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          ཆུ་སྨད་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
          མོ་བཏབ་ཆོས་རྒྱུགས། སྤྱི་ལློ་༢༠༢༢། 

 
ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་ སྐར་མ་༡༥།                                 བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ། 
རོང་ཁ། དྲི་ཤོག་གཉིས་པ།                                    སྐུགས་བསོམས་ ༡༠༠ ། 
སོབ་རིམ་༡༠ པ།                                        སྤྱི་ཚེས་ ༥/༡༢/༢༠༢༢། 
གསང་ཨང་  
 
 
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་ལྷག་ནི།ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ བྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༣ཡོ 
༢ འདྲི་ཤོག་འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ དྲི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ང་བཞི་འབད་ཡོད། སྡེ་ཚན་ ཀ་ འབྲི་རློམ། ཁ་ སྙན་རློམ།  
ག་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། ང་ རྒྱལ་སྲས་ལག་་ལེན། བཞི་འབད་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། སྡེ་ཚན་ རེ་རེའི་ནང་ལུ་  
ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་། ལན་ཐུང་། ལན་རིང་ གསུམ་རེ་བཀོད་ཡོད་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས།  

༤ ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བོ་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་ཐནོ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ དྲི་བ་ག་ར་གི་ལན་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་རྐྱབ་མ་རྐྱབ་ བརྟག་ཞིབ་

འབད་དགོ། 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྐུགས་བཀོད་ནིའི་ ཤློག་ཁྲམ། 

 

 འབྲི་རོམ། ༢༥ སྙན་རོམ། ༢༥ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།  
    ༢༥ 

ནང་ཆོས་བརྩི་མཐོང་།        
    ༢༥ 
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སྡེ་ཚན་ཀ།     འབྲི་རོམ།     (སྐུགས་༢༠) 
བཀོད་རྒྱ།འོག་གི་ འབྲི་རོམ་འདི་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༉  ང་བཅས་ར་ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དེ་ར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐ་ན་མི་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ དགོ་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་ 
ཚུ་ཡང་ ད་རིས་ནངས་པར་འངོ་འབབ་ཀྱི་ འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ དུས་སྐབས་ཤརཝ་ཨིན་མས། 
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་ གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་སྐོར་ 
ལས་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ མི་མང་ལུ་གོ་བ་བརྡ་སོད་ཀྱི་ ལས་རིམ་ཚུ་ ག་དེམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་ 
རུང་ མི་ཚུ་གིས་སྣང་མེད་རྒྱབ་སྐྱུར་ཐོག་ ག་ལོྷད་ལོྷད་བཀོ་བཞག་སར་ མཐོངམ་ཨིནམ་མས། 
ཨིན་རུང་ དེང་སང་གི་ཐབས་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཐོན་པའི་ 
བསྒང་ལས་ ག་ལོྷད་བཀོ་བཞག་མི་ ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་ཚུ་ཡང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ འངོ་ 
འབབ་བཟོ་ནིའི་ རྒྱུ་ཆས་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ཨིན། ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ རུལ་བཏུབ་མི་དང་ རུལ་ 
མ་བཏུབ་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་ཟེར་ དབྱེ་ཁག་གཉིས་འབད་ ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ རུལ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ནང་  
ཚོད་བསྲེ་དང་ཤིང་འབྲས་ དེ་ལས་ བཞེས་སྒོའི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་ རུལ་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ནང་ གྱིབ་ 
དམ་དང་ཤེལ་དམ་ ལྕགས་ཀྲིན་གྱིས་བཟོ་མི་ བཟའ་འཐུང་གི་ཧདོ་ཚུ་ཨིནམ་མས། 
འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གསར་སྦིས་ཐང་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་ལུད་བཟ་ོནིའི་ ལས་འགུལ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་ 
འབད་མིའི་ནང་ གཙ་ོབ་ོརུལ་རུལ་བའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས། འགོ་ཐོག་ལུ་ལས་འགུལ་དེ་ནང་ བདུན་ 
ཕྲག་རེ་ནང་རས་སོར་མེད་པའི་ རུལ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ མེ་ཀྲེག་ཀྲན་༤དེ་རེ་ལོྷད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རིས་ནངས་པ་ 
གསུམ་ལྟབ་ཀྱིས་ཡར་སེང་སོང་ཡོད་མི་ དེ་ཡང་གཙ་ོབོ་ར་ རང་བཞིན་གྱི་ལུད་བཟོ་མི་ལུ་བརྟེན་ འངོ་འབབ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ 
བཟོ་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། 
ལས་འགུལ་དེ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་དང་པ་ལས་༤པ་ཚུན་ རུལ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་དོས་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་༢༢༦དེ་ཅིག་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ རང་བཞིན་གྱི་ལུད་བཟོཝ་ད་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༧༦༠༠༠དེ་ཅིག་བཟོ་ཚུགས་ནུག་ རུལ་བཏུབ་པའི་ 
ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་ཚུ་ ཉིམ་མ་ཕོག་པའི་ཁང་མིག་ནང་ བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་ སྐམ་བཞག་པའི་ཤུལ་ལས་ འཕྲུལ་ 
ཆས་ནང་འདེགས་ཞིནམ་ལས་ ཕྱམ་ཕྱིམ་རང་བཞིན་གྱི་ལུད་བཟཝོ་ཨིན་མས། རང་བཞིན་གྱི་ལུད་འདི་བཅད་ལྡན་ཡོད་ནི་དེ་ 
གིས་ མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་དང་ ཚོད་བསྲེ་ལྡུམ་ར་ཚུ་ནང་བླུག་ནིའི་དནོ་ལུ་ མི་མང་གིས་ མཁོ་འདོད་སོམ་བསྐྱེདཔ་བཞིན་དུ་ 
ཚོང་སྒྱུར་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འཐབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་མས། 
དེ་བཟུམ་འབད་ འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ རུལ་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ གྱིབ་དང་ཤེལ་དམ་ ལྕགས་ཀྲིན་གྱིས་བཟོ་མི་ བཟའ 
འཐུང་གི་ཧོད་ཚུ་ཡང་ ག་ཏེ་ལོྷད་ས་ལས་ཕར་མཐོངམ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་འབདཝ་ད་ རག་རོག་ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་ཚུ་གིས་ 
བསྡུ་བསྒྱོམ་འབད་དེ་ བསྐྱར་བཟ་ོའབད་ནིའི་ལས་འགུལ་ འགོ་བཙུགས་མི་ལུ་བརྟེན་ མིག་གིས་མཐོང་སར་མེདཔ་ཨིན་མས། 
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དྲི་བ་དང་པ།       ལན་གདམ་ཁ་ཅན།                     (སྐུགས་༥x༡=༥)  
འོག་གི་དྲི་བ་ རེ་ལུ་ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་ སྦེ་ ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག࿀དེ་བཟུམ་བཀལ། 
༡.    སྤྱིར་བཏང་འབྲི་རོམ་ལུ་ དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་མི་འདི་་་་་། 
 ཀ རྒྱུད་སྐུལ་དང་རོད་གླེང་གཉིས་ཨིན།   ཁ ལོ་རྒྱུས་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཨིན། 
 ག སྣང་བྱུང་དང་འཆར་སྣང་གཉིས་ཨིན།   ང ཁུངས་བཤད་དང་འཆར་སྣང་གཉིས་ཨིན། 
  
༢    འབྲེལ་ཡློད་དབང་འཛིན་ཟེར་མི་འདི་་་་་་།  
     ཀ   ཁྲོམ་སྡེ་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།  
     ཁ   རློང་ཁག་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། 
 ག   རྒེད་འློག་ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།  
     ང   སློབ་གྲྭའི་ཕྱགས་སྙིགས་ཡིག་ཚང་ལུ་གོ་ནི་ཨིན། 
 
༣. ཕྱགས་སྙིགས་ལུ་བརྟེན་པའི་ བཙགོ་རླུང་འདི་གིས་ གཙ་ོབ་ོར་་་་་་། 

ཀ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་གནོད་འངོ་།  ཁ    མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལུ་གནློད་འློང་། 
ག    གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་ལུ་གནློད་འློང་།      ང དབུགས་གཏོང་ལེན་ལུ་གནོད་འོང་། 
 

༤. ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ སྒྱུར་བཅོས་ཐབས་རིག་འདི་གིས གཙ་ོབོ་ར་་་་་་། 
ཀ ཚོང་སྒྱུར་ཐབས་ལམ་ལུ་ཕན་ཐོགས་འོང་།     ཁ མི་སྡེ་འོང་འབབ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་ཐགོས་འོང་།  
ག ཁྲོམ་སྡེ་གཙང་སྦྲ་ཡར་རྒྱས་ལུ་ཕན་ཐོགས་འོང་།  ང གསོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡར་དྲག་ཕན་ཐོགས་འོང་། 

 
༥     ཐབས་དང་ཤེས་རབ ཡོད་པ་ཅིན་་་་་་་་། 
     ཀ   མཐུན་ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།    ཁ  དཔེ་ཆ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་ཚུགས། 
     ཁ   ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་བཏུབ།        ང  འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།། 
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དྲི་བ་གཉིས་པ།     ལན་ཐུང་།         (སྐུགས་༥x༢=༡༠) 
འོག་གི་ དྲི་བ་༥ པོ་ ག་ར་གི་ ལན་བྲིས། 
༡.   རུལ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ གཉིས་ཀྱི་མིང་དང་ རུལ་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས་ གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས།    (༢)      

རུལ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས། རུལ་མ་བཏུབ་པའི་ཕྱགས་སྙིགས།  
  
  
 
༢. གོང་གི་འབྲི་རོམ་འདི་ གནད་དོན་ཁག་གཉིས་ནང་ལུ་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས།                    (༢) 

གནད་དནོ་དང་པ། གནད་དནོ་གཉིས་པ།  
  
  
 
༣. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ འགྲེལ་བཤད་ ཐུང་ཀུ་རེ་རྐྱབ།                            (༢)                      
ཕྱི་སེལ་རྐྱབ།   
གཞི་བཙུགས།  
མཁོ་འདོད།  
ཕན་ཁྱད།  
 
༤. ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ འཐབ་ཐངས་ལུ་ ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ཀྱི་བར་ནའི་ ཁྱད་པར་བྲིས།           (༢) 

ཧེ་མར། ད་རེས་ནངས་པར།  
  
  
  
 
༥. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ འབྲེལ་ཡློད་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་རིག་གསརཔ་ 
     བཏློན་མི་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡློད་ག? ག་ཅི་འབད?                            (༢) 
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དྲི་བ་གསུམ་པ།         ལན་རིང་།           (སྐུགས་
༡༠x༡=༡༠) 
འོག་གི་དྲི་བ་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
༡.  ཁྲོམ་སྡེ་དང་ རློང་ཁག་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གིས་ ཕྱགས་བདར་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ བཅའ་མར་ 
   གཏློགས་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བས། གནད་དློན་དེ་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ གལ་ཆེ་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ གཉིས་བཀོད་དེ་བཤད་པ་ 
   རྐྱབ།                                                      (༡༠) 
༢.  ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་བཞག་ནིའི་དློན་ལུ་ མི་མང་ཕྱགས་བདར་གྱི་ལས་རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ 
   ནི་དང་ རྒྱང་མཐློང་དང་ གསར་ཤློག་ཚུ་ནང་ གོ་བརྡ་སྤེལ་ནི་གཉིས་ལས་ ག་འདི་དྲག་ནི་མས་གོ? ག་ཅི་འབད། (༡༠) 
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སྡེ་ཚན་ཁ།    སྙན་རོམ།            (སྐུགས་༢༥) 
བཀོད་རྒྱ།འོག་གི་ སྙན་རོམ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 

ཞབས་ཁྲ། 
འོག་མིན་ཞིང་བཀོད་འདྲ་བའི། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི། །རྟེན་འབྲེལ་སྔར་ལས་བཟང་
སོང་། ། 
ནང་གི་ནོར་བུ་འདྲ་བ།  །མངའ་བདག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཤོག །ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་འདྲ་བ། །བོན་འབངས་དར་ཞིང་རྒྱས་ཤོག །ཆོས་སྲིད་ལུགས་ 
གཉིས་བསྟན་པ། །མི་ཉམས་ཡུན་དུ་གནས་ཤོག །རྒྱལ་ཁབ་མངའ་ཐང་དཔལ་འབོར། །ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གནང་ཤོག །ནང་གི་ནརོ་བུ་ 
འདྲ་བ། །མངའ་བདག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཤོག །ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་འདྲ་བ། །བོན་འབངས་དར་ཞིང་རྒྱས་ཤོག །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སོྲག་ཤིང་། ། 
དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ཚོགས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་། །འགྲོ་རྣམས་ཐར་པར་འདྲེན་ཤོག །  
 

བོ་ཟེ། 
ཁྱོད་ཤིང་ཆེན་སོང་པོའི་རྩེ་ལུ། །ང་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་འཁོར་ཚེ། །སེམས་དགའ་བའི་བསུ་བ་འབད་དེ། །ཡིད་འཚིམ་པའི་མཆོད་པ་ཟེརཝ་ད། ། 
སོ་འཕེལ་བའི་ཉམས་ཅིག་ཤརཝ་མས། །དེ་ཨིན་རུང་འཕྲལ་འཕྲལ་བང་ལས། །རྐྱེན་ངན་པའི་རླུང་ཆེན་འཕུཝ་ད། །ཁྱོད་ཤིང་ཆེན་ཡོམ་ཡོམ་ 
སྤར་ཏེ། །ང་ཁུ་བྱུག་ས་ལུ་མི་སྤུད་ག ། 
 
དྲི་བ་དང་པ།                    ལན་གདམ་ཁ་ཅན།                       (༥x༡=༥) 
འོག་གི་དྲི་བ་ རེ་ལུ་ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་ སྦེ་ ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་࿀དེ་བཟུམ་བཀལ། 
༡. སྙན་རོམ་ནང་ལུ་་་་། 
 ཀ    བསབ་བ། ཁ་བཤད། འབྲི་རོམ། ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།  
     ཁ ཞབས་ཁྲ། རང་མོ། བོ་ཟེ། ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། 
 ག    དཔེ་གཏམ། རྒྱལ་རབས། དྲན་རློམ། ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།   
     ང    སྙན་རོམ། གཏམ་རྒྱུད། གསལ་བཤད། ཚུ་ཚུདཔ་ཛིན། 
 
༢. གོང་གི་ཞབས་ཁྲའི་ བརྗོད་དོན་འདི་་་་། 
 ཀ ནད་མུག་འཁྲུག་རོད་ཞི་བའི་སོན་ཚིག་ཨིན།    
     ཁ    སྐྱབས་རྗེ་སྐུ་ཚེ་རིང་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་ཚིག་ཨིན།       
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     ག    རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨློན་ཚིག་ཨིན། 
     ང རྒྱལ་བོན་འབངས་གསུམ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་སོན་ཚིག་ཨིན། 
༣. ལྟག་གི་ ཞབས་ཁྲའི་ཚིགས་བཅད་ལྔ་པའི་ བཅུད་དནོ་འདི་་་་། 
     ཀ   ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོྲག་ཤིང་ཨིན་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། 
     ཁ   འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱིས་སེམས་ཅན་ཚུ་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་དོན་ཨིན། 
 ག   འབངས་མི་སེར་ཚུ་གིས་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་དགོ་པའི་དནོ་ཨིན། 
     ང   སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་དོན་ཨིན། 
 
༤.  བོ་ཟེ་དང་ རང་མོ་གཉིས་ལུ་་་་་་་། 
      ཀ གདངས་དབངས་འཐེན་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད།   ཁ  བསྐོར་གཏམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད། 
      ག ཕོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད།         ང  དཔེ་དང་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད། 
 
༥     ཤིང་ཆེན་ཡོམ་ཡོམ་འབད་མི་འདི་་་་་་། 
      ཀ   རྡོག་མ་ལེ་ཤ་བཏགས་ནི་འདི་གིས་ཨིན།     ཁ    ས་རུད་ཆད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
      ག   ཆརཔ་རྐྱབ་ནི་འདི་གིས་ཨིན།           ང   རླུང་ཆེན་འཕུ་ནི་འདི་གིས་ཨིན།          
 
དྲི་བ་གཉིས་པ།      ལན་ཐུང་།            (སྐུགས་༥x༢=༡༠) 
འོག་གི་ དྲི་བ་༥ པོ་ ག་ར་གི་ ལན་བྲིས།  
༡. གོང་གི་ བོ་ཟེ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེ་གིས་ དོན་དག་གཙ་ོབོ་ ག་ཅི་སོྟནམ་སོ?              (༢) 

  
 
 
 
༢. འོག་གི་ ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ འགྲེལ་བཤད་ རངོ་ཁ་ནང་བྲིས།  
     དམ་པའི་སྐྱེ་བ་ོཉམས་ཐག་ཀྱང་། །ཆོས་དང་འགལ་བའི་ལས་མི་བྱེད། །ཆར་འདོད་བྱིའུ་སྐོམ་ན་ཡང་། །ས་ལ་བབས་པའི་ 
     ཆུ་མི་འཐུང་། །                                                 (༢)                      
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༣. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་བསོྟད་པའི་རོམ་ ཚིག་འབྲུ་དྲུག་མ་འབད་མི་ ཚིགས་བཅད་ 
     གཅིག་བྲིས།                                                   (༢) 
     སན་ལྗོངས། ཞིང་ཁམས། ན་གཞོན། གོང་འཕེལ། ཆོས་ལྡན། དགའ། ཤེས་ཡོན། སྐྱེས།                                                                                                
  
 
 
 
༤. འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ གོ་དནོ་དང་མིང་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད།                     (༢)     

གོ་དོན། མིང་།  
ནོར་བུའི་བྱེད་བྲག་གི་བང་མཛོད། ལེགས་བཤད། 
འཛམ་གླིང་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མིག་ཏོ། འཇའ་ཚོན། 
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྡམ་གཞག་སོྟན་མི། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། 
རྒྱུ་རྐྱེན་ལེ་ཤ་ཚོགས་པའི་མཐོང་སྣང་། ཁུ་བྱུག། 
 ཉི་མ། 
 
 
༥. ད་རེས་ནངས་པ་ ན་གཞློན་མང་ཤློས་གཅིག་གིས་ར་ ཞབས་ཁྲ་གཞུང་སྒྲ་དང་ བློད་སྒྲ་གཉིས་ལས་འདི་ རིག་གསར 

ལུ་ 
     སློ་བ་སློམ་བསྐྱེད་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ།                            
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དྲི་བ་གསུམ་པ།                      ལན་རིང་།                    (༡x༡༠=༡༠)                   
 དྲི་བ་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
༡     འོག་གི་ གོ་རིམ་དཀྲུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ རང་མོ་ཚིགས་བཅད་གཉིསཔོ་འདི་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་བྲིས།   (༢)  
     “དར་ཤིང་འདོམས་པ་བཅོ་བརྒྱད། །གཡས་གཡོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་ཤོག །གངས་རི་མཐོན་པའོི་རྩེ་ལས། ། 
      དར་འདབ་གཡས་གཡབ་གཡོན་གཡབ། །དབངས་ཅན་ལྷ་མོའི་པྱི་ཝང་། །ཁྱོད་དང་བྲལ་ས་མིན་འདུག ། 
      བུ་མོ་བམས་པའི་སྐུ་གཟུགས། །སྲེད་ལྡན་ཤ་ཕྲུག་ང་རང་། ། 
༢     སྙན་རོམ་ ལྷབ་སང་འབད་དེ་ ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ་ནང་ རང་མགོ་རང་ 
      འདྲོངས་ ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ནི་སོ? བསམ་འཆར་དོན་མཚམས་༢བྲིས།                        
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སྡེ་ཚན་ག།              སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།     (སྐུགས་༢༥) 
འོག་གི་ སྲུང་གི་བརྗོད་མཚམས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་ཞིན་ན་ དྲི་བ་འདི་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།  
“རྒྱལཔོ་གིས་ མི་ངན་ཁྱོད་བཟུམ་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་ གསོན་པོ་སྦེ་སོད་དེ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ དེ་བ་འདི་ ཤི་སོ་པ་ཅིན་
དྲག་ ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གསད་ནི་འབད” 
    
དྲི་བ་དང་པ།                 ལན་དམ་ཁ་ཅན།                  (སྐུགས་༥x༡=༥)  
འོག་གི་དྲི་བ་བཞི་ རེ་ལུ་ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་སྦེ་ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་࿀དེ་བཟུམ་བཀལ། 
༡. རྨི་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་ མཐོང་མི་འདི་་་་་་་་་། 
ཀ ཀ    རྒྱལཔོ་ཨངན།          ཁ   བཙུནམློ་ཨིན།  
 ག མི་ངན་འདི་ཨིན།         ང    རི་དྭགས་རུརུ་ཨིན། 
 
༢. རི་དྭགས་རུ་རུ་འདི་་་་ 
 ཀ སྙིང་རྗེ་ཡོད་མི་ཅིག་་ཨིན།     ་    ཁ  བརྩེ་གདུང་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
 ག ཕན་སེམས་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན།        ང  བམས་སེམས་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 
 
༣.    སྲུང་གི་བརྗོད་དློན་ངོ་མ་ར་་་་་་་་་། 

ཀ དགའ་བ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་མས།     
ཁ    ཕངས་སེམས་བསྐྱེད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་མས། 
ག    སེམས་ཅན་ག་ར་ལུ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་མས།  
ང    ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་དགོ་པའི་ཨིནམ་མས། 
 

༤. རྒྱལཔོ་གིས་མི་ངན་འདི་ གསད་ནི་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཡང་་་་། 
ཀ ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པའི་མི་ངན་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
ཁ རི་དྭགས་རུ་རུ་ལུ་དགའ་ཚོར་བསྐྱེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
ག    རྒྱལཔློ་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ངོ་རྒོལ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
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༥    ནགས་ཚལ་ནང་གི་སེམས་ཅན ཕ་ོབྲང་ནང་ལུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས་་་་། 
ཀ    གཞན་ལུ་བམས་བརྩེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།  
ཁ    བཙུན་མོ་གིས་བཀའ་གནངམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  
ག    བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ་འབདཝ་ལས་ཨིན།།   
ང    རྒྱལཔོ་གིས་སེམས་ཅན་ལུ་ཕངས་ནི་འདི་གིས་ཨིན།། 

 
དྲི་བ་གཉིས་པ།       ལན་ཐུང་།                 (སྐུགས་༥x༢=༡༠) 
འོག་གི་ དྲི་བ་༥ པོ་ ག་ར་གི་ ལན་བྲིས། 
༡    འོག་གི་ ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀྱི་ འགྲེལ་བཤད་བྲིས།                                (༢) 
     སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད། །བསད་དང་བརྐུ་ལ་སོགས་པ་སོྤངས། ། 
  
 
 
 
༢ འོག་གི་ སྡེ་ཚན་ ཀ་དང་ཁ་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིགས་འབད་དེ་ ལན་ས་སོྟང་ནང་ ཀ་རྟགས་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲིས། (༢.༥) 

(ཀ) (ཁ) 
༡ རི་དྭགས་ཀྱིས་ ཀ) གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་ནུག། 
༢ རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་མི་འདི་གིས་ ཁ) རི་དྭགས་རུ་རུ་གིས་མཐའ་བསྐོར་ནུག། 
༣ རྒྱལ་ལྕམ་གྱི་མནལ་ལམ་ནང་ ག) ,སྒལ་པར་འབག་སྟེ་ཆུའི་མཐའ་མར་བཏོན་ནུག། 
༤ མི་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འདི་ ང) མདའ་བཀལ་སྦེ་གཞུ་བཀང་ནུག། 
༥ གཡོག་འཁོར་ཚུ་གིས་ ཅ) རི་དྭགས་རུ་རུ་མཐངོ་ནུག། 
 ཆ) གསོལ་རས་གནང་ཆེན་ལུ་སེམས་ཤོར་ནུག། 
 
༡ རི་དྭགས་ཀྱིས་   
༢ རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་མི་འདི་གིས་  
༣ རྒྱལ་ལྕམ་གྱི་མནལ་ལམ་ནང་  
༤ མི་བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འདི་  
༥ གཡོག་འཁོར་ཚུ་གིས་  
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༣  སྲུང་འདི་ནང་གི་མི་ངན་འདི་ ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ རི་དྭགས་རུ་རུ་ལུ་དྲིན་ལན་ ག་དེ་སྦེ་མཇལ་ནི་སྨློ?བསམ་འཆར་བྲིས། 
(༡.༥) 
  
 
 
 
༤  ལེགས་ཤོམ་འབད་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་བསམ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ འབྲས་བུ་ག་ཅི་ར་འབྱུང་འོང་གོ?            (༢) 
  
 
 
 
༥   མི་ཆུ་གིས་འབག་འགྱོ་མི་འདི་ ག་ཅི་མ་ཚང་པའི་སྐྱོན་ཨིན་ན?                            (༢) 
  
 
 

 
 
དྲི་བ་གསུམ་པ།      ལན་རིང་།      (སྐུགས་༡༠x༡=༡༠) 
འོག་གི་ དྲི་བ་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༢༠༠གི་ནང་འཁོད་བྲིས། 
༡. གོང་གི་སྲུང་དེ་གི་ བརྗོད་དློན་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ ཚབ་རྩེ་མི་ཚུ་གིས་ བློ་ག་ཅི་སབ་ཅི་ག་ གནད་དློན་༡༠ཁྲབ་སྲུང་ 
     ཐློག་ལུ་ བཟློ་སྟེ་བྲིས། 
༢. རྒྱལཔློ་གིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རི་དྭགས་རུ་རུ་འཛློལ་ནིའི་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་ རི་དྭགས་དེ་བཟུམ་མཐློང་མི་དང་ གོ་མི་ 
     ཡློད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་སྲིད་བཅུ་ཆ་གཅིག་ གསློལ་རས་སྦེ་གནང་ནི་ ཟེར་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ 

ན?ཁུངས་བཀལ། 
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སྡེ་ཚན་ང་།       རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན།     (སྐུགས་༢༥) 
འློག་གི་ཚིགས་བཅད་དེ་ལེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག་ཞིནམ་ལས་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས། 
 འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འདྲ། །ཇི་ཙམ་སློད་ཀྱང་སྲིད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར།། 
 གང་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བའི་དངོས་པློ་རྣམས། །འཕལ་ལ་སློང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།།    
               ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་དག་རང་གི་སེམས། །སེམས་ཉིད་གདོད་ནས་སོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། ། 
               དེ་ཉིད་ཤེས་ནས་གཟུང་འཛིན་མཚན་མ་རྣམས། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
ཤེས་རབ་མེད་ན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལྔ་ཡིས། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐབོ་པར་མི་ནུས་པས། 
ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་འཁོར་གསུམ་མི་རྟོག་པའི། །ཤེས་རབ་བསྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 
             ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས། །ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བས་ནས། ། 
             གཟིགས་མེད་བཞི་ལས་ཡང་དག་འདས་པ་ཡི། །བསམ་གཏན་བསྒོམ་པ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན། ། 

 
 
དྲི་བ་དང་པ།                ལན་གདམ་ཁ་ཅན།                       (སྐུགས་༥x༡=༥)  
འོག་གི་དྲི་བ་ རེ་ལུ་ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་་་སྦེ་ ཡོད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་࿀དེ་བཟུམ་བཀལ། 
༡     ལག་ལེན་སློ་བདུན་མ་ རློམ་མི་འདི་་་་་། 

 ཀ  བམ་ཞབས་དྲུང་ཨིན།           ཁ    མགོན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཨིན། 
 ག  རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ཨིན།        ང    བམ་དངུལ་ཆུ་ཐློགས་མེད་ཨིན། 
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༢ གཟུང་འཛིན་ ཟེར་མི་འདི་  
 ཀ ཕྱིའི་ཅ་ལ་ཚུ་ལགཔ་གིས་ བཟུང་སྟེ་བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
     ཁ    དཔེ་ཆ་བོ་ལུ་བཟུང་སྟེ་ སེམས་ཁར་བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 ག དངོས་པ་ོཚུ་ལག་པར་བཤེད་དེ་ བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
་     ང    ཕྱིའི་ཡུལ་དང་ ནང་གི་སེམས་གཉིས་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 
༣ འོག་གི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ བཅུད་དནོ་འདི་་་། 
     འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལན་ཚྭའི་ཆུ་དང་འདྲ། །ཇི་ཙམ་སློད་ཀྱང་སྲིད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར།། 
     གང་ལ་ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བའི་དངོས་པློ་རྣམས། །འཕལ་ལ་སློང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ཡིན།།    
     ཀ སེམས་གཡེང་སྐྱོན་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།        

ཁ རང་གི་སོད་ལམ་ངན་པ་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།  
ག ཤེས་བཞིན་གྱི་སྐྱོན་འདི་ཚུ་སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། 
ང ཞེན་ཆགས་སྐྱེ་བའི་དངོས་པློ་ཚུ་སང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། 
 

༤    ཆོས་སྐད་ནང་ལུ་ ཤེས་བྱས་ནས་ ཟེར་མི་འདི་ རློང་ཁ་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་བ་ཅིན་་་་། 
ཀ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ཞིནམ་ལས། 
ཁ    དྲནམ་བཏློན་ཚུགསཔ་འབད་ཞིནམ་ལས། 
ག དབྱེ་བ་དཔྱད་ཚུགསཔ་འབད་ཞིནམ་ལས། 
ང    བརྟག་ཤིང་དཔྱད་ཚུགསཔ་འབད་ཞིནམ་ལས། 
 

༥   རྒྱལ་སྲས་ ཟེར་བའི་སྐབས་ རྒྱལ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་། 
    ཀ   དགྲ་ལས་རྒྱལ་མི་ལུ་སབ་ཨིན།      ཁ   དམག་ལས་རྒྱལ་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 
    ག   བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་མི་ལུ་སབ་ཨིན།   ང   འགྲན་བསྡུར་ལས་རྒྱལ་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 
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དྲི་བ་གཉིས་པ།        ལན་ཐུང་།             (སྐུགས་༥x༢=༡༠) 
འོག་གི་ དྲི་བ་༥པོ་ ག་ར་གི་ ལན་བྲིས། 
༡ ཤེས་རབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ གསུམ་ལས་གཉིས་བྲིས།                                  (༢) 
  
 
 
༢ ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་ འཁོར་གསུམ་མི་རློག་པའི། ཟེར་བའི་སྐབས་ འཁོར་གསུམ་ རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་སྒོ་ལས་     
     སྦྱིན་པ་གཏང་ཚུལ་བྲིས།                                             (༢) 
  
 
 
༣ གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ར་བ་ ཚིགས་བཅད་བཞི་པ་འདི་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ།་                 (༢) 
  
 
 
 
༤    འློག་གི་མིང་ཚིག་དང་ཕད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ལས་ འློས་འབབ་ཡློད་མི་ཚུ་ཕྱེལ་རྐྱབ་སྟེ་ དློན་མཚམས་ཀྱི་ས་སྟློང་ནང་བྲིས། 
(༢) 
     ཅིག། ཡོན་ཏན། སྟེ། ཀྱིས། འཐོབ། བརོན་འགྲུས།                                
“བུམོ་འཇའ་རིསམོ(༡་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་)གི་ མགུ་ཏོ་ཁ་ལུ་ དཔྱད་རིག་རྣམ་རྟོག་མེད་སི་སི་སྦེ་ མེ་ཤོར་སོ་པ་ཅིན། 
མགྱོགས་པར་མགྱོགས་པར་ འཐུ་(༢་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) བཀོ་ཞིནམ་ལས། ད་རུང་ལོག་སྟེ་ མི་རེག་ནིའི་ཟློག་ 
ཐབས་ འབད་དོ་བཟུམ་ བརོན་འགྲུས་བསྐྱེད་སར་མཐངོ་པ་ཅིན། རང་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་ད་ོབར་ འགྲོ་བ་སེམས་ 
ཅན་ག་ར་གི་དོན་ལུ་ སྤང་རྟོགས་ཀྱི་(༣་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) ག་ར་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ འབྱུང་སའི་གནས་མཆོག་ཏུ་ 
གྱུར་པ་ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ གོ་འཕང་རིང་པ་ོཆེ་(༤་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་) ནི་ གི་ལམ་འདི་ བརོན་འགྲུས་ཁོ་ན་ 
ལས་ གཞན་མེད།” 
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༥ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་ལྷབ་སྟེ་ ཁྱོད་ར་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དནོ་གཉིས་བྲིས།           (༢)          
  
 
 
 
དྲི་བ་གསུམ་པ།     ལན་རིང་།    (སྐུགས་༡༠x༡=༡༠) 
འོག་གི་དྲི་བ་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ བྲིས། 
༡ རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་གྱི་ ནང་དློན་ཚུ་ལས་ ཤེས་རབ་བསྒོམ་པའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤེས་རབ་ཡང་དག་པ་འདི་  
     ག་དེ་སྦེ་བསྒོམ་ནི་སྨློ? ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས།  
༢. འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཔྱེ་ ལན་ཚྭའི་ཆུ་ལུ་ བཞག་དགོ་པའི་ཁུངས་ག་ཅི་སོ? ཚིག་འབྲུ་༢༠༠ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་བྲིས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


