ངའིི ་དཔའ་བོ ོ་ནིི ་ཁྱོ ོད་ཡིིན།
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“ངའིི ་དཔའ་བོ ོ་ནིི ་ཁྱོ ོད་ཡིིན།” ཞེེ ས་པ་རྩོ ོམ་སྒྲིིག་བྱེེད་ཚུལ།
དཔེ ་དེབ་འདི་ནི ་ IASC MHPSS RG སྟེ ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་བབ་འ ོག་སེ མས་ཀྱི ་བདེ་ཐང་དང་སེ མས་ཁམས་དང་འབྲེ ལ་བའི ་ཚོགས་སྡེ འི་ར ོགས་སྐ ྱོར་ས ྐོར་གྱི ་ལས་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་གཏན་

འཇགས་ཚོགས་ཆུང་གི ་མཚམས་སྦ ྱོར་ཚོ་ཁག་ནས་བསྒྲུབསས་པའི ་ལས་གཞི ་ཞི ག་ཡི ན། ལས་གཞི ་འདི་ལ་ IASC MHPSS RG ཡི ་ཚོགས་མི ་ཡི ན་པའི ་ལས་ཁང་ཁག་གི ་རྒྱལ་སྤྱི འི་རང་བཞི ན་ཅན་

དང་ས་ཁུལ་རང་བཞི ན་ཅན། ག ྲོང་ཁུལ་བཅའ་ས ྡོད་ཀྱི ་ཆེ ད་ལས་མཁས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༠༤ ཐམ་པའི ་ཕ་མ་དང་། ལྟ་སྐ ྱོང་མཁན། དགེ ་རྒན། ཕྲུ་གུ་བཅས་ཀྱི ས་རྒྱབ་སྐ ྱོར་བྱས་ཡ ོད། ཏག་
ོ
དབྱིབས་གཉན་རི མས། ༡༩ ཁྱབ་གདལ་གྱི ་དུས་སྐབས་འདིར་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱི ་སེ མས་ཀྱི ་བདེ་ཐང་དང་སེ མས་ཁམས་ཚོགས་སྡེ ་དང་འབྲེ ལ་བའི ་དག ོས་མཁ ོ་ཁག་ཤེ ས་རགས་ཆེ
ྟོ
ད་དུ་རྒྱལ་སྤྱི འི་རང་བཞི ན་ཅན་
གྱི ་ཉམས་ཞི བ་ཅི ག་ཨ་རབ་ཀྱི ་སྐད། དབྱིན་སྐད། ཨི ་ཊ་ལི འི་སྐད། ཧྥ་རན་སི འི་སྐད་དང་སཱི ་པེ ན་གྱི ་སྐད་བཅས་ཀྱི ་ནང་དུ་འགྲེ མ་སྤེ ལ་བྱས་ཡ ོད། ཉམས་ཞི བ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞི ་བཅ ོལ་ཏེ་སྒྲུང་འདི་བརྒྱུད་
ནས་གླེ ང་ས ློང་བྱེད་རྒྱུའི ་བརད་གཞི
ྗོ
་ཁག་གི ་སྒ ྲོམ་གཞི ་ཞི ག་བསྒྲི གས་ཡ ོད། དཔེ ་དེབ་འདི་སྒྲུང་བཤད་པའི ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཏག་དབྱིབས་གཉན་རི
ོ
མས། ༡༩ ཡི ས་གན ོད་འཚེ ་ཐེ བས་པའི ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
འགའི ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་མཉམ་སྤ ྱོད་བྱས་ཤི ང་། ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ། ལྟ་སྐ ྱོང་མཁན་བཅས་ཀྱི ་ལ ྡོག་གས ོ་བསམ་འཆར་བཀ ོལ་ཏེ་སྒྲུང་འདི་བསྐྱར་ཞི བ་དང་བཅ ོས་སྒྲི ག་བྱས།

འཛམ་གླི ང་གི ་ས་ཕ ྱོགས་གང་ས་ནས་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ། ལྟ་སྐ ྱོང་མཁན་དང་དགེ ་རྒན་བཅས་ ༡༧༠༠ ལྷག་གི ས་ཏག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་༡༩
ོ
ཡི ་ཡ ོངས་ཁྱབ་རི མས་ནད་ལ་གདང་ལེ
ོ ན་ཇི ་ལྟར་བྱེད་བཞི ན་

ཡ ོད་པའི ་ས ྐོར་གྱི ་གནས་ཚུལ་ང་ཚོར་མཉམ་སྤ ྱོད་བྱ་ཆེ ད་དུ་དུས་ཚོད་བཏན་གནང་བྱུང་།
ོ
ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ། ལྟ་སྐ ྱོང་མཁན་དང་དགེ ་རྒན་འདི་དག་གི ས་ང་ཚོའི་ཉམས་ཞི བ་ལ་ལན་འདེབས་ར ྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་
སྒྲུང་འདིར་ཤུགས་རྐྱེ ན་བྱིན་པར་སེ མས་གཏིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ ་ཞེ ས་ཞུ། འདི་ནི ་འཛམ་གླི ང་གི ་ས་ཕ ྱོགས་གང་སར་ཡ ོད་པའི ་བྱིས་པ་ཚོའི་ཆེ ད་དུ་བྱིས་པ་རང་གི ས་སྒྲི ག་བཟ་བྱས་པའི
ོ
་སྒྲུང་ཞི ག་ཡི ན།
IASC MHPSS RG ཡི ་ངས་ནས་ཧཱེ
ོ
་ལེ ན་(Helen Patuck)གྱི ས་སྒྲུང་འདིའི་མ་ཡི ག་བྲི ས་ཤི ང་དེབ་འདིའི་ཆེ ད་དུ་རི ་མ ོ་བྲི ས་་པར་ངས་འཛི
ོ
ན་དང་ཡི ་རངས་བྱེད།
©IASC, ༢༠༢༠ ལ ོ། འདི་ནི ་ CC ཁེ ་མེ ད་མཉམ་སྤ ྱོད་ 3.0 IGO ཆ ོག་མཆན་གཞི ར་བཟུང་གི ས་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡ ོད། (CC BY-NC-SA 3.0IGO;

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). གལ་ཏེེ་བརྩམས་ཆོ ོས་འདིི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཁུངས་འདྲེེན་བྱེེ ད་ན་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ཁེེ ་འབབ་ཆེེ ད་དུ་མིི ན་པར་གོ ོང་གིི ་ཆོ ོག་

མཆན་དེེའིི་རྩ་འཛིི ན་འོ ོག་བརྩམས་ཆོ ོས་འདིི་བསྐྱར་དཔར་དང་བསྒྱུར་བ། བཅོ ོས་སྒྲིི ག་བཅས་བྱ་ཆོ ོག

སྒྲུང་དེེབ་འདིི་དབྱིི ན་ཡིི ག་ནས་བོ ོད་ཡིི ག་ཏུ་སྒྱུར་མཁན་ནིི ་བསོ ོད་ནམས་ཆོ ོས་འཕེེ ལ་དང་རིི ན་ཆེེ ན་དབང་རྒྱལ་གཉིིས་ཡིི ན།

ང ོ་སྤ ྲོད།
“ངའི ་དཔའ་བ ོ་ནི ་ཁྱོད་ཡི ན།” ཞེ ས་པ་འདི་ནི ་ཏག་དབྱིབས་གཉན་རི
ོ
མས། ༡༩ ཡི ་ཡ ོངས་ཁྱབ་རི མས་ནད་ཀྱི ས་གན ོད་འཚེ ་ཐེ བས་པའི ་འཛམ་གླི ང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི ་བྱིས་པ་ཚོའི་ཆེ ད་དུ་བྲི ས་པའི ་དཔེ ་དེབ་ཅི ག་ཡི ན།
“ངའི ་དཔའ་བ ོ་ནི ་ཁྱོད་ཡི ན།” ནི ་བྱིས་པ་གཅི ག་གམ་བྱིས་པའི ་ཚོ་ཁག་ཆུང་ཆུང་ཞི ག་ལ་ཕ་མའམ་ལྟ་སྐ ྱོང་མཁན། ཡང་ན་དགེ ་རྒན་ཞི ག་གི ས་བཀླག་དག ོས། ཕ་མའམ་ལྟ་སྐ ྱོང་མཁན། ཡང་ན་དགེ ་རྒན་གྱི ས་ར ོགས་སྐ ྱོར་མེ ད་

པར་བྱིས་པ་རང་ངས་ནས་དཔེ
ོ
་དེབ་འདི་མི ་བཀླག་པའི ་གཞེ ན་སྐུལ་བྱེད། ཁ་ས ྐོང་ལམ་ས ྟོན་“དཔའ་བ ོ་རྣམས་ཀྱི ་བྱ་སྤ ྱོད་”ཅེ ས་པ་ (ཕྱི ས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱ་འཆར།) དེས་ཏག་དབྱིབས་གཉན་རི
ོ
མས།༡༩ དང་འབྲེ ལ་བའི ་བརད་
ྗོ
གཞི ་ཁག་འགྲེ ལ་བཤད་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་མཁ ོ་འདན་བྱེད་ཅི
ོ
ང་། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་རང་གི ་སེ མས་ཚོར་དང་སེ མས་མ ྱོང་ཁག་བདག་སྐ ྱོང་བྱ་བར་ར ོགས་བྱེད་ཅི ང་དེ་དང་ལྷན་དུ་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་དཔེ ་དེབ་འདིར་གཞི ར་
བཅ ོལ་བའི ་ཁ་ས ྐོང་བྱེད་ས ྒོ་རི གས་མཁ ོ་འདན་བྱེད།
ོ

ཕབ་བསྒྱུར།
མཚམས་སྦ ྱོར་ཚོ་ཁག་རང་གི ་ངས་ནས་ཨ་རབ་ཀྱི
ོ
་སྐད་དང་། རྒྱ་སྐད། ཧྥ་རན་སའི ་སྐད། ཨུ་རུ་སུ་དང་སཱི ་པེ ན་བཅས་ཀྱི ་སྐད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་གྱི ་ལས་དན་ག
ོ
ོ་སྒྲི ག་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན། སྐད་རི གས་
གཞན་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་ལས་དན་ག
ོ
ོ་སྒྲི ག་བྱ་ཆེ ད་སེ མས་ཀྱི ་བདེ་ཐང་དང་སེ མས་ཁམས་དང་འབྲེ ལ་བའི ་ཚོགས་སྡེ འི་ར ོགས་སྐ ྱོར་ཚན་ (MHPSS) པའི ་ IASC མཚམས་སྦ ྱོར་

ཚོ་ཁག་ལ་འབྲེ ལ་གཏུགས་བྱེད་ར ོགས། (mhpss.refgroup@gmail.com) ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་ཟི ན་པ་རྣམས་ IASC མཚམས་སྦ ྱོར་ཚོ་ཁག་གི ་དྲ་ཚི གས་སུ་དག ོད་རྒྱུ་ཡི ན།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི ས་བརྩམས་ཆ ོས་འདི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་ཡང་ན་བཅ ོས་སྒྲི ག་བྱེད་དག ོས་ཚེ ་གཤམ་གྱི ་དན་ཚན་རྣམས་ལ་ད
ོ
་སྣང་བྱེད་ར
ོ
ོགས།
• ཁྱེད་ཀྱི ས་ཐན་སྐྱེ
ོ ད་ཀྱི ་ངས་སུ་རང་གི
ོ
་ལས་རྟགས་ (ཡང་ན་ར ོགས་སྐ ྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི ་མཚོན་རྟགསས།) དག ོད་མི ་ཆ ོག

• ག
 ལ་ཏེེ་བཅོ ོས་སྒྲིི ག་བྱེེ ད་ (དེེའིི་གོ ོ་དོན་ནིི
ོ ་དཔེེ ་དེེབ་འདིིའིི་ཡིི ་གེེ འམ་རིི ་མོ ོ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ།)
ོ
ཚེེ ་ IASC ཡིི ་མཚོོན་རྟགས་བཀོ ོལ་མིི ་ཆོ ོག བརྩམས་ཆོ ོས་འདིི་བཀོ ོལ་སྤྱོ ོད་བྱེེ ད་
པའིི ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིི ག་གིི ་འོ ོག་ཏུའང་ IASC ཡིི ས་ཚོོགས་སྡེེ འམ་ཐོན་སྐྱེེ
ོ ད་དང་ཞབས་ཞུ་བྱེེ ་བྲག་པ་གང་ཞིི ག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོ ོར་ཡོ ོད་ཚུལ་ཤུགས་བསྟན་བྱེེ ད་མིི ་ཆོ ོག

• ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་རང་གིི ་འགྱུར་རམ་བཅོ ོས་སྒྲིི ག་བྱས་པ་དེེ་གོ ོང་དང་གཅིི ག་མཚུངས་སམ་དོ་མཉམ་གྱིི
ོ
་ CC ཆོ ོག་མཆན་གྱིི ་ནང་ཚུད་པར་བྱེེ ད་དགོ ོས། CC BY-NC-SA 4.0 ཡང་ན་ 3.0
གང་རུང་བདམས་ན་བཟང་། འདིི་ནིི ་གོ ོང་དང་མཐུན་པའིི ་ཆོ ོག་མཆན་འགྲོ ོ་ལུགས་ཁག་འགའིི ་ཐོ་ཞིི
ོ ག་ཡིི ན། https://creativecommons.org/share-your-work/
licensing-considerations/compatible-licenses

• ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་འགྱུར་གྱིི ་སྐད་ཡིི ག་དེེའིི་ཐོག་ནས་གཤམ་གྱིི
ོ
་འགན་ཁག་མེེ ད་པའིི ་གསལ་བཤད་རྣམས་ཁ་སྣོ ོན་གྱིི ས་བཀོ ོད་དགོ ོས། “འགྱུར་འདིིའམ་བཅོ ོས་སྒྲིི ག་བྱས་པའིི ་དཔེེ ་དེེབ་འདིི་ནིི ་

ལས་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་མཉམ་འདུ་གཏན་འཇགས་ཚོོགས་ཆུང་ (IASC) གིི ས་བྱས་པ་མིི ན། IASC ལ་འགྱུར་འདིིའམ་བཅོ ོས་སྒྲིི ག་བྱས་པའིི ་དཔེེ ་དེེབ་འདིིའིི་ནང་དོན་དང་སྤུས་ཚད་
ོ
ཀྱིི ་གནད་དོན་དང་འབྲེེ
ོ
ལ་བའིི ་འགན་འཁྲིི ་མེེ ད། དབྱིི ན་སྐད་དུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའིི ་མ་ཡིི ག “ལས་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་མཉམ་འདུ་གཏན་འཇགས་ཚོོགས་ཆུང་། ངའིི ་དཔའ་བོ ོ་ནིི ་

ཁྱོ ོད་ཡིི ན། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀྱིི ས་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས། ༡༩ ལ་གདོང་ལེེ
ོ ན་ཇིི ་ལྟར་བྱ་ཚུལ། ཆོ ོག་མཆན་ཨང་རྟགས་ CC BY-NC-SA 3.0 IGO ཅན་འདིི་ཉིིད་རྩ་འཛིི ན་བྱ་རུང་

བ་དང་ཚད་ལྡན་དཔར་བསྐྲུན་དུ་བརྩིི ་དགོ ོས།“

སཱེེ ་རཱ་ཡིི ་ཨ་མ་ནིི ་མོ ོ་རང་གིི ་དཔའ་བོ ོ་ཡིི ན། གང་ཡིི ན་ཟེེ ར་ན། མོ ོ་ནིི ་འཇིི ག་རྟེེན་འདིི་ཡིི ་
ཨ་མ་ཡག་ཤོ ོས་དང་ཚན་རིི ག་པ་ཡག་ཤོ ོས་ཡིི ན་པས་རེེ ད། འོ ོན་ཀྱང་སཱེེ ་རཱ་ཡིི ་ཨ་མས་
ཀྱང་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་བཅོ ོས་ཐབས་ཤིི ག་རྙེེ ད་མིི ་ཐུབ་པ་རེེ ད།

“ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས། ༡༩ ཞེེ ས་པ་གང་འདྲ་ཞིི ག་ཡིི ན་ནམ།” ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱས་ཨ་མ་
ལ་དྲིིས།

“ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས། ༡༩ འམ་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་ནིི ་ཅ་ཧང་ཆུང་ཆུང་

ཡིི ན་པས་ང་ཚོོས་མཐོང་མིི
ོ ་ཐུབ་པ་ཡིི ན།” མོོའིི་ཨ་མས་དེེ་ལྟར་བཤད། “འོ ོན་ཀྱང་ནད་
དེེ་འགོ ོས་ཡོ ོད་པའིི ་མིི ས་གློ ོ་དང་སྦྲིི ད་པ་རྒྱག་པའིི ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ ོ་ཞིི ང་། ཉེེ་
འཁོ ོར་གྱིི ་མིི ་གཞན་དང་ཅ་དངོས་ལ་རེེ
ོ
ག་པར་བརྟེེན་ནས་ཀྱང་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ ོ་བ་

ཡིི ན། ནད་དེེ་ཕོ ོག་པའིི ་མིི ་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་ཤིི ང་གློ ོ་རྒྱག་པ་དང་དབུགས་འབྱིི ན་རྔུབ་ཀྱིི ་ཐད་
ལའང་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་འབྱུང་སྲིི ད།”

“དེེས་ན་ང་ཚོོས་དེེ་མཐོང་མིི
ོ ་ཐུབ་པར་བརྟེེན་དེེ་ལ་གདོང་ལེེ
ོ ན་བྱེེ ད་མིི ་ཐུབ་པ་ཡིི ན་

ནམ།” ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱས་དེེ་ལྟར་དྲིིས།

“ང་ཚོོས་དེེ་ལ་གདོང་ལེེ
ོ ན་བྱེེ ད་ཐུབ་ཀྱིི ་རེེ ད།” ཅེེ ས་སཱེེ ་རཱའིི ་ཨ་མས་བཤད། “དེེར་བརྟེེན།

ངས་སཱེེ ་རཱ་ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་གཟབ་གཟབ་བྱེེ ད་ན་བསམ་པ་ཡིི ན། གཉན་སྲིི ན་དེེས་མིི འིི་རིི གས་
སྣ་ཚོོགས་པར་གནོ ོད་བྱེེ ད་ཅིི ང་ང་ཚོོས་དེེར་ཁ་གཏད་གཅོ ོག་པའིི ་ཐད་མིི ་རེེ ་ངོ་རེེ
ོ ་ནས་

རོ ོགས་པ་བྱེེ ད་ཐུབ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནིི ་དམིི གས་བསལ་བ་ཡིི ན་ཞིི ང་ཁོ ོ་ཚོོས་ཀྱང་རོ ོགས་

བྱེེ ད་ཐུབ། ང་ཚོོ་ཚང་མའིི ་ཆེེ ད་དུ་ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་ཡིི ད་གཟབ་བྱེེ ད་
དེེ་བསྡད་དགོ ོས་པ་ཡིི ན་ལ། ང་ལ་དགོ ོས་པ་ནིི ་ཁྱོ ོད་ངའིི ་

དཔའ་བོ ོ་རུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེེ་ཡིི ན། ”

སཱེ ་རཱ་དག ོང་མ ོ་དེར་ཉལ་ཁྲིའི ་ནང་དུ་ཉལ་ནས་བསྡད་ཅི ང་དཔའ་བ ོ་ཞི ག་ཡི ན་སྙམ་པའི ་ཚོར་བ་
རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང་ཞི ང་སེ མས་པ་སྐ ྱོ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྱུར། མ ོ་ས ློབ་གྲྭར་འག ྲོ་འདད་བྱུང་ཡང་མོ
ོ
འི་

ས ློབ་གྲྭ་ནི ་ས ྒོ་བརྒྱབ་ནས་ཡ ོད། མ ོས་རང་གི ་ག ྲོགས་པ ོ་རྣམས་ཐུག་འདད་ཀྱང་དེ
ོ
་ལྟར་བྱུ་རྒྱུ་ནི ་

བདེ་འཇགས་ཅན་མི ན་པ་རེ ད། སཱེ ་རཱས་གཉན་སྲིན་འདིས་འཛམ་གླི ང་ལ་འཇི གས་སྣང་སྐུལ་
བ་འདི་མཚམས་ཆད་ན་ཅི ་མ་རུང་སྙམ་དུ་བསམ་པ་རེ ད།

“དཔའ་བོ ོ་རྣམས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་རེེ ད།” ཅེེ ས་མོ ོས་གཉིིད་དུ་ཡུར་ཆེེ ད་མིི ག་འཛུམ་

བཞིི ན་དུ་ཁེེ ར་བཤད་བྱས། “ང་ལ་ཅིི ་ཞིི ག་ཡོ ོད་དམ།”

ག ློ་བུར་དུ་མུན་པའི ་ཁྲོད་ནས་སྐད་ངག་འཇམ་པ ོ་ཞི ག་གི ས་མོའི་མི ང་ནས་ཤུབ་བུར་བ ོས་བྱུང་།
“སུ་ཡི ན་ནམ།” ཞེ ས་སཱེ ་རཱས་ཕར་ཤུབ་བུར་དྲིས།
“སཱེ ་རཱ། ཁྱོད་རང་དཔའ་བ ོ་ཞི ག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཅི ་ཞི ག་དག ོས་སམ།” སྐད་ངག་དེས་མ ོ་ལ་དེ་

ལྟར་དྲིས།

“ང་ལ་འཛམ་གླིི ང་འདིིའིི་ནང་གིི ་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་རང་ཉིིད་སྲུང་སྐྱོ ོབ་ཇིི ་ལྟར་བྱེེ ད་ཚུལ་དང་། དེེ་

བརྒྱུད་ནས་མིི ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྲུང་སྐྱོ ོབ་ཇིི ་ལྟར་བྱེེ ད་ཐུབ་པ་དེེ་བཤད་པའིི ་ཐབས་ལམ་ཞིི ག་

དགོ ོས་ཀྱིི ་འདུག” ཅེེ ས་སཱེེ ་རཱས་བཤད།

“དེས་ན་ཁྱོད་ཀྱི ་ཆེ ད་དུ་ང་ཅི ་ཞི ག་ཏུ་འགྱུར་དག ོས་སམ།” སྐད་ངག་དེས་དེ་ལྟར་དྲིས།

“ང་ལ་འཕུར་ཐུབ་ཅི ང་སྐད་ངག་ཆེ ན་པ ོ་དང་ལྡན་པ་གཞན་ཡང་ར ོགས་བྱེད་ཐུབ་པའི ་དངས་
ོ
པ ོ་ཞི ག་དག ོས་ཀྱི ་འདུག”

ཧཱུའུ་སྒྲ་དང་བཅས་ང་མཚར་ཅན་གྱི
ོ
་དངས་པ
ོ
ོ་ཞི ག་ཟླ་འ ོད་ཀྱི ་ནང་དུ་མངན་བྱུང་།
ོ

“ཁྱོ ོད་ནིི ་ཅིི ་ཞིི ག་ཡིི ན་ནམ།” ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱ་ཡིི ས་དེེ་ལྟར་དྲིིས།
“ང་ནིི ་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ན།” ཞེེ ས་ཁོ ོས་དེེ་སྐད་སྨྲས།
“ངས་སྔར་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཞིི ག་རྩ་ནས་མཐོང་མ་མྱོ
ོ
ོང་།” ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱ་ཡིི ས་དེེ་ལྟར་
བཤད།

“ཨོ ོ། ང་རྒྱུན་དུ་འདིིར་ཡོ ོད་ཡོ ོད་པ་ཡིི ན།” ཞེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་དེེ་སྐད་བཤད།
“ང་ནིི ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་སེེ མས་ཁོ ོངས་ནས་ཡོ ོང་བ་ཡིི ན།”

“གལ་སྲིི ད་ང་ལ་ཁྱོ ོད་བྱུང་ན་དེེ་ནས་ངས་འཛམ་གླིི ང་གིི ་བྱིི ས་པ་ཡོ ོངས་ལ་

ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་སྐོ ོར་གྱིི ་གནས་ཚུལ་བཤད་ཐུབ།” ཅེེ ས་སཱེེ ་རཱ་ཡིི ས་
དེེ་ལྟར་བཤད། “ང་ནིི ་དཔའ་བོ ོ་ཞིི ག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ། འོ ོན་ཀྱང་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ། སྒུག་
དང་། དེེང་སྐབས་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་གང་སར་ཁྱབ་ནས་ཡོ ོད་པས་
འགྲུལ་བཞུད་བྱ་རྒྱུ་བདེེ་འཇགས་ཡིི ན་ནམ།”

“ང་དང་མཉམ་དུ་ཡོ ོད་ན་ད་གཟོད་བདེེ
ོ
་འཇགས་ཡིི ན།” ཞེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་

དེེ་སྐད་བཤད། “ངེེ ད་གཉིིས་ལྷན་དུ་ཡོ ོད་སྐབས་གང་གིི ས་ཀྱང་ཁྱོ ོད་ལ་གནོ ོད་
བྱེེ ད་མིི ་ཐུབ།”

དེེ་བས་སཱེེ ་རཱ་ནིི ་ཨཱཱེ ་རཱིི འོ ོ་ཡིི ་སྒལ་པར་མཆོ ོངས་ཤིི ང་ལྷན་དུ་ཁོ ོང་གཉིིས་མོོའིི་ཉལ་ཁང་གིི ་སྒེེ འུ་ཁུང་ནས་ཕྱིི ར་ཐོན་ཏེེ
ོ ་མྱུར་སྟབས་ཀྱིི ས་

མཚན་མོོའོ ོ་ནམ་མཁར་འཕུར་སོ ོང་། ཁོ ོང་གཉིིས་སྐར་མ་རྣམས་ཀྱིི ་ཕྱོ ོགས་སུ་འཕུར་ཞིི ང་ཟླ་བར་འཚམ་འདྲིིས་བྱས།

ཉིི་མ་ཤར་བ་ན་ཁོ ོང་གཉིིས་གཏོར་གཟུགས་མཆོ
ོ
ོད་རྟེེན་མང་པོ ོ་ཡོ ོད་པའིི ་ཉེེ་འགྲམ་གྱིི ་

མཛེེ ས་སྡུག་ལྡན་པའིི ་བྱེེ ་ཐང་ཞིི ག་ཏུ་བབས་ཤིི ང་གནས་དེེ་ན་བྱིི ས་པའིི ་ཚོོ་ཁག་ཆུང་ཆུང་

གཅིི ག་གིི ས་རྩེེ ད་མོ ོ་རྩེེ ་ཞིི ང་འདུག བྱིི ས་པ་དེེ་དག་གིི ས་སྤྲོ ོ་སྣང་དང་བཅས་སྐད་སྒྲ་སྒྲོ ོག་
བཞིི ན་སཱཱེ་རཱ་དང་ཨཱཱེ ་རཱིི འོ ོ་གཉིིས་ལ་ལག་གཡུག་བྱས།

“དགའ་བསུ་ཞུ། ངའི ་མི ང་ལ་སཱ་ལེ མ་ཟེ ར།” ཞེ ས་བུ་ཞི ག་གི ས་སྐད་ཆེ ན་པ ོས་དེ་སྐད་
སྨྲས། “ཁྱེད་ཚོས་འདིར་ཅི ་བྱེད་བཞི ན་ཡ ོད་དམ། དག ོངས་དག ང་ཚོ་འདི་ལས་ཐག་

ཉེ་བར་ཡ ོང་མི ་ཉན། ང་ཚོ་ཉུང་མཐར་ཡང་མི ་ཊར་གཅི ག་གི ་བར་ཁྱད་ཡ ོད་པར་ས ྡོད་

དག ོས་པ་ཡི ན།”

“རྒྱུ་མཚན་དེེའིི་དབང་གིི ས་ང་ཚོོ་འདིིར་ཡོ ོང་བ་ཡིི ན།” ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱ་ཡིི ས་སྐད་ཤུགས་ཆེེ ན་
པོ ོས་ཕར་བོ ོས། “ང་ནིི ་སཱེེ ་རཱ་དང་འདིི་ནིི ་ཨཱཱེ ་རཱིི འོ ོ་རེེ ད། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ཧ་གོ ོ་སོ ོང་ངམ། བྱིི ས་པ་

རྣམས་ཀྱིི ས་རང་གིི ་གྲོ ོང་རོ ོགས་ཁྱིི མ་མཚེེ ས་རྣམས། གྲོ ོགས་ཕོ ོ་མོ ོ་རྣམས། ཕ་མ་དང་། པོ ོ་

པོ ོ་རྨོ ོ་མོ ོ་རྣམས་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་ལས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱེེ ད་ཐུབ་པ་ཡིི ན། ང་ཚོོས་བྱེེ ད་
དགོ ོས་པ་ནིི ་་་།”

“རང་གིི ་ལག་པ་འདག་རྫས་དང་ཆུས་གཙང་མར་འཁྲུད།” ཞེེ ས་སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་འཛུམ་

མདངས་དང་བཅས་ཏེེ་སྨྲས། “སཱེེ ་རཱ། དེེ་ང་ཚོོས་ཧ་གོ ོ་ནས་ཡོ ོད། ད་དུང་གལ་སྲིི ད་ང་ཚོོར་
ནད་དེེ་ཕོ ོག་སོ ོང་ན་རང་གིི ་གྲུ་མོ ོ་ཁུག་ཏུ་གློ ོ་རྒྱག་དགོ ོས་ཤིི ང་མིི ་གཞན་ལ་ལག་འཇུ་

བྱེེ ད་པའིི ་ཚབ་ཏུ་ལག་གཡུག་བྱེེ ད་དགོ ོས་པའང་ཧ་གོ ོ ང་ཚོོ་ཁྱིི མ་ནང་དུ་བསྡད་རྒྱུའིི ་ཐད་
འབད་བརྩོ ོན་བྱེེ ད་བཞིི ན་ཡོ ོད། འོ ོན་ཀྱང་ང་ཚོོ་མིི ་འབོ ོར་ཤིི ན་ཏུ་ཆེེ ་བའིི ་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་ཞིི ག་

ཏུ་འཚོོ་སྡོ ོད་བྱེེ ད་ཅིི ང་། མིི ་འགའ་རེེ ་ཁྱིི མ་དུ་མིི ་སྡོ ོད་པར་ཕྱིི ར་ཐོན་གྱིི
ོ ་འདུག”

“ཧུའུམ། དེའི་ཐད་ཕལ་ཆེ ར་ངས་ར ོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡ ོད།” ཅེ ས་ཨེ ་ཱ རཱིའ ོ་ཡི ས་བཤད།
“ཁ ོང་ཚོས་ཏག་དབྱིབས་གཉན་སྲིན་མཐ
ོ
ང་མི
ོ ་ཐུབ་ཀྱང་ཁ ོང་ཚོས་ང་མཐང་ཐུབ།
ོ
ཡ།

ངའི ་སྒང་ལ་མཆ ོངས་ཤ ོག འ ོན་ཀྱང་གཞ ོགས་གཉིས་ཀའི ་གཤ ོག་པའི ་སྟེ ང་ས ྡོད་ར ོགས།

དེ་གཉིས་ཀྱི ་བར་དུ་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་མི ་ཊར་གཅི ག་ཙམ་ཡ ོད།”

ཨཱཱེ ་རཱིི འོ ོ་ཡིི ས་སཱ་ལེེ མ་དང་སཱེེ ་རཱ་གཉིིས་རང་

གིི ་གཤོ ོག་པ་གཉིིས་ཀྱིི ་སྒང་ལ་སྡོ ོད་དུ་བཅུག་

ནས་ནམ་མཁའིི ་དབྱིི ངས་སུ་འཕུར་སོ ོང་། ཁོ ོས་
གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་གྱིི ་ཐོག་ནས་གང་སར་འཕུར་བཞིི
ོ
ན་

ངར་སྐད་སྒྲོ ོག་པ་དང་གླུ་དབྱངས་ལེེ ན་རྒྱུ་འགོ ོ་

བཙུགས་སོ ོང་། སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་སྲང་ལམ་དག་ན་

ཡོ ོད་པའིི ་བྱིི ས་པ་ཚོོར་ཤུགས་ཀྱིི ས་བོ ོས་ཏེེ་འདིི་

ལྟར་སྨྲས། “སོ ོང་ནས་རང་གིི ་ཁྱིི མ་མིི ་རྣམས་ལ་

ང་ཚོོ་ཁྱིི མ་ནང་དུ་སྡོ ོད་ན་བདེེ་འཇགས་ཆེེ ་བར་

ཡོ ོད་པར་ཤོ ོད། ད་དུང་ང་ཚོོ་ཁྱིི མ་དུ་སྡོ ོད་ན་ཕན་

ཚུན་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཡག་ཤོ ོས་བྱེེ ད་ཐུབ་པའིི ་གནས་ཚུལ་

ཡང་ཤོ ོད།”

མིི ་རྣམས་ནིི ་རང་གིི ས་གང་མཐོང་བ་དེེ
ོ
ས་ངོ་ོ

མཚར་བར་གྱུར། ལག་གཡུག་བྱས་ཤིི ང་རང་རང་
གིི ་ཁྱིི མ་གྱིི ་ནང་དུ་འཛུལ་འགྲོ ོ་རྒྱུ་ཁས་བླངས།

ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ནིི ་ནམ་མཁའ་མཐོ་ས་ལ་ཡར་མྱུར་
ོ

སྟབས་ཀྱིི ས་འཕུར། སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་སྤྲོ ོ་སྣང་དང་
བཅས་སྐད་རྒྱག། མཐོ་སའིི
ོ ་སྤྲིི ན་ཚོོམ་དག་
གིི ་ནང་དུ་གནམ་གྲུ་ཞིི ག་འཕུར་ནས་སོ ོང་

བའིི ་ནང་གིི ་འགྲུལ་པ་དག་གིི ས་ངོ་མཚར་གྱིི
ོ
་
ཉམས་དང་བཅས་ཕྱིི ་རོ ོལ་དུ་བལྟས།

“གང་མགྱོ ོགས་མིི ་རྣམས་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་

རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོ
ོ
ོས་པར་འགྱུར། ཉུང་
མཐར་ཡང་གནས་སྐབས་ཙམ་གྱིི ་རིི ང་ལ།”

ཞེེ ས་སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་ཟེེ ར། “མིི ་ཚོོས་འཛམ་གླིི ང་
གང་སར་ས་མཚམས་ཁག་སྒོ ོ་རྒྱག་བཞིི ན་

འདུག དེེས་ན་ང་ཚོོ་ནིི ་རང་ཉིིད་གང་དུ་ཡོ ོད་

པའིི ་གནས་དེེར་རང་གིི ་དགའ་ཉེེ་རུ་གྱུར་པའིི ་
མིི ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྡོ ོད་དགོ ོས།”
“གནས་ཚུལ་མང་པོ ོ་ཞིི ག་འགྱུར་ཡོ ོད་པའིི ་ཚོོར་
སྣང་ཡོ ོང་གིི ་འདུག” ཅེེ ས་སཱེེ ་རཱས་སྨྲས། “དེེའིི་
དབང་གིི ས་སྐབས་རེེ ་ང་དངངས་ཤིི ང་སྐྲག”

“སཱཱེ་རཱ། གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་བའིི ་སྐབས་དེེ་ཉིིད་སྐྲག་སྣང་སྐྱེེ ད་ཅིི ང་གོ ོ་རྟོགས་
ོ
དཀའ་བ་ཞིི ག་ཡིི ན་པའིི ་ཚོོར་སྣང་སྐྱེེ ་སྲིི ད།” ཅེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་སྨྲས། “ང་ལ་སྐྲག་སྣང་སྐྱེེ ་བའིི ་
སྐབས་སུ་ངས་དབུགས་དལ་གྱིི ས་འབྱིི ན་རྔུབ་བྱེེ ད་ཅིི ང་། མེེ ་རླབས་ཕྱིི ར་གཏོང་གིི
ོ ་ཡོ ོད།”
ཨཱེེ ་རཱིིི�འོ ོ་ཡིི ས་མེེ འིི་གོ ོང་བུ་ཆེེ ན་པོ ོ་ཞིི ག་ཁ་ནས་ཕྱིི ར་སྤུར་སོ ོང་།
“ཁྱོ ོད་ཡིི ན་ན་སྐྲག་སྣང་སྐྱེེ ་བའིི ་སྐབས་སེེ མས་ཞིི ་ལྷོ ོད་དུ་གནས་ཐབས་ཇིི ་
ལྟར་བྱེེེ� ད་དམ།” ཞེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱིི འོ ོ་ཡིི ས་ཁོ ོང་གཉིིས་ལ་དྲིིས།

“ང་ནིི ་རང་ཉིིད་བདེེ་འཇགས་ཡིི ན་པའིི ་ཚོོར་སྣང་སྦྱིི ན་པའིི ་མིི ་ཞིི ག་གིི ་སྐོ ོར་མནོ ོ་བསམ་
གཏང་རྒྱུར་དགའ།” ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱས་སྨྲས།

“ང་ཡང་དེེ་འདྲ་ཡིི ན། ངས་དཔེེ ར་ན་རང་གིི ་པོ ོ་པོ ོ་རྨོ ོ་མོ ོ་ལྟ་བུ་ང་རང་བདེེ་འཇགས་ཡིི ན་

པར་ཚོོར་འཇུག་མཁན་གྱིི ་མིི ་ཚང་མའིི ་སྐོ ོར་མནོ ོ་བསམ་གཏོང་གིི
ོ ་ཡོ ོད།” ཅེེ ས་སཱ་ལེེ མ་

གྱིི ས་སྨྲས། “ངས་ཁོ ོང་ཚོོ་ཧ་ཅང་དྲན། ངས་ཁོ ོང་ཚོོར་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་བསྒོ ོ་བའིི ་

ཉེེན་ཁ་ཡོ ོད་པར་བརྟེེན་ང་ཁོ ོང་ཚོོར་འཐམ་འཁྱུད་ཀྱང་བྱེེ ད་མིི ་ཐུབ། དུས་རྒྱུན་ཡིི ན་ན་ང་

ཚོོས་གཟའ་མཇུག་གང་ཡིི ན་ལ་ཁོ ོང་ཚོོ་དང་ཐུག་པ་ཡིི ན། འོ ོན་ཀྱང་དེེང་སྐབས་ཁོ ོང་ཚོོའིི་

བདེེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱ་དགོ ོས་པར་བརྟེེན་དེེ་ལྟར་ཐུག་མིི ་ཐུབ།”

“ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ཁོ ོང་ཚོོར་ཁ་པར་གཏོང་ཐུབ་བམ།”
ོ
ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱས་རང་གིི ས་གྲོ ོགས་པོ ོར་དྲིིས།

“ཨོ ོ། དེེ་དང་ལོ ོས་ཐུབ།” ཅེེ ས་སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་སྨྲས། “ཁོ ོང་ཚོོས་ཉིིན་ལྟར་ང་ལ་ཁ་པར་གཏོང་
ོ
ཞིི ང་ངས་ཁོ ོང་ཚོོར་ང་ཚོོས་ཁྱིི མ་དུ་ཅིི ་ཞིི ག་བྱེེ ད་པའིི ་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་བཞིི ན་

ཡོ ོད།

“ང་ཚོོས་སེེ མས་ནས་བརྩེེ ་བ་ཡོ ོད་ཅིི ང་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེེ ད་མིི ་ཐུབ་པའིི ་མིི ་
རྣམས་དྲན་པ་ནིི ་རྒྱུན་ལྡན་ཞིི ག་རེེ ད།” ཅེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་སྨྲས། “དེེས་ང་ཚོོས་སེེ མས་

ཁུར་ཅིི ་ཙམ་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད་པར་བསྟན་པ་རེེ ད། དཔའ་བོ ོ་གཞན་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་དེེས་
ཁྱོ ོད་ཚོོར་བདེེ་སྣང་སྐྱེེ ་རུ་འཇུག་གམ།”

“རེེ ད། ཐུགས་རྗེེ་ཆེེ ། དེེ་ལྟར་འཁྲིི ད་རོ ོགས།” ཞེེ ས་སཱེེ ་རཱ་དང་སཱ་ལེེ མ་གཉིིས་ཀྱིི ས་སྨྲས།
“ཡ། དེེས་ན་ཡག་པོ ོ་འདུག ང་ཡིི ་གྲོ ོགས་སཱ་ཤཱ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དམིི གས་བསལ་བ་ཞིི ག་ཡོ ོད།”

ཅེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་སྨྲས། “ཡ། ད་ང་ཚོོ་ཐོན་འགྲོ
ོ
ོ”

དེེ་ནས་ཁོ ོང་ཚོོ་ས་གཞིི འིི་ཕྱོ ོགས་སུ་མར་མྱུར་སྟབས་ཀྱིི ས་འཕུར་ཞིི ང་གྲོ ོང་གསེེ བ་

ཆུང་ཆུང་ཞིི ག་གིི ་ཉེེ་འགྲམ་དུ་བབས། བུ་མོ ོ་ཞིི ག་གིི ས་རང་ཁྱིི མ་གྱིི ་ཕྱིི ་རོ ོལ་ན་མེེ ་

ཏོག་འཐུ་བཞིི
ོ
ན་འདུག མོ ོས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་དང་ཁོོའིི་གཤོ ོག་པའིི ་སྟེེ ང་དུ་སྡོ ོད་ཡོ ོད་པའིི ་ཕྲུ་

གུ་དེེ་དག་མཐོང་བ་ན་མོ
ོ
ོ་གད་མོ ོ་བགད།

“ཨཱཱེ་རཱཱིའོ ོ།” ཞེེ ས་མོ ོས་སྐད་ཤུགས་ཆེེ ན་པོ ོས་བོ ོས། “ང་ཚོོ་ཉུང་མཐར་ཡང་མིི ་ཊར་

གཅིི ག་གིི ་རྒྱང་ཐག་ཡོ ོད་སར་སྡོ ོད་དགོ ོས། དེེར་བརྟེེན་ངས་ཁྱོ ོད་ལ་རྒྱང་ནས་འཐམ་
འཁྱུད་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡིི ན། ཁྱོ ོད་ཚོོས་འདིིར་ག་རེེ ་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད་དམ།”

“སཱ་ཤཱ། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ང་ལ་དེེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་ངས་ཁྱོ ོད་ཀྱིི ་འཐམ་འཁྱུད་ཀྱིི ་དྲོད་ཁོ
ོ ོལ་
མྱོ ོང་སོ ོང་།” ཞེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་སྨྲས། “ང་ཚོོས་ཕན་ཚུན་སེེ མས་ཁུར་ཅིི ་ཙམ་ཡོ ོད་
པ་ངག་དང་བྱ་སྤྱོ ོད་ཀྱིི ་སྒོ ོ་ནས་བསྟན་ཐུབ་པ་འདིིར་ང་ཧ་ཅང་གིི ས་དགའ་སྤྲོ ོ་སྐྱེེ ས་

བྱུང་། ངས་ང་རང་གིི ་གྲོ ོགས་རྣམས་ཀྱིི ས་ཁྱོ ོད་ཀྱིི ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིི ་སྐོ ོར་ཤེེ ས་རྟོགས་བྱུང་
ོ
ན་ཅིི ་མ་རུང་སྙམ་བཞིི ན་ཡོ ོད།”

“ཁྱོ ོད་ཀྱིི ་རྫུ་འཕྲུལ་ནིི ་ཅིི ་ཞིི ག་ཡིི ན་ནམ།” ཞེེ ས་སཱ་ཤཱས་དྲིིས།
“ཁྱོ ོད་ཀྱིི ་ནང་མིི ་ཞིི ག་ལ་ནད་ཕོ ོག་ཡོ ོད་པར་བརྟེེན་ཁྱོ ོད་ཉིིད་ན་ཚ་དེེ་མིི ་གཞན་ལ་

མིི ་འགོ ོ་བའིི ་ཆེེ ད་དུ་ཁྱིི མ་དུ་སྡོ ོད་གིི ་ཡོ ོད་དམ།” ཅེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་སྨྲས།

“རེེ ད། ངའིི ་ཨ་ཕ་རེེ ད། ཁོ ོང་ནིི ་ནད་ཡོ ོངས་སུ་མ་དྲག་བར་དུ་རང་གིི ་ཉལ་ཁང་དུ་
སྡོ ོད་གིི ་རེེ ད།” ཅེེ ས་སཱ་ཤཱས་དེེ་ལྟར་བཤད།

“ཡིི ན་ནའང་ཧ་ཅང་གིི ས་ཚབས་ཆེེ ན་རང་རེེ ད་མིི ་འདུག ང་ཚོོས་མཉམ་དུ་རྩེེ ད་མོ ོ་རྩེེ ་ཞིི ང་
ཟ་མ་བཟོ་བ་དང་ལྡུམ་རའིི
ོ
་ནང་དུ་སྡོ ོད་ཅིི ང་ཟ་མ་མཉམ་དུ་ཟ་གིི ་ཡོ ོད། ང་དང་ངའིི ་མིི ང་པོ ོ་

རྣམས་ཀྱིི ས་རྐང་མཛུབ་ལ་རེེ ག་ཅིི ང་བྲོ ོ་འཁྲབ་གིི ་ཡོ ོད། ང་ཚོོས་དེེབ་ཀློ ོག་ཅིི ང་ང་ནིི ་སྐབས་

རེེ ་སློ ོབ་གྲྭ་སེེ མས་ནས་དྲན་པས་མུ་མཐུད་དུ་སློ ོབ་སྦྱོ ོང་བྱེེ ད་ཐུབ། དང་པོ ོར་ཁྱིི མ་དུ་བསྡད་

རྒྱུ་དེེ་ཡ་མཚན་ཞིི ག་ཏུ་ཚོོར་ཡང་ད་སྐབས་ནིི ་རྒྱུན་ལྡན་ཡིི ན་པའིི ་ཚོོར་སྣང་ཡོ ོང་གིི ་འདུག”

“དེ་ནི ་ནམ་ཡི ན་ཡང་ལས་སླ་མ ོ་ཞི ག་མ་རེ ད།” ཅེ ས་ཨེ ་ཱ རི འ
ཱ ོ་ཡི ས་དེ་སྐད་སྨྲས། “ཁྱོད་ཀྱི ས་
སྤྲོ་སྣང་འདྲེན་པའི ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞི ང་རྙེད་པ་དང་རང་གི ་ཁྱིམ་དུ་ཡ ོད་པའི ་དགའ་ཉེ་

རྣམས་དང་འཆམ་མཐུན་དུ་གནས་ཡ ོད་པའི ་རྒྱུ་མཚན་གྱི ས་ཁྱོད་ནི ་ང་ཡི ་དཔའ་བ ོ་ཡི ན།”
“ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་རང་གིི ་ཁྱིི མ་མིི ་དང་མཉམ་དུ་འཛིི ང་གིི ་ཡོ ོད་དམ།” ཞེེ ས་སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་དྲིིས།
“ང་ཚོོ་སྐབས་རེེེ� ར་འཛིི ང་གིི ་ཡོ ོད།” ཅེེ ས་སཱ་ཤཱས་དེེ་སྐད་ཟེེ ར། “ང་ཚོོས་སྔར་ལས་ལྷག་པའིི ་

བཟོད་སེེ
ོ མས་བསྟེེ ན་དགོ ོས་ལ། སྔར་ལས་ལྷག་པའིི ་བསམ་ཤེེ ས་ཅན་ཞིི ག་བྱེེ ད་དགོ ོས་པར་

མ་ཟད་སྔར་ལས་ལྷག་པར་མྱུར་བར་དགོ ོངས་དག་ཅེེ ས་བཟོད་གསོ
ོ
ོལ་བྱེེ ད་ཐུབ་དགོ ོས།” དེེ་

ནིི ་རྫུ་འཕྲུལ་ངོ་མ་ཞིི
ོ
ག་ཡིི ན་ཏེེ་རྒྱུ་མཚན་ནིི ་དེེས་ང་ཚོོ་རང་ཉིིད་དང་མིི ་གཞན་གྱིི ་སེེ མས་ལ་

བདེེ་ཚོོར་བསྐྱེེ ད་པས་ཡིི ན། ང་ལ་རང་ཉིིད་གཅིི ག་བུར་སྡོ ོད་པའིི ་དུས་ཚོོད་ཀྱང་དགོ ོས་པ་ཡིི ན།

ང་ནིི ་རང་ངོས་ནས་གཞས་འཁྲབ་རྒྱུ་དང་གླུ་ལེེ
ོ
ན་རྒྱུར་དགའ་ཞིི ང་སྐབས་རེེ ར་ངས་རང་གིི ས་
གྲོ ོགས་རྣམས་ལ་ཁ་པར་ཡང་གཏོང་ཐུབ།”
ོ

“འ ོན་ཀྱང་ཨེ ་ཱ རི འ
ཱ ོ། རང་གི ་ཁྱིམ་ནས་ཐག་རི ང་སར་ཡ ོད་པའམ་ཁྱིམ་མེ ད་པའི ་མི ་རྣམས་
ཀྱི ས་ཇི ་ལྟར་བྱ་དག ོས་སམ།” ཞེ ས་སཱ་རཱས་དེ་སྐད་དྲིས།

“དེེ་ནིི ་ཧ་ཅང་གིི ས་དྲིི་བ་ཡག་པོ ོ་ཞིི ག་འདུག” ཅེེ ས་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་དེེ་སྐད་སྨྲས།

“འགྲོ ོ། ང་ཚོོ་དེེའིི་ལན་འཚོོལ་དུ་འགྲོ ོ།”

དེེ་ནས་ཁོ ོ་ཚོོས་སཱ་ཤཱ་ལ་ག་ལེེ ར་སྡོ ོད་ཅེེ ས་སྨྲས་ཏེེ་སླར་ཡང་ཐོན་སོ
ོ
ོང་། ཁོ ོ་ཚོོ་རྒྱ་མཚོོས་

བསྐོ ོར་བའིི ་མཚོོ་གླིི ང་ཞིི ག་ཏུ་བབས་པ་ན་མཁའ་རླུང་ཇེེ ་དྲོར་སོ
ོ ོང་།

དེེ་རུ་ཁོ ོ་ཚོོས་མིི ་ཚོོགས་ཀྱིི ས་གང་བའིི ་གཞིི ས་སྒར་ཞིི ག་མཐོང་།
ོ བུ་མོ ོ་ཞིི ག་གིི ས་

ཐག་རིི ང་ནས་ཁོ ོ་ཚོོ་མཐོང་ཞིི
ོ ང་ལག་གཡུག་བྱས་སོ ོང་།

“ཀ་ཡེེ ། ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ། ཁྱོ ོད་རང་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་ནས་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ ོ་བྱུང་།” མོ ོས་

ཤུགས་ཀྱིི ས་བོ ོས་ནས་དེེ་སྐད་ཟེེ ར། “ང་ཚོོ་ནིི ་ཉུང་མཐར་ཡང་མིི ་ཊར་གཅིི ག་ཙམ་གྱིི ་
རྒྱང་ཐག་ཡོ ོད་སར་བསྡད་རྒྱུར་འབད་པ་བྱེེ ད་བཞིི ན་ཡོ ོད། དེེར་བརྟེེན་ངས་འདིི་ནས་

ཁྱོ ོད་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡིི ན། འོ ོན་ཀྱང་ངས་ཁྱོ ོད་ཀྱིི ་གྲོ ོགས་རྣམས་ཐུག་འདོད་ཆེེ
ོ ན་

པོ ོ་ཡོ ོད། ངའིི ་མིི ང་ལ་ལཱཱེ ་ལཱ་ཟེེ ར།”

“ཡ། ལཱེེ ་ལཱ། ང་སཱཱེ་རཱ་ཡིི ན། འདིི་ནིི ་སཱ་ལེེ མ་རེེ ད།” ཅེེ ས་སཱེེ ་རཱས་ཕར་དེེ་སྐད་ཟེེ ར།

“ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་རང་ཉིིད་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་ལས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱ་རྒྱུར་འབད་པ་བྱེེ ད་

བཞིི ན་ཡོ ོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་གིི ་འདུག ཁྱོ ོད་དེེ་མིི ན་པ་གཞན་གང་བྱེེ ད་བཞིི ན་ཡོ ོད་
དམ།”

“ང་ཚོོས་རང་གིི ་ལག་པ་འདག་རྫས་དང་ཆུས་འཁྲུད་བཞིི ན་ཡོ ོད།” ཅེེ ས་ལཱཱེ ་ལཱ་ཡིི ས་

ལན་བཏབ།

“ཁྱོ ོད་ཚོོས་རང་གིི ་གྲུ་མོ ོ་ཁུག་ཏུ་གློ ོ་རྒྱག་བཞིི ན་ཡོ ོད་དམ།” ཞེེ ས་སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་དྲིིས།
“ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་ང་ཚོོར་དེེ་ཇིི ་ལྟར་བྱེེ ད་དགོ ོས་མིི ན་གཅིི ག་སྟོ ོན་ཐུབ་བམ།” ཅེེ ས་ལཱཱེ ་ལཱ་

ཡིི ས་དྲིིས་པ་ལྟར་སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་ཁོ ོ་ཚོོ་ལ་ཇིི ་ལྟར་བྱ་དགོ ོས་མིི ན་བསྟན།

“ང་ཚོོ་ཚང་མས་སྙིི ང་སྟོ ོབས་བསྐྱེེ ད་བཞིི ན་ཡོ ོད་ཀྱང་གནས་ཚུལ་གཅིི ག་གིི ་ཐད་

ང་སེེ མས་འཁྲལ་འདུག” ཅེེ ས་ལཱཱེ ་ལཱ་ཡིི ས་དེེ་ལྟར་བཤད། “ངས་ཁྱོ ོད་ཚོོར་དེེའིི་སྐོ ོར་
བཤད་ན་འགྲིི ག་གམ། ངས་གོ ོ་ཐོས་ལ་མིི
ོ
་ག་གེེ ་མོ ོ་ཞིི ག་ན་ནས་ཤིི ་བ་རེེ ད་ཟེེ ར།

དེེས་ང་ལ་སྐྲག་སྣང་ཆེེ ན་པོ ོ་སྐྱེེ ས་བཅུག་སོ ོང་། ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་གྱིི ་དབང་
གིི ས་མིི ་འཆིི ་ཡིི ་ཡོ ོད་པའིི ་གནས་ཚུལ་དེེ་བདེེན་པ་རེེ ད་དམ།”

ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་དབུགས་རིི ང་ཞིི ག་བཏང་ཞིི ང་རང་གིི ་འཕོ ོངས་ཆེེ ན་པོ ོ་དེེ་སར་བཙུགས་ནས་མར་

བསྡད་སོ ོང་།

“རེ ད། དཔའ་བ ོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ། དེ་ནི ་ང་མ་ཡ་མཚན་ཞི
ོ
ག་རེ ད།” ཅེ ས་ཨེ ་ཱ རི འ
ཱ ོ་ཡི ས་དེ་སྐད་ཟེ ར།
“མི ་འགས་ནད་དེ་ཕ ོག་པ་རྩ་བ་ནས་མི ་ཚོར། འ ོན་ཀྱང་མི ་རེ ་འགར་ན་ཟུག་ཆེ ན་པ ོ་བསྐྱེ ད་

ཅི ང་ཁ་ཤས་ནི ་འཆི ་ཡང་སྲིད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་རྒན་རབས་རྣམས་དང་ནད་གཞི ་

གཞན་དང་ལྡན་པའི ་མི ་རྣམས་ལ་དམི གས་བསལ་གྱི ས་ཡི ད་གཟབ་བྱེད་དག ོས། རྒྱུ་མཚན་

ནི ་ཁ ོང་ཚོར་ནད་དེས་གན ོད་ཚབས་ཆེ ་བར་ཡ ོད་པས་ཡི ན། སྐབས་རེ ར་སྐྲག་སྣང་སྐྱེ ་ཞི ང་བདེ་

འཇགས་མི ན་པའི ་ཚོར་སྣང་སྐྱེ ་བའི ་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་རང་གི ་སེ མས་སུ་བདེ་འཇགས་ཅན་གྱི ་ས་
ཆ་ཞི ག་འཆར་དུ་འཇུག་ན་ཕན་སྲིད། ཁྱོད་ཚོས་ང་དང་མཉམ་དུ་དེ་ཚོད་ལྟ་ཞི ག་བྱ་འདད་ཡ
ོ ོད་

དམ།”

ཁ ོ་ཚོ་ཚང་མས་ཡ ོད་ཅེ ས་སྨྲས་པ་ན་ཨཱེ ་རི འ
ཱ ོ་ཡི ས་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་མི ག་བཙུམ་ནས་གང་དུ་རང་

ཉིད་བདེ་འཇགས་ཡི ན་པའི ་ཚོར་སྣང་སྐྱེ ་བའི ་ས་ཆ་ཞི ག་སེ མས་ངས་སུ་འཆར་དུ་ཆུག་ཅེ
ོ
ས་སྨྲས།
“སེ མས་ཀྱི ་དམི གས་པ་དེ་སྔར་རང་ཉིད་བདེ་འཇགས་ལྡན་པར་ཚོར་བའི ་དྲན་པ་ཞི ག་གམ་དུས་
ཚོད་ཅི ག་ལ་གཏད།”
ོ ཅེ ས་ཨེ ་ཱ རི འ
ཱ ོ་ཡི ས་དེ་སྐད་སྨྲས།

དེེ་ནས་ཁོ ོས་ཁོ ོ་ཚོོ་ལ་རང་རང་གིི ་བདེེ་འཇགས་ཀྱིི ་གནས་དེེར་ཅིི ་ཞིི ག་མཐོང་ཐུབ་པ།
ོ
ཅིི ་ཞིི ག་

མྱོ ོང་བ་དང་ཅིི ་ཞིི ག་སྣོ ོམ་ཐུབ་པ་བཅས་དྲིིས། ཁོ ོས་ཁོ ོ་ཚོོར་རང་གིི ་བདེེ་འཇགས་ཀྱིི ་གནས་དེེར་

འབོ ོད་པར་འདོད་པའིི
ོ
་མིི ་དམིི གས་བསལ་བ་ཡོ ོད་མེེ ད་དྲིིས་ཤིི ང་གལ་ཏེེ་ཡོ ོད་ན་མིི ་དེེ་དང་ལྷན་དུ་
ག་རེེ འིི་སྐོ ོར་གླེེ ང་མོ ོལ་བྱེེ ད་མིི ན་སྐོ ོར་ཡང་དྲིིས།

“ཁྱོད་ཚོ་ཡི ད་སྐ ྱོ་བ་དང་སྐྲག་སྣང་སྐྱེ ་བའི ་སྐབས་རང་གི ་བདེ་འཇགས་ཀྱི ་ས་ཆ་དེར་འག ྲོ་ཆ ོག”

ཅེ ས་ཨེ ་ཱ རི འ
ཱ ོ་ཡི ས་དེ་སྐད་སྨྲས། “འདི་ནི ་ཁྱོད་རང་གི ་རྫུ་འཕྲུལ་ཡི ན་ཞི ང་ཁྱོད་ཀྱི ས་དེ་རང་གི ་

ནང་མི ་དང་ག ྲོགས་རྣམས་ལ་མཉམ་སྤ ྱོད་བྱེད་ཆ ོག ད་དུང་ང་དང་མི ་གཞན་མང་པ ོ་ཁྱོད་ཚོའི་

བདེ་འཇགས་ཐད་སེ མས་ཁུར་ཡ ོད་པ་སེ མས་ནས་མ་བརྗེ ད་ར ོགས། དེས་ཀྱང་ཁྱོད་ཚོར་ཕན་
ཐགས་པར་འགྱུར།”
ོ

ལཱཱེ ་ལཱས་འདིི་སྐད་བཤད། “ང་ཚོོ་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐྱོ ོང་བྱེེ ད་ཆོ ོག”
ཨཱཱེ ་རཱིིི�འོ ོ་ཡིི ས་ “ལཱཱེ ་ལཱ། དེེ་དངོས་གནས་རེེ
ོ
ད།” ཅེེ ས་ཟེེ ར། “ང་ཚོོ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོ ོད་ཀྱང་ང་ཚོོ་ཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐྱོ ོང་བྱེེ ད་ཐུབ། ང་ཚོོའིི་འགྲུལ་བཞུད་ཐ་མ་འདིིར་ཁྱོ ོད་ང་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོ ོང་འདོད་
ོ
ཡོ ོད་དམ།”

ལཱཱེ ་ལཱས་ཨཱཱེ ་རཱིིི�འོ ོ་དང་མོོའིི་གྲོ ོགས་པོ ོ་ཚོོ་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ ོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད། སཱཱེ་རཱ་ནིི ་ལཱཱེ ་ལཱ་ཁོ ོ་ཚོོ་དང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པར་དགའ་ཞིི ང་། རྒྱུ་མཚན་ནིི ། སྐབས་རེེ ར་ང་ཚོོས་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐྱོ ོང་བྱེེ ད་དགོ ོས་པར་མོ ོས་

ཤེེ ས་ཀྱིི ་ཡོ ོད་པས་རེེ ད། ཁོ ོ་ཚོོས་སྐད་ཆ་ཚིི ག་གཅིི ག་མ་བཤད་པར་ཁུ་སིི མ་མེེ ར་འཕུར་སོ ོང་། ཡིི ན་ན་ཡང་ལཱཱེ ་ལཱས་མོོའིི་གྲོ ོགས་པོ ོ་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིི ས་མོ ོ་རང་ལ་སེེ མས་ཁུར་ཡོ ོད་པ་ཤེེ ས་ཡོ ོད།

གངས་རིི ་མང་པོ ོ་ཞིི ག་ག་ལེེ ར་རིི མ་གྱིི ས་མཐོང་ལམ་དུ་མངོ
ོ
ན་ཞིི
ོ ང་ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་གྲོ ོང་

རྡལ་ཆུང་ཆུང་ཞིི ག་ཏུ་བབས། རྒྱུགས་ཆུ་ཞིི ག་གིི ་འགྲམ་དུ་བྱིི ས་པ་འགས་རྩེེ ད་མོ ོ་

རྩེེ ་ཞིི ང་འདུག

“ཨེ ་ཱ རི འ
ཱ ོ།” ཞེ ས་ཁ ོ་ཚོ་ཁྲོད་ནས་བྱིས་པ་གཅི ག་གི ས་ལག་པ་གཡུག་བཞི ན་
བ ོས།

ཨེ ་ཱ རི འ
ོ
ཱ ོ་ཡི ས་ “ཀཱི མ།” ཞེ ས་བ ོས། “ག ྲོགས་པ ོ་ཚོ། ཏག་དབྱིབས་གཉན་སྲིན་

ཕ ོག་ནས་ད་སྐབས་དྲག་ཟི ན་པའི ་ང་ཡི ་ག ྲོགས་པ ོ་འགའ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་
ར ོགས།”

སཱ་ལེ མ་གྱི ས་ “ནད་དེ་ཕ ོག་པའི ་སྐབས་གང་འདྲ་ཞི ག་འདུག་གམ།” ཞེ ས་དྲིས།
ཀཱཱིམ་གྱིི ས་ “གློ ོ་རྒྱག་པ་དང་སྐབས་རེེ ར་ཚ་བ་འཕར་གྱིི ་འདུག དེེར་མ་ཟད། ཉིིན་
ཁ་ཤས་རིི ང་ཐང་ཆད་ཅིི ང་། རྩེེ ད་མོ ོ་ཡང་རྩེེ ་སྙིི ང་བྲོ ོ་གིི ་མིི ་འདུག” ཞེེ ས་བཤད།

“ཡིི ན་ན་ཡང་། ངས་གཉིིད་མང་པོ ོ་ཁུག་པ་ཡིི ན་ལ། ངའིི ་ནང་མིི ས་ང་ལ་ལྟ་སྐྱོ ོང་
བྱས་བྱུང་། ང་ཚོོའིི་ཕ་མ་དང་། པོ ོ་པོ ོ། རྨོ ོ་མོ ོ་ཁ་ཤས་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ ོ་དགོ ོས་བྱུང་

སོ ོང་། སྨན་ཁང་གིི ་སྨན་ཞབས་མ་དང་ཨེེ མ་ཆིི ་རྣམས་ཀྱིི ས་ཁོ ོ་ཚོོར་བྱམས་སྐྱོ ོང་
ཧ་ཅང་གནང་བ་མ་ཟད། ང་ཚོོའིི་སྤྱིི ་ཚོོགས་ནང་གིི ་མིི ས་ང་ཚོོ་ཁྱིི མ་དུ་ཡོ ོད་པ་

རྣམས་ལ་རོ ོགས་པ་བྱས་བྱུང་ལ། གཟའ་འཁོ ོར་འགའིི ་རྗེེ ས་སུ་ང་ཚོོ་དྲག་སྐྱེེ ད་
བྱུང་སོ ོང་།”

ཕྲུ་གུ་གཞན་གཅིི ག་གིི ས་ “ང་ཀཱཱིམ་གྱིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་ཡིི ན།” ཀཱཱིམ་ལ་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་ཕོ ོག་སྐབས་ངས་ཁོ ོང་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེེ ད་མ་ཐུབ་ཀྱང་

ང་ཚོོས་གྲོ ོགས་པོ ོའིི ་འབྲེེ ལ་བ་མཚམས་བཅད་མེེ ད། ཁོ ོ་ངའིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་མིི ན་པ་ཆགས་པ་དེེ་འདྲ་མ་རེེ ད། ངས་ཁོ ོ་ལ་སེེ མས་ཁུར་བྱེེ ད་རྒྱུ་ནམ་ཡང་
མཚམས་མ་བཞག་ཅིི ང་། ང་ཚོོ་ཡང་བསྐྱར་མཉམ་དུ་རྩེེ ད་མོ ོ་བརྩེེ ས་ཆོ ོག་གིི ་ཡོ ོད་སྟབས་ཧ་ཅང་དགའ་བྱུང་།” ཅེེ ས་བཤད།

“སྐབས་རེ ར་གལ་ཆེ ་ཤ ོས་དེ་ང་ཚོས་ག ྲོགས་པ ོ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་སྲུང་སྐ ྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེ ད།” ཨཱེ ་རི འ
ཱ ོ་ཡི ས་དེ་ལྟར་བཤད། “དེ་ནི ་གནས་སྐབས་

ཙམ་གྱི ་རི ང་ཕན་ཚུན་ཐག་རི ང་པ ོར་བསྡད་པ་ལྟ་བུ་ཡི ན་ཡང་བྱེད་དག ོས་པ་ཞི ག་རེ ད།”

ལཱཱེ ་ལས་ “ང་ཚོོས་ང་རང་ཚོོ་ཕན་ཚུན་ལ་དེེ་དག་བྱེེ ད་ཐུབ་པ་ཡིི ན།” ཞེེ ས་བཤད།
“ཉིིན་ཞིི ག་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རྩེེ ད་མོ ོ་བརྩེེ ས་ཆོ ོག་པ་དང་། སྔ་མ་ནང་བཞིི ན་སློ ོབ་གྲྭ་ལ་ཕྱིི ར་ལོ ོག་ཐུབ་ཀྱིི ་རེེ ད།” སཱ་ལེེ མ་གྱིི ས་དེེ་ལྟར་བཤད།
ད་ནིི ་རང་ཁྱིི མ་དུ་ལོ ོག་པའིི ་དུས་ཡིི ན་ལ། སཱཱེ་རཱས་རང་གིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་གསར་པ་རྣམས་ལ་ག་ལེེ ར་ཕེེ བས་ཟེེ ར་བའིི ་དུས་ཚོོད་རེེ ད། ཁོ ོ་ཚོོས་ཡ་ཡུད་འགྲུལ་བཞུད་དེེ་ནམ་ཡང་མིི ་བརྗེེ ད་པར་སེེ མས་ལ་དྲན་རྒྱུ་ཕན་
ཚུན་ལ་དམ་བཅའ་བྱས་པ་རེེ ད།

སཱེེ ་རཱ་ལ་ཁོ ོ་ཚོོ་གནས་སྐབས་རིི ང་ཕན་ཚུན་ཐུག་གིི ་མ་རེེ ད་སྙམ་པའིི ་མྱོ ོང་ཚོོར་ཞིི ག་སྐྱེེ ས་པར་བརྟེེན་སེེ མས་པ་སྐྱོ ོ། འོ ོན་ཀྱང་། ཀཱཱིམ་གྱིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་རྣམས་ཀྱིི ས་སྔར་གང་ལབ་པ་དེེ་དྲན་ཏེེ་སྐྱོ ོ་སྣང་ཡལ་སོ ོང་། དེེ་ཡང་།
ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་མིི ་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱེེ ད་མིི ་ཐུབ་པའིི ་རྒྱུ་མཚན་གྱིི ས་ཁོ ོ་ཚོོར་དགའ་ཞིི ང་བརྩེེ ་བ་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་མིི
ོ ་ཉན་ཞེེ ས་པ་ཡིི ན།

ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་ཁོ ོ་ཚོོ་ཚང་མ་ཁྱིི མ་དུ་བསྐྱལ་ཞིི ང་རང་ཉིིད་མ་

ཐོན་སྔོ
ོ ོན་སཱཱེ་རཱ་གཉིིད་དུ་ཡུར་རྒྱུར་སྒུག་ནས་བསྡད།

སཱཱེ་རཱས། “ང་ཚོོས་སང་ཉིིན་ཡང་བསྐྱར་དེེ་རིི ང་དང་གཅིི ག་

པ་བྱེེ ད་ཐུབ་བམ།” ཞེེ ས་དྲིིས།

“མིི ་ཐུབ། ད་ནིི ་ཁྱོ ོད་ནང་མིི ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་པའིི ་དུས་
རེེ ད།” ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཡིི ས་དེེ་ལྟར་བཤད། “ངེེ ད་གཉིིས་ཀྱིི ་སྒྲུང་

ངམ་གཏམ་རྒྱུད་འདིི་སེེ མས་ནས་མ་བརྗེེ ད། ཁྱོ ོད་ནང་དུ་

བསྡད་ཅིི ང་ལག་པ་བཀྲུས་ནས་རང་གིི ་དགའ་ཉེེ་རྣམས་

སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱེེ ད་ཐུབ། ང་ཐག་རིི ང་དུ་གཏན་ནས་འགྲོ ོ་གིི ་མིི ན།
ཁྱོ ོད་རང་ཉིིད་ཀྱིི ་བདེེ་འཇགས་ལྡན་པའིི ་གནས་སུ་སོ ོང་དང་

ནམ་ཡིི ན་ཡང་ང་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ཐུབ།”

མོ ོས་སྐད་དམའ་མོོའིི་ངང་ “ཁྱོ ོད་ངའིི ་དཔའ་བོ ོ་ཡིི ན།”
ཞེེ ས་བཤད།

ཨཱཱེ ་རཱིིི�འོ ོ་ཡིི ས་ “སཱཱེ་རཱ། ཁྱོ ོད་ཀྱང་ང་ངའིི ་དཔའ་བོ ོ་ཡིི ན། ཁྱོ ོད་
ནིི ་རང་གིི ་དགའ་ཉེེ་ཚང་མའིི ་དཔའ་བོ ོ་རེེ ད།” ཅེེ ས་བཤད།

སཱཱེ་རཱ་དགོ ོང་མོ ོ་དེེར་གཉིིད་ཁུག་ཅིི ང་། སང་ཞོ ོགས་ཡར་ལངས་སྐབས་

ཨཱཱེ ་རཱཱིའོ ོ་ཕྱིི ན་ཚར་འདུག དེེ་ནས་ཁོ ོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའིི ་ཆེེ ད་རང་

ཉིིད་ཀྱིི ་བདེེ་འཇགས་ལྡན་པའིི ་གནས་སུ་སོ ོང་ཞིི ང་། ཁོ ོ་གཉིིས་ཀྱིི ་

ཡ་ཡུད་འགྲུལ་བཞུད་ཁྲོ ོད་གང་མཐོང་བ་དང་གང་ཤེེ
ོ
ས་པ་ཚང་མ་
རིི ་མོ ོར་བྲིི ས། དེེ་ནས་མོ ོས་རིི ་མོ ོ་རྣམས་ཁྱེེ ར་ཏེེ་རང་གིི ་ཨ་མ་སར་

གནས་ཚུལ་དེེ་བཤད་པའིི ་ཆེེ ད་དུ་རྒྱུག་ནས་སོ ོང་།

“ཨ་མ། ང་ཚོོ་ཚང་མས་མིི ་རྣམས་བདེེ་འཇགས་ལྡན་པར་རོ ོགས་

བྱེེ ད་ཐུབ།” “ངས་ཡ་ཡུད་འགྲུལ་བཞུད་ཁྲོ ོད་དཔའ་བོ ོ་ཧ་ཅང་མང་པོ ོ་
ཞིི ག་དང་ཐུག་བྱུང་།” མོ ོས་ཨ་མ་ལ་དེེ་ལྟར་བཤད།

“ཨོ ོ། སཱེེ ་རཱ། ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་བཤད་པ་བདེེན་པ་རེེ ད།” ཅེེ ས་ཨ་མས་དེེ་ལྟར་
བཤད། “རླབས་ཆེེ ན་གྱིི ་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་ལྟ་བུ་མིི ་རྣམས་

ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་སྲིི ན་ལས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱེེ ད་མཁན་དཔའ་བོ ོ་མང་
པོ ོ་ཡོ ོད། འོ ོན་ཀྱང་། ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་ང་ལ་དྲན་སྐུལ་ཞིི ག་བཏང་བྱུང་། དེེ་
ཡང་ང་ཚོོ་ཚང་མ་ཉིིན་རེེ འིི་འཚོོ་བའིི ་ནང་དཔའ་བོ ོར་འགྱུར་ཐུབ་
ཅིི ང་། ངའིི ་རླབས་ཆེེ ན་གྱིི ་དཔའ་བོ ོ་ནིི ་ཁྱོ ོད་ཉིིད་ཡིི ན།”

