ཨའི།
ཨའི་ཟེར་མི་འདི་ཚིག་མཛད་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་རྐྱངམ་
གཅིག་མེད་པར་ བུ་གཞི་ལུ་དགའ་བ་བཟོད་བསྲན་དང་ཡིད་ཆེས༌ དེ༌
ལས༌ དེ་བ་ལྷག་པའི་འདུ་ཤེས་བྱིན་ཚུགས་མི་ཅིག་ཨིན།
འཛམ༌གླིང༌གི༌རྒྱལ༌ཁབ༌དང༌ལུང༌ཕྱོགས༌ག༌སྟེ༌གི༌ཨ༌ལོ༌ཨིན༌རུང༌
རང༌སའི༌ཨའི༌ལུ༌གནམ༌མེད༌ས༌མེད༌བརྩེ༌གདུང༌བསྐྱེདཔ༌ཨིན། ཨའི༌
གི༌ཨ་ལོ༌སྐྱེས༌འདི་བཞག༌ནི༌ཀྱངམ༌ཅིག༌མེན༌པར༌ ཨ་ལོ་གི་ མནོ་
བསམ་བཏང་ཐང་དང་སྤྱོད་ལམ་ དེ་ལས་ ཁོང་གི་བརྒྱུད་ལུ་ངག་ཡོདཔ་
སྦེ་བཟོ་ཚུགཔ་ནི་དང་ དེ་སྐབས་ ཨའི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་རེ་འདོད་
དང་དགོཔ་ཚུ་ག་ར་ བློས་གཏངམ་ཨིན།
ད་རིས་ ངེའི་ཨའི་ཧི་ར་བ་ཀྱི་ སྐྱེས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་
སྟོན་ཨིན་ཟེར་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ང་གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་
ནི་དང་ ཁ་རྗེ་བཟང་མས་ཟེར་མནོ་མས། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ངེའི་ཨ་པ་
ཡང་ད་རིས་མ་ཤི་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁོ་ཡང་བདུན་ཕྲག་དེ་གི་ཧེ་མ་
སྐྱེས་ལོ་བརྒྱ་ལང་ལངམ་འོང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ འདི་གནམ་མེད་ས་
མེད་ལོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་ ངེའི་ཨའི་སྐྱེས་ལོ་བརྒྱ་
འཁོར་བའི་ལོང་ཨིནམ་ད་ ངེའི་ཨ་པ་གི་ཡང་སྐྱེས་ལོ་བརྒྱ་ལང་ནི་
འདི་གི་ཨིན།

བདུན་ཕྲག་ཧེ་མའི་ནང་ ངེའི་ཚ་བོ་གི་ ས་གནས་གཎ་དི་ན་གར་ལས་
ཨའི་གི་གློག་བརྙན་ཅིག་བཟོ་སྦེ་བཀལ་ནུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་ཡའི་
ན་གཞོན་དག་པ་ཅིག་གི་ ངེའི་ཁྱིམ་ནང་འོང་སྟེ་ ངེའི་ཨ་པ་གི་
པར་འདི་རྐང་ཁྲི་གུ་བཞག་ ཀིར་ཏན་ཡང་བཀོད་ དེ་ལས་ ཨའི་འདི་དད་
མོས་ཀྱི་ཆོས་དབྱངས་འདི་འཐེན་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ད་ མོ་གི་གཟུགས་
འདི་རྒསཔ་སྦེ་མཐོང་རུང་ མོ་རའི་སེམས་འདི་ཧེ་མ་བ་གསལ་རི་རི་
སྦེ་རང་མཐོངམ་ལས་ མོ་ཧེ་མ་བཟུམ་སྦེ་རང་མཐོངམ་མས།

ཧེ་མ་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་ནང་ སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་འབད་སྲོལ་
མེད་རུང་ ཨ་ལོ་ཚུ་གི་ ངེའི་ཨ་པ་གི་སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་འདི་ཁར་

སེམས་ཁར་དྲན་ནི་དོན་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཤིག་ ༡༠༠༠ དེམ་ཅིག་བཙུགས་
ནུག།
ང་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་འགྱོ་མི་དང་ ང་རའི་
སྤྱོད་ལམ་ཚུ་ག་ར་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དེ་ང་རའི་ཕམ་གྱི་གནང་མི་
ཁྱད་ཆོས་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ང་ད་ལྟོ་ དེ་ལི་ལུ་
ཡོདཔ་ད་ ང་ལུ་འདས་པའི་དྲན་ཚོར་ཚུ་སེམས་ཁར་ཡོད།

ང་གི་ཨའི་དེ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་དང་མཉམ་ཆུང་ གཞན་གི་ཨའི་བཟུམ་
ཡོདཔ་ཨིན། ང་གིས་ཨའི་གི་སྐོར་ལས་བྲིས་ད་ལུ་གཞན་ཚུ་གི་ཡང་
འགྲེལ་བཤད་དེ་མོ་ལུ་མཐུན་ཚུགས་ནི་དང་ ལྷབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་
ཁྱོད་རའི་ཨའི་ཡང་སེམས་ཁར་འཆར་འོང་།

ཨའི་གི་དཀའ་སྤྱད་ཚུ་གི་མི་ལེགས་ཤོམ་བཟོཝ་ཨིན། ཨའི་གི་བྱམས་
བརྩེ་གི་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་སྙིང་རྗེ་དང་ཕན་ཐོག་ཚུ་ཤེས་ཚུགསཔ་ཨིན།
ཨའི་དེ་མོ་རང་སོ་སོ་མེན་པར་ཨའི་གི་གནས་སྐབས་དེ་ཁྱད་རྣམ་
ཨིན། དེ་ཡང་ལྷ་དེ་རང་བཞིན་གི་དང་འདོད་ད་འཁྲིལཝ་བཟོཝ་ཨིན།
དེ་བཟུམ་འབད་རང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཨའི་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ ཨའི་གི་
གནས་སྐབས་ཡང་ང་བཅས་ཚུ་གི་རང་བཞིན་དང་མོན་ཐངས་དང་འཁྲིལཝ་
ཨིན།
ང་གི་ཨའི་དེ་ ཝིས་ན་གར་ མི་ས་ན་ གུ་ཇ་རཌ་ནང་ལུ་ སྐྱེས་ནུག
དེ་ཡང་ང་གི་གཡུས་ཀྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཨིན། ང་གི་ཨའི་དེ་མོ་རང་
གི་ཨའི་གི་བྱམས་བརྩེ་མ་འཐོབ་འབད་ དེ་ཡང་མོ་རང་གཞོནམ་འབད་
སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ང་གི་ཨང་རྒས་ཚ་རིམས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཚེ་ལས་
འདས་ནུག ང་གི་ཨའི་གི་མོ་རང་གི་ཨའི་གི་གདོང་ཚུ་ཡང་སེམས་ཁར་
མེད་འདུག མོ་གི་ན་ཆུང་གི་དུས་དེ་ཨའི་མེདཔ་འབད་རྫོགས་སུ་ནུག
མོ་གི་མོ་རའི་ཨའི་ལུ་ང་བཅས་ཚུ་གི་ཙིགཔ་སྟོན་མ་ཚུགས་ནུག མོ་
དེ་ཨའི་གི་ཕང་མར་ཡང་སྡོད་ནི་གོ་སྐབས་མ་འཐོབ་ནུག་ ད་རུང་མོ་
འདི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འགྱོ་འབད་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་དང་བྲིས་ནི་གོ་
སྐབས་ཡང་མ་འཐོབ་ནུག མི་གི་ན་ཆུང་དེ་དབུལ་ཕོངས་དང་དབུལ་བ་
འབད་རྫོགས་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

ད་ལྟོ་གི་མི་ཚེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལུ་ མོ་གི་ན་ཆུང་འབད་སྡོད་པའི་
དུས་ཚོད་དེ་གནམ་མེད་ས་མེད་དཀའ་ལས་ཁག་དྲགས་ཨིན་པས། དེ་ཚུགས་
ག་ར་མོ་གི་ལས་ཀྱིས་བསྐོས་ཡོདཔ་ད་ ཨའི་མོ་རང་གི་ཡང་དེ་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་གི་མོ་གི་དོན་ལུ་ཨིནམ་འབད་ཡིད་ཆེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
མས། མོ་གི་ཨའི་དེ་མོ་ན་ཆུང་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཚེ་ལས་
འདས་དེ་མོ་གི་ཨའི་གི་གདོང་ཅིག་ཡང་མ་མཐོང་མི་དེ་ད་ལྟོ་ཡང་
སེམས་སྡུག་མས་ཟེར་ཨིན་མས།

ངེའི་ཨའི་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་མ་ཚུགས་མི་འདི་
གཙོ་བོ་རང་ མོ་རའི་ལོ་ཚད་བ་ལྷག་སྟེ་སྦོ་འགྱོ་བཅུག་ དེ་ལས་
མོ་རའི་བཟང་ཚང་ནང་ རྒན་ཤོས་རང་མོ་རང་ཨིནམ་ལས་ གཉེན་ཡང་
འགྱོ་པ་རང་རྐྱབ་བཅུག་ནུག། ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ མོ་རའི་བཟང་ཚང་
ཆ་མཉམ་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ མོ་གི་འབདཝ་ཡོདཔ་ད་ གཉེན་
རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ འགན་ཁུར་ག་རང་ མོ་གི་འབག་ཡོདཔ་ཨིན་
པས། འགན་ཁུར་དང་དུས་རྒྱུན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་འབག་འདི་འབད་རུང་
མོ་གིས་བཟང་ཚང་ནང་ ཆ་མཉམ་ཞི་འཇམ་དང་བློ་ཁོག་གི་ཐོག་ལས་
བཟུང་སྟེ་བཞག་ཡི།
ས་གནས་བཌ་ན་གར་ཟེར་ས་ ངེའི་བཟང་ཚང་ཚུ་ ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་
སྒོ་ཅུ་ཟེར་ གཅིག་ཡང་མེད་པར་ ཆབ་སང་དང་དབྱེ་བ་མེད་པའི་
ཁྱིམ་ཅིག་ནང་ལུ་སྡོད་ཡི། ས་དང་འདམ་ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་
ཐོག་ དེ་ཡང་ ཁང་མིག་གཅིག་ཡོདཔ་མི་འདི་ ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཟེར་
བརྩི་ཡོདཔ་ད་ ཁྱིམ་འདི་ནང་ ངེའི་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ དེ་ལས་ ང་རང་
སྡོད་ཅི།
ངེའི་ཨ་པ་གིས་ མ་ཆན་ཟེར་སྦ་དང་ཤིང་གི་པང་ལེབ་ལས་བཟོ་ཡོད་
མི་འདི་ཐམ་ཚང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གི་ཨའི་བཞེས་སྒོ་
བཟོ་བའི་སྐབས་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ཚུགས་ཅི། ངེའི་ཨའི་མ་ཆན་གྱི་
ཐོག་ཁར་འཛེག་སྟེ་བཞེས་སྒོ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་བཟང་ཚང་ཆ་མཉམ་དེ་
གུ་སྡོད་དེ་ ལྟོ་མཉམ་གཅིག་བཟའཝ་ཨིན།
ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་བ་ཅིན་ མ་ལངམ་པའི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚ་
གྱང་ལངམ་ཨིན་རུང་ ངེའི་ཕམ་གྱིས་ གནས་སྟངས་འདི་ལུ་བརྟེན་

བཟང་ཚང་གི་ཞི་བདེ་ལུ་ཐོག་ཕོག་བཅུག་པར་བཞག་ཡོདཔ་ད་ ངེའི་ཕམ་
གཉིས་ཀྱིས་ འགན་ཁུར་ཚུ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་སྟེ་ དོན་དག་ཚུ་ག་རང་
འགྲུབ་ནུག། ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོ་བཟུམ་སྦེ་ ངེའི་ཨ་པ་གིས་དྲོ་པ་
ཆུ་ཚོད་ ༤ ལས་རང་ལོང་སྟེ་ ལཱ་ས་ནང་འགྱོཝ་ལས་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གི་
ཁོ་གི་གོམ་སྤོཝ་ཅིག་རང་ ཆུ་ཚོད་ ༤ ཨིནམ་ཤེས་སྟེ་ ཨ་ཞང་ ད་མོ་
ཌར་ལཱ་ས་ནང་འགྱོ་དེ་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད། ཁོ་གི་ཉིན་བསྟར་གྱི་
ལཱ་ཟེར་རུང་ ཁོ་རའི་ཇ་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིགཔ་འདི་ མ་ཕྱི་བའི་
ཧེ་མ་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་ དཀོན་མཆོག་ལུ་གསོལཝ་བཏབ་ནི་
ཡོད།
ཨའི་ཡང་ཁོ་ར་བཟུམ་སྦེ་རང་ སྒྱིད་ཐག་ཡང་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ཨ་པ་
དང་མཉམ་ཅིག་ལོང་སྟེ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་དྲོ་པ་ལས་རང་
རྫོགས་སྟེ་སྡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ མོ་རང་ཀྱངམ་ཅིག་གི་ འབྲུ་སྣ་
ཚུ་འཐག་སྟེ་ མོ་རའི་ ཆོས་དབྱངས་དགའཪཤོ་ ནར་སི་མེཌ་ཏ་ཇི་གི་
འཐེན་མི་ ཇལ་ཀ་མལ་ ཅ་དི་ཇ་ནི་ བ་ལ་ སོ་མི་ཨམ་རོ་ ཇག་སི་ ཟེར་
འཐེན་ནི་ཡོདཔ་ད་ མི་གི་ཤི་བ་ཇི་ནུ་ཨ་ལར་དུ་ཟེར་ ལུལ་ལ་བ་
ཡི་གི་འཐེན་མི་ཡང་དགའཝ་ཨིན།

མོ་གི་ང་བཅས་ཚུ་གི་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་བཀོ་བཞག་སྟེ་ མོ་ལུ་ཁྱིམ་
གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་དགོ་ཟེར་ནམ་ཡང་རེ་བ་མ་བསྐྱེད། ག་
དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་ མོ་གི་ལཱ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐངས་ལུ་ལྟ་བ་
ཅིན་ མོ་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་དགོ་མནོ་མས། ཧེ་མ་ང་བཅས་ཚུ་ ཆུ་རྫིང་
ནང་རྩལ་རྐྱབ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དགའཝ་ལས་ ང་གིས་ང་བཅས་
ཁྱིམ་ནང་ལས གོ་ལ་དྲེག་པ་བཏགས་མི་ཚུ་ འཁྱུ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ གོ་ལ་
འཁྱུ་ནི་དང་རྩོདམོ་གཉིས་ཆ་རང་གཅིག་ཁར་འབད་ནི་ཡོད།

ཨའི་གི་ ཟ་ཚང་གི་ཟད་འགྲོ་བདའ་ཟུན་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་གཞན་མའི་
ཐབ་ཆས་ཚུ་འཁྱུ་ཡོད་པའི་གུ་ མོ་གིས་འཕང་འཁོར་ཡང་བསྒྱིརཝ་
ཨིན། ད་རུང་ ཀ་བལ་བཤུབ་ནི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྐུདཔ་འཁལ་ནི་
གི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ འུ་སྡུག་སྟེ་སྡོད་རུང་ མོ་གི་ཚ་གྱང་ཆེ་
ཤོས་འདི་རང་ ཀ་བལ་གྱི་རྩང་གི་ ང་བཅས་ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་མ་གསོབ་ག་
མནོ་མནོ་ས་རང་སྡོདཔ་ཨིན།

མོ་གི་གཞན་ལུ་ བརྟེན་སྡོད་ནི་ཡང་ན་ལཱ་ཚུ་འབད་གནང་ཟེར་ནམ་
ཡང་སླབ་ནི་མེད། ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་འདམ་ལས་བཟོ་བཟོཝ་ཨིནམ་ལས་
གནམ་བྱཱར་ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀའ་ངལ་འབྱུང་
རུང་ མོ་གི་ང་བཅས་ཨ་ལོ་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཞག་ནི་
དོན་ལུ་རྩ་འགེངས་ཨིན། སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྐབས་ མོ་གྱི་ཁྱིམ་
ཐོག་ར་འཛེགས་ཏེ་ ཁྱིམ་ཐོག་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་ཡོད་རུང་ ཁྱིམ་
འདི་རྙིངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ལཱ་ཁག་བཏང་ནི་ཡོད།

གནམ་བྱཱའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཐོག་ལས་ཆརཔ་འཛག་སྟེ་་ ཁྱམ་ནང་ཆུ་གི་
གངམ་ད་ མོ་གི་རྡོབ་དང་ཐབ་ཆས་ཚུ་འབག་སྟེ་བཞག་ནི་ཡོད། གནས་
སྟོང་དེ་བཟུམ་ཅིག་ན་ཡང་ མོ་གི་ཞི་བ་སྦེ་སྡོད་དེ་ ཆརཔ་གྱི་
ཆུ་འདི་ བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་ལག་ལེན་ཐབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཆུ་ཉམས་
སྲུང་འབད་བའི་དཔེ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པས།
མོ་ཁྱིམ་མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་ལུ་དགའ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྱིམ་
འཕྱག་ནི་དང་འཇའ་ཆི་ཆི་བཟོ་ནི་ལུ་ དུས་ཚོད་བཏོནམ་ཨིནམ་ད་
ཁྱིམ་གྱི་སྤང་ཚུ་ཡང་ ནོར་གྱི་ཨ་ཝ་དབུར་ནི་ཡོད། ཁྱིམ་ནང་
སྒོ་ཅུང་ཅིག་ཡང་མེདཔ་ད་ ཨ་ཝ་བསྐམས་བསྐམས་ཚུ་ མེ་གཏངམ་ད་ དུ་
པ་གནམ་མེན་ས་མེན་འཐོན་རུང༌ཨའི༌གིས༌བཞེས་སྒོ་དེ་ཁར་འབད་ནི་
ཡོད། དེ་གི་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་གི་གྱང་ཚུ་དུ་དྲེག་གི་སྦེ་ གནགཔོ་
འགྱོ་སྟེ་ ཀ་ར་ཡང་གཏང་ དེ་ཚུ་ ཟླཝ་དག་པ་རེ་གི་བར་ན་ ག་ར་མོ་
རང་གི་འབད་ནི་ཡོདཔ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་འགྱེལ་འགྱོ་ནི་བཟུམ་
སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ དྲིམ་རང་བསིལ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་མནམ་ནི་ཡོད། མོ་
གིས་འདམ་གྱི་རྫམ་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ ཁྱིམ་ནང་མཛེས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་
ཡོདཔ་ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ཁྱིམ་ནང་གི་ཅ་ཆས་
རྙིངམ་ཚུ་སླར་བཟོ་ བཟོ་ནི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་མི་
ཅིག་ཨིན།

ད་རུང་ཨའི་གི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་གོམས་གཤིས་གཅིགཔ་འདི་ ཤོག་
ཀུ་རྙིངམོ་དང་ ཀྲ་མ་རིཎ་གྱི་སོན་ ༢ ལས་བཟོ་ཡོད་པའི་ འབྱར་
རྩི་འདི་གི་ ཚོན་རིས་འཇའ་ཆི་ཆི་བཟོ་ དེ་གུ་ མེ་ལོང་ཆུང་ཀུ་

སྦྱར་ནི་ཡོདཔ་ད་ ད་རུང་ མོ་གིས་ ཁྲོམ་ལས་ མཛེས་འཇའི་ཅ་ཆས་
ཚུ་ཉོ་སྟེ་ གྱང་གུ་དཔྱང་བཞག་ནི་ཡོད།

མོ་གི་འབད་བ་ཅིན་ཉལ་ཁྲི་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ཧིང་སང་ས་དང་
གདན་ཁེབས་ཡང་ལྟབ་མཚམས་གུ་བཞག་ ཐལཝ་ཡང་རྡུལ་མ་ཙམ་ཡང་མེདཔ་
སྦེ་བཞག་དགོ་ཟེར་ཨིནམ་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཨོ་ཀྲོ་འབད་མཐོང་པ་
ཅིན་ ལོག་སྟེ་རང་ཐལཝ་འཕྱག་དགོཔ་འཐོན་ནི་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་
བཅས་ག་ར་ གནམ་མེད་ས་མེད་དྲན་པ་གཟུང་སྟེ་འབད་ནི་ཡོདཔ་ད་ ད་
རེས་ནང་པ་ཡང་ མོ་གི་གདན་ཁེབས་འདི་ལྟབ་མཚམས་གུ་འབད་དགོཔ་
སྦེ་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཡང་དག་པའི་སྤྱོད་ལམ་
འདི་ ད་རེས་ནང་པ་ཡང་མཐོང་ཚུགས་ནི་ཡོདཔ་ད་ མོ་གན་དི་ན་གར་
ལུ་ ངེའི་སྤུན་ཆ་དང་ཚ་བོ་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཡང་
ལཱ་ཚུ་ག་ར་ མོ་རང་གི་འབད་ནི་དཔའ་བཅམ་ཨིན།
ཨའི་གིས་གཙང་སྦྲ་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་མི་འདི་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་
མིག་གི་མཐོང་ཚུགས་ནི་ཡོད། ང་མོ་འཕྱད་བ་ གན་དི་ན་གར་ནམ་ར་
འགྱོ་བའི་སྐབས་མོ་གི་ཨ་རྟག་མོ་ར་བཟོ་བའི་མངར་ཟས་འབྱིན་ནི་
ཡོད། དེ་ལས་ང་བཟའ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ཁ་ཕྱིས་བཏོན་འདི་ངེའི་
གདོང་འཕྱག་འབྱིན་ནི་ཡོདཔ་ད་ ཁ་ཕྱིས་འདི་ཨ་རྟག་རང་མོ་རའི་
གོ་ལ་དང་གཅིག་ཁར་བལྟབ་སྟེ་བཞག་ནི་ཡོད།
ངེའི་ཨའི་གི་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཐངས་ཀྱི་
སྐོར་ལས་ལོ་རྒྱུས་རེ་བཤད་པ་ཅིན་ ང་གིས་ཤོག་ཀུ་ཚད་མེད་ཅིག་
ནང་བྲི་ཚུགས། མོ་གི་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གཙོ་བོ་བཏོན་མི་
ཚུ་ལུ་ ཡི་ཆེ་དང་ངལ་སྦོམ་སྦེ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ཧེ་མ་ ཝཌ་ན་གར་
ལུ་ཡོད་པའི་ ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་ཁར་ཡོད་པའི་ གཡུར་བ་
འཕྱག་མི་རེ་མཐོན་པ་ཅིན་ མོ་གིས་ཇ་མ་འབྱིན་པ་གཏང་ནི་མེདཔ་
ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་ ཁྱིམ་འདི་ ལཱ་གི་ཤུལ་ལས་ཇ་འཐོབ་ཟེར་ ས་ཕའི་
ཀ་རམ་ཅ་རིས་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡི།
ཨའི་གི་གོམས་གཤིས་ཅིགཔ་འདི་ མོ་སེམས་ཅན་ལུ་སྙིང་རྗེ་
བསྐྱེད་མི་ཅིག་ཨིན། གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་
ཁར་ ཟངས་ གཞོང་ནང་ཆུ་བླུག་སྟེ་བྱ་ཚུ་ ཆུ་འཐུང་ནི་གི་དོན་ལུ་

བཞག་ནི་ཡོདཔ་ད་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་སྐོར་ནང་ཡོད་པའི་ རོ་ཁྱི་ཚུ་
ནམ་ཡང་ ཕོཝ་སྟོངམ་སྦེ་གཏང་ནི་མེད།
ཨ་པ་གིས་ཁོ་རའི་ཚོང་ཁང་ལས་འབག་འོང་མི་ཨོམ་འདི་ ཨའི་གིས་མར་
གནམ་མེད་ས་མེད་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་ཡོདཔ་ད་ མར་འདི་ང་བཅས་
ཀྱངམ་ཅིག་བཟའ་ནི་དོན་ལུ་མེན་པར་ མཐའ་སྐོར་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་
ནོར་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁོང་རའི་བགོ་བཤའ་འཐོབ་ནི་ཡོད། ཨ་རྟག་ར་ནོར་
ཚུ་ ཨའི་གིས་ཀེབ་ཏ་ཚུ་འབྱིན་པ་གི་མ་ཚད་ མར་ཡང་འབྱིན་ཏེ་
དགའ་བ་དང་བརྩེ་བ་ཡང་ཚད་མེདཔ་ཅིག་བསྐྱེད་ནི་ཡོད།
ཨའི་གིས་འབྲུ་སྣ་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཡང་བར་སྟོང་གཏང་བཅུག་ནི་
མི་འོང་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཉེ་འདབས་ལུ་
གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་རེ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བ་ཅིན་ ལྟོ་བར་སྟོང་
མ་གཏང་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད། ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་ རང་གི་བཟའ་ཚུགས་
པའི་ ལྟོ་བླུག་དགོ་ཟེར་ སྒྲིག་གཞི་ཅིག་བཟོ་འདི་ཡོདཔ་ལས་ ད་
རེས་ནངས་པ་ཡང་ མོ་གིས་བཟའ་ཚུགས་མི་ཀྱངམ་ཅིག་བླུག་སྟེ་ ལྟོ་
ཁམ་ཏོ་གཅིག་ཡང་ཆུད་ཟད་བཏང་ནི་མེད་པར་ ལྟོ་ཡང་དུས་ཚོད་ཁར་
བཟའ་ཞིནམ་ན་ བཅུད་དོན་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟའཝ་ཨིན།
མི་གཞན་མའི་བེད་བ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མོ་རང་དགའ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ང་
བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་འདི་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ མོ་གི་བསམ་པ་འདི་
གནམ་མེད་ས་མེད་སྦོམ་ཡོད། ཉིནམ་གཅིག་ ཉེ་འདབས་ཀྱི་གཡུས་ཁར་
སྡོད་མི་ ཨ་པ་གི་ཆ་རོགས་ཤིཝ་ད་ ཁོ་གི་བུ་ཨ་བཛ་ཟེར་མི་ ང་
བཅས་དང་མཉམ་གཅིག་སྡོད་བར་འཁྱིད་འོང་ད་ ཨའི་གི་མོ་རའི་ཨ་ལོ་
བཟུམ་སྦེ་རང་ གསོ་སྟེ་ཁོ་རའི་ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ཚད་ ང་
བཅས་དང་མཉམ་གཅིག་སྡོད་ཡི། ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཨིཌ་གི་ལོ་
གསརཔ་ནང་ མོ་གིས་ཟས་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་བཟོཝ་ལས་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨ་ལོ་
ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་འབད་སར་འོང་ཡོད།
སྒོམ་ཆེན་ཚུ་ང་བཅས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་འབྱོནམ་ད་ མོ་གི་ཁྱིམ་
ནང་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་ གསོལཝ་དྲང་བཞིནམ་ལས་ ང་བཅས་ཨ་ལོ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ བླིན་རླབས་ཞུ་ཡོད། དེ་ཡང་ ངེའི་ཨ་ལོ་ཚུ་ མི་གཞན་
གྱི་བདེ་བ་ལུ་ རང་གི་བདེ་བ་མཐོང་བཅུ་ སྙིང་རྗེ་ཡང་བསྐྱེད་
དེ་ ཡར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་འདོད་པ་ བསྐྱེད་བཅུག་ཟེར་སྨོན་
ལམ་བཏབ་ནི་ཡོད།

ཨའི་གི་ང་ལུ་བློ་གཏད་དང་ ཡི་ད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་འདི་ མོ་གི་
བསླབ་བྱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབྱིན་ནི་འདི་གི་ཨིན། ལོ་ངོ་མང་རབས་
ཅིག་ཧེ་མ་ ང་ ལས་ཚོགས་ཅིག་དང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕམ་དང་སྤུན་
ཆ་ཚུ་དང་མཉམ་གཅིག་ འཕྱད་མ་ཚུགས་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ ངེའི་ཕོ་
རྒནམ་གྱིས་ ཨའི་འདི་བ་ཌི་ནཌ་ཇི་དང་ ཀི་དར་ནཌ་ཇི་ལུ་འཁྱིད་
སོང་ནུག། ཀི་དར་ནཌ་ལུ་སྡོད་མི་ཚུ་གི་ མོ་བ་ཌི་ནཌ་གནས་སྐོར་
ཚརཝ་ཅི་ ལྷོད་ནི་མས་ཟེར་ཤེས་ཚུགས་ནི་ཡོད།
ཨིན་རུང་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲགས་ལས་བརྟེན་ ལ་ལུ་ཅིག་
མལ་ཆ་དང་ཅིག་ཁར་ ལོག་འོངམ་ད་ མོ་ན་རེཎ་དར་མོ་དི་གི་ཨའི་
ཨིནམ་ཤེས་དེ་ མལ་ཆ་དང་ཇ་ཚུ་འབྱིན་ནི་ནུག། ཨའི་ ཀི་དར་ནཌ་ལུ་
སྡོད་བའི་སྐབས་ ཁོང་ཚུ་གིས་བདེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་
མོ་སེམས་དགའ་སྟེ་ ལོག་ལྷོདཔ་ད་ ང་གིས་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འབད་
དོ་འོང་ནི་མས་ མི་ཚུ་གི་ངོ་ཤེས་པས་ཟེར་བཤད་ཅི།
མི་ཚུ་གི་ ད་རིས་ ལོ་མང་རབས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་རའི་བུ་བློན་
ཆེན་འབད་ད་ ངལ་རངས་འབྱུང་མས་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ད་ མོ་གི་ ཁྱེད་ཚུ་
གི་ངལ་རངས་དོ་བཟུམ་སྦེ་རང་ ངལརངས་མས། ག་ཅིག་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་
ག་ར་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཁྱོད་དང་ང་ཟེར་ ག་ནི་
ཡང་མེད་ཟེར་ ཨའི་གི་ལེན་འདི་གཏིང་ཟབ་དྲགས་སྦེ་སླབ་ནི་ཡོད།
ཁྱོད་ཀྱི་ཤེས་དོ་འོང་ངེའི་ཨའི་གི་ ང་ལུ་གཞུང་དང་སྒེར་
སྡེའི་ ལས་རིམ་ག་ཅི་བཟུམ་རང་མཐོན་རུང་ ང་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་
བྱིན་ནི་རང་མེད་ཟེར་ ཨིན་རུང་ མོ་གི་ང་ལུ་ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་
གནས་སྟངས་གཉིས་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ གྲལ་ཁར་གཏོགས་ཏེ་ཆ་རོགས་
འབད་བྱིན་ཡི། དེ་ཡང་ དང་པ་རང་ ལཱལ་སྐྱོག་ནང་ ཨིག་ཏ་ཡ་ཁྲའི་
ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་རྒྱལ་དར་འཕྱར་བའི་རྗེས་སུ་
ལོག་འདི་སི་རི་ན་གར་ལས་འོག་པའི་སྐབས་སུ་ ཨ་མན་ད་བཏ་ལུ་
ལྷོད་ད་ དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུག་གི་ལས་རིམ་སྐབས་སུ་ མོ་གི་
ངོའི་དཔྱལཝ་གུ་ཀྲི་ཀ་དབུར་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ངེའི་ཨའི་དོན་ལུ་
གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ འདུ་ཤེས་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་ཅིག་ལུ་ཐུག་
ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ ས་གནསཔ་གུ་ཝ་རི་ཟེར་མི་ནང་ལུ་ ཡ་ཁྲ་ཟེར་
བའི་དགའ་སྟོན་བརྩི་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ འཇིགས་སྐྲག་ཅན་
གྱི་ཕྱད་མདའ་བྱུང་བའི་ལུས་ལུ་ མི་བདག་པ་ཅིག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་
བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ང་ལུ་ཡང་གནད་རྐྱེན་རེ་མ་བྱུང་ག་ཟེར་བའི་ཚ་
གྱང་ལག་འདུག། འདི་སྒང་ལུ་ མི་གཉིས་ང་ལུ་བལྟ་བ་འོང་ས་ལས་ དང་

པ་འདི་ས་ར་དེ་པར་མུག་སོ་མིད་ཟེར་མི་ ཨ་ཤ་དརམ་གྱི་ལྷ་ཁང་གི་
མི་དང་ གཉིས་པ་འདི་ ང་རང་གི་ཨའི་ཨིན་ལས་ ང་ལུ་རྐྱེན་ངན་ག་
ཡང་མ་བྱུང་ལས་ མོ་གི་སེམས་སྡུག་བཀལ་མི་ཞི་ཡར་སོང་ནུག།
གཉིས་པའི་ཐད་དུ་ སྔོན་གནམ་ལོ་༢༠༠༡ དེ་ཡང་ལོ་ངོ་བཅོ་ཕྲ་
གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་ འགོ་དང་པ་ ང་རང་གུ་ཇུ་རཏ་གི་བློན་པོ་གརྩོ་
འཛིན་གྱི་དམ་བཅའ་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ མོ་གི་གྲལ་ཁར་གཏོགས་ཡོདཔ་
མི་ ང་རི་དང་མཉམ་ མི་མངས་དུས་སྟོང་ནང་ལུ་ རྩིས་སྲུང་འབད་ནི་
མཇུག་ཨིནམ་ལས་ འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ང་དང་ཅིག་ཁར་ མི་མངས་དུས་
སྟོན་ནང་ལུ་ ཚར་ཅིག་ཡང་གྲལ་གཏོགས་མ་འབད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ང་སེམས་ཁར་ དུན་སྟོད་ཅིག་རྩིབ་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སེམས་
ཁར་ད་ལྟ་ཡང་དྲན་འདི་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཡང་ སྔོན་ང་རང་གུ་ཇུ་རཏ་
གི་བློན་པོ་གརྩོ་འཛིན་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་སུ་ མི་མངས་ག་ར་
གི་གདོང་ཁར་ལུ་ སློབ་དཔོན་ཡོངས་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་
གུས་གཏུད་ཞུ་ནི་དང་ འདི་ནང་ལུ་ངེའི་ཨའི་འདི་ངེའི་མི་ཚེ་ནང་
ལུ་་སློབ་དཔོན་རྩ་ཅན་ཨིན་འདུག་བརྟེན་ མ་ལུ་ཡང་གུས་གཏུད་
ཕུལ་ནི་ཨིན།
འདི་གི་མ་དོ་བར་ ང་བཅས་རའི་བསྟན་བཅོས་ནང་ལས་ཡང་ རང་གི་ཨའི་
ལས་ལྷགཔ་ གཞན་སློབ་དཔོན་སྦོམ་ག་ཡང་མེད་ཟེར་ གསལ་པོ་འཁོད་
འདུག་བརྟེན་ ང་གི་ཨའི་འདི་དུས་རྟེན་ནངལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་གོ་
པའི་གསལ་འདེབས་ག་དེ་ཅིག་འབད་རུང་ མོ་ནས་ཉེན་མ་བཏུབ་པར་ དེ་
སྐབས་ མོ་གི་ “ང་འདི་སྤྱིར་གཏང་གི་མི་དང་འདྲ་ ང་གི་ཁྱོད་
སྐྱེ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་ནམས་ག་ར་ ལྷ་ཚུ་གི་སྐྱབས་མགན་ལས་
ཨིན་” ཟེར་གསུང་འདུག་པར་བཞིན་ འདི་ནང་ལུ་ཞུ་མི་སློབ་དཔོན་
ནམས་ག་ར་གི་ ཨའི་གི་ཞུ་མི་འདི་ལུ་བཀྲིས་ལེགས་སོ་ཕུལ་ཡོདཔ་
ཨིན།
ཁ་སྐོང་ནང་ལུ་མོ་གི་དྲི་མི་ནང་ད་རུང་གཞན་སློབ་དཔོན་ཇི་ཐ་
བཡི་ ཇོས་ ཇི་ གི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ཡང་དུས་སྟོན་ཁར་བཅར་མར་གཏོགས་
འོང་ཟེར་ཨིན་མས། ཁོ་གི་ང་ལུ་དཔེ་ཆ་ཡང་སྟོན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ང་གི་
ན་ཆུང་གི་སློབ་སྦྱང་ཡང་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། མོ་གི་སློབ་དཔོན་འདི་
ཚེ་ལས་འདས་ཡི་ཟེར་ཤེས་དེ་ མོ་གི་དུས་སྟོན་ཁར་མ་འོངམ་ཤེས་
འབད་མོ་གི་ཇི་ཐ་བཡི་ ཇོས་ ཇི་བཟའ་ཚང་ག་འབད་རུང་ཅིག་དུས་
སྟོན་ནང་འོང་དགོ་བས་ཨིན་མས།

ཨའི་གི་ང་ལུ་དཔེ་ཆ་འདི་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་རང་འགྱོ་དེ་མེན་པར་
སོ་སོ་འབད་ལྷབ་རུང་མནོ་དོན་གྲུབ་ཚུགསཔ་ནི་དང་ མོ་གི་མོད་
བསམ་དང་ཕུགས་མཐོང་ནི་དེ་ལུ་ང་ཧ་ལསཔ་མས།

མོ་གི་མོ་རང་གི་མི་སེར་ཨིན་མས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཚུགས་འབག་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། བཙག་འཐུ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་
མོ་རང་ཚོགས་རྒྱན་གཅིག་ཡང་མ་ཆད་པར་ པ་ཆ་ཡཊ་སྤྱི་ཚོགས་འགོ་
བཙུགས་རྒྱན་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཡང་མོ་
རང་ ག་དི་ན་གར་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་འཛིན་གྱི་བཙག་འཐུ་ནང་ཡང་ཚོགས་
རྒྱན་བཙུགས་བར་འགྱོ་ཡི།

མོ་གི་ང་ལུ་སླབ་མི་ནང་ ང་ལུ་གཞུང་དང་མི་སེར་ཚུ་ལས་སྨོན་ལམ་
ཚུགས་ཡོཔ་ཟེར་ཨིན་མས། ང་གི་མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ལཱ་འབད་བ་
ཅིན་ གལ་ཆེ་ཤོས་རང་གཟུགས་ཁམས་དང་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་
རང་དོན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་བརྟན་བརྟན་འབད་བཟོ་ཚུ་ངེས་པར་འདུག་
ཁག་ཆེ་ཟེར་མོ་གི་ང་ལུ་དྲན་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།

ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་གི་དམ་དམ་སྦེ་ ཅིཌ་ཡུ་མས་ ཀྱི་ཆོ་ག་ཚུ་ལག་
ལེན་འཐབ་ཨིན། མོ་གི་ང་ཡང་ ན་རཌ་ཌི་ སྐབས་ལུ་ ག་དེ་འབད་ཡོད་
ག་དང་ མོ་གི་ང་དེ་ཚུ་བཀོ་བཞག་ཟེར་ཨིན་དེ་ཡང་ང་གི་ཧེ་མ་ལས་
རང་ལག་ལེན་དམ་དམ་སྦེ་འཐབ་ཅིག་ཟེར་ཨིན་མས།
ང་གི་ཨའི་གི་མི་ཚེ་ནང་ག་ཅིག་གི་ཐལ་ཁར་ཨིན་རུང་མ་བཏུབ་སླབ་
ནི་མེད། མོ་གི་གཞན་གྱི་སྐོར་ལས་ཡང་མ་བཏུབ་སླབ་ནི་མེད་པའི་
ཁར་རོགས་ལས་ཡང་རེ་བ་བཀལ་ནི་མེད།

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཡང་ཨའི་གི་མིང་ཐོག་ཁར་རྒྱུ་དོངས་ཚུགས་ག་
ཅིག་ཡང་མེད། ང་གི་ཡང་མོ་གི་གཟུགས་ཁར་ གསེར་གྱི་རྒྱན་ཆ་ཚུ་

བཏགས་ཚར་ཡང་མ་མཐོང་དེ་ཡང་ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་རུང་སྤྲོ་བ་མེདཔ་
ཨིན། མོ་རང་གི་མི་ཚེ་དེ་ཉམས་ཆུང་འབད་ཁྱིམ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་
ལུ་རང་སྡོདཔ་ཨིན།
ཨའི་གི་མོ་རང་གི་ལྷ་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་ཨིན་
རུང་ མོ་གི་ང་བཅས་ལུ་རྣམ་རྟོག་དང་སེམས་ཁར་ལུ་ཡང་མོ་རང་
བཟུམ་འབད་ཡིད་ཆེས་བཀལ་བཅུག་ཨིན། མོ་གི་མོ་རང་གི་དོན་ལུ་
ཀབ་ཨི་པཎ་ཁྲི་ དེ་མོ་རང་གི་མི་ཚེ་ཅིག་གི་ཆོ་ག་འབད་ལག་ལེན་
འཐབ་ཨིན། མོ་རང་གི་དུས་ཚོད་དེ་ ཕྱེངམ་དང་ཅིག་ཁར་འབད་རྫོགས་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན། མོ་རང་གི་སྤྲོ་བ་དེ་ཕྱེངམ་དང་ཅིག་ཁར་ཨིན་ལས་
མོ་གི་མ་ཉལ་བར་ཕྱེངམ་ཅིག་ཁར་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་
ཕྱེངམ་ཡང་མོ་རང་ཉལ་བཅུག་ནི་གི་དོནལ་ལུ་གཡིབ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན།

མོ་ལོ་ན་རྒས་རུང་ མོ་གི་རིག་པ་འདི་གསལ་དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ ཧེ་
མའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་ཡོད། སྤུན་ཆ་ཚུ་ ང་
བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་ནང་འོངམ་ད་ ཁོང་གི་ཨ་རྒས་ཨང་རྒས་ཚུ་གི་མིང་
འདི་འཕྲོ་ལས་དཔྱད་རིག་གཏང་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ངོ་
ཤེས་ནི་ཡོད། ངེའི་ཨའི་འདི་ དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་མི་
ཅིག་ཨིན་ལས་ ང་གིས་མོ་ལུ་ ཁྱོད་རྒྱང་མཐོང་བལྟ་དོ་ག་ཟེར་
འདྲིཝ་ད་ དེ་གི་ལེན་ལུ་ འཛམ་གླིང་ནང་ མི་ཚུ་ཨ་རྟག་རང་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་ འཐབ་འཛིང་འབད་ས་མཐོང་མས་ ཨིན་རུང་ ང་གནས་ཚུལ་
ལྷག་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་སྡོད་དོ་ཟེར་སླབ་ལས་ མོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་གནམ་
མེད་ས་མེད་ཧ་ལས་ཅི།
ད་རུང་མོ་གི་རིག་པའི་སྐོར་ལས་སླབ་པ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལུ་
ཀ་ཤི་ཟེར་སའི་ས་གནས་ལུ་ ཨུ་ཊར་པར་དེཛ་གི་བཙག་འཐུའི་ སྐུལ་
བསྒྲགས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ མོ་གི་དོན་ལུ་ཚོགས་འབག་སྟེ་འགྱོཝ་ད་
མོ་གི་འདི་འཕྲོ་ལས་ར་ ཁྱོད་ ཀ་ཤི་ ཝིས་ཝ་ནཌ་ མ་ཧ་དེབ་ལུ་
གསོལཝ་བཏབ་ཅི་ག་ཟེར་འདྲིཝ་མ་ཚད་ ཨའི་གི་ད་ལྟོ་ཡང་ དཀོན་
མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཚངམ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག། ང་དང་མཉམ་གཅིག་
བློ་སླབ་ད་ ད་ལྟོ་ཡང་ལྷ་ཁང་འགྱོ་སའི་ ལམ་ཆུང་ཀུ་འདི་ཅོག་
གཅིགཔ་སྦེ་རང་འདུག་ག་ཟེར་འདྲིཝ་ལས་ ང་ཡང་ཧ་ལས་ཏེ་ ཁྱོད་ཧེ་
མ་ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་ཡི་ག་ཟེར་འདྲི་བའི་ལེན་ལུ་ མོ་གི་ཧེ་མ་

འགྱོ་ཟེར་སླབ་ དེ་གུ་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་ཧ་ལས་སི་སི་སྦེ་ དཔྱད་
རིག་གཏང་ནི་འདུག།
མོ་ལུ་ལོག་ལོག་རང་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྨན་ཕྱེ་གི་སྨན་བཅོས་དགོ་
འདུག སྨན་ཕྱེ་བསྡུ་ནི་འདི་ང་བཅས་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་འགན་ཁུར་ཅིག་
འབད་སྡོད་ཅིག ཨའི་གི་ང་བཅས་ལུ་ ཐབ་ཀྱི་ཐལ་ གཞོངམ་དང་ རས་ཚུ་
བྱིན་ནི་ཡོད། ང་བཅས་ཚུ་གི་རས་དེ་གཞོངམ་ལུ་བསྡམ་དེ་ལས་ཐབ་
ཀྱི་ཐལ་བཀལ་དེ་བཞགཔ་ཨིན། དེ་ལས་ང་བཅས་ཚུ་གི་གོ་ལེ་སྦེ་ཐབ་
ཀྱི་ཐལ་འཕུར་འབད་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་གཞོངམ་ནང་ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཨའི་གི་ང་བཅས་ལུ་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་ཟེར་སླབ་འབད་ ང་བཅས་ཨ་ལུ་ཚུ་
གི་ཐལ་དེ་སྦོམ་མེན་པར་ཐལ་བཟུམ་དགོ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
ཨའི་འདི་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ཤེས་ནི་དང་བདག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་
ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད། མོ་གི་ན་ཆུང་ཚུ་ལུ་གྱངས་ཁ་མ་ཆོདཔ་པའི་
ཁྱིམ་ནང་ལས་སྨོན་བཅོས་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་ཤེསཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱི་
ཝི་ན་གར་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ དྲོ་པ་ཨ་རྟག་ར་ཕམ་ཚུ་གྱལ་ནང་ལུ་ཨ་
ལུ་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་འོང་ནི་ཡོད།

ང་གི་དཔྱད་རིག་གཏང་མི་སོ་སོ་ཅིག་གི་གནས་སྐབས་ལུ་ཨའི་གི་
བྱམས་བརྩེ་དང་སེམས་ཁར་ལུ་ངོ་འབྱོར་ལྷན་སྐྱེས་བཀལ་ཡི། ཚར་
གཅིག་ང་བཅས་བཟའ་ཚང་ཚུ་ ནར་མ་ཌ་ ཇེཪ་ལུ་ ཨཔ་གི་རེ་བ་བསྐྱེད་
མི་རིམ་གྲོ་འབད་བར་འགྱོ་ཡོདཔ། ང་བཅས་ཚུ་ཚ་དྲོད་ཀྱི་དཀའ་
སྡུག་མ་འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་དྲོ་པ་ཧ་སག་ཆུ་ཚོད་ ༣ གི་ལམ་
འགྲུལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ངལ་འཚོ་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ད་རུ་ ང་བཅས་ཚུ་
རྐངམ་སྟོངམ་འབད་འགྱོ་དགོ་འཐོན་ཡི། དེ་ཁར་གནམ་མེད་ས་མེད་
དྲོད་ཡོདཔ་ལས་ང་བཅས་ཚུ་ ཆུ་ནང་ལས་འབད་ལམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཆུ་ནང་ལས་ལམ་འགྱོ་ནི་དེ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་མེནམ་དང་ མགྱོགས་
པར་རང་འུ་སྡུག་ནི་དང་ལྟོཝ་བཀྱེས་ཨིན་མས། ང་བཅས་ཚུ་དཀའ་
སྤྱད་སར་མཐོང་འབད་ཨའི་གི་འདི་འཕྲོ་ལས་ར་ཨ་པ་ལུ་ངལ་འཚོ་ནི་
དོན་ལུ་བཀག་ཡོདཔ་ད་ ད་རུང་ཨའི་གི་ཨ་པ་ལུ་ཇེ་གི་རི་ཉོ་འབད་
ཤོག་ཟེར་སླབ་ཅིག ཨ་པ་རྒྱུག་འགྱོ་འབད་འཐབ་འབད་རང་འབག་འོང་
ནུག ཆུ་དང་ཇེ་གི་རི་ཚུ་འཐུང་བའི་ཤུལ་ལས་ང་བཅས་ཚུ་ནུས་ཤུགས་
འཐོབ་འབད་ལོག་དེ་རང་ལམ་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། རིམ་

གྲོ་ནང་འགྱོ་ནི་འདི་དྲོད་ཀྱི་གཟུགས་སྟབས་ཉམས་ནི་དང་ ཨ་པ་
གི་ཇེ་གི་རི་འབག་འོང་མི་ཚུ་ང་གི་དུས་ཚུགས་སེམས་ཁར་དྲན་མས།

ང་གི་ཨའི་གི་མོ་རང་ན་ཆུང་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་མོ་གི་གཞན་
ལུ་གུས་ཞབས་འབདཝ་མ་ཚད་གཞན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཁས་ལེན་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ང་རང་གི་ཐད་ཁར་འབད་རུང་ང་གི་ཨའི་གི་ང་རང་གི་
གྲོས་ཆོད་ལུ་ཡང་གུས་ཞབས་དང་བར་ཆད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབདཝ་མ་ཚད་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཅུག་ཡི། ན་ཆུང་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ཨའི་
གི་སེམས་ཁར་ལུ་ང་གཞན་སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡང་མ་འདྲཝ་འབད་མནོ་ནུག

ངེ་གི་ལང་ཤོར་འདི་དང་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲ་བའི་ སྔོན་བརྟག་འབད་
མི་འདི་ལུ་ མོ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་སྡོདཔ་
ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ དེ་ཚུ་ མོ་གིས་ དཀའ་ངལ་ཅན་དང་ ཞེ་སུན་པའི་
བྱ་བ་ལུ་ ཆ་མ་བཞག། དཔེར་ན་ ང་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་ ཟླཝ་དག་པ་
ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚྭ་སྤང་ ཡང་ན་ བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་
འབྲུ་སྣ་སྤང་སྟེ་ ཨོམ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐུང་། རེ་ཅིག་སྐབས་ གུ་རམ་
གྱི་རིགས་ཡང་མ་ཟ་བར་ ཟླཝ་དྲུག་དེ་ཅིག་སྡོད། གནམ་དགུན་གྱི་
སྐབས་ ཕྱི་ཁར་ཉལ་ནི་དང་ གཟུགས་ཡང་ སའི་རྫམ་ནང་གི་ ཆུ་ཁོདམ་
གྱི་ཆུ་འཁྱུ། ང་གིས་ ང་རང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ ཨའི་གིས་
ཤེས་རུང་ འདི་ལུ་ བཀག་མ་རྐྱབ། མོ་གིས་སླབ་ནི་ཡོད་ཟེར་རུང་
ཁྱད་མེད་ ཁྱོད་ར་ག་ཅི་འབད་དགོ་མནོ་མི་འདི་ འབད་ད་ ཟེར་སླབ་
ནི་ཡོད།

ང་ཕྱོགས་སོ་སོ་ཁ་ཐུག་འགྱོཝ་ཨིནམ་ མོ་གིས་ཤེས་པས། ཚར་གཅིག་
ངེ་གི་ཁྱིམ་གི་ཉེ་འདབས་ གི་རི་ མ་ཧཱ་དྷེབ་ལྷ་ཁང་ནང་ མ་ཧཱཊ་
མ་ འོང་ནུག། ང་གིས་ དད་པ་དང་མོས་གུས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཞབས་ཏོག་
ཞུ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡི། འདི་བསྒང་ ངེ་གི་ཨའི་འདི་ མོ་རའི་ནུམོ་
གི་གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་རནམ་ལས་ གནམ་མེད་ས་མེད་སག་ལངས་སྟེ་
སྡོད་ནུག། དེ་ཡང་ འདི་བསྒང་ མོ་རའི་ཨ་ཅོ་གི་ཁྱིམ་ནང་ འགྱོ་
ནིའི་གོ་སྐབས་འཐོབ་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མས། བཟའ་ཚང་ག་ར་ གཉེན་
གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བཅའ་སྒྲིགས་བརྐྱབ་སྡོད་པའི་སྐབས་ ང་ ཨའི་

འབད་ས་འགྱོ་སྟེ་ ང་འགྱོ་དགོ་མ་མནོ་ཟེར་སླབ་ཅི། མོ་གིས་ ང་
ལུ་དོན་དག་ཚུ་འདྲིཝ་ལས་ ང་ མ་ཧཱཊ་མ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་དོ་ཟེར་
སླབ་ཅི།

ང་ མོ་གི་ནུམོ་གི་གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལུ་ མི་འགྱོ་ཟེར་
སླབ་ད་ བློ་ཕམ་ཡོད་རུང་ མོ་ ངེ་གི་གྲོས་ཐག་ལུ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་
ཐོག་ལས་ ཁྱད་མེད་ ཁྱོད་རའི་བློ་འདོད་ལྟར་དུ་འབད་ཟེར་སླབ་
ཅི། དེ་འབདཝ་ད་ ང་རྐངམ་ཅིག་ཁྱིམ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་སྡོད་ཚུགས་ག་
མནོ་སྟེ་ ཚ་གྱང་ལངས་ནུག། ང་ ཕོཝ་སྟོངམ་སྦེ་མི་འགྱོ་ནིའི་
དོན་ལུ་ མོ་ མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་ ལངས་ཚུགས་པའི་
བཞེས་སྒོ་དང་ཁ་ཟས་ཚུ་བཞག་ཡི།

ང་ཁྱིམ་ནང་ལས་འགྱོ་ནི་གི་ཐག་གཅད་དེ་ མོ་ལུ་མ་སླབ་པའི་ཧེ་
ལས་རང་ མོ་གིས་ཤེས་ཅི་ནུག། ང་གིས་ འཕྲ་འཕྲལ་ར་ ཕམ་གཉིས་ལུ་
ང་ འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་
ནི་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད། ང་གིས་ཁོང་ལུ་ སོ་ཝ་མི་ ཝི་ཝི་ཀ་ནཱན་ད་
གི་སྐོར་ལས་ སླབ་ཡོདཔ་དང་ རཱ་མ་ཀརིཤ་ན་ མི་ཤཱན་མཊ་ འཇལ་བ་
འགྱོ་ནི་གི་སྐོར་ལས་ཡང་སླབ་ཅི། འདི་བཟུམ་སླབ་སྟེ་ ཉིནམ་
གཅིག་ར་འགོར་ཡི།
མཇུག་ར་ང་རའི་རེ་བ་དང་བསྟུན་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐོན་འགྱོ་ནི་འབད་
སླབ་ད་ཨ་པ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་ཤི་རྩིགཔ་ཟ་འབད་ཁྱོད་ར་
ག་ཅི་མནོཝ་ཅིག་འབད་ཟེར་སླབ་ད་ ཨ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ང་ཁྱིམ་ནང་ལས་འཐོན་མི་འགྱོ་ཟེར་སླབ་ད་ཨའི་གི་
ངེའི་རེ་བ་འདི་ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ཁྱོད་རའི་སེམས་ཁར་མནོ་མི་འདི་
འབད་ཟེར་སླབ་ནུག ཨ་པ་སེམས་ཁར་འབབ་ནིའི་དོན་ལས་སྐྱེས་རྩིས་
བཏོནམ་ད་ དེའི་ཨ་པ་སྤུན་ཆ་རྩིས་ཤེས་མི་དང་འདྲེ་བསྟུན་འབདཝ་
ད་ངེའི་སྐྱེས་རྩིས་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ང་ར་མནོ་མི་ལཱ་འདི་འབད་བ་
ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་འོང་ཟེར་སླབ་བྱིན་དེས།

དུས་ཚོད་ དག་པ་ཅིག་གི་ ཤུལ་ལས་ ང་ཁྱིམ་ཡང་ བཀོ་བཞག་ཡི་ ཁྱིམ་
འདི་བཀོ་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ང་རང་ ཨ་པ་གི་ ཡང་ ང་འབད་སར་འོང་སྟེ་
ང་རང་གི་ གྲོས་ཐག་བཅད་མི་ལུ་ ཁ་ཚིག་དང་ ཁོ་རའི་ གནང་བ་ཚུ་
བྱིན་དེས་ དེ་མ་ཚད་ ང་ལོག་མ་འགྱོ་བའི་ ཧེ་མ་ ཨའི་གི་ ང་ལུ་
ཞོ་དང་རྗེག་རྗིད་རི་ཚུ་ཡང་ བྱིན་དེས། དུས་བཟང་གིས་ གོ་དང་པ་
ནང་ མོ་གི་ཧ་གོ་ནུག་ ནཱ་ལས་ཕར་མི་ཚེ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་
སོ་སོ་འོང་ཟེར་ ཨའི་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཚོར་སྣང་ ཚད་འཛིན་
འབད་ནི་ནང་ རིག་རྩལ་འདུག་ དེ་འབདཝ་ད་ ཨ་རྟག་རང་ ལཱ་ཁག་གཏང་
མས་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ཚུ་ བཀོ་བཞགཔ་ད་ དེ་མ་ཚད་ ཨའི་གིས་
མི་ཏོག་ཡང་ སྔུ་ནི་བཟུམ་ཐལ་སོང་ནུག་ ཨིན་རུང་ མ་འོངས་པ་ ང་
གི་མི་ཚེ་ནང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་མས།
ང་ཚར་གཅིག་ཁྱིམ་ནང་ལས་ འཐོན་འགྱོ་བཞིནམ་ལས་ མོ་གི་སྨོན་ལམ་
འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ ང་ག་ཏེ་ཡོད་རུང་ ང་ག་དེ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ཁྱད་
པར་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རང་དང་གཅིག་ འགྱུར་བ་མེད་པར་ཡོད། ཨའི་
གིས་ང་དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་རྟག་ར་ གུ་ཇ་རཱཏ་འདི་སླབ་ནི་ཡོད། གུ་ཇ་
རཱཏ་ནང་ལུ་ ཏུ་སླབ་མི་འདི་ ཁྱོད་ཟེར་ གཞོནམ་ཡང་ན་ འདྲན་འདྲ་
ག་ལུ་འབད་རུང་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ རྒས་ཤོས་ཡང་ན་
གོངམ་ག་འབད་རུང་ཅིག་ལུ་ ཁྱོད་ཟེར་ སླབ་ནི་གི་རེ་བ་བསྐྱེད་
པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འདི་ལུ་ ཀྲེམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། ཨ་ལུ་གཅིག་
འབདཝ་ལས་ ཨའི་གི་ང་ལུ་ཨ་རྟག་ར་ ཏུ་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོད། ཨིན་རུང་
ང་ཚར་གཅིག་ཁྱིམ་ལས་ འགྱོ་བཞིནམ་ལས་ ལམ་གསརཔ་ནང་འཛུལཝ་ད་ མོ་
གིས་ ཁྱོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ བཀག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལས་ཚུར་
མོ་གིས་ ང་ལུ་ཨ་རྟག་ར་ ཀྲེམ་ཡང་ན་ ཨཔ་ཟེར་སླབ་ཨིན།
ང་གི་ཨའི་ང་ལུ་ཨ་རྟག་ར་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དང་གཱ་རིབ་ཀ་ཡན་ལུ་
སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་ཅིག ང་གུར་ཇཱར་གྱི་བློན་པོ་གཙོ་
འཛིན་བཀལ་ནི་འབད་གྲོས་ཐག་ཆོད་པའི་སྐབས་ང་རང་འདི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་མ་སྡོད་ ང་རང་ལོག་ལྷོད་པའི་ཤུལ་ལས་ཕྲང་སྟེ་རང་ཨའི་འཕྱད་
པར་འགྱོ་ཡི། ཨའི་གནམ་མེད་ས་མེད་སྤྲོ་སྣང་འཐེན་དེ་ང་ལུ་ང་
མོ་དང་ཅིག་ཁར་སྡོད་ནི་ཨིན་ཟེར་དྲི་ཝ་མས། ཨིན་རུང་མོ་གི་ང་
གི་ལན་འདི་ཤེས་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས། མོ་གི་སླབ་མས་ གཞུང་ནང་ཁྱོད་
ཀྱི་ལཱ་ག་ཅི་ཨིན་ན་མ་ཤེས་ འདི་འབདཝ་ད་ལུ་ཁྱོད་གི་ནང་གསུག་
གི་ལཱ་མ་འབད་ཟེར་ཨིན་མས།

ང་རང་བདེ་ལིས་ལུ་གནས་སྤོ་བའི་ཤུལ་ལས་ང་རང་གི་ཨའི་དང་འཕྱད་
ནི་དུས་ཚོད་དེ་ཧེ་མ་ལས་ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་འགྱོ་ཡི་ ཨིན་རུང་ང་
རང་གེན་ཧིན་གར་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ང་མོ་ལུ་བརྒྱུད་འཕྲིན་
བཏང་འབད་འཕྱག་བར་ཤོག་ཟེར་འབོག་ནི་ཡོད། ང་རང་མོ་དང་ཅིག་ཁར་
ལོག་ལོག་ར་འཕྱད་ནི་དུས་ཚོས་མེད་རུང་ ང་གི་ངེའི་ཨའི་ང་མེད་
པའི་ཚོར་མེད་རུང་ ཨའི་གི་ང་ལུ་དགའ་བ་དང་བརྩེ་གདུང་དང་
སྨོན་ལམ་ཚུ་ག་ར་ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་རང་ཡོད། ཨའི་གི་ང་ལུ་ ཁྱོད་
བདེ་ལིས་ལུ་སེམས་དགའ་བས་ག་ཟེར་དྲི་ནི་ཡོད།
ང་གི་ཨའི་གི་ང་ལུ་ཁས་ལེན་ཡང་ང་མོ་གི་སྐོར་ལས་ཚ་གྱང་མ་ལང་
པར་ང་ལུ་ཕོག་པའི་འགན་ཁག་ཚུ་དམིགས་གཏད་བཀལ་དེ་འབད་ཟེར་ཨིན།
ང་མོ་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ནང་ཕྱག་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་མོ་གི་ ནམ་ར་
འབད་རུང་གཞན་ལུ་གནོད་སྐྱོན་ཡང་ན་ཟོགཔོ་མ་འབད་ སྤྱང་ཀའི་
དོན་ལུ་ལཱ་འབད་ཟེར་སླབ་ཨིན།

ང་གི་ང་རང་གི་ཕམ་གཉིས་གི་མི་ཚེ་ལུ་བལྟཝ་ད་ལུ་ ཁོང་གཉིས་
ཀྱི་དྲང་པོ་དང་རང་གིས་རང་ལུ་ཆ་བཞག་ནི་གཉིས་དེ་ང་གི་ཕམ་
གྱི་ཁྱད་ཆོས་སྦོམ་ཨིན། དབུལ་ཕོངས་དང་ཆ་རོགས་སྦོ་འགྱོ་ནི་
གི་དཀའ་ངལ་འཐོབ་རུང་ཡང་ ང་གི་ཕམ་གཉིས་ཀྱི་དྲང་པོ་དང་རང་
གིས་རང་ལུ་ཆ་བཞག་ནི་བཀོ་མ་བཞག ཕམ་གཉིས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་ཟེར་
རུང་ ལཱ་བརྩོན་ཤུགས་བཀལ་འབད་ནི་དང་དུས་རྒྱུན་ལཱ་བརྩུན་
ཤུགས་བཀལ་འབད་ནི་དེ་ཨིན།

ང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ང་གི་ཨ་པ་གི་ཡང་ལཱ་ ཁག་དྲགས་ག་ལུ་ཡང་མ་
བྱིན། ཨའི་གི་ཡང་མོ་རང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་འཐུས་
ཤོར་མི་པ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ད་རིས་ང་གི་ཨའི་ནམ་ར་འཕྱད་རུང་མོ་གི་ མོ་ལུ་ག་གི་ཡང་ཕྱག་
ཞུ་མི་དགོ་ མོ་རང་ལཱ་འབད་དེ་སྡོད་ནི་ཟེར་སླབ་ཨིན།

ང་གི་ཨའི་གི་མི་ཚེ་གི་སྲུང་དེ་ནང་ ང་གི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་གི
དཀའ་ངལ་ཀུན་སེལ་ཚུགས་དང་ བློས་གཏང་ནི་དང་ རྒྱ་གར་མ་ཊུར་
ཨཊི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ། ང་གི་ང་རང་གི་ཨའི་དང་གཞན་ཨམ་
སྲུ་མོ་བཟུམ་ལུ་བལྟཝ་ད་ལུ་ ང་གི་འབད་བ་ཅིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཨམ་
སྲུ་ཚུགས་ཀྱིས་ག་ཅི་ཡང་འགྲུབ་མ་ཚུགས་མིན་འདུག
ཕོངས་པའི་སྲུང་རེ་གི་རྒྱབ་ལུ་ སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཨའི་གི་
སྲུང་དང་།
འབད་རྩོལ་རེ་གི་ལྟག་ལུ་ ཤུགས་ཅན་གྱི་ཨའི་གི་གྲོས་མཐུན།
ཨའི་ སྐྱེ་བའི་ཉིནམ་ལུ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
ཨའི་ཁྱོད་ཀྱི་ལོ་བརྒྱའི་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་ཁྱོད་རའི་རེ་
སྨོན་གྲུབ་བའི་སྨོན་ལམ།
ང་གི་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཨའི་ཁྱོད་གི་སྐོར་ལས་ཚིག་ལེ་ཤ་དང་མི་
མང་གིས་མཐོངམ་འབད་བྲིས་ནི་གི་སྤོབས་མ་འབྱུང་།
ང་གི་དཀོན་མཆོག་ལུ་ ཨའི་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་དང་བདེ་སྐྱིད་
ཚུ་འབྱུང་ཐབས་ དེ་ལས་ང་བཅས་ཚུ་ལུ་དངོས་གྲུབ་གནང་ནིའི་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅིག
ང་གི་སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་གོ་ལས་གུས་བཏུད་ཕུལཝ་ཨིན།

