
ངའིི་དཔའི་བོ་ོནིི་ཁྱོདོ་ཡིིནི། 
ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིྱིས་ཏོགོ་དབིྱིབོས་

གཉནི་རིིམས། ༡༩ ལ་གདངོ་ལེནི་

ཇིི་ལྟརི་བེྱིད་ཐུབོ་ཚུལ།



“ངའིི་དཔའི་བོ་ོནིི་ཁྱོདོ་ཡིིནི།” ཞེེས་པ་རྩོམོ་སིྒྲིག་བེྱིད་ཚུལ། 
དཔེ་དེབ་འདི་ནི་ IASC MHPSS RG སེ་ཛ་དྲག་གི་གནས་བབ་འགོ་སེམས་ཀི་བདེ་ཐང་དང་སེམས་ཁམས་དང་འབེལ་བའི་ཚགོས་སེའི་རགོས་སྐརོ་སརོ་གི་ལས་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་མཉམ་དུ་གཏན་
འཇགས་ཚགོས་ཆུང་གི་མཚམས་སྦརོ་ཚ་ོཁག་ནས་བསྒྲུབསས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན། ལས་གཞི་འདི་ལ་ IASC MHPSS RG ཡི་ཚགོས་མི་ཡིན་པའི་ལས་ཁང་ཁག་གི་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ཅན་
དང་ས་ཁུལ་རང་བཞིན་ཅན། གངོ་ཁུལ་བཅའ་སདོ་ཀི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༠༤ ཐམ་པའི་ཕ་མ་དང་། ལྟ་སྐངོ་མཁན། དགེ་རྒན། ཕྲུ་གུ་བཅས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་བྱས་ཡདོ། ཏགོ་
དབིྱབས་གཉན་རིམས། ༡༩ ཁྱབ་གདལ་གི་དུས་སབས་འདིར་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་བདེ་ཐང་དང་སེམས་ཁམས་ཚགོས་སེ་དང་འབེལ་བའི་དགསོ་མཁ་ོཁག་ཤེས་རགོས་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སིྤའི་རང་བཞིན་ཅན་
གི་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་ཨ་རབ་ཀི་སད། དབིྱན་སད། ཨི་ཊ་ལིའི་སད། ཧྥ་རན་སིའི་སད་དང་སི་པེན་གི་སད་བཅས་ཀི་ནང་དུ་འགེམ་སེལ་བྱས་ཡདོ། ཉམས་ཞིབ་དེའི་གྲུབ་འབས་ལ་གཞི་བཅལོ་ཏེ་སྒྲུང་འདི་བརྒྱུད་
ནས་གེང་སངོ་བེྱད་རྒྱུའི་བརདོ་གཞི་ཁག་གི་སྒམོ་གཞི་ཞིག་བསིྒགས་ཡདོ། དཔེ་དེབ་འདི་སྒྲུང་བཤད་པའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས། ༡༩ ཡིས་གནདོ་འཚེ་ཐེབས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
འགའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་མཉམ་སྤདོ་བྱས་ཤིང་། ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ། ལྟ་སྐངོ་མཁན་བཅས་ཀི་ལགོ་གས་ོབསམ་འཆར་བཀལོ་ཏེ་སྒྲུང་འདི་བསྐར་ཞིབ་དང་བཅསོ་སིྒག་བྱས། 

འཛམ་གིང་གི་ས་ཕགོས་གང་ས་ནས་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ། ལྟ་སྐངོ་མཁན་དང་དགེ་རྒན་བཅས་ ༡༧༠༠ ལྷག་གིས་ཏགོ་དབིྱབས་ནད་ཡམས་༡༩ ཡི་ཡངོས་ཁྱབ་རིམས་ནད་ལ་གདངོ་ལེན་ཇི་ལྟར་བེྱད་བཞིན་
ཡདོ་པའི་སརོ་གི་གནས་ཚུལ་ང་ཚརོ་མཉམ་སྤདོ་བྱ་ཆེད་དུ་དུས་ཚདོ་བཏནོ་གནང་བྱུང་། ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ། ལྟ་སྐངོ་མཁན་དང་དགེ་རྒན་འདི་དག་གིས་ང་ཚའིོ་ཉམས་ཞིབ་ལ་ལན་འདེབས་རགོས་པར་བྱས་ཏེ་
སྒྲུང་འདིར་ཤུགས་རེྐན་བིྱན་པར་སེམས་གཏིང་ནས་བཀའ་དིྲན་ཆེ་ཞེས་ཞུ། འདི་ནི་འཛམ་གིང་གི་ས་ཕགོས་གང་སར་ཡདོ་པའི་བིྱས་པ་ཚའིོ་ཆེད་དུ་བིྱས་པ་རང་གིས་སིྒག་བཟ་ོབྱས་པའི་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན། 

IASC MHPSS RG ཡི་ངསོ་ནས་ཧཱེ་ལེན་(Helen Patuck)གིས་སྒྲུང་འདིའི་མ་ཡིག་བིས་ཤིང་དེབ་འདིའི་ཆེད་དུ་རི་མ་ོབིས་་པར་ངསོ་འཛིན་དང་ཡི་རངས་བེྱད།
©IASC, ༢༠༢༠ ལ།ོ འདི་ནི་ CC ཁེ་མེད་མཉམ་སྤདོ་ 3.0 IGO ཆགོ་མཆན་གཞིར་བཟུང་གིས་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡདོ། (CC BY-NC-SA 3.0IGO;

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). གལ་ཏེ་བརྩམས་ཆསོ་འདི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཁུངས་འདེྲན་བེྱད་ན་ཁེྱད་ཀིས་ཁེ་འབབ་ཆེད་དུ་མིན་པར་གངོ་གི་ཆགོ་
མཆན་དེའི་རྩ་འཛིན་འགོ་བརྩམས་ཆསོ་འདི་བསྐར་དཔར་དང་བསྒྱུར་བ། བཅསོ་སིྒག་བཅས་བྱ་ཆགོ

སྒྲུང་དེབ་འདི་དབིྱན་ཡིག་ནས་བདོ་ཡིག་ཏུ་སྒྱུར་མཁན་ནི་བསདོ་ནམས་ཆསོ་འཕེལ་དང་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་གཉིས་ཡིན།



ང་ོསྤདོ།
“ངའི་དཔའ་བ་ོནི་ཁྱདོ་ཡིན།” ཞེས་པ་འདི་ནི་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས། ༡༩ ཡི་ཡངོས་ཁྱབ་རིམས་ནད་ཀིས་གནདོ་འཚེ་ཐེབས་པའི་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་བིྱས་པ་ཚའིོ་ཆེད་དུ་བིས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན།

“ངའི་དཔའ་བ་ོནི་ཁྱདོ་ཡིན།” ནི་བིྱས་པ་གཅིག་གམ་བིྱས་པའི་ཚ་ོཁག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་ཕ་མའམ་ལྟ་སྐངོ་མཁན། ཡང་ན་དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་བཀླག་དགསོ། ཕ་མའམ་ལྟ་སྐངོ་མཁན། ཡང་ན་དགེ་རྒན་གིས་རགོས་སྐརོ་མེད་
པར་བིྱས་པ་རང་ངསོ་ནས་དཔེ་དེབ་འདི་མི་བཀླག་པའི་གཞེན་སྐུལ་བེྱད།  ཁ་སངོ་ལམ་སནོ་“དཔའ་བ་ོརྣམས་ཀི་བྱ་སྤདོ་”ཅེས་པ་ (ཕིས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱ་འཆར།) དེས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས།༡༩ དང་འབེལ་བའི་བརདོ་
གཞི་ཁག་འགེལ་བཤད་བེྱད་པར་རམ་འདེགས་མཁ་ོའདནོ་བེྱད་ཅིང་། བིྱས་པ་རྣམས་ལ་རང་གི་སེམས་ཚརོ་དང་སེམས་མངོ་ཁག་བདག་སྐངོ་བྱ་བར་རགོས་བེྱད་ཅིང་དེ་དང་ལྷན་དུ་བིྱས་པ་རྣམས་ལ་དཔེ་དེབ་འདིར་གཞིར་
བཅལོ་བའི་ཁ་སངོ་བེྱད་ས་ོརིགས་མཁ་ོའདནོ་བེྱད།

ཕབོ་བོསྒྱུརི།
མཚམས་སྦརོ་ཚ་ོཁག་རང་གི་ངསོ་ནས་ཨ་རབ་ཀི་སད་དང་། རྒྱ་སད། ཧྥ་རན་སའི་སད། ཨུ་རུ་སུ་དང་སི་པེན་བཅས་ཀི་སད་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་གི་ལས་དནོ་ག་ོསིྒག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། སད་རིགས་
གཞན་དུ་ཕབ་བསྒྱུར་ལས་དནོ་ག་ོསིྒག་བྱ་ཆེད་སེམས་ཀི་བདེ་ཐང་དང་སེམས་ཁམས་དང་འབེལ་བའི་ཚགོས་སེའི་རགོས་སྐརོ་ཚན་ (MHPSS)  པའི་ IASC མཚམས་སྦརོ་
ཚ་ོཁག་ལ་འབེལ་གཏུགས་བེྱད་རགོས། (mhpss.refgroup@gmail.com) ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་ཟིན་པ་རྣམས་ IASC མཚམས་སྦརོ་ཚ་ོཁག་གི་དྲ་ཚིགས་སུ་དགདོ་རྒྱུ་ཡིན། 
གལ་ཏེ་ཁེྱད་ཀིས་བརྩམས་ཆསོ་འདི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་ཡང་ན་བཅསོ་སིྒག་བེྱད་དགསོ་ཚེ་གཤམ་གི་དནོ་ཚན་རྣམས་ལ་ད་ོསྣང་བེྱད་རགོས། 
•   ཁེྱད་ཀིས་ཐནོ་སེྐད་ཀི་ངསོ་སུ་རང་གི་ལས་རགས་ (ཡང་ན་རགོས་སྐརོ་བེྱད་མཁན་གི་མཚནོ་རགསས།) དགདོ་མི་ཆགོ
•    གལ་ཏེ་བཅསོ་སིྒག་བེྱད་ (དེའི་ག་ོདནོ་ནི་དཔེ་དེབ་འདིའི་ཡི་གེའམ་རི་མ་ོལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་བ།) ཚེ་ IASC ཡི་མཚནོ་རགས་བཀལོ་མི་ཆགོ བརྩམས་ཆསོ་འདི་བཀལོ་སྤདོ་བེྱད་

པའི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་འགོ་ཏུའང་ IASC ཡིས་ཚགོས་སེའམ་ཐནོ་སེྐད་དང་ཞབས་ཞུ་བེྱ་བག་པ་གང་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡདོ་ཚུལ་ཤུགས་བསན་བེྱད་མི་ཆགོ
•    ཁེྱད་ཀིས་རང་གི་འགྱུར་རམ་བཅསོ་སིྒག་བྱས་པ་དེ་གངོ་དང་གཅིག་མཚུངས་སམ་ད་ོམཉམ་གི་ CC ཆགོ་མཆན་གི་ནང་ཚུད་པར་བེྱད་དགསོ། CC BY-NC-SA 4.0 ཡང་ན་ 3.0 

གང་རུང་བདམས་ན་བཟང་། འདི་ནི་གངོ་དང་མཐུན་པའི་ཆགོ་མཆན་འག་ོལུགས་ཁག་འགའི་ཐ་ོཞིག་ཡིན།  https://creativecommons.org/share-your-work/

licensing-considerations/compatible-licenses

•    ཁེྱད་ཀིས་འགྱུར་གི་སད་ཡིག་དེའི་ཐགོ་ནས་གཤམ་གི་འགན་ཁག་མེད་པའི་གསལ་བཤད་རྣམས་ཁ་སྣནོ་གིས་བཀདོ་དགསོ། “འགྱུར་འདིའམ་བཅསོ་སིྒག་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ནི་
ལས་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་མཉམ་འདུ་གཏན་འཇགས་ཚགོས་ཆུང་ (IASC) གིས་བྱས་པ་མིན། IASC ལ་འགྱུར་འདིའམ་བཅསོ་སིྒག་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དནོ་དང་སྤུས་ཚད་
ཀི་གནད་དནོ་དང་འབེལ་བའི་འགན་འཁིྲི་མེད། དབིྱན་སད་དུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་མ་ཡིག “ལས་ཁང་ཁག་ཕན་ཚུན་མཉམ་འདུ་གཏན་འཇགས་ཚགོས་ཆུང་། ངའི་དཔའ་བ་ོནི་
ཁྱདོ་ཡིན། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཀིས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས། ༡༩ ལ་གདངོ་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ།  ཆགོ་མཆན་ཨང་རགས་ CC BY-NC-SA 3.0 IGO ཅན་འདི་ཉིད་རྩ་འཛིན་བྱ་རུང་
བ་དང་ཚད་ལན་དཔར་བསྐྲུན་དུ་བརིྩ་དགསོ།“



སེ་རཱ་ཡི་ཨ་མ་ནི་མ་ོརང་གི་དཔའ་བ་ོཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མ་ོནི་འཇིག་རེན་འདི་ཡི་
ཨ་མ་ཡག་ཤསོ་དང་ཚན་རིག་པ་ཡག་ཤསོ་ཡིན་པས་རེད། འནོ་ཀང་སེ་རཱ་ཡི་ཨ་མས་
ཀང་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་བཅསོ་ཐབས་ཤིག་རེྙེད་མི་ཐུབ་པ་རེད། 

“ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས། ༡༩ ཞེས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།” ཞེས་སེ་རཱས་ཨ་མ་
ལ་དིྲས། 

 “ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་རིམས། ༡༩ འམ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་ནི་ཅ་ཧང་ཆུང་ཆུང་
ཡིན་པས་ང་ཚསོ་མཐངོ་མི་ཐུབ་པ་ཡིན།” མའིོ་ཨ་མས་དེ་ལྟར་བཤད། “འནོ་ཀང་ནད་
དེ་འགསོ་ཡདོ་པའི་མིས་ག་ོདང་སིྦྲིད་པ་རྒྱག་པའི་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་གདལ་འག་ོཞིང་། ཉེ་
འཁརོ་གི་མི་གཞན་དང་ཅ་དངསོ་ལ་རེག་པར་བརེན་ནས་ཀང་ཁྱབ་གདལ་དུ་འག་ོབ་
ཡིན། ནད་དེ་ཕགོ་པའི་མི་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་ཤིང་ག་ོརྒྱག་པ་དང་དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་ཀི་ཐད་
ལའང་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་འབྱུང་སིྲིད།”

“དེས་ན་ང་ཚསོ་དེ་མཐངོ་མི་ཐུབ་པར་བརེན་དེ་ལ་གདངོ་ལེན་བེྱད་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་
ནམ།” ཞེས་སེ་རཱས་དེ་ལྟར་དིྲས།

“ང་ཚསོ་དེ་ལ་གདངོ་ལེན་བེྱད་ཐུབ་ཀི་རེད།” ཅེས་སེ་རཱའི་ཨ་མས་བཤད།  ”དེར་བརེན། 
ངས་སེ་རཱ་ཁྱདོ་ཀིས་གཟབ་གཟབ་བེྱད་ན་བསམ་པ་ཡིན། གཉན་སིྲིན་དེས་མིའི་རིགས་
སྣ་ཚགོས་པར་གནདོ་བེྱད་ཅིང་ང་ཚསོ་དེར་ཁ་གཏད་གཅགོ་པའི་ཐད་མི་རེ་ང་ོརེ་ནས་
རགོས་པ་བེྱད་ཐུབ། ཕྲུ་གུ་རྣམས་ནི་དམིགས་བསལ་བ་ཡིན་ཞིང་ཁ་ོཚསོ་ཀང་རགོས་
བེྱད་ཐུབ། ང་ཚ་ོཚང་མའི་ཆེད་དུ་ཁྱདོ་ཀིས་ཡིད་གཟབ་བེྱད་
དེ་བསད་དགསོ་པ་ཡིན་ལ། ང་ལ་དགསོ་པ་ནི་ཁྱདོ་ངའི་
དཔའ་བ་ོརུ་འགྱུར་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ”



སེ་རཱ་དགངོ་མ་ོདེར་ཉལ་ཁིྲིའི་ནང་དུ་ཉལ་ནས་བསད་ཅིང་དཔའ་བ་ོཞིག་ཡིན་སྙམ་པའི་ཚརོ་བ་
རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང་ཞིང་སེམས་པ་སྐ་ོལྷང་ལྷང་དུ་གྱུར། མ་ོསབོ་གྲྭར་འག་ོའདདོ་བྱུང་ཡང་མའིོ་
སབོ་གྲྭ་ནི་ས་ོབརྒྱབ་ནས་ཡདོ། མསོ་རང་གི་གགོས་པ་ོརྣམས་ཐུག་འདདོ་ཀང་དེ་ལྟར་བྱུ་རྒྱུ་ནི་
བདེ་འཇགས་ཅན་མིན་པ་རེད། སེ་རཱས་གཉན་སིྲིན་འདིས་འཛམ་གིང་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་
བ་འདི་མཚམས་ཆད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་བསམ་པ་རེད། 

“དཔའ་བ་ོརྣམས་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལན་པ་རེད།” ཅེས་མསོ་གཉིད་དུ་ཡུར་ཆེད་མིག་འཛུམ་
བཞིན་དུ་ཁེར་བཤད་བྱས། “ང་ལ་ཅི་ཞིག་ཡདོ་དམ།”

ག་ོབུར་དུ་མུན་པའི་ཁྲིདོ་ནས་སད་ངག་འཇམ་པ་ོཞིག་གིས་མའིོ་མིང་ནས་ཤུབ་བུར་བསོ་བྱུང་།

“སུ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་སེ་རཱས་ཕར་ཤུབ་བུར་དིྲས།

“སེ་རཱ། ཁྱདོ་རང་དཔའ་བ་ོཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཅི་ཞིག་དགསོ་སམ།” སད་ངག་དེས་མ་ོལ་དེ་
ལྟར་དིྲས།

“ང་ལ་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་སྲུང་སྐབོ་ཇི་ལྟར་བེྱད་ཚུལ་དང་། དེ་
བརྒྱུད་ནས་མི་གཞན་ཐམས་ཅད་སྲུང་སྐབོ་ཇི་ལྟར་བེྱད་ཐུབ་པ་དེ་བཤད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
དགསོ་ཀི་འདུག” ཅེས་སེ་རཱས་བཤད།

“དེས་ན་ཁྱདོ་ཀི་ཆེད་དུ་ང་ཅི་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དགསོ་སམ།” སད་ངག་དེས་དེ་ལྟར་དིྲས།
“ང་ལ་འཕུར་ཐུབ་ཅིང་སད་ངག་ཆེན་པ་ོདང་ལན་པ་གཞན་ཡང་རགོས་བེྱད་ཐུབ་པའི་དངསོ་
པ་ོཞིག་དགསོ་ཀི་འདུག”

ཧཱུའུ་སྒ་དང་བཅས་ང་ོམཚར་ཅན་གི་དངསོ་པ་ོཞིག་ཟླ་འདོ་ཀི་ནང་དུ་མངནོ་བྱུང་།



“ཁྱདོ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།” ཞེས་སེ་རཱ་ཡིས་དེ་ལྟར་དིྲས།

“ང་ནི་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིན།” ཞེས་ཁསོ་དེ་སད་སྨྲས།

“ངས་སྔར་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཞིག་རྩ་ནས་མཐངོ་མ་མངོ་།” ཞེས་སེ་རཱ་ཡིས་དེ་ལྟར་
བཤད།

“ཨ།ོ ང་རྒྱུན་དུ་འདིར་ཡདོ་ཡདོ་པ་ཡིན།” ཞེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་དེ་སད་བཤད།
“ང་ནི་ཁེྱད་ཀི་སེམས་ཁངོས་ནས་ཡངོ་བ་ཡིན།”
“གལ་སིྲིད་ང་ལ་ཁྱདོ་བྱུང་ན་དེ་ནས་ངས་འཛམ་གིང་གི་བིྱས་པ་ཡངོས་ལ་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་སརོ་གི་གནས་ཚུལ་བཤད་ཐུབ།” ཅེས་སེ་རཱ་ཡིས་
དེ་ལྟར་བཤད། “ང་ནི་དཔའ་བ་ོཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ། འནོ་ཀང་ཨཱེེ་རཱིའ།ོ སྒུག་
དང་། དེང་སབས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་གང་སར་ཁྱབ་ནས་ཡདོ་པས་
འགྲུལ་བཞུད་བྱ་རྒྱུ་བདེ་འཇགས་ཡིན་ནམ།”

“ང་དང་མཉམ་དུ་ཡདོ་ན་ད་གཟདོ་བདེ་འཇགས་ཡིན།” ཞེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་
དེ་སད་བཤད། “ངེད་གཉིས་ལྷན་དུ་ཡདོ་སབས་གང་གིས་ཀང་ཁྱདོ་ལ་གནདོ་
བེྱད་མི་ཐུབ།”



དེ་བས་སེ་རཱ་ནི་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡི་སལ་པར་མཆངོས་ཤིང་ལྷན་དུ་ཁངོ་གཉིས་མའིོ་ཉལ་ཁང་གི་སེའུ་ཁུང་ནས་ཕིར་ཐནོ་ཏེ་མྱུར་སབས་ཀིས་
མཚན་མའོ་ོནམ་མཁར་འཕུར་སངོ་། ཁངོ་གཉིས་སར་མ་རྣམས་ཀི་ཕགོས་སུ་འཕུར་ཞིང་ཟླ་བར་འཚམ་འདིྲས་བྱས།



ཉི་མ་ཤར་བ་ན་ཁངོ་གཉིས་གཏརོ་གཟུགས་མཆདོ་རེན་མང་པ་ོཡདོ་པའི་ཉེ་འགམ་གི་
མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་བེྱ་ཐང་ཞིག་ཏུ་བབས་ཤིང་གནས་དེ་ན་བིྱས་པའི་ཚ་ོཁག་ཆུང་ཆུང་
གཅིག་གིས་རེྩད་མ་ོརེྩ་ཞིང་འདུག བིྱས་པ་དེ་དག་གིས་སྤྲོ་ོསྣང་དང་བཅས་སད་སྒ་སྒགོ་
བཞིན་སེ་རཱ་དང་ཨཱེེ་རཱིའ་ོགཉིས་ལ་ལག་གཡུག་བྱས།

“དགའ་བསུ་ཞུ། ངའི་མིང་ལ་ས་ལེམ་ཟེར།” ཞེས་བུ་ཞིག་གིས་སད་ཆེན་པསོ་དེ་སད་
སྨྲས། “ཁེྱད་ཚསོ་འདིར་ཅི་བེྱད་བཞིན་ཡདོ་དམ། དགངོས་དག ང་ཚ་ོའདི་ལས་ཐག་
ཉེ་བར་ཡངོ་མི་ཉན། ང་ཚ་ོཉུང་མཐར་ཡང་མི་ཊར་གཅིག་གི་བར་ཁྱད་ཡདོ་པར་སདོ་
དགསོ་པ་ཡིན།”

“རྒྱུ་མཚན་དེའི་དབང་གིས་ང་ཚ་ོའདིར་ཡངོ་བ་ཡིན།” ཞེས་སེ་རཱ་ཡིས་སད་ཤུགས་ཆེན་
པསོ་ཕར་བསོ། “ང་ནི་སེ་རཱ་དང་འདི་ནི་ཨཱེེ་རཱིའ་ོརེད། ཁེྱད་ཀིས་ཧ་ག་ོསངོ་ངམ། བིྱས་པ་
རྣམས་ཀིས་རང་གི་གངོ་རགོས་ཁིྱམ་མཚེས་རྣམས། གགོས་ཕ་ོམ་ོརྣམས། ཕ་མ་དང་། པ་ོ
པ་ོརྨོ་ོམ་ོརྣམས་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་ལས་སྲུང་སྐབོ་བེྱད་ཐུབ་པ་ཡིན། ང་ཚསོ་བེྱད་
དགསོ་པ་ནི་་་།”

“རང་གི་ལག་པ་འདག་རས་དང་ཆུས་གཙང་མར་འཁྲུད།” ཞེས་ས་ལེམ་གིས་འཛུམ་
མདངས་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲས། “སེ་རཱ། དེ་ང་ཚསོ་ཧ་ག་ོནས་ཡདོ། ད་དུང་གལ་སིྲིད་ང་ཚརོ་
ནད་དེ་ཕགོ་སངོ་ན་རང་གི་གྲུ་མ་ོཁུག་ཏུ་ག་ོརྒྱག་དགསོ་ཤིང་མི་གཞན་ལ་ལག་འཇུ་
བེྱད་པའི་ཚབ་ཏུ་ལག་གཡུག་བེྱད་དགསོ་པའང་ཧ་ག ོང་ཚ་ོཁིྱམ་ནང་དུ་བསད་རྒྱུའི་ཐད་
འབད་བརྩནོ་བེྱད་བཞིན་ཡདོ། འནོ་ཀང་ང་ཚ་ོམི་འབརོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གངོ་ཁེྱར་ཞིག་
ཏུ་འཚ་ོསདོ་བེྱད་ཅིང་། མི་འགའ་རེ་ཁིྱམ་དུ་མི་སདོ་པར་ཕིར་ཐནོ་གི་འདུག”

“ཧུའུམ། དེའི་ཐད་ཕལ་ཆེར་ངས་རགོས་པ་བེྱད་ཐུབ་པ་ཡདོ།” ཅེས་ཨེ་ཱརཱིའ་ོཡིས་བཤད། 
“ཁངོ་ཚསོ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་མཐངོ་མི་ཐུབ་ཀང་ཁངོ་ཚསོ་ང་མཐངོ་ཐུབ། ཡ། 
ངའི་སང་ལ་མཆངོས་ཤགོ འནོ་ཀང་གཞགོས་གཉིས་ཀའི་གཤགོ་པའི་སེང་སདོ་རགོས། 
དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་ཡདོ།”



ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་ས་ལེམ་དང་སེ་རཱ་གཉིས་རང་
གི་གཤགོ་པ་གཉིས་ཀི་སང་ལ་སདོ་དུ་བཅུག་
ནས་ནམ་མཁའི་དབིྱངས་སུ་འཕུར་སངོ་། ཁསོ་
གངོ་ཁེྱར་གི་ཐགོ་ནས་གང་སར་འཕུར་བཞིན་
ངར་སད་སྒགོ་པ་དང་གླུ་དབྱངས་ལེན་རྒྱུ་འག་ོ
བཙུགས་སངོ་། ས་ལེམ་གིས་སྲིང་ལམ་དག་ན་
ཡདོ་པའི་བིྱས་པ་ཚརོ་ཤུགས་ཀིས་བསོ་ཏེ་འདི་
ལྟར་སྨྲས། “སངོ་ནས་རང་གི་ཁིྱམ་མི་རྣམས་ལ་
ང་ཚ་ོཁིྱམ་ནང་དུ་སདོ་ན་བདེ་འཇགས་ཆེ་བར་
ཡདོ་པར་ཤདོ། ད་དུང་ང་ཚ་ོཁིྱམ་དུ་སདོ་ན་ཕན་
ཚུན་ལྟ་སྐངོ་ཡག་ཤསོ་བེྱད་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་
ཡང་ཤདོ།” 

མི་རྣམས་ནི་རང་གིས་གང་མཐངོ་བ་དེས་ང་ོ
མཚར་བར་གྱུར། ལག་གཡུག་བྱས་ཤིང་རང་རང་
གི་ཁིྱམ་གི་ནང་དུ་འཛུལ་འག་ོརྒྱུ་ཁས་བླངས།



ཨཱེེ་རཱིའ་ོནི་ནམ་མཁའ་མཐ་ོས་ལ་ཡར་མྱུར་
སབས་ཀིས་འཕུར། ས་ལེམ་གིས་སྤྲོ་ོསྣང་དང་
བཅས་སད་རྒྱག། མཐ་ོསའི་སིྤྲོན་ཚམོ་དག་
གི་ནང་དུ་གནམ་གྲུ་ཞིག་འཕུར་ནས་སངོ་
བའི་ནང་གི་འགྲུལ་པ་དག་གིས་ང་ོམཚར་གི་
ཉམས་དང་བཅས་ཕི་རལོ་དུ་བལྟས།
”གང་མགགོས་མི་རྣམས་འགྲུལ་བཞུད་བྱ་
རྒྱུ་མཚམས་འཇགོ་བྱ་དགསོ་པར་འགྱུར། ཉུང་
མཐར་ཡང་གནས་སབས་ཙམ་གི་རིང་ལ།” 
ཞེས་ས་ལེམ་གིས་ཟེར། ”མི་ཚསོ་འཛམ་གིང་
གང་སར་ས་མཚམས་ཁག་ས་ོརྒྱག་བཞིན་
འདུག དེས་ན་ང་ཚ་ོནི་རང་ཉིད་གང་དུ་ཡདོ་
པའི་གནས་དེར་རང་གི་དགའ་ཉེ་རུ་གྱུར་པའི་
མི་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སདོ་དགསོ།”

“གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་འགྱུར་ཡདོ་པའི་ཚརོ་
སྣང་ཡངོ་གི་འདུག” ཅེས་སེ་རཱས་སྨྲས། “དེའི་
དབང་གིས་སབས་རེ་ང་དངངས་ཤིང་སྐྲག”

“སེ་རཱ། གནས་ཚུལ་རྣམས་ལ་འགྱུར་བ་འབྱུང་བའི་སབས་དེ་ཉིད་སྐྲག་སྣང་སེྐད་ཅིང་ག་ོརགོས་
དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཚརོ་སྣང་སེྐ་སིྲིད།” ཅེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་སྨྲས། “ང་ལ་སྐྲག་སྣང་སེྐ་བའི་
སབས་སུ་ངས་དབུགས་དལ་གིས་འབིྱན་རྔུབ་བེྱད་ཅིང་། མེ་རླབས་ཕིར་གཏངོ་གི་ཡདོ།”

ཨཱེེ་རཱིིའ་ོཡིས་མེའི་གངོ་བུ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཁ་ནས་ཕིར་སྤུར་སངོ་།

“ཁྱདོ་ཡིན་ན་སྐྲག་སྣང་སེྐ་བའི་སབས་སེམས་ཞི་ལྷདོ་དུ་གནས་ཐབས་ཇི་
ལྟར་བེེྱད་དམ།” ཞེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་ཁངོ་གཉིས་ལ་དིྲས།



“ང་ནི་རང་ཉིད་བདེ་འཇགས་ཡིན་པའི་ཚརོ་སྣང་སིྦན་པའི་མི་ཞིག་གི་སརོ་མན་ོབསམ་
གཏང་རྒྱུར་དགའ།” ཞེས་སེ་རཱས་སྨྲས།

“ང་ཡང་དེ་འདྲ་ཡིན། ངས་དཔེར་ན་རང་གི་པ་ོཔ་ོརྨོ་ོམ་ོལྟ་བུ་ང་རང་བདེ་འཇགས་ཡིན་
པར་ཚརོ་འཇུག་མཁན་གི་མི་ཚང་མའི་སརོ་མན་ོབསམ་གཏངོ་གི་ཡདོ།” ཅེས་ས་ལེམ་
གིས་སྨྲས། “ངས་ཁངོ་ཚ་ོཧ་ཅང་དྲན། ངས་ཁངོ་ཚརོ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་བས་ོབའི་
ཉེན་ཁ་ཡདོ་པར་བརེན་ང་ཁངོ་ཚརོ་འཐམ་འཁྱུད་ཀང་བེྱད་མི་ཐུབ། དུས་རྒྱུན་ཡིན་ན་ང་
ཚསོ་གཟའ་མཇུག་གང་ཡིན་ལ་ཁངོ་ཚ་ོདང་ཐུག་པ་ཡིན། འནོ་ཀང་དེང་སབས་ཁངོ་ཚའིོ་
བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐབོ་བྱ་དགསོ་པར་བརེན་དེ་ལྟར་ཐུག་མི་ཐུབ།”
“ཁེྱད་ཀིས་ཁངོ་ཚརོ་ཁ་པར་གཏངོ་ཐུབ་བམ།” ཞེས་སེ་རཱས་རང་གིས་གགོས་པརོ་དིྲས།
“ཨ།ོ དེ་དང་ལསོ་ཐུབ།” ཅེས་ས་ལེམ་གིས་སྨྲས། “ཁངོ་ཚསོ་ཉིན་ལྟར་ང་ལ་ཁ་པར་གཏངོ་
ཞིང་ངས་ཁངོ་ཚརོ་ང་ཚསོ་ཁིྱམ་དུ་ཅི་ཞིག་བེྱད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བཤད་བཞིན་
ཡདོ། 

“ང་ཚསོ་སེམས་ནས་བརེྩ་བ་ཡདོ་ཅིང་ད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་ཐུག་འཕྲད་བེྱད་མི་ཐུབ་པའི་མི་
རྣམས་དྲན་པ་ནི་རྒྱུན་ལན་ཞིག་རེད།” ཅེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་སྨྲས། “དེས་ང་ཚསོ་སེམས་
ཁུར་ཅི་ཙམ་བེྱད་ཀི་ཡདོ་པར་བསན་པ་རེད། དཔའ་བ་ོགཞན་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་དེས་
ཁྱདོ་ཚརོ་བདེ་སྣང་སེྐ་རུ་འཇུག་གམ།”
 
“རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་ལྟར་འཁིྲིད་རགོས།” ཞེས་སེ་རཱ་དང་ས་ལེམ་གཉིས་ཀིས་སྨྲས།

“ཡ། དེས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ང་ཡི་གགོས་ས་ཤཱ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡདོ།” 
ཅེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་སྨྲས། “ཡ། ད་ང་ཚ་ོཐནོ་འག”ོ



དེ་ནས་ཁངོ་ཚ་ོས་གཞིའི་ཕགོས་སུ་མར་མྱུར་སབས་ཀིས་འཕུར་ཞིང་གངོ་གསེབ་
ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ཉེ་འགམ་དུ་བབས། བུ་མ་ོཞིག་གིས་རང་ཁིྱམ་གི་ཕི་རལོ་ན་མེ་
ཏགོ་འཐུ་བཞིན་འདུག མསོ་ཨཱེེ་རཱིའ་ོདང་ཁའིོ་གཤགོ་པའི་སེང་དུ་སདོ་ཡདོ་པའི་ཕྲུ་
གུ་དེ་དག་མཐངོ་བ་ན་མ་ོགད་མ་ོབགད།

“ཨཱེེ་རཱིའ།ོ” ཞེས་མསོ་སད་ཤུགས་ཆེན་པསོ་བསོ། “ང་ཚ་ོཉུང་མཐར་ཡང་མི་ཊར་
གཅིག་གི་རྒྱང་ཐག་ཡདོ་སར་སདོ་དགསོ། དེར་བརེན་ངས་ཁྱདོ་ལ་རྒྱང་ནས་འཐམ་
འཁྱུད་བེྱད་ཀི་ཡིན། ཁྱདོ་ཚསོ་འདིར་ག་རེ་བེྱད་ཀི་ཡདོ་དམ།”

“ས་ཤཱ། ཁེྱད་ཀིས་ང་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་ངས་ཁྱདོ་ཀི་འཐམ་འཁྱུད་ཀི་དྲདོ་ཁལོ་
མངོ་སངོ་།” ཞེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་སྨྲས། “ང་ཚསོ་ཕན་ཚུན་སེམས་ཁུར་ཅི་ཙམ་ཡདོ་
པ་ངག་དང་བྱ་སྤདོ་ཀི་ས་ོནས་བསན་ཐུབ་པ་འདིར་ང་ཧ་ཅང་གིས་དགའ་སྤྲོ་ོསེྐས་
བྱུང་། ངས་ང་རང་གི་གགོས་རྣམས་ཀིས་ཁྱདོ་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སརོ་ཤེས་རགོས་བྱུང་
ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་བཞིན་ཡདོ།”
“ཁྱདོ་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།” ཞེས་ས་ཤཱས་དིྲས།

“ཁྱདོ་ཀི་ནང་མི་ཞིག་ལ་ནད་ཕགོ་ཡདོ་པར་བརེན་ཁྱདོ་ཉིད་ན་ཚ་དེ་མི་གཞན་ལ་
མི་འག་ོབའི་ཆེད་དུ་ཁིྱམ་དུ་སདོ་གི་ཡདོ་དམ།” ཅེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་སྨྲས།

“རེད། ངའི་ཨ་ཕ་རེད། ཁངོ་ནི་ནད་ཡངོས་སུ་མ་དྲག་བར་དུ་རང་གི་ཉལ་ཁང་དུ་
སདོ་གི་རེད།” ཅེས་ས་ཤཱས་དེ་ལྟར་བཤད།



“ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གིས་ཚབས་ཆེན་རང་རེད་མི་འདུག ང་ཚསོ་མཉམ་དུ་རེྩད་མ་ོརེྩ་ཞིང་
ཟ་མ་བཟ་ོབ་དང་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་སདོ་ཅིང་ཟ་མ་མཉམ་དུ་ཟ་གི་ཡདོ། ང་དང་ངའི་མིང་པ་ོ
རྣམས་ཀིས་རྐང་མཛུབ་ལ་རེག་ཅིང་བ་ོའཁྲིབ་གི་ཡདོ། ང་ཚསོ་དེབ་ཀླགོ་ཅིང་ང་ནི་སབས་
རེ་སབོ་གྲྭ་སེམས་ནས་དྲན་པས་མུ་མཐུད་དུ་སབོ་སྦངོ་བེྱད་ཐུབ། དང་པརོ་ཁིྱམ་དུ་བསད་
རྒྱུ་དེ་ཡ་མཚན་ཞིག་ཏུ་ཚརོ་ཡང་ད་སབས་ནི་རྒྱུན་ལན་ཡིན་པའི་ཚརོ་སྣང་ཡངོ་གི་འདུག”

“དེ་ནི་ནམ་ཡིན་ཡང་ལས་ས་མ་ོཞིག་མ་རེད།” ཅེས་ཨེ་ཱརིའཱ་ོཡིས་དེ་སད་སྨྲས། “ཁྱདོ་ཀིས་
སྤྲོ་ོསྣང་འདེྲན་པའི་ཐབས་ལམ་འཚལོ་ཞིང་རེྙེད་པ་དང་རང་གི་ཁིྱམ་དུ་ཡདོ་པའི་དགའ་ཉེ་
རྣམས་དང་འཆམ་མཐུན་དུ་གནས་ཡདོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱདོ་ནི་ང་ཡི་དཔའ་བ་ོཡིན།”

“ཁྱདོ་ཀིས་རང་གི་ཁིྱམ་མི་དང་མཉམ་དུ་འཛིང་གི་ཡདོ་དམ།” ཞེས་ས་ལེམ་གིས་དིྲས།

“ང་ཚ་ོསབས་རེེར་འཛིང་གི་ཡདོ།” ཅེས་ས་ཤཱས་དེ་སད་ཟེར། “ང་ཚསོ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
བཟདོ་སེམས་བསེན་དགསོ་ལ། སྔར་ལས་ལྷག་པའི་བསམ་ཤེས་ཅན་ཞིག་བེྱད་དགསོ་པར་
མ་ཟད་སྔར་ལས་ལྷག་པར་མྱུར་བར་དགངོས་དག་ཅེས་བཟདོ་གསལོ་བེྱད་ཐུབ་དགསོ།” དེ་
ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ང་ོམ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེས་ང་ཚ་ོརང་ཉིད་དང་མི་གཞན་གི་སེམས་ལ་
བདེ་ཚརོ་བསེྐད་པས་ཡིན། ང་ལ་རང་ཉིད་གཅིག་བུར་སདོ་པའི་དུས་ཚདོ་ཀང་དགསོ་པ་ཡིན། 
ང་ནི་རང་ངསོ་ནས་གཞས་འཁྲིབ་རྒྱུ་དང་གླུ་ལེན་རྒྱུར་དགའ་ཞིང་སབས་རེར་ངས་རང་གིས་
གགོས་རྣམས་ལ་ཁ་པར་ཡང་གཏངོ་ཐུབ།”

“འནོ་ཀང་ཨེ་ཱརིའཱ།ོ རང་གི་ཁིྱམ་ནས་ཐག་རིང་སར་ཡདོ་པའམ་ཁིྱམ་མེད་པའི་མི་རྣམས་
ཀིས་ཇི་ལྟར་བྱ་དགསོ་སམ།” ཞེས་ས་རཱས་དེ་སད་དིྲས།

“དེ་ནི་ཧ་ཅང་གིས་དིྲ་བ་ཡག་པ་ོཞིག་འདུག” ཅེས་ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་དེ་སད་སྨྲས། 
“འག།ོ ང་ཚ་ོདེའི་ལན་འཚལོ་དུ་འག།ོ”



དེ་ནས་ཁ་ོཚསོ་ས་ཤཱ་ལ་ག་ལེར་སདོ་ཅེས་སྨྲས་ཏེ་སར་ཡང་ཐནོ་སངོ་། ཁ་ོཚ་ོརྒྱ་མཚསོ་
བསརོ་བའི་མཚ་ོགིང་ཞིག་ཏུ་བབས་པ་ན་མཁའ་རླུང་ཇེ་དྲརོ་སངོ་།



དེ་རུ་ཁ་ོཚསོ་མི་ཚགོས་ཀིས་གང་བའི་གཞིས་སར་ཞིག་མཐངོ་། བུ་མ་ོཞིག་གིས་
ཐག་རིང་ནས་ཁ་ོཚ་ོམཐངོ་ཞིང་ལག་གཡུག་བྱས་སངོ་། 

“ཀ་ཡེ། ཨཱེེ་རཱིའ།ོ ཁྱདོ་རང་ཡང་བསྐར་ཐུག་ནས་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་།” མསོ་
ཤུགས་ཀིས་བསོ་ནས་དེ་སད་ཟེར། “ང་ཚ་ོནི་ཉུང་མཐར་ཡང་མི་ཊར་གཅིག་ཙམ་གི་
རྒྱང་ཐག་ཡདོ་སར་བསད་རྒྱུར་འབད་པ་བེྱད་བཞིན་ཡདོ། དེར་བརེན་ངས་འདི་ནས་
ཁྱདོ་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། འནོ་ཀང་ངས་ཁྱདོ་ཀི་གགོས་རྣམས་ཐུག་འདདོ་ཆེན་
པ་ོཡདོ། ངའི་མིང་ལ་ལཱེེ་ལཱེ་ཟེར།”
“ཡ། ལཱེེ་ལཱེ། ང་སེ་རཱ་ཡིན། འདི་ནི་ས་ལེམ་རེད།” ཅེས་སེ་རཱས་ཕར་དེ་སད་ཟེར། 
“ཁྱདོ་ཀིས་རང་ཉིད་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་ལས་སྲུང་སྐབོ་བྱ་རྒྱུར་འབད་པ་བེྱད་
བཞིན་ཡདོ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་གི་འདུག ཁྱདོ་དེ་མིན་པ་གཞན་གང་བེྱད་བཞིན་ཡདོ་
དམ།”

“ང་ཚསོ་རང་གི་ལག་པ་འདག་རས་དང་ཆུས་འཁྲུད་བཞིན་ཡདོ།” ཅེས་ལཱེེ་ལཱེ་ཡིས་
ལན་བཏབ། 

“ཁྱདོ་ཚསོ་རང་གི་གྲུ་མ་ོཁུག་ཏུ་ག་ོརྒྱག་བཞིན་ཡདོ་དམ།” ཞེས་ས་ལེམ་གིས་དིྲས།

“ཁྱདོ་ཀིས་ང་ཚརོ་དེ་ཇི་ལྟར་བེྱད་དགསོ་མིན་གཅིག་སནོ་ཐུབ་བམ།” ཅེས་ལཱེེ་ལཱེ་
ཡིས་དིྲས་པ་ལྟར་ས་ལེམ་གིས་ཁ་ོཚ་ོལ་ཇི་ལྟར་བྱ་དགསོ་མིན་བསན།

“ང་ཚ་ོཚང་མས་སིྙང་སབོས་བསེྐད་བཞིན་ཡདོ་ཀང་གནས་ཚུལ་གཅིག་གི་ཐད་
ང་སེམས་འཁྲིལ་འདུག” ཅེས་ལཱེེ་ལཱེ་ཡིས་དེ་ལྟར་བཤད། “ངས་ཁྱདོ་ཚརོ་དེའི་སརོ་
བཤད་ན་འགིག་གམ། ངས་ག་ོཐསོ་ལ་མི་ག་གེ་མ་ོཞིག་ན་ནས་ཤི་བ་རེད་ཟེར། 
དེས་ང་ལ་སྐྲག་སྣང་ཆེན་པ་ོསེྐས་བཅུག་སངོ་། ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་གི་དབང་
གིས་མི་འཆི་ཡི་ཡདོ་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་རེད་དམ།”



ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་དབུགས་རིང་ཞིག་བཏང་ཞིང་རང་གི་འཕངོས་ཆེན་པ་ོདེ་སར་བཙུགས་ནས་མར་
བསད་སངོ་།

“རེད། དཔའ་བ་ོཆུང་ཆུང་ཚ།ོ དེ་ནི་ང་ོམ་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད།” ཅེས་ཨེ་ཱརིའཱ་ོཡིས་དེ་སད་ཟེར། 
“མི་འགས་ནད་དེ་ཕགོ་པ་རྩ་བ་ནས་མི་ཚརོ། འནོ་ཀང་མི་རེ་འགར་ན་ཟུག་ཆེན་པ་ོབསེྐད་
ཅིང་ཁ་ཤས་ནི་འཆི་ཡང་སིྲིད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་རྒན་རབས་རྣམས་དང་ནད་གཞི་
གཞན་དང་ལན་པའི་མི་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ཡིད་གཟབ་བེྱད་དགསོ། རྒྱུ་མཚན་
ནི་ཁངོ་ཚརོ་ནད་དེས་གནདོ་ཚབས་ཆེ་བར་ཡདོ་པས་ཡིན། སབས་རེར་སྐྲག་སྣང་སེྐ་ཞིང་བདེ་
འཇགས་མིན་པའི་ཚརོ་སྣང་སེྐ་བའི་སབས་སུ་ང་ཚསོ་རང་གི་སེམས་སུ་བདེ་འཇགས་ཅན་གི་ས་
ཆ་ཞིག་འཆར་དུ་འཇུག་ན་ཕན་སིྲིད། ཁྱདོ་ཚསོ་ང་དང་མཉམ་དུ་དེ་ཚདོ་ལྟ་ཞིག་བྱ་འདདོ་ཡདོ་
དམ།”

ཁ་ོཚ་ོཚང་མས་ཡདོ་ཅེས་སྨྲས་པ་ན་ཨཱེེ་རིའཱ་ོཡིས་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་མིག་བཙུམ་ནས་གང་དུ་རང་
ཉིད་བདེ་འཇགས་ཡིན་པའི་ཚརོ་སྣང་སེྐ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་སེམས་ངསོ་སུ་འཆར་དུ་ཆུག་ཅེས་སྨྲས།

“སེམས་ཀི་དམིགས་པ་དེ་སྔར་རང་ཉིད་བདེ་འཇགས་ལན་པར་ཚརོ་བའི་དྲན་པ་ཞིག་གམ་དུས་
ཚདོ་ཅིག་ལ་གཏདོ།” ཅེས་ཨེ་ཱརིའཱ་ོཡིས་དེ་སད་སྨྲས།

དེ་ནས་ཁསོ་ཁ་ོཚ་ོལ་རང་རང་གི་བདེ་འཇགས་ཀི་གནས་དེར་ཅི་ཞིག་མཐངོ་ཐུབ་པ། ཅི་ཞིག་
མངོ་བ་དང་ཅི་ཞིག་སྣམོ་ཐུབ་པ་བཅས་དིྲས། ཁསོ་ཁ་ོཚརོ་རང་གི་བདེ་འཇགས་ཀི་གནས་དེར་
འབདོ་པར་འདདོ་པའི་མི་དམིགས་བསལ་བ་ཡདོ་མེད་དིྲས་ཤིང་གལ་ཏེ་ཡདོ་ན་མི་དེ་དང་ལྷན་དུ་
ག་རེའི་སརོ་གེང་མལོ་བེྱད་མིན་སརོ་ཡང་དིྲས།

“ཁྱདོ་ཚ་ོཡིད་སྐ་ོབ་དང་སྐྲག་སྣང་སེྐ་བའི་སབས་རང་གི་བདེ་འཇགས་ཀི་ས་ཆ་དེར་འག་ོཆགོ” 
ཅེས་ཨེ་ཱརིའཱ་ོཡིས་དེ་སད་སྨྲས། “འདི་ནི་ཁྱདོ་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡིན་ཞིང་ཁྱདོ་ཀིས་དེ་རང་གི་
ནང་མི་དང་གགོས་རྣམས་ལ་མཉམ་སྤདོ་བེྱད་ཆགོ ད་དུང་ང་དང་མི་གཞན་མང་པ་ོཁྱདོ་ཚའིོ་
བདེ་འཇགས་ཐད་སེམས་ཁུར་ཡདོ་པ་སེམས་ནས་མ་བརེད་རགོས། དེས་ཀང་ཁྱདོ་ཚརོ་ཕན་
ཐགོས་པར་འགྱུར།”



ལཱེེ་ལཱེས་འདི་སད་བཤད། “ང་ཚ་ོཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐངོ་བེྱད་ཆགོ”

ཨཱེེ་རཱིིའ་ོཡིས་ “ལཱེེ་ལཱེ། དེ་དངསོ་གནས་རེད།” ཅེས་ཟེར། “ང་ཚ་ོས་གནས་གང་དུ་ཡདོ་ཀང་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐངོ་བེྱད་ཐུབ། ང་ཚའིོ་འགྲུལ་བཞུད་ཐ་མ་འདིར་ཁྱདོ་ང་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ཡངོ་འདདོ་
ཡདོ་དམ།” 

ལཱེེ་ལཱེས་ཨཱེེ་རཱིིའ་ོདང་མའིོ་གགོས་པ་ོཚ་ོདང་མཉམ་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཐག་བཅད། སེ་རཱ་ནི་ལཱེེ་ལཱེ་ཁ་ོཚ་ོདང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པར་དགའ་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་ནི། སབས་རེར་ང་ཚསོ་ཕན་ཚུན་ལྟ་སྐངོ་བེྱད་དགསོ་པར་མསོ་
ཤེས་ཀི་ཡདོ་པས་རེད། ཁ་ོཚསོ་སད་ཆ་ཚིག་གཅིག་མ་བཤད་པར་ཁུ་སིམ་མེར་འཕུར་སངོ་། ཡིན་ན་ཡང་ལཱེེ་ལཱེས་མའིོ་གགོས་པ་ོགསར་པ་རྣམས་ཀིས་མ་ོརང་ལ་སེམས་ཁུར་ཡདོ་པ་ཤེས་ཡདོ། 



གངས་རི་མང་པ་ོཞིག་ག་ལེར་རིམ་གིས་མཐངོ་ལམ་དུ་མངནོ་ཞིང་ཨཱེེ་རཱིའ་ོགངོ་
རྡལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་བབས། རྒྱུགས་ཆུ་ཞིག་གི་འགམ་དུ་བིྱས་པ་འགས་རེྩད་མ་ོ
རེྩ་ཞིང་འདུག

“ཨེ་ཱརིའཱ།ོ” ཞེས་ཁ་ོཚ་ོཁྲིདོ་ནས་བིྱས་པ་གཅིག་གིས་ལག་པ་གཡུག་བཞིན་
བསོ།

ཨེ་ཱརིའཱ་ོཡིས་ “ཀིམ།” ཞེས་བསོ། “གགོས་པ་ོཚ།ོ ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་
ཕགོ་ནས་ད་སབས་དྲག་ཟིན་པའི་ང་ཡི་གགོས་པ་ོའགའ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བེྱད་
རགོས།”

 ས་ལེམ་གིས་ “ནད་དེ་ཕགོ་པའི་སབས་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ།” ཞེས་དིྲས།

ཀིམ་གིས་ “ག་ོརྒྱག་པ་དང་སབས་རེར་ཚ་བ་འཕར་གི་འདུག དེར་མ་ཟད། ཉིན་
ཁ་ཤས་རིང་ཐང་ཆད་ཅིང་། རེྩད་མ་ོཡང་རེྩ་སིྙང་བ་ོགི་མི་འདུག” ཞེས་བཤད། 
“ཡིན་ན་ཡང་། ངས་གཉིད་མང་པ་ོཁུག་པ་ཡིན་ལ། ངའི་ནང་མིས་ང་ལ་ལྟ་སྐངོ་
བྱས་བྱུང་། ང་ཚའིོ་ཕ་མ་དང་། པ་ོཔ།ོ རྨོ་ོམ་ོཁ་ཤས་སྨན་ཁང་དུ་འག་ོདགསོ་བྱུང་
སངོ་། སྨན་ཁང་གི་སྨན་ཞབས་མ་དང་ཨེམ་ཆི་རྣམས་ཀིས་ཁ་ོཚརོ་བྱམས་སྐངོ་
ཧ་ཅང་གནང་བ་མ་ཟད། ང་ཚའིོ་སིྤ་ཚགོས་ནང་གི་མིས་ང་ཚ་ོཁིྱམ་དུ་ཡདོ་པ་
རྣམས་ལ་རགོས་པ་བྱས་བྱུང་ལ། གཟའ་འཁརོ་འགའི་རེས་སུ་ང་ཚ་ོདྲག་སེྐད་
བྱུང་སངོ་།”



ཕྲུ་གུ་གཞན་གཅིག་གིས་ “ང་ཀིམ་གི་གགོས་པ་ོཡིན།” ཀིམ་ལ་ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་ཕགོ་སབས་ངས་ཁངོ་ལ་ཐུག་འཕྲད་བེྱད་མ་ཐུབ་ཀང་
ང་ཚསོ་གགོས་པའིོ་འབེལ་བ་མཚམས་བཅད་མེད། ཁ་ོངའི་གགོས་པ་ོམིན་པ་ཆགས་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ངས་ཁ་ོལ་སེམས་ཁུར་བེྱད་རྒྱུ་ནམ་ཡང་
མཚམས་མ་བཞག་ཅིང་། ང་ཚ་ོཡང་བསྐར་མཉམ་དུ་རེྩད་མ་ོབརེྩས་ཆགོ་གི་ཡདོ་སབས་ཧ་ཅང་དགའ་བྱུང་།” ཅེས་བཤད། 
 
“སབས་རེར་གལ་ཆེ་ཤསོ་དེ་ང་ཚསོ་གགོས་པ་ོནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་སྲུང་སྐབོ་བེྱད་རྒྱུ་དེ་རེད།” ཨཱེེ་རིའཱ་ོཡིས་དེ་ལྟར་བཤད། “དེ་ནི་གནས་སབས་
ཙམ་གི་རིང་ཕན་ཚུན་ཐག་རིང་པརོ་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་བེྱད་དགསོ་པ་ཞིག་རེད།”



ལཱེེ་ལས་ “ང་ཚསོ་ང་རང་ཚ་ོཕན་ཚུན་ལ་དེ་དག་བེྱད་ཐུབ་པ་ཡིན།” ཞེས་བཤད། 

“ཉིན་ཞིག་ཡང་བསྐར་ང་ཚ་ོཚང་མ་མཉམ་དུ་རེྩད་མ་ོབརེྩས་ཆགོ་པ་དང་། སྔ་མ་ནང་བཞིན་སབོ་གྲྭ་ལ་ཕིར་ལགོ་ཐུབ་ཀི་རེད།” ས་ལེམ་གིས་དེ་ལྟར་བཤད། 
 
ད་ནི་རང་ཁིྱམ་དུ་ལགོ་པའི་དུས་ཡིན་ལ། སེ་རཱས་རང་གི་གགོས་པ་ོགསར་པ་རྣམས་ལ་ག་ལེར་ཕེབས་ཟེར་བའི་དུས་ཚདོ་རེད། ཁ་ོཚསོ་ཡ་ཡུད་འགྲུལ་བཞུད་དེ་ནམ་ཡང་མི་བརེད་པར་སེམས་ལ་དྲན་རྒྱུ་ཕན་
ཚུན་ལ་དམ་བཅའ་བྱས་པ་རེད།

སེ་རཱ་ལ་ཁ་ོཚ་ོགནས་སབས་རིང་ཕན་ཚུན་ཐུག་གི་མ་རེད་སྙམ་པའི་མངོ་ཚརོ་ཞིག་སེྐས་པར་བརེན་སེམས་པ་སྐ།ོ འནོ་ཀང་། ཀིམ་གི་གགོས་པ་ོརྣམས་ཀིས་སྔར་གང་ལབ་པ་དེ་དྲན་ཏེ་སྐ་ོསྣང་ཡལ་སངོ་། དེ་ཡང་། 
ཁྱདོ་ཀིས་མི་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕྲད་བེྱད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁ་ོཚརོ་དགའ་ཞིང་བརེྩ་བ་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇགོ་མི་ཉན་ཞེས་པ་ཡིན།



ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་ཁ་ོཚ་ོཚང་མ་ཁིྱམ་དུ་བསྐལ་ཞིང་རང་ཉིད་མ་
ཐནོ་སྔནོ་སེ་རཱ་གཉིད་དུ་ཡུར་རྒྱུར་སྒུག་ནས་བསད། 

སེ་རཱས། “ང་ཚསོ་སང་ཉིན་ཡང་བསྐར་དེ་རིང་དང་གཅིག་
པ་བེྱད་ཐུབ་བམ།” ཞེས་དིྲས།  

“མི་ཐུབ། ད་ནི་ཁྱདོ་ནང་མི་དང་མཉམ་དུ་བསད་པའི་དུས་
རེད།” ཨཱེེ་རཱིའ་ོཡིས་དེ་ལྟར་བཤད། “ངེད་གཉིས་ཀི་སྒྲུང་
ངམ་གཏམ་རྒྱུད་འདི་སེམས་ནས་མ་བརེད། ཁྱདོ་ནང་དུ་
བསད་ཅིང་ལག་པ་བཀྲུས་ནས་རང་གི་དགའ་ཉེ་རྣམས་
སྲུང་སྐབོ་བེྱད་ཐུབ། ང་ཐག་རིང་དུ་གཏན་ནས་འག་ོགི་མིན། 
ཁྱདོ་རང་ཉིད་ཀི་བདེ་འཇགས་ལན་པའི་གནས་སུ་སངོ་དང་
ནམ་ཡིན་ཡང་ང་དང་མཉམ་དུ་བསད་ཐུབ།”

མསོ་སད་དམའ་མའིོ་ངང་ “ཁྱདོ་ངའི་དཔའ་བ་ོཡིན།” 
ཞེས་བཤད། 
 
ཨཱེེ་རཱིིའ་ོཡིས་ “སེ་རཱ། ཁྱདོ་ཀང་ང་ངའི་དཔའ་བ་ོཡིན། ཁྱདོ་
ནི་རང་གི་དགའ་ཉེ་ཚང་མའི་དཔའ་བ་ོརེད།” ཅེས་བཤད། 



སེ་རཱ་དགངོ་མ་ོདེར་གཉིད་ཁུག་ཅིང་། སང་ཞགོས་ཡར་ལངས་སབས་
ཨཱེེ་རཱིའ་ོཕིན་ཚར་འདུག དེ་ནས་ཁ་ོལ་སད་ཆ་བཤད་པའི་ཆེད་རང་
ཉིད་ཀི་བདེ་འཇགས་ལན་པའི་གནས་སུ་སངོ་ཞིང་། ཁ་ོགཉིས་ཀི་
ཡ་ཡུད་འགྲུལ་བཞུད་ཁྲིདོ་གང་མཐངོ་བ་དང་གང་ཤེས་པ་ཚང་མ་
རི་མརོ་བིས། དེ་ནས་མསོ་རི་མ་ོརྣམས་ཁེྱར་ཏེ་རང་གི་ཨ་མ་སར་
གནས་ཚུལ་དེ་བཤད་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱུག་ནས་སངོ་། 

“ཨ་མ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མི་རྣམས་བདེ་འཇགས་ལན་པར་རགོས་
བེྱད་ཐུབ།” “ངས་ཡ་ཡུད་འགྲུལ་བཞུད་ཁྲིདོ་དཔའ་བ་ོཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཞིག་དང་ཐུག་བྱུང་།” མསོ་ཨ་མ་ལ་དེ་ལྟར་བཤད། 

“ཨ།ོ སེ་རཱ། ཁྱདོ་ཀིས་བཤད་པ་བདེན་པ་རེད།” ཅེས་ཨ་མས་དེ་ལྟར་
བཤད། “རླབས་ཆེན་གི་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་ལྟ་བུ་མི་རྣམས་
ཏགོ་དབིྱབས་གཉན་སིྲིན་ལས་སྲུང་སྐབོ་བེྱད་མཁན་དཔའ་བ་ོམང་
པ་ོཡདོ། འནོ་ཀང་། ཁྱདོ་ཀིས་ང་ལ་དྲན་སྐུལ་ཞིག་བཏང་བྱུང་། དེ་
ཡང་ང་ཚ་ོཚང་མ་ཉིན་རེའི་འཚ་ོབའི་ནང་དཔའ་བརོ་འགྱུར་ཐུབ་
ཅིང་། ངའི་རླབས་ཆེན་གི་དཔའ་བ་ོནི་ཁྱདོ་ཉིད་ཡིན།”


