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ཨཔ་བསམ་པ་དང་ ཨམ་དབངམོ་ལུ་ ཨ་ལོ་བུམོ་དབང་འཛོམ་དང་ བུ་བསོད་ནམས་ཟེར་མ་ 
གཉིས་བྱུང་ནུག། བུམོ་དབང་འཛོམ་འད་ རོ་རྗེ་དང་གཅིག་ཁར་ གཉིན་རྐྱབ་ནུག། ཁོང་
གཉིས་ལུ་ ཨ་ལོ་བུ་གཅིག་དང་བུམོ་གཅིག་འབྱུང་མ་ལས་ བུ་ག་མང་ལུ་ ཀརྨ་དང་། བུམོ་ག་
མང་ལུ་ འོད་ཟེར་ ཟེར་སླབ་ཨན་མས།  
བུ་བསོད་ནམས་འད་གས་ ཟླ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ གཉིན་བསོམས་ཏེ་ ཁོང་གཉིས་ལུ་ བུམོ་
གཅིག་ལས་བརྒལ་མ་སྐྱེ་བས། བུམོ་འད་ག་མང་ཡང་ ཨ་ལྕེ་ ཟེར་སླབ་ཨན་པས། བུམོ་ 
ཨ་ལྕེ་འད་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཨ་རྒས་དང་ ཨང་རྒས་གཉིས་དང་ གཅིག་ཁར་ སོད་དོ་ཡོདཔ་
ཨན་མས། 
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མང་མཐའ་ཡར་
འདྲེན་ཡོདཔ། 

མང་མཐའ་ཡར་
མ་འདྲེན་མ། 

མང་མཐའ་ཡར་
འདྲེན་ཡོདཔ། 

མང་མཐའ་ཡར་
མ་འདྲེན་མ། 

བླམ། བླ་མ། ལགཔ། ལག་པ། 
ཕམ། ཕ་མ། རྒྱལཔོ། རྒྱལ་པོ། 
དབངམོ། དབང་མོ། བཙུནམོ། བཙུན་མོ། 
ཐུགཔ། ཐུག་པ། སྲསམོ། སྲས་མོ། 
ལྟདམོ། ལྟད་མོ། རྒཔོ། རྒ་པོ། 
རྐངམ། རྐང་མ། ལྷམོ། ལྷ་མོ། 
དབངམོ། དབང་མོ། མཁསཔ། མཁས་པ། 
དཔའ་རྩལཔ། དཔའ་རྩལ་པ། ཁཝ། ཁ་བ། 
འབུཔ། འབུ་པ། ལགསཔ། ལགས་པ། 
གཤོགཔ། གཤོག་པ། ལྷགཔ། ལྷག་པ། 
ཚོགསཔ། ཚོགས་པ། གཙོམོ། གཙོ་མོ། 
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ཧེ་མ་ རྒྱ་མཚོའི་ནང་སོད་མ་ སྦལཔ་ཅིག་བཤལ་ཏེ་འགོཝ་ད། ལམ་ཁ་ལུ་ ཆུའ་རྫིང་ནང་ 
སོད་མ་ སྦལཔ་ཅིག་དང་ཕྱད་ནུག། ཆུ་རྫིང་ནང་ག་སྦལཔ་ད་གས། རྒྱམཚོའི་སྦལཔ་ད་ལུ་ 
ཁོད་ ག་ལས་འོང་སོ? ཁོད་ ག་ཏེ་སོད་མ་སོ? ཟེར་དྲེས་ནུག། རྒྱ་མཚོའི་སྦལཔ་གས་ 
ང་ ད་ལྟོ་ རྒྱ་མཚོ་ནང་ལས་འོངམ་ ཨན། ང་ སོད་ས་ རྒྱ་མཚོ་ནང་ཨན། ཟེར་སླབ་ནུག།  

རྫིང་ག་སྦལཔ་ ད་གས། དབའ་ ལྟོ་ཚོང་ ཁོད་སོད་སའ་ རྒྱ་མཚོ་ག་སྦོམ་ཆུང་ ངའི་ རྫིང་
འད་ག་ ཟུར་ཆ་ཅིག་ཡོད་ག? ཟེར་དྲེས་ནུག། རྒྱ་མཚོའི་སྦལཔ་གས། སྤ༑ ཁོད་ འབྱུང་
ཁུངས་མད་པའ་ བློ་མ་རྐྱབ། ད་ཅིག་གས་ ག་ལས་ ཚོད་ན། ཟེར་སླབ་ནུག།  
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དོ་རུང་ རྫིང་ག་སྦལཔ་གས། ད་འབདན་ རྫིང་འད་ག་ཕྱད་ཀ་ ད་ཅིག་ཡོདཔ་ཨན་ན? རྒྱ་
མཚོའི་ སྦལཔ་གས། ད་གས་ཡང་མ་དོ། རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མ་འད་ གནམ་མད་ས་མད་ སྦོམ་
ཨན། ང་ རྒྱ་མཚོའི་ནང་སོད་ད་ ལོ་ལ་ཤ་སོང་ཡ། ཨན་རུང་ ང་གས་ རྒྱ་མཚོ་ད་ག་ ཚོད་ད་
ཅིག་ཨན། ཟེར་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ མ་ཤས། ཟེར་སླབ་ནུག། 

རྫིང་ག་སྦལཔ་ད་ག་ མནོ་བསམ་ལུ། རྒྱ་མཚོ་ད་ ག་དམ་ཅིག་ སྦོམ་ཡོད། ཟེར་སླབ་རུང་ 
ངའི་ཆུ་རྫིང་འད་བཟུམ་ཅིག་ མ་གཏེོགས་མ་འོང་། ཟེར་མནོ་ནུག། 

ད་ལས་ དོ་རུང་ ཁོ་རའ་རྫིང་འད་ ཚོར་གཅིག་ སོར་ར་རྐྱབ་ཞིནམལས་ ཁོད་ཀྱི་ རྒྱ་མཚོ་ད་ 
ག་ད་ཅིག་སྦོམ་རུང་ ངའི་ཆུ་རྫིང་འད་བཟུམ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ འོང་ར་ མ་འོང་། ཟེར་སླབ་
ད། རྒྱམཚོའི་སྦལཔ་གས། ཁོད་ར་ བདན་འཛོན་མ་ར་བ་ཅིན་ ང་བཅིས་གཉིས་ ཚོར་གཅིག་ 
བལྟ་བར་འགོ་ག། ཟེར་སླབ་ནུག། 

ད་ལས་ཁོང་གཉིས་ རྒྱ་མཚོ་བལྟ་བར་སོང་སྟེ་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོདཔ་ད། རྒྱ་མཚོ་འད་ གནམ་
ཧེོནམོ་བཟུམ་ གནམ་མད་ས་མད་སྦོམ་འབད་ མཐོང་ནུག།  

རྫིང་ག་སྦལཔ་གས། ཨ་ཕ་ཧེོ་ལྡེམ་ལྡེམ་ འབད་མ་ད་ག་ཅི་ཨན་ན? ཟེར་དྲེས་ནུག། རྒྱ་
མཚོའི་སྦལཔ་གས་ རྒྱ་མཚོ་ཟེར་མ་འད་ ཨ་ཕ་ཨན། ཟེར་སླབ་ད། རྫིང་ག་སྦལཔ་ ཧེ་ལས་
ཏེ་ དོན་ཧེང་སྦུག་ལས་ གག་སྦ་ ཤ་སོ་ནུག། 
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འད་ སྤྱ་དཀར་ ཨན། འད་ལུ་མག་ཏེོ་གཉིས་ཡོད། རྐངམ་གཉིས་དང་ 
ལགཔ་གཉིས་ རྣམ་ཅིོ་གཉིས་ཡོད། མཇུག་མ་ རངམོ་འབད་ ཡོད། སྤྱ་
དཀར་གས་ ཤང་གུ་འཛོགས་ཏེ་ ཕར་ཚུར་ མཆོང་ཚུགས། 
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ཧེ་མ་གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨའ་གཅིག་དང་ བུ་གཅིག་ཡོདཔ་མས། ཚོར་གཅིག་ བུ་འད་ མནོ་བསམ་
ཅིག་བཏེང་སྟེ་ སོད་སར་མཐོང་ནུག། ཨའ་གས་ རྩ་བར་སོང་སྟེ། བུ་ ཁོད་ ག་ཅི་འབད་དཔ་
སོ? ཟེར་སླབ་ད། བུ་གས་ ཨའ་ ང་བཅིས་
གཉིས་ལུ་ ཏེ་རུ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ དགའ་ན་མས། 
ཟེར་ མནོ་བསམ་གཏེང་པའ་བསྒང་ཨན་ཟེར་སླབ་
ནུག།  

ཨའ་གས་ ཏེ་རུ་འད་ལུ་ ཨརཝ་ལུ་ཤོར་ན་དང་། 
རྫིོགས་ན། འབྱང་སྟེོར་ཤོར་ན་ཚུ་ ལ་ཤ་ཡོདཔ་ཨན། སམས་མ་སྐྱེ་ོཤག། འད་བ་འད་ ཨརཝ་ལུ་
ཤོར་ན་དང་། རྫིོགས་ན། འབྱང་སྟེོར་ཤོར་བའ་ཚོ་གང་ཚུ་ ག་ན་ཡང་འབག་མ་དགོ་པར་ཏེ་རུ་ཡང་
འཐོབ་ཚུགས་པའ་ གནས་སབས་ཅིག་ཡོད་ ཟེར་སླབ་ནུག།  

བུ་འད་ གནམ་མད་ས་མད་དགའ་དྲེགས་ཏེེ་ གཡའ་་་་་ དབའ་་་་ ཨའ་ ད་སྦ་ཨན་པ་ཅིན་འད་ 
གནམ་མད་ས་མད་ ལགས་ཤོམ་ཨན་པས། འད་ ག་ཏེ་ལས་འཐོབ། ཟེར་དྲེྲིཝ་ད་ ཨའ་གས་ 
འད་ སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོད། སློབ་གྲྭ་ནང་སོང་ ཟེར་སླབ་ནུག།  

འོག་ག་དྲེ་བ་ཚུ་ག་ལན་བྲིས། 
༡- བུ་འད་ ག་ཅི་འབད་ སམས་སྐྱེོ་ནུག? 
༢- ཏེ་རུ་ཡོད་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་ཚུགས? 
༣- སློབ་གྲྭ་ནང་ སོང་ཟེར་མ་འད་ དོན་དག་ག་ཅི་འོང་ན་ཨན་མས? 
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ཨཔ་རྒྱལ་མཚོན་ལུ་ རྟ་མ་ནུ་པ་ལ་ཟེར་མ་ཅིག་ ཡོདཔ་མས། གནམ་དགུན་ག་སབས་ལུ་ བུམོ་སོལ་དཀར་གས་ དྲེོཔ་ར་
འཆར་ར་ རྟ་མ་ནུ་པ་ལ་ལུ་ རྩྭ་སམ་འད་ར་ བླུགས་བྱན་དོ་ཡོདཔ་
མས། 
 
ཚོར་གཅིག་འབདཝ་ད་ རྟ་འད་གས་ གནམ་གངམ་མས་ས་ རྩྭ་
སམ་བཟེའ་ན་འད་ཡང་ བསུན་ར་བསུན་ཆ་ཡ། ད་ གནམ་སོ་
ཁ་འཐོན་རུང་བཏུབ་ན་ཨན་པས། ད་ལས་འབདན་ རྩྭ་ཧེོནམོ་ག་
ལྕུག་གུ་ བཟེའ་ན་ཡོད་པའ་ཁར་ གང་ན་ག་ཚོ་གང་ཡང་ མ་
འོང་ན་མས། ཟེར་མན་ོནུག། དམ་ཅིག་འབད་ར་ གནམ་སོ་ཁ་ཐནོ་ནུག། 
 
ད་ལས་ རྟའ་ཇོ་བདག་ རྒྱལ་མཚོན་གས་ རྟ་མ་ནུ་པ་ལ་འད་ ཞིང་ནང་ ལུད་བཀལ་བར་ བདའ་ཆ་ནུག། ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་
ལས། རྟ་མ་ནུ་པ་ལ་གས། ཨའོ་ གནམ་སོ་ཁ་ག་ལཱ་ ལུད་བཀལ་ན་འད་ཡང་ འབད་ར་མ་ཚུགས་པས། ད་ མགོགས་པ་ར་ 

གནམ་བྱཱར་ཐོན་ཆ་རུང་ ཀྲིག་ཀྲི་མས། ཟེར་མནོ་ནུག། ད་
ལས་ གནམ་བྱཱར་འཐོནམ་ད། ཨཔ་རྒྱལ་མཚོན་གས། རྟ་མ་
ནུ་པ་ལ་འད་ ཨཔ་ སྲ་རྒྱལ་འབད་སར་ གླ་ བཏེགས་པར་
བཏེང་ནུག།  
 
ད་ལས་ ཨཔ་སྲ་རྒྱལ་གས་ ཀ་བ་དོས་ རྫིོགས་ན་མདཔ་ཅིག་ 

བཀལ་བཅུག་ནུག། དོ་རུང་ རྟ་མ་ནུ་པ་ལ་གས། གནམ་བྱཱར་ཚོད་པའ་ནང་ལུ་ ཁུར་ཆ་བཀལ་ན་འད་ མནོ་ར་མ་ཚུགས་པས། 
མགོགས་པ་ར་ བསལ་དྲེོད་ལྡེན་ཏེོག་ཏེོ་འབད་ གནམ་སར་ཁ་འཐནོ་རུང་ བཏུབ་ན་མས། ཟེར་མནོ་ནུག།  
 
ད་ལས་ གནམ་སར་ཁ་འཐོནམ་ད། ཨཔ་རྒྱལ་མཚོན་གས། རྟ་མ་ནུ་པ་ལ་འད་ ཚོང་དཔོན་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ ཟེར་མ་ཅིག་ག་ 
ཤང་འབྲིས་དོས་བཀལ་བར་བཏེང་ནུག། ཚོང་དཔོན་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་གས། དྲེོ་པ་ལས་ ཕྱ་རུ་གནམ་བསྲོ་བསྲོ་ར་ ཨ་པཱལ་དོས་
བཀལ་བཅུག་སྟེ་ རྐང་མའ་རྨགཔ་ནང་ག་ཡང་རྨ་ཐོན་སོ་ནུག། 
 
རྟ་མ་ནུ་པ་ལ་འད་ཡང་ འབད་ར་མ་ཚུགས་པར་ བཟེའ་ན་རྩྭ་སམ་ཅིག་ལས་མད་རུང་ གནམ་དགུན་ག་སབས་ལུ་ ངལ་འཚོ་
སྟེ་ ལུས་དལཝ་སོད་ན་འད་ར་ དགའ་བས། ཟེར་མནོ་ནུག། 
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བོང་ཀུ་ཀྲེམ་ཟྲེ། 
 
དང་ཕུ་མ་ཅིག་ལུ་ བོང་ཀུ་ཅིག་ཡོདཔ་མས། བོང་ཀུ་འད་ བཟེོ་བལྟ་ཆུང་པ་ བལྟ་མ་དགོ། གནམ་མད་ས་མད་ 
ཀྲིམ་ཚོ་དྲེགས་ཅིག་ཡོདཔ་ཨན་མས།  
 
ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ བོང་ཀུ་ག་ སྦྱིན་བདག་འད་གས། 
ཁྲིོམ་ཁ་ལས་ ཚྭ་དོས་གཉིས་ཉིོ་སྟེ་ བོང་ཀུ་གུ་བཀལ་སྦ་
འོངས་ནུག། ཁོང་གཉིས་ལམ་ཁར་ རོང་ཆུ་ཅིག་ཡང་ 
བརྒལ་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས། རོང་ཆུ་ག་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལྷོདཔ་
ད་ བོང་ཀུ་འད་གས་ ཆུ་ནང་ཉིལ་ཏེ་ ཚྭ་མ་བཞུ་ཚུན་ཚོད་
སོད་ནུག།  
 
སྦྱིན་བདག་འད་ ཙོགཔ་ཟེ་སྟེ་ བོང་ཀུ་ཁོད་ ཀྲིམ་ཆ་ར་ཆ་བས། ཁོད་ལུ་ ཁྲིམས་ཅིག་མ་གཏེང་པར་ ད་སྦ་ མ་
བཞིག། ཟེར་མནོ་སྦ། དོ་རུང་ བལ་དོས་བཞི་ཉིོ་སྟེ་ བོང་ཀུ་གུ་བཀལ་སྦ་ ཁད་འོངས་ནུག། བོང་ཀུ་གས་ ངའི་

ཁུར་ཆ་འད་ ང་གས་ ཆུ་ནང་ཡུདཔ་ཐངས་
ཅིག་ སྦངས་ད་པ་ཅིན་ ལྗིད་ ཡང་ར་ཡང་
ན་མས། ཟེར་མནོ་སྟེ་ དོ་རུང་ ཆུ་ནང་ཉིལ་
ད་ནུག། 
 
ལོག་ཆུ་ནང་ལས་ འཐོན་པའ་བསྒང་ལས་ 
ཁུར་ཆ་ག་ལྗིད་ད་ ལོག་ལྟབ་འབད་
བཏེགས་ཆྲིཝ་ལས། བོང་ཀུ་ད་ ཁུར་ཆ་

འབག་མ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ར་བཏེང་ནུག། ད་གས་འབད་ བོང་ཀུ་ག་སམས་ཁར་ ད་ལས་ཕར་འབདན་ ཀྲིམ་
རྐྱབ་ན་ད་ མ་བཏུབ་ཅིག་ཨན་མས། བཞིག་ར་བཞིག་དགོ་པས། ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏེང་ནུག་གོ། 
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