
 
 

བཀའ་བསྟན་ཕབ་སྒྱུར་བགྲོ་གླེང་། 
ཐླེང་དང་པྲོ།    སྤྱི་ལྲོ་༢༠༡༣ ཟླ་བ་༡༠ ཚེས་༢༢ ནས་༢༤ བར།     

རྲོ་རླེ་གདན་དུ། 
 

༼ཉྤྱིན་དང་པྲོ།    མཁན་ཆླེན་པདྨ་ཤླེས་རབ་ཀྤྱི་བཀའ་སྲོབ།༽ 
 
དླེ་རྤྱིང་འདྤྱིར་འཚོགས་པའྤྱི་མཁས་པའྤྱི་དབང་པྲོ་རྣམ་པ་དང་།    སྒྲ་སྒྱུར་ལྲོ་ཙཱ་བ་རྣམ་པ།    སྤྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པས་
མཚོན་པའྤྱི་ཚང་མ་ལ་ངའྤྱི་ངྲོས་ནས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདྤྱི་ལ་ང་ཚོའྤྱི་བརྲོད་དྲོན་ག་རླེ་བླེད་པ་དླེའྤྱི་ཐྲོག་བསམ་བྲོ་
གཏྲོང་བའྤྱི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་བ་དླེ་ལ་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྤྱི་ཞུ་གྤྱིན་ཡྲོད།    དླེ་ནས་གཅྤྱིག་ནས་ང་རང་ངྲོས་ནས་བསམ་
བྲོ་བཏང་བ་ཡྤྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསྲོས་པ་ཡྲོང་གྤྱི་ཡྲོད་མྤྱིན་ཧ་གྲོ་གྤྱི་མྤྱི་འདུག་སྟླེ།    ༧སྐྱབས་རླེ་མཁྱླེན་བརླེ་རྤྱིན་པྲོ་
ཆླེས་བཀའ་གནང་ནས་འདྤྱིར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་དླེ་ལ་ཞླེ་དག་དགའ་པྲོ་ཡྲོད།    འདྤྱིར་བསླེབས་ཚར་དུས་སླེམས་ཀྤྱི་
རྣམ་རྲོག་གྤྱི་འཆར་སྲོ་གཅྤྱིག་མ་ཞུས་ན་མྤྱི་འགྤྱིག་པ་རླེད།    དླེ་ཡྤྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་བང་རྤྱིམ་བསྒྲྤྱིགས་བཞག་པ་
དླེ་འད་གང་ཡང་མླེད།    གང་བྱུང་བྱུང་བས་ནས་ཞུ་འདྲོད་ཡྲོད།    འདྤྱི་ལ་ཉྤྱི་མ་གཅྤྱིག་གཉྤྱིས་འདྤྱིར་དུས་ཚོད་ཡྲོད་
པ་ཡྤྱིན་ཙང་རྤྱིམ་པས་ཞུ་བའྤྱི་གྲོ་སྐབས་ཐྲོབ་ཡྲོང་གྤྱི་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །ང་ཚོས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཡག་འདྤྱིའྤྱི་
སྐྲོར་ལ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྤྱིས་མང་པྲོ་གསུངས་ཚར་སྲོང་།    ང་ཚོས་བསྐལ་པ་བཟང་པྲོའ་ིདུས་སྐབས་འདྤྱིར་རྣམ་
འདླེན་བཞྤྱི་པའྤྱི་ལུང་རྲོགས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་ནང་ང་ཚོ་གྲོ་སྐབས་བཟང་པྲོའ་ིདུས་ཚོད་ཅྤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད།    
དླེའྤྱི་དྲོན་དླེ་གཙོ་བྲོ་འཛམ་བུ་གྤྱིང་གྤྱིས་མཚོན་པའྤྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་བསྲོད་ནམས་ཀྤྱི་སྟྲོབས་དང་སྐུ་དྤྱིན་གྤྱིས་བྱུང་
བ་རླེད་མ་གཏྲོགས་འགྲོ་བ་འགའ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་གྲུབ་པ་བརླེས་པ་དང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ཞླེ་དག་ཞླེ་དག་འགྱུར་བ་གཏྲོང་ཆྲོག་
ཆྲོག་རླེད་མྤྱི་འདུག        །ད་ལྟའྤྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གྤྱིང་གྤྱི་གཅླེས་ནྲོར་ཟླེར་ན་ཡང་འད།    རླེད་པར་དཀའ་བའྤྱི་
མཉམ་མླེད་ཐུབ་པ་ཆླེན་པྲོའ་ིལུང་རྲོགས་ཀྤྱི་བསྟན་པ་དླེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་དུས་ཙ་ནས་དླེའྤྱི་དྲོན་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་
བ་ཡྤྱིན་ན།     ༧སྐྱབས་རླེ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེ་རྣམ་པས་དབུས་འདྤྱིར་ལས་ཀ་ཆླེན་པྲོ་དབུ་ཚུགས་པ་དླེ་དྲོན་དང་ལྡན་པ་ཞྤྱིག་
བྱུང་བཞག་བསམས།    ད་དླེའྤྱི་ནང་ནས་གལ་ཆླེ་ཤྲོས་ཤྤྱིག་ལ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་མང་པྲོ་གཅྤྱིག་
གསུངས་གནང་སྲོང་།     དླེའྤྱི་དྲོན་དླེ་ག་པར་ཐུག་འདུག་བསམ་བྲོ་བཏང་བ་ཡྤྱིན་ན།     དཔླེར་ན་སྔ་འགྱུར་ལྲོ་ཙཱ་
བ་ལྲོ་ཆླེན་བླེ་རྲོ་ཙ་ན་ལྟ་བུ་ཞྤྱིག་ཡྲོད་པ་ཡྤྱིན་ན་དང་།     དླེ་དང་འད་བ་གཅྤྱིག་གྤྱི་སྐ་བ་དཔལ་བརླེགས་དང་ཅྲོག་རྲོ་ 



 
ཀླུ་ཡྤྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་ཡྲོད་པ་ཡྤྱིན་ན་ཕལ་ཆླེར་འདྤྱི་ཡྤྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་ཡྲོང་མྤྱི་སྤྱིད་པ་འད་བྲོ་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    ། 
དླེ་འད་གཅྤྱིག་མླེད་པའྤྱི་ཉླེར་ལླེན་ལ་བརླེན་ནས་ང་ཚོའྤྱི་བརྲོད་པའྤྱི་ཐ་སྙད་བྲོད་ཀྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག    །རྒྱ་གར་སཾསྤྱི་ཏའྤྱི་
སྐད་ཡྤྱིག    །པཱ་ལྤྱིའྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག    །རྒྱ་ནག་གྤྱི་སྐད་ཡྤྱིག    །དབྤྱིན་ཇྤྱི་དླེ་ལྟ་སྤྱིར་བཏང་དླེང་སང་མྤྱི་ཡྤྱིས་བླེད་སྲོད་
བཏང་ཡག་ལ་ཁྱབ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་མ་གཏྲོགས་ཆྲོས་ཀྤྱི་དྲོན་ནང་ལ་ཞླེ་པྲོ་ཞླེ་པྲོ་གཅྤྱིག་དླེ་སྔྲོན་བསླེབས་པའྤྱི་སྐད་ཆ་གྲོ་
མ་སྲོང་།    དླེ་འད་ཡྲོད་ན་ཡང་དགྲོངས་དག་ཞུ་ཡག་རླེད།    ། 
 
དླེ་རླེད་དླེ་གཙོ་བྲོ་དླེ་ང་ཚོས་རླེད་ཁག་པྲོ་རླེད།    གལ་སྤྱིད་ཡྲོད་པའྤྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྤྱིན་ན་གང་འད་གཅྤྱིག་ཡྲོད་
པ་རླེད་ཟླེར་ན།    བརྲོད་བའྤྱི་གཞུང་དླེ་ལ་ང་ཚོ་གདུལ་བའྤྱི་དབང་གྤྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྤྱིས་གསུངས་བཞག་པ་ཡྤྱིན་
དུས་རྲོད་བླེད་ཀྤྱི་ཚིག་གཅྤྱིག་ཡྤྱིན་ན་ཡང་བརྲོད་བ་ལ་མྤྱི་འད་བ་གྲོ་འགྲོ་བ།    གྲོ་བ་ལླེན་སྟངས་མྤྱི་འད་བའྤྱི་ཆ་ནས་
ཆགས་བསྡད་ཀྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད།    གང་ཟག་གྤྱི་གྲུབ་མཐའྤྱི་འདྲོད་པ་དང་འབླེལ་བ་གཅྤྱིག་དང་གང་ཟག་གྤྱི་དབང་པྲོ་
དང་དྲོན་གཉྤྱིས་འབླེལ་བ་འད་བྲོ་ཆགས་པ་གཅྤྱིག་དླེ་རླེད།    ད་དླེའྤྱི་དྲོན་དླེ་ག་པར་ཐུག་འདུག་བསམ་བྲོ་བཏང་བ་
ཡྤྱིན་ན།    ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་བརྲོད་བའྤྱི་དྲོན་ཁྲོང་དུ་ཆུད་ཟྤྱིན་པའྤྱི་གང་ཟག་ཡྤྱིན་ན།    དཔྱད་པ་གཅྤྱིག་བརྲོད་ནའང་
འད་འདྲོད་པ་གཅྤྱིག་བརྲོད་ནའངའད།    འགླེལ་བཤད་ག་རླེ་རྒྱག་ནའང་།    ཚིག་མྤྱི་འད་བ་ག་རླེ་བརྲོད་པ་ཡྤྱིན་
ནའང་འད།   གནད་འགག་ལ་དྲོན་དླེ་ཡྲོད་ན་འཁྲུལ་བ་ཡྲོད་པ་མ་རླེད་གསུངས་ཀྤྱི་འདུག    །དླེ་གལ་ཆླེ་ཤྲོས་ཤྤྱིག་
ཡྤྱིན་པ་འད།    དླེ་ང་ཚོའྤྱི་ཡྲོ་རྲོབ་ཕྲོགས་ལ་མྤྱིང་ལ་སྒྲ་སྒྱུར་ཟླེར་བཏགས་ཡྲོད་པ་རླེད་ད།    སྒྲ་སྒྱུར་སྒྲ་སྒྱུར་ཟླེར།    
དླེ་ཚོ་མང་ཆླེ་བ་སྒྲ་སྒྱུར་རླེད།    སྒྲ་སྒྱུར་ཟླེར་དུས་ཐ་སྙད་ཅྤྱིག་བླེད་སྲོད་གཙོ་བྲོ་བླེད་ནས་བརྲོད་བའྤྱི་དྲོན་ལ་བསམ་
བྲོ་ཞླེ་པྲོ་འཁྲོར་ལྟ་འཁྲོར་གྤྱི་ཡྲོད་རྒྱུ་རླེད།    འཁྲོར་མ་ཐུབ་པ་བས་ཁྲོང་དུ་མ་ཆུད་པའྤྱི་ཐྲོག་ནས་སྒྲ་གཙོ་བྲོར་བས་
ནས།    དག་ཡྤྱིག་དང་སུམ་རགས་ཀྤྱིས་མཚོན་པའྤྱི་ཚིག་མཛོད་དླེ་འད་བླེད་སྲོད་བཏང་ཡྲོང་དུས་ཚིག་མཛོད་ཁྲོ་
རང་ལའང་ཡྤྱིན་རྲོན་རུང་ངམ་མྤྱི་རུང་ཐླེ་ཚོམ་ཡྤྱིན་པ་རླེད།    ད་ལྟ་དླེ་འད་གཅྤྱིག་ལ་བརླེན་ནས་དཀའ་ངལ་གཅྤྱིག་
འཕྲད་བསྡད་ཀྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད།    འགལ་ཟླ་གཅྤྱིག་དླེ་སླེབ་སྡྲོད་ཀྤྱི་ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེའྤྱི་དྲོན་ཐམས་ཅད་དླེ་བརྲོད་དྲོན་
རྲོགས་ཐུབ་མཁན་གྤྱི་གང་ཟག་ཡྲོད་པ་ཡྤྱིན་ན།    ཕལ་ཆླེར་དླེ་ལ་ཡྤྱིད་རྲོན་བས་ནས་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན་ན་ང་ཚོ་མང་
ཆླེ་བ་དཀའ་ངལ་དླེ་སླེལ་ཐུབ་ཀྤྱི་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    ། 
 
དླེ་ནས་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་སྒྱུར་བཞྤྱིན་པ་དླེ་བཀའ་འགྱུར་ནང་ནས་འཆར་གཞྤྱི་ནང་ལ་ཞླེ་པྲོ་འདུག་ག   །ནང་
པའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཆ་ཚང་སྒྱུར་འགྲོ་ཡག་གྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་དང་པྲོ་བཞག་འདུག    །རྤྱིག་གཞུང་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ།     
དླེ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡག་ཅྤྱིག་རླེད།    ནང་པའྤྱི་རྤྱིག་གཞུང་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་སྒྱུར་བ་ལ་དླེའྤྱི་ནང་ལ་མདྲོ་སྔགས་ 



 
གཉྤྱིས་ཀ་བསླེབས་ཀྤྱི་རླེད།    ད་ལྟ་མདྲོའ་ིཆ་ཤས་ཅྤྱིག་སྐད་ཆ་སླེབ་སྡྲོད་ཀྤྱི་འདུག    །མདྲོ་དླེ་ལ་ཡང་སྟྲོན་པས་
གདུལ་བ་ལ་ལྟྲོས་ཏླེ་གསུངས་ཡྲོང་དུས་དང་དྲོན་ངླེས་དྲོན་མཐར་ཐུག་གྤྱི་དྲོན་སྲོགས་མང་པྲོ་གཅྤྱིག་ཡྲོད་པ་དླེ་ཐམས་
ཅད་མགྲོ་མ་འཚོས་པ་ཡྤྱིན་ན་བརྲོད་དྲོན་ནྲོར་བ་འཁྲུལ་བ་མང་པྲོ་སླེབ་ཀྤྱི་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །དླེ་འདའྤྱི་དྲོན་དླེ་
ལ་དང་ངླེས་དང་དླེ་བཞྤྱིན་དུ་གྲུབ་མཐའྤྱི་ཁྱད་པར་ཡྲོད་པ་རླེད།གྲུབ་མཐའ་གང་གྤྱི་དབང་དུ་བླེད་དམ།    ད་ལྟ་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མྲོང་ཐླེག་པའྤྱི་གྲུབ་མཐའྤྱི་དབང་དུ་བླེད་དམ།        ཐུན་མྤྱིན་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྲོ།       
དླེ་ལས་ཆླེན་པྲོ་ལ་ཡང་གསང་སྔགས་རྲོ་རླེ་ཐླེག་པ།    གསང་སྔགས་རྲོ་རླེ་ཐླེག་པ་དླེ་ལ་ཡང་ཕྤྱི་རྒྱུད་དང་ནང་རྒྱུད་
གཉྤྱིས།        ནང་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཐུན་མྲོང་སྤྱིར་བཏང་གྤྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྤྱིས་མླེད་རྒྱུད་ཟླེར་བ།     
དླེ་ནས་སྔ་འགྱུར་གྤྱི་ཐུན་མྲོང་མ་ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྲོལ་ཡྤྱིན་ན་མཧཱ་ཡྲོ་ག    །ཨ་ནུ་ཡྲོ་ག    །ཨ་ཏྤྱི་ཡྲོ་ག    །ད་ལྟ་དླེ་འད་
མང་པྲོ་ཅྤྱིག་ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་གྲུབ་མཐའྤྱི་དབླེ་བ་ཤླེས་པའྤྱི་ཐྲོག་ནས་དླེ་དྲོན་བསྒྱུར་ལྟར་དུ་བས་ནས།    
དླེ་སྔ་གཞུང་རྣམས་བྲོད་ཡྤྱིག་ལ་མ་གཏྲོགས་རླེད་ཀྤྱི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།    ད་ནངས་འདྤྱི་ཕ་སྐད་ཆ་ཅྤྱིག་བསླེབས་སྲོང་
སཾསྤྱི་ཏའྤྱི་སྐད་ལ་ཕུག་གཏུག་དགྲོས་རླེད་ཟླེར།    སཾསྤྱི་ཏའྤྱི་སྐད་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཉུང་ཤས་ཤྤྱིག་ཡྤྱིན་འགྲོ།    མང་པྲོ་
ཡྲོད་རྒྱུ་མ་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག          །ཕུག་གཏུག་སའྤྱི་ཡུལ་ཁྲོ་རང་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་ས་རླེད།     
དླེ་ཡྤྱིན་དུས་ད་ལྟ་བྲོད་ལ་བསྒྱུར་བཞག་པ་དླེ་བཀའ་བསྟན་གཉྤྱིས་པྲོ་ཏྤྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡན་མན་ཅྤྱིག་ཡྲོད་པ་རླེད།    
རྤྱིག་གཞུང་ཡྲོངས་རྲོགས་ལ་དླེས་ཚད་ཀྤྱི་མ་རླེད།    དླེ་ར་བ་བས་ནས་ཕུགས་མ་གཏུགས་རང་གཏུགས་ཆགས་ཀྤྱི་
ཡྲོད་དུས་ཙ་ནས་དླེ་ལ་ཡྤྱིད་ཆླེས་བླེད་དགྲོས་ཆགས་བསྡད་ཀྤྱི་མླེད་འགྲོ་བསམ་གྤྱི་འདུག    ། 
 
དླེ་ཡྤྱིན་དུས་ཙ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་གསང་སྔགས་སྐབས་ལ་སླེབ་པ་རླེད།    གསང་སྔགས་སྒྱུར་བའྤྱི་སྐབས་
སྐད་ཆ་ཞྲོར་རླེད།    སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཡག་དླེ་ལ།    འདྤྱི་རླེད་པ།    ཕལ་ཆླེར་གཞུང་ཁ་ཤས་ཀྤྱི་
ནང་ལྲོགས་ལ།    གཞན་གྤྱི་མ་ཉྤྱིད་གང་ཡྤྱིན་པ།    དླེ་ཉྤྱིད་གཞན་གྤྱི་ཆུང་མ་ཡྤྱིན།    གཞན་གྤྱི་དྲོན་དམ་གང་ཡྤྱིན་
པ།    དླེ་ཉྤྱིད་ཀུན་རྲོབ་བདླེན་པར་འདྲོད།    གསུངས་པ་ནང་བཞྤྱིན་གསང་སྔགས་རྲོ་རླེ་ཐླེག་པ་དླེ་རྒྱུ་མཚན་ཉྤྱིད་ཐླེག་
པ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དུ་མའྤྱི་སྲོ་ནས་བཤད་པ་བྱུང་གྤྱི་རླེད།    དླེ་ཐམས་ཅད་མགྲོ་འཚོས་པའྤྱི་སྲོ་ནས་ཁྱད་
པར་དླེ་ཕླེ་མ་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྤྱི་རླེད།    དླེ་ནས་ཡར་སྲོང་དུས་མཧཱ་ཡྲོ་ག་ཐུག་གྤྱི་རླེད།    མཧཱ་ཡྲོ་ག་དླེ་ལ་
རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་རླེད།    སྔ་འགྱུར་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་ཡྤྱིན་ན་རྒྱུད་སྡླེ་དང་སྒྲུབ་སྡླེ་གཉྤྱིས་བས།    དླེ་ལ་ཡང་
བཀའ་མ་དང་གཏླེར་མ་གཉྤྱིས་བས་དུས་ཧ་ཅང་གྤྱི་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ།    དླེའྤྱི་ཟབ་པའྤྱི་གནད་བ་ན་མླེད་པ་དླེ་མཧཱ་ཡྲོ་གའྤྱི་
གྲོང་དུ་བཞུགས་པ་དླེ་ཨ་ནུ་ཡྲོ་ག་དང་ཨ་ཏྤྱི་ཡྲོ་ག་གཉྤྱིས་བྱུང་ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེ་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་དྲོན་ལ་བྲོད་གངས་
ཅན་གྤྱི་ལྲོངས་ལ་ཡང་རང་གྤྱིས་དཔྱྤྱིས་ཕྤྱིན་མ་རྲོགས་པའྤྱི་དབང་གྤྱིས་དགག་སྒྲུབ་མང་པྲོ་གཅྤྱིག་བྱུང་བ་རླེད།     



 
རླེད་དླེ་དྲོན་གྤྱི་གནས་ཚུལ་བྲོ་གཟུ་བྲོར་གནས་པའྤྱི་སྲོ་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་ཡྤྱིན་ན།    རྣམ་དཔྱྲོད་དང་ལྡན་པའྤྱི་
གང་ཟག་ཅྤྱིག་དང་བྲོ་གཟུ་བྲོར་གནས་པ་གཅྤྱིག་ཡྲོད་ན་མཐར་ཐུག་གྤྱི་བབས་སྲོ་ག་པར་བསླེབ་པ་དླེ་གཏན་འཁླེལ་
ཐུག་ཀྤྱི་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །དླེ་འད་ཅྤྱིག་བསམ་བྲོ་བཏང་ཡྲོང་དུས་ཚེ་ན་ཤྤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆླེ་བ་དཀའ་བའྤྱི་
གནད་འྲོག་མའྤྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཐླེག་པ་འྲོག་མ་རྣམས་ལ་མླེད་པའྤྱི་གྲོང་མ་གྲོང་མ་ལ་ཁྱད་པར་གྤྱི་ཆྲོས་མང་པྲོ་
གཅྤྱིག    །དླེ་འདའྤྱི་ཁྱད་པར་དླེ་མགྲོ་འཚོས་པ་འབྱུང་སྲོང་བ་ཡྤྱིན་ན་སྒྱུར་བླེད་ཀྤྱི་ལྲོ་ཙཱ་བ་ཁྲོ་རང་གྤྱི་ངྲོས་ནས་ཀང་
ཞླེ་དག་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རྒྱུ་མ་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །     
 
དླེ་ནས་སྒྱུར་བླེད་ཀྤྱི་ལྲོ་ཙཱ་བ་དླེ་བྲོད་ཀྤྱི་ནང་ན་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞུས་ཆླེན།    སྒྱུར་བླེད།    མཆན་བུ་བཅས་རྣམ་པ་
གསུམ་ཡྲོད་པ་རླེད།    ཞུས་ཆླེན་གྤྱི་ལྲོ་ཙཱ་བ་དླེ་རང་གྤྱིས་བསྒྱུར་ནས་རང་གྤྱིས་ཞུས་དག་བཏང་ཐུབ་པ་རླེད།    
བརྲོད་བའྤྱི་དྲོན་མ་ལུས་པ་རྲོགས་མ་ཐུབ་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཀྤྱི་རླེད།    སྒྱུར་བླེད་དླེ་སྒྱུར་བ་ཙམ་གཅྤྱིག་
མ་གཏྲོགས་པ་ཞུས་དག་གཏྲོང་མྤྱི་ཐུབ་མཁན།    རྒྱ་གར་གྤྱི་པཎྤྱི་ཏ་མཁས་པ་གཅྤྱིག་ལ་ཕུགས་གཏུགས་ནས་
དྲོགས་གཅྲོད་བླེད་ནས་ཞུས་དག་མཁན་དླེ་གཉྤྱིས་པ་རླེད།    གསུམ་པ་དླེ་ལ་མཆན་བུའྤྱི་གནད་འདྲོགས་ཟླེར་མཆན་
བུ་བརྒྱབ་ཡག་མ་གཏྲོགས་ཆ་ཚང་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྤྱི་མ་རླེད།    དླེ་འད་རྣམ་པ་གསུམ་འདུག་ག    །ང་ཚོའྤྱི་ལྲོ་ཙཱ་བ་རྣམ་
པ་ག་རླེ་ལ་སླེབ་ཀྤྱི་ཡྲོད་མླེད་ངས་ཧ་གྲོ་ཡྤྱི་མླེད།    འྲོ་ད་དླེ་འད་གཅྤྱིག་ཕུག་གཏུག་ས་འད་བྲོ་དླེ་ང་ཚོའྤྱི་ད་ལྟ་རྣམ་པ་
ལྷན་རྒྱས་ཀྤྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྤྱིན།    ད་ལྟ་དཀའ་ལས་ཁག་ཤྲོས་དླེ་དབྤྱིན་ཇྤྱིའྤྱི་ནང་སྒྱུར་ཡྲོང་དུས་དབྤྱིན་ཇྤྱིའྤྱི་
ཚིག་མ་འདང་བའྤྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ས་དླེ་འདྤྱི་ཡྤྱིན་རྒྱུ་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །དབྤྱིན་ཇྤྱིའྤྱི་ཚིག་གསར་དུ་བཟྲོར་མྤྱི་རུང་
བ་དང་མྤྱི་ཐུབ་པ་དླེ་ཕལ་ཆླེར་ཨླེ་ཡྲོད་ན་བསམ་གྤྱི་འདུག    །དླེ་ཡྤྱིན་དུས་ཙ་ནས་ཁྱླེད་རང་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་འགན་
ཁུར་མཁན་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བླེད་ནས་དྲོན་དླེ་འད་གཅྤྱིག་བཟྲོ་དགྲོས་པའྤྱི་ཚེ་ན་དབྤྱིན་ཇྤྱིའྤྱི་ཚིག་བཟྲོས་ནས་དླེའྤྱི་
བརྲོད་དྲོན་དླེ་བསྟན་པར་བས་ནས་ཚིག་མཛོད་ལ་མར་གཏན་འབླེབས་ཐུབ་པ་ཡྤྱིན་ན།    མ་འྲོངས་པ་ལ་དཔྱད་གཞྤྱི་
ཡྲོང་ཐུབ་པ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆླེན་པྲོ་ཡྲོད་རྒྱུ་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །འྲོ་ད་དླེ་འད་ཅྤྱིག་ལ་བརླེན་ནས་སྐབས་སུ་བབས་
པ་མ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་དུ་འགྲོ་ཡྲོང་དུས་ཙམ་པ་ངའྤྱི་བསམ་འཆར་འད་བུ་དླེ་རླེད།    ། 
 
དླེ་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཤྲོས་ཤྤྱིག་ལ་ད་ནང་ཚིག་མཛོད་བཟྲོ་དགྲོས་འད་བུ་གཅྤྱིག་གསུངས་སྲོང་།    བཀའ་མྲོལ་
བསླེབས་སྲོང་།    ༧སྐྱབས་རླེ་ཟམ་གདྲོང་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེའྤྱི་སྐུ་མདུན་ནས་མར་བསླེབས་སྲོང་།    ང་ཚོ་འདྤྱི་སྲོན་ལམ་གྤྱི་
ཚིག་མཛོད་དླེ་༧གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོས་མཐུན་རླེན་གནང་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་སྒྲ་སྒྱུར་ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་
ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེའྤྱི་ནང་ཁྲོང་གྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་ནང་ལྲོགས་ལ་ནང་པའྤྱི་ཆྲོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་བཞྤྱི་བྲོན་པྲོ་དང་ 



 
བཅས་པའྤྱི་གཞུང་ལུགས་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པའྤྱི་ཚིག་མཛོད་བཟྲོ་ཡག་གྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་གྲོ་སྒྲྤྱིག་གནང་ཟྤྱིན་པ་རླེད།    
ང་ཚོ་རྤྱིང་མའྤྱི་ཕྲོགས་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་ཡྤྱིན་ན།    ན་ནྤྱིང་ལྲོ་འགྲོ་དླེ་བར་ལ་འཆར་གཞྤྱི་བཞག་ནས་རྤྱིང་མའྤྱི་
སྲོན་ལམ་སྐབས་ལ་མ་གཏྲོགས་གྲོས་བསྡུར་མ་བྱུང་བ་རླེད།    སྲོན་ལམ་སྐབས་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་ནས་བཟྲོ་རྒྱུར་ཐག་
གཅྲོད་འད་བས་ནས་སྲོན་ལམ་ཚོགས་པའྤྱི་མྤྱི་མང་གྤྱི་འཆར་གཞྤྱི་བཞག་ནས་རྣམ་གྲོལ་གྤྱིང་ནས་འགན་ཁུར་ཤྲོག་
གསུངས་ནས།    དླེ་ནས་ཕར་རྣམ་གྲོལ་གྤྱིང་ནས་མྤྱི་བཞྤྱི་ཙམ་ཞྤྱིག་གྤྱིས་ད་ལྟ་ལས་རྒྱུ་འགྲོ་བཙུགས་ཡྲོད།    ཏྲོག་
ཙམ་འགྲོར་དྲོགས་ཁ་པྲོ་རླེད།    ག་རླེ་ཟླེར་ན་བརྲོད་དྲོན་ཞླེ་དག་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག    །འདྤྱི་ཚིག་མཛོད་ཡྤྱིན་པའྤྱི་
ཆ་ནས་བརྲོད་པ་རླེད་མ་གཏྲོགས་སྐབས་སུ་བབས་པའྤྱི་དངྲོས་དྲོན་ཡྤྱིན་མྤྱིན་དླེ་གང་ཤླེས་ཏླེ།    འདྤྱི་ཞུ་ཆྲོག་པ་
ཅྤྱིག    ། 
 
ད་ལྟ་འདྤྱི་བྲོད་ལ་སྔ་འགྱུར་རྤྱིང་མ་དང་ཕྤྱི་འགྱུར་གསར་མའྤྱི་ཐ་སྙད་ཅྤྱིག་ཡྲོད་པ་རླེད།    སྔ་འགྱུར་རྤྱིང་མ་དླེ་ཐྲོན་མྤྱི་
སམ་བྲོ་ཊ་ནས་བཟུང་སྟླེ་ལྲོ་ཆླེན་རྤྱིན་ཆླེན་བཟང་པྲོའ་ིབར་དུ།    ཇྲོ་བྲོ་རླེ་བྲོད་ལ་མ་ཕླེབས་ཀྤྱི་བར་དུ་སྐད་བསྒྱུར་བ་
དླེ་ལ་སྔ་འགྱུར་ཟླེར།    དླེའྤྱི་སྐབས་ལ་བསྒྱུར་བཞག་པ་དླེ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཕལ་ཆླེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དླེའྤྱི་
སྐབས་ལ་བསྒྱུར་བཞག་པ་ཤ་སྟག་རླེད།    དླེའྤྱི་སྐབས་ཀྤྱི་འགྱུར་མང་ཆླེ་བ་དླེ་དྲོན་སྒྱུར་བས་བཞག་པ་ཡྤྱིན་དུས་
བརྲོད་བའྤྱི་དྲོན་རྲོགས་བསྡད་མཁན་ཤ་སྟག་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་དུས།    ད་ལྟ་༧སྐྱབས་རླེ་ཟམ་གདྲོང་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྤྱིན་བྲོད་ཀྤྱི་ཚིག་དང་སཾསྤྱི་ཏ་དྲོ་མཉམ་བས་ནས་བསླེབས་ཐུབ་པའྤྱི་ནུས་པ་ཆླེན་པྲོ་གཅྤྱིག་ཆགས་ 
ཡྲོད་ས་རླེད།    ཕྤྱི་འགྱུར་སྐབས་འདྤྱི་བར་ལ་གཙོ་བྲོ་སྒྲ་སྒྱུར་བས་བཞག་པ་ཡྤྱིན་ས་ཨ་རླེད་གྲོ    །ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྤྱི་
སྒྲ་སྒྱུར་གཙོ་བྲོ་རལ་འདྲོན་བས་ཡྲོང་དུས།    དླེ་ལ་ཚིག་གྤྱིམ་པ་དང་རྲོགས་དཀའ་བ་ཡྲོད་ཚུལ་མང་པྲོ་གཅྤྱིག་ཡྲོང་
བསྡད་ཀྤྱི་འདུག    །གང་ལྟར་སྔ་འགྱུར་གྤྱི་འགྱུར་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་གཅྤྱིག་རླེད།    དླེར་མ་ཟད་གསང་སྔགས་རྲོ་རླེ་ཐླེག་པ་
ཞླེ་དག་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་རླེད།    སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏླེར་གཉྤྱིས་ཟླེར་བཀའ་མ་དང་གཏླེར་མ་གཉྤྱིས་རླེད།    ཕྤྱི་མ་ལའང་ཞླེ་
དག་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་རླེད།    དླེ་རླེ་རླེ་བཟྲོ་དགྲོས་ན་ལྲོ་མང་པྲོ་གཅྤྱིག་འགྲོར་དྲོགས་ཁ་པྲོ་རླེད།    རྲོང་འཛིང་ཆླེན་པྲོ་རླེད།    
དླེ་འད་གཅྤྱིག་ཆ་ཚང་ཞྤྱིག་བཟྲོ་ཐུབ་སྲོང་ན།    ཁྱླེད་རང་རྣམ་པ་སྒྲ་སྒྱུར་ཚོགས་པ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆླེན་པྲོ་གཅྤྱིག་ཡྲོང་
གྤྱི་རླེད་ངས་རླེ་བ་རྒྱག་ས་གཅྤྱིག་དླེ་ཡྤྱིན།    ། 
 
དླེ་ཡྤྱིན་དུས་ད་དུང་བྲོད་ལ་བ་རུང་མཁན་པྲོ་ཚུལ་ཁྤྱིམས་བྲོ་གྲོས་ཁྲོང་རྣམ་པའྤྱི་ཚོགས་པ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་ཚིག་མཛོད་
ཅྤྱིག་སྒྲ་སྒྲྤྱིག་བས་པའྤྱི་སྐད་ཆ་ལྲོ་ཁ་ཤས་སྔྲོན་དུ་གྲོ་སྲོང་།    ཡྤྱིན་ནའང་ངས་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཤླེས་མ་སྲོང་།    
དླེ་ནང་བཞྤྱིན་རྤྱིམ་པས་རྤྱིམ་པས་འབླེལ་བ་བླེད་པ་ཡྤྱིན་ན་ཁྲོང་རྣམ་པས་ཀང་ད་ལྟ་དབྤྱིན་ཇྤྱི་ལ་ཡྲོད་སྡྲོད་མཁན།     



 
རྒྱ་ཚིག་ལ་ཡྲོད་སྡྲོད་མཁན།    བྲོད་ཚིག་ལ་ཡྲོད་སྡྲོད་མཁན་ཁ་ཤས་དླེ་ཕྲོགས་གཅྤྱིག་ཏུ་གྲོས་བསྡུར་བས་ནས་གང་
བཞག་འྲོས་པ་དླེ་བཞག་ནས་དླེ་འདའྤྱི་ཚིག་མཛོད་ཅྤྱིག་བཟྲོ་བའྤྱི་སྐད་ཆ་འདུག    །དླེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་འབླེལ་གནང་
ནས་རྤྱིམ་བཞྤྱིན་བཟྲོ་ན་ང་ཚོའྤྱི་འདྤྱི་བསྒྱུར་བར་བླེད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཅུང་སླེལ་གྤྱི་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །དླེ་ཡང་
ཐུགས་འཇགས་གནང་རྒྱུ་ཅྤྱིག་རླེད།ད་ལྟ་ཡྲོད་བཞྤྱིན་པ་གཅྤྱིག་ལ་ང་ཚོས་བླེད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུའྤྱི་སཾསྤྱི་ཏའྤྱི་སྐད་དང་
བྲོད་སྐད་ཤན་སྦྱར་བའྤྱི་འཇམ་མགྲོན་མྤྱི་ཕམ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེའྤྱི་བཀའ་འབུམ་ནང་ཡྲོད་བསྡད་མཁན་སྐད་གཉྤྱིས་ཤན་སྦྱར།    
དླེའྤྱི་ནང་ལ་གསླེར་ར་བ་རུང་ཆྲོས་སར་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྤྱི་འཇམ་མགྲོན་མྤྱི་ཕམ་རྤྱིན་པྲོ་ཆླེའྤྱི་དླེབ་དླེ་འད་
འདྲོན་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེ་ནང་ལ་ཕལ་ཆླེར་དླེབ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བརྒྱད་པ་ཡྤྱིན་ན་བསམས་སྲོང་།    གང་ལྟར་དླེ་
འད་གཅྤྱིག་ལ་སྒྲ་སྦྱྲོར་དླེ་སྐད་གཉྤྱིས་ཤན་སྦྱར་ཡྲོད་པ་རླེད།    དླེ་འད་ཅྤྱིག་གཟྤྱིགས་རྲོག་གནང་བ་ཡྤྱིན་ན་སཾསྤྱི་ཏ་
དང་བྲོད་སྐད་གཉྤྱིས་ཀྤྱི་གསལ་ཁ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད།    ཆ་ཚང་ཡྲོད་ཐུབ་ཁག་པྲོ་རླེད།    སཾསྤྱི་ཏ་དང་བྲོད་གཉྤྱིས་
ཤན་སྦྱར་དླེས་ཏྲོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཡག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་མླེད་འགྲོ་བསམ།    གཅྤྱིག་བས་ན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་
དླེ་རྣམས་ཚང་མ་ཐུགས་རྒྱུས་ཡྲོང་མདྲོག་ཁག་པྲོ་རླེད།    བསྐྱར་དུ་ཞུ་མ་དགྲོས་པ་བས།    འྲོ་ད་དླེ་འད་གཅྤྱིག་གྤྱི་
ཐྲོག་ནས་མདྲོར་བསྡུས་ན་ང་ཚོའྤྱི་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་དླེ་ང་ཚོའྤྱི་དུས་སྐབས་
འདྤྱི་ལ་བབས་པའྤྱི་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་སྐྱ་སླེར་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་ལ་འགན་འཁྤྱི་བསྡད་པ་གཅྤྱིག་རླེད།     
དླེ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའྤྱི་ཕན་བདླེའྤྱི་འབྱུང་གནས་ཡྤྱིན་ཚར་དུས་བསམ་བྲོ་གཅྤྱིག་གཏྲོང་ན་བསྲོད་ནམས་ཆླེན་པྲོ་
བསགས་ཀྤྱི་རླེད་བསམ་གྤྱི་འདུག    །དླེ་ཡྤྱིན་དུས་འགན་ཁུར་གནང་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ངས་རླེས་སུ་ཡྤྱི་རང་ཞུ་རྒྱུ་
ཅྤྱིག་དང་། དླེ་ནས་རྤྱིམ་པས་ལྲོ་མང་པྲོ་ཅྤྱིག་རྒྱུན་མཐུད་དགྲོས་རླེད་མ་གཏྲོགས་ལྲོ་ཁ་ཤས་ལ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཡག་
ཅྤྱིག་མ་རླེད།    མ་འྲོངས་པ་ལ་ལླེགས་པྲོ་ཡྲོང་བ་གཅྤྱིག་དང་།    གང་ལྟར་སྤུས་དག་པ་གཅྤྱིག་ཡྲོང་བ་ལ་འདྤྱི་ཞྤྱིབ་
འཇུག་གནང་རྒྱུར་གལ་ཆླེ་དླེ་ཡང་།    བསམ་ཡས་ལ་སྒྲ་སྒྱུར་དུས་སྒྲ་སྒྱུར་རྒྱ་གར་གྤྱིང་ཟླེར་བའྤྱི་སྒྲ་སྒྱུར་ཚོགས་པ་
གཅྤྱིག་བཙུགས་འདུག    །སྐ་ཅྲོག་ཞང་གསུམ་གཙོ་བྲོར་གྱུར་པ་གཅྤྱིག་གྤྱིས་མར་སྒྱུར་ཡྲོང་དུས་སྒྱུར་དླེ་སྲོ་སྲོའ་ིསྐད་
དུ་དྲོད་ཐུབ་བསྡད་མཁན་གྤྱི་སྒྱུར་དླེ་ཡྤྱིན་བསམས་ནས།    ད་ལྟ་ཁྱླེད་རང་རྣམ་པས་སྒྱུར་སྡྲོད་མཁན་དབྤྱིན་ཇྤྱི་དང་
བྲོད་ཀྤྱི་སྐད་གཉྤྱིས་པྲོ་དླེ་བལྟ་ས་དླེ་གཉྤྱིས་མ་གཏྲོགས་མླེད་དུས་དླེ་གཉྤྱིས་དྲོད་ཐུབ་པ་གཅྤྱིག་ཡྲོང་ཐུབ་དགྲོས་ཀྤྱི་
རླེད།    དླེ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་གྲོང་དུ་རྲོབ་ཙམ་ཞུས་ཡྲོད།    དླེ་མ་འྲོངས་པ་ལ་རྤྱིམ་པ་བཞྤྱིན་ཞུ་ཆྲོག་གྤྱི་
རླེད།    དླེ་འད་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཚོགས་པ་འད་བྲོ་ཞྤྱིབ་འཇུག་བླེད་མཁན་གཏན་འཁླེལ་བ་གཅྤྱིག་མླེད་ན་སྒྱུར་ཚར་བ་ཙམ་
གྤྱིས་འགྤྱིག་གྤྱི་མ་རླེད།    ང་ཚོ་ཚང་མ་འཕགས་པ་མ་ཡྤྱིན་ལ་ང་ཚོ་ནྤྱི་སྲོ་སྲོ་སྐྱླེ་བྲོ་མ་རྤྱིག་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྤྱི་གང་ཟག་
ཡྤྱིན་དུས་ནྲོར་འཁྲུལ་གཏན་ནས་མླེད་པ་གཅྤྱིག་བཟྲོ་ཐུབ་ཀྤྱི་མ་རླེད་ཀང་།    གང་ཐུབ་ཐུབ་ནྲོར་འཁྲུལ་མླེད་པ་བླེད་
རྒྱུ་ནྤྱི་འགག་ར་རླེད།    ། 



 
འྲོ་ད་དླེ་འད་གཅྤྱིག་གྤྱི་ཐྲོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་བསྐྱླེད་ནས་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྤྱི་བསྟན་པ་དླེ་ར་ཆླེན་
ཡྤྱིན་པའྤྱི་སྐད་ཆ་རང་པ་མ་རླེད།    བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ནང་ཡྲོད་པའྤྱི་བརྲོད་བའྤྱི་དྲོན་དླེ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའྤྱི་
བདླེ་སྐྱྤྱིད་དང་འབླེལ་སྲོང་བ་ཡྤྱིན་དུས་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད།    དླེས་ན་ང་ཚོ་ནང་པ་གཅྤྱིག་པུའྤྱི་འགན་རླེད་མྤྱི་
འདུག    །འདྤྱི་ར་ཆླེན་པྲོ་ཡྤྱིན་པ་ཤླེས་པའྤྱི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་བས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་ཡག་གྤྱི་ཐབས་ཤླེས་ཡྲོད་
རྒུ་རལ་སྤྲུགས་བས་ནས་ཡྲོང་དགྲོས་ཡག་ཅྤྱིག་རླེད།    དླེ་ཡྲོང་བར་བླེད་པ་ལ་ཐབས་ཤླེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྲོང་
མྤྱི་ཡྲོང་ཕལ་ཆླེར་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྤྱི་བསྲོད་ནམས་ལ་ལྟྲོས་དགྲོས་པ་ཡྤྱིན་ས་རླེད།    བསྲོད་ནམས་ལ་བརླེན་ནས་
བསྒྲུབ་དགྲོས་ཡག་ཅྤྱིག་རླེད་མ་གཏྲོགས་གང་བསམ་ཚད་སྒྲུབ་ཡག་དླེ་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་རླེད་འདུག    །ད་ཐུགས་
རླེ་ཆླེ།    དླེ་མ་གཏྲོགས་ཅྤྱི་བཤད་རྒྱུ་མླེད།།    །། 


