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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 
འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། 

༢༠༡༣ 
དབྱེ་བ་ : རོང་ཁ། 

 

དྲི་ཤོག་༣ པ་  :  ནང་པའི་ཤེས་ཡོན། 
དབྱིན་ཚེས་  : ༡༤/༡༠/༡༣   ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ : ཆུ་ཚོད་ ༣ 
སྐུགས་བསོམས་ : ༡༠༠    དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་ : སྐར་མ་༡༥ 
 

 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 
༡- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་འབྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་              

ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་འཛོལ་བ་འབྲི་དགོ། 
༢- འདྲི་བའི་ལན་འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་བྱིན་ཡོད་པའི་ བཀོད་

རྒྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་སེལ་དགོ། དུས་
ཡུན་འདི་གི་རིང་ལུ་ ལན་འབྲི་ནི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག 

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་དང་པ་ལས་ ལྔ་པ་ཚུན་ཡོད། དེ་ཡང་ ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཆོས་ཚན ་ནང་ལས་ འཐུ་སྟེ་
བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།། དཔེ་འབདན་ སོད་འཇུག། བཤེས་སྤྲིངས། སྙན་ངག། དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་ མངོན་པ། ཆོས་
འབྱུང་། ཚུ་ཤེས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༤- དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་འབྲི་དགོ། 
༥- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤགོ་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནང་འབྲི་མི་ཆོག། 
༦- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་མ་འཛོལ་བ་བཀོད་དེ་འབྲི་དགོ། དེ་མེན་པ་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་འཛོལ་

ཏེ་འབྲི་ནི་དང་ ཡང་ན་གང་ཡང་འབྲི་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད།   
༧- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ཆོས་སྐད་དང་ རོང་ཁ་ག་ཅིའི་ནང་འབྲི་རུང་ མ་བཏུབ་མེད། 
༨- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་

གཞན་གང་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག 
༩-                                                                           
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དྲི་བ་དང་པ༽       སོད་འཇུག།          སྐུགས་༡༠ 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ འབད་ཡོད་ས་ལས་ ག་ཤེས་མི་ཅིག་གི་ལན་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། 
ཀ་ སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་དང་ བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་གཉིས་ ཡིད་ཀྱི་སྟེང་དུ་རོགས་ཚུལ་བྲིས། 
ཁ་ བདག་ལ་སོད་པ་གཞན་ཡོད་ན། །བསོད་པས་བདག་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། ། 
 བདག་ལ་བསོད་པ་གཞན་ཡོད་ན། །སད་པས་མི་དགར་ཅི་ཞིག་ཡོད། ། 
 སེམས་ཅན་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་མགུ་དཀའ་ན། ། 
 བདག་འདྲ་ངན་པས་སོས་ཅི་དགོས། །དེ་བས་འཇིག་རྟེན་བསམ་པ་བཏང་། ། 
 ཟེར་མི་ རྩ་ཚིག་ཤོ་ལོ་ཀ་ གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་ འགྲེལ་པ་བྲིས། 
 

དྲི་བ་གཉིས་པ༽         བཤེས་སྤྲིངས།           སྐུགས་ ༡༠། 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ འབད་ཡོད་ས་ལས་ ག་ཤེས་མི་ཅིག་  ལན་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། 
ཀ་ གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལ། །ཕྱིས་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང་། །ཟླ་བ་སྤྲིན་བྲལ་ལྟ་བུར་རྣམ་

མཛེས་ཏེ། །དགའ་བོ་སོར་ཕྲེང་མཐོང་ལྡན་བདེ་བྱེད་བཞིན། ། ཟེར་བའི་འགྲེལ་པ་བྲིས་ཏེ་ དགའ་བོ་དང་སོར་མོའི་
ཕྲེང་བའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་བྲིས། 

ཁ་ མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དང༌། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནི་བསྟེན་པ་དང༌། །བདག་ཉིད་ལེགས་སོན་སྔོན་
ཡང་བསོད་ནམས་བགྱིས། །འཁོར་ལོ་ཆེན་པ་ོབཞི་ནི་ཁྱོད་ལ་མངའ། ། ཟེར་བའི་ རྩ་ཚིག་ནང་ལས་ འཁོར་ལོ་ཆེན་
པོ་བཞི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འཁོར་ལོ་ཆེན་པ་ོཟེར་སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་བྲིས།  

 
དྲི་བ་གསུམ་པ༽    སྙན་ངག་ ལེའུ་བར་པ།       སྐུགས་ ༣༠། 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ འབད་ ཁག་༥ ཡོད་ས་ལས་ ག་ཤེས་མི་༣ གྱི་ལན་འབྲི་དགོཔ་
ཨིན། (༡༠x༣=༣༠) 
ཀ་ པུ་ལོ་མ་དགྲས་མཐོ་རིས་དང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་ས་སྲུང་མེལ་ཚེ་བྱེད། །དེ་ཡིས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་དང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཡི་

བདག་པ་ོའཇོམས། །ཟེར་བའི་ མཚུངས་སོར་གྱི་དཔེར་བརྗོད་འདི་གི་ འགྲེལ་པ་རྐྱབ་སྟེ་ མཚུངས་སོར་ཟེར་ སླབ་
དགོ་པའི་དོན་དང་ དཔེར་བརྗོད་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྲིས། 

ཁ་ མགྲིན་སྔོན་ལག་ན་ཐོད་པ་ནི། །གནས་པ་ཟླ་བའི་ཅོད་པན་དང་། །སྣུམ་ཞིང་དམར་བའི་རལ་པ་ཅན། །ཁྱུ་མཆོག་རྒྱལ་
མཚན་འཁྲུངས་པར་གྱུར། ། ཞེས་པའི་སྐབས་ ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ཕྱག་ལ་ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ཐོད་ལག་ན་བསྣམ་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས།  

ག འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་ཀེ་ལ་ཤ་རིའི་ཞོལ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ཁ་བཞིའི་ལྗོངས། །སྐབས་གསུམ་དག་
པོའི་གྲོང་གི་ངོ་མཚར་བཞིན། །འཚེ་བྲལ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས། ། ཞེས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནང་ དཔེ་
དང་དཔེ་ཅན་ མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་ མཚུངས་ཆོས་སོགས་ གང་ཡིན་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ སོ་སོར་བྲིས་
ཞིནམ་ལས་ ཚིག་ལྷུག་པའི་ནང་ལུ་ དཔེར་བརྗོད་ཅིག་བྲིས།  
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ང་ གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་གྱི་སྐབས་སུ་ ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་དང་ ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་བྲིས། 
ཅ་ རྐེད་པ་ཕྲ་ཞིང་རོ་སད་སོམ། །མཆུ་དམར་མིག་ནི་དཀར་བ་མིན། །ལྟེ་བ་དམའ་ཞིང་ནུ་མ་མཐོ། །བུད་མེད་ལུས་ཀྱིས་

སུ་མ་བཅོམ། ། ཞེས་པའི་དཔེ་འདི་ལུ་ གཞི་གཅིག་གི་རས་འགལ་བའི་རྒྱན་ ཟེར་སླབ་དགོ་པའི་དོན་དག་བྲིས་ཏེ་ 
དཔེར་བརྗོད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་བྲིས། 

 
དྲི་བ་བཞི་པ༽   དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་། མངོན་པ་མཛོད།      སྐུགས་ ༣༥། 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ འབད་ ཁག་༥ ཡོད་ས་ལས་ ག་ཤེས་མི་༣ གྱི་ལན་འབྲི་དགོཔ་
ཨིན། (༡༠x༣=༣༠) 
དབུ་མ་འཇུག་པ། 
ཀ་ མྱུ་གུ་ས་བནོ་དང་ནི་དུས་མཉམ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །གཞན་ཉིད་མེད་པར་ས་བོན་གཞན་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། ། 
 དེས་ན་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སྐྱེས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་མིན་པས། །གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་ཕྱོགས་འདི་གཏངོ་

བར་བྱོས། ། ཟེར་བའི་འགྲེལ་པ་བྲིས། 
ཁ་ སྤྱིར་དབུ་མ་ལ་སྒྲས་བརྗོད་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ བརྗོད་བྱ་དནོ་གྱི་དབུ་མ་དང་ རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་དབུ་མ་ཞེས་

གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ བརྗོད་བྱ་དནོ་གྱི་དབུ་མའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ། རྗོད་བྱེད་ཚིག་  དབུ་མའི་མཚན་ཉིད་དང་
དབྱེ་བ་བཅས་བྲིས།  

ག་ རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་བྲིས། 
 
མངོན་པ་མཛདོ། 
ང་ འདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 
ཅ་ ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར་ཉོན་མོངས་རྣམས། །གང་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཐབས་མེད་ལ། ། 
 ཉོན་མོངས་པས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་སྲིད་མཚོ་འདིར་འཁྱམས་ཏེ། །དེ་བས་དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་སོན་པས་གསུངས་སོ་ལོ། ། 

ཟེར་བའི་ཚིག་གི་གོ་དནོ་འགྲེལ་པ་བྲིས། 
 
དྲི་བ་ལྔ་པ༽                ཆོས་འབྱུང་།                 སྐུགས་ ༡༥། 
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ འབད་ ཁག་༢ ཡོད་ས་ལས་ ག་ཤེས་མི་༡ གི་ལན་འབྲི་དགོཔ་ཨིན། 
ཀ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ མཛད་རྣམ་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས། 
ཁ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བ་བཞི་དང་ ཆུང་བ་བརྒྱད་ཀྱི་རྐང་གྲངས་བྲིས་ཏེ་ ག་ཅི་འབད་ བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བ་བཞི་དང་ ཆུང་བ་

བརྒྱད་ཟེར་ སླབ་དགོཔ་ཨིན་ན་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།  
 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


