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༣༣
རྒྱལ་ཟླ་བཪ་༧རྦུགས་ནས་བྱིན་མཐུམས་
རྙིང་བསྲུང་ ཕྱི་མཛོད་
རྣམ་ལེགས་བུབ་གཅིག་
རྟ པི་ཅིང་ངའོ་ཨམ་བན་
༣༤
ལ་རྦུགས་ནས་འཚམས་ཞུ་མཛོད་བཏགས་
རྟ
ཡུང་
༣༥
ཧའི་དགོན་གྱི་ཛ་སག་ཟླ་བ་ལ་ཛ་བླས་ཁ་བཏགས་ཕྱི་མཛོད་ ༡
དྲི་བཟང་མཐུཪ་སྲང་ ༡
གི་འཇིགས་
རྟ
སྒོ་མང་པ་གུ་ཪུའ་ི ཏཱ་བླ་མ་ངགས་དབང་མཁས་བཙུན་ལ་ཛ་བླས་མཁཪ་སྔོན་
༣༦
དྲི་བཟང་མཐུཪ་ཞེས་
ལྔའི་འཇིགས་ཡོད་ རྟ
ཨུ་ཆུ་མུ་ཆེལ་ཛ་སག་བླ་མཪ་༧རྦུགས་ནས་རྙིང་བསྲུང་
༣༧
མཁཪ་སྔོན་
དྲི་བཟང་
མཐུཪ་སྲང་ ༡ གི་འཇིགས་ཡོད་
རྟ པ་༧རྦུགས་ནས་ཧོཪ་ཆེན་བླ་མཪ་སྔཪ་
༣༨
ལོའི་འབྱོཪ་ལན་རྒྱ་རྟེན་
ཁ་བཏགས་ཕྱི་མཛོད་
བྱིན་བསྲུང་
རྣམས་ཐིགས་ཪིགས་ལེགས་པ་བུབ་ ༡
རྟ
པ་ཧོཪ་ཆེན་བླ་མཪ་ཛ་བླས་སྔཪ་ལོའ་ི ཡིགས་གེ་འབྱོཪ་ལན་རྟེན་ཕྱི་མཛོད་
༣༩

རྟ

གོང་

རྣམ་བུབ་་་་དྲི་བཟང་མཐུཪ་སྲང་འཇིགས་ཡོད་

༢

༤
རྟ
༤༠

༧རྦུགས་ནས་་ཧུ་ཧོཪ་་ཆེན་གནམ་སྔོན་ཕྱག་མཛོད་ཚེ་བགས་བཀྲ་

ཤིས་ལ་
སྔཪ་ལོའི་ཪྐྱབས་ཞུའི་འབྱོཪ་ལན་རྒྱ་རྩལ་རྟེན་བྱིན་བསྲུང་
རྟེན་ཁ་བསོད་

ཤ་ཁ་ཟུཪ་སྲང་

རྟ

གོང་ལ་ཛ་བླས་

༡
རྟ
ཨ་ཪུ་ཧོཪ་ཆེན་གནམ་སྔོན་བླ་མའི་ཞབས་གྲས་ཪབ་འབྱམས་པ་དོས་ཐོས་ལ་
༤༢
༧རྦུགས་ནས་ཪྐྱབས་ལེན་
རྩལ་རྟེན་བྱིན་བསྲུང་
ཁ་བཏགས་
བཅས་གོང་གསལ་ཁྱོན་ཪྐུ་རྙན་སྒྲིལ་ལྔ་
དང་

གསོལ་དཔོན་རླགྱལ་མཚན་ནས་ཧོཪ་ཆེན་བླ་མཪ་རྒྱ་མ་མཐེ་བས་ཁྱོན་རྒྱ་མ་

བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་
རྣམ་སྒྲིལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་
ཧོ་ཡཪ་བླ་བྲང་ཉམས་སོའ་ི མཐུན་ཪྐྱེན་ཪྐྱུལ་བྱེད་སྤོས་དོ་གཅིག་
དོ་གཅིག་བཅས་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཁུང་སོ་སོཪ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཕྱིཪ་ལོ་འབྱོཪ་ལན་ཚེས་མེད་དགོས་རྒྱུའི་
ལག་འཛིན་དོས་འབྱཪ་སྤྲད་
ཆུ་བྱི་ཟླ་ཚེས་ལ་།
༤ ༡

༡
རྣམ་

༤༡

