རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ །
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ རྫོང་ཁ། དྲི་ཤོག་༣ པ། ནང་པའི་ཤེས་ཡོན།
དབྱིན་ཚེས་ൌ

༣༠/༡༠/༢༠༡༡ ལུ།

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ൌ ཆུ་ཚོད་༣།

སྐུགས་བསྡོམས་ൌ

༡༠༠།

དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་ൌསྐར་མ་༡༥།

• ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ཕྲང་ཕྲང་ལན་འབྲི་ནིའི་ འགོ་མ་བཙུགས་པར་ དྲི་བ་ཚུ་ མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་ ལེགས༌ཤོམ་
འབད་ལྷག་དགོ། འདི་གི་དོན་ལུ་ སྐར་མ་༡༥སོ་སོ་འབད་བྱིན་ཏེ་ཡོད།
• དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་ག་ར་ ཚངམ་འབད་ཡོད་མེད་ དྲི་ཤོག་གུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ ཨང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བལྟ།
• དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མེན་ཅི་ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན།
• ཁག་ཆེ་ཤོས། དྲི་བའི་ཨང་ ཀྲིག་ཀྲི་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ རང་གིས་ག་ཤེས་མི་ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ཧེ་མར་འབྲི་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་།
• དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁ་གཉིས་ལས་ ག་ཅིའི་ནང་འབྲི་རུང་བཏུབ།
• ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་གསང་ཨང་མ་གཏོགས་ མིང་དང་གསང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་ ག་ནི་ཡང་ འབྲི་དགོཔ་མེད།
དམིགས་ཡུལ།
དྲི་ཤོག་འདི་ ནང་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ཆོས་ཚན། དཔེ་འབདན་ སྤྱོད་འཇུག། བཤེས་སྤྲིངས། སྙན་ངག། དབུ་མ་འཇུག་པ། མངོན་པ། ཆོས་
འབྱུང་། ཚུ་ ཤེས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།
ནང་དནོ །
དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་དང་པ་ལས་ལྔ་པ་ཚུན་ཡོད། དེ་ཡང་ སྤྱོད་འཇུག། བཤེས་སྤྲིངས། སྙན་ངག། དབུ་མ་འཇུག་པ། མངོན་པ། ཆོས་
འབྱུང་། བཅས་ཆསོ ་ཚན་དྲུག་གི་ནང་ལས་འཐུ་སྟེ་ བཟོ་བཟོཝ་ཨིན།
འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡། ནང་པའི་ཤེས་ཡོན།

ཤོག་གྲངས་1 /4

དྲི་བ་དང་པ།

སྤྱོད་འཇུག།

སྐུགས་༡༠།

བཀོད་རྒྱ། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ འབད་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ གཅིག་གི་ལན་བྲིས།
ཀ་-

དལ་འབྱོར་འདི་ནི་རྙེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། །སྐྱེས་བུའི་དོན་སྒྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་
སྒྲུབ་ན། །ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྱོར་པ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་སྐབས་ དལ་འབྱོར་གྱི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་
འབྱོར་པ་བཅུ་ རེ་བཞིན་བྲིས།

ཁ་-

གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་དབུལ་བོར་བས།

།སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཡིན་ན།

།ད་དུང་འགྲོ་བ་བཀྲེན་ཡོད་ན།

།སྐྱོབ་པ་ཇི་

ལྟར་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །བདོག་པ་ཐམས་ཅན་འབྲས་བཅས་ཏེ། སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་གཏོང་སེམས་ཀྱིས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་
ཕྱིན་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལྟས་དེ་ནི་སེམས་ཉིད་དོ།།ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀྱི་ འགྲེལ་བཤད་བྲིས།

དྲི་བ་གཉིས་པ།

བཤེས་སྤྲིངས།

སྐུགས་༡༠།

བཀོད་རྒྱ། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ཀ་ ཁ་ འབད་ཡོད་ས་ལས་ ག་ཤེས་མི་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་འབྲི་དོགཔ་
ཨིན།
ཀ་-

འཚེ་དང་ཆོམ་རྐུན་འཁྲིག་པ་བརྫུན་དང་ནི།།ཆང་དང་དུས་མིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང༌།

།མལ་སྟན་མཐོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་

དག་དང༌།།གར་དང་འཕྲེང་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སྤོང་ཞིང༌། །དགྲ་བཅོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་ཡི།།ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་
འདི་དག་དང་ལྡན་ན།

།གསོ་སྦྱོང་འདོད་སྤྱོད་ལྷ་ལུས་ཡིད་འོང་བ།།སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩོལ་བར་བགྱིད།།ཅེས་པའི་

འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོར་བྲིས།
ཁ་-

རྟག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད།

།ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་འབྱུང་བའི་ལས།

།དགེ་དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་

ཆེན་པོ་སྟེ། །དེ་བས་དགེ་བའིསྤྱོད་ལ་བརྩོན་པར་བགྱི། །ཞེས་པའི་སྐབས་ ལས་དགེ་སྡིག་ག་ཅི་ཨིན་རུང་འབྲས་བུ་ ལྕི་
ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་འབད་ འབྱུང་ཚུལ་སྐོར་ ཁ་གསལ་བྲིས།

འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡། ནང་པའི་ཤེས་ཡོན།

ཤོག་གྲངས་2 /4

དྲི་བ་གསུམ་པ།

སྙན་ངག་ལེའུ་བར་པ།

སྐུགས་༣༠།

བཀོད་རྒྱ། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ ཟེར་ དྲི་བ་༥ ཡོད་ས་ལས་ ག་ཤེས་མི་༣ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་ ལན་འབྲི་དོགཔ་ཨིན།
ཀ་-

སྙན་ངག་ཟེར་མི་འདི་ གོ་དོན་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་དང་། སྙང་ངག་གི་ལུས་ལུ་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་
སྤེལ་མ་གསུམ་ ཟེར་ཡོད་མི་ལས་ ཚིགས་བཅད་ཟེར་བའི་གོ་དོན་ དཔེ་དང་བཅས་ ཁ་གསལ་བྲིས།

ཁ་

ཚངས་པའི་སྲས་མོའི་རྒྱུད་མང་བཞིན། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ལེགས་བཤད་སྙན། །སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོའི་ཕང་འགྲོ་
ཡང་། །གང་གི་གསུང་གསང་དཔེ་རུ་འོས།།ཟེར་བའི་དཔེར་བརྗོད་འདི་ རྒྱན་ག་ཅིའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན་ན་ ངོས་
འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ རྒྱན་དེའི་དཔེར་བརྗོད་ཅིག་ གསར་རྩོམ་འབད།

ག་

བྱ་བ་ཐོག་མའི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་གྱི་ མཚན་ཉིད་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་དང་
སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེའི་ མཛད་རྣམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱན་འདིའི་ དཔེར་བརྗོད་ཅིག་གསར་རྩོམ་
འབད།

ང་

བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་

ཅ་

ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ལུ་ སྙན་ངག་དང་འབྲེལ་བའི་ སྙན་ཚིག་སླབ་ཐངས་ཀྱི་

དཔེར་བརྗོད་བཅས་བྲིས།

མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་གཉིས་ལུ་

ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་

ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་ག་དེ་སྦེ་ར་འདུག་གོ? དེ་ཚུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཕྱག་
ལཱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་རང་ གནང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ བསམ་འཆར་བྲིས།

དྲི་བ་བཞི་པ།

དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་། མངོན་པར་མཛོད།

སྐུགས་༣༥།

བཀོད་རྒྱ། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་མངོན་པ་ལས་དྲི་བ་ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ཅ་ ཟེར་ དྲི་བ་༥ ཡོད་ས་

ལས་ ག་ཤེས་མི་༣ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་འབྲི་དགོཔ་ཨིན།
དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།
ཀ་

སྐྱེ་བོ་འདི་ཀུན་བདེ་བ་མངོན་འདོད་ཅིང་།
སྦྱིན་ལས་འབྱུང་མཁྱེན་ནས།

འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡། ནང་པའི་ཤེས་ཡོན།

།མི་རྣམས་བདེ་བའང་ལོངས་སྤྱོད་མེད་མིན་ལ།

།ཐུབ་པས་དང་པོ་སྦྱིན་པའི་གཏམ་མཛད་དོ།

།ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་ནི་

།སྙིང་རྗེ་དམན་ཞིང་ཤི ན་ཏུ་རྩུབ་
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སེམས་ཅན། །རང་དོན་ལྷུར་ལེན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་གང་། །དེ་དག་གི་ཡང་འདོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས། །སྡུག་
བསྔལ་ཉེར་ཞིའི་རྒྱུར་གྱུར་སྦྱིན་ལས་བྱུང་། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་བྲིས།
ཁ་

ས་དང་པོ་ནས་ས་ལྔ་པའི་བར་གྱི་ སའི་མིང་དང་ མིང་དེ་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་བྲིས།

ག་

མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་ཐངས་ཀྱི་རིག་པ་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

མངོན་པ་ལས།
ང་

མྱོང་ངེས་པའི་ལས་ཀྱི་གོ་དོན་དང་།

དེ་ལུ་ མཐོང་ཆོས་མྱོང་འགྱུར། སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར། ལན་གྲངས་

གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་ཟེར་ བརྩི་ནི་ཡོད་མི་གི་ གོ་དོན་ཁ་གསལ་བྲིས།
ཅ་

སྒྲ་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་ ལུང་དུ་སྟོན་པ་དང་མི་སྟོན་པ། ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པ། སྙན་པ་དང་མི་སྙན་
པའི་སྒོ་ལས་ རྣམ་པ་བརྒྱད་འབད་ དབྱེ་ནི་ཡོད་མི་དེ་ གོ་དོན་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་ དཔེ་དང་བཅས་བྲིས།

དྲི་བ་ལྔ་པ།

ཆོས་འབྱུང་།

སྐུགས་༡༥།

བཀོད་རྒྱ། འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ འབད་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ གཅིག་གི་ལན་བྲིས།
ཀ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ལུ་ མོན་ཡུལ། ལྷོ་ལྗོངས། སྨན་ལྗོངས། ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས། འབྲུག་ཡུལ།
ཟེར་ བཞག་དགོ་པའི་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཁ་གསལ་བྲིས།

ཁ་

དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ བོད་ར་ལུང་ལུ་བཞུགས་མི་ཅིག་ཨིན་རུང་
ང་བཅས་ ལྷོ་འབྲུག་ལུ་འབྱོན་དགོ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་བྱུང་ནུག་གོ?

རྫོགས་སོ།།

འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡། ནང་པའི་ཤེས་ཡོན།
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