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ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
ཆུ་སྨད་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
ལློ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས། ༢༠༢༢། 

 

ལྷག་རིག་དང་ རློམ་རིག།                                      དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་༣ཐློབ། 
རློང་ཁ་ དྲི་ཤློག་གཉིས་པ།                                      སྐུགས་བསློམས་ ༡༠༠། 
༼སློབ་རིམ་༡༡པ།༽                                         སྤྱི་ཚེས་ ༦/༡༢/༢༠༢༢།                       
གསང་ཨང་                                                                                                                                                                                                                   
 
འློག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་བལྟ། 
༡. ཧེ་མ་ སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ ཡི་གུ་མ་བྲི་བར་དྲི་ཤློག་འདི་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ལྷག།  
༢. དྲི་ཤློག་འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ བཞི་ཡློད་མི་འདི་ཡང་ ཀ་ འབྲི་རློམ། ཁ་ སྙན་རློམ། ག་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། ང་    
  ནང་ཆོས་བརྩི་མཐློང་ཨིན། སྡེ་ཚན་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་། ལན་ཐུང་། ལན་རིང་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡློད།  
༣. སྡེ་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དྲི་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བཀོད་རྒྱ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་ཡློད་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ ལན་མ་ འཛློལ་བར་བྲིས། དེ་

འབདཝ་ད་ དྲི་བ་གདམ་ཁ་ཡློད་མི་ལུ་ ལན་འཐེབ་བྲི་མི་ཆོག། གལ་སྲིད་ལན་འཐེབ་བྲིས་ཡློད་པ་ཅིན་   གོ་རིམ་བཞིན་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་
ལས་ མཇུག་གི་ལན་འདི་ ཆ་མེད་གཏང་འློང་།  

༤. དྲི་བ་སློ་སློའི་སྐུགས་དེ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ གུག་ཤད་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡློད།  
༥. ཆོས་རྒྱུགས་ འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བློ་སབ་ནི་དང་། དྲི་བ་དྲི་ནི། འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ནི། ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་ཚུ་ ར་ལས་    
  འབད་མི་ཆོག  
༦. དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་བྲིས། དེ་འབདཝ་ད་ ཡིག་བཟློ་བཏློན་ཏེ་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ བྲི་དགོ།  
༧. དྲི་ཤློག་སློ་སློཪ་ ཁ་ཕྱལ་གཏང་ནི་དང་ ཤློག་ལེབ་སྤེད་ནི་ཚུ་ འབད་མི་ཆོག།  
༨. དྲི་ཤློག་འདི་ བྱ་ཆི་ཆི་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཚློན་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི་ དེ་ལས་བཀོད་རྒྱ་དང་ མ་འཁྲིལ་བའི་པར་    
  དང་ངོ་རྟགས་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་བྲི་མི་ཆོག།  
༩. ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འཐློན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ཚང་མ་ཚང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ། 
   དབྱེ་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྐུགས་བཀོད་ནིའི་ ཤློག་ཁྲམ། 

དློན་ཚན འབྲི་རློམ།༢༥ སྙན་རློམ།༢༥ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།་༢༥ ནང་ཆོས་བརྩི་མཐློང་། ༢༥ བསློམས། 

སྐུགས་ཚད། ལན་གདམ་
ཁ་ཅན།(༥) 

ལན་ཐུང་། 
(༡༠) 

ལན་རིང་། 
(༡༠) 

ལན་གདམ་ཁ་
ཅན།((༥) 

ལན་ཐུང་། 
(༡༠) 

ལན་རིང་། 
 (༡༠) 

ལན་གདམ་
ཁ་ཅན།(༥) 

ལན་ཐུང་། 
(༡༠) 

ལན་རིང་། 
(༡༠) 

ལན་གདམ་
ཁ་ཅན (༥) 

ལན་ཐུང་། 
(༡༠) 

ལན་རིང་། 
(༡༠) 

 
༡༠༠ 

སྐུགས་ཐློབ་པ།              
དབྱེ་ཞིབ་པའི་
རྟགས། 
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སྡེ་ཚན་ཀ།                        འབྲི་རློམ།                      (༢༥) 
བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་འབྲི་རོམ་འདི་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༉ གཞུང་གིས་ ཆང་ཁང་གི་ ཆོག་ཐམ་གསརཔ་བྱིན་ནི་འདི་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༠ ལུ་བཀག་དམ་འབད་ཡློད་རུང་ ད་རེས་ ཚློང་ཁང་༢དང་༣གྱི་
བར་ན་ ཆང་ཁང་རེ་ཡློད་པའི་ཁར་ ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ མི་གཞན་ལུ་ གླར་སློད་འབད་བཅུགཔ་ལས་ ཆོག་ཐམ་བཀག་དམ་ 
ཡངས་ཆག་བཏང་རུང་ ཁྱད་པར་ཅིག་ བཟློ་མི་ཚུགས་ནི་བཟུམ་མཐློང་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ ད་རེས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚློགས་ནང་ 
གསློ་བའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཡློད་མི་ བློན་པློ་༢དང་ བློན་ཆེན་དེ་གཤག་བཅོས་ མཁས་མཆོག་ཨིནམ་ལས་ མི་མང་ལུ་ གཟུགས་ཁམས་ འཕློད་
བསྟེན་ལེགས་ཤློམ་ བཞག་དགོ་པའི་བསབ་བྱ་བཟང་པློ་ གནངམ་དང་འབྲེལ་ ཆང་ཁང་གི་ ཆོག་ཐམ་ལས་ལྷག་པའི་ ཐུགས་བཞེད་རྒྱ་ཆེ་
ས་ལས་གནང་སྟེ ཆང་འཐུང་མི་ མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་དྲུག་དང་ཚག་༢ ལས་བརྒལ་འཐུང་མ་ཆོག་པའི་ ཐབས་ལམ་སྒྲིང་
སྒྲིང་ཅིག་ བཏློན་གནང་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ནི་ཨིནམ་  
དྲི་བ་དང་པ།       གདམ་ཁ་ཅན།        (༡x༥=༥) 
འློག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་     དེ་བཟུམ་བཀལ།  
༡ སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་ནང་ མི་རེ་གིས་ ཆང་ཀྲར་ 
     ཀ  ༦.༢ ལས་བརྒལ་འཐུང་ནི་མེད།      ཁ  ༧.༢ ལས་བརྒལ་འཐུང་ནི་མེད།  
     ག  ༨.༢ ལས་བརྒལ་འཐུང་ནི་མེད།      ང  ༩.༢ ལས་བརྒལ་འཐུང་ནི་མེད། 
 
༢    བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གིས་ ཆང་གི་ཆོག་ཐབ་ 
 ཀ  ཆ་མེད་གཏང་ནིའི་ བཅའ་ཡིག་བརམས་ནུག།   ཁ  གསརཔ་སློད་ནིའི་ བཅའ་ཡིག་བརམས་ནུག།  

ག  ཡར་སེང་རྐྱབ་ནིའི་ བཅའ་ཡིག་བརམས་ནུག།   ང  མར་ཕབ་འབད་ནིའི་ བཅའ་ཡིག་བརམས་ནུག། 
 

༣   “ཆོག་ཐམ་འཆང་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ མི་གཞན་ལུ་ གླར་སློད་འབད་བཅུགཔ་ལས་ ཆོག་ཐམ་བཀག་དམ་ ཡངས་ཆག་བཏང་ རུང་ 
ཁྱད་པར་ཅིག་བཟློ་མི་ཚུགས་ནི་བཟུམ་ མཐློང་མས།” ཟེར་བའི་སྐབས་ གླར་སློད་ཟེར་བའི་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དློན་འདི་ གླ་ 
ཀ   སློད་མི་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན།          ཁ   ཆ་ལེན་མི་ཅིག་ལུ་ སབ་ནི་ཨིན། 
ག   ཁར་ལེན་བཅུག་མི་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན།     ང   ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་བཅུག་མི་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། 
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༤   ཐབས་ལམ་ག་དེ་ བཏློན་ཏེ་འབད་རུང་ ཆང་འདི་བཀག་འཛིན་དང་ ཚད་འཛིན་ འབད་མ་ཚུགས་མི་ དེ་ཡང་ ཆང་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་ 
ནི་འདི་གིས་ཨིན། 
ཀ   འབྲུག་པའི་ལམ་སློལ་ཅིག་འབད་     ཁ   འཇམ་ཏློག་ཏློ་སྦེ་འཐློབ་ 
ག   ཞིམ་ཏློག་ཏློ་ཡློད་             ང   ནུས་ཤུགས་ཆེ་ 

 
༥   གོང་གི་འབྲི་རློམ་འདི་ ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆང་གི་དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་འདི་ 

ཀ   ཆང་བཙློང་ནི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙློ་བློ་བཏློན་ནི།    
ཁ   ཆང་འཐུང་ནི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙློ་བློ་བཏློན་ནི། 
ག   ཆང་བཟློ་ནི་གི་ལཱ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙློ་བློ་བཏློན་ནི།   
ང   ཆང་གི་ཆོག་ཐམ་བྱིན་ནི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ གཙློ་བློ་བཏློན་ནི། 

 
དྲི་བ་གཉིས་པ།                      ལན་ཐུང་།               (༢x༥=༡༠) 
འོག་གི་དྲི་བ་ ༥ ག་རའི་ལན་བྲིས། 
༡   སྤྱིར་བཏང་ འབྲི་རློམ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ལས་ བཞི་ཐློ་བཀོད།   (༢)  
  
 
 
 
 
 
༢   གོང་གི་ འབྲི་རློམ་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན? བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས།                    (༢) 
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༣   འློག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དློན་བྲིས།                                    (༢) 
 མིང་ཚིག། གོ་དློན།  
༡ འཕལ་མགྱོགས།  
༢ གྲོས་ཐག།  
༣ ཆོག་ཐམ།  
༤ གྱོང་རྒུད།  
 
༤   ཁྱོད་ཀྱིས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཅིག་ བྲི་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འབྲི་རོམ་འདི་བྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རྣ་མ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ ལག་ལེན་ 
    འཐབ་ནི་སོ? ཁྱད་རྣམ་༢བྲིས།                                          (༢) 
  
 
 
༥   འབྲི་རློམ་གྱི་ དབྱེ་བ་སློ་སློར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷབ་མི་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་ཚེའི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ 
    སྨློ?                                                       (༢) 
  
 
 
 
དྲི་བ་གསུམ་པ།                      ལན་རིང་།                       (༡༠x༡=༡༠) 
འོག་གི་དྲི་བ་ ༢ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
༡   ཁྱོད་ཀྱི་ ཆ་རོགས་འཆམ་ཤོས་ཅིག་ ཆང་ལུ་ཤུགས་ཐལ་ཏེ་ ཡོདཔ་ཨིནམ་མས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆ་རོགས་འདི་ལུ་ ཆང་དང་  
    འབྲེལ་བའི་ བསླབ་བྱ་དང་བསླབ་སོན་ཚུ་ བྱིན་དགོ་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་བྱིན་ནི་སོ? 
༢   “ཆང་འཐུང་མིའི་མི་ལུ་ཡློན་ཏན་མེད། །ཆང་མ་འཐུང་པའི་མི་ལུ་བསློད་ནམས་མེད། །” ཟེར་མི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་ལུ་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་

གིས་ ཡིད་ཆེས་མི་བསྐྱེད་པས། ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ། 
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སྡེ་ཚན་ཁ།                         སྙན་རློམ།                       (༢༥) 
བཀོད་རྒྱ།   འོག་གི་སྙན་རོམ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༡ ཡར་གྱི་དགུང་སངས་མཐློན་པློའི་ཕྱློགས་ལ། །ཁྲི་གདུགས་སྤུན་གསུམ་ཤར་ཡློད། །ད་རེས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། ། 
  དྲློད་ཉམས་ཤར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་བཟང་སློང་། །ཡར་གྱི་གངས་སྟློད་མཐློན་པློའི་ཕྱློགས་ལ། །སེང་གེ་ཕློ་མློ་གཉིས་པློ། ། 
  ད་རེས་མཇལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་སློང་། །ནམ་ཡང་གངས་སྟློད་བསྐོར་བ་མི་གཏང་། ། 
༢ བཀྲ་ཤིས་སྤྲིན་དཀར་སྦུག་ལས། །མེ་ཏློག་ཆར་ཟིམ་བབས་ཏེ། །བདེ་ལེགས་ས་གཞིས་དཔལ་ཡློན། །རྒྱས་པའི་སྨློན་ལམ་ཞུ་ 
  གེ །བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་དཀར་པློ། །སྙིང་གྲོགས་ཁྱོད་ལུ་ཕུལ་གེ །དམ་ཚིག་དར་གྱི་མདུད་ཕློད། །ནམ་ཡང་ལྷློད་ས་མིན་འདུག །  
༣ བསྐལ་པ་སྟློང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་དང་བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་སློགས། །ལེགས་སད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་ཀྱང་། །ཁོང་ཁྲོ་ 
  གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བྱེད། །བློ་ལ་འགྱུར་ལློག་ཆེ་བ་དང་། །གདློང་ལ་དཀར་ནག་མང་བ་དང་། །གཏམ་ལ་མངོན་ལྐོག་མི་ 
  མཚུངས་པ། །བཟང་པློའི་གྲངས་སུ་བརྩི་བ་མེད། ། 
 
དྲི་བ་དང་པ།      གདམ་ཁ་ཅན།         (༡x༥=༥) 
འློག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་   དེ་བཟུམ་བཀལ།  
༡   ཁྲོང་ཁྲོ་གཅིག་གིས་ མེདཔ་བཏང་མི་འདི་་་།   
    ཀ   དགེ་བ་དང་སྡིག་པ་གཉིས་ར་ཨིན།     ཁ  ཕན་པ་དང་གནདོ་པ་གཉིས་ཆ་ར་ཨིན།   
    ག   སྦྱིན་པ་དང་ཆོས་འབད་མི་གཉིས་ར་ཨིན།  ང  དཀར་ནག་གཉིས་ཨིན། 
 
༢ གོང་གི་སྙན་རློམ་འདི་ཚུ་་་་་་།       
 ཀ   བོ་ཟེ་དང་རང་མོ་ཞབས་བོ་འདི་ཚུ་ཨིན།  ཁ   བསབ་བྱ་དང་དཔེ་གཏམ་གཞས་འདི་ཚུ་ཨིན། 
 ག   ཁ་བཤད་དང་རང་མོ་བོ་ཟེ་འདི་ཚུ་ཨིན། ང་   བསླབ་བྱ་དང་དཔེ་གཏམ་རང་མོ་འདི་ཚུ་ཨིན། 
 
༣ ཚིག་རྐང་འདྲ་མཉམ་མེད་མི་འདི་་་་། 
 ཀ   ཨང་གྲངས་དང་པ་ནང་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།།    ཁ  ཨང་གྲངས་གཉིས་པ་ནང་ཡོད་མི་འདི་ཨིན། 
     ག   ཨང་གྲངས་གསུམ་པ་ནང་ཡོད་མི་འདི་ཨིན།   ང་  ཨང་གྲངས་གསུམ་ཆ་ར་ནང་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ཨིན། 
 
༤   མངོན་ལྐོག་ཟེར་མི་འདི་་་་་། 

ཀ   ཧེ་མ་དང་ཤུལ་མ་ལུ་སབ་ཨིན།     ཁ   རྒྱབ་ཁར་དང་གདློང་ཁ་ལུ་སབ་ཨིན། 
ག   དཀརཔློ་དང་གནགཔློ་ལུ་ཧླབ་ཨིན།   ང་   ཕན་པ་དང་གནློད་པ་ལུ་སབ་ཨིན། 
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༥   ནམ་ཡང་ལྷློད་ས་མེད་མི་འདི་་་་། 
ཀ   གངས་བསྟློད་བསྐོར་བ་མི་གཏང་ནི་འདི་ཨིན།     ཁ   ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འདི་ཨིན། 
ག   དམ་ཚིག་དར་གྱི་མདུད་ཕློད་འདི་ཨིན།        ང་   བཟང་པློའི་གྲངས་སུ་བརྩི་བ་མེད་མི་འདི་ཨིན། 

 
དྲི་བ་གཉིས་པ།                      ལན་ཐུང་།                      (༢x༥=༡༠) 
འོག་གི་དྲི་བ་ ༥ ག་རའི་ལན་བྲིས། 
༡   བཟང་པློའི་གྲངས་སུ་ བརྩི་བ་མེད་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ།             (༢)  
  
 
 
༢  “ཡར་གྱི་དགུང་སངས་མཐློན་པློའི་ཕྱློགས་ལ། །ཁྲི་གདུགས་སྤུན་གསུམ་ཤར་ཡློད། །ད་རེས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། ། 
   དྲློད་ཉམས་ཤར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་བཟང་སློང་།” དཔེ་འདི་གི་དློན་ག་ཅི་ལུ་གོ་ནི་སྨློ? ཁ་གསལ་བྲིས།       (༢) 
  
 
 
༣   བསབ་བྱ་་དང་ རང་མློའི་ ཁྱད་པར་བྲིས།                                   (༢) 

བསབ་བྱ། རང་མློ།  
  
  
  
 
༤   འློག་གི་ རང་མློ་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀྱི་ འཕློ་མཐུད་དེ་ཚིག་རྐང་༢བྲི་སྟེ་ ཚིགས་བཅད་གཅིག་བཟློ།         (༢) 
རང་སེམས་དགའ་བའི་བུ་མློ། །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་།  
མིག་གིས་མཐློང་སར་མེདཔ་ལས། །་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
༥   གོང་གི་ ཞབས་བྲི་འདི་ དཔེའི་ཐློག་ལས་བཤདཔ་སྨློ? དློན་གྱི་ཐློག་ལས་བཤདཔ་སྨློ? ཁུངས་བཀལ།      (༢) 
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དྲི་བ་གསུམ་པ།      ལན་རིང་།          (སྐུགས་ ༡༠x༡=༡༠) 
འློག་གི་ དྲི་བ་༢་ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
༡ “བསྐལ་པ་སྟློང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་དང་བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་སློགས། །ལེགས་སད་གང་ཡིན་དེ་ཀུན་ཀྱང་། །ཁོང་ཁྲོ་ 
  གཅིག་གིས་འཇོམས་པར་བྱེད།” གོ་དློན་རློང་ཁ་ནང་བྲིས། 
༢  གོང་གི་ སྙན་རློམ་གྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས་ ག་འདི་ལུ་དགའ་ དགའ་དགོ་པའི་ར་ཁུངས་བྲིས།            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྡེ་ཚན་ག།       སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།         (སྐུགས་ ༢༥) 
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་སྲུང་གི་དློན་མཚམས་འདི་ སེམས་ཁར་དྲན་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
“མི་བྱ་སློད་ངན་པ་ཚུ་དངགཅིག་ཁར་ ཆ་རློགས་མ་བསློམས འགོ་དཔློན་ཡློན་ཏན་སློམ་ ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་མི་དང་ ཆ་རློགས་མི་
ལེགས་ཤློམ་དང་ ཨམ་སྲུ་ཡང་རང་བཞིན་བཟང་པློ་ཡློད་མི་ཚུ་ བསྟེན་དགོ་སྨ་རེ་ཟེར་སབ་སྟེ་ཤི་སློ་ནུག།” 
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དྲི་བ་དང་པ།    གདམ་ཁ་ཅན།      (སྐུགས་ ༡x༥=༥) 
འློག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་   དེ་བཟུམ་བཀལ། 
༡ ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས་་་་།  
     ཀ    འགོ་དཔནོ་ཡོན་ཏན་སོམ་ ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་མི་དང་ ཆ་རོགས་ལེགས་ཤོམ་དགོ་ཟེར་སླབ་ནུག། 

ཁ    རྒྱུ་ནོར་ཡོད་མི་ མི་ཕྱུགཔོ་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་རོགས་བསོམས་དགོ་ཟེར་སླབ་ནུག། 
 ག    དཔེ་ཆ་ར་འགེངས་ཏེ་ ལྷབ་ཞིནམ་ལས་ ལཱ་གཡོག་འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟ་ོདགོ་ཟེར་སླབ་ནུག། 

ང    མི་གཞན་ལུ་གནོདཔའི་ལཱ་རིགས་སྤངས་ཏེ་ ཕན་པའི་ཆ་རོགས་འབད་དགོ་ཟེར་སླབ་ནུག། 
 

༢ ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས་བརྟག་ཞིང་དཔྱད་ནིའི་དནོ་ལུ་་་་་། 
ཀ    དཔློན་ལེགས་ཤློམ་གཅིག་བསྟེན་ནུག།         
ཁ    མི་ལེགས་ཤློམ་གཅིག་དང་ཆ་རློགས་བསློམ་ས་ནུག།     

 ག    ཨམ་སྲུ་ལེགས་ཤློམ་གཅིག་དང་མཉམ་གཉེན་རྐྱབ་ནུག།     
     ང    གོང་གི་གསུམ་ཆ་ར་མེན། 
 
༣    རྒྱལཔློ་ནགས་ཚལ་ནང་ ཞལ་སྐོམ་སྟེ་སློདཔ་ད་་་་་།  
     ཀ    ཕྱག་ཞུ་མི་གིས་ཆུ་དྲངས་ནུག།           ཁ    ཨོམ་དྲངས་ནུག། 
     ག    ཨམ་ལ་དྲངས་ནུག།                ང    ཆབ་ཆུ་དྲངས་ནུག།    
 
༤    སྲུང་གི་བརྗོད་དློན་འདི་་་་་་། 

ཀ    ཕྱག་ཞབས་ཏློག་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།   
ཁ    ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། 
ག    མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤློམ་དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ཨིན་པས།   
ང    ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། 

༥    སྲུང་འདི་་་ 
ཀ   མི་གི་སྲུང་ཨིན་པས།             ཁ   འདྲེ་གི་སྲུང་ཨིན་པས། 
ག   མི་དང་འདྲེ་གི་སྲུང་ཨིན་པས།         ང   ཆ་རློགས་ཀྱི་སྲུང་ཨིན་པས། 
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དྲི་བ་གཉིས་པ།                      ལན་ཐུང་།               ་   (སྐུགས་༢x༥=༡༠) 
འོག་གི་དྲི་བ་ ༥ ག་རའི་ལན་བྲིས། 
༡    ཁ་ཆེམས་དང་བསབ་བྱ་ལུ་ ཁྱད་པར་ ག་ཅི་འདུག་གོ?                             (༢) 
  
 
 
 
༢    སྲུང་འདི་གི་རྙོགས་གཞི་དང་ ཞི་ཐབས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་མས་གོ?                       (༢) 
  
 
 
 
༣   ཨ་པའི་ཁ་ཆེམས་ གསུམ་ལས་༢བྲིས།                                      (༢) 
  
 
 
 
༤  སྲུང་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་མཁོ་བའི་ལམ་སོན་དང་རིག་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཐློབ་ཅི? གཉིས་བྲིས།   (༢) 
  
 
 
 
༥    འོག་གི་ ཕལ་ཚིག་ཚུ་ ཞེ་ས་ནང་བྲིས།                                      (༢) 

ཕལ་ཚིག། ཞེ་ས།  
༡  ཁ་ཆེམས།  
༢  ཁ་སྐོམ།  
༣  གདློང་ཁར།  
༤  སེམས་དགའ་སྟེ།  
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དྲི་བ་གསུམ་པ།      ལན་རིང་།           (སྐུགས་ ༡༠x༡=༡༠) 
འློག་གི་ དྲི་བ་༢་ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
༡  སྲུང་ལུ་སློ་བ་བསྐྱེད་པ་ཅིན་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ག་ཅི་ར་འདུག? ཚིག་འབྲུ་༢༠༠ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་བྲིས། 
༢  སོླབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སྲུང་ལྷབ་དགོ་པའི་ དམིགས་ཡུལ་ ག་ཅི་ལུ་ བཞག་བཞགཔ་བཟུམ་སྦེ་ཚོར་ཡི་ ཁྱོད་རའི་མནོ་མི་འདི་  
   ཚིག་འབྲུ་༢༠༠ནང་འཁོད་ལུ་བྲིས།  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
སྡེ་ཚན་ང།                   ནང་ཆོས་བརྩི་མཐློང་།                     (སྐུགས་༢༥) 
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་ར་ཚིག་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
ཇི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀྱང་། །བགྱིས་པ་ཅི་འདྲའང་རུང་སྟེ་མཁས་པས་མཆོད། ། 
དེ་བཞིན་བདག་གི་སྙན་ངག་འདི་ངན་ཡང་། །དམ་ཆོས་བརྗོད་ལ་བརྟེན་སད་སྨད་མི་བགྱི། ། 

གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡི། །རིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སློབ་དཔློན་བཅས་པའང་ལགས། ། 
                    དེ་དག་ལ་མཆོད་གྲགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །སད་མ་ལ་ཡང་མཐློ་རིས་འགྱུར་བ་ལགས། ། 
འཚེ་དང་ཆོམ་རྐུན་འཁྲིག་པ་རྫུན་དང་ནི། །ཆང་དང་དུས་མིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང་། ། 
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མལ་བསྟན་མཐློ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང་། །གར་དང་འཕྲེང་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སློང་ཞིང་། །  
                     ཐུབ་པ་ཆེན་པློའི་བཀའ་ནི་སྙན་དགུ་ཞིག །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མློད་ཀྱི། ། 
                     རློ་ཐལ་ལས་བགྱིས་དགུང་ཟླའི་འློད་ཀྱིས་ནི། །ཆེས་དཀར་ཉིད་དུ་ཅི་སྟེ་མི་བགྱིད་ལགས། །             
 
དྲི་བ་དང་པ།     གདམ་ཁ་ཅན།    (སྐུགས་ ༡x༥=༥) 
འློག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་ དེ་བཟུམ་བཀལ།  
༡ དློན་གྱི་སྒོ་ནས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་འདི་་་་་་་།ན་ 
     ཀ   ཚིགས་བཅད་དང་པ་འདི་ཨིན།       ཁ   ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་འདི་ཨིན། 
     ག   ཚིགས་བཅད་གསུམ་པ་འདི་ཨིན།      ང   ཚིགས་བཅད་བཞི་པ་འདི་ཨིན། 
 
༢ ཐུབ་པ་ཆེན་པློའི་བཀའ་ནི་སྙན་དགུ་ཞིག །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མློད་ཀྱི། །ཟེར་མི་འདི་གི་དཔྱེ་་་་་་་། 
     ཀ   སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཤིང་གིས་ བཟློ་མི་ལུ་བཞག་ནུག།   
     ཁ   ཚློན་ཀ་ར་སྒྲོན་པའི་གཟིམ་ཅུང་གུ་ ཟླ་བའི་འློད་ཕློག་དློ་བཟུམ་ལུ་བཞག་ནུག། 
     ག   ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་གིས་ མུན་པ་སེལ་དློ་བཟུམ་ལུ་བཞག་ནུག། 
     ང   གར་དང་ཕྲེང་བ་འདི་ཚུ་ལུ་བཞག་ནུག། 
 
༣  ཆང་འདི་་་། 
      ཀ   བག་ཡོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཨིན།          ཁ   ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཨིན། 
      ག   བརྟུལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཨིན།       ང   ལུས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་ཨིན། 
 
༤    ཕམ་ལུ་མཆོད་པ་ཅིན་་་་་་་།  

ཀ    བསོད་ནམས་བསག་འངོ་།  ཁ   རོགས་ཀྱིས་ཆ་བཞག་འོང་།  
ག    ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འབྱོར་ཚུགས།    ང   མཐློ་རིས་ལུ་སྐྱེ་འློང་། 

 
༥ ཐུབ་པ་ཟེར་མི་འདི་་་་་།         

ཀ    དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན།    ཁ    སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལུ་ཞུཝ་ཨིན། 
ག    རྒྱལཔློ་བདེ་སློད་བཟང་པློ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན།        ང    ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པློ་ཆེ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན། 
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དྲི་བ་གཉིས་པ།                      ལན་ཐུང་།                  (སྐུགས་༥x༢=༡༠) 
འློག་གི་ དྲི་བ་ ༥ ག་རའི་ ལན་བྲིས།                                 
༡   བསྲུང་ནིའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ ཡན་ལག་བརྒྱད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྲིས།                          (༢) 
  
 
 

 
༣   གྱང་དཀརཔོ་གུ་ ཟླ་བའི་འོད་ཕོག་པའི་དཔེ་འདི་གིས་ དོན་དག་ག་ཅི་སོནམ་སོ?                  (༢) 
  
 
 
 
༣   འློག་གི་ ཚིག་འདི་ཚུ་གི་དློན་དག་བྲིས།                                       (༢)               
༡ གྲགས་པ།   
༢ མལ་སྟན།  
༣ ཆེས་དཀར།  
༤ སྨད་མི་བགྱིད།  
 
 
 
༤   དེ་དག་ལ་མཆོད་གྲགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །སད་མ་ལ་ཡང་མཐློ་རིས་འགྱུར་བ་ལགས། ཟེར་མི་ཚིག་རྐང་༢ཀྱི་དློན་དག་ 
    རློང་ཁ་ནང་བྲིས།                                                 (༢)    
  
 
 
   
༥   བཤེས་སྤྲིངས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་་འདི་ ག་གི་དནོ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་བརམས་ནུག?                     (༢) 
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དྲི་བ་གསུམ་པ།      ལན་རིང་།   (སྐུགས་ ༡༠x༡=༡༠) 
འློག་གི་ དྲི་བ་༢་ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། 
༡   བཤེས་སྤྲིངས་ལྷབ་ནི་འཐློབ་ནི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་ ཕན་ཐློགས་ ག་དེ་སྦེ་ར་འབྱུང་ནི་མས? བསམ་འཆར་ཚིག་ 
    འབྲུ་༢༠༠གི་ནང་འཁོད་བྲིས།    
༢  ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་གི་ འགྲེལ་བཤད་ རྐྱབ།  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


