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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༠ ལའོི་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། 
 

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ : རངོ་ཁ། 
 

 

དྲི་ཤོག་༡པ་ : རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན།  
སྤྱི་ཚེས་  : ༢༥/༠༢/༢༠༢༡    དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་ : སྐར་མ་༡༥ 
སྐུགས་བསོམས་ : ༡༠༠     ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་ : ཆུ་ཚོད་༣.༠༠ 
 
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།  
 

༡- དྲི་བའི་ལན་བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ སྐར་མ་ ༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ 
དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དགོས་པ་ཡདོ་པ་ཅིན་བསལ་དགོ། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལུ་ ག་ནི་ཡང་བྲི་མི་ཆོག། 

༢- ལན་ཤོག་འདི་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ ལན་ཤགོ་ནང་ལུ་ 
གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་འཛོལ་བར་བྲིས། 

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་དྲི་བ་ཡོངས་བསོམས་ཁག་ ༥ ཡོད། དེ་ཡང་དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རམོ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག།   
དྲི་བ་གསུམ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར། དྲི་བ་ལྔ་པ་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡནོ་ཚུ་ཤེས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན། 

༤- དྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སང་ས་སྦེ་བྲིས། 

༥- དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནང་བྲི་མི་ཆོག། 

༦- དྲི་བའི་ལན་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་། 
ཡང་ན་ ག་ནི་ཡང་བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྐུགས་ཡང་བྱིན་ནི་མེད། 

༧- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤགོ་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཤགོ་ཀུའི་རིགས་ གཞན་ག་
ནི་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

༨- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ འཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་རའི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རོྟག་པ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྩིས་
སོད་འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།     འབྲི་རམོ།           སྐུགས་༢༠། 
 

འགོ་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ སྦེ་གཉིས་ཡདོ་ས་ལས་ གང་རུང་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་ ༤༥༠-༥༠༠ གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཅུད་བསྡུ་
བའི་འབྲི་རམོ་ཅིག་བྲི་དགོ། 
 

ཀ༽ ད་རེས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལུ་ ཁྱབ་ཡོད་པའི་རིམས་ནད་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་གོང་འཕེལ་       
ལུ་ གནོད་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོད་ག་དང་། ད་ལས་ཕར་རིམས་ནད་འདི་ཞི་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་འབརོ་སླར་གསོའི་ཐབས་ལམ་ 
ག་དེ་སྦེ་ར་བསྒྲིག་དགོཔ་འདུག་ག་ ཁྱོད་རའི་བསམ་ཚུལ་བཀོད་ཐགོ་ལས་ འཆར་སྣང་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 

 
ཁ༽ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་གསེར་ཁྲིའི་དྲུང་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་བའི་ བདེ་སྲུང་གི་ལས་རིམ་

གཞི་བཙུགས་གནང་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དང་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མི་སྡེ་ནང་ཞི་བདེ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལས་སྣ་ཚུ་
ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཡོད་ལུགས་དང་། དེའི་ཞོར་ཁར་ ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ རྒྱས་
བཤད་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 
 

དྲི་བ་གཉིས་པ།     ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག     སྐུགས་༡༥། 
 

འགོ་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ སྦེ་གཉིས་ཡདོ་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཚིག་སརོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁར་
དནོ་གྱི་གནད་འགག་ཚངམ་སྦེ་ཡདོ་པའི་ཡི་གུ་ཚད་ལྡན་ཅིག་བྲི་དགོ། 
 

ཀ༽ སྤུ་ན་ཁ་ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ཁ་ལས་  ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༠༠༥༠༠༡༥༢༥ ཅན་མ་འཆང་མི་ཨཔ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ ས་ཆ་སྐམ་
ཞིང་ཌིས་༡༥ འབད་མི་ཅིག་ ལྷུན་རྩེ་སྐུར་སོད་རྒེད་འོག་ གཡུས་དུང་དཀར་ལས་ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༦༠༡༠༢༠༣༤༥ 
ཅན་མ་འཆང་མི་ ཨམ་པདྨ་ལུ་ ས་ཆ་ཌིས་རེ་ལུ་ གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་སོང་ཕྲག་བཅུ་ཐམ་རེ་སྦེ་བཙངོ་ཡོད་པའི་ཁར་ རིན་
དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཕྱེད་ཀ་སྔོན་བྱིན་སྦེ་སོད་ནི་དང་ ལྷག་ལུས་ཕྱེད་ཀ་འདི་ ས་ཁྲམ་སོ་ཚར་བའི་ཤུལ་མར་སོད་ནི་སྦེ་ 
མོས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་མི་གུ་ དཔང་པ་ོབཙུགས་ཐོག་ལས་ ཉོ་བཙངོ་གི་གན་རྒྱ་ན་རི་རི་ཅིག་བཟོ། 

 
ཁ༽ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ནད་མུག་འཁྲུག་རོད་ཞི་ནི་དང་ འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་ཟོག་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གནམ་ལོ་ལྕགས་གླང་ཟ་ 

༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ལུ་ ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ་བྲང་སོན་པ་རརོ་གདན་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་རིམ་སོམ་ཅིག་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ནང་གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ རོ་རྗེ་སོླབ་དཔོན་རིན་པ་ོཆེ་ ཚོགས་འགོཔ་སྦེ་ གདན་འདྲེན་
ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སོླབ་དཔོན་རིན་པ་ོཆེའི་ཞབས་སར་ཕུལ་ནིའི་ སྔར་སོལ་ཞུ་ཡིག་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་བྲིས། 

 
 
 
 
 
 
 
 



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 
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དྲི་བ་གསུམ་པ།     གོ་བ་ལེན་ནི།     སྐུགས་༡༥། 
 

ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་དང་སྒྲ་གདངས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས། 
 

༉ དང་པ་ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་ཟེར་མི་འདི་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྐད་ཡིག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ དེའི་དབངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་རང་
རང་སོ་སོའི་ སྐྱེ་སའི་གནས་དང་། ཡང་ན་འཐནོ་ས་དང་འབྱུང་སའི་ས་གོ་འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཡོངས་སྐད་ཡིག་རོང་ཁ་ལུ་ཡང་ དབངས་གསལ་གྱི་ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་ སྐྱེ་གནས་བྱེད་རོལ་རེ་རེ་ཡོདཔ་ཨིན། རོང་ཁའི་ཡི་གུའི་
སྐྱེ་གནས་ལུ་ ཁོག་པ་དང། མགྲིན་པ། རྐན། ལྕེ། སྣ། སྤྱི་བོ། སོ། མཆུ་བརྩིས་ཏེ་སྐྱེས་གནས་བརྒྱད་ཡོད། དེ་ཡང་ དག་ཡིག་སྨྲ་སྒོ་
མཚོན་ཆ་ལས། ཁོག་པ་མགྲིན་པ་རྐན་དང་ལྕེ། །སྣ་དང་སྤྱི་བོ་ས་ོདང་མཆུ། །ཟེར་གསུངས་བཞག་ནུག དབངས་གསལ་གྱི་ཡི་གུ་ཚུའི་
སྐྱེ་གནས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཤདཔ་ད་ ཁོག་པ་འདི་ཐད་ཀར་དུ་ཡི་གུ་དེ་དང་དེའི་སྐྱེ་གནས་ཨིན་ཟེར་ དམིགས་བསལ་སྦེ་བཤད་ནི་
མེད་རུང་ སྐྱེ་གནས་ཀྱི་གྲངས་སུ་བརྩི་དགོ་པའི་དོན་དག་འདི་ མགྲིན་པ་ལས་བྱུང་མིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ག་ར་ ཁོག་པ་ལུ་ལོྟས་དགོ་པའི་ཁར་ 
སྐྱེ་གནས་གཞན་ཚུ་ལས་བྱུང་མིའི་ཡི་གུ་ཚུ་ཡང་ མགྲིན་པ་ལུ་ལོྟས་དགོཔ་ད་ མཐར་ཐུག་ལུ་ཡི་གུ་ག་ར་ དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་
ལས་ ཁོག་པ་ལུ་ལོྟས་དགོཔ་ལས་ ཁོག་པ་འདི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་གྲངས་སུ་རྩིཝ་ཨིན། 

ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ་ གཙོ་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་སྦེ་ ཡི་གུ་དེའི་སྐྱེ་གནས་དེ་ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་མ་གཏོགས་ སྤྱིར་བཏང་ཡི་
གུ་གཅིག་སྐྱེ་བ་ལུ་ སྐྱེ་གནས་ག་ར་དང་འབྲེལ་བ་དུམ་གྲ་རེ་ཡོད་ར་ཡོད། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ཡི་གུ་གཅིག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་ལུ་ 
སྐྱེ་གནས་གཙོ་བོ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ཁར་ སྐྱེ་གནས་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ངེས་པར་དུ་ཆ་ཚངམ་སྦེ་དགོ། ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་
དུའི་སྐྱེ་གནས་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཁ་ལས་ཡི་གུའི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་འཐོནམ་ཨིན། རྗོད་སྒྲ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་སླབ་པའི་བསྒང་ལས་ མིང་
ཚིག་ བ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ དབྱེ་ཚིག་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཚུ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་འཐནོ། དེ་ཚུ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་འཐནོ་པའི་བསྒང་ལས་ རྗོད་ཚིག་
ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་འགྱོ། རྗོད་ཚིག་ཕྱི་འགྱུར་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ གོ་བ་བར་ལོག་ཞུགས་ཏེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གོ་བར་འཕྲདོ་མ་ཚུགས་
པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། ས་སྐྱ་བསདོ་ནམས་རྩེ་མའོི་ཞལ་ལས། གང་གིས་ཡི་གེའི་བྱེ་བྲག་དང་། །དབྱེ་བསྡུ་འབྱུང་གནས་མི་
ཤེས་པར། །སྒྲ་ཀློག་རྗོད་པ་མཁས་མ་ཡིན། །དནོ་ཀྱང་རྣམ་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། གང་གིས་འབྱུང་གནས་མི་ཤེས་
པས། །ལགོ་པར་སྨྲ་བ་དུ་མ་མཐངོ་། །ཟེར་གསུངས་གནང་ནུག 

གཉིས་པ་ཡི་གུའི་སྒྲ་གདངས་ཟེར་མི་འདི་ ཁ་ལས་དབངས་གསལ་གྱི་ཡི་གུ་རྗོད་པའི་སྐབས་སུ་ ཡི་གུ་རང་སོའི་སྐྱེས་གནས་དང་བསྟུན་
ཏེ་འཐོན་པའི་ སྒྲའི་དྲག་ཞན་དང་གདངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུག་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། རོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་ངོ་མ་ཤེས་དགོ་པ་ཅིན་ རོང་
ཡིག་དབངས་དང་གསལ་བྱེད་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ སྐྱེས་གནས་དང་མཐུན་པའི་སྒྲ་གདངས་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན། 
རོང་ཁ་འདི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ དེའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་ཚུ་ དང་ཕུ་ལས་ང་བཅས་རའི་ཕམ་བཟངཔོ་ཚུ་
གི་སླབ་སོལ་ག་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལོྟ་ང་བཅས་ཀྱིས་ དེ་ཚུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་རྒྱུན་
སྐྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འབྲུག་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རོང་ཁའི་ཡི་གུ་ལྷག་ཐངས་དང་སླབ་ཐངས་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ རང་གི་སླབ་
ཐངས་ངོ་མ་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་ཏེ་ རོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་སླབ་ཐངས་ ལད་སོལ་རྐྱབ་སྟེ་སླབ་ནི་དང་ ཡང་ན་
རང་གི་ཡུལ་སྐད་སླབ་ཐངས་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་གུ་སར་ཏེ་སླབ་ནི་འདི་ འཛལོ་བ་སོམ་ཅིག་སྦེ་མཐོངམ་མས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དུས་ནམ་
ར་འབད་རུང་ ཡི་གུའི་སྐྱེས་གནས་དང་མཐུན་པའི་སྒྲ་གདངས། སྒྲ་གདངས་དང་མཐུན་པའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་སང་མ་འབད་
བར་ རང་གི་མནོ་ཐངས་གུ་བཀལ་ཏེ་ ག་ཚུད་གུ་ཚུད་སྦེ་སླབ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རངོ་ཁ་མ་དགཔ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན། 



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 
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དེ་བཟུམ་སྦེ་ མིང་གཞི་རྐྱང་པའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་དང་། སྔོན་འཇུག་རྗེས་འཇུག་ཞུགས་པའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས། མགོ་ཅན་འདོགས་
ཅན་སར་བའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས། དབངས་གསལ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་ཚུ་ཡང་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་སླབ་དགོཔ་ལེ་ཤ་ར་
ཡོདཔ་ཨིན། ནམ་ར་འབད་རུང་ རང་གིས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ མ་ལྷབ་དང་མ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ལུ་ ཁ་ནང་ན་ལོག་
སྟེ་ མནོ་བསམ་མ་བཏང་པར་ ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་བྱེད་རོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བའི་ ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་ཀྱི་ཉག་ཉོག་ལེ་ཤ་
བཀོད་ཐོག་ལས་ མི་འབོར་ཉུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ རེ་རེ་གིས་རོང་ཁ་སླབ་སོལ་མ་འདྲཝ་རེ་བཟོ་སྟེ་སོད་པ་ཅིན་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ལུ་ རྗོད་སྒྲ་དང་ཚིག་གཞི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ གཅིག་མཚུངས་གང་ཡང་མེདཔ་སྦེ་ཐལ་
ཞིནམ་ལས་ མཐར་ཐུག་ལུ་དང་ཕུ་ལས་ཡོད་པའི་ སྒྲ་རིག་པའི་གཞུང་དང་མཐུན་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ངག་གཤིས་ངོ་མ་འདི་ ར་
ཡལ་ཏེ་ ག་མེད་གུ་མེད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཟུར་ཆག་གསརཔ་ཅིག་ ལོགས་སུ་སྦེ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད། དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་
བསདོ་ནམས་རྩེ་མསོ། དེ་ལ་རང་གི་ཡུལ་གྱི་སྐད། །མ་དག་པ་ཡི་ནརོ་བ་མཐངོ། །ཞེས་དང་། མདརོ་ན་སྒྲ་ཡི་འབྱུང་གནས་
ལས། །འགལ་འདུའི་ཡི་གེ་བཀླག་པར་དཀའ། །ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།། 
 
ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ། 
 

འགོ་ལུ་ཡདོ་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་དགོ། དྲི་བ་རེ་ལུ་སྐུགས་ ༣ རེ་བརྩིས་ཏེ་ ༡༥ ཡདོ། 
 

༡- ཡི་གུ་གཅིག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་སྐྱེ་ནི་ལུ་ སྐྱེ་གནས་ག་དེ་སྦེ་དགོ་ཟེར་བཀོད་ནུག? 
 

༢- རོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་ངོ་མ་ཧ་གོ་དགོ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན་ན་དང་། ག་གིས་ག་ཅི་སླབ་སོལ་ཡོད་མི་
འདི་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་སོ? 

 

༣- རོང་ཁའི་ཡི་གུ་ལུ་ སྐྱེ་གནས་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག་དང་། ཁོག་པ་འདི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ བརྩི་དགོ་པའི་གནད་དནོ་ག་ཅི་
སོ? 

 

༤- ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རེ་རེ་གིས་རོང་ཁ་སླབ་སོལ་མ་འདྲཝ་རེ་བཟ་ོསྟེ་སོད་པ་ཅིན་ མཐར་ཐུག་ལུ་ག་ཅི་ ར་ཡལ་ཏེ་  
ག་ཅི་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོད་ཟེར་བཀོད་ནུག? 

 

༥- ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ སྐྱེ་གནས་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཡོད་ལུགས་ ལུང་དྲང་གི་ཐོག་ལས་གསུངས་ཡོད་མི་འདི་ ག་འདི་ཨིན་
ན་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ དེ་ལུ་གོ་དནོ་དང་མཐུན་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས། 

 
 
 
 
 



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 

ཤོག་གྲངས5/7 
 

དྲི་བ་བཞི་པ།     སྐད་སྒྱུར།       སྐུགས་༢༠། 
 

འགོ་ལུ་ཆོས་སྐད་ནང་ཡདོ་པའི་ ཕམ་དང་སེམས་ཅན་ལུ་བམས་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཐངས་འདི་ རངོ་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད། 
 

༆བམས་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་དགོས་ཏེ། དེའང་ཐོག་མར་རང་གི་ར་བའི་མ་མདུན་དུ་མཆིས་པར་དམིགས། འདིས་བདག་ལོྟ་ན་གནས་པ་
ནས་བཟུང་སྟེ་འབད་རོལ་ཆེན་པསོ་བསྐྱངས། མོ་རང་ན་ཚ་འཁྱག་ལོྟགས་ཐམས་ཅད་བསན། ཟས་གོས་སྟེར། མི་གཙང་བ་ཕྱིས། 
བཟང་པོ་བསླབ། ངན་པ་ལས་བཟོག་པས་ད་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་མཇལ་ཞིང་ཆོས་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པས་ཤིན་ཏུ་དྲིན་ཆེ། ཚེ་
འདིར་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཚེ་རབས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་སུའང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བས་ནས། བདག་གི་དོན་བས་པས་འདི་རང་འཁོར་བར་
འཁྱམས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་བ་སྙིང་རྗེ་སྙམ་པ་དྲག་ཏུ་བསྒོམ། 
 

དེ་ནས་ཁ་ཙམ་མིན་པའི་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ཤིང་འབངས་ནས་རིམ་པར་རྒྱ་ཇེ་ཆེ་ལ་བསླབ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ར་བའི་མ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་ཏུ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མར་མ་གྱུར་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་ཕན་མ་བཏགས་པ་མེད་སྙམས་པས། ཐོག་མར་སྐྱེ་སླ་བ་མཛའ་བཤེས་
གཉེན་འདུན། སྡུག་བསྔལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ངན་སོང་གསུམ། ཉམ་ཐག་པའི་མི། ཚེ་འདིར་སྐྱིད་ཀྱང་ཤི་མ་ཐག་དམལ་བར་ཆས་པའི་སྡིག་
པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་བསྒོམ། དེ་འབོངས་ནས་སྐྱེ་དཀའ་བ་གནདོ་བྱེད་དགྲ་དང་གདནོ་སོགས་ལ་བསྒོམ། 
 

དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བསྒོམ། བདག་གི་ཕ་མ་མི་འདོད་བཞིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མོང་བ་མ་ཟད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་
ཁམ་པོ་ཆེ་ལ་ལོངས་སོད་པ་འདི་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ། ཅི་ཚུག་བ། ད་ནི་ངས་ཀྱང་འདི་རྣམས་ཀྱི་དྲིན་ལན་བསབ་པའི་ཕྱིར་དུ་གནོད་པ་
བསལ། ཁོང་རྣམས་ག་ན་བ་དེར་ལྷགས་ནས་སྲི་ཞུའི་སྒོ་ནས་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་བས་ནས་ཕན་གདགས་པར་བའོ་སྙམ་པའི་བོ་བསན་མི་
བཟོད་པ་ཙམ་དུ་སོང་ངོ༌།། 
 
དྲི་བ་ལྔ་པ།     སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡནོ།    སྐུགས་༣༠། 
 

དྲི་བ་ཀ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་ ༡༠ ཡདོ་མི་ ཆ་མཉམ་གྱི་ལན་ངེས་པར་དུ་བཀོད།     སྐུགས་༡༠x༢=༢༠། 
 

༡- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་བརྒྱུད་དེ་ བཟ་ོརིག་སྤེལ་ཁང་གི་སོལ་འགོ་དང་པ་བཙུགས་གནང་མིའི་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་
ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན་དང་ དེའི་མཚན་བྲིས།  

 

༢- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཧེ་མ་ཁ་འཐོར་གྱི་མོན་ཡུལ་ དུས་རྒྱུན་ཟིང་འཁྲུག་གི་རྦ་ལང་འཁྲུགས་ཏེ་ མི་སེར་དཀའ་སྡུག་གི་ངང་ལུ་
སོདཔ་ད་ ཆོས་སྲིད་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་གྱི་རྨང་གཞི་འགོ་དང་
པ་བཙུགས་གནང་མི་འདི་ ག་ཨིན་ན་དང་དེའི་ཡབ་དང་ཡུམ་གྱི་མཚན་བཀོད། 

 

༣- སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༠ ལུ་ཨིང་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ སཱར་ཅཱར་ལིས་བྷེལ་ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བནོ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུག་
གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་འགོ་དང་པ་བཞེངས་ཏེ་ ཕྱག་རྟགས་བཀོད་གནང་སའི་ས་གོ་
འདི་ག་ཏེ་ཨིན་ན?  

 



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 
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༤- ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་ཚོགས་གསུམ་འདི་ ག་དང་ག་ལུ་ངོས་འཛིན་ནི་ཨིན་ན? 
 

༥- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ད་ལོྟ་རངོ་ཁག་ཉི་ཤུ་ཡོད་པའི་མགུར་ དྲུང་ཁག་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་ག? 
 

༦- ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ འདི་རྒྱ་ནག་འུ་ཧཱན་མངའ་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ གི་སྤྱི་ཟ་ག་ཅི་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི་ག་དང་། དེ་
ལུ་འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ཚོགས་པ་གིས་ ནད་གཞི་འདི་ ཡོངས་ཁྱབ་རིམས་ནད་ཨིན་མས་ཟེར་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ གི་ སྤྱི་ཟ་ག་
ཅི་ནང་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡི་ག? 

 

༧- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་གྱིས་དབུ་འཁྲིད་པའི་བོན་པོ་བཅུ་ཐམ་གཅིག་ཁར་འཚོགས་ཏེ་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་གསུང་
གྲོས་གནང་ས་དང་ གྲོས་ཐག་གཅད་སའི་ཡིག་ཚང་འདི་ལུ་ ག་ཅི་སླབ་སོ? 

 

༨- སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ འབད་ཆོགཔ་མ་ཆོག་པའི་བ་རིམ་དང་ ངེས་པར་དུ་འབག་དགོ་པའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ འབྲུག་གི་ར་
ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ར་ཚན་ག་ཅི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་ག? 

 

༩- འབྲུག་གི་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་དང་བསྟུནམ་ད་ གལ་སྲིད་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ རངོ་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ རོད་གཞི་
ཕམ་སོང་རུང་ བོ་ཁ་མ་རོགས་པ་ཅིན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་སའི་ས་གོ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་ གོ་རིམ་དང་
འཁྲིལ་ངོས་འཛིན་འབད། 

 

༡༠- རོང་ཁའི་ཡིག་གཟུགས་ལུ་ རང་ལུགས་ཀྱི་བྲི་སོལ་ལྷམ་པ་གསུམ་ཡོད་མི་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བཀོད། 
 
དྲི་བ་ཁ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་རེ་ལུ་ ནང་གསེས་བཞི་རེ་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཕགོ་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། སྐུགས་༡༠x༡=༡༠། 
 

༡- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་འདི་་་ 
 

ཀ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣༨,༡༩༤ ཡོད།       ཁ ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣༦,༣༩༥ གྲུ་བཞི་ཁར་ཡོད། 
ག ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༣༨,༣༩༤ གྲུ་བཞི་ཁར་ཡོད།  ང ཀི་ལོ་མི་ཊར་ ༢༨,༣༩༤ གྲུ་བཞི་ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད། 

 

༢- མགོན་པོ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལུང་དང་། གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་འདི་་་ 

 

ཀ བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན།       ཁ  མི་ཕམ་བསན་འཛིན་རོ་རྗེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 
ག ངག་གི་དབང་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། ང  ངག་དབང་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 
 

༣- རང་ལུགས་བཞུགས་གྲལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ མར་ཆང་ཕུད་གཏརོཝ་ཨིན། 
 

ཀ  གྲོལ་མའི་ཤུལ་མར་    ཁ  དྲི་བཟང་གི་ཤུལ་མར་ 
ག རོག་མའི་ཤུལ་མར་    ང  ཇའི་ཤུལ་མར་ 



དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 
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༤- རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་་་ 
 

ཀ  ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན།  ཁ  རང་སྐྱོང་ལྷན་སྡེ་ཅིག་ཨིན།  
ག  གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས་ཅིག་ཨིན།   ང  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན། 

 

༥- སྔོན་དང་ཕུ་ལས་ ཁ་སྐད་རོང་ཁ་སླབ་སའི་གཡུས་སྒོ་ཚུ་ ད་རེས་ནངས་པ་ནུབ་ཕྱོགས་རོང་ཁག་་་ 
 

ཀ  དྲུག་ནང་ཡོད།         ཁ  བཞི་ནང་ཡོད། 
ག  བརྒྱད་ནང་ཡོད།     ང  ལྔ་ནང་ཡོད། 

 

༦- ཕ་ བ་མེན་དང་ མ་ ཁྲ་བམོ་གི་བོའུ་ཅུང་གླང་ཅུང་འདི་ལུ་ ག་ཅི་སླབ་སོ? 
 

ཀ  ཡང་ཀུ།     ཁ  རྒྱ་ཚ། 
ག  བྲང་གླང་།         ང  རོསཔ། 

 

༧- སྐལཝ་བགོ་བཤའ་ཟེར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ (སྐལཝ་) ལུ་ ཞེ་ས་ནང་སླབ་དགོ་པ་ཅིན་་་ 
 

ཀ  སྐུ་སྐལ་ཨིན།             ཁ  གསོལ་སྐལ་ཨིན། 
ག  ཕུལ་སྐལ་ཨིན།                 ང  བཞེས་སྐལ་ཨིན། 

 

༨- ཨོན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དཔུང་གཡས་ཀྱི་ ནང་ལོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་བསྣམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཕྱག་མཚན་འདི་ལུ་ 
 

ཀ  མདུང་རྩེ་གསུམ་ཟེར་སླབ་ཨིན།       ཁ  འཁར་གསིལ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 
ག  ཕྱག་འཁར་ཟེར་སླབ་ཨིན།    ང  ཁ་ཊཱཾ་ག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

 

༩- ད་ལོྟ་འཛམ་གླིང་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་མི་འབོར་མཐོ་ཤོས་ར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཨིན། 
 

ཀ  རྒྱ་གར་     ཁ  ཨ་མི་རི་ཀ་ 
ག  རྒྱ་ནག་     ང  ཨ་ཕི་རི་ཀ་ 
 

༡༠- འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལུ་ ད་ལོྟ་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་གྱངས་ཁ་་་ 
 

ཀ  ༡༩༥ ཡོད།     ཁ  ༡༩༣ ཡོད། 
ག  ༡༩༠ ཡོད།     ང  ༢༠༠ ཡོད། 

 

 
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


