1119_ltwa_330
Main Text: ༄༅། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།
༄༅། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།མེ་སྤྲེ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། པ་རྣམ་རྫོང་འོག་གཞུང་ཆོས་ཉིས་འཛིན་མཚན་འདོན་ཨ་སྒོའི་མི་ངོ་གོང་འཛིན་སྐལ་
བཟང་ནས་ཕ་ཁྱིམ་ཨ་སྒོར་བུ་སྤུན་མང་སྟབས་ས་རྟ་ལོ་སྡོད་བཟོད་བདེ་ཁྱད་ཁག་བགོས་བཟོས་ཏེ་སླར་
ཨ་སྒོ་མ་ལག་བུ་བརྒྱུད་སུ་བཟང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ལས་གཞན་སྦྱོར་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གོ་ལག་འཇུག་ལེན་
སོགས་མི་ཆོག་པའི་བར་དཔང་བློ་གླིང་གྲ་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ཅན་འཁོད་ཆེད་གན་འདྲ་གསུམ་བསྣོལ་འཇོག་
བཀའ་འགོ་རིམ་འབྲེལ་ཡོད་བཞིན་པར་ཨ་སྒོའི་འཁུར་འཛིན་སྤོ་བོ་རྒྱལ་མཚན་འདས་རྗེས་འོག་འཛར་
བུ་གཅིགཡོད་རུང་པ་རྣམ་དགའ་གདོང་དགོན་གྱི་ལས་སྣེ་ནས་དགའ་གྲང་ལེམ་བློ་འདས་པོས་ནང་སྦྱོར་
བྱས་ཚུལ་ལ་བརྙས་ཏེ་ཁྲལ་ཁང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ས་ཞིང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། འཛིན་དངོས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གཏན་ཚིག་ཁག་བཅས་གང་སར་ཐོ་འགོད་
བཙན་འཕྲོག་བྱས་གཤིས་རྒྱལ་གྲོང་རྒྱལ་མཚན་འདས་པོའི་འགོ་འཛིན་བུ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་སྤུན་མཆེད་
གུས་ཚོ་ཡོད་གཤིས་དེ་རིགས་མེད་པ་སོགས་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཞུས་རང་གསན་བཞེས་གཏན་ནས་
གནང་མིན་སྐོར་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ་བཀའ་ཤག་མཚན་འཁོད་བདེ་སྡུག་༧སྙན་ཞུ་ཕུལ་འབྱོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་
འགོ་མཆན་བཏང་དོན་རྒྱལ་རྩེ་ཚོང་སྤྱི་མཁན་ཆུང་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། པ་རྣམ་རྫོང་འབྲེལ་ནས་བདེན་འབྲེལ་ལ་
གཞིགས་པས་འཆར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ཅེས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དེ་རྗེས་དགའ་གདོང་མཚན་སྒྲོགས་གྲ་ཚང་ནས་ཨེམ་
རྗེ་བློ་བཟང་འདས་པོས་ཨ་སྒོའི་འཛིན་དབང་གང་ཅི་ཁ་འཆེབས་ཡིག་ཐོག་ནས་མཆོད་རྩར་སྦྱོར་འབུལ་
ཞུས་ལུགས་བཀའ་ཤག་མཚན་འཁོད་༧སྙན་ཞུས་བཀའ་འགོར་ལ་སྒོའི་ཞིབ་གཅོད་གོང་གསལ་མཁན་
རྫོང་སྦྲེལ་པོའི་ཐོག་ཞིབ་བསྣོན་གཞིས་རྩེ་སྤྱི་རྫོང་མུ་བྱ་མཐུན་མོང་ནས་ཞིབ་དཔྱད་འཆར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་
སོང་འདུག་དོན་ཨ་སྒོའི་འཛིན་དངོས་འབྲུ་རིགས་ཡིག་ཆ་བཅས་པ་དགའ་གྲའི་ལས་སྣེས་བཙན་འཁྱེར་
འཕྲོས་བསྡད་ལ་བཀའ་ཤག་འགོ་མཆན་དོན་བཞིན་ཆུ་སྦྲུལ་ལོ་ཐམ་བསྣན་དང་འབྲེལ་པ་རྣམ་ས་ཐོག་
ཞིབ་གཅོད་མཁན་མདའ་གཉིས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ས་རྫོང་སྦྲེལ་པོའི་ངོ་ཚབ་ཐུན་མོང་སར་དོ་བདག་ཁུངས་སོ་སོའི་
ཞུ་བ་རེ་བླངས་སྤྲད་མཚམས་རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་ཆོས་མཁན་འཛིན་རྩེ་དྲུང་ཐུབ་ཉིན་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། མཁར་ཁ་བསམ་
སྡིང་གཉིས་ནས་ནང་འགྲིགས་བར་གཟུ་བྱེད་མུར་ཨ་སྒོའི་ལེ་ལག་གསེར་ཆོས་རྒྱལ་གྲོང་གཞིས་སྐོར་
གསེར་མདོག་དགོན་གྱི་ལས་སྣེས་རྩེ་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་༧སྙན་ཞུས་ཞིབ་གཅོད་གཙང་སྤྱི་སྨོན་
གླིང་པ་ཡིན་སྟབས་བར་མོལ་ཤ་ཆོད་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་ཨ་སྒོའི་འཛིན་ཁོངས་གསེར་ཆོས་རྒྱལ་གྲོང་
གཞིས་འཛིན་ཕྱོགས་སྐོར་ཞིབ་གཅོད་ཟུར་སྩལ་གཙང་སྤྱིས་འཆར་གཞི་ཟུར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་
བཀོད་དཔྱད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ས་རྣམ་རྫོང་འོག་གཞུང་རྒྱུགས་ཤ་སྟོད་པའི་ཁྲལ་རྟེན་ས་ཞིང་ཨ་ལྒོས་
འཛིན་མུས་ཤ་སྟོད་པ་དང་འཛིན་ཕྱོགས་བཟློས་སྐོར་ད་ལམ་ཤ་རྒྱུས་མཉམ་གཅོད་མ་ཐུབ་རུང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྱོད་
གཞི་རིམ་འགྱངས་འཇོག་རྒྱུ་དགེ་མཚན་མ་ཆེ་གཤིས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། བཟློས་པོ་རྣམས་ནང་ཁུལ་མོལ་དན་བྱུང་ན་
བརྗོད་མེད་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དེ་མིན་གཙང་སྤྱི་འམ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྱོད་ཞིབ་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ལ་བསྟུགས་སྦྱང་དགོས་རྒྱུ་
ཕུད། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དགའ་དགྲ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་སྒོའི་ངོ་བརྒྱུད་གཞུང་ཆོས་ཉིས་འཛིན་སྐལ་བཟང་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སྔོན་རྩལ་

ཞིབ་གཅོད་སྦྲེལ་ཡངས་རྫོང་སྦྲེལ་པོ་ལས་འཁུར་འཕོས་ཀྱང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཞིབ་གཅོད་མཁན་རིམ་གཉིས་ནས་དོ་
བདག་ཁུངས་སོ་སོའི་སྔོན་ཕུལ་ཞུ་བ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། འཆར་གཞི། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཡིག་རིགས་ཁག་དཀར་ཆག་དང་སྦྲགས་
༧སྙན་ཞུར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། འཆར་ཡིག་རིགས་ཁག་དཀར་ཆག་དང་སྦྲགས་༧སྙན་ཞུར་ཕུལ་
འབྱོར་བྱུང་བ་དགོས་མེད་ཚིག་ལོ་མཉམ་དོར་གྱི་རྡོ་དོན་ཉམས་ལེན་དགོས་རྒྱུའི་སྙིང་པོར། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། པ་རྣམ་རྫོང་
འོག་གཞུང་ཆོས་ཉིས་འཛིན་གྱི་ཕྲལ་ཞབས་ཨ་ལྷོའི་འཛིན་དབང་སྐོར་དགའ་གྲའི་ལས་སྣེའི་ཞུ་རྩར་
དགའ་གྲང་ལེམ་བློ་འདས་པོས་ཁ་འཆེམ་ཡི་གེ་ཡིན་ཞེས་པ་ཞིག་ནས་བླ་གྲའི་མཆོད་རྩར་སྦྱོར་འབུལ་
ཞུས་ལུགས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ས་ཡོས་བཀའ་འགོའི་དགོངས་དོན། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གོང་འཛིན་ནས་སྡེབས་སྦྱར་བོགས་ཞིང་ཟུར་
ཡོད་ཁོངས་ནས་ལོ་ལོའི་བོགས་སྤར་འབྲུ་གཤོར་ཁལ་སུམ་ཅུ་སྐོར་འབུལ་རྒྱུའི་སྤྱི་སྒྲིགས་གན་འཇོག་
ཡོད་བཞིན་པར་ལྕགས་སྟག་ནས་བོགས་ཆད་མྱུར་ལུགས་བཅས་ཞུ་ཡང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་ལྷོའི་མི་བརྒྱུད་ངོ་གྲས་
གོང་འཛིན་སྐལ་བཟང་གི་ཞུ་རྩར་ཁྲལ་ཞབས་ཨ་ལྷོའི་འཛིན་དབང་ཁྱིམ་ནང་རོགས་བྱེད་སྤུན་དགའ་གྲ་
ཨེམ་རྗེ་བློ་བཟང་དེ་ཉིད་ཆོས་འཇིག་ཐ་དད་ཞིག་ནས་ཨ་ལྷོའི་ཁྲལ་རྟེན་འཛིན་དབང་མཆོད་རྩར་སྦྱོར་
འབུལ་ཞུས་མིན་གུས་པ་དོ་བདག་ནས་རྣ་ཐོས་ཤེས་རིག་རྩ་གནས་མེད་པར་ལས་སྣེ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གོ་ལོག་བུ་མོ་
གཡུ་སྒྲོལ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། བྱུས་མེད་སྒ་སྒྲ་བསྟན་པ་བཅས་ངན་མཐུན་གྱི་ཁྲལ་ཁང་སོས་ཆོད་གན་བཅས་འགོ་འབྱར་
རིམ་འབྲེལ་ལ་ཨ་ལྷོའི་ལེ་ལགཡས་མས་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་སུ་རིང་ནས་མ་གཏོགས་འཛིན་འཐུས་མི་ཆོག་པ་
ཞལ་གསལ་ལྟར་ཡིག་རིགས་བརྡལ་བཤིག་འགྲོ་མ་དགོས་པ་རང་གཟུགས་རང་བདག་སྤྲད་ཆོག་པ་ཞུ་
བ་བཅས་འདི་སྐོར་དགའ་གྲ་ཨེམ་རྗེ་བློ་འདས་པོས་ཨ་ལྷོ་མཆོད་རྩར་སྦྱར་ཡིག་ཡིན་ཞེས་པར་མི་ཐོག་
གོང་མའི་ཕ་ངག་བུ་འཇགས་ཡོད་ཚུལ་ལས་ཨེམ་བློར་ཨ་ལྷོའི་བདག་ཐོབ་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ཁུངས་
ལུང་བདེན་འབྲེལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཁར། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སྦྱར་ཡིག་ཡིན་ཟེར་བའི་གཤམ་བརྗོད་ལའང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ངོས་ད་
མུས་འཚོ་ན་བབས་བལྟ་བྱེད་རྒྱུ་གསལ་བབས་གང་ལ་གཞིགས་ཀྱང་ཨེམ་བློས་འབྱུང་འགྱུར་དགོས་
དབང་དབྱེན་སྦྱོར་བྱས་པ་དངོས་བསྟན་མ་ཟད། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་ལྷོའི་ས་རྡ་ཆོད་གན་འབྲུ་དོན་སྙིང་པོར་སླད་ཕྱིན་རྒྱུད་
འཛིན་བུ་ཚ་སུ་རིང་ལ་ཨ་ལྷོའི་ཟ་མྱོད་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་པ་ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གཞན་སྦྱོར་སོགས་མི་ཆོག་པའི་གན་རྒྱ་ངོ་
མ་ད་ལམ་མེད་རུང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ས་ཡོས་བཟློས་གྱར་འདུམ་གན་སྤྱི་རྫོང་འགོ་འབྱར་ལ་སླད་ཕྱིན་ས་རྡ་ཆོད་གན་
འདྲ་གསུམ་ལ་སོར་གནས་བྱེད་རྒྱུ་གསལ་ཁར། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་ཡ་སྒོ་པའི་རྩ་བའི་རྟེན་གནས་གཞུང་ཆོད་ཉིས་
འཛིན་ཡིན་ཐོག་དེ་སྔོན་དགའ་གདོང་གྲ་རིགས་ནས་ཨ་སྒོའི་ཕ་རྒན་ཆོས་བྱས་པ་རྐྱེན་ཐལ་བཟློས་གྱར་
འདུམ་ཕྲ་བཀའ་ཐམ་འགོ་འབྱར་ལ་ཡང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་སྒོའི་མི་རྒྱུར་གནོད་འགལ་མེད་པ་ཕན་གྲོགས་དགོས་རྒྱུ་
གསལ་ཞིང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ད་ལམ་དགའ་དགོན་གྲ་ཤག་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྲ་ཕྱག། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། མི་སེར་འགོ་དཔོན་གཉེར་
ཚང་ཐུན་མོང་གི་ཞུ་རྩར་ཡང་ཨ་སྒོའི་འཛིན་དབང་སྦྱོར་འབུལ་ལེན་ལུགས་དོན་རྟོགས་ཤེས་འཚོར་མ་
བྱུང་བས་གཞུང་ཆོས་ཉིས་འཛིན་གྱི་ཁྲལ་ཞབས་ཞུ་མུས་ལ་བརྟེན་གྲ་ཚང་ནས་ཁྲལ་ཞབས་ཐུབ་རེ་བྲལ་
བས་ཇི་མཛད་༧བླ་དཔོན་དབྱིངས་བཅད་ཡོང་བ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དེ་མཚུངས་དགའ་འདོན་མི་སེར་སྤྱིའི་ཞུ་བར་
ཡང་ཁྲལ་མི་ཉམ་ཐག་གི་ཁོངས་ནས་དྲག་རིགས་སྟོང་བརླག་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཁྲལ་ཆག་ཏུ་མ་སོང་བ་སྔར་

གནས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དེ་རྗེས་ཞིབ་པར་དགའ་གདོང་མཚན་སྒྲོགས་བླ་གྲ་ཐུན་མོང་གི་མེ་སྤྲེ་ཟླ་༤་ཚེས་༢༣་ཉིན་སྦྲག་
ཐོག་མཚན་གྲའི་སྤྱི་ཐམ་འབྱར་མའི་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་དུའང་ཨ་ལྷོའི་འཛིན་དངོས་ཇི་མཛད་༧བླ་
དཔོན་དབྱིངས་དཔྱད་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དགའ་གྲ་ཨེམ་བློ་འདས་པོའི་ཤག་དངོས་ཐོག་ནས་དགེ་ཕྲུག་སྡོད་སྐལ་ཙམ་
ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དེ་བྱིངས་གྲ་ཚང་ལ་གསོལ་རས་ཡོང་བ་བཅས་ཞུ་བ་སྔ་ཕྱིའི་བབས་གང་ལ་གཞིགས་ཀྱང་སྐབས་
དེའི་དགའ་གྲའི་ལས་སྣེ་དན་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨེམ་བློ་འདས་པོ་ངན་མཐུན་ཐོག་མཚན་སྒྲོགས་བླ་གྲ་ཁ་འཁྱེར་གྱི་
གཞུང་ཆོས་ཉིས་འཛིན་ཁྲལ་རྟེན་འཛིན་དབང་བཙན་འཕྲོག་བར་བཟོས་བྱ་སེམས་དངོས་བསྟན་ཡང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།
ཨ་ལྷོའི་མི་བརྒྱུད་ལ་ཡིག་རིགས་ཁུངས་འབྲེལ་ཡོད་ཐོག་སྔོན་དུ་གྲ་ཤག་མང་བ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྲ་ཕྱག། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གཉེར་
ཚང་གི་ཞུ་བ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། རྗེས་འབྱོར་དགའ་གདོང་བླ་གྲ་ཐུན་མོང་གི་ཡི་གེ་བཏང་འབྱོར་ནས་གྱོད་གཞི་རྔ་
མདུད་རང་གྲོས་དངོས་ར་གསལ་འཕྲོད་ལ་བརྟེན་སྐབས་དེའི་ལས་སྣེ་ནས་དྲང་ཚུགས་མ་ཟིན་བར་ཉེས་
པ་ཆེ་ཙམ་ཐོབ་རུང་གཤམ་ཁོངས་སུ་འཐུས་པ་བྱས་ཤིང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་ལྷོའི་ཁྲལ་རྟེན་ཁོངས་ནས་ཤིང་སྦྲུལ་ཁྲ་
གསལ་མི་སྟོང་ནང་ཁྲལ་རྐང་༡༩་ཆག་པས་གཞུང་ཆོས་ཉིས་འཛིན་གྱི་ཁྲལ་རྟེན་རྐང་༡༩། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།༤། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།༡་གི་ས་
ཁང་མི་གསུམ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཕུ་མདའི་རྩ་ཆུའི་བདག་ཐོབ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཆུ་འཁོར། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ལྕང་ར་ན་རྩྭ་སོགས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཕྱི་ཁག་ནས་རྩ་
ཞིང་ལུད་འདུད་ཁང་བཅས་ཨ་ལྷོར་བོགས་འཛིན་གང་ཆོད་བདག་ཐོབ་བཅས་ཆུ་འབྲུག་ཕན་འཛིན་བཞིན་
བདག་པ་གང་ན་ཅི་ཡོད་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། མཁར་དངོས་འཕྲོས་བསྡད་བཅས་སྤང་མེ་ཆབ་ཅིག་པ་རྟ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ས་ཡོས་
ཆེད་གན་གཞིར་བཟུངས་མི་བརྒྱུད་སུ་རིང་གསལ་བ་བཞིན་དེང་སྐབས་ངོ་བསྡད་མི་བརྒྱུད་ཁུངས་དག་
གོང་འཛིན་སྐལ་བཟང་མི་བརྒྱུད་ཐོག་གཙང་སྤྱི་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཆོས་འབངས་གཉིས་ཀའི་འགོ་འཛིན་དགའ་
གདོང་བླ་བྲང་མཛོད་པ་ལས་ཐོག་ཐུན་མོང་ནས་འཁུམས་ལུས་གླེང་མེད་རྩིས་སྤྲོད་འགད་གཙང་དགོས་
རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གོང་འཛིན་ས་ནས་བོགས་སྤར་བླངས་འཐུས་ས་ཡོས་བཀའ་འགོ་ཡོད་ཞུ་བ་ཞིབ་པར་སྔོན་དུ་མིག་
བསྟར་དགོས་པའི་མོལ་ཁྱབ་སྔོན་སོང་ལ་ད་བར་མིག་སྟོན་བྱུང་མི་འདུག་པ་ད་ནས་བཀའ་འགོ་ཡོད་ཚེ་
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕྱོགས་ནས་ཕེབས་སྒོ་ཕྱོགས་འགལ་མ་སོང་བ་དགོས་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་ལྷོའི་བུ་བརྒྱུད་རྒྱལ་གྲོང་
རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀྱི་བུ་དགེ་བསྙེན་ནས་ད་ཕན་ཕྱི་ཁྲལ་འགན་འཁུར་གོང་འཛིན་ནས་བླངས་པ་ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།
ཁོ་པ་ཤེས་དམན་ཞུ་བྱ་མི་འཕེར་བ་དོ་བདག་ཕན་ཚུན་གྱི་ཞུ་ཐོག་ནས་ར་འཕྲོད་སོང་རུང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཁོ་པ་ཨ་ལྷོའི་
མི་བརྒྱུད་རྒྱལ་མཚན་འདས་པོའི་ཕྲུ་གུར་བརྟེན་ཨ་ལྷོའི་ཁྲལ་འཛིན་གོང་འཛིན་སྐལ་བཟང་དང་ལྷོ་གོས་
མཉམ་བཟོས་ཀྱི་ཚུལ་མཐུན་མི་ཚེ་མཐའ་འཁྱོལ་གྱི་སྡོད་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ངོ་ཚེའི་རིང་དགེ་གཉེན་ཧྲེང་སོར་སོང་
སྡོད་ཁང་བབས་འོས་སྤྲད་དེ་ལྷོ་རྟེན་ས་ཞིང་འབྲིང་གྲས་ནས་དོང་ཁལ་བཅོ་ལྔ་འགྲོ་བའི་ས་ཟུར་བཅད་ཀྱི་
ལོ་ལོའི་འདེབས་བཀོལ་ཞིང་གཡོག་ཨ་ལྷོ་སྐལ་བཟང་ནས་བགྱིས་ཏེ་རྩ་འབྲུ་དགེ་བེད་བཅད་གཉིས་བུ་
དགེ་བསྙེན་ནས་འདོད་འདེབས་ཆོག་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ནང་འཛིན་དཔོན་པ་རྒན་ཆོས་བདེ་ཆེན་ས་ཨ་ལྷོའི་འཛིན་དབང་
ཐོག་ནས་ཁྲིམས་གླིང་དགོན་ནང་སྡོད་ཤག་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ལྷོ་རྟེན་རྩ་འབྲུ་བླངས་རྒྱུའི་ས་ཞིང་སྔོན་ནས་ཨ་ལྷོས་
འདེབས་བཀོད་ཡོད་ལུགས་ཙམ་ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཡིག་གཞི་ཁུངས་ལྡན་ཞིབ་པར་མིག་བཀར་བྱུང་མི་འདུག་རུང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།
ལྷོ་རྟེན་སྔོན་ནས་སྤྲོད་པར་གྲངས་བཅད་མེད་པར་ཁྲལ་རྟེན་ས་ཞིང་ནས་གང་ཅིར་དྲས་རྒྱག་ཅི་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་

ལབ་གཞིའི་རྒྱུར་བརྟེན་ད་ནས་བེད་གཅོད་འཇུག་པ་བདེ་ཆེན་ལྷོ་རྟེན་ས་འབྲིང་ནས་དོང་ཁལ་བཅོ་ལྔ་འགྲོ་
བ་སྤྲད་འཕྲོས་ཁྲལ་ཞིང་ཨ་ལྟོར་ཕྱིར་སློག་ཐོག་ཞིང་གཡོག་ཨ་ལྷོ་སྐལ་བཟང་ནས་བྱས་ཏེ་བུ་དགེ་བསྙེན་
དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དཔོན་པ་རྒན་ཆོས་བདེ་ཆེན་གཉིས་ངོ་ཚེ་རྫོགས་མཚམས་ཁྲིམས་གླིང་སྡོད་ཤག་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ལྷོ་རྟེན་ས་
ཞིང་བཅས་ཨ་སྒོར་ཕྱིར་སློག་དགོས་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨ་ལྷོ་ཨེམ་རྗེ་དགའ་གྲ་བློ་བཟང་འདས་པོའི་ཤག་དངོས་ནས་
ཤག་ཚང་དགེ་ཕྲུག་དཔལ་རྒྱས་ལ་དངོས་སྐལ་དགོས་ངེས་ཟུར་བཅད་ནས་སྡོད་ཤེས་བྱུང་ཡོད་ན་ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།
དེ་མིན་སྡོད་ཤེས་ཤག་དངོས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དགོན་ཤག་བཅས་སྤྲད་དེ་དེ་བྱིངས་དངོས་རིགས་འབྲུ་དངུལ་གང་
ཡོད་དགའ་གྲའི་རྒྱུད་སྡེ་གོང་འོག་གི་སྒྲུབ་མཆོད་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། མཚན་ཉིད་སློབ་གྲའི་མཆོད་རྩ་བཅས་པར་སྦྱོར་
འཇགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་མཚན་གྲའི་ལས་སྣེས་དངོས་རིགས་བཙན་འཁྱེར་བྱས་པ་བླ་བྲང་དང་ལས་སྣེ་དོ་
བདག་ཚང་འཛོམ་སར་རྐུན་རྫོབ་གླེང་ངན་མེད་པ་ཞིབ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བས་ཆབ་ཅིག་སྦྱོར་འཇག་དེབ་
འགོད་དགོས་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཡང་གོ་ལོག་བུ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་ནས་ཞུ་ན། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཨེམ་རྗེ་དེ་ཉིད་ནས་ཨ་ལྷོའི་མཁར་དངོས་
ཡིག་རིགས་དང་བཅས་ཁ་འཆེམ་ཡི་གེ་ཡོད་ལུགས་བཞིན་མཚན་གྲའི་ལས་སྣེས་བཞེས་ཆ་མཛད་པ་
ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ངོས་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་དག་འབུད་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གུས་མོར་བར་སྐབས་ཨ་ལྷོའི་དཔོན་པ་རྒན་
ཆོས་བྱས་མཇུག་ནས་ལས་བཅོལ་འཁུར་བླངས་སྟབས་སྔོན་དུ་པ་རྫོང་སྣང་དཀར་བའི་སར་བརྗོད་རིགས་
སུ་སྒེར་དངོས་སྒམ་རྟགས་འབྱར་གཉིས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སྐབས་དེར་ཞུ་འཚེམས་གྱུར་པ་སེམས་ཅན། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། མྱོན་རིགས་
ལྷམ་བཅས་ཨ་ལྷོའི་ནང་ལུས་བསྡད་ཞུ་གསལ་རྣམས་ཐམ་ཁོངས་ཡོད་ཚེ་གསོལ་རས་ཡོང་བ་ཞུ་འདུག་
རུང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། རྒྱ་སྒམ་རྟགས་འབྱར་གཉིས་ནང་གསལ་ཨ་ལྷོའི་དངོས་རིགས་འདྲེས་ལྷད་མེད་ཚེ་ཕྱིར་སློག་སྤྲད་
ཐོག། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དེ་བྱིངས་དངོས་རིགས་སེམས་ཅན་ཡིག་ཆ་བཅས་སྔོན་ནས་རང་དངོས་རང་བདག་ཡིན་བཞིན་
པར་ཐོག་མ་སྒམ་རྟགས་འབྱར་གཉིས་ཨ་ལྷོའི་ནང་དུ་ཡོད་ངེས་ཞུ་ཡང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། རྗེས་སུ་བསམ་བཏང་དྲན་སྐྱེས་
ཀྱི་སེམས་ཅན་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྱོན་ཆས་བཅས་ཡོད་ཚུལ་ཐད། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཞུ་གསལ་དངོས་རིགས་ར་འཕྲོད་ཡོད་ངེས་
རྣམས་ཕྱིར་སློག་ཆོག་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ལག་འདེབས་སྐྱོང་ང་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། རྒྱ་གྲོང་ཞིང་ཚན་གསུམ་ཡོད་ཞུ་བ་རྒྱལ་གྲོང་
དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སྐྱོང་ངའི་གཞིང་བར་ལམ་འཁྲུག་གླེང་སྐབས་ཕྱིར་ཆོད་ཀྱི་ཨ་ལྷོའི་ཁོངས་མེད་སྟབས་རྒྱས་
འགེབས་བྱས་པས་མ་འཐུས་གཤིས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། རྒྱ་གྲོང་ཇའོ་ཆུང་སོར་ལ་སྒོ་ནས་བོགས་གཏོང་ཡོད་སྐད་ལ་ལག་
འཛིན་ཟུར་ཕུལ་ཐད། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཡིག་རིགས་ནང་གསལ་ཨ་ལྷོའི་འཛིན་ཁོངས་བསྙོན་མེད་ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དམན་གཡུ་
སྒྲོལ་ལ་བདག་པ་ཁ་གསལ་མེད་བབས་ལ་གཞིགས་ན་ཆུ་འཁོར་ལག་འཛིན་ཨ་སྒོའི་ཡིག་ཁོངས་ནས་
ཕྱི་གྱར་ར་འཕྲོད་ལ་གླེང་སེལ་ཉེས་པ་གསེར་སྲང་བདུན་སོང་བ་བསྒྲུབས་ཏེ་ལག་འཛིན་ཨ་ལྷོའི་ཁྲལ་
འཛིན་ཡིག་རིགས་ཁོངས་ཟླ་བསྒྲིལ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སླད་ཕྱིན་ཨ་ཡ་ལྷོ་པའི་ཁྲལ་འཛིན་སྐོར་སྔར་ལུགས་ཀླན་
ཀའི་རྒྱུན་འཛིན་མ་ཡིན་པ་ཀུན་མཐུན་དགོས་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། མཚན་སྒྲོགས་མི་སེར་ངན་ཧྲུལ་ཉིན་འཚེལ་བ་གཞུང་
ཆོས་ཉིས་འཛིན་གྱི་ཁྲལ་མི་ཐེམ་དུད་བཅོ་ལྔ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དུད་ཆུང་ཐེམ་དུད་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ནས་སྔ་ཕྱིའི་ཞུ་རྩར། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་།
གུས་ཚོར་ཕྱི་ནང་སྔར་འཁྲི་ཁྲལ་ཞབས་ཞུ་དགོས་སྨོས་མེད་ཐོག་ཆོས་འབངས་མི་སེར་ཁོངས་ནས་
འཁོས་ཀ་དྲག་གྲས་བྲག་ཁ་བ་ནས་དེ་སྔ་ཤིང་སྦྲུལ་ཁྲ་གསལ་ནས་སྦུག་བསྙོག་ཤོ་ཐོབ་རྐང་གཅིག་ཁྲལ་

ཆག་གི་རྐང་གཅིག་འདུར་སྒྲུབ་ཞུ་བཞིན་འདི་དག་གྲ་ཕྱག་ཚེ་རིང་དེ་ཉིད་ནས་རྒྱུ་བརྔན་རྗེས་འབྲངས་རྐང་
༡་འཁྲི་སྒྲུབ་ཞུ་བཞིན་བྱེད་མུར་འཁྲི་མེད་གུ་ཡང་བཏང་སྟེ་མི་སེར་སྤྱི་བྱིངས་ངན་ཧྲུས་ཐོག་འཁྱོར་འགེལ་
བྱུང་བ་འདི་རིགས་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞུ་བ་འདི་སྐོར་མཚན་འདོན་མི་སྤྱིར་ས་མེད་རྐང་༡་ཁྲལ་འཁྱོག་
འགེལ་འོས་མ་ཆེ་བས་ཆུ་འབྲུག་ཕན་བྲག་ཁ་བས་རྒྱུགས་གྲོལ་གང་ཡོད་དགའ་གདོང་བླ་གྲས་རྩ་འཛིན་
འདེད་བསྐུལ་བྱེད་པ་ལས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། མི་སྤྱིའི་ཐོག་བ་ཤ་གླང་འགེལ་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཆུ་འབྲུག་ཕན་གྱི་སྲོལ་
རྒྱུན་ལས་འགལ་རིགས་མི་སྤྱིའི་ཐོག་འཁྱོག་འགེལ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ཚེ་ལོ་ཟླ་ཇི་སོང་བྲག་ཁ་བས་མི་སྤྱིར་
ནང་རྩིས་སློག་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དགའ་དགོན་གྲ་ཕྱག་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གཉེར་ཚང་བཅས་གྲ་ཤག་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་
དར་རྒན་དང་བཅས་པའི་ཞུ་རྩ་སྔ་ཕྱི་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གཞུང་ཆོས་ཉིས་འཛིན་གྱི་ཁྲལ་མི་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དུད་ཆུང་ཐེམ་
གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཞུ་བ་སྔ་ཕྱི་བཅས་ཀྱི་ནང་གསལ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སྐབས་དེའི་ལས་སྣེ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྲ་ཤར་དོན་མ་
གོ་འགའ་ཤས་ནས་མི་སེར་བསྐྱིགས་བརྡུང་བྱས་པ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ནང་ཁྲལ་འཕར་བསྐུལ་བཟོད་མ་བདེ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། བཀའ་
རྩར་རྩི་མེད་ས་ཞིང་བཙན་འཕྲོག་བྱས་སྐོར་ཞིབ་གཅོད་མཁན་རིམ་སྦྲེལ་པོག་པ་རྣམ་ས་ཐོག་ཞུ་བབས་
དང་བསྟུན་པའི་ལེ་འཁྲིར་ཉེས་པའི་བབས་བཀོད་དང་འབྲེལ་ཆོས་འབངས་གཉིས་དབར་ནས་ཁྲལ་
རྒྱུགས་ཕྱོགས་དེ་སྔ་ལྕགས་གླང་གཉིས་མོས་ཁྲ་མ་ཟུར་ཡོད་ལ་ཞལ་གསལ་ལྟར་སླད་ནས་ནང་ཁྲལ་
བསྐུལ་རྒྱུགས་དེ་གར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀས་རྩ་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་སོང་ཐོག། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཆུ་སྦྲུལ་ལོ་སླར་ཡང་ཁྲ་
འགལ་མེད་ཞུའི་གན་རྒྱར་སྒེར་པད་ཚལ་ཁག་འབྲེལ་འདྲ་གཉིས་བསྣོས་འཇོག་ཁུངས་སོ་སོར་ཡོད་པའི་
འབྲུ་དོན་འགལ་མེད་དགོས་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྲ་ཚང་གི་ལས་དོན་གང་ཅི་བླ་བྲང་དབུ་ཆོས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། དར་རྒན་ཆེ་བཅུར་
སྔར་སྲོལ་དབང་མེད་ཟུར་ཚོགས་པ་ནས་བསམ་ཚད་ལག་ལེན་གྱི་སྒྲིག་འཆས་ཁར། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། འདོན་ཆོག་ཕྱག་
ལེན་དང་བཅས་ཉམ་ཆག། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། བོགས་ཞིང་གི་ཚར་མ་བཙན་འཕྲོག། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྲ་དམངས་རེའི་ས་ནས་འབྲུ་ཁལ་
གཅིག་རེ་བསྡུས་པ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སློབ་རྙིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་ཅན་མི་དྲུག་ནས་ལས་སྣེའི་ལས་འཁུར་སྐབས་སྔར་
སྲོལ་སྤྱི་ཐམ་ཕྱི་འཁྱེར་ཕྱི་སྒྲིལ་ལ་མཚན་ཐམ་ཆུང་བ་རྒྱབ་སྟེ་འཁྱེར་སྲོལ་ཡང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ལྕགས་སྟག་ནས། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ཆུ་
སྦྲུལ་ཟླ་༩་པ་བར་སྤྱི་ཐམ་གཡས་གཡོན་རིང་ཐུང་གང་སར་ཕྱི་སྒྲིལ་རྟགས་ཐམ་མེད་པར་ཕྱི་འཁྱེར་གླེང་
ལྷག་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཆུ་སྦྲུལ་ཞིབ་པར་བཞག་པས་སྤྱི་སྒྲིགས་གན་རྒྱ་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སྤྱི་ཐམ་ཕྱི་འཁྱེར་ལས་སྣེ་
རྣམས་ནས་དར་རྒན་ཆེ་བཅུར་གོ་བསྡུར་མེད་པའི་ལས་འཁུར་རིང་ཕྱི་ཁག་ནས་འབྲུ་དངུལ་བུན་བླངས་
དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། སྤྱི་ཐམ་ཕབ་པའི་ལག་འཛིན་བཏང་བ་སོགས་ཐོག་རིགས་ཤར་ཚེ་གྲ་དམངས་ལ་ཁག་འཕངས་
མེད་ཞུའི་ཆུ་སྦྲུལ་གན་རྒྱ་གཙང་འཇོག་ཟིན་པ་བཅས་གན་ཕག་གཉིས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། གྲ་ཕྱག་ཚེ་རིང་
དེ་ཉིད་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་བློ་རྒྱན་ཅན་ནས་ཕུལ་བའི་ཆུ་སྦྲུལ་རྩིས་ཁྲ་བཅས་ད་ལམ་༧སྙན་ཞུར་ཟུར་འབྱོར་
གན་ལན་གཉིས་དང་། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། རྩིས་ཁྲར་ཞིབ་འཇུག་གི་ཕྱིར་བགྲིངས་སོང་བ་ལྟར་དགའ་གདོང་བླ་གྲ་ལས་སྣེ་
རིམ་འབྱོར་ནས་རྩ་འཛིན་འཇུག་གནོན་དགོས་རྒྱུ། །མེ་སྤྲེ་ཟླ་༧་ཚེས་༡༥་ཉིན་ཞིབ་འཇུག་སོང་། ད་ལམ་ཆོས་འབངས་བཅས་ཀྱི་དབར་གྱོད་གཞི་འདི་
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