ལ་གཡག་བུམ་ཁོ་ས།
ལ་གཡག་གི་ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ལུ་

ལམ་སོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་སྣ་ཚོགས་བརྩིས་སྲུང་ཞུ་སོལ་ཡོད་པའི་གྲས་ལས་གལ་ཆེ་

ཤོས་གཅིགཔ་འདི་ ལ་གཡག་བུམོ་ཁོ་ས་ ཡངན་ སོང་སྐོར་ཟེར་མི་འདི་བརྩིས་སྲུང་ཞུཝ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། དུས་སོན་འདི་རང་
ཟླ་༥པའི་ནང་བརྩིས་སྲུང་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་

དུས་སོན་འདི་ཡང་

གཡུས་ཁའི་ཕོ་རྒྱས་གཞནམོ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་ཁར་ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་འབག་

ཞིནམ་ལས་ བླམ་དང་དགེ་སོང་དེ་ལས་བུམོ་ཞབས་ཁྲ་རྐྱབ་མི་དང་བཅས་གྱལ་སྒྲིག་སྟེ་ ཆིབས་གྲལ་བཙར་ཐོག་ལས་ལ་གཡག་གི་
ས་ཁྱོན་ག་རའི་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་བའི་སོལ་གཅིག་ཨིནམ་དང་
བཏབ་ཨིན་སྦེ་བཤདཔ་མས།

དེའི་སྐབས་

ཁྱིམ་ག་ཡོད་སར་ཚར་རེ་སོད་དེ་སོན་ལམ་སོགས་

དེ་བཟུམ་མིའི་དགའ་སོན་བརྩིས་སྲུང་ཞུ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལུ་

གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ན་ཚ་བཀག་ནི་དང་ལོ་ཐོག་ལེགས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པའི་ཁར་

དགའ་སོན་འདི་གཙོ་བོ་

ཁོང་གི་

ལ་གཡག་པའི་

འཚོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གཙོ་གཅིག་ཨིན་པའི་ལ་ནོར་ཚུ་གཅན་གཟན་དོམ་དང་ཁངས་གཟིགས་ཚུགས་ཀྱིས་གནོདཔ་བསྐྱེལ་མ་བཅུག་
ནིའི་དོན་ལུ་

ཁོང་རའི་གཡུས་ལྷ་ཚུ་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་དགའ་སོན་གཅིག་ཨིནམ་ད་

གཡག་ཀྱི་ས་ཁོངས་འདི་ཤར་དང་ནུམ་གཉིས་ལུ་བགོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་
རྐྱབ་སྟེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན་མས།

དགའ་སོན་གྱི་ཉིནམ་མཇུག་འདི་

ལ་

ཤརཔ་དང་ནུབ་པའི་མི་སེར་ཚུ་གི་བར་ནང་མདའ་ཕོགས་སྡེ་

དགོན་གཞས།

དགོན་གཞས་ཟེར་མི་འདི་ མགར་རོང་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ མི་ལོ་༤༠༠ཙམ་འགྱོ་ཡོད་པའི་མགར་ས་རོང་ཁག་
ནང་གི་སྔར་སོལ་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་

མགར་ས་ཚེས་བཅུ་ཉིམ་གསུམ་བརྩིས་སྲུང་ཞུ་མི་འདི་ནང་ཡང་

འཆམ་དང་གཞས་གཞསམོ་མང་རབས་ཅིག་མི་མང་ལུ་སྤྱན་འབུལ་ཞུ་སོལ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྲས་ལས་

གཞས་འདི་ཨིནམ་ལས་ ཚེས་བཅུ་ཉིནམ་གསུམ་ཆ་རའི་ནང་ དགོན་གཞས་འདི་རྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

གཙོ་བོ་གཅིགཔོ་འདི་དགོན་

གཡུས་མི་རྒས་ཤོས་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ དགོན་གཞས་འདི་ ད་རིས་ལས་མི་ལོ་༤༠༠ལྷག་རྩམ་གི་སྔོན་མར་
ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ཨོན་གུ་རུ་དང་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལུང་རྟེན་དང་ དགོན་འོབ་མཚོ་བླ་མ་གིས་གདན་

འདྲེན་ཞུ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ལྗོངས་འདིའི་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་སོན་པ་བཙུགས་
གནང་པར་འབོནམ་ད་ བོན་ལམ་འབྲུག་གི་ས་གནས་ལ་གཡག་བརྒྱུད་དེ་བོནམ་ལས་བརྟེན་ དགོན་འོབས་མཚོ་བླམ་འབྲུག་རྣམ་

རྒྱལ་གྱིས་གཙོས་པའི་ དགོན་གྱི་མི་སེར་དང་ཆོས་སྐྱོང་དང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གི་དཔུང་ཚོགས་ལེ་ཤ་གིས་ བླམ་མཆོག་ཝ་སྐྱིད་ལ་
ལས་ཞབས་བསུ་ཞུ་བར་བསྐྱར་ཏེ་ ས་གནས་འབངས་བདེ་སྒང་ཟེར་ས་བླམ་དཔོན་གཡོག་ཚུ་སྐུ་ལ་གནང་བའི་སྐབས་ལུ་ བླམ་

མཇལཝ་རྩམ་ཅིག་གིས་ སེམས་ལུ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ཚོར་སྣང་དང་དད་པ་ཤར་ཏེ་འོངམ་ལས་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་དགོན་

གཞས་ “ཤར་ཕི་ལས་ཁྲི་གདུགས་ནམ་ཡང་ཤར། །ད་རེས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ལུས་དྲོ་བས། ། བོད་ཡར་ལས་མཚན་ལྡན་ནམ་

ཡང་བོན། །ད་རིས་བོན་པའི་མཚན་ལྡན་བྱིན་རླབས་ཆེ།།

ཟེར་བའི་ཚིག་གིས་འགོ་བཙུགས་པའི་ དགོན་གཞས་ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་

འབད་མི་འདི་ འགོ་དང་པ་ ས་གནས་དེ་ཁར་བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ གཞས་དེའི་མིང་
ཡང་དགོན་གཞས་ཟེར་དགོ་མི་འདི་ གཞས་འདི་འགོ་དང་པ་དགོན་གྱི་མི་སེར་ཚུ་གིས་ཞབས་དྲུང་གི་སྐུ་མདུན་ལུ་ཕུལཝ་ལས་
གཞས་འདིའི་མིང་ཡང་ཡོངས་གྲགས་ལུ་དགོན་གཞས་ཟེར་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས།

དགོན་གཞས་འདི་རྐྱབ་མི་མི་༢༡དགོཔ་དང་ ད་རིས་ནངས་པར་ མགར་ས་ཚེ་བཅུ་སྐབས་ལུ་གཞས་འདི་རྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་ལས་
ཚེས་བཅུ་མ་རན་པའི་བདུག་ཕྲག་གཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ གཞསཔོ་ཚུ་གིས་གཞས་ཀྱི་སྦྱང་བ་འདི་འབདཝ་ཨིན་མས། དགོན་གཞས་
རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ བལ་གྱི་གོ་སྟུག་པག་པ་དམརཔོ་གཅིག་གྱོན། དེའི་ཕྱི་ཁར་ལས་ སོད་གོ་དཀར་གཅིག་གྱོན་དགོཔ་ཨིནམ་ད་

གཞས་དཔོན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ གཞན་ཆས་ལུགས་ཚུ་གཞསཔ་གཞན་དང་ཅོག་འཐདཔ་གྱོན་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཁོ་གི་མགུ་ཏོག་
ཁར་གྱན་ཆས་འཐེབ་ལྕགས་ཞྭམོ་གཅིག་བཙུགས་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། དགོན་གཞས་འདི་ཚེས་བཅུའི་སྐབས་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་

དགའ་སོན་གཞན་ཡང་ཚེས་བཅུ་བྲག་ཟེར་ལོ་རེ་ཚར་རེ་བརྩིས་སྲུང་ཞུ་སོལ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ཡང་རྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དགོན་
གཞས་འདི་འབྲུག་ལུ་ཡོངས་གྲགས་སྦེ་དར་ཏེ་ཡོད་པའི་གཞས་རིགས་བཞིའི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། ད་རིས་ནངས་པར་དགོན་

གཞས་འདི་ མགར་ས་རོང་ཁག་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་མིན་པར་ རོང་ཁག་གཞན་གྱི་ཚེས་བཅུ་དང་དགའ་སོན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡང་

ཡོངས་གྲགས་སྦེ་རྐྱབ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་ཟློས་གར་སོབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ཡང་གཞས་འདི་རྐྱབ་ནི་དང་ལྷབ་ནིའི་སོལ་
བཙུགས་ཏེ་དར་ཁྱབ་གཏང་དང་གཏང་བཞིན་འདུག།

རི་སྲུང་རྒྱལ་སྒོའི་དགའ་སོན།
རིག་སྲུང་རྒྱལ་སྒོའི་དགའ་སོན་འདི་ ལ་གཡག་གཡུས་ཁར་ལུ་འཛུལ་སའི་ མ་སྒོ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ས་གནས་འདི་འབྱུང་རབས་དང་
འབྲེལ་བའི་ས་གནས་གཅིག་སྦེ་ཡང་བརྩིཝ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ཚུ་གིས་སབ་པའི་ཁ་རྒྱུན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ དེ་

བསྒང་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞིབས་ཁ་ལྷོ་བོན་པའི་སྐབས་ ལ་གཡག་ལས་བརྒྱུད་དེ་བོནམ་ལས་ བླམ་ཞབས་དྲུང་མཆོག་ས་གནས་
དེ་ཁར་སྐུ་ཞག་དག་པ་ཅིག་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྡེ་སྲིད་གཙང་པའི་དམག་གིས་ རྟིང་བདའ་འོངམ་ལས་ བླ་མ་གིས་བོད་མ་

འོངམ་མཁྱེན་ཏེ་ ས་གནས་འདི་མིག་གིས་མ་མཐོངམ་སྦེ་ སས་གནས་ལུ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ལས་བརྟེན་ བོད་དམག་ཚུ་ས་གནས་དེ་
ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གཡུས་མིག་གིས་མ་མཐོངམ་མ་ཚད་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ཤིང་དང་རོ་ཚུ་ག་ར་ དམག་གི་དཔུང་སྦེ་མཐོངམ་ལས་

བོད་པའི་དམག་མི་ཚུ་ས་གནས་དེ་ཁར་ལས་ ལོག་སྟེ་ཡར་སོངམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ད་རེས་ནངས་
པར་ཡང་ ས་གནས་དེ་ཁའི་ཤིང་ཚུ་མ་པ་ལས་བཏོག་མ་བཏུབ་སྦེ་རྣམ་རོག་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས། དུས་དེ་ལས་འགོ་བཟུང་ ད་ལོའི་

བར་ན་ཡང་ ལོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཚར་རེ་ ས་གནས་དེ་ཁར་སྲི་སྲུང་རྒྱལ་སྒོའི་དགའ་སོན་ཟེར་ དམངས་ཀྱི་རིམ་འགྲོ་བཟུམ་གཅིག་
སྦེ་ ཕུར་པའི་གཏོར་ཟློག་ཚར་རེ་མ་ཇད་པར་གཏང་སོལ་ཡོདཔ་ལས་ དེའི་སྐབས་ལུ་གཡུས་མི་ཚུ་ག་ར་ ས་གནས་དེ་ཁར་འཛོམས་
ཏེ་བོད་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའི་ཚུལ་སྦེ་ སྒོ་མོའི་བཙན་དར་འཕར། གཏོརམ་འཕངས། གཡུས་ཀྱི་དཔའ་རབ་ཚུ་གིས་རྦད་

རྐྱབ། དམག་མི་གི་ཚུལ་སྦེ་ རོ་ག་ར་ཡར་ལྷོངས་ དེ་ལས་མཇུག་ར་ ལེགས་སོན་གྱི་ཚུལ་ལུ་ བཀྲིས་ལེགས་སྤེལ་བསྒོར་ཏེ་དགའ་
སོན་འདི་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་ཨིན་མས།

དམ་ཅན་སྒོ་མོ་དང་མགར་ས་རོང་གི་རྒྱབ་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་དམ་ཅན་སྒོ་མོའི་བླ་མཚོ།
དེ་ཡང་ དམ་ཅན་སྒོ་མོ་ཟེར་ གཟའ་མཆོག་ར་ཧུ་ལ་དང་ མཚོ་སནམོ་གི་བུ་བརྒྱུད་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་སོལ་ཡོད་མི་འདི་ ཁོ་རའི་ཕམ་
གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སས་དམ་ཅན་སྒོ་མོ་འདི་རང་འདོད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མས། གྲུབ་ཐོབ་གྲི་གུམ་པ་གིས་

སོབས་དང་དབང་གིས་ ཁོ་བཏུལ་ནི་འབདཝ་ད་ ཁོ་གིས་གྱོག་མོ་ཅིག་ལུ་སྤྲུལ་སོད་ནུག། དེའི་སྐབས་ གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་ཧ་ལས་སི་
སི་འབད་གྱོག་མོ་གི་ཨ་བུག་ནང་ལས་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་བཏུལ་ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ཁྱོད་ཀྱི་སོད་གནས་འདི་ ལྷོ་མོན་ལུ་ཨིནམ་ལས་
ཁྱོད་ར་མར་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་ནུག དེ་བསྒང་ དམ་ཅན་སྒོ་མང་གིས་ བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་ཕག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་ཨིན་ དེ་

འབདཝ་ད་ ང་མར་འགྱོཝ་ད་བཅས་ ང་རའི་ཨའི་འདི་མཚོ་སནམ་གཅིག་འབདཝ་ལས་ ང་ལུ་ཡང་སོད་གནས་སྦེ་མཚོ་གཅིག་དགོ་
ཟེར་ཞུཝ་ད་ གྲུབ་ཐོབ་གྲི་གུམ་པ་གིས་ དམ་ཅན་སྒོ་མང་གི་ཨའི་ཡང་ཨིན་པའི་བོད་ཀྱི་མཚོ་འདི་ཁ་ནང་ཧུབ་ཞིནམ་ལས་འབག་འོང་
སྟེ་ མགར་ས་རོང་གི་རྒྱབ་ཁར་དམ་ཅན་སྒོ་མོའི་བཞུགས་གནས་སྦེ་བླུགས་བླུགསཔ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། མཚོ་འདི་ ད་
ལོའི་བར་ཡང་རོང་གི་རྒྱབ་ཁར་མིང་མང་གིས་མཇལ་ཚུགསཔ་སྦེ་འདུག
མར་མཚོ།
མགར་ས་རོང་ལས་ཁ་མར་བལ་སྟེ་ཨ་ཙི་འོངམ་ད་ ཚལ་མ་གིས་སྤུར་ཏེ་ ཁྱིམ་རྙིང་ཞིག་རལ་ཤོར་ཤོར་བའི་གྱང་ཁོག་གཅིག་དང་དེ་
ལས་མར་ཨ་ཙི་འོངམ་དང་གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ཆུའི་ཨོམ་ཏོང་གཅིག་མཐོང་ནི་ཡོད་མི་འདི་ གཡུས་མི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་མཤད་དོ་

བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཨམ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་ཟེར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གི་སྦྱིན་བདག་ཕྱུག་ཆེན་གཅིག་གི་ཨིནམ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་
མས། དེ་ཡང་ ཨཔ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་གི་ཁྱིབ་འདི་ མགར་སའི་གཡུས་ཚན་གྱི་ཁྱིབ་གཏན་དང་འཕདཔ་དང་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་

སྦེ་རྡིག་རྡིགམ་སྦེ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་བསྒང་བླམ་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ ལྷ་བླ་མ་ཨོན་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང་རྟེན་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ ལྗོངས་འདིའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཚུ་གིས་ གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆིབས་ཁ་ལྷོ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་བོནམ་ད་ མགར་ས་
ཕེབས་སྐབས་ མི་ཕྱུག་ཆེན་འདི་གི་ཁྱིམ་ནང་གདན་འདྲེན་བཞུགས་ཏེ་ དེ་ཁར་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་གིས་སྦྱིན་
བདག་འབད་དེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དབང་ལུང་འཁྲིད་གསུམ་མང་རབས་ཅིག་གནང་ཡོདཔ་དང་ དེའི་སྐབས་ལུ་

དད་ཅན་ཚུ་གིས་མར་ལེ་ཤ་ཕུལ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོག་མར་སྤུ་ནང་ཁ་ལུ་བསྣམས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱིན་བདག་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་གི་ཁྱིམ་
ནང་ ཁོ་གི་འབྲུ་དང་མར་གྱི་མཛོད་ནང་འཕྲལ་གཅིག་གི་དོན་ལས་བཞག་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་གནང་སྟེ་བཞག་ནུག། ཨིན་རུང་སབས་མ་

ལེགས་པའི་དུས་སབས་ཅིག་གིས་ ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་གི་ཁྱིམ་ལུ་མི་རྐྱེན་ཤོརཝ་ལས་ ཁྱིམ་གི་ཕུག་ནང་ཡོད་པའི་སྦྱིན་བདག་ལྷ་དབང་
ཚེ་རིང་དང་བླ་མའི་མར་ཚུ་ཡང་ག་ར་མེ་རྐྱེན་དེ་ནང་ཤོར་སོངམ་ལས་ མེ་དྲོད་ཀྱིས་མར་ཚུ་བཞུ་སྟེ་ ཁྱིམ་གྱི་མཇུག་ལས་མར་ཆུ་

བཟུམ་སྦེ་འཐོན་འགྱོ་མི་འདི་ ད་ལོ་གཡུས་ཀྱི་མཇུག་ལུ་ཆགས་ཡོད་པའི་མཚོ་འདིའི་ས་ཁོངས་ནང་ལྷདཔ་ད་ མཚོ་བཟུམ་སྦེ་འཁྱིལ་
ཏེ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ ད་ལོའི་བར་ནང་མཚོ་འདི་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ལུ་མར་མཚོ་ཟེར་དར་ཏེ་འདུག།

ལ་གཡག་པའི་ཨའུ་ལེགས།
དང་ཕུག་བསྐལ་པའི་ཡངས་ཚེས་ནང་ཡར་གནམ་ཡང་མེན་འདུག་ཧ་ར་ར། མར་ས་ཡང་མིན་འདུག་ཧུ་རུ་རུ། སྐུ་ནི་ཐར་པའི་བམས་
ནས་འདྲ། གསུང་ནི་བ་མོ་སྒྲོལ་མོ་འདྲ། གསེར་སྐུ་ཕག་ནག་རོ་རྗེ་འདྲ། སྐུ་འདི་ཚུ་འཛོམས་པའི་གྱོས་ཅིག་རྐྱབ། གྱོས་ཡང་མ་
བཏུབ་ཐོག་ཏུ་བསྐྱེལ། ཐོག་ཏུ་བསྐྱེལ་བ་སྤྱན་ཁྱབ་གནང་། ཁྱེད་སྤྱན་ཆབ་གནངམ་ལས་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ། རྒྱ་མཚོའི་ཁ་ལས་རྦ་

རླབས་ཆགས། ཉིམ་བང་ལས་རླུང་ཅིག་འཕུར་ཏེ་གིས། །རྦ་རླབས་ཀྱི་ཁ་ལུ་ས་གཅིག་ཆགས། །དེ་ལས་བསྐལ་པའི་ཐེ་གསུམ་ཆགས།
དེ་ལས་བསྐལ་པའི་ལག་ལེ་ཆགས། དེ་ལས་བསྐལ་པའི་མཐོ་གང་ཆགས། དེ་ལས་བསྐལ་པའི་ཁྱུ་ཙམ་ཆགས། དེ་ལས་བསྐལ་པའི་

མདའ་ཙམ་ཆགས། དེ་ལས་བསྐལ་པའི་གཞུ་ཙམ་ཆགས། དེ་ལས་བཟང་མེད་ཐག་རིག་ཆགས། སྐུ་འདི་ཚུ་འཛོམས་པའི་གྱོས་ཅིག་
གསུངས། དེ་ཡང་མ་ཉེན་ཟེར་ནི་མེད། ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས།

རི་ཤར་ལས་བལ་ཚེ་ནུབ་ལུ་གཡོ། །ནུབ་ལས་བལ་ཚེ་བང་ལུ་གཡོ། །བང་ལས་བལ་ཚེ་ལྷོ་ལུ་གཡོ། ལྷོ་ལས་བལ་ཚེ་བང་ལུ་གཡོ། རི་
འདིནི་འདྲ་རི་གི་བརྟེན་གཞི་ནང་། རོང་སྤ་རོ་ལྡེནམ་ལྷ་ཁང་བཞེངས། སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ལས་འབབ་དོ་དེས། འོག་ཕོགས་ཀླུ་ལས་

འབྱུང་དོ་དེས། བར་ཕོགས་བཙན་ལས་རྒྱས་དོ་དེས། རྒས་པོ་མི་འདྲ་གཞོན་པུ་འདྲ། གཞོན་པུ་མི་འདྲ་རྒས་པུ་འདྲ། ཤ་ཤ་མར་

གཉིས་ནས་གཏེར་ཁ་བཙུགས། སྦུག་ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་ཕྲང་ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་
ལེགས། །

འདི་དེནི་འདྲ་རི་གི་བརྟེན་གཞི་ནང་། །རོང་བཞེངས་པ་བཀྲིས་ཆོས་རོང་བཞེངས། སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ལས་འབབ་དོ་དེས། འོག་ཕོགས་

ཀླུ་ལས་རྒྱུག་དོ་དེས། བར་ཕོགས་བཙན་ལས་རྒྱས་དོ་དེས། རྒས་པོ་མི་འདྲ་གཞོན་པུ་འདྲ། གཞོན་པུ་མི་འདྲ་རྒས་པུ་འདྲ། ཨ་དར་
ཁ་མར་གཉིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་བཙུགས། སྦུག་ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་ཕྲང་ ཨའུ་ལེགས་
ཨའུ་ལེགས། །

རི་འདི་འདྲའི་རི་གི་བརྟེན་གཞི་ནང་། རྒྱ་ཆེ་བ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་བཞེངས། སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ལས་འབབ་དོ་དེས། འོག་ཕོགས་ཀླུ་ལས་
རྒྱུག་དོ་དེས། བར་ཕོགས་བཙན་ལས་རྒྱས་དོ་དེས། རྒས་པོ་མི་འདྲ་གཞོན་པུ་འདྲ། གཞོན་པུ་མི་འདྲ་རྒས་པུ་འདྲ། ཟོང་དར་སྣ་

གཉིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་བཙུགས། སྦུག་ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་ཕྲང་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་
ལེགས། །

རྒྱ་ཆེ་བ་དབང་འདུས་རོང་ཆེན་བཞེངས། སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ལས་འབབ་དོ་དེས། ། འོག་ཕོགས་ཀླུ་ལས་རྒྱུག་དོ་དེས། བར་ཕོགས་
བཙན་ལས་རྒྱས་དོ་དེས། རྒས་པོ་མི་འདྲ་གཞོན་པུ་འདྲ། གཞོན་པུ་མི་འདྲ་རྒས་པུ་འདྲ། ཆུམ་འབྲུ་དཀར་གཉིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་
བཙུགས། སྦུག་ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་ཕྲང་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །
རྒྱ་ཆེ་བ་སྤུ་ན་རོང་ཆེན་བཞེངས། སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ལས་འབབ་དོ་དེས། ། འོག་ཕོགས་ཀླུ་ལས་རྒྱུག་དོ་དེས། བར་ཕོགས་བཙན་ལས་
རྒྱས་དོ་དེས། རྒས་པོ་མི་འདྲ་གཞོན་པུ་འདྲ། གཞོན་པུ་མི་འདྲ་རྒས་པུ་འདྲ། ཁྲོ་ཆུང་ཟངས་ཆུང་གཉིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་བཙུགས། སྦུག་
ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་ཕྲང་ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །

རྒྱ་ཆེ་བ་མགར་ས་རོང་ཆེན་བཞེངས། སྟེང་ཕོགས་ལྷ་ལས་འབབ་དོ་དེས། ། འོག་ཕོགས་ཀླུ་ལས་རྒྱུག་དོ་དེས། བར་ཕོགས་བཙན་
ལས་རྒྱས་དོ་དེས། རྒས་པོ་མི་འདྲ་གཞོན་པུ་འདྲ། གཞོན་པུ་མི་འདྲ་རྒས་པུ་འདྲ། ཟོང་ཚར་ཕད་གཉིས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་བཙུགས།
སྦུག་ནང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། ངག་དབང་གདན་ས་གཞུང་ལས་ཕྲང་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །

རི་འདི་འདྲའི་རི་གི་བརྟེན་གཞི་ནང་། ཤིང་རྣམས་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་བདུན་འཁོར། ཤིང་སྣ་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་བདུན་འདི། ཕོ་
ཤིང་སྐྱེ་པ་སག་པ་སྐྱེས། མོ ་ཤིང་སྐྱེ་པ་སྣ་མ་སྐྱེས། གན་རྒྱ་ལྡན་མ་ག་རི་སྐྱེས། རོ་ཙོག་ཨིན་མ་སག་རྩེ་སྐྱེས། བར་ལུ་ཤིང་ཚལ་
ནགས་ཚལ་སྐྱེས། མ་གཡུས་ལྡན་པའི་ལས་འཕྲོ། ག་དེ་འབད་རང་འཁྲུངསམ་ཨིན་ན་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །
ཤིང་འདི་འདྲ་རིགས་ཀྱི་སྟེང་ཤེས་ནང་། བ་རྣམས་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་འདི་འཁོར། བ་རྣམས་རིགས་མ་གཅིག་སྤུན་བདུན་འདི།
རྒྱ་ལས་རྨ་ བ་གདོངས་སྒྲོ་འཁོར། བོད་ལས་ཨ་རོག་ནག་ཅུ་འཁོར། །གདོང་ལས་ཏོང་ཏོ་བ་མོ་འཁོར། །ལྷོ་ལས་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་

འཁོར། །བ་མང་བའི་དེ་མི་ལས་འཕྲོ། །ག་དེ་སྦེ་ར་འཁྲུངསམ་ཨིན་ན་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །བ་འདི་ཚུ་འཛོམས་པའི་སྦུག་
ལས། །བའི་རྒྱལ་པོ་བཏོན་དགོ་ཟེར། རྒྱ་ལས་རྨ་ བ་གདོངས་སྒྲོ་གིས། །བའི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ཨིན་ཟེར། །བ་སྣ་དམངས་པུ་ཁ་མ་

འགྱིར། །བ་ཁྲིམས་ཁྱེད་ཀྱི་བཅའ་གེ་ཟེར། །ཟང་ཚ་ཕོད་གོས་ཀྱི་གྲུབ་ཨིན་ཟེར། །བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། ། བ་སྣ་དམངས་པུ་ཁ་
མ་འགྱིར། །བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། །བ་མ་ཚང་བར་གྱི་བ་མེན་པར། བ་ཚང་ཤིང་བར་གི་བ་ཨིན་པ་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་

ལེགས། །དང་ལས་ཏོང་ཏོ་བ་མོ་གིས། །བའི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ཨིན་ཟེར། །མགུ་གནམ་པ་ཀུན་གིས་མཆོད་པའི་ཟེར། །བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་
ཟེར། ། བ་རྣམས་དམངས་སྤུང་ཁ་མ་འགྱིར། །བ་ཁྲིམས་ཁྱེད་ཀྱི་བ་བ་ཡིན་ཟེར། །བ་མ་ཚང་བར་གྱི་བ་མེན་པར། བ་ཚང་ཤིང་བར་
གི་བ་ཨིན་པ་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །ལྷོ་ལས་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་གིས། །བའི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ཨིན་ཟེར། བ་རྣམས་དམངས་པུ་ཁ་མ་

འགྱིར། །བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར།།བ་ཁྲིམས་ཁྱེད་ཀྱིས་བོན་འོང་ཡི་ཟེར། ཟང་དར་སྣ་ཁྱེད་ཀྱི་བཏོནམ་ཨིན་ཟེར། །བ་རྣམས་དམངས་
སྤུངས་ཁ་མ་འགྱིར། ། བ་ཁྲིམས་ཁྱེད་ཀྱིས་བོན་འོང་ཡི་ཟེར། །བ་མ་ཚང་བར་གྱི་བ་མེན་པར། བ་ཚང་ཤིང་བར་གི་བ་ཨིན་པ་ ཨའུ་
ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །ལྷོ་ལས་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་གིས། །བའི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ཨིན་ཟེར། ། བ་རྣམས་དམངས་སྤུངས་ཁ་མ་འགྱིར། །

བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། ། བ་ཁྲིམས་ཁྱེད་ཀྱིས་བོན་འོང་ཡི་ཟེར། །ཟངས་དར་སྣ་གོས་ཀྱི་སོནམ་ཨིན་ཟེར། ། བ་རྣམས་དམངས་
སྤུངས་ཁ་མ་འགྱིར། ། བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། ། བ་མ་ཚང་བར་གྱི་བ་མེན་པར། བ་ཚང་ཤིང་བར་གི་བ་ཨིན་པ་ ཨའུ་ལེགས་

ཨའུ་ལེགས། །བ་བོད་ཀྱི་ཨོ་རོག་ནག་ཅུ་གིས། །བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། །ཟང་ཚ་ཕོད་གོས་ཀྱིས་སོནམ་ཨིན་ཟེར། །དགྲ་ལྷ་མོ་ལུ་

ཆགས་པའི་ཟེར། །ཕ་དང་ཧུ་གིས་རྒྱནམ་ཨིན་ཟེར། ། བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། ། བ་རྣམས་དམངས་སྤུངས་ཁ་མ་འགྱིར། །

བའི་རྒྱལ་པོ་ང་ཨིན་ཟེར། ། བ་མ་ཚང་བར་གྱི་བ་མེན་པར། བ་ཚང་ཤིང་བར་གི་བ་ཨིན་པ་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། ། བ་བོད་ཀྱི་
ཨོ་རོག་ནག་ཅུ་འདི། །སྤུ་ཁ་ཧོ་ནག་འཇམ་པ་ཡོད། །སྤུ་ཁ་ཧོ་ནག་འཇམ་པ་འདི། །རྒྱ་ཆེ་གནམ་ཁ་ཕོག་པའི་ཚེས་དུ་ཕོག། མིག་
ཏོག་ཧོ་ནག་དོང་ལ་ཡོད། །མིག་ཏོག་ཧོ་ནག་དོང་ལ་འདི། །ས་ཚལ་མ་ནང་གི་ཚལ་དུ་འགོར། སྡིའུ་གཞར་ས་ལུ་ལྷག་སྟེ་

ཡོད། །སྡེའི་གཞར་ས་ལུ་ལྷག་མི་འདི། །ས་ལས་ལོག་ཐོག་ལེགསཔ་ཨིན་ཟེར། །མཇུག་སྒྲ་ཉི་མའི་ཤར་ལུ་འགོར། །ཤར་ལས་ཁྲི་
གདུགས་ཚེས་པའི་ཟེར། །མཆུ་ཏོག་ཉི་མའི་བང་ལུ་བསྒོར། །བ་ཚེ་རིང་ལྷཔ་བསྒོར་ཡི་ཟེར། །མཇུག་སྒྲོ་ཉི་མའི་ནུབ་ལུ་བསྒོར། །ལྷོ་
དུག་དང་ཚདཔ་བསྒོར་ཡི་ཟེར། །བ་མ་ཚང་བར་གྱི་བ་མེན་པར། །བ་ཚང་ཤིང་བར་གི་བ་ཨིན་པ་ ཨའུ་ལེགས་ཨའུ་ལེགས། །ལྷོ་
འབྲུག་པའི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་འདི། །སྐུ་འཁྲུངས་མ་བོད་སྒར་ཡུལ་ལས་འཁྲུངས། །བོད་བསམ་འཇོག་ལེགས་ཚེ་ལྷོ་ལུ་

བཏང་། །ལྷོ་སྡིག་ཀར་ཅན་མིའི་ཕག་ཅི་ཞུ། །ཁ་ལྷོ་ལུ་འགོར་ཏེ་བོནམ་ལས། །སྐྱེསཔ་ཕོ་ཐོག་རྣམས་ལ་ཤིང་ཆེན་སྐྱེས། །ཟམ་མོ་ཐོག་
རྣམས་ལ་དལ་ཤིང་སྐྱེས། །རླུང་མ་འཕུར་ཤེས་བདའ་ཤེས་རུང་། །ཤིང་དལ་ཤིང་ཤིང་དང་མ་འཕད་པས། །ཨམ་ལྷན་ད་བྲག་བཙན་

རྒྱལ་མོ་གིས། །ཤིང་དལ་ཤིང་ཤིང་དང་ཕད་ཚར་ཡི་ལོ། །ཤིང་དལ་ཤིང་ཤིང་དང་འཕད་ཚེ། །རྩ་བ་མི་དང་ཆུ་གིས་བཙོ། །དུག་ལྔ་སོད་
དང་ལྷོ་བ་བརྡུང་། །ཚེ་མ་ཚོད་ཚེ་ལུ་ཁལ་གེ། །ཚེ་གང་དང་མི་ཅིག་བཙུགས་གེ་ ཨའུ་ལེགས་ ཨའུ་ལེགས། །ཉི་མགུར་རྒྱ་གར་སྐད་
དུ་བྲིས། ཉིན་མཇུག་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྲིས། །ཟོང་མ་ཉུང་དད་པའི་ལས་འཕྲོ། །ག་དེ་སྦེ་ར་འཁྲུངསམ་ཨིན་ན། །ཨའུ་ལེགས།

ཨའུ་ལེགས། །བང་གུར་ཀུའུ་སི་དྭངས་མོ་ང་། །བ་ང་ཡང་མ་གནས་ལྷོ་ལུ་སོན། །ལྷོ་མུ་ཏིག་ཤིང་གི་རྩེ་མོར་ཆགས། །ཤིང་གི་རྒྱལ་མོ་
རྔ་ཤིང་སྐྱེས། །རྔ་ཤིང་གཅིག་གི་གཙོ་གཅིག་འབད། རྔ་པ་གཅིག་གི་གུང་པུ་འབད། །རྔས་ཏོག་སྤྱིར་དང་མཐུན་པར་ཤོག །མཚན་
ལྡན་བླ་མའི་ཕག་ལག་སོད། །ཕྱི་དགྲོ་བོ་བཏུལ་བར་མི་བཏུབ་མི་ ཨའུ་ལེགས་ ཨའུ་ལེགས། བང་གུར་ཀུའི་བསིལ་དྭངས་མོ་

ང་། །བ་ང་ཡང་མ་གནས་ལྷོ་ལུ་གནས། །ལྷོ་མུ་ཏིག་ཤིང་གི་སྐེད་པར་ཆགས། །ཤིང་ནི་རྒྱལ་པོ་རྔ་ཤིང་སྐྱེས། །རྔ་ཤིང་གཅིག་གི་གཙོ་
ཅན་འབད། །རྔ་ལྤགས་གཅིག་གི་གུང་སྤུ་འབད། །རྔས་ཏོག་གཅིག་དང་མཐུན་པར་ཤོག །དེ་ནི་བླ་མའི་ཕག་ལཱ་སོད། །ཕ་དགྲ་བོ་

བཏུལ་བ་མི་བཏུབ་མེད། ཨའུ་ལེགས་ ཨའུ་ལེགས། བང་གུར་ཀུའི་བསིལ་དྭངས་མོ་ང་། །བ་ང་ཡང་མ་གནས་ལྷོ་ལུ་འགྲོ། །ལྷོ་མུ་

ཏིག་ཤིང་གི་སྐེད་པར་ཆགས། །ཤིང་ནི་རྒྱལ་པོ་གཞུ་ཤིང་སྐྱེས། །གཞུ་ཤིང་གཅིག་གིས་གཙོ་ཅན་འབད། །གཞུ་ཐག་གཅིག་གི་གུང་སྤུ་
འབད། །མདའ་ལྕགས་སྤྱིར་དང་མཐུན་པར་ཤོག །སག་ཤར་གཞོན་མའི་ཕག་ལཱ་སོད། །ཕྱི་དགྲ་བོ་བཏུལ་བ་མི་བཏུབ་མེད། ཨའུ་
ལེགས། ཨའུ་ལེགས། བང་གུར་ཀུའི་བསིལ་དྭངས་མོ་ང་། །བ་ང་ཡང་མ་གནས་ལྷོ་ལུ་འགྲོ། །ལྷོ་མུ་ཏིག་ཤིང་གི་སྐེད་པར་

ཆགས། །ཤིང་ནི་རྒྱལ་པོ་ཐང་ཤིང་སྐྱེས། །ཐང་ཤིང་གཅིག་གིས་གཙོ་ཅན་འབད། །ཀུ་ལུ་གཅིག་གི་གུང་པུ་འབད། །འབད་པར་
གཅིག་དང་མཐུན་པར་ཤོག །སན་ཆུང་བུ་མོའི་ཕག་ལག་སོད། །གོས་ཟན་དར་ལུ་བཅོས་བར་མི་བཏུབ་མི། །ཨའུ་ལེགས། ཨའུ་
ལེགས། གཞུ་ཤིང་སྐྱེས། །

སག་སྟེང་གཡུས་ཀྱི་གནས་བདག་ཚུ་ལུ་ཆང་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་འཐེན་སོལ་ཡོད་པའི་མཆོད་པའི་གླུ།
མཆོད་གཏོར་རོ།
མཆོད་གཏོར་རོ་ཟེར་བའི་མཆོད་པའི་གླུ་འདི་ སྔོན་དང་ཕུ་ལས་སག་སྟེང་གཡུས་ཀྱི་

གནས་བདག་དང་བཀའ་སྲུང་ཚུ་ལུ་ ཆང་གི་

མཆོད་པ་ཕུལ་སོལ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས། ཆང་མཆོད་འདི་སག་སྟེང་ལུ་ ལོ་གསུམ་གྱི་བར་ན་ དམངས་ཟློག་སྐུ་རིམ་ཉིནམ་གསུམ་

འབད་བའི་སྐབས་ ཉིནམ་གསུམ་པམ་ལུ་ འཐེན་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ཡང་སྔོན་མ་ སག་སྟེང་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་བོ་རོང་རྩེ་
དགོན་པའི་ སྦྱིན་བདག་འབོར་པ་ཅན་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་གིས་ ཆང་མཆོད་ཕུལ་བའི་གླུ་ཨིན་ཟེར་ ཁ་རྒྱུན་སྦེ་

བཤད་སོལ་འདུག། ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་བཟའ་ཚང་གཉིསཔོ་འདི་ཡང་ སག་སྟེང་གཡུས་གོའི་གནས་བདག་དང་བཀའ་སྲུང་ཚུ་གི་
མཆོད་པ་ཕུལ་མིའི་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཁ་རྒྱུན་སྦེ་བཤད་སོལ་འདུག།
གཉིས་ཀྱི་བཟའ་ཚང་ཚུ་འཆམ་གྱི་ཚུལ་སྦེ་རྐྱབ་སོལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ད་ལོ་གི་དུས་ལུ་ཡང་ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །བོ་རོང་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་གཏོར་རོ། །བོ་རོང་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ལ་མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །སེམས་བཟང་འབྱུང་ན་སེར་ཕུ་ལ་ཡི། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ། སེམས་བཟང་བྱུང་ན་སེར་ཕུ་ལ་ལུ། །མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །གཏམ་བཟང་འབྱུང་ན་ཁྲུང་དཀར་ལ་ཡི། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ། གཏམ་བཟང་བྱུང་ན་ཁྲུང་དཀར་ལ་ལུ། ། མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །གཏམ་བཟང་འབྱུང་ན་ཕམས་པ་ལ་ཡི། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ། །གཏམ་བཟང་འབྱུང་ན་ཕམས་པ་ལ་ལུ། ། མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །བོ་རོང་ཨ་ཞེ་གོས་དཀར་མོ། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ། །བོ་རོང་ཨ་ཞེ་གོས་དཀར་མོ། །མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །གོབ་པ་རྒྱགས་ནས་ལམ་མ་ཐར། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །རྒྱགས་ཏེ་གོབ་རུང་ལམ་མ་ཐལ་མི་ལུ། །མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ།། མེ་རག་ཨ་ཞེ་ཇོ་སྡེར་མ།། མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ།། མེ་རག་ཨ་ཞེ་ཇོ་སྡེར་མ་ལུ།། མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ། །

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ། །

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་ག་ཤུ་མ།། མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ། །ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་ག་ཤུ་མ།། མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ། །

རོང་ཁ།

ངེ་གི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ། །

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །སག་སྟེང་ཨ་ཞེ་ཁམས་སྤྲུ་མ། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ། །སག་སྟེང་ཨ་ཞེ་ཁམས་སྤྲུ་མ། །མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །ང་རེ་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

མཆོད་གཏོར་རོ། །འཁྲག་འཁྲུག་ཨ་ཞེ་ཁམས་མཁར་མ། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

མཆོད་དོ་གོ། །འཁྲག་འཁྲུག་ཨ་ཞེ་ཁམས་མཁར་མ། །མཆོད་དོ་གོ།།

འབྲོག་སྐད།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་བག་གེ་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་གཏོར་རོ། །མཆོད་གཏོར་རོ།།

རོང་ཁ།

ཡ་ལ། །ངེ་གི་ཕ་ཚན་ཚུ་གིས་མ་བྱིན་ན། །ཁྱོད་ཡང་མི་བཞེས་མཆོད་དོ་གོ།། མཆོད་དོ་གོ།།

བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་གི་གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་བཤད།
དེ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཡུས་དང་ལུང་གཤོང་ཆགས་ཐངས་དང་བསྟུན་པའི་ ཁ་སྐད་དང་ངག་རྒྱུན་རིག་གཞུང་།
ལམ་ལུགས་སོལ་མ་འདྲཝ་ཕ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་སྦེ་དར་ཁྱབ་ཡོད་མིའི་སོལ་བཟང་པོ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངག་རྒྱུན། ཟློས་གར། བཟོ་

རིག་དང་རྩོམ་རིག་ལ་སོགས་པ་ཚུའི་རྣམ་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཐབས་ལུ་ཕན་ཏེ་ཡོད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་
བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་རིམ་གྱིས་སྦེ་མས་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ལུ་ལྷོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་ ནོར་རྒྱས་

སྒང་རྒེད་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གཡུས་ཚན་ ཚྭ་ཆུ་དང་ ཆུ་འགོ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་ ལུང་པའི་དགའ་སོན་དང་དུས་སོན་ཚུ་བརྩི་
སོལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཕམ་རྒན་རྒས་ཚུ་གིས་ དགའ་སོན་དང་དུས་སོན་དང་འཁྲིལ་སབ་སོལ་ཡོད་པའི་ཁ་བཤད་དག་པ་ཅིག་
ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡༽ གཉེན་རྐྱབ་པའི་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལེགས་སོན་ཁ་བཤད།
ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ན་གཞོན་ཕོ་མོ་གཉིས་སེམས་དང་མིག་གཞི་མཐུན་ཏེ་གཉེན་བསོམ་ནི་འདི་ཡོངས་གྲགས་མེདཔ་མས། ཨིན་རུང་
ཉེ་ཚན་མམ་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་དང་སབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་མཐུན་ལམ་བཞག་ཐབས་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་རང་སོའི་ཉེ་ཚན་ཚུ་གི་
བར་ན་གཉེན་སྦྱོར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
དུས་སོན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ དགའ་དགའ་མཉེས་མཉེས་སྦེ་སོད་མིའི་གཉེན་ཉེ་ཚན་དང་འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་
འཛོམས། གཡུས་གོ་དེ་ནང་ཡོད་པའི་བླམ་ཆོསཔ་དང་སོབ་དཔོན་ཚུ་ཞུ། བླམ་དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ། བླམ་ཆོསཔ་གིས་

གཡང་ཁུག་རྐྱབ་སྟེ་བ་དར་བཏགས་ཟེར་གཉེན་སྦྱོར་ཕོ་མོ་གཉིས་ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་བཏགས་ནི་ལ་སོགས་པ་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་
འབད་དེ་ རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་སོན་ཚིག་རང་སོའི་བློ་དང་བསྟུན་ཏེ་འོག་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་སབ་སོལ་འདུག།

སྐྱེལ་ཆང་བ་དར།
ད་རིས་ཨོན་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་འདི་ནང།
ང་བཅས་ཀྱི་སྐྱེས་པ་འབྲུག་ལོ་པས་གུང་སྤུབས།
ཟ་མོ་སྦྲུལ་ལོ་མས་གཞི་བརན་པའི་ཟ་ཁ་འདི་ནང་།
སྟེང་ཐོག་མི་དར། འོག་ཐོག་ནོར་དར། བར་ཐོག་འབྲུ་དར། ཁ་ཟ་སྐྱེད། ས་ལུ་ནོར་སྐྱེད། ཚེ་སོག་དབང་ཐང་སྐྱེད།
ད་རིས་བུ་ཚུ་འདི་ཚུ་འབད་ས་ཅིག་རུང་། དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉིམ་ཤར། སྐྱིད་པའི་མཐའ་བཙན།
དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིམ་འདི་ནང་། ཨོན་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་འདི་ནང།
ད་རིས་ང་བཅས་ཀྱིས་བཏབ་པའི་སོན་ལམ་འདི། ས་རྐྱབ་ས་དང་རོ་རྐྱབ་རོ་ཕོག་བཅུག།
དགའ་བའི་ཉི་མ་ཝང་གིས་ཤར། སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་ཧྲིབ་ཀྱིས་དྲོ།
དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་དགའ་ཧང་དྲོད་ལ་ཏེ། ག་ཅི་དེས་ཨོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ། དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་སོད་བཅུག།
ལོ་བརྒྱ་ཚར་གྱིས་འཕྱེལ་ཏེ་ཨོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ། མི་གཅིག་གིས་མི་བརྒྱ་འཕྱེལཝ་ད།
ར་གཅིག་གིས་ཅང་སར་འགྲན་པོ། མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ག་ཅི་དེས་ཨོ་ཏོ་ཏོ་སྦེ།
དགའ་ཧང་དྲོད་ལ། སྐྱིད་པའི་མཐའ་བཙན། དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ།
ང་གིས་བཏབ་པའི་སོན་ལམ་འདི། ས་རྐྱབ་ས་དང་རོ་རྐྱབ་རོ་སྦེ་ཕོག་བཅུག། ཟེར་སོན་ལམ་བཏབ་ཨིན།
ཨོན་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ས་འདི་ནང་ལུ། ང་བཅས་ར་དགའ་བའི་ཉིམ་ཤར། སྐྱིད་པའི་བྲོ་བརྡུངས།
ད་རིས་བཏབ་པའི་སོན་ལམ་ཚིག་གསུམ་འདི། ང་བཟུམ་ཅིག་གིས་བཏབ་པའི་སོན་ལམ་འདི།
ས་རྐྱབ་ས་དང་རོ་རྐྱབ་རོ་སྦེ་ཕོག་བཅུག། ད་རིས་བཏབ་པའི་སོན་ལམ་འདི།

ངེའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ ༼གཉེན་སོམ་མིའི་བུ་དང་བུམོ་གི་ལོ་བཏོན་དགོ།༽ ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་བཅུག། སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་བཅུག།
དགའ་བ་དང་མམ་བཅུག། སྐྱིད་པ་ལྡན་བཅུག། དགའ་བའི་བྲོ་བརྡུངས། སྐྱིད་པའི་གླུ་ལེན་ཏེ་ང་བཅས་ར་ག་ར་ ད་ལས་ཕར་
ཕ་གིས་ཧང་བཙུགས། བུ་གིས་མགོ་བཏོན། དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་བཅུག་ཅིག་ཟེར་སོན་ལམ་བཏབ་སོལ་འདུག།

བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སོན་སབ་སོལ་གཞན་ཡང་།
ཁྱིམ་ནང་གི་བཟའ་ཚང་གཙོ་ཅན། ཕམ་རྒན་ཤོས་ཨ་རྒས། ཨ་པ། ཨའི། ཨ་ཞང་ག་འབད་རུང་གཅིག་གིས་ གཉེན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་
བ་རིམ་ཚུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབད་འོངས་པའི་སྐབས་ བཀྲ་ཤིས་པའི་ལེགས་སོན་བཏབ་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ བླམ་ཆོསཔ།
གཉེན་ཉེཝ། ལ་ལོ་ཚང་། ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་འཛོམས་སར་ སོན་ལམ་དེ་སྦེ་བཏབ་ཨིན་པས།
ད་རིས་ ང་རའི་བུཚ་བུ་དང་བུ་མོ་གཉེན་བཏགས་ཏེ་མ་བཏང་པའི་གོང་ལུ།
ཤར་ལས་ཤར་བཞིན། ནུབ་ལུ་ནུབ་བཞིན་བཙུགས་དགོཔ་མེན་པས།
སྐྱེ་སའི་སྐྱེ་རིགས་མ་གཅིག་རུང་། སོམ་ས་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལས་སོམ་སོམ་མས།
འཛོམས་འཛོམས་མས། བཏབ་པའི་སོན་ལམ་ཡོདཔ་མས།
བཏབ་པའི་སོན་ལམ་ཡོད་ཞིནམ་ལས། ང་བཅས་རའི་ཨ་ལུ་གཉིས་སོད་དེ་ཐོན་འོངས་པ་ཅིན། བུ་དང་བུམོ། ང་ལུ་དབྱེ་བ་མེད། བུ་
དགའ་བུ་མོར་དགའ་མི་འདི། ང་རྨགཔ་ཡང་འདི་དང་འདྲན་འདྲ་དགའ། ཚེ་ཧེ་མའི་ལས་འཕྲོ་ཨིན་མས། ད་རིས་ལས་འབདན།

སྐྱེས་ལོ་དང་ཚེས་ལོ་མེད། ད་རིས་བླམ་ཆོསཔ་གྱལ་འགོར་བཀལ། ང་བཅས་ར་མགྱོནམོ་དེ་ཚུ་ག་ར་གྱལ་གུ་བཀལ་ཏེ་ཡོད། སྦྱིན་

བདག་འདི་ང་ར་ཨིན། སྦྱིན་བདག་ང་གིས་སོན་ལམ་བཏབ་མི་འདི། ད་རིས་ཆེ་བ་བླམ་དཀོན་མཆོག། ཇོ་བོ་བཙན་ཁྱུང་བདུད། ཧཱ་ར་
ལུང་གནས་བཞི། ཡངས་ཐང་གསེར་གྱི་གནས་ས། གནས་ཟངས་དངུལ་མ་ཚད་རོ་རྗེའི་སྐུ། ཀླུའི་གནསཔོ། གནས་བདག་ཚུ་གིས་

ད་རིས་ངེའི་བུ་དང་བུམོ། སྐྱེས་པ་ལུག་ལོ་པ་དང་ཟ་མ་སྦྲུལ་ལོམ། ད་རིས་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་ལུ་སྐར་མ་བཟང་། ས་ཁར་ཉི་
མ་དྲོ། བར་ལུ་དུས་སྐབས་བཟང་།ད་རིས། བཅོ་ལྔ་ཟླ་བ་ཡར་གང་ལུ། དགའ་ལེ་དང་སྐྱིད་ལེ་སྦེ་གཉེན་བཏགསཔ་ཨིན། གཡས་

གྱལ་བུས་བཅད། གཡོན་གྱལ་བུ་མོས་བཅད། ད་རིས། གཟའ་ལེགས་སྐར་ལེགས། སྐར་མ་གྲུབ་སྦྱོར་དཔལ་གྱི་ཉི་མར། ལོ་ཁལ་
ལྔ་དང་བརྒྱད་ཐུབ་པའི་ གངས་ལུ་ཉི་མ་ཤར། མཚོར་བརྒྱ་དར་འཕར། ཁྱེད་ལུ་སོན་ལམ་བཏབ་ཨིན། ཇོ་བོ་ཕ་མས་གང་ལ་གང་
བསྟེན། ངེའི་བུ་དང་བུ་མོ་འདི་ཨིན། ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་།

ཁ་གར་གཏད་སར་བཀྲ་ཤིས་བཅུག།
ལུས་གར་གཏད་སར་བྱིན་ཆགས་བཅུག།
སྐྱིད་པ་འོང་བཅུག་ཅིག་ཟེར་སོན་ལམ་བཏབ་སོལ་འདུག།

༢༽ ལོ་འབག།
ཧཱ་རོང་ཁག་ནང་ལུ་ལོ་བསར་བརྩི་སོལ་ཡོད་པའི་ལོ་འབག་འདི་ བསམ་རྩེའི་རོང་ཁག་ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་

གཡུས་ ཚྭ་ཆུ་དང་ཆུ་འགོ་གཡུས་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ལོ་བསར་ལོ་འབག་བརྩི་སོལ་འདུག། གཡུས་ཁའི་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་

བཤད་མིའི་ནང་ ལོ་འབག་འདི་ལོ་ཨ་རག་ར་ཟླཝ་དང་པའི་ཉེར་དགུ་ལུ་བརྩི་སོལ་འདུག། དེའི་ཚེ་ ལོ་གཅིག་གི་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་
ཚུ་སེལ་ཐབས་ལུ་གླུད་བཀོ་སྟེ་རྒྱལཔོ་བདའ་སོལ་འདུག། དེ་ཡང་ གླུད་བཀོ་ནང་ ཧོན་ཏོད་ཕུད་རོག་གཅིག་བཙུགས། ཆང་ཕུད།

ཤིང་སྣ་དགུ་༼མདོས ་ཤིང་ཁ་སྣ༽ ནོར་རྒན་ཤོས་བ་ཨམ་གྱི་མཇུག་མའི་སྤྱི་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ བླམ་ཆོསཔ་ཞུ། བླམ་

ཆོསཔ་གིས་ཆོ་ག་བཏང་སྟེ་གླུད་བཀོ་ཆོག་པའི་བཀའ་ཕབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་གནགཔ་གིས་གླུད་བཀོ་སྟེ་རྒྱལཔོ་བདའ་སོལ་
འདུག། གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་མིའི་ནང་ ཉིནམ་དེ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་མི་གནགཔ་གིས་གླུད་བཀོ་སྟེ་རྒྱལཔོ་བདའ་སོལ་ཡོདཔ་
མ་གཏོགས་གཞན་མིའི་དུས་ཚོད་ཁར་ མི་གནགཔ་གིས་གླུད་བཀོ་ནི་ལ་སོགས་པ་འབད་མི་ཆོག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

ཉིནམ་འདི་བརྩི་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ གླུད་བཀོ། རྒྱལཔོ་བདའ་སྟེ་ ལོ་གཅིག་གི་རྐྱེན་བར་ཆད་སེལ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཕམ་སྤུན་ཆ།
བུ་དང་བུམོ། གཉེན་ཉེ་ཚན། བཟའ་ཚང་ག་ར་ཚངམ་སྦེ་ཕ་ཁྱིམ་ནང་འཛོམས་ཞིན་ན་ ཧོན་སོད་ཟ་སྟེ་ཉིནམ་འདི་འགོ་བཙུགས་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལོ་གཅིག་ནང་ཧོན་སོད་ཡང་ཚར་གཉིས་བཟོ་སྟེ་ཉིནམ་བརྩི་སོལ་འདུག། དེ་ཡང་ ལོ་འགོ་ཆུ་དང་ལོ་མཇུག་མེ་

ཟེར་ ལོ་འགོ་བཙུགས་པའི་ལོ་འབག་གི་སྐབས་ཧོན་སོད་ཆུ་ནང་བཙོ་ནི་དང་ལོ་མཇུག་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཀྱི་སྐབས་ཧོན་སོད་མེ་ནང་
བསྲེག་དགོཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་བསྲེག་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ངན་པ་ག་ར་མེ་ནང་བསྲེག་པའི་དོན་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་

པས། ཉེར་དགུའི་ལོ་འབག་གི་སྐབས་ ཧོན་སོད་ཟཝ་ད་ཡང་ ཆ་སྦེ་མ་གཏོགས་ཡ་སྦེ་ཟ་མི་བཏུབ་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་མས། དེ་སྦེ་ཟ་

དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལྷ་འདྲེ་གཉིས་ཀྱིས་ཡངས་ལྗིད་འཇལ་ཁར་བཏབ་ད་ འདྲེ་གིས་ལྗིད་མ་ལངས་པས་ཟེར་སབ་ནི་དང་ ལྷ་གིས་ལྗིད་
ལངས་སོ་ནུག་ཟེར་རྩོད་པ་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ཨིན་པས།
ལོ་འབག་གི་སྐབས་ གླུད་བཀོ། རྒྱལཔོ་བདའ་བའི་སྐབས་ལུ་སབ་པའི་ཚིག་ཡང་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
ཕྱིས། ཕྱིས། ཕྱིས། ཕྱིས།
༼བཟའ་ཚང་ནང་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་གི་ལོ་རགས་སབ་དགོ།༽

ཕྱི་སྤར་ཁ་བརྒྱད། ནང་སྨེ་བ་དགུ།
ལུས་ཀྱི་ན་ཚ། སེམས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ།
ལོ་འཁོར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས། ཞག་མོ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ།
ན་མ་ནུམ་པའི་ན་སྐལ། ཤི་མ་ནུམ་པའི་རོ་སྐལ།
ལག་པ་གཡས་ཀྱིས་འཕག་ན། གཡས་ཀྱི་བརར་རོགས།
གཡོན་གྱིས་འཕག་ན། གཡོན་གྱི་བཞུད་རོགས།
ད་རིས་འབད་བ་ཅིན་ ལོ་འཁོར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་བཏངམ་ཨིན།
ཟེར་གླུད་བཀོ་སྟེ་རྒྱལཔོ་བདའ་སོལ་ཡོད་རུང་ གལ་སྲིད་ཁྱིམ་ནང་ཤི་རྐྱེན་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དུས་སོན་འདི་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་བརྩི་སྲུང་
མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

༣༽ གདོན་མཆོད།
སྐྱེས་པ/ཟ་མ་ སྦྲུལ་ལོ་པ་གིས། ད་རིས་ སྟེང་མོ་མ་མོ་བཏབ། འོག་རྩིས་པ་རྩིས་སྒྱུར་བཟང་།
ཁྱོད་གཟེར་ཁ་འདུག་ཟེར་ཡར་སོཔ་ལས། ༼གཤིན་པོའི་མིང་བཏོན་ཏེ།༽
ད་རིས་ཁོ་རེ། ཁྱོད་ལུ་མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འབད་དོ་ལགས།
ལོ་ལེགས། སྤགས་ལེགས། ཟས་ལེགས། སྐོམ་གསུམ། ལོ་ཁ་སྤགས་ཀྱིས་གསོ། ཇ་ཁ་ཆང་གིས་གསོ་སྟེ་མཆོད་དོ་ལགས།
མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་འབད་དེ། ཁྱོད་ལུ་མཆོད་དེ་བྱིན་དོ། ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་དེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་།
ཆགས་ཞེན་མ་སྐྱེས། ཆགས་ཞེན་སྐྱེས་པ་ཅིན་ ཞེན་པ་འཁོར་བའི་འདམ་ལུ་ཟེར་ཁྱོད་ར་ཐིམ་སྟེ་ལུསཔ་ཨིན། དེ་བ་འདི་ ཕག་ཡི་
དམ་ལྷ་ལུ་འཚལ། རང་གི་བླ་མ་བཟང་སུམ་བསྒོམ། སྐྱབས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་བསྒོམ། ནང་རྟེན་དང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས།
མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་བསྒོམ། བླ་མ་དེ་ཚུ་བསྒོམས་པ་ཅིན། ཁྱོད་འབད་ས་ཅིག་རུང་།

གསོན་ན་མི་ཁྱད་ཆོད་ནི་དང་། ཤི་ན་རོ་ཁྱད་ཆོད། མཆོད་དོ་ལགས། ཨོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འབད་དེ། མཆོད་དོ་ལགས།

མཆོདཔ་ཕུལ་ཏེ། ཆོསཔ་ཞུ་སྟེ། དགོན་སྡེ་ཞུ་སྟེ། ཁྱོད་དགོན་པ་སོན་བྱིན་དོ།
ཁྱོད་ཤི་ན་ཤི་ཁ་བསྡུ་ད། ང་བཅས་གསོན་པོ་གཟུགས་ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོར་བརྟེན་སོདཔ་ཨིན།
ཁྱོད་ར་རླུང་གུ་བཞོན་འགྱོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ང་བཅས་ལུ་ཆགས་ཞེན་མ་བསྐྱེད།
ཨ་ནཱ། མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་མཆོད་མི་འདི་ཟ་འཐུང་སྦེ་སོང་། ཁྱོད་འབད་ས་ཅིག་རུང་། ཉེཝ། ཉེ་ཚན། ག་དང་གཅིག་ཁར་འབད་རུང་
ཟ་ནི་འཐུང་ནི་ག་ཅི་ཡང་དྲངས་ཡི་གོ། རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ། ལོ་ལེགས། སྤགས་ལེགས། ཟས་ལེགས། སྐོམ་གསུམ། མཆོད་དོ།
ཁྱོད་ལུ་མཆོད་བྱིན་དོ་སྨེ།
ཨོྃ་ཨཱ་ཧཱུཾ། ཨོྃ་ཨཱ་ཧཱུཾ། ཨོྃ་ཨཱ་ཧཱུཾ།
ད་ཅི་མགྱོནམ་སྦེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡི།
ད། བར་ལ་བར་ལམ་བཙུགས་ཏེ། ཁྱེད་རའི་ཕོ་བྲང་ག་ཏེ་ཨིན་ན་བོན་སོང་ཞིག།

༤༽ ཀླུ་མཆོད།
གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ཀླུ་དང་གདོན་གསོལ་སོལ་ཡོད་པའི་ཀླུ་མཆོད། གདོན་མཆོད་ཚུ་ ན་ཚ་ཕོག་པའི་

སྐབས་ དུས་ད་རེས་ནངས་པ་ཡང་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་ཀླུ་དང་གདོན་གསོལ་སོལ་འདུག། ནདཔ་འདིའི་དོན་ལུ་མོ་བཏབ་རྩིས་བཏབ་

འབད་དེ་ ཀླུ་གིས་གདོནམ་སྦེ་ཐོན་སོང་པའི་སྐབས་ གཡུས་ཁའི་རྩིསཔ། ཆོསཔ། ཡང་ན་གཡུས་ཁའི་མི་ཀླུ་མཆོད་ཤེས་མི་ཚུ་འབོ་
སྟེ་ ཤོམ་འདབ་ནང་ཟས་མ་ཚང་ཚངམ་སྦེ་བླུགས་ཏེ་ཀླུ་མཆོདཔ་ཨིན་མས།
ཕྱིས། ཕྱིས། ཕྱིས། ཕྱིས།
སྐྱེས་པ་སྦྲུལ་ལོ་པ་འདི་ལུ་གནོད་མི། གདོན་མི། བགེགས་རྐྱབ་མི།
ག་ལུ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཡང་། དཀོར་དཀར། དཀོར་ནག། འདྲེ་བོ། འདྲེ་མོ། ལམ་འདྲེ། ཁྱིམ་འདྲེ།
གཤིན་འདྲེ། གསོན་འདྲེ།
སྟེང་ལྷ་ཡི་གནོད་པ། འོག་ཀླུ་ཡི་གནོད་པ། བར་བཙན་གྱི་གནོད་པ།

སྟེང་ལྷ་གདོན་ཨིན་རུང། འོག་ཀླུ་གདོན་ཨིན་རུང་། བར་བཙན་གདོན་ཨིན་རུང་།
ག་ལུ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཡང་། རྒྱལཔོ། བཙན། ཀླུ། ག་ལུ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ཡང་།
ཟ་ཟ། སྐོམ་འཐུང་། འགྲངས་ཤིང་ངོམས་པ། ཚིམས་ཤིང་རྒྱས་པར་མཆོད་དོ་གོ།
ཁྱོད་འབད་དེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་། མི་དང་གླུད། ཡས་དང་ཁམས་གསུམ་སོར་ཏེ།
མ་བཏུབ་བཏུབ་འབད་དེ། ད་རིས། ནདཔ་འདི་ལུ་གནོད་མི། གདོན་མི།
ག་ཅི་ཡོད་དེ་འབད་ས་ཅིག་རུང་། འ་ནཱི་ཟ། འ་ནཱི་འཐུངས་སྦེ། རང་རང་སོ་སོའི་ཕོགས་ལུ།
ཞི་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ལས། མ་གནོད་མ་གདོན་པར། འ་ནཱི་ཟ། འ་ནཱི་འཐུངས་ཏེ་སོང་ཞིག།

