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ཡེང་ལུ་ལགས་སོ་སྡོད་ལུ་བཞུགས།།ཡེང་ལུ་ལགས་སོ་སྡོད་ལུ་བཞུགས།།

ཟ་ལུ་བཞེས་དང་ ལོང་ལུ་བཞེངས།།ཟ་ལུ་བཞེས་དང་ ལོང་ལུ་བཞེངས།།

སློབ་ལུ་གསུང་དང་ བྱིན་ལུ་གནང་།།སློབ་ལུ་གསུང་དང་ བྱིན་ལུ་གནང་།།

འབག་ཤོག་ཞུ་གེ་འབག་ཆི་བསྣམས།།འབག་ཤོག་ཞུ་གེ་འབག་ཆི་བསྣམས།།

ཆུང་ཆུང་ངེ་གི་ཞེ་ས་ཨིན།།ཆུང་ཆུང་ངེ་གི་ཞེ་ས་ཨིན།།

ཆུང་ཆུང་ང་གིས་ཞེ་ས་ཤེས། མེ་ཏོག་དཀརོ་སེརོ།
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མེ་ཏོག་ངོས་འཛིན་འབད། 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
འདི་ནང་ མེ་ཏོག་ མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ ཡདོ།  
མེ་ཏོག་ཚུ་གི་ མིང་སླབ། 
 
 
མེ་ཏོག་ལུ་ ག་ར་གིས་ དགའ།   
མེ་ཏོག་འདི་ ལྷ་ལུ་ ཕུལཝ་
ཨིན། 
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ཤོག་གྲངས་9 of 20 
 

 

མེ་ཏོག་ངོས་འཛིན་འབད། 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
འདི་ནང་ མེ་ཏོག་ མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ ཡོད།  
མེ་ཏོག་ཚུ་གི་ མིང་སླབ། 
 
 
མེ་ཏོག་ལུ་ ག་ར་གིས་ དགའ།   
མེ་ཏོག་འདི་ ལྷ་ལུ་ ཕུལཝ་
ཨིན། 
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

      

   

  

   

ཁྱོད་ལགཔ་གཡོནམ་ནང་ན་བཙུགས།།

ཁྱོད་ལགཔ་གཡསཔ་ཕྱི་ཁརོ་བཏོན། །

གདོང་ཁརོ་ཚརོ་གཅིག་གཡུགས་ཏེ་གིས།།

ཕརོ་དང་ཚུརོ་ལུ་ཚརོ་གཅིག་རྒྱུག།

དེ་ལས་པད་སྐོརོ་ཚརོ་གཅིག་བསྒྱིརོ།།

ང་ལུ་མིག་ཏོ་གཉིས་ཡོད།

ང་ལུ་མིག་ཏོ་གཉིས་ཡོད། །ག་ཅི་བལ་རུང་                          

ང་གིས་མཐོང་། །ག་ཅི་བལ་རུང་ང་གིསམཐོང་།།

ང་ལུ་རྣམ་ཅོག་གཉིས་ཡོད། །ག་ཅི་སློབ་རུང་

ང་གིས་གོ། །ག་ཅི་སློབ་རུང་ང་གིས་གོ།

ང་ལུ་ལྷ་པ་གཅིག་ཡོད། །ག་ཅི་དྲིམ་ཡང་ང་

གིས་ཚོརོ། །ག་ཅི་དྲིམ་ཡང་ང་གིས་ཚོརོ།།

ང་ལུ་ཁ་གཅིག་ཡོད། །ག་ཅི་སློབ་རུང་ང་གིས་

ཤེས། །ག་ཅི་སློབ་རུང་ང་གིས་ཤེས།།

ང་ལུ་ལྕེ་གཅིག་ཡོད།།ག་ཅི་བོཝ་ཡང་ང་གིས་

ཚརོོ། །ག་ཅི་བོཝ་ཡང་ང་གིས་ཚོརོ།།

ང་ལུ་ལགཔ་གཉིས་ཡོད། །ག་ཅི་འབད་རུང་ང་

གིས་ཚུགས། །ག་ཅི་འབད་རུང་ང་གིས་ཚུགས།།         

ང་ལུ་རྐངམ་གཉིས་ཡོད། །ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ང་གིས་

ལྷོད། །ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ང་གིས་ལྷོད།།

ཁྱོད་ལགཔ་གཡོནམ།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཅིའུ་ཅིའུ།

ཅིའུ་ཅིའུ། སྐད་ཅིག་དེ་རོང་རྐྱབ་དེས་ཟེརོན།།
བྱ་ཨའི་ཚང་ནང་མི་ནུག་ལོ།།

         

སྨེའུ་སྨེའུ། སྐད་ཅིག་དེ་རོང་རྐྱབ་དེས་ཟེརོན།།
ངེའི་བྱི་ལི་ལོགས་ཏེ་སྡོད་ནུག་ལོ།།

ཀྲོག་ཀྲོག། སྒྲ་ཅིག་དེ་རོང་གོ་དེས་ཟེརོན།།
རོང་དགའ་བའི་མཐུན་ཤེས་འོང་དེས་ལོ།།

ཧའུ་ཧའུ། སྐད་ཅིག་དེ་རོང་རྐྱབ་དེས་ཟེརོན།། 
ཕྱི་ལས་མགྱོནམ་ཅིག་འོང་དེས་ལོ།།

ཐག་ཐག །སྐད་ཅིག་དེ་རོང་རྐྱབ་དེས་ཟེརོན།། 
ངེའི་ཁྲོམ་ཆོད་བཟང་གོ་འཐག་དེས་ལོ།།

ང་བཅས་གཟུགས་ཁརོ།

ང་བཅས་གཟུགས་ཁརོ་གྱོན་ཆས་དགོ།

གོ་དང་ ལག་རྒྱན་བཀབ་ནེ་གསུམ།།

དཀྱི་རོ་སོད་གོ་འོན་ཇུ་གསུམ།།

ལྷམ་དང་སྐེད་རོགས་ཨོམ་སོ་གསུམ།།

དོརོམ་དང་ཁེན་ཇ་ཞྭ་མོ་གསུམ། །

ཆུང་ཆུང་ང་བཅས་གྱོན་དགོ་པས། །

ཨ་པ་ང་ལུ་གྱོན་ཆས་གནང་།།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

གཅིག་ཆུང་ཀུ་གཉིས་ཆུང་ཀུ་གསུམ་ཆུང་ཀུ་འབྲུག་པ།

བཞི་ཆུང་ཀུ་འབྲུག་པའི་ཨ་ལོ།

བཞི་ཆུང་ཀུ་ལྔ་ཆུང་ཀུ་དྲུག་ཆུང་ཀུ་འབྲུག་པ། 

བདུན་ཆུང་ཀུ་འབྲུག་པའི་བུ་ཚུ།།

བདུན་ཆུང་ཀུ་བརྒྱད༌ཆུང༌ཀུ་དགུ༌ཆུང༌ཀུ༌འབྲུག༌པ།

བཅུ༌ཐམ༌ཆུང༌ཀུ༌འབྲུག༌པའི༌བུ་མོ།

ཆརོཔ་གཅིག་རྐྱབ་དེས་ཆེབ་ཆེབ་ཆེབ། 

རྩེདམོ་ཅིག་རྩེ་གེ་ཤོག་ཤོག་ཤོག། 

མགུ་ཏོ་ཡོད་རུང་ཆུ་སྦང་། 

གོ་ཅུང་ཡོད་རུང་ཆུ་སྦང་། 

ལྷམ་ཅུང་ཡོད་རུང་འདམ་བཀང་། 

    རྟས་ཐག་འོང་དོ་ཏོག་ཏོག་ཏོག། 

    བྱགོ་སྟེ་འགྱོ་གེ་ལྡིག་ལྡིག་ལྡིག། 

ཨ་པ་ང་ལུ་མ་དྲངས། 

ཨ་ཡི་ང་ལུ་མ་དྲངས། 

ང་གིས་དཔྱེ་ཆ་ཤེས་ལགས།

ཆརོཔ་ཅིག་རྐྱབ་དེས། གཅིག་ཆུང་ཀུ།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

     གངས་ཀྱི་ཆུ་དཀརོ་མེ་ཏོག་དང་། །

     ལྡུམ་རོ་སེརོ་ཤོག་མེ་ཏོག་གཉིས།།

     སྒང་གི་ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག་གསུམ། །

     མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོའི་རྒྱན་ཆ་ཨིན།།

ལྡུམ་རོའི་སག་ཚེརོ་མེ་ཏོག་དང་། །

མདངས་ལྡན་ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་གཉིས། །

མེ་ཏོག་པདྨ་ཚེརོ་སྔོན་གསུམ། །

མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོའི་རྒྱན་ཆ་ཨིན།།

གངས་ཀྱི་ཆུ་དཀརོ་མེ་ཏོག།

ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་བུ་ཚུ།།

སློོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི།།

བཟོ་ཅིག་བཟོ་གེ་ཨ་པ།།

མགུ་ཤད་མིན་འདུག་ཨ་མ།།

མགུ་ཤད་རྐྱབ་ད་དགོ་པས།།

མེ་ལོང་འབག་ཤོག་ཨ་ཞེམོ།།

མེ་ལོང་བལ་སྟེ་གྱོན་གེ། བུམ་ཐང་དམརོ་ཁྲ་འབག་ཤོག། 

སྐེད་རོགས་འབག་ཤོག་ནུ་གཅུང་།།

རྐང་པརོ་ལྷམ་ཅིག་བཙུགས་གེ།

ཨོམ་སོ་འབག་ཤོག་ཨ་རྒས།།

ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་བུ་ཚུ།

16 17



 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཉེ་ཚན་ཕོག་ལམ་བཤད་དགོ་པས།།

ཨ་པ་ ཨའི་དང་ ཕོ་རྒན་མ།།

ནུ་གཅུང་ སྲིངམོ་ཨ་ཞེ་མ།།

ཨ་ཞང་ ཨ་ཁུ་ ཨ་ནེ་ཚུ།།

ཆུང་ཆུང་ངེ་གི་ནང་མི་ཨིན།།

ཉེ་ཚན་ཕོག་ལམ།

            སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུང་ཚེ།།

          ཚོད་བསྲེ་ལྡུམ་རོ་བཟོ་དགོ་ལོ།།

ཚོད་བསྲེ་ཀེ་བ་ལ་ཕུག། 

དོ་ལོམ་འདི་ཚུ་བཙུགས་དགོ།

     འདི་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་ལག་ཆ།།

     ཏོག་ཙེ་ཟོརོ་ཝ་དང་ཀོ་ཏི།། 

ཚོད་བསྲེ་སོན་དང་ལུད་ཚུ།།

ཀྲིག་ཀྲིག་འབད་རོང་དགོ་པས།།

སོ་ནམ་ལས་ཁུངས།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཨང་དང་རྩིས་ཀྱི་ཞབས་ཁྲ་ཤེས།།

བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་མ་སོངམ་ལས།།

ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔའི་སྐད་ཡིག་ཤེས།།

དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ལང་པའི་ཚེ།།

མནོ་བསམ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་གཏང་།།

དབྱངས་གསལ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ལས།།

མིང་ཚིག་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཤེས།།

རྗོད་ཚིག་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་བཟོ།།

ཨང་དང་རྩིས་ཀྱི།

གོ་ལ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ཡོད།།

དམརོ་ཁྲ་སེརོ་ཁྲ་ལུང་སེརོ་མ།།

རྒྱ་ཕྱིང་གོས་ཆེན་ཨའི་ཀ་སྤུརོ།།

འབུ་རོས་ སྤང་ཙི་ཐེརོ་མ་དང་།།

བཀབ་ནེ་དཔའ་རྟགས་ལྷམ་ཨོམ་སོ།།

སག་ཤརོ་གཞོན་པའི་རྒྱན་ཆ་ཨིན།།

དཀྱི་རོ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་ཡོད།།

འཇའ་ལོག་ཧོ་ཁྲ་སྔོ་ཤམ་དང་།།

ཐག་རོས་མོན་ཐག་འཇའ་འགྲིགས་མ། །

དཀྱི་རོ་སོད་གོ་འོན་འཇུ་དང་། །སིན་ཅུང་ཀོ་མ་བྱུ་རུ་ཚུ།།

སན་ཆུང་བུ་མོའི་རྒྱན་ཆ་ཨིན།།

གོ་ལ་ལྷམ་པ།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

གནམ་ལས་ཉིམ་ཤརོ་དོ། ཨ་ཙ་ཙ།

ང་བཅས་མགུ་ཏོ་ནཝ་མས། ཨ་ལ་ལ། 

གྱིབ་མ་ནང་ལུ་འཛུལ་གེ། ཆ་རོོགས་ཚུ། 

ཕྱི་ཁརོ་རླུང་མ་འཕུ་དེས། སི་རི་རི། 

ང་བཅས་ཕྱི་ཁརོ་གྱང་མས། ཨ་ཆུ་ཆུ། 

སློོབ་ཁང་ནང་ལུ་འཛུལ་གེ། ཆ་རོོགས་ཚུ། 

   གཟརོ་ལས་ཆུ་ཅིག་འབབ་དེས། ཅོ་རོོ་རོོ། 

   ང་བཅས་ཚདཔ་རོང་འཚིགཔ་མས། ཨ་ཙ་ཙ། 

    ཆུ་བཤལ་རྐྱབ་པརོ་འགྱོ་གེ། ཆ་རོོགས་ཚུ། 

    ཆུ་བཤལ་རྐྱབ་པརོ་འགྱོ་གེ། ཆ་རོོགས་ཚུ།
 

གནམ་ལས་ཉི་མ།

ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ན།།

མེ་ཏོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད།།

ཉི་མ་གང་ཤརོ་མེ་ཏོག་དང་།།

གསེརོ་ཤོག་ཨེ་ཏོག་མེ་ཏོག་དང་།།

སག་ཚེརོ་མེ་ཏོག་འཚེརོ་སྔོན་དང་།།

མཁན་པ་མེ་ཏོག་མཐོངམ་ད་ལུ།།

ང་བཅས་ག་རོ་སེམས་དགའ་བས།།

ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་རོང་ཆེན། །འཕུརོ་འགྲོ་ཆགས་པ་འདྲ་དོ།།

དཀརོ་གསལ་ལྷ་ཁང་ཆུ་མོ། །གསེརོ་གྱི་ཐིག་པ་འདྲ་དོ།།

ལེགས་པ་སྒང་གི་ཙན་དན། །མན་ཌལ་ཕུལ་བ་འདྲ་དོ།།

ཆུ་མོ་ཀུ་རེ་ཆུ་མོ། །ཡོན་ཆབ་ཕུལ་བ་འདྲ་དོ།།

ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ།

ཕོརོཔ་དང་བང་ཅུང་ཐ་ལི་ཐུརོམ།།

ནམ་རོང་འབད་རུང་ཁག་ཆེ་བས།།

གཟརོ་རུ་གཟན་སྐྱ་ཀ་ལ་རམ།།

བཞེས་སྒོ་འབདཝ་ད་ཁག་ཆེ་བས།།

ཇ་ཕྲུག་ཇ་སྲུམ་ཇ་སྦྱིས་དང་།།

ཇ་བཙག་སྲི་པ་ཟ་ཆས་ཚུ།།

ཇ་འཐུང་རོནམ་ད་ཁག་ཆེ་བས། །ཟ་ཆས་དེ་ཚུ་བསྒྲིག་བཞག་དགོ།

   ས་རེ་དོམ་གྱི་ཐགཔ་དང་གྱི། །ཐབ་ཤིང་འཐུཝ་ད་ཁག་ཆེ་བས།།

རྡོོབ་དང་ཟངས་གཞོང་ལྕགས་གཟརོ་ཀུ།།

ཆུ་དབོག་རོནམ་ད་ཁག་ཆེ་བས།།      

ཕརོོཔ་དང་བང་ཅུང་ཐ་ལི་ཐུརོམ།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

        མགུ་ཏོ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལུ།།

        མིག་ཏོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས།།

          ལྷ་པ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་དང་།།

        རྣམ་ཅོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས། །

པུས་མོ་ཆུང་ཀུ་གཉིས། 

ཨ་ལོ་ཆུང་ཀུ་ངེ་གི །

བཤད་པ་ཆུང་ཀུ་ཨིན་ནོ།།

མགུ་ཏོ་ཆུང་ཀུ། ཨ་ལོ་དབའེ།

ཨ་ལོ་དབའི་ཨ་ལོ། སློོབ་དཔོན་འབྱོནམ་ད་ཡརོ་ལོང་སྦེ།།

སྐུ་གཟུགས་བཟང་པོ་ལགས་ཟེརོ་ཞུ།།

   སློོབ་དཔོན་གྱིས་ཅ་ལ་ག་ཅི་རོ་གནང་རུང་།

             ཁྱེད་ཚུ་གིས་ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་བཟེད་     

              དེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེརོ་ཞུ་ས་རེ། 

ད་རུང་དབའི་ཨ་ལོ། སློོབ་སྡེའི་ཕྱི་ནང་འགྱོཝ་ད་ལུ། །སློོབ་དཔོན་ང་

ཕྱི་ཁརོ་འགྱོ་ཆོག་ག །སློོབ་དཔོན་ང་ནང་ན་འོང་ཆོག་ག།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ལགཔ་གཉིས་ལུ་མཛུབ་མོ་བཅུ།། 

རྐངམ་གཉིས་ལུ་མཛུབ་མོ་བཅུ། །

ལྷ་པ་གཅིག་དང་མིག་ཏོ་གཉིས། །

རྣམ་ཅོག་གཉིས་འདི་ཀྲོང་ཀྲོང་འབད། །

ཁ་ནང་བཞེས་སྒོ་ཟཝ་ད་ལུ། །

པྱག་པྱག་པྱག་པྱག་ མ་འབད་དབའེ།

ལགཔ་གཉིས་ལུ།

བཞེས་སྒོ་མ་བཟའ་བའི་ཧེ་མ།།

ཕོརོཔ་དང་ཐ་ལི་འཁྱུ་དགོ།

སློོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འོངམ་ད། །

གོ་ལ་ལེགས་ཤོམ་གྱོན་དགོ །

    གོ་ལ་ཆུ་གིས་འཁྱུ་སྟེ། །

    ཧིང་སངས་ས་འབད་སྡདོ་དགོ། །

    རོང་གི་སྡོད་སའི་ཁྱིམ་ཡང་། 

    ཕྱགས་བདརོ་འཕྲལ་འཕྲལ་རྐྱབ་དགོ། 

ཕྱགས་སྙིགས་རོག་རོོག་འདི་ཚུ། 

ག་ལྷོད་བཀོ་ནི་མི་འོང་།།

བཞེས་སྒོ་མ་བཟའ་བའི་ཧེ་མརོ།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

ཕ་མ་བཟང་པོའི་བུ་ཚུ་ང་རོང་།།

མ་རོབས་ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་མི་དགོ།

ཕ་མ་བཟང་པོའི་བུ་ཚུ་ང་རོང་།།

མ་རོབས་ཆ་རོོགས་ངན་པ་མི་དགོ།

ཕ་མ་བཟང་པོའི་བུ་ཚུ་ང་རོང་།།

ཡ་རོབས་ཆོས་དང་ཡོན་ཏན་དགོ་ནི། །

ཕ་མ་བཟང་པོའི་བུ་ཚུ་ང་རོང་།།

ཡ་རོབས་འབད་བཞག་བཅའ་བཞག་དགོ་ནི།།

ཕ་མ་བཟང་པོའི་བུཚ།

ཀ་རོ་སྨྱུ་གུ་བཤེད་དེ་གིས།།

ཁ་ཙ་ལྷབ་མི་སེམས་ཁརོ་དྲན།།

ག་མེད་གུ་མེད་མ་སྡོད་པརོ།།

ང་བཅས་ཡོན་ཏན་ལྷབ་གེ་མས།།

ཅ་ལ་རོག་རོོག་དགོཔ་རོང་མེད།།

ཆ་མཉམ་གཅིག་ཁརོ་འཛོམས་ཏེ་གིས།།

ཇ་ཅིག་འཐུང་སྦེ་ངལ་འཚོ་གེ།

ཉ་ཡི་རྩང་ཚུ་རྨུརོ་ད་གེ།

ཏ་ལའི་ཤིང་གི་གྱིབ་མའི་འོག།

ཐ་རོ་རོ་འབད་ཆོས་ལྷབ་སྟེ།།

ད་རེས་ཐོགས་ཆགས་མེདཔ་བཟོ་གེ།

ན་མཉམ་ཆ་རོོགས་སེམས་མ་ཡེངས།།

ཀ་རོ་སྨྱུག་གུ།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

     ཀ་ཁ་ག་ང་ ཧ་སག་ལོང་།།

     ཅ་ཆ་ཟ་ཉ་ ཁ་ལག་འཁྱུ།།

ཏ་ཐ་ད་ན་ གོ་ལ་གྱོན།།

པ་ཕ་བ་མ་ ལྷམ་ཅིག་བཙུགས།།

ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ དྲ་ོམཛརོ་ཟ།། 

ཞ་ཟ་འ་ཡ་ བེག་ཅིག་འབག། །

རོ་ལ་ཤ་ས་ སློོབ་གྲྭ་ནང་།། 

ཧ་ཨ་ཡོན་ཏན་སྦྱང་པརོ་འགྱོ།

ཀ་ཁ་ག་ང་། མགུ་ཏོ་ཕྱག་ལག།

མགུ་ཏོ་ ཕྱག་ལག། 

མགུ་ཏོ་ ཕྱག་ལག། 

པུས་མོ་དང་མཛུབ་མོ། 

པུས་མོ་དང་མཛུབ་མོ། 

མིག་ཏོ་ རྣམ་ཅོག་ ལྷ་པ་ ཁ། 

མིག་ཏོ་ རྣམ་ཅོག་ ལྷ་པ་ ཁ། 

པུས་མོ་དང་འཛུབ་མོ། 

པུས་མོ་དང་མཛུབ་མོ།།
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 ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                        རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  ཨ་ལུའི་སྤྲོོ་གླུ།                          རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།

མགུ་ཏོ་ལུ་དབུ་དང་རྐངམ་ལུ་ཞབས།།
ལྷ་པ་ལུ་ཤངས་དང་ཁ་ལུ་ཞལ།།
མིག་ཏོ་ལུ་སྤྱན་དང་སྐྱ་ལུ་དབུ་སྐྲ།།
དེ་ཚུ་ཕལ་སྐད་ཞེ་ས་ཨིན།།

རྣམ་ཅོ་ལུ་སྙན་དང་སོ་ལུ་ཚེམས།།
ལྕེ་ལུ་ལྗགས་དང་གཟུགས་ལུ་སྐུ་གཟུགས།།

གདོང་ལུ་ཞལ་དང་ལགཔ་ལུ་ཕྱག། 
དེ་ཚུ་ཕལ་སྐད་ཞེ་ས་ཨིན།།

མགུ་ཏོ་ལུ་དབུ།
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