




དྲོཔ་གཅིག་ ཨ་ཞང་གསང་ལ་དང་ཚ་བྲོ་བསམ་འཕེལ་གཉིས་ ཐངམ་བརྡུངས་སྲོད་ནུག། ཁོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུགཔྲོ་ ཨཔ་དགྲ་ལི་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་ལུ་ ངལ་མ་རངས་
པར་ གཡིབ་སུ་ཅིག་སྦེ་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་བྲོ་ཉན། ག་ཅི་ར་འབད་དྲོ་ག་ བྱ་བལྟ་སྟེ་སྲོད་སྲོདཔ་མས། 

ཧུ་ཤིག་་་དབའེ།

༡



གཡུས་ཁའི་ལཱ་ཚུ་འབདན་་་དབའེ་ང་། 
འུ་སྡུག་པའི་གཞི་ཅིག་ར་ཨིན་མས་སྨེ།

ལཱ་འབདཝ་ད་ འུ་སྡུགཔ་མས་
ཟེར་མི་འདི་ ག་གིས་སླབ་སྲོ། 

ཧི་ཧི།
འ་་་། བྲོ་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་

ཅིག་སླབ་ནི་

འབདཝ་ད་ར་ ག་ཅི་ཨིན
་ན་སྟེ།

༢



བྲོ་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཡ། ཁྱོད་ཀྱི་གཉིད་ལམ་ནང་
མཐྲོང་མིའི་ཨ་ནེ་གསརཔ་འདི་གི་སྐོར་ལས་

མེན་ནྲོ་ཞིག།

འདི་གི་སྐོར་ལས་ ང་སླབ་མི་མ་བསུན་རུང་ 
ཁྱོད་ཉན་མི་བསུན་སྲོདཔ་མས་མེན་ན།

འ་་་། ཨུམ་་་། 

ཨ་ཞང་ ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་འདི་ གསུང་ཧན་པའི་རྒྱ་གླིང་བཟུམ་མེད་རུང་ ཁྱོད་རའི་
སྐད་ག་ཨིན་མིའི་ཐྲོག་ལས་སླབ་རུང་ ང་གིས་ཧ་གོ། སྐད་མ་བཟྲོ་བར་ ག་ཅི་

སླབ་ནི་ཡྲོདཔ་སྲོ་ཨ་ཞང་ སླབ་ཤིག།

༣

དེ་སྦེ་སླབ་ད་ བསམ་འཕེལ་གྱིས་བགའ་ཡི་བགའ་ཡི་ར་ ཉན་སྲོད་སྲོདཔ་མས། ཨ་ཞང་གསང་ལ་གིས་ 
ཚྲོང་ལཱ་འགོ་བཙུགས་ནིའི་དྲོན་ལུ་ ཁོ་གི་གསེར་དང་དངུལ། གཡུ་དང་བྱུ་རུ་ཚུ་ གསང་བའི་ཐྲོག་ལས་འཚྲོལ་
མི་འདི་ དཔྱད་རིག་བཏང་སྟེ་ དེའི་སྐོར་ལས་སླབ་པ་ཅིན་ བསམ་འཕེལ་བུང་འགམ་འྲོང་མནྲོ་སྟེ།

ཟེར་ ལྐོདམ་ཐྲོགས་ཐྲོགསཔ་བཟུམ་སྦེ་ བྲོ་སླབ་མ་ཚུགས་པར་ 
བཟྲོ་ཡང་ཆབ་གསང་ཤྲོར་ནི་བཟུམ་ བཟྲོ་སྲོད་པའི་སྐབས། 



ཨང་ཞང་གིས་གོ་ལེ་སྦེ་སླབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

ཨ་ཞང་གིས་དེ་སྦེ་སླབ་ཅིག་ 
བསམ་འཕེལ་རྣམ་རྲོག་ལངས་ཏེ།

ཁྱོད་་་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡྲོད་མེན་ན།

ག་ཅི།

གསེར་དང་དངུལ། གཡུ་དང་བྱུ་རུ་
ཚུ་གིས་ ཚྲོང་ལཱ་ཅིག་འགོ་བཙུགས་

པ་ཅིན་ཟེར་མནྲོ་ཡི།

ག་དེ་སྦེ
་ལྲོ་ 

ཨ་ཞང
་། ག་

གི་

གསེར
་དང་ད

ངུལ་གྱི
་སྐོར་ལ

ས་

སླབ་ས
ྲོ?

ཁྱོད་ཀྱིས་
ནྲོར་གྱི་ཀོ

ཝ་བཙྲོངས
་ཏེ་

འཐྲོབ་མི་འ
དི་སྟེ། མ

དང་ཞག་ག
་ཏེ་

ཡང་ འཚ
ྲོལ་ཚར་ཡི

།

༤



སྤའྲོ། ཨ་ཞང་ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲོདཔ་བཙྲོང་ནི་འདི་ 
བཀོ་བཞག་ར་མ་བཞག་པས་སྲོ།

བསམ་འཕེལ་གྱིས་ འདི་འཕྲོ་ལས་ཁ་མ་བཟེད་པར་ མནྲོ་བསམ་
གཏང་དྲོ་བཟུམ་བཟྲོ་ཞིནམ་ལས་ ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས།

མེན་དབའེ། ང་བཅས་གཉིས་ཆ་ར་ 
གཡུས་ཁའི་ལཱ་འབད་དེ་ དཀའཝ་
སྤྱདཔ་མས་མནྲོ་སྟེ་ཨིན་ཏེ།

ཨིན་ན། ཁྱོད་གཡུས་ཁའི་ལཱ་
འབད་དེ་ག་ཅི་མ་བསུན་ནི། 

ཨ་ནེ་དང་གནསམྲོ་ཅིག་མེད་པའི་བསྒང་
ལས་ ང་ཡང་བསུན་མས་ས་ནཱ།

ཁོང་ར་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བལྟ། དགོད་བྲ་ཡི་ར་ཁ་འཆམས་ཆི་ནུག།༥



༦

དེའི་ནངས་པ་ ཨཔ་གསང་ལ་མཆོདཔ་ཕུལ་ གསྲོལཝ་བཏབ་པའི་སྐབས་



༧

ཕྱི་ཁར་ བསམ་འཕེལ་ རའི་གུ་ཁུར་ཆ་བཀལ་ཏེ་ ཚྲོང་ལུ་འགྱོ་ནིའི་གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཚར་ཏེ་ སྒུག་སྲོདཔ་ད།



དབའེ། དབའེ། དབའེ། 

ཨཔ་གསང་ལ་དང་བསམ་འཕེལ་ 

གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྲོར་འདི་ ད་རིས་

བཟང་མས་ཡ?

ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་ ག་ཅི་སླབ་ནི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར་ 
ཧམ་ཐལ་ཐལ་སྦེ་བལྟ་སྲོདཔ་ཅིག་གི་བར་ན།

༨

དེ་བསྒང་ ཨཔ་དགྲ་ལི་འྲོངས་ཏེ་ བསམ་འཕེལ་ལུ་ཚྲོད་བལྟ་སྟེ་ དེ་སྦེ་དྲིས་ནུག།



དབའེ། དབའེ། དབའེ། ཨཔ་ཝང་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་ཚྲོང་བཟུམ་
འདི་ ཆུ་ནང་ཕྱེན་གཏང་དྲོ་བཟུམ་ཅིག་ར་འྲོང་མེན་ན།

ཨ་ཞང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨཔ་དབའེ་དབའེ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་
ཁ་དལཝ་མ་ཆགས་མི་འདི་ སྤར་སྤརཝ་འདས་

མེན་ན?

ཚྲོང་ཟེར་སླབ་ས་གོཝ་ཅིག་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན་ཧ་གོ་སྟེ། 

ཟེར་ ཨ་ཞང་གི་རྣམ་ཅོའི་རྩ་བར་ སྐད་ཆུང་ཀུ་སྦེ་སླབ་ད་ ཨ་ཞང་གིས་
མགུ་ཏྲོ་དང་ལགཔ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ མེན་ཟེར་བརྡ་སྲོན་ཏེ་སླབ་ནུག།

༩



ཨིན། ཨཔ་དབའེ་དབའེ།

ཟེར་ཁ་འཛྲོལ་ནི་འབདཝ་ཅིག་ 
ལགཔ་གིས་ཁ་ཚར་གཅིག་འཕུར་བཏང་ཞིནམ་ལས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ།

ཨིན། ཨཔ་དགྲ་ལི། ཚྲོང་ཅིག་
རྐྱབ་དགོ་ན་འཐན་ར་མནྲོ་ཡི།

༡༠



ཨའའའ་་་།

དབའེ་་་་།

༡༡



དེ་ལས་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་ཚྲོང་རྐྱབ་པར་སྲོང་ནུག།

ཚྲོང་བཤལ་རྐྱབ་ཅི་རྐྱབ་ཅི་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ལྲོད་ནུག། 

༡༢

དབའེ་ དབའེ་་་ ངའེ་བུ་རྡྲོ་ཏི་འདི་ 
ཁྱོད་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་ག?



དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ལྲོད་ཞིནམ་ལས་ ཚྲོང་ཆས་ཚུ་བཏྲོནམ་ད་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཨའི་གིས་ 
བྱུ་རུ་ཚུ་འཐུ་སྦེ་དགའ་སྐྱིད་ལུ་ ཕྲོག་མི་ཕྲོག་བལྟ་སྲོདཔ་ད། 

འ་ནི་འབདན་ཁྱོད་ལུ་ཕྲོག་པས་མས།

ཨིན་པས། དེ་གིས་འདི་ཕྲོག་ར་ཕྲོག་པས།

གཅིག་ང་བཞག་ག་ 
ཨའི།

༡༣



ཁྱོད་ར་དགའ་བ་ཅིན་ གོང་ཨ་ཙི་མར་ཕབ་
སྦེ་བཞག་ནི་མས་ཏེ།

ཨ་ཞང་འདི་ ཁོ་ར་འདྲོདཔ་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ རིན་གོང་ཆུང་ཀུ་སྦེ་
བཙྲོངམ་ད་ ཕངས་ཏེ་བཟྲོད་མ་ཚུགས་པར།

༡༤



ཨ་ཞང་གིས་ཕམ་ནི་མས་ཟེར་སླབ་རུང་ བསམ་འཕེལ་གྱིས་མ་ཉན་པར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བཙྲོངས་ནུག།

ཚ་བྲོ་ཅུང་ དེ་ཅི་ར་འབད་བ་ཅིན་ཨ་ཙི་ཕམ་ནི་
མས་མེན་ན།

༡༥



དེ་ལས་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཐྲོན་འགྱོཝ་ད་ཡང་ ཨ་ཞང་ལས་གསང་སྟེ་དགའ་སྐྱིད་ལུ་བྱུ་རུ་བྱིནམ་ད་

༡༦



ད་འབདན་ ངེའི་བསམ་འཕེལ་ཡང་ཁུག་ར་
ཁུག་ཆི་ནུག་མས།

འ་་་། 
བྲོ་བསྐོར་མ་སླབ་པར་ཕང་སླབ་སྨེ།

མེན། ཁྱོད་ཀྱིས་འབདན་ བསྲོད་
ནམས་སྒྲོལ་མ་མེན་པར་ དགའ་
སྐྱིད་ཁྱིམ་ནང་གི་གནསམྲོ་སྦེ་ 

འཁྱིད་ནིའི་རྩིས་ཨིན་མས་སྲོ་ཟེར་
སླབ་སླབ་ཨིན།

ཨ་ཞང་གིས་མཐྲོང་སྟེ་ཁོང་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལྲོག་པའི་ལམ་ཁར་ ཨ་ཞང་གསང་ལ་གིས་བསམ་འཕེལ་དཀྲོགས་ཏེ།

༡༧



དེ་སྦེ་བྲོ་སླབ་སྲོདཔ་ད་ ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་མ་ཤེསཔ་སྦེ་ཨཔ་དགྲ་ལི་གིས་ གཡིབས་ཏེ་བལྟ་སྲོད་ནུག། 
དེ་ལས་ བསམ་འཕེལ་ཡང་ཨ་ཞང་ལུ་ ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་ཤེས་པར་ བགའ་ཡི་བགའ་ཡི་ར་ལུས་སྲོང་ནུག། 

ཧི་ཧི། འ་་་། ཨ་ཞང་བྲོ་དེ་བཞག་ད་ཟེར།

ཁྱེད་ར་གཉིས་ར་ སེམས་མཐུན་པ་ཅིན་ཨ་
ཞང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འ་ནེ་སྦེ་ ཨམ་མཐེ་
བྲོངམ་སྲོན་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ཏེ་ སྨེ།

༡༨



དེ་ལས་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་ཁྱིམ་ནང་འཛུལཝ་ད་ཡང་ ཨཔ་དགྲ་ལི་གིས་རྟིང་བདའ་འྲོངས་ཏེ་ གཡིབས་བལྟ་སྲོད་
ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བྲོ་ཉན་སྲོདཔ་ད་ ཨ་ཞང་གིས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ཚ་བྲོ་དེ་དཀྲོགས་བཞག་ནུག།

གཡའ། ཨ་ཞེམྲོ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་ ཚྲོང་མ་རྐྱབ་རྩིས་

རྐྱབ་ཟེར་སླབ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་

ཡང་ དང་པ་ར་བལྟ་གེ་མེན་ན།

དབའེ། དབའེ། དབའེ། 
ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་ འ་ནི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ཕྱུགཔྲོ་ངེ་གི་ལྟག་ལས་མེད་
ས་་་ད་རེས་འབདཝ་ད་་་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་བཞག་ཤིག་བལྟ་གེ་ནྲོ།

༡༩



དེ་གི་ནངས་པ།
ཨཔ་དགྲ་ལི་ བསམ་འཕེལ་དང་ཨ་ཞང་གཉིས་ ཏི་རུ་ལེ་ཤ་རྩིས་རྐྱབ་སར་མཐྲོང་མི་འདི་ མནྲོ་བསམ་
བཏང་ཡི་བཏང་ཡི་ར་ བཟྲོད་ར་མ་ཚུགས་པར་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ཁོ་རའི་བུ་གསུམ་ལུ་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་དང་
བུམྲོ་དགའ་སྐྱིད་གསད་ནིའི་སྐོར་ལས་བསྟུན་གྲོས་འབད་ནུག།

ཤུད་་་། ད་ལྟྲོ་ཚུན་ཚྲོད་འ་ནི་གཡུས་སྒོ་འདི་ནང་ ཉིམ་
དང་ཟླཝ་ཟེར་རུང་ ཕྱུགཔྲོ་དགྲ་ལི་ང་སྦེ་སྲོད་ཅི།

དེ་མ་ཚད་ གཡུས་འདི་ནང་གི་ཕྲོ་རྒྱས་ག་རའི་མིག་གིས་བལྟ་བའི་
རྒྱན་ཆ་ བུམྲོ་དགའ་སྐྱིད་འདི་ཀྲིང་ཀ་ཁྱོད་ཀྱི་གནསམྲོ་སྦེ་ སྦྲགས་

བྱིན་དགོ་ནི་འདས་ཟེར་མནྲོ་ཡི།

༢༠



དེ་འབདཝ་ད་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་ཀྱིས་ 
མནྲོ་དྲོན་འགྲུབ་མི་བཅུག་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

ད་ ག་དེ་འབདཝ་དག་ག་སྲོ? 
ཨ་པ།

ཚ་གྱང་མ་ལངས་ཤིག། 
དེ་གི་ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཡང་ང་ལུ་ཡྲོད།

༢༡



ཉིནམ་ཅིག་བསམ་འཕེལ་ ཚྲོང་ཆས་ཚུ་བསམས་ཏེ་འགྱོ་རནམ་ད།

བསམ་འཕེལ་ཚྲོང་རྐྱབ་པར་ཡར་སྲོང་ནུག།

ཡ། ཨ་ཞང་ཁྱོད་ར་ 
མ་ཎི་ལེགས་ཤྲོམ་སྦེ་བགྱང་ས་རེ། ང་ཡར་སྲོ་ཡི།

ཡ་ཡ། ཁྱོད་ར་ཡང་ 
ན་འཐན་སྦེ་དནམ་བཏྲོན་ཏེ་ཚྲོང་རྐྱབ་སྟེ་སྨེ།

༢༢



བསམ་འཕེལ་ཚྲོང་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ཁོང་དགྲ་ལི་ཕ་སྤད་ཚུ་བལྟ་སྲོད་དེ།

ཨ་ལུ་ཚུ་ ཁ་ཙ་སླབ་མི་འདི་ སེམས་ཁ་ར་
ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ཡྲོད་གོ་ཞིག། འགྲིག་ཁམ་ཀྲིག་
ཀྲི་སྦེ་བསྒྲིགས་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་ཞང་ཚན་
གཉིས་བསྒྲལ་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་འདི་བསམས་

འབག་འྲོང་དགོ་སྨེ།

༢༣



དེ་གི་ཤུལ་ལས་ བུ་རྡྲོ་ཏི་འདི་ ཨཔ་གསང་ལ་འབད་སར་སྲོང་ནུག།

ཨཔ་གསང་ལ་གི་སེམས་ཁར་ དྲོན་ལས་ར་མེ་འབར་མཚྲོ་མཇལ་བར་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་འདས་མནྲོ་སྟེ།

མ་ཎི་བགྱང་ནི་འདི་བཞག་སྦེ་སྲོང་ནུག།

ཨཔ་གསང་ལ། 
ཁྱིམ་ནང་ར་ཡྲོད་ག?

སྲོད་ཡི་སྦ་ཡ། 
སྟེ་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་འྲོངས་ཡི།

ཨ་པ་གིས་ 
མེ་འབར་མཚྲོ་མཇལ་བར་ཤྲོག་ཟེར་སླབ་དེས། 

ཁྱོད་ཡང་མི་འགྱོ་ག་མནྲོ་སྟེ་ དྲི་བར་འྲོངས་འྲོངསམ་ཨིན།

ཨིན་ན། ཨིན་ན། 
དབའེ། ཡ་ཡ། 

གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་མཁྱེན་ནྲོ།།

༢༤



ཨཔ་གསང་ལ་ ཨཔ་དགྲ་ལི་གི་ཁྱིམ་ནང་ལྲོད་དེ་ལྟཝ་ད་ ཨཔ་དགྲ་ལི་གིས་ཁོ་རའི་གདྲོང་ཁར་ 
ཆང་པ་ལང་དག་པ་ཅིག་བསྐྱལ། ཕྲོརཔ་ཡང་དག་པ་ཅིག་བཀྲམ་སྦེ་ བསྒུགས་སྲོད་སར་མཐྲོང་ནུག།

ཀྭ་ལས་མེ་འབར་མཚྲོ།

དབའེ། དབའེ། དབའེ།
 མ་འཚབས་ཤིག། མ་འཚབས་ཤིག། ཤྲོག། སྲོད།

༢༥



ཨཔ་དགྲ་ལི་གིས་ པ་ལང་ནང་ལས་ ཆང་གར་དགས་དེ་བླུགས་ཅི་ར་ ཨཔ་གསང་ལ་ལུ་བྱིན། ཁོ་ར་ཡང་
འཐུང་དྲོ་བཟུམ་བཟྲོ། ཟུར་ཅིག་ཁ་ལས་ བུ་རྡྲོ་ཏི་གིས་ཨཔ་གསང་ལ་ར་བསྒྱིམས་སྲོད་ནུག།

དབའེ། དབའེ། དབའེ།  
འཐུངས་ཤིག། ཆང་གར་དགས་འདུག་སྲོ་ཞིག།

༢༦



ཨིན་མས་དབའེ། ད་བཏུབ་པས་མེན་ན།

དབའེ། དབའེ། དབའེ། 
ཨཔ་གསང་ལ། མེ་འབར་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ར་བཟིཝ་མས་ག།

 མེ་འབར་མཚྲོ་མཇལཝ་ཟེར་རུང་ འ་ནཱི་འདི་ཨིན་སྨེ་ ལྟྲོ་ཚང་།

ཨིན་པས་སྟེ་སྲོ། 
ཕྲོརཔ་ནང་མཚྲོ་འཁྱི་ལ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་མཇལ།
 གཟུགས་མེ་འབར་དྲོ་བཟུམ་བཟི་ནི་འདུག།

ཧ་ལམ་ཅིག་ལས་ ཨཔ་གསང་ལ་ ཆང་གིས་ར་བཟི་སྟེ་ 
ཆང་དངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྲོན་ཏེ་སྐད་རྐྱབ་ནུག།

བཏུབ་པས་སླབ་ཅི་ར་བཟེད་དེ་འཐུངས་སྲོད་ནུག།

༢༧



ཨཔ་དགྲ་ལི་གིས་ པ་ལང་ནང་གི་ཆང་རྲོགས་རྲོགས་ བླུགས་བྱིན་ཞིནམ་ལས་བུ་རྡྲོ་ཏི་ལུ་ ཨེ་ཁུག་མགུ་ལས་མར་ ལྲོག་

བཀོ་ད་ཟེར་བརྡ་སྲོན་ནུག། དེ་ལས་ ཨཔ་གསང་ལ་ ཡར་ལྲོངས་ཏེ་ འཆལ་ལ་འཆོལ་ལྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁོ་རའི་རྐངམ་ཡང་

རྩ་བར་བཙུགས་མ་ཤེསཔ་ཐལ་ཏེ་ ཨེ་ཁུག་གི་ཁ་ཐུག་འགྱོཝ་ད་ བུ་རྡྲོ་ཏི་གིས་ཨིབ་སྟེ་བལྟ་སྲོདཔ་ད། 

ཡ་་་། གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ 
མེ་འབར་མཚྲོ་ཡང་མཇལ་ཡི། གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁྱོད་ར་མཁྱེན་ནྲོ།།

དབའེ། དབའེ། དབའེ། 
ཨེ་ཁུག་འབབ་ད་ གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུགས་ནུག་ག་བལྟ་གེ་སྨེ། 

༢༨



ཨཔ་གསང་ལ་གི་རྒྱབ་ལས་བུ་རྡྲོ་ཏི་གིས་ ལྲོག་བཀོ་ནི་སྦེ་རྟིང་བདའ་སྟེ་འགྱོཝ་ད་ ཨཔ་གསང་ལ་གིས་ཨ་རག་ར་མ་ཎི་

བགྱངས་པའི་ཕན་ཡྲོན་གྱིས་ ཨེ་ཁུག་གུ་ལྲོདཔ་ཅིག་ ཨུབ་རྩ་བར་བཀལ་ཏེ་སྲོདཔ་ད་ བུ་རྡྲོ་ཏི་གི་ལགཔ་ཨཔ་གསང་ལ་

གུ་མ་ཕྲོག་པར་ ཁོ་ར་དྲོཝ་ཐལ་ཏེ་ ཨེ་ཁུག་གུ་ལས་རྲོབ་རིལ་ཏེ་ཡར་སྲོང་ནུག།

༢༩

ཨ་ལ་ལ། ཨ་ལ་ལ།



བུམྲོ་དགའ་སྐྱིད། མྲོ་རའི་ལྡུམ་རའི་ནང་ ལཱ་འབད་དེ་སྲོད་པའི་སྐབས་ ཨཔ་དགྲ་ལི་གིས་ 
འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བུ་ཀྲིང་ཀ་ མྲོ་འབད་སར་སྲོང་ནུག།

ཀྲིང་ཀ་གཡིབ་སྟེ་ ཁོ་དང་བུམྲོ་དགའ་སྐྱིད་ ཕངམ་བཏབ་པའི་
རྨི་ ལམ་མཐྲོང་སྲོདཔ་ད་ བུམྲོ་དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་མཐྲོང་ནུག།

༣༠



མེ་ཏྲོག་ཁྱོད་ ཤར་ས་འདམ་ནང་འབད་རུང་ 
གསེར་སྦང་ངནི་ མེ་ཏྲོག་ཁྱོད་ཡྲོད་ས་ར་འཁོར་འྲོང་སྦ་སྟེ། 

བལྟ་སྨེ། ཨ་པ་དང་ཕྲོ་རྒནམ་རྡྲོ་ཏི་གིས་སླབ་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ 
ང་ལུ་འདི་མ་དགའཝ་མེན་པས་ས། བྲོ་ར་ཧན་ཏྲོང་ཏྲོ་སྦེ་སླབ་མས་ཏེ།

ཀྲིང་ཀ། ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་སྲོ?

ང་དང་ཡ།

ཨིན་མས།

དབའེ། ཀྲིང་ཀ། 
ད་རིས་ བགའ་འཛུམ་ཤིག་ཤི་སྦེ་སྲོད་དེ་ 

བྲོ་ཡང་སླབ་ནི་མིན་འདུག་སྦ་ཡ།

འེང་་་། ཁྱོད་འབྲོ་པར་འྲོངས་ཡི་ས། 
ཨ་པ་ཁྱོད་དང་བྲོ་ཁག་ཆེ་ཏྲོག་ཏྲོ་ཅིག་སླབ་ནི་ཡྲོད་ལྲོ།

ཟེར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་སྐད་ཤུགས་སྦེ་སླབ་ད་ ཁོ་དནམ་ཟུན་ཏེ་བུམྲོ་དགའ་སྐྱིད་ལུ་ ཤྲོབ་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

༣༡



དེ་སྦེ་སླབ་ཅིག་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་དྲོགས་པ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཡང་
མ་ཟ་བར་སྲོང་ནུག། འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར་ཀྲིང་ཀ་གིས་ 
དགའ་སྐྱིད་ཁ་བསམས་ལགཔ་བཅིང་ནི་སྦེ་འགྱོཝ་ད།

ངེ་གི་མེ་ཏྲོག། ངེ་གི་མེ་ཏྲོག།

ག་ཅི་འབད་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་སྲོ། 
ཕར་སྦེ་སྲོད་ཟེར་སླབ་ཅི་སྨེ།

ཁྱོད་ ངེ་གི་མ་གཏྲོགས་
གཞན་ག་གི་ཡང་མེན།

དབའེ། ག་ཅི་སླབ་སྲོ་ད་རིས།
 ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་ལུ་སླབ་གེ་སྨེ།

ཁྱོད་གཟུང་བར་གཏང་མི་ར་ཨ་པ་ཁོ་ར་ཨིན། 
དེ་འདི་ ཁོ་གིས་མ་ཤེས་པའི་བྲོ་གསརཔ་ཅིག་

མེན་ཏེ་ ངེའི་མེ་ཏྲོག།

ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཁོང་གཉིས་ཁ་ཤགས་རྐྱབ་སྟེ་སྲོད་པའི་ཤུལ་ལུ་ 
ཧ་ལམ་ཅིག་ཁ་ལས་ཀྲིང་ཀ་གིས་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཁ་དང་རྐངམ་ལགཔ་ཚུ་བསམས་ནུག། ༣༢



དེ་སྦེ་སླབ་ད་ ཨཔ་དགྲ་ལི་བུང་འགམས་ཏེ།

མེ་འབར་མཚྲོ་མཇལ་མི་ང་འབད་རུང་ 
མཚྲོ་གིས་འཕྱག་འབག་རནམ་ད་ རྡྲོ་ཏི་ཨིན་པས་སྦ་སྟེ།

དབའེ། དབའེ། དབའེ། 
ཨཔ་གསང་ལ། རྲོགས་ནདཔ་ཐྲོན། 

དཀའ་སྡུག་ཕྲོག་སྲོདཔ་ད་ བྲོ་དེ་བཟུམ་འདི་མ་སླབ་ས་མེན་ན།

 ཨཔ་དགྲ་ལི། ངེའི་སེམས་ཁར་མནྲོ་མི་འདི་ 
ཁ་ལས་དྲོཝ་ཐལ་ཡར་སྲོ་ནུག། དགོངསམ་མ་ཁྲེལ་ཞིག།

རྡྲོ་ཏི་འདིནི་ 
གནས་སངས་འདི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཐུག་ཆི་ཡི། 
ད་ ཀྲིང་ཀ་དང་རྒྱ་རྫི་ག་དེ་སྦེ་འབད་དྲོ་ག་སྲོ།

༣༣

ཨ་ལ་ལ། ཨ་ལ་ལ།



ཨཔ་དགྲ་ལི་གི་ བུ་ཆུང་ཤྲོས་རྒྱ་རྫི་འདི་ཐགཔ་ཅིག་འབག་སྦེ་ 
བསམ་འཕེལ་ཚྲོང་ལས་ལྲོག་སའི་ལམ་ཁར་བསྒུག་པར་སྲོང་ནུག།

དེ་སྦེ་མནྲོ་བསམ་གཏང་སྟེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཁོ་རའི་གོ་གི་སྒྲོག་ཐག་གི་
མཐའམ་ཅིག་ ལམ་ཟུར་ཁའི་ཤིང་ཅིག་གུ་བཏབ་ད་ ཁོ་གི་སེམས་ཁར་ 
ཁོ་གིས་རྒྱབ་ལས་འཐེན་མི་ཅིག་ཡྲོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ཚྲོར་ཏེ། 

རྒྱབ་ལྲོག་སྟེ་ར་མ་བལྟ་བར་ 
འཐེན་ལྟཝ་ད་འཐེན་མ་ཚུགས་པས།

ད་ ཕྲོ་རྒནམ་རྡྲོ་ཏི་དང་ཀྲིང་ཀ་
གིས་ལཱ་ཚུ་ཚར་སྲོཔ་འྲོང་། 

ང་གིས་ཡང་འཐུས་ཤྲོར་མེདཔ་ཅིག་འབད་དགོ་ས།

གཡའ། 
བསམ་འཕེལ་ཨིནམ་འདས་མེན་ན།

བསམ་འཕེལ། གཏང་ཟེར་སླབ་ཅི་སྨེ། 
ཁྱོད་ ད་ལྟྲོ་ ལྲོག་ཡང་མ་རན་སྦ་ཡ།༣༤



ཟེར་སླབ་སྟེ་ རྒྱབ་ལྲོག་ལྟཝ་ད་ སྒྲོག་ཐག་གི་མཐའམ་ཤིང་ཅིག་གུ་བཏབ་སྲོད་སར་མཐྲོང་ནུག། 

སྒྲོག་ཐག་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཧིང་འགྲམ་ཡྲོདཔ་བཟུམ་སྦེ་སྐད་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོ་ནུག།
ཤུད་་་། ཤིང་ཅིག་ཨིན་མས་སྦ་སྟེ། 
སྲོད་ཤིག་ས་རེ་བསམ་འཕེལ།

༣༥



ཀྲིང་ཀ། ང་གཏང་ས་གཏང་།

ཁ་སྐོམ་ཆི་ཡི་དབའེ། 
ཆུ་ཅིག་དབྲོག་གནང་མས།

ངེའི་མེ་ཏྲོག་གིས་སླབ་ད་ གནམ་ཁའི་ཟླཝ་
ར་ཨིན་རུང་ཕབ་བྱིན་ནི་རྨམ།

ག་ཏེ་གཏང་ནི་ས། 
ཁྱོད་འདི་ ང་དང་གཅིག་ཁར་ར་བཞག་ནི་ཨིན།

ཀྲིང་ཀ་གིས་དགའ་སྐྱིད་འབག་སྟེ་ 
གཙང་ཆུ་ཅིག་གི་མཐའ་མར་ལྲོད་དེ་ངལ་འཚྲོ་སྲོདཔ་ད། 

དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཅིག་བཏྲོན་ཏེ།

༣༦



ངེའི་ཧིང་ལས་དགའ་བའི་སག་ཤར་ཀྲིང་ཀ། མི་ཚུ་གིས་
བསམ་འཕེལ་དང་ང་ཨ་རྲོགས་དགའ་རྲོགས་ཨིན་ཟེར་

སླབ་རུང་ ང་གིས་འདིནི་ཁྱོད་ལུ་ར་དགའ།

ཨའེ། ངེའི་མེ་ཏྲོག་ལུ་ དེ་སྦེ་དཀའ་སྡུག་
ཕྲོག་བཅུག་དགོ་མི་མནྲོ་བས་ས།

ཡ་ཡ། ཚ་གྱང་མ་ལངས་ས་རེ། 
ངེའི་མེ་ཏྲོག་གི་དྲོན་ལུ་ གནམ་ཁའི་

ཟླཝ་ཡང་ཕབ་བྱིན་ནི་ཨིན།

ངེའི་ཧིང་དང་འད་བའི་ཀྲིང་ཀ། 
ང་ཁ་སྐོམ་ཤི་ནི་མས་ས།

སྐད་ཧན་ཏྲོང་ཏྲོ་འདི་ ཀྲིང་ཀ་གིས་རྣ་བར་གོཝ་ཅིག་ དགའ་སྐྱིད་བསམས་བཞག་མིའི་
ཐགཔ་ཚུ་ག་ར་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་ མྲོ་ཤིང་གུ་ཐགཔ་བསམས་བཞག་ནུག། 

དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཅིག་བཏྲོན་ཏེ། ཀྲིང་ཀ་འུ་སྡུག་སྟེ་ཡྲོད་རུང་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་བྲོ་ལུ་ལན་རྐྱབ་ཅི་ར་
སྲོད་སྲོད་པའི་བར་ན་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱིས་འཁྲུལ་སྐོར་ཤིག་ཤི་སྦེ།

ང་ཡང་ཙང་ཙ་སྲོད་ནི་མེན་པས། 
ཐབས་ཤེས་ཅིག་བཏྲོན་དགོ་པས།

༣༧



ངེའི་མིག་གི་མེ་ཏྲོག་ 
དགའ་སྐྱིད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ཙི་ཅིག་
ཆ་རྲོགས་འབད་གནང་མས།

ཁྱོད་ངེ་གི་དྲོན་ལུ་ གནམ་ཁའི་ཟླཝ་མེན་པར་ 
ད་ལྟྲོ་ ཆུ་དབྲོག་པ་ཅིན་བཏུབ།

དགའ་སྐྱིད། ངེའི་དགའ་སྐྱིད། 
ང་ ཆུ་གིས་འཕྱག་འབག་དྲོ།

ད་གནམ་བསྲོ་ནི་ཡ་འབད་དེས། 
ཁོ་ག་ཏེ་འཛུལ་སྲོད་སྲོདཔ་ཨིན་ན་སྲོ?

༣༨

ཀྲིང་ཀ་ཁོ་ར་ཀ་བལ་རླུང་གིས་འཕྱག་འབག་དྲོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚ་ངེར་བཏྲོན་ཆུ་དབྲོག་པར་
སྲོང་ནུག་ ཆུ་ཡྲོད་སར་ལྲོདཔ་ཅིག་ རླུང་ཤུགས་སྦེ་འཕུ་སྟེ་ཆུ་ནང་འགྱེལ་སྲོ་ནུག། 



འུམམམ་་་། 
ཤྲོག་ཤིག། ཤྲོག་ཤིག།

ཨཔ་དགྲ་ལི་གི་བུ་ཆུང་ཤྲོས་ རྒྱ་རྫི་གོང་ཏྲོ་རིལ་རི་འདི་ སྒང་ཏྲོ་ཅིག་གུ་རྡྲོ་རྲོབ་རིལ་གཏང་ནིའི་དྲོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་བསྒུགས་སྲོདཔ་ད།

བསམ་འཕེལ་ཡང་ཁོ་བསྒུག་སའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ལྲོད་ནུག།

རྒྱ་རྫི་གིས་བསམ་འཕེལ་འྲོང་སར་མཐྲོང་ནུག།

ད་གནམ་བསྲོ་ནི་ཡ་འབད་དེས། 
ཁོ་ག་ཏེ་འཛུལ་སྲོད་སྲོདཔ་ཨིན་ན་སྲོ?

ད་ཁྱིམ་ནང་ལྲོད་པར་འཇམ་ས།

༣༩



རྒྱ་རྫི་གིས་ཁུ་སིམ་སི་སྦེ་ བསྒུགས་ཏེ་བསྒྱིམས་སྲོད་པའི་བར་ན་ ཀ་ཤ་ཅིག་
ག་ལས་འཐྲོན་ གུ་ལས་འཐྲོན་མ་ཤེས་པར་ རྣམ་རྲོག་ལང་སི་སི་སྦེ།

ཟེར་ སྐད་ཕྲོག་ཅིག་རྐྱབ་ཅིག་ ཁོ་རྣམ་རྲོག་ལངས་ འདྲོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཁོ་གི་ལག་པ་ལས་ དྲོ་ཐག་
ཤྲོར་འགྱོཝ་ད་ དྲོ་ཐག་གི་མཐའམ་ཁོ་རའི་རྐང་མར་དཀྱིས་ཏེ་ ཁོ་ར་ཡང་འཕྱགས་བདའ་ཆི་ནུག།

ཧེབ།

ཨའའའ་་་།

ཨ་ལ་ལ། ཨ་ལ་ལ།

༤༠



བསམ་འཕེལ་བགའ་ཚད་མ་ཐུབ་པར་ དེ་སྦེ་སླབ་ད་ རྒྱ་རྫི་འདི་བགའཝ་ཨིན་ན། 
སྔུཝ་ཨིན་ན། ནཝ་ཨིན་ན། ཚཝ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་པར།

རྒྱ་རྫི་ཡར་ལྲོང་ནིའི་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ ཁོ་རའི་གཟུགས་ ཕར་བརྡབས་
ཚུར་བརྡབས་ ལེ་ཤ་འབད་བའི་བྱེམ་གྱིས་ ལྲོང་མ་ཚུགས་པས།ཨ་ལ་ལ། ཨ་ལ་ལ།

ཀྭ་ལས་ ཡར་ལྲོངས་ཤིག།

ཨ་ལ་ལ་ལ་དབའེ་ ང་།

ཨ་ཙི་སྲོད་ཤིག།

རྒྱ་རྫི། ནྲོར་འཚྲོ་བར་མེན་པར་ རྡྲོ་འཚྲོ་བར་ཨིན་ན? 
རྡྲོ་ཅིག་ཡང་ཐགཔ་གུ་བཏགས་ཏེ་ ག་ཅི་འབདཝ་སྲོ?

བསམ་འཕེལ་གྱིས་ རྒྱ་རྫི་ར་གུ་བཀལ་ཏེ་ ཁྱིམ་ནང་འབག་སྲོང་ནུག།

དེ་ལས་ བསམ་འཕེལ་གྱིས་ མི་སྐད་ཅིག་གོཝ་ཅིག་ ཚ་ངེར་བཏྲོན་ཏེ་ བལྟ་བར་འགྱོཝ་ད་ རྡྲོ་ཅིག་གིས་རྒྱ་རྫི་འདྲུད་དེ་
འབག་སར་མཐྲོངམ་ལས་ དུས་སབས་སྒྲིག་ཚུགས་མ་ཚུགས་ཅིག་ཁར་ བསམ་འཕེལ་གྱིས་དྲོ་ཐག་བཤེད་ཚུགས་ནུག། 

༤༡



ཨཔ་དགྲ་ལི་གི་ བསམ་པ་ངན་པའི་རྣམ་སྨིན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེ་ཚེ་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ ཁོ་རའི་བུ་གསུམ་ཆ་ར་ ནདཔ་ཐྲོནམ་མ་ཚད་ 
ག་དེ་ཅི་སྦེ་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་མེད་པ་ཅིན་ ཤི་ཡང་ཤི་སྲོཔ་འྲོང་ནི་ཨིན་པས་གོ། །། 

༤༢

 དབའེ། དབའེ། དབའེ། 
བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་།། 
བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན།།
ཟེར་མི་འདི་ཨ་ནེམ་ཅིག་འྲོང་ནི་མས་སྨེ།།ཨཔ་དགྲ་ལི་ ཁོང་ཞང་ཚན་གཉིས་དང་དགའ་སྐྱིད་ དགའ་ཏྲོག་ཏྲོ་སྦེ་སྲོད་སར་མཐྲོང་མི་དང་

ཁོ་རའི་བུ་གསུམ་གྱི་གནས་སངས་ལུ་བལྟ་སྟེ།
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