
 
 

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།    མཁས་དབང་སེམས་དཔའ་རྡོ་རེའི་བཀའ་སྡོབ༽ 
 
མཁེན་བརེ་རིན་པྡོ་ཆེས་གཙོས་པའི་སྐྱབས་རེ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་།    མཆྡོད་པར་འྡོས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས།ཕྡོགས་
མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་མཁས་དབང་ཁག་དང་ལྡོ་ཙྭ་བ་ཆེན་པྡོ་རྣམས།    ད་རེས་འདི་གའི་མཁེན་བརེ་རིན་པྡོ་
ཆེས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་པར་སྡོང་ཙང་ངས་ལྡོགས་ལ་མ་ལྡོགས་ལ་ཅིག་བཤད་ཁུལ་བེད་པ་ཡིན།       བཀའ་མ་
བཅག་པའི་བཟྡོ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།     ད་རིང་ང་འདིར་སེབས་ནས་ཁེད་རྣམ་ཚང་མས་ཞབས་འཕི་ཞུ་བ་དང་
མཇལ་ཕྲད་ཡྡོང་བ་དེ་ཞེ་དྲག་དགའ་པྡོ་བྱུང་།       དེ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་མཁེན་བརེ་རིན་པྡོ་ཆེས་གཙོས་པའི་ཚང་མ་
ཐམས་ཅད་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།    དེ་ནས་ཕྡོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ལ་
ངས་སིག་ཐག་པ་ནས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ཡག་ཡིན།    ད་ལྟ་འདི་རུ་ག་རེ་ཞུ་ཡག་རེད་ཟེར་ན།    ང་རང་ཚོ་
བརྡོད་གཞི་འདིའི་ཐྡོག་ལ་བསམ་འཆར་འདྲ་བྡོ་དེ་མང་ཆེ་བ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདྡོང་རིན་པྡོ་ཆེས་གྡོང་དུ་ཞུ་ཟིན་སྡོང་།  
དེ་ལྷག་ང་ལ་ཞེ་དྲག་ཞུས་ཡག་མི་འདུག    །འཇིག་རེན་ཁ་དཔེ་ལ་ཡྡོད་བ་རེད།    གྡོགས་པྡོ་སིང་དང་འདྲ་ན་དཔྲལ་
ལ་མཛུ་གུ་བཙུགས།ཟེར་ཡག་དེ་ཡིན་པ་རེད།    དེ་སྡོང་ཙང་ང་ལ་ལབ་ཡག་སྐད་ཆ་སྡུག་ག་རྐྱང་རྐྱང་མ་གཏྡོགས་
ཡག་ག་ཞེ་དྲག་མེད།     དགྡོངས་དག་ཞུ་གི་ཡིན།     དེ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་དུས་རྣམ་པ་རྒྱུན་དུ་མིང་ཚིག་
དང་སྒྲའི་རེས་སུ་འབྲང་ཟེར་ན་ཕར་གཡུག་བཞག་ཡག་འདྲ་བྡོ།     དེ་མིའི་གཤིས་ཀ་ཟེར་ན་ཡང་མིན་འདུག      །དེ་
དངྡོས་ཡྡོད་གནས་ཚུལ་འདྲ་བྡོ་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    ། 
 
དང་པྡོ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོའི་སྒྱུར་གཞི།    སྒྱུར་ཡག་གི་གཞི་དེ་ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་བཀའ་བསྟན་གཉིས་པྡོ་དེ་བཞག་གནང་ 
གི་ཡྡོད་བ་རེད།    ལྷག་པར་དུ་ཡང་བཀའ་འགྱུར་བཞག་གནང་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་བཀའ་བསྟན་
གཉིས་པྡོའ་ིབརྡོད་དྡོན་གཙོ་བྡོ་སྟེ་སྒྱུར་གཞི་དེ་ཡི་སྐྡོར་ལ་ཞུ་བ་འདྲ་བྡོ་ཡིན་ན།      84000 ཟེར་ནས་ཕར་གསུངས་
བཞག་འདུག     །84000 ཟེར་མཁན་དེ་ཉྡོན་མྡོངས་པ་84000 གི་གཉེན་པྡོར་གསུངས་བཞག་པ་བཀའ་རྣམས་ཆྡོས་ 



 
ཀི་ཕུང་པྡོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྡོངཞེས་ལབ་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད་དེ།      དེ་ནི་མཛོད་ཀི་ནང་ལ་གསུངས་བཞག་ཡྡོད་པ་སྡོང་
ཙང་ཆྡོས་ཀི་ཕུང་པྡོ་ག་ཚོད་ཡྡོད་བ་རེད་ཟེར་ན།    བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྡོང་ཡྡོད་བ་རེད་ཟེར།དེ་ནིམདྡོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་
ལ་གསུངས་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད་ལ།    དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྡོང་ཟེར་མཁན་དེ་ཉྡོན་མྡོངས་པ་བརྒྱད་
ཁི་བཞི་སྟྡོང་གི་གཉེན་པྡོ་རེད།     ཉྡོན་མྡོངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྡོང་དེ་ངྡོས་བངང་དགྡོས་འབྱུང་ན་ལག་ལེན་ལ་ངྡོས་
གངང་ཡག་ཨེ་ཡྡོད་བསམ་པ་འདྲ་བྡོ་ཅིག་ཡྡོང་གི་འདུག    །ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ལ་ཡྡོང་དྡོག་ཁག་པྡོ་རེད།     མང་ཆེ་
ཡ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ཆྡོས་ཀི་ཕུང་པྡོ་ག་ཚོད་རེད་ང་ཚོ་བཀའ་བསྟན་གི་ནང་ནས་ཆྡོས་ཀི་ཕུང་པྡོ་འདི་བརྒྱད་ཁི་བཞི་
སྟྡོང་གི་ནང་ལ་འདི་གཅིག་རེད་འདི་གཉིས་རེད་ཞེས་ངྡོས་འཛིན་བེད་དགྡོས་བྱུང་ན་ཕལ་ཆེར་ངྡོས་འཛིན་ཐུབ་མཁན་
ཁ་གསལ་པྡོར་དྲངས་ཐུབ་མཁན་སའི་སྟེང་ན་ཨེ་ཡྡོད་བསམ་གི་འདུག་བར་བར་ལ།     ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ལྟ་
ཡྡོད་རྒྱུ་རེད་དེ།དེ་མ་བཏྡོགས་པའི་ང་དང་ང་འདྲ་བའི་བསམ་བྡོ་གཏྡོང་མཁན་ཚོའི་གངས་ལ་སའི་སྟེང་ལ་རེ་རེ་རེ་རེ་
ན་འདི་ཆྡོས་ཀི་ཕུང་པྡོ།    འདི་ཕུང་པྡོ་གཅིག་རེད་འདི་ཕུང་པྡོ་གཉིས་རེད་ཞེས་བཀའ་བསྟན་གི་ནང་ལ་མཚན་གཞི་
འདྲ་བྡོ་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་བྱུང་ན།    ད་དེ་ཏྡོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པྡོ་རེད།ད་དེ་མིང་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་
འདིར་ལབ་བཞག་པ་མེད་འགྡོ་བསམ།    དེ་ཡང་ངྡོ་འཕྲྡོད་ཡྡོད་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་ན་ཡག་
པྡོ་ཡྡོད་བ་རེད།    ། 
 
ད་ག་ནང་བཞིན་ངྡོ་མཚར་བ་ཅིག་ལ་བཀའ་སྡེ་སྡོད་གསུམ་ཟེར་ཡག        །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཟེར་
ཡག     །སུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དེ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྡེ་སྡོགས་བཀའ་བསྟན་གི་ནང་ལ་ཕར་གལ་
བཤམས་འདྲ་བྡོ་ངྡོས་བངང་དགྡོས་བྱུང་ན།    གསུང་རབ་ཡན་ལག་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བཀའ་བསྟན་ལག་པ་ནང་ལ་ཡྡོད་པ་
དེ་ལ་རེ་རེར་མཚན་གཞི་ངྡོས་བངང་རྒྱུ་ཡྡོད་བསྡད་པ་ཡིན་པ་རེད་ལ།      དེ་ཡང་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་བྱུང་ན།  མཁས་
པ་གཅིག་གི་ར་ལ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་དེ་ལག་པ་ལ་ཕར་བཞག་བས་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྡེ་སྡོགས་སྡེ་
རེ་རེ་ལ་གཞུང་ག་ཚོད་ཡྡོད་རེད་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་བྱུང་ན་དེ་ཡང་ཏྡོག་ཙམ་ཁག་པྡོ་མེད་འགྡོ།      ཚང་མར་དེ་ཏྡོག་
ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པྡོ་བེད་ཀི་ཡྡོད་པ་རེད།    ངས་ཁ་རང་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ལ་འབྲེལ་བ་འདྲ་བྡོ་གང་ཞུ་ཐུབ་ཐུབ་
ཞུས།     ང་རང་གིས་ཡང་ཐབས་ཤེས་འདྲ་བྡོ་མར་ཆམ་བས་ཡིན་ཏེ་ཏྡོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པྡོ་བེད་ཀི་འདུག་ཏེ།    
རགས་རགས་ཀི་འདུག    །ད་ལས་ས་ཤྡོས་དེ་བཀའ་སྡེ་སྡོད་གསུམ།    མདྡོ་སྡེའི་སྡེ་སྡོདདུ་བསྡྡོམ་ཅིག་བས།    
འདུལ་བའི་སྡེ་སྡོད་དུ་བསྡྡོམ་ཅིག་བས།    མངྡོན་པའི་སྡེ་སྡོད་དུ་བསྡྡོམ་ཅིག་བས་ནས་བཞག་ཞག་པ་སྡོང་ཙང་ཏྡོག་
ཙམ་ལས་ས་ཤྡོས་འདྲ་བྡོ་དེ་རེད།    འྡོ་ད་སྡེ་སྡོད་དང་སྒྱུར་གཞིའི་སྐྡོར་ལ་ཞུ་ཡག་ཅིག་དེ་ཡིན།    ། 
 



 
སྒྱུར་གཞིའི་སྐྡོར་ལ་གཉིས་པ་དེ་ཞུ་ཡག་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།    ང་རང་ཚོ་སྒྱུར་ཡག་གི་སྒྱུར་གཞི་དེ།     སྒྱུར་གཞིའི་
སྐྡོར་ཡྡོད།     དཔེར་ན་མདྡོ་ཅིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་མདྡོ་སྡེ་སྐལ་བཟང་།     མདྡོ་དང་པྡོ་དང་མདྡོ་རྐྱང་དེ་མདྡོ་
སྡེ་སྐལ་བཟང་རེད།    རྒྱུད་དང་པྡོ་དང་རྒྱུད་རྐྱང་དེ་རྒྱུད་༼ཀ༽་པ་རེད།    ༼ཀ༽་པ་དེ་ནང་མཚན་ཡང་དག་པར་
བརྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྡོད་བ་རེད།     འྡོ་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་འགྡོ་དགྡོས་དུས་མདྡོ་སྡེ་སྐལ་བཟང་འདྲ་བྡོ་ཡིན་ན།     
མདྡོ་སྡེ་སྐལ་བཟང་ལ་སངས་རྒྱས་སྟྡོང་དང་ར་གཉིས་དང་།     འྡོ་དེ་གའི་མཚན་ཡྡོད་བསྡད་པ་རེད།      མཚན་དེ་
ཐེངས་གསུམ་བསྡབ་ནས་གསུངས་ཡྡོད་པ་རེད།    དེ་ཐེངས་དང་པྡོ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་
རེད།གངས་ཁ་གསུམ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དེ་ལ་མཚན་གསུངས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    མཚན་
ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་མ་འདྲ་བ་ཡྡོང་དུས་གངས་ཁ་དེ་ཡང་མ་འདྲ་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    ད་དེ་ག་རེ་བས་སྡོང་ལབ་ན་ང་
དེ་བའི་ཁ་ཐུག་ལ་འདིའི་སྐྡོར་ལ་ལན་འདྲ་བུ་ཅིག་བྲིས་དགྡོས་བྱུང་ཙ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ལས་པ་  
འདྲ་བྡོ་ཅིག་བས་པ་ཡིན།    ཡར་མར་ལྟ་དུས་ཙ་ན་ག་སྒྲིག་མ་སྡོང་།    མཚན་སྟྡོང་གཅིག་དང་ར་གཉིས་ཏག་ཏག་
བསྡད་མ་སྡོང་།     མཚན་ཚང་མ་མཐུན་དཔྱད་བས་ཀང་མཐུན་མ་སྡོང་།     ད་བྡོ་མ་བདེ་བ་བས་ནས་ག་རེ་ག་རེ་
བས་པ་ཡིན་ཟེར་ན།    ད་ལག་ན་ཡྡོད་པའི་བཀའ་བསྟན་འདི་དག་ལ་ཅིག་བཙལ་བ་ཡིན།    ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་
ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་གཅིག་པ་འདྲ་བུ་རེད།     ང་ལ་ཅྡོ་ནའི་སྤར་མ་དེ་རགས་མ་སྡོང་།     དེ་ནང་ལ་ཁག་ཁག་ཡྡོད་ན་
མི་ཤེས།      འྡོ་དེ་མ་གཏྡོགས་པ་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་གི་ནང་ལ་གཅིག་པའི་བཟྡོ་རེད།      དེ་དག་བསྡྡོམས་བས་པའི་
སྐབས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་བསམ་བྡོ་བཏང་ཡྡོང་བའི་གནས་སྐབས་ལ།         སྡེ་ཚན་དང་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཀི་
མཚན་སྡེ་ཚན་དང་པྡོ་དེ་ལྡོ་ཙྭ་བ་གཅིག་གིས་སྒྱུར།    སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ལྡོ་ཙྭ་བ་གཞན་གཅིག་གིས་སྒྱུར།གསུམ་
པ་དེ་ལྡོ་ཙྭ་བ་གཞན་གཅིག་གིས་སྒྱུར།    རེས་མ་ཕྡོགས་བསྡྡོམས་བས་པའི་སྐབས་ལ་ཡར་མར་བསྒྲིག་བཞག་ཡྡོད་
བ་རེད་མ་གཏྡོགས་པ་རེ་ཞག      །གསུམ་བསྡུར་བས་ནས་བཞག་པ་ཅིག་དང་གཏན་འབེབས་བས་ནས་བཞག་པ་
ཅིག་རེད་མི་འདུག    །འྡོ་དེ་འདྲའི་དཔེ་མཚོན་མང་པྡོ་བཞག་ཆྡོག་གི་འདུག    ། 
 
དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་མདྡོ་གར་ཡིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དེ་ནང་ལ་ཡྡོད་པ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དང་གྡོ་རིམ་ཇི་  
བཞིན་ཁས་ལེན་དགྡོས་བྱུང་ན་ཡང་མདྡོ་ན་གང་འཐྡོབ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མདུན་ལ་ཡྡོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ།     སྡོན་
རབས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མདུན་ལ་ཡྡོད་ས་མི་འདུག    །དེ་ལ་ཅི་བེད་ཡག་མི་འདུག     །ད་ང་རང་གི་ལས་ཀི་ཞུག་
དེ་ལ་དེ་འདྲ་རྐྱང་རྐྱང་འདྲ་བྡོ་ཆགས་ཀི་འདུག    །དཀའ་ངལ་ཅིག་ཆགས་ཤག    །དེ་བསེལ་ཡག་ཞེ་དྲག་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སྡོང་།    འྡོ་ད་གཞན་དང་གཞན་ལ་ཡང་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡྡོང་སིད་དཔེར་ན་ང་རང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་
ཐེངས་མང་པྡོ་འཕྲད་སྡོང་།           དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་སྒྱུར་གཞིའི་སྐྡོར་ལ་སར་མདྡོ་སྡོགས་ཁྡོ་རང་གཏན་ 



 
འབེབས་བས་བཞག་པ་ཡིན་ན།    གཞུང་དེ་དྡོན་སིང་བསྡུས་ནས་གྡོ་སྒྲིག་བཞག་སྡོང་བ་འདྲ་བྡོ་ཏག་ཏག་ལྷུ་སྒྲིག་པ་
ཅིག་དང་ཆ་སྒྲིག་པ་ཅིག་ཡྡོང་ལ།     དེ་བྱུང་སྡོང་ན་སྒྱུར་གཞི་ཟེར་ཡག་དེ་སྐྱྡོན་མེད་ཅིག་འྡོང་བས་གཏན་འབེབས་
བེད་ཡག་རེད།    གཏན་འབེབས་མ་བས་གྡོང་ལ་སྒྱུར་བཞག་པ་ཡིན་ན།    ང་ཚོའི་སྒྱུར་དེ་ཡང་དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁ་
ཡ་བྲལ་བ་འདྲ་བུ་ཆགས་འགྡོ་ཡག་གི་ཉེན་ཁ་དེ་ཡྡོད་བ་རེད།    འྡོ་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་སྒྱུར་གཞི་འདི་མདྡོ་ཡིན་
ན་ཡང་རེད།    རྒྱུད་ཡིན་ན་ཡང་རེད།    བསྟན་བཅྡོས་ཡིན་ན་ཡང་རེད།    ཆེན་པྡོ་ཡིན་ན་ཡང་རེད།    ཆུང་ཆུང་
ཡིན་ན་ཡང་རེད།      ཁྡོ་རང་ལ་ལན་ཅིག་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཅིག་གི་ཐྡོག་ནས་སྒྱུར་ཡག་གི་ལག་ལེན་དེ་བ་བ་
འདྲ་བུ་ཡིན་ན་ཚགས་ཚུད་པ་འདྲ་བྡོ་ཅིག་མི་ཡྡོང་ངམ་དྲན་གི་འདུག    ། 
 
སྐུ་ཅིག     །དགྡོངས་དག སྐུ་རེད་ཞུ་གི་ཡིན།     བ་མ་ཆྡོས་ཀི་ཉི་མ་རིན་པྡོ་ཆེ་ང་ཕ་གི་ལི་ལི་ལ་མཇལ་སྡོང་།    ཁྡོང་
གིས་བཀའ་བསྟན་སྒྱུར་ཡག་གི་སྐྡོར་དེ་ང་ལ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་བས་ནས་གསུངས་སྡོང་།      དེ་ནས་ཁེད་རང་བསམ་
འཆར་གར་ཡྡོད་གསུངས་ཀི་འདུགད་ངས་གཅིག་བས་ན་དྲང་པྡོ་ཡིན།    གཅིག་བས་ན་སྐུ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན།བཀའ་
བསྟན་སྒྱུར་ཡག་དེ་ཏྡོག་ཙམ་བྡོ་ཁྡོག་ཆེ་དྲག་གི་མེད་འགྡོ་ཞུས་པ་ཡིན།   དེ་ནས་ཁྡོང་བཞད་མྡོ་བཞད་ནས་ག་རེ་
ཡིན་ན་གསུངས་ཀི་འདུག    །གནས་ཚུལ་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྡོ་ཡྡོད་བ་རེད་ཞུས་ཡིན།     དཀའ་ངལ་ཚང་མ་
བསེལ་ཐུབ་ཡག་གི་ནུས་པ་ང་ཚོ་ལ་ཡྡོད་ན་རང་ལྟ་འགིག་གི་རེད་དེ།   ད་འདི་དེང་སང་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པ་ཅིག་
དང་།    ང་ཚོ་སའི་སྟེང་ལ་ཡྡོད་པའི་མཁས་པ་དེ་དག་གི་ནུས་ཚད་ཅིག་ལ་བསམ་བྡོ་བཏང་ཡྡོང་དུས་ཙ་ན་ཏྡོག་ཙམ་
དཀའ་ངལ་མི་འདུག་གམ་ཞུས་ཡིན།    ཡིན་ན་ཡང་མི་སིད་པ་ལྟ་མ་རེད།    འབད་པ་བས་ན་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་
སིད་པ་ཡང་སིད་ཀི་རེད།      ཡག་པྡོ་ལྟ་ཡྡོང་གི་རེད་ཞུས་པ་ཡིན།     ད་དེ་ངས་དགའ་དགའ་སྡོ་སྡོ་མང་པྡོ་ཞུས་
ཡིན་བཞག་ཤྡོག     །གནས་ཚུལ་དེ་དྡོན་ལ་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།     དེ་ཞུས་དགྡོས་ཡག་གི་གནད་འགག་ཅིག་
ཡྡོད་བ་རེད།     དེ་ད་ལྟའི་གནད་འགག་དེ་རེད།     གཉིས་པ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོའི་ཕ་གི་སྒྱུར་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བྡོད་ཀི་
ལྡོ་ཙྭ་བ་དེ་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་ཐྡོག་ནས་བྡོད་ཀི་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་སྒྱུར་ཡྡོང་བའི་གནས་སྐབས་ལ་གཅིག་དེ་
མཛད་བང་ཡྡོད་བ་ལེགས་སྦྱར་རེད།  གཉིས་པ་དེ་པཱ་ལི་ཟེར་བ་དང་པྲཱ་ཀིཏ་ཟེར།  དེང་སང་པཱ་ལི་ཟེར་བ་མ་གཏྡོགས་
ས་མ་ཡིན་ན།     མགཱ་སྡ་རེད།     ཡུལ་དབུས་ཀི་སྐད་རེད།    རང་བཞིན་དང་མགཱ་སྡའི་ནང་ནས་ཚུར་སྒྱུར་བཞག་
པ་ཡང་མང་པྡོ་ཡྡོད་བ་རེད།  ཡང་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཨ་བ་བྲྲཾ་ཤ་ཟེར་ངར་ཆགས་ཀི་སྐད་ཡིན་པ་རེད།    ཁ་ཤས་ཁ་
ཤས་དྡོ་ཧའི་རིགས་དེ་གྡོང་གསེབ་ཀི་སྐད་ནང་ནས་སྒྱུར་བཞག་པ་ཡང་མང་པྡོད་ཡྡོད་བ་རེད།   འྡོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀི་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་འདྲ་བྡོ།    སྐད་ཆ་གལ་ཆེ་བ་འདྲ་བྡོ་དེ་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལི་གཉིས་ལ་ཡྡོང་བསྡད་པ་དེ་རེད། 
ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་སྒྱུར་ཡག་གི་གཞུང་དེ་ཡི་གཞུང་གི་གནས་ཚད་ལྡོང་པའི་སྡོབ་སྦྱྡོང་བེད་ཀི་ཡྡོད་པ་རེད།   



 
དྡོ་ཧ་དེ་ཚོ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ཚོ་དང་རྡོགས་ལན་དེ་ཚོ་ཁྡོ་རང་གི་ཉམས་མྡོང་བཀྡོད་བཞག་པ་རེད་མ་གཏྡོགས་པ།    དག་
ཆ་ལ་ཡང་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡྡོད་བ་མ་རེད་ལ་ཚིག་བཅད་ལ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡྡོད་བ་མ་རེད་ལ་ཚིག་
རྐང་ལའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ས་ཚོགས་པ་ཅིག་ཡྡོད་བ་རེད།    འྡོ་དེ་དག་ཚང་མ་ཐམས་
ཅད་ཀི་སར་གི་སྒྱུར་གཞིའི་གནས་བབས་དེ་གང་འདྲ་ཅིག་འདུག་དེ་གཏན་གཏན་ཅིག་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཅིག་གི་
ཐྡོག་ནས།   དེ་ཧ་གྡོ་བ་ཅིག་གི་ཐྡོག་ནས་སྒྱུར་བ་ལྟར་ང་ཚོ་སྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།བྡོད་སྐད་ཀི་ཐྡོག་ལ་ག་ཚོད་བསེབས་
འདུག    །ག་ཚོད་བསེབས་མི་འདུག    །བྡོད་སྐད་ཁྡོ་རང་ལ་ཡང་ཞུས་དག་འགྡོ་འགྡོ་བ་རེད་ལ།    བྡོད་སྐད་ཀི་ཐྡོག་
ནས་ཡྡོད་པ་དེ་ལ་ཡང་ང་རང་ཚོ་བརག་ཞིབ་ཅིག་གི་ཐྡོག་ནས།    ཚད་ལན་སྒྱུར་ཐུབ་པ་ལ་མཁྡོ་བ་ཅིག་ཡྡོང་གི་རེད་
བསམ་གི་འདུག    ། 
 
སྒྱུར་བའི་གཞི་ཚད་ལན་འདྲ་བྡོ་ཅིག་ཡྡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག    །སྒྱུར་གཞི་ཚད་མ་ཆགས་ཀི་རེད།    དེ་ག་ནང་
བཞིན་སྒྱུར་གཞིའི་ནང་ལ་བྡོད་ཀི་བཀའ་བསྟན་ང་རང་ཚོའི་ལག་པ་ལ་ཡྡོད་པ་དེ་ལ་ལྡོ་ཙྭ་བས་སྒྱུར་ནས་ཕག་གིས་
བྲིས་བཞག་པ་དེ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    དེ་མང་ཆེ་བ་དྲུང་ཡིག་གིས་བྲིས་བཞག་པ་རེད།    ད་ལྟ་ང་ཚོའི་དཔར་ར་རྫར་
རེ་རྫྡོར་རེ་དེ་ཡང་དྲུང་ཡིག་གིས་བྲིས་པ་རེད།    དྲུང་ཡིག་གིས་བྲིས་ནས་སྤར་ཐྡོག་ལ་ཕབ་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ལྡོ་
ཙྭ་བ་ ཉི་མ་་་བ་འདྲ་བུ་ཚང་མ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ད་ཞུས་དག་སུས་བས་པ་རེད་ཟེར་ན་དྲུང་ཡིག་གིས་ཡི་གེ་བྲིས་
ཤེས་པ་རེད་མ་གཏྡོགས་ཞུས་དག་ཤེས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ད་དེ་ཐྡོག་ལ་བྲིས་པ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་ནྡོར་འཁྲུལ་ལུང་
པ་གང་བཞག་གི་རེད།    ནྡོར་འཁྲུལ་ལུང་པ་གང་བཞག་མཁན་དེ་ལ་དཔེ་ཆ་ཤེས་མཁན་འདྲ་བྡོ།    གཞུང་ཤེས་
མཁན་འདྲ་བྡོ་མཁས་པ་མང་པྡོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཞུས་དག་གནང་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    གང་ལ་གང་མཚམས་
ཞུས་དག་འགྡོ་གི་ཡྡོད་བ་རེད་དེ།    ཞུས་དག་གཙང་མ་བེད་མཁན་སྡོན་གི་ལྡོ་ཙྭ་བ་ནང་བཞིན་གཞུང་ཤེས་པ།     
སྒྲ་ཤེས་པ།    ཉམས་མྡོང་ཤེས་པ།    དྡོན་ཤེས་པ།    ལྡོ་རྒྱུས་ཤེས་པ་དེ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    གཞུང་ཤེས་པ་ཙམ་
ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་རེད།    འྡོ་ད་དེ་ཚོས་དག་ཞུས་བས་ཡྡོང་བའི་གནས་སྐབས་ལ་ཞེ་ས་མ་ཞུ་ན་དཔག་ཚོད་ཀིས་
གནང་བ་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད་དེ།    ཡིན་ན་ཡང་ལྡོ་ཙྭ་བ་ཁྡོ་རང་གིས་ཞུས་དག་བས་པ་ནང་བཞིན་གི་དག་ཞུས་
དེ་ཕལ་ཆེར་མ་སེབ་པའི་བཟྡོ་འདྲ་ཅིག    །གཅིག་གཉིས་ཅིག་དཔེ་ཞུ་དགྡོས།    གཅིག་ནི་ང་རང་ཚོའི་རིསི་ནང་ལ་
རྒྱལ་་་བ།    སྐར་མ་རྒྱལ་ཟེར་བ་རེད།    སྐར་མ་རྒྱལ་ཟེར་མཁན་དེ་དེང་སང་ཐམས་ཅད་ལ་རླུང་ལྟར་གགས་པ་
རེད།    སྐར་མ་རྒྱལ་ཟེར་ཡ་ལུང་པ་གང་ལ་ཡང་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    རྒྱ་མིའི་ནང་ལ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    སྒྱུར་ཕྡོགས་
ཀི་དཔེ་ཆ་ལ་སྐར་མ་རྒྱལ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།     དེ་ལ་པུཥྱ་ནཀྵཏྲ་ཟེར་ཡྡོད་བ་རེད།     པུཥྱ་དེ་རྒྱས་ཟེར་པ་རེད།    
རྒྱལ་མ་རེད།    ད་དེ་ལ་ལ་དང་ས་ནྡོར་སྡོང་བ་རེད།     ཡི་གེ་གཅིག་ནྡོར་བ་རེད།     དེ་སུས་ནྡོར་བ་ཡིན་ཟེར་ན་ 



 
ཕལ་ཆེར་དྲུང་ཡིག་གིས་ནྡོར་བ་རེད།    ལྡོ་ཙྭ་བས་ནྡོར་བ་མ་རེད།    ད་ནྡོར་ཅྡོག་དེ་ལ་ཚང་མའི་ནང་ལ་རྒྱལ་བཞག་
དུས་ང་ཚོ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ།    སྐར་མ་རྒྱལ་འདུག    །ཚང་མ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་རེད།    ད་བེད་ཡག་མི་འདུག    །ནྡོར་
བ་གཞིར་བཞག་རེད།    འྡོ་དེ་འདྲ་བས་མཁན་མང་པྡོ་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།    དངྡོས་པྡོའ་ི
གནད་དྡོན་ལ་མ་རེག་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཚིག་ཆུང་ཆུང་ཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྡོ་མང་པྡོ་ཡྡོང་གི་
ཡྡོད་བ་རེད།    ། 
 
གཞན་པ་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གཉིས་ཞུ་དགྡོས།    དེ་ག་ནང་བཞིན་བས་ནས་ང་ཚོ་ལྟུང་བཤགས་ཉི་མ་རག་པར་འདྡོན་
བསྡད་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།    དཔལ་དགེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྡོ་ཟེར་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    དཔལ་དགེས་མ་རེད་དེ།    དེ་
ཝིར་དཏྟ་ཟེར་བ་མ་གཏྡོགས་ཕ་གི་ལ་ཤི་ད་ཏ་ཟེར་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ཁྡོ་ལ་ཏག་ཏག་རྒྱ་དཔེ་ཡྡོད་བ་རེད།    མདྡོའ་ི
ནང་ལ་རྒྱ་དཔེ་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་ནང་ལ་ཚང་མ་དཔའ་དགེས་ལབ་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།    དླེ་ནྤྱི་འ་དང་ལ་ནྲོར་སྲོངས་བ་
རླེད།  འྡོ་དེ་འདྲའི་རིགས་རྒྱ་ཚིག་ཕར་ནྡོར་བསྡད་པ་མང་པྡོ་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    འྡོ་དེ་ཚང་མ་དྲུང་ཡིག་གིས་
ནྡོར།ནྡོར་ཀྡོག་དེ་དཔར་ལ་བརྐྡོས།    དཔར་རྐྡོས་པ་དང་ཡྡོངས་གགས་ཆགས་སྡོང་བ་དེ་དག་པྡོ་ཡིན་ཤག་བས་
པའི་བཟྡོ་འདྲ་དེ་འདྲའི་བར་དུ་ལྡོ་མང་པྡོ་ཕིན་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་དག་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྡོན་བསྡད་
མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་དྲག་ཞུ་ཡག་མི་འདུག    །ཡིན་ན་ཡང་སྒྱུར་དུས་ཙ་ན་ནྡོར་བ་དེ་སྒྱུར་ན་ནྡོར་བ་ཆགས་ཀི་
རེད།    དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།    རེས་མ་ཡང་མཁས་པ་ཅིག་དང་དངྡོས་གནས་དྲང་གནས་ཅིག་གི་ར་ལ་སེབ་
དུས་ཙ་ན་ང་ཚོའི་ནྡོར་འཁྲུལ་རྐྱང་རྐྱང་བས།    ནྡོར་ཀྡོག་དེ་ཡང་བཟྡོ་བཅྡོས་བེད་མཁན་མེད་པ་འདྲ་བྡོ་རེད།    ངའི་
དགེ་རྒན་གིས་གསུང་ཀི་འདུག    །དཔེ་ཆ་རིང་པ་ལ་ཡྡོད།    བཀའ་འགྱུར་ལ་ཡྡོད།    བསྟན་འགྱུར་ལ་ཡྡོད་ཟེར་
ཕར་ཁུངས་བསྐྱལ་བཞག་ཡག་མ་གཏྡོགས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཞེ་དྲག་གྡོ་ཆྡོད་ཡག་ཅིག་མེད་པ་རེད།    དགེ་འདུན་
ཆྡོས་འཕེལ་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གནའ་རབས་ཟེར་མཁན་དེ་གནྡོད་པ་གཅིག་པྡོ་མ་གཏྡོགས་ཕན་ཐྡོགས་པྡོ་
རང་མེད་པ་རེད།    དེ་ཕན་ཐྡོགས་པྡོ་ཆགས་ཀི་མ་རེད།    དེ་ག་ནང་བཞིན་གཞུང་མང་པྡོ་ཡྡོད་པ་རེད།    ། 
 
འྡོ་དེ་འདྲའི་རེན་ཅན་གི་སྒྱུར་གཞི་བསྟན་བཅྡོས་དེ་བཀའ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་སྡོན་དུ་ཁྡོ་རང་གཏན་འབེབས་བས་    
བཞག་པ་ཡིན་ན།      གཏན་གཏན་ཕར་ར་འཕྲྡོད་པ་ཡིན་ན།    བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ར་འཕྲྡོད་ན་ཡང་རེད།  མ་འཕྲྡོད་
ན་ཡང་རེད།     དཔག་ཚོད་ཀིས་ར་འཕྲྡོད་པ་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགྡོས་ཀི་ཡྡོད་པ་རེད་དྲན་གི་འདུག    ། 
 
 



 
ད་ལྟ་འདི་རུ་མཁས་པ་མང་པྡོ་ཅིག་དང་།    ཤར་ནུབ་ཀི་མཁས་པ་མང་པྡོ་ཅིག་གི་རྣམ་དཔྱྡོད་མང་པྡོ་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ 
ཡྡོད་པ་ཡིན་པ་སྡོང་བར་རེན་འདིའི་ཐྡོག་ལས་དྡོན་གྲུབ་མི་སིད་པ་མ་རེད།    སིད་པ་རེད།     བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
སིད་ཀི་རེད།     འྡོ་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་དེ་རྒྱ་དཔེ་ལ་བལྟ་གིན་བལྟ་གིན་བས།     ཕུག་གང་འདྲ་ཡྡོང་གི་འདུག་བལྟ་གིན་
བལྟ་གིན་བས།    དེ་ཕུག་བཏུག་ས་དེ་ཡང་མ་རགས།    རྒྱ་དཔེ་ཡང་མ་རགས་པ་ཡིན་ན།དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་
ཆ་གཞན་ཡྡོད་བ་རེད།       ད་ཅིང་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདྡོང་རིན་པྡོ་ཆེས་གསུངས་སྡོང་།      དཀྡོན་མཆྡོག་ཟེར་མཁན་
གི་མཆྡོག་དེ་ཕར་བངས་ཆྡོག་ཆྡོག་ཅིག་ཡྡོད་བ་མ་རེད་དེ།    ཡིན་ནའང་རྒྱུད་བ་མའི་ནང་ནས་ལེན་ཆྡོག་གི་ཡྡོད་བ་
རེད།     རྒྱུད་བ་མའི་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་མཆྡོག་ཟེར་མཁན་དེ་ལེན་ཆྡོག་གི་རེད།     འགེལ་པའི་ཐྡོག་ནས་དགྡོངས་
པའི་ཐྡོག་ནས་ལེན་ཆྡོག་གི་རེད།    འྡོ་དེ་འདྲའི་དགྡོངས་པ་ལེན་ས་ཡྡོད་བ་རེད།    འགེལ་པ་ཡྡོད་བ་རེད།ཕག་དཔེ་
ཡྡོད་བ་རེད།    འྡོ་ད་དགྡོངས་པ་བངས་བའི་བཟྡོ་འདྲ་ཅིག་གིས་ཐབས་ཤེས་བེད་ཆྡོག་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    མི་སིད་པ་
མ་རེད།    སིད་པ་རེད།    བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སིད་ཀི་རེད།    མི་གཅིག་མ་རེད།    མི་གཉིས་མ་རེད།ད་ལྟ་ཤར་
ནུབ་ཀི་མཁས་པ་མང་པྡོ་ཅིག་གི་རྣམ་དཔྱྡོད་མང་པྡོ་ཚོགས་བསྡད་པ་ཡིན་ཙང་།    མི་སིད་པ་མ་རེད།    བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ཐམ་པ་སིད་པ་རེད།    རགས་ལས་པ་གང་ལ་རགས་ལས་ཟེར་ན།    འབད་པ་བས་མ་བས་ལ་རགས་ལས་ཀི་
རེད།    ལྟ་རྡོག་བེད་མ་བེད་ལ་རགས་ལས་པ་རེད།    རྣམ་དཔྱྡོད་ཀི་འཇུག་པ་ཕྲ་མ་ཕྲ་ལ་རགས་ལས་ཀི་རེད།     འྡོ་
དེ་འདྲའི་སྐྡོར་ལ་ཏྡོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་གནང་རྡོགས་གནང་ཟེར་འབྡོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡག་ཡིན།     དེ་མ་གཏྡོགས་ང་
རང་གི་ཐྡོག་ལ་ཞུ་ཡག་གང་ཡང་མེད།    འྡོ་དེ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་གཅིག་བས།    ། 
 
གཉིས་པ་དེ་སྒྱུར་གཞིའི་སྐྡོར་ལ་དེ་ཙམ་ཡིན།    ད་སྒྱུར་གི་སྐྡོར་ལ་ང་རང་ཚོ་ག་ཚོད་སྒྱུར་དགྡོས་རེད་ཟེར་ན།     ད་
གཅིག་དེ་ལ་ང་རང་གིས་དབིན་ཇི་ཤེས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།   དེ་ག་ནང་བཞིན་པཱ་
ལི་དང་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཀི་ཐྡོག་ནས་བྡོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་བཞག་པ་དང་།    ལེགས་སྦྱར་ནང་ལ་ཡྡོད་པ་ཏྡོག་ཙམ་ཅིག་
ཁང་པའི་ནང་ལ་མཆྡོད་མེ་ཕུལ་ཡག་འདྲ་བྡོ་ཏྡོག་ཙམ་ཏྡོག་ཙམ་མཐྡོང་གི་ཡྡོད་བ་རེད།   འྡོ་དེ་ཙམ་ཅིག་གི་ངྡོས་ནས་
ཞུ་བ་འདྲ་བྡོ་ཡིན་ན།      བྡོད་ཀི་ལྡོ་ཙྭ་བ་རྣམས་ཀིས་སྒྱུར་དུས་ཙ་ན་སྒྱུར་གཞི་དེ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་བ་
རེད།     གཅིག་གིས་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་སྒྲ་སྒྱུར་ཡ་རེད།     སྒྲ་སྒྱུར་བས་དུས་ཙ་ན་ཕར་ཕྡོགས་ཀི་སྒྲ་དེ་ལ་མིང་
བིངས་རྣམ་དབེ་གསུམ་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་བ་ཡིན་པ་རེད།      འྡོ་དེའི་ནང་ལ་མཁས་དབང་རྣམ་པས་ཉེར་སྒྱུར་ཟེར་ཡག་
ཡྡོང་གི་ཡྡོད་པ་རེད།    འདི་བཞི་པྡོའ་ིདྡོན་དེ་གཏན་གཏན་ཅིག་ངྡོ་ཤེས་པའི་ཐྡོག་ནས་རྣམ་དབེ་ཀི་དྡོན་ག་རེ་ཡིན་པ།    
སྒྲའི་བིངས་དྡོན་ག་རེ་ཡིན་པ།  བར་ཡི་མིང་གངས་ག་རེ་ཡིན་པ།   དེ་ག་ནང་བཞིན་བས་ནས་ཉེར་སྒྱུར་ག་རེ་བཞག་
དགྡོས་འདུག་མི་འདུག   །བཞི་ཆ་དེ་ཉེར་སྒྱུར་སྦྱར་བའི་ཐྡོག་ནས་མིང་དྡོན་དེ་ག་པར་ཕིན་འདུག་མི་འདུག    །  



 
འྡོ་དེ་གནས་ཚུལ་དེ་བརག་དཔྱད་བས་པ་ཅིག་ཡིན་དགྡོས་རེད།    སྒྲ་སྒྱུར་ཟེར་ན་ཚིག་སྒྱུར་སྟངས་དེ་རེད།   འྡོ་དེ་ 
གས་དེ་མ་ནྡོར་བར་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན་བྡོད་སྐད་ལ་ཏག་ཏག་བསེབ་སྡྡོད་ཀི་རེད།     བྡོད་ཀི་མཁས་པས་སྒྱུར་ཚེ་ཡང་
ཏག་ཏག་དེ་ག་རང་བསེབས་ཤག    །བེད་པ་དང་ད་ཅིང་ཆྡོས་ཀི་ཉི་མ་རིན་པྡོ་ཆེས་ང་ལ་བཀའ་གནང་སྡོང་།    ལྷུང་
བཟེད་ཟེར་མཁན་དེ་ག་རེ་རེད།      ལྷུང་རེད་ག་རེ་རེད།      ལྷུང་བཟེད་ཟེར་ཡག་དེ་ང་རང་ཚོའི་བྡོད་སྐད་ལ་ལྷུང་
བཟེད་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    རྒྱ་གར་སྐད་ལ་བིཀྴ་པཱ་ཏྲ་རེད།     བིཀྴ་ཟེར་མཁན་དེ་སྐད་ཆ་མང་པྡོ་བཤད་ན་ཏྡོག་ཙམ་
རིང་དྲག་གི་རེད།     བིཀ་ཟེར་མཁན་དེ།    བའིཀ་ཟེར་མཁན་གི་སྒྲའི་བིངས་དེ་ལས་བྱུང་བ་རེད།    བའིཤ་ཟེར་
མཁན་སྒྲའི་བིངས་དེ་བའིཤ་པུ་ནྣ་རི་ཟེར་གི་རེད།     གཅིག་ལན་ཨ་བ་ཤིཥ་ཟེར་གི་རེད།    བའིཥ་ཟེར་མཁན་ལ་
པུ་ནྣ་རི་ཟེར་ཡག་གི་དྡོན་དག་ཅིག་ཡྡོད་བ་རེད།    པུ་ནྣ་ཟེར་མཁན་དེ་མཆྡོད་པ་རེད།     མཆྡོད་པའི་དྡོན་དེ་དབང་
པྡོ་རྒྱས་པར་བེད་པའི་དྡོན་ནམ་དབང་པྡོ་གསྡོས་པར་བེད་པའི་དྡོན་འདི་རེད།   དབང་པྡོ་རྒྱས་པར་བེད་པ་རེད།      
འྡོ་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བའིཥ་ཟེར་མཁན་དེ་དབང་པྡོ་རྒྱས་པར་བེད་པའི་དྡོན་རེད།    བའིཥ་བསྡོད་སྡོམས་བསྡོད་པ་
སྡོམས་པར་བེད་པ།    བསྡོད་སྡོམས་དེ་ནི་བིཀྴ་བས།    པཏྲ་དེ་པཏ་ཨབ་སྡ་ནི་ཟེར་ཡག་དེ་ལྷུང་པའི་དྡོན་རེད།    
བིཀྴ།    ཀྴ་ཏ་མ་ལེ།    པཏྲ་མ་ལ།    པཏ་མ་ལེ་ལྷུང་བའི་དྡོན་རེད།    ཏྲ་མ་ལ་རྒྱས་པའི་དྡོན་རེད།    བཟེད་པའི་
དྡོན་རེད།    མར་ལྷུང་དུས་ཙ་ན་མར་མ་བཏང་བ་བས་ནས་ཡར་སྐྱྡོབ་བས་བཟེད་པའི་དྡོན་རེད།    བིཀྴ་པཱཏྲ་བས། 
བས་ཙང་པཏྲ་ཟེར་མཁན་དེ།     པ་ཟེར་མཁན་དེ་བླུགས་བཟེད་ཟེར་ན་ཡང་འགིག་གི་ཡྡོད་བ་རེད།      ལྷུང་བཟེད་
ཟེར་ནའང་འགིག་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    སྒྲ་སྒྱུར་དུས་ཙམ་པ་བླུགས་བཟེད་མར་སྒྱུར་བ་ཡིན་ནའང་རེད་ལྷུང་བཟེད་སྒྱུར་
ནའང་རེད་དྡོན་དག་གཅིག་པ་རེད།     འྡོ་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བས་དེ་གཉིས་ལ་དབེ་བ་ཞེ་དྲག་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    འྡོ་
ཏྲ་ཟེར་ཡག་དེ་བཟེད་པའམ་སྐྱྡོབ་པའི་དྡོན་དག་རེད།    ཏྲ་ཟེར་གི་རེད་པཏྲ།ཏྲ་ཟེར་བ་དེ་མར་མ་ལྷུང་བར་བཟེད་དེ་
སྐྱྡོབ་པའི་དྡོན་རེད།     འྡོ་དེ་འདྲ་སྡོང་བ་དང་།     བིཀྴ་པཱ་ཏྲ་ཟེར་ཡག་དེ་ལྷུང་བཟེད་ཏག་ཏག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
རེད་ཡྡོད་མ་གཏྡོགས་པ་དེ་ཕར་ཚུར་ནྡོར་ཡྡོད་བ་མ་རེད།     ཅིག་ལྡོ་ཙྭ་བས་དེའི་དྡོན་དག་དེ་བྡོ་ལ་འཆར་བའི་ཐྡོག་
ནས་སྒྱུར་བཞག་ཅྡོག་པཧི་ཏ་ལ་དྲི་དུས་ཙམ་པ་ཏག་ཏག་བསེབས་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་ལྷུང་བཟེད་བས་ནས།དེ་
སྡོང་ཙང་བསྡོད་སྡོམས་ཟེར་ཡག་དང་།    ལྷུང་བཟེད་ཟེར་ཡག་དེ།    བསྡོད་ཉྡོམས་ཞེས་པའི་དྡོན་དག་དེ་རེད་ཡྡོད་
བ་རེད།    བིཀྴ་པཱཏྲ་ཞེས་པའི་དྡོན་དག་རེད།    འྡོ་དེ་འདྲ་བས་ནས་བྡོད་ཀི་ལྡོ་ཙྭ་བའི་སྒྱུར་སྟངས་འདྲ་བྡོ་དེ་དེ་འདྲ་
བས་ནས་སྒྱུར་བསྡད་པ་དང་།    དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་སྒྲའི་སྒྱུར་སྟངས་རེད།    མཁེན་སྡོང་ང་།    ས་བྡོན་གི་སྒྲ།    
སྒྲའི་སྒྱུར་སྟངས།    ། 
 
 



 
གཉིས་པ་དེ་དྡོན་གི་སྒྱུར་སྟངས་རེད།    སྒྲ་དེ་འདྲ་སེ་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་ན་དྡོན་དག་དེ་ཏག་ཏག    །སྒྲ་དེའི་དྡོན་དག་དེ་
ལ་སེབ་ཐུབ་ཀི་འདུག་མི་འདུག་བརག་དཔྱད་བེད་ཡག་ལ་པཎིཏ་ཞིག་རར་བཞག་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    ང་སྒྲ་འདི་ 
སྦྱྡོར་སྡོང་།    སྒྲ་འདི་ལ་དྡོན་དག་འདི་བསེབས་སྡོང་།    སྒྲ་འདི་དྡོན་དག་ལ་སེབ་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་པན་ཊི་ཏ་
ལ་དྲིས་བ་ཡིན་པ་རེད།   དྡོན་དག་ལ་སེབ་དུས་ཙ་ན་དྡོན་དག་གི་སྐྡོར་དེ་ལ་མང་པྡོ་ཅིག་ཞུ་དགྡོས་ཀི་འདུག་སྟེ།    
ཡིན་ན་ཡང་དགྡོས་པ་མི་འདུག    །སྒྲ་གང་ཡིན་ནའང་འདིའི་དྡོན་དག་གི་གྡོ་བ་དེ་ལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡྡོད་བ་རེད།    
ཚིག་འདི་ཁྡོ་རང་ཁ་ཐུག་གི་གྡོ་བ།    དེ་ལ་ཆྡོག་དྡོན་གི་གྡོ་བ་ཟེར་གི་རེད།    ཐ་སད་ཀི་སྒྱུར་དེ་དེ་འདྲ་བྡོ་ཅིག་
གསུངས་སྡོང་།གཅིག་དེ་Culture དྡོན་གི་གྡོ་བ་རེད།    དེ་སྡོ་སྡོ་སྡོ་སྡོའ་ིསི་ཚོགས་ནང་གི་གྡོམས་གཤིས་ཀི་གྡོ་བ་
ཡིན་པ་རེད།    གྡོམས་གཤིས་ནང་གི་གྡོ་དྡོན་དེ་མ་བསེབ་གྡོང་ལ་དངྡོས་ནས་དྲང་ནས་སྒྲ་འདིའི་སྐད་ཆ་ཅིག་ཕར་
ཕྡོགས་ལ་བཤད་པ་འདྲ་བུ་ཡིན་ན་ཡང་།    ཕར་ཕྡོགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཚོར་བ་མྡོང་ཐུབ་ཡག་གི་གྡོ་བ་སེབ་ཀི་ཡྡོད་བ་
མ་རེད།    དེ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།    གྡོམས་ག་ཤིས་ཀི་Culture གི་གྡོ་བ་དེའི་ཐྡོག་ལ་ཏག་ཏག་བསེབ་ཐུབ་པ་ཅིག་
བྱུང་ན།    དྡོན་གི་སྒྱུར་སྟངས་ཡག་ཤྡོས་འདྲ་བུ་དེ་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་འདྲ་སྡོང་བ་དང་།    Culture གང་
གི་ཐྡོག་ལ་ཡིན་ནའང་།    དཔེར་ན་དབིན་ཇི་བྡོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན་བྡོད་པའི་cultureནང་ལ་ཕ་ཟེར་མཁན་དང་།    
རྒྱ་གར་གི་ནང་ལ་པཱ།    པཱ་པ་ཟེར་མཁན་འདྲ་བྡོ་དང་།    པི་ཏ་ཟེར་མཁན་འདྲ་བྡོ་དང་།    དེ་ག་ནང་བཞིན་ཕར་
དབིན་ཇི་ལ་སྒྱུར་དགྡོས་སྡོང་ན་ག་རེ་སྒྱུར་དགྡོས་འདུག    །གྡོ་བ་དེ་བསེབ་ཐུབ་དགྡོས་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།    ། 
 
དཔེར་ན་ལེགས་སྦྱར་གི་ནང་ལ་ཕ་འདི་ལ་པི་ཏ་ཟེར་གི་རེད།    པི་ཏ་མ་ནི་པི་ཏྲ་རེད།    པུ་ཏི་ནཱ་མ་ཏྲ་རེད།   ཕ་གི་
ཆུ་ཞུགས་སའི་ཡྡོང་ས་ཡི་ལམ་དེ་པུ་ཏི་ནཱ་མསྟ།    དེ་ལ་བེ་ཏལ་ལི་ཟེར།    ཏྲར་མ་ནི་ཏཱར།    པུ་ཏར་ཟེར་གི་རེད།འྡོ་
ཆུ་དེ་ལས་སྒྲྡོལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པས་ཁྡོ་ལ་པུ་ཏྲ་ཟེར་ནས།      དེ་ལྟ་བུའི་ཆུ་དེ་ལ་བེ་ཏ་ལི་ཆུ་ལ་སྒྲྡོལ་བེད་ཟེར་ནས་
སེབ་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།    ག་རེ་བས་ནས་སྒྲྡོལ་བེད་ཟེར་བ་ཡིན་ཟེར་ན།    རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ཕ་དེ་ཤི་སྡོང་ན་བུ་དེས་ཆུའི་
མཆྡོད་པ།     ཏརཱ་ན་ཟེར་ན་ཆུ་གཏྡོར་།    ཆུ་ཡི་སྡོ་ནས་མཆྡོད་པ་བེད་ཡག་གི་ལུགས་སྡོལ་ཡྡོད་བ་རེད།     འྡོ་དེ་
ལ་ལེགས་སྦྱར་གི་དྡོན་ལ་པུ་ཏྲ་ཟེར་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་culture གི་གྡོ་བ་རེད།    འྡོ་དེའི་གྡོ་བ་དེ་ཏག་ཏག་དབིན་
ཇིའི་ཐྡོག་ལ་སེབ་ཀི་ཡྡོད་ན་མེད་ན་གང་ཤེས།    དབིན་ཇི་ཐྡོག་ལ་གལ་སིད་སེབ་པ་འདྲ་བྡོ་ཡིན་ན་ཁྡོང་ཚོ་ལ་ཁད་
མཚར་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཀི་རེད།     དྡོན་ཡིན་ན་father བཞག་ཞག་ན་མ་འགིག་པ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།     Father བཞག་
ཞག་ན་རྒྱང་རིང་པྡོ་དེ་མ་ཤེས་པ་མཚན་གཞི་མཛུབ་གུ་བཙུགས་ས་ཅིག་ལྟ་རགས་ཀི་རེད་མ་གཏྡོགས་པ།    Culture 

སྐྡོར་གི་གྡོ་བ་སེབ་ཐུབ་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    འྡོ་དེ་ག་ནང་བཞིན་བས་ནས་ཆྡོས་ཀི་ཚིག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པྡོ་དེ་ག་རང་
རེད།    མང་ཆེ་བ་ལ་culture གི་གྡོ་བ་ཡྡོད་བ་རེད།    Culture གི་གྡོ་བ་འདི་རུ་བསེབ་ཐུབ་པ་བེད་ཡག་དེ་ལ་ཕར་ 



 
ཕྡོགས་ཚིག་དེ་ཡི་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐྡོན་གི་ཡྡོད་མེད་དང་།    དེའི་ཚིག་དེ་ལ་ནུས་པ་བཏྡོན་ཡག་གི་ཐབས་ཤེས་འདྲ་
བུ་དེ་གང་འདྲ་བེད་དགྡོས་ཀི་ཡྡོད་མེད་དེ་ང་ཚོ་སྒྱུར་བ་པྡོ་དེ་ཚོའི་ལས་འགན་ནང་ནས་འགན་ཆེ་ཤྡོས་དེ་ རེད།    ། 
 
དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་སྒྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ལ།     སྒྲ་སྒྱུར།     ཚིག་སྒྱུར།    དྡོན་སྒྱུར།    ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ལ་གྡོ་
དྡོན་གི་སྒྱུར་བ།     སྒྱུར་རྒྱུའི་ཐྡོག་ནས་གྡོ་བ་བངས་ཕྡོགས་དེ་འདྲ་ཡང་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་པ་ཡིན་པ་རེད།     འྡོ་དེ་འདྲ་
ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།      ལྡོ་རྒྱུས་ཤེས་པའི་སྡོ་ནས་སྒྱུར་དགྡོས་ཡག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡང་སྐད་ཆ་ཅིག་གྡོ་བསྡད་
ཤག    །འྡོ་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།   དེ་ལྟ་བུའི་སྒྱུར་བའི་གནས་སྐབས་དེ་ལ་ཡང་ང་རང་ཚོ་ག་རེ་ཞུ་ཡག་
རེད།དུས་རྣམ་པ་རྒྱུན་དུ་ལབ་པ་ནང་བཞིན་གཅིག་དེ་Translation རེད།    དྡོན་དག་སྒྱུར་བཞག་མཁན་དེ།    གཅིག་
དེ་Transcription རེད།     ཡི་གེ་སྒྱུར་རྒྱུ་རང་ཡིན་པ་རེད།    གཅིག་དེ་ལ་Transpronunciation རེད་བསྡད་ཀི་ཡྡོད་
བ་རེད།    དེ་ཡང་སྒྱུར་དགྡོས་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།     བྡོད་ཀི་ལྡོ་ཙྭ་བས་གསུམ་ཀ་ཕལ་ཆེར་བས་པ་རེད།     དེ་སྡོང་
བ་དང་།    Translation ཟེར་ན་མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ལ་སྡོགས་པ་སྒྱུར་ན་Translation དེ་གཙོ་བྡོ་བས་གནང་གི་
ཡྡོད་བ་རེད།             འྡོ་དེ་ག་ནང་བཞིན་བས་ནས་སགས་དེ་ཚོ་སྒྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ལ་Transcription དང་
Transpronunciation གཉིས་ཀ་བེད་སྡོད་བེད་ན་མ་གཏྡོགས་སགས་འགྡོ་རྡོགས་བེད་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།      འྡོ་དེ་
འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།    སགས་ཀི་སྒྲ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་བྡོད་སྐད་ཀི་རང་གདངས་ལ་མ་སྒྱུར་བ་བས་ནས་སགས་ཁྡོ་
རང་གི་བཟྡོ་ལ་བཞག    །འྡོ་དེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཏ་ཐ་ལ་ཏ་དང་ཐ་བཞག     །དེ་ནས་ཏ་དེ་ཡ་ལྡོག་ནས་ཡི་གེ་བཟྡོ་
ཅྡོག་རེད།    འྡོ་དེ་ག་ནང་བཞིན་བས་ནས་སགས་དེ་བརྡོད་ཡྡོང་བའི་གནས་སྐབས་ལ་ཊ་བཞི།    ལྡོག་པ་བཞི།    
ལྡོག་མ་ལྔ་ཐེབས་པ་རྒྱབ།ཡི་གེ་སྡེ་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་ཐུག་པྡོ་བཞི་ལྔ་དེ་བསན་ཡི་གེ་མང་དུ་བཟྡོ་ཚར་ནས་བངང་སྟེ།     
རྒྱ་སྐད་ལ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡྡོད་པ་ཡིན་ན་ད་ལྡོག་ཌ་ཡྡོད་བ་རེད།    བྡོད་ཀི་ཡྡོངས་གགས་ཀི་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་མ་མཐར་
གྱུར་བའི་ཡིག་གངགས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྒྲ་མིག་གི་མཐྡོང་གི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།         དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ད་ལྡོག་ཌ་ཟེར་
གི་རེད།        ད་དེ་Transcription རེད།    ཕར་ཕྡོགས་ན་ད་ཡྡོད་ལ་འདི་ཕྡོགས་ནང་ཡང་ད་ཡྡོད་བ་རེད།   དེ་ག་
ནང་བཞིན་བས་ནས་ཌ་དེ་ཕར་ཕྡོགས་དང་གྡོ་བསྟུན་ནས་བཟྡོ་བ་དེ་བྡོད་ཡིག་རང་གི་ཌ་ཟེར་གི་ཡྡོད་བ་རེད།   བྡོད་
ཡིག་རང་གི་ཊ་བཟྡོས་བཞག་པ་རེད།    འྡོ་དེ་Transcription རེད།    སྒྲ་གདངས་གཅིག་པ་རེད།    ཕར་ཕྡོགས་ལ་
ཊ་ཡྡོད་ན་འདིར་ཡང་ཊ་རེད།     ཕར་ཕྡོགས་ལ་ཋ་ཡྡོད་ན་འདི་ཡང་ཋ་རེད།    ཕར་ཕྡོགས་ལ་ཌ་ཡྡོད་ན་འདིར་ཡང་
ཌ་རེད།     འྡོ་དེ་ག་ནང་བཞིན་པ་ཕ་བ་མ་ཚང་མ་དེ་འདྲ་བཟྡོས་པ་རེད།    ། 
 
 



 
དེ་ནས་སགས་དེ་ལ་ཨོཾ་སུ་ར་སུ་ར་ཟེར་ལབ་ཡྡོང་དུས་ཙ་ན་Transcription གི་ཐྡོག་ལ་Transpronunciation ཡང་དེ་
ག་ནང་བཞིན་བས་ནས།    ཨོཾ་ཨ་མྡོ་ལྔ་ཤི་ལ་སམཱ་ཝ་ར་རེད།    སམཱ་ར་བྲིས་ཤགསམཱ་ར་མ་རེད་སམ་ཝ་ར་རེད། 
ང་ཚོ་ཝ་ཡི་ཚབ་ལ་བ་བྲིས་བ་ཡི་ཚབ་ལ་ཝ་བྲིས་པ་དེ་འདྲའང་མང་པྡོ་ཡྡོང་གི་འདུག    །སགས་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་
ཁེད་རང་ཚོ་གྡོ་ཚོར་གི་ཡྡོད་རྒྱུ་མ་རེད་ལ།     དེ་འདྲ་ཧ་ཅང་གི་མང་པྡོ་ཡྡོང་།     དེ་ནས་སགས་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྡོ་ 
སྡོང་ཙང་ཡི་གེ་ནྡོར་ཡག་ཡྡོད་བ་མ་རེད།     ཡི་གེ་གཅིག་མ་ནྡོར་པ་ཡང་གཟབ་གཟབ་ཞེ་པྡོ་གནང་དགྡོས་ཡིན་པ་
རེད།    དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་བ་རེད།   དེ་ཞུ་མ་དགྡོས་པ་བས།   དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།   དེ་ནས་སྒྲ་གདངས་
དེ་ཡང་ཏག་ཏག་Transpronunciation དེ་ཡང་ཏག་ཏག     །ཨོཾ་ཨ་མྡོ་གྷ་ཤི་ལ།     ཨ་མྡོ་གྷ་དྡོན་ཡྡོད།     ཤི་ལ་
ཚུལ་ཁིམས།    སམ་ཝ་ར་སྡྡོམ་པ་ཡང་དག་པའམ་ཡང་དག་པར་སྡྡོམ་པ།    ཝ་ར་ཝ་ར་སྡྡོམ་པར་ཤྡོག    །དེ་འདྲ་
ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།    འྡོ་དེ་Transpronunciation རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    འྡོ་དེ་ཆ་ཚང་སགས་ཀི་ནང་ལ་ཡྡོང་
དུས་ཙ་ན་གང་གང་བེད་སྡོད་མ་བེད་པ་ཡིན་ན།     སགས་ཀི་དྡོན་དག་ཅིག་སྒྱུར་དུས་ཙ་ན་སྒྱུར་ཡག་གི་གྡོ་སྐབས་
དེ་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།     དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་རང་ཚོ་དབིན་ཇི་ཡི་གེ་དེ་Roman རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    
སྐད་དེ་དབིན་ཇི་ཟེར་ན་ཡང་མི་འདུག་English རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    ཁྡོ་ལ་སྒྱུར་དགྡོས་དུས་ཙ་ན་ཡི་གེ་དེ་ལ་
ཡང་བཟྡོ་ལྟ་ཅིག་སད་དགྡོས་ཀི་ཡྡོད་རྒྱུ་རེད་ལ་Pronunciation དེ་ལ་ཡང་བཟྡོ་ལྟ་ཅིག་སད་དགྡོས་ཀི་ཡྡོད་རྒྱུ་རེད། 
དེ་ག་ནང་བཞིན་དྡོན་དག་དེ་ལ་ཡང་ར་སྡོད་འདྲ་བྲོ་བས་ནས་དྡོན་ཐྡོག་ལ་ཁེལ་བ་ཅིག་དགྡོས་རྒྱུ་རེད།   དླེ་འདྲ་བས་
པ་འདྲ་བྲོ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བྡོད་ཀི་ལྡོ་ཙྭ་བ་དེ་ཚོས་སྒྱུར་བའི་སྒྱུར་གི་ཆྡོ་ག་ཟེར་ན་ཡང་མིན་འདུག   །སྒྱུར་གི་
གནས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཡག་གི་ང་ལ་རེ་བ་ཡྡོད།    ད་དེ་བེད་མི་ཐུབ་པ་མ་རེད།    མི་སིད་པ་
མ་རེད།    སིར་བཏང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་བེད་ཡག་དང་ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སིད་པ་རང་རེད་
བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།    སྒྱུར་ཡག་གི་སྐྡོར་དེ་ལ་སྒྱུར་ཚུལ་དེ་དེ་འདྲ་རང་རེད་བསྡད་
ཡྡོད་བ་རེད།      སྒྱུར་བའི་དྡོན་དག་དེ་ལ་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བས་ནས་Culture གི་གྡོ་བ་དེ་དང་།    ཚིག་ཆེན་
ཀི་ནང་ལ་སྒྲ་གདངས་ཀི་གྡོ་བ་དེ་དང་།    སྒྲ་གདངས་དེ་ཡར་མར་འདྲེས་མ་སྡོང་བ་ཚིག་གི་དྡོན།     ཡི་གེའི་
དྡོན།ཚིག་གི་དྡོན།     ངག་གི་དྡོན་བས་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཅིག་དགྡོས་ཀི་རེད་ལ།     གལ་ཏེ་གཏན་
འབེབས་བས་པ་ཅིག་གི་ཐྡོག་ལ་ལེགས་སྦྱར་གི་ནང་ལ་ཡྡོད་པ་དང་།     བྡོད་སྐད་ཐྡོག་ལ་ཡྡོད་པ་དེ་གལ་ཏེ་ཚིག་མི་
མཐུན་པ་དང་དྡོན་དག་མ་མཐུན་པ་བྱུང་ན་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ནྡོར་འཁྲུལ་དེ་བྡོད་པས་བས་པ་ཡིན་ན།   ལེགས་
སྦྱར་གི་དྲུང་ཡིག་ཡིན་ན་གཅིག་གིས་བས་ཡྡོད་རྒྱུ་རེད།ད་དེ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་དགྡོངས་ཕྡོགས་མཚམས་བཞག་ཟེར་
གི་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་ཙམ་པ་ལས་ཀ་སུས་བེད་ཀི་ཡིན།    མཁས་པིས་བེད་ཀི་ཡིན་པཧི་ཏས་བེད་ཡག་ཡིན།    
བྡོད་པའི་མཁས་པ་ཚོ་ཡིན་ན་པཧི་ཏིས་བས་ཀི་རེད་དགྡོངས་ཕྡོགས་བསྡུར་ཚར་ནས་བངང་སྟེ།    པཧི་ཏ་དེ་ཚོ་སར་ 



 
ནས་གཞུང་ལ་ཧ་ཅང་གི་སྦྱང་པ་ཆེན་པྡོ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་། སིར་བཏང་གཞུང་དེ་རང་གི་ནྡོར་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་
དག་ཞུས་བཏང་གི་ཡྡོད་བ་རེད་དེ།    པཧི་ཏ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཁྡོ་རང་གི་རྣམ་དཔྱྡོད་ཀིས་གཞུང་ཕར་དག་ཞུས་བཏང་
གི་རེད།  འྡོ་དེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཡྡོད་མཁན་གི་པཧི་ཏ་དེ་ཚོ་བཞག་ཚར་ནས་བངང་སྟེ།    པཧི་ཏ་ནགས་ཀི་རིན་ཟེར་
བ་འདྲ་བུ་དང་སི་ཏི་སྨྱ་ན་ཟེར་མཁན་འདྲ་བུ་གལ་སིད་ནྡོར་འཁྲུལ་བས་ནའང་ནྡོར་འཁྲུལ་འདྡོན་གི་མ་རེད།    ཁྡོ་རང་
ཚོས་དག་ཞུས་ཕར་བཏང་ཐུབ་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།     དྡོན་དག་དེ་རང་གིས་གསལ་པྡོར་ཤེས་པ་སྡོང་ཙང་།    དེ་འདྲའི་
རང་རྒྱུད་ཀི་གེགས་བམ་དག་ཞུས་བཏང་ཐུབ་ཡག་གི་ནུས་པ་ཡྡོད་མཁན་གི་པཧི་ཏ་ཅིག་མཉམ་དུ་ཡྡོད་པ་ཡིན་ན་
དག་ཞུས་བས་པ་ཡྡོང་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    ། 
 
དེ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྡོག་ནས་གྡོ་བ་དེའི་ཐྡོག་ནས་དག་ཞུས་བཏང་ཡྡོད་པ་དེས་གཞུང་དག་པར་བེད་པའི་དྡོན་དག་ 
གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད་ལ།    དེ་འདྲར་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཅིག་གི་ཐྡོག་ནས་སྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཏྡོག་
ཙམ་ཅིག་དང་པྡོ་དང་པྡོ་དེ་ལ་དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་འཇམ་ཉག་ཉག་མ་ཡིན་པ་ཧྲག་ཧྲག་འདྲ་བུ་ཡྡོང་གི་རེད།    ད་ལྟ་
བྡོད་ཀི་ལྡོ་ཙྭ་བས་བྡོད་སྐད་ནང་ལ་སྒྱུར་བཞག་པ་དང་རྒྱ་སྐད་ནས་སྒྱུར་བཞག་པའི་བྡོད་སྐད་ཏྡོག་ཙམ་ཧྲག་ཧྲག་ 
ཡྡོད་བ་རེད།      བྡོད་སྐད་ནང་བཞིན་འཇམ་ཉེ་ཉེ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།དཔེར་ན་མི་ལའི་མགུར་འབུམ་ཡིན་ན་བྡོད་པའི་ 
Culture གཞིར་བངང་བས་པའི་སྒྲ་གདངས་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་འཇམ་ཉེ་ཉེ་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་ག་ནང་བཞིན་མཁས་པ་
ཅིག་གི་ཁྡོ་རང་གིས་བརམས་བཞག་པ་ཡིན་ན་སན་ངག་དེ་ཀྡོག་དུས་ཙམ་པ་འཇམ་ཉག་ཉག་ཡྡོད་བ་རེད།   རྣམ་
ཅྡོག་ནང་ལ་ཕར་སན་ཏིང་ཏིང་བེད་ཀི་རེད།    རྒྱ་གར་གི་ནང་ལ་ཡྡོད་པ་སན་ངག་ཚུར་སྒྱུར་བཞག་ཀྲོག་དེ་ཁ་ཁ་བ་
ཁ་འདྲ་ཡྡོད་བ་རེད།    ཞེ་དྲག་སན་པྡོ་རང་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ། 
 
དེ་གང་བས་པ་རེད་ཟེར་ན།    ཁྡོང་ཚོའི་སྒྲའི་དྡོན་དེ་ཡང་མ་བརླག་པ་བས།    དྡོན་དེ་ཡང་མ་བརླག་པ་བས།    སན་
ངག་གི་ཉམས་དེ་ཡང་མ་བརླག་པ་བེད་ཡག་གི་དྡོན་དག་ལ་དེ་བཟྡོ་དགྡོས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་རེད།    བྡོད་སྐད་རང་གི་
རང་བཞིན་ལ་བརེན་བས་ནས་བཞག་བཞག་པ་ཡིན་ན་ལྡོ་ཙྭ་བས་སྒྱུར་ཡག་གི་ཆྡོ་ག་དེ་དང་།    ལམ་སྡོལ་དེ་དང་།  
རྒྱ་དཔེའི་ཐྡོག་ལ་ཡྡོད་པའི་Culture གི་གྡོ་བ་དེ་ནང་ལ་བསེབ་ཡག་ཏྡོག་ཙམ་ཁག་པྡོ་ཡྡོད་པ་ཡིན་པ་རེད།    དེ་ཡིན་
པ་སྡོང་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡིན་པ་རེད།    དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་སྒྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ལའང་ཚིག་བཅད་
དཔེར་ན་བཤེས་སིངས་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།   བཤེས་སིངས་དེབ་སྦྱྡོར་ཨཱརྱ།   ཨཱརྱ་ལ་ཡི་གེ་མི་མཉམ་པ།   ཡི་གེ་
ཉི་ཤུ་དང་བཅུ་གཉིས་དགུ་པ་དེ་ཡྡོད།ཨཱརྱ་ཟེར་ནས་ཨཱརྱ་ངྡོ་མ་དེ་བསྡད་ཡྡོད་པ་རེད།   དེ་དག་བྡོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་དུས་
ཙ་ན་དེ་ག་ནང་བཞིན་བྡོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་སྡོང་ན་གྡོ་མ་བདེ་བ་དང་མ་འགིག་པ་ཞེ་པྡོ་ཅིག་ཡྡོད་དུས་ཙ་ན་ཚང་མ་ཡླེ་གླེ་ 



 
དགུ་པ་ལ་སྒྱུར་བཞག་པ་རེད།    དེ་འདྲ་སྡོང་ཙང་ཏག་ཏག་སེབ་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    ད་དེ་དྡོན་གཙོར་བས་བ་རེད།    
ཚིག་གཙོར་མ་བས་པ་རེད།    སྒྱུར་གཙོ་དེ་ཡང་མ་བས་པ་རེད།    དྡོན་གཙོར་བས་བ་རེད།    དྡོན་སྒྱུར་ཟེར་
མཁན་དེ་འྡོ་ད་དེ་འདྲ་རེད།    ། 
 
དེ་ག་ནང་བཞིན་རྣམ་འགེལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།   ད་ཏྡོག་ཙམ་ཧམ་པ་ཞེ་དྲག་ཆེ་སྡོང་དྲན་སྡོང་།    རྣམ་འགེལ་
ཟེར་ཡག་དེ་ཨ་ནུཤ་ཕྲུག་ཟེར་པ་དླེ་རེད།   དེབ་སྦྱྡོར་ཨ་ནུཤ་ཕྲུག་ཟེར་མཁན་དེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེད་བསྡད་ཡྡོད་
བ་རེད།    ཨ་ནུཤ་ཕྲུག་ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་རེད།     རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡིན་ན།    ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་ཚང་མ་ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་ལ་
སྒྱུར་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    བྡོད་སྐད་ལ་ཡི་གེ་བདུན་པ་རེད།    ཚེག་བར་བདུན་རེད།    ཚང་མ་བདུན་པ་ལ་སྒྱུར་ཡྡོད་
བ་རེད།    བདུན་པ་ཁྡོ་རང་ཨ་ནུཤ་ཕྲུག་ཆགས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།   རླེ་སགས་ཀི་དྡོན་དག་ཆགས་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    
ཡི་གེ་བདུན་པ་དེ་ལ་ཨ་ནུཤ་ཕྲུག་ཟེར་གི་མ་རེད་གཞྡོན་ནུ་རྡོལ་པ་ཟེར་གི་རེད།     སྐད་ཆ་ལྡོག་ག་རེད།     དེབ་
སྦྱྡོར་ལྡོག་ག་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་འདྲ་སྡོང་ཙང་བར་བར་དེབ་སྦྱྡོར་སྒྱུར་བཞག་གི་ཡྡོད་བ་རེད།   དེའི་སྐྡོར་
ས་པ་ལ་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཅིག་གིས་དྲི་བ་ཞུས་ཡྡོད་བ་རེད། ཁེད་རང་གི་སྒྱུར་ཅྡོག་འདི་ཡང་ཉམས་ཤག  །ཚིགས་
བཅད་དེ་ཡང་འྡོག་ལ་དགྡོས་པ་དེ་མགྡོ་ལ་བཞག་ ཤག་མགྡོ་ལ་དགྡོས་པ་དེ་འྡོག་ལ་བཞག་ཤག     །དེ་འདྲ་བས་པ་
ཡིན་ན་ཚིག་གི་གྡོ་རིམ་ཡང་འཁྲུགས།     དེབ་སྦྱྡོར་རྣམས་འཁྲུགས་པར་བས་དུས་དེས་རྣམ་འགེལ་ཆགས་ཀི་རེད་
པས་ཞུ་དུས་ཆགས་ཀི་རེད་གསུངས།     ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།     སྐབས་འདིར་ཚིག་གི་བརྡོད་བ་གཙོ་ཆེ་བ་རེད་མ་
གཏྡོགས་དེབ་སྦྱྡོར་གཙོ་ཆེ་བ་མ་རེད་གསུངས།        དེའི་དབང་དུ་བས་ཚར་ནས་བངང་སྟེ་བྡོད་སྐད་ཀི་འགྡོས་ལ་
བརེན་ཚར་ནས་བངང་སྟེ་དེབ་སྦྱྡོར་ཡི་གེ་བདུན་པ་བཟྡོ་ཡག་རེད་མ་གཏྡོགས་བརྒྱད་པ་བཞག་ཡག་ཡྡོད་བ་མ་རེད།  
དེ་ག་ནང་བཞིན་བས་ཚར་ནས་བངང་སྟེ་བར་བར་ལ་དེབ་སྦྱྡོར་ཡར་ཤུད་མར་ཤུད་བེད་དགྡོས་ཡག་གི་གནས་ཚུལ་
ཡང་།     ལེགས་སྦྱར་ནས་བྡོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་དུས་ཙམ་པ་ལའང་ཆགས་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད་ལ།     དེ་ག་ནང་བཞིན་
ལེགས་སྦྱར་དང་བྡོད་སྐད་ནས་དབིན་ཇི་ལ་སྒྱུར་དུས་ཙ་ན་ཡང་ཡྡོང་སིད་ཀི་རེད་དེ།        ཡིན་ནའང་དྡོན་དག་མ་
བརླག་པ་གཙོ་ཆེར་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།      ད་ལྟ་སྒྲ་སྒྱུར་བམ་པྡོ་གཉིས་པའི་བཀས་བཅད་ཀི་ནང་ལའང་ཐ་མ་ཐ་མ་
ནང་གི་དྡོན་དག་དེ་མ་བརླག་པ་བས་དགྡོས་གསུངས་ཙང་དྡོན་མ་བརླག་པ་བེད་དགྡོས་ཡག་རེད།    ། 
 
དྡོན་མ་བརླག་པ་བེད་ཡག་གི་དྡོན་དག་དེ་ག་རླེ་རེད་ཟེར་ན།    སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལན་འདས་ཀི་བཀའ།    སངས་
རྒྱས་བཅྡོམ་ལན་ཁྡོ་རང་གི་སྐད་། སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལན་འདས་ཀི་བྷཱ་ཤཱ་དེ་དབིན་ཇི་རེད་པཱ་ལི་རེད་ཟེར་ན།    
དབིན་ཇི་ཡང་མ་རེད།    པཱ་ལི་ཡང་མ་རེད།    གང་ཡང་མ་རེད།     དེ་མ་ཡིན་པ་དེ་ག་པར་གསུངས་བསྡད་ཡྡོད་ 



 
བ་རེད་ཟེར་ན།    ངས་བཟྡོ་ཀྲོག་མ་རེད་དེ།    རིགས་ལན་པདྨ་དཀར་པྡོས་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འྡོད་ནང་ལ་སངས་
རྒྱས་ལ་བྷཱ་ཤཱ་ཡྡོད་བ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད།      སངས་རྒྱས་མངྡོན་པར་རྫྡོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ནས་མ་ངན་
ལས་འདས་པའི་བར་དུ་ཚིག་གཅིག་གསུངས་ཁྡོ་རང་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    འྡོ་ན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།    སངས་རྒྱས་ཀི་
གསུང་ཡྡོད་བ་རེད།    གསུང་ག་པར་ཡྡོད་ཟེར་ན་གདུལ་བ་སྡོ་སྡོ་གི་ནང་ལ་ཡྡོད་བ་རེད།   གདུལ་བ་སྡོ་སྡོ་སངས་ 
རྒྱས་ཀི་གསུང་རང་གི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྡོ་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།   ས་ཀ་ཡྤྱིན་
རུ་ཏྤྱི་ཡ་ཟེར་གི་རེད་པཱ་ལི་ལ།    རང་རང་གིས་གྡོ་བའི་ཚུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དེ།    དཔེར་ན།     འདི་ནི་
སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའྡོ།    །ཞེས་བཅྡོམ་ལན་འདས་ཀིས་གསུངས་ཏེ་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་ཀུན་ཤེས་ཀཽ་
སི་སྦྱས་ཁྡོ་རང་གི་སྐད་དུ་གྡོ་བ་རེད།  དེ་བཞིན་དུ་ལྷ་ཡིན་ན་ལྷ་ཁྡོ་རང་གི་སྐད་དུ་གྡོ་བ་རེད།   ཀླུ་ཡིན་ན་ཀླུ་ཁྡོ་རང་
གི་སྐད་དུ་གྡོ་བ་རེད་མ་གཏྡོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བྷཱ་ཤཱ་སྐད་ཟེར་ཡ་འདི་ཐའྤྱི་ཝན་གི་སྐད་འདྲ་བྲོ་སྲཾསིཏ་འདྲ་
བྲོ་གང་ཡང་རེད་ཡྡོད་བ་མ་རེད།     དླེ་ན་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་རང་གི་སྐད་ཡྡོད་བ་མ་རེད་གསུངས་བ་རེད།     འགྡོ་བ་
རིགས་དྲུག་ཐམས་ཅད་ཀྤྱི་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆྡོས་བསྟན་ཏྡོ།    ཟེར་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་
སྐད་དུ་ཆྡོས་བསྟན་གི་ཡྡོད་བ་རེད་མ་གཏྡོགས་པའི་ཁྡོ་རང་གི་སྐད་ལྡོག་ག་ཡྡོད་བ་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད།    ། 
 
འྡོ་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དེ།    ལྷག་པར་དུ་ཡང་བཀའ་འགྱུར་ཡིན་ན་བཀའ་འགྱུར་ལྡོག་ག་
རེད།       བཀའ་ཡིན་ན་བཀའ་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཆྲོས་སྐུའྤྱི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་བཀའ་ཡིན་པ་དང་
སངས་རྒྱས་ཀི་སྡོན་ལམ་ལས་གྲུབ་པའི་བཀའ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་།   གདུལ་བ་སྡོ་སྡོའ་ིངྡོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་
ཡག་གི་དྡོན་དག་མ་ནྡོར་བ་གསལ་ཐུབ་མཁན་གི་སྒྲ་དེ་མ་ནྡོར་བར་བེད་སྡོད་བེད་པ་ཡིན་ན་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་
རང་ཆགས་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།    ནྡོར་འཁྲུལ་ཆགས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ཏག་ཏག་འགིག་གི་ཡྡོད་བ་རེད།    ད་ལྟ་
དུས་འཁྡོར་གི་འགེལ་ཆེན་ཁྡོ་རང་གི་ནང་ལ་སྡེ་སྡོད་གསུམ་པྡོ་དེ།    རྒྱ་ཡི་བཀའ་དེ་རྒྱ་ཡི་སྐད་དུ་སྒྱུར།     བྡོད་ཀི་
བཀའ་དེ་བྡོད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར།    ཞེས་གསུངས།    དེ་སྡོང་བ་ཡྲོད།    བྡོད་ཀི་སྐད་དེའང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་
རང་གཅིག་པ་ཅིག་རྐྱང་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད་མ་གཏྡོགས་གྱུར་བ་ཞེ་དྲག་ཐེབས་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    བསྒྱུར་གི་སྐྡོར་
དེ་འདྲ་ཞུ།    བྡོད་སྐད་དེའང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་པ།    དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོ་དེང་སང་ཅིག་དེ་བྡོད་ཀི་
ལྡོ་ཙྭ་བ་དེ་ཚོའི་སྒྱུར་དེ་དང་Edit བེད་ཡག་གི་བསམ་པ་དླེ་འདྲ་བེད་ཡག་གི་ཐབས་ཤེས་ཡག་པྡོ་ཡྡོད་བ་ཡིན་པ་སྡོང་
བ་དང་།    ལུང་ཅིག་དྲང་ཟེར་བ་དང་མདྡོ་ལས་ཟེར་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དྲང་བ་འདྲ་བྲོ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་
གསུང་རང་ཆགས་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།    དེ་རྫྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཏག་ཏག་མདྡོ་ཚིག་རང་ཆགས་ཀི་ཡྡོད་
བ་རེད།    དེ་ག་ནང་བཞིན་དེང་སང་དབིན་ཇི་ལ་སྒྱུར་བཞག་པ་དང་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་ལ་སྒྱུར་བཞག་པ་དེ།    ཇི་ 



 
སྐད་དུ་མདྡོ་ལས་ཟེར་བ་སྲོགས་བསམ་བྲོ་དླེ་བཞག་པ་རེད་མ་གཏྡོགས་ཕ་གི་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཆགས་ཀི་མ་
རེད།   སྒྱུར་མཁན་གི་མི་དེའི་གསུང་ཆགས་ཀི་རེད་མ་གཏྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཆགས་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད།   
དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཏག་ཏག་དེ་ནང་སེབ་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད་དེ་ན།    ཇི་མ་ཇི་བཞིན་སེབ་ཀི་
ཡྡོད་བ་མ་རེད།    ཁྡོ་རང་གི་བསམ་སྦྱྡོར་དང་།     སྒྱུར་ཀྲོག་ཚང་མ་ཐམས་ཅད་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན     །སངས་
རྒྱས་ཀི་གསུང་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆྲོས་སྐུའྤྱི་བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བ་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།   སྒྱུར་བཞག་པ་དེ་རྡོག་པའི་
བདག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་རེད་བསྡད་ཡྡོད་བ་རེད།    ང་ཚོའི་རྡོག་པའི་གངགས་བརན་འཆར་བ་དེ་བྲིས་བཞག་
པ་རེད་མ་གཏྡོགས་ཡེ་ཤེས་ཆྲོས་སྐུའྤྱི་སང་བའི་གངགས་བརན་དེ་སེབ་ཡྡོད་བ་མ་རེད།    དེ་ཡིན་དུས་ཙ་ན་ཇི་སྐད་
དུ་མདྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་ལུང་དེ་དྲང་བ་ཡིན་ན་མདྡོའ་ིཚིག་ཏག་ཏག་ཡིན་པའི་ཁུངས་ཆྡོད་ཀི་ཡྡོད་བ་མ་རེད་ལ།   ཡིད་
ཆེས་བེད་ཐུབ་ཡག་ཡང་ཏྡོག་ཙམ་ཁག་པྡོ་རེད།   འྡོ་ད་དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་བ་དང་།   བྡོད་སྐད་ལ་ཡྡོད་ན་དེ་ཆགས་
བསྡད་ཀི་ཡྡོད་བ་རེད།    དགྡོངས་དག སྐད་ཆ་མང་གབ་བས་སྡོང་།     དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྡོང་ཙང་འགྡོས་འདྡོན་འདྲ་
བྲོ་ཡྡོད་ན་ག་ལེར་ག་ལེར་ཞུ་ཆྡོག    །དེ་རིང་མཚམས་འདི་རུ་བཞག་གི་ཡིན།    ཐུགས་རེ་ཆེ།།    །། 
 
 
 


