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ཨའི་གིས་ སྒོང་རྡོག་ནང་བསྲེགས་མི་ ལྟོ་གཟར་རུ་གང་ ཁོ་རའི་སྲིངམོ་ ཀརྨ་སྒྲོལ་མའི་ 
ཐ་ལི་ནང་ བླུགས་སར་མཐོང་སྟེ། བུ་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ དབའི་ཨའི་་ ནུམོ་ལུ་མངམ་ ང་
ལུ་ཉུངམ་ཨིན་པས། འདྲ་མཉམ་མིན་འདུག་ས་ ཟེར་སླབ་ད་་་།

སྲིངམོ་གིས་ འདྲན་འདྲ་འདུག་དབའི་་་ ཟེར་སླབ་ནུག།

ད་རུང་འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ ག་ཏེ་འདྲན་འདྲ་འོང་ནི་ས། ཁྱོད་ཀྱིས་ འདྲ་མཉམ་ཟེར་མི་ ག་
ཅི་བཟུམ་ལུ་ སླབ་ཨིན་ན་ར་ མ་ཤེས་པས། ང་བཅས་གཉིས་ རྒྱལ་བཞག་རུང་བཞག་
གེ་ཟེར་སླབ་ནུག།

སྐྱེས་ལོ་༦ ལང་མི་ ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་དེ་ འཇིགས་མེད་ལས་ ལོ་༤ གིས་ ཆུང་དོ་ཡོདཔ་མས། 
མ་གཞི་ འཇིགས་མེད་ཀྱིས་སླབ་མི་ལུ་ བདེན་པ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་- དོན་ངོ་མ་ལུ་ ཨའི་གི་
སེམས་ཁར་ཡང་ འདྲ་མཉམ་མ་འགྱོ་བའི་ མནོ་བསམ་ཅིག་ ཡོདཔ་ཨིན་མས་་་།

ཨའི་ཡང་ གཟར་རུ་ ཡར་འཐུ་འཐུ་སར་ ལུས་སོ་ནུག།

ཨིན་པས་་་འཇིགས་མེད། དེ་འབད་བ་ཅིན་ འདྲ་མཉམ་ཟེར་མི་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ སླབ་
ཨིན་ན་ ཁྱོད་རའི་ནུམོ་ལུ་ བཤད་བྱིན་ནི་མས།

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ཐ་ལི་ནང་ དཔྱལཝ་ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་སྦེ་ ལྟ་བཞིན་དུ་ ཁ་དིག་
ཐོག་ལས་་ ང་་ང་་་ང་གིས་ འདི་ཨིན་ཟེར་ ཐད་རེ་བ་རི་ སླབ་ནི་མེད། འདི་འབདཝ་
ད་ ནུམོ་ལུ་མངམ་དང་ ང་ལུ་ཉུངམ་མཐོང་མི་དེ་ འདྲ་མཉམ་མིན་འདུག་ཟེར་སླབ་ནི། ང་
བཅས་གཉིས་ལུ་ འདྲན་འདྲ་འོང་དགོཔ་ཨིན།

ཁྱིམ་ནང་ལུ་ དྲོ་མཛར།
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ཨ་རྟག་གི་དྲོ་མཛར་ ཁ་ཟས་བེ་རེཊ་(བམ་རོ་ཊི)དང་ ཇེམ་(ཤིང་འབྲས་ཁུ་བ་ཁྱེགས་ཁྱེགསཔ) ཨིན་པ་ཅིན་ འཇིགས་མེད་སེམས་ཕམ་དགོཔ་
མེད་རུང་ ད་རིས་ཀྱི་ འོས་སུ་དང་ ཨེ་མ་ཧོནམ་བླུགས་ཏེ་ སྒོང་རྡོག་ནང་བསྲེགས་མི་ དྲོ་མཛར་དེ་ འཇིགས་མེད་ཀྱི་ བཞེས་སྒོ་དགའ་ཤོས་
ཅིག་ འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། མ་གཞི་ འཇེགས་མེད་ཀྱི་མནོ་བསམ་ལུ་ ཁོ་ར་སྦོམ་ཤོས་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཁོ་ལུ་མངམ་ཐོབ་དགོཔ་སྦེ་མནོ་
ནུག། འདི་འབདཝ་ད་ འདི་གི་སྐོར་ བློ་མང་ནི་ཨིནམ་ ཁོ་གིས་ ཧ་གོ་སྟེ་ ནེམ་ཅིག་སྦེ་བཞག་ད་ནུག།

ཨའི་གིས་ འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཐ་ལི་ནང་ ལྟོ་གཟར་རུ་གང་ ཧེང་སྐལ་བླུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་ བཟའ་
ནི་འཐུང་ནི་གིས་ ནང་མ་དོག་མི་ལུ་ དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་དགོ། ད་་ཁ་ཤགས་རྐྱབ་མ་སྡོད་པར་ ཚ་ངེར་བཏོན་ཟ། སློབ་གྲྭ་ནང་ ཕྱིས་ནི་འབད་དེ།

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་ཕོརཔ་ནང་ཡོད་མི་ སྲུ་ཇ་ཚ་ཏོམ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་དེ་ ཧུབ་ཐེངས་གཅིག་ལུ་འཐུང་སྟེ་ དྲོ་མཛར་མཇུག་བསྡུ་སྦེ་ ཕྱི་ཁར་
ཐོན་ཡར་སོ་ནུག།

ཨ་པ་གིས་ དབའི་་ ནུམོ་ལུ་སྒུག་ས་ ཟེར་སླབ་ནུག།

ཨུ་་ཨུཕ་་་་ཨ་པ། མོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ངང་རིང་དྲགས་འདུག། མོ་གི་ཞོར་ལས་ ང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ཕྱིས་བཅུག་མི་དེ་ འདྲ་མཉམ་མེན་པས་
མེན་ན?

ཨ་པ་གིས་ སྲ་ཀྲག་མཚམས་ཅིག་སྦེ་ འཇིགས་མེད་་ ད་རིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ འདྲ་མཉམ་མི་འབད་བས་ མས། ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་འདི་ ཆུང་ཀུ་འབད་ནི་
དེ་གིས་ མོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ འགྱོ་མ་ཚུགསཔ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ག? ཟེར་སླབ་ནུག།

ཨའི་གིས་ ཐབ་ཚང་སྒོ་ཅུང་ནང་ལས་བལྟཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་དང་ ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་མི་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བར་འོང་ མི་ ཁྲོམ་སྡེའི་
སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་མཐོང་སྟེ། ད་ལྟོ་འདི་ དུས་ཚོད་མ་ཕྱིས་བས་ཟེར་སླབ་ནུག།

འཇིགས་མེད་དེ་ གོམ་པ་ཕར་སྤོ་ ཚུར་སྤོ་སྦེ་ སྒོ་ཁར་སྒུག་སྡོད་ནུག། དེ་བསྒང་ ནུམོ་དེ་ དྲོ་མཛར་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ལྷམ་གི་བཅིང་ཐག་བསྡམ་ 
མོ་རའི་སློབ་གྲྭའི་བེག་དེ་འབག་ ཕྱེམ་ལའི་གཟུགས་སྦེ་ཡོད་མི་ མོ་རའི་སྐྱའི་བཏབ་ཁབ་ དགའ་ཤོས་དེ་ བཏབ་སྟེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁོང་
གཉིས་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཡར་སོ་ནུག།
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འཇིགས་མེད་དང་ ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ ཐིམ་ཕུ་མེ་འབར་ སློབ་གྲྭ་ནང་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་
མས། ཁོང་གི་སྡོད་ས་ལས་སློབ་གྲྭ་ཚུན་ཚོད་ལུ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ རྐང་ཐང་སྦེ་ འགྱོ་
དགོ་དོ་ཡོདཔ་མས། འཇིགས་མེད་དེ་ ཁོ་ར་གིས་ཁོ་ར་ རྐང་རིལ་རྩེད་མི་ དྲག་ཤོས་ཅིག་
ཨིན་བརྫུ་བཏབ་སྦེ་ ལམ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་རྡོ་ཚུ་གུ་ རྡོག་ཐལ་བླུགས་ཅི་ར་སོང་ནུག། 
ཁོང་གཉིས་ རྩེད་ཐང་གི་ སྒོ་རའི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ཅིག་ རྒྱུག་སྦེ་ རྡོག་ཐལ་ཅིག་བླུགས་ཏེ་ 
གཱོལ་་་་ཟེར་ ལགཔ་ནམ་མཁར་འཐུ་སྟེ་ སྐད་རྐྱབ་སྦེ་ ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་འབད་ནུག། 

དེ་བསྒང་ འཇིགས་མེད་ལུ་ ཁ་རྗེ་ཆུང་མི་ཆུང་ཅིག་ ཁོ་གིས་ ཁོ་རའི་འཛིན་སློབ་ སློབ་
དཔོན་ཨྱོན་དེ་ རྩེད་ཐང་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ལོང་སྡོད་ཡོདཔ་མ་མཐོང་པས། སློབ་དཔོན་
གྱིས་ འཇིགས་མེད་ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་ནུག།

འཇིགས་མེད་དེ་ མགུ་ཏོ་མར་བཀུག་སྦེ་ ཨུ་་ཨུཕ་་་་སློབ་སྟོན་འགོ་མ་བཙུགསཔ་ལས་ 
དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་སོང་ཡི་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག།

སློབ་གྲྭ་ནང་ རྡོ་གུ་ རྡོག་ཐལ་བླུགས་ནི་དེ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འགལཝ་ཨིནམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་
མ་ཤེས་ག?

འཇིགས་མེད་དེ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ ཞལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལུ་ བལྟ་བཞིན་དུ་ སློབ་གྲྭའི་ས་
ཁོངས་ངོ་མའི་ནང་ མ་རྐྱབ་ལགས། ད་ལྟོ་སློབ་གྲྭ་ཡང་ འགོ་མ་བཙུགས་ལགས་ཟེར་ཞུ་

སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས།



6

ནུག།

སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དེ་ ག་ལུ་ཡང་ཁྱབ་ཨིནམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ག། འདི་ འདྲ་མཉམ་
ཨིནམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ག? 

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རུང་ 
རྐང་རིལ་རྩེད་ནིའི་ རིག་རྩལ་སྦྱང་བ་འབད་དགོ་མནོ་མི་ བུཚ་ཚུ་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་ 
ཡངས་ཆག་བཞག་དགོཔ་སྦེ་ ཨིན་ན? ཤུ་་་ཤུད་་་།

འཇིགས་མེད་ འདི་གི་སྐོར་ མནོ་བསམ་ཅིག་བཏང་སྦེ་་་་ མེན་ལགས།

དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ བརྡ་དྲིལ་བརྡུང་ཆིཔ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ དྲི་བ་ཐེབས་འདྲི་ནི་གི་
དུས་ཚོད་མ་ཐོབ་ལས་ དཀའ་ངལས་ཐལ་སོ་ནུག།

དེ་ལས་ ཆབ་གསང་གི་ བརྡ་དྲིལ་བརྡུངམ་ཅིག་ འཇིགས་མེད་དང་ ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་ 
སྐད་རྐྱབ་སྦེ་ རྩེད་ཐང་ནང་ཐོན་ནུག། ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་ལུ་ ཨིབ་འཚོལ་དང་ ཤེལ་
རིལ་རྩེད་མི་ བདའ་རེག་ མཐོ་མཆོངས་རྩེ་མི་ཚུ་གིས་ རྩེད་ཐང་གང་ཆི་ནུག། ཨཱ་རུན་དང་
འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ རྩེད་ནིའི་གནས་སྐབས་ གཞན་ཅིག་མཐོང་ནུག།

དེ་ཡང་ བཤུད་བརྡར་རྩེད་ས་གསརཔ་བཟོ་ཚར་མི་དེ་མཐོང་སྟེ་ ང་བཅས་འགྱོ་སྦེ་ རྩེད་
བལྟ་གེ་ ཤོག་ཤིག་ཟེར་ ཁོང་ཚུ་ བཤུད་བརྡར་རྩེད་ས་ལུ་ རྒྱུག་སོང་ནུག། དེ་བསྒང་ 
ཨ་ལོ་གཞན་ བརྒྱ་ལས་བཅད་དེ་ བཤུད་བརྡར་གསརཔ་ རྩེ་བར་སྤུངས་ཆི་ནུག། 

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ དེ་འཕྲོ་ལས་ གྱལ་གྱི་གདོང་ཁར་ ཨེབ་ཏ་རྐྱབ་སྟེ་ འཛུལ་སོང་ནུག། 

དེ་བསྒང་བུམོ་ཅིག་གིས་ དབའི་་་་བཤུད་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ གྱལ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ མ་མཐོང་
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ག? ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ནུག། གྱལ་གྱི་རྒྱབ་ཁ་ལས་ འཇིགས་མེད་་་་། རྒྱབ་ཁར་སོང་སྦེ་ 
ཁྱོད་རའི་གོ་སྐབས་ལུ་ སྒུགཔ་དྲག་ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་ནུག།

ཨ་ལོ་གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་ དབའི་་་་ཁྱོད་རའི་གོ་སྐབས་ལུ་སྒུགས་ཤིག་ཟེར་ འཇིགས་
མེད་ཀྱི་གོ་ལས་བཟུང་སྟེ་ ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་སྦེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ག་ར་བསྡོམས་ཏེ་ 
འཇིགས་མེད་དེ་ གྱལ་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་ད་ནུག།

ཁོ་ར་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་ འགྱོ་ནི་འབདཝ་ཅིག་ ཧེ་མར་གོ་མི་ སྐད་ཅིག་གོ་ནུག། ནཱ་ལུ་ ག་ཅི་
འབདཝ་སྨོ? སློབ་དཔོན་ཨྱོན་གྱིས་ སྐད་རྐྱབ་ནུག། 

བུམོ་གཅིག་གིས་ འཇིགས་མེད་ལུ་ མཛུབ་མོ་དཔག་སྟེ་ ཁོ་གིས་ གྱལ་བཅད་དེ་ བར་
ན་འཛུལཝ་མས། ཁོ་རའི་ གོ་སྐབས་ལུ་ སྒུག་མི་བཏུབ་པས་ཟེར་སླབ་ནུག།

སློབ་དཔོན་ཨྱོན་གྱིས་ འཇིགས་མེད་ལུ་བལྟ་སྦེ་ ད་རུང་ ཁྱོད་ཨིན་ན? ཤུ་་་ཤུད་ཟེར་ 
ལགཔ་སྐེད་པར་རྐྱབ་ དཔྱལཝ་ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་སྦེ་ ལོང་སྡོད་ནུག།

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ ཁ་ལྡབ་ལྡིབ་བཏང་སྟེ་ ང་་ ད་ཅི་ལས་ སྒུག་སྡོད་ཅི། དེ་མ་ཚད་ 
ཁོང་གིས་ ང་ བར་ན་འཛུལ་བཅུག་བཅུགཔ་ཨིན། 

ཨ་ལོ་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ཤོབ་སླབ་མས་ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་ནུག།

སློབ་དཔོན་གྱིས་ འཇིགས་མེད་ལུ་ ཚར་ཅིག་བལྟཝ་ད་་་་ 

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ ང་གིས་ ག་ལུ་ཡང་ བང་མ་བཙོང་། གོ་སྐབས་ལུ་སྒུག་སྟེ་ དབངམོ་
ངལ་ཆི་ཟེར་ ཞུ་ནུག།
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རང་སོའི་གོ་སྐབས་ལུ་སྒུག་མི་ ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲ་མཉམ་འབད་ཡི་ཟེར་ མནོཝ་མས་ག? ཟེར་ སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིས་ནུག། 
ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་སྨོ? ཁྱོད་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཤེས་ག?

དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ འཇིགས་མེད་དེ་ བཤུད་བརྡར་རྩེད་ནིའི་ གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པས། ཁོ་གིས་ ཚར་གཅིག་ཡང་རྩེད་ནི་མ་ཐོབ་ལས་ ཁམ་སངས་ཀྱི་ 
དུས་ཚོད་ཧྲིལ་བུ་ ནར་ཁྲི་གུ་ སྒུག་སྡོད་དགོཔ་ཐོན་ནུག། དེ་ སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཨིན་པས། འཇིགས་མེད་དེ་ རྔམ་སི་སི་སྦེ་ སྡོད་དགོཔ་
བྱུང་ནུག། ཤུལ་ལས་ ནམ་ཡང་གྱལ་སྦུག་མི་བཅད་ ཟེར་མནོ་བསམ་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 

དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ འཇིགས་མེད་དེ་ ཕོཝ་ཡང་མ་བདེ་སུ་ཅིག་སྦེ་ ཁོ་རའི་མལ་ཆ་ནང་ཉལ་ད་ནུག། ག་ར་རུབ་སྟེ་ ང་ལུ་ཨིན་པས་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་
སྟེ་ ཧང་གུ་མཛོ་ཕོག་ ཐེངས་གསུམ་བླུགས་ཏེ་ མཛོ་ཕོག་ཐེངས་རེ་ལུ་ འདྲ་མཉམ་མིན་འདུག། འདྲ་མཉམ་མིན་འདུག། འདྲ་མཉམ་མིན་འདུག། 
ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་བསྒང་ ཁོང་རའི་རོ་ཁྱི་ བོག་ཏོ་དེ་འོང་སྟེ་ འཇིགས་མེད་ཀྱི་གདོང་ལུ་ ལྕེ་གིས་བལྡག་སྦེ་བྱིན་ནུག། དེ་ལས་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ ནམ་མཁའ་
ལས་ ཟླཝ་ཤརཝ་དང་གཅིག་ཁར་ རླུང་མ་བསིལ་ཏོང་ཏོ་འཕུ་སྟེ་ ཁྱིམ་སྒོ་ཁའི་ ཤིང་གི་ལོ་འདབ་ འཇམ་ལྕུག་ཅུ་ཚུ་ཡང་ སོག་སྒྲ་དང་བཅས་ 
ཡོམ་ཡོམ་སྦེ་སྤར་ནུག། འཇིགས་མེད་ཡང་ ཕོཝ་བདེ་ཏོག་ཏོ་འཚམས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་ འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ གཉིད་ལོག་སོ་ནུག།
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མཛར་ཅུམ།

དེ་གི་ནངས་པར་ དྲོ་པ་ནམ་ལང་སྦེ་ གནམ་ཧིང་སངས་ས་མཐོང་སྟེ་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ ལ་
ཁ་ལུ་ མཛར་ཅུམ་ཟ་བར་ འགྱོ་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་ནུག།

དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ནང་ ཡིག་ཚང་ཅིག་ནང་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོད་མི་ འཇིགས་མེད་
ཀྱི་ ཨ་པ་ཡང་ ངལ་འཚོ་ལེན་ཡོདཔ་ད་ ཨའི་ཡང་ ཚོང་ཁང་སྒོ་བསྡམ་བཞག་ནིའི་ བློ་
ཐག་བཅད་ནུག། ཨ་ཞང་བྷིམ་དང་ ཁོ་རའི་ཨ་ལོ་ ཏཱ་ར་དང་ ཨཱ་རུན་ཡང་ ཁོང་དང་
གཅིག་ཁར་ མཛར་ཅུམ་ཟ་བར་ འགྱོ་ནི་སྦེ་ ཁ་སླབ་ནུག། དེ་བསྒང་ ཁོང་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་
རྐྱབ་སར་མཐོང་སྟེ་ རོ་ཁྱི་ཡང་སེམས་དགའ་སྟེ་ རྐང་མའི་རྩ་བ་ལས་ ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་
འབད་ནུག།

ཨའི་གིས་ ནམ་མཁའ་ལུ་བལྟ་སྦེ་ ད་རིས་གནམ་གཤིས་ལེགས་ཤམོ་སྦེ་ སོྡད་ནི་བཟུམ་འདུག། 

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ འདྲ་མཉམ་! ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་གཤིས་
ཡང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་དགོ་ཟེར་བའི་བློ་ཨིན་ན?

ཨའི་ཡང་ བགའ་སྐད་ཤོར་ཏེ་ དེ་སྦེ་མེན་ རྩ་རྒས། ད་རིས་ཀྱི་ འདྲ་མཉམ་ཟེར་མི་ 
ཉིམ་ཤར་སྦེ་ གནམ་ཧིང་སངས་ས་ ཡོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

དེ་བསྒང་ ཨ་པ་ཡང་ བགའ་སྐད་ཅིག་ཤོར་ཏེ། ད་རུང་ འཇའ་རིསམོ་ ཁྱོད་བཟུམ་ལུ་
ཡང་ སླབ་ཨིན་སྨོ་ཟེར་ ཁོ་རའི་གནས་ཚང་ལུ་ ཕང་མར་བཏབ་སྟེ་ དགའ་བཅུག་ནུག། 

ཨའི་གིས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ནང་ འགྱོ་ནི་འདི་ ཀྲིག་ཀྲི་ཨིན་མས་ཟེར་སླབ་ནུག།
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འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ ཨ་པ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཨ་པ་ ག་ཅི་སྦེ་ ང་བཅས་ཀཱར་ནང་འགྱོ་དགོཔ་སྨོ?

ཨ་པ་གིས་ ང་བཅས་ག་ར་གི་དོན་ལས་ བཱསི་གི་གླ་ཆ་སྤྲོད་མི་ཚུགས་པས་ མེན་ན།

ཨའི་གིས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འདྲ་མཉམ་འབད་མི་ཚུགས་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འགྲུལ་འཁོར་ནང་ཡང་ 
འགྱོ་མི་ཚུགས་པས་མེན་ན་ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་ཆ་ར་ བགའ་སྐད་སོྦམ་ཤརོ་
སོ་ནུག།

བུམོ་ ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་གིས་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཉམ་ཆུང་ཨིན་ན?།

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ ཨ་པ་འདི་ འབྱུང་ཁུངས་མེད་པའི་ བློ་སླབ་མས། འདྲ་མཉམ་ཟེར་
མིའི་ གོ་དོན་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་དོན་ཨིན། ཟེར་ནུམོ་ལུ་ བཤད་བྱིན་ནུག།

དགོད་བྲ་འདི་ ཤུགས་ཐལ་སོ་རུང་ ག་གིས་ཡང་ སེམས་ཁར་མ་བཞག་པས།

དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ ག་ར་ སེམས་ཁམས་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཐོག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉིམ་ཡང་ཐིམ་ཕུ་
ལས་ རྡོ་སྐྱོང་ལ་ཚུན་ཚོད་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ཤར་ནུག། བཟའ་ཚང་ཚུ་ཡང་ དགའ་འཛུམ་
དང་བཅས་ རྡོ་སྐྱོང་ལ་ལུ་ ལྷོད་ནུག།

ཁོང་བཟའ་ཚང་ཚུ་ རྡོ་སྐྱོང་ལ་གི་ སྤྱི་ཏོག་གུ་ལྷོདཔ་ཅིག་ ཧི་མ་ལའི་ གངས་རི་ཆ་མཉམ་ 
ཁོང་གི་གདོང་ཁར་ ལོང་སྡོད་སྡོདཔ་བཟུམ་ མཐོང་ཆི་ནུག།

ག་ར་སྣུམ་འཁོར་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ སྤྱི་ཏོག་ཁ་ལུ་ ཁཝ་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་
མི་ གངས་རིའི་ཕྲེང་བ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྦེ་ལུས་སོང་ནུག། རླུང་མ་ཡང་ རླན་ཆོབ་ཆོབ་ བསིལ་
ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འཕུ་དོ་ཡོདཔ་མས། ནགས་ཚལ་ཆ་མཉམ་ སྔོ་ལྗང་དང་ ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་སྦེ་ 
མཐོངམ་མ་ཚད་ འཁོར་ལམ་གྱི་ཟུར་བདའ་སྟེ་ རླུང་དར་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ སྤྲིངས་
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སར་མཐོང་ནུག།

ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ ད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ཅིག་ལྷོད་དེ་ ཁོང་གི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ རྩ་
བར་བཞག་ནུག། དེ་བསྒང་ འཇིགས་མེད་དང་ ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་གི་ལྟོ་ཚང་ ཨཱ་རུན་དང་ ཏཱ་
ར་དང་ ཁོང་གི་ཨ་པ་ བྷིམ་དང་ཨའི་པུཤ་པ་ གཉིས་ཡང་ཐོན་ནུག།

དེ་ལས་ ཨ་ཞང་བྷིམ་གྱིས་ ཁོ་རའི་ལགཔ་དཔྱངས་ཏེ་འཕུར་ཡི་ར་ ག་ར་ལུ་ སྐུ་གཟུགས་
བཟང་པོ། སྤའོ་ ཉིམ་དགའ་མི་དགའ། བཞེས་སྒོ་ཚུ་ ག་ཏེ་བཞག་ཡི་? ཟེར་དྲིས་ནུག།

འཇིགས་མེད་ཀྱི་ ཨ་པ་གིས་ མ་ཎི་གདངས་རས་ཀྱི་རྩ་བར་ དགའ་ཏོག་ཏོ་འདུག་ཟེར་
སླབ་ནུག།

དེ་བསྒང་ རྒན་ཤོས་ཚུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ལས་ བཞེས་སྒོ་བཏོན་སྡོད་པའི་བར་ན་ ཨ་ལོ་
ཚུ་ ཚལ་མ་ནང་ལས་ཕར་ རྩེདམོ་རྩེ་བར་ རྒྱུག་ཡར་སོ་ནུག།

ཨའི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཐག་རིང་སར་མ་འགྱོ། ཤིང་གུ་ལུ་མ་འཛེགས་མས་ ཟེར་
སླབ་པའི་བར་ན་ ཨ་ལོ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ རྣམ་ཅོག་མ་གོ་ས་ལས་ཕར་ ཐལ་ཚར་ནུག།

ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་གིས་ ང་ལུ་སྒུགས་ཤིག་ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ནུག། ཨ་ལོ་ཚུ་ ཨིབ་འཚོལ་དང་ 
བདའ་རེག་གི་རྩེདམོ་རྩེ་སྟེ་ སྤྲོ་བ་སྦོམ་བྱུང་སྡོད་པའི་བར་ན་ ཉིན་དགུང་རན་ཆི་ནུག། དེ་
བསྒང་ འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཕོཝ་ཡང་ སྟག་བཟུམ་སྐད་རྐྱབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཆིཔ་ལས་་་། 
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ང་ ལྟོ་བཀྱེ་ཆི། ཁྱོད་ཀྱི་བེག་ནང་ ག་ཅི་ཡོདཔ་སྨོ་ ཏཱ་ར། ག་ཅི་གུ་ཅི་ཟ་ནི་ཅིག་མེད་ག?

ཏཱ་རའི་བེག་ཆུང་ཀུ་ནང་ དེ་ཚེ་དོྲ་པར་ ཁོང་རའི་ལྡུམ་ར་ནང་ལས་ གེ་ཟ་གསརཔ་བཏོགས་
ཏེ་ བཙོ་མི་གེ་ཟ་སེརཔོ་ བང་ཅུང་གང་ འབག་འོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། མོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་
སྦེ་ ཟ་ནིའི་མནོ་བསམ་ཡོད་རུང་ མོ་རའི་ཕོཝ་ཡང་ སྐད་རྐྱབ་ནི་དེ་གིས་ ཀྲིག་ཀྲི་ཨིན་པས་
ཟེར་ སླབ་བརྫུ་བཏབ་སྟེ་ མོ་རའི་ཕོ་སྤུན་དང་ ཆ་རོགས་གཞན་ལུ་ཚར་གཅིག་བལྟ་ནུག།

ཁོང་ག་ར་ ལྟོ་བཀྱེ་སྡོདཔ་ད་ མོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་སྦེ་ ཟ་ནི་དེ་ཡང་ འདྲ་མཉམ་ཅིག་མེན་
པས་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ། གེ་ཟ་དགོ་མི་མེད་ག་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ ཟ་བར་ཤོག་
ཤིག་ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་ནུག། 

ཆ་རོགས་ཚུའི་གདོང་ལུ་བལྟ་མི་དེ་ མོ་གིས་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་བཏང་ཡི་ ཟེར་བའི་
བརྡ་མཚོན་ལེགས་ཤོམ་དེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨིན་མས།
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དེ་ལས་ ཁོང་ཨ་ལོ་ཆ་མཉམ་ རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ གདན་འཐིང་སྟེ་ཡོད་མི་ མཛར་ཅུམ་ཟ་
སའི་ས་གོ་ལུ་ རྒྱུག་སོང་ནུགཿ དེ་ཁ་ལུ་ ཀེ་བ་དར་ཚིལ་དང་ ཤ་མུ་དར་ཚིལ་ ཤ་སྐམ་
ཨེ་རྫས་ ལྟོ་དང་ ཧོ་སྒྱེས་ཚུ་ཡང་བཏོན་སྦེ་ ཡོདཔ་མཐོང་ནུག།

གཅིག་གིས་ ང་ལུ་ ལྟོ་ཐ་ལི་གང་ ལྟེམ་ལྟེ་དགོ་ཟེར་ སླབ་ས་གོ་སྟེ་ འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ 
ང་ལུ་ ཐ་ལི་དོ་དགོ་ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་ནུག།

ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་གིས་ སྐད་ཆུང་སུ་ཅིག་སྦེ་ ང་བཅས་ཚུ་ ཨ་ཞང་ བྷིམ་ལུ་ མི་སྒུག་ཡ་ཟེར་
སླབ་ནུག། ཨ་པ་གིས་ དབའི་ཨིན་པས་ ཁོ་ ག་ཏེ་ཡར་སོ་ཡི་ག་ ཟེར་དྲིས་ནུག། 

ཀརྨ་སྒྲོལ་མ་གིས་ སླབ་མི་དེ་ ཀྲིག་ཀྲི་ཨིན། ཁོ་མེད་པར་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ ཟ་ནི་འགོ་
བཙུགས་ད་པ་ཅིན་ འདྲ་མཉམ་མེན། 

ད་རུང་ ཨ་ལོ་གཞན་ཅིག་གིས་ དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལྟོ་བཀྱེ་
ཆི་བ་སྟེ་ ཟེར་སླབ་ནུག། 

འཇིགས་མེད་ཀྱིས་་ ང་གིས་ཤེས། འདི་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་གེ་མེན་
ན་ ཟེར་སླབ་ནུག། 



22

ཨ་པ་གིས་ འཇིགས་མེད་ཀྱི་ གནས་སྐབས་དེ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་མས། དེ་འབད་
བ་ཅིན་ བཞེས་སྒོ་ཞིམ་ཏོག་ཏོ་ སྤྲོ་ཏོག་ཏོ་ ཁ་ལས་ཆུ་འཐོན་སག་ས་འབད་མི་ བཞེས་
སྒོ་ཚུ་ ཨ་ཞང་བྷིམ་ལུ་མ་སྒུག་པར་ ཟ་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལགཔ་ ཡར་འཐུ་
ཤིག་ཟེར་སླབ་སྟེ། 

ལགཔ་མ་འཐུ་བའི་བར་ན་ ཨ་ཞང་བྷིམ་ཐོན་འོང་སྟེ། དབའི་་་ དབའི་་ ང་གི་དོན་ལུ་ 
སྒུགས་ཤིག་ ཟེར་སླབ་ནུག། ང་་ བཞུ་ཟས་འཚོལ་སྦེ་ ལུས་སོ་ཡི་ཟེར་ ཚལ་མ་ནང་
ལས་འཐུ་སྟེ་ ཁོ་རའི་ལག་གཟེམ་གང་ འབག་འོང་མི་ སྤང་གི་ཚལ་ལུ་ཚུ་ བཏོན་བྱིན་
ནུག།
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ཉིན་མའི་ལྟོ་ ཞིམ་ཏོང་ཏོ་ ཟ་ཚརཝ་ཅིག་ འཇིགས་མེད་ཀྱིས་ སྤང་ཚལ་བཏོན་ནི་ འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ ཨ་པ་ ཁྱོད་ལུ་ ཕོརཔ་སྦོམ་ཅིག་བཟེད་ད། ང་ལུ་ ཕོརཔ་བར་ན་སྐོརམ་
དང་ གཅེས་གཅེས་ཀརྨ་གི་དོན་ལས་ ཕོརཔ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ བཟེད་ད་ཟེར་སླབ་ནུག།

ཀརྨ་གིས་ འདྲ་མཉམ་མིན་འདུག་མས། ང་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་ ཕོརཔ་ཆུང་ཀུ། ང་ལུ་ཡང་ ཨ་
པ་བཟུམ་ ཕོརཔ་སྦོམ་ཅིག་ནང་དགོ་ ཟེར་སླབ་ནུག།

ཨའི་གིས་ ད་རུང་ ལོག་སྟེ་ དེ་བཟུམ་བློ་ འགོ་མ་བཙུགས།

འཇིགས་མེད་ བགའ་སྐད་སྦོམ་ཤོར་ཏེ་ ང་གིས་ དགོད་བྲ་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རང་ 
དགའ་དགའཝ་འཐུ་སྦེ་ ག་དེམ་ཅིག་ཟ་ཚུགས་ཚུགས་ ཟ་ཤིག་ཟེར་སླབ་ནུག།

ནམ་བྱར་གྱི་ དུས་ཚོད་ལུ་ ཐོབ་ཚུགས་མི་ སྤང་ཚལ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་མི་དེ་ ཁོང་ག་ར་ 
བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྦེ་ ཚིམ་ཚིམ་ར་ཟ་སྟེ་ མཛར་ཅུམ་ཟ་ས་ལས་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ལོག་འོང་
ནུག་གོ།། །།
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མིང་ཚིག་འགྲེལ་བཤད།

དྲང་པོཿ གཞན་ལུ་མགུ་སྐོར་དང་ ཤོབ་རྐྱབ་ནི་ ཡང་ན་ ཨརཝ་རྐྱབ་ནི་མེད་པར་ བྱ་སྤྱོད་བཟང་པོ་ཡོད་མི་ མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

དྲང་བདེནཿ ༡༽ ཕར་ཧོངསམ་གི་ མི་ཚུ་ལུ་ འདྲ་མཉམ་འབད་ནི་འདི་ཨིན་ (རང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་བ་ཅིན་ སེམས་
ཁར་འབབ་མས་ འདི་ཅོག་འཐདཔ་སྦེ་ རོགས་ལུ་འབད་བྱིན་ནི) དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ དྲང་བདེན་ཐོག་ ཐག་བཅད་ནི། དྲང་
བདེན་ཐོག་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི། དྲང་བདེན་ཐོག་རྩེདམོ་རྩེ་ནི་ཚུ་ཨིན།  ༢༽ རྩེད་རིགས་དང་ ལྟདམོ་ བཟའ་བཏུང་ 
དེ་ལས་ སྤྲོ་བ་ཆེ་བའི་ གནས་སྐབས་གཞན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དྲང་བདེན་ཐོག་འབད་དགོ།

ཚོགས་རྒྱནཿ མི་ག་འབད་རུང་ཅིག་ལུ་ རང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་དང་གནད་
དོན་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ གཞན་ཚུའི་གྲས་ལས་གཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ལུ་གོ། དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིན༔  སློབ་ཁང་དོ་དོམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི། འདེམས་ངོའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི། ཡང་ན་ ཁྱེད་རའི་ 
ཐག་བཅད་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་ནི། འདི་གི་སྐབས་ ཚོགས་རྒྱན་གྱི་གྱངས་ཁ་ མངམ་ཐོབ་མི་གིས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ 
ག་ཨིན་རུང་ ག་ཅི་ཨིན་རུང་ དམངས་གཙོའི་ཐོག་ ཐག་བཅད་ཚུགསཔ་ཨིན།

སྒྲིག་ཁྲིམསཿ རང་གི་འབད་གཞག་ བཅའ་གཞག་དང་ ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལུ་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཟེར་སླབ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་
ཅིནཿ སློབ་གྲྭའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནང་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་མཉམ་གྱིས་ རང་སོའི་ཁྱིམ་ལཱ་ རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྐང་རིལ་རྩེ་བའི་
སྐབས་ རྐང་རིལ་གུ་ ལགཔ་གིས་འདོགས་ནི་དེ་ རྩེདམོ་གི་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ལས་ རྒྱབ་འགལ་ཅིག་ཨིན།

ཁྲིམས་ལུགསཿ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལས་ གཞུང་གིས་ ཁྲིམས་ཅིག་བརྩམས་གནང་མི་ལུ་ ཁྲིམས་
ལུགས་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ དྲང་དཔོན་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ཚུ་གིས་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཨིན། ཁྲིམས་ལུ་མ་གནས་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེས་ཁྲིམས་བཀལཝ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨརཝ་བརྐུ་ནི་འདི་ ཁྲིམས་
ལུགས་དང་འགལ་བའི་ལཱ་ཅིག་ཨིན།

འགན་ཁུརཿ རང་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ མནོ་བསམ་མ་བཏང་པར་ མི་གཞན་གྱི་དོན་དག་དང་ རང་སྡོད་སའི་མཐའ་འཁོར་
ཀྱི་ དོན་དག་སྒྲུབ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ རང་གི་བཟུམ་ར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ འབད་ནི་འདི་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྲོམ་གྱི་
ས་ཁོངས་ནང་ལས་ཕར་ ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོ་ཚུ་ བཀོག་ནི་མི་འོང་། རང་གི་ བཟའ་ཚང་འཐུས་མི་དང་ སྦོ་ལོགས་ཁའི་མི་
ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ནི། གཞན་གྱིས་ རང་ལུ་བློ་གཏད་ཚུགསཔ་དང་ དྲང་པོ་འབད་བྱིན་ནི་ལུ་ཡང་
གོ་ནི་ཨིན།

བགོ་བཤའཿ རང་ལུ་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཅིག་ རང་གི་ཆ་རོགས་དང་ བཟའ་ཚང་འཐུས་མིའི་བར་ན་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་འདི་ཨིན། 
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ལུ་ གུ་རམ་བཅུ་ཐམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་ རྐྱངམ་གཅིག་མ་ཟ་བར་ གུ་རམ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་
མེད་མི་ ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་ལུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བྱིན་དགོ།
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