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                      ི་མ་ལ་ཁའི་གིབ་སོ། 
ཨ་ཙེ   ི་མ་ལ་ལ་བཞུད  གིབ་སོ་ཐང་ལ་ལྷུངས   ངའི་བསམ་གཞིགས་ཀི་སྣེ་
མོ་ལ་ཁའི་གིབ་སོར་ཟུག   ནག་ཡོར་ཡོར  འཇིགས་ཡྣེར་ཡྣེར རྩ་ཐུར་རྣེ་རྣེའི་
གིབ་སོའ་ིའོག་ང་བོར     ཨོ་མ་རྣེད   ངའི་སྣེམས་པ་་་་་་་་ 
མཛེས་སྡུག་གི་ཕ་ཡུལ     མྣེ་ཏོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མུ་མྣེད་ཀི་རྩྭ་ཐང   
ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའི་རྫ་ཆུ་བསིལ་མ   ནོར་ནག་གི་ངུར་སྒྲ  གཡང་དཀར་གི་
འབའ་སྒྲ  རྟ་ཕོའ་ིའཚེར་སྐད  བྲག་ཆར་འཁོར་བའི་རྫི་གླུ   གཡག་རོད་ཀི་རྩིད་
པའི་སྦྲ་ཁིམ་གི་དུ་བ  ཨ་ཕའི་དཔའ་མཛངས་ཀི་ལོ་རྒྱུས  ཨ་མའི་བྱམས་བརྩྣེ་
ཡིས་གཏམ་རྒྱུད   ཆུང་རྩྣེད་རོགས་ཀི་སིང་གཏམ   ད་དུང   བྱིས་དུས་ཀི་རི་
ལམ    ཨ་ཧ་ཧ་་་་་་་ད་འདང་མ་རྒྱག    ཡོད་ཚད་གིབ་སོའ་ིའོག་ཏུ་བོར   
རྣེད་དྣེ    སུ་ཞིག་གིས་ངའི་ར་མདའ་བྱྣེད  གིབ་སོ   ི་མ་ལ་ཁའི་གིབ་སོ    
དཀོན་མཆོག་མཁྣེན   རི་ལམ་ཡིན་པར་ཤོག    
                                                       སོག་་་་་་་་ཟླ་བུ།   རིག་གནས་གིས་པ། 
                             ཕ་ཡུལ། 

ཕ་ཡུལ་ལགས།   ཁྣེད་ནི་ངའི་སྣེམས་ཁུངས་ན་བཞད་པའི་མར་མྣེ་ཚེ་འབར་
ཞིག   ངས་ིན་མཚན་རྟག་ཏུ་དྲན་ཅིང་སྣེམས་ཀི་གཏིང་ན་བཞུར་བའི་ཡན་
ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཡིན། སྦྲ་ནག་གྲུ་བཞི།  ཁྣེད་ནི་ངའི་ཆྣེས་ཐོག་མའི་ངུ་སྐད་
སྒྲོགས་སའི་གཞི་ཁིམ་དྲོན་མོ་དང་།  ཁྣེད་ནི་འུ་ཚང་གི་གཏམ་བརྒྱུད་མང་བོ་
ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཡིན། རྒྱང་རིང་གི་གོགས་པོ་ལགས།  ཁྣེད་ནི་མི་
རིགས་ཀི་གཞི་འཛིན་དང་སྐད་ཡིག་གི་བདག་པོ་སྣེ།   ཁྣེད་ཀིས་བསྐྲུན་པའི་
སན་ངག་གི་གར་སྣེགས་བརྒྱུད་ནས།   བོད་ཕི་ནང་གི་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་རང་
དབང་གིས་སིང་གཏམ་གྣེང་ཆོག་པས་ཡུལ་གར་བ་ངས་ིད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ།                    
                                  ལོ་ཡག་སྣེ་མ།     རིག་གནས་དང་པོ། 

                བསན་འཛིན་སྒྲོལ་མ། 

བསྟ༷ན་པའི་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་འཁོར་བའི་འགོ་བ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་ཞིང་འཛིན།།  
འཛ ི ན་མའི་ས་སྒང་མགོ་ནག་བོད་མིའི་མགོན་དུ་འཚེར་བ་ཨེ་མ་རྨད།།  
ས  ོལ་མའི་འཛུམ་གི་མཆུ་འཛིན་དམར་པོར་འ ོ་ཞིག་བསྣུམ་པ་ཅི་འདིའི་སྐྱིད།།  
མ ་འགོ་ང་དང་སོད་ཅིག་སིང་གི་ཚེ་གོགས་སོལ་མར་ཚིག་གསུམ་ཡོད།།  
                                         རི་སྤྱང་། བོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 
                                   

                 ལྤགས་རྒྱན་རོ་ལངས། ༼མུ་འགོད ༤༽ 

འོན་ཀང་།   ཡིད་སོ་དགོས་པ་དང་།   སྣེམས་སྡུག་དགོས་པ་ཞིག་ནི།  བོད་
ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་ད་ལོའ་ིདབྱར་ནང་གི་སོ་ཚོགས་ཁག་ནས་རྒྱན་
ལྤགས་མཛེས་ཆོས་སུ་མཐོང་བའི་རོ་དྣེ་གྣེན་དུ་ལངས་བ་རྣེད། དྣེ་ཡང་གཅིག་
དང་གིས་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  ཡུལ་ལུང་མང་པོ་ཞིག་ནས་དྣེ་ལྟར་མཐོང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ནི་ཀུན་གིས་མཐོང་ཡོད་ཚོད་རྣེད་ལ།  མ་མཐོང་བ་ཡིན་ན།  སྤྱན་ལ་
སོན་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་རྣེན་གཞན་བཤད་མི་ཕོད་པ་རྣེ་ཡོད་པ་ཐྣེ་ཚོམ་མི་དགོས་
པ་ཞིག་ཏུ་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ།  ད་ལོ་ལྤགས་རྒྱན་གོན་པའི་དགོས་པ་
དང་།   དམིགས་ཡུལ། རྒྱུ་མཚན་སོགས་སྔ་མོ་ལྤགས་རྒྱན་གོན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དང་གནས་ལུགས་སོགས་དང་ཁོན་ནས་མི་འདྲ།  དྣེ་ཡང་གོང་དུ་
བཤད་ཟིན་པ་ལྟར།  སྔ་མོའ་ིདུས་སུ་རྒྱན་ཆ་ཁོ་ན་དང་།  མཛེས་པ་ཁོ་ན་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བྱས་ཏྣེ།  གོན་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ོ་ཚོང་བྱས་པ་རྣེད།  འོན་
ཀང་།  ད་ལོ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་འདྲ་སྣེ།  དྣེའི་ལོག་གསྣེང་ན་ཡིབ་སྦས་བྱས་
པ་གང་མང་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་བོ་རྣེད།    
 མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།   ད་ལོ་བསམ་བཞིན་ཤྣེས་བཞིན་དུ་གོན་པ་
རྣེད། རྒྱུ་མཚན། ལོ་ངོ་དྲུག་དང་བདུན་གི་ནང་རོལ་དུ། དྣེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་
རྣེ་གིས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས།  ད་ལོ་ལྟ་བུའི་གཞི་རྒྱ་ཆྣེན་པོ་འདི་འདྲ་མྣེད་དོན་
ནི།  ཁོང་ཚོས་གནས་ལུགས་ཤིག་རྟོགས་པ་རྣེད་ལ།  བདྣེན་པ་ཞིག་མཐོང་བ་
རྣེད།     དྣེ་ལྟར་མིན་ཡང་།  བླ་མས་བཀའ་དང་བསུང་སོགས་དད་པ་དང་
དུངས་བའི་དབང་གིས་བརྩི་སྲུང་བྱས་པ་རྣེད།   

སྤྱིར་ཡིན་ན་དྣེ་ལྟ་བུའི་དམ་ཚིག་དང་།  དྣེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ཆྣེས་དང་དད་
པ།  གནས་ལུགས་དང་བདྣེན་པ་སོགས་གཏིང་ཇྣེ་ཟབ་ཏུ་འགོ་དགོས་པ་
ལས།  འགལ་བ་ལྟག་སོད་དུ་སོང་བ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མིན་
ཕིར།  དྣེ་ལ་དོགས་པ་མི་སྣེ་ཐབས་མྣེད་རྣེད་ལ།  དྣེ་དག་མི་གྣེང་ཡང་དབང་
མྣེད་རྣེད།   དྣེ་ཡང་གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་།  སྐད་འཕིན་ད་དུང་ངོ་
དྣེབ་སོགས་སུ་ཁབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དག་ལ་དབྱྣེ་ཞིབ་བྱས་ན།  དྣེ་ནི་རྒྱུན་
ལྡན་ལྟར་མཛེས་པ་དང་རྒྱན་ཆའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་མི་སང་བར།  དམིགས་ཡུལ་
ངྣེས་ཅན་ཞིག་གི་སོ་འོག་ནས་འབུར་བ་ཞིག་ཏུ་ཟད།  རྒྱུ་མཚན།  རྒྱབ་ཏུ་རྒྱན་
ལྤགས་གོན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  ལག་ཏུ་འཛིན་པའི་པར་རིས་དང་།  དར་ཆ་
སོགས་ཕོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཀུན་གིས་ཡིད་གཟབ་དང་།  དོགས་སོང་བྱྣེད་
དགོས་པ་ནི་གལ་འགངས་ཆྣེའོ། 
                                                               མདའ།   རིག་གནས་གིས་པ།                                                                 

              འདུན་པ། 
མ་བོས་ལས་ཀིས་ཁིད་པའི་འཁོར་བའི་གོང་ནས།། 
རྒྱང་རིང་རྒྱང་རིང་ཞིག་ལ་མིག་ཟུང་བགད་བཞིན།།  
མ་འོངས་སོན་འདུན་ལི་མོ་རིམ་གང་ཁྣེར་ནས།། 
ད་དུང་མདུན་གི་ཕོགས་སུ་འགོ་ན་འདོད་ཀི།། 
                                                       ཕྣེ་མ་ལྣེབ།   རིག་གནས་དང་པོ། 
     ལྷང་འཇགས་ཀི་མཚེའུ། 
ཞོགས་པའི་རྫང་བུ་ལྷང་འཇགས་གནས་ཀང་།། 
ན་བུན་སྲབ་མོ་ཁ་རུ་གཡྣེང་བའི།། 
རྫང་བུའི་ནང་གི་ངང་པར་ལྟོས་དང་།། 
འཇིག་རྟྣེན་མཛེས་བར་བདྣེ་བ་ཡོད་དམ།། 
                                                          རོ་རྣེ།   རིག་གནས་གིས་པ། 
                 ཕུང་སུམ་པ། 
དྲིན་ཆྣེན་ཕ་མ་ལ་མ་ན།།  ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ་དང་མ་འགོགས།། 
ལག་པ་སྨྱུ་གུ་རུ་མ་ཕོགས།།  ཕུང་སུམ་བསམ་མྣེད་ཀི་བྱ་ལས།། 
                                                          འུག་མིག  རིག་གནས་དང་པོ། 

       བཟོད་སོམ་གི་རྣེ་སོན། 
ཁ་དོག་ས་ཚོགས་འཛོམས་པའི་ལྡུམ་རའི་ནང་།། 
གསྣེར་སྦྲང་ཁྣེད་ཀིས་རོ་བཅུད་མོང་མི་ཐུབ།། 
སོ་སྣེམས་ཁུར་ནས་བཟོ་སོམ་བྱྣེད་པ་ཡིས།། 
ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་མྱུར་དུ་འཕུར་བར་སོན།། 
                                             གངས་རྒྱན་སྲས་མ།ོ    འབྱུང་རིག་སྣེ་       
    དན་པ་སེམས་ཀི་དོད་རེད། 

སྒེའུ་ཁུང་ནང་ནས་ཟླ་བས་ཕིར་མིག་བལྟས།། 
མལ་སའི་སེང་ལ་ཁོད་ཀི་འཛུམ་ཞིག་བབས།།  
མཛེས་པའི་རྨི་ལམ་བཟང་པོ་ཁོད་རང་ཡིན།། 
མཚན་སྨག་འདི་ཡང་དོད་ཀི་རྨི་ལམ་ཞིག ། 
                                         གངས་རིའི་སྲས་མོ། བོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ།      
      ཐབས་ཀི་སྡུག་སྤྱོད།  

ལེགས་པའི་ལས་ལ་ཕྲག་དོག་སྤུ་སུ་སྐྱེས།། 
སོད་སྨད་གཟན་གཤམ་དམར་པོའ་ིཁ་དོག་ངོམས།། 
དཀའ་སྤྱད་ཕྲན་བུར་ལོ་རྒྱུས་ཆུ་བོའ་ིགེང་།། 
རེ་ཞིག་བསམ་ན་ཐབས་ཀི་སྡུག་སྤྱོད་ཡིན།། 
                                                      ཕད་ཀ  བོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 

      བོད་པ། 
ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་ཀང་ཆོག ། 
ཆོས་ལ་དད་པ་མྣེད་ཀང་ཆོག ། 
བོད་མི་དཔོད་ལྡན་ཡིན་ཕིར་ན།། 
སངས་རྒྱས་ལུགས་ལ་རིག་པའི་འཛིན།། 
                                               སྣེང་གཤོང་།  བོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 
    སྣེམས་ཀི་དབྱངས། 
སེམས་ཀི་སྦུབས་སུ་འཚང་བའི་སྐྱོ་སྣང 
འཛུམ་མདངས་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་ཅིག་ལ 
མིག་ཟུང་ཅེར་དགས་པས 
མནོ་བསམ་ཡོད་ཚད་གཉིད་ལས་དཀྲོག་སེ 
ཡོད་ཚད་མེ་ཏོག་གི་མིག་ཀོང་དུ་བབས 
ཁེར་རྐྱང་གི་མཚན་གཞུང 
ཁེར་རྐྱང་གི་ཁ་བརྡ 
ཁེར་རྐྱང་གི་ཁེར་རྐྱང 
དེ་དག་ཡོད་ཚད་མེ་ཏོག་གི་སླད་དུ་ལམ་དུ་ཆས 
ལམ་དུ་ཆས་ཆས་པའི་མཐའ་མ 
ཁེར་རྐྱང་གི་སྐྱོ་སྣང་ལས་གཞན་གང་ཡང་མ་མཐོང 
                                      ཞོགས་རླུང་།  བོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 

      

རྩོམ་སྒྲིག་པ།   འབྲི་གུང་དོན་གྲུབ།    ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། 

                                         ང་དང་ནུབ་ཁ། 
ཕ་ཡུལ་དང་བྲལ་ནས་བགང་བྱ་འགའ་བཞུད་ཟིན་པས། ལོ་ཟླ་དྣེ་དག་གི་ཁོད་དུ་བདག་ལ་བཞག་པའི་ཕིར་དྲན་ཧ་ཅང་མང་ནའང་
ནམ་ཡང་བརྣེད་དཀའ་ཞིང་བསུབ་ཐབས་བྲལ་བ་ནི་མག་མོག་གི་ནུབ་ཁ་དྣེ་རྣེད།   རྒྱུན་དུ་མུན་རུབ་ལ་ྣེ་བའི་མཚམས་དྣེར་ངའི་
འདྲྣེན་བྱྣེད་ལས་མཆི་མ་ཡང་ཡང་འཁོར་ཞིང་སྣེམས་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ་ལྟར་གྱུར་འགོ་ལ།     མུན་པ་རིམ་བཞིན་
ནག་མོག་མོག་ཏུ་གྱུར་བའི་དུས་དྣེར།      རང་ིད་ཀི་སྣེམས་སུའང་རིམ་གིས་མག་མོག་གི་སང་བརྙན་ཞིག་འཆར་འོང་བས།    
 དྣེ་ནི་པ་ལགས་ཁྣེད་ཀི་གཟུགས་བརྙན་རྣེད།      
ཁྣེད་ཀི་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ལུས་ཀི་ཆ་བྱད་སོགས་ཡོད་ཚད་ཧ་ཅང་མོག་མོག་ཏུ་སང་ཞིང་ངས་གང་ཐུབ་ཀིས་ཕིར་དྲ ན་
བྱས་ཀང་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་གཟུགས་རིས་དྣེ་མུན་པ་དང་མམ་དུ་ཡལ་སོང།དྣེ་ནི་བགང་བྱ་འགའི་ཡར་སྔོན་དུ་མུན་
རུབ་ལ་ྣེ་བའི་སྐབས་དྣེར་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་ང་ཕ་ཡུལ་དང་གྣེས་ཁར་ཨ་ཕས་ཁ་བཏགས་དང་མིག་ཆུ་
ལྷན་དུ་སྣེལ་མ་བྱས་རྣེས ། ངའི་མིག་ལམ་དུ་ཡལ་སོང་བ་བར་མྣེད་དུ་བཞུར་གིན་པའི་མིག་ཆུ་དང་གསལ་ལ་མི་གསལ་བའི་
གོམ་སྒྲ་དྣེ་དག་རྣེད།  
 ང་ལ་མཚོན་ན་ནུབ་ཁ་འདི་ནི་གཏན་དུ་བརྣེད་དཀའ་བ་ཞིག    སྐབས་དྣེར་ལྷག་རླུང་གིས་གང་ངར་ལྡང་ཞིང་མུན་པ་ནི་དྣེ་བས་
རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་འགོ་བའི་སང་ཚུལ་དྣེས་ཨ་ཕ་ང་གིས་ལ་གདུང་སྣེམས་མམ་སྣེད་བྱྣེད་བཞིན་པ་དང་གིས་སུ་མ་མཆི ས། 
པཱ་ལགས་་་ཁྣེད་ཀི་གམ་དུ་ངས་མིག་ཆུ་དང་སོ་མས་ཤིག་གཏན་ནས་བསན་མྣེད། གང་ལགས་ཤྣེ་ན་ངས་གྣེས་ཁའི་སང་ཚུལ་
དྣེས་ཁྣེད་ལ་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་ན་ཟུག་ཅིག་གཏན་དུ་སིན་ངྣེས་པས།ངས་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་སོ་སང་ཡོད་ཚད་སྣེམས་ནང་
བསོམས་ནས་བསད། 
 ཁྣེད་སོང་ཤུལ་དུ་ཡིད་སོ་བའི་སང་བརྙན་དྣེ་དག་ཡིད་ལ་ཤར་ནས་ངས་གྣེས་གདུང་གི་མིག་ཆུ་མཚོ་མོ་རུ་བསིལ་ཟིན་པ་དྣེ་
བས་ག་ལ་རྟོགས།  འདི་ནི་ཁྣེད་ཀིས་ང་ལ་བཞག་པའི་ན་ཟུག་ཅིག་ཡིན་པས།   ནུབ་ཁ་དང་ལྷན་དུ་སོ་གདུང་གི་མིག་ཆུས་
བརླན་ནས་ྣེན་ཁ་དང་འཇིགས་རུང་གི་མག་མོག་ཁོད་རྒྱང་རིང་ཞིག་ཏུ་ཆས་དགོས་བྱུང།   ཨ་ཕ་ལགས་་་་་ཁྣེད་རང་གཏན་དུ་
བདྣེ་བར་སོན།                                                                           སྣེང་ལམ།     ཕི་ལོ་༢༠༡༤/༡༡/༣ིན།  
                                      རི་བོའ་ིཕ་རོལ་ན། 
ཨ་མས་རྒྱུན་ལྡན་བཞིན་ཞོགས་པ་སྔ་མོར་མལ་ལས་ལངས་ཏྣེ་ལྷས་ར་གད་འཕག་ཚར་རྣེས།      གོ་རྣེ་རླངས་བཙོས་དང་འོ་ཇ་ 
སོགས་བཟོས་ཏྣེ་ངྣེད་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཞོགས་ཟས་ག་སྒྲིག་གནང་འདུག     ད་ངའི་གཅྣེས་ཕྲུག་གིས་ཡར་ལོངས་དང་།  སོབ་ 
གྲྭར་འགོ་རན་སོང་།  མགོགས་པོར་ཁ་ངོ་བཀྲུས་ཏྣེ་ཞོགས་ཟས་ཟོ།  དྣེ་ནས་སལོབ་གྲྭར་རྒྱུགས།  འོ་ཡ་་་ ཨ་མ།  ད་ཡར་
ལང་གིན་ཡོད།   ནུ་མོ་ཁོད་ད་རུང་ཡར་མི་ལང་ངམ།  ཕག་ཕྲུག་མ།  ད་ཡར་ལོངས།  འོ་ཡ་་་་་ངས་མིག་ཟུང་གིས་ཀ་ཕྣེས་
དུས་རང་གི་ཁིམ་དུ་མྣེད་ལ། ངའི་འགམ་དུ་ཨ་མ་དང་ཕུ་བོ་གིས་ཀང་མི་འདུག   ངས་གལ་རིང་ཞིག་བྱས་ཏྣེ་ཆུ་ཚོད་དུ་བལྟས་
པ་ན་དྲུག་པ་ཡོལ་ནས་སྐར་མ་བཅུ་ཟིན་འདུག་པ་དང་།  ཞོགས་པའི་གསོལ་ཚིགས་གཏོང་གབས་འདུག   དྣེ་ནས་ང་བྲྣེལ་བྲྣེལ་
འཚུབ་འཚུབ་ངང་མལ་ལས་ལངས་པ་ཡིན།     
སྤྱིར་ཡིན་ན།   འདི་ནི་སོབ་མ་ཞིག་གི་བྱྣེད་སངས་མིན་ལ།   ང་ནི་རང་ིད་ལ་དགའ་ལ།  མི་རིགས་ལ་དུང་ཞྣེན་ཆྣེ།  འོན་ཀང་།  
འདི་ལྟར་གིད་ལོག་པ་ཙམ་ལས་ཅི་ཡང་མི་འཇོན་པ་ཡིན་ནམ།  རི་བོའ་ིཕ་རོལ་ན་ངའི་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུའི་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་ཕ་
ཡུལ་གངས་ལོངས་དང་རང་ཁིམ་དྲོན་མོ་ཡོད་ལ།    སིང་ནས་བརྩྣེ་བའི་ཕ་མ་སྤུན་མཆྣེད།  ད་དུང་གནས་འདི་རུ་ང་དང་འདྲ་
བའི་  མི་བུ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྣེ་བ་བཅོལ་བཞིན་པའི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་བཅས་ཡོད།    རི་བོའ་ིཕ་རོལ་ན་ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སར་
ཏྣེ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྣེབས་པར་རྣེ་ཞིང་སྒུག་ནས་ཡོད་པའི་གདོང་དམར་བ་ཚོ་ཡོད།  རི་བོའ་ིཕ་རོལ་ན་སྐུ་ལུས་མཆོད་
མྣེར་སྦར་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གི་རྣམ་ཤྣེས་ཡོད། 
རི་བོའ་ིཕ་རོལ་ན་བོད་ཡིག་སང་རྒྱུ་དང་བོད་ལྭ་གོན་རྒྱུ་ཡིན་ཞྣེས་འབོད་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག་པའི་ང་ཚོ་དང་ན་མམ་གི་སོན་རྩ་
རྣམས་ཡོད།   རི་བོའ་ིཕ་རོལ་ན་ངའི་བུ་མོས་འཕགས་ཡུལ་དུ་རིག་པའི་གནས་ལ་སོབ་བཞིན་ཡོད་ཅྣེས་ཡིད་ཆྣེས་ཀི་ཀོང་ན་
སོབས་པ་འབར་བཞིན་པའི་ཕ་མ་དག་ཡོད།  རི་བོའ་ིཕ་རོལ་ན་ད་དུང་གྣེང་མི་ཚར་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད།  ཞོགས་པ་ཞིག་གི་རི་
ལམ་གི་འཆར་སང་ཁོད་དུ་ངའི་ཨ་མ་ལགས་ཀིས་་་བུ་མོ་ད་ཡར་ལོངས་ཏྣེ་སོབ་གྲྭར་རྒྱུགས་་་ཞྣེས་གསུངས་སོང་།    
                                                                                                           སྣེང་སྲས་མོ།   རྒྱ་ཡིག་རབ་འབྱམས་གིས་པ།              
                      རྒྱང་རིང་ཕུ་བོ། 
ཆུ་སྣེས་པད་དཀར་བཞིན་དུ་ཁྣེད་ཀི་སྣེམས་ནི་ལྷད་མྣེད་དྭངས་ཤིང་གཙང་།།  
མ་ལ་བརྩྣེ་ཞིང་ཕ་ལ་བཀུར་བའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་གཤིས་ཏྣེ་ལྡན།།  
ཚེ་གང་འགྱུར་མྣེད་དྲང་བདྣེན་དམ་ཚིག་རོ་བྲག་གི་སལ་ཚིགས་ཅན།།  
རིང་མོའ་ིལོ་ཟླ་ཙག་དང་སྣེར་བུ་འགམ་ནས་དཀའ་སྡུག་ཚར་དུ་བཅད།།  
 
ཁྣེད་ནི་ནུ་མོའ་ིསིང་དུ་ལྷིང་ངྣེར་བཞྣེངས་བའི་གངས་དཀར་ལྷུན་པོ་སྣེ།། 
ཆུ་མགོ་ཁྣེད་ལ་ཐུག་ཅིང་ཆུ་རྒྱུད་ནམ་ཡང་ཁྣེད་དང་འདྲྣེས་ནས་ཡོད།།  
ལྣེ་བར་སོང་གི་བར་ཐག་ཆོད་པའི་ལུས་ཀི་གནས་ཡུལ་མི་གཅིག་ཀང་།།  
ལྷད་མྣེད་བརྩྣེ་བ་འོ་ཆུས་འདྲྣེས་པའི་ཚེ་སྲོག་ཕ་མོ་མམ་དུ་ཡོད།། 
 
རྒྱང་རིང་ས་མཐོའ་ིནུ་མོའ་ིསྣེམས་ཀི་སོ་བ་ཕུ་བོ་ཡོད་པས་བསལ།། 
ཁྣེད་ནི་བདག་གི་ཕུགས་བསམ་གྲུབ་པའི་སིང་སོབས་འབྱུང་བའི་གཏྣེར་མཛོད་དྣེ།།  
འཇིག་རྟྣེན་འདི་ན་ཁྣེད་ིད་ཡོད་པས་བདག་གི་མི་ཚེར་འོད་སང་འཚེར།།  
དྲིན་ཆྣེན་ཕ་མའི་བདྣེ་སྡུག་འཕག་ཏུ་བླངས་བར་བཀའ་དྲིན་སིང་ནས་ཞུ།།  
                                                                                    ཁ་བའི་འདབ་མ།  བོད་ཡིག་རབ་འབྱམས་པ། 
 
                           

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། 
སྤྱིར་མཐོ་རིམ་སོབ་གྣེར་བ་ཞྣེས་པ་ནི་ལག་ལ་སྨྱུ་གུ་ཐོགས་ཏྣེ་མི་ནས་མི་རབས་ཀི་ཕིར་དུ ་བསམ་བློ་ཡི་དམག་དཔུང་ཁྣེར་ཏྣེ་
མདུན་མཆོང་བྱྣེད་མཁན་གི་གཡུལ་འགྣེད་པ་རྣེ་ཡིན་དགོས་མོད།  འོན་ཀང་།  ཁ་རྩང་དྣེ་རིང་ཟོར་བ་དང་འཕག་མ་འཛིན་པའི་ 
ངལ་རྩོལ་ལམ་ལུགས་ཤིག་བསར་གསོ་བྱས་པས་ཡིན་ནམ།     གང་ལྟར་ངྣེད་ཀི་ར་སྐོར་ན་ཅུང་ཟད་ངར་ཤུགས་མངའ་བའི་ 
སྨྱུ་གུ་འགུལ་ཤྣེས་མཁན་ཁྱུ་གཅིག་ཡོད་པ་དྣེ་ཡང་སྐར་ཚོགས་ལ་ས་མདའ་ཕོག་པ ་བཞིན་ཕི་ནུད་རྒྱག་མཁན་ཇྣེ་མང་དུ་འགོ་
བཞིན་འདུག    འདི་ནི་མཐོ་རིམ་པའི་བསམ་བློ་ལ་མུ་གྣེ་ཐྣེབས་པའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་པས་སིང་སོབས་ཅན་ཚོ་ལྷང་ལ་བུད་ཤོག། 


