིསྲིད། ཌརི་སི་ིལ་ཁོེ་རིང་ལོན་ཌོན་གྱི་ིསི་

ཆོ་ག་གེ་མོ་ཞིིག་ཏུ་ཇེེན་ལྟ་རུ་འཇུག་པའི་གུ་ཡིངསི་ཀྱིི་བོློ་ཡོིད་མི་སྲིད། ངའི་བརྩེ་

བའ་ིཨོ་ན་ེལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཇེ་ིའདྲེ་བྱསི་ནསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་དྲེན་པ་ཡིིན། ཌརི་སིིསི་

གྷ་ེརི་ིསི་ིལྷ་ཁེང་སྲང་ལམ་ཞིེསི་པའ་ིསི་ཆོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཐོེསི་ཡིོད་ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་། གལ་

སྲིད་ཁོེ་རིང་ད་ེལ་ཐེེངསི་གཅིིག་བསོྐྱིད་ན། ཟླ་བ་གཅིིག་རིིང་ཁྲུསི་ཆོབ་བྱསི་ཀྱིང་ད་ེ

ཡི་ིསྦེག་བཙོག་དག་མ་ིསྲིད་སྙམ་གྱི་ིརིེད།”

“དེསི་ན་ཧ་ཅིང་བཟང་། ཁོེ་ཚེ་ོརྩ་བ་ནསི་མ་ིཐུག་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད་ཀྱིང་། ཇེེན་གྱིིསི་

ད་དུང་ཁོེང་གི་གཅུང་མོ་དང་ཡིིག་འབྲེེལ་བྱེད་ཀྱིི་མི་འདུག་གམ། མོ་རིང་ཇེེན་ལ་

ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་ཡིོང་མདོག་ཁེ་བོ་རིེད།” 

“ཇེེན་གྱིིསི་མོ་རིང་དང་འབྲེེལ་བ་རྩ་གཅོིད་བྱེད་ངེསི་རིེད།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁེ་ནསི་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

དང་ཌརི་སིི་སོིགསི་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་སྟངསི་འཛོིན་བྱསི་ནསི་ཁོེ་རིང་ཇེེན་

ལ་ཐུག་ཏུ་འཇུག་མི་སྲིད་ཅིེསི་ལབ་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་ཡིོངསི་སུ་རིེ་ཐེག་ཆོད་པ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་མ་མཐོེང་། མོ་རིང་གིསི་མཚེམསི་རིེརི་ཐེ་ན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེསླེརི་ཡིང་

ཇེེན་ལ་བརྩེ་བ་ཆོགསི་ནསི། ཁེོང་གི་དགའ་གཉིེན་དག་གིསི་ཁེོང་གི་བརྩེ་སིེམསི་

འཇོེམསི་མ་ིནུསི་སྙམ།
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ཇེེན་གྱིིསི་ཀྱིང་དགའ་བཞིིན་སོྤྲོ་བཞིིན་དུ་དང་ལེན་བྱསི་པ་དང་། སྐབསི་དེརི་མོ་

རིང་གསིི་བྷེིང་ལ་ེམིང་སྲིང་གསུམ་ཐེད་ལ་བསིམ་བོློ་མང་པོ་མ་ིགཏོང་མོད། ཁེ་རོི་ལིན་

མོ་རིང་གི་གཅིེན་པོ་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་མེད་ན་དེ་རུ་མཚེམསི་རིེརི་འཆོམ་འཆོམ་

ཕྱོིན་ན་ཁོེང་ལ་ཐུག་པའ་ིཉིེན་ཁེ་ཡོིད་མ་ིསྲིད་སྙམ་པ་ལསི། སྐབསི་དེརི་བྷེིང་ལ་ེམིང་

སྲིང་ཕོྱོགསི་ལ་བསིམ་མནོ་ད་ེཙམ་མ་བཏང་། 

གྷརི་ཌི་ནརི་ཚེང་ལོང་བོྷེན་ལ་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་ཙམ་བསྡེད་པ་དང་། ཁོེ་

གཉིིསི་མཚེམསི་རིེརི་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཚེང་ལ་འགྲོ་བ་དང་མཚེམསི་རིེརི་ལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་ལ་

འགྲོ་བ། ཡིང་མཚེམསི་རིེརི་དམག་དཔོན་ཚེོའི་སིརི་བསོྐྱིད་ནསི་གསིོལ་སོྟན་ལ་མི་

ཞུགསི་པའ་ིཉིིན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་གཟབ་གཟབ་དང་

བྲེེལ་ཟིང་གིསི་རིང་གི་གཅུང་པོ་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་སོྤྲོ་བོ་ཡིོང་བརི་བརོྩན་ནསི་ཉིིན་

གཅིིག་ལའང་འཆོརི་ཅིན་གྱི་ིཟ་མ་ཟ་དགོསི་མ་བྱུང་། ཁྱོིམ་དུ་གསིོལ་སྟོན་བཤོམསི་

སྐབསི་རྟེག་ཏུ་དམག་དཔོན་ཁེ་ཤོསི་ཡིོང་ག་ིཡོིད་པ་དང་དམག་དཔོན་ད་ེདག་ག་ིཁོྲད་

ན་རྒྱུན་དུ་ཝིག་ཁེམ་ཡིོད། དུསི་སྐབསི་ད་ེདག་ལ་ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་རྟེག་ཏུ་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པ་ཐོེསི་ནསི་

དོགསི་པ་ལངསི་ཏེ། ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ཞིིབ་ལྟ་ཟབ་མོ་བྱསི་རྗོེསི་མིག་སྔོརི་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་

བརྩ་ེདུང་ག་ིདྲེ་བརི་ཚུད་མེད་ཀྱིང་ཕན་ཚུན་ལ་ཚེོརི་བ་ཡིག་པོ་ཡིོད་པ་མཐོེང་ནསི་

ཅུང་ཙམ་བོློ་མ་ིབད་ེབ་བྱུང་བ་དང་། མོ་རིང་ཕྱོིརི་མ་ཐོེན་གོང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་

ལྷན་དུ་གླེེང་མོལ་བྱསི་ནསི། ཞིེན་ཆོགསི་ད་ེའདྲེ་མུ་མཐུད་དུ་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་ན་ཉིེན་ཁེ་ཆོ་ེ

བའ་ིཁེ་ཏ་བྱེད་དགོསི་སྙམ། 

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་ལ་དགའ་བ་སྐྱིེད་ཐེབསི་ནི་ཁོེང་གི་སྤྱིིའི་ཆོ་

ནསི་ཡིིད་འཕོྲག་ག་ིནུསི་པ་དང་འབྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་མེད་པརི། མོ་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་

བྱསི་པའ་ིལོ་ངོ་བཅུ་ཡིསི་མསི་ཡིརི་སོྔོན་དུ་ཝིག་ཁེམ་འཚེརི་ལོངསི་བྱུང་བའ་ིཌརི་བྷེ་ི
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ཤོརི་ལ་ཡུན་རིིང་བསྡེད་མོྱོང་བསི། ཁོེ་གཉིིསི་ལ་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཐུན་མོང་ག་ིགོྲགསི་

པོ་མང་པོ་ཡིོད། ཌརི་སིིའི་ཕ་རྒན་ཚེེ་ལསི་འདསི་རྗོེསི་ཝིག་ཁེམ་དེ་རུ་འགོྲ་འོང་

བྱེད་པ་དཀོན་ཡིང་། ཁོེང་ལ་མོ་རིང་གིསི་རྩད་གཅོིད་བྱསི་པ་ལསི་ལྷག་པའ་ིགོྲགསི་

པོ་རྙིིང་པ་ཚེོའ་ིགནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་མང་པོ་མཁོེ་སོྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད། 

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་དངོསི་སུ་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིགཞིིསི་ཀ་མཐེོང་མོྱོང་བ་དང་། ཌརི་

སིིའ་ིཕ་རྒན་གྱི་ིགཤོིསི་ཀ་ལའང་ཆོ་རྒྱུསི་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བརོྗོད་བྱ་ད་ེ

གཅིིག་པུརི་བརོྗོད་མ་ིཚེརི་བ་ཞིིག་ཡིོད། མོ་རིང་གིསི་སིོ་སིོའ་ིདྲེན་ངོསི་ཀྱི་ིཕེམ་བྷེརི་

ལ་ིདང་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལབ་པ་གཉིསིི་ཞིིབ་བསྡུརི་བྱསི་ཐོེག འདསི་པོ་ཌརི་སིིའ་ིབཟང་

སོྤྱིད་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་ནསི་སྐད་ཆོ་བསྙད་མཁེན་དང་ཉིན་མཁེན་གཉིིསི་ཀ་སོྤྲོ་

བསི་བརྟེསི། ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཌརི་སིིསི་ཁོེང་ལ་སྡུག་པོ་བཏང་ཚུལ་ལབ་དུསི། 

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཌརི་སིི་ཆུང་དུསི་ཀྱིི་གཤོིསི་ཀ་ཡིིད་ལ་དྲེན་ཐེབསི་བྱསི་ནསི་

དོན་དངོསི་དང་འཁེེལ་མིན་བལྟསི་པསི། མཐེརི་མོ་རིང་གིསི་གཞི་ིནསི་སོྔོན་ཞིིག་ལ་

གཞིན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་ ཌརི་སི་ིན་ིཧ་ཅིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཆོ་ེཞིིང་ཐེ་ཤོལ་

གྱི་ིབུ་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་ཐོེསི་མོྱོང་བ་ཡིིད་ལ་དྲེན།
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ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཅིིག་པུརི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའི་གོ་སྐབསི་

རྙིེད་དུསི། ཧ་ཅིང་རྣམ་དག་དང་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་རིང་གི་བསིམ་ཚུལ་བཤོད་ནསི་ཨོེ་

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཁེ་ཏ་བྱསི་རྗོེསི་མུ་མཐུད་དུ་བཤོད་དོན།

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ན་ིཧ་ཅིང་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི། གཞིན་

གྱིིསི་འདོད་མོསི་མ་ིབྱེད་པ་ལ་བརྟེེན་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དགའ་བོ་སྒྲིིག་མ་ིསྲིད་པསི་ངསི་

ཁོྱོད་ལ་དྲེང་གཏམ་བཤོད་རྒྱུརི་ཞིེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག དྲེང་མོ་བཤོད་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་

ཀྱིང་བག་ཟོན་བྱེད་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག དཔལ་འབོྱརི་གྱི་ིརྨང་གཞི་ིམེད་པའ་ིམ་ིཁོེ་རིང་

ལྟ་བུ་ལ་དང་བརི་བྱེད་པ་ན་ིཧ་ཅིང་ཧོལ་རྒྱུག་ག་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ནམ་

ཡིང་རིང་ཉིིད་དམ་ཁོེ་རིང་བརྩ་ེདུང་ག་ིདྲེ་བ་ཚུད་ཐེབསི་མ་བྱེད། མ་ིཁོེ་རིང་ལ་སོྐྱིན་

འདོགསི་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡིང་མ་ིའདུག་སྟ་ེཁོེང་ན་ིདོན་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་དང་བ་འདྲེེན་པའ་ི

ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོེང་ལ་ཐོེབ་འོསི་ཀྱིི་རྒྱུ་ནོརི་དེ་ཐོེབ་ན་ཁོྱོད་གཉིིསི་

ལསི་འཚེམ་པ་ཞིིག་མི་འདུག ཡིིན་ཡིང་དོན་དངོསི་ནི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཁེོ་

རིང་ག་ིཕོྱོགསི་ལ་བསིམ་བོློ་གང་བྱུང་མ་གཏོང་། ཁོྱོད་ལ་ལེགསི་ཉིེསི་འབྱེད་པའ་ིརྣམ་

དཔྱོད་ཡིག་པོ་འདུག་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ཡིག་པོ་བཀོལ་བའ་ིརི་ེབ་ཡིོད། ཕ་རྒན་

གྱིིསི་རྟེག་ཏུ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཆོོད་སིེམསི་བརྟེན་པོ་དང་ཡི་རིབསི་བཟང་སྤྱིོད་ལ་གདེང་འཇོེག་

ཆོེན་པོ་གནང་ག་ིའདུག་པསི། ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེང་ག་ིཐུགསི་བོློ་ཕམ་དུ་འཇུག་མ་ིརུང་།”

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཞིང་བཟའ་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱི་ིམངགསི་བཅིོལ་ད་ེདག་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ི

གཟབ་ནན་ཞིིག་རིེད་ཨོང་།” 

“ཡིིན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་གཟབ་ནན་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།” 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“ཨོོ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལ་བྱེད་མ་ིདགོསི། ངསི་རིང་ཉིིད་ལ་བག་ཟོན་བྱེད་ངེསི་

ཡིིན་ལ་ད་ེབཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ལའང་བྱེད་ངེསི་ཡིིན། གལ་སྲིད་འགོག་ནུསི་

ན་ངསི་ཁོེ་རིང་ང་ལ་དགའ་རུ་འཇུག་མ་ིཡོིང་།” 

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གཟབ་ནན་བྱེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” 

“ཁོྱོད་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཡིང་བསྐྱིརི་གསིལ་བཤོད་ཐེེངསི་

གཅིིག་བྱེད། མིག་སྔོརི་ང་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་སིེམསི་པ་ཆོགསི་མེད། མེད། 

དངོསི་འབྲེེལ་སིེམསི་པ་ཆོགསི་མེད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་ནམ་ཡིང་ཁེོ་རིང་ལསི་ཡིིད་འོང་

ག་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་སྟ།ེ ཁོེང་ན་ིདོ་ཟླ་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་

དངོསི་འབྲེེལ་ང་ལ་བརྩེ་བ་ཆོགསི་ཡོིད་ན། དེ་ནི་ཧོལ་རྒྱུག་གི་བྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་

ང་ལ་བརྩ་ེབ་མ་ཆོགསི་ན་བཟང་། ཨོོ། སྐྱུག་བོྲེ་བའ་ིཌརི་སི།ི ཕ་ལགསི་ཀྱིིསི་ང་ལ་ད་ེ

འདྲེའི་གདེང་འཇོེག་གནང་བ་ནི་ངའི་ཆོེསི་ཆོེ་བའི་གཟི་བརྗོིད་ཡིིན་ལ། གལ་སྲིད་

ཁོེང་ག་ིརི་ེབ་ཆུད་ཟོསི་སུ་བཏང་ན་ང་རིང་ཧ་ཅིང་གནོང་འགོྱིད་སྐྱི་ེངེསི། ཡིིན་ཡིང་

དོན་དམ་དུ་ཕ་ལགསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་མཉིེསི་པོ་འདུག མདོརི་ན་ངའི་བརྩེ་

བའ་ིཨོ་ན་ེལགསི། ཁོྱོད་ཚེ་ོགང་རུང་ག་ིབོློ་ཕམ་དུ་འཇུག་འདོད་ཀུན་ནསི་མེད་ཀྱིང་། 

ང་ཚེོསི་ཉིིན་ལྟརི་མཐོེང་བ་བཞིིན་གལ་སྲིད་ན་གཞིོན་ཚེོ་གཅིིག་སིེམསི་གཅིིག་ལ་

ཤོོརི་ན། འཕྲལ་གྱི་ིརྒྱུ་ནོརི་མེད་པ་ཙམ་གྱིིསི་ཕན་ཚུན་བོློསི་གཏོང་བ་ཧ་ཅིང་དཀོན་

པོ་རིེད། གལ་སྲིད་གཞིན་དག་ང་ལ་དང་བ་སྐྱིེསི་ན་ང་རིང་གཞིན་ལསི་དཔོྱད་ལྡན་

ཞིིག་ཡིིན་པ་སུསི་ཁེག་ཐེེག་བྱེད་ཐུབ། ངསི་ཐེ་ན་ཁོེ་རིང་བོློསི་གཏོང་བ་ནི་དཔོྱད་

ལྡན་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་ཤོེསི་མ་སོིང་། དེསི་ན་ངསི་ཁོྱོད་ལ་དོན་འདིའ་ིཐེད་ཧོལ་

རྒྱུག་མ་ིབྱེད་པའ་ིཁེག་ཐེེག་གཅིིག་པུ་བྱེད་ཐུབ། ངསི་འཕྲལ་མརི་ང་ན་ིཁོེང་ག་ིབོློརི་

བབ་པའི་མི་གཅིིག་པུ་དེ་ཡིིན་པ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་མི་སྲིད་ལ། ཁོེ་དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་

བྱེད་ཀྱིང་རི་ེབ་ད་ེའདྲེ་འཆོང་མ་ིཡོིང་། མདོརི་ན་ངསི་གང་ཐུབ་ཅི་ིཐུབ་བྱེད་ཆོོག” 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་འད་ིགརི་རྟེག་པརི་ཡིོང་རྒྱུ་བཤོོལ་འདེབསི་བྱསི་ན་

ཕན་ཐོེགསི་ཡིོད་ངེསི་རིེད། མ་མཐེརི་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཨོ་མ་ལ་ཁོེ་རིང་མགོྲན་འབོད་

བྱེད་རྒྱུ་དྲེན་སྐུལ་མ་བྱེད།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཅུང་ཙམ་ཁེ་སྐྱིེངསི་པའ་ིའཛུམ་མདངསི་ཤོིག་མངོན་ནསི་ 

“ངསི་ཉིིན་དེརི་བྱེད་སྟངསི་ལྟརི་ཨོ།ེ ཧ་ཅིང་བདེན་པ་རིེད། རྗོེསི་སོིརི་ད་ེལྟརི་མ་ིབྱེད་

རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅིང་བོློ་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་རྟེག་པརི་

འདི་གརི་ཡིོང་གི་ཡིོད་པ་མ་བསིམ། གཟའ་འཁོེརི་འདི་ཁོྱོད་རིང་ཡིོད་པསི་ཁོེང་ལ་

ཡིང་ཡིང་དུ་མགྲོན་འབོད་བྱསི་པ་རིེད། ཨོ་མ་ལགསི་ཀྱིིསི་གོྲགསི་པོ་ཚེ་ོདང་འགོྲ་འོང་

བྱེད་རྒྱུརི་གཙིགསི་ཆོེན་པོ་བྱེད་པ་ན་ིཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་

དངོསི་འབྲེེལ་རིང་ནུསི་གང་འཇོེན་བྱེད་ཡིོང་། ད་ཆོ་ཁོྱོད་རིང་བོློ་ཡིིད་ལེགསི་པརི་

ཚེིམ་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།” 

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་མོ་རིང་བོློ་ཡིིད་ལེགསི་པོ་ཚེིམ་བྱུང་ཞིེསི་བརོྗོད་པ་དང། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་པ་བཟང་པོསི་སོླེབ་སོྟན་གནང་བརི་བཀའ་

དྲེིན་ཆོེ་ཞུསི་ནསི་སོི་སོིའ་ིསིརི་སོིང་། གནད་དོན་འདི་དག་ཐེད་གཞིན་ལ་ཁེ་ཏ་

བྱེད་སྐབསི་འཁོེན་འཛོིན་མེད་པརི་དང་ལེན་བྱསི་པ་ནི་ཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་དཔེ་

མཚེོན་ཞིིག་མིན།

གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་དང་ཇེེན་བཅིསི་སོིང་ནསི་ཅིང་མ་འགོརི་བརི་སྐུ་

ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཕྱོིརི་ཧརི་ཋི་ིཧྥིོརིད་ཤོརི་ལ་བསླེེབསི་པ་དང་། ད་ཐེེངསི་ཁེོ་རིང་ལུ་ཁེ་

སི་ིཚེང་ག་ིགཞིིསི་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་པསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་སྟབསི་མ་བད་ེབ་གང་ཡིང་མ་

བཟོསི། གཉིེན་སོྟན་གྱི་ིཉིིན་མོ་ཉིིན་རི་ེབཞིིན་སླེེབསི་ལ་ཉི་ེབ་དང་བསྟུན། ལྕམ་བྷེེན་

ནེད་ཀྱིིསི་གཞི་ིནསི་ད་ེན་ིཟོླག་ཐེབསི་མེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོེང་ནསི་རི་ེབ་ཡིོངསི་སུ་

དོརི་བ་དང་། མོ་རིང་གིསི་ཐེ་ན་གནག་སིེམསི་ཀྱི་ིང་རོིསི་ཡིང་ཡིང་དུ “ཁོེ་གཉིིསི་བད་ེ
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སྐྱིིད་ལྡན་ཤོསི་ཆོ་ེབརི་སོྨོན།” ཞིེསི་སོྨོན་ཚེིག་བརོྗོད། རིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་ན་ིརྟེེན་

འབྲེེལ་གྱིི་ཉིིན་མོ་ཡིིན་པ་དང། རིེསི་གཟའ་ལྷག་པརི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལོང་བོྷེན་ལ་གྱིེསི་

མཇེལ་ཞུ་རུ་བསླེེབསི་དུསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་རིང་གི་མ་རྒན་གྱིི་ཐེ་ཤོལ་ངང་མི་

འདོད་བཞིིན་དུ་རྟེེན་འབྲེེལ་གྱི་ིཁེ་གཡིང་སོྒྲིག་པ་ཐོེསི་ནསི་ཧ་ཅིང་ངོ་གནོང་བ་དང་། 

ཤོརི་ལོ་ཋི་ེཡིརི་ལངསི་ནསི་འགྲོ་བརི་བརྩམསི་སྐབསི་མོ་རིང་དང་འགོྲགསི་ནསི་ཁེང་

མིག་ལསི་ཐོེན་ཏ་ེཤོོད་དུ་འབོྱརི་དུསི།

“ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཡིང་ཡིང་དུ་ཡིིག་འགྲུལ་བྱེད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་

ཡོིད།” ཅིེསི་བརོྗོད་པསི། 

“བྱེད་ངེསི་ཡིིན།” 

“ང་ལ་ད་དུང་རི་ེབ་གཞིན་ཞིིག་ཡོིད། ཁོྱོད་ང་ལ་བལྟ་རུ་ཡིོང་ཐུབ་བམ།”

“ང་ཚེ་ོརྗོེསི་སུ་ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་དུ་ཡིང་ཡིང་འཛོོམསི་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།” 

“ང་རིང་རིེ་ཞིིག་ཁེེནད་ལསི་ཐོེན་མི་ཐུབ་པསི་ཁོྱོད་རིང་ཧན་སིི་ཧོྥིརིད་ལ་ང་ལ་

བལྟ་བརི་ཡིོང་རྒྱུའ་ིཁེསི་ལེན་བྱ་ཐུབ་བམ།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྷན་འཛོོམསི་དེ་འདྲེ་ལ་སོྤྲོ་བ་མེད་པ་སོྔོན་དཔོག་བྱེད་

ནུསི་ཀྱིང་། གྲོགསི་མོའ་ིརི་ེབ་རྩིསི་མེད་གཏོང་མ་ིནུསི།

 ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་མུ་མཐུད་དུ་ “ངའ་ིཕ་ལགསི་དང་མརི་རི་ིཡི་གཉིིསི་ཟླ་གསུམ་པརི་

ང་ལ་བལྟ་བརི་ཡིོང་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ཁོྱོད་རིང་ཁོེ་གཉིིསི་དང་ལྷན་དུ་ཡིོང་བའི་རིེ་བ་

ཡིོད། དངོསི་འབྲེེལ་ཡིིན། ཨོེ་ལི་བཟའ། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་ནང་བཞིིན་དགའ་

བསུ་བྱེད་ངེསི་ཡིིན་” ཞིེསི་བཤོད།

གཉིེན་སོྟན་ཚེརི་རྗོེསི་མག་པ་དང་བག་མ་གཉིིསི་ཐེད་ཀརི་ཆོོསི་ཁེང་གི་སོྒོ་མོ་

ལསི་ཐོེན་ཏེ་ཁེེནད་ལ་རོྡོག་ཐོེན་བྱསི། རྒྱུན་སོྲལ་ལྟརི་མི་ཀུན་ལ་གཉིེན་སོྟན་སོྐརི་

བཤོད་རྒྱུ་དང་ཉིན་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་མང་པོ་ཡིོད། མི་འགྱིངསི་པརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་
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ཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བ་དང་། ད་ེནསི་བཟུང་ཁེོ་གཉིིསི་བརི་ལ་ཡིིག་འགྲུལ་

བསྟུད་མརི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་ཀྱིང་། སོྔོན་མ་ནང་བཞིིན་ཕན་ཚུན་ལ་འཛོེམ་བག་མེད་

པ་ཡིོང་ཐེབསི་མེད་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིཐེེངསི་རིེརི་ཁོེ་

གཉིིསི་ཀྱིི་སོྔོན་ཆོད་ཀྱིི་མཛོའ་གཅུགསི་དམ་པོ་ཡིལ་ཟིན་པརི་མི་སྣང་བའི་སྐབསི་

མེད་ལ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་དང་ཡིིག་འགྲུལ་རྒྱུན་འཁོྱོངསི་བྱེད་རྒྱུརི་ཆོོད་

སིེམསི་བརྟེན་པོ་ཡིོད་ཀྱིང་། དེ་ནི་འདསི་པའི་མཛོའ་བཤོེསི་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ཁོེ་ན་ཡིིན། 

ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ཇེ་ིལྟརི་སིོ་སོིའ་ིཁྱོིམ་གཞི་ིགསིརི་པ་དང་། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན། འཚེ་ོབའ་ི

བད་ེསྐྱིིད་སོིགསི་ལ་གདེང་འཇོེག་བྱེད་མིན་ཤོེསི་འདོད་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེསྟབསི། མོ་རིང་ག་ི

འཕྲིན་ཡིིག་ཐོེག་མརི་འབོྱརི་དུསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ལྟ་ཀོློག་

བྱསི། འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིནང་དོན་ན་ིསོྔོན་དཔག་བྱསི་པ་དང་ཇེ་ིབཞིིན་ཡིིན་ཏ།ེ ཤོརི་ལོ་

ཋིེསི་དགའ་བ་ཆོེན་པོསི་ཁེང་པ་དང་། སྒྲིིག་ཆོསི། ཁྱོིམ་མཚེེསི། གཞུང་ལམ་ཡིོད་ཚེད་

ཧ་ཅིང་བོློརི་བབསི་ཚུལ་དང་། ད་དུང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་སྤྱིོད་ལམ་ནི་མཛོའ་བོ་

དང་ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་ཡིིན་ཚུལ་སོིགསི་བསོྟད་བསྔོགསི་མ་ིབྱེད་སི་ཉིག་ཅིིག་མེད། 

དེ་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཧན་སིི་ཧོྥིརིད་དང་རོི་སིིང་སིི་ཡིི་རིང་བཞིིན་བརོྗོད་

སྟངསི་དང་གཉིིསི་སུ་མ་མཆོིསི་ཀྱིང་། ཁེོ་ལསི་ཅུང་ཙམ་ལུགསི་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་

ཡིིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་སུ་མོ་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་ཡུལ་དངོསི་སུ་བསོྐྱིད་ནསི་

ད་ེབྱིངསི་ལ་ཞིིབ་ཆོ་རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་དགོསི་སྙམ།

ཇེེན་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལོན་ཌོན་དུ་བད་ེབློག་ངང་འབྱོརི་ཡོིད་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་

བ་དང་། ད་ལམ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་རྗོེསི་མའ་ིནང་དུ་ཇེེན་གྱིིསི་བྷེིང་

ལ་ེམིང་སྲིང་གསུམ་གྱི་ིསོྐརི་ཅུང་ཙམ་བྲེིསི་ཡོིད་པའ་ིརི་ེབ་བྱསི། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དངངསི་འཚེབ་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཐེེངསི་གཉིིསི་པརི་རིེ་

སྒུག་བྱསི་པ་ད་ེཆུད་ཟོསི་སུ་མ་ཕྱོིན་པརི་མ་འགྱིངསི་པརི་ཇེེན་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི། 
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འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་ཇེེན་གྲོང་ཁྱོེརི་ལ་འབྱོརི་ནསི་གཟའ་འཁེོརི་གཅིིག་ལྷག་འགོརི་རུང་

མོ་རིང་གིསི་ཁེ་རོི་ལིན་མིག་གིསི་མ་མཐོེང་ལ་རྣ་བསི་ཀྱིང་མ་ཐོེསི། ཇེེན་གྱིིསི་ད་དུང་

ད་སོྔོན་ལོང་བོྷེན་ནསི་ཁེ་རོི་ལིན་ལ་བཏང་བའི་འཕྲིན་ཡིིག་ལམ་བརི་དུ་བརློགསི་

ནསི་མོ་རིང་ག་ིསིརི་མ་འབོྱརི་བའ་ིཚེོད་དཔག་བྱསི་འདུག

ཇེེན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ “སིང་ཉིིན་ཨོ་ན་ེསི་ཁུལ་ད་ེརུ་བསོྐྱིད་རྒྱུ་ཡིིན་འདུག་པསི་

ངསི་ཀྱིང་གོ་སྐབསི་འད་ིདམ་འཛོིན་བྱསི་ནསི་གྷོ་རོི་སི་ིཝ་ེནོརི་སྲང་ལམ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིིན།” ཞིེསི་བྲེིསི་འདུག

ཇེེན་ད་ེགརི་སོིང་ནསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེདང་འཕྲད་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་དོན་ “ངའི་བསིམ་པརི་སྐབསི་དེརི་ཁེ་རོི་ལིན་གྱིི་ཁེམསི་

དྭངསི་པོ་མ་ིའདུག་ཀྱིང་ང་དང་ཐུག་དུསི་མོ་རིང་གིསི་ཧ་ཅིང་དགའ་བ་ཆོེན་པོ་བྱེད་

ཀྱི་ིའདུག མོ་རིང་ལ་ང་རིང་ལོན་ཌོན་ལ་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པའ་ིབརྡོ་མ་བཏང་བརི་གཤོ་ེ

གཤོ་ེབཏང་སོིང་། ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ལྟརི་ངའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་སོྔོན་མ་ད་ེམོ་རིང་ག་ིལག་

ལ་གཏན་ནསི་འབོྱརི་མ་ིའདུག ངསི་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་པོའ་ིསོྐརི་འདྲེ་ིབ་ན་ིསོྨོསི་མ་ི

དགོསི་པ་ཞིིག་རིེད་ལ་གོ་ཐོེསི་ལྟརི་ན་ཁོེ་རིང་བདེ་འཚེམསི་ཡིིན་མོད། ཁོེ་རིང་སྐུ་

ཞིབསི་ཌརི་སི་ིདང་འགོྲགསི་འདྲེིསི་མང་བསི་ཁོེ་ཚེ་ོམིང་སྲིང་རྣམསི་ངོ་ཐུག་པའ་ིདུསི་

ཚེོད་ཉུང་ཉུང་རིེད་འདུག ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་ཁོེ་ཚེོའི་དགོང་ཚེོགསི་ལ་སླེེབསི་རྒྱུ་

རིེད་འདུག་པསི་ངསི་མོ་རིང་ཐེེངསི་གཅིིག་མཐོེང་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ་བྱུང་། ཁེ་རོི་ལིན་

དང་ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིགཉིིསི་ཕྱོ་ིལ་འགོྲ་དགོསི་པ་དང་ཁེེལ་འདུག་པསི་ང་ད་ེརུ་འཁྱུག་

ཙམ་ལསི་མ་བསྡེད་ཀྱིང་། མ་ིའགྱིངསི་པརི་ང་ཚེ་ོསླེརི་ཡིང་ཐུག་པརི་གདོན་མ་ིཟ། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་བཀློགསི་རྗོསེི་མགོ་བོ་འཕྲདེ་དུ་གཡུག་བཞིནི་

སིེམསི་སུ་གལ་སྲིད་སྟེསི་དབང་གིསི་འཕྲད་ན་མ་གཏོགསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་

ཇེེན་གོྲང་ལ་ཡོིད་པ་ཤོེསི་མ་ིསྲིད་སྙམ།
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གཟའ་འཁོེརི་བཞིི་ཙམ་ཕྱོིན་རུང་ཇེེན་གྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིི་གནསི་ཚུལ་

གང་ཡིང་མ་ཐེོསི། མོ་རིང་གིསི་ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་སིེམསི་གསིོ་བྱསི་ནསི་

སོྐྱི་བ་སྐྱི་ེཡི་ིམ་ིའདུག་ལབ་ཀྱིང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སིོ་སིོ་ལ་སྣང་མེད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་

པ་གསིལ་བོ་ཚེོརི། ཇེེན་གྱིིསི་བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ཙམ་ལ་ཞོིགསི་པ་རྟེག་པརི་ཁྱོིམ་དུ་

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་བསྒུགསི་པ་དང་དགོང་མོ་རྟེག་པརི་མོ་རིང་ཡོིང་མི་ཐུབ་པ་ཡིིན་

པའ་ིཁེག་འདོགསི་སི་གསིརི་པ་བཙལ་རྗོེསི། གཞི་ིནསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སོི་སོི་

ལ་སྣང་མེད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་གསིལ་བོ་ཚེོརི། མཐེརི་མོ་རིང་གི་གོྲགསི་མོ་གཞིི་ནསི་

སླེེབསི་མོད་མོ་རིང་འཁྱུག་ཙམ་ནསི་ཕྱོིརི་ཕྱོིན་པརི་མ་ཟད། མོ་རིང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་རྦད་

དེ་མི་གཞིན་པ་ཞིིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིོད་པསི་ཇེེན་གྱིིསི་དེ་ནསི་བཟུང་རིང་ཉིིད་གཡོི་འོག་

ཏུ་ཚུད་མི་ཉིན་པ་ཚེོརི་བ་དང་། སྐབསི་དེའི་མོྱོང་ཚེོརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་འཕྲིན་

ཡིིག་བྲེིསི་དོན།

“ངའི་ཆེས་བརྩེ་བའི་ལི་ཛིི་ལགས། ད་ཆ་ངས་ལྕམ་ཆུང་བིྷིང་ལེ་ཡིས་ང་ལ་བཅེངས་

པའི་བརྩེ་བ་དེ་ཡོངས་སུ་བཅོེས་མ་ཡིན་པར་ཁེས་མི་ལེན་ཐབས་མེད་བྱུང་། ཁོྱོད་

རང་ང་ལས་ལེགས་ཉིེས་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔོྱོད་མངའ་བར་སྤོབས་པ་སྐྱིེ་བར་གདོན་

མི་ཟི། ཡིན་ཡང་བརྩེ་བའི་གཅུང་མོ་ལགས། ད་ཐེངས་ཀིྱི་དོན་དངོས་འདིས་ཁོྱོད་ཀིྱི་

ལྟ་ཚུལ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ར་འཕོྲོད་བྱུང་མོད། མོ་རང་གི་འདས་པའི་རྣམ་འགྱུར་

ལ་བརྟག་ན། ད་དུང་སོྔོན་ཆད་ངས་མོ་རང་ལ་བོློ་འགེལ་བ་དང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་མོ་རང་

ལ་དོགས་པ་ཟི་བ་གཉིིས་ཀ་གནས་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་རེད་སྙིམ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་

ང་མི་གཟུ་ལུམ་ཅེན་ཞིིག་རེད་མ་བསམ། དང་ཐོག་མོ་རང་གིས་རང་མོས་ཀིྱིས་ང་དང་

མཛིའ་གཅུགས་ཀིྱི་འབྲེེལ་ལམ་བཙུགས་པའི་རྒྱུ་མཚོན་རྟོགས་མ་བྱུང་། གལ་སྲིིད་སླར་

ཡང་གནས་སྟངས་འདི་འདྲེ་དང་འཕྲོད་ན་ང་རང་སླར་ཡང་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་
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གདོན་མི་ཟི། ཁེ་རོ་ལིན་ཁེ་སང་གཞིི་ནས་ང་ལ་བལྟ་བར་བསླེབས་བྱུང་ལ། ད་ཕན་

མོ་རང་གིས་ང་ལ་མཇིལ་ལན་དང་འཕྲོིན་ལན་གཅིེག་ཀྱིང་སློག་མ་བྱུང་། ཁེ་སང་མོ་

རང་འདི་གར་འབོྱར་དུས་སོྤྲོ་བ་ཅུང་ཙིམ་ཡང་མེད་པ་ཧ་ཅེང་མངོན་གསལ་རེད་ལ། 

མོ་རང་སྔོ་ཙིམ་བཅེར་མི་ཐུབ་པ་ལ་དགོངས་དག་ཟིེར་བ་ཙིམ་ལས་ང་དང་སླར་

ཡང་ཐུག་འདདོ་ཀིྱི་སྐོད་ཆ་ཚིོག་གཅེགི་ཀྱིང་ལབ་མ་བྱུང་། ཕོྱོགས་གང་ཅིེའི་ཐད་ནས་

མོ་རང་རྦད་དེ་མི་གཞིན་ཞིིག་ལ་གྱུར་འདུག དེས་ན་མོ་རང་འགོྲོ་ཁེར་ངས་མོ་རང་

དང་འབྲེེལ་ལམ་གཅོེད་རྒྱུ་སེམས་ཐག་བཅེད་པ་ཡིན། ངས་མོ་རང་ལ་དབང་མེད་

དུ་ལེ་བདའ་བྱེད་པར་འདོད་ཀྱིང་མོ་རང་ལ་སིྙིང་རྗོེ་ཡང་སྐྱིེ་ཡི་འདུག དང་ཐོག་མོ་

རང་གསི་ང་རང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ང་ལ་ཡག་པ་ོབྱས་པ་ད་ེཧ་ཅེང་ནརོ་འཁྲུལ་

རདེ། ངས་ངོ་གནངོ་མདེ་པའ་ིསོྒོས་ངདེ་གཉིིས་ཀིྱི་འབྲེལེ་ལམ་ད་ེཐོག་མར་མོ་རང་གི་

ཕོྱོགས་ནས་མགོ་ཚུགས་ཏོེ་རིམ་བཞིིན་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱོིན་པ་རེད་ཅེེས་ལབ་ཕོད། ཡིན་

ཡང་ང་རང་མོ་རང་ལ་སིྙིང་རྗོེ་སྐྱིེ་གི་འདུག་སྟེ། མོ་རང་གིས་ཀྱིང་སོ་སོའི་བྱས་པ་དེ་

ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་ཚོོར་གིྱི་ཡིན་ངེས་རེད། མོ་རང་གི་སོྤྱིད་ལམ་འགྱུར་བ་ཡང་རང་

གི་གཅེེན་པོ་ལ་སེམས་ཁྲིལ་ལངས་པས་ཡིན་པ་ཐག་གིས་ཆོད། ད་ངས་མུ་མཐུད་དུ་

སོ་སོ་ལ་གསལ་བཤེད་བྱེད་རྒྱུ་མིན། སེམས་ཁྲིལ་དེ་འདྲེ་ནི་ཡོངས་སུ་དགོས་མེད་

ཅིེག་ཡིན་མོད། གལ་སིྲིད་མོ་རང་ལ་དངོས་འབྲེེལ་སེམས་ཁྲིལ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཡོད་ན་

དེ་ནི་མོ་རང་གི་སོྤྱིད་ལམ་འགྱུར་བའི་འགྲོེལ་བཤེད་ལེགས་པོ་ཞིིག་རེད། སྐུ་ཞིབས་

བིྷིང་ལེ་ནི་དོན་གིྱིས་སོ་སོའི་གཅུང་མོ་རང་གིས་གཙིིགས་ཆེན་བྱེད་རིན་ཡོད་པ་རེད་

ལ། མོ་རང་གིས་ཁེོང་ལ་སེམས་ཁྲིལ་ཅིེ་ཞིིག་བྱེད་ཀིྱི་ཡོད་ཀྱིང་དེ་ནི་ཧ་ཅེང་ཚུལ་

དང་མཐུན་ཞིིང་འོས་ཤིེང་འཚོམ་པ་རེད། གལ་སིྲིད་སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལེ་ང་ལ་དོ་ཁུར་

ཡོད་ན་ངེད་གཉིིས་སྔོ་མོ་ནས་ཐུག་ཚོར་ངེས་པས། མོ་རང་ད་ལྟ་ཅིེ་ཞིིག་ལ་ཞིེད་ཀིྱི་
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ཡདོ་ཤེསེ་མ་སོང་། མོ་རང་ག་ིསྐོད་ཆ་ཁེ་ཤེས་ལ་གཞིིགས་ན་སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལ་ེཡསི་ང་

རང་གོྲོང་དུ་ཡོད་པ་ཤེེས་ཀིྱི་ཡོད་པ་ཉིག་ཅེིག་རེད་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རང་གི་བཤེད་

སྟངས་ལ་གཞིིགས་ན་མོ་རང་ག་ིགཅེནེ་པ་ོལྕམ་ཆུང་ཌིར་སི་ལ་སམེས་པ་ཆགས་ཡདོ་

པའི་གོ་བ་ང་ལ་སོྤྲོད་ཀིྱི་འདུག་པས་ངས་དངོས་འབྲེེལ་ཧ་གོ་མ་སོང། གལ་སིྲིད་སྐོད་

ཆ་གནག་པ་ོཞིིག་ལབ་ན་དོན་དག་འདིའ་ིཁོྲིད་ན་གཡོ་སྒྱུ་ཞིིག་ཡོད་པ་ཐག་གིས་ཆོད།

ཡིན་ཡང་ངས་སྡུག་བསྔོལ་སྐྱིེད་པའི་བསམ་བོློ་ཚོང་མ་དོར་ནས་། རང་སེམས་ལ་

སོྤྲོ་བ་སིྦྱིན་པའི་བྱ་བ་ཁེོ་ན་སྟེ། དཔེར་ན་ཁོྱོད་ཀིྱི་བརྩེ་བ་དང་ཨ་ཁུ་ཨ་ནེ་གཉིིས་ཀིྱི་

འགྱུར་མེད་ཀིྱི་ལྷོག་བསམ་ཁེོ་ན་དྲེན་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ང་ལ་མགོྱིགས་མྱུར་གིྱིས་

འཕྲོིན་ལན་བསྐུར་ཤོེག ལྕམ་ཆུང་བིྷིང་ལེ་ཡིས་ཁོེ་རང་ནམ་ཡང་ནེ་ཐར་ཧིྥིལད་ལ་

ལོག་རྩིས་མེད་པ་དང་ཁེོང་གི་དེ་གའི་གཞིིས་ཁྱོིམ་དོར་རྩིས་ཡོད་ཚུལ་ཅིེག་ལབ་བྱུང་། 

ཡིན་ཡང་མོ་རང་ཁེ་ཚོོན་ཆོད་པོ་དེ་འདྲེ་མི་འདུག ང་ཚོོས་ད་ནས་བཟུང་དོན་དག་དེ་

དག་མི་གླེེང་། ཁོྱོད་ལ་ཧན་སི་ཧྥིོརད་ཀིྱི་གོྲོགས་མོ་ནས་དེ་འདྲེའི་བག་བྲེོ་བའི་འཕྲོིན་

ཡིག་འབྱོར་པར་ང་རང་ཧ་ཅེང་དགའ་པོ་བྱུང་། ཁོྱོད་རང་སྐུ་ངོ་ཝིི་ལིམ་དང་མ་རི་

ཡ་གཉིིས་དང་འགོྲོགས་ནས་ཁེོ་ཚོོ་ལ་ལྟ་རུ་སོང་དང་ཁོྱོད་རང་དེ་གར་སོྤྲོ་པོ་ཡོང་

བར་གདོན་མི་ཟི།

ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་ནས།”

འཕྲིན་ཡིིག་དེསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ན་ཟུག་ཕྲན་བུ་སྟེརི་མོད། མ་མཐེརི་ཡིང་ད་སྟ་ེ

ཇེེན་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིི་གཡིོ་འོག་ཏུ་མི་ཚུད་པ་ཚེོརི་ནསི་དགའ་བ་འཕེལ། ད་ཆོ་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་རི་ེཐེག་ཡོིངསི་སུ་ཆོད་ནསི་ཐེ་ན་ཁོེ་རིང་ཇེེན་
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ལ་བརྩེ་བ་བསྐྱིརི་དུ་མི་ཆོགསི་པའི་རིེ་བ་བྱསི། བསིམ་གཞིིགསི་ཅིི་ཙམ་བྱསི་ན་དེ་

ཙམ་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་རིང་གཤོིསི་ལ་ཞིེན་པ་ལོག ཝིག་ཁེམ་གྱིི་སྐད་ཆོརི་

གཞིིགསི་ན་འབྱུང་འགྱུརི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་སྡུག་པོ་བཟོ་ངེསི་

པསི། དང་ཐོེག་ཁོེང་གིསི་ནོརི་བུའ་ིནོརི་ངོ་མ་ིཆོོད་པརི་གཡུགསི་པ་ལ་འགོྱིད་པ་སྐྱི་ེ

ངེསི་པ་དང་། ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཁོེ་རིང་ལ་ཉིེསི་ཆོད་གཏོང་ཆོེད་དང་ཕོྱོགསི་གཅིིག་

ནསི་ཇེེན་ལ་ཕན་ཐོེགསི་ཆོེད་དུ་ཁོེ་རིང་མྱུརི་མགོྱིགསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིདང་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་བཅིངསི།

ཧ་ལམ་སྐབསི་འདིརི་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཁེ་ཉིིན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་

ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་སོྐརི་ཁེསི་བློངསི་པའི་དོན་དེ་དྲེན་སྐུལ་བྱསི་པ་དང་ཉིེ་ལམ་གྱིི་

གནསི་ཚུལ་དྲེིསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ལན་དུ་བྲེིསི་པའི་གཏམ་གྱིིསི་རིང་

ཉིིད་ལ་བདེ་བ་མི་སྦྱིིན་ཡིང་མོ་རིང་གི་ཨོ་ནེ་བོློ་ཡིིད་ལེགསི་པོ་ཚེིམ་པརི་བྱསི། ད་

ཆོ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཕོྱོགསི་པའི་ཞིེན་ཆོགསི་དང་དོ་སྣང་

མཐེའ་དག་ཡིལ་བརི་གྱུརི་ནསི་ཁོེང་གིསི་བུད་མེད་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ཚེང་མ་མཐོེང་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་ད་ེདག་ཚེང་

མ་འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་འབྲེ་ིསྐབསི་ན་ཟུག་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མ་སྣང་། གལ་སྲིད་མོ་རིང་ལ་

རྒྱུ་ནོརི་ཅུང་ཙམ་ཡིོད་ན་རིང་ཉིིད་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་གདམ་ཀ་གཅིིག་པུ་དེ་ཡིིན་ངེསི་

རིེད་སྙམ་ནསི་གཏམ་འདོད་ཀྱི་ིབོློ་ཚེིམ་པརི་གྱུརི། ད་ཆོ་ཁོེང་གིསི་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་པའ་ི

བུད་མེད་དེའི་ཡིིད་འཕོྲག་གི་ནུསི་པ་གཅིིག་པུ་ནི་མོ་རིང་ལ་གོླེ་བུརི་དུ་ཐོེབ་པའི་

དབྱིན་སོྒོརི་སོྟང་བཅུ་རི་ིབའ་ིརྒྱུ་ནོརི་ད་ེཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

དོན་དག་འདིའི་ཐེད་དང་ཐོེག་གི་ཤོརི་ལོ་ཋིེའི་གཉིེན་དོན་ལྟརི་བོློ་ཕམ་མ་བྱུང་། མོ་

རིང་གིསི་ཝིག་ཁེམ་རྒྱུ་ནོརི་ལ་རྔོམ་པརི་ལ་ེབདའ་མ་བྱསི་པ་དང་ད་ེལསི་ལྡོག་ཏ་ེད་ེ
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ན་ིཧ་ཅིང་ལུགསི་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། ད་དུང་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མོ་རིང་བོློསི་

གཏོང་དགོསི་བྱུང་བརི་ཁོེང་ལ་སིེམསི་སྡུག་གང་འཚེམ་ཡིོད་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་

མོད། ད་ེན་ིཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་མཚེོན་ན་ཆོེསི་བོློ་དང་ལྡན་ལ་ཕུལ་བྱུང་ག་ིབྱ་ཐེབསི་

ཤོིག་རིེད་སྙམ་ལ། ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིརི་ེསོྨོན་ཞུསི། 

འདི་དག་ཡིོད་ཚེད་གྷརི་ཌི་ནརི་ལ་ཞིིབ་ཕྲ་བརོྗོད་རྗོེསི་མུ་མཐུད་དུ་བྲེིསི་དོན་ 

“ངའི་བརྩེ་བའི་ཨོ་ནེ་ལགསི། ད་སྐབསི་ང་རིང་ནམ་ཡིང་ཁོེང་ལ་དགའ་བོ་དེ་ཙམ་

མེད་པ་ཤོསེི་བྱུང་། གལ་སྲིད་ང་རིང་ཁོེང་ལ་རྣམ་དག་དང་འགྱུརི་མེད་ཀྱི་ིབརྩ་ེབ་ཟབ་

མོ་ཞིིག་ཡིོད་ན། ད་སྐབསི་ངསི་ཁོེ་རིང་ག་ིམིང་ཙམ་ཐོེསི་ན་ཞིེན་པ་ལོག་པ་དང་ཁོེང་

ལ་རྐྱེེན་ངན་ཆོག་སོྒོ་འབྱུང་བའ་ིརི་ེསོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ིརིེད། ཡིིན་ཡིང་ང་ཁོེང་ལ་ལྟ་ཚུལ་

ངན་པ་གང་ཡིང་མི་འདུག་ལ་དེ་བཞིིན་ལྕམ་ཆུང་ཁེིང་ལའང་འཁོེན་སིེམསི་རྩ་བ་

ནསི་མི་འདུག ང་རིང་མོ་རིང་ལ་ཞིེ་འཁོེན་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ངསི་ད་དུང་མོ་

རིང་བུ་མོ་ཡི་རིབསི་ཤོིག་ཡིིན་པ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་འདོད། ད་ེན་ིབརྩ་ེབ་ཞིིག་གཏན་ནསི་

རིེད་མི་འདུག ངསི་བག་ཟོན་བྱསི་པ་དོན་གོ་ཆོོད་འདུག གལ་སྲིད་ངའི་སིེམསི་པ་

ཡིོངསི་སུ་ཁོེང་ལ་ཤོོརི་ན་ང་རིང་ད་ཆོ་གཉིེན་ཉི་ེཚེོའ་ིབཞིད་གད་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་འགྱུརི་

ངེསི་ཅིན་རིེད། ང་རིང་གཞིན་གྱིིསི་གཙིགསི་ཆོེན་མ་ིབྱེད་པ་ལ་ཕངསི་སིེམསི་སྐྱི་ེཡི་ི

མ་ིའདུག་སྟ།ེ མཚེམསི་རིེརི་གཞིན་གྱིིསི་གཙིགསི་ཆོེན་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུརི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ཅིིསི་ཀྱིང་བོློསི་གཏོང་ཆོེན་པོ་བྱེད་དགོསི། ཁེ་ིཋི་ིདང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ང་ལསི་སྐུ་

ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་ཞིན་ཆོ་ལ་འཁོེན་འཛོིན་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ཁོེ་གཉིིསི་ད་དུང་ལོ་

ན་ཆུང་ལ་འཇེིག་རྟེེན་གྱི་ིའགོྲ་ལུགསི་ལ་རོྨངསི་པསི། ན་གཞོིན་གྱི་ིཕོ་ཡིག་ཅིིག་ཀྱིང་

ཕལ་བའ་ིམ་ིདང་འདྲེ་བརི་ལྟོ་གོསི་དགོསི་པའ་ིགནསི་ལུགསི་མ་ིརོྟེགསི་པསི་ང་ལསི་

ཁོེང་ལ་འཁོེན་འཛོིན་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག
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 ལའེུ་ཉིརེ་བདུན་པ།

བུ་མོ་ཚེ་ོམ་ེརི་ིཋོིན་ལ་འགྲོ་བ་ལསི་གཞིན་ལོང་བོྷེན་ལ་གལ་ཆོེའ་ིདོན་དག་གང་ཡིང་

མ་ལྷགསི། མཚེམསི་རིེརི་འབག་བཙོག་དང་མཚེམསི་རིརེི་གྲང་ངརི་ཁོྲད་ཀྱི་ིདགུན་ཟླ་

དང་པོ་དང་གཉིིསི་པ་ཡོིལ། ཟླ་གསུམ་པ་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ལ་འགོྲ་

བའི་སྐབསི་དང་ཁེེལ་ཡོིད། དང་ཐོེག་མོ་རིང་འགོྲ་འདོད་ཆོེན་པོ་མེད་ཀྱིང་འཕྲལ་

མརི་ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་སོྔོན་གྱི་ིཁེ་ཆོད་ལ་རི་ེསྒུག་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་ཚེརོི་བ་དང་། རིིམ་

བཞིིན་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་འགྲུལ་བཞུད་སོྐརི་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་ཤོིང་། གྱིེསི་

བྲེལ་དབང་གིསི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་མཐོེང་འདོད་ཀྱིི་འདུན་པ་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་པ་དང་སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིི་ལའང་སྡེང་སིེམསི་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་པརི་མ་ཟད། འགྲུལ་བཞུད་ལ་ལྟད་མོ་

གསིརི་པ་ཡིོད་པ་དང་ཁྱོིམ་དུ་མ་རྒན་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་དང་གཤོིབ་དཀའ་བའ་ིགཅུང་མོ་

ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་འཚེ་ོབ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་ཞིིག་ཡིོང་དཀའ་བསི། ཡུད་ཙམ་ལ་ཁོེརི་

ཡུག་བརྗོ་ེབ་ན་ིམ་ིཆོོག་པ་ཞིིག་མིན་པ་དང་། ད་དུང་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ིགོ་སྐབསི་དང་

བསྟུན་ནསི་ཇེེན་ལའང་འཁྱུག་ཙམ་ཐུག་ཆོོག་པསི། མདོརི་ན། དུསི་ཚེོད་སླེེབསི་ལ་

ཉི་ེསྐབསི་འགྲུལ་བཞུད་འགོརི་འགྱིངསི་བྱུང་ན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧ་ཅིང་བོློ་ཕམ་སྐྱི་ེ

ངེསི་ཀྱིང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིཐོེག་མའ་ིའཆོརི་གཞི་ིལྟརི་ཡིོད་ཚེད་བད་ེབློག་ངང་རོྡོག་ཐོེན་

བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིལམ་རོིགསི་ལ་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་དང་ཁོེང་ག་ིབུ་

མོ་གཞོིན་པ་མ་རི་ིཡི་གཉིིསི་ཡིོད། ཁོེ་ཚེ་ོལོན་ཌོན་དུ་ཞིག་གཅིིག་བསྡེད་རྒྱུའ་ིའཆོརི་

གཞི་ིགསིརི་པ་ཁེ་སོྣན་བྱསི་ནསི་ཡོིད་ཚེད་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་བྱུང་།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིཡིིད་སོྐྱི་བའ་ིབྱ་བ་གཅིིག་པུ་ན་ིམོ་རིང་ཏག་ཏག་དྲེན་ངེསི་

པའ་ིཕ་རྒན་དང་ཁེ་གྱིེསི་རྒྱུ་ད་ེཡིིན། དོན་དམ་དུ་ཕ་རྒན་ལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གཏོང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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འདོད་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེད་མོད། འགྲུལ་བསོྐྱིད་གཏན་ཁེེལ་ཟིན་པསི་ཁོེང་གིསི་ཨོ་ིལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ད་ེགརི་འབོྱརི་རྗོེསི་ཡིང་ཡིང་འཕྲིན་ཡིིག་བསྐུརི་རྒྱུརི་སྐུལ་ལྕག་བཏང་བ་

དང་ཅུང་ཙམ་མིན་ན་ཁོེང་གིསི་འཕྲིན་ལན་སོླེག་རྒྱུའ་ིདམ་བཅིའ་བྱསི། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིགྱིེསི་བྲེལ་ན་ིཧ་ཅིང་མཛོའ་མཐུན་གྱི་ིཚུལ་

ཡིིན་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་མཛོའ་མཐུན་གྱིི་ཚུལ་དུ་མོ་རིང་ལ་

སྐྱིེལ་མ་བྱསི། ད་ཆོ་ཁོེང་གིསི་བུད་མེད་གཞིན་ཞིིག་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་

ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཁོེང་ག་ིཡིིད་དབང་འཕོྲག་མཁེན་ཐོེག་མ་དང་། ཁོེང་ག་ིསྐད་

ཆོརི་ཉིན་མཁེན་དང་ཁོེང་ལ་སྙིང་རྗོ་ེབྱེད་མཁེན་གྱི་ིམ་ིཐོེག་མ་ད་ེཡིིན་པ་བརྗོེད་མེད། 

གྱིེསི་སྐབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དགའ་སྐྱིིད་ཀྱིི་དཔལ་ལ་རོིལ་བའི་

སོྨོན་ལམ་དང་། སླེརི་ཡིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ནི་བུད་མེད་ཡི་རིབསི་ཤོིག་ཡིིན་པསི། 

ཁོེ་ལིན་སིི་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིི་གདེང་འཇོེག་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བོྱསི་དང་གདེང་འཇོེག་

དེ་དག་དོན་ལ་འཁེེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་ཞིེསི་བརོྗོད། དེ་དག་བརོྗོད་སྐབསི་ཁེོང་ལ་

སིེམསི་ཁྲལ་གྱིི་རྣམ་པ་ཞིིག་མངོན་འདུག་པ་དང་རྣམ་པ་དེ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

གཏན་དུ་བརྗོེད་མ་ིསྲིད། ཁེ་གྱིེསི་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་ཁོེ་རིང་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེད་རུང་མ་ིབྱེད་རུང་། ཁོེང་ན་ིནམ་ཡིང་ཆོེསི་ཡིིད་འོང་དང་དང་བ་འདྲེེན་པའ་ི

ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་རིེད་སྙམ།

ཕྱོ་ིཉིིན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལམ་བརི་དུ་ལམ་རིོགསི་གཉིིསི་ན་ིནམ་རྒྱུན་ལསི་

གཤོིབ་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གང་ཡིང་མ་མཐོེང་། སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་དང་། ཁོེང་ག་ིབུ་མོ་

མ་རི་ིཡི་ན་ིཧ་ཅིང་བག་ཡིངསི་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་། མོ་རིང་ན་ིམོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་

ཇེ་ིབཞིིན་ཀློད་སོྟང་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ཉིན་རིིན་ཡིོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་གང་ཡིང་

ལབ་རྒྱུ་མེད། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ལ་ཉིན་པ་ནི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་སོྐྱིད་པ་ལསི་ཐེོན་

པའ་ིཁོྲག་ཁོྲག་ག་ིསྒྲི་ལ་ཉིན་པ་ཇེ་ིབཞིིན་ཆོོ་མེད་ཅིིག་ཡིིན། མ་གཞི་ིནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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བྷེེད་ཅིལ་གཏམ་ཉིན་པརི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོ་ེཡིང་། མོ་རིང་གིསི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ངོ་ཤོེསི་ནསི་

ཡུན་རིངི་ཕྱོནི་པསི་ཁོེང་ལ་གོང་མ་དང་སྐུ་དྲེག་སོིགསི་ལ་མཇེལ་ཁེ་ཞུ་བའ་ིངོ་མཚེརི་

གྱིི་གཏམ་ལསི། གཞིན་གནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་གང་ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་མེད་པ་གསིལ་པོ་

ཤོེསི། ཁོེང་ག་ིགུསི་ཚུལ་གྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་ཡིང་ཁོེང་ག་ིགཏམ་གླེེང་ག་ིནང་དོན་ཇེ་ིབཞིིན་

རུལ་པ་ཡིིན། 

 དེ་ནི་ལེ་དབརི་ཉིེརི་བཞིིའི་རྒྱང་ཁེད་ཙམ་གྱིི་འགྲུལ་བཞུད་ཅིིག་ཡིིན། ཁེོ་ཚེོ་

ཉིིན་གུང་མཚེམསི་སུ་གྷ་ེརི་ིསི་ིལྷ་ཁེང་སྲང་ལམ་ལ་སླེེབསི་དགོསི་ཀྱི་ིཡིོད་སྟབསི་སྔོ་

མོརི་ལམ་ལ་ཆོསི། དེ་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་ཚེང་གི་སོྒོ་མོའ་ིཕོྱོགསི་སུ་

སོྐྱིད་སྐབསི་ཇེེན་གྱིིསི་མགྲོན་ཁེང་ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོབསླེེབསི་པ་མཐོེང་པ་དང་། 

འགོྲ་ལམ་དུ་འཛུལ་དུསི་ཇེེན་ད་ེརུ་ཁོེ་ཚེ་ོསྣ་ེལེན་བྱེད་སིརི་སླེེབསི་མུརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིགདོང་ལ་ཞིིབ་མོ་བལྟསི་པསི། ཇེེན་ན་ིསྔོརི་ལྟརི་

མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་ཞིིང་བདེ་ཐེང་དུ་མངོན་པསི་ཡིིད་སིེམསི་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་མཐོེང་བརི་རྔོམསི་ནསི་ནང་དུ་སོྡེད་བཟོད་མེད་པའ་ིཕྲུ་གུ་བུ་དང་བུ་མོ་

ཚེོ་ཐེེམ་སྐསི་སུ་རུབ་ནསི་བསྒུགསི་མོད། ཁོེ་ཚེོསི་ལོ་ངོ་གཅིིག་རིིང་ལ་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་མཐོེང་མ་མོྱོང་སྟབསི་འཚེེརི་སྣང་སྐྱིེསི་ནསི་མོ་རིང་ག་ིའཁྲིསི་སུ་བཅིརི་མ་ཕོད། 

གང་སིརི་དགའ་སོྤྲོ་དང་བག་ཡིངསི་ཀྱི་ིརྣམ་པ་མངོན་ཞིིང་། སྔོ་དྲེོ་བྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་

འཚུབ་ངང་ཉོི་ཚེོང་བྱེད་དུ་འགོྲ་བ་དང་ཕྱོི་དོྲེརི་ཟོླསི་གརི་ཁེང་དུ་ཕྱོིན་ནསི་ཉིིན་དེ་

ཆོེསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིངང་ནསི་རོིལ། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཞིང་བཟའ་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད་པ་དང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིབརོྗོད་བྱ་ཐོེག་

མ་ན་ིཇེེན་གྱི་ིསོྐརི་ཡིིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཞིིབ་ཕྲའ་ིསོྒོ་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཇེེན་གྱི་ི

སོྐརི་དྲེིསི་པརི། ཞིང་བཟསི་ལན་དུ་ཇེེན་གྱི་ིཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེད་ཐེབསི་བྱེད་ཀྱི་ི

འདུག་ཀྱིང་མོ་རིང་བརི་སྐབསི་ཤོིག་ལ་སོྐྱི་བའ་ིཉིམསི་འདུག་ཅིེསི་ལབ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་
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བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་ཐོེསི་པ་ལ་ཧ་ལསི་པ་མེད་མོད་སོྐྱི་བ་སྐྱི།ེ ཡིིན་ཡིང་ད་ེལྟརི་ཡིིད་མུག་

པའ་ིསྣང་ཚུལ་ན་ིརིིང་བོ་མིན་པའ་ིརི་ེབ་བཅིངསི། ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ད་དུང་ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཇེེན་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་དུ་ཡིོང་བའི་ངང་ཚུལ་

ཚེང་མ་ཇེ་ིབཞིིན་བརོྗོད་པ་དང་། ཇེེན་དང་མོ་རིང་བརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་རྣམསི་ཐེེངསི་དུ་

མརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་བཤོད། སྐད་ཆོ་དེ་དག་ལསི་ཇེེན་གྱིིསི་སིེམསི་གཏིང་ནསི་

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེདང་འབྲེེལ་ཐེག་བཅིད་པའ་ིརི་སོྤྲོད་མཐོེང་ཐུབ། 

དེ་ནསི་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཡུགསི་པ་ལ་

ཁེ་མཚེརི་རྩ་ེབ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་མོ་རིང་ག་ིབཟོད་སིེམསི་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི། 

མོ་རིང་གིསི་མུ་མཐུད་ “ཡིིན་ཡིང་། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། ལྕམ་ཆུང་ཁེིང་

ཡིང་སྙིང་བུ་མོ་ག་འདྲེ་ཞིིག་རིེད། ངསི་ང་ཚེོའི་གོྲགསི་པོ་ནི་ཁེེ་ཕན་ཁོེ་ནརི་རྔོམསི་

པའ་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་པརི་རྩ་ིམ་ིའདོད།”

“ངའི་བརྩེ་བའི་ཞིང་བཟའ་ལགསི། གཉིེན་དོན་གྱིི་ཐེད་ནསི་བཤོད་ན་ཁེེ་ཕན་

གཉིེརི་བའམ་ཡིང་ན་བག་ཡིོད་ཀྱི་ིབོློ་གཉིིསི་ལ་ཁྱོད་པརི་ཅི་ིཞིིག་ཡིོད་དམ། བག་ཡོིད་

ཀྱི་ིམཇུག་རོྫོགསི་སི་དང་རྔོམ་སིེམསི་ཀྱི་ིའགོ་འཛུགསི་སི་གང་ཡིིན་ནམ། ན་ནིང་ཡི་ེ

ཤུའི་འཁྲུངསི་སྐརི་སྐབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་ཁོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ཧོལ་རྒྱུག་

རིེད་སྙམ་ནསི་ཞིེད་ཀྱིི་འདུག ད་ཆོ་ཁོེ་རིང་གིསི་དབྱིན་སོྒོརི་སོྟང་བཅུ་ཡོིད་པའི་

བུ་མོ་ཞིིག་གཉིེརི་སྐབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ན་ིདངུལ་གྱི་ིབྲེན་གཡིོག་རིེད་ལབ་འདུག” 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ལྕམ་ཆུང་ཁེིང་ཡིང་སྙིང་བུ་མོ་ཇེི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལབ་ན། 

ངསི་ད་གདོད་ཅི་ིཞིིག་ལབ་དགོསི་ཤོེསི།” 

“མོ་རིང་ན་ིཧ་ཅིང་ཡི་རིབསི་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཞིིག་སྟ།ེ མོ་རིང་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་གང་ཡིང་ལབ་

རྒྱུ་མེད།” 
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“ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ག་ིསོྤེ་ལགསི་ཚེ་ེལསི་འདསི་ནསི་མོ་རིང་ཁོེང་ག་ིརྒྱུ་ནོརི་ཤུལ་

འཛོིན་མ་ཆོགསི་བརི་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་དོ་སྣང་སྤུ་ཙམ་ཡིང་

སྤྲོད་མོྱོང་བ་མ་ིའདུག” 

“ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མ་རིེད། ཁོེསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་དོན་མེད། ང་ལ་རྒྱུ་ནོརི་མེད་པསི་ཁོེང་

གསིི་ང་དོརི་བ་ན། ཁོེང་གསིི་ད་ཕན་རྩ་བ་ནསི་དོ་སྣང་བྱེད་མ་མོྱོང་ལ། ཧ་ལམ་ང་རིང་

ལྟརི་རྒྱུ་ནོརི་གྱིིསི་ཕོངསི་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་དོན་ཅི།ི” 

“ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ག་ིཁྱོིམ་དུ་དོན་རྐྱེེན་བྱུང་འཕྲལ་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་དོ་སྣང་

བྱསི་པ་ན་ིཚུལ་ལྡན་གྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་མ་རིེད།”

“དཀའ་སྡུག་གི་ཁོྲད་དུ་ཚུད་པའི་མི་ཞིིག་གིསི་ཕལ་པའི་མི་ཚེོ་ཇེི་བཞིིན་གང་

ཞིིག་ཚུལ་ལྡན་དང་འོསི་འཚེམ་ཡིིན་མིན་དོ་སྣང་མ་ིབྱེད། གལ་སྲིད་ལྕམ་ཆུང་ཁེིང་

ལ་དགག་པ་མེད་ན་ང་ཚེ་ོལ་དགག་པ་ཅི་ིཡིོད།”

“མོ་རིང་ལ་དགག་པ་མེད་པ་ཙམ་གྱིིསི་ཁེོའ་ིབྱསི་པ་མཐེའ་དག་ཚུལ་ལྡན་ཡིིན་

པ་མི་མཚེོན། དེ་ཡིིསི་མོ་རིང་གི་རྣམ་དཔྱོད་དམ་ཡིང་ན་ཚེོརི་བའི་ཐེད་ལ་ཞིན་ཆོ་

ཡིོད་པ་མཚེོན་ཐུབ།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཇེ་ིལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་ཁོེ་རིང་

དངུལ་གྱི་ིབྲེན་གཡིོག་གམ་ཡིང་ན་མོ་རིང་བླུན་པོ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་ཤོོད་ཅིིག” 

“མ་རིེད། ལི་ཛོི། ངསི་དེ་ལྟརི་ལབ་ཀྱིི་མིན། ཌརི་བྷེི་ཤོརི་ལ་ཡུན་རིིང་གནསི་

པའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་ངསི་ཇེི་མི་སྙམ་པརི་ངན་བཤོད་བྱེད་བཟོད་མེད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ཤོེསི་གསིལ་རིེད།”

“ཨོོ། གལ་སྲིད་རྒྱུ་མཚེན་དེ་ཙམ་ཡིིན་ན། ང་རིང་ཌརི་བྷེི་ཤོརི་ལ་གནསི་པའི་

སྐྱིེསི་པ་ད་ེཚེ་ོལ་ལྟ་ཚུལ་ཧ་ཅིང་ངན་པ་ཡིོད། ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་ན་ཡོིད་པའ་ིཁོེ་ཚེོའ་ི

བོློསི་ཐུབ་ཀྱི་ིགོྲགསི་པོ་ཡིང་ད་ེལསི་མ་འདསི། ང་རིང་ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ག་ིའདུག དཀོན་མཆོོག་ག་ིདྲེིན་ལསི། སིང་ཉིིན་ང་རིང་སོྤྱིད་ལམ་དང་ལྟ་ཚུལ་གང་

ཅིིའ་ིཐེད་ཁོེ་ཚེ་ོལསི་ཀྱིང་སྣང་བརི་མ་ིའགོྲ་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ག་ིསིརི་བུད་འགོྲ། གང་

ལྟརི་ང་ན་ིཅོིལ་ཆུང་ག་ིསྐྱིསེི་པ་ད་ེདག་ཁོེ་ན་ལ་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་དགོསི་བཟོ་འདུག” 

“ཡིིད་གཟབ་བོྱསི། ལི་ཛོི། སྐད་ཆོ་དེ་ལ་ཧ་ཅིང་བོློ་ཕམ་གྱིི་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་

འདུག” 

ལྟད་མོ་བལྟསི་ནསི་ཁེ་གྱིེསི་པའ་ིཁེད་ཞིང་པོ་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིདབྱརི་དུསི་ལོྗོངསི་རྒྱུ་ལ་མོ་རིང་མཉིམ་ཞུགསི་བྱེད་འདོད་ཡིོད་

མེད་དྲེིསི་པརི། ད་ེན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་མཚེོན་ན་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པའ་ིསོྤྲོ་

བ་ཉིག་ཅིིག་ཡིིན།

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ “མིག་སྔོརི་ང་ཚེ་ོགང་དུ་འགོྲ་རྒྱུ་གཏན་འཁེེལ་བྱུང་མེད་

ཀྱིང་། ཕལ་ཆོེརི་མཚེ་ོཁུལ་དུ་བསོྐྱིད་ཤོསི་ཆོ།ེ” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་མཚེོན་ན་འཆོརི་གཞིི་དེ་ལསི་ཡིིད་དུ་འོང་པ་ཞིིག་མེད་

པརི། མོ་རིང་གིསི་འདུན་པ་དྲེག་པོ་དང་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་པོསི་དང་དུ་བློངསི་མུརི། 

དགའ་སོྤྲོ་ཆོེན་པོསི་ “ཨོོ། ངའི་བརྩེ་བའི་ཨོ་ནེ་ལགསི། ཇེི་འདྲེའི་ཉིམསི་དགའ་བ་

ལ། ཇེི་འདྲེའི་སྐྱིིད་པ་ལ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཚེེ་སོྲག་གསིརི་པ་དང་ནུསི་ཤུགསི་སྦྱིིན་

བྱུང་། ད་སྟ་ེབོློ་ཕམ་དང་སོྐྱི་བ་ཕརི་ལ་བསྐྱིལ་རྒྱུ་ཡིིན། བྲེག་རོྡོ་དང་རི་ིབོ་ལ་བསྡུརི་

ན་སྐྱིེསི་པ་ཚེ་ོགང་ཡིང་མ་རིེད། ཨོོ། ང་ཚེོསི་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཉིམསི་དགའ་བའ་ིདུསི་ཚེོད་

ཅིིག་སྐྱིེལ་ངེསི་རིེད། ང་ཚེོ་ཕྱོིརི་ལོག་དུསི་ཕལ་བའི་ལོྗོངསི་རྒྱུ་བ་ཚེོ་དང་འདྲེ་བརི་

ཡིོད་ཚེད་མིག་ལམ་དུ་ཡུག་ཙམ་འཕྱོརི་བ་མ་ཡིིན་པརི། ང་ཚེོ་གང་དུ་སོིང་བ་དང་

ཅིི་ཞིིག་མཐོེང་བ་ཏག་ཏག་ཡིིད་ལ་ངེསི་ཀྱིི་རིེད། མཚེོ་མོ་དང་། རིི་བོ། གཙང་བོ་

ཡིོད་ཚེད་ང་ཚེོའི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཟང་ཟིང་ཆོགསི་མི་སྲིད། ང་ཚེོསི་དམིགསི་བསིལ་

གྱིིསི་མཛོེསི་ལོྗོངསི་ཤོིག་ཞིིབ་བཤོད་བྱེད་སྐབསི། ད་ེགང་དུ་ཡིོད་མེད་ཀྱིང་མ་ིརོྟེགསི་
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པརི་ཁེ་རོྩད་བྱེད་མ་ིསྲིད། ང་ཚེོའ་ིལོྗོངསི་རྒྱུ་ན་ིཕལ་བའ་ིལོྗོངསི་རྒྱུ་ཞིིག་དང་མ་ིའདྲེ་

བ་ཡིིན་པའ་ིརི་ེསོྨོན་ཡིོད།



233

 ལའེུ་ཉིརེ་བརྒྱད་པ།

ཕྱོི་ཉིིན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འགྲུལ་བཞུད་ཁྲོད་ཀྱིི་བྱ་དངོསི་ཡིོད་ཚེད་གསིརི་པ་

དང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཏུ་མཐེོང་ནསི་དགའ་བདེསི་ཁྱོབ་པ་དང་། ལམ་བརི་དུ་

ཇེེན་གྱི་ིསིེམསི་ཁེམསི་དྭངསི་པོ་ཡིིན་པ་མཐོེང་སྟབསི་མོ་རིང་ག་ིབད་ེཐེང་ལ་སིེམསི་

ཁྲལ་བསིལ་ཐོེག བྱང་ཕོྱོགསི་ལ་ལོྗོངསི་རྒྱུརི་འགོྲ་བའི་རིེ་སྒུག་ནི་མོ་རིང་གི་འགྱུརི་

མེད་ཀྱི་ིསོྤྲོ་བའ་ིའབྱུང་ཁུངསི་ཡིིན།

ཁོེ་ཚེོ་ལམ་ཆོེན་དང་གྱིེསི་ནསི་ཧན་སིི་ཧོྥིརིད་ལ་ཕོྱོགསི་པའི་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་

སྐབསི། ཚེང་མའི་མིག་ཟུང་གིསི་ཆོོསི་ཁྲིད་པའི་སོྡེད་ཤོག་འཚེོལ་ཞིིབ་བྱསི་ནསི་ཁེ་

ཕོྱོགསི་སྒྱུརི་ཙམ་གྱིིསི་སྡེོད་ཤོག་མཐོེང་བའི་རིེ་ལྟོསི་བྱསི་ཤོིང་། རོི་སིིང་སིིའི་རི་སོྐྱིརི་

བརྒྱུད་ནསི་མདུན་དུ་བསོྐྱིད་སྐབསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ཕན་དེ་རུ་གཉུག་

མརི་གནསི་པའ་ིམ་ིཚེོའ་ིསོྐརི་མང་དུ་ཐོེསི་པ་ཡིིད་ལ་དྲེན་ནསི་འཛུམ་མདངསི་རྒྱསི། 

གཞི་ིནསི་ཁོེ་ཚེོའ་ིམིག་མདུན་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིསོྡེད་ཤོག་མངོན་པ་དང་

ལམ་ཆོེན་མདུན་གྱི་ིལྡུམ་རི་དང་། ལྡུམ་རིའ་ིཁོྲད་ཀྱི་ིཁེང་པ། ལྗོང་མདོག་ག་ིརི་ཤོིང་། 

ཤོིང་ཚེའ་ིདོ་ཤོལ་གྱིིསི་བརྒྱན་པའ་ིརི་བ་བཅིསི་ཡིོད་ཚེད་ལ་བལྟསི་ན་ཁོེ་ཚེ་ོཉི་ེསིརི་

བསླེེབསི་ཟིན་པ་ཤོེསི་ཐུབ། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་གཉིིསི་སོྒོའ་ིདྲུང་དུ་

བསུ་བརི་བསླེེབསི་པ་དང་སྦྲགསི་ཁོེ་ཚེོའི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་འཇུག་སོྒོ་ཆུང་ཆུང་

ཞིིག་ག་ིའཁྲིསི་སུ་བགོྲད་མཚེམསི་བཞིག ད་ེམཚེམསི་ནསི་ཁེང་བའ་ིབརི་དུ་རོྡོ་ཧྲུག་

གི་ལམ་བུ་ཞིིག་མངོན་འདུག མགོྲན་པོ་དང་མགོྲན་བདག་ཚེང་མསི་མགོ་བོ་ལོྕག་

ལོྕག་བྱསི་ཤོིང་བཞིིན་རིསི་འཛུམ་གྱིིསི་ཁེེངསི་པ་དང་མགོྲན་པོ་རྣམསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་

ལོ་ལསི་བབསི་མ་ཐེག་ཕན་ཚུན་མཐོེང་བརི་དགའ་བ་དཔག་མེད་སྐྱིེསི།  ལྕམ་
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ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཆོེསི་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནསི་སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་མོ་ལ་དགའ་བསུ་

ཞུསི་པ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་གི་གོྲགསི་མོསི་དེ་འདྲེའི་བརྩེ་བ་ཆོེན་པོ་

སོྒོསི་དགའ་བསུ་ཐོེབ་པ་མཐོེང་མུརི་ད་ཐེེངསི་ཀྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་ལ་སྔོརི་ལསི་བོློ་ཡིིད་

ཚེིམ་པོ་བྱུང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིགཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་

རྗོེསི་གཤོིསི་ཀ་ལ་འགྱུརི་ལོྡག་གང་ཡིང་མེད་པརི་སོྔོན་ལྟརི་གུསི་ལུགསི་ཀྱིི་འཆོིང་

རྒྱརི་ཚུད་ཡོིད་པ་མཐོེང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་རིིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་སོྒོ་འགྲམ་དུ་བཀག་ནསི་མོ་རིང་གི་ནང་མི་ཚེོའི་བདེ་འཚེམསི་དྲེིསི་ནསི་ལན་

ཐོེསི་རྗོེསི་གཞིི་ནསི་བོློ་ཡིིད་ཚེིམསི། དེ་ནསི་ཁོེང་གིསི་མགོྲན་པོ་ཚེོ་ལ་འཇུག་སོྒོ་ནི་

ཇེི་འདྲེའི་གཙང་ཞིིང་གྲ་འགྲིག་པ་ཡིིན་ཚུལ་བསྟན་རྗོེསི་འགོརི་འགྱིངསི་མ་བྱསི་

པརི་ནང་ལ་སྣ་ེལེན་བྱསི། མགོྲན་ཁེང་དུ་འཛུལ་འཕྲལ་ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་མགོྲན་

པོ་ཚེོ་ཁོེང་གི་ཉིམ་ང་བའི་ཁྱོིམ་དུ་ཕེབསི་པརི་དགའ་བསུ་ཐེེངསི་གཉིིསི་པ་བྱསི་པ་

དང་། ཁོེང་ག་ིཆུང་མསི་ཁྱོེརི་ཡིོང་བའ་ིཞིལ་ཏོག་ལ་ཡིང་ཡིང་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྔོརི་ནསི་ད་ཐེེངསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་རོློམ་སིེམསི་

སོྟན་པ་མཐོེང་ངེསི་རིེད་སྙམ་པ་དང་དེ་ལྟརི་མཐོེང་བརི་སྟ་གོན་བྱསི་ཡིོད། མོ་རིང་

གིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁེང་པའ་ིབཀོད་པ་དང་། བཟོ་ལྟ། སྒྲིིག་ཆོསི་སོིགསི་ངོམ་

སོྟན་བྱསི་པ་ན་ིཆོེད་དུ་མོ་རིང་ལ་དམིགསི་ནསི། དང་ཐོེག་ཁོེང་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་

བྱསི་པ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་གོྱིང་གུད་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི་དུ་འཇུག་ཆོེད་རིེད་སྙམ། 

ཡིོད་ཚེད་གྲ་འགྲིག་པོ་དང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་

ཁོེང་གི་རིེ་འདུན་ལྟརི་འགོྱིད་གདུང་གི་རྟེགསི་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མངོན་མི་ཐུབ་པརི་མ་

ཟད། ད་དུང་བཟའ་ཟླ་འད་ིལྟ་བུ་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་འཚེ་ོབ་སྐྱིེལ་རུང་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལ་ད་ེ

འདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་མངོན་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཅི་ིཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི། སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཐེེངསི་མང་པོརི་སོི་སིོའ་ིཆུང་མ་ངོ་གནོང་དགོསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་པ་
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དང། སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དབང་མེད་དུ་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལ་མིག་བཤོེརི་རྒྱག་

སྐབསི་ཐེེངསི་གཅིིག་གཉིིསི་ཙམ་ལ་ཤོརི་ལོ་ཋིེའི་གདོང་པ་ཅུང་ཙམ་དམརི་པོ་གྱུརི་

མོད། འོན་ཀྱིང་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ནི་ཧ་ཅིང་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པའི་བུད་མེད་ཅིིག་ཡིིན་

པསི་དེ་དག་མ་ཐོེསི་ཁུལ་བྱསི། ནང་དུ་ཡུད་ཙམ་བསྡེད་ནསི་ཁེང་པའི་སྒྲིིག་ཆོསི་

མཐེའ་དག་སྟ་ེགསོིལ་ཆོསི་ཆོ་སྒོམ་ནསི་རྩིག་ཐེབ་ཀྱི་ིཁེ་བད་ཚུན་ཆོད་ལྟད་མོརི་རོིལ་

རྗོེསི། ལམ་བརི་དང་ལོན་ཌོན་དུ་བྱུང་བའ་ིདོན་དག་གླེེང་མོལ་བྱསི།

དེའ་ིརྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་མགོྲན་པོ་ཚེ་ོམ་ེཏོག་ལྡུམ་རི་ལ་འཆོམ་འཆོམ་

དུ་འགྲོ་བའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་བ་དང་། མ་ེཏོག་ལྡུམ་རི་ན་ིཁོེད་ཡིངསི་ཤོིང་བཀོད་ལེགསི་

ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁོེ་རིང་ངོ་མསི་གཉིེརི་སོྐྱིང་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། མ་ེཏོག་ལྡུམ་རི་གཉིེརི་བ་ན་ིཁོེང་ག་ིཆོེསི་བཀུརི་འོསི་ཀྱི་ིསོྤྲོ་བ་ཡིིན་པ་

དང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ལསི་རིིགསི་འད་ིའདྲེ་གཉིེརི་ན་ཁོེང་ག་ིབད་ེཐེང་ལ་ཤོིན་ཏུ་ཕན་

ངེསི་པསི། མོ་རིང་གིསི་ཁོེང་ལ་རྒྱབ་སོྐྱིརི་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ཅིེསི་ལབ། མོ་རིང་གིསི་ད་ེདག་

ལབ་སྐབསི་ཧ་ཅིང་བརྟེན་བརློིང་ག་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན་འདུག་པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་དབང་མེད་དུ་མོ་རིང་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་མགོྲན་པོ་ཚེ་ོསྣ་ེ

ཁྲིད་ནསི་མ་ེཏོག་ལྡུམ་རིའ་ིའཕྲང་ལམ་ཚེང་མ་བརྒལ་བ་དང་། ཁེོང་གིསི་མིག་གིསི་

ཟིན་ཚེད་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་རྐྱེང་བྱསི་ནསི་དེ་ནི་དོན་གྱིི་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པ་

ཞིིག་ཡིིན་མིན་ལ་ཁེ་ཡི་མ་བྱསི། ཁོེང་གིསི་ལམ་བརི་གྱི་ིདོན་དག་ཕྲན་བུ་ཁེོ་ན་བརོྗོད་

ནསི་མགྲོན་པོ་ཚེོརི་ལྡུམ་རི་ལ་བསོྟད་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་བརོྗོད་པའ་ིདུསི་ཚེོད་མ་བྱིན། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཕོྱོགསི་སོི་སོི་ལ་སི་ཞིིང་ག་ཚེོད་ཡིོད་པ་དང་ཆོེསི་རྒྱང་ཐེག་

རིིང་པའི་སོྡེང་པོའ་ིཚེང་ཚེིང་དེ་ན་ལོྗོན་ཤོིང་ག་ཚེོད་ཡོིད་པ་ཡིང་བགྲང་ནུསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་གིའམ། ཡིང་ན་གོྲང་སྡེ་ེའད་ིདང་ཐེ་ན་རྒྱལ་ཁེམསི་ཡོིངསི་ཀྱི་ིལྡུམ་

རི་གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིལྡུམ་རི་ལ་དོ་ཟླ་མ་ིཡོིང་ཞིེསི་ལབ། རོི་སིིང་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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སིིའ་ིལྡུམ་རི་ན་ིཧ་ལམ་ཁོེང་ག་ིཁེང་པའ་ིམདུན་ཕོྱོགསི་ན་ཡོིད་པ་དང་། ཕོྱོགསི་བཞི་ི

ལོྗོན་ཤོིང་གིསི་བསོྐརི་ཡོིད་པ་དང་ལོྗོན་ཤོིང་གི་གསིེབ་ནསི་བལྟསི་ན་ཤོིན་ཏུ་ལྟ་ན་

སྡུག་པའི་དེང་རིབསི་ཀྱིི་ཁེང་བརྩེགསི་ཤོིག་སི་སྒོང་སྟེང་ན་ལྷང་ངེརི་འགྱིིང་བ་

མཐོེང་ཐུབ། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་མ་གཞི་ིམགོྲན་པོ་ཚེ་ོམ་ེཏོག་ལྡུམ་རི་ནསི་སྤེང་ལོྗོངསི་ལ་

ཁྲིད་རྩིསི་ཡིོད་ཀྱིང་། སྐྱིེསི་མ་ཚེོའ་ིལྷམ་གྱིིསི་འཁྱོག་རོིམ་ཅིན་གྱི་ིལམ་བརྒལ་མ་ིནུསི་

པསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོཕྱོིརི་ལོག་སྟབསི་ཁོེ་དང་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་གཅིིག་པུ་ལུསི། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་

རིང་ག་ིགཅུང་མོ་རིང་དང་གོྲགསི་མོ་གཉིིསི་ཁྲིད་ནསི་ཁེང་པ་ལ་ལྟ་སྐོརི་དུ་ཕྱོིན། ད་

ཐེེངསི་མོ་རིང་ལ་ཁོྱོ་གའི་རིམ་འདེགསི་མི་དགོསི་པརི་རིང་ཉིིད་ཀྱིིསི་སྣེ་ཤོན་བྱེད་

པརི་གོ་སྐབསི་ཐོེབ་པརི་དགའ་བ་ཚེད་མེད་སྐྱིེསི། ཁེང་པ་ཆུང་ཡིང་འཛུགསི་སྐྲུན་

ཧ་ཅིང་ལེགསི་ཤོིང་འོསི་བབ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། བཀོད་སྒྲིིག་མཐེའ་དག་ཧ་

ཅིང་མཛོེསི་པོ་དང་གྲ་སྒྲིིག་པོ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་དག་ནི་ཤོརི་ལོ་

ཋིེའི་བྱསི་རྗོེསི་རིེད་སྙམ། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིད་ནསི་བོརི་ན་ཡོིད་ཚེད་ཧ་ཅིང་

ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལ་ད་ེའདྲེའ་ིསོྤྲོ་སྣང་

མངོན་པ་མཐོེང་དུསི་མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་རྟེག་པརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཡིིད་ལ་ཉིརི་

རྒྱུ་མེད་ཤོག་རིེད་སྙམ།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ནསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གོྲང་གསིེབ་ན་ཡིོད་པ་གོ་

ཐོེསི་བྱུང་བ་དང་། ཟ་མ་ཟ་སྐབསི་སླེརི་ཡིང་ད་ེདོན་གླེེང་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ི

ད་ེམུརི་སྐད་ཆོའ་ིབརི་ལ་འཚེང་ནསི་བརོྗོད་དོན།

“དེ་ག་རིང་རིེད། ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལགསི། རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པའི་

དགོང་མོརི་ཆོོསི་ཁེང་དུ་ལྕམ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་མཇེལ་བའ་ིསྐལ་བཟང་ཐོེབ་ངེསི་པསི། 

ཁོྱོད་རིང་ཇེི་འདྲེའི་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེ་བ་ནི་ཁོེ་བོསི་བརོྗོད་མི་དགོསི་པ་ཞིིག་རིེད། མོ་རིང་ནི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

237

ཆོེསི་བྱམསི་སིེམསི་ཆོ་ེཞིིང་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱི་ིབོློ་མེད་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན། ཁོེང་

གིསི་ཁོྱོད་ལ་ཐུགསི་སྣང་གནང་བརི་གདོན་མི་ཟ། ཁོྱོད་ཚེོ་འདི་གརི་སོྡེད་པའི་རིིང་

ཁོྱོད་རིང་དང་ངའི་ཉིེ་དུ་མ་རིི་ཡི་གཉིིསི་ཁོེང་ཚེང་ལ་མགོྲན་འབོད་བྱེད་རྒྱུ་ཉིག་

གཅིིག་རིེད། ཁོེང་རིང་གིསི་ངའི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལ་བྱམསི་སོྐྱིང་གནང་སྟངསི་ནི་ཧ་ཅིང་

ཡིི་གརི་འོང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ང་ཚེོ་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་ནང་རོི་སིིང་སིི་ལ་གསོིལ་

ཚེིགསི་ཐེེངསི་གཉིིསི་རི་ེརོིལ་ཏུ་འགོྲ་ཡི་ིཡིོད། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་མཆོོག་གིསི་ཐེེངསི་

གཅིིག་ལ་ཡིང་ང་ཚེོ་རྐོང་ཐེང་འགྲོ་རུ་མི་འཇུག་པརི་མོ་རིང་གིསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་

མངགསི་ནསི་སྐྱིེལ་མ་བྱེད་ཀྱིི་རིེད། མོ་རིང་ལ་ཤོིང་རྟེ་མང་པོ་ཡིོད་པསི། ཁོེ་བོསི་མོ་

རིང་ག་ིཤོིང་རྟེ་ག་ག་ེམོ་ཞིིག་མངགསི་ཡོིང་བརི་འགྱུརི་ཞིེསི་ལབ་འོསི།”

ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ “ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་བཀུརི་བརི་འོསི་ཤོིང་

སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པའ་ིསྐྱིེསི་མ་ཞིིག་དང་ཆོེསི་དོ་ཁུརི་ཅིན་གྱི་ིཁྱོིམ་མཚེེསི་ཤོིག་རིེད།”

“ངའ་ིསྙིང་སྡུག་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ད་ེཧ་ཅིང་བདེན། ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་ཁོེ་

བོའ་ིལྟ་ཚུལ་དང་ཡིོངསི་སུ་མཐུན་སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་བཀུརི་བསྟ་ིཅི་ིཙམ་བྱསི་

ཀྱིང་ད་དུང་མ་འདང་བ་ཞིིག་སྣང་ངེསི་རིེད།”

དགོང་མོའ་ིདུསི་ཚེོད་གཙོ་བོ་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་དུ་ལྷགསི་པའི་གནསི་ཚུལ་

གསིརི་པ་དང་སོྔོན་ཆོད་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་པའི་དོན་དག་སླེརི་ཡིང་ལབ་གླེེང་བྱསི་

ནསི་ཡིོལ། ལབ་གླེེང་མཇུག་སྒྲིིལ་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཅིིག་པུ་ཉིལ་ཁེང་དུ་

བསྡེད་ནསི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ཡིི་མིག་སྔོརི་གྱིི་གནསི་བབ་ལ་བོློ་ཡིིད་ག་ཚེོད་ཚེིམ་གྱིི་ཡིོད་

མེད་དང་། ཁོྱོ་གརི་ཁེ་ལོ་སྒྱུརི་བའ་ིཐེབསི་ཇུསི་ཅི་ིཙམ་ལེགསི་ལོད། ཁོེ་རིང་ལ་བཟོད་

བསྲན་བྱེད་པའི་གུ་ཡིངསི་ག་ཚེོད་ཡིོད་མེད་བཅིསི་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི། མིག་

སྔོརི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ཡིི་ཡིོད་ཚེད་ལེགསི་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁེསི་མི་ལེན་ཐེབསི་མེད་བྱུང་། 

མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིབྱེསི་ཀྱི་ིདུསི་ཚེོད་ད་ེཇེ་ིལྟརི་ཁུ་སིིམ་པོའ་ིངང་རྒྱུན་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ལྡན་ལྟརི་སྐྱིེལ་དགོསི་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་བརི་མེད་དུ་སུན་པོ་བཟོ་ཁེརི། 

རོི་སིིང་སི་ིདང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་དགོསི་པ་སིོགསི་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་ནསི་མོ་

རིང་གི་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་པའི་འཆོརི་རོྟེག་གིསི་འཕྲལ་མརི་གནད་དོན་སིེལ་བརི་

བྱསི། 

ཕྱོི་ཉིིན་ཕལ་ཆོེརི་ཉིིན་གུང་མཚེམསི་ལ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སོྡེད་ཤོག་ཏུ་ཕྱོི་ལ་

འཆོམ་འཆོམ་འགོྲ་གྲབསི་ཡིོད་སྐབསི། གོླེ་བུརི་དུ་ཤོོད་ཁེང་དུ་འུརི་སྒྲི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

གྲགསི་པ་དང་སྦྲགསི། ཁེང་བའི་ནང་གི་མི་ཚེང་མ་ཟང་ཟིང་དུ་གྱུརི་བ་ཐོེསི་པསི། 

འཁྱུག་ཙམ་ཉིན་རྗོེསི་མི་ཞིིག་བྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་འཚུབ་གྱིིསི་མོ་རིང་གི་མིང་འབོད་

བཞིིན་སྐསི་ཐེེམ་དུ་འཛོེགསི་ནསི་འོང་བ་ཐོེསི་པསི། སོྒོ་ཕྱོེསི་ནསི་ལྟ་སྐབསི་མ་རིི་

ཡི་སྐསི་འཛོེག་གི་འབབ་སྟེགསི་ན་སོྤྲོ་སིེམསི་ཀྱིིསི་དབུགསི་ཆོད་ལ་ཉིེ་བ་མཐོེང་བ་

དང་སྦྲགསི་མོ་རིང་གིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི། 

“ཨོོ། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད། ཇེ་ིའདྲེའ་ིལྟད་མོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་འདུག ད་ེ

བསི། མགོྱིགསི་མྱུརི་གསིོལ་ཚེིགསི་ཁེང་དུ་ཤོོག་དང་། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ལྟད་མོ་ཅིི་ཞིིག་

འདུག་ལབ་རྒྱུ་མིན། མགོྱིགསི་པོ་གྱིིསི་དང་། ལམ་སིང་འོག་ལ་ཤོོག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ཅིི་ཙམ་དྲེིསི་རུང་མ་རིི་ཡིསི་ལན་མི་སླེོག་པསི་

ངལ་བ་སོྟང་ཟད་དུ་གྱུརི། དེསི་ན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཡི་མཚེན་གྱིི་དྲེི་བ་རོྟེགསི་

སླེད་ཤོརི་རིེརི་ལམ་ཆོེན་ལ་ཁེ་ཕོྱོགསི་པའི་གསོིལ་མགོྲན་ཁེང་དུ་རྒྱུགསི་ནསི་ལྟ་

སྐབསི། མ་ེཏོག་ལྡུམ་རིའ་ིའཁྲིསི་ན་འཁོེརི་ལོ་བཞི་ིལྡན་གྱི་ིཤོིང་རྟེ་དམའ་མོ་ལ་སྐྱིེསི་

མ་གཉིིསི་བསྡེད་ཡོིད་པ་མཐོེང་།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་  “ལྟད་མོ་འདི་ཙམ་རིེད་དམ། ངསི་མ་

མཐེརི་ཡིང་ལྡུམ་རིའི་ནང་དུ་ཕག་ཁེ་ཤོསི་ཤོོརི་བ་མིན་ནམ་སྙམ་བྱུང་། དོན་དམ་

དུ་འདི་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་མོ་རིང་གི་བུ་མོ་གཉིིསི་ལསི་གང་ཡིང་མི་འདུག” 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཅིེསི་བརོྗོད།

མ་རི་ིཡི་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་ིནོརི་བ་ལ་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་ནསི་ “ངའ་ིསྙིང་

ཉི་ེལགསི། ད་ེལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལགསི་མ་རིེད། བགྲེསི་མོ་ད་ེན་ིཁོེ་ཚེ་ོདང་མཉིམ་དུ་

གནསི་པའི་ལྕམ་ཇེེན་ཁེིང་སིིན་རིེད་ལ་གཞིན་པ་དེ་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་ལགསི་རིེད། 

ལོྟསི་དང་། མོ་རིང་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིལུསི་ཕུང་ཆུང་བ་ཞིིག་རིེད། སུ་ཞིིག་གིསི་མོ་རིང་ན་ི

ད་ེའདྲེའ་ིཤོ་རིིད་དང་ལུསི་ཕུང་ཆུང་བརི་བསིམ་མམ།”

“རླུང་ཆོེན་འད་ིའདྲེའ་ིཁོྲད་དུ་མོ་རིང་གིསི་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེསོྒོའ་ིཕྱོིརི་ཉིརི་བ་ན་ིཚུལ་

དང་མ་ིམཐུན་པའ་ིགུསི་མེད་རིེད། མོ་རིང་ཅིིའ་ིཕྱོིརི་ནང་ལ་མ་ིཡོིང་བ་རིེད།”

“ཨོོ། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་མོ་རིང་ནམ་རྒྱུན་ཧ་ལམ་ཁྱོིམ་ལ་མ་ིཕེབསི་ཟེརི། གལ་སྲིད་མོ་

རིང་ཁྱོིམ་ལ་ཞིབསི་སིོརི་འཁོེད་ན་ད་ེན་ིཁྱོིམ་གྱི་ིཆོེསི་ཆོ་ེབའ་ིགཟ་ིབརྗོིད་ཡིིན་ཟེརི།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གོླེ་བུརི་དུ་དོན་དག་ཅིིག་དྲེན་ནསི་ “ང་རིང་མོ་རིང་གི་

བཟོ་ལྟ་ལ་དགའ་ག་ིའདུག མོ་རིང་ལ་གཅོིང་གཟུགསི་དང་རྩིང་སོྤྱིད་ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་

མངོན་འདུག རིེད། ཁོེང་གི་ཆུང་མ་མོ་རིང་ལསི་འཚེམ་པ་ཞིིག་མི་འདུག མོ་རིང་

གིསི་ཆུང་མ་ཡིག་པོ་བྱེད་བཟོ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལནི་སི་ིདང་ཤོརི་ལ་ོཋི་ེགཉིསིི་ཀ་སོྒོའ་ིའགྲམ་དུ་འགྲངེསི་ནསི་སྐྱིསེི་

མ་གཉིསིི་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་མུསི་སུ་ཡིདོ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཆོསེི་དགོད་བོྲེ་བ་ཞིགི་ལ། 

སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ན་ིགུསི་གུསི་ཞུམ་ཞུམ་གྱིིསི་སོྒོ་ཁེརི་འགྲེངསི་ནསི་མདུན་གྱི་ིགཟ་ིབྱིན་

ལ་དམགིསི་པ་རྩ་ེགཅིགི་ཏུ་གཞོིལ་ཅིངི་། ལྕམ་ཆུང་ཌ་ི བོྷེག་གསིི་ཁོེང་ག་ིཕོྱོགསི་སུ་ལྟ་

ཐེངེསི་རིརེི་ཁོེང་གསིི་བསྟུད་མརི་མགོ་བོ་གུག་ནསི་གུསི་འདུད་ཞུ། 

མཐེརི་གླེེང་མོལ་ཚེརི་རྗོེསི་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རྟེ་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་ཕྱོིརི་ལོག་པ་

དང་ཁོེ་ལིན་སི་ིབཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཚུརི་ནང་དུ་ལོག་མུརི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁྱོིམ་

གྱི་ིསྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་མཐོེང་མ་ཐེག་ཏུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིཁེ་རྗོ་ེརླུང་རྟེ་དརི་བ་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཞུསི་པ་དང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ཕྱོ་ིཉིིན་ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་རོི་སིིང་སིིའ་ིདགོང་ཚེིགསི་ལ་མགོྲན་

བརྡོ་འབོྱརི་སྟབསི་ཁོེང་གིསི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུསི་པ་རིེད་ཅིེསི་བཤོད།



241

 ལའེུ་ཉིརེ་དགུ་པ།

རོི་སིིང་སི་ིནསི་མགོྲན་བརྡོ་འབོྱརི་བསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིབསིམ་དོན་ཡོིངསི་སུ་

རོྫོགསི། ཁོེང་གིསི་མཚེརི་འདོད་ཅིན་གྱི་ིམགྲོན་པོ་ཚེོརི་རིང་ག་ིཡིོན་བདག་མའ་ིགཟ་ི

བརྗོིད་ངོམ་སོི་དང་། ཡོིན་བདག་མསི་རིང་ཉིིད་དང་ཆུང་མ་ལ་ཇེི་ལྟརི་བྱམསི་སོྐྱིང་

གནང་བ་མཐོེང་དུ་འཇུག་འདོད་པསི། ད་ཆོ་ཁོེ་རིང་ག་ིབསིམ་དོན་ཇེ་ིབཞིིན་འཕྲལ་

མརི་ད་ེལྟརི་བྱེད་པའ་ིགོ་སྐབསི་ཐོེབ། ད་ེན་ིལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཤོེསི་ལྡན་མ་ིསྣ་ལ་

མཐོེང་ཆོེན་གནང་བའི་དཔེ་མཚེོན་ཞིིག་ཡིིན་པསི། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་དད་གུསི་

ཡིིད་སོྨོན་ཅི་ིཙམ་བྱསི་ཀྱིང་ད་དུང་མ་ིའདང་བརི་སྣང་། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་བཤོད་དོན་ “དྲེང་མོ་བཤོད་ན། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་མཆོོག་

གིསི་རིེསི་གཟའ་ཉི་ིམརི་ང་ཚེོ་ཇེ་འཐུང་བརི་མགོྲན་བརྡོ་བཏང་ནསི། ང་ཚེ་ོརོི་སིིང་

སིི་ལ་ཕྱོི་དོྲེ་གཅིིག་རིིང་མགོྲན་ཞུགསི་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ང་རིང་ངོ་མཚེརི་གྱིི་མི་འདུག ཁོེ་

བོ་ལྕམ་སྐུ་མཆོོག་གི་གཏོང་ཕོད་ཀྱིི་རིང་གཤོིསི་ལ་ཆོ་རྒྱུསི་མངའ་བསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་

ལ་རི་ེལོྟསི་བྱསི་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་འད་ིའདྲེའ་ིདོ་ཁུརི་ཟབ་མོ་གནང་ཡོིང་སུ་ཞིིག་གིསི་

དྲེན་ནུསི། ཁོྱོད་ཚེོ་འདི་རུ་འབོྱརི་མ་ཐེག་ཚེང་མ་དགོང་ཚེིགསི་ལ་གདན་འདྲེེན་

གནང་ཡོིང་སུ་ཞིིག་གིསི་དྲེན་ངེསི་རིེད།”

སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་ལན་དུ་ “ང་རིང་དོན་འདི་ལ་ཧ་ལསི་པ་མ་བྱུང་། ངའི་ཚེེ་

གང་ལ་རློབསི་ཆོེན་གྱི་ིམ་ིསྣ་ཚེོའ་ིཀུན་སྤྱིོད་དངོསི་ལ་རྒྱུསི་ལོན་བྱེད་པའ་ིགོ་སྐབསི་

མང་དུ་ཐོེབ་པསི། བོློན་ཆོེན་མི་དྲེག་ཚེོའི་ཁོྲད་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡི་རིབསི་སྤྱིོད་བཟང་

མངའ་བ་ན་ིདམིགསི་བསིལ་ཞིིག་གང་ཡིང་མ་ཡིིན།”
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ཉིིན་དེ་ཧྲེིལ་པོ་དང་ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགསི་ཀ་བརི་དུ་རོི་སིིང་སིིརི་མགོྲན་དུ་འགྲོ་བའི་

དོན་ཁོེ་ན་ལསི་ཧ་ལམ་དོན་དག་གཞིན་ཞིིག་མ་གླེེང་། མགོྲན་པོ་ཚེོསི་རོི་སིིང་སིིའི་

བརྗོིད་ཆོགསི་པའ་ིཁེང་པ་དང་། འབོརི་ཆོེན་གྱི་ིའཁེོརི་གཡོིག གཟབ་རྒྱསི་ཀྱི་ིདགོང་

ཚེིགསི་མཐོེང་དུསི་ཞིེད་ཐེག་ཆོོད་ནསི་ཅི་ིབྱ་གཏོལ་མེད་དུ་འགྱུརི་བརི་དོགསི་ནསི། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སོྔོན་ལ་ཧ་ཅིང་གཟབ་ནན་གྱིསིི་མགོྲན་པོ་ཚེརོི་ཁོེ་ཚེསོི་རོི་སིིང་

སིིརི་ཅི་ིཞིིག་མཐོེང་ངེསི་པ་འགྲེལ་བཤོད་བྱསི། ད་ེནསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོརིང་སིརི་ལོག་ནསི་

རྒྱན་གོསི་སྤྲོསི་སྐབསི། ཁོེང་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བརོྗོད་དོན།

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིསྤུན་མཆོེད་ལགསི། རྒྱན་གོསི་ཐེད་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་མ་བྱེད། ལྕམ་

སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ང་ཚེོསི་རྒྱན་གོསི་མཆོོརི་པོ་སྤྲོསི་པའ་ིརི་ེལོྟསི་གནང་ག་ིམ་རིེད། ད་ེ

ན་ིམོ་རིང་ཉིིད་དང་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་ཁོེ་ན་ལ་དབང་བ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གོྱིན་ཆོསི་

ཁོྲད་ནསི་འབུརི་དུ་ཐོེན་པ་ད་ེགོྱིན་པསི་འཐུསི། ད་ེལསི་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་གཟབ་

ནན་བྱེད་མི་དགོསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྭ་བ་དཀྱུསི་མ་ཞིིག་གོྱིན་པའི་སྟབསི་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་མཐེོང་ཆུང་གནང་ག་ིམ་རིེད། རིང་རིང་ག་ིགོ་བབ་ལྟརི་བྱསི་

ན་མོ་རིང་གིསི་ཐུགསི་མཉིེསི་པོ་གནང་ག་ིརིེད།” 

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གསོིལ་སོྟན་ནརི་འགྱིངསི་བྱེད་པ་ལ་མཉིེསི་པོ་མེད་སྟབསི། 

སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་རྒྱན་གོསི་སྤྲོསི་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དེ་རུ་ཐེེངསི་གཉིིསི་གསུམ་

ཡིོང་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་ལ་མགྱིོགསི་ཙམ་བྱེད་དགོསི་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་། མ་རིི་ཡི་ནི་ནམ་

རྒྱུན་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་བྱེད་སོྒོ་ལ་གོམསི་མེད་ཁེརི། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་སོྤྱིད་ལམ་དེ་

འདྲེའི་འཇེིགསི་ཟིལ་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཚུལ་ཐོེསི་མ་ཐེག་ཞིེད་ཐེག་ཆོོད་ནསི། རིོ་

སིིང་སིིརི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིད་ལ་འཆོརི་བ་ཙམ་གྱིིསི་དངངསི་སྐྲག་ཧ་ཅིང་སྐྱིེསི་ནསི་སོྡེད་

བཟོད་མེད་པ་ནི། སོྔོན་ཆོད་མོ་རིང་གི་ཕ་རྒན་གོང་མརི་མཇེལ་ཞུ་ཞུསི་པའི་ངང་

ཚུལ་དང་གཉིིསི་སུ་མ་མཆོིསི། 
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གནམ་གཤོིསི་ལེགསི་པསི་ཁོེ་ཚེོསི་སྤྱིི་གླེིང་བརྒལ་ནསི་ལེ་དབརི་ཕྱོེད་ཙམ་ལ་

སོྤྲོ་སྐྱིིད་ངང་གོམ་བགོྲད་བྱསི། སྤྱིི་གླེིང་ཚེང་མ་ལ་སིོ་སོིའ་ིཐུན་མིན་གྱིི་མཛོེསི་སྡུག་

ལྡན་པསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་དག་མཐོེང་དུསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཚེོད་

དཔག་བྱསི་པ་ཇེ་ིབཞིིན་ད་ེའདྲེའ་ིདགའ་བདེསི་ཁྱོབ་པ་ཞིིག་མིན་ཡིང་མོ་རིང་སྐྱིིད་

པོ་བྱུང་། དེ་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁེང་པའི་མདུན་གྱིི་སྒོེའུ་ཁུང་གི་གྲངསི་

བགྲངསི་ཤོིང་། དང་ཐོེག་ལུ་ཝི་སིི་  ཌི་ བོྷེག་གིསི་དེ་དག་གི་ཤོེལ་གཅིིག་པུ་ལ་འགྲོ་

སོིང་ག་ཚེོད་བཏང་ཚུལ་བརོྗོད་རུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དེ་ཙམ་གྱིིསི་ཡིིད་གཡིོ་བ་

མ་བྱུང་།

ཁོེ་ཚེ་ོཚེོམསི་ཆོེན་གྱི་ིཕོྱོགསི་སུ་འཛོེགསི་སྐབསི། མ་རི་ིཡིའ་ིའཇེིགསི་སྣང་སྐརི་

ཆོ་རི་ེརི་ེབཞིིན་ཇེ་ེཆོེརི་ཕྱོིན་པ་དང་ཐེ་ན་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ཡིང་བག་ལྷོད་ཅིིག་མིན་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ཞུམ་པ་མེད་པརི་མོ་རིང་གི་སིེམསི་སུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་

ཐེེ་རིིན་ལ་འཇེིགསི་ཟིལ་ལྡན་པའི་ཡིོན་ཏན་ནམ་མཛོངསི་སོྤྱིད་ཁྱོད་འཕགསི་གང་

ཡིང་མངའ་བ་མ་ཐོེསི་པསི། མོ་རིང་ག་ིཐོེབ་གོ་སི་དང་རྒྱུ་འབོྱརི་བ་ཁོེ་ན་ལ་ད་ེའདྲེ་

འཇེིགསི་སྣང་སྐྱི་ེདགོསི་དོན་མེད་སྙམ། 

བརྒྱུད་སོྒོརི་འཛུལ་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སོྤྲོ་བ་ཚེད་མེད་ཀྱིིསི་ཁེང་པའི་

མཚེརི་སྡུག་དང་མཛོེསི་རྒྱན་སོིགསི་མིག་སོྟན་བྱསི། དེ་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་འཁོེརི་གཡོིག་

དག་ག་ིརྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་མདུན་ཁེང་བརྒྱུད་ནསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་སོིགསི་ཀྱི་ིསོྡེད་

ཁེང་དུ་བསོྐྱིད། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཧ་ཅིང་ཞི་ིདུལ་གྱི་ིཚུལ་དུ་ཡིརི་ལངསི་ནསི་མགོྲན་

པོ་ཚེོ་ལ་སྣེ་ལེན་བྱསི། ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སོྔོན་ནསི་ཁོྱོ་ག་དང་ལྷན་དུ་ངོ་སོྤྲོད་ཀྱིི་

ལསི་འགན་མོ་རིང་གིསི་ཁུརི་རྒྱུ་ཡིིན་པ་གཏན་ཁེེལ་བྱསི་ཟིན་པསི། མོ་རིང་གིསི་སྐུ་

ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་ལུགསི་ལྟརི་བཟོད་གསོིལ་དང་ཐུགསི་རྗོེ་ལེགསི་གསོིལ་སོིགསི་

ཀྱིི་གཏམ་མཐེའ་དག་དོརི་ནསི་ངོ་སོྤྲོད་འོསི་ཤོིང་འཚེམསི་པ་ཞིིག་བྱསི། སྐུ་ངོ་ཝི་
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ལིམ་གྱིིསི་སོྔོན་ཞིིག་ལ་སིནད་ ཇེེམ་སི་ིལ་མཇེལ་ཁེ་ཞུསི་མོྱོང་རུང་། མཐེའ་སོྐརི་གྱི་ི

ཟིལ་ཉིམསི་མཐོེང་དུསི་ཧ་ཅིང་འཇེིགསི་སྣང་སྐྱིེསི་ནསི་མགོ་བོ་གུག་ཙམ་ལསི་སྐད་

ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་ཁེ་ནསི་མ་ཐོེན་པརི་གདན་དུ་འཁོེད་པ་དང་། ཁོེང་ག་ིབུ་མོ་ན་ི

ཞིེད་ནསི་ཧ་ལམ་བློ་འཁུམསི་པ་ལྟརི་གྱུརི་ཏ།ེ རྐུབ་སྟེགསི་ཀྱི་ིཟུརི་སྣ་ེཞིིག་ལ་བསྡེད་

ནསི་མིག་གིསི་ཕོྱོགསི་གང་ལ་ལྟ་དགོསི་པ་ཡིང་མ་ིཤོེསི་པརི་ལུསི་མོད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལ་བག་ཕེབསི་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞིིག་མངོན་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་ལྷོད་ལྷོད་ངང་མདུན་

གྱི་ིབུད་མེད་ཚེ་ོལ་བརྟེག་ཞིིབ་བྱསི། 

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ན་ིགཟུགསི་པོ་རིིང་ཞིིང་ལུསི་སོྟབསི་ཆོ་ེབ་དང་བྱད་དབྱིབསི་

འབུརི་དུ་ཐོེན་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ཡིིན་ཏེ། མོ་རིང་གཞོིན་དུསི་ཕལ་ཆོེརི་མཛོེསི་མ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་ཐུབ། མོ་རིང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ཞིི་ཞིིང་དུལ་བ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ལ་མོ་

རིང་ག་ིམགོྲན་པོ་བསུ་སྟངསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་མགྲོན་པོ་ཚེོརི་སིོ་སོིའ་ིཐེ་ཞིན་གྱི་ིསྐྱིེསི་ཁུངསི་

བརྗོེད་དུ་འཇུག་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིའཇེིགསི་སྣང་སྐྱིེད་པའ་ིསོྤྱིད་

ལམ་ན་ིཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བ་མ་ཡིིན་པརི། མོ་རིང་ག་ིསྨྲ་བརོྗོད་མཐེའ་ཐེག་ཧ་ཅིང་བཙན་

ཤོེད་དང་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱིི་རིང་བཞིིན་ཡིིན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཡིིད་

ལ་དེ་མ་ཐེག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་སྐད་ཆོ་དྲེན་པ་དང་། ཉིིན་གཅིིག་རིིང་ཞིིབ་

འཇུག་བྱསི་པ་ལསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་སྤྱིོད་ལམ་ནི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལབ་པ་དང་

ཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིིན་ཡིིན་པ་མཐོེང་།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱེད་སྐབསི། འཕྲལ་མརི་མོ་

རིང་གི་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུརི་དང་སོྤྱིད་ལམ་ཌརི་སིི་དང་ཅུང་འདྲེ་བརི་མཐོེང་། དེ་

ནསི་མོ་རིང་གིསི་མིག་ཟུང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིབུ་མོ་ལ་གཏད་པ་དང་། མོ་རིང་ན་ི

ད་ེལྟ་བུའ་ིརིིད་པོ་དང་ལུསི་ཆུང་ཡིིན་པརི་ཧ་ལམ་མ་རི་ིཡི་བཞིིན་དུ་ཧོན་ཐོེརི། བཟོ་

ལྟ་དང་བྱད་གཟུགསི་གང་ཅིིའ་ིཐེད་ནསི་མ་དང་བུ་མོ་གཉིིསི་ལ་འདྲེ་བའ་ིཆོ་གཅིིག་
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ཀྱིང་མེད་པརི། ལྕམ་ཆུང་ཌ་ི བོྷེག་ག་ིགདོང་པ་ན་ིསྐྱི་བོ་དང་གཟུགསི་གཞི་ིགཅོིང་པོ་

ཡིིན། མོ་རིང་ག་ིཁེ་འབྲེསི་ཞིན་པ་མིན་ཡིང་གཟེངསི་སུ་ཐོེན་པ་ཞིིག་ཀྱིང་མ་ཡིིན། མོ་

རིང་གིསི་མཚེམསི་རིེརི་ལྕམ་ཇེེན་ཁེིང་སིིན་ལ་སྐད་ཆོ་རིེ་ཟུང་བཤོད་པ་ལསི་སྨྲ་བ་

ཤོིན་ཏུ་ཉུང་ལ། ལྕམ་ཇེེན་ཁེིང་སིིན་གྱི་ིབྱད་གཟུགསི་ན་ིད་ེབསི་ཀྱིང་འབུརི་དུ་ཐོེན་

པ་ཞིིག་མིན་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་བོློ་གཅིིག་སིེམསི་གཅིིག་གིསི་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་

ག་ིསྐད་ཆོརི་ཉིན་པ་དང་མོ་རིང་སྒྲིིབ་ནསི་གཞིན་ལ་མཐོེང་དུ་མ་ིའཇུག

ཡུད་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི་མགོྲན་པོ་ཚེོ་སྒོེའུ་ཁུང་ཕྱོི་རོིལ་གྱིི་མཛོེསི་ལོྗོངསི་ལྟ་རུ་

བཏང་བ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་ཡིོང་ནསི་མདུན་གྱི་ིམཛོེསི་

ལོྗོངསི་མིག་སོྟན་བྱསི་ལ། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཀྱིང་བྱམསི་བརྩེའ་ིངང་ནསི་མགོྲན་

པོ་ཚེ་ོལ་དབྱརི་དུསི་ན་ིད་ལྟ་ལསི་ལྟ་རིིན་ཡིོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད།

དགོང་ཟསི་ན་ིཧ་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཏ།ེ གཡིསི་གཡིོན་གྱི་ིཞིབསི་

ཞུ་བ་དང་མདུན་གྱིི་དཀརི་ཡིོལ་སྡེེརི་མ་ཇེི་སྙེད་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་སོྔོན་མ་

ལབ་པ་ཇེི་བཞིིན་ཡིིན་པ་དང་། ཁོེ་རིང་གིསི་སོྔོན་དཔག་བྱསི་པ་ལྟརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་

ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཅོིག་ཙེའ་ིགཞུག་ཏུ་སོྡེད་རྒྱུརི་བསོྒོསི་སྟབསི། ཁོེང་

གི་གདོང་བ་ལ་ཚེེ་འདིརི་དེ་ལསི་འདོད་བོློ་ཚེིམ་པའི་བྱ་བ་ཞིིག་མེད་པ་ལྟ་བུའི་

སོྤེབསི་པ་ཞིིག་མངོན་འདུག

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་བཟའ་འཐུང་བྱེད་ཞོིརི་དུ་འཛོད་མེད་ཀྱི་ིསོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་

པོསི་དགོང་ཟསི་ལ་ཡིང་ཡིང་དུ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི། ཐོེག་མརི་ཁོེང་གིསི་སྡེེརི་མ་རི་ེ

རི་ེབཞིིན་བསོྟད་རི་བྱསི་པ་དང་། ད་ེརྗོེསི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་བསོྟད་བསྔོགསི་བྱསི། ད་

ཆོ་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་རིིམ་པསི་འཇེིགསི་པ་བསིལ་ནསི་སོི་སིོའ་ིམག་པའ་ིབསོྟད་ཚེིག་རྗོེསི་

ཟོླསི་བྱེད་པའི་སོྤེབསི་པ་རྙིེད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་སྤྲོེལ་

ལད་ད་ེའདྲེ་བཟོད་བསྲན་ཐུབ་ཨོ་ེཡོིང་སྙམ་མོད། ལྕམ་སྐུ་ན་ིཐེལ་ཆོ་ེབའ་ིབསྔོགསི་
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བརོྗོད་ད་ེདག་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་མགུའ་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན་པ་དང། མོ་རིང་ག་ིགདོང་

ལ་ཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིའཛུམ་མདངསི་ཤོིག་རྒྱསི་ལ། ལྷག་ཏུ་མདུན་གྱི་ིཟསི་སྣ་གང་རུང་

ཞིིག་མགོྲན་པོ་ཚེོསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་བ་ཤོེསི་དུསི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་ཚེིམ་པའ་ིཉིམསི་མངོན། 

ཚེང་མ་ལ་སྐད་ཆོ་མང་པོ་ལབ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། མ་ིཞིིག་གིསི་གཏམ་སྣ་དྲེངསི་ན་ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྐྱེང་བྱསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་དང་ལྕམ་ཆུང་

ཌི་ བོྷེག་གཉིིསི་ཀྱིི་བརི་དུ་ཡིོད་པ་དང་། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་སྐད་ཆོ་

ལ་བོློ་རྩེ་གཅིིག་ཏུ་གཞིོལ་ནསི་ཉིན་པ་དང་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་གིསི་ནི་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ལ་དགོང་མོ་ཧྲེིལ་པོརི་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བཤོད། ལྕམ་ཇེེན་ཁེིང་སིིན་

གྱིིསི་གཙོ་བོ་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་གིསི་བཟའ་བཏུང་དེ་འདྲེ་ཉུང་ཉུང་ཟསི་པ་མཐེོང་

ནསི། མོ་རིང་ལ་ད་ེབཟསི་རྗོེསི་འད་ིཟ་དགོསི་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་

མོ་རིང་སོྤྲོ་བོ་མེད་པ་ཆོགསི་ཨོ་ེཡོིང་ག་ིཞིེད་སྣང་སྐྱིེསི། མ་རི་ིཡིསི་སྐད་ཆོ་རྩ་བ་ནསི་

བཤོད་མ་ིཕོད་པ་དང་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཟ་ཞོིརི་བསོྟད་ཞོིརི་བྱསི། 

སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོམགོྲན་ཁེང་དུ་ཕྱོིརི་ལོག་རྗོེསི། ཚེང་མསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིསྐད་

ཆོརི་ཉིན་པ་ཁོེ་ན་ལསི་གཞིན་བྱ་བ་གང་ཡིང་མེད་པསི། གཡིོག་པོ་ཚེོསི་ཁོེ་ཧྥིེ་མ་

བཀྱིགསི་བརི་དུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་སྐད་ཆོ་རོྫོགསི་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིིག་བཤོད། མོ་

རིང་གིསི་དོན་དག་ཐེམསི་ཅིད་ལ་འཛོིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ནི་ཧ་ཅིང་ཐེག་ཆོོད་པོ་ཡིིན་

པརི། སུསི་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་དགག་མི་ཆོོག་པའི་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན། ལྕམ་

སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ཤོརི་ལོ་ཋིེའི་ཁྱོིམ་གྱིི་བྱ་བ་ཙག་ཙིག་ཡིན་ཆོད་འདྲེི་རྩད་བྱསི་པ་

དང་ཁྱོིམ་ལསི་ཇེ་ིལྟརི་གཉིེརི་དགོསི་པའ་ིསླེོབ་སོྟན་མོད་པོ་བྱསི་པརི་མ་ཟད། ཤོརི་ལོ་

ཋི་ེལ་མོ་རིང་ག་ིཁྱོིམ་ཚེང་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདྲེ་སོྐྱིང་བརི་ཡོིད་ཚེད་ཧ་ཅིང་ཞིིབ་ཚེིགསི་

ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་དགོསི་པ་དང་། ད་དུང་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལ་བ་མོ་དང་ཁྱོིམ་བྱ་ཇེི་ལྟརི་

འཚེ་ོསོྐྱིང་བྱེད་སྟངསི་མཛུབ་སོྟན་བྱསི་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་སྐྱིེསི་མ་
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འདིསི་བཀའ་བཀོད་མ་ིབྱེད་པའ་ིདོན་དག་ཉིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིའདུག་སྙམ།

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་གླེེང་མོལ་བྱསི་པའི་བརི་མཚེམསི་

སུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་མ་རིི་ཡི་གཉིིསི་ལའང་དྲེི་བ་སྣ་ཚེོགསི་དྲེིསི་པ་དང་། ལྷག་

ཏུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དྲེི་བ་མང་དུ་དྲེིསི་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་དང་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་གཉིིསི་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་གསིལ་པོ་ཤོེསི་མེད། མོ་རིང་གིསི་ལྕམ་ཁོེ་

ལིན་སི་ིལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཧ་ཅིང་ཞི་ིདུལ་དང་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་

རིེད་འདུག་ཅིེསི་བརོྗོད་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཐེེངསི་དུ་མརི་མོ་རིང་ལ་གཅིེན་

གཅུང་མ་ག་ཚེོད་ཡོིད་པ་དང་། མོ་རིང་ཁོེ་ཚེོ་ལསི་ཆོེ་བ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ཆུང་བ་

ཡིིན། ཁོེ་ཚེོའ་ིཁོྲད་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཚེརི་མཁེན་ཡོིད་མེད། ཁོེ་ཚེ་ོལ་མཛོེསི་སྡུག་

ལྡན་མིན། ཁོེ་ཚེོསི་གང་དུ་སོླེབ་སོྦྱིང་བྱསི་མིན། མོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་ལ་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་

ལོ་ཇེ་ིའདྲེ་ཡིོད་མེད་དང་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ིརུསི་མིང་ཅི་ིཞིིག་ཡིིན་པ་སོིགསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དྲེི་བ་མཐེའ་དག་བག་མེད་ཐོེ་ཅོི་ཡིིན་པརི་ཚེོརི་ཡིང་ཧ་ཅིང་

བག་ལོྷད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ལ་ལན་བཏབ།

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིི་ཕ་གཞིིསི་ཤུལ་འཛོིན་བྱེད་མཁེན་སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིི་རིེད་སྙམ།” ཞིེསི་སྨྲསི་ཏེ་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལ་ཁེ་འཁོེརི་ནསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་

ངེད་རིང་དགའ་བོ་བྱུང་། དེ་མིན་རིང་གི་བུ་མོ་ལ་ཕ་གཞིིསི་ཤུལ་འཛོིན་བྱེད་དུ་མི་

འཇུག་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གང་ཡིང་མ་ིའདུག སྐུ་ངོ་ལུ་ཝ་ིསི་ི ཌ་ི བོྷེག་ཚེང་ག་ིམ་ིཚེོསི་ད་ེ

དག་དགོསི་མེད་ཅིིག་ཏུ་རྩི་ཡིི་ཡིོད། ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རོིལ་མོ་

དཀོྲལ་བ་དང་གླུ་དབྱངསི་ལེན་ཤོེསི་སིམ།” 

“ཅུང་ཙམ་ཞིིག”

“ཨོོ། དེསི་ན་ནམ་ཡིིན་ཞིིག་ལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགླུ་དབྱངསི་ཉིན་འདོད་ཆོ།ེ ང་ཚེོའ་ིརོིལ་

ཆོསི་ན་ིརྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན། ཕལ་ཆོེརི་དོ་ཟླ་བྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་
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ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཚེོད་ལྟ་བོྱསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེོསི་ཀྱིང་རོིལ་མོ་དཀོྲལ་བ་

དང་གླུ་དབྱངསི་ལེན་ཤོེསི་སིམ།”

“གཅིིག་གིསི་ཤོེསི།”

“ཅིིའ་ིཕྱོིརི་ཚེང་མསི་མ་སྦྱིངསི་པ་རིེད། ད་ེན་ིཁོྱོད་ཚེ་ོཚེང་མསི་སོྦྱིང་འོསི་པ་ཞིིག་

རིེད། ལྕམ་ཆུང་ཝེབ་སིིའ་ིཕ་རྒན་ལ་ཁོྱོད་ཚེོའ་ིཕ་རྒན་ལྟ་བུའ་ིཡིོང་འབབ་མེད་ཀྱིང་། 

ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མསི་རོིལ་མོ་དཀོྲལ་ཤོེསི། འོ་ན་ཁོྱོད་ཚེོསི་རི་ིམོ་འབྲེ་ིཤོེསི་སིམ།”

“ མ་ིཤོེསི། རྩ་བ་ནསི་འབྲེ་ིམ་ིཤོེསི།”

“ག་རི།ེ གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་རི་ིམོ་འབྲེ་ིམ་ིཤོེསི་སིམ།”

“གཅིིག་གིསི་ཀྱིང་མ་ིཤོེསི།”

“ད་ེཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཚེོད་དཔག་བྱསི་ན་ཕལ་ཆོེརི་ཁོྱོད་ཚེ་ོལ་

གོ་སྐབསི་མེད་པསི་ཡིིན་སྲིད། མ་རྒན་གྱིིསི་ལོ་རིེའ་ིདཔྱིད་དུསི་ལ་ཁོྱོད་ཚེ་ོགོྲང་ཁྱོེརི་

དུ་ཁྲིད་ནསི་རི་ིམོའ་ིདག་ེརྒན་ལ་བསྟེན་འོསི།”

“ངའ་ིཨོ་མ་ལ་ད་ེལྟརི་བྱེད་འདོད་ཡིོད་ཀྱིང་། ངའ་ིཕ་ལགསི་ལོན་ཌོན་ལ་དགའ་

བོ་རྩ་བ་ནསི་མེད།” 

“སླེོབ་སོྟན་མ་མསི་དགོངསི་པ་ཞུསི་སོིང་ངམ།”

“ང་ཚེ་ོལ་སླེོབ་སོྟན་མ་མ་ཞིིག་གཏན་ནསི་ཡོིད་མོྱོང་མེད།” 

“སླེོབ་སྟོན་མ་མ་མེད་དམ། ད་ེའདྲེ་ག་ལ་སྲིད། ཁྱོིམ་དུ་བུ་མོ་ལྔ་གསོི་སོྐྱིང་བྱེད་

པརི་སོླེབ་སོྟན་མ་མ་མེད་དམ། ངེད་རིང་གིསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་གཏན་ནསི་ཐེོསི་མོྱོང་མེད། 

ཁོྱོད་ཀྱི་ིམ་རྒན་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ཚེོའ་ིསོླེབ་གསོིའ་ིབྲེན་གཡིོག་དུ་གྱུརི་ཡིོད་ངེསི་རིེད།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དབང་མེད་དུ་གད་མོ་ཞིིག་ཤོོརི་ནསི་དོན་དངོསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་

མིན་ཞིེསི་བརོྗོད།
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“འོ་ན། སུསི་ཁོྱོད་ཚེ་ོལ་སླེོབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ིརིེད། སུསི་ཁོྱོད་ཚེ་ོལ་ལྟ་སོྐྱིང་བྱེད་ཀྱི་ི

རིེད། སླེོབ་སོྟན་མ་མ་མེད་སྟབསི་ཁོྱོད་ཚེ་ོབག་གཡིེང་ལ་ཤོོརི་བ་གདོན་མ་ིཟ།” 

“ཁྱོིམ་ཚེང་ཁེ་ཤོསི་དང་གཤོིབ་བསྡུརི་བྱསི་ན་ང་ཚེ་ོབག་གཡིེང་ལ་ཤོོརི་ཡིོད་པ་

ངེསི་ཅིན་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ང་ཚེོསི་ཅི་ིཞིིག་སོྦྱིང་འདོད་ན་ད་ེལ་ཐེབསི་ཤོེསི་མེད་པ་ཞིིག་

གཏན་ནསི་མིན། ཁྱོིམ་གྱིིསི་ང་ཚེ་ོརྟེག་པརི་དཔ་ེཆོ་ལྟ་ཀོློག་བྱེད་རྒྱུརི་སྐུལ་ལྕག་བྱེད་

ཀྱི་ིརིེད་ལ་ང་ཚེ་ོལ་དགོསི་ངེསི་ཀྱི་ིདག་ེརྒན་ཚེང་མ་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་གལ་སྲིད་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ལ་ེལོ་བྱེད་འདོད་ན་ད་ེཡིང་ཏག་ཏག་བྱེད་ཆོོག་པ་ཞིིག་རིེད།”

“སོྨོསི་མི་དགོསི་པ་ཞིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་དེ་ནི་སོླེབ་སོྟན་མ་མསི་འགོག་ནུསི་པ་

ཞིིག་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིི་མ་རྒན་ངོ་ཤོེསི་ན། བདག་གིསི་ཆོེསི་ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་

སླེོབ་སོྟན་མ་མ་ཞིིག་གླེ་དགོསི་པའི་ཁེ་ཏ་བྱེད་ངེསི་ཅིན་ཡིིན། བདག་གིསི་རྒྱུན་དུ་

ཚེད་ལྡན་གྱི་ིསོླེབ་སོྟན་བརྟེན་པོ་ཞིིག་མེད་ན། སོླེབ་གསོི་ལ་འབྲེསི་བུ་གང་ཡིང་ཐོེན་

མ་ིནུསི་ཞིེསི་ལབ་ཀྱི་ིཡིོད། ཚེད་ལྡན་གྱི་ིསོླེབ་སོྟན་བརྟེན་པོ་བྱེད་མཁེན་ན་ིསོླེབ་སོྟན་

མ་མ་ལསི་མེད། བདག་གིསི་འད་ིལྟརི་ཁྱོིམ་ཚེང་མང་པོ་ལ་སོླེབ་སོྟན་མ་མ་མཚེམསི་

སོྦྱིརི་བྱསི་མོྱོང་བ་ན་ིཧ་ཅིང་དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད། ང་རིང་རྟེག་ཏུ་གཞོིན་སྐྱིེསི་ཚེ་ོ

གོང་འདེགསི་བྱེད་རྒྱུརི་ཧ་ཅིང་དགའ་སྟ།ེ ལྕམ་ཇེེན་ཁེིང་སིིན་གྱི་ིཚེ་མོ་བཞི་ིབདག་ག་ི

མཚེམསི་སོྦྱིརི་བརྒྱུད་ནསི་ད་ཆོ་ཆོེསི་དགའ་བ་འཕེལ་བའ་ིགོ་གནསི་ཐོེབ་ཡིོད། ཁེ་

ཉིིན་བདག་གིསི་སྟེསི་དབང་གིསི་ཐོེསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་བུ་མོ་ཞིིག་སླེརི་ཡིང་མཚེམསི་

སོྦྱིརི་བྱསི་པ་ཡིིན་ལ། ཁྱོིམ་ཚེང་དེསི་མོ་རིང་ལ་དགའ་མགུ་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག 

ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི་ིལགསི། བདག་གིསི་ཁོྱོད་ལ་ལྕམ་སྐུ་མཱེེད་ཁེབ་ཀྱིིསི་ཁེ་སིང་ང་རིང་ག་ི

སིརི་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ་བརི་སླེེབསི་པའ་ིསོྐརི་ལབ་སོིང་ངམ། མོ་རིང་གིསི་ལྕམ་ཆུང་

ཕོབ་ལ་ནོརི་བུ་རྙིེད་པ་ལྟ་བུའི་བརྩི་མཐོེང་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་སྟེ། མོ་རིང་གིསི་བདག་

ལ་“ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ནོརི་བུ་ཞིིག་སྦྱིིན་གནང་བྱུང་།” ཞིེསི་
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ལབ་བྱུང་། ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད། ཁོྱོད་ལ་སྤྱི་ིཚེོགསི་བྱེད་སོྒོརི་ཞུགསི་ཟིན་པའ་ི

གཅུང་མོ་ཡོིད་དམ།”

“ཡིོད། ལྕམ་སྐུ་ལགསི། གཅུང་མོ་ཚེང་མ་འདུ་འཛོོམསི་ལ་ཞུགསི་ཀྱི་ིཡོིད།”

“ཚེང་མ་ཨོེ། ག་རིེ། གཅིེན་གཅུང་མ་ལྔ་པོ་དུསི་གཅིིག་ཏུ་འདུ་འཛོོམསི་ལ་

ཞུགསི་པ་རིེད་དམ། ཇེ་ིའདྲེའ་ིཁྱོད་མཚེརི་བ་ལ། ཁོྱོད་རིང་གཉིིསི་པ་ད་ེརིེད། གཅིེན་

མོ་ཚེོ་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་ཚེརི་གོང་གཅུང་མོ་ཚེོ་འདུ་འཛོོམསི་ལ་ཞུགསི་པ་རིེད། ཁོྱོད་

ཀྱི་ིགཅུང་མོ་ཚེ་ོཏག་ཏག་ལོ་ན་ཧ་ཅིང་ཆུང་ཆུང་ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

“རིེད་ལགསི། ངའ་ིགཅུང་མོ་ཆུང་ཤོོསི་ད་ེལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ལོན་མེད། མོ་རིང་ལོ་

ན་ཆུང་བསི་འདུ་འཛོོམསི་ལ་དེ་ཙམ་འཚེམ་པོ་མེད་ཤོསི་ཆོེ་ཡིང་། སྐུ་ལྕམ་ལགསི། 

གལ་སྲིད་གཅིེན་མོ་ཚེོ་སྔོ་ཙམ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་ཐེབསི་མེད་པའམ་ཡིང་ན་བྱེད་

འདོད་མེད་པསི། གཅུང་མོ་ཚེ་ོསྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིའདུ་འཛོོམསི་དང་རིོལ་སྐྱིིད་ལ་ཞུགསི་

པའི་གོ་སྐབསི་འཆོོརི་ན་ཧ་ཅིང་སོྐྱི་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད། ཆོེསི་ཐོེག་མརི་དང་མཐེའ་

མརི་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་ཀརི་རྩེད་འཇོེ་ལ་རོིལ་བའ་ིཐོེབ་ཐེང་འདྲེ་མཉིམ་ཡོིད། གལ་སྲིད་

གཅུང་མོ་ཚེོ་ཁྱོིམ་དུ་ཉིརི་ན་གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེོའི་བརི་གྱིི་མཛོའ་བརྩེ་དང་གཤོིསི་

རྒྱུད་བཟང་པོ་བསྲིངསི་མ་ིནུསི།”

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི”ཁོྱོད་རིང་ཕརི་བལྟསི་ཙམ་གྱིིསི་ལོ་ན་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་

རིེད་འདུག་ཀྱིང་། ཁོྱོད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་ཚུལ་ཐེག་ཆོོད་པོ་ཞིིག་འདུག ཁོྱོད་ལོ་ག་

ཚེོད་རིེད།”

“ང་ལ་སྤྱི་ིཚེོགསི་བྱེད་སོྒོརི་ཞུགསི་ཟིན་པའ་ིགཅུང་མོ་གསུམ་ཡོིད། དེསི་ན་ཁྱོེད་

ལ་ངའ་ིལོ་ཚེོད་ངོ་མ་ལབ་དགོསི་རྒྱུ་མ་རིེད།”

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐེད་ཀརི་ལན་མ་ིསླེོག་པ་ལ་ཤོིན་ཏུ་

ངོ་མཚེརི་བ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལ་འདི་ལྟརི་གུསི་
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མེད་ཀྱི་ིཁེ་མཚེརི་རྩ་ེཕོད་མཁེན་མོ་རིང་གཅིིག་པུ་ལསི་ཡིིན་མ་ིསྲིད་སྙམ།

“ཁོྱོད་རིང་ལོ་ན་ཉིི་ཤུ་ལསི་བརྒལ་ཡོིད་མི་སྲིད། དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལོ་གསིང་

དགོསི་དོན་མ་ིའདུག”

“ང་རིང་ལོ་ན་ཉིེརི་གཅིིག་བརྒལ་མེད།”

ཇེ་འཐུང་ཚེརི་བ་ན་སྐྱིེསི་པ་ཚེ་ོསྐྱིེསི་མ་དག་ག་ིའགྲམ་ལ་བསླེེབསི་པ་དང་ཤོོག་

ཤོོ་རྩེ་འགོ་བརྩམསི། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་། སྐུ་ངོ་ཝིལ་ལིམ། ཁོེ་ལིན་སིི་བཟའ་

མི་གཉིིསི་བཅིསི་ཀྱིིསི་ཁྭ་ཌི་རིིལ་རྩེ་བ་དང་། ལྕམ་ཆུང་ཌི་  བོྷེག་ནི་ཁེ་སིི་ནོ་ཟེརི་

བའ་ིཤོོག་ཤོོའ་ིརྩེད་མོ་ད་ེརྩ་ེའདོད་ཡིོད་པསི། བུ་མོ་གཞིན་གཉིིསི་དང་ལྕམ་ཇེེན་ཁེིང་

སིིན་བཅིསི་དང་རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་གོ་སྐབསི་ཐོེབ། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་བོྲེ་བྲེལ་ཁོེག་སོྟང་གི་

རྩེད་མོ་ཞིིག་ཡིིན་ཏེ། ལྕམ་ཇེེན་ཁེིང་སིིན་གྱིིསི་ལྕམ་ཆུངཌི་ བོྷེག་ཚེ་དྲེགསི་པའམ་

ཡིང་ན་གྲང་དྲེགསི་པ། སོྒྲིན་འོད་ཆོེ་དྲེགསི་པའམ་ཡིང་ན་ཆུང་དྲེགསི་པ་ཁོེ་ན་ལ་

སིེམསི་ཁྲལ་བྱསི་པ་ལསི་རྩེད་མོ་དང་འབྲེེལ་བའ་ིསྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བཤོད། 

ཅོིག་ཙེ་གཞིན་པ་དེརི་ནི་གསོིན་ཉིམསི་ཤོིན་ཏུ་ལྡན་པ་དང་། སྐད་ཆོ་མང་ཆོེ་བ་

བཤོད་མཁེན་ན་ིལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཡིིན་ཏ།ེ མོ་རིང་གིསི་གཞིན་གསུམ་གྱི་ིནོརི་འཁྲུལ་

བགྲངསི་པའམ་ཡིང་ན་སོི་སིོའ་ིངོ་མཚེརི་བའ་ིགཏམ་རྒྱུད་བཤོད། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་

སིིསི་སྐུ་ལྕམ་གྱིི་སྐད་ཆོ་མཐེའ་དག་ལ་མོསི་མཐུན་བྱེད་རྐྱེང་བྱསི་པ་དང་། ཁོེང་ལ་

རྒྱལ་ཁེ་ཐོེབ་ཐེེངསི་རིེརི་ལྕམ་སྐུ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ་བ་དང་། གལ་སྲིད་ཁོེང་ལ་

རྒྱལ་ཁེ་ཐོེབ་པ་མང་སོིང་སྙམ་ན་ཡིང་ལྕམ་སྐུ་ལ་དགོངསི་དག་ཞུསི། སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་

གྱིིསི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་མི་ལབ་པརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་བཤོད་པའི་ངོ་མཚེརི་གྱིི་

གཏམ་རྒྱུད་དང་མ་ིདྲེག་དག་ག་ིམཚེན་བོློརི་འཛོིན་གང་ཐུབ་བྱསི། 

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་མོ་རིང་གི་བུ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིི་འདོད་བོློ་ཚེིམ་བརི་དུ་རྩེསི་

རྗོེསི་མཐེརི་ཅོིག་ཙ་ེགཉིིསི་ཀྱི་ིརྩེད་མོ་མཇུག་བསྒྲིིལ། མགོྲན་པོ་ཚེ་ོསྐྱིེལ་བའ་ིཤོིང་རྟེ་
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མངགསི་པ་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་པོསི་དང་ལེན་བྱསི་པསི། འཕྲལ་དུ་

ཤོིང་རྟེ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་དུ་མངགསི། དེ་ནསི་ཚེང་མ་མེ་ཐེབ་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་བསྡེད་ནསི་

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ཕྱོི་ཉིིན་གྱིི་གནམ་གཤོིསི་བཟང་ངན་སོྔོན་དཔག་བྱསི་པརི་

ཉིན། ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་མ་འབོྱརི་བརི་དུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སོླེབ་སོྟན་

གནང་བ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཐུགསི་རྗོེ་ལེགསི་གསོིལ་གྱིི་གཏམ་མང་དུ་

བརོྗོད་པ་དང་སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་གྱིི་གུསི་ཚུལ་མང་པོ་ཞུསི་རྗོེསི་གཞིི་ནསི་མགོྲན་པོ་ཚེོ་

རོྡོག་ཐོེན་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་རིོ་སིིང་སིི་མཐོེང་བའི་

མོྱོང་ཚུལ་བརོྗོད་དུ་བཅུག་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིངོ་སོི་སྲུང་བའ་ི

ཆོེད་དུ་འཚེེརི་སྣང་ག་ིཚུལ་དུ་དོན་དངོསི་ལསི་འདསི་པའ་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ཀྱི་ིཚེིག་

ཁེ་ཤོསི་བརོྗོད་ཀྱིང་། ད་ེདག་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིའདོད་བོློ་སྐོང་མ་ིནུསི་པརི། 

ཁོེ་རིང་ཉིིད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་སོིགསི་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་ཚེད་མེད་བྱསི།
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སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ལ་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་ལསི་མ་བསྡེད་རུང་། ཁེོང་གིསི་

རིང་གི་བུ་མོ་ཆོེསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱིི་ངང་གཞིིསི་ཆོགསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་བ་དང་། མོ་རིང་ལ་

ད་ེལྟ་བུའ་ིབཟའ་ཟླ་དང་ཁྱོིམ་མཚེེསི་མངའ་བ་ན་ིརིང་ག་བ་ཞིིག་མིན་པ་ཚེོརི། ནམ་

རྒྱུན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཉིིན་ལྟརི་ཞོིགསི་པརི་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་ཁྲིད་ནསི་གོྲང་གསིེབ་

ཀྱིི་མཛོེསི་ལོྗོངསི་ལ་ལྟ་སྐོརི་བྱེད་དུ་འགྲོ་བཞིིན་ཡིོད་ཀྱིང་། སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་ཐོེན་རྗོེསི་

ཁྱོིམ་གྱི་ིནམ་རྒྱུན་གྱི་ིའཚེ་ོབ་སླེརི་གསོི་བྱསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་ལ་

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཞོིགསི་ཇེ་ནསི་གུང་ཟསི་བརི་དུ་མ་ེཏོག་ལྡུམ་རི་གཉིེརི་བ་དང་། 

འབྲེ་ིཀོློག་བྱསི་པའམ་ཡིང་ན་དཔ་ེཁེང་ག་ིསྒོེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནསི་མདུན་གྱི་ིསྲང་ལམ་

ལ་ལྟད་མོ་ལྟ་བ་སོིགསི་ལ་བྲེེལ་ནསི་ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་མང་པོ་གཤོིབ་མི་དགོསི་པསི་

མོ་རིང་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི། སྐྱིེསི་མ་ཚེོའ་ིསོྡེད་ཤོག་ལྟག་རྒྱབ་ཏུ་ཡོིད་པ་དང་། གསོིལ་

ཚེིགསི་ཁེང་ནི་ཁོེད་ཡིངསི་ཤོིང་སོྤྲོ་ཉིམསི་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ཅིིའ་ིཕྱོིརི་གསོིལ་ཚེིགསི་ཁེང་དང་སྡེོད་ཤོག་གཅིིག་ལོྕགསི་

སུ་མ་ིབཀོལ་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་མ་ིརོྟེགསི་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་འཕྲལ་མརི་ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ད་ེ

ལྟརི་བྱསི་པ་ན་ིཐེབསི་ཀྱི་ིཡིང་རྩ་ེཡིིན་པ་མཐོེང་སྟ།ེ གལ་སྲིད་སྐྱིེསི་མ་ཚེོའ་ིསོྡེད་ཤོག་

ཀྱིང་བག་ཕེབསི་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་རིང་གི་སྡེོད་ཤོག་ལ་སོྡེད་རྒྱུ་

ཉུང་དུ་འགྲོ་སྟབསི། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ད་ེལྟརི་བཀོད་སྒྲིིག་བྱསི་པ་ན་ིབསྔོགསི་འོསི་པ་ཡིིན།

སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་མགྲོན་ཁེང་ནསི་སྲང་ལམ་གྱི་ིགནསི་ཚུལ་གང་ཡིང་མཐོེང་མ་ིཐུབ་

མོད། འོན་ཀྱིང་སྟབསི་ལེགསི་པ་ཞིིག་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སྲང་ལམ་དུ་ཤོིང་རྟེ་

གང་རུང་འགོྲ་བ་མཐོེང་འཕྲལ་ཁེོ་ཚེ་ོལ་བརྡོ་སྐྱིེལ་བཞིིན་ཡིོད་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ལྕམ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

254

ཆུང་ཌི་ བོྷེག་ཤོིང་རྟེརི་བསྡེད་ནསི་ཉིིན་ལྟརི་སྲང་ལམ་དེ་བརྒྱུད་ཀྱིི་ཡོིད་ཀྱིང་། སྐུ་

ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་ལ་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་གི་ཤོིང་རྟེ་བསླེེབསི་སིོང་ཞིེསི་

བརྡོ་མི་སྐྱིེལ་དུསི་ཐེེངསི་གཅིིག་མེད། ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་རྟེག་པརི་ཆོོསི་ཁྲིད་པའི་

སོྡེད་ཤོག་མདུན་དུ་བགྲོད་མཚེམསི་བཞིག་ནསི། སྐརི་ཆོ་ཁེ་ཤོསི་རིིང་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་ལ་

ལབ་གླེེང་བྱསི་མོད། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ནམ་ཡིང་མོ་རིང་ཤོིང་རྟེ་ལསི་བབསི་ནསི་ནང་ལ་

ཡིོང་བའ་ིསྐུལ་ལྕག་མ་ིགཏོང་།

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཧ་ལམ་རོི་སིིང་སིིརི་མ་ིསོྐྱིད་པའ་ིཉིིན་གཅིིག་མེད་པ་དང་། 

ཁོེང་ག་ིཆུང་མ་ཡིང་ཉིིན་ཤོསི་མ་འགོརི་བརི་ད་ེརུ་སོྐྱིད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟབསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དུསི་ཚེོད་དེ་འདྲེ་མང་པོ་བོློསི་གཏོང་བྱེད་པའི་

གནསི་ལུགསི་མ་རོྟེགསི་ཀྱིང་། ཕྱོིསི་སུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་རུ་བྱ་བ་གཞིན་ཞིིག་སྒྲུབ་

ནསི་གླེ་ཕོགསི་གཉིེརི་གྱིི་ཡིོད་ངེསི་རིེད་སྙམ། མཚེམསི་རིེརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་སྐུ་

ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིསོྡེད་ཤོག་ཏུ་ཡིོང་བ་དང་། སྐབསི་དེརི་ཁེང་པའ་ིནང་ག་ིབྱ་དངོསི་

གཅིིག་ཀྱིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིཞིིབ་རྟེོག་ག་ིམིག་འོག་ལསི་ཐེརི་མ་ནུསི་པརི། ལྕམ་

སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཚེང་ག་ིཉིིན་རིེའ་ིའཚེ་ོབ་དང་ཁྱོིམ་ལསི་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱསི་

པ་དང་། ཁྱོིམ་ལསི་བྱེད་སྟངསི་གཞིན་པ་ངོ་སོྤྲོད་བྱསི་པ། ནང་གི་སྒྲིིག་ཆོསི་སྒྲིིག་

སྟངསི་ཀྱིི་སོྐྱིན་ཆོ་འཚེོལ་བ་དང་། གཡིོག་པོ་སྒྱིིད་ལུག་ཚེོ་ཡིོ་བསྲང་བྱསི་པ། གལ་

སྲིད་མོ་རིང་དེརི་བསྡེད་ནསི་ཟ་མ་ཟོསི་ན་ད་ེན་ིལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་འཚེ་ོབ་གྲོན་ཆུང་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་མེད་ལྟ་ཞིིབ་བྱེད་པའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་ལྟརི་བྱེད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལམ་སིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཡུལ་དེའ་ིཁྲིམསི་དཔོན་

གྱི་ིགོ་གནསི་བཟུང་མེད་ཀྱིང་། མོ་རིང་ན་ིསོི་སོིའ་ིཆོོསི་སྡེ་ེཁུལ་གྱི་ིཆོེསི་ཧུརི་ཐེག་ཅིན་

གྱི་ིཁྲིམསི་དཔོན་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོེང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཡུལ་དེརི་དོན་དག་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་ལྷགསི་ན་ཡིང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་སྙན་ཞུ་ཞུ་རྐྱེང་བྱསི་ཏ།ེ གོྲང་གསིེབ་པ་
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255

ཚེོ་ཁེ་རོྩད་ཤོོརི་བའམ། འཁེང་རི་བྱེད་པ། ཡིང་ན་ཕོངསི་དྲེགསི་ནསི་འཚེོ་བ་སྐྱིེལ་

མ་ིནུསི་པའ་ིསྐབསི། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཆོེད་དུ་གོྲང་སྡེ་ེདརེི་ཕྱོིན་ནསི་གནད་དོན་ཐེག་

གཅོིད་བྱསི་པ་དང་། འཁེང་རིརི་དྲེག་གནོན་བྱསི་པ། རོྩད་མེད་འཆོམ་མཐུན་དང་

འཚེ་ོབརི་འཁེང་རི་བྱེད་མ་ིཆོོག་པའ་ིབཀའ་བཀོྱིན་གཏོང་ག་ིཡོིད། 

ཁོེ་ཚེ་ོགཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་ལ་ཐེེངསི་གཉིིསི་ཙམ་རོི་སིིང་སིིརི་དགོང་ཚེིགསི་ཟ་

བརི་འགོྲ་བཞིིན་ཡོིད། ད་ཆོ་སྐུ་ངོ་ཝ་ིལིམ་མེད་སྟབསི་ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་སིའ་ིཅོིག་ཙ་ེགཅིིག་

ལསི་མེད་པ་དང་རོིལ་རྩེད་མཐེའ་དག་ཀྱིང་སྔོརི་རྒྱུན་ལྟརི་ཡིིན་མོད། ཁོེ་ལིན་སི་ིཚེང་

ག་ིའཚེ་ོབ་ན་ིཁྱོིམ་མཚེེསི་གཞིན་ལྟརི་སོྒྲིབ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་མིན་པསི་གསོིལ་སོྟན་གཞིན་

ལ་ཞུགསི་པའ་ིགོ་སྐབསི་ཤོིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཡིིན། འོན་ཀྱིང་ད་ེདག་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལ་མཚེོན་ན་ཧ་ཅིང་ཡིིད་མུག་པའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་མིན་པརི་མོ་རིང་ག་ིམིག་སྔོརི་གྱི་ིའཚེ་ོ

བ་སྤྱིིའ་ིཆོ་ནསི་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་ཉིམསི་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རྒྱུན་དུ་ཆུ་

ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་རིིང་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེདང་ལྷན་དུ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བའ་ིལབ་གླེེང་བྱེད་ཐོེག ལོ་

དེའི་གནམ་གཤོིསི་ཆོེསི་ལེགསི་པའི་སྐབསི་དང་ཁེེལ་བསི་མོ་རིང་རྟེག་པརི་ཕྱོི་རུ་

འཆོམ་འཆོམ་ལ་ཕྱོིན་ནསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོ་རྙིེད་ཀྱིི་ཡིོད། གཞིན་རྣམསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་

རིིན་ལ་བཅིརི་བརི་ཕྱོིན་ཚེེ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་རྟེག་ཏུ་མོ་རིང་ཆོེསི་དགའ་སིའི་མེ་

ཏོག་ལྡུམ་རིའི་ཉིེ་འགྲམ་གྱིི་སྡེོང་པོའ་ིཚེང་ཚེིང་ལ་འཆོམ་འཆོམ་འགྲོ་བ་དང། དེ་

རུ་མོ་རིང་མ་གཏོགསི་སུསི་ཀྱིང་མཐོེང་ཆོེན་བྱེད་བཟོ་མེད་པའི་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་

པའི་ལམ་ཆུང་ཞིིག་ཡོིད་པ་དེ་རུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་རོྫོགསི་ཡིསི་མེད་པའི་དྲེི་བ་

ད་ེདག་ལ་གཡིོལ་ཐུབ།

འདི་ལྟརི་ལྷིང་འཇེགསི་ཀྱིི་ངང་ནསི་བྱེསི་སོྡེད་ཀྱིི་གཟའ་འཁོེརི་ཐོེག་མ་གཉིིསི་

འཕྲལ་མརི་ཡིོལ་ནསི་ཡིེ་ཤུ་འདསི་ལོག་གི་དུསི་ཆོེན་འཆོརི་ལ་ཉིེ་ཞིིང་། དུསི་ཆོེན་

སོྔོན་གྱིི་གཟའ་འཁོེརི་དེརི་རོི་སིིང་སིི་ལ་མགྲོན་པོ་གསིརི་པ་སླེེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་
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དེ་ནི་ཡུལ་སྡེེ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་ལ་མཚེོན་ན་དོན་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལྟ་ཅིི་སོྨོསི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་འབོྱརི་ནསི་ཅིང་མ་འགོརི་བརི་ཌརི་སིི་གཟའ་འཁེོརི་ཁེ་ཤོསི་ནང་འདི་

གརི་འབོྱརི་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཐོེསི། མ་གཞི་ིམོ་རིང་ག་ིངོ་ཤོེསི་ཁོྲད་ན་ཌརི་སི་ིལྟ་བུའ་ིབོློརི་མ་ི

འགྲོ་བ་ཞིིག་མེད་པརི་སྣང་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་སླེེབསི་ན་རིོ་སིིང་སིིའ་ིགསིོལ་སྟོན་

ལ་རྣམ་པ་གསིརི་པ་ཞིིག་འཕརི་བ་དང། ཌརི་སིིསི་རིང་ག་ིསྤུན་མཆོེད་མ་ལ་འཛོིན་

པའི་རྣམ་འགྱུརི་ལསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ལ་ད་དུང་རིེ་བ་ཡིོད་མེད་ཞིིབ་འཇུག་བྱེད་

ཐུབ་པསི་ཉིམསི་མཚེརི་བ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཌརི་སི་ིདང་ཁོེ་མོའ་ི

བུ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིི་གཉིེན་དོན་བཀོད་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པ་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་ཡིིན་པ་

དང་། མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སི་ིསླེེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིསོྐརི་གླེེང་སྐབསི་སོྤྲོ་བ་ཤོིན་ཏུ་ཆོེན་པོ་

མངོན་པ་དང་། ཌརི་སི་ིལ་ཆོེསི་ཚེད་མཐོེའ་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པརི་མ་ཟད། ལྕམ་

ཆུང་ལུ་ཁེ་སི་ིདང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྔོན་མ་རྟེག་ཏུ་ཌརི་སི་ིམཐོེང་མོྱོང་བ་ཐོེསི་

དུསི་མོ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པའ་ིབཟོ་བྱསི། 

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཌརི་སིི་འབྱོརི་བའི་གནསི་ཚུལ་གང་སྔོ་སྔོ་ཤོེསི་རོྟེགསི་

ཡིོང་ཆོེད་ཞོིགསི་པ་ཧྲེིལ་པོ་ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ཀྱི་ིསོྒོ་ཁེརི་སོིང་ནསི་ད་ེརུ་བསྒུགསི་པ་དང་། 

ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་སྤྱི་ིགླེིང་དུ་འཛུལ་མ་ཐེག་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་གུསི་འདུད་ཅིིག་

ཞུསི་ཏེ། བྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིསི་ཕྱོིརི་ཁྱོིམ་ལ་བརྒྱུགསི་ཡིོང་ནསི་གལ་ཆོེའི་

གནསི་ཚུལ་གསིལ་བསྒྲིགསི་བྱསི་ཏ་ེའཕྲལ་མརི་ཚེང་མསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིའབོྱརི་

ཟིན་པ་ཤོེསི། ཕྱོ་ིཉིིན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིབྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིསི་རོི་སིིང་སིིརི་

སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་ལ་འཚེམསི་འདྲེ་ིབྱེད་དུ་སིོང་། ཌརི་སིིའ་ིལྷན་དུ་ཁེོང་ག་ིཨོ་ཞིང་ག་ི

བུ་ཆུང་མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་ཁྲིད་ཡིོད་པསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་

ཐེེ་རིིན་གྱིི་ཚེ་བོ་གཉིིསི་ལ་འཚེམསི་འདྲེི་བྱེད་དགོསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིི་ནང་ལ་

ལོག་ཡོིང་དུསི་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོིད་པ་མཐོེང་བསི་ཚེང་མ་ཧོན་ཐོེརི། 
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ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁོྱོ་གའི་སོྡེད་ཤོག་ནསི་སྐྱིེསི་པ་གསུམ་ལམ་ཆོེན་བརྒལ་ནསི་ཡོིང་

བ་མཐོེང་མ་ཐེག་ཤོརི་རིེརི་ཁེང་མིག་གཞིན་དུ་བརྒྱུགསི་ནསི་སྐྱིེསི་མ་གཞིན་གཉིིསི་

ལ་སྐུ་མགོྲན་ཕེབསི་རྒྱུ་འདུག་པའ་ིབརྡོ་སྐྱིེལ་བ་དང་སླེརི་ཡིང་བརོྗོད་དོན།

“ཨོ་ེལ་ིབཟའ། ད་ཐེེངསི་སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་འད་ིགརི་ཞིབསི་སོིརི་འཁོེད་པ་ན་ིཁོྱོད་

ཀྱི་ིམཐུ་ལསི་གྲུབ་པ་ཡིིན་པ་ལསི། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིནམ་ཡིང་ད་ེའདྲེའ་ིམགོྱིགསི་པོརི་

ང་ཚེོའ་ིསིརི་ཕེབསི་མ་ིསྲིད་པསི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་དེ་འདྲེ་ལ་ངོ་རོྒལ་བྱེད་ཁོེམ་མ་བྱུང་

གོང་། སོྒོའ་ིདྲེིལ་བུ་གྲགསི་ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོཉི་ེབརི་སླེེབསི་པའ་ིབརྡོ་འབོྱརི་བ་དང་འཕྲལ་

མརི་སྐྱིེསི་པ་གསུམ་ནང་དུ་འཛུལ། སྣེ་ཁྲིད་མཁེན་ནི་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་

ཡིིན་ལ་ཁོེང་ན་ིལོ་ན་སུམ་ཅུ་ཡིསི་མསི་དང་བྱད་གཟུགསི་ཤོིན་ཏུ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་

མིན་ཡིང་། གཟུགསི་དང་ངག་གི་ཉིམསི་གང་ལའང་བལྟསི་ཀྱིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཕོ་

གསིརི་ཉིམསི་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཌརི་སིི་ནི་སོྔོན་མ་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་ཡིོད་

སྐབསི་དང་གཅིིག་མཚུངསི་ཡིིན་པརི། ཁོེང་གིསི་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་བག་ཟོན་གྱིི་ཚུལ་

དུ་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི་ིལ་འཚེམསི་འདྲེ་ིཞུསི། ཁོེ་རིང་མོ་རིང་ག་ིགོྲགསི་མོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་ཚེོརི་བ་ཡོིད་ཤོསི་ཆོེ་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་འཕྲད་

སྐབསི་ཁོེང་ག་ིཉིམསི་འགྱུརི་ཧ་ཅིང་ཞི་ིལོྷད་ཡིིན་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་

ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་པུསི་མོ་གུག་ཙམ་བྱསི་ནསི་གུསི་འདུད་ཞུསི།

མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་ན་ིད་ེམུརི་ཚེང་མ་དང་ལྷན་དུ་ལབ་གླེེང་བྱེད་ཆོོག་

ཆོོག་ཡོིད་པ་དང་། ཁོེང་ནི་ཡི་རིབསི་ཚུལ་ལྡན་དང་སྐད་ཆོ་བརོྗོད་སྟངསི་ཀྱིང་ཧ་

ཅིང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། ཁོེང་ག་ིསྤུན་མཆོེད་ཌརི་སིིསི་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི་ི

དང་ལྷན་དུ་ཁེང་པ་དང་མ་ེཏོག་ལྡུམ་རིའ་ིསོྐརི་ཅུང་ཙམ་གླེེང་རྗོེསི་གཞིན་སུ་ལའང་

ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་ཁེ་རོིག་གེརི་བསྡེད། ཡིིན་ཡིང་ཡུད་ཙམ་འགོརི་རྗོེསི་ཌརི་སིིསི་གོླེ་
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བུརི་དུ་གུསི་ལུགསི་ཀྱི་ིགནད་དོན་དྲེན་པ་ལྟརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་མོ་རིང་ཉིིད་དང་

ནང་མ་ིཚེོའ་ིབད་ེའཚེམསི་སོྐརི་དྲེིསི་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་ལན་

བསླེོགསི་ནསི་ངང་ཙམ་བསྒུགསི་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་བརོྗོད་དོན།

“ངའ་ིགཅིནེ་མོ་གོྲང་ཁྱོརེི་དུ་ཕྱོནི་ནསི་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཕྱོནི་ཟནི་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིསིི་

མོ་རིང་རྩ་བ་ནསི་མཐེངོ་མ་བྱུང་ངམ།” ཞིསེི་དྲེསིི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཀྱིསིི་ཁེ་ོརིང་ཇེནེ་

དང་འཕྲད་མདེ་པ་ཧ་ཅིང་གསིལ་པོ་ཤོསེི་ཀྱིང་། ཁོེང་གསིི་བྷེངི་ལ་ེཚེང་དང་ཇེནེ་བརི་

གྱི་ིའབྲེལེ་བ་ཤོསེི་ཀྱི་ིཡོིད་མདེ་ཉིམསི་ཚེདོ་བྱདེ་ཆོདེ་ཡིནི། ཁོེང་གསིི་ལན་དུ་ཇེནེ་དང་

མཇེལ་བའ་ིསྐལ་བ་གཏན་ནསི་མ་བྱུང་ཞིསེི་བརོྗོད་ལ། ད་ེདག་བརོྗོད་སྐབསི་ཁོེང་ལ་

དངངསི་འཚེབ་ཀྱི་ིཉིམསི་ཏོག་ཙམ་མངོན། ད་ེནསི་སྐད་ཆོ་གླེེང་མཚེམསི་བཞིག་པ་

དང་སྦྲགསི་སྐུ་མགོྲན་གཉིསིི་ཕྱོརིི་ཐོེན་ནོ། །
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 ལའེུ་སོ་གཅིེག་པ།

ཆོོསི་ཁྲིད་པའི་ཁྱོིམ་དུ་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་གྱིི་ཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་ལ་ཀུན་

གྱི་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ཐོེབ་ཅིིང་། སྐྱིེསི་མ་ཚེོསི་ཁོེ་ཡིིསི་ཏག་ཏག་རོི་སིིང་སི་ིགསོིལ་སོྟན་

ལ་སོྤྲོ་བ་མ་ིཉུང་བ་བསྣན་ངེསི་ཅིན་རིེད་སྙམ་མོད། མིག་སྔོརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་

སྐུ་མགོྲན་ཡིོད་སྟབསི་ཁོེ་ཚེོ་དགོསི་མཁོེ་མེད་པརི་ཉིིན་ཤོསི་རིིང་ཁེོ་ལིན་སིི་ཚེང་ལ་

མགོྲན་བརྡོ་མ་འབྱོརི། ཡི་ེཤུ་འདསི་ལོག་ག་ིཉིིན་མོ་སྟ་ེསྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་འབོྱརི་ནསི་ཧ་

ལམ་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་ཡིོལ་རྗོེསི་གཞི་ིནསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་མགོྲན་བརྡོ་འབོྱརི། ད་ེཡིང་

ཁོེ་ཚེོ་ཆོོསི་ཁེང་ནསི་ཐོེན་སྐབསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་ལྷན་དུ་ཕྱོི་དྲེོ་རོི་སིིང་སིིརི་

འཛོོམསི་རྒྱུརི་ཁེ་ཆོད་བཟོསི་པ་ཙམ་ཡིིན། གཟའ་འཁོེརི་སོྔོན་མརི་ཁོེ་ཚེསོི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་

ཐེ་ེརིིན་དང་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་གཉིིསི་ཧ་ལམ་མ་མཐེོང་ལ། མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་

ཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིཁྱོིམ་ལ་ཐེེངསི་ཁེ་ཤོསི་སླེེབསི་ཀྱིང་ནམ་རྒྱུན་ཌརི་སི་ིཆོོསི་ཁེང་ནང་དུ་

མ་གཏོགསི་མཐོེང་མ་ིཐུབ།

མགོྲན་འབོད་དང་ལེན་བྱེད་པ་ན་ིསྨྲ་མ་ིདགོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཁེོ་ཚེ་ོདུསི་

ཐོེག་ཏུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱི་ིམགོྲན་ཁེང་དུ་འབོྱརི་སྐབསི་ལྕམ་སྐུ་ཡིིསི་གུསི་ཞིབསི་

ཀྱིིསི་སྣེ་ལེན་བྱསི་ཀྱིང་། ཁོེ་ཚེོརི་མོ་རིང་གི་སྐུ་མགོྲན་གཙིགསི་ཆོེན་དེ་གཉིིསི་ནང་

བཞིིན་དགའ་བསུ་མ་ིཐོེབ་པ་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་ཡིིན་པ་དང་། དོན་དུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་

ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་དོ་སྣང་ཡོིད་ཚེད་སིོ་སིོའ་ིཚེ་བོ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཐོེག་ལ་གཏད་པ་དང་ལྷག་

ཏུ་མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སི་ིདང་ལྷན་དུ་ལབ་གླེེང་མང་པོ་བྱསི།

མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོམཐོེང་པརི་དོན་གྱི་ིསོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་འདྲེ་

སྟ།ེ རོི་སིིང་སིིའ་ིའཚེ་ོབ་ཆོོ་མེད་ཡིིན་སྟབསི་ཁོེང་ལ་རྩེད་མཚེརི་གྱི་ིབྱ་བ་དགོསི་པསི་
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ཁོེ་ཚེ་ོསླེེབསི་པ་མཐོེང་དུསི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྐྱེང་བྱསི་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ཁོེ་རིང་ལྕམ་ཁོེ་

ལིན་སིིའ་ིཡིིད་འོང་ག་ིགོྲགསི་མོ་ལ་ཡིིད་སིེམསི་རིབ་ཏུ་ཆོགསི་ཡོིད་སྟབསི། ད་ེམུརི་ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་འགྲམ་དུ་བསྡེད་ནསི་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནསི་ཁེེནད་དང་

ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི། འགྲུལ་བཞུད་དང་འཚེ་ོབ། དཔ་ེདེབ་གསིརི་པ། རོིལ་མོ་སོིགསི་

རྣ་བརི་འཇེེབསི་པའི་བརོྗོད་བྱ་མང་དུ་གླེེང་ནསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཁེང་

པ་འདིའ་ིནང་སྔོརི་མ་མོྱོང་བའ་ིསོྤྲོ་བ་རྙིེད། ད་ེལྟརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཆོེསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་མོ་

དང་འཛོད་མེད་ཀྱིིསི་ལབ་གླེེང་བྱསི་པསི་ཐེ་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་ཌརི་སི་ིགཉིིསི་

ཀྱིིསི་ཁེོ་གཉིིསི་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་འགོ་ཚུགསི་ཏ།ེ ཌརི་སིིསི་ལམ་སིང་ཧ་ཅིང་ཡི་མཚེན་

གྱི་ིམིག་ཟུང་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིཕོྱོགསི་སུ་ཡིང་ཡིང་བལྟསི་པ་དང་། ཡུད་ཙམ་འགོརི་

རྗོེསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཡིང་ཧ་ཅིང་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་པ་དང་ཌརི་སི་ིལསི་ཀྱིང་ཁེ་རི་ིཁེ་

ཐུག་དང་སོིམ་ཉི་ིསྤུ་ཙམ་མེད་པརི་བརོྗོད་དོན། 

“ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞིིག་གླེེང་གིན་ཡོིད། ཅི་ིཞིིག་སོྐརི་གླེེང་གིན་

ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཅིི་ཞིིག་ལབ་བཞིིན་ཡོིད། བདག་ལ་

ཉིན་དུ་ཆུགསི་དང་།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ཁོེང་གིསི་ལན་མ་ིསོླེག་ཐུ་མེད་བྱུང་དུསི་ “རོིལ་དབྱངསི་སོྐརི་གླེེང་གིན་ཡོིད། སྐུ་

ལྕམ་ལགསི།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

“རོིལ་དབྱངསི་གླེེང་གིན་ཡིོད་པ་རིེད། དེསི་ན་སྐད་མགོ་མཐོེ་ཙམ་གྱིིསི་དང་། ང་

རིང་མཉིེསི་ཤོོསི་རོིལ་དབྱངསི་ཡིིན་པསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རོིལ་དབྱངསི་སྐོརི་གླེེང་ན་

ཅིིསི་ཀྱིང་བདག་གི་སྐལ་བ་ཡིོད་དགོསི། དབྱིན་ཡུལ་ན་བདག་ལྟརི་རོིལ་དབྱངསི་

ལ་དོན་གྱི་ིསོྤྲོ་བ་མོྱོང་མཁེན་མང་པོ་མེད། ང་རིང་ལསི་རོིལ་དབྱངསི་ཀྱི་ིརིང་བཞིིན་

ཡིག་པོ་རོྟེགསི་མཁེན་ཡིང་ཡིོད་མ་ཡིིན། གལ་སྲིད་བདག་གིསི་སྦྱིང་བ་བྱསི་ན་རིོལ་

དབྱངསི་ལ་མཆོོག་ཏུ་གྱུརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གདོན་མི་ཟ། དེ་བཞིིན་གལ་སྲིད་ཨོན་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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གཟུགསི་པོ་བདེ་ཙམ་ཡིོད་ན་མོ་རིང་ཡིང་དེ་ལྟརི་ཡིོང་བ་དང་། མོ་རིང་གི་འཁྲབ་

སོྟན་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིགདེང་ཚེོད་ཡོིད། ཌརི་སི་ིལགསི། ཇོེརི་ཇེ་ིཡི་ན་

སོྦྱིང་བ་ཇེ་ིའདྲེ་འདུག”

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་བརྩ་ེབ་ཟབ་མོསི་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་རོིལ་དབྱངསི་ཀྱི་ིགནསི་

ལ་བྱང་ཆུབ་པརི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་རྗོེསི། 

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ “མོ་རིང་ད་ེའདྲེའ་ིརོིལ་དབྱངསི་ལ་དཔྱིསི་ཕྱོིན་པ་ཐོེསི་

པརི་དགའ་པོ་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ལ་སོྦྱིང་བརྡོརི་མོད་པོ་མ་བྱསི་ན་ཁྱོད་འཕགསི་

ཀྱི་ིཚེད་ལ་སླེེབསི་མ་ིཐུབ་ཅིེསི་ལོབ།”

“སྐུ་ལྕམ་ལགསི། ཁྱོེད་རིང་ཐུགསི་བདེ་མོ་གནང་རོིགསི། མོ་རིང་གིསི་བརོྩན་

པ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་བཞིིན་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག་པསི་མོ་རིང་ལ་ཁེ་ཏ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་དགོསི་ཀྱི་ི

མ་རིེད།”

“དེསི་ན་ཤོིན་ཏུ་བཟང་། སྦྱིོང་བརྡོརི་ལ་མང་ཐེལ་བ་མེད་པསི་ཐེེངསི་རྗོེསི་མརི་

འཕྲནི་ཡིགི་འབྲེ་ིསྐབསི་མ་ོརིང་ལ་རྣམ་གཡིངེ་རྩ་བ་ནསི་བྱདེ་མ་ིའསོི་ཞིསེི་ཁེ་ཏ་བྱ་རྒྱུ་

ཡིནི། བདག་གསིི་རྟེག་ཏུ་གཞིནོ་ནུ་མ་ཚེ་ོལ་གལ་སྲདི་འཛོད་མདེ་ཀྱིསིི་སྦྱིངོ་བརྡོརི་མ་

བྱསི་ན་ནམ་ཡིང་རིལོ་དབྱངསི་ལ་མཁེསི་པའ་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུརི་མ་ིཐུབ་ཅིསེི་ལབ་ཀྱིནི་

ཡིདོ། ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ལའང་ཐེངེསི་དུ་མརི་མ་ོརིང་གསིི་སྦྱིངོ་བརྡོརི་མང་

ཙམ་མ་བྱསི་ན་ནམ་ཡིང་ཡིག་པོ་དཀོྲལ་མ་ིཤོསེི་ལབ་པ་ཡིནི། ལྕམ་ཁོེ་ལནི་སི་ིལ་རོིལ་

ཆོསི་མདེ་ཀྱིང་། ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་མ་ོརིང་ཉིནི་ལྟརི་རི་ོསིངི་སི་ིལ་ཡིངོ་ནསི་

ལྕམ་ཇེནེ་ཁེངི་སིནི་གྱི་ིཁེང་མགི་ནང་ག་ིརོིལ་ཆོསི་ལ་སྦྱིངོ་བརྡོརི་བྱསི་ན་དགའ་བསུ་

བྱདེ་ངསེི་ཡིནི། ཁོྱོད་ཀྱིསིི་ཤོསེི་གསིལ་ལྟརི་ཁེང་མགི་དའེ་ིནང་མོ་རིང་གསིི་སུ་ལའང་

བརི་ཆོད་བཟོ་ཡི་ིམ་རིདེ།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཌརི་སིི་ནི་རིང་གི་ཨོ་ནེའི་ཐེ་དམན་གྱིི་སོྤྱིད་ལམ་ལ་ཅུང་ཙམ་ངོ་གནོང་ནསི་

ལན་ཅི་ིཡིང་མ་བསླེོགསི། 

ཁོེ་ཧྥི་ེབཏུང་རྗོེསི་མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་ད་སོྔོན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

ཁོེང་ལ་རོིལ་མོ་དཀོྲལ་བརི་ཁེསི་བློངསི་པ་ད་ེགཞིེན་སྐུལ་བྱསི་པ་བཞིིན་མོ་རིང་ཐེད་

ཀརི་རོིལ་ཆོསི་ཀྱི་ིགམ་དུ་བསོྐྱིད་ནསི། ད་ེརུ་བསྡེད་པ་དང་ཁོེང་གསིི་ཀྱིང་རྐུབ་སྟེགསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིའཁྲིསི་སུ་སོྤེསི་ནསི་བསྡེད། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་གླུ་དབྱངསི་

ལ་ཕྱོེད་ཙམ་ཉིན་རྗོེསི། སོྔོན་མ་ཇེི་བཞིིན་ཌརི་སིི་ཕྱོིརི་མ་ཕྱོིན་གྱིི་བརི་དུ་ཁོེང་ལ་

ཟམ་མ་ིཆོད་པརི་སྐད་ཆོ་བཤོད། ཌརི་སིིསི་རོིལ་མོ་དཀོྲལ་མཁེན་གྱི་ིམཛོེསི་སྡུག་ག་ི

བཞིིན་རིསི་ཡིོངསི་སུ་མཐོེང་ཕྱོིརི་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་དལ་དལ་ལོྷད་ལོྷད་ཀྱིིསི་རོིལ་ཆོསི་

མདུན་དུ་ཡིོང་ནསི་ད་ེརུ་འགྲེངསི་པ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་བསི། མོ་རིང་གིསི་

གོ་སྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི་ཌརི་སིིའི་ཕོྱོགསི་སུ་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་བཞིིན་རིསི་ལ་རྫུ་

བག་ག་ིའཛུམ་མདངསི་ཤོིག་བསྟན་ནསི།

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ཁོྱོད་རིང་འད་ིལྟརི་ཉི་ེབརི་བཅིརི་ནསི་ང་ལ་ཞིེད་སྣང་

སྐུལ་རྩིསི་ཡིོད་དམ། ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅུང་མོ་རོིལ་མོ་དཀོྲལ་བརི་ཕུལ་དུ་ཕྱོིན་ཡིང་ང་ཞིེད་

ཀྱིི་མི་འདུག ང་ལ་མཁྲེགསི་འཛོིན་གྱིི་རིང་གཤོིསི་ཤོིག་ཡོིད་པསི་ནམ་ཡིང་གཞིན་

གྱིི་འཇེིགསི་སྐུལ་ལ་དཔའ་མི་ཞུམ་པརི། དེ་ལསི་ལོྡག་སྟེ་གཞིན་གྱིིསི་ཞིེད་སྣང་ཇེི་

ཙམ་སྐུལ་ན་ང་རིང་ག་ིསྙིང་སོྟབསི་ད་ེཙམ་གྱིིསི་ཆོ་ེརུ་འགོྲ།”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་ “ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ད་ེཡོིངསི་སུ་འཕྱུག་སོིང་ཞིེསི་ལབ་

ཀྱིི་མིན་ཏེ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དོན་དམ་དུ་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཆོེད་མངགསི་ཞིེད་སྣང་སྐུལ་རྩིསི་

འདུག་བསིམ་གྱིི་ཡོིད་མི་སྲིད། ང་ཚེོ་ངོ་ཤོེསི་ནསི་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་པསི་སྐབསི་རིེརི་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིབསིམ་ཚུལ་ངོ་མ་མ་ིབཤོད་པ་ཤོེསི།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ཐོེསི་དུསི་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་གད་མོ་ཞིིག་བགད་ནསི། 

མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་ལ་བརོྗོད་དོན། 

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྤུན་མཆོེད་ཀྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་ངའ་ིསྐད་ཆོརི་ཡིིད་རྟེོན་མ་ིརུང་བའ་ིཁེ་བསོྒོ་

བྱེད་བཞིིན་འདུག ངའི་རིང་གཤོིསི་དམརི་རྗོེན་འདོན་མཁེན་ཞིིག་དང་འཕྲད་པ་

ནི་ཧ་ཅིང་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་རིེད། དེ་མིན་ངསི་འདི་རུ་རིང་ཉིིད་ལ་ཡོིན་

ཏན་དུ་མ་ཡོིད་ཁུལ་བྱེད་འདོད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིལོན་ཌོན་

གྱི་ིབྱུསི་ཉིེསི་དག་གླེེང་བ་ན་ིཤོིན་ཏུ་མ་ིའགབ་པ་རིེད། ཡིང་གཅིིག་བཤོད་ན་ད་ེན་ིཧ་

ཅིང་སྤྱིང་གྲུང་གི་བྱ་བ་ཞིིག་ཀྱིང་མ་རིེད། དེ་ཡིིསི་བདག་ལ་འཁེོན་ལན་སླེོག་པའི་

བོློ་བསླེངསི་ནསི་ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་གཉིེན་ཉིེ་ཚེོ་ལ་ཞིེད་སྣང་ལངསི་པའི་དོན་དག་ཁེ་

ཤོསི་ལབ་ཡིོང་ཤོསི་ཆོ།ེ”

ཁོེ་འཛུམ་ནསི་ “ང་ཁོྱོད་ལ་ཞིེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག”

མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་ “སྐུ་མཁྱོེན། ཤོོད་དང་། ཁོེང་ལ་སྙད་ཅིི་ཞིིག་

འཛུགསི་རྒྱུ་ཡིོད། ངསི་ཁོེ་རིང་མ་ིརྒྱུསི་མེད་དང་འགོྲགསི་པའ་ིངང་ཚུལ་ད་ེཇེ་ིའདྲེ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ན་འདོད།”

“ངསི་ཁོྱོད་ལ་ལབ་ཆོོག ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་ཐོེག་མརི་དངངསི་འདྲེོགསི་མ་བྱེད་

ཅིིག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་དགོསི་པ་ཞིིག་ལ་ངསི་ཐོེག་མརི་ཁོེ་རིང་ལོན་ཌོན་གྱི་ི

དགོང་ཚེོགསི་ཤོིག་ག་ིཐོེག་ཏུ་མཐོེང་བྱུང་། ཁོེསི་ཅི་ིཞིིག་བྱསི་པ་ཤོེསི་སིམ། ཁོེང་གིསི་

ཞིབསི་བོྲེ་ཐེེངསི་བཞི་ིལསི་བརྒྱབ་མ་སིོང་། ངསི་ཁོྱོད་ལ་མ་ིབད་ེབ་བཟོ་མ་ིའདོད་ཀྱིང་

དོན་དངོསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་རིེད། དགོང་ཚེོགསི་ལ་སྐྱིེསི་པ་ལྡང་ངེསི་མེད་ཀྱིང་ཁེོང་གིསི་

ཞིབསི་བོྲེ་ཐེེངསི་བཞི་ིལསི་བརྒྱབ་མ་སོིང་། ངའ་ིཤོེསི་གསིལ་ལ་དགོང་མོ་དེརི་སྐྱིེསི་པ་

ལྡང་ངེསི་མེད་པསི་མརི་སྡེོད་དགོསི་ཐུག་པའི་སྐྱིེསི་མ་གཅིིག་ལསི་མང་བ་འདུག 

སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། དོན་དངོསི་འད་ིཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁེསི་མ་ིལེན་ཐུ་མེད་རིེད།”
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“བོློ་ཕངསི་པ་ཞིིག་ལ། དགོང་ཚེོགསི་དེའི་ཐོེག་ལ་ངའི་རིང་གི་གོྲགསི་པོ་ཚེོ་མ་

གཏོགསི་སྐྱིེསི་མ་གཞིན་པ་ངོ་མ་ིཤོེསི།”

“བདེན། དགོང་ཚེོགསི་ཐོེག་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་མཁེན་མི་འདུག ཨོོ། མདའ་

དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ། ད་སྟེ་ངསི་ཅིི་ཞིིག་དཀྲོལ། ངའི་མཛུབ་མོསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་བཀའ་

བཀོད་ལ་སྒུག་ཡོིད།”

ཌརི་སིིསི་ན་རི་ེ “སྐབསི་དརེི་ང་རིང་གཞིན་ལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་དུ་འཇུག་འོསི་

ཆོ་ེཡིང། ང་རིང་རྒྱུསི་མེད་ཀྱི་ིམ་ིལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་ལོ་བ་ཞིིག་མེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་ལ་བཤོད་དོན་ 

“ང་ཚེོསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྤུན་མཆོེད་ལ་དེ་ཡིི་རྒྱུ་མཚེན་འདྲེིའམ། མཐོེང་རྒྱ་དང་ཡོིན་ཏན་

ཡིོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མཐེོ་རིིམ་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་མི་ཁོེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་རྒྱུསི་མེད་ཀྱིི་མི་ལ་

མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་མ་ིབད་ེབའ་ིརྒྱུ་མཚེན་འདྲེིའམ།” 

མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་ “ད་ེཁོེང་ལ་འདྲེ་ིམ་ིདགོསི་པརི་ངསི་ལན་སླེོག་

ཆོོག ད་ེན་ིཁོེ་རིང་རོྙིག་དྲེ་ལ་སྐྲག་པསི་རིེད།”

ཌརི་སིིསི་ “བདག་ལ་མ་ིཁེ་ཤོསི་ལྟརི་ཆོ་མེད་ཀྱི་ིམ་ིལ་ལསི་སླེ་བོསི་ལབ་གླེེང་བྱེད་

པའི་འཇོེན་ཐེང་དེ་མི་འདུག ངསི་དུསི་རྒྱུན་དུ་གཞིན་གྱིི་ངག་གཏམ་ཁེ་ལ་བསྟུན་

པ་དང་། ཁོེ་ཚེོསི་དོ་སྣང་བྱེད་སི་ལ་ང་ཡིང་དོ་སྣང་ཡོིད་ཁུལ་ཡིང་བྱེད་ཤོེསི་ཀྱི་ིམེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ངའ་ིམཛུབ་མོསི་རོིལ་ཆོསི་འདིའ་ིཐོེག་ཏུ་སྐྱིེསི་

མ་མང་པོ་དང་འདྲེ་བརི་བྱང་ཆོ་དོད་པོསི་འགུལ་སོྐྱིད་བྱེད་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ང་ལ་

ཁོེ་ཚེོ་ལྟ་བུའི་ཤོེད་ཤུགསི་དང་བདེ་མྱུརི་མི་འདུག་ལ་ཁོེ་ཚེོ་ལྟརི་འགུལ་སྐྱིོད་ཀྱིི་

ཉིམསི་འགྱུརི་ཡིང་མ་ིའདུག འོན་ཀྱིང་ངསི་རྟེག་ཏུ་ད་ེན་ིསོི་སོིའ་ིཞིན་ཆོ་ཡིིན་པརི་

ངོསི་འཛོིན་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ད།ེ ད་ེན་ིངསི་རྟེག་ཏུ་སོྦྱིང་བརྡོརི་མ་བྱསི་པའ་ིརྐྱེེན་ཡིིན་པ་

ལསི་ངའ་ིམཛུབ་མོ་ལ་ཕུལ་བྱུང་སྐྱིེསི་མ་ད་ེདག་ག་ིམཛུབ་མོའ་ིའཇོེན་ནུསི་མེད་པ་
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མ་ཡིིན།” ཞིེསི་བཤོད།

ཌརི་སི་ིལ་འཛུམ་མདངསི་མངོན་ནསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ཤོིན་ཏུ་བདེན། ཁོྱོད་

རིང་སོྦྱིང་སོྟབསི་ཆོ་ེབསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིརོིལ་དབྱངསི་ལ་ཉིན་པའ་ིསྐལ་བ་ལྡན་པའ་ིསྐྱི་ེབོ་སུ་

ཞིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལ་ཞིན་ཆོ་ཡིོད་པ་མཐོེང་མི་སྲིད་པསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྦྱིོང་བརྡོརི་

ང་ལསི་ལྷག་པ་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཤོེསི་ཐུབ། ང་གཉིིསི་ཀསི་ཆོ་མེད་ཀྱིི་མི་ལ་འཁྲབ་

སོྟན་མ་ིབྱ།” ཞིེསི་བཤོད། 

སྐབསི་འདིརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ཁོེ་ཚེ་ོལ་ཅི་ིཞིིག་གླེེང་མོལ་བྱེད་

ཀྱིིན་ཡིོད་ཅིེསི་དྲེིསི་ནསི་སྐད་ཆོ་མཚེམསི་བཅིད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་

རོིལ་མོ་དཀྲོལ་པ་དང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ཉིེ་སིརི་བཅིརི་ནསི་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ཉིན་

རྗོེསི་ཌརི་སི་ིལ།

“གལ་སྲིད་ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྦྱིང་བརྡོརི་མང་ཙམ་བྱེད་པ་དང་

ལོན་ཌོན་གྱིི་དགེ་རྒན་ལ་བསྟེན་ན་ལེ་ཐོེགསི་དེ་འདྲེ་མི་ཡོིང་། མོ་རིང་གི་ཉིམསི་

འགྱུརི་ཨོན་ལ་དོ་བ་མི་འདུག་ཀྱིང་མཛུབ་མོ་ཡིག་པོ་འགུལ་ཤོེསི་ཀྱིི་འདུག གལ་

སྲིད་ཨོན་གྱིི་གཟུགསི་གཞིི་བདེ་ཙམ་ཡིིན་ན་མོ་རིང་ནི་ཤོིན་ཏུ་ཉིམསི་དགའ་བའི་

རོིལ་མོ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་ཅིན་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ ཌརི་སི་ི སོི་སོིའ་ིསྤུན་མཆོེད་མ་ལ་གདེང་འཇོེག་ག་ཚེོད་

ཡིོད་མེད་ཤོེསི་འདོད་སྐྱིེསི་ནསི་ཁོེང་ལ་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་སྐབསི་ད་ེདང་ཕྱོིསི་ཀྱི་ི

བྱ་བ་གང་ལ་བརྟེག་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིཨོན་ལ་བརྩ་ེདུང་ཡོིད་པའ་ིརྟེགསི་མཚེན་

གང་ཡིང་མ་མཐོེང་བསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིཚེབ་ཏུ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་

པ་དང་གལ་སྲིད་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིང་ ཌརི་སིིའི་གཉིེན་ཚེན་ཡིིན་ན་ཁོེ་གཉིིསི་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱ་བའ་ིགོ་སྐབསི་འདུག་སྙམ།
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ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་རོིལ་དབྱངསི་དཀོྲལ་

སྟངསི་ལ་བསིམ་ཚུལ་བརོྗོད་ནསི། ཉིམསི་འགྱུརི་དང་རོིལ་ཆོསི་བཀོྲལ་སྟངསི་སོིགསི་

ཐེད་ལ་མཛུབ་སོྟན་མང་པོ་བྱསི་ལ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཤོིན་ཏུ་གུ་ཡིངསི་དང་གུསི་

ཞིབསི་ཀྱི་ིཚུལ་གྱིིསི་ཡོིད་ཚེད་དང་དུ་བློངསི། མཐེརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཤོིང་རྟེ་

མངགསི་ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོཕྱོིརི་མ་སྐྱིེལ་བརི་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརི་ེསྐུལ་

ལྟརི་རོིལ་ཆོསི་ཀྱི་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད།
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ཕྱོ་ིཉིིན་ཞོིགསི་པརི་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི་ིདང་མ་རི་ིཡི་གཉིིསི་གྲོང་ལ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ཏུ་ཕྱོིན་

པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གཅིིག་པུསི་ནང་དུ་བསྡེད་ནསི་ཇེེན་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ི

སྐབསི་གོླེ་བུརི་དུ་སོྒོའ་ིདྲེིལ་བུ་གྲགསི་པ་ཐོེསི། ད་ེན་ིཏག་ཏག་མགོྲན་པོ་སླེེབསི་པའ་ི

བརྡོ་ཡིིན་སྟབསི་མོ་རིང་དངངསི་འཚེབ་སྐྱིེསི་ཤོིང་། སིེམསི་སུ་ཕྱོི་རུ་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་

ལོའ་ིསྒྲི་མེད་སྟབསི་ཕལ་ཆོེརི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ། སྐུ་ལྕམ་གྱིིསི་

གཏམ་ཅི་ིཐོེད་ཐོེད་དུ་འདྲེ་ིབརི་དོགསི་ནསི་རྟེབ་རོྟེབ་པོརི་བྲེིསི་ཟིན་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་

ཕྱོེད་ཀ་དེ་ཟུརི་དུ་བཞིག་ནསི་སོྒོ་ཕྱོེ་སྐབསི། དེ་ནི་ཌརི་སིི་ཡིིན་པརི་མ་ཟད་ཁེོ་རིང་

གཅིིག་པུ་ནང་ལ་འཛུལ་ཡིོང་བ་མཐོེང་བསི་མོ་རིང་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི། 

ཌརི་སིིསི་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གཅིིག་པུ་ཡིིན་པ་མཐེོང་དུསི་ཧང་སིངསི་པའ་ི

ཉིམསི་མངོན་ནསི། ཁོེང་གིསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེང་མ་ནང་དུ་ཡོིད་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་ནང་

ལ་ཧམ་འཛུལ་བྱསི་པ་ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད་ནསི་བསྟུད་མརི་དགོངསི་དག་ཞུསི།

ཁོེ་གཉིིསི་མརི་བསྡེད་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རོི་སིིང་སིིའི་སོྐརི་ཅུང་ཙམ་

དྲེིསི་རྗོེསི། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ཡོིངསི་སུ་ངག་བཅིད་དུ་གྱུརི་ཉིེན་འདུག་པསི་ཅིིསི་ཀྱིང་

བརོྗོད་བྱ་འཚེོལ་དགོསི་པ་ཚེོརི་བ་དང་སྦྲགསི། མོ་རིང་གི་ཡིིད་ལ་གླེོ་བུརི་དུ་ཁེོ་

རིང་སོྔོན་མ་ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་དུ་མཐོེང་བའ་ིངང་ཚུལ་དྲེན་པ་དང་། ཁོེ་ཚེ་ོགོླེ་བུརི་

དུ་ཐོེན་པརི་ཡིང་སྙིང་རྒྱུ་མཚེན་ཅི་ིཞིིག་བགྲང་རྒྱུ་ཡོིད་མེད་ཤོེསི་འདོད་སྐྱིེསི་ནསི།

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ན་ནིང་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིིག་པརི་ཁོྱོད་ཚེ་ོན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་

ནསི་ཇེི་འདྲེའི་གོླེ་བུརི་དུ་ཐོེན་སོིང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིང་ཁོྱོད་ཚེོ་དེ་འཕྲལ་ཁོེང་

གི་རྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་ཡིོང་བ་ལ་ཧ་ལསི་པརི་གདོན་མི་ཟ། གལ་སྲིད་ངའི་དྲེན་
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པ་ནོརི་མེད་ན་ཁོྱོད་ཚེ་ོཁོེ་རིང་ཐོེན་པའ་ིཕྱོ་ིཉིིན་དེརི་བུད་སོིང་སྙམ། ཁོྱོད་རིང་ལོན་

ཌོན་ནསི་ཐོེན་སྐབསི་ཁོེ་རིང་དང་ཁོེང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་བཅིསི་བདེ་བོ་

ཡིིན་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

“བཀའ་དྲེིན་ཆོེ། བདེ་བོ་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད་པ་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་

སི་ིལ་ད་ེཙམ་ལསི་ལན་སླེོག་འདོད་མེད་པ་མཐོེང་བ་དང་ཡུད་ཙམ་འགོརི་རྗོེསི་སླེརི་

ཡིང་།

“སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་རྗོེསི་སོིརི་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ལོག་རྩིསི་མེད་པ་འདྲེ། དེ་ལྟརི་

རིེད་དམ།”

“ཁོེང་གིསི་ད་ེལྟརི་ལབ་པ་མ་ཐོེསི་ཀྱིང་འབྱུང་འགྱུརི་ཁོེ་རིང་དེརི་སོྡེད་པའ་ིདུསི་

ཚེོད་ཉུང་ངེསི་རིེད། ཁོེང་ལ་གྲོགསི་པོ་མང་པོ་ཡིོད་པརི་མ་ཟད་ད་ཆོ་སྤྱི་ིཚེོགསི་བྱེད་

སོྒོ་ཇེ་ེམང་དུ་འགོྲ་བའ་ིན་ཚེོད་ལ་བསླེེབསི་ཡོིད།”

“གལ་སྲིེད་ཁོེ་རིང་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་སོྡེད་རྩིསི་མེད་ན། ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེོའི་ཆོེད་

དུ་ཁོེང་གིསི་སི་ཆོ་དེ་ཡིོངསི་སུ་དོརི་འོསི། དེ་ལྟརི་བྱསི་ན་ང་ཚེོ་ལ་གཏན་སྡེོད་ཀྱིི་

ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཤོིག་ཡིོད་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཁེང་པ་བོགསི་

མརི་བློངསི་སྐབསི་ཁོེ་རིང་སྟབསི་བདེ་ཡིོང་མིན་ལསི་ཉིེ་འཁོེརི་གྱིི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེོ་

ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་མེད་ཤོསི་ཆོ།ེ ཁོེང་ལ་ཁེང་པ་ད་ེཉིརི་རྩིསི་སིམ་དོརི་རྩིསི་ཀྱི་ི

འཆོརི་གཞི་ིཅི་ིཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་རྩ་དོན་གཅིིག་མཚུངསི་ཡིིན་ངེསི་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

ཌརི་སིིསི་ལན་དུ་ “བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཁེང་པ་འོསི་འཚེམ་ཞིིག་ཉིོ་སྒྲུབ་བྱུང་རྗོེསི་ཕལ་

ཆོེརི་འདོརི་ངེསི་རིེད།” 

སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་གི་གོྲགསི་པོའ་ིསོྐརི་གླེེང་རྒྱུ་མང་ཐེལ་

བརི་དོགསི་ནསི་ལན་གང་ཡིང་མ་བཏབ་པ་དང་། གཞིན་ཅི་ིཤོོད་འད་ིཤོོད་མེད་པརི་

གྱུརི་པ་དང་ཁོེ་རིང་ཉིིད་ལ་བརོྗོད་བྱ་འཚེོལ་དུ་འཇུག་པའ་ིབོློ་ཐེག་བཅིད།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ག་ིབསིམ་དོན་རོྟེགསི་པ་ལྟརི་འཕྲལ་མརི་ “ཁེང་པ་འད་ིཧ་ཅིང་

སྐྱིིད་མདོག་ཁེ་པོ་ཞིིག་འདུག སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིདང་ཐོེག་འད་ིགརི་འབོྱརི་སྐབསི་

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་འད་ིལ་ནུསི་ཤུགསི་ཕོན་ཆོ་ེབཏང་ཡོིད་ཚེོད་རིེད།” 

“མོ་རིང་གིསི་ནུསི་ཤུགསི་ཕོན་ཆོེན་བཏང་ཡོིད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་

ཁོེ་ལསི་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་ཤོེསི་ཀྱིི་མི་ཞིིག་རྙིེད་མི་སྲིད་སྟབསི་མོ་རིང་གིསི་

བྱམསི་སོྐྱིང་གནང་རིིན་ཡོིད་པ་རིེད།”

“སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིའི་གཉིེན་དོན་ཐེད་ལ་ཤོིན་ཏུ་ལམ་ལོྷང་བྱུང་བའི་བཟོ་

འདུག” 

“རིེད། དེ་ག་རིང་རིེད། དེ་འདྲེའི་དཔོྱད་ལྡན་གྱིི་བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་ཁོེ་དང་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོེང་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ད་ེའདྲེ་སྐྲུན་པ་མཐོེང་ན་ཁོེང་

ག་ིགོྲགསི་པོ་དགའ་མགུ་མ་ིསྐྱི་ེག་ལ་སྲིད། གཞི་ིརྐོང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིདང་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱསི་པ་ན་ིཆོེསི་བོློ་ལྡན་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མ་མཐོེང་ཡིང་། ངའ་ིགོྲགསི་མོ་ལ་

ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱི་ིགོ་རོྟེགསི་མཐོེན་པོ་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ད་ཆོ་མོ་རིང་ཧ་ཅིང་སྐྱིིད་མདོག་

ཁེ་པོ་འདུག་ལ་མ་ིདཀྱུསི་མའ་ིལངསི་ཕོྱོགསི་ནསི་བཤོད་ན་གཉིེན་དོན་འད་ིཧ་ཅིང་

འགབ་པ་ཞིིག་རིེད།”

“སོི་སོིའ་ིནང་མ་ིདང་གོྲགསི་དགའ་ཉི་ེཚེ་ོདང་བརི་ཐེག་ད་ེའདྲེ་ཉི་ེཔོ་ཡོིད་པ་ན་ི

མོ་རིང་ལ་མཚེོན་ན་ཤོིན་ཏུ་དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལ་བརི་ཐེག་ཉི་ེཔོ་ཟེརི་རིམ། ད་ེན་ིཧ་ལམ་ལ་ེདབརི་ལྔ་བཅུ་ཙམ་

གྱི་ིམཚེམསི་རིེད།” 

“ལམ་བུ་ཡིག་ན་ལ་ེདབརི་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཅི་ིཡིང་མིན་ཏ།ེ ད་ེན་ིཉིིན་ཕྱོེད་ཙམ་གྱི་ི

འགྲུལ་བཞུད་རིེད། རིེད། ངསི་ད་ེལ་བརི་ཐེག་ཉི་ེབོ་ཟེརི།”
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ངསི་བརི་ཐེག་རིིང་ཐུང་ན་ིགཉིེན་དོན་གྱི་ིཆོ་རྐྱེེན་ཞིིག་

ཏུ་བརྩི་ཡིི་མེད་ཀྱིང་། ངསི་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིི་རིང་གི་ཁྱོིམ་དང་ཐེག་ཉིེ་རིེད་ལབ་ཐུབ་

པ་མ་ིའདུག”

“དེ་ནི་ཁོྱོད་རིང་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་ཞིེན་ཆོགསི་ཆོེ་བའི་རྟེགསི་མཚེན་རིེད། 

ཁོྱོད་ལ་མཚེོན་ན་དེ་ཡིི་ཉིེ་འཁོེརི་ལསི་བརྒལ་བའི་སི་ཆོ་ཚེང་མ་བརི་ཐེག་རིིང་པོ་

ཡིིན་ཚེོད་རིེད།”

ཁོེང་གིསི་དེ་ལྟརི་བརོྗོད་སྐབསི་གདོང་ལ་འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་མངོན་འདུག་

པསི། མོ་རིང་གིསི་ཁོེང་ག་ིའཛུམ་མདངསི་དེའ་ིནང་དོན་རོྟེགསི་སོིང་སྙམ། ཁོེང་གིསི་

ཅིིསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་ལ་ཇེེན་དང་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་འཁོེརི་གྱི་ིའདུག་སྙམ་པ་རིེད་

བསིམསི་ནསི་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་ཏ།ེ 

“ངསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེང་མསི་རྒྱང་རིིང་དུ་གཞིིསི་ཁྱོིམ་སྐྲུན་མ་ིའོསི་ལབ་པ་མིན། བརི་

ཐེག་རིིང་མིན་ནི་ལོྟསི་བཅིསི་ཏེ་ཆོ་རྐྱེེན་སྣ་ཚེོགསི་ལ་རིག་ལསི། གལ་སྲིད་འགྲུལ་

བཞུད་ཀྱིི་ལམ་གོྲན་འཛོད་མེད་ཡོིད་ན་རྒྱང་ཐེག་རིིང་བ་ནི་གནད་འགག་དེ་འདྲེ་

ཆོེན་པོ་མིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་ལིན་སིི་ཚེང་ལ་མཚེོན་ན་དེ་འདྲེ་ཞིིག་མ་ཡིིན། སྐུ་

ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སི་ིལ་ཡིོང་འབབ་མ་ིཉུང་བ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་རྒྱུན་དུ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ི

ལམ་གོྲན་ལོྕགསི་ནུསི་པ་ཞིིག་མེད། གལ་སྲིད་མིག་སྔོརི་གྱི་ིབརི་ཐེག་ཕྱོེད་ཙམ་ཐུང་དུ་

བཏང་རུང་། ངའ་ིགོྲགསི་མོསི་ལམ་ཐེག་ཉི་ེདྲེགསི་འདུག་མ་ིསྙམ་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡོིད།”

སྐབསི་དེརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་རྐུབ་སྟེགསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཕོྱོགསི་ལ་ཅུང་

ཙམ་དེད་ནསི་ “ཁོྱོད་རིང་འདི་ལྟརི་རིང་ཡུལ་ལ་ཞིེ་ཐོེགསི་མི་ཉིན། ཁོྱོད་གཏན་དུ་

ལོང་བོྷེན་ལ་སོྡེད་མ་ིསྲིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཅུང་ཙམ་ངོ་མཚེརི་བ་དང་སྐབསི་དེརི་ཌརི་སི་ིཧོབ་སྟ་ེབསིམ་

བོློ་འགྱུརི་ཏ་ེརྐུབ་སྟེགསི་ཕྱོིརི་སྣུརི་བྱསི་ནསི་ཅོིག་ཙ་ེསྟེང་ག་ིཚེགསི་པརི་བློངསི་ནསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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འཁྱུག་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་ད་སོྔོན་ལསི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི།

“ཁོྱོད་ཁེེནད་ལ་དགའ་བོ་འདུག་གམ།”

གོྲང་སྡེེའི་སོྐརི་ལ་ལབ་གླེེང་ཡུད་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀའི་སིེམསི་པ་

རྣལ་ལ་བབ་པ་དང་བརོྗོད་དོན་ཡིང་ཧ་ཅིང་བསྡུསི་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཅིང་མ་འགོརི་

བརི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་དང་མོ་རིང་གི་གཅུང་མོ་གཉིིསི་ནང་ལ་འབྱོརི་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་

མཚེམསི་ཆོད། ཤོརི་ལོ་ཋི་ེན་ིཌརི་སི་ིདང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འཕོྲསི་མོལ་

བྱསི་ནསི་བསྡེད་ཡོིད་པ་མཐོེང་ནསི་ཧ་ལསི་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་ད་སོྔོན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལ་བརོྗོད་པ་ཇེ་ིབཞིིན་སླེརི་ཡིང་ཁེོ་རིང་ནོརི་ནསི་ཧམ་འཛུལ་བྱསི་ཚུལ་བརོྗོད་

ནསི་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ལ་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་བསྡེད་རྗོེསི་ཕྱོིརི་ཐོེན་ནོ། །

ཁོེ་རིང་ཕྱོིན་མ་ཐེག་ཏུ་ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ “ཡིང་སྙིང་འདིའི་ནང་དོན་ཅིི་ཞིིག་རིེད། 

ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ། ཁོེ་རིང་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་བ་ཡིོད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། 

ད་ེམིན་ཁོེ་རིང་རིང་དགརི་འདིརི་ཕེབསི་མ་ིསྲིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་སོྔོན་ཁོེང་གིསི་ཅིི་ཡིང་མི་སྨྲ་བའི་ངང་ཚུལ་རྣམསི་

བཤོད་རྗོེསི། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་སོི་སོི་ལ་རི་ེབ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་ཕརི་བལྟསི་ན་ད་ེའདྲེ་

ཡིིན་བཟོ་མི་འདུག་སྙམ།  ཁོེ་ཚེོསི་འོལ་ཚེོད་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི་མཐེརི་ཁོེ་འདི་གརི་

འོངསི་པ་ན་ིདུསི་ཚེོད་མ་འཁོྱོལ་བ་ཡིིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡིིན་པ་གཏན་འབེབསི་བྱསི། 

ད་ཆོ་ལོ་དེའི་ཕྱོི་རོིལ་གྱིི་བྱ་འགུལ་སྤེེལ་བའི་དུསི་ཡིོལ་ཟིན་པའི་རིི་ཐེང་གི་རོིལ་

རྩེད་ཚེང་མ་མཇུག་བསྒྲིིལ་ཟིན་པ་དང་། ནང་དུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་། དཔ་ེདེབ། 

ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་སིའི་ཅོིག་ཙ་ེཡོིད་ཀྱིང་སྐྱིེསི་པ་ཚེོ་རྟེག་པརི་ཁྱོིམ་དུ་སོྡེད་མི་ཆོགསི། ཁོེ་

ལིན་སིི་ཚེང་དང་བརི་ཐེག་ཉིེ་བསི་ཡིིན་ནམ། འཆོམ་འཆོམ་འགོྲ་རྒྱུརི་དགའ་བསི་

ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་དེརི་གནསི་པའི་མི་རྣམསི་ཉིམསི་དགའ་བ་ཡིིན་པའི་རྒྱུ་མཚེན་

གང་ཡིིན་རུང་། ཌརི་སིི་བུ་སྤུན་གཉིིསི་ཧ་ལམ་ཁོེ་ལིན་སིིའི་གཞིིསི་ལ་ཉིིན་ལྟརི་
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ཡིོང་བ་དང་། ཁོེ་གཉིིསི་རྟེག་ཏུ་ཞོིགསི་པརི་དུསི་ཚེོད་ངེསི་མེད་དུ་ཡོིང་བཞིིན་ཡིོད། 

མཚེམསི་རིེརི་ཁོེ་གཉིིསི་མཉིམ་དུ་དང་མཚེམསི་རིེརི་སོི་སོི་གཅིིག་པུ་བྱསི་ནསི་ཡིོང་

བ་དང་། ཡིང་སྐབསི་སྐབསི་སུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་ལྷན་དུ་ཡིོང་ག་ིཡོིད། སྐྱིེསི་མ་

ཚེོསི་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་ཡོིང་བ་ནི་ཁོེ་རིང་ཁོེ་ཚེོ་ལ་དགའ་བའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་

ཡིིན་པ་ཤོསེི་པསི། རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་ལྷག་ཏུ་དགའ་བརི་གྱུརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཡིང་ཁོེང་ལ་བོློ་ཡིིད་ཧ་ཅིང་ཚེིམ་པ་བྱུང་། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་

པ་མངོན་གསིལ་གྱིིསི་མཐོེང་ནུསི་པརི་མ་ཟད། ཁོེང་ག་ིལྟ་སྤྱིོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་སོྔོན་ཆོད་

དགའ་མོྱོང་བའ་ིཝིག་ཁེམ་དྲེན་དུ་འཇུག ཁོེ་གཉིིསི་བསྡུརི་ན་མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ི

ལིམ་ལ་ཝིག་ཁེམ་ལྟ་བུའ་ིཡིིད་དུ་འོང་བའ་ིཞི་ིདུལ་གྱི་ིཉིམསི་མེད་རུང་དྲེན་སོྒོ་ཝིག་

ཁེམ་ལསི་སྐྱིེན་པོ་ཡོིད་པ་ཚེོརི་ཐུབ།

ཡིིན་ཡིང་ཌརི་སིི་རྟེག་པརི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཚེང་ལ་ཡིོང་བ་ནི་ཤོིན་ཏུ་རོྟེགསི་དཀའ་

བའ་ིགནསི་ཤོིག་སྟ།ེ ཁོེང་གིསི་རྟེག་པརི་མཆུ་ཏོ་འགུལ་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད་པརི་སྐརི་མ་

བཅུ་ཡིསི་མསི་ལ་ད་ེརུ་འདུག་པ་དང་། སྐད་ཆོ་མ་ིབཤོད་ཐུ་མེད་བྱུང་ན་མ་གཏོགསི་

རིང་མོསི་ཀྱིིསི་ལབ་གླེེང་རྩ་བ་ནསི་མ་ིབྱེད། གལ་སྲིད་སྐད་ཆོ་ཅུང་ཙམ་བཤོད་ནའང་

དེ་ནི་གུསི་ཞིབསི་དང་གཞིན་བསྟུན་གྱིི་ཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་ལསི་རིང་མོསི་དང་སོྤྲོ་བའི་

ཆོེད་དུ་མིན་པ་འདྲེ། ཁོེ་རིང་ནི་དོན་གྱིིསི་དགའ་ལྷང་ལྷང་དང་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་

པའ་ིསྐབསི་ཤོིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་པསི། ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཌརི་སི་ིལ་གོ་བ་གཏན་ནསི་

མ་ལོན། མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་མཚེམསི་རིེརི་ཌརི་སིིའ་ིགླེེན་རྟེགསི་ལ་འཕྱོ་

སོྨོད་བྱསི་པ་ལྟརི་ན། ནམ་རྒྱུན་ཁེོ་རིང་དེ་འདྲེ་ཞིིག་མིན་པ་ཤོེསི་ཐུབ། ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་

ཞིིབ་ཆོ་མ་ིརོྟེགསི་ཀྱིང་ཌརི་སི་ིའགྱུརི་ལྡོག་ད་ེའདྲེ་འགྲོ་བ་ན་ིབརྩ་ེདུང་ག་ིཤུགསི་རྐྱེེན་

ཡིིན་པ་དང་། བརྩ་ེབ་བྱ་ཡུལ་ད་ེཡིང་སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་མོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཡིིན་པའ་ིརི་ེ

སོྨོན་བྱསི། དེསི་ན་ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ད་ེདོན་ལ་གཟབ་ནན་གྱིིསི་རྩད་གཅོིད་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་

བརྩམསི་ཏེ།  མོ་རིང་གིསི་རྒྱུན་དུ་ནསི་ཁེོ་ཚེོ་རོི་སིིང་སིི་ལ་འགྲོ་སྐབསི་སིམ་ཡིང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ན་ཁོེ་རིང་ཧན་སིི་ཧོྥིརིད་ལ་ཡིོང་སྐབསི། ཌརི་སིི་ལ་བརྟེག་དཔྱད་གཟབ་ནན་བྱསི་

ཀྱིང་གྲུབ་འབྲེསི་གང་ཡིང་མ་ཐེོན། ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་གི་གོྲགསི་མོ་ལ་ལན་མང་ལྟ་

བ་ནི་སོྨོསི་མེད་ཅིིག་ཡིིན་ཡིང་ལྟ་སྟངསི་དེ་དོགསི་གཞིི་ཅིན་ཡིིན། དེ་ནི་ཆོེསི་ཟོལ་

མེད་དང་བརྟེན་བརློིང་ག་ིཅིེརི་ལྟ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཡིང་སྙིང་ད་ེརུ་བརྩ་ེསིེམསི་འཁྱོིལ་

ཡིོད་མེད་ནི་འཕྱོང་མོ་ཉུག ཡིང་མཚེམསི་རིེརི་ཅིེརི་ལྟ་དེ་དག་ནི་སྣང་མེད་གཡིེང་

བའ་ིཚུགསི་ཀ་དང་གཉིིསི་སུ་མ་མཆོིསི།

ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ལན་དུ་མརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཌརི་སིི་ཕལ་ཆོེརི་མོ་རིང་ལ་

སིེམསི་པ་ཤོོརི་ཡིོད་བཟོ་འདུག་ཅིེསི་ལབ་ནསི་གསིལ་འདེབསི་བྱསི་ནའང་། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རྟེག་ཏུ་ཁྲེལ་དགོད་བྱསི་པ་ཙམ་ལསི་དོ་སྣང་རྩ་བ་ནསི་མ་ིབྱེད། 

ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཐེོག་མརི་རིེ་བ་ཆོེ་ཡིང་མཐེརི་རིེ་བསི་ཕོངསི་ཤོསི་ཆོེ་བསི། 

དོན་འདི་ཡིང་ཡིང་བཤོད་ན་མི་འགབ་པ་མཐོེང་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་བསིམ་

ཚུལ་ལྟརི་ན། གལ་སྲིད་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སི་ིམོ་རིང་ག་ིདབང་དུ་གྱུརི་ཡིོད་

སྙམ་ན་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་བཟུང་པའ་ིསྡེང་སིེམསི་ཚེང་མ་ཡིལ་འགོྲ་ངེསི་རིེད་

སྙམ། མདོརི་ན་མོ་རིང་གིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ལྷག་བསིམ་རྣམ་དག་བཅིངསི་

ནསི་མཚེམསི་རིེརི་མོ་རིང་མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་ལ་མདུན་ཐེབསི་སུ་སྟེརི་བའ་ི

འཆོརི་གཞི་ིབཏིང་། ཁོེང་ན་ིཆོེསི་དང་བ་འདྲེེན་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། 

ཁོེ་རིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དགའ་མོསི་ཡོིད་པ་ཡིང་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་ཡིིན་ལ། 

ཁོེང་གི་སྤྱིི་ཚེོགསི་ཀྱིི་གོ་གནསི་ལ་གཞིིགསི་ནའང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཆོེསི་འོསི་

ཤོིང་འཚེམ་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཌརི་སི་ིཆོོསི་ཁེང་ལ་དབང་ཤུགསི་ཆོེན་པོ་

ཡིོད་པ་དང་ཁོེང་ག་ིསྤུན་མཆོེད་ལ་དབང་ཤུགསི་ད་ེའདྲེ་རྩ་བ་ནསི་མེད་པསི། སྤུན་

མཆོེད་གཉིིསི་བསྡུརི་ན་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་གྱིི་ལེགསི་ཆོ་ནི་སྨྲ་རིིན་མེད་

པ་ཞིིག་ཡིིན།
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 ལའེུ་སོ་གསུམ་པ།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སྤྱི་ིགླེིང་ལ་འཁྱོམསི་ཉུལ་བྱེད་སྐབསི་སྟེསི་དབང་གིསི་ཌརི་སི་ིདང་

ཐེེངསི་དུ་མརི་འཕྲད་པསི། མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་མ་ིསུ་ཡིང་མ་ིཡོིང་སིརི་ཁོེ་རིང་ཡོིང་

བ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་སྟབསི་ཉིེསི་རིེད་སྙམ། སླེད་རིིམ་དེ་ལྟརི་མི་འཕྲད་པའི་ཆོེད་དུ་

མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་མ་ནསི་ཁོེང་ལ་སི་ཆོ་ད་ེན་ིམོ་རིང་འཁྱོམསི་ཉུལ་བྱེད་ཡུལ་དགའ་

ཤོོསི་ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད་པསི། གལ་སྲིད་སླེརི་ཡིང་འཕྲད་ན་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་

ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་སླེརི་ཡིང་ད་ེརུ་འཕྲད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐེ་ན་ཐེེངསི་གསུམ་ལ་

འཕྲད་པསི་ད་ེན་ིརྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཁེག་པོ་བཟོ་བའམ་ཡིང་ན་རིང་སྡུག་རིང་གིསི་

ཉོི་བ་དང་གཉིིསི་སུ་མ་མཆོིསི། སྐབསི་དེ་དག་ལ་ཌརི་སིིསི་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་སྐད་ཆོ་

ཁེ་ཤོསི་འདྲེ་ིབའམ་ཡིང་ན་དོགསི་མ་ིབད་ེབའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ངང་འཐེེན་ཡུད་ཙམ་བྱསི་

ནསི་ཕྱོིརི་དེངསི་པ་མ་ཡིིན་པརི། ཁོེ་རིང་དངོསི་སུ་མོ་རིང་གི་ཕོྱོགསི་ལ་ཡིོང་ནསི་

མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་གོམ་བགོྲད་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། ཁོེང་གིསི་ནམ་ཡིང་སྐད་ཆོ་མང་པོ་

མི་བཤོད་ལ་མོ་རིང་གིསི་རིང་ཉིིད་ལའང་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དང་ཉིན་པའི་ངལ་བ་

ད་ེཙམ་མོྱོང་དུ་མ་བཅུག ཡིིན་ཡིང་ཐེེངསི་གསུམ་པརི་འཕྲད་དུསི་ཁོེང་གིསི་འབྲེེལ་

མེད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ཁྱོད་མཚེརི་དུ་མ་དྲེིསི་ནསི་མོ་རིང་མགོ་འཐོེམ་དུ་བཅུག དཔེརི་

ན་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ལ་སྐྱིིད་པོ་འདུག་མིན་དང་། ཅིིའ་ིཕྱོིརི་ཁེེརི་རྐྱེང་

འཁྱོམསི་ཉུལ་ལ་འགོྲ་རྒྱུརི་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚེན། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་བཟའ་མི་

གཉིིསི་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིའཚེ་ོབརི་ལྟ་ཚུལ་ག་འདྲེ་ཡོིད་མེད་སོིགསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི། རོི་

སིིང་སིིའི་སོྐརི་གླེེང་སྐབསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ཁྱོིམ་ཚེང་དེ་ལ་ཆོ་རྒྱུསི་

ཆོེན་པོ་མེད་ལབ་སྐབསི། ཁོེང་གི་རོྗོད་སྟངསི་ལ་བལྟསི་ན་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་རྗོེསི་
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སོིརི་ག་དུསི་ཁེེནད་ལ་ཡིོང་ན་དེ་རུ་སོྡེད་རྒྱུའི་རིེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་འདྲེ། ཁེོང་གི་

བོློ་ལ་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་གྱིི་ཆོེད་དུ་དེ་ལྟརི་འཁོེརི་བ་མིན་ནམ་སྙམ། གལ་

སྲིད་ཁོེང་གི་སྐད་ཆོ་ལ་དངོསི་འབྲེེལ་ཤུགསི་བསྟན་དེ་འདྲེ་ཡིོད་ན། མདའ་དཔོན་

མོ་རིང་ལ་སིེམསི་ཤོོརི་འདུག་སྙམ་པ་རིེད་བསིམསི་ནསི་ཅུང་ཙམ་འཚེབ་སྣང་བྱུང་

ཡིང་། སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེམོ་རིང་ཆོོསི་དཔོན་གྱི་ིབཞུགསི་ཤོག་ག་ིམདུན་གྱི་ིསོྒོ་འགྲམ་དུ་

འབོྱརི་ཟིན་པསི་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི།

ཉིིན་ཞིིག་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གོམ་བགོྲད་བྱེད་ཞོིརི་དུ་ཐེེངསི་སོྔོན་མའི་ཇེེན་གྱིི་

འཕྲིན་ཡིིག་ནང་གི་སོྐྱི་བ་མཚེོན་པའི་དུམ་ཚེན་ཁེ་ཤོསི་ནན་གྱིིསི་ཀོློག་སྐབསི། གོླེ་

བུརི་དུ་མི་ཞིིག་ལྷགསི་པ་མཐོེང་བསི་མགོ་བོ་བཏེགསི་ཏེ་ལྟ་སྐབསི་ད་ཐེེངསི་མི་

ད་ེཌརི་སི་ིམིན་པརི་དམག་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་མོ་རིང་ག་ིཕོྱོགསི་སུ་ཡིོང་བཞིིན་པ་

མཐོེང་བ་དང་སྦྲགསི་མོ་རིང་གིསི་འཕྲལ་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་བསྡུསི་ནསི་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱིིསི་

འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་བསྟན་ནསི། 

“ཁོྱོད་རིང་འད་ིགརི་སླེེབསི་ཡོིང་ཡིིད་ལ་མ་འཁོེརི།”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་ “ང་རིང་ལོ་ལྟརི་འགོྲ་ཁེརི་གླེིང་ག་འད་ིལ་འཁྱོམསི་ཉུལ་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད། ད་ེརྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཚེང་ལ་འགོྲ་རྩིསི་ཡིོད། ཁོྱོད་རིང་མུ་མཐུད་དུ་

འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“མིན། ང་རིང་མྱུརི་བརི་ནང་ལ་ལོག་རྩིསི་ཡོིད།”

ད་ེནསི་ཁེོ་གཉིིསི་ཁེ་ཕོྱོགསི་བསོྐརི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཚེང་ག་ིཕོྱོགསི་སུ་

བསོྐྱིད།

“ཁོྱོད་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པརི་ཁེེནད་ནསི་ཐོེན་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“ཡིིན། གལ་སྲིད་ཌརི་སིིསི་ནརི་འགྱིངསི་མ་བྱསི་ན་གཏན་ཁེེལ་ཡིིན། ཡིིན་ཡིང་

ངསི་ཁོེང་ག་ིབཀོད་འདོམསི་བརྩ་ིདགོསི། དོན་དག་མཐེའ་དག་ཁོེ་རིང་ག་ིའདོད་པ་
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ལྟརི་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་ཀྱི་ིརིེད།”

“གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་རིང་འདོད་ལྟརི་བཀོད་སྒྲིིག་བྱེད་མ་བཏུབ་ཀྱིང་མ་མཐེརི་

ཡིང་རིང་འདོད་ལྟརི་གདམ་ག་བྱེད་པའ་ིསོྤྲོ་བ་ཡིོད་པ་རིེད། ངསི་ནམ་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སི་ིལྟ་བུ་རིང་སྣང་གང་དྲེན་བྱེད་པའ་ིམ་ིཞིིག་རྩ་བ་ནསི་མཐོེང་མོྱོང་མེད།”

མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་ལན་དུ་ “ཁོེ་རིང་འདོད་ལྟརི་བྱེད་རྒྱུརི་ཧ་ཅིང་

དགའ། ཡིིན་ཡིང་དོན་དུ་ང་ཚེོ་ཚེང་མ་དེ་ལྟརི་བྱེད་རྒྱུརི་དགའ། ང་ཚེོའི་ཁྱོད་པརི་

གཅིིག་པུ་ནི་ཁོེ་རིང་ལ་དེ་ལྟརི་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོིད་པ་རིེད། ཁོེ་རིང་འབོྱརི་

ལྡན་མ་ིསྣ་ཡིིན་པ་དང་ཕལ་བའ་ིམ་ིམང་ཆོ་ེབ་དབུལ་ཕོངསི་ཡིིན། དྲེང་གཏམ་བཤོད་

ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི། སྲསི་ཆུང་བ་ཞིིག་གིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་རིང་གཅུན་གཞིན་

བསྟུན་བྱེད་དགོསི།”

“བདག་གི་བསིམ་ཚུལ་ལྟརི་ན། སྐུ་དྲེག་གི་སྲསི་གཞོིན་ཞིིག་གིསི་རིང་གཅུན་

དང་གཞིན་བསྟུན་གཉིིསི་ཀ་ཤོེསི་པ་ཧ་ཅིང་ཉུང་། ངོ་མ་བཤོད་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་

གཅུན་གཞིན་བསྟུན་ནི་ཡིང་སྙིང་ཇེི་འདྲེ་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་སིམ། ཁྱོེད་རིང་ལ་དངུལ་

མེད་པ་ལ་བརྟེེན་ནསི་འགྲོ་འདོད་སི་ལ་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཉོི་འདོད་པ་ཞིིག་ཉིོ་མ་

ཐུབ་པའ་ིསྐབསི་ཤོིག་བྱུང་ངམ།”

“དེ་ནི་གནད་དུ་ཁེེལ་བའི་དྲེི་བ་ཤོ་སྟག་རིེད། ང་རིང་ཡིང་འདི་དག་ཐེད་ལ་

དཀའ་ངལ་མ་ིའཕྲད་ཀྱིང་། ད་ེལསི་དོན་ཆོེན་ལ་འཕྲད་དུསི་དངུལ་མེད་སྟབསི་སྡུག་

པོ་མོྱོང་ག་ིརིེད། སྲསི་ཆུང་བ་ཚེསོི་སྙིང་སྡུག་མ་རྙིེད་རུང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་ཐེབསི་མེད།”

“ཁོེ་ཚེོ་འབོྱརི་ལྡན་གྱིི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་ན་མ་གཏོགསི། ངའི་

བསིམ་པརི་གནསི་ཚུལ་ད་ེའདྲེ་རྒྱུན་དུ་ཡིོང་སྲིད།”

“ང་ཚེ་ོདངུལ་སོྒོརི་འབོལ་སྤྱིོད་ལ་ལོབསི་ཡོིད་སྟབསི་ཅིིསི་ཀྱིང་གཞིན་ལ་བརྟེེན་

དགོསི། ང་རིང་ལྟ་བུའ་ིགྲསི་ན་དངུལ་ལ་དོ་སྣང་མེད་པརི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་མཁེན་ཧ་
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ཅིང་དཀོན་པོ་ཡིིན།” ཞིེསི་བརོྗོད་པསི།

སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་  “འདི་ནི་ང་ལ་བརོྗོད་པ་མིན་

ནམ།”སྙམ་ནསི་གདོང་པ་ཅུང་ཙམ་དམརི་པོ་གྱུརི་ཡིང་འཕྲལ་མརི་རིང་སོིརི་ཆུད་

དེ་གསོིན་ཉིམསི་ཀྱིི་སྐད་གདངསི་ཀྱིིསི་ “ནམ་རྒྱུན་སྐུ་དྲེག་གི་སྲསི་ཆུང་བ་ཞིིག་ལ་

དངུལ་ག་ཚེོད་རིི་གི་རིེད། སྤུན་རྒན་པ་ལ་ན་ཚེ་ཚེབསི་ཆོེན་ཕོག་ན་མ་གཏོགསི་

དབྱིན་སོྒོརི་ཁྲ་ིལྔ་ལསི་མ་ིརི་ིསྙམ།”

ཁོེང་གིསི་ཀྱིང་ངག་འགྲོསི་གཅིིག་མཚུངསི་ཀྱིིསི་ལན་བསླེོགསི་རྗོེསི་དོན་དེ་

ཡིང་སྐྱིརི་མ་བཤོད། མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་བསྡེད་ན་ད་ལྟའ་ིགཏམ་

དེ་ཐོེསི་ནསི་སིེམསི་སྡུག་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག་སྙམ་ངེསི་རིེད་བསིམསི་ནསི་ལམ་སིེང་

བརོྗོད་དོན།

“ཁོྱོད་ཀྱིི་སྤུན་མཆོེད་ཀྱིིསི་ཁོྱོད་རིང་འདི་གརི་ཁྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གཙོ་བོ་ནི་

ཁོེང་ལ་བཀའ་བཀོད་བྱེད་ཡུལ་ཞིིག་དགོསི་པསི་ཡིིན་ཚེོད་རིེད། གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་

ཁོེང་ལ་གཏན་དུ་སྟབསི་བདེའི་བཀའ་བཀོད་བྱེད་ཡུལ་ཞིིག་ཡིོད་པསི་ངསི་ཁོེ་རིང་

གཉིེན་སྒྲིིག་མ་ིབྱེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་མིག་སྔོརི་ཁོེང་ལ་གཅུང་

མོ་གཅིིག་ཡིོད་པསི་འཐུསི་ཤོག་རིེད། ཁོེང་ན་ིམོ་རིང་ག་ིལྟ་སོྐྱིང་མཁེན་གཅིིག་པུ་ཡིིན་

པསི་ཁོེ་རིང་གིསི་རིང་འདོད་ལྟརི་བཀའ་བཀོད་བྱེད་ཆོོག་ག་ིརིེད།”

“དེ་ལྟརི་མ་ཡིིན། མོ་རིང་ལ་ལྟ་སོྐྱིང་གི་འགན་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མཉིམ་དུ་ཁུརི་

དགོསི། ང་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིའ་ིསྲུང་སོྐྱིང་བྱེད་མཁེན་ཡིིན།”

“དངོསི་འབྲེེལ་རིེད་དམ། ཁོྱོེད་རིང་སྲུང་སོྐྱིང་བྱེད་མཁེན་ག་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན། 

ལསི་འགན་ལ་དཀའ་ཁེག་འདུག་གམ། མོ་རིང་ག་ིན་ཚེོད་ལ་སིོན་པའ་ིགཞིོན་ནུ་མ་

ཚེ་ོམཚེམསི་རིེརི་ཅུང་ཙམ་ལྟ་སོྐྱིང་བྱེད་དཀའ་ངེསི་རིེད། གལ་སྲིད་མོ་རིང་ལ་ཌརི་

སིིའ་ིརིང་གཤོསིི་ངོ་མ་ཡོིད་ན་མོ་རིང་གསིི་ཕལ་ཆོེརི་རིང་སྣང་གང་དྲེན་བྱེད་ཀྱི་ིརིེད།”
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་དག་བརོྗོད་སྐབསི་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་གཟབ་ནན་

གྱིིསི་བལྟསི་ཡོིད་པ་མཐོེང་ལ། ཁོེང་གིསི་ད་ེམུརི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིཁོེ་ཚེོརི་དཀའ་ཁེག་

སོྤྲོད་ཀྱི་ིཡོིད་པརི་སྙམ་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་དྲེིསི་པ་དང་། ཁོེང་ག་ིཉིམསི་འགྱུརི་ལ་གཞིིགསི་

ན་མོ་རིང་ག་ིཚེོད་དཔག་དོན་དང་འཁེེལ་སོིང་སྙམ་ནསི་ཐེད་ཀརི།

“ཁོྱོད་རིང་ཞིེད་མ་ིདགོསི། ངསི་མོ་རིང་ག་ིསོྐྱིན་ཆོ་གང་ཡིང་ཐོེསི་མ་བྱུང་། དོན་

དུ་མོ་རིང་ནི་ངའི་ངོ་ཤོེསི་སྐྱིེསི་མ་ལྕམ་ཧརི་སིི་ཋིི་དང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཆོེསི་དགའ་མོསི་བྱེད་སིའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་རིེད་འདུག་པསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོངོ་ཤོེསི་ལབ་

སོིང་སྙམ།”

“ཅུང་ཙམ་ཤོེསི། ཁོེ་ཚེོའི་མིང་པོ་ནི་ཧ་ཅིང་དང་བ་འདྲེེན་པའི་ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་

རིེད་འདུག་ལ་ཁོེང་ན་ིཌརི་སིིའ་ིབོློསི་ཐུབ་ཀྱི་ིགོྲགསི་པོ་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི་ “ཨོོ། རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་བྷེིང་

ལེ་ཐོེག་ལ་ཧ་ཅིང་བཟང་ཞིིང་ཁོེང་ལ་ཧ་ལསི་པའི་ལྟ་རོྟེག་བློ་ལྷག་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོིད་

ངེསི་རིེད།”

“ཁོེང་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད། རིེད། ཁོེ་རིང་བོློ་ཐེབསི་མེད་པའི་བྱ་བརི་འཕྲད་སྐབསི་

ཌརི་སིིསི་ཁོེང་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡོིད། ང་ཚེ་ོའད་ིགརི་ཡིོང་བའ་ི

ལམ་ཁེརི་ཌརི་སིིསི་ང་ལ་དོན་དག་ཅིིག་ལབ་བྱུང་བ་ཉིན་རྗོེསི། ཌརི་སིིསི་ཁོེང་ལ་

རོིགསི་རིམ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་སྐྱིེསི། ཡིིན་ཡིང་ང་ལ་མི་དེ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལ་ེཡིིན་པ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་མེད་པསི་ཁོེང་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ། ཚེང་མ་

ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ཙམ་ཡིིན།”

“ཡིང་སྙིང་དེའ་ིདོན་ཅི་ིཞིིག་རིེད།”

“ད་ེདག་སྐྱིེསི་མ་གང་ཞིིག་ཁྱོིམ་ཚེང་གིསི་ཐོེསི་ན་ཡིིད་མ་ིམགུ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་

ཌརི་སིིརི་གཏམ་མ་གྱིརི་བ་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་འདུག”
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“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངསི་གཞིན་ལ་མ་ིལབ་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ཆོོག”

“དྲེན་དགོསི་པ་ཞིིག་ལ། ངསི་མ་ིད་ེབྷེིང་ལ་ེཡིིན་པ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

འདང་ངེསི་ཤོིག་མེད། ཌརི་སིིསི་ང་ལ་ཉིེ་ཆོརི་ཁོེང་གིསི་གོྲགསི་པོ་ཞིིག་བབ་ཅོིལ་

གྱིི་གཉིེན་སྒྲིིག་ལསི་བསྐྱིབསི་ནསི་རོྙིག་དྲེ་མང་པོ་བསིལ་བསི་དགའ་སོྤེབསི་སྐྱིེསི་

སོིང་ཞིེསི་བརོྗོད་པ་ཙམ་ལསི། མི་དེའི་མིང་དང་གཞིན་ཞིིབ་ཆོ་གང་ཡིང་ལབ་མ་

བྱུང་།  ངསི་མི་དེ་བྷེིང་ལེ་ཡིིན་པ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་དོན་ནི་གཅིིག་ནསི་ཁོེ་རིང་ལྟ་

བུའ་ིཕོ་གཞིོན་ཚེ་ོད་ེརིིགསི་ཀྱི་ིརོྙིག་དྲེརི་ཚུད་སླེ་བ་དང་། གཉིིསི་ནསི་ཌརི་སི་ིདང་ཁེོ་

གཉིིསི་ན་ནིང་དབྱརི་དུསི་ཧྲེིལ་བོརི་མཉིམ་གཅིིག་ཏུ་བསྡེད་པ་རིེད།”

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ཁོེང་གིསི་ཐེ་ེཇུསི་བྱསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ལབ་སོིང་ངམ།”

“ངའ་ིཤོེསི་ཚེོད་ལྟརི་ན་སྐྱིེསི་མ་ད་ེལ་སོྐྱིན་ཆོ་དུ་མ་ཡོིད་པ་འདྲེ།”

“ཁོེང་གིསི་ཐེབསི་བྱུསི་ཇེི་འདྲེ་ཞིིག་བཀོལ་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་བཏང་བ་

ཡིིན་ནམ།”

མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་འཛུམ་པའ་ིངང་ “ང་ལ་ཁོེ་རིང་ག་ིཐེབསི་བྱུསི་ལབ་

མ་བྱུང་། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཅི་ིཞིིག་ལབ་པ་ད་ེརིང་ལསི་གཞིན་གང་ཡིང་ལབ་མ་སིོང་།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་མི་སླེོག་པརི་མདུན་དུ་སོྐྱིད་མུརི་ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་

ལངསི་པ་དང་། ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་འཁྱུག་ཙམ་བལྟསི་རྗོེསི་ཅིི་ཞིིག་ལ་

བསིམ་གཞིིགསི་ད་ེའདྲེ་ཟབ་མོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཚུལ་དྲེིསི་པརི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ལྟ་ལབ་པའི་སྐད་ཆོ་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་

བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིི་སྤུན་མཆོེད་ཀྱིི་སྤྱིོད་ཚུལ་ངའི་བོློ་ལ་བབ་མ་བྱུང་། ཁེོང་གིསི་

ད་ེའདྲེ་བྱེད་དོན་ཅི།ི”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེན་ིཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་ཤོིག་རིེད་སྙམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

“ངསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་ཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོའ་ིབརྩ་ེདུང་འོསི་འཚེམ་ཡིིན་མིན་
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ཐེག་གཅོིད་བྱེད་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་ཡོིད་པ་མཐོེང་ག་ིམ་ིའདུག་ལ། ཡིང་ན་ཁོེ་རིང་ག་ིརྣམ་

དཔོྱད་གཅིིག་པུརི་གཞིིགསི་ནསི་སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་པོ་ལ་ཇེི་ལྟརི་བདེ་སྐྱིིད་ཀྱིི་འཚེོ་བ་

སྐྱིེལ་བརི་མཛུབ་སོྟན་ཆོོག་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡིང་རོྟེགསི་མ་སོིང་།” སྐབསི་འདིརི་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཅུང་ཙམ་ལོྷད་ལ་བབ་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་ “ཡིིན་ཡིང་ང་ཚེོསི་གནསི་ཚུལ་

ཞིིབ་ཆོ་མི་ཤོེསི་པསི་ཁོེང་ལ་ལེ་བདའ་བྱེད་པ་ནི་དྲེང་བཞིག་ཅིིག་མ་ཡིིན། ཕོ་མོ་དེ་

གཉིིསི་ཀྱི་ིབརི་ལ་བརྩ་ེབ་མེད་ཤོསི་ཆོ།ེ”

ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་ “ད་ེན་ིགནསི་ལུགསི་དང་འགལ་བའ་ིའོལ་ཚེོད་ཅིིག་མ་རིེད། 

ད་ེལྟརི་ཡིིན་ན་ངའ་ིསྤུན་མཆོེད་ཀྱི་ིརྒྱལ་ཁེའ་ིགཟ་ིབརྗོིད་ད་ེཡིིད་སོྐྱི་བའ་ིསོྒོ་ནསི་ཕབ་

ཆོ་བྱེད་དགོསི་རྒྱུ་རིེད།” ཅིེསི་ཁོེང་གིསི་ཀུ་རིེའི་ཚུལ་དུ་བརོྗོད་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་ནི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའི་གནསི་ཚུལ་དངོསི་རིེད་སྙམ་ནསི་དེ་ལ་ལན་མི་

འདེབསི་པརི་གོླེ་བུརི་དུ་བརོྗོད་བྱ་བརྗོེསི་ནསི་ལསི་ཤོག་ཏུ་མ་འབྱོརི་བརི་དུ་སྐད་

ཆོ་ཙག་ཙིག་ཁོེ་ནརི་ལབ་གླེེང་བྱསི། མགོྲན་པོ་ཕྱོིན་མ་ཐེག་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་རིང་

ག་ིཁེང་མིག་ཏུ་སོིང་ནསི་ད་གིན་ཐོེསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་མཐེའ་དག་ལ་བསིམ་མནོ་ཞིིབ་ཏུ་

བཏང་། ཁོེང་གིསི་ད་སོྔོན་གླེེང་བའ་ིཕོ་མོ་ད་ེགཉིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་མོ་རིང་དང་འབྲེེལ་བ་

ཡིོད་ངེསི་རིེད་སྙམ། ད་ེམིན་འཇེིག་རྟེེན་འད་ིན་ཌརི་སིིསི་ད་ེལྟ་བུའ་ིཁེ་ལོ་སྒྱུརི་ནུསི་

པའི་སྐྱིེསི་པ་གཞིན་ཞིིག་ཡིོད་མི་སྲིད། མོ་རིང་གིསི་རྟེག་ཏུ་ཌརི་སིི་ནི་བྷེིང་ལེ་དང་

ཇེེན་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་གཏོང་བའི་ཇུསི་འཐེེན་ལ་ཞུགསི་ཡིོད་ངེསི་ཅིན་རིེད་སྙམ་གྱིི་

ཡིོད་མོད། གཙོ་བོ་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིི་ཐེབསི་ཇུསི་དང་བཀོད་སྒྲིིག་ལ་བརྟེེན་ནསི་

ཁོེ་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་བཏང་བ་རིེད་སྙམ་གྱིི་ཡིོད། གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་གཏམ་འདོད་ཀྱིི་

བྲེན་གཡིོག་ཏུ་ཚུད་པ་མིན་ན་ཇེེན་གྱིིསི་མིག་སྔོརི་གྱི་ིསྡུག་བསྔོལ་འད་ིའདྲེ་མོྱོང་མ་ི

དགོསི་ལ། ཁེོང་ག་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་རིང་ཤོེད་ཚེ་བོ་ན་ིཇེེན་གྱིིསི་ད་ལྟ་མོྱོང་མུསི་དང་

མུ་མཐུད་དུ་མོྱོང་ངེསི་པའི་སྡུག་བསྔོལ་མཐེའ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངསི་ཡིིན། འཇེིག་
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རྟེེན་འད་ིན་ཆོེསི་བརྩ་ེསིེམསི་ཀྱིིསི་ཕྱུག་ལ་དཀྱིེལ་ཡིངསི་ཀྱི་ིསིེམསི་པ་ཞིིག་ཁོེང་གིསི་

འད་ིལྟརི་བསྲེགསི་ནསི་མོ་རིང་ག་ིབད་ེསྐྱིིད་ཡོིད་ཚེད་རྨེག་མེད་བཏང་བ་དང་། སུསི་

ཀྱིང་ཁོེང་གསིི་བཟོསི་པའ་ིཉིསེི་དམིགསི་ད་ེག་དུསི་མཇུག་སྒྲིིལ་བ་བརོྗོད་མ་ིཐུབ་སྙམ།

“སྐྱིེསི་མ་ད་ེལ་སོྐྱིན་ཆོ་དུ་མ་འདུག” ཅིེསི་པ་ན་ིམདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གྱི་ི

གཏམ་ཡིིན་པ་དང་། སོྐྱིན་ཆོ་ད་ེདག་ན་ིཕལ་ཆོེརི་ཇེེན་ལ་གོྲང་གསིེབ་ན་ཨོ་ཁུ་ཁྲིམསི་

རོྩད་པ་དང་ལོན་ཌོན་ན་ཨོ་ཁུ་ཁེ་ེལསི་པ་ཡིོད་པསི་ཡིིན་ངེསི་རིེད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཞོིརི་ “ཇེེན་ན་ིམཛོེསི་ཤོིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད་མོ་རིང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ཧ་ཅིང་བཟང་བ་དང་། མོ་རིང་ལ་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱིི་

གོ་རོྟེགསི་དང་། བོགསི་ཆོོད་ཀྱིི་བོློ། ཡིིད་འོང་གི་ཉིམསི་འགྱུརི་སིོགསི་མངའ་བསི་

མོ་རིང་ཉིིད་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་ཞིིག་རྩ་བ་ནསི་ཡིོད་མི་སྲིད། མོ་རིང་གི་ཕ་རྒན་ལའང་ངོ་

རོྒལ་བྱ་འོསི་ཀྱི་ིསོྐྱིན་ཆོ་གང་ཡིང་མ་མཆོིསི་ཏ།ེ ཕ་རྒན་གྱི་ིབྱ་སོྤྱིད་ཁེ་ཤོསི་ཅུང་ཁྱོད་

མཚེརི་ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གི་འཇོེན་ཐེང་ནི་ཌརི་སིིསི་མཐོེང་ཆུང་བྱེད་ཆོོག་པ་ཞིིག་མ་

ཡིིན། ཁོེང་གི་ཡི་རིབསི་སྤྱིོད་བཟང་ཡིང་ཌརི་སིིསི་ནམ་ཡིང་དོ་ཟླ་མི་ཡོིང་བ་ཞིིག་

ཡིིན། མ་རྒན་དྲེན་དུསི་གདེང་ཚེོད་ཅུང་ཙམ་ཆུང་དུ་ཕྱོིན་རུང་ཞིན་ཆོ་འདི་དག་

གིསི་ཌརི་སིི་ལ་ཧ་ལསི་པའི་ཤུགསི་རྐྱེེན་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡོིད་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་མ་བྱསི། 

ཁོེང་གི་ལ་རྒྱ་ལ་ཆོེསི་འཁུ་བ་ནི་སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་པོ་ཐེ་ཞིན་གྱིི་ཁྱོིམ་ཚེང་དང་གཉིེན་

འབྲེེལ་ཆོགསི་ནསི་འབྲེེལ་ལམ་གཙིགསི་ཆོེན་མེད་པསི་ཡིིན་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་ངོ་

རོྒལ་བྱསི་དོན་ན་ིཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཁོེང་ག་ིཆོེསི་ཐེ་ཤོལ་གྱི་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱིིསི་ཡིིན་

པ་དང་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་སོི་སོིའ་ིགཅུང་མོ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་མདུན་ཐེབསི་སུ་

སྟེརི་འདོད་པསི་རིེད་སྙམ། 

ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པ་དང་མིག་ཆུ་བཏོན་ན་རྟེག་ཏུ་མགོ་ལ་ན་ཟུག་ལྡང་ངེསི་པསི། 

ཕྱོི་དོྲེའ་ིམཚེམསི་སུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་མགོའ་ིན་ཟུག་ཇེེ་ཐུརི་སོིང་ཐོེག་ཌརི་སིི་
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མཐོེང་མི་འདོད་པསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་སོིགསི་ལ་འགོྲགསི་ནསི་རོི་སིིང་སིིའི་

ཇེ་འཐུང་སིརི་འགོྲ་འདོད་མ་བྱུང་། ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དངོསི་འབྲེེལ་

བདེ་བོ་མེད་པ་མཐོེང་ནསི་མོ་རིང་འགོྲ་བའི་སྐུལ་མ་མ་བྱསི་ལ་མོ་རིང་གི་ཁོྱོ་ག་

ལའང་སྐུལ་མ་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་མོད། ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ནང་དུ་བསྡེད་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལགསི་ཐུགསི་མཉིེསི་པོ་བྱུང་ཨོེ་ཡིོང་སྙམ་

ནསི་དབང་མེད་དུ་སིེམསི་ཁྲལ་ལངསི།
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 ལའེུ་སོ་བཞིི་པ།

ཁོེ་ཚེོ་ཐོེན་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་ལ་ཁེ་གཏད་གཅོིག་ཆོེད་རིང་ཉིིད་ལ་

ཁོེང་ཁོྲ་སླེོང་ག་ིཡིོད་པ་ལྟརི། མོ་རིང་ཁེེནད་ལ་འབོྱརི་རྗོེསི་ཇེེན་གྱིིསི་བསྐུརི་ཡིོང་བའ་ི

འཕྲིན་ཡིིག་ཆོ་ཚེང་ལ་ཞིིབ་ལྟ་བྱསི། ཇེེན་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་འཁེང་རི་དང་། སོྔོན་བྱུང་

ག་ིའདསི་དོན། ད་ལྟའ་ིསོྐྱི་བ་གང་ཡིང་བརོྗོད་མེད། ཇེེན་ན་ིརིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཞི་ིཞིིང་

དུལ་ལ་སྐྱི་ེའགོྲ་ཀུན་ལ་བརྩ་ེསིེམསི་ཆོ་ེབསི་མོ་རིང་ག་ིཚེིག་སོྦྱིརི་ལ་ནམ་ཡིང་སོྐྱི་བའ་ི

ཉིམསི་མེད་མོད། འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་མོ་རིང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཆོ་ཚེང་དང་ཐེ་ན་ཚེིག་ཕྲེང་

ཞིིག་ནའང་མོ་རིང་ག་ིཁྱོད་ཆོོསི་མངོན་པའ་ིསོྔོན་གྱི་ིསོྤྲོ་བ་ད་ེམཐོེང་མ་ིནུསི། འཕྲིན་

ཡིིག་ཐོེག་མརི་འབོྱརི་སྐབསི་དོ་སྣང་མ་བྱུང་ཡིང་ད་ཐེེངསི་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིཚེིག་གྲུབ་

རི་ེརི་ེན་ཇེེན་གྱི་ིསིེམསི་ཁེམསི་བག་ལོྷད་མིན་པ་མཐོེང་ནུསི་པསི། ཌརི་སིིསི་ངོ་ཚེ་མེད་

པརི་ཇེེན་གྱི་ིསྡུག་བསྔོལ་ན་ིཁོེ་རིང་ག་ིབྱསི་རྗོེསི་ཡིིན་པརི་ངོམ་སོི་བྱེད་པ་ཤོེསི་དུསི་ཨོ་ེ

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལྷག་ཏུ་ཇེེན་ལ་སྙིང་རྗོ་ེསྐྱིེསི། ཡིིན་ཡིང་ཌརི་སི་ིམགོྱིགསི་པོརི་རོི་སིིང་

སི་ིནསི་ཐོེན་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དྲེན་ནསི་སིེམསི་གསོི་ཅུང་ཙམ་བྱུང་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་བདུན་

ཕྲག་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྗོསེི་སུ་མོ་རིང་ཉིིད་ཇེེན་དང་ལྷན་འཛོོམསི་བྱུང་རྗོསེི་བརྩ་ེསིེམསི་ཡོིད་

དགུ་བཏོན་ནསི་སླེརི་ཡིང་ཇེེན་ལ་སིེམསི་ཤུགསི་བསྐྱིེད་དགོསི་སྙམ།

ཨོི་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་ ཁེེནད་ནསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དྲེན་དུསི་

དབང་མེད་དུ་ཁོེང་གི་སྤུན་མཆོེད་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་ཡིང་ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་

ཐོེན་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དྲེན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་གི་རིེ་

འདུན་མེད་པ་གསིལ་པོ་བསྟན་ཟིན་པསི། ཁོེང་ནི་ཧ་ཅིང་ཡིི་གརི་འཕོྲད་པའི་སྐྱིེསི་

པ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཁོེ་རིང་ག་ིདོན་དུ་སིེམསི་སྡུག་གང་ཡིང་མ་བྱསི།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

284

སྐབསི་དེརི་གོླེ་བུརི་སོྒོའ་ིདྲེིལ་བུ་གྲགསི་པ་ཐོེསི་པསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་མིན་ནམ་སྙམ་ནསི་དངངསི་འཚེབ་ཕྲན་བུ་སྐྱིེསི། སོྔོན་

ཞིིག་ལ་ཁོེ་རིང་དགོང་མོ་འཕྱོི་བོརི་ཁོེ་ལིན་སིི་ཚེང་ལ་སླེེབསི་མོྱོང་བ་དང་ད་ཐེེངསི་

ཁོེ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་ཆོེད་དུ་མོ་རིང་ལ་བལྟ་བརི་ཡོིང་བ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོེ་སྙམ་མོད། ཡིིན་

ཡིང་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ལ་ཌརི་སིི་ནང་ལ་འཛུལ་ཡིོང་བ་མཐོེང་བསི་

འཕྲལ་མརི་ཚེོད་དཔག་དོན་དང་མ་འཁེེལ་བ་མཐེོང་དུསི་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི། ཌརི་

སི་ིཡིིསི་བྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་འཚུབ་ངང་མོ་རིང་ག་ིནད་བབ་སོྐརི་དྲེིསི་རྗོེསི་ཁོེ་རིང་འད་ི

གརི་མོ་རིང་ག་ིན་ཚེ་དྲེག་སྐྱིེད་བྱུང་ཡོིད་མེད་བལྟ་རུ་ཡོིང་བ་ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད་པ་དང་

སྦྲགསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱི་ིགུསི་ཚུལ་གྱིིསི་ལན་བཏབ་ཅིིང་། ཁོེ་

རིང་འཁྱུག་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི་ཡིརི་ལངསི་ནསི་ཁེང་པའ་ིནང་དུ་ཡིརི་མརི་སོྐྱིད་བཞིིན་

པ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་ནསི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་ཀྱིང་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད། སྐརི་མ་

ཁེ་ཤོསི་རིིང་ཅིི་ཡིང་མི་ཤོོད་པརི་བསྡེད་རྗོེསི་ཌརི་སིི་དངངསི་འཚེབ་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཨོེ་

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིགམ་ལ་ཡིོང་ནསི་བརོྗོད་དོན།

“ངསི་ཧུརི་བརོྩན་ཇེི་ཙམ་བྱསི་ཀྱིང་རོྔོ་མི་ཐོེགསི་པསི་ད་ནི་ངསི་རིང་གི་ཚེོརི་

བརི་དྲེག་གནོན་བྱེད་རྒྱུ་མིན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ང་ཁོྱོད་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཤུགསི་དྲེག་

གིསི་དགའ་བ་དང་སིེམསི་ཤོོརི་བ་ད་ེལབ་ཏུ་འཇུག་རོིགསི།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཇེི་འདྲེའི་ངོ་མཚེརི་བ་ནི་བརོྗོད་ཀྱིིསི་མི་ལང་བ་ཞིིག་ཡིིན་

ཏེ། མོ་རིང་ནི་ཧོན་ཐོེརི་བ་དང་། གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་བ། དོགསི་པ་ཟ་བ། སྨྲ་

བ་མེད་པརི་གྱུརི། ཌརི་སིིསི་དེ་ནི་ཁོེང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའི་སྐུལ་མ་

རིེད་སྙམ་ནསི་འཕྲལ་མརི་ཁོེ་རིང་གི་སོྔོན་དང་དེང་གི་ཚེོརི་བ་མཐེའ་དག་བརོྗོད་

པ་དང་། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་འཆོང་བའི་བརྩེ་སིེམསི་ཟབ་མོ་བརོྗོད་པ་དང་ཆོབསི་

ཅིིག་ཏུ་གུསི་མེད་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་བརོྗོད། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་གི་སྐྱིེ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཁུངསི་དམའ་བརི་མ་ཟད་མོ་རིང་ག་ིཁྱོིམ་གྱི་ིའགལ་རྐྱེེན་མཐེའ་དག་ཁོེང་ག་ིསིེམསི་

འདུན་དང་ཡིོངསི་སུ་འགལ་ཚུལ་བརོྗོད། འདི་ལྟརི་གཉིེན་སླེོང་བ་ནི་འོསི་འཚེམ་

ཞིིག་མིན་ཤོསི་ཆོ།ེ

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཞི་ེགཏིང་ནསི་ཌརི་སི་ིལ་དགའ་པོ་མེད་ནའང་ད་ེལྟ་བུའ་ིསྐྱིེསི་

པ་ཞིིག་ག་ིགདེང་འཇོེག་ལ་ཡིིད་མ་ིའགུལ་བ་ག་ལ་སྲིད། སྤྱིིརི་མོ་རིང་ག་ིབོློ་ཁེ་སྐད་

ཅིིག་ཙམ་ལའང་འགྱུརི་མ་མོྱོང་མོད། ཐོེག་མརི་ཁོེ་རིང་གཅུད་དུ་བོརི་ན་ཁོེང་ལ་ན་

ཟུག་སྦྱིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་ཡིིད་མི་བདེ་བ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་ཌརི་སིིའི་མཇུག་

གི་གཏམ་དག་གིསི་མོ་རིང་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ཆོེསི་ཆོེརི་བསླེངསི་ནསི།  མོ་རིང་གི་སྙིང་

རྗོེའ་ིབོློ་ཁོེང་ཁོྲའ་ིནང་དུ་ཡོིངསི་སུ་ཡིལ། ཡིིན་ན་ཡིང་ཁོེང་གིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཚེརི་

རྗོེསི་བག་ལོྷད་ཀྱིི་ངང་ནསི་ལན་སླེོག་པའི་ཆོེད་དུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་པ་

རྣལ་ལ་འབེབསི་ཐེབསི་བྱསི། ཁོེང་གིསི་མཇུག་མཐེརི་ཧུརི་བརོྩན་བྱསི་ཀྱིང་བརྩ་ེབ་

ཤུགསི་དྲེགསི་ནསི་འགོག་མ་ཐུབ་པསི་ཁེོ་རིང་དང་ལེན་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་བསྟན། ཌརི་

སིིསི་འད་ིདག་བརོྗོད་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པའ་ིགཏམ་

ལན་ཞིིག་འཇེལ་མི་ཡོིང་སྙམ་པའི་ཐེེ་ཚེོམ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མེད་པ་མཐོེང་ཐུབ་ལ། 

ཁེ་ནསི་ཁེོ་རིང་ཇེི་འདྲེའི་དངངསི་སྐྲག་དང་བོློ་འཚེབ་ཆོེ་ཚུལ་བརོྗོད་ཀྱིང་། གདོང་

ན་བག་ལོྷད་ཀྱི་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན་པ་དེསི་མོ་རིང་ལ་ལྷག་ཏུ་ཁེོང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་བསླེངསི་

ནསི།  ཁོེང་གི་སྐད་ཆོའི་མཇུག་རོྫོགསི་དུསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་མཁུརི་ཚེོསི་ལ་

དམརི་མདངསི་ཅུང་ཙམ་རྒྱསི་ནསི་བརོྗོད་དོན།

“གནསི་བབ་འད་ིའདྲེ་དང་འཕྲད་སྐབསི་གཞིན་གྱི་ིབརྩ་ེསིེམསི་ལ་ད་ེམཚུངསི་

ཀྱི་ིལན་འཇེལ་མ་ིནུསི་ཀྱིང་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་ཤོེསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་དགོསི་ངེསི་རིེད། 

གལ་སྲིད་ང་རིང་ཁོྱོད་ལ་བཀའ་དྲེིན་གྱིི་འདུ་ཤོེསི་ཤོིག་ཡིོད་ན་ངསི་ད་ལྟ་རིང་ཁོྱོད་

ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ་ངེསི་ཀྱིང་ང་ལ་ཚེོརི་བ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་མི་འདུག ངསི་ནམ་ཡིང་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཁོྱོད་ཀྱིི་གདེང་འཇོེག་ཐོེབ་པརི་རྔོམསི་སིེམསི་སྐྱིེ་མོྱོང་མེད་ལ།  དེ་མ་ཚེད་ཁོྱོད་

ཀྱིི་གདེང་འཇོེག་འདི་ཨུ་ཚུགསི་ཙམ་ལསི་རིང་མོསི་ཤོིག་རྩ་བ་ནསི་རིེད་མི་འདུག 

ངསི་མ་ིསུ་ཞིིག་ལའང་ན་ཟུག་སྦྱིིན་འདོད་མེད་ལ་གལ་སྲིད་གཞིན་ལ་ན་ཟུག་སྦྱིིན་

ཡིོད་ནའང་དེ་ནི་ཆོེད་མངགསི་ཀྱིིསི་བྱསི་པ་ཞིིག་རྩ་བ་ནསི་མིན་པ་དང་ན་ཟུག་དེ་

དག་མགོྱིགསི་མྱུརི་ཡིལ་འགོྲ་བའི་རིེ་བ་ཡིོད། སོྔོན་ཆོད་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ལ་

འཛོེམ་ཟོན་བྱསི་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབརྩ་ེབ་ང་ལ་ལབ་པ་མིན་ཟེརི། དེསི་ན་ངསི་འད་ིལྟརི་

གསིལ་བཤོད་ཚེརི་རྗོེསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཚེོརི་བ་འདི་དག་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་ཚེོད་འཛོིན་

ཐུབ་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད།”

སྐབསི་དེརི་ཌརི་སི་ིགྱིང་ཐེབ་ལ་བསྙེསི་ནསི་མོ་རིང་ག་ིགདོང་ལ་མིག་ཧྲེེག་གེརི་

བལྟསི་ནསི་གོང་ག་ིསྐད་ཆོ་ཐོེསི་པ་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པ་དང་ཧ་ལསི་པའ་ིཚུལ་ཡིང་

མངོན་ཏེ། ཁོེ་རིང་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ནསི་གདོང་པ་སྐྱི་བོ་གྱུརི་བ་དང་ཁོེང་གི་གདོང་

གི་ཆོ་ཤོསི་མཐེའ་དག་ན་ནང་སིེམསི་ཀྱིི་སུན་སྣང་མངོན་འདུག ཡུད་ཙམ་ལ་ཧུརི་

བརོྩན་གྱིིསི་ཞིི་ལོྷད་ཡིོང་བརི་གཞོིལ་ནསི་བོློ་རྣལ་དུ་བབ་པ་ཚེོརི་དུསི་གཞིི་ནསི་ཁེ་

འགུལ་ཏེ་སྐད་ཆོ་བཤོད་འགོ་བརྩམསི། བརི་མཚེམསི་དེ་ནི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་

མཚེོན་ན་ཧ་ཅིང་འཇེིགསི་རུང་གི་མོྱོང་ཚེོརི་ཞིིག་ཡིིན་ལ་མཐེརི་ཁེོང་གིསི་ཧ་ཅིང་

ཨུ་ཚུགསི་ཀྱི་ིཚུལ་དུ། 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལན་འདི་འདྲེ་ཞིིག་སྟེརི་བ་ལ་ཁེོ་བོ་དགའ་སོྤེབསི་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འད་ིའདྲེའ་ིསྣང་མེད་དང་གུསི་མེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་བོ་ཁེསི་མ་ིལེན་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

ཤོེསི་འདོད་ཆོ།ེ ཡིིན་ཡིང་ད་ེདག་གལ་ཆོེན་གང་ཡིང་མ་ཡིིན།”

“ངསི་ཀྱིང་དོན་དག་ཅིིག་ཤོེསི་འདོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་དགའ་མོསི་བྱེད་པ་ནི་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིའདུན་པ་དང་འགལ་བ། ཁོྱོད་ཀྱི་ིརྣམ་དཔོྱད་དང་འགལ་བ། ཐེ་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

རིང་གཤོིསི་དང་འགལ་བ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་ནསི་ང་ལ་དེ་འདྲེའི་མངོན་གསིལ་གྱིིསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཕོག་ཐུག་དང་ཁྱོད་གསིོད་བྱེད་དོན་ཅིི། གལ་སྲིད་ངསི་ཁོྱོད་ལ་གུསི་མེད་བྱསི་ཡིོད་

ན་འདི་ནི་ངསི་གུསི་མེད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་མ་ཡིིན་ནམ། ཡིིན་ཡིང་ང་རིང་ཁོེང་

ཁོྲ་ལངསི་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གཞིན་དག་ཡོིད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ང་རིང་

ཁོྱོད་ལ་ཞིེ་འཁོེན་མེད་པརི་བཏང་སོྙམསི་ཡིིན་པའམ་ཡིང་ན་ཁོྱོད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཡིག་

པོ་ཡོིད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སོིམསི་དང་། ངའི་ཆོེསི་སྙིང་ཉིེ་བའི་

གཅིེན་མོའ་ིམི་ཚེེའི་བདེ་སྐྱིིད་རྨེག་མེད་གཏོང་མཁེན་གྱིི་སྐྱིེསི་པ་དེ་ངསི་དང་ལེན་

བྱེད་སྲིད་དམ།” ཞིེསི་དྲེིསི།

འདི་དག་བརོྗོད་སྐབསི་ཌརི་སིི་གདོང་པ་འགྱུརི་ནའང་འཁྱུག་ཙམ་གྱིིསི་ཡིལ་

བརི་གྱུརི་ནསི་མུ་མཐུད་མོ་རིང་ག་ིབཤོད་མཚེམསི་མ་ིགཅོིད་པརི་ཉིན་འཇོེག་བྱསི།

“ངསི་ཁོྱོད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་འཆོང་བའི་རྒྱུ་མཚེན་ཡིང་དག་ཡིོད། ཀུན་སླེོང་

ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་ཁོྱོད་ཀྱིི་དཀྱིེལ་ཡིངསི་དང་དྲེང་བཞིག་མིན་པའི་བྱསི་པ་མཐེའ་

དག་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐེབསི་མེད། ཁོེ་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་གཏོང་མཁེན་ཁོྱོད་གཅིིག་པུ་

མིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་གཙ་ོབོ་མིན་པརི་སྒྲུབ་ཕོད་དམ།” 

སྐབསི་འདིརི་མོ་རིང་གིསི་བཤོད་མཚེམསི་བཟུང་ནསི་ལྟ་སྐབསི་ཁོེང་ལ་གནོང་

འགོྱིད་ཀྱིི་ཉིམསི་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པརི་མ་ཟད། ཐེ་ན་ཡིིད་མི་ཆོེསི་པའི་ཉིམསི་ཀྱིི་

འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་རྒྱསི་འདུག་པསི་ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་ལངསི་ནསི་མུ་མཐུད་དུ།

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་མ་བྱསི་པརི་ཁེསི་ལེན་བྱེད་ཕོད་དམ།” ཞིེསི་དྲེིསི་པརི།

ད་ེནསི་ཁོེང་གིསི་ཚུལ་འཆོོསི་ཀྱི་ིཞི་ིབའ་ིཉིམསི་ཤོིག་བསྟན་ནསི། “ངསི་ཐེབསི་

ཤོེསི་ཡིོད་རྒུ་བཏོན་ནསི་ངའ་ིགོྲགསི་པོ་དང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅིེན་མོ་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་བཏང་

བ་ཡིིན། ངསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ལ་དགའ་སོྤྲོ་སྐྱིེ་ཡིི་འདུག ངསི་ཁོེང་

ལ་རིང་ཉིིད་ལསི་ཀྱིང་ཧུརི་བརོྩན་བྱསི་པ་ཡིིན།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་ཡིི་ཀུན་སླེོང་རོྟེགསི་ཀྱིང་ཁོེང་ཁོྲ་གཞོིམ་ཐེབསི་མེད་

པརི་མུ་མཐུད་དུ་ “ང་རིང་ཁོྱོད་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པ་ན་ིདོན་འད་ིགཅིིག་པུའ་ིཆོེད་དུ་

མིན་པརི་ང་རིང་སྔོ་སི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་ཡོིད། ཟླ་བ་མང་པོ་ཡིརི་སོྔོན་དུ་སྐུ་

ཞིབསི་ཝ་ིལིམ་གྱིིསི་ང་ལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིརིང་གཤོསིི་རྣལ་མ་རྒྱསི་བཤོད་བྱསི་སོིང་། དོན་དག་

འདིའི་ཐེད་ཁོྱོད་ལ་ཅིི་ཞིིག་ལབ་རྒྱུ་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་དུང་གོྲགསི་པོའ་ིམཛོའ་བརྩེ་

ལ་སྙད་བཏགསི་ཏ་ེསོི་སིོ་ལ་དག་འབུད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་བདེན་རྫུན་གོ་ལྡོག་

ནསི་མགོ་སོྐརི་གཏོང་ག་ིཡིིན།”

ཌརི་སིིའི་གདོང་གཤོིསི་སྔོརི་ལསི་ཚེབསི་ཆོེན་དུ་འགྱུརི་ནསི་སོྤྲོ་ཐུང་གི་ཚུལ་

གྱིིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐྱིེསི་པ་ད་ེལ་སིེམསི་ཁུརི་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག”

“ཁོེང་གི་རྐྱེེན་ངན་ཤོེསི་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་ཕྱོིན་ཁོེང་ལ་སིེམསི་ཁུརི་མི་བྱེད་ག་

ལ་སྲིད།”

ཌརི་སིིསི་མཐོེང་ཆུང་གི་ཚུལ་གྱིིསི་ “ཁོེང་གི་རྐྱེེན་ངན་ཨོེ། རིེད། ཁོེང་གི་རྐྱེེན་

ངན་དངོསི་འབྲེེལ་ཆོེན་པོ་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ངརི་ཤུགསི་ཀྱིིསི་ “རྐྱེེན་ངན་ད་ེཁོྱོད་གཅིིག་པུསི་བཟོསི་པ་

རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རྐོང་བཙུགསི་ཏ་ེཁོེང་ལ་དབང་བའ་ིཁེ་ེཕན་འཕྲོག་ནསི་ཁོེ་རིང་མིག་

སྔོརི་གྱིི་དབུལ་ཕོངསི་གནསི་སུ་བསྐྱིལ་བ་རིེད། ཁོེང་གི་མི་ཚེེ་ཁོྲད་ཀྱིི་ཆོེསི་མཛོེསི་

སྡུག་གི་ལོ་ཟླ་དག་གཞིན་ལ་བརྟེེན་ནསི་འཚེོ་དགོསི་བྱུང་བ་དེ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཟོསི་པ་

རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གི་རྐྱེེན་ངན་གླེེང་པ་ཐོེསི་དུསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་དུང་མཐོེང་ཆུང་

དང་ཁྲེལ་དགོད་བྱེད་ཀྱིིན་འདུག”

ཌརི་སིི་ཁེང་པའི་ནང་གོམ་འགོྲསི་མྱུརི་མོསི་ཡིརི་འགོྲ་མརི་འགོྲ་བྱེད་ཞོིརི་དུ་ 

“འདི་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་འཛོིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་རིེད། འདི་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་བཅིངསི་

པའ་ིབརྩ་ིམཐོེང་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གསིལ་བཤོད་བྱསི་པ་ལ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ། འད་ིདག་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ལ་གཞིིགསི་ན་ངའ་ིཉིེསི་སོྐྱིན་དངོསི་འབྲེེལ་ཆོེན་པོ་རིེད་འདུག” ཅིེསི་འགོྲ་མཚེམསི་

བཞིག་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཁེ་གཏད་ནསི་སླེརི་ཡིང་བརོྗོད་དོན།

“ང་རིང་སོྔོན་ཆོད་ཐེེ་ཚེོམ་སྐྱིེསི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་མཐེོང་ཆོེན་མ་བྱསི་ཞིེསི་དྲེང་

གཏམ་ལབ་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ལ་རྒྱ་ལ་ཕོག་ཐུག་ཤོོརི་བ་མིན་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཕལ་ཆོེརི་

ཉིེསི་དམིགསི་འད་ིདག་ལ་སྣང་འཇེོག་བྱེད་མ་ིསྲིད། གལ་སྲིད་ངསི་གཡིོ་སྒྱུ་ཆོ་ེཙམ་

བྱསི་ནསི་ངའ་ིསིེམསི་ཀྱི་ིའགལ་ཟླ་མཐེའ་དག་སྦེསི་ཏ་ེངའ་ིརིིགསི་ལམ་དང་། བསིམ་

བོློ། ཕོྱོགསི་ཀུན་ནསི་ཁོྱོད་ལ་ཆོ་རྐྱེེན་ལོྟསི་མེད་དང་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་དགའ་ཡི་ིཡོིད་ཅིེསི་

འུརི་བསོྟད་བྱསི་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ནག་ཉིེསི་སོྐྱིན་འཛུགསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་བཟོ་མ་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་ང་ཟོག་རྫུའ་ིབྱ་བ་ཚེང་མརི་ཤོིན་ཏུ་ཞིེན་པ་ལོག་ག་ིའདུག་ལ། ངསི་གོང་དུ་

ལབ་པའ་ིསོིམ་ཉི་ིལ་ངོ་གནོང་ག་ིམ་ིའདུག ད་ེན་ིཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་དང་ལུགསི་མཐུན་

ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་ཁོྱོད་ལ་ཐེ་དམན་གྱིི་གཉིེན་ཉིེ་ཡིོད་པརི་དགའ་བ་སྐྱིེ་

བའི་རིེ་ལོྟསི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་དམ། ང་རིང་རིང་ཉིིད་ལསི་སྐྱིེ་ཁུངསི་དམའ་བའི་མི་དང་

གཉིེན་ཉི་ེཆོགསི་པརི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་བའ་ིརི་ེབ་བཅིངསི་ཡོིད་དམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་སྐད་ཅིིག་རི་ེརི་ེབཞིིན་ཁོེང་ཁོྲ་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་པ་ཚེོརི་

ཡིང་ཞི་ིལོྷད་ལ་འབབ་གང་ཐུབ་བྱསི་ནསི།

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལགསི། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གུསི་ལུགསི་ཅུང་ཙམ་ཤོེསི་ན་

ངསི་ཁོྱོད་རིང་གི་རིེ་འདུན་གཅུད་དུ་བོརི་རྗོེསི། ཁོྱོད་རིང་ཅུང་ཙམ་བག་མི་བདེ་བ་

ཚེོརི་ངེསི་རིེད། ད་ེལསི་གཞིན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་བཤོད་ནསི་ངསི་ཁོྱོད་རིང་

དང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ིརིེད་སྙམ་ན་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་ག་ིནོརི་འཁྲུལ་ཞིིག་རིེད།”

མོ་རིང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ལ་ཅིེརི་ནསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་ཡིང་ཅི་ིཡིང་

མ་ིསྨྲ་བསི་མོ་རིང་གིསི་མུ་མཐུད་དུ།
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“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཅི་ིཞིིག་བཀོལ་རུང་ངསི་ཁོྱོད་རིང་དང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་རིེད་

མ་བསིམ།” ཞིེསི་བཤོད་པསི་ཁོེང་ལ་སླེརི་ཡིང་ཧོན་ཐོེརི་བའ་ིཉིམསི་མངོན་པ་ཧ་ཅིང་

མངོན་གསིལ་ཡིིན་པ་དང་། ད་དུང ཡིིད་མ་ིཆོེསི་པ་དང་སོྐྱི་བའ་ིཚུལ་གྱིིསི་མོ་རིང་

ལ་ལྟ་མུརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ།

“ངསི་ཐོེག་མརི་ཁོྱོད་རིང་མཐོེང་བའ་ིམོད་ལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་གྱིིསི་ཁོྱོད་ནི་མི་

ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་དང་། རིང་རོློམ་ཅིན། གཞིན་གྱིི་ཚེོརི་བ་ལ་ཁྱོད་གསིོད་གཏོང་

བའི་མི་སྒོེརི་སིེམསི་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པའི་བག་ཆོགསི་ཟབ་མོ་བཞིག་བྱུང་། དེ་དག་

ན་ིང་ཁོྱོད་ལ་སྡེང་པའ་ིརྨང་གཞི་ིཡིིན་པ་དང་། ད་ེརྗོེསི་ཀྱི་ིདོན་རྐྱེེན་མཐེའ་དག་ལསི་

ང་རིང་ཁོྱོད་ལ་བསྒྱུརི་དུ་མེད་པའི་སྡེང་སིེམསི་ཤོིག་སྐྱིེསི་བྱུང་། ཁོྱོད་རིང་ངོ་ཤོེསི་

ནསི་ཟླ་བ་གཅིིག་མ་ཟིན་གོང་ཁོྱོད་ནི་འཇེིག་རྟེེན་འདིརི་ཕོ་ཟད་ཀྱིི་མཐེའ་ལ་ཐུག་

ན་ཡིང་ང་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འདོད་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེན་ིཡིིན་མ་ིསྲིད་སྙམ་བྱུང་།”

“ལྕམ་སྐུ་ཞིབསི་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཡིོད་ཚེད་གསིལ་བོརི་ལབ་བྱུང་། ངསི་ཁོྱོད་

ཀྱིི་བསིམ་ཚུལ་ཡིག་པོ་ཤོེསི་སིོང་། ད་ལྟ་རིང་ཉིིད་ཀྱིིསི་བྱསི་པ་ལ་གནོད་འགྱིོད་

ཙམ་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིི་དུསི་ཚེོད་མང་པོ་ཆུད་ཟོསི་བཏང་བརི་དགོངསི་དག་ཞུ། ཁོྱོད་

ཀྱི་ིགཟུགསི་པོ་བད་ེཐེང་དང་འཚེ་ོབརི་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པརི་སོྨོན།” ཁོེང་གིསི་ད་ེདག་

བརོྗོད་ནསི་བྲེེལ་འཚུབ་འཚུབ་ཀྱིིསི་ཁེང་མིག་ལསི་ཐེོན་པ་དང་། ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་དེའ་ིརྗོེསི་ཁོེང་གིསི་མདུན་སོྒོ་ཕྱོེསི་ནསི་ཕྱོིརི་ཐོེན་པ་ཐོེསི། 

ད་ལྟ་མོ་རིང་གི་སིེམསི་ཁེམསི་ཆོེསི་ཆོེརི་འཁྲུགསི་ཏེ། རིང་ལུསི་ཇེི་ལྟརི་སོྐྱིརི་

དགོསི་པ་མ་ིཤོསེི་པརི་གྱུརི་ཞིངི་། ལུསི་ཤུགསི་ཉིམསི་པསི་མརི་བསྡེད་ད་ེཆུ་ཚེདོ་ཕྱོདེ་

ལྷག་ལ་ངུསི། མོ་རིང་གསིི་ད་ཅིའི་ིགནསི་ཚུལ་ལ་བསྐྱིརི་ཞིབི་བྱདེ་སྐབསི། བསིམ་བོློ་

ཇེ་ིཙམ་བཏང་ན་ད་ེཙམ་གྱིིསི་ཧོན་ཐོེརི་བརི་གྱུརི། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིཡིིསི་མོ་རིང་ལ་

གཉིནེ་སོླེང་བ་དང་། ཁོེང་མོ་རིང་ལ་དགའ་ནསི་ཟླ་བ་མང་པ་ོཕྱོནི་པརི་མ་ཟད། ཁོེང་
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མོ་རིང་ལ་ཤོིན་ཏུ་དགའ་བསི། འགལ་རྐྱེེན་མཐེའ་དག་མི་འཛོེམ་པརི་མོ་རིང་དང་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འདོད་འདུག དང་ཐོེག་འགལ་རྐྱེེན་ད་ེདག་ག་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོེསི་རིང་

གི་གྲོགསི་མོའ་ིགཅིེན་མོ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པརི་བཀག་འགོག་བྱསི་པ་རིེད། ཁོེ་

རིང་ག་ིངོསི་ནསི་བཤོད་ཀྱིང་འགལ་རྐྱེེན་ད་ེདག་ལ་འདྲེ་མཉིམ་གྱི་ིཤུགསི་རྐྱེེན་ཡོིད་

ངེསི་ཅིན་རིེད། འད་ིན་ིཧ་ལམ་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་རིེད། ཤོེསི་མེད་ཚེོརི་

མེད་ཀྱི་ིངང་ནསི་མ་ིཞིིག་ག་ིབརྩ་ེསིེམསི་ཟབ་མོ་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ཐོེབ་པ་ན་ིབོློ་མགུ་བ་

ཞིགི་ཡིནི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ག་ིཁེངེསི་དྲེགེསི། ཁོེང་ག་ིསྐྱུག་བོྲེ་བའ་ིཁེངེསི་དྲེགེསི། 

ངོ་ཚེ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱིིསི་ཁེོང་གིསི་ཇེེན་ལ་ཅིི་ཞིིག་བྱསི་པ་ཁེསི་ལེན་གསིལ་བསྒྲིགསི་

བྱསི་ཤོིང་། ཁེསི་ལེན་ཁོྲད་དུ་ཁོེང་གིསི་རིང་ཁུངསི་རིང་སྐྱིེལ་བྱེད་མ་ིནུསི་ཀྱིང་ཁོེང་

ག་ིགདེང་ཚེོད་ཀྱི་ིཉིམསི་ན་ིབཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད ། ཁོེང་གིསི་ད་

དུང་སྣང་མདེ་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཝ་ིཁེམ་གླེངེ་བ་དང་ཁོེང་གསིི་སྐུ་ཞིབསི་ཝ་ིཁེམ་ལ་

གདུག་རྩུབ་ཅི་ིཞིགི་བྱསི་པ་ངོསི་མ་ིལནེ་པ་མདེ་པ། འད་ིདག་དྲེན་དུསི། མོ་རིང་གསིི་

རི་ེཞིགི་ཁོེང་ག་ིབརྩ་ེཞིནེ་དྲེན་ནསི་སྙངི་རྗོ་ེསྐྱི་ེབ་ད་ེའཕྲལ་དུ་མདེ་པརི་གྱུརི། མོརི་ད་

དུང་མུ་མཐུད་ངརི་སིམེསི་ལངསི་ནསི་བསིམ་གཞིགིསི་ཡིང་ཡིང་བྱསི་ཏ།ེ མཐེརི་ལྕམ་

ཁེ་ཐེ་ེརིནེ་གྱི་ིཤོངི་རྟེའ་ིའཁོེརི་ལོའ་ིསྒྲི་ཐོེསི་དུསི་ད་གཟདོ་མོ་རིང་འད་ིལྟརི་ ཤོརི་ལོ་ཐེ་ེ

ལ་ཐུག་མ་ིལོ་པ་ཚེརོི་ནསི། བྲེལེ་སྟབསི་ཀྱིསིི་མོ་རིང་ག་ིཁེང་པའ་ིནང་དུ་ཕྱོནི།
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 ལའེུ་སོ་ལྔ་པ།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགསི་པརི་གཉིིད་ལསི་སིད་སྐབསི་མདང་ནུབ་མིག་

བཙུམསི་སྐབསི་ཀྱི་ིབསིམ་བོློ་ད་ེམུརི་ཡིིད་ལ་འཁོེརི་བ་དང་། མོ་རིང་ད་དུང་ཧ་ལསི་

ཐེག་ཆོོད་ནསི་བསིམ་རྒྱུ་དང་དྲེན་རྒྱུ་ད་ེགཅིིག་པོ་རིང་ལསི་མེད། ཞོིགསི་ཟསི་བཟསི་

རྗོེསི་ལམ་སིེང་ཕྱོ་ིལ་མཁེའ་རླུང་དང་ལུསི་སྦྱིོང་ལ་འགྲོ་བའ་ིབོློ་ཐེག་བཅིད་ནསི། ཐེད་

ཀརི་མོ་རིང་ཆོེསི་དགའ་བའི་གོམ་བགོྲད་ལ་ཞུགསི་སྐབསི་གོླེ་བུརི་དུ་ཡིིད་ལ་ཌརི་

སིི་མཚེམསི་རིེརི་དེ་རུ་ཡིོང་ནསི་མོ་རིང་གིསི་འགོྲ་མཚེམསི་འཇོེག་དགོསི་པ་དྲེན་

ནསི་འགོྲ་མཚེམསི་བཞིག གླེིང་གའ་ིནང་དུ་མ་ིའགོྲ་བརི་གོམ་ཁེ་ལམ་ཕྲན་གྱི་ིནང་

ལ་བསྒྱུརི། ལམ་ཕྲན་དེ་ནི་གླེིང་གའི་རི་སོྐྱིརི་གྱིི་འགྲམ་དུ་འཐེེན་ཡིོད་ལ། མོ་རིང་

གིསི་ལམ་ཕྲན་ད་ེདེད་ནསི་ཡུན་རིིང་མ་སོིང་བརི་གླེིང་གའ་ིསོྒོ་ཞིིག་རྗོེསི་སུ་བསྐྱུརི།

སོྐརི་འཆོམ་ཐེེངསི་གཉིིསི་གསུམ་བྱསི་རྗོེསི། ཞོིགསི་པའ་ིམཛོེསི་ལོྗོངསི་ཀྱིིསི་བོློ་

ཡིིད་རིབ་ཏུ་བཀུག་ནསི་ལྡུམ་རིའི་སོྒོ་དྲུང་དུ་སྐྱིོད་མཚེམསི་བཞིག་ནསི་ལྡུམ་རིརི་

ལྟད་མོ་བལྟསི། ད་ཆོ་མོ་རིང་ཁེེནད་ལ་འབྱོརི་ནསི་གཟའ་འཁོེརི་ལྔ་ཙམ་ཡིིན་པ་

དང་ལྗོང་གསིརི་ལ་ཉིིན་རི་ེརི་ེབཞིིན་སོྔོ་ལྗོང་མཛོེསི་པའ་ིདཔལ་ཡིོན་རྒྱསི་ནསི་གོྲང་

སྡེེ་ལ་འཕོ་འགྱུརི་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བྱུང་བཞིིན་ཡོིད། དེ་ནསི མོ་རིང་མུ་མཐུད་དུ་

འགྲོ་གྲབསི་ཡིོད་སྐབསི་གོླེ་བུརི་དུ་ལྡུམ་རིའ་ིའགྲམ་གྱི་ིལམ་ཆུང་ན་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་མོ་

རིང་གི་ཕོྱོགསི་སུ་ཡིོང་བཞིིན་ཡིོད་པ་མཐོེང་པ་དང་། སྐྱིེསི་པ་དེ་ཌརི་སིི་ཡིིན་པརི་

དོགསི་ནསི་འཕྲལ་དུ་ཕྱོིརི་འཐེེན་བྱེད་རྩིསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་མ་ིད་ེཉི་ེབརི་སླེེབསི་

ནསི་མཐོེང་ནུསི་པརི་མ་ཟད་མ་ིད་ེམདུན་ཕོྱོགསི་སུ་བྲེེལ་འཚུབ་ངང་མོ་རིང་ག་ིམིང་

འབོད་ཞོིརི་དུ་ཡིོང་བཞིིན་ཡོིད་པ་མཐོེང་། གཞི་ིརྐོང་ཁེ་ཕྱོིརི་འཁོེརི་ཟིན་ཡིང་མོ་རིང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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འབོད་པ་ཐོེསི་པ་དང་སྐད་ལ་གཞིིགསི་ན་མི་དེ་ཌརི་སིི་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིང་སླེརི་ཡིང་

ལྡུམ་རིའི་སོྒོ་དྲུང་ལ་མི་ལོག་ཐུ་མེད་བྱུང་། སྐབསི་དེརི་ཌརི་སིི་དེ་རུ་འབོྱརི་ནསི་མོ་

རིང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་སྟེརི་བ་དང་མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་རིང་འཚེམ་གྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་

དེ་ལག་ཏུ་བློངསི། ཁོེང་ལ་བག་ལོྷད་དང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱིི་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་ནསི་ 

“ཁོྱོད་ལ་ཐུག་འདོད་སྐྱིེསི་ནསི་གླེིང་ག་འད་ིགརི་ཡིརི་མརི་བསོྐྱིད་ནསི་ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་

སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འད་ིཀོློག་པའ་ིགོ་སྐབསི་སྟེརི་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།” ཞིེསི་

བརོྗོད་རྗོེསི་མགོ་བོ་ཏོག་ཙམ་སྒུརི་ནསི་སླེརི་ཡིང་རྩ་ིཤོིང་ག་ིའདབསི་སུ་འཛུལ་ནསི་

འཕྲལ་མརི་མ་ིསྣང་བརི་གྱུརི། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དགའ་ཚེོརི་གང་ཡིང་མི་སྐྱིེསི་རུང་ཡི་མཚེན་ཆོེན་པོསི་

འཕྲིན་ཡིིག་གི་ཁེ་ཕྱོེསི་ནསི་ལྟ་སྐབསི། ནང་ན་ཧ་ཅིང་ཞིིབ་ཚེགསི་ཀྱིིསི་བྲེིསི་པའི་

འཕྲིན་ཡིིག་ཤོོག་གྲངསི་གཉིིསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་བསི་སྔོརི་ལསི་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི། ཡིིག་

སོྐགསི་ཐོེག་ཏུ་ཡིིག་འབྲུ་མང་པོསི་ཁེེངསི་འདུག་པ་དང་མོ་རིང་ལམ་ཕྲན་དུ་སོྐྱིད་

ཞོིརི་འཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་འགོ་བརྩམསི། འཕྲིན་ཡིིག་ན་ིརོི་སིིང་སི་ིརུ་ཞོིགསི་པརི་བྲེིསི་

པ་ཡིིན་འདུག་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིནང་དོན་ན་ིགཤོམ་གསིལ་ལྟརི་རོི། །

“ལྕམ་ཆུང་ལགས། འཕྲོིན་ཡིག་འདི་འབྱོར་བར་ཁོྱོད་རང་དངངས་འདྲེོག་མ་བྱེད་

ཅིེག འདིའི་ནང་དུ་མདང་ནུབ་ཁོྱོད་ལ་ཞིེན་པ་ལོག་ཏུ་བཅུག་པའི་བསམ་བོློའམ་

ཡང་ན་གཉིེན་དོན་སོྐོར་གང་ཡང་བསྐྱིར་གླེེང་བྱས་མེད། ངས་སོྔོན་ཆད་ང་གཉིིས་ལ་

བདེ་སིྐྱིད་ལྡན་པའི་རེ་སོྨོན་བྱས་ཀྱིང་ད་ཆ་རེ་སོྨོན་དེ་དག་བསྐྱིར་དུ་གླེེང་ནས་ཁོྱོད་

རང་ལ་ན་ཟུག་སིྦྱིན་པ་དང་སོ་སོ་ལ་ཁྱོད་གསོད་བྱེད་རྩིས་མེད། གལ་སིྲིད་ཁེོ་བོའི་ཨུ་

ཚུགས་ཀིྱི་རང་གཤིེས་མིན་ན་འཕྲོིན་ཡིག་འདི་འབྲེི་བ་དང་ཀོློག་པའི་དཀའ་ངལ་མོྱོང་

མི་དགོས་པས་ཕོྱོགས་གཉིིས་ཀ་ལ་སྟབས་བདེ་ཡོང་གི་རེད། དེས་ན་ཁོྱོད་ལ་དགོངས་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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པ་མ་ཚོོམ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིེག་བདག་གི་འཕིྲོན་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། ཁོྱོད་རང་ལ་འདོད་པ་མེད་པ་གསལ་པོ་ཤེེས་ཀྱིང་། ཁོྱོད་ཀིྱིས་བོློ་གཟུ་བོར་

གནས་པའི་རེ་བ་ཡོད།

མདང་ནུབ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་བགྲོང་བའི་རང་བཞིིན་དང་གལ་གནད་མི་གཅིེག་པའི་

སྐྱིོན་འཛུགས་གཉིིས་ལས་གཅིེག་ནི། ཕོ་མོ་གཉིིས་ཀའི་བར་ལ་བརྩེ་སེམས་ཟིབ་མོ་

ཡོད་ཀྱིང་ངས་རྐང་བཙུགས་ནས་བིྷིང་ལེ་དང་ཁྱོོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་གཉིིས་ཁེ་བྲེལ་བཏོང་

བ་དེ་རེད། གཞིན་དེ་ནི་བདག་གིས་ངོ་སོ་དང་མི་གཤིེས་སྣང་མེད་བྱས་ནས་སྐུ་ཞིབས་

ཝིི་ལིམ་ལ་རིང་མིན་ཐོབ་པར་འོས་པའི་རྒྱུ་ནོར་འཕོྲོག་པ་དང་ཁེོ་རང་གི་མདུན་ལམ་

རྩ་མེད་བཏོང་བ་དེ་རེད། ངས་ཆེད་མངགས་ཀིྱིས་སོ་སོའི་ཆུང་དུས་ཀིྱི་གོྲོགས་པོ་

དང་ཕ་ལགས་ཀིྱིས་རིྩས་པོ་ཆེར་བྱེད་ལ་ངེད་ཚོང་གི་རོགས་རམ་མ་གཏོོགས་གཞིན་

ལ་བརྟེན་ས་མེད་པའི་གཞོིན་ནུ་ཞིིག་རྩིས་མེད་དུ་དོར་བ་དེ་རེད། དེ་དག་ནི་དངོས་

འབྲེེལ་སྤྱིོད་ངན་ཤེ་སྟག་རེད། ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་དོན་དག་ནི་གཟིའ་འཁོེར་ཁེ་ཤེས་རིང་

བརྩེ་བ་ཆགས་པའི་ཕོ་གཞོིན་མོ་གཞོིན་གཉིིས་ཁེ་བྲེལ་གཏོོང་བའི་ཉིེས་དམིགས་དང་

བསྡུར་ཐབས་མེད། ད་ལྟ་ངས་འདི་རུ་སོ་སོའི་བྱ་སྤྱིོད་དང་ཀུན་སློང་ཚོང་མ་རེ་

རེ་བཞིིན་གསལ་བཤེད་བྱས་ནས་ཁོྱོད་ཀིྱིས་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཤེེས་རྗོེས། རྗོེས་

སོར་མདང་ནུབ་ལྟར་ང་ལ་ཁེ་རྡུང་མི་གཏོོང་བའི་རེ་བ་ཡོད། འདི་དག་འགྲོེལ་བཤེད་

བྱེད་སྐོབས་ང་རང་གི་མོྱོང་ཚོོར་མི་ལབ་ཐུ་མེད་བྱུང་ནས་ཁོྱོད་ལ་ཕོག་ཐུག་ཤོེར་ན་

དགོངས་དག་ཞུ་བ་ལས་མ་བྱུང་། གང་ལྟར་འདི་དག་མི་ཞུ་ཐུ་མེད་བྱུང་བས་དགོངས་

དག་ཞུ་བ་ཡང་ཧ་ཅེང་ཆོ་མེད་ཅིེག་ཡིན། 

ང་རང་ཧར་ཋིི་ཧྥིོརད་ཤེར་ལ་འབྱོར་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ངས་ཀྱིང་མི་
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གཞིན་པ་དང་མཚུངས་པར་སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལེ་ཁོྱོད་ཚོོའི་གོྲོང་སྡོེའི་བུ་མོ་ཀུན་ལས་

ཁྱོོད་རང་གི་གཅེེན་མོ་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་ནེ་ཐེར་ཧིྥིལད་

ལ་འཛིོམས་པའི་ཞིབས་བྲེོའི་དགོང་ཚོོགས་དེ་བར་དུ་ཁེོ་བརྩེ་བ་ཞིིག་གིས་དམ་པོར་

འཆིང་བཞིིན་པ་ལ་སེམས་ཁྲིལ་མ་བྱུང་། ངས་སོྔོན་ཆད་ཁེོ་རང་རྟག་ཏུ་བརྩེ་དུང་

གི་དྲེ་བར་ཚུད་པ་མཐོང་མོྱོང་། དགོང་ཚོོགས་དེའི་ཐོག་ལ་ངས་ཁོྱོད་དང་ལྷོན་དུ་

ཞིབས་བོྲེ་རྒྱག་པའི་སྐོལ་བ་ལྡན་པ་དང་། སྐོབས་དེར་ཐོག་མར་སྐུ་ངོ་ཝིི་ལིམ་ ལུ་

ཁེ་སི་ཡི་གོླེ་བུར་དུ་ཐོན་པའི་སྐོད་ཆ་དེ་དག་ལས་བིྷིང་ལེ་དང་ཇིེན་གཉིིས་ཀིྱི་དོན་

དག་གང་སར་ཁྱོབ་ནས་ཀུན་གིྱིས་ཁེོ་གཉིིས་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱ་བའི་རེ་ལོྟས་བྱེད་བཞིིན་

ཡོད་པ་ཚོོར་བྱུང་། སྐུ་ངོ་ཝིི་ལིམ་གིྱི་བརོྗོད་སྟངས་ལྟར་ན་སྔོ་ཕྱོི་མ་གཏོོགས་གཉིེན་

དོན་ཕལ་ཆེར་གཏོན་འབེབས་ཡིན་པ་དང་གཉིིས་སུ་མ་མཆིས། དེ་ནས་ངས་སོ་སོའི་

གོྲོགས་པོའི་སོྤྱིད་ཚུལ་ལ་ནན་ཏོན་གིྱིས་དོ་སྣང་བྱས་པས་ཁོེ་རང་ལྕམ་ཇིེན་ལ་ད་ཕན་

གཏོན་ནས་མཐོང་མ་མོྱོང་བའི་ཞིེན་ཆགས་ཟིབ་མོ་ཡོད་པ་ཤེེས་མཐོང་བྱུང་ལ། ངས་

དེ་བཞིིན་ཁྱོོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་ལའང་བརྟག་དཔྱོད་བྱས་པ་ཡིན། མོ་རང་གི་ཉིམས་འགྱུར་

དང་སྤྱིོད་ལམ་མཐའ་དག་སྔོར་བཞིིན་འཚེོར་སྣང་བྲེལ་བ་དང་། སོྤྲོ་ཉིམས་ལྡན་པ། 

བོློ་ལ་བབ་པོ་སོགས་ཡིན་མོད། ཡིན་ཡང་མོ་རང་བརྩེ་དུང་གི་དྲེ་བར་ཚུད་ཡོད་པའི་

རྟགས་མཚོན་གཅིེག་ཀྱིང་མངོན་མི་འདུག བདག་གིས་དགོང་མོ་དེར་བརྟག་དཔྱོད་

བྱས་པ་ལ་གཞིིགས་ན་མོ་རང་གིས་སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལེ་ཡི་བཀུར་བཟོིས་དགའ་བཞིིན་

སོྤྲོ་བཞིིན་དུ་དང་ལེན་བྱས་པ་ལས་ཁེོང་ལ་བརྩེ་སེམས་ཀིྱི་དྲེིན་ལན་འཇིལ་བ་མཐོང་

མ་བྱུང་། གལ་སིྲིད་འདིའི་ཐད་ཁོྱོད་རང་ནོར་བ་མིན་ན་ང་རང་ནོར་བ་ཡིན་ཁེོ་ཐག་

རེད། ཁོྱོད་རང་སོ་སོའི་གཅེེན་མོ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་བས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོེར་མཁེན་དེ་

ང་རང་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟི། གལ་སིྲིད་བདག་གིས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོེར་ནས་སྐུ་ཞིབས་
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བིྷིང་ལེ་ལམ་ལོག་ཏུ་ཁིྲིད་དེ་མོ་རང་ལ་སྡུག་བསྔོལ་བསྐྲུན་ཡོད་ན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ལ་

འཁེོན་འཛིིན་བྱས་པ་དེ་གནས་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་རེད། ཡིན་ཡང་ངས་སོམ་

ཉིི་མེད་པའི་སོྒོ་ནས་སྐོབས་དེར་ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་བཞིིན་རས་དང་ཉིམས་འགྱུར་དེ་

འདྲེའི་བག་ལོྷོད་ཡིན་པས། ཆེས་སྤྱིང་གྲུང་འཛིོམས་པའི་ལྟ་ཞིིབ་པ་ཞིིག་གིས་བརྟག་

དཔྱོད་བྱས་ཀྱིང་མོ་རང་གི་གཤིེས་རྒྱུད་འཇིམ་ཡང་མོ་རང་ལ་གཡོ་འགུལ་དཀའ་

བའི་སེམས་ཤིེག་མངའ་བ་མཐོང་བར་གདོན་མི་ཟི། དང་ཐོག་ང་ལ་མོ་རང་སྐུ་ཞིབས་

བིྷིང་ལེ་ལ་བརྩེ་བ་མེད་པའི་རེ་སོྨོན་ཡོད་ཀྱིང་། ང་ལ་རེ་སོྨོན་དེ་འདྲེ་ཡོད་པའི་སྟབས་

ཀིྱིས་མོ་རང་ཁོེང་ལ་བརྩེ་བ་མི་འདུག་ལབ་པ་གཏོན་ནས་མིན་ཞིེས་བཤེད་ཕོད། ང་

ལ་རེ་བ་དང་འཛེིམ་དོགས་དེ་འདྲེ་ཡོད་ཀྱིང་། ངས་སོ་སོའི་ལྟ་ཚུལ་ནི་སྒོེར་སེམས་

བྲེལ་བ་དང་རེ་འདུན་ནི་གནས་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་

ཀིྱི་ཡོད། ཁེོ་གཉིིས་ཀིྱི་བརྩེ་དུང་ལ་ངོ་རོྒོལ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ནི་མདང་ནུབ་བདག་

གིས་ལབ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་དེ་དག་ཁོེ་ནའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་ཏོེ། ངས་གོྲོགས་པོས་ང་རང་

ནང་བཞིིན་ཁྱོིམ་རྒྱུད་ལ་གཙིིགས་ཆེན་བྱེད་མི་སིྲིད། ཡིན་ཡང་བདག་ལ་ངོ་རོྒོལ་བྱེད་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གཞིན་དག་ཡོད་ལ་རྒྱུ་རྐྱེེན་དེ་དག་ད་དུང་ཡོད་ཀྱིང་ང་རང་ངོས་ནས་

བརྗོེད་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀིྱིན་ཡོད། ངས་འདི་རུ་བདག་གིས་ངོ་རོྒོལ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་

དག་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་གཞིི་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་མའི་ཁྱོིམ་རྒྱུད་ལ་ཡི་རངས་

པ་ཞིིག་མ་ཡིན་མོད། འོན་ཀྱིང་དེ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ནང་མི་ཚོོའི་ཚུལ་མིན་གིྱི་སྤྱིོད་ལམ་དང་

བསྡུར་ན་གང་ཡང་མ་རེད། ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅུང་མོ་གསུམ་དང་ཐ་ན་མཚོམས་རེར་ཁོྱོད་ཀིྱི་

ཕ་རྒོན་གིྱི་ཚུལ་མིན་སྤྱིོད་པ་ཡང་ཡང་སོྟན་གིྱི་འདུག དགོངས་དག་ཞུ། ཁོྱོད་ལ་ཕོག་

ཐུག་གཏོོང་དགོས་བྱུང་བར་ང་རང་བོློ་ཕམ་བྱུང་། ངས་འདི་ལྟར་ཁོྱོད་ཀིྱི་ནང་མི་དག་

གི་ཞིན་ཆ་བརོྗོད་ན་ཁོྱོད་རང་གླེོ་མི་དགའ་བ་ངེས་ཅེན་རེད། ཡིན་ཡང་ཁོྱོད་རང་ཉིིད་
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དང་ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་གཉིིས་ཀིྱི་ཡ་རབས་སྤྱིོད་བཟིང་ལ་སོམས་དང་། གཞིན་གིྱིས་

ཁོྱོད་གཉིིས་ལ་སྐྱིོན་འཛུགས་མི་བྱེད་པར་མ་ཟིད་བསོྟད་བསྔོགས་ཚོད་མེད་བྱེད་ཀིྱི་

འདུག་ལ། ད་དུང་གཞིན་གིྱིས་ཁོྱོད་གཉིིས་ཀིྱི་གོ་རོྟགས་དང་རང་གཤིེས་བཟིང་པོ་ལ་

མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་ནི་ཁོྱོད་ལ་མཚོོན་ན་སེམས་གསོ་ཆེན་པོ་ཞིིག་ཡིན་ངེས་ཅེན་རེད། 

མཚོན་མོ་དེར་བདག་གིས་ཁེོ་ཚོོའི་སྤྱིོད་ལམ་དངོས་སུ་མཐོང་བས་ངས་སོྔོན་ཆད་ཁེོ་

ཚོོ་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པ་ར་འཕོྲོད་བྱུང་བ་དང་། བདག་གིས་སོ་

སོའི་གོྲོགས་པོའི་རྐྱེེན་ངན་གིྱི་གཉིེན་དོན་ལ་ཇུས་གཏོོགས་བྱེད་པའི་ཆོད་སེམས་ཆེ་རུ་

ཕྱོིན་སོང་། ཕྱོི་ཉིིན་ཁེོ་རང་ནེ་ཐར་ཧིྥིལད་ནས་ལོན་ཌིོན་ལ་འགོྲོ་སྐོབས་ཁོེ་རང་ལམ་

སང་ཕིྱོར་འཁེོར་བའི་འཆར་གཞིི་ཡོད་པ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཀྱིང་ཤེེས་གསལ་རེད།

ང་རང་གིས་དང་ཐོག་དོན་དག་འདི་ལ་ཐེ་གཏོོགས་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞུས་ན། 

སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལེ་ཡི་གཅེེན་གཅུང་མ་གཉིིས་ཀྱིང་ང་རང་ནང་བཞིིན་བོློ་འཚོབ་ཆེན་

པོ་ལངས་ཀིྱི་འདུག་པས་ང་ཚོོ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་གོྲོས་གཅིེག་མཐུན་གིྱིས་དེ་མུར་ལོན་

ཌིོན་ལ་སོང་ནས་ཁེོ་རང་དེ་རུ་བཀག་ཉིར་བྱེད་རྒྱུ་མོས་མཐུན་བྱུང་པས་ང་ཚོོ་འཕྲོལ་

མར་རོྡོག་ཐོན་བྱས་པ་ཡིན།

ང་ཚོོ་དེ་ལྟར་ཕྱོིན་རྗོེས་བདག་གིས་གོྲོགས་པོ་ལ་གལ་སིྲིད་ཁེོ་རང་དང་ཇིེན་མཐུན་

སྦྱིོར་བྱུང་ན་བྱས་ཉིེས་མང་པོ་ཡོད་པ་བགྲོངས་ནས་ཤེ་ཚོའི་གཏོམ་དང་གསལ་

འདེབས་ཡང་ཡང་དུ་བྱས་པས། མཐར་ཁེོང་གི་བོློ་ཁེ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱིང་ཁོེ་

རང་གི་སེམས་ཐག་ཆོད་པོ་མི་འདུག ཡིན་ཡང་ངས་སྐོབས་དེར་གདེང་ཚོོད་ཆེན་པོས་

ཁྱོོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་ཁེོང་ལ་བརྩེ་བ་མི་འདུག་ཅེེས་མ་ལབ་ན་ཁེོང་ལ་གསལ་འདེབས་ཇིི་

ཙིམ་བྱས་ཀྱིང་ཁོེ་རང་འགོག་ནུས་ཚོོད་མ་རེད།
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སོྔོན་ལ་སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལེ་ཡིས་ཇིེན་ཁེོང་ལ་བརྩེ་བ་ཟིབ་མོ་མེད་ཀྱིང་མོ་རང་གིས་

ཁེོང་ལ་ལྷོག་བསམ་ཟོིལ་མེད་བྱེད་ཀིྱི་འདུག་སྙིམ་གིྱི་འདུག་མོད། ཡིན་ཡང་བིྷིང་ལེ་

ནི་ཤིེན་ཏུ་ཁེེངས་སྐྱུང་གི་སྐྱིེས་པ་ཞིིག་ཡིན་སྟབས་བདག་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཁོེ་རང་གི་

ལྟ་ཚུལ་ལས་ཀྱིང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀིྱི་ཡོད་པས། ལས་སླ་བོའི་སོྒོ་ནས་ཁེོ་རང་རེ་ཞིིག་

མགོ་འཐོམ་པ་ཡིན་པར་གོ་བ་སོྐོན་ཐུབ་སོང་། ཁེོ་རང་ལ་ཐེ་ཚོོམ་འདི་དག་ཡོད་རྗོེས་

ང་ཚོོས་ཁོེ་རང་ཧར་ཋིི་ཧྥིོརད་ཤེར་ལ་འགོྲོ་མི་འོས་པའི་སྐུལ་མ་བཏོང་བ་ཡིན། དེ་ནི་

ཧ་ཅེང་ལས་སླ་བོ་ཞིིག་ཡིན་པ་ལྟ་ཅིེ་སོྨོས། བདག་གིས་དེ་ལྟར་ཐེ་གཏོོགས་བྱས་པ་ལ་

མ་འགིྲོག་པ་གང་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང་། ད་ཆ་དོན་དག་ཧིྲིལ་བོ་ལ་བསམ་གཞིིགས་

བྱས་ན་ང་རང་གནོང་འགོྱིད་སྐྱིེ་བའི་བྱ་བ་ཉིག་ཅིེག་ནི་ངས་ཐབས་བྱུས་ཡོད་རྒུ་

བཏོོན་ནས། སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལེ་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་ལོན་ཌིོན་དུ་ཡོད་པ་སྦས་གསང་

བྱས་པ་དེ་ཡིན། མོ་རང་ལོན་ཌོིན་དུ་ཡོད་པ་བདག་གིས་ཤེེས་པ་ཙིམ་དུ་མ་ཟིད་ལྕམ་

ཆུང་བིྷིང་ལེ་ཡིས་ཀྱིང་ཤེེས་མོད་སྐུ་ཞིབས་བིྷིང་ལེ་ཡིས་ད་དུང་ཤེེས་མེད། ཁེོ་གཉིིས་

ཐུག་འཕྲོད་བྱུང་ན་མཇུག་འབྲེས་ངན་པ་ཞིིག་འབྱུང་ངེས་ཅེན་རེད། སྐོབས་དེར་ཁེོ་

རང་གི་སེམས་པ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་མེད་སྟབས་མོ་རང་ལ་ཐུག་རྒྱུ་ནི་ཉིེན་ཁེ་ཞིིག་རེད། 

འདི་ལྟར་སྦས་གསང་དང་ཟོིག་རྫུ་བྱས་པ་དེ་ངའི་སོྤྱིད་ལམ་གིྱི་ནག་ཐིག་ཡིན་ཤེས་

ཆེ་ཡང་བདག་གི་ཀུན་སོླང་རྣམ་དག་ཡིན། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་བདག་ལ་དེ་ལས་

མང་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ལ་སླར་ཡང་དགོངས་དག་ཀྱིང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། གལ་སིྲིད་བདག་གིས་

ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅེེན་མོ་རང་གི་སེམས་པ་བསྲིེགས་ཡོད་ན་དེ་ནི་རྐང་བཙུགས་ནས་བྱས་

པ་ཞིིག་རྩ་བ་ནས་མིན། ཁོྱོད་ལ་མཚོོན་ན་བདག་གིས་འདི་ལྟར་ཐེ་གཏོོགས་བྱས་པ་

ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡང་དག་ཅིེག་མེད་ཀྱིང་བདག་གིས་ད་དུང་རང་ཉིིད་ལ་ཉིེས་སྐྱིོན་གང་

ཡང་ཡོད་པ་མཐོང་མ་བྱུང་། 
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གོང་གི་ཉིེས་སྐྱིོན་ལས་ཚོབས་ཆེ་བ་ཞིིག་ནི་བདག་གིས་སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་ལ་སྡུག་

གཅོེད་བཏོང་བའི་སོྐོར་རེད་ལ། དེ་དོན་ལ་སུན་འབིྱན་པའི་ཐབས་ལམ་ཉིག་ཅིེག་

ནི་ཁེོ་དང་བདག་གི་ཁྱོིམ་ཚོང་བར་གིྱི་འབྲེེལ་བ་ཁོྱོད་ལ་ཤེེས་སུ་འཇུག་པ་དེ་ཡིན། 

ཁེོས་བདག་ལ་དམིགས་བསལ་གིྱིས་སོྐྱིན་འཛུགས་ཅིེ་ཞིིག་བྱེད་ཀིྱིན་ཡོད་པ་མ་ཤེེས་

མོད། འདིར་ཞུ་བའི་སྐོད་ཆ་མཐའ་དག་བདེན་གཏོམ་ཡིན་ལ་བདག་ལ་ཡིད་རྟོན་རུང་

བའི་དཔང་རྟགས་མང་དག་འདོན་རྒྱུ་ཡོད།

སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་ནི་ཧ་ཅེང་བཀུར་འོས་ཅེན་གིྱི་སྐྱིེས་པ་ཞིིག་གི་བུ་ཡིན་པ་དང་

སྐྱིསེ་པ་དསེ་ཕམེ་བྷིར་ལི་གཞིིས་ཁྱོིམ་ལོ་མང་ལ་བདག་གཉིརེ་གནང་མོྱོང་བ་དང་། ཁེ་ོ

ནི་འཇོིན་ཐང་ཆེ་ཞིིང་བོློ་དཀར་གིྱི་གཉིེར་བ་ཞིིག་ཡིན་སྟབས་བདག་གི་ཕ་རྒོན་རང་

བཞིིན་གིྱིས་ཁེོང་ལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུར་ཧ་ཅེང་མཉིེས་པོ་ཡོད། པཱཱ་ལགས་ཁེོང་

གི་བུ་ཇིོར་ཇིི་ཝིིག་ཁེམ་ལ་ཧ་ཅེང་བརྩེ་སེམས་ཆེ་བ་དང་ཁེོ་རང་སོླབ་གྲྭར་མངགས་

པར་མ་ཟིད། དེ་རྗོེས་ཁེོ་རང་ཁེམ་ཟིམ་སོླབ་ཆེན་ལ་སོླབ་གཉིེར་དུ་བཏོང་མོྱོང་བ་

རེད། དེ་ནི་ཁེོང་ལ་མཚོོན་ན་རོགས་རམ་གལ་ཆེན་ཞིིག་ཡིན་ཏོེ། ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་མ་རྒོན་

ནི་འབེལ་སྤྱིོད་ལ་གོམས་པའི་བུད་མེད་ཅིེག་ཡིན་སྟབས་ཁེོང་གི་ཕ་རྒོན་གིྱིས་ཁེོང་ལ་

སོླབ་གཉིེར་གིྱི་མཐུན་རྐྱེེན་ལེགས་པོ་བསྐྲུན་མི་ནུས། བདག་གི་ཡབ་དམ་པ་ལགས་

ཕོ་གཞོིན་འདི་ཡི་ཡིད་འོང་གི་ཉིམས་འགྱུར་ལ་ཐུགས་མཉིེས་ནས་ཁེོ་དང་ལྷོན་དུ་

གཤིེབ་རྒྱུར་དགའ་བར་མ་ཟིད། ཁེོ་ལ་ཧ་ཅེང་མཐོང་ཆེན་གནང་ནས་ཆོས་ཁིྲིད་པའི་

གོ་གནས་བཀོད་སིྒྲིག་གནང་ཡོད། ངས་ཁེོ་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལོ་ངོ་མང་པོ་མང་

པོ་ཞིིག་གི་ཡར་སོྔོན་དུ་འགྱུར་ལོྡག་ཆེན་པོ་བྱུང་། ཁེོ་ནི་ཚུལ་མིན་འཕྱོན་པོ་དང་བག་

མེད་ཀིྱི་སྤྱིོད་ཚུལ་ལ་ལོབས་པའི་སྐྱིེས་པ་ཞིིག་རེད། ཁེོས་ཧུར་བརྩོན་ཆེན་པོས་སོ་སོའི་
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སྤྱིོད་ཚུལ་མ་རབས་རྣམས་འགེབ་སྲུང་བྱས་ནས་རང་གི་ཆེས་ཉིེ་བའི་གོྲོགས་པོ་ལ་དེ་

དག་ཤེེས་སུ་མི་འཇུག་རུང་། ཁེོའི་སྤྱིོད་ཚུལ་ངོ་མ་ཁེོ་དང་ན་སོ་གཅེིག་པའི་ཕོ་གཞིོན་

ཞིིག་གི་ཞིིབ་རོྟགས་ལས་གཡོལ་ཐབས་མེད་པས་ང་ལ་ཁོེའི་རང་གཤིེས་ངོ་མ་མཐོང་

བའི་གོ་སྐོབས་མང་པོ་བྱུང་མོད། ཡིན་ཡང་བདག་གི་ཡབ་དམ་པ་ལ་དེ་དག་མཐོང་

བའི་གོ་སྐོབས་མེད་པ་ནི་སོྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིིག་རེད། འདི་ནས་བདག་གིས་སླར་ཡང་

ཁོྱོད་ལ་ན་ཟུག་སིྦྱིན་གིྱི་རེད་ལ། ན་ཟུག་དེ་ཇིི་ཙིམ་ཆེ་བ་ཁོྱོད་རང་གཅིེག་པུས་ཤེེས། 

སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་ཁོྱོད་ལ་སེམས་ཚོོར་ཇིི་འདྲེ་བསྐྱིེད་ཡོད་ཀྱིང་། བདག་གིས་

སེམས་ཚོོར་འདི་དག་གི་རང་བཞིིན་ལ་དོགས་འདྲེི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བདག་གིས་

འདི་ནས་ཁེོ་རང་གི་རང་གཤིེས་རྣལ་མ་དེ་ཁྱོོད་ལ་གསལ་བཤེད་མི་བྱདེ་ཐུ་མེད་བྱུང་།

བདག་གི་ཕ་དམ་པ་ལོ་ངོ་ལྔའི་ཡར་སོྔོན་དུ་ཚོེ་ལས་འདས་ཤིེང་ཁོེང་གིས་སྐུ་ཞིབས་

ཝིིག་ཁེམ་ལ་བཅེངས་པའི་བརྩེ་སེམས་སྔོར་བཞིིན་འགྱུར་མེད་སྲི་ཐང་ཡིན་པ་དང་། 

ཁེོང་གི་ཞིལ་ཆེམས་སུ་དམིགས་བསལ་གིྱིས་ཁེོང་ལ་གོ་གནས་བྱིན་ནས་གོང་འདེགས་

བྱེད་རྒྱུར་ང་ལ་མངགས་ཆ་གནང་ཡོད། གལ་སིྲིད་ཁེོང་ལ་ཆོས་ཁིྲིད་པའི་གོ་གནས་

དང་ལེན་བྱེད་འདོད་ན་གླེ་ཕོགས་མཐོ་བའི་གོ་གནས་བྱུང་འཕྲོལ་ཁེོང་ལ་སྟེར་དགོས་

པའི་མངགས་ཆ་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟིད། ད་དུང་ཁོེང་ལ་དབིྱན་སོྒོར་ཆིག་སྟོང་རི་

བའི་རྒྱུ་ནོར་ཤུལ་བཞིག་བྱས་ཡོད། ཝིིག་ཁེམ་ཁེོ་རང་གི་ཕ་ཡང་མ་འགྱིངས་པར་ཚེོ་

ལས་འདས་པ་དང་དོན་རྐྱེེན་དེ་དག་ལྷོགས་ནས་ལོ་ཕྱོེད་མ་ཟིིན་གོང་། ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་

བདག་ལ་འཕིྲོན་ཡིག་བཏོང་ནས་ཁེོང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ཆོས་ཁིྲིད་པའི་གོ་གནས་

འཛིིན་འདོད་མེད་པ་དང་། དེ་ཡི་ཚོབ་ཏུ་བདག་གིས་ཁེོང་ལ་དཔལ་འབོྱར་གིྱི་རོགས་

སྐྱིོར་བྱེད་པ་ནི་གནས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཁེོས་ད་དུང་ཁིྲིམས་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ལུགས་སོླབ་གཉིེར་བྱེད་རིྩས་ཡོད་པས། ཁེོང་ལ་དབྱིན་སོྒོར་ཆིག་སྟོང་གི་སོླབ་ཡོན་རྩ་

བ་ནས་མི་འདང་ཚུལ་ལབ་འདུག ང་རང་ཁེོའི་སྐོད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ཀྱིང་ངས་དེ་

དག་བདེན་པར་ཆ་འཇིོག་བྱས་ནས། ཁེོ་རང་གི་རེ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། བདག་

གིས་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་ཆོས་ཁིྲིད་པའི་གོ་གནས་ལ་འཚོམ་པོ་མེད་པ་གསལ་

པོ་ཤེེས་སྟབས་ང་ཚོོས་འཕྲོལ་མར་གོྲོས་མཐུན་བྱུང་ནས་དོན་དག་ཐག་གཅོེད་བྱས་

པ་ཡིན། བདག་གིས་ཁེོ་ལ་དབིྱན་སོྒོར་སུམ་སོྟང་སྤྲོད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཁེོས་ཆོས་

ཁིྲིད་པའི་གོ་གནས་སོྐོར་མི་གླེེང་བར་རང་མོས་ཐག་བཅེད་བྱུང་བ་དང་། གལ་སིྲིད་

འབྱུང་འགྱུར་ཁེོ་ལ་ཆོས་ཁིྲིད་པའི་གོ་གནས་འཛིིན་པའི་འོས་ཚོད་ཡོད་ཀྱིང་དེ་ལྟར་

རེ་སྐུལ་ཞུ་མི་ཆོག་པ་ཐག་བཅེད་པ་ཡིན། དེ་ནས་བཟུང་ནས་ང་གཉིིས་ཀིྱི་འབྲེེལ་

ཐག་གཙིང་བཅེད་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ང་རང་ཁེོ་ལ་ཞིེན་པ་ཤིེན་ཏུ་ལོག་པས་ཕེམ་བྷིར་

ལི་ལ་ཁོེ་རང་སྣེ་ལེན་བྱས་མེད། དེ་བཞིིན་གོྲོང་དུ་ཁོེ་རང་དང་འགོྲོ་འོང་བཅེད་ཡིན། 

ཁེོ་རང་གཙིོ་བོ་གོྲོང་ཁྱོེར་དུ་བསྡོད་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཁེོས་ཁིྲིམས་ལུགས་

སོླབ་གཉིེར་བྱེད་དགོས་ཞིེས་ལབ་པ་ནི་སྙིད་བཏོགས་ཁེོ་ན་ཡིན་པ་དང་ད་ཆ་ཁེོ་

རང་ཤིེན་ཏུ་བག་མེད་དུ་གྱིར་ནས་ཁེོ་རང་གི་འཚོོ་བ་ནི་སིྒྱིད་ལུག་དང་རྒྱ་ཡན་ཁེོ་

ན་ལས་མ་འདས། ལོ་ངོ་གསུམ་རིང་ཁེོའི་གནས་ཚུལ་ཧ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཐོས་མོད། 

ཆོས་ཁེང་གི་ལས་སྣེ་ཚེོ་ལས་འདས་མ་ཐག་སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་བདག་ལ་འཕིྲོན་

ཡིག་བཏོང་ནས་གོ་གནས་དེ་ཁེོ་ལ་མཚོམས་སྦྱིོར་བྱེད་རོགས་དང་ཁེོའི་མིག་སྔོར་གིྱི་

གནས་བབ་ཚོད་མེད་པའི་སྐྱིོ་བོ་ཡིན་ཞིེས་བརོྗོད་བྱུང་། ཁེོ་རང་གི་གནས་བབ་སོྐྱི་

བོ་ཡིན་པ་ནི་ཤིེན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིིག་མིན། ད་ཆ་ཁེོས་ཁིྲིམས་ལུགས་

སྦྱིངས་ན་ཁེེ་ཕན་ཅུང་ཙིམ་མེད་པར་མཐོང་ནས་ཆོས་ཁིྲིད་པའི་ལས་དོན་གཉིེར་

རྒྱུ་ཐག་བཅེད་ཟིིན་པས། བདག་གིས་མཚོམས་སྦྱིོར་བྱས་ན་ཁེོ་རང་གི་བསམ་དོན་
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འགྲུབ་པའི་རེ་བ་བཅེངས་འདུག དོན་དུ་གཅེིག་ནས་ང་ལ་མཚོམས་སོྦྱིར་བྱེད་རྒྱུ་མི་

གཞིན་མེད་པ་དང་གཉིིས་ནས་ཕ་དམ་པའི་ཞིལ་ཆེམས་ལ་ཆ་འཇིོག་བྱེད་ཆེད་ངས་ཁེོ་

རང་མཚོམས་སྦྱིོར་བྱེད་པའི་གདེང་ཚོོད་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་བདག་གིས་ཁེོའི་རེ་

སྐུལ་དང་ལེན་བྱས་མེད། ཁེོས་ང་ལ་ཡང་ཡང་དུ་རེ་སྐུལ་བཏོང་ཡང་བདག་གིས་སྔོར་

ལྟར་དང་ལནེ་བྱས་མདེ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ད་ེདོན་ང་ལ་ལ་ེབདའ་བྱདེ་འོས་པ་ཞིིག་མིན། ཁེོའི་

གནས་བབ་ཅིེ་ཙིམ་སྐྱིོ་ན་བདག་ལ་འཁོེན་འཛིིན་དེ་ཙིམ་གིྱིས་ཆེ་རུ་འགོྲོ་བ་ཆོས་ཉིིད་

རེད་ལ། ཁེོས་བདག་ལ་མངོན་ལོྐོག་གང་རུང་གི་སོྒོ་ནས་ནག་ཉིེས་སྙིད་འཛུགས་བྱེད་

པ་མཐའ་དག་ཤེིན་ཏུ་གདུག་རྩུབ་ཆེན་པོ་ཤེ་སྟག་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ང་གཉིིས་ངོ་

ཐུག་པའི་གོ་སྐོབས་མཐའ་དག་གཡོལ་སྟབས། ཁེོས་འཚོོ་བ་ཇིི་ལྟར་སྐྱིེལ་གིྱི་ཡོད་པ་

ཤེེས་རྟོགས་མ་བྱུང་། ཡིན་ཡང་ཆེས་ཡིད་སྐྱིོ་བ་ཞིིག་ལ་ན་ནིང་དབྱར་ཁེར་ཁེོ་རང་

སླར་ཡང་ངའི་མིག་མདུན་དུ་ལྷོགས་བྱུང་།

ད་ལྟ་བདག་གིས་འདི་རུ་རང་ཉིིད་ཀིྱིས་ཀྱིང་བརྗོེད་པར་འདོད་པའི་དོན་རྐྱེེན་ཞིིག་མི་

གླེེང་ཐུ་མེད་བྱུང་། མ་གཞིི་བདག་གིས་དོན་དེ་སུ་ཞིིག་ལའང་ཤེེས་སུ་འཇུག་འདོད་

མེད་མོད། ད་ལྟ་འདིར་མི་བརོྗོད་ཀ་མེད་བྱུང་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་གཏོམ་དེ་ཕྱོི་ལ་མ་གྱིར་བ་

བྱེད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། བདག་གི་གཅུང་མོ་ནི་ང་རང་ལས་ལོ་བཅུ་ཡིས་ཆུང་ཞིིང་མོ་

སྲུང་སྐྱིོང་བྱེད་མཁེན་ནི་བདག་གི་ཨ་མའི་ཚོ་བོ་མདའ་དཔོན་ཧིྥི་ཚིོ་ཝིི་ལིམ་དང་ང་

རང་གཉིིས་ཡིན། ཧ་ལམ་ལོ་གཅིེག་གི་གོང་རོལ་དུ་མོ་རང་སློབ་གྲྭ་ལས་བློངས་ནས་

ལོན་ཌིོན་དུ་བསྐྱིལ་ནས་དེར་སོྡོད་ས་ཞིིག་བཀོད་སིྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། ན་ནིང་དབྱར་

ཁེར་མོ་རང་དང་མོ་རང་གི་གཉིེར་བ་མ་ལྷོན་དུ་རམ་སི་གྷེེ་ཋིི་ལ་ཕྱོིན་སོང་ལ། ཕྱོིས་

སུ་སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་ཡང་དེ་རུ་ཕིྱོན་འདུག དེ་ནི་སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་ཇུས་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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འགོད་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟི། ཁེོ་རང་དང་གཉིེར་བ་མ་གཉིིས་སྔོ་ས་ནས་ངོ་ཤེེས་

ཡིན་པ་དང་། སྟབས་མ་ལེགས་པར་ང་ཚོོ་ཁེོའི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་འདུག གཉིེར་བ་

མ་ལྕམ་དབྱང་གི་གུ་ཡངས་དང་རོགས་རམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་རང་ཉིིད་

ཇིོར་ཇིི་ཡ་ན་ལ་འབྲེེལ་མཐུད་བྱུང་འདུག ཇིོར་ཇིི་ཡ་ན་སེམས་པ་བཟིང་པོ་ཡོད་

ཐོག་ཁེོང་ལ་ཆུང་དུས་ཀིྱི་བག་ཆགས་ལེགས་པོ་ཡོད་པས། ཁེོང་གིས་མོ་རང་གི་བརྩེ་

དུང་ལ་ཡིད་ཆེས་སུ་བཅུག་ཡོད་པས་མི་ཚོད་ཁོེ་རང་ལྷོན་དུ་གསང་བྲེོས་བྱེད་རྒྱུའི་

མོས་མཐུན་བྱས་འདུག དེ་དུས་མོ་རང་ལོ་ན་བཅེོ་ལྔ་ཟིིན་ཙིམ་ཡིན་པས་མོ་རང་གི་

ན་ཆུང་བསམ་མེད་ནི་དོན་གིྱི་ཁེག་གཡོག་བྱེད་ས་དེ་ག་ལ་མིན། མོ་རང་རེ་ཞིིག་ཤེེས་

པ་སིྒྲིབ་ཀྱིང་སྟབས་ཡག་སྟེ་བདག་ལ་ཡོད་ཚོད་བརོྗོད་བྱུང་། ཁེོ་གཉིིས་གསང་བོྲེས་

བྱེད་གྲོབས་ཡོད་སྐོབས་ང་རང་གླེོ་བུར་དེ་རུ་འབོྱར་བས། མོ་རང་གིས་རང་གི་ཕ་

ལྟར་རྩི་བའི་གཅེེན་པོའི་བོློ་ཕམ་དུ་འཇུག་མི་འདོད་པར་ང་ལ་ཡོད་ཚོད་བརོྗོད་

བྱུང་། སྐོབས་དེར་ངའི་མོྱོང་ཚོོར་དང་དོན་དེ་ཇིི་ལྟར་ཐག་གཅོེད་བྱས་པ་ནི་ཁོྱོད་ཀིྱིས་

ཚོོད་དཔག་བྱེད་ནུས་པ་ཞིིག་རེད། གཅུང་མོའི་ངོ་སོ་དང་ཚོོར་བའི་ཆེད་དུ་དོན་དེ་

ཕྱོི་གྱིར་བྱས་པ་མིན་མོད། ཝིིག་ཁེམ་མྱུར་དུ་གནས་དེ་ལས་ཐོན་དགོས་པའི་འཕྲོིན་

ཡིག་བྲེིས་པ་ཡིན་ལ་གཉིེར་བ་མ་དེ་ལས་ཀ་ནས་ཕུད་པ་ནི་སོྨོས་མི་དགོས་པ་ཞིིག་

རེད། ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙིོ་བོ་ནི་བདག་གི་གཅུང་མོའི་དབྱིན་སོྒོར་སོྟང་

གསུམ་རི་བའི་རྒྱུ་ནོར་དེ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟི་ལ། ཞོིར་དུ་ཁོེས་གོ་སྐོབས་བཟུང་

ནས་ང་ལ་འཁེོན་ལན་སློག་འདོད་པ་རེད་ལ་ཁོེས་ཅུང་ཙིམ་མིན་ན་འཁེོན་ལན་སློག་

ཐུབ་པ་ཡང་བྱུང་འདུག
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ལྕམ་ཆུང་ལགས། ངས་འདི་རུ་འབྲེེལ་ཡོད་ཀིྱི་དོན་དག་མཐའ་དག་དྲེང་པོར་ཞུས་

ཡོད་ལ། གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ཀིྱིས་འདི་དག་མཐའ་གཅིེག་ཏུ་རྫུན་གཏོམ་རེད་མ་བསམས་

ན། དེ་ནས་བཟུང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ངས་སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་ཁེམ་ལ་སྡུག་གཅེོད་བཏོང་སོང་མི་

སྙིམ་པའི་རེ་བ་ཡོད། ཁེོས་ཧམ་གཏོམ་ཅེི་ཞིིག་དང་ཐབས་བྱུས་ཇིི་འདྲེ་ཞིིག་བཀོལ་

ནས་ཁོྱོད་ལ་མགོ་སོྐོར་བཏོང་བ་ཆ་མ་འཚོལ་མོད། ཡིན་ཡང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་ཚོོའི་འདས་

དོན་གང་ཡང་མི་རྟོགས་པས་ཁེོའི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་ནི་ཧ་ཅེང་ཡ་མཚོན་ཆེ་བ་ཞིིག་

མིན། མདང་ནུབ་བདག་གིས་ཁོྱོད་ལ་དེ་དག་ཐད་ཀར་མ་ལབ་པར་ཁོྱོད་ཡ་མཚོན་

སྐྱིེས་ཤེས་ཆེ་ཡང་། སྐོབས་དེར་བདག་གི་རིག་ལམ་གསལ་པོ་མིན་སྟབས་ངས་ཅིེ་

ཞིིག་བརོྗོད་རུང་བ་དང་གང་ཞིིག་བརོྗོད་མི་འོས་པ་ཤེེས་མ་སོང་། འཕྲོིན་ཡིག་ནང་

གི་སྐོད་ཆ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་མདའ་དཔོན་ཧིྥི་ཚིོ་ཝིི་ལིམ་གིྱིས་བདེན་དཔང་བྱེད་ཆོག་

སྟེ། ཁེོང་ནི་ང་ཚོོའི་གཉིེན་ཚོན་དང་བོློས་ཐུབ་ཀིྱི་གོྲོགས་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟིད། བདག་

གི་ཕ་འདས་པོའི་ཞིལ་ཆེམས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁེན་གིྱི་གྲོས་ཡིན་སྟབས། ཁེོས་གནས་

ཚུལ་མཐའ་དག་ཞིིབ་ཆ་ཤེེས་པས་ཁོྱོད་ལ་ར་སོྤྲོད་བྱེད་ཆོག ཁོྱོད་རང་བདག་ལ་ཞིེན་

པ་ལོག་ནས་ངའི་སྐོད་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ན། ཞིིབ་ཆའི་གནས་ཚུལ་ངའི་ཚོ་བོ་

ལ་དྲེིས་པས་ཆོག དེ་རིང་ཞོིགས་པར་གོ་སྐོབས་བཙིལ་ནས་འཕིྲོན་ཡིག་འདི་ཁོྱོད་ཀིྱི་

ལག་ཏུ་བསྐྱིལ་བ་ནི་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཁོེ་རང་དང་ལྷོན་དུ་དེ་དག་གོྲོས་གླེེང་བྱེད་པའི་ཆེད་

དུ་ཡིན། ད་ལྟ་སྐོད་ཆ་ཡོད་ཚོད་ལབ་ཟིིན། ཁོྱོད་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་མགོན་སྐྱིབས་

གནང་བར་སོྨོན།

ཧིྥི་ཚིོ་ཝིི་ལིམ་ ཌིར་སི་ནས།”
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སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་སྟེརི་བའི་སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་

སུ་གལ་ཏེ་འཕྲིན་ཡིིག་ནང་དུ་ཡིང་བསྐྱིརི་གཉིེན་སླེོང་བྱསི་མེད་པརི་བསིམསི་

ན། འཕྲིན་ཡིིག་གི་ནང་དོན་ཇེི་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གཏན་ནསི་ཚེོད་དཔག་བྱེད་མི་

ཐུབ། ཡིིན་ཡིང་འཕྲིན་ཡིིག་གི་ནང་དོན་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོེང་དུསི་སྐབསི་

དེརི་འཕྲལ་མརི་འཕྲིན་ཡིིག་ཡིོངསི་རོྫོགསི་ཀོློག་འདོད་པའ་ིརྔོམསི་སིེམསི་དང་ནང་

སིེམསི་ཀྱི་ིའགལ་ཟླ་ན་ིཧ་ཅིང་བརོྗོད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་ཌརི་སིིསི་ཁོེ་རིང་གི་བྱ་སོྤྱིད་ལ་གཞིན་གྱིིསི་

བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་པའ་ིགདེང་ཚེོད་ཡོིད་པ་མཐོེང་དུསི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི། ད་ེན་ི

རིང་སོྐྱིན་འགེབསི་བྱེད་ཙམ་ལསི་གསིལ་བཤོད་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡིང་མི་འདུག་སྙམ་

ནསི། ཕོྱོགསི་རིེ་བའི་བོློ་དྲེག་པོ་ཞིིག་དང་བཅིསི་ཐོེག་མརི་ཌརི་སིིའི་གསིལ་བཤོད་

བཀློགསི་པ་དང་། ཚེིག་ཕྲེང་རྗོེསི་མ་ཀོློག་རྒྱུ་ཁོེ་ནརི་རྔོམསི་ནསི་མིག་མདུན་གྱིི་

སྐད་ཆོ་ལ་མཉིམ་འཇོེག་ཆོེརི་བྱེད་མ་ིནུསི།

ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་མོ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་བརྩ་ེབ་མ་ིའདུག་སྙམ་སིོང་

ཞིསེི་པའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེའཕྲལ་མརི་རྫུན་གཏམ་ཡིིན་པརི་བརྩསིི་པ་དང་ཁོེང་གསིི་གཉིེན་

དོན་འདི་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་མང་པོ་ཡིོད་པ་བགྲངསི་པརི་མོ་རིང་སླེརི་ཡིང་ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་

ལངསི་ནསི། ཁོེའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་བོློ་གཟུརི་གནསི་ཀྱིི་སོྒོ་ནསི་ཉིན་འཇོེག་བྱེད་མ་ཐུབ། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ ཌརི་སིི་རིང་གི་བྱསི་པ་ལ་གནོང་འགོྱིད་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་ལ་ཁོེང་

ཁོྲ་ལངསི་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁོེའ་ིགསིལ་བཤོད་ལ་འགོྱིད་བཤོགསི་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུརི་

ཅུང་ཙམ་མེད་པརི་དེ་ནི་རིང་རོློམ་དང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་གུསི་མེད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ཤོ་སྟག་

རིེད་འདུག་སྙམ།
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མུ་མཐུད་དུ་བཀློགསི་ནསི་ཝིག་ཁེམ་སོྐརི་གྱིི་གསིལ་བཤོད་ལ་སླེེབསི་དུསི་ཨོེ་

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཅུང་ཙམ་བོློ་རྣལ་ལ་བབ་པ་དང་རིིག་པ་ཅུང་ཙམ་གསིལ་པོ་ཆོགསི་

ཡིོད། གསིལ་བཤོད་ཁོྲད་ཀྱིི་དོན་དག་མང་པོ་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་རིང་གིསི་བརོྗོད་པ་དང་

མཚུངསི་ལ། གལ་སྲིད་དེ་དག་དོན་དངོསི་ཡིིན་ན་ད་ཕན་མོ་རིང་གིསི་ཝིག་ཁེམ་

ལ་བཅིངསི་པའི་བརྩི་མཐོེང་དང་གདེང་འཇོེག་ཅིིསི་ཀྱིང་ནག་སུབ་བྱེད་དགོསི་

པསི་སོྐྱི་བ་སྔོརི་ལསི་ཆོ་ེཞིིང་བརོྗོད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན། དེསི་ན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཡི་

མཚེན་དང་། དངངསི་འཚེབ། ཐེ་ན་འཇེིགསི་སྐྲག་ག་ིདབང་དུ་ཚུད་ཅིིང་། དེ་དག་

ཚེང་མ་སྐྱིག་རྫུན་ཡིིན་ན་ཅིི་མི་རུང་སྙམ་ནསི་ “ཁོེསི་ཅིིསི་ཀྱིང་སྐྱིག་རྫུན་བཤོད་

ཀྱི་ིའདུག ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་ག་ལ་སྲིད། འད་ིན་ིཁུངསི་ལུང་ཡོིངསི་སུ་མེད་པའ་ིསྐྱིག་

རྫུན་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་སྡུག་སྐད་རྒྱུན་མི་ཆོད་པརི་རྒྱག་པ་དང་། འཕྲིན་ཡིིག་མགོ་

ནསི་མཇུག་བརི་བཀློགསི་རྗོེསི་མཇུག་ག་ིཤོོག་གྲངསི་གཉིིསི་ཀྱི་ིནང་དོན་ལ་ཧ་ལམ་

གོ་བ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མ་ལོན་མོད། འཕྲལ་མརི་འཕྲིན་ཡིིག་བསྡུསི་ནསི་ངོ་རོྒལ་གྱིི་

ཚུལ་དུ་མོ་རིང་འཕྲིན་ཡིིག་ལ་ཆོ་འཇོེག་མེད་པ་དང་སླེརི་ཡིང་བཀློག་རྒྱུ་མིན་པའ་ི

ཆོོད་སིེམསི་བསྒྲིགསི།

འད་ིལྟརི་སིེམསི་ཁེམསི་རིབ་ཏུ་འཁྲུགསི་ཏ་ེབོློ་རྣལ་ལ་ཕབ་མ་ིནུསི་པརི་མདུན་

དུ་སྐརི་མ་ཕྱོེད་ཙམ་བསོྐྱིད་རྗོེསི། སླེརི་ཡིང་དབང་མེད་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིཁེ་ཕྱོེསི་ནསི་

ན་ཟུག་བཟོད་བསྲན་གང་ཐུབ་ཀྱིསིི་ཝིག་ཁེམ་སོྐརི་གྱི་ིགསིལ་བཤོད་ཞིིབ་ཀོློག་ཐེེངསི་

གཅིིག་བྱསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་བཙན་གྱིིསི་ཚེིག་ཕྲེང་རི་ེརིེའ་ིནང་

དོན་ལ་ཞིིབ་འཇུག་བྱེད་དུ་འཇུག་སྐབསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་ཝིག་ཁེམ་དང་ཕེམ་བྷེརི་

ལ་ིཡི་ིའབྲེེལ་བ་བརོྗོད་པ་ད་ེཝིག་ཁེམ་ཁོེ་རིང་ངོ་མསི་བརོྗོད་པ་དང་ཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིིན་

ཡིིན་པརི་མ་ཟད། འདསི་པོ་ཌརི་སི་ིདང་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིབརྩ་ེསིེམསི་ཀྱིང་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་

རིང་གིསི་བརོྗོད་པ་དང་གཅིིག་མཚུངསི་ཡིིན། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་བརྩེ་བའི་ཚེད་མི་ཤོེསི་
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མོད། མིག་སྔོརི་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་མཐུན་པོ་འདུག ཡིིན་ཡིང་ཞིལ་ཆོེམསི་ཀྱི་ི

སོྐརི་ཀོློག་སྐབསི་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ལ་ཧེ་བག་ཆོེན་པོ་ལྡན་ཞིིང་། ཝིག་ཁེམ་

གྱིིསི་ཆོོསི་ཁྲིད་པའི་སོྐརི་ལབ་པའི་སྐད་ཆོ་དེ་དག་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་དྲེན་ངོསི་ན་

ད་དུང་ཝ་ལེརི་ཡིོད་པ་དང་། ཁོེའ་ིསྐད་ཆོ་རི་ེརི་ེབཞིིན་ཕྱོིརི་དྲེན་བྱེད་སྐབསི་ཕོྱོགསི་

གཉིིསི་ལསི་གཅིིག་གིསི་རྫུན་གཏམ་བཤོད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་ན་ིསོྨོསི་མ་ིདགོསི་པ་ཞིིག་རིེད། 

འཁྱུག་ཙམ་ལ་རིང་ག་ིལྟ་བ་འཕྱུག་མ་ིསྲིད་སྙམ་ནསི་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་སླེརི་

ཡིང་ནན་ཏན་གྱིིསི་བསྐྱིརི་ཀོློག་བྱེད་སྐབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཆོོསི་ཁྲིད་པའ་ིགོ་གནསི་

དོརི་ནསི་དེའ་ིདོད་དུ་དབྱིན་སོྒོརི་སུམ་སོྟང་རོྩད་ལེན་བྱེད་པ་སོིགསི་ཀྱི་ིགནསི་ཚུལ་

ཀོློག་སྐབསི་སླེརི་ཡིང་ཐེ་ེཚེོམ་གྱི་ིདྲེ་བརི་ཚུད། ད་ེནསི་འཕྲིན་ཡིིག་མརི་བཞིག་ནསི་

འཕྲིན་ཡིིག་གི་ཚེིག་ཕྲེང་རིེ་རིེ་ལའང་བོློ་གཟུ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་ཏེ་

ཡིང་སྙིང་ཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་བརྟེག་དཔྱད་བྱསི་ཀྱིང་། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སོི་སིོ་

འགེབསི་སྲུང་དེ་འདྲེ་བྱསི་པསི་རིེ་ཞིིག་ལ་དངོསི་དོན་མི་རོྟེགསི་པསི་སླེརི་ཡིང་

འཕྲིན་ཡིིག་བསྟུད་མརི་བཀློགསི། དང་ཐོེག་ཌརི་སིིསི་ཁེ་མཁེསི་འདྲེ་ཆོགསི་དང་

ཐེབསི་ཇུསི་ཅི་ིཞིིག་བཤོམསི་རུང་། ཁོེའ་ིམ་རུངསི་པའ་ིཉིེསི་དམིགསི་ཆུང་དུ་གཏོང་

མ་ིནུསི་སྙམ་པ་ལསི། ཁོེ་ལ་ལ་ེཁེག་ཡོིངསི་སུ་མེད་པ་ག་ལ་ཤོེསི།

ཌརི་སིིསི་སོིམ་ཉི་ིམེད་པརི་ཝིག་ཁེམ་འབེལ་སོྤྱིད་དང་བག་མེད་ཡིིན་པརི་སོྐྱིན་

འཛུགསི་བྱེད་པ་ལ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་ནའང་། མོ་རིང་ལ་དེ་དག་

དགག་པའི་ཁུངསི་སྐྱིེལ་གང་ཡིང་མེད་པསི་བོློ་འཚེབ་ལངསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་རོྫོང་གི་ཡུལ་དམག་ལ་མ་ཞུགསི་གོང་ཁོེའ་ིལོ་རྒྱུསི་ཅིི་ཡིང་མི་ཤོེསི་

པ་དང་།  ཁོེ་རིང་འདི་གའི་སྡེེ་དམག་ལ་ཞུགསི་པ་ཡིང་སྟེསི་དབང་གིསི་ངོ་རོིབ་

ཙམ་ཤོེསི་པའ་ིམ་ིཞིིག་དང་གོྲང་དུ་འཕྲད་པ་དང་། མ་ིདེའ་ིམཚེམསི་སོྦྱིརི་བརྒྱུད་ནསི་

ཞུགསི་པ་ཡིིན་སྟབསི། ཁོེའ་ིའདསི་པའི་ལོ་རྒྱུསི་ཁོེ་རིང་གིསི་བཤོད་པ་ལསི་ཧརི་ཋིི་
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ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་ཁོེ་རིང་ག་ིལོ་རྒྱུསི་ཤོསེི་མཁེན་སུ་ཡིང་མེད། ཁོེའ་ིམ་ིགཞི་ིལ་རྩད་གཅོིད་

བྱེད་ཆོོག་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དེ་ལྟརི་བྱེད་འདོད་མེད་དེ། མོ་རིང་གིསི་མཐེའ་

ཅིིག་ཏུ་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིརྣམ་འགྱུརི་དང་། གཏམ་སོྦྱིརི། སོྤྱིད་ལམ་སོིགསི་གང་ཅིིའ་ིཐེད་

ལ་ལྟ་ཙམ་གྱིིསི་ཁོེ་ན་ིམ་ིཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་ཞིིག་རིེད་འདུག་སྙམ། ད་ེནསི་མོ་རིང་

གིསི་གཟབ་ནན་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་དང་། གཞུང་དྲེང་། གཞིན་

ཕན་གྱིི་རིང་གཤོིསི་མངའ་བའི་དཔེ་མཚེོན་ཁེ་ཤོསི་ཡིིད་ལ་དྲེན་ཐེབསི་བྱསི་ནསི། 

ཌརི་སིིའི་སོྐྱིན་འཛུགསི་ལ་ཕརི་རྒོལ་བྱེད་པའམ་ཡིང་ན་མ་མཐེརི་ཡིང་ཁེོའ་ིསྤྱིོད་

བཟང་ད་ེདག་གིསི་ལན་ཅིིག་ཤོོརི་བའ་ིནོརི་འཁྲུལ་ལ་ཁེ་གསིབ་བྱེད་ཐུབ་སྙམ་མོད། 

མོ་རིང་གིསི་ཟེརི་བའ་ིལན་ཅིིག་ཤོོརི་བའ་ིནོརི་འཁྲུལ་ཞིེསི་པ་ན་ིཌརི་སིིསི་བགྲངསི་

བའ་ིཁོེའ་ིསྒྱིིད་ལུག་དང་ཚུལ་མིན་འཕྱོན་པོའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ཡིིན། ཡིིན་ཡིང་བོློ་ཕངསི་

པ་ཞིིག་ལ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་དགེ་མཚེན་གང་ཡིང་མི་དྲེན་པ་

དང་། བསིམ་གཞིིགསི་འཁྱུག་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་མུ་མཐུད་འཕྲིན་ཡིིག་བཀློགསི། ཡིིན་

ཡིང་དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། མཇུག་གི་གཏམ་རྒྱུད་ནི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་

ཌརི་སི་ིལ་ངན་སིེམསི་བཅིངསི་པའ་ིསོྐརི་ཡིིན་པ་དང་། འད་ིདག་མོ་རིང་གིསི་ཁེ་སིང་

ལབ་གླེེང་བྱེད་སིའ་ིམདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་ལ་དྲེིསི་ན་ཡིོད་ཚེད་ལ་བདེན་དཔང་

ཐོེབ་པ་མ་ཡིིན་ནམ། ཌརི་སིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་མཇུག་གི་ཞིིབ་ཆོ་གནསི་ཚུལ་ཆོ་ཚེང་

མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་ལ་དྲེིསི་ནསི་དེ་དག་བདེན་མིན་བརྡོརི་ཤོ་གཅོིད་པའི་

སྐུལ་མ་བཏང་ཡིོད་པརི་མ་ཟད། མདའ་དཔོན་གྱིིསི་སོྔོན་ཞིིག་ལ་ཁོེ་རིང་ཌརི་སིིའི་

གནསི་ཚུལ་མཐེའ་དག་ལ་ཆོ་རྒྱུསི་ཆོེན་པོ་ཡོིད་ཅིེསི་ལབ་མོྱོང་ལ། མདའ་དཔོན་ཁོེ་

རིང་ག་ིམ་ིགཞི་ིལ་དོགསི་འདྲེ་ིགང་ཡིང་མེད་སྟབསི་མོ་རིང་གིསི་རི་ེཞིིག་ཁོེ་རིང་ལ་

ཡིོད་ཚེད་འདྲེི་འདོད་ལངསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་འཚེེརི་སྣང་སྐྱིེསི་ནསི་གནསི་སྐབསི་

དེ་ལྟརི་མ་བྱསི། ཕྱོིསི་སུ་གལ་སྲིད་ཌརི་སིི་ལ་རིང་གི་སྤུན་མཆོེད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་
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ལ་རྒྱབ་གཉིེརི་བྱེད་པའ་ིགདེང་ཚེོད་ཆོེན་པོ་མེད་ན། ཉིེན་ཁེ་བརྒྱུད་ནསི་རི་ེསྐུལ་ད་ེ

འདྲེ་ཞིིག་བྱེད་མ་ིསྲིད་སྙམ་པསི་ཁོེང་ལ་མ་ིའདྲེ་ིརྒྱུརི་ཐེག་བཅིད།

ཉིིན་དེའི་ཕྱོི་དོྲེརི་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཚེང་དུ་ཝིག་ཁེམ་དང་མོ་རིང་གཉིིསི་ཐོེག་མརི་ངོ་

ཐུག་པ་དང་ལབ་གླེེང་བྱསི་ཚུལ་སོིགསི་ཡིིད་ལ་དྲེན་པ་དང་། ཁོེའ་ིརྣམ་འགྱུརི་དང་

ཚེིག་དོན་མང་པོ་ད་དུང་བོློ་ལ་གསིལ་ལམ་ལམ་དྲེན་ནུསི་པསི། མོ་རིང་གིསི་ད་ཆོ་

གོླེ་བུརི་དུ་ཁོེསི་ཆོ་མེད་ཀྱིི་མི་ཞིིག་ལ་སྐད་ཆོ་དེ་འདྲེ་བཤོད་པ་ནི་ཤོིན་ཏུ་མ་འགབ་

པ་དང་། དང་ཐོེག་མོ་རིང་གིསི་འད་ིལྟརི་མ་ིདྲེན་པ་ལ་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི། བསིམ་མནོ་

ཇེ་ིཙམ་བཏང་ན་ད་ེཙམ་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ད་ེལྟརི་རིང་ཉིིད་མཚེམསི་སྦྱིོརི་བྱསི་པ་

ནི་ཇེི་འདྲེའི་ལུགསི་སོྲལ་དང་འགལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། ཁོེ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཁེ་

ཞི་ེམ་ིམཚུངསི་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི། ཁོེསི་སོྔོན་ཆོད་ཞིིག་ལ་ཁོེ་རིང་ཌརི་སི་ི

དང་འཕྲད་པརི་འཇེིགསི་སྣང་མེད་པསི་ཁོེ་རིང་འད་ིག་ནསི་ཐོེན་རྒྱུ་མིན་ཚུལ་དང་

འགོྲ་དགོསི་མཁེན་དེ་ཌརི་སིི་ཡིིན་ཞིེསི་འུབ་ཤོོད་བཤོད་ཀྱིང་། གཟའ་འཁོེརི་རྗོེསི་

མརི་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དགོང་ཚེོགསི་བསྐངསི་དུསི་ཁོེ་རིང་དགོང་ཚེོགསི་ལ་ཞུགསི་

ཕོད་མེད་པརི་མ་ཟད་། ད་དུང་ཁོེསི་ད་དུང་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་གནསི་པའ་ིམ་ིཚེ་ོའད་ི

ག་ནསི་མ་ཐོེན་བརི་དུ། མོ་རིང་མ་གཏོགསི་སུ་ལའང་ལོ་རྒྱུསི་ད་ེདག་བཤོད་རྒྱུ་མིན་

ཞིེསི་ལབ་ཀྱིང་། མ་ིཚེ་ོསོྤེསི་ཚེརི་མ་ཐེག་གང་སིརི་ཁོེའ་ིལོ་རྒྱུསི་གླེེང་མོལ་སྣ་ཚེོགསི་

བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ད་དུང་ཌརི་སིིའ་ིཡིབ་འདསི་པོ་ལ་བརྩ་ིའཇོེག་ཞུ་བའ་ི

ཆོེད་དུ་ཁོེསི་ནམ་ཡིང་ཁོེང་གི་སྲསི་སྐུ་ཞིབསི་ཀྱིི་རིང་གཤོིསི་དམརི་རྗོེན་འདོན་མི་

སྲིད་ཅིེསི་བཤོད་ཀྱིང་། འཛོེམ་ཟོན་དང་སོིམ་ཉི་ིསྤུ་ཙམ་མེད་པརི་གང་སིརི་ཌརི་སིིའ་ི

མ་ིགཞི་ིལ་སོྐྱིན་འཛུགསི་བྱསི་པ་ཡིིད་ལ་དྲེན།

མདོརི་ན་ཝིག་ཁེམ་དང་འབྲེེལ་ཡོིད་ཀྱིི་དོན་དག་མཐེའ་དག་ནི་ཇེི་འདྲེའི་སྔོ་

ཕྱོི་འགལ་བ་དང་། ད་ཆོ་བལྟསི་ན་ཁོེསི་ལྕམ་ཆུང་ཁེིང་ལ་དོ་སྣང་བྱསི་པའང་སྐྱུག་
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བོྲེ་བའི་རྒྱུ་ནོརི་ཁོེ་ན་ལ་རྔོམསི་པ་ཡིིན་པརི་གདོན་མི་ཟ། མོ་རིང་ལ་རྒྱུ་ནོརི་ཉུང་

ཉུང་ལསི་མེད་པ་དེསི་ཁོེ་ལ་ཧམ་སིེམསི་ཆོེན་པོ་མེད་པ་མཚེོན་པ་མིན་གྱིི། དེ་ཡིིསི་

ཁོེ་རིང་རྒྱུ་ནོརི་ཆུང་ཙམ་ལའང་རྔོམ་སིེམསི་ལངསི་ཀྱིི་ཡོིད་པ་མཚེོན། ཁོེསི་དང་

ཐོེག་མོ་རིང་ཉིིད་ལ་དགའ་མོསི་བྱསི་པའང་ཀུན་སླེོང་གཙང་མ་མིན་པརི། ཁོེསི་མོ་

རིང་ལ་རྒྱུ་ནོརི་ཡིོད་སྣང་ཤོརི་བའམ་ཡིང་ན་མོ་རིང་གི་སིེམསི་པ་འཕོྲག་ནསི་སོི་

སོིའ་ིགཏམ་འདོད་ཀྱི་ིབོློ་སོྐང་ཕྱོིརི་ཡིིན་པརི་གདོན་མ་ིཟ། ཡིིན་ཡིང་དང་ཐོེག་མོ་རིང་

གིསི་བག་ཟོན་མ་བྱསི་པརི་ཁོེའ་ིའདོད་བོློ་བསྐངསི་པ་རིེད་སྙམ། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་ད་ཆོ་བསིམ་བོློ་ཇེ་ིཙམ་བཏང་ན་ད་ེཙམ་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིདག་ེམཚེན་མཐེའ་

དག་རིབ་རིིབ་ཏུ་གྱུརི། དང་ཐོེག་ཇེེན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་སྐད་ཆོ་འདྲེ་ིསྐབསི་

ཁོེང་གིསི་དོན་དག་འདིའི་ཐེད་ཌརི་སིི་ལ་ཉིེསི་པ་གཏན་ནསི་མེད་ཅིེསི་བརོྗོད་མོྱོང་

བ་ཡིིད་ལ་དྲེན་པསི་ཌརི་སིི་ལ་བདེན་པ་འདུག་སྙམ། མ་གཞིི་ཌརི་སིིའི་སོྤྱིད་ལམ་

ན་ིད་ེལྟའ་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་སྐྱུག་བོྲེ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་། ཉི་ེཆོརི་འབྲེེལ་འདྲེིསི་མང་

པོ་བྱསི་པསི་ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ལ་སོྔོན་ལསི་རྒྱུསི་ལོན་བྱུང་བ་དང་། ཁོེ་གཉིིསི་ངོ་ཤོེསི་

ནསི་བཟུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ནམ་ཡིང་ཌརི་སིིའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ཚུལ་མིན་དང་དྲེང་

སོྙམ་མིན་པ་མཐོེང་མོྱོང་མེད་ལ། ཁོེང་གིསི་ཆོོསི་དང་འཇེིག་རྟེེན་གཉིིསི་འགལ་བའ་ི

སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་བཤོད་པ་ཡིང་ཐོེསི་མོྱོང་མེད། ཁོེང་ག་ིཉི་ེའཁོེརི་གྱི་ིམ་ིཚེང་མསི་

ཁོེང་ལ་གུསི་བཀུརི་དང་བརྩ་ིམཐོེང་ཆོེན་པོ་བྱེད་པརི་མ་ཟད། ཐེ་ན་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་

ཀྱིང་ཁོེང་ན་ིམིང་པོ་བཟང་བོ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་གདེང་འཇོེག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་རྒྱུན་དུ་ཌརི་སིིསི་རྟེག་ཏུ་བརྩ་ེསིེམསི་ཟབ་མོསི་རིང་ག་ིགཅུང་

མོའ་ིསོྐརི་གླེེང་བ་ཐོེསི་པསི། ཁོེ་རིང་མ་ིབརྩ་ེསིེམསི་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཐུབ། གལ་

སྲིད་ཌརི་སིིའི་སོྤྱིད་ལམ་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལབ་པ་ཇེི་བཞིིན་དེ་འདྲེའི་མ་རུང་བ་ཞིིག་

ཡིིན་ན། འཇེིག་རྟེེན་གྱིི་མི་ཀུན་ལ་སྦེསི་ཐེབསི་བྲེལ་བསི། ཀུན་གྱིིསི་ཌརི་སིི་ལ་
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གདེང་འཇོེག་དེ་འདྲེ་བྱསི་པ་དང་ཞིི་དུལ་གྱིི་མི་བྷེིང་ལེ་དང་གོྲགསི་པོ་ཆོགསི་པ་ནི་

བསིམ་གྱིིསི་མ་ིཁྱོབ་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་རིིམ་པསི་རིང་ཉིིད་ལ་ཤོིན་ཏུ་ངོ་གནོང་པརི་གྱུརི་ཏེ། མོ་རིང་

གིསི་ཌརི་སིི་དང་ཝིག་ཁེམ་གཉིིསི་ཀ་ལ་འཛོིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་མཐེའ་དག་ཇེི་འདྲེའི་

རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིིསི་དབེན་པ་དང་། འཐེེན་འཁྱོེརི་དང་ཕོྱོགསི་སུ་ལྷུང་བ། གནསི་ལུགསི་

དང་འགལ་བ་སོིགསི་ཡིིན་པ་མཐོེང་ནསི་སྐད་ཕྱུང་སྟ་ེ “ངསི་ད་ེའདྲེའ་ིཐེ་ཤོལ་གྱི་ིསོྤྱིད་

ངན་འཁྲབ་འདུག ངསི་རྟེག་པརི་རིང་ཉིིད་ལ་ལེགསི་ཉིེསི་ཀྱི་ིབོློ་མིག་ཡོིད་པརི་རོློམ་

ཅིིང་སོི་སོིའ་ིའཇོེན་ཐེང་ལ་ཆོ་ེམཐོེང་བྱེད་པརི་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་གཅིེན་མོའ་ིབོློ་ཁོེག་

ཡིངསི་པོ་ལ་མཐོེང་ཆུང་དང་སོི་སོིའ་ིགཏམ་འདོད་ཀྱིི་བོློ་སྐོང་ཆོེད་རྟེག་ཏུ་མི་ཚེོ་ལ་

བེད་མེད་དང་སོྤྱི་བརི་འོསི་པའི་དོགསི་པ་སྣ་ཚེོགསི་བྱེད། གསིརི་རོྟེགསི་འདི་ནི་ཇེི་

འདྲེའི་ངོ་གནོང་བ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། ཇེི་འདྲེའི་ཞིབསི་འདྲེེན་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། ཝིག་

ཁེམ་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་བའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་། ང་རིང་ད་ེལྟའ་ིཐེབསི་སྡུག་ག་ིལོང་

བ་ཞིིག་ཡིིན་མ་ིའོསི། ཡིིན་ཡིང་འད་ིདག་ན་ིབརྩ་ེབའ་ིསྟབསི་ཀྱིིསི་མིན་པརི་གཏམ་

འདོད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་བསླུསི་པ་རིེད། གཅིིག་གིསི་ང་ལ་དགའ་མོསི་བྱསི་པསི་ང་རིང་

དགའ་བ་འཕེལ་བ་དང་ཅིིག་ཤོོསི་ཀྱིིསི་ང་ལ་སྣང་མེད་བཏང་བསི་ང་རིང་ཁོེང་ཁོྲ་

ལངསི་པ་རིེད། ཁོེ་གཉིིསི་ངོ་ཤོེསི་པ་ནསི་བཟུང་ང་རིང་ཕོྱོགསི་ལྷུང་དང་རོྨངསི་པའ་ི

དབང་དུ་ཚུད་ནསི། གནསི་ལུགསི་མཐེའ་དག་སྣང་མེད་བཏང་ནསི་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀྱི་ི

དཀརི་ནག་གསིལ་རོྟེགསི་མ་བྱུང་བ་ད་ལྟ་གཞི་ིནསི་ཤོེསི།

ད་ེནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་རིང་ཉིིད་ནསི་ཇེེན་དང་། ཇེེན་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེའ་ི

སོྐརི་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་མ་ཐེག ཌརི་སིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་དོན་དག་ཐེད་ལ་གསིལ་

བཤོད་བྱེད་སྟངསི་མི་འདང་བ་མཐོེང་ནསི། སླེརི་ཡིང་འཕྲིན་ཡིིག་ཐེེངསི་གཅིིག་

བཀློགསི་པསི་ད་ཐེེངསི་སོྔོན་དང་མི་འདྲེ་བའི་གྲུབ་འབྲེསི་བྱུང་། ཌརི་སིིའི་གསིལ་
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བཤོད་གཅིིག་ལ་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་ན་གསིལ་བཤོད་གཞིན་དེ་ལའང་ཆོ་འཇོེག་མི་

བྱེད་པའ་ིགནསི་ལུགསི་མེད་པ་མཐོེང་བ་དང་། ཌརི་སིིསི་ཇེེན་བྷེིང་ལ་ེལ་བརྩ་ེབ་མ་ི

འདུག་སྙམ་སོིང་ཞིེསི་པ་མཐོེང་དུསི། མོ་རིང་ག་ིཡིིད་ལ་རིང་འཚེམ་གྱིིསི་སོྔོན་ཆོད་

ཤོརི་ལོ་ཋིེསི་ཀྱིང་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ལབ་མོྱོང་བ་དྲེན།  ཁོེང་གིསི་ཇེེན་གྱིི་རིང་གཤོིསི་

བརོྗོད་པ་དེ་ཡིང་ཧ་ཅིང་འཁྲུལ་མེད་ཅིིག་ཡིིན་པ་ཁེསི་མི་ལེན་ཀ་མེད་བྱུང་། ཇེེན་

གྱིི་ནང་སིེམསི་ལ་བརྩེ་སིེམསི་དྲེག་པོ་ཡིོད་ཀྱིང་ཕྱོི་ལ་དེ་ལྟརི་མི་མངོན། མོ་རིང་གི་

ཉིམསི་འགྱུརི་དང་སྤྱིོད་ལམ་རྟེག་པརི་བག་ཕེབསི་སིོ་ན་གནསི་པའ་ིམ་ིཚེོསི་མོ་རིང་

ག་ིསོྐྱི་ཤོསི་ཆོ་ེབའ་ིརིང་གཤོིསི་ད་ེརོྟེགསི་མ་ིཐུབ། 

དེ་ནསི་ནང་མི་ཚེོའི་སོྐརི་གྱིི་ཆོ་ཤོསི་ཀོློག་དུསི་དེ་ནི་དེ་འདྲེའི་ཚེིག་རྩུབ་ཀྱིིསི་

སོྤྱི་བ་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་ཧ་ཅིང་འོསི་བབ་ཀྱིི་སོྐྱིན་བརོྗོད་ཅིིག་ཡིིན་པསི་མོ་རིང་གི་

སིེམསི་ལ་རྩུབ་ན་ཡིང་། སོྐྱིན་བརོྗོད་དེ་དག་ནི་ཤོིན་ཏུ་གནད་དུ་ཁེེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་

པརི་ཁེསི་མ་ིལེན་ཐུ་མེད་བྱུང་། ཁོེང་གིསི་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་དགོང་ཚེོགསི་ཐོེག་ཏུ་བྱུང་

བའི་གནསི་ཚུལ་མཐེའ་དག་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་གླེེང་ནསི། དེ་ནསི་བཟུང་ཁེོང་

གིསི་གཉིེན་དོན་ལ་ཐོེག་མརི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་བོློ་ཐེག་བཅིད་པ་ཡིིན་ཞིེསི་བྲེིསི་ཡིོད། 

དོན་དུ་དགོང་མོ་དེའི་གནསི་ཚུལ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་མོ་རིང་ལ་མཚེོན་ནའང་ཤོིན་

ཏུ་བརྗོེད་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན། 

ཌརི་སིིསི་རིང་ཉིིད་དང་གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་པ་དེ་ཅིི་ཡིང་

མི་སྙམ་པ་ཞིིག་མིན་པརི་ཡིིད་ལ་ཧ་ཅིང་འབབ། དེ་ཡིིསི་མོ་རིང་གི་ནང་མི་བྱིངསི་

ཀྱིིསི་རིང་སྡུག་རིང་གིསི་ཉོིསི་པའི་ཁྱོད་གསོིད་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་མ་ནུསི། ཇེེན་གྱིི་

བོློ་ཕམ་མཐེའ་དག་ན་ིརིང་ག་ིཉི་ེའཁེོརི་གྱི་ིམ་ིཚེོའ་ིབྱསི་པ་ཁེོ་ན་ཡིིན་པ་དང་། ཇེེན་

དང་མོ་རིང་གཉིིསི་ཀྱིི་བཟང་ཆོ་ལ་ཡིང་ཉིེ་འཁོེརི་གྱིི་མི་ཚེོའི་ཚུལ་མིན་སོྤྱིད་ལམ་

གྱིིསི་གནོད་པ་ཐེེབསི་པ་མཐོེང་ནསི་བོློ་ཕམ་ཡིིད་ཆོད་བྱུང་།
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ལམ་ཕྲན་བརྒྱུད་ནསི་ཆུ་ཚེོད་གཉིིསི་ལྷག་ལ་བསིམ་བོློ་འདྲེ་མིན་སྣ་ཚེོགསི་

བཏང་བ་དང་། གནསི་བབ་ལ་བསྐྱིརི་དུ་བསིམ་གཞིིགསི་དང་ཡིང་སྙིང་ད་ེལྟརི་ཡིིན་

མིན་བརྡོརི་ཤོ་གཅོིད་པ་དང་རིང་ཉིིད་ལ་བརི་འདུམ་བྱསི་མཐེརི། གླེོ་བུརི་དུ་ངལ་

དུབ་ལངསི་པ་དང་ཕྱོི་ལ་འོངསི་ནསི་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་པ་ཚེོརི་བསི་ནང་ལ་ལོག་རྩིསི་

བྱསི། ཁེང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབསི་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་སོྤྲོ་སྣང་སོྟན་རྒྱུ་དང་། གཞིན་

པ་རྣམསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་བཞིིན་རིསི་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མཐོེང་ཆོེད་རིང་སིེམསི་རྣལ་དུ་

འབེབསི་རྒྱུ་བྱསི། 

ཁྱོིམ་ལ་འབོྱརི་མ་ཐེག་ཏུ་གཞིན་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་རོི་སིིང་སིིའི་སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་

འད་ིགརི་ཡོིང་ནསི་ཌརི་སི་ིསྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་རིིང་ལསི་མ་སྒུག་མོད། དམག་དཔོན་ཧྥི་ི

ཚེི་ཝི་ལིམ་གྱིིསི་མ་མཐེརི་ཡིང་མོ་རིང་ལ་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཙམ་བསྒུགསི་བྱུང་ཞིེསི་

བཤོད། མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་ཁོེ་ཚེ་ོདང་འཛོོལ་བརི་ཕངསི་སིེམསི་སྐྱི་ེཁུལ་བྱསི་ཀྱིང་

སིེམསི་སུ་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་བརྟེསི། ད་ཆོ་མོ་རིང་ག་ིདམིགསི་ཡུལ་ན་ིམདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་

ཝ་ིལིམ་མ་ཡིིན་པརི་མོ་རིང་ལ་བསིམ་རྒྱུ་དང་དྲེན་རྒྱུ་འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེརིང་ལསི་མེད།
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 ལའེུ་སོ་བདུན་པ།

 ཕྱོི་ཉིིན་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་རོི་སིིང་སིི་ནསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་རིང་

ཤོག་ག་ིའཁྲིསི་སུ་ཁེོ་གཉིིསི་ལ་བསྒུགསི་ནསི་གྱིེསི་མཇེལ་ཞུསི་རྗོེསི། སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་

ད་སོྔོན་རོི་སིིང་སི་ིན་ཡོིད་སྐབསི་གྱིེསི་བྲེལ་གྱི་ིསོྐྱི་བ་ཅུང་ཙམ་མངོན་འདུག་ཀྱིང་ཁོེ་

གཉིིསི་ཧ་ཅིང་བདེ་ཐེང་རིེད་འདུག་ཅིེསི་པའི་གཏམ་བཟང་དང་བཅིསི་ཁེོ་ནང་ལ་

ལོག ད་ེནསི་ཁོེ་ཅིང་མ་འགོརི་བརི་ཁོེ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་གཉིིསི་

ལ་སིེམསི་གསིོ་བྱེད་པརི་རོི་སིིང་སི་ིལ་ཤོརི་རིེརི་བརྒྱུགསི་པ་དང་། ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་འཁོེརི་

དུསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ཐུགསི་སོྐྱི་བ་ལ་ཚེད་མེད་པ་གནང་གི་འདུག་པསི་ཁོེ་ཚེོ་རོི་

སིིང་སི་ིལ་དགོང་ཟསི་ཟ་བརི་ཡོིང་བའ་ིརི་ེབ་གནང་ག་ིའདུག་ཅིསེི་པའ་ིགཏམ་བཟང་

འཁྱོེརི་ནསི་ནང་ལ་འབོྱརི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་མཐོེང་བའ་ིམོད་ལ་དབང་མེད་དུ་གལ་

སྲིད་མོ་རིང་གསིི་ཌརི་སི་ིདང་ལེན་བྱསི་ཡོིད་ན། ད་ཆོ་མོ་རིང་ན་ིལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ི

འབྱུང་འགྱུརི་གྱི་ིཚེ་མོའ་ིཚུལ་དུ་དགོང་ཚེིགསི་ལ་ཡོིང་བ་ཡིིན་པ་དང་། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེ

རིིན་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཚེིག་པ་ཟ་ངེསི་སྙམ་ནསི་རིང་དབང་མེད་པརི་འཛུམ་དམུལ་ལངསི་པ་

དང། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཅི་ིཞིིག་ཟེརི་སྲིད། ཅི་ིཞིིག་བྱ་སྲིད་སོིགསི་དྲེ་ིབ་བཏོན་

ནསི་རིང་ཉིིད་ལ་གད་མོ་བསླེངསི།

ཁོེ་ཚེོའི་བརོྗོད་བྱ་ཐེོག་མ་ནི་རོི་སིིང་སིིའི་འདུ་འཛོོམསི་ཉུང་དུ་ཕྱོིན་པའི་སོྐརི་

ཡིིན་པ་དང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ “ངསི་ཁོྱོད་ཚེོ་ལ་བཤོད། ང་རིང་སིེམསི་སྐྱིོ་བ་

ལ་ཚེད་མེད་པ་བྱུང་། བདག་ལྟ་བུའི་གོྲགསི་པོའ་ིགྱིེསི་བྲེལ་ལ་སོྐྱི་བ་ཚེད་མེད་བྱེད་

མཁེན་ཞིིག་ཡོིད་མ་ིསྲིད། ང་རིང་ཕོ་གཞོིན་འད་ིགཉིིསི་ལ་དགའ་ཞིེན་ཤོིན་ཏུ་ཆོེན་པོ་
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ཡིོད། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་ང་ལ་དགའ་ཞིེན་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། ཁོེ་གཉིིསི་

ཐོེན་ཁེརི་ཧ་ཅིང་འགྲོ་མ་ིབྲེ་བ་མངོན་འདུག་མོད་ཁོེ་ཚེ་ོརྟེག་ཏུ་ད་ེའདྲེ་རིེད། སྙིང་ཉི་ེ

བའི་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་འགྲོ་ཁེརི་ཅུང་ཙམ་དྲེག་པ་འདུག་མོད། ཌརི་སིི་

ལ་སོྐྱི་བ་ཆོེན་པོ་མངོན་འདུག་ལ། བདག་གིསི་བལྟསི་ན་ཁོེ་རིང་ན་ནིང་ལསི་ད་ལོ་

འདི་ནསི་འགོྲ་མི་བྲེ་བ་མངོན་འདུག་པསི་ཁོེ་རིང་ལོ་རིེ་བཞིིན་རོི་སིིང་སིི་ལ་ཞིེན་

ཆོགསི་ཆོ་ེརུ་འགོྲ་བཞིིན་འདུག

སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པ་དང་དཔེ་མཚེོན་མང་པོ་དྲེངསི་

ནསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་དང་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ཉིན་རྗོེསི་བཞིིན་རིསི་

ལ་བརྩ་ེསིེམསི་ཀྱི་ིའཛུམ་མདངསི་མངོན།

གུང་ཚེིགསི་བཟསི་རྗོེསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སོྐྱི་ཉིམསི་

མངོན་པ་མཐོེང་མ་ཐེག་ད་ེན་ིཕལ་ཆོེརི་མོ་རིང་ལམ་སིང་རིང་ཁྱོིམ་ལ་ལོག་མ་ིའདོད་

པསི་རིེད་སྙམ་ནསི་མོ་རིང་ལ་འད་ིལྟརི་དྲེིསི་དོན།

“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་མགོྱིགསི་པོརི་ཁྱོིམ་ལ་ལོག་འདོད་མེད་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་

ཀྱིང་མ་རྒན་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་ནསི་འདི་གརི་ད་དུང་ཅུང་ཙམ་བསྡེད་ཆོོག་པའི་

དགོངསི་པ་ཞུསི། ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི་ིད་དུང་ཁོྱོད་རིང་དང་ལྷན་དུ་སོྡེད་རྒྱུརི་དགའ་ཚེོརི་

ཆོེན་པོ་ཡོིད་པརི་གདོན་མ་ིཟ།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ལྕམ་སྐུ་ཁྱོེད་ཀྱིི་ལྷག་བསིམ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཧ་

ཅིང་ཆོེ་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་ང་ལ་དེ་ལྟརི་དང་ལེན་བྱེད་པའི་དབང་ཆོ་མེད་པརི། གཟའ་

འཁོེརི་རྗོེསི་མའ་ིརིེསི་གཟའ་སྤེེན་པརི་ང་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་གོྲང་ཁྱོེརི་ལ་སླེེབསི་ཐུབ་པ་

བྱེད་དགོསི།”

“ག་རི་ེབྱསི་ནསི། ད་ེའདྲེ་ཡིིན་ན་ཁོྱོད་རིང་འད་ིགརི་བདུན་ཕྲག་དྲུག་ལསི་སོྡེད་

མི་ཐུབ། བདག་གིསི་ཁོྱོད་རིང་འདིརི་ཟླ་བ་གཉིིསི་ཙམ་སོྡེད་པའི་རིེ་བ་འཆོང་ཡོིད། 
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ཁོྱོད་མ་སླེེབསི་གོང་ལ་བདག་གིསི་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི་ིལ་ད་ེལྟརི་ལབ་པ་ཡིིན། ཁོྱོད་རིང་

ད་ེའདྲེའ་ིམགོྱིགསི་མྱུརི་གྱིིསི་ཁྱོིམ་ལ་ལོག་དགོསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་མ་ིའདུག ལྕམ་བྷེེན་

ནེད་ཀྱིིསི་ཁོྱོད་རིང་ད་དུང་འདི་གརི་བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ཙམ་སོྡེད་དུ་འཇུག་ངེསི་

ཅིན་རིེད།” 

“ཡིིན་ཡིང་ངའ་ིཕ་རྒན་གྱིིསི་ང་རིང་སོྡེད་དུ་མ་ིའཇུག གཟའ་འཁོེརི་སོྔོན་མརི་

ང་རིང་མགོྱིགསི་མྱུརི་ཁྱོིམ་ལ་ལོག་དགོསི་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བྱུང་།”

“ཨོོ། མ་རྒན་གྱིིསི་སྡེོད་དུ་བཅུག་ན་ཕ་རྒན་གྱིིསི་དེ་བསི་ཀྱིང་འཇུག་ངེསི་རིེད། 

ཕ་རྒན་གྱིིསི་ནམ་ཡིང་མ་རྒན་ནང་བཞིིན་བུ་མོ་ཚེ་ོལ་གཙིགསི་ཆོེན་མ་ིབྱེད། ང་རིང་

ཟླ་དྲུག་པའ་ིཟླ་སོྟད་དུ་ལོན་ཌོན་ལ་གཟའ་འཁེོརི་གཅིིག་ཙམ་འཆོམ་འཆོམ་འགྲོ་རྒྱུ་

ཡིིན། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་འདི་གརི་ཟླ་བ་གཅིིག་བསྡེད་ན་བདག་གིསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་

ལསི་གཅིིག་འཁྲིད་ཆོོག ཌའོ་སིོན་གྱིིསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་རྟེ་བཞིི་མ་གཏོང་རྒྱུརི་ངོ་

རོྒལ་བྱེད་མི་སྲིད། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀ་ཆོེན་པོ་མི་འདུག་པསི་གལ་སྲིད་གནམ་གཤོིསི་

ལེགསི་ན་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀ་འཁྲིད་ཆོོག”

“ལྕམ་སྐུ་ལགསི། ཉིིད་ཀྱིི་ལྷག་བསིམ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་ང་རིང་

ཅིིསི་ཀྱིང་ཐོེག་མའ་ིའཆོརི་གཞི་ིནང་བཞིིན་རོྡོག་ཐོེན་བྱ་དགོསི།”

དེ་ནསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་སྐུལ་མ་མི་གཏོང་བརི་ “ལྕམ་ཁོེ་

ལིན་སི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་སྐྱིེལ་སྲུང་ལ་ཞིབསི་ཕྱོ་ིཞིིག་མངགསི་དགོསི། 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ང་རིང་རྟེག་ཏུ་ཁེ་རིི་ཁེ་ཐུག་ཡིིན། བུ་མོ་གཉིིསི་གཅིིག་

པུ་འགྲུལ་བཞུད་ལ་ཞུགསི་ན་ངསི་བོློསི་བཟོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ད་ེན་ིཧ་ཅིང་མ་འོསི་པ་

རིེད། འཇེིག་རྟེེན་འདི་ན་ང་རིང་ཆོེསི་མི་དགའ་བ་ནི་བྱ་བ་དེ་རིིགསི་ཡིིན། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་སྐྱིེལ་མ་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་མངགསི་དགོསི། ང་ཚེོསི་ཅིིསི་ཀྱིང་གཞིོན་

ནུ་མ་ཚེོའ་ིསྐྱི་ེཁུངསི་དང་ཐོེབ་གོ་སི་ལ་གཞིིགསི་ནསི་རྟེག་ཏུ་ཞིིབ་ནན་གྱིིསི་ལྟ་རོྟེག་
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དང་མཉིམ་འཇོེག་བྱེད་དགོསི། ན་ནིང་དབྱརི་ཁེརི་ངའ་ིཚེ་མོ་ཇོེརི་ཇེ་ིཡི་ན་ རིམ་སི་ི

གྷ་ེཋི་ིལ་འགོྲ་སྐབསི་བདག་གིསི་ཞིབསི་ཕྱོ་ིགཉིིསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་མངགསི་ཡིིན། 

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་ནི་ཕེམ་བྷེརི་ལིའི་གཞིིསི་བདག་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་དང་ལྕམ་སྐུ་ཨོ་

ན་གཉིིསི་ཀྱིི་སྲསི་མོ་ཡིིན་སྟབསི་མོ་རིང་ལ་དེ་ལྟརི་ལྟ་སོྐྱིང་གཟབ་ནན་མ་བྱསི་ན་

ག་ལ་འགྲིག བདག་གིསི་རྟེག་པརི་འད་ིརིིགསི་ཀྱི་ིབྱ་བ་ལ་དོ་སྣང་ཧ་ཅིང་ཆོེན་པོ་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད། ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ ཇེོན་ གཞོིན་ནུ་མ་གཉིིསི་སྐྱིེལ་བརི་

མངགསི་དགོསི། དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་ལ། བདག་གིསི་འད་ིདག་དྲེན་པསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ཁོེ་གཉིིསི་གཅིིག་པུ་མངགསི་ནསི་ངོ་སོི་ཡིང་འཆོོརི་ངེསི་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“ལྕམ་སྐུ་ལགསི། ངའི་ཨོ་ཞིང་གིསི་ང་ཚེོ་བསུ་མཁེན་

གཡིོག་པོ་ཞིིག་མངགསི་ཡོིང་ག་ིརིེད།”

“ཨོོ། ཁོྱོད་རིང་ག་ིཨོ་ཞིང་ཨོ།ེ ཁོེང་ལ་དངོསི་འབྲེེལ་སྐྱིེསི་པ་གཡིོག་པོ་ཞིིག་ཡོིད་

དམ། མ་ིཞིིག་གིསི་འད་ིདག་དྲེན་ཐུབ་པ་ན་ིདགའ་འོསི་ཤོིག་རིེད། ཁོྱོད་ཚེོསི་བཞོིན་

རྟེ་གང་དུ་བརྗོ་ེརྩིསི་ཡིོད། ཨོོ། བོྷེ་རོིམ་ལ་ེསུ་ལ་བརྗོ་ེབ་སོྨོསི་ཅི་ིདགོསི། ཁོྱོད་ཚེ་ོརྟེ་ཟམ་

ལ་འབོྱརི་དུསི་བདག་ག་ིམིང་ལབ་ཙམ་བོྱསི་དང་ཁོྱོད་ཚེ་ོལ་སྣ་ེལེན་བྱེད་ངེསི་རིེད།”

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ད་དུང་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ཀྱིི་འགྲུལ་བཞུད་ཐེད་ལ་དྲེི་བ་

མང་པོ་བཏོན་པ་དང་། དེ་དག་ཚེང་མ་ནི་ལྕམ་སྐུ་མོ་རིང་གིསི་དྲེི་བ་འདོན་པ་དང་

མོ་རིང་གིསི་ལན་འདེབསི་པ་ཞིིག་མིན་པསི་མོ་རིང་ལ་ཅིིསི་ཀྱིང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོསི། 

དེ་ནི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་མཚེོན་ན་སྟབསི་བདེ་ལེགསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཏེ། དེ་མིན་མོ་

རིང་སིེམསི་ཁྲལ་ཆོ་ེབསི་རིང་ཉིིད་མགོྲན་དུ་བསླེེབསི་ཡིོད་པ་བརྗོེད་ངེསི། མཐེརི་ཨོ་ེ

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལ་གྱི་ིདོན་དག་རྗོེསི་ལ་བཞིག་ནསི་སོི་སོི་གཅིིག་པུ་ཡོིད་

སྐབསི་དེ་དག་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་ལེགསི་པོ་བྱེད་རྒྱུརི་ཐེག་གཅོིད་བྱསི་པ་དང་། 

ཕྱོིསི་སུ་ཉིིན་ལྟརི་མོ་རིང་གཅིིག་པུ་གོམ་བགོྲད་ཕྱོིན་ནསི་ཡིིད་སོྐྱི་བའི་གནསི་ཚུལ་
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དག་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་མ་ིབྱེད་པའ་ིཉིིན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ཆོ་ཌརི་སིིའི་འཕྲིན་ཡིིག་ཡོིངསི་རོྫོགསི་ཧ་ལམ་བོློ་ལ་

འཛོིན་ནུསི་པ་དང་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིཚེིག་ཕྲེང་རི་ེརི་ེལ་བརྟེག་དཔྱད་ཞིིབ་འཇུག་བྱསི་

རྗོསེི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིམཁེན་ལ་ལྟ་ཚུལ་འདྲེ་མིན་སྐྱིེསི། སྐབསི་དརེི་ཌརི་སིིའ་ིསྐད་ཆོ་

བཤོད་སྟངསི་དྲེན་དུསི་ད་དུང་ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་ལངསི་མོད། འོན་ཀྱིང་སོྔོན་ཆོད་ཁོེང་

ལ་དྲེང་སོྙམ་མིན་པའ་ིསོྐྱིན་འཛུགསི་དང་ཁེ་རྡུང་བཏང་བ་དྲེན་དུསི་མོ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ི

ཐོེག་ལ་ཁེོང་ཁོྲ་ལངསི། ད་ཆོ་མོ་རིང་གིསི་སོྔོན་ཆོད་ཌརི་སི་ིལ་བོློ་ཕམ་དུ་བཅུག་པ་

ལ་སྙིང་རྗོེ་སྐྱིེསི་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་ཁེོང་གི་བརྩེ་སིེམསི་ལ་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་ཤོེསི་

དང་ཁོེང་ག་ིམ་ིགཞི་ིབཟང་པོརི་གུསི་སིེམསི་སྐྱིེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་མིག་སྔོརི་ཁོེང་ལ་

དགའ་ཞིེན་གང་ཡིང་མེད་པ་དང་། དང་ཐོེག་ཁོེ་རིང་དང་ལེན་མ་བྱསི་པ་ལ་གནོང་

འགོྱིད་སྐད་ཅིིག་ལའང་མ་སྐྱིེསི་ལ། སླེད་མརི་ཁོེ་དང་ཐུག་འདོད་ཀྱི་ིརི་ེབ་ཏིལ་འབྲུ་

ཙམ་ཡིང་མེད།

རིང་གི་འདསི་པའི་སོྤྱིད་ལམ་ནི་བརི་མེད་ཀྱིི་སུན་སྣང་དང་གནོང་འགོྱིད་ཀྱིི་

འབྱུང་ཁུངསི་ཡིིན་ཁེརི། ཁྱོིམ་མི་ཚེོའི་ཡིི་མུག་པའི་སོྐྱིན་ཆོ་དྲེན་ནསི་བོློ་ཕམ་ཆོེན་

པོ་བྱུང་། དེ་དག་ནི་བཅོིསི་ཐེབསི་བྲེལ་བའི་སོྐྱིན་ཆོ་ཤོ་སྟག་སྟེ། ཕ་རྒན་གྱིིསི་སོྐྱིན་

ཆོ་དེ་དག་ལ་ཁྲེལ་དགོད་བྱེད་པ་ཙམ་ལསི་བུ་མོ་གཞོིན་པ་གསུམ་གྱིི་བབ་ཅོིལ་ལ་

སྟངསི་འཛོིན་གཏན་ནསི་མི་བྱེད་པ་དང་། མ་རྒན་ནི་སོི་སོིའ་ིཀུན་སོྤྱིད་ཀྱིང་ཚུལ་

ལྡན་ཞིིག་མིན་པསི་བུ་མོ་ཚེོའི་ཉིེསི་སོྐྱིན་ག་ལ་ཚེོརི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་རྟེག་ཏུ་ཇེེན་

དང་ཟུང་འབྲེེལ་བྱསི་ནསི་གཅུང་མོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིབག་མེད་སྤྱིོད་ལམ་གཅུན་ཐེབསི་བྱེད་

མོད། འོན་ཀྱིང་མ་རྒན་གྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལང་ཤོོརི་ལ་ད་ེའདྲེ་གཏོང་བཞིིན་ཡིོད་པསི་ཁོེ་

གཉིིསི་ཡིརི་ཐོེན་གྱི་ིགོ་སྐབསི་ཤོིག་ཡིོད་དམ། ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ན་ིབོློ་རྩ་ཉིམ་ཞིན་དང་ངང་

རྒྱུད་ཐུང་ཐུང་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིཁེ་ལ་ཉིན་རྐྱེང་བྱེད་པ་ལསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་
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བྷེེད་དང་ཇེེན་གཉིིསི་ཀྱི་ིམོ་རིང་ལ་ཁེ་ཏ་བྱེད་ཙམ་གྱིིསི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པ་དང་། ལ་ིཌ་ི

ཡི་ནི་རིང་ཤོེད་ཚེ་པོ་དང་ཧ་རིེ་ཧུ་རིེ་ཡིིན་པསི་གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་ལ་ཉིན་

ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད། མདོརི་ན་གཅུང་མོ་གཉིིསི་ན་ིཅོིལ་ཆུང་དང་། སྒྱིིད་ལུག རིང་སྣང་

ཅིན་ཤོ་སྟག་ཡིིན་པ་དང་། མ་ེརི་ིཋིོན་དུ་དམག་མ་ིཞིིག་སླེེབསི་ན་ད་ེལ་འཕྲུལ་ཤོོད་པ་

དང་བརྙིསི་བརོྐོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། མ་ེརི་ིཋོིན་ན་ིལོང་བོྷེན་དང་མ་ིརིིང་སི་ན་ཡིོད་པསི་ཁོེ་

གཉིིསི་ཉིིན་ལྟརི་ད་ེརུ་སོྐྱིད་ཀྱི་ིཡིོད།

ཇེེན་གྱི་ིདོན་དུ་བོློ་འཚེབ་ལངསི་པ་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་ཁྲལ་ཆོེན་པོ་

གཞིན་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཌརི་སིིའི་གསིལ་བཤོད་བཀློགསི་རྗོེསི་མོ་རིང་སླེརི་ཡིང་

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་ལྟ་ཚུལ་ལེགསི་སུ་ཕྱོིན་པ་དང་ཇེེན་ལ་ཁོེ་རིང་མ་ཐོེབ་པ་ནི་ཇེི་

འདྲེའི་གོྱིང་གུད་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་ཚེོརི། ད་ཆོ་ཁེོང་གི་བརྩེ་བ་ལྷད་མེད་ཡིིན་པ་ཡིང་

རི་སོྤྲོད་བྱུང་བསི་ཁོེང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ལ་ལེ་བདའ་བྱེད་མི་འོསི་པ་ཚེོརི། གལ་སྲིད་ཁོེ་

རིང་ལ་ལེ་བདའ་བྱེད་འོསི་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། དེ་ནི་ཁོེང་གིསི་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་

གོྲགསི་པོ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་དྲེགསི་པ་ཡིིན་པ་ལསི་གཞིན་གང་ཡིང་མ་ཡིིན། ཇེེན་

ལ་དེ་འདྲེའི་དགེ་མཚེན་སྣ་མང་དང་ཕུགསི་རིེ་ཆོེ་བའི་གཉིེན་སྒྲིིག་གི་གོ་སྐབསི་

ཐོེབ་ཀྱིང་། ནང་མ་ིཚེོའ་ིབྱ་སོྤྱིད་ངན་པསི་ཇེེན་ཕུང་སོིང་སྙམ་ནསི་སོྐྱི་བ་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འདསི་དོན་དེ་དག་ཕྱོིརི་དྲེན་བྱེད་སྐབསི་དབང་མེད་དུ་

ཝིག་ཁེམ་གྱིི་མི་གཤོིསི་འགྱུརི་ལོྡག་ཕྱོིན་པ་དྲེན་པ་དང་། མ་གཞིི་མོ་རིང་ནི་རྟེག་ཏུ་

དགའ་ལྷང་ལྷང་ཡིོད་མཁེན་ཡིིན་པསི་མོ་རིང་གཉིའ་གཅོིག་ཐུབ་པའ་ིབྱ་བ་མང་དུ་

མེད་ཀྱིང་། ད་ཆོ་མོ་རིང་ལ་ཤུགསི་རྐྱེེན་དྲེག་པོ་ཐེེབསི་ནསི་གང་འཚེམ་གྱིིསི་ཕྱོ་ིཚུལ་

ལ་སོྤྲོ་བ་མངོན་ཙམ་ཡིང་བྱེད་དཀའ་བརི་གྱུརི།

འགོྲ་ཁེའ་ིགཟའ་འཁོེརི་དེའ་ིརིིང་ཁོེ་ཚེ་ོཐོེག་མརི་འབོྱརི་བ་ལྟརི་རྟེག་ཏུ་རོི་སིིང་

སིིའ་ིགསོིལ་སོྟན་ལ་བསྟུད་མརི་ཞུགསི་པ་དང་ཆོེསི་མཐེའ་མཇུག་ག་ིདགོང་མོ་ཡིང་
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དེ་རུ་རོིལ། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་འགྲུལ་བཞུད་སྐོརི་གྱིི་བྱ་བ་ཙག་ཙིག་

མཐེའ་དག་དྲེིསི་པ་དང་། ལམ་ཆོསི་བསྡུ་གསོིག་བྱེད་པའི་ཐེབསི་ལམ་ལེགསི་ཤོོསི་

དང་ཡིང་ཡིང་དུ་ཤོམ་ལྭ་ཇེ་ིལྟརི་འཇེོག་དགོསི་པ་སིོགསི་ཀྱི་ིམཛུབ་སྟོན་བྱསི། མརི་

རིི་ཡི་ཡིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་མཛུབ་སོྟན་དེ་དག་ལ་ཉིན་རྗོེསི། ནང་ལ་ལོག་མ་

ཐེག་ད་ནངསི་བསྡུ་གསིོག་བྱསི་ཟིན་པ་རྣམསི་བཤོིག་ནསི་ཡིང་བསྐྱིརི་བསྡུ་གསོིག་

ཐེེངསི་གཅིིག་བྱསི། 

ཁོེ་ཚེ་ོཁེ་གྱིསེི་པའ་ིསྐབསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་

གྱི་ིཚུལ་དུ་འགྲུལ་ལམ་བད་ེཔོ་ཡོིང་བའ་ིསོྨོན་འདུན་ཞུསི་པ་དང་སྦྲགསི་སིང་ལོ་ཁོེ་

གཉིིསི་སླེརི་ཡིང་ཧན་སིི་ཧོྥིརིད་ལ་ཤོོག་ཅིེསི་མངགསི་ཆོ་བྱསི་ལ། ཐེ་ན་ལྕམ་ཆུང་

ཌ་ི བོྷེག་གིསི་ཀྱིང་ལག་ཟུང་བརྐྱེངསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་སྐྱིེལ་མ་བྱསི།
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རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པའ་ིཉིིན་ཞོིགསི་ཟསི་ཟ་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་

ལིན་སིི་གཉིིསི་གསོིལ་ཚེིགསི་ཁེང་ལ་སྐརི་ཆོ་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིི་སོྔོན་ལ་འབོྱརི། སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིསི་གྱིེསི་མཇེལ་ཞུ་བ་ནི་མེད་དུ་རུང་བ་ཞིིག་རིེད་སྙམ་ནསི། ཁོེང་གིསི་

འཕྲལ་མརི་གོ་སྐབསི་དམ་འཛོིན་བྱསི་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་གྱིེསི་མཇེལ་ཞུསི་

དོན།

“སྐུ་ལྕམ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལགསི། ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཁོྱོད་རིང་འད་ིགརི་ཕེབསི་

པརི་བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུསི་ཡིོད་མེད་ཆོ་མ་ིའཚེལ་ཡིང་། མོ་རིང་གིསི་ཁོྱོད་ལ་ཐུགསི་རྗོ་ེ

ལེགསི་གསོིལ་མ་ཞུསི་པརི་ཁོྱོད་རིང་ཁེང་པ་འདི་ནསི་ཐོེན་དུ་འཇུག་མི་སྲིད། ཁོྱོད་

རིང་ད་ཐེེངསི་འདི་གརི་ཕེབསི་པ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཧ་ཅིང་ཆོེ་ཞུ། ང་ཚེོའི་སོྡེད་ཁྱོིམ་

ཐེབསི་ཆོག་འདི་འདྲེ་ལ་སུ་ཡིང་ཕེབསི་འདོད་མེད་པ་གསིལ་པོ་ཤོེསི། ང་ཚེོའི་འཚེོ་

བ་དབུལ་པོ་དང་། སོྡེད་ཤོག་ཆུང་ཆུང་། ནང་གཡིོག་ཉུང་ཉུང་། ཤོེསི་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་

སོིགསི་ཡིིན་སྟབསི་ན་གཞིོན་བུ་མོ་ཁོྱོད་ལྟ་བུ་ལ་མཚེོན་ན་ཧན་སིི་ཧོྥིརིད་ནི་སོྤྲོ་བ་

བསྲིངསི་བ་ཞིིག་ཡིིན་མི་སྲིད་ཀྱིང་། ང་ཚེོསི་ཁོྱོད་རིང་འདིརི་ཕེབསི་པརི་བཀའ་

དྲེིན་སྙིང་བཅིངསི་དང་འབྲེེལ་རིང་ནུསི་གང་ལོྕགསི་ཀྱིིསི་ཁོྱོད་རིང་སོྤྲོ་བོ་ཡིོང་བརི་

འབད་པ་བྱསི་པ་ཡིིན།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཟོལ་མེད་ཀྱི་ིངང་ནསི་ཁོེང་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུསི་དོན། མོ་

རིང་གིསི་གཟའ་འཁེོརི་དྲུག་པོ་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིངང་ནསི་རིོལ་རྒྱུ་བྱུང་ཚུལ་དང་། 

ཤོརི་ལོ་ཋི་ེདང་འགོྲགསི་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅིང་དགའ་ཚེོརི་ཅིན་ཡིིན་ཐོེག་མགོྲན་བདག་གིསི་

མོ་རིང་ལ་དེ་འདྲེའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱསི་བྱསི་པ་སིོགསི་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུསི་པསི། 
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སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ད་ེདག་ཐོེསི་པརི་ཧ་ཅིང་མགུ་བརི་གྱུརི་བ་དང་སྔོརི་ལསི་སྒོམ་

པའ་ིའཛུམ་མདངསི་ཤོིག་མངོན་ནསི།

“ཁོྱོད་རིང་འདི་གརི་བོློ་བབ་ཡིིད་ཚེིམ་བྱུང་བརི་སོྤྲོ་བ་ཚེད་མེད་བྱུང་། ང་ཚེོསི་

ཀྱིང་རིང་ནུསི་གང་ལོྕགསི་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་ཡིོང་བརི་འབད་པ་ཡིིན། ད་ཐེེངསི་ང་ཚེོསི་

ཁོྱོད་རིང་མཐོེ་རིིམ་སྤྱིི་ཚེོགསི་ལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་པའི་གོ་སྐབསི་ཐོེབ་པ་ནི་ཆོེསི་

ལསི་བསོིད་ཅིན་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་རིེད། ང་ཚེོའ་ིསོྡེད་ཁྱོིམ་ཐེབསི་ཆོག་ཡིིན་རུང་རོི་སིིང་

སིི་གཟིམ་ཤོག་ལ་ཡིང་ཡིང་དུ་བཅིརི་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོེབ་པསི་ཁོྱོད་རིང་ཧན་སིི་

ཧོྥིརིད་ལ་བསླེེབསི་པ་དེ་ནི་ཡིོངསི་སུ་ཡིིད་ཐེང་ཆོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་མི་སྲིད། ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཚེང་གིསི་ང་ཚེ་ོལ་ད་ེའདྲེའ་ིཐུགསི་ཁུརི་ཟབ་མོ་གནང་བ་ན་ིཧ་ཅིང་ཁྱོད་

འཕགསི་ཀྱིི་དགེ་མཚེན་ཞིིག་དང་གཞིན་གྱིིསི་བཙལ་ཡིང་རྙིེད་པརི་དཀའ་བའི་

དངོསི་གྲུབ་ཅིིག་རིེད། ཁོེང་གིསི་ང་ཚེ་ོལ་ཆོ་འཇོེག་ག་འདྲེ་གནང་ག་ིའདུག་པ་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་མཐོེང་གསིལ་རིེད་ལ་ང་ཚེོ་དེ་རུ་བསྟུད་མརི་གདན་ཞུ་ག་ཚེོད་གནང་སོིང་། 

དྲེང་གཏམ་བཤོད་ན། ཆོོསི་པ་གཉོིམ་ཆུང་ངའི་ཁེ་སྟབསི་ཇེི་འདྲེ་ཞིན་ན་ཡིང་། མི་

སུ་ཞིིག་འདི་གརི་ཡིོང་ནསི་རོི་སིིང་སིི་དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ང་ཚེོ་སྙིང་

རྗོ་ེསྐྱི་ེཡུལ་ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་མ་ིསྲིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གུསི་ཞིབསི་ཟོལ་མེད་དང་དོན་ལ་གཞོིལ་བའི་བསོྟད་

ཚེིག་ཁེ་ཤོསི་བརོྗོད་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིསིི་ད་ེདག་ཐོེསི་དུསི་མགོ་འཕང་མཐོེ་

རུ་ཕྱོིན་པ་དང་ཁོེ་རིང་དབང་མེད་པརི་ཁེང་མིག་ཏུ་སོྐརི་སོྐྱིད་བྱསི། 

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིསྤུན་མཆོེད་མ་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གཏམ་བཟང་འད་ིདག་ཧརི་ཋི་ི

ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་ཁྱོབ་སྤེེལ་བྱེད་མདོག་ཁེ་པོ་རིེད། མ་མཐེརི་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་

ཐུབ་པའི་གདེང་ཚེོད་ཡིོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཉིིན་ལྟརི་དངོསི་སུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལགསི་

ཀྱིིསི་ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་བྱམསི་སོྐྱིང་ཇེི་ལྟརི་གནང་ཚུལ་མཐོེང་བ་དང་། མདོརི་ན་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

323

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སིོ་སིོའ་ིགོྲགསི་མོ་ཡི་ང་བའ་ིགནསི་སུ་ཚུད་མེད་པ་མཐོེང་མོད། ཡིིན་ཡིང་

ད་ེདག་ཕལ་ཆོརེི་མ་བཤོད་ན་ལེགསི་སྙམ། ང་ལ་ཉོིན་དང་ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལགསི། བདག་གིསི་སིེམསི་གཏིང་ནསི་ཁོྱོད་ལའང་ང་ཚེོ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྐྱིིད་ཀྱིི་

གཉིེན་དོན་ཞིིག་འཕྲད་པརི་སོྨོན། ངའི་བརྩེ་བའི་ཤོརི་ལོ་ཋིེ་དང་ང་གཉིིསི་ནི་ཡིིད་

སིེམསི་གཅིིག་འདྲེེསི་དང་། ང་གཉིིསི་ཀྱིི་གཤོིསི་ཀ་དང་བསིམ་བོློ་གང་ཅིིའི་ཐེད་

ཧ་ལསི་པའི་འདྲེ་སི་མང་དུ་མཆོིསི་པསི་ང་གཉིིསི་ནི་ཕན་ཚུན་ལ་མ་བཅོིསི་ལྷུན་

གྲུབ་ཡིིན་བཟོ་འདུག”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྙིང་སོྟབསི་ཆོེན་པོསི་ཁོྱོ་ཤུག་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འད་ིལྟརི་འཚེ་ོ

བ་རོིལ་བ་ན་ིདོན་གྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་ཆོེན་པོ་ཡིིན་ཚུལ་བརོྗོད་པརི་མ་ཟད། མོ་རིང་གིསི་ད་

དུང་ཟོལ་མེད་ཀྱིི་ཚུལ་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་གཉིེན་སྒྲིིག་གི་འཚེོ་བ་ནི་ཧ་ཅིང་བག་ལོྷད་

དང་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པ་ཞིིག་རིེད་འདུག་ཅིེསི་བརོྗོད་འདོད་ཀྱིང་། མཚེམསི་དེརི་ལྕམ་

ཁོེ་ལིན་སི་ིབསླེེབསི་ནསི་སྐད་ཆོ་མཚེམསི་བཅིད། ཡིིན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཕངསི་

སིེམསི་གང་ཡིང་མ་སྐྱི།ེ ཤོརི་ལོ་ཋི་ེསྙིང་རི་ེརྗོ།ེ ད་ེལྟ་བུའ་ིབཟའ་ཟླ་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་

འགོྲགསི་དགོསི་པ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཡིིད་མུག་པའ་ིགནསི་ཤོིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ད་ེན་ི

མོ་རིང་གིསི་མིག་ཕྱོེསི་ནསི་བདམསི་པ་ཞིིག་རིེད། མགྲོན་པོ་ཚེ་ོམགོྱིགསི་པོརི་ཐོེན་རྒྱུ་

ཡིིན་པ་ལ་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེབོློ་ཕམ་བྱུང་བ་མངོན་གསིལ་ཡིནི་ཡིང་གཞིན་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཤོ་

ཚེ་སྙིང་རྗོ་ེབྱེད་པའ་ིརི་ེབ་མ་ིབྱེད། མོ་རིང་ལ་ཁྱོིམ་དང་ཁྱོིམ་ལསི། ཆོོསི་སྡེ་ེདང་ཁྱོིམ་བྱ། 

གཞིན་ཡིང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིདོན་དག་མང་དུ་མཆོིསི་པསི་མོ་རིང་ག་ིའཚེ་ོབའ་ིམཛོེསི་

སྡུག་ད་དུང་ཉིམསི་མེད།

གཞིི་ནསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་འབོྱརི། གོསི་སྒོམ་ཤོིང་རྟེའི་ཀློད་ལ་བསྡེམསི། ཐུམ་

པོ་རྣམསི་ཤོིང་རྟེའི་ནང་ལ་བཞིག་ནསི་འགྲོ་ཆོོག་ཆོོག་བྱསི། གྲོགསི་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཕན་ཚུན་ལ་བརྩེ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་གྱིེསི་མཇེལ་ཞུསི་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོའ་ིནང་དུ་འཇུག་རོིགསི་བྱསི། ཁོེ་ཚེོསི་མེ་ཏོག་

ལྡུམ་རི་བརྒྱུད་ནསི་འགོྲ་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ནང་མི་

ཡིོངསི་ལ་འཚེམསི་འདྲེི་དང་དེ་བཞིིན་ན་ནིང་དགུན་ཁེརི་ཁོེ་རིང་དེ་གརི་བསྡེད་

པའི་རིིང་དུ་བྱམསི་སོྐྱིང་གནང་བརི་བཀའ་དྲེིན་ཆོེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བརྗོེད་ཅིེསི་ཡིང་ཡིང་

དུ་མངགསི་ཆོ་བྱསི་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་གཏན་ནསི་ངོ་མ་ིཤོེསི་པའ་ིསྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ི

ནརི་བཟའ་མི་གཉིིསི་ལ་ཡིང་འཚེམསི་འདྲེི་བྱེད་རོིགསི་ཞིེསི་མངགསི་བཅོིལ་བྱསི། 

དེ་ནསི་ཁོེང་གིསི་ མརི་རིི་ཡི་ཡིརི་སོྐྱིརི་ནསི་ནང་ལ་བཅུག་སྟེ་སོྒོ་རྒྱག་གྲབསི་ཡིོད་

སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་གླེོ་བུརི་དུ་དངངསི་སྐྲག་གི་ཚུལ་དུ་མགྲོན་པོ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་རོི་སིིང་སིི་ལ་གྱིེསི་ཁེ་ཞུ་རྒྱུ་བརྗོེད་འདུག་ཅིེསི་དྲེན་སྐུལ་བྱསི་པ་དང་། མཐེརི་

ཁོེང་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིཚེབ་བྱསི་ནསི་རོི་སིིང་སིིརི་འཚེམསི་འདྲེ་ིདང་འད་ིགརི་སོྡེད་

པའ་ིརིིང་ལ་བྱམསི་སྐྱིོང་གནང་བརི་བཀའ་དྲེིན་ཞུ་ཆོོག་ཅིེསི་ལབ།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་པརི་ངོ་རྒོལ་གང་ཡིང་མ་ིབྱེད་པརི་ཤོིང་རྟེའ་ི

སོྒོ་བརྒྱབ་ནསི་ལམ་ལ་ཆོསི། སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་རིིང་ཁུ་སིིམ་པོརི་ཕྱོིན་རྗོེསི་མརི་རི་ིཡིསི་

གོླེ་བུརི་དུ། “དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ང་ཚེོ་འདི་གརི་བསླེེབསི་ནསི་ཉིིན་གཅིིག་

གཉིིསི་ལསི་སིོང་མེད་པ་འདྲེ་ཡིང་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ལྷགསི་བྱུང་།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་དབུགསི་རིིང་ཞིིག་ཕྱུང་ནསི་མོ་རིང་ག་ིལམ་གོྲགསི་

ལ་“དངོསི་འབྲེེལ་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ལྷགསི་སོིང་།” ཞིེསི་བཤོད།

“ང་ཚེོསི་རོི་སིིང་སིི་ལ་དགོང་ཚེིགསི་ཐེེངསི་དགུ་དང་ཇེ་ཐེེངསི་གཉིིསི་བཏུང་། 

ང་ཚེ་ོལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསྐད་ཆོ་མང་པོ་ལབ་རྒྱུ་ཡོིད་སྲིད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“ངསི་སྐད་ཆོ་ཇེ་ིའདྲེ་མང་པོ་ཞིིག་སྦེ་དགོསི་བྱུང་།” ཞིེསི་

རིང་ལ་ལོྐོག་ལབ་བྱསི།
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སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལམ་བརི་དུ་ལབ་གླེེང་དེ་ཙམ་མ་བྱསི་ལ་དོན་རྐྱེེན་གང་

ཡིང་མ་ལྷགསི་པརི། ཁོེ་གཉིིསི་ཧན་སིི་ཧོྥིརིད་ལསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱསི་ནསི་ཆུ་ཚེོད་བཞིི་

ཙམ་སོིང་མཚེམསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་ཚེང་ལ་འབོྱརི་ནསི་ད་ེརུ་ཉིིན་ཤོསི་བསྡེད།

ཕརི་བལྟསི་ན་ཇེེན་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་

སིེམསི་པ་བཟང་པོསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོལ་བྱེད་སོྒོ་སྣ་མང་བཀོད་སྒྲིིག་བྱསི་ཡོིད་སྟབསི། ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཇེེན་གྱིི་སིེམསི་ཁེམསི་ལ་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱེད་ཁོེམ་མ་བྱུང་མོད། འོན་

ཀྱིང་ད་ཆོ་ཇེེན་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཁྱོིམ་ལ་ལོག་རྒྱུ་ཡིིན་པསི་ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་

དུསི་ལོྷད་ལོྷད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱེད་ཆོོག་སྙམ།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལོང་བོྷེན་ལ་མ་འབྱོརི་བརི་ཇེེན་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་

གཉིེན་སླེོང་བའ་ིསོྐརི་སྦེ་གསིང་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིལསི་སླེ་བོ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མིན་པརི། ད་ེ

ཡིིསི་ཇེེན་ཧ་ལསི་ཧོན་ཐོེརི་དུ་འཇུག་ནུསི་པརི་མ་ཟད། གཏམ་འདོད་ཀྱིི་ཕྱོིརི་དུ་མོ་

རིང་གིསི་ཇེེན་ལ་ད་ེདག་བརོྗོད་སྙིང་ཧ་ཅིང་འདོད་ཀྱིང་། ཇེ་ིལྟརི་ལབ་ན་འགབ་པ་

མ་ིརོྟེགསི་པ་དང་ད་དུང་མོ་རིང་ཞིེད་སྣང་སྐྱི་ེསི་གཞིན་ཞིིག་ན་ིགལ་སྲིད་གནསི་ཚུལ་

ཆོ་ཚེང་ལབ་ན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཞོིརི་འདྲུད་ཡིོང་བསི་གཅིེན་མོའ་ིསྡུག་བསྔོལ་ཆོེ་

རུ་འགོྲ་ངེསི་རིེད་སྙམ།
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 ལའེུ་སོ་དགུ་པ།

ཟླ་ལྔ་བའི་ཟླ་དཀྱིིལ་དུ་གཞོིན་ནུ་མ་ཚེོ་གྷེ་རིི་སིི་ལྷ་ཁེང་སྲང་ལམ་ལསི་ཐོེན་ཏེ་ཧརི་

ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྔོ་སི་ནསི་འགྲུལ་

ཁེང་ཞིིག་གླེསི་ཏེ་དེ་རུ་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་བསུ་མཁེན་གྱིི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་མངགསི། ཁོེ་ཚེོ་

ད་ེགརི་འབོྱརི་མ་ཐེག་ཁེ་ིཋི་ིདང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཐོེག་ག་ིཟ་ཁེང་ནང་དུ་ཁོེ་ཚེོརི་

བསྒུགསི་ཡོིད་པ་མཐོེང་བསི་ཤོིང་རྟེའ་ིཁེ་ལོ་དུསི་ཐོེག་ཏུ་འབོྱརི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ཐུབ། ཁེ་ི

ཋིི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེོ་དེ་རུ་ཆུ་ཚེོད་གཉིིསི་ཙམ་བསྒུགསི་པ་དང་། སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་

པོསི་མདུན་གྱིི་ཞྭ་མོའ་ིཚེོང་ཁེང་ལ་ཕྱོིན་པ་དང་། སིོ་ལྟའི་སྲུང་དམག་ལ་ལྟ་ཞིིབ་

དང་ཀང་རིའ་ིགྲང་ཚེལ་གྱི་ིབོྲེ་སྡེེབ་བྱསི།

ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ལ་ཕེབསི་བསུ་བྱེད་པ་དང་། 

ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཧ་ཅིང་སོྤེབསི་པ་ཆོེན་པོསི་ཅོིག་ཙ་ེཐོེག་ག་ིཟ་ཁེང་ག་ིའཆོརི་ཅིན་

ཚེལ་མ་འཁྱོགསི་པ་ཁེ་ཤོསི་སོྟན་ཞོིརི་དུ་“འད་ིདག་ཡིག་པོ་མ་ིའདུག་གམ། ཁོྱོད་ཚེ་ོལ་

ཧོན་ཐོེརི་དུ་བཅུག་སོིང་ངམ།” ཞིེསི་སྐད་ཅོིརི་བརྒྱབ་པ་དང་། ལི་ཌི་ཡིསི་མུ་མཐུད་

དུ་ “ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོྱོད་ཚེོ་ལ་མགྲོན་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད་ཀྱིང་དངུལ་ཡིོད་ཚེད་ཕ་གིའི་

ཚེོང་ཁེང་ལ་བཏང་ཟིན་པསི། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་དངུལ་གཡིརི་རོིགསི་ཞུ།” 

ཞིེསི་བཤོད་ཞོིརི་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཉོིསི་པའི་ཅི་ལག་རྣམསི་བསྟན་ནསི།  “ལོྟསི་

དང་། ངསི་ཞྭ་མོ་འདི་ཉོིསི་པ་ཡིིན། ཞྭ་མོ་འདི་ངའི་ལྟ་སྣང་ལ་མཛོེསི་པོ་དེ་འདྲེ་མ་

བྱུང་མོད། ནང་ལ་འབོྱརི་རྗོེསི་དེ་ཉིིད་དུམ་བུརི་བཅིད་ནསི་དེ་ལསི་ལྷག་ཅིིག་བཟོ་

ཨོ་ེཐུབ་སྙམ་བྱུང་།” ཞིེསི་བཤོད།
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གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེོསི་ཞྭ་མོ་ད་ེམདོག་ཉིེསི་པ་འདུག་ཅིེསི་ཚེིག་རྩུབ་འཕེན་དུསི་

མོ་རིང་གིསི་ཧ་ཅིང་སྣང་མེད་ཀྱིིསི་“ཨོོ། ཡིིན་ཡིང་ཕ་གིའི་ཚེོང་ཁེང་ན་འདི་ལསི་

མདོག་ཉིེསི་པའི་ཞྭ་མོ་གཉིིསི་གསུམ་ཞིིག་འདུག གོསི་ཆོེན་ཁེ་དོག་ཡིག་པོ་ཞིིག་

ཉོིསི་ནསི་བསྐྱིརི་དུ་མཛོེསི་རྒྱན་སྤྲོསི་ན་ཕལ་ཆོེརི་འགྲིག་ག་ིརིེད། མ་ཚེད་དམག་སྡེ་ེ

ད་ེབདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ནང་མ་ེརི་ིཋོིན་ལསི་ཐོེན་རྗོེསི་ང་ཚེོསི་དབྱརི་ཀརི་ཅི་ིཞིིག་གོྱིན་

ཡིང་གལ་གནད་ཆོེན་པོ་མ་རིེད།” ཅིེསི་ཟེརི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དགའ་ལྷང་ལྷང་གིསི་“དངོསི་འབྲེེལ་རིེད་དམ།” ཞིེསི་དྲེིསི་པརི།

“ཁོེ་ཚེོའི་དམརི་སྒོརི་བྷེི་རིིད་ཋོིན་ལ་སོྤེ་རྒྱུ་རིེད་འདུག དབྱརི་དུསི་ཨོ་ཕསི་ང་

ཚེ་ོད་ེརུ་ཁྲིད་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ། ད་ེན་ིད་ེའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་འཕེལ་བའ་ིའཆོརི་གཞི་ིཞིིག་

ཡིིན་པརི་མ་ཟད། ང་ཚེ་ོལ་འགོྲ་གོྲན་ཆོེན་པོ་དགོསི་ཀྱི་ིམ་རིེད་ཅིེསི་བཤོད་ཕོད། ཨོ་

མ་ལགསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ང་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་ཁྲིད་དགོསི་ངེསི་རིེད། སོིམསི་དང་། དེ་མིན་

ང་ཚེོའ་ིདབྱརི་དུསི་ན་ིཡི་ང་བ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིཡིིད་ལ་ “རིེད། ད་ེན་ིངོ་མསི་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བའ་ིའཆོརི་གཞི་ི

རིེད། ང་ཚེོ་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིསི་འཆོི་གྲབསི་བྱེད་རྒྱུ་རིེད། དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། 

མེ་རིི་ཋོིན་གྱིི་དམག་མི་ཉིམ་ཐེག་དེ་ཚེོ་དང་ཟླ་རིེརི་དགོང་ཚེོགསི་ཁེ་ཤོསི་སོྐང་བ་

ད་ེཡིིསི་ང་ཚེོའ་ིམགོ་རྟེིང་སླེོག་ནུསི་ན། བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་དང་ད་ེཡི་ིདམག་སྒོརི་གྱི་ིདམག་

མ་ིཡོིངསི་ལ་ང་ཚེོསི་ཁེ་གཏད་གཅོིག་ག་ལ་ནུསི།” ཞིེསི་སྙམ། 

ཚེང་མ་མརི་བསྡེད་རྗོེསི་ལ་ིཌ་ིཡིསི “ཁོྱོད་ཚེ་ོལ་གཏམ་བཟང་ཞིིག་ལབ་རྒྱུ་ཡོིད། 

ད་ེཅི་ིཞིིག་ཡིིན་ཚེོད་དཔག་བོྱསི་དང་། ད་ེན་ིཁྱོད་འཕགསི་ཀྱི་ིགཏམ་བཟང་ཞིིག་རིེད། 

ད་ེན་ིརྩ་ེཕུད་ཀྱི་ིགཏམ་བཟང་ཞིིག་རིེད། ད་ེན་ིརིང་ཅིག་ཚེང་མ་དགའ་པོ་ཡིོད་པའ་ི

མ་ིཞིིག་ག་ིསོྐརི་རིེད།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཇེེན་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟསི་པ་དང་ཞིབསི་ཕྱོི་

ཕྱོིརི་འགྲོ་རུ་བཅུག ད་ེནསི་ལ་ིཌ་ིཡི་གད་མོ་བགད་ནསི།

“དེ་ནི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིི་ཚུལ་ལྡན་དང་བག་ཟོན་གྱིི་སོྤྱིད་ལམ་རིང་རིེད།  ཁོྱོད་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཞིབསི་ཕྱོི་བསི་ཐོེསི་མི་རུང་སྙམ་ཡིང་ཁོེང་ལ་ཉིན་འདོད་ཡིོད་པ་འདྲེ། 

ཁོེསི་རྟེག་ཏུ་ངའ་ིསྐད་ཆོ་ལསི་རྣ་བརི་མ་ིསྙན་པ་མང་པོ་ཐོེསི་ཀྱི་ིཡོིད་པརི་གདོན་མ་ིཟ། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིམ་ིམདོག་ངན་ཞིིག་རིེད། ཁོེ་རིང་ཕརི་འགོྲ་རུ་བཅུག་པརི་

དགའ་བོ་བྱུང་། ངའི་ཚེེ་གང་ལ་ཁོེའ་ིམ་ནེ་དེ་འདྲེ་རིིང་པོ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མཐོེང་

མོྱོང་མེད། ཨོོ། ད་ལྟ་ངསི་གཏམ་བཟང་བཤོད་རྒྱུ་ཡིིན། ད་ེན་ིསྙིང་ཉི་ེབའ་ིཝིག་ཁེམ་གྱི་ི

སོྐརི་རིེད་ལ་ཞིབསི་ཕྱོ་ིབ་ལ་ད་ེཉིན་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་མ་ིའདུག མ་རིེད་དམ། ཝིག་ཁེམ་

ལགསི་མ་ེརི་ིཁེིང་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་བའ་ིཉིེན་ཁེ་མ་ིའདུག མོ་རིང་ཨོ་ཞིང་ག་ིསིརི་

ཕྱོིན་ནསི་ནམ་ཡིང་ཕྱོིརི་ལོག་རྩིསི་མ་ིའདུག་པསི་ད་ལྟ་ཝིག་ཁེམ་བད་ེའཇེགསི་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་“དེསི་ན་མ་ེརི་ིཁེིང་ཡིང་བད་ེའཇེགསི་རིེད། མོ་རིང་བབ་

ཅོིལ་དང་རྐྱེེན་ཆོག་ག་ིགཉིེན་དོན་ཞིིག་ལསི་ཐེརི་བ་རིེད།” 

“གལ་སྲིད་ཁོེང་ལ་དགའ་པོ་ཡོིད་ན་མོ་རིང་དེ་ལྟརི་བུད་འགོྲ་བ་ནི་ཧ་ཅིང་

ལྐུགསི་རྟེགསི་ཤོིག་རིེད།”

“ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་བརྩ་ེབ་ཆོེན་པོ་མེད་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད།” ཅིེསི་ཇེེན་གྱིིསི་བཤོད།

“ཁོེང་ག་ིཕོྱོགསི་ལ་བརྩ་ེབ་མེད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། ད་ེངསི་ཁེག་ཐེེག་བྱེད་ཆོོག ཁོེ་

རིང་ནམ་ཡིང་མོ་རིང་ལ་དོ་སྣང་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡིོད་མ་ིངེསི་ཏ།ེ སུ་ཞིིག་གིསི་གདོང་

པ་སྨོེ་བསི་གང་ཞིིང་སྐྱུག་བོྲེ་བའི་ཐེ་དམན་གྱིི་སྐྱིེསི་དམན་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ལ་དོ་སྣང་

བྱེད་སྲིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་མོ་རིང་གིསི་ཚེིག་རྩུབ་དེ་འདྲེ་བརོྗོད་མི་ནུསི་

ཀྱིང། ཚེིག་རྩུབ་ད་ེདག་ན་ིམོ་རིང་ག་ིསོྔོན་ཆོད་ཀྱི་ིལྐུགསི་པ་ཨུ་ཚུགསི་ལྟ་བུའ་ིཕོྱོགསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ལྷུང་ག་ིལྟ་ཚུལ་དང་ཧ་ེབག་ཆོེན་པོ་མ་ིའདུག་སྙམ་ནསི་ཞིེད་སྣང་སྐྱིེསི།

བཟའ་བཏུང་བྱསི་རྗོེསི་གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་མུརི་ཟསི་རིིན་སྤྲོད་ནསི་ཤོིང་

རྟེ་འཁོེརི་ལོ་མངགསི། ཁོེ་ཚེོ་ཚེང་མ་དང་། རིང་རིང་གི་སྒོམ་དང་། ཁེབ་སྐུད་ཁུག་

མ། ཐེེམ་པོ། ད་ེབཞིིན་ལ་ིཌ་ིཡི་དང་ཁེ་ིཋི་ིགཉིིསི་ཀྱི་ིདགའ་བསུ་མ་ིཐོེབ་པའ་ིཉིོ་ཆོསི་

སོིགསི་ཤོིང་རྟེའ་ིནང་ལ་བཅུག

ལ་ིཌ་ིཡིསི་སྐད་ཅོིརི་ཆོེན་པོསི་ “ང་ཚེ་ོནང་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིལེགསི་པོ་འཚེངསི་སོིང་། 

ཞྭ་སྒོམ་ནང་ལ་ཞྭ་མོ་གསིརི་པ་ཞིིག་ཁེ་སོྣན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་

བྱུང་། ཡི། ད་ང་ཚེོསི་བག་ཕེབསི་པོ་དང་དོྲེ་ཐེིང་ཐེིང་། སྐད་ཆོ་བཤོད་ཀྱིིན་གད་མོ་

དགོད་ཀྱིིན་ནང་ལ་ལོག་འགོྲ། ཐོེག་མརི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བྱེསི་ཀྱི་ིགནསི་ཚུལ་དག་

ཤོོད་དང་། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཡིིད་འོང་ག་ིསྐྱིེསི་པ་འདྲེ་དང་འཕྲད་ཨོ་ེབྱུང་། འགབ་མཐུན་

འདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་ཨོ་ེབྱུང་། ངསི་ཕྱོརིི་མ་སླེེབསི་གོང་ཁོྱོད་གཉིིསི་གཅིིག་གསིི་ཁོྱོ་ག་ཞིིག་རྙིེད་

ཡིོད་པའི་རིེ་བ་ཆོེན་པོ་བྱསི་པ་ཡིིན། ངསི་ཁོྱོད་ཚེོ་ལ་བཤོད། ཇེེན་མགོྱིགསི་པོརི་མོ་

གསིརི་ཆོགསི་རྒྱུ་རིེད། མོ་རིང་ལོ་ན་ཉིེརི་གསུམ་སླེེབསི་ལ་རིན། དཀོན་མཆོོག་གིསི་

མཁྱོེན། ང་རིང་མོ་ལོ་ཉིེརི་གསུམ་སོྔོན་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་ཇེ་ིའདྲེའ་ིངོ་

ཚེ་བོ་ཡིོང་ངེསི། ཨོ་ན་ེཧྥི་ིལིབ་སིིསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མགོྱིགསི་པོརི་ཁོྱོ་ག་རིག་པའ་ིརི་ེ

བ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་ེའདྲེ་དྲེན་བྱུང་ངམ། མོ་རིང་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཅིི་མ་རུང་ཟེརི་གྱིི་འདུག་

ཀྱིང་། ངསི་ད་ེན་ིསོྤྲོ་ལྡན་གྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཏུ་རྩ་ིཡི་ིམེད། དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ང་

རིང་ཁོྱོད་ཚེོའི་སོྔོན་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་ཐུབ་ན་ཅིི་མ་རུང་། དེསི་ན་ངསི་ཁོྱོད་ཅིག་

ལ་རོིགསི་བྱསི་ནསི་དགོང་ཚེོགསི་ཚེང་མ་ལ་ཞུགསི་ཆོོག་གི་རིེད། ཀྱིེ་མ། ཁེ་ཉིིན་

ང་ཚེོ་དམག་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་ཚེང་དུ་ཇེི་འདྲེའི་རྩེད་མཚེརི་སྐྱིིད་པོ་བྱུང་། ཁེི་ཋིི་

དང་ང་གཉིིསི་ད་ེརུ་ཉིིན་ཧྲེིལ་པོརི་སོྡེད་རྩིསི་ཡིོད་སྟབསི་ལྕམ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་གྱིིསི་དགོང་
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ཚེོགསི་ཆུང་ཆུང་སོྐང་རྒྱུ་ཁེསི་བློངསི་ནསི་(ཞོིརི་དུ་བཤོད་རྒྱུ་ཞིིག་ལ་ལྕམ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་

དང་ང་གཉིིསི་ཧ་ཅིང་ག་ིགོྲགསི་མོ་བཟང་པོ་ཡིིན།)མོ་རིང་གིསི་འཕྲལ་མརི་ཧེརི་རིིང་

ཋོིན་སིི་ཚེང་གི་མི་གཉིིསི་གདན་ཞུ་བྱསི་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་ཧེརི་རིིང་ཋོིན་ན་ཡིི་ཡིོད་

སྟབསི་ཕེན་གཅིིག་པུ་མི་ཡིོང་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་ནསི་ང་ཚེོསི་ཅིི་ཞིིག་བྱསི་པ་ཚེོད་

དཔག་བོྱསི་དང་། ང་ཚེོསི་ཆོམ་བྷེརི་ལེན་ལ་མོ་ཆོསི་སྤྲོསི་ནསི་ཁོེ་རིང་བུད་མེད་ལ་རྫུ་

རུ་བཅུག་པ་ཡིིན། ད་ེགཅིིག་པུ་ལ་བསིམ་བོློ་ཞིིག་ཐོེངསི་དང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིདགོད་བོྲེ་བོ་

ཞིིག་རིེད། མདའ་དཔོན་དང་། ལྕམ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི། ཁེ་ིཋི།ི ང་རིང་། ཨོ་ན་ེམ་གཏོགསི་

གཞིན་སུ་ཞིིག་གིསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་མོ་ཆོསི་སྤྲོསི་པ་མི་ཤོེསི། ཨོ་ནེསི་ཤོེསི་དོན་ཡིང་ང་

ཚེོསི་མོ་རིང་ག་ིཤོམ་ལྷ་གཡིརི་བའ་ིསྟབསི་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཀྱི་ིཡོིད་པ་རིེད། ཁོེ་རིང་བུད་མེད་

ལ་འདྲེ་བ་ནི་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་རིེད། ཌེ་ནི་དང་། ཝིག་ཁེམ། ཕི་རིད་

སོིགསི་ནང་ལ་སླེེབསི་སྐབསི་ཁོེ་ཚེོསི་ཁོྱོན་ནསི་ངོ་ཟིན་གྱིི་མི་འདུག དཀོན་མཆོོག་

གིསི་མཁྱོེན། ང་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིགད་མོ་བགད་ཡིིན། ལྕམ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་ཡིང་ད་ེབཞིིན་

རིེད། ང་རིང་གད་མོ་བགད་ནསི་འཆོི་ལ་ཁེད་བྱསི། དེའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་སྐྱིེསི་པ་ཚེོ་གཞིི་

ནསི་དོགསི་པ་སྐྱིེསི་ནསི་མཐེརི་ཁོེ་ཚེོསི་གསིང་བ་ཤོེསི་སོིང་།”

ལི་ཌི་ཡིསི་དེ་ལྟརི་དགོང་ཚེོགསི་ཀྱིི་ལོ་རྒྱུསི་དང་མཚེརི་གཏམ་བོྲེ་བ་ཅིན་མང་

པོ་གླེེང་བ་དང་། ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་ཀྱིང་ལ་ིཌ་ིཡི་ལ་རིམ་འདེགསི་དང་ཁེ་སོྣན་བྱསི་ནསི་ལམ་

གོྲགསི་ཡོིངསི་ལ་སོྤྲོ་བ་བསྐྱིེད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ད་ེདག་གཡིོལ་གང་ཐུབ་

བྱསི་ཀྱིང་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིམིང་ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་ཐོེསི།

ནང་མ་ིཚེང་མསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བརྩ་ེསིེམསི་ཆོེན་པོསི་དགའ་བསུ་ཞུསི་ལ། ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་ན་ིསྔོརི་ལྟརི་མཛོེསི་སྡུག་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མཐོེང་ནསི་སོྤྲོ་

བསི་བརྟེསི། དགོང་ཟསི་ཟ་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་དབང་མེད་དུ་ཐེེངསི་དུ་

མརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ།
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“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་རིང་གཞིིསི་སུ་ལོག་སླེེབསི་པརི་དགའ་པོ་བྱུང་།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་གི་ནང་མི་ཚེང་མ་མརི་རིི་ཡི་བསུ་སིརི་དང་གསིརི་འགྱུརི་ཉིན་

སིརི་བསླེེབསི་ཡིོད་པསི་གསིོལ་ཁེང་དུ་འདུ་འཛོི་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེཞིིང་ཀུན་གྱིིསི་གླེེང་མོལ་

སྣ་ཚེོགསི་བྱསི།

ལྕམ་ལུ་ཁེ་སིིསི་ཅོིག་ཙེའ་ིཕ་གརི་བསྡེད་པའ་ིམརི་རི་ིཡི་ལ་མོ་རིང་ག་ིབུ་མོ་རྒན་

པའི་བདེ་འཚེམསི་དང་ཁྱོིམ་བྱ་སོིགསི་ཀྱིི་སོྐརི་དྲེིསི་པ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་མོ་རིང་གི་འོག་ཏུ་བསྡེད་པའི་ཇེེན་ལ་ཉིེ་དུསི་ཀྱིི་དརི་སོྲལ་སོྐརི་

འདྲེ་ིབ་དང་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ད་ེདག་ལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་ག་ིབུ་མོ་གཞོིན་པ་ཚེ་ོལ་བཤོད། 

ལ་ིཌ་ིཡིསི་སུ་ལསི་ཀྱིང་མཐོེ་བའ་ིམགྲིན་པ་གཟེངསི་སུ་བཏེགསི་ནསི་ད་ནངསི་ཀྱི་ིསོྤྲོ་

བ་སྣ་ཚེོགསི་རི་ེརི་ེབཞིིན་མོ་རིང་ལ་ཉིན་མཁེན་ཡོིད་མཁེན་དག་ལ་བཤོད། 

“ཨོོ། མེ་རིི། ང་ཚེོ་སྐྱིིད་པོ་ཞིེ་དྲེག་བྱུང་བསི་ཁོྱོད་རིང་ཡིང་དེ་རུ་ཡིོད་ན་ཅིི་མ་

རུང་། ཁེ་ིཋི་ིདང་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལམ་བརི་དུ་ཤོིང་རྟེའ་ིཡོིལ་བ་ཕབ་ནསི་འགྲུལ་འཁོེརི་

ནང་ལ་མི་མེད་པ་ལྟརི་བྱསི་ཡིིན། གལ་སྲིད་ཁེི་ཋིི་མགོ་ཡུ་འཁོེརི་བ་མིན་ན་ལམ་

བརི་ཧྲེིལ་བོརི་དེ་ལྟརི་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད། དེ་ནསི་ང་ཚེོ་ཇོེརི་ཇེི་མགྲོན་ཁེང་དུ་འབོྱརི་

རྗོེསི་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་བྱསི་ཡིིན། ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེོ་ལ་འཇེིག་རྟེེན་

འད་ིན་ཆོེསི་ལེགསི་པའ་ིགུང་ཟསི་ཀྱིིསི་མགྲོན་བྱསི་པ་ཡིིན། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་ཡིོད་

ན་ཁོྱོད་ལའང་མགྲོན་བྱ་ཡིི་རིེད། དེ་ནསི་ང་ཚེོ་ལམ་བརི་དུ་ཇེི་འདྲེའི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་བྱུང་

སོིང་ཨོང་། ངསི་ང་ཚེ་ོཤོིང་རྟེའ་ིནང་ལ་ཤོོང་ཨོ་ེཡིོང་སྙམ་བྱུང་། ང་རིང་བགད་བགད་

ནསི་ཤོ་ིགྲབསི་བྱསི་བྱུང་ལ་ད་ེནསི་ང་ཚེ་ོདགའ་དགའ་སོྤྲོ་སོྤྲོའ་ིངང་ནང་ལ་ལོག་ཡིོང་

བ་ཡིནི། ང་ཚེསོི་ལམ་བརི་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དང་གད་མོ་བགད་པའ་ིསྐད་སྒྲི་ཤོནི་ཏུ་

མཐོེ་བསི་ལ་ེདབརི་བཅུ་མཚེམསི་ནསི་ང་ཚེ་ོཐོེསི་ཐུབ་པ་གདོན་མ་ིཟ།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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མ་ེརི་ིཡིིསི་འད་ིདག་ཉིན་རྗོེསི་ཧ་ཅིང་སྒོམ་པོའ་ིཚུལ་གྱིིསི་“བརྩ་ེབའ་ིགཅུང་མོ་

ལགསི། ངསི་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་འཇོེམསི་པ་མིན་མོད། དྲེང་མོ་

བཤོད་ན། ད་ེདག་ན་ིཕལ་བའ་ིབུད་མེད་དག་ག་ིཁེམསི་དང་མོསི་པ་ལ་འཚེམསི་པ་

ཞིིག་ཡིིན་མོད། ད་ེདག་ང་ལ་འགུག་ཤུགསི་གང་ཡིང་མ་ིའདུག ད་ེལསི་ང་རིང་དཔ་ེ

དེབ་ལ་དགའ་བ་འདུག”

ཡིིན་ཡིང་ལི་ཌི་ཡིསི་ལན་འདི་དག་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ཐོེསི། མོ་རིང་གིསི་མི་

ཞིིག་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་སྐརི་མ་ཕྱོེད་ཙམ་ཡིང་མ་ིཉིན་ལ་མ་ེརི་ིཡི་ིསྐད་ཆོ་ལ་ད་ེབསི་ཀྱིང་

དོ་སྣང་མ་ིབྱེད། 

ཕྱོི་དོྲེརི་ལི་ཌི་ཡིསི་བུ་མོ་ཚེོརི་མེ་རིི་ཋོིན་ལ་སོིང་ནསི་དེ་གརི་གནསི་ཚུལ་རྒྱུསི་

ལོན་བྱེད་པརི་ནན་སྐུལ་བྱསི་ཀྱིང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཆོརི་གཞིི་དེ་འདྲེ་ལ་

མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱསི་ནསི། གཞིན་གྱིིསི་བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་བུ་མོ་དེ་ཚེོ་ཁྱོིམ་

དུ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་ཡིང་ནང་དུ་སྡེོད་མ་ིབཟོད་པརི་དམག་མ་ིཚེོའ་ིརྗོེསི་ལ་རྒྱུག་ག་ི

འདུག་ཅིེསི་ལབ་ངེསི་རིེད་ཅིེསི་ཟེརི་ནསི་ངོ་རོྒལ་བྱསི། དོན་དུ་མོ་རིང་གིསི་ད་ེལྟརི་

ངོ་རྒོལ་བྱསི་པརི་རྒྱུ་མཚེན་གཞིན་ཞིིག་ཡིོད་པ་ན་ིཝིག་ཁེམ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུརི་

སྐྲག་པསི་ཡིིན། མོ་རིང་གིསི་ད་ཆོ་ཝིག་ཁེམ་ལ་གཡིོལ་ཅི་ིཐུབ་བྱེད་པའ་ིསིེམསི་ཐེག་

བཅིད་ཡིོད་པ་དང་དམག་སྒོརི་མྱུརི་དུ་སྤེོ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ནི་མོ་རིང་ལ་མཚེོན་ན་བརོྗོད་

ཀྱིིསི་མི་ལང་བའི་སིེམསི་གསིོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན། བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ཀྱིི་རྗོེསི་སུ་ཁོེ་

ཚེོ་རོྡོག་ཐོེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་ཁོེ་ཚེོ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་དོན་དུ་སིེམསི་ངལ་མི་

བྱེད་པའ་ིརི་ེསོྨོན་བཅིངསི། 

མོ་རིང་ནང་ལ་འབོྱརི་ནསི་ཆུ་ཚེོད་ཁེ་ཤོསི་ཡིོལ་རྗོེསི་ཕ་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་སོྔོན་

ལི་ཌི་ཡིསི་འགྲུལ་ཁེང་དུ་གླེེང་བའི་བྷེི་རིིད་ཋིོན་ལ་འགྲོ་མིན་གྱིི་འཆོརི་གཞིི་གླེེང་

བཞིིན་པ་ཐོེསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཕ་རྒན་ལ་མ་རྒན་གྱི་ིརི་ེའདུན་སྒྲུབ་འདོད་སྤུ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཙམ་མེད་པ་གསིལ་པོ་མཐོེང་ཡིང་། ཁོེང་ག་ིགཏམ་ལན་ཧ་ཅིང་ངེསི་མེད་དང་སོིམ་ཉི་ི

ཅིན་ཡིིན། མ་རྒན་ལ་རྟེག་ཏུ་སྣ་རྒྱུག་ཕོག་གི་ཡིོད་ཀྱིང་མཇུག་མཐེརི་མོ་རིང་གིསི་

རིང་ག་ིའདོད་དོན་གྲུབ་པའ་ིརི་ེབ་བཅིངསི་ཡོིད་པ་མཐོེང་།



334

 ལའེུ་བཞིི་བཅུ་པ།

ད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིིའ་ིསོྐརི་ཇེེན་ལ་བརོྗོད་འདོད་ཀྱི་ིབོློ་འགོག་མ་ིནུསི་

པརི་མཐེརི་ཇེེན་དང་འབྲེེལ་ཡོིད་ཀྱི་ིདོན་དག་མཐེའ་དག་སྦེསི་གསིང་བྱསི་ནསི། ཕྱོ་ི

ཉིིན་ཞོིགསི་པརི་ཇེེན་ལ་ཌརི་སིི་དང་མོ་རིང་བརི་དུ་བྱུང་བའི་དོན་དག་གཙོ་ཆོེརི་

རྣམསི་བརོྗོད་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཧོན་ཐོེརི་དུ་འཇུག་པའ་ིགྲ་སྒྲིིག་བྱསི།

ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད་ཐོེག་མརི་ཅུང་ཙམ་ཧང་སིངསི་མོད། མོ་རིང་རིང་བཞིིན་

གྱིིསི་གཅུང་མོ་ལ་ཕོྱོགསི་ཞིེན་ཆོེན་པོ་ཡོིད་སྟབསི་འཕྲལ་མརི་མ་ིསུ་ཞིིག་གིསི་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་ཀྱིང་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་རིེད་སྙམ་ནསི་ད་ེཙམ་ཧང་

མ་སིངསི། ཇེེན་ངོ་མཚེརི་བའ་ིངང་ཚུལ་འཕྲལ་མརི་ཚེརོི་བ་གཞིན་པའ་ིཁོྲད་དུ་ཡིལ་

ནསི། མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སིིསི་སོྤེབསི་པ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་དང་བཅིསི་བརྩེ་བ་བརོྗོད་པ་ནི་

ཤོིན་ཏུ་མ་ིའོསི་པ་རིེད་སྙམ་ནསི་ཁེོང་ག་ིཚེབ་ཏུ་བོློ་ཕམ་སྐྱིེསི་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་དང་ལེན་མ་བྱསི་པསི་ཁེོ་རིང་ཇེི་འདྲེའི་བོློ་ཕམ་བྱུང་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་

ད་ེབསི་ཀྱིང་སིེམསི་སྡུག་བྱསི། 

ཇེེན་གྱིིསི་ “ཁོེང་གིསི་དོན་ད་ེའགྲུབ་ཡིོང་སྙམ་པའ་ིགདེང་ཚེོད་ད་ེའདྲེ་བྱསི་པ་

ན་ིམ་འགྲིག་པ་རིེད། མ་མཐེརི་ཡིང་ཁེོང་གིསི་སྤེོབསི་ཉིམསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་སྟོན་མ་ིའོསི་

པ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བསིམ་མནོ་ཞིིག་ཐོེངསི་དང་། དེའ་ིཕྱོིརི་ཁོེ་རིང་བོློ་ཕམ་

ཆོེན་པོ་ཇེ་ིའདྲེ་ཡིོད་ངེསི་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ད་ེག་རིང་རིེད། ང་རིང་ཡིང་སིེམསི་གཏིང་ནསི་

ཁོེང་ག་ིདོན་དུ་བོློ་ཕམ་བྱུང་ཡིང་ཁོེང་ལ་འཛོེམ་དོགསི་གཞིན་པ་མང་དུ་ཡིོད་པསི་ང་

ལ་བཅིངསི་པའི་བརྩེ་བ་ཕལ་ཆོེརི་འཕྲལ་དུ་ཡིལ་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་
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ངསི་ཁོེ་དང་ལེན་མ་བྱསི་པརི་ལ་ེབདའ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན་ནམ།” 

“ལ་ེབདའ་ཨོ།ེ ཨོོ། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ལ་ེབདའ་བྱེད་མ་ིསྲིད།” 

“ངསི་སོྔོན་ཆོད་ཝིག་ཁེམ་ལ་ཕོྱོགསི་ཞིེན་དེ་འདྲེ་བྱསི་པརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལེ་བདའ་

མ་ིབྱེད་དམ།” 

“མ་ིབྱེད། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་བྱསི་པ་ལ་ནོརི་འཁྲུལ་ཅི་ིཡོིད་མཐོེང་མ་སོིང་།”

“ངསི་ཉིིན་དེརི་བྱུང་བའ་ིདོན་དག་བརོྗོད་རྗོེསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ངེསི་རིེད།”

དེ་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ནང་གི་ཇོེརི་ཇེི་ ཝིག་ཁེམ་དང་

འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱིི་ནང་དོན་ཆོ་ཚེང་ཇེེན་ལ་བཤོད་པ་དང་། ཇེེན་སྙིང་རིེ་རྗོེ། དེ་ནི་མོ་

རིང་ལ་མཚེོན་ན་ཇེ་ིའདྲེའ་ིརྡུང་རྡོེག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་ཏ།ེ མོ་རིང་གིསི་འཇེིག་

རྟེེན་ཧྲེིལ་པོ་ཡིོངསི་སུ་བསོྐརི་རུང་འགོྲ་བ་མིའ་ིརིིགསི་ཀྱི་ིཁོྲད་དུ་ད་ེལྟ་བུའ་ིམ་རུངསི་

བསིམ་ངན་འཆོང་མཁེན་ཞིིག་ཡིོད་པརི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་མ་བཏུབ་ཀྱིང་། ད་ཆོ་མི་

གཅིིག་ག་ིཐོེག་ཏུ་སྡེིག་ཏོ་ད་ེའདྲེ་མང་པོ་འཛོོམསི་པ་ཐེོསི་དུསི་མོ་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཧང་

སིངསི་པ་ན་ིལྟ་ཅི་ིསོྨོསི། ཇེེན་ ཌརི་སིིའ་ིདག་འབུད་ལ་བོློ་ལེགསི་པརི་ཚེིམ་མོད། ད་

དུང་ཅི་ིཞིིག་འགྲིག་མ་ིའདུག་སྙམ་ནསི་བོློ་བད་ེབོརི་གནསི་མ་ཐུབ། མཐེརི་ཇེེན་གྱིིསི་

མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ཕན་ཚུན་ལ་གོ་འཛོོལ་ཐེེབསི་པརི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་ནསི། མོ་རིང་གིསི་

ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་རྒུ་བཀོལ་ཏ་ེགཅིིག་ལ་དག་འབུད་བྱེད་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་གཞིན་

ད་ེལའང་ཡིིད་མུག་པ་མ་ིཡོིང་བའ་ིཐེབསི་བྱསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “འད་ིའདྲེ་ག་ལ་ཡིོང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་སོྐྱིན་

བྲེལ་ཞིིག་ཏུ་ཡོིང་དུ་འཇུག་མ་ིཐུབ་པསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་ལསི་གཅིིག་

བདམསི་དགོསི། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་བཟང་ཆོ་གཅིིག་ཏུ་བསོྡེམསི་ན་མི་ཡི་རིབསི་གཅིིག་

ག་ིཚེད་ལ་སླེེབསི་ཙམ་རིེད། ཉི་ེལམ་བཟང་ཆོ་ད་ེདག་ཁོེ་གཉིིསི་བརི་དུ་ཕརི་སོྤེ་ཚུརི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

336

སོྤེ་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ངསི་བཟང་ཆོ་དེ་དག་ཌརི་སིི་ལ་ཡིོད་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་འདོད། 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་འདོད་ལྟརི་བོྱསི།” 

ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཇེེན་གྱིིསི་གཞི་ིནསི་བཙན་གྱིིསི་འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་བསྟན་

ནསི།

“ང་རིང་ཚེེ་གང་ལ་ད་ལྟ་ལསི་ཧ་ལསི་པ་ཞིིག་དྲེན་གྱིི་མི་འདུག ཝིག་ཁེམ་མི་

ད་ེའདྲེ་ཐེ་ཤོལ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ན་ིཧ་ལམ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིིག་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སི་ིསྙིང་རི་ེརྗོ།ེ བརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། ཁོེ་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསྡུག་བསྔོལ་བ་ཁོེ་ནརི་

སོིམསི་དང་། ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིརི་ེཐེག་ཆོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད། ཁོེང་གིསི་ཁོྱོད་རིང་

ཁོེང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ད་ེའདྲེ་ངན་པ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་པརི་མ་ཟད། སོི་སོིའ་ིགཅུང་མོའ་ིགསིང་

བ་ད་ེཡིང་མ་ིལ་བཤོད་དགོསི་ཐུག་པ་རིེད། ད་ེདག་ན་ིདོན་དམ་པའ་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིན་ཟུག་

ཆོེན་པོ་ཡིིན་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་ཚེོརི་བ་གདོན་མ་ིཟ།” 

“ཨོོ། ངསི་ད་ེལྟརི་ཚེོརི་གྱི་ིམ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་འད་ིའདྲེའ་ིཕངསི་སིེམསི་

དང་སྙིང་རྗོེ་བྱེད་དུསི་ང་རིང་འཕྲལ་མརི་བོློ་བདེ་བོ་ཆོགསི་སིོང་། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ཁོེང་ལ་རྒྱབ་རྩ་བྱེད་པ་ཤོེསི་པསི་ང་རིང་སྐད་ཅིིག་རིེ་རིེ་བཞིིན་མགོ་འཕང་ཇེེ་མཐོེ་

རིེད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིསིེམསི་ཚེོརི་ཟབ་མོསི་ང་རིང་བསྐྱིབསི་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ག་ིདོན་དུ་

མྱོ་ངན་ཇེི་ཙམ་བྱསི་ན་ངའི་མནོང་འགོྱིད་ཀྱིི་བོློ་དེ་ཙམ་གྱིིསི་བྱ་སྤུ་ལྟརི་ཡིང་པོ་

ཆོགསི་ཀྱི་ིའདུག”

“ཝིག་ཁེམ་སྙིང་རིེ་རྗོེ། ཁོེང་གི་བཞིིན་རིསི་ལ་དེ་འདྲེའི་ཡི་རིབསི་ཀྱིི་སོྤྱིད་ལམ་

དང་ཆོ་ལུགསི་བཟང་བའ་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན་འདུག ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ཡིང་ད་ེའདྲེའ་ི

དཀྱིེལ་ཡིངསི་དང་ཞི་ིདུལ་ཞིིག་རིེད།” 

“ཕོ་གསིརི་གཉིིསི་ཀྱིི་སོླེབ་གསོིའ་ིཐེད་ལ་ནོརི་སོྐྱིན་ཤོོརི་བ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། 

གཅིིག་གི་བཟང་ཆོ་མཐེའ་དག་ཕྱོི་རུ་མངོན་པ་དང་ཅིིག་ཤོོསི་ཀྱིི་བཟང་ཆོ་ཚེང་མ་
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ནང་ལ་སྦེསི་འདུག”

“ངསི་ཁོྱོད་རིང་ནང་བཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལ་སོྤྱིད་ལམ་ཐེད་ཀྱི་ིསོྐྱིན་ཆོ་མངའ་

བ་གང་ཡིང་མ་མཐོེང་།”

“ངསི་འད་ིལྟརི་ཁོེང་ལ་རྒྱུ་མཚེན་མེད་པརི་འཁོེན་འཛོིན་བྱེད་པ་ན་ིཧ་ཅིང་སྤྱིང་

གྲུང་འཛོོམསི་པའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་རིེད་སྙམ་བྱུང་། ད་ེལྟརི་འཁོེན་འཛོིན་བྱསི་ན་ད་ེཡིིསི་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིཤོེསི་སོྟབསི་ལ་སྐུལ་འདེབསི་དང་བོློ་གོྲསི་ཀྱི་ིསོྒོ་མོ་འབྱེད་ངེསི་རིེད། གལ་སྲིད་

མ་ིཞིིག་གིསི་ཟམ་མ་ིཆོད་པརི་དམོད་མོ་བོརི་ན་ཁོེང་གིསི་དྲེང་བཞིག་ག་ིཚེིག་གཅིིག་

འདོན་མ་ིནུསི་མོད། འོན་ཀྱིང་གལ་སྲིད་རྟེག་ཏུ་མ་ིལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱསི་ན་ནམ་ཞིིག་ངོ་

མཚེརི་ཅིན་གྱི་ིགཏམ་རི་ེདྲེན་ཡོིང་ཤོསི་ཆོ།ེ”

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་འཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་སྐབསི་ད་ལྟ་ནང་ལྟརི་མིན་པ་ཐེག་

གིསི་ཆོོད།”

“ད་ེག་རིང་རིེད། སྐབསི་དེརི་ང་རིང་བད་ེབོ་མ་བྱུང་། ང་རིང་ཧ་ཅིང་སྐྱིིད་པོ་མ་

བྱུང་ཞིེསི་ལབ་ཆོོག སྐབསི་དེརི་ང་ལ་རིང་ག་ིཚེོརི་བ་ངོ་མ་བཤོད་སི་ཞིིག་མ་ིའདུག 

ང་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་མཁེན་ཇེེན་ཁོྱོད་རིང་མི་འདུག ང་ལ་རིང་གིསི་བསིམསི་པ་

ཇེི་བཞིིན་དེ་འདྲེའི་ཉིམ་ཞིན་དང་། རིང་སྣང་ཅིན། ཆོོ་མེད་ཅིིག་མ་རིེད་ཅིེསི་ང་ལ་

སིེམསི་གསོི་བྱེད་མཁེན་ཇེེན་ཁོྱོད་རིང་ལསི་མ་ིའདུག ཨོོ། སྐབསི་དེརི་ངསི་ཁོྱོད་རིང་

ཡིོད་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ་བྱུང་།” 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིིའ་ིམདུན་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་ཕོྱོགསི་ཞིེན་བྱསི་པ་ན་ིཇེ་ི

འདྲེའ་ིསྟབསི་མ་ིལེགསི་པ་རིེད། ད་ཆོ་བལྟསི་ཡིོང་ན་ད་ེན་ིཡིོངསི་སུ་བྱེད་རིིན་མེད་

པ་ཞིིག་རིེད་འདུག”

“དངོསི་འབྲེེལ་རིེད། ངསི་ཚེིག་རྩུབ་དེ་འདྲེ་བརོྗོད་མི་འོསི་པ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་

སྐབསི་དེརི་ང་རིང་ཕོྱོགསི་ལྷུང་དེ་འདྲེ་ཆོེ་སྟབསི་མཇུག་འབྲེསི་འདི་འདྲེ་ཞིིག་བྱུང་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

338

བ་ནི་ཧ་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་རིེད། ཁོྱོད་ལ་བོློ་ཞིིག་འདྲེི་རྒྱུ་འདུག ང་ཚེོསི་ངོ་ཤོེསི་ཚེོ་ལ་

ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིརིང་གཤོིསི་ངོ་མ་ཤོེསི་སུ་འཇུག་འོསི་སིམ།” 

ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བསིམ་གཞིིགསི་ཡུད་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་ལན་དུ་ “ང་ཚེོསི་

ཁོེའ་ིརིང་གཤོིསི་ངོ་མ་ད་ེའདྲེའ་ིཡི་ང་བའ་ིསོྒོ་ནསི་དམརི་རྗོེན་གཏོང་དོན་མ་ིའདུག་

སྙམ། ཁོྱོད་ལ་ལྟ་ཚུལ་ག་འདྲེ་འདུག”

“ངསི་ཀྱིང་དེ་ལྟརི་བསིམ་གྱིི་འདུག  ཌརི་སིིསི་ཀྱིང་ཁོེང་གི་སྐད་ཆོ་ཕྱོི་ལ་

བསྒྲིགསི་པའི་ཆོོག་མཆོན་སྤྲོད་མ་སོིང་། དེ་ལསི་ལྡོག་སྟེ་ཁོེང་གི་གཅུང་མོ་དང་

འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིདོན་ད་ེཕྱོ་ིལ་མ་གྱིརི་བ་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་བཅིངསི་འདུག ངསི་མ་ིཚེོརི་

ཝིག་ཁེམ་གྱིི་རིང་གཤོིསི་ངོ་མ་བརོྗོད་ཀྱིང་། སུ་ཞིིག་གིསི་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ངེསི་

རིེད། མི་ཚེོསི་ཌརི་སིི་ལ་ཕོྱོགསི་ལྷུང་གི་ལྟ་བ་དེ་འདྲེ་བཅིངསི་ཡིོད་པསི། མེ་རིི་ཋོིན་

གྱི་ིསྡེ་ེཕྱོེད་འཆོ་ིབའ་ིསོྲག་ལ་ཐུག་ཀྱིང་ཌརི་སི་ིལ་ལྟ་ཚུལ་ལེགསི་པོ་འཛོིན་གྱི་ིམ་རིེད། 

དེསི་ན་ང་ལ་དངོསི་འབྲེེལ་ཐེབསི་ཤོེསི་མ་ིའདུག ཡིིན་ཡིང་སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེཝིག་ཁེམ་

ལམ་སིང་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པསི། ཁོེའ་ིམ་ིགཞི་ིཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་འད་ིགའ་ི

མ་ིསུ་ལའང་འབྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་མ་ིའདུག གལ་སྲིད་ཉིིན་ཞིིག་ལ་མ་ིཚེོསི་གནསི་ཚུལ་

ངོ་མ་ཤོེསི་རོྟེགསི་བྱུང་ན། ང་ཚེོསི་ད་ེདུསི་ཁོེ་ཚེོསི་སོྔོན་ནསི་གནསི་ཚུལ་ངོ་མ་མ་ིཤོེསི་

པརི་ཇེ་ིལྟརི་བླུན་པོ་ཡིིན་པ་ལ་ཁྲེལ་རོྒད་བྱེད་ཆོོག་ག་ིརིེད། མིག་སྔོརི་ངསི་དེའ་ིསོྐརི་

ཅི་ིཡིང་ལབ་རྒྱུ་མིན།”

“ཁོྱོད་རིང་གིསི་བཤོད་པ་ཧ་ཅིང་བདེན། ཁོེའ་ིབྱསི་ཉིེསི་ཕྱོ་ིལ་བསྒྲིགསི་ན་ཁོེ་རིང་

གི་མི་ཚེ་ེབརློག་ཉིེན་ཆོེ། ཁོེ་རིང་གིསི་ད་ལྟའི་ཆོརི་སྔོརི་བྱསི་ལ་གནོང་འགོྱིད་སྐྱིེསི་

ཤོིང་ཕྱོིསི་འབྱུང་དེ་ལྟརི་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅིསི་ཡོིད་ཤོསི་ཆོེ་བསི། དེསི་ན་ང་ཚེོསི་

ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་རི་ེཐེག་ཆོད་པའ་ིགནསི་སུ་སྐྱིེལ་མ་ིརུང་།” 
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ལབ་གླེེང་འདིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་ཀྱི་ིཟིང་ཆོ་ལོྷད་ཡིངསི་སུ་བཏང་བ་

དང་། བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ཙམ་ལ་སྙིང་ཁེརི་མནན་པའ་ིགསིང་བ་གཉིིསི་རྨེག་མེད་དུ་

གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་། རྗོེསི་སོིརི་སླེརི་ཡིང་དོན་དེ་གཉིིསི་གང་ཞིིག་གླེེང་རུང་ཇེེན་ལ་

ཉིན་འདོད་ཡོིད་ཀྱི་ིརིེད་སྙམ། ཡིིན་ཡིང་ད་དུང་ད་ེཡི་ིནང་ག་ིདོན་དག་གཞིན་ཞིིག་

སྦེསི་ཡོིད་སྟབསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཟབ་ནན་གྱིི་ཕྱོིརི་དུ་ཇེེན་ལ་ཌརི་སིིའི་

འཕྲིན་ཡིིག་ཕྱོེད་ཀའི་ནང་དོན་བརོྗོད་ཕོད་མེད་ལ། ཇེེན་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་མོ་

རིང་ལ་བརྩི་མཐོེང་ཇེི་འདྲེ་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པའང་གསིལ་བཤོད་བྱེད་མ་ཕོད། 

ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀྱིི་གནསི་ཚུལ་ཆོ་ཚེང་མཐེིལ་རོྟེགསི་མ་བྱུང་བརི་དོན་དེ་སུ་ལའང་

ཤོེསི་སུ་འཇུག་མ་ིའོསི་པ་ཚེོརི་ནསི། མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་ “གལ་སྲིད་མ་ིསྲིད་པ་སྲིད་

པརི་གྱུརི་ན་ངསི་གསིང་བ་འད་ིདག་བརོྗོད་ཆོོག་ག་ིརིེད། ཡིིན་ཡིང་ད་ེདུསི་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལ་ེཁོེ་རིང་གིསི་ང་ལསི་རྣ་བརི་འཇེེབསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་མང་པོ་བརོྗོད་ཤོསི་ཆོ་ེབསི། 

ང་ལ་ད་ེདག་བརོྗོད་པའ་ིའོསི་བབ་མེད།” ཅིེསི་སྙམ།

ད་ཆོ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་རིང་ཁྱོིམ་དུ་བསླེེབསི་ཟིན་པསི་མོ་རིང་གིསི་ཇེེན་གྱིི་

ཁེམསི་དང་སྣང་བ་ལ་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་པའི་དུསི་ཚེོད་འབེལ་པོ་རྙིེད་ལ། ཇེེན་གྱིི་

སིེམསི་ཁེམསི་ན་ིད་དུང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་མིན་པརི་མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལ་ེལ་བརྩ་ེབ་ཟབ་མོ་བཅིངསི་ཡོིད། ཇེེན་གྱིིསི་ད་ཕན་བརི་མོ་རིང་ཁོེང་ལ་བརྩ་ེ

སིེམསི་ཡིོད་པའི་རོྟེག་འཆོརི་མ་བྱསི་ཀྱིང་།  མོ་རིང་གི་བརྩེ་སིེམསི་ནི་བརྩེ་དུང་

ཐོེག་མ་ཇེ་ིབཞིིན་ཧ་ཅིང་ལྷད་མེད་དང་ཤུགསི་དྲེག་ཅིིག་ཡིིན། ཇེེན་གྱི་ིན་ཚེོད་དང་

རིང་གཤོིསི་གང་ལ་གཞིིགསི་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་བརྩེ་བ་ནི་བརྩེ་དུང་ཐོེག་མ་ལསི་

ཀྱིང་འགྱུརི་མེད་བརྟེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན། ཇེེན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་མོ་རིང་མི་

བརྗོེད་པའི་རིེ་སོྨོན་ཆོེན་པོ་བྱསི་པརི་མ་ཟད།  ཁོེང་ནི་སྐྱིེསི་པ་ཀུན་ལསི་མཆོོག་

ཏུ་གྱུརི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་བརྩིསི་ནསི་ཁེོང་ལ་དགའ་ཞིེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་མོད། ཡིིན་
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ཡིང་སྟབསི་ཡིག་སྟེ་མོ་རིང་ལ་ལེགསི་ཉིེསི་འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ལེགསི་པོ་ཡིོད་

སྟབསི། མོ་རིང་གིསི་གོྲགསི་པོའ་ིབསིམ་ཚུལ་ལེགསི་པརི་རོྟེགསི་ནསི་སིེམསི་སྡུག་

ཆོེན་པོ་མ་བྱསི། དེ་མིན་མོ་རིང་གི་བདེ་ཐེང་དང་སིེམསི་ཁེམསི་ཀྱིི་ལྷིང་འཇེགསི་

བརློག་པརི་གདོན་མ་ིཟ། 

ཉིིན་ཞིིག་ལ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “ཨོོ། ལ་ིཛོི། ད་ཆོ་ཁོྱོད་རིང་ཇེེན་གྱི་ིཡིིད་སོྐྱི་བའ་ི

གནསི་ཚུལ་ལ་ལྟ་ཚུལ་གང་འདྲེ་འདུག ངསི་ད་ེདག་སླེད་མརི་སུ་ལའང་མ་ིགླེེང་བའ་ི

སིེམསི་ཐེག་བཅིད་ཟིན། ཉིིན་དེརི་ངསི་གཅུང་མོ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ལའང་དེ་ལྟརི་ལབ་པ་

ཡིིན། ཇེེན་གྱིིསི་ལོན་ཌོན་དུ་ཁོེའ་ིགྲིབ་མ་ཙམ་ཡིང་མཐོེང་མེད་པ་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག ཨོོ། 

ཁོེ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིབརྩ་ེབ་གཏད་རིིན་མེད་པའ་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། ད་ཆོ་བལྟསི་

ཡིོང་ན་ཇེེན་གྱིིསི་ཚེ་ེགང་ལ་ཁོེ་རིེག་པའ་ིགོ་སྐབསི་ཕྲན་བུ་ཙམ་ཡིང་མེད་ཚེོད་རིེད། 

ངསི་ཁོེའ་ིགནསི་ཚུལ་ཧ་ལམ་ཤོེསི་ཡོིང་སྙམ་པའ་ིམ་ིཀུན་ལ་སྐད་ཆོ་དྲེིསི་ཀྱིང་། ཁོེ་

རིང་དབྱརི་ཁེ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ལོག་རྩིསི་ཡོིད་པའ་ིསྐད་ཆོ་ཞིིག་ཐེོསི་མ་སོིང་།” 

“ངའ་ིབསིམ་པརི་ཁོེ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་ནམ་ཡིང་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་སོྡེད་ཀྱི་ིམ་རིེད།” 

“ཨོོ། ཅི་ིབྱེད་ཁོེ་རིང་ག་ིའདོད་མོསི་རིེད། སུསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་ལོག་ཡིོང་བའ་ིརི་ེབ་

བྱདེ་ཀྱི་ིམདེ། ཁོེསི་ངའ་ིབུ་མོ་གདུག་རྩུབ་ཚེད་མདེ་ཀྱིསིི་རྩདེ་ཆོསི་བྱསི་སིངོ་། གལ་སྲདི་

ང་རིང་ཇེནེ་ཡིནི་ན་བརྙིསི་བཅོིསི་འད་ིའདྲེ་ཞིགི་ཁུརི་མ་ིསྲདི། ཨོོ། ངའ་ིབོློ་བད་ེབ་ཞིགི་

ལ། ཇེནེ་ཏག་ཏག་སིམེསི་སྡུག་གསིི་འཆོ་ིའགོྲ་ཡི་ིརིདེ། དསེི་ན་ཁོེ་རིང་ཚེ་ེགང་ལ་རིང་

ག་ིབྱསི་ཉིསེི་ལ་གནོང་འགོྱིད་བྱསི་ནསི་སོྡེད་དགོསི་ཐུག་ག་ིརིདེ།”

ཡིིན་ཡིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིརི་ེལྟོསི་ད་ེདག་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སིེམསི་གསོི་

བྱེད་མ་ིནུསི་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་ལན་གང་ཡིང་མ་སླེོག

མ་རྒན་གྱིིསི་འཕྲལ་མརི་མུ་མཐུད་ནསི་ “ཨོོ། ལ་ིཛོི། ཁོེ་ལིན་སི་ིབཟའ་མ་ིགཉིིསི་

ཀྱིིསི་ཧ་ཅིང་བག་ལོྷད་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་ཞིིག་རོིལ་གྱི་ིཡོིད་ཚེོད་འདུག ཡིག་པོ་རིེད། ཡིག་པོ་
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རིེད། ད་ེལྟརི་ཡུན་དུ་གནསི་ཐུབ་ན་འགྲིག་ག་ིརིེད། ཁོེ་ཚེོའ་ིནམ་རྒྱུན་བཟའ་བཏུང་

ག་འདྲེ་འདུག གལ་སྲིད་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེལ་མ་རྒན་གྱི་ིའཇོེན་ཐེང་ཕྱོེད་ཀ་ལྡན་ན། མོ་རིང་

ནི་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱིི་ཁྱོིམ་འཛོིན་མ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད། ཁོེ་ཚེོ་ལ་འགོྲ་སོིང་ཆོེན་པོ་

ཡིོད་ཀྱི་ིམ་རིེད།”

“འགོྲ་སོིང་ཆོེན་པོ་མ་ིའདུག འགོྲ་སོིང་ཁོྱོན་ནསི་མ་ིའདུག” 

“ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལེགསི་པོ་སོྐྱིང་ག་ིཡོིད་པ་རིེད། ལགསི་སོི། ལགསི་སོི། 

གལ་སྲིད་གཟབ་ནན་བྱསི་ན་ཁོེ་ཚེོའི་འཛོད་སོྤྱིད་ཡོིང་འབབ་ལསི་བརྒལ་མི་སྲིད་

པསི། ཁོེ་ཚེོསི་ནམ་ཡིང་དངུལ་སོྒོརི་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་དགོསི་བཟོ་མ་རིེད། ཨོོ། ཁོེ་གཉིིསི་

ལ་དཀོན་མཆོོག་གིསི་མགོན་སྐྱིབསི་གནང་བརི་སོྨོན། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རྟེག་ཏུ་ཁོྱོད་ཀྱི་ི

ཕ་རྒན་ཚེ་ེལསི་འདསི་ན་ལོང་བོྷེན་རྒྱུན་འཛོིན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིསོྐརི་གླེེང་ག་ིཡིོད་

ཤོག་རིེད། ངསི་ཁོེ་ཚེོསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཕ་རྒན་ཚེེ་ལསི་ནམ་འདསི་ན་ང་ཚེོའི་གཞིིསི་ཁྱོིམ་

ན་ིཁོེ་ཚེོའ་ིཡིིན་ཤོག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པརི་བཤོད་ཕོད།”

“ད་ེན་ིཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ངའ་ིམདུན་དུ་གླེེང་རྒྱུའ་ིབརོྗོད་བྱ་ཞིིག་མ་རིེད།”

“གླེེང་ག་ིམ་རིེད། གལ་སྲིད་ད་ེལྟརི་གླེེང་ན་ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་མ་ཡིིན་ནམ། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་བརི་དུ་རྟེག་པརི་དེ་ལྟརི་གླེེང་གི་ཡིོད་པརི་གདོན་མི་ཟ། ཨོོ། 

གལ་སྲིད་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁྲིམསི་མཐུན་མེད་པའ་ིདངོསི་ཟོག་ལེན་པརི་གནོང་འགོྱིད་

མེད་ན་ཤོིན་ཏུ་ཡིག་པོ་རིེད། གལ་སྲིད་ང་རིང་ཡིིན་ན་ངོ་གནོང་ངོ་། །”
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 ལའེུ་ཞི་ེགཅིེག་པ།

སྐྱིེསི་མ་ཚེ་ོཁྱོིམ་དུ་འབོྱརི་ནསི་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་ཤོརི་མརི་ཡིོལ་ཏ་ེགཟའ་འཁོེརི་

གཉིིསི་པའ་ིའགོ་ཚུགསི་པ་དང་། ད་ེན་ིསྡེ་ེདམག་ཚེ་ོམ་ེརི་ིཋོིན་དུ་བཅིའ་སོྡེད་ཀྱི་ིཆོེསི་

མཐེའ་མཇུག་གི་གཟའ་འཁོེརི་ཡིིན་པསི། ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་གཡིོན་གྱིི་བུ་མོ་ཚེོ་

འཕྲལ་མརི་ཡིིད་མུག་པརི་གྱུརི་ནསི་གང་སིརི་སོྐྱི་བསི་གང་། བྷེེན་ནེད་ཚེང་གི་བུ་

མོ་རྒན་པ་གཉིིསི་ཁོེ་ནསི་ད་དུང་ཟ་ནུསི་པ་དང་། འཐུང་ནུསི་པ། གཉིིད་ཁུག་ནུསི་

པ། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ིཉིིན་རིེའ་ིབྱ་བ་སྒྲུབ་ནུསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེ་ིཋི་ིདང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་

ཀྱིི་སྡུག་བསྔོལ་ནི་ཚེད་མེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཁྱོིམ་དུ་ཅིིའི་ཕྱོིརི་དེ་འདྲེའི་སིེམསི་

མཁྲེགསི་པོའ་ིགཅིེན་མོ་གཉིིསི་ཡོིད་པརི་གོ་བ་གཏན་ནསི་མི་ལོན་པརི་ཁོེ་གཉིིསི་

ལ་སོྐྱིན་བརོྗོད་བྱསི།

“དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ང་ཚེ་ོག་འདྲེ་ཞིིག་ཆོགསི་ངེསི་རིེད། ང་ཚེོསི་ཅི་ིཞིིག་

བྱ།” ཞིེསི་སིེམསི་སྡུག་ག་ིཆོོ་ང་ེབརི་མེད་བཏོན་ཅིིང་། “ཨོ་ཙི། ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་རིང་ད་ེལྟརི་

འཛུམ་ཤོོརི་ཐུབ་བམ།”

ཁོེ་ཚེོའི་བྱམསི་སིེམསི་ཅིན་གྱིི་མ་རྒན་གྱིིསི་ཀྱིང་སོི་སོིའ་ིལོ་ངོ་ཉིེརི་ལྔའི་ཡིརི་

སོྔོན་གྱིི་འདསི་དོན་ཕྱོིརི་དྲེན་བྱསི་ནསི་བུ་མོ་གཉིིསི་ལ་གདུང་སིེམསི་མཉིམ་སྐྱིེད་

བྱསི།

མ་རྒན་གྱིིསི་ “མདའ་དཔོན་མ་ིལརི་གྱི་ིདམག་སྒོརི་སོྤེ་སྐབསི་ང་རིང་ཏག་ཏག་

ཉིིན་གཉིིསི་ལ་ངུསི་པ་ད་དུང་ཡིིད་ལ་ངེསི་ཀྱི་ིའདུག སྐབསི་དེརི་ངསི་ང་རིང་ག་ིསྙིང་

གསི་འགྲོ་རྒྱུ་རིེད་སྙམ་བྱུང་།”

“ངའ་ིསྙིང་ཡིང་གསི་འགོྲ་བརི་གདོན་མ་ིཟ།” ཞིེསི་ལ་ིཌ་ིཡིསི་བཤོད།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ལྕམ་བྷེནེ་ནདེ་ཀྱིསིི་“ང་ཚེ་ོབྷེ་ིརིདི་ཋོིན་ལ་འགོྲ་ཐུབ་ན་ཅི་ིམ་རུང་།” 

“ཨོོ། རིེད། ང་ཚེོ་བྷེི་རིིད་ཋིོན་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ན་ཅིི་མ་རུང་། ཨོ་ཕ་ལགསི་ནི་ཇེི་

འདྲེའ་ིབོློརི་མ་ིའགོྲ་བའ་ིམ་ིཞིིག་རིེད།”

“མཚེ་ོཆུ་ལ་ཁྲུསི་ཤོིག་བྱསི་ན་ངའ་ིལུསི་པོ་ཚེ་ེགང་ལ་བད་ེཐེང་ཆོགསི་ཀྱི་ིརིེད།”

ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་ “ཨོ་ན་ེཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིིསི་ད་ེངའ་ིལུསི་ཕུང་ལའང་ཧ་ཅིང་ཕན།” ཟེརི།

དེ་ལྟ་བུའི་ཆོོ་ངེ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་གཞིིསི་ཁྱོིམ་དུ་བརི་མེད་དུ་བསྒྲིགསི་པ་དང་། ཨོེ་

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཅུང་མོ་གཉིིསི་ཁེ་མཚེརི་གྱི་ིཚུལ་དུ་འཇེོག་གང་ཐུབ་བྱསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་ཤོིན་ཏུ་ངོ་གནོང་པརི་གྱུརི་ནསི་དེ་མུརི་སོྤྲོ་བ་ཡོིད་ཚེད་ཉིམསི། 

ཌརི་སིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སོྐྱིན་འཛུགསི་བྱསི་པ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིདྲེང་སོྙམ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཤོེསི་

རོྟེགསི་གསིརི་པ་རྙིེད་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་པོ་དང་ཇེེན་གྱིི་བརྩེ་དུང་

ལ་ཐེེ་བྱུསི་བྱསི་པརི་ལན་ཁེག་མི་འདུག་སྙམ་ནསི་ཌརི་སིི་ལ་སྔོརི་ལསི་བཟོད་སོྒོམ་

བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་།

ཡིནི་ཡིང་ལ་ིཌ་ིཡི་ལ་མདའ་དཔནོ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་གྱི་ིཆུང་མའ་ིམགོྲན་བརྡོ་འབོྱརི་

ནསི་མོ་རིང་ག་ིམྱོ་ངན་འཕྲལ་མརི་བསིལ་བ་དང་། མོ་རིང་ག་ིརིནི་བྲེལ་གྱི་ིགོྲགསི་མོ་

ལྕམ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་ན་ིལོ་ན་ཧ་ཅིང་ཆུང་ཞིངི་ཉི་ེལམ་གཉིནེ་སྒྲིགི་བྱསི་པ་ཞིགི་ཡིནི། མོ་

རིང་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིསིི་ཀ་དགའ་ལྷང་ལྷང་དང་མཚེརི་ཉིམསི་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡིནི་པསི་

ཕན་ཚུན་ལ་ཧ་ཅིང་འཕོྲད་སྟབསི་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་ིརིངི་ལ་བོློསི་ཐུབ་ཀྱི་ིགོྲགསི་མོརི་གྱུརི། 

སྐབསི་དེརི་ལི་ཌི་ཡི་སིེམསི་སོྤྲོ་བ་ལ་ཚེད་མེད་པ་བྱུང་ཞིིང་། མོ་རིང་གིསི་ལྕམ་

ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་ལ་བཅིངསི་པའ་ིབརྩ་ེསིེམསི་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིདགའ་ཚེོརི། ཁེ་ིཋི་ི

ཡི་ིསོྐྱི་བ་བཅིསི་ན་ིཧ་ལམ་བརོྗོད་ཀྱིིསི་མ་ིལང་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ལ་ིཌ་ིཡི་ཡིིསི་ཁེ་ི

ཋི་ིཡི་ིམོྱོང་ཚེོརི་ལ་མཉིམ་འཇོེག་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མ་ིབྱེད་པརི་ཁེང་པའ་ིནང་ལ་བརོྗོད་

དུ་མ་ིབཏུབ་པའ་ིསོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་བརི་མེད་དུ་བརྒྱུགསི་ཏ།ེ མ་ིརི་ེརི་ེབཞིིན་བྱསི་
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ནསི་མོ་རིང་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་དང་སྔོརི་ལསི་ཀྱིང་མགྲིན་པ་གཟེངསི་

སུ་བཏེགསི་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དང་གད་མོ་བགད། སྐབསི་དེརི་ལམ་འགོྲ་མེད་

པའི་ཁེི་ཋིི་ནི་གསོིལ་ཁེང་དུ་རིང་སིོརི་བསྡེད་ནསི་སིོ་སིོའ་ིལསི་དབང་ལ་འཁེང་རི་

དང་ཡིརི་མརི་ལ་ཁེག་དཀྲ་ིབྱསི། 

ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་ “ལྕམ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་གྱིིསི་ང་ཡིང་ལ་ིཌ་ིཡི་དང་མཉིམ་དུ་མ་ིཁྲིད་པའ་ི

རྒྱུ་མཚེན་ཤོེསི་མ་སོིང་། ང་གཉིིསི་དམིགསི་བསིལ་གྱི་ིགོྲགསི་མོ་མིན་ཡིང་། ང་ཡིང་

བྷེི་རིིད་ཋོིན་ལ་འགོྲ་བའི་ཐོེབ་ཐེང་ཡོིད་པརི་མ་ཟད་ང་རིང་ལི་ཌི་ཡི་ལསི་ལོ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་ཆོ་ེབ་ཡིོད།” ཅིེསི་འཁེང་རི་བྱསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁེི་ཋིི་ལ་གནསི་ལུགསི་བཤོད་པ་དང་ཇེེན་གྱིིསི་ཀྱིང་མོ་

རིང་ལ་སྣང་དོགསི་མ་གཏོང་ཞིེསི་བསོྒོསི་ཀྱིང་ཕན་ཅི་ིཡིང་མ་ཐོེགསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེདེ་ཀྱིསིི་བལྟསི་ན་མགྲནོ་བརྡོ་ད་ེན་ིམ་རྒན་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིསིི་ནང་བཞིནི་དགའ་བ་

འཕལེ་བ་ཞིགི་མནི་པརི། ད་ེན་ིལ་ིཌ་ིཡི་འཆོ་ིཁེརི་རོྫོངསི་པའ་ིཕོ་ཉི་ཡིནི་པརི་མཐོེང་། 

གལ་སྲིད་ལ་ིཌ་ིཡིསི་ཤོེསི་པརི་གྱུརི་ན་མོ་རིང་ལ་འཁོེན་འཛོིན་ཆོེན་པོ་བྱེད་པ་ཤོེསི་

ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་དབང་མེད་པརི་ལོྐོག་ཏུ་ཕ་རྒན་ལ་མོ་རིང་བྷེ་ིརིིད་

ཋོིན་ལ་གཏོང་མ་ིའོསི་ཚུལ་གསིལ་འདེབསི་བྱསི། མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་མརི་ཕ་རྒན་ལ་

ལི་ཌི་ཡིའི་བག་མེད་སྤྱིོད་ལམ་སྤྱིི་དང་། ལྕམ་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་ལྟ་བུའི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་

གོྲགསི་བསྒྲིིག་ན་དགེ་མཚེན་སྤུ་ཙམ་མེད་ཚུལ་དང་། གལ་སྲིད་མོ་རིང་བུད་མེད་

དེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་དང་འགྲོགསི་ནསི་བྷེི་རིིད་ཋིོན་ལ་ཕྱོིན་ན་མོ་རིང་སྔོརི་ལསི་བག་མེད་

ཆོགསི་རྒྱུ་ཉིག་གཅིགི་སྟ།ེ ཕྱོ་ིཕོྱོགསི་ཀྱི་ིསི་ཆོ་ན་ིརིང་ཁྱོམི་ལསི་བསླུ་ཁྲདི་ཀྱི་ིབྱ་བ་མང་

ཚུལ་བརོྗོད་པསི། ཕ་རྒན་གྱིསིི་ད་ེདག་ལ་བོློ་རྩ་ེགཅིགི་སྒྲིམི་གྱིསིི་ཉིན་རྗོསེི་བརོྗོད་དནོ། 

“ལ་ིཌ་ིཡི་ཡིིསི་འདུ་འཛོོམསི་ཁེ་ཤོསི་ལ་ཞིབསི་འདྲེེན་མ་ཞུསི་ན་མོ་རིང་བོློ་བད་ེ

རྒྱུ་མ་རིེད། མོ་རིང་གིསི་ད་ཐེེངསི་ཞིབསི་འདྲེེན་ཞུ་བརི་ང་ཚེོསི་འགོྲ་སོིང་གཏོང་མི་
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དགོསི་ལ་ང་ཚེ་ོཁེ་སྐྱིེངསི་པོ་ཡིང་མ་ིཡོིང་བསི། ད་ེན་ིགོ་སྐབསི་ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མི་ཚེོསི་ལི་ཌི་ཡིའི་བག་

མེད་དང་ཚུལ་མིན་སོྤྱིད་ལམ་མཐོེང་ནསི་ང་ཚེ་ོགཅིེན་མོ་ཚེོརི་ཡིང་གོྱིང་རིེག་བཞིིན་

ཡིོད་པ་ཤོེསི་ན། མ་རིེད། དོན་དུ་གོྱིང་རིེག་ཟིན། ཁོྱོད་འད་ིལ་ལྟ་ཚུལ་གཞིན་པ་ཞིིག་

ཡིོད་ངེསི་རིེད།” 

“གོྱིང་རིེག་ཟིན་ནམ།” ཞིེསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བསྐྱིརི་ཟོླསི་བྱསི་མུརི། “ལ་ི

ཌ་ིཡིསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱི་ིམཛོའ་བོ་ཚེ་ོལ་ཞིེད་སྣང་སྐུལ་ནསི་བོྲེསི་སོིང་ངམ། ངའ་ིགཅིེསི་

ཕྲུག་སྙིང་རིེ་རྗོེ། ཡིིན་ཡིང་བོློ་མ་ཕམ། དེ་འདྲེའི་རྣམ་རོྟེག་ཚེ་ལ་དཀའ་སྡུག་ཅུང་

ཙམ་ཡིང་བཟོད་མ་ིནུསི་པའ་ིཕོ་གཞོིན་ད་ེརིིགསི་ལ་ཕངསི་སིེམསི་སྐྱི་ེརིིན་མེད། ཤོོག 

ལོབ་དང་། ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིའཆོལ་སྤྱིོད་མཐོེང་ནསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་དང་རྒྱང་ཁེད་བཀྱིེད་པའ་ི

སྐྱིེསི་པ་ཡི་ང་བ་ག་ཚེོད་འདུག” 

“ཁོྱོད་རིང་ཡོིངསི་སུ་གོ་བ་ལོག་སོིང་། ངསི་གོྱིང་ཁེ་རིེག་ནསི་འཁེང་རི་བྱེད་པ་

མིན། ངའ་ིའཁེང་རི་ན་ིབྱ་ེབྲེག་ཅིིག་ལ་དམིགསི་པ་མ་ཡིིན་པརི་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིསྤྱིིའ་ིསོྤྱིད་

ངན་དག་ལབ་པ་ཙམ་ཡིིན། ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིབག་མེད་བྱུང་རྒྱལ་དང་ཚུལ་མིན་སོྤྱིད་ལམ་

གྱིིསི་ང་ཚེོའ་ིངོ་སོི་དང་ང་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིགོ་གནསི་ལ་ཤུགསི་རྐྱེེན་ངན་པ་འཇོེག་

ག་ིའདུག དགོངསི་དག ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ཕ་ལགསི། སྐད་ཆོ་དམརི་རྗོེན་དུ་བཤོད་

ན། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་དམུ་རོྒད་ཀྱིི་རིང་གཤོིསི་གཅུན་འདོམསི་དང་མོ་

རིང་གི་མིག་སྔོརི་གྱིི་རིེ་སྙེག་ནི་མི་ཚེེའི་དོན་ཆོེན་མིན་ཞིེསི་ཁེ་ཏ་མ་བྱསི་ན།  མོ་

རིང་འཕྲལ་མརི་རིང་གཤོིསི་བཅོིསི་ཐེབསི་བྲེལ་བའ་ིན་ཚེོད་ལ་སླེེབསི་ཀྱི་ིརིེད། ནམ་

ཞིིག་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིརིང་གཤོིསི་གཏན་འཁེེལ་བྱུང་རྗོེསི་བཅོིསི་འདོད་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་ཁེག་པོ་

རིེད། མོ་རིང་ད་ལྟ་ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ལ་སིོན་ཙམ་ཡིིན་ཡིང་། མོ་རིང་ཆོེསི་ཆོོད་སིེམསི་

ཆོེ་བའི་འཕྲུལ་མོ་ཞིིག་ཆོགསི་ནསི་མོ་རིང་ཉིིད་དང་མོ་རིང་གི་ཁྱོིམ་ཚེང་གཉིིསི་ཀ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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བཞིད་གད་བྱ་ཡུལ་དུ་བཅུག་སིོང་། མོ་རིང་ལོ་ན་ཆུང་བ་དང་ཁེ་འབྲེསི་ཅུང་ཙམ་

མཚེརི་བ་ལསི་གཞིན་མོ་རིང་ལ་ཡིོན་ཏན་ཅུང་ཙམ་མེད་པ་དང་། མོ་རིང་ག་ིའཕྲུལ་

སྟངསི་ཀྱིང་ཆོེསི་ཐེ་ཤོལ་དང་ཉིམསི་དམསི་ཤོིག་རིེད། མོ་རིང་ནི་ཅིོལ་ཆུང་དང་

ཀློད་སོྟང་ཡིིན་སྟབསི་གཞིན་གྱི་ིཡིིད་སོྨོན་ཁོེ་ནརི་རྔོམསི་ཀྱིང་། དོན་དུ་མོ་རིང་གང་

དུ་སོིང་རུང་གཞིན་གྱིིསི་དམའ་འབེབསི་བྱེད་ཡུལ་དུ་ཆོགསི་འདུག ད་ེབཞིིན་ཁེ་ིཋི་ི

ལའང་ཉིེན་ཁེ་གཅིིག་མཚུངསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ཁེ་ིཋི་ིན་ིལ་ིཌ་ིཡིསི་མཛུབ་

མོ་གརི་གཏད་ལྟརི་ཡིིན་པརི་མ་ཟད།  མོ་རིང་ཡིང་ལི་ཌི་ཡི་ཇེི་བཞིིན་རིང་སྣང་

ཆོེན་པོ་དང་། ཅིོལ་ཆུང་། སྒྱིིད་ལུག བག་མེད་བཅིསི་ཤོ་སྟག་རིེད། ཨོོ། བརྩ་ེབའ་ིཨོ་

ཕ་ལགསི། ཁོེ་གཉིིསི་གང་དུ་ཕྱོིན་ན་ཀུན་གྱིིསི་སོྐྱིན་བརོྗོད་དང་ཁྱོད་གསོིད་བྱེད་

ཡུལ་ཆོགསི་ཡིོད་པརི་མ་ཟད། ཐེ་ན་ང་ཚེོ་གཅིེན་མོ་ཚེོའི་གདོང་པ་ཡིང་ཆུརི་སྐྱུརི་

བ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མ་མཐོེང་ངམ།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བོློ་གཅིིག་སིེམསི་གཅིིག་གིསི་

གསིལ་འདེབསི་བྱསི་པ་མཐོེང་རྗོེསི། བརྩ་ེསིེམསི་ཀྱི་ིསོྒོ་ནསི་མོ་རིང་ག་ིལག་པ་འཇུསི་

ནསི་ལན་དུ།

“ངའི་གཅིེསི་ཕྲུག རིང་གིསི་རིང་ལ་ཁེག་པོ་དེ་འདྲེ་མ་བཟོ། ཁོྱོད་དང་ཇེེན་

གཉིིསི་གང་དུ་ཕྱོིན་ན་ཀུན་གྱིིསི་མཐེོང་ཆོེན་དང་བརྩི་འཇེོག་བྱེད་ཀྱིི་རིེད། ཁོྱོད་

གཉིིསི་ལ་ཅོིལ་ཆུང་གི་གཅུང་མོ་གཉིིསི་ཡོིད་པའི་རྐྱེེན་གྱིིསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིི་ངོ་སོི་

འཆོོརི་གྱིི་མ་རིེད། གལ་སྲིད་ལི་ཌི་ཡི་མ་བཏང་ན་ལོང་བོྷེན་ལ་ཞིི་བདེ་ཡིོང་ཐེབསི་

མེད་པསི་མོ་རིང་འགོྲ་རུ་ཆུགསི། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་ནི་དཔོྱད་ལྡན་གྱིི་སྐྱིེསི་

པ་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་འདུག་པསི་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་རོྙིག་དྲེ་ཆོེན་པོ་སོླེང་ག་ིའཇུག་མ་ི

སྲིད། སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེམོ་རིང་དབུལ་ཕོངསི་ཡིིན་པསི་སུསི་ཀྱིང་མིག་ལམ་དུ་འཇོེག་

མ་ིངེསི། བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་འད་ིཕོྱོགསི་དང་མ་ིའདྲེ་བསི་མོ་རིང་ད་ེརུ་ཆོེསི་ཕལ་བའ་ིའཕྲུལ་
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མོ་ཞིིག་ཀྱིང་བྱེད་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་ཡིང་མེད། དམག་མ་ིཚེོསི་མོ་རིང་ལསི་ལྷག་པའ་ིསྐྱིེསི་

མ་གཞིན་འཚེོལ་ངེསི་རིེད། དེསི་ན་ང་ཚེོསི་མོ་རིང་དེ་རུ་ཕྱོིན་ནསི་སོི་སིོ་གཙིགསི་

ཆུང་ཡིིན་པའ་ིངེསི་ཤོེསི་རྙིེད་པའ་ིརི་ེབ་བྱེད། གང་ལྟརི་ཡིང་མོ་རིང་ད་ལྟ་ལསི་ངན་

པ་ཆོགསི་རྒྱུ་མེད་ལ་ང་ཚེོསི་མོ་རིང་ཚེ་ེགང་ལ་ཁྱོིམ་དུ་ཉིརི་ཐེབསི་མེད།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཕ་རྒན་གྱིི་གཏམ་ལན་འདི་དག་ལ་མོསི་མཐུན་མི་བྱེད་

ཀ་མེད་བྱུང་ཡིང་། མོ་རིང་ག་ིལྟ་ཚུལ་སྔོརི་ལྟརི་འགྱུརི་མེད་པསི་བོློ་ཕམ་ངང་ཕ་རྒན་

དང་གྱིེསི་ནསི་རིང་སིརི་ལོག ཡིིན་ཡིང་དེ་དག་སིེམསི་ལ་ཉིརི་ནསི་བསྟུད་མརི་

སིེམསི་སྡུག་བྱེད་པ་ན་ིམོ་རིང་ག་ིགཤོིསི་ཀ་མིན་ལ་མོ་རིང་གིསི་སིོ་སོིའ་ིའོསི་འགན་

བསྒྲུབསི་ཡིོད་སྙམ་ལ། ཟོླག་མེད་ཀྱི་ིགོད་ཆོག་ག་ིདོན་དུ་སིེམསི་སྡུག་གམ་བོློ་འཚེབ་

བྱེད་པ་ན་ིམོ་རིང་ག་ིགཤོིསི་ཀའ་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་མིན། 

གལ་སྲིད་ལ་ིཌ་ིཡི་དང་མ་རྒན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་

ནེད་དང་ནང་གོྲསི་བྱསི་པ་ཤོེསི་ན། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྨྲ་ལྕ་ེགཅིིག་ཏུ་བསྒྲིིལ་ནསི་སྡེིགསི་

རུང་སྙིང་ག་ིན་ཚེ་བསིང་མ་ིནུསི་ཏ།ེ ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིའཆོརི་རོྟེག་ལ་བྷེ་ིརིིད་ཋིོན་ལ་བསོྐྱིད་

རྒྱུ་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིབད་ེསྐྱིིད་མཐེའ་དག་ག་ིཉིིང་བཅུད་ཡིིན། མོ་རིང་ག་ིའཆོརི་

རོྟེག་གིསི་ཕྱུག་པའ་ིམིག་ཟུང་ག་ིཉིམསི་དགའ་བའ་ིཆུ་རྐྱེལ་རྒྱག་སིའ་ིཉི་ེའགྲམ་ཞིིག་

ན་དམག་མིསི་གང་བའ་ིསྲང་ལམ་ཞིིག་ཡོིད་པ་མཐོེང་ལ། ད་ེརུ་མོ་རིང་གིསི་ད་ཕན་

མཐོེང་མོྱོང་མེད་པའ་ིདམག་མ་ིབཅུ་ལྷག་གིསི་མོ་རིང་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་

པ་དང་། དེ་རུ་དམརི་སྒོརི་གྱིི་བརྗོིད་ཆོགསི་པའི་ཉིམསི་དང་མཚེརི་དུ་དངརི་པའི་

མཛོེསི་སྡུག་ག་ིགུརི། ལོ་ན་གཞོིན་ཞིིང་དང་བ་འདྲེེན་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཚེོསི་མཚེརི་སྡུག་

བཀྲ་བའ་ིདམག་ཆོསི་གོྱིན་པ་དང་། གུརི་ནང་དུ་མོ་རིང་མ་མཐེརི་ཡིང་དུསི་གཅིིག་

སྐྱིེསི་པ་དྲུག་དང་མཉིམ་དུ་བསྡེད་ནསི་ཞིི་འཇེམ་གྱིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་བསྙད་བརོྐོ་

བྱེད་རིེསི་བྱེད་བཞིིན་པ་མཐོེང་།
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གལ་སྲིད་ལི་ཌི་ཡིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་དེ་ལྟ་བུའི་མཛོེསི་སྡུག་

ག་ིརི་ེསྒུག་དང་དངོསི་ཡིོད་རྩ་མེད་གཏོང་རྩིསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ན། མོ་རིང་ག་ིམོྱོང་ཚེོརི་

ག་འདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ན་ིམོ་རིང་དང་ཧ་ལམ་མོྱོང་ཚེོརི་གཅིིག་པའ་ིལྕམ་བྷེེན་ནེད་མ་

གཏོགསི་གཞིན་སུསི་ཀྱིང་རོྟེགསི་མི་ཐུབ། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོྱོ་ག་བྷེི་རིིད་ཋོིན་ལ་

འགོྲ་འདོད་མེད་པ་མཐོེང་སྟབསི་ལ་ིཌ་ིཡི་ད་ེལ་འགོྲ་ཐུབ་པ་ན་ིམོ་རིང་ག་ིསོྐྱི་བ་སིེལ་

བའ་ིསིེམསི་གསོི་ལེགསི་ཤོོསི་ཡིིན་པ་དང་། མ་བུ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་

ཕ་རྒན་བརི་གྱིི་གོྲསི་མོལ་ཤོེསི་ཚེོརི་མ་བྱུང་སྟབསི། ལི་ཌི་ཡི་རོྡོག་ཐོེན་མ་བྱསི་བརི་

དུ་བརི་ཆོད་ཅི་ིཡིང་མ་བྱུང་བརི་དགའ་བདེའ་ིདཔལ་ལ་རོིལ།

ད་ཆོ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་ཝིག་ཁེམ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཆོེསི་མཐེའ་མཇུག་གི་ཐུག་

འཕྲད་ལ་ཁེེལ་བ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཁྱོིམ་དུ་འབོྱརི་རྗོེསི་ཝིག་ཁེམ་རྒྱུན་དུ་

མཐོེང་བསི་ད་ནི་མོ་རིང་གི་བོློ་འཚེབ་ཀྱིི་སྣང་བ་ཡིལ་ཟིན་པ་དང་། སོྔོན་ཆོད་ཁོེ་

རིང་མཐོེང་དུསི་དགའ་ཞིེན་གྱིི་དབང་གིསི་བོློ་འཚེབ་ལང་བ་ཡིང་ཡིོངསི་སུ་ཡིལ་

ཟིན། དང་ཐོེག་མོ་རིང་གི་ཡིི་གརི་འཕོྲད་པའི་ཁོེའ་ིཞིི་དུལ་གྱིི་སྤྱིོད་ལམ་ནི་ད་ལྟ་

བལྟསི་ན་དེ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཚུལ་འཆོོསི་དང་སྐྱུགསི་བོྲེ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ད་ལྟ་སླེརི་ཡིང་མོ་རིང་ལ་མ་ིསྐྱི་ལོག་དང་ཞིིང་སོྔོ་ལོག་བྱེད་འདོད་ཀྱི་ི

རྣམ་འགྱུརི་བསྟན་པ་ན་ིམོ་རིང་ཁོེ་ལ་ཞིེན་ལོག་པའ་ིའབྱུང་ཁུངསི་གཞིན་ཞིིག་ཡིིན།

སྡེེ་དམག་ཚེོ་མེ་རིི་ཋོིན་ལསི་མ་ཐོེན་གོང་གི་ཉིིན་དེརི་ཝིག་ཁེམ་དམག་དཔོན་

གཞིན་ཁེ་ཤོསི་དང་ལྷན་དུ་ལོང་བོྷེན་ལ་བསླེེབསི་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ལ་ཧན་སིི་ཧྥིོརིད་ཀྱིི་འགྲུལ་བཞུད་སོྐརི་དྲེིསི་པ་དང་། མོ་རིང་ད་ཐེེངསི་ཁོེ་དང་

མཛོའ་མཐུན་གྱི་ིངང་ནསི་གྱིེསི་འདོད་མེད་པསི། རིང་འགུལ་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་ ཌརི་

སི་ིདང་མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་གཉིིསི་ རོི་སིིང་སི་ིལ་གཟའ་འཁེོརི་གསུམ་བསྡེད་
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པའ་ིསོྐརི་བཤོད་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་ཁོེང་ལ་མདའ་དཔོན་ཧྥི་ིཚེི་ཝ་ིལིམ་ངོ་ཤོེསི་ཡིོད་

མེད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི།

སྐབསི་དེརི་ཝིག་ཁེམ་ལ་ཧང་སིངསི་པ་དང་། ཡིིད་མི་དགའ་བ། བོློ་འཚེབ་པ་

སོིགསི་ཀྱིི་ཉིམསི་ཅིིག་ཅིརི་མངོན་མོད། ཡུན་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཅུང་ལོྷད་ལ་བབ་སྟེ་

འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་བསྟན་མུརི་སོྔོན་ཆོད་ཁོེསི་མདའ་དཔོན་རྒྱུན་དུ་མཐེོང་མོྱོང་

བ་དང་ཁོེ་རིང་ཕོ་གསིརི་འདྲེ་ཆོགསི་དང་བ་དོད་པ་ཞིིག་ཡིོད་ཚུལ་དང་། ད་དུང་མོ་

རིང་ཁོེང་ལ་དགའ་པོ་འདུག་མིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་པརི། མོ་རིང་གིསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་

པོསི་ཁོེང་ལ་དགའ་པོ་འདུག་ཅིེསི་ལན་བསོླེགསི་རྗོེསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ཧ་

ཅིང་སྣང་མེད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ།

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོརོི་སིིང་སི་ིལ་ག་ཚེོད་བསྡེད་སོིང་ལབ་པ་ཡིིན།”

“ཧ་ལམ་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ལ།”

“ཁོྱོད་ཚེ་ོརྟེག་པརི་ཐུག་ག་ིའདུག་གམ།”

“འདུག ཕལ་ཆོེརི་ཉིིན་རྟེག་པརི་ཐུག་ག་ིའདུག”

“ཁོེ་དང་ཁོེའ་ིསྤུན་མཆོེད་གཉིིསི་ཀྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་ཧ་ཅིང་ཐེ་དད་རིེད།”

“རིེད། ཧ་ཅིང་ཐེ་དད་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ངའ་ིབསིམ་པརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིངོ་ཤོེསི་

ཚེོའ་ིཐོེག་ལ་ཡིརི་ཐོེན་ཕྱོིན་འདུག”

སྐབསི་དེརི་ཁོེའ་ིགདོང་ལ་ཧ་ཅིང་ཡི་མཚེན་གྱིི་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་ནསི་སྐད་

ཆོེརི་ཕྱུང་སྟ་ེ “དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེའདྲེ་རིེད་དམ། འོ་ན་ངསི་ཁོྱོད་ལ་སྐད་ཆོ་ཞིིག་འདྲེ།ི” 

ཞིེསི་བཤོད་སྐབསི་དེརི་ཁོེསི་རིང་ཉིིད་ལ་ཚེོད་འཛོིན་བྱསི་ནསི་སོྔོན་ལསི་གྲ་ེའགྱུརི་

ཉིམསི་དགའ་བའི་ཚུལ་གྱིིསི་ “ཁོེའ་ིབཤོད་སྟངསི་ཐེད་ཡིརི་ཐོེན་ཕྱོིན་འདུག་གམ་

ཡིང་ན་ཁོེའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ཐེད་ཡིརི་ཐོེན་ཕྱོིན་འདུག ངསི་རི་ེབ་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཕོད་ཀྱི་ིམ་ི

འདུག” ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་། ད་ེནསི་ཁོེསི་བསྟུད་མརི་ཅུང་སྐད་གདངསི་དམའ་ཞིིང་
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གཟབ་ནན་གྱི་ིཚུལ་དུ་ “ཁོེའ་ིགཤོིསི་ཀའ་ིཐེད་ཡིརི་ཐོེན་ཕྱོིན་ཡོིད་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་”ཨོོ། མ་རིེད། གཤོིསི་ཀ་ཕལ་ཆོེརི་སོྔོན་ཆོད་དང་གཅིིག་

མཚུངསི་རིེད་འདུག” 

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་འད་ིདག་ཐོེསི་རྗོེསི་དགའ་ཁུལ་ལམ་ཡིང་ན་དོགསི་པའ་ིཉིམསི་

གང་ཞིིག་སོྟན་དགོསི་མི་ཤོེསི་པརི་ལུསི་པ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་བཞིིན་རིསི་

ནསི་ཁོེང་ལ་དངངསི་སྐྲག་དང་བོློ་འཚེབ་བསྐྱིེད་པའི་ཉིམསི་འགྱུརི་མང་དུ་བསྟན་

ནསི་བསྟུད་མརི་བཤོད་དོན།

“ངསི་ཌརི་སིི་ངོ་ཤོེསི་ཚེོའི་ཐོེག་ལ་ཡིརི་ཐོེན་ཕྱོིན་འདུག་ཅིེསི་པ་དེ་ནི་ཁོེང་གི་

ལྟ་བའམ་ཡིང་ན་སྤྱིོད་ལམ་ཐེད་ཡིརི་ཐེོན་ཕྱོིན་འདུག་ཅིེསི་པའི་དོན་མ་ཡིིན་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ཆོ་རྒྱུསི་ཇེ་ིཙམ་ལོན་ན་ད་ེཙམ་གྱིིསི་ཁོེང་ག་ིགཤོིསི་ཀ་རོྟེགསི་ཐུབ་

པ་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེརི་ཝིག་ཁེམ་དངངསི་འཚེབ་ཀྱིི་རྩེརི་སོིན་ནསི་འཕྲལ་མརི་གདོང་པ་

དམརི་པོརི་གྱུརི་ཅིིང་བོློ་འཚུབ་ཀྱི་ིཉིམསི་ཀྱིང་ཅིིག་ཅིརི་མངོན་པ་དང་། སྐརི་མ་ཁེ་

ཤོསི་རིིང་ལ་སྨྲ་བ་མ་ཐོེན་པརི་ལུསི་པ་དང་དེ་ནསི་ཁེ་སྐྱིེངསི་པའི་ངང་ཚུལ་ལསི་

ཐེརི་ཆོེད་སླེརི་ཡིང་མོ་རིང་ལ་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་ཆོེསི་ཞི་ིའཇེམ་གྱི་ིཚུལ་དུ།

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངསི་ཌརི་སིི་ལ་བཅིངསི་པའི་ཚེོརི་བ་གསིལ་པོ་ཤོེསི་པསི། ཁོེསི་ཕྱོི་

ཚུལ་དུ་ཡི་རིབསི་ཀྱི་ིརྫུ་བག་བྱེད་ཤོེསི་པ་ཐོེསི་དུསི་ང་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིདགའ་བ་འཕེལ་

བ་ན་ིཤོསེི་གསིལ་རིེད། ཁོེའ་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱི་ིལྟ་སོྤྱིད་ད་ེདག་སོི་སོི་ལ་ཕན་ཐོེགསི་གང་

ཡིང་མེད་མོད་གཞིན་ལ་ཕན་ཐོེགསི་ངེསི་ཅིན་ཡིོད། ཁོེ་ལ་རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱི་ི

བོློ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡོིད་སྟབསི་ཁོེསི་ང་ལ་མནརི་གཅོིད་བཏང་བའ་ིཐེ་ཤོལ་གྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་

ད་ེདག་གཞིན་ལ་སྟོན་བཟོ་མ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལབ་པའ་ིཁོེའ་ིབག་ཟོན་གྱི་ི

སོྤྱིད་ལམ་དེ་དག་ནི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་མདུན་དུ་འཁྲབ་པ་མིན་ནམ་སྙམ་ནསི་
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དོགསི་པ་སྐྱིེསི་བྱུང་། རྟེག་ཏུ་སོི་སོིའ་ིཨོ་ནེའི་ལྟ་ཚུལ་ལེགསི་པོ་དང་གདེང་འཇོེག་

ཐོེབ་པརི་རྔོམསི་ནསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཡིོད་སྐབསི། ཁོེསི་རྟེག་ཏུ་གུསི་གུསི་ཞུམ་

ཞུམ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད་པ་ངསི་གསིལ་པོ་ཤོེསི། ཁོེསི་དེ་ལྟརི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེེན་གཙོ་བོ་ནི་

ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའི་དོན་དུ་ཡིིན་པ་དང་། དེ་ནི་ཁོེའ་ིནམ་

ཡིང་བརྗོེད་མ་ིསྲིད་པའ་ིདོན་ཆོེན་ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་སོྔོན་གྱིི་དཀའ་སྡུག་རྙིིང་པ་

བསོྔོགསི་ནསི་ཡུསི་བཤོད་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པ་མཐོེང་བ་དང་མོ་རིང་དེ་དག་ལ་ཉིན་

པའི་སོྤྲོ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་སྟབསི་འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་བསྟན་ནསི་མགོ་བོ་གུག་

ཙམ་ལསི་ལན་གང་ཡིང་མ་སླེོག ད་ེབྱིངསི་ཀྱི་ིཕྱོ་ིདྲེོརི་ཁོེའ་ིཕྱོ་ིཚུལ་ན་ིནམ་རྒྱུན་ལྟརི་

སོྤྲོ་བ་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད་མོ་རིང་ལ་སླེརི་ཡིང་དམིགསི་བསིལ་གྱི་ིདོ་སྣང་མ་བྱསི། 

མཐེརི་ཁོེ་གཉིིསི་གུསི་ཚུལ་གྱིིསི་ཁེ་གྱིེསི་པ་དང་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀསི་ཕན་ཚུན་ནམ་

ཡིང་མ་ིའཕྲད་པའ་ིརི་ེསོྨོན་བཅིངསི་ཡོིད་ཤོསི་ཆོ།ེ

ཁོེ་ཚེ་ོཕྱོ་ིཉིིན་ཞོིགསི་པརི་མ་ེརི་ིཋོིན་ལསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་སྟབསི། གསོིལ་

སོྟན་གོྲལ་དུསི་ལ་ིཌ་ིཡི་ལྕམ་ཧྥིོརི་སི་ིཋིརི་དང་ལྷན་དུ་མ་ེརི་ིཋོིན་ལ་དེངསི། ལ་ིཌ་ིཡི་

ནང་མི་ཚེོ་དང་ཁེ་གྱིེསི་པའི་ངང་ཚུལ་ནི་སོྐྱི་ཤོསི་ཆོེ་བ་ཞིིག་མིན་པརི་དེ་ལསི་ལོྡག་

སྟ་ེཧ་ཅིང་འདུ་ལོང་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཡིིན་ཏ།ེ ཁེ་ིཋི་ིམ་གཏོགསི་གྱིེསི་བྲེལ་ལ་མིག་ཆུ་འདོན་

མཁེན་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་མིག་ཆུ་བཏོན་པ་ད་ེཡིང་སུན་སྣང་དང་ཕྲག་དོག་

ག་ིཆོེད་ཁེོ་ན་ཡིིན། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཡིང་ཡིང་དུ་རིང་ག་ིབུ་མོ་སྐྱིིད་པོ་ཡིོང་བའ་ི

བཀྲ་ཤོིསི་སོྨོན་འདུན་བརོྗོད་པ་དང་སྦྲགསི། གོ་སྐབསི་འདི་མ་འཛོོལ་བ་བྱསི་ནསི་

གང་དགའ་ཅི་ིསྐྱིིད་བྱེད་དགོསི་པརི་ནན་མངགསི་བྱསི་ལ། མོ་རིང་ག་ིབུ་མོསི་ཀྱིང་ད་ེ

དོན་ཚུལ་བཞིིན་བྱ་བརི་གདོན་མ་ིཟ། གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེོའ་ིཞི་ིའཇེམ་གྱི་ིསྐྱིེལ་མའ་ི

གཏམ་དག་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིསྐད་ཅོིརི་ཁོྲད་དུ་ཐོེསི་མ་ིཐུབ།
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 ལའེུ་ཞི་ེགཉིིས་པ།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་གི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལ་གཞིིགསི་ན་མཛོའ་གཅུགསི་ཀྱིི་ཁོྱོ་ཤུག་

དང་བད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ཚེང་ཞིེསི་པ་ད་ེཡིང་སྙིང་ཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིིད་ལ་འཆོརི་མ་ི

ནུསི། མོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་དང་ཐེོག་ལང་ཚེ་ོདང་མཛོེསི་སྡུག་ལ་མགོ་འཁེོརི་ཞིིང་། ལང་

ཚེོ་དང་མཛོེསི་སྡུག་གིསི་རྟེག་པརི་མི་ལ་སྦྱིིན་པའི་སོྤྲོ་སྣང་དེའི་ཆོེད་དུ་རིིག་སོྟབསི་

ཞིན་ཅིིང་བསིམ་བོློ་གུ་དོག་པའ་ིསྐྱིེསི་མ་ཞིིག་མདུན་ཐེབ་ཏུ་བློངསི་མོད། འོན་ཀྱིང་

མ་འགྱིངསི་པརི་ཁོེང་གིསི་ཆུང་མ་ལ་བཅིངསི་པའི་ལྷད་མེད་ཀྱིི་བརྩེ་བ་ཡིོངསི་སུ་

ཡིལ། ཁོྱོ་ཤུག་བརི་གྱིི་བརྩི་འཇོེག་དང་། ཆོེ་མཐོེང་། བོློ་གཏོད་སོིགསི་གཏན་དུ་མི་

སྣང་བརི་གྱུརི་ལ་ཁྱོིམ་ཚེང་ག་ིབད་ེསྐྱིིད་ལའང་རི་ེསོྨོན་གང་ཡིང་མེད་པརི་གྱུརི། སྐུ་

ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ན་ིདང་ཐོེག་སོི་སོི་བབ་ཅོིལ་གྱི་ིསྟབསི་ལསི་བསླེངསི་པའ་ིཆོག་སོྒོ་ལ་

སིེམསི་གསོི་གཞིན་དག་འཚེོལ་མཁེན་ཞིིག་མ་ཡིིན། ཁོེང་ན་ིརྟེག་ཏུ་ཚུལ་མིན་དང་

ཐེ་ཤོལ་གྱི་ིཐེབསི་ལམ་བརྒྱུད་ནསི་སོི་སོིའ་ིབྱུསི་ཉིེསི་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་པའ་ིམ་ིདག་

དང་མི་འདྲེ་བརི། ཁོེ་རིང་དཔེ་དེབ་དང་གོྲང་གསིེབ་ལ་ཤོིན་ཏུ་དགའ་ལ་དེ་གཉིིསི་

ནི་ཁོེང་གི་འཚེོ་བའི་སོྤྲོ་བ་གཙོ་བོ་ཡིིན། ཆུང་མའི་ཅོིལ་ཆུང་དང་བླུན་རོྨངསི་ནི་

ཁོེང་ལ་གད་མོ་སླེོང་བྱེད་ཙམ་ལསི་གཞིན་ཆུང་མ་ལ་བཀའ་དྲེིན་གྱིི་འདུ་ཤོེསི་ཟེརི་

བ་སོིགསི་གང་ཡིང་མེད། སྤྱིིརི་བཏང་ག་ིསྐྱིེསི་པ་ཚེོསི་སོི་སོིའ་ིཆུང་མའ་ིལུསི་ཐོེག་ཏུ་

རྩེད་མཚེརི་ད་ེའདྲེ་འཚེོལ་མ་ིསྲིད་མོད། འོན་ཀྱིང་དོན་དམ་པའ་ིམཁྱོེན་ལྡན་པ་ཞིིག་

ལ་རྩེད་མཚེརི་གཞིན་པ་མེད་དུསི་རྩེད་མཚེརི་ད་ེརིིགསི་ལའང་དགྱིེསི་པོ་ཡོིད་ཤོསི་ཆོ།ེ

ཡིིན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་ཁོྱོ་ག་ཁྲེལ་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན་པ་

གཏན་ནསི་མ་ིམཐོེང་བ་མིན། མཐོེང་ཐེེངསི་རིརེི་མོ་རིང་ལ་ན་ཟུག་སོླེང་ག་ིཡོིད། འོན་
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ཀྱིང་ཕ་རྒན་གྱི་ིའཇེོན་ཐེང་ལ་བརྩ་ིམཐོེང་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་དང་། ལྷག་ཏུ་ཕ་རྒན་ན་ིམོ་

རིང་ཉིིད་ལ་བརྩ་ེསིེམསི་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་ཚེོརི་སྟབསི་མ་གཞི་ིསྣང་མེད་བྱེད་ཐེབསི་མེད་

པའི་ཕ་རྒན་གྱིི་སྤྱིོད་ལམ་དག་མི་མཐོེང་ཁུལ་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད། ཕ་རྒན་གྱིིསི་བུ་མོ་

དག་ལ་སོི་སོིའ་ིམ་རྒན་ལ་མཐེོང་ཆུང་བྱེད་དུ་བཅུག་ནསི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་བརི་གྱི་ིཁེ་

དན་དང་འཆོམ་མཐུན་ཉིིན་རིེརི་བཞིིན་འགལ་འཛོོལ་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་པ་ན་ིཧ་ཅིང་ཉིེསི་

འཛུགསི་བྱེད་འོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་བརྗོེད་གང་ཐུབ་

བྱསི། མོ་རིང་གིསི་ད་ཆོ་ལྷག་ཏུ་ཕ་མ་གཉིིསི་ཀྱིི་འོསི་འཚེམ་མིན་པའི་གཉིེན་སྒྲིིག་

ནི་བུ་རྒྱུད་དག་ལ་མཚེོན་ན་ཇེི་འདྲེའི་གོྱིང་ཁེ་ཆོེན་པོ་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ཞིིང་། ཕ་རྒན་

གྱི་ིའཇོེན་ཐེང་ལོག་སོྤྱིད་བྱསི་པའ་ིམཇུག་འབྲེསི་ངན་པ་ད་ཆོ་ནང་བཞིིན་གསིལ་པོ་

མཐོེང་མོྱོང་མེད། གལ་སྲིད་ཕ་རྒན་གྱི་ིའཇོེན་ཐེང་ལེགསི་ཕོྱོགསི་ལ་བཀོལ་ཡིོད་ན་མ་

རྒན་གྱི་ིབོློ་རྒྱ་སྐྱིེད་མ་བཏུབ་རུང་བུ་རྒྱུད་ཚུལ་ལྡན་ཤོ་སྟག་སོྐྱིང་ཐུབ་པརི་གོརི་མ་ཆོག

ཝིག་ཁེམ་ཐོེན་དུསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི་ཀྱིང་། སྡེེ་དམག་ཚེོ་ཐོེན་

རྗོེསི་ཡིིད་ཚེིམ་པའ་ིབྱ་བ་གང་ཡིང་མ་རྙིེད་ད།ེ ཁོེ་ཚེ་ོཐོེན་རྗོེསི་ཕྱོ་ིརོིལ་གྱི་ིགསོིལ་སྟོན་

སོྔོན་ལྟརི་སྣ་མང་མིན་པ་དང་ནང་དུ་ཡིང་མ་རྒན་དང་ཁེི་ཋིི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཟམ་མི་

ཆོད་པརི་སྡུག་ཡུསི་བགྲངསི་ནསི་ཁྱོིམ་གྱི་ིགང་སིརི་དོན་དམ་གྱི་ིམུན་ནག་འཁྲིགསི། 

ད་ཆོ་ཁེི་ཋིི་ཡིི་ཀློད་པ་དཀྲོགསི་མཁེན་མེད་པསི་མ་འགྱིངསི་པརི་མོ་རིང་རྒྱུན་ལྡན་

ཆོགསི་ཤོསི་ཆོེ་མོད། འོན་ཀྱིང་ལི་ཌི་ཡིའི་རིང་གཤོིསི་ངན་ཐོེག་ད་ཆོ་དམག་སྒོརི་

དང་ཆུ་རྐྱེལ་རྒྱག་སི་ལྟ་བུའི་ཉིེན་ཁེ་ཉིིསི་བརྩེགསི་ཀྱིི་སི་ན་ཡིོད་པསི། མོ་རིང་རིང་

བཞིིན་གྱིིསི་སྔོརི་ལསི་ཅོིལ་ཆུང་དང་དོན་རྐྱེེན་སོླེང་ངེསི་ཅིན་རིེད། སྤྱིི་ཡོིངསི་ནསི་

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ཆོད་ཀྱིི་ཉིམསི་མོྱོང་ལ་གཞིིགསི་ན་དོན་དག་ཅིིག་ལ་

རིེ་སྒུག་ཆོེན་པོ་བྱསི་ན་མཐེརི་སོི་སོིའ་ིབསིམ་དོན་ཇེི་བཞིིན་མ་འགྲུབ་པརི་བོློ་ཕམ་

ཡིོང་བ་ཤོེསི་པསི། དེསི་ན་མོ་རིང་གིསི་བདེ་སྐྱིིད་དངོསི་ཀྱིི་འགོ་འཛུགསི་པའི་དུསི་
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གཞིན་པ་ཞིིག་སྟ།ེ དུསི་དེརི་རིང་ག་ིརི་ེབ་དང་སིེམསི་འདུན་གཏད་སི་ཞིིག་བཙལ་རྒྱུ་

དང་། ཡིང་སྐྱིརི་དེ་ལ་རིེ་སྒུག་གི་སོྤྲོ་སྣང་མོྱོང་རྒྱུ། མིག་སྔོརི་ལ་སིེམསི་གསོི། མཐེརི་

མཇུག་ག་ིབོློ་ཕམ་ལ་གྲ་སྒྲིིག་བཅིསི་བྱསི། མཚེ་ོཁེ་ལ་ལོྗོངསི་རྒྱུ་ན་ིམོ་རིང་ག་ིཆོེསི་སོྤྲོ་

བ་འཕེལ་བའི་རིེ་སྒུག་ཡིིན། མ་རྒན་དང་ཁེི་ཋིི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྡུག་ཡུསི་བརི་མེད་དུ་

བགྲངསི་ནསི་ཁྱོིམ་གྱིི་གང་སིརི་ཡིིད་འབྱུང་བའི་རྣམ་པསི་ཁེེངསི་དུསི། མཚེོ་ཁེ་ལ་

ལོྗོངསི་རྒྱུརི་འགྲོ་རྒྱུའི་རིེ་སྒུག་ནི་མོ་རིང་གི་མིག་སྔོརི་གྱིི་བདེ་སྐྱིིད་དང་སིེམསི་གསིོ་

ཆོ་ེཤོོསི་ད་ེཡིིན་པ་དང་། མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་གལ་སྲིད་ད་ཐེེངསི་ཀྱི་ིལོྗོངསི་རྒྱུ་ལ་ཇེེན་

ཞུགསི་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡིོད་ཚེད་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་འབྱུང་སྙམ། 

མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་ “ཡིིན་ཡིང་སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེང་ལ་རི་ེལོྟསི་བྱེད་སི་ཞིིག་ཡིོད་

པ་རིེད། གོ་སྒྲིིག་མཐེའ་དག་ཡིོངསི་སུ་རོྫོགསི་པ་ཡིིན་ཡིང་བོློ་ཕམ་གྱི་ིདོན་དག་ཅིིག་

ལྷགསི་པརི་གདོན་མ་ིཟ། ཡིིན་ཡིང་ངསི་འད་ིརུ་ཇེེན་སོྐྱིད་མ་ིཐུབ་པའ་ིབོློ་ཕམ་ཁྱོེརི་

ནསི་ཕྱོིན་ན་ངའ་ིརི་ེལོྟསི་ཀྱི་ིསོྤྲོ་བ་མཐེའ་དག་མངོན་འགྱུརི་ཡིོང་ཤོསི་ཆོ།ེ འཆོརི་གཞི་ི

ལྟརི་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་ཞིིག་ཡིོང་དཀའ་བསི་ཅུང་ཙམ་ཡིིད་མུག་པའ་ིསིེམསི་ཁེམསི་

ཤོིག་ཡོིད་ན་ད་གཟོད་སྤྱི་ིཡིོངསི་ཀྱི་ིབོློ་ཕམ་འགོག་ཐུབ།” སྙམ།

ལ་ིཌ་ིཡི་ཐོེན་སྐབསི་མོ་རིང་ག་ིམ་རྒན་དང་ཁེ་ིཋི་ིལ་རྒྱུན་པརི་ལམ་གྱི་ིདོན་དག་

ཞིིབ་ཕྲ་མཐེའ་དག་འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་ཡོིང་ཞིེསི་ཁེསི་ལེན་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་

རིང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བརི་རྟེག་ཏུ་དུསི་ཡུན་རིིང་པོ་འགོརི་པ་དང་འཕྲིན་ཡིིག་

ག་ིནང་དོན་ཡིང་ཧ་ཅིང་ཐུང་ཐུང་ཡིིན། མ་རྒན་ལ་བཏང་བའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་ཁོེ་ཚེ་ོ

ད་ལྟ་རིང་དཔེ་མཛོོད་ཁེང་ནསི་ཕྱོིརི་ལོག་ཡིོང་བའམ། ཡིང་ན་ཁོེ་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་

དམག་མ་ིགང་དག་ཡིོད་པ། མོ་རིང་གིསི་མཚེརི་སྡུག་ག་ིམཛོེསི་རྒྱན་ཞིིག་མཐོེང་བརི་

རྔོམ་པ་ཇེ་ིའདྲེ་ལངསི་པ། ཤོམ་ལྭ་དང་ཉི་ིགདུགསི་གསིརི་པ་ཉོིསི་ཚུལ་སིོགསི་བརོྗོད་

པ་ལསི་གཞིན་གང་ཡིང་བྲེིསི་མེད། ལརི་ནསི་མོ་རིང་གིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཞིིབ་ཚེགསི་
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འབྲེི་འཆོརི་ཡིོད་ཀྱིང་ལྕམ་ཧྥིོརི་སིི་ཋིརི་གྱིིསི་མོ་རིང་བོསི་སིོང་བ་དང་ཁོེ་ཚེོ་མྱུརི་དུ་

དམག་སྒོརི་ལ་འགྲོ་དགོསི་བྱུང་སོིང་ཞིེསི་བྲེིསི་ཡིོད། ཁེ་ིཋི་ིལ་བཏང་བའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་

ད་ེདག་སྤྱིིརི་བཏང་རིིང་པོ་ཡིིན་ཡིང་སྐད་ཆོ་མང་པོ་གསིང་བ་ཡིིན་པསི་སོྟང་ཆོ་མང་

པོ་བཞིག་ནསི་ད་ེརུ་ད་ེབསི་ཀྱིང་ཞིིབ་ཕྲའ་ིགནསི་ཚུལ་གང་ཡིང་རོྟེགསི་མ་ིཐུབ།

ལ་ིཌ་ིཡི་ཕྱོིན་ནསི་བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་གསུམ་ཡིོལ་རྗོེསི་གཞིིསི་ཁེ་ལ་སླེརི་ཡིང་

བདེ་ཐེང་དང་། བག་དོྲེ་བའི་ཉིམསི་མངོན་ནསི་ཡིོད་ཚེད་སོྤྲོ་ཉིམསི་ལྡན་པ་ཞིིག་

ཡིིན། དགུན་ཁེརི་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་ཕྱོིན་པའི་ཁྱོིམ་ཚེང་ཚེོ་སླེརི་ཡིང་ཕྱོིརི་བསླེེབསི་པ་

དང་། མ་ིཚེོསི་དབྱརི་དུསི་ཀྱི་ིརྒྱན་གོསི་གོྱིན་ཅིིང་གང་སི་གང་དུ་དབྱརི་ཁེའ་ིབྱེད་སོྒོ་

སྤེེལ་བཞིིན་མཆོིསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྔོརི་རྒྱུན་ལྟརི་ཡུསི་བཤོད་པ་དང་། ཟླ་དྲུག་

པའ་ིཟླ་ཕྱོེད་ཟིན་དུསི་ཁེ་ིཋིིའ་ིསིེམསི་ཁེམསི་དྲེག་སྐྱིེད་ལེགསི་པོ་ཕྱོིན་ནསི་མ་ེརི་ིཋིོན་

ལ་མིག་ཆུ་མི་གཏོང་བརི་འགོྲ་ཐུབ་པ་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དགའ་འོསི་པའི་

དོན་དག་དེ་མཐོེང་ནསི་སིེམསི་སུ་གལ་སྲིད་ངན་སིེམསི་ཀྱིི་བཀོད་སྒྲིིག་འོག་སླེརི་

ཡིང་དམག་སྒོརི་ཞིིག་མ་སླེེབསི་ན། ཡིེ་ཤུའི་འཁྲུངསི་སྐརི་སླེེབསི་དུསི་ཁེི་ཋིི་རྒྱུན་

ལྡན་མ་ཞིིག་ཆོགསི་ནསི་ཉིིན་གང་བོརི་དམག་མ་ིཁོེ་ན་མ་ིགླེེང་བའ་ིརི་ེབ་བྱསི།

བྱང་ཕོྱོགསི་སུ་ལོྗོངསི་རྒྱུརི་བསོྐྱིད་པའི་དུསི་སླེེབསི་ལ་ཉིེ་ནསི་གཟའ་འཁེོརི་

གཉིིསི་ལསི་ལྷག་མེད་མོད། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་ལ་དོན་དག་མང་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིོད་

སྟབསི་རོྡོག་ཐོེན་གྱི་ིདུསི་ཚེོད་བདུན་ཕྲག་གཅིིག་ནརི་འགྱིངསི་བྱསི་ནསི་ཟླ་བདུན་

པའ་ིཟླ་དཀྱིིལ་ལ་གཞི་ིནསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི། སྐུ་ཞིབསི་

གྷརི་ཌི་ནརི་སླེརི་ཡིང་ལོན་ཌོན་ལ་ཟླ་བ་གཅིིག་ནང་འབོྱརི་དགོསི་པསི་ཐོེག་མའི་

འཆོརི་གཞི་ིལྟརི་རྒྱང་ཐེག་རིིང་པོ་དང་སི་ཆོ་མང་པོརི་ལོྗོངསི་རྒྱུ་བྱེད་པའ་ིདུསི་ཚེོད་

མེད་པའམ། ཡིང་ན་མ་མཐེརི་ཡིང་ཐོེག་མའི་འཆོརི་གཞིི་ལྟརི་སོིསི་དལ་དང་བག་

ཡིངསི་མིན་པསི་ངེསི་པརི་དུ་མཚེོ་ཁེརི་ལོྗོངསི་རྒྱུ་བོློསི་གཏོང་བྱསི་ནསི་ཡུལ་སྐོརི་
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གྱི་ིདུསི་ཚེོད་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོསི་པསི། ད་ལྟའ་ིའཆོརི་གཞི་ིལྟརི་ན་ཌརི་བྷེ་ིཤོརི་ལསི་

སི་ཆོ་གཞིན་ལ་འགོྲ་མ་ིཐུབ་པ་དང་། ད་ེན་ཁོེ་ཚེོརི་གཟའ་འཁོེརི་གསུམ་རིིང་ལོྗོངསི་

རྒྱུའི་གནསི་ལྡང་ངེསི་ཤོིག་ཡོིད། ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་སོྔོན་ཆོད་གོྲང་པ་དེ་རུ་ལོ་ངོ་ཁེ་

ཤོསི་བསྡེད་མོྱོང་བསི་མོ་རིང་ད་ེལ་དམིགསི་བསིལ་གྱི་ིཞིེན་ཆོགསི་ཟབ་མོ་ཞིིག་ཡིོད་

པསི་ད་ལྟ་གནསི་རྙིིང་ལ་བསྐྱིརི་མཇེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། མ་ཋི་ིལོག་དང་། ཆོ་ཚེི་ཝོརིད། 

ཕིག་ག་ིམཛོེསི་སྡུག་རྣམསི་མོ་རིང་ལ་མཚེོན་ན་ཧ་ཅིང་དང་བ་འདྲེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་གཅིིག་བོློ་གཅིིག་གིསི་མཚེ་ོཁེརི་ལོྗོངསི་རྒྱུའ་ིརི་ེབ་

བཅིངསི་ཡིོད་སྟབསི་བོློ་ཕམ་ཚེད་མེད་བྱུང་ཞིིང་། ད་ལྟའང་ཁོེ་ཚེོ་དུསི་ཚེོད་འདང་

ངེསི་ཤོིག་ཡིོད་ཤོསི་ཆོ་ེསྙམ་ཡིང་མོ་རིང་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་བྱེད་པ་ལསི་འོསི་མེད་པ་དང་

མ་གཞི་ིམོ་རིང་ག་ིགཤོིསི་རྒྱུད་འཇེམ་པོ་ཡིིན་པསི་འཕྲལ་དུ་བག་ཕེབསི་པརི་གྱུརི།

ཌརི་བྷེི་ཤོརི་གྱིི་མིང་ཐོེསི་དུསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་བསིམ་བོློ་མང་པོ་ཞིིག་ངང་

གིསི་འཁོེརི་ཡིོང་བ་དང་། སི་མིང་ད་ེཐོེསི་དུསི་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིདང་ད་ེཡི་ིགནསི་པོ་ཡིིད་

ལ་མི་འཁོེརི་བ་ག་ལ་སྲིད། མོ་རིང་གིསི་རིང་ཉིིད་ལ་ “ང་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་རྫོིག་རྫོིག་

རྔོམ་རྔོམ་གྱིི་ཁོེང་གི་གོྲང་པརི་འཛུལ་ནསི་ཁོེ་རིང་གིསི་མ་ཚེོརི་བ་བྱསི་ཏེ་དྭངསི་

གསིལ་གྱི་ིཤོེལ་ཁེ་ཤོསི་ལ་ཇེག་རྒྱག་དགོསི།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

རོྡོག་ཐོེན་གྱི་ིདུསི་ཚེོད་ཡིང་ཡིང་དུ་ནརི་འགྱིངསི་བྱསི་ཀྱིང་གཟའ་འཁོེརི་བཞི་ི

ཡིོལ་རྗོེསི་ཞིང་པོ་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕྲུ་གུ་བཞིི་ཁྲིད་ནསི་ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་བ་

དང་། ཕྲུ་གུ་བཞིིའི་ཁོྲད་དུ་ལོ་ན་དྲུག་དང་བརྒྱད་སོིན་པའི་བུ་མོ་གཉིིསི་དང་ཕྲུ་གུ་

ཆུང་བ་གཉིིསི་ཡིོད། ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོའད་ིགརི་བཞིག་ནསི་ཇེེན་གྱིིསི་ཁེོ་ཚེ་ོལ་ལྟ་སྐྱིོང་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིིན་ཏེ། ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ཇེེན་ལ་ཤོིན་ཏུ་དགའ་ཐེོག་ཇེེན་ནི་སྤྱིོད་ལམ་བརྟེན་པོ་དང་

ཞི་ིདུལ་ཡིིན་པསི་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོལ་སླེོབ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་། རྩེད་མོ་རྩ་ེབ། བྱམསི་སོྐྱིང་བྱེད་

རྒྱུ་སིོགསི་ལ་ཧ་ཅིང་འཚེམསི། 
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གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ལོང་བོྷེན་ལ་ཞིག་གཅིིག་བསྡེད་རྗོསེི་ཕྱོ་ིཉིིན་ཞོིགསི་

པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ལྷན་དུ་དཔ་ེགསིརི་དང་བག་ཡིངསི་འཚེོལ་སྙེག་ག་ིལམ་

ལ་ཞུགསི་པ་དང་། ལམ་གོྲགསི་ཚེང་མ་ཧ་ཅིང་བབ་མཚུངསི་ཡིིན་པསི་སོྤྲོ་བ་ཡིོང་

བ་གོརི་མ་ཆོག བབ་མཚུངསི་ཞིེསི་པ་ན་ིཚེང་མ་གཟུགསི་པོ་བད་ེཐེང་དང་ངང་རྒྱུད་

བཟང་པོ་ཡིིན་སྟབསི་ལམ་བརི་དུ་སྟབསི་མི་ལེགསི་པའི་བྱ་བ་ལྷགསི་ཀྱིང་ཁོེ་ཚེོསི་

བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐུབ་པསི་ད་ེན་ིཧ་ཅིང་དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད། ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་ན་ིབརྩ་ེ

སིེམསི་ཆོ་ེཞིིང་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པ་ཤོ་སྟག་ཡིིན་གཤོིསི། ཕྱོ་ིརུ་སོྤྲོ་བ་དཀོྲགསི་པའ་ི

དོན་དག་ལྷགསི་ཀྱིང་སྔོརི་ལྟརི་དགའ་ལྷང་ལྷང་ཡིིན་ངེསི།

འད་ིརུ་ཌརི་བྷེ་ིཤོརི་གྱི་ིཡུལ་ལོྗོངསི་ཞིིབ་འབྲེ་ིབྱེད་རྒྱུ་མིན་ལ་ཁེོ་ཚེོསི་ལམ་བརི་

དུ་བརྒྱུད་དགོསི་པའི་གྲགསི་ཅིན་གྱིི་སི་ཆོ་ཨོོག་སིི་ཧོྥིརིད་དང་། བྷེེ་ལེན་ཧེམ། ཝརི་

རིིག ཁེེན་ནིལ་ཝོརིད་སོིགསི་ཀྱིང་ཀུན་གྱིིསི་ཤོེསི་པསི་འདིརི་ཞིིབ་འབྲེ་ིབྱེད་རྒྱུ་མིན། 

མིག་སྔོརི་གནད་ཆོ་ེབ་ན་ིཌརི་བྷེ་ིཤོརི་གྱི་ིཆོ་ཤོསི་ལམ་ཋོིན་བྱ་བའ་ིགོྲང་པ་ཆུང་ཆུང་

དེ་ཡིིན། གནསི་དེ་ནི་སོྔོན་ཆོད་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིི་སོྡེད་གནསི་ཡིིན་པསི་དེ་རུ་ད་

དུང་མོ་རིང་ག་ིངོ་ཤོེསི་འགའ་ཡོིད་པ་ཐོེསི་པསི། ཁོེ་ཚེོའ་ིཡུལ་དེའ་ིམཛོེསི་ལོྗོངསི་གཙ་ོ

བོ་བསོྐརི་ཚེརི་རྗོེསི་ལམ་བསོྐརི་ནསི་ད་ེལ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་

གྷརི་ཌ་ིནརི་བརྒྱུད་ནསི་ལམ་ཋོིན་ནསི་ལ་ེདབརི་ལྔ་ཙམ་གྱི་ིམཚེམསི་ན་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ི

ཡིོད་པ་ཤོེསི་པ་དང་། དགོང་མོརི་ཁོེ་ཚེོསི་འགྲོ་ལམ་སོྐརི་གྲོསི་མོལ་བྱེད་སྐབསི་གྷརི་ཌ་ི

ནརི་གྱིསིི་སི་ཆོ་ད་ེསླེརི་ཡིང་མཐོེང་འདོད་པའ་ིརི་ེབ་བཏོན་པ་དང་ད་ེབཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་

གྷརི་ཌ་ིནརི་ལའང་རི་ེབ་ད་ེའདྲེ་ཡིོད་པསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བསིམ་

ཚུལ་ཅི་ིཡིོད་ཤོེསི་འདོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་པརི།

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ “སྙིང་ཉི་ེལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མང་དུ་ཐོེསི་མོྱོང་པའ་ིསི་ཆོ་ད་ེ

ལ་ལྟ་སྐོརི་ཐེེངསི་གཅིིག་བྱ་མ་ིའདོད་དམ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིངོ་ཤོེསི་
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མང་པོ་གནསི་ད་ེདང་འབྲེེལ་བ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་ད།ེ སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིགཞོིན་དུསི་

ཀྱི་ིལོ་ཟླ་ཚེང་མ་ད་ེརུ་བསྐྱིལ་བ་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཡིོངསི་སུ་བོློ་མ་ིབད་ེབརི་གྱུརི་པ་དང་མོ་རིང་ཕེམ་

བྷེརི་ལ་ིལ་འགྲོ་དོན་མེད་པ་ཚེོརི་ནསི། ཁེང་བཟང་ད་ེའདྲེ་མང་པོརི་བལྟསི་རྗོེསི་ད་ཆོ་

མོ་རིང་མཚེརི་སྡུག་ག་ིསི་གདན་དང་གོསི་ཆོེན་གྱི་ིཡོིལ་བ་སོིགསི་ལ་ལྟ་སོྐརི་བྱེད་པའ་ི

སོྤྲོ་བ་མ་ིའདུག་ཅིེསི་ལབ།

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གླེེན་རྟེགསི་བསྟན་པ་ལ་ཁེ་རྡུང་

བཏང་ནསི་ “གལ་སྲིད་ད་ེན་ིམཚེརི་སྡུག་ཅིན་གྱི་ིཁེང་བཟང་ཁོེ་ན་ཡིིན་ན་ངསི་ཀྱིང་

དོ་སྣང་བྱེད་མ་ིསྲིད། ཡིིན་ཡིང་ཁེང་པའ་ིཁོེརི་ཡུག་ན་ིཀུན་ཏུ་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ལ་

ད་ེརུ་རྒྱལ་ཁེམསི་ཀྱི་ིཆོེསི་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པའ་ིནགསི་ཚེལ་ཡོིད།” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཡིང་མ་སྨྲསི་ཀྱིང་སིེམསི་སུ་མོསི་མཐུན་མ་བྱུང་། མོ་

རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་འཕྲལ་མརི་གནསི་དེརི་ལོྗོངསི་རྒྱུ་བྱེད་སྐབསི་ཌརི་སི་ིའཕྲད་སྲིད་

པ་དང་། གལ་སྲིད་ཁོེ་དང་འཕྲད་ན་དཔ་ེབསིགསི་པ་རིེད་སྙམ་ནསི་གདོང་པ་དམརི་

པོརི་གྱུརི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་ཉིེན་ཁེརི་བརྒྱུད་པ་ལསི་ཞིང་བཟའ་ལ་

སོྲང་གཏམ་བརོྗོད་ན་ལེགསི་ཡིོང་སྙམ་ཡིང་། རིེ་ཞིིག་དེ་ཡིང་འོསི་འཚེམ་མིན་པ་

མཐོེང་ནསི་མཐེརི་ལོྐོག་ཏུ་ཌརི་སི་ིགཞིིསི་སུ་ཡིོད་མེད་སྐད་ཆོ་དྲེིསི་ནསི། གལ་སྲིད་

ཌརི་སི་ིགཞིིསི་ཀརི་ཡིོད་ན་ཞིང་བཟའ་ལ་སོྲང་གཏམ་བཤོད་ན་འཕྱོ་ིམ་ིཡོིང་སྙམ།

དགོང་མོ་ཉིལ་ཁེརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གནསི་ཚེང་ག་ིཞིབསི་ཕྱོ་ིམ་ཞིིག་ལ་

ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིན་ིམཛོེསི་སྡུག་ག་ིསི་ཆོ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་དང་། ད་ེཡི་ིགནསི་པོའ་ིམིང་ལ་

ཅི་ིཞིིག་ཟེརི་བ། ཅུང་དངངསི་སྐྲག་ག་ིཚུལ་གྱིིསི་གནསི་པོ་འད་ིགརི་དབྱརི་གནང་ལ་

ཐོེན་ཡིོད་མེད་སོིགསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་དྲེིསི་པརི། མཐེརི་མོ་རིང་གིསི་ཐོེསི་འདོད་ཀྱི་ིགཏམ་

ལན་ཆོ་ཚེང་ཐོེསི་པསི་སིེམསི་ཁྲལ་མཐེའ་དག་བསིལ། ད་ཆོ་མོ་རིང་གི་བོློ་རྣལ་ལ་
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བབ་དུསི་མོ་རིང་ཡིང་ཁེང་པ་དེ་ལ་མཐོེང་འདོད་ཆོེན་པོ་ལངསི་པ་དང་། ཕྱོི་ཉིིན་

སླེརི་ཡིང་དེ་ཡིི་སོྐརི་གླེེང་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་འགྲོ་འདོད་ཡིོད་མེད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་

འདྲེ་ིསྐབསི། མོ་རིང་གིསི་ཤོིན་ཏུ་སྣང་མེད་ཀྱི་ིཚུལ་གྱིིསི་ཁྱོད་པརི་མ་ིའདུག་ཅིེསི་ལབ་

པསི་ཁོེ་ཚེ་ོད་ེརུ་འགོྲ་རྒྱུ་བྱསི། 



360

 ལའེུ་ཞི་ེགསུམ་པ།

ཁོེ་ཚེ་ོཤོིང་རྟེརི་བསྡེད་ནསི་མདུན་དུ་བསོྐྱིད། ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡི་ིནགསི་ཚེལ་ཐེོག་མརི་

མིག་མདུན་དུ་མངོན་དུསི་ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད་དངངསི་འཚེབ་ཕྲན་བུ་ཞིིག་སྐྱིེསི་ཤོིང་

མཐེརི་གཞིིསི་ཀའ་ིཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད་སྐབསི་སྙིང་ཁེ་དྲེག་ཏུ་མཆོོང་ལྡིང་བྱསི། 

གླེིང་ག་དེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་རྒྱ་ཆོེ་ཞིིང་དེའི་སི་དབྱིབསི་སྣ་ཚེོགསི་སུ་མངོན་པ་ལསི། 

ཁོེ་ཚེ་ོཆོེསི་དམའ་སི་ཞིིག་ནསི་འཛུལ་ཏ་ེཁོེ་ལག་ཡིངསི་པའ་ིམཛོེསི་སྡུག་ག་ིནགསི་

ཚེལ་ཞིིག་བརྒྱུད་ནསི་ཡུན་ཙམ་ཕྱོིན། དངངསི་འཚེབ་ཀྱི་ིརྐྱེེན་པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་ལབ་གླེེང་གང་ཡིང་མ་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་ལམ་བརི་གྱིི་མཛོེསི་

ལོྗོངསི་ཇེི་སྙེད་ཡིོད་པ་དེ་དག་མཐོེང་ཞིིང་ཡིིད་སོྨོན་ཤོོརི། དེ་ནསི་རིིམ་པསི་གྱིེན་

དུ་འཛོེགསི་ནསི་ལ་ེདབརི་ཕྱོེད་ཙམ་སོིང་མཐེརི་རི་ིསྒོང་ཞིིག་ག་ིཡིང་རྩེརི་བསླེེབསི། 

དེ་རུ་ནགསི་ཚེལ་གྱིི་མཐེའ་རོྫོགསི་ཡོིད་པ་དང་། འཕྲལ་དུ་ཁོེ་ཚེོའི་མིག་དབང་

ཕེམ་བྷེརི་ལིའི་ཁེང་ཆོེན་གྱིིསི་ཅིིག་ཅིརི་འཕོྲག་སྟེ། དེ་ནི་ཕ་གིའི་རིི་ཀླུང་གི་ངོགསི་

སུ་ཆོགསི་ཤོིང་གྱི་གྱུརི་གྱིི་ལམ་བུ་ཞིིག་དེ་ཉིིད་ཀྱིི་ཕོྱོགསི་སུ་འཐེེན་འདུག ཕེམ་

བྷེརི་ལི་ནི་བརྗོིད་ཆོགསི་ཤོིང་ཉིམསི་དགའ་བའི་རོྡོ་བརྩེགསི་ཀྱིི་ཁེང་བཟང་ཞིིག་སྟེ། 

ད་ེན་ིནགསི་རི་ིཞིིག་ལ་རྒྱབ་གཏད་ཡིོད་པ་དང་། དེའ་ིམདུན་ན་དྭངསི་གསིལ་གྱི་ིཆུ་

ཀླུང་ཞིིག་འབབ། ད་ེལ་བཅོིསི་མའ་ིཤུལ་ཙམ་ཡིང་མ་ིམངོན་པརི་ཆུ་འགྲམ་གྱི་ིབཟོ་

བཀོད་ཧ་ཅིང་གཟབ་སོྤྲོསི་མ་ཡིིན་ལ་རྫུསི་མ་ཡིང་མ་ཡིིན་པསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སོྤྲོ་

བ་ཚེད་མེད་བྱུང་།  མོ་རིང་གིསི་ད་ཕན་རིང་བྱུང་གི་ཉིམསི་མངའ་བའི་སི་ཆོ་དེ་

འདྲེ་ཞིིག་མཐེོང་མ་མོྱོང་ལ། རིང་བྱུང་གི་མཛོེསི་སྡུག་ལ་ཚུལ་བཅིོསི་ཀྱིི་དྲེི་མསི་མ་

གོསི་པའ་ིགནསི་ད་ེལྟ་བུ་ཞིིག་ཀྱིང་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་། ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་དགའ་
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ཚེརོི་དང་ཡི་ིརིང་ག་ིངང་དུ་ཡོིད་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡི་ི

ཁྱོིམ་ཐེབ་མ་བྱེད་པ་ན་ིརིང་ག་བ་ཞིིག་མིན་པ་ཚེོརི།

ཁོེ་ཚེོ་སོྡེད་པའི་ཤོིང་རྟེ་རིི་སྒོང་ལསི་བབསི་ཤོིང་ཟམ་པ་བརྒལ་ནསི་སོྒོ་ཁེརི་

བསླེེབསི་པ་དང་སྦྲགསི་ཁེང་པའི་ཉིེ་འགྲམ་གྱིི་གང་སི་གང་དུ་ཞིིབ་ལྟ་བྱསི། སྐབསི་

དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་རིང་དབང་མེད་པརི་ད་ེཡི་ིགནསི་པོ་དང་འཕྲད་

ཡིོང་སྙམ་པའ་ིདོགསི་པ་སླེརི་ཡིང་ལངསི་པ་དང་། འགྲུལ་ཁེང་ག་ིཞིབསི་ཕྱོ་ིམ་དེསི་

གནསི་པོའ་ིའགོྲ་འདུག་སོྐརི་ལ་ནོརི་འཁྲུལ་ཤོོརི་མེད་དམ་སྙམ་ནསི་འཇེིགསི་སྣང་

གིསི་ཟིན། ནང་ལ་ལྟ་སོྐརི་བྱེད་འདོད་པའི་རིེ་འདུན་ཞུསི་པ་ལྟརི་འཕྲལ་དུ་ཁོེ་ཚེོ་

ཚེོམསི་ཆོེན་གྱི་ིནང་དུ་བསུསི་ལ་ད་ེརུ་ཁེང་གཉིེརི་ལ་སྒུག་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་གཞི་ིནསི་མོ་རིང་གང་དུ་ཡིོད་པ་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་ཁོེམ་བྱུང་།

དེརི་སླེེབསི་པའི་ཁེང་གཉིེརི་ནི་བཀུརི་པརི་འོསི་པའི་བགྲེསི་མོ་ཞིིག་སྟེ། སྒོེག་

ཉིམསི་བྲེལ་ཡིང་ཡི་རིབསི་ཀྱི་ིཚུལ་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་འདུག ཁེོ་ཚེ་ོཁེང་གཉིེརི་

གྱིི་རྗོེསི་སུ་འབྲེངསི་ཏེ་ཡིངསི་ཤོིང་བག་དོྲེ་ལ། བཟོ་བཀོད་ཀྱིི་མཐུན་སོྦྱིརི་ལེགསི་

པའི་གསོིལ་ཚེིགསི་ཁེང་དུ་འཛུལ་ནསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་ལ་ལྟ་ཞིིབ་ཅུང་

ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་སྒོེའུ་ཁུང་གམ་དུ་སོིང་ནསི་ཕྱོི་རོིལ་ལ་ལྟད་མོ་བལྟསི། ཁོེ་ཚེོ་ད་གིན་

བབསི་ཡིོང་བའི་ནགསི་ཀྱིིསི་ཁེེབསི་པའི་རིི་སྒོང་དེ་རྒྱང་རིིང་ནསི་བལྟསི་ན་ལྷག་

ཏུ་གཟརི་ལ། དེ་ནི་ཧ་ཅིང་མཛོེསི་ཤོིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་གང་སི་གང་

ག་ིབཀོད་སྒྲིིག་ཧ་ཅིང་ལེགསི་པསི། མོ་རིང་སོྤྲོ་སིེམསི་ཀྱི་ིངང་ནསི་མཛོེསི་ལོྗོངསི་ཇེ་ི

སྙེད་དེ་གཙང་པོ་དང་། ཆུ་འགྲམ་གྱིི་ལོྗོན་ཤོིང་། ཀྱིག་ཀོྱིག་གི་རིི་ཀླུང་སོིགསི་མིག་

གིསི་ཟིན་ཚེད་ལ་ལྟད་མོ་བལྟསི། ཁེང་མིག་གཞིན་དུ་འཛུལ་སྐབསི་ད་ེདག་ག་ིཕོྱོགསི་

གཞིན་ཞིིག་མངོན་ཡོིང་ཡིང་སྒོེའུ་ཁུང་གང་ལསི་བལྟསི་ཀྱིང་མཛོེསི་ལོྗོངསི་མ་ིམཐོེང་

སི་མེད་པ་དང་ཁེང་མིག་ད་ེདག་འགྱིིང་ཉིམསི་ཆོ་ེཞིིང་ལྟ་ན་སྡུག་ལ་ནང་ག་ིསྒྲིིག་ཆོསི་
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ཀྱིང་གནསི་པོ་ཡི་ིངང་རྒྱུད་དང་ཤོིན་ཏུ་མཐུན་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

བཟོ་བཀོད་དེ་དག་ནི་ཧ་ཅིང་ཐེལ་དྲེགསི་པའི་བཀྲག་པོ་མིན་ཡིང་གསོིན་ཉིམསི་

ལྡན་པ་དང་། དེ་དག་ལ་རོི་སིིང་སིིའི་སྒྲིིག་ཆོསི་ལྟ་བུའི་མཚེརི་སྡུག་མེད་ཀྱིང་དོན་

གྱི་ིསྒོེག་ཉིམསི་ཆོ་ེབ་མཐོེང་ནསི་གནསི་པོའ་ིསྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིགོ་རོྟེགསི་ལ་ཡིིད་སོྨོན་བྱསི།

སྐབསི་དེརི་མོ་རིང་གི་སིེམསི་སུ་ “ཏོག་ཙམ་མིན་ན་ང་རིང་གཞིིསི་ཀ་འདིའི་

ཁྱོིམ་འཛོིན་བདག་མོ་ཆོགསི་སོིང་། དེསི་ན་ད་ཆོ་ང་རིང་ཁེང་པ་འད་ིདག་ལ་གོམསི་

འདྲེིསི་ཆོགསི་ཡིོད་པ་དང་། ད་ཆོ་ཕྱོ་ིམ་ིཞིིག་ག་ིཚུལ་དུ་འད་ིདག་ལ་ལྟད་མོརི་རོིལ་

བ་མ་ཡིིན་པརི་ངསི་འད་ིདག་ཚེང་མ་དགའ་སོྤྲོསི་ངང་བདག་ཏུ་བཟུང་ཡོིད་པརི་མ་

ཟད། ཨོ་ཞིང་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ངའ་ིསྐུ་མགྲོན་གྱི་ིཚུལ་དུ་ཕེབསི་བསུ་བྱེད་ཆོོག་ངེསི་

རིེད་སྙམ།”མོད། འོན་ཀྱིང་གོླེ་བུརི་དུ་མོ་རིང་དྲེན་པ་སོིསི་ནསི་ “མ་རིེད། ད་ེའདྲེ་ཞིིག་

ག་ལ་སྲིད། དེ་དུསི་ཞིང་པོ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ང་རིང་རྙིེད་མི་སྲིད་ལ་ཁོེང་གིསི་ཀྱིང་ཁོེ་

གཉིིསི་མགོྲན་འབོད་བྱེད་དུ་འཇུག་མ་ིསྲིད།” སྙམ།

སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེགོླེ་བུརི་དུ་དེ་དག་དྲེན་པསི་ཐོེག་མའི་གདམ་ཀ་ལ་འགོྱིད་པ་མ་ི

སྐྱིེསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁེང་གཉིེརི་ལ་ཡིང་སྙིང་གནསི་པོ་གཞིིསི་སུ་ཡིོད་མེད་

ཀྱིི་སྐད་ཆོ་འདྲེི་འདོད་སྐྱིེསི་ཀྱིང་སོྤེབསི་པ་བྲེལ་ནསི་ལུསི་མོད། འོན་ཀྱིང་སྐད་ཆོ་

དེ་དག་མོ་རིང་གི་ཨོ་ཞིང་གིསི་དྲེིསི་པསི་མོ་རིང་དངངསི་འཚེབ་ཀྱིི་ངང་མགོ་ཕརི་

བསླེོགསི་པ་དང་སྦྲགསི། ལྕམ་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ིཡིིསི་ལན་དུ་ “ཁོེང་རིང་ད་ལྟ་གཞིིསི་

ཀརི་བཞུགསི་མེད། ཡིིན་ཡིང་སིང་ཉིིན་གོྲགསི་པོ་མང་པོ་དང་ལྷན་དུ་འདི་གརི་

ཕེབསི་རྒྱུརི་རི་ེསྒུག་བྱེད་ཀྱིིན་ཡོིད།” ཅིེསི་བརོྗོད་པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་

ཁོེ་ཚེ་ོཉིིན་གཅིིག་འགོརི་འགྱིངསི་ཀྱིིསི་འད་ིགརི་སླེེབསི་ཀྱི་ིཡོིད་པ་ལ་སོྤྲོ་བ་བརྟེསི།

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་འདྲེ་པརི་ཞིིག་ལྟ་བརི་ཤོོག་ཅིེསི་སྐད་
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བཏང་བ་དང་། མོ་རིང་ཉི་ེབརི་སླེེབསི་དུསི་ད་ེན་ིཝིག་ཁེམ་དང་བཟོ་ལྟ་མཚུངསི་བའ་ི

འདྲེ་པརི་བྲེིསི་མ་ཞིིག་སྟེ་འདྲེ་པརི་གཞིན་དུ་མ་དང་ལྷན་དུ་རྩིག་ཐེབ་ཀྱིི་སྒོང་དུ་

བཀལ་ཡིོད་པ་མཐོེང་། གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་འཛུམ་དམུལ་དམུལ་བྱསི་ནསི་མོ་རིང་ད་ེལ་

དགའ་པོ་ཅི་ིཙམ་འདུག་མིན་འདྲེ་ིསྐབསི། ལྕམ་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ིཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིམདུན་

དུ་ཡོིང་ནསི་ད་ེན་ིབདག་ག་ིསྦྱིིན་བདག་འདསི་པོའ་ིགཉིེརི་བའ་ིབུ་ཡིིན་པ་དང་། སྦྱིིན་

བདག་ཁོེང་ངོ་མསི་གཉིེརི་བའ་ིབུ་ད་ེགསོི་སོྐྱིང་གནང་བ་རིེད་ལ། ད་སྐབསི་ཁེོ་རིང་

དམག་མིརི་ཞུགསི་པརི་ཕྱོིན་ཟིན་མོད། ཁོེ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་བག་མེད་ཅིིག་ཏུ་གྱུརི་ཡིོད་

པ་འདྲེ་ཞིེསི་བཤོད། 

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་འཛུམ་པའ་ིངང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བཤོེརི་ལྟ་ཞིིག་བྱསི་

ཀྱིང་མོ་རིང་གད་མོ་མ་ཤོོརི།

ལྕམ་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ིཡིིསི་འདྲེ་པརི་བྲེསིི་མ་གཞིན་ཞིིག་བསྟན་ནསི་ “ད་ེན་ིངའ་ི

སྦྱིིན་བདག་ག་ིའདྲེ་པརི་རིེད་ལ་ཁོེང་དང་ཧ་ཅིང་འདྲེ། ལོ་ངོ་བརྒྱད་ཡིརི་སོྔོན་དུ་འདྲེ་

པརི་གཞིན་ད་ེདང་མཉིམ་དུ་བྲེིསི་པ་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་འདྲེ་པརི་དེ་ལ་བལྟསི་ནསི། “བདག་གིསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་

སྦྱིིན་བདག་གི་ཕོ་སོྒོ་ལེགསི་ཚུལ་མང་དུ་ཐོེསི་མོྱོང་ལ། དེ་ནི་དོན་གྱིིསི་ཡིིད་འོང་གི་

བཞིིན་རིསི་ཤོིག་རིེད། ་ཡིིན་ཡིང་ལ་ིཛོི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ཚེོརི་ཡིང་སྙིང་འདྲེ་པརི་ད་ེཁོེང་

དང་འདྲེ་བོ་ཡོིད་མེད་བཤོད་ཐུབ།” ཅིེསི་བཤོད། ལྕམ་རོིའེ་ནོལད་བཟི་ཡིི་ཤུགསི་

བསྟན་ལསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་སྦྱིིན་བདག་ངོ་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་

མ་ཐེག་ཏུ་མོ་རིང་ལ་བརྩ་ིའཇོེག་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་ནསི།

“གཞོིན་ནུ་མ་དེསི་བདག་ག་ིསྦྱིིན་བདག་ངོ་ཤོེསི་སིམ།” ཞིེསི་དྲེིསི་པརི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་པ་དང་བཅིསི་ “ཅུང་ཙམ་ཤོེསི།” 

ཞིེསི་བཤོད།
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“བུ་མོ་ལགསི། བདག་ག་ིསྦྱིནི་བདག་ན་ིབྱད་གཟུགསི་ཧ་ཅིང་ལེགསི་པའ་ིཕོ་རིབ་

འདྲེ་ཆོགསི་ཞིིག་མ་རིེད་དམ།”

“རིེད། ཧ་ཅིང་འདྲེ་ཆོགསི་པོ་འདུག”

“ཁོེང་ལསི་ཕོ་གསིརི་འདྲེ་ཆོགསི་ཤོིག་ཡིོད་མི་སྲིད། འོན་ཀྱིང་ཐོེག་གི་རིི་མོའ་ི

བརི་ཁྱོམསི་སུ་ཁོྱོད་ཚེོསི་འད་ིལསི་མཚེརི་སྡུག་ལྡན་ཞིིང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིཁོེང་ག་ིའདྲེ་པརི་

ཞིིག་མཐོེང་ངསེི་རིེད། ཁེང་མིག་འད་ིན་ིབདག་ག་ིསྦྱིིན་བདག་འདསི་པོ་ལགསི་ཐུགསི་

དགྱིེསི་ཤོོསི་ཀྱི་ིཁེང་མིག་ད་ེཡིིན་པ་དང་། འདྲེ་པརི་བྲེིསི་མ་འད་ིདག་སོྔོན་ལྟརི་རིང་

སོིརི་བཞིག་ཡིོད། ཁོེང་རིང་འཚེོ་བཞུགསི་སྐབསི་དེ་དག་ལ་ཧ་ཅིང་ཐུགསི་མཉིེསི་

པོ་གནང་ག་ིརིེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཞི་ིནསི་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིའདྲེ་པརི་ད་ེདག་དང་ལྷན་དུ་ཡིོད་

པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་རོྟེགསི།

ད་ེནསི་ལྕམ་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ིཡིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སྲསི་མོ་ཌརི་སི་ིལོ་ན་བརྒྱད་ལ་སིོན་

སྐབསི་བྲེིསི་པའ་ིའདྲེ་པརི་ཞིིག་བསྟན། 

“སྲསི་མོ་ཌརི་སི་ིཡིང་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་པོ་ཇེ་ིབཞིིན་སྐྱི་ེགཟུགསི་མཛོེསི་པོ་ཡིོད་

དམ།” ཞིེསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་དྲེིསི་པརི།

“ཨོོ། ཡིོད་རིེད། མོ་རིང་ན་ིསྐྱིེསི་གཟུགསི་ཆོེསི་མཆོོག་ཏུ་གྱུརི་བའ་ིགཞོིན་ནུ་མ་

ཞིིག་ཡིིན་ལ་ད་ེབཞིིན་ཤོེསི་ཡོིན་ཡིང་ཧ་ཅིང་ཆོ།ེ མོ་རིང་གིསི་ཉིིན་ཧྲེིལ་པོརི་རོིལ་མོ་

དཀོྲལ་ཞིིང་གླུ་དབྱངསི་ལེན། ཁེང་མིག་རྗོེསི་མརི་ཡིོད་པའི་རོིལ་ཆོསི་དེ་བདག་གི་

སྦྱིིན་བདག་གིསི་མོ་རིང་ལ་ད་སིོ་མ་ཉིོསི་པའི་ལེགསི་སྐྱིེསི་ཡིིན། སིང་ཉིིན་མོ་རིང་

སྦྱིིན་བདག་དང་ལྷན་དུ་གཞིིསི་ལ་ལོག་ཡོིང་ག་ིཡོིད།”

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་སོྤྱིད་ལམ་བག་ཕེབསི་ལ་འདྲེིསི་བདེ་ཐོེག་ཁོེང་གི་

དྲེ་ིབ་དང་དཔྱད་བརོྗོད་དག་གིསི་ལྕམ་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ིལ་ཁེ་བརྡོ་ལྷུག་པོ་བྱེད་པའ་ི
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སྐུལ་ལྕག་ཐེེབསི། སོྤེབསི་པ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ཞིེན་ཆོགསི་ཀྱིི་རྐྱེེན་གང་ཡིིན་རུང་། 

ལྕམ་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ིཡིིསི་རིང་ག་ིསྦྱིིན་བདག་མིང་སྲིང་གཉིིསི་ཀྱི་ིསོྐརི་གླེེང་རྒྱུརི་ཧ་

ཅིང་སོྤྲོ་བ་ཆོ་ེབ་ན་ིཤོིན་ཏུ་མངོན་གསིལ་ཡིིན།

“ཁོྱོད་ཀྱིི་སྦྱིིན་བདག་ལོ་གཅིིག་གི་ནང་ལ་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་ག་ཚེོད་བཞུགསི་ཀྱིི་

རིེད།”

“བདག་གི་རིེ་སོྨོན་ཇེི་བཞིིན་མི་བཞུགསི་ཀྱིང་སྲསི་སྐུ་ཞིབསི་ལགསི་འདི་གརི་

ཕལ་ཆོེརི་ལོ་ཕྱོེད་ཙམ་བཞུགསི་ཀྱི་ིརིེད། སྲསི་མོ་ཌརི་སི་ིཡིང་རྟེག་ཏུ་འད་ིགརི་དབྱརི་

དུསི་ལ་རོིལ་གྱི་ིརིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་ “མོ་རིང་རིམ་སིི་གྷེ་ཋིི་ལ་འགྲོ་ན་མ་གཏོགསི།” 

སྙམ།

“ཁོྱོད་ཀྱིི་སྦྱིིན་བདག་གིསི་མདུན་ཐེབ་བསུསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་རིང་རྟེག་པརི་

མཐོེང་ཐུབ་ཀྱི་ིརིེད”།

“ད་ེག་རིང་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ལགསི། ཡིིན་ཡིང་ངསི་ད་ེག་དུསི་ཡིིན་པ་དང་བུ་མོ་

སུ་ཞིིག་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིལསི་བསོིད་ཡོིད་པ་ཤོེསི་མ་སོིང་།”

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་དང་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གཉིིསི་ལ་འཛུམ་མདངསི་མངོན་

པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་བསིམ་པ་ན་ིཁོེང་ལ་གང་

མིན་ཚེད་ཀྱི་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ཅིིག་རིེད།” སྙམ། 

“ངསི་ལབ་པ་ཚེང་མ་སོྲང་གཏམ་རིང་ཡིིན། ཁོེང་རིང་ངོ་ཤོེསི་མཁེན་ཀུན་གྱིིསི་

ད་ེལྟརི་ལབ་ཀྱི་ིརིེད།” ཅིེསི་ཁེང་གཉིེརི་གྱིིསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་སྐད་ཆོ་ད་ེདག་ཐེལ་དྲེགསི་སིོང་སྙམ་སྐབསི་ཁེང་

གཉིེརི་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ “ང་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལོ་ངོ་བཞིི་ནསི་བཟུང་ཁོེང་དང་

གཤོིབསི་པ་ཡིིན། ཚེ་ེགང་ལ་ཁོེང་གིསི་མ་ིསུ་ཞིིག་ལའང་ཚེིག་རྩུབ་གཅིིག་ཀྱིང་བཤོད་
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པ་ཐོེསི་མ་མོྱོང་།” ཞིེསི་བརོྗོད་པསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལྷག་ཏུ་ཧང་སིངསི་པརི་གྱུརི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་ཌརི་སི་ིན་ིཧ་ཅིང་སོྤྲོ་ཐུང་ག་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་པའ་ིལྟ་

ཚུལ་བརྟེན་པོ་ཡོིད་སྟབསི། བསྔོགསི་བརོྗོད་འད་ིའདྲེ་ན་ིཧ་ཅིང་བསིམ་གྱིིསི་མ་ིཁྱོབ་

ཞིིག་ཡིིན།  མོ་རིང་ཌརི་སིི་ལ་ཡི་མཚེན་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་ནསི་ད་དུང་དེ་སོྐརི་མང་དུ་

ཐོེསི་འདོད་པ་དང་མོ་རིང་ག་ིཞིང་པོསི་མུ་མཐུད་སྐད་ཆོ་འདྲེ་ིབ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཚེོརི།

“སོྤྱིད་བཟང་དེ་འདྲེ་མངའ་བའི་མི་མང་པོ་མེད་པསི། ཁོྱོད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱིིན་

བདག་ཅིིག་ཡོིད་པ་ན་ིལསི་བསོིད་ཆོེན་པོ་རིེད།”

“ད་ེག་རིང་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ལགསི། ངསི་ང་རིང་ལསི་བསོིད་ཆོ་ེབ་ཤོེསི་ཡིོད། ངསི་

འཛོམ་གླེིང་ཧྲེིལ་པོརི་བསོྐརི་རུང་ཁོེང་རིང་ལསི་ལྷག་པའི་སྦྱིིན་བདག་ཅིིག་རྙིེད་

མི་སྲིད། ངསི་རྟེག་ཏུ་ཕྲུ་གུའི་སྐབསི་གཤོིསི་རྒྱུད་བཟང་བའི་མི་དེ་ཆོེན་པོ་ཆོགསི་

སྐབསི་ཀྱིང་རྟེག་ཏུ་གཤོིསི་རྒྱུད་བཟང་པོ་ཡིོད་རིེད་ཅིེསི་ལབ་བཞིིན་ཡོིད། ཁོེང་ནི་

འཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་ངང་རྒྱུད་རིིང་པོ་དང་སིེམསི་བཟང་ག་ིབུ་ཆུང་ཞིིག་ཡིིན།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཧ་ལམ་ཁེང་གཉིེརི་བ་ལ་མིག་ཅིེརི་ནསི་སིེམསི་སུ་ “མི་

འད་ིཌརི་སི་ིཡིིན་ནམ།” སྙམ།

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ “ཁོེང་གི་ཡིབ་ནི་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱིི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད།” 

ཅིེསི་བརོྗོད།

“རིེད། ལྕམ་མོ་ལགསི།”

“ཁོེང་ན་ིངོ་མ་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད་ལ་ཁེོང་ག་ིསྲསི་པོ་ཡིང་ཕ་ཡིབ་

ཇེ་ིབཞིིན་དབུལ་ཕོངསི་ཚེ་ོལ་ཧ་ཅིང་བྱམསི་སིེམསི་ཆོ།ེ” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་དག་ཉིན་བཞིིན་ཡིིད་ལ་ཡི་མཚེན་དང་དོགསི་འདྲེི་

མང་དུ་སྐྱིེསི་ནསི་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཉིན་འདོད་སྐྱིེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ི

ཡིིསི་འདྲེ་པརི་དང་ཁེང་པའ་ིརྒྱ་ཁོྱོན། ནང་ཆོསི་ཀྱི་ིརིིན་གོང་སོིགསི་གླེེང་ཡིང་མོ་རིང་
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བརོྗོད་བྱ་ད་ེདག་ལ་སོྤྲོ་བ་མ་འཕེལ།

“ཁོེང་ནི་ཆོེསི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་གནསི་པོ་དང་སྦྱིིན་བདག་ཅིིག་རིེད། ཁོེང་ནི་

རིང་ཉིིད་ལསི་བསིམ་རྒྱུ་མེད་པའ་ིདེང་དུསི་ཀྱི་ིགཞོིན་སྐྱིེསི་བག་མེད་ཚེ་ོདང་གཏན་

ནསི་མི་འདྲེ། མོ་ཡིན་དང་གཡིོག་པོ་སུ་ཡིིན་རུང་ཁོེང་ལ་བསོྟད་རི་མི་བྱེད་མཁེན་

གཅིིག་ཀྱིང་མེད། མི་འགའ་རིེསི་ཁོེང་རིང་ཁེེངསི་དྲེགསི་ཆོེན་པོ་འདུག་ཅིེསི་ལབ་

ཀྱིང་ངསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ཏུ་གཏན་ནསི་མ་མཐེོང་། བདག་གི་བསིམ་ཚུལ་ལྟརི་ན། དེ་

ན་ིཁོེང་རིང་གཞོིན་སྐྱིེསི་གཞིན་པ་ལྟརི་ཁེ་འབེལ་པོ་མེད་པསི་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསྙིང་ཉི་ེབའ་ིམ་ིཞིིག་

ཏུ་བཟོསི་སིོང་།” སྙམ།

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་འགྲོ་ཞིོརི་དུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་རྣ་བརི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་  “མོ་

རིང་གིསི་བགྲངསི་པའ་ིཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་བཟང་འད་ིདག་ན་ིཁོེང་གིསི་ང་ཚེོའ་ིཡི་ང་བའ་ི

གོྲགསི་པོ་ལ་བསྟན་པའ་ིསོྤྱིད་ལམ་གཉིིསི་དང་རྦད་ད་ེཐེ་དད་རིེད་འདུག” ཟེརི།

“ང་ཚེ་ོགཡིོ་འོག་ཏུ་ཚུད་ཡོིད་ཤོསི་ཆོ།ེ”

“ཕལ་ཆོེརི་ཚུད་མི་སྲིད། ང་ཚེོའི་ཁུངསི་ལུང་དེ་ནི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་རོྟེན་རུང་བ་

ཞིིག་རིེད།”

ད་ེནསི་ཁོེ་ཚེ་ོཐོེག་ཁེང་ག་ིཤོིན་ཏུ་ཁོེད་ཡིངསི་པའ་ིཚེོམསི་ཆོེན་ཞིིག་ལ་འཛུལ་

དུསི་ད་ེརུ་རིབ་ཏུ་མཛོེསི་པའ་ིརྒྱུན་སོྡེད་ཁེང་ཞིིག་ཡོིད་པ་མཐོེང་། ད་ེན་ིཉི་ེཆོརི་རིང་

སྒྲིིག་འཇོེག་བྱསི་པ་ཡིིན་པ་དང་འོག་གི་ཁེང་མིག་དག་ལསི་སྒོེག་ཉིམསི་ལྡན་ལ་

དྭངསི་ཤོིང་གསིལ་བ་ཞིིག་ཡིིན། གོ་ཐོེསི་ལྟརི་ན་ན་ནིང་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ི ཕེམ་བྷེརི་

ལི་ན་ཡིོད་སྐབསི་མོ་རིང་གིསི་ཁེང་མིག་འདི་ལ་དགའ་མོསི་བྱསི་པསི་མོ་རིང་གི་

གཅིེན་པོསི་ཉི་ེཆོརི་ཆོེད་དུ་བཀོད་སྒྲིིག་བྱསི་པ་ཡིིན་འདུག
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སྒོེའུ་ཁུང་ཞིིག་གི་ཕོྱོགསི་སུ་སོྐྱིད་སྐབསི་སིེམསི་སུ་ “ཁོེང་ནི་

ངེསི་དོན་གྱི་ིགཅིེན་པོ་བཟང་པོ་ཞིིག་རིེད།” སྙམ།

ལྕམ་རོིའ་ེནོལད་བཟ་ིཡིིསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིཁེང་མིག་འདིའ་ིནང་འཛུལ་དུསི་

སོྤྲོ་བ་ཇེ་ིཙམ་ཡོིད་པ་ཚེོད་དཔག་བྱསི་དོན།

“ཁོེང་གིསི་རྒྱུན་པརི་འད་ིལྟརི་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་ལ་སོྤྲོ་བ་སྦྱིིན་པའ་ིབྱ་བ་ཅི་ིཞིིག་

མཆོིསི་ན་འཕྲལ་མརི་ད་ེལྟརི་སྒྲུབ་ཀྱི་ིརིེད། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ག་ིདོན་དུ་མ་ིསྒྲུབ་པའ་ི

བྱ་བ་གཅིིག་ཀྱིང་མེད།”

ཁོེང་ཚེོ་ལ་ད་དུང་འགྲེམསི་སོྟན་ཁེང་ཞིིག་དང་གཞིན་གཟིམ་ཆུང་གཙོ་བོ་

གསུམ་སོྟན་རྒྱུ་ཡིོད་པ་དང་། འགྲེམསི་སོྟན་ཁེང་དུ་ཕུལ་བྱུང་གི་རིི་མོ་མང་པོ་ཡོིད་

ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ིགོ་རོྟེགསི་མེད་པ་དང་རི་ིམོ་ད་ེདག་ད་གིན་ཤོོད་

དུ་མཐོེང་པརི་སྣང་ནསི། དེསི་ན་མོ་རིང་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིསི་སྨྱུག་གུསི་བྲེིསི་པའིེ་རི་ི

མོ་ཁེ་ཤོསི་ལ་ལྟ་འདོད་སྐྱིེསི་ཏེ་རིི་མོ་དེ་དག་གི་ནང་དོན་སྤྱིི་ཡིོངསི་ལསི་དང་བ་

འདྲེེན་པ་དང་རོྟེགསི་སླེ་བ་ཞིིག་ཡིིན།

འགྲེམསི་སོྟན་ཁེང་དུ་ཁྱོིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིའདྲེ་པརི་མང་དུ་མཆོིསི་ཀྱིང་ད་ེདག་གིསི་ཆོ་

མེད་ཀྱི་ིམིའ་ིབོློ་འགུག་མ་ིནུསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཡིརི་མརི་ལ་རྒྱུསི་ཡིོད་ཀྱི་ིགདོང་པ་

འཚེོལ་པརི་ཕྱོིན་པསི་གཞིི་ནསི་ཌརི་སིི་དང་ཧ་ཅིང་འདྲེ་བའི་འདྲེ་པརི་ཞིིག་རྙིེད་

ལ། འདྲེ་པརི་དེའི་ངོ་གདོང་ན་འཛུམ་མདངསི་ཤོིག་འཕྱུརི་ཡིོད་པ་མཐོེང་། འཛུམ་

མདངསི་ད་ེསོྔོན་ཆོད་ཁོེང་གིསི་མཚེམསི་རིེརི་མོ་རིང་ལ་ལྟ་སྐབསི་མངོན་པའ་ིའཛུམ་

མདངསི་ད་ེཡིིན་པ་ཡིིད་ལ་དྲེན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འདྲེ་པརི་ད་ེལ་བོློ་རྩ་ེགཅིིག་

ཏུ་གཞོིལ་ནསི་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་བལྟསི་ཤོིང་འགྲེམསི་སོྟན་ཁེང་ནསི་ཐོེན་སྐབསི་སླེརི་

ཡིང་དེ་ལ་ཐེེངསི་གཅིིག་བལྟསི། ལྕམ་རོིའེ་ནོལད་བཟི་ཡིིསི་པརི་དེ་ནི་ཁོེང་གི་ཡིབ་

འཚེ་ོབཞུགསི་སྐབསི་བྲེིསི་པ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སྐབསི་འདིརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གོླེ་བུརི་དུ་པརི་ནང་གི་མི་དེ་ལ་གོླེ་བ་ཉིེ་བའི་

སྣང་བ་ཞིིག་སྐྱིེསི་ཤོིང་། དང་ཐེོག་ཁོེ་རིང་ངོ་མརི་ཐུག་པའི་གོ་སྐབསི་མང་པོ་ཡོིད་

ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ནམ་ཡིང་དེ་འདྲེའི་གོླེ་བ་ཉིེ་བའི་སྣང་བ་ཞིིག་སྐྱིེསི་མ་མོྱོང་། ལྕམ་རོིའེ་

ནོལད་བཟ་ིཡིིསི་ཌརི་སི་ིལ་བསྔོགསི་པ་ན་ིམནོག་ཆུང་ག་ིབྱ་བ་ཞིིག་མིན་པརི། སྤྱིང་

གྲུང་འཛོོམསི་པའ་ིགཡོིག་པོ་ཞིིག་ག་ིབསྔོགསི་བརོྗོད་ལསི་རིིན་ཐེང་ཆོ་ེབ་ཞིིག་གང་

ན་ཡོིད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་སུ་ཌརི་སི་ིན་ིགཅིེན་པོ་དང་། གནསི་པོ། ཁྱོིམ་

བདག་བཅིསི་ཡིིན་སྟབསི་མི་ཇེི་འདྲེ་མང་པོ་ཞིིག་གི་བདེ་སྐྱིིད་ཁོེ་རིང་གི་ལྟ་སོྐྱིང་

ལ་རིག་ལསི་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་གཞིན་ལ་སྡུག་བསྔོལ་ལམ་ཡིང་ན་བད་ེསྐྱིིད་ཇེ་ིཙམ་

སྦྱིིན་ནུསི་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་བཟང་ངན་གྱི་ིབྱ་བ་ཇེ་ིཙམ་སྒྲུབ་ཐུབ་ངེསི་རིེད་སྙམ།

ཁེང་གཉིེརི་གྱིིསི་བརོྗོད་པའི་སྐད་ཆོ་རིེ་རིེ་ཡིིསི་ཌརི་སིིའི་སོྤྱིད་ལམ་བཟང་པོ་

ཡིིན་པ་མཚེནོ་པ་དང་། མོ་རིང་ཌརི་སིིའ་ིའདྲེ་པརི་གྱི་ིརིསི་གཞི་ིཡི་ིམདུན་དུ་འགྲངེསི་

སྐབསི། ཁོེསི་མོ་རིང་ལ་མིག་ཟུང་ཅིེརི་ཡིོད་པརི་སྣང་། ད་ཕན་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་

བཅིངསི་པའི་བརྩེ་བ་ལ་སྔོརི་མེད་པའི་བཀའ་དྲེིན་གྱིི་འདུ་ཤོེསི་ཤོིག་དབང་མེད་དུ་

སྐྱིེསི་པ་དང། ཁོེ་རིང་གི་དོྲེད་ཁུལ་དྲེན་ནསི་དང་ཐོེག་གཉིེན་སླེོང་སྐབསི་ཀྱིི་ཕོག་

ཐུག་ཀྱིང་ཆུང་དུ་ཕྱོིན། 

ཁོེ་ཚེོསི་ལྟ་སོྐརི་བྱསི་ཆོོག་པའི་ཁེང་མིག་ཚེང་མརི་བལྟསི་རྗོེསི་ཕྱོིརི་འོག་ཁེང་

དུ་ལོག་པ་དང་། ཁེང་གཉིེརི་གྱིིསི་སོྒོ་འགྲམ་གྱི་ིལྡུམ་རི་སོྐྱིང་མཁེན་ལ་ཁོེ་ཚེ་ོསྣ་ེལེན་

བྱེད་དུ་བཅུག་ནསི་མོ་རིང་ཕྱོིརི་ཁྱོིམ་ལ་ལོག

ད་ེནསི་ཁོེང་ཚེ་ོཚེོམསི་ཁེང་བརྒྱུད་ནསི་གཙང་བོའ་ིཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད་སྐབསི་ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཕྱོིརི་མིག་ཐེེངསི་གཅིིག་བལྟསི་པ་དང་། ཞིང་པོ་དང་ཞིང་ལྕམ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀྱིང་གོམ་མཚེམསི་བཞིག་ནསི་ཁེང་བཟང་ད་ེཡི་ིའཛུགསི་སྐྲུན་ལོ་རིབསི་
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ག་དུསི་ཡིིན་པ་འོལ་ཚེོད་བྱེད་སྐབསི་གོླེ་བུརི་ད་ེཡི་ིགནསི་པོ་རྟེ་རིརི་ཕོྱོགསི་པའ་ིལམ་

ཆོེན་དུ་ཡོིང་བཞིིན་པ་མཐོེང་།

ཁོེ་ཚེོ་འདོམ་ཕྱོེད་ཉིི་ཤུ་ཙམ་གྱིི་མཚེམསི་སུ་ཡོིད་པ་དང་། ཁོེ་རིང་དེ་འདྲེའི་གོླེ་

བུརི་ཐོེལ་རྒྱག་ཏུ་མངོན་པསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཡིོལ་འདོད་ཀྱིང་གཡོིལ་ཐེབསི་

བྲེལ་བསི་ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱིི་མིག་བཞིི་འཕྲད་ཅིིང་གཉིིསི་ཀའི་མཁུརི་ཚེོསི་དམརི་པོརི་

གྱུརི། ཌརི་སི་ིརྦད་ད་ེཧོན་ཐོེརི་ནསི་རི་ེཞིིག་འགུལ་སོྐྱིད་བྱེད་མ་ིནུསི་པརི་གྱུརི་ཀྱིང་

ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་རིང་སིོརི་ཆུད་ད།ེ ཁོེ་ཚེོའ་ིཕོྱོགསི་སུ་ཡིོང་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལ་ཧ་ཅིང་ཞིི་ལོྷད་མིན་ཡིང་མ་མཐེརི་ཡིང་ཤོིན་ཏུ་གུསི་ཞིབསི་ཚུལ་གྱིིསི་འཚེམསི་

འདྲེ་ིབྱསི།

མོ་རིང་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཕརི་སོྐྱིད་པརི་བརྩམསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་ཉིེ་བརི་བསླེེབསི་

ཟིན་པ་མཐེོང་སྟབསི་གོམ་མཚེམསི་བཞིག་ནསི་ཧ་ཅིང་ཁེ་སྐྱིེངསི་པའི་ཚུལ་གྱིིསི་

འཚེམསི་འདྲེི་དང་ལེན་བྱསི། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་

ཐོེག་མརི་མཐོེང་དུསི། ད་སོྔོན་མཐེོང་བའ་ིའདྲེ་པརི་ལསི་མདུན་གྱི་ིམ་ིད་ེཌརི་སི་ིཡིིན་

པ་ངོསི་འཛོིན་མ་ཐུབ་རུང་། ལྡུམ་རི་གཉིེརི་མཁེན་གྱིི་ངོ་མཚེརི་བའི་རྣམ་འགྱུརི་

ལསི་འཕྲལ་མརི་མི་དེ་ཌརི་སིི་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་ཐུབ། ཌརི་སིི་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལབ་གླེེང་བྱེད་སྐབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་མི་གཉིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་དང་ཅུང་

ཁེ་ཐེག་རིིང་པའི་མཚེམསི་སུ་འགྲེངསི་ནསི་བསྡེད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ཧོན་ཐོེརི་

པ་དང་མགོ་འཐོེམ་ནསི་ཁོེང་ག་ིགདོང་ལ་ཡིང་ཧ་ལམ་ལྟ་མ་ིཕོད་པརི་གྱུརི་པ་དང་། 

ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་གི་ནང་མི་ཚེོའི་སོྐརི་འཚེམསི་འདྲེི་བྱསི་པ་ལའང་དྲེིསི་ལན་ཅིི་

ཞིིག་སོླེག་ཡོིད་པ་ཡིང་མ་ཤོསེི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཌརི་སིིའ་ིད་ལྟའ་ིསོྤྱིད་ཚུལ་ཐེེངསི་

སོྔོན་མ་དང་རྦད་ད་ེཐེ་དད་ཡིིན་པ་མཐེོང་ནསི་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་ཤོིང་། ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་

རི་ེརི་ེཡིིསི་མོ་རིང་ག་ིའཚེེརི་སྣང་ཆོ་ེརུ་བསྐྱིེད་པ་དང་མོ་རིང་འད་ིགརི་ཡོིང་བ་ཁོེང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

371

གསིི་ཤོསེི་རོྟེགསི་བྱུང་བ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིའོསི་འཚེམསི་ཤོགི་མནི་པའ་ིབསིམ་བོློ་སྣ་ཚེོགསི་

སྐྱིེསི་ནསི། སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ད་ེདག་ན་ིམོ་རིང་ག་ིམ་ིཚེ་ེཁོྲད་ཀྱི་ིཆོེསི་ཉིམསི་བད་ེམིན་

པའ་ིསྐབསི་ཤོིག་ཡིིན། ཌརི་སི་ིཁོེ་རིང་ཡིང་བག་ལོྷད་མིན་པརི་ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་

སྟངསི་ད་ེནམ་རྒྱུན་ལྟརི་བག་ཕེབསི་ཀྱི་ིརིང་བཞིིན་ལྡན་པ་ཞིིག་མིན་པ་དང་། ཁེོང་

གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཡིང་ཡིང་མོ་རིང་ལོང་བོྷེན་ནསི་ག་དུསི་ཐོེན་པ་དང་། ཌརི་

བྷེི་ཤོརི་ལ་སླེེབསི་ནསི་ག་ཚེོད་སོིང་མིན་གྱིི་སྐད་ཆོ་དྲེིསི་པ་དང་སྐད་ཆོ་འདྲེི་སྟངསི་

ཀྱིང་བྲེེལ་བྲེེལ་འཚུབ་འཚུབ་ཡིིན་སྟབསི་ཁོེ་ཡིང་བོློ་བག་མ་ིཕེབསི་པ་མཐོེང་ཐུབ།

མཐེརི་ཁོེང་གིསི་ཅི་ིཤོོད་འད་ིཤོོད་མ་རྙིེད་པརི་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་རིིང་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་

པརི་བསྡེད་རྗོེསི་གོླེ་བུརི་དུ་དྲེན་པ་སོིསི་པ་ལྟརི་ཕྱོིརི་ཐོེན་ནོ། །

དེ་རྗོེསི་གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་མི་གཉིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་འཁྲིསི་ལ་ཡིོང་ནསི་

ཁོེ་གཉིིསི་ཌརི་སིིའ་ིགཟུགསི་བྱད་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཡིིད་སོྨོན་ཤོོརི་ཚུལ་བརོྗོད་ཀྱིང་། ཨོ་ེ

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིརིང་ག་ིབསིམ་བོློ་ལ་རྩ་ེགཅིིག་ཏུ་གཞོིལ་ནསི་གོང་ག་ིསྐད་ཆོ་ཚེིག་

གཅིིག་ཀྱིང་མ་ཐོེསི་པརི་ཁུ་སིིམ་པོསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་ཕྱོིན། མོ་རིང་

ནི་ངོ་ཚེ་དང་སུན་སྣང་གི་དབང་འོག་ཏུ་ཡིོངསི་སུ་ཚུད་ཅིིང་མོ་རིང་འདི་གརི་ཡིོང་

བ་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའམ་ནོརི་འཁྲུལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

པརི་སྣང་། ཁོེང་གིསི་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཁྱོད་མཚེརི་དུ་མཐོེང་ངེསི་རིེད། ཁོེ་རིང་ལྟ་བུའ་ིཁེེངསི་

དྲེེགསི་ཅིན་གྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་གིསི་དོན་དག་འད་ིརིིགསི་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམཐོེང་ཆུང་བྱེད་

ཀྱིི་རིེད། མོ་རིང་ཉིིད་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཁོེང་གི་མདུན་དུ་བསྐྱིལ་བ་དང་གཉིིསི་སུ་

མ་མཆོིསི། ཨོོ། མོ་རིང་ཅིིའ་ིཕྱོིརི་འད་ིགརི་ཡིོང་བ་རིེད། ཡིང་ན་ཁོེ་རིང་དུསི་བཀག་

གིསོྔོན་དུ་སླེེབསི་ཡིོང་དོན་ཅི།ི གལ་སྲིད་ཁོེ་ཚེ་ོསྐརི་མ་བཅུ་ཙམ་གྱི་ིསོྔོན་ལ་ཐེོན་ཡོིད་

ན་ཌརི་སིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོམཐོེང་མ་ིཐུབ་སྟ།ེ ཁོེ་རིང་ད་ལྟ་རིང་འབོྱརི་ནསི་རྟེའམ་ཤོིང་རྟེ་ལསི་

བབསི་པ་མངོན་གསིལ་རིེད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིཡིིད་ལ་ད་སོྔོན་གྱི་ིཁེ་སྐྱིེངསི་པོའ་ི



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཐུག་འཕྲད་ད་ེདྲེན་ནསི་གདོང་པ་ཡིང་ཡིང་དུ་དམརི་པོ་གྱུརི། ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་ཚུལ་ལ་

ཧ་ལསི་པའ་ིའགྱུརི་ལོྡག་ཐེེབསི་པ་ད་ེཡིང་སྙིང་ཅིིའ་ིདོན་ཡིིན་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་ཐེ་

ན་མོ་རིང་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ནི་ཧ་ཅིང་ཡི་མཚེན་གྱིི་གནསི་ཤོིག་ཡིིན་ཡིང་། ད་

སོྔོན་ཁོེང་གིསི་དེ་འདྲེ་གུསི་ཞིབསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མོ་རིང་

ག་ིནང་མ་ིཚེོའ་ིབད་ེའཚེམསི་འདྲེ་ིབ་ན་ིད་ེབསི་ཀྱིང་ཡི་མཚེན་ཞིིག་རིེད་སྙམ། སོྔོན་

ཆོད་ཁོེ་གཉིིསི་སྟསེི་དབང་གསིི་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་སྐབསི་ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ནམ་ཡིང་ད་

ལྟ་ནང་བཞིིན་ཁེེངསི་སྐྱུང་གུསི་ཞིབསི་དང་སྐད་ཆོ་བརོྗོད་སྟངསི་ཀྱིང་ཞི་ིདུལ་ཞིིག་

མིན། ད་ེསོྔོན་ཁོེང་གིསི་རོི་སིིང་སིིའ་ིགླེིང་གརི་མོ་རིང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་སྟེརི་སྐབསི་ཀྱི་ི

རྣམ་འགྱུརི་དང་ད་ལྟའ་ིབརི་དུ་ཧ་ེབག་ཆོེསི་ཆོེརི་མངོན་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཅི་ིཞིིག་ཡིིན་

པ་དང་ད་ེལ་འགྲེལ་བཤོད་ཇེ་ིལྟརི་བྱེད་དགོསི་མ་ིཤོེསི།

ད་ལྟ་ཁེོ་ཚེོ་ཆུ་འགྲམ་གྱིི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ལམ་ཆུང་ཞིིག་ཏུ་འཛུལ་བ་དང། 

མདུན་དུ་ཅིི་ཙམ་སོྐྱིད་ན་ཡུལ་ལོྗོངསི་དེ་ཙམ་གྱིིསི་གཟི་ཆོགསི་ཤོིང་དང་བ་འདྲེེན་

པ་ཞིིག་ཡིིན་ལ། ནགསི་ཚེལ་ཡིང་དེ་ཙམ་གྱིིསི་དབེན་ཞིིང་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་

ཡིིན་སྟབསི། ཁོེ་ཚེ་ོམདུན་དུ་ག་ལེརི་བསོྐྱིད་ནསི་ཞིང་པོ་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཡིང་

ཡིང་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིམཛོེསི་ལོྗོངསི་ཉིམསི་སུ་རོིལ་བའ་ིའབོད་སྐུལ་

བཏང་ཡིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྣང་མེད་དུ་ཡི་ལན་བསླེོགསི་པ་དང་མིག་ཟུང་ཁོེ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་བསྟན་པའ་ིམཛོེསི་ལོྗོངསི་ཀྱི་ིཕོྱོགསི་ལ་བལྟསི་ཀྱིང་ཡུལ་ལོྗོངསི་ཀྱི་ིདབྱ་ེ

བ་འབྱེད་མ་ིཤོེསི་པརི། སིེམསི་གཅིིག་བོློ་གཅིིག་གིསི་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡི་ིགནསི་ག་ག་ེམོ་

ཞིིག་ན་ཡིོད་པའ་ིཌརི་སི་ིལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་ནསི་སྐབསི་འདིརི་ཁོེང་གིསི་ཡིིད་

ལ་ཅིི་ཞིིག་དྲེན་བཞིིན་ཡོིད་པ་དང་། མོ་རིང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅིི་ཞིིག་ཡིོད་མེད་ཀྱིི་ཚེོད་

དཔག་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི། ཌརི་སིིསི་ཡོིད་ཚེད་བོློསི་གཏོང་བྱསི་ནསི་ད་དུང་མོ་རིང་ལ་

དགའ་ཡི་ིམེད་དམ། ཡིང་ན་ཁོེང་གིསི་གུསི་ཞིབསི་ད་ེའདྲེ་བྱསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིཁོེ་
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རིང་སྣང་མེད་ཡིིན་མདོག་སོྟན་པ་མིན་ནམ། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་

ལ་གཞིིགསི་ན་ཁེོ་རིང་སྣང་མེད་ཡིིན་པ་མཐེོང་མ་ིཐུབ། ད་ཐེེངསི་མོ་རིང་དང་འཕྲད་

སྐབསི་ཁེོང་ལ་དགའ་སྐྱིོ་གང་ཞིིག་སྐྱིེསི་མིན་བརོྗོད་པརི་དཀའ་ཡིང་ཁེོ་རིང་བོློ་བད་ེ

བག་ཕེབསི་མིན་པ་ངེསི་ཅིན་རིེད། 

མཐེརི་ཞིང་པོ་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སྣང་བ་གཡིེང་བ་ལ་

འཁེང་རི་བྱསི་པསི། མོ་རིང་གཞིི་ནསི་དྲེན་པ་གསོིསི་ཏེ་རིང་ཚུགསི་འཛོིན་དགོསི་

པ་ཚེོརི།

དེ་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་ནགསི་ཚེལ་དུ་འཛུལ་ཏེ་གཙང་བོ་དང་གྱིེསི་ནསི་རིི་ལྡེབསི་ལ་

འཛོེགསི། ནགསི་ཚེལ་གྱིི་བརི་གསིེང་ནསི་རྒྱང་རིིང་དུ་བལྟསི་ན་དེ་རུ་རིི་ཀླུང་གི་

མཛོེསི་ལོྗོངསི་མང་པོ་ཡོིད་པ་དང་མདུན་ཕོྱོགསི་ཀྱི་ིཚེརི་དུ་དངརི་བའ་ིརི་ིབོ་ནགསི་

ཀྱིིསི་བསོྐརི་ཅིིང་། གྱི་གྱུརི་འབབ་པའ་ིཆུ་བོ་མཚེམསི་མཚེམསི་མིག་ལམ་དུ་འཆོརི་

ཡོིང་། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་སྐྱིེད་ཚེལ་ཧྲེིལ་བོ་ལ་བསོྐརི་བ་ཐེེངསི་གཅིིག་རྒྱག་འདོད་

ཡིོད་ཀྱིང་། གོམ་པ་བརྒྱབ་ན་རིིང་དྲེགསི་ཨོ་ེཡོིང་སྙམ་ནསི་དོགསི་པ་ལངསི་སྐབསི་

ལྡུམ་རི་སོྐྱིང་མཁེན་ལ་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པའ་ིའཛུམ་མདངསི་ཤོིག་མངོན་ནསི། ད་ེན་ིལ་ེ

དབརི་བཅུ་ཙམ་གྱིི་མཚེམསི་ཞིེསི་བརོྗོད་པསི། མཐེརི་ཁོེ་ཚེོསི་འཆོརི་གཞིི་དེ་དོརི་

བ་ལསི་ཐེབསི་མེད་པ་མཐོེང་ནསི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་སོྐརི་ལམ་བརྒྱུད་ནསི་ཡུད་ཙམ་

ཕྱོིན་རྗོེསི། གཡིང་གཟརི་གྱིི་ནགསི་ཚེལ་ལསི་བབ་སྟེ་གཙང་བོའ་ིའགྲམ་དུ་སླེེབསི། 

དེ་ནི་ཆུ་ངོགསི་ཀྱིི་ཆོེསི་གུ་དོག་གི་ཆོ་ཤོསི་ཡིིན་པ་དང་། ཁེོ་ཚེོ་ཟམ་པ་སྟབསི་བདེ་

ཞིིག་བརྒལ་པ་དང་ཟམ་པ་དེ་དང་ཉིེ་འཁོེརི་གྱིི་ཡུལ་ལོྗོངསི་དང་ཧ་ཅིང་ཆོ་འཚེམ་

པོ་ཡིིན། སི་ཆོ་འད་ིན་ིད་སོྔོན་ཁོེ་ཚེ་ོབསོྐྱིད་སིའ་ིསི་ཆོ་དག་དང་བསྡུརི་ན་ཅུང་སོྤྲོསི་

མེད་ཡིིན་པ་དང་། མཚེམསི་འད་ིལ་སླེེབསི་དུསི་རི་ིཀླུང་ད་ེརིིམ་པསི་ལུང་ཤུརི་ཞིིག་

ཏུ་གྱུརི་བ་དང་དེ་རུ་ཆུ་ཕྲན་ཙམ་ལསི་མི་ཤོོང་། སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་
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ལམ་འཁོྱོག་བརྒྱུད་ནསི་མྱུལ་ཞིིབ་བྱེད་འདོད་སྐྱིེསི་ཀྱིང་ཟམ་པ་བརྒལ་ནསི་སོིང་ན་

སོྡེད་ཁེང་དང་ཧ་ཅིང་རྒྱང་ཐེག་རིིང་པོརི་མཐོེང་། ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གོམ་བགོྲད་རྒྱག་

མཁེན་དྲེ་མ་ཞིིག་མིན་པསི་ལམ་ཐེག་རིིང་པོརི་སོྐྱིད་མི་ཐུབ་པརི་ཤོིང་རྟེའི་འཁྲིསི་

ལ་གང་མགོྱིགསི་སླེེབསི་རྒྱུརི་ཁོེ་ན་རྔོམ་པསི་མོ་རིང་ལ་མི་བསྟུན་ཀ་མེད་བྱུང་། དེ་

ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོཉི་ེལམ་བརྒྱུད་ནསི་ཆུའ་ིཕ་རོིལ་གྱི་ིཁེང་པའ་ིཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད་མོད། ཡིིན་

ཡིང་ཁོེ་ཚེོའི་བགོྲད་སོྐྱིད་ཤོིན་ཏུ་དལ་མོ་ཡིིན་ཏེ་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ནམ་

རྒྱུན་ཉི་འཛོིན་གྱིི་བྱ་བ་ལ་ནམ་ཡིང་ཆོོག་ཤོེསི་བྱེད་མི་ཤོེསི་པའི་དགའ་མོསི་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད། འད་ིརུ་མཚེམསི་མཚེམསི་སུ་གཙང་ཉི་ཁེ་ཤོསི་ཆུ་ངོསི་སུ་མངོན་པ་མཐོེང་

བ་དང་།  ཁོེང་གིསི་ལྡུམ་རི་སོྐྱིང་མཁེན་དང་ཉི་འཛོིན་སོྐརི་གྱིི་གཏམ་གླེེང་བྱསི་

ནསི་དལ་གྱིིསི་མདུན་ལ་བསོྐྱིད། ཁོེ་ཚེོ་འདི་ལྟརི་ག་ལེརི་སོྐྱིད་སྐབསི་བརི་ཐེག་མི་

རིིང་བའ་ིསི་ན་ཌརི་སི་ིཁོེ་ཚེོའ་ིཕོྱོགསི་ལ་ཡིོང་བཞིིན་པ་མཐོེང་པསི་ཚེང་མ་སླེརི་ཡིང་

ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་ཧ་ལསི་པའི་ཚེད་ནི་ཧ་ལམ་ད་སོྔོན་དང་

འདྲེ་མཚུངསི་ཡིིན་ཡིང་མ་མཐེརི་ཡིང་ད་སོྔོན་ལསི་གྲ་སྒྲིིག་ལེགསི་པོ་ཡིོད་པ་དང་། 

གལ་སྲིད་ཌརི་སིི་དངོསི་འབྲེེལ་ཁེོ་ཚེོ་དང་ཐུག་པའི་འདུན་པ་ཡིོད་ན་ཞིི་ལྷོད་ཀྱིིསི་

ཁོེ་དང་གཏམ་གླེེང་བྱེད་པའི་བོློ་ཐེག་བཅིད། ཐོེག་མརི་ཁོེ་རིང་ལམ་ཕྲན་གཞིན་པ་

བསོྐརི་ནསི་འགོྲ་ངེསི་སྙམ་ཡིང་ཁོེ་རིང་འཕྲལ་མརི་ཁོེ་ཚེོའི་མིག་མདུན་དུ་ལྷགསི། 

སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སི་ིལ་མིག་བཤོེརི་རྒྱག་ཙམ་བྱསི་པསི་ཁོེང་ག་ི

ད་སོྔོན་གྱི་ིགུསི་ཚུལ་ད་དུང་དོརི་མེད་པ་མཐོེང་པསི། མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ལད་

མོ་བྱསི་ནསི་གུསི་ཉིམསི་སོྟན་ཅིིང་། ཡུལ་ལོྗོངསི་ཀྱི་ིམཛོེསི་པ་ལ་རོིལ་འགོ་བརྩམསི། 

མོ་རིང་གི་ངག་ནསི་“ཡིིད་དུ་འོང་བ་”དང་”མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པ་” ཞིེསི་ཚེིག་ཁེ་

ཤོསི་ཤོོརི་བ་ན། གོླེ་བུརི་དུ་མོ་རིང་གི་ཡིིད་ལ་ཉིམསི་མི་དགའ་བའི་བྱ་བ་ཞིིག་དྲེན་

ཏ།ེ གལ་སྲིད་མོ་རིང་གིསི་འད་ིལྟརི་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་ན་ཁོེ་རིང་
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གོ་བ་ལོག་མ་ིཡོིང་ངམ་སྙམ་ནསི་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་ནསི་ཅི་ིཡིང་མ་སྨྲསི།

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརྒྱབ་ན་ཡོིད་པ་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁེ་མ་ི

གྲག་པའི་སྐབསི་དེརི་ཌརི་སིིསི་ཁོེང་ལ་མོ་རིང་གི་གོྲགསི་པོ་གཉིིསི་མཚེམསི་སོྦྱིརི་

བྱེད་རོིགསི་ཞིེསི་རིེ་སྐུལ་བྱསི། ཁོེང་གིསི་དེ་ལྟརི་རིེ་སྐུལ་བྱསི་པ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་

བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་རིེད། དང་ཐོེག་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་གཉིེན་སོླེང་སྐབསི་

ཁོེང་གིསི་དེ་འདྲེའི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱིི་ཚུལ་གྱིིསི་མོ་རིང་གི་གཉིེན་ཉིེ་དག་ལ་ཁྱོད་

གསོིད་བྱསི་ཀྱིང་། ད་ཆོ་ཁོེང་ལ་མོ་རིང་ག་ིགཉིེན་ཉི་ེདག་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་རོིགསི་

ཞིེསི་རིེ་སྐུལ་བྱེད་པ་དྲེན་དུསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དབང་མེད་དུ་གད་མོ་ཤོོརི་པ་དང་

མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་ “ད་ཆོ་ཁེོང་གིསི་ཁེོ་གཉིིསི་ན་ིམཐོེ་གྲསི་སྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིམ་ིསྣ་ཡིིན་

སྣང་འཆོརི་གྱིི་འདུག་མོད།  ཁོེ་གཉིིསི་དོན་ངོ་མ་སུ་ཡིིན་རོྟེགསི་དུསི་ཁོེ་རིང་ཇེི་

འདྲེའ་ིཧོན་ཐོེརི་ངེསི་རིེད།” སྙམ།

ཡིིན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་ཕན་ཚུན་ལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱསི་པ་

དང་། མོ་རིང་དང་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་གསིལ་བཤོད་

བྱསི་ཏ།ེ ཌརི་སི་ིལ་གསིང་སྟབསི་ཀྱི་ིལོྐོག་ལྟ་ཞིིག་བྱསི་ནསི་སིེམསི་སུ་ཁོེ་རིང་ཐེ་དམན་

གྱི་ིགོྲགསི་པོ་འད་ིདག་གཡིོལ་ཆོེད་གོླེ་བུརི་བོྲེསི་མ་ིའགོྲའམ་སྙམ་ཡིང་། ཌརི་སིིསི་ཁོེ་

ཚེོའ་ིའབྲེེལ་བ་རོྟེགསི་དུསི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པ་མངོན་གསིལ་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་

གིསི་བཟོད་བསྲན་བྱསི་ནསི་བོྲེསི་བོྱལ་དུ་མ་ཕྱོིན་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་ཁེ་ཕྱོིརི་འཁོེརི་

ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོདང་ལྷན་དུ་འགྲོགསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་དང་ལབ་གླེེང་བྱེད་འགོ་

བརྩམསི། སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སིེམསི་པ་སོྤྲོ་ཞིིང་བོློ་ཡིིད་རིབ་ཏུ་ཚེིམ་པརི་

གྱུརི། མོ་རིང་ལའང་ངོ་གནོང་མ་ིདགོསི་པའ་ིགཉིེན་ཉི་ེདུ་མ་ཡོིད་པ་ད་ེཌརི་སི་ིལ་ཤོསེི་

སུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིསིེམསི་གསོི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

བོློ་གཅིིག་སིེམསི་གཅིིག་གིསི་ཌརི་སི་ིདང་ཞིང་པོ་གཉིིསི་བརི་གྱི་ིགཏམ་གླེེང་ལ་རྣ་བ་
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གཏད་ཅིིང་། ཞིང་པོ་ཡིིསི་བརོྗོད་པའ་ིགཏམ་རི་ེརི་ེནསི་ཁོེང་ག་ིསྤྱིང་གྲུང་དང་། བོྲེ་བ། 

སོྤྱིད་བཟང་སོིགསི་མངོན་འདུག་པསི་མོ་རིང་སོྤེབསི་པ་ཆོེསི་ཆོེརི་སྐྱིེསི།

ད་ེནསི་སྐྱིེསི་པ་གཉིསིི་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་ཉི་འཛོནི་སོྐརི་གླེངེ་མོ་བྱསི་པ་དང་། ཌརི་

སིིསི་ཧ་ཅིང་གུསི་ཞིབསི་དང་ལྡན་པའི་སོྒོ་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་ལ་འདི་གརི་

སོྡེད་པའི་རིིང་ལ་ག་དུསི་ཡིིན་ན་ཉི་འཛོིན་ལ་ཕེབསི་པརི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིིན་

པརི་མ་ཟད་། ད་དུང་ཉི་འཛོིན་ཡིོ་ཆོསི་གཡིརི་ཆོོག་པ་དང་ནམ་རྒྱུན་གང་དུ་ཉི་མོ་

མང་ཤོོསི་ཡིོད་པ་མཛུབ་སོྟན་བྱསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་དཔུང་པ་མཉིམ་གཤོིབ་

ཏུ་འགོྲ་བཞིིན་པའི་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཡི་མཚེན་གྱིི་རྣམ་འགྱུརི་ཞིིག་

བསྟན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིབཤོད་ཀྱིང་སིེམསི་སུ་འད་ིདག་ན་ིཅིིསི་ཀྱིང་

མོ་རིང་ག་ིངོ་སོི་ཡི་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་ཐེག་གསིི་ཆོོད་སྙམ་ནསི་བོློ་ཡིིད་རིབ་ཏུ་ཚེིམ། ཡིིན་

ཡིང་མོ་རིང་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་ནསི་ཡིང་ཡིང་དུ་རིང་ཉིིད་ལ་ “ཅིིའི་ཕྱོིརི་ཁོེ་རིང་དེ་

འདྲེའ་ིའགྱུརི་ལོྡག་ཆོེན་པོ་ཕྱོིན་པ་རིེད། ད་ེན་ིངའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་མ་ིསྲིད། ངའ་ིཆོེད་དུ་

ཁོེ་རིང་ག་ིགཤོིསི་ཀ་ཇེ་ེའཇེམ་དུ་སོིང་བ་ཡིིན་མ་ིསྲིད། ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ལ་ཡོིད་སྐབསི་

ངསི་ཁོེང་ལ་སོྤྱི་བ་ད་ེཡིིསི་ནུསི་པ་ད་ེའདྲེ་ཐོེན་མ་ིསྲིད། ཁོེ་ང་ལ་ད་དུང་དགའ་ཡི་ིཡོིད་

མ་ིསྲིད།” ཅིེསི་ཟོླསི།

འད་ིལྟརི་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་སོྔོན་དང་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་གཞུག་ཏུ་འབྲེངསི་ནསི་ཡུད་

ཙམ་སོིང་། ཆུ་རྩྭ་ཁྱོད་མཚེརི་ལ་ལྟད་མོ་ལེགསི་པརི་རོིལ་ཆོེད་སོི་སོི་ཁེ་བྲེལ་ནསི་ཆུ་

འགྲམ་དུ་བབ། ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་ཞོིགསི་པརི་ཡུན་རིིང་བསོྐྱིད་པསི་ངལ་དུབ་ལངསི་

ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིདཔུང་པསི་མོ་རིང་ལ་རིམ་འདེགསི་མ་ིནུསི་པ་སྣང་ནསི་མོ་

རིང་ག་ིཁོྱོ་གའ་ིདཔུང་པ་ལ་བརྗོེསི། དེསི་ན་ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ག་ིགནསི་བཟུང་ནསི་

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་ལྷན་དུ་བསྐྱིོད། ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

ཐོེག་མརི་སྐད་ཆོ་བཤོད་འགོ་བརྩམསི་ཏེ།  ཁོེང་ལ་ཁོེ་ཚེོ་འདི་གརི་མ་ཡིོང་སོྔོན་
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ལ་ཁོེ་རིང་ཁྱོིམ་དུ་ཡོིད་མེད་ཀྱིི་གནསི་ཚུལ་ཉིན་ཞིིབ་བྱསི་ཏེ་ད་གཟོད་ཡིོང་ཡིིན་

སྟབསི། ཁོེ་དང་འཕྲད་ཡིོང་བསིམསི་པ་མ་བྱུང་ཞིེསི་བཤོད་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་

མུ་མཐུད་དུ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁེང་གཉིེརི་གྱིིསི་ཁོྱོད་རིང་སིང་ཉིིན་མ་གཏོགསི་འདི་གརི་

མི་འབོྱརི་ཞིེསི་ལབ་བྱུང་ལ་ང་ཚེོ་བྷེེག་ཝལ་ལསི་མ་ཐེོན་གོང་ཁོྱོད་རིང་འདི་གརི་

སླེེབསི་ཡོིང་བསིམསི་པ་མ་བྱུང་།” ཞིེསི་བརོྗོད་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་དེ་དག་

ཐེམསི་ཅིད་བདེན་པ་ཡིིན་ཡིང་གཞིིསི་གཉིེརི་ལ་དོན་དག་ཅིིག་འདུག་པསི་ཁོེ་རིང་

གོྲགསི་པོ་ཚེོ་ལསི་ཆུ་ཚེོད་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིི་སོྔོན་དུ་ཡིོང་བ་ཞིེསི་བརོྗོད། ཁོེང་གིསི་ད་དུང་

མུ་མཐུད་དུ་ན་རི་ེ “ཁོེ་ཚེ་ོསིང་ཉིིན་སྔོ་བོརི་འད་ིགརི་འབོྱརི་ངེསི་རིེད། ཁོེ་ཚེོའ་ིཁོྲད་

ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིངོ་ཤོེསི་པའ་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ཁོེང་ག་ིགཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་སོིགསི་

ཡིོད་ཅིེསི་བརོྗོད། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་མགོ་བོ་གུག་ཙམ་བྱསི་པ་དང་འཕྲལ་དུ་ཐེེངསི་

སོྔོན་མའ་ིདུསི་སུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེགླེེང་བའ་ིངང་ཚུལ་ཡིིད་ལ་དྲེན་པ་དང་། བཞིིན་

མདངསི་ལ་བརྟེག་ན་ཁོེང་ག་ིཡིིད་ལའང་ད་ེལྟརི་དྲེན་བཞིིན་པ་ཤོེསི་ཐུབ།

ངང་འཐེེན་ཡུད་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་ “ཁོེ་ཚེོའི་ཁོྲད་ཀྱིི་མི་ཞིིག་

ཁོྱོད་རིང་དང་ངོ་ཤོེསི་སྒྲིིག་འདོད་ཆོེན་པོ་འདུག གལ་ཏེ་ཐེལ་དྲེགསི་སིོང་མ་སྙམ་

ན་ཁོྱོད་རིང་ལམ་ཋོིན་དུ་སོྡེད་པའི་རིིང་དུ་ངའི་གཅུང་མོ་ཁོྱོད་ལ་ངོ་སོྤྲོད་བྱེད་ཆོོག་

གམ།” ཞིེསི་བརོྗོད།

དེ་ལྟ་བུའི་རིེ་སྐུལ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་མོ་རིང་

གིསི་དརི་ཅིིག་ལན་ཇེ་ིལྟརི་སླེོག་དགོསི་མ་ིཤོེསི་པརི་ལུསི། མོ་རིང་གིསི་འཕྲལ་མརི་

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་མོ་རིང་དང་ངོ་ཤོེསི་སྒྲིིག་འདོད་ཡིོད་པ་ནི་མོ་རིང་གི་གཅིེན་པོའ་ི

ཤུགསི་རྐྱེེན་ཡིིན་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད་སྙམ་ནསི་དེ་ཙམ་གྱིིསི་བོློ་ཡིིད་རིབ་ཏུ་ཚེིམ་སྟེ། 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཌརི་སིིསི་སིོ་སོི་ལ་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་བཅིངསི་མེད་པ་རོྟེགསི་པ་ན་ིཤོིན་ཏུ་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་

པའ་ིབྱ་བ་ཞིིག་རིེད།

ཁོེ་གཉིིསི་ཀ་བསིམ་གཞིིགསི་ཀྱིི་ཀོློང་དུ་ཚུད་ནསི་ཅིི་ཡིང་མི་སྨྲ་བརི་མདུན་

དུ་བསོྐྱིད་པ་དང་། དེ་ཙ་ན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་འཚེེརི་སྣང་སྐྱིེ་བ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་

སོྤེབསི་པ་དང་སོྤྲོ་བ་ཡིང་རིབ་ཏུ་འཕེལ། ཁོེང་གིསི་སོི་སོིའ་ིགཅུང་མོ་རིང་ལ་མཚེམསི་

སོྦྱིརི་བྱེད་པ་ན་ིཆོེསི་ཚེད་མཐོེ་ཡི་ིབཀུརི་བཟོསི་རིེད་སྙམ་པ་དང་། ཁོེ་གཉིིསི་འཕྲལ་

མརི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཀྱི་ིསོྔོན་ལ་ཐོེན་ནསི་ཤོིང་རྟེའ་ིའཁྲིསི་སུ་

འབོྱརི་དུསི། གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ད་དུང་བཞི་ིཆོ་གཅིིག་ག་ིཕྱོེད་མཚེམསི་སུ་

ལུསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་། 

ཌརི་སིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཁྱོིམ་ལ་ངལ་གསོི་བྱེད་དུ་འགྲོ་བའི་སྐུལ་མ་བཏང་

ཡིང་མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་དཀའ་ལསི་ཁེག་མ་བྱུང་ལབ་སྟེ་ནེའུ་གསིེང་དུ་འགྲེངསི་

ནསི་བསྡེད། ཁུ་སིིམ་སིིམ་ན་ིཧ་ཅིང་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་སྐབསི་དེརི་ཅི་ིཞིིག་

བཤོད་འོསི་པ་ཚེོརི་ཡིང་བརོྗོད་བྱ་མཐེའ་དག་འཛོད་ད་ེསྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་ཁེ་

ནསི་ཐོེན་མ་ཐུབ། མཐེརི་མོ་རིང་གིསི་ལོྗོངསི་རྒྱུ་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་པ་དྲེན་ནསི་མ་

ཋི་ིལོག་དང་ཌོབ་ཝ་ིཌེལ་སོིགསི་ཀྱི་ིསོྐརི་མང་པོ་གླེེང་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཞིང་པོ་བཟའ་

མ་ིགཉིིསི་དལ་མོ་ཡིོང་བཞིིན་ཡིོད་པསི་ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིའཕོྲསི་མོལ་གྱི་ིགཏམ་མཇུག་མ་

བསྒྲིིལ་སོྔོན་ལ་མོ་རིང་ག་ིངང་རྒྱུད་དང་བརོྗོད་བྱ་རོྫོགསི་ལ་ཉི་ེབརི་སྣང་ནསི་དངངསི་

འཚེབ་སྐྱིེསི། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིསླེེབསི་རྗོེསི་ཌརི་སིིསི་སླེརི་ཡིང་ཁོེ་ཚེ་ོ

ཁེང་པའི་ནང་ལ་སོིང་ནསི་ངལ་སིངསི་བྱེད་རྒྱུརི་ནན་གྱིིསི་སྐུལ་ཡིང་། ཁོེ་ཚེོ་ནང་

དུ་མ་ཕྱོིན་པརི་ཆོེསི་གུསི་ཞིབསི་དང་བཅིསི་སོི་སོི་གྱིེསི། ཌརི་སིིསི་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ཤོིང་

རྟེའ་ིནང་ལ་འཇུག་རིོགསི་བྱསི་ནསི་ཁེོ་ཚེ་ོལམ་དུ་ཞུགསི་དུསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

ཁོེ་རིང་ཁེང་པའ་ིཕོྱོགསི་སུ་ག་ལེརི་སོྐྱིད་བཞིིན་པ་མཐོེང་། 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཞིང་པོ་བཟའ་མ་ིགཉིིེསི་ཀྱིིསི་ཌརི་སི་ིམཐོེང་བའ་ིསྣང་ཚུལ་བརོྗོད་འགོ་བརྩམསི་

ནསི། གཉིིསི་ཀསི་ཁོེང་ག་ིབཟང་སོྤྱིད་ན་ིབསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ “ཁོེང་ན་ིསོྤྱིད་ལམ་ཧ་ཅིང་ལེགསི་ཤོིང་གུསི་ཞིབསི་ལྡན་

ལ་སྙེམསི་བྲེལ་གྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད། 

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ལན་དུ་ “ཁོེང་ལ་དངོསི་འབྲེེལ་སྤེོབསི་ཉིམསི་ཤོིག་འདུག་

མོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གི་སྟངསི་སྟབསི་ལ་དེ་འདྲེའི་སོྤེབསི་ཉིམསི་ཅུང་ཙམ་ཡོིད་པ་

ལསི། ད་ེན་ིསྣང་བརི་མ་ིའགོྲ་བ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མ་རིེད། ངསི་ད་ལྟ་ཁེང་གཉིེརི་གྱིིསི་

མི་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཆོེ་འདུག་ཅིེསི་ལབ་ཀྱིང་ངསི་དེ་ལྟརི་གཏན་

ནསི་མཐོེང་གི་མི་འདུག་ཅིེསི་པའི་སྐད་ཆོའི་ནང་དོན་རོྟེགསི་སོིང་། ཁོེང་གིསི་ང་

ཚེོ་ལ་སྣེ་ལེན་དེ་འདྲེ་གཟབ་རྒྱསི་བྱསི་པ་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་

པ་ཞིིག་རིེད། ད་ེན་ིགུསི་ཚུལ་ཙམ་མིན་པརི་དོན་གྱི་ིབཀུརི་བཟོསི་ཆོེན་པོ་ཞིིག་རིེད། 

ཁོེ་རིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བག་ཙམ་ལསི་མེད་པསི་ཁོེང་གིསི་ང་

ཚེ་ོལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིབཀུརི་བཟོསི་བྱེད་དོན་མ་ིའདུག”

“ལ་ིཛོི། ཁོེ་རིང་ཝིག་ཁེམ་ལྟ་བུ་གཟུགསི་བྱད་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་མ་རིེད། ཡིང་ན་

ཁོེང་ལ་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིཉིམསི་འགྱུརི་མ་ིའདུག་ཅིེསི་ལབ་ཆོོག་པ་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་

ཁོེང་ལ་གདོང་གཞིི་དེ་འདྲེའི་ལེགསི་པ་ཞིིག་འདུག་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཁོེ་རིང་ཡིི་

གརི་མ་ིའཕོྲད་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་ལབ་དོན་ཅི།ི”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་དག་འབུད་གང་ཐུབ་བྱེད་ཞོིརི། མོ་རིང་གིསི་

ནམ་ཡིང་ད་ནངསི་ཞོིགསི་པ་ལྟརི་ཁོེ་རིང་དེ་ལྟའི་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་མཐོེང་མ་

མོྱོང་ཞིེསི་བརོྗོད། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ “དེསི་ན་ཕལ་ཆོེརི་ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་བཟང་ན་ིགྱི་གྱུ་ཞིིག་

ཡིིན་མདོག་ཁེ་པོ་རིེད། མ་ིཆོེན་ཚེ་ོརྟེག་ཏུ་ད་ེལྟརི་ཡིིན་པསི་ད་སོྔོན་ཁེོང་གིསི་ང་རིང་
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གིསི་འད་ིགརི་ཉི་འཛོིན་ཆོོག་ཅིེསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་ཡིིད་རོྟེན་བྱེད་ཀྱི་ིམིན། ཉིིན་ཞིིག་

ཁོེང་ག་ིབོློ་འགྱུརི་ནསི་ང་རིང་གཞིིསི་ཀ་ལསི་ཕུད་ཡིོང་ཤོསི་ཆོ།ེ” 

སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་སུ་ཞིང་པོ་བཟའ་མི་གཉིིསི་ཌརི་སིིའི་

གཤོིསི་ཀའ་ིཐེད་ལ་རྦད་ད་ེགོ་ལོག་ཐེེབསི་སོིང་སྙམ་ཡིང་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད།

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་དེ་མུརི་  “ང་ཚེོསི་ཁོེ་རིང་མཐོེང་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ་

གཞིིགསི་ནསི་ཁོེང་གིསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་སྡུག་པོ་ད་ེའདྲེ་གཏོང་བའ་ིབཟོ་ཞིིག་མ་ིའདུག 

ཁོེང་ལ་མ་རུངསི་བསིམ་ངན་འཆོང་མཁེན་གྱིི་ཉིམསི་མི་འདུག་པརི་དེ་ལསི་ལོྡག་

སྟ་ེཁོེང་ག་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་སྐབསི་ཁེ་ལ་དང་བ་འདྲེེན་པའ་ིཉིམསི་འགྱུརི་ཞིིག་འདུག 

ཁོེང་ག་ིངོ་གདོང་ག་ིགཟ་ིབརྗོིད་ད་ེཡིིསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་མ་ིགནག་སིེམསི་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་

པའི་ཚེོརི་སྣང་སྟེརི་གྱིི་མི་འདུག ཡིིན་ཡིང་ང་ཚེོ་ལ་སྣེ་ཤོན་བྱསི་པའི་སྐྱིེསི་མ་དེསི་

ཌརི་སིིའི་གཤོིསི་ཀ་ལ་འུད་ཤོོབ་ཚེད་མེད་བཤོད་སོིང་པསི་ཐེེངསི་དུ་མརི་ང་རིང་

ཅུང་ཙམ་མིན་ན་བགད་མོ་ཤོོརི་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་ཁེོང་ནི་གཏོད་ཕོད་ཅིན་གྱིི་སྦྱིིན་

བདག་ཅིིག་ཡིིན་ཚེོད་འདུག་སྟ་ེགཡོིག་པོ་ཞིིག་ག་ིམིག་ནང་དུ་ད་ེན་ིབཟང་སོྤྱིད་ཀྱི་ི

མཐེརི་ཐུག་ཡིིན་ཤོསི་ཆོ།ེ”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འད་ིདག་ཐོེསི་རྗོེསི་ཌརི་སི་ིལ་དག་འབུད་བྱེད་པའ་ིའོསི་

འགན་ཡོིད་པ་ཚེོརི་ནསི། ཧ་ཅིང་གཟབ་ནན་གྱིིསི་ཞིང་པོ་བཟའ་མི་གཉིིསི་ལ་དོན་

དག་ཆོ་ཚེང་ཤོསེི་པརི་བཅུག མོ་རིང་གསིི་ཁེེནད་ན་ཡོིད་པའ་ིཌརི་སིིའ་ིདགའ་གཉིེན་

དག་གིསི་མོ་རིང་ལ་ཌརི་སིིའི་སོྤྱིད་ལམ་ངོ་མ་དང་མི་ཚེོསི་ཁོེང་གི་སོྐརི་བཤོད་པའི་

སྒྲུང་གཉིིསི་རྦད་ད་ེཁེ་ཁེ་ཡིིན་པ་དང་། ཌརི་སི་ིསྤྱིོད་ལམ་ཧརི་ཋི་ིཧྥིོརིད་ཤོརི་ལ་གནསི་

པའི་མི་ཚེོསི་བསིམསི་པ་ཇེི་བཞིིན་ཐེ་ཤོལ་མིན་པ་དང་དེ་བཞིིན་ཝིག་ཁེམ་ཡིང་ཁོེ་

ཚེསོི་ལབ་པ་ནང་བཞིིན་ཕོ་རིབ་ཅིིག་མིན་པ་ཐོེསི་ཚུལ་དང་། ད་ེདག་ལ་བདེན་དཔང་

བྱེད་ཆོེད་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཆོེད་མངགསི་ཌརི་སི་ིདང་ཝིག་ཁེམ་བརི་དངུལ་སོྒོརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སོྤྲོད་ལེན་བྱསི་པའི་ལོ་རྒྱུསི་བཤོད། མོ་རིང་གིསི་བཤོད་མཁེན་དེའི་མིང་མ་བཏོན་

ཡིང་ད་ེན་ིཡིིད་རོྟེན་བྱེད་རུང་བ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད། 

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ད་ེདག་ཐོེསི་རྗོེསི་ཧོན་ཐོེརི་ཞིིང་སིེམསི་ཁྲལ་ལངསི་མོད། 

འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་སོྔོན་ཆོད་དགའ་མོསི་ཆོེ་བའི་ཡུལ་ལོྗོངསི་དག་ལ་སླེེབསི་མུརི་

མཛོེསི་སྡུག་གི་རྗོེསི་དྲེན་གྱིི་ཀོློང་ལ་འཐེིམ་ནསི་སིེམསི་ཁྲལ་མཐེའ་དག་ཡིལ་བརི་

གྱུརི། ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཉིམསི་དགའ་བའི་གནསི་མཐེའ་དག་རིང་གི་ཁོྱོ་ག་

ལ་སོྟན་རྒྱུརི་བྲེེལ་ནསི་ཡིིད་ལ་དོན་དག་གཞིན་ཞིིག་མ་འཁོེརི། ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་

ཞོིགསི་པའ་ིགོམ་བགོྲད་བྱསི་ནསི་ཐེང་ཆོད་ཡིོད་ཀྱིང་བཟའ་བཏུང་བྱསི་འཕྲལ་སླེརི་

ཡིང་སོྔོན་ཆོད་ཀྱིི་ངོ་ཤོེསི་དག་ལ་འཚེམསི་འདྲེི་བྱེད་དུ་བསོྐྱིད་ནསི། དགོང་མོ་དེརི་

ཡུན་རིིང་མ་མཇེལ་བའ་ིགོྲགསི་པོ་དག་དང་སླེརི་འཕྲད་ནསི་དགའ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིདཔལ་

ལ་རོིལ། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ཉིིན་འདིརི་བྱུང་བའི་ཡི་མཚེན་ཆོེ་བའི་དོན་དག་ཚེོ་ཡིིད་

ལ་དྲེན་ནསི་གྲོགསི་པོ་གསིརི་པ་སྒྲིིག་པའ་ིབོློ་མ་མཆོིསི་པ་དང་། དབང་མེད་དུ་ཌརི་

སིིའི་གུསི་ཚུལ་དང་ལྷག་ཏུ་ཁེོང་གི་གཅུང་མོ་རིང་ལ་མཚེམསི་སྦྱིོརི་བྱེད་དོན་ཅིི་

ཡིིན་སྙམ་ནསི་ཡི་མཚེན་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི།
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 ལའེུ་ཞི་ེབཞིི་པ།

ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་འབོྱརི་བའ་ིཕྱོ་ིཉིིན་དེརི་ཌརི་

སིིསི་མོ་རིང་ཁྲིད་ནསི་ཡོིང་བ་འོལ་ཚེོད་བྱསི་ནསི། ཉིིན་དེའི་ཞོིགསི་པ་ཧྲེིལ་བོརི་

མགོྲན་ཁེང་གི་ཉིེ་འགྲམ་ལསི་སི་ཆོ་གཞིན་ལ་མི་འགོྲ་རྒྱུརི་ཐེག་བཅིད་མོད། འོན་

ཀྱིང་ཁོེ་ཚེོ་ལམ་ཋོིན་ལ་འབོྱརི་བའི་ཞོིགསི་པ་དེ་རིང་ལ་མགོྲན་པོ་ཚེོ་སླེེབསི་ནསི་

ཚེོད་དཔག་དོན་དུ་མ་འཁེེལ། ཁེོ་ཚེ་ོགྲོགསི་པོ་གསིརི་པ་ཁེ་ཤོསི་དང་ལྷན་དུ་འཆོམ་

འཆོམ་ལ་ཕྱོིན་ནསི་འགྲུལ་ཁེང་ལ་ཕྱོིརི་འཁོེརི་ནསི་གྱིོན་ཆོསི་བརྗོེསི་ཏེ།  གོྲགསི་

པ་ཚེོའི་ཁྱོིམ་དུ་ཟ་མ་ཟ་བརི་འགོྲ་གྲབསི་ཡིོད་སྐབསི་གོླེ་བུརི་དུ་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོའ་ི

རྨིག་སྒྲི་ཐོེསི་པསི། སྒོེའུ་ཁུང་ག་ིའཁྲིསི་སུ་སོིང་ནསི་ལྟ་དུསི་སྐྱིེསི་པ་དང་སྐྱིེསི་མ་ཞིིག་

འཁོེརི་གཉིིསི་མའི་ཤོིང་རྟེརི་བསྡེད་དེ་སྲང་ལམ་བརྒྱུད་ནསི་མདུན་དུ་ཡིོང་བཞིིན་

ཡིོད་པ་མཐོེང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་ཤོིང་རྟེའི་ཁེ་ལོ་བ་ངོ་ཆོོད་ནསི་

ཞིང་པོ་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ལ་མོ་རིང་ལ་མགོྲན་པོ་སླེེབསི་རྒྱུ་ཡིོད་ཅིེསི་བརོྗོད་པརི་ཁོེ་

གཉིིསི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པ་གྱུརི། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་

ཆོ་བཤོད་སྐབསི་མངོན་པའ་ིའཚེེརི་སྣང་དང་། མིག་སྔོརི་གྱི་ིགནསི་བབ། ཁེ་ཉིིན་གྱི་ི

གནསི་ཚུལ་སྣ་ཚེོགསི་ཕོྱོགསི་བསོྡེམསི་བྱསི་ནསི་དོན་འད་ིདག་ལ་ལྟ་ཚུལ་གསིརི་པ་

ཞིིག་བྱུང་། སོྔོན་ཆོད་ཡིིད་ལ་འཁོེརི་མ་མོྱོང་ཡིང་ད་ཆོ་བལྟསི་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་

ཁོེ་ཅིག་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིཉིམསི་སྣང་ཆོེན་པོ་བྱསི་པ་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སིེམསི་པ་ཤོོརི་

བ་ཡིིན་པ་ལསི་འགྲེལ་བཤོད་གཞིན་མ་ིའདུག་སྙམ་ནསི། ད་ེལྟརི་ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིཀློད་

པའ་ིནང་དུ་བསིམ་བོློ་གསིརི་པ་ད་ེདག་འཁོེརི་བཞིིན་པའ་ིསྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

སྐད་ཅིིག་རི་ེརི་ེབཞིིན་དངངསི་འཚེབ་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན། མོ་རིང་ཉིིད་ད་ེའདྲེའ་ིཞི་ིལོྷད་མིན་
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པ་ལ་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་པ་དང་ཞི་ིལོྷད་མིན་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གཞིན་ཞིིག་ན་ིཌརི་སི་ིམོ་རིང་

ལ་སིེམསི་པ་ཆོགསི་ཡིོད་སྟབསི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་རིང་གི་གཅུང་མོའ་ིམདུན་ལ་མོ་

རིང་ག་ིབཟང་ཆོ་མང་དུ་བརོྗོད་ཡོིད་ངེསི་རིེད་སྙམ་པ་དང་། སྐབསི་དེརི་མོ་རིང་གིསི་

མ་ིཞིིག་ལ་དགའ་བ་ཇེ་ིཙམ་སྐྱིེད་འདོད་ན་ད་ེཙམ་གྱིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་ད་ེལྟརི་བྱེད་པའ་ི

འཇོེན་ཐེང་ཡོིད་མེད་ལ་ཐེ་ེཚེོམ་སྐྱིེསི།

ཞིང་པོ་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མཐོེང་བརི་དོགསི་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སྒོེའུ་

ཁེང་ལསི་ཐོེན་ཏ་ེཁེང་མིག་ཏུ་ཡིརི་འགྲོ་མརི་འགྲོ་བྱསི་ནསི་རིང་སིེམསི་རྣལ་ལ་ཕབ་

ཐེབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཞིང་པོ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཡི་མཚེན་པའི་རྣམ་འགྱུརི་དག་

མཐོེང་དུསི་མོ་རིང་སྔོརི་ལསི་ཀྱིང་དངངསི་སྐྲག་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན།

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིདང་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་པོ་གཉིིསི་ད་ེགརི་འབོྱརི་ནསི་མཚེམསི་

སོྦྱིརི་གཟབ་རྒྱསི་བྱསི་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིངོ་ཤོེསི་གསིརི་པ་ན་ི

མོ་རིང་ནང་བཞིིན་བཟོད་མ་ིབད་ེཡིིན་པརི་མཐོེང་ནསི་ཧོན་ཐོེརི། མོ་རིང་ལམ་ཋོིན་

ལ་འབོྱརི་བ་ནསི་བཟུང་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་ནི་ཤོིན་ཏུ་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་

པརི་ཐོེསི་ཀྱིང་། སྐརི་མ་དུ་མའི་རིིང་མོ་རིང་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱསི་པ་ལསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་

སིི་ནི་ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་སྨོིན་པོ་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་ཚེིག་རྐོང་རྐྱེང་པ་ཁེ་ཤོསི་ལསི་

གཞིན་སྐད་ཆོ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིབཤོད།

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིན་ིགཟུགསི་པོ་རིིང་ཞིིང་ལུསི་སོྟབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལསི་ཆོ་ེ

བ་དང་། མོ་རིང་ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལསི་མིན་ཡིང་ལུསི་གཟུགསི་ཡོིངསི་སུ་སྨོིན་

ལ་སྒོེག་ཉིམསི་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན། མོ་རིང་གི་བྱད་གཟུགསི་ནི་རིང་གི་གཅིེན་པོ་

ལྟ་བུའི་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་མིན་ཡིང་གདོང་པ་ན་རིིག་པ་གསིལ་ཞིིང་ཉིམསི་མཚེརི་

གྱི་ིབཟོ་མངོན་ཞིིང་སོྤྱིད་ཚུལ་ཡིང་ཤོིན་ཏུ་སྙེམསི་བྲེལ་དང་ཞི་ིདུལ་ཞིིག་ཡིིན་འདུག 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དང་ཐོེག་མོ་རིང་ནི་ཌརི་སིི་ནང་བཞིིན་ཚེོརི་བ་རོྣན་པོ་དང་
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བག་མི་ཚེ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་འོལ་ཚེོད་བྱསི་ཀྱིང་ད་ཆོ་དེ་ལྟརི་མིན་པརི་མཐོེང་

ནསི་བོློ་བད་ེལ་བབསི། 

ཁོེ་གཉིིསི་བསླེེབསི་ནསི་ཡུན་རིིང་མ་སིོང་བརི་ཌརི་སིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སྐུ་

ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིང་མོ་རིང་ལ་ལྟ་བརི་བསླེེབསི་ཡོིད་ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་མོ་རིང་ད་ེལྟ་

བུའི་མཇེལ་འཕྲད་ལ་སོྤྲོ་བ་ཡིོད་ཚུལ་ལབ་ལོང་མ་བྱུང་གོང་བྷེིང་ལེ་གོམ་སྟབསི་

མྱུརི་མོསི་སྐསི་ཐེེམ་འཛོེགསི་པའི་སྒྲི་ཐོེསི་མ་ཐེག་ཏུ་ནང་ལ་འཛུལ། ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་བཅིངསི་པའི་འཁོེན་འཛོིན་སྔོརི་ནསི་ཡིལ་ཟིན་པ་དང་། ཁོེང་

ལ་འཁོེན་འཛོིན་ད་དུང་ཡིོད་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་ད་ཐེེངསི་ཆོེད་དུ་མོ་རིང་ག་ི

སིརི་བཅིརི་ནསི་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་འཚེམསི་འདྲེི་ཞུ་སྐབསི་མོ་རིང་གི་འཁོེན་འཛོིན་

ཞི་ིབརི་མ་ིའགྱུརི་བ་ག་ལ་སྲིད།

མ་གཞིི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་སྐད་ཆོ་ཅིི་ཡིང་མི་བཤོད་མོད། ཁོེང་

གིསི་ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་ནང་མི་ཚེོའི་བདེ་འཚེམསི་དྲེིསི་པ་དང་། 

ཁོེ་རིང་ག་ིཉིམསི་འགྱུརི་དང་བཤོད་སྟངསི་སྔོརི་ལྟརི་དང་བ་འདྲེེན་ཞིིང་བག་ཕེབསི་

པོ་ཞིིག་ཡིིན། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཇེ་ིབཞིིན་བྷེིང་ལ་ེ

ན་ིམ་ིཁེ་རྗོ་ེཅིན་ཞིིག་རིེད་སྙམ་ལ། ཁེོ་གཉིིསི་ལ་སྔོ་སི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེམཐོེང་

འདོད་ཡོིད་པ་དང་མིག་མདུན་གྱིི་མི་འདི་དག་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་དོན་གྱིི་མོསི་པ་

ཆོེསི་ཆོེརི་བསླེངསི་། ཌརི་སིི་དང་ཚེ་མོ་གཉིིསི་བརི་གྱིི་འབྲེེལ་བ་ལ་དོགསི་འཆོརི་

སྐྱིེསི་ནསི། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ལ་གཟབ་ནན་གྱིིསི་ལྟ་ཞིིབ་བྱསི་པསི་མ་མཐེརི་ཡིང་ཕོྱོགསི་

གཉིིསི་ལསི་གཅིིག་བརྩ་ེདུང་ག་ིདྲེ་བརི་ཚུད་ཡིོད་པ་ཐེག་ཆོོད་གསིལ་པོ་བྱུང་། སྐྱིེསི་

མའི་ཕོྱོགསི་ལ་ཐེེ་ཚེོམ་ཅུང་ཙམ་སྐྱིེསི་མོད་སྐྱིེསི་པ་ནི་བརྩེ་དུང་གི་ནང་དུ་བྱིང་

ཡིོད་པ་ཐེ་ེཚེོམ་བྲེལ།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་སྐུ་མགྲོན་ཚེོའི་ཚེོརི་སྣང་ལ་ཉིམསི་

ཞིིབ་བྱསི་པ་དང་དང་ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་མོ་རིང་སྐུ་མགོྲན་ཚེང་མའི་བོློ་ལ་འབབ་

ཐེབསི་བྱསི།  མོ་རིང་གི་སིེམསི་ཁྲལ་ཆོེ་ཤོོསི་ནི་རིང་ཉིིད་སྐུ་མགྲོན་ཚེོའི་བོློརི་མི་

འབབ་པ་ད་ེཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་སྐུ་མགོྲན་ད་ེདག་སྔོ་སི་ནསི་མོ་རིང་ལ་བག་ཆོགསི་

ཡིག་པོ་ཡིོད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་མོ་རིང་ལ་དགའ་ཆོོག་ཆོོག་ཡིོད་པ་དང་ཇོེརི་ཇེི་ཡི་

ནའང་མོ་རིང་ལ་དགའ་མོསི་ཡོིད་པ་དང་། ཌརི་སི་ིན་ིདགའ་བ་ཉིག་ཅིིག་ཡིིན་པསི་

མོ་རིང་ག་ིསྐུ་མགྲོན་སྣ་ེལེན་ཐེད་ལ་ཤོིན་ཏུ་ལེགསི་གྲུབ་བྱུང་།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེམཐོེང་དུསི་དབང་མེད་དུ་ཡིིད་ལ་ཇེེན་

དྲེན་པ་དང་། ཁོེ་ཡིང་མོ་རིང་ཇེི་བཞིིན་ཇེེན་དྲེན་གྱིི་ཡིོད་མེད་ཤོེསི་འདོད་ཆོེན་པོ་

བྱུང་། དེསི་ན་མོ་རིང་གིསི་མཚེམསི་རིེརི་ཁོེ་རིང་སོྔོན་ཆོད་ལསི་སྨྲ་སོྒོ་དོག་འདུག་

སྙམ་པ་དང་། ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ལ་ཐེེངསི་གཅིིག་གཉིིསི་ལྟ་བ་མཐོེང་དུསི་དེ་ནི་མོ་

རིང་གི་ལུསི་ཐོེག་ཏུ་ཇེེན་གྱིི་འདྲེ་ཆོོསི་འཚེོལ་བ་རིེད་སྙམ་ནསི་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་མོད། 

འོན་ཀྱིང་དེ་དག་ནི་མོ་རིང་གི་འཆོརི་སྣང་ཙམ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོེ་མོད། ཀུན་གྱིིསི་ལྕམ་

ཆུང་ཌརི་སི་ིན་ིཇེེན་གྱི་ིབརྩ་ེདུང་ག་ིཁེ་གཏད་ཡིིན་པརི་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིདང་བྷེིང་ལ་ེགཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་དམིགསི་བསིལ་

གྱིི་ཞིེན་ཆོགསི་ཡིོད་པ་གང་ཡིང་མི་མཐོེང་ལ། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཐོེག་ན་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་

ལེ་ཡིི་རིེ་བ་དོན་དུ་སྨོིན་སྲིད་པའི་རི་སོྤྲོད་གང་ཡིང་མཐོེང་རྒྱུ་མེད་སྟབསི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་སོྔོན་ཆོད་ཀྱི་ིརིང་ག་ིབསིམ་ཚུལ་ད་ེགནསི་ལུགསི་དང་

མཐུན་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། མགོྲན་པོ་ཚེོ་མ་ཐོེན་གོང་དོན་ཆུང་གཉིིསི་གསུམ་ལྷགསི་

པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དོན་ཆུང་ད་ེདག་ལ་གཞིིགསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེ

ཡིིསི་ད་དུང་ཇེེན་བརྗོེད་མེད་པ་ཤོེསི་རོྟེགསི་བྱུང་། བྷེིང་ལ་ེལ་ཇེེན་གྱི་ིསོྐརི་མང་ཙམ་

གླེེང་འདོད་ཡིོད་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་སོྤེབསི་པ་ཆུང་བསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་མ་ནུསི་པ་དང་གཞིན་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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དག་ཚེོསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་བཞིིན་པའ་ིསྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི་ཁོེང་གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལ་དོན་དམ་པའ་ིཕངསི་སིེམསི་ཀྱི་ིང་རོི་ཞིིག་དང་བཅིསི་ “ངསི་མོ་རིང་མ་མཐོེང་

བརི་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་སོིང་།” ཞིེསི་བརོྗོད་པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་སླེོག་ཁོེམ་མ་

བྱུང་གོང་ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་ “མོ་རིང་དང་ངོ་མ་ཐུག་བརི་ཟླ་བ་བརྒྱད་ལྷག་ཕྱོིན་

སོིང་། ང་ཚེོསི་ཟླ་ ༡༡ པའ་ིཚེེསི་ ༢༦ ཉིིན་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དགོང་ཚེོགསི་བསྐངསི་

པ་ནསི་བཟུང་ངསི་མོ་རིང་མཐོེང་རྒྱུ་མ་བྱུང་།” ཞིེསི་བརོྗོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཁོེང་གིསི་ད་ེའདྲེའ་ིགསིལ་པོ་དྲེན་པ་ལ་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི་

པ་དང་། གཞིན་དག་ཚེོ་སྣང་མེད་ཡིིན་སྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི་ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་མོ་རིང་གི་གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེང་མ་ལོང་བོྷེན་ན་སོྡེད་ཡིོད་

མེད་དྲེིསི་པ་དང་། དྲེ་ིབ་ད་ེདག་གོ་དོན་ཟབ་པོ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཡིང་འདྲེ་ིམཁེན་གྱི་ིརྣམ་

འགྱུརི་དང་སོྤྱིད་ལམ་ལ་གོ་བ་མང་པོ་ལོན་རྒྱུ་ཡིོད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་ལ་རྟེག་ཏུ་ལྟ་ཁོེམ་མ་བྱུང་ཡིང་ཁོེང་ལ་འཁྱུག་

ཙམ་རིེརི་ལྟ་སྐབསི་ཁོེང་གི་རྣམ་འགྱུརི་ནི་ཤོིན་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱིེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་

མ་ཟད། ཁོེང་གི་སྐད་ཆོ་ལ་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཀྱིི་ཉིམསི་སིམ་ཡིང་ན་མོ་རིང་གི་གཉིེན་

ཉི་ེདག་ལ་མཐོེང་ཆུང་ག་ིརྟེགསི་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པསི། དེསི་ན་མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་

ཁོེང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ལེགསི་སུ་ཕྱོིན་པ་དེ་སྐབསི་འཕྲལ་ཡིིན་རུང་མ་མཐེརི་ཡིང་ཉིིན་

གཅིིག་རིིང་ལ་རྒྱུན་འཁོྱོངསི་བྱེད་ཐུབ་འདུག་སྙམ། ཟླ་བ་དུ་མའ་ིཡིརི་སོྔོན་དུ་ཌརི་

སིིསི་མི་འདི་དག་ནི་ཞིབསི་འདྲེེན་ཡིིན་པརི་སྣང་ཡིང་ད་ཆོ་ཁོེང་གིསི་རིང་འགུལ་

གྱིིསི་མ་ིའད་ིདག་ལ་འགྲོགསི་འདྲེིསི་བྱེད་པརི་མ་ཟད་ཁེོ་ཚེ་ོལ་དགའ་མགུ་སྐྱིེད་པརི་

གཞོིལ་བ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ལ་གུསི་ཚུལ་བྱསི་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། སོྔོན་ཆོད་ཁོེང་གིསི་སྦེསི་སྐུང་མེད་པརི་མཐོེང་ཆུང་བྱསི་པའ་ིམོ་རིང་ག་ི

གཉིེན་ཉི་ེལ་གུསི་ཚུལ་བྱསི་པ་མཐོེང་། དང་ཐོེག་ཧན་སི་ིཧོྥིརིད་ཀྱི་ིངང་ཚུལ་མོ་རིང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ག་ིཡིིད་ལ་ལྷང་ངེརི་གསིལ་པསི་ཁོེ་རིང་སོྔོན་རྗོེསི་ལ་འགྱུརི་ལོྡག་ད་ེའདྲེ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་

པ་མཐོེང་ནསི་ཤོིན་ཏུ་ཧོན་ཐོེརི་པརི་གྱུརི། ཁོེ་རིང་གོྲགསི་པོ་ཚེ་ོལྷན་དུ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་

ན་ཡིོད་དུསི་སིམ་ཡིང་ན་དབང་ཐེང་ཆོེ་བའི་རོི་སིིང་སིི་ཡིོད་སྐབསི་ག་དུསི་ཡིིན་

ན་ཡིང་། ཁོེང་གིསི་ནམ་ཡིང་ད་ེའདྲེའ་ིཁེེངསི་སྐྱུང་གིསི་གཞིན་ལ་དགའ་མགུ་སྐྱིེད་

ཐེབསི་བྱེད་པ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་། ཁོེང་གིསི་མི་འདི་

དག་ལ་དགའ་མགུ་བསྐྱིེད་ཐུབ་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ཕན་ཐེོགསི་གང་ཡིང་མེད་པ་དང་། ད་ེ

ལསི་ལོྡག་སྟེ་ཁོེང་གིསི་དེ་ལྟརི་བྱསི་ན་རིང་ཉིིད་ནའེ་ཐེིརི་ཧྥིིལ་སྒྲི་དང་རོི་སིིང་སིིརི་

གནསི་པའི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོའི་བཞིད་གད་ཀྱིི་ཡུལ་དང་སོྐྱིན་འདོགསི་བྱེད་ཡུལ་ལསི་མ་

འདསི།

མགོྲན་པོ་ཚེོ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ལྷག་བསྡེད་ནསི་ཐོེན་གྲབསི་བྱེད་སྐབསི་ཌརི་སིིསི་ 

གཅུང་མོ་བོསི་ནསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་མི་གཉིིསི་

དང་ལྕམ་ཆུང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་བཅིསི་ཕྱོིརི་མ་ཐེོན་གོང་ ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་གསིོལ་

སོྟན་དུ་ཕེབསི་པའི་གདན་འདྲེེན་ཞུསི། ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་ལ་གདན་འདྲེེན་ཞུ་བའི་

གོམསི་གཤོིསི་མེད་སྟབསི་མོ་རིང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ཅུང་ཙམ་བག་འཁུམ་པ་ཞིིག་ཡིིན་

ཡིང་འཕྲལ་དུ་དེ་ལྟརི་བྱསི། གདན་འདྲེེན་ཞུ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཡིིན་

སྟབསི། ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་གདན་འདྲེེན་དང་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡོིད་

མེད་བལྟསི་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་མགོ་བོ་ཕརི་བསླེོགསི། ཡིིན་ཡིང་

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འད་ིལྟརི་གཡིོལ་བ་ན་ིཡུད་ཙམ་གྱི་ིངོ་

ཚེ་བ་ཡིིན་པ་ལསི་གདན་ཞུ་ལ་མ་ིདགའ་མིན་པརི་འོལ་ཚེོད་བྱསི་པ་དང་། མོ་རིང་ག་ི

ཁོྱོ་ག་སྤྱི་ིཚེོགསི་འབྲེེལ་འདྲེིསི་ལ་ཧ་ཅིང་དགའ་བསི་གདན་ཞུ་དང་ལེན་བྱེད་འདོད་

ཡིོད་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི། སོྤེབསི་པ་ཆོེན་པོསི་གདན་ཞུ་དང་ལེན་བྱསི་ནསི་ཕྱོི་ཉིིན་

ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་ཡིོང་རྒྱུརི་གཏན་ཁེེལ་བྱསི། 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སྐད་ཆོ་མང་པོ་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད་པ་དང་

ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ན་ཡོིད་པའི་སོི་སོིའ་ིགོྲགསི་པོ་ཚེོའི་གནསི་ཚུལ་ཉིན་ཞིིབ་བྱེད་

འདོད་ཆོེ་སྟབསི། མ་འགྱིངསི་པརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་སླེརི་ཡིང་མཇེལ་རྒྱུ་ཡིིན་

པརི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོ་བྱུང་ཚུལ་བརོྗོད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འད་ིམཐེའ་དག་ན་ིཁོེང་

གིསི་མོ་རིང་གི་གཅིེན་མོ་སོྐརི་ཐོེསི་འདོད་པ་ཡིིན་པརི་ཆོ་འཇོེག་བྱསི་ནསི་སོྤྲོ་བསི་

བརྟེསི། དོན་དག་སྣ་ཚེོགསི་ཀྱིི་རྐྱེེན་པསི་སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དེ་འདྲེའི་སོྤྲོ་

བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་མིན་ཡིང་། མགོྲན་པོ་ཚེ་ོཐོེན་རྗོེསི་ད་སོྔོན་གྱི་ིཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ལྷག་ག་ི

ངང་ཚུལ་རྣམསི་རྗོེསི་དྲེན་བྱསི་ནསི་བོློ་ལེགསི་པརི་ཚེིམསི། ཞིང་པོ་དང་ཞིང་བཟའ་

གཉིིསི་ཀྱིིསི་འདྲེི་རྩད་བྱེད་པརི་དོགསི་ནསི་མོ་རིང་མགོྱིགསི་པོརི་གཞིན་དུ་འགྲོ་

འདོད་སྐྱིེསི་ནསི། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་བྷེིང་ལ་ེལ་བསྔོགསི་པ་བྱསི་ཙམ་གྱིིསི་མོ་རིང་བྲེེལ་

འཚེབ་གྱིིསི་གོྱིན་ཆོསི་བརྗོ་ེརུ་ཕྱོིན། 

ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་ཟླ་གཉིིསི་ནི་འདི་དག་ལ་ཧ་ཅིང་ཡི་

མཚེན་ཆོེ་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་བཙན་གྱིིསི་ཁེ་སླེོག་རྩིསི་མེད་པསི་མོ་རིང་དེ་

འདྲེ་འཇེིགསི་དགོསི་དོན་མེད། ཌརི་སིི་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིི་འབྲེེལ་བ་

ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིབསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། ཌརི་སི་ི ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེདེ་ལ་སིམེསི་པ་ཧ་ཅིང་ཆོགསི་ཡོིད་པ་ན་ིམངོན་གསིལ་ཡིནི་པ་དང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཡི་མཚེན་གྱི་ིབྱ་བ་མང་དུ་མཐོེང་ཡིང་འདྲེ་ིརྩད་བྱེད་མ་ིབད་ེབརི་མཐོེང་།

ད་ཆོ་ཁོེ་ཚེོསི་ཌརི་སིིའི་ལེགསི་ཆོ་གཅིིག་པུ་དྲེན་པ་དང་། ཁེོ་ཚེོ་ངོ་ཤོེསི་ནསི་

ད་ལྟ་བརི་ཌརི་སིི་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་གཅིིག་ཀྱིང་ཡིོད་པ་མ་མཐེོང་ལ། དབང་མེད་དུ་ཁེོང་

ག་ིབཀུརི་བཟོསི་ལ་སིེམསི་འགུལ་ཐེེབསི་ཤོིང་། གལ་སྲིད་ཁོེ་ཚེ་ོརིང་ག་ིམཐོེང་ཐོེསི་

དང་ཁེང་གཉིེརི་གྱིི་སྐད་ཆོ་ཁོེ་ནརི་གཞིིགསི་པ་ལསི་གཞིན་གྱིི་གཏམ་ལ་ཆོ་འཇོེག་

མ་བྱསི་ན། ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་གྱིི་མི་ཚེོསི་མི་འདི་ནི་ཌརི་སིི་ཡིིན་པ་ངོ་ཆོོད་མི་སྲིད། 
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ད་ཆོ་ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མསི་ཁེང་གཉིེརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་བབ་མཚུངསི་ཡིིན་པརི་སྣང་སྟ།ེ ཕོྱོགསི་

གཅིིག་ནསི་ཁེང་གཉིེརི་ན་ིཌརི་སིིའ་ིརིང་ལོ་བཞི་ིནསི་གཤོིབསི་པ་ཡིིན་པ་དང་ཕོྱོགསི་

གཞིན་ནསི་ཁེང་གཉིེརི་མོ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་ཡིང་བཀུརི་འོསི་ཅིན་ཞིིག་ཏུ་ཡིིན་

པསི་མོ་རིང་གི་སྐད་ཆོ་དག་ལ་དོགསི་འདྲེི་བྱེད་དོན་མི་འདུག་སྙམ། ལམ་ཋོིན་གྱིི་

གོྲགསི་པོ་ཚེ་ོལའང་ཁེང་གཉིེརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་ལ་ཡིིད་རོྟེན་མ་ིརུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གང་

ཡིང་འདོན་རྒྱུ་མེད། ཌརི་སིི་ནི་མི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་ཞིེསི་བརོྗོད་པ་ལསི་གཞིན་

ཁོེང་ལ་སོྐྱིན་འཛུགསི་གང་ཡིང་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཁོེ་རིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་ཡོིད་ཤོསི་ཆོེ་

ལ་གལ་སྲིད་ཁེེངསི་དྲེེགསི་མེད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། མི་ཚེོསི་གྲོང་རྡོལ་ཆུང་

ཆུང་འདིརི་ཌརི་སིི་ནང་མི་ཚེོསི་སུ་དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་མི་བྱེད་པ་མཐོེང་ནསི་འདི་

ལྟརི་སོྙན་འཛུགསི་པ་གོརི་མ་ཆོག ཡིིན་ཡིང་ཀུན་གྱིིསི་ཌརི་སིི་ནི་གཏོད་ཕོད་ཅིན་

གྱིི་སྦྱིིན་བདག་ཅིིག་ཡིིན་པརི་ཁེསི་བློངསི་པ་དང་ཁོེང་གིསི་དབུལ་ཕོངསི་དག་ལ་

ཕན་པའ་ིབྱ་བ་མོད་པོ་བསྒྲུབསི་དང་སྒྲུབ་མུསི་ཡིིན།

ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིསོྐརི་བརོྗོད་ན། ཡུལ་ལོྗོངསི་པ་ཚེ་ོལམ་སིེང་ཁོེ་ན་ིའད་ིགའ་ིམ་ིཚེོསི་

བརྩ་ིམཐོེང་བྱེད་ཡུལ་མིན་པ་རོྟེགསི་པ་དང་། འད་ིགའ་ིམ་ིཚེོསི་ཝིག་ཁེམ་དང་ཁེོའ་ི

སྦྱིིན་བདག་གི་བུ་ཌརི་སིི་གཉིིསི་བརི་གྱིི་གནད་དོན་གསིལ་པོ་མི་ཤོེསི་མོད། ཝིག་

ཁེམ་འད་ིཕོྱོགསི་ལསི་ཐེོན་དུསི་བུ་ལོན་མང་པོ་ཆོད་ཡིོད་པ་དང་ཌརི་སིིསི་ཁོེའ་ིཚེབ་

ཏུ་བུ་ལོན་ཚེང་མ་འཇེལ་བ་ན་ིཀུན་གྱིིསི་ཤོེསི་པའ་ིདོན་དངོསི་ཤོིག་ཡིིན་འདུག

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིཡིིད་ལ་ཁེ་སིང་ལསི་ད་ེརིིང་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡིང་ཡིང་དུ་འཁོེརི་

བ་དང་། གཞིི་རྐོང་དེ་ནི་འཁོྱོལ་དཀའ་བའི་མཚེན་མོ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ཡིང་

སྙིང་ད་ེཡི་ིགནསི་པོ་ལ་ཚེོརི་བ་ཅི་ིཞིིག་མཆོིསི་པ་ཐེག་གཅིོད་པརི་མཚེན་མོ་ད་ེཐུང་

དྲེགསི་སྣང་། མོ་རིང་ཉིལ་ནསི་ཆུ་ཚེོད་གཉིིསི་ཙམ་ཕྱོིན་ཡིང་གཉིིད་གཏན་ནསི་མ་ི

ཁུག་པརི་ཡིང་སྙིང་མོ་རིང་ཁོེང་ལ་ཚེོརི་བ་ཅི་ིཞིིག་མངའ་བ་རྟེོགསི་ཐེབསི་བྱསི། ད་
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ཆོ་མོ་རིང་ཁོེང་ལ་འཁེོན་འཛོིན་མེད་པ་ངེསི་ཅིན་རིེད། ངེསི་ཅིན་རིེད་ད།ེ མོ་རིང་ག་ི

འཁོེན་འཛོིན་སྔོ་མོ་ནསི་ཡིལ་ཟིན་པརི་མ་ཟད་སྔོརི་འཁོེན་འཛོིན་བྱསི་པ་ལ་གནོང་

འགོྱིད་སྐྱིེ་བཞིིན་ཡོིད། ཐོེག་མརི་ཁེསི་ལེན་བྱེད་འདོད་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

ཌརི་སི་ིལ་བཀུརི་འོསི་ཀྱི་ིཡིོན་ཏན་དུ་མ་མངའ་བ་མཐེོང་ནསི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཁོེང་

ལ་ཞི་ེསུན་པའ་ིབོློ་ཡིལ་བརི་གྱུརི་པ་དང་། ད་ཆོ་གཞིན་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་

བྱསི་པ་ཐོེསི་པརི་མ་ཟད་ཁེ་སིང་མོ་རིང་གིསི་དངོསི་སུ་ཁོེང་ག་ིགཤོིསི་རྒྱུད་ད་ེའདྲེའ་ི

འཇེམ་པོ་ཡིིན་པ་མཐོེང་བསི་ཁོེང་ལ་རིང་བཞིིན་གྱིི་སྙིང་ཉིེ་བའི་བོློ་ཞིིག་སྐྱིེསི་མོད། 

ཡིིན་ཡིང་གུསི་བཀུརི་དང་རྩིསི་མཐོེང་ལསི་ཀྱིང་ལྷག་པ་ཞིིག་ན་ིམོ་རིང་གིསི་ཁོེང་ལ་

བཅིངསི་པའི་ལྷག་བསིམ་ཡིིན་ལ། དེ་ནི་སྣང་ཆུང་བྱེད་རུང་བ་ཞིིག་མིན། མོ་རིང་

གིསི་ཁེོ་རིང་ལ་བཀའ་དྲེིན་གྱི་ིའདུ་ཤོེསི་བཅིངསི་ཡོིད་ལ། ཁེོ་རིང་སོྔོན་ཆོད་མོ་རིང་

ལ་དགའ་མོྱོང་བ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཚེོརི་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་། ད་ལྟ་ད་དུང་ཁེོ་རིང་མོ་

རིང་ལ་དགའ་བཞིིན་ཡིོད་པ་དང་། དང་ཐོེག་མོ་རིང་གིསི་ད་ེའདྲེའ་ིསོྤྲོ་ཐུང་དང་ཚེིག་

རྩུབ་བཀོལ་ནསི་ཁོེ་རིང་ངོསི་ལེན་མ་བྱསི་པརི་མ་ཟད་ད་དུང་དྲེང་སྙོམ་མིན་པརི་

སོྙན་བཙུགསི་པ་ལ་ཁོེང་གིསི་བཟོད་སོྒོམ་བྱསི་པརི་བཀའ་དྲེིན་ཚེོརི། ཌརི་སིིསི་མོ་

རིང་དགྲ་བོརི་བརྩིསི་ནསི་གཡིོལ་གང་ཐུབ་བྱསི་ཡོིད་ངེསི་རིེད་སྙམ་ཡིང་། ད་ཆོ་ཁོེ་

གཉིསིི་སྟེསི་དབང་གིསི་འཕྲད་དུསི་ཁེོང་གིསི་ཆོེསི་ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་

དང་སྡུམ་ཐེབསི་བྱེད་པརི་མ་ཟད། ཁོེ་གཉིིསི་བརི་གྱི་ིདོན་དག་ད་ེདག་ད་དུང་བརྗོེད་

ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གི་ལྟ་སོྤྱིད་ལ་སྡེང་འཛོིན་སྤུ་ཙམ་མེད་པ་དང་། 

ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་གི་གཉིེན་ཉིེ་དག་ལ་བཀུརི་བཟོ་བྱསི་པའི་ཁེརི་རིང་གི་གཅུང་མོ་

ལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱསི། ད་ེའདྲེའ་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་གྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་འགྱུརི་ལོྡག་

ད་ེའདྲེ་ཕྱོིན་པ་ན་ིཧ་ལསི་པའ་ིབྱ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་དུང་དྲེིན་ཚེོརི་གྱི་ིབོློ་བསྐྱིེད་

པ་ཞིིག་རིེད། དེ་དག་ཐེམསི་ཅིད་ནི་བརྩེ་དུང་ཤུགསི་དྲེག་གི་རྐྱེེན་ཡིིན་པརི་གདོན་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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མི་ཟ། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྟརི་སྣང་འདི་དག་ལ་འགྲེལ་བཤོད་ལེགསི་པོ་ཞིིག་

བྱེད་མི་ནུསི་ཀྱིང་དེ་ནི་གོླེ་མི་དགའ་བ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མ་ཡིིན། ད་ཆོ་མོ་རིང་ཁོེང་

ལ་གུསི་བཀུརི་དང་། རྩིསི་མཐོེང་། བཀའ་དྲེིན་གྱི་ིའདུ་ཤོེསི་ཡིོད་སྟབསི་རིང་བཞིིན་

གྱིིསི་ཁོེང་གི་བདེ་སྡུག་ལ་དོ་ཁུརི་བྱསི་པ་དང་། ཁོེང་ལ་ཡིང་བསྐྱིརི་གཉིེན་སླེོང་དུ་

འཇུག་པའ་ིནུསི་ཤུགསི་རིང་ལ་ཡིོད་པ་ཚེོརི་ཡིང་། གནད་དོན་ན་ིམིག་སྔོརི་མོ་རིང་

ལ་ནུསི་ཤུགསི་འདི་འདྲེ་འདོན་འདོད་ཡོིད་མེད་དང་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀརི་བདེ་སྐྱིིད་

སྦྱིིན་འདོད་ཡོིད་མེད་ཐེག་གཅོིད་རྒྱུ་ད་ེརིེད།

དགོང་མོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ཞིང་བཟའ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གྲོསི་བསྡུརི་བྱེད་སྐབསི། 

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིགཞིིསི་ཁྱོིམ་འབོྱརི་དུསི་ཞོིགསི་ཟསི་ཟ་བའ་ིསྐབསི་ཡིིན་རུང་། མོ་

རིང་ཉིིན་དེརི་རིང་ལ་བཅིརི་བ་ན་ིཧ་ལསི་པའ་ིགུསི་ཚུལ་ཡིིན་པརི་སྣང་བ་དང་། མོ་

རིང་ནང་བཞིིན་གུསི་ཚུལ་མ་ིཡིོང་མོད་མཇེལ་ལན་ཞུ་དགོསི་པརི་ཚེོརི་ནསི་ཕྱོ་ིཉིིན་

ཞོིགསི་པརི་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་རྒྱུ་མཚེན་གསིལ་པོ་

བཤོད་རྒྱུ་མེད་ཀྱིང་སྐབསི་དེརི་མོ་རིང་ཡིིད་སིེམསི་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི།

ཁེ་སིང་ཁེོ་ཚེོསི་ཉི་འཛོིན་སོྐརི་གྱིི་སྐད་ཆོ་བསྐྱིརི་དུ་གླེེང་ནསི་ཉིིན་གུང་སོྔོན་

ལ་སྐྱིེསི་པ་ཚེ་ོཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་འཛོོམསི་རྒྱུ་གཏན་ཁེེལ་བྱསི་ཡིོད་སྟབསི། ཞོིགསི་ཟསི་

བཟསི་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་ཐོེན་ནོ། །
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 ལའེུ་ཞི་ེལྔ་པ།

ད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེམོ་རིང་ལ་སྡེང་རྐྱེེན་ན་ིཕྲག་དོག་ཡིིན་

པ་ཤོེསི་སྟབསི། དབང་མེད་དུ་ད་ཐེེངསི་མོ་རིང་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་འགོྲ་བ་ད་ེལྕམ་ཆུང་

བྷེིང་ལེ་ལ་མཚེོན་ན་ཇེི་འདྲེའི་ཡིི་མི་རིངསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ་པ་དང་། མོ་

རིང་ངོ་ཤོེསི་དང་འཕྲད་དུསི་གུསི་ཚུལ་ཅི་ིཙམ་བྱ་ཡིོང་སྙམ་ནསི་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི།

སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་གཞིིསི་ཀརི་འབོྱརི་མ་ཐེག་ཚེོམསི་ཆོེན་བརྒྱུད་ནསི་མགྲོན་ཁེང་

དུ་སྣེ་ལེན་བྱསི། མགོྲན་ཁེང་གི་བྱང་ཕོྱོགསི་ནསི་དང་བ་འདྲེེན་པའི་དབྱརི་དུསི་ཀྱིི་

མཛོེསི་ལོྗོངསི་མཐེོང་ནུསི་ལ། སྒོེའུ་ཁེང་ཕྱོི་རོིལ་ནི་ཁོེད་ཡིངསི་པའི་ཐེང་ཆོེན་དང་

ད་ེཡི་ིལྟག་རྒྱབ་ན་ིམཐོེ་ཞིངི་སྟུག་པོའ་ིནགསི་རི་ིཡིིན་པ་དང་ནེའུ་གསིེང་ན་ལྟ་ན་སྡུག་

པའ་ིབ་ེཤོིང་དང་སི་ིཔེན་ཡུལ་གྱི་ིསྟརི་ཁེའ་ིསོྡེང་པོསི་ཁེེངསི་འདུག

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིསི་ཁེང་པ་འདིའ་ིནང་དུ་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་སྣ་ེལེན་བྱསི་ཤོིང་། ད་ེ

རུ་ད་དུང་ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིདང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ།ེ ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིདང་ལྷན་དུ་ལོན་

ཌོན་དུ་སོྡེད་པའ་ིསྐྱིེསི་མ་སོིགསི་ཡིོད། ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིསི་ཧ་ཅིང་གུསི་པའ་ིསོྒོ་ནསི་

སྣ་ེལེན་བྱསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ན་ིའཚེེརི་སྣང་དང་བག་འཁུམ་ཡིིན་ཏ།ེ ལྕམ་

ཆུང་ཌརི་སི་ིའཚེེརི་སྣང་ཆོ་ེཞིིང་ནོརི་འཁྲུལ་ཤོོརི་དོགསི་ཀྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་འདིསི་མོ་རིང་

ལསི་དམའ་བའི་མི་ཚེོ་ལ་ཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་སྒོམ་པོའ་ིསྣང་བ་ཞིིག་སྟེརི་ངེསི་ཀྱིང་། 

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་མ་སྣང་བརི་མ་ཟད་མོ་

རིང་ལ་སྙིང་རྗོ་ེསྐྱིེསི། 

ལྕམ་ཧརི་སི་ིཋི་ིདང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་པུསི་མོ་གུག་ཙམ་

བྱསི་ནསི་གུསི་ཚུལ་བྱསི་རྗོེསི། ཁོེ་ཚེ་ོམརི་བསྡེད་ཀྱིང་བརི་མཚེམསི་ཤོིག་ལ་སྐད་ཆོ་
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བཤོད་མཁེན་མ་བྱུང་ཞིིང་། ད་ེལྟརི་ཉིམསི་མ་ིབད་ེབའ་ིངང་ནསི་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ཕྱོིན་

རྗོེསི། ལྕམ་ཨོན་ན་ེསི་ེལིསི་ཐོེག་མརི་སྐད་ཆོ་བཤོད་འགོ་བརྩམསི་པ་དང་། མོ་རིང་ན་ི

ཞི་ིཞིིང་དུལ་ལ་རིང་གཤོིསི་འཇེམ་པའ་ིསྐྱིེསི་མ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་

མརི་གླེེང་སྣ་འདྲེེན་ཐེབསི་བྱསི་པ་དེསི་མོ་རིང་ན་ིསྐྱིེསི་མ་གཞིན་ད་ེགཉིིསི་ལསི་སོྤྱིད་

ལམ་བཟང་བ་མཚེོན་ཐུབ། མོ་རིང་དང་གྷརི་ཌི་ནརི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་

དང་མཚེམསི་རིེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་བརི་ལ་འཚེང་ནསི་མུ་མཐུད་གཏམ་གླེེང་བྱསི། 

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་འདོད་ཀྱིང་སོྤེབསི་པ་མེད་པསི། མ་ིཚེོསི་སྣང་མེད་

ཡིིན་སྐབསི་སྐད་ཆོ་ཐུང་ཐུང་བཤོད་པ་ལསི་དུསི་སྐབསི་མང་པོརི་ཁུ་སིིམ་པོ་ཡིིན།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་མོ་རིང་ལ་གཟབ་ནན་

གྱིིསི་ལྟ་ཞིིབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་མཐོེང་བ་དང་། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་མོ་རིང་ག་ིབྱ་སྤྱིོད་

མཐེའ་དག་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱསི་པ་དང་ལྷག་ཏུ་མོ་རིང་དང་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་བརི་གྱིི་

གཏམ་གླེེང་བྱེད་པ་ལ་ལྟ་ཞིིབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་མཐོེང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ལྕམ་ཆུང་

ཌརི་སིིའི་བརི་རྒྱང་ཁེད་རིིང་པོསི་ཆོོད་ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་བདེ་བོ་མེད་པ་ལསི། མོ་

རིང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིལྟ་ཞིིབ་ལ་འཛོེམསི་ནསི་སྐད་ཆོ་མ་ིབཤོད་ག་ལ་སྲིད། ཡིིན་

ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་མོ་རིང་ཉིིད་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་མང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིོད་པསི་སྐད་

ཆོ་ལྷུག་པོ་བཤོད་མ་ིཐུབ་པ་ལ་ཕངསི་སིེམསི་མ་ིསྐྱིེསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐྱིེསི་པ་

ཚེ་ོག་དུསི་སླེེབསི་མིན་ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་དང་། གཞིིསི་ཀའ་ིབདག་པོ་སླེེབསི་པ་ལ་

རི་ེསྒུག་བྱེད་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་ཞིེད་སྣང་ཡིང་ལངསི། ཡིང་སྙིང་མོ་རིང་ག་ིརི་ེསྒུག་

ཤུགསི་ཆོ་ེབའམ་ཡིང་ན་ཞིེད་སྣང་ག་ིཤུགསི་ཆོ་ེབརི་ཁེ་ཚེོན་གཅོིད་མ་ནུསི་པརི་ལུསི། 

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བཤོད་པརི་སྐརི་ཆོ་བཅུ་ཕྲག་

ལྷག་བསྡེད་རྗོེསི་གོླེ་བུརི་དུ་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ནང་མིའི་བདེ་
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འཚེམསི་དྲེིསི་པརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཧ་ཅིང་སྣང་མེད་དང་མདོརི་བསྡུསི་

ཀྱི་ིཚུལ་དུ་ལན་བསླེོགསི་ཏ་ེགཞིན་གང་ཡིང་མ་ལབ།

དེ་ནསི་མགྲོན་པོ་དག་ལ་འཁེོརི་གཡོིག་དག་གིསི་ཤོ་རོློན་པ་དང་། ཁེམ་ཟསི། 

དུསི་མཐུན་གྱི་ིསིིལ་ཏོག་སྣ་ཚེོགསི་སྒྲིིག་བཤོོམ་བྱསི། ཐོེག་མརི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིསི་ད་ེ

ལྟརི་བྱེད་རྒྱུ་བརྗོེད་ཀྱིང་སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེལྕམ་ཨོན་ན་ེསི་ེལིསི་མོ་རིང་ལ་ཡིང་ཡིང་དུ་

མིག་བརྡོ་དང་འཛུམ་མདངསི་བསྟན་ནསི་མགོྲན་པོ་སྣ་ེལེན་བྱེད་ཚུལ་དྲེན་སྐུལ་བྱསི། 

ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་ཁེ་བཟོ་དོད་པོ་མིན་ཡིང་ཚེང་མསི་བཟའ་བཏུང་ཡིག་པོ་བྱེད་ཤོེསི་པསི་

ད་ལྟ་ཚེང་མ་ལ་བཟའ་བཏུང་ག་ིལསི་ལ་ཞུགསི། གཏོསི་ཆོ་ེབའ་ིམཚེརི་སྡུག་ག་ིརྒུན་

འབྲུམ་དང་། སྦྲང་རྩ་ིཁེམ་བུ། ད་ེམིན་གྱི་ིཁེམ་བུ་སོིགསི་མཐོེང་དུསི་ཚེང་མ་འཕྲལ་དུ་

ཅོིག་ཙེའ་ིའཁྲིསི་སུ་འདུསི་ནསི་བཟའ་བཏུང་ག་ིལསི་ལ་ཞུགསི།

ཁོེ་ཚེོསི་བཟའ་བཏུང་བྱེད་བཞིིན་པའ་ིསྐབསི་ཌརི་སི་ིཁེང་པའ་ིནང་འཛུལ་བྱུང་

བ་དང་། སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་དོན་ངོ་མ་ཁེོང་ལ་རི་ེསྒུག་བྱེད་ཀྱི་ི

ཡིོད་དམ་ཡིང་ན་ཞིེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་པ་ཐེག་ཆོོད་པའ་ིགོ་སྐབསི་བྱུང་། ཐོེག་མརི་

མོ་རིང་གི་རིེ་སྒུག་ནི་ཞིེད་སྣང་ལསི་ཤུགསི་ཆོེ་བརི་སྙམ་ཡིང་ཁོེ་རིང་དངོསི་སུ་ནང་

ལ་འཛུལ་ཡིོང་བ་མཐོེང་དུསི་ཁོེ་རིང་སླེེབསི་མ་ཡོིང་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ།

ཌརི་སི་ིའཁེོརི་གཡོིག་ཁེ་ཤོསི་དང་བཅིསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་ལྷན་དུ་གཙང་

པོའ་ིའགྲམ་དུ་ཉི་བཟུང་ནསི་ཡུད་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི། ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་དང་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཞོིགསི་པརི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིལ་མཇེལ་ལན་ཞུ་བརི་སླེེབསི་ཡིོད་

པ་ཐོེསི་ནསི་རིང་ཁྱོིམ་ལ་ལོག ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིསིི་ཌརི་སི་ིནང་ལ་འཛུལ་བ་མཐོེང་

དུསི་སྐབསི་ཐོེག་ད་ེལ་རིང་ཉིིད་ཅིིསི་ཀྱིང་བག་ཕེབསི་པོ་དང་འཚེེརི་སྣང་མེད་པ་ཞིིག་

བྱེད་རྒྱུའ་ིསིེམསི་ཐེག་བཅིད། ཆོོད་སིེམསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་དགོསི་ངེསི་ཅིན་ཡིིན་ཡིང་ད་ེ

ལྟརི་ལག་ལེན་བྱེད་པ་ན་ིཧ་ཅིང་ལསི་སླེ་པོ་ཞིིག་མིན་ཏ།ེ གཞིིསི་ཀའ་ིམ་ིཚེང་མ་ཁོེ་
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གཉིིསི་ལ་དོགསི་པ་ལངསི་ནསི་ཌརི་སི་ིནང་དུ་འཛུལ་ཡིོང་སྐབསི་ཁེོང་ག་ིསྤྱིོད་ལམ་

ལ་ལྟ་ཞིིབ་མི་བྱེད་པའི་མིག་ཟུང་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ནི་ཀུན་ལསི་

ཡི་མཚེན་དང་མཉིམ་འཇེོག་ཆོེ་བ་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་ད་དུང་ཌརི་སིི་ལ་རིེ་ཐེག་

ཆོད་མེད། ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིསི་རིང་གི་གཅིེན་པོ་ནང་ལ་འཛུལ་བ་མཐེོང་རྗོེསི་སྐད་

ཆོ་བཤོད་ཅིི་ཐུབ་བྱསི་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་རིང་གི་གཅུང་མོ་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

གཉིིསི་མགོྱིགསི་པོརི་འདྲེིསི་པོ་ཆོགསི་པའི་རིེ་བ་དྲེག་པོ་བྱསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཕན་

ཚུན་ལ་གཏམ་གླེེང་བྱེད་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་དེ་དག་ཚེང་

མ་མཐོེང་ནསི་བག་མེད་ཀྱི་ིཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པ་དང་། གོ་སྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི་ཁྲེལ་

དགོད་ཅིིག་བྱསི་ནསི་བརོྗོད་དོན།

“ལྕམ་ཆུང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ། དམངསི་དམག་ག་ིསྡེ་ེམ་ེརི་ིཋོིན་ནསི་གནསི་སོྤེསི་སོིང་

ངམ། ད་ེན་ིཁོྱོད་ཚེང་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིགོྱིང་གུད་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད།

ཌརི་སིིའ་ིམདུན་དུ་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིམིང་གླེེང་མ་ིཕོད་ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

འཕྲལ་མརི་མོ་རིང་ག་ིབརོྗོད་དོན་གྱི་ིདམིགསི་སི་ད་ེཝིག་ཁེམ་ཡིིན་པ་རོྟེགསི་པ་དང་

སྦྲགསི། ཁོེ་དང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིའདསི་དོན་སྣ་ཚེོགསི་དྲེན་ནསི་རི་ེཞིིག་ལ་སོྐྱི་བ་སྐྱིེསི་

མོད། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ག་ིམ་རུངསི་བསིམ་ངན་གྱིིསི་ཚེིག་ངན་སྨྲ་བ་ལ་ཤུགསི་དྲེག་

གིསི་ཕརི་རོྒལ་བྱེད་དགོསི་སྙམ་ནསི་ཧ་ཅིང་སྣང་མེད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་ལན་བསླེོགསི། ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་འདེབསི་ཞིོརི་དབང་མེད་དུ་ཌརི་སིི་ལ་མིག་བཤོེརི་ཞིིག་

བྱསི་པསི་ཁོེང་གི་གདོང་མདངསི་འགྱུརི་ནསི་མོ་རིང་ལ་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་བལྟསི་ཡིོད་

པ་མཐོེང་། ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིི་ནི་དངངསི་འཚེབ་ལངསི་ནསི་མགོ་བོ་ཡིང་འགོྱིགསི་

མི་ནུསི་པརི་གྱུརི། གལ་སྲིད་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སོི་སོིའ་ིསྐད་ཆོ་དེ་དག་གིསི་མོ་

རིང་ག་ིསྙིང་ཉི་ེབའ་ིམ་ིལ་ན་ཟུག་ཅི་ིཙམ་སྦྱིིན་ཡོིད་པ་ཤོེསི་ན། སྐད་ཆོ་གོ་རྒྱུ་ཅིན་ད་ེ

འདྲེ་བཤོད་ག་ལ་སྲིད། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ག་ིདམིགསི་ཡུལ་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་
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སོྔོན་ཆོད་དགའ་མོསི་བྱསི་མོྱོང་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེབསྐྱིརི་དུ་གླེེང་ནསི། མོ་རིང་ག་ིབོློ་ཁེ་

དཀྲུགསི་རྒྱུ་དང་ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ལ་མཐོེང་ཆུང་བྱེད་དུ་འཇུག་ཆོེད་ཡིིན་པརི་མ་

ཟད། དམག་སྒོརི་དང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱིི་ཅོིལ་ཆུང་དང་བག་མེད་བྱ་བ་དག་དྲེན་སྐུལ་

བྱེད་ཆོེད་ཡིིན། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིཝིག་ཁེམ་དང་ལྷན་དུ་གསིང་

བོྱལ་བྱེད་རྩིསི་བྱསི་མོྱོང་བའ་ིསོྐརི་ཟུརི་ཙམ་ཐོེསི་མ་མོྱོང་སྟ།ེ ཌརི་སིིསི་དོན་ད་ེགསིང་

གང་ཐུབ་བྱསི་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་མ་གཏོགསི་སུ་གཅིིག་ལའང་བཤོད་མ་མོྱོང་བ་

དང་ལྷག་ཏུ་བྷེིང་ལེ་ཡིི་ཉིེ་འབྲེེལ་ཚེོ་ལ་གསིང་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་འོལ་ཚེོད་བྱསི་པ་ལྟརི་ཌརི་སིིརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་གཉིིསི་

གཉིེན་སྒྲིིག་ཡིོང་བའ་ིརི་ེབ་ཡིོད་པསི་ལྷག་ཏུ་གོྲགསི་པོའ་ིབད་ེསྡུག་ལ་དོ་ཁུརི་ཆོ་ེརུ་

ཕྱོིན་པ་ཆོོསི་ཉིིད་ཡིིན། ཌརི་སིི་ལ་འཆོརི་གཞིི་དེ་འདྲེ་ཡོིད་ཀྱིང་འཆོརི་གཞིི་དེ་ཁོེ་

ནའ་ིཆོེད་དུ་ཁོེང་གིསི་ཇེེན་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེགཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་བཏང་བ་མིན།

ཡིིན་ཡིང་ཌརི་སིིསི་འཕྲལ་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་བོློ་རྣལ་དུ་གནསི་པ་མཐོེང་ནསི་

ཁོེ་རིང་ཡིང་བོློ་ལོྷད་ལ་བབ་པ་དང་། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཁོེང་ཁོྲ་དང་བོློ་ཕམ་ཅི་ིཙམ་

སྐྱིེསི་ཀྱིང་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་མིང་ཙམ་ཡིང་གླེེང་མ་ཕོད། ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཇེོརི་ཇེི་

ཨོ་ནན་རིིམ་བཞིིན་རིང་སོིརི་ཆུད་པརི་གྱུརི་པ་དང་མོ་རིང་གིསི་གཅིེན་པོའ་ིགདོང་

ལ་ལྟ་མ་ཕོད་ཀྱིང་ཌརི་སིིསི་ད་ཐེེངསི་མོ་རིང་དང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱིི་དོན་རྐྱེེན་ཡིིད་ལ་

དྲེན་མེད། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ད་ེལྟརི་གཡིོ་སྒྱུ་འཁྲབ་དོན་ན་ིཌརི་སི་ི ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ལ་སིེམསི་གཏིང་ནསི་ཞིེན་པ་ལོག་ཏུ་འཇུག་ཆོེད་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཌརི་སིི་

ན་ིད་ེལསི་ལྡོག་སྟ་ེཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སིེམསི་པ་རིབ་ཏུ་ཆོགསི།

དྲེི་བ་དང་དྲེིསི་ལན་ཚེརི་རྗོེསི་ཡུན་རིིང་མ་འགོརི་བརི་མགོྲན་པོ་ཕྱོིན་པ་དང་། 

ཌརི་སི་ིམགོྲན་པོ་གཉིིསི་ཤོིང་རྟེའ་ིསིརི་སྐྱིེལ་བརི་ཕྱོིན་ཤུལ་དུ་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིགཤོིསི་ཀ་དང་། སྤྱིོད་ཚུལ། གོྱིན་གོསི་མཐེའ་དག་ལ་སོྐྱིན་བརོྗོད་
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དྲེག་པོ་བྱསི་ནསི་མོ་རིང་གི་སྙིང་གི་ན་ཚེ་བསིང་ཐེབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཇོེརི་

ཇེི་ཨོ་ནན་གྱིིསི་མོ་རིང་གི་སྐད་ཆོ་ལ་རྒྱབ་སོྐྱིརི་ངོསི་ལེན་མ་བྱསི། ཇོེརི་ཇེི་ཨོ་ནན་

གྱིིསི་རིང་གི་གཅིེན་པོསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་གདེང་འཇོེག་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་

མཐོེང་དུསི། མོ་རིང་ཡིང་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དགའ་མགུ་སྐྱིེསི་པ་

དང་སོི་སོིའ་ིགཅིེན་པོའ་ིལྟ་ཚུལ་ལ་ནོརི་བ་ཡོིད་མི་སྲིད་སྙམ། ཌརི་སིིསི་ནམ་རྒྱུན་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་ཚེད་མེད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟབསི་མོ་རིང་གིསི་རིང་

བཞིིན་གྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧ་ཅིང་ཡིིད་དུ་འོང་ཞིིང་གོླེ་ཐེག་ཉི་ེབརི་མཐོེང་ནསི་མོ་

རིང་ལ་སོྐྱིན་ཆོ་གང་ཡིང་མ་མཐེོང། ཌརི་སིིསི་མགྲོན་པོ་གཉིིསི་བསྐྱིལ་ནསི་ཕྱོིརི་

ནང་ལ་འཁོེརི་དུསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སླེརི་ཡིང་དབང་མེད་དུ་ད་སོྔོན་ཁོེང་གི་

གཅུང་མོའ་ིསོྔོན་དུ་བགྲངསི་པའ་ིསོྐྱིན་ཆོ་ཐེེངསི་གཅིིག་ཁོེང་ལ་བགྲངསི།

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིལགསི། ད་ེརིིང་

ཞོིགསི་པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམདོག་ངན་པ་ལ། ན་ནིང་དགུན་ཁེ་ནསི་མོ་

རིང་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིའགྱུརི་བ་ཆོེན་པོ་ཕྱོིན་འདུག ངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིནང་མོ་རིང་ལྟ་བུའ་ིཤོ་

མདངསི་རྒྱ་སྨུག་དང་རྩུབ་པོ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་། ལུ་ཝ་ིསི་ིདང་ང་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་མོ་རིང་ངོ་ཆོོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག” ཅིེསི་ཟེརི།

ཌརི་སིི་སྐད་ཆོ་དེ་དག་ལ་ཉིན་རྒྱུ་དགའ་བོ་དེ་འདྲེ་མེད་ཀྱིང་། ཁོེང་གིསི་གྲང་

ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིགདོང་པ་ཉི་ིམསི་ཅུང་ཙམ་བསྲེགསི་ཡོིད་པ་ལསི་

གཞིན་འགྱུརི་ལྡོག་གང་ཡིང་ཕྱོིན་ཡིོད་པ་མཐེོང་མ་སིོང་། ད་ེན་ིདབྱརི་ཁེའ་ིལོྗོངསི་རྒྱུ་

བ་ཞིིག་ལ་མཚེོན་ན་ཧ་ལསི་པ་ཞིིག་མ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད། 

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་སླེརི་ཡིང་ “དྲེང་མོརི་བཤོད་ན། ངསི་མོ་རིང་མཛོེསི་མ་

ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་ག་ིམ་ིའདུག མོ་རིང་ག་ིགདོང་པ་ཞིན་དྲེགསི་པ་དང་བཞིིན་མདངསི་

ལ་བཀྲག་མདངསི་མ་ིའདུག གདོང་དབྱིབསི་ཀྱིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མ་
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རིེད། སྣ་ལ་ཚུགསི་ཀ་མི་འདུག་ལ་སྨོིན་མ་ལའང་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པའི་ཁྱོད་ཆོོསི་

གང་ཡིང་མི་འདུག སོི་འགྲིག་ཙམ་འདུག་ཀྱིང་འབུརི་དུ་ཐེོན་པ་ཞིིག་མ་རིེད། མི་

ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིམིག་གཉིིསི་ཧ་ཅིང་མཛོེསི་པརི་སྣང་ཡིང་ངསི་ཧ་ལསི་པ་ཞིིག་

གང་ཡིང་མཐོེང་མ་སོིང་། མོ་རིང་ག་ིམིག་གཉིིསི་ལ་གྲུང་མདོག་དང་བྱ་ིལོང་ལྟ་བུའ་ི

ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་འདུག་པསི་ང་རྩ་བ་ནསི་དགའ་པོ་མི་འདུག ད་དུང་མོ་རིང་གི་

ཉིམསི་འགྱུརི་སོིགསི་ཁོྱོན་ཡིོངསི་བསོྡེམསི་ན་མོ་རིང་ལ་ཆོེརི་རོློམ་གྱིི་ཉིམསི་ཤོིག་

འདུག་ཀྱིང་དརི་སོྲལ་གྱིི་བཟོ་ལྟ་ཞིིག་མི་འདུག་པསི་དེ་ནི་དང་ལེན་བྱ་དཀའ་བ་

ཞིིག་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད། 

ཌརི་སི་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་དགའ་མོསི་ཡོིད་པ་ཤོེསི་བཞིིན་དུ། ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལ་ེ

ཡིིསི་སྐད་ཆོ་འད་ིའདྲེ་བཤོད་པ་ན་ིཐེབསི་ཤོེསི་ལེགསི་ཤོོསི་ཤོིག་མིན་མོད། འོན་ཀྱིང་

མ་ིཚེ་ོཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་སྐབསི་རྟེག་ཏུ་རྣམ་དཔོྱད་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་མིན། མོ་རིང་གིསི་

གཞི་ིནསི་ཌརི་སི་ིཁོེང་ཁོྲ་ཅུང་ཙམ་ལངསི་པ་མཐེོང་དུསི་རི་ེབ་དོན་དུ་སྨོིན་སོིང་སྙམ་

པ་དང་། ཌརི་སི་ིཁུ་སིིམ་མེརི་བསྡེད་པ་མཐོེང་དུསི་ཁོེང་ལ་ཅིིསི་ཀྱིང་སྐད་ཆོ་བཤོད་

དུ་འཇུག་དགོསི་སྙམ་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་ “ང་ཚེོསི་མོ་རིང་ཐོེག་མརི་ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་

དུ་མཐོེང་སྐབསི་མོ་རིང་ག་ིམཛོེསི་སྡུག་ག་ིམཚེན་སྙན་ཀུན་ཏུ་གྲགསི་པ་ཡིོད་པ་ཐོེསི་

དུསི་ང་ཚེ་ོཇེ་ིའདྲེའ་ིཧ་ལསི་པ་བྱུང་། དགོང་མོ་ཞིིག་ལ་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་དགོང་ཟསི་

བཟསི་རྗོེསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ “མོ་རིང་མཛོེསི་མ་ཞིིག་རིེད།”ཅིེསི་ལབ་པ་ངསི་ད་དུང་དྲེན་གྱི་ི

འདུག དེསི་ན་མོ་རིང་ག་ིམ་རྒན་ཡིང་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཤོག་རིེད། ཕྱོིསི་

སུ་ཁོྱོད་རིང་མོ་རིང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ལེགསི་སུ་ཕྱོིན་ནསི་བརི་མཚེམསི་ཞིིག་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

མོ་རིང་མཛོེསི་མ་ཞིིག་རིེད་བསིམ་གྱི་ིཡོིད་ཚེོད་རིེད།” 

ཌརི་སི་ིཁོེང་ཁོྲསི་མ་བཟོད་པརི་ལན་དུ་ “རིེད། ད་ེན་ིངསི་ཐེོག་མརི་མོ་རིང་ངོ་

ཤོེསི་པའ་ིལྟ་ཚུལ་ཙམ་རིེད། ཉི་ེཆོརི་གྱི་ིཟླ་བ་ཁེ་ཤོསི་རིིང་ངསི་མོ་རིང་ན་ིངའ་ིངོ་ཤོེསི་
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ཀྱིི་སྐྱིེསི་མ་ཀུན་ལསི་མཛོེསི་པ་མཐེོང་གི་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད་རྗོེསི་ཕྱོིརི་ཕྱོིན། ལྕམ་

ཆུང་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་བཙན་གྱིིསི་ཌརི་སི་ིལ་རིང་སིེམསི་སྲེག་པའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་བཤོད་

དུ་བཅུག་རྗོེསི་རིང་སྡུག་རིང་གིསི་ཉོིསི་ནསི་ཤུལ་དུ་ལུསི།

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཕྱོིརི་ལོག་རྗོེསི་མགྲོན་ཞུགསི་

སྐབསི་ཀྱིི་གནསི་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་ཚེང་མ་གླེེང་། གཉིིསི་ཀསི་དོ་སྣང་ཆོེསི་ཆོེ་བའི་མི་དེ་

མ་གཏོགསི་དེ་རུ་མཐོེང་བའི་མི་ཚེང་མའི་བཟོ་ལྟ་དང་སོྤྱིད་ལམ་དང་། ཁེོང་གི་

གཅུང་མོ་དང་། ཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོ། ཁོེང་ག་ིཁེང་པ། ཁོེང་ག་ིསིིལ་ཏོག་སོིགསི་མཐེའ་

དག་གླེེང་མོལ་བྱསི་ཀྱིང་ཁེོ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་སོྐརི་མ་གླེེང་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ནི་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་ཌརི་སིི་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅིི་ཡིོད་ཧ་ཅིང་ཤོེསི་འདོད་ཡིོད་པ་དང་

དེ་བཞིིན་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཀྱིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བརོྗོད་བྱ་འདིའི་འགོ་

བཙུགསི་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ། 
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 ལའེུ་ཞི་ེདྲུག་པ།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལམ་ཋོིན་ལ་འབོྱརི་ནསི་བཟུང་ཇེེན་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་མ་འབོྱརི་བརི་

བོློ་ཕམ་ཆོེན་པོ་བྱུང་བ་དང་ཕྱོ་ིཉིིན་ཡིང་ད་ེབཞིིན་བོློ་ཕམ་བྱུང་མོད། འོན་ཀྱིང་ཉིིན་

གསུམ་པརི་དུསི་ཅིིག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིིག་གཉིིསི་འབོྱརི་ནསི་སིེམསི་ཁུརི་དང་གཅིེན་མོ་

ལ་འཁེང་རི་བྱེད་དགོསི་མ་བྱུང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་གཅིིག་ག་ིཐོེག་

ཏུ་འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་ནོརི་ཐེེབསི་པའ་ིརྟེགསི་བཀོད་ཡིོད་པ་མཐོེང་། ཇེེན་གྱིིསི་འཕྲིན་

ཡིིག་ག་ིཁེ་བྱང་ཤོིན་ཏུ་ཐེབསི་རྡུགསི་བྲེིསི་ཡིོད་པསི་འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་ནོརི་ཤོོརི་བ་

ལ་ཁེག་མ་ིའདུག་སྙམ།

འཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་སྐབསི་ཁོེ་ཚེོ་ཕྱོི་ལ་འཆོམ་འཆོམ་ལ་འགོྲ་གྲབསི་ཡིོད་པསི། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་མི་གཉིིསི་དེ་མུརི་ཕྱོིརི་ཕྱོིན་ནསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

གཅིིག་པུ་ལ་ལོྷད་ལོྷད་ངང་འཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་ཏུ་བཅུག གཏོང་ནོརི་ཤོོརི་བའ་ིའཕྲིན་

ཡིིག་ཉིིན་ལྔའི་གོང་དུ་བྲེིསི་པ་ཡིིན་འདུག་པསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཐོེག་མརི་དེ་

བཀློགསི་པ་དང་། འཕྲིན་ཡིིག་གི་འགོརི་ཁོེ་ཚེོའི་ཉིེ་ཆོརི་གྱིི་གསོིལ་སོྟན་ཆུང་ཆུང་

དང་བྱེད་སོྒོ་སོིགསི་ཀྱིི་སོྐརི་དང་གོྲང་པའི་གནསི་ཚུལ་ཁེ་ཤོསི་གསིརི་པ་བྲེིསི་ཡོིད་

མོད། འོན་ཀྱིང་ཉིིན་དེའ་ིཕྱོ་ིཉིིན་བྲེསིི་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ག་ིམཇུག་ན་ིཧ་ཅིང་བོློ་འཚེབ་

ངང་བྲེསིི་ཡིནི་པ་མངོན་གསིལ་ཡིནི་པ་དང་ད་ེཡི་ིནང་དོན་ན་ིགཤོམ་གསིལ་ལྟརི་རོི། །

“ཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། གོང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཕྱོེད་ཙམ་བྲེིསི་རྗོེསི་ཆོེསི་བོློ་

ཡུལ་ལསི་འདསི་པའ་ིཛོ་དྲེག་ག་ིགནསི་ཚུལ་ཞིིག་ལྷགསི་སིོང་། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་

ཞིེད་ཐེག་ཆོོད་ཡིོང་སྙམ་གྱིི་འདུག་པསི་ངསི་འདི་ནསི་ང་ཚེོ་ཚེང་མ་བདེ་མོ་ཡིིན་

པ་ཁེག་ཐེེག་བྱེད་ཐུབ། འདི་ནསི་བརོྗོད་དགོསི་པ་ཞིིག་ནི་ང་ཚེོའི་ཉིམ་ང་བའི་ལི་
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ཌ་ིཡི་དང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱི་ིདོན་དག་རིེད། མདང་ནུབ་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཉིིསི་ཐོེག་ང་ཚེ་ོ

ཉིལ་གྲབསི་བྱེད་སྐབསི་ང་ཚེོ་ལ་མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་གྱིིསི་ལི་ཌི་ཡི་དང་ཁོེང་

གི་དམག་མི་ཞིིག་སིི་ཁོེད་ལནད་ལ་བྲེོསི་བོྱལ་དུ་ཕྱོིན་པའི་མྱུརི་འཕྲིན་འབོྱརི་བྱུང་། 

དྲེང་མོརི་བཤོད་ན་མོ་རིང་ཝིག་ཁེམ་དང་ལྷན་དུ་བྲེོསི་སིོང་འདུག ང་ཚེ་ོཇེ་ིའདྲེའ་ིཧ་

ལསི་པ་ནི་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེི་ཋིི་ལ་མཚེོན་ན་

ད་ེན་ིཡིོངསི་སུ་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་བཟོ་མ་ིའདུག ང་རིང་ཧ་ཅིང་ཧ་

ཅིང་ག་ིབོློ་ཕམ་བྱུང་། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིབག་མེད་ཀྱི་ིཆོ་འགྲིག་ཅིིག་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་ངསི་བཟང་ཕོྱོགསི་ལ་རི་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད་ལ་གཞིན་གྱིིསི་ཁོེའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ལ་གོ་

ལོག་ཐེེབསི་ཡོིད་པརི་སོྨོན། ངསི་ཁོེ་རིང་མི་བསིམ་མེད་དང་བག་མེད་ཅིིག་ཡིིན་པ་

ཤོེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ད་ཐེེངསི་ཁོེང་ལ་ཀུན་སོླེང་ངན་པ་མེད་ཤོསི་ཆོེ(ང་ཚེོསི་ད་ེལྟརི་

རི་ེབ་བྱེད།) ཁོེང་གིསི་ང་ཚེོའ་ིཨོ་ཕ་ལ་དངུལ་སོྒོརི་སྟེརི་རྒྱུ་མེད་པ་ཤོེསི་སྟབསི། ཁོེའ་ི

གདམ་ཀ་དེ་མ་མཐེརི་ཡིང་ཁེེ་ཕན་གྱིི་ཆོེད་དུ་མིན་པ་མངོན་གསིལ་རིེད། ང་ཚེོའི་

ཉིམ་ང་བའ་ིཨོ་མསི་ཧ་ཅིང་སིེམསི་སྡུག་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་ལ་ཨོ་ཕ་ལགསི་ཅུང་

ཙམ་དྲེག་པ་འདུག སྟབསི་ཡིག་སྟེ་ང་ཚེོསི་གཞིན་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་བགྲངསི་པའི་

སོྐྱིན་བརོྗོད་ཕ་མ་གཉིིསི་ལ་ཤོེསི་སུ་བཅུག་མེད་པ་དང་། ད་ནསི་བཟུང་ང་གཉིིསི་

ཀྱིི་ངོསི་ནསི་སོྐྱིན་བརོྗོད་དེ་དག་ཅིིསི་ཀྱིང་བརྗོེད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོསི། ཚེོད་དཔག་

བྱསི་པ་ལྟརི་ན་ཁོེ་གཉིིསི་ཕལ་ཆོེརི་རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པའི་མཚེན་མོའ་ིཆུ་ཚེོད་བཅུ་

གཉིིསི་ཡིསི་མསི་སུ་བོྲེསི་བོྱལ་ཕྱོིན་པ་འདྲེ་ལ། ཁེ་སིང་ཞིོགསི་པ་ཆུ་ཚེོད་བརྒྱད་ཐོེག་

མ་གཏོགསི་ཁོེ་གཉིསིི་བོྲེསི་བོྱལ་ཕྱོིན་པ་ཚེོརི་མ་ིའདུག མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་གྱིིསི་

ང་ཚེ་ོལ་འཕྲལ་མརི་མྱུརི་འཕྲིན་བཏང་འདུག ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། ཁོེ་གཉིིསི་

ད་ལྟ་ང་ཚེ་ོལསི་ལ་ེདབརི་བཅུ་ལསི་བརྒལ་མེད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། མདའ་དཔོན་གྱིིསི་

འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་ལི་ཌི་ཡིསི་ཁེོང་གི་ཆུང་མ་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་བཞིག་ནསི་དེ་རུ་ཁོེ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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གཉིིསི་ཀྱིི་དམིགསི་ཡུལ་བརོྗོད་འདུག་པསི། ཁོེང་གིསི་མགོྱིགསི་པོརི་འཕྲིན་ཡིིག་

ད་ེཁྱོེརི་ནསི་འད་ིགརི་ཡིོང་ག་ིཡིིན་ཞིེསི་ལབ་འདུག

ང་རིང་ཉིམ་ང་བའི་ཨོ་མ་དང་ཡུན་རིིང་བྲེལ་མི་ནུསི་པསི་ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་འདི་

ནསི་འབྲེ་ིམཚེམསི་འཇོེག་དགོསི་བྱུང་། ང་རིང་གིསི་ཀྱིང་ཅི་ིཞིིག་བྲེིསི་ཡིོད་གསིལ་

པོ་ཤོེསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་པསི་ཕལ་ཆོེརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གོ་བ་ལོན་ཁེག་པོ་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེཡོིངསི་སུ་བཀློགསི་རྗོེསི་སོི་སིོའ་ིམོྱོང་ཚེོརི་

ཅི་ིཡིིན་ཡིང་ཤོེསི་རོྟེགསི་མ་བྱུང་བརི། འཕྲལ་མརི་རྟེབ་རོྟེབ་པོརི་ཉིིན་དེའ་ིཕྱོ་ིཉིིན་ལ་

བྲེིསི་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་དེའ་ིཁེ་ཕྱོེསི།

“ངའ་ིཆོེསི་བརྩ་ེབའིེ་གཅུང་མོ་ལགསི། སྐབསི་འདིརི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིལག་ཏུ་ངསི་བྲེེལ་

འཚེབ་ཀྱིིསི་བྲེིསི་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ད་ེའབོྱརི་ཡིོད་ཤོག་རིེད། ད་ཐེེངསི་ཀྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་

འདི་འཕྲིན་ཡིིག་སོྔོན་མ་གཉིིསི་ལསི་རོྟེགསི་སླེ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་རིེ་བ་ཡོིད། ད་

ཐེེངསི་དུསི་ཚེོད་ཛོ་དྲེག་མ་ཡིིན་ཡིང་ངའ་ིསིེམསི་ཁེམསི་ཧ་ཅིང་ཟང་ཟིང་ཡིིན་པསི་

འཕྲིན་ཡིིག་འད་ིགོ་རིིམ་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིོང་ཁེག་པོ་རིེད། ཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། 

ངསི་དོན་དུ་ཇེ་ིལྟརི་འབྲེ་ིདགོསི་མ་ཤོེསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལ་ཅིིསི་ཀྱིང་འགོརི་འགྱིངསི་མེད་

པརི་གཏམ་ངན་ཞིིག་བཤོད་དགོསི་བྱུང་། ཝིག་ཁེམ་དང་ང་ཚེོའི་ཉིམ་ང་བའི་ལི་

ཌི་ཡི་གཉིིསི་ཀྱིི་གཉིེན་སྒྲིིག་ནི་དེ་འདྲེའི་ཚུལ་མིན་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་། ང་ཚེོསི་ཁོེ་

གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཚེརི་བའི་སྐད་ཆོ་ཐེོསི་རྒྱུརི་རིེ་སྒུག་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་དེ། 

ཁོེ་གཉིིསི་ཕལ་ཆོེརི་སིི་ཁོེད་ལནད་ལ་སིོང་མེད་པ་འདྲེ། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་

གྱིིསི་ང་ཚེ་ོལ་མྱུརི་འཕྲིན་བཏང་ནསི་ཆུ་ཚེོད་ཁེ་ཤོསི་ཡོིལ་རྗོེསི། ཁོེ་རིང་བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་

ལསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱསི་ནསི་ཁེ་སིང་ཁོེ་རིང་འདིརི་བསླེེབསི་བྱུང་། ལ་ིཌ་ིཡིསི་ཁོེའ་ིཆུང་

མ་ལ་བཞིག་པའི་འཕྲིན་ཡིིག་ནང་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་སོྔོན་ལ་གོྷ་རིད་ན་ གྷི་རིིན་ལ་འགྲོ་

རྩིསི་ཡིོད་ཅིེསི་བྲེིསི་འདུག་མོད། འོན་ཀྱིང་ཌ་ེན་ིཡི་ིསྐད་ཆོ་ལ་གཞིིགསི་ན་ཝིག་ཁེམ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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དེ་ལ་འགོྲ་རྩིསི་མེད་པརི་མ་ཟད་ལི་ཌི་ཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྩིསི་མེད་པ་འདྲེ། 

མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་གྱིིསི་དེ་དག་ཐོེསི་རྗོེསི་ཞིེད་ཐེག་ཆོོད་ནསི་འཕྲལ་མརི་བྷེི་

རིིད་ཋོིན་ནསི་ཐོེན་ཏེ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་རྗོེསི་འདེད་བྱསི་འདུག ཁེོང་གིསི་ཁེི་ལབ་ཧམ་

ཁེི་ལབ་ཧམ་བརི་དུ་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་རྗོེསི་ཆོོད་མོད། དེ་རུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཨོེབ་

སོིམ་ནསི་གཡིརི་ཡིོང་བའི་བཞོིན་རྟེ་ཕྱོིརི་བསླེོགསི་ནསི་སླེརི་ཡིང་ཤོིང་རྟེ་གླེསི་ནསི་

ཕྱོིན་འདུག་པསི། དེ་རྗོེསི་གོ་ཐོེསི་སུ་ཁོེ་གཉིིསི་ལོན་ཌོན་གྱིི་ཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད་པ་མ་

གཏོགསི་གཞིན་གནསི་ཚུལ་གང་ཡིང་ཐོེསི་རྒྱུ་མི་འདུག ངསི་ཅིི་ཞིིག་ལབ་དགོསི་

པ་ཤོེསི་མ་སོིང་། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་ལོན་ཌོན་དུ་ཕྱོིན་ནསི་དེ་རུ་འདྲེི་རྩད་

ཅིི་ཐུབ་བྱསི་རྗོེསི་ཁོེ་རིང་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་འབོྱརི་བྱུང་། ཁེོང་གིསི་ལམ་བརི་

གྱིི་འགག་སོྒོ་དང་བྷེརི་ནེད་དང་ཧད་ཧྥིིལད་ཀྱིི་འགྲུལ་ཁེང་གང་སིརི་བཙལ་ཡིང་། 

སུསི་ཀྱིང་ཁེོ་གཉིིསི་དེ་རུ་བརྒྱུད་པ་མཐེོང་མི་འདུག་པསི་ཁོེ་རིང་ངལ་བ་ཆུད་ཟོསི་

ངང་ཕྱོིརི་མི་ལོག་ཐེབསི་མེད་བྱུང་འདུག ཁེོང་གིསི་ཆོེསི་ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིི་

སིེམསི་ཁུརི་གནང་སྟ་ེའདིརི་ཡིོང་ནསི་ཁོེ་རིང་ག་ིབོློ་འཚེབ་ཡིོད་ཚེད་བརོྗོད་བྱུང་། ང་

རིང་ཁོེ་དང་ཁོེའ་ིཆུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིི་དོན་དུ་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་གནོང་འགོྱིད་སྐྱིེསི་བྱུང་། 

སུསི་ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ལན་ཁེག་དཀྲ་ིམ་ིའོསི། ངའ་ིཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། ང་

ཚེོའི་སྡུག་བསྔོལ་ནི་ཚེད་མེད་ཅིིག་རིེད་ལ། ཕ་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཆོེསི་སྡུག་ཕོྱོགསི་ལ་

བསིམ་བོློ་གཏོང་བཞིིན་འདུག་མོད། ངསི་ཁོེ་རིང་དེ་འདྲེའི་མི་ཐེ་ཤོལ་ཞིིག་ཏུ་བརྩི་

བཟོད་མ་ིའདུག གནསི་སྟངསི་མང་པོ་ལ་གཞིིགསི་ན་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིཐོེག་མའ་ིའཆོརི་

གཞིི་ལསི་གོྲང་ལ་ལོྐོག་ཏུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་འོསི་འཚེམ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོེ། ཝིག་ཁེམ་

གྱིིསི་ལ་ིཌ་ིཡི་ན་ིན་ཆུང་བསིམ་མེད་དང་མོ་རིང་ལ་གཉིེན་ཉི་ེརྩ་ཆོེན་མེད་པ་མཐོེང་

ནསི་ཐུབ་ཚེོད་གཏོང་བའི་ཀུན་སོླེང་ངན་པ་ཡིོད་རུང་། ལི་ཌི་ཡི་མོ་རིང་ཉིིད་ཀྱིིསི་

ཡིོད་ཚེད་བོློསི་གཏོང་བྱེད་སྲིད་དམ། དེ་ནི་མི་སྲིད་པ་ཞིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་མདའ་
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དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའི་གདེང་ཚེོད་མི་འདུག ཁོེང་

ལ་ངའ་ིརི་ེསོྨོན་བརོྗོད་དུསི་ཁེོང་གིསི་མགོ་བོ་གཡུག་བཞིིན་དུ་ཝིག་ཁེམ་ན་ིཡིིད་རོྟེན་

རུང་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་མ་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་བྱུང་། ཉིམ་ང་བའ་ིཨོ་མ་ལགསི་ཧ་ཅིང་ན་

ནསི་ཁེང་མིག་ལསི་ཐོེན་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག གལ་སྲིད་མོ་རིང་གིསི་བཟོད་བསྲན་ཅུང་

ཙམ་བྱསི་ན་གནསི་སྟངསི་ཅུང་ཙམ་ལེགསི་སུ་འགོྲ་ཤོསི་ཆོེ་ཡིང་མོ་རིང་གིསི་དེ་

ལྟརི་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ངསི་ཚེ་ེགང་ལ་ཨོ་ཕ་ལགསི་ད་ེའདྲེའ་ིཡིིད་སོྐྱི་བའ་ིངང་

ཚུལ་ཞིིག་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་ལ། ཉིམ་ང་བའི་ཁེི་ཋིི་ཡིིསི་རིང་གིསི་རིང་ལ་

ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིའབྲེེལ་བ་ལ་སྦེསི་གསིང་བྱསི་པརི་ལ་ེབདའ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག དོན་དུ་ད་ེ

ནི་ཡིིད་རོྟེན་གྱིི་གནད་དོན་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ངསི་མོ་རིང་གིསི་སྦེསི་གསིང་བྱེད་པ་ལེ་

བདའ་བྱེད་འདོད་མེད། ངའ་ིཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཡི་ང་བའ་ིགནསི་

སྟངསི་འད་ིའདྲེ་ཉིམསི་སུ་མོྱོང་མ་ིདགོསི་པ་ལ་ང་རིང་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་བྱུང་། ཡིིན་

ཡིང་ད་ཆོ་ཐོེག་མའ་ིསྐྱི་ིགཡིའ་བའ་ིདུསི་ཚེོད་ཡིལ་རྗོེསི་ངསི་ཁོྱོད་རིང་ནང་ལ་ལོག་

ཡིོང་བའི་རིེ་བ་བཅིངསི་ན་འགྲིག་གམ། གལ་སྲིད་སྟབསི་བདེ་མིན་ན་ངསི་སྒོེརི་

སིེམསི་ཆོེན་པོསི་ཁོྱོད་ནང་ལ་ལོག་དགོསི་པརི་ཨུ་ཚུགསི་བྱེད་རྒྱུ་མིན། བད་ེམོ། ངསི་

ད་ལྟ་རིང་ཁོྱོད་ལ་ཨུ་ཚུགསི་མ་ིབྱེད་ལབ་ཀྱིང་སླེརི་ཡིང་སྨྱུ་གུ་ཐེོགསི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་ཨུ་

ཚུགསི་མ་ིབྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་། མིག་སྔོརི་གྱི་ིགནསི་བབ་ལ་གཞིིགསི་ན་ངསི་ཁོྱོད་རིང་

གང་མགོྱིགསི་ནང་ལ་ལོག་ཤོོག་མ་ིཞུ་ཀ་མེད་རིེད། ང་རིང་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིཨོ་ཞིང་དང་

ཞིང་བཟའ་གཉིིསི་ལ་རྒྱུསི་ཆོེན་པོ་མངའ་བསི། ཁོེང་གཉིིསི་ལ་རིེ་སྐུལ་དེ་འདྲེ་བྱེད་

རྒྱུརི་ཞིེད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ལ་ད་དུང་ཨོ་ཞིང་ལ་རི་ེབ་གཞིན་ཞིིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིོད། ཨོ་ཕ་དང་

མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་གཉིིསི་ད་ེམུརི་ལོན་ཌོན་ལ་མོ་རིང་འཚེོལ་དུ་ཕྱོིན་སོིང་། ཨོ་

ཕ་ལ་འཆོརི་གཞི་ིཅི་ིཡིོད་གསིལ་པོ་མ་ིཤོེསི་ཀྱིང་ཁེོང་ལ་སིེམསི་སྡུག་ཚེད་མེད་འདུག་

པསི། ཐེབསི་ལམ་ཅི་ིཞིིག་འཚེོལ་རུང་དཔྱོད་ལྡན་དང་བད་ེའཇེགསི་ཤོིག་ཡོིང་མདོག་
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མ་རིེད། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་སིང་ཉིིན་དགོང་མོ་བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་ལ་མ་ིལོག་ཐེབསི་

མེད་རིེད་འདུག གནསི་བབ་ཛོ་དྲེག་ད་ེའདྲེ་ཆོ་ེབསི་ཡིོད་ཚེད་ཨོ་ཞིང་ག་ིམཛུབ་སོྟན་

དང་རིམ་འདེགསི་ལ་སྐྱིབསི་འཇུག་མ་ིཞུ་ཀ་མེད་བྱུང་། ཁོེང་གིསི་འཕྲལ་དུ་ངའ་ིམོྱོང་

ཚེོརི་རོྟེགསི་ཐུབ་ངེསི་རིེད་ལ་ངསི་ཁོེང་རིང་ག་ིརིམ་འདེགསི་ལ་རི་ེབ་བཅོིལ་ཡིོད།”

འཕྲནི་ཡིགི་བཀློགསི་རྗོསེི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཀྱིསིི་ “ཨོ་ཞིང་གང་ན་འདུག” ཅིསེི་

སྡུག་སྐད་རྒྱག་མུརི་བྲེལེ་འཚུབ་ཀྱིསིི་རྐུབ་སྟགེསི་སྟངེ་ནསི་འཕག་མཆོོངསི་བརྒྱབསི་

ཏ།ེ དུསི་ཚེདོ་ན་ིཧ་ཅིང་རྩ་ཆོནེ་ཡིནི་པརི་སྐད་ཅིགི་ཀྱིང་མ་ིའདའ་བརི་བྱསི་ནསི་ཁོེང་

ག་ིརྗོསེི་སྙགེ་རྩསིི་བྱསི་མོད། ཡིནི་ཡིང་སོྒོ་འགྲམ་དུ་འབྱརོི་དུསི་གཡོིག་པོ་ཞིགི་གསིི་སོྒོ་

ཕྱོསེི་པ་དང་ཁེལེ། ད་ེརུ་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིདང་འཕྲད། ཌརི་སིསིི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཀྱི་ི

གདོང་པ་སྐྱི་བོ་དང་དངངསི་འཚེབ་ཀྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་མཐོེང་བརི་ཡིངོསི་སུ་ཧོན་ཐོེརི་ནསི་

སྨྲ་བ་མ་ཐོེན་གོང་ལ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེདེ་ཀྱིསིི་སིམེསི་ན་ིལ་ིཌ་ིཡིའ་ིདོན་རྐྱེནེ་ལ་ཡིངོསི་

སུ་འཐེམི་ནསི་བྲེལེ་འཚུབ་ཀྱིསིི་ངང་ནསི།

“ངསི་ཁོྱོད་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ། ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་རིང་བཞིག་ནསི་འགོྲ་དགོསི་

ཀྱི་ིའདུག ཛོ་དྲེག་ག་ིགནསི་ཚུལ་ཞིིག་ལྷགསི་སོིང་བསི་ངསི་ད་ལྟ་ཉིིད་ལ་སྐུ་ཞིབསི་

གྷརི་ཌ་ིནརི་རྙིེད་དགོསི་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད། 

ཌརི་སིིསི་ “དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན དོན་དག་ཅིི་ཞིིག་ལྷགསི་སོིང་།” ཞིེསི་

རིེ་ཞིིག་དངངསི་འཚེབ་ཀྱིི་སྟབསི་ཀྱིིསི་གུསི་ཚུལ་བརྗོེད་ནསི་དེ་ལྟརི་བརོྗོད་ནསི་

འཁྱུག་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་དྲེན་པ་གསིལ་པོརི་གྱུརི་ཏེ་“ངསི་ཁོྱོད་ལ་སྐརི་མ་གཅིིག་ཀྱིང་

ནརི་འགྱིངསི་མི་བྱེད། ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་དང་ལྕམ་མོ་གཉིིསི་འཚེོལ་

དུ་ངའི་གཡིོག་པོ་མངགསི་ཆོོག་པ་བོྱསི། ཁོྱོད་རིང་ན་གི་འདུག་པསི་འགོྲ་མི་རུང་།” 

ཞིེསི་བརོྗོད།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཐེེ་ཚེོམ་གྱིི་དྲེ་བརི་ཚུད་ཀྱིང་པུསི་མོ་གཉིིསི་འདརི་ནསི་ཁོེ་

གཉིིསི་འཚེོལ་སྙེག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཚེོརི་བསི། མོ་རིང་གིསི་དབུགསི་ཧལ་ནསི་སྐད་

ཆོ་གསིལ་པོ་ཐོེསི་མི་ནུསི་ཀྱིང་དེ་དོན་ཁེསི་བློངསི་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་འཕྲལ་མརི་

བདག་པོ་དང་བདག་མོ་གཉིིསི་འབོད་དུ་གཡིོག་པོ་མངགསི།

གཡིོག་པོ་ཁེང་མིག་ལསི་ཐོེན་རྗོེསི་མོ་རིང་མརི་བསྡེད་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་ལུསི་མ་ིཐེེག་པ་དང་གདོང་མདོག་ཧ་ཅིང་སོྐྱི་བོ་ཡིིན་པ་མཐོེང་

ནསི་མོ་རིང་གཅིིག་པུརི་བཞིག་སྟེ་འགྲོ་མི་ཕོད་པརི་ཧ་ཅིང་ཞིི་འཇེམ་དང་གདུང་

སིེམསི་ཀྱིིསི་ “ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཞིལ་ཏ་མ་བོསི་ཡིོང་། ཁོྱོད་ཀྱིི་མིག་སྔོརི་གྱིི་ན་ཟུག་སིེལ་

ནུསི་པའི་དངོསི་པོ་འདྲེ་འདུག་གམ། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཆོང་ཤོེལ་ཕོརི་གང་སྟེརི་དགོསི་

སིམ། ཁོྱོད་རིང་ཧ་ཅིང་ན་ག་ིའདུག་གམ།” ཞིེསི་དྲེིསི།

མོ་རིང་གིསི་སིེམསི་ལོྷད་ལ་ཕབ་ནསི་ “ང་ལ་གང་ཡིང་མ་ིདགོསི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་

བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ། ང་ལ་གནད་འགག་གང་ཡིང་མ་ིའདུག ཡིིན་ཡིང་ངསི་ད་ལྟ་རིང་

ལོང་བོྷེན་ནསི་སྐྱིི་གཡིའ་བའི་གཏམ་ངན་ཞིིག་ཐོེསི་པསི་སིེམསི་སྡུག་བྱུང་།” ཞིེསི་

བརོྗོད།

ད་ེདག་བརོྗོད་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དབང་མེད་དུ་མིག་ཆུ་ཤོོརི་ནསི་རི་ེཞིིག་

སྨྲ་བ་མ་ཐོེན་པརི་གྱུརི། ཌརི་སིིསི་ཅིི་ཡིིན་ཆོ་མ་འཚེལ་བརི་གསིལ་ཆོ་མི་དོད་པའི་

སིེམསི་གསོིའ་ིསྐད་ཆོ་ཁེ་ཤོསི་བརོྗོད་རྗོེསི་ཁུ་སིིམ་མེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སྙིང་རྗོེ་

བའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ལྟ་བ་ལསི་ཅི་ིབྱ་གཏོལ་བྲེལ་དུ་གྱུརི། 

མོ་རིང་གིསི་གཞིི་ནསི་སླེརི་ཡིང་ “ད་ལྟ་རིང་ངའི་ལག་ཏུ་ཇེེན་གྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་

སོིན་བྱུང་། ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིསྐྱི་ིགཡིའ་བའ་ིགནསི་ཚུལ་ཞིིག་རིེད་ལ་མ་འགྱིངསི་པརི་

ཀུན་གྱིིསི་ཤོེསི་ངེསི་རིེད། ངའ་ིགཅུང་མོ་ཆུང་ཤོོསི་ཀྱིིསི་སིོ་སིོའ་ིདགའ་གཉིེན་ཚེང་མ་

བཞིག་ནསི་བོྲེསི་བོྱལ་ལ་ཕྱོིན་འདུག མོ་རིང་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་གཡིོ་འོག་ཏུ་ཚུད་ནསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

407

ཁོེ་གཉིིསི་ལྷན་དུ་བོྲེསི་བོྱལ་ལ་ཕྱོིན་འདུག ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ལ་རྒྱུསི་མངའ་ཆོེ་བསི་

གནསི་ཚུལ་འཕོྲསི་མ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རོྟེགསི་ངེསི་རིེད། མོ་རིང་ལ་ཁོེ་རིང་བསླུ་བའི་རྒྱུ་

འབོྱརི་བ་དང་ཐོེབ་གོ་སི་གང་ཡིང་མེད་པསི་མོ་རིང་གཏན་དུ་ཕུང་ཚེརི་བ་རིེད།” 

ཌརི་སིི་རྦད་དེ་ཧོན་ཐོེརི་ནསི་སོྡེད་སྐབསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་མུ་

མཐུད་དུ་སོྔོན་ལསི་ངརི་ཤུགསི་ཀྱིི་གདངསི་ཀྱིིསི་ “མ་གཞིི་བྱསི་ན་ངསི་དོན་རྐྱེེན་

འདི་འགོག་ཐུབ་ངེསི་རིེད། ངསི་ཁོེའ་ིརིང་གཤོིསི་ངོ་མ་ཤོེསི་སྟབསི་གལ་སྲིད་ངསི་

ཐོེསི་པའ་ིཁོེའ་ིལོ་རྒྱུསི་ཀྱི་ིཆོ་ཤོསི་ཙམ་ནང་མ་ིཚེ་ོལ་བཤོད་ཡིོད་ན། གལ་སྲིད་ཁོེའ་ི

རིང་གཤོིསི་ངོ་མ་ཀུན་གྱིིསི་ཧ་གོ་བ་ཡིིན་ན་དོན་རྐྱེེན་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ལྷགསི་མ་ིསྲིད། 

ཡིིན་ཡིང་ད་ཆོ་ཡིོད་ཚེད་འཕྱོ་ིདྲེགསི་སོིང་།”

ཌརི་སིིསི་ “ང་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་བོློ་ཕམ་པོ་བྱུང་། བོློ་ཕམ་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་ཧོན་ཐོེརི་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་གནསི་ཚུལ་དེ་ཏན་ཏན་རིེད་དམ། ཏན་ཏན་ཏིག་

ཏིག་རིེད་དམ།”

“ཨོོ། ཏན་ཏན་རིེད་འདུག ཁོེ་གཉིིསི་རིེསི་གཟའ་ཉི་ིམའ་ིདགོང་མོརི་བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་

ནསི་ཐོེན་འདུག གཞིན་གྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལོན་ཌོན་བརི་དུ་རྗོེསི་ཆོོད་འདུག དེ་རྗོེསི་

གརི་སོིང་ཆོ་མེད་རིེད་འདུག ཁོེ་གཉིིསི་སི་ིཁོེད་ལནད་ལ་སོིང་མེད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད།”

“དེསི་ན་ཇེ་ིལྟརི་བྱསི་ནསི་མོ་རིང་འཚེོལ་རྩིསི་འདུག” 

“ཨོ་ཕ་ལོན་ཌོན་ལ་ཕྱོིན་འདུག ཇེེན་གྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིནང་དུ་ཨོ་ཞིང་ལ་མྱུརི་

མོརི་རིམ་འདེགསི་བྱེད་རོིགསི་ཞིེསི་རིེ་སྐུལ་བྱསི་འདུག ང་ཚེོ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་གྱིི་

ནང་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་རིེ་བ་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་བྱ་ཐེབསི་གང་ཡིང་ཡིོད་མ་རིེད། 

བྱ་ཐེབསི་གང་ཡིང་མེད་པ་གསིལ་པོ་ཤོེསི་འདུག ད་ེལྟ་བུའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་ང་ཚེོསི་

ཇེི་ལྟརི་ཁེ་གཏད་གཅིོག་དགོསི། ཐེ་ན་ཁོེ་གཉིིསི་ཇེི་ལྟརི་རྙིེད་ཐུབ། ང་ལ་རིེ་བ་ཏིལ་

འབྲུ་ཙམ་ཡིང་མ་ིའདུག ཡོིད་ཚེད་ཡི་ང་བ་ཞིིག་རིེད།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཌརི་སིིསི་ཁུ་སིིམ་པའ་ིངང་མགོ་བོ་གཡུག་ནསི་མོ་རིང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་མོསི་མཐུན་

བྱསི། 

“ཨོོ། དང་ཐོེག་ཁོེའ་ིསོྐྱིན་མཚེང་བརོྟེལ་དུསི་གལ་སྲིད་ངསི་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་འོསི་པ་

ཤོེསི་པ་དང་དེ་ལྟརི་བྱེད་པའི་བོློ་ཁེོག་ཡིོད་ན་ཅིི་མ་རུང་། ཡིིན་ཡིང་ངསི་དེ་ལྟརི་མ་

བྱསི། ང་རིང་གིསི་ཐེལ་ཆོ་བཟོ་བརི་དོགསི་བྱུང་། ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཐེ་ཤོལ། ཇེ་ིའདྲེའ་ི

ཐེ་ཤོལ་གྱི་ིནོརི་འཁྲུལ་ཞིིག་རིེད།”

ཌརི་སིིསི་ལན་ཅིི་ཡིང་མི་སོླེག་པ་དང་ཧ་ལམ་སྐད་ཆོ་དེ་དག་མི་ཐོེསི་པ་ལྟརི་

ཁེང་བའི་ནང་དུ་ཡིརི་འགོྲ་མརི་འགོྲ་བྱེད་ཞོིརི་བསིམ་གཞིིགསི་ཀྱིི་ཀོློང་དུ་ཐེིམ་པ་

དང་སྨོིན་མ་བསྡུསི་ཤོིང་སོྐྱི་བའ་ིབཞིིན་མདངསི་མངོན་པསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

དེ་འཕྲལ་ཁོེའ་ིབཞིིན་མདངསི་མཐོེང་བ་དང་འཕྲལ་མརི་དེ་ཡིི་སྙིང་པོ་རོྟེགསི། ཨོེ་

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་ལ་མོ་རིང་ལ་དེ་ལྟའི་ཁྱོིམ་ཚེང་ཐེ་དམན་ཞིིག་ཡོིད་པསི་

མོ་རིང་གི་ཡིིད་འཕྲོག་གི་ནུསི་པ་ཁོེང་ལ་མཚེོན་ན་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་ཆུང་དུ་འགྲོ་

ངེསི་རིེད། ཁྱོིམ་མིསི་དེ་ལྟ་བུའི་ཞིབསི་འདྲེེན་ཞུསི་པསི་གཞིན་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེོརི་དམའ་

འབེབསི་བྱེད་པ་ལ་ཡི་མཚེན་མ་སྐྱིེསི་ལ་ལེ་བདའ་ཡིང་མ་བྱསི། ཌརི་སིིསི་སོི་སོིའ་ི

སོྤེབསི་པ་བོློསི་བཏང་རུང་དེ་ཡིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་མི་ནུསི་ལ་

མོ་རིང་གི་སོྐྱི་གདུང་ཡིང་ཞིི་མི་ནུསི་མོད། འོན་ཀྱིང་དེ་ནི་མོ་རིང་གིསི་རིང་སིེམསི་

རོྟེགསི་པའི་མཐུན་གོྲགསི་སུ་གྱུརི་ནསི། ད་ཆོ་བརྩེ་བ་ཡོིད་ཚེད་སོྟང་ཟད་དུ་འགྱུརི་

ཉིེན་ཡིོད་དུསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཆོེསི་ཐོེག་མརི་རིང་ཉིིད་ཌརི་སི་ིལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ི

ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་དགའ་བ་རོྟེགསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིཡིིད་ལ་སོི་སོིའ་ིསྒོེརི་དོན་དྲེན་ཡིང་ད་ེཁོེ་ན་རིང་ལསི་དྲེན་

རྒྱུ་མེད་པ་མིན་པ་དང་། ལི་ཌི་ཡིསི་ནང་མི་ཚེོའི་གདོང་པ་ཆུརི་བསྐྱུརི་བ་ཙམ་དུ་

མ་ཟད་ཁོེ་ཚེོ་ལ་སྡུག་བསྔོལ་ཆོེན་པོ་བསྐྲུན་པ་དྲེན་ནསི་འཕྲལ་མརི་སིོ་སོིའ་ིསྒོེརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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དོན་ཡོིད་ཚེད་ཁྱུརི་མིད་བཏང་ནསི་གདོང་པ་ལག་རིསི་ཀྱིིསི་བཀབ་ནསི་ངུསི། སྐབསི་

དེརི་མོ་རིང་ག་ིརིང་ཚུགསི་ཡིོངསི་སུ་ཤོོརི་ནསི་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ཡིལ་རུང་རོིགསི་པའ་ི

སྐད་སྒྲི་ཐོེསི་དུསི་གཞི་ིནསི་དྲེན་པ་གསིལ། ཌརི་སིིསི་སྙིང་རྗོ་ེདང་བག་ཟོན་གྱི་ིསྐད་

གདངསི་ཀྱིིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་འད་ིརུ་མེད་ན་ཅི་ིམ་རུང་སྙམ་ནསི་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་

ཡིོད་ངེསི་རིེད། ང་རིང་འདིརི་བསྡེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡིང་མ་ིའདུག ཕན་ཐོེགསི་མེད་

ཀྱིང་ང་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་ཁུརི་ཆོེན་པོ་ཡིོད། ངསི་ཅི་ིཞིིག་ལབ་པའམ་

ཡིང་ན་ཅི་ིཞིིག་བསྒྲུབསི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་གསོི་བྱེད་ཐུབ་ན་ཅི་ིམ་རུང་། ཡིིན་ཡིང་

དོན་གྱིིསི་སོྟང་བའི་རིེ་སོྨོན་དག་ལབ་ནསི་ཁོྱོད་ལ་མནརི་གཅོིད་མི་གཏོང་། དེ་ནི་

རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་འགུལ་ཐེེབསི་སུ་འཇུག་པ་དང་གཉིིསི་སུ་མ་མཆོིསི། 

བཀྲ་མ་ིཤོིསི་པའ་ིདོན་རྐྱེེན་འད་ིའདྲེ་ལྷགསི་པསི་ངའ་ིགཅུང་མོསི་ཁོྱོད་རིང་ཕེམ་བྷེརི་

ལ་ིརུ་མཇེལ་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་རིེད།”

“ཨོོ། རིེད། ང་ཚེ་ོལ་ཛོ་དྲེག་ག་ིགནསི་ཚུལ་ཞིིག་ལྷགསི་སོིང་ཞིེསི་ལབ་ནསི་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ང་ཚེོའ་ིཚེབ་ཏུ་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིལ་དགོངསི་དག་ཞུ་རོིགསི། ཡུན་རིིང་དུ་སྦེསི་

གསིང་མི་ཐུབ་པ་ཤོེསི་མོད། མིག་སྔོརི་གྱིི་བཀྲ་མི་ཤོིསི་པའི་དོན་རྐྱེེན་འདི་གསིང་བ་

གང་ཐུབ་བྱ་རོིགསི།”

ཌརི་སིིསི་ད་ེདོན་ཁེསི་ལེན་རྐྱེང་བྱསི་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་མོ་རིང་ག་ིསོྐྱི་གདུང་ལ་བོློ་

ཕམ་ཡིོད་ཚུལ་དང་མིག་སྔོརི་ལསི་ལེགསི་པའི་མཇུག་འབྲེསི་ཤོིག་ཡོིད་པའི་སོྨོན་

འདུན་དང་། མོ་རིང་གི་གཉིེན་ཉིེ་རྣམསི་ལ་འཚེམསི་འདྲེིའི་སྐད་ཆོ་བཞིག་རྗོེསི་

གཟབ་ནན་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཕྱོིརི་མིག་ཐེེངསི་གཅིིག་བལྟསི་ནསི་ཕྱོིན་ནོ།

ཁོེ་རིང་ཁེང་མིག་ནསི་ཐོེན་མུརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་སུ་ད་ཐེེངསི་ཁོེ་

གཉིིསི་ཌརི་བྷེི་ཤོརི་དུ་སླེརི་ཡིང་འཕྲད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལན་དུ་མརི་འཕྲད་པའི་

ཚུལ་ཡིང་ད་ེལྟའ་ིསོྤྲོ་བ་འཕལེ་བ་ཞིགི་ཡིནི་པ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིབསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

410

ཞིིག་རིེད་སྙམ། ཁོེ་གཉིིསི་ངོ་ཤོེསི་པའ་ིབརྒྱུད་རིིམ་ཡོིངསི་ལ་ཕྱོིརི་མིག་ཐེེངསི་གཅིིག་

བལྟསི་པ་དང་དེ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་འགལ་ཟླ་དང་འཕོ་འགྱུརི་གྱིི་རིང་བཞིིན་ཡིིན་པ་

ཚེོརི་ལ། སོྔོན་ཆོད་ཁོེ་རིང་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་ིའདོད་ཀྱིང་། ད་ཆོ་ཌརི་སི་ིའགོྲ་བ་

མཐོེང་དུསི་མོ་རིང་བོློ་ཕམ་ཚེད་མེད་བྱུང་བ་དང་། ཁོེ་དང་མུ་མཐུད་དུ་འབྲེེལ་བ་

རྒྱུན་སོྐྱིང་བྱེད་ཐུབ་ན་སྙམ་ནསི་ཤུགསི་རིིང་ཞིིག་འབྱིན།

གལ་སྲིད་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་ཤོེསི་དང་ཡིིད་སོྨོན་ནི་བརྩེ་དུང་གི་འབྱུང་ཁུངསི་

ལགསི་ན། ད་ཆོ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིབསིམ་བོློའ་ིའཁྱོེརི་སོི་འགྱུརི་བ་ད་ེགནསི་ལུགསི་

དང་འགལ་བའམ་ཡིང་ན་སྐྱིོན་ཅིན་ཞིིག་མ་ཡིིན་མོད། དེ་ལསི་ལྡོག་སྟེ། གལ་

སྲིད་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་ཤོེསི་དང་ཡིིད་སོྨོན་ལསི་བྱུང་བའ་ིབརྩ་ེབ་ནི། མཇེལ་བ་ཙམ་

གྱིིསི་བརྩེ་དུང་བྱུང་བའམ་ཡིང་ན་སྐད་ཆོ་ཁེ་ཤོསི་བཤོད་རྗོེསི་བྱུང་བའི་བརྩེ་དུང་

ལསི་ལུགསི་དང་འགལ་བ་དང་ལྷད་མེད་མིན་ཞིེསི་ལབ་ན་ང་ཚེོསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ལ་དག་འབུད་བྱེད་ཐེབསི་བྲེལ། ཡིིན་ཡིང་ང་ཚེོསི་མོ་རིང་གི་ཆོེད་དུ་གསིལ་

བཤོད་ཅིིག་བྱེད་ཆོོག་པ་ཞིིག་ནི་མོ་རིང་དང་ཐོེག་ཝིག་ཁེམ་ལ་སིེམསི་པ་ཆོགསི་པ་

ནི་ཉིི་ཚེེ་བ་དང་བོྲེ་བ་དང་བྲེལ་བའི་ཚུལ་ཡིིན་པསི་དེ་དག་མི་བརོྗོད་པསི་འཐུསི། 

ད་ཐེེངསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་འགོྲ་བ་མཐོེང་དུསི་སོྐྱི་བ་ཧ་ཅིང་སྐྱིེ་བའི་

ཐོེག ལ་ིཌ་ིཡིསི་ཁྱོིམ་གྱི་ིམིང་བསླེད་པའ་ིབྱ་ངན་དྲེན་ནསི་ལྷག་ཏུ་སོྐྱི་བ་སྐྱིེསི། ཇེེན་

གྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་གཉིིསི་བཀློགསི་རྗོེསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ལི་ཌི་ཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་

པའ་ིརི་ེབ་ཡིོངསི་སུ་དོརི་ལ། ཇེེན་མ་གཏོགསི་སུསི་ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་

པའ་ིརི་ེབ་བཅིང་མ་ིསྲིད་སྙམ། མོ་རིང་དོན་རྐྱེེན་འདིའ་ིའཕེལ་ཕོྱོགསི་ལ་ཡི་མཚེན་

ཅུང་ཙམ་ཡིང་མི་སྐྱིེསི་ལ། འཕྲིན་ཡིིག་ཐོེག་མརི་ཀོློག་སྐབསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་

སིེམསི་སུ་ཝིག་ཁེམ་རྒྱུ་འབྱོརི་བ་མེད་པའི་བུ་མོ་ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དོན་ཅིི་

དང་ལ་ིཌ་ིཡི་ཁོེང་ལ་སིེམསི་པ་ཆོགསི་པ་ཅི་ིཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་མོད། 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

411

འོན་ཀྱིང་ད་ཆོ་དེ་ནི་ཆོེསི་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་བྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་དེ་ཡིིསི་ལི་ཌི་ཡི་ལ་

གང་འཚེམ་གྱིིསི་སྒོེག་ཉིམསི་མངའ་བ་མཚེོན་ཤོསི་ཆོ།ེ ལ་ིཌ་ིཡི་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་

འདོད་མེད་པརི་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་བོྲེསི་བོྱལ་ལ་ཕྱོིན་པ་མིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིང་། མོ་རིང་

ལ་མཛོངསི་སོྤྱིད་དང་རྣམ་དཔྱོད་གང་ཡིང་མེད་པསི་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་གཞིན་གྱི་ི

གཡིོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་རིེད་སྙམ།

དམག་སྒོརི་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ན་ཡོིད་སྐབསི་ལི་ཌི་ཡི་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་

ཝིག་ཁེམ་ལ་དགའ་བོ་ཡོིད་པའ་ིརྟེགསི་མཚེན་གང་ཡིང་མ་མཐོེང་མོད། ལ་ིཌ་ིཡི་ན་ི

མི་གང་རུང་ཞིིག་གི་བསླུ་བྲེིད་ཙམ་གྱིིསི་དེ་ཡིི་གཡིོ་འོག་ཏུ་ཚུད་འགོྲ་བའི་སྐྱིེསི་མ་

ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་མཚེམསི་རིེརི་དམག་མ་ིད་ེལ་དགའ་མོསི་བྱེད་པ་དང་

ཡིང་མཚེམསི་རིེརི་འད་ིལ་དགའ་པོ་བྱསི་ནསི། མ་ིཞིིག་གིསི་མོ་རིང་ལ་དོ་སྣང་ཅུང་

ཙམ་བྱསི་ན་འཕྲལ་མརི་ད་ེལ་དགའ་བོ་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི། མོ་རིང་ག་ིབརྩ་ེ

བ་ན་ིནམ་ཡིང་སིེམསི་གཅིིག་བོློ་གཅིིག་མིན་ཡིང་མོ་རིང་ལ་དགའ་པོ་མེད་དུསི་ཤོིག་

མེད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལ་ིཌ་ིཡི་འད་ིལྟརི་གྱུརི་བ་ན་ིཁྱོིམ་གྱིིསི་མོ་རིང་སྣང་མེད་

དང་བདག་མེད་རྒྱ་ཡིན་དུ་བཏང་བའ་ིམཇུག་འབྲེསི་ཡིིན་པརི་ཚེོརི་བ་དང་། ཨོོ། ད་

ཆོ་མོ་རིང་ག་ིམོྱོང་ཚེོརི་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཟབ་མོ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་སྙམ།

ཞིིབ་ཕྲའི་གནསི་ཚུལ་རྒྱུསི་ལོན་དང་ཇེེན་གྱིི་ཕྲག་ཏུ་བབསི་པའི་ཁྱོིམ་གྱིི་རོྙིག་

འཛོིང་མཉིམ་ཁུརི་བྱེད་ཆོེད་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་འདོད་ཧ་ཅིང་སྐྱིེསི། ཁྱོིམ་དུ་ཕ་རྒན་མེད་

ཐོེག་ མ་རྒན་གྱིིསི་ཧུརི་ཐེག་མ་ིབྱེད་པརི་གཞིན་གྱིིསི་བརི་མེད་དུ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་དགོསི་

པ་དང་། ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིདོན་རྐྱེེན་ན་ིཧ་ལམ་འུ་ཐུག་ཐེབསི་ཟད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ཡིང་། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིི་རིམ་འདེགསི་ཧ་ཅིང་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ནསི་ཁོེ་རིང་

ནང་དུ་མ་འཛུལ་བརི་སྒུག་མི་བཟོད་པརི་དངངསི་འཚེབ་ཀྱིི་བློ་གྱིརི་གྲབསི་བྱསི། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་དང་ལྕམ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གཡིོག་པོའ་ིགཏམ་ཐོེསི་རྗོེསི་ཚེ་མོ་གོླེ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

412

བུརི་དུ་ན་བ་མིན་ནམ་ཞིེསི་དངངསི་འཚེབ་ཀྱིིསི་ཕྱོིརི་ལོག་མོད། འོན་ཀྱིང་འཕྲལ་

མརི་དེ་ལྟརི་མིན་པ་ཤོེསི་ནསི་སིེམསི་པ་ལྷོད་ལ་བབ། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སིེམསི་

ཚེོརི་ཆོེན་པོསི་ཁོེ་གཉིིསི་བོསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་བཤོད་པ་དང་། འཕྲིན་ཡིིག་གཉིིསི་སྐད་

གསིང་མཐོེན་པོསི་བཀློགསི་ཤོིང་འཕྲིན་ཡིིག་རྗོེསི་མའ་ིཟུརི་བརོྗོད་འདརི་སིིག་སིིག་

གིསི་ཞིིབ་ཀོློག་བྱསི། ལི་ཌི་ཡི་ནི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་སྙིང་ཉིེ་ཤོོསི་ཀྱིི་ཚེ་མོ་དེ་མ་ཡིིན་ཡིང་། 

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་དང་ལྕམ་མོ་གཉིིསི་དབང་མེད་དུ་སོྐྱི་བ་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི་ཏ།ེ ད་ེན་ི

ལ་ིཌ་ིཡི་གཅིིག་པུའ་ིདོན་དག་མ་ཡིིན་པརི་ཚེང་མའ་ིངོ་སོི་དང་འབྲེེལ་བ་ཡོིད་སྟབསི། 

ཐོེག་མརི་ཧོན་ཐོེརི་བ་དང་འཇེིགསི་རུང་ག་ིཆོོ་ང་ེབཏོན་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་

གྱིིསི་རིང་ནུསི་ཅི་ིལོྕགསི་ཀྱིིསི་རིམ་འདེགསི་བྱེད་རྒྱུརི་ཁེསི་བློངསི། ད་ེན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིི་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་མིན་ཡིང་མིག་མཐེརི་མཆོི་མསི་གང་ནསི་

ཁོེང་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུསི་རྗོེསི། གསུམ་གསི་མཉིམ་རུབ་བྱསི་ནསི་རོྡོག་ཆོསི་བརྒྱབ་སྟ་ེ

མགོྱིགསི་མྱུརི་ངང་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་རྒྱུརི་གྲ་སྒྲིིག་བྱསི།

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ “ཡིིན་ཡིང་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡི་ིམགོྲན་འབོད་ཇེ་ིལྟརི་བྱ། ཇོེན་

ངེད་གཉིིསི་འཚེོལ་བརི་ཡིོང་དུསི་སྐབསི་དེརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིའད་ིན་འདུག་ལབ་

བྱུང་། བདེན་པ་རིེད་དམ།” ཞིེསི་སྐད་ཅོིརི་བརྒྱབ། 

“བདེན་པ་རིེད། ངསི་ཁོེང་ལ་ང་ཚེོ་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ལབ་

ནསི་དོན་ད་ེཐེག་བཅིད་ཟིན།” 

“དོན་དེ་ཐེག་བཅིད་ཟིན་པ་རིེད།” ཅིེསི་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ལད་ཟོླསི་བྱེད་

ཞོིརི་ཁེང་མིག་ལ་སྟ་གོན་བྱེད་པརི་བརྒྱུགསི་ནསི་སིེམསི་སུ་ “ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་འབྲེེལ་

བ་ཚེད་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ལ་སླེེབསི་ནསི་ཁོེང་ལ་དོན་དག་ཆོ་ཚེང་ལབ་ཡོིད་ངེསི་རིེད། 

ཨོོ། ངསི་གནསི་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་ཤོེསི་ན་ཅི་ིམ་རུང་” སྙམ།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་གི་རིེ་བ་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན། དེ་ནི་ཆུ་ཚེོད་གི་གཅིིག་ནང་གི་

བྲེེལ་འཚུབ་དང་རོྙིག་ཟིང་ཁོྲད་དུ་སོྐྱི་བསིང་ག་ིམཐུན་སོྦྱིརི་ཁོེ་ན་ལསི་མ་འདསི། ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་སིོསི་དལ་ཡིིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་དེ་ལྟའི་ཡི་ང་བའི་གནསི་

སྐབསི་སུ་དོན་དག་ད་ེའདྲེ་ལབ་གླེེང་བྱེད་པའ་ིསོྤྲོ་བ་ཡིོད་མ་ིསྲིད་ལ། ལྷག་ཏུ་མོ་རིང་

ཡིང་ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་ལྟརི་དོན་དག་མང་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིོད་ད།ེ མོ་རིང་གིསི་ལམ་ཋིོན་

གྱིི་གོྲགསི་པོ་ཡོིངསི་ལ་ཡིིག་ཆུང་བྲེིསི་ནསི་ཁོེ་ཚེོ་གོླེ་བུརི་དུ་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་དགོསི་

བྱུང་བའ་ིསྒྲུང་བཟོ་དགོསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ཡོིལ་རྗོེསི་ཡིོད་ཚེད་ཀྱི་ིསྟ་

གོན་ཚེརི་བ་དང་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་འགྲུལ་ཁེང་གི་གླེ་སྤྲོད་རྗོེསི་རོྡོག་ཐོེན་

བྱེད་རྒྱུ་ལསི་ལྷག་མེད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཞོིགསི་པ་ཧྲེིལ་པོརི་སོྐྱི་གདུང་གིསི་མནརི་

རྗོེསི་དུསི་ཚེོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོརི་བསྡེད་ནསི་ལོང་བོྷེན་གྱིི་ཕོྱོགསི་སུ་

བསོྐྱིད་ཐུབ་པ་བྱུང་།
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 ལའེུ་ཞི་ེབདུན་པ།

ཁོེ་ཚེ་ོགོྲང་རྡོལ་ནསི་ཐོེན་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ “ལ་ིཛོི། ངསི་བསྐྱིརི་དུ་

དོན་དག་འདི་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་ཐེེངསི་གཅིིག་བྱསི་པ་ཡིིན། ངསི་ནན་ཏན་གྱིིསི་

བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་རྗོེསི་ང་རིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅིེན་མོའ་ིལྟ་ཚུལ་ལ་མོསི་མཐུན་འདུག 

དགའ་གཉིེན་དང་རྒྱབ་རྟེེན་ཡིོད་པརི་མ་ཟད། ལྷག་ཏུ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིདམག་དཔོན་གྱི་ི

ཁྱོིམ་དུ་གནསི་སོྡེད་བྱེད་པའི་བུ་མོ་ཞིིག་ལ་ཕོ་གཞོིན་སུསི་ཀྱིང་བསིམ་ངན་དེ་འདྲེ་

འཆོང་མདོག་མ་རིེད། དེསི་ན་ངསི་བཟང་ཕོྱོགསི་ལ་བསིམ་བོློ་གཏོང་གི་ཡིོད། ཁོེ་

རིང་མོ་རིང་གི་དགའ་གཉིེན་ཚེོ་མོ་རིང་གི་རྒྱབ་རྩརི་ལངསི་པརི་མི་འཇེིགསི་སིམ། 

ཡིང་ན་སོི་སོིའ་ིམདའ་དཔོན་ལ་ཕོག་ཐུག་ད་ེའདྲེ་བཏང་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་དམག་སྒོརི་

ལ་ཡོིང་བའ་ིགདོང་པ་ཡོིད་སྲིད་དམ། ཁོེང་གསིི་ཉིེན་ཁེ་ད་ེདག་བརྒྱུད་མདོག་མ་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་རིེ་ཞིིག་སོྤྲོ་བ་རྒྱསི་ནསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་  “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེའདྲེ་བསིམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་ན་རི་ེ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་པསི་ཆོོག ང་ཡིང་ཐོེག་

མ་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨོ་ཞིང་ག་ིལྟ་ཚུལ་ལ་མོསི་མཐུན་འདུག ད་ེན་ིཁྲེལ་གཞུང་དང་། ངོ་

སོི། ཁེ་ེཕན་སོིགསི་དང་འགལ་བ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་སྟབསི་ཁོེང་གིསི་ད་ེའདྲེ་ཧམ་པ་ཚེ་བོ་

བྱེད་མ་ིསྲིད། ངའ་ིབསིམ་པརི་ཝིག་ཁེམ་ད་ེའདྲེའ་ིམ་ིཐེ་ཤོལ་ཡིིན་བཟོ་མ་རིེད། ལ་ིཛོི། 

ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ལ་ཡོིངསི་སུ་རི་ེཐེག་ཆོད་ཡོིད་སྟབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་གིསི་ད་ེའདྲེ་བྱེད་

ཕོད་ཀྱི་ིརིེད་བསིམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

“ཁོེང་གསིི་རིང་ག་ིཁེ་ེཕན་ལ་སྣང་འཇོེག་བྱདེ་ཤོསི་ཆོ།ེ ད་ེལསི་གཞིན་ཁོེང་གསིི་

ཅི་ིཡིང་བྱདེ་ཕོད་ཀྱི་ིརིདེ། ཁོེང་ལ་འཛོམེ་དོགསི་འད་ིདག་ཡིདོ་འོསི་པ་ཞིགི་ཡིནི་ཡིང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ངསི་ཁོེང་ལ་རི་ེབ་འད་ིའདྲེ་ཞིགི་བཅིང་ཕོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག གལ་སྲདི་དངོསི་འབྲེལེ་ཁོྱོད་

གཉིསིི་ཀྱི་ིབསིམསི་པ་ནང་བཞིནི་ཡིནི་ན་ཁོེ་གཉིསིི་སི་ིཁོེད་ལནད་ལ་མ་ིའགོྲ་དནོ་ཅི།ི”

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ལན་དུ་ “དང་པོ། མིག་སྔོརི་ང་ཚེོརི་ཁོེ་གཉིིསི་སིི་ཁོེད་

ལནད་ལ་སིོང་མེད་པའ་ིདཔང་རྟེགསི་བཙན་པོ་མ་ིའདུག”

“ཨོོ། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཤོིང་རྟེ་བརྗོེ་པོ་བརྒྱབ་པ་དེ་ལསི་ཡོིད་ཚེད་ཤོེསི་

ཐུབ་པརི་མ་ཟད། བྷེརི་ནེད་ཀྱི་ིལམ་ཆོེན་དུ་ཁོེ་གཉིསིི་མཐོེང་མཁེན་སུ་ཡིང་མ་ིའདུག”

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་  “ཁོེ་གཉིིསི་ལོན་ཌོན་ལ་སོིང་བའི་དབང་དུ་བཏང་

རུང་དེ་ནི་གནསི་སྐབསི་ལ་ཡིིབ་པའི་ཆོེད་ཙམ་ལསི་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་ཀུན་སླེོང་

གཞིན་ཡོིད་བཟོ་མ་རིེད། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་དངུལ་སོྒོརི་འབེལ་པོ་མེད་སྟབསི་སིི་

ཁོེད་ལནད་ལསི་ལོན་ཌོན་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་སྟབསི་བད་ེདང་འགོྲ་གོྲན་ཆུང་བ་

ཡིིན་པ་ཚེོརི་བ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོ།ེ”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “དེསི་ན་འད་ིལྟརི་གསིང་བ་བྱེད་དོན་ཅི།ི གཞིན་

གྱིསིི་ཁོེ་གཉིིསི་ཤོསེི་རོྟེགསི་ཡོིང་བ་ལ་ཞིེད་སྣང་ད་ེའདྲེ་སྐྱི་ེདོན་ཅི།ི ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིགཉིེན་

སྒྲིིག་ཅིིསི་ཀྱིང་ལོྐོག་ལོྐོག་སུད་སུད་བྱེད་དགོསི་དོན་ཅི།ི ཨོོ། མ་རིེད། མ་རིེད། ད་ེལྟརི་

ཡིིན་བཟོ་མ་རིེད། ཇེེན་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་ཁོེའ་ིབོློསི་ཐུབ་ཀྱི་ིགོྲགསི་པོསི་ ཝིག་ཁེམ་ ལ་ི

ཌི་ཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་རྩ་བ་ནསི་བྱེད་རྩིསི་མི་འདུག་ཅིེསི་བྲེིསི་ཡིོད་པ་ལྟརི། ཝིག་

ཁེམ་ནམ་ཡིང་རྒྱུ་འབྱོརི་བ་ཅུང་ཙམ་མེད་པའི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་

མི་སྲིད། ཁོེ་རིང་གིསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་གཏན་ནསི་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མ་རིེད། ལི་ཌི་ཡི་ནི་ལོ་

ན་གཞིོན་ཞིིང་བད་ེཐེང་ཡིིན་པ་དང་། ཉིམསི་མཚེརི་ཞིིང་དགོད་བོྲེ་བ་ལསི་མོ་རིང་

ལ་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་འབོྱརི་ལྡན་བུད་མེད་ཚེ་ོབོློསི་གཏོང་བའ་ིཡིིད་འཕོྲག་ག་ིནུསི་པ་ཅི་ི

ཞིིག་ཡོིད། ངོ་ཚེ་མེད་པའ་ིབོྲེསི་བོྱལ་བྱསི་ན་དམག་སྒོརི་དུ་ཁོེའ་ིངོ་སོི་ཤོོརི་བརི་དོགསི་

ནསི་སྟངསི་འཛོིན་བྱེད་མིན་ན་ིཆོ་མ་འཚེལ། དེསི་ན་བདག་གིསི་མཇུག་འབྲེསི་ཇེ་ི



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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འབྱུང་བཤོད་ཐུབ་མ་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དྲེངསི་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གཞིན་པ་དེ་

ཡིང་ཡིིད་རོྟེན་རུང་བ་ཞིིག་མ་རིེད། ལི་ཌི་ཡིའི་རྒྱབ་རྩརི་ལངསི་པའི་མིང་པོ་མེད་

ཁེརི། ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཨོ་ཕ་ལགསི་ན་ིསྒྱིིད་ལུག་དང་ནང་མ་ིལ་དོ་ཁུརི་མ་ིབྱེད་མཁེན་

ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་སྟབསི། དོན་དག་འད་ིའདྲེ་ལ་འཕྲད་དུསི་ཀྱིང་ཨོ་ཕ་ན་ིཁྱོིམ་ཚེང་

གཞིན་གྱིི་ཕ་རྒན་ལྟརི་དོ་ཁུརི་དང་དང་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་མཁེན་ཞིིག་མིན་པ་

ཁོེང་གིསི་ཤོེསི་ངེསི་རིེད།” 

“དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལི་ཌི་ཡིསི་བརྩེ་དུང་གི་ཆོེད་དུ་ཡིོད་ཚེད་བོློསི་བཏང་ནསི། 

གཉིེན་སྒྲིིག་མ་ིབྱེད་པརི་ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་སོྡེད་རྒྱུ་རིེད་སྙམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་མིག་ཟུང་མཆོི་མསི་གང་ནསི་ “རིང་གི་གཅུང་མོའ་ིངོ་ཚེ་

ཁྲེལ་གཞུང་དང་ཀུན་སོྤྱིད་ལ་འད་ིལྟརི་དོགསི་པ་ཟ་བ་ན་ིཆོེསི་ཧོན་ཐོེརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་

ཡིང་། ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་ཇེི་ལྟརི་ལབ་དགོསི་ཤོེསི་མ་སིོང་། ངསི་མོ་རིང་ལ་མ་ཉིེསི་

ཁེག་གཡིོགསི་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་མོ་རིང་ན་ིལོ་ན་ཆུང་ཐོེག་དོན་ཆོེན་ཐེད་ལ་

སླེོབ་སོྟན་བྱེད་མཁེན་བྱུང་མེད། འདསི་པའ་ིལོ་ཕྱོེད་རིིང་ལ། མ་རིེད། འདསི་པའ་ིལོ་

གཅིིག་རིིང་ལ་མོ་རིང་གིསི་བག་ཡིངསི་དང་དོན་མེད་ཁོེ་ནརི་དུསི་ཚེོད་བསྐྱིལ་བ་

རིེད། ཁྱོིམ་གྱིིསི་མོ་རིང་རྒྱ་ཡིན་ཚེད་མེད་བཏང་ནསི་མོ་རིང་གིསི་རྟེག་ཏུ་ལསི་མེད་

དལ་སོྡེད་དང་ཅོིལ་ཆུང་གི་ཚུལ་དུ་དུསི་ཚེོད་སྐྱིེལ་བཞིིན་ཡོིད། དམངསི་དམག་གི་

སྡེེའི་དམག་སྒོརི་མེ་རིི་ཋོིན་ལ་སོྤེསི་པ་ནསི་བཟུང་མོ་རིང་ལ་དགའ་རོིགསི་སྒྲིིག་རྒྱུ་

དང་འཕྲུལ་བཤོད་བྱེད་པ། དམག་མ་ིསོིགསི་ལསི་དྲེན་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད། མོ་རིང་ན་ི

རིང་བཞིིན་གྱིིསི་མགོ་ཡིང་ཡིིན་ཐོེག་རྟེག་ཏུ་དོན་དག་ད་ེརིིགསི་བསིམ་གཞིིགསི་དང་

ལབ་གླེེང་གང་ཐུབ་བྱསི་ནསི་རིང་ཉིིད་དེ་ཕོྱོགསི་ལ་འདེད་ཀྱིི་འདུག ངསི་དེ་ལ་ཅིི་

ཞིིག་འབོད་དགོསི་སིམ། མོ་རིང་བསླུ་བྲེིད་གཏོང་སླེ་བའ་ིརིང་བཞིིན་ཇེ་ེཆོེརི་བཏང་

བ་རིེད། ང་ཚེ་ོཚེང་མསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ཝིག་ཁེམ་ལ་གཟུགསི་བྱད་དང་གཏམ་གླེེང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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གང་ཅིའི་ིཐེད་བུད་མདེ་ཀྱི་ིཡིིད་སིམེསི་འགུགསི་པའ་ིཁྱོད་ཆོོསི་ཏག་ཏག་ཡོིད་པ་རིདེ།”

“ཡིིན་ཡིང་ཇེེན་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་མ་ིངན་ལ་རྩ་ིབཞིིན་མ་ིའདུག་ལ། ཁེོང་གིསི་ད་ེ

ལྟརི་བྱེད་མ་ིསྲིད་པའ་ིགདེང་ཚེོད་ཡོིད་ཚུལ་བརོྗོད་འདུག” 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ཇེེན་གྱིིསི་སུ་ཞིིག་མི་ངན་ལ་བརྩིསི་མོྱོང་། མི་

ཞིིག་གི་འདསི་པའི་སོྤྱིད་ལམ་ཇེི་འདྲེ་ཡིིན་ཡིང་། ཁོེ་རིང་མི་ངན་ཡིིན་པའི་རི་སོྤྲོད་

མ་བྱུང་བརི་དུ་ཇེེན་གྱིིསི་ནམ་ཡིང་མི་དེ་མ་རུངསི་བསིམ་ངན་འཆོང་མཁེན་ཡིིན་

པ་ཡིིད་ཆོེསི་མ་ིབྱེད། ཡིིན་ཡིང་ཇེེན་དང་ད་ེབཞིིན་ང་རིང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་ཡིང་

སྙིང་མ་ིཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསིལ་པོརི་ཤོེསི། ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་ན་ིསོྤྱིད་པ་འཆོལ་པོ་

དང་ཀུན་སོྤྱིད་དང་ཁྲེལ་གཞུང་མེད་པ། ཚུལ་འཆོོསི་དང་གཡོི་སྒྱུ་ཅིན། ད་ེབཞིིན་གཡོི་

ཐེབསི་ཀྱིིསི་ཁེ་ེཕན་གཉིེརི་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་གསིལ་པོརི་ཤོེསི།”

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེ་ིལྟརི་བྱསི་ནསི་ད་ེདག་གསིལ་པོརི་

ཤོེསི་པ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ནསི་ཡི་མཚེན་ཧ་ཅིང་སྐྱིེསི་ཏ་ེ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དངོསི་འབྲེེལ་འད་ི

དག་ཚེང་མ་གསིལ་པོ་ཤོེསི་སིམ།” ཟེརི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་ནསི་ལན་དུ་ “ངསི་དངོསི་འབྲེེལ་

ཆོ་ཚེང་ཤོེསི། ཁེ་ཉིིན་ཁོྱོད་ལ་ཁེོང་གིསི་ཌརི་སིི་ལ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱིི་སྦྱིོརི་བ་ངན་པ་དེ་

འདྲེ་བརྩམསི་ཚུལ་ལབ་པ་ཡིིན། ཌརི་སིིསི་ཁོེང་ལ་བཟོད་སོྒོམ་དང་དཀྱིེལ་ཡིོངསི་

ཇེི་འདྲེ་བྱསི་ཀྱིང་ད་སོྔོན་ཁོེང་གིསི་ལོང་བོྷེན་དུ་ཌརི་སིི་ལ་ངན་བཤོད་ཇེི་འདྲེ་བྱསི་

པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐོེསི་གསིལ་རིེད། ད་དུང་དོན་དག་ཁེ་ཤོསི་ཤོིག་གླེེང་བདེ་བོ་མི་འདུག་

ལ་གླེེང་རིིན་ཡིང་མ་ིའདུག ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གིསི་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡི་ིསོྐརི་ལ་བཤོད་པའ་ི

སྐད་ཆོ་མཐེའ་དག་འཛོད་མཐེའ་བྲེལ་བའི་སྐྱིག་རྫུན་རིེད་འདུག ཁོེང་གིསི་ལྕམ་

ཆུང་ཌརི་སིིའ་ིསོྐརི་གླེེང་དུསི་ངསི་མོ་རིང་ན་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་དང་། སྒོམ་པོ། ཡིིད་

དུ་མི་འོང་བའི་བུ་མོ་ཡིིན་སྣང་འཆོརི་མོད། ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ཁོེང་གིསི་ལབ་པ་ཇེི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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བཞིིན་གཏན་ནསི་རིེད་མ་ིའདུག ཁོེང་གིསི་ཀྱིང་ང་ཚེ་ོནང་བཞིིན་མོ་རིང་ན་ིགཤོིསི་

རྒྱུད་འཇེམ་པོ་དང་ཁེེངསི་སྐྱུང་ག་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་པ་གདོན་མ་ིཟ།”

“དེསི་ན་ལ་ིཌ་ིཡིསི་འད་ིདག་ཅི་ིཡིང་མ་ིཤོེསི་སིམ། ཁོྱོད་དང་ཇེེན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་ེ

འདྲེ་གསིལ་པོརི་ཤོེསི་ན་མོ་རིང་གིསི་ཅི་ིཡིང་མ་ཤོེསི་དོན་གང་།”

“ཨོོ། རིེད། འད་ིན་ིཆོག་སོྒོ་ཡིོངསི་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངསི་རིེད། ཁེ་ཉིིན་ང་རིང་ཁེེནད་

ལ་སིོང་ནསི། དེ་རུ་ཌརི་སིི་དང་ཁོེང་གི་སྤུན་མཆོེད་མདའ་དཔོན་ཧྥིི་ཚེི་ཝི་ལིམ་ལ་

ཐུག་དུསི་གཞི་ིནསི་གནསི་ཚུལ་ཆོ་ཚེང་ཤོེསི་རོྟེགསི་བྱུང་། ད་ེནསི་ང་རིང་ཕྱོིརི་ཁྱོིམ་

ལ་འབྱརོི་དུསི་དམངསི་དམག་ག་ིསྡེ་ེགཟའ་འཁེརོི་གཅིགི་གཉིསིི་ནང་མ་ེརི་ིཋོིན་ནསི་

གནསི་སོྤེརི་རྒྱུ་རིེད་འདུག་པསི། སྐབསི་དེརི་ངསི་ཇེེན་ལ་དོན་དག་ཆོ་ཚེང་ལབ་པ་

ཡིིན་ལ་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དོན་ད་ེཕྱོ་ིལ་སྤེེལ་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་མ་ིའདུག་སྙམ་བྱུང་། གོྲང་

པ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེོསི་ཁོེང་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་བཟང་པོ་བསྒྱུརི་བསི་ཅིི་ཕན་སྙམ་

བྱུང་། ལ་ིཌ་ིཡི་ལྕམ་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་དང་ལྷན་དུ་བྷེ་ིརིདི་ཋོིན་ལ་འགོྲ་རྒྱུརི་གཏན་འཁེལེ་

བྱུང་ཡིང་། ངསི་མོ་རིང་ལ་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་རིང་གཤོིསི་རྣལ་མ་ཤོེསི་སུ་འཇུག་པའི་བོློ་

འཁོེརི་མ་བྱུང་ལ། མོ་རིང་ཁོེའ་ིགཡོི་འོག་ཏུ་ཚུད་འོང་བསིམ་པ་མ་བྱུང་། ངསི་མཇུག་

འབྲེསི་ད་ེའདྲེ་ཞིགི་ཡིདི་ལ་ཡི་ེནསི་དྲེན་མ་བྱུང་།”

“ཁོེ་ཚེོ་བྷེི་རིིད་ཋིོན་ལ་སྤེོ་སྐབསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་དགའ་བོ་ཡིོད་པའི་

རྟེགསི་མཚེན་གང་ཡིང་མཐོེང་མ་བྱུང་ངམ།” 

“རྩ་བ་ནསི་མཐོེང་མ་བྱུང་། ངསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་སིེམསི་པ་ཆོགསི་ཡོིད་

པའི་རྟེགསི་མཚེན་གང་ཡིང་མཐོེང་བ་ཡིིད་ལ་ངེསི་ཀྱིི་མི་འདུག གལ་སྲིད་རྟེགསི་

མཚེན་ཅུང་ཙམ་མངོན་ན་ངེད་ཚེང་ན་ིད་ེདོན་སྣང་མེད་འཇེོག་མཁེན་ཞིིག་མ་ཡིིན་

པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ཁོེ་རིང་ཐོེག་མརི་དམག་སྡེེ་ལ་ཞུགསི་སྐབསི་ལི་ཌི་

ཡིསི་ཁོེང་ལ་དགའ་ཆོོག་ཆོོག་བྱེད་ཀྱིི་འདུག་ལ་སྐབསི་དེརི་ང་ཚེོ་ཚེང་མ་ཡིང་དེ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

419

བཞིིན་རིེད། ཐོེག་མའ་ིཟླ་བ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརིིང་མ་ེརི་ིཋོིན་དང་ད་ེཡི་ིགཡིསི་གཡིོན་གྱི་ིབུ་

མོ་ཚེང་མ་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིདོན་དུ་དབང་པོ་ཤོོརི་གྲབསི་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་གིསི་

ལི་ཌི་ཡིསི་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་མཉིམ་འཇོེག་གང་ཡིང་མ་བྱསི་སྟབསི། མོ་རིང་

གིསི་དུསི་ཡུན་གང་འཚེམ་ཞིིག་ཏུ་ཁེོང་ལ་དགའ་བ་ཚེད་མེད་བྱསི་རྗོེསི་ཁེོང་ལ་རིེ་

ཐེག་ཡིོངསི་སུ་ཆོད་ནསི། ཝིག་ཁེམ་ལསི་ མོ་རིང་གིསི་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་པའི་དམག་

མ་ིགཞིན་པ་ལ་དགའ་བོ་བྱསི་སོིང་།”

ཁོེང་ཚེོསི་ལམ་བརི་དུ་འཇེིགསི་སྣང་དང་། རི་ེབ། འོལ་ཚེོད་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་མང་དུ་

བཤོད་མོད། གོ་རོྟེགསི་གསིརི་པ་གང་ཡིང་མི་རྙིེད་པརི་རིེ་ཞིིག་ཁུ་སིིམ་པོ་བྱསི་ནསི་

བསྡེད་ཀྱིང་། ཅིང་མ་འགོརི་བརི་སླེརི་ཡིང་ད་ེདག་གླེེང་བ་ན་ིཧ་ཅིང་ཤོེསི་སླེ་བོ་རིེད། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ནི་དོན་དེ་ལ་རྩེ་གཅིིག་ཏུ་གཞོིལ་ནསི་ཡིིད་གདུང་ཞིིང་རིང་

ཉིིད་ལ་ལ་ེབདའ་བྱསི་ནསི་སྐད་ཅིིག་ཙམ་ལའང་བག་ལྷོད་མ་བྱུང་།

ཞིག་སོྡེད་ཐེེངསི་གཅིིག་བྱསི་རྗོེསི་ནམ་ཉིིན་ལོྟསི་མེད་ཀྱིིསི་མྱུརི་སོྐྱིད་བྱསི་པསི་

གུང་ཟསི་ཟ་མཚེམསི་སུ་ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་བ་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་གྱིིསི་

ཡུན་རིིང་དུ་སྒུག་དགོསི་བྱུང་མ་སོིང་སྙམ་ནསི་སིེམསི་པ་ལོྷད་ལ་བབསི།

ཁོེ་ཚེ་ོརི་བརི་འབོྱརི་དུསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་ཚེང་ག་ིཕྲུ་གུ་ཚེོསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་ཡིོང་

བ་མཐོེང་མུརི་རོྡོ་ཐེེམ་ཐོེག་འགྲེངསི་ནསི་བསྡེད་ཡོིད་པ་དང་། ཤོིང་རྟེ་སོྒོའ་ིདྲུང་དུ་

སོྐྱིད་སྐབསི་ཕྲུ་གུ་ཚེོའི་གདོང་ལ་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱིི་འོད་མདངསི་འབརི་ནསི་ཡིརི་མཆོོང་

མརི་མཆོོང་བྱསི་པ་ན་ིཁོེ་ཚེ་ོའབོྱརི་བའ་ིསོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིདགའ་བསུ་ཐེོག་མ་ཡིིན།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཤོིང་རྟེ་ལསི་ལསི་མཆོོངསི་ནསི་ཕྲུ་གུ་ཚེང་མརི་བྲེེལ་འཚུབ་

ཀྱིིསི་འོ་རི་ེབྱསི་རྗོེསི་མགོྱིགསི་པོརི་སོྒོ་ཁྱོམསི་ཕོྱོགསི་སུ་བརྒྱུགསི་ཤོིང་། ད་ེརུ་མ་རྒན་

གྱི་ིཁེང་མིག་ནསི་ཤོོད་ཁེང་དུ་རྒྱུག་ཡིོང་བའ་ིཇེེན་དང་ཐུག



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

420

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བརྩ་ེསིེམསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་འཐེམ་འཁྱུད་བྱསི་རྗོསེི་གཉིིསི་

ཀའ་ིམིག་མཐེརི་མཆོ་ིམསི་གང་པ་དང་ད་ེམ་ཐེག་བོྲེསི་བོྱལ་ལ་ཕྱོིན་པའ་ིམ་ིད་ེགཉིིསི་

ཀྱི་ིགནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་གོ་ཐོེསི་ཡོིད་མེད་དྲེིསི། 

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་ “ད་དུང་གནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་གང་ཡིང་གོ་ཐོེསི་མ་བྱུང་། 

ཡིིན་ཡིང་ད་ཆོ་བརྩ་ེབའ་ིཨོ་ཞིང་ལགསི་ཕྱོིརི་འབོྱརི་ཡིོད་སྟབསི་ཡོིད་ཚེད་བད་ེབློག་

ཡིོང་བའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

“ཨོ་ཕ་གྲོང་ཁྱོེརི་ལ་ཕྱོིན་སོིང་ངམ།”

“ཕྱོིན་སོིང་། ངསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་བྲེིསི་པ་ལྟརི་ཨོ་ཕ་རིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་ཉིིན་

གོྲང་ཁྱོེརི་ལ་ཕྱོིན་སོིང་།” 

“ཁོེང་གིསི་རྒྱུན་དུ་ཁོྱོད་ལ་ཡིིག་འགྲུལ་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་གམ།”

“འཕྲིན་ཡིིག་གཅིིག་ལསི་འབོྱརི་མ་བྱུང་། ངསི་ཁོེང་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིིསི་རི་ེ

སྐུལ་ཞུསི་པ་ལྟརི། རིེསི་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིིན་ཁོེང་རིང་ལོན་ཌོན་དུ་བདེ་བློག་ངང་

འབོྱརི་ཚུལ་དང་ཁོེང་གི་ཁེ་བྱང་བཀོད་པའི་འཕྲིན་ཡིིག་ཐུང་ཐུང་ཞིིག་འབོྱརི་

བྱུང་། གཞིན་ཁོེང་གིསི་གནསི་ཚུལ་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡོིད་དུསི་སླེརི་ཡིང་འཕྲིན་ཡིིག་

འབྲེ་ིཡོིང་ལབ་འདུག”

“ཨོ་མ་ག་འདྲེ་འདུག ཁོྱོད་ཅིག་ཚེང་མ་ག་འདྲེ་འདུག”

“ཨོ་མ་ལགསི་དྲེག་ཙམ་འདུག ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་གི་སིེམསི་ཁེམསི་ཧ་ཅིང་

འཁྲུག་ཡོིད་ཚེོད་རིེད། མོ་རིང་ཐོེག་ཁེང་དུ་འདུག་ལ་ཁོྱོད་ཅིག་འབོྱརི་བ་མཐོེང་ན་

ཧ་ཅིང་དགའ་བ་སྐྱིེ་ངེསི་རིེད། ཨོ་མ་ད་དུང་གོྱིན་ཁེང་ལསི་ཐོེན་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག 

དཀོན་མཆོོག་ག་ིབཀའ་དྲེིན་ལསི་མ་ེརི་ིདང་ཁེ་ིཋི་ིགཉིིསི་ལ་སྣང་དོགསི་མ་ིའདུག”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་ག་འདྲེ་འདུག ཁོྱོད་

ཀྱིི་གདོང་པ་སྐྱི་བོ་རིེད་འདུག ཁོྱོད་ལ་དཀའ་སྡུག་མང་པོ་འཕྲད་ཡིོད་པ་ཐེག་གིསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཆོོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཡིིན་ཡིང་ཇེེན་གྱིིསི་མོ་རིང་ཧ་ཅིང་བད་ེཔོ་ཡིིན་ཚུལ་བརོྗོད། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ི

ནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོལ་ཁེ་ཡི་བྱེད་པའ་ིསྐབསི་དང་བསྟུན་ནསི། གཅིནེ་

གཅུང་མ་གཉིིསི་ནསི་སྐད་ཆོ་དེ་དག་བཤོད་རྗོེསི་ཚེང་མ་ཚུརི་ཡིོང་བ་དང་། ཇེེན་

འཕྲལ་མརི་ཞིང་པོ་དང་ཁོེང་གི་ལྕམ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིི་ཕོྱོགསི་སུ་རྒྱུགསི་ནསི་མཚེམསི་

རིེརི་ངུ་བ་དང་མཚེམསི་རིེརི་གད་མོ་ཤོོརི་བ་རིེསི་མོསི་བྱསི་ཏ་ེདགའ་བསུ་དང་ཐུགསི་

རྗོ་ེཆོ་ེཞུསི།

ཚེང་མ་མགོྲན་ཁེང་དུ་འབོྱརི་རྗོེསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་སོྔོན་དྲེིསི་པའ་ིདྲེ་ིབ་ཡིང་བསྐྱིརི་ཐེེངསི་གཅིིག་དྲེིསི་པ་དང་། 

འཕྲལ་མརི་ཇེེན་ལ་གནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་གང་ཡིང་མཁོེ་སོྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཚེོརི་

མོད། ཇེེན་གྱིི་སིེམསི་རྒྱུད་ཧ་ཅིང་བཟང་སྟབསི་མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་བཟང་ཕོྱོགསི་

ལ་བསིམ་བོློ་གཏོང་གི་ཡིོད་པ་དང་གནསི་བབ་འདི་འདྲེའི་འོག་མོ་ཡིང་ད་དུང་རིེ་

ཐེག་མ་ིཆོད་པརི། ཉིིན་ཞིིག་ག་ིཞོིགསི་པརི་མོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་ནམ་ཡིང་ན་ལ་ིཌ་ིཡི་

མོ་རིང་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་ཟིན་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བརི་རི་ེལོྟསི་བྱསི། 

སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ལ་ལབ་གླེེང་བྱསི་རྗོེསི་ཚེང་མ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་ཁེང་མིག་ལ་

ཕྱོིན་པ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་མཐོེང་བའི་ངང་ཚུལ་ནི་ཁོེ་ཚེོའི་བོློ་ཡུལ་ལ་འཁོེརི་བ་

ཇེ་ིབཞིིན་ཡིིན། མོ་རིང་ག་ིམིག་ཟུང་མཆོ་ིམསི་གང་བ་དང་འགྱིོད་གདུང་ཆོེན་པོསི་

ཝིག་ཁེམ་གྱིི་སོྤྱིད་ལམ་ཐེ་ཤོལ་ལ་ཁེ་རྡུང་དྲེག་པོ་བྱསི་རྗོེསི། ལྕམ་རིང་ཉིིད་ཀྱིི་སྡུག་

བསྔོལ་དང་ཡི་ལ་འཁེེལ་ཚུལ་སིོགསི་ཡུསི་བཤོད་བྱསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མ་ིཚེང་

མ་ལ་ལ་ེབདའ་བྱསི་ཀྱིང་ནོརི་འཁྲུལ་གྱི་ིའབྱུང་ཁུངསི་གཙ་ོབོ་རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྐྱིག་ལང་

ཤོོརི་བའ་ིབུ་མོ་ལ་ལ་ེབདའ་རྩ་བ་ནསི་མ་ིབྱེད་པརི།

“དང་ཐོེག་ངའི་རིེ་བ་ནང་བཞིིན་ཁྱོིམ་མི་ཚེང་མ་བྷེི་རིིད་ཋོིན་ལ་སོིང་ཡིོད་ན་
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དོན་དག་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ལྷགསི་མ་ིསྲིད། ད་ལྟ་ངའ་ིཉིམ་ང་བའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག་ལ་ིཌ་ིཡི་

ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་མཁེན་གཅིིག་ཀྱིང་ཡོིད་པ་མ་རིེད། ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ཀྱིིསི་

མོ་རིང་མིག་མདུན་དུ་མ་ཉིརི་བ་ག་རི་ེཡིིན་ནམ། གལ་སྲིད་མོ་རིང་ལ་ལྟ་རོྟེག་ཡིག་

པོ་བྱསི་ན་ མོ་རིང་ན་ིད་ེའདྲེ་བྱེད་མཁེན་གཏན་ནསི་མིན་པསི། ཁོེ་ཚེོསི་མོ་རིང་སྣང་

མེད་དུ་བཞིག་པརི་གདོན་མི་ཟ། ངསི་རྟེག་ཏུ་ཁོེ་ཚེོ་མོ་རིང་ལ་འཚེམ་པོ་མི་འདུག་

སྙམ་ཡིང་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་ངའི་བསིམ་ཚུལ་ལ་ངོསི་ལེན་བྱེད་མཁེན་གཅིིག་ཀྱིང་མི་

འདུག ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག་སྙིང་རི་ེརྗོ།ེ སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཁེོ་གཉིིསི་འཚེོལ་བརི་ཕྱོིན་

སོིང་།  ཁོེ་རིང་ཝིག་ཁེམ་ལ་ཐུག་འཕྲལ་ཁོེ་དང་འཛོིང་རིེསི་བྱསི་ནསི་ཝིག་ཁེམ་

གྱིིསི་ཁོེ་རིང་དམརི་གསོིད་གཏོང་ངེསི་རིེད། དེསི་ན་ང་ཚེ་ོགང་འདྲེ་ཆོགསི་ངེསི་རིེད། 

ཁོེང་ག་ིདུརི་སི་མ་གྲང་སོྔོན་ལ་ཁེོ་ལིན་སི་ིཚེང་གིསི་ང་ཚེ་ོརིང་ཁྱོིམ་ལསི་འབུད་ངེསི་

རིེད། མིང་པོ་ལགསི། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ཚེོརི་བྱམསི་སོྐྱིང་མ་བྱསི་ན་ང་ཚེོསི་ཇེ་ི

ལྟརི་བྱ་དགོསི་ཤོེསི་མ་བྱུང་།”

ཚེང་མསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིད་ེལྟ་བུའ་ིའཇེིགསི་རུང་ག་ིབསིམ་བོློ་ལ་ངོ་རོྒལ་གྱིིསི་

སྐད་ཅོིརི་བརྒྱབ་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་སྤྱི་ིཡིོངསི་ནསི་ཁོེ་རིང་མོ་རིང་

ཉིིད་དང་མོ་རིང་གི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལ་བརྩེ་སིེམསི་ཟབ་མོ་ཡོིད་པརི་ཁེསི་ལེན་བྱསི་རྗོེསི། 

མོ་རིང་ལ་ཁེོ་རིང་ཕྱོི་ཉིིན་རིང་ལོན་ཌོན་ལ་སིོང་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་རིམ་

འདེགསི་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་ལ་ིཌ་ིཡི་རྙིེད་ཐེབསི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེསི་བརོྗོད།

ཁོེང་གིསི་མུ་མཐུད་དུ་ “བེད་མེད་ཀྱི་ིབོློ་འཚེབ་ད་ེའདྲེ་མ་བྱེད། གྲ་སྒྲིིག་སྡུག་སི་

ནསི་བྱེད་འོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ད་དུང་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་མཇུག་འབྲེསི་ངན་པ་འབྱུང་

བའ་ིངེསི་པ་མེད། ཁོེ་གཉིིསི་བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་ལསི་ཐོེན་ནསི་ད་དུང་གཟའ་འཁོེརི་གཅིིག་

ལསི་ཡིོལ་མེད་སྟབསི་ཉིིན་ཁེ་ཤོསི་སོིང་རྗོེསི་ཕལ་ཆོེརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་གནསི་ཚུལ་གོ་

ཡིོང་ཤོསི་ཆོེ། ང་ཚེོསི་ཁེོ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་མེད་པའམ་ཡིང་ན་བྱེད་རྩིསི་མེད་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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པ་མ་ཐོེསི་བརི་དུ་རིེ་ཐེག་དེ་འདྲེ་ཆོད་མི་རུང་། ང་རིང་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་སླེེབསི་མ་ཐེག་

སྙིད་པོ་གྷ་ེརི་ིསི་ིལྷ་ཁེང་སྲང་ལམ་ལ་འཁྲིད་ནསི་ད་ེརུ་གང་འགབ་ཀྱི་ིགྲོསི་བྱ་ཆོོག”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ཨོོ། ངའི་སྙིང་ཉིེ་བའི་མིང་པོ་ལགསི། དེ་ནི་ངའི་

རི་ེའདུན་ངོ་མ་རིེད། ཁོྱོད་རིང་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་སླེེབསི་འཕྲལ་ཁོེ་གཉིིསི་རྙིེད་ཐེབསི་བྱསི་

ནསི། གལ་སྲིད་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་མེད་ན་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དུ་ཆུགསི་ཤོོག ཁོེ་

གཉིིསི་ལ་གཉིེན་སོྟན་གྱི་ིགོྱིན་ཆོསི་སྒུག་ཏུ་འཇུག་མ་ིདགོསི་པརི། ལ་ིཌ་ིཡི་ལ་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱསི་རྗོེསི་མོ་རིང་ཇེི་ལྟརི་འདོད་འདོད་ལྟརི་ལྭ་བ་ཉིོ་བའི་སོྒོརི་མོ་ཡིོད་ལོབ་

ཤོོག དེ་དག་ལསི་ཀྱིང་གལ་ཆོེ་བ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ ཝིག་

ཁེམ་དང་དམརི་འཛོིང་བྱེད་དུ་མ་འཇུག སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་ང་རིང་ཇེི་འདྲེའི་

སྐྱི་ིཡི་བའ་ིངང་ཚུལ་དུ་ཡོིད་ཚུལ་ཤོོད། ཁོེང་ལ་ང་རིང་ཞིེད་ཐེག་ཆོོད་ནསི་བློ་གྱིརི་པ་

དང་། འདརི་སིིག་རྒྱག་པ། མགོ་ན་བ། སྙིང་རྩ་འཕརི་བ་སོིགསི་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔོལ་ཚེད་

མེད་མྱོངསི་ནསི་ཉིིན་མཚེན་ཀུན་ཏུ་བོློ་བད་ེབ་མ་ིའདུག་ལོབ་ཤོོག ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལ་ི

ཌ་ིཡིསི་ཟོང་ཁེང་ལེགསི་ཤོོསི་མ་ིཤོེསི་པསི་ང་ལ་མ་ཐུག་མ་བརི་དུ་གོྱིན་ཆོསི་བཟོ་རྒྱུ་

མ་མངགསི་ལོབ།” ཅིེསི་བཤོད།

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ཁོེང་གིསི་རིང་ནུསི་གང་ལོྕགསི་ཀྱིིསི་རིམ་

འདེགསི་བྱེད་ངེསི་ཀྱིང་རིེ་ལྟོསི་དང་དེ་བཞིིན་དངངསི་འཚེབ་དེ་འདྲེ་ཐེལ་ཆོེ་བ་

བྱེད་མི་རུང་བརི་རིན་ཚེོད་ཡིིན་དགོསི་པའ་ིཁེ་ཏ་བྱསི། དགོང་ཟསི་བརི་དུ་ཚེང་མ་

བྷེེན་ནེད་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་ནསི་གཏམ་གླེེང་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི་ལ། དེ་རྗོེསི་ལྕམ་བྷེེན་

ནེད་ལ་སྡུག་ཡུསི་བཤོད་ཡུལ་ཁེང་གཉིེརི་བཞིག་ནསི་ཁོེ་ཚེ་ོདགོང་ཟསི་ཟ་རུ་ཕྱོིན། 

མོ་རིང་ག་ིགཅུང་པོ་དང་ཁོེང་ག་ིཆུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ནང་མ་ིཚེ་ོ

དང་ལོགསི་སུ་དགརི་ནསི་དགོང་ཟསི་ཟ་བའི་དགོསི་པ་མ་མཐོེང་ཡིང་མོ་རིང་གི་

རིེ་བ་ལྟརི་བྱསི་ཏེ། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ནི་བག་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་མིན་པསི་དགོང་ཟསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

424

ཟ་སྐབསི་གཡིོག་པོ་ཚེོའི་སོྔོན་དུ་ལྕེ་ལ་བདག་འཛོིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པསི། དེསི་ན་མོ་

རིང་ལ་སོི་སོིའ་ིའཇེིགསི་སྣང་དང་སིེམསི་ཁྲལ་བཤོད་སི་གཡོིག་པོ་ཡིིད་རོྟེན་རུང་བ་

བཞིག་ན་ཡིག་སྙམ།

ཁོེ་ཚེོ་གསོིལ་ཚེིགསི་ཁེང་དུ་འབོྱརི་དུསི་མེ་རིི་དང་ཁེི་ཋིི་གཉིིསི་ཀྱིང་དེ་རུ་

བསླེེབསི། ད་བརི་ཁོེ་གཉིིསི་སོི་སོིའ་ིཁེང་མིག་ཏུ་གཅིིག་གིསི་དཔེ་ཆོ་ལྟ་བ་དང་

གཅིིག་གིསི་མཛོེསི་འཆོོསི་སྤྲོསི་པ་ལ་བྲེེལ་ནསི་ཕྱོིརི་མ་ཐོེན། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་

ཀྱི་ིགདོང་གཤོིསི་གང་འཚེམ་ལྷིང་འཇེགསི་ཡིིན་པསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་འགྱུརི་ལྡོག་ཆོེན་

པོ་མ་ིམངོན་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་ག་ིཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིགཅུང་མོ་བརློགསི་པསི་ཡིིན་

ནམ་ཡིང་ན་དོན་རྐྱེེན་འདི་རིང་ཉིིད་ལ་འགན་འཁྲི་ཡིོད་པསི་ཡིིན་ནམ་ཅིི་ཡིིན་ཆོ་

མ་འཚེལ་ཡིང་། ཁེི་ཋིི་ཡིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་སྐབསི་སྒྲི་གདངསི་ལ་ནམ་རྒྱུན་ལསི་

ཁོྲ་ཉིམསི་ཤོིག་མངོན་འདུག ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་མརི་བསྡེད་རྗོེསི་མ་ེརི་ིཡིིསི་ཧ་ཅིང་གཟབ་

ནན་གྱི་ིརྣམ་འགྱུརི་ཞིིག་དང་བཅིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིརྣ་རྩརི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ།

“འད་ིན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་བཀྲ་མ་ིཤོིསི་པའ་ིདོན་རྐྱེེན་ཞིིག་རིེད། གཞིན་གྱིིསི་

ལབ་གླེེང་སྣ་ཚེོགསི་བྱེད་སྲིད་པ་རིེད། དེསི་ན་ང་ཚེོསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ངན་སིེམསི་ཀྱི་ིགཏམ་

རློབསི་དེ་དག་བཀག་འགོག་བྱེད་པ་དང་ང་ཚེོ་སྤུན་མཆོེད་བརི་གྱིི་བརྩེ་བ་དེ་རིང་

ཉིིད་ཀྱི་ིརྨ་ཁེ་གསོི་བའ་ིསྨོན་དུ་བསྒྱུརི་དགོསི།”

ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་སྟེརི་འདོད་མེད་པ་ཤོེསི་དུསི་མ་ེརི་ིཡིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ 

“དོན་རྐྱེེན་འད་ིལ་ིཌ་ིཡི་ལ་མཚེོན་ན་བྱུརི་གྱི་ིསྣ་འདྲེེན་ཡིིན་ཡིང་། ང་ཚེ་ོལ་ད་ཐེེངསི་

རོྔོ་ཐོེགསི་པའ་ིབསླེབ་བྱ་ཞིིག་ཐོེབ་ཡིོད། བུད་མེད་ཅིིག་ག་ིབཟང་སོྤྱིད་བརློགསི་ན་ད་ེ

ན་ིནམ་ཡིང་བསྐྱིརི་གསོི་བྱེད་ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན། གོམ་གཅིིག་འཛོོལ་ན་ཉིམ་

ཉིེསི་འཛོད་མེད་འབྱུང་བ་ཡིིན་ལ། དེ་ཡིང་མཚེན་སྙན་དང་དེ་བཞིིན་མཛོེསི་སྡུག་

ཀྱིང་ཧ་ཅིང་ཆོམ་གྲུམ་ཤོོརི་སླེ་བ་ཡིིན།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

425

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཡི་མཚེན་གྱིིསི་མིག་ཟུང་ཡིརི་བཏེགསི་ཀྱིང་སིེམསི་ལ་སོྤྲོ་

བ་མེད་པསི་ལན་གང་ཡིང་མ་འཇེལ་མོད། མ་ེརི་ིཡིིསི་བསྟུད་མརི་ད་ེལྟ་བུའ་ིལེགསི་

ཉིེསི་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ིལུང་འདྲེེན་བྱསི་ནསི་སིེམསི་གསོི་བྱསི།

ཕྱོ་ིདོྲེ་བུ་མོ་རྒན་པ་གཉིིསི་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཀའ་ིརིིང་ལ་གཅིིག་པུརི་སྡེོད་རྒྱུ་བྱུང་བ་

དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་གོ་སྐབསི་མ་འཛོོལ་བ་བྱསི་ནསི་སྐད་ཆོ་

མང་དུ་དྲེིསི་པརི་ཇེེན་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་འདོད་བོློ་ཚེིམ་པའི་དྲེིསི་ལན་བྱིན། གཅིེན་

གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལྷན་དུ་འཇེིགསི་རུང་གི་དོན་རྐྱེེན་འདིའི་མཇུག་འབྲེསི་ལ་

སྨྲེ་སྔོགསི་བཏོན་རྗོེསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་མཇུག་འབྲེསི་ངན་

པ་ཞིིག་ཡོིད་ངེསི་རིེད་སྙམ་ལ། ཐེ་ན་ཇེེན་གྱིིསི་ཀྱིང་མཇུག་འབྲེསི་ངན་པ་འབྱུང་རྒྱུ་

ན་ིཕལ་ཆོེརི་ཟོླག་ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད་སྙམ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ 

“ད་སོྔོན་ངསི་མ་ཐོེསི་པའ་ིགནསི་ཚུལ་ཆོ་ཚེང་ཤོོད་དང་། ཞིིབ་ཕྲ་ཤོོད་དང་། མདའ་

དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་གྱིིསི་ག་རིེ་ལབ་སོིང་།  བོྲེསི་བོྱལ་མ་ཕྱོིན་གོང་དུ་ཁོེ་ཚེོསི་ཁོེ་

གཉིིསི་ལ་དོགསི་འཆོརི་འདྲེ་བྱུང་འདུག་གམ། ཁོེ་ཚེོསི་ཏན་ཏན་ཁོེ་གཉིིསི་རྟེག་པརི་

ལྷན་དུཡོིད་པ་མཐོེང་ཡོིད་ངེསི་རིེད།”

“མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་གྱིིསི་སོྔོན་ཁོེ་ཚེོསི་རྟེག་པརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་

ཞིེན་ཆོགསི་ཡིོད་པ་དང་ལྷག་ཏུ་ལི་ཌི་ཡི་ཁེོང་ལ་ཞིེན་ཆོགསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་མོད། 

དམིགསི་བསིལ་གྱིི་ཉིེན་བརྡོ་གང་ཡིང་མཐོེང་མ་བྱུང་ཟེརི། ང་ནི་དངོསི་འབྲེེལ་

མདའ་དཔོན་གྱིི་ཚེབ་ཏུ་གནོང་འགོྱིད་ཧ་ཅིང་སྐྱིེསི་བྱུང་། ཁོེང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ནི་ཧ་

ཅིང་ཉིམསི་སྣང་ཆོེན་པོ་དང་ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་རིེད། ཁོེང་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་སི་ིཁོེད་

ལནད་ལ་སོིང་མེད་པ་ཤོེསི་འཕྲལ་གདུང་སིེམསི་མཉིམ་བསྐྱིེད་མཚེོན་པའི་ཆོེད་དུ་

འདི་གརི་བསླེེབསི་བྱུང་། མི་ཚེོ་དངངསི་སྐྲག་གི་ནང་དུ་ཡིོད་དུསི་ཁེོ་རིང་བྲེེལ་

འཚུབ་ཀྱིིསི་འདིརི་བསླེེབསི་བྱུང་།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“ཌ་ེན་ིཡིིསི་ ཝིག་ཁེམ་ ལ་ིཌ་ིཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་མ་རིེད་སྙམ་གྱི་ིའདུག་

གམ། ཁོེང་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་གསིང་བོྲེསི་བྱ་བའ་ིའཆོརི་གཞི་ིཤོེསི་འདུག་གམ། མདའ་

དཔོན་ཁོེ་རིང་ཌ་ེན་ི མ་ིངོ་མ་ལ་ཐུག་འདུག་གམ།”

“ཐུག་འདུག མདའ་དཔོན་གྱིིསི་སྐད་ཆོ་འདྲེི་སྐབསི་ཌེ་ནི་ཡིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་འབོྲེ་

རྩིསི་ཡིོད་མེད་མ་ིཤོེསི་པ་དང་། དོན་འད་ིལ་བསིམ་ཚུལ་བཟང་ངན་གཅིིག་ཀྱིང་ལབ་

མ་ིའདུག ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱ་མ་ིསྲིད་པའ་ིསོྐརི་གྱི་ིསྐད་ཆོ་

གང་ཡིང་ལབ་མ་ིའདུག ད་ེལ་གཞིིགསི་ན་ད་སོྔོན་ཁེོང་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་

བྱེད་མ་ིསྲིད་ཅིེསི་པ་ད་ེགོ་ལོག་ཐེེབསི་པ་ཡིིན་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།” 

“མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་འད་ིགརི་མ་ཡིོང་གོང་ སུ་ལ་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་

སྒྲིིག་མ་ིབྱེད་པའ་ིདོགསི་འཆོརི་མེད་ཚེོད་རིེད།”

“ཇེི་འདྲེ་བྱསི་ནསི་ང་ལ་བསིམ་བོློ་འདི་འདྲེ་ཞིིག་འཁེོརི་བ་ཡིིན་ནམ། ང་རིང་

ཅུང་བོློ་བད་ེཔོ་མ་ིའདུག ང་ཚེོསི་ཁོེའ་ིསྤྱིོད་ལམ་རྟེག་ཏུ་ཚུལ་ལྡན་མིན་པ་ཤོེསི་སྟབསི། 

ངའ་ིགཅུང་མོ་ཁོེ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་མོ་རིང་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་མིན་གྱི་ིབོློ་འཚེབ་

ལངསི་ཀྱིི་འདུག ཕ་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེ་ནི་ཧོལ་རྒྱུག་གི་གཉིེན་དོན་ཞིིག་ཡིིན་པརི་

མཐོེང་བ་ལསི་ཁོེའ་ིམི་གཤོིསི་ངོ་མ་ཅིི་ཡིང་མི་ཤོེསི། ཁེི་ཋིིསི་སོྤེབསི་སིེམསི་ཀྱིིསི་མོ་

རིང་གིསི་ང་ཚེོ་ལསི་ཀྱིང་གནསི་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡོིད་ཅིེསི་བརོྗོད་བྱུང་། ལི་ཌི་

ཡིའི་འཕྲིན་ཡིིག་མཐེའ་མའི་ནང་དུ་མོ་རིང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་འཆོརི་གཞིི་ཡིོད་པ་ཟུརི་

ཙམ་བརོྗོད་ཡོིད་ཚེོད་རིེད། ཐེ་ན་མོ་རིང་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་སིེམསི་ཆོགསི་

ནསི་གཟའ་འཁོེརི་ཁེ་ཤོསི་ཕྱོིན་པ་ཤོེསི་ཡོིད་པའ་ིབཟོ་འདུག”

“ཁོེ་གཉིིསི་བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་ལ་མ་ཕྱོིན་གོང་ ད་ེའདྲེ་མཐོེང་ཡོིད་རྒྱུ་མ་རིེད།”

“མཐོེང་མ་ིའདུག ད་ེའདྲེ་མཐོེང་ཡོིད་པའ་ིབཟོ་མ་ིའདུག”

“མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་ལ་ཝིག་ཁེམ་ལ་ལྟ་སྟངསི་ངན་པ་འདུག་གམ། ཁོེང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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གིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིརིང་གཤོིསི་ངོ་མ་ཤོེསི་ཀྱི་ིའདུག་གམ།”

“དྲེང་མོརི་བཤོད་ན་ད་ཆོ་ཁོེང་གིསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་སོྔོན་མ་ལྟརི་གདེང་འཇོེག་མ་ི

བྱེད་པརི། ཝིག་ཁེམ་ན་ིབག་མེད་དང་འབེལ་སོྤྱིད་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིིག་ཡིིན་པརི་ཆོ་འཇོེག་

བྱེད་ཀྱིི་འདུག ཡིིད་སོྐྱི་བའི་དོན་རྐྱེེན་འདི་ལྷགསི་རྗོེསི་ཀུན་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་ མེ་རིི་

ཋོིན་ནསི་ཐོེན་དུསི་བུ་ལོན་མང་པོ་ཆོད་ཡིོད་ཚུལ་ལབ་ཀྱི་ིའདུག་མོད། ངསི་ད་ེདག་

རྫུན་གཏམ་ཡིིན་པའ་ིརི་ེསོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད།”

“ཨོོ། ཇེེན། གལ་སྲིད་དང་ཐོེག་ང་ཚེོསི་གསིང་བ་མ་བྱསི་པརི་ཁོེའ་ིརིང་གཤོིསི་

ངོ་མ་མཐེིལ་བརོྟེལ་བ་ཡིིན་ན་དོན་རྐྱེེན་འད་ིའདྲེ་ལྷགསི་མ་ིསྲིད།”

མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་མོསི་ལན་དུ་ “ཕལ་ཆོེརི་ད་ལྟ་ལསི་བཟང་ཤོསི་ཆོ།ེ ཡིིན་ཡིང་

མི་ཞིིག་གི་མིག་སྔོརི་གྱིི་སྤྱིོད་ལམ་མི་ཤོེསི་པརི། ཁོེའ་ིསོྔོན་གྱིི་ནོརི་འཁྲུལ་ཡིོད་ཚེད་

མཚེང་འབྱིན་བྱེད་པ་ནི་དྲེང་བཞིག་གི་བྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཤོག་མ་རིེད། གང་ལྟརི་ང་

ཚེོའ་ིཀུན་སླེོང་རྣམ་དག་ཡིིན།”

“མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་གྱིིསི་ ལི་ཌི་ཡིསི་ཁོེང་གི་ཆུང་མ་ལ་བཞིག་པའི་

འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེཞིིབ་ཕྲའ་ིསོྒོ་ནསི་བསྐྱིརི་ཟོླསི་བྱསི་སོིང་ངམ།”

“ང་ཚེོ་ལ་སོྟན་ཆོེད་འཕྲིན་ཡིིག་དེ་ཁོེང་གིསི་ཁྱོེརི་འདུག” ཞིེསི་ཟེརི་ནསི་ཇེེན་

གྱི་ིཁུག་མའ་ིནང་ནསི་འཕྲིན་ཡིིག་བློངསི་ནསི་མོརི་བྱིན་པ་དང་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིནང་

དོན་ན་ིགཤོམ་གསིལ་ལྟརི། 

“ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཧརི་རི་ེཋི་ིལགསི།

 ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་གང་དུ་ཕྱོིན་པ་ཤོེསི་དུསི་གད་མོ་ཤོོརི་ངེསི་རིེད། སིང་ཉིིན་

ཞོིགསི་པརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་གརི་སིོང་ཆོ་མེད་ཕྱོིན་པ་མཐོེང་ནསི་ཁོྱོད་རིང་ཧོན་

ཐོེརི་པའ་ིངང་ཚུལ་ད་ེབསིམ་ན་ང་ཡིང་དབང་མེད་དུ་གད་མོ་ཤོོརི་གྱི་ིའདུག ང་རིང་

གོྷ་རིད་ན་ གྷ་ིརིིན་ལ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་སུ་དང་ལྷན་དུ་སོིང་
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བ་དཔག་མི་ནུསི་ན། ངསི་ཁོྱོད་རིང་ཧ་ཅིང་གླེེན་པ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་ལབ་ཀྱིི་ཡིིན་ཏེ། 

འཇེིག་རྟེེན་འད་ིན་ང་རིང་དགའ་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་གཅིིག་ལསི་མེད་ལ་ཁོེང་ན་ིལྷ་ཡི་ིཕོ་

ཉི་ཞིིག་རིང་རིེད། ཁོེ་མེད་ན་ང་ལ་གཏན་དུ་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་མི་སྲིད་པསི་འདི་ལྟརི་

བོྲེསི་བོྱལ་ཕྱོིན་པ་དེ་རྐྱེེན་ཆོག་ཅིིག་རིེད་མ་བསིམ། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ལ་མོསི་པ་མེད་

ན་ ཁྱོིམ་ལ་ང་རིང་ཕྱོིན་པའ་ིསོྐརི་སྐད་ཆོ་གཅིིག་ཀྱིང་བསྐུརི་མ་ིདགོསི། ངསི་ཁོེ་ཚེ་ོ

ལ་འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་དུསི་མཇུག་ཏུ་ངའི་མིང་ལ་ལི་ཌི་ཡི་ ཝིག་ཁེམ་ཞིེསི་སི་ཡིིག་

བཀོད་པ་མཐོེང་དུསི་ཁོེ་ཚེོ་དེ་བསི་ཀྱིང་ཧོན་ཐོེརི་ངེསི་རིེད། དེ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཉིམསི་

མཚེརི་བ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། ང་རིང་དགོད་བོྲེ་ནསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིཐུབ་པ་མ་ིའདུག 

ང་རིང་དོ་ནུབ་གསོིལ་སོྟན་ལ་ཞུགསི་ནསི་ཕི་རིད་དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་རྒྱུ་

མ་བྱུང་པསི་ཁོེང་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ་རོིགསི། ངའ་ིགནསི་བབ་ཚེང་མ་ཤོེསི་རྗོེསི་ཁེོང་

གིསི་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་པའ་ིརི་ེསོྨོན་ཡིོད་པ་དང་། ཐེེངསི་རྗོེསི་མརི་མཇེལ་དུསི་ཁོེ་རིང་

དང་ལྷན་དུ་ཞིབསི་བོྲེ་རྒྱག་འདོད་ཡིོད་ཅིེསི་ལབ་རོིགསི། ང་རིང་ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་

རྗོེསི་ངའ་ིགོྱིན་ཆོསི་ལེན་པརི་མ་ིགཏོང་ཆོོག ཡིིན་ཡིང་སི་ལ་ིལ་ངའ་ིགོྱིན་ཆོསི་བསྡུ་

གསོིག་བྱེད་དུསི་ངའ་ིགོྱིན་པ་རིལ་བོ་དེརི་བཟོ་བཅོིསི་བྱེད་རོིགསི་ལབ་རོིགསི། ད་བད་ེ

མོ། དམག་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་ལ་འཚེམསི་འདྲེ་ིཞུ་རོིགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ཚེོའ་ིའགྲུལ་

བཞུད་བད་ེབློག་ལ་མཆོོད་ཆོང་འདེགསི་པའ་ིརི་ེསོྨོན་ཡིོད།

ཁྱོེད་ཀྱི་ིབརྩ་ེབའ་ིགོྲགསི་མོ་ལ་ིཌ་ིཡི་ བྷེེན་ནེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་བཀློགསི་ཚེརི་མ་ཐེག་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “ཨོོ། 

བསིམ་མེད་མ། ཇེི་འདྲེའི་བསིམ་མེད་ཀྱིི་ལི་ཌི་ཡི། དོན་ཆོེན་འདི་འདྲེ་ལ་འཕྲད་

ཀྱིང་འཕྲིན་ཡིིག་འད་ིའདྲེ་ཞིིག་འབྲེ་ིབ་ན་ིགང་མིན་ཚེད་རིེད། ཡིིན་ཡིང་མ་མཐེརི་

ཡིང་མོ་རིང་གིསི་ད་ཐེེངསི་ཀྱི་ིའགྲུལ་བཞུད་ད་ེགཟབ་ནན་འདྲེ་བྱསི་ཡིོད་ཚེོད་རིེད། 

ངའ་ིཨོ་ཕ་སྙིང་རི་ེརྗོ།ེ ཁོེ་རིང་དོན་རྐྱེེན་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམོྱོང་ཚེོརི་ཟབ་མོ་ཡིོད་ངེསི་རིེད།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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“ངསི་ནམ་ཡིང་མ་ིཞིིག་ད་ེའདྲེའ་ིཧོན་ཐོེརི་བའ་ིངང་ཚུལ་མཐོེང་མ་མོྱོང་། སྐརི་

མ་ཧྲེིལ་པོ་བཅུ་ཙམ་ལ་སྨྲ་བ་ཚེིག་གཅིིག་ཐོེན་མ་ིནུསི་པ་དང་། ཨོ་མ་འཕྲལ་མརི་ན་

སོིང་། ཁྱོིམ་གང་པོ་ཅི་ིབྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུརི་སིོང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ཨོོ། ཇེེན། སི་མ་རུབ་སོྔོན་ལ་གཡོིག་པོ་ཚེང་མསི་གནསི་

ཚུལ་ཆོ་ཚེང་ཤོེསི་ཚེརི་ཡིོད་ཚེོད་རིེད།”

“ད་ེངསི་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཚེང་མསི་ཤོེསི་མེད་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད། ཡིིན་ཡིང་སྐབསི་དེརི་

བག་ཟོན་བྱསི་ཀྱིང་གསིང་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅིང་ཁེག་པོ་རིེད། ཨོ་མ་ཤོསེི་པ་རིབ་ཏུ་འཁྲུག་

འདུག་པསི་ངསི་མོ་རིང་ལ་རིམ་འདེགསི་གང་ཐུབ་བྱསི་ཀྱིང་འཐུསི་ཤོོརི་སོིང་བའི་

ཆོ་ཡིོད་ངེསི་ཅིན་རིེད།” 

“ཁོྱོད་གཅིིག་པུསི་ཨོ་མ་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱསི་པ་ན་ིཐེལ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིགདོང་

མདོག་ཡིག་པོ་མ་ིའདུག ཨོོ། སྐབསི་དེརི་ང་རིང་ཁོྱོད་རིང་ལྷན་དུ་ཡིོད་ན་ཅི་ིམ་རུང་། 

ཡིོད་ཚེད་ཁོྱོད་གཅིིག་པུསི་ལྟ་རོྟེག་བྱེད་དགོསི་བྱུང་བསི་སྐབསི་དེརི་ང་རིང་ཁོྱོད་དང་

ལྷན་དུ་ཡིོད་ན་ཅི་ིམ་རུང་།”

“མ་ེརི་ིདང་ཁེ་ིཋི་ིགཉིིསི་ལ་བྱམསི་སིེམསི་ཆོེན་པོ་འདུག་ལ། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ངལ་

དུབ་ཀྱིི་བྱ་བ་ཡིོད་ཚེད་ང་དང་མཉིམ་ཁུརི་བྱསི་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་ངསི་ཁོེ་གཉིིསི་སུ་

ལའང་དཀའ་ལསི་གཏོད་ན་མི་འགྲིག་པ་མཐོེང་བྱུང་། ཁེི་ཋིི་ནི་ལུསི་སྟོབསི་གཉོིམ་

པ་དང་མ་ེརི་ིསླེོབ་སོྦྱིང་ལ་འབད་འབུངསི་ཆོ་ེབསི་མོ་རིང་ག་ིངལ་གསོིའ་ིདུསི་ཚེོད་ལ་

བརི་ཆོད་བྱེད་མ་བཟོད། ཨོ་ཕ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཨོ་ན་ེཧྥི་ིལིབ་སི་ིརིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་ཉིིན་

ལོང་བོྷེན་ལ་ཡོིང་ནསི་རིེསི་གཟའ་ཕུརི་བུའ་ིབརི་བསྡེད་ནསི་མོ་རིང་གསིི་ལྷག་བསིམ་

རྣམ་དག་གིསི་ང་ཚེོརི་རིམ་འདེགསི་བྱསི་སིོང་། མོ་རིང་བསླེེབསི་པསི་ང་ཚེ་ོལ་ཕན་

ཐོེགསི་དང་སིེམསི་གསོི་ཆོེན་པོ་བྱུང་། ལྕམ་ལུ་ཁེ་སི་ིཡིང་ང་ཚེ་ོལ་ཧ་ཅིང་བཀའ་དྲེིན་

ཆོེ་བྱུང་། རིེསི་གཟའ་ལྷག་པའི་ཞིོགསི་པརི་མོ་རིང་འདི་གརི་ང་ཚེོ་ལ་སིེམསི་གསོི་
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དང་རོིགསི་རིམ་བྱེད་དུ་བསླེེབསི་བྱུང་ལ། ད་དུང་གལ་སྲིད་རོིགསི་པ་དགོསི་ན་མོ་

རིང་ག་ིབུ་མོ་གང་རུང་ཞིིག་མངགསི་ཆོོག་ཅིེསི་ལབ་བྱུང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་རི་ེ “མོ་རིང་ཁྱོིམ་དུ་བསྡེད་ན་ལེགསི་འོང་། མོ་རིང་ལ་ཀུན་

སོླེང་བཟང་པོ་ཡོིད་ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་བཀྲ་མ་ིཤོསིི་པའ་ིདོན་རྐྱེེན་འད་ིའདྲེ་ལྷགསི་དུསི་སུསི་

ཀྱིང་སོི་སོིའ་ིགོྲང་པ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེོ་ལ་གདོང་པ་སོྟན་མི་འདོད། ཁོེ་ཚེོསི་ང་ཚེོ་ལ་

རིམ་འདེགསི་བྱེད་རྒྱུ་ཕརི་ཞོིག དེ་ལསི་ལོྡག་སྟེ་ང་ཚེོའི་གཉིའ་བཅིག་ནསི་བཟོད་

དཀའ་བ་ཡོིང་ག་ིརིེད། དེསི་ན་ཁོེ་ཅིག་ང་ཚེ་ོདང་བརི་ཐེག་རིིང་སིརི་བསྡེད་ནསི་རྒྱལ་

ཁེའ་ིབོྲེ་བ་མྱོངསི་ན་བཟང་།”

དེ་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཕ་རྒན་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་སོིང་རྗོེསི་ཇེི་འདྲེ་བྱསི་ནསི་

ལ་ིཌ་ིཡི་འཚེོལ་རྩིསི་ཡིོད་པའ་ིསོྐརི་སིོགསི་དྲེིསི་པརི།

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་  “ཨོ་ཕ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཤོིང་རྟེ་བརྗོེ་བོ་རྒྱག་སིའི་ཨོེབ་སོིམ་

ལ་སོིང་ནསི་དེ་རུ་ཤོིང་རྟེའི་ཁེ་ལོ་པ་ཞིིག་བཙལ་ཐེབསི་བྱསི་ཏེ་གནསི་ཚུལ་རྩད་

གཅོིད་བྱེད་རྩིསི་འདུག ཁོེང་གི་དམིགསི་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཁོེ་གཉིིསི་ཁེི་ལབ་ཧམ་ལ་

སོྐྱིད་སྐབསི་གླེསི་པའ་ིཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་དེའ་ིཨོང་གྲངསི་རྙིེད་ཐེབསི་བྱ་རྒྱུ་རིེད་འདུག 

ཤོིང་རྟེ་ད་ེན་ིལོན་ཌོན་ནསི་ཡོིང་བའ་ིའགྲུལ་གླེ་ཞིིག་ཡིིན་པསི། ཨོ་ཕའ་ིབསིམ་ཚུལ་

ལྟརི་ན་སྐྱིེསི་པ་སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཤོིང་རྟེ་གཅིིག་ནསི་ཤོིང་རྟེ་གཞིན་དུ་བརྗོ་ེབ་ན་ིམ་ི

ཚེོའ་ིདོ་སྣང་འདྲེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ད་ེརུ་འདྲེ་ིརྩད་བྱེད་རྩིསི་འདུག ཤོིང་རྟེ་དེསི་ཁོེ་

གཉིིསི་མགོྲན་ཁེང་གང་ཞིིག་ག་ིམདུན་དུ་བསྐྱིལ་བ་རྩད་ཆོོད་ན། ཁོེང་རིང་ད་ེརུ་སོིང་

ནསི་རྩད་གཅོིད་བྱེད་རྩིསི་འདུག ད་ེརུ་ཤོིང་རྟེ་འབབ་སི་དང་ཨོང་གྲངསི་རྩད་གཅོིད་

བྱེད་ཐུབ་པའ་ིབཟོ་འདུག ད་ེལསི་གཞིན་འཆོརི་གཞི་ིགང་ཡིོད་ཤོེསི་མ་སིོང་། ཡིིན་

ཡིང་ཨོ་ཕ་སྐབསི་དེརི་ཧ་ཅིང་བྲེེལ་འཚེབ་ཡིིན་ཐེོག་ཁོེང་གི་སིེམསི་ཁེམསི་ཧ་ཅིང་

འཁྲུག་འདུག་པསི་ད་ེལསི་ལྷག་པའ་ིསྐད་ཆོ་འདྲེ་ིརྒྱུ་མ་བྱུང་།”
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 ལའེུ་ཞི་ེབརྒྱད་པ།

ཕྱོི་ཉིིན་ཚེང་མསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བརི་རིེ་ལྟོསི་བྱསི་ཀྱིང་

ཡིིག་སྐྱིེལ་པསི་ཁོེང་གི་ཡིིག་ཕྲེང་གཅིིག་ཀྱིང་ཁྱོེརི་ཡིོང་མེད། ཁྱོིམ་མི་ཚེོསི་ཡིིག་

འགྲུལ་བྱེད་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ནི་རྟེག་ཏུ་སྒྱིིད་སོྙམ་དང་ནརི་འགྱིངསི་བྱེད་

མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཀྱིང་གནསི་བབ་འདི་འདྲེ་ལ་ཁོེང་གིསི་ཧུརི་བརོྩན་ཅུང་

ཙམ་བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་བྱསི། དེསི་ན་འཕྲིན་ཡིིག་མེད་པ་ན་ིཁོེང་ལ་གཏམ་བཟང་གང་

ཡིང་བསྐུརི་རྒྱུ་མེད་པསི་ཡིིན་ནོ་སྙམ་པ་དང་ད་ེལྟརི་ཡིིན་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་

ཚེང་མསི་དོན་དག་གསིལ་པོ་ཤོེསི་འདོད་ཆོ་ེབ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་རོྡོག་ཐོེན་

མ་བྱསི་གོང་དུའང་ཁོེང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་ལ་རི་ེསྒུག་ཆོེན་པོ་བྱསི།

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་ཕྱོིན་རྗོེསི། ཚེང་མསི་རྗོེསི་སིོརི་མ་མཐེརི་ཡིང་རྒྱུན་དུ་དོན་

དག་བརྒྱུད་རིིམ་གྱི་ིགནསི་ཚུལ་གསིལ་པོ་ཐོེསི་ངེསི་རིེད་སྙམ། གྷརི་ཌ་ིནརི་འགོྲ་ཁེརི་

ཁོེང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་གང་མགོྱིགསི་རིང་ཁྱོིམ་ལ་ཕྱོིརི་གཏང་ཡོིང་ཞིེསི་ཁེསི་

ལེན་བྱསི། ད་ེན་ིཁོེང་ག་ིགཅིེན་མོ་ལ་མཚེོན་ན་ཧ་ཅིང་སིེམསི་གསིོ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་

ངེསི་ཏ།ེ ད་ེལྟརི་བྱསི་ན་ད་གཟོད་མོ་རིང་ག་ིཁོྱོ་གའ་ིཚེ་ེསོྲག་ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིལག་འོག་

ཏུ་མ་ིཤོོརི་སྙམ།

ལྕམ་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་མོ་རིང་ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་བསྡེད་ན་ཚེ་མོ་དག་ལ་རིམ་

འདེགསི་ཅུང་ཙམ་ཐུབ་ཡོིང་སྙམ་ནསི་ད་ེརུ་མོ་རིང་ག་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོདང་བཅིསི་ཉིིན་ཤོསི་

བསྡེད་ལ། མོ་རིང་གིསི་ཚེ་མོ་དག་དང་ལྷན་དུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་ལྟ་རོྟེག་བྱསི་པ་

དང་དལ་ལྷོད་བྱུང་དུསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སིེམསི་གསོི་བྱསི། ཁོེ་ཚེོའ་ིཨོ་ན་ེགཞིན་པ་ཡིང་རྟེག་

ཏུ་ལོང་བོྷེན་ལ་ཡོིང་བ་དང་། མོ་རིང་གིསི་རྒྱུན་དུ་མོ་རིང་ནི་ཁོེ་ཚེོ་ལ་སོྤྲོ་བ་དང་
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སིེམསི་ཤུགསི་སྤེརི་དུ་ཡིོང་བ་རིེད་ཅིེསི་བཤོད་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་ཉིིན་ལྟརི་ཝིག་ཁེམ་

གྱི་ིའབེལ་སོྤྱིད་དང་ཚུལ་མིན་སོྤྱིད་ཚུལ་གྱི་ིགནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་ཁྱོེརི་ཡིོད་སྟབསི་མོ་

རིང་སླེེབསི་དུསི་ཚེང་མ་སྔོརི་ལསི་ཀྱིང་སིེམསི་ཤུགསི་ཆོག་པ་ཞིིག་ཡིིན།

ཟླ་བ་གསུམ་གྱིི་གོང་རོིལ་དུ་མེ་རིི་ཋོིན་གྱིི་མི་ཚེང་མསི་ཧ་ལམ་ལྷ་ལྟརི་མཐོེང་

བའ་ིམ་ིདེརི་ད་ཆོ་ཕལ་ཆོེརི་ཀུན་གྱིིསི་ནག་པོ་བཟོ་ཐེབསི་བྱེད་པ་ལྟརི། སི་ཆོ་ད་ེགའ་ི

ཚེོང་པ་ཚེང་མསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེོ་ལ་བུ་ལོན་ཆོད་ཡིོད་ཚུལ་དང་། ཝིག་ཁེམ་

ལ་གཡིོ་སྒྱུ་དང་བུད་མེད་མགོ་སོྐརི་སོྐརི་སོིགསི་ཀྱིི་སོྐྱིན་འཛུགསི་བྱེད་པརི་མ་ཟད། 

ཚེོང་པ་ཚེང་མའི་ཁོེ་ཚེོ་ཝིག་ཁེམ་གྱིི་གཡིོ་འོག་ཏུ་ཚུད་ཚུལ་གྱིི་གཏམ་གང་སིརི་

ཁྱོབ། ཀུན་གྱིིསི་ཁོེ་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་གནག་སིེམསི་ཅིན་གྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེཡིིན་

པ་དང་ཁོེ་ཚེོསི་ནམ་ཡིང་ཁོེའ་ིཕྱོ་ིཚུལ་བཟང་པོ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་མ་མོྱོང་ཞིེསི་བརོྗོད། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གོང་ག་ིགཏམ་མཐེའ་དག་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་ཡིོངསི་སུ་མ་བྱུང་ཡིང་། ད་ེ

དག་ཐོེསི་རྗོེསི་སོྔོན་ལསི་ཀྱིང་མོ་རིང་གི་གཅུང་མོ་རིང་གི་མི་ཚེ་ེབརློགསི་སོིང་སྙམ་

པའ་ིངེསི་ཤོེསི་ཟབ་མོ་སྐྱིེསི། གཞི་ིརྐོང་ཇེེན་ད་ེདག་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་མེད་ཀྱིང་ད་ཆོ་ཇེེན་

ཡིང་ཧ་ལམ་རིེ་ཐེག་ཆོད་པརི་གྱུརི། ལྷག་ཏུ་དུསི་ཚེོད་དེ་འདྲེ་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་པསི་

གལ་སྲིད་ཁོེ་གཉིིསི་སིི་ཁོེད་ལནད་ལ་ཕྱོིན་ཡིོད་ན་ཧ་ལམ་གནསི་ཚུལ་ཞིིག་ཐེོསི་

ངེསི་པསི། ཇེེན་ཡིོངསི་སུ་རིེ་ཐེག་མ་ཆོད་ཀྱིང་ད་ཆོ་མཚེམསི་རིེརི་བོློ་ཕམ་མི་སྐྱིེ་བ་

ག་ལ་སྲིད།

རིེསི་གཟའ་ཉི་ིམརི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་ལོང་བོྷེན་ནསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱསི་པ་དང་

རིསེི་གཟའ་མགི་དམརི་ཉིནི་ཆུང་མའ་ིལག་ཏུ་འཕྲནི་ཡིགི་འབོྱརི། འཕྲནི་ཡིགི་ཏུ་ཁོེ་

རིང་ད་ེགརི་འབོྱརི་མ་ཐེག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་དང་ཕྲད་པརི་མ་ཟད་ཁོེ་རིང་ཁྱོིམ་

དུ་བསུསི་ཟནི་ཚུལདང་། ཁོེ་རིང་ལོན་ཌོན་ལ་མ་འབོྱརི་གོང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེནེ་ནདེ་ཨོབེ་

སོིམ་དང་ཁེི་ལབ་ཧམ་གཉིིསི་ལ་སིོང་ནསི་བཙལ་རུང་འབྲེསི་བུ་གང་ཡིང་མ་ཐོེབ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཚུལ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེནེ་ནདེ་ཀྱིསིི་ཝགི་ཁེམ་ཁོེ་གཉིསིི་ལནོ་ཌོན་དུ་ཐོེག་མརི་འབོྱརི་དུསི་

འགྲུལ་ཁེང་ལ་བསྡེད་དེ་དེ་ནསི་རིིམ་གྱིིསི་སོྡེད་ཁེང་འཚེོལ་རྒྱུ་རིེད་སྙམ་གྱིི་འདུག་

པསི། དེསི་ན་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གོྲང་ཁྱོེརི་གྱི་ིའགྲུལ་ཁེང་ཚེང་མ་བཤོེརི་རྩིསི་ཡོིད་ཚུལ། 

སྤྱིིརི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ཐེབསི་ཤོེསི་འད་ིའདྲེ་བཀོལ་ནསི་མ་ིགཉིིསི་ལག་ཏུ་

མ་ིཐེེབསི་པ་རོྟེགསི་ཀྱིང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་བྱེད་འདོད་ཆོ་ེབསི་ཁོེང་

ལ་རིམ་འདེགསི་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད་ཚུལ། ད་དུང་འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་

གནསི་སྐབསི་ལོན་ཌོན་ནསི་བྲེལ་འདདོ་མདེ་པ་དང་མགོྱིགསི་པོརི་སླེརི་ཡིང་འཕྲནི་

ཡིིག་གཏོང་ཡོིང་བའ་ིཁེསི་བློངསི་པ་དང་སྦྲགསི་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིནང་དོན་ན་ིགཤོམ་

ཟུརི་དུ་འད་ིལྟརི་བཀོད་འདུག

“བདག་གིསི་མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་ལ་དམག་སྒོརི་ན་ཡོིད་པའ་ིཝིག་ཁེམ་གྱི་ི

གོྲགསི་པོའ་ིསི་ནསི་ཝིག་ཁེམ་གང་དུ་ཡིིབ་ཡིོད་པ་ཤོེསི་མཁེན་དགའ་ཉིེ་འདྲེ་ཡིོད་

མེད་རྩད་གཅོིད་བྱེད་རོིགསི་ཞིེསི་འཕྲིན་ཡིིག་སྤྲོིངསི་པ་ཡིིན། གལ་སྲིད་དེ་འདྲེ་

ཤོེསི་མཁེན་ཡོིད་ན་ང་ཚེ་ོལ་ཕན་ཐོེགསི་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ངེསི་རིེད། མིག་སྔོརི་ང་ཚེོསི་ཁོེ་

གཉིིསི་གང་དུ་འཚེོལ་བའ་ིཁེ་ཕོྱོགསི་མ་ིཤོེསི། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་གྱིིསི་གནད་

དོན་འདིའ་ིཐེད་ང་ཚེ་ོལ་རིམ་འདེགསི་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད་ལ། གཅིིག་བྱསི་

ན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་འཚེ་ོབཞུགསི་ཀྱི་ིགཉིེན་ཉི་ེའདྲེ་ཡིོད་མེད་ཤོེསི་

ན་ཐེང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཇེ་ིའདྲེ་བྱསི་ནསི་ད་ེའདྲེའ་ིགདེང་འཇོེག་ཐོེབ་

པ་མ་ཤོེསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་བོློ་ཕངསི་པ་ཞིིག་ལ་མོ་རིང་ལ་འདོད་བོློ་སོྐང་བའ་ིགནསི་

ཚུལ་གང་ཡིང་མཁོེ་སོྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་མེད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ཆོད་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་སོི་སོིའ་ིཕ་མ་ལསི་ཕུད་གཉིེན་ཉི་ེ

གཞིན་ཞིིག་གླེེང་བ་གཏན་ནསི་ཐོེསི་མ་མོྱོང་བ་དང་། དེརི་མ་ཟད་ཁོེའ་ིཕ་མ་གཉིིསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཚེེ་ལསི་འདསི་ནསི་ལོ་ངོ་མང་པོ་སོིང་ཟིན་པ་དང་། ཁོེའ་ིདམངསི་དམག་གི་སྡེེའི་

གོྲགསི་པོ་ཚེོསི་གནསི་ཚུལ་ཁེ་ཤོསི་མཁོེ་སོྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་ཤོསི་ཆོ་ེམོད། འོན་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ལ་རི་ེབ་ཆོེན་པོ་མ་བཅོིལ་ཡིང་རི་ེསྒུག་བྱསི།

ལོང་བོྷེན་ནི་ཉིིན་ལྟརི་ཧ་ཅིང་དངངསི་སྐྲག་དང་བག་ཚེའི་ངང་དུ་ཡོིད་ཀྱིང་། 

ཆོེསི་དངངསི་འཚེབ་ཆོ་ེབའ་ིདུསི་ན་ིཉིིན་ལྟརི་ཡིིག་སྐྱིེལ་པརི་སྒུག་པའ་ིསྐབསི་ཡིིན། 

འཕྲིན་ཡིིག་གི་ནང་དོན་གཏམ་བཟང་ངམ་ཡིང་ན་གཏམ་ངན་ཅིི་ཞིིག་ཡིིན་རུང་

ཀུན་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་ཐོེསི་འདོད་ཆོེ་བསི་ཕྱོི་ཉིིན་གལ་ཆོེའི་གནསི་ཚུལ་འབོྱརི་བརི་རིེ་

སྒུག་ཆོེན་པོ་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད།

ལོང་བོྷེན་ལ་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་མ་འབོྱརི་གོང་ཁོེ་ཚེའོ་ིཕ་རྒན་

ལ་སི་ཆོ་གཞིན་ནསི་བསྐུརི་ཡིོང་བའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་འབོྱརི་བ་དང་ད་ེན་ིསྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིསི་བསྐུརི་བ་ཡིིན་འདུག སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་གཞིིསི་སུ་མེད་

སྐབསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་རྒྱུའ་ིའོསི་འགན་ད་ེཇེེན་ལ་བཅོིལ་ཡིོད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་རྟེག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིིག་ཁྱོད་མཚེརི་འབྲེ་ིབ་ཤོེསི་སྟབསི། མོ་

རིང་གིསི་ཇེེན་དང་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་འཕྲིན་ཡིིག་བཀློགསི་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་གི་ནང་དོན་

ན་ིའད་ིལྟརི་ཏ།ེ

“ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ངོ་ལགས།

ཁེ་སང་ཧར་ཋིི་ཧོྥིརད་ཤེར་ནས་འབྱོར་བའི་འཕིྲོན་ཡིག་ལས་ཉིེ་ལམ་ཁྱོེད་རང་རྐྱེེན་

ངན་དང་འཕྲོད་ནས་སྡུག་བསྔོལ་མོྱོང་བཞིིན་པ་ཐོས། ང་ཚོོའི་དམིགས་བསལ་གིྱི་

འབྲེེལ་བའམ་ཡང་ན་ཆོས་ཁིྲིད་པ་ཞིིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཁྱོེད་ལ་གདུང་སེམས་

མཉིམ་སྐྱིེད་ཞུ། ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ངོ་ལགས། བདག་དང་ལྕམ་ཁེོ་ལིན་སི་ངེད་གཉིིས་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཀིྱིས་ཁྱོེད་དང་ཁྱོེད་ཀིྱི་བཀུར་འོས་ཀིྱི་ནང་མི་ཡོངས་ལ་ལྷོག་བསམ་ཟོིལ་མེད་ཀིྱིས་

གདུང་སེམས་མཉིམ་སྐྱིེད་བྱེད། རྐྱེེན་ངན་འདི་འདྲེ་ནི་དུས་ཚོོད་ཀིྱི་བཞུར་རྒྱུན་དང་

བསྟུན་ནས་ཡལ་འགོྲོ་བ་ཞིིག་མིན་པས། མིག་སྔོར་ཁྱོེད་ཀིྱི་སྡུག་བསྔོལ་ནི་ཆེས་བཟོིད་

ཐབས་བྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟི། བདག་གི་ཕོྱོགས་ནས་ཀྱིང་ཁྱོེད་ཀིྱི་རྐྱེེན་

ངན་ཆེན་པོ་ཆུང་དུ་གཏོོང་བ་དང་ཡང་ན་སེམས་གསོ་བྱེད་རྒྱུ་མིན། རྐྱེེན་ངན་འདི་

འདྲེ་ནི་ཕ་མ་ལ་མཚོོན་ན་ཆེས་ཆེ་བའི་ན་ཟུག་ཅིེག་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟི། གནས་

བབ་འདི་འདྲེ་དང་བསྡུར་ན་ཁོྱོད་ཀིྱི་བུ་མོ་དེ་གོྲོངས་སོང་ན་ཡག་གི་རེད། དེ་བས་

ཀྱིང་ཡིད་སོྐྱི་བ་ཞིིག་ནི་བདག་གི་སིྙིང་ཉིེ་བའི་ཤེར་ལོ་ཋིེས་བདག་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་བུ་མོས་

ད་ཐེངས་མིང་ངན་བཟོིས་པའི་བྱ་བ་འདི་ནི་ཁོྱོད་ཚོོས་མོ་རང་ལང་ཤོེར་བཏོང་བའི་

མཇུག་འབྲེས་ངན་པོ་རེད་ཟིེར། ཡིན་ཡང་ཁོྱོད་རང་ཉིིད་དང་ཁོྱོད་ཀིྱི་ལྕམ་མོ་གཉིིས་

ཀིྱིས་རང་ཉིིད་ལ་ལེ་བདའ་མ་བྱེད་རོགས། བདག་གི་བསམ་པར་མོ་རང་གི་རང་

བཞིིན་ཤིེན་ཏུ་ཐ་ཤེལ་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟི། དེ་མིན་ལོ་ཆུང་འདི་འདྲེ་ལ་ནག་ཉིེས་

ཚོབས་ཆེན་འདི་འདྲེ་བཟོི་མི་སིྲིད། ཁོྱོད་ལ་གདུང་སེམས་མཉིམ་སྐྱིེད་བྱེད་མཁེན་

ང་རང་གཅིེག་པུས་མ་ཚོད་པར་ད་དུང་ལྕམ་ཁེོ་ལིན་སི་དང་། དེ་བཞིིན་བདག་

གིས་དོན་རྐྱེེན་འདི་ལྕམཁེ་ཐེ་རིན་དང་མོ་རང་གི་བུ་མོ་གཉིིས་ལ་ཞུས་པས་ཁོེང་རྣམ་

གཉིིས་ཀིྱིས་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལ་གདུང་སེམས་མཉིམ་སྐྱིེད་གནང་གི་འདུག

ད་དུང་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་རིན་སྐུ་ངོ་མས་སུ་ཞིིག་གིས་ ཁྱོིམ་ཚོང་དེ་འདྲེ་ལ་གཉིེན་འབྲེེལ་

འཛུགས་ངསེ་རདེ་གསུངས་སོང་པས། ད་ཆ་བསམ་བོློ་བཏོང་ན་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིེག་ནང་

གི་དོན་དག་དེ་ལེགས་གྲུབ་མ་བྱུང་བ་ལ་ང་རང་སོྤྲོ་བ་ཆེས་ཆེར་བྱུང་། དེ་མིན་ང་

ཡང་ཁོྱོད་ཚོོའི་སྡུག་བསྔོལ་དང་མིང་རོྫོད་པའི་དོན་རྐྱེེན་དེའི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་ངེས་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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རེད། ངའི་བརྩེ་བའི་སྐུ་ངོ་ལགས། ཁོྱོད་ཀིྱི་མདོ་མེད་ཀིྱི་བུ་མོ་དེ་ལ་གཏོན་གིྱི་བརྩེ་བ་

དོར་ནས་མོ་རང་གིས་བྱས་པའི་ལས་ཀིྱི་འབྲེས་བུ་མོ་རང་ལ་སིྨོན་དུ་ཆུགས།” 

དེ་ལ་སོགས་པ་བིྲེས་འདུག 

མིག་སྔོརི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་ལ་གཏམ་བཟང་གང་ཡིང་བསྐུརི་རྒྱུ་མེད་སྟབསི། 

མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་གྱིི་འཕྲིན་ལན་མ་འབོྱརི་བརི་དུ་སླེརི་ཡིང་ལོང་བོྷེན་ལ་

འཕྲིན་ཡིིག་མ་བཏང་། ཝིག་ཁེམ་ལ་མིག་སྔོརི་འབྲེེལ་ཡོིད་ཀྱིི་གཉིེན་ཉིེ་ཡོིད་མེད་

ཆོ་མ་ིའཚེལ་ཡིང་ཁོེང་ལ་འཚེ་ོབཞུགསི་ཀྱི་ིགཉིེན་ཉི་ེརྩ་ཆོེན་མེད་པ་ཧ་ཅིང་མངོན་

གསིལ་རིེད།

སོྔོན་ཆོད་ཝིག་ཁེམ་ལ་འདྲེིསི་པོ་མང་དུ་ཡོིད་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་དམག་མིརི་ཞུགསི་

པ་ནསི་བཟུང་དེ་དག་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་འབྲེེལ་བ་གང་ཡིང་མེད་སྟབསི། ཁོེའ་ི

མིག་སྔོརི་གྱིི་གནསི་ཚུལ་ཤོེསི་མཁེན་སུ་ཡིང་མེད། ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གསིང་བ་བྱསི་

པའི་ཀུན་སོླེང་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱན་འཇོེག་བྱསི་ནསི་བུ་ལོན་མང་དུ་ཆོད་ཡོིད་ཁེརི། ལི་

ཌ་ིཡིའ་ིགཉིེན་ཉི་ེདག་ལ་འཛོེམ་དོགསི་བྱསི་པ་ཡིིན། མདའ་དཔོན་ཧོྥིརི་སི་ིཋིརི་གྱིིསི་

འོལ་ཚེོད་བྱསི་པ་ལྟརི་ ཝིག་ཁེམ་ བྷེ་ིརིིད་ཋིོན་ནསི་ཐོེན་དུསི་བུ་ལོན་ཆོིག་སོྟང་ལྷག་

ཆོད་ཡིོད་པརི་མ་ཟད། ཁོེང་གིསི་ད་དུང་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་བུ་ལོན་མང་པོ་ཆོད་པ་ཡོིད་པ་

དང་། རྒྱན་སྐུག་ག་ིབུ་ལོན་ནི་དེ་བསི་ཀྱིང་ཚེབསི་ཆོེན་ཡིིན་འདུག སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་

ཌི་ནརི་གྱིིསི་གནསི་ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་འདི་དག་ལོང་བྷེོན་ལ་སྦེསི་གསིང་བྱེད་རྩིསི་མེད་

པ་དང་། ཇེེན་གྱིིསི་དེ་དག་ཐོེསི་རྗོེསི་འཇེིགསི་སྣང་གིསི་ “རྒྱན་དོརི་བ་ཨོེ། འདི་ནི་

ཡིོངསི་སུ་བོློ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་རིེད། ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡིིད་ལ་འཁེོརི་མོྱོང་མེད།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཇེི་ལྟརི་བཙལ་ཡིང་

ངལ་བ་དོན་དུ་མ་སྨོིན་པརི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་ཐེང་ཆོད་ཡིོད་པ་དང་། ཁོེང་ག་ིརི་ེསྐུལ་ལྟརི་

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཕྱོ་ིཉིིན་རིེསི་གཟའ་སྤེེན་པརི་ལོང་བོྷེན་ལ་ལོག་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་ད་ེ

རྗོེསི་ཀྱི་ིདོན་དག་ཁོེ་རིང་གཅིིག་པུསི་འགན་ཁུརི་རྒྱུ་ཡིིན་ཚུལ་བྲེིསི་ཡིོད། བྷེེན་ནེད་

ཚེང་ག་ིབུ་མོ་ཚེསོི་མ་རྒན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིབད་ེའཇེགསི་ལ་ཧ་ཅིང་སིེམསི་

ཁྲལ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟབསི། ད་ཆོ་ཁེོ་རིང་ནང་ལ་ལོག་ཡིོང་བ་ཐོེསི་དུསི་མོ་རིང་ཧ་ཅིང་

སོྤྲོ་བ་སྐྱི་ེངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི། མ་རྒན་ལ་གོང་ག་ིགནསི་ཚུལ་དག་ལབ་དུསི་མོ་རིང་

ན་ིབུ་མོ་ཚེོསི་རི་ེལོྟསི་བྱསི་པ་ནང་བཞིིན་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ཞིིག་མིན།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “ག་རི།ེ ཉིམ་ང་བའ་ིལ་ིཌ་ིཡི་མ་རྙིེད་གོང་ཁོེ་ནང་ལ་ལོག་

ཡིོང་གི་འདུག་གམ། ཁོེ་གཉིིསི་མ་རྙིེད་བརི་དུ་ཁོེ་རིང་ལོན་ཌོན་ལསི་ཐོེན་མི་སྲིད། 

གལ་སྲིད་ཁོེ་ནང་ལ་ལོག་ཡོིང་ན་སུ་ཞིིག་གིསི་ཝིག་ཁེམ་དང་འཛོིང་རིེསི་བྱསི་ནསི་

བཙན་གྱིིསི་ཁོེ་རིང་ལ་ིཌ་ིཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་དུ་བགྱིིད་ངེསི་རིེད།”

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་ནི་ད་ཆོ་ནང་ལ་ལོག་འདོད་སྐྱིེསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་

ལོང་བོྷེན་ལ་འབོྱརི་བའ་ིཉིིན་ད་ེརིང་ལ་མོ་རིང་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེ་ོལོན་ཌོན་ལ་ལོག་རྒྱུའ་ི

གཏན་ཁེེལ་བྱསི། དེསི་ན་འགྲུལ་འཁོེརི་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེ་ོའབབ་ཚེིགསི་དང་པོརི་སྐྱིེལ་ཞོིརི་

དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་གཞིིསི་ལ་བསུ་ཆོོག

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་ནི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་མོ་རིང་གི་ཌརི་བྷེི་ཤོརི་གྱིི་གོྲགསི་པོ་

ཌརི་སིིའ་ིསོྐརི་ལ་མགོ་འཐེོམ་ནསི་ཁྱོིམ་དུ་ལོག ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ནམ་ཡིང་རིང་

འགུལ་གྱིིསི་ཌརི་སིིའི་མིང་ཙམ་ཡིང་མི་གླེེང་བ་དང་། ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེོ་

ལོང་བོྷེན་ལ་བསླེེབསི་རྗོེསི་ཌརི་སིིའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བའ་ིརི་ེལྟོསི་བྱསི་ཀྱིང་། ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་ལག་ཏུ་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ནསི་བསྐུརི་བའི་འཕྲིན་ཡིིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་

འབོྱརི་བརི་མཐེརི་རི་ེབ་མཐེའ་དག་ཆུད་ཟོསི་སུ་ཕྱོིན།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

438

ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཉིེ་ལམ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཡིི་མུག་ནསི་འདུག་པ་མཐོེང་

མོད། འོན་ཀྱིང་དོན་དག་གཞིན་དང་འབྲེེལ་བ་མེད་ཀྱིང་མིག་སྔོའི་ཁྱོིམ་གྱིི་གནསི་

བབ་ལ་གཞིིགསི་ན་མོ་རིང་སོྐྱི་གདུང་གིསི་མནརི་བ་ན་ིཟོླག་མེད་ཡིིན། མོ་རིང་གིསི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཡིིད་མུག་འབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གང་ཡིིན་གསིལ་པོ་མ་ཤོེསི་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་མོ་རིང་གཅིིག་པུསི་རོྟེགསི་ངེསི་རིེད་སྙམ། གལ་སྲིད་མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སི་ི

ངོ་རྩ་བ་ནསི་མ་ིཤོེསི་ན། ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིམིང་ཤོསི་ངན་པའ་ིབྱ་སྤྱིོད་ད་ལྟ་ལསི་དྲེག་ཙམ་

བཟོད་ཐུབ་པ་དང་མ་མཐེརི་ཡིང་གཉིིད་མི་ཁུག་པའི་མཚེན་མོ་དུ་མརི་གཡིོལ་

ཆོོག་ངེསི་རིེད།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ནང་དུ་འབོྱརི་སྐབསི ཁོེ་རིང་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་ཧ་ཅིང་ཞི་ིལོྷད་

དང་སྨྲ་བ་ཉུང་ཉུང་ཡིིན་པ་དང་། ཁོེ་རིང་གང་ཞིིག་ག་ིཆོེད་དུ་ཕྱོིརི་བསོྐྱིད་པའ་ིདོན་

དག་ད་ེརྩ་བ་ནསི་མ་ིགླེེང་། དུསི་ཡུན་གང་འཚེམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཁོེང་ག་ིབུ་མོ་ཚེོསི་གཞི་ི

ནསི་དོན་དག་ད་ེགླེེང་ཕོད་པ་བྱུང་།

ཕྱོི་དོྲེ་ནང་མི་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་འཛོོམསི་ནསི་ཇེ་འཐུང་སྐབསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་གཞི་ིནསི་དོན་ད་ེགླེེང་འགོ་རོྩམ་པའ་ིསྙིང་སོྟབསི་རྙིེད་ནསི། མོ་རིང་གིསི་མདོརི་

བསྡུསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་གིསི་དཀའ་ངལ་མོྱོང་དགོསི་བྱུང་བ་ལ་བོློ་ཕམ་ཡོིད་ཚུལ་བརོྗོད་

དུསི། ཁོེང་གསིི་ལན་དུ་ “ད་དོན་དག་གླེེང་མ་ིདགོསི། རིང་སྡུག་རིང་གསིི་ཉོིསི་པ་ཡིིན་

སྟབསི་ང་རིང་ག་ིཉིེསི་པ་ང་རིང་ཉིིད་ལ་མོྱོང་འོསི་པ་རིེད།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་རིང་ཉིིད་ལ་ཁེག་པོ་ད་ེའདྲེ་

མ་བཟོ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ལ་ཇུསི་ངན་དེའ་ིསོྐརི་ང་ལ་ཉིེན་བརྡོ་ཡིག་པོ་བཏང་བྱུང་། འགོྲ་

བ་མིའི་རིང་གཤོིསི་ནི་འགོྱིད་པ་སྐྱིེ་སླེ་བ་ཡིིན། མ་རིེད། ལི་ཛོི། མི་ཚེེའི་ཁོྲད་ང་ལ་

གནོང་འགོྱིད་ཐེེངསི་གཅིིག་བྱེད་དུ་ཆུགསི་དང་། ང་རིང་སྡུག་བསྔོལ་གྱིི་དབང་དུ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཚུད་པརི་འཇེིགསི་ཀྱི་ིམ་ིའདུག་ལ་མ་ིའགྱིངསི་པརི་དྲེག་སྐྱིེད་ཡོིང་ངེསི་རིེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལོན་ཌོན་དུ་ཡོིད་རིེད་སྙམ་གྱི་ིའདུག་གམ།”

“འདུག ད་ེམིན་ཁོེ་གཉིིསི་གང་ཞིིག་ཏུ་ད་ེའདྲེ་ཡིག་པོརི་ཡིིབ་ནུསི་སིམ།”

ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་ “ལ་ིཌ་ིཡི་རྟེག་ཏུ་ལོན་ཌོན་ལ་འགྲོ་འདོད་ཆོེན་པོ་ཡིོད་རིེད།” ཅིེསི་

བརོྗོད་པརི། 

མོ་རིང་ག་ིཕ་རྒན་གྱིསིི་སྣང་ཆུང་གསིི་ “དསེི་ན་མོ་རིང་ད་ལྟ་སོྤྲོ་བ་སྐྱིསེི་ངསེི་རིདེ། 

ད་ེརུ་ཁོེ་གཉིསིི་དུསི་ཡུན་གང་འཚེམ་སོྡེད་མདོག་རིདེ།”

ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་པོརི་བསྡེད་རྗོེསི་ཁོེང་གིསི་མུ་མཐུད་དུ།

“ལི་ཛོི། མིག་སྔོརི་གྱིི་དོན་རྐྱེེན་ལ་གཞིིགསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཟླ་ལྔ་པརི་ང་ལ་ཉིེན་

བརྡོ་བཏང་བ་ད་ེདོན་དུ་འཁེེལ་འདུག ད་ེདག་ལ་གཞིིགསི་ན་ཁོྱོད་ལ་ཁྱོད་འཕགསི་

ཀྱི་ིརྣམ་དཔོྱད་ཡོིད་པ་མངོན་འདུག་པསི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ལ་ེབདའ་བྱེད་ཀྱི་ིམིན།” 

སྐབསི་དེརི་ཇེེན་ནང་དུ་མ་རྒན་ལ་ཇེ་སྟེརི་བརི་འོངསི་ནསི་སྐད་ཆོའ་ིམཚེམསི་

བཅིད།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཤུགསི་ཆོེན་པོསི་ “འད་ིན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཉིམསི་དགའ་

བ་ཞིིག་རིེད། གོད་ཆོག་བྱུང་དུསི་ཀྱིང་རིང་རིང་ག་ིསྒོེག་ཉིམསི་འཆོོརི་མ་ིརུང་། ཉིིན་

ཞིིག་ཁེི་ཋིིསི་བོྲེསི་བོྱལ་ཕྱོིན་དུསི། ངསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལ་ལད་མོ་བྱསི་ནསི་དཔེ་ཁེང་

དུ་བསྡེད་ད་ེམཚེན་ཞྭ་དང་ནུབ་ལྭ་སྤྲོསི་ནསི་མ་ིལ་སུན་པོ་གང་ཐུབ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིིན།”

ཁེི་ཋིི་ཚེིག་པ་ཟ་བའི་སོྒོ་ནསི་ “ཨོ་ཕ་ལགསི། ང་རིང་བོྲེསི་འགོྲ་རྒྱུ་མིན། གལ་

སྲིད་ང་རིང་བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་ལ་འགོྲ་ན་ལ་ིཌ་ིཡི་ལསི་སྤྱིོད་པ་ཚུལ་བཞིིན་བྱེད་ངེསི་ཡིིན།”

“བྷེི་རིིད་ཋོིན་ཕརི་ཞོིག ཐེ་ན་ཁོྱོད་ཐེག་ཉིེ་ཨོི་སིི་ཋིི་བོྷེན་ལ་འགོྲ་བརི་ཆོ་འཇོེག 

ངསི་མི་གཞིན་དང་ཕོནད་ལྔ་བཅུ་ཡིི་རྒྱལ་སྐུགསི་པ་ཡིང་ངསི་མི་ཕོད། མིན། ཁེི་

ཋིི། ད་ཐེེངསི་ང་ལ་དོགསི་ཟོན་བྱེད་དགོསི་པའི་བསླེབ་བྱ་ཐོེབ་བྱུང་བསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་
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དེའ་ིམཇུག་འབྲེསི་མོྱོང་ངེསི། ད་ནསི་བཟུང་ངའ་ིཁེང་པའ་ིནང་དུ་དམག་མ་ིགཅིིག་

ཀྱིང་འཛུལ་མ་ིཆོོག་ལ། ཐེ་ན་གོྲང་པ་འད་ིགརི་དམག་མ་ིགཅིིག་ཀྱིང་བརྒྱུད་མ་ིཆོོག 

ཁོྱོད་ཚེ་ོགཅིེན་གཅུང་ཚེ་ོལྷན་ཏུ་ཞིབསི་བོྲེ་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགསི་ཞིབསི་བོྲེའ་ིདགོང་

ཚེོགསི་ནི་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་བཀག་སོྡེམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཉིིན་ལྟརི་ཁྱོིམ་དུ་

ཉུང་མཐེའ་ཡིང་སྐརི་མ་བཅུ་རིིང་སྤྱིོད་ལམ་ཚུལ་བཞིིན་མ་སྲུང་ན་ཁོྱོད་ནམ་ཡིང་

ཕྱོིརི་མ་ིགཏོང་ངེསི་ཅིན་ཡིིན།”

ཁེ་ིཋིིསི་འཇེིགསི་སྐུལ་ད་ེདག་བདེན་དུ་བཟུང་ནསི་ངུ་འགོ་བརྩམསི།

ཁོེང་གིསི་སླེརི་ཡིང་བཤོད་དོན་ “རིང་ཉིིད་མི་སོྤྲོ་བ་མ་བཟོ། གལ་སྲིད་འབྱུང་

འགྱུརི་གྱི་ིལོ་བཅུའ་ིནང་ཁོྱོད་རིང་བུ་མོ་ཡིག་པོ་བྱསི་ནསི་བསྡེད་ན། ངསི་ཁོྱོད་རིང་

ཁོེ་ཚེ་ོབལྟ་བརི་ཁྲིད་ཆོོག”
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སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཁྱོིམ་དུ་འབོྱརི་ནསི་ཉིིན་གཉིིསི་སོིང་རྗོེསི། ཇེེན་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་གཉིིསི་མཉིམ་དུ་ཁེང་པའི་རྒྱབ་ཀྱིི་སྐྱིེད་ཚེལ་ལ་གོམ་བགོྲད་བྱེད་སྐབསི་ཁེང་

གཉིེརི་ཡིོང་བཞིིན་པ་མཐོེང་བ་དང་། མ་རྒན་གྱིིསི་མོ་རིང་ཁོེ་གཉིིསི་ནང་ལ་འབོད་

དུ་མངགསི་པ་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་ཁེང་གཉིེརི་གྱི་ིཕོྱོགསི་སུ་སོྐྱིད་མོད། འོན་ཀྱིང་

བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ལ་ཁེང་གཉིེརི་ཉིེ་འགྲམ་ལ་འབོྱརི་འཕྲལ་ “ཁོྱོད་

གཉིསིི་ལ་བརི་ཆོད་བཟོསི་སིོང་བསི་དགོངསི་དག་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་། ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད་

ལགསི། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕལ་ཆོེརི་གོྲང་ཁྱོེརི་ནསི་ཡོིང་བའ་ིགཏམ་བཟང་གསིན་ཡོིད་

རྒྱུ་རིེད་སྙམ་ནསི་སྐད་ཆོ་འདྲེ་ིབརི་ཡིོང་བ་ཡིིན།”

“དེའི་དོན་ཅིི་རིེད། ཧིལ་ལགསི། ང་ཚེོསི་གྲོང་ཁྱོེརི་ནསི་གནསི་ཚུལ་གང་ཡིང་

ཐོེསི་མ་བྱུང་།”

ལྕམ་ཧིལ་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པའི་ཚུལ་གྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “བརྩེ་བའི་ལྕམ་

ཆུང་ལགསི། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་ཡིིག་སྐྱིེལ་པ་ཞིིག་མངགསི་

ནསི་སྦྱིིན་བདག་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ཕུལ་བ་མ་ཤོསེི་སིམ། ཁོེ་རིང་འད་ིགརི་འབོྱརི་ནསི་ཆུ་

ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་ཡོིལ་ཟིན།” ཞིེསི་བཤོད།

བུ་མོ་གཉིིསི་མགོྱིགསི་པརི་ནང་ལ་འབོྱརི་བརི་རྔོམསི་ནསི་སྐད་ཆོ་ཡིང་བཤོད་

ཁོེམ་མེད་པརི་རྒྱུགསི་ཤོརི་གོླེད་ད་ེཕྱོིན། ཁོེ་གཉིིསི་སོྒོ་ཁྱོམསི་བརྒྱུད་ནསི་ཞིོགསི་ཟསི་

གསོིལ་ཁེང་དང་དཔ་ེཁེང་ལ་བརྒྱུགསི་ཀྱིང་ཕ་རྒན་གང་སིརི་མཐོེང་རྒྱུ་མེད་སྟབསི། 

ཐོེག་ཁེང་དུ་མ་རྒན་ཡིོད་སིརི་འཚེོལ་བརི་འགྲོ་རྩིསི་བྱེད་སྐབསི་ནང་གི་མ་བྱན་

དང་ཐུག
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མ་བྱན་གྱིིསི་“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྦྱིིན་བདག་འཚེོལ་བཞིིན་ཡིོད་ན། 

ཁོེང་རིང་ཕ་གིའ་ིནགསི་ཚེལ་ཆུང་ཆུང་ལ་གོམ་བགོྲད་ལ་ཕྱོིན་སོིང་།” ཞིེསི་བཤོད།

གཏམ་ད་ེཐོེསི་མུརི་ཁོེ་གཉིིསི་འཕྲལ་མརི་སླེརི་ཡིང་ཚེོམསི་ཁེང་དང་ནེའུ་གསིེང་

བརྒྱུད་ནསི་ཕ་རྒན་གྱིི་རྗོེསི་སུ་རྒྱུག་སྐབསི། ཕ་རྒན་ནགསི་ཚེལ་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གི་

ཕོྱོགསི་སུ་སོྐྱིད་བཞིིན་ཡོིད་པ་མཐོེང་།

ཇེེན་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཇེ་ིབཞིིན་ལྡེམ་མྱུརི་ལྡན་ཞིིང་རྒྱུག་ལ་བྱང་བ་ཞིིག་མིན་

སྟབསི་འཕྲལ་མརི་རྗོེསི་སུ་ལུསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་དབུགསི་ཧལ་བཞིིན་ཕ་རྒན་

ལགསི་ཀྱི་ིའཁྲིསི་སུ་འབོྱརི་བ་ན་སོྤྲོ་སིེམསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི།

“ཨོོ། ཨོ་ཕ་ལགསི། གནསི་ཚུལ་ཅི་ིཞིིག་འདུག གནསི་ཚུལ་ཅི་ིཞིིག་འདུག ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཨོ་ཞིང་སི་ནསི་གནསི་ཚུལ་འདྲེ་ཐེོསི་བྱུང་ངམ།”

“ཐོེསི་བྱུང་། ང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་འབོྱརི་བྱུང་།”

“ཨོོ། དེ་ཡིིསི་གནསི་ཚུལ་ཅིི་ཞིིག་ཁྱོེརི་འདུག གཏམ་བཟང་རིེད་དམ་གཏམ་

ངན་རིེད།”

“གཏམ་བཟང་ཞིིག་ལ་རིེ་ལོྟསི་བྱེད་སི་ཡོིད་དམ།” ཞིེསི་བརོྗོད་ནསི་ཁུག་མའི་

ནང་གི་འཕྲིན་ཡིིག་བློངསི་ནསི། “ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ལ་ཕལ་ཆོེརི་ཀོློག་མོསི་ཡིོད་ངེསི་

རིེད།” ཅིེསི་ཟེརི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་བྲེེལ་འཚེབ་ཀྱིིསི་ཕ་རྒན་གྱི་ིལག་ནསི་འཕྲིན་

ཡིིག་བློངསི་མུརི་སྐབསི་དེརི་ཇེེན་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིའཁྲིསི་སུ་སླེེབསི།

ཕ་རྒན་གྱིིསི་ “སྐད་གསིང་མཐོེན་པསི་ཀོློགསི་དང་། ངསི་འཕྲིན་ཡིིག་གི་ནང་

དོན་ཧ་ལམ་རོྟེགསི་མ་བྱུང་།”
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“ངའི་བརྩེ་བའི་སིྙིད་པོ་ལགས།

“གཞིི་ནས་ཁོྱོད་ལ་ཚོ་མོའི་གནས་ཚུལ་ཁེ་ཤེས་བསྐུར་ཐུབ་པ་བྱུང་ལ། གནས་ཚུལ་

སིྤྱི་ཡོངས་ལ་ཁོྱོད་རང་བོློ་འདོད་ཚིོམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། སྟབས་ཡག་སྟེ་རེས་གཟིའ་

སྤེན་པར་ཁོྱོད་རང་འདི་ག་ནས་ཐོན་འཕྲོལ་ངས་ཁེོ་གཉིིས་ལོན་ཌིོན་གིྱི་ས་ཕོྱོགས་

གང་དུ་ཡོད་པ་ཤེེས་རྟོགས་བྱུང་། མིག་སྔོར་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཁེོ་གཉིིས་ངའི་ལག་ཏུ་ཐེབས་

ཡོད་པ་ཤེེས་པ་ཙིམ་གིྱིས་འགིྲོག་སྟེ་ཞིིབ་ཕྲོའི་གནས་ཚུལ་ངོ་ཐུག་དུས་བཤེད། ངས་

ཁེོ་གཉིིས་མཐོང་བྱུང་།”

མཚེམསི་དེརི་སླེེབསི་དུསི་ཇེེན་གྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “ངའ་ིརི་ེབ་ལྟརི་ཁོེ་གཉིིསི་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཚེརི་འདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་ིམཐུད་དུ་ཀོློག་པརི།

“ངས་ཁེོ་གཉིིས་མཐོང་བྱུང་ལ། ཁེོ་གཉིིས་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱས་མི་འདུག་ལ་གཉིེན་སིྒྲིག་

བྱ་བའི་འཆར་གཞིི་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ཡང་གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ངས་འཛིེམ་མེད་དུ་

བཏོོན་པའི་རེ་སྐུལ་ཇིི་བཞིིན་བསྒྲུབས་ན་ཁོེ་གཉིིས་མ་འགྱིངས་པར་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱ་

བའི་རེ་བ་འདུག ངའི་རེ་སྐུལ་ནི་ཁོྱོད་རང་དང་ངའི་གཅེེན་མོ་གཉིིས་ཚེོ་ལས་འདས་

རྗོེས། བུ་མོ་ཚོོ་ལ་ཤུལ་བཞིག་གི་དབྱིན་སོྒོར་ལྔ་སྟོང་དེ་ལི་ཌིི་ཡ་ལ་ད་ལྟ་རང་ཆད་

ལྷོག་མེད་པར་སོྤྲོད་རྒྱུ་དང་། གཞིན་ཡང་ཁོྱོད་རང་འཚོོ་བཞིེས་ཀིྱི་རིང་དུ་མོ་རང་

ལ་ལོ་ལྟར་དབིྱན་སོྒོར་བརྒྱ་རེ་སོྤྲོད་རྒྱུའི་གན་རྒྱ་འཇིོག་དགོས་འདུག ཆ་རྐྱེེན་འདི་

དག་ཐད་ལ་བསམ་གཞིིགས་ཡང་ཡང་བྱས་རྗོེས། བདག་ལ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཚོབ་བྱེད་པའི་

ཐོབ་དབང་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཐེ་ཚོོམ་མེད་པར་དང་ལེན་བྱས་པ་ཡིན། ཁོྱོད་ཀིྱི་
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གཏོམ་ལན་མགྱིོགས་མྱུར་རེག་དགོས་པས་ངས་ཆེད་དུ་ཡིག་སྐྱིེལ་པ་ཞིིག་མངགས་

ཡོད། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཞིིབ་ཕྲོའི་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ཤེེས་རོྟགས་བྱུང་རྗོེས་སྐུ་ཞིབས་ཝིིག་

ཁེམ་གིྱི་གནས་བབ་མི་ཚོོས་སིྤྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་པ་ཇིི་བཞིིན་རེ་ཐག་ཆད་པ་ཞིིག་

མིན་པ་ལས་སླ་བོའི་སོྒོ་ནས་རྟོགས་ཐུབ་ངེས་རེད། མི་ཚོོ་འདི་དག་གི་ཐད་ལ་མགོ་

སོྐོར་ཐེབས་འདུག མོ་རང་གི་བག་སྐོལ་ཕུད་ ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་བུ་ལོན་འཇིལ་རྗོེས་ ད་དུང་

ལི་ཌིི་ཡ་ལ་དངུལ་ཉུང་ཙིམ་སྟེར་རྒྱུ་འདུག་པས་ང་རང་ཧ་ཅེང་དགའ་བོ་བྱུང་། གལ་

སྲིིད་ཁྱོོད་ལ་དེ་དོན་ཁེས་ལེན་པའི་འདུན་པ་ཡོད་ན། ངས་ཁྱོོད་ཀིྱི་ཚོབ་ཏུ་འཆར་གཞིི་

ཡོངས་རོྫོགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆོག་པ་ཞུ། བདག་གིས་འཕྲོལ་དུ་ཧ་གྷེར་སི་ཋོིན་ལ་

དོན་དག་གཏོན་འཁེེལ་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀོད་མངགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཁོྱོད་རང་སླར་

ཡང་གོྲོང་ཁྱོེར་དུ་མི་ཡོང་བར་བོློ་བདེ་བོ་བྱས་ནས་ལོང་བོྷིན་ལ་བསྡོད་དེ་བདག་གི་

ཧུར་བརྩོན་དང་བག་ཟོིན་ལ་ཡིད་རྟོན་བྱོས། བདག་ལ་གང་མགོྱིགས་ཀིྱིས་ཡིག་ལན་

ཁེ་གསལ་ཞིིབ་ཕྲོ་ཞིིག་ཡོད་པར་མཁྱོེན། གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ན་ཚོ་མོ་

ཁེང་པ་འདི་ནས་བག་མར་ཕྱོིན་ན་ལེགས་ཤོེས་རེད་སྙིམ། མོ་རང་དེ་རིང་འདིར་

བསླེབས་བྱུང་ལ་སླད་ཕིྱོན་ཐག་གཅེོད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ལྷོགས་ན་ལམ་སེང་

འཕྲོིན་པ་གཏོོང་ཡོང་།

གྷེར་ཌིི་ནར་ནས།”

འཕྲིན་ཡིིག་བཀློགསི་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“འདི་

འདྲེ་ཞིིག་ཡིོང་སྲིད་དམ། ཁོེསི་མོ་རིང་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་སྲིད་དམ།” ཟེརི།

ཇེེན་གྱིིསི་ “དེསི་ན་ཝིག་ཁེམ་ན་ིང་ཚེོའ་ིབསིམ་པ་ཇེ་ིབཞིིན་མདོ་མེད་ཅིིག་ཡིིན་

བཟོ་མ་ིའདུག ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ཕ་ལགསི། ངསི་ཁྱོེད་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ།”
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “འཕྲིན་ལན་བྲེིསི་སིམ།” 

“མེད། ཡིིན་ཡིང་ཅིིསི་ཀྱིང་མགོྱིགསི་པོརི་འབྲེ་ིདགོསི་ངེསི་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཆོེསི་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་མགོྱིགསི་མྱུརི་ནང་དུ་ལོག་

ནསི་འགོརི་འགྱིངསི་མེད་པརི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིདགོསི་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་དོན།

“ཨོོ། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཨོ་ཕ་ལགསི། གནསི་བབ་འད་ིའདྲེ་ན་ིདུསི་ཚེོད་སྐད་ཅིིག་

ཀྱིང་ཧ་ཅིང་གཙིགསི་ཆོེན་ཡིིན་སྟབསི་འཕྲལ་མརི་ནང་དུ་ལོག་ནསི་འཕྲིན་ཡིིག་

འབྲེ་ིརོིགསི།”

ཇེེན་གྱིིསི་ “གལ་སྲིད་ཁྱོེད་རིང་ལ་འབྲེ་ིའདོད་མེད་ན་ངསི་འབྲེ་ིཆོོག”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་ “ང་རིང་ལ་འབྲེི་འདོད་མི་འདུག་ཀྱིང་མི་འབྲེི་ཐེབསི་མེད་

རིེད།” 

དེ་ལྟརི་བརོྗོད་བཞིིན་ཁོེ་ཚེོ་ལྷན་དུ་ཁེ་ཕོྱོགསི་བསོྐརི་ནསི་ཁེང་པའི་ཕོྱོགསི་སུ་

བསོྐྱིད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ངསི་ཁྱོེད་ལ་སྐད་ཆོ་དྲེསིི་ན་འགྲིག་གམ། འོལ་ཚེོད་བྱསི་

ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཆོ་རྐྱེེན་ད་ེདག་དང་ལེན་བྱེད་ངེསི་རིེད།”

“དང་ལེན་བྱེད་ངེསི་ཡིིན། ཁོེང་ལ་རིེ་སྐུལ་དེ་འདྲེ་ཆུང་ཆུང་ལསི་མེད་པརི་ང་

རིང་ངོ་གནོང་བྱུང་།” 

“ཁོེ་རིང་མ་ིད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ཁེོ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་ིབྱེད་ཀ་མེད་རིེད།”

“རིེད། རིེད། ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པ་ལསི་ཐེབསི་གཞིན་མེད། ཡིིན་ཡིང་

ངསི་ཧ་ཅིང་ཤོེསི་འདོད་ཆོ་ེབའ་ིདོན་དག་གཉིིསི་འདུག་སྟ།ེ གཅིིག་ན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིཨོ་ཞིང་

གིསི་དངུལ་ག་ཚེོད་བཏང་ནསི་དོན་འད་ིགཏན་འཁེེལ་བྱུང་བ་ཡིིན་པ་དང་། གཉིིསི་

ན་ིརྗོེསི་སིོརི་ང་ཚེོསི་ཁོེང་ལ་ད་ེཇེ་ིལྟརི་འཇེལ་རྒྱུ་ད་ེརིེད།”

ཇེེན་གྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི། “དངུལ་ཨོ།ེ དེའ་ིདོན་ཅི་ིརིེད། སྐུ་ཞིབསི་ལགསི།” 
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“ངསི་ལབ་འདོད་པ་ནི།  བོློ་ལྡན་གྱིི་སྐྱིེསི་པ་སུ་ཞིིག་གིསི་ཀྱིང་ང་རིང་འཚེོ་

བཞུགསི་སྐབསི་ལོ་རིེརི་དབྱིན་སོྒོརི་བརྒྱ་དང་ཚེ་ེལསི་འདསི་རྗོེསི་ཀྱི་ིདབྱིན་སོྒོརི་ལྔ་

བཅུ་ལ་དམིགསི་ནསི་ལ་ིཌ་ིཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་མ་ིསྲིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་  “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བཤོད་པ་ཧ་ཅིང་བདེན། ཡིིན་ཡིང་མིག་

སྔོརི་ངསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་དྲེན་མ་བྱུང་། ཁོེང་ག་ིབུ་ལོན་འཇེལ་རྗོེསི་ད་དུང་དངུལ་ལྷག་

འདུག་པ་ན།ི ཨོོ། ངའ་ིཨོ་ཞིང་གིསི་རྩིསི་ལེན་བྱསི་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། ཇེ་ིའདྲེའ་ིགཏོང་

ཕོད་ཆོེ་ཞིིང་ཡི་རིབསི་ཀྱིི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག དངུལ་འབོརི་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་གིསི་དོན་དག་

འད་ིའདྲེ་ཞིིག་ལསི་སླེ་བོསི་ཐེག་གཅོིད་བྱེད་མ་ིནུསི་པསི་ཁོེང་གིསི་རིང་ཉིིད་ལ་ཁེག་

པོ་བཟོསི་སིོང་།”

ཕ་རྒན་གྱིིསི་ “མ་རིེད། གལ་སྲིད་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་དབྱིན་སོྒོརི་སོྟང་གཅིིག་ཀྱིང་

མ་ིརིེག་པརི་ལ་ིཌ་ིཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ཧ་ཅིང་གླེེན་པ་རིེད། ང་ཚེོའ་ིའབྲེེལ་བ་

གསིརི་པ་འགོ་ཚུགསི་ཙམ་ཡིིན་པསི་ངསི་ཁོེང་ལ་ངན་བཤོད་བྱེད་མ་ིའོསི།”

“དབྱིན་སོྒོརི་སོྟང་གཅིིག་ཨོ།ེ དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ང་ཚེོསི་གྲངསི་འབོརི་

ད་ེའདྲེ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཇེ་ིལྟརི་འཇེལ་དགོསི།” 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་མ་ིའཇེལ་བརི་ཚེང་མ་བསིམ་གཞིིགསི་ཟབ་མོའ་ི

ཁོྲད་དུ་ལུསི་ནསི་ནང་ལ་མ་འབོྱརི་བརི་སུསི་ཀྱིང་ཅིི་ཡིང་མ་སྨྲསི། དེ་ནསི་ཕ་རྒན་

དཔེ་ཁེང་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་བརི་སོྐྱིད་པ་དང་བུ་མོ་ཚེོ་ཞོིགསི་ཟསི་གསིོལ་ཁེང་ལ་

ཕྱོིན།

ཕ་རྒན་དང་ཁེ་བྲེལ་རྗོེསི་འཕྲལ་མརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་“ཁོེ་

གཉིིསི་དངོསི་འབྲེེལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་རིེད། འདི་ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་

རིེད། ཡིིན་ཡིང་ང་ཚེོསི་བཀའ་དྲེིན་དྲེན་ཤོེསི་བྱེད་དགོསི། ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་

པའ་ིསྐལ་བ་ཧ་ཅིང་ཕྲ་ཞིིང་ཁོེའ་ིགཤོིསི་རྒྱུད་ད་ེའདྲེའ་ིཐེ་ཤོལ་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་། ཁོེ་
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གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད་ལ་ང་ཚེོ་ཡིང་དགའ་བ་མི་སྐྱིེ་ཐེབསི་མེད་

རིེད། ཨོོ། ལ་ིཌ་ིཡི།” ཞིེསི་བརོྗོད།

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་ “གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་ལི་ཌི་ཡི་ལ་བརྩེ་བ་མེད་ན་མོ་རིང་དང་

ཏན་ཏན་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་མ་ིསྲིད་པསི་ང་རིང་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱུང་། ང་ཚེོའ་ིསིེམསི་

བཟང་ག་ིཨོ་ཞིང་གསིི་ཁོེའ་ིཚེབ་ཏུ་བུ་ལོན་འཇེལ་བའ་ིདབང་དུ་བཏང་རུང་། ཨོ་ཞིང་

ཁོེ་རིང་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡིོད་པ་དང་། ད་དུང་དེ་ལསི་མང་བ་ཡིོད་ངེསི་པསི་དབྱིན་

སོྒོརི་སོྟང་གཅིིག་གམ་ཡིང་ན་དེ་དང་ཉིེ་མཚུངསི་ཀྱིི་གྲངསི་འབོརི་དེ་འདྲེ་ཆོེན་པོ་

ཁོེ་གཉིིསི་ལ་སྟེརི་རྒྱུ་ཡིོད་མ་ིསྲིད།” 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིསིི་ “གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་བུ་ལོན་ག་ཚེོད་ཆོད་

ཡིོད་པ་དང་ཞིང་པོ་ཡི་ིམིང་ཐོེག་ནསི་ང་ཚེོའ་ིགཅུང་མོ་ལ་དངུལ་ག་ཚེོད་བྱིན་ཡིོད་

པ་ཤོེསི་ན། ད་གཟོད་ང་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་རོིགསི་རིམ་

ཅི་ིཙམ་བྱསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ཐུབ། ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་རིང་ཉིིད་ལ་དངུལ་ཅུང་ཙམ་ཡིང་ཡིོད་

པ་མ་རིེད། ང་ཚེོའ་ིཨོ་ཞིང་དང་ཞིང་བཟའ་གཉིིསི་ཀྱི་ིདྲེིན་ལན་ན་ིནམ་ཡིང་འཇེལ་

མི་ནུསི་པ་ཞིིག་རིེད། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལི་ཌི་ཡི་ནང་དུ་ཁྲིད་ནསི་དངོསི་སུ་མོ་རིང་ལ་

སྲུང་སོྐྱིབ་དང་མོ་རིང་ག་ིངོ་སོི་སྲུང་ཆོེད་སོི་སོིའ་ིཁེ་ེཕན་བོློསི་བཏང་པའ་ིབཀའ་དྲེིན་

ན་ིནམ་ཡིང་འཇེལ་མ་ིནུསི་པ་ཞིིག་རིེད། སྐབསི་འདིརི་མོ་རིང་ཞིང་བཟའ་ཁེོ་གཉིིསི་

དང་ལྷན་དུ་ཡོིད་ངེསི། གལ་སྲིད་འདི་ལྟ་བུའི་བཀའ་དྲེིན་གྱིིསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ལ་ཞིེ་

ཁྲེལ་བཟོ་མ་ནུསི་ན་མོ་རིང་ལ་ནམ་ཡིང་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིཐོེབ་ཐེང་མ་ིའདུག ལ་ི

ཌི་ཡིསི་ཐོེག་མརི་ཞིང་བཟའ་མཐོེང་བའི་ངང་ཚུལ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཁེ་སྐྱིེངསི་པ་ཞིིག་

ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

ཇེེན་གྱིིསི་ “ང་ཚེོསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་སོྔོན་བྱསི་ཉིེསི་པ་མཐེའ་

དག་བརྗོེད་ཐེབསི་བྱེད་དགོསི། ང་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་པའི་རིེ་བ་དང་ཡིིད་
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ཆོེསི་ཡོིད། མོ་རིང་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཁེསི་ལེན་པ་དེ་ཁོེ་རིང་ཡིང་དག་པའི་

ལམ་དུ་སོྐྱིད་འདོད་ཡོིད་པའ་ིརི་སོྤྲོད་ཡིིན་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད།”

“ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིི་བྱ་སོྤྱིད་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཁོྱོད་དམ་ངའམ་ཡིང་ན་སུསི་ཀྱིང་ནམ་ཡིང་

བརྗོེད་མ་ིབཏུབ་པསི་ད་ེའདྲེ་ཆོོ་མེད་མ་བཤོད།”

སྐབསི་དེརི་བུ་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱིིསི་དོན་འད་ིརྩ་བ་ནསི་ཤོེསི་རོྟེགསི་བྱུང་

མེད་པ་ཚེོརི་བསི། དཔ་ེཁེང་དུ་ཕྱོིན་ནསི་ཕ་རྒན་ལ་ད་ེདོན་མ་རྒན་ལ་ཤོེསི་སུ་འཇུག་

འདོད་ཡོིད་མེད་དྲེིསི་པརི། ཁོེང་གིསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་བཞིིན་མགོ་བོ་ཡིང་ཡིརི་མི་

འདེགསི་པརི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི།

“ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་གང་འདོད་བོྱསི།”

“ཨོ་ཞིང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཁྱོེརི་ནསི་མོ་རིང་ལ་བཀློག་ན་ཆོོག་གམ།”

“གང་འདོད་ལྟརི་ཁྱོེརི་ནསི་ཕརི་སིོང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ག་ིའབྲེ་ིསྟེགསི་སྟེང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་བཟུང་ནསི་ཇེེན་

དང་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་ཐོེག་ཁེང་དུ་ཕྱོིན་པ་དང་། ད་ེརུ་མ་ེརི་ིདང་ཁེ་ིཋི་ིགཉིིསི་ཀ་ལྕམ་བྷེེན་

ནེད་དང་ལྷན་དུ་ཡོིད་པསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་ཐེེངསི་གཅིིག་གིསི་འཐུསི།

གཏམ་བཟང་ག་ིཟུརི་ཙམ་བརོྗོད་ནསི། འཕྲིན་ཡིིག་སྐད་གསིང་མཐོེན་པོ་ཀོློག་

སྐབསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ནི་ཡིོངསི་སུ་དགའ་སོྤྲོསི་བརྟེསི་ནསི་ཧ་ལམ་རིང་ཚུགསི་མི་

ཐུབ་པརི་གྱུརི། ཇེེན་གྱིིསི་ལི་ཌི་ཡི་ཧ་ལམ་གང་མགྱིོགསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་

པའི་དུམ་ཚེན་དེ་བཀློགསི་རྗོེསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱིིསི་ཡིོངསི་སུ་བཟི་བ་དང་

མཇུག་ག་ིཡིིག་ཕྲེང་ཅི་ིཙམ་མང་དུ་ཀོློག་ན་མོ་རིང་ག་ིསོྤྲོ་བ་ད་ེཙམ་འཕེལ་བ་ན་ིཉིིན་

ཤོསི་སོྔོན་ལ་མོ་རིང་སིམེསི་འཚེབ་དང་སུན་སྣང་གསིི་གཙརེི་པའ་ིཚེད་དང་གཉིསིི་སུ་

མ་མཆོིསི། མོ་རིང་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པའ་ིབུ་མོ་ཞིིག་ཡིོད་པ་ཙམ་གྱིིསི་འགྲིག་

པ་ལསི་རིང་ག་ིབུ་མོ་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་མིན་སིེམསི་འཚེབ་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་ལ། རིང་
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ག་ིབུ་མོའ་ིའཆོལ་སོྤྱིད་དྲེན་ནསི་ངོ་ཚེ་མ་ིབྱེད།

མོ་རིང་གིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “ངའི་བརྩེ་བའི་བརྩེ་བའི་ལི་ཌི་ཡི། འདི་ནི་

དངོསི་འབྲེེལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིདགའ་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། མོ་རིང་མགོྱིགསི་མྱུརི་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་རིེད། ངསི་སླེརི་ཡིང་མོ་རིང་མཐོེང་ག་ིརིེད། མོ་རིང་ལོ་ན་བཅུ་དྲུག་ཐེོག་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་རིེད། ངའ་ིསིེམསི་བཟང་ག་ིགཅུང་པོ། ངསི་ད་ེལྟརི་ཡིོང་བ་ཤོེསི་

ཡིོད། ངསི་ཁོེ་རིང་ཡོིད་ན་བྱ་བ་མཐེའ་དག་ལེགསི་འགྲུབ་ཡོིང་བ་ཤོེསི་ཡོིད། ལི་ཌི་

ཡི་དང་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིཝིག་ཁེམ་གཉིིསི་ཀ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམཐོེང་འདོད་ཆོ་ེབ་ལ་ཨོང་། ཡིིན་

ཡིང་གོྱིན་ཆོསི། གཉིེན་སྒྲིིག་གི་གོྱིན་ཆོསི། ངསི་འཕྲལ་མརི་སྙིད་མོ་གྷརི་ཌི་ནརི་ལ་

འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་ནསི་གྲོསི་བསྡུརི་བྱེད་དགོསི། ལ་ིཛོི། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག མགོྱིགསི་པོ་

ཨོ་ཕའི་སིརི་བརྒྱུགསི་ནསི་མོ་རིང་ལ་བག་སྐལ་ག་ཚེོད་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེསི་དྲེིསི་ཤོིག 

མ་འགོྲ མ་འགོྲ ང་རིང་འགོྲ་ཆོོག ཁེི་ཋིི་དྲེིལ་བུ་དཀོྲལ་ནསི་ཧིལ་བོསི་དང་། ངསི་

འཕྲལ་དུ་གོྱིན་པ་གོན་ཡོིང་། ངའ་ིསྙིང་དང་འདྲེ་བའ་ིལ་ིཌ་ིཡི། ང་ཚེ་ོའཕྲད་དུསི་ད་ེ

ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིསོྤྲོ་སྐྱིིད་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད།”

མ་རྒན་དེ་ལྟརི་དགའ་དགའ་སོྤྲོ་སོྤྲོསི་མོྱོསི་པ་མཐོེང་འཕྲལ་བུ་མོ་རྒན་པསི་སྐུ་

ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱི་ིབཀའ་དྲེིན་གླེེང་ནསི་མ་རྒན་གྱི་ིསིེམསི་ཡིེངསི་སུ་འཇུག་ཆོེད་

དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ན་རི།ེ

“ང་ཚེོསི་ཅིིསི་ཀྱིང་དགའ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིམཇུག་འབྲེསི་འད་ིན་ིཨོ་ཞིང་ག་ིབཀའ་དྲེིན་

ཡིིན་པ་ཤོེསི་དགོསི། ཁོེང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ལ་དངུལ་གྱིིསི་རོིགསི་རིམ་བྱསི་

ཡིོད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད།”

མ་རྒན་གྱིིསི་ལན་དུ་“རིེད། ད་ེན་ིཧ་ཅིང་བདེན་པ་རིེད། རིང་ག་ིཨོ་ཞིང་གིསི་ད་ེ

ལྟརི་མ་ིབྱེད་ན་སུསི་བྱེད། གལ་སྲིད་ཁོེང་ལ་ནང་མ་ིམེད་ན་ང་དང་ངའ་ིཕྲུ་གུ་ཚེ་ོལ་

ཁོེ་རིང་གི་རྒྱུ་ནོརི་ཡིོད་ཚེད་དབང་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཚེོསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི། ལེགསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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སྐྱིེསི་ཁེ་ཤོསི་མ་གཏོགསི་འད་ིན་ིཁོེང་གིསི་ང་ཚེོརི་ཕན་ཐོེགསི་པའ་ིལསི་དང་པོ་རིེད། 

ང་རིང་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བོ་བྱུང་། མི་འགྱིངསི་པརི་ང་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པའི་བུ་མོ་ཞིིག་

ཡིོད་ངེསི་རིེད། ལྕམ་ཝིག་ཁེམ། མིང་འད་ིན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིསྙན་འཇེེབསི་ལྡན་པ་ཞིིག་རིེད་

ཨོང་། མོ་རིང་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་སྐབསི་སུ་གཞིི་ནསི་མོ་རིང་ལོ་བཅུ་དྲུག་སོིན་པ་རིེད། 

ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཇེེན། ང་རིང་སོྤྲོ་བསི་ཡོིངསི་སུ་བཟ་ིཡོིད་སྟབསི་ངསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ི

མ་ིཐུབ་པ་ཁོེ་ཐེག་རིེད། ངསི་བཤོད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བྲེིསི། རྗོེསི་སོིརི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨོ་ཕ་དང་ལྷན་

དུ་དངུལ་གྱི་ིསོྐརི་གྲོསི་བསྡུརི་བྱེད་ཆོོག ཡིིན་ཡིང་དོན་དག་མཐེའ་དག་འཕྲལ་མརི་

གཏན་འབེབསི་བྱེད་དགོསི།”

དེ་ནསི་མོ་རིང་གིསི་རིསི་ཁྲ་དང་། སིེང་རིསི། གསོི་རིསི་སོིགསི་རིསི་རིིགསི་སྣ་

ཚེོགསི་ཤོིག་རི་ེརི་ེབཞིིན་བགྲང་ནསི་འཕྲལ་མརི་མངགསི་ཉོི་ཡི་ིབཀའ་བཀོད་གཏོང་

གྲབསི་བྱསི། ཇེེན་གྱིིསི་ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་མ་རྒན་ལ་ཕ་རྒན་ཁེོམ་དུསི་ཁེོང་ལ་བོློ་

འདྲེ་ིབྱེད་འོསི་པའ་ིཁེ་ཏ་བྱསི་ནསི་མོ་འགོག་ཐུབ་པརི་གྱུརི། མ་རྒན་གྱི་ིསིེམསི་ཁེམསི་

ཧ་ཅིང་སྐྱིིད་པསི་ནམ་རྒྱུན་ལྟརི་ཨུ་ཚུགསི་མཁྲེགསི་འཛོིན་མ་ིབྱེད་པརི་ཉིིན་གཅིིག་

འགོརི་འགྱིངསི་བྱསི་ཀྱིང་གནད་དོན་མ་ིའདུག་ཟེརི་བ་དང་སྦྲགསི་མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་

ལ་འཆོརི་གཞི་ིགཞིན་པ་ཞིིག་དྲེན།

“ངསི་གོྱིན་པ་གོན་རྗོེསི་ལམ་སིང་མ་ེརི་ིཋོིན་ལ་སོིང་ནསི་གཏམ་བཟང་འད་ིངའ་ི

གཅུང་མོ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིལ་བཤོད་རྒྱུ་ཡིིན། ང་རིང་ཚུརི་ལོག་ཡོིང་དུསི་ལྕམ་སྐུ་ལུ་ཁེ་སི་ི

དང་ལྕམ་ལོང་གཉིིསི་ལ་བལྟ་བརི་འགོྲ་ངེསི་ཡིིན། ཁེི་ཋིི། མགོྱིགསི་པོརི་བརྒྱུགསི་

ནསི་ཤོིང་རྟེ་མངགསི་ཤོོག མཁེའ་དབུགསི་རྔུབ་ན་ང་ལ་ཕན་ཐེོགསི་ཆོ་ེབ་གདོན་མ་ི

ཟ། བུ་མོ་ཚེ།ོ མ་ེརི་ིཋོིན་ན་ཁོྱོད་ཅིག་ལ་དགོསི་རྒྱུ་འདྲེ་འདུག་གམ། ཨོོ། ཧིལ་སླེེབསི་

སོིང་། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཧིལ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གཏམ་བཟང་ཐོེསི་བྱུང་ངམ། ལྕམ་ཆུང་ལ་ིཌ་ིཡི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ལམ་སིེང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་རིེད། མོ་རིང་ག་ིགཉིེན་སོྟན་ཉིིན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མཆོོད་ཆོང་

གང་རི་ེབཏེགསི་ནསི་སོྤྲོ་བོ་བོྱསི་ཨོ།”

ལྕམ་ཧིལ་གྱིིསི་འཕྲལ་མརི་སོྤྲོ་བ་དང་བཅིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སོིགསི་ལ་རྟེེན་

འབྲེེལ་ཞུསི་པ་དང་། མཐེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིང་མ་རྒན་གྱིི་ཅིོལ་ཆུང་གི་བྱ་སྤྱིོད་

དག་ལ་ཞིེན་པ་ཧ་ཅིང་ལོག་ནསི། རིང་ག་ིཁེང་མིག་ནང་ལ་ལོག་ནསི་ད་ེརུ་མོ་རིང་

གིསི་ཇེ་ིལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི།

ཡི་ང་བའ་ིལ་ིཌ་ིཡིའ་ིགནསི་བབ་ན་ིཧ་ཅིང་སོྐྱི་འོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ནའང་ད་ེལསི་

སོྐྱི་རུ་མ་ཕྱོིན་པ་ལ་བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་བྱུང་། མོ་རིང་གིསི་གཅུང་མོའ་ིའཚེོ་བ་ལ་བདེ་

སྐྱིིད་ལྡན་ཞིིང་རྒྱུ་ནོརི་ལོངསི་སོྤྱིད་རྒྱསི་པའི་རིེ་ལོྟསི་བྱེད་མ་ཕོད་ཀྱིང་། ཆུ་ཚེོད་

གཉིིསི་དག་དག་ག་ིསོྔོན་གྱི་ིདངངསི་སྐྲག་དང་བསྡུརི་ན་མིག་སྔོརི་གྱི་ིགནསི་བབ་ན་ི

ཧ་ཅིང་སྟབསི་ལེགསི་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ།
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 ལའེུ་ལྔ་བཅུ་པ།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སོྔོན་ནསི་ཡིོང་འབབ་ཡིོངསི་རོྫོགསི་འཛོད་སོྤྱིད་མི་བྱེད་

པརི་ལོ་རིེའ་ིཡོིང་འབབ་ཀྱི་ིཆོ་ཤོསི་བསིགསི་ནསི། ཁོེ་རིང་སོྔོན་ལ་ཚེ་ེལསི་འདསི་ན་

ཤུལ་གྱི་ིབུ་མོ་དང་ཆུང་མ་བཅིསི་ལ་འཚེ་ོརྟེེན་དྲེག་ཙམ་ཤུལ་འཇོེག་བྱ་ཐུབ་པའ་ིརི་ེ

བ་ཡོིད། རི་ེབ་ད་ེད་ལྟ་སོྔོན་ལསི་ཀྱིང་ཤུགསི་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན། གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་འདིའ་ི

ཐེད་དོ་ཁུརི་བྱསི་ཡིོད་ན་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིངོ་སོི་སྲུང་བརི་མོ་རིང་ག་ིཞིང་པོ་ལ་བུ་ལོན་ཆོད་

མ་ིདགོསི་པ་དང་། དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ིཆོེསི་མདོ་མེད་ཀྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེཡིང་རིང་ག་ིབུ་མོའ་ིཁོྱོ་

ག་བྱེད་པའ་ིརི་ེལོྟསི་བྱེད་མ་ིདགོསི།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེནེ་ནདེ་ཀྱིསིི་འགོྲ་སིངོ་མཐེའ་དག་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གཅིགི་པུརི་

གཏོང་བཅུག་ན། རིང་གཞིན་སུ་ལའང་ཁེ་ེཕན་གང་ཡིང་མདེ་པ་ཤོསེི་ནསི་སིམེསི་ཁྲལ་

ཆོེན་པོ་ལངསི། ཁོེང་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་དངུལ་ག་ཚེོད་བཏང་ཡོིད་པ་

ཤོསེི་ཐེབསི་བྱསི་ཏ་ེབུ་ལནོ་གང་མགོྱིགསི་འཇེལ་རྒྱུའ་ིབོློ་ཐེག་བཅིད།

དང་ཐོེག་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་སྐབསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བུ་ཞིིག་སྐྱིེ་

ངེསི་ཀྱི་ིཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་ལ། བུ་ད་ེནརི་སོིན་མ་ཐེག་ཕ་ཤུལ་བུསི་བཟུང་ནསི་ཕ་གཞིིསི་

གཞིན་ལ་སྤྲོད་མ་ིདགོསི་པསི་ཤུལ་ལུསི་ཀྱི་ིཡུགསི་མོ་དང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཤོོསི་ཚེ་ོལ་རྟེེན་

སི་ཞིིག་ཡིོད་སྟབསི་འཚེོ་བ་ལ་གྲོན་ཆུང་དམ་ཚེགསི་བྱེད་དགོསི་པའི་རྒྱུ་མཚེན་

མ་མཐོེང་། བུ་མོ་ལྔ་བསྟུད་མརི་འཇེིག་རྟེེན་འདིརི་བསླེེབསི་ཀྱིང་བུ་གཅིིག་ད་དུང་

བསླེེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་གཤོིསི། ལ་ིཌ་ིཡི་བཙསི་ནསི་ལོ་མང་ཕྱོིན་རྗོེསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

ད་དུང་བུ་ཞིིག་ཏན་ཏན་སྐྱི་ེརྒྱུ་ཡིིན་པའ་ིརི་ེབ་བཅིངསི་མོྱོང་མོད། འོན་ཀྱིང་མཐེརི་

རི་ེབ་མཐེའ་དག་སོྟང་ཟད་དུ་གྱུརི་དུསི་འཚེ་ོབརི་གོྲན་ཆུང་བྱེད་རྒྱུ་འཕྱོ་ིདྲེགསི་ཟིན། 
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ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་གོྲན་ཆུང་བྱེད་པའ་ིགོམསི་གཤོསིི་མེད་ཀྱིང་། མོ་རིང་ག་ིཁོྱོ་གསི་རིང་

ཁེ་རིང་གསོིའམ་ཁྱོིམ་སོི་ཟིན་ཐུབ་པ་གལ་ཆོེན་ཡིིན་པརི་མཐོེང་ནསི་ཡོིང་འབབ་

ལསི་བརྒལ་བའ་ིའཛོད་སྤྱིོད་མ་བྱསི།

དང་ཐོེག་གཉིེན་སྒྲིིག་གན་རྒྱའི་ཐོེག་ཏུ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ལ་དབྱིན་

སོྒོརི་ལྔ་སོྟང་ཤུལ་འཇོེག་བྱེད་རྒྱུ་གཏན་འབེབསི་བྱསི་ཡིོད་ཀྱིང་། ཕྲུ་གུ་ཚེོ་ལ་ཤུལ་

བཞིག་རྒྱུ་ནོརི་བགོ་བཤོའ་བྱེད་རྒྱུ་ཕྱོིསི་སུ་ཕ་མའི་ཁེ་ཆོེམསི་ལ་རིག་ལསི་པ་ཡིིན། 

ད་ལྟ་མ་མཐེརི་ཡིང་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིབགོ་སྐལ་གཏན་འཁེེལ་བྱུང་བ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་

ནེད་ལ་སིོམ་ཉིི་མེད་པརི་གོང་གི་ཆོ་རྐྱེེན་དང་ལེན་བྱེད་རྩིསི་ཡིོད་པསི་ཁེོང་གིསི་

ཚེིག་ཉུང་དོན་བསྡུསི་ཀྱི་ིཚུལ་གྱིིསི་སྙིད་པོ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུསི་རྗོེསི། ཁོེ་རིང་ག་ིབྱསི་

པ་མཐེའ་དག་ལ་མོསི་མཐུན་རྒྱབ་སྐྱིོརི་ཡིོད་པ་དང་སྙིད་པོསི་བཏོན་པའི་ཆོ་རྐྱེེན་

མཐེའ་དག་བསྐང་བརི་འདོད་ཅིེསི་བྲེིསི།

ཝིག་ཁེམ་དེ་འདྲེའི་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་ལི་ཌི་ཡི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པ་ནི་

བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་སྟ།ེ ད་ེལྟའ་ིཆོ་རྐྱེེན་ན་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་མཚེོན་

ན་དཀའ་ངལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིེ་ནསི་མིན། ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ལོ་ལྟརི་དབྱིན་སོྒོརི་བརྒྱ་རིེ་

སྟེརི་དགོསི་ཀྱིང་དོན་དུ་དེ་ནི་ལོ་རིེརི་དབྱིན་སོྒོརི་བཅུ་ཙམ་ལསི་མི་བརྒལ་བ་དང་། 

ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིཁྱོིམ་གྱི་ིབཟའ་བཏུང་ག་ིའགོྲ་སིོང་དང་མོ་རིང་གིསི་མ་རྒན་གྱི་ིལག་ནསི་

བསྟུད་མརི་དངུལ་ལེན་པ་དང་བསྡུརི་ན་ད་ེན་ིགྲངསི་འབོརི་ཧ་ཅིང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་

ཡིིན།

ད་དུང་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པའི་དགའ་འོསི་པའི་བྱ་བ་གཞིན་ཞིིག་ནི་ཁོེ་

རིང་ག་ིཕོྱོགསི་ནསི་བསྒྲུབ་དགོསི་པའ་ིབྱ་བ་ད་ེདག་ཧ་ཅིང་དཀའ་ཚེེགསི་མེད་པ་ཞིིག་

ཡིིན། མིག་སྔོརི་ཁོེང་ག་ིརི་ེབ་ན་ིརོྙིག་དྲེ་མཐེའ་དག་གང་ཐུབ་ཀྱིིསི་ཇེ་ེཆུང་གཏོང་རྒྱུ་

ད་ེཡིིན། དོན་རྐྱེེན་ཐོེག་མརི་ལྷགསི་སྐབསི་ཁོེ་རིང་ངརི་ལངསི་ནསི་ལ་ིཌ་ིཡི་འཚེོལ་
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དུ་ཕྱོིན་ཡིང་། ད་ཆོ་ཁོེང་ཁོྲ་ཞི་ིནསི་སྔོརི་གྱི་ིསྒྱིིད་ལུག་ག་ིཚུལ་དུ་ལོག སྤྱིིརི་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེེན་ནེད་ནརི་འགྱིངསི་བྱེད་རྒྱུ་དགའ་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་བྱ་བ་སྒྲུབ་སྐབསི་ད་ེམུརི་

ཚེརི་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན། འཕྲལ་མརི་འཕྲིན་ཡིིག་བཏང་། ཁོེང་གིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ཏུ་

སྙིད་པོ་ལ་བུ་ལོན་ག་ཚེོད་ཆོད་ཡོིད་ཚུལ་གྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཞིིབ་ཕྲ་གཏོང་རོིགསི་ཞིེསི་

རིེ་སྐུལ་བྱསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ལི་ཌི་ཡིའི་ཐོེག་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་ལངསི་ནསི་མོ་རིང་

ལ་སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བསྐུརི།

གཏམ་བཟང་དེ་མགོྱིགསི་མྱུརི་གྱིིསི་ཁྱོབ་ནསི་གོྲང་པ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཡིོངསི་ལ་

བསླེེབསི། གཡིསི་གཡོིན་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེོསི་གཉིེན་དོན་འདི་ལ་གང་འཚེམ་གྱིིསི་

ཉིམསི་སྣང་བྱསི། གལ་སྲིད་ལྕམ་ཆུང་ལ་ིཌ་ིཡི་དངོསི་སུ་རིང་གོྲང་དུ་སླེེབསི་པའམ་

ཡིང་ན་ད་ེལསི་ལོྡག་སྟ་ེཕ་ཡུལ་དང་རྒྱང་ཐེག་རིིང་པོའ་ིགོྲང་གསིེབ་ཞིིག་ཏུ་བསྡེད་ན་

མི་རྣམསི་ལ་ལྷག་ཏུ་ལབ་གླེེང་འབེལ་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོིད་ངེསི། མ་གཞིི་ནསི་ལི་ཌི་ཡིའི་

གཉིེན་སྒྲིིག་ཐེད་ལ་མི་རྣམསི་ཀྱིིསི་ལབ་གླེེང་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི་པ་དང་། མེ་རིི་ཋོིན་གྱིི་

གནག་སིེམསི་ཅིན་གྱིི་རྒན་མོ་ཚེོསི་ཐེོག་མརི་མོ་རིང་ལ་སིེམསི་པ་བཟང་པོ་སོྒོ་ནསི་

སོྨོན་ཚེིག་བརོྗོད་ཀྱིང་། ད་ཆོ་གནསི་བབ་ལ་འགྱུརི་ལོྡག་ཐེེབསི་པ་མཐོེང་དུསི་ཟམ་

མ་ིཆོད་པརི་ལབ་གླེེང་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི་པ་དང་། མོ་རིང་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིཁོྱོ་ག་ཞིིག་ཡིོད་

སྟབསི་ཕྱོིསི་སུ་སྡུག་བསྔོལ་མོྱོང་རྒྱུ་ཉིག་ཅིིག་ཡིིན་པའ་ིབསོྡེམསི་ཚེིག་བཀོད།

བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ལ་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཤོོད་ཁེང་དུ་མ་སླེེབསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་སོྤྲོ་

སྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིཉིིན་མོ་འདིརི་མོ་རིང་སླེརི་ཡིང་གྲལ་འགོརི་བསྡེད་ད་ེསོྤྲོ་བ་ཚེད་མེད་

པ་རྒྱསི། མོ་རིང་ལ་ངོ་གནོང་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པརི་བཞིིན་རིསི་ལ་རྒྱལ་ཁེའི་རྣམ་

འགྱུརི་ཞིིག་མངོན། ཇེེན་རིང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོིན་པ་ནསི་བཟུང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ི

མི་ཚེེའི་རིེ་འདུན་ཉིག་ཅིིག་ནི་བུ་མོ་དག་བག་མརི་སྟེརི་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་། ད་ཆོ་རིེ་

བ་མངོན་དུ་འགྱུརི་གྲབསི་ཡོིད་སྟབསི་མོ་རིང་ག་ིབསིམ་བོློ་དང་སྐད་ཆོ་མཐེའ་དག་
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སྒོེག་ཉིམསི་ལྡན་པའི་བག་སོྟན་དང་། མཚེརི་སྡུག་གི་སིེང་རིསི། ཤོིང་རྟེ་གསིརི་བ། 

འཁོེརི་གཡོིག་སོིགསི་དང་མ་ིའབྲེལ། ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་གཡོིན་ཀུན་ཏུ་བུ་མོ་ལ་འོསི་

འཚེམ་གྱི་ིཁེང་པ་འཚེོལ་བརི་བྲེེལ་བ་ལསི། ཁེོ་ཚེང་ལ་ཡིོང་འབབ་ག་ཚེོད་ཡིོད་མེད་

ཤོེསི་རོྟེགསི་དང་བསིམ་གཞིིགསི་གཏན་ནསི་མ་ིབྱེད། མོ་རིང་གིསི་ཆུང་དྲེགསི་པའམ་

ཡིང་ན་བཟོ་ལྟ་མ་ིལེགསི་པརི་མཐོེང་ནསི་གཡིསི་གཡིོན་གྱི་ིཁེང་པ་མང་པོ་དོརི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “གལ་སྲིད་གོྷལ་ཌིན་སིི་ཚེང་སོྤེསི་སོིང་ན་ཧེ་གླེིང་ག་ཕལ་

ཆོེརི་འགྲིག་གི་རིེད། ཡིང་ན་སིི་ཋིོག་ཁེང་ཆོེན་དེ་ལ་མགྲོན་ཁེང་ཆོེ་ཙམ་ཡོིད་ན་

འགྲིག་འདུག ཨོ་ཤོ་ིཝོརིད་དང་འད་ིགརི་བརི་ཐེག་རིིང་དྲེགསི་འདུག་པསི་བུ་མོ་ང་

རིང་དང་ལ་ེདབརི་བཅུ་ཙམ་རིིང་བའ་ིམཚེམསི་སུ་འཇོེག་བཟོད་མ་ིའདུག ཕལ་ཝ་ི

སིིའ་ིགནམ་ཁེང་ན་ིའཇེིགསི་སུ་རུང་བ་ཞིིག་རིེད།”

གཡིོག་པོ་ཚེོ་ཡིོད་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཇེི་ལྟརི་འདོད་

འདོད་ལབ་བཅུག་ནསི་བརི་ཆོད་མ་བྱསི་མོད། གཡིོག་པོ་རྣམསི་ཐོེན་རྗོེསི་ “ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་དང་མག་པ་གཉིིསི་ལ་ཁེང་པ་གང་རུང་ངམ་ཡིང་

ན་ཁེང་པ་ཚེང་མ་མ་གཡིརི་བའ་ིསོྔོན་ལ། ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དོན་དག་ཅིིག་ཐེག་གཅོིད་

བྱེད་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག ཕོ་མོ་ད་ེགཉིིསི་འད་ིགའ་ིགཡིསི་གཡིོན་གང་དུའང་བསྡེད་མ་ི

ཆོོག ངསི་དེ་གཉིིསི་ལོང་བོྷེན་ལ་བསུསི་ནསི་དེ་གཉིིསི་ཀྱིི་བག་མེད་ལ་སྐུལ་འདེད་

བྱེད་རྒྱུ་མིན།”

དེ་ལྟརི་བཤོད་པ་ན་ཁོྱོ་ཤུག་གཉིིསི་བརི་ལ་ཁེ་རོྩད་རིིང་པོ་ཤོོརི་མོད་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེེན་ནེད་བོློ་བརྟེན་འགྱུརི་མེད་ཡིིན། གཞིན་ཡིང་འཕྲལ་མརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

ཁོྱོ་ག་ལ་བུ་མོརི་གོྱིན་ཆོསི་ཉོི་བའི་དངུལ་འདོན་འདོད་མེད་པ་རོྟེགསི་དུསི་བྲེེད་

ནསི་ཧོན་ཐོེརི་བ་དང་། ཁོེང་གིསི་ལི་ཌི་ཡི་ལ་ད་ཐེེངསི་ཁོེང་གི་སི་ནསི་བརྩེ་བ་ཐོེབ་

པའི་ཐོེབ་ཐེང་མེད་ཅིེསི་ངོ་རོྒལ་བྱསི་ཀྱིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་གོ་བ་གཏན་ནསི་མི་
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ལོན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཁོེང་ཁོྲ་ད་ེའདྲེ་ལངསི་ནསི་རིང་ག་ིབུ་མོའ་ིབག་སོྟན་ལའང་

དམིགསི་བསིལ་གྱིི་མཐོེང་ཆོེན་མི་བྱེད་པརི་བུ་མོའ་ིབག་སོྟན་ལ་ཉིམསི་ཙམ་མེད་

པ་ནི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་བོློ་ཡུལ་དུ་ཤོོང་དཀའ་བ་ཞིིག་ཡིིན། མོ་རིང་གིསི་ལི་ཌི་ཡི་

བོྲེསི་བོྱལ་ཕྱོིན་པ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་བྱསི་གོང་དུ་ཝིག་ཁེམ་དང་ལྷན་དུ་བདུན་

ཕྲག་གཉིིསི་བསྡེད་པ་ལ་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྙམ་མོད། བུ་མོ་ལ་བག་སོྟན་གྱི་ིལྭ་བ་གསིརི་པ་

མེད་པ་ད་ེམོ་རིང་གིསི་ཞིབསི་འདྲེེན་དུ་མཐོེང་། 

ད་ཆོ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དང་ཐོེག་ཌརི་སིི་ལ་ ལི་ཌི་ཡིའི་དོན་རྐྱེེན་ཤོེསི་སུ་

བཅུག་པ་ལ་འགྱིོད་པ་དྲེག་པོ་སྐྱིེསི་ནསི་སིེམསི་སྡུག་བྱསི། ལི་ཌི་ཡི་ལུགསི་མཐུན་

གྱིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་གནསི་སྐབསི་བོྲེསི་བོྱལ་ཕྱོིན་པའི་མིང་ངན་པ་མཇུག་

བསྒྲིིལ་བ་ཡིིན་པ་དང་། ཐོེག་མའ་ིམིང་ངན་ཆོགསི་པའ་ིདོན་རྐྱེེན་གཞིན་གྱིིསི་ཤོེསི་

མེད་ན་ལེགསི་སྙམ།

མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སིིསི་གཏམ་གྱིརི་བརི་བྱེད་ཡིོང་སྙམ་ནསི་འཇེིགསི་པ་མིན་ཏ།ེ 

གསིང་བའ་ིཐེད་མོ་རིང་ལ་ཌརི་སི་ིལྟརི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་ཐུབ་པའ་ིམ་ིམང་པོ་མེད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་གལ་སྲིད་གཞིན་གྱིིསི་མོ་རིང་གི་གཅུང་མོའ་ིམིང་ངན་བཟོསི་པའི་བྱ་

སོྤྱིད་རོྟེགསི་ན་མོ་རིང་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་སོྐྱི་བ་སྐྱི་ེམ་ིསྲིད། ད་ེཡིིསི་མོ་རིང་ལ་འགལ་

རྐྱེེན་བཟོ་ཡོིང་སྙམ་ནསི་འཇེིགསི་པ་མིན་ཏ་ེགང་ལྟརི་མོ་རིང་དང་ཌརི་སིིའ་ིབརི་ན་

གཅོིང་རོིང་ཟབ་མོ་ཞིིག་ཡིོད་སྟབསི། ལ་ིཌ་ིཡི་ངོ་སོི་དང་ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནསི་གཉིནེ་སྒྲིགི་

བྱསི་ཀྱིང་། ཌརི་སི་ིནམ་ཡིང་མོ་རིང་ག་ིཁྱོིམ་ཚེང་འད་ིའདྲེ་ལ་གཉིེན་ཚེན་དུ་འགྱུརི་

འདོད་མེད་པ་དང་། མོ་རིང་ག་ིཁྱོིམ་ཚེང་ལ་མ་གཞི་ིནསི་སོྐྱིན་ཆོ་གང་མང་ཡོིད་ཐོེག་

ད་ཆོ་ཁོེང་གིསི་ཆོེསི་དམའ་འབེབསི་བྱེད་པའི་སྐྱིེསི་པ་དེ་ཡིང་མོ་རིང་གི་ཁྱོིམ་ཚེང་

ག་ིཆོ་ཤོསི་སུ་གྱུརི་སྟབསི་ཌརི་སིིསི་ད་ེབསི་ཀྱིང་མཐོེང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་ིརིེད།
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མོ་རིང་ལ་ཉི་ེདུ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མངའ་བསི་ཌརི་སི་ིཕྱོིརི་ནུརི་བྱེད་པ་ལ་ཡི་མཚེན་

གང་ཡིང་མ་སྐྱིེསི། ཌརི་བྷེ་ིཤོརི་ལ་ཡོིད་སྐབསི་ཌརི་སི་ིན་ིམོ་རིང་ལ་དགའ་ཞིེན་ཆོེན་

པོ་ཡིོད་པ་མངོན་གསིལ་ཡིིན་མོད། ད་ཆོ་རྐྱེེན་ངན་འད་ིའདྲེ་ལྷགསི་དུསི་ཁོེ་རིང་ད་

དུང་བོློ་བརྟེན་འགྱུརི་མེད་ཡིིན་ག་ལ་སྲིད། རྒྱུ་རྐྱེེན་ཅི་ིཡིིན་ཆོ་མ་འཚེལ་ཡིང་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ནི་ངོ་ཚེ་དང་། སོྐྱི་བ། བོློ་འགོྱིད་སོིགསི་དུསི་གཅིིག་ཏུ་སྐྱིེསི། ད་ཆོ་ཌརི་

སིིའི་མངའ་ཐེང་གིསི་རིང་ཉིིད་ལ་རོྔོ་མི་ཐོེགསི་པ་ཤོེསི་དུསི་མོ་རིང་ཁོེང་གི་མངའ་

ཐེང་ལ་ཕྲག་དོག་སྐྱིེསི་པ་དང་། ཁོེ་རིང་ག་ིགནསི་ཚུལ་ཐོེསི་པའ་ིགོ་སྐབསི་མེད་དུསི་

ཁོེང་ག་ིགནསི་ཚུལ་ཐོེསི་འདོད་ཆོ་ེབ། ད་ཆོ་ཁོེ་གཉིིསི་ཕྱོིསི་སུ་ཧ་ལམ་འཕྲད་པའ་ིགོ་

སྐབསི་མེད་དུསི། ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་མ་ིཚེ་ེསྐྱིེལ་ན་ཇེ་ིའདྲེའ་ིབད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་

པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་རྙིེད། 

ཟླ་བ་བཞི་ིཙམ་གྱི་ིསོྔོན་དུ་མོ་རིང་གིསི་སྤེོབསི་པ་ཆོེན་པོསི་ཁེོང་ག་ིགཉིེན་སླེོང་

བ་ཁེསི་མ་བློངསི་ཀྱིང་། ད་ཆོ་མོ་རིང་ལ་ཆོེསི་སོྤྲོ་སིེམསི་དང་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་པོ་སོྒོ་

ནསི་དང་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡིོད་པ་དེ་ཌརི་སིིསི་རོྟེགསི་ན་ཁོེ་རིང་ཇེི་འདྲེའི་རོློམ་

སིེམསི་སྐྱིེ་ངེསི་རིེད་སྙམ། ཌརི་སིི་ནི་ཆོེསི་ཁོེག་རྒྱ་ཡིངསི་པའི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་

ལ་ཐེ་ེཚེོམ་གཏན་ནསི་མེད་ཀྱིང་། ཁོེང་ན་ིའགྲོ་བ་མ་ིཞིིག་ཡིིན་སྟབསི་ཅིིསི་ཀྱིང་རོློམ་

སིེམསི་སྐྱི་ེངེསི་སྙམ།

ད་ཆོ་ཌརི་སིིའ་ིགཤོིསི་ཀ་དང་རིིག་སྟོབསི་སིོགསི་གང་ཅིིརི་གཞིིགསི་ནསི་ཁོེང་

ན་ིམོ་རིང་ལ་ཆོེསི་འཚེམ་ཤོོསི་ཀྱི་ིབཟའ་ཟླ་ད་ེཡིིན་པ་ཚེོརི། སྤྱིིརི་ཁོེང་ག་ིཤོེསི་རོྟེགསི་

དང་གཤོིསི་རྒྱུད་མོ་རིང་དང་ཧ་ཅིང་ཆོ་མཚུངསི་པ་ཞིིག་མིན་ཡིང་། ཁོེང་གིསི་མོ་

རིང་ག་ིའདོད་བོློ་མཐེའ་དག་སོྐང་ཐུབ་པསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཟུང་འབྲེེལ་བྱུང་ན་ཕན་ཚུན་

གཉིིསི་ཀ་ལ་ཁེ་ེཕན་ཆོེན་པོ་ཡིོད་ངེསི། མོ་རིང་ག་ིབག་ལོྷད་དང་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་

པའ་ིགཤོིསི་རྒྱུད་ད་ེཌརི་སིིའ་ིསིེམསི་རྒྱུད་ཇེ་ེའཇེམ་དང་སོྤྱིད་ལམ་ཇེ་ེབཟང་དུ་འགྲོ་
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བའི་མཐུན་གོྲགསི་སུ་འགྱུརི་ངེསི་པ་དང་། ཌརི་སིིའི་རྣམ་དཔོྱད་དང་། ཤོེསི་རོྟེགསི། 

ཉིམསི་མོྱོང་སོིགསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཕན་ཐོེགསི་ཆོ་ེངེསི་འབྱུང་བ་གདོན་མ་ིཟ།

ཡིིན་ཡིང་ཕངསི་པ་ཞིིག་ལ་མ་ིརྣམསི་ཀྱི་ིམིག་དཔ་ེལྟ་སིའ་ིད་ེལྟའ་ིབད་ེསྐྱིིད་ལྡན་

པའི་གཉིེན་སྒྲིིག་དེ་མངོན་འགྱུརི་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་དང་། རིང་ཁྱོིམ་དུ་མི་འགྱིངསི་

པརི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུའ་ིཁོྱོ་ཤུག་ད་ེགཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོྱོ་ཤུག་འད་ིགཉིིསི་ཀྱི་ིགཉིེན་སྒྲིིག་

ལ་གཏོརི་བཤོིག་གཏོང་བ་རིེད།

ཝིག་ཁེམ་དང་ལི་ཌི་ཡི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཇེི་ལྟརི་རིང་ཚུགསི་ཐུབ་པའི་ངང་འཚེོ་བ་

སྐྱིེལ་རྒྱུ་ཡིིན་པ་ཚེོད་དཔག་བྱེད་དཀའ་ན་ཡིང་། ཀུན་སོྤྱིད་ལསི་འདོད་ཆོགསི་རྩ་

ཆོེན་དུ་འཛོིན་པའི་མི་དེ་གཉིིསི་ལ་གཏན་གྱིི་བདེ་སྐྱིིད་ཐེོབ་མི་སྲིད་པ་ནི་ཧ་ཅིང་

རོྟེགསི་སླེ་བ་ཞིིག་རིེད།

སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌ་ིནརི་གྱིིསི་སླེརི་ཡིང་སྙིད་པོ་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་པ་དང་། ཁོེང་

གིསི་ཐོེག་མརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིཐུགསི་རྗོ་ེལེགསི་གསོིལ་ཞུ་བ་ལ་མདོརི་བསྡུསི་

ཀྱིི་ལན་འཇེལ་བ་དང་ནང་མི་ཚེང་མ་ལ་འཚེམསི་འདྲེི་བྱསི་རྗོེསི། མཐེརི་དེ་དོན་

སླེརི་མི་གླེེང་བའི་རིེ་སྐུལ་བཏོན་འདུག ད་ཐེེངསི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་བའི་དམིགསི་

ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་ཝིག་ཁེམ་དམངསི་དམག་གི་སྡེེ་ལསི་ཐོེན་རྒྱུ་ཡིིན་པའི་བརྡོ་སྐྱིེལ་

ཆོེད་ཡིིན་འདུག

ཁེོང་གིས་མུ་མཐུད་ “གཉིེན་སིྒྲིག་འདི་གཏོན་འཁེེལ་བྱུང་བ་དང་ཁོེང་གིས་འདི་ལྟར་

བྱེད་རྒྱུ་ནི་ངའི་རེ་བ་ཡིན། ངས་ཁོྱོད་ཀྱིང་ང་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ངེས་རེད་སྙིམ། ཁེོ་

རང་ཉིིད་དམ་བདག་གི་ཚོ་མོ་སུ་ལའང་མཚོོན་ན་ཝིིག་ཁེམ་དམངས་དམག་གི་སྡོེ་

ལས་ཐོན་འོས་པ་ཞིིག་རེད། ཁེོ་རང་ཚོད་ལྡན་གིྱི་དམག་མིར་ཞུགས་པའི་འདུན་པ་

འདུག་ལ། ཁེོང་གི་སོྔོན་གིྱི་གོྲོགས་པོ་ཁེ་ཤེས་ཀིྱིས་ཁེོང་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་པར་
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མ་ཟིད་བྱེད་འདོད་ཀྱིང་ཡོད་སྐོད། བྱང་ཕོྱོགས་ཀིྱི་དམག་སྒོར་དེ་ན་ཁེོང་ལ་རུ་དཔོན་

གིྱི་གོ་གནས་ཤིེག་འདུག ཁེོ་རང་འདི་ཕོྱོགས་དང་རྒྱང་ཐག་རིང་ཙིམ་བཀྱིེད་ན་ཕན་

ཐོགས་ངེས་ཅེན་ཞིིག་ཡོད་ངེས་རེད། མིག་སྔོར་ཁོེ་རང་ལ་རེ་བ་ཅུང་ཙིམ་འདུག ས་

ཆ་རྒྱུས་མེད་སར་བསླེབས་དུས་ཁེོ་གཉིིས་ཀ་སྔོར་ལས་ཚུལ་ལྡན་དང་བག་ཡོད་དུ་

འགྱུར་བའི་རེ་སོྨོན་ཡོད། བདག་གིས་མདའ་དཔོན་ཧོྥིར་སི་ཋིར་ལ་འཕིྲོན་ཡིག་བཏོང་

ནས་ང་ཚོོའི་མིག་སྔོར་གིྱི་འཆར་གཞིི་སྙིན་ཞུ་བྱས་པ་དང་སྦྲགས། བིྷི་རིད་ཋིོན་དང་

དེའི་གཡས་གཡོན་གིྱི་ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་བུན་བདག་ཚོང་མ་ལ་ང་ཚོོས་མགོྱིགས་མྱུར་དུ་

བུན་ལན་འཇིལ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བརྡོ་སྐྱིེལ་རོགས་ལབ་པ་ཡིན། དེ་བཞིིན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་མེ་

རི་ཋིོན་གིྱི་བུན་བདག་ཚོང་མ་བརྡོ་སྐྱིེལ་ཐུབ་བམ། ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་བདག་ལ་བུན་

བདག་ཚོང་མའི་མིང་ལབ་བྱུང་ལ་མ་མཐར་ཁེོང་གིས་ང་ཚོོ་ལ་མགོ་སོྐོར་བཏོང་མེད་

པའི་རེ་བ་ཡོད། ཧ་གྷེར་སི་ཋིོན་གིྱི་དོན་དག་གཟིའ་འཁེོར་གཅིེག་གི་ནང་ལ་བསྒྲུབ་

ཚོར་ངེས་རེད། གལ་སིྲིད་ཝིིག་ཁེམ་ཁོེ་གཉིིས་གཞིིས་ལ་བསུ་འདོད་མེད་ན་ཁོེ་གཉིིས་

ཐད་ཀར་འདི་ག་ནས་དམག་སྒོར་ལ་ཆས་རྒྱུ་རེད་འདུག ལྕམ་གྷེར་ཌིི་ནར་གིྱི་སྐོད་ཆ་

ལ་གཞིིགས་ན་བདག་གི་ཚོ་མོ་ལོྷོ་ཕོྱོགས་ལ་མ་ཆས་སོྔོན་ལ་ཁོྱོད་ཚོོ་ཧ་ཅེང་མཐོང་

འདོད་ཡོད་སྐོད། མོ་རང་བདེ་མོ་རེད་འདུག་ལ་མོ་རང་གིས་ཁོྱོད་དང་མ་རྒོན་གཉིིས་

ལ་འཚོམས་འདིྲེ་ཞུ་རོགས་ཟིེར། 

གྷེར་ཌིི་ནར་ནས།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་དང་ཁོེང་གི་བུ་མོ་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་ནང་བཞིིན་ཝིག་

ཁེམ་དམངསི་དམག་གི་སྡེེ་ལསི་ཐོེན་ན་དགེ་མཚེན་ཆོེ་བ་མཐོེང་མོད། འོན་ཀྱིང་
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ལྕམ་བྷེེན་ནེད་འཆོརི་གཞིི་དེ་ལ་དགའ་མོསི་དེ་འདྲེ་མ་བྱུང། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

ཆོེསི་སོྤྲོ་བ་དང་སོྤེབསི་པ་ཆོེན་པོསི་ལ་ིཌ་ིཡི་ ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་ལ་སྡེོད་རྒྱུརི་རི་ེསྒུག་

བྱསི་ཡོིད་སྟབསི། ད་ཆོ་ད་ེལསི་ལོྡག་སྟ་ེམོ་རིང་བྱང་ཕོྱོགསི་སུ་འགོྲ་དགོསི་པ་ན་ིབསིམ་

ཡུལ་འདསི་པ་ཞིིག་ཡིིན། མོ་རིང་གིསི་ད་ལྟ་ད་དུང་ཡིང་ལ་ིཌ་ིཡི་ ཧརི་ཋི་ིཧོྥིརིད་ཤོརི་

ལ་གཏན་སོྡེད་བྱ་བའ་ིའཆོརི་གཞི་ིདོརི་མེད་པསི་བོློ་ཕམ་ཆོེན་པོ་བྱུང་། གཞིན་ཡིང་། 

དམངསི་དམག་ག་ིསྡེ་ེན་ལ་ིཌ་ིཡི་ལ་ངོ་ཤོེསི་དང་དགའ་མོསི་ཆོ་ེབའ་ིམ་ིམང་པོ་ཡོིད་

སྟབསི་མོ་རིང་དམངསི་དམག་ག་ིསྡེ་ེལསི་ཐོེན་དགོསི་པ་ན་ིསྙིང་རྗོ་ེབའ་ིགནསི་ཤོིག་

རིེད་སྙམ།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “མོ་རིང་ལྕམ་ཧོྥིརི་སིི་ཋིརི་ལ་བརྩེ་སིེམསི་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བསི། 

འདི་ལྟརི་སི་ཆོ་གཞིན་ལ་འགོྲ་དགོསི་པ་ནི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་སོྐྱི་བ་ཞིིག་རིེད། ད་དུང་

དམངསི་དམག་གི་སྡེེ་ན་མོ་རིང་ཧ་ཅིང་དགའ་པོ་བྱེད་པའི་ཕོ་གསིརི་དུ་མ་འདུག 

ད་ེགའ་ིདམག་མ་ིཚེ་ོདམངསི་དམག་ག་ིསྡེ་ེཇེ་ིབཞིིན་དང་བ་འདྲེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ི

ངེསི་པ་མེད།”

བྱང་ཕོྱོགསི་སུ་མ་བསོྐྱིད་པའི་སོྔོན་ལ་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་གཉིིསི་ཁྱོིམ་ལ་བཅིརི་ཆོོག་

པའ་ིརི་ེསྐུལ་ད་ེཐོེག་མརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བོློ་ཐེག་རྦད་གཅིོད་ཀྱིིསི་དང་ལེན་

མ་བྱསི་ཀྱིང་། ཇེེན་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིགཅུང་མོའ་ིཚེརོི་བ་དང་

ངོ་སོི་ལ་བསིམ་བོློ་བཏང་བ་དང་། མོ་རིང་ག་ིགཉིེན་སྒྲིིག་ལ་ཕ་མ་གཉིིསི་ཀྱི་ིདོ་སྣང་

ཐོེབ་ཆོེད་ཕ་རྒན་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཚེརི་རྗོེསི་ལ་ིཌ་ིཡི་དང་མོ་རིང་ག་ིཁོྱོ་

ག་གཉིིསི་ཁྱོིམ་དུ་ཡོིང་ཆོོག་པརི་ཤོིན་ཏུ་ཟོལ་མེད་དང་། གནསི་ལུགསི་ལྡན་པ། ཞིི་

འཇེམ་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་ཞུ་བ་བྱསི། ཕ་རྒན་གྱིིསི་ད་གཟོད་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིརི་ེའདུན་ལྟརི་ཁེསི་

ལེན་བྱསི། མ་རྒན་གྱིིསི་བུ་མོ་བྱང་ཕོྱོགསི་སུ་མ་བསོྐྱིད་སོྔོན་ལ་གོྲང་པ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེ་ོ

ལ་མོ་རིང་ག་ིགཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པའ་ིབུ་མོ་ངོམ་ཆོོག་པ་ཚེོརི་ནསི་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི། 
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དེསི་ན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་སྙིད་པོ་ལ་ཁེོ་གཉིིསི་བག་སྟོན་གོྲལ་མ་

ཐེག་ཁྱོིམ་དུ་ཐེེངསི་གཅིིག་ཡོིང་ཆོོག་པའི་འཕྲིན་ཡིིག་བཏང་མོད། ཡིིན་ཡིང་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་འཆོརི་གཞི་ིད་ེའདྲེ་ལ་མོསི་མཐུན་ཡོིད་མིན་ཐེ་ེཚེོམ་སྐྱིེསི། 

གལ་སྲིད་མོ་རིང་གཅིིག་པུའི་འདོད་པ་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱསི་ན་ཝིག་ཁེམ་དང་

ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིའུ་ཐུག་ཐེབསི་ཟད་ཀྱི་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན།
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 ལའེུ་ང་གཅིེག་པ།

གཅུང་མོའ་ིགཉིེན་སོྟན་གྱི་ིཉིིན་མོ་བསླེེབསི་པ་དང་སྦྲགསི་ཇེེན་དང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

གཉིིསི་ཧ་ལམ་ལ་ིཌ་ིཡི་མོ་རིང་ལསི་ཀྱིང་དངངསི་འཚེབ་ལངསི། ཁྱོིམ་ནསི་ཁོྱོ་ཤུག་

གཉིིསི་བསུ་བརི་ཤོིང་རྟེ་མངགསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཉིི་དོྲེསི་མཚེམསི་སུ་འབྱོརི། བྷེེན་

ནེད་ཚེང་ག་ིབུ་མོ་རྒན་པ་གཉིིསི་ན་ིཁོྱོ་ཤུག་གསིརི་པ་གཉིིསི་ཀྱི་ིསླེེབསི་འབྱོརི་ལ་ཧ་

ཅིང་ཞིེད་སྣང་སྐྱིེསི་ལ། ལྷག་ཏུ་ཇེེན་གྱིིསི་རིང་ལུསི་ལ་དཔ་ེབློངསི་ནསི་གལ་སྲིད་ལ་ི

ཌ་ིཡིའ་ིཉིེསི་ཅིན་གྱི་ིབྱ་བ་ད་ེམོ་རིང་ག་ིཐོེག་ལ་བྱུང་བ་ཡིིན་ན། ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཉིམ་

ང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་རིང་གི་གཅུང་མོསི་ངོ་ཚེ་ཇེི་འདྲེ་ཞིིག་མོྱོང་དགོསི་ངེསི་རིེད་

སྙམ་ནསི་མྱོ་ངན་བྱསི།

ཁོྱོ་ཤུག་གཉིིསི་འབོྱརི་འཕྲལ་ནང་མ་ིཡོིངསི་ཀྱིིསི་ཞོིགསི་ཟསི་གསོིལ་ཁེང་དུ་སྣ་ེ

ལེན་བྱསི། ཤོིང་རྟེ་སོྒོ་དྲུང་ལ་འབྱོརི་དུསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིབཞིིན་རིསི་འཛུམ་མུལ་

མུལ་ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་ག་ིཁོྱོ་ག་ན་ིཧ་ཅིང་ངམ་གནག་པོ་ཡིིན་པ་དང་བུ་མོ་ཚེ་ོན་ིཞིེད་

སྣང་ལངསི་པ་དང་བག་ཚེ་བ། ཤོིན་ཏུ་བོློ་མ་ིབད་ེབ་བཅིསི་ཡིིན།

སོྒོ་ཁྱོམསི་སུ་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིསྐད་སྒྲི་ཐོེསི་ཙམ་གྱིིསི་སོྒོ་ཕྱོེསི་ནསི་ནང་དུ་རྒྱུག་ཡོིང་བ་

དང་། མ་རྒན་གྱི་ིམདུན་དུ་བསོྐྱིད་ནསི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་མོ་རིང་ལ་འཐེམ་འཁྱུད་བྱསི་

ནསི་དགའ་བསུ་བྱསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ། བག་མའ་ིརྒྱབ་ན་ཡོིད་པའ་ིཝིག་ཁེམ་

ལ་བརྩེ་སིེམསི་ཀྱིི་འཛུམ་མདངསི་སོྟན་ཞོིརི་ཁོེང་ལ་ལག་པ་བརྐྱེངསི་ནསི་ཁོྱོ་ཤུག་

གཉིིསི་ལ་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་པའི་སོྨོན་འདུན་ཞུསི། མོ་རིང་གི་ལྷག་བསིམ་གྱིིསི་སོྨོན་

ལམ་འདེབསི་སྟངསི་ལ་གཞིིགསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་པརི་ཐེེ་ཚེོམ་སྤུ་

ཙམ་ཡིང་མེད་པ་ཤོེསི་ཐུབ།
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ད་ེནསི་ཁོེ་གཉིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིམདུན་དུ་བསོྐྱིད་པ་དང་ཁེོང་ག་ིསྣ་ེལེན་

བྱེད་ཚུལ་ན་ིད་ེའདྲེའ་ིསོྤྲོ་སིེམསི་འཁོེལ་བ་ཞིིག་མིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཧ་ཅིང་ངམ་

གནག་ཡིིན་པ་དང་ཧ་ལམ་ཁེ་འགུལ་ཙམ་ཡིང་མ་བྱསི་པརི། ན་གཞོིན་ཁོྱོ་ཤུག་ལ་ཞི་ེ

ཁྲལ་སྤུ་ཙམ་མེད་པརི་དེ་འདྲེའི་བོློ་བདེ་བག་ཕེབསི་ཡིིན་པ་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་གཏིང་ནསི་

ལངསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཞིེན་པ་ལོག་པ་དང་ཇེེན་ནི་ཞིེད་སྣང་སྐྱིེསི། ལི་ཌི་ཡི་ནི་

ད་དུང་ལི་ཌི་ཡི་རིང་ཡིིན་པརི་མོ་རིང་ནི་སྔོརི་ལྟརི་བག་མེད་དང་ཅོི་འདྲེི་བ། དམུ་

རོྒད་དང་མུ་ཅོིརི་ཚེ་བ། འཇེིགསི་སྣང་མེད་པ་བཅིསི་ཡིིན་སྟབསི།  མོ་རིང་གིསི་

གཅིེན་མོ་ཚེ་ོརི་ེརི་ེབཞིིན་བརྒྱུད་ནསི་རིང་ཉིིད་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་རུ་བཅུག ད་ེནསི་

ཁོེ་ཚེ་ོམརི་བསྡེད་མུརི་ལ་ིཌ་ིཡིསི་འདུན་པ་ཆོེན་པོསི་ཡིརི་མརི་ལ་མིག་བཤོེརི་བྱསི་

པ་དང་འགྱུརི་ལོྡག་ཅུང་ཙམ་མཐོེང་དུསི་གད་མོ་བགད་ནསི་མོ་རིང་ཁྱོིམ་དང་བྲེལ་

ནསི་ཡུན་རིིང་འགོརི་སིོང་ཞིེསི་བཤོད།

ད་ེབཞིིན་ཝིག་ཁེམ་ལའང་ངོ་གནོང་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་ཀྱིང་། ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་

ན་ིརྟེག་ཏུ་ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པསི། གལ་སྲིད་ཁོེང་ག་ིརིང་གཤོིསི་དང་གཉིེན་

སྒྲིིག་ཚུལ་ལྡན་ཡིིན་ན་ད་ཐེེངསི་ཐོེག་མརི་གཉིེན་འབྲེེལ་འཛུགསི་སྐབསི་ཁོེང་གི་

དང་བ་འདྲེེན་པའ་ིའཛུམ་མདངསི་དང་བག་ལོྷད་ཀྱི་ིགཏམ་སོྦྱིརི་གྱིིསི་ཀུན་ལ་དགའ་

བ་བསྐྱིེད་ངེསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སོྔོན་དུ་ཁོེང་ནི་དེ་ལྟའི་ངོ་ཚེ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱིི་

མི་ཞིིག་ཡིིན་ཡིོང་བོློ་ལ་འཁེོརི་མ་མོྱོང་། མོ་རིང་ཁེ་རོིག་གེརི་བསྡེད་ནསི་སིེམསི་སུ་

སྐྱིེསི་པ་འདི་ཁྲེལ་བོརི་བ་དེ་འདྲེ་རིེད་འདུག་སྙམ་ནསི་གདོང་པ་དམརི་པོ་གྱུརི་ལ་

ཇེེན་ཡིང་གདོང་པ་དམརི་པོ་ཆོགསི་ནསི་གཅིེན་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མཁུརི་བ་དམརི་པོ་

ཆོགསི་ཀྱིང་ཝིག་ཁེམ་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཀྱི་ིབཞིིན་མདངསི་ཙམ་ཡིང་མ་ིའགྱུརི།

སྐབསི་དེརི་སྐད་ཆོ་བཤོད་རྒྱུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མེད་པརི་བག་མ་དང་མ་

རྒན་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་ཟམ་མི་ཆོད་པརི་བཤོད་པ་དང་། སྟེསི་དབང་གིསི་ཨོེ་ལི་
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བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་པའི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་ཉིམསི་མཚེརི་ཚུལ་

གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་གོྲང་པ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེོའ་ིསོྐརི་འདྲེ་ིའགོ་བརྩམསི་ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་ཇེ་ིབཞིིན་བག་ཕེབསི་པོའ་ིངང་དྲེིསི་ལན་སླེོག་མ་ནུསི། ཁོེ་གཉིིསི་

ལ་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ཆོེསི་མཛོེསི་སྡུག་གི་ལོ་རྒྱུསི་ཤོིག་ཡིོད་པའི་བཟོ་བསྟན་ནསི་

སོྔོན་གྱིི་འདསི་དོན་ལ་ངོ་གནོང་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མི་བྱེད་པ་དང་། གལ་སྲིད་གཅིེན་

མོ་གཉིིསི་ཡིིན་ན་དོན་ད་ེཟུརི་ཙམ་ཡིང་གླེེང་མ་ིསྲིད་ཀྱིང་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིརིང་མོསི་ཀྱིིསི་

གཏམ་ཁེ་ད་ེལ་བསྒྱུརི།

མོ་རིང་ན་རི་ེ “སོིམསི་དང་། ང་རིང་ཐོེན་ནསི་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཡིོལ་ཟིན། ད་ེ

ནི་བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ཙམ་ཡིིན་པརི་སྣང་ཡིང་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་ལྷགསི་ཟིན། 

དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ང་རིང་ཐོེག་མརི་ཁྱོིམ་ནསི་ཐོེན་དུསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་

ནསི་ལོག་ཡིོང་བསིམ་པ་མ་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ཉིམསི་མཚེརི་བ་

ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ་བྱུང་།”

ཕ་རྒན་གྱིསིི་མིག་ཟུང་ཡིརི་བཏེགསི་པ་དང་། ཇེེན་མྱོ་ངན་གྱི་ིཁོེང་དུ་ཚུད་ལ། ཨོ་ེ

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧོན་ཐོེརི་བའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ལ་ིཌ་ིཡི་ལ་བལྟསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ལ་ིཌ་ིཡིསི་

དོ་སྣང་བྱེད་མ་ིའདོད་པའ་ིབྱ་བ་མཐེའ་དག་མོ་རིང་གསིི་རྟེག་པརི་མ་ིམཐོེང་ཁུལ་དང་

མ་ིཐོེསི་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པསི་མུ་མཐུད་དུ་དགའ་ལྷང་ལྷང་གིསི་ “ཨོོ། ཨོ་མ་ལགསི། 

འད་ིགའ་ིམ་ིཚེསོི་ང་རིང་ད་ེརིིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པ་ཤོསེི་སིམ། ང་ཚེསོི་ལམ་བརི་

དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཝ་ིལིམ་གོྷལ་ཌིང་ག་ིརྗོེསི་ཆོོད་པ་བྱསི་ནསི། ཁོེང་ལ་ང་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་

བྱསི་པ་ཤོེསི་སུ་འཇུག་ཆོེད་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོའ་ིསྒོེའུ་ཁུང་མརི་ཕབ་པ་དང་ལག་པ་

སྒོེའུ་ཁུང་ངོསི་སུ་བཞིག་སྟ་ེསོིརི་གདུབ་བསྟན་ནསི་གད་མོ་བགད་པ་ཡིིན།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སོྡེད་བཟོད་མེད་པརི་ཡིརི་ལངསི་ཏ་ེམོ་རིང་ག་ིཁེང་མིག་ནང་

དུ་བརྒྱུགསི་ནསི། ཁོེ་ཚེོ་ཚེོམསི་ཆོེན་བརྒྱུད་ནསི་གསོིལ་ཚེིགསི་ཁེང་ལ་སོྐྱིད་པ་མ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཐོེསི་བརི་དུ་ཕྱོིརི་མ་འཁོེརི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཁོེ་ཚེོའི་འགྲམ་ལ་བསླེེབསི་མ་ཐེག་

ལི་ཌི་ཡི་འཚེབ་འཚུབ་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱིི་གཡིསི་ཕོྱོགསི་སུ་སོིང་ནསི་གཅིེན་མོ་རྒན་

པ་ལ་ “ཝ།ེ ཇེེན། ད་ཆོ་ང་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པསི་ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགྲལ་གནསི་

འཛོིན་རྒྱུ་ཡིིན་པསི་ཁོྱོད་མརི་འོག་ཏུ་སོིང་ཞིིག” ཅིེསི་བཤོད།

ལི་ཌི་ཡི་ལ་ཐེོག་མ་ཉིིད་ནསི་འཚེེརི་སྣང་ཅུང་ཙམ་མེད་ཁེརི་ད་ལྟ་སོྔོན་ལསི་

བག་ལོྷད་དང་སྣང་བ་མཐེོ་རུ་ཕྱོིན་ནསི། མོ་རིང་ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་དང་ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་

གི་ནང་མི་ཚེོ་དང་། གཞིན་ཡིང་ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་གཡིོན་ཚེང་མ་ལ་ཐུག་འཕྲད་

དུ་འགྲོ་འདོད་པ་དང་། ཁོེ་ཚེོསི་མོ་རིང་ལ་ལྕམ་ཝིག་ཁེམ་ཞིེསི་འབོད་པརི་ཐོེསི་འདོད་

སྐྱིེསི། བཟའ་བཏུང་བྱེད་སྐབསི་མོ་རིང་གིསི་ལྕམ་ཧིལ་ལ་དང་གཡོིག་མོ་གཉིིསི་ལ་

སོིརི་གདུབ་བསྟན་ནསི་མོ་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པ་ངོམ་སོི་བྱསི།

ཚེང་མ་ཞོིགསི་ཟསི་གསོིལ་ཁེང་ལ་ཕྱོིརི་བསླེེབསི་རྗོེསི་མོ་རིང་གིསི་སླེརི་ཡིང་ 

“ཨོ་མ། ངའི་ཁོྱོ་ག་ག་འདྲེ་འདུག ཁོེང་ནི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་འོང་གི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་མ་རིེད་

དམ། གཅིེན་མོ་ཚེོསི་ང་ལ་ཡིིད་སོྨོན་སྐྱི་ེབ་གདོན་མ་ིཟ། ཁོེ་ཚེ་ོལ་ངའ་ིལསི་བསོིད་ཀྱི་ི

ཕྱོེད་ཙམ་ཡོིད་ན་ཅི་ིམ་རུང་། ཁོེ་ཚེ་ོཅིིསི་ཀྱིང་བྷེ་ིརིིད་ཋོིན་ལ་འགྲོ་དགོསི་ཀྱི་ིའདུག་སྟ།ེ 

དེ་ནི་ཁོྱོ་ག་རྙིེད་སིའི་གནསི་ཡིག་པོ་ཞིིག་རིེད། ཨོ་མ་ལགསི། ང་ཚེོ་ཚེང་མ་མ་སོིང་

བརི་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཕངསི་པ་ལ།”

“ཤོནི་ཏུ་བདནེ། གལ་སྲདི་ངའ་ིའདོད་པརི་བསྟུན་ན་ང་ཚེ་ོསྔོ་སི་ནསི་ཕྱོནི་ཚེརི་

ངསེི་རིདེ། ཡིནི་ཡིང་ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལ་ིཌ་ིཡི། ཁོྱོད་རིང་ད་ེའདྲེའ་ིསི་ཐེག་རིངི་པོརི་འགོྲ་

རྒྱུ་དརེི་ང་རྩ་བ་ནསི་དགའ་པོ་མ་ིའདུག ཁོྱོད་ཅིསིི་ཀྱིང་འགོྲ་དགོསི་སིམ།”

“ཨོོ། དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ཅིིསི་ཀྱིང་འགྲོ་དགོསི། ཡིིན་ཡིང་གནད་འགག་

མ་ིའདུག དོན་དུ་ང་རིང་དགའ་བོ་འདུག ཁོྱོད་རིང་དང་། ཨོ་ཕ། གཅིེན་མོ་ཚེ་ོངེསི་

པརི་དུ་ང་ལ་བལྟ་བརི་ཤོོག ང་ཚེོ་དགུན་དུསི་ཧྲེིལ་བོརི་ནེའུ་ཁེ་སིལ་དུ་སོྡེད་རྩིསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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འདུག་པསི་ད་ེརུ་དགོང་ཚེོགསི་དུ་མ་བསྐང་བརི་གདོན་མ་ིཟ། ངསི་གཅིེན་མོ་ཚེ་ོལ་

གརི་གྲོགསི་ཡིག་པོ་རི་ེའཚེོལ་རོིགསི་བྱ་ཆོོག”

མ་རྒན་གྱིིསི་ “ང་ལ་ད་ེལསི་དགའ་བ་ཞིིག་མ་ིའདུག” ཟེརི།

“དེསི་ན་ཁོྱོད་རིང་ནང་ལ་ལོག་དུསི་གཅིེན་མོ་གཅིིག་གཉིིསི་ཤུལ་དུ་ཞིོག་དང་། 

དགུན་ཡིོལ་དུསི་ངསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་ཁོྱོ་ག་རི་ེརྙིེད་ཐུབ་པ་ཁེག་ཐེེག་བྱེད་ཆོོག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིི་ལྷག་བསིམ་ལ་ཐུགསི་རྗོེ་ཆོེ་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་ང་

ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོྱོ་ག་འཚེོལ་སྟངསི་ལ་དགའ་ག་ིམ་ིའདུག”

སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་ ལོན་ཌོན་ལསི་མ་ཐོེན་སོྔོན་ལ་གོ་གནསི་བསོྐ་བཞིག་དང་

ལེན་བྱསི་ཟིན་པསི་གཟའ་འཁོེརི་གཉིིསི་ཀྱིི་ནང་ལ་དམག་སྒོརི་དུ་འབོྱརི་དགོསི་

སྟབསི། མགོྲན་པོ་གཉིིསི་ལོང་བོྷེན་ལ་ཉིིན་བཅུ་ལྷག་ལསི་མ་ིསོྡེད།

ཁོེ་གཉིིསི་སོྡེད་ཡུན་ཐུང་དྲེགསི་སོིང་ཞིེསི་འཁེང་རི་བྱེད་མཁེན་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་

ལསི་མེད། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིསིི་དུསི་ཡུན་མང་ཆོ་ེབརི་བུ་མོ་ཁྲིད་ནསི་གང་སིརི་དགའ་

གཉིེན་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བཅིརི་བ་དང་ཁྱོིམ་དུ་ཡིང་ཡིང་གསོིལ་སོྟན་བཤོམསི། སྟོན་

མོ་ད་ེདག་ལ་ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མ་དགའ་སྟ།ེ ཁྱོིམ་མ་ིགཅིིག་པོ་འཛོོམསི་པ་ལ་གཡིོལ་འདོད་

ན་ིབསིམ་བོློ་རྣལ་མ་མ་ིགཏོང་མཁེན་ལསི་གཏོང་མཁེན་ལ་ཡོིད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ལྟརི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་ ལི་ཌི་ཡི་ལ་

བཅིངསི་པའི་བརྩེ་བ་ནི་ལི་ཌི་ཡིསི་ཁེོང་ལ་བཅིངསི་པའི་བརྩེ་བ་ལྟརི་གཏིང་ཟབ་

པོ་མིན། ཧ་ལམ་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་མི་དགོསི་པརི་ཁོེ་གཉིིསི་བོྲེསི་བོྱལ་དུ་ཕྱོིན་པ་ནི་

མོ་རིང་ག་ིབརྩ་ེབའ་ིཤུགསི་ཀྱིིསི་ཡིིན་པ་ལསི་ཁོེ་རིང་ག་ིམིན་པ་ཤོེསི་ཐུབ། ཝིག་ཁེམ་

ལ་བརྩ་ེབ་ཟབ་མོ་མེད་བཞིིན་དུ་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་བོྲེསི་པ་ན་ིཁོེང་ག་ིམིག་སྔོརི་གྱི་ི

གནསི་བབ་ཧ་ཅིང་རིེ་ཐེག་ཆོད་པ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་བོྲེསི་བོྱལ་མི་བྱེད་ཐུ་མེད་ཡིིན་པ་
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དང་། ཁོེ་རིང་ལྟ་བུའ་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ལ་ལམ་གྲོགསི་བུ་མོ་ཞིིག་བྱུང་ན་གོ་སྐབསི་ད་ེ

འཛོོལ་དུ་འཇུག་ག་ལ་སྲིད།

ལི་ཌི་ཡི་ནི་ཝིག་ཁེམ་ལ་ཚེད་མེད་པརི་དུང་བ་དང་ཁོེ་ནི་མོ་རིང་གི་སྙིང་ཉིེ་

བའ་ིཝིག་ཁེམ་ཡིིན་ལ། འཇེིག་རྟེེན་འད་ིན་ཁེོ་ལ་དོ་ཟླ་ཡིོང་བའ་ིསྐྱི་ེའགྲོ་ཞིིག་ཡིོད་

པརི་མ་ིསྣང་། མོ་རིང་གིསི་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ཟླ་དགུ་པའ་ིཚེེསི་གཅིིག་ཉིིན་ཝིག་ཁེམ་

གྱིིསི་བསིད་པའི་བྱ་རིིགསི་ནི་རྒྱལ་ཁེམསི་ཡོིངསི་ཀྱིི་མི་སུ་ལསི་ཀྱིང་མང་བའི་ཡིིད་

ཆོེསི་བྱསི།

ཁོེ་གཉིིསི་འབོྱརི་ནསི་ཅིང་མ་འགོརི་བའི་ཞོིགསི་པ་ཞིིག་ལ་ལི་ཌི་ཡི་གཅིེན་མོ་

གཉིིསི་ཀྱི་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ།

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ལ་ངའ་ིགཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིབརྒྱུད་རིིམ་རྩ་བ་ནསི་བཤོད་མ་སོིང་། ངསི་

ཨོ་མ་དང་གཅིེན་མོ་ཚེ་ོལ་བཤོད་སྐབསི་ཁོྱོད་རིང་མ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཉིན་མ་ིའདོད་

དམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ཉིན་མ་ིའདོད། དོན་དག་འད་ིལ་ཉུང་ཉུང་ཞིིག་

བཤོད་རྒྱུ་ལསི་མེད།”

“ཁོྱོད་ནི་ཇེི་འདྲེའི་མི་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོྱོད་ལ་

བཤོད་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ངེད་གཉིིསི་སིན་ཋི་ི ཁེ་ལ་ིམིནད་ཆོོསི་ཁེང་

དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པ་ཡིིན། ཝིག་ཁེམ་ཆོོསི་སྡེ་ེད་ེརུ་བསྡེད་ཡིོད་སྟབསི་ཨོ་ཞིང་དང་། 

ཞིང་བཟའ། ང་བཅིསི་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་གཅིིག་ཐོེག་ཆོོསི་ཁེང་ད་ེརུ་འཛོོམསི་རྒྱུ་བྱསི་པ་

ཡིིན། ཨོོ། རིེསི་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཞོིགསི་པ་བསླེེབསི་དུསི་ང་རིང་དངངསི་འཚེབ་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་ལངསི་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོསེི་གསིལ་ལྟརི། དོན་དག་ཅིིག་ལྷགསི་ནསི་བག་སོྟན་

འགོརི་འགྱིངསི་བྱེད་དགོསི་བྱུང་ཨོ་ེཡོིང་སྙམ་ནསི་ང་རིང་ཧ་ཅིང་ཞིེད་བྱུང་། སྐབསི་

དེརི་ངསི་བོློ་ལ་རྣལ་དུ་ཕབ་མི་ནུསི་པ་དང་གོྱིན་ཆོསི་སྤྲོསི་སྐབསི་ཞིང་བཟསི་ཆོོསི་
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འཆོད་པ་ལྟརི་སྐད་ཆོ་རོྫོགསི་ཡིསི་མེད་པརི་མང་པོ་ཞིིག་བཤོད་ཀྱིང་། ངསི་མོ་རིང་

ག་ིཚེིག་བཅུ་རིེའ་ིནང་ནསི་ཚེིག་གཅིིག་ལསི་ཐོེསི་མ་བྱུང་། སྐབསི་དེརི་ངའ་ིསིེམསི་

སུ་ངའི་བརྩེ་བའི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་སྐབསི་སོྟད་ཐུང་སོྔོན་པོ་གོྱིན་མིན་

ཤོེསི་འདོད་སྐྱིེསི་པ་ད་ེཕལ་ཆོེརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དཔོག་ནུསི་ཀྱི་ིརིེད། ད་ེནསི་ང་ཚེོསི་ནམ་

རྒྱུན་ལྟརི་ཆུ་ཚེོད་བཅུ་བརི་ཞིོགསི་ཟསི་ཟ་སྐབསི་ངསི་ད་ེན་ིནམ་ཡིང་རོྫོགསི་རྒྱུ་མེད་

པ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཏུ་ཚེོརི་བྱུང་། ཞོིརི་དུ་བཤོད་འདོད་པ་ཞིིག་ལ། ང་རིང་ཨོ་ཞིང་ཚེང་

ལ་བསྡེད་སྐབསི་ཨོ་ཞིང་ཁོེ་གཉིིསི་སོྤྲོ་བོ་ཁོྱོན་ནསི་མ་ིའདུག གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་ང་

ལ་ཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད་ན། ང་རིང་དེ་རུ་བདུན་ཕྲག་གཉིིསི་ལྷག་བསྡེད་ཀྱིང་ཕྱོི་ལ་གོམ་

གང་ཡིང་མ་སོིང་། ད་ེརུ་གསོིལ་སོྟན་དང་བྱེད་སོྒོ་མདོརི་ན་རོིལ་རྩེད་ཀྱི་ིརིིགསི་གང་

ཡིང་མ་ིའདུག དྲེང་མོརི་བཤོད་ན་ལོན་ཌོན་ན་ིའདུ་ལོང་ཆོ་ེབ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཡིང་ད་ེ

རུ་ཟོླསི་གརི་ཁེང་ཆུང་ཆུང་ཞིིག་སོྒོ་ཕྱོེསི་འདུག དེ་ནསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་སོྒོ་འགྲམ་

དུ་འབོྱརི་དུསི་འཇེིགསི་རུང་གི་སྐྱིེསི་པ་སྐུ་ཞིབསི་སིི་ཋིོན་ཞིེསི་པ་དེསི་ཨོ་ཞིང་ལ་

དོན་དག་ཞིིག་ལྷགསི་སིོང་ཟེརི་ནསི་སྐད་བཏང་སོིང་། ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་

ཁོེ་ཚེོ་འཕྲད་རྗོེསི་འཕྲལ་མརི་ཁེ་མི་གྱིེསི་པསི་ང་རིང་ཧ་ཅིང་སྐྲག་སྟེ་ཅིི་བྱ་གཏོལ་

མེད་དུ་གྱུརི། ཨོ་ཞིང་གིསི་ང་རིང་མག་པ་ལ་སོྤྲོད་དགོསི་པསི་གལ་སྲིད་ང་ཚེ་ོཆུ་ཚེོད་

གཅིིག་ཙམ་འགོརི་ན། ཉིིན་དེརི་གཉིེན་སྒྲིིག་མ་ིའཁོྱོངསི་ཀྱིང་སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེཁོེ་རིང་

སྐརི་མ་བཅུ་ཙམ་ཡིོལ་རྗོེསི་ཕྱོིརི་འཁོེརི་བྱུང་བསི་ང་ཚེ་ོད་ེམུརི་ལམ་ལ་ཆོསི་པ་ཡིིན། 

ཡིིན་ཡིང་ཕྱོིསི་སུ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་དུསི་ཨོ་ཞིང་འགོྲ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་། སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སི་ིཡིོད་པསི་ཁོེང་གིསི་ཨོ་ཞིང་ག་ིཚེབ་བྱེད་ཆོོག་པསི་བག་སོྟན་འགོརི་འགྱིངསི་

བྱེད་དགོསི་པ་མ་ིའདུག”

སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཤོིན་ཏུ་ཡི་མཚེན་གྱིི་ཚུལ་དུ་ “སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་

ཨོ།ེ” ཞིེསི་བསྐྱིརི་ཟོླསི་བྱསི།
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“ཨོོ། རིེད། ཁོེ་རིང་ཝིག་ཁེམ་དང་ལྷན་དུ་ཆོོསི་ཁེང་ལ་ཡིོང་རྒྱུ་བྱསི་ཡིོད། ཨོོ། 

དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ངསི་བརྗོེད་བཞིག ངསི་ད་ེདོན་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་བཤོད་

མ་ིའོསི། ངསི་ཁོེ་ཚེ་ོལ་ཆོེསི་དམ་ཚེིག་དང་ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནསི་གསིང་བ་བྱེད་རྒྱུརི་ཁེསི་

བློངསི་པ་ཡིིན། འད་ིན་ིད་ེལྟའ་ིགསིང་བ་ཚེབསི་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་

ཤོེསི་ན་ག་རི་ེལབ་ཀྱི་ིརིེད།”

ཇེེན་གྱིིསི་”གལ་སྲིད་གསིང་བ་ཡིིན་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བཤོད། ང་

ཚེོསི་མུ་མཐུད་དུ་ཁོྱོད་ལ་འདྲེ་ིམ་ིཡོིང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་འདོད་ཀྱི་ིབོློ་འབརི་ཡིང་ “ཨོོ། ཏག་ཏག་རིེད། ང་ཚེོསི་

ཁོྱོད་ལ་འདྲེ་ིརྩད་མ་ིབྱེད།”

ལ་ིཌ་ིཡིསི་ “ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ།ེ གལ་སྲིད་ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དྲེིསི་ན་ངསི་ཏན་ཏན་ཚེང་

མ་ལབ་ངེསི་ཡིིན་ལ། ད་ེནསི་ཝིག་ཁེམ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ཀྱི་ིརིེད།”

ལི་ཌི་ཡིསི་འདྲེི་བརི་བསྐུལ་བའི་བསླུ་བྲེིད་ཀྱིི་ནུསི་པ་དེ་ལསི་ཐེརི་ཆོེད་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཕརི་ཕྱོིན།

ཡིིན་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དོན་དེ་ཤོེསི་མེད་ཚེོརི་མེད་དུ་འཇོེག་པའམ་

མ་མཐེརི་ཡིང་འདྲེ་ིརྩད་མ་ིབྱེད་པ་ག་ལ་སྲིད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིགཅུང་མོའ་ིགཉིེན་

སྒྲིིག་ལ་ཞུགསི་པ་རིེད། ད་ེན་ིཏག་ཏག་ཌརི་སི་ིཆོེསི་འགྲོ་འདོད་མེད་ལ་འགྲོ་བའ་ིརྒྱུ་

མཚེན་ཡིང་མེད་པའ་ིགནསི་ཡུལ་དང་མ་ིསྣ་དག་ཡིིན་པ་ཧ་ཅིང་མངོན་གསིལ་རིེད། 

དོན་དེ་ལ་ཚེོད་དཔག་སྣ་ཚེོགསི་ཤོིག་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་བོློ་ངོརི་བརྒྱུགསི་

ཀྱིང་ཡིིད་ཆོེསི་ཐུབ་པ་གཅིིག་ཀྱིང་མ་བྱུང་། བཟང་ཕོྱོགསི་ཀྱི་ིབསིམ་བོློ་འཁྱོེརི་ནསི་

དེ་ནི་ཌརི་སིི་སིེམསི་པ་བཟང་ཞིིང་གཏོང་ཕོད་ཆོེ་བ་ཡིིན་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གྱིིསི་ཡིིན་

ངེསི་རིེད་སྙམ་ཡིང་། ད་ེཡིང་ཧ་ལམ་གནསི་ལུགསི་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་མིན་པ་ཚེོརི། 

མོ་རིང་གིསི་གསིང་བ་དེ་མ་བཀོྲལ་བརི་སོྡེད་མ་ཐུབ་སྟེ། འཕྲལ་མརི་ཤོོག་གུ་ཞིིག་
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བློངསི་ནསི་ཞིང་བཟའ་ལ་འཕྲིན་ཐུང་ཞིིག་བྲེིསི་ནསི་ལི་ཌི་ཡིའི་ཁེ་ནསི་ཤོོརི་བའི་

དོན་ད་ེགསིང་རྒྱའ་ིའཆོརི་གཞི་ིདང་མ་ིའགལ་ན་མོ་རིང་ལ་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་པའ་ི

རི་ེསྐུལ་ཞུསི།

མོ་རིང་གསིི་མུ་མཐུད་དུ་ “ང་ཚེ་ོདང་ཤོ་ཉི་ེརུསི་མཐུན་མིན་ལ་(ལོྟསི་བཅིསི་ཀྱིིསི་

བཤོད་ན་)ཐེ་ན་ཆོ་རྒྱུསི་མེད་པའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིགཉིེན་སོྟན་ལ་ཞུགསི་དོན་གང་

ཡིིན་ཤོེསི་པརི་འདོད་པའ་ིབོློ་ད་ེཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་དཔོག་ནུསི། གལ་སྲིད་

ད་ེན་ིལ་ིཌ་ིཡིསི་བཤོད་པ་ཇེ་ིབཞིིན་ཅིིསི་ཀྱིང་གསིང་དགོསི་པ་ཞིིག་མིན་ན། འཕྲལ་

མརི་བདག་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་ནསི་ང་ལ་དོན་ད་ེཤོེསི་སུ་འཇུག་རོིགསི། གལ་སྲིད་

ཅིིསི་ཀྱིང་གསིང་བ་ཡིིན་ན་ངསི་འདྲེ་ིརྩད་མ་ིབྱེད་པརི་གཡིོལ་ཆོོག” ཅིེསི་བྲེིསི།

འཕྲིན་ཡིིག་དེ་བྲེིསི་ཚེརི་རྗོེསི་མོ་རིང་གིསི་ “ངསི་གཡིོལ་མི་འོསི་ཀྱིང་། བརྩེ་

བའི་ཞིང་བཟའ། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཚུལ་ལྡན་གྱིིསི་མ་བཤོད་ན་ངསི་ཐེབསི་ཤོེསི་

ཡིོད་རྒུསི་ད་ེཤོེསི་པརི་བྱེད་ངེསི་ཡིིན།” ཞིེསི་རིང་ལབ་བརྒྱབ།

ཇེེན་གྱིིསི་རྟེག་ཏུ་ཁེ་དན་ལ་གཙིགསི་ཆོེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད་སྟབསི་ལོྐོག་ཏུ་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ལ་ལི་ཌི་ཡིའི་ཁེ་ནསི་ཤོོརི་བའི་དོན་དེ་སླེརི་མ་གླེེང་བསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇེེན་གྱིི་ཡི་རིབསི་བཟང་སོྤྱིད་ལ་དགའ་བ་དང་རྗོེསི་སུ་ཡིི་རིང་བྱསི། ཨོེ་

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ཆོ་ཞིང་བཟའ་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་བཏང་ཟིན་པ་དང་འཕྲིན་ལན་

བོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པ་ཞིིག་ཡིིན་རུང་མིན་རུང་། མ་མཐེརི་ཡིང་འཕྲིན་ཡིིག་མ་འབོྱརི་བརི་

དུ་སུ་ལའང་སིེམསི་དོན་མ་བཤོད།



471

 ལའེུ་ང་གཉིིས་པ།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་རིེ་འདུན་ལྟརི་འཕྲིན་ལན་མགོྱིགསི་པོརི་འབོྱརི་བསི་བོློ་འདོད་

རིབ་ཏུ་ཚེིམསི། འཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་འཕྲལ་བྲེེལ་འཚེབ་ངང་དབེན་པའི་ཚེང་ཚེིང་

ལ་བསོྐྱིད་པ་དང་དེརི་ཡིོད་པའ་ིརྐུབ་ཀྱིག་ནརི་མོ་རིང་ག་ིཐོེག་ཏུ་བསྡེད་ནསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་

ལ་སྟ་གོན་བྱསི་ཏ།ེ འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིརིིང་ཐུང་ལ་གཞིིགསི་ན་ཞིང་བཟསི་མོ་རིང་ག་ིརི་ེ

འདུན་བསྐངསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་ཐུབ།

“ངའི་བརྩེ་བའི་ལི་ཛིི་ལགས།

“ད་ལྟ་རང་ཁོྱོད་ཀིྱི་འཕིྲོན་ཡིག་འབོྱར་བྱུང་། འཕིྲོན་ཐུང་ཞིིག་གིས་ཡོད་ཚོད་སོྡོམ་

པར་དཀའ་བས་ངས་སྔོ་དོྲེ་ཧིྲིལ་བོར་ཁོྱོད་ལ་འཕིྲོན་ལན་འབྲེི་རྩིས་ཡོད། ངས་ཁོྱོད་

ནས་རེ་སྐུལ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་བྱས་ཡོང་བསམ་པ་མེད་པས་ཤིེན་ཏུ་ཧ་ལས་བྱུང་། ཡིན་

ཡང་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་རང་ཁེོང་ཁོྲི་ལངས་འདུག་མ་སེམས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་དངོས་འབྲེེལ་དྲེི་

བ་དེ་འདྲེ་ཞིིག་འདོན་ཡོང་བསམ་པ་མ་བྱུང་། གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་ཀིྱིས་མཐའ་གཅེིག་ཏུ་

ངའི་སྐོད་ཆའི་ནང་དོན་མི་གོ་ཁུལ་བྱས་ན། ངས་གུས་མེད་བྱས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་

བ་ལས་འོས་མེད། ང་ཚོོས་སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ནི་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ངེས་རེད་སྙིམ་པས། ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཞིང་དང་ང་རང་གཉིིས་ཁོྱོད་ཀིྱིས་དེ་དོན་ཅུང་

ཙིམ་ཡང་མི་ཤེེས་པར་ཤེིན་ཏུ་ཧ་ལས་བྱུང་། ཡིན་ཡང་གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་རང་དངོས་

འབྲེེལ་རོྨངས་ནས་ཡོད་ན་ངས་ཁེ་གསལ་ཞིིབ་ཕྲོར་བརོྗོད་ཆོག
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“ང་རང་ལོང་བོྷིན་ནས་ཁྱོིམ་དུ་ལོག་པའི་ཉིིན་དེར། ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཞིང་ལ་ཆེས་བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་མགོྲོན་པོ་ཞིིག་བསླེབས་འདུག དེ་ནི་སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སི་རེད། 

ཁེོ་གཉིིས་ཀིྱིས་ནང་དུ་ཆུ་ཚོོད་དུ་མར་གོྲོས་མོལ་བྱས་འདུག ང་རང་འབྱོར་དུས་

གོྲོས་མོལ་ཚོར་འདུག སྐོབས་དེར་ངའི་ཡ་མཚོན་གིྱི་བོློ་དེ་ཁོྱོད་ཀིྱི་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་

ཤུགས་དྲེག་ཅིེག་མ་ཡིན། སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅུང་མོ་དང་ཝིིག་ཁེམ་གང་

དུ་ཡོད་པ་རྩད་ཆོད་ནས་སྐུ་ཞིབས་གྷེར་ཌིི་ནར་ལ་དེ་བཤེད་དུ་ཡོང་བ་ཡིན་འདུག 

ཁེོང་གིས་ཁོེ་གཉིིས་མཐོང་བར་མ་ཟིད་སྐོད་ཆ་ཡང་བཤེད་འདུག ཁེོང་གིས་ཝིིག་

ཁེམ་ལ་སྐོད་ཆ་ཐེངས་འགར་བཤེད་ཡོད་པར་མ་ཟིད་ལི་ཌིི་ཡ་ལའང་སྐོད་ཆ་ཐེངས་

གཅིེག་བཤེད་འདུག བདག་གསི་བལྟས་ན། ང་ཚོ་ོཌིར་བིྷི་ཤེར་ལས་རོྡོག་ཐོན་བྱས་པའ་ི

ཕྱོི་ཉིིན་ཁེོ་རང་ཡང་གོྲོང་ཁྱོེར་ལ་ཁེོ་གཉིིས་བཙིལ་རྒྱུའི་བོློ་ཐག་བཅེད་ནས་འཚོོལ་དུ་

ཡོང་བ་འདྲེ། ཌིར་སིས་ཁོེང་གིས་དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཀུན་སོླང་ནི་དང་ཐོག་ཁེོང་གིས་

ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་བྱ་སོྤྱིད་ངན་པ་ཀུན་ལ་ཤེེས་སུ་མ་བཅུག་པའི་གནོང་སེམས་ཡིན་པ་སྟེ། 

གལ་ཏོེ་མི་རྣམས་ལ་ཤེེས་སུ་བཅུག་ཡོད་ན་རང་ཚུགས་ཅེན་གིྱི་བུ་མོ་ཞིིག་གིས་ཁེོང་

ལ་དགའ་མོས་སམ་ཡང་ན་བོློས་འགེལ་བྱེད་མི་སིྲིད་ཅེེས་ཟིེར་ནས་རང་ཉིིད་ལ་ལེ་

ཁེག་དཀིྲི་ཡི་འདུག ཁེོང་གིས་དོན་རྐྱེེན་འདི་ཡོངས་སུ་ཁེོ་རང་གི་ཁེེངས་དྲེེགས་ཀིྱིས་

ལན་སོང་བར་སྙིམ་པ་དང་། སོྔོན་ཆད་ཁེོང་གིས་ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་བྱ་སྤྱིོད་མི་ཚོོས་རང་

བཞིིན་གིྱིས་རྟོགས་ངེས་རེད་སྙིམ་ནས་རྐང་བཙུགས་ཏོེ་མཐིལ་བརྟོལ་བྱེད་དགོས་

དོན་མི་འདུག་སྙིམ་འདུག དེའི་སྟབས་ཀིྱིས་ད་ཆ་ཁོེ་རང་ཉིིད་མདུན་དུ་ཐོན་ནས་

ཁེོ་རང་གི་ཉིེས་འཛིོལ་གིྱིས་བསྐྱིེད་པའི་བྱས་ཉིེས་སེལ་བ་ནི་ཁེོ་རང་གི་འོས་འགན་

ཡིན་ཟིེར། ཁེོང་ལ་ཀུན་སོླང་གཞིན་ཡོད་ཀྱིང་དེ་ནི་ངོ་གནོང་བ་ཞིིག་མིན་པ་ཐག་གིས་

ཆོད། ཁེོ་གོྲོང་ཁྱོེར་དུ་འབྱོར་ནས་ཉིིན་དུ་མ་འགོར་རྗོེས་གཞིི་ནས་ཝིིག་ཁེམ་དང་ཁེོ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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གཉིིས་རྙེེད་འདུག ཡིན་ཡང་ཁེོང་ལ་ང་ཚོོ་ལས་ལྷོག་པའི་ཁེོ་གཉིིས་འཚོོལ་བའི་ཁེ་

ཕོྱོགས་འདུག་ལ། གདེང་ཚོོད་དེ་ནི་ཁེོ་རང་ང་ཚོོའི་རྗོེས་འབྲེངས་ནས་ཡོང་བའི་རྒྱུ་

མཚོན་ཡང་རེད་འདུག

“སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་དངོས་སུ་མ་ལབ་རུང་། ལྕམ་ཡངས་ཞིེས་འབོད་པའི་སྐྱིེས་མ་

ཞིིག་ཡོད་བཟོི་འདུག མོ་རང་སོྔོན་ཆད་ལྕམ་ཆུང་ཌིར་སིའི་མ་མ་བྱེད་མོྱོང་ཡང་ཕིྱོས་

སུ་ལས་འགན་འཐུས་ཤོེར་བྱུང་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཕུད་འདུག མོ་རང་གིས་ཨེ་ཌིི་

ཝིརད་ཀིྱི་སྲིང་ལམ་དུ་ཁེང་ཆེན་ཞིིག་གཡར་རྗོེས་དེ་དག་གཞིན་ལ་བོགས་མར་བཏོང་

ནས་འཚོོ་བ་སྐྱིེལ་གིྱི་ཡོད། སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་ལྕམ་ཡངས་དང་ཝིིག་ཁེམ་གཉིིས་

འབྲེེལ་འདྲེིས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤེེས་སྟབས་ཁེོ་རང་གོྲོང་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་མོ་རང་གི་

སར་གནས་ཚུལ་ཉིན་ཞིིབ་བྱེད་དུ་སོང་འདུག་ལ། ལྕམ་ཡངས་ཀིྱིས་མོ་རང་གི་གོྲོགས་

པོ་གང་དུ་ཡོད་པ་ཤེེས་ཀྱིང་ལོྐོག་རྔན་མ་སྤྲོད་ན་གོྲོགས་པོའི་ལར་རྒྱ་ལ་རྒྱབ་གཏོོད་

བྱེད་མི་འདོད་པས། ཉིིན་གཉིིས་གསུམ་ཕྱོིན་རྗོེས་མོ་རང་གིས་གཞིི་ནས་གནས་ཚུལ་

མཁེོ་སོྤྲོད་བྱས་འདུག དོན་དུ་ཝིིག་ཁེམ་ཐོག་མར་ལོན་ཌིོན་དུ་འབྱོར་འཕྲོལ་མོ་རང་

གི་སར་ཕྱོིན་འདུག གལ་སིྲིད་མོ་རང་གིས་ཁེོ་གཉིིས་ལ་གནས་ཁེང་གཡར་ན་དེ་

རུ་སོྡོད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག མཐར་ང་ཚོོའི་སེམས་བཟིང་གི་གོྲོགས་པོས་ཁེོ་གཉིིས་སོྡོད་

གནས་ཀིྱི་སྲིང་ལམ་བཙིལ་ཞིིང་། ཝིིག་ཁེམ་མཐོང་རྗོེས་ཨུ་ཚུགས་ཀིྱིས་ལི་ཌིི་ཡ་ལ་

འཕྲོད་ཐབས་བྱས་འདུག ཁེོང་གིས་ལབ་པ་ལྟར་ན། ཁེོང་གིས་ཐོག་མར་ལི་ཌིི་ཡ་ལ་

མིག་སྔོར་གིྱི་ངོ་གནོང་བའི་གནས་བབ་དོར་ནས་ནང་མི་ཚོོ་དང་གོྲོས་བྱུང་རྗོེས་གང་

མགོྱིགས་ནང་དུ་ལོག་འོས་པའི་ཁེ་ཏོ་བྱས་པར་མ་ཟིད།
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ད་དུང་ཁེོང་གིས་མོ་རང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཁེས་ལེན་བྱས་

ཀྱིང་། ལི་ཌིི་ཡ་མཐའ་གཅིེག་ཏུ་རང་སོར་སོྡོད་རྒྱུར་བོློ་ཐག་བཅེད་ནས་མོ་རང་གིས་

ནང་མི་གཅིེག་ལའང་སྣང་འཇིོག་མི་བྱེད་པ་དང་། ཁེོང་གི་རོགས་རམ་ཡང་མི་དགོས་

པར་ལབ་པར་མ་ཟིད། མོ་རང་ཅིེས་ཀྱིང་ཝིིག་ཁེམ་དང་འབྲེལ་མི་སིྲིད་ཅེེས་བཤེད་

འདུག མོ་རང་གིས་ད་དུང་ཁེོ་གཉིིས་དུས་གང་ཞིིག་ལ་ཏོན་ཏོན་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་ག་དུས་བྱ་མིན་གནད་འགག་མི་འདུག་ཅེེས་བཤེད་འདུག ཌིར་སིས་

ཐོག་མར་ཝིིག་ཁེམ་དང་སྐོད་ཆ་བཤེད་སྐོབས་ཁོེང་ལ་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱེད་པའི་འཆར་

གཞིི་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ལས་སླ་པོས་ཤེེས་མོད། འོན་ཀྱིང་ལི་ཌིི་ཡ་ལ་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱ་

བའི་མངོན་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་སྟབས་ཁེོ་གཉིིས་མགོྱིགས་མྱུར་གཉིེན་སིྒྲིག་

བྱེད་དགོས་པ་ཚོོར། ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་ཌིར་སི་ལ་ཁེོ་རང་དམག་སྒོར་ལས་ཐོན་པ་ནི་བུ་

ལོན་གིྱིས་གནོན་ཤུགས་ཟོླག་མ་ཐུབ་པས་ཡིན་པ་དང་། ལི་ཌིི་ཡ་བོྲེས་བོྲེལ་དུ་ཕྱོིན་

པའི་མཇུག་འབྲེས་ངན་པ་ནི་མོ་རང་གླེེན་རྨོངས་ཡིན་པའི་རྐྱེེན་རེད་ཅེེས་ཡོད་ཚོད་མོ་

རང་ལ་ཁེག་དཀིྲི་བྱས་འདུག ཁེོ་རང་འཕྲོལ་མར་དམག་སྒོར་ལས་ཐོན་རྩིས་ཡོད་པ་

དང་། འབྱུང་འགྱུར་གིྱི་གནས་བབ་ནི་ཁོེ་རང་གིས་ཀྱིང་ཚོོད་དཔག་བྱེད་མ་ཐུབ། ཁེོ་

རང་ཅིེས་ཀྱིང་གང་ཞིིག་ཏུ་འགོྲོ་དགོས་པ་ཤེེས་མོད་གང་དུ་འགོྲོ་དགོས་པ་མི་ཤེེས་པ་

དང་། ཁེོང་ལ་འཚོོ་རྟེན་ཅིེ་ཡང་མེད་པ་ཁོེང་གིས་ཤེེས།

“སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་ཁོེང་ལ་ཅེིའི་ཕིྱོར་འཕྲོལ་མར་ཁོྱོད་ཀིྱི་གཅུང་མོ་དང་གཉིེན་སིྒྲིག་

མི་བྱེད་དོན་ཅིེ་ཡིན་ཞིེས་དྲེིས་འདུག སྐུ་ཞིབས་བྷིེན་ནེད་ཤིེན་ཏུ་འབྱོར་ལྡན་ཞིིག་མིན་

ཡང་ཁེོང་ལ་རོགས་རམ་ཅུང་ཙིམ་བྱེད་ཐུབ་པས་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱས་ན་མིག་སྔོར་གིྱི་

གནས་བབ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་ཞིེས་ལབ་མོད། འོན་ཀྱིང་ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་དྲེིས་
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ལན་འཇིལ་སྐོབས་ཁོེང་གིས་ད་དུང་ས་ཆ་གཞིན་ཞིིག་ཏུ་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱས་ནས་

ཕྱུག་པོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་བཅེངས་ཡོད་པ་རོྟགས་ཐུབ། ཡིན་ཡང་གནས་བབ་འདི་

འདྲེའི་འོག་ཏུ་གལ་སིྲིད་འཕྲོལ་སྐྱིོབ་ཀིྱི་ཐབས་ཤེིག་ཡོད་ན་ཁེོང་གི་བོློ་མི་འགུལ་

བ་ག་ལ་སིྲིད།

“གོྲོས་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་སྟབས་ཁེོ་གཉིིས་ཐེངས་དུ་མར་ཐུག་འཕྲོད་བྱས་

འདུག ཝིིག་ཁེམ་འདོད་རྔམ་ཆེ་བ་སོྨོས་མེད་ཡིན་ཡང་མཐར་བབ་མཐུན་གྲོངས་ཀ་

ཞིིག་ལ་གོྲོས་འཆམ་བྱུང་འདུག 

“ཁེོ་གཉིིས་བར་དུ་ཡོད་ཚོད་གཏོན་འབེབས་བྱུང་རྗོེས། སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིའི་གཞུག་

གི་ལས་ཀ་ནི་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཞིང་ལ་དེ་དག་ཤེེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ང་རང་ནང་

ལ་ལོག་པའི་སོྔོན་གིྱི་ཕྱོི་དྲེོ་དེར་ཁེོ་རང་གྷེེ་རི་སི་ལྷོ་ཁེང་སྲིང་ལམ་ལ་བསླེབས་འདུག 

ཡིན་ཡང་སྐོབས་དེར་སྐུ་ཞིབས་གྷེར་ཌིི་ནར་ཕྱོི་ལ་ཕྱོིན་པ་དང་ཁེེལ་བ་དང་ཁེོང་གིས་

ཁོྱོད་ཀིྱི་ཕ་རྒོན་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཤེེས་མོད། ཁེོ་རང་ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགས་པར་རོྡོག་ཐོན་བྱ་

རྒྱུ་ཤེེས་རོྟགས་བྱུང་། གཞིན་ཡང་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཕ་ནི་ཨ་ཞིང་ལྟར་བཀའ་འདིྲེ་བྱེད་བདེ་

པོ་མིན་པར་མཐོང་ནས། ཁོྱོད་ཀིྱི་ཕ་རྒོན་རོྡོག་ཐོན་བྱས་རྗོེས་ཨ་ཞིང་འཚོོལ་དུ་ཡོང་

རྒྱུ་ཐག་གཅོེད་བྱས་འདུག སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་མིང་མ་བཞིག་པར་ཕིྱོན་སྟབས་ཕིྱོ་

ཉིིན་བར་དུ་སྐྱིེས་པ་ཞིིག་དོན་དག་ཅིེག་གི་ཆེད་དུ་འདི་གར་སླེབས་པ་ཙིམ་ཤེེས་བྱུང་།

“རེས་གཟིའ་སྤེན་པར་ཁེོ་ཡང་སྐྱིར་སླེབས། ཁོྱོད་ཀིྱི་ཕ་རྒོན་རོྡོག་ཐོན་བྱས་ཚོར་བ་

དང་། ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཞིང་ཁིྱོམ་དུ་ཡོད། ངས་གོང་དུ་བཤེད་པ་ལྟར། ཁེོ་གཉིིས་ཀིྱིས་གོྲོས་

མོལ་ཡུན་རིང་བྱས་བྱུང་། 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

476

“རེས་གཟིའ་ཉིི་མར་ཁེོ་གཉིིས་སླར་ཡང་ཐུག་བྱུང་ལ། སྐོབས་དེར་ངས་ཀྱིང་ཁེོ་རང་

མཐོང་བྱུང་། རེས་གཟིའ་ཟླ་བར་གཞིི་ནས་དོན་དག་གཏོན་ཁེེལ་བྱུང་། ཁེོ་གཉིིས་

གོྲོས་འཆམ་བྱུང་འཕྲོལ་ལོང་བྷིོན་ལ་མྱུར་འཕྲོིན་བརྫོངས་སོང་། ཡིན་ཡང་ང་ཚོོའི་

མགོྲོན་པོ་ནི་ཧ་ཅེང་ཨུ་ཚུགས་མཁྲིེགས་འཛིིན་ཅེན་ཞིིག་རེད། ལི་ཛིི་ལགས། བདག་

གིས་བསམས་ན་གང་ལྟར་ཡང་ཨུ་ཚུགས་མཁྲིེགས་འཛིིན་ནི་ཁེོ་རང་གི་སྐྱིོན་ཆ་ངོ་

མ་དེ་རེད་འདུག མི་ཚོོས་དུས་ཡུན་གང་རུང་ལ་ཁེོང་ལ་སྐྱིོན་འཛུགས་སྣ་ཚོོགས་བྱེད་

ཀིྱི་འདུག་མོད། འདི་ནི་ཁེོ་རང་གི་སྐྱིོན་ཆ་ངོ་མ་དེ་རེད་འདུག ཡོད་ཚོད་ཁོེ་རང་གིས་

དངོས་སུ་འགན་མི་ཁུར་བའི་བྱ་བ་གཅིེག་ཀྱིང་མི་འདུག ཡིན་ཡང་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཞིང་

གིས་དོན་འདི་ཡོངས་སུ་འགན་འཁུར་རྩིས་འདུག (ངས་ཁོྱོད་དགའ་རུ་འཇུག་ཆེད་

མིན་པས་གཞིན་ལ་བཤེད་མི་དགོས།)

“ཁེོ་གཉིིས་ཀིྱིས་དོན་འདི་ལ་ཡུན་རིང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སོང་། དེ་ནི་ཕོ་མོ་དེ་

གཉིིས་ལ་འབབ་འོས་པ་ལས་རིང་དུ་བརྒོལ་བ་ཞིིག་ཡིན། ཡིན་ཡང་མཐར་ཁོྱོད་ཀིྱི་

ཨ་ཞིང་གསི་ཁེངོ་ལ་བསྟུན་དགསོ་བྱུང་ནས། རང་ག་ིཚོ་མོ་ལ་རགོས་རམ་བྱདེ་མི་ཐུབ་

ན་ཡང་། དེ་ཡི་ངོ་སོ་མི་ཁུར་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཅིེང་། དེ་ནི་ཁེོང་གི་དམིགས་སོྒོ་དང་

རྒྱབ་འགལ་ཡིན། དེ་རིང་ཞོིགས་པར་ཁོྱོད་ཀིྱི་འཕིྲོན་ཡིག་འབྱོར་དུས་ཁེོ་རང་ངོ་མ་

སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་གདོན་མི་ཟི། ཁོྱོད་ལ་དགོས་པའི་དིྲེ་ལན་དེས་ཁེོང་གི་ངོ་སོ་གཡར་མ་

དེ་འདོར་དགོས་ཤིེང་། བསྟོད་ར་ནི་སུ་ལ་འབབ་ན་དེ་ལ་འགོྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། ཡིན་

ཡང་། ལི་ཛིི། དོན་འདི་ཁྱོོད་ཀིྱིས་མང་མཐར་ཡང་ཇིེན་མ་གཏོོགས་སུ་ལའང་མ་བཤེད།

“སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་ན་གཞོིན་ཕོ་མོ་དེ་གཉིིས་ཀིྱི་ཆེད་དུ་ཅེི་ཞིིག་བགིྱིས་པ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་

གསལ་པོ་ཤེེས་པར་བསམ་གིྱི་ཡོད། ཁེོང་གིས་ཝིིག་ཁེམ་གིྱིས་འཇིལ་དགོས་པའི་བུ་
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ལོན། བསོྡོམས་ན་དབིྱན་སོྒོར་སྟོང་ལས་རིང་དུ་བརྒོལ་ཡོད་པར་ང་ཡིད་ཆེས་ཡོད། 

དེ་འཇིལ་བར་མ་ཟིད། ད་དུང་ལི་ཌིི་ཡའི་ནོར་སྐོལ་ཕུད་རྗོེས་མོ་རང་ལ་དབྱིན་སོྒོར་

སྟོང་གཅེིག་སྤྲོད་པ་མ་ཟིད་ཝིིག་ཁེམ་ལ་གོ་གནས་ཀྱིང་ཉོི་རོགས་བྱས་སོང་། འདི་དག་

ཚོང་མ་ཁེོ་གཅིེག་པུས་འགན་ཁུར་བའི་རྒྱུ་མཚོན་ནི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཁེོང་གི་ཉིེས་

འཛིོལ་དག་ཆེད་ཡིན་ཟིེར། ཁེོ་ན་རེ། དང་ཐོག་ཁེོ་རང་ཁེ་གཏོིང་སངས་པོ་དང་བསམ་

གཞིིགས་ལེགས་པོ་མ་བྱས་ནས་ཝིིག་ཁེམ་གིྱི་རང་གཤིེས་མཐིལ་བརྟོལ་མ་བྱས་སྟབས། 

ལི་ཌིི་ཡ་ཁེོང་གི་ཚུལ་འཆོས་ཀིྱི་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་རེད་ཅེེས་ཟིེར་གིྱི་འདུག དེ་ལ་

བདེན་ཆ་ཁེ་ཤེས་ཡོད་ཤེས་ཆེ་ཡང་། ང་ཚོོས་དོན་དག་འདི་ཁེོ་རང་གི་གཟིབ་སྤྱིོད་

དམ་གཞིན་པ་སུ་ཞིིག་གི་གཟིབ་སོྤྱིད་ལའང་ལན་ཁེག་དཀིྲི་མི་རིགས། ངའི་བརྩེ་བའི་

ལི་ཛིི། ཌིར་སིས་སྐོད་ཆ་སྙིན་པོ་ཇིི་འདྲེ་བཤེད་ཀྱིང་ཁེོ་རང་ལ་དམིགས་ཡུལ་གཞིན་

པ་ཞིིག་ཡོད་ན་མ་གཏོོགས་གོང་གསལ་གིྱི་རྒྱུ་མཚོན་འདི་དག་གི་སྟེང་ནས་ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་

ཞིང་གིས་ཁེོང་ལ་ཅིེས་ཀྱིང་ཁེོང་ལ་བསྟུན་མི་སྲིིད་པ་ལ་ཁྱོོད་ཀིྱིས་བོློ་བདེ་བོ་བྱས་ཆོག

“དོན་དག་ཆ་ཚོང་གཏོན་འཁེེལ་བྱས་རྗོེས་ཁེོ་རང་ཕེམ་བྷིར་ལི་ལ་ཡོད་པའི་གོྲོགས་པོ་

དག་གི་སར་ལོག་སོང་། ཡིན་ཡང་བག་སྟོན་བྱེད་སྐོབས་ཁེོ་རང་སླར་ཡང་ལོན་ཌིོན་ལ་

ཡོང་བར་གོྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་ལྟར་ཡོང་ནས་མཐར་སོྒོར་མོའི་དོན་དག་བསྒྲུབས་བྱུང་།

“ད་ལྟ་བདག་གིས་ཁོྱོད་ལ་ཡོད་ཚོད་བརོྗོད་ཡོད་བསམས། འདི་ནི་ཁོྱོད་རང་ཧ་ལས་

ཧོན་ཐོར་བའི་དོན་དག་དེའི་གསལ་བཤེད་ཡིན། མ་མཐར་དེ་ཡིས་ཁོྱོད་ལ་ཡིད་མི་

བདེ་བ་མི་སིྦྱིན་པའི་རེ་བ་ཡོད། ལི་ཌིི་ཡ་ངའི་སར་བསླེབས་བྱུང་ལ་ཝིིག་ཁེམ་ཡང་

རྟག་པར་ཡོང་གི་འདུག ཁེོ་རང་ནི་ངས་སོྔོན་ཧར་ཋིི་ཧོྥིརད་ཤེར་དུ་མཐོང་བ་ཇིི་

བཞིིན་རེད། ཡིན་ཡང་ཁོྱོད་ལ་ལི་ཌིི་ཡ་ང་ཚོོ་དང་ལྷོན་དུ་ཡོད་སྐོབས་མོ་རང་གི་སོྤྱིད་
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ལམ་ཇིི་འདྲེའི་ཡི་མ་རངས་པ་ཡིན་ཚུལ་ལབ་རྩིས་མེད་མོད། རེས་གཟིའ་ལྷོག་པར་

ཇིེན་གིྱི་འཕྲོིན་ཡིག་འབོྱར་ནས་མོ་རང་ཁྱོིམ་ལ་འབོྱར་དུས་ཀྱིང་སྤྱིོད་ལམ་དེ་འདྲེ་

ཡིན་པ་རོྟགས་པས། ཁོྱོད་ལ་དེ་དག་བཤེད་ཀྱིང་ན་ཟུག་གསར་པ་སིྦྱིན་མི་ངེས་སྙིམ།

བདག་གིས་ཆེས་གཟིབ་ནན་གིྱི་སོྒོ་ནས་ལི་ཌིི་ཡ་ལ་མོ་རང་གི་བྱས་པ་འདི་དག་ནི་

ནོར་འཁྲུལ་ཧ་ཅེང་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་མོ་རང་གིས་ཁིྱོམ་མི་ཡོངས་ལ་སྡུག་བསྔོལ་

ཆེན་པོ་བཟོིས་པ་ཤིེན་ཏུ་མ་འོས་པ་རེད་ཅེེས་ལབ་པ་ཡིན། མོ་རང་གིས་ངའི་སྐོད་

ཆར་ཉིན་ཡོད་ན་སྟབས་ལེགས་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ངའི་སྐོད་ཆའི་ཚིོག་གཅིེག་ཀྱིང་ཉིན་

མེད་པར་གདོན་མི་ཟི། ང་རང་མཚོམས་རེར་དངོས་འབྲེེལ་ཁེོང་ཁོྲི་ལངས་ཀིྱི་འདུག་

མོད། འོན་ཀྱིང་ངའི་བརྩེ་བའི་ལི་ཛིི། ཁོྱོད་དང་ཇིེན་གཉིིས་ཡིད་ལ་དྲེན་སོས་ཏོེ་མོ་

རང་ལ་བཟོིད་སོྒོམ་བྱས་པ་ཡིན།

“སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སི་དུས་ཐོག་བསླེབས་བྱུང་ལ་ལི་ཌིི་ཡས་ལབ་པ་བཞིིན་ཁོེ་རང་

གཉིེན་སྟོན་ལ་ཞུགས་བྱུང་། ཕྱོི་ཉིིན་ང་ཚོོ་དང་ལྷོན་དུ་ཟི་མ་བཟིས་རྗོེས་གཟིའ་ལྷོག་

པའམ་ཕུར་བུར་ཁེོ་རང་སླར་ཡང་གོྲོང་ཁྱོེར་དུ་ཕིྱོན་སོང་། ངའི་བརྩེ་བའི་ལི་ཛིི་

ལགས། གལ་སྲིིད་གོ་སྐོབས་འདི་དམ་འཛིིན་བྱས་ནས་ང་རང་ཁེོང་ལ་ཇིི་འདྲེའི་དགའ་

མོས་ཡོད་པ་ལབ་ན་ཁོྱོད་རང་ཁེོང་ཁོྲི་ལངས་སམ། (སོྔོན་དུ་ཁོྱོད་ལ་དེ་ལྟར་བརོྗོད་

པའི་སྤོབས་པ་མ་བྱུང་།) ཁེོང་གི་སྤྱིོད་ལམ་དང་ཕོྱོགས་གང་ཅིེའི་ཐད་ང་ཚོོ་ཌིར་བིྷི་

ཤེར་ན་ཡོད་སྐོབས་ཇིི་བཞིིན་དང་བ་འདྲེེན་པ་ཞིིག་རེད། ཁེོ་རང་གི་གོ་རོྟགས་དང་

ལྟ་ཚུལ་གིྱིས་ང་ལ་དགའ་བ་སྐྱིེད་ཀིྱི་འདུག ཁེོ་རང་ཅུང་ཙིམ་གསོན་ཉིམས་བྲེལ་བ་

ཞིིག་ཡིན་པ་ལས་གཞིན་སྐྱིོན་ཆ་གང་ཡང་མི་འདུག གལ་སིྲིད་ཁེོང་གིས་གཟིབ་

ནན་གིྱིས་གཉིེན་སིྒྲིག་བྱས་ན་ཁེོང་གི་ཆུང་མས་ཁོེང་ལ་དེ་དག་སོླབ་ངེས་རེད། ངའི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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བསམ་པར་ཁེོང་ནི་ཧ་ཅེང་རྫུ་བག་ཅེན་ཞིིག་རེད་འདུག་སྟེ། ཁེོང་གིས་ཧ་ལམ་ཁོྱོད་

ཀིྱི་མིང་ཙིམ་ཡང་གླེེང་གི་མི་འདུག ཡིན་ཡང་རྫུ་བག་ནི་དར་ཁྱོབ་ཅིེག་ཡིན་ཚོོད་རེད།

“གལ་སིྲིད་བདག་གིས་འོལ་ཚོོད་བྱེད་ཐལ་ཤོེར་ཡོད་ན་ངས་ཁོྱོད་ལ་དགོངས་དག་

ཞུ་ལ། མ་མཐར་ཡང་ང་ཕེམ་བྷིར་ལི་ཡོང་བར་བཀག་སོྡོམ་གིྱིས་ཉིེས་ཆད་མ་གཏོོང་

རོགས། གླེིང་ག་དེ་ལ་བར་སོྐོར་ལེགས་པོ་ཞིིག་བྱེད་མ་ཐུབ་བར་དུ་ངའི་བོློ་ནམ་ཡང་

བདེ་མི་སིྲིད། ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྟ་ཆུང་ཆུང་གཉིིས་ལ་དྲེངས་པའི་ཤིེང་རྟ་དམའ་བོ་

ཞིིག་བྱུང་ན་འགིྲོག 

“ཕྲུ་གུ་ཚོོ་ལ་ཆུ་ཚོོད་ཕྱོེད་ཙིམ་ལ་ལྟ་སྐྱིོང་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་ད་མུ་མཐུད་དུ་འབྲེི་

བར་མི་བྱ།

“ཁོྱོད་ཀིྱི་ཞིང་བཟིའ་ནས། གྷེ་ེརི་སི་ཆར་ཆི་སྲིང་ལམ། ཟླ་ ༩ ཚེོས་ ༦ ལ།”

འཕྲིན་ཡིིག་འདིའི་ནང་དོན་གྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་ཡོིངསི་སུ་དཀྲུགསི་

ནསི་ད་ེན་ིསོྤྲོ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ན་ཟུག་ཅིིག་ཡིིན་བརོྗོད་དཀའ་བརི་གྱུརི། མོ་

རིང་གིསི་དང་ཐོེག་གསིལ་ལ་མི་གསིལ་དང་ཡིིད་གཉིིསི་ཐེེ་ཚེོམ་གྱིི་ངང་ནསི་ཌརི་

སིིསི་མོ་རིང་ག་ིགཅུང་མོ་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་ག་ིམཐུན་རྐྱེེན་བསྐྲུན་པ་མིན་ནམ་སྙམ་མོྱོང་

མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིལྷག་བསིམ་ཞིིག་ཡིོད་པའ་ིརི་ེབ་བཅིངསི་མ་ཕོད། 

ཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཁོེ་རིང་གིསི་ངོ་མ་ད་ེལྟརི་བྱསི་ཡིོད་ན། བཀའ་དྲེིན་བསིམ་ཚེོད་

ལསི་བརྒལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་དེའི་དྲེིན་ལན་འཇེལ་བརི་དཀའ་སྙམ་ནསི་སོྐྱི་བ་

སྐྱིེསི། ཌརི་སི་ིཆོེད་དུ་ཁོེ་ཚེོའ་ིརྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་ཡིོང་བརི་མ་ཟད། རོྙིག་

དྲེ་དང་དཀའ་སྡུག་དང་དུ་བློངསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་འཚེོལ་ཞིིབ་ཀྱི་ིལསི་ལ་ཞུགསི། ཁེོ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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རིང་ཧ་ཅིང་ཞི་ེསུན་ཅིིང་དམའ་འབེབསི་བྱེད་པའ་ིབུད་མེད་ད་ེལ་ཞུ་བ་བྱེད་དགོསི་

བྱུང་བ་དང་། ཁེོ་རིང་ཆོེསི་གཡིོལ་འདོད་ལ་ཐེ་ན་མིང་ཙམ་ཡིང་ཐོེསི་འདོད་མེད་པའ་ི

སྐྱིེསི་པ་ད་ེལ་ཡིང་ཡིང་ཐུག་འཕྲད་བྱསི་པ། གནསི་ལུགསི་བཤོད་པ། བཤོོལ་འདེབསི་

བྱསི་པ། མཐེརི་ལོྐོག་རྔོན་སྤྲོད་པ་སིོགསི་ཡིོད་ཚེད་ན།ི ཁོེང་ལ་རྩིསི་མཐེོང་དང་མཐོེང་

ཆོེན་གང་ཡིང་མེད་པའ་ིབུད་མེད་ད་ེཡི་ིཆོེད་དུ་རིེད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་སུ་

ཌརི་སིིསི་འད་ིཡིོད་ཚེད་མོ་རིང་ག་ིཆོེད་དུ་བགྱིིསི་པ་རིེད་སྙམ། ཡིིན་ན་ཡིང་ཕོྱོགསི་

གཞིན་པ་ནསི་བསིམ་བོློ་བཏང་ན། ད་ེམ་ཐེག་ཏུ་རི་ེབ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡོིད་མ་ིཐུབ། མོ་

རིང་ག་ིགཏམ་འདོད་ཀྱི་ིངོསི་ནསི་ཁོེང་ན་ིམོ་རིང་ལ་ངོ་མསི་དགའ་བརི་ངོསི་འཛོིན་

བྱསི་ན་ཡིང་། སོྔོན་ཆོད་ཁེོང་གི་དགའ་བ་ངོསི་ལེན་མ་བྱསི་པའི་ཁོེ་ད་ལྟ་མོ་རིང་

ལ་དགའ་བའ་ིརི་ེབ་བྱེད་པ་ན་ིགཏམ་འདོད་ཆོ་ེདྲེགསི་པ་ཡིིན་ནམ། ཁོེང་གིསི་ཝིག་

ཁེམ་དང་གཉིེན་ཉིེརི་འགྱུརི་མི་འདོད་པའི་སིེམསི་ཁེམསི་ནི་ཧ་ཅིང་གི་རིང་བཞིིན་

ཡིིན་པ་ལ། ཝིམ་ཁེམ་ལ་བསྟུན་པའི་རིེ་བ་ཇེི་ལྟརི་བྱེད་དམ། ལྷག་པརི་མག་སྤུན་

དུ་འགྱུརི་འདོད་མེད་པ་ནི་སོྨོསི་ཅིི་དགོསི། རིང་རྩིསི་ཅིན་གྱིི་མི་སུ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་

གཉིེན་འབྲེེལ་འད་ིའདྲེ་ན་ིངོསི་ལེན་བྱེད་མ་ིསྲིད། ཁོེང་གིསི་དོན་དག་འད་ིལ་རོིགསི་

རིམ་ཆོེན་པོ་བྱསི། ཁོེང་གསིི་རོིགསི་རིམ་ཅི་ིཙམ་བྱསི་པའ་ིཚེད་ལ་མོ་རིང་གསིི་བསིམ་

བོློ་གཏོང་བརི་ཡིང་ངོ་ཚེ། དོན་དག་འད་ིལ་ཐེ་ེགཏོགསི་བྱེད་དོན་ན་ིཁོེང་གིསི་བཤོད་

ཚེརི་ཡིོད། ད་ེལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་པརི་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་མ་ིདགོསི། དང་པོ་ཁོེང་ལ་

བྱསི་ཉིེསི་རི་ེཡོིད་པ་ད་ེན་ིརྒྱུ་མཚེན་དང་ལྡན། ཁོེང་ན་ིགུ་ཡིངསི་ཡིིན། ད་ེན་ིཁོེང་ལ་

ད་ེལྟརི་བྱེད་འདོད་ཡིོད། མོ་རིང་ན་ིཁོེང་གིསི་འད་ིལྟརི་རོིགསི་རིམ་བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་

གཙོ་བོ་ཡིིན་པརི་མོ་རིང་གིསི་མི་བསིམ་ན་ཡིང་། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོེ་སྔོརི་བཞིིན་མོ་

རིང་ལ་དུང་ཞིེན་རིེ་ཡིོད་པ་དང་། ད་རིེསི་མོ་རིང་གི་སིེམསི་ཁེམསི་ལ་ཞིི་བདེ་ཞིིག་

དགོསི་པའི་སྐབསི་འདིརི་ཁོེང་གིསི་རོིགསི་རིམ་བྱསི་པརི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་ཆོོག་སྙམ། 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

481

མོ་རིང་ག་ིཁྱོིམ་མ་ིརྣམསི་ཀྱིིསི་དྲེིན་གྱིིསི་ལྕ་ིབའ་ིམ་ིཞིིག་ལ་དྲེིན་ལན་འཇེལ་མ་ིནུསི་

པ་ཤོེསི་ན་ད་ེན་ིན་ཟུག་སྟ།ེ བརོྗོད་དཀའ་བའ་ིན་ཟུག་ཅིིག་ཡིིན། ལ་ིཌ་ིཡི་ཕྱོིརི་རིང་

ཁྱོིམ་ལ་ལོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། མོ་རིང་གཏམ་གྱིརི་གྱིི་ནང་དུ་ལྷུང་དུ་མ་བཅུག་པ། 

གཞིན་པ་ཚེང་མ་ཁོེང་ག་ིབཀའ་དྲེིན་ཡིིན།

སོྔོན་ཆོད་ཁོེང་ལ་ལྟ་ཚུལ་ངན་པ་བཟུང་བ་དང་། ཁེོང་ལ་ཚེིག་མཚེོན་བཏབ་པ་

རྣམསི་སིེམསི་ལ་འཁོེརི་ནསི་མོ་རིང་ལ་གནོང་སིེམསི་ལྕི་མོ་རིང་གིསི་མནན། རིང་

ལ་ངོ་གནོང་ལྕ་ིཡིང་ཁོེ་རིང་ལ་སོྤེབསི་པ་སྐྱིེསི། བྱམསི་སྙིང་རྗོ་ེདང་རིང་རོློམ་གྱི་ིནང་

དུ་ཁོེང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ལེགསི་སུ་ཕྱོིན་པ་ལ་སོྤེབསི་པ་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་ཌརི་སིི་ལ་བསྔོགསི་པའི་དུམ་ཚེན་དེ་ཇེི་

ཙམ་བཀློགསི་ཀྱིང་མ་ིའདང་བ་ལྟརི་ཚེོརི་ནསི་དགའ་བ་རིབ་ཏུ་སྐྱིེསི་པ་དང་། ཞིང་

པོ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཌརི་སི་ིདང་མོ་རིང་གཉིིསི་བརྩ་ེདུང་ཟབ་ཅིིང་ཕན་ཚུན་བོློ་འགེལ་

པའ་ིམ་ིཡིིན་པརི་ཆོ་འཇེོག་བྱསི་པ་ལ་ཕངསི་སིེམསི་དང་དགའ་བ་མཉིམ་སྐྱིེསི་བྱུང་།

སྐབསི་དེརི་མི་ཞིིག་མོ་རིང་དང་ཉིེ་བརི་བསླེེབསི་ཏེ་མོ་རིང་བསིམ་གཞིིགསི་

ལསི་དཀྲོགསི་པ་དང་སྦྲགསི་རྐུབ་སྟེགསི་ཐོེག་ནསི་ཡིརི་ལངསི་ཏ།ེ ལམ་ཁེ་གཞིན་དུ་

དེངསི་པརི་རོྩམ་སྐབསི་ཝིག་ཁེམ་མོ་རིང་ག་ིའཁྲིསི་སུ་བསླེེབསི་པ་མཐོེང་།

ཁོེ་རིང་འགྲམ་དུ་སླེེབསི་རྗོེསི་ “ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིསྲིང་མོ་ལགསི། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁུ་

སིིམ་པོའ་ིའཆོམ་མྱུལ་ལ་བརི་ཆོད་བཟོསི་མ་སོིང་ངམ།”

མོ་རིང་གིསི་འཛུམ་པའི་ངང་ནསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཏན་ཏན་བརི་ཆོད་བྱསི་སོིང། 

ཡིིན་ཡིང་བརི་ཆོད་ལ་དགའ་བསུ་མ་ིཞུ་བའ་ིངེསི་པ་མེད།”

“གལ་སྲིད་བརི་ཆོད་བྱསི་ཡོིད་ན་ང་རིང་ངོ་གནོང་པོ་བྱུང་། ང་ཚེོ་ནི་སོྔོན་མ་

གོྲགསི་པོ་རིེད་ལ་ད་ལྟ་སོྔོན་ལསི་ཀྱིང་ཉི་ེཔོརི་གྱུརི་བ་རིེད།”

“བདེན་པ་རིེད། ཁོེ་ཚེ་ོཕྱོ་ིལོགསི་ལ་བསླེེབསི་མ་སོིང་ངམ།”
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“ཤོེསི་མ་སོིང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་ལི་ཌི་ཡི་གཉིིསི་ཤོིང་རྟེརི་བསྡེད་ནསི་མེ་རིི་

ཋོིན་ལ་ཕྱོིན་སོིང་། ངའི་བརྩེ་བའི་སྲིང་མོ་ལགསི། ཨོ་ཞིང་དང་ཞིང་བཟའ་གཉིིསི་

ཀྱི་ིསྐད་ཆོརི་གཞིིགསི་ན་ཁོྱོད་རིང་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་དངོསི་སུ་སོིང་བའ་ིབཟོ་འདུག”

མོ་རིང་གིསི་སིོང་བ་ཡིིན་པའ་ིལན་བསླེོགསི།

“ང་རིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་ལསི་བསོིད་ལ་ཕྲག་དོག་སྐྱིེ་ཡིི་འདུག ཡིིན་ཡིང་དེ་ནི་ང་ལ་

མཚེོན་ན་བཟོད་གླེགསི་དཀའ་བ་ཞིིག་ཀྱིང་རིེད། དེ་མིན་ང་རིང་ནེའུ་ཁེ་སིལ་ལ་

འགྲོ་སྐབསི་ཞིོརི་དུ་དེ་ལ་ལྟ་སྐོརི་དུ་འགོྲ་ངེསི་ཅིན་ཡིིན། འོལ་ཚེོད་བྱསི་ན་ཁོྱོད་

རིང་ཁེང་གཉིེརི་བགྲེསི་མོ་ལ་ཐུག་ཡིོད་ཚེོད་རིེད། སྙིང་རིེ་རྗོེ། མོ་རིང་གིསི་ང་ལ་ཧ་

ཅིང་མཉིེསི་པོ་བྱེད་ཀྱི་ིཡོིད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམདུན་དུ་མོ་རིང་གིསི་ངའ་ིམིང་ཙམ་

ཡིང་གླེེང་མེད་པ་ཐེག་གིསི་ཆོོད།”

“གླེེང་སོིང་། མོ་རིང་གིསི་གླེེང་སོིང་།”

“ཅི་ིཞིིག་ལབ་སིོང་།”

“མོ་རིང་གིསི་ཁོྱོད་རིང་དམག་མིརི་ཞུགསི་པརི་ཕྱོིན་སོིང་མོད། ཕལ་ཆོེརི་ཡིག་

པོ་ཆོགསི་ཡིོད་…བཟོ་མ་ིའདུག་ཅིེསི་ལབ་སིོང་། སི་ཐེག་རིིང་བསི་དོན་དག་མང་པོ་

ཞིིག་གོ་ལོག་ཐེེབསི་ཡིོད་སྲིད།”

ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མཆུ་ཏོ་ལ་སོི་རྒྱག་ཞོིརི་དུ་ “ཏག་ཏག་རིེད།” ཟེརི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་ད་ཐེེངསི་ཟེརི་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོསི་ཡོིད་སྙམ་ཡིང་ཁོེསི་འཕྲལ་མརི།

“ཟླ་བ་སོྔོན་མརི་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་ཌརི་སི་ིདང་ཐུག་པརི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་བྱུང་། ང་ཚེ་ོ

ཐེེངསི་དུ་མརི་འཕྲད་བྱུང་པསི་ཁེོ་རིང་ད་ེརུ་དོན་དག་ཅི་ིཞིིག་ཡིོད་པ་ཡིིན་ནམ་སྙམ་

ནསི་ཡི་མཚེན་སྐྱིེསི་བྱུང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་”ཁོེསི་ཕལ་ཆོེརི་ལྕམ་ཆུང་ཌ་ི བོྷེག་དང་གཉིེན་སོྟན་བྱེད་

རྒྱུརི་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་བཞིིན་ཡིོད་ཤོསི་ཆོ།ེ ཁོེ་རིང་དུསི་ཚེིགསི་ད་ེའདྲེརི་གྲོང་ཁྱོེརི་དུ་ཡིོང་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

483

བརི་དམིགསི་བསིལ་གྱི་ིདོན་དག་ཅིིག་ཡོིད་པརི་གདོན་མ་ིཟ།”

“ལྟ་ཅིི་སོྨོསི། ཁོྱོད་རིང་ལམ་ཋོིན་ལ་ཡོིད་དུསི་ཁོེ་རིང་མཐོེང་བྱུང་ངམ། ངསི་

བསིམསི་ན་གྷརི་ཌ་ིནརི་བཟའ་མ་ིགཉིིསི་ལསི་ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ལ་ཐུག་པ་བཤོད་བྱུང་།”

“ཐུག་བྱུང་། ཁོེང་ག་ིགཅུང་མོ་ང་ཚེ་ོལ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱསི་བྱུང་།”

“ཁོྱོད་མོ་རིང་ལ་དགའ་བོ་འདུག་གམ།”

“ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་འདུག”

“དོན་དུ་ལོ་ངོ་འད་ིདག་རིིང་ལ་མོ་རིང་ཧ་ལསི་པའ་ིཡིརི་རྒྱསི་ཐོེན་ཡོིད་པ་ཐོེསི་

བྱུང་། སོྔོན་ཆོད་ངསི་མོ་རིང་མཐོེང་དུསི་ད་ེའདྲེའ་ིཕུགསི་རི་ེཅིན་ཞིིག་རིེད་མ་ིའདུག 

ཁོྱོད་རིང་མོ་རིང་ལ་དགའ་བོ་ཡོིད་པརི་སོྤྲོ་བོ་བྱུང་། མོ་རིང་ཡིག་པོ་ཆོགསི་པའི་རིེ་

བ་ཡོིད།”

“ད་ཆོ་མོ་རིང་ཆོེསི་འཚུབ་སླེོང་གི་ན་ཚེོད་ལསི་ཡིོལ་ཟིན་པསི་ཡིག་པོ་ཆོགསི་

པརི་གདོན་མ་ིཟ།”

“ཁོྱོད་རིང་ཁེིམ་ཋོིན་གོྲང་ཚེ་ོའགྲིམ་ནསི་སོིང་ངམ།”

“ང་ཚེོསི་ད་ེའགྲིམ་པ་ངསི་དྲེན་གྱི་ིམ་ིའདུག”

“ངསི་ད་ེགླེེང་པའ་ིདོན་ན་ིད་ེརུ་ང་ལ་ཡིོད་འོསི་པའ་ིའཚེ་ོཐེབསི་ཤོིག་ཡིོད་མོྱོང་

བསི་ཡིིན། ད་ེན་ིཆོེསི་ཉིམསི་དགའ་བའ་ིགནསི་ཤོིག་སྟ།ེ ཆོོསི་འཆོད་མཁེན་གྱི་ིསོྡེད་

ཤོག་རྩ་ེཕུད་ཅིིག་ཡིིན། ད་ེན་ིཕོྱོགསི་གང་ཅི་ིནསི་ང་ལ་ཧ་ཅིང་འཚེམསི།”

“ཁོྱོད་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཆོོསི་འཆོད་པའ་ིབྱ་བ་ལ་དགའ་བོ་ཡོིད་དམ།”

“ཧ་ཅིང་དགའ། ད་ེསོི་སོིའ་ིའོསི་འགན་གྱི་ིཆོ་ཤོསི་ཤོིག་ཏུ་རྩ་ིག་ིཡིོད། ཐོེག་མརི་

དཀའ་ངལ་གང་འཚེམ་འཕྲད་ངེསི་ཀྱིང་མགྱིོགསི་པོརི་དྲེག་ག་ིརིེད། མ་ིལ་ཆོོག་ཤོེསི་

ཡིོད་འོསི་ཀྱིང་དེ་ནི་ངའི་བྱ་གཞིག་ཡིིན་པ་དང་། དེ་འདྲེའི་ཁུ་སིིམ་པོ་དང་དབེན་

གནསི་ཀྱིི་འཚེོ་བ་ནི་ངའི་བདེ་སྐྱིིད་ཀྱིི་རིེ་སྙེག་དང་ཡིོངསི་སུ་མཐུན་མོད་དེ་ལྟརི་
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བྱུང་མ་སོིང་། ཁོྱོད་རིང་ཁེེནད་ལ་ན་ཡོིད་སྐབསི་ཌརི་སིིསི་དེའི་སོྐརི་གླེེང་བ་ཐོེསི་

སོིང་ངམ།”

“ཐོེསི་པརི་མ་ཟད་ད་དུང་ཁོེང་གི་སྐད་ཆོ་ཧ་ཅིང་ཁུངསི་ལྡན་རིེད་འདུག་སྙམ་

བྱུང་། ཁོྱོད་ལ་གོ་གནསི་ད་ེསྟེརི་བརི་ཆོ་རྐྱེེན་ཞིིག་ཡིོད་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་ད་ལྟའ་ི

སྦྱིིན་བདག་ག་ིཐེག་གཅོིད་ལ་རིག་ལསི་པ་འདྲེ།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དངོསི་འབྲེེལ་ཐོེསི་འདུག རིེད། ད་ེའདྲེ་ཞིིག་རིེད། ངསི་ཐོེག་མ་ནསི་

ཁོྱོད་ལ་ད་ེལྟརི་ལབ་པ་ཡིིན། གཅིིག་བྱསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དྲེན་སྲིད།”

“ངསི་ད་དུང་བརི་སྐབསི་ཤོིག་ལ་ཁོྱོད་རིང་ཆོོསི་ཁྲིད་པའི་བྱ་བ་ལ་ད་ལྟ་ནང་

བཞིིན་དགའ་མོསི་མེད་པ་དང་། དོན་དུ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གོ་གནསི་ད་ེནམ་ཡིང་དང་ལེན་

མ་ིབྱ་བརི་བོློ་ཐེག་བཅིད་མོྱོང་བ་ཡིང་ཐོེསི་བྱུང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐོེསི་འདུག ད་ེན་ིཡིོངསི་སུ་ཁུངསི་ལུང་མེད་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན། ང་ཚེོསི་

ཐོེག་མརི་དོན་ད་ེགླེེང་དུསི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ད་ེལྟརི་ལབ་མོྱོང་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དྲེན་གྱི་ིརིེད།”

ཝིག་ཁེམ་ལ་གཡིོལ་ཆོེད་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་གོམ་སྟབསི་མྱུརི་མོརི་བསོྐྱིད་ནསི་ཧ་

ལམ་ཁེང་པའ་ིསོྒོ་དྲུང་དུ་འབོྱརི། གཅུང་མོའ་ིཆོེད་དུ་ཝིག་ཁེམ་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏོང་མ་

འདོད་པརི་གདོང་ལ་ཉིམསི་མཚེརི་གྱི་ིའཛུམ་ཞིིག་མངོན་ནསི་ལན་དུ།

“ཤོོག སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི། ད་ཆོ་ང་ཚེོ་མིང་སྲིང་

ཡིིན་པསི་འདསི་དོན་ལ་རོྩད་པ་མི་བྱེད། འབྱུང་འགྱུརི་ང་ཚེོ་ནམ་ཡིང་བོློ་སིེམསི་

གཅིིག་མཐུན་ཡོིང་བའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

མོ་རིང་གིསི་རིང་གི་ལག་པ་བརྐྱེངསི་པརི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་དེ་ལ་བརྩེ་སིེམསི་ཀྱིི་

འོ་ཞིིག་བྱསི། སྐབསི་དེརི་ཁོེ་རིང་ཧ་ལམ་ངུ་དགོད་ཅི་ིབྱ་ཆོ་མ་ིའཚེལ་བའ་ིངང་ཁེང་

པའ་ིནང་ལ་འཛུལ།
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ཝིག་ཁེམ་གཏམ་གླེེང་འདི་ལ་བོློ་ལེགསི་པརི་ཚེིམསི་ཏེ། དེ་ནསི་བཟུང་ནསི་དེ་དོན་

སླེརི་གླེེང་ནསི་རིང་ཉིིད་ལ་ཉིམསི་དམའ་བོའམ་ཡིང་ན་ཁེོང་གི་བརྩེ་བའི་སྲིང་མོ་

ལ་ཕོག་ཐུག་མ་ིགཏོང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ད་ཐེེངསི་ཁོེ་རིང་ཁུ་སིིམ་པོ་བཟོ་

ཐུབ་སོིང་སྙམ་ནསི་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི།

ཝིག་ཁེམ་དང་ལི་ཌི་ཡི་གཉིིསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱེད་པའི་ཉིིན་མོ་འཕྲལ་དུ་བསླེེབསི་

ནསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཁོེ་གཉིིསི་དང་གྱིེསི་བྲེལ་མ་ིབྱེད་ཐུ་མེད་བྱུང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ི

ཁོྱོ་ག་མོ་རིང་གི་འཆོརི་གཞིི་ལྟརི་ནེའུ་ཁེ་སིལ་ལ་འགྲོ་འདོད་མེད་པ་མཐོེང་སྟབསི་

མ་མཐེརི་ཡིང་ད་ེན་ིལོ་ངོ་གཅིིག་ག་ིགྱིེསི་བྲེལ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ནསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་སྟ།ེ

“ཨོོ། ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིལ་ིཌ་ིཡི། ག་དུསི་ང་ཚེ་ོསླེརི་ཐུག་ངེསི་རིེད།”

“ཨོོ། དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ངསི་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་ཕལ་ཆོེརི་ལོ་

གཉིིསི་གསུམ་ལ་ཐུག་མ་ིསྲིད།”

“ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག རྒྱུན་དུ་ང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ཐོེངསི་ཤོོག”

“ངསི་གང་ལོྕགསི་ཀྱིིསི་རྒྱུན་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་ཆོོག ཡིིན་ཡིང་ཁྱོིམ་ཐེབ་མ་

དག་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་བའི་དུསི་ཚེོད་མང་པོ་མེད་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། 

གཅིེན་མོ་ཚེོ་ལསི་ཀརི་དལ་ལོྷད་ཡིིན་པསི་ཁོེ་ཚེོསི་ང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་ཆོོག་གི་

རིེད།”

སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་གྱིེསི་ཚེིག་ཞུ་སྟངསི་ན་ིཁོེང་ག་ིཆུང་མ་ལསི་བརྩ་ེསིེམསི་

ལྡན་པ་ཡིིན། ཁེོང་ག་ིབཞིིན་རིསི་འཛུམ་གྱིིསི་གང་ཞིིང་ཉིམསི་འགྱུརི་ལྟ་ན་སྡུག་པ་

ཡིིན་པརི་མ་ཟད་སྙན་འཇེེབསི་ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་མང་པོ་བཤོད།
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ཁོེ་གཉིིསི་ཁེང་པ་ལསི་ཐོེན་མ་ཐེག་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “ཁོེང་ནི་ངསི་ད་

བརི་དུ་མཐོེང་བ་ལསི་ཆོེསི་ཡིིད་དུ་འོང་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་རིེད། ཁོེང་ན་ིའཛུམ་ཆོེན་

འཛུམ་ཆུང་དམུལ་བརི་མཁེསི། ཁོེང་གིསི་ང་ཚེ་ོཚེང་མའ་ིཡིིད་དབང་འགུག་ཐེབསི་

བྱེད། ང་ཁོེང་ལ་སོྤེབསི་པ་ཚེད་མེད་སྐྱིེ་ཡིི་འདུག སྐུ་ངོ་ཝི་ལིམ་ལུ་ཁེ་སིིསི་ཀྱིང་དེ་

ལསི་ལྷག་པའ་ིམག་པ་ཞིིག་རྙིེད་མ་ིསྲིད་ཅིེསི་བཤོད་ཕོད་འདུག” ཅིེསི་ལབ།

བུ་མོ་སོིང་རྗོེསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཉིིན་དུ་མ་ལ་སོྐྱི་ལྷང་ང་ེབརི་གྱུརི།

མོ་རིང་གིསི་ “ངསི་རྟེག་ཏུ་སོི་སོིའ་ིགཉིེན་ཉིེ་དང་བྲེལ་བ་ལསི་སྡུག་བསྔོལ་ཆོེ་

ཞིིག་མ་ིའདུག་སྙམ་གྱི་ིའདུག ཁོེ་ཚེ་ོམེད་ན་རིང་ཉིིད་གཅིིག་པུརི་བོརི་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་

རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ཨོ་མ་ལགསི། ད་ེན་ིབུ་མོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པའ་ིམཇུག་

འབྲེསི་རིེད། ད་དུང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབུ་མོ་མོ་ཧྲེེང་བཞི་ིའདུག་པསི་བོློ་ཚེིམ་པ་བོྱསི།”

“ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མ་རིེད། ལ་ིཌ་ིཡི་ང་དང་བྲེལ་བ་ན་ིམོ་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པསི་

མིན་གྱི།ི ཁོེང་ག་ིཁོྱོ་གའ་ིདམག་སྒོརི་རྒྱང་རིིང་ན་ཡིོད་པསི་རིེད། གལ་སྲིད་བརི་ཐེག་

ཉི་ེཙམ་ཡིིན་ན་མོ་རིང་ད་ེའདྲེ་མགོྱིགསི་པོརི་ཐོེན་མ་ིདགོསི།” ཞིེསི་ཟེརི།

ཡིིན་ཡིང་གྱིེསི་བྲེལ་ད་ེལསི་བྱུང་བའ་ིསོྐྱི་བ་ད་ེརིིང་པོརི་མ་ཐོེགསི་པརི་ཡིལ་ཏེ། 

ཕྱོ་ིལོགསི་གནསི་ཚུལ་གསིརི་པ་ཞིིག་འབོྱརི་བསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་སིེམསི་ཁེ་སླེརི་ཡིང་

བཏེགསི། ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱིི་གནསི་པོ་གཟའ་འཁོེརི་ཁེ་ཤོསི་ལ་རིི་དྭགསི་རོྔོན་དུ་

ཡིོང་རྩིསི་ཡིོད་པསི། ཁེང་གཉིེརི་ལ་ཁེང་པ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་དགོསི་པའ་ིབརྡོ་འབོྱརི། ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ད་ེདག་ཐོེསི་འཕྲལ་ཤོིན་ཏུ་སོྡེད་མ་ིབཟོད་པརི་གྱུརི། མོ་རིང་གིསི་ལེན་

རིེརི་ཇེེན་ལ་འཛུམ་མུལ་མུལ་གྱིིསི་ལྟ་བ་དང་། ལན་རིེརི་མགོ་བོ་གཡུག་གཡུག་བྱེད།

“ཡི་ཡི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལོག་ཡིོང་གི་ཡོིད་པ་རིེད། གཅུང་མོ་ལགསི། (ཐོེག་

མརི་གནསི་ཚུལ་འདི་བཤོད་མཁེན་དེ་ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཡིིན།) ཧ་ཅིང་ཡིག་པོ་རིེད། 
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ཡིིན་ན་ཡིང་ངསི་ད་ེདོན་ལ་ཡིིད་གཟབ་བྱེད་ཀྱི་ིམིན། ཁོེ་ང་ཚེ་ོལ་མཚེོན་ན་གང་ཡིང་

མིན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ངསི་ནམ་ཡིང་ཁོེ་རིང་ཡིང་སྐྱིརི་མཐོེང་མི་འདོད། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་རིང་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ལོག་སླེེབསི་ན་ང་ཚེོསི་དགའ་བསུ་མ་ིཞུ་བ་ག་ལ་

སྲིད། ཅི་ིཞིིག་འབྱུང་ངེསི་སུསི་ཤོེསི། ཡིིན་ཡིང་ད་ེན་ིང་ཚེ་ོལ་མཚེོན་ན་གང་ཡིང་མ་

ཡིིན། གཅུང་མོ་ལགསི། ང་ཚེོསི་སྔོ་སི་ནསི་དོན་དེ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་གླེེང་བརི་

གོྲསི་འཆོམ་བྱུང་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ཁོེ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་འད་ིགརི་ཡིོང་

རྒྱུ་གཏན་ཁེེལ་རིེད་དམ།”

གཞིན་དེསི་ན་རིེ། “ལྕམ་ནི་ཁོེལ་སིི་ མདང་ནུབ་ མེ་རིི་ཋིོན་ལ་འགྲོ་སྐབསི་མོ་

རིང་གིསི་དངོསི་སུ་མཐོེང་འདུག་ལ། ང་རིང་ཡིང་རྐོང་བཙུགསི་ནསི་རྩད་གཅོིད་དུ་

ཕྱོིན་པསི་མོ་རིང་གིསི་ང་ལ་བདེན་པ་རིེད་ལབ་སོིང་བསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ལོྷད་པོ་

བྱསི་པསི་ཆོོག ཁོེ་རིང་ཅིི་ཙམ་འཕྱོི་རུང་གཟའ་ཕུརི་བུརི་འདི་གརི་འབོྱརི་རྒྱུ་རིེད་

འདུག ཕལ་ཆོེརི་གཟའ་ལྷག་པརི་ཡིོང་ཤོསི་ཆོེ། མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་ང་ལ་གཟའ་

ལྷག་པརི་མོ་རིང་བཤོསི་ཁེང་ལ་ཆོེད་དུ་ཤོ་ཉོི་རུ་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ཚུལ་དང་། མོ་རིང་ལ་

བྱ་གག་གཉིིསི་གསུམ་ཞིིག་གསིད་རྒྱུ་ཡིོད་ཅིེསི་ལབ་སོིང་།”

ཇེེན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིོང་རྩིསི་ཡིོད་པ་ཐོེསི་འཕྲལ་དབང་མེད་དུ་གདོང་

པ་དམརི་པོརི་གྱུརི། མོ་རིང་གིསི་ད་ཕན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་མདུན་དུ་བྷེིང་ལེ་ཡིི་

མིང་ཙམ་ཡིང་མ་གླེེང་བརི་ཟླ་བ་མང་པོ་ཕྱོིན་མོད། ད་ལམ་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་

གཅིིག་པུརི་ལུསི་དུསི་ཇེེན་གྱིིསི་འཕྲལ་མརི་བཤོད་དོན།

“ལི་ཛོི། དེ་རིིང་ཨོ་ནེསི་གནསི་ཚུལ་དེ་བཤོད་དུསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་བལྟསི་པ་

མཐོེང་བྱུང་། སྐབསི་དེརི་ངའ་ིརྣམ་འགྱུརི་ཧ་ཅིང་སོྐྱི་བོ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་

དེ་ནི་གླེེན་རྨོངསི་ཀྱིི་བྱ་བ་གང་རུང་གི་ཆོེད་དུ་ཡིིན་པརི་མ་སིེམསི། སྐབསི་དེརི་

ཚེང་མསི་མཉིམ་གཅིིག་ཏུ་ང་ལ་ལྟ་བ་ཚེརོི་བསི་ཡུད་ཙམ་ལ་མགོ་འཐོེམ་སོིང་བ་ལསི། 
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གནསི་ཚུལ་དེསི་ང་ལ་སོྤྲོ་བའམ་ཡིང་ན་ན་ཟུག་གང་ཡིང་སྦྱིིན་མ་སོིང་ཞིེསི་ལབ་

ཐུབ། སྟབསི་ཡིག་སྟ་ེད་ཐེེངསི་ཁོེ་རིང་གཅིིག་པུ་ཡིིན་པསི་ང་ཚེ་ོདང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་

མང་པོ་བྱེད་མི་དགོསི། ང་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་འཛོེམ་དོགསི་བྱེད་དོན་གང་ཡིང་

མེད་མོད། ང་རིང་མ་ིཚེོའ་ིདཀོྲགསི་གཏམ་ལ་ཞིེད་ཀྱི་ིའདུག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དོན་དག་འདི་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཅིི་ཞིིག་བཤོད་དགོསི་མ་ཤོེསི། 

གལ་སྲིད་ཁེ་ཉིིན་ཌརི་བྷེ་ིཤོརི་དུ་ བྷེིང་ལ་ེམཐོེང་མེད་ན་ད་ཐེེངསི་ཁོེ་རིང་འད་ིགརི་

སླེརི་ཡིོང་བརི་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་ཀུན་སླེོང་གཞིན་ཞིིག་ཡིོད་པརི་ཚེོད་དཔག་བྱེད་

མི་སྲིད་ཀྱིང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་དུང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ ཇེེན་ལ་བརྩེ་དུང་

ཟབ་མོ་འདུག་སྙམ། ད་ཐེེངསི་ཁོེ་རིང་འདི་གརི་གོྲགསི་པོའ་ིཆོོག་མཆོན་རིེག་ནསི་

ཡིོང་བ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་ཆོོག་མཆོན་མེད་པརི་སྙིང་སོྟབསི་ཆོེན་པོསི་ཡིོང་བ་ཡིིན་

ཁེ་ཚེོན་གཅོིད་མ་ཐུབ་པརི་ལུསི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཚེམསི་རིེརི་སིེམསི་སུ་ “སྙིང་རིེ་རྗོེ། སྐྱིེསི་པ་འདི་རིང་

གིསི་ཁྲིམསི་མཐུན་གྱིིསི་གླེསི་པའི་གཞིིསི་ཁྱོིམ་ལ་ལོག་པ་ལའང་མི་ཚེོསི་འོལ་ཚེོད་

འད་ིལྟརི་བྱེད་ཀྱི་ིའདུག་པསི། ངསི་བྱུསི་གཏོགསི་བྱེད་ཀྱི་ིམིན།” ཞིེསི་སྙམ།

ཇེེན་གྱིིསི་ཁེ་ནསི་ད་ེལྟརི་བཤོད་ཀྱིང་དོན་དུ་ཁོེ་རིང་ལ་རི་ེསྒུག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་

ཚེོརི་ཐུབ། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་ཇེེན་གྱིི་སིེམསི་ཁེམསི་སོྔོན་

ལསི་ཀྱིང་ཟང་ཟིང་དང་བཏང་སོྙམསི་མ་ཡིིན་པ་མཐོེང་ཐུབ།

ཧ་ལམ་ལོ་ངོ་གཅིིག་གི་ཡིརི་སོྔོན་དུ་བྷེེན་ནེད་བཟའ་མི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དོན་དག་

འདིའ་ིཐེད་ལ་གོྲསི་གླེེང་མང་པོ་བྱསི་མོྱོང་བ་དང་ད་ཆོ་སླེརི་ཡིང་གོྲསི་གླེེང་བྱེད་འགོ་

བརྩམསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “ངའི་སྙིང་སྡུག་ལགསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཕྱོིརི་འཁོེརི་མ་

ཐེག་ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བཅིརི་རྒྱུ་ཡིིན་པ་གདོན་མ་ིཟ།” 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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“མིན། མིན། ལོ་སོྔོན་མརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གལ་སྲིད་ང་ཁོེང་གི་སིརི་བཅིརི་བ་ཡིིན་

ན། ཁོེང་གིསི་ངའི་བུ་མོ་ཞིིག་མནའ་མ་ལེན་གྱིི་རིེད་ཟེརི་ནསི་ང་རིང་བཙན་གྱིིསི་

བརྫོངསི་སོིང་། ཡིིན་ཡིང་མཐེའ་མརི་འབྲེསི་བུ་གང་ཡིང་མ་བྱུང་། ད་ཐེེངསི་ང་

རིང་སླེརི་ཡིང་ཅོིལ་ཆུང་ག་ིབྱ་བ་ད་ེརིིགསི་ལ་མངགསི་མ་ཡོིང་།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོྱོ་ག་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཕྱོིརི་ ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་འབྱོརི་

སྐབསི། ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཡིསི་གཡིོན་གྱིི་སྐྱིེསི་པ་ཚེང་མ་ལ་ཁེོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་མི་

བཅིརི་ཐེབསི་མེད་རིེད་ཅིེསི་བཤོད་པརི།

ཁོྱོ་གསི་ལན་དུ་ “ང་རིང་འད་ིའདྲེའ་ིལམ་ལུགསི་ལ་སུན་གྱི་ིའདུག གལ་སྲིད་

ཁོེ་རིང་ང་ཚེ་ོདང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་འདོད་ཡོིད་ན་བྱེད་དུ་ཆུགསི། ཁོེང་གིསི་ང་ཚེ་ོ

གང་དུ་ཡིོད་པ་ཤོེསི། ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེ་ོཕརི་འགོྲ་ཚུརི་ཡིོང་བྱེད་ཐེེངསི་རིེརི་ང་རིང་ཁོེ་

ཚེོའ་ིརྗོེསི་ལ་རྒྱུག་པའ་ིདུསི་ཚེོད་མེད།”

“ཨོོ། ཁོྱོད་རིང་མ་བཅིརི་ན་ད་ེན་ིསྐྱུགསི་བོྲེ་བའ་ིགུསི་མེད་ཅིིག་རིེད། ཡིིན་ཡིང་

ད་ེཡིིསི་ངསི་ཁོེ་རིང་གསོིལ་ཚེིགསི་ལ་མགོྲན་འབོད་བྱེད་པའ་ིཆོོད་སིེམསི་འགོག་མ་ི

ནུསི། ང་ཚེོསི་ལམ་སིང་ལྕམ་ལོང་དང་གོྷལ་ཌིན་སིི་གཉིིསི་མགོྲན་འབོད་བྱེད་རྒྱུ་

ཡིིན། དེ་ལྟརི་བྱསི་ན་ང་ཚེོ་ལ་མི་བཅུ་གསུམ་ཡིོད་སྟབསི་ཁོེང་ལ་གྲལ་གནསི་ཤོིག་

ཏག་ཏག་ལྷག་ག་ིརིེད།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་འདི་ལྟརི་བྱ་བརི་བོློ་ཐེག་བཅིད་ནསི་ཡིིད་སིེམསི་སོྤྲོ་བསི་

ཁྱོབ་ཡོིད་སྟབསི་ཁོྱོ་གའི་རྩུབ་སོྤྱིད་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་མོད། ཡིིན་ཡིང་

ཁྱོིམ་མཚེེསི་གཞིན་དག་ཚེོསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་སོྔོན་ལ་མཐེོང་བ་དྲེན་དུསི་དབང་

མེད་དུ་སོྐྱི་བ་སྐྱིེསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེསླེེབསི་པའ་ིདུསི་ཀྱིིསི་ཉི་ེབརི་གཏུགསི།

ཇེེན་གྱིིསི་གཅུང་མོ་ལ་ “ང་རིང་ད་ཆོ་ཁོེ་རིང་སླེརི་ལོག་ཡོིང་བ་ལ་བོློ་ཕམ་སྐྱིེ་

ཡི་ིའདུག མ་གཞི་ིད་ེན་ིདོན་ཆུང་ག་ིབྱ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པསི། ངསི་སྣང་མེད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་
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ཁོེང་ལ་ཐུག་ཆོོག་མོད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་རྒྱུན་མ་ིཆོད་པརི་ཁོེ་རིང་ག་ིསོྐརི་ཐོེསི་བཟོད་

མི་འདུག ཨོ་མའི་ཀུན་སོླེང་རྣམ་དག་ཡིིན་ཡིང་མོ་རིང་གི་སྐད་ཆོ་དག་གིསི་ང་ལ་

ན་ཟུག་ཇེི་ཙམ་སྦྱིིན་པ་སུསི་ཀྱིང་དཔོག་མི་ནུསི། ཁོེ་རིང་འདི་གརི་སོྡེད་པའི་དུསི་

ཚེོད་རོྫོགསི་དུསི་ང་རིང་ཤོིན་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱི་ེངེསི།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ངསི་ཅི་ིཞིིག་བཤོད་ནསི་ཁོྱོད་ལ་སིེམསི་གསིོ་བྱེད་འདོད་

ཡིོད་ཀྱིང་ང་ལ་ནུསི་པ་ད་ེགཏན་ནསི་མ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེཤོེསི་ངེསི་རིེད། མ་གཞི་ི

ནསི་ཁོྱོད་རིང་ངང་རྒྱུད་རིིང་པོ་ཡིིན་སྟབསི། ཁོྱོད་རིང་ལ་ནམ་ཡིང་བཟོད་བསྲན་

གྱི་ིནུསི་པ་ཆོ།ེ ངསི་ཕལ་བའ་ིམ་ིགཞིན་དང་འདྲེ་བརི་སྡུག་བསྔོལ་བའ་ིམ་ིལ་བཟོད་

སོྒོམ་བྱེད་དགོསི་ཞིེསི་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་ག་ིམིན།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དངོསི་སུ་འབོྱརི་བ་དང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་གཡིོག་པོ་ཚེོའི་

རིམ་འདེགསི་བརྒྱུད་ནསི་ཆོེསི་སྔོ་མོརི་གནསི་ཚུལ་གོ་ཐོེསི་བྱུང་ལ། དེ་ནི་མོ་རིང་

ལ་མཚེོན་ན་དངངསི་འཚེབ་དང་བོློ་བག་མི་ཕེབསི་པའི་དུསི་ཡུན་ཡིང་རིིང་པོརི་

གྱུརི་ཡིོད།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་ཕརི་བལྟ་རུ་འགོྲ་རྒྱུའ་ིརི་ེབ་སོྟང་ཟད་དུ་གྱུརི་བ་ན། མོ་རིང་

གིསི་མགྲོན་ཤོོག་གཏོང་བའ་ིབརི་དུ་ད་དུང་ཉིིན་གྲངསི་ཅི་ིཙམ་ཡིོད་པའ་ིརྩིསི་བརྒྱབ། 

ཡིིན་ན་ཡིང་ཧེརིད་ཧོྥིརིད་ཤོེརི་ལ་འབོྱརི་བའ་ིཉིིན་གསུམ་པའ་ིཞོིགསི་ཀརི། མོ་རིང་

གིསི་གོྱིན་ཆོསི་ཀྱིི་ཁེང་མིག་གི་སྒོེའུ་ཁུང་ནསི་ཁོེ་རྟེརི་ཞོིན་ནསི་ཁོེ་ཚེོའི་ཁེང་པའི་

ཕོྱོགསི་ལ་ཡིོང་ག་ིཡོིད་པ་མཐོེང་། 

མོ་རིང་གིསི་མགོྱིགསི་པོརི་བུ་མོ་ཚེ་ོབོསི་ནསི་མོ་རིང་ག་ིསོྤྲོ་སྣང་མཉིམ་རོིལ་བྱེད་

དུ་བཅུག ཇེེན་ཅོིག་ཙའེ་ིའཁྲསིི་ལ་བརྟེན་པོརི་བསྡེད་ནསི་ཡིརི་གཏན་ནསི་མ་ལངསི། 

ཡིིན་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱིི་འདོད་བོློ་སོྐང་ཕྱོིརི་སྒོེའུ་ཁུང་འགྲམ་དུ་

སོིང་ནསི་ལྟ་སྐབསི། ཌརི་སི་ིཡིང་ཁོེ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཡོིང་ག་ིཡིོད་པ་མཐོེང་འཕྲལ་
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ལམ་སིང་ཕྱོིརི་ལོག་ནསི་གཅིེན་མོའ་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད།

ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་ “ཨོ་མ་ལགསི། ཁོེ་དང་མཉིམ་དུ་སྐྱིསེི་པ་ཞིིག་འདུག ད་ེསུ་ཡིིན་སྲིད།”

“ངོ་ཤོེསི་ཞིིག་གམ་ཡིང་ན་གཞིན་ཞིིག་ཡིིན་སྲིད། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ངསི་དངོསི་

འབྲེེལ་ཤོེསི་མ་སིོང་།”

ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་ལན་དུ་“ཨོོ། སོྔོན་ཆོད་ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་ཡིོད་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེདང་འདྲེ་

བོ་ཞིིག་འདུག ཁོེང་ག་ིམིང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ག་རི་ེཟརེི། གཟུགསི་པོ་རིིང་པོ་ཁེེངསི་དྲེེགསི་

ཅིན་གྱི་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེརིེད།”

“དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། འོ་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིཡིིན་པ་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལེ་ཡིི་གོྲགསི་པོ་རུ་འདི་གརི་སླེེབསི་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྐྱེང་ཡིིན། དེ་མིན་ན་ཁོེ་རིང་

མཐོེང་བ་ཙམ་གྱིིསི་ཞིེན་པ་ལོག་ག་ིའདུག”

ཇེེན་ཧང་སིངསི་པ་དང་སིེམསི་ཁྲལ་གྱི་ིཚུལ་དུ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བལྟསི། མོ་

རིང་གིསི་ད་སོྔོན་ཌརི་སིི་ཁོེ་གཉིིསི་ཌརི་བྷེི་ཤོརི་དུ་ཐུག་པའི་གནསི་ཚུལ་ཅུང་ཙམ་

ཡིང་མི་ཤོེསི་པསི། འདི་ནི་ཌརི་སིིསི་གསིལ་བཤོད་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་རྗོེསི་ཁོེ་གཉིིསི་

ཐེེངསི་དང་པོ་ཐུག་པ་རིེད་སྙམ་ལ། དེ་ནི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་མཚེོན་ན་ཇེི་འདྲེའི་

ཁེ་སྐྱིེངསི་པོའ་ིངང་ཚུལ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ། གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀ་ཉིམསི་

བད་ེཔོ་མིན་པརི་ཕན་ཚུན་ལ་བསིམ་ཤོེསི་དང་རིང་རིང་ལ་སིེམསི་ཁྲལ་སྐྱི།ེ མ་རྒན་

གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་རོྫོགསི་རྒྱུ་མེད་པརི་མོ་རིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་ཇེི་འདྲེའི་ཞིེན་པ་

ལོག་ཚུལ་དང་། ཁེོང་ལ་གུསི་ཞིབསི་བྱེད་པ་ནི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་གོྲགསི་པོ་ཡིིན་པའི་རྒྱུ་

མཚེན་ཁོེ་ན་ཡིིན་ཞིེསི་བཤོད་ཀྱིང་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ད་ེདག་མ་ཐོེསི། ཡིིན་

ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཇེེན་གྱིིསི་མི་ཚེོརི་བའི་བག་མི་ཕེབསི་པའི་འབྱུང་ཁུངསི་

གཞིན་ཞིིག་ཡོིད་དེ། མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་ཇེེན་ལ་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་

སོྟན་ཕོད་མེད་ལ་མོ་རིང་ཌརི་སིི་ལ་ལྟ་སྟངསི་འགྱུརི་བ་སོིང་ཚུལ་ཡིང་ལབ་ཕོད་
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མེད། དེསི་ན་ཇེེན་གྱི་ིལྟརི་སྣང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དམའ་

འབེབསི་དང་ཁེསི་མ་ིལེན་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་གནསི་ཚུལ་མང་པོ་ཤོེསི་པ་དང་ཌརི་སིི་རིང་གི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་

པོ་ཡིིན་སྙམ་ནསི་ཁོེང་ལ་བརྩི་འཇོེག་ཟབ་མོ་ཡིོད། བརྩི་འཇོེག་དེ་ནི་ཇེེན་གྱིིསི་སྐུ་

ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་བཅིངསི་པའ་ིབརྩ་ེབ་ཇེ་ིབཞིིན་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན་ཡིང་། མ་

མཐེརི་དེ་ནི་ལུགསི་དང་མཐུན་ལ་འོསི་ཤོིང་འཚེམ་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱི་ིསིེམསི་ལ་ད་ཐེེངསི་ཌརི་སི་ི ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་དང་ལོང་བོྷེན་ལ་ཆོེད་དུ་མོ་རིང་ལ་ལྟ་

བརི་བསླེེབསི་པ་ན།ི དང་ཐོེག་མོ་རིང་གིསི་ཌརི་བྷེ་ིཤོརི་དུ་ཁོེང་ག་ིགཤོིསི་ཀརི་འགྱུརི་

ལོྡག་ཐེེབསི་པ་མཐོེང་བ་ཇེ་ིབཞིིན་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ཡིིན།

དུསི་ཚེོད་ཡུན་རིིང་ཕྱོིན་རུང་ཁོེང་ག་ིབརྩ་ེབ་དང་རི་ེའདུན་ད་དུང་འགྱུརི་མེད་

བརྟེན་པོ་ཡིིན་པ་རིེད་སྙམ་ནསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིབཞིིན་རིསི་ལ་ལྷག་ཏུ་དམརི་

མདངསི་རྒྱསི་ཤོིང་མིག་ཟུང་ལ་སོྤྲོ་བའི་འཛུམ་མདངསི་འཚེེརི་ཡིང་མོ་རིང་ད་དུང་

བོློ་སིེམསི་བད་ེབོ་ད་ེཙམ་མ་བྱུང་།

མོ་རིང་གིསི་སིེམསི་སུ་ “ཐོེག་མརི་ཁོེང་ག་ིསོྤྱིད་ལམ་ལ་བརྟེགསི་ཏ།ེ ད་ེནསི་རི་ེ

བ་བཅིངསི་ན་འཕྱོ་ིམ་ིའདུག” སྙམ།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལག་ག་ིལསི་ཀ་ལ་བོློ་རྩ་ེགཅིིག་ཏུ་གཏད་ནསི་བོློ་རྣལ་དུ་

ཕབ་ཐེབསི་བྱསི་པ་དང་། མིག་ཟུང་ཡིང་ཡིརི་མ་ིའདེགསི། གཡོིག་པོ་ཚེ་ོསོྒོ་འགྲམ་དུ་

འབོྱརི་དུསི་དངངསི་འཚེབ་དང་ཡི་མཚེན་ཅིིག་ཅིརི་དུ་སྐྱིེསི་ནསི་གཅིེན་མོའ་ིབཞིིན་

རིསི་ལ་ལྟ་སྐབསི། ཇེེན་གྱི་ིབཞིིན་རིསི་ན་ིནམ་རྒྱུན་ལསི་ཅུང་སྐྱི་བོ་ཡིིན་ཡིང་བསིམ་

ཡུལ་ལསི་འདསི་པའ་ིབག་ཕེབསི་པོ་ཡིིན། སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་མངོན་དུསི་ཇེེན་གྱི་ིབཞིིན་

མདངསི་སྔོརི་ལསི་དམརི་པོརི་གྱུརི་ཡིང་བག་ཕེབསི་གང་འཚེམ་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་

གིསི་ཡི་རིབསི་ཚུལ་ལྡན་གྱིིསི་མགྲོན་པོ་གཉིིསི་ལ་སྣེ་ལེན་བྱསི་ནསི་འཁེོན་འཛོིན་
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དང་དགོསི་མེད་ཀྱི་ིབཀུརི་བཟོ་གང་ཡིང་མ་བྱསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གུསི་ཞིབསི་མཚེོན་བྱེད་ཙམ་ལསི་གཞིན་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་

སུ་ལའང་སྐད་ཆོ་མང་པོ་མི་བཤོད། མོ་རིང་མརི་བསྡེད་ནསི་སླེརི་ཡིང་སྐུད་ལསི་

བརྩམསི་པ་དང་སྤེོབསི་པ་བསྐྱིེད་ནསི་ཌརི་སིི་ལ་མིག་བཤོེརི་ཞིིག་རྒྱག་དུསི། ཁེོ་

རིང་ཁེ་ཉིིན་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ནསི་མཐོེང་བ་ཇེི་བཞིིན་དང་བ་འདྲེེན་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན་

པརི། སོྔོན་ཆོད་ཁོེ་རིང་ཧརི་ཋིི་ཧོྥིརིད་ཤོརི་ན་ཡིོད་སྐབསི་ནང་བཞིིན་ཧ་ཅིང་སྒོམ་

བརློིང་གཟབ་ནན་ཡིིན་པ་མཐོེང་། ད་ེན་ིགཅིིག་བྱསི་ན་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིའཁྲིསི་སུ་

ཁོེ་རིང་གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་མི་གཉིིསི་འགྲམ་དུ་ཡིོད་པ་ཇེི་བཞིིན་བོློ་བག་ཕེབསི་པོ་

མི་ཡིོང་བ་ཡིིན་སྲིད། དེ་ནི་སིེམསི་ལ་གཟན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན་ཡིང་བསིམ་ཡུལ་ལསི་

འདསི་པ་ཞིིག་མ་རིེད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་བལྟསི་པརི། ཁོེང་ནི་སོྤྲོ་བ་དང་ཁེ་

སྐྱིེངསི་པོ་གཉིིསི་ཀའ་ིཚུལ་དུ་ཡིོད་པ་མཐོེང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་ཚེད་ལསི་

བརྒལ་བའ་ིགུསི་ཞིབསི་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་སྣ་ེལེན་བྱསི་ནསི་གཅིེན་གཅུང་གཉིིསི་ལ་ངོ་ཚེ་

ཚེད་མེད་བཟོསི་པ་དང་། མོ་རིང་གིསི་ལྷག་ཏུ་ཁོེང་གི་གོྲགསི་པོ་ཌརི་སིི་ལ་དེ་ལསི་

ལོྡག་པའི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་དང་གུསི་ཞིབསི་ཐེབསི་ཆོག་ཙམ་བྱསི་པ་ལ་བུ་མོ་གཉིིསི་

ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་པོ་བཟོསི།

ཌརི་སིིསི་མ་རྒན་རིང་གིསི་ལྷག་པརི་གཅིེསི་པའི་བུ་མོ་དེ་བཅོིསི་ཐེབསི་མེད་

པའ་ིམིང་ངན་པ་ལསི་བསྐྱིབསི་པའ་ིགནསི་ཚུལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གསིལ་པོརི་

ཤོེསི་སྟབསི། མོ་རིང་མ་རྒན་གྱི་ིཚུལ་མིན་གྱི་ིསོྤྱིད་པ་ལ་སོྐྱི་བ་དང་བོློ་ཕམ་སྐྱིེསི།

ཌརི་སིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སྐུ་ཞིབསི་གྷརི་ཌི་ནརི་དང་ཁོེང་གི་བཟའ་མོ་

གཉིིསི་ཀྱི་ིསོྐརི་ཅུང་ཙམ་དྲེིསི་ཀྱིང་། མོ་རིང་དངངསི་འཚེབ་ལངསི་ནསི་ལན་གསིལ་

པོ་འདེབསི་མ་ནུསི་པ་དང་། དེ་རྗོེསི་ཌརི་སིིསི་ཧ་ལམ་སྐད་ཆོ་མ་བཤོད། ཁོེང་གིསི་
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སྐད་ཆོ་མི་བཤོད་པ་ནི་ཕལ་ཆོེརི་མོ་རིང་འཁྲིསི་སུ་མེད་པསི་ཡིིན་ནམ་སྙམ་ཡིང་། 

ཐེེངསི་སོྔོན་མ་ཌརི་བྷེི་ཤོརི་ན་ཡོིད་སྐབསི་ཁོེ་རིང་དེ་འདྲེ་ཞིིག་མིན་པརི་མོ་རིང་ལ་

སྐད་ཆོ་བཤོད་བདེ་བོ་མེད་སྐབསི་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་གི་ཞིང་པོ་བཟའ་མི་གཉིིསི་ལ་

ལབ་གླེེང་བྱེད་ཀྱིང་། ད་ཆོ་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་རིིང་ཁོེང་ག་ིསྐད་སྒྲི་ཙམ་ཡིང་ཐོེསི་རྒྱུ་མེད་

སྟབསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཡི་མཚེན་གྱི་ིབོློ་འགོག་ཐེབསི་བྲེལ་ནསི་ཁོེང་ག་ིགདོང་པ་

ལ་ཡིང་ཡིང་ལྟ་སྐབསི། ཁོེང་ག་ིམིག་གིསི་མཚེམསི་རིེརི་ཇེེན་ལ་ལྟ་བ་དང་མཚེམསི་

རིེརི་མོ་རིང་ཉིིད་ལ་ལྟ་བ། ཡིང་མཚེམསི་རིེརི་དམིགསི་ཡུལ་མེད་པརི་སི་ངོསི་ལ་ཅིེརི་

ནསི་འདུག་པ་མཐོེང་། ཁོེང་ན་ིཐེེངསི་སོྔོན་མ་དང་བསྡུརི་ན་བསིམ་གཞིིགསི་ཀྱི་ིཀོློང་

དུ་ཚུད་ཡིོད་པ་དང་། གཞིན་ལ་དགའ་བ་སྐྱིེད་འདོད་ཀྱི་ིརྔོམ་སིེམསི་མེད་པ་མཐོེང་

འཕྲལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཧ་ཅིང་བོློ་ཕམ་བྱུང་ལ། བོློ་ཕམ་བྱུང་དོན་ཅི་ིཡོིད་སྙམ་ནསི་

རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིཐོེག་ལའང་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ངསི་ཁོེ་རིང་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ག་ལ་དཔོག་ནུསི། འོ་

ན་ཁོེ་རིང་འདིརི་ཡིོང་དོན་ཅི་ིཡིིན།” བསིམསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ནི་ཌརི་སིིརི་མ་གཏོགསི་སུ་ལའང་སྐད་ཆོ་བཤོད་འདོད་མེད་

ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་ཁོེང་ལ་ཧ་ལམ་སྐད་ཆོ་བཤོད་མ་ིསོྤེབསི། 

ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཁོེང་ལ་ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སིིའི་སོྐརི་ཅུང་ཙམ་དྲེིསི་རྗོེསི་སླེརི་

ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་ཅིང་མ་རྙིེད་པརི་ལུསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལགསི། ཁྱོེད་རིང་སོིང་ནསི་ཡུན་རིིང་

འགོརི་སིོང་།” ཞིེསི་བརོྗོད།

ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ག་ིསྐད་ཆོ་ལ་མོསི་མཐུན་བྱསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ “ངསི་ཁྱོེད་རིང་ནམ་ཡིང་ལོག་སླེེབསི་སི་མ་རིེད་

སྙམ་ནསི་སིེམསི་ཁྲལ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ལངསི་བྱུང་། མི་ཚེོསི་ མི་ཁོེལ་མ་སིི་དུསི་སྟོན་
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རོིལ་རྗོེསི་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཡོིངསི་སུ་འདོརི་རྩིསི་འདུག་ཅིེསི་ལབ་ཀྱིི་འདུག 

ཡིིན་ན་ཡིང་ངསི་དེ་མི་བདེན་པའི་རིེ་བ་བྱེད་ཀྱིི་ཡོིད། ཁྱོེད་རིང་ཕེབསི་རྗོེསི་གོྲང་

པ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ལ་གནསི་ཚུལ་ཧ་ཅིང་མོད་པོ་ཞིིག་ལྷགསི་སོིང་། ལྕམ་ཆུང་ལུ་ཁེ་

སིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ནསི་གཞིིསི་ཁྱོིམ་བསྐྲུན་སོིང་ལ། ངའ་ིབུ་མོ་གཅིིག་ཀྱིང་གཉིེན་

སྒྲིིག་ཟིན་པ་ཕལ་ཆོེརི་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་གསིན་ཡིོད་ངེསི་རིེད། དོན་དུ་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཚེགསི་པརི་

ཐོེག་ཏུ་མཐོེང་ཡོིད་ངེསི་རིེད། ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིགཉིེན་དོན་དུསི་བབ་ཚེགསི་ཤོོག་དང་བང་

ཆོེན་ཚེགསི་ཤོོག་ཐོེག་ཏུ་བཀོད་འདུག ཡིིན་ཡིང་ད་ེའཚེམསི་པོ་ཞིིག་ཁོྱོན་ནསི་བྲེིསི་

མ་ིའདུག་སྟ།ེ “ཉི་ེཆོརི་སྐུ་ཞིབསི་ཝིག་ཁེམ་དང་ལྕམ་ཆུང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱུང་

འདུག” ཅིེསི་བཀོད་པ་ལསི་མོ་རིང་ག་ིཕ་མིང་དང་སོྡེད་གནསི། གཞིན་དག་ག་ིསོྐརི་

ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་བྲེིསི་མ་ིའདུག ད་ེདག་འབྲེ་ིམཁེན་ངའ་ིམིང་པོ་རིེད་ལ་ཁོེང་གིསི་

དེ་འདྲེའི་འཐུསི་ཤོོརི་ཅིན་ཞིིག་སྒྲུབ་དོན་ཅིི་ཡིིན་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཁྱོེད་ཀྱིིསི་གཟིགསི་

བྱུང་ངམ།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་མཐོེང་སོིང་ཞིེསི་ལན་བསླེོགསི་ནསི་མོ་རིང་ལ་རྟེེན་

འབྲེེལ་ཞུསི། སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ངོ་གནོང་ནསི་མགོ་བོ་ཡིརི་འགོྱིགསི་

ཙམ་ཡིང་བྱེད་མ་ིཕོད་པསི་ཌརི་སིིའ་ིརྣམ་འགྱུརི་ཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་མ་མཐོེང་།

མ་རྒན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ “བུ་མོ་གཅིིག་ཁྱོིམ་ཐེབ་ཡིག་པོ་བྱུང་བ་ནི་ཧ་ཅིང་

དགའ་བ་སྐྱི་ེའོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལགསི། མོ་རིང་དང་གྱིེསི་བྲེལ་

བྱེད་དགོསི་པ་ནི་ཧ་ཅིང་བཟོད་དཀའ་བ་ཞིིག་རིེད། ཁོེ་གཉིིསི་ནེའུ་ཁེ་སིལ་ལ་ཕྱོིན་

སོིང་། ད་ེན་ིབྱང་ཕོྱོགསི་ཀྱི་ིཧ་ཅིང་རྒྱང་ཐེག་རིིང་པའ་ིསི་ཆོ་ཞིིག་རིེད། ཁོེ་གཉིིསི་ད་ེ

རུ་ག་ཚེོད་སོྡེད་རྒྱུ་ཤོེསི་མ་སོིང་། ཝིག་ཁེམ་གྱིི་དམག་སྒོརི་དེ་རུ་ཡིོད་པ་རིེད། ཁྱོེད་

ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་དམངསི་དམག་ག་ིསྡེ་ེལསི་ཐོེན་ཏ་ེཚེད་ལྡན་དམག་མ་ིལ་ཞུགསི་པ་ཕལ་

ཆོེརི་གསིན་ཡིོད་ཚེོད་རིེད། ཁོེང་ལ་གོྲགསི་པོ་མང་པོ་ཡིོད་རིིན་ཡོིད་པ་ལྟརི་མ་ིའདུག་
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ཀྱིང་། དཀོན་མཆོོག་གིསི་བཀའ་དྲེིན་ལསི་ཁོེང་ལ་ད་ེརུ་གོྲགསི་པོ་ཁེ་ཤོསི་འདུག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་སྐད་ཆོ་དེ་དག་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལ་

དམིགསི་ནསི་བཤོད་པ་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ཏ།ེ ཧ་ཅིང་ངོ་ཚེ་བ་དང་མྱོ་ངན་གྱི་ིཁུང་དུ་ཚུད་

ནསི་རྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་ལ་སོྡེད་བཟོད་མེད་པརི་གྱུརི། ཡིིན་ན་ཡིང་ད་ེཡིིསི་མོ་རིང་ལ་

སྐད་ཆོ་བཤོད་པའ་ིསྐུལ་འདེད་ཀྱི་ིནུསི་པ་ཐོེན་པ་ནསི། མོ་རིང་གསིི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེ

ལ་མིག་སྔོརི་གོྲང་གསིེབ་ལ་ག་ཚེོད་འདུག་རྩིསི་ཡིོད་པ་དྲེིསི་པརི། ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་

གཟའ་འཁོེརི་ཁེ་ཤོསི་ལ་སོྡེད་འདོད་ཡོིད་ཅིེསི་བཤོད། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ།ེ ཁྱོེད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིགཞིིསི་ཀའ་ིབྱ་རྣམསི་

བསིད་ཚེརི་རྗོེསི། ཅིིསི་ཀྱིང་འདིརི་ཡིོང་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིསྒོེརི་གཞིིསི་ཀྱི་ིབྱ་

རྣམསི་ཇེི་ལྟརི་འདོད་འདོད་དུ་གསོིད་རོིགསི་ཞུ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སོྤྲོ་བ་

ཆོེན་པོསི་ཁྱོེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ངེསི་རིེད། ང་ཚེོསི་ཁྱོེད་ལ་ཆོེསི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་

བྱ་ཁྱུ་ཉིརི་ཡིོང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིདགོསི་མེད་དང་ཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་

ཀྱི་ིབཀུརི་བཟོ་ཞིིག་རིེད་སྙམ་ནསི་སོྐྱི་བ་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན། ད་ཆོ་ཡིང་ལོ་སོྔོན་མ་ལྟརི་ཡིོད་

ཚེད་རི་ེབ་དང་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་འཕྲལ་མརི་ཆུད་ཟོསི་སུ་འགྲོ་བ་ཚེོརི་བ་དང་། 

ལོ་མང་ག་ིབད་ེསྐྱིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་ཇེེན་ནམ་ ཡིང་ན་ མོ་རིང་ག་ིད་ལྟའ་ིསྐད་ཅིིག་ག་ིསོྐྱི་

བ་སིེལ་མ་ིནུསི་སྙམ།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རིང་ལ་ “ངའ་ིསིེམསི་གཏིང་ག་ིརི་ེབ་ཉིག་གཅིིག་ན་ིདུསི་

ནམ་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་དང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་མ་ིདགོསི་པ་ད་ེཡིིན། ཁོེ་ཚེོའ་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་

ཀྱིིསི་འདི་འདྲེའི་ཡིིད་མུག་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་པརི་མི་འགྱུརི། ང་ཁོེ་

གཉིིསི་ལསི་སུ་ལ་ཡིང་ཡིང་སྐྱིརི་ནམ་ཡིང་ཐུག་འཕྲད་མ་ིབྱེད།” ད་ེལྟརི་སྨྲསི།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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མིག་སྔོརི་གྱི་ིཡིིད་མུག་པའ་ིངང་ཚུལ་ལ་ལོ་མང་བད་ེསྐྱིིད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་གུན་གསིབ་

མ་ིནུསི་པ་ཚེོརི་ཡིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་མོའ་ིམཛོེསི་སྡུག་གིསི་

སོྔོན་གྱི་ིམཛོའ་བོའ་ིསིེམསི་པ་སླེརི་འཕྲོག་པ་མཐོེང་ནསི་སིེམསི་ལ་བད་ེབ་རྙིེད། བྷེིང་

ལེ་ཐོེག་མརི་ནང་ལ་འཛུལ་སྐབསི་ཇེེན་ལ་སྐད་ཆོ་ཉུང་ཉུང་ལསི་མི་བཤོད་ཀྱིང་། 

སྐརི་མ་ལྔ་རིེའ་ིནང་དུ་ཁོེ་རིང་མོ་རིང་ལ་དོ་སྣང་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ 

ཇེེན་ལོ་སོྔོན་མ་ལྟརི་ཁེ་བཟོ་དོད་པོ་མིན་ཡིང་མོ་རིང་སྔོརི་ལྟརི་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་ཞིིང་

གཤོིསི་རྒྱུད་བཟང་ལ་ཚུལ་འཆོོསི་མིན་པ་མཐོེང་། ཇེེན་གྱིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་འགྱུརི་ལྡོག་

ཕྱོིན་མེད་པ་སོྟན་རྒྱུ་ཁོེ་ནརི་རྔོམསི་ནསི་རིང་གིསི་སྐད་ཆོ་མོད་པོ་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད་སྙམ་

ཡིང་། དོན་དུ་མོ་རིང་ལ་བསིམ་བོློ་འདྲེ་མིན་འཁོེརི་ནསི་མཚེམསི་རིེརི་རིང་ཉིིད་ཁུ་

སིིམ་པོ་ཡིིན་པ་ཡིང་མ་ཚེོརི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་བོློ་གཅིིག་སིེམསི་གཅིིག་གིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་བཀུརི་

གཟོ་བྱདེ་རྩིསི་ཡོིད་སྟབསི། སྐྱིེསི་པ་གཉིསིི་ཐོེན་གྲབསི་བྱདེ་སྐབསི་མོ་རིང་གསིི་འཕྲལ་

མརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཉིིན་ཤོསི་རྗོེསི་སུ་གཞིིསི་ཁྱོིམ་ལ་གསོིལ་ཚེིགསི་ལ་མགོྲན་འབོད་བྱསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་རི་ེ “སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལགསི ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ང་ཚེ་ོལ་ད་དུང་མཇེལ་

ལན་སོླེག་རྒྱུ་ལྷག་ཡོིད།” ཅིསེི་དང་ཡིང་ “ན་ནིང་དགུན་ཁེརི་ཁོྱོད་རིང་གོྲང་ལ་ཕེབསི་

སྐབསི་ཕྱོིརི་སླེེབསི་མ་ཐེག་ང་ཚེོའི་ནང་མི་དང་ལྷན་དུ་གསོིལ་ཚེིགསི་བཞིེསི་རྒྱུརི་

ཞིལ་བཞིེསི་གནང་བ་ངསི་ད་དུང་བརྗོེད་མེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་ཕྱོིརི་མ་ལོག་པ་

དང་ཁེ་དན་ཚེིག་ལ་མ་གནསི་པརི་ང་རིང་ཧ་ཅིང་བོློ་ཕམ་བྱུང་།” ཞིེསི་བཤོད།

སྐབསི་དེརི་བྷེིང་ལེ་ཅུང་ཙམ་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོའ་ིཚུལ་མངོན་པ་དང་སྦྲགསི་དོན་

དག་ལྷགསི་ནསི་ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་སླེེབསི་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་ཞིེསི་བརོྗོད་རྗོེསི་ཁོེ་ཚེ་ོཕྱོིན་ནོ།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཉིིན་དེརི་སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་ལ་གསོིལ་ཚེིགསི་འབུལ་བའ་ིརི་ེ

འདུན་དྲེག་པོ་ཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་ག་ིའཆོརི་ཅིན་གྱི་ིདགོང་ཟསི་ལེགསི་པོ་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཡིིན་ཡིང་ད་ེདག་གིསི་ལོ་རིེརི་དབྱིན་སོྒོརི་སོྟང་བཅུ་ཡོིད་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ག་ིསོྤེབསི་

པ་དང་ཡི་ིག་མ་ིབསོྐང་མ་ིནུསི་པསི། ད་དུང་ཚེལ་རིིགསི་ལེའུ་གཉིིསི་ཁེ་སོྣན་མ་བྱསི་

ན་ག་ལ་འགྲིག་སྙམ།
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 ལའེུ་ང་བཞིི་པ།

སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་ཕྱོིན་མ་ཐེག་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བོློ་ལྷོད་དུ་འབབ་ཆོེད་དམ་ཡིང་

ན་སོྐྱི་བ་སྐྱིེད་པའི་དོན་དག་བརི་མེད་དུ་ཡིིད་ལ་མི་འཁོེརི་བའི་ཕྱོིརི་ཕྱོི་ལ་འཆོམ་

འཆོམ་བསོྐྱིད། ཌརི་སིིའི་ད་ཐེེངསི་ཀྱིི་སོྤྱིད་ལམ་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཧ་ལསི་པ་དང་སོྐྱི་

བ་སྐྱི་ེརུ་བཅུག

མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་སུ་ “ཁོེ་རིང་ད་ེའདྲེའ་ིཁུ་སིིམ་པོ་དང་། བརྟེན་བརློིང་གཟབ་

ནན། ཇེ་ིམ་ིསྙམ་པ་ཡིིན་ན་འདིརི་ཡིོང་ནསི་ཅི་ིབྱེད།” ཅིེསི་འཁོེརི།

མོ་རིང་གིསི་དོན་དག་འདི་མོ་རིང་ལ་དགའ་བ་སྐྱིེད་པའི་ལམ་ཞིིག་ལ་འཇེོག་

ཐེབསི་བྲེལ།

མོ་རིང་གིསི་ “ཁོེ་གོྲང་ཁྱོེརི་དུ་ཡིོད་སྐབསི། ཁོེང་གིསི་ངའ་ིཨོ་ཞིང་དང་ཞིང་ཟླ་

ལ་དེ་འདྲེའི་མཛོའ་སིེམསི་ཆོེ་ཞིིང་དང་བ་འདྲེེན་པའི་རིང་གཤོིསི་སོྟན་ནུསི་ན། ང་

ལ་དེ་ལྟརི་མི་སོྟན་པ་ཅིི་ཡིིན་ནམ། གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་ང་ལ་ཞིེད་ན་ཅིིའི་ཕྱོིརི་འདི་

གརི་ཡིོང་ཡིིན་ནམ། གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་ང་ལ་ཆོ་འཇོེག་མེད་ན། ཅིིའ་ིཕྱོིརི་ཁེ་མ་ིགྲག་

པ་ཡིིན་ནམ། རྩེད་སྤྱིད་བྱེད་པ་སྟ།ེ ཇེ་ིའདྲེའ་ིརྩེད་སྤྱིད་བྱེད་པརི་དགའ་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་

ཞིིག ད་ནསི་ངསི་ཁོེང་ག་ིསོྐརི་ལ་བསིམ་བོློ་གཏོང་ག་ིམིན།” སྙམ།

སྐབསི་དེརི་ཇེེན་འཁྲིསི་ལ་སླེེབསི་སྟབསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གནསི་སྐབསི་

སུ་བསིམ་རྒྱུན་མི་གཅོིད་ཐུ་མེད་བྱུང་། གཅིེན་མོ་ལ་སོྤྲོ་སིེམསི་མངོན་པརི་བལྟསི་

ན་མོ་རིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལསི་སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་ཀརི་བོློ་ཡིིད་ལེགསི་པོ་ཚེིམ་ཡིོད་

པ་རོྟེགསི་ཐུབ།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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གཅིེན་མོསི་ “ད་ཆོ་ཐོེག་མའི་ཐུག་འཕྲད་ཚེརི་བསི་ང་རིང་རྦད་དེ་བོློ་བདེ་བོ་

བྱུང་། ངསི་རིང་གི་ནུསི་ཤུགསི་ཤོེསི་བྱུང། སླེད་མརི་ཁོེ་དང་འཕྲད་དུསི་ང་རིང་

དངངསི་འཚེབ་གཏན་ནསི་ལངསི་ཀྱི་ིམིན། གཟའ་མིག་དམརི་ལ་ཁོེ་རིང་འད་ིགརི་

གསོིལ་ཚེིགསི་ལ་སླེེབསི་རྒྱུ་ཡིིན་པརི་ང་རིང་དགའ་བོ་བྱུང་། སྐབསི་དེརི་མ་ིཚེོསི་ང་

གཉིིསི་ན་ིསྤྱིིརི་བཏང་ག་ིགོྲགསི་པོ་ཙམ་ཡིིན་པ་མཐོེང་ག་ིརིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དགོད་བཞིིན་དུ་ “རིེད། དངོསི་འབྲེེལ་སྤྱིིརི་བཏང་ག་ིགོྲགསི་

པོ་ཞིིག་རིེད། ཨོོ། ཇེེན། གཟབ་གཟབ་བོྱསི།”

“ངའ་ིལ་ིཛོི་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་ད་ེའདྲེའ་ིནུསི་མེད་ཅིིག་ཏུ་མ་སིེམསི། ད་

ཆོ་ང་ལ་ཉིེན་ཁེ་འདྲེ་འདུག་གམ།”

“ངསི་བལྟསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་སོྔོན་ལྟརི་ཁོྱོད་ལ་དགའ་བསི་མོྱོསི་སུ་འཇུག་

པའ་ིཉིེན་ཁེ་འདུག”

བྷེེན་ནེད་ཚེང་གིསི་སྐྱིེསི་པ་གཉིིསི་ རིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་བརི་དུ་མ་མཐེོང་། 

ཐེེངསི་སོྔོན་མརི་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་རིིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་རྗོེསི། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ལོ་སོྔོན་མ་ལྟརི་དགའ་ལྷང་ལྷང་གི་འཆོརི་གཞིི་སྣ་

ཚེོགསི་བཏིང་།

རིེསི་གཟའ་མིག་དམརི་ཉིིན་ལོང་བོྷེན་ལ་གསོིལ་སོྟན་ཆོེན་པོ་བཤོམསི་པ་དང་། 

མགོྲན་བདག་གིསི་རི་ེསྒུག་ཆོནེ་པོ་བྱསི་པའ་ིསྐུ་མགོྲན་རྣམ་གཉིིསི་དུསི་ཐོེག་ཏུ་འབོྱརི། 

སོྔོན་ཆོད་གསོིལ་སྟོན་བཤོམསི་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་རྟེག་ཏུ་ཇེེན་གྱིི་འཁྲིསི་སུ་

བསྡེད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟབསི། སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

ད་ཐེེངསི་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་སླེརི་ཡིང་ཇེེན་གྱི་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད་མིན་ལྟ་ཞིིབ་བྱསི་ལ། མོ་རིང་

ག་ིགྲུང་ཉིམསི་ལྡན་པའ་ིམ་རྒན་ལའང་བསིམ་བོློ་གཅིིག་པ་འཁེོརི་ནསི་བྷེིང་ལ་ེ མོ་

རིང་གི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་མ་བཅུག ཐོེག་མརི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་སིོམ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཉི་ིཅུང་ཙམ་མངོན་ཡིང་ཇེེན་ཁོེ་རིང་ལ་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་འཛུམ་མདངསི་བསྟན་སྟབསི་

ཁོེང་ག་ིདོགསི་པ་སིེལ་ནསི་མོ་རིང་ག་ིའཁྲིསི་སུ་བསྡེད།

སྐབསི་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་བོློ་ཡིིད་ཧ་ཅིང་ཚེིམསི་པ་དང་སྦྲགསི་ཁོེང་གི་

གོྲགསི་པོ་ཌརི་སིི་ལ་ལྟ་སྐབསི་ཁོེང་ནི་ཅིི་ཡིང་མི་སྙམ་པའི་ངང་ལ་གནསི་ཡིོད་པ་

མཐོེང་། གལ་སྲིད་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཌརི་སི་ིལ་དགོད་མོ་དང་དངངསི་འཚེབ་འདྲེེསི་མསི་

ལྟ་བ་མ་མཐོེང་ན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ཐེེངསི་བྷེིང་ལ་ེལ་ཌརི་སིིའ་ིཆོོག་མཆོན་

རིེག་ནསི་ཡོིང་བ་ཡིིན་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་སྲིད།

དགོང་ཟསི་ཟ་སྐབསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་ལ་དགའ་གུསི་བྱེད་པའ་ིསོྤྱིད་

ལམ་སོྔོན་ཆོད་ལསི་ཅུང་ཙམ་བག་ཟོན་ཆོེ་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་གལ་སྲིད་ཡིོད་ཚེད་བྷེིང་ལེ་ལ་རིག་ལསི་ན། ཇེེན་དང་ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱིི་བདེ་སྐྱིིད་

མགོྱིགསི་མྱུརི་གྱིིསི་འཆོརི་ངེསི་ཅིན་རིེད་སྙམ། མཇུག་འབྲེསི་ལ་རི་ེབ་ཆོེན་པོ་བཅོིལ་

མ་ཕོད་ཀྱིང་ཁོེང་ག་ིརྣམ་འགྱུརི་མཐེོང་བ་ཙམ་གྱིིསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་འཕེལ། སྐབསི་དེརི་

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་རིང་ཉིིད་ད་ེའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་ཆོ་ེབ་ཞིིག་མིན་སྟབསི་ད་ེལྟརི་མཐོེང་བརི་

སིེམསི་ཤུགསི་རིབ་ཏུ་འཕེལ། ཌརི་སི་ིན་ིམོ་རིང་དང་བརི་ཐེག་རིིང་བའ་ིམོ་རིང་ག་ིམ་

རྒན་གྱི་ིའཁྲིསི་སུ་ཡིོད་པ་མཐོེང་བསི། ད་ེན་ིཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་མཚེོན་ན་ཇེ་ིའདྲེའ་ི

སོྤྲོ་བ་འཇོེམསི་པ་དང་སྟབསི་མ་ིབད་ེབ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི། རྒྱང་རིིང་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་

ཀྱིིསི་ཅི་ིཞིིག་ལབ་གླེེང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཐོེསི་མ་ིབཏུབ་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཕན་

ཚུན་ལ་ཧ་ལམ་སྐད་ཆོ་མི་བཤོད་པ་དང་སྐད་ཆོ་བཤོད་སྐབསི་ཀྱིི་རྣམ་འགྱུརི་དེ་

ཡིང་ཧ་ཅིང་ཨུ་ཚུགསི་དང་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་ཡིིན་པ་མཐོེང་། མ་རྒན་གྱིིསི་ཌརི་སིིའ་ིདྲེིན་

མི་ཚེོརི་བརི་ཁོེང་ལ་དེ་འདྲེའི་གུསི་མེད་བྱསི་པ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་ནསི་

སོྐྱི་བ་ཧ་ཅིང་སྐྱིེསི། སྐབསི་འགརི་མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སི་ིལ་མོ་རིང་ག་ིནང་མ་ིཚེང་མསི་

ཁོེང་ག་ིབཀའ་དྲེིན་མ་ིཚེོརི་བརི་མིན་ཞིེསི་བརོྗོད་འདོད་སྐྱིེསི།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཌརི་སི་ིཐོེག་མརི་ནང་དུ་འཛུལ་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁེོང་ལ་འཚེམསི་

འདྲེ་ིཞུསི་པ་ལསི་གཞིན་ཁོེང་ལ་ལབ་གླེེང་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡིང་མ་བྱུང་སྟབསི་ཕྱོ་ིདོྲེརི་ཁོེ་

གཉིིསི་མཉིམ་དུ་སོྡེད་ཐུབ་པའ་ིརི་ེབ་བྱསི། མོ་རིང་བོློ་འཚེབ་དང་བག་ལོྷད་མ་ཡིིན་

པརི་སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་མགོྲན་ཁེང་དུ་མ་སླེེབསི་གོང་ལ་ངལ་དུབ་དང་ཉོིབ་སྣང་གིསི་

ཤོ་ིགྲབསི་བྱསི་ལ། རིང་ཉིིད་ཀྱི་ིཕྱོ་ིདོྲེ་ཧྲེིལ་པོའ་ིསོྤྲོ་བ་སྐུ་མགྲོན་ད་ེལ་རིག་ལསི་པ་ཚེོརི་

ནསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་ཀྱི་ིཕེབསི་འབོྱརི་ལ་རི་ེསྒུག་བྱསི།

མོ་རིང་གིསི་རིང་ཉིིད་ལ་ “གལ་སྲིད་ཁོེ་རིང་ངའི་འཁྲིསི་ལ་མ་ཡིོང་ན། ངསི་

གཏན་དུ་ཁོེ་རིང་བོློསི་གཏོང་ག་ིཡིིན།” ཞིེསི་བརོྗོད།

སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་འབོྱརི་བ་དང་ཁོེང་གི་རྣམ་འགྱུརི་ལ་གཞིིགསི་ན་མོ་རིང་གི་

རི་ེའདོད་བསོྐང་བའ་ིབཟོ་འདུག་མོད། ཨོོ། ཀྱི་ེཧུད། ཇེེན་གྱིིསི་ཇེ་བསོྐལ་སི་དང་ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཧྥིེ་ལྡུག་སིའི་ཅོིག་ཙེ་ལ་བུ་མོ་ཚེང་མསི་འཚེང་ཁེ་བརྒྱབ་

ནསི་རྐུབ་སྟེགསི་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ལྷག སྐུ་མགོྲན་གཉིིསི་ཉི་ེབརི་སླེེབསི་དུསི། ད་ེདག་

ཁོྲད་ཀྱི་ིབུ་མོ་གཅིིག་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིའཁྲིསི་སུ་སོྔོན་ལསི་ཉི་ེབརི་བཅིརི་ནསི་རྣ་

བརི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ།

“ངསི་སྐྱིེསི་པ་དེརི་ང་ཚེོ་ཁེ་བྲེལ་གཏོང་དུ་མི་འཇུག་ངེསི་ཅིན་ཡིིན། ང་ཚེོ་ལ་

སྐྱིེསི་པ་ད་ེདག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིདགོསི། དགོསི་སིམ།” ཞིེསི་དྲེིསི།

དེསི་ན་ཌརི་སི་ིཕརི་མ་ིའགྲོ་ཐེབསི་མེད་བྱུང་སྟབསི་ཁེང་པའ་ིཕོྱོགསི་གཞིན་དུ་

བསོྐྱིད། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིམིག་གིསི་ཁོེང་ག་ིརྗོེསི་འདེད་པ་དང་ཁོེང་གིསི་སྐད་ཆོ་

བཤོད་སིའི་མི་ཀུན་ལ་ཡིིད་སོྨོན་ཤོོརི་བ་དང་། ཧ་ལམ་མགྲོན་པོ་ཚེོ་ལ་ཁོེ་ཧྥིེ་ལྡུག་

པའི་ངང་རྒྱུད་བརློགསི་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་རིང་ཉིིད་དེ་འདྲེའི་གླེེན་རྟེགསི་ཚེ་བ་

ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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“ལན་ཅིིག་ངསི་ཁེསི་མ་བློངསི་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་དེསི་སླེརི་ཡིང་ང་ལ་དགའ་བོ་བྱེད་

པའི་རིེ་བ་བཟུང་ནསི་གླེེན་རྟེགསི་དེ་འདྲེ་སྟོན་དོན་ཅིི་ཡིིན། སྐྱིེསི་པ་སུ་ཞིིག་ལ་དེ་

ལྟའི་སྒོལ་ཚེིགསི་མེད་པརི་བུད་མེད་ཅིིག་ལ་གཉིེན་ཐེེངསི་གཉིིསི་སླེོང་ངེསི་སིམ། 

སུསི་ཀྱིང་འད་ིའདྲེའ་ིཕོ་ཁོྱོ་གའ་ིལ་རྒྱ་འཆོོརི་བའ་ིལསི་ཀ་ཞིིག་བྱེད་མ་ིསྲིད།” སྙམ།

ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཌརི་སིིསི་ཁོེ་ཧྥིེའི་ཕོརི་བ་ཐོེགསི་ནསི་ཕྱོིརི་བསླེེབསི་བྱུང་

བསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཅུང་ཙམ་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་དང་གོ་སྐབསི་མ་འཆོོརི་བ་བྱསི་ནསི།

“ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅུང་མོ་ད་དུང་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་ཡིོད་དམ།”

“ ཡོིད། ཡི་ེཤུའ་ིའཁྲུངསི་སྐརི་བརི་དུ་སོྡེད་རྩིསི་འདུག”

“མོ་རིང་གཅིིག་པུ་རིེད་དམ། མོ་རིང་ག་ིགོྲགསི་པོ་ཚེ་ོཐོེན་སོིང་ངམ།”

“ལྕམ་ཨོན་ན་ེསི་ེལ་ིམོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ཡིོད། གཞིན་པ་ཚེ་ོགཟའ་འཁོེརི་གསུམ་

གྱི་ིསོྔོན་ལ་སི་ིཁེརི་བོྷེ་རོི་ལ་ཕྱོིན་སོིང་།”

ད་ེདག་ལསི་གཞིན་གང་ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་མ་རྙིེད་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེོ་རིང་མོ་རིང་

དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆོ་བཤོད་འདོད་ན་ཁོེང་ལ་རིང་བཞིིན་གྱི་ིཐེབསི་ཤོེསི་ཡོིད་ངེསི་སྙམ་

ཡིང་། ཁོེང་གིསི་ཅིི་ཡིང་མི་སྨྲ་བརི་མོ་རིང་གི་འཁྲིསི་སུ་སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་འགྲེངསི་

རྗོེསི་མཐེརི་གཞོིན་ནུ་མ་གཅིིག་གིསི་སླེརི་ཡིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིརྣ་བརི་ཤུབ་ཤུབ་

ཀྱི་ིསྐད་ཆོ་བཤོད་པསི་ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་ཐོེན།

ཇེ་ཆོསི་དག་བསྡུསི་རྗོེསི་ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་སིའ་ིཅིོག་ཙ་ེབསྒྲིིགསི་པ་དང་གཞིོན་ནུ་ཚེ་ོ

གདན་ལསི་ལངསི་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་ཌརི་སི་ིམོ་རིང་ག་ིགམ་

ལ་ཡིོང་བའ་ིརི་ེའདུན་བྱསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་མ་རྒན་གྱིིསི་བཙན་གྱིིསི་ཌརི་སི་ི ཝ་ིསིིད་

རྩེད་སིརི་སྐད་བཏང་བ་དང་ ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཁོེ་རིང་མི་དེ་དག་ལྷན་དུ་བསྡེད་

པ་མཐོེང་། ད་ཆོ་མོ་རིང་ག་ིརི་ེསྒུག་ག་ིསོྤྲོ་བ་ཡིོངསི་སུ་འཛོད་པརི་གྱུརི། དགོང་དོྲེརི་

གཉིིསི་ཀ་སོྡེད་གནསི་ཁེ་ཁེརི་བསྡེད་དགོསི་བྱུང་དུསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་རི་ེཐེག་ཡོིངསི་
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སུ་ཆོད་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་རྟེག་པརི་མོ་རིང་ག་ིཕོྱོགསི་ལ་མིག་མདའ་འཕངསི་ནསི་

ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀའ་ིརྒྱན་ཕམ་པརི་བཟོསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ནསི་ཕེབསི་པའི་སྐུ་མགོྲན་འདི་གཉིིསི་ལ་

དགོང་ཚེིགསི་འབུལ་རྩིསི་ཡིོད་ཀྱིང་། སྟབསི་ཉིེསི་ཏ་ེཁོེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཀུན་གྱི་ིསོྔོན་ལ་

ཤོིང་རྟེ་མངགསི་ཟིན་པསི་མོ་རིང་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་བཀག་སྐྱིིལ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབསི་མ་

བྱུང་།

མགོྲན་པོ་ཚེ་ོཐོེན་མ་ཐེག་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “བུ་མོ་ཚེ།ོ ཁོྱོད་ཚེ་ོལ་ཅི་ིཞིིག་ལབ་

རྒྱུ་འདུག ངསི་བསིམསི་ན་ཡིོད་ཚེད་ཧ་ལསི་པའ་ིལེགསི་པོ་བྱུང་། ཟ་མ་ན་ིདོ་ཟླ་བྲེལ་

བའི་སྡེེབ་སོྦྱིརི་ལེགསི་པོ་བྱུང་འདུག་ལ། ཤྭ་ཤོ་སྲེག་པ་ཡིང་ཧ་ཅིང་ཚེོད་རིན་པོ་

ཐོེན་འདུག མི་ཚེང་མསི་ནམ་ཡིང་དེ་འདྲེའི་མཚེང་རི་ཚེོན་པོ་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་

ཟེརི་སིོང་། ང་ཚེོའ་ིཁུ་བ་ད་ེགཟའ་འཁོེརི་སོྔོན་མརི་ང་ཚེོསི་ལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་དུ་བཏུང་

བའ་ིཁུ་བ་ད་ེལསི་ལྡབ་ལྔ་བཅུ་ལསི་ལེགསི་པོ་ཐོེན་འདུག ཐེ་ན་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་

ཀྱིང་གོང་མོ་བསྲེགསི་མ་དེ་དཔེ་ཟླ་བྲེལ་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁེསི་བློངསི་སོིང་། ཁོེང་ལ་

མ་མཐེརི་ཡིང་ཧྥི་རིན་སིིའི་མ་བྱན་གཉིིསི་གསུམ་ཡོིད་ཚེོད་རིེད། ད་དུང་ངའི་བརྩེ་

བའ་ིཇེེན། ངསི་ནམ་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་ད་ེརིིང་ལསི་མཛོེསི་པ་ཞིིག་མཐོེང་མ་མོྱོང་། ལྕམ་

ལོང་གིསི་ཀྱིང་དེ་ལྟརི་ལབ་བྱུང་། ངསི་མོ་རིང་ལ་ཁོྱོད་རིང་མཛོེསི་པོ་འདུག་གམ་

མི་འདུག་ཅིེསི་དྲེིསི་པ་ཡིིན་ལ། མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་ཅིི་ཞིིག་ལབ་སིོང་ཨོེ་ཤོེསི། “ཨོེ་

མ། ལྕམ་བྷེེན་ནེད། ང་ཚེོསི་མཐེརི་ཐུག་ཇེེན་ ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱི་ིཁྱོིམ་ཐེབ་མརི་གྱུརི་

བ་མཐོེང་ངེསི་རིེད།” ཅིེསི་ལབ་སོིང་། མོ་རིང་གིསི་དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེའདྲེ་ལབ་སོིང་། 

ངའ་ིབསིམ་པརི་ལྕམ་ལོང་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་མཆོོག་ཏུ་གྱུརི་བའ་ིམ་ིབཟང་

པོ་ཞིིག་རིེད། མོ་རིང་ག་ིཚེ་མོ་ཚེ་ོསོྤྱིད་ལམ་ཧ་ཅིང་ལེགསི་ཀྱིང་ཁོེ་ཚེ་ོལ་སྐྱིེསི་འབྲེསི་

མཚེརི་པོ་མེད། ང་རིང་ཁོེ་ཚེ་ོལ་ཧ་ལསི་པའ་ིདགའ་བོ་ཡོིད།” ཅིེསི་བཤོད།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་དུསི་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ིནང་ བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་ལ་ཤོིན་ཏུ་ནསི་

ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པའ་ིཚུལ་མཐེོང་ནསི་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི་ཤོིང་། མཐེརི་ཁོེ་རིང་ཇེེན་

གྱིི་ལག་ཏུ་ཐེེབསི་སོིང་སྙམ་ནསི་དོན་དངོསི་ལསི་བརྒལ་བའི་བསིམ་བོློ་སྣ་ཚེོགསི་

བཏང་། གཉིེན་དོན་འདི་ཡིིསི་ཁྱོིམ་ལ་ཁེེ་ཕན་ཡིོང་རྒྱུ་ཁོེ་ནརི་རིེ་སྒུག་བྱསི་ནསི་ཕྱོི་

ཉིིན་དེ་རིང་ལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཇེེན་ལ་གཉིེན་སླེོང་མ་བྱསི་པརི་བོློ་ཕམ་

ཆོེན་པོ་བྱུང་།

ཇེེན་གྱིིསི་ “ད་ེརིིང་ན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ཅིང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བའ་ིཉིིན་མོ་ཞིིག་རིེད། 

མགོྲན་པོ་ཚེ་ོཚེང་མ་ཕན་ཚུན་ལ་བོློ་སིེམསི་ཧ་ཅིང་མཐུན་པོ་འདུག་པསི་སྐུ་མགོྲན་

ལེགསི་པོ་བདམ་གསིེསི་བྱསི་ཡོིད་པའི་བཟོ་འདུག ངསི་ང་ཚེོ་ཕྱོིན་ཆོད་ཀྱིང་ཡིང་

ནསི་ཡིང་དུ་འཛོོམསི་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་འཛུམ་ཙམ་བྱསི།

“ལི་ཛོི། ཁོྱོད་རིང་གཏན་ནསི་གད་མོ་མ་དགོད་ལ་ང་ལ་དོགསི་པ་ཡིང་མ་བྱེད་

རོིགསི། ད་ེཡིིསི་ང་རིང་མ་ིབད་ེབ་བཟོ་ག་ིའདུག ཁོེང་ན་ིགཤོིསི་རྒྱུད་བཟང་ལ་སྤྱིང་

གྲུང་འཛོོམསི་པའ་ིཕོ་གཞོིན་ཞིིག་ཡིིན་པའ་ིཆོ་ནསི་ཁེོང་ག་ིསྐད་ཆོརི་ཉིན་རྒྱུ་དགའ་

བ་ཙམ་ལསི་ད་ེལསི་བརྒལ་བའ་ིརི་ེསོྨོན་གང་ཡིང་བྱེད་ཀྱི་ིམེད་ཅིེསི་བཤོད་ཕོད། ཁོེང་

ག་ིད་ལྟའ་ིསོྤྱིད་ལམ་ལ་གཞིིགསི་ནསི་ཁོེང་ལ་ངའ་ིབརྩ་ེབ་ཐོེབ་འདོད་མེད་པ་མཐོེང་

ནུསི་པསི་ང་རིང་རྦད་ད་ེབོློ་ཡིིད་ཚེིམ་པོ་བྱུང་། ཁོེང་ལ་སྐྱིེསི་པ་སུ་ལསི་ཀྱིང་རྣ་བརི་

འཇེེབསི་པའ་ིགཏམ་སྨྲ་སྟངསི་དང་སྤྱི་ིཡོིངསི་ནསི་དགའ་མགུ་བསྐྱིེད་པའ་ིསོྤྱིད་ལམ་

མངའ་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཙམ་ཡིིན།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ཁོྱོད་རིང་གདུག་རྩུབ་ཆོ་ེབ་ལ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་

ཡིང་ཡིང་དགོད་ཁེ་སོླེང་ཡིང་དགོད་དུ་མ་ིའཇུག”

“དོན་དག་ཁེ་ཤོསི་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིིག་རིེད།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“དོན་དག་ཁེ་ཤོསི་ན་ིཧ་ལམ་ཡིིད་ཆོེསི་མ་ིཐུབ་པ་ཞིིག་རིེད།”

“ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་དྲེང་གཏམ་ཡོིངསི་སུ་བཤོད་མེད་སྙམ་དོན་ཅི།ི”

“དེ་ནི་བདག་གིསི་ལན་འཇེལ་ནུསི་པའི་དྲེི་བ་ཞིིག་མ་རིེད། ང་ཚེོ་ཚེང་མ་བོློ་

འདོན་བྱེད་རྒྱུརི་དགའ་མོསི་ཡིོད་ཀྱིང་། ང་ཚེོསི་བོློ་འདོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིཕ་རིོལ་

པསི་ཤོེསི་རིིན་མེད་པ་ཁོེ་ན་ཡིིན། དགོངསི་དག གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཁེོང་ལ་སྣང་མེད་ཡིིན་

ཤོ་སྟག་ཡིིན་ན། ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགསིང་གཏམ་བྱེད་སིརི་མ་འཛོིན།”
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 ལའེུ་ང་ལྔ་པ།

ཁོེ་ཚེ་ོཡོིང་ནསི་ཉིིན་ཤོསི་འདསི་རྗོེསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེསླེརི་ཡིང་ཡིོང་བརི་མ་ཟད། 

ཁེེརི་རྐྱེང་དུ་བསླེེབསི། ཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོ་ཉིིན་དེའ་ིཞོིགསི་པརི་ཁོེ་དང་བྲེལ་ནསི་ལོན་

ཌོན་ལ་ཕྱོིན་ཟིན་པ་དང་། ཉིིན་བཅུའི་ནང་ལ་ཚུརི་ལོག་རྒྱུ་ཡིིན་འདུག སྐུ་ཞིབསི་

བྷེིང་ལེ་དེ་རུ་ཆུ་ཚེོད་གཅིིག་ལྷག་བསྡེད་པ་དང་ཁོེ་རིང་མངོན་གསིལ་གྱིིསི་ཧ་ཅིང་

སོྤྲོ་བ་ཆོེ་བ་མཐོེང་ཐུབ། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁོེང་ལ་དགོང་ཟསི་ཟ་བའི་རིེ་སྐུལ་

ཞུསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་དོན་དག་ཡོིད་པསི་གནསི་སྐབསི་མི་འགོྲ་ཐུ་མེད་བྱུང་སོིང་ཞིེསི་

ཟེརི་ནསི་དགོངསི་དག་ཞུསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་  “ཐེེངསི་རྗོེསི་མརི་འདི་གརི་ཕེབསི་དུསི་ཁྱོེད་ལ་དགོང་

ཚེིགསི་སོྟབ་པའ་ིསྐལ་བ་ཐོེབ་པརི་སོྨོན།” ཞིེསི་བརོྗོད། 

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ལན་དུ་གལ་སྲིད་མོ་ལ་ཅི་སུན་པོ་མིན་ན་ཁོེང་ལ་ག་དུསི་

དུསི་ཚེོད་བྱུང་ན་ཡོིང་ག་ིཡིིན་ཞིེསི་བཤོད།

“ཁོྱོད་རིང་སིང་ཉིིན་ཕེབསི་ཐུབ་བམ།”

ཕྱོི་ཉིིན་ཁོེང་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་ལསི་ཀ་གང་ཡིང་མེད་པསི་ཡོིང་ཐུབ་ཅིེསི་

མགོྲན་འབོད་དང་ལེན་བྱེད་རྐྱེང་བྱསི།

ཕྱོི་ཉིིན་ཁོེ་རིང་ཧ་ཅིང་སྔོ་བོརི་བསླེེབསི་ནསི་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་ལ་གཟབ་མཆོོརི་སྤྲོསི་

ཁོེམ་ཡིང་བྱུང་མེད། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཞོིགསི་ཆོསི་གོྱིན་ཞིིང་སྐྲ་ཡིང་ཤོད་འཕོྲརི་

ལུསི་ཏ་ེབུ་མོ་ཚེོའ་ིཁེང་མིག་ནང་ལ་རྒྱུག་ཡིོང་སྟ་ེསྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི།

“ངའི་བརྩེ་བའི་ཇེེན། མགོྱིགསི་པོ་གྱིིསི་དང་། མགོྱིགསི་པོརི་ཤོོད་ལ་སོིང་དང་། 
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ཁོེ་རིང་ཡིོང་ག་ིའདུག སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལགསི་ཡིོང་ག་ིའདུག ཁོེ་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་

ཡིོང་གི་འདུག མགོྱིགསི་པོ་གྱིིསི་དང་། མགོྱིགསི་པོ་གྱིིསི་དང་། སིེ་རི།  ཁོྱོད་རིང་

མགོྱིགསི་མྱུརི་འདིརི་ཡིོང་ནསི་ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད་ལ་གོྱིན་ཆོསི་གོན་རོིགསི་བོྱསི། 

ལ་ིཛོི་ཡི་ིསྐྲ་གཡུགསི་ཞིོག”

ཇེེན་གྱིིསི་ལན་དུ་ “ང་ཚེོ་གང་མགོྱིགསི་ཀྱིིསི་ཤོོད་ལ་སླེེབསི་ཡིོང་། ཡིིན་ཡིང་

ཁེ་ིཋི་ིཐོེག་ཁེང་ལ་སོིང་ནསི་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་ཕྱོིན་སོིང་བསི་མོ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་སོྔོན་

ལ་སླེེབསི་ཀྱི་ིརིེད།”

“ཨོོ། ཁེ་ིཋི་ིལ་ཁེ་ཡི་མ་བྱེད། ད་ེམོ་རིང་དང་འབྲེེལ་བ་ཅི་ིཡིོད། མགོྱིགསི་པོརི་ཤོོག 

མགོྱིགསི་པོ་གྱིིསི་དང་། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ཁོྱོད་ཀྱི་ིསྐ་རིགསི་གང་ན་འདུག”

ཡིིན་ཡིང་མ་རྒན་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཇེེན་གྱིིསི་གཅུང་མོ་གཅིིག་འགྲོ་རོིགསི་མ་རྙིེད་བརི་

དུ་ཤོོད་ལ་འགྲོ་མ་ཕོད།

ཕྱོ་ིདོྲེརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ཇེེན་གཉིིསི་གཅིིག་

པུ་འཇོེག་འདོད་སྐྱིེསི། ཇེ་བཏུང་རྗོེསི། གོམསི་གཤོིསི་ལྟརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་སོི་སོིའ་ི

དཔ་ེཁེང་ལ་སིོང་བ་དང་མ་ེརི་ིརོིལ་ཆོསི་སྦྱིང་དུ་ཕྱོིན་པསི་འགོག་རྐྱེེན་ལྔ་ལསི་གཉིིསི་

མེད་པརི་གྱུརི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

གཉིིསི་ལ་མིག་རྡོེབ་བྱསི་ནསི་བརྡོ་བསྟན་ཡིང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཀ་ལ་ནུསི་པ་གང་ཡིང་

མ་ཐོེན། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱི་ིམིག་བརྡོ་མ་མཐོེང་ཡིང་མཐེརི་ཁེ་ིཋིིསི་ད་ེ

དག་མཐོེང་རྗོེསི་ཤོིན་ཏུ་བྱིསི་བོློའ་ིཚུལ་གྱིིསི།

“ཨོ་མ་ལགསི། ག་རི་ེགནང་སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཡིང་ཡིང་ང་ལ་མིག་རྡོེབ་བྱེད་དོན་

ཅི།ི ངསི་ཅི་ིཞིིག་བྱ་དགོསི་པ་རིེད།”

“གང་མ་རིེད གཅིེསི་ཕྲུག གང་མ་རིེད། ངསི་ཁོྱོད་ལ་མིག་རྡོེབ་བྱསི་མེད།” ཅིེསི་

བརོྗོད་ནསི་སྐརི་མ་ལྔ་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་རྩ་ཆོེན་གྱིི་དུསི་ཚེོད་
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ད་ེའདྲེ་ཆུད་ཟོསི་གཏོང་མ་ིའདོད་པརི་གོླེ་བུརི་དུ་ཡིརི་ལངསི་ནསི་ཁེ་ིཋི་ིལ་ “འདིརི་

ཤོོག་དང་། གཅིེསི་ཕྲུག ཁོྱོད་ལ་སྐད་ཆོ་ཞིིག་བཤོད་རྒྱུ་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད་ནསི་ཁེ་ི

ཋིི་ཁེང་མིག་ལསི་ཕྱོིརི་ཁྲིད། ཇེེན་གྱིིསི་དེ་མུརི་ཨོི་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་བལྟསི་ནསི་མོ་

རིང་མ་རྒན་གྱིི་བཀོད་སྒྲིིག་དེ་འདྲེ་ལ་ཨོརི་མི་བརྟེན་པའི་རྣམ་འགྱུརི་བསྟན་ནསི་

མ་འགོྲ་ཞིེསི་རིེ་སྐུལ་གྱིི་བརྡོ་བསྟན་ཡིང་། སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ནང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་

སོྒོ་ཕྱོེད་ཙམ་ཕྱོེསི་ཏ་ེསྐད་ཕྱུང་ནསི།

“ལ་ིཛོི། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ཁོྱོད་ལ་སྐད་ཆོ་ཞིིག་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཡིང་མ་ིའགོྲ་ཐུ་མེད་བྱུང་།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཚེོམསི་ཁེང་དུ་འབོྱརི་མ་ཐེག་མ་རྒན་གྱིིསི་ “ཁོེ་གཉིིསི་གཅིིག་

པུརི་ཞིོག་དང་། ཁེ་ིཋི་ིདང་ང་ ཉིིསི་ཐོེག་ག་ིངའ་ིགཟབ་སྤྲོསི་ཁེང་ལ་འགྲོ་ཡི་ིཡིིན།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་རྒན་ལ་གནསི་ལུགསི་གང་ཡིང་མ་བཤོད་པ་དང་། མ་

རྒན་དང་ཁེ་ིཋི་ིགཉིིསི་མིག་ལམ་དུ་མ་ཡིལ་བརི་དུ་ཁུ་སིིམ་པོརི་བསྡེད་ནསི་སླེརི་ཡིང་

མགོྲན་ཁེང་ལ་ཕྱོིརི་ལོག

ཉིིན་འདིརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་རིེ་བ་དོན་དུ་མ་སྨོིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་བྱ་

སོྤྱིད་མཐེའ་དག་ཧ་ཅིང་དང་བ་འདྲེེན་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ ཁེོང་གིསི་རིང་ཉིིད་ཇེེན་

གྱི་ིམཛོའ་བོ་ཡིིན་མདོག་མ་བསྟན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེན་ིཧ་ཅིང་བག་ཕེབསི་པོ་དང་

ཉིམསི་དགའ་བ་ཞིགི་ཡིནི་སྟབསི། ཁོེ་རིང་རིང་བཞིནི་གྱིསིི་གསོིལ་སོྟན་ཐོེག་ག་ིཆོསེི་

དགའ་བསུ་ཐོེབ་པའི་མི་སྣ་དེ་ཆོགསི་ལ། ཁོེང་གིསི་ངང་རྒྱུད་རིིང་པོསི་མ་རྒན་གྱིི་

དཔྱད་པ་མ་ིདག་པའ་ིཇུསི་མེད་ཇུསི་གཏོགསི་དང་ཅོིལ་ཆུང་ག་ིསྐད་ཆོ་མཐེའ་དག་

ལ་ཉིན་པ་ད་ེ མོ་རིང་ག་ིབུ་མོསི་མཐོེང་ནསི་ཁོེང་ལ་བཀའ་དྲེནི་ཚེརོི།

མགོྲན་བདག་གིསི་ཧ་ལམ་རི་ེསྐུལ་བྱེད་མ་དགོསི་པརི་ལོང་བོྷེན་དུ་དགོང་ཟསི་

ཟ་རྒྱུ་བྱསི། ཁོེ་རིང་མ་ཐོེན་སོྔོན་ལ་གཙོ་བོ་ཁོེ་རིང་ཉིིད་དང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་གཉིིསི་



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

510

ཀྱིི་བསིམ་འདུན་ལྟརི་ཕྱོི་ཉིིན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་དང་ལྷན་དུ་བྱ་རོྔོན་བྱེད་རྒྱུརི་

གཏན་ཁེེལ་བྱསི།

ཉིིན་དེ་ནསི་བཟུང་ཇེེན་གྱིིསི་མོ་རིང་སྣང་མེད་ཡིིན་ཚུལ་གང་ཡིང་མི་ལབ། 

གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིི་བརི་ལ་བྷེིང་ལེའི་སོྐརི་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་གླེེང་མོད། 

ཡིིན་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་དུསི་བཀག་གི་སོྔོན་དུ་མ་སླེེབསི་ན། དོན་

འདི་ལ་མྱུརི་བརི་འབྲེསི་བུ་ཞིིག་ཡིོད་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱིི་ངང་ནསི་ཉིལ་

བརི་ཕྱོིན། ཡིིན་ན་ཡིང་ཌརི་སིིསི་འདི་ཚེང་མ་ལ་སོྔོན་ཚུད་ནསི་མོསི་མཐུན་བྱསི་

ཡིོད་རྒྱུ་རིེད་སྙམ།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དུསི་ཆོད་ལྟརི་འཕྱོི་འགྱིངསི་མེད་པརི་འབོྱརི་པ་དང་། ཉིིན་

སོྔོན་མའི་གྲོསི་འཆོམ་ལྟརི་ཁེོ་རིང་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་སྔོ་དྲེོ་ཧྲེིལ་པོརི་མཉིམ་

དུ་བསྡེད། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་འཕྱོ་སོྨོད་བྱེད་སིའ་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་སིམ་ཡིང་ན་ཅོིལ་

ཆུང་ག་ིབྱ་སྤྱིོད་གང་ཡིང་མེད་པརི་མ་ཟད། ཁོེང་ལ་ཁེ་གྲག་མ་ིའདོད་པའ་ིཞིེན་ལོག་

ག་ིཆོེརི་རོློམ་དང་གླེེན་རྟེགསི་ཀྱི་ིཚུལ་ཡིང་གང་ཡིང་མེད་པསི། ཉིིན་དེརི་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེེན་ནེད་ནི་ནམ་རྒྱུན་ལསི་ཁེ་སིངསི་པོ་དང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་མིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལེ་ ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་དགོང་ཟསི་ཟ་བརི་ཡོིང་བ་ནི་སོྨོསི་ཅིི་དགོསི། དགོང་དོྲེརི་ལྕམ་

བྷེེན་ནེད་ལ་སླེརི་ཡིང་ནང་མ་ིཚེང་མ་ཕྱོིརི་བསླེོགསི་ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེདང་ཇེེན་

གཅིིག་པུ་འཇོེག་འདོད་ལངསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་རྒྱུ་ཡིོད་

སྟབསི། ཇེ་བཏུང་རྗོེསི་ཚེང་མ་མརི་བསྡེད་ནསི་ཤོོག་ཤོོ་རྩེད་རྩིསི་ཡིོད་པ་མཐོེང་མུརི་

ཞོིགསི་ཟསི་གསོིལ་ཁེང་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིརུ་བསོྐྱིད་ནསི་མ་རྒན་གྱིིསི་ཇུསི་བཤོོམ་

པ་ལ་འགལ་རྐྱེེན་མ་བཟོསི།

འོན་ཀྱིང་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་ནསི་ཕྱོིརི་མགོྲན་ཁེང་ལོག་དུསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་མོ་རིང་གི་མ་རྒན་ནི་དོན་དུ་ཐེབསི་ཤོེསི་ཀྱིི་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

511

རོྟེགསི་ནསི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི། སོྒོ་ཕྱོེ་སྐབསི་གཅིེན་མོ་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་

ལེ་གཉིིསི་ལྷན་དུ་རྩིག་ཐེབ་ཀྱིི་མདུན་དུ་འགྲེངསི་ནསི་ཆོེསི་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་ལབ་

གླེེང་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་མཐོེང་། གནསི་བབ་ད་ེའདྲེ་ཡིིསི་དོགསི་པ་མ་བསླེངསི་ཀྱིང་ཁོེ་

གཉིིསི་ཀྱིི་གདོང་པ་དམརི་པོ་དང་འཕྲལ་མརི་རྟེབ་རྟེབ་པོསི་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་སོི་སོིརི་

ཁེ་བྲེལ་བ་ལསི་ཡིོད་ཚེད་རོྟེགསི། སྐབསི་དེརི་ཁོེ་གཉིིསི་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོའ་ིཚུལ་དུ་ཡིོད་

པ་མངོན་གསིལ་ཡིིན་ཡིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིགནསི་སྟངསི་ད་ེལསི་

ཀྱིང་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོ་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ནསི་ཕྱོིརི་སོྐྱིད་གྲབསི་བྱེད་སྐབསི།  གོླེ་བུརི་དུ་སྐུ་

ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིརི་ལངསི་ནསི་གཅིེན་མོའ་ིརྣ་བརི་སྐད་ཆོ་ཁེ་ཤོསི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་ཟོླསི་

རྗོེསི་ཁེང་མིག་ལསི་མགོྱིགསི་པོརི་ཐོེན།

ཇེེན་གྱིིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སྦེ་གསིང་གང་ཡིང་བྱེད་མ་ིཐུབ་ལ། གསིང་བ་ད་ེ

ཡིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སོྤྲོ་བ་འཛོད་མེད་སྦྱིིན་པ་ཤོེསི་སྟབསི། འཕྲལ་མརི་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ལ་འཐེམ་འཁྱུད་བྱསི་ནསི་ཆོེསི་སོྤྲོ་སིེམསི་ཀྱི་ིངང་ནསི་མོ་རིང་ན་ིའཇེིག་

རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིགང་ཟག་ད་ེཡིིན་ཚུལ་བརོྗོད།

ཇེེན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ “འདི་ནི་ཐེལ་ཆོེ་བ་ཞིིག་རིེད། ཧ་ཅིང་ཐེལ་ཆོེ་བ་ཞིིག་

རིེད། ང་ལ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ཐོེབ་རིིན་མེད། ཨོོ། མ་ིཚེང་མ་ང་རིང་ལྟརི་བད་ེསྐྱིིད་མ་ིལྡན་

དོན་ཅི།ི”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ེམུརི་ཇེེན་ལ་ཆོེསི་ཟོལ་མེད་དང་། དོྲེད་ཁོེལ། སོྤྲོ་སིེམསི་

དང་ལྡན་པའ་ིསོྒོ་ནསི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་འདོད་མ་ིརོྗོད་ཐེབསི་མེད་པ་ཞིིག་ཡིིན། མོ་རིང་

ག་ིལྷག་བསིམ་གྱི་ིསོྨོན་ཚེིག་རི་ེརི་ེན་ིཇེེན་གྱི་ིསོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངསི་གསིརི་པ་ཞིིག་

ཡིིན་མོད། མོ་རིང་གིསི་གཅུང་མོ་རིང་ལ་བཤོད་འདོད་པ་ཕྱོེད་ཀ་བཤོད་རྗོེསི་བཤོད་

མ་ཐུབ།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

512

ཇེེན་གྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་སྟ་ེ “ང་ལམ་སིང་ཨོ་མ་ལ་ལབ་ཏུ་འགོྲ་ཡི་ིཡིིན། ངསི་མོ་རིང་

གི་རྣམ་དག་གི་རིེ་འདུན་སྣང་ཆུང་བྱསི་ན་ག་ལ་འགྲིག གཏམ་བཟང་འདི་ང་རིང་

ངོ་མསི་མོ་རིང་ལ་ལབ་རྒྱུ་ཡིིན། ཁོེ་རིང་ཨོ་ཕའི་སིརི་ཕྱོིན་སོིང་། ཨོོ། ལི་ཛོི། གཏམ་

བཟང་འདིསི་ངའ་ིསྙིང་ཉི་ེབའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཚེ་ོལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་སྦྱིིན་ངེསི་རིེད། ངསི་ཇེ་ི

ལྟརི་བྱསི་ནསི་བད་ེསྐྱིིད་ཆོེན་པོ་འད་ིའདྲེ་ཐེེག་ནུསི་སིམ།”

དེ་ནསི་ཇེེན་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིསི་མ་རྒན་གྱིི་སིརི་བསོྐྱིད་པ་དང་མ་རྒན་གྱིིསི་རྐོང་

བཙུགསི་ནསི་ཤོོག་ཤོོ་རྩེ་རྒྱུ་མཇུག་བསྡུསི་ནསི་ཐོེག་ཁེང་དུ་ཁེི་ཋིི་དང་ལྷན་དུ་རྐུབ་

སྟེགསི་ཐོེག་བསྡེད་ཡོིད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཅིིག་པུརི་བསྡེད་ནསི་སིེམསི་སུ་འདསི་པའི་ཟླ་བ་དུ་མའི་

རིིང་ལ་ནང་མི་ཚེོསི་བོློ་འཚེབ་དང་སིེམསི་ཁྲལ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་དེ་འདི་འདྲེའི་མྱུརི་

མོ་དང་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་ཐེག་གཅོིད་བྱུང་སོིང་སྙམ་ནསི་འཛུམ་མདངསི་རྒྱསི།

“འདི་ནི་ཁོེང་གི་གོྲགསི་པོསི་གཟབ་ནན་གྱིིསི་ཐེེ་གཏོགསི་བྱསི་པའི་ཕུགསི་

འབྲེསི་རིེད། འད་ིན་ིཁོེང་ག་ིསྲིང་མོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐྱིག་རྫུན་དང་གཡིོ་སྒྱུ་འཁྲབ་པའ་ི

མཇུག་འབྲེསི་རིེད། ད་ེན་ིཆོེསི་བད་ེསྐྱིིད་ཕུན་སུམ་ཚེོགསི་པ་དང་། རྣམ་དཔྱོད་དང་

ལྡན་པ། གནསི་ལུགསི་དང་མཐུན་པའ་ིམཇུག་འབྲེསི་ཤོིག་རིེད།” ཅིེསི་ཁེེརི་ལབ་བྱསི།

བྷེིང་ལ་ེདང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་གཉིིསི་བརི་གྱི་ིགོྲསི་གླེེང་ཚེིག་ཐུང་དོན་བསྡུསི་

ཡིིན་སྟབསི། སྐརི་མ་ཁེ་ཤོསི་ཡོིལ་རྗོེསི་ཁོེ་རིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིའཁྲིསི་ལ་སླེེབསི།

ཁོེང་གིསི་སོྒོ་ཕྱོེསི་ནསི་“ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅིེན་མོ་གང་ན་འདུག” ཅིེསི་འཚེབ་འཚུབ་

ཀྱིིསི་དྲེིསི་པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ།

“ཨོ་མའ་ིསིརི་ཕྱོིན་སོིང་། མོ་རིང་འཕྲལ་མརི་ཤོོད་ལ་ཡིོང་ངེསི་རིེད།”

ད་ེནསི་ཁོེང་གིསི་སོྒོ་གཏན་ཏ་ེཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིའགྲམ་ལ་ཡིརི་ཡིོང་ནསི་མོ་

རིང་ག་ིསོྨོན་འདུན་དང་བརྩ་ེབ་རི་ེཞུ་བྱསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁེ་ཞི་ེགཉིིསི་མེད་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་འབྱུང་འགྱུརི་གྱི་ིཁོྱོ་ཤུག་ག་ིའཚེ་ོབ་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིསོྨོན་འདུན་

ཞུསི། ཕོྱོགསི་གཉིསིི་ཀསི་ཆོེསི་ལྷག་བསིམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་ལག་འཇུ་བྱསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་ ཇེེན་ཤོོད་ལ་མ་ཡིོང་བརི། བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ཁོེ་རིང་ཇེི་འདྲེའི་སོྤྲོ་བ་ཆོེ་ཚུལ་

དང་ཇེེན་གྱི་ིསོྐྱིན་ཟད་ཡོིན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་ིཆོ་ེབ་བརོྗོད་པརི་ཉིན། ད་ེདག་ན་ིམཛོའ་

གཏམ་ཡིིན་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ཁྱོད་འཕགསི་ཀྱིི་གོ་རོྟེགསི་ཡིོད་

ཐོེག ཇེེན་གྱི་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུརི་པའ་ིརིང་གཤོིསི་དང་ཁོེ་གཉིིསི་སྤྱི་ིཡིོངསི་ཀྱི་ིལྟ་བ་དང་

བོྲེ་བ་ཆོ་མཚུངསི་པསི། ཁོེ་རིང་ག་ིརི་ེལོྟསི་མངོན་འགྱུརི་ཡིོང་བརི་གདོན་མ་ིཟ་སྙམ།

ད་ེན་ིཁྱོིམ་མ་ིཡོིངསི་ལ་མཚེོན་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིིན་པའ་ིསོྤྲོ་བ་སྐྱིེསི་པའ་ིདགོང་

དོྲེ་ཞིིག་ཡིིན་པ་དང་། ཇེེན་གྱིི་བསིམ་དོན་གྲུབ་པསི་བཞིིན་རིསི་ལ་མཚེརི་སྡུག་གི་

མདངསི་མངོན་ནསི་སྔོརི་ལསི་ཀྱིང་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཡིིན། ཁེི་ཋིི་ཡིིསི་མོ་

རིང་ལའང་མགོྱིགསི་མྱུརི་ངང་རིེསི་མོ་འཁོེརི་ཡིོང་སྙམ་ནསི་དགོད་ཅིིང་འཛུམ་མུལ་

མུལ་བྱསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཁོེ་ན་ལ་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ལྷག་རིིང་སྐད་

ཆོ་བཤོད་ནསི་བསོྟད་ཅིིང་བསྔོགསི་ན་ཡིང་། མོ་རིང་གིསི་ད་དུང་མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་

ཀྱིི་དགའ་སྣང་སོྟན་ཐུབ་མ་སོིང་སྙམ། དགོང་ཟསི་ཟ་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་

སྐད་ཆོ་བཤོད་སྟངསི་དང་སྤྱིོད་ལམ་གང་ལ་བརྟེག་ན་ཁོེ་རིང་སོྤྲོ་བ་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བ་

མངོན་གསིལ་ཡིིན། 

སྐུ་མགོྲན་མ་ཐོེན་བརི་དུ་དེའ་ིསོྐརི་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ིབཤོད་པ་དང་སྐུ་མགོྲན་

ཐོེན་མ་ཐེག་ཇེེན་ལ་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་ “ཇེེན། ངསི་ཁོྱོད་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ། ཁོྱོད་རིང་

ཧ་ཅིང་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ཆོགསི་ངེསི་རིེད།” ཅིེསི་བཤོད་པ་དང་།

ཇེེན་འཕྲལ་མརི་ཕ་རྒན་གྱི་ིའཁྲིསི་ལ་སིོང་སྟ་ེཁོེང་ལ་འོ་ཞིིག་བྱསི་ནསི་ཁོེང་ག་ི

བཀྲ་ཤོིསི་སོྨོན་འདུན་ལ་ཐུགསི་རྗོ་ེཆོ་ེཞུསི།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་ “ཁོྱོད་ནི་བུ་མོ་ཧ་ཅིང་ཡི་རིབསི་ཤོིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིི་མི་ཚེ་ེསོྤྲོ་

སྐྱིིད་ངང་ནསི་གཏན་འཁེེལ་ཡིོང་རྒྱུརི་ཧ་ཅིང་དགའ་བ་འཕེལ། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེ

ལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པརི་གདོན་མ་ིཟ། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱི་ིརིང་གཤོིསི་ཐེ་དད་མ་ཡིིན། ཁོྱོད་

གཉིིསི་ཀ་གཞིན་ལ་ཧ་ཅིང་བསྟུན་མཁེན་ཡིིན་སྟབསི། ཁོྱོད་གཉིིསི་དོན་དག་གང་

ཅིིའི་ཐེད་ལ་བོློ་ཐེག་ཆོོད་པོ་མི་ཡོིང་བ་དང་། ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀ་ཤོིན་ཏུ་གུ་ཡིངསི་ཡིིན་

སྟབསི་གཡོིག་པོ་ཚེོསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ལ་མགོ་སོྐརི་གཏོང་ངེསི་ཅིན་རིེད། ཁོྱོད་གཉིིསི་

ཀ་ཧ་ཅིང་གཏོང་ཕོད་ཆོ་ེབསི་རྟེག་ཏུ་འགྲོ་སོིང་ན་ིཡིོང་འབབ་ལསི་བརྒལ་ངེསི་རིེད།”

ཇེེན་གྱིིསི་ “ད་ེལྟརི་མིན་པརི་སོྨོན། དངུལ་སོྒོརི་ལ་བག་མེད་དང་སྣང་མེད་བྱེད་

པ་ན་ིགུ་ཡིངསི་སུ་འཇོེག་ཐེབསི་མེད།”

ཁོེང་ག་ིཆུང་མསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིའགོྲ་སོིང་ཡོིང་འབབ་ལསི་

བརྒལ་ཡིོང་ཨོ།ེ ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིསྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞིིག་ལབ་ཀྱི་ི

ཡིོད། ཅིིའ་ིཕྱོིརི། ཁོེང་ལ་ལོ་རིེརི་དབྱིན་སོྒོརི་བཞི་ིསོྟང་ལྔ་སོྟང་ངམ་ཕལ་ཆོེརི་ད་ེལསི་

མང་བ་ཡོིད་ཚེོད་རིེད།” ཅིེསི་བརོྗོད་རྗོེསི་སླེརི་ཡིང་ཇེེན་ལ་བཤོད་དོན་ “ཨོོ། ངའི་

གཅིེསི་ཕྲུག ངའ་ིབརྩ་ེབའ་ིཇེེན། ང་རིང་སོྤྲོ་བ་ཧ་ཅིང་ཆོ་ེསྟབསི་དོ་ནུབ་མཚེན་ཧྲེིལ་

བོརི་མིག་བཙུམ་ཡིང་གཉིིད་མི་ཡོིང་བ་ཐེག་གིསི་ཆོོད། ངསི་འདི་ལྟརི་ཡིོང་བ་ཤོེསི་

ཡིོད། ངསི་རྟེག་ཏུ་ཅིིསི་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་ཡིོང་ངེསི་རིེད་ཅིེསི་བཤོད་མོྱོང་། ཁོྱོད་རིང་འད་ི

འདྲེའི་མཛོེསི་པ་ལ་དོན་སྙིང་ཞིིག་ཡིོད་ངེསི་ཅིན་རིེད། ཁོྱོད་རིང་དོན་མེད་དུ་འདི་

འདྲེ་ཞིིག་མཛོེསི་ག་ལ་སྲིད། ཁོེ་རིང་ན་ནིང་དགུན་ཁེ་ཐོེག་མརི་འད་ིགརི་འབོྱརི་བའ་ི

མོད་ལ། ངསི་ཁོྱོད་གཉིིསི་ལྷན་དུ་འགྲོགསི་དགོསི་པ་སྣང་བ་ད་དུང་དྲེན་གྱི་ིའདུག ཨོོ། 

ཁོེང་ན་ིའཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིསྟེང་ག་ིབྱད་གཟུགསི་ཆོེསི་ལེགསི་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ད་ེརིེད།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་ཡོིངསི་སུ་བརྗོེད། ད་ཆོ་ཇེེན་

ན་ིམོ་རིང་གིསི་རྩིསི་ཆོེརི་བྱེད་པའ་ིལ་ིཌ་ིཡིསི་ཀྱིང་མ་ིདོ་བ་ཆོགསི་པ་དང་ལྕམ་བྷེེན་
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ནེད་ཀྱིིསི་གནསི་སྐབསི་འདིརི་ཇེེན་མ་གཏོགསི་སུ་ལའང་དོ་སྣང་མ་ིབྱེད། གཅུང་མོ་

གཞོིན་པ་གཉིསིི་ཀྱིིསི་འབྱུང་འགྱུརི་ཇེནེ་གྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་ཕན་ཐོེགསི་ཡོིང་སྙམ་ནསི་

འཕྲལ་མརི་ཇེེན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་འགོ་ཚུགསི།

མེ་རིི་ཡིིསི་ཇེེན་ལ་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ཀྱིི་དཔེ་ཁེང་གཡིརི་ཆོོག་པའི་རིེ་འདུན་ཞུསི་

པ་དང་། ཁེི་ཋིི་ཡིིསི་ལོ་རིེའི་དགུན་དུསི་སུ་དེ་རུ་དགོང་ཚེོགསི་བསྐང་རོིགསི་ཞིེསི་

རི་ེསྐུལ་ཞུསི།

ཁྱོིམ་མཚེེསི་རྩིང་པོ་ཨུ་ཚུགསི་ཅིན་ཁེ་ཤོསི་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིང་ཡིང་

མགོྲན་འབོད་བྱསི་ནསི། ཁོེ་རིང་ད་ེཚེ་ོལ་འགྲོ་དགོསི་བྱུང་ན་མ་གཏོགསི། དུསི་འད་ི

ནསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེན་ིལོང་བོྷེན་གྱི་ིརྒྱུན་ཡོིང་མགོྲན་པོ་ཡིིན་ཏ།ེ ཁོེ་རིང་ཉིིན་ལྟརི་

ཞོིགསི་ཇེའ་ིསོྔོན་ནསི་དགོང་ཟསི་ཀྱི་ིམཇུག་བརི་དུ་ད་ེརུ་སོྡེད་ཀྱི་ིཡིོད།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིོད་སྐབསི་ཇེེན་གྱིིསི་སུ་ལ་ཡིང་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པསི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་དང་ལྷན་དུ་ལབ་གླེེང་བྱེད་པའ་ིགོ་སྐབསི་མ་ིརྙིེད་མོད། འོན་

ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་མཉིམ་དུ་མེད་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ཁོེ་རིང་གཉིིསི་ཀ་

ལ་ཕན་ཐོེགསི་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པ་ཚེོརི། ཇེེན་མེད་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་དང་ལྷན་དུ་ལབ་གླེེང་བྱེད་རྒྱུརི་སོྤྲོ་བ་ཆོ་ེབསི་ཁོེ་རིང་རྟེག་ཏུ་མོ་རིང་ལ་འཁྲ་ིབ་

དང་། ད་ེབཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེམེད་དུསི་ཇེེན་མོ་རིང་ལ་ཧ་ཅིང་འཁྲ།ི

དགོང་དོྲེ་ཞིིག་ལ་ཇེེན་གྱིིསི་ “ཁོེསི་ན་ནིང་དཔྱིད་ཀརི་ང་རིང་ལོན་ཌོན་ལ་ཡིོད་

པ་གཏན་ནསི་ཤོེསི་མ་སིོང་ཟེརི་བསི། ང་རིང་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་རྒྱསི་བྱུང་། སོྔོན་ཆོད་ང་

རིང་ཡིིད་ཆོེསི་མ་བྱུང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “སོྔོན་ཆོད་ང་ཡིང་དོགསི་པ་ཆོེན་པོ་ལངསི་སིོང་། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གིསི་རྒྱུ་མཚེན་འདྲེ་བཤོད་སོིང་ངམ།”
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“དེ་ནི་ཁོེང་གི་གཅུང་མོསི་བགྱིིསི་པ་ཡིིན་པརི་གདོན་མི་ཟ། ཁོེང་གིསི་ཕོྱོགསི་

གང་ཅིིའི་ཐེད་ང་ལསི་ལྷག་པའི་བུ་མོ་མང་པོ་གདམ་ཀ་བྱེད་ཆོོག་གི་རིེད། ཁོེ་ཚེོ་ང་

གཉིིསི་འགོྲགསི་པ་ལ་མོསི་མཐུན་མེད་པརི་ང་རིང་ཡི་མཚེརི་སྐྱི་ེཡི་ིམ་ིའདུག ཡིིན་

ཡིང་ཉིིན་ཞིིག་ལ་ཁོེ་ཚེོའ་ིམིང་པོ་དང་ང་གཉིིསི་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་མཐོེང་ངེསི་

རིེད། དེ་ལྟརི་མཐོེང་བའི་ཡིིད་ཆོེསི་ཟབ་མོ་ཡིོད་ལ་དེ་དུསི་ཁེོ་ཚེོའི་འདོད་བོློ་ཡིང་

ཁེེངསི་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད། ང་ཚེ་ོནམ་ཡིང་སོྔོན་མ་ལྟརི་ཡིོང་མ་ིསྲིད་ཀྱིང་འབྲེེལ་བ་

སླེརི་ཡིང་ལེགསི་སུ་འགོྲ་ངེསི་རིེད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “དེ་ནི་ཆོེསི་བཟོད་བྲེལ་གྱིི་སྐད་ཆོ་དེ་རིེད། ཁྱོེད་ཀྱིི་ཁེ་

ནསི་དེ་འདྲེ་ཐོེན་མ་མོྱོང་། བུ་མོ་བཟང་པོ། ཁོྱོད་རིང་སླེརི་ཡིང་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་

ཡིི་ཚུལ་འཆོོསི་ཀྱིི་གཡོི་འོག་ཏུ་འགོྲ་དགོསི་པརི་བསིམསི་ན་དངོསི་འབྲེེལ་ཁོེང་ཁོྲ་

ལངསི་ཀྱི་ིའདུག”

“ལི་ཛོི། ཁོྱོད་འདི་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་སིམ། ན་ནིང་ཟླ་བཅུ་གཅིིག་པའི་ནང་ཁེོ་རིང་

འད་ིག་ནསི་རོྡོག་ཐོེན་བྱསི་དུསི་ནསི་ཁོེ་རིང་དངོསི་གནསི་ང་ལ་དགའ་འདུག ཡིིན་

ཡིང་གཞིན་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་ང་རིང་སྣང་མེད་རིེད་འདུག་ཅིེསི་པའ་ིགཏམ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་

བྱསི་ནསི་ཕྱོིརི་མ་ཡིོང་བ་ཡིིན་འདུག”

“ཁོེང་གིསི་ནོརི་འཁྲུལ་ཅུང་ཙམ་ཤོོརི་བརི་གདོན་མ་ིཟ། ཡིིན་ཡིང་ད་ེན་ིཁོེ་རིང་

ཁེེངསི་སྐྱུང་ཡིིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་རིེད།”

ཇེེན་གྱིིསི་རིང་བཞིིན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིི་ཁེེངསི་སྐྱུང་གི་གཤོིསི་ཀ་ལ་

བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་འགོ་བརྩམསི་ནསི། མོ་རིང་གིསི་ཁོེང་ལ་ལེགསི་པའ་ིཡོིན་ཏན་

མང་པོ་ལྡན་ཡིང་རིང་རོློམ་བྱེད་ཀྱིི་མི་འདུག་ཅིེསི་སོི་སོིའ་ིམཛོའ་བོ་ལ་བསྔོགསི་

བརོྗོད་བྱསི། བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཇེེན་ལ་སོྔོན་ཆོད་ཌརི་སིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིབརྩ་ེདུང་ལ་ཇུསི་

གཏོགསི་བྱསི་ཚུལ་ལབ་ནསི་སིོ་སོིའ་ིགྲོགསི་པོའ་ིལ་རྒྱརི་རྒྱབ་གཏོད་མ་བྱསི་པརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

517

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོ་རྒྱསི། སྤྱིིརི་ཇེེན་ལ་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ཆོེསི་བོློ་ཁོེག་

ཡིངསི་ཤོིང་བཟོད་སོྒོམ་ཆོེ་བའི་སིེམསི་པ་ཞིིག་ཡིོད་ཀྱིང་། གལ་སྲིད་གནསི་ཚུལ་

ཞིིབ་ཆོ་ཤོེསི་ན་མོ་རིང་གིསི་ཌརི་སིི་ལ་ལྟ་སྟངསི་གཞིན་ཞིིག་འཛོིན་པརི་གདོན་མི་

ཟ་སྙམ།

ཇེེན་གྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “ང་ན་ིཆོེསི་ལསི་བསོིད་ཆོ་ེབའ་ིསྐྱི་ེའགྲོ་ད་ེཡིིན་

པརི་གོརི་མ་ཆོག ཨོོ། ལ་ིཛོི། ང་རིང་ཁྱོིམ་མ་ིཐེམསི་ཅིད་ལསི་ཆོེསི་ལསི་བསོིད་ཆོ་ེབ་

ད་ེཡིིན་དོན་ཅི།ི ཁོྱོད་ལའང་འད་ིའདྲེའ་ིབད་ེསྐྱིིད་ཞིིག་ལྡན་ན་ཅི་ིམ་རུང་། ཁོྱོད་ཀྱིང་

ད་ེལྟའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་འཕྲད་ན་ཅི་ིམ་རུང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ད་ེལྟའ་ིསྐྱིེསི་པ་བཞི་ིབཅུ་སྤྲོད་

ཀྱིང་ང་རིང་ནམ་ཡིང་ཁོྱོད་ཇེ་ིབཞིིན་སྐྱིིད་པོ་ཡོིང་མ་ིསྲིད། ང་ལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིརིང་གཤོིསི་

དང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིསོྤྱིད་བཟང་ད་ེཡོིད་པའ་ིབརི་དུ། ང་ལ་ནམ་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་ད་ེའདྲེ་

ཞིིག་ཡོིད་མ་ིསྲིད། ཡོིད་མ་ིསྲིད། ཡོིད་མ་ིསྲིད གལ་སྲིད་ང་རིང་ལམ་ལོྷང་བྱུང་ན་ཕལ་

ཆོེརི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིདང་འདྲེ་བ་ཞིིག་ལ་འཕྲད་ངེསི་རིེད།”

ལོང་བོྷེན་གྱིི་བཀྲ་ཤོིསི་པའི་དོན་བཟང་མ་འགྱིངསི་པརི་གང་སིརི་ཁྱོབ། ཐོེག་

མརི་བྷེེན་ནེད་ལ་ཁེ་ེདབང་ཐོེབ་ནསི་བཀྲ་ཤོིསི་པའ་ིགཏམ་བཟང་ད་ེལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་ི

ལ་ལོྐོག་ནསི་བཤོད་པ་དང་། དེ་ནསི་ལྕམ་ཧྥིི་ལིབ་སིི་ཡིིསི་སུ་ཡིི་ཆོོག་མཆོན་ཡིང་

མེད་བཞིིན་དུ་གཏམ་བཟང་དེ་མེ་རིི་ཋོིན་གྱིི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེང་མརི་བཤོད། གཟའ་

འཁོེརི་དུ་མའི་ཡིརི་སོྔོན་དུ་ལི་ཌི་ཡི་བོྲེསི་བོྱལ་ལ་ཕྱོིན་དུསི། ཚེང་མསི་བྷེེན་ནེད་

ཚེང་ལ་ཆོག་སོྒོ་ཆོེན་པོ་ལྷགསི་སོིང་སྙམ་ཡིང་། ད་ཆོ་མྱུརི་དུ་ཀུན་གྱིིསི་ཁོེ་ཚེང་ནི་

ཆོེསི་ལམ་འགྲོ་ཆོ་ེབའ་ིཁྱོིམ་ཚེང་ད་ེཡིིན་པརི་ངོསི་འཛོིན་བྱསི།
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 ལའེུ་ང་དྲུག་པ།

བྷེིང་ལེ་དང་ཇེེན་གཉིིསི་གཉིེན་རྟེགསི་བརྒྱབ་ནསི་གཟའ་འཁེོརི་གཅིིག་སོིང་བའི་

ཞོིགསི་པ་ཞིིག་ལ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་སྐྱིེསི་མ་ཚེོ་དང་ལྷན་དུ་གསིོལ་ཚེིགསི་ཁེང་

ལ་ཡིོད་སྐབསི། གོླེ་བུརི་དུ་ཤོིང་རྟེའི་སྒྲི་ཐོེསི་པརི་ཚེང་མསི་སྒོེའུ་ཁུང་གི་ཕྱོི་རོིལ་

ལ་ལྟ་སྐབསི་ཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་རྟེ་བཞིི་མ་ཞིིག་ནེའུ་གསིེང་བརྒྱུད་ནསི་ཡིོང་བ་

མཐོེང་། ཧ་ཅིང་སྔོ་བོ་ཡིིན་སྟབསི་མགོྲན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་མི་སྲིད་ལ་ཤོིང་རྟེའི་སྒྲིིག་

སོྦྱིརི་ལ་གཞིིགསི་ནའང་གཡིསི་གཡིོན་གྱིི་ཁྱོིམ་མཚེེསི་གང་རུང་ཞིིག་མིན་པ་ཤོེསི་

ཐུབ། རྟེ་རྣམསི་རྟེ་ཟམ་གྱིི་ཡིིན་པ་ཤོེསི་ཐུབ་མོད། འོན་ཀྱིང་འདྲེེན་འཁོེརི་དང་ཤོིང་

རྟེའ་ིཁེ་ལོ་བ་གཉིིསི་རྒྱུསི་མེད་ཡིིན། གང་ལྟརི་ཡིང་མ་ིཞིིག་ཡིོང་ག་ིཡིོད་པ་ཐེག་གིསི་

ཆོོད་པསི། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེམ་བོསི་མགྲོན་པོ་དེསི་ཅི་སུན་པོ་བཟོ་བརི་དོགསི་ནསི་

ཇེེན་ལ་ལྡུམ་བུའ་ིསྐྱིེད་ཚེལ་ལ་བསོྐྱིད་པའ་ིསྐུལ་མ་བཏང་བ་ལྟརི་ཁེོ་གཉིིསི་ཕྱོིརི་ཕྱོིན། 

འོལ་ཚེོད་ཡིིད་ཚེིམ་པ་ཞིིག་བྱེད་མ་བཏུབ་རུང་། ཤུལ་དུ་ལུསི་པའི་མི་གསུམ་གསི་

སོྒོ་ཕྱོེསི་ནསི་མགྲོན་པོ་ནང་ལ་མ་འཛུལ་བརི་མུ་མཐུད་དུ་སུ་ཞིིག་ཡིིན་མིན་འོལ་

ཚེོད་སྣ་ཚེོགསི་བྱསི་པ་དང་། ད་ེན་ིསྐུ་ལྕམ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཌ་ི བོྷེག་ཡིིན་འདུག

ཁོེ་ཚེ་ོཧོན་འཐོེརི་བའ་ིངང་ཚུལ་ན་ིཧ་ལམ་བསིམ་ཡུལ་ལསི་འདསི་པ་ཞིིག་ཡིིན། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་ཁེ་ིཋི་ིཡིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གཏན་ནསི་མཐོེང་མ་མོྱོང་མོད། འོན་

ཀྱིང་ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་མོ་རིང་མཇེལ་བའ་ིསོྤེབསི་སིེམསི་ན་ིཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལསི་ལྷག་

ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི་བ་ཞིིག་ཡིིན།

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ནམ་རྒྱུན་ལསི་གུསི་མེད་རྩུབ་སོྤྱིད་ཀྱི་ིཚུལ་དུ་ཁེང་པའ་ིནང་

ལ་འཛུལ་བ་དང་། མགོ་བོ་གཡིོ་བ་ལསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཚེམསི་འདྲེ་ིཞུ་བ་
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ལ་ལན་མི་འདེབསི་པ་དང་། སྐད་ཆོ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མི་བཤོད་པརི་མརི་བསྡེད། 

མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱེད་པའི་རིེ་བ་མ་བཏོན་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མ་རྒན་ལ་ལྕམ་

སྐུ་ཡི་ིམིང་ལབ། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་ིཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པརི་གྱུརི་པ་དང་། ད་ེལྟའ་ིསྐུ་མགོྲན་གཙིགསི་

ཆོེན་ཞིིག་ཕེབསི་པ་ལ་སོྤེབསི་པ་ཆོེསི་ཆོེརི་རྒྱསི་ཏ་ེཆོེསི་བློ་མེད་ཀྱི་ིགུསི་ཞིབསི་ཀྱིིསི་

སྣེ་ལེན་བྱསི། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ཡུད་ཙམ་ལ་ཁུ་སིིམ་པོརི་བསྡེད་རྗོེསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ལ་ཧ་ཅིང་གུསི་མེད་ཀྱི་ིཚུལ་གྱིིསི་བཤོད་དོན།

“ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། ཁོྱོད་རིང་བད་ེབོ་ཡིིན་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད། སྐྱིེསི་མ་ད་ེཁོྱོད་ཀྱི་ི

མ་རྒན་ཡིིན་ཚེོད་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཧ་ཅིང་ཚེིག་ཉུང་དོན་བསྡུསི་ཀྱིིསི་རིེད་ཅིེསི་ལན་བཏབ་

རྗོེསི།

“ད་ེཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅུང་མོ་དག་ལསི་གཅིིག་ཡིིན་ཚེོད་རིེད།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་ིལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་པའ་ིསྐལ་བ་ཐོེབ་པརི་སོྤྲོ་

བསི་བརྟེསི་ནསི་ལན་དུ་ “ལགསི་རིེད། མོ་རིང་ན་ིངའ་ིབུ་མོ་ཆུང་ཤོོསི་ཀྱི་ིགྲསི་ཤོིག་

རིེད། ངའི་བུ་མོ་ཆུང་ཤོོསི་ཉིེ་ཆོརི་རིང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་པ་དང་། ཕྲན་གྱིི་བུ་

མོ་རྒན་པ་ཕོ་གཞོིན་ཞིིག་དང་ལྷན་དུ་ཉི་ེའདབསི་ལ་འཆོམ་འཆོམ་དུ་ཕྱོིན་སོིང། ཕོ་

གཞོིན་ད་ེམགོྱིགསི་པོརི་ང་ཚེོའ་ིཁྱོིམ་མ་ིཆོགསི་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད།”

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་ཡུད་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི་ལན་དུ་ “ཁོྱོད་

ཚེང་ག་ིསྐྱིེད་ཚེལ་ཧ་ཅིང་ཆུང་ཆུང་རིེད་འདུག”

“ངའ་ིལྕམ་སྐུ་ལགསི། ངེད་ཚེང་ག་ིསྐྱིེད་ཚེལ་རོི་སིིང་སི་ིདང་བསྡུརི་ཐེབསི་ག་ལ་

ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ངོ་ལུ་ཁེ་སི་ིཚེང་ལསི་ཆོ་ེབ་ཡིོད་ཅིེསི་ལབ་ཕོད།”
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“སྒོེའུ་ཁུང་ནུབ་ཕོྱོགསི་སུ་ཁེ་གཏད་འདུག་པསི། དབྱརི་དུསི་རྒྱུན་སོྡེད་ཁེང་འད་ི

དགོང་ག་སྟབསི་བད་ེབོ་མིན་ངེསི་ཅིན་རིེད།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་ནམ་རྒྱུན་དགོང་ཟསི་ཟོསི་རྗོེསི་ཁོེ་ཚེ་ོཁེང་མིག་དེརི་

གཏན་ནསི་མ་ིསོྡེད་པའ་ིཚུལ་བཤོད་རྗོེསི་ཡིང་ན་རི།ེ

“ཕྲན་གྱིིསི་མཆོོག་ཉིིད་ལ་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་བཟའ་མི་གཉིིསི་བདེ་བོ་ཡིིན་

མིན་བཀའ་འདྲེ་ིཞུསི་ན་ཆོོག་གམ།”

“རིེད། ཧ་ཅིང་བདེ་བོ་རིེད། བདག་གིསི་ཁེེ་ཉིིན་དགོང་མོརི་ཁོེ་གཉིིསི་མཐེོང་

བྱུང་།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་འདི་གརི་སླེེབསི་དོན་ནི་མོ་རིང་ལ་

ཆོརི་ལེ་སིིའི་འཕྲིན་ཡིིག་བསྐྱིལ་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི། ལྕམ་སྐུ་ཡིིསི་

འཕྲིན་ཡིིག་འདོན་པརི་རི་ེསྒུག་བྱསི་ཀྱིང་། འཕྲིན་ཡིིག་མ་བཏོན་པསི་མོ་རིང་ཡོིངསི་

སུ་མགོ་འཐོེམ་པརི་གྱུརི། 

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་གུསི་པ་ཆོེན་པོསི་ལྕམ་སྐུ་ལ་ཞིལ་ཏོག་བཞིེསི་པའི་རིེ་སྐུལ་

བྱསི་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་སིེམསི་ཐེག་ཆོོད་པོ་དང་གུསི་མེད་ཀྱིིསི་ཟ་རྒྱུ་མིན་ཞིེསི་ལན་

བསླེོགསི་རྗོེསི་ཡིརི་ལངསི་ཏ་ེཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བཤོད་དོན།

“ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། ཁོྱོད་ཚེང་གི་སྤེང་ཐེང་ཉིེ་འདབསི་ན་མཛོེསི་སྡུག་གི་སི་

རོྒད་ཅིིག་ཡོིད་བཟོ་འདུག ང་རིང་དེ་རུ་ཐེེངསི་གཅིིག་སོྐྱིད་འདོད་པསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

ངའ་ིའགོྲ་རོིགསི་བྱའམ།”

མ་རྒན་གྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “སོིང་། ངའི་གཅིེསི་ཕྲུག ལྕམ་སྐུ་མཆོོག་ལ་

མཛོེསི་ལོྗོངསི་གཟིགསི་འབུལ་ཞུསི་དང་། མོ་རིང་དབེན་གནསི་ད་ེལ་མཉིེསི་པོ་ཡོིད་

ངེསི་རིེད།”
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་བཀའ་དང་དུ་བློངསི་ཏེ་རིང་གི་ཁེང་མིག་ལ་བརྒྱུགསི་

ནསི་ཉི་ིགདུགསི་བློངསི་རྗོེསི་འོག་ཁེང་དུ་མོ་རིང་ག་ིགཙིགསི་ཆོེན་གྱི་ིསྐུ་མགོྲན་ཡོིད་

སིརི་ཡིོང་། ཁོེ་གཉིིསི་ཚེོམསི་ཁེང་བརྒྱུད་སྐབསི་ལྕམ་སྐུ་ཡིིསི་གསོིལ་ཚེིགསི་ཁེང་དང་

མགོྲན་ཁེང་ག་ིསོྒོ་མོ་ཕྱོེསི་ནསི་འཁྱུག་ཙམ་ལྟ་ཞིིབ་བྱསི་རྗོེསི་ཁེང་མིག་ག་ིབཟོ་ལྟ་ཅུང་

ལེགསི་པོ་འདུག་ཅིེསི་བརོྗོད་རྗོེསི་ཕྱོིརི་ཕྱོིན།

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིཤོིང་རྟེ་འཁོེརི་ལོ་སོྒོ་དྲུང་དུ་ཡིོད་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ཀྱིིསི་ནང་དུ་གཡིོག་མོ་གཉིིསི་ཤོིང་རྟེའ་ིནང་ལ་བསྡེད་ཡོིད་པ་མཐོེང་། ད་ེནསི་གཉིིསི་

ཀསི་ཅི་ིཡིང་མ་ིསྨྲ་བརི་ཤོག་མའ་ིལམ་བུ་དེད་ནསི་ཚེང་ཚེིང་ག་ིཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད། ཨོ་ེ

ལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་ཐེེངསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ན་ིནམ་རྒྱུན་ལསི་ཀྱིང་ཁེེངསི་དྲེེགསི་

ཆོ་ེལ་སྣང་བརི་མ་ིའགོྲ་བ་ཡིིན་པ་མཐོེང་ནསི་མོ་རིང་ལ་སྐད་ཆོ་ཅི་ིཡིང་མ་བཤོད།

མོ་རིང་གིསི་ལྕམ་སྐུ་ཡི་ིགདོང་ལ་བལྟསི་ནསི་སིེམསི་སུ་ “ངསི་མོ་རིང་དང་ཌརི་

སི་ིགཉིིསི་འདྲེ་བོརི་མཐོེང་དོན་ཅི་ིཡིིན་ནམ།” སྙམ།

སྐྱིེསི་མ་གཉིིསི་ལམ་སིེང་ཚེང་ཚེིང་ག་ིཁོྲད་དུ་སླེེབསི་པ་དང་སྦྲགསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་

ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་གཤོམ་གསིལ་གྱི་ིཐེབསི་ལམ་གྱིིསི་བརོྗོད་དོན།

“ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་འད་ིགརི་ཡོིང་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་རོྟེགསི་ངེསི་

རིེད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིསིེམསི་ན་གསིལ་པོ་ཡོིད་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིརྣམ་དཔོྱད་ཀྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་ང་

རིང་འད་ིགརི་ཡིོང་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་བཤོད་ངེསི་རིེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་བཅོིསི་མིན་གྱི་ིཧོན་ཐོེརི་བའ་ིཉིམསི་ཤོིག་མངོན། 

“ལྕམ་སྐུ་ལགསི། ཁྱོེད་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་གོ་བ་ལོག་སོིང་། ངསི་འད་ིགརི་ཅིིའ་ི

ཕྱོིརི་ཁྱོེད་དང་མཇེལ་རྒྱུའ་ིསྐལ་བ་ཐོེབ་པ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་མ་སོིང་།”

ལྕམ་སྐུསི་ཁོྲ་བའི་གདངསི་ཀྱིིསི་ “ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ང་ལ་ཀུ་རིེ་མི་

འགོྲ་བ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་རིེད། ཁོྱོད་རིང་ཇེི་འདྲེའི་རྫུ་བག་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་
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དེ་ཁྱོེད་རིང་གི་གདམ་ཀ་རིེད། ང་རིང་དེ་འདྲེ་ཡིིན་པརི་མ་སིེམསི། བདག་ལ་མིང་

དུ་གྲགསི་པའ་ིཟོལ་མེད་དང་ཁེ་གསིལ་གཏིང་གསིལ་གྱི་ིགཤོིསི་རྒྱུད་ཡིོད་ཅིིང་། དོན་

དག་འདི་འདྲེ་དང་འཕྲད་སྐབསི་བདག་གིསི་སིོ་སིོའ་ིཁྱོད་ཆོོསི་དེ་བསི་ཀྱིང་འདོརི་

མི་སྲིད། ཉིིན་གཉིིསི་ཀྱིི་ཡིརི་སོྔོན་དུ་བདག་གི་སིརི་ཆོེསི་ཞིེད་སྣང་ཅིན་གྱིི་གནསི་

ཚུལ་ཞིིག་འབོྱརི་བྱུང་། གཞིན་གྱིིསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅིེན་མོ་འབོྱརི་ལྡན་མ་ིསྣ་དང་གཉིེན་

སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། ལྕམ་ཆུང་ཁོྱོད་རིང་ཡིང་ད་ེབཞིིན་མགོྱིགསི་མྱུརི་ངང་

བདག་གི་ཚེ་བོ་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་དང་ལྷན་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་རིེད་ཅིེསི་བཤོད་

ཀྱིི་འདུག བདག་གིསི་དེ་ནི་ཆོེསི་ཁུངསི་མེད་ཀྱིི་དཀོྲགསི་གཏམ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི། 

དཀོྲགསི་གཏམ་ད་ེའདྲེ་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་པ་ན་ིསོི་སོིའ་ིཚེ་བོ་ལ་དམའ་འབེབསི་བྱེད་

པ་དང་གཉིིསི་སུ་མ་མཆོིསི་པསི། བདག་གིསི་ད་ེདག་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་མ་ིསྲིད་མོད། 

འོན་ཀྱིང་ང་རིང་འཕྲལ་མརི་འདིརི་ཡིོང་ནསི་ཁོྱོད་ལ་བདག་ག་ིབསིམ་ཚུལ་ཤོེསི་སུ་

འཇུག་རྒྱུ་ཐེག་བཅིད་པ་ཡིིན།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཧོན་ཐོེརི་བ་དང་ཞིེན་པ་ལོག་ནསི་གདོང་གཤོིསི་འགྱུརི་ཏེ་

བཤོད་དོན་ “གལ་སྲིད་ཁྱོེད་རིང་དཀོྲགསི་གཏམ་ད་ེདག་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་མེད་ན། དཀའ་

བ་ཁྱོད་དུ་བསིད་ནསི་སི་ཐེག་རིིང་པོ་འདི་འདྲེ་ལ་ཕེབསི་དོན་ངསི་ཤོེསི་མ་སོིང་། 

ལྕམ་སྐུ་ཁྱོེད་ལ་ཡིང་སྙིང་དགོངསི་ཚུལ་ཅི་ིཞིིག་ཡོིད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་དུ་མི་ཚེང་མ་ལ་དེ་དག་དཀྲོགསི་གཏམ་ཡིིན་པ་ཁེསི་ལེན་

དགོསི།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གྲང་ཤུརི་ཤུརི་གྱིིསི་ “གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་ཕྱོ་ིལོགསི་

ན་དཀོྲགསི་གཏམ་ད་ེའདྲེ་བཤོད་ཀྱི་ིཡིོད་ན། གཞིན་གྱིིསི་ཁྱོེད་རིང་ཆོེད་དུ་ལོང་བོྷེན་

ལ་བཅིརི་བ་མཐོེང་ན་མ་ིཚེོསི་ད་ེབསི་ཀྱིང་དཀྲོགསི་གཏམ་ད་ེབདེན་པརི་འཛོིན་རྒྱུ་

རིེད།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

523

“གལ་སྲིད་ཨོ།ེ ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དཀོྲགསི་གཏམ་ད་ེདག་མ་ིཐོེསི་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་དམ། 

ད་ེན་ིཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཧུརི་བརྩོན་གྱིིསི་ཁྱོབ་སྤེེལ་བཏང་བའ་ིདཀྲོགསི་གཏམ་ཞིིག་མ་ཡིིན་

ནམ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དཀོྲགསི་གཏམ་ད་ེའདྲེ་གང་སིརི་ཁྱོབ་ཡོིད་པ་མ་ིཤོེསི་སིམ།”

“ངསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་གཏན་ནསི་ཐོེསི་མ་བྱུང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེན་ིཁུངསི་ལུང་སྤུ་ཙམ་མེད་པའ་ིདཀྲོགསི་གཏམ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཁེསི་

ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“ངསི་རིང་ཉིིད་ལྕམ་སྐུ་ཁྱོེད་རིང་ཇེ་ིབཞིིན་ཁེ་སིངསི་པོ་ཡིིན་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ིམིན་

པསི་ཁྱོེད་ལ་དྲེིསི་ལན་སླེོག་ག་ིམིན།”

“ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། ད་ེབཟོད་ཐེབསི་མ་ིའདུག ང་ཡིིད་མ་ཚེིམ་བརི་དུ་ངསི་ཨུ་

ཚུགསི་མཐེའ་སྐྱིེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། བདག་ག་ིཚེ་བོསི… ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོོད་དང་། བདག་ག་ི

ཚེ་བོསི་ཁོྱོད་ལ་གཉིེན་སོླེང་བྱསི་བྱུང་ངམ།”

“ལྕམ་སྐུ་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ད་ེན་ིམ་ིསྲིད་པ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་ལབ་སོིང་།”

“གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་རིང་གི་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སྤྱིོད་བཏང་ན་དེ་ལྟརི་ཡིིན་འོསི་

པ་རིེད། ད་ེལྟརི་ཡིིན་ངེསི་པ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཡིོ་སྒྱུ་དང་བསླུ་བྲེིད་ཀྱིིསི་ཁོེ་

རིང་རིེ་ཞིིག་མགོ་འཐོེམ་པརི་གྱུརི་ནསི། ཁེོང་གིསི་ཁེོ་རིང་དང་ནང་མི་ཚེང་མའི་

རིེ་བ་ཆུད་ཟོསི་སུ་གཏོང་མི་འོསི་པ་བརྗོེད་པ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོེ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཕལ་ཆོེརི་ཁོེ་

རིང་བཀུག་ཡོིད་ཤོསི་ཆོ།ེ”

“ངསི་ཁོེ་བཀུག་ཡིོད་རུང་། ད་ེལྟརི་ཁེསི་ལེན་མཁེན་མཐེའ་མ་ང་ཡིིན་དགོསི།”

“ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་སུ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་སིམ། ང་རིང་སྐད་ཆོ་

བཤོད་སྟངསི་འད་ིའདྲེ་ཉིན་རྒྱུརི་གོམསི་མེད། བདག་ན་ིཁོེང་ག་ིའཛོམ་གླེིང་འདིའ་ི

ཆོེསི་ཉིེ་བའི་གཉིེན་ཉིེ་དེ་ཡིིན་པ་དང་། བདག་ལ་ཁོེང་གི་མི་ཚེེའི་དོན་ཆོེན་ཤོེསི་

པའ་ིཐོེབ་ཐེང་ཡོིད།”
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“ཡིིན་ཡིང་ཁྱོེད་ལ་ངའི་མི་ཚེེའི་དོན་ཆོེན་ལ་ཐེེ་གཏོགསི་གནང་བའི་ཐོེབ་ཐེང་

མེད། ཁྱོེད་ཀྱིི་སོྤྱིད་ལམ་འདི་འདྲེའི་ཚུལ་གྱིིསི་ངསི་དེ་དོན་ཞིིབ་ཕྲ་ཞུ་བའི་རིེ་སྐུལ་

མ་གནང་།”

“ང་ལ་ལེགསི་པོརི་ཉོིན་ཅིིག ཁོྱོད་ཀྱིི་ཧམ་སིེམསི་ཀྱིིསི་མངོན་པརི་འདོད་པའི་

གཉིེན་དོན་ད་ེནམ་ཡིང་མངོན་འགྱུརི་ཡོིང་ཐེབསི་མེད། ཡོིང་ཐེབསི་མེད། དུསི་ནམ་

ཡིང་མངོན་འགྱུརི་ཡིོང་ཐེབསི་མེད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིསྔོ་སི་ནསི་བདག་ག་ིབུ་མོ་དང་

སླེོང་ཆོང་བཏང་ཟིན། ད་ཆོ་ཁོྱོད་ལ་ཅི་ིཞིིག་ལབ་རྒྱུ་ཡིོད།”

“གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེའདྲེ་ཡིིན་ན། ཁོེང་གིསི་ང་ལ་གཉིེན་སོླེང་ཡོིད་མེད་

དོགསི་པ་ཟ་དོན་མ་ིའདུག”

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ཚེམ་ཚེོམ་དུ་འཁྱུག་ཙམ་ལུསི་རྗོེསི་ན་རི།ེ

“ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིསོླེང་ཆོང་ན་ིགཏོང་ཚུལ་གཞིན་པ་ཞིིག་གིསི་བཏང་བ་ཡིིན། བྱིསི་

པ་དམརི་འབྱརི་གྱི་ིདུསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་ཆོ་བསྒྲིིགསི་ཟིན། ད་ེན་ིཁོེང་ག་ི

མ་རྒན་ལགསི་ཀྱིིསི་རྩིསི་པོ་ཆོེརི་བྱེད་པའི་རིེ་འདུན་རིེད། ང་ཚེོསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཕྲུ་གུ་

སྙལ་སི་ན་ཡོིད་སྐབསི་ཆོ་སྒྲིིག་བྱསི་ཟིན་ལ་ད་ཆོ་ངེད་གཅིེན་གཅུང་མ་གཉིིསི་ཀྱིི་

རི་ེསོྨོན་མངོན་འགྱུརི་ཡིོང་གྲབསི་ཡིོད་སྐབསི། སྐྱི་ེཁུངསི་དམའ་ལ་སྤྱི་ིཚེོགསི་ཀྱི་ིགོ་

གནསི་དང་ཁྱོིམ་རྒྱུད་གང་ཡིང་མེད་པའི་བུ་མོ་ཁོྱོད་འདྲེ་ཞིིག་ཐོེན་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་

ཀྱིི་གཉིེན་དོན་ལ་འགོག་རྐྱེེན་བཟོ་ཡིི་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེང་གི་དགའ་གཉིེན་ཚེོའི་

རི་ེསོྨོན་དང་ཁོེ་རིང་ལྕམ་ཆུང་ཌ་ི བོྷེག་དང་ལྷན་དུ་སོླེང་ཆུང་བཏང་ཟིན་པའ་ིཁེ་དན་

མཐེའ་དག་ལ་སྣང་མེད་བྱེད་ཀྱིི་ཡིིན་ནམ། ཁོྱོད་ལ་སོྤྱིད་བཟང་དང་ཁྲེལ་གཞུང་གི་

འདུ་ཤོེསི་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེད་དམ། བདག་གིསི་སྔོ་སི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་ཁོེང་ན་ིརིང་ག་ིཚེ་

མོ་ལ་གཉིེན་གཏན་འཁེེལ་ཚུལ་་ལབ་པ་མ་ཐོེསི་སིམ།”



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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“ངསི་སོྔོན་མ་དེ་ཐོེསི་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་དེ་དག་ང་ལ་འབྲེེལ་བ་ཅིི་ཞིིག་ཡིོད། ང་

དང་ཁྱོེད་ཀྱི་ིཚེ་བོ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ་ད་ེལསི་གཞིན་མེད་ན། ངསི་ཁོེང་

གི་མ་རྒན་དང་ཨོ་ནེ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་ལྕམ་ཆུང་ཌི་ བོྷེག་ལ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུའི་

རིེ་བ་བརྒྱབ་པ་ཤོེསི་པ་ལ་བརྟེེན་ནསི་ཁེོ་རིང་བོློསི་གཏོང་མི་སྲིད། ཁྱོེད་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

གཉིེན་སྒྲིིག་དེ་ལ་འཆོརི་འགོད་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱསི་འདུག དེ་ལྟརི་འབྱུང་མིན་ནི་

གཞིན་ལ་རིག་ལསི། གལ་སྲིད་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིརིང་ག་ིཚེ་མོ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་

པའ་ིབརྩ་ིམཐོེང་དང་འདུན་པ་མེད་ན། ཁོེ་རིང་གིསི་ཅིིའ་ིཕྱོིརི་བུད་མེད་གཞིན་ཞིིག་

མ་ིགདམ། གལ་སྲིད་ཁོེང་ག་ིགདམ་ཀ་ད་ེང་རིང་ཡིིན་ན། ངསི་ཅིིའ་ིཕྱོིརི་ཁོེ་རིང་དང་

ལེན་མ་ིབྱེད།”

“ངོ་སོི་དང་། ལམ་སོྲལ། རྒྱུ་མཚེན། མ་རིེད། ཁེེ་ཕན་སོིགསི་གང་ལ་གཞིིགསི་

ན་ད་ེལྟརི་ཡིོང་ཐེབསི་མེད། ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིཁེ་ེཕན་གྱི་ི

དོན་དུ་རིང་ཤོེད་ཚེ་བོསི་ཀུན་ལ་ཁེ་གཏད་གཅོིག་ཀྱིང་། ཁོེང་གི་ནང་མི་དང་ཁོེང་

གི་གོྲགསི་པོ་ཚེང་མསི་ཁོྱོད་ལ་མཐེོང་ཆོེན་བྱེད་པའི་རིེ་བ་མ་བྱེད། ཁོེང་གི་དགའ་

གཉིེན་ཀུན་གྱིིསི་ཁོྱོད་ལ་སྐྱིོན་འདོགསི་དང་། མཐོེང་ཆུང་། ཁྱོད་གསིོད་བྱ་ངེསི་རིེད། 

ཁོྱོད་གཉིིསི་ཀྱི་ིཟུང་འབྲེེལ་ན་ིཞིབསི་འདྲེེན་ཉིག་ཅིིག་ཡིིན་པསི་ང་ཚེོསི་ཐེ་ན་ཁོྱོད་ཀྱི་ི

མིང་ཙམ་ཡིང་གླེེང་མ་ིསྲིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་  “དེ་དག་ནི་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཆོེན་པོ་རིེད། 

ཡིིན་ཡིང་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིའ་ིཆུང་མ་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིཚེད་མེད་ཀྱི་ིབད་ེསྐྱིིད་ཆོེན་པོ་ཞིིག་

ཡིིན་ངེསི་པསི། མཐེརི་གཏུགསི་ན་མོ་རིང་ག་ིབད་ེབ་ཡིོངསི་སུ་བརློག་མ་ིསྲིད།”

“དྲེེད་པོ་མ། ཨུ་ཚུགསི་མཐེའ་སྐྱིེལ་གྱིི་བུ་མོ་ཁོྱོད། ང་རིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་ངོ་

གནོང་ག་ིའདུག འད་ིན་ིན་ནིང་དཔྱིད་ཀརི་བདག་གསིི་ཁོྱོད་ལ་མཐོེང་ཆོེན་བྱསི་པའ་ི

དྲེིན་ལན་རིེད་དམ། ཁོྱོད་རིང་བདག་ལ་དྲེིན་ཚེོརི་གྱིི་བོློ་ཙམ་ཡིང་མི་འདུག་གམ། 
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ང་གཉིིསི་སི་ལ་མརི་སོྡེད་དང་། བདག་གིསི་ཁོྱོད་ལ་ཧ་གོ་རུ་འཇུག་ག་ིཡིིན། ལྕམ་ཆུང་

བྷེེན་ནེད། བདག་གིསི་དོན་འད་ིཐེག་གཅོིད་བྱེད་པའ་ིཆོོད་སིེམསི་བཅིངསི་ནསི་འད་ི

གརི་ཡོིང་བ་ཡིིན། སུསི་ཀྱིང་བདག་ག་ིབོློ་ཁེ་སྒྱུརི་མ་ིབཏུབ། བདག་ལ་གཞིན་གྱི་ིཧམ་

སིེམསི་ལ་མགོ་འདོགསི་དང་རིང་ཉིིད་བོློ་ཕམ་དུ་འཇུག་པའ་ིགོམསི་གཤོིསི་མེད།”

“དེ་ཡིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁྱོེད་ཀྱིི་མིག་སྔོརི་གྱིི་གནསི་བབ་སྡུག་ཏུ་གཏོང་བ་ལསི་ང་ལ་

ནུསི་པ་གང་ཡིང་ཐོེན་མ་ིསྲིད།”

“བདག་གིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པརི་བརི་ཆོད་བྱེད་མ་ིཆོོག ཁུ་སིིམ་པོསི་ང་ལ་ཉོིན་

དང་། བདག་ག་ིབུ་མོ་དང་ཚེ་བོ་གཉིིསི་ན་ིཕན་ཚུན་ལསི་ཀྱིིསི་བསོྐསི་པའ་ིབཟའ་ཟླ་

ཡིིན། ཁོེ་གཉིིསི་རིིགསི་རུསི་མཐོེ་བའ་ིམ་རྒྱུད་གཅིིག་ལསི་ཆོད་པ་དང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིཕ་

རྒྱུད་སྐུ་དྲེག་མིན་ཡིང་ཧ་ཅིང་བཀུརི་བརི་འོསི་ཤོིང་གཟ་ིབརྗོིད་ལྡན་པའ་ིཁྱོིམ་རྒྱུད་

རྙིིང་པ་ཡིིན། ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀྱིི་ཁྱོིམ་ཚེང་ལོངསི་སོྤྱིད་ཧ་ཅིང་ཆོེ་བ་དང་ཁོེ་གཉིིསི་

ནི་ཁྱོིམ་ཚེང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་ལསི་ཀྱིིསི་བསོྐསི་པའི་ཁོྱོ་ཤུག་ཡིིན་པརི་ངོསི་འཛོིན་བྱེད་

ཀྱིི་ཡོིད་པསི། སུ་ཞིིག་གིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་གཏོང་ནུསི། ཁྱོིམ་རྒྱུད་དང་། ཐེོབ་གོ་

སི། རྒྱུ་འབོྱརི་བ་གང་ཡིང་མེད་པའ་ིགཞོིན་ནུ་མ་རིང་སྣང་མཐོེན་པོ་ཅིན་ཁོྱོད། ངསི་

ཁོྱོད་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་དམ། གཏན་ནསི་མི་བྱེད། དེ་ལྟརི་ཡིིན་མི་སྲིད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

རིང་གི་ཁེེ་ཕན་མཐོེང་ན། ཁོྱོད་རིང་ཉིིད་འཚེརི་ལོངསི་བྱུང་སིའི་ཁྱོབ་ཁོེངསི་དང་

འབྲེལ་མ་ིའདོད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིི་ཚེ་བོ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་ཆོེད་ངསི་སིོ་སོིའ་ིསྐྱིེསི་ཁུངསི་བརྗོེད་མི་

སྲིད། ཁོེ་རིང་སྐྱིེསི་ཕོ་རིབ་ཅིིག་རིེད། ང་སྐྱིེསི་ཕོ་རིབ་ཅིིག་ག་ིབུ་མོ་ཡིིན། མིག་སྔོརི་

ངེད་གཉིིསི་འདྲེ་མཉིམ་རིེད།”

“བདེན་པ་རིེད། ཁོྱོད་རིང་སྐྱིེསི་ཕོ་རིབ་ཅིིག་ག་ིབུ་མོ་ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམ་རྒན་

སུ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨོ་ཞིང་དང་ཨོ་ན་ེཚེ་ོཡིང་སུ་རིེད། བདག་གིསི་ཁོེ་ཚེོའ་ིགནསི་ཚུལ་
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མ་ིཤོེསི་པའ་ིསོྟང་བསིམ་མ་བཅིངསི།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ན་རིེ་ “གལ་སྲིད་ཁྱོེད་ཀྱིི་ཚེ་བོ་ངའི་གཉིེན་ཉིེ་ཚེོ་ལ་བསིམ་

འཆོརི་མེད་ན། ཁོེ་ཚེ་ོཁྱོེད་དང་འབྲེེལ་བ་གང་ཡིང་མེད།”

“བདག་ལ་འཕྲལ་མརི་ཁོེ་དང་གཉིེན་རྟེགསི་བརྒྱབ་ཡོིད་མེད་ཤོོད་ཅིིག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་ངོ་སྲུང་ཙམ་གྱིི་ཆོེད་དུ་ལན་སླེོག་

འདོད་མེད་ཀྱིང་། མོ་རིང་གིསི་བསིམ་གཞིིགསི་ཅུང་ཙམ་བྱསི་རྗོེསི་དབང་མེད་དུ།

“བརྒྱབ་མེད།” ཅིེསི་བཤོད།

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་སོྤྲོ་ཉིམསི་ཤོརི།

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བདག་ལ་ཁོེ་དང་ནམ་ཡིང་གཉིེན་རྟེགསི་མ་ིརྒྱག་པརི་ཁེསི་ལེན་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“ངསི་ཁེསི་ལེན་ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་མིན།”

“ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། ང་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཧ་ལསི་ཧོན་ཐོེརི་བྱུང་། བདག་གིསི་

ཁོྱོད་རིང་འད་ིལསི་ལུགསི་མཐུན་གྱི་ིན་གཞིོན་མ་ཞིིག་ཡིིན་ན་འདོད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་

ཕྱོིརི་འཐེེན་བྱ་བའ་ིསོྟང་བསིམ་མ་བཅིངསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འདོད་བོློ་ཚེིམ་པའ་ིལན་ཞིིག་

མ་བྱིན་བརི་དུ་ང་རིང་ནམ་ཡིང་འད་ིག་ནསི་ཐོེན་གྱི་ིམིན།”

“ངསི་ནམ་ཡིང་ལན་མི་སྟེརི་ངེསི་ཅིན་ཡིིན། འདི་འདྲེའི་གནསི་ལུགསི་དང་

ཡིོངསི་སུ་འགལ་བའ་ིདོན་དག་གང་ཞིིག་གིསི་ཀྱིང་ང་ལ་ཞིེད་སྣང་སྐྱིེད་མ་ིཐུབ། ལྕམ་

སྐུ་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་དང་ཁྱོེད་ཀྱིི་བུ་མོ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱ་བའི་རིེ་བ་

ཁོེ་ན་བཅིངསི་པ་དང་། ངསི་ཁྱོེད་ཀྱིི་རིེ་འདོད་སོྐང་བའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་། ཁོེ་

གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱ་སྲིད་དམ། ཁོེ་རིང་ང་ལ་དགའ་པོ་ཡོིད་ན་ངསི་ཁོེ་དང་ལེན་མ་

བྱསི་པའ་ིསྟབསི་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་ག་ིཚེ་མོ་དང་ལྷན་དུ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱ་སྲིད་དམ། ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལགསི། ཁྱོེད་ཀྱིི་རིེ་སྐུལ་འདི་ནི་ཤོིན་ཏུ་གནསི་ལུགསི་དང་མི་ལྡན། ཁྱོེད་
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ཀྱིིསི་ཅི་ིབཤོད་བབ་ཅོིལ་རིེད་ཅིེསི་ལབ་ཆོོག་པ་ཞུ། གལ་སྲིད་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་འད་ི

འདྲེ་བཤོད་ནསི་ངའི་བོློ་འགྱུརི་ངེསི་རིེད་སྙམ་ན། དེ་ནི་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ངའི་གཤོིསི་ཀ་

ཡིོངསི་སུ་མི་ཤོེསི་པསི་རིེད། ཁྱོེད་ཀྱིིསི་རིང་གི་ཚེ་བོའ་ིདོན་དག་ལ་ཇུསི་གཏོགསི་

ག་ཚེོད་བྱེད་ཆོོག་མིན་ངསི་མི་ཤོེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ངའི་དོན་དག་ལ་ཇུསི་གཏོགསི་

བྱེད་པའི་ཐོེབ་ཐེང་ཡིེ་ནསི་མེད། དེརི་བརྟེེན། ཁྱོེད་ཀྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ་ཨུ་ཚུགསི་མི་

བྱེད་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

“བྲེེལ་འཚེབ་མ་བྱེད། བདག་གིསི་ད་དུང་སྐད་ཆོ་བཤོད་ཚེརི་མེད། གོང་དུ་

བརོྗོད་ཟིན་པའི་ཉིེསི་སོྐྱིན་མཐེའ་དག་གི་སྟེང་ལ་ད་དུང་གཞིན་ཞིིག་ཁེ་སོྣན་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིོད། བདག་གིསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅུང་མོ་ཆུང་ཤོོསི་བོྲེསི་བོྱལ་དུ་ཕྱོིན་པའ་ིམིང་མཆོེད་

ངན་པ་ད་ེཤོེསི་མེད་པ་མིན། བདག་གིསི་ཆོ་ཚེང་ཤོེསི་ཡོིད། མོ་རིང་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་

བྱསི་པའི་ཕོ་གཞོིན་དེ་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཕ་རྒན་དང་ཨོ་ཞིང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དངུལ་བཏང་

ནསི་ལྷན་པ་བརྒྱབ་པ་ཞིིག་རིེད། བུད་མེད་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ལ་བདག་ག་ིཚེ་བོའ་ིསྲིང་མོ་

བྱེད་པའི་ཐོེབ་ཐེང་ཡིོད་དམ། མོ་རིང་གི་ཁོྱོ་ག་ནི་ཌརི་སིིའི་ཕ་འདསི་པོའ་ིགཉིེརི་

བའི་བུ་ཞིིག་ཡིིན་པསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལྷ་ཁེང་གཅིིག་ལ་ཡིོང་ངམ། གནམ་དང་སི། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཅིི་ཞིིག་དྲེན་གྱིི་ཡོིད། ཁོྱོད་ཚེོསི་འདི་ལྟརི་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་བཙོག་གྲིབ་གཏོང་

རྩིསི་ཡིོད་དམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སྡེང་པའ་ིཚུལ་གྱིིསི་ “ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་རྒུ་བཏོན་ནསི་

བདག་ལ་ཁྱོད་གསིོད་བྱསི་སོིང་བསི། ད་ཆོ་ཁྱོེད་ལ་ད་ེལསི་གང་ལབ་རྒྱུ་མེད་ན། ང་

རིང་ནང་ལ་ལོག་ཆོོག་པ་ཞུ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་ལྟརི་བརོྗོད་ནསི་ཡིརི་ལངསི་པསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་

ཡིང་ཡིརི་ལངསི་ནསི་ཕྱོིརི་ལོག་པ་དང་། ཁོེང་ཁོྲ་ཆོེསི་ཆོེརི་ལངསི་ནསི་“འོ་ན་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་བདག་གི་ཚེ་བོའ་ིགཟི་བརྗོིད་དང་ངོ་སོི་གང་ལའང་བསིམ་བོློ་གཏོང་གི་མིན་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ནམ། ཁོྱོད་ནི་ཇེི་འདྲེའི་རྒྱུ་འབྲེསི་ཀྱིི་སིེམསི་མེད་པ་དང་སྒོེརི་སིེམསི་ཅིན་གྱིི་བུད་

མེད་ཅིིག་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ཀུན་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་མཐོེང་

ཆུང་བྱེད་པ་མ་ིཤོེསི་སིམ།”

“ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལགསི། ང་ལ་དེ་ལསི་བཤོད་རྒྱུ་གང་ཡིང་མེད། ཁྱོེད་ཀྱིིསི་

ངའ་ིབསིམ་དོན་རོྟེགསི་ཡོིད་ངེསི་རིེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་ཐོེབ་རྒྱུའ་ིསིེམསི་ཐེག་བཅིད་ཟིན་ནམ།”

“ངསི་དེ་འདྲེ་ལབ་མེད། ངསི་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་པའི་བྱེད་སྟངསི་ནི་འདི་ལྟརི་

ཏེ། ཁོྱོད་རིང་དང་། ཡིང་ན་ང་དང་འབྲེེལ་བ་གཏན་ནསི་མེད་པའི་མི་སུ་ཞིིག་ལ་

ཡིང་བཀའ་འདྲེ་ིམ་ིཞུ་བརི། ང་རིང་ག་ིབསིམ་བོློ་ལྟརི་ང་རིང་ག་ིབད་ེསྐྱིིད་བསྐྲུན་རྒྱུ་

ད་ེཡིིན།”

“ཧ་ཅིང་ལེགསི། དེསི་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིརི་ེབ་ཁེསི་ལེན་རྒྱུ་མ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལསི་

རྒྱུ་འབྲེསི་དང་། ངོ་སོི། བཀའ་དྲེིན་གྱིི་འདུ་ཤོེསི་སོིགསི་ལ་སྣང་མེད་བྱེད་ཀྱིི་འདུག 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཁོེ་རིང་དགའ་གཉིེན་ཚེང་མསི་ཁྱོད་གསོིད་དང་འཇེིག་རྟེེན་ཡོིངསི་ཀྱིིསི་

མཐོེང་ཆུང་བྱེད་སིའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ལ་ཆོགསི་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་“དོན་དུ་མིག་སྔོརི་འདི་དག་ལ་ལསི་རྒྱུ་འབྲེསི་

དང་ངོ་སོི་མེད་པ། དྲེིན་ལན་ལོག་འཇེལ་རིེད་ཅིེསི་ལབ་ཐེབསི་མ་ིའདུག སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སིི་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་རྩ་དོན་འདི་དག་དང་འགལ་མི་སྲིད། ངསི་ཁོེང་

གི་གཉིེན་ཉིེ་ཚེོའི་འཁོེན་འཛོིན་ལ་སྣང་འཇོེག་བྱེད་མི་སྲིད། ང་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་

བྱསི་པསི་འཛོམ་གླེིང་ཡིོངསི་རོྫོགསི་ཁོེང་ལ་སྡེང་བའ་ིསིེམསི་ཁྲལ་ཡིང་མ་ིའདུག སྤྱི་ི

ཡིོངསི་ནསི་འཇེིག་རྟེེན་འད་ིན་དཔྱོད་ལྡན་གྱི་ིམ་ིམང་པོ་ཡོིད་པསི་ཚེང་མསི་ཁེོང་ལ་

མཐོེང་ཆུང་བྱེད་པའ་ིངེསི་པ་མེད།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“འདི་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིི་བསིམ་ཚུལ་ངོ་མ་རིེད། འདི་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིི་མཐེརི་ཐུག་གི་ཆོོད་

སིེམསི་རིེད། ཧ་ཅིང་བཟང་། བདག་གིསི་ཇེ་ིལྟརི་བྱ་དགོསི་ཤོེསི་སོིང་། ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་

ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་ཀྱི་ིཧམ་སིེམསི་ད་ེདོན་དུ་སྨོིན་པའ་ིསོྟང་བསིམ་མ་བཅིངསི། ང་རིང་

འདིརི་ཁོྱོད་ལ་ཉིམསི་ཚེོད་བྱེད་དུ་ཡིོང་བ་ཡིིན། ངསི་ཁོྱོད་རིང་རྒྱུ་མཚེན་དང་ལྡན་པ་

ཞིིག་ཡིིན་འདོད་བྱསི། འོན་ཀྱིང་། འདི་ལྟརི་ན། ང་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁེ་དན་ཚེིག་ལ་

གནསི་པ་བྱེད་ངེསི་ཡིིན།”

ཤོིང་རྟེའི་འགྲམ་དུ་མ་སླེེབསི་བརི་དུ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་འདི་ལྟརི་ཟམ་མི་

ཆོད་པརི་བརོྗོད་པ་དང་བྲེེལ་འཚུབ་ཀྱིིསི་ཁེ་བསོྐརི་ནསི་སླེརི་ཡིང་བརོྗོད་དོན།

“ལྕམ་ཆུང་བྷེེན་ནེད། བདག་གིསི་ཁོྱོད་ལ་གྱིེསི་མཇེལ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིམ་

རྒན་ལའང་འཚེམསི་འདྲེིའ་ིསྐད་ཆོ་བསྐུརི་རྒྱུ་མིན། ཁོྱོད་ཅིག་ལ་བདག་གིསི་དོ་སྣང་

བྱེད་རིིན་མ་ིའདུག ང་རིང་ཤོིན་ཏུ་ཡིིད་མ་ིདགའ་བ་བྱུང་།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་ཅི་ིཡིང་མ་སོླེག་ལ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་ཁྱོིམ་དུ་འགོྲ་

བའ་ིསྐུལ་མ་མ་བཏང་བརི་ཁུ་སིིམ་པོསི་ནང་ལ་ལོག

མོ་སྐསི་འཛོེགསི་འཁྲིསི་སུ་སླེེབསི་དུསི་ཤོིང་རྟེ་ཐོེན་པའི་སྒྲི་ཐོེསི། མ་རྒན་ནི་

གཟབ་འཕོྱོརི་སྤྲོསི་ཁེང་ག་ིསོྒོའ་ིདྲུང་དུ་སྒུག་བཟོད་མེད་པརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་ཐུག་

པ་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ནང་ལ་ཕེབསི་ནསི་སྐུ་ངལ་མ་ིགསོི་བའ་ིརྒྱུ་མཚེན་དྲེིསི་པརི།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་“མོ་རིང་འགོྲ་དགོསི་པསི་ནང་ལ་ཡོིང་གི་མི་

འདུག” ཅིེསི་ལན་བསླེོགསི།

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ “མོ་རིང་ཧ་ཅིང་མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པའི་སྐྱིེསི་མ་

ཞིིག་རིེད། ངསི་བལྟསི་ན་མོ་རིང་འད་ིགརི་ཆོེད་དུ་ཁོེ་ལིན་སི་ིཚེང་ག་ིབད་ེའཚེམསི་

ཀྱིི་སྐད་ཆོ་བསྐྱིལ་བརི་ཕེབསི་པ་དང་། དེ་ནི་ཧ་ལསི་པའི་གུསི་ཞིབསི་ཀྱིི་སྤྱིོད་ལམ་

ཞིིག་རིེད། མོ་རིང་ཕལ་ཆོེརི་མ་ེརི་ིཋོིན་བརྒྱུད་ནསི་སི་ཆོ་གཞིན་ལ་ཕེབསི་སྐབསི་ཁོྱོད་
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ལ་སོྐརི་རྒྱག་རྒྱུ་སིེམསི་ལ་འཁོེརི་བ་རིེད། མོ་རིང་གིསི་ཁོྱོད་ལ་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་

སྐད་ཆོ་གང་ལབ་མ་སིོང་ངམ། ལ་ིཛོི།” ཞིེསི་དྲེིསི།

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་དང་ཁོེ་གཉིིསི་བརི་གྱིི་སྐད་ཆོ་མ་རྒན་ལ་བཤོད་ཐེབསི་མེད་

པསི། སྐབསི་དེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་རྫུན་ཕྲན་བུ་ཞིིག་མ་ིབཤོད་ཐེབསི་མེད་བྱུང་།
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 ལའེུ་ང་བདུན་པ།

རིང་ག་བ་མིན་པའི་སྐུ་མགོྲན་འདིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་སིེམསི་ཁེམསི་དཀྲུགསི་

ནསི་བོློང་བོློང་བོརི་གྱུརི། མོ་རིང་གིསི་ཆུ་ཚེོད་མང་པོའ་ིརིིང་ལ་བརི་མེད་དུ་གོང་ག་ི

དོན་དག་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་པ་ལསི་མ་ཐེརི། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་དཀའ་བ་

ཁྱོད་དུ་བསིད་ད་ེ རོི་སིིང་སི་ིནསི་འད་ིགརི་ཡོིང་བའ་ིདམིགསི་ཡུལ་གཅིིག་པུ་ན།ི ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་ཌརི་སིི་གཉིིསི་གཉིེན་རྟེགསི་བརྒྱབ་ཡིོད་ལསི་ཆོེ་བ་དེ་ཁེ་བྲེལ་

གཏོང་ཆོེད་ཡིིན། ད་ེན་ིརོྟེག་དཔོྱད་ཅིན་གྱི་ིཐེབསི་བྱུསི་ཡིིན་པརི་གོརི་མ་ཆོག འོན་

ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་གཉིེན་རྟེགསི་བརྒྱབ་པའི་དཀོྲགསི་གཏམ་དེ་ཐོེག་མརི་ཇེི་ལྟརི་འགོ་

ཚུགསི་པ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཀྱིང་བཤོད་མ་ིཤོསེི། ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་རིང་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིབོློསི་

ཐུབ་གོྲགསི་པོ་ཡིིན་པ་དང་མོ་རིང་ཇེེན་གྱི་ིགཅུང་མོ་ཡིིན་སྟབསི། མ་ིཚེོསི་རིང་བཞིིན་

གྱིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་གཅིིག་གིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་གཞིན་ད་ེའགྲུབ་པརི་བྱེད་པའི་འོལ་ཚེོད་

བྱསི་པ་ཡིིན་སྲིད་སྙམ། ཐེ་ན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་མོ་རིང་གིསི་ཀྱིང་གཅིེན་མོ་གཉིེན་

སྒྲིིག་ཚེརི་རྗོེསི་ཌརི་སི་ིདང་མོ་རིང་གཉིིསི་ཡིང་ཡིང་ཐུག་འཕྲད་ཡིོང་ངེསི་རིེད་སྙམ་

མོྱོང་། དེསི་ན་ལུ་ཁེ་སིི་ ལོ་ཇེི་ཚེང་(དང་ཁོེ་ལིན་སིི་ཚེང་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་ཡིིག་

འགྲུལ་བྱེད་སྐབསི་དོན་དེ་གླེེང་ནསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་སིརི་འབོྱརི་བ་ཡིིན་ངེསི་

སྙམ།) གིསི་ད་ེཉི་ེབརི་འབྱུང་ངེསི་པ་ཞིིག་ཏུ་བསིམསི་ཡོིད་ན་ཡིང་། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ནསི་མ་འོངསི་པའ་ིདུསི་ཤོིག་ལ་འབྱུང་སྲིད་སྙམ་པ་ཙམ་ཡིིན།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིཡིིད་ལ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱི་ིསྐད་ཆོ་དག་དྲེན་དུསི། གལ་

སྲིད་མོ་རིང་གིསི་དངོསི་འབྲེེལ་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ངོ་རོྒལ་བྱསི་ན་མཇུག་འབྲེསི་ཅིི་

ཡིོང་བཤོད་དཀའ་སྙམ་ནསི་བོློ་བད་ེབོ་མ་བྱུང་། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་མོ་རིང་གིསི་
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མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་གཉིེན་དོན་འད་ིའགོག་རྒྱུ་ཡིིན་ཞིེསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་ལ་གཞིིགསི་ན། མོ་

རིང་ལམ་བརི་དུ་རིང་ག་ིཚེ་བོ་ལ་ཐུག་ཏུ་འགྲོ་བ་གསིལ་བོརི་ཤོེསི་ཐུབ། ཚེ་བོསི་ཀྱིང་

མོ་རིང་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ན་ཉིེསི་དམིགསི་དེ་འདྲེ་མང་པོ་ཡིོད་པ་མཐེོང་མིན་

དང་། ཁོེ་རིང་སོི་སོིའ་ིཨོ་ནེ་ལ་བརྩེ་བ་ག་ཚེོད་ཡིོད་མེད། མོ་རིང་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཆོ་

འཇོེག་ཅི་ིཙམ་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་མེད་བཤོད་མ་ིཤོེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་རིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་མོ་རིང་ལསི་ལྕམ་སྐུ་ལ་བརྩ་ིམཐོེང་ཡིོད་ངེསི་པསི། གལ་སྲིད་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་

གྱིིསི་ཁོེང་གི་མདུན་དུ་ཁྱོིམ་ཚེང་གཉིིསི་འདྲེ་མཉིམ་མིན་ཚུལ་དང་། མོ་རིང་ལྟ་བུ་

ཞིིག་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་པའ་ིཉིེསི་སྐྱིོན་བགྲངསི་ན་ཁེོང་ག་ིགནད་ལ་འཁེེལ་ངེསི་

རིེད་སྙམ། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་

ན་ིགནསི་ལུགསི་དང་འགལ་བ་དང་དགོད་བོྲེ་བ་ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་མོད། འོན་ཀྱིང་ཌརི་

སི་ིརིང་བཞིིན་གྱིིསི་སྤེོབསི་པ་ཆོ་ེསྟབསི་ཁོེང་གིསི་མོ་རིང་ག་ིལྟ་ཚུལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

དང་གནསི་ལུགསི་ལྡན་པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་ཤོསི་ཆོ་ེསྙམ།

གལ་སྲིད་དུསི་རྒྱུན་གྱི་ིམཐོེང་སྣང་ལྟརི་ཁོེ་བོློ་རྩ་བརྟེན་པོ་མེད་པ་ཞིིག་ཡིིན་ན། 

གཉིེན་ཉིེ་འགངསི་ཆོེན་གྱིི་ཁེ་ཏ་དང་རིེ་སྐུལ་ཐོེསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་ཐེེ་ཚེོམ་མེད་པརི་

རིང་གི་ཆོེ་མཐོེང་སྲུང་ཆོེད་དུ་རིང་གི་བདེ་སྐྱིིད་བོློསི་གཏོང་བ་ཉིག་གཅིིག་ཡིིན་

པ་དང་། གལ་སྲིད་ད་ེལྟརི་ཡིིན་ན་ཁོེ་རིང་ནམ་ཡིང་ཕྱོིརི་ལོག་ཡོིང་མ་ིངེསི། ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྲོང་ཁྱོེརི་བརྒྱུད་སྐབསི་ཁེོང་ལ་ལྟ་བརི་འགྲོ་ཤོསི་ཆོེ་བསི། ཁེོང་གིསི་སྐུ་

ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་སླེརི་ཡིང་ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ལོག་ཡིོང་ཞིེསི་པའ་ིཁེ་དན་ད་ེདོན་ལ་

གནསི་མདོག་མ་རིེད་སྙམ།

མོ་རིང་གིསི་མུ་མཐུད་ནསི་ “དེརི་བརྟེེན། གལ་སྲིད་བྷེིང་ལེ་ལ་ཉིིན་ཤོསི་ནང་

ཁོེ་རིང་ཕྱོིརི་ལོག་མ་ིཐུབ་པའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་ན། ངསི་ཡིོད་ཚེད་ཤོེསི་སོིང་། དེསི་

ན་ངསི་ཁོེང་ལ་རི་ེལོྟསི་བྱེད་མ་ིསྲིད་ལ་ཁོེང་ག་ིབརྩ་ེབ་འགྱུརི་མེད་ཡིིན་པའ་ིརི་ེསོྨོན་
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ཡིང་བཅིང་མི་སྲིད། ད་ཆོ་ངསི་ཁོེང་ལ་བརྩེ་བ་སྦྱིིན་རྩིསི་དང་དང་ལེན་བྱེད་རྩིསི་

ཡིོད་སྐབསི། ཁོེ་ང་ལ་ཕངསི་སིེམསི་ཙམ་ལསི་མེད་ན། ང་ཁོེང་ལ་ཕངསི་སིེམསི་

ཙམ་ཡིང་ཡིོད་མ་ིསྲིད་སྙམ།” 

ཁྱོིམ་མི་ཚེོསི་སྐུ་མགོྲན་ཡིང་སྙིང་སུ་ཡིིན་པ་ཐོེསི་དུསི་ཚེང་མ་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་

པརི་གྱུརི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོེ་ཚེོསི་ཀྱིང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་འདྲེ་བརི་ཚེོད་དཔག་བྱསི་

ཏ་ེརིང་རིང་སོི་སིོའ་ིཡི་མཚེན་གྱི་ིའདོད་བོློ་བསྐངསི་ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་སྐད་ཆོ་

དྲེིསི་ནསི་སུན་པོ་མ་བཟོསི།

ཕྱོི་ཉིིན་ཞོིགསི་པརི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་འོག་ཁེང་དུ་འགོྲ་སྐབསི་དཔེ་ཁེང་ནསི་

འཕྲིན་ཡིིག་ཅིིག་ཐོེགསི་ཏ་ེཕྱོིརི་ཐོེན་བཞིིན་པའ་ིཕ་རྒན་དང་འཕྲད།

ཁོེ་ན་རི་ེ “ལ་ིཛོི། ངསི་ཁོྱོད་རིང་འཚེོལ་བཞིིན་པའ་ིསྐབསི་ཡིིན། ངའ་ིཁེང་མིག་

ནང་ལ་ཤོོག་དང་།” ཞིེསི་བཤོད།

ཕ་རྒན་གྱིི་རྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་འགོྲ་སྐབསི་ཡིིད་ལ་ཕ་རྒན་གྱིིསི་མོ་རིང་འཚེོལ་

དོན་ནི་ཁོེང་གི་ལག་གི་འཕྲིན་ཡིིག་དང་འབྲེེལ་བ་ཡིོད་ངེསི་རིེད་སྙམ་ནསི་ཁོེང་གི་

སྐད་ཆོ་ལ་ཉིན་འདོད་ཆོེན་པོ་སྐྱིེསི། གོླེ་བུརི་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་དེ་ཕལ་ཆོེརི་ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་བསྐུརི་བ་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ་ལ། གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་དེ་འདྲེ་

ཡིིན་ན་ཕ་རྒན་ལ་ད་ེདག་ཇེ་ིལྟརི་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་དགོསི་སིམ་སྙམ་ནསི་ཡིིད་མུག་

པརི་གྱུརི།

ཕ་རྒན་གྱི་ིརྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་མ་ེཐེབ་ཀྱི་ིའགྲམ་ལ་འབྱོརི་བ་དང་གཉིིསི་ཀ་མརི་

བསྡེད་རྗོེསི་ཁོེ་ན་རི།ེ

“ད་ནངསི་འབོྱརི་བའི་འཕྲིན་ཡིིག་འདིསི་ང་ལ་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་སུ་བཅུག་སོིང་། 

འཕྲིན་ཡིིག་འདིའི་བརོྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ཁོྱོད་རིང་ཡིིན་སྟབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེའི་ནང་དོན་

ཤོེསི་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད། ངསི་ད་བརི་བདག་གི་བུ་མོ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་གྲབསི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཡིོད་པ་ཤོེསི་མ་སིོང་། ངསི་ཁོྱོད་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་གྲངསི་མེད་ཞུ།” ཞིེསི་བརོྗོད།

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་མུརི་འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་མཁེན་ཌརི་སིི་ཡིིན་པ་ལསི་

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་མིན་པརི་སྙམ་ནསི་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་པ་དང་། རིེ་ཞིིག་

ཁོེང་གིསི་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་ནསི་འགྲེལ་བཤོད་བྱེད་པ་ལ་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེ་བའམ་ཡིང་ན་

མོ་རིང་ལ་ཐེད་ཀརི་འཕྲིན་ཡིིག་མ་བཏང་བརི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་པ་གང་ཡིིན་ཁེ་ཚེོན་

གཅོིད་མ་ིཐུབ་པརི་གྱུརི་ལ་ཕ་རྒན་གྱིིསི་མུ་མཐུད་དུ།

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་འདྲེ། གཞོིན་ནུ་མ་ཚེོ་རྟེག་ཏུ་འདི་རིིགསི་ལ་ཤོིན་ཏུ་

གྲུང་པོ་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་རིང་ལྟ་བུ་སྤྱིང་གྲུང་འཛོོམསི་པ་ཞིིག་གིསི་ཕལ་ཆོེརི་ཁོྱོད་

ལ་སོྨོན་མཁེན་གྱི་ིམ་ིདེའ་ིམིང་བོློ་ལ་ཤོརི་ཐུབ་མདོག་མ་རིེད།

འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་མཁེན་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིརིེད།”

“སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིརིེད་ཨོང་། ཁོེང་ལ་ཅི་ིཞིིག་ལབ་རྒྱུ་འདུག”

“ཁོེང་ལ་དོན་ཆོེན་ཞིིག་ལབ་རྒྱུ་ལོསི་ཡོིད། ཁོེང་གསིི་ཐོེག་མརི་ངའ་ིབུ་མོ་ཆོ་ེབའ་ི

གཉིེན་སོྟན་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུསི་འདུག ད་ེདག་ཕལ་ཆོེརི་རིང་བཞིིན་བཟང་ཡིང་སྨྲ་

མཆུ་རོྒད་པའི་ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་གིསི་ཁོེང་ལ་ལབ་པ་འདྲེ། དེ་དག་གིསི་ཁོྱོད་ལ་སུན་

སྣང་བཟོ་སྲིད་པསི་ངསི་བཀློག་རྒྱུ་མིན། ཁོྱོད་དང་འབྲེེལ་ཡིོད་ཀྱིི་ཆོ་ཤོསི་ནི་གཤོམ་

གསིལ་ལྟརི། “ལྕམ་ཁོེ་ལིན་སི་ིདང་ང་རིང་ངོསི་ནསི་བཀྲ་ཤོིསི་པའ་ིདོན་བཟང་འད་ི

ལ་ཟོལ་མེད་ཀྱིིསི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་ཡི་ིཡིོད་ལ། ད་ལྟ་བདག་གིསི་དོན་དག་གཞིན་ཞིིག་

ཅུང་ཙམ་གླེེང་ཆོོག་པ་ཞུ། གནསི་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངསི་གོང་དང་གཅིིག་མཚུངསི་

རིེད། གོ་ཐོེསི་ལྟརི་ན་ཁྱོེད་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཆོ་ེབ་མནའ་མརི་ཕྱོིན་རྗོེསི། མ་འགྱིངསི་པརི་ཁྱོེད་

ཀྱིི་བུ་མོ་འབྲེིང་བ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིང་མནའ་མརི་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིིན་པརི་མ་ཟད། མོ་

རིང་ཡུལ་འདིའ་ིཀུན་གྱིིསི་ཡིིད་སོྨོན་བྱེད་པའ་ིའབོྱརི་ལྡན་མ་ིསྣ་ཞིིག་ག་ིམནའ་མརི་

འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་ཚེོད་རིེད།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འབོྱརི་ལྡན་མ་ིསྣ་ད་ེསུ་ཡིིན་ཤོེསི་སིམ།”

“ཁོེང་ན་ིསྐུ་ན་གཞོིན་ལ་ཁེ་རྗོ་ེདབང་ཐེང་དང་ལྡན་པ། ཁོེང་ལ་མ་ིཡུལ་གྱི་ིདངོསི་

པོ་ཇེི་སྙེད་ཡོིད་པ་དེ་སྙེད་མངའ་བ་དང་། ཁེོང་ནི་རིིགསི་རུསི་མཐོེ་བའི་མི་དྲེག་གི་

རྒྱུད་པ། སྟོབསི་ཆོེན་གྱིི་རོིགསི་མགོན་བཅིསི་རིེད། ཁོེང་ལ་འདི་ལྟའི་མིའི་སིེམསི་

གཡོི་བའ་ིཆོ་རྐྱེེན་ལེགསི་པོ་ཡིོད་ཀྱིང་། གལ་སྲིད་ཁོེང་གིསི་ཁྱོེད་ཚེང་ལ་གཉིེན་སླེོང་

བྱསི་ན་འབྱུང་འགྱུརི་རྐྱེེན་ངན་འཛོད་མེད་དུ་འབྱུང་ངེསི་པསི་བདག་ག་ིཚེ་མོ་ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་དང་ཁྱོེད་རིང་ཉིིད་ལ་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་ཆོོག་པ་ཞུ།”

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མ་ིདྲེག་ད་ེསུ་ཡིིན་ཚེོད་དཔག་ཐུབ་སིོང་ངམ། གཤོམ་ན་ཁོེང་

ག་ིམིང་བྲེིསི་འདུག”

“བདག་གིསི་ཁྱོེད་ཚེོ་ལ་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་དོན་ནི་ཁོེང་གི་ཨོ་ནེ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་

རིིན་ ཌ་ི བོྷེག་མཆོོག་གཉིེན་དོན་འད་ིལ་ཐུགསི་སྣང་གཤོིན་པོ་མ་ིའདུག་པ་ང་ཚེོསི་

ཤོེསི་ཐུབ།”

སྐབསི་དེརི་ཕ་རྒན་གྱིིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་གསིལ་ལྟརི་ཕོ་གཞོིན་ད་ེསྐུ་ཞིབསི་ཌརི་

སི་ིརིེད་འདུག ལ་ིཛོི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཧོན་འཐོེརི་དུ་བཅུག་སིོང་ཨོང་། ཁོེ་ལིན་སིིའམ་

ཡིང་ན་ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་གིསི་ང་ཚེོའི་ངོ་ཤོེསི་ཁོྲད་ཀྱིི་སྐྱིེསི་པ་འདི་འདྲེ་བདམསི་ནསི་

རྫུན་གཏམ་སྤེེལ་འདུག འད་ིན་ིཆོེསི་མཐེིལ་བརོྟེལ་སླེ་བའ་ིརྫུན་གཏམ་ཞིིག་མ་རིེད་

དམ། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིན་ིབུད་མེད་སུ་ལ་ཡིང་སོྐྱིན་ཕོྱོགསི་ནསི་ལྟ་མཁེན་ཞིིག་ཡིིན་

པསི་ཁོེང་གིསི་ཕལ་ཆོེརི་ཁོྱོད་ལ་ཐེེངསི་གཅིིག་ཀྱིང་ལྟ་མོྱོང་ཡིོད་མི་སྲིད། ང་རིང་

དངོསི་འབྲེེལ་ཁོེ་ཚེ་ོལ་ཡིིད་སོྨོན་སྐྱི་ེག་ིའདུག” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཕ་རྒན་དང་ལྷན་དུ་ཁེ་མཚེརི་རྩ་ེའདོད་ཡིོད་ཀྱིང་མོ་རིང་

ལ་ཨུ་ཚུགསི་ཀྱི་ིའཛུམ་ཙམ་ལསི་མ་ིཡིོང་བ་དང་། ཕ་རྒན་གྱི་ིབཞིད་གད་ད་ེནམ་ཡིང་

ད་ེརིིང་ནང་བཞིིན་ཡིིད་དུ་མ་ིའོང་བ་ཞིིག་ཡིིན་མ་མོྱོང་།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

537

“ཁྱོེད་རིང་ཡི་མ་ིམཚེརི་རིམ།”

“ཨོོ། ཡི་མཚེརི་སིོང་། མུ་མཐུད་དུ་ཀོློགསི་དང་།”

“མདང་ནུབ་བདག་གིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་མཆོོག་ལ་གཉིེན་དོན་འདི་ཕལ་

ཆོེརི་མངོན་འགྱུརི་ཡིོང་ངེསི་པའ་ིསོྐརི་གླེེང་བ་ཡིིན་ལ། ཁོེང་གིསི་འཕྲལ་མརི་ནམ་

རྒྱུན་ལྟརི་རིང་གི་དགོངསི་ཚུལ་གསུངསི་བྱུང་། ཁོེང་གིསི་བདག་གི་ཚེ་མོའ་ིརིིགསི་

རྒྱུད་དམའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད། མོ་རིང་ལ་སྐྱིོན་ཆོ་མང་དུ་འདུག་པསི་མིང་གྲིབ་ཕོག་

པའི་གཉིེན་དོན་འདི་ལ་ནམ་ཡིང་མོསི་མཐུན་གནང་གི་མིན་གསུངསི་སོིང་། དེསི་

ན་ཆོེསི་མགོྱིགསི་མྱུརི་གྱི་ིསོྒོ་ནསི་བདག་ག་ིཚེ་མོ་ལ་ཉིེན་བརྡོ་གཏོང་བའ་ིའོསི་འགན་

རིང་ཉིིད་ལ་ཡོིད་པ་མཐོེང་བྱུང་། བདག་ག་ིཚེ་མོ་དང་མོ་རིང་ག་ིརིིགསི་རུསི་མཐོེ་བའ་ི

མཛོའ་བོ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འད་ིགའ་ིགནསི་བབ་རོྟེགསི་ན། ལྕམ་སྐུ་ཡི་ིབཀའ་འཁྲོལ་མེད་

པརི་ཧོལ་རྒྱུག་གིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་མདོག་མ་རིེད།” སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིིསི་ད་

དུང་མུ་མཐུད་དུ་“ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིཡིིད་སོྐྱི་བའ་ིདོན་རྐྱེེན་སྦེསི་གསིང་ལེགསི་པོ་བྱེད་ཐུབ་

པ་ལ་ཁོེ་བོ་དོན་གྱིིསི་དགའ་བོ་བྱུང་ལ། ཁེོ་བོའ་ིསིེམསི་ཁྲལ་གཅིིག་པུ་ནི་ཁོེ་གཉིིསི་

གཉིེན་སྒྲིིག་མ་བྱསི་གོང་ལ་མཉིམ་དུ་བསྡེད་པ་ཀུན་གྱིིསི་ཤོེསི་པ་དེ་ཡིིན། ཁོྱོ་ཤུག་

གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་ཚེརི་འཕྲལ་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་གཞིིསི་ལ་བསུསི་པ་ཐོེསི་

དུསི་ཁོེ་བོ་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་ཧོན་ཐོེརི་སོིང་། དེ་ནི་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་འཆོལ་སོྤྱིད་རིིགསི་ལ་

སྐུལ་ལྕག་བྱེད་པ་དང་གཉིིསི་སུ་མ་མཆོིསི། གལ་སྲིད་ཁོེ་བོ་ལོང་བོྷེན་གྱི་ིཆོོསི་དཔོན་

ཡིིན་ན་དེ་ལ་མཐེའ་གཅིིག་ཏུ་ངོ་རོྒལ་བྱེད་ངེསི་ཅིན་ཡིིན། ཡིེ་ཤུ་མ་ཤོི་ཀའི་རྗོེསི་

འབྲེང་པ་ཞིིག་ཡིིན་པའི་ངོསི་ནསི་ཁྱོེད་ཀྱིིསི་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་དགོསི། 

ཡིིན་ཡིང་ཁོེ་གཉིིསི་ནམ་ཡིང་ཁྱོེད་ཀྱིི་མིག་གིསི་མཐོེང་སི་དང་རྣ་བསི་ཐོེསི་སི་ཞིིག་

ལ་ཡིོང་དུ་འཇུག་མ་ིའོསི། ཐེ་ན་ཁྱོེད་ཀྱི་ིརྣ་ལམ་ལ་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིམིང་ཡིང་འབོད་དུ་

འཇུག་མི་རུང་། དེ་ནི་ཁོེ་བོསི་འདོད་པའི་ཡིེ་ཤུ་པའི་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་སྟངསི་རིེད།” 



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཅིེསི་བརོྗོད་པ་དང་ད་ེབྱིངསི་ཀྱི་ིའཕྲིན་ཡིིག་ན་ིཁོེང་ག་ིསྙིང་ཉི་ེབའ་ིཤོརི་ལོ་ཋིེའ་ིམིག་

སྔོརི་གྱིི་གནསི་ཚུལ་འགའ་དང། ཁོེ་གཉིིསི་ལ་མགྱིོགསི་མྱུརི་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཡིིན་

པའ་ིསོྐརི་རིེད་འདུག ཡིིན་ཡིང་། ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་རིང་ད་ེདག་ལ་ཉིན་འདོད་ཡིོད་བཟོ་མ་ི

འདུག ངའ་ིརི་ེབ་ལ། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བུ་མོ་ན་ཆུང་ག་ིབཟོ་བྱསི་ནསི་ལསི་མེད་ཀྱི་ིའཆོལ་

གཏམ་འད་ིདག་ཐོེསི་དུསི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ཁུལ་བྱེད་རྒྱུ་མ་རིེད། ང་ཚེ་ོའཚེ་ོབ་ན་ིགོྲང་

པ་ཁྱོིམ་མཚེེསི་ཚེོའི་ཀུ་རིེ་བྱ་ཡུལ་དང་། ཀུ་རིེའི་ལན་དུ་གད་མོ་དགོད་པ་ཙམ་མ་

ཡིིན་ནམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཕྱུང་ནསི་ “ཨོོ། ཧ་ཅིང་དགོད་བོྲེ་བོ་འདུག ཡིིན་ཡིང་

ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་ཞིིག་ཀྱིང་རིེད།”

“ཧ་ཅིང་ཁྱོད་མཚེརི་རིེད། དེ་ནི་དགོད་བོྲེ་བའི་གནསི་རིང་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོེ་

ཚེོསི་སྐྱིེསི་པ་གཞིན་ཞིིག་བདམསི་ཡིོད་ན་གང་མ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་དགོད་བོྲེ་བ་ཞིིག་

ལ་སྐྱིེསི་པ་འདིསི་ཁོྱོད་རིང་མིག་ནང་དུ་འཇོེག་ག་ིམ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་ཤོིན་ཏུ་

ནསི་མ་ིདགའ། ང་རིང་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིརྒྱུརི་ཧ་ཅིང་སུན་ཡིང་ཅིིསི་ཀྱིང་སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིི་དང་ཡིིག་འབྲེེལ་རྒྱུན་མི་ཆོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། མ་རིེད། ངསི་རིང་གི་བུ་

མོའ་ིམག་པའ་ིཁྲེལ་མེད་དང་ཚུལ་འཆོོསི་ལ་མཐེོང་ཆོེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་ཀྱིང་། འཕྲིན་

ཡིིག་ཀོློག་སྐབསི་ང་རིང་ཝིག་ཁེམ་ལསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་དགའ་བ་འདུག ལ་ིཛོི། ལྕམ་སྐུ་

ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་འད་ིདག་ཐེད་ལ་ཅི་ིཞིིག་ལབ་སིོང་། མོ་རིང་འད་ིགརི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་དུ་

ཡིོང་བ་མ་རིེད་དམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དགོད་ཙམ་བྱསི་པ་ལསི་དྲེིསི་ལན་མ་བསླེོགསི། ཕ་རྒན་གྱིིསི་

འདྲེི་བ་འདོན་སྐབསི་ཁེོང་ལ་དོགསི་པའི་ཉིམསི་ཅུང་ཙམ་ཡིང་མེད་སྟབསི་འདྲེི་བ་

ཡིང་ཡིང་དུ་འདོན་པ་ལ་འཇེིགསི་སྣང་མ་སྐྱིེསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ནམ་ཡིང་ད་ཐེེངསི་

ནང་བཞིིན་གྱི་ིཚུལ་འཆོོསི་ཤོིག་མིན། མོ་རིང་ངུ་བརི་འདོད་ཀྱིང་དགོད་དགོསི་བྱུང་། 



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཕ་རྒན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་མིག་ནང་དུ་འཇོེག་མི་སྲིད་ཅིེསི་པའི་སྐད་

ཆོ་དེསི་མོ་རིང་ལ་ན་ཟུག་ཆོེན་པོ་བསྐྱིེད། མོ་རིང་ཕ་རྒན་དེ་འདྲེའི་མགོ་འཐོེམ་པ་

ལ་ཁེོང་ཁོྲ་ལངསི་པ་ཡིིན་ནམ་ཡིང་ན་རིང་ཉིིད་དྲེན་རྒྱུ་མང་བ་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་

པ་ཡིིན་ཁེ་ཚེོན་གཅོིད་མ་ིཐུབ།



540

 ལའེུ་ང་བརྒྱད་པ།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ནང་བཞིིན་ ཌརི་སིིའ་ི

ཁོེ་ཡིོང་རྒྱུ་མིན་པའི་འཕྲིན་ཡིིག་མ་འབོྱརི་བརི་མ་ཟད། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་སླེེབསི་

ནསི་ཉིིན་ཤོསི་སོིང་རྗོེསི་ བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ཌརི་སི་ིཁྲིད་ནསི་ལོང་བོྷེན་ལ་བསླེེབསི། སྐྱིེསི་

པ་གཉིིསི་སྔོ་བོརི་འབོྱརི་བ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིི་ལ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་

འདི་གརི་བསླེེབསི་པའི་གནསི་ཚུལ་བཤོད་མི་ཡིོང་ངམ་སྙམ་ནསི་མོ་རིང་གི་བུ་མོ་

དངངསི་འཚེབ་ལངསི་ཀྱིང་། སྟབསི་ཡིག་སྟེ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ ཇེེན་དང་ལྷན་དུ་

གཅིིག་པུརི་སོྡེད་འདོད་ཆོ་ེབསི། ད་ེམུརི་ཚེང་མ་ཕྱོ་ིལ་གོམ་བགོྲད་དུ་འགྲོ་བའ་ིབསིམ་

ཚུལ་བཏོན། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལ་གོམ་བགོྲད་དུ་འགྲོ་བའ་ིགོམསི་གཤོིསི་མེད་པ་དང་མ་ེ

རི་ིཡིིསི་དུསི་ཚེོད་ཆུད་ཟོསི་གཏོང་འདོད་མེད་སྟབསི། ད་ེབྱིངསི་ཀྱི་ིམ་ིལྔ་བོ་ལྷན་དུ་ཕྱོ་ི

ལོགསི་ལ་བསོྐྱིད། ཅུང་མ་འགོརི་བརི་ཇེེན་དང་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེགཉིིསི་སོྔོན་ལ་ཐོེན་

ནསི་གཞིན་གསུམ་རྗོེསི་ལ་ལུསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་། ཁེ་ིཋི།ི ཌརི་སི་ིགསུམ་གྱིིསི་

ཕན་ཚུན་ལ་སྐད་ཆོ་མང་པོ་གཏན་ནསི་མ་བཤོད། ཁེ་ིཋི་ིན་ིཌརི་སི་ིལ་སྐྲག་ཐེག་ཆོོད་

ནསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མ་ིཕོད་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལོྐོག་ཏུ་སིེམསི་ཐེག་ཅིིག་

གཅོིད་ཀྱི་ིཡིོད་པ་དང་ཌརི་སིིསི་ཀྱིང་ད་ེལྟརི་བྱེད་བཞིིན་ཡོིད་ཤོསི་ཆོ།ེ

ཁེི་ཋིི་ནི་མེ་རིི་ཡི་ལ་བལྟ་བརི་འགོྲ་རྒྱུ་ཡིིན་སྟབསི་ཁོེ་ཚེོ་གསུམ་ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་

གི་ཕོྱོགསི་སུ་བསོྐྱིད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཚེང་མ་ལུ་ཁེ་སིིའི་གཞིིསི་ལ་འགོྲ་བའི་

དགོསི་པ་མེད་པརི་མཐོེང་ཞིིང། ཁེི་ཋིི་ཕྱོིན་རྗོེསི་སྙིང་སོྟབསི་ཆོེན་པོསི་མུ་མཐུད་

དུ་ཌརི་སིི་དང་འགོྲགསི་ནསི་ཕྱོིན། ད་ཆོ་མོ་རིང་གི་སིེམསི་ཐེག་བཅིད་པ་དེ་ལག་

ལེན་དུ་བསྟརི་བའི་སྐབསི་ཡིིན་སྟབསི་སྙིང་སོྟབསི་འཕེལ་བའི་སྐབསི་དང་བསྟུན་
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ནསི་འཕྲལ་མརི་བརོྗོད་དོན།

“སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ལགསི། ང་ནི་ཧ་ཅིང་སྒོེརི་སིེམསི་ཅིན་གྱིི་སྐྱིེ་འགོྲ་ཞིིག་རིེད། 

ངསི་རིང་གི་མོྱོང་ཚེོརི་ཙམ་ལསི་ཁོྱོད་ལ་ན་ཟུག་ཅིི་ཙམ་སྦྱིིན་མིན་ལ་བསིམ་བོློ་རྩ་

བ་ནསི་མ་བཏང་། ངསི་འདིརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངའི་ཡི་ང་བའི་གཅུང་མོ་ལ་ལྷག་བསིམ་

གྱིིསི་རིམ་འདེགསི་བྱསི་པརི་བཀའ་དྲེིན་མི་ཞུ་དབང་མེད་བྱུང་། ངསི་དེ་དག་ཤོེསི་

པ་ནསི་བཟུང་ཁོྱོད་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུ་འདོད་ཆོེན་པོ་ཡིོད། གལ་སྲིད་ངའི་ནང་མི་

ཚེང་མསི་ཤོེསི་ན་ང་རིང་གཅིིག་པུསི་མ་ཚེད་ཁོེ་ཚེ་ོཚེང་མསི་ཁོྱོད་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུ་

བརི་གདོན་མ་ིཟ།”

ཌརི་སིི་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པ་དང་སྦྲགསི་སིེམསི་ཚེོརི་དྲེག་པོའ་ིགདངསི་ཤོིག་དང་

བཅིསི་ “དགོངསི་དག་ཞུ། གལ་སྲིད་ཁྱོེད་ནསི་དོན་དག་དེའ་ིམགོ་རྔོ་ཆོ་ཚེང་མ་ཤོེསི་

ན། ཁྱོེད་རིང་ལ་གང་ཞིིག་བཤོད་པ་ད་ེཁྱོེད་ཀྱི་ིབོློ་ངོརི་མ་ིབད་ེབ་ཡོིང་སྲིད་པ་ལ་སྙིང་

ཐེག་པ་ནསི་དགོངསི་དག་ཞུ། ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་དེ་འདྲེའི་ཡིིད་རོྟེན་མི་རུང་བ་ཞིིག་

ཡིིན་པ་ངའ་ིབོློ་ལ་འཁོེརི་མ་བྱུང་།”

“ངའི་ཨོ་ནེ་ལ་ལེ་བདའ་མ་བྱེད། ངསི་ཐོེག་མརི་ལི་ཌི་ཡིའི་སྣང་མེད་ཀྱིི་སྐད་

ཆོ་ལསི་ཁོྱོད་རིང་དོན་དག་འདི་ལ་ཞུགསི་ཡིོད་པ་ཤོེསི་བྱུང་། དེསི་ན་ངསི་གནསི་

ཚུལ་ཞིིབ་ཕྲ་མ་ཤོེསི་བརི་དུ་མཚེམསི་འཇེོག་མི་བྱེད་པ་ལྟ་ཅིི་སོྨོསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྷག་

བསིམ་རྣམ་དག་གིསི་རོྙིག་དྲེ་དང་དཀའ་སྡུག་དེ་འདྲེ་མང་པོ་དང་དུ་བློངསི་ནསི་

ཁོེ་གཉིིསི་བཙལ་བརི་ངསི་ནང་མི་ཡོིངསི་ཀྱིི་ཚེབ་བྱསི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་ཡིང་ཡིང་དུ་

བཀའ་དྲེིན་ཆོ་ེཞུ།”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་”གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུ་འདོད་ན་ཁོྱོད་རིང་

ཅིིག་པུའ་ིཡིིན་ན་འགྲིག ཁོེ་གཉིིསི་ལ་རོིགསི་རིམ་བྱསི་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གཞིན་པ་ཡིོད་

པའི་སྟེང་ལ་ཁོྱོད་ལ་སོྤྲོ་བ་སྦྱིིན་པའི་ཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་ངསི་ཁེསི་མི་ལེན་ཐེབསི་མེད་
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ཡིིན། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིནང་མ་ིཚེོསི་ང་ལ་གང་ཡིང་ཆོད་མེད། ཁོེ་ཚེ་ོལ་བརྩ་ིའཇོེག་

ཆོེན་པོ་ཡོིད་ཀྱིང་སྐབསི་དེརི་ཡིིད་ལ་དྲེན་པའ་ིམ་ིན་ིཁོྱོད་རིང་གཅིིག་པུ་ལསི་མེད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ན་ིཧ་ཅིང་ངོ་གནོང་ནསི་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་མ་ཐོེན། འཁྱུག་ཙམ་

བསྡེད་རྗོེསི་མོ་རིང་ག་ིརོིགསི་པསི་སླེརི་ཡིང་། “ཁོྱོད་རིང་ཁེ་རི་ིཁེ་ཐུག་ཡིིན་སྟབསི་ང་

ལ་ཀུ་རི་ེརྩ་ེམ་ིསྲིད། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཚེོརི་བ་ད་དུང་ཟླ་བ་བཞི་ིབ་ལྟརི་ཡིིན་ན་ང་ལ་

འཕྲལ་མརི་ཤོོད་དང་། ངའ་ིབརྩ་ེབ་དང་རི་ེབ་སྔོརི་བཞིིན་འགྱུརི་མེད་ཡིིན་ཡིང་། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ཚེིག་གཅིིག་བཤོད་ན་ད་ེནསི་ངསི་ནམ་ཡིང་དོན་འད་ིགླེེང་མ་ིསྲིད།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སིིའི་གནསི་བབ་ཧ་ཅིང་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོ་དང་བྲེེལ་

འཚེབ་ཡིིན་པ་མཐོེང་ནསི་བཙན་གྱིིསི་རིང་ཉིིད་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུ་བཅུག་ནསི་

འཕྲལ་མརི། སྨྲ་བརོྗོད་ཤོིན་ཏུ་བད་ེབོ་མིན་ཡིང་སོྔོན་ནསི་ད་བརི་མོ་རིང་ག་ིབསིམ་

བོློ་འགྱུརི་ལོྡག་ཆོེན་པོ་ཐེེབསི་ཡིོད་པ་དང་ད་ཆོ་ཁོེ་རིང་དྲེིན་ཚེོརི་དང་དགའ་བ་ཆོེན་

པོའ་ིསོྒོ་ནསི་དང་ལེན་བྱེད་འདོད་ཡིོད་ཅིེསི་བཤོད། ཌརི་སིིསི་ད་ེདག་ཐོེསི་པ་ན་སྔོརི་

སྐྱིེསི་མ་མོྱོང་བའི་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོ་སྐྱིེསི་ཏེ་བརྩེ་དུང་གིསི་མོྱོསི་པའི་སྐྱིེསི་པ་གང་རུང་

ཞིིག་དང་འདྲེ་བརི་ཧ་ཅིང་ཚེོརི་བ་སྐྱིེན་པོ་དང་སོྤྲོ་བ་ཆོེན་པོསི་དུང་བ་ཡིོད་ཚེད་

བརོྗོད། གལ་སྲིད་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མགོ་བོ་བཏེགསི་ཏེ་ཌརི་སིིའི་མིག་ཟུང་ལ་

ལྟ་ཕོད་ན། ཁོེང་གི་བཞིིན་རིསི་ན་སོྤྲོ་སིེམསི་ཀྱིི་འོད་མདངསི་འཕོྲ་བ་དེ་ཇེི་འདྲེའི་

མཛོེསི་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིིག་ཏུ་མཐོེང་ངེསི། མིག་གིསི་ལྟ་མི་ཕོད་ཀྱིང་རྣ་བསི་ཉིན་ན་

ཁོེང་ལ་མཚེོན་ན་མོ་རིང་ཇེི་འདྲེའི་གལ་ཆོེན་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི་ནུསི་པསི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐད་ཅིིག་རིེ་རིེ་བཞིིན་ཁོེང་གི་བརྩེ་བ་ནི་ཇེི་འདྲེའི་རིིན་ཐེང་བྲེལ་

བ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཚེོརི།

ཁེ་ཕོྱོགསི་གང་དུ་སོྐྱིད་ཀྱིིན་ཡིོད་མེད་མ་ིཤོེསི་པརི་མུ་མཐུད་དུ་མདུན་ལ་བསོྐྱིད་

པ་དང་། གཉིིསི་ཀ་ལ་བསིམ་བོློ་མང་པོ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཚེོརི་བ་མོད་པོ་མོྱོང་རྒྱུ། སྐད་
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ཆོ་མང་པོ་བཤོད་རྒྱུ་ཡིོད་པསི་དོན་དག་གཞིན་གང་ལ་བོློ་རྩེ་གཏོད་མི་ནུསི། ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་ད་ཆོ་ཁོེ་གཉིིསི་ཕན་ཚུན་ལ་བསིམ་ཤོེསི་ལེགསི་པོ་ཐུབ་

པ་ན་ིཁོེང་ག་ིཨོ་ནེའ་ིརོྩལ་བ་ལསི་བྱུང་བ་རིེད་སྙམ། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལམ་བརི་དུ་

ལོན་ཌོན་བརྒྱུད་སྐབསི་ཆོེད་དུ་ཌརི་སིིའ་ིསིརི་སོིང་ནསི། ཁོེང་ལ་མོ་རིང་ལོང་བོྷེན་

ལ་བསོྐྱིད་པའི་བརྒྱུད་རིིམ་དང་བསོྐྱིད་པའི་དམིགསི་ཡུལ་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་དང་

མོ་རིང་བརི་གྱི་ིསྐད་ཆོའ་ིནང་དོན་ཆོ་ཚེང་ཌརི་སི་ིལ་བརོྗོད་པརི་མ་ཟད། ལྷག་ཏུ་ཨོ་ེ

ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་རིང་ཤོེད་ཚེ་བོ་དང་ངོ་ཚེ་ཁྲེལ་མེད་ཀྱིི་ལྟ་སོྤྱིད་མཐེའ་དག་བརོྗོད་

ནསི། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ག་ིརི་ེསྐུལ་དང་ལེན་མ་བྱསི་ཀྱིང་རིང་ག་ིཚེ་བོསི་

དང་ལེན་བྱེད་ངེསི་རིེད་སྙམ་མོད། འོན་ཀྱིང་སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་ལ་མཇུག་

འབྲེསི་ཕྱོིན་ཅི་ིལོག་ཏུ་གྱུརི།

ཁོེ་ན་རི་ེ “ད་ེཡིིསི་ང་ལ་རི་ེབ་སྦྱིིན་བྱུང་། དེའ་ིསོྔོན་དུ་ངསི་ཧ་ལམ་རིང་ཉིིད་ལ་རི་ེ

བ་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་བཅིོལ་དུ་འཇུག་མ་ཕོད། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཤོིསི་ཀ་གསིལ་བོརི་ཤོེསི་པསི། 

གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་ང་ལ་མཐེའ་གཅིིག་དང་འགྱུརི་དུ་མེད་པའི་སྡེང་འཛོིན་ཡིོད་

ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་འཛོེམ་བག་མེད་པརི་ད་ེལྟརི་སོྟན་ངེསི་རིེད་སྙམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་བཞིིན་མདངསི་དམརི་པོརི་གྱུརི་ཏ་ེདགོད་བཞིིན་དུ་ “རིེད། ད་ེ

ལྟརི་བྱེད་པའི་ངའི་ཁེ་རིི་ཁེ་ཐུག་གི་གཤོིསི་ཀ་ལ་ཁོྱོད་རིང་རྒྱུསི་མངའ་ཡོིད་པ་ལྟརི་

རིེད། སོྔོན་ཆོད་ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་གདོང་ལ་བལྟསི་ནསི་ཁོྱོད་ལ་དེ་འདྲེའི་སྐྱུགསི་བོྲེ་བའི་

སོྐྱིན་འདོགསི་བྱསི་མོྱོང་བསི། ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཉིེན་ཚེན་གང་རུང་ག་ིམདུན་དུ་ཡིང་ད་ེལྟརི་

བྱེད་ངེསི་རིེད་སྙམ་པརི་ཁེག་མེད།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་འོསི་བབ་མེད་པའ་ིསོྐྱིན་བརོྗོད་ཅི་ིཞིིག་བྱསི་སོིང་། སྤྱིིརི་ཁོྱོད་ཀྱི་ི

སོྐྱིན་འཛུགསི་ད་ེདག་ཁུངསི་ལུང་མེད་པ་དང་འགལ་འཛོོལ་གྱིིསི་གྲུབ་པ་ཡིིན་ཡིང་། 

སྐབསི་དེརི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་བཟུང་བའི་རྣམ་འགྱུརི་ནི་ཧ་ཅིང་སོྐྱིན་བརོྗོད་བྱེད་འོསི་པ་
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ཞིིག་རིེད། ད་ེན་ིབཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད། ད་ེདག་དྲེན་དུསི་ང་རིང་

རིང་ཉིིད་ལ་ཡིང་ཞིེན་པ་ལོག་ག་ིའདུག”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “དགོང་དོྲེ་དེརི་ང་གཉིིསི་སུ་ལ་ལན་ཁེག་ཆོ་ེབ་ཡིོད་མེད་

རོྩད་གླེེང་མ་བྱེད། ནན་གྱིིསི་བརྟེག་ན་ཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་སོྐྱིན་བྲེལ་མ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་

ད་ེནསི་བཟུང་ང་གཉིིསི་ཀྱི་ིསོྤྱིད་ལམ་ལེགསི་སུ་ཕྱོིན་ཡོིད་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད།”

“ངསི་ལསི་སླེ་བོསི་རིང་ཉིིད་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིི་མི་འདུག འདསི་པའི་

ཟླ་བ་མང་པོའ་ིརིིང་ལ་སྐབསི་དེརི་ངསི་བརོྗོད་པའི་སྐད་ཆོ་དང་། སྤྱིོད་ཚུལ། རྣམ་

འགྱུརི་དག་དྲེན་དུསི་ངའི་སིེམསི་ཀྱིི་ན་ཟུག་བརོྗོད་ཐེབསི་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་

ཀྱིི་སོྐྱིན་བརོྗོད་དེ་དག་ཧ་ཅིང་གནད་དུ་ཁེེལ་བ་ཞིིག་རིེད། སྐབསི་དེརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གུསི་ལུགསི་ཅུང་ཙམ་ཤོེསི་ན་” ཞིེསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེངསི་ནམ་

ཡིང་བརྗོེད་མ་ིསྲིད། ད་ེཡིིསི་ང་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམནརི་གཅོིད་བཏང་བ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབོློ་ཡུལ་

ལ་ཤོོང་མི་ནུསི། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་སྐྱིོན་བརོྗོད་དེ་དྲེང་བཞིག་ཅིིག་ཡིིན་པ་ཕྱོིསི་སུ་

གཞི་ིནསི་ཤོེསི་རོྟེགསི་བྱུང།

“ངའི་སྐད་ཆོ་དེསི་ཁོྱོད་ལ་དེ་འདྲེའི་བག་ཆོགསི་ཟབ་མོ་བཞིག་ཡོིང་བསིམ་པ་

གཏན་ནསི་མ་བྱུང་། ངའ་ིསྐད་ཆོསི་ཁོྱོད་ལ་ན་ཟུག་ད་ེའདྲེ་ཆོེན་པོ་སྦྱིིན་ཡིོང་སིེམསི་

ཀྱི་ིཟུརི་ཙམ་ལ་ཡིང་ཤོརི་མ་བྱུང་།”

“ང་ད་ེལ་ཡིིད་ཆོེསི་ཐུབ། སྐབསི་དེརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་བརྩ་ེབ་རྣམ་དག་མ་ིའདུག་

སྙམ་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གདོང་གོླེད་ནསི་ངསི་ཇེ་ིལྟརི་བཤོད་ཀྱིང་ང་རིང་ནམ་ཡིང་

དང་ལེན་བྱེད་མ་ིསྲིད་ཅིེསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེངསི་ནམ་ཡིང་བརྗོེད་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག”

“ཨོོ། ངའ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེདག་ནམ་ཡིང་བསྐྱིརི་ཟོླསི་མ་བྱེད། ཉོིན་དང་། ང་རིང་སྔོ་མོ་

ནསི་སིེམསི་གཏིང་ནསི་དོན་དག་ད་ེལ་གནོང་འགོྱིད་སྐྱིེསི་བྱུང་།”

ཌརི་སིིསི་སླེརི་ཡིང་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ིསོྐརི་གླེེང་ནསི་ “འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེབཀློགསི་རྗོསེི་
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ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་བཟུང་བའ་ིལྟ་ཚུལ་ལེགསི་སུ་ཕྱོིན་སོིང་ངམ། ཁོྱོད་རིང་འཕྲིན་ཡིིག་ག་ི

ནང་དོན་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱུང་སོིང་ངམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ལན་དུ་མོ་རིང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེཡིིསི་ཤུགསི་རྐྱེེན་ཆོེན་

པོ་ཐེེབསི་ནསི་རིིམ་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་བཟུང་བའི་ཕོྱོགསི་ལྷུང་གི་ལྟ་བ་ཇེི་ལྟརི་མེད་པརི་

གྱུརི་ཚུལ་བརོྗོད།

ཁོེ་ན་རི་ེ “ངའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་གསིི་ཁོྱོད་ལ་ན་ཟུག་སྦྱིིན་པ་ཤོསེི་མོད་ད་ེལྟརི་མ་ིའབྲེ་ི

ཐེབསི་མེད་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེརིལ་ཟིན་པའ་ིརི་ེབ་ཡིོད། ལྷག་ཏུ་འཕྲིན་

ཡིིག་ག་ིམགོ་ད་ེཁོྱོད་ལ་སླེརི་ཡིང་ཀོློག་ཏུ་འཇུག་ཕོད་པ་མ་ིའདུག ད་ེརུ་ཁོྱོད་རིང་ང་

ལ་འཁོེན་འཛོིན་ལངསི་པའ་ིསྐད་ཆོ་དུ་མ་ཡོིད་པ་ད་དུང་དྲེན་གྱི་ིའདུག”

“གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིཚེོརི་བ་སྲུང་ཆོེད་འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེམཐེའ་ཅིིག་ཏུ་སྲེག་

དགོསི་སྙམ་ན་ཏན་ཏན་བསྲེག་ཆོོག ང་གཉིིསི་ཀ་ལ་ངའི་ལྟ་ཚུལ་རྣམསི་ཡིོངསི་སུ་

མི་འགྱུརི་བ་མིན་པརི་བསིམ་པའི་རྒྱུ་མཚེན་ཡོིད་ན་ཡིང་། ངའི་རིེ་བ་ནི་དེ་འདྲེའི་

འགྱུརི་ཆོོག་ཆོོག་ཅིིག་མིན་པ་ད་ེཡིིན།”

ཁོེང་གིསི་ལན་དུ་ “འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་སྐབསི་ངསི་རིང་གི་སིེམསི་རྣལ་མོ་ཡིིན་

པའི་ཡིིད་ཆོེསི་བྱསི་ཀྱིང་། ཕྱོིསི་སུ་སྐབསི་དེརི་ངསི་འཇེིགསི་རུང་གི་འཁོེན་སིེམསི་

ཤོིག་བཟུང་ནསི་འཕྲིན་ཡིིག་ད་ེབྲེིསི་པ་ཡིིན་པ་ཤོེསི་བྱུང་།”

“ཕལ་ཆོེརི་འཕྲིན་ཡིིག་གི་འགོ་བརྩམསི་སྐབསི་འཁོེན་སིེམསི་ཀྱིིསི་བྲེིསི་ཡོིད་

ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་མཇུག་ད་ེལྟརི་བསྒྲིིལ་མ་ིའདུག མཇུག་ག་ིགཏམ་ལ་བྱམསི་སིེམསི་ཆོེན་

པོ་ཞིིག་མངོན་འདུག ཡིིན་ཡིང་ད་ནི་འཕྲིན་ཡིིག་གི་སོྐརི་ལ་བསིམ་བོློ་མ་གཏོང་། 

མིག་སྔོརི་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་མཁེན་དང་ཀོློག་མཁེན་གཉིིསི་ཀྱིི་ལྟ་བ་ལ་འགྱུརི་ལོྡག་

ཆོེན་པོ་ཐེེབསི་ཡིོད་སྟབསི། འདསི་པའི་ཡིི་མི་རིངསི་པའི་བྱ་བ་མཐེའ་དག་བརྗོེད་

པརི་བྱེད་འོསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ངའི་མི་ཚེེའི་ལྟ་བ་ཁེ་ཤོསི་ཤོེསི་པརི་བྱེད་དགོསི། 
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འདསི་པའ་ིབད་ེསྐྱིིད་ཁོེ་ན་རྗོེསི་དྲེན་བྱེད་པ་ན་ིངའ་ིམ་ིཚེེའ་ིལྟ་བ་ཡིིན།”

“ང་ལ་ ཁོྱོད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་མི་ཚེེའི་ལྟ་བ་ཞིིག་ཡིོད་པའི་ཡིིད་ཆོེསི་མི་འདུག དེ་

ནི་ཁོྱོད་ལ་གནོང་འགོྱིད་སྐྱིེ་འོསི་པའི་འདསི་དོན་གང་ཡིང་མེད་པརི་ཡོིད་ཚེད་བོློ་

ཡིིད་ཚེིམ་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ལསི་ད་ེཁོྱོད་ཀྱི་ིམ་ིཚེེའ་ིལྟ་བ་ཞིིག་མ་རིེད། ད་ེན་ིཁོྱོད་རིང་

ལྷད་མེད་ཅིིག་ཡིིན་པསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ང་རིང་ལ་དེ་ལྟརི་མ་ཡིིན། ངའི་དྲེན་ངོསི་

ན་ཟོླག་མེད་དུ་འཆོརི་ཡིོང་བའ་ིན་ཟུག་ཅིན་གྱི་ིའདསི་དོན་དུ་མ་ཡོིད། ངའ་ིརྩ་དོན་

མིན་ཡིང་ང་རིང་མ་ིཚེ་ེཧྲེིལ་པོའ་ིནང་སྒོེརི་སིེམསི་ཅིན་གྱི་ིམ་ིཞིིག་བྱསི་པ་ཡིིན། ཆུང་

དུསི་ནསི་ང་ལ་གཞིན་གྱིིསི་བློང་དོརི་ལམ་སོྟན་བྱསི་མོྱོང་ཡིང་ངའི་རིང་གཤོིསི་ལ་

ཡིོ་བསྲང་བྱེད་མཁེན་བྱུང་མེད། ང་ལ་རྩ་དོན་གྱི་ིརིིགསི་ཡིག་པོ་བསླེབསི་མོད། ང་ཁོེ་

ཚེོའི་ཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་རོློམ་སིེམསི་ཀྱིི་རྗོེསི་སུ་འབྲེངསི། སྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་

ལ་ང་རིང་བུ་གཅིིག་པུ་(ལོ་མང་པོརི་ཕྲུ་གུ་གཅིིག་པུ) ཡིིན་པསི་ཕ་མ་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

ང་རིང་ཤོིན་ཏུ་ནསི་ངན་ལང་ལ་བཏང་ཡིོད། སྤྱིིརི་ངའི་ཕ་མ་རྣམ་གཉིིསི་ནི་ཤོིན་

ཏུ་ཡི་རིབསི་སོྤྱིད་བཟང་ཡིིན་ཡིང་(ལྷག་པརི་དུ་ངའི་ཕ་ལགསི་ནི་ཧ་ཅིང་མི་ཕན་

སིེམསི་ཅིན་དང་ཞིི་ཞིིང་དུལ་ཅིན་ཞིིག་ཡིིན།) ང་རིང་ནི་མི་སྒོེརི་སིེམསི་ཅིན་དང་

རོློམ་སིེམསི་ཅིན་བྱེད་བཅུག་པ་དང་། རིང་ག་ིཁྱོིམ་མ་ིམ་གཏོགསི་སུ་གང་ལ་ཡིང་དོ་

སྣང་མ་ིབྱེད་པ། རིང་ཉིིད་མ་གཏོགསི་འཇེིག་རྟེེན་ཡིོངསི་ལ་མཐེོང་ཆུང་བྱེད་པ། ངསི་

རིང་ཉིིད་མཆོོག་འཛོིན་གྱི་ིལྟ་བ་བཅིངསི་ནསི་གཞིན་གྱི་ིགོ་རོྟེགསི་དང་རིིན་ཐེང་ལ་

ཁྱོད་གསོིད་བྱེད་པ་བཅིསི་ལ་སྐུལ་མ་བཏང་ཡོིད། ང་རིང་ལོ་ངོ་བརྒྱད་ནསི་ལོ་ངོ་ཉི་ི

ཤུ་བརི་ད་ེལྟརི་ཡིོང་བ་ཡིིན་དང་། གལ་སྲིད་ངའ་ིཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིཡིིད་འོང་ག་ིཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་ཁོྱོད་རིང་མིན་ན། ང་རིང་ཕལ་ཆོེརི་ད་དུང་ད་ེལྟརི་ཡིིན་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ང་ལ་སོླེབ་ཁྲིད་གནད་སྨོིན་ཞིིག་སྤྲོད་སོིང་། ད་ེན་ིཐོེག་མརི་བཟོད་པརི་དཀའ་བ་

ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ཆོེསི་ཕན་ཐེོགསི་ཅིན་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྤྱིོ་བ་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིགནསི་
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ལུགསི་ལྡན་པ་ཞིིག་རིེད། སྐབསི་དེརི་ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་དང་ལེན་མི་བྱེད་པའི་

ཐེ་ེཚེོམ་སྤུ་ཙམ་ཡིང་མེད་པརི་ཁོྱོད་ལ་གཉིེན་སླེོང་བྱསི་པ་ཡིནི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་བུད་

མེད་ཀྱི་ིབོློ་འགུགསི་པརི་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམ་ིའདང་བ་ཤོེསི་སུ་བཅུག་སོིང་།”

“སྐབསི་དེརི་ངསི་ཏན་ཏན་ཁོྱོད་རིང་དང་ལེན་བྱེད་ངེསི་རིེད་སྙམ་བྱུང་ངམ།”

“དངོསི་འབྲེེལ་སྙམ་བྱུང་། ཁོྱོད་རིང་ཏན་ཏན་ངའ་ིགཏམ་འདོད་ལ་གད་མོ་ཤོོརི་

གྱི་ིརིེད། ཡིིན་ཡིང་སྐབསི་དེརི་ངསི་ད་དུང་ད་ེན་ིཁོྱོད་ཀྱི་ིརི་ེསོྨོན་ཡིིན་ངེསི་རིེད་སྙམ་

བྱུང་།”

“ངའི་རྣམ་འགྱུརི་ངན་པ་ནི་ངེསི་ཅིན་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་ངསི་རྐོང་བཙུགསི་

ནསི་དེ་ལྟརི་བྱསི་པ་མིན། ངསི་ཁྱོེད་ལ་ཁེག་ཐེེག་བྱེད། ངསི་ནམ་ཡིང་ཁོྱོད་ལ་མགོ་

སོྐརི་གཏོང་རྩིསི་མེད། ངའ་ིསིེམསི་སོྤེབསི་ཀྱིིསི་ང་རིང་རྟེག་པརི་ལམ་ལོག་ལ་ཁྲིད་ཀྱི་ི

འདུག ཕྱོ་ིདོྲེ་ད་ེནསི་བཟུང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་འཁོེན་འཛོིན་བྱསི་པ་ཡིིན་ནམ།”

“ཁོྱོད་ལ་འཁོེན་འཛོིན་བྱསི་པ་ཡིིན། ཐོེག་མརི་ང་རིང་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་བྱུང་། ཡིིན་

ཡིང་མགོྱིགསི་པོརི་ང་རིང་ཡིང་སྙིང་སུ་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་དགོསི་པ་ཤོེསི་བྱུང་།”

“ང་གཉིིསི་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་འཕྲད་སྐབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིི་ཞིིག་དྲེན་བྱུང་ཞིེསི་ཧ་

ལམ་འདྲེ་ིཕོད་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་ད་ེརུ་ཡོིང་བ་ལ་ལ་ེབདའ་བྱསི་སིམ།”

“ག་ལ་སྲིད། ང་རིང་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པ་ཙམ་ལསི་གཞིན་གང་ཡིང་ཚེོརི་མ་བྱུང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིི་ཧང་སིངསི་པ་དེ་ངསི་ཁོྱོད་མཐོེང་སྐབསི་ཀྱིི་ཧང་སིངསི་པ་ལསི་ཆོེ་མི་

ཐུབ། ང་ལ་དེ་འདྲེའི་བློ་མེད་ཀྱིིསི་གུསི་ཞིབསི་མི་འབབ་པ་ངསི་ཚེོརི་བྱུང་ལ། དྲེང་

མོརི་བཤོད་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བརྩ་ིའཇོེག་བྱེད་པའ་ིརི་ེལོྟསི་ཀྱིང་བྱསི་མེད།”

ཌརི་སིིསི་ལན་དུ་ “སྐབསི་དེརི་ངའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ན་ིཁོྱོད་ལ་བརྩ་ིའཇོེག་གང་

ཐུབ་བྱསི་ནསི་ངསི་འདསི་དོན་ལ་འཁེོན་འཛོིན་བྱེད་ཀྱིི་མེད་པ་ཁོྱོད་ལ་ཤོེསི་སུ་

འཇུག་འདོད་པ་དང་། ཁོྱོད་ཀྱིི་སོྐྱིན་བརོྗོད་ལ་ཉིན་འཇོེག་བྱསི་ནསི་རིང་ཉིིད་ཡིོ་
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བསྲང་བྱསི་པ་ཁོྱོད་ལ་ཤོེསི་སུ་བཅུག་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་བཟོད་སོྒོམ་བྱེད་པ་དང་

ལྟ་ཚུལ་ལེགསི་སུ་འགོྲ་བའི་རིེ་བ་བཅིངསི་ཡོིད། ཡིིན་ཡིང་ང་ལ་བསིམ་བོློ་གཞིན་

པ་ག་དུསི་འཁོེརི་བ་ཡིིན་པ་ངསི་ཀྱིང་བཤོད་ཐུབ་པ་མི་འདུག ཕལ་ཆོེརི་ཁོྱོད་རིང་

མཐོེང་རྗོེསི་ཀྱི་ིཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཀའ་ིནང་ད་ེལྟའ་ིབསིམ་བོློ་འཁོེརི་བ་ཡིིན་ཤོསི་ཆོ།ེ” 

ད་ེནསི་ཌརི་སིིསི་ ཇོེརི་ཇེ་ིཡི་ན་མོ་རིང་དང་ངོ་ཤོེསི་ཆོགསི་པརི་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་

ཆོ་ེཚུལ་དང་། མོ་རིང་གོླེ་བུརི་དུ་ཐོེན་དགོསི་བྱུང་བརི་བོློ་ཕམ་བྱུང་ཚུལ་བརོྗོད་པསི། 

རིང་བཞིིན་གྱིིསི་མོ་རིང་གོླེ་བུརི་དུ་ཐོེན་དགོསི་བྱུང་བའ་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་གླེེང་འགོ་བརྩམསི། 

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་གཞི་ིནསི་སྐབསི་དེརི་ཌརི་སི་ིམགོྲན་ཁེང་ལསི་མ་ཐོེན་གོང་ཁོེ་

རིང་དེ་མུརི་ཌརི་བྷེི་ཤོརི་ནསི་ཐེོན་ཏེ་མོ་རིང་ལ་གཅུང་མོ་འཚེོལ་རོིགསི་བྱེད་པའི་

སིེམསི་ཐེག་བཅིད་པ་ཤོེསི། སྐབསི་དེརི་ཁོེ་རིང་སོྤྱིད་ལམ་སྒོམ་པོ་དང་བསིམ་གཞིིགསི་

ཀྱིི་ཀོློང་དུ་ཚུད་པའི་རྒྱུ་མཚེན་གཞིན་མ་ཡིིན་པརི་དེ་དོན་ལ་བསིམ་གཞིིགསི་བྱེད་

ཀྱི་ིཡོིད་པ་ཤོེསི།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ཁོེང་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུསི་མོད། འོན་ཀྱིང་བརོྗོད་

གཞི་ིད་ེཕོྱོགསི་གཉིིསི་ཀ་ལ་མཚེོན་ན་ན་ཟུག་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་སྟབསི་མུ་མཐུད་དུ་

ད་ེདོན་མ་གླེེང། 

དེ་ལྟརི་ཤོེསི་མེད་ཚེོརི་མེད་ཀྱིིསི་ལེ་དབརི་དུ་མརི་དལ་ལོྷད་ཀྱིིསི་བསོྐྱིད་ཅིིང་། 

འབྲེེལ་ཡོིད་དོན་དག་མང་པོ་ཞིིག་འདྲེི་རྩད་བྱསི་མཐེརི་ཆུ་ཚེོད་ལ་ལྟ་སྐབསི་ཁྱོིམ་

དུ་ལོག་རིན་པ་ཤོེསི།

“སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དང་ཇེེན་གཉིིསི་ལ་ཅིི་ཞིིག་འབྱུང་ངམ།” སྙམ་པ་དེསི་དེ་

གཉིིསི་ཀྱིི་དོན་དག་སོྐརི་གླེེང་བའི་གཏམ་སྣ་དྲེངསི་པ་དང་། ཌརི་སིིསི་དེ་གཉིིསི་

གཉིེན་རྟེགསི་བརྒྱབ་པ་ལ་དགའ་སོྤྲོ་སྐྱིེསི་ཤོིང་། ཁོེང་ག་ིགོྲགསི་པོ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེ

ཡིིསི་གནསི་ཚུལ་ད་ེཆོེསི་ཐོེག་མརི་ཁོེང་ལ་བརོྗོད་འདུག
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་  “ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཁོྱོད་རིང་ཧ་ལསི་བྱུང་ངམ་ཞིེསི་འདྲེི་

འདོད།” ཟེརི།

“ཅུང་ཙམ་ཡིང་ཧ་ལསི་མ་བྱུང་། ང་རིང་འདི་ག་ནསི་ཐོེན་སྐབསི་མི་འགྱིངསི་

པཪ་ད་ེལྟརི་འབྱུང་རྒྱུ་ཤོེསི་ཡོིད།”

མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་ “ད་ེལྟརི་བཤོད་ན། ངསི་ཚེོད་དཔག་བྱསི་པ་ལྟརི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

སྔོ་མོ་ནསི་ཁོེང་ལ་ཆོོག་མཆོན་སྤྲོད་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད་པརི་ཌརི་སིིསི་ད་ེལྟརི་མིན་

པརི་བརོྗོད་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དོན་དངོསི་ད་ེའདྲེ་རིེད་སྙམ།

ཁོེ་ན་རི་ེ “ང་རིང་ལོན་ཌོན་ལ་འགོྲ་བའ་ིསྔོ་དགོང་དེརི་ཁོེང་ལ་དྲེང་གཏམ་ཡིོད་

ཚེད་བཤོད་ནསི་མཐོེལ་བཤོགསི་བྱསི་པ་ཡིིན། དོན་དུ་ད་ེན་ིསྔོ་མོ་ནསི་བྱེད་འོསི་པ་

ཞིིག་རིེད། ངསི་ཁོེང་ལ་སོྔོན་གྱི་ིའདསི་དོན་མཐེའ་དག་བརོྗོད་པརི་མ་ཟད་སྐབསི་དེརི་

ངསི་ཁོེང་ག་ིདོན་དག་ལ་ཇུསི་གཏོགསི་བྱསི་པ་ན་ིརྦད་ད་ེཆོོ་མེད་དང་ཐོེ་ཅོི་ཡིིན་པརི་

ཁེསི་བློངསི་ཡིིན། ཁོེ་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་ཧོན་ཐོེརི་བྱུང། སོྔོན་ལ་འདིའ་ིསོྐརི་ཕྲན་བུ་ཙམ་

ཡིང་ཤོེསི་ཀྱིི་ཡིོད་པ་མ་རིེད། ད་དུང་ཁོེང་ལ་སོྔོན་ཆོད་ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅིེན་མོ་ཁོེང་

ལ་སྣང་མེད་རིེད་འདུག་ལབ་པ་ད་ེནོརི་འཁྲུལ་རིེད་འདུག་ཅིེསི་ལབ་པ་ཡིིན། ལསི་

སླེ་བོའ་ིསོྒོ་ནསི་ཁོེ་རིང་ཇེེན་ལ་ད་དུང་བརྩ་ེསིེམསི་ཟབ་མོ་ཡིོད་པ་མཐོེང་ག་ིའདུག་

པསི། ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིམ་ིཚེ་ེལ་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པརི་ཐེ་ེཚེོམ་མ་ིའདུག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་ ཌརི་སིིསི་རིང་གི་གྲོགསི་པོ་ལ་དེ་འདྲེའི་ལསི་སླེ་བོའ་ིསོྒོ་

ནསི་མཛུབ་སོྟན་བྱེད་ཆོོག་པ་ལ་དབང་མེད་དུ་འཛུམ་མདངསི་ཤོོརི།

མོ་རིང་གིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ལ་ངའི་གཅིེན་མོ་ཁོེང་ལ་བརྩེ་བ་

འདུག་ལབ་དུསི། ད་ེན་ིཁོྱོད་རིང་གིསི་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱསི་ནསི་བཤོད་པ་ཡིིན་ནམ། ཡིང་

ན་ན་ནིང་དཔྱིད་ཀརི་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ད་ེལྟརི་བཤོད་པསི་རིེད།”
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“ང་རིང་གིསི་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱསི་ནསི་བཤོད་པ་ཡིིན། ཉི་ེཆོརི་ཁོྱོད་ཚེང་ལ་ཐེེངསི་

གཉིིསི་ཡིོང་ནསི་ཇེེན་ལ་ནན་ཏན་གྱིིསི་ཉིམསི་ཞིིབ་བྱསི་པསི་མོ་རིང་ཁོེང་ལ་བརྩེ་

སིེམསི་ཟབ་མོ་ཡོིད་པའ་ིཡིིད་ཆོེསི་རྙིེད་བྱུང་།” 

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལྟརི་ལབ་པསི་ཁོེང་གིསི་མགོྱིགསི་པོརི་བོློ་ཐེག་བཅིད་པ་ཡིིན་ཚེོད་

རིེད།”

“དེ་ལྟརི་རིེད། བྷེིང་ལེ་ནི་ཤོིན་ཏུ་ལྷད་མེད་ཀྱིི་མི་གཤོིསི་ཀ་འཇེམ་པོ་ཞིིག་ཡིིན། 

དོན་དག་ཁེ་ཚེ་དགོསི་གཏུགསི་ཅིན་འདི་རིིགསི་དང་འཕྲད་སྐབསི་ཁོེང་གིསི་རྟེག་

པརི་རིང་ཐེག་གཅོིད་མི་ནུསི། ཡིིན་ཡིང་ཁོེང་གིསི་ང་ལ་བོློ་གཏད་ཆོེན་པོ་བྱེད་ཀྱིི་

ཡིོད་སྟབསི་ད་ཐེེངསི་དོན་དག་ཡིོད་ཚེད་ལསི་སླེ་བོ་བྱུང་། ངསི་ད་དུང་དྲེང་བཞིག་

མ་ཡིིན་པའ་ིསོྒོ་ནསི་ཁེོང་ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་བ་ཞིིག་ཁེསི་མ་ིལེན་ཐེབསི་མེད་བྱུང་། 

ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཅིེན་མོ་ལོན་ཌོན་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་རིིང་བསྡེད་པ་ངསི་གསིལ་པོ་ཤོེསི་ཀྱིང་། 

རྐོང་བཙུགསི་ནསི་ཁོེང་ལ་ཤོེསི་སུ་མ་བཅུག་པའ་ིདོན་ད་ེསྦེསི་གསིང་མེད་པརི་ཁོེང་

ལ་ཁེསི་བློངསི་པ་ཡིིན། ཁོེ་རིང་སྐབསི་དེརི་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་བྱུང་། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིི་

གཅིེན་མོ་ཁོེང་ལ་བརྩེ་བ་ཡིོད་པ་རོྟེགསི་དུསི་མ་འགྱིངསི་པརི་ཁོེ་རིང་གི་ཁོེང་ཁོྲ་

ཞི་ིབའ་ིཡིིད་ཆོེསི་ཡིོད། ད་ཆོ་ཁོེང་གིསི་ང་ལ་སིེམསི་གཏིང་ནསི་གུ་ཡིངསི་བྱསི་ཟིན།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ནི་དེ་ལྟའི་མཛུབ་མོ་གརི་གཏད་བྱེད་

ཆོོག་པའི་གོྲགསི་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ནི་རིིན་ཐེང་བྲེལ་བ་ཞིིག་རིེད་ཅིེསི་བརོྗོད་འདོད་

ཀྱིང་། འཕྲལ་དུ་མིག་སྔོརི་ཌརི་སི་ིདང་ཁེ་མཚེརི་རྩ་ེབའ་ིཚེད་ལ་སླེེབསི་མེད་པ་ཚེོརི་

ནསི་རིང་ཉིིད་ཡོི་བསྲང་བྱསི། ཁོེང་གསིི་མུ་མཐུད་དུ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིམ་ིཚེའེ་ིབད་ེ

སྐྱིིད་སོྔོན་དཔག་བྱེད་པ་དང་ཆོབསི་ཅིིག་ཏུ་རིང་ཉིིད་ན་ིཁོེ་རིང་ལསི་ཀྱིང་བད་ེསྐྱིིད་

ལྡན་པརི་སྣང་། ད་ེལྟརི་ཁེང་པའ་ིའགྲམ་དུ་མ་འབོྱརི་བརི་དུ་མུ་མཐུད་དུ་ལབ་གླེེང་

བྱསི་པ་དང་སོྒོ་འགྲམ་ལ་བསླེེབསི་རྗོེསི་སོྔོན་རྗོེསི་བྱསི་ནསི་ནང་ལ་འཛུལ།
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 ལའེུ་ང་དགུ་པ།

 ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནང་ལ་འཛུལ་མ་ཐེག་ཇེེན་གྱིིསི་ “བརྩེ་བའི་ལི་ཛོི་ལགསི། ཁོྱོད་

རིང་གང་དུ་ཕྱོིན་པ་ཡིིན།” ཞིེསི་དྲེིསི་པ་དང་། མརི་བསྡེད་རྗོེསི་ཚེང་མསི་སླེརི་ཡིང་

དེ་སྐད་དྲེིསི་པསི། མོ་རིང་གིསི་ལན་དུ་ཁོེ་གཉིིསི་ཉིེ་འདབསི་སུ་རིང་དགརི་འཁྱོམ་

མྱུལ་བྱསི་པ་ཡིིན་ཞིེསི་བཤོད་པ་དང་། གང་དུ་ཕྱོིན་པ་མོ་རིང་ལ་ཡིང་བཤོད་རྒྱུ་མེད། 

མོ་རིང་གིསི་ལན་རྒྱག་སྐབསི་མོ་རིང་གི་གདོང་པ་དམརི་པོརི་གྱུརི་ཡིང་དེ་ཡིིསི་སུ་

ལའང་བདེན་མིན་གྱི་ིདོགསི་པ་མ་བསླེངསི།

ཕྱོ་ིདོྲེ་ད་ེཁུ་སིིམ་པོསི་ཡིོལ་ནསི་དམིགསི་བསིལ་གྱི་ིདོན་དག་གང་ཡིང་མ་བྱུང་། 

ཡིོངསི་གྲགསི་ཀྱི་ིམཛོའ་གོྲགསི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་པ་དང་གད་མོ་དགོད་མོད། 

ད་དུང་ཡོིངསི་གྲགསི་མིན་པའ་ིམཛོའ་གོྲགསི་གཉིིསི་ན་ིཁུ་སིིམ་པོ་ཡིིན། ཌརི་སི་ིན་ི

ནང་སིེམསི་ཀྱིི་བདེ་སྣང་ཕྱོི་རོིལ་ལ་འཕྱུརི་དུ་འཇུག་མཁེན་ཞིིག་མིན་པ་དང་། ཨོེ་

ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་བོློ་འཚེབ་པ་དང་མགོ་འཐོེམ་པའི་ངང་རིང་ཉིིད་སོྤྲོ་བ་ཆོེ་བ་ཚེོརི་

ཡིང་ཡིང་སྙིང་ཇེ་ིལྟརི་སོྤྲོ་བ་མོྱོང་དགོསི་པ་མ་ཤོེསི། མོ་རིང་ག་ིམདུན་དུ་ལྷགསི་པའ་ི

འཕྲལ་གྱིི་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོའ་ིགནསི་སྟངསི་ཕུད། ད་དུང་མོ་རིང་དང་ཌརི་སིི་གཉིིསི་ཀྱིི་

འབྲེེལ་བ་ཀུན་གྱིསིི་ཤོེསི་དུསི་ཁྱོིམ་མ་ིཚེོསི་ཅི་ིཞིིག་སྙམ་རྒྱུ་ཡིིན་མིན་སོྔོན་དཔག་བྱསི། 

ཇེེན་མ་གཏོགསི་ཁྱོིམ་མི་སུ་ཡིང་ཌརི་སིི་ལ་དགའ་བོ་མེད་སྟབསི། ཐེ་ན་ཁོེང་གི་རྒྱུ་

འབོྱརི་བ་དང་ཐོེབ་གོ་སི་ཡིིསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ག་ིནང་མ་ིཚེོསི་ཁོེང་ལ་བཅིངསི་པའ་ིསྡེང་

སིེམསི་སིེལ་ཨོ་ེཐུབ་སྙམ་ནསི་ཞིེད་སྣང་སྐྱིེསི།

མཚེན་མོ་དེརི་མོ་རིང་གིསི་ཇེེན་ལ་སྙིང་གཏམ་ཡིོད་ཚེད་བཤོད། སྤྱིིརི་དོགསི་

པ་ཟ་བ་ན་ིཇེེན་གྱི་ིགོམསི་གཤོིསི་ཤོིག་གཏན་ནསི་མིན། ཡིིན་ན་ཡིང་སྐབསི་དེརི་མོ་
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རིང་གཏན་ནསི་ཡིིད་མ་ཆོེསི།

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཀུ་རི་ེརྩ་ེཡི་ིའདུག ད་ེའདྲེ་ཞིིག་ག་ལ་སྲིད། ཁོྱོད་ཀྱིསིི་སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སི་ིདང་གཉིེན་འདུམ་མ་ིསྲིད། མ་ིསྲིད། གཏན་ནསི་མ་ིསྲིད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་མགོ་

སོྐརི་མ་གཏོང་། ངསི་ད་ེའདྲེ་ཞིིག་མ་ིསྲིད་པ་ཤོེསི།”

“འདི་དང་པོ་བཤོད་སི་ནསི་ཡིག་པོ་བྱུང་མ་སོིང་། ངསི་ཁོྱོད་ལ་རིེ་བ་ཡིོད་ཚེད་

བཅོིལ་ཡོིད། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཡིིད་ཆོེསི་མ་བྱསི་ན་སུསི་ཀྱིང་ང་ལ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱེད་

མི་སྲིད། ཡིིན་ཡིང་ངསི་དྲེང་གཏམ་བཤོད་ཀྱིི་ཡིོད། ངསི་བཤོད་པ་ཚེང་མ་དོན་

དངོསི་ཡིིན། ཁོེ་རིང་ད་དུང་ང་ལ་བརྩེ་བ་འདུག་པསི་ང་གཉིིསི་དགའ་བོ་བསྒྲིིགསི་

པ་ཡིིན།”

ཇེེན་གྱིིསི་སོིམ་ཉིིའ་ིངང་ནསི་མོ་རིང་ལ་བལྟསི་ནསི་ “ཨོོ། ལ་ིཛོི། ད་ེའདྲེ་ཞིིག་

ཡིིན་མ་ིསྲིད། ངསི་ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསྡེང་བ་ཤོེསི།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དོན་དག་འད་ིགང་ཡིང་མ་ིཤོེསི། ད་ནསི་ད་ེདག་ཚེང་མ་བརྗོེད་དགོསི་

པ་ཡིིན། ང་རིང་དང་ཐོེག་ཁོེང་ལ་ད་ལྟ་ནང་བཞིིན་དགའ་ག་ིམེད་ཤོསི་ཆོ།ེ དོན་དག་

འད་ིལྟ་བུ་ལ་མཚེོན་ན། དྲེན་པ་གསིལ་པོ་ན་ིབཟོད་ཐེབསི་མེད་པ་ཞིིག་ཡིིན། འད་ིན་ི

དོན་དག་འདི་དྲེན་པ་ཐེེངསི་མཐེའ་མ་ཡིིན་པ་དང་། ད་ནསི་ངསི་དོན་འདི་གཏན་

ནསི་དྲེན་རྒྱུ་མིན།”

ཇེེན་ན་ིད་དུང་ཤོིན་ཏུ་ཧ་ལསི་པའ་ིཚུལ་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ལྟ་ཞིིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ཆོེསི་གཟབ་ནན་གྱིིསི་ད་ེདག་དོན་དངོསི་ཡིིན་པརི་ཁེག་ཐེེག་བྱསི།

མཐེརི་ཇེེན་གྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། དེསི་ན་དངོསི་

འབྲེེལ་བདེན་པ་ཡིིན་པ་རིེད། ད་ཆོ་ང་ཁོྱོད་ལ་རྦད་དེ་ཡིིད་ཆོེསི་བྱུང་སོིང་། ངའི་

བརྩེ་བའི། བརྩེ་བའི་ལི་ཛོི། ངསི་ཁོྱོད་ལ་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ལ་སྐད་ཆོ་

གཅིིག་འདྲེི་ཆོོག་པ་ཞུ། ཁོྱོད་རིང་ཏན་ཏན་ཡིིན་ནམ། ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་ཁོྱོད་ལ་ཏན་
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ཏན་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་གྱི་ིརིེད་དམ།”

“ད་ེལ་ཐེ་ེཚེོམ་མེད། ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་འཇེིག་རྟེེན་འདིའ་ིཆོེསི་བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་པའ་ི

ཁོྱོ་ཤུག་བྱེད་རྒྱུརི་གཏན་འཁེེལ་བྱསི་ཟིན། ཡིིན་ན་ཡིང་ཇེེན། ཁོྱོད་རིང་དགའ་མོསི་

འདུག་གམ། ཁོྱོད་ལ་ཁོེ་ལྟ་བུའ་ིསྙིད་པོ་ཡོིད་ན་དགའ་འམ།”

“ཧ་ཅིང་ཧ་ཅིང་དགའ། བྷེིང་ལེ་དང་ང་རིང་སུ་ལ་མཚེོན་ན་དེ་ལསི་དགའ་བ་

ཞིིག་ཡོིད་མི་སྲིད། སོྔོན་ཆོད་ང་གཉིིསི་ཀྱིིསི་དེའི་སོྐརི་ལ་བསིམ་བོློ་བཏང་བ་དང་

ལབ་གླེེང་བྱསི་མོད། ཡིིན་ཡིང་དེ་ནི་མི་སྲིད་པ་ཞིིག་རིེད་སྙམ་ནསི་བཞིག་པ་ཡིིན། 

ཨོོ། ལ་ིཛོི། ཅིིསི་ཀྱིང་བརྩ་ེབ་མེད་པའ་ིགཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་མ་ིའོསི། ད་ེན་ིདངོསི་འབྲེེལ་

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་བྱེད་འོསི་པ་ཞིིག་རིེད་དམ།”

“ཨོོ། རིེད། ངསི་ཁོྱོད་ལ་ཡིོད་ཚེད་ལབ་དུསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངསི་བགྱིིསི་པ་ཉུང་འདུག་

སྙམ་ངེསི་རིེད།”

“ཡིང་སྙིང་དེའ་ིདོན་ཅི་ིརིེད།”

“གལ་སྲིད་ངསི་ཁོྱོད་ལ་ང་རིང་བྷེིང་ལ་ེལསི་ཁོེང་ལ་དགའ་བ་འདུག་ཅིེསི་ལབ་

ན་ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ངེསི་རིེད།”

“ངའི་ཆོེསི་བརྩེ་བའི་གཅུང་མོ་ལགསི། ད་ནི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་གཟབ་ནན་བྱསི་ནསི་

འགོརི་འགྱིངསི་མེད་པརི་ངསི་ཤོེསི་དགོསི་པ་ཚེང་མ་ང་ལ་བཤོད་རོིགསི། ཁོྱོད་རིང་

ཁོེང་ལ་དགའ་ནསི་དུསི་ཡུན་ཅི་ིཙམ་སོིང་བ་ལབ་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ།”

“དེ་ནི་རིིམ་གྱིིསི་བྱུང་བ་ཞིིག་རིེད། ག་དུསི་འགོ་ཚུགསི་པ་ཡིིན་བཤོད་ཁེག་པོ་

འདུག ཡིིན་ཡིང་ངསི་ཐོེག་མརི་ཁོེང་ག་ིགཞིིསི་ཁྱོིམ་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིཡི་ིམཛོེསི་སྡུག་ག་ི

སྐྱིེད་ཚེལ་མཐོེང་དུསི་ནསི་འགོ་ཚུགསི་པ་འདྲེ།”

ད་ེལྟ་ན་ཡིང་། ཇེེན་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཡིང་སྐྱིརི་དོན་དག་འད་ིཀུ་རི་ེབརོྗོད་ཀྱི་ིམེད་

པའ་ིརི་ེབ་ཞུསི་པརི་འབྲེསི་བུ་བྱུང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་གཟབ་ནན་
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གྱིིསི་ཁེོང་ལ་དངོསི་གནསི་བརྩ་ེབ་ཆོགསི་ཚུལ་བརོྗོད་སྟབསི། ད་ཆོ་ཇེེན་མོ་རིང་ལ་

ཡིིད་ཆོེསི་ཡིོངསི་སུ་བྱསི་ནསི་མུ་མཐུད་དུ་དྲེ་ིབ་མ་བཏོན།

ཇེེན་ན་རི་ེ “ད་ཆོ་ང་རིང་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་བྱུང་། ཁོྱོད་ལའང་ང་རིང་ཇེ་ིབཞིིན་

བད་ེསྐྱིིད་ལྡན་རྒྱུ་རིེད། ང་རིང་རྟེག་ཏུ་ཁོེང་ལ་བརྩ་ིའཇོེག་ཆོེན་པོ་ཡོིད། ཁོེ་རིང་ཁོྱོད་

ལ་བརྩེ་བ་ཡོིད་པ་ཙམ་གྱིིསི་ང་ཁོེང་ལ་བརྩི་མཐོེང་ཆོེན་པོ་ཡིོད། ཡིིན་ཡིང་ད་ཆོ་

ཁོེ་རིང་ན་ིབྷེིང་ལ་ེཡི་ིགོྲགསི་པོ་དང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོྱོ་ག་ཡིིན་སྟབསི། བྷེིང་ལ་ེདང་ཁོྱོད་རིང་

གཉིིསི་ཕུད་ང་རིང་ལ་ཆོེསི་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིམ་ིད་ེཁོེ་རིང་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་

རིང་དངོསི་འབྲེེལ་མ་ིགསིང་བ་དམ་པོ་ཅིན་ཞིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་གསིང་བ་ཆོེན་

པོ་བྱསི་སོིང་། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཕེམ་བྷེརི་ལི་དང་ལམ་ཋོིན་དུ་བྱུང་བའི་དོན་དག་ཚེོ་

ཟུརི་ཙམ་ཡིང་བརོྗོད་མ་བྱུང་། ངསི་ཤོསེི་པའ་ིདོན་དག་ཚེང་མ་གཞིན་གྱིིསི་ང་ལ་ལབ་

པ་ལསི་ཁོྱོད་རིང་མིན།”

ད་ེནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་གིསི་གསིང་བྱེད་པའ་ིཀུན་སླེོང་བརོྗོད་། ད་ེ

ན་ིཕོྱོགསི་གཅིིག་ནསི་ཇེེན་ལ་བྷེིང་ལ་ེཡི་ིསོྐརི་གླེེང་མ་ིའདོད་པ་དང་། ཕོྱོགསི་གཞིན་

ནསི་སྐབསི་དེརི་མོ་རིང་ག་ིསིེམསི་ཁེམསི་ཀྱིང་ལྷིང་འཇེགསི་མིན་སྟབསི་བྷེིང་ལ་ེཡི་ི

གོྲགསི་པོ་ཡིང་དེ་མཚུངསི་ཀྱིིསི་གླེེང་བརི་གཡིོལ་བ་རིེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ད་ཆོ་ཌརི་

སིིསི་ ལི་ཌི་ཡིའི་གཉིེན་དོན་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་བསྐྲུན་ཚུལ་གསིང་བ་བྱེད་མི་དགོསི་

པསི་མོ་རིང་གིསི་གཅིེན་མོ་ལ་ཡིོད་ཚེད་ལབ་ནསི་མཚེན་ཕྱོེད་ཙམ་ལ་ལབ་གླེེང་བྱསི།

ཕྱོི་ཉིིན་ཞིོགསི་པརི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་སྒོེའུ་ཁུང་འཁྲིསི་སུ་འགྲེངསི་ནསི་སྐད་ཕྱུང་

སྟེ་ “དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། སྣང་བརི་མི་འགོྲ་བའི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ཟེརི་བ་དེ་

སླེརི་ཡིང་ང་ཚེོའི་བརྩེ་བའི་བྷེིང་ལེ་དང་འགོྲགསི་ནསི་ཡིོང་གི་འདུག ཁོེ་རིང་རྟེག་

པརི་འདི་གརི་ཡིོང་ནསི་སུན་པོ་བཟོ་དོན་ཅིི་ཡིིན་ནམ། ཁོེ་རིང་འདབ་ཆོགསི་རོྔོན་

སིའམ་ཡིང་ན་སི་ཆོ་གཞིན་ཞིིག་ལ་སིོང་ནསི་ང་ཚེོ་ལ་སུན་པོ་མ་བཟོསི་ན་ཅིི་མ་
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རུང་། ཁོེ་རིང་ང་ཚེ་ོདང་འབྲེེལ་བ་ཅི་ིཞིིག་ཡིོད། ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་རིང་ཅིིསི་ཀྱིང་སླེརི་ཡིང་

ཁོེ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱོ་ིལ་གོམ་བགོྲད་སོིང་ནསི་བྷེིང་ལ་ེལ་བརི་ཆོད་བགྱིིད་དུ་མ་འཇུག”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་དེ་ལྟའི་དགའ་འོསི་པའི་རིེ་སྐུལ་ལ་དབང་མེད་དུ་གད་མོ་

ཤོོརི་ཡིང་། མ་རྒན་གྱིིསི་རྟེག་པརི་ཌརི་སིི་ལ་ཚེིག་ངན་བརོྗོད་པ་མོ་རིང་གི་སིེམསི་

ལ་མ་སྐྱིིད།

ཁོེ་གཉིིསི་ནང་ལ་འཛུལ་མ་ཐེག་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་ ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་དམིགསི་

བསིལ་གྱིིསི་བལྟསི་པ་དང་སོྤྲོ་སིེམསི་ཆོེན་པོསི་མོ་རིང་ལ་ལག་འཇུ་བྱསི་པརི་

གཞིིགསི་ན་ ཁོེང་གིསི་གཏམ་བཟང་ཐོེསི་ཡོིད་པ་གདོན་མ་ིཟ། ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་

ཁོེང་གིསི་སྐད་མཐོེན་པོསི་ “ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ལགསི། ཁོྱོད་ལ་ད་དུང་འདི་གརི་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་དེ་རིིང་སླེརི་ཡིང་ལམ་ནོརི་ཐེེབསི་པའི་ལམ་ཕྲན་གཞིན་པ་འདྲེ་ཡོིད་

དམ།”

ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “དེ་རིིང་ཞོིགསི་པརི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་དང་། ལི་ཛོི། ཁེི་ཋིི་

གསུམ་ཨོོ་ཁེམ་རི་ིརྩེརི་འཛོེགསི་པརི་ཕྱོིན་ན་ཡིག་པོ་འདུག ད་ེན་ིསོྤྲོ་སྐྱིིད་ལྡན་པའ་ི

འཁྱོམ་མྱུལ་ཞིིག་ཡིིན་ངེསི་རིེད། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིིསི་ད་དུང་ད་ེགའ་ིཕོྱོགསི་ཀྱི་ིམཛོེསི་

ལོྗོངསི་མཐོེང་མེད།”

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལ་ེཡིིསི་ལན་དུ་“ཁོེ་གཉིིསི་དགའ་མོསི་ཡིོད་རྒྱུ་རིེད། ཡིིན་ན་ཡིང་

ཁེ་ིཋི་ིལ་མཚེོན་ན་སི་ཆོ་ཐེག་རིིང་དྲེགསི་རྒྱུ་རིེད། མ་རིེད་དམ། ཁེ་ིཋི།ི” ཞིེསི་དྲེིསི། ཁེ་ི

ཋིི་ཡིིསི་ཀྱིང་མོ་རིང་ཕྱོི་ལ་འགྲོ་བ་ལསི་ནང་ལ་བསྡེད་རྒྱུ་སོྤྲོ་བ་ཡིོད་ཅིེསི་ཁེསི་ལེན་

བྱསི། ཌརི་སིིསི་ཡུལ་ལོྗོངསི་དེ་མཐོེང་འདོད་ཆོེན་པོ་ཡོིད་ཅིེསི་ལབ་པ་དང་སྦྲགསི་

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཁུ་སིིམ་པོསི་དེ་ལྟརི་འགོྲ་རྒྱུརི་མོསི་མཐུན་བྱསི།  མོ་རིང་

ཐོེག་ཁེང་ལ་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་དུ་འགོྲ་དུསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་མོ་རིང་གི་རྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་

བཤོད་དོན།



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།

556

“ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ། ངསི་བཙན་གྱིིསི་ཁོྱོད་རིང་སྐྱིེསི་པ་མ་རིབསི་ད་ེ

དང་འགོྲགསི་སུ་འཇུག་པ་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ། ཡིིན་ཡིང་ད་ེདག་ཐེམསི་ཅིད་ཇེེན་གྱི་ི

ཆོེད་དུ་ཡིིན་པ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་པསི་འཁེང་རི་མ་ིབྱེད་པའ་ིརི་ེབ་ཡོིད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སྐབསི་

སྐབསི་སུ་ཁོེང་ལ་སྐད་ཆོ་རི་ེབཤོད་པ་ལསི་མང་པོ་བཤོད་དགོསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ཡིོད་

པ་མ་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་བག་མ་ིབད་ེབརི་གཏོད་མ་ིདགོསི།”

ཁོེ་གཉིིསི་གོམ་བགོྲད་དུ་སྐྱིོད་སྐབསི་ཕྱོི་དྲེོ་དེརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ལ་བཀའ་

འཁོྲལ་ཞུ་རྒྱུ་གཏན་འཁེེལ་བྱསི། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་མོ་རིང་གིསི་མ་རྒན་ལ་གཉིེན་

དོན་སོྐརི་བཤོད་རྒྱུ་ཐེག་གཅོིད་བྱསི། མོ་རིང་གིསི་མ་རྒན་གྱིིསི་མོསི་མཐུན་བྱེད་

མིན་ཚེོད་མ་ཐེིག མཚེམསི་རིེརི་ཁོེང་གི་འབོྱརི་བ་དང་དབང་ཐེང་གིསི་མ་རྒན་གྱིི་

འཁོེན་འཛོིན་སིེལ་ཐུབ་སྙམ་མོད། ཡིིན་ན་ཡིང་མ་རྒན་གྱིིསི་གཉིེན་དོན་འདི་ལ་

ཚེད་ལསི་བརྒལ་བའི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་པའམ་ཡིང་ན་ཚེད་ལསི་བརྒལ་བའི་རྒྱབ་སོྐྱིརི་

ངོསི་ལེན་བྱསི་ནསི་གང་ལྟརི་མ་རྒན་གྱིི་ལྟ་སོྤྱིད་འོསི་ཤོིང་རིན་པ་ཞིིག་མིན་པ་ཐེག་

གིསི་ཆོོད་སྙམ། མ་རྒན་གྱིིསི་ཌརི་སི་ིལ་དགའ་ནསི་མོྱོསི་པ་ཙམ་གྱིིསི་རྒྱབ་སོྐྱིརི་བྱེད་

པ་མིན་ན་ཁོྲ་བསི་མོྱོསི་པ་ལྟརི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་རྒྱུ་རིེད་སྙམ་ནསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་བོློ་

བད་ེབོ་མ་བྱུང་།

ཕྱོ་ིདོྲེ་དེརི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་དཔ་ེཁེང་ལ་ཕྱོིན་མ་ཐེག་ སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིཡིང་

ཡིརི་ལངསི་ནསི་དཔེ་ཁེང་ལ་འགྲོ་བ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་ནསི་དངངསི་

འཚེབ་ཀྱིི་རྩེ་རུ་སོིན་པརི་གྱུརི། ཕ་རྒན་གྱིིསི་ངོ་རོྒལ་བྱེད་ཡིོང་སྙམ་ནསི་འཇེིགསི་

པ་མ་ཡིིན་ཡིང་ད་ེཡིིསི་ཕ་རྒན་མ་སྐྱིིད་པ་བཟོ་རྒྱུ་རིེད་སྙམ་ནསི་དངངསི་འཚེབ་ཆོེསི་

ཆོེརི་ལངསི། མོ་རིང་ན་ིཕ་རྒན་ཆོེསི་དགའ་སིའ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཡིིན་སྟབསི། ད་ཆོ་མོ་རིང་

གིསི་ཁོྱོ་ག་བདམསི་ནསི་ཁོེ་རིང་གི་བོློ་ཕམ་དུ་འཇུག་པ་ནི་ཤོིན་ཏུ་མ་འོསི་པ་རིེད་

སྙམ་ནསི་ཌརི་སི་ིཕྱོིརི་མ་ཐོེན་བརི་དུ་སིེམསི་ཁྲལ་བྱསི་ནསི་བསྡེད་ཀྱིང་། ཌརི་སིིའ་ི



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

557

འཛུམ་མདངསི་མཐེོང་མུརི་བོློ་ཅུང་ཙམ་རྣལ་ལ་བབ། འཁྱུག་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཁོེང་

གིསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་དང་ལྷན་དུ་ཡིོད་པའ་ིཁེ་ིཋི་ིཡི་ིའཚེེམ་འདྲུབ་ལ་ལྟ་ཁུལ་བྱསི་

ནསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིརྣ་བརི་ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་ “ཁོྱོད་ཀྱི་ིཨོ་ཕསི་ཁོྱོད་རིང་དཔ་ེཁེང་དུ་

ཤོོག་ལབ་སོིང་།” ཅིེསི་བཤོད་པསི་མོ་རིང་ཐེད་ཀརི་དཔ་ེཁེང་ལ་ཕྱོིན།

སྐབསི་དེརི་ཕ་རྒན་ལ་སིེམསི་ཁེ་ལྕ་ིབ་དང་བོློ་འཚེབ་ཀྱི་ིཉིམསི་མངོན་ནསི་ཁེང་

པའ་ིནང་ཡིརི་མརི་སོྐྱིད་བཞིིན་དུ་བཤོད་དོན་ “ལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིཞིིག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད། 

སྐྱིེསི་པ་འདི་དང་ལེན་བྱསི་ནསི་ཁོྱོད་རིང་སོྨྱོསི་སོིང་བ་མིན་ནམ། ཁོྱོད་རིང་རྟེག་ཏུ་

ཁོེང་ལ་ཤོིན་ཏུ་སྡེང་བ་མ་ཡིིན་ནམ།”

མོ་རིང་གིསི་སོྔོན་ཆོད་ཁོེང་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཅུང་ཙམ་ལུགསི་དང་

མཐུན་པ་དང་། བཤོད་པའ་ིསྐད་ཆོ་རྣམསི་ཐེལ་ཆོ་ེབ་ད་ེའདྲེ་ཤོོརི་མེད་ན་ཅི་ིམ་རུང་

སྙམ། དེ་ལྟརི་བྱུང་ཡིོད་ན་ད་ཆོ་འདི་ལྟརི་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོསི་འགྲེལ་བཤོད་དང་དག་

འབུད་གང་ཡིང་བྱེད་མི་དགོསི་སྙམ་ནསི་སྔོརི་བྱསི་ལ་སིེམསི་གཏིང་ནསི་གནོང་

འགོྱིད་དྲེག་པོ་སྐྱིེསི་པ་དང་སྦྲགསི་གསིལ་ལ་མ་ིགསིལ་གྱིིསི་ཕ་རྒན་ལ་མོ་རིང་ཌརི་

སི་ིལ་དགའ་ཞིེན་ཆོེན་པོ་ཡོིད་ཅིེསི་བརོྗོད།

“གང་ལྟརི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁེོ་རིང་ཐོེབ་པརི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་ནམ། ཁེོ་རིང་

འབོྱརི་བ་ཆོེ་བསི་ཁོྱོད་ལ་ཇེེན་ལསི་ལྷག་པའི་མཚེརི་སྡུག་གི་གོྱིན་ཆོསི་དང་ཤོིང་རྟེ་

ཡིོད་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ཡིང་ད་ེདག་གིསི་ཁོྱོད་ལ་བད་ེསྐྱིིད་བསྐྲུན་ཐུབ་བམ།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ “ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་ཁོེང་ལ་བརྩ་ེབ་མ་ིའདུག་སྙམ་པ་ཕུད། 

གཞིན་ངོ་རོྒལ་ཡིོད་དམ།” 

“གང་ཡིང་མེད། ང་ཚེ་ོཚེང་མསི་ཁོེ་ན་ིཁེེངསི་དྲེེགསི་ཅིན་དང་དང་བ་མ་ིའདྲེེན་

པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁོྱོད་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཁེོང་ལ་དགའ་

ན་ད་ེདག་གང་ཡིང་མ་རིེད།”
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ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་མིག་མཐེརི་མཆོི་མ་འཁོེརི་ནསི་ལན་དུ་ “ང་རིང་ཁོེང་ལ་

དགའ་བོ་ཡིོད། ང་རིང་དངོསི་འབྲེེལ་ཁོེང་ལ་དགའ་བོ་ཡིོད། ཁོེང་ལ་འོསི་འཚེམ་

མིན་པའི་རོློམ་སིེམསི་གང་ཡིང་མི་འདུག ཁོེང་ནི་ཧ་ཅིང་ཞིི་དུལ་གྱིི་སྐྱིེསི་པ་ཞིིག་

རིེད། ཁོྱོད་རིང་ཁོེང་ག་ིརིང་གཤོིསི་ལ་ཆོ་རྒྱུསི་མེད་སྟབསི། སྐད་ཆོ་ད་ེའདྲེ་ལབ་ནསི་

ང་ལ་ན་ཟུག་མ་སྦྱིིན་རོིགསི།”

ཕ་རྒན་གྱིིསི་ “ལི་ཛོི། ངསི་ཁོེང་ལ་མོསི་མཐུན་བྱསི་པ་ཡིིན། ཁོེང་ནི་ངསི་དང་

ལེན་བྱེད་པ་ལསི་ནམ་ཡིང་ཁེ་སླེོག་བྱེད་མ་ིཕོད་པའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་སྟ།ེ ད་ེན་ིགཟིགསི་

སོྐྱིང་གི་གཉིེན་སླེོང་ཞིིག་ཡིིན། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་ཁོེ་དང་འགྲོགསི་རྒྱུརི་བོློ་ཐེག་

བཅིད་ཟིན་ན། ད་ཆོ་ངསི་ཁོྱོད་ལའང་མོསི་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན། ཡིིན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

བསིམ་མནོ་ཡིག་པོ་གཏོང་བའ་ིརི་ེབ་ཞུ། ལ་ིཛོི། ངསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིརིང་གཤོིསི་རོྟེགསི་པསི། 

གལ་སྲིད་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཁོྱོ་ག་དེ་རིང་ཉིིད་ལསི་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་དང་། ཁོྱོད་རིང་གི་ཁོྱོ་

ག་ལ་བརྩི་མཐོེང་ངོ་མ་ཞིིག་མ་སླེེབསི་ན། ཁོྱོད་ལ་ནམ་ཡིང་བདེ་སྐྱིིད་ཐོེབ་མི་སྲིད་

ལ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབོློ་ཡིིད་ཀྱིང་ཚེིམ་མ་ིསྲིད།

གལ་སྲིད་གཉིེན་སྒྲིིག་དོ་མཉིམ་པོ་མ་བྱུང་ན། ཁོྱོད་ཀྱི་ིབོློ་རིིག་བཀྲ་བ་དེསི་ཁོྱོད་

རིང་ལ་ཉིེན་ཁེ་ཆོེན་པོ་འཇོེག་ག་ིརིེད། ཁོྱོད་རིང་བོློ་ཕམ་དང་སྡུག་བསྔོལ་གྱི་ིགནསི་

ལསི་ཐེརི་ཁེག་པོ་རིེད། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ངསི་ཕྱོསིི་སུ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ག་ིམ་ིཚེེའ་ིགཏན་

གོྲགསི་ལ་མཐོེང་ཆུང་བྱེད་པ་མཐོེང་བཟོད་མ་ིའདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་རིང་ཉིིད་ཅི་ིཞིིག་ནང་

ལ་འཛུལ་གྱི་ིཡིོད་པ་མ་ིཤོེསི།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་སྔོརི་ལསི་སིེམསི་ཚེོརི་ཆོ་ེརུ་ཕྱོིན་ནསི་ཆོེསི་ཟོལ་མེད་དང་ནན་

ཏན་གྱིི་སོྒོ་ནསི་ཡིང་ཡིང་དུ་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ནི་མོ་རིང་གི་མི་ཚེེའི་གདམ་ཀ་ཡིིན་

ཚུལ་དང་། མོ་རིང་རིིམ་གྱིིསི་ཁོེང་ལ་བརྩི་མཐོེང་ཆོེ་རུ་ཕྱོིན་ཚུལ་དང་། ཁོེང་གིསི་

མོ་རིང་ལ་བཅིངསི་པའ་ིབརྩ་ེབ་ན་ིཉིིན་གཅིིག་གཉིིསི་ཙམ་མིན་པརི་ད་ེན་ིཟླ་བ་མང་
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པོའ་ིརིིང་ལ་ཉིམསི་ཚེོད་བྱསི་ནསི་ཐེག་གཅོིད་པ་ཡིིན་ཚུལ་བརོྗོད། ཌརི་སིིའ་ིབཟང་

ཆོའ་ིཡོིན་ཏན་རི་ེརི་ེབཞིིན་བགྲངསི་པསི་མཐེརི་ཕ་རྒན་གྱི་ིདོགསི་པ་ཡོིངསི་སུ་བསིལ་

ནསི་སིེམསི་གཏིང་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ིགཉིེན་དོན་ལ་མོསི་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོྐྱིརི་བྱསི།

མོ་རིང་གིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་མཚེམསི་བཞིག་འཕྲལ་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ 

“ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག ད་ཆོ་ང་ལ་གང་ཡིང་ལབ་རྒྱུ་མེད། གལ་སྲིད་དངོསི་འབྲེེལ་ད་ེའདྲེ་

ཡིིན་ན་ཁོེ་རིང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོྱོ་གའ་ིའོསི་བབ་འདུག ངའ་ིལ་ིཛོི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཆོ་འཇོེག་བྱེད་

རིིན་ཆུང་བ་སུ་ཞིིག་ལ་ཡིང་སྦྱིོརི་མ་ིའདོད།”

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཕ་རྒན་ལ་བག་ཆོགསི་ཡིག་པོ་འཇོེག་ཆོེད་ ཌརི་སི་ིརིང་

མོསི་ཀྱིིསི་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིགཉིེན་སྒྲིིག་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་བསྐྲུན་ཚུལ་ལབ། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་

ཀྱིིསི་ད་ེསྐད་ཐོེསི་པ་ན་ཤོིན་ཏུ་ཧང་སིངསི་པརི་གྱུརི།

“འད་ིན་ིདངོསི་འབྲེེལ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཡི་མཚེན་ཅིན་གྱི་ིཕྱོ་ིདྲེོ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། དེསི་ན་

ཌརི་སིིསི་མོ་རིང་ག་ིགཉིེན་སྒྲིིག་ལ་མཐུན་རྐྱེེན་ཚེང་མ་བསྐྲུན་པ་རིེད། ཁོེང་གིསི་ཁོེ་

གཉིིསི་ལ་སོྒོརི་མོ་སྤྲོད་པ་དང་། ཝིག་ཁེམ་གྱི་ིབུ་ལོན་འཇེལ་བ། ཁོེང་ལ་ལསི་གནསི་

བཙལ་རོིགསི་བཅིསི་བྱསི་པ་རིེད། དེ་ལསི་ལེགསི་པ་ཞིིག་མི་འདུག འདིསི་ང་རིང་

རོྙིག་དྲེ་དང་དཔལ་འབྱོརི་གྱིི་འགྲོ་སིོང་ཕོན་ཆོེ་ལསི་སྐྱིོབ་ངེསི་རིེད། གལ་སྲིད་དེ་

དག་ཁོྱོད་ཀྱིི་ཨོ་ཞིང་གིསི་བགྱིིསི་པ་ཡིིན་ན། ངསི་ཅིིསི་ཀྱིང་ཁོེང་ལ་བུ་ལོན་འཇེལ་

ངེསི་རིེད་ལ་ཕལ་ཆོེརི་ད་ལྟ་འཇེལ་ཚེརི་ཡོིད་ངེསི་རིེད། ཡིིན་ན་ཡིང་ད་ེན་ིབརྩ་ེདུང་

གིསི་བཟི་བའི་ཕོ་གཞོིན་རྣམསི་དོན་དག་ཚེང་མ་རིང་ཐེག་རིང་གཅོིད་བྱེད། གལ་

སྲིད་སིང་ཉིིན་ངསི་ཁོེང་ལ་བུ་ལོན་འཇེལ་ཡིོང་ལབ་ན། ཁོེང་གིསི་འུད་སོྒྲིག་ཆོེན་

པོསི་ཁོེ་རིང་ཁོྱོད་ལ་ཇེི་འདྲེའི་དགའ་བོ་ཡིོད་ཚེད་ལབ་ངེསི་རིེད། དོན་དེ་འདི་ལྟརི་

མཇུག་བསྒྲིིལ་བ་རིེད།”
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དེ་ནསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་ཡིིད་ལ་ཉིིན་ཤོསི་སོྔོན་དེརི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སྐུ་ཞིབསི་

ཁོེ་ལིན་སིིའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་ཀོློག་སྐབསི་མོ་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིཁེ་སྐྱིེངསི་པའ་ིངང་ཚུལ་དྲེན་

ནསི། མོ་རིང་ལ་གད་མོ་ཡུད་ཙམ་བགད་རྗོེསི་གཞི་ིནསི་མོ་རིང་ཕྱོིརི་བཏང་། ཨོ་ེལ་ི

བཟའ་བྷེེད་དཔ་ེཁེང་ལསི་ཐེོན་སྐབསི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ “ད་ེརུ་ད་དུང་མ་ེརི་ི

དང་ཁེི་ཋིི་ལ་གཉིེན་སླེོང་འདོད་ཀྱིི་ཕོ་གཞོིན་འདྲེ་ཡིོད་ན། ནང་ལ་ཐོེངསི་ཤོོག་དང་

ང་རིང་ཁོེམ་ནསི་བསྡེད་ཡོིད།” ཅིེསི་བཤོད།

ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་ཀྱི་ིརོྡོག་ཁྲེསི་ཡིང་དུ་ཕྱོིན་པ་དང་། ཁེང་མིག་ཏུ་ཕྱོིན་

ནསི་ཆུ་ཚེོད་ཕྱོེད་ཙམ་བསྡེད་རྗོེསི། བོློ་གང་འཚེམ་རྣལ་ལ་བབ་པསི་ ཕྱོིརི་ནང་མི་

ཚེོའི་གྲལ་ལ་ལོག ཉིེ་བའི་དུསི་སུ་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱིི་དོན་དག་མང་པོ་ལྷགསི་ཀྱིང་ཕྱོི་དོྲེ་དེ་

ཁུ་སིིམ་པོའ་ིསོྒོ་ནསི་ཡིོལ། ད་ཆོ་སིེམསི་ཁྲལ་བྱེད་ཡུལ་གང་ཡིང་མེད་སྟབསི་ཚེང་མ་

རིང་བཞིིན་གྱིིསི་བོློ་བད་ེབག་ཕེབསི་དང་དགའ་དགའ་སྐྱིིད་སྐྱིིད་ཡིིན།

དགོང་མོ་མ་རྒན་མཛོེསི་སྤྲོསི་ཁེང་ལ་འགོྲ་སྐབསི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིང་མོ་རིང་

གི་རྗོེསི་འབྲེངསི་ནསི་གལ་ཆོེན་གྱིི་གནསི་ཚུལ་སྙན་སྒྲིོན་ཞུསི། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་

སྐབསི་དེའ་ིརྣམ་འགྱུརི་ན་ིཧ་ལསི་ཧོན་ཐོེརི་བ་ཞིིག་ཡིིན་ཏ།ེ མོ་རིང་གིསི་ཐོེག་མརི་ད་ེ

ཐོེསི་དུསི་ད་ེརུ་ཁུ་སིིམ་པོའ་ིངང་ཙོག་ནསི་སྨྲ་བ་ཚེིག་གཅིིག་ཀྱིང་ཐོེན་མ་ནུསི། དུསི་

ཡུན་རིིང་པོ་ལ་མོ་རིང་གིསི་ཅིི་ཞིིག་ཐོེསི་པ་ལ་གོ་བ་མ་ལོན། ཡིིན་ན་ཡིང་མཇུག་

མཐེརི་ཡིང་མོ་རིང་གི་བུ་མོ་གཅིིག་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན་པ་དང་གཉིེན་སྒྲིིག་

འདི་ཁྱོིམ་ལ་ཁེེ་ཕན་ཆོེན་པོ་ཡིོད་པ་ཚེོརི་སྟབསི། རྐུབ་སྟེགསི་སྟེང་དུ་སོྡེད་བཟོད་

མེད་པརི་ཡིརི་ལངསི་པ་དང་། ད་ེནསི་ཡིང་མརི་བསྡེད། ཧ་ལསི་ཤོིང་རིང་གིསི་རིང་

ལ་བཀྲ་ཤོིསི་སོྨོན་འདུན་ཞུསི།

“དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། དཀོན་མཆོོག་གིསི་གཟིགསི། སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིཁོེ་

ནརི་སིོམསི་དང་།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཇེི་འདྲེའི་བསིམ་ཡུལ་འདསི་པ་ལ་ཨོང་། ཨོོ། ངའི་ཆོེསི་སྙིང་བརྩེ་བའི་ལི་ཛོི། 

དངོསི་འབྲེེལ་རིེད་དམ། ཁོྱོད་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིའབོྱརི་ལྡན་དང་ཁྱོད་དུ་འཕགསི་པ་ཞིིག་

ཏུ་འགྱུརི་ངསེི་མ་རིེད། ཁོྱོད་ལ་གོྱིན་ཆོསི་དང་། རྒྱན་ཆོ། ཤོིང་རྟེ་ཇེ་ིའདྲེའ་ིམང་པོ་ཡོིད་

ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་དང་བསྡུརི་ན་ཇེེན་གང་ཡིང་མ་རིེད། གང་ཡིང་མ་རིེད། ང་རིང་ཇེི་

འདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་ལ། ང་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསྐྱིིད་པ་ལ། ཁེོང་ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིཡིིད་འོང་ག་ིསྐྱིེསི་པ་

ཞིིག་རིེད། ཕོ་སོྒོ་ད་ེའདྲེ་ཡིག་པོ། གཟུགསི་སོྟབསི་ད་ེའདྲེ་ཆོ་ེབ། ཨོོ། ངའ་ིགཅིེསི་ཕྲུག་

ལི་ཛོི། སོྔོན་ཆོད་ངསི་ཁོེང་ལ་སྡེང་འཛོིན་བྱསི་པ་ལ་དགོངསི་དག་ཞུ་རོིགསི། ཁོེང་

གིསི་དེ་དག་བོློ་ལ་མི་འཛོིན་པའི་རིེ་བ་ཡོིད། ངའི་བརྩེ་བའི། བརྩེ་བའི་ལི་ཛོི། གོྲང་

ཁྱོེརི་ན་ཁོེང་ལ་དེ་འདྲེའི་ཁེང་ཆོེན་ཞིིག་འདུག ཡོིད་ཚེད་ནི་ཇེི་འདྲེའི་ཡིིད་དབང་

འཕོྲག་པ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། བུ་མོ་གསུམ་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་རིེད། ལོ་གཅིིག་ལ་དབྱིན་

སོྒོརི་སོྟང་བཅུ། ཨོོ། དཀོན་མཆོོག་གིསི་མཁྱོེན། ང་རིང་ཇེ་ིའདྲེ་ཞིིག་ཆོགསི་ངེསི་རིེད། 

ང་དགའ་ནསི་མོྱོསི་འདུག”

སྐད་ཆོ་འདི་དག་ལསི་མ་རྒན་གྱིིསི་གཉིེན་དོན་ལ་མོསི་མཐུན་བྱེད་པ་ཐེེ་ཚེོམ་

མེད་པ་དང་། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ནི་མ་རྒན་གྱིི་ཐེལ་ཆོེ་བའི་སྐད་ཆོ་འདི་དག་ཐོེསི་

མཁེན་མོ་རིང་ལསི་མེད་པརི་སོྤྲོ་བ་སྐྱིེསི་ནསི་ལམ་སིང་ཁེང་མིག་ལསི་ཕྱོིརི་ཕྱོིན། 

ཡིིན་ན་ཡིང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཁེང་མིག་ལ་འབོྱརི་ནསི་སྐརི་མ་གཉིིསི་གསུམ་མ་

འགོརི་བའ་ིསོྔོན་ལ་མ་རྒན་མོའ་ིགམ་ལ་བསླེེབསི།

མ་རྒན་གྱིིསི་སྐད་ཆོེརི་ཕྱུང་ནསི་ “ངའ་ིཆོེསི་བརྩ་ེབའ་ིཕྲུ་གུ། ད་ཆོ་ངའ་ིཡིིད་ལ་

གང་ཡིང་དྲེན་རྒྱུ་མ་ིའདུག ལོ་རིེརི་དབྱིན་སོྒོརི་སོྟང་བཅུ། གཅིགི་བྱསི་ན་ད་ེལསི་མང་

ངེསི་རིེད། སྐུ་དྲེག་མཐོེན་པོ་ཞིིག་དང་མཉིམ། ད་དུང་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱེད་སྐབསི་ཁོྱོད་

ལ་ཅིིསི་ཀྱིང་དམིགསི་བསིལ་གྱིི་ཆོོག་མཆོན་ལག་འཛོིན་ཐོེབ་པ་བྱེད་དགོསི། ཡིིན་
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ཡིང་ངའི་ཆོེསི་བརྩེ་བའི་གཅིེསི་ཕྲུག སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སིི་ཞིལ་ལག་གང་ལ་དམིགསི་

བསིལ་གྱིིསི་མཉིེསི་པོ་ཡོིད་པ་ལོབ་དང་། ངསི་སིང་ཉིིན་གྲ་སྒྲིིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན།”

ད་ེན་ིམ་རྒན་གྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཌརི་སི་ིཡི་ིམདུན་དུ་རིང་མཚེང་འདོན་པའ་ིཡིིད་སོྐྱི་

བའ་ིསྔོ་ལྟསི་ཡིིན་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིསིེམསི་ལ། ད་ཆོ་ཌརི་སི་ིརིང་ཉིིད་ལ་

བརྩ་ེབ་ཟབ་མོ་ཡིོད་པའ་ིགདེང་ཚེོད་ཡོིད་པརི་མ་ཟད་ནང་མ་ིཚེོསི་ཀྱིང་ཁོེ་གཉིིསི་ཀྱི་ི

གཉིེན་དོན་ལ་མོསི་མཐུན་བྱསི་ཟིན་མོད། འོན་ཀྱིང་ད་དུང་ཡིག་པོ་ཡིོང་རྒྱུའ་ིརི་ེབ་

བྱསི། ཡིིན་ན་ཡིང་ཕྱོ་ིཉིིན་ན་ིམོ་རིང་ག་ིརི་ེབ་ལསི་ལེགསི་པརི་འདསི་པ་སྟ།ེ སྟབསི་

ཡིག་ནསི་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ན་ིའབྱུང་འགྱུརི་གྱི་ིརིང་ག་ིབུ་མོའ་ིམག་པ་ལ་བག་འཁུམསི་

ནསི་ཁོེང་ལ་བཀུརི་གཟོ་བྱེད་པའམ་ཡིང་ན་ཁོེང་ག་ིལྟ་སོྤྱིད་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་

པ་ལསི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་བཤོད་མ་ཕོད། 

ཕ་རྒན་གྱིིསི་ཌརི་སིི་འདྲེིསི་གཤོིབ་ཡིོང་པརི་འབད་ཀྱིི་ཡིོད་པ་ ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་ཀྱིིསི་མཐོེང་ནསི་བོློ་ལེགསི་པོ་ཚེིམ་པ་བྱུང་ལ། ལྷག་ཏུ་ཡུད་ཙམ་ཕྱོིན་རྗོེསི་ཕ་

རྒན་གྱིིསི་མོ་རིང་ལ་ཁོེ་རིང་ཌརི་སིི་ལ་ཆུ་ཚེོད་རིེ་རིེ་བཞིིན་བརྩི་མཐོེང་ཆོེ་རུ་འགོྲ་

ག་ིའདུག་ཟེརི།

ཕ་རྒན་གྱིིསི་ “ང་རིང་མག་པ་གསུམ་པོ་ལ་ཤོིན་ཏུ་དགའ་པོ་འདུག ཝིག་ཁེམ་ན་ི

ང་རིང་ག་ིམག་པ་དགའ་ཤོོསི་ཡིིན་ཤོསི་ཆོ་ེཡིང་། ང་ཇེེན་གྱི་ིཁོྱོ་ག་ལ་དགའ་བ་ནང་

བཞིིན་ཁོྱོད་ཀྱི་ིཁོྱོ་ག་ལའང་ཧ་ཅིང་དགའ་བོ་འདུག” ཅིེསི་བརོྗོད།
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ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་སླེརི་ཡིང་ཁེ་མཚེརི་རྩེད་འགོ་བརྩམསི་ནསི་ཌརི་སི་ིམོ་རིང་ལ་

དགའ་བའ་ིབརྒྱུད་རིིམ་བཤོད་དུ་བཅུག མོ་རིང་ན་རི་ེ “ཇེ་ིའདྲེ་བྱསི་ནསི་འགོ་ཚུགསི་

བྱུང་། ཁོྱོད་རིང་འགོ་ཚུགསི་ཐུབ་པ་ཙམ་བྱུང་ན་ད་ེབྱིངསི་ཧ་ཅིང་ཡིིད་འོང་དུ་ཞིིག་

ཡིིན་པ་ངསི་ཤོེསི། ཡིིན་ཡིང་དང་པོ་ཁོྱོད་ལ་ཇེ་ིལྟརི་བསིམ་བོློ་འད་ིའདྲེ་འཁོེརི་བྱུང་།”

“དུསི་ནམ་ཞིིག་དང་སི་ཆོ་གང་དུ། ཚུལ་ཇེ་ིལྟརི། སྐད་ཆོ་ཇེ་ིའདྲེ་ལ་རྐྱེེན་བྱསི་

ནསི་ང་ཐོེག་མརི་ཁོྱོད་ལ་དགའ་སིོང་བ་ཡིིན་པ་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ིམ་ིའདུག ད་ེན་ིཧ་ཅིང་

དུསི་ཡུན་རིིང་པོའ་ིཡིརི་སོྔོན་གྱིི་བྱ་བ་ཞིིག་རིེད། ངསི་ཐོེག་མརི་ཁོྱོད་ལ་དགའ་བ་

ཤོེསི་དུསི་ང་རིང་ལམ་ཕྱོེད་ལ་བསླེེབསི་ཚེརི་འདུག”

“ངའི་མཛོེསི་སྡུག་ལ་སྔོ་མོ་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཡི་བྱསི་མ་སོིང་། ངའི་སོྤྱིད་ལམ་སྟེ། 

ཁོྱོད་ལ་བསྟན་པའི་རྣམ་འགྱུརི་ནི་ཁོྱོད་ལ་མཚེོན་ན་གུསི་མེད་ཀྱིི་སི་མཚེམསི་ལ་

བསླེེབསི་ཡོིད་པ་དང་། ངསི་ཁོྱོད་ལ་སྐད་ཆོ་བཤོད་དུསི་ཁོྱོད་ལ་ན་ཟུག་སྦྱིིན་མ་ིའདོད་

པའི་དུསི་སྐབསི་གཅིིག་ཀྱིང་མེད། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དྲེང་གཏམ་ཤོོད་དང་། ཁོྱོད་རིང་

ངའ་ིཐོེ་ཅོི་ལ་དགའ་པོ་བྱུང་ངམ།”

“ང་ཁོྱོད་ཀྱི་ིརིིག་ལམ་མྱུརི་མོ་ལ་དགའ་བོ་བྱུང་།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ད་ེལ་ཐོེ་ཅོི་ཞིེསི་ཀྱིང་འབོད་ཆོོག ད་ེདང་ཧ་ཅིང་ཐེག་ཉི་ེབོ་རིེད། དོན་

དུ་ཁོྱོད་རིང་གུསི་ཞིབསི་དང་། བརྩ་ིའཇོེག འཛོེམ་བག་མེད་པའ་ིདོ་སྣང་ལ་ཞིེན་པ་

ལོག་ཡོིད་པ་རིེད། ད་དུང་ཁོྱོད་རིང་ཁོྱོད་ཁོེ་ན་ལསི་བཤོད་རྒྱུ་དང་དྲེན་རྒྱུ་མེད་པའ་ི

བུད་མེད་ལ་སུན་སྣང་སྐྱིེསི་འདུག ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་དོ་སྣང་སླེེབསི་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ི

ང་རིང་ཁོེ་ཚེ་ོདང་ཐེ་དད་ཡིིན་པསི་རིེད། གལ་སྲིད་ཁོྱོད་རིང་དོན་གྱི་ིམ་ིཞི་ིདུལ་ཅིན་
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ཞིིག་མིན་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་འཁེོན་འཛོིན་བྱེད་ངེསི་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཐེབསི་ཤོེསི་ཡིོད་

རྒུ་བཀོལ་ནསི་རིང་ཉིིད་ཟོག་རྫུ་བྱསི་ཀྱིང་། ཁོྱོད་ཀྱི་ིབརྩ་ེསིེམསི་ན་ིམཆོོག་ཏུ་གྱུརི་པ་

དང་ཡིང་དག་ཅིིག་རིེད། ཁོྱོད་ཀྱིི་སིེམསི་ནང་དུ་ཁོྱོད་ལ་ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་ངོ་དགའ་

སྦྲེལ་ལད་འཁྲབ་མཁེན་དག་ལ་མཐོེང་ཆུང་བྱེད་ཀྱིི་འདུག ངསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་འདི་ལ་

འགྲེལ་བཤོད་ཀྱི་ིདཀའ་ལསི་རྒྱག་མ་ིདགོསི་པ་བྱསི་ཡིོད། ངསི་བསིམ་གཞིིགསི་ཟབ་

མོ་བྱསི་རྗོེསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབརྩ་ེབ་ན་ིཧ་ཅིང་གནསི་ལུགསི་དང་མཐུན་པ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཤོེསི་

བྱུང་། དྲེང་མོརི་བཤོད་ན། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ངའ་ིབཟང་ཡོིན་ཏན་ཞིིག་གང་ཡིང་མཐོེང་ཡོིད་

རྒྱུ་མ་རིེད། ཡིིན་ཡིང་བརྩ་ེདུང་ག་ིདྲེ་བརི་ཚུད་པའ་ིམ་ིསུ་ཞིིག་ཡིིན་ཡིང་ད་ེདག་ལ་

དོ་སྣང་བྱེད་མ་ིསྲིད།”

“དང་ཐོེག་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ ཇེེན་ན་སྐབསི་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་ལ་བྱམསི་སོྐྱིང་

ཆོེན་པོ་བྱསི་པ་ད་ེཁོྱོད་ཀྱི་ིཡིོན་ཏན་མ་ཡིིན་ནམ།”

“ངའ་ིཆོསེི་སྙིང་ཉི་ེབའ་ིཇེེན། མོ་རིང་ལ་བྱམསི་སོྐྱིང་མ་ིབྱེད་མཁེན་སུ་ཡོིད། ཡིིན་

ན་ཡིང་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་དེ་ངའི་ཡིོན་ཏན་དུ་བརྩི་འདོད་ན་དེ་ལྟརི་གྱིིསི། ངའི་བཟང་ཡིོན་

ཏན་ཚེང་མ་ཁོྱོད་ཀྱི་ིབསོྟད་རི་ལ་རིག་ལསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ཅི་ིའདོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་འུད་བསོྟད་

བོྱསི་དང་ངསི་དེའ་ིདྲེིན་ལན་དུ་གོ་སྐབསི་བཙལ་ནསི་ཁོྱོད་ལ་རྒྱུན་དུ་ཀུ་རི་ེདང་ཁེ་

རོྩད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ངསི་ད་ལྟ་རིང་ད་ེའདྲེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིིན། ངསི་ཁོྱོད་ལ་འདྲེ།ི ཁོྱོད་ཀྱིིསི་

རིང་སིེམསི་སོྟན་པ་ལ་དེ་འདྲེའི་ཡུན་རིིང་འགོརི་དོན་ཅིི་ཡིིན། ཁོྱོད་རིང་འདི་གརི་

ཐོེག་མརི་ཡིོང་བ་དང་དེ་ནསི་ཐེེངསི་གཉིིསི་པརི་གསོིལ་ཚེིགསི་ལ་བསླེེབསི་སྐབསི། 

ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་རིང་མཐོེང་དུསི་ངོ་ཚེ་བ་ད་ེའདྲེ་བྱེད་དོན་ཅི།ི སྐབསི་དེརི་ཁོྱོད་རིང་གིསི་

ང་ལ་སྣང་མེད་ཡིིན་མདོག་བསྟན་དོན་ཅི།ི”

“སྐབསི་དེརི་ཁོྱོད་རིང་ག་ིགདོང་པ་གནག་པོ་དང་ཁུ་སིམི་པོ་ཡིིན་སྟབསི། ད་ེཡིིསི་

ང་རིང་དཔའ་ཞུམ་པ་བཟོསི་སོིང་།”
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565

“ཡིིན་ན་ཡིང་ང་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོ་བྱུང་།”

“ང་ཡིང་ད་ེལྟརི་བྱུང་།”

“ཁོྱོད་རིང་གསོིལ་ཚེིགསི་ལ་བསླེེབསི་སྐབསི་ང་ལ་སྐད་ཆོ་མང་ཙམ་བཤོད་ཡོིད་

ན་ཅི་ིམ་རུང་།”

“དགའ་ཤུགསི་ཆུང་བའ་ིསྐྱིེསི་པ་ཞིིག་གིསི་སྐད་ཆོ་མང་ཙམ་བཤོད་སྲིད།”

“ཁོྱོད་ལ་དེ་འདྲེའི་གནསི་ལུགསི་ལྡན་པའི་གཏམ་ལན་ཞིིག་སྟེརི་རྒྱུ་ཡིོད་པ་

ན་ིཇེ་ིའདྲེའ་ིསྟབསི་མ་ལེགསི་པ་ཞིིག་རིེད་ཨོང་། ང་ད་ེའདྲེའ་ིགནསི་ལུགསི་རོྟེགསི་

མཁེན་ཞིིག་བྱསི་ནསི་ཁོྱོད་ཀྱི་ིགཏམ་ལན་ད་ེངོསི་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ིཡིིན། ཡིིན་ཡིང་གལ་

སྲིད་ངསི་མ་བཤོད་ན་ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ག་དུསི་བཤོད་ཡིོང་མི་ཤོེསི། འདི་དག་ནི་ངསི་ཁོྱོད་

ཀྱིིསི་ལི་ཌི་ཡི་ལ་རིམ་འདེགསི་བྱསི་པ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཞུསི་པའི་མཇུག་འབྲེསི་རིེད། 

ང་གཉིིསི་དང་ཐོེག་ག་ིདམ་བཅིའ་དང་འགལ་ནསི་ད་གཟོད་མིག་སྔོརི་གྱི་ིབད་ེབ་འད་ི

ཐོེབ་པ་ཡིིན་ན་ལུགསི་དང་མཐུན་མིན་ཆོ་འཚེལ་མ་བྱུང་། ངསི་དོན་དག་ད་ེགླེེང་མ་ི

འོསི། ནམ་ཡིང་གླེེང་མ་ིའོསི།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་སིེམསི་ཁྲལ་རྩ་བ་ནསི་མ་བྱེད། དེ་ནི་ཡིོངསི་སུ་གནསི་ལུགསི་དང་

མཐུན་པ་ཞིིག་རིེད། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་དྲེང་བཞིག་མེད་པརི་ང་གཉིིསི་ཁེ་བྲེལ་

གཏོང་རྩསིི་བྱསི་པ་ད་ེཡིསིི་ངའ་ིདོགསི་པ་མཐེའ་དག་བསིལ་བྱུང་། ངའ་ིམགི་སྔོརི་གྱི་ི

བད་ེསྐྱིདི་ན་ིཁོྱོད་ཀྱིསིི་ང་ལ་དྲེནི་ཚེརོི་བ་བྱདེ་ཀྱི་ིཡོིད་པསི་མ་ཡིནི། མ་གཞི་ིནསི་ང་ཁོྱོད་

ཀྱི་ིཁེ་གྲག་པ་ལ་སྒུག་ནསི་འདུག་རྩསིི་མདེ། ངའ་ིཨོ་ནའེ་ིསྐད་ཆོ་ད་ེདག་གསིི་བདག་

ལ་རི་ེབ་སྦྱིནི་སིངོ་བསི་མགོྱིགསི་མྱུརི་ངང་ཡོིད་ཚེད་གསིལ་ཁེ་ཡོིད་པ་བཟོ་རྩསིི་ཡིདོ།”

“དེསི་ན་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་གྱིིསི་ང་ཚེ་ོལ་ཕན་ཐོེགསི་ཆོེན་པོ་བྱསི་འདུག མོ་རིང་

རྟེག་ཏུ་གཞིན་ལ་རོིགསི་རིམ་བྱེད་རྒྱུ་དགའ་བོ་ཡིོད་པསི་ད་ཆོ་མོ་རིང་དགའ་བ་སྐྱིེ་

འོསི། ཡིིན་ན་ཡིང་ཤོོད་དང་། ཁོྱོད་རིང་ད་ཐེེངསི་ ན་ེཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ཡིོང་དོན་ཅི།ི ལོང་
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བོྷེན་ལ་ཡོིང་ནསི་རིང་ཉིིད་ལ་ཁེ་སྐྱིེངསི་པོ་བཟོ་བ་གཅིིག་པུའ་ིཆོེད་དུ་ཡིིན་ནམ། ད་ེ

ལསི་གལ་ཆོེན་གྱི་ིདོན་དག་ཅིིག་ཡོིད་ངེསི་རིེད།”

“ངའ་ིདམིགསི་ཡུལ་ངོ་མ་ན་ིཁོྱོད་ལ་ལྟ་བ་དང་ཁོྱོད་རིང་ང་ལ་དགའ་རུ་འཇུག་

ཐུབ་མིན་ལ་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་པའ་ིཆོེད་ཡིིན། ཡིིན་ན་ཡིང་ངསི་རིང་ཉིིད་དང་གཞིན་

དག་ལ་ཁོྱོད་ཀྱིི་གཅིེན་མོ་ད་དུང་བྷེིང་ལེ་ལ་བརྩེ་བ་ཡོིད་མེད་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་དུ་

ཡིོང་བ་ཡིིན་ཞིེསི་ལབ་པ་ཡིིན། གལ་སྲིད་མོ་རིང་ད་དུང་ཁོེང་ལ་དགའ་བོ་ཡོིད་ན་

ངསི་བཟོསི་པའ་ིནོརི་འཁྲུལ་ད་ེབྷེིང་ལ་ེལ་ཁེསི་ལེན་རྒྱུ་ཡིིན།”

“ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ལ་མོ་རིང་ག་ིམཇུག་འབྲེསི་བཤོད་ཕོད་དམ།”

“ངསི་བཤོད་མ་ིཕོད་པ་མིན་གྱི་ིང་ལ་དུསི་ཚེོད་མེད་པསི་ཡིིན། ཨོ་ིལ་ིབཟའ་བྷེེད། 

ད་ེདོན་ད་ལྟ་རིང་བསྒྲུབ་འོསི། ཁོྱོད་ཀྱིིསི་ང་ལ་ཤོོག་བུ་ཞིིག་སྤྲོད་ན་ངསི་འཕྲལ་དུ་མོ་

རིང་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེ་ིངེསི་ཡིིན།”

“གལ་སྲིད་ང་རིང་ཉིིད་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་འབྲེི་རྒྱུ་མེད་ན། ངསི་སོྔོན་གཞོིན་ནུ་

མ་གཞིན་པ་ཞིིག་ལྟརི་ཁོྱོད་ཀྱིི་འཁྲིསི་སུ་བསྡེད་ནསི། ཁོྱོད་ཀྱིི་གྲ་འགྲིག་པའི་ཡིིག་

གཟུགསི་ལ་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱེད་ངེསི། ཡིིན་ཡིང་ང་རིང་ལ་ཡིང་ཨོ་ན་ེཞིིག་ཡིོད་པསི། 

ད་སྟ་ེངསི་མོ་རིང་ལ་འཕྲིན་ལན་མ་ིསོླེག་ཐེབསི་མེད་ཡིིན།”

ཉིིན་ཤོསི་སོྔོན་ལ་ལྕམ་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིིསི་མོ་རིང་དང་ཌརི་སིི་བརི་གྱིི་འབྲེེལ་བ་

ཚེོད་དཔག་མཐོེ་དྲེགསི་པ་བྱསི་པ་ལ་གསིལ་བཤོད་གང་ཡིང་བྱེད་མི་འདོད་པསི། 

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་འཕྲལ་མརི་གྷརི་ཌི་ནརི་གྱིི་འཕྲིན་ཡིིག་རིིང་པོ་ལ་འཕྲིན་

ལན་མ་སོླེག ད་ཆོ་མོ་རིང་ལ་ཤོིན་ཏུ་སོྤྲོ་བ་བསྐྱིེད་པའ་ིགཏམ་བཟང་བརོྗོད་རྒྱུ་ཡོིད་

པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ད་བརི་ཉིིན་གསུམ་རིིང་སོྤྲོ་སྐྱིིད་ཀྱི་ིགཏམ་བཟང་ད་ེ

རིང་གི་ཞིང་པོ་དང་ཞིང་ལྕམ་གཉིིསི་ལ་ཤོེསི་སུ་མ་བཅུག་པརི་གནོང་འགོྱིད་སྐྱིེསི་

ནསི་འཕྲལ་མརི་གཤོམ་གསིལ་ལྟརི་བྲེིསི།
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“ངའི་བརྩེ་བའི་ཞིང་ལྕམ་ལགས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ལྷོག་བསམ་ཟོིལ་མེད་ཀིྱིས་གནས་ཚུལ་

ཞིིབ་བརོྗོད་ཀིྱི་ཡིག་ལན་རིང་པོ་བྲེིས་ནས་བདག་གི་འདོད་བོློ་བསྐོངས་པར་སྔོ་ས་

ནས་བཀའ་དིྲེན་ཆེ་ཞུ་འོས་ཀྱིང་། དྲེང་གཏོམ་བརོྗོད་ན་སྐོབས་དེར་བདག་གི་སེམས་

ཁེམས་ཟིང་ཟིིང་ཡིན་སྟབས་འཕིྲོན་ལན་དུས་ཐོག་འབིྲེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁེ་ཉིིན་ཁོྱོད་ཀིྱིས་

དོན་དངོས་ལས་བརྒོལ་བའི་འོལ་ཚོོད་བྱས་འདུག་མོད། ད་ལྟ་ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཇིི་ལྟར་

འདོད་འདོད་དུ་འོལ་ཚོོད་བྱས་པས་འཐུས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་རྟོག་འཆར་གིྱི་སྲིབ་མདའ་གླེོད་

ནས་འཆར་སྣང་སྣ་ཚོོགས་ཀིྱི་ནམ་འཕང་བཅེད་ན་ཆོག ཁོྱོད་ཀིྱིས་ང་རང་གཉིེན་

སིྒྲིག་བྱས་འདུག་སྙིམ་ན་མ་གཏོོགས་གཞིན་ཁོྱོད་ལ་ནོར་བ་ཆེན་པོ་འབྱུང་མི་སིྲིད། 

ཁོྱོད་ཀིྱིས་ཅིེས་ཀྱིང་མགོྱིགས་མྱུར་ངང་འཕིྲོན་ཡིག་བྲེིས་ནས་ཐེངས་སོྔོན་མ་ལས་ཁོེང་

ལ་བསྟོད་ར་མང་དུ་བོྱས་ཤིེག ང་ཚོོ་མཚོོ་ཁེར་མ་བསོྐྱིད་པ་དེ་ལ་ངས་ཁོྱོད་ལ་ཡང་

ནས་ཡང་དུ་བཀའ་དྲེིན་ཆེ་ཞུ། ངས་ཅིེའི་ཕྱོིར་དེ་འདྲེའི་གླེེན་རྟགས་བསྟན་ནས་མཚོོ་

ཁེར་བསོྐྱིད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ། ཁོྱོད་ཀིྱིས་རྟ་ཆུང་འགའ་བཙིལ་ནས་གླེིང་ག་ལ་ལྟ་

སོྐོར་དུ་བསྐྱིོད་དགོས་ཞིེས་པ་ནི་ཧ་ཅེང་སོྤྲོ་བ་འཕེལ་བའི་བསམ་བོློ་ཞིིག་རེད། ཕྱོིས་

སུ་ང་ཚོོ་ཉིིན་ལྟར་གིླེང་ག་ལ་སོྐོར་འཆམ་བྱེད་ཆོག་ངེས་རེད། ང་ནི་འཇིིག་རྟེན་འདིའི་

ཆེས་བདེ་སིྐྱིད་ལྡན་པའི་སྐྱིེ་འགོྲོ་དེ་རེད། ཕལ་ཆེར་སོྔོན་ཆད་མི་གཞིན་པས་ཀྱིང་དེ་

ལྟར་ལབ་ཡོད་ཤེས་ཆེ་ཡང་ང་རང་ནང་བཞིིན་མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིིག་ཡིན་མི་

སིྲིད། ང་རང་ཐ་ན་ཇིེན་ལས་ཀྱིང་བདེ་སིྐྱིད་ཆེ་བ་ཞིིག་རེད། མོ་རང་འཛུམ་དམུལ་

དམུལ་བྱེད་ཀིྱི་འདུག་མོད་ང་རང་གད་མོ་དགོད་ཀིྱི་ཡོད། སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིས་ཁོྱོད་

ལ་འཚོམས་འདྲེི་ཞུ་གི་འདུག ཡེ་ཤུ་འཁྲུངས་སྐོར་ལ་ཁོྱོད་ཅེག་ཚོང་མ་ཕེམ་བྷིར་ལི་

ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།”



ཇེནེ་ ཨོོ་སིི་ཋིིན།
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ཌརི་སིིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ཌི་ བོྷེག་ལ་སྤྲོིངསི་པའི་འཕྲིན་ཡིིག་དེ་གོང་དང་འབྲེི་

སྟངསི་མི་མཚུངསི་ལ། དེ་བཞིིན་སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སིི་ལ་

འཕྲིན་ལན་འབྲེ་ིསྟངསི་ད་ེཡིང་གོང་དང་མ་ིམཚུངསི་པརི་གཤོམ་གསིལ་ལྟརི།

“བརྩེ་བའི་སྐུ་ཞིབས་ལགས། ཨེ་ལི་བཟིའ་བྷིེད་མགོྱིགས་མྱུར་སྐུ་ཞིབས་ཌིར་སིའི་ཆུང་

མ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པས། ཁོྱོད་ཀིྱིས་སླར་ཡང་རྟེན་འབྲེེལ་ཞུ་བར་དཀའ་ལས་གཏོོད་

དགོས་བྱུང་། ཁོྱོད་ཀིྱིས་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་རིན་ལ་ཐུགས་གསོ་གང་ཐུབ་བྱེད་རོགས། ཡིན་

ན་ཡང་། ང་རང་ཁྱོོད་ཡིན་ན་ངས་ཏོན་ཏོན་མོ་རང་གི་ཚོ་བོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱིོར་བྱེད་ངེས་ཏོེ། 

ཁེོང་གིས་ཁོྱོད་ལ་མོ་རང་ལས་ཁེེ་ཕན་ཆེ་བ་བསྐྲུན་ཐུབ།

ཁོྱོད་ཀིྱི་ཨ་ཁུ་ནས།”

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་རིང་གི་གཅིེན་པོའ་ིམི་རིིང་བརི་འབྱུང་རྒྱུའི་གཉིེན་སོྟན་ལ་

ཕུལ་བའི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་ཚེིག་ནི་དུང་སིེམསི་ཀྱིིསི་ཁེེངསི་ན་ཡིང་། དེ་དག་ནི་ཚུལ་

བཅོིསི་སུ་མངོན། མོ་རིང་གིསི་ཐེ་ན་ཇེེན་ལ་འཕྲིན་ཡིིག་བྲེིསི་ནསི་མོ་རིང་གི་སོྤྲོ་བ་

བརོྗོད་པརི་མ་ཟད་ཡིང་ཡིང་དུ་སོྔོན་གྱི་ིབརྩ་ེའདང་བསྐྱིརི་གླེེང་བྱསི་ཡིོད། ད་ཆོ་ཇེེན་

མོ་རིང་ག་ིགཡོི་འོག་ཏུ་མ་ཚུད་ཀྱིང་སིེམསི་འགུལ་མ་ིཐེེབསི་པ་ག་ལ་སྲིད། ཇེེན་གྱིིསི་

མོ་རིང་ལ་བོློ་གཏོད་བཅོིལ་སི་མེད་པ་ཚེོརི་ཡིང་དབང་མེད་དུ་ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ལ་

འོསི་བབ་མེད་ཀྱིང་རྣམ་དག་ག་ིའཕྲིན་ལན་བསླེོགསི། 

ལྕམ་ཆུང་ཌརི་སི་ིལ་སོྤྲོ་བ་བསྐྱིེད་པའ་ིགཏམ་བཟང་ག་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་དུསི། 

མོ་རིང་འཕྲིན་ཡིིག་གཏོང་མཁེན་ཇེ་ིབཞིིན་སོྤྲོ་བསི་བརྟེསི་ཚུལ་ད་ེཤོོག་གྲངསི་བཞི་ི

བྲེིསི་ཀྱིང་། མོ་རིང་ཇེ་ིའདྲེའ་ིསོྤྲོ་བ་ཆོ་ེབ་དང་མོ་རིང་ལ་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱི་ིབྱམསི་

སོྐྱིང་ཇེ་ིའདྲེ་ཐོེབ་འདོད་ཀྱི་ིརི་ེའདུན་བརོྗོད་མ་ཚེརི་བ་ལྟརི་སྣང་།



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།

569

སྐུ་ཞིབསི་ཁེོ་ལིན་སིིའི་འཕྲིན་ལན་མ་འབྱོརི་གོང་དུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་ཁེོང་

གི་ཆུང་མའི་རྟེེན་འབྲེེལ་ཞུ་ཚེིག་མ་འབོྱརི་ལ། སྐབསི་དེརི་ལོང་བོྷེན་གཞིིསི་ཀ་ལ་

ཁོེ་ལིན་སིི་བཟའ་མི་གཉིིསི་ལུ་ཁེ་སིི་ཚེང་ལ་ཡུལ་སྐོརི་དུ་ཡིོང་གི་ཡིོད་པའི་སྐད་

ཆོ་འབོྱརི། ཁོེ་གཉིིསི་གོླེ་བུརི་དུ་ཡུལ་སོྐརི་བྱེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚེན་གཙ་ོབོ་མགོྱིགསི་པོརི་

གསིལ་བརི་གྱུརི། ཌརི་སིིའི་འཕྲིན་ཡིིག་གིསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་

བསླེངསི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཤོརི་ལོ་ཋི་ེན་ིགཉིེན་དོན་འད་ིལ་དོན་གྱི་ིདགའ་བ་ཆོེན་པོ་

སྐྱིེསི། གནསི་སྐབསི་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིི་ཁོེང་ཁོྲའ་ིརླུང་འཚུབ་ལ་གཡོིལ་འདོད་

སྐྱིེསི་པ་དེ་ཡིིན། སྐབསི་དེ་འདྲེ་ཞིིག་ལ། མོ་རིང་གི་གོྲགསི་མོ་བསླེེབསི་པ་ལ་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་སིེམསི་གཏིང་ནསི་དགའ་ན་ཡིང་། ཁོེ་ཚེ་ོའདུ་འཛོོམསི་ཀྱི་ིསྐབསི་སུ་མོ་

རིང་ག་ིཁོྱོ་ག་སྐུ་ཞིབསི་ཁོེ་ལིན་སི་ིཡིིསི་ཌརི་སི་ིལ་ངོ་དགའ་དང་ཆོ་ེབསོྟད་ཚེད་ལསི་

འདསི་པ་བྱསི་པ་མཐོེང་དུསི་མོ་རིང་གི་སོྤྲོ་སྣང་མ་ཡིལ་ཙམ་ཞིིག་བྱུང་། སྐུ་ཞིབསི་

ཌརི་སི་ིད་ེལ་ཞི་ེསུན་སྐྱིེསི་ཀྱིང་། ཁོེང་ག་ིལོྷད་ཆོགསི་ན་ིདང་བ་འདྲེེན་པ་ཞིིག་འདུག 

ཌརི་སིིསི་ཐེ་ན་སྐུ་ངོ་ཝིག་ཁེམ་ལུ་ཁེ་སིིསི་ཁོེང་ལ་ཡུལ་འདིའི་ཆོེསི་རྩ་ཆོེ་བའི་རིིན་

ཆོེན་ཐོེབ་སོིང་ཞིེསི་བསྔོགསི་བརོྗོད་བྱསི་པ་དང་། རྗོེསི་སུ་ཡིང་ཡིང་དུ་ཐུག་པའི་རིེ་

སོྨོན་བརོྗོད་པ་ཡིང་བག་ལྷོད་ཀྱིིསི་ཉིན་ཐུབ་པ་བྱུང་། སྐུ་ངོ་ཝིག་ཁེམ་མཐོེང་ལམ་

ལསི་ཡིོལ་རྗོེསི་གཞི་ིནསི་དཔུང་པ་གསིིག་གསིིག་ཅིིག་བྱསི།

ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སིའ་ིརྩིང་སོྤྱིད་ན་ིཌརི་སིིསི་བཟོད་བསྲན་བྱེད་དགོསི་པ་གཞིན་ཞིིག་

ཡིིན་པ་དང་། སྤྱིིརི་ཧྥི་ིལིབ་སི་ིཡིང་མོ་རིང་ག་ིགཅིེན་མོ་དང་མཚུངསི་པརི་འགྲོགསི་

བདེ་བའི་སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དང་ལབ་གླེེང་བྱེད་པ་ལསི། ཌརི་སིི་ལ་སྐྲག་ཐེག་ཆོོད་

ནསི་སྐད་ཆོ་མང་པོ་བཤོད་མ་ཕོད་མོད། མོ་རིང་གིསི་སྐད་ཆོ་བཤོད་ན་་རྩིང་པོ་ཤོ་

སྟག་ཡོིངསི་སུ་ཡིིན། མ་གཞིི་ནསི་ཌརི་སིི་ལ་གུསི་བཀུརི་ཆོེན་པོ་བྱསི་ནསི་ཁོེ་དང་

ལྷན་དུ་སྐད་ཆོ་མང་པོ་མི་བཤོད་ཀྱིང་། མོ་རིང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ནི་རྟེག་ཏུ་སྒོེག་ཉིམསི་
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ལྡན་པ་ཞིིག་མ་ཡིིན། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཧུརི་བརོྩན་གྱིིསི་ཌརི་སིི་མོ་རིང་གི་

འགྲམ་དུ་ཉིརི་བའམ་ཡིང་ན་ཁོེང་ལ་སུན་སྣང་མ་ིསྦྱིིན་པའ་ིནང་མ་ིགཞིན་དག་དང་

གཏམ་གླེེང་བྱེད་དུ་བཅུག་ནསི། ལྕམ་ཧྥི་ིལིབ་སི་དང་ལྕམ་བྷེེན་ནེད་གཉིིསི་ལ་གཡིོལ་

གང་ཐུབ་བྱསི། མ་ིའད་ིདག་གིསི་སོྤྲོ་བ་རིབ་ཏུ་འཇོེམསི་ཀྱིང་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་

སོི་སོིའ་ིའབྱུང་འགྱུརི་གྱིི་བདེ་སྐྱིིད་ལ་རིེ་ལོྟསི་བྱསི་ཤོིང་། དང་བ་མི་འདྲེེན་པའི་མི་

ཚེོགསི་འད་ིདང་བྲེལ་ནསི་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིསུ་ཌརི་སི་ིདང་ལྷན་དུ་སྒོེག་ཉིམསི་ལྡན་ཅིིང་

དོན་སྙིང་ལྡན་པའ་ིའཚེ་ོབ་རོིལ་རྒྱུརི་རི་ེསྒུག་ཆོེན་པོ་བྱསི།
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ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱིི་ཆོེསི་གཙིགསི་ཆོེན་གྱིི་བུ་མོ་གཉིིསི་བག་མརི་ཕྱོིན་པའི་ཉིིན་དེརི། 

མོ་རིང་ནི་འཇེིག་རྟེེན་འདིའི་ཆོེསི་བདེ་སྐྱིིད་ལྡན་པའི་ཨོ་མ་དེ་ཡིིན། འབྱུང་འགྱུརི་

ལྕམ་བྷེིང་ལེ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགྲོ་བ་དང་ལྕམ་ཌརི་སིིའི་སོྐརི་གླེེང་མོལ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་

མོ་རིང་ལ་མཚེོན་ན་ཇེི་འདྲེའི་སོྤྲོ་བ་དང་སོྤེབསི་པ་ཆོེན་པོ་ཞིིག་ཡིིན་པ་ཀུན་གྱིིསི་

ལསི་སླེ་བོསི་ཚེོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། མོ་རིང་ག་ིཁྱོིམ་མ་ིཚེོའ་ིཆོེད་དུ་ཁོེ་མོསི་འད་ིནསི་

གསིལ་བཤོད་ཞིིག་བྱེད་འདོད་ད།ེ ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཀྱི་ིབུ་མོ་ཕལ་ཆོེརི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་

ནསི་མོ་རིང་ག་ིཚེ་ེགང་ག་ིབསིམ་དོན་གྲུབ་པསི་ཚེ་ེསྨོད་དུ་མོ་རིང་ན་ིརིིག་པ་གསིལ་

ཞིིང་། གཤོིསི་རྒྱུད་འཇེམ་ལ་མཐེོང་རྒྱ་ཆོ་ེབའ་ིབུད་མེད་ཅིིག་ཏུ་གྱུརི་མོད། འོན་ཀྱིང་

མཚེམསི་རིེརི་ད་དུང་སྔོརི་ལྟརི་དབང་རྩ་ཉིམསི་པ་དང་ཅིོལ་ཆུང་གང་འཚེམ་ཡིིན་

ཡིང་། དེ་ནི་ཕལ་བའི་ཁྱོིམ་ཚེང་གི་བདེ་སྐྱིིད་ལ་གོམསི་ལོབསི་མེད་པའི་སྐུ་ཞིབསི་

བྷེེན་ནེད་ལ་མཚེོན་ན་དགའ་འོསི་པ་ཞིིག་ཡིིན་ཤོསི་ཆོ།ེ

སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཚེད་མེད་པརི་དྲེན་ཞིིང་མོ་རིང་ལ་

ཤོནི་ཏུ་བརྩ་ེའདང་ཆོ་ེསྟབསི། སོྔོན་དང་མ་ིའདྲེ་བརི་རྟེག་ཏུ་ཁྱོམི་དང་བྲེལ་ནསི་ཕམེ་

བྷེརི་ལི་ལ་འགོྲ་རྒྱུ་ཤོིན་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྷག་ཏུ་ཁོེང་ཡིོང་རྒྱུའི་རིེ་སྒུག་མེད་པའི་

སྐབསི་ལ་འགྲ་ོརྒྱུརི་དགའ།

སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་དང་ཇེེན་གཉིིསི་ནེ་ཐེརི་ཧྥིིལད་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིིསི་བསྡེད། 

བྷེིང་ལ་ེན་ིད་ེའདྲེའ་ིགཤོིསི་རྒྱུད་འཇེམ་ལ་ཇེེན་ཡིང་གཤོིསི་འཇེམ་དང་སིེམསི་བཟང་

ཅིན་ཞིིག་ཡིིན་རུང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་དང་མ་ེརི་ིཋོིན་གྱི་ིགཉིེན་ཉི་ེཚེ་ོདང་ཁྱོིམ་མཚེེསི་

བྱེད་པ་ནི་ཡིི་རིངསི་པའི་བྱ་བ་ཞིིག་མིན། སྐུ་ཞིབསི་བྷེིང་ལེ་ཡིིསི་གཅིེན་གཅུང་མ་
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གཉིིསི་ཀྱིི་རིེ་འདོད་ལྟརི་ ཌརི་བྷེི་ཤོརི་གྱིི་ཉིེ་འདབསི་སུ་གཞིིསི་ཁྱོིམ་ཞིིག་ཉོིསི་ནསི་

གཞིིསི་ཁྱོིམ་གཉིིསི་བརི་དུ་ལེ་དབརི་སུམ་ཅུ་ལསི་མེད་པསི། ཇེེན་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་

བྷེེད་གཉིིསི་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་ལ་བད་ེསྐྱིིད་ཀྱི་ིའབྱུང་ཁུངསི་གསིརི་པ་ཞིིག་བསྣན།

ཁེ་ིཋི་ིདུསི་ཚེོད་ཕལ་ཆོ་ེབརི་གཅིེན་མོ་གཉིིསི་དང་ལྷན་དུ་བསྡེད་ནསི་མོ་རིང་ལ་

ཕན་ཐོེགསི་བྱུང་། ད་ཆོ་མོ་རིང་འབྲེེལ་འདྲེིསི་བྱེད་པའ་ིམ་ིདག་ཡི་རིབསི་ཚུལ་ལྡན་

ཡིིན་པསི་མོ་རིང་གི་སོྤྱིད་ལམ་ལ་ཡིརི་རྒྱསི་ཆོེན་པོ་བྱུང་། གཞིི་རྐོང་ཁེི་ཋིི་ཡིི་སོྤྱིད་

ལམ་ན་ིལ་ིཌ་ིཡི་ཇེ་ིབཞིིན་བག་མེད་ཅིིག་མིན་ལ། ད་ཆོ་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིཤུགསི་རྐྱེེན་ངན་

པ་མེད་ཐོེག མོ་རིང་ལ་ལྟ་སོྐྱིང་དང་སྟངསི་འཛོིན་བྱེད་མཁེན་ཡིག་པོ་ཡིོད་སྟབསི། 

མོ་རིང་སོྔོན་མ་ལྟརི་རླུང་ཚེ་བོ་དང་ཅོིལ་ཆུང་ཉོིབ་ཏོ་ཞིིག་མིན། ལྕམ་ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་

ཁེ་ིཋི་ིལ་ཡིང་ནསི་ཡིང་དུ་འཕྲིན་ཡིིག་བཏང་ནསི་མོ་རིང་ག་ིསིརི་ཤོོག་དང་། དགོང་

ཚེོགསི་དང་ཕོ་གཞོིན་མང་པོ་མཚེམསི་སོྦྱིརི་བྱ་ཆོོག་ཅིེསི་དམ་བཅིའ་བྱསི་ཀྱིང་། སྐུ་

ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་ཁེ་ིཋི་ིད་ེལ་འགྲོ་བརི་མོསི་མཐུན་རྩ་བ་ནསི་མ་བྱསི།

མ་ེརི་ིན་ིཁྱོིམ་དུ་ལུསི་པའ་ིབུ་མོ་གཅིིག་པུ་ཡིིན་པ་དང་། ལྕམ་བྷེེན་ནེད་ཁེེརི་རྐྱེང་

དུ་སོྡེད་བཟོད་མེད་སྟབསི་རྟེག་ཏུ་མ་ེརི་ིརོིགསི་པརི་ཁྲིད་ནསི་ཕྱོ་ིརོིལ་གྱི་ིསྤྱི་ིཚེོགསི་ལ་

མང་དུ་ཞུགསི་མོད། འོན་ཀྱིང་མོ་རིང་གིསི་སྤྱི་ིཚེོགསི་འབྲེེལ་འདྲེིསི་ལ་ཀུན་སོྤྱིད་ཀྱི་ི

མིག་གིསི་ལྟ་བརི་བྱེད། ད་ཆོ་མོ་རིང་གཅིེན་གཅུང་མ་ཚེོའ་ིམཛོེསི་སྡུག་དང་གཤོིབ་

བསྡུརི་བྱེད་པའི་སིེམསི་ཁྲལ་མེད་པ་དང་། སྐུ་ཞིབསི་བྷེེན་ནེད་ཀྱིིསི་མོ་རིང་འདི་

ལྟརི་འཕོ་འགྱུརི་བྱུང་བ་ན་ིརིང་མོསི་ཡིིན་མིན་ལ་དོགསི་པ་སྐྱིེསི།

གཅིེན་མོ་གཉིིསི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པའ་ིརྐྱེེན་གྱིིསི་ཝིག་ཁེམ་དང་ལ་ིཌ་ིཡི་གཉིིསི་

ཀྱི་ིགཤོིསི་ཀ་ལ་འགྱུརི་བ་གང་ཡིང་མ་ཐེེབསི། ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་སོྔོན་ཆོད་ཁོེསི་ཌརི་སི་ི

ལ་དྲེིན་ལན་ལོག་འཇེལ་དང་གཡིོ་སྒྱུ་འཁྲབ་པ་དག་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཤོེསི་པ་

མ་ཤོེསི་ཀྱིང་ད་ཆོ་མོསི་མཐེའ་དག་ཤོེསི་ཡོིད་པ་ཚེོརི་མོད། འོན་ཀྱིང་ཁེོསི་ད་དུང་ཌརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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སིིའི་རྩ་ནསི་སོྒོརི་མོ་རིེག་པའི་རིེ་བ་དོརི་མེད། ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིི་གཉིེན་སོྟན་གྱིི་

ཉིིན་མོརི་ལ་ིཌ་ིཡིའ་ིའཕྲིན་ཡིིག་འབོྱརི་བ་ལྟརི་ན་ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་རིང་ལ་ད་ེའདྲེའ་ིརི་ེ

བ་མེད་རུང་ཁོེང་ག་ིཆུང་མ་ལ་རི་ེབ་ད་ེའདྲེ་ཡིོད་པ་མཐོེང་ནུསི་ཏ།ེ མོ་རིང་ག་ིའཕྲིན་

ཡིིག་ག་ིནང་དོན་ན་ིགཤོམ་གསིལ་ལྟརི།

“ངའི་བརྩེ་བའི་ལི་ཛིི།

“ཁོྱོད་རང་སོྤྲོ་བར་སོྨོན། གལ་སིྲིད་ཁོྱོད་རང་ཌིར་སི་ལ་དགའ་བ་དེ་ང་རང་ཝིིག་ཁེམ་

ལ་དགའ་བ་ཕྱོེད་ཙིམ་ཡོད་ན་ ཁྱོོད་རང་ད་ལྟ་ཏོན་ཏོན་བདེ་སྐྱིིད་ཤིེན་ཏུ་ཆེ་ངེས་རེད། 

ཁོྱོད་རང་འདི་ལྟར་འབོྱར་ལྡན་ཞིིག་ཏུ་ཆགས་པ་ནི་ཧ་ཅེང་སེམས་གསོ་ཆེན་པོ་ཞིིག་

རེད། ཁོྱོད་རང་དལ་ལོྷོད་ཡིན་དུས་ཝིིག་ཁེམ་དང་ང་གཉིིས་སོྐོར་ལ་བསམ་བོློ་གཏོོང་

བའི་རེ་བ་ཡོད། ཝིིག་ཁེམ་ལ་ཕོ་བྲེང་དུ་ལས་ཀ་རྙེེད་པའི་རེ་བ་ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟི། 

ང་གཉིིས་ལ་གཞིན་གིྱི་རོགས་རམ་མེད་པར་འཚོོ་བ་སྐྱིེལ་བའི་སོྒོར་མོ་མེད་སྟབས། ལོ་

རེར་སོྒོར་སུམ་བརྒྱ་བཞིི་བརྒྱ་ཡོད་ན་ལས་ཀ་ཅིེ་ཞིིག་ཡིན་པས་ཆོག ཡིན་ཡང་གལ་

སིྲིད་ཌིར་སི་ལ་ལབ་འདོད་མེད་ན་ཁོེང་ལ་མ་ལབ་པས་འཐུས།”

ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་དེ་དག་ཌརི་སིི་ལ་ལབ་འདོད་མེད་པསི། འཕྲིན་ལན་འབྲེི་

སྐབསི་མོ་རིང་ལ་སྐུལ་མ་དང་རིེ་ལོྟསི་དེ་འདྲེ་འདོརི་དགོསི་ཚུལ་བཤོད། འོན་ཀྱིང་

མོ་རིང་གིསི་ནམ་རྒྱུན་གྲོན་ཆུང་བྱསི་ནསི་བསིགསི་པའི་སྒོེརི་དངུལ་ཡིང་ཡིང་ལི་

ཌི་ཡི་ལ་བསྐུརི་ནསི་རོིགསི་སོྐྱིརི་བྱེད་ཀྱིི་ཡིོད། ཝིག་ཁེམ་ཁོེ་གཉིིསི་འབེལ་སོྤྱིད་ལ་

གོམསི་ཡོིད་ཐོེག་ཡིོང་འབབ་ཉུང་བ་དང་གནསི་སྐབསི་ལསི་ཕུགསི་རིིང་ལ་བསིམ་

གཞིིགསི་མི་བྱེད་པསི་འཚེོ་བ་སྐྱིེལ་དཀའ་བ་རོྟེགསི་སླེ། ཁོེ་གཉིིསི་ག་དུསི་གནསི་
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སོྤེསི་ན་ཇེེན་ནམ ་ཡིང་ན་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་བུ་ལོན་འཇེལ་རོིགསི་ཞིེསི་འཕྲིན་

ཡིིག་གཏོང་ཡིོང་བ་དང་། དུསི་བདེ་ཞོིད་འཇེགསི་བྱུང་ནསི་དམག་མི་རྣམསི་རིང་

རིང་ག་ིཁྱོིམ་དུ་ལོག་ཀྱིང་། ཁེོ་གཉིིསི་ཀྱི་ིའཚེ་ོབ་ནམ་ཡིང་གཏན་འཇེགསི་མིན། འགྲོ་

གོྲན་ཆུང་བའ་ིགནསི་འཚེོལ་ཆོེད་ཁོེ་གཉིིསི་རྟེག་པརི་སི་ཆོ་གཅིིག་ནསི་སི་ཆོ་གཞིན་

དུ་གནསི་སོྤེ་བ་དང་འགོྲ་སོིང་ཡིོང་འབབ་ལསི་བརྒལ་བ་ཡིིན། ཝིག་ཁེམ་གྱིིསི་མོ་

རིང་ལ་བཅིངསི་པའི་བརྩེ་བ་དེ་མུརི་ཡིལ་བརི་གྱུརི་ཀྱིང་། མོ་རིང་གི་བརྩེ་བ་ཅུང་

ཙམ་རིིང་དུ་གནསི་པ་དང་། མོ་རིང་ལོ་ན་གཞོིན་ཞིིང་སོྤྱིད་ལམ་བག་མེད་ཡིིན་ཡིང་

གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་རྗོེསི་ངོ་སོི་ཤོོརི་བའ་ིབྱ་བ་གང་ཡིང་མ་བྱསི།

ཌརི་སིིསི་ ཝིག་ཁེམ་ ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་སྣ་ེལེན་བྱེད་འདོད་མེད་ཀྱིང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱི་ིཆོེད་དུ་ཁོེང་ལ་ལསི་གནསི་འཚེོལ་རོིགསི་བྱསི། ཁོྱོ་ག་ག་དུསི་ལོན་ཌོན་ནམ་

བྷེད་ལ་སོྤྲོ་འཆོམ་དུ་བསྐྱིོད་ན། ལི་ཌི་ཡི་རྟེག་པརི་ཁོེ་ཚེོའི་སིརི་ཡིོང་བ་དང་། ཝིག་

ཁེམ་དང་ལི་ཌི་ཡི་རྟེག་ཏུ་བྷེིང་ལེ་ཚེང་ལ་ཡུན་རིིང་བསྡེད་ནསི་ཐེ་ན་སིེམསི་རྒྱུད་

བཟང་བའི་བྷེིང་ལེསི་ཀྱིང་ཁོེང་ཁོྲ་ལངསི་ནསི་ཁོེ་གཉིིསི་མྱུརི་དུ་ཐོེན་དགོསི་པའི་

ཤུགསི་སོྟན་བྱེད་དགོསི་བྱུང་།

ལྕམ་ཆུང་བྷེིང་ལེ་ ཌརི་སིི་གཉིེན་སྒྲིིག་བྱསི་པ་ལ་སྐྱིོ་བ་ཚེད་མེད་སྐྱིེསི་ཀྱིང་། 

མོ་རིང་ད་དུང་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ལ་མགོྲན་དུ་ཡིོང་བའི་གོ་སྐབསི་འཆོོརི་མི་འདོད་པསི་

འཁོེན་འཛོིན་ཚེང་མ་དོརི་ནསི། ཇོེརི་ཇེི་ཡི་ན་ལ་སྔོརི་ལསི་བརྩེ་བ་ཆོེ་བརི་མ་ཟད། 

ཌརི་སི་ིལ་ཧ་ལམ་སྔོརི་ལྟརི་མཉིམ་འཇོེག་ཆོེན་པོ་བྱསི་པ་དང་ཐེ་ན་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་

ལ་སོྔོན་ཆོད་གུསི་མེད་བྱསི་པརི་འགོྱིད་བཤོགསི་བྱསི།

ད་ཆོ་ཕེམ་བྷེརི་ལི་ནི་ ཇོེརི་ཇེི་ཡི་ནའི་ཁྱོིམ་ཡིིན་པ་དང་། མོ་རིང་དང་ཨོེ་ལི་

བཟའ་བྷེེད་བརི་གྱི་ིཞིེན་ཆོགསི་ན་ིཌརི་སིིའ་ིརི་ེསོྨོན་དང་ཡིོངསི་སུ་མཐུན། ཁོེ་གཉིིསི་

ཀྱི་ིསིེམསི་འདུན་ཇེ་ིབཞིིན་ཕན་ཚུན་ལ་ཤོིན་ཏུ་མཛོའ་ཞིིང་བརྩ་ེབ་ཞིིག་ཡིིན། ཇོེརི་



 ཁེངེས་དྲེགེས་དང་ཕྱོོགས་ལྷུང་།
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ཇེ་ིཡི་ནསི་ ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ལ་གདེང་འཇོེག་ཚེད་མེད་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་མོད། འོན་ཀྱིང་

དང་ཐོེག་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཇོེརི་ཇེ་ིཡི་ནསི་རིང་ག་ིགཅིེན་པོ་དང་སྐད་ཆོ་བཤོད་

སྟངསི་ནི་དེ་འདྲེའི་གསོིན་ཉིམསི་ལྡན་ཅིིང་རྩེད་མཚེརི་གྱིི་རིང་བཞིིན་ཡིིན་པརི་

མཐོེང་དུསི་མོ་རིང་ཡི་མཚེརི་བ་དང་སིེམསི་ཁྲལ་ཅུང་ཙམ་ལངསི། མོ་རིང་གིསི་རྟེག་

ཏུ་གཅིེན་པོ་ལ་བརྩ་ེབ་ལསི་ལྷག་པའ་ིབརྩ་ིའཇོེག་བྱེད་ཀྱི་ིཡིོད་སྟབསི། ད་ཆོ་རིང་ག་ི

གཅིེན་པོ་རྩེད་མཚེརི་བྱེད་ཡུལ་ཆོགསི་པརི་མཐོེང་དུསི་ཧ་ལསི་པ་ལྟ་ཅི་ིསོྨོསི། ཇོེརི་ཇེ་ི

ཡི་ན་ཡིིསི་ད་ཆོ་སོྔོན་ཆོད་མ་ིརོྟེགསི་པའ་ིགནསི་ལུགསི་རོྟེགསི་པ་དང་། ཨོ་ེལ་ིབཟའ་

བྷེེད་ཀྱི་ིཤུགསི་རྐྱེེན་འོག་མོ་རིང་གིསི་གཞི་ིནསི་གཅིེན་པོ་ཞིིག་གིསི་རིང་ལསི་ལོ་བཅུ་

ཡིིསི་ཆུང་བའི་གཅིེན་མོ་ལ་པྲ་ཚེགསི་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་ཀྱིང་། བུད་མེད་ཅིིག་གིསི་

རིང་ཉིིད་ཁོྱོ་ག་དང་ལྷན་དུ་འཚེ་ོབ་ལྷོད་ལོྷད་རོིལ་ཆོོག་པ་ཤོེསི། 

ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེ་ེརིིན་ན་ིཚེ་བོའ་ིགཉིེན་དོན་ལ་ཁོེང་ཁོྲ་རིབ་ཏུ་ལངསི་པ་དང་། ཚེ་

བོསི་གཉིེན་གཏན་འཁེེལ་བའི་གནསི་ཚུལ་འཁོེད་པའི་འཕྲིན་ཡིིག་གི་ལན་དུ་མོ་

རིང་གིསི་འཛོེམ་བག་མེད་པ་དང་ཁེ་རི་ིཁེ་ཐུག་ག་ིརིང་གཤོིསི་མངོན་ནསི་ཚེིག་རྩུབ་

ཀྱིིསི་སོྤྱིསི་ལ། ལྷག་ཏུ་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ལ་སོྐྱིན་བརོྗོད་དྲེག་པོ་བྱསི་ནསི་རིེ་ཞིིག་

འབྲེེལ་བ་ཡིོངསི་སུ་ཆོད། མཐེརི་ཨོ་ེལ་ིབཟའ་བྷེེད་ཀྱིིསི་ཌརི་སི་ིལ་ཕོག་ཐུག་ད་ེའདྲེརི་

སྣང་མེད་བྱེད་དགོསི་པའི་སྐུལ་མ་བཏང་ནསི་སླེརི་འདུམ་འགྲིག་ཡིོང་ཐེབསི་བྱསི་

སྟབསི། དང་པོ་ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ངོ་རོྒལ་ཅུང་ཙམ་བྱསི་ཀྱིང་མཐེརི་མོ་རིང་

ག་ིཁོེང་ཁྲོ་ཞི་ིབ་དང་། ཚེ་བོ་ལ་བརྩ་ེའདང་ཆོ་ེབསི་ཡིིན་ནམ། ཡིང་ན་ཁོེང་ག་ིཆུང་

མའི་སོྤྱིད་ལམ་ལ་བརྟེག་པའི་ཆོེད་དུ་གང་ཡིིན་རུང་། ལྕམ་སྐུ་ཁེ་ཐེེ་རིིན་གྱིིསི་ཕེམ་

བྷེརི་ལི་ལ་ཁྱོིམ་ཐེབ་མ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིིག་ཡོིད་པརི་མ་ཟད། ད་དུང་མོ་རིང་གི་ཞིང་པོའ་ི

བཟའ་མ་ིརྣམསི་རྟེག་ཏུ་ད་ེརུ་ཡོིང་ནསི་གཞིིསི་ཀ་ལ་འབག་བཙོག་བཟོསི་ཡིོད་པརི་

སྣང་ཡིང་། མོ་རིང་ཕེམ་བྷེརི་ལ་ིལ་ཡིོང་རྒྱུ་ཐེག་བཅིད།
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ཌརི་སིི་ཚེང་དང་གྷརི་ཌི་ནརི་ཚེང་གཉིིསི་བརི་ཤོིན་ཏུ་མཛོའ་གཅུགསི་ཀྱིི་

འབྲེེལ་བ་རྒྱུན་འཁོྱོངསི་བྱསི། ཌརི་སིི་དང་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་གཉིིསི་ཀ་ཁོེ་གཉིིསི་ལ་

དོན་དམ་པའི་བརྩེ་བ་ཆོེན་པོ་ཡོིད་པརི་མ་ཟད། གྷརི་ཌི་ནརི་བཟའ་མི་གཉིིསི་ཀྱིིསི་

སོྔོན་ཆོད་ཨོེ་ལི་བཟའ་བྷེེད་ ཌརི་བྷེི་ཤོརི་ལ་ཁྲིད་ཡིོང་ནསི་གཉིེན་དོན་འདི་འབྱུང་

དུ་བཅུག་པ་ལ་བཀའ་དྲེིན་ཆོེན་པོ་ཚེོརི།
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 རྩོམ་པ་པོའི་ངོ་སྤྲོོད་མདོར་བསྡུས།

རོྩམ་པ་པོ་ཇེེན་ ཨོོ་སིི་ཋིིན་  (1775–1817) དབྱིན་ལན་གྱིི་ཧམ་ཤོརི་ཞིེསི་པརི་

འཁྲུངསི་ལ། དབྱིན་སྐད་ཀྱིི་རོྩམ་རིིག་གི་ནང་དུ་ཆོེསི་སྐད་གྲགསི་ཅིན་དང་ཆོེསི་

དགའ་སིའ་ིརོྩམ་པ་པོ་(མོ)ཞིིག་ཡིིན།  ཁོེང་ན་ིམ་ིདཀྱུསི་མའ་ིཉིིན་རིེའ་ིའཚེ་ོབ་བྲེིསི་

ནསི་སྒྲུང་རོྩམ་གྱི་ིརོྩམ་ལུགསི་ཀྱི་ིནང་དུ་དེང་རིབསི་ཀྱི་ིཁྱོད་ཆོོསི་མངོན་པརི་འདོན་

མཁེན་ད་ེཡིིན། ཁོེང་གསིི་“ཁེེངསི་དྲེེགསི་དང་ཕོྱོགསི་ལྷུང་”ཐེ་ེབའ་ིསྒྲུང་རོྩམ་དྲུག་དཔ་ེ

སྐྲུན་བྱསི་ཡིོད། བརྩམསི་ཆོོསི་ད་ེདག་ག་ིནང་དུ་རོྩམ་པ་པོསི་ཕྲ་ཞིིབ་ཀྱི་ིབོློ་རིིག་དང་

ཕུལ་བྱུང་གི་བོློ་སོྟབསི་ཀྱིིསི་དུསི་རིབསི་བཅུ་དགུ་བའི་སོྟད་ཀྱིི་དབྱིན་ལནད་ཀྱིི་

འབོྱརི་འབྲེིང་གྲལ་རིིམ་གྱིི་འཚེོ་བ་གསིོན་ཉིམསི་དང་ལྡན་པརི་བྲེིསི་ཤོིང་། དེ་དག་

དུསི་ཚེོད་ཀྱིི་བཀག་རྒྱ་ལསི་ཐེརི་ཏེ་ཁོེང་གཤོེགསི་རྗོེསི་ཀྱིི་ལོ་ཉིིསི་བརྒྱ་ལྷག་གི་རིིང་

ལ་གྲགསི་པ་ཉིམསི་མེད་དུ་གྱུརི་ཡིོད།
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 སྒྱུར་བ་པོའི་ངོ་སྤྲོོད་མདོར་བསྡུས།  

ཨོ་ཤུལ་ཚེེ་རིིང་སྐྱིིད་ནི་ ༡༩༨༥ ལོརི་རྫོ་ཆུ་ཁེའི་སིེརི་ཤུལ་འབོྲེག་སྡེེ་རུ་སྐྱིེསི་ཤོིང་།  

མོ་རིང་ན་ིཕ་བསོིད་གྲགསི་དང་མ་རིིན་ཆོོསི་གཉིིསི་ཀྱི་ིབུ་ཕྲུག་བཅུ་ཡི་ིཁྲོད་ནསི་ཆུང་

ཤོོསི་ཡིིན། མོ་རིང་ག་ིཨོ་ཅི་ེདྲུག་དང་མ་ིའདྲེ་བརི་ཆུང་དུསི་ནསི་སླེོབ་གྲྭརི་འགྲིམསི་

པའི་གོ་སྐབསི་ཐོེབ་ཅིིང་། ལྷག་ཏུ་སིི་ཁོྲན་ཞིིང་ཆོེན་བོད་ཡིིག་སོླེབ་གྲྭརི་ལོ་གསུམ་

རིིང་ཡིིག་སྒྱུརི་གྱི་ིཆོེད་ལསི་སྦྱིངསི་ནསི་ ༢༠༠༦ ལོརི་མཐེརི་ཕྱོིན། སོླེབ་མཐེརི་ཕྱོིན་

རྗོེསི་རྒྱ་གརི་དུ་སོིང་ནསི་དེརི་དབྱིན་ཡིིག་སོྦྱིང་འགོ་བརྩམསི་པ་དང་ ༢༠༠༨ ལོརི་

ཨོ་རིིརི་འབོྱརི། ༢༠༠༨ ནསི་ ༢༠༡༣ བརི་ཨོ་རི་ིནསི་དབྱིན་ཡིིག་དང་ཚེོང་ལསི་དོ་དམ་

གྱིི་སོྐརི་སྦྱིངསི་ཤོིང་། ཁོེང་ལ་ཤོརི་ནུབ་གཉིིསི་ཀྱིི་རིིག་གནསི་དང་སྐད་གསུམ་སོྦྱིང་

བའ་ིགོ་སྐབསི་བཟང་པོ་ཐོེབ་ཡིོད། ད་ལྟ་ཨོ་རི་ིལ་གཏན་སོྡེད་བྱསི་ཡིོད།



འགྱུརི་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ན་ིཚེད་ངེསི་ཅིན་ཞིིག་ག་ིསྟེང་ནསི་ 

དམ་ཆོོསི་བང་མཛོོད་ཀྱི་ིགཏོང་ཕོད་ཀྱི་ིརོིགསི་སོྐྱིརི་ལ་ 

བརྟེེན་ནསི་བྱུང་བ་ཡིིན།
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