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སྔོན་གླེང༌། 

༄༅། །འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པས༌ལོ་མང་རིང་རང་རིགས་

གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན། ཟུར་བལྟའི་དཔྱད་གཞིར་མཁོ་

བའི་དུས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་དང་། ྋརྒྱལ་མཆོག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཛད་རྣམ། དེ་བཞིན་མུ་སྦྲེལ་

སྒྲུང་གཏམ་གྱི་དེབ་རིགས་ཁག་ཅིག་དང༌། ཕྱི་གླིང་གི་སྒྲུང་གཏམ། རྒྱུན་ཆགས་ལྔ་པ། 

མཚར་གཏམ་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༥༡ པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་

ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་སྤྱི་དང༌། བྱེ་བྲག་ཏུ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་

དང༌།  གདན་ས་ཁག་གི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་མོས་ཆེན་པོས་ལྟ་ཀློག་གནང་བཞིན་

པ་མ་ཟད། ང་ཚོར་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་དང་ཡ་ལན་གནང་མཁན་རབ་

དང་རིམ་པ་བྱུང་བར་བརྟེན། ལས་དོན་འདི་དག་མུ་མཐུད་བྱེད་རྒྱུར་དགོས་མཁོ་དང་

ཕན་འབྲས་ཡོད་པར་མངོན་པ་མ་ཟད། སྤྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་རང་རེའི་སློབ་ཕྲུག་ཆེ་འབྲིང་

ཆུང་གསུམ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཟུར་བལྟའི་ཀློག་དེབ་ཧ་ཅང་ཉུང་སྐྱོན་ཡོད་པས། 

སྟོང་ཆ་དེ་ཉིད་སྐོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ལྟར། འདི་གའི་བརྙན་དེབ་

<<ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་>>ཀྱི་སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་ ༡༡༩ ནས་ ༡༢༦ བར་དུ།



II

《LIttLe Red RIdIng Hood》ཞེས་པ་བསྒྱུར་ཏེ། 《གདེངས་ཞྭ་དམར་

པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ།》 ཞེས་པ་རིམ་པས་བཏོན་ཟིན་པ་ཁག་ཐེངས་འདིར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་

ཞུས་ཏེ།  ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དེབ་ཕྲེང་ ༥༣ པ་འདི་ཉིད་པར་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་

སྤེལ་ཞུས་པ་ལགས་ན། རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

སྤྲོ་བ་ཆེན་པོས་ལྗགས་ཀློག་གནང་བའི་རེ་འདུན་དང་བཅས། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས། 

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༩ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ ཉིན།



༄༅། །གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ། 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས།

༢༠༡༢

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།
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གནའ་སྔ་མོ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཨེ་ལི་སེ་བྷཏ་(eLIsabetH)ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད། 

མོ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མཐར་ཨ་མའི་མཉམ་དུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། མོ་ལ་ངོ་ཤེས་པ་ཚང་མས་

དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང༌། མོ་རང་རྨོ་མོ་ལ་དམིགས་བསལ་བརྩེ་བ་ཆེ་བ་ཡོད། 

གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྨོ་མོས་མོ་ལ་བྱམས་ཤོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་གཅིག་རྨོ་མོས་

གདེངས་ཞྭ་ཡོད་པའི་སྤུ་མའི་བེར་གོས་དམར་པོ་ཞིག་བཙེམས་ཏེ། བུ་མོ་ཨེ་ལི་

སེ་བྷཏ་ལ་སྐྱེས་སྐར་གྱི་རྔན་པར་སྤྲད། དེ་ཞེ་དྲག་སྙིང་རྗེ་པོ་ཡོད་ཙང་མོས་དེ་འདྲ་

སྔར་གྱོན་མ་མྱོང་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱས། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མི་ཚང་མས་མོ་ལ་

གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། 
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ཞོགས་པ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་ཨ་མས་བུ་མོ་ལ། “གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་

ཁྱེད་རང་འདིར་ཤོག་དང༌། ང་ལ་ཨ་མཆོག་ཡག་པོ་ཉོན་ཨང༌། ཁྱེད་རང་ཕྱིན་ནས་

བག་ལེབ་སོས་པ་འདི་དང༌། མར།  རྒུན་ཆང་ཤེལ་དམ་གང་པོ་འདི་དག་ཁྱེད་རང་

གི་རྨོ་མོ་ལ་སྐྱོལ་ཤོག་དང༌། རྨོ་མོ་ནད་པ་ཆགས་ནས་ཉལ་སར་ལུས་ཡོད་པས་

འདི་ཚོས་ཕན་ཐོགས་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ད་ཡིན་ལྟ། ཉི་མ་ཚ་པོ་མ་ཆགས་གོང་ལ་

འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱོས། ཁྱེད་རང་གིས་ང་ལ་ཁས་ལེན་ཞིག་བྱེད་དགོས། ཁྱེད་རང་ཕྱིན་

ནས་ལམ་དུ་འཁྱམ་ཉུལ་དང༌། བསམ་བློ་རྒྱ་ཡན་མ་ཐོངས། རྒྱུག་ཤར་མ་གློད། མར་

རིལ་ནས་རྒུན་ཆང་ཤེལ་དམ་ཆགས་པ་སོགས་མ་བྱེད་ཨང༌། དེ་བཞིན་ཁྱེད་རང་

ཕར་སླེབས་པ་དང༌། སོ་སོར་བལྟས་ནས་སྡོད་པའམ་མཛུབ་མོ་ཁ་ལ་བཅུག་ནས་

མ་སྡོད་པར། སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཞེ་ས་བྱེད་རྒྱུ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་བཟང་སྤྱོད་རྣམས་མ་བརྗེད་པ་བྱ་དགོས། དེར་ཡུན་རིང་པོ་མ་སྡོད། དེ་

མིན་རྨོ་མོ་ལགས་སྐུ་ལས་ཁག་གི་རེད། ཐུག་འཕྲད་ཡག་པོ་བྱུང་བ་དང་ནང་ལ་ཐད་

ཀར་ལོག་ཤོག་ཨང༌།” ཞེས་མངགས་ཆ་བྱས་པ་ལྟར། གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་

པའི་བུ་མོས། “ལགས་སོ། །ཨ་མ་ལགས། ངས་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་

བྱེད་ཆོག” ཅེས་ཞུས་ནས་སོང༌།
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བུ་མོའ་ིརྨོ་མོ་དེ་གྲོང་གསེབ་དེ་ནས་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀའི་སར་ཤིང་ནགས་དཀྱིལ་གྱི་

ཁང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བུ་མོས་འགྲོ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང༌། 

མོ་རང་གཅིག་པུར་འགྲོ་བར་ཞེད་སྣང་གང་ཡང་ཡོང་གི་མེད། མོ་ནགས་གསེབ་

ཏུ་གང་འཚམས་ཕྱིན་ཏེ་ཁེར་རྐྱང་ལྟ་བུར་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ། ཧ་ཅང་ལྟོགས་

ཤིང་གཡོ་ཁྲམ་ཅན་གྱི་སྤྱང་ཀི་རྒད་པོ་ཞིག་ཐུག  མོ་ལ་སེམས་ཅན་སྡུག་ཆགས་

དེ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཀྱང༌། ཞེད་སྣང་རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང༌། སྤྱང་

ཀིས། “གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ། སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས།’’ ཞེས་ལབ་

པར། བུ་མོས། “སྤྱང་ཀི  སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས།’’ ཞེས་ཞི་འཇམ་གྱི་ལན་འདེབས་

བྱས། ཡང་སྤྱང་ཀིས། “བུ་མོ་ལགས། ཁྱེད་རང་སྔ་པོ་དེ་འདྲ་གང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡིན་

ནམ།’’ ཞེས་དྲིས། 
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བུ་མོས། “ང་རྨོ་མོའ་ིནང་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། རྨོ་མོ་ནད་པ་ཆགས་ནས་ཉལ་སར་

ལུས་ཡོད། ཤེས་སོང་ངམ།’’ ཟེར་བར། “ཨ་དེ་འདྲ་རེད་པས།’’ ཞེས་སྤྱང་ཀིས་

ཤུབ་ཤུབ་ཏུ་སྨྲས། ད་དུང༌། “ཁྱེད་རང་གི་སློ་མའི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད།’’ ཅེས་དྲིས་

པར། “བག་ལེབ་ཅིག་དང༌། མར། རྒུན་ཆང་ཤེལ་དམ་གང་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་

ང་རྨོ་མོ་ལ་བག་ལེབ་བསྐྱལ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད། འདིས་རྨོ་མོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་

མདོག་ཁ་པོ་རེད།’’ ཅེས་ལན་བཏབ། ཡང་སྤྱང་ཀིས། “དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། 

འོན་ཀྱང་གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ཁྱེད་རང་གི་རྨོ་མོ་ག་པར་སྡོད་ཀྱི་

ཡོད་དམ།’’ ཞེས་དྲིས་པར། “རྨོ་མོའ་ིནང་ནི་ཤིང་ནགས་འདིའི་ནང་ནས་སྐར་

མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་སར། བེ་ཤིང་སྡོང་པོ་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་ལུམ་འབྲས་ནག་པོའ་ི

ཤིང་ཕྲན་གྱི་རྭ་བའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད། རྨོ་མོའ་ིལྡུམ་རའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྒྱུག་ཆུ་ཞིག་

ཀྱང་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་རྨོ་མོའ་ིནང་ཏན་ཏན་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་ངེས་རེད།’’ 

ཅེས་བུ་མོས་ལན་བཏབ།
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སྤྱང་ཀིའི་བསམ་པར། “ཨ་ཧ། སྲོག་ཆགས་མཉེན་ཞིང་ཆུང་ངུ་འདི་རྨོ་མོ་རྒན་

འཁོགས་དེའི་རྗེས་ལ་འཇུ་ཟས་ཡག་པོ་ཁམ་གང་ཡོང་ས་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་གྲུང་

པོ་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ལ་འདི་ཚོ་གཉིས་ནས་ཁ་ལག་

ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད།” སྙམ། དེ་ནས་སྤྱང་ཀིས་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་རིང་བུ་

མོའ་ིམཉམ་དུ་གཤིས་སྤྱོད་བཟང་མདོག་ངང་ནས་ལབ་གླེང་བྱེད་བཞིན་ཕྱིན། དེ་

ནས་ཁོས། “བུ་མོ། ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤིང་ནགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡིད་དུ་འོང་བ་དེ་ཚོར་

ལྟོས་དང༌། དེ་ཚོ་ནི་ང་རྒན་འཁོགས་ཐང་ཆད་པའི་མིག་ལའང་མཛེས་པོ་སྣང་གི་

འདུག ཁྱེད་རང་འདི་གར་བསྡད་ནས་ཏོག་ཙམ་ངལ་གསོ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་མི་

འདུག་གམ། གཡས་གཡོན་ལ་ཡག་པོ་ལྟོས་དང༌། ག་འདྲ་མཛེས་པོ་མི་འདུག བྱ་

བྱིའུ་འདི་ཚོའི་སྐད་སྙན་པ་ལ། ཉི་མའང་དྲོ་པོ་འདུག ཁྱེད་རང་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་བཞིན་

པ་ལྟར་བརྗིད་ཆགས་པོ་དང་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ཞིག་རེད་འདུག དེ་བཞིན་ཤིང་

ནགས་འདི་ཡང་སྐྱིད་ཉམས་ལྡན་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་འདུག” ཅེས་ལབ། 
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དེ་ལྟར་གོ་བ་དང་བུ་མོས་ཀྱང་ལམ་ཟུར་གྱི་ཤིང་ནགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བལྟས་པས། 

ནགས་གསེབ་ཀྱི་ཤིང་སྡོང་རྣམས་ཀྱི་བར་ནས་ཉི་འོད་སྙིང་རྗེ་པོ་འཁྱུག་ཅིང། རི་

སྐྱེས་མེ་ཏོག་དང་ཕྱེ་མ་ལེབ་གང་སར་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང༌། མོའ་ིསེམས་ལ། 

“ངས་མེ་ཏོག་ཆག་པ་གཅིག་ཁྱེར་ན་རྨོ་མོ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོང་ངེས་རེད། མེ་ཏོག་

འདི་ཚོས་རྒན་འཁོགས་ཐང་ཆད་པའི་མིག་ལ་ངལ་གསོ་སྦྱིན་ཐུབ་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་

ཡོད།  ད་ལྟ་ཉིན་མོའ་ིདུས་ཚོད་སྔ་པོ་ཡིན་པས། ང་ལ་མེ་ཏོག་འཐུ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་

མང་དག་ཅིག་ཡོད།” ཅེས་བསམས་པ་དང༌། མོས་སྤྱང་ཀི་ལ་ག་ལེར་ཕེབས་ཨང་

ཞུས་ནས་ཤིང་ནགས་ཕྱོགས་སུ་མེ་ཏོག་འཐུ་བར་བསྐྱོད། བུ་མོས་མེ་ཏོག་གཅིག་

བཏུས་ཀྱང་དེ་ལས་ཐག་རིང་བ་ན་མེ་ཏོག་དེ་ལས་མཛེས་པ་གཅིག་མཐོང༌། དེ་འདྲ་

བྱས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིབར་དུ་ལམ་ཁ་ནས་ཐག་རིང་པོར་ནགས་གསེབ་ཏུ་

ཕྱིན། དེའི་རིང་ལ་སྤྱང་ཀི་ངན་པ་དེ་རྨོ་མོའ་ིནང་དུ་ཐད་ཀར་ཕྱིན་ནས། ཕྱི་སྒོ་དེ་

ཤུགས་ཆུང་ངུས་བརྡུངས་པ་ན།
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“སུ་ཡིན་པས།” ཞེས་རྨོ་མོས་ཉལ་ས་ནས་སྐད་བརྒྱབ་པའི་ལན་འདེབས་སུ་སྤྱང་

ཀིས་སྐད་ཤུགས་ཆུང་ངུའི་ཐོག “ང་གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ཡིན། 

ངས་ཁྱེད་རང་ལ་བག་ལེབ་དང༌། མར། དེ་བཞིན་རྒུན་ཆང་ཤེལ་དམ་གཅིག་ཁྱེར་

ཡོད། ང་ནང་ལ་ཡོང་ཆོག་པ་ཞུ།” ཞེས་ལབ། རྨོ་མོས། “ཨ་ཤིང་དེ་ཡར་བཀྱགས་

ནས་ནང་དུ་ཤོག ང་རང་ཉལ་ས་ནས་ལང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག” ཅེས་སྐད་བརྒྱབ་པ་

གོ་བ་དང༌། སྤྱང་ཀིས་ཨ་ཤིང་ཡར་བཀྱགས་ནས་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་ལམ་སང་རྨོ་མོའ་ི

ཉལ་སར་ཁ་ཐུག་རྒྱུགས་ཕྱིན་ཏེ། ཚིག་གཅིག་མ་བཤད་པར་ལམ་སང་རྨོ་མོ་དེ་

ཧུབ་གཅིག་ལ་ཁྱུར་མིད་བཏང༌། རྨོ་མོ་དེ་བཟས་པའི་རྗེས་ལ་སྤྱང་ཀི་ཁོ་རང་རྨོ་

མོའ་ིཉལ་སའི་འགྲམ་ལ་བཞག་ཡོད་པའི་མཚན་མོའ་ིགྱོན་ཆས་དང་གཟན་ཡོལ་

གཙང་མ་དེ་གྱོན་ནས་རྨོ་མོའ་ིཉལ་སའི་ནང་འཛུལ་ཞིང༌། ཉལ་ཁྲིའི་ཡོལ་བ་རྣམས་

ཚུར་མཉམ་དུ་འཐེན་ནས་ཉལ་རྫུན་བྱས།
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དེའི་སྐབས་སུ་གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ནི། རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཤོང་

ཚོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་གང་མང་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ། མེ་ཏོག་འཐུ་བཞིན་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་

རྒྱུག་བྱེད། དེ་ནས་གློ་བུར་དུ་མོ་རང་གིས་རྨོ་མོ་དང་ཨ་མ་ལ་བཞག་པའི་དམ་

བཅའ་དྲན་ཏེ། འཕྲལ་དུ་ལམ་ཁ་བཙལ་ནས་ཐད་ཀར་རྨོ་མོའ་ིཁྱིམ་དུ་ཕྱིན། མོ་དེར་

སླེབས་དུས་རྨོ་མོའ་ིནང་གི་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་ཧང་སངས་པ་རེད། དེ་ནས་

མོས་གོམ་སྒྲ་མེད་པར་རྐང་རྩེ་བཙུགས་ནས་ནང་ལ་ཕྱིན། སྐབས་དེར་མོ་ལ་ཞེད་

སྣང་ཡང་སྐྱེས། འོན་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཞེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མོ་རང་གིས་མ་ཤེས། 

དེ་ནས་མོས། “ང་རང་ནམ་རྒྱུན་རྨོ་མོའ་ིནང་དུ་ཡོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད། 

ཡིན་ན་ཡང་ད་རེས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་ཡི་ཡོད་དམ། ང་རང་ཞེད་སྣང་སྐྱེ་

བ་དེ་རྨོ་མོ་ན་ཡི་ཡོད་པ་དེས་བྱས་པ་མིན་ནམ།” སྙམ།
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བུ་མོས། “རྨོ་མོ་ལགས། སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས།” ཞེས་ཞུས་ཀྱང༌། མོ་ལ་ལན་འདེབས་

གང་ཡང་མ་བྱུང༌། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མོ་རང་ཉལ་ཁང་ནང་ག་ལེར་ཡོང་ནས་ཉལ་ཁྲིའི་

ཡོལ་བ་དལ་གྱིས་ཕྱེ། དེའི་ནང་དུ་རྨོ་མོ་ཉལ་བཞིན་ཡོད་ཀྱང༌། རྨོ་མོའ་ིགདོང་པ་ལ་

གཟན་ཡོལ་གཡོགས་ཡོད་པར་བརྟེན་གདོང་པ་ཡག་པོ་མཐོང་མ་ཐུབ། འོན་ཀྱང་བུ་

མོས་རྨོ་མོ་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བར་ཁྱད་མཚར་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡང་། མིག་ཅེར་

ནས་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བྱེད་མ་ཐུབ། དེ་ནས་མོས། “རྨོ་མོ་ལགས། ཁྱེད་

རང་གི་རྣ་བ་ཆེ་ཞིང་སྤུ་རིང་པོ་དེ་འདྲ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་

དྲིས་པར། སྤྱང་ཀིས། “ཁྱེད་རང་གི་སྐད་ཆ་རྣམས་ཡག་པོ་གོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་

ཡིན།” ཞེས་ལན་བཏབ།
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ཡང་བུ་མོས། “རྨོ་མོ་ལགས། ཁྱེད་རང་གི་མིག་གཉིས་བཀྲག་མདངས་ཞེ་དྲག་

ཆེན་པོ་འདུག” ཅེས་ལབ་པར་སྤྱང་ཀིས། “དེ་ནི་བརྩེ་བའི་བུ་མོ་ཁྱེད་རང་ཡག་པོ་

མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན།” ཟེར། དེ་ནས་བུ་མོས། “རྨོ་མོ་ཁྱེད་རང་གི་ལག་པའང་

ཡ་མཚན་པོ་ཆགས་འདུག” ཟེར་བར། སྤྱང་ཀིས་དེའི་ལན་དུ། “དེ་ནི་བརྩེ་བའི་བུ་

མོ་ཁྱེད་རང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་འཇུ་རྒྱུ་དང་འཐམ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན།” “སྐུ་མཁྱེན། 

རྨོ་མོ་ཁྱེད་རང་ལ་སོ་ཆེ་ཞིང་རྣོ་བ་དེ་འདྲ་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་

བུ་མོས་དྲིས་དུས་སྤྱང་ཀིས། “དེ་ཚོ་ནི་བརྩེ་བའི་བུ་མོ་ཁྱེད་རང་བཟའ་རྒྱུའི་ཆེད་

དུ་ཡིན།” ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། སྤྱང་ཀིས་ལམ་སང་ཉལ་སའི་སྒང་ནས་འཕར་མཆོང་

བརྒྱབ་སྟེ། གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཡང་ཁྱུར་མིད་བཏང་

སྟེ་བཟས། དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་མང་པོའ་ིརྗེས་ཀྱི་ཁ་ལག་ཡག་པོ་ཐོག་མ་དེ་བཟས་

པའི་རྗེས། སྤྱང་ཀི་ངན་པ་དེ་ཉལ་སའི་ནང་བསྐྱར་དུ་འཛུལ་ནས་སྔུར་བ་འཐེན་

བཞིན་གཉིད་ཤོར་བ་རེད།
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དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་རིང་པོ་མ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་ལ། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྱི་ར་བ་ཞིག་རྨོ་མོའ་ི

ནང་གི་ཉེ་འགྲམ་ནས་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ། རྨོ་མོའ་ིནང་ཕྱོགས་ནས་སྔུར་

སྒྲ་ཕྱི་ལ་གསལ་པོ་གོ་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁོའ་ིསེམས་ལ། “རྨོ་མོ་རྒན་འཁོགས་

དེ་སྔུར་བ་ཤུགས་ཆེན་འཐེན་གྱི་འདུག  ང་རང་འདིར་ཏོག་ཙམ་བསྒུགས་ནས་རྨོ་

མོ་བདེ་ཐང་ཡིན་མིན་དང༌། དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་བལྟས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་འགྲོ།” 

བསམས་ནས། ཁོ་རང་རྨོ་མོའ་ིནང་གི་ཉལ་ཁྲི་བར་ཕྱིན་དུས། དེར་ཁོས་ལྟོ་ལྡིར་

བའི་སྤྱང་ཀི་ཞིག་རྨོ་མོའ་ིགྱོན་ཆས་དང་གཟན་ཡོལ་གྱོན་ཏེ། གཉིད་མཐུག་པོ་ཁུག་

ནས་བསྡད་ཡོད་པར་མཐོང༌།
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དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དང་ལམ་སང་ཁྱི་ར་བ་དེས་རྨོ་མོའ་ིནང་ལ་གང་བྱུང་བ་ཚོད་དཔག་

བྱེད་ཐུབ་པ་རེད། ཁོས་འདི་ལྟར་བསམས། “སྡིག་ཅན་རྒན་འཁོགས་ཁྱོད་འདི་གར་

འདུག་པ། ངས་ཁྱོད་རང་ལོ་མང་པོ་བཙལ་ཡིན། ད་རེས་ཁྱོད་རང་འདིར་རྙེད་སོང༌།”  

དེ་ནས་ཁྱི་ར་བས་སྤྱང་ཀི་དེ་གསོད་ཆེད་མེ་མདའ་བཏོན་མ་ཐག་བསམ་བློ་གཉིས་

པ་འཁོར་ཏེ། “གལ་ཏེ་སྤྱང་ཀི་མ་རབས་དེས་རྨོ་མོ་རྒན་འཁོགས་ཀྱི་གཟུགས་པོ་

ཡོངས་རྫོགས་ཁྱུར་མིད་བཏང་ཡོད་ན། ད་ལྟ་རྨོ་མོའ་ིསྲོག་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་

སྲིད།”སྙམ་པ་དང༌།  ཁོས་གྲི་ཞིག་བཏོན་ནས་གཉིད་མཐུག་པོ་ཁུག་པའི་སྤྱང་ཀི་དེ་

ལམ་སང་བསད་དེ། གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་སྤྱང་ཀིའི་གྲོད་ཁོག་བཤགས།
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ཁོས་གྲོད་ཁོག་དང་པོ་གཤོག་པའི་སྐབས་སུ་གོས་ཆེན་སྤུ་མའི་བེར་གོས་དམར་པོ་

ཞིག་མཐོང༌། དེ་ནས་ཚར་འགའ་ཤས་བཤགས་པའི་རྗེས་ལ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ངུ་

བཞིན་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོང༌སྟེ། བུ་མོས། “ཐུགས་རྗེ་ཆེ། སྤྱང་ཀིའི་གྲོད་ཁོག་ནང་དུ་ནག་

ཁུང་ཞེ་དྲག་ཡོད་ཙང་ང་ཞེ་དྲག་ཞེད་སོང༌།” ཞེས་བཤད། ཡང་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ལ་

རྨོ་མོ་ཡང་གསོན་པོར་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོང༌། འོན་ཀྱང་སྟབས་མི་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། རྨོ་

མོ་རང་ཉིད་ཞེད་སྣང་དང་ངལ་དུབ་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་དབུགས་གཏོང་ལེན་ཡག་པོ་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཁོ་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱི་ར་བ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས། དེ་

བཞིན་ཁྱི་ར་བ་དེའང་ཁོ་ཚོ་གཉིས་སོན་པོ་དང་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་མཐོང་དུས་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང་སྟེ། ཁོས་གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ལ་བློ་ཉེ་པོའ་ིཐོག་ནས་

འཐམ་ཞིང༌། རྨོ་མོར་ལག་པ་ཡང་སེ་ཡང་སེ་བཏང༌།
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མཐར་རྨོ་མོ་དང་བུ་མོ་གཉིས་བསྐྱར་གསོན་བྱུང་བར་བརྟེན། ཁོ་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་

པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་ཁྱི་ར་བས་སྤྱང་ཀིའི་པགས་པ་བཤུས་ནས་ནང་གི་

སྒོ་ལ་ལྕགས་གཟེར་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཁྱེར་ཕྱིན། གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་

མོ་དང་རྨོ་མོ་གཉིས་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་བག་ལེབ་དང་མར་བཟས་ཤིང༌། རྨོ་མོས་

རྒུན་ཆང་ཏོག་ཙམ་དང་། བུ་མོས་ལུམ་འབྲས་ནག་པོའ་ིཇ་བཏུངས། གང་འཚམས་

རྗེས་ལ་རྨོ་མོའ་ིགཟུགས་པོ་ལ་ཤུགས་སླེབས་ཏེ་སྔར་བཞིན་ཐང་པོ་ཆགས་པ་དང༌། 

ནང་ལ་སྤྱང་ཀིས་གད་སྙིགས་བཟོས་པ་རྣམས་གཙང་མ་བཟོས།
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དེ་ནས་གདེངས་ཞྭ་དམར་པོ་གྱོན་པའི་བུ་མོ་ཤིང་ནགས་དེ་བརྒྱུད་ནས་ནང་ལ་

ལོག་པའི་སྐབས། བུ་མོས། “ད་ནས་བཟུང་ང་རང་སྡོད་པའི་རིང་ནགས་གསེབ་

འདིའི་ལམ་ལ་བསྐྱར་དུ་ནམ་ཡང་འགྲོ་ཡི་མིན། ད་བར་དུ་ང་རང་གིས་ཨ་མ་ལ་

བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེའང་བརྩི་སྲུང་དང་ལེན་ཞུས་ཡོད།”སྙམ། ད་དུང་རང་ཉིད་

ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་རྣམས་དྲན་གསོ་བྱས་ཤིང༌། ‘སྔ་དྲོ་བདེ་ལེགས། ལགས། ཐུགས་རྗེ་

ཆེ།’ ལ་སོགས་པའི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་གི་སྐད་ཆ་རྣམས་རྒྱུད་འཛིན་ཐོག་ཞུ་

རྐྱང་བྱས་ཡོད། ཅེས་རང་གིས་རང་ལ་སེམས་གསོ་བཏང་ངོ༌།། །།རྫོགས་སོ།།


