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Essence of Profitable Virtual Business

Business is crucially in an economy because it provides goods and services, and generates jobs. 
Due to modernization, people experience development in technology thus, the internet has 
become an essential medium for the operation of businesses. First, compared to traditional 
marketing, the virtual business seems to provide more benefits that encourage people to access 
those opportunities. Next, it is easily accessible to a worldwide market. Finally, the virtual 
business is more favorable to be profitable in the future because of its feasibility and flexibility.

Living in this technology-driven world people seem more likely to be expressly fascinated by the 
benefits that they experience from the online business. The companies may be able to promote 
their products through social networks such as Facebook and Instagram. Therefore, it assists in 
grabbing the attention of huge consumers in the market, boosting the business to be more 
profitable.

Other than that, online business is simpler for development from a local market to the global 
market. The enterprises can deal with numerous customers since the business is operating in 
the international market. Virtual business assists in overcoming geographical limits and in 
addition providing companies with ease in terms of gathering information on consumer behavior, 
as well as improving the firm’s services. Similarly, boosting the business in the global market and 
engrossing the attention from all over the world.

Both the consumers and the business workers are enjoying the maximum feasibility and flexibility 
that is associated with the virtual business. Purchasing a building or renting an office space may 
not be required while operating the online business, since the work can be simply operated from 
the home office through the help of a computer that has internet access. A Large proportion of 
the population is using social networks and this has created an opportunity for the internet 
business to operate. Therefore, the existence of such an environment aid in acquiring information 
about the customers’ wants and needs.

To sum up, on the basis of all the indicators and with confirmed results, the internet has brought 
a positive increase in the profitability of online business and due to its significant profitability the 
entrepreneurs are trying to provide more attention towards the online business.

Dorji Gyeltshen 
4th Finance A

The Power of Low Expectations

Expectations are the article of faith that one thing can occur or hold true. Above all, our 
expectations define our realism and influence individuals surrounding us. Humans are ingenious 
beings that plan to execute tasks, forever expecting the outcomes to be precise in a manner they 
aspire. The distinction between expectation and reality can contribute to disappointment, 
frustration, distress and sorrow. Whilst high expectations may induce optimism and impose 
gradual improvement, low expectations can generate fulfilment and least dissatisfaction. On 
that account, deciding and performing actions devoid of expectations can reduce events of 
disappointment, extend happiness and compassion for others. 

Unforeseen events can disrupt our entire aspirations. We have been struggling with the 
coronavirus pandemic in the recent years, and perhaps we may confront a recession in the 
economy thereafter. Suppose students plan to obtain an MBA, thereupon commence an 
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enterprise and expect to become successful afterwards. High expectations in such conditions 
can bring disappointment when the outcome is unpleasant. On the contrary, low expectations 
can reduce feelings of disappointment if the outcome is pleasant.

Happiness is not determined by greater outcomes, but whether the outcomes are 

greater or worsened than expected. Expecting people to understand, admire and agree can be 
enormous threats to happiness. The belief that humankind is virtuous and generous can produce 
despondency, nevertheless, believing that our virtue is mottled and approving what is instead of 
what should be can broaden our happiness. 

Compassion is also associated with low expectations.  For example, having low expectations 
can promptly vanish aggression and have greater compassion for an aggressive friend. Besides, 
we can comprehend the freedom in avoiding impractical expectations and appreciating gratitude 
of the present by accepting and having low expectations of others.

We must attempt to succeed rather than expecting to succeed. In place of expecting to be 
charming, we can seek to accept what we are. As opposed to expecting people to be flawless, 
we can strive to compromise with their flaws.  When we establish low expectations without 
jeopardizing our standards, we perceive people and matters for what they are and prepare 
ourselves for favourable outcomes.

UgyenChoden
IV Accounting D

Success

As quoted by Dr.Seymour Epstein:-

“Super achievers don’t waste time in unproductive thoughts, esoteric thoughts, or catastrophic 
thoughts. They think constructively and they know that their level of thinking determines their 
success.”

Success in any aspect of life is only possible through hard work and a little bit of opportunity. 
Determination is one of the most important components for success, and it might as well be the 
most important secret of success. To be successful, you must never give up until your life’s goal 
is fully achieved.  The key of success can be learnt from the life histories of successful people. 
Successful people have certain qualities in common, no matter which field of endeavor they 
pursued. Success isn’t something that happens by chance. It is the results of our attitude and 
our attitude is a choice. As a result, success is a matter of choice and not chance.

From a broader perspective, success is defined as the attainment of contentment, peace of 
mind, and self-motivation. It’s important to remember that only dedication may lead to success.

“If you can’t fly, then run,
if you can’t run, then walk,

if you can’t walk, then crawl,
but whatever you do,

you have to keep moving forward.”
~ Martin Luther king Jr.

Tenzin Lhamo (03200377)
4th Finance “c”
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Why do world loves virgin?

No matter where you go in the world, the less partners a woman has, the more valued she is.

But why? Why do we tell little girls that intimacy is bad? Why don’t we tell the same thing to men?

I’ve heard people say     , “Here is the piece of gum”, then the world chew it and spit it out.” Do you 
want this piece of gum, now that is chewed?” They compare sex to chewing gum that nobody 
wants you once it is chewed up and used.

Why is everybody so obsessed with virginity? And why isn’t it a big problem to men as well?

In many societies, the more people you’ve sex with, less valued you are. That is if you’re a woman, 
but if you’re men and have sex, people say, “Oh, common, boys will be boys, “its not a big deal     
“. In fact, in many cultures around the world if you’re not virgin you can’t get married and 
sometimes your life might even be in danger.

 In some parts of the world parents check their bedsheet after the wedding night to make sure 
there is blood. Doctors would do virginity tests before marriage to make sure that the bride was 
actually a virgin because otherwise the families would call off the wedding.

Woman’s virginity should not be a weapon to define who you are. Women are much more than 
their sexuality. They are their talents, their careers, their families and their personality. 

Woman should not be defied through her virginity but who she is.

Anjana Gurung 
4th marketing A)

The Inside of Friendship

Oh, am I forcing someone to remember me?” Popped up inside my brain. “What kind of person 
am I?” Funny! However, I still remember that the ingredients of friendship are way sophisticated 
and deluded when priority goes beyond its limit. 

Today’s vibe is tomorrow’s yesterday’s flow, and it’s so nagging one. And I came to know that if 
we can’t watch our yesterday well, its disintegration to present will drag us in mundaneness. 

More exposure to bright light is the only way to compress OLD shadow and at the end, brighter 
rays keep poking holes.

Singye Dema
3rd Fin C
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A Free Garden

If I were to create my own social system, all I would do is to create one that would be to be a 
genuine human. Basically, all it would take is to live humanly and act humanly from the side of 
humans. 

The environment today is very pessimistic, judgemental and almost full of hypocrites. People 
literally have to be good enough for the society, not for self but, for the society to gain acceptance. 
Still, that good doesn’t fill the evil eyes of the worldly audience. They find things to talk about, 
blame about and laugh at. 

Hence, my type of social system would be like a garden.  A type where flowers of different types, 
herbs and even trees are grown. A place and social system which accepts all types of people a 
world which makes people feel at home anywhere they live. I wish a world without discrimination 
based on races, ethnicity, status, and of “this is not a standard”. It must be a      place which 
treasures diversity, ensures equality and understands differences. A place that lets a sunflower 
grow in the sunflower stem instead of forcing a rose to bloom. A system where, late growing and 
blooming are understood and encouraged rather than compared to evilly. A type where humanity 
hugs all the actions and miserable souls.

All it would take is a humanity to arouse in those rusted hearts, and to cleanse those rusted 
hearts is to become a good human again. I would become a human first, because, if I am one, 
then there could be two. 

Sonam Wangmo (03190325)
BCom 6th Finance D

The Fated Change

It is a hole
A hole in the wall
It looks discrete

And ugly.

Need a plaster over it
Need a paint

To match the surrounding
Oh, it stands out than the rest.

Colouring the whole wall
It is descent now

Not the same mundane wall
It’s brighter, and happier.

Jigme Zangmo (03190090)
BCom  6th Accounting B
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Life Through the Window
There’s that one strong willed?

About a meter or two away from the window
With a background of proud solid tree      and 

I patiently studied her transitions daily.

Shedding her cloths, albeit it’s summer
Growing weak and ugly, it’s the end, thought crept

Others were green and proud, often loved
Fresh rains and the beams favoured them.     

The good to others were doing her evil
She was scorching and drenched, abandoned
By her friends who used to chirp melodically

Lonely!  she stood there as a black sheep. 

There, she stood as a skeleton, as bald woman 
Still, persisting, believing, with her roots deep down 
Fixated with the mighty faith for months till the fall

Till the little buds and green sprouted through that body.

A day, in the midst, she stood proud and blooming 
Beautiful, she is more than the background 

So bright and so beautiful, praises applauded
wasn’t lonely anymore, with friendly bees accompanied. 

She is the same, but a better version today
Bright pink silk clothes and all rewarded

Guess the fall fell for her finally and; I in a way
Patiently studying her, learned nature and ways of life.

 
Sonam Wangmo (03190325)

BCom 6th Finance D

The Strange ride of life

Life can be so strange and mysterious
Sometimes it’s bright,  sometimes dark

Such a ride without any concern 
Day to night, the euphony of nightingale is heard.

The euphony inspires my mind
To stand up still and follow the ride of the galaxy’s 

Millions of stars up in the sky
Staring and acting as my lanterns.

My lanterns are the lively hopes and dreams
Helping me to ignite candles of lovely life

Let me hold that in the deepest heart
So far there’s no ray of destined mirth.
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Not needed to stuck in such a vision 
The uncertainty always covers the motion

Let me cherish each step of life
Through the time tunnel for good or for worst.

I’m familiar on the earth 
As a wanderer from first to last

The last phase can’t depict clearly 
So what, I want to live in each moment lively.

Each moment cuddles my heart 
I’m sketching the dreamy life’s part

That helps me to fall in love
Strange and mysterious ride is this life.

Tandin Wangchuk (03190340)
BCom 6thFinance D

Rest
The sun runs on cuppas of coffee,
The day bleeds and pisses: tedium,

The chilling howl of the wind,

Of rain,
It drops in vain.

We rush, 
Motors on the roads,

Home?
Home Is a sleeping bag,

Until the next cuppa to come,
I’ll let the night to some whisky, 

For a few winks.

UgyenDorji
6th finance D 
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That day
That day…

I’ve decided.
You were free

-at least from me,
And the promise
You once made.

That day…
I’ve untangled that

Piece of me—from you.
That day..

I’ve wished you a great life
-wherever you may be.

Tenzin Rinchen (03190375)
 BCom  6th Accounting 

Mother: The name for God
We are born of; love is our mother,

There is no love that can be replaced from what a mother showers
Regardless of the looks, color and status

Mother is the only one who will never leave us 
A mother, a title just above queen,

Who would hide her loads of pain and endure it
Just to make sure that her children are safe

The trust friend that everyone can have

Isn’t she the name for God?
Who do we remember when we get hurt,

When we suffer even during the happiness
It’s ‘mother’ apart from God

Mother is the only creature   equal to God
Who said God doesn’t exist?

We should just change the way we see things.
And mother is the God that saves you from the exits.

Your heart that forgives every cruelty  
Your voice soothing every fear

Your eyes calming as a stream on the stone
Thanking you is not a capable things but the only thing 

That I can offer.  Mother; words are never enough to thank you 
But you are the only one 

That I pray to be apart from God.

Wangchuk Dema 
4th semester , Accounting D
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Stepping Stones
Human race have travelled far and beyond

Deep and away
Sailed every wave

Touched the moon and soon those stars
And the phase we stand here

Is just one of those stepping stones
Soon we’ll skip and hop

And yonder further
For with each stepping stone

We go further, stronger and better.

Lives are lost
Chaos torment
Cries fill the air

Pain and trouble everywhere
But this is another stepping stone

For when we leap that stone
Love will bloom
Peace will shine

And souls will light up!

In life
We will face several stepping stones

But maybe if we have the will
And the heart to do

We will fly 
We will shine

We will jump over those stepping stones
Arise tougher

And be new human!

Tashi Tobgay (03190350)
Bcom 6th Finance D 

Madness
Am I going mad,

Because the light is making me sad?
Am I going mad,

Because feeling loved is making me feel bad?
Am I going mad,

Because meeting up is making my anxiety add?
Am I going mad,

Because being alone is making me feel glad?
Am I going mad,

Because I cry even when I am not sad?

RinchenWangmo (03200272)
4th semester Finance C
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Lost Heart
From the top of the building, 

I saw you seated on the meadow
Grinning like a Cheshire cat,

Gazed upon an angel on land.

I couldn’t belief myself, 
Had to squint my eyes

You
Who bewildered me.

Thou glorify the pristine grasses,
Seems like spring season is behind.
Within a moment you disappeared

Taking my heart away.

I long to witness her beauty
Unfortunately, never had a chance, 

Days passed until I forgot your grace
 Leaving only memories behind. 

Phub Dorji
4th HRM-B

Painful Death
Life is a stunning journey
Yet has a tough tourney

Life starts with pure soul
But lifeless ends with painful foul

Happiness and unhappiness is part of life
With naked coronary heart it strives

Time flew too fast
Creates the reminiscence at last

Circle of Karma because it rotates
Life of pity soul it abates.

Togetherness is a mind-blowing nurture
Yet observed via way of means of depressed departure

Seasons maintain on shifting crenature
Touching the splendored of its nature

Yet lifestyles is a lovely lie, lay down its beneath
But no painful fact is as tough as death.

Sonam Choden (03200310)
 4th Accounting C
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Tribute to father; who Left for Heavenly Abode
Father, who encourages inner growth,

Strength to face the world with self-confidence,
Confidence that instils overall sense of well-being,

Well-being from the lovingly guide and support.

He is father to seven of us.
The one who brought us up in the discipline;

Disciplined to get through thick and thin
     Showing the love and care of parenthood.

November 25, 2019 is the day
For his soul to leave for heavenly abode,
A day to lose a living god of our family,

 and a day for our family to experience the emptiness of his absence.

I lost a person, 
 Who cared and taught me everything;

Everything that is hard to lead.
Life was never easy without him.

Indelible mark he left will never be forgotten.
Ardently missed him,

Will be missing him dearly;
And I’ll miss my father sorely!

Guru Wangmo, (03200078)
4th MKT B



GCBS Voice (Vol.1, Issue.2, Dec. 2021) | 11 |  

Live your life.
Let’s take this moment to realize that we have a limited amount of time on this beautiful planet. 

A limited time to make it beautiful before the darkness takes over. 
Hence, let’s take a vow to have no more negligence and no more pollution.

 Let’s 
Be alive

Take responsibility 
Love the green 

Rejoice
Change our perspective 

And let’s change the world positively.

Rohan Gurung (03200277)
4th Semester, Accounting C

Sun is gone, will it ever return? 
It is a sheer glory for the sun is gleaming

And silent blue lake is beaming
Pure blissful for only the songs of birds and whispers of joys could be heard

And they were music to the ears
Too pellucid, for pure hearts could be seen

And sparkle in their eyes could be glean
It was a call for celebration

And every praise is for glorification
For once, eternity seems tangible

Out of blue, an evil stringing scrounge wind blew 
Turning every beauty into black and fronting brew

Interrupting a silent contemplation, clouds announce a coming storm
And everyone rushed to seek refuge in scream

Bewildered by transformation, fear, and confusion wander in human’s eyes
Creatures shiver and crawl unseen in dye?

Everyone stayed in their homes with the hope of a swift recovery
Their hopes are vanity for this dreadful storm is hard to discover

This dreadful storm is beaming with smirk on its face 
For the sun is nowhere is to be found and even the so-called scientist couldn’t find its trace 

Now all humans could wonder is if they too might shatter in an instant or will there be a day to 
sing “ Here comes the sun” by Beatles.

ThinleyYangzom (03190385) 
6th semester, HRM B
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 Memories

Despite the fact that everyone is different and they have different capacity and capabilities and 
diverse memories. While there are a bunch of selected commerce background students, there 
are a few Arts and Science students too in this college. Most probably each and every one has 
the identical dream; graduating, and holding a degree certificate.

One cohort get graduated on the same day holding a degree proudly however if you ask them 
about the moments and memories of their college some would have similar while for others it 
will be complete opposite for others.

For few of us, three years of course get completed within no time and on the last day of our 
college if we reminiscence it was a simple and ordinary, where we followed all rule and instruction, 
never been outside late-night, no gathering and never went to SSO office. You are must be feeling 
proud of being such good son and daughters and goods scholars of GCBS. During your college 
days people might have told you, “You’re dreary and you don’t know how to enjoy” but its not the 
things, you enjoyed but at you own pace. You will have collection of beautiful memories.

however, there will be few of us who think back and have accomplished the whole six term with 
reading books, going to library, preparing for test, doing their assignment, revising for their exam 
you are pride of your parents and our college. Your friends and classmate might call you 
bibliophile and tedious, but you are not! You find book much more stimulating than the other 
activities and that absolutely acceptable. You will have bunch of knowledge, good ratings and 
high marks and a colourful result. You being appreciate for your hard work and dedication for 
these 3years.

Handful of us will have memories of being late to class, missing classes, sleeping in lecture and 
bunking the lessons, replicating homework and assignments, studying the last moment for 
exam, and carefree. Your mates call you sluggish, party freak, drinkers. However, you have the 
really relished your university life. There would be no regret.

People, we are really swift at judging and that’s been normal, roughly few talks back while some 
prefer to overlook. I feel both are right, memories are yours and if you feel you have made it 
worthwhile…..congratulation on your success!

Tshering Yangzom (03190411)
BCOM- 4th FIN A
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ཀ་རྩོོམ།ཀ་རྩོོམ།

ཀ་མ་ལ་དང་འདྲ་བའི།།ཀ་མ་ལ་དང་འདྲ་བའི།།
ཁ་མདོག་ལེགས་པོའི་ཆོས་ལུ།།ཁ་མདོག་ལེགས་པོའི་ཆོས་ལུ།།
ག་ཏེ་གནས་ཏེ་འབད་རུང་།།ག་ཏེ་གནས་ཏེ་འབད་རུང་།།
ང་བཅས་ཚུ་གིས་བརྩོོན་དགོ།ང་བཅས་ཚུ་གིས་བརྩོོན་དགོ།

ཅ་ལ་རྒྱུ་ནོར་མེད་རུང་།།ཅ་ལ་རྒྱུ་ནོར་མེད་རུང་།།
ཆ་རོགས་བཟང་པོོ་བརྟེན་དགོ།ཆ་རོགས་བཟང་པོོ་བརྟེན་དགོ།

ཇ་ཆང་ཚུ་ལུ་མ་དགའ།།ཇ་ཆང་ཚུ་ལུ་མ་དགའ།།
ཉ་དང་ཤ་ལུ་མ་སྤྱོོད།།ཉ་དང་ཤ་ལུ་མ་སྤྱོོད།།

ཏ་ཐ་ག་ཏའི་ཆོས་ལུ།།ཏ་ཐ་ག་ཏའི་ཆོས་ལུ།།
ཐ་སྡུག་སྡོོད་རུང་བརྩོོན་དགོ།ཐ་སྡུག་སྡོོད་རུང་བརྩོོན་དགོ།

ད་རེའི་གནས་སྟངས་འཁྲིལཝ་ད།།ད་རེའི་གནས་སྟངས་འཁྲིལཝ་ད།།
ན་འཐན་འབད་དགོཔོ་ཁག་ཆེ།།ན་འཐན་འབད་དགོཔོ་ཁག་ཆེ།།

པོ་ལང་ནང་གིས་ཆང་འཐུང་།།པོ་ལང་ནང་གིས་ཆང་འཐུང་།།
ཕ་མར་ངོ་རྒོལ་འབད་ནི།།ཕ་མར་ངོ་རྒོལ་འབད་ནི།།
བ་དང་གླང་ཚུ་དྲངས་ནི།།བ་དང་གླང་ཚུ་དྲངས་ནི།།
མ་ད་སྤུ་ལས་མ་འབད།།མ་ད་སྤུ་ལས་མ་འབད།།

ཙ་གེ་ཙིག་གེ་འབད་དེ།།ཙ་གེ་ཙིག་གེ་འབད་དེ།།
ཚོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོོངམ་ད།།ཚོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོོངམ་ད།།

ཛ་རག་ནང་གི་ཆུ་དང་།།ཛ་རག་ནང་གི་ཆུ་དང་།།
ཝ་ཆུ་བླུག་སྟེ་བྱིན་དགོ།ཝ་ཆུ་བླུག་སྟེ་བྱིན་དགོ།

ཞརཝ་དང་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལུ།།ཞརཝ་དང་སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལུ།།
ཟ་བའི་སྦྱིན་པོ་གཏང་དགོ།ཟ་བའི་སྦྱིན་པོ་གཏང་དགོ།
འ་ནི་བཟུམ་མའི་ལཱ་ལུ།།འ་ནི་བཟུམ་མའི་ལཱ་ལུ།།

ཡ་རབས་བཟངཔོོ་ཟེར་སློབ་ཨིན།།ཡ་རབས་བཟངཔོོ་ཟེར་སློབ་ཨིན།།

ར་དང་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ།།ར་དང་སེམས་ཅན་དེ་ཚུ།།
ལ་ལུའི་བསད་ནི་འབདཝ་ད།།ལ་ལུའི་བསད་ནི་འབདཝ་ད།།
ཤ་ལུ་འདོད་པོ་མིན་པོར།།ཤ་ལུ་འདོད་པོ་མིན་པོར།།
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ས་སྟེང་སྲོོག་རྐྱབ་མཛད་གནང།།ས་སྟེང་སྲོོག་རྐྱབ་མཛད་གནང།།

ཧ་ལམ་གོང་ལུ་ཞུ་མི།།ཧ་ལམ་གོང་ལུ་ཞུ་མི།།
ཨ་ཧོ་ང་རའི་སྙིང་གཏམ།།ཨ་ཧོ་ང་རའི་སྙིང་གཏམ།།

ཀུན་ལེགས་རྡོོ་རྗེ།

ལོ་ངོ་དང་པོ་	ང་	སྡེ།

ཀ་རྩོོམ།ཀ་རྩོོམ།

ཀྭ་ཡེ་གསན་གཅིག་འབྲུག་མི་ཕོ་མོ་ཡོངས།།ཀྭ་ཡེ་གསན་གཅིག་འབྲུག་མི་ཕོ་མོ་ཡོངས།།
ཁ་བཤད་མཁས་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ང་མི་ཞུ།།ཁ་བཤད་མཁས་པོའི་ལོ་རྒྱུས་ང་མི་ཞུ།།

ག་གིས་འབད་རུང་ཤེས་ས་མཐོང་ས་མས།།ག་གིས་འབད་རུང་ཤེས་ས་མཐོང་ས་མས།།
ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ།།ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ།།

ཅ་ལ་བཟའ་འཐུང་མཁོ་ཆས་འབྲུག་མི་ལུ།།ཅ་ལ་བཟའ་འཐུང་མཁོ་ཆས་འབྲུག་མི་ལུ།།
ཆ་སྙོམས་མཐའ་གཡུས་མེད་པོར་བཀྲམ་སྤེལ་གནང་།།ཆ་སྙོམས་མཐའ་གཡུས་མེད་པོར་བཀྲམ་སྤེལ་གནང་།།

ཇ་ཆང་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པོའི་འབྲུག་ཡུལ་ནང་།།ཇ་ཆང་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པོའི་འབྲུག་ཡུལ་ནང་།།
ཉ་མོ་ཆུ་དང་འབྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད།།ཉ་མོ་ཆུ་དང་འབྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད།།

ཏ་ནོར་ཚེ་མཐར་གཏང་སའི་སྦས་ཡུལ་ཨིན།།ཏ་ནོར་ཚེ་མཐར་གཏང་སའི་སྦས་ཡུལ་ཨིན།།
ཐ་དང་དམ་ཚིག་ཆེ་བའི་འབྲུག་མི་གིས།།ཐ་དང་དམ་ཚིག་ཆེ་བའི་འབྲུག་མི་གིས།།

ད་ལྟོོ་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཞུཝ་ལས།།ད་ལྟོོ་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཞུཝ་ལས།།
ན་ཚོ་འདི་གིས་ཚེ་སྲོོག་མ་གནོད་ཡོད།།ན་ཚོ་འདི་གིས་ཚེ་སྲོོག་མ་གནོད་ཡོད།།

པོ་ཏྲ་ལྡན་པོའི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་ཏེ་གིས།།པོ་ཏྲ་ལྡན་པོའི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་ཏེ་གིས།།
ཕ་མ་རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་མཛད།།ཕ་མ་རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་གྲོགས་རམ་མཛད།།

བ་དང་བུ་ཅུང་བཟུམ་མའི་གཅེས་སྐྱོང་གནང་།།བ་དང་བུ་ཅུང་བཟུམ་མའི་གཅེས་སྐྱོང་གནང་།།
མ་ལས་ལྷག་པོའི་རྒྱལ་པོོའི་བཀའ་དྲིན་ཨིན།།མ་ལས་ལྷག་པོའི་རྒྱལ་པོོའི་བཀའ་དྲིན་ཨིན།།

		
ཙཱ་རི་གནས་ཀྱིས་སྐོར་བའི་འབྲུག་ཡུལ་ནང་།།ཙཱ་རི་གནས་ཀྱིས་སྐོར་བའི་འབྲུག་ཡུལ་ནང་།།
ཚོ་གྱང་མ་ལངས་འབྲུག་པོའི་མི་སེར་ཚུ།།ཚོ་གྱང་མ་ལངས་འབྲུག་པོའི་མི་སེར་ཚུ།།
ཛ་ཏི་སྨོན་དང་འདྲ་བའི་རྒྱལ་པོོ་གིས།།ཛ་ཏི་སྨོན་དང་འདྲ་བའི་རྒྱལ་པོོ་གིས།།

ཝ་ཏི་བཟུམ་སྦེ་བྱམས་བརྩེ་མཛད་གནང་ཡོད།།ཝ་ཏི་བཟུམ་སྦེ་བྱམས་བརྩེ་མཛད་གནང་ཡོད།།
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ཞ་ཀྱོག་ཨིན་རུང་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཐོབ།།ཞ་ཀྱོག་ཨིན་རུང་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཐོབ།།
ཟ་ཅག་འགྲོ་གསུམ་འབྲུག་པོའི་ཁྱད་ཆོས་ཨིན།།ཟ་ཅག་འགྲོ་གསུམ་འབྲུག་པོའི་ཁྱད་ཆོས་ཨིན།།

འ་ནི་བཟུམ་གྱི་ལམ་སྲོོལ་བཟང་པོོ་ཚུ།།འ་ནི་བཟུམ་གྱི་ལམ་སྲོོལ་བཟང་པོོ་ཚུ།།
ཡ་མཚོན་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་བདག་འཛིན་འབད།།ཡ་མཚོན་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་བདག་འཛིན་འབད།།

ར་ཁུངས་ལྡན་པོའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི།།ར་ཁུངས་ལྡན་པོའི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི།།
ལ་ལུང་ཚུ་གི་བསྐོར་ཏེ་མཛེས་མི་མཛེས།།ལ་ལུང་ཚུ་གི་བསྐོར་ཏེ་མཛེས་མི་མཛེས།།
ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་པོོའི་མངའ་འོག་ལུ།།ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་པོོའི་མངའ་འོག་ལུ།།

ས་སྟེང་མི་ཡུལ་འདི་ཡང་ཞིང་ཁམས་བཟུམ།།ས་སྟེང་མི་ཡུལ་འདི་ཡང་ཞིང་ཁམས་བཟུམ།།

ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་དགའ་སྤྲོོ་འབྱུང་ས་མཐོང་།།ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་དགའ་སྤྲོོ་འབྱུང་ས་མཐོང་།།
ཨ་རྟག་དེ་སྦེ་སྡོོད་ནི་སྨོོན་ལམ་གཅིག།ཨ་རྟག་དེ་སྦེ་སྡོོད་ནི་སྨོོན་ལམ་གཅིག།

ཧ་ལས་ད་ཚུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོོ་ལུ།།ཧ་ལས་ད་ཚུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོོ་ལུ།།
ཨ་མའི་བུ་ཆུང་རང་གིས་བཏབ་དོ་ལགས།།ཨ་མའི་བུ་ཆུང་རང་གིས་བཏབ་དོ་ལགས།།

རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག

༼	མི་དབང་མཆོག་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོོར་གྱི་སྨོོན་རྩོོམ།	༽	༼	མི་དབང་མཆོག་ལུ་བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོོར་གྱི་སྨོོན་རྩོོམ།	༽	

༉	དུས་གསུམ་མཁྱེན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ།	།རྒྱལ་པོོའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པོ།།༉	དུས་གསུམ་མཁྱེན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ།	།རྒྱལ་པོོའི་གཟུགས་སུ་བྱོན་པོ།།
མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་གེ་སར།	།སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པོ།།	མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་གེ་སར།	།སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པོ།།	
འཛམ་གླིང་མཐའ་གྲུ་ཀུན་ལུ།	།ཁྱབ་པོའི་སྙན་གྲགས་ལེགས་སོང་།།འཛམ་གླིང་མཐའ་གྲུ་ཀུན་ལུ།	།ཁྱབ་པོའི་སྙན་གྲགས་ལེགས་སོང་།།

བྱམས་དང་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ།	།མི་སེར་དགའ་སྐྱིད་ལོངས་སྤྱོོད།།	བྱམས་དང་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཏེ།	།མི་སེར་དགའ་སྐྱིད་ལོངས་སྤྱོོད།།	
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་དཔེ་སྟོན།	།ལམ་སྟོན་བཟང་པོོ་གནང་ཡོད།།རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལུ་དཔེ་སྟོན།	།ལམ་སྟོན་བཟང་པོོ་གནང་ཡོད།།

འབྲུག་ཡུལ་སྐྱིད་པོའི་ལྗོངས་འདིར།	།ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོོའི་མཛད་བཟང་།།འབྲུག་ཡུལ་སྐྱིད་པོའི་ལྗོངས་འདིར།	།ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོོའི་མཛད་བཟང་།།

སྐུ་ཡི་གཟི་བརྗིད་ཕུན་ཚོོགས།	།གསུང་གི་བདུད་རྩི་དབྱངས་སྙན།།སྐུ་ཡི་གཟི་བརྗིད་ཕུན་ཚོོགས།	།གསུང་གི་བདུད་རྩི་དབྱངས་སྙན།།
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པོ་རྒྱ་ཆེར།	།ངོ་མཚོར་ཆེ་བའི་མངའ་བདག།ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པོ་རྒྱ་ཆེར།	།ངོ་མཚོར་ཆེ་བའི་མངའ་བདག།
དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོོ།	།བསྐལ་པོ་མ་སྟོང་བར་དུ།།དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་པོོ།	།བསྐལ་པོ་མ་སྟོང་བར་དུ།།

སྐུ་ཚེ་ཞབས་པོད་བརྟན་ཅིང་།	།བཞུགས་པོའི་སྨོོན་ཚིག་འདེབས་སོ།།སྐུ་ཚེ་ཞབས་པོད་བརྟན་ཅིང་།	།བཞུགས་པོའི་སྨོོན་ཚིག་འདེབས་སོ།།

དབང་ཕྱུག་ལྷམོ།	རྩིས་རིག་	ང་སྡེ་	དྲུག་པོ།	

ཨང་-	༠༣༡༩༠༤༤༥	།
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༼	ངོ་མཚོར་ཆེ་བའི་ལམ་སྲོོལ་བཟང་པོོ།༽༼	ངོ་མཚོར་ཆེ་བའི་ལམ་སྲོོལ་བཟང་པོོ།༽

༉	དཔོལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་པོའི་དུས།།༉	དཔོལ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་པོའི་དུས།།
འབྲུག་མི་སེར་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད།།འབྲུག་མི་སེར་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད།།

ཀུན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པོའི་སྒོ།།ཀུན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པོའི་སྒོ།།
འབུལ་ཕུལ་བའི་ཉིན་མ་རྩོ་ཅན་མས།།འབུལ་ཕུལ་བའི་ཉིན་མ་རྩོ་ཅན་མས།།

ལོ་གསརཔོ་སྦེ་བརྩི་བའི་ཉིནམ་ཡང་མས།།ལོ་གསརཔོ་སྦེ་བརྩི་བའི་ཉིནམ་ཡང་མས།།
གོངམ་གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་དུས་ཆེན་མས།།གོངམ་གུས་བཏུད་ཞུ་བའི་དུས་ཆེན་མས།།

གོངམ་གཡོག་གི་དམ་ཚིག་དགའ་སྟོན་མས།།	གོངམ་གཡོག་གི་དམ་ཚིག་དགའ་སྟོན་མས།།	
ཕམ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོོལ་མས།།ཕམ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོོལ་མས།།

འབྲུགཔོ་ཨིན་པོའི་དཔོའ་ཉམས་བསྐྱེད་དུས་མས།།འབྲུགཔོ་ཨིན་པོའི་དཔོའ་ཉམས་བསྐྱེད་དུས་མས།།
ད་རང་ཡང་འབྲུགཔོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན།།ད་རང་ཡང་འབྲུགཔོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན།།

དུས་བཟང་པོོ་འདི་འབྲེལ་ཏེ་གིས།།དུས་བཟང་པོོ་འདི་འབྲེལ་ཏེ་གིས།།
སེམས་གདིང་ལས་བཀྲིས་སྨོོན་ཚིག་འདེབས།།སེམས་གདིང་ལས་བཀྲིས་སྨོོན་ཚིག་འདེབས།།

ལུས་བདེ་ཞིང་དགའ་སྤྲོོ་འཕེལ་བར་ཤོག།ལུས་བདེ་ཞིང་དགའ་སྤྲོོ་འཕེལ་བར་ཤོག།
ངག་སྙན་ཞིང་ངག་བྱིན་འཇུག་པོར་ཤོག།ངག་སྙན་ཞིང་ངག་བྱིན་འཇུག་པོར་ཤོག།

ཡིད་ཡངས་ཞིང་དགེ་སེམས་འཕེལ་བར་ཤོག།ཡིད་ཡངས་ཞིང་དགེ་སེམས་འཕེལ་བར་ཤོག།
ནད་བར་རྐྱེན་ངང་གིས་ཞི་བར་ཤོག།ནད་བར་རྐྱེན་ངང་གིས་ཞི་བར་ཤོག།
ལོག་དགའ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག།ལོག་དགའ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག།

ཟླ་བ་ཕུན་ཚོོགས།

སྐྱོན་ཚུ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།སྐྱོན་ཚུ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།

ཨའེ་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་མཐར་འཁྱོལ་རུང་།	།གཡོག་མ་ཐོབ་སྤྱོང་འཁྱམས་སྡོོདཔོ་ད་ལུ།།ཨའེ་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་མཐར་འཁྱོལ་རུང་།	།གཡོག་མ་ཐོབ་སྤྱོང་འཁྱམས་སྡོོདཔོ་ད་ལུ།།
གཞུང་རྩོ་བ་གསུམ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།གཞུང་རྩོ་བ་གསུམ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

ཨའེ་ཉམས་མྱོོང་ཡོད་མི་དགོ་ནི་ཟེར།	།གཡོག་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ད་ལུ།།ཨའེ་ཉམས་མྱོོང་ཡོད་མི་དགོ་ནི་ཟེར།	།གཡོག་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ད་ལུ།།
རོགས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་ན་ཚོོད་ཆུང་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།རོགས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་ན་ཚོོད་ཆུང་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

ཕམ་གཡུས་ཁར་ནང་དོག་སྡོོདཔོ་ད་ལུ།	།ཨའེ་བུ་གཞི་ཚུ་གིས་ཕན་མ་ཐོགསན།།ཕམ་གཡུས་ཁར་ནང་དོག་སྡོོདཔོ་ད་ལུ།	།ཨའེ་བུ་གཞི་ཚུ་གིས་ཕན་མ་ཐོགསན།།
རོགས་བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།ཨའེ་བུ་གཞི་གཡོག་སྦོམ་མེདཔོ་ལས་མས།།རོགས་བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།ཨའེ་བུ་གཞི་གཡོག་སྦོམ་མེདཔོ་ལས་མས།།
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གོ་དམརཔོོ་འབད་གྱོན་མི་ཆོསཔོ་དེ་ཚུ།	།རང་ཤིཝ་ད་སྒྲུབ་རྟགས་མ་འབྱུང་ན།།གོ་དམརཔོོ་འབད་གྱོན་མི་ཆོསཔོ་དེ་ཚུ།	།རང་ཤིཝ་ད་སྒྲུབ་རྟགས་མ་འབྱུང་ན།།
གསུང་དམ་ཆོས་ཟབ་མོར་ཁ་མ་གཏང་།	།སྒོམ་ཉམས་ལེན་ཉུང་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།གསུང་དམ་ཆོས་ཟབ་མོར་ཁ་མ་གཏང་།	།སྒོམ་ཉམས་ལེན་ཉུང་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

ཁྱིམ་སྣུམ་འཁོར་མང་བའི་ཕྱུགཔོོ་དེ་ཚུ།	།རྒྱུ་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་འབག་འགྱོཝ་ད།།ཁྱིམ་སྣུམ་འཁོར་མང་བའི་ཕྱུགཔོོ་དེ་ཚུ།	།རྒྱུ་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་འབག་འགྱོཝ་ད།།
རོགས་དངུལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་འདོད་པོ་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།རོགས་དངུལ་ཁང་ཚུ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་འདོད་པོ་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

བུམོ་རང་རྐྱང་ག་ཐོབ་འགྱོཝ་ད་ལུ།	།བུཚུ་ལྟོས་ངན་ཚུ་གིས་དབང་བཙོང་འབད།།བུམོ་རང་རྐྱང་ག་ཐོབ་འགྱོཝ་ད་ལུ།	།བུཚུ་ལྟོས་ངན་ཚུ་གིས་དབང་བཙོང་འབད།།
ཨའེ་བུ་ཚུ་ཀུན་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།བུམོ་ཁྱི་བཟུམ་བཤལ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།ཨའེ་བུ་ཚུ་ཀུན་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།བུམོ་ཁྱི་བཟུམ་བཤལ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

ཨའེ་བཙོན་ཁང་ནང་གི་བཙོན་པོ་ཚུ།	།ལུས་བཙོན་ཁང་ནང་ལུ་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་།།ཨའེ་བཙོན་ཁང་ནང་གི་བཙོན་པོ་ཚུ།	།ལུས་བཙོན་ཁང་ནང་ལུ་སྐྱོ་ལྷང་ལྷང་།།
རོགས་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པོ་ཁ་མ་གཏང་།	།ཁྱེད་ལཱ་ངན་འབད་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།རོགས་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པོ་ཁ་མ་གཏང་།	།ཁྱེད་ལཱ་ངན་འབད་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ།	།ད་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་མ་སྒྲུབ་ན།།འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་མི་སེར་ཚུ།	།ད་ཁས་བླངས་གསལ་བསྒྲགས་མ་སྒྲུབ་ན།།
རོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་གདམ་འཐུ་མཛོལ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།རོགས་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་གདམ་འཐུ་མཛོལ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

ཕམ་ཁ་འབྲལ་འགྱོ་བའི་ཨ་ལོ་ཚུ།	།རང་དཀའ་བ་སྤྱོད་དེ་ནང་དོག་རུང་།།ཕམ་ཁ་འབྲལ་འགྱོ་བའི་ཨ་ལོ་ཚུ།	།རང་དཀའ་བ་སྤྱོད་དེ་ནང་དོག་རུང་།།
ཕམ་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་བསོད་ནམས་མེད་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།ཕམ་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།རང་བསོད་ནམས་མེད་པོའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

ཁྲོམ་ནང་གི་ཚོོང་དཔོོན་ཕོ་མོ་ཚུ།	།ཕྱུགཔོོ་མགྱོགས་པོ་མ་འགྱོ་ལུས་པོ་ཅིན།།ཁྲོམ་ནང་གི་ཚོོང་དཔོོན་ཕོ་མོ་ཚུ།	།ཕྱུགཔོོ་མགྱོགས་པོ་མ་འགྱོ་ལུས་པོ་ཅིན།།
ཁྲལ་བསྡུ་མི་གཞུང་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།སྔོན་སྦྱིན་པོ་མ་གཏངམ་སྐྱོན་གྱིས་མས།།ཁྲལ་བསྡུ་མི་གཞུང་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།སྔོན་སྦྱིན་པོ་མ་གཏངམ་སྐྱོན་གྱིས་མས།།

ཆོས་ནང་པོའི་ཆོས་ལུགས་བཀོ་བཞག་སྟེ།	།ཨའེ་ཕྱི་པོའི་ཆོས་ལུགས་འབད་མི་འདུག།ཆོས་ནང་པོའི་ཆོས་ལུགས་བཀོ་བཞག་སྟེ།	།ཨའེ་ཕྱི་པོའི་ཆོས་ལུགས་འབད་མི་འདུག།
རོགས་འགྱོ་བའི་མི་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།མཇུག་ངན་སོང་དགའ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།རོགས་འགྱོ་བའི་མི་ལུ་ཁ་མ་གཏང་།	།མཇུག་ངན་སོང་དགའ་བའི་སྐྱོན་ཨིན་མས།།

ཀུན་དགའ་ཚི་རིང།
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སྦྱང་བརྩོོན་གྱི་ཡུལ།སྦྱང་བརྩོོན་གྱི་ཡུལ།

༉	དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་བའི་གནས།	།སྐྱེད་ཚོལ་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོོགས་དང་།།༉	དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་བའི་གནས།	།སྐྱེད་ཚོལ་ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོོགས་དང་།།
མཛེས་པོའི་གངས་རི་མཐའ་བསྐོར་བ།	།དགེ་འདུ་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཆགས།།མཛེས་པོའི་གངས་རི་མཐའ་བསྐོར་བ།	།དགེ་འདུ་མཐོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་ཆགས།།

ན་གཞོན་རིག་པོ་གསལ་བའི་དུས།	།རང་མོས་གང་བྱེད་ནུས་པོའི་སྐབས།།ན་གཞོན་རིག་པོ་གསལ་བའི་དུས།	།རང་མོས་གང་བྱེད་ནུས་པོའི་སྐབས།།
རྒྱ་མཚོོ་ཆེན་པོོ་དབོག་པོ་ལྟོར།	།ཤེས་ཡོན་ཀུན་ལུ་སྦྱང་བརྩོོན་འབད།།རྒྱ་མཚོོ་ཆེན་པོོ་དབོག་པོ་ལྟོར།	།ཤེས་ཡོན་ཀུན་ལུ་སྦྱང་བརྩོོན་འབད།།

སྟོབས་བཅུ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པོ་དང་།	།བྱམས་བརྩེ་ལྷ་ལས་ལྷག་པོ་ཡི།།སྟོབས་བཅུ་ཡོན་ཏན་ལྡན་པོ་དང་།	།བྱམས་བརྩེ་ལྷ་ལས་ལྷག་པོ་ཡི།།
རིག་པོའི་གནས་ལ་མཁས་པོའི་སློོབ།	།སྟོན་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པོ་ཨིན།།རིག་པོའི་གནས་ལ་མཁས་པོའི་སློོབ།	།སྟོན་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པོ་ཨིན།།

ཚེ་སྔོན་ཚོོགས་ཅིག་བསགས་པོ་ལས།	།ད་ལྟོོ་སློོབ་གྲྭ་འདི་ཁར་འཛོམས།།ཚེ་སྔོན་ཚོོགས་ཅིག་བསགས་པོ་ལས།	།ད་ལྟོོ་སློོབ་གྲྭ་འདི་ཁར་འཛོམས།།
ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བརྩོོན་ཏེ་གིས།	།མཁས་པོའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པོར་སྨོོན།།ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བརྩོོན་ཏེ་གིས།	།མཁས་པོའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པོར་སྨོོན།།

རང་མགོ་རང་འདྲོངས་སྡོོད་པོའི་རྒྱུ།	།དཔོལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏང་བའི་ཐབས།།རང་མགོ་རང་འདྲོངས་སྡོོད་པོའི་རྒྱུ།	།དཔོལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏང་བའི་ཐབས།།
མེད་ཐབས་མེད་པོའི་ཆོས་རྣམས་ལས།	།ཚོོང་རིག་ཆོས་ལ་སྦྱང་བར་དགའ།།མེད་ཐབས་མེད་པོའི་ཆོས་རྣམས་ལས།	།ཚོོང་རིག་ཆོས་ལ་སྦྱང་བར་དགའ།།

ཨོ་རྒྱན་ བསྟན་འཛིན།	རྩིས་རིག་	ཅ་	སྡེ།

ལོ་ངོ་ ༢་པོ།	སློོབ་དུས་ ༤་པོ།

༼ཟུར་བཞག་ཁང་།༽༼ཟུར་བཞག་ཁང་།༽

༉	ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་མི་དབང་རྒྱལ་པོོ་མཆོག།	ཉིན་མཚོན་མེད་པོར་འབངས་ཀྱིས་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས།།༉	ལུང་བསྟན་ཅན་གྱི་མི་དབང་རྒྱལ་པོོ་མཆོག།	ཉིན་མཚོན་མེད་པོར་འབངས་ཀྱིས་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས།།
བཀའ་དྲིན་འཁོར་ཐབས་འབྲལ་བའི་ས་སྐྱོང་འདི།།	སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་ཐག་ཆོད།།བཀའ་དྲིན་འཁོར་ཐབས་འབྲལ་བའི་ས་སྐྱོང་འདི།།	སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་ཐག་ཆོད།།

དུས་སུ་མི་རྣམས་བསོད་ནམས་ཟད་པོ་དང་།།	ལས་ངན་ཚུ་གི་འབྲས་བུ་ཤུགས་ཆེཝ་ལས།།དུས་སུ་མི་རྣམས་བསོད་ནམས་ཟད་པོ་དང་།།	ལས་ངན་ཚུ་གི་འབྲས་བུ་ཤུགས་ཆེཝ་ལས།།
ཚེ་ལ་བར་ཆད་ལུས་ལ་ནད་རིགས་བྱུང་།།	དེ་དུས་བཛྲ་གུ་རུ་གང་མང་བགྱང་།།ཚེ་ལ་བར་ཆད་ལུས་ལ་ནད་རིགས་བྱུང་།།	དེ་དུས་བཛྲ་གུ་རུ་གང་མང་བགྱང་།།

	ངེ་ཡི་རྒྱལ་པོོའི་དགོངས་བཞེད་རྒྱ་མཚོོ་འདེ།།	བཀྲ་བའི་མཛད་པོ་མཐའ་ཡས་ཁྱབ་པོ་སྐྱིད།།	ངེ་ཡི་རྒྱལ་པོོའི་དགོངས་བཞེད་རྒྱ་མཚོོ་འདེ།།	བཀྲ་བའི་མཛད་པོ་མཐའ་ཡས་ཁྱབ་པོ་སྐྱིད།།
	ནད་བརྟག་ཟུར་བཞག་རྣམས་ཀྱང་གང་བ་སྐྱིད།།	མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་དྲིན་ཅན་མི་དབང་ཡིན།།	ནད་བརྟག་ཟུར་བཞག་རྣམས་ཀྱང་གང་བ་སྐྱིད།།	མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་དྲིན་ཅན་མི་དབང་ཡིན།།

ལུས་སྐྱིད་རྐྱང་ཟུར་བཞག་ཁང་འདི་ནང་ལུ།།	དམ་ཆོས་དྲན་ཏེ་དགེ་བའི་ལྷ་ཆོས་སྒྲུབ།།ལུས་སྐྱིད་རྐྱང་ཟུར་བཞག་ཁང་འདི་ནང་ལུ།།	དམ་ཆོས་དྲན་ཏེ་དགེ་བའི་ལྷ་ཆོས་སྒྲུབ།།
སྔ་མ་དྲན་དྲན་མེད་པོའི་དད་མོས་ཐོག།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།།སྔ་མ་དྲན་དྲན་མེད་པོའི་དད་མོས་ཐོག།	དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས།།

	དགའ་སྐྱོ་གཉིས་ཀྱི་ཁང་མིག་སྒོ་ཅུང་བལྟོ།།	མི་རྣམས་བདེ་བར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་སར་དང་།།	དགའ་སྐྱོ་གཉིས་ཀྱི་ཁང་མིག་སྒོ་ཅུང་བལྟོ།།	མི་རྣམས་བདེ་བར་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་སར་དང་།།
	སྡུག་པོའི་སྣང་བ་ག་ར་འཁྲུལ་བའི་གཞི།།	རང་སེམས་རང་ངོ་ཤེས་པོའི་ཐབས་ལ་བརྩོོན།།	སྡུག་པོའི་སྣང་བ་ག་ར་འཁྲུལ་བའི་གཞི།།	རང་སེམས་རང་ངོ་ཤེས་པོའི་ཐབས་ལ་བརྩོོན།།
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བཟའ་ཚོང་ནང་མི་མཉམ་དུ་སྡོོད་སྡོོད་རིང་།།	ཕ་མའི་བྱམས་དང་སྐྱིད་སྡུག་ཤེས་ནི་དང་།།བཟའ་ཚོང་ནང་མི་མཉམ་དུ་སྡོོད་སྡོོད་རིང་།།	ཕ་མའི་བྱམས་དང་སྐྱིད་སྡུག་ཤེས་ནི་དང་།།
གཅིག་མཐུན་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གོང་འཕེལ་དང་།།	བརྩེ་གདུང་ཀུན་ཚོང་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་བརྩོོན།།གཅིག་མཐུན་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གོང་འཕེལ་དང་།།	བརྩེ་གདུང་ཀུན་ཚོང་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྦྱང་བརྩོོན།།

ཕམ་སྤུན་གཞན་རྣམས་གར་སྡོོད་གར་སོང་ཡང་།།	ཚོན་རིག་མཁས་པོའི་འཕྲུལ་རིག་ཡོདཔོ་ལས་བརྟེན།།ཕམ་སྤུན་གཞན་རྣམས་གར་སྡོོད་གར་སོང་ཡང་།།	ཚོན་རིག་མཁས་པོའི་འཕྲུལ་རིག་ཡོདཔོ་ལས་བརྟེན།།
ད་ལྟོོ་གཅིག་ཁར་ཡོདཔོ་བཟུམ་འཕྱད་མི་འདི།།	འཕྲུལ་རིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་རྟགས།།ད་ལྟོོ་གཅིག་ཁར་ཡོདཔོ་བཟུམ་འཕྱད་མི་འདི།།	འཕྲུལ་རིག་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་རྟགས།།

བློ་སེམས་གཏད་པོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་གཏད།།	ངེ་ཡི་རྒྱལ་པོོ་སྐུ་ཚེ་བར་ཆད་མེད།།བློ་སེམས་གཏད་པོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་གཏད།།	ངེ་ཡི་རྒྱལ་པོོ་སྐུ་ཚེ་བར་ཆད་མེད།།
འབངས་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་དམ་ཚིག་འགྱུར་བ་མེད།	ནད་ཡམས་མྱུར་དུ་ཞི་བའི་སྨོོན་ལམ་བཏབ།།འབངས་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་དམ་ཚིག་འགྱུར་བ་མེད།	ནད་ཡམས་མྱུར་དུ་ཞི་བའི་སྨོོན་ལམ་བཏབ།།

ལས་སྐྱིད་ནོར་བུ།	

ལོ་ངོ་གསུམ་་པོ་་་་དངུལ་རྩིས་	ཁ་	སྡེ།	

སློོབ་དཔོོན་ལུ་གུས་བཏུད་ཕུལ་བའི་རྩོོམ།སློོབ་དཔོོན་ལུ་གུས་བཏུད་ཕུལ་བའི་རྩོོམ།

༉	རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྐྱིད་སྐྱོངསྟེ།	།ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན།	།༉	རྒྱལ་ཁབ་བདེ་སྐྱིད་སྐྱོངསྟེ།	།ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན།	།
རིན་མེད་སྟོང་པོ་ཐོབ་པོ།	།མི་དབང་མཆོག་གིས་བཀའ་དྲིན།	།རིན་མེད་སྟོང་པོ་ཐོབ་པོ།	།མི་དབང་མཆོག་གིས་བཀའ་དྲིན།	།

བུ་རང་སྐྱེ་བའི་ཤུལ་ལུ།	།ཆུང་ཚེ་རྐང་ཐངས་དྲངས་ཏེ།	།བུ་རང་སྐྱེ་བའི་ཤུལ་ལུ།	།ཆུང་ཚེ་རྐང་ཐངས་དྲངས་ཏེ།	།
སྦོམ་ཚེ་མི་གྲལ་བཙུགས་མི།	།	ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན།	།སྦོམ་ཚེ་མི་གྲལ་བཙུགས་མི།	།	ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན།	།

ང་བཅས་སློོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལུ།	།ཀ་ཁ་ཡོན་ཏན་གནང་སྟེ།	།ང་བཅས་སློོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལུ།	།ཀ་ཁ་ཡོན་ཏན་གནང་སྟེ།	།
མ་རིག་མུན་པོ་སེལ་མི།	།སློོབ་དཔོོན་ཡོངས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན།	།མ་རིག་མུན་པོ་སེལ་མི།	།སློོབ་དཔོོན་ཡོངས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན།	།

བཀྲིན་ཅན་གྱི་སློོབ་དཔོོན།	།སྐུ་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པོ།	།བཀྲིན་ཅན་གྱི་སློོབ་དཔོོན།	།སྐུ་ལུ་འགྱུར་བ་མེད་པོ།	།
གསུང་ལུ་འགག་པོ་མེད་པོ།	།ཐུགས་ལུ་འཁྲུལ་བ་མེད་ཤོག	།གསུང་ལུ་འགག་པོ་མེད་པོ།	།ཐུགས་ལུ་འཁྲུལ་བ་མེད་ཤོག	།

སློོབ་དཔོོན་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱག་འགན།	།རི་བོང་འཛིན་འདེ་འཕེལ་བཅུག	།སློོབ་དཔོོན་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱག་འགན།	།རི་བོང་འཛིན་འདེ་འཕེལ་བཅུག	།
ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་བདུ་རྩི།	།སློོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལུ་གནང་ཤོག	།ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་བདུ་རྩི།	།སློོབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལུ་གནང་ཤོག	།

བདག་གི་མི་ཚེ་འདི་ནང་།	།སློོབ་དཔོོན་བཀྲིན་ཆེཝ་ལས།	།བདག་གི་མི་ཚེ་འདི་ནང་།	།སློོབ་དཔོོན་བཀྲིན་ཆེཝ་ལས།	།
སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་བའི།	།སྨོོན་ལམ་གུས་བཏུད་ཕུལ་དོ།	།སྐུ་ཚེ་ཆུ་ལས་རིང་བའི།	།སྨོོན་ལམ་གུས་བཏུད་ཕུལ་དོ།	།

	ཚེ་རིང་བཀྲིས།	

རྩིས་རིག་	ཅ་	སྡེ།	
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བདེན་གཏམ་གྱི་རིས་མོ།བདེན་གཏམ་གྱི་རིས་མོ།

ཀ་ཁ་ཡོན་ཏན་མཁས་པོའི་གཏམ་ཡང་མེན།།ཀ་ཁ་ཡོན་ཏན་མཁས་པོའི་གཏམ་ཡང་མེན།།
ཁ་མཁས་ལྕེ་བདེ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མེན།།ཁ་མཁས་ལྕེ་བདེ་ཅན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་མེན།།

ག་ལས་བསྐོར་རུང་ཚོར་ཅིག་སྙན་གསན་གནང་།།ག་ལས་བསྐོར་རུང་ཚོར་ཅིག་སྙན་གསན་གནང་།།
ང་གིས་བཤད་གེ་བརྩེ་བའི་མཉམ་རོགས་ཚུ།།ང་གིས་བཤད་གེ་བརྩེ་བའི་མཉམ་རོགས་ཚུ།།

ཅ་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་པོའི་མི་ཚུ་ལུ།།ཅ་ལ་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་པོའི་མི་ཚུ་ལུ།།
ཆ་རོགས་སྤུན་ཆ་ཟེར་མི་ལེ་ཤཱ་འདུག།ཆ་རོགས་སྤུན་ཆ་ཟེར་མི་ལེ་ཤཱ་འདུག།
ཇ་ཆང་ལོངས་སྤྱོོད་མེད་པོའི་སྤྲོང་པོོ་ལུ།།ཇ་ཆང་ལོངས་སྤྱོོད་མེད་པོའི་སྤྲོང་པོོ་ལུ།།

ཉ་རོགསཔོ་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཡང་ཆ་མིན་འདུག།ཉ་རོགསཔོ་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཡང་ཆ་མིན་འདུག།

ཏྭ་རེ་སྒྲོལ་མ་འདྲ་བའི་ངོ་རིས་ཡོདན།།ཏྭ་རེ་སྒྲོལ་མ་འདྲ་བའི་ངོ་རིས་ཡོདན།།
ཐ་ན་དྲགོས་ཚུ་ཡང་གུས་ཞབས་འདུག།ཐ་ན་དྲགོས་ཚུ་ཡང་གུས་ཞབས་འདུག།
ད་ལྟོོ་བཟའ་ནི་མེད་པོའི་ཉམ་ཆུང་ལུ།།ད་ལྟོོ་བཟའ་ནི་མེད་པོའི་ཉམ་ཆུང་ལུ།།

ན་གཞོན་ཨ་ལོ་གིས་ཡང་ཚོོད་བལྟོཝ་མས།།ན་གཞོན་ཨ་ལོ་གིས་ཡང་ཚོོད་བལྟོཝ་མས།།

པོ་ཏྲ་རི་མོ་བརྒྱན་པོའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཡོདན།།པོ་ཏྲ་རི་མོ་བརྒྱན་པོའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཡོདན།།
ཕ་མ་སྤུན་ཆ་མེན་རུང་བརྩེ་གདུང་འདུག།ཕ་མ་སྤུན་ཆ་མེན་རུང་བརྩེ་གདུང་འདུག།
བ་གླང་བཟུམ་སྦེ་ག་ལྷོད་འཁྱམས་མི་ལུ།།བ་གླང་བཟུམ་སྦེ་ག་ལྷོད་འཁྱམས་མི་ལུ།།
མ་ར་ཨིན་རུང་ཞན་མདོག་བལྟོ་ནི་འདུག།མ་ར་ཨིན་རུང་ཞན་མདོག་བལྟོ་ནི་འདུག།

ཙ་རི་སྨྱུག་མ་འདྲ་བའི་སྨོན་ཆུང་ལུ།།ཙ་རི་སྨྱུག་མ་འདྲ་བའི་སྨོན་ཆུང་ལུ།།
ཚོ་གྱང་སྡུག་བསྔལ་འབད་མི་ཚོད་མིན་འདུག།ཚོ་གྱང་སྡུག་བསྔལ་འབད་མི་ཚོད་མིན་འདུག།

ཛ་ཏི་སྨོན་ལས་ཕན་པོའི་རང་སྤུན་ཡང་།།	ཛ་ཏི་སྨོན་ལས་ཕན་པོའི་རང་སྤུན་ཡང་།།	
ཝ་བཟུམ་ག་ལྷོད་འཁྱམས་རུང་མི་བལྟོ་བས།།ཝ་བཟུམ་ག་ལྷོད་འཁྱམས་རུང་མི་བལྟོ་བས།།

ཞ་ཝ་སྐྱོན་ཅན་ཨིན་རུང་ཏི་རུ་ཡོདན།།ཞ་ཝ་སྐྱོན་ཅན་ཨིན་རུང་ཏི་རུ་ཡོདན།།
ཟ་བའི་ལྟོོ་ཡང་ཁ་ལས་བླུགས་མི་འདུག།ཟ་བའི་ལྟོོ་ཡང་ཁ་ལས་བླུགས་མི་འདུག།

འ་འོ་རྒྱུ་ནོར་མེད་པོའི་ཉམ་ཆུང་ལུ།།འ་འོ་རྒྱུ་ནོར་མེད་པོའི་ཉམ་ཆུང་ལུ།།
ཡ་རབས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་བལྟོ་མི་དཀོན།།ཡ་རབས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་བལྟོ་མི་དཀོན།།

ར་རྡུག་བགོ་ལ་གཟུགས་ལུ་མགྱོན་མི་གི།ར་རྡུག་བགོ་ལ་གཟུགས་ལུ་མགྱོན་མི་གི།
ལ་ལུང་རྒྱབ་ཀྱི་མི་ནགཔོོ་ཨིན་པོ་ཅིན།།ལ་ལུང་རྒྱབ་ཀྱི་མི་ནགཔོོ་ཨིན་པོ་ཅིན།།

ཤ་ཁྲག་གཅིག་རུང་ཞན་མདོག་བལྟོ་མི་འདིན།།ཤ་ཁྲག་གཅིག་རུང་ཞན་མདོག་བལྟོ་མི་འདིན།།
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ས་སྟེང་མི་ཡི་གཡུས་ལུ་ཚོད་མིན་འདུག།ས་སྟེང་མི་ཡི་གཡུས་ལུ་ཚོད་མིན་འདུག།

ཧ་ཧ་དགའ་ཚེ་ཕམ་སྤུན་མང་རུང་རང་།།ཧ་ཧ་དགའ་ཚེ་ཕམ་སྤུན་མང་རུང་རང་།།
ཨ་ལ་ཨ་ཙ་ཟེར་དུས་ལཱ་ཁག་འདུག།ཨ་ལ་ཨ་ཙ་ཟེར་དུས་ལཱ་ཁག་འདུག།

ཧ་ལམ་བདེན་ཆ་ཡོད་ན་སེམས་ཁར་བཞག།ཧ་ལམ་བདེན་ཆ་ཡོད་ན་སེམས་ཁར་བཞག།
ཨ་ཁའི་མི་བདེན་མནོ་ན་བཟོད་པོ་བཞེས།།ཨ་ཁའི་མི་བདེན་མནོ་ན་བཟོད་པོ་བཞེས།།

	རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག

དངུལ་རྩིས་	ག	སྡེ།
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