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ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་རྫོང་ཁ་གཉིས་པ།།                                          སྐུགས་བསྫོམས་་ ༨༠། 
སྫོབ་རིམ་བརྒྱད་་པ།                                                དུས་ཡུན་ཆཚྫོད་ ༢:༡༥ །  
གསང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
                                                      སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ སྐུགས་བཀོད་ནིའི་ ཤློག་ཁྲམ།། 
 སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། འབྲི་རློམ། སྙན་རློམ། སློམ། 

སྐུགས་ཚད། གདམ་ཁ་
ཅན། 

ལན་ཐུང་། ལན་རིང་། གདམ་ཁ་ཅན། ལན་ཐུང་། ལན་རིང་། གདམ་ཁ་ཅན། ལན་ཐུང་། ལན་རིང་། ༨༠ 

༥ ༡༥ ༡༠ ༥ ༡༥ ༡༠ ༣ ༩ ༨ 
སྐུགས་ཐློབ་པ།           

 

འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག། 
༡༽  བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ ཧེ་མར སྐར་མ་ ༡༥ གི་རིང་ལུ་ འདྲི་ཤློག་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་སྟེ་བལྟ། ལྷག་ཚར་བའི་

ཤུལ་ལས་ བྲི་ནི་གི་དློན་ལུ་ ཆུ་ཚློད་ ༢ ཡློད། 
༢༽  དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ བྲི་དགོ་པའི་ ཁར། དྲི་བའི་ ཨང་རིམ་དང་ ནང་གསེས་ཀྱི་ ཨང་རིམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་

འབད་ བཀོད་དགོཔ་ཨིན། 
༣༽  འདྲི་ཤློག་ འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་ཡློད། སྡེ་ཚན་ ཀ་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། ཁ་ འབྲི་རྫོམ། ག་ སྙན་རྫོམ་

གསུམ་འབད་ བཀོད་ཡྫོདཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་ རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་། ལན་ཐུང་། ལན་རིང་ གསུམ་རེ་བཀོད་
ཡྫོད་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས།  

༤༽  ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བློ་སབ་ནི་དང་། དྲི་བ་དྲི་ནི། འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི། ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག།  
༥༽  ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་ཐློན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ དྲི་བ་ག་ར་གི་ལན་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་རྐྱབ་མ་རྐྱབ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དགོ། 

 
 
 
 

     ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག                               
ཆུ་སྨད་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གོང་མ། བུམ་ཐང་། 
  བརྟག་ཞིབ་ཆོས་རྒྱུགས།  ༼༢༠༢༢༽ 
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སྡེ་ཚན་ཀ།                      སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།                   སྐུགས་༣༠ ། 
 བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ སྲུང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས། 
 
ཀ༽  སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ དགེ་སློང་ཚུ་ལུ། ཁྱིམ་ནང་ཕམ་གཉིས་ལུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ ནད་གཡློག་འཇུག། བཞེས་སྒོ་དྲངས། ལཱ་ 

      གཡློག་འབད་མི་འདི་ ཡང་དག་པ་ཨིན་ཟེར་ གསུངས་ནུག་གོ། 
ཁ༽  དང་ཕུ་གཡུས་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་ཅིག་ གླངམློ་ཆེ་གུ་བཞློན་ཏེ་ གཡུས་བཤལ་འབློན་པའི་ ལམ་ཁར། དྭཝ་བུཚ་གཅིག་     
     ལམ་གྱི་ སྦུག་ན་ར་ ས་དློང་བརྐོ་སྟེ་ སློདཔ་གཟིགས་ནུག། 
ག༽  གཡུས་ཐམས་ཅད་ལྡན།  ཟེར་ ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ཚུ་ གནམ་བཟུམ་གང་སྟེ་ ཡློད་མི་ཅིག་ནང་ རྒྱལཔློ་ཟླ་བའི་ འློད་ཟེར་    
    བཟུམ་ དྲི་མ་མེདཔ་ ཐམས་ཅད་སྟེར་ཟེར་མི་ སྙིང་རྗེ་དང་ གཏློང་ཕློད་ཅན་ལློངས་སློད་ཚུ་ལུ་ ཆགས་པ་མེད་པར་ སྦྱིན་པ་    
      གནང་མི་བྱུང་ནུག 
ང༽  ང་བཅས་ར་ མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ ག་ར་ཨིན་རུང་ ཆང་འཐུང་པ་ཅིན། འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག། ང་རྒྱལ།   
    ཕྲག་དློག་ཚུ་ སློང་བའི་ རྒྱུ་ཨིན་ནློ། 
ཅ༽  ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ རྒྱལཔློ་གནམ་མེད་ས་མེད་ སྐུ་དབང་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ལུ། བློན་པློ་ཡང་ ག་ནི་བ་རིག་པ་ཅན་ཅིག་  
      ཡློདཔ་མས། 
ཆ༽  ཧེ་མ་ ཁྲོམ་ཚློགས་ཅིག་གི་ ས་ཁོངས་ནང་། ཁོང་མི་ལྔ་འབད་མི་ བཟའ་ཚན་ཅིག་སློད་ནུག། 
 
དྲི་བ་དང་པ།                     ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།                   སྐུགས་༡x༥=༥ །  
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་༤ རེ་བཀོད་དེ་ ཡློད་ས་ལས། ལན་ངོ་མ་༡ ཡློད་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་
རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ། 
༡༽  རིག་པ་གི་ སྲུང་འདི་ནང་ ག་དང་ག་ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་དང་ གུས་བཀུར་འདུག་གོ? 
    ཀ  རྒྱལ་བློན་གྱི་བར་ན་འདུག། 
    ཁ  བློན་པློ་དང་མི་སེར་གྱི་བར་ན་འདུག།  
    ག  འབངས་འཁོར་གཡློག་ནང་དློག་འདུག།    
    ང  རྒྱལཔློ་དང་འབངས་འཁོར་གཡློག་གི་བར་ན་འདུག། 
 
༢༽ སྲུང་གི་ ཞི་ཐབས་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་།   
   ཀ  ནང་དློན་གཙློ་བློ་ལུ་སབ་ཨིན།          
   ཁ  ཁ་སབ་རྣམ་འགྱུར་བཏློན་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 
   ག  སྟབས་མ་བདེའི་དཀའ་ངལ་ལུ་སབ་ཨིན། 
   ང་  དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་མི་་ལུ་སབ་ཨིན།  
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༣༽ ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེ་ནང་ རིག་པ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས། ཁྱོད་ཀྱིས་ འབད་བ་ཅིན་ རིག་པ་འདི་ ནམ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སློ? 
   ཀ  ཤེས་ཡློན་སྦྱང་པའི་སྐབས་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།          
   ཁ  ཚློང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།  
   ག  ལཱ་གཡློག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།      
   ང་  ཤེས་ཡློན་སྦྱང་ནི་དང་ལཱ་གཡློག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཁག་ཆེཝ་ཨིན།  

 
   འློག་གི་ ཚིག་བཅད་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་བཞི་པ་གི་ ལན་བྲིས། 
   ཁྱོད་ནི་རབ་ཏུ་སང་སེམས་ཀྱིས།། མ་གཅིག་དགའ་བ་བྱེད་བྱེད་པའི།། མགོ་བློར་རློག་པས་བསྣུན་པས་ན།། དེ་ཡི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན།། 
༤༽ མཛའ་བློའི་བུམློ་ དེ་སྦེ་ སྡུག་བསྔལ་མློང་དགོ་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
   ཀ  ཨའི་ལུ་ཞབས་ཏློག་ཞུ་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
   ཁ  ཨའི་ལུ་རློག་ཐལ་བླུགས་ནི་འདི་གིས་ཨིན།  
   ག  ཨའི་གིས་སབ་པའི་ཁ་ལུ་མ་ཉན་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
   ང  ཆ་རློགས་ཚུ་གིས་སབ་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

  
༥༽  སྲུང་ལུ་ ཉམས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ར་ཡློད་པའི་ ནང་ལས་ རྒྱལཔྫོ་ཐམས་ཅད་སྟེར་གྱི་ སྲུང་གི་ཉམས་ ག་ཅིའི་ནང་.      
     ཚུད་ནི་མས་གོ? 
   ཀ  འཁྲུལ་སི་སིའི་ནང་ཚུད་ནི་མས། 
   ཁ  ཧ་ལས་སི་སིའི་ནང་ཚུད་ནི་མས།    
   ག  འདྲྫོག་སི་སིའི་ནང་ཚུད་ནི་མས། 
   ང  དགོད་བྲ་སི་སིའི་ནང་ཚུད་ནི་མས།  
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དྲི་བ་གཉིས་པ།                       ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                སྐུགས་༣x༥=༡༥ །  
བཀོད་རྒྱ།   འློག་གི་ དྲི་བ་༥ ཡློད་མི་ག་ར་གི་ ལན་བྲིས། 
  
༡༽ དང་ཕུ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་ཅིག་ གླངམློ་ཆེ་གུ་བཞློན་ཏེ་ གཡུས་བཤལ་འབློན་པའི་ ལམ་ཁར། དྭཝ་བུཚ་གཅིག་     
     ལམ་གྱི་ སྦུག་ན་ར་ ས་དློང་བརྐོ་སྟེ་ སློདཔ་གཟིགས་ནུག། ཟེར་མིའི་ སྲུང་འདི་གི་ མིང་། རྙོགས་གཞི། ཞི་ཐབས་ གསུམ་བྲིས། 
ལན་་་་་  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
༢༽ སྲུང་གི་ བརྗོད་དློན་ལས་ བརྟེན་ཏེ་ མིའི་བསམ་སློད་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་པ་ཡློད། དེ་འབདཝ་ལས་ 
     ཨའུ་མདྫོ་ལེགས་ཀྱི་ སྲུང་འདི་གི་ བརྗོད་དྫོན་ངོ་མ་ར་ ག་ཅི་སྫོནམ་མས་གོ? 
ལན་་་  
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༣༽  གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་གིས། ཆང་ལ་ འདློད་ཆགས་ ཞེ་སང་ གཏི་མུག་དང་།། ང་རྒྱལ་ ཕྲག་དློག་ ཉོན་མློངས་མ་ལུས་པ།། སློང་བའི་ རྒྱུ་
རྐྱེན་འདི་ལ་ ཚང་བ་ཡིན།། དེ་ཕྱིར་ ཆང་ནག་ མ་འཐུང་ ཞལ་གདམས་ཡིན།། ཟེར་གསུངས་བཞག་ནུག། ཁྱོད་ཀྱིས་ སློ་རྫས་སྤངས་ཐབས་
འབད་དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ གནད་དློན་གསུམ་བྲིས། 
ལན་་་་་་  
 
 
 
 
 
 
 
༤༽ ཨའུ༌མདློ༌ལེགས༌ཀྱི༌ སྲུང་ནང་གི་ སྲུང་རྩེདཔ་ ཨཔ་མདློ་ལེགས་བཟུམ་སྦེ་ བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ སྡུག་    
   བསྔལ་མློང་ནི་གི་ རྒྱུ་ཨིན་པས་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆ་བཞག་འློང་ག? ཁྱོད་རའི་ བསམ་འཆར་བྲིས།  
ལན་་་་་  
 
 
 
 
 
 
༥༽ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ རང་སློའི་ ཕམ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏློག་ཞུ་ དགོཔ་འདུག་ག?   ག་ཅི་འབད་ ཁུངས་བྲིས། 
ལན་་་་་་  
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དྲི་བ་གསུམ་པ།                     ལན་རིང་གི་དྲི་བ།                 སྐུགས་༥x༢=༡༠ །  
འློག་གི་ དྲི་བ་༡ པའི་ལན་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བྲི་དགོ། དྲི་བ་༢ པ་དང་༣ པ་ལས་ ༼གཅིག་༽ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
 ༡༽ དེད་དཔྫོན་མཛའ་བྫོའི་བུ་མྫོ་གི་ སྲུང་ནང་ལས་ ཐྫོབ་པའི་ཡྫོན་ཏན་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སྨྫོ? 
ལན་་་་  
 
 
 
 
 
 
 
༢༽ ཁྱོད་ཀྱིས་ སློབ་དེབ་ནང་གི་ སྲུང་ཚུ་ལས་ སྲུང་རྩེདཔ་དགའ་ཤློས་ར་ ག་འདི་ སློ? ག་ཅི་འབད་ ཁུངས་བྲིས། 

ལན་་་  
 
 
 
 
 
 
༣༽ ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་ཚེ་ནང་ སྲུང་ཚུ་ ལྷབ་སྟེ་ ཕན་པ་ འློང་ནི་ཨིན་མས་ག? ག་ཅི་འབད་ བསམ་འཆར་བྲིས། 

ལན༌༌༌༌  
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སྡེ་ཚན་ཁ།                             འབྲི་རློམ།                    སྐུགས་༣༠ ། 
 བཀོད་རྒྱ།     འློག་གི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ ལན་བྲིས།  
 
༉ ཨའློ་ ང་བཅས་ར་ གནམ་ནུབ་མློ་ རང་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ འགྱོ་ནི་འདི་ཡང་ ལེགས་ཤློམ་མེན་པས་ ས་རེད། ངེ་གི་ ཨ་པ་གིས་ ནུབ་
མློ་ཆུ་ཚློད་༩ ལས་༡ ཚུན་ཚློད་ མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་གི་ དུས་ཚློད་ཨིན། དེ་བསྒང་ ང་བཅས་ར་ མི་དེ་ཚུ་ ཕར་དང་ཚུར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བ་
ཅིན་ རང་གི་ དབང་ཐང་དང་  རླུང་རྟ་རྒུདཔ་ད་ འདྲེ་དང་ ཕྱདཔ་ཨིན་ཟེར་ སབ་མི་དེ་ཡང་ བདེན་པ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ མནློ་ཡི། ག་དེ་སྦེ་
སློ་ ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་གཉིས་ ལློ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་ཡང་ སློ་ལློགས་ཁར་ ལྷློད་སྦེ་ ངེའི་ལྟློ་ཚང་ པད་མ་རློ་རྗེ་དང་ ང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ 
ཁོ་གི་ ཁྱིམ་ནང་འགྱོ། འཕྲལ་འཕྲལ་ ཁོ་ ངེ་གི་ཁྱིམ་ནང་ སློད་སྦེ་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བསྟུན་གྲོས་འབད་ཡི་ར་ 
དཔེ་ཆ་གཅིག་ཁར་ ལྷབ་སྟེ་ སློད་ཅི། དེའི་ནང་ལས་ རྫློང་ཁ་དང་ ཨིང་ལིཤི་ཆོས་ཚན་ནང་ པད་མ་རློ་རྗེ་གིས་ ང་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད། 
ང་གིས་ ཨང་རྩིས་ནང་ ཁོ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།  
ཚར་ཅིག་འབདཝ་ད་ ངེ་གི་ དྲློ་པ་ ལྷབ་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་འདི་ ཁྱིམ་ནང་ ལུས་སློ་ནུག། དེ་ལས་ ང་གིས་ ཆ་རློགས་ལུ་ ངེ་གི་ དཔེ་དེབ་
ཁྱིམ་ནང་ ལུས་སློ་ནུག ང་གིས་ ད་ལྟློ་ ཁྱིམ་ནང་ སློང་སྦེ་ དྲློ་པ་ ཧ་སག་ ལེན་འབག་འཐློན་འློང་ས་རེ་ ཟེར་སབ་ད་ ཆ་རློགས་ཀྱིས་ 
དབའི་་་ ད་ ཆུ་ཚློད་༡༠ ཡང་ བྱིད་སློ་ནུག། ད་རིས་ ནཱ་ ཉལ་སྦེ་ ནངས་པ་དྲློ་པ་ ལེན་ཆི།  དེའི་ནང་ལས་ ནཱ་ལས་ཕར་ ཨོ་ཏློག་ཏློ་
ཅིག་ འགྱོ་དགོཔ་ཡློད། ཡངན་ ང་ ཆ་རློགས་འབད་ འགྱོ་གེ་ཟེར་ སབ་དེས། འ་་ ཁྱད་མེད་དབའེ་་ ང་ ཨ་རྟག་ར་ དེ་སྦེ་ འགྱོཝ་ཨིན། 
སྤང་ཤློམ་ཟེར་ སབ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ ཐློན་འློང་ཡི། ཕྱི་ཁར་ འཐློན་འློང་པའི་ བསྒང་ལས་ ང་རའི་ ལགཔ་གཡུགཔ་ད་ ཨི་ཚེ་འློག་གི་ 
གོ་ལ་དབུར་བའི་ སྐད་ཅིག་ ཕརག་་་ཕརག་་་་་ཕརག་ ཟེར་ གོཝ་མ་གཏློགས་ གཞན་ག་ཅི་གི་ སྐད་ཡང་ མ་གོ། ཆ་རློགས་ཀྱི་ ཁྱིམ་བྱིད་
དེ་ སྟློང་ཕུ་ཤིང་ མགུ་ཏློ་ལྔ་འབད་མི་ཅིག་དང་ དེའི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ཧློན་ཤིང་ཚུ་ ཧློ་ཁྱབ་ཆ་འབད་འདུག། དེ་ཁར་ ལྷློདཔ་ད་ ཟླ་དཀར་
གྱི་ འློད་འདི་ཡང་ སྟློང་ཕུ་ཤིང་ དེ་གིས་ བཅད་དེ་ ལམ་ཡང་ མཐློང་མ་མཐློངམ་ཅིག་སྦེ་ འདུག།  
དེའི་ནང་ལས་ མིག་གིས་ མ་མཐློང་པར་ མར་བསྒུར་ཏེ་ ལམ་བལྟ་ཡི་ར་ འགྱོ་ཡི། གྱིབ་མ་ དེ་ཕར་ བྱིདཔ་ཅིག་ དློ་རུང་ ལམ་འདི་ སྐྱ་
གསལ་གསལ་འབད་ མཐློངམ་མས། ང་གིས་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ ངེ་གི་ གདློང་ཁ་ལས་ མིག་མཐློང་ ཅིག་གི་ ས་ཁ་ལས་ མི་ཅིག་ཟླ་
འློད་ནང་ སྐྱ་ཡློར་བཏང་ འགྱོ་དེས། དེ་ལས་ ང་ཡང་ སེམས་ཁ་ལས་ ཆ་རློགས་ཅིག་ཡང་ འདུག་ཟེར་ མནློ་སྦེ་ སྐད་ཡང་ མ་རྐྱབ་པར་ 
གོམ་མགྱོགས་སུ་འབད་ སྤློ་སྟེ་ མི་འདི་གི་ རྟིང་བདའ་སྟེ་ སློང་ཡི།  
ཡུདཔ་ཅིག་ ང་རའི་ ཁྱིམ་གྱི་ སློ་ལློགས་ཁར་ ལྷློད་མ་རནམ་ཅིག་ཁ་ལས་ མི་འདི་ ག་ཏེ་ཡང་མིན་འདུག། དེ་ལས་ ང་ཡང་ ཁོ་གི་ རྟིང་
བདའ་སྟེ་ འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ འུ་ཡང་ སྡུག་སུ་ཅིག་ ཡར་སློང་ནུག། ཨ་རིང་གི་ གད་པ་་གུ་ ངལ་ཅིག་འཚློ་སྦེ་ བལྟཝ་ད་ མི་འདི་ དློ་རུང་
སྐྱ་ཡློར་བཏང་ ད་ཅི་འློངས་སའི་ ལམ་ལས་ ཁ་མར་བལྟ་སྟེ་ འགྱོ་དེས། དེ་ལས་ ངེའི་སེམས་ཁར་ ཨེང་ ཆ་རློགས་ཞིང་ཁར་ ཆུ་དཔག་མི་
ཅིག་ཨིནམ་འདྲས་ཟེར་ མནློ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་ སློང་ཡི། ཁྱིམ་ནང་ ལྷློད་པའི་ བསྒང་ལས་ སྒོ་ཡང་ བཅད་ད་ནུག། ཨ་པ་དང་ ཨའི་སྐད་
རྐྱབ་སྟེ་ སྒོ་ཕྱེ་ཟེར་ སབ་སྦེ་ ནང་ན་འཛུལཝ་ད་ ཨའི་གིས་ དབའེ་ ཨ་ལློ་འདི་ གནམ་ནུབ་མློ་ ནཱ་ག་ཅི་འབད་བར་ འློངམ་སློ་ཟེར་ དྲི་
དེས། དེ་ལས་ ང་གིས་ ཨའི་དཔེ་ཆ་ལེན་པར་ ཨིན་ཟེར་ སབ་སྦེ་ ལམ་ཁ་གི་ ལློ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་ད་ ཨ་པ་གིས་ ཁྱོད་མ་འདྲློགས་ག་ཟེར་ 
དྲི་དེས། ང་ མ་འདྲློགས་ཟེར་ སབ་ཅི། དེ་ཅིག་སྦེ་ ང་མལ་ཆ་བཟློ་འབད་ ཉལ་ད་ཡི། དེ་གི་ ནངས་པ་དྲློ་པར་ འབདཝ་ད་ ཨ་པ་གིས་ 
ཁྱོད་མ་འདྲློགས་པར་ དྲག་ནུག། ཨ་ཕར་ སྟློང་ཕུ་མགུ་ལྔ་ཡློད་སའི་ བདུད་འདི་ ཨིན་པས་ཟེར་ སབ་ཅིག་ ང་ མགུ་ཏློ་གི་སྐྱ་ དེ་ཚུ་ཡང་ 
ག་ར་གནམ་ཁར་ ཟིང་ཡར་སློ་ཡི་གོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།                ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།                   སྐུགས་༡x༥=༥ །  
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ རེ་བཀོད་དེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་༡ ཡློད་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་ 
སྒོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ།   
 ༡༽  ནུབ་མློ་ཆུ་ཚློད་༩ ལས་༡ ཚུན་ཚློད་ མི་མ་ཡིན་པ་ཚུ་གི་ དུས་ཚློད་ཨིན། དེ་བསྒང་ ང་བཅས་ར་ མི་དེ་ཚུ་ ཕར་དང་ཚུར་ འགྲོ་    
     འགྲུལ་འབད་བ་ཅིན་  འདྲེ་དང་ཕྱདཔ་ཨིན་ཟེར་ སབ་མི་དེ་ཡང་ བདེན་པ་ཅིག་འདུག། ག་ཅི་འབད་ཟེར་ བ་ཅིན་་་་་་་་ 
   ཀ  ཨའི་འདྲེ་དང་ཕྱད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།  
   ཁ  ཨ་པ་འདྲེ་དང་ཕྱད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
   ག  ཨ་ལློ་འདི་འདྲེ་དང་ཕྱད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
   ང  པད་མ་རློ་རྗེ་འདྲེ་དང་ཕྱད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

 
༢༽ འློག་གི་ རྗོད་ཚིག་འདི་གི་ གོ་དློན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ ༢ པ་གི་ ལན་བྲིས།  
    ༼ངེ་གི་ མགུ་ཏློ་གི་སྐྱ་ དེ་ཚུ་ཡང་ ག་ར་གནམ་ཁར་ ༼ཟིང་༽ ཡར་སློ་ཡི་གོ།༽ ཟིང་འདི་་་་་ 
    ཀ   འུར་བྱེལ་འཐབ་ནི།    
    ཁ   སྐུདཔ་ཚུ་མེདཔ་འགྱོ་ནི། 
    ག   སྐྱ་དང་སྤུ་ཚུ་ཡར་ལློང་ནི། 
    ང   ཆ་རློགས་ཀྱི་བར་ན་འཐབ་ནི། 

  
༣༽ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དློན་དག་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས།  ལེགས་ཤློམ་ ཟེར་མི་འདི་་་་་་ 
     ཀ  ཟློགཔློ་ལུ་སབ་ཨིན།  
     ཁ  བཟློ་ཉེས་ལུ་སབ་ཨིན། 
     ག  བཟང་པློ་ལུ་སབ་ཨིན།    
     ང་  འཇའ་རིསམློ་ལུ་སབ་ཨིན། 
 
 ༤༽  ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་ ནང་དློན་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ མིང་ཅིག་བཏགས་པ་ཅིན། འབྲི་རློམ་འདི་་་ 
     ཀ  འདྲེ་ཟེར་ཨིན། 
     ཁ  བཟའ་ཚང་ཟེར་ཨིན 
     ག  ཆ་རློགས་ཟེར་ཨིན། 
     ང  གྲོགས་རམ་ཟེར་ཨིན། 
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༥༽ ལྟག་གི་འབྲི་རློམ་འདི་ དབྱེ་བ་ག་ཅི་ནང་ ཚུདཔ་སློ? 
   ཀ  ལློ་རྒྱུས་ནང་ཚུད་ནི་མས།  
   ཁ  རྒྱུད་སྐུལ་ནང་ཚུད་ནི་མས། 
   ག  འཆར་སྣང་ནང་ཚུད་ནི་མས། 
   ང  འགྲེལ་བཤད་ནང་ཚུད་ནི་མས། 

 
དྲི་བ་གཉིས་པ།                     ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                སྐུགས་༣x༥=༡༥ ། 
བཀོད་རྒྱ།   འློག་གི་ དྲི་བ་༥ ཡློད་མི་ ག་ར་གི་ ལན་བྲིས།  
 
༡༽ འབྲི་རློམ་འབྲིཝ་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོཔ་སློ? རེ་རེ་བཞིན་དུ་  འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས། 

ལན་་་་་  
 
 
 
 
 
 
 
༢༽ གནམ་ནུབ་མློ་ རང་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ འགྱོ་མ་བཏུབ་པའི་ དློན་དག་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? ཁུངས་གཉིས་བྲིས། 

ལན་་་་  
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 ༣༽ ལྟག་གི་ འབྲི་རློམ་འདི་གི་  བཅུད་དློན་ག་ཅི་ ཨིན་མས? རྗོད་ཚིག་གཉིས་བྲིས།  

ལན་་་་་  
  
  
  
  
  
 
༤༽ ཁྱོད་གནམ་ནུབ་མློ་ འགྱོ་དགོཔ་འཐློན་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་སློ? ཐབས་ཤེས་གཉིས་བྲིས། 

ལན་་་་་  
 
 
 
 
 
༥༽ ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེ་ནང་ ཁོང་ཆ་རློགས་གཉིས་བཟུམ་སྦེ་ དཔེ་མ་ར་འགེངས་ཏེ་ ལྷབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐློགས་ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད། 

ལན་་་་  
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དྲི་བ་གསུམ་པ།                      ལན་རིང་གི་དྲི་བ།                    སྐུགས་༥x༢=༡༠ ། 
 བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་༡ པའི་ ལན་ ཨིན་ཅི་མེན་ཅི་བྲི་དགོ། དྲི་བ་༢ པ་དང་༣ པ་ལས་ ༼གཅིག༽ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།  
 
༡༽ འབྲི་རློམ་ཚུ་ ལྷག་ནི་ལུ་  སློ་བ་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེ་ནང་ ཕན་ཐློགས་ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད?  
ལན་་་་་་་་་  
  
  
  
  
  
 
༢༽ འློག་གི་ སྡེ་ཚན་ཀ་དང་ ཁ་གཉིས་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ འློས་འབབ་ཡློད་པའི་ ལན་གྱི་ཀ་རྟགས་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ག་ནང་ བྲིས། ༼༥༽ 

 ཀ  ཁ ག 
༡ གནམ་ནུབ་མློ་  ཀ ཕརག་་་ཕརག་་་་་ཕརག་ ཟེར་ གོཝ་མ་གཏློགས་གཞན་ ག་ཅི་གི་

སྐད་ཡང་མ་གོ། 
༡………… 

༢ རྫློང་ཁ་དང་ ཨིང་ལིཤི་ཆོས་ཚན་ནང་  ཁ ཨ་པ་གིས་ ཁྱོད་མ་འདྲློགས་ག་ཟེར་ འདྲི་དེས། ༢………… 
༣ ཨི་ཚེ་འློག་གི་ གོ་ལ་དབུར་བའི་ སྐད་ཅིག་  ག རང་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ འགྱོ་ནི་འདི་ཡང་ ལེགས་ཤློམ་མེན་པས། ༣………… 
༤ ངལ་ཅིག་འཚློ་སྦེ་ བལྟཝ་ད་ མི་འདི་  ང པད་མ་རློ་རྗེ་གིས་ གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། ༤………… 
༥ ལམ་ཁ་གི་ ལློ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་ད་  ཅ དློ་རུང་སྐྱ་ཡློར་བཏང་ ད་ཅི་འློངས་སའི་ ལམ་ལས་ ཁ་མར་བལྟ་སྟེ་ 

འགྱོ་དེས། 
༥………… 

  ཆ སྟློང་ཕུ་མགུ་ལྔ་ཡློད་སའི་ བདུད་འདི་ ཨིན་པས།  
 
༣༽ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ གསློལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱི་ མི་ཚེ་ནང་ ཕན་པ་ཡློད་ག? བསམ་འཆར་བྲིས། 
ལན་་་་་་་་་་་  
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སྡེ་ཚན་ག།                         སྙན་རློམ།                     སྐུགས་ ༢༠ ། 
 བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ སྙན་རློམ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
 
                           ཞབས་ཁྲ།  
༉ ཁྱོད་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་འཇའ་ཆི་ཆི།།  གནམ་ནུབ་མྫོ་ཉི་མ་ཤར་དྫོ་བཟུམ།། 
ས་འཛམ་གླིང་ག་ར་འྫོད་ཀྱིས་གང་།།    ཁྱོད་དགའ་འཛུམ་ཞལ་ལས་ཡལ་མ་བཅུག། 
                  སེམས་དགའ་བའི་དགའ་འཛུམ་གདྫོང་ལུ་ཡྫོད།། ཨའེ་་་་་དགའ་འཛུམ་ཕར་ཚུར་སྫོན་གེ་མས།། 
                  བྫོ་སྦ་གསང་མེད་པའི་ཧིང་གཏམ་འདི།། ཨའེ་་་་རྟག་བུ་ཕར་ཚུར་སབ་གེ་མས།། 
ཁྱོད་ལེགས་པའི་གདྫོང་ལུ་བལྟ་སྟེ་གིས།། ང་མིག་ཏྫོ་འཕྱག་ནི་བརྗེད་སྫོང་ནུག། 
ལས་གནམ་བསྐོས་ཡྫོད་མི་ང་བཅས་གཉིས།། བལྟཝ་མིག་གཞི་མཐུན་མི་ང་བཅས་གཉིས།། 
                   རང་མློ། 
              ཁ་ལུ་ཟས་ཅིག་བཟའ་རུང་།། ཞིམ་པའི་བཅུད་ཅིག་མ་ཚློར།། 
              གདན་དང་མལ་ཆའི་སྦུག་ནང་།།  གཉིད་ཅིག་ལློག་ར་མ་བཏུབ།། 
                  དཔྱེ་གཏམ། 
     བཀའ་གནངམ་བརྒྱ་ལམ།།  ཕྱག་ཕྱིད་ཞུཝ་གཏན་རྐྱང་།། 
     དཀའཝ་མ་སད་ན།།   གྲུབ་མི་འཐློབ།། 

             
 ཀ༽                      ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།                  སྐུགས་༡x༣=༣ །  
 བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་༤ རེ་བཀོད་དེ་ ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་༡ ཡློད་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 
ཀ་རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ།  
༡༽ རློམ་རིག་གི་ ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ ལེ་ཤ་ཡློདཔ་ལས་ ཞབས་ཁྲ།  རང་མློ།  དཔྱེ་གཏམ། གསུམ་འདི་་་་་་་་་ 
  ཀ  འབྲི་རློམ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 
  ཁ  སྙན་རློམ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 
  ག  ཡིག་འགྲུལ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 
  ང  སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ནང་ཚུདཔ་ཨིན། 

 
༢༽  བཀའ་གནངམ་བརྒྱ་ལམ།།  ཕྱག་ཕྱིད་ཞུཝ་གཏན་རྐྱང་།། ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ༼གཏན་༽ ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
    ཀ  རེ་ཅིག་སྐབས་ལུ་སབ་ཨིན། 
    ཁ  འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ལུ་སབ་ཨིན། 
    ག  དུས་ཨ་རྟག་ར་ལུ་སབ་ཨིན། 

    ང  སྐབས་སྐབས་ལུ་སླབ་ཨིན།  
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༣༽ འློག་ལུ་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ བརྗོད་པ་ དཀྲུགས་ཡློད་མི་འདི་ གོ་རིམ་སྒྲིགས། 
   ༡  རང་སྐྱོན་རི་བཟུམ་ཡློད་དེ།།      ༢  རང་ཞལ་རང་གིས་མི་མཐློང།། 
   ༣  གཞན་ལ་སྐྱོན་ཡློད་མ་གསུངས།།   ༤  བཤད་ན་ཐུགས་ལ་ཕློག་འློང་།། 
  ཀ   ༡    ༢    ༣    ༤ ། 
  ཁ   ༡    ༣    ༢    ༤ ། 
  ག   ༤    ༣    ༡    ༢ །  
  ང   ༣    ༡    ་༢    ༤ ། 

 
 དྲི་བ་གཉིས་པ།                      ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                 སྐུགས་ ༣x༣=༩། 
 བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་༣ གྱི་ལན་ག་ར་བྲི་དགོ།  

 
༡༽ པར་འདི་ནང་ ག་ཅི་ར་མཐྫོང་ཡི་ག? དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་ཚིགས་བཅད་ གཅིག་བྲིས། 
ལན་་་་  

 
 
 
 

༢༽ དཀའཝ་མ་སད་ན།།   གྲུབ་མི་འཐློབ།། ཟེར་མི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་  བློ་ཚིག་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ བྲིས། 
ལན་་་་་་་  
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༣༽ ལམ་མའི་འློག་གི་ཨོམ་ཆུ། །ཁ་སྐོམ་ཤི་རུང་མི་འཐུང་། ཟེར་མི་ རང་མློ་འདི་ དགྲ་གླུ་དང་ གཉེན་གླུ་གཉིས་ལས་ ག་ཅི་ཨིན་ན་  
  དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ ལན་བྲིས། 
ལན་་་་་་་་  
 
 
 
 
ག༽                          ལན་རིང་གི་དྲི་བ།                       སྐུགས་༢x༤=༨ ། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་༣ པའི་ ལན་ ཨིན་ཅི་མེན་ཅི་བྲི་དགོ། དྲི་བ་༡ པ་དང་༢ པ་ལས་ ༼གཅིག་༽ གདམ་ ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
  
༡༽ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྙན་རློམ་གྱི་ དབྱེ་བ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷབ་དགོཔ་འདུག? ལྷབ་ནི་དློན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ ༣ བཀོད།  
ལན་་་་་་་་་་་  

 
 
 
 
 
 
༢༽ དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ དུས་ནམ་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན? ག་ཅི་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན? བྲིས། 
ལན་་་་་  
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༣༽ རློམ་རིག་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་ལས་ འློག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་ཚིགས་བཅད་ 
གཅིག་བཟློ།   

ཟླ་བ། སྨིན་ཆུང་། ཞལ་རས། སེམས། 
 

ལན་་་་་  
  

  
  
  
 


