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4

ཁམས་པ། ཞབས་ར། གངས་ཏི་སེ། 

འཕུརད། ཁུརད།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽  ཀློག་སྦྱོང་གྱིས།

ས་ - ཐམས་ཅད། ཡར་ལངས། ཇ་ཚགས། 

ཐབས་ཤེས། ཞབས་ཞུ། ལུས་ཁམས། 



5

ཆུ་རགས། ཐིགས་པ། ཐུགས་ཁུར། 

སེམས་ཅན། ལེགས་པོ། ཐོགས་མེད། 

དོགས་པ། ཚོགས་ཁང། 

ད་ - དོརད། ཚོལད། 

ཁ༽ ཚིག་གྲུབ་ཀློག་སྦྱོང།

༡  གངས་ཏི་སེ་   བོད་ལ་ ཡོད།

༢ ཕ་གི་  ཚོགས་ཁང་ རེད།

༣ ང་ལ་ ཚིགས་ཁེབས་  མེད། 

༤ ཁོ་མོས་ ལག་ཤུ བས་  ཉསོ།

༥ ངས་ ཚགས་པར་ ཉསོ་  པ་ཡིན།

༦   ནགས་ཚལ་ ནང་དུ་  རི་བོང་  ཡོད།



6

ག༽ རི་མོར་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད།

༡ སྨོན་ལམ་འདེབས། ༢ ཕྱག་འཚལ། ༣ སློབ་ཁྲིད་གནང། 

༤ ཡི་གེ་འབྲི། ༥ དེབ་ཀློག ༦ ཁ་ལག་ཟ།

༧ ཆུ་འཐུང། ༨ ཞབས་བྲོ་འཁྲབ། ༩ སློབ་གྲྭ་འགྲོ། 

༡༠ སོ་བཀྲུ། ༡༡ སྤོ་ལོ་རྩེ། ༡༢ རྡོག་ཁྲེས་ཁུར།



7

སྔོན་འཇུག་ལྔ།

ག་ ད་ བ་ མ་ འ།

གནམ་ཐང། དམག་ཆས།

བསང། མཇལ་དར།

མགར་པ། འཇའ།

   སློབ་ཚན་གསུམ་པ།



8

འབག གཞོང་པ།

གདོང་པ། གཏོར་མ། 

དཔུང་པ། དཔའ་བོ།

དགོད་པ། དབུར་ཏི།

བཙོན་པ། བཞོན་མ།

བཙོང་བ། བཞུ་མར།



9

མཆེ་བ། མཚེ་མ།

མདོང་མོ། འཁར་བ།

འཁོར་ལོ། འཕུར་བ།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽ སྔོན་འཇུག་སྦྱར་ན་མིང་གཞི་ཡི་སྒྲ་མི་འགྱུར་བ།

གཅན། གཏད། གཙང། གཞན། གཟའ། 

གཤམ། གསལ། དཀར། དཔང། དཔག 



10

བཀའ། བཅད། བཏང། བཙལ། བཞད། 

བཟང། བཤད། བསམ། མཁས། མཆན། 

མཐར། མཚར། མཛད། འཛམ། འཁར། 

འཆད། འཐབ། འཕག  འཚལ།

ཁ༽ སྔོན་འཇུག་སྦྱར་ན་མིང་གཞི་ཡི་སྒྲ་འགྱུར་བ།

གཉའ། གདན། གནའ། གཡས། དགག 

དབའ། དངན། དམག བགད། བདལ། 

བགམ། བདའ། མགར། མཇལ། མདའ། 

མངར། མཉམ། མནར། འགའ། འཇའ། 

འདར། འབད།



11

ག༽ ཡང་ཡང་ཀློག་པ་དང། གཤམ་གྱི་རི་མོ་ངོས་འཛིན་གྱིས།

གཞས་པ། གཤོག་པ། དཔེ་ཁུག དམག་མི།

མཆོད་མེ། བཟོ་པ། བསང་ཁུང། མཇལ་དར། 

འཁོར་ལོ། འཐུང་བ། གཡག གཞུ།

མགོ་བོ། འདུ་ཁང། མདའ་མོ། པར་ཆས།



12

སྔོན་རྗེས་ཡང་གསུམ་སྦྱར་བའི་མིང།

ཉི་གདུགས། གཤགས་པ། དཔརད་བ། བཀརད་བ།

བཤམས་པ། བཀོལད་བ། མཚམས་ཁང། འགུགས་པ།

   སློབ་ཚན་བཞི་པ།



13

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽   གཤམ་གྱི་ཡི་གེ་རྣམས་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

སྔོན་འཇུག་ནི་ ད་ས།

རྗེས་འཇུག་ནི་ ག་ད་བ་མ་འ།

ཡང་འཇུག་ནི་ ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས།

ཁ༽   ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གྱིས།

༡ ཞོགས་པ་ ཨ་མས་ ཡོན་ཆབ་ ཕུལད། 

༢ མཆོད་ཁང་ དུ་ ཐང་ག་ བཤམས་འདུག

༣ ཉི་གདུགས་ ལག་ཏུ་  བཟུང་ནས་ སོང།

༤ ལུ་གུ་   ཆུང་ཆུང་   ཟུར་དུ་ བཀརད་བ་ རེད།



14

ག༽  རི་མོ་ངོས་འཛིན་གྱིས།

འགོ་འཇུག ཕྱུ་པ། ཞྭ་མོ། བོད་ལྷམ པང་གདན།

སྐེ་དཀྲིས། སྟོད་ཐུང། རྐང་ཐུང། ཀོ་ལྷམ།



15

འདོགས་ཅན་བཞི་ལས།

ཡ་བཏགས་བདུན།

ཀྱ་ཁྱ་གྱ་པྱ་ཕྱ་བྱ་མྱ།

ཀ་-ཡ་བཏགས་-ཀྱ། ཁ་-ཡ་བཏགས་-ཁྱ།

ག་ - ཡ་ - གྱ། པ་ - ཡ་ - པྱ།

ཕ་ - ཡ་ - ཕྱ། བ་ - ཡ་ - བྱ།

མ་ - ཡ་ - མྱ།

   སློབ་ཚན་ལྔ་པ།



16

དཔེར་བརྗོད།

ཀྱ། ཀྱག་ཀྱོག བཀྱག་པ།

ཁྱ། ཁྱི། ཁྱིམ་ཚང།

གྱ། གྱང་གོག་ གྱོན་ཆས།

པྱ། དཔྱིད་ཀ དཔྱི་མགོ།



17

ཕྱ། ཕྱག་མཛུབ། ཕྱགས་མ།

བྱ། བྱ་ཚང། བྱང་ཐང།

མྱ། མྱ་ངམ་ཐང། དམྱལ་བ།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽ སྒྲ་གདངས་སྡུར།

པྱ་ - ཅ། ཕྱ་ - ཆ། བྱ་ - ཇ། མྱ་ - ཉ། 



18

ཁ༽    རི་མོ་ངོས་འཛིན་གྱིས།

ག༽ ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གྱིས།

ཀྱུ་རུ་རུ། དཀྱུས་མ། ཁྱུག་ཙམ། ཁྱུར་མིད། 

གྱ་གྱུ། འགྱུར་བ། དཔྱད་པ།  བ་ཕྱུགས།

ཕྱུག་པོ། བྱ་ཁྱུ། དབྱུག་པ། མྱུ་གུ།

ཕྱུར་བ། བྱུགས་པ། མྱུར་མོ། ཕྱུ་པ།   

སྐུ། དཔེ་ཆ། མཆོད་རྟེན། མཆོད་མེ། 

རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། ཌ་མ་རུ། དུང།



19

ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་བ།



20

 

ར་བཏགས་བཅུ་གཉིས།

ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་པྲ་ཕྲ་བྲ་མྲ་སྲ་ཧྲ།

ཀ་-ར་བཏགས་-ཀྲ། ཁ་-ར་བཏགས་-ཁྲ།

ག་ - ར་ - གྲ། ཏ་ - ར་ - ཏྲ།

ཐ་ - ར་ - ཐྲ། ད་ - ར་ - དྲ།

པ་ - ར་ - པྲ། ཕ་ - ར་ - ཕྲ།

བ་ - ར་ - བྲ། མ་ - ར་ - མྲ།

ས་ - ར་ - སྲ། ཧ་ - ར་ - ཧྲ།

   སློབ་ཚན་དྲུག་པ།



21

དཔེར་བརྗོད།

ཀྲ། ཀྲི་ག ཀྲངོ་ཀྲངོ།

ཁྲ། ཁྲ་ཁྲ། ཁྲོན་པ།

གྲ། གྲི། གྲོག་མ།

ཏྲ། པ་ཏྲ།



22

ཐྲ། ཐྲིག་ཐྲིག

དྲ། དྲིལ་བུ། དྲེལ།

པྲ། པྲོག་ཞུ། དཔྲལ་བ།

ཕྲ། ཕྲེང་བ། ཕྲག་པ།



23

བྲ། བྲག་རི། བྲོ་གར།

མྲ། ཨ་མྲ།

སྲ། སྲང་ལམ། སྲན་མ།

ཧྲ། ཧྲལ་ཧྲལ། ཧྲིལ་པོ།



24

 སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽   ཀློག་སྦྱོངས་གྱིས།

གྲོག་མ་ བཞི་ ཡིས་ ཟ་མ་ འཚོལ།

གྲུ་གཟིངས་ མཚོ་ ཐོག་ཏུ་ འདུག

ཤིང་ཏོག་ ཨ་མྲ་ ནི་ ཞིམ་པོ་ ཡོད།

དྲེལ་ ནི་ བོང་བུ་ འདྲ་བོ་ ཡོད།

བྲག་རི་ དེ་ མཐོན་པོ་ འདུག



25

འདི་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་

ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་

འདུག་གམ།

ཁ༽ ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གྱིས།

གསོལ་ཀྲུམ། ཁྲུང་ཁྲུང། དྲུག་པ།

འཕྲུལ་འཁོར། གྲུ་བཞི། འབྲུ་རིགས།

ཏྲེ་ཧོར། དྲུང་ཡིག དཀྲུག་ཤིང། 

བཀྲུས་པ། ཧྲུག་ཆག འཁྲུག་པ།

དོན་འགྲུབ། འབྲུག་པ། འཕྲུལ་ཆས།

སྲུང་མ། 



26

ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་བ།



27

ལ་བཏགས་དྲུག

ཀླ་ གླ་ བླ་ ཟླ་ རླ་ སླ།

ཀ་ - ལ་བཏགས་ - ཀླ། ག་ - ལ་བཏགས་ - གླ།

བ - ལ་ - བླ། ཟ - ལ་ - ཟླ།

ར - ལ་ - རླ། ས - ལ་ - སླ།

   སློབ་ཚན་བདུན་པ།



28

དཔེར་བརྗོད།

ཀླ། ཀློག་པ། ཀླད་པ།

གླ། གླ་བ། གློག་འཁྱུག

བླ། བླ་མ། བློན་པོ།

ཟླ། ཟླ་བ། ཟླ་ཚེས།
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རླ། བརླ་ཤ རླངས་པ།

སླ། སློ་མ། སློག་པ།

 

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽ ཡང་ཡང་ཀློགས།

ཀློ་ - ཀླུ། གླེ་ - གློ། བློ་ - བླུ།

སླེ་ - སླུ། རློ་ - རླུ། ཟློ་ - ཟླུ།

ཁ༽ སྒྲ་དག་གསལ་གསུམ་གྱིས་སྒོ་ནས་སྦྱོར་ཀློག་གྱིས།

ལྷ་ཀླུ། ཀློག་འདོན། གླུད་གཏོར། གླུ་གཞས། 



30

བླུན་པོ། བླུ་ཡོན། བསླུ་བ། སློབ་མ། 

རླུང་གཡབ། རླུང་འཁོར། ཟླུམ་པོ་ ཟློས་གར། 

ག༽  རི་མོ་ངོས་འཛིན་གྱིས།

ཞོག་ཁོག ཙོང། སི་པན། ལ་ཕུག ལོ་འཁོར་པད་ཚལ།

མེ་ཏོག་ཚལ། སྒོག་པ། རྡོ་ལུམ། སྒ་སྨུག



31

ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་བ།
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   སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

ཝ་བཏགས་བཅུ་གཉིས།

ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཉྭ་དྭ་ཚྭ་ཞྭ་ཟྭ་རྭ་ལྭ་ཤྭ་ཧྭ།

ཀ་ - ཝ་ཟུར་ - ཀྭ ཁ་ - ཝ་ཟུར་ - ཁྭ།

ག་ - ཝ་ - གྭ ཉ་ - ཝ་ - ཉྭ།

ད་ - ཝ་ - དྭ། ཚ་ - ཝ་ - ཚྭ།

ཞ་ - ཝ་ - ཞྭ། ཟ་ - ཝ་ - ཟྭ།

ར་ - ཝ་ - རྭ། ལ་ - ཝ་ - ལྭ།

ཤ་ - ཝ་ - ཤྭ ཧ་ - ཝ་ - ཧྭ།
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དཔེར་བརྗོད།

ཀྭ་ཡེ། ཁྭ་ཏ།

གྭ་བ། ཉྭ་རིལ།

དྭངས་མ། ཚྭ།

ཞྭ་མོ། ཟྭ་ཚོད།
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རྭ་ཅོ། ལྭ་བ།

ཤྭ་བ།
ཧྭ་ཤང།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽ གཤམ་གསལ་ཡི་གེ་སྦྱོར་ཀློག་གིས་ཁ་སྐོངས།

ཀ་ཝ་ཟུར་(  ཀྭ  ) ཁ་ཝ་ཟུར་(         ) ག་ཝ་ཟུར་(         )

ཉ་ཝ་ཟུར་(         ) ད་ཝ་ཟུར་(         ) ཚ་ཝ་ཟུར་(         )

ཞ་ཝ་ཟུར་(         ) ཟ་ཝ་ཟུར་(         ) ར་ཝ་ཟུར་(         )

ལ་ཝ་ཟུར་(         ) ཤ་ཝ་ཟུར་(         ) ཧ་ཝ་ཟུར་(         )
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ཁ༽ གཤམ་གྱི་ཚིག་དང་རི་མོ་མཐུན་སྦྱོར་གྱིས།

འབྲི་མོ་ ལ་ རྭ་ཅོ་ གཉིས་ ཡོད།

ལུས་ལ་ ལྭ་བ་ གོན།

ཀྭ་ཡེ་ སློབ་གྲོགས་ ཚོ།

ཁྭ་ཏ་ ས་ལ་ བབས་ འདུག

ཤྭ་བ་ ཁ་ཤས་ འགྲོ་བཞིན་ འདུག



36

ག༽  རི་མོ་ངོས་འཛིན་གྱིས།

གོང་གི་འདི་དག་ངོ་ཤེས་སམ།

འབྲི་མོ། གཡག རྟ། 

ལུག ར། དྲེལ 

ཕག་པ། བ་ཕྱུགས། བོང་བུ།

གླང་གོག འབྲོག་ཁྱི།



37

མགོ་ཅན་གསུམ་ལས།

ར་མགོ་བཅུ་གཉིས།

རྐ་རྒ་རྔ་རྗ་རྙ་རྟ་རྡ་རྣ་རྦ་རྨ་རྩ་རྫ།

ར - ཀ་བཏགས་-རྐ། ར - ག་བཏགས་- རྒ།

ར - ང་ - རྔ། ར - ཇ་ - རྗ།

ར - ཉ་ - རྙ། ར - ཏ་ - རྟ།

ར - ད་ - རྡ། ར - ན་ - རྣ།

ར - བ་ - རྦ། ར - མ་ - རྨ།

ར - ཙ་ - རྩ། ར - ཛ་ - རྫ།

   སློབ་ཚན་དགུ་པ།



38

དཔེར་བརྗོད།

རྐ། རྐང་འཁོར། རྐང་པ།

རྒ། རྒན་པ། རྒུན་འབྲུམ།

རྔ། རྔ་མ། རྔན་པ།

རྗ།  རྗེ་ངར། རྗེན་པ།



39

རྙ། བརྙན་འཕྲིན། རྙིང་པ།

རྟ། རྟ། རྟེའུ།

རྡ། རྡོ་རྗེ། རྡོ་རིང།

རྣ། རྣ་ལོང། རྣོ་བ།

རྦ། རྦ་རླབས། རྦབ་ཆུ།

རྨ། རྨ་ཁ། རྨོ་མོ།



40

རྩ། རྩ་བ། རྩེད་མོ།

རྫ། རྫ་མ། རྫི་མ།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽ ཡང་ཡང་ཀློག་འདོན་གྱིས།

རྐུན་མ། རྐྱང་དཀར། རྒྱབ་གཉེར། རྔ་གཡབ།

རྔོན་པ། རྒོད་མ། རྒན་གཞོན། རྒན་བདག

རྣ་བ། རྗེས་མ། རྨོན་ཕྱུགས། རྫ་རི།

རྐོ་བ། རྩྭ་ཐང། རྫིང་བུ། རྩམ་པ། 
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ཁ༽ སྒྲ་གདངས་དག་པོས་ཡང་ཡང་ཀློགས།

༡ རྐང་འཁོར་ ཞོན་ནས་ ཁྲོམ་ལ་ སོང།

༢ ཤིང་ཏོག་ རྒུན་འབྲུམ་ ནི་ མངར་མོ་ ཡིན།

༣ རྨོ་མོ་ ལགས་ཀྱིས་ ཞལ་འདོན་ གསུངས།

༤ ང་ཚོ་ མཉམ་དུ་ རྩེད་མོ་ རྩེ།

༥ རྫ་མ་ ཡི་ ནང་དུ་ ཆུ་ ཡོད།
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ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་བ།



43

ལ་མགོ་བཅུ།

ལྐ་ལྒ་ལྔ་ལྕ་ལྗ་ལྟ་ལྡ་ལྤ་ལྦ་ལྷ།

 ལ་ - ཀ་བཏགས་ - ལྐ། ལ་ - ག་བཏགས་ - ལྒ་

 ལ་ - ང་ - ལྔ། ལ་ - ཅ་ - ལྕ།

 ལ་ - ཇ་ - ལྗ། ལ་ - ཏ་ - ལྟ།

 ལ་ - ད་ - ལྡ། ལ་ - པ་ - ལྤ།

 ལ་ - བ་ - ལྦ། ལ་ - ཧ་ - ལྷ། 

   སློབ་ཚན་བཅུ་པ།
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དཔེར་བརྗོད།

ལྐ། ལྐོག་ལྟ། ལྐོག་ཤལ། 

ལྒ། ལྒང་ཕུག ལྒང་བཞུ།

ལྔ། ལྔ། ལྔ་བཅུ།

ལྕ། ལྕི་བ། ལྕང་མ།

ལྗ། ལྗང་ཁུ། ལྗོན་ཤིང།
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ལྟ། ལྟ་བ། ལྟོགས་པ།

ལྡ། ལྡུམ་ར།  ལྡེ་མིག

ལྤ། ཝ་ལྤགས། ར་ལྤགས།

ལྦ། ལྦུ་བ། ལྦ་བ།

ལྷ། ལྷམ། ལྷ་མོ།



46

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽  ཀློག་འདོན་གྱིས།

ལྐོག་གྱུར། ལྐུགས་བརྡ། ལྒང་ཕུག

ལྔ་རིག ལྕག་དབྱུག ལྕགས་ཀྱུ།

ལྕུག་ཕྲན། ལྗགས་མདུད། ལྗིད་ཁོག

ལྟ་རྟོག ལྟུང་བཤགས། ལྡབ་གྲངས།

ལྡིང་འཁོར། ལྤགས་མྱགས། ལྦོས་བ། 

ལྷིང་འཇགས། ལྷུ་ཚུགས། ལྷེབ་ལྷེབ།

ལྷོ་བྲག 
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ཁ༽  རི་མོ་རྣམས་ངོས་འཛིན་གྱིས།

སེང་གེ། སྟག གཟིག

དོམ། དྲེད་མོང། སྦྲུལ།

སྤྱང་ཀི། ཝ། སྤྲ།
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ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་བ།



49

ས་མགོ་བཅུ་གཅིག

སྐ་སྒ་སྔ་སྙ་སྟ་སྡ་སྣ་སྤ་སྦ་སྨ་སྩ།

ས་ - ཀ་བཏགས་-སྐ། ས་ - ག་བཏགས་ - སྒ།

ས་ - ང་ - སྔ། ས་ - ཉ་ - སྙ།

ས་ - ཏ་ - སྟ། ས་ - ད་ - སྡ།

ས་ - ན་ - སྣ། ས་ - པ་ - སྤ།

ས་ - བ་ - སྦ། ས་ - མ་ - སྨ།

ས་ - ཙ་ - སྩ།

   སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ།



50

དཔེར་བརྗོད།

སྐ། སྐ་རགས། སྐར་མ། 

སྒ། རྟ་སྒ། སྒོག་པ།

སྔ། སྔོ་ཚལ། སྔོན་པོ།

སྙ། སྙེ་མ། སྙིང།



51

སྟ། སྟ་རེ། སྟག

སྡ། སྡོང་པོ། སྡེར་མ་།

སྣ། སྣ་ཞགས། སྣག་ཚ།

སྤ། སྤང་ཁ། སྤོས།

སྦ། སྦུ་གུ། སྦལ་པ།



52

སྨ། སྨ་ར། སྨན་པ།

སྩ། སྩལ་བ།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽ ཡང་ཡང་ཀློགས།

སྐུ་འདྲ། ཡིག་སྐོགས། སྐྲ་འཛིན། སྒོ་ང།

སྒེའུ་ཁུང། སྒོ་ཁྱི། སྔ་དགོང། སྔོ་ཚོད།

སྙད་བརྐོ། སྙན་སྒྲོན་པ། སྙེ་མ། སྟུག་པོ།



53

ཕྱེ་མ་ལེབ། གྲོག་མ། སྦྲང་ནག སྡོམ། དུག་སྦྲང། 

སྡིག་སྲིན། སྦྲང་མ། འབུ་བླ་མ་མ་ཎི། སྡིག་པ་ར་ཙ།

རྐུབ་སྟེགས། སྣེ་ལེན། སྡོད་ཁང། མཛེས་སྡུག

སྤགས་ཁུ། སྤུན་མཆེད། སྦང་མ། སྦུག་ཆལ།

ཁ༽ རི་མོ་ངོས་འཛིན་གྱིས།

     



54

ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་བ་



55

བརྩེགས་འདོགས་ཅན་གྱི་མིང།

དུག་སྦྲུལ། རྩྭ་ཐང། སྤྱང་ཀི།

སྦྲང་མ། སྨྱུ་གུ། སྦྲ་གུར།

   སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པ།



56

སྤྲང་པོ། སྐྲ། སྒྲ་སྙན།

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽ ཀློག་འདོན་གྱིས།

སྤྲེའུ། སྤྲིན་པ། སྦྲག་ཁང། སྙན་གྲགས།

སྒྲུང་དེབ། སྨྱུག་མ། རྩམ་པ། སྒྱུ་མ། 



57

ཁ༽ ཚིག་གྲུབ་དང་རི་མོ་བར་ཐིག་འཐེན།

སྦྲ་གུར་ནི་འབྲོག་པའི་སྡོད་ཁྱིམ་རེད།

བུ་མོ་འདིའི་སྐྲ་སྤ་ཅོག་བརྒྱབ་འདུག

གྲྭ་པ་འདིས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར།

སྨྱུ་གུ་ཚོན་མདོག་ཅན་ལྔ་ཉོས་ཡོད།

སྦྲང་མ་ཡིས་མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ལེན།

སྤྱང་ཀི་ནི་ཤ་ཟ་མཁན་གྱི་སེམས་ཅན་

ཞིག་རེད།



58

ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ལྟ་དུས།

དཀར་གསལ་ཟླ་བ་མཐོང་བྱུང་།

དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་ཞལ་རས།

སེམས་ལ་གསལ་ལེར་ཤར་བྱུང།



59

རི་བོང་དང་རུས་སྦལ།

 རི་བོང་དང་རུས་སྦལ་གཉིས་གྲོགས་པོ་ཡིན།

ཉིན་ཞིག  ཁོ་གཉིས་རྒྱུག་ཤར་འགྲན་པ་རེད།

   སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།



60

རི་བོང་ཧ་ཅང་

མགྱོགས་པས་སྔོན་

ལ་སླེབས།

རུས་སྦལ་དལ་དྲགས་པས་རྗེས་སུ་ལུས།

 

རི་བོང་གིས། 

ང་ལས་མགྱོགས་

པ་སུ་ཡང་མེད་

བསམས་ནས།

ལམ་ཕྱེད་དུ་ངལ་གསོ་སྐབས། གཉིད་ལ་ཤོར།

རུས་སྦལ་སེམས་ཤུ གས་མ་ཆག་པར།



61

མུ་མཐུད་མདུན་ལ་བརྒྱུགས།

རི་བོང་གཉིད་སད་དུས།

རུས་སྦལ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚར་བ་མཐོང་བས།

འགྱོད་པ་སྐྱེས་ནས་ངུས་པ་རེད།



62

སྦྱོང་ཚན།

ཀ༽  རི་མོར་བལྟས་ནས་སྒྲུང་ཤོད།



63

ཁ༽   རི་མོ་ནང་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་ཚོལ།

དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་

གནང་བཞིན་འདུག




