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           ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག 
             ཆུ་སྨད་སློབ་གྲྭ་ལྟེ་བ། བུམ་ཐང་། 

ལློ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས།  ༢༠༢༢ 
ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་རློང་ཁ་གཉིས་པ།།                                     
སྐུགས་བསློམས་ ༨༠། 
སློབ་རིམ་བདུན་་པ།                                       དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་ ༢:༡༥ །  
གསང་ཨང་།   
 
འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལྷག།  
༡༽ བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ ཧེ་མར སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ འདྲི་ཤོག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་ བལྟ། ལྷག་ཚར་
བའི་ ཤུལ་ལས་ བྲི་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་༢ ཡོད།  
༢༽ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ག་ར་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ བྲི་དགོ་པའི་ ཁར། དྲི་བའི་ ཨང་རིམ་དང་ ནང་གསེས་ཀྱི་ ཨང་རིམ་ཚུ་ ཁ་
གསལ་འབད་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  
༣༽ འདྲི་ཤོག་འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ དྲི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་སྦེ་ ཡོད། སྡེ་ཚན་ ཀ་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། ཁ་ འབྲི་
རོམ། ག་ སྙན་རོམ་གསུམ་སྦེ་ 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།  
༥༽ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ དྲི་བ་ག་ར་གི་ལན་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་སྦེ་ རྐྱབ་མ་རྐྱབ་ བརྟག་ཞིབ་
འབད་དགོ།  
                   
                         སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སྐུགས་བཀོད་ནིའི་ ཤོག་ཁྲམ།། 
 སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། འབྲི་རོམ། སྙན་རོམ། སོམ། 

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་ཐོབ་

པ། 
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སྡེ་ཚན་ཀ།                       སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།                   སྐུགས་༣༠ ། 
བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ སྲུང་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
 ༉ ཧེ་མ་ གཡུས་ཅིག་ནང་ ཨཔ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟེར་ བསམ་པ་སེམས་སྐྱེད་བཟང་དྲགས་ཡོདཔ་མས། ཨཔ་འདི་གིས་ 
བྱད་ངོ་རིས་ལེགས་པའི་ཁར་ ཁོ་རའི་ མིག་གཞི་ད་མཐུན་པའི་ ཨམ་སྲུ་ཡིད་འཕོག་མ་ཟེར་མི་ཅིག་ འཚོལ་ནུག 
 
༉ གཞན་ལུ་ དགའ་བདེ་བྱིན་ནི་དེ་ རྒྱུ་སྦུང་གི་ཐོག་ལས་ རྐྱངམ་གཅིག་མེད་པར་ ཐབས་ཤེས་གཞན་གྱི་ ཐོག་ལས་ཡང་ བྱིན་
ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཧེ་མ་ མི་གཉིས་ཤུགས་འབད་ན་སྟེ་ སྨན་ཁང་ནང་ སོངམ་ད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
 
༉ ཧེ་མ་ མཚོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ སོ་ལོགས་ཁར་ རོག་མ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཏགས་མི་ ཤིང་བིལ་བ་གི་འོག་ལུ་ ཁོང་རི་བངོ་དྲུག་ 
ཨ་རྟག་ར་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ ངང་ལུ་ སོ་བཏོན་ཏེ་ སོད་ད་ོཡོདཔ་མས།    
དྲི་བ་དང་པ།                     ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།                སྐུགས་༡x༥=༥ ། 
བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་༤ རེ་བཀོད་དེ་ ཡོད་ས་ལས། ལན་ངོ་མ་༡ ཡོད་མི་འདི་ གདམ་ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་ ࿀ འདི་བཟུམ་བཀལ། 
 ༡༽ སྲུང་རྩེདཔ་ཨཔ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་ལུ་ ཨ་ལུ་ག་དེ་ཅིག་ འདུག་གོ?   
      ཀ༽ ༣ འདུག།       ཁ༽ ༤ འདུག།  
      ག༽ ༥ འདུག།       ང༽ ༦ འདུག།  
 
༢༽ རྙོགས་གཞི་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་།   
       ཀ༽ དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་འབད་མི་་ལུ་ སབ་ཨིན།  ཁ༽ སྟབས་མ་བདེའི་ དཀའ་ངལ་ལུ་ སབ་ཨིན།  
       ག༽ ནང་དནོ་གཙ་ོབོ་ལུ་ སབ་ཨིན།           ང ཁ་སབ་རྣམ་འགྱུར་བཏནོ་མི་ལུ་ སབ་ཨིན།  
 
༣༽ སེམས་ལུ་ དགའ་བ་འཐོབ་ནི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ཤེས་བཏནོ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། ནདཔ་སྒོ་ཅུང་ར་བར་ སོད་མི་འདི་གིས་ ཆ་
རོགས་ལུ་དགའ་བ་བྱིན་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ བཏནོ་ནུག?  
  ཀ༽ ཕྱི་ཁར་ ག་ཅི་མཐོང་མི་འདི་ སབ་ནུག  
   ཁ༽ ཕྱི་ཁར་ ག་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་རུང་ མཐོང་དོ་བཟུམ་་སྦེ་ སབ་ནུག  
  ག༽ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཅིག་འབད་རུང་ སེམས་ཀྱི་བཟོ་སྟེ་ སབ་ནུག   
   ང་༽ བོ་སབ་སྟེ་ དབངམོ་ངལ་མ་བཅུག་པས།  
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༤༽ གཞན་ལུ་ དགའ་བདེ་བྱིན་འདི་ རྒྱུ་སྦུང་གི་ཐོག་ལས་ རྐྱངམ་ཅིག་མེན་ ཐབས་ཤེས་གཞན་་་་་་་་་  
      ཀ༽ བོ་སབ་སྟེ་ སེམས་གཡེང་བཅུག་ནི།   ཁ༽ བཟའ་འཐུང་གི་ རིགས་བྱིན་ནི། 
      ག༽ རྩེདམོ་རྩེ་སྟེ་ སོད་ནི།          ང་༽ ལྟདམོ་བལྟ་བཅུག་ནི། 
 
༥༽ ཕམ་གིས་ རང་གི་ཨ་ལོ་དནོ་ལུ་ ཚ་གྱང་ལང་མི་འདི་ ག་ར་གིས་ ཤེས། ད་ལོྟ་སྲུང་ འདི་ནང་ལུ་ ཨཔ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་གིས་ ཁོ་རའི་ ཨམ་སྲུ་དང་ ཨ་ལོ་དནོ་ལུ་ ཚ་གྱང་ལང་མི་འདི་ ཁོ་ཤིཝ་ད་་་་་་ 
    ཀ༽ བཟའ་འཐུང་མ་ཐབོ་པར་ སྡུག་བསྔལ་མོང་འོང་ཟེར་ཨིན།    ཁ༽  ཨམ་སྲུ་གཞན་གྱིས་ འབག་འོང་ཟེར་ཨིན།  
    ག༽ ཡིག་འཕོག་མ་ལུ་ རྨགཔ་མེད་པར་ ལུས་ནི་མས་ཟེརཨིན།   ང་༽ ཁོ་ཤི་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་ཨིན།  
 
དྲི་བ་གཉིས་པ།                       ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                སྐུགས་༢x༥=༡༠ །  
འོག་གི་ དྲི་བ་༥ ཡོད་མི་ག་ར་གི་ ལན་བྲིས། 
 ༡༽ སྲུང་གི་ནང་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཚང་དགོཔ་ཨིན་ན་ བཞི་བྲིས། 
  
ལན 

 

 ༢༽ ཨམ་ཡིག་འཕོག་མ་གིས་ སྒྲོ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཚུ་ ག་ར་འབལ་ད་གེ་ཟེར་ སབ་མི་གི་ དོན་དག་གཉིས་བྲིས། 
 
ལན 

 
 

༣༽ སེང་གེ་གིས་ ཅལ་ཟེར་མི་ སྒྲ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ཤེས་ནི་དོན་ལུ་ ཁུངས་དཔྱད་དེ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ འདྲི་ནུག་གོ?   
 
ལན 
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 ༤) རི་བངོ་ཅལ་སྒྲའི་ སྲུང་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་ནུག?  
 
ལན 

 

 
༥༽ ཨམ་ཡིག་འཕོག་མ་གིས་ སྒྲོ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཚུ་ ཚར་ཅིག་གུ་ ག་ར་འབལ་མི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མས་ག? ག་ཅི་ 
འབད? རྗོད་ཚིག་གཉིས་བྲིས། 
 
ལན 

 

 
དྲི་བ་གསུམ་པ།                     ལན་རིང་གི་དྲི་བ།                 སྐུགས་༥x༢=༡༠ ། 
འགོ་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༽ བསོད་ནམས་ཟད་ཁར་བསམ་ངན་འཆར་གྱི་ སྲུང་ནང་ཡོད་པའི་ རྙོགས་གཞི་འདི་ལུ་ ཞི་ཐབས་༢ བཀོད? 
 
ལན 

 

 
༢༽ རི་བངོ་དྲུག་བཟུམ་སྦེ་ བརྟགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པར་ ལཱ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་པས་ག? ག་ཅི་འབད? 
 
ལན 
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༣༽ སྲུང་གི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤེས་དགོཔ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད? བསམ་འཆར་བྲིས། 
 
ལན 

 

 
སྡེ་ཚན་ཁ།                             འབྲི་རམོ།                   སྐུགས་༣༠ ། བཀོད་རྒྱ། 
འོག་གི་ འབྲི་རོམ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས།  
༉ ཕྱགས་རྙིགས་ཟེར་མི་འདི་ རང་ལུ་ མ་དགོ་པའི་ཅ་ལ་ རག་རློག་ཚུ་ཨིན། རང་ལུ་མ་དགོ་པའི་ ཕྱགས་རྙིགས་རག་རློག་ཚུ་
རློགས་ལུ་ཡང་ མི་དགོ་ཟེར་བའི་ མནློ་བསམ་ཅིག་ བཏང་དགོ། ང་བཅས་ར་ མི་ཟེར་མི་འདི་ རང་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ མནློ་བསམ་
མེན་པར་ མི་སྡེའི་མི་སེར་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ ཕན་པའི་ མནློ་བསམ་ཅིག་བཏང་དགོ། གཞན་ཕར་ལློག་མའི་ སེམས་མཐློང་ཚུགས་པའི་ 
མི་དེ་ལུ་ སྤྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ མི་ཟེར་ སབ་ཨིན། སྤྱི་སེམས་ཡློད་མི་ མི་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 
ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླི་ནང་ ས་གཙང་ཤློས་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ར་ མི་འདི་ཚུ་གིས་ ས་ཆ་
གཙང་ཏློག་ཏློ་འདི་ བདག་འཛིན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ མི་འགྱོ་སའི་ ལམ་བདའ་སྟེ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བདའ་སྟེ་ 
ཆུའི་ཡུར་བ་ན་ལས་ཕར་ སྤང་དགའ་ཏློག་ཏློ་ཡློད་ས་ལས་ཕར་ རང་སློའི་ཁྱིམ་གྱི་ མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ཤློག་གུ་དང་ གྱིབ་ ཆུ་ཤློག་ 
དམ་སྦྱིས་སློངམ་ ལྕགས་རློ་ ཤིང་འབྲས་དང་ ཚློད་བསྲེ་རུལ་རུལཝ་ལ་སློགས་པའི་ ཕྱགས་རྙིགས་རག་རློག་གིས་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་མེད་
པར་ ལྟེམ་ལྟེམ་འབད་བཀོ་སྟེ་ འདུག།            
ང་བཅས་ར་ མི་དེ་ཚུ་གིས་མནློ་བསམ་ བཏང་ར་མ་བཏང་པར་ ཕྱགས་རྙིགས་དེ་སྦེ་ བཀོ་ནི་འདི་གིས་ དང་པ་ལུ་ ་ཕྱིའི་རྒྱལ་
ཁབ་ལས་འློང་མི་ ཕྱི་མི་དང་ བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གི་ མིག་ཏློ་ཁར་ མཛེས་ཆ་མེད་པར་ ཁམས་ལློག་སི་སི་ འབད་མཐློང་ནི་དང་། 
གཉིས་པ་ལུ་ རུལ་ཏེ་ འགྱོ་བཏུབ་མི་ ཕྱགས་རྙིགས་ཚུ་ རུལ་ཏེ་ འབུཔ་དང་སྦྱངམ་དེ་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ར་ མི་ལུ་ ནད་གཞི་མ་
འདྲཝ་ཚུ་ བཀལཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ གྱིབ་དང་ ཆུ་ཤློག་ཚུ་ རུལ་མ་ཚུགས་པའི་ ཕྱགས་རྙིགས་ཚུ་གིས་ ས་ཁ་ལས་ཕར་ཁྱབ་
སྟེ་ ས་ཁ་ལས་ ཤིང་དང་སྔོ་ཤིང་ ལློ་ཐློག་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་སྐྱེ་མ་ཚུགས་པར་ ས་སློངམ་འབད་ལུས་ནི་དང་། ལྕགས་གཟེར་ གཅུན་
གཟེར་ ལྕགས་ཀྱི་གྲ་དུམ་ཚུ་གུ་ བཙག་ཆགས་ཏེ་ཡློད་མི་ཚུ་ རྐངམ་དང་ལག་པར་ཟུག་སྟེ་ རྨ་བཏློན་པ་ཅིན་ རྨ་འདི་ དྲག་མ་
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བཏུབ་པར་ ཀེན་སར་ལུ་ འགྱུར་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡློད། དེ་ལས་ ཤེལ་དེ་ཚུ་གིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ རྩེདམློ་རེ་རྩེ་འབདཝ་ད་ གཟུགས་ཁར་ 
རྨ་སློམ་འབད་ བཏློན་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཡློད། 
འདིའབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ར་ ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཕྱགས་རྙིགས་ཚུ་ ག་མནློ་སར་མ་བཀོ་བར་ རུལ་བཏུབ་པའི་ ཕྱགས་རྙིགས་ཚུ་ 
ས་དློང་ཅིག་གི་ནང་ བླུགས། དེ་ལས་ རུལ་མ་བཏུབ་གྱིབ་དང་ ཆུ་ཤློག་ཚུ་ ལློགས་གཅིག་ལུ་སྤུངས་ཏེ་ བཞག་ཞིན་ན་ ཆུ་ཤློག་
བསྐྱར་བཟློ་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ བསྐྱལ་བཏུབ། དེའི་ནང་ལས་ ཤེལ་དང་ལྕགས་ཀྱི་ རག་རློག་ཚུ་ མི་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་དང་ ཨ་
ལློ་འཁྱམས་སའི་ ས་གོ་ནང་ལས་ཕར་ མ་བཀོ་བར་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། དེ་གིས་ དང་པ་ རང་གི་གཡུས་ ཁྲོམ་ དེ་ལས་ 
ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ ཧིང་སངས་ས་མཐློང་པའི་ཁར་ ན་ཚ་ལས་ བཀག་ཚུགསཔ་ལས་ རང་གཞན་གཉིས་ཆ་ལུ་ཕན་ཚུགསཔ་
ཨིན། 
 
དྲི་བ་དང་པ།                ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།                སྐུགས་༡x༥=༥ །  
བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ རེ་བཀོད་དེ་ ཡ ོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་༡ ཡོད་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ སྟེ་ 
ཀ་རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་ ࿀ འདི་བཟུམ་བཀལ།   
 ༡༽ ང་བཅས་མི་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་ཡང་ དགོ དེ་འབདཝ་ད་ མ་དགོཔ་འདི་ར་་་་་་་་་་  
        ཀ༽ ཕྱགས་སྙིགས་རག་རོག་ཚུ་ཨིན།    ཁ༽ ཚོད་བསྲེ་ཚུ་ཨིན།  
         ག༽ ཤིང་འབྲས་ཚུ་ཨིན།         ང་༽ འབྲུ་སྣ་ཚུ་་ཨིན། 
 ༢༽ ཡར་རྒྱས་་ཟེར་མི་འདི་་་་   
        ཀ༽ བདེ་བ་ལུ་ གོཝ་ཨིན།       ཁ༽ གོང་འཕེལ་ལུ་ གོཝ་ཨིན།  
        ག༽ སྡུག་བསྔལ་ལུ་ གོཝ་ཨིན།     ང་༽ འགྱུར་བ་མེད་མི་ལུ་ གོཝ་ཨིན།  
 ༣༽ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དནོ་དག་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས། མཛེས་ཏོག་ཏོཟེར་མི་འདི་་་་་་ 
        ཀ༽ ལེགས་ཤོམ་ལུ་ སབ་ཨིན།     ཁ༽ འཇའ་ཆི་ཆི་ལུ་ སབ་ཨིན།  
        ག ༽ བཟང་པོ་ལུ་ སབ་ཨིན།      ང་༽ ངན་པ་ཅིག་ ལུ་སབ་ཨིན། 
  ༤༽ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཕྱགས་རྙིགས་ག་དེ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན་ན་?  
       ཀ༽ ཕྱགས་རྙིགས་རུལ་བཏུབ་མི་དང་ མ་བཏུབ་མི་ས་སོང་ སོ་སོར་བཟོ་ནི།  
       ཁ༽ ཕྱགས་རྙིགས་ ག་ལོྷད་བཀོ་བཞག་ནི།  
       ག༽ ཕྱགས་རྙིགས་ག་ར་ ས་སོང་གཅིག་ནང་ བླུགས་ནི།   
      ང་༽ ཕྱགས་རྙིགས་ག་ར་ མེ་གཏང་ནི། 
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༥༽ ཤེལ་དང་ལྕགས་ཀྱི་ རག་རློག་ཚུ་ མ་བཀོ་བར་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོ། མ་འཐབ་པ་ཅིན་་་་་་་་  
      ཀ༽ རྐངམ་དང་ལག་པར་ཟུག་སྟེ་ རྨ་བཏློན་ནི་ ཉེན་ཁ་ཡློད།   
      ཁ༽ མཐའ་འཁོར་ཧིང་སངས་ས་ མ་མཐོངམཨིན། 
      ག༽ བཙློག་ཆགས་འློང་།     
      ང་༽ ནད་གཞི་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཀལཝ་ཨིན།  
 
 དྲི་བ་གཉིས་པ།                     ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                སྐུགས་༣x༥=༡༥ ། 
འོག་གི་ དྲི་བ་༥ ཡོད་མི་ག་ར་གི་ ལན་བྲིས།  
༡༽ འབྲི་རོམ་འབྲིཝ་་ད་ ཁྱད་ཆོས་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོཔ་སོྨ? རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བྲིས། 
 
ལན 

 

 
༢༽ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་གཉིས་པ་་ལས་ ག་ཅི་ཟེར་མི་འདི་ ཧ་གོ་ཡི་གོ? རྗོད་ཚིག་གཉིས་བྲིས། 
  
ལན 

 

 
༣༽ ལྟག་གི་ འབྲི་རོམ་འདི་གི་  བཅུད་དནོ་ག་ཅི་ ཨིན་མས? རྗོད་ཚིག་གཉིས་བྲིས། 
 
ལན 
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༤༽ འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟོ།  
   ཀ༽ གཙང་ཏོག་ཏོ།    ཁ༽ བདག་འཛིན།      ག༽ སྣུམ་འཁོར། 
 
ལན 

 

 
༥༽ ཕྱགས་རྙིགས་ཚུ་ ག་ལོྷད་མ་བཀོ་བར་ བདག་འཛིན་འབད་བ་ཅིན་  ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་ར་བྱུང་འོང་གོ?རྗོད་ཚིག་༢ བྲིས། 
  
ལན 

 

 
 
དྲི་བ་གསུམ་པ།                      ལན་རིང་གི་དྲི་བ།               སྐུགས་༥x༢=༡༠ ། 
བཀོད་རྒྱ། འོག་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་རོམ་འདི་ དབྱེ་བ་འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རོམ་ཨིན་མས? ག་ཅི་འབད?  
 
ལན 
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༢༽ འབྲི་རོམ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ལུ་ ཡོན་ཏན་གསརཔ་ ག་ཅི་ར་ཐབོ་ཅི་དགོ? རྗོད་ཚིག་༣ བྲིས། 
  
ལན 

 

༣༽ ཁྱོད་ཀྱི་ མི་ཚེ་ནང་ ཕྱགས་རྙིགས་ག་དེ་སྦེ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་སོྨ? བསམ་འཆར་བྲིས། 
 
ལན 

 

སྡེ་ཚན་ག།                         སྙན་རམོ།                     སྐུགས་ ༢༠ ། 
 བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ སྙན་རོམ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས།  
     ཚེ་སྔོན་མ་བསོད་ནམས་བསགས་བསགསཔ་ལས།།   དུས་ད་རེས་སོབ་གྲྭ་གཅིག་ཏུ་འཛོམས།། 

རོགས་མཁས་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་འོག།  ཨའེ་སབ་ཕྲུག་ཕ་ོམོ་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོངས།། 

              ཕྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁ་སྐད་ཨིན་སྐད་དང་།།  ནང་རང་གི་སྐད་ཡིག་རོང་ཁ་ཐགོ། 

             སྒྲིག་ལམ་དང་བསམ་སོད་ཤེས་ཡོད་ཚུ།། ཐུགས་མཁས་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ལས་ཞུ།། 

དུས་ད་རེས་ཤེས་ཡོན་ཐབོ་པའི་ཤུལ།། དྲིན་ཅན་གྱི་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཚུ།། 

ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ལས་བརྗེད་མ་སོང་།།  ་ཐ་དམ་ཚིག་སེམས་ཁར་བཞག་སྨ་རེ།། 

            ནང་སོབ་ཁང་མཛེས་པའི་ནང་ན་ལུ།།  སེམས་བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་ཆ་རགོས་འཛོམས།། 

            རང་ཧིང་ཁར་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ཡང་།། དགའཝ་སོབ་ཁང་འདི་ནང་ཤར་དའི་སོྨ།། 

ཨའེ་སྐྱེ་ས་སོམ་ས་མ་གཅིག་རུང་།། སྐྱེཝ་སྔོན་མའི་ལས་དང་སོྨན་ལམ་ལས།། 

བལྟཝ་མི་གཞི་མཐུན་ཏེ་སེམས་དགའ་བས།། སེམས་དགའ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་མ་བཅུག། 

           དུས་རྟག་བུ་མཉམ་དུ་སོད་སོྨན་ཡོད།།    
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ཀ༽                      ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།                  སྐུགས་༡x༣=༣ །  

 བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་༤ རེ་བཀོད་དེ་ ཡ ོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་༡ ཡོད་མི་འདི་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་ ࿀ འདི་བཟུམ་བཀལ།  
༡༽ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལམ་སོལ་གྱིས་ ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ཞབས་ཁྲ་འདི་ཡང་ ལམ་སོལ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་
ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་ དབྱེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད?   
       ཀ༽ གཉིས་ཡོད།      ཁ༽ གསུམ་ཡོད།  
       ག༽ བཞི་ཡོད།       ང་༽ ལྔ་ཡོད།  
༢༽ སྒྲིག་ལམ་དང་བསམ་སོད་ཤེས་ཡོད་ཚུ།། ཟེར་བའི་སྐབས་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
        ཀ༽ ཕྱི་ནང་གི་ བསབ་བྱ་ལུ་ གོཝ་ཨིན།   ཁ༽ ཕྱི་ནང་གི་ ཡོན་ཏན་ལུ་ སབ་ཨིན།    
        ག༽ ཕྱི་ནང་གི་ བསམ་སོད་ལུ་ གོཝ་ཨིན།  ང་༽ གོངམ་ལུ་དགོངས་སྐོར་ཞུ་ནི།  
༣༽ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་ཚར་བའི ཤུལ་ལུ་་་་་་་་་  
    ཀ༽ སོབ་དཔོན་སེམས་ལས་ བརྗེད་ནི་མི་འོང་།   ཁ༽ ཕམ་སེམས་ལས་ བརྗེད་ནི་མི་འོང་།  
    ག༽ ཆ་རོགས་སེམས་ལས་ བརྗེད་ནི་མི་འོང་།    ང་༽ སྤུན་ཆ་སེམས་ལས་ བརྗེན་ནི་མི་འངོ་།  
 
 དྲི་བ་གཉིས་པ།                      ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                 སྐུགས་༢x༣=༦ ། 
 བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ དྲི་བ་༣ གྱི་ལན་ག་ར་བྲི་དགོ།  
༡༽ སྙན་རོམ་ཟེར་བའི་ དོན་དག་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས།  
 
ལན 

 

 
༢༽ དཔྱེ་རློགས་ལུ་བལྟ་ཚེ་བཏུབ་འབད་བ། དློན་རང་ལུ་འཁོར་ཚེ་མནློ་མ་ཚུགས། ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་གྱི་ དཔེ་གཅིག་བཀོད།  
 
ལན 
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༣༽ ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་སྟེ།། གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ། ཟེརཝ་ད་ གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏོག་ ག་དེ་སྦེ་ར་ཞུ་ནི་སྨློ?  
 
ལན 

 

 
ག༽                          ལན་རིང་གི་དྲི་བ།                  སྐུགས་༢x༤=༨ ། 
བཀོད་རྒྱ། འོག་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༽ སྙན་རོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་ཁུངས་༢བྲི?  
 
ལན 

 

༢༽ འོག་གི་རང་མོའི་ ཚིག་གི་དོན་དག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ པར་༢ བྲིས།   
ལ་ཕུ་འདབ་མ་ལེགས་རུང་།། ར་བ་ཆེ་ཆུང་མི་ཤེས།། སྨིན་ཆུང་ཞལ་ངོ་ལེགས་རུང་།། ཐུགས་སེམས་བཟང་ངན་མི་ཤེས།། 

ལ་ཕུ། སྨིན་ཆུང་། 
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༣༽ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་སློབ་གྲྭ་གི་སྐོར་ལས་ཞབས་ཁྲ་ཚིག་གཅད་༢ གསར་རོམ་འབད།  
 
ལན 

 
 
 
 

 


