
༄༅  འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་རིགས་ལམ་
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འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་རིགས་ལམ་སློོོབ་ཚན

རྩ་བའི་ཁ་དོོག་ལ་གོང་གསལ་གྱི་དབྱེེེ་བ་བཞིི་ལས་མེེད་   ཡན་ལག་གི་ཁ་དོོག་ལ་རྩ་བའི་དབྱེེེ་བ་བརྒྱད་དང་ད་དུུང་ཡན་

ལག་གི་ཁ་དོོོག་དུ་མ་ཡོད་དེེེ་ དཀར་སྐྱ་   དཀར་སྨུག་ དཀར་ཁྲ་ ཐལ་མདོག་  སེེར་སྐྱ་ སེེར་སྨུུག་  སེར་ཁྲ་  དམར་སྐྱ་  

ཟིིང་སྐྱ་  རྒྱ་སྨུུག་  དམར་སྨུག་  ཙན་དན་གྱི་མདོོོག་  ལིི་ཁྲིིིའིིི་མདོོོག་  རྒྱ་དམར་  ཁམ་པ་  ངུར་སྨྲིག་  ཟིིང་དམར་  

དམར་ཁྲ་  རྫ་མདོག་  སྔོ་སྐྱ་  སྔོ་ནག་  སྔོ་ཁྲ་  ལྗང་ཁུུ་  ལྗང་སྐྱ་  ལྗང་སེར་  ལྗང་སྨུག་  ལྗང་ཁྲ་  ནག་པོ་  ནག་

སྐྱ་  དུུ་མདོོག་ལ་སོོགས་པ་མང་པོ་ཡོོད་དོོོ། 

རྩ་བའི་ཁ་དོོག་

མཚན་ཉིད་ དབྱེེ་བ་

རྩ་བའི་

མདོོག་

ཏུུ་རུུང་བ་

སྔོོན་པོོ་

སེེར་པོོ་

དཀར་པོ་

དམར་པོའིི་

ཁ་དོོག་གོོ་

རྩ་བའིི་ཁ་དོོག་

ཡན་ལག་གི་ཁ་དོོག་

ཁ་དོོག་

མཚན་ཉིད་ དབྱེེ་བ་

མདོོག་ཏུུ་རུུང་བ་

ཡན་ལག་ཁ་དོོག་གིི་མཚན་ཉིིད་ནིིི་  ཡན་ལག་གིིམདོོོག་ཏུ་རུུང་བ་ དབྱེེེ་ན་

བརྒྱད་ ༡ སྣང་བ་དང་ ༢ མུན་པ་ ༣  སྤྲིིན་ ༤ དུ་བ་ ༥ རྡུལ་ ༦ གྲིིབ་མ་ 

༧ ཁུུག་སྣ་ ༨ ཉི་ཟེེེར་གྱིི་ཁ་དོོོག་བཅས་སོ་
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 མུ་གསུམ་   མུ་བཞི་རགས་ཙམ་

 ཁ་དོག་དང་ དཀར་པོའིི་ཁ་དོོོག་གཉིིས་ལ་མུ་གསུུམ་  ༡ གཉིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ཆོོ ས་དུང་དཀར་པོོ་གཡས་སུུ་

འཁྱིིལ་བའིི་ཁ་དོོག་ཆོོ ས་ཅན་ ༽  ༢  གང་གིས་གང་ལ་ཁྱབ་ གང་གིས་གང་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་མུ་ནིི་ དཀར་པོའིིི་ཁ་དོོག་ཡིིན་ན་

ཁ་དོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་   ཁ་དོག་ཡིན་ན་དཀར་པོའིིི་ཁ་དོོག་ཡིིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་མུ་ནིི་ ༼རས་དམར་པོའིི་ཁ་དོོག་ཆོོ ས་ཅན་༽ 

༣  གཉིིས་ཀ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་  ༼ སྒྲ་ཆོོ ས་ཅན་༽  

དེ་བཞིིན་  དཀར་པོོའིིི་ཁ་དོོག་དང་  རས་ཀྱི་ཁ་དོོག་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་   ༡ གཉིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་  ༼རས་

དཀར་པོོའིིི་ཁ་དོོག་ཆོོ ས་ཅན་༽ ༢ རས་ཀྱི་ཁ་དོོོག་ཡིིན་ལ་ དཀར་པོའིིི་ཁ་དོོོག་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་  ༼རས་དམར་པོའིིི་ཁ་དོོོག་

ཆོོ ས་ཅན་༽ ༣  དཀར་པོོའིིི་ཁ་དོོོག་ཡིིན་ལ་ རས་ཀྱི་ཁ་དོོོག་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་  ༼ སྤྲིིན་དཀར་པོོོའིིི་ཁ་དོོོག་ཆོོ ས་ཅན་ ༽        

༤  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་    ༼སེེར་སྐྱ་དང་ སེེར་སྨུག་སོགས་ཆོས་ཅན་༽

 མཚོོ ན་བྱ་ མཚན་ཉིིད་
 

 རྟག་པ་  སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་དང་ཆོས་ཀྱིི་གཞིི་མཐུན་པ་

 མ་བྱས་པ་  མ་སྐྱེས་པ་

 འདུས་མ་བྱས་  སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དུུ་མི་རུང་བའིི་ཆོོ ས་
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དྷཱིིཿ ཇིིི་ལྟར་ཆོས་ཅན་ ཁྱོད་དང་ སྔོ་སེེར་དཀར་དམར་བཞི་པོོོ་རེེེ་རེེེ་ལ་མུ་

གསུུམ་རེ་ཡོོད་ན་ ཁྱོད་ཁ་དོོག་་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་

འདོོད་

མ་ཁྱབ་ན་ཞོག་

རྩ་བའི་ཁ་དོོག་ཆོོ ས་ཅན་

ཅིིའིིི་ཕྱིིིར་

 
མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་
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གོོང་དུ་ཁོོང་གཉིིས་ཀྱིིས་རྩོོོད་པ་བྱས་པ་དེེར་འགྲེེལ་བཤད་ཅུུང་ཙམ་བྱས་ན་   བུ་དེེས་  སྔོོན་པོོའིིི་ཁ་དོོོག་ལ་མུ་གསུུམ་

དང་སེེར་པོོའིིི་ཁ་དོོོག་ལ་ཡང་མུ་གསུུམ་ དཀར་པོོའིིི་ཁ་དོོོག་ལ་ཡང་མུ་གསུུམ་ དམར་པོོའིིི་ཁ་དོོོག་ལ་ཡང་མུ་གསུུམ་བཅས་ཡོད་

མཁན་གྱིི་གཞིི་གཅིིག་ཡོོད་ན་  གཞིི་ཁོོོ་རང་ཁ་དོོག་མ་ཡིིན་པ་ཞིིག་དགོོས་ཀྱིི་རེེེད་དམ་ཞེེས་དྲིིིས་པ་དང་ བུ་མོ་དེེས་ ག་རེེ་བྱས་

ནས་ དེེེ་ལྟར་དགོོས་ཀྱིི་མ་རེེད་ཅེེེ ས་ལན་བསྐྱོོན་པ་རེེད་    དེེ་ནས་བུ་དེེས་  འོོ་ན་སྔོོ་སེེེར་དཀར་དམར་ཚང་མ་དང་མུ་གསུུམ་རེེ་ཡོོོད་

མཁན་གཞི་དེེེ་ཁ་དོོོག་ཡིིན་པ་གང་རེེད་ངོོོས་ཟུངས་དང་ཞེེས་བརྗོོད་པས་  བུ་མོོ་དེེེས་ དེེེ་ནིིི་རྩ་བའིི་ཁ་དོོག་རེེད་ཅེེ ས་བརྗོོད་  རྒྱུུ་

མཚན་ནིི་  རྩ་བའིི་ཁ་དོོག་དང་ སྔོོན་པོོ་ སེེར་པོོ་ དཀར་པོོ་ དམར་པོོ་བཅས་ལ་མུ་གསུུམ་རེེ་ཡོོོད་པར་མ་ཟད་ རྩ་བའིི་ཁ་དོོག་

ཁོོ་རང་ཡང་ཁ་དོོག་ཡིིན་ཞེེས་ཁས་ལེེན་བྱས་པ་ཞིིག་རེེེད།   

 

དབྱངས་གསལ་གཉིས་དང་ སྔོོོན་རྗེེས་སོོོགས་བཤད་པ་

  དབྱངས་  རང་གྲོགས་གསལ་བྱེད་དང་སྦྱར་ན་ང་རོའིི་རྣམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའིི་ཡིིི་གེེེ་

གསལ་བྱེེད་  རང་གྲོགས་དབྱངས་དང་སྦྱར་ནས་རང་གི་བརྗོོོད་དོོོན་གསལ་བར་བྱེད་པའིི་ཡིིི་གེེེ་

 

 སྔོན་འཇུུག་  མིང་གཞིིའིིི་ཡིིི་གེེེའིིི་སྔོོོན་དུུ་འཇུུག་རུུང་གི་ཡིིི་གེེེ་

རྗེས་འཇུུག་  མིང་གཞིིའིིི་ཡིིི་གེེེའིིི་རྗེེེས་སུ་འཇུུག་རུང་གི་ཡིིི་གེེེ་

ཡང་འཇུག་  རྗེས་འཇུག་གིི་རྗེེེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་འཇུག་རུུང་གི་ཡིིི་གེེེ་

མིང་གཞིི་  སྔོན་རྗེེེས་གཉིིས་འཇུག་ཡུུལ་གྱི་གཞིིར་འགྱུུར་རུང་གི་ཡིིི་གེེེ་
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སྔོོོན་རྗེེས་མིང་གསུམ་གྱི་དབར་མུ་སྒྲིག་སྟངས་

དབྱངས་གསལ་གཉིས་པོོོ་གང་རུང་དང་  ཡི་གེེེ་ལ་མུ་གསུུམ་ཡོད་  དང་པོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼གསལ་བྱེད་སུམ་

ཅུུ་ཆོས་ཅན་༽ དབྱངས་གསལ་གཉིས་པོོོ་གང་རུང་ཡིན་ན་ ཡི་གེེེ་ཡིིིན་པས་ཁྱབ་  ཡི་གེེེ་ཡིིིན་ན་དབྱངས་གསལ་གཉིས་པོོོ་གང་

རུུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ ༼དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཆོོ ས་ཅན་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼སྨྱུུ་གུུ་ཆོོ ས་ཅན་༽           

དེ་བཞིིན་སྔོོོན་འཇུུག་དང་  རྗེས་འཇུག་གཉིས་ལ་མུ་གསུུམ་  དང་པོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ག་ ད་ བ་ མ་ འ་ 

ལྔ་ཆོོ ས་ཅན་༽   སྔོན་འཇུུག་ཡིན་ན་ རྗེེས་འཇུག་ཡིན་པས་ཁྱབ་  རྗེས་འཇུག་ཡིན་ན་སྔོོན་འཇུག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ ༼ར་ 

ལ་ ས་ རྣམས་ཆོས་ཅན་༽  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ཀ་ ཅ་ ཏ་ པ་ ཙ་ རྣམས་ཆོས་ཅན་༽     

སྔོན་འཇུུག་དང་  ཡང་འཇུག་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡོོོད་  དང་པོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ཡང་འཇུག་ ད་ཆོས་ཅན་༽ 

སྔོོན་འཇུུག་ཡིན་ལ་ ཡང་འཇུག་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ སྔོོན་འཇུུག་ ག་ བ་ གཉིས་ཆོོ ས་ཅན་ ༽ ཡང་འཇུག་ཡིན་ལ་ སྔོན་

འཇུུག་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ཡང་འཇུག་ ས་ཆོས་ཅན་༽  གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼ན་ ར་ ལ་གསུམ་ཆོས་ཅན་༽

མིིང་གཞིི་རྐྱང་པའིིཡིིི་གེེེ་ཉིིི་ཤུ་པོོོ་གང་རུུང་དང་  མིང་གཞིི་གཉིིས་ལ་མུ་གསུུམ་  དང་པོ་གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་   

༼ཀ་ཆོོ ས་ཅན་ ༽ མིང་གཞིི་རྐྱང་པའིི་ཡིིི་གེེེ་ཉིིི་ཤུ་པོོོ་གང་རུང་ཡིན་ན་ མིང་གཞིིའིིི་ཡིིི་གེེེ་ཡིིིན་པས་ཁྱབ་  མིང་གཞིིའིིི་ཡིིི་གེེེ་

ཡིིན་ན་ མིང་གཞིི་རྐྱང་པའིི་ཡིིི་གེེེ་ཉིིི་ཤུ་པོོོ་གང་རུུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་  ༼རྗེས་འཇུག་གི་ཡིིི་གེེེ་བཅུ་ཆོས་ཅན་ ༽ གཉིས་ཀ་

མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ ༼དབྱངས་ཨི་    ཨུ་    ཨེ་    ཨོ་བཞིི་ཆོོ ས་ཅན་༽   
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མཚན་མཚོོོན་གྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འགའ་ཞིག་

མཚོན་བྱ་ མཚན་ཉིད་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་ དཀོོན་མཆོོ ག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཞིིང་ དེེེ་ལས་གཞན་པའི་

སྐྱབས་གནས་ཁས་མི་ལེེེན་པའིི་གང་ཟག་

གང་ཟག་ ཕུང་པོ་ལྔ་པོོ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་སྐྱེེེས་བུུ་

  བློ་ རིག་པ་

ཤེས་པ་ གསལ་ཞིང་རིིིག་པ་

མཚོན་བྱ་ བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་

མཚན་ཉིད་ རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་

འགལ་བ་ ཐ་དད་ཅིང་གཞིི་མཐུན་མི་སྲིིིད་པའིིི་ཆོོོ ས་

ཐ་དད་ སོ་སོོ་བའིི་ཆོོ ས་

གཅིག་ སོ་སོོ་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཆོོོ ས་

ལྡན་མིན་འདུ་བྱེེད་ གཟུགས་ཤེས་གང་ཡང་མིན་པའིི་དངོོོས་པོོོ་
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 འཁོར་ལོོོའིིི་དབུས་ཀྱིི་སྒོོོར་ཐིིག་ནང་དུ་ཡོོད་པའིི་༼ མིིི་རྟག་པ་དང་༽  དེེའིིི་མཐའ་སྐོོར་གྱིི་ཆོོོ ས་དེེེ་ཚོོ འིིི་དབར་ལ་མུ་གསུུམ་ 

མུུ་བཞིི་སོོོགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་འོོག་ཏུ་བྲིིས་ཡོོོད་པས་ཨང་གྲངས་ལ་གཟིིགས་ན་ཤེེས་ཐུབ།

༡) གཉིས་ཀ་ཡིིན་པ་ ༼སྨྲ་ཤེས་དོོན་གོོ་བ་༽ མཚན་ཉིད་ཡིིན་ལ་མིི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ ༼སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་

དང་ཆོོ ས་ཀྱིི་གཞིི་མཐུན་༽ མི་རྟག་པ་ཡིན་ལ་མཚན་ཉིད་མ་ཡིིན་པ་ ༼ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོོ ས་ཅན་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་  

༼རྟག་པ་༽ 

༢) གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ ༼འགྲོ་བ་རིིགས་དྲུག་༽གང་ཟག་ཡིན་ན་ མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་གང་

ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ ༼སེམས་མེེད་ཀྱིི་དངོོོས་པོོ་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ ༼འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་༽ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

མིི་རྟག་པ་དང་

མཚན་ཉིད་
མུ། ༤

༢

༣

༤

༥༦

༧

༩ གང་ཟག་
མུ།༣

གཅིིག་
མུ། ༤

ཐ་དད་ལ་
མུ། ༤

བྱས་པ་
དོན་གཅིག

ཁ་དོོོག་ལ་
མུ། ༣

རྟག་པ་
འགལ་བ།

ཤེེས་པ་
མུ། ༣

མཚོོོ ན་བྱ་
མུ།༤

༨

༡
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༣) གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ ༼ཀ་བ་༽ གཅིག་ཡིིན་ལ་མིི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ ༼མ་བྱས་པ་༽ མི་རྟག་པ་ཡིན་ལ་གཅིག་

མ་ཡིིན་པ་ ༼གསེར་བུམ་ཟངས་བུམ་གཉིས་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ ༼ རྟག་དངོས་གཉིས༽  

༤) གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་༼ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་༽ མིི་རྟག་པ་ཡིན་ལ་ ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་ ༼ཀ་བ་ཆོས་ཅན་༽ ཐ་དད་ཡིིན་

ལ་མིི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ ༼རྟག་དངོས་གཉིས་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ ༼འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་༽ 

༥) བྱས་པ་དང་  མི་རྟག་པ་གཉིས་ནིིི་དོོོན་གཅིིག་ཡིིན་པས་མུ་གསུུམ་མུུ་བཞི་གང་ཡང་མེད་  དོོན་གཅིག་གང་ཡིན་དེེེ་

མཚུུངས་ཡིན་ 

༦) གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ ༼རྩ་བའི་ཁ་དོོག་༽ ཁ་དོག་ཡིན་ན་ མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་ཁ་དོག་

ཡིིན་པས་མ་ཁྱབ་ ༼ སེམས་ཆོས་ཅན་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ ༼ནམ་མཁའི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་༽ 

༧) རྟག་པ་དང་ མིི་རྟག་པ་གཉིིས་ནིིི་འགལ་བ་ཡིིན་ འགལ་བ་ཞེེས་པ་ནིིི་ཐ་དད་ཅིང་གཞིི་མཐུན་མི་སྲིིིད་པ་

ལ་གོ་དགོོས་   

༨) གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་༼མིག་གིི་ཤེེེས་པ་༽ ཤེས་པ་ཡིན་ན་མིི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་ཤེེས་པ་                

ཡིིན་པས་མ་ཁྱབ་ ༼གཟུགས་ཆོས་ཅན་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་༼ནམ་མཁའི་མེེེ་ཏོོོག་ཆོོ ས་ཅན་༽ 

༩) གཉིས་ཀ་ཡིིན་པ་ ༼དངོས་པོོ་ཆོོ ས་ཅན་༽ མཚོན་བྱ་ཡིིན་ལ་ མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་༼རྟག་པ་ཆོས་ཅན་༽  མི་

རྟག་པ་ཡིན་ལ་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ་ནིི་ ༼སྐད་ཅིག་མ་ཆོས་ཅན་༽ གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་༼རི་བོོོང་གིི་རྭའོོོ་༽  
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མཚན་ཉིད་དང་མཚོོ ན་བྱ་འགའ་ཞིིག

མཚོན་བྱ་ མཚན་ཉིད་

སངས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོ ག་ དོོན་གཉིིས་མཐར་ཕྱིན་པའིི་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་

ཆོོ ས་དཀོོན་མཆོོ ག འགོག་ལམ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་འཕགས་པའི་རྣམ་བྱང་བདེེན་པ་

དགེེ་འདུུན་དཀོོན་མཆོོ ག་ རིིག་གྲོོལ་གྱིི་ཡོོོན་ཏན་བརྒྱདཔོ་གང་རུུང་དང་ལྡན་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་

དགེ་བ་ ལུང་དུུ་བསྟན་པ་གང་ཞིག་རང་འབྲས་བདེེ་བ་སྐྱེེད་བྱེེེད་ཀྱིིི་རིིིགས་སུ་གནས་པ་

མི་དགེེ་བ་ ལུུང་དུུ་བསྟན་པ་གང་ཞིག་རང་འབྲས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་བྱེེེད་ཀྱིི་རིིིགས་སུུ་གནས་པ་

ལུུང་མ་བསྟན་ དགེ་མིི་དགེེེ་གང་རུང་དུུ་མ་གྲུུབ་པའི་ཆོོོ ས་

 ཕྱི་རོོོལ་པ་
ཕྱིི་ནང་གང་རུང་གང་ཞིག་ དཀོོན་མཆོོ ག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་སུ་ཁས་མི་ལེེེན་པར་

དབང་ཕྱུུག་སོགས་འཇིག་རྟེེན་པའིིི་ལྷ་གཞན་སྐྱབས་གནས་སུ་ཁས་ལེན་པའིི་གང་ཟག་
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མཚོན་བྱ་ མཚན་ཉིད་ མཚན་གཞི་

ཡིིན་པ་སྲིིད་པའིི་ཤེེེས་བྱ་ ཁྱོོད་ཀྱིི་ཡིིིན་པ་ཡོོད་པ་དང་བློོ་ཡུུལ་དུུ་

བྱ་རུང་གི་གཞིི་མཐུན་

ཀ་བ་དང་ བུམ་པ་སོོགས་ཆོོ ས་རེེེ་རེེེ་བ་

རྣམས་ཡིིན་

ཡིིན་པ་མིི་སྲིིིད་པའིི་ཤེེེས་བྱ་ ཡིན་པ་མིི་སྲིིིད་པ་དང་  བློ་ཡུལ་དུུ་བྱ་

རུུང་གི་གཞིི་མཐུན་

རྟག་དངོོས་གཉིིས་དང་མེེ་ཆུ་གཉིིས་ལྟ་བུ་

ཡུུལ་ཅན་ རང་ཡུུལ་ཅི་རིིིགས་དང་ལྡན་པའི་དངོོོས་པོོོ་ སྒྲ་དང་  བློ་དང་  གང་ཟག་རྣམས་སོ་

སེམས་ རང་གི་འཁོོོར་དུ་བྱུུང་བའི་སེེེམས་བྱུུང་དང་ 

མཚུུངས་པར་ལྡན་པ་

མིིག་དང་ རྣ་བ་དང་ སྣ་དང་ ལྕེ་དང་ ལུས་དང་ 

ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་ཤེེས་རྣམས་སོ་

སེེམས་བྱུང་ ར ང ་ འཁོོོ ར ་ དུ ་ལྡན་པའིི ་ སེེེམས ་ ད ང ་

མཚུུངས་པར་ལྡན་པ་

ཀུུན་འགྲོོ་༥ ཡུུལ་ངེས་༥ དགེེ་བ་༡༡ རྩ་ཉོན་༦ 

ཉེེ་ཉོོོན་༢༠ གཞན་འགྱུར་༤ རྣམས་སོོ་

རིགས་སྤྱིི་ རང་གི་རིིིགས་ཅན་དུ་མ་ལ་རྗེེས་སུུ་

འགྲོོ་བའིི་ཆོོ ས་

དངོོས་པོོ་དང་ ཤེེས་བྱ་ལྟ་བུུ་

ཚོགས་སྤྱིི་ རང་གིི་ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུུས་པའིི་

གཟུགས་རགས་པ་

ཅོོ ག་རྩེེ་དང་ ནག་པང་ལྟ་བུ་

དོན་སྤྱིི་ རང་འཛིིན་རྟོོོག་པ་ལ་རང་མ་ཡིིན་པ་ལས་

ལོོག་པར་སྣང་བའི་སྒྲོོོ་བཏགས་ཀྱིི་ཆ་

ཡུུལ་འཛིན་པའིི་རྟོོོག་པ་ལ་ ཡུལ་དེ་ཉིིིད་མ་ཡིིན་

བཞིན་དུ་དེེ་ལྟ་བུུར་སྣང་བའི་ཆ་ལྟ་བུ་

ལྗོན་ཤིིང་   ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་ ལྕང་མ་དང་ ཤུག་པ་དང་ པང་ལེེབ་ལྟ་བུ་
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དགེ་བ་དང་ཤེེས་པ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་ཡོོོད་

གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་མུ་ སྦྱིིན་པ་

གཏོོང་བའིི་དགེེེ་

སེེེམས་ཆོོ ས་ཅན་

དགེེ་བ་ཡིིན་ལ་ཤེེས་པ་

མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ དགེེ་

བའིི་བྱ་བ་ཆོོ ས་ཅན་

ཤེེས་པ་ཡིིན་ལ་དགེེ་བ་

མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ 

མིིག་གིི་ཤེེེས་པ་

གཉིས་ཀ་མ་ཡིིན་པའིི་

མུ་ནིི་དེེེབ་དང་ 

སྨྱུ་གུུ་

ཡིན་པ་སྲིིད་པའིི་ཤེེེས་བྱ་དང་ དངོས་པོོ་གཉིིས་ལ་མུ་བཞི་ཡོོོད་

གཉིིས་ཀ་ཡིིན་པའིི་

མུུ་ནིི་བུུམ་པ་

ཆོོ ས་ཅན་

ཡིིིན་པ་སྲིིད་པའིི་ཤེེེས་བྱ་ཡིིིན་

ལ་དངོོས་པོོ་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་

རྟག་པ་

དངོོོས་པོོོ་ཡིིིན་ལ་ ཡིིན་པ་སྲིིད་

པའིི་ཤེེེས་བྱ་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་

ཅོོོ ག་ཙེེེ ་དང་ནག་པང་གཉིིས་

གཉིིས་ཀ་མ་ཡིིན་པའིི་

མུུ་ནིི་རྟག་དངོོོས་གཉིིས་

ཆོོ ས་ཅན་

ཚོགས་སྤྱིི་དང་  སྤྱིི་གཉིིས་ལ་མུ་བཞི་ཡོོོད་

སྤྱིིི་དང་ ཚོོ གས་སྤྱིི་ གཉིིས་ཀ་

ཡིིན་པའིི་མུ་ནིིི་སློོོབ་དེེེབ་

ཆོོོ ས་ཅན་

ཚོོོ གས་སྤྱིིི་ཡིིིན་ལ་སྤྱིི་མ་ཡིིིན་

པའིི་མུ་ནིི་ཀ་བུུམ་གཉིིས་

ཆོོ ས་ཅན་

སྤྱིིི་ཡིིིན་ལ་ ཚོོ གས་སྤྱིི་མ་

ཡིིིན་པའིི་མུ་ནིི་ ཤེེེས་བྱ་

ཆོོོ ས་ཅན་

གཉིིས་ཀ་མ་ཡིིན་པའིི་མུ་ནིི་ 

རྟག་དངོོོས་གཉིིས་ཆོོོ ས་ཅན་
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དེ་སྲས་ཐུ་བོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཆོག །ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །

ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་དཔལ། །རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །


