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Who’s Responsible?

འུག་བརྡ་བུད་དང་དམངས་གཙོའི་ལྟ་བབ།

ག་གི་འགན་ཁུར་སྨོ?

What does it mean to Responsible?
Yuden and her friends learn about being responsible at home and in school.
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འག་བ་བད་དང་དམངས་གཙོ ་་བ།

ག་གི་འགན་ཁུར་ཨིན་ན?

པར་རིས་བྲིས་མི་ ཅཱནཌི་ཀུ་མར་བྷ་ཀྲ་རའི། བཱསིཊ།





1
* འགན་ཁུརཿ འགན་ཁུར་ཟེར་མི་འདི་ རང་ལུ་ཕོག་པའི་ ལཱ་འགན་ཅིག་ལུ་གོ། ཁྱེད་ཀྱིས་ ངེས་པར་དུ་འབད་དགོ་མི་ལཱ་འགན་ཅིག་ཨིན།

ཕྱི་ཁ་ལུ་ རྩེདམོ་རྩེ་བར་འགྱོ་བ་ཅིན་ དྲག་ནི་མས།

ཨའི་གིས་་ཏེ་་་ཁྱོད་ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་གི་ རྩིས་རྐྱབ་སྨོ?

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ ཨའི་གི་སྐད་ལུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཆི་ནུག། ཨའི་གི་ཁ་སླབ་ཐངས་ཀྱི་སྐད་ ནེ་སྦེ་གོཝ་ད་ 
དོན་དག་འདི་རང་ཨིན་ཟེར་ མོ་གིས་ཤེས་ཏེ།

སྣང་མེད་ཐོག་ ཕྱི་ཁར་རྩེདམོ་རྩེ་བར་ཏེ་་ཟེར་སླབ་ནུག།

ཨའི་གིས་ བུམོ་གི་ལགཔ་གཉིས་བསྣོལ་སྦེ་བཟུང་སྟེ་་་ཨེ་འེང་་་མི་འགྱོ། ད་རེས་ཁྱོད་ རྩེདམོ་རྩེ་བར་
མི་འགྱོ་ ཟེར་སླབ་ནུག། ང་་ལཱ་ས་ལུ་ ཨ་པ་ལུ་ ཉིན་མའི་ལྟོ་བསྐྱལ་བར་ འགྱོ་དགོཔ་ཡོད་རུང། 
བཟངམོ་ ང་དང་གཅིག་ཁར་འཁྱིད་དགོ་མི་བདེ་བས། དྲོ་པ་གཅིག་གི་རིང་ གློ་ཁོག་རྐྱབ་རྐྱབ་སར་ཡོད་
- དེ་བསྒང་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་ནུམོ་བཟངམོ་གིས་ མོ་ར་ ཚ་རིམས་ཀྱིས་ན་སྟེ་ཡོད་ཟེར་བའི་བརྡ་ལུ་ ཨ་
ཚིའུ་རྐྱབ་ནུག་- སྟེ་་ རླུང་མ་བསིལ་དྲགས་ནང་ མ་བཏོན་པར་བཞག་དགོ་པས་ཟེར་ཨིན།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་་་དེ་འབདཝ་ད་ ཨའི་་་་ཟེར་ བློ་ འགོ་བཙུག་ནི་འབདཝ་ཅིག་་་

ཨའི་གིས་་་་དེ་ལས་ བོའུ་ཅུང་ལུ་ ལྟོ་བྱིན་ནི་འདི་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱི་སྐལཝ་ཨིན། ད་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་
ག་ བོའུ་ཅུང་དེ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ཨའི་ལས་ཐག་རིང་ས་གཅིག་ཁར་བཞག་དགོ། མདང་ཞག་ཡང་ 
ཨོམ་ག་ར་བོའུ་ཅུ་གིས་ འཐུང་ཚར་ཏེ་ ཇ་ནང་ལུ་  ཨོམ་མ་ལང་པར་ ལཱ་ཁག་ར་བཏང་ཡི། ནུམོ་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་སྨ་རེ། ད་རེས་ མོ་བལྟ་ནི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་*ཨིན་སྨ་རེ། ཨེ་འེང་་་་ད་རུང་
་་སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་གཅིག་་་་

ཨའི་གིས་ ཁ་བཀོད་བཏང་ཡི་ར་ ཕར་ཚུར་འུར་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་ ཤིང་གི་སྒོག་ཕོར་གཅིག་ནང་ ཨེར་
མ་དར་ཚིལ་གྱི་ཚོདམ་འདེགས་ ཅ་ལ་ཚུ་ ལ་ལོ་ཚུར་སྐྱེལ་ ལ་ལོ་ཕར་སྐྱེལ་ཏེ་ ཁྱིམ་ཕྱག་བདར་རྐྱབ་
སྟེ་ ཧིང་སངས་ས་བཟོ་ནུག། དེ་བསྒང་ གཡུ་སྒྲོན་འདིནི་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་དགོ་མནོ་རུང་འགྱོ་ཐབས་མེད་
པར་ སྒོ་ཁ་ལས་ཕྱི་ཁར་བལྟ་སྟེ་སྡོད་ནུག། དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ ཉིམ་ཡང་ཚ་ཏོག་ཏོ་ བཀྱག་ལྡིང་ལྡི་སྦེ་ཤར་
ནུག། སྒོ་ཁ་ལས་བལྟཝ་ད་ ཡུདཔ་ཅིག་ བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེའི་ ལུང་གཤོང་ག་ར་ མཐོང་ཚུགས་དོ་
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ཡོདཔ་མས། ཐག་རིང་ས་ལས་བལྟཝ་ད་ ཤིང་དང་ལ་མཐོ་དྲགས་ཚུ་ ཧོ་དུང་དུ་སྦེ་མཐོངམ་མ་ཚད་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་ སེམས་ཤོར་སི་སི་སྦེ་ 
མཐོངམ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ནེམ་ཅིག་ གྱངས་ཤུགས་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས།

ཨའི་གིས་ ད་རུང་ཚར་གཅིག་ ཁྱིམ་པད་སྐོར་བསྒྱིར་བལྟཝ་དང་གཅིག་ཁར་ བཟངམོ་འཐུཝ་ཅིག་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་ལག་པར་སྤྲོད་དེ་ ལྟོ་རས་གཅིག་ནང་སྤུར་ཏེ་ཡོད་མི་ 
ཨེར་མ་དར་ཚིལ་གྱི་ཚོདམ་ལག་པར་དཔྱངས་ཏེ་ འགོམ་མགྱོགས་སུ་སྦེ་སྤོ་ཐོག་ སྒོ་ཁ་ལས་ཐོན་ཡར་སོང་ནུག། སྒང་ཏོག་གི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ད་ ཚར་གཅིག་རྒྱབ་སྒོར་
ཏེ་ མོ་རའི་བུམོ་གཉིས་ལུ་ ལགཔ་གཡུག་སྟེ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྡོད་སྨ་རེ། གཡུ་སྒྲོན་ ནུམོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་དྲག་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ལས་ གཡུ་སྒྲོན་ ཁང་མིག་ནང་ལོག་སྟེ་ ཤོག་ཤིག་གཅེས་གཅེས་ཟེར་ ཚར་གཅིག་བུང་རིངམོ་སྦེ་བཏང་ནུག། ནུམོ་རྒྱབ་ཁར་འབག་སྟེ་ ཐང་ཆད་པའི་ལམ་འགྱོ་
ཐངས་ཀྱི་གོམ་འགྲོས་ཐོག་ བ་ཁྱིམ་གྱི་ ཁ་ཐུག་ལུ་སོང་ནུག། དེ་བསྒང་ བཟངམོ་འདིནི་ སེམས་དགའ་དགའ་རང་འདྲཝ་སྦེ་ ཨོ་སྐད་རྐྱབ་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ གཡུ་
སྒྲོན་གྱི་རྣམ་ཅོག་རྩ་བ་ལས་ ཨ་ཚིའུ་རྐྱབ་ཅི་ར་སོང་ནུག། དེ་བསྒང་ གཡུ་སྒྲོན་མོ་ར་ སེམས་སྐྱོ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་རུང་ གཅེས་གཅེས་དེནི་ དགའ་ས་མ་ཐོབ་པས། 
ལོ་གཉིས་ལངམ་ཅིག་འབད་མི་ གཅེས་གཅེས་འདིནི་ དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ ག་ཏེ་བཞག་རུང་ སེམས་མ་དགའཝ་མིན་ནུག།

ཡུདཔ་གཅིག་ཁ་ལས་ གཡུ་སྒྲོན་་གཡུ་སྒྲོན་་ཟེར་ ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ མོ་རའི་མིང་བཏོན་ཏེ་འབོ་སར་གོ་ཆི་ནུག། དེ་ལས་ མོ་ར་ ཕྱི་ཁར་རྒྱུག་སོང་སྟེ་བལྟཝ་ད། 

པདྨ་དེ་ མིག་ཏོ་ཕར་ཚུར་ སར་སིར་བཏང་བལྟ་སྟེ་་ ནཱ་བལྟ་ཤིག་་་་ཟླ་བ་གིས་ མཆོང་ཐག་གསརཔ་ཅིག་ འབག་འོང་ནུག།

ཟླ་བ་ ངོ་ཚ་སུ་ཅིག་སྦེ་ མཆོང་ཐག་བཟུང་སྦེ་སྡོད་ནུག།

བསོད་ནམས་རྒྱུག་འོང་སྟེ་ བཟངམོ་གི་མ་མཁལ་ཚར་གཅིག་ དཀྱུས་བཏངམ་ཅིག་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་ལག་པར་བཟུང་སྟེ་ ཤོག་ཤིག་ ག་ལུ་སྒུགཔ་སོྨ་ཁྱོད? ཟེར་སླབ་
ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ མར་མུར་བཏང་སྟེ་ ང་་མི་འོང་། ང་་ཁྱིམ་ནང་ གཅེས་གཅེས་བལྟ་སྡོད་དགོ། མོ་ཡང་ འཁྱིད་ཤོག་མས་ཏེ་་། ཆ་རོགས་གཞན་ག་ར་གིས་ སྟབས་
གཅིག་ཁར་ སྐད་རྐྱབ་ནུག།

ཨའི་གིས་་མོ་ཚ་རིམས་ཐོབ་ནུག་ ཟེར་སླབ་དེས་་་ དེ་ལསནི་་

མོ་་བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོད། ཚ་རིམས་ཤུགས་ར་མེན་པས། ཨ་ཙི་ཅིག་ཐོབ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།

ཨིན་པས་ དེ་འབད་བ་ཅིན་་་་ཟེར་ ས་ཕུང་ཅིག་སྤུངས་ཡོད་མི་དེ་ རྐང་མ་གིས་གཏོར་བཏང་སྟེ་ ཐག་བཅད་ད་ནུག་**། བཏུབ་པས་དེནི་ ཟེར་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ མོ་རའི་ཆ་
རོགས་ཚུ་ཡོད་སར་ སྒང་ཏོག་གི་རྩ་བ་ལས་མར་ རྒྱུག་སོང་ནུག། དེ་བསྒང་ ནུམོ་དེནི་ མོ་གི་རྒྱབ་ཁར་ ཡར་འཕར་་་མར་འབབ་སྦེ་ སེམས་དགའ་སྦེ་སོང་ནུག།

** ཐག་བཅདཿ ཏན་ཏན་བཟོ་ནི། ག་ཅི་ཅིག་འབད་ནི་སྦེ་ ཐག་བཏོག་ཚར་བའི་དོན་ལུ་གོ།
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ཚ་རིམས་ཟུན་ཡོདཔ།

ནངས་པར་དྲོ་པ་ཧ་སག་ གཡུ་སྒྲོན་དེ་ ཨ་པ་གིས་ལྷོང་ནུག།

ཡར་ལོང་ཤིག་ བུམོ་ གཉིད་ཟེ། ཏ་མ་ འགྲུལ་འཁོར་བདའ་མི་ཟིན་ ཟེར་སླབ་སྟེ་་་ ཨ་པ་གིས་ མལ་ཆ་ཡར་འཐུ་སྦེ་ མོ་གུ་ཉིན་ཞྭ་བཟུམ་བཟོ་སྦེ་ བསྒོར་བཞག་ནུག།

སྒོ་ཁ་ལས་ རླུང་མ་བསིལ་ཏོང་ཏོ་འཕུཝ་ལས་ གཡུ་སྒྲོན་ དེ་འཕྲོ་ལས་ མལ་ཆ་ནང་ལས་ལོང་སྟེ་ གོ་ལ་ཚུ་གྱོན་ནུག། གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསོ་ལས་ལོག་སྟེ་ 
སློབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་བའི་ཉིནམ་ དང་པ་འབད་ནི་དེ་གིས་ སྤྲོ་བ་སྦོམ་བྱུང་ནུག། གཡུ་སྒྲོན་ལུ་ ཁ་ཙ་གི་ཉིན་མར་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དགའ་སྤྲོ་སྦོམ་ར་བྱུང་
ནུག། ད་རིས་ཡང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁོང་ ག་ར་དང་འཕྱད་ཚུགས་པའི་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག། ད་རིས་ཡང་ ཟླ་བ་གིས་ མོ་རའི་མཆོང་ཐག་གསརཔ་ འབག་འཐོན་
འོང་མེན་ན་་་་་ཟེར་མནོ་ནུག།

ལྟོ་དང་ཨེར་མ་དར་ཚིལ་ ཨ་ཙི་རེ་བཅིངས་འབག་སྟེ་ མཆོང་རྒྱུག་རྐྱབ་སྦེ་སོང་ནུག། བཟངམོ་ལུ་ ལྟོ་བྱིན་པའི་བསྒང་ཡོད་མི་ཨའི་གིས་་་ཧིག་ཀུ་ཐོབ་འོང་མས་ ཟེར་
ཉེན་བརྡའི་ཁ་བཀོད་ཚུ་བཏང་ནུག། བཟངམོ་དེ་ ལྷ་པ་ནང་ལས་ ལྷབས་ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་སྦེ་ བུང་འགམ་སྟེ་ ཐུརམ་ཁ་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ར་ གདོང་
ཕར་བསྒྱིར་ཚུར་བསྒྱིར་སྦེ་སྡོད་ནུག། ཨའི་དེ་ ཁ་གདུག་འབར་ཏེ་་ ད་རིས་ གཅེས་གཅེས་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ཡི་ག་མ་ཤེས། རྒྱལ་མཚན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨོམ་ཨ་ཙི་
ཅིག་ བཞོ་འབག་ཤོག་མས། ཇ་ཡང་སྐོལ་བཞག་སྟེ་ཡོད། ཨ་པ་ ཚར་གཅིག་ཕྱི་ཁར་ཐོན་སོང་ཡོདཔ་ད་ ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་ལུ་ ག་ཅི་འབདཝ་དྲག་ག་མ་ཤེས་
པར་ ལོག་ཐོན་འོང་ནུག། ཨ་མ་ལུ་ སྟོན་ནི་སྦེ་ ལག་པ་ལུ་རྐྱན་གཅིག་བཤེད་དེ་་་ ང་གིསནི་ ཨོམ་ཐིག་པ་གཅིག་ལས་བརྒལ་མ་ཐོབ་གོ། བ་འདི་ལུ་ ག་ཅི་འབད་
ཡི་ག་མ་ཤེས། དེ་བསྒང་ ཨ་མ་གིས་ མིག་ཏོ་ཕྱ་སི་སི་སྦེ་ མོ་རའི་བུམོ་སྦོམ་ཤོས་ལུ་ ཚར་གཅིག་བལྟ་འབད། གཡུ་སྒྲོན་་་ ཁ་ཙ་ང་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་ བོའུ་ཅུང་
ཨའི་ལས་ཐག་རིང་སར་ བཏགས་བཞག་ཅི་གོ་ཤིག་ མ་བཞག་ག?

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་་་ཞ་་ཞ་་་བཞག་ཅི་་ཟེར་ དེ་འཕྲོ་ལས་ མོ་རའི་བཞེས་སྒོ་ལུ་ ཡེངས་སོང་ནུག།

ཨ་པ་གིས་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་ མགུ་ཏོ་གི་སྐྱ་འཕུར་ཏེ་ ངེ་གི་བུམོ་ཅུང་འདི་་ ཁ་ཙ་ང་བཅས་མེདཔ་ད་ ཁྱིམ་ནང་གཅེས་གཅེས་བལྟ་སྡོད་མི་ཨིན་ཟེར་ ཨ་མ་གིས་སླབ་
དེས། ད་འབདན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་པས་ཟེར་སླབ་ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ མོ་ར་གདོང་དམརཔོ་སོང་མི་དེ་ ཨ་པ་གིས་མཐོང་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་པར་མགྱོགས་པར་ མར་བཀུག་སྟེ་ ལྷམ་བཅིང་བསྡམ་རྫུས་བཏབ་ནུག།

དེ་བསྒང་ དེ་འཕྲོ་ལས་ བཟངམོ་ཨ་ཚིའུ་རྐྱབ་ནུག་- ཨ་ཚིའུ་ཤུགས་ར་རྐྱབ་སྟེ་བསང་མ་བཏུབ་པར་- བུམོ་ཅུ་རྣམ་རྟོག་ལང་སྟེ་ སྔུ་ནི་འགོ་བཙུགས་ད་ནུག། གཡུ་
སྒྲོན་གྱིས་ ད་འབདན་ མགྱོགས་པར་འཐོན་འགྱོ་བ་ཅིན་དྲག་ནི་མས་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག།

དེ་ལས་ མོ་རའི་སློབ་གྲྭའི་བེག་འཐུཝ་ཅིག་ ལྟོ་ལྷག་མཇུག་དེ་ ཁ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཡར་སོང་ཡི་མས་་ཟེར་ སྒོ་ཁ་ལས་ཐོན་ཡར་སོང་ནུག།
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སློབ་གྲྭའི་ཉིན་དང་པ།

གཡང་རྩེ་མི་སྡེ་སོླབ་གྲྭ་དེ་ སྒང་ཏོག་གཅིག་གུ་ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ད་ སོླབ་གྲྭ་འདི་ སོླབ་ཁང་གསུམ་དང་ སོླབ་ཕྲུག་༨༦ཡོད་
མི་ སོླབ་གྲྭ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་མས། གཡུ་སྒྲོན་དེ་ ལོ་༦ལངམ་ཅིག་ལས་ར་ སོླབ་གྲྭ་འདི་ནང་ བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ལོ་
དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ བཟངམོ་ཡང་ སོླབ་གྲྭ་འདི་ནང་ ལོྷད་ནི་ཨིན་མས།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ རྩེད་ཐང་ནང་ ཟླ་བ་དང་ཚེ་རིང་མཐོང་སྟེ་ ཁོང་ཡོད་སར་རྒྱུག་ཡར་སོང་ནུག། ཁོང་གསུམ་ཡང་ 
སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་གཞན་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་སྦེ་ ཁོང་རའི་སློབ་ཁང་གསརཔ་གི་ ཁ་ཐུག་ལུ་སོང་ནུག། སློབ་
ཁང་དེནི་ ཁོང་གི་དོན་ལུ་ གསརཔ་ཨིན་རུང་ ངོ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྙིངམ་ཐལ་མི་ཅིག་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་
ལས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཁོ་ར་ལུ་ཡང་ ཀྲག་རྩིས་གསརཔ་བཏང་རན་ཆི་ནུག། སློབ་ཁང་གི་ སྒོ་གི་རྩ་བར་ ཨེན་ཏ་ཆག་དུམ་
གཅིག་ཡང་འདུག་ ཧོ་ཀ་ནང་ལས་ རླུང་མ་སི་རི་རི་བཏང་འཕུ་དོ་ཡོདཔ་ལས། གཡུ་སྒྲོན་གྱི་སེམས་ཁ་ལུ་ མ་པ་ད་
རེས་ ཨོམ་སོ་ཚ་ཏོག་ཏོ་གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་ཟེར་ བློ་སྟོབས་བསྐྱེད་སྡོད་ནུག།

དེ་ལས་ ཁོང་གི་འཛིན་སོླབ་ སོླབ་མོ་སྐུ་གསུམ་འོང་སྟེ་ ཁོང་ག་ར་ལུ་ སོླབ་སོྟན་གྱི་ལོ་ངོ་གསརཔ་ལུ་ བོྱན་པར་ལེགས་
སོ་འབད་ནུག། སོླབ་མོ་དེ་ མི་གཞིས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ གདོང་ཐེད་སྒོར་སྒོར་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ མིག་ཏོ་བལྟཝ་
ད་ མིག་ཤེལ་གྱི་ལྟག་ལས་སྦེ་ བལྟ་ཐངས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་མཐོང་སྣང་ལུ་ བྱ་འུག་པ་བཟུམ་ཅིག་ཡང་མཐོང་དོ་
ཡོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ མོ་གིས་ ཁོང་ར་སོླབ་རིམ་༤པའི་ནང་ སོྡད་པའི་སྐབས་ཀྱི་འཛིན་སོླབ་ ས་ཀྲག་ཀྲ་འབད་ཡོདཔ་
མ་ཚད་ ཚར་གཅིག་ ཆ་རོགས་ཟླ་བ་ལུ་ ཁྱིམ་ལཱ་མ་རྐྱབ་པས་ཟེར་ ག་ར་གི་གདོང་ཁར་ ཚོགས་བརྡ་བཏང་སྟེ་སྔུ་བཅུག་
མི་ སོླབ་དཔོན་བཙན་སྐྱོགས་དང་ཕྱདཔ་ད་ ལེ་ཤ་གིས་ སོླབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ལུ་ དགའ་དོ་ཡོདཔ་མས། མོ་ལུ་ སྐད་རྐྱབ་
སྟེ་ ཚོགས་བརྡ་བཏང་བཏངམ་མེད་རུང་ གནས་སྟངས་དེ་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་སེམས་ཁ་ལས་ རྩ་ལས་བརྗེད་མ་ཚུགས་པས།

སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ ད་འབདན་ ག་ར་གིས་ རང་སོའི་འབྲི་དེབ་དང་ པི་སི་བཏོན་ཤིག་ཟེར་ སླབ་སྟེ་ བྱང་ཤིང་
གུ་སྡོམ་རྩིས་ཅིག་ འབྲི་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། 

དེ་འཕྲོ་ལས་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་སེམས་ཁ་ལུ་ ད་ཅི་དྲོ་པ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ འཚབ་འཚབ་སྦེ་ ཐོན་འོང་ཡི་ཟེར་ པི་སི་
བེག་ནང་བཙུག་ནི་བརྗེད་སོང་མི་དེ་ དཔྱད་རིག་བཏང་ནུག། ཁྱད་ར་མེད་ ཆ་རོགས་ག་འབད་རུང་ཅིག་ལུ་ ཐེབས་
འོང་ར་འོང་།
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* བཙགས་འཐུཿ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་ མི་ངོ་གཅིག་ ཡང་ན་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་མང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། 

** ཚོགས་རྒྱནཿ གཞན་མི་ཚུའི་གྲས་ལས་ མི་ངོ་གཅིག་ ཡང་ན་ རྒྱུ་དངོས་གང་རུང་གཅིག་ལུ་ རང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་པའི་དོན་ལུ་གོ།

ཆིད་་་ཆིད་་་ཟླ་བ་་་ཁྱོད་ཀྱི་པི་སི་ཅིག་ བརྙ་དགོ་པས། བྱིན་འོང་ག?

ཟླ་བ་གིས་ མིག་ཏོ་ཡང་སྦོམ་སྦེ་བལྟ་སྟེ་་། གཡུ་སྒྲོན་ ད་རུང་ པི་སི་བེག་ནང་བཙུག་ནི་ བརྗེད་སོཔ་ཨིན་ན? ཁྱོད་ ཨ་རྟག་ར་ ནེ་སྦེ་ཨིན་པས།

ཏེ་་་ག་ཅི་? འདི་འཐུས་ཤོར་སྦོམ་ཅིག་མེན་པ་སྟེ་་ཟེར་ གཡུ་སྒྲོན་མོ་ར་ ནང་ན་ལས་མནོ་བསམ་བཏང་སྡོད་ནུག། ག་ར་ སེམས་ཁར་དྲན་མི་ཚུགས་པས་བ་སྟེ། སྐད་
ཆུང་ཀུ་སྦེ་ ཀ་ལེ་ ནཱ་བཏང་ཤིག་ཟེར་ སླབ་ནུག།

ཟླ་བ་ བྱིན་དགོ་མ་མནོ་བཞིན་དུ་ པི་སི་ཅིག་བྱིན་ནུག། ཁྱོད་ མ་པ་ལས་ར་ དྲན་པ་མིན་ནུག་མས་ ཤུད་་་ཟེར་སླབ་ནུག། ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་གི་རིང་ གཡུ་སྒྲོན་
གྱི་སེམས་ཁ་ལུ་ ཟླ་བ་དེ་ སློབ་དཔོན་བཙན་སྐྱོགས་དང་ ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག་ཟེར་མནོ་ནུག།

རྩིས་ལས་མཇུག་བསྡུཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་གི་སློབ་ཁང་ནང་ སློབ་དབུ་འཛིན་ཐོན་འོངམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ག་ར་ཡར་ལོང་ནུག།

དབུ་འཛིན་གྱིས་་་ནངས་པར་ *བཙགས་འཐུ་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལུ་ སློབ་སྡེ་རེ་རེ་གིས་ རང་སོའི་སློབ་ཁང་གི་ དོ་དམ་གསརཔ་བསྐོ་
ནིའི་ མནོ་བསམ་ག་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ མི་ངོ་དེ་ལུ་ **ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ཆོག། དེ་བསྒང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ཕར་ཚུར་ མིག་ཏོ་ཡང་ཧྲིག་ཧྲིག་བཏང་བལྟ་
སྟེ་ལུས་ནུག། ག་ར་གིས་ལགཔ་ཡར་འཐུ་ནུག། ཁྱེད་ར་ ཧེ་མ་ར་ འཚབ་འཚུབ་མ་འབད་བར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མནོ་བསམ་བཏང་དགོཔ་འོང་། སློབ་ཁང་དོ་དམ་
གྱི་གོ་གནས་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན། སློབ་ཁང་དོ་དམ་དེ་ མི་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དང་ དྲང་པོ་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ རང་ལུ་ཕོག་པའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འཐུས་ཤོར་
མེད་པར་ འབག་ཚུགས་མི་ཅིག་འོང་དགོ།

སློབ་དབུ་འཛིན་དང་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ ཕར་ཚུར་བློ་སླབ་སྡོད་པའི་བར་ན་ ཨ་ལོ་ཚུ་ཡང་ སྤྲོ་སྣང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་ སློབ་ཁང་གང་སོང་ནུག། ཨ་ལོ་གཞན་ཚུ་ ཕར་
ཚུར་གཅིག་གིས་གཅིག་ བློ་སླབ་སྡོད་པའི་བར་ན་ གཡུ་སྒྲོན་འདིནི་ དབུ་འཛིན་དང་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱི་བློ་ཚིག་ལུ་ ཉན་སྡོད་ནུག། ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་ ཚ་གྱང་
དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཆག་དཀྲུམས་ཤོར་མི་སྒོ་ལུ་ བལྟ་སར་མཐོང་ནུག། 

་་སྲུང་རྒྱབ་ ཨ་ཙི་ཅིག་ལོག་མི་ལྷོད་་་་

་་་ཏི་རུ་ལེ་ཤ་ཕོག་འོང་? དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་་་་

་་འཆར་དངུལ། ང་འདི་འདྲོག་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་་་་་

སློབ་དབུ་འཛིན་ ཕྱི་ཁར་ཐོན་འགྱོ་མིའི་ རྟིང་བདའ་སྟེ་ བལྟ་སྦེ་ལུས་མི་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ བརྩེ་བའི་གདོང་ལུ་ ཚ་གྱང་ཕོག་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གཡུ་སྒྲོན་ཡང་ 
སེམས་མ་དགའ་བས། ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་དྲག་ག་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ནུག།
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ཁྱིམ་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་ངན་པ།

དེ་ཚེ་ཉིན་མར་ སློབ་གྲྭ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ག་ར་བཙག་འཐུའི་སྐོར་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཅི་ར་སོང་ནུག། ཟླ་
བ་གིས་་་ང་་པདྨ་ལུ་ དོ་དམ་གྱི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་ཨིན། ཁོ་ ཨ་རྟག་ར་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་ཅིག་ཨིན། ཚེ་རིང་གིས་
རྩ་རྒས་ འདི་སྐུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ ཐོབ་མིའི་དོན་ལུ་མེན། གཞན་ག་འཆརཔ་རུང་ འཕྲིན་ལས་དྲག་ནི་བཟུམ་མཐོངམ་
མས། ཁོ་ ཧེ་མ་ལས་ར་ རྐང་རིལ་སྡེ་ཚན་གྱི་དོ་དམ་ཨིན་མི་གུ་ བང་རྒྱུག་ནང་ལུ་ཡང་ ག་ར་ལས་ ཁོ་ར་དྲག་ནི་བཟུམ་
མཐོང་མས།

ཏེ་་་བསོད་ནམས་ག་དེ་སྦེ་སྨོ? མོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ འཇའ་རིསམོ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་མེན་ན།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ ཁོང་གཉིས་བློ་སླབ་ད་ ཟུར་ཙམ་རེ་གོ་ནུག། དེ་བསྒང་ མོ་རའི་རྐངམ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལམ་འགྱོཝ་དང་
གཅིག་ཁར་ བ་ཁྱིམ་ནང་མཐོང་མི་ ཨེན་ཏ་གྲ་དུམ་ཚུ་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སེམས་ནང་ན་ལས་ ཨེན་ཏ་གྲ་དུམ་ 
ག་བཟུམ་ཅིག་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ ཆག་གྲུམ་སོང་མི་སྒོའི་གཤམ་ལུ་ འགྲིགས་འོང་ག་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག། 
མོ་ར་ ཉིན་མའི་རྨི་ ལམ་ནང་ ལམ་འགྱོ་སྡོད་པའི་བར་ན་ མོ་རའི་མིང་བཏོན་ཏེ་ འབོ་པའི་སྐད་ཅིག་གོ་ནུག།

ཨེ་འེང་་་འཛམ་གླིང་ནང་ བརྗེད་དེ་ར་སྡོད་མི་ མིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་་་་ང་བཅས་ག་ར་གིས་ གཡུ་སྒྲོན་
ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་ཨིན་ཟེར་ བུཚ་ཅིག་གིས་སླབ་ད། ཨ་ལོ་ག་ར་ བགའ་སྐད་ཤོར་ནུག། དེ་བསྒང་ གཡུ་སྒྲོན་
ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ལགཔ་གཉིས་བསྣོལ་སྦེ་ མིག་ཏོ་སྦོམ་སྦེ་བལྟ་བྱིན་ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་དེ་ ག་ར་གི་ཧེ་མར་ ཁྱིམ་ནང་འགྱོ་སའི་ གཞུང་ལམ་ཁར་ལྷོད་དེ་ ཁྱིམ་ནང་འཕྲང་སྟེ་ཡར་སོང་ནུག། ཚར་
གཅིག་གུ་སྒོའི་རྩ་བར་ལྷོད་དེ་ ཨ་མ་་་ཨ་པ་་་ཟེར་ བློ་འགོ་བཙུག་ནི་འབདཝ་ཅིག་་་་བློ་བར་བཅད་དེ་ལུས་སོང་ནུག། དེ་
བསྒང་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གཉིས་ཆ་ར་ ཚ་གྱང་དང་བཅས་ གདོང་ར་སེར་ཐང་ཐ་སྦེ་ ཉལ་ཁྲི་གུ་སྡོད་སར་ མཐོང་ཆི་ནུག།

ཨའི་གིས་ མོ་རའི་ལགཔ་ལས་བཤེད་དེ་ ཤུ་་ཤུད་་། ད་ལྟོ་་གཅེས་གཅེས་ གཉིད་ལོགཔ་ཅིག་ཨིན་ ཟེར་སླབ་ནུག། གཡུ་
སྒྲོན་གྱིས་ འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ ཉལ་ཁྲིའི་རྩ་བར་སོང་སྟེ་ མོ་རའི་ནུམོ་ལུ་ཚར་གཅིག་བལྟ་ནུག། བཟངམོ་དེ་ ཚདཔ་ཚ་སྟེ་ 
གདོང་ག་ར་དམརཔོ་ཐལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྔུལ་ནག་གིས་ཆོབ་ཆོ་སོང་མི་གུ་ བུང་ཡང་ཤུགས་སྦེ་ར་ གཏོང་ལེན་འབད་དེས། 
མིག་ཏོ་གཉིས་བཙུམས་པའི་བར་ན་ དཔྱལཝ་ཡང་དུམ་གྲ་ཅིག་ ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་སྟེ་ གཉིད་ལོག་སྡོད་སར་མཐོང་ནུག།
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ཨ་པ་གིས་ གཡུ་སྒྲོན་ལག་པ་ལས་བཤེད་དེ་ སྒོ་ཁར་འཁྱིད་སོང་སྟེ་་་སྐད་ཆུང་ཀུ་སྦེ་ གཅེས་གཅེས་ཤུགས་
སྦེ་ར་ན་ནུག། གྱང་ཤུགས་རྐྱབ་སྟེ་ན་ནུག་་་ ང་བཅས་ཀྱིས་་ག་དེ་མང་མང་ ངལ་གསོ་བཅུག་སྟེ་ བཞག་དགོ་
པས།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ང་གིས་འཛོལ་སོང་ནུག་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་དགོཔ་བྱུང་ནུག། ཨ་མ་གིས་ 
ག་སླབ་མི་དེ་ཉན་ཏེ་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེདམོ་རྩེ་ས་ལུ་ བཟངམོ་འཁྱིད་མ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཀྲིག་ཀྲི་
བཏང་ནུག་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག།

ཨ་པ། ང་་་ང་གིས་་ཟེར་བློ་འགོ་བཙུག་ནི་འབདཝ་ཅིག་ བཟངམོ་སྔུ་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་ གཉིད་ཚོར་ཆིཔ་ལས་ ཨ་
པ་གིས་ དེ་འཕྲོ་ལས་ བཟངམོ་གི་དཔྱལཝ་གུ་ བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྲུས་རས་ཆུ་བཏབ་བཏབ་ཅིག་འབག་སྟེ་ 
ཉལ་ཁྲིའི་རྩ་བར་ རྒྱུག་སོང་ནུག།

མོ་རའི་ཕམ་གཉིས་ ཉལ་ཁྲི་གུ་བཀུག་སྟེ་ ཕར་ཚུར་བློ་ཡང་ སྐད་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སླབ་སྟེ་ ཚ་གྱང་དང་བཅས་ 
འཚབ་འཚུབས་སྦེ་སྡོད་སར་མཐོང་ཆི་ནུག། གཡུ་སྒྲོན་འདིནི་ ག་ནི་ཡང་འབད་ས་མ་མཐོང་པར་ བ་ཁྱིམ་ནང་
ལས་ཕར་ བཤལ་ཡར་སོང་ནུག། དེ་ནང་ བོའུ་ཅུང་གིས་ ཁོ་རའི་མིག་རྫིམ་རིངམོ་ སྨུག་ནག་སྦེ་ཡོད་མི་ མིག་
ཏོ་གིས་ མོ་ལུ་རེ་འདོད་དང་བཅས་བལྟ་སར་མཐོང་ནུག། གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ བོའུ་ཅུང་གི་མགུ་ཏོག་ འགྲོས་ཀྱིས་
འབད་ཀྲེགཔ་དང་ བོའུ་ཅུང་གིས་ཡང་ མགུ་ཏོག་གིས་འབད་ མོ་གི་ལགཔ་ལུ་ ལོག་འཕུལ་ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ སེམས་སྐྱོ་བ་དང་བཅས་ བོའུ་ཅུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་་་ གཅེས་གཅེས་ ཤུགས་སྦེ་ར་ན་འདི་ཡོད། 
འདི་ཚུ་ག་ར་ ང་གི་འཛོལ་བ་ཨིན། བོའུ་ཅུང་ལུ་ རྩྭ་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱིན་ཏེ་ འདི་རྨུར་སར་བལྟ་སྦེ་ བུང་རིངམོ་
སྦེ་ཚར་གཅིག་བཏང་ནུག། དེ་ལས་ བ་ཁྱིམ་ནང་ གི་ཁུག་ཅིག་ནང་སྤུངས་ཏེ་བཞག་མི་ ཨེན་ཏའི་གྲ་དུམ་ཚུ་
མཐོང་སྟེ་ མནོ་བསམ་གཞན་ག་ར་བརྗེད་སོང་ནུག། གདོང་ཁ་ར་ གཅིག་ཡོད་མི་དེ་གིས་ བཏུབ་ནི་བཟུམ་ཅིག་
འདུག་་་་།
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རོ་ཁྱི་ ག་གིས་བཏང་ཡི་ག?

དེ་གི་ནངས་པར་ གནམ་ལངམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནམ་གཤིས་ཡང་ བསིལ་ཀྲག་ཀྲ་སྦེ་སྡོད་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ བཟངམོ་གི་དཔྱལཝ་འདི་ནི་ ཨ་ཙི་ཅིག་ཡང་ 
དྲོད་མ་བྱང་པས།

ཨ་མ་གིས་ སེམས་ཀྱི་ཚ་གྱང་དང་བཅས་་་ད་རེས་ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་ལས་ དྲག་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ བསྐྱལ་དགོཔ་འོང་ ཟེར་སླབ་ནུག།

ཨ་པ་གིས་་མོ་རའི་ཕྱག་ལྟག་གུ་ ལགཔ་བཀལ་སྦེ་ དེ་བསྒང་ལས་ མོ་དྲག་ར་དྲག་འོང་ ཟེར་མནོཝ་མས། ངེ་གི་བུམོ་ཅུང་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ སྟོབས་
ཤུགས་ཡོད་མི་དང་ ནད་ཕྱམ་ཕྱིམ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན། ཁྱོད་ར་ བལྟ་སྦེ་སྡོད་མས་ ཟེར་སླབ་ནུག།

ཁོ་གིས་སླབ་མི་ལུ་ གཡུ་སྒྲོན་ཡིད་ཆེས་ བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་བསྐྱེད་ནུག་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་ སླབ་མི་དང་ཕྱདཔ་ད་ དྲག་ནིའི་ངེས་པ་སོྦམ་ར་མཐོང་ནུག།

ཨེན་ཏ་གྲ་དུམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ མོ་རའི་མཆན་འོག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་སའི་ གཞུང་ལམ་ཁར་ཐོནམ་དང་གཅིག་ཁར་ རླུང་མ་བསིལ་ཀྲག་ཀྲ་འཕུཝ་ལས་ 
མོ་ར་ཚ་ཏོག་ཏོ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྟོད་གོས་ཚུར་འཐེན་སྦེ་ ཡར་སོང་ནུག།

སློབ་ཁང་ནང་ལྷོད་དེ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་- ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོ་ག་ར་བརྡལ་ཏེ་ཡོདཔ་མཐོང་ནུག། ཆག་ཀྲུམ་ཤོར་མི་སྒོའི་རྣལ་ལྕགས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྐྱབ་མ་
བཏུབ་པར་ ནུབ་མོ་རོ་ཁྱི་ནང་ན་འཛུལ་ཏེ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་ཧོད་ མགུ་མཇུག་སློག་བཏང་ད་ནུག། ཆག་ཀྲུམ་ཤོར་མི་སྒོའི་ ཧོ་ཀ་བརྒྱུད་དེ་རླུང་མ་འཕུ་སྟེ་ ཤོག་ཀོ་
དང་ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོ་ཚུ་ ཕར་ཚུར་གཏོར་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་ཁྱབ་སོང་ནུག། སློབ་ཁང་དེ་ ཕྱི་ཁ་བ་ཡང་ལྷགཔ་སྦེ་ བསིལ་ཀྲག་ཀྲ་ཅིག་ལུ་གྱུར་སོང་ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ ཤོག་ཀུ་ཚུ་ འཐུ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། ཟླ་བ་ཡང་ མོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤོག་ཀུ་འཐུ་དེས། དེ་ལས་ ཚེ་རིང་དང་ ཨ་ལོ་གཞན་དག་པ་ཅིག་
ཡང་-རྩེདམོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤོག་ཀུའི་རྟིང་བདའ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ག་ར་བསྡུ་བསྒྱོམས་འབད་དེ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཧོད་ནང་
བཙུགས་ཚར་ནུག། ཕྱགས་སྙིགས་མཇུག་དེ་ར་ ཧོད་ནང་བཙུགས་སྡོད་པའི་བར་ན་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ཐོན་འོང་ནུག།

ཨ་ལོ་ག་ར་གིས་ སྟབས་གཅིག་ཁར་ སློབ་ཁང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་སླབ་ད་ མོ་ར་ ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ཉན་སྡོད་དེ་ མགུ་ཏོག་འགུག་འགུག་འབད་ནུག།

མོ་ར་ སློབ་ཁང་ནང་ལྷོད་བལྟཝ་ད་ ཕྱི་ཁ་བ་སློབ་ཁང་ནང་ན་ལུ་ ཧེང་བཀལ་ར་ གྱང་དོ་བཟུམ་ཚོར་ནུག། སྒོ་ཁ་ལས་ རླུང་མ་ཤུར་སྐད་དང་བཅས་ འཕུ་བའི་བསྒང་
ལས་ ཨ་ལོ་ཚུ་ རང་སོའི་སྡོད་ཁྲི་གུ་ གཟུགས་ཡང་གསིག་སྟེ་ སྡོད་སར་མཐོང་ཆི་ནུག།

བསོད་ནམས་ཀྱིས་་་ཁོང་གིས་ སྒོ་འདི་ ག་ཅི་སྦེ་མ་བཟོཝ་ཨིན་ན? སློབ་སྟོན་གྱི་དུས་མཚམས་ཧེ་མའི་ནང་ བུཚ་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་ཚུ་གིས་ རྐང་རིལ་རྐྱབ་སྟེ་ བཅགས་
བཏང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ སྒོ་འདི་ ནེ་སྦེ་ར་ལུས་སར་མཐོང་ཡི། ད་་ནཱ་ལུ་ གྱང་དྲེགས་མི་ཚུགས་པས།

* གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་



15



16



17

དེ་ལས་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ ནང་ན་འཛུལཝ་ཅིག་ ད་རུང་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ སྐད་རྐྱབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག།

གནམ་མེད་ས་མེད་གྱང་མས།

སྒོ་འདི་་་་

ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་ ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ ཉན་སྡོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལགཔ་ཡར་འཐུ་སྟེ།

ཡཱ་ཡ་་བཏུབ་པས་ཟེར་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ གོ་བརྡ་སྤྲོད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། མ་གཞི་ སྒོ་འདི་ སྲུང་རྒྱབ་པ་གིས་ བཟོ་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་
ད་ ཁོ་ར་ ཨའི་ ལཱ་ཁག་སྦེ་ན་སྟེ་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ངལ་གསོ་ ཡར་སོང་ནུག། འདི་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་དབུ་འཛིན་གྱིས་ རྫོང་ཁག་
ཤེས་རིག་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡི་གུ་ཅིག་ཡང་བཏང་ཡོདཔ་ད་ ལན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མ་ལྷོད་པས། དེ་གིས་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་གིས་ སྒོ་འདི་གི་ཚབ་བཟོ་བ་ལུ་ སློབ་གྲྭ་
ནང་འཆར་དངུལ་མིན་འདུག་ ངནི་འདྲོག་པས།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ལགཔ་ཡར་འཐུ་ནུག། འབྲི་ཁྲིའི་འོག་ལས་ མོ་ར་གིས་འབག་འོང་མི་ ཨེན་ཏ་གྲ་དུམ་དེ་བཏོན་ཏེ་ ཐེ་ཚོམ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ འདི་གིས་
བཏུབ་ནི་བཟུམ་མཐོང་མས།

སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ ཚར་གཅིག་དཔྱལཝ་ཨོ་ཀྲོ་བསུམ་སྦེ། འདི་ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མས་ གཡུ་སྒྲོན། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རུང་ ང་བཅས་ལུ་ ལྕགས་གཟེར་དང་ ཐོཝ་
ཚུ་དགོ་ནི་མས། ང་གིས་བལྟ་བ་ཅིན་་་་་།

བསོད་ནམས་ཀྱིས་་་ངེ་གི་ཨ་པ་ལུ་ཐོཝ་ཡོད།

་་དེ་ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ང་གིས་རྒྱུག་སོང་སྟེ་ ལྕགས་གཟེར་འབག་འོང་གེ།

སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ ཨ་ལོ་ཚུའི་གདོང་ཁར་བལྟ་སྦེ་་་བཏུབ་པས་དེནི་་་ཟེར་འགོ་བཙུག་ནི་འབདཝ་ཅིག་་་

ཨེ་འེང་་་ང་བཅས་ཀྱིས་ཚར་གཅིག་ འབད་བལྟ་གེ་ཟེར་ སྐད་རྐྱབ་ནུག།

ཨིན་་་ཨིན་་་་

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ ག་ར་ གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ བསྒྲིག་ཚུགས་ཟེར་ སླབ་ནུག།

དེ་འཕྲོ་ལས་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གིས་ཡང་ སེམས་ཐག་བཅད་ད་ནུག། བཏུབ་པས་ དེ་འབད་བ་ཅིན། གཡུ་སྒྲོན་དང་བསོད་ནམས་གཉིས་ སློབ་དབུ་འཛིན་ཡོད་སར་ 
གནང་བ་ཅིག་ཞུ་བར་སོང་ཤིག། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ བཏུབ་ཟེར་གསུངས་པ་ཅིན་ -་ད་རེས་ཉིན་མ་ལྟོའི་དུས་ཚོད་ལས་་- མོ་རའི་ལགཔ་
ཡར་འཐུཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱེད་རའི་ལག་པར་ཨིན་ཟེར་ སླབ་ནུག།
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ཤིང་བཟོའི་ལཱ་འདི་ ལཱ་ཁག་གཅིག་ཨིན།

དེ་བསྒང་ གཡུ་སྒྲོན་དེ་ སློབ་དབུ་འཛིན་འབད་སར་ ཧེ་མར་འགྱོ་མ་མྱོང་ནི་དེ་གིས་ འདྲོགས་ཏེ་
ག་ཅི་འབདཝ་དྲག་ག་ མ་ཤེསཔ་ཡར་སོང་ནུག། སྒོ་ཡོལ་ཅིག་དཔྱངས་ཏེ་ཡོད་མི་ སློབ་དབུ་འཛིན་
གྱི་ སྒོའི་རྩ་བར་ལྷོདཔ་ད་ མོ་རའི་དོན་ཧིང་ར་ ཚ་ཐུག་ཐུ་བཏང་ནུག། གཡུ་སྒྲོན་དང་ བསོད་ནམས་
གཉིས་ ཁྱོད་ཧེ་མར་སོང་ཤིག་ཟེར་ གཅིག་གིས་གཅིག་འཕུལ་ཏེ་ ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་ སྒོའི་རྩ་བར་
ལུས་སོང་ནུག། མཐའ་མཇུག་ལུ་ གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ ལྐོདམ་ཚར་གཅིག་སེལ་ཏེ་ སྒོ་གུ་བརྡུང་ དེ་ལས་ 
འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ སྒོ་ཡོལ་འཐུ་སྦེ་ ཁང་མིག་ནང་བལྟཝ་ད།

དབུ་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་་ཨེ་འེང་་ཟེར་ ཀི་དེབ་ལྷག་འཕྲོ་བཞག་སྟེ་ ཁོ་རའི་མིག་ཤེལ་ དཔྱལཝ་གུ་
བཀལ་ཏེ་ སྒོ་ཁ་ལུ་བལྟ་སྦེ། བུམོ་ཚུ་་ག་ཅི་འབད་དཔ་སྨོ? ཁྱེད་གཉིས་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱི་ སློབ་
སྡེ་ནང་ལས་ཨིན་སྨོ? མེན་ན?

ཨིན་ལགས། ངེ་གི་མིང་ གཡུ་སྒྲོན་ཨིན།

དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ག་ཅི་སྨོ? དབུ་འཛིན་གྱིས་དྲིས་ནུག།

ང་་བསོད་ནམས་ཨིན་ལགས།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་་་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ ང་བཅས་རའི་ སློབ་ཁང་གི་ སྒོ་ཆག་ཀྲུམ་ཤོར་མིའི་སྐོར་
ལས་ ནཱ་དབུ་འཛིན་བཞུགས་སར་ བཏང་ཡི་ལགས།

བསོད་ནམས་ཀྱིས་་་སྒོ་ཆག་ཀྲུམ་ཤོར་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ རླུང་མ་བསིལ་ཀྲག་ཀྲ་ འོང་མས་
ལགས།

ཏེ་་ང་བཅས་གནམ་མེད་ས་མེད་་་ གྱང་མས་ལགས། ཐ་ན་ པི་སི་ཡང་ ལག་པར་བཤེད་མི་ཚུགས་
པས་་་་། དེ་ལསནི་་་་དེ་ལསནི་་་དེ་ལསནི་་་ང་བཅས་ཀྱིས་་་ གཅིག་མིན་གཅིག་ འབད་དགོཔ་འདུག་
ལགས། ཟེར་གཡུ་སྒྲོན་གྱི་ཁ་ལས་ ཐོན་ཡར་སོང་ནུག།
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དབུ་འཛིན་གྱིས་ ཁོ་རའི་མིག་ཤེལ་བཏོན་ཏེ་ མིག་ཏོ་འཕྱགས་སྦེ་་་ཨིན་པས་་ཁྱོད་བདེན། དེ་འབདཝ་ད་ ད་ལྟོ་གནས་སྐབས་ཅིག་ 
ང་བཅས་ལུ་ མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་ ཁྱེད་ཀྱིས་སྒུག་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་འོང་།

བསོད་ནམས་ཀྱིས་་་དེ་འབདཝ་ད་་ གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་ གནས་སྐབས་གཅིག་བཏོན་ཏེ་འདུག། མོ་གིས་ ཨེན་ཏ་གཅིག་ཡང་འབག་
འོང་ནུག། 

དེ་ལསནི་་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཨ་པ་ལུ་ ལག་ཆ་དང་ཅ་ལ་ཚུ་འདུག། དེ་ལསནི་་་དེ་ལསནི་་་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ སྟབས་གཅིག་ཁར་་་ང་
བཅས་ར་གིས་ བཟོ་ནི་འབད་ཨིན། བཟོ་ཆོག་ག་ལགས།

དབུ་འཛིན་ ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་ རྣམ་རྟོག་ལང་སུ་ཅིག་སྦེ་ ལུས་སོང་ནུག།

ང་བཅས་ནཱ་ ཤིང་བཟོའི་སློབ་ཁང་མིན་པར་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤེསཔ་འོང་། དེ་འབདཝ་ད་ བུམོ་གཉིས་ཀྱི་ རེ་མིག་དང་ལྡན་པའི་
གདོང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར། ཁྱེད་ཀྱིས་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་་་ མ་བཏུབ་ཅིག་མིན་འདུག།

ལགས་སོ་ལགས། གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་་་ང་བཅས་ཀྱིས་ དྲན་པ་བཏོན་ཏེ་འབད་འོང་ལགས། ང་བཅས་ཀྱིས་ ཐད་རི་བ་རི་ དྲན་པ་
བཏོན་ཏེ་འབད་འོང་ལགས།

དབུ་འཛིན་གྱིས་སྡོད་ཁྲི་ལུ་རྒྱབ་ཧེན་སྦེ་ བཏུབ་པས་ དེ་འབད་བ་ཅིན། སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ལུ་ ཁྱེད་ར་གིས་འབད་ སྒྲིག་བལྟ་ནིའི་
དོན་ལུ་ དབུ་འཛིན་གྱིས་ གནང་བ་གནང་ཡི་ཟེར་ སླབ་དགོ་མས།

གཡུ་སྒྲོན་དང་བསོད་ནམས་ ལགས་སོ་ཟེར་ ཁུ་སིམ་སི་འབད་ ཕྱི་ཁར་ཐོན་སོང་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ ཕྱི་ཁར་ལྷོདཔ་ཅིག་ 
སེམས་དགའ་དྲགས་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ཕང་མར་བཏབ་ནུག།

བསོད་ནམས་ཀྱིས་་་ཏེ་་་ང་བཅས་ཀྱིས་ ཚགས་ཁར་ཚུད་ཅིག་ ཟེར་སླབ་ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་་ད་ལྟོ་འདི་ གནང་བ་ཐོབ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན། ད་འབདན་ ལཱ་ཁག་ས་ལུ་ལྷོད་ཅི་ ཟེར་སླབ་ནུག། དེ་ལས་ བུམོ་
གཉིས་ལགཔ་མཐུད་དེ་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་བཟང་པོ་ བརྗེ་སོར་འབད་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་རྒྱུག་སོང་ནུག།
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སྒོ་སྒྲིག་ནིའི་ལས་འགུལ་སྦོམ་ཤོས།

ཨ་ལོ་ཚུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ ལཱ་འགོ་བཙུག་ནིའི་ སྤྲོ་སྣང་བསྐྱེད་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་
གྱིས་ སྒོ་སྒྲིག་ནིའི་ལས་འགུལ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སློབ་སྟོན་གྱི་དུས་ཚོད་ཧྲིལ་བུ་ སྤྱིར་
བཏང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ རྩེདམོ་ཚུ་རྩེ་བཅུག་ནུག།(གཡུ་སྒྲོན་འདིནི་ སྒོ་སྒྲིག་ནིའི་སྐོར་ མནོ་བསམ་གཏང་
ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག)།

མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁོང་རའི་རྩེད་སྒྲོམ་ཚུ་ག་ར་བསྡམས་ཚར་ཏེ་ ཨ་ལོ་ག་ར་ སློབ་མོ་ཁ་ཐུག་ལུ་གདོང་
བསྒོར་ཏེ་ མིག་ཏོ་བརྒྱང་སྦེ་ བལྟ་སྡོད་ནུག། དེ་ལས་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་་་བཏུབ་པས་ དེ་འབད་
ཅིན། སྒོ་སྒྲིག་ནི་འདི་ ཁྱེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཅིག་ཨིན། ད་ ཧེ་མ་ར་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་བཙུག་ནི་སྨོ?

ཆ་རོགས་ག་ར་ མོ་ལུ་བལྟཝ་ལས་ གཡུ་སྒྲོན་ཚར་གཅིག་ མགུ་འཐོམས་ལུས་སོང་ནུག། འཁྲབ་
སྟོན་ཁང་གི་རྩེད་སྟེགས་གུ་ལྷོད་དེ་ གློག་འོད་དཔག་སྟེ་ བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་གྱི་ སྣང་བ་བྱུང་སྟེ་ 
ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་ཤེསཔ་ཡར་སོང་ནུག། ཡུདཔ་གཅིག་ཁ་ལས་ འམ་་་དེ་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ལུ་ 
ལྕགས་གཟེར་ སྦོམ་ཤོས་འ་ནེམ་ཅིག་་་?ཟེར་མོ་རའི་ལག་པའི་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་གཉིས་བཟུང་སྦེ་ 
གཞན་ཚུ་ལུ་སྟོན་ནུག།

འདི་ཚུ་ ང་གིས་འབག་འོང་གེ་ཟེར་ ཚེ་རིང་གིས་ ཁས་བླངས་ནུག།

ཟླ་བ་གིས་་་མདང་ཞག་ ཨ་ཞང་དང་ཕྱདཔ་ད་བྱིན་མི་ ང་རའི་ཟད་སོང་མ་དངུལ་ ལྷག་འཇུག་ལུས་ཏེ་
ཡོད། ལྕགས་གཟེར་ལུ་ ཏི་རུབ་ལེ་ཤ་སླབ་འོང་ག? ཟེར་ དངུལ་ཀྲམ་དག་པ་ཅིག་ ལག་པར་བཟུང་
སྟེ་ བགའ་དགོ་མནོ་རུང་ མ་བགའ་བར་རྩ་འགེངས་སྡོད་མི་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ལུ་སྟོན་ནུག།

སློབ་མོ་གིས་་ནག་ལོང་ལོ་སྦེ་ ནེམ་ཅིག་གི་ལང་ནི་བཟུམ་མཐོང་མས་ ཟེར་སླབ་ནུག།

ཟླ་བ་དང་ཚེ་རིང་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཚོང་ཁང་ནང་ ལྕགས་གཟེར་འཚོལ་བར་སོང་ནུག། དེ་བསྒང་ བསོད་
ནམས་དང་སྟོབས་རྒྱས་གཉིས་ བསོད་ནམས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ ཐོཝ་བརྙ་བར་དང་ གཡུ་སྒྲོན་དང་ ཨ་ལོ་
གཞན་ཚུ་ སྤྲོ་བ་དང་བཅས་ གྱིབ་ཀྱི་ཐིག་ཤིང་ཤ་ཁ་ཅིག་གིས་ སྒོའི་ཧོ་ཀ་གི་ཚད་འཇལ་ཏེ་ ཨེན་ཏ་
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དང་གཅིག་ཁར་ བཏུབ་མི་བཏུབ་ སྒྲིག་སྟེ་བལྟ་ནུག།

ཨ་ལོ་ཅིག་གིས་་་དུམ་གྲ་ཅིག་གིས་ ཨེན་ཏ་སྦོམ་མས་ ཟེར་སླབ་ནུག། 

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་་་མོ་རའི་ཨེན་ཏ་ བྱ་ཆི་ཆི་ལུ་ཁ་བཏངམ་མས་ཟེར་མནོ་སྟེ་ ལན་ས་ཀྲག་མཚམས་ཅིག་
སྦེ་ ཆུང་མ་དྲགས་པར་དྲག་ནུག་ཟེར་ཡ་ ཟེར་སླབ་ནུག།

ད་རུང་ གཞན་མི་ཅིག་གིས་ འདི་གིས་བཏུབ་ནི་བཟུམ་མཐོངམ་མས། དེ་འབདཝ་ད་ ཧེ་མ་ར་ ཆག་
གྲུམ་རག་རོ་ཚུ་ བཏོན་བཏང་དགོ་པས།

ཡུན་མ་རིངམོ་ཅིག་ལས་ར་ བསོད་ནམས་དང་སྟོབས་རྒྱས་གཉིས་ ཐོཝ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ 
བཟོ་ཆ་ཆ་ཚང་དང་སྦྲགས་ལོག་ཐོན་འོང་ནུག། ཨ་ལོ་གཉིས་ཀྱིས་ ཨེན་ཏ་ཆག་ཀྲུམ་ཤོར་མིའི་མཐའམ་
བདའ་སྟེ་ ཧུམ་ཆི་ཆི་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སོག་སོམ་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་ལས་ ཟླ་བ་དང་ ཚེང་
རིང་ཡང་ ལྕགས་གཟེར་དང་སྦྲགས་ལོག་ལྷོད་དེ་ སྒོའི་ཨེན་ཏ་ སྒྲིག་ཆོག་ཆོ་ཡར་སོང་ནུག།

མདའ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ མཁས་དྲགས་དང་ ཤུགས་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ སྟོབས་རྒྱས་དེ་ ཐོཝ་རྐྱབ་མི་འབད་
བཏོན་ནུག། ཟླ་བ་གིས་ མོ་རའི་མིག་ཤེལ་ཡར་འཕུལ་སྦེ་ འདི་ལུ་ ཁོ་གིས་ འབད་དགོཔ་ག་ཅི་
འདུག་ཟེར་ མར་མུར་བཏང་སླབ་ནུག། མོ་ར་གིས་སྦེ་ འབད་ནིའི་མནོ་བསམ་བཏང་ནུག། གཡུ་སྒྲོན་
གྱིས་ སྒོ་ཁྲམ་ལས་ ལྕགས་གཟེར་བཀུག་བཀུགཔ་ཅིག་ བཏོནམ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་གིས་ ཐོཝ་
འཕྲང་སྦེ་བླུགས་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་མཐེ་བོང་ལུ་རེག་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཟེར་སླབ་ནུག།
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སྟོབས་རྒྱས་དང་ གཡུ་སྒྲོན་གཉིས་ཀྱིས་ སྒོ་སྒྲིག་ནིའི་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་ 
ཁོང་གཉིས་ལུ་དགོ་པའི་ཅ་ལ་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སྤྲོད་ནུག། སྐར་མ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ སྒོ་ཁྲམ་
ནང་ ཨེན་ཏ་བསྒྲིགས་ཏེ་ སྒོ་གཤམ་གྱི་ཧོ་ཀ་དེ་ ཨེན་ཏ་གསརཔ་དེ་གིས་ སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ 
བསུབས་ད་ནུག།

སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་་་ ཏེ་་་ང་བཅས་ཀྱིས་ སྒྲིག་ཚུགས་ཅི་ ཟེར་སྐད་རྐྱབ་ནུག། ཨ་ལོ་གཞན་ཚུ་ཡང་ 
སེམས་དགའ་སྟེ་ དགའ་འཛུམ་ར་ཤིག་ཤི་བཏང་ རྩིས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྦོམ་ཅིག་ མཐར་འཁྱོལ་
ཚུགས་ཚུགསཔ་བཟུམ་གྱི་ སྤྲོ་སྣང་བྱུང་ནུག། ག་བ་ཡང་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ 
སེམས་དགའ་ནུག། སྒོ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞན་ལུ་སྒུག་སྡོད་མ་དགོ་པར་ ཨ་ལོ་ཚུ་
གིས་ འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་འབད་མི་ལུ་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ བཀྲིན་ལེགས་སོ་བྱིན་ནུག།

ང་བཅས་ཀྱིས་ ལཱ་སྦོམ་ཅིག་སྒྲུབ་ཚུགས་ཅི། ད་རེས་ ཁྱེད་ག་ར་གིས་ ང་བཅས་རའི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཧེ་མ་ར་ བརྩོན་ཤུགས་དང་མཉམ་འབྲེལ་འདི་ ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ 
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། སློབ་དབུ་འཛིན་ཡང་ ཐུགས་མཉེས་འོང་། ཁྱེད་ཀྱི་ ཕམ་ཚུ་ཡང་ སེམས་
དགའ་འོང་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཕམ་ཚུ? ཟེར་ སླབ་ནུག།

ཉིན་ཕྱེད་ཀྱི་རིང་ སྤྲོ་སྣང་གི་ངང་ལུ་ དུས་ཚོད་རྫོགས་ཏེ་ གཡུ་སྒྲོན་དེནི་ མོ་རའི་ནུམོ་གི་སྐོར་ལས་ 
བརྗེད་ར་བརྗེད་སོང་ནུག། གཅེས་གཅེས་ཀྱི་ གདོང་དམརཔོ་འགྱོ་མི་ཚུ་ མོ་རའི་མིག་ཁར་མཐོང་་་
ལྐོདམ་ཡང་འགག་སྟེ་འོང་ནུག། སློབ་གྲྭ་ལས་བཏང་སྟེ་ སློབ་ཁང་གི་སྒོའི་ཁ་ཐུག་ལུ་ འགྱོ་བའི་སྐབས་ 
སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ ནངས་པར་ སློབ་ཁང་དོ་དམ་ བཙག་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་
ཤོག་སྨ་རེ་ ཟེར་སླབ་མི་ཡང་ རྣམ་ཅོག་ལུ་ གོཝ་ཙམ་བྱུང་ནུག།
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* འདེམས་ངོཿ གདམ་ངོའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་པའི་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོ།

དོ་དམ་གསརཔ།

གཡུ་སྒྲོན་མོ་ར་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་པའི་བསྒང་ལས་ མོ་རའི་ཨ་པ་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ ལོང་སྡོད་སར་མཐོང་ནུག། དེ་བསྒང་ ཨ་པ་ལུ་ 
སྐུ་གཟུགས་བཟང་པོ་མ་སླབ་པའི་ཧེ་མར་ ཨ་མ་གིས་ སླབ་མི་ལུ་ མ་ཉན་པར་ གཅེས་གཅེས་རླུང་མ་ནང་འཁྱིད་སོང་སྟེ་ ཉིམ་
མ་འཛུལ་ཚུན་ཚོད་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཟླ་བ་གི་མཆོང་ཐག་གསརཔ་ རྩེད་སྡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཕྲ་ཞིང་ཕྲཝ་འབད་
སླབ་སྟེ་ འདི་ཚུ་ག་ར་ མོ་ར་གི་འཐུས་ཤོར་ཨིནམ་ལས་ བློ་འགྱོད་སྦོམ་ཡོད་ལུགས་དང་ ད་ལས་ཕར་ བུམོ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་
དང་ ཚ་གྱང་འབག་ཤེས་མི་ཅིག་འབད་ནི་གི་ ཁས་བླངས་འབད་ནུག་་་

གཡུ་སྒྲོན་ བུང་ལེན་ནི་འབད་ བློ་མཚམས་འཇོག་འགྱོཝ་ཅིག་ ཨ་པ་གིས་ བློ་སླབ་ནིའི་གོ་སྐབས་ལེན་ཆི་ནུག།

འདི་ཚུའི་སྐོར་ སླབ་ནི་གི་དོན་ལས་ ང་ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཏེ་འོངམ་ཨིན། བཟངམོ་ལེ་ཤ་གིས་ དྲག་སི། ནུམོ་དེ་ གདོང་ལེན་འབད་
ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ ང་གིས་ ཁྱོད་ལུ་སླབ་ཅི་མེན་ན། ལྷག་པར་དུ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་གནོད་པ་ལས་ གདོང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ 
མོ་རའི་གཟུགས་ཀྱི་ ནད་ཐུབ་ཀྱི་རིམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་ ང་གིས་ཤེས་བ།

གཡུ་སྒྲོན་དེ་ མིག་ཆུ་འཐོན་ནི་མིན་པར་ སེམས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་ བློ་བག་ཕེབས་ཏོག་ཏོ་བྱུང་སྟེ་་་ མིག་ཏོ་ཡང་སར་སིར་བཏང་
སྟེ་་ བདེན་ལས་ར་ཨིན་ན་ ཨ་པ་ ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ཚེ་ནུབ་མོ་འབདན་ ཁོང་བཟའ་ཚང་བཞི་ཆ་ར་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་དང་ ལེགས་ཤམོ་སྦེ་ ཉལ་ཚུགས་ནུག། གཡུ་སྒྲོན་ དོྲ་པ་ལས་ 
མཆོང་རྒྱུག་རྐྱབ་སྟེ་ སོླབ་གྲྭ་ནང་སོང་ནུག། སོླབ་ཁང་གི་དོ་དམ་ བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་ཡི་ར་ སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ 
ནང་ན་ལས་ སོྟབས་རྒྱས་ལུ་ ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་ནི་འབད་ ཐག་བཅད་མི་དེ་ཡང་- སོྟབས་རྒྱས་དེ་ འཕྲང་ཏང་ཏ་དང་ བརྩེ་བ་ཡོད་
མི་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སོླབ་ཁང་ནང་ ཨ་ལོ་ག་ར་སྟབས་གཅིག་ཁར་ སྐད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཚར་གཅིག་གུ་ ཁ་བཙུམ་བཅུག་སྟེ་ 
ཁུ་སིམ་སི་བཟོ་གཏང་ནི་ལུ་ སྐད་ཤུགས་ཡོདཔ་ལས་ སོླབ་ཁང་གི་དོན་ལས་ ཕན་ཐོགས་ཚུགས་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་ནུག།

སློབ་ཕྲུག་ག་ར་ ཚང་ཞིནམ་ལས་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ རྣ་བར་ག་ནི་བ་ཧན་པའི་ ཏང་ཟེར་བའི་སྒྲ་དང་བཅས་སྒོ་བསྡམས་
ད་ནུག། དེ་བསྒང་ སློབ་ཁང་ནང་ རླུང་མ་བསིལ་ཀྲག་ཀྲ་འཕུ་ནི་མེད་པར་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ ཚ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་ནི་ཐོབ་ནུག། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཤོག་ཀུ་ཆུང་ཅིག་གུ་ རང་སོ་སོ་གིས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ འདེམས་ངོའི་* མིང་ཚུ་བྲིས་ཏེ་ གཞོངམ་ཅིག་ནང་
བཙུགས་ནུག། སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ སྤྲོ་བ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཤོག་ཆུང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་འཐུ་སྟེ་ སོ་སོར་བཏོན་སྦེ་ བཞག་ནི་
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འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་བསྒང་ སློབ་ཁང་ནང་ བུ་རུ་སུ་རུའི་སྐད་ཙམ་དང་ ཙེར་སྐད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་སྡོད་ནུག། 

དེ་ལས་ ཡུདཔ་གཅིག་ཁ་ལས་ སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་ དགའ་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ མིག་ཏོ་ཕྱེ་འཛུམ་འབད་དེ་ སློབ་རིམ་༥པའི་དོན་ལུ་ སློབ་
ཁང་གི་དོ་དམ་གསརཔ་འདི་་་་གཡུ་སྒྲོན་བཟང་མོ་ཟེར་སླབ་ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་འདིནི་ མོ་གི་རྣམ་ཅོག་ ཕྱི་འགྱུར་གོཝ་འདྲས་ཟེར་ བློ་ཅིག་ཡང་མ་བདེ་བས།

མོ་རའི་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་མི་ ཨ་ལོ་གཞན་ག་ར་གིས་ མོ་རའི་རྒྱབ་ཁ་ལས་ ཐལ་རྩེ་བརྡུང་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག། བསོད་ནམས་
དང་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ག་ར་གིས་ཚོགས་རྒྱན་ཁྱོད་ལུ་བསྐྱུར་ཡི་ཟེར་སླབ་ནུག། ང་བཅས་ལུ་ སློབ་ཁང་གི་ སྒོ་གསརཔ་ཐོབ་
མི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཨིན་ ཟེར་སླབ་ནུག།

སློབ་མོ་སྐུ་གསུམ་གྱིས་ གཡུ་སྒྲོན་གྱི་ཁེན་འཇར་གུ་ དོ་དམ་གྱི་ངོ་རྒྱན་བཏགས་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱིམ་ནང་ གོ་གནས་ག་
དེམ་ཅིག་མཐོཝ་ཅིག་ ནེམ་ཅིག་འགན་ཁུར་ཡང་སྦོམ་ཡོདཔ་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ། དེ་ལས་ ཁྱོད་ར་ སྐྱེས་ལོ་༡༨ལང་ཞིནམ་ལས་ 
ཁྱེད་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ འགོ་ཁྲིདཔ་གི་ཚོགས་རྒྱན་བསྐྱུར་དགོ། དེ་ འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འགན་
ཁུར་ཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག།

དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ གཡུ་སྒྲོན་དེ་ རླུང་མའི་ནང་འཕུར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་སོང་ནུག། རྒྱུག་སོང་སྟེ་ ཨ་པ་དང་ཨའི་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཕང་མར་བཏབ་སྟེ་ དཔའ་ཉམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མོ་རའི་དོ་དམ་གྱི་ ངོ་རྒྱན་སྟོན་ནུག། དེ་ལས་ གཅེས་གཅེས་ཀྱིས་ རྩེདམོ་རྩེ་སྦེ་ མེདཔ་
བཏང་མི་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོ་རྒྱན་དེ་ཕུད་སྦེ་བཞག་ནུག།

ཨ་མ་གིས་་་ལེགས་ཤོམ་ཡར་སོང་ནུག་ གཡུ་སྒྲོན། དེ་འབདཝ་ད་ ང་ལུ་ཚ་གྱང་ངོ་མ་ཅིག་་་་་

གཡུ་སྒྲོན་ འཚབ་འཚུབས་བཏང་སྟེ་་་་ཨེ་འེང་་་ག་ཅི་སྨོ་་ཨ་མ།

ད་་་ཁྱོད་་སོྦམ་འགྱོ་བ་གིས་མ་ཚད་ ཚ་གྱང་འབག་ཤེས་མི་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོ་ཡི། ཁྱོད་ ལེ་ཤ་གིས་སོྦམ་སོཔ་ལས་ འདི་གི་དོན་ལུ་་་་་ཟེར་་།

ཨ་མའི་རྒྱབ་ཁ་ལས་ ལག་བཟུང་དམརཔོ་ འོད་ཆེམ་ཆེ་འབད་མི་ མཆོང་ཐག་གསརཔ་ཅིག་ བཏོན་བྱིན་ནུག།

གཡུ་སྒྲོན་གྱིས་་ ཨ་མ་བཀྲིན་ཆེ་ ཟེར་སླབ་སྟེ་ དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ མཆོང་ཐག་གནམ་ཁར་གཡུག་ཅི་ར་ ཉི་མའི་ནང་ མོ་རའི་ཆ་
རོགས་ཚུ་ འཚོལ་བར་ཡར་སོ་ནུག་གོ།
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འགན་ཁུར་འབག་དགོ་ཟེར་མི་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་སླབ་སྨོ?• 

ཁྱེད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འགན་ཁུར་འབག་ཅི་ག? ག་ཅི་གི་འགན་ཁུར་སྨོ? དེ་གི་སྐོར་ ཁྱེད་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ མནོ་བསམ་• 
བཏངམ་མས?

ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཁ་ལུ་ འགན་ཁུར་ལེན་ནི་དང་ འགན་ཁུར་སྤྲོད་ནིའི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ག་བཟུམ་མཐོང་མས?• 

སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ སློབ་ཁང་དོ་དམ་གྱི་འགན་ཁུར་འདི་ རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ སླབ་གོ་མི་འདི་ གནད་དོན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་• ཨིན་
པས? ཁོ་གིས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་ག་ལུ་བསྐྱུར་ནི་ཨིན་ན་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཏང་བཅུག་མི་དེ་ གནད་དོན་ག་ཅི་
ལས་བརྟེན་ཨིན་པས?

ཁྱེད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ གཡུ་སྒྲོན་དེ་ སློབ་ཁང་དོ་དམ་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ཅིག་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས་ག? ག་ཅི་འབད?• 

འགན་ཁུར་སྦོམ་ཡོད་པའི་ གནས་སྐབས་ཅིག་ ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོང་ཡི་ག?• 

དྲི་བ།
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