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འདི་ རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ གནས་ཚད་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི། བྲི་ནི། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། བཞི་

གི་ཐོག་ལུ་ མཐིལ་ཕྱིན་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ། བལྟ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་ རེ ་འདུན་དང་བཅསཔ་འབད་ བཀོད་དེ་ཡོད།  

 

དེ་གིས་མ་ཚད་ དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་རིམ་པ་ ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ག? སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སྟོན་འབད་ནི་

དང་། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་ དྲི་བ་དང་ལན་གྱི་དཔེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཟོ་

ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞི་རྟེན་འབད་སའི་ དྲི་བ་དང་ལན་གྱི་དཔེ་འབད་ ཕན་ཐོགས་ཐབས་ལུ་ཨིན། ཉན་སླབ་ཀྱི་ཐད་ལུ་ ད་ལྟོ་ ལག་ལེན་

འཐབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་དེ་གིས་ འགབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད། འབྲི་ལྷག་དང་གཅིག་ཁར་ ཉན་སླབ་ཀྱི་སྦྱོང་ལཱ་ཡང་ 

ཞོར་ཁར ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོད། 
 

བཟོད་གསོལ། 
ཀི་དེབ་འདི། དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ འབད་ནི་འདི་གིས་ འཛོལ་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་ འོངམ་སྲིད། དེ་ལུ་

མཁྱེན་ལྡན་ཚུ་གིས་ བཟོད་པ་བཞེས་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འཐོན་རིམ་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་

གྲོས་འཆར་རེ་ བཀོད ་ནི་ཡོད་པ་ཅིན། འགོ་འཁྲིད་པ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ གསུང་གནང་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

སློབ་རིམ་ ༥ པའི་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན། 

སློབ་རིམ་ ༥ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 
༡. སློབ་རིམ་བཞི་པ་ནང་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ། 

༢. ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ འཚོལ་ཚུགས་དགོ། 

༣. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

༤. པར་ཁྲམ། ཐིག་ཁྲམ། རི་མོ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གོ་དོན་བརྡ་སྒྱུར་འབད་ཚུགས་དགོ། 

༥. སྲུང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་རྩེདཔ་གི་ཁྱད ་ཆོས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ། 

༦. གཏང་ཡིག་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དོན་དག་གོ་ཚུགས་དགོ། 

༧. ཚིགས་བཅད་ དཔེར ་ན། རྩང་མོ། བློ་ཟེ་ཚུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

༨. སློབ་རིམ་བཞི་པ་ནང་ལྷབ་མིའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གུ་ གསརཔོ་ཐེབས་ཉུང་ཤོས་ ༢༠༠ བཀལ་ཏེ་བསྡོམས་ ༤༠༠ ལྷག་སྟེ་ཧ་གོ་

ཚུགས་དགོ། 

༩. ལྷག་ནི་གི་དཔེ་དེབ་ ཉུང་ཤོས་ ༡༥ ལྷག་ཚར་དགོ། 

༡༠. དཔེ་དེབ་ལྷག་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་དང་བརྩོན་ཤུགས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དཀར་ཆག།༽ 
དོན་ཚན།           ཤོག་གྲངས། 

བཀྲིན་དགའ་ཚོར།---------------------------------------------------------------------------------------------------  ii  

དགོས་དོན།----------------------------------------------------------------------------------------------------------  iv 

ངོ་སོྤྲད།---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  iv 

དཀར་ཆག།----------------------------------------------------------------------------------------------------------  vi 

སློབ་ཚན་དང་པ། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། 
བརྗོད་དོན། གཡུས་དང་ཉེ་ཚན། 

༡. གཡུས་ཀྱི་བཤད་པ།---------------------------------------------------------------------------------------  ༡ 

༢. རྩང་མོ།----------------------------------------------------------------------------------------------------  ༥ 

༣ ཁུ་རུའི་རྩེདམོ----------------------------------------------------------------------------------------------  ༨ 

༤. སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་།----------------------------------------------------------------------------  ༡༢ 

 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ། 

བརྗོད་དོན། མཉམ་འབྲེལ། 

༡. རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་དང་ པདྨ་ཚེ་རིང་།-------------------------------------------------------------------------  ༡༥ 

༢. རྩང་མོ།----------------------------------------------------------------------------------------------------  ༡༩ 

༣. ཕ་དང་བུ།--------------------------------------------------------------------------------------------------  ༢༣ 
 

སློབ་ཚན་གསུམ་པ།  

བརྗོད་དོན། བདག་འཛིན། 

༡. ནགས་ཚལ།-----------------------------------------------------------------------------------------------  ༢༧ 

༢. ང་བཅས་རའི་སློབ་གྲྭ།-------------------------------------------------------------------------------------  ༣༡ 

༣. ནམ་ཟླ།----------------------------------------------------------------------------------------------------  ༣༦ 

༤. སྐྱིད་པའི་བཟའ་ཚང་།---------------------------------------------------------------------------------------  ༣༩ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

སློབ་ཚན་བཞི་པ།  

བརྗོད་དོན། རང་གི་ལམ་སྟོན། 

༡. ཡིད་ཆེས།-------------------------------------------------------------------------------------------------  ༤༥ 

༢. ཚེམ་ལཱ།---------------------------------------------------------------------------------------------------  ༤༩ 

༣. ངེའི་མི་ཚེ།-------------------------------------------------------------------------------------------------  ༥༢ 

༤. བུམོ་བསོད་ནམས།----------------------------------------------------------------------------------------  ༥༥ 
 

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།  

བརྗོད་དོན། ཞབས་ཏོག། 

༡. དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་།------------------------------------------------------------------------------------------  ༦༠ 

༢. འཛམ་གླིང་ཡོངས།---------------------------------------------------------------------------------------  ༦༤ 

༣. ནུབ་མོའི་སྲུང་རྒྱབ།---------------------------------------------------------------------------------------  ༦༨ 
 

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།  

བརྗོད་དོན། ཉེན་སྲུང་། 

༡. རྟག་བུ་དྲན་བ་བཏོན་དགོཔ།-----------------------------------------------------------------------------  ༧༢ 

༢. སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན།------------------------------------------------------------------------------------  ༧༧ 

༣. ཐབས་དང་གནས་སྐབས།--------------------------------------------------------------------------------  ༨༠ 

 

དཔེ་ཚན་གཉིས་པ།  

བརྗོད་དོན། སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 
༡. ཞུ་ཡིག།-------------------------------------------------------------------------------------------------  ༨༣ 

༢. སྔོན་འཇུག།----------------------------------------------------------------------------------------------  ༨༥ 

༣. རྗེས་འཇུག།----------------------------------------------------------------------------------------------  ༨༧ 

༤. མིང་གཞི།------------------------------------------------------------------------------------------------  ༩༠ 

༥. ཡང་འཇུག།----------------------------------------------------------------------------------------------  ༩༣ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༦. མིང་དང་མིང་གི་ཁྱད་ཚིག།-------------------------------------------------------------------------------  ༩༦ 

༧. ལ་དོན།--------------------------------------------------------------------------------------------------  ༩༩ 

༨. འབྱུང་ཁུངས།--------------------------------------------------------------------------------------------  ༡༠༡ 

༩. མིང་མཐའ།----------------------------------------------------------------------------------------------  ༡༠༥ 

༡༠. བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས།----------------------------------------------------------------------------------  ༡༠༩ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼སློབ་ཚན་དང་པ། གཡུས་དང་ཉེ་ཚན།༽ 

༡.༡ གཡུས་ཀྱི་བཤད་པ། 

བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽            ༼རེ་འདུན ་ མིང་ཚིག།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༡. འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ ཧེ་མ་ལས་ར་ ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན ་ དེའི་སྐབས། སྔར་སྲོལ་ཟེར་མི་འདི་ 

ཀ ད་རེས་ནངས་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ཁ གོ་དང་དཀྱི་ར་གྱོན་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ག ཧེ་མ་གི་ལུགས་སྲོལ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ང སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་  

༡.༡.༡ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༡.༡.༢   ༡.༡.༢ དོན་ཚན་འདི་ནང་ལས་ འཐོན་པའི་མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ གོ་དོན་འགྲེལ་ཚུགས། 

༡.༡.༣  ༡.༡.༣ དོན་ཚན་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ དོན་ཚན་གཞན་གྱི་ཐོག་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་ཚུགས། 

༡.༡.༤ ཁྱིམ་དང་ ཤིང་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས།  

༡.༡.༥ སྐྱེལ་འདྲེན་ཞབས་ཏོག་གི་སྐོར་ལས་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ འགྱུར་བ་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས། 

༡.༡.༦ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ཚུ་ འཛུག་སྐྱོང་དང་མཐའ་སྐྱོང་ འབད་ཐངས་ཀྱི་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༡.༡.༧ ཉེ་ཚན་རྩིས་ཐངས་ ཤེས་ཚུགས། 

༡.༡.༨ རང་ལུགས་ཀྱི་ ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དང་དགོས་པ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༡.༡.༩ གཡུས་ཚན་ཁག་གི་ གནས་སྟངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ མི་སྡེའི་འབྲེལ་བ་ འཐབ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༡.༡.༡༠ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས། 

༡.༡.༡༡ དོན་ཚན་དེ་ལྷག་སྟེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ བཀོད་ཚུགས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ལན།  ག ཧེ་མ་གི་ལུགས་སྲོལ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽        ༼རེ་འདུན་ ཁྱུང་སེ་ཁ་ཆགས་ཚུལ།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. གཡུས་ཚན་སོ་སོ་ལུ་ སའི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཆགས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་འབད་ཡོད། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྱུང་སེ་ཁ་ལུ་          

༡ རྩིག་ཁྱིམ། གྱང་ཁྱིམ། ནོར་ཁྱིམ་དང་ སྦ་སྒོར་ཚུ་འདུག།  

༢ རྩིག་ཁྱིམ། གྱང་ཁྱིམ། སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ སྦ་སྒོར་ཚུ་འདུག། 

༣ ལྕང་མ་ཤིང་། ཧོན་ཤིང་། ཁམ་ཤིང་། ཨེ་པཱལ་ཤིང་ཚུ་འདུག། 

༤ ཨམ་ཅུ་ཀུ་ལི། ཧོན་ཤིང་། ཁམ་ཤིང་། ཨེ་པཱལ་ཤིང་ཚུ་འདུག། 

  ཀ) ༡ དང་ ༣ ཨིན། 

      ཁ) ༣ དང་ ༤ ཨིན། 

      ག) ༤ དང་ ༡ ཨིན། 

      ང) ༢ དང་ ༣ ཨིན། 

ལན། ཀ) ༡ དང་ ༣ ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།          ༼རེ་འདུན་ སྤུན་ཆ་དང་ ཉེ་ཚན་རྩིས་ཐངས།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༡. སྤུན་ཆ་དང་ ཉེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་བྲིས།      

ལན། སྤུན་ཆ་ཟེར་མི་འདི་ ཤ་རུས་གཅིག་པའི་མི་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་རྒནམ། ནུ་གཅུང་། ནུམོ། ཨ་ཞེམོ། སྲིངམོ། ཚུ་ལུ་སླབ་

ཨིན།  

ཉེ་ཚན་ཟེར་མི་འདི་ གཉེན་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕོག་པའི་མི་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ དེ་

ལས་རང་གི་སྤུན་ཆ་ ཐག་རིངམོ་འབད་ ཕོག་མི་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།            ༼རེ་འདུན ་ ཡིག་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༢. འོག་གི་བརྗོད་པ་གི་མཇུག་ལུ་ གུག་ཤད་ནང་ཡོད་མི་ ལན་གཉིས་ལས་ ག་ཨིན་མི་འདི་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།         

༡) གཡུས་ཀྱི་བཤད་པ་འདི ་ -------༡---------- ཨིན། (ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ/འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ) 

༢) གསང་ཡུམ་ཟེར་མི་འདི་ -------------༢--------------ཨིན། ( ཨམ་སྲུ་/ཨའི་) 

༣) ཆུ་ཚོད་གཅིག་ -----༣---- ས་ཁར་ སྤོ་ཏོག་ཅིག་འདུག (འབྲེལ་སྒྲ/བྱེད་སྒྲ) 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༤) རྩིག་ཁྱིམ་འདི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ -----༤------གིས་རྐྱབ་ཨིན། (རྡོ/ས)                             

ལན། ༡) འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ།  ༢) ཨམ་སྲུ།  ༣) གི།   ༤) རྡོ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།           ༼རེ་འདུན ་ མིང་ཚིག་གི་འབྲེལ་བ།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༤. འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལན་གྱི་ཀ་རྟགས་ འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་བྲིས།      

༡) ཞབས་ཁྲ་     ཀ) ཁྱད་ཚིག། 

༢) རྡོས་སྒོར་                    ཁ) ཁྱིམ། 

༣) འཇའ་ཆི་ཆི་    ག)  རྩེདམོ། 

༤) གཟིམ་ཅུང་    ང) སྙན་རྩོམ།     

       ཅ) རྩང་མོ། 

ལན། ༡ - ང༌།  ༢ - ག   ༣ -  ཀ    ༤ - ཁ།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།          ༼རེ་འདུན ་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ནང་དོན༽              ༼རིག་སྟོབས་ དྲན ་ཤེས།༽ 

༥. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (P) མེན་ (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ།            

༡) རྩིག་ཁྱིམ་དང་ གྱང་ཁྱིམ་འདི་ སྔར་སྲོལ་གྱི་ ཁྱིམ་མེན།  ( ) 

༢) གྱང་ཤུལ་ཟེར་མི་འདི་ གྱང་འཁོགས་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  ( ) 

༣) ཁྱུང་སེ་ཁ་གི་གཡུས་འདི་ དབང་འདུས་ རྫོང་ཁག་ནང་ མེན། ( ) 

༤) གཡུས་ཚན་འདི་ དཔེ་བཏུབ་པའི གཡུས་ཅིག་ཨིན།  ( )           

ལན། ༡) (×) ༢) (P) ༣) (×) ༤) (P) 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།       ༼རེ་འདུན ་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༦. ཕ་ཡུལ་ཟམ་པའི་འོག་ལུ་ཨིན་རུང་དགའ།། ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ཁྱོད་ར་ གཡུས་ཁར་སྡོད་ནི་ལུ་ དགའ་ག?  

ག་ཅི་འབད།                                                  

ལན། ང་ གཡུས་ཁར་ སྡོད་ནི་ལུ་ དགའ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ དང་པ་གཡུས་འདི་ ང་ར་ སྐྱེ་ས་དང་ སྦོམ་ས་ཅིག་ཨིན། 

གཉིས་པ་ རང་གི་ཕམ་དང་ སྤུན་ཆ་ ཉེ་ཚན་ཚུ་ཡང་ ག་ར་སྡོད་སའི་ ས་གནས་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད་ གཡུས་འདི་ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ཁྲོམ་ད་འཕྱདཔ་ད་ བཙོག་རླུང་ཚུ་མེད་པར་ ཤིང་འབྲས་དང་ སྔོ་ཤིང་ཚུ་ ག་ནི་བ་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ དགའ་ཏོག་

ཏོ་དང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འབད་ གཡུས་ཁར ་ སྡོད་ནི་ལུ་དགའཝ་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན། 

ང་ གཡུས་ཁར་སྡོད་ནི་ལུ་ མི་དགའ་ ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ད་རེས་ནངས་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་ འཕྲུལ་ཆས་ 

གློག་རིག་ རྒྱང་མཐོང་ཚུ་ མེདཔ་མ་ཚད་ གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་འབད་རུང་ གཡུས་ཁ་ལུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བསྟེན་

ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་གིས་འབད་ དལཝ་མེདཔ་ལས་ མ་དགའ་མི་འདི་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་ལགས།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།         ༼རེ་འདུན ་ བསམ་འཆར ་བཀོད་ཐངས༽            ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༧. འོག་གི་ པར་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་  ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་ དོན་མཚམས་གཅིག་ བྲིས།                   

 

 

 

 

 

ལན།   འདི་ ང་བཅས་རའི་ འབྲུག་པའི་གཡུས་ཚན་ དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན་མས། གཡུས་འདི་ནང་ ཁྱིམ་འཇའ་ཆི་ཆི་ ལེ་ཤ་ར་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡང་ ཤིང་རིགས་ཚུ་ ག་ནི་བ་ལེགསཔ་འབད ་འདུག། གཡུས་འདི་ནང་གི་མི་ཚུ་ སོ་ནམ་

ཞིང་ལཱ་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ར་ གཡུས་འདི་ནང་ལུ་ མི་རློབས་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་ 

མེད་ནི་འདི་གིས་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་འབད་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ མཐུན་འབྲེལ་ལུ་

བརྟེན་ཏེ་ ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་འབད་དེ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཐོན་ཏེ་འདུག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན་ གཡུས་དང་ཉེ་ཚན།༽  

༡.༢ རྩང་མོ། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།           ༼རེ་འདུན ་ ཚིག་འབྲུ་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན ་ཤེས།༽ 

༡. ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ནང་ ཚིག་འབྲུ་གྱངས་ཁ་མང་ཉུང་ མ་འདྲཝ་ཡོད ་མི་ཚུ་ལས། རྩང་མོ་འདི་ ཚིག་འབྲུ་                

ཀ བདུན་མ་ཨིན།                                  

ཁ བརྒྱད་མ་ཨིན། 

ག དྲུག་མ་ཨིན། 

ང ལྔ་མ་ཨིན།  

ལན། ག ཚིག་འབྲུ་དྲུག་མ་ཨིན། 

དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༡.༢.༡ ཚིག་རྐང་རེ་ནང་ལུ་ ཚིག་འབྲུ་ག་དེ་རེ་འོངམ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༡.༢.༢ རྩང་མོ་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ བྲི་སླབ་འབད་ཚུགས། 

༡.༢.༣ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་སྡེབ་ཤེས་ཚུགས། 

༡.༢.༤ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༡.༢.༥ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྩང་མོ་བྲི་ཚུགས། 

༡.༢.༦ རྩང་མོ་གི་བཅུད་དོན་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས། 

༡.༢.༧ རྩང་མོ་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༡.༢.༨ གདངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འཐེན་ཐངས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༡.༢.༩ མིང་ཚིག་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཤེས་ཚུགས། 

༡.༢.༡༠ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ཚུགས། 

༡.༢.༡༡ དོན་ཚན་འདི ་ལྷག་སྟེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ བཀོད་ཚུགས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།        ༼རེ་འདུན ་ དཔེ་དོན་ངོས་འཛིན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༢. སྙན་རྩོམ་ནང་ དཔེ་དང་དོན་གྱི་གཞི་བཞག་ས་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་གི་རྩང་མོ་འདི་            

ཀ ཕམ། སློབ་གྲྭ། ཁྲོམ་ལུ་གཞི་བཞག་ནུག། 

ཁ ཕམ། སློབ་གྲྭ། གཡུས་ལུ་ གཞི་བཞག་ནུག། 

ག སློབ་གྲྭ། གཡུས། ལྷ་ཁང་ལུ་གཞི་བཞག་ནུག། 

ང  གཡུས། རྒྱལ་ཁབ། སློབ་གྲྭ་ལུ་ གཞི་བཞག་ནུག།               

ལན། ཁ ཕམ། སློབ་གྲྭ། གཡུས་ལུ་ བཞག་ནུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།            ༼རེ་འདུན ་ བརྗོད་དོན་ངོས་འཛིན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དྲན ་ཤེས།༽ 

༣. རྩང་མོ་འདི་ནང་ དྲི་ཅན་གྱི་ཕམ་གཉིས་བཞུགས་ས་ ག་ཏེ་ཨིན་ཟེརཝ་མས་གོ? 

ལན།   དྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་གཉིས་ བཞུགས་ས་འདི་ གཡུས་བཟང་ཁྲ་མོའི་ནང་ ཨིན་ཟེརཝ་མས་ལགས།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།             ༼རེ་འདུན ་ རྩིས་མཐོང༌།༽              ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༤. བརྩེ་སེམས་ལྡན་པའི་ ཆ་རོགས་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འོང་ དགོཔ་སོྨ? 

ལན། བརྩེ་སེམས་ལྡན་པའི་ཆ་རོགས་འདི་ དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བ་ག་ཅི་འབྱུང་རུང་ ཧིང་ལས་ར་ ཆ་རོགས་འབད་མི་ཅིག་ དགོཔ་ཨིན་

ལགས།                   

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།               ༼རེ་འདུན ་ ཡིག་སྡེབ།༽              ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༥. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ ཡིག་སྡེབ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཟུར་ཁར་ཡོད་པའི་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།                           

ཀ ལྷངས་ལྷངས་།   ----------------------------- 

ཁ ཞུགས།    -----------------------------  

ག རྩེ་སེམས།    ----------------------------- 

ང སྐྱོ་རོག།    -----------------------------               

ལན། ཀ ལྷང་ལྷང་། ཁ བཞུགས།  ག བརྩེ་སེམས། ང སྐྱོ་རོགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།           ༼རེ་འདུན ་ ཚིགས་བཅད་བྲི་ནི།༽             ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༦. འོག་གི་ པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྩང་མོ་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ བྲིས།          

 

 

 

 

 

 

ལན། མེ་ཏོག་ལེགས་པའི་མགུ་ལུ།། གསེར་སྦྱངམ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་ཡོད།།  

     གསེར་སྦྱངམ་མེ་ཏོག་གཉིས་ཀུ།། འབྲལ་བ་འབྲལ་ས་མིན་འདུག།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང ་།              ༼རེ་འདུན ་ འགྲེལ་བཤད།༽            ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༧. འོག་གི་རྩང་མོ་འདི་ ལྷག་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ།         

     སྐྱིད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་།། དགའ་བའི་སློབ་གྲྭ་ཆགས་ཡོད།། 

ན་གཞོན་བུ་དང་བུ་མོ།། སེམས་ཀྱི་སོྤྲ་བ་འཕེལ་དོ།། 

ལན། མི་དབང་རིམ་འབྱོན་ཚུ་གི་ བཀའ་དྲིན་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་ ཡོད་པའི་ཁར་ ཡོན་ཏན་སྦྱང་སའི་ སློབ་གྲྭ་

ཡང་ ག་ནི་བ་དགའཝ་འབད་ ཆགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ན་གཞོན་བུ་དང་བུམོ་ཚུ་ཡང་ དགའ་སོྤྲའི་ཐོག་ལས་ 

དཔེ་ཆ་ལྷབ་སྟེ་ཡོད། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༡.༣.༡ གསལ་བཤད་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་བཟོ་ཚུགས། 

༡.༣.༢ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ལྷག་སྟེ་ བཅུད་དོན་འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས། 

༡.༣.༣ མིང ་ཚིག་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 

༡.༣.༤ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས། 

༡.༣.༥ མིང་ཚིག་ཚུ་ འཇུག་པ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༡.༣.༦ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ཤེས་ཚུགས། 

༡.༣.༧ མིང་ཚིག་དང་ཁྱད་ཚིག་གི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 

 
	

༼བརྗོད་དོན་ གཡུས་དང་ཉེ་ཚན།༽ 

༡.༣ ཁུ་རུའི་རྩེདམོ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།            ༼རེ་འདུན ་ ལམ་སྲོལ།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དྲན ་ཤེས།༽ 

༡. འབྲུག་ལུ་ དུས་སྟོན་རྩིས་སྲུང་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ལོ་གསར་འདི་ ཟླཝ་                    

ཀ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་བརྩིཝ་ཨིན། 

ཁ ༡༡ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་བརྩིཝ་ཨིན། 

ག ༨ པ་དང་ ༡༢ པའི་ནང་བརྩིཝ་ཨིན། 

ང ༡༢ པ་དང་ ༡ པའི་ནང་བརྩིཝ་ཨིན། 

ལན།  ང ༡༢ པ་དང་ ༡ པའི་ནང་བརྩིཝ་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།              ༼རེ་འདུན ་ མིང ་ཤེས་ནི།༽              ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽  

༢. འོག་གི་ པར་གྱི་བརྡ་རྟགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་མིང་བྲིས།            

     

               

 

              
 

 

ལན།  སྒྲོ། འབའ། ལྕགས་གཟེར། ཁུ་རུ།  སྒོར་ཐིག  པདྨ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།       ༼རེ་འདུན ་ མིང་དང་ཚིག་གི་དབྱེ་བ།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽  

༣. འོག་ལུ་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་དང་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ སོ་སོ་འབད་ཕྱེས་ཏེ ་ བྲིས།             

ཁུ་རུ།  ལོ་གསར།  སོྤྲ་ཏོག་ཏོ།   ཕམ།  སློབ་གྲྭ།  ཡར་དྲག།  བཟང་པོ།  གཡུས།  ལེགས་ཤོམ། 

ལན།  

མིང་། ཁྱད་ཚིག 

ཁུ་རུ། སོྤྲ་ཏོག་ཏོ། 

ལོ་གསར། ལེགས་ཤོམ། 

ཕམ། ཡར་དྲག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

སློབ་གྲྭ། བཟང་པོ། 

གཡུས།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།               ༼རེ་འདུན་ མིང་མཐའ།༽              ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. མིང་མཐའི་ སྐོར་ལས་ཁྱེད་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ལྷབ་སྟེ་ཡོད།  འོག་ལུ་ཡོད་མི་ མིང་མཐའ་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ 

ཏེ་ ས་སྟོང་ནང་ལུ་བཙུགས།         

ཚ མོ་ མ་ ཝ ་ 

 

༡ ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་དང་ཉེ ----------------------- ཉེ་འཁོར་ཚུ་ འཛོམས་ནུག། 

༢ ཁུ་རུའི་རྩེད ---------------------- ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ་ ཨིན། 

༣ ད་རེས་ རེས་གཟའ་ཉི ----------------- ཨིན། 

༤ སྣ་ཚོགས་ལས་རིམ་གྱི་ལྟད --------------------- འདི་ སོྤྲ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འདུག།    

ལན། ༡. __ཝ ་__ ༢. __མོ་__ ༣. __མ་__ ༤. __མོ་__ 

 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།  ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ཁུངས་བཀལ་ཐངས་དང་ འབྲི་རྩལ་བལྟ་ནི། ༽  ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༥. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་དང་རྡོས་སྒོར་གྱི་ རྩེདམོ་གཉིས་ལས་ ག་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་

ནི་མས?              

ལན། ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་དང་རྡོས་སྒོར་གྱི་ རྩེདམོ་གཉིས་ལས་ རྡོས་སྒོར་གྱི་རྩེདམོ་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ 

འཇམ་པས་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རྡོས་སྒོར་འདི་ རྩེ་བའི་སྐབས་ལུ་ དགོཔ་ཟེར་རུང་ རང་གིས་

གཡུག་ཚུགས་པའི་ རྡོ་ཆ་གཅིག་ ཐད་སྒོར་སྒོར་འབད་བཟོ། རྩེད་ཐང་ནང་ འབའ་ཡི་ཚབ་འབད་ རྩང་དུམ་བརྡབས་ཞིནམ་

ལས་ ཆ་རོགས་གཅིག་ར་འབད་རུང་ རྩེ་ཆོག་ཆོག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྩེདམོ་འདི་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཡང་གཏང་དགོཔ་ ག་ནི་ཡང་

མེདཔ་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཆོག་ཆོག་ཨིན་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན། 

ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་དང་རྡོས་སྒོར་གྱི་ རྩེདམོ གཉིས་ལས་མདའ་རྩེད་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་ འཇམ་པས་ 

ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ མདའ་འདི་ རྩེ་བའི་སྐབས་ ཕྱོགས་གཉིས་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ མི་གྲངས་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་

ལས་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ མདའ་རྩེདཔ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ འབད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ བརྟེན་ཨིན། དེ་
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ཡང་ རྩེད་ཐང་བཟོ་ནི། འབའ་བཟོ་ནི། དར་འཕྱར་ནི་ཚུ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབདཝ་ཨིན། རང་གིས་འབད་དགོཔ་ཟེར་

རུང་ མདའ་གཞུ་བཅའ་སྒྲིག་ རྐྱབ་ནི་ཅིག་ལས་གཞན་མེད་ནི་དེ་གིས་ མདའ་རྩེད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ འཇམ་པས་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽    ༼རེ་འདུན་ ཚིག་བཙུགས་ཐངས་དང་ ཡིག་སྦྱོར་ཚུ་བལྟ་ནི།༽    ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༦. རྩེད་རིགས་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་འབདཝ་ལས། ཁུ་རུའི་རྩེདམོ་གི་གསལ་བཤད་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་

དགའ་མི་ རྩེདམོ་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།                                              

ལན།  རྩེད་རིགས་འདི་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ གནས་ཚད་ནང་ཡང་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ འབྲུག་ལུ་འབད་རུང་ རྩེད་རིགས་  

མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩེད་རིགས་ལུ་ མི་རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སོྤྲ་བ་ཡང་ སོ་སོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ང་

ར་ སྤྱིར་བཏང་རྩེད་རིགས་ ག་ར་ལུ་ར་དགའ་རུང་ དགའ་ཤོས་འདི་ར་ རྐང་རྩེད་འདི་ཨིན།  

རྐང་རྩེད་འདི་ ག་ཅི་འབད་དགའཝ་སྨོ་ ཟེར་བ་ཅིན། དཔེ་གཏམ་ལས། གཟུགས་ཁམས་བདེ་ན་རྒྱུ་ནོར་ཨིན།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ 

དང་པ། གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ བཞག་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ གཉིས་པ། མི་དང་ཅིག་ཁར་མཐུན་ལམ་ཡང་ བཟོ་

ཚུགསཔ་ཨིན། ང་ར་ཡང་ རྐང་རྩེད་ལེགས་ཤོམ་འབད་ རྩེ་ཤེས་པའི་ཁ་ལུ་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་

ར་ རྩེ་ནི་ཡོད། རྐང་རྩེད་འདི་གིས་ སེམས་ཁམས་ལུ་ཡང་ ཕན་པ་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྐང་རྩེད་འདི་ ལུས་རྩལ་ཡར ་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་ རྩེད་རིགས་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྩེདམོ་འདི་གི་ལམ་ལུགས་ཡང་ 

ག་ནི་བ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་འདུག། ང་ར་ རྐང་རྩེད་ལུ་སོྤྲ་བ་ཡོདཔ་ལས་ རྐང་རྩེད་འགྲན་སྡུར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་རིགས་འཐབ་

ཚད་ནང ་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ཡོད།   
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། གཡུས་དང་ཉེ་ཚན།༽ 

༡.༤ སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱི་འཇིགས་སྣང་། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽      ༼རེ་འདུན་ སྲུང་གི་གནས་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. འཇིགས་སྣང་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ཁོང་སྤུན་ཆ་གཉིས་འགྱོ་བའི་ལམ་འདི་ ཉིན་མ་ཡང་ མིག་གིས་མ་མཐོང་པའི་                                        

ཀ ནགས་ཚལ་སྦོམ་ཆུང་རན་ཏོག་ཏོ། སྐྱ་ཏང་ཏ། འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན།  

ཁ ནགས་ཚལ་དགའ་ཏོག་ཏོ། དམར་ཚེག་ཚེ། འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན། 

ག ནགས་ཚལ་སྦོམ། གནག་དུང་དུང་། འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན། 

ང ནགས་ཚལ་ཆུང་ཀུ། སྐྱ་སེང་སེ། འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན།                    

སྲུང་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༡.༤.༡ སྲུང་གི་ཉམས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༡.༤.༢ སྲུང་འདི་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་ཡིག་སྡེབ་དང་ གོ་དོན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༡.༤.༣ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲིས་ཏེ ་ གཏང་ཚུགས། 

༡.༤.༤ སྲུང་འདི་ནང་གི་ སྲུང་རྩེདཔ་ཚུ་གི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 

༡.༤.༥ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ བསྐྱེད་ཚུགས། 

༡.༤.༦ གནས་དང་དུས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༡.༤.༨ མིང་དང་བྱ་ཚིག་གི་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས། 

༡.༤.༩ སྲུང་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ཆུང་ཀུ་རེ་ འབད་ཚུགས། 

༡.༤.༡༠ སྲུང་ཚུ་ ག་སྡུར་འབད་དེ་ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 

༡.༤.༡༡ སྲུང་གི་ རྙོགས་གཞི་དང་ ཞི་ཐབས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས། 

༡.༤.༡༢ མིང་ཚིག་ཚུ་ གནས་སྟངས་སོ་སོའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༡.༤.༡༣ ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ལུ་ དག་སྣང་བསྐྱེད་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ལན། ག ནགས་ཚལ་སྦོམ། གནག་དུང་དུང་། འདྲོག་སི་སི་ཅིག་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽          ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་བསྐྱེད།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢.  འོག་ གི་པར་ཚུ་གི་མིང་ ཡིག་

རྒྱུགས་ ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲིས།                       

                   

_____________༡___________________  _____________༢______________ 

                

 

_______________༣________________  _______________༤____________ 

ལན། ༡) རོང་ཆུ། ༢) ནགས་ཚལ།   ༣) བྱག།  ༤) ལམ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ སྲུང་གི་ཉམས།༽              ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༢. སྤྱིར་བཏང་ སྲུང་གི་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཉམས་མ་འདྲཝ་རེ་ ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད་ སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱི་ སྲུང་

འདི་ ཉམས་ག་ཅི་ནང་ ཚུདཔ་སྨ ོ?           

ལན། སྤུན་ཆ་གཉིས་ཀྱི་ སྲུང་འདི་ འདྲོག་པའི་ཉམས་ནང་ ཚུདཔ་ཨིན་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༣. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་བྲིས།         

༡) གཡུས།    ༢) དཀོན་མཆོག། ༣) སྤུན་ཆ། ༤) ནགས་ཚལ། 

ལན།  

 ༡)    རང་གཡུས།  སྐྱེ་ས་ སྦོམ་སའི་ ས་གནས་ལུ་ སླབ་ཨིན་ལགས།  

༢)    དཀོན་མཆོག། འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ འབྱུང་བར་དཀོན་པའི་སླ་ལས་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༣)    སྤུན་ཆ།  ཕམ་གཅིག་གི་ བུ་གཞི་ཚུ་ལུ་ སླབ་ཨིན་ལགས། 

༤)    ནགས་ཚལ།  ཤིང་དང་སྔོ་ཤིང་ མེ་ཏོག་གི་རིགས་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ དོན་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༤. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཨིན (P) མེན་ (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ།                   

 ཀ   སྒྱིད་ཐག་འདར་ སྐྱ་གནམ་ཁར་ཟིང་མི་འདི་ སེམས་དགའ་བའི་ རྟགས་མཚན་ཨིན།  (     ) 

 ཁ   སྲུང་འདི་ བྱག་དང་རོང་ཆུ་ འདྲོག་སི་སི་ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཅིག་ནང་ བྱུང་ནུག།  (     ) 

 ག   སྐྱབས་འཚོལ་ས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ མ་གཏོགས་གཞན་ ག་ཡང་མེད།   (     ) 

 ང   བློ་གི་ལན་ སླབ་ནི་མེད་པར་ དུ་ཝང་བཏང་ འགྱེལ་མི་འདི་ ཨ་པ་ ཨིན།   (     ) 

ལན། ཀ (P) ཁ (P) ག (P) ང (×) 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽    ༼རེ་འདུན་ འཚོར་སྣང་བཀོད་ཐངས་དང་ སྦྱོར་ཚུལ་བལྟ་ནི།༽   ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༥. ཁོང་སྤུན་ཆ ་གཉིས་ལས་ གཅིག་ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་འོང་? བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།  

ལན། གལ་སྲིད་ སྲུང་འདི་ནང་ སྤུན་ཆ་གཉིས་ལས་ གཅིག་ང་ཨིན་པ་ཅིན། དཔྱེ་གཏམ་ལས། དཀོན་མཆོག་ལུ་གསོལཝ་

བཏབན།། ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མི་སྲིད།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ གསོལཝ་བཏབ་ ཁ་ལས་བཛྲ་གུ་རུ་

བགྱངས་ཞིནམ་ལས་ འདྲེ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་མ་གཏོགས་ ངོ་མ་མེད་ཟེར་ མ་འདྲོག་པར་ སྡོད་ནི་ཨིན་

ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽   ༼རེ་འདུན་ བརྩེ་གདུང་གི་རྩིས་མཐོང༌།༽    ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༦. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་འདི་ལྷག་སྟེ་ སྤུན་ཆ་གི་བར་ན་བརྩེ་གདུང་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་འོང་ནི་མས? བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།      

 “ ང་གིས་ནུ་གཅུང་ལུ་བཤེད་ ནུ་གཅུང་གིས་ང་ལུ་བཤེད་དེ ་ ད་འབདན་ཤིཝ་ཟེར་རུང་ དེམ་ཅིག་རང་འོང་ནི་ ཨིན་པས་་་ ” 

ལན། ཁོང་གཉིས་ ག་དེམ་ཅིག་འདྲོག་རུང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བཤེད་དེ་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ སྡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ཤི་རུང་

གཅིག་ཁར་དང་ སྡོད་རུང་གཅིག་ཁར་གྱི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ བརྩེ་གདུང་སྦོམ་ཡོད་པའི་ འཚོར་སྣང་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་

ལས་ སྤུན་ཆའི་བར་ན་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ བརྩེ་གདུང་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་ལེགས་ཤོམ་ དེ་བཟུམ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ག་

ར་འབད་རུང་ ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ བརྩེ་གདུང་བསྐྱེད་དགོ་ལགས། 

 

༼སློབ་ཚན་གཉིས་པ། བརྗོད་དོན་མཉམ་འབྲེལ།༽ 

༢.༡ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་དང་ པདྨ་ཚེ་རིང་། 

  

སློབ་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས། 

༢.༡.༡ རྩེདམོ་རྩེ་བའི་སྐབས་ ཆ་རོགས་དང་འབྲེལ་བ་ འཐབ་ཐངས་ཧ་གོ་ཚུགས། 

༢.༡.༢ ཕམ་ཁ་འབྱལ་བ་ཅིན་ བུ་གཞིས་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་བའི་ སྐོར་ལས་ཧ་གོ་ཚུགས། 

༢.༡.༤ དབང་པོ་ ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ཚུ་གི་ གནས་སྟངས་ཧ་གོ་སྟེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས། 

༢.༡.༥  གཟུགས་ཁར་ ནད་གཞི་རེ་འཁོར་བ་ཅིན་ དྲུང་འཚོ་དང་འབྲེལ་བ་ འཐབ་དགོཔ་ཨིནམ་ཤེས་ཚུགས། 

༢.༡.༦ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བྱམས་སྐྱོང་སྐྱེད་ཐངས་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༢.༡.༧ དོན་ཚན་འདི་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ སྡེབ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ཤེས་ཚུགས། 

༢.༡.༨ འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་དང་ཆ་རོགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ འབྲི་རྩོམ་བྲི་ཚུགས། 

༢.༡.༩ འབྲི་རྩོམ་གྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

 

 

༡.༤.༡༣ ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ལུ་ དག་སྣང་བསྐྱེད་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽       ༼རེ་འདུན་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. དབང་པོ་ སྐྱོན་ཅན་ཚུ་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བས། སྲུང་འདི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་པ་འདི་

 ཀ གཡུས་ཀྱི་མི་དང་གཅིག་ཁར་ཨིན།      

 ཁ སློབ་དཔོན་དང་གཅིག་ཁར་ཨིན། 

 ག ཆ་རོགས་དང་གཅིག་ཁར་ཨིན། 

 ང ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་ཨིན། 

ལན། ག ཆ་རོགས་དང་གཅིག་ཁར་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽      ༼རེ་འདུན་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. ཁོང་བུཚ་གཉིས་ གཞན་ག་དང་ཡང་ མ་འདྲཝ་འབད་ མཐོང་མི་འདི་     

ཀ གོ་ལ་མ་འདྲཝ་གྱོན་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

ཁ རྩེདམོ་མ་རྩེ་བར་སྡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

ག ལོ་ན་ཚོད་ཆུང་ཀུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

ང དབང་པོ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

ལན། ང དབང་པོ་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ ཁུངས་བཀལ་ཐངས།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད༽ 

༣. ཆུ་མ་འོངམ་ལས་གཡུར་བ།། ནད་མ་འོངམ་ལས་རིམ་གྲོ།། ཟེར་ ནམ་རང་འབད་རུང་ སྨན་བཅོས་འདི་ དུས་ཚོད་ཁར་འབད་

དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ། རྟ་འགྲིན་རྡོ་རྗེ་འདི་ ག་ཅི་འབད་གཟུགས་ཕྱེད་ཀ་ བརྐྱང་སྐུམ་འབད་མ་བཏུབ་ ཐལ་སོཔ་སོྨ? 

ལན། རྟ་འགྲིན་རྡོ་རྗེ་འདི་ ག་ཅི་འབད་ གཟུགས་ཕྱེད་ཀ་ བརྐྱང་སྐུམ་འབད་མ་བཏུབ་ ཐལ་སོཔ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྨན་ 

     བཅོས་འབད་ནི་ འཕྱིས་སོ་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མས་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ བརྗོད་པ་བཟོ་ཐངས།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གནས་སྟངས་གཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་འབད་ རྗོད་ཚིག་བཟོ།               

༡) དབང་པོ།  ༢) ལྕོགས་གྲུབ། ༣) ཁས་བླངས། ༤) བདག་འཛིན། 

ལན། ༡) དབང་པོ།  དབང་པོ་ལུ་ ཐོ་ཕོག་མི་འདི་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།  

༢) ལྕོགས་གྲུབ། ཁོང་ལུ་ མི་གཞན་དང་འདྲན་འདྲ་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་ཤེས་དགོ། 

༣) ཁས་བླངས།    ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 

༤)   བདག་འཛིན།    ཁོང་ཆ་ཁྱབ བདག་འཛིན་ འཐབ་ནིའི་འགན་ཁུར་འདི་ཡང་ ང་བཅས་ག་ར་ལུ་ ཕོགཔ་ཨིན།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༥. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་བ་ལེན་ཏེ་ མིང་ཚིག་དང་ མཐུན་སྒྲིག་འབད།                          

༡)  མིག་ཏོ། རྣམ་ཅོ། ལྷ་པ་། ཁ།         ཀ) སློབ་གྲྭ།    

༢)  ནདཔ་ སྨན་བཅོས་འབད་ས།         ཁ) དབང་པོ། 

༣)  གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལུ་ ཐོ་ཕོག་མི།   ག) སྨན་ཁང་། 

༤)  འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་ སྦྱང་ས།   ང) སྐྱོན་ཅན། 

                                    ཅ)    ནདཔ། 

ལན། ༡----ཁ།    ༢  _ ག།   ༣  _ ང་།  ༤  _ ཀ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽              ༼རེ་འདུན་ མིང་སྡེབ།༽            ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མིང་གི་སྡེབ་ མ་འཛོལ་བར་བྲིས།                                                

       

 

 

 

 

ལན། གངས་རི།       དྲུང་འཚོ།    སློབ་ཕྲུག།       རྫོང་།   
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽           ༼རེ་འདུན་ འབྲི་རྩོམ་འབྲི་ཐངས།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༧. འབྲི་རྩོམ་ བྲི་བའི་སྐབས་ཀྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ གོ་རིམ་འབད་བྲིས།                       

ལན། ངོ་སོྤྲད།  དོན་ཚན་ག་ཅི་ཨིན་ན། ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན། ག་ཅི་འབད་བྲིསཝ་ཨིན་ན།  
བར་གྱི་གནད་དོན། ངོ་སོྤྲད་སྐབས་ (ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན) ཡན་ལག་གི་དོན་ཚན་ བཀོད་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚིག་ 

   མཚམས་ རྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་དགོ། 
མཇུག་བསྡུ། གོང་གི་གནད་དོན་བཅུད་བསྡུས། རང་གི་བསམ་འཆར། ལེགས་སྨོན་བཅས་བཀོད་དགོ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽    ༼རེ་འདུན་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།༽    ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༨. ག་དེམ་ཅིག་འབད་ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་དང་ པདྨ་ཚེ་རིང་གཉིས་ སློབ་རིམ་ཁྱོད་དང་ གཅིག་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ མཉམ་འབྲེལ་ 

ག་དེ་འབད་ར་འཐབ་འོང་།  བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།                    

ལན། ཁོང་གཉིས་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ བརྐྱང་སྐུམ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ནི་དང་ 

ལམ་འགྲུལ་འབད་དགོ་པའི་སྐབས་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་དང་ གཞན་ཡང་ ན་ཚ་རེ་ཕོག་པའི་སྐབས་ལུ་ གྲོགས་རམ་གང་དྲག་

འབད་ནི་ཨིན་ལགས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། མཉམ་འབྲེལ།༽ 

༢,༢ གཙང་སྦྲ། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽      ༼རེ་འདུན་ གཙང་སྦྲ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. གསལ་བཤད་འདི་ནང་  འབད་བ་ཅིན་ གཙང་སྦྲ་བསྟེན་དགོཔ་འདི་ 

 ཀ རང་དང་སྡོད་སའི་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་མཐའ་འཁོར་ཨིན། 

 ཁ བཀབ་གོ་ལ་དང་གཟུགས་ཁམས་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན། 

 ག རང་གི་ཁྱིམ་དང་རང་གི་གཟུགས་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན། 

 ང རང་གི་གཟུགས་དང་མཐའ་འཁོར་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན། 

ལན། ཀ རང་དང་སྡོད་སའི་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་མཐའ་འཁོར་ཨིན།                     

  

སློབ་སྟོན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༢.༢.༡ གསལ་བཤད་ཀྱི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༢.༢.༢ མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༢.༢.༣ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ གསལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲིས་ཏེ་ གཏང་ཚུགས། 

༢.༢.༤ གསལ་བཤད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་དཔྱེ་གཏམ་དང་ ལུང་འདྲེན་འཇམ་སངམ་རེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས། 

༢.༢.༥ གསལ་བཤདའདི་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ གནས་སྟངས་སོ་སོའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༢.༢.༦ གཙང་སྦྲ་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་གཞན་ལུ་ གོ་བརྡ་སོྤྲད་ཚུགས། 

༢.༢.༧ གཞན་གྱིས་བྲིས་ཡོད་པའི་ གསལ་བཤད་ནང་གི་ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 

༢.༢.༨ གསལ་བཤད་གཉིས་ ག་སྡུར་འབད་དེ་ ག་འདི་དྲག་པས་ག་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས།  

༢.༢.༩ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤད་བྲི་ནི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ ཨ་ཙི་རེ་བྱིན་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽         ༼རེ་འདུན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༢. གསལ་བཤད་འདི་ འགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་ལྷབ་སྟེ་ དེ ་ནང་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཧ་གོ་མི་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་འདི་  

ཀ    གཙང་སྦྲ་བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

 ཁ    རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

 ག    གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

 ང    སློབ་གྲྭ་ཧིང་སངས་ས་བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ལན། ཀ གཙང་སྦྲ་བསྟེན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽       ༼རེ་འདུན་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༣. འོག་གི་ ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས་ རྗོད་ཚིག་གསུམ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཞེ་ས་དང་རྗོད་ཚིག་གི་ ཀ་རྟགས་ འོག་ལུ་ས་སྟོང་

ནང་བྲིས།                                           

ཨང་ ཕལ་སྐད། ཞེ་ས། རྗོད་ཚིག། 

༡ གཟུགས། ཀ  གཟིམ་ཅུང་། ཅ   བླམ་ཐུགས་དགྱེས་ནུག། 

༢ སེམས། ཁ  ཁྲུས་གནང་། ཆ   དྲག་ཤོས་ཀྱི་ སྐུ་གཟུགས་སྦོམ་འདུག། 

༣ ཆུ་འཁྱུ་ ག  སྐུ་གཟུགས། ཇ   དཔོན་གྱི་གཟིམ་ཅུང་ དགའ་ཏོག་ཏོ་འདུག། 

 ༤ ཁྱིམ། ང  ཐུགས། ཉ   སྲས་སྐུ་ཁྲུས་གནང་དེས། 

 

ལན། ༡)   ༡ - ག - ཆ།    ༢) ༢- ང -ཅ།   ༣)   ༣ - ཁ - ཉ།    ༤) ༤ - ཀ - ཇ། 
  



 

	
	
	

སློབ་རིམ་ལྔ་པ། རྫོང་ཁ།                    སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན།	 Page	21 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་འབྲེལ་བ།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. མིང་ཚིག་ཚུ་ ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་ འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་ བཙུགས།  

 འགོ་འདྲེན། 

                ག་ལྷོད། མཐར་འཁྱོལ། 

            

             བསླབ་བྱ།                           ཁམས་ལོག་སི་སི། 

 

            ཧིང་སངས་ས།  

  མཐའ་འཁོར། 

                             ཕྱགས་བདར། 

 ༡)    ང་བཅས་ར་ ག་ར་འབད་རུང་ ཕྱགས་སྙིགས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཀོ་ནི་མི་འོང་། 

༢)    རང་སྡོད་སའི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཞག་དགོ། 

༣)    ང་བཅས་ཀྱིས་ ཕྱགས་བདར་ལས་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འཐབ་ཅི། 

༤)    རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཟོ་བ་ཅིན་ གཙང་སྦྲ་དང་ མི་ལྡནམ་ཨིན། 

ལན། ༡)    ང་བཅས་ར་ ག་ར་འབད་རུང་ ཕྱགས་སྙིགས་ ་་་་་་ག་ལྷོད ་་་་་་་་་་་་་་་ བཀོ་ནི་མི་འོང་། 

༢)    རང་སྡོད་སའི་ ་་་་་་་་ མཐའ་འཁོར་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཞག་དགོ། 

༣)    ང་བཅས་ཀྱིས་ ཕྱགས་བདར་ལས་རིམ་ ་་་་་་་་་་་་་ འགོ་འདྲེན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འཐབ་ཅི། 

༤)    རང་བཞིན་གནས་སྟངས ་་་་་་་་་་་་་་ ཁམས་ལོག་སི་སི་ ་་་་་་་་་་་་་ བཟོ་བ་ཅིན་ གཙང་སྦྲ་དང་ མི་ལྡནམ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ དོན་འགྲེལ་རྐྱབ་ཐངས།༽          ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༥. གཙང་སྦྲ་ལྡན་ན་ལྷ་དང་འདྲ།། ཚེ་རིང་དོན་དུ་གཙང་སྦྲ་བསྟེན།། ཟེར་བའི་ དཔེ་གཏམ་འདི་གི་དོན་དག་ བྲིས། 

ལན།  ང་བཅས་ར་ ག་ར་འབད་རུང་ གཙང་སྦྲ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཚེ་རིང་ནི་དང་ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་་ 

    འབད་ སྡོད་དགོ་པ་ཅིན་ ཨ་རྟག་ར་ གཙང་སྦྲ་བསྟེན་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ།  
  

མིང་ཚིག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽     ༼རེ་འདུན་ ཚིག་བཙུགས་ཐངས་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽ ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༦. ཕྱགས་སྙིགས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་འདི་ ག་ར་གི་འགན་ཁུར་ཅིག་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འོག་གི་ པར་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་  

    ཁྱོད་ཀྱིས་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས།  

    

 

 

 

 

 

ལན། ཕྱགས་སྙིགས་ བདག་འཛིན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སྐོར་ལས་ཞུ་བ་ཅིན། ང་བཅས་ར་ ག་ར་འབད་རུང་ ཕྱགས་སྙིགས་འདི་  

ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ཡང་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པ་ ཕྱགས་སྙིགས་ལ་ལུ་ 

བསྐྱར་སྤྱོད་བསྐྱར་སྐྲུན་འབད་བཏུབ་ཨིན། དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྱི་རིགས་ མར་ཕབ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོགས་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཐའ་འཁོར་ཡང་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་འབད་ བཞག་ཚུགསཔ་ཨིན་ལགས།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽       ༼རེ་འདུན་ གསལ་བཤད་ཀྱི་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༧. གསལ་བཤད་ གཏང་པའི་སྐབས་ མི་དམངས་ལུ་ གོ་བརྡ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ འཕྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱད་རྣམ་ ག་ཅི་ར་ 

     ཚང་དགོཔ་སོྨ?                                          

ལན།  གསལ་བཤད་ གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཡང་ དོན་ཚན་གདམ་ཁ། རྗོད་སྒྲ་དག་ཏོག་ཏོ།  

སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ།  མིག་ཏོ་གི་འབྲེལ་བ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། དུས་ཚོད་ ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན། 
 

  

ཤོག་གུ།	  ཤེལ།	  གྱིབ།      	 ལྕགས།	
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། མཉམ་འབྲེལ།༽ 

༢.༣ ཕ་དང་བུ། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ བཀྲིན་བསམ་ཤེས།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡.    ཨའི་འདི་ ང་བཅས་ལུ་ དྲིན་ཅན་ཅིག་ཨིན།   ཨའི་གིས་ཕོཝ་ནང་  

 ཀ    ཟླ་ངོ་ ༩ འབགཔ་ཨིན། 

 ཁ    ཟླ་ངོ་ ༨ འབགཔ་ཨིན་། 

 ག    ཟླ་ངོ་ ༧ འབགཔ་ཨིན། 

 ང    ཟླ་ངོ་ ༡༠ འབགཔ་ཨིན། 

ལན།  ཀ    ཟླ་ངོ་ ༩ འབགཔ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽           ༼རེ་འདུན་ ས་གནས་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢.   འབྲུག་ལུ་ བླམ་སྦོམ་ལེ་ཤ་ཅིག་ བྱོན་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ གདན་ས་གཙོ་བོ་འདི་ 

 ཀ    རྟ་མགོ་ལུ་ཨིན། 

 ཁ    ཕ་ཇོ་ལྡིང་ལུ་ཨིན། 

 ག    ཁྱུང་སེ་ཁ་ལུ་ཨིན། 

དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། 

༢.༣.༡ སྲུང་འདི་གི་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་ན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཚུགས།  

༢.༣.༢ སྲུང་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་ཚུགས། 

༢.༣.༣ སྲུང་རྩེདཔ་གི་འགན་ཁུར་དང་ གནས་སྟངས་ཚུ་ བྲི་ཚུགས། 

༢.༣.༤ ཚིག་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས། 

༢.༣.༥ སྲུང་གི་རྙོགས་གཞི་དང་ ཞི་ཐབས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 

༢.༣.༦ དོན་མཚམས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བཅུད་དོན་བཏོན་ཏེ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 ང    ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁང་ལུ་ཨིན། 

ལན། ང    ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁང་ལུ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽         ༼རེ་འདུན་ སྲུང་རྩེདཔ་ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༣. “དབའི་ ཁྱེད་གཉིས་ལུ་ བུ་གཞིས་དགོཔ་ ཐད་རི་བ་རི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ གདན་ས་ཁྱི་མེད་ 

 ལྷ་ཁང་ནང་སོང་། ” ཟེར་སླབ་མི་འདི་ ག་ཨིན་ན? 

ལན། “དབའི་ ཁྱེད་གཉིས་ལུ་ བུ་གཞིས་དགོཔ་ ཐད་རི་བ་རི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱི་ གདན་ས་ཁྱི་མེད་ལྷ་ 

     ཁང་ནང་སོང་།” ཟེར་སླབ་མི་འདི་ གཡུས་ཁའི་ ཨ་རྒས་ཅིག་ཨིན།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༤. སྲུང་རེ་ལུ་བཅུད་དོན་རེ་འོངམ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ད་ལྟོ་གི་སྲུང་འདི་གི་བཅུད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་སྨོ?       

ལན།   སྲུང་འདི་གི་ བཅུད་དོན་ བུའི་དངོས་གྲུབ་ ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་མས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ ཚིག་གི་སྦྱོར་བ།༽             ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༥. འོག་གི་ ཚིག་གོང་འོག་ དཀྲུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ གོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ ་ བྲིས།                    

༡)    དངོས་གྲུབ་ ནུག།  བུ་གི་ ཞུ་ 

༢)    གསར་རིསམོ་ སྐྱེས་ བུ་ ནུག། ཅིག་ 

༣)    རིག་པ་ ཁོ/མོ་ ཡོད། འདི་ མ་འདྲཝ་ གཞན་དང་ ཅིག 

༤)    ལུ་ ལེགས་ཤོམ་ ཞུ། ཕྱག་ཕྱིད་ འབད་ རྒྱལ་ཁབ་ 

ལན། ༡)    བུ་གི་ དངོས་གྲུབ་ ཞུ་ནུག།   

༢)    བུ་ གསར་རིསམོ་ཅིག་ སྐྱེས་ནུག 

༣)    ཁོ/མོ་ འདི་ རིག་པ་གཞན་དང་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ཡོད།  

༤)    རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ཞུ།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༦. འོག་ལུ་ སྲུང་གི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ གོ་དོན་ མཐུན་སྒྲིག་འབད།                                           

༡)  སྲུང་རྩེདཔ།  ཀ    སྲུང་གི་ གནད་དོན་སོར་ཏེ་ འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན།   

༢)  རྙོགས་གཞི།  ཁ    སྲུང་ནང་ འཁྲབ་རྩེདཔ་འབད་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

༣)  ཞི་ཐབས།  ག    སྲུང་ནང་ སྟབས་མ་བདེ་བའི་ གནད་དོན་འབྱུང་ས་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

༤)  འབྱུང་རིམ།  ང    སྲུང་ནང་ དཀའ་ངལ་བསལ་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

ལན།      ༡ _ ཁ།          ༢ _ ག          ༣ _ ང་།          ༤ _ ཀ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽       ༼རེ་འདུན་ སྲུང་འབྲི་ཐངས་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༧. དཀོན་མཆོག་ལུ་གསོལཝ་བཏབན།། ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མི་སྲིད།།   ཟེར་བའི་ དཔྱེ་གཏམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྲུང་ཐུང་

ཀུ་ཅིག་བྲིས།                                                     

ལན།  ཧེ་མ་ དབང་འདུས་ རྫོང་ཁག་ ཤར་ དགེ་ལེགས་ཁ་ལས་ ཨམ་སྒྲོལ་མ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་མས། མོ་གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་འབད་

རུང་ ཨ་ལོ་ལུ་བར་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ ཨ་ལོ་གཉིས་ཡང་ ཤི་སོ་ནུག།  དེ་ལས་མོ་ར་ གཡུས་ཁའི་ རྒས་ཤོས་དང་ ཤེསཔ་

མཐོངམ་ཚུ་ལུ་དྲིས་བའི་སྐབས་ སྒང་སྟེང་ཀུམ་བུ་དགོན་པ་ དཀོན་མཆོག་གསལ་བའི་རྒྱལ་མོ་བཞུགས་སར་ སྐྱེ་ལྷ་བསྟེན་པ་

ཅིན་ དྲག་འོང་ ཟེར་སླབ་ནུག། དེ་ལས་ མོ་ར་ དཀོན་མཆོག་གསལ་བའི་རྒྱལ་མོ་ལུ་ གསོལཝ་བཏབ་བཞིན་དུ་ ད་རུང་

ཨ་ལོ་ཅིག་ སྐྱེས་ནུག། 

ཨ་ལོ་འདི་འབག་སྦེ་ དཀོན་མཆོག་མཆོད་པར་འགྱོཝ་ད་ ལ་ཝ་ལ་ལུ་ ལྷོདཔ་ད་ མི་གི་ཧུ་སྐད་ཅིག་གོ་ནུག། མོ་ར་དང་ ཨ་

ལོ་རྐྱངམ་གཅིག་འབདཝ་ལས་ ཆ་རོགས་ཅིག་ཨིན་མས་མནོ་སྟེ་ བསྒུགས་སྡོད་ནུག། ཨིན་རུང་ འོང་ནི་ར་མེདཔ་ལས་ 

ལམ་གི་ལྟག་ལུ་ ཨ་ལོ་ ཨོམ་ བྱིན་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ རོ་ཁྱི་དམརཔོ་ཅིག་འོངས་ཏེ་ མི་བཟུམ་འབད་ར་ ཧུ་སྐད་རྐྱབ་སར་མཐོང་

སྟེ་ མོ་གིས་འདྲེ་ཨིནམ་ཤེས་ནུག།  དེ་འཕྲོ་ལས། དཀོན་མཆོག་ གསལ་བའི་རྒྱལ་མོ་མཁྱེན་ནོ། ཟེར་ གསོལཝ་བཏབ་ཅི་

ར་ ཀུམ་བུ་དགོན་པ་ ཁ་ཐུག་འགྱོ་ནུག། དེམ་ཅིག་གི་བར་ན་ ཨང་རྒས་ གོ་ལ་སེརཔོ་གྱོན་མི་ཅིག་འོངས་སྦེ་ བུམོ་བུམོ་་་ 

ནཱ ་ཤོག་ཟེར་སླབ་སྦེ། ཨང་རྒས་འདི་གིས་ རྒྱབ་ཁར་ འཐེནམ་ཅིག་ འཁརཝ་རོ་ཁྱི་གི་ཁ་ནང་ ལྟིར་སྦེ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ 

བཏུལ་བཏང་ད་ནུག། དེ་ལས་ ཨ་ལོ་འདི་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་གསོ་ཚུགས་ནུག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽    ༼རེ་འདུན་ ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽  ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༨. ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁང་ལས་ བུའི་དངོས་གྲུབ་ གནངམ་ཨིན། ཟེར་མི་དེ ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོད་ག?   

ལན།  ཡིད་ཆེས་ཡོད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ བླམ་སྦོམ་ཅིག་གདན་ས་ཨིན་པའི་ཁར་ ནང་པའི་ཆོས་ལུ་དད་པ་དང་ ཡིད་ཆེས་ 

 སྐྱེད་མི་ཅིག་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།  

ཡང་ན། 

ཡིད་ཆེས་མེད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ སེམས་ཅན་ག་ར་ ལས་ལས་བརྟེན་འབྱུངམ་ལས་ རང་སོའི་ཚེ་སྔོན་མའི་ལས་ལུ་ 

རག་ལས་དགོ་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽       ༼རེ་འདུན་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽      ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༩. འོག་ལུ་ ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁང་གི་ པར་རིས་ལུ་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ བཤད་པ་དོན་མཚམས་གཅིག་ བྲིས།                         

              
ལན།  འདི་ ཁྱི་མེད་ལྷ་ཁ་གི་པར་ ཨིན་མས་ལགས།  ལྷ་ཁང་གི་ཟུར་ཁར་ མཆོད་རྟེན་གཉིས་འདུག། དེ་ལས་ ཤིང་སྦོམ་གཉིས་ 

འདུག།  མཆོད་རྟེན་གནགཔོ་འདི་གི་རྩ་བར་ མི་དག་པ་ཅིག་འདུག།  ལྷ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཁར་ དར་ཤིང་ལེ་ཤ་ཕྱར་ནུག། ལྷ་

ཁང་འདི་ ག་ནི་བ་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་དང་ བྱིན་རླབས་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ མཇལཝ་མས་ལགས།  

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽   ༼རེ་འདུན་ རྩིས་མཐོང་གི་སྐོར་ལས་གསར་བཟོ་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽   ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༡༠. ཕ་རྒས་པ་མནོ་བུ་གསོ།། ཟེར་ བའི་དཔྱེ་གཏམ་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དོན་མཚམས་གཅིག་བྲིས།                         

ལན། ང་བཅས་ བུ་གཞིས་ཚུ་གིས་ བཀྲིན་ཅན་གྱི་ཕམ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ག་དེ་དྲག་དྲ་ ཞུ་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། ག་ཅི་འབད་

ཟེར་བ་ཅིན་ དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། ཕ་རྒས་པ་མནོ་བུ་གསོ།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཕམ་ཚུ་གི་རེ་འདོད་ལས་འབད་རུང་ རང་ལོ་ན་

རྒས་ཏེ་ ལཱ་གཡོག་འབད་མ་ཚུགས་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕན་ཐོག་འོང་མནོ་སྟེ་ བུ་གཞིས་ཚུ་གསོཝ་ཨིནམ་ལས། ཕམ་ལུ་དྲིན་

ལན་འཇལ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼སློབ་ཚན་གསུམ་པ། བརྗོད་དོན་བདག་འཛིན།༽ 

༣.༡ ནགས་ཚལ།  

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽        ༼རེ་འདུན་ མཐའ་འཁོར་འཛིན་སྐྱོང་།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. ང་བཅས་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཤིང་བཙུགས་པ་ཅིན་      

ཀ མཐའ་འཁོར་ཚུ་བྱ་ཆི་ཆི་མཐོངམ་ཨིན། 

ཁ རང༌བཞིན༌གནས༌སྟངས༌སྲུང་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན། 

ག ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་དང་ཐབ་ཤིང་གི་དཀའ་ངལ་བསལཝ་ཨིན། 

ང ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡུན་བརྟན་འབད་བཞགཔ་ཨིན། 

ལན། ང ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡུན་བརྟན་འབད་བཞགཔ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽        ༼རེ་འདུན་ མཐའ་འཁོར་འཛིན་སྐྱོང་།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལོ་རན་ཆད་མེད་པར་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་ 

ཀ ༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས ༢ ལུ་ཨིན། 

ཁ ༩ པའི་སྤྱི་ཚེས ༢ ལུ་ཨིན། 

ག ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས ༢ ལུ་ཨིན། 

༣.༡.༡ འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་ གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༢.༡.༢ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་དགོ་པའི་ ཁུངས་དོན་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༢.༡.༣ ཤིང་རིགས་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ རིག་རྩལ་ཐོབ་སྟེ་ མི་སྡེའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༢.༡.༤ ཤིང་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༢.༡.༥ ཤིང་གི་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཡང་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཚུགས། 

༢.༡.༦ སློབ་གྲྭའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ ཤེས་ཚུགས། 
	



 

	
	
	

སློབ་རིམ་ལྔ་པ། རྫོང་ཁ།                    སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན།	 Page	28 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ང ༧ པའི་སྤྱི་ཚེས ༢ ལུ་ཨིན། 

ལན། ག ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས ༢ ལུ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ མཐའ་འཁོར་འཛིན་སྐྱོང་།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༣. འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ བཅུད་དོན་ག་ཅི་སྟོནམ་སྨོ?                            

ལན། འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་དགོ་པའི་

སྐོར་ལས་དང་ ཤིང་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འོག་གི་རྗོད་ཚིག་གི་ ས་སྟོང་ནང་བཙུགས།    

ཉིནམ། ལྕངམ། ར་བ། མཐའ་འཁོར། 

ཀ ཤིང་བཙུགས་པ་ཅིན་ སློབ་གྲྭའི་་་་་་་་་་་་་བྱ་ཆི་ཆི་མཐོང་འོང་། 

ཁ ནགས་ཚལ་གྱི་་་་་་་་་་་་་་འདི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནི་ཡོད། 

ག ཤིང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་རྐྱབ་དགོ། 

ང ཤིང་གི་་་་་་་་་་་་་་འདི་ཕྲང་སྟེ་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། 

ལན། ཀ མཐའ་འཁོར།    ཁ  ཉིནམ།  ག  ར་བ།  ང ལྕངམ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽               ༼རེ་འདུན་ སྡེབ་སྦྱོར།༽             ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༥. འོག་ལུ་ མིང་ཚིག་སྡེབ་འཛོལ་ཏེ་ ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཟུར་ཁར་ས་སྟོང་ནང་ བྲིས།                  

  ཀ བྲུག་རྒྱལ་ཁབ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཁ ནག་འཚལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ག འདུན་ཕྲག། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  

ང  བློབ་གྲ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ལན། ཀ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ། ཁ ནགས་ཚལ། ག བདུན་ཕྲག། ང སློབ་གྲྭ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽              ༼རེ་འདུན་ ཚིག་གི་འབྲེལ་བ།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༦. འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ སྡེ་ཚན་ཀ་དང་ཁ་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལན་འོག་གི་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས། 

  (ཀ)           (ཁ) 
༡) ནགས་ཚལ་འདི་    ཀ) ཤིང་གིས་བཟོཝ་ཨིན། 

༢) སློབ་གྲྭ་འདི་    ཁ) རི་ཁའི་སེམས་ཅན་ཚུ་འཁྱམ་ས་ཨིན། 

༣) ཕྱགས་སྙིགས་ལུ་    ག) སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་སྡོདཔ་ཨིན། 

༤) འབྲི་ཁྲི་དང་རྐང་ཁྲི་ཚུ་   ང) རུལ་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཡོད། 

       ཅ) ན་གཞོན་ཚུ་ཡོན་ཏན་སྦྱང་ས་ཨིན། 

ལན། ༡་་་་་་་ཁ་་་་་་་་་་་་་།  ༢་་་་་་ཅ་་་་་་་་་་་་་་་།  ༣་་་་་་་་་་ང་་་་་་་་་་་་་་།  ༤་་་་་་་་་་ཀ་། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༧. ཁྱོད་ཀྱིས་ འབད་བ་ཅིན་ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱི་ ཉིནམ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ་ག? ག་ཅི་འབད།  

ལན། མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱི་ ཉིནམ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་དང་ 

མི་སྡེ་གི་འོང་འབབ་ཚུ་ ནགས་ཚལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ ཉིནམ་འདི་ཁར་ ཤིང་ག་དེ་

མང་མང་བཙུགས་ཏེ་ ནགས་ཚལ་བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 

ཡང་ན།  

མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱི་ ཉིནམ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནི་འདི་ ཁག་མི་ཆེ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཤིང་བཙུགས་ཏེ་འབད་རུང་ ནགས་

ཚལ་གྱི་ བཅའ་ཁྲིམས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས་ མི་ཚུ་ནགས་ཚལ་ ག་དགའཝ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ དབང་

ཚད་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ མི་ཚུ་གིས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་ནི་འདི་ མི་དགའ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལནརིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༨. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་གསརཔ་བཙུགས་ནི་དང་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཤིང་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་གཉིས་ལས་ ག་

འདི་ཁག་ཆེ? ག་ཅི་འབད།                                          

ལན། ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་  ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ཤིང་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཤིང་

གསརཔ་བཙུགས་ནི་གི་ ལཱ་འབད་མ་དགོ་པའི་ཁར་ ཟད་འགྲོ་ཡང་འཐེབ་ གཏང་མ་དགོཔ་མ་ཚད་ རང་བཞིན་གྱི་འཕྲོད་

བསྟེན་དང་ལྡནམ་འབད་ཡང་ གནས་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ཡང་ན།  

ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཤིང་གསརཔ་བཙུགས་ནི་འདི་ཁག་ཆེ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ཤིང་ཚུ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཅི་ར་ རྫོགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་འབདཝ་ལས་ མ་འོངས་བུ་གཞིས་ཚུ་གི་ དོན་ལུ་ཡང་ ནགས་ཚལ་གྱི་ མཐུན་

རྐྱེན་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་འབད་ གནས་ཚུགས་ནི་དང་། འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐབས་ལུ་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་སྟེ་ 

ཤིང་འཛུགས་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།    

༼དྲི་བ་ ལནརིངམོ།༽  ༼རེ་འདུན་ ནགས་ཚལ་གྱི་སྐོར་ལས་གསར་བཟོ་དང་ ཡིག་སྦྱོར་།༽   ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༩. ནགས་ཚལ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ནོར་བུ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཆ་བཞག་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་ དོན་མཚམས་གཅིག་བྲིས།                   

        

ལན། ང་བཅས་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ ཡོངས་ཀྱི་སྦུག་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ མཛེས་ཆ་དང་

ལྡན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་མི་ཚུ་ཡང་ ལྟ་སྐོར་ལུ་འོངམ་ཨིན། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གི་ཕམ་ཚུ་གིས་

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ བདག་འཛིན་འཐབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ནགས་ཚལ་ནང་ སྐྱེས་ཡོད་པའི་ སྔོ་

ཤིང་དང་ སྨན་རྫས་ཀྱི་རིགས་དེ་ཚུ་ མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན ་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ གཙོ་ཅན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་

ཡོདཔ་ཨིན།   

༼དྲི་བ་ ལནརིངམོ།༽       ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།༽     ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༡༠. པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།               

 
 

ལན། སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢ ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ནགས་ཚལ་གྱི་ ཉིནམ་རྩིས་སྲུང་ཞུ་སྟེ། སློབ་གྲྭའི་ས་གོ་ཚུ་

ནང་ ཤིང་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བཙུགསཔ་ཨིན་མས། ཤིང་ཚུ་བཙུགས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ སློབ་གྲྭ་དང་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་

ཚུ་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་འབད་ མཐོང་ནི་དང་། ཆུ་རུད་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་གི་

ཐབས་ལམ་ཅིག་ ཨིན་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། བདག་འཛིན།༽ 

༣.༢ ང་བཅས་རའི་ སློབ་གྲྭ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽        ༼རེ་འདུན་ སློབ་གྲྭའི་བདག་དབང་འགན་ཁུར།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. ཁྱོད་ཀྱིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཕན་པའི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཡོད? འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་ལུ་བྲིས། 

   

༡་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།                               ༢་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།      

  

   

  

  

                          

          ལཱ་འགན། 

			 

༣.༢.༡ མིང་ཚིག་གི་ གོ་དོན་དང་སྡེབ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༣.༢.༢ འབྲི་རྩོམ་མ་འདྲཝ་གི་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཚུགས། 

༣.༢.༣ བཅུད་དོན་ བཏོན་ཏེ་ བྲི་ཚུགས། 

༣.༢.༤ འབྲི་རྩོམ་འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ འབྲི་རྩོམ་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ཚུགས།  

༣.༢.༥ འབྲི་རྩོམ་བྲི་བའི་སྐབས་ ལུང་འདྲེན་དང་དཔྱེ་གཏམ་ཚུ་ ཨ་ཙི་རེ་འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་

འཐབ་ཚུགས། 

༣.༢.༦ སློབ་གྲྭའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས། 

༣.༢.༧ སློབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ཧ་གོ་སྟེ་ གཟུགས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ལྡནམ་འབད་ སྡོད་ཚུགས། 

༣.༢.༨ གཞན་གྱིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་ འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

 ༣་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།   ༤་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ལན།  ཀ སློབ་གྲྭའི་ཅ་ཆས་ བདག་འཛིན་འབད་ནི།    

ག  ཕྱགས་སྙིགས་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི།        

     ཁ  ཆབ་གསང་ཧིང་སངས་ས་བཞག་ནི། 

ང   མེ་ཏོག་དང་ཚོད་བསྲེ་ལྡུམ་ར་བཟོ་ནི། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽             ༼རེ་འདུན་ དཔྱད་རིག་གཏང་ནི།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལུ་ ཨིན་ (P) མེན་ (×) གྱི་རྟགས་བཀལ།  

༡ སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ ལྷབ་ས་ཨིན།  ( )      

༢ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ སྐོར་ལས་ལྷབ་ས་སློབ་གྲྭ་ནང་ཨིན།  ( )  

༣ སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་ སྐོར་ལས་སློབ་གྲྭ་ནང་ ལྷབ་ནི་མེད།  ( ) 

༤ སློབ་གྲྭ་འདི་ ཧིང་སངས་ས་དང་ བྱ་ཆི་ཆི་འབད་ བཞག་མི་དགོ།   ( )  

ལན། ༡. (P) ༢ (×) ༣.  (×) ༤. (P)  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽          ༼རེ་འདུན་ བཅུད་བསྡུ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༣. འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ བཅུད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་མས?                             

ལན། འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ བཅུད་དོན་ སློབ་གྲྭ་ནང་གི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ བདག་འཛིན་དང་ རྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་ནི། དེ་ལས་ཅ་ལ་ཚུ་ 

ཉེན་སྲུང་འབད་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཐངས་དང་ མཐའ་འཁོར་བྱ་ཆི་ཆི་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ 

སྟོནམ་ཨིན་པས་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽             ༼རེ་འདུན་ བསམ་ཞིབ་འབད་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༤. འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ལུ་ ཡོན་ཏན་ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི?     

ལན། ང་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་ བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཐངས། དེ་ལས་སློབ་

གྲྭའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ བདག་འཛིན་ལེགས་ཤོམ་ འབད་དགོ་པའི་ ཡོན་ཏན་ཚུ་ཐོབ་ཅི་ ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ གོ་བ་དང་འབྲི་རྩལ།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༥. འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བའི་ པར་རེ་བྲིས།                

ཀ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ བརྟན་བཞུགས་ཐང་ནང་ དྲོ་པའི་ཐུན་གཏང་དེས། 

ཁ སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ ཚོད་སྲེ་ལྡུམ་ར་ནང་ ལཱ་འབད་དེས། 

ག སློབ་ཕྲུག་ཨ་ལོ་ཚུ་ དཔེ་དེབ་ ལྷག་པའི་བསྒང་ ཨིན་པས། 

ལན། 

 

              

 

 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ བརྗོད་པ་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽         ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. འོག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་རེ་རེ་བཟོ།           

ཀ  འབྲི་ལྷག། ཁ   ཧིང་སངས་ས། ག   བྱ་ཆི་ཆི། ང   ཕྱགས་སྙིགས། 

ལན། ཀ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་ ལྷབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

 ཁ སློབ་གྲྭ་འདི་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཆ་ར་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཞག་དགོ། 

ག སློབ་གྲྭ་ནང་འགྱོཝ་ད་ རང་སོའི་སྒྲིག་གོ་ཚུ་ བྱ་ཆི་ཆི་འབད་ གྱོན་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། 

ང རུལ་བཏུབ་དང་ མ་བཏུབ་པའི་ ཕྱགས་སྙིགས་ཚུ་ ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ བཞག་དགོཔ་གལ་ཆེ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཁྱད་པར།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༧. ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་  ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་སྟེ་ འོག་ལུ་ ཁ་བྱང་བཟོ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲིས།   

   

ཚེ་གཏོར། འཕྲུལ་གླང་། ཚྭ་ས་པར། འགྲུལ་འཁོར། སྲོག་པར། ཁ་མིག་གཉའ་ཤིང་། པད་སྡེར། བང་སྒྲོམ། 

ཁྲི་ཁེབས། གྱི་ཅུང་། ཆོས་དྲིལ། དངུལ་ཀོང་། རྐོ་ཏི། བལ་རོལ། 

ལན། 

          ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅ་ཆས།             འཇིག་རྟེན་པའི་ཅ་ཆས། 

ཚྭ་ས་པར། པད་སྡེར། སྲོག་པར། དངུལ་ཀོང་། 

ཁྲི་ཁེབས། ཆོས་དྲིལ། ཚེ་གཏོར། བལ་རོལ། 

འཕྲུལ་གླང་། འགྲུལ་འཁོར། གློག་མེ།  འབྲི་ཁྲི་རྐང་ཁྲི། 

སྒོ་རས། བང་སྒྲོམ། གྱི་ཅུང་།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽             ༼རེ་འདུན་ གནད་དོན་ཐོ་བཀོད་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༨. མི་སྡེ་གི་ནང་ སློབ་གྲྭ་མེད་པ་ཅིན་ གནོད་པ་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས? གསུམ་ཐོ་བཀོད།     

ལན། ༡ ཨ་ལོ་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་མི་འཐོབ།  

༢ ཕམ་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ནི། 

༣ ཨ་ལོ་ཚུ་མེདཔ་ཐལ་ནི། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽    ༼རེ་འདུན་ ཐག་དཔྱད་དེ་ཁུངས་བཀལ་ནི་དང་ ཡིག་སྦྱོར།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༩. ཁྱོད་ཀྱིས་འབདན་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ རྫོང་ཁ་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ཤེས་དགོཔ་

འདུག་ག? ག་ཅི་འབད?        

ལན། ང་གིས་ འབད་བ་ཅིན་  རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་མ་དོ་བར་ སྐད་ཡིག་གཞན་ཡང་ ཤེས་དགོཔ་འདུག་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་

ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ མི་དང་ཅིག་ཁར་ ཚོང་འབྲེལ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་ དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་གྱི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ཡང་ ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བས་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན།  

ང་གིས་ འབད་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་གི་ སྐད་ཡིག་རྐྱངམ་གཅིག་ ཁག་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རྫོང་ཁ་

འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་རྟགས་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད།  ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁ་རྐྱངམ་

གཅིག་གིས་ར་འཐུས་པས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽    ༼རེ་འདུན་ ཤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ ཐག་བཅད་དེ་ཁུངས་བཀལ་ནི།༽   ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༡༠. ཁྱོད་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་ ལྷབ་ནི་ལུ་དགའ་ག? ག་ཅི་འབད?   

ལན། ང་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་ ལྷབ་ནི་ལུ་དགའ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་འདི་ ང་བཅས་ མི་ག་ར་ལུ་ 

བལྟ་བའི་མིག་ཏོ་དང་ ཁོག་པའི་ནང་གི་ དོན་ཧིང་བཟུམ་འབད་ ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ཡང་ན།  

ང་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་ ལྷབ་ནི་ལུ་མི་དགའ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ད་རེས་ནངས་པ་ འབྲི་ལྷག་གི་ཡོན་ཏན་མེད་རུང་ 

ལག་ཤེས་རིག་རྩལ་དང་ ཚོང་ལཱ་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ ཐབས་ཤེས་རིག་རྩལ་ཚུ་ ཡོད་པ་ཅིན་ མི་ཚེ་འདི་ རང་མགོ་རང་

འདྲོངས་འབད་ སྐྱོང་ཚུགས་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།                                                    

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ ཚིགས་བཅད་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༡༠. རང་ལུ་ ཕྱི་ནང་གི་ཡོན་ཏན་ འཐོབ་མི་འདི་ལུ་ བཀྲིན་བསམ་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ བསྟོད་རྩོམ་ཤོ་ལོ་ཀ་ ༢ བྲིས། 

ལན། ན་ཆུང་སློབ་ཕྲུག་ང་བཅས།། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་སྐྱེས་ཏེ།།  

གསེར་སྲང་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པའི།། ཕྱི་ནང་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཡོད།།  

དྲིན་ཅན་ཕ་མ་གཉིས་དང་།། མི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ།། 

སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ཐོག་ལས།། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་གེ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། བདག་འཛིན།༽ 

༣.༣  ནམ་ཟླ། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན༽          ༼རེ་འདུན་ སྙན་རྩོམ་དབྱེ་བ།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡ སྙན་རྩོམ་ནང་ ཚིགས་བཅད་འབྲི་ཐངས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ རྩང་མོའི་ཚིག་རྐང་འདི་ ངོས་འཛིན་འབད།  

ཀ གསེར་སྲང་བརྒྱ་ལས་ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་དགའ།། 

ཁ དགུང་སངས་མཐོན་པོ་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཤར།། 

ག བསམ་བློ་སྔོན་ལ་གཏང་ན་མཁས་པ།། 

ང    ནམ་ཟླ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ།། 

ལན། ང ནམ་ཟླ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ།། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽             ༼རེ་འདུན་ འགྲེལ་བཤད།༽            ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

དོན་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས 

༣.༣.༡ ཚིགས་བཅད་ ལྷག་ཐངས་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས། 

༣.༣.༢ ཚིགས་བཅད་ རེ་རེའི་ སྒྲ་དོན་ཤེས་ཚུགས། 

༣.༣.༣ དཔེ་དོན་དབྱེ་བ་ ཕྱེ་ཚུགས། 

༣.༣.༤ གདངས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ འཐེན་ཚུགས། 

༣.༣.༥ རྩང་མོའི་རིགས་ བསྡུ་སྒྲིག་ འབད་ཚུགས། 

༣.༣.༦ གནད་དོན་གཞན་ བཙུགས་ཏེ་ རྩང་མོ་བརྩམ་ཚུགས། 

༣.༣.༧ མིང་ཚིག་ཚུ་གནས་སྟངས་ གཞན་མིའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༢ འོག་གི་ རྩང་མོའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བཤད་པ་ཅིག་རྐྱབ།           

ནམ་ཟླ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ།། སྐྱེ་ཏ་གང་ཡང་སྐྱེས་སོང་།།  

སྐྱེ་ཚད་ཞལ་ལ་མ་མཆོད།། ནམ་ཞིག་དུག་དང་འཕྲད་འོང་།། 

ལན། གནམ་བྱཱར་གྱི་ དུས་ལུ་ ག་ཅི་ཡང་སྐྱེས་འོང༌། དེ་འབདཝ་ད་ སྐྱེས་ཚད་ཅིགཔ་ ག་ར་བཟའ་ནི་མི་འོང་། ག་ལྷོད་བཟའ་བ་

ཅིན་ ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ དུག་དང་འཕྱད་འོང་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ ཚིག་སྦྱོར་གྱི་གོ་རིམ།༽          ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. འོག་གི་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ་ དཀྲུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་ཞིནམ་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་

ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།                                   

༡ གཞན་སེམས་དགའ་བའི་མེ་ཏོག། ༢ ཐ་དང་དམ་ཚིག་བརྟན་སོང་།།   

༣ ཁ་ལས་སླབ་པའི་ཧན་གཏམ།།  ༤ དགའ་དང་མཐུན་པའི་ངང་ལས།། 

ཀ  ༡  ༢ ༣ ༤ །  

ཁ  ༢ ༤ ༡ ༣ ། 

ག  ༣ ༡ ༤ ༢ །   

      ང  ༤ ༣ ༡ ༢ ། 

ལན།  ག  ༣ ༡ ༤ ༢ ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽               ༼རེ་འདུན་ བསམ་ཞིབ།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༤. སྙན་རྩོམ་གྱི་ནང་ལས་ རྩང་མོ་འདི་ ལྷབ་སྟེ་ ཁྱོད་ལུ་རིག་པ་འཐེབ་ ག་ཅི་ར་ཐོབ་ཅི?   

ལན། སྙན་རྩོམ་གྱི་ནང་ལས་ རྩང་མོ་འདི་ ལྷབ་སྟེ་ རྩང་མོ་འཐེན་ཐངས་ཀྱི་ གདངས་དབྱངས་དང་ ཚིགས་བཅད་ ལྷག་ཐངས་

ཤེསཔ་མ་ཚད་ རང་གིས་ རྩང་མོ་གསར་རྩོམ་ འབད་ནི་གི་ རིག་པ་འཐེབ་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༥. ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩང་མོ་འཐེན་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་ཡོད་ག? ག་ཅི་འབད?     
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ལན། ང་གིས་ རྩང་མོ་འཐེན་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་ཡོད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། རྩང་མོ་འདི་ གདངས་དབྱངས་འབད་ འཐེན་སྲོལ་ ཡོད་

པའི་ཁར་ ཚིག་ཚུ་ཡང་ ཕར་ལོགས་མའི་ ལན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གཉེན་གླུ་དང་ དགྲ་གླུ་འབད་ ལན་འཇལ་ནི་ཡོདཔ་ལས་ 

རྩང་མོ་འཐེན་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན།  

རྩང་མོ་ འཐེན་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་མེད། ག་ཅི་འབད་ ཟེར་བ་ཅིན། རྩང་མོ་གི་ གདངས་དབྱངས་ཚུ་ འཐེན་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་

ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽          ༼རེ་འདུན་ ཚིགས་བཅད་གསར་བཟོ།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༦. འོག་གི་ པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གཉེན་གླུའི་རྩང་མོ་ ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ བྲིས།     

 

 

 

  

 

 

ལན། ཁྱོད་ནི་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག། ང་ནི་གསེར་སྦྱངམ་གཞོན་ནུ།།  

ལས་དང་སྨོན་ལམ་ཡོདཔ་ལས།།  ལྡུམ་ར་ནང་ལུ་འཛོམས་ཡོད།། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། བདག་འཛིན།༽ 

༣.༤ སྐྱིད་པའི་བཟའ་ཚང་། 

 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ ཞེ་ས་ཕལ་སྐད།༽             ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. ཞེ་ས་དང ་ཕལ་ཚིག་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷབ་ཡོདཔ་ལས། འོག་གི་ཞེ་སའི་ ཚིག་ཚུ་གི་ ཕལ་ཚིག་བྲིས། 

     ཞེ་སའི་ཚིག།        ཕལ་ཚིག། 

     གཟིམ་ཅུང་།  

     ཕྱག་ལཱ་གཞན།  

དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༣.༤.༡ མིང་ཚིག་གི་ གོ་དོན་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༣.༤.༢ བརྗོད་དོན་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས། 

༣.༤.༣ སྲུང་གི་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༣.༤.༤ སྲུང་རྩེདཔ་དང་ དེ་ཚུ་གི་བྱ་སོྤྱད་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༣.༤.༥ སྲུང་གི་ཉམས་དང་ ཚོར་སྣང་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༣.༤.༦ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ གཏང་ཚུགས། 

༣.༤.༧ སྲུང་གི་ རྙོགས་གཞི་དང་ ཞི་ཐབས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༣.༤.༨ སྲུང་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྲུང་གསརཔ་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ཚུགས། 

༣.༤.༩ སྲུང་ནང་ལས་ འཐོན་མི་གནད་དོན་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེའི་ གནས་སྟངས་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༣.༤.༡༠ བྱ་གསོ་སྐྱོང་དང་ ཚོད་སྲེ་ལྡུམ་ར་གི་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

     སྲས།  

     འཁྲུངས།  

ལན། 

     ཞེ་སའི་ཚིག།          ཕལ་ཚིག། 

     གཟིམ་ཅུང་།          ཁྱིམ། 

     ཕྱག་ལཱ་གཞན།          ལཱ་གཞན། 

     སྲས།          བུ། 

     འཁྲུངས།          སྐྱེས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽             ༼རེ་འདུན་ སྲུང་རྩེདཔ་ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཟུར་ཁར་ཐོན་ཏེ་འགྱོ་མི་ ག་དང་ག་སྨོ?  

ལན། བཟའ་ཚང་བསྡོམས་ཏེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ རྒྱབ་ལས་ ཟུར་ཁར་འཐོན་འགྱོ་མི་ ཚེ་དབང་དང་ཆོས་སྒྲོན ་གྱི་ བཟའ་ཚང་

གཉིས་ ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་གི་དོན་དག་བྲི་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༣. འོག་གི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་མི་ མིང་ཚིག་གསུམ་གྱི་ དོན་དག་བྲིས།   

མི་རློབས།   བཟའ་ཚང་། ཟུར་ཁར།     སེམས་མཐུན། རྩ་འགེངས།     རང་འདྲོང༌། 

ལན། ༡ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་  མིའི་གྱངས་ཁ་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

༢ ཕོ་མོ་གཉིས་ གཉེན་བསྡོམས་ཏེ་ སྡོད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༣ སྡེ་ཚན་ལས་ ལོགས་སུ་ཐོན་ཏེ་ སྡོད་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

༤ བཟའ་ཚང་ མཐུན་ལམ་གྱི་སྒོ་ལས་ སྡོད་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

༥ ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འབད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༦ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ རོགས་ལུ་རེ ་མ་དགོ་པར་ རང་གིས་འབད་ཚུགས་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ བཤད་པ་རྐྱབ་ཐངས།༽          ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. འོག་གི་པར་རེ་རེ་ལུ་ བཤད་པ་གཉིས་རེ་ བྲིས།   

              

 

 

ལན། ༡ ཨམ་ཅིག་ ཚོད་སྲེ་ བཙོང་དེས།   

༢ ཚོད་སྲེ་གི་ རིགས་ལེ་ཤ་འདུག། 

    

 

 

 

 

 

༡ ཨཔ་འདི་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་གི་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན་ པས། 

༢ བྱ་གསོ་སྐྱོང་གི་ལཱ་འདི་གིས་ འོང་འབབ་སྦོམ་ བཟོ་ཚུགསཔ་ ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽              ༼རེ་འདུན་ མིང་ངོས་འཛིན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༥. འོག་གི་ པར་རིས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ མིང་བཏགས།      

 

 

 

  

  

༡ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།   ༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  

 

 

 

 

 

༣ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།   ༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ལན། ༡ ཚོད་སྲེ།      

༢ ཤིང་འབྲས།   

༣ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན། 

༤ རི་ཁའི་སེམས་ཅན།  

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽            ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་འབྲེལ་བ།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༦. ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ ཡོད་པའི་མིང་དང་ བྱ་ཚིག་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ལན་འོག་གི་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས། 

          མིང་།          བྱ་ཚིག། 

  ༡   ཕྱི་ཁར།   ཀ   སྐྱེས་ནུག། 

  ༢   ལཱ་གཞན།   ཁ   རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད། 

  ༣   ཚེ་དབང་དང་ཆོས་སྒྲོན།   ག   སྡོད་ནི་ཐོབ་ནུག། 

  ༤   དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པ།   ང   ཟུར་ཁར་ཐོན་སྡོད་ནུག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

  ༥   ལཱ།   ཅ   འབད་ནི། 

  ༦   བུ་ཅིག།   ཆ   གླ་བཏགས་ནུག། 

   ཇ   གནམ་ཁར་འཕུར་དེས། 

 

ལན། ༡་་་་ཆ་་་་་་། ༢་་་་་་ཅ་་་་་་་། ༣་་་ང་་་་་།  ༤་་་་་ག་་་་། ༥་་་་་་ཁ་་་་་་། ༦་་་་ཀ་་་་་་་་། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽            ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་པར་བྲི་ནི།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༧. ཧེ་མ་དང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ བཟའ་ཚང་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་བྲིས།    

ལན། ཧེ་མ་གི་མི་ཚུ་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ ལྷབ་མི་ཉུངམ་ལས་བརྟེན་ འཚོ་བ་གཙོ་བོ་ འཇིག་རྟེན་སོ་ནམ་གྱི་ ལཱ་འབད་དེ་ ཨ་པ་

གིས་ཕྱི་ཁའི་ ལཱ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ཨའི ་གིས་ནང་གི་ལཱ་འབད་དེ་ བཟའ་ཚང་སྐྱོང་སྡོད་ནུག། ད་རེས་ནངས་པ་ འབད་བ་

ཅིན་ གཞུང་བཀྲིན་ཆེཝ་ལས་བརྟེན་ མི་ཚུ་གིས་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ ལྷབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་ལས་ གཞུང་གཡོག་དང་ 

ཚོང་འབྲེལ་ དེ་ལས་རིག་གསར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལཱ་གི་ ཐབས་ཤེས་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ ཆ་ར་གིས་ 

ཕྱི་ནང་གི་ལཱ་ཚུ་ མཉམ་རུབ་འབད་ བཟའ་ཚང་སྐྱོངམ་ཨིན་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽   ༼རེ་འདུན་ མི་ཚེ་གི་སྐོར་ལས་ ཐག་བཅད་དེ་ཁུངས་བཀལ་ནི།༽    ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༨. ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་འདི་ ཚེ་དབང་དང་ ཆོས་སྒྲོན་བཟུམ་འབད་ སྡོད་ཚུགས་པ་ཅིན་ དགའ་ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད? 

ལན། ངེ་གི་མི་ཚེ་འདི་ ཚེ་དབང་དང་ ཆོས་སྒྲོན་བཟུམ་འབད་ སྡོད་ཚུགས་པ་ཅིན་དགའ་ནི་མས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཁོང ་

གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེ་འདི་ རོགས་ལུ་རེ་མ་དགོ་པར་ རང་མགོ་རང་འདྲོང ་འབད་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་སྟེ་སྡོད་ཚུགསཔ་

ལས་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན།  

ཡང་ན། 

མི་དགའ་བས་ ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཕམ་གཅིག་གི་བུ་གཞིས་འབད་ ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ གཅིག་ཁར་ཕོཝ་བརྒྱག་པའི་

མཐའ་མར་ སོ་སོར་ཐོན་འགྱོ་དགོ་པའི་ དུས་སྐབས་ དེ་བཟུམ་འཐོནམ་ད་ སེམས་འཁྲུལ་ཏེ་ སྡོད་དགོཔ་འབྱུང་ནི་མས་ཟེར་ 

ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ བསམ་འཆར་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༩. ཁྱོད་ཀྱིས་  རང་མགོ་རང་འདྲོང ་འབད་ སྡོད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ བསམ་འཆར་དོན་མཚམས་གཅིག་བྲིས།  

ལན། བཟང་ངན་གྱི་ལཱ་ ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཏང་སྟེ་ འཆར་གཞི་ཚུ་ བཟོཝ་དང་གཅིག་ཁར་ 

ལཱ་ཚུ་རྩ་འགེངས་ཏེ་འབད ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་སྡེ་དང་མཉམ་ མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད ་བཞག་སྟེ་

འབད་བ་ཅིན། མི་ཚེ་རང་མགོ་རང་འདྲོང ་འབད་ སྡོད་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།  

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽          ༼རེ་འདུན་ བསམ་འཆར་གཅིག་སྒྲིལ།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༡༠. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱིད་པའི་བཟའ་ཚང་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་ནི་སྨ ོ? བསམ་འཆར་དོན་མཚམས་

གཅིག་བྲིས།          

ལན། ང་གིས་འབད་བ་ཅིན། སྐྱིད་པའི་བཟའ་ཚང་ ཟེར་མི་འདི་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ 

བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་ཡོད་མི་དང་ འཐབ་རྒྱག་མ་འབད་བར་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ སྡོད་མི། དེ་མ་ཚད་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ཡང་ 

ག་ཅི་ར ་འབད་རུང་ སྟུན་གྲོས་ཤོངམ་འབད་ དཀའ་ངལ་བསལ་དགོཔ་དང་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་ གྱོན་ནི་ག་ཅི་ཡོད་རུང་ སྦུག་

ལུ་བཙུགས་ཏེ་ དགའ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་ངང་ལུ་ སྡོད་མི་ཅིག་ལུ་ཆ་བཞག་ནི་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼སློབ་ཚན་བཞི་པ། བརྗོད་དོན། རང་གི་ལམ་སྟོན།༽ 

༤.༡ ཡིད་ཆེས། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽         ༼རེ་འདུན་ སྲུང་རྩེདཔ་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. རྒྱུ་ནོར་གྱི་བདག་པོ་ ལྷ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལུ་ དྲི་བ་བཀོད་མི་འདི་     

ཀ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཨིན།     

ཁ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཨིན། 

ག ལྷ་ཚངས་པ་ཨིན།      

ང བརྒྱ་བྱིན་ཨིན། 

ལན། ཁ ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ སྲུང་རྩེདཔ་ངོས་འཛིན།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༤.༡.༡ སྲུང་འདི་གི་ བརྗོད་དོན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༤.༡.༢ སྲུང་གི་ འབྱུང་རིམ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།  

༤.༡.༣ སྲུང་གི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༤.༡.༤ ལྷ་ལུ་ ཆགས་དང་ཕྱོགས་རིས་ མེད་ཟེར་ ཧ་གོ་ཚུགས།  

༤.༡.༥ རང་གི་བྱ་བ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་ཚུགས། 

༤.༡.༦ བསོད་ནམས་ ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ ཕྱེ་ཚུགས། 

༤.༡.༧ བསོད་ནམས་ དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་ སོྤྲ་བ་ལེན་ཚུགས། 

༤.༡.༨ རང་སྒྲིག་རང་གིས་ བཟུང་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༢. སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས།    

ལན། སྲུང་འདི་ནང་ ལྷ་དབང་ཕྱུག། རྣམ་ཐོས་སྲས། སྤྱང་ཀ་གཉིས་དང་། ཕྱུགཔོ་གཅིག་འབད་ སྲུང་རྩེདཔ་ལྔ་འདུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽             ༼རེ་འདུན་ གོ་བ་ལེན་ནི།༽            ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༣. ཕྱུགཔོ་ཟེར་མི་འདི་ མི་ག་བཟུམ་ལུ་ སླབ་སྨོ?      

ལན། ཕྱུགཔོ་ཟེར་མི་འདི་ ཟ་འཐུང་དང་ བཀབ་གོ་ལ། རྒྱུ་ནོར་ ག་ཅི་གི་འཐད་ལས་འབད་རུང་ དཀའ་ངལ་མེད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་

ཨིན།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ དཔེ་དང་དོན་སྦྱོར།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༤. ཆུ་ཡོད་སར་ཆརཔ་འབོལ།། ཟེར་མི་ དཔྱེ་དེའི་ དོན་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས།     

ལན། ཧེ་མ་ལས་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ ཇོབ་ཇོབ་འབད་ཡོད་མི་ཅིག་ལུ་ ད་རུང་ ཧེང་སྐལ་ གོངམ་བསོད་ནམས་ཅན་ཚུ་ལས་འཕྲལ་

འཕྲལ་ར་ གསོལ་རས་ མ་དངུལ་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འབད ་འཐོབ་མི་ བཟུམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽              ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༥. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ འགལ་མིང་ སྲུང་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲིས།    

༡ ཕྱུགཔོ།  ༢ ཨམ་སྲུ།  ༣ དཀརཔོ།  ༤ དགའ་ཏོག་ཏོ། 

ལན། ༡ སྤྱང་ཀ། ༢ ཕོ་སྐྱེས། ༣ གནགཔོ། ༤ སྐྱོ་སི་སི། 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽             ༼རེ་འདུན་ འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི།༽          ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མིང་དང་པར་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཀ་རྟགས་འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་བྲིས།  

༡. གསེར།  ཀ་ 

༢. གོས་ཆེན། ཁ་ 

༣. དངུལ་ཀྲམ། ག་ 

༤. སྐུ། ང 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 ཅ་ 

ལན། ༡་་་ག་་་།  ༢་་་་་ང་་་་།  ༣་་་་ཀ་་་་།  ༤་་་་་ཁ་་་་། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽         ༼རེ་འདུན་ བསོད་ནམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲི་ནི།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༧. མི་སྤྱང་ཀ་གིས་ ལམ་ཁར་གསེར་བཀལ་བཞག་རུང་ མ་མཐོང་མི་དང་། ཕྱུགཔོ་རྟ་གུ་ཞོན་མི་གིས་ གསེར་སྦ་བཞག་རུང་ 

མཐོང ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?  

ལན། མི་སྤྱང་ཀ་འདི་གིས་ གསེར་མ་མཐོང་མི་འདི་ ཚེ་ཧེ་མ་ བསོད་ནམས་བསག་ནི་གི་ལཱ་ མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། 

ཕྱུགཔོ་ རྟ་གུ་ཞོན་མི་གིས་ གསེར་མཐོང་མི་འདི་ ཚེ་ཧེ་མ་ དགེ་བའི་བསོད་ནམས་ སྦོམ་བསགས་ཡོད་པའི་ འབྲས་བུ་

ཅིག་ཨིན་པས། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ སློབ་གྲྭའི་བདག་དབང་འགན་ཁུར།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༨. སྤྱང་ཀ་དང་ ཕྱུགཔོ་གི་གནས་སྟངས་ ག་དེ་སྦེ་འོང་གོ? ཁྱད་པར་བྲིས།     

ལན། མི་སྤྱང་ཀ་དང་ ཕྱུགཔོ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འདི། མི་སྤྱང་ཀ་ཚུ་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ བཟའ་ནི་འཐུང་ནི།  བཀབ་གོ་ལ། 

ས་ཞིང་། སྡོད་སའི་ཁྱིམ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་དང་ལངམ་འབད་མེད་པར་  འུ་སྡུག་ཐང་ཆད་དེ་ སྡོད་མི་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། མི་

ཕྱུགཔོ་ཚུ་གིས་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་མགོ་ རང་འདྲོངས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ མི་ཚེ་

ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ སྡོདཔ་ཨིན་ལགས།  

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽      ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༩. སྲུང་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྱོད་ར་ལུ་ བསོད་ནམས་ཅིག་འདུག་ག?  ག་ཅི་འབད?  

ལན། སྲུང་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་ར ་ལུ་བསོད་ནམས་ཅིག་འདུག་ ཟེར་མནོཝ་མས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ན་གཞོན་ 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཚེ་ད་རེས་ མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ རིན་མེད་སྟོང་པར་ 

ལྷབ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་ནི་ དེ་གིས་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན།  

སྲུང་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ང་ར་ བསོད་ནམས་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་ ཚོརཝ་མས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། སློབ་གྲྭ་ནང་ ང་

བཅས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡོན་ཏན་ལྷབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་ཐོབ་རུང་ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱིས་འབད་ དགའ་བ་དང་ སོྤྲ་བའི་ཐོག་ལུ་ 

སྡོད་ནིའི ་ གོ་སྐབས་མིན་འདུག་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ འཆར་སྣང་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར།༽     ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༡༠. ངོ་རིས་ལྷ་དང་འདྲ་བའི་ཕོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ ལམ་འོག་ལས་གསེར་འཐོབ་དོ་བཟུམ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཏི་རུ་གི་སྒྲོམ་ཅིག་འཐོབ་པ་ཅིན་ 

ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི? བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།        

ལན། ངོ་རིས་ ལྷ་དང་འདྲ་བའི་ ཕོ་སྐྱེས་ཀྱིས་ གསེར་འཐོབ་དོ་བཟུམ་ ང་གིས་ཡང་ ཏི་རུ་གི་སྒྲོམ་ཅིག་ འཐོབ་པ་ཅིན། དང་པ། 

ཏི་རུ་ ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནི། གཉིས་པ། ཇོ་བདག་ འཐོན་ནི་མེད་པ་ཅིན་ ཧེ་མ་རང་ ལྷ་ཁང་

དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཕུལ་ནི་དང་། གསུམ་པ། ཕམ་ལུ་སོྤྲད་ནི་དང་ ཆ་རོགས་འཆམ་མཐུནམ་ ག་ར་ལུ་ མཛར་ཅུངམ་གི་ 

ལས་རིམ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་འོང་། བཞི་པ། ཁྱིམ་ནང་ཁག་ཆེ་བའི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཉོ་འོང་ ལྔ་པ། དེ་གི་ལྷག་ལུས་འདི་ 

དངུལ་ཁང་ནང་ གསོག་འཇོག་གི་ རྩིས་ཁྲ་ནང་ བཙུགས་བཞག་འོང་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།  

 
  



 

	
	
	

སློབ་རིམ་ལྔ་པ། རྫོང་ཁ།                    སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན།	 Page	50 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། རང་གི་ལམ་སྟོན།༽ 

༤.༢ ཚེམ་ལཱ། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ ལཱ་འབད་མི་ ངོས་འཛིན།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. ཧེ་མ་ཁྲོམ་སྦོམ་ཅིག་ནང་ ཚེམ་རྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་མི་འདི་      

ཀ ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ཨིན། 

ཁ ཨམ་ལེབ་ཏང་ཨིན། 

ག ཨཔ་རྡོ་རྗེ་ཨིན། 

ང  ལྷུན་གྲུབ་ཨིན། 

ལན། ལྷུན་གྲུབ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽         ༼རེ་འདུན་ ལཱ་གཡོག་མ་འདྲཝ་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ ཚེམ་ལཱ་འབད་དོ་བཟུམ་འབད་ ཁྲོམ་ཁ་ལུ་ འབད་ནི་ཡོད་པའི་ ལཱ་གཞན་ལྔ་གི་མིང་བྲིས།   

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༤.༢.༡ འབྲི་རྩོམ་འདི་གི་ སྤྱི་དོན་ བྲི་སླབ་ འབད་ཚུགས།  

༤.༢.༢ འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ཐངས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས། 

༤.༢.༣ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་གི་གོ་ དོན་ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས། 

༤.༢.༤ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ གཡོག་ལཱ་ངོས་འཛིན་དང་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཤེས་ཚུགས། 

༤.༢.༥ ཁྲོམ་དང་གཡུས་ཁའི་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཐངས་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༤.༢.༦ མི་ཚེ་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་ ལཱ་གཡོག་ གཞན་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༤.༢.༧ འབྲིརྩོམའདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲི་རྩོམ་གཞན་ བྲི་ཚུགས། 

༤.༢.༨ འབྲི་རྩོམ་ འདི་ལས་བརྟེན་ བཟོ་རིག་གི་ ལཱ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་ཚུགས།	
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ལན། ༡ གོ་ལ་བཙེམ་ནི། ༢ ལྷམ་བཙེམ་ནི། ༣ སྐྱ་བཏོག་ནི། ༤ ཚོང་རྐྱབ་ནི། 

༥ བཟོ་བཟོ་ནི། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ འཆར་སྣང་བསྡུ་སྒྲིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར།༽     ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༣. འབྲི་རྩོམ་རེ་གིས་ བརྗོད་དོན་མ་འདྲཝ་རེ་ སྟོན་ནི་ཡོདཔ་བཟུམ། ཚེམ་ལཱའི་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ཅི་ར་ཧ་

གོ་ཡི?  

ལན། ང་གིས་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ག་ཅི་ར་ཧ་གོ་ཡི་ཟེར་བ་ཅིན། ཚེམ་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་ 

མེདཔ་དང་ཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་བཟོ་ནི་དང་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ བཟོ་ནི་གི་གོ་སྐབས་ ཐོབ་མ་ཚད་ ཡོན་ཏན་ཟེར་མི་འདི་ 

འབྲི་ལྷག་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ མ་དོ་བར་ ལག་ཤེས་རིག་རྩལ་གཞན ་ཡང་ ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་ སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཡི་

ལགས།  

༼དྲི་བ་ ས་སོྟང་བསུབ་ནི།༽            ༼རེ་འདུན་ ཚིག་སྦྱོར།༽            ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. གུག་ཤད་ནང་གི་ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཙུགས།  

   (དགའ་ཏོག་ཏོ)  (ཇོབ་ཇོབ)    (ཚ་ངེར་བཏོན) (ལེགས ་ཤོམ)    (རིངམོ) 

ཀ སློབ་གྲྭ་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཏེ་འགྱོ། 

ཁ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ་་་་་་་་་་་་་་་ ཡོད། 

ག མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་ལུ་ ཏི་རུ་ ་་་་་་་་་་་་་ འབད་འོང་། 

ང བཀྲིས་ལས་ པད་མ་གཟུགས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ འདུག། 

ཅ དུས་ནམ་ར་ འབད་རུང་ལཱ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འབད་དགོ། 

ལན། ༡ དུས་ནམ་ར་ འབད་རུང་ལཱ་་་་་་་ལེགས་ཤོམ་་་་་འབད་དགོ། 

༢ བཀྲིས་ལས་ པད་མ་གཟུགས་་་རིངམོ་་་་་་འདུག། 

༣ མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་ལུ་ ཏི་རུ་་ཇོབ་ཇོབ་་འབད་འོང་། 

༤ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་་་དགའ་ཏོག་ཏོ་་ཡོད། 

༥ སློབ་གྲྭ་ནང་་་ཚ་ངེར་བཏོན་་ཏེ་འགྱོ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽            ༼རེ་འདུན་ ལཱ་གཡོག་གི་ཁྱད་པར།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༥. འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ལས་ འབྲི་ལྷག་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ ལག་ཤེས་རིག་རྩལ་གཉིས་ཀྱི་  ཁྱད་པར་བྲིས།  

ལན། འབྲི་ལྷག་གི་ ཤེས་ཡོན་འདི་གིས་ ཡིག་ཚང་ནང་གི་ལཱ་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ ཟླ་རིམ་གྱི་ དངུལ་ཕོགས་ལུ་ 

བརྟེན་ཏེ་ སྡོདཔ་ཨིན། 

ལག་ཤེས་ རིག་རྩལ་འདི་གིས་ རང་མགོ་རང་འདྲོང ་འབད་ སྡོད་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ བཟོ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ 

གཞན་དང་ཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽       ༼རེ་འདུན་ བསམ་ཞིབ་འབད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༦. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལཱ་ འབད་ནི་གཉིས་ལས་ ག་འདི་དྲག་པས?  ག་ཅི་

འབད།          

ལན། ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གཞུང་གཡོག་རྐྱབ་སྟེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་པ་ཅིན་ དྲག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ གཞུང་

གཡོག་ནང་འབདནི་ སྦུང་བཏོན་མ་དགོ་པར་ དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ སྡོད་ནིའི ་གོ་སྐབས་ཐོབ་མ་ཚད། སྦྱོང་བརྡར་ མ་འདྲཝ་

ཚུ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ ཡོན་ཏན་གསརཔ་ལེ་ཤ་ འཐོབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཡང་འདུག་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན།  

ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྒེར་གྱི་ལཱ་དང་ ཚོང་ལཱ་འབད་དེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་པ་ཅིན་ དྲག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་ཅི ་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ 

ག་དང་ཡང ་འཁྲིལ་མ་དགོ་པར་ རང་གིས་ར་ ཉིན་ནུབ་བརྡ་འབྱེལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་དབང་གི་ཐོག་ལས་ 

འོངས་འབབ་ཡོད་པའི་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་ལགས།   

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽     ༼རེ་འདུན་ ཐབས་རིག་གསར་གཏོད་དང་ ཡིག་སྦྱོར།༽      ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༧. གཞུང་གིས་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ སྟོང་པར་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ཁྱོད་རའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ ཟད་གྲོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ 

གནས་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་ ག་ཅི་བཟུམ་འབད་དེ་ ཟད་གྲོ་བཟོ་ནི་སྨོ? བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།        

ལན། གནམ་དགུན་གྱི་ ངལ་གསོ་གཏངམ་ཅིག་ སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་དང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ གླ་བཏགས་ནི། དེ་ལས་ཁྲོམ་

སྦོམ་ཚུ་ ནང་ལས་ཕར་ ཚོང ་བཙོང་མིའི་ལས་རོགསཔ་གི་ལཱ་ཚུ་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ འདི་ལས་ཐོབ་པའི་ མ་དངུལ་ཚུ་ ང་

རའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ ཟད་གྲོ་གཏང ་ནི་ཨིན་ལགས།  
  



 

	
	
	

སློབ་རིམ་ལྔ་པ། རྫོང་ཁ།                    སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན།	 Page	53 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། རང་གི་ལམ་སྟོན།༽ 

༤.༣ ངེའི་མི་ཚེ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ ཞབས་ཁྲའི་མིང་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་མི་ ཞབས་ཁྲ་ ༢ ཀྱི་མིང་བྲིས།                               

ལན། ལམ་སྲོལ་བདག་འཛིན་ལུ་ ཕན་མི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ གཞུང་སྒྲ་དང་ བོད་སྒྲ། གཉིས་ཨིན་ལགས།                                           

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽               ༼རེ་འདུན་ བཅུད་དོན།༽             ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༢. ཞབས་ཁྲ་ ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་པ་འདི་གིས་ དོན་དག་ག༌ཅིག༌སྟོནམ༌སྨོ?      

ལན། ཞབས་ཁྲ་ ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་པ་འདི་གིས་ རང་གི་ཕམ་ལུ་ བཀྲིན་བསམ་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ སྟོནམ་

མས་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽              ༼རེ་འདུན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༤.༣.༡ ཞབས་ཁྲའི་ གོ་དོན་དང་གདངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༤.༣.༢ མིང་ཚིག་གི་ གོ་དོན་ཚུ་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཚུགས། 

༤.༣.༣ ཞབས་ཁྲ་འདི་གིས་ བསམ་སོྤྱད་སྒྱུར ་བཅོས་ འགྱོ་ཚུགས། 

༤.༣.༤ ཚིགས་བཅད་དང་ ཚིག་ལྷུག་གི་ཁྱད་པར་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༤.༣.༥ ཞབས་ཁྲའི་ཐོག་ལས་ གཞུང་དང་ཕམ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་གི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཚུགས། 

༤.༣.༦ ཞབས་ཁྲའི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 

༤.༣.༧ དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ལུ་ བཀྲིན་བསམས་ཏེ ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༣. ཞབས་ཁྲ་འདི་ གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བྲིས་ནུག?              

ལན། ཞབས་ཁྲ་འདི་ ཨ་ལོའི་མི་ཚེའི་ནང་ལུ་ ཕམ་བཀྲིན་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ བྲིས་ནུག་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽              ༼རེ་འདུན་ དོན་དག་ཧ་གོ་ནི།༽          ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

འོག་གི་དྲི་བ་ལུ་ ལན་ བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།   

༤. ཡ་རབས་བཟང་པོ་ ཟེར་མི་འདི་                                        

ཀ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ཁ བསམ་སོྤྱད་ལེགས་ཤོམ་ལུ་སླབ་ཨིན།  

ག ལེགས་པའི་སྤྱོད་ལམ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ང ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ལན། ཁ བསམ་སོྤྱད་ལེགས་ཤོམ་ལུ་སླབ་ཨིན།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽        ༼རེ་འདུན་ དཀའ་ངལ་སེལ་མི་ ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༥. དཀའ་ངལ་ག་ཅི་བཟུམ་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ ཁྱིམ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་པ་གིས་བསལཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད་ སློབ་གྲྭའི་

གནས་སྟངས་ནང་འབད་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་བསལ་གནང་མི་འདི་                                 

ཀ སློབ་དཔོན་ཨིན། 

ཁ སྤུན་ཆ་ཨིན། 

ག ཨའི ་ཨིན། 

ང ཨ་པ་ཨིན། 

ལན། ཀ སློབ་དཔོན་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽        ་      ༼རེ་འདུན་ ཡིག་སྡེབ།༽             ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. འོག་ལུ་མིང་ཚིག་ སྡེབ་འཛོལ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།                              

༡ ཀ་ངལ། ༢ ཞབས་རྟོག། ༣ དྲིན་སྤྱན། ༤ བྱམ་རྩེ། 

 

ལན། དཀའ་ངལ། ཞབས་ཏོག། དྲིན་ཅན། བྱམས་བརྩེ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽         ༼རེ་འདུན་ འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༧. འོག་གི་མིང་ཚིག་དང་ འགྲེལ་བཤད་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཀ་རྟགས་ འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་བྲིས། 

            (ཀ)                            (ཁ) 

༡ ཡ་རབས།                ཀ) བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ཕངས་མི། 

༢ ཕུད།                  ཁ) ལཱ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཅུག་ནི་གི་ཁ་བཀོད། 

༣ གཅེས།                   ག) བྱ་བ་སོྤྱད་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི། 

༤ བསླབ་སྟོན།                  ང) ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་ཞུ་མི། 

                                   ཅ) ཟས་རིགས་ལྷག་མ་མེན་མི། 

ལན། ༡ ག །  ༢ ཅ །  ༣ ཀ །  ༤ ཁ།  

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽        ༼རེ་འདུན་ མིང་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༨. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ ཨིན (P) མེན་ (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ།            

༡ བསླབ་སྟོན་གནང་མི་འདི་ ཕ་མ་ཨིན།  ( ) 

༢ དཀའ་ངལ་སེལ་མི་འདི་ སློབ་དཔོན་ཨིན། ( ) 

༣ ཟས་ཕུད་བྱིན་མི་འདི་ ཆ་རོགས་ཨིན།  ( ) 

༤ དྲིན་ཅན་ཕམ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ།  ( ) 

ལན། ༡ (P )      ༢ (×)      ༣ (×)    ༤ (P)   

༼དྲི་བ་ ཐུང༌།༽            ༼རེ་འདུན་ ཚིགས་བཅད་བརྩམ་ནི།༽          ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༩. མི་ཚེའི་ གནས་སྟངས་ཀྱི་ ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་ ཞབས་ཁྲ་ ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་བྲིས།      

ལན། དཔེར་ན།  ཆུང་ཚེ་མི་གྲལ་བཙུགས་མི།། སྦོམ་ཚེ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ།། 

བཀྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི།། དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ཨིན་ནོ།། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང༌།༽           ༼རེ་འདུན་ ལམ་སྲོལ་ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡༠. འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལམ་སྲོལ་གྱིས་ ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་སྨ ོ?   

ལན། ལམ༌སྲོལ༌ཚུ༌ཡང༌ འཆམ་དང་ཞབས་ཁྲ། གྱོན་ཆས། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་སྐད ་རྫོང་ཁ། སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཚུ་ཨིན་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽         ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༡༡. རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ འགྱོཝ་ད་གཅིག་ཁར་ ཕམ་ལུ་དྲིན་ལན་ འཇལ་དགོཔ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད།          

ལན། ཕམ་ལུ་དྲིན་ལན་འཇལ་དགོཔ་འདུག། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཟླཝ་དགུ་ཕོཝ་ནང་འབག། གྱངམ་ཆུ་ལུ་མ་ཤོར། ཚཝ་མེ་ལུ་

མ་བཏང་། ཟས་ཀྱི་ཕུད་དང་བཀབ་གོ་ལ་ ཡོདཔ་རང་ལས་བཏོན། མེདཔ་རོགས་ལས་འཚོལ་ཏེ་ དཀའ་ངལ་ལུ་མ་བལྟ་བར་ 

རང་གི་བུ་གཞིས་ཚུ་ ཕངས་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ གསོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན། 

ཡང་ན།  

ཕམ་ལུ་དྲིན་ལན་འཇལ་དགོཔ་མེད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རང་གི་བུ་གཞིས་ གསོ་དགོཔ་འདི། ཕམ་ཁོང་ར་གི་འགན་

ཁུར་ཅིག་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ ད་རེས་ནངས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་ད་བསྟུན་ ཕམ་ཚུ་ཁོང་ར་གིས་ མི་ཚེ་གཅིག་ལང་

པའི་རྒྱུ་ནོར་བསྒྲུབས་ཡོདཔ་ལས་ དྲིན་ལན་འཇལ་དགོཔ་མིན་འདུག་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

 

༼བརྗོད་དོན། རང་གི་ལམ་སྟོན།༽ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༤.༤ བུམོ་བསོད་ནམས། 

 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༡. ཡིག་རྒྱུགས་འདི་གི་ བཅུད་དོན་            

ཀ གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ཁ རང་ལུགས་བདག་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ག གྲོགས་རམ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ང སོ་ནམ་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ལན། ག གྲོགས་རམ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན།  

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ བཅུད་དོན་བཏོན་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་  

༤.༤.༡ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས།  

༤.༤.༢ མིང་ཚིག་ གསརཔ་ཚུ་གི་ གོ་དོན་དང་ སྡེབ་ཤེས་ཚུགས། 

༤.༤.༣ ངལ་གསོའི་སྐབས་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས། 

༤.༤.༤ འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ བྲི་ནིའི་གོམས་འདྲིས་ ཚུད་ཚུགས། 

༤.༤.༥ འབྲི་རྩོམ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད ་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ཚུགས། 

༤.༤.༦ བསམ་པ་བཟང་པ་ཅིན་ ལམ་འགྲོ་འབྱུང་འོངཟེར་ ངེས་ཤེས་འདྲོང ་ཚུགས། 

༤.༤.༧ མི་ཚེའི ་ནང་ ལཱ་འབད་བཏུབ་དང་ མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཚུགས། 

༤.༤.༨ རོགས་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༢. དོན་མཚམས་གཉིས་པ་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས་གོ?                        

ཀ བཟའ ་ནི་གི་རིགས་ཚུ་མ་ཤེསཔ་འབད་བྱིན་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ཁ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ག ཕམ་གི་མ་ཤེསཔ་འབད་གྲོགས་རམ་འབད་བྱིན་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ང ཨ་པ་དང་ཨའི་གི་ཁྱིམ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་མ་བཅུག་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ལན། ཀ བཟའ ་ནི་གི་རིགས་ཚུ་མ་ཤེསཔ་འབད ་བྱིན་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༣. ཁྱིམ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ མ་འཆམ་པ་ཅིན་ གནོད་པ་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད།                                       

ལན། ཁྱིམ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ མ་འཆམ་པ་ཅིན་གནོད་པ་ཡོད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། དང་པ་ ཁྱིམ་ཚང་དང་མཐུན་འབྲེལ་

མེདཔ་ལས་ གྲོགས་རམ་མི་འཐོབ། གཉིས་པ་ རང་ལུ་ཆ་བཞག་དང་ རྩིས་བཀུར་འབད་མི་ ག་ཡང་མི་འོང་ལགས།  

ཡང་ན།  

ཁྱིམ་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ མ་འཆམ་པ་ཅིན་ གནོད་པ་མེད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། རང་གི་ལཱ་རང་འབད་ རང་གི་བཞེས་

སྒོ་རང་བཟའ་སྦེ་ མི་ག་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ མ་འཐབ་པ་ཅིན། འཐབ་འཛིང་འབད་དགོཔ་མེདཔ་ལས་ དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ 

སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འབད་སྡོད་ཚུགས།  

 

 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽            ༼རེ་འདུན་ འགལ་མིང་འཚོལ་ནི།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༤. འོག་ལུ་ འགལ་མིང་ ཀ་དང་ཁ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཀ་རྟགས་ཚུ་ འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་བྲིས། 

      (ཀ)                                (ཁ) 

༡ གཡུས་      ཀ རེ་རེ་གཉིས། 

༢ ཨ་རྒས་                          ཁ སོང་། 

༣ ཆ་མཉམ་                         ག ཁྲོམ། 

༤ མགྱོགས་པར ་                       ང གཞོནམ། 

༥ ཤོག་      ཅ གོ་ལེ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ཆ དགའ་བ། 

ལན། ༡ ག  །  ༢ ང༌།    ༣ ཀ།    ༤ ཅ།    ༥ ཁ།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽        ་     ༼རེ་འདུན་ མིང་ལུ་ཞེ་ས་སྦྱར་ནི།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༥. འོག་གི་ཕལ་སྐད་ཀྱི་ མིང་ཚུ་ལུ་ ཞེ་སའི་ཚིག་སྦྱར་ཏེ་བྲིས།        

༡ གཟུགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།   

 ༢ གཡུས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།   

 ༣ ཨ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།   

 ༤ ཨའི།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།   

ལན། ༡ སྐུ་གཟུགས།    ༢ འཁྲུངས་ཡུལ།    ༣ ཡབ།    ༤ ཡུམ།     

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽        ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. འོག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཟོ།                           

བསྣད་ཤིང་། མེ་རླུང་རྒྱ་རྫི། སྨན་བཅོས། གཟུགས་ཁམས། 

ལན། ༡ བསྣད་ཤིང་འདི་ ལྕགས་ཀྱིས་བཟོཝ་ཨིན། 

༢ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ མེ་རླུང་རྒྱ་རྫི་ དཀྲོག་ནི་མི་འོང་། 

༣ སྨན་བཅོས་ འབད་ནི་འདི་ ཁག་ཆེ། 

༤ གཟུགས་ཁམས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུས་སྦྱོང་འབད་དགོ། 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽            ༼རེ་འདུན་ ཚིག་སྦྱོར།༽            ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༧. གུག་ཤད་ནང་ ཚིག་གཉིས་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ག་འོས་འབབ་ཡོད་མི་འདི་ རྗོད་ཚིག་གི་ས་སྟོང་ནང་ལུ་ བྲིས།       

ཀ བུམོ་བསོད་ནམས་འདི་གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་ཨིན། (དགའ་གླིང་། /དགའ་ལྡན) 

ཁ གཡུས་ཁའི་མི་ ཆ་མཉམ་གྱིས་ བསོད་ནམས་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨིན། (ཕངམ /དགའཝ) 

ག ས་ཁར་འགྱེལ་ཏེ་ འགྱོ་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨིན། (ཨ་རྒས /བསོད་ནམས) 

ང ཁྱིམ་ཚང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་ཅིག་ཁར་ བློ་མ་སླབ་ཟེར་ སླབ་ནུག། (ཨང་རྒས/ཨ་རྒས) 

ལན། ཀ དགའ་ལྡན།   ཁ དགའཝ།      ག བསོད་ནམས།    ང ཨ་རྒས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽             ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་བསྐྱེད།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༨. འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་བྲིས།                              

༡ མགྱོགས་པ། 

༢ སེམས་ཁར་འབབ། 

༣ ས་ཁར་འགྱེལ། 

༤ ཆ་རོགས། 

ལན། ༡ ཚ་ངེར་བཏོན།   ༢ ཡིད་ཁར་འོང་།  ༣  རྦོབ་རིལ་ནི།   ༤ ལྟོ་ཚང་། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽      ༼རེ་འདུན་ གསར་རྩོམ་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༩. གཞན་ལུ་གྲོགས་རམ་ འབད་བ་ཅིན་ཕན་པ་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན? དེ་གི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།         

ལན། གཞན་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་པ་ཡོད། དེ་ཡང་ ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕན་པའི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་བྱིན་རུང་ 

འདི་གིས་གཞན་ལུ་ཕནམ་མ་ཚད་ སེམས་ལུ་དགའ་བ་ཡང་ བསྐྱེད་ཚུགས། གཞན་སེམས་དགའ་བའི་ཕན་པ་གིས་ རང་གི་

རྒྱུད་ལུ་ བསོད་ནམས་བསག་ནི་དང་ བྱ་བ་ལམ་གྲོས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽             ༼རེ་འདུན་ པར་ལུ་བཤད་པ།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༡༠. འོག་གི་ པར་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ།                          

      

 

 

 

 

 

 

ལན། འདི་ངེ་གི་གཡུས་ཨིན། གཡུས་འདི་ དགའ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་གུ་ ཁྱིམ་ཚང་ཡང་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ 

སྔོ་ཤིང་མེ་ཏོག་ཚུ་དང གཙང་ཆུ་སྦོམ་ཅིག་ཡང་ཡོད།  ངེ་གི་གཡུས་འདི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ གཡུས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ སྐྱིད་

ཏོང་ཏོ་ཡོད་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ གསར་སྐྲུན་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽       ་   ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༡༡. སྲུང་འདི་ནང་གི་ ཨ་རྒས་ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ བུམོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ ཨཔ་དང་ཨའི་འོངམ་ད་ ག་ཅི་འབད་འབདཝ་འོང་?  

བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།                                                               

ལན། སྲུང་འདི་ནང་གི་ ཨ་རྒས་ང་ཨིན་པ་ཅིན། བུམོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ ཨཔ་དང་ཨའི་ལུ་ གནས་སྟངས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མ་

བཏུབ་བཏུབ་འབད་ བཤད་བྱིན་ནི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ མི་ཚེ་གཅིག་ལུ་ཕན་པའི་ བསླབ་བྱ་ཚུ་དྲན་གསོ་འབད་ནི། དེ་ལས་ 

གཞན་ཡང་ ཕར་ལོགསམ་ལུ་ཕན་པའི་ ལཱ་འབད་མ་ཚུགས་རུང་ རང་གི་ཧོངས་ལས་ གནོད་པའི་སེམས་འདི་ རྩ་བ་ལས་

སྤངས་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ དྲན་སྐུལ་འབད་ནི་ཨིན་ལགས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼སློབ་ཚན་ལྔ་པ། བརྗོད་དོན་ཞབས་ཏོག།༽ 

༥.༡ དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽           ༼རེ་འདུན་ གནས་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས། 

༡. ལྷ་ཁང་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ དབུ་རྩེ་ལྷ་ཁང་ ཆགས་ཡོད་པའི་ ས་གནས་འདི་                

 ཀ ཀྲོང་གསར་སྟང་སི་སྦྱིས་ལུ་ཨིན། 

 ཁ བུམ་ཐང་སྟངས་ལུ་ཨིན། 

ག སྤུ་ན་ཁ་རྟ་ལོག་ལུ་ཨིན། 

ང སྤ་རོ་སྐྱིད་ཆུ་ལུ་ཨིན། 

ལན། བུམ་ཐང་སྟངས་ལུ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽     ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༢. དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ རྫོང་གཞིས་དང་ ལྷ་ཁང་ཚུ་ མཇལ་བར་འགྱོཝ་ད་                    

 ཀ སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། 

 ཁ སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། 

 ག རང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། 

དོན་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་  

༥.༡.༡ འབྲི་རྩོམ་ འདི་ནང་གི་ བརྗོད་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༥.༡.༢ ཞབས་ཏོག་གི་ ལཱ་གི་གྲངས་སུ་ ག་ཅི་ར་ཚུདཔ་ཨིན་ན་ ཤེས་ཚུགས།  

༥.༡.༣ གནས་སྟངས་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ རང་ལུ་ལྕོགས་གྲུབ་ ག་ཅི་ཡོད་ག་ཧ་གོ་ཚུགས། 

༥.༡.༤ ཞབས་ཏོག་གི་ ལཱ་ལས་བརྟེན་ ཕན་པ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས།  

༥.༡.༥ རོགས་རམ་ག་ལུ་ འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།	
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 ང ལམ་ལུགས་གུ་གནས་ཏེ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན། 

 ལན། ཀ  སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་འགྱོ་དགོ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽             ༼རེ་འདུན་ བརྗོད་པ་བཟོ་ནི།༽            ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. པར་གྱི་ གནས་སྟངས་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་༤ བྲིས།                                  

 

 

 

 

 

ལན། འདི་ལྷ་ཁང་ཨིན། ལྷ་ཁང་འདི་ ས་གནས་སྤོ་ཏོག་གུ་ ཆགས་ཏེ་འདུག། ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ ཧིང་སངས་ས་འདུག། 

ལྕགས་ཤོག་གི་ ཚོས་གཞི་སེརཔོ་འབད་འདུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༤. ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ དྲོ་པ་མཆོདཔ་ཕུལ་དགོ་མི་འདི་ ཁག་ཆེཝ་འབད ་མཐོང་མས་ག? ག་ཅི་འབད།          

ལན། དྲོ་པ་ མཆོདཔ་ཕུལ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་བས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། རང་ཚོགས་བསག་ནི་དང་ ལས་སྒྲིབ་དག་ནི། རྐྱེན་

བར་ཆད་བསལ་ཏེ་ བྱ་བ་ལམ་འགྲོ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབྱུང་ནི་ཨིན་པས་ལགས། 

ཡང་ན།  

དྲོ་པ་ མཆོདཔ་ཕུལ་ནི་འདི་ ཁག་མི་ཆེ་བས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕུལ་ཐངས་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་

ཤེས་པར་ ཏིང་གི་གྱལ་མ་ཕྲང་། ས་སྟོང་མ་སྙོམས། གཙང་སྦྲ་མེད། ཆུ་ག་ལྷོད་བོར་ཏེ་ མཆོདཔ་ཕུལ་བ་ཅིན། ཉེས་པ་ཡོདཔ་

ལས་ གནོད་པ་ཆེ་ནི་མས་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽               ༼རེ་འདུན་ དོན་དག་བྲི་ནི།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༥. འོག་ལུ་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་བྲིས།                                                                  

༡ བབ་ཤནམ། ༢ སྔོ་ཤིང་། ༣ སྐུ་རྟེན། ༤ ལཱ་ཁྲི། 

ལན། ༡  བབ་ཤནམ་་་ འབུབ་ཅིག་གི་མིང་ལུ་སླབ་ཨིན། 

 ༢  སྔོ་ཤིང་་་་རི་ཁ་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་ སྐྱེ་བའི་ཤིང་དང་ སྔོ་སྨན་ཚུ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

 ༣  སྐུ་རྟེན་་་སངྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ ལ་སོགས་པ་ལུ་སླབ་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽            ༼རེ་འདུན་ ཡིག་སྦྱོར།༽            ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. བརྗོད་པ་གི་ མཐའ་མར་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ འོས་འབབ་ཡོད་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།       

༡ གཡུས་ཚན་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གཡས་གཡོན་ལུ་ མཆོད་རྟེན་འདུག། (ཀྱི/གྱི/གི) 

༢ སངྱས་ཀྱི་སྐུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྐུ་གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་འདུག། (དང་/ནང/ལུ) 

༣ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན། (ཆོས་ལྡན/ནང་པ/ཕྱི་རྒྱལ) 

༤ ལྷ་ཁང་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་ ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན། (ཡིད་ཆེས/རྩ་ཆེ/ཁག་ཆེ) 

ལན། ༡ གི།   ༢ དང་།   ༣ ཆོས་ལྡན།   ༤ རྩ་ཆེ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽       ༼རེ་འདུན་ གསར་གཏོད་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༧. ཁྱིམ་འདི་གི་ བཟོ་རྣམ་དང་མཐའ་འཁོར་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞབས་ཁྲ་ཚིགས་བཅད་ཅིག་བྲིས།   

    

 

 

 

 

ལན། དགའ་བའི་ཁང་བཟང་ཁྲ་མོའི་ནང་།།  ཕ་མ་སྤུན་ཆ་འཛོམས་ཏེ་ཡོད།།   

འདི་ནང་སྐྱེས་པའི་ལྗོན་ཤིང་འདི།།  བྱ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཆགས་ས་ཨིན།། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽           ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་བསྐྱེད།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༨. འོག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལས་ མིང་ཚིག་གི་དོན་དག་ ཆ་འདྲཝ་གཉིས་རེ་ཡོད་མི་ཚུ་ སོ་སོར་བཏོན་ཏེ་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།  

རལ་འཁོགས། 

སྐུ་རྟེན། 

ཞབས་ཏོག། 

གྱལ་བསྣར། 

སྐུ་འདྲ། 

འཐེབ། 

རྙིངམ། 

ལྷག། 

བཞེངས། 

གྲོགས་རམ། 

གྱལ་བསྒྲིག། 

 

ལན། ༡  ་་་་་་ རལ་འཁོགས།   ་་་་་་ རྙིངམ། 

 ༢ ་་་་༌ སྐུ་འདྲ།     ་་་་་་་ སྐུ་རྟེན། 

 ༣ ་་་་་་ གྱལ་བསྣར།   ་་་་་ གྱལ་བསྒྲིག། 

 ༤ ་་་་་ གྲོགས་རམ།   ་་་་་ ཞབས་ཏོག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽        ༼རེ་འདུན་ བདེན་རྫུན་ཕྱེ་ནི།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༩. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ཨིན (P) མེན་ (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ།                

༡ ལྷ་ཁང་གི༌དཀོན༌གཉེར༌ལུ༌ བླམ༌ཟེར༌ཞུཝ་ཨིན།   ( ) 

༢ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ ལྷ་ཁང་མང་ཤོས་ར་ རྙིངམ་ཨིན།  ( ) 

༣ ཟངས་གསེར་གྱིས་ བཞེངས་མི་སྐུ་ཚུ་ཡང་ཡོད།   ( ) 

༤ ལྷ་ཁང་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་མི་འོང་།    ( ) 

ལན། ༡ (×) ༢ (P) ༣ (P) ༤ (×)  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། ཞབས་ཏོག།༽ 

༥.༢ འཛམ་གླིང་ཡོངས། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽        ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། 

༡. སྙན་གྲགས་ཟེར་བའི་ཚིག་གི་ རྣམ་གྲངས་འདི་                                 

 ཀ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཨིན། 

 ཁ སྐད་གྲགས་ཅན་ཨིན། 

 ག མིང་གཏམ་ཅན་ཨིན། 

 ང གསུམ་ཆ་ར་ཨིན། 

ལན། ང གསུམ་ཆ་ར ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ གདམ་ཁ་ཅན།༽       ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. འབྲུག་ལུ་ཞབས་ཁྲ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས་                                              

 ཀ རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟོླས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

ཁ བཀྲིས་སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག།  

 ག ཁུ་བྱུག་གླུ་དབྱངས་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༥.༢.༡ ཞབས་ཏོག་གི་ ཡུལ་ཚུ་ལས་ གཙོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་ གོ་རིམ་བཟོ་ཚུགས། 

༥.༢.༢ ཞབས་ཁྲའི་ གདངས་དབྱངས་འཐེན་ཏེ་ ལེའུ་བསྒྱུར་ཚུགས། 

༥.༢.༣ མིང་ཚིག་ རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ཚུགས། 

༥.༢.༤ ཚིགས་བཅད་ནང་ ཞབས་ཁྲ་གསར་རྩོམ་ འབད་ཚུགས།  

༥.༢.༥ ཞབས་ཏོག་ ཞུ་དགོ་པའི་ ར་ཁུངས་སྦྲག་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ང རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

ལན། རྒྱལ་གཞུང་འཆམ་དང་ཟོླས་གར་སློབ་སྦྱོང་ལྟེ་བ་གཞི་བཙུགས་གནང་ནུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽        ༼རེ་འདུན་ བརྗོད་པ་བཟོ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་ཚིག་ ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་མེན་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་བཟོ།         

༡ འཛམ་གླིང་། ༢ སྙན་གྲགས། ༣ གོང་འཕེལ། ༤ ཤ་རུས། 

ལན། ༡ འཛམ་གླིང་ནང་ ཁ་སྐད་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཡོད། 

 ༢ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ རྒྱལཔོ་ཅིག་ཨིན། 

 ༣ ལམ་སྲོལ་ གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ། 

 ༤ ཁོ་ངེ་གི་ ཤ་རུས་གཅིག་ལས་མཆེད་པའི་ སྤུན་ཆ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ་༼རེ་འདུན་ ཚིགས་བཅད་གསར་གཏོད།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༤. འོག་གི་ པར་ལུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་བལྟ་སྟེ་ རྩང་མོ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ བྲིས།      

 

 

 

 

 

ལན། དགའ་བའི་སྤང་གཤོང་འདི་ནང་།།   སེར་ཤོག་མེ་ཏོག་ཤར་ནུག། 

ལས་ཀྱིས་འཁོར་བའི་གསེར་སྦྱངམ།།   སྦྲང་རྩི་འཐུང ་པར ་འོང་ཡི།། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༥. ཞབས་ཁྲའི་ མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཅིན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཚོགས་བསག་འོང་། ཟེར་མི་འདི་ལུ་ཆ་བཞག་འོང་ག? ག་ཅི་འབད? 

ལན། རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཚོགས་བསག་འོང་། དེ་ཡང་ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ ཟེར་བ་ཅིན་ ཞབས་ཁྲ་འདི་མི་མང ་ལུ་ འཕུལ་བ་ཅིན་ མི་ག་ར་ 

སེམས་དགའ་འོང་། སེམས་དགའ་བའི་ཕན་པ་དེ་གིས་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཚོགས་བསག་འོང་ ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཚོགས་མི་བསག། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཞབས་ཁྲའི་ཚིག་དང་གདངས་དབྱངས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་ 

འབད་ མ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཚོགས་མི་བསག་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽             ༼རེ་འདུན་ ཚིག་སྦྱོར།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འོས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།     

མཁས་པ། འབྲུག་ཡུལ། རྒྱལ་ཁབ། ཧིང་ལས། 

སྦུག་ལུ། ན་གཞོན། གནང་མི། མི་མཉམ། 

༡ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།། 

༢ སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།། 

༣ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གོང་འཕེལ་དོན་ལུ།། 

༤ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ། 

ལན། ༡ སྦུག་ལུ།      ༢  འབྲུག་ཡུལ།       ༣ མི་ཉམས།      ༤ རྒྱལ་ཁབ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽            ༼རེ་འདུན་ ཚིག་གི་འབྲེལ་བ་བཟོ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༧. ཞབས་ཁྲ་ འཛམ་གླིང་ཟེར་མི་འདི་ དཔྱད་རིག་བཏང་སྟེ་  འོག་གི་ཚིག་རྐང ་ གོ་རིམ་སྒྲིགས།  

བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་གྱོན་ཆས་འདི།། མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་ད་གེ།    

ཁྱད་ཆོས་གོ་དང་དཀྱི་ར་ཨིན།།  སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་འདི།།   

ལན། སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་འདི།།   ཁྱད་ཆོས་གོ་དང་དཀྱི་ར་ཨིན།།   

བྱིན་རླབས་ཆེ་བའི་གྱོན་ཆས་ཚུ།།  མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་ད་གེ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽               ༼རེ་འདུན་ འགྲེལ་བཤད།༽          ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༨. འོག་གི་ཚིགས་བཅད་འདི་གི་ གོ་དོན་ དོན་མཚམས་ གཅིག་ནང་བྲིས།     

 ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་པོས།།  འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཡོངས་ལུ།།   

 ཤེས་ཡོན་སྟོང་པར་གནང་བ།།   རྒྱལཔོ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ལན། འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ང་བཅས་ན་གཞོན་ཡོངས་ཀྱི་ མཐའ་དོན་ལུ་ ཐུགས་

མཁྱེན་རྒྱ་ ཆེ་ས་ལས་གཟིགས་ཏེ་ ཤེས་ཡོན་རིན་མེད་ སྟོང་པར་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཤེས་ཡོན་སྦྱངས་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ 

མི་དབང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་ལུ་ ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མེན ་པར་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་ནི་འདི་ ནམ་ཡང་ སེམས་ལས་བརྗེད་ནི་ མི་འོང་

ཟེར་བའི་ དོན་སྟོན ་མས་ལགས། 

 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽       ༼རེ་འདུན་ བདེན་རྫུན་ཕྱེ་ནི།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༩. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་འདི་ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (P) མེན་ (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ།    

 ༡ ཞབས་ཁྲ་འདི་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད།     ( ) 

 ༢ འབྲུག་གི་ཞབས་ཁྲ་འདི་ རྒྱ་གར་ལས་བྱུང་ནུག།    ( ) 

 ༣ ཧེ་མའི་ཕམ་ཚུ་ རིག་གསར་གྱི་ཞབས་ཁྲ་ལུ་ གཙོ་བོ་བཏོན་བཞུགས་ནུག། ( ) 

 ༤ ཞབས་ཁྲ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཚུགས།       ( ) 

ལན། ༡ (P) ༢ (×) ༣ (×) ༤ (P) 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། ཞབས་ཏོག།༽ 

༥.༣ ནུབ་མོའི་སྲུང་རྒྱབ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་༽           ༼རེ་འདུན་ ལྷག་སྟེ་གོ་དོན་ལེན་ནི།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༡. འཁོར་ལམ་ བཏོན་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ལཱ་ ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ནུག?      

ལན། འཁོར་ལམ་ བཏོན་པའི་སྐབས་ གླ་ཆ་འཐོབ་ནི་མེད་རུང་ མི་སེར་ཚུ་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ཁོང་ར་མི་སྡེ་ལུ་ ཕན་པ་ཡོདཔ་ 

ཤེས་ཏེ་ སོྤྲ་བའི་ཐོག་ལས་ འུར་ལཱ་བརྒྱུགས་ནུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽      ༼རེ་འདུན་ རིག་པ་གསར་གཏོད་དང་ ཡིག་སྦྱོར།༽      ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༢. ག་དེམ་ཅིག་འབད་ འདྲེ་དང་ཕྱད་པའི་སྐབས་ ཨཔ་སྲི་ཐལ་ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ ཁོ་དང་མ་འདྲ་བའི་ གནས་སྐབས་ ག་ཅི་

བཟུམ་ཅིག་བཏོན་ནི་སྨ?ོ བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།         

ལན། ག་དེམ་ཅི་འབད་ ཨཔ་སྲི་ཐལ་ང་ཨིན་པ་ཅིན། ཧེ་མ་ར་ ཆ་རོགས་འཚོལ་བར་འགྱོ་ནི་དང་། དེ་ལས་ ཆ་རོགས་མ་འཐོབ་པར་

ཅིན་ མེ་འཕུ་སྦེ་ མ་འདྲོག་པར་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ ཁ་ལས་སྐྱབས་འགྲོ་སྐྱོར་ ནང་ན་ལས་ཁོང་དངོས་

མེད་དང་ ང་དངོས་ཅན་ཨིན་ཟེར་ མནོ་བསམ་དོད ་རིལ་རིལ་ བཏང་སྟེ་ སྡོད་ནི་ཨིན་ལགས།   

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༥.༣.༡ མིང་ཚིག་གསརཔ་ཚུ་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས། 

༥.༣.༢ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༥.༣.༣ སྲུང་གི་ཉམས་དང་ ཚོར་སྣང་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༥.༣.༤ བརྗོད་དོན་ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས། 

༥.༣.༥ དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྲུང་གསརཔ་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ཚུགས། 

༥.༣.༦ སྲུང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྐྱོན་ཡོན་ཕྱེ་ཚུགས། 

༥.༣.༧ རང་གི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་ནི་ལུ་ ཤུམ་ཚུད་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽         ༼རེ་འདུན་ སྐྱོན་ཡོན་ངོས་འཛིན།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༣. སྲུང་ཅིག་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འདི་ནང་གི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བྲིས།    

ཡོན་ཏན། སྐྱོན། 

༡  ༡ 

༢ ༢ 

༣ ༣ 

༤ ༤ 

ལན། ཡོན་ཏན། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ རིགས། དཔེར་ན། འབད་བཏུབ་དང་ མ་བཏུབ་ཚུ་ ཧ་གོ་ནི། 

 སེམས་བཅོ་ཁ་ རྐྱབ་ཚུགས། འཛོལ་བ་ཚུ་ བཅོ་ཚུགས། འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་ཚུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས། 

 མ་འོངས་པའི་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་བཟུམ། 

སྐྱོན། ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་རིགས། དཔེར་ན། དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་འགྱོ་ནི། སྲུང་ལས་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ ངན་པའི་ལཱ་འབད་ནི། 

 བྱ་ངན་གྱི་གནས་སྐབས་ གསརཔ་འཐོབ་ནི། ངན་པའི་དབང་ལུ་ཐལ་ནི ་བཟུམ།  

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽           ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

འོག་གི་དྲི་བ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། 

༤. སྲུང་ལུ་ ཉམས་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ད་ལྟོ་ལྷབ་པའི་ སྲུང་གི་ཉམས་འདི་                                

 ཀ སྐྱོ་སི་སི་ཨིན། 

 ཁ འདྲོག་སི་སི་ཨིན། 

 ག ཧ་ལས་སི་སི་ཨིན། 

 ང ངལ་རངས་སི་སི་ཨིན། 

ལན། འདྲོག་སི་སི་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽         ༼རེ་འདུན་ གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༥. སྲུང་འདི་ནང་གི་ རྙོགས་གཞི་འདི་ ག་ཅི་གི་ སྐབས་ལུ་བྱུང་ནུག།                  

 ཀ འུར་ལཱ་བརྒྱུགས་ཏེ་སྡོདཔ་ད་བྱུང་ནུག། 

 ཁ ཁྱིམ་ནང་ཉལ་ཏེ ་སྡོདཔ་ད་བྱུང་ནུག། 

 ག སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་བར་འགྱོཝ་ད་བྱུང་ནུག། 

 ང ཕྱི་རུ་སྲུང་རྒྱབ་འབད་སྡོདཔ་ད་བྱུང་ནུག། 

ལན། ང ཕྱི་རུ་སྲུང་རྒྱབ་འབད་སྡོདཔ་ད་བྱུང་ནུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽           ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༦. འོག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་དོན་དག་ ཆ་འདྲ་མི་ཚུ་ གཅིག་ཁར་སྒྲིགས།              

ཕྱི་རུ།   

ཞབས་ཏོག། 

རྟིང་ལས། 

ཕྱག་ཞུ།  

ལྟོ་ཚང་། 

ཉིན་མར། 

ཆ་རོགས། 

སྲུང་། 

སྒྲུང་། 

ནུབ་མོ། 

རོགས། 

སྐྱིད་སྡུག། 

 

༡ ཕྱག་ཞུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ༢ ཕྱི་རུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ༣ ཆ་རོགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

༤ སྲུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། ༥ ཤུལ་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 

ལན། ༡ ཞབས་ཏོག་ཞུ།   ༢ ནུབ་མོ།   ༣ ལྟོ་ཚང་།   ༤ སྒྲུང་།   ༥ རྟིང་ལས། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ ཚོར་སྣང་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༧. པར་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སྲུང་གི་ཉམས་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་ ཚུད་དེ་འདུག་ག?  ཉམས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།     

 

  

 

 

༡་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   ༢ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༣་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་   ༤་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ལན། སྐྱོ་སི་སི།       འདྲོག་སི་སི།       ཧ་ལས་སི་སི།         དགའ་བ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽      ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༨. རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (P) མེན་ (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ། 

 ༡ དང་ཕུ་ འུར་ལཱ་བརྒྱུགཔ་ད་ གླ་ཆ་ཐོབ།    ( ) 

 ༢ ནུབ་མོའི་སྲུང་རྒྱབ་གི་ལཱ་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན།   ( ) 

 ༣ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ ཚན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ བཟོཝ་ཨིན། ( ) 

 ༤ སྐྱིད་སྡུག་ཕོག་མི་ལུ་ དཀའ་ངལ་བསལ་དགོ།     ( ) 

ལན། ༡ (×) ༢ (×) ༣ (P) ༤ (P) 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽             ༼རེ་འདུན་ ཡིག་སྦྱོར།༽            ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༩. འོག་གི་ཕྲད་ཚུ་ འཐོབ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།               

 

 

༡ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལྕགས་་་་་་་་་་་་་་་བཟོཝ་ཨིན།  

༢ གཡུས་འདི་བྱ་ཆི་ཆི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདུག། 

༣ སྔུ་སྐད་ཤོར་་་་་་་་་་ར་ཡར་སོང་ནུག། 

༤ ལྷ་ཁང་བཞེངས་་་་་་་་་་་་་་་་་འདུག། 

ལན། ༡ ཀྱིས།      ༢  འབད།       ༣ ཡི།        ༤ ཏེ། 

 
  

ཡི། འི། འབད། སྦེ། ཀྱིས། ཀྱི། སྟེ།  ཏེ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

སློབ་ཚན་དྲུག་པ། བརྗོད་དོན་ཉེན་སྲུང་། 

༦.༡ རྟག་བུ་དྲན་པ་བཏོན་དགོཔ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽          ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༡. རོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཆགས་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཡོད་ག? ག་ཅི་འབད?                

ལན། རོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཆགས་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཡོད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རྒྱུ་ནོར་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ རོགས་ཀྱི་

གདོང་ཁར་ བཟང་ལམ་ལམ་འབད་སྡོད་ཚུགས། དཀའ་ངལ་མི་འཐོན།  རང་ལུ་ཆ་བཞག་བསྐྱེད་འོང་། ལྷག་པར་དུ་ ལཱ་ག་

ཅི་ར་འབད་རུང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ འབད་ཚུགས་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ཨིན་ལགས།  

ཡང་ན།  

རོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཆགས་སེམས་བསྐྱེད་ནི་མེད། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ རོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་གྱིས་རང་ལུ་ ཕན་པ་

མེདཔ་མ་ཚད། ག་འཕྱད་ར་ རོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལུ་ ཆགས་སེམས་བསྐྱེདན་ ཨརཝ་བརྐུ་ནི་གི་ སེམས་ཤུགས་ཡང་བསྐྱེད་ནི་

ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཆགས་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
  

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༦.༡.༡ མཐུག་པོའི་ཡི་གུ་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་འབད་ ལྷག་ཚུགས། 

༦.༡.༢ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ བྱ་སོྤྱད་ག་ཅི་འབད་རུང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་ཁག་ཡོདཔ་ཨིནམ་ ཤེས་

ཚུགས། 

༦.༡.༣ མི་གཞན་ལས་བརྟེན་ ཉེན་ཁག་འབྱུང་བའི་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ག་ལས་ ལེན་ནི་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༦.༡.༤ རང་གི་ཉེ་ཚན་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་སྟོན་འབད་ཚུགས། 

༦.༡.༥ ངོ་མ་ཤེས་པའི་མི་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ལས་ འཛེམ་ཚུགས། 

༦.༡.༦ རོགས་ལུ་ ཉེན་འཚུབ་བཀལ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽              ༼རེ་འདུན་ བརྗོད་པ་བཟོ་ནི།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༢. འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ རྗོད་ཚིག་བཟོ།      

 ༡, སྐྱེལ་འདྲེན། ༢, ངོས་འཛིན། ༣, ཁང་གཡོགཔ། ༤, ཨར་རྐུན། ༥, ལམ་ཡིག། 

ལན། ༡ ཐིམ་ཕུ་དང་ སྤུ་ན་ཁ་གི་བར་ན་ སྐྱེལ་འདྲེན་བཱསི་ཡོད། 

 ༢ སྤྲུལ་སྐུ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་ འབད་ནུག། 

 ༣ ཡིག་ཚང་ནང་ ཁང་གཡོགཔ་འདུག། 

 ༤ ཚོང་ཁང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ ཨར་རྐུན་ཤོར་ནུག། 

 ༥ བལྟ་བཤལ་ལུ་ འགྱོ་བ་ཅིན་ ལམ་ཡིག་དགོ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽          ༼རེ་འདུན་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༣. དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ བྱ་ཆི་ཆི་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད་ འོག་གི་མིང་ཚིག་ལུ་ རྣམ་གྲངས་བྲིས།   

༡ སྦོ་ལོགས་ཁར། ༢ བརྟག་དཔྱད། ༣ ཆ་རོགས།  ༤ ནུབ་མོ། 

ལན། ༡ ཉེ་འདབས།/རྩ་བར།  ༢ ཞིབ་དཔྱད།/དབྱེ་དཔྱད། ༣   ལྟོ་ཚང་།    ༤    ཕྱི་རུ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽          ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༤. སྲུང་གི་ནང་དོན་དང་ འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ལུ་ བློ་གཏད་ཚུགས་ག? ག་ཅི་འབད?   

ལན། ང་གིས་འབད་བ་ཅིན། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ལུ་ བློ་གཏད་མི་ཚུགས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། རྒྱུས་ཆ་དང་ཁ་སྐད་མ་ཤེས་

པའི་གུ། ནང་གི་བསམ་པ་དང་ སེམས་སྐྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད་ག་ མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ བློ་གཏད་མི་ཚུགས་པས་

ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 

ཡང་ན། 

 ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ལུ་ བློ་གཏད་ཚུགས། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་ཚུ་ ཡོན་ཏན་

དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་གཞན་ལུ་མགུ་སྐོར་དང་གཡོ་སྒྱུ་གི་ ལཱ་འབད་མི་ ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ བློ་གཏད་

ཚུགས་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽           ༼རེ་འདུན་ མཐུག་ཡིག་ངོས་འཛིན།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༥. འོག་གི་ཚིག་ཚུ་ལས་ མཐུག་པའི་ཡི་གུ་འདི་                                      

 ཀ ཌ་རུ། 

 ཁ བུདྡྷ། 

 ག ཨེ་པཱལ། 

 ང རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ། 

ལན། ཁ བུདྡྷ། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ དོན་དག་ཤེས་ནི།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༦. རྟག་བུ་དྲན་ ཟེར་བའི་ དོན་དག་འདི ་                                       

 ཀ དུས་ཨ་རྟག་ར་དུས་ཚོད་ཁར་ལཱ་འབད་ནི ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

 ཁ རྟག་བུ་ར༌རང༌གི༌བུ༌གཞིས༌དྲན་ནི ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན། 

 ག ཨ་རྟག་ར་ལཱ་ཚུ་ཀྲིག་ཀྲིག་འབད་ནི ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ང དུས་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཁར་མནོ་ནི ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ལན། ང དུས་རྒྱུན་དུ་སེམས་ཁར་མནོ་ནི ་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽              ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༧. འོག་ལུ་ཡོད་མི་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ཚུ་ སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ ་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་བྲིས?                       

སི་ཀོ། འཐུང་། སྲུང་།  དངུལ།  འགྱོ། བྱིན། སྨྱོ་རྫས། ཁྱིམ། 

ལན། 

མིང༌། བྱ་ཚིག། 

སི་ཀོ། འཐུང་། 

དངུལ། སྲུང་།    

སྨྱོ་རྫས། འགྱོ། 

ཁྱིམ། བྱིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽           ༼རེ་འདུན་ གོ་དོན་དཔྱད་ཞིབ།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༨. མིང་དང་གོ་དོན་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ས་སྟོ་ནང་བྲིས།                         

  མིང་།    གོ་དོན། 

༡ དྲུང་འཚོ།  ཀ ཇོ་བདག་གིས་མ་ཤེསཔ་འབད་ ཅ་ལ་ཚུ་འཐུ་འབག་མི་ མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། 

༢ སྲུང་རྒྱབ།  ཁ ས་གནས་ཅིག་གི་ མིང་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༣ ཨརཝ།  ག སྨན་བཅོས་འབད་བྱིན་མི་ མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

༤ ཆུ་སྨད།  ང བདག་འཛིན་འཐབ་མི་གི་ མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

    ཅ སྨན་ཁང་ནང་ ནདཔ་འདུག། 

ལན། ༡ ་་་་ག།  ༢ ་་་་་ང༌།  ༣ ་་་་་ཀ།  ༤ ་་་་་ཁ། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽          ༼རེ་འདུན་ གསར་གཏོད་དང་ ཡིག་སྦྱོར།༽      ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༩. སྲུང་གི་ཉམས་ ཕངས་སི་སི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྲུང་གསརཔ་ཅིག་བྲིས། 

ལན། སྔོན་མ་ བུམོ་བསོད་ནམས་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ག་གིས་ཡང་ དོ་འགྲན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ བུམོ་ངོ་རིས་ཡོད་མི་ 

ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ དཔེ་ཆ་ཡང་ཤེས་མི་ཅིག་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ཚེ་ཧེ་མ་ རང་རང་སོ་སོའི་ ལས་ལས་བརྟེན་ མོ་རའི་

གཟུགས་ལུ་ དོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་ ཡོདཔ་ལས་ སེམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་འབད་ བཞག་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་ཟེར་དྲུང་འཚོ་གིས་

སླབ་ནུག།  

དྲུང་འཚོ་གིས་གསུང ་མི་དེ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་འབད ་རུང་ ནད་གཞི་འདི་གི་སྐོར་ལས་ མནོ་བསམ་ 

གཏང་ར་ མ་ཚུགས་པར་ སེམས་ཤི། བློ་ཕམ། ཞན་པ་ལོག་སྟེ་ ཆང ་དང་སྨྱོ་རྫས་གུ་ཤུགས་ཐལ་ཏེ་ དོན་དང་ལྡན་པའི་མི་ 

ཚེ་ཐོབ་ས་ཅིག་རུང་ སེམས་ཁར་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའིསྡུག་བསྔལ་ཕོག་སྟེ་ གསེར་གྱི་གླིང་ལུ་སྐྱེས་རུང་ གསེར་མ་འཐོབ་ 

ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་ མི་ཚེ་དོན་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་ ལུས་ནུག་ལགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༦.༢.༡ གསལ་བཤད་ཚུ་ ལྷག་ནི་གི་སྦྱང་བ་ འཐོབ་ཚུགས། 

༦.༢.༢ གསལ་བཤད་ཀྱི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༦.༢.༣ དོན་ཚན་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསལ་བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲིས་ཏེ་ གཏང་ཚུགས། 

༦.༢.༤ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལས་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༦.༢.༥ གཞན་གྱིས་ བྲིས་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 

༦.༢.༦ རང་ལས་ སློབ་རིམ་ཆུང་མི་ཚུ་ལུ་ གསལ་བཤད་བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས།  

༦.༢.༧ གསལ་བཤད་བྲི་ནི་དང་ ཡིག་སྡེབ་ དག་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས། 

༦.༢.༨ གསལ་བཤད་ཚུ་ ག་སྡུར་འབད་དེ་ ག་འདི་དྲགཔ་ཨིན་ན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས། 

 
	

༼སློབ་ཚན་དྲུག་པ། བརྗོད་དོན་ཉེན་སྲུང་།༽ 

༦.༡ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན། 

 

 

 

 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽             ༼རེ་འདུན་ ཉེན་སྲུང་ངོས་འཛིན།༽          ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༡. སྣུམ་འཁོར་ བརྡ་སྟོན་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་ཤེས་དགོ? ཐོ་བཀོད་འབད།      

ལན། ༡ ཁྲ་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་དགོ། 

 ༢ མིག་ཏོ་ ལམ་གཡས་གཡོན་དང་ རྒྱབ་དང་གདོང་ལུ་བལྟ་དགོ། 

 ༣ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ བརྡ་སྟོན་བལྟ་དགོ། 

 ༤ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ བདའ་སྟེ་འགྱོ་མི་ཆོག། 

 ༥ སྣུམ་འཁོར་ གཡས་ཧོངས་གྱི་སྒོ་ལས་ འཐོན་ནི་མི་འོང་། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽             ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༢. ཁྱོད་ཀྱི་ གཡུས་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཕན་གནོད་ག་ཅི་ར་འདུག? དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲིས།     

ལན། གཡུས་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཕན་པ་ 

 ༡ མི་ཚེ་འཚོ་སྐྱོང་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས། 

 ༢ ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ འཐབ་ཚུགས། 

 ༣ མི་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་བཞག་ཚུགས། 

 ༤ སྒོ་ནོར་གྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། 

གཡུས་ཁར་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་ཡོད་པ་ཅིན་ གནོད་པ་ 

 ༡ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ལུ་གནོད་འོང་། 

 ༢ ས་རུད་དང་ཆུ་རུད་ཚུ་ བཀག་མི་ཚུགས། 

 ༣ ཕྱགས་སྙིགས་དང་ བཙོག་རླུང་ཚུ་བཀག་མི་ཚུགས། 

     ༤    འུར་བྱེལ་འཐབ་སྟེ་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་ མི་འོང་། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽       ༼རེ ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༣. སྣུམ་འཁོར་ ཐུག་རྐྱེན་འབྱུང་སར་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ག? ག་ཅི་འབད?      

ལན། གྲོགས་རམ་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཐུག་རྐྱེན་འབྱུང་མི་ལུ་ དེ་འཕྲོ་ལས་ གློ་བུར་གྱི་ཞབས་

ཏོག་ བྱིན་ཞིནམ་ལས། ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ཏེ ་ ནདཔ་ཐོན་ཏེ་

ཡོད་མི་ཚུ་སྨན་ཁང་ནང་ བསྐྱལ་ཏེ་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ཚུགས་ལགས། 

ཡང་ན། 

སྣུམ་འཁོར་ ཐུག་རྐྱེན་འབྱུང་སར་ གྲོགས་རམ་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་མི་ཆེ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། རྨ་ བཏོན་དང་ཁྲག་

བཏོན་མཐོང་པའི་སྐབས་ལུ་ རང་ཡང་དྲན་མེད་འགྱེལ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་དང་། དེ་མ་ཚད་ རང་ལུ་ཅ་ཆས་ཚུ་ འཐུ་བའི་ ཁ་ཉེས་

ཕོག་ནིའི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽        ༼རེ་འདུན་ དོན་ཚན་བསྐྱར་ཞིབ།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༤. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (P) མེན་ (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ།   

༡ སྣུམ་འཁོར་ ལམ་གྱི་སྦུག་ལས་ཕར་ འགྱོ་དགོ།         ( ) 

༢ ལམ་སྐེདཔ་བཏོགས་ཏེ་ འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྲ་ལམ་མགུ་ལས་འགྱོ་དགོ།  ( ) 

༣ སྣུམ་འཁོར་འདི་ ག་ཏེ་ཁ་ཐུག་འགྱོཝ་ཨིན་ན? སྣུམ་འཁོར་གྱི་ བརྡ་སྟོན་བལྟ་དགོ། ( ) 

༤ སྣུམ་འཁོར་གཏངམ་ད་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་རུང་ཁྱད་མེད་།   ( ) 

ལན། ༡ (×) ༢ (P) ༣ (P) ༤ (×) 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽             ༼རེ་འདུན་ རྒྱུ་འབྲས།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༥. གསལ་བཤད་གཏང་ནི་ལུ་ སོྤྲ་བ་བསྐྱེད་པ་ཅིན་                                               

 ཀ ངོ་ཚ་འོང་། 

 ཁ འདྲོག་འོང་། 

 ག སྤོབས་བཏགས་འོང་།  

ང སྒྱིད་ཐག་འདར་འོང་། 

ལན། ཀ སྤོབས་བཏགས་འོང་། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན ་།༽            ༼རེ་འདུན་ གོ་དོན།༽            ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༦. ཐུག་རྐྱེན་ཟེར་མི་འདི་          

 ཀ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྡུང་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

 ཁ འཕྲུལ་ཆས་མེདཔ་ཐལ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ག འཁོར་ལོ་བེད ་འགྱོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ང མར་ཁུ་རྫོགས་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ལན། ཀ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་བརྡུང་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽       ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ ཁུངས་བཀལ་ནི།༽       ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༧. སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཅིག་བཟོ།   

ལན། སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ནིའི་འཆར་གཞི་དེ་ཡང་  

 ༡ སྣུམ་འཁོར་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་ འཐབ་མ་ཆོག་པའི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི།  

 ༢ ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ གཏང་མི་ལུ་ཡང་ ཉེས་བྱ་ཡང་ཆག་མེད་པར་བཀལ་ནི། 

 ༣ ཆང་འཐུང་མ་འཐུང་དང་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ཧང་ཏོམ་མར་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི། 

 ༤ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ར་ གོ་བ་བརྡ་སོྤྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼བརྗོད་དོན། ཉེན་སྲུང་།༽ 

༦.༢ ཐབས་དང་གནས་སྐབས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽            ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད།༽             ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་བྲིས།           

༡ དོགས་པ།  ༢ མནོ་བསམ། ༣ ཁ་བཟེད།  ༤ འཆམ་ཏོག་ཏོ།  

ལན། ༡ ཐེ་ཚོམ། ༢ བསམ་བློ། ༣ ངོས་ལེན། ༤ མཐུན་ཏོག་ཏོ།      

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽               ༼རེ་འདུན་ བཅུད་བསྡུ་ནི།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༢. སྲུང་འདི་གི་བརྗོད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་སྨོ? གྱལ་ཐེངས་གཉིས་ནང་བྲིས།                      

ལན། སྲུང་གི་རྗོད་དོན་ ག་ཅི་སྟོནམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ དུས་ནམ་ར་འབད་རུང་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཐབས་ཤེས་

གནས་སྐབས་གུ་ བཀལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་  འབད་མ་ཚུགས་པའི་ དཔྱེ་མི་སྲིད་ཟེར ་བའི་དོན་སྟོན་མས་ལགས།  

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༦.༢.༡ སྲུང་འདི་ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ཞིནམ་ལས་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན་ འབྲི་སླབ་འབད་ཚུགས།  

༦.༢.༢ སྲུང་འདི་གི་ འབྱུང་རིམ་དང་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཤེས་ཚུགས། 

༦.༢.༣ མིང་ཚིག་ལཱ་ཁག་ཚུ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གོ་དོན་འཚོལ་ནི་དང་ བྱ་ཚིག་དང་ཁྱད་ཚིག་ 

མིང་ཚུ་གི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། 

༦.༢.༤ སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་འབད་ཚུགས། 

༦.༢.༥ སྲུང་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསརཔ་བྲི་ཚུགས། 

༦.༢.༦ མིང་ཚིག་ གསརཔ་ཚུ་ལྷབ་སྟེ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས། 

༦.༢.༧ འབྲི་རྩོམ་དང་ སྲུང་གི་རིགས་གཞན་ཡང་ལྷབ་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ལེན་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽            ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༣. སྲུང་འདི་གིས་ ཉམས་ག་ཅི་སྟོནམ་མས?           

ལན། སྲུང་འདི་གིས་ དགོད་བྲ་བའི་ཉམས་ སྟོནམ་ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽             ༼རེ་འདུན་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༤. བལྟ། སྟག། བྱོག། རྟ། འཐེན།  ཨ་ཞང་། ཤི། ཉིམ། གཏམ། སྤུ། བསྐྱུག། ཟེར་མི་ཚུ་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ 

སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ ་བྲིས།                                 

ལན། མིང་། སྟག། རྟ། ཨ་ཞང་། ཉིམ། སྤུ། གཏམ། 

 བྱ་ཚིག། བལྟ། བྱོག། འཐེན། ཤི། བསྐྱུག།  

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽               ༼རེ་འདུན་ བློ་ཚིག་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༥. འོག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ དོན་འདི་ ལྷག་སྟེ་ སྲུང་རྩེདཔ་གཉིས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ སླབ་པའི་བློ་ཚིག་དང་ 

སྲུང་གཏང་མི་གི་ བློ་ཚིག་ཚུ་ སོ་སོ་བཏོན་ཏེ་ བྲིས།  

 

 

 

 

 

 

ལན། སྟག།  ་་་་་་ དབའི་་་ ཨ་ཞང་སྦལཔ། ད་རིས་ངེ་གི་མགུ་ཏོ་འདི་ གཡའ་སྟེ་ དྲེགས་ར་མ་ཚུགས། མགུ་ཏོ་ལུ་ ཤིག་རེ་ 

ཡང་ཡོདཔ་འདྲས། ཁྱོད་ཉམས་འཚེར་རུང་ ངེ་གི་མགུ་ཏོ་ཁར་ ཤིག་ཅིག་བལྟ་གནང་རྨེ། 

སྦལཔ།  ་་་་་ བཏུབ། 

སྲུང་གཏང་མི། ་་་་་༡ ད་ སྦལཔ་དེ་ ཁམ་ཏོ་གཅིག་ལུ་ བཟའ་ད་ནི་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གནས་སྐབས་བསྒྱིརཝ་ 

ཨིནམ་ སྦལཔ་གིས་ཡང་ཧ་གོ་ཆི་ནུག། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྟག་གིས་ སྦལཔ་ལུ།  

  ༢  ཟེར་ སླབ་ནུག། དེ་ལས་ སྦལཔ་གིས་ཡང་། 

  ༣ ཟེར་ཁ་བཟེད་དེ་ ཉི་མའི་ནང་ཐོན་སྦེ་ སྦལཔ་སྟག་གི་མགུ་ཏོ་ལུ་ འཛེགས་སྦེ་ ཤིག་བལྟ་སྡོད་ནུག། 
 

ད་ སྦལཔ་དེ་ ཁམ་ཏོ་གཅིག་ལུ་ བཟའ་ད་ནི་ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གནས་སྐབས་བསྒྱིརཝ་ཨིནམ་ སྦལཔ་གིས་

ཡང་ ཧ་གོ་ཆི་ནུག། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ སྟག་གིས་ སྦལཔ་ལུ་ དབའི་་་ ཨ་ཞང་སྦལཔ། ད་རིས་ངེ་གི་མགུ་ཏོ་འདི་ 

གཡའ་སྟེ་ དྲེགས་ར་མ་ཚུགས། མགུ་ཏོ་ལུ་ ཤིག་རེ་ཡང་ཡོདཔ་འདྲས། ཁྱོད་ཉམས་འཚེར་རུང་ ངེ་གི་མགུ་ཏོ་ཁར་ ཤིག་

ཅིག་བལྟ་གནང་རྨེ། ཟེར་ སླབ་ནུག། དེ་ལས་ སྦལཔ་གིས་ཡང་ བཏུབ། ཟེར་ཁ་བཟེད་དེ་ ཉི་མའི་ནང་ཐོན་སྦེ་ སྦལཔ་

སྟག་གི་མགུ་ཏོ་ལུ་ འཛེགས་སྦེ་ ཤིག་བལྟ་སྡོད་ནུག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽           ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༦. འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ བྲིས།      
ས་གནས གསལ་བཤད། རྙོགས་གཞི། སྲུང་རྩེདཔ། ཞི་ཐབས། 

བློ་ཟེ། ཚོར་བ། རྩང་མོ། ལས་མི། ལཱ་འགན། 

ལན། སྲུང་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་་་་་ ས་གནས།  ཚོར་བ།  རྙོགས་གཞི། སྲུང་རྩེདཔ། ཞི་ཐབས། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ་།༽         ༼རེ་འདུན་ ཐག་བཅད་དེ་ཁུངས་བཀལ་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་ཞིབ།༽ 

༧. གལ་སྲིད་ སྲུང་འདི་ནང་གི་ སྦལཔ་ཁྱོད་ཨིན་པ་ཅིན་ སྟག་གིས་སླབ་ཡོད་པའི་ བློ་ཚིག་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཁར་ འབབ་ 

ནི་མས་ག? ག་ཅི་འབད?            

ལན། གལ་སྲིད་སྲུང་འདི་ནང་གི་ སྦལཔ་ང་ཨིན་པ་ཅིན་ སྟག་གིས་སླབ་ཡོད་པའི་ བློ་ཚིག་དེ་ ངེ་གི་ སེམས་ཁར་མི་འབབ་ནི་མས། 

ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། སྟག་འདི་གིས་ སེམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་ ང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ འབྱིད་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ གསད་ནིའི་དཔའ་

བཅམ་མི་དེ་ ལས་བརྟེན་ ཨིན་ལགས།  

ཡང་ན། 

སྲུང་འདི་ནང་གི་ སྦལཔ་ང་ཨིན་པ་ཅིན། སྟག་གིས་སླབ་ཡོད་པའི་བློ་ཚིག་དེ་ ངེ་གི་སེམས་ཁར་འབབ་ནི་མས། ག་ཅི་འབད་ 

ཟེར་བ་ཅིན་ སྟག་འདི་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་ སེམས་ཅན་ཅིག་འབད་རུང་  ཐབས་ཤེས་དང་རིག་པ་ ཁོ་བ་ང་མཁས་ནི་

འདི་གིས་ ཁོ་གིས་ང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་ལགས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽           ༼རེ་འདུན་ གསར་སྐྲུན་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽       ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༨. སེམས་ཅན་གྱི་པར་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཅིག་བྲིས།       

 

 

 

ལན། ཧེ་མ་ ནགས་ཚལ་སྦོམ་ཅིག་ནང་ སྟག་གཅིག་ ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་ ལྟོ་ཅིག་ ག་ཏེ་ལས་འཚོལཝ་དྲག་ག་ཟེར་  མནོ་བསམ་ 

བཏང་སྡོད་པའི་བར་ན་ར་ ཤཝ་སྡེ་ཚན་གཅིག་འོང་སར་ མཐོང་ནུག། ཤཝ་འདི་ཚུ་ དཔྱད་རིག་མེད་པའི་རི་ལས་ རྣམ་རྟོག་

མེད་པའི་ཆརཔ་ཟེར་དོ་བཟུམ་འབད ་ སྟག་མཐོངམ་ཅིག་ རང་དབང་མེད་པར་རང་གི་ སྲོག་ལུ་ཕངས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཐ་ན་ 

རང་གི་ཕྱུག་གུ་ལུ་ཡང་  མ་ཕངས་པར་ བཀོ་བཞག་འབད་ ཁ་བྱལ་ཏེ་ ཡར་ས་ོནུག། ཨིན་རུང་ ཉིནམོ་གཅིག་གི་ 

སྟབས་ལེགས་སྟེས་དབང་དང་ ཁ་རྗེ་ཁ་ཐུག་ལས་བརྟེན་ སྟག་གིས་གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་ བཀལ་མ་ཚུགས་པས་ལགས།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག།༽ 

༡. ཞུ་ཡིག། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽           ༼རེ་འདུན་ དབྱེ་བ་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. རང་ལུ་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་རེ་ འཐོན་པའི་སྐབས་ རང་གི་གོངམ་ལུ་ སྐྱིད་སྡུག་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཡི་

གུ་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་        

ཀ ཞུ་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

ཁ གན་རྒྱ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

ག འབྲི་རྩོམ་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

ང གཏང་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

ལན། ཀ ཞུ་ཡིག་ཟེར་སླབ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་།༽      ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (ü) མེན་ (྾) གྱི་ རྟགས་བཀལ།   

༡ དེང་སང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཞུ་ཡིག་ནང་ ཕུལ་མི་གི་ཁ་བྱང་འདི་ མཇུག་ལུ་བཀོད་ནི་ཡོད།  ( ) 

༢ སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ མགོ་རྒྱན་བྲི་ནི་མེད།      ( ) 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༡.༡ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་གི་ གོ་དོན་ལེན་ཚུགས། 

༡.༢ ཞུ་ཡིག་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཤེས་ཚུགས། 

༡.༣ ཞུ་ཡིག་གི་ ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས།  

༡.༤ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༣ ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་གསུམ་ཡོད།      ( ) 

༤ སྔར་སྲོལ་ཞུ་ཡིག་ནང་ ཕུལ་མི་གི་ མིང་དང་ཁ་བྱང་ཚུ་ གུས་ཕབ་ལས་འགོ་བཙུགས་དགོ།   ( )  

ལན། ༡ (ü)  ༢ (྾)  ༣ (྾)   ༤ (ü)      

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་།༽      ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽     ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. ཁྱོད་རའི་ཁྱིམ་ནང་ ཨའི་ཤུགས་འབད ་ན་སྟེ་ ཡོདཔ་མ་ཚད། ཨ་པ་ཡང་ ས་གནས་གཞན་ཅིག་ཁར་ འགྱོཝ་ཁ་ཐུག་རྐྱབ་

ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ར་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ལྷོད་མི་ཚུགས་པས་ཟེར་ སློབ་སྡེ་སློབ་དཔོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།  
ཞུ་ཡིག་ནང་ འོག་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 

ü ཞུ་ཡིག་གི་ མགོ་རྒྱན་དང་ མགུལ་རྒྱན། 

ü ཞུ་ཡིག་ ག་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ན་ འདི་གི་ཁ་བྱང་དང་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་རང་གི་ ཁ་བྱང་། 

ü ངལ་གསོ་འདི་ ཉིན་གྲངས་ ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་ ཁ་གསལ། 

ü ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེས། 

ལན། 

 

 

དྲི་བའི་དོན་ཚན་གཉིས་པ། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། 

དོན་ཚན་ སྔོན་འཇུག། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  དབྱིན་ཚེས་༠༠/༠༠/༠༠༠༠ 

 

སློབ་སྡེའི་སློབ་དཔོན་མཆོག་ལུ། 

སློབ་རིམ་༥ པ། 

རིན་ཆེན་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 

འབྲུག་ཐིམ་ཕུ། 

རྩ་དོན། ངལ་གསོའི་ཞུ་ཡིག།  

སློབ་མཆོག་ཐུགས་འཚེར་རུང་། ད་རིས་ ཁྱིམ་ནང་ཨ་པ་དང་ཕོ་རྒནམ་མེད་པའི་ཁར། ཨའི་ཚབས་ཆེཝ་འབད་ན་སྟེ་

ཡོདཔ་ལས། མོ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་འབད་མི་དང་ ནད་གཡོག་རྒྱུག་མི་ག་ཡང་ མེདཔ་ལས། ད་རིས་དང་ནངས་པ་ ཉིནམ་

གཉིས་ ཁྱིམ་ནང་སྡོད་དགོཔ་འཐོན་ནི་མས། དེ་ལུ་ སློབ་མཆོག་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ ཆད་མེདཔ་ཅིག་འབད་ བཀའ་

དྲིན་བསྐྱང་གནང་ཟེར ཞུ་ནི་ཨིན། ཞེས་གཤམ་གསལ་སློབ་ཕྲུག་གིས་ གུས་པའི་སྒོ་ལས་ 

   ཕུལ། 

 

ཀརྨ་ རིན་ཆེན། 

       བར་པའི་ས། ལྷོ་ཐིམ་ཕུ། 

	 	 	 	 	 	 	 བརྒྱུད་འཕྲིན།# ༧༧xxxxx 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༢. སྔོན་འཇུག༽ 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽         ༼རེ་འདུན་ སྔོན་འཇུག་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. སློབ་ཕྲུག་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ དཔེ་ཆ་རྩ་འགེངས་ཏེ་ ལྷབ་དགོ་ཟེརཝ་ད་(འགེངས་)ཟེར་མི་ནང་ལུ་ ཡི་གུ་(འ)འདི་  

ཀ སྔོན་འཇུག་ཨིན། 

ཁ རྗེས་འཇུག་ཨིན། 

ག ཡང་འཇུག་ཨིན། 

ང མིང་གཞི་ཨིན། 

ལན། ཀ སྔོན་འཇུག་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽           ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད་བྲི་ནི།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༢.༡ སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 

༢.༢ སྔོན་འཇུག་དང་ མིང་གཞི་སྦྱོར་ཚུལ་ ཤེས་ཚུགས། 

༢.༣ སྔོན་འཇུག་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས། 

༢.༤ སྔོན་འཇུག་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།  

༢.༥ སྔོན་འཇུག་གིས་འབད་ རྗོད་སྒྲ་ གྱུར་འགྱོ་མི་ མིང་གཞི་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་

ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༢. སྔོན་འཇུག་ (ད) གིས་ འཇུག་ཡུལ་མིང་གཞི་ (ཀ་ག་ང་པ་བ་མ) དྲུག་ལུ་འཇུག་པའི་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས།  

ལན། དཀའ། དགའ། དངུལ། དཔལ། དབང་། དམའ། 

 

 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽       ༼རེ་འདུན་ འཇུག་ཚུལ་ངོས་འཛིན།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༣. འོག་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (ü) མེན་ (×) གྱི་རྟགས་བཀལ། 

༡) སྔོན་འཇུག་ཚུ་ མིང་གཞི་འབད་ འཇུག་མི་བཏུབ།     ( ) 

༢) མིང༌གཞི༌ (བ་མ) ལུ་ སྔོན༌འཇུག་ད༌ འཇུགཔ་ད་ མིང༌གཞིའི༌རྗོད༌སྒྲ༌གྱུར༌འགྱོཝ༌ཨིན།  ( ) 

༣) བརྩེགས་འདོགས་དང་ དབྱངས་ཡོད་པའི་ མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་མི་འོང་།   ( ) 

༤) བགོ། བཏུབ། ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་འཇུག་(བ)གིས་ མིང་གཞི་རྐྱང་པ་ལུ་ འཇུག་པའི་དཔེ་ཨིན།  ( )  

ལན། ༡ (×) ༢ (ü) ༣  (×) ༤ (ü) 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽         ༼རེ་འདུན་ སྔོན་འཇུག་གི་འཇུག་ཚུལ།༽      ༼རིག་སྟོབས་ 

དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༤. སྔོན་འཇུག་དང་ པར་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཀ་ རྟགས་ འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་བྲིས།  

 

༡) ག   ཀ)   

 

༢) ད   ཁ)  

 

༣) བ   ག)  

 

༤) མ   ང)  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༥) འ   ཅ)  

     

ཆ) 

 

ལན། ༡་་་ཁ་་  ༢་་ང་་  ༣་་ཅ་་  ༤་་ཀ་་  ༥་་ག་་ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽         ༼རེ་འདུན་ དགོས་པ།༽             ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༥. སྔོན་འཇུག་གི་ འཇུག་ཚུལ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས་ ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?   

ལན། སྔོན་འཇུག་གི་ འཇུག་ཚུལ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཡིག་སྡེབ་ཤེས་ནི་དང་ བརྗོད་སྒྲ་གི་དབྱེ་བ་ དུས་འདས་པ། མ་འོངས་པ། ད་ལྟ་བ་

གསུམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་ ཕན་ཐོགས་འདུག། 

 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༣. རྗེས་འཇུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ མིང་ངོས་འཛིན།༽          ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༡. རྗེས་འཇུག་ (མ) ཡོད་པའི་ པར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་འོག་ལུ་བྲིས།    

ཀ)   ཁ)   ག)   ང) 

         

 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༣.༡ རྗེས་འཇུག་གི་ ཡི་གུ་ ༡༠ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས། 

༣.༢ རྗེས་འཇུག་ཟེར་བའི་ གོ་དོན་ཤེས་ཚུགས། 

༣.༣ མིང་གཞི་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སྦྱར་ཏེ་ མིང་ཚིག་བཟོ་ཚུགས། 

༣.༤ ཡ་བཏགས་ཡོད་པའི་མིང་གཞི་ (ཀ་ཁ་ག) གསུམ་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ (ད་ན་ལ་ས) བཞི་ཞུགསཔ་ད་ 

མིང་གཞི་གི་རྗོད་སྒྲ་ གྱུར་འགྱོ་མི་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༣.༥ རྗེས་འཇུག་ཞུགས་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷགཔ་ད་ སྒྲ་ཡོདཔ་དང་སྒྲ་མེདཔ་ སྒྲ་ཕྱེད་འཐོན་མི་གི་ ཁྱད་པར་

ཕྱེ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

   

ལན། ཀ) ཁྱིམ།       

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽          ༼རེ་འདུན་ གོ་དོན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༢. རྗེས་འཇུག་ཟེར་ སླབ་དགོ་པའི་ དོན་དག་བྲིས།        

ལན།  རྗེས་འཇུག་ཟེར་ སླབ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ མིང་གཞི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་ཤུལ་ལས་ འཇུག་ནི་འདི་གིས། རྗེས་འཇུག་ཟེར་སླབ་

ཨིན༌ལགས།  

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽      ༼རེ་འདུན་ རྗེས་འཇུག་ངོས་འཛིན།༽     ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. རྗོད་ཚིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ རྗེས་འཇུག་ཅན་གྱི་ མིང་ཚིག་རེ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་བྲིས།                                   

༡. གངས་ལས་བབས་པའི་ ཆུ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ་་་་་་་་ ཏོང་ཏོ་འོངམ་ཨིན། 

༢. ཆུ་ནང་རྩལ་ ་་་་་་་་ པའི་སྐབས། རིགཔ་བསྒྱིམ་དགོ། 

༣. ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་མནོ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་ ལེགས་ཤོམ་གཏང་དགོ། 

ལན། ༡ བསིལ།  ༢ རྐྱབ། ༣ བསམ། 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་།༽      ༼རེ་འདུན་ རྗེས་འཇུག་གི་འཇུག་ཚུལ།༽    ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༤. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (ü) མེན (×) གྱི་ རྟགས་བཀལ།   

༡. (བབས) ཟེར་བའི་སྐབས་ (བ) གཉིས་པ་འདི་ མིང་གཞི་མེན་པར་ རྗེས་འཇུག་ཨིན། (  ) 

༢. རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ མིང་གཞི་ག་ར་ལུ་ མི་འཇུག།         (  ) 

༣. རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ཚུ་གིས་ མིང་གཞི་འབད་ཡང་ འཇུགཔ་ཨིན།    (  ) 

༤. རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ བཅུ་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།     (  ) 

ལན། ༡ (ü) ༢ (྾) ༣ (ü) ༤ (྾) 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽           ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༥. འོག་གི་རྗེས་འཇུག་དང་ དཔེར་བརྗོད་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཀ་རྟགས་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།     

  (ཀ)     (ཁ) 
༡. ག    ཀ གནས། 

༢. ང    ཁ ངན། 

 ༣. ད    ག དབང་། 

 ༤. ན    ང བརྒལ། 

 ༥. བ    ཅ བཏོག། 

 ༦. མ    ཆ འབབ། 

 ༧. འ    ཇ འདོད། 

 ༨. ར    ཉ འཇའ། 

 ༩. ལ    ཏ དཀར། 

 ༡༠. ས    ཐ ལམ། 

      ད དགོ། 

ལན། ༡ ་་་ཅ་་་། ༢ ་་་ག་་་། ༣ ་་་ཇ་་་། ༤ ་་་ཁ་་་། ༥ ་་་ཆ་་་། ༦ ་་ཐ་་་། ༧ ་་་ཉ་་་། ༨ ་་་ཏ་་་། ༩ ་་་ང་་། ༡༠ ་་་ཀ་་། 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ་།༽          ༼རེ་འདུན་ བྱ་ཚིག་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. རྗེས་འཇུག་གི༌ ཡི་གུ༌རེ་གིས་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་ འཐབ་སྲོལ་ཡོད་མི་ བྱ་ཚིག་གཉིས་རེ་བཟོ་སྟེ་བྲིས། 

ལན། རྗེས་འཇུག ག། ༡. འབག། ༢. དབོག། 
  ང༌། ༡. འཐུང༌། ༢. བཟུང༌། 

  ད། ༡. འབད། ༢. སྡོད 

  ན། ༡. བྱོན། ༢. འཐེན། 

  བ། ༡. བཀབ། ༢. སླབ 

  མ། ༡. བསྒྱོམ། ༢. བགམ། 

འ། ༡. བདའ། ༢. བཟའ། 

  ར། ༡. བསྒྱིར། ༢. བཙིར། 

  ལ། ༡. བསྐོལ ༢. བརྒལ། 

  ས། ༡. བཙུགས། ༢. མཆོངས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༤. མིང་གཞི། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽       ༼རེ་འདུན་ མིང་གཞི་རྐྱང་པ་ངོས་འཛིན།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ མིང་གཞི་ཚུ་ལས་ མིང་གཞི་རྐྱང་པ་འདི་    

ཀ ཉ།  

ཁ ཀླུ།  

ག དར།   

ང བཞག། 

ལན། ཀ ཉ།   

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽       ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽      ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༢. འོག་གི་པར་ནང་ལས་ མིང་གཞི་ (ཤ) གིས་འཇུག་པའི་ མིང་གཉིས་འཚོལ་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ།  

སློབ་ཚན་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༤.༡ སྤྱིར་བཏང་མིང་གཞི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།  

༤.༢ སྔོན་རྗེས་གཉིས་ལུ་ མ་འཇུག་པའི་མིང་གཞི་ ༢༠ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།  

༤.༣ མིང་གཞི་ རྐྱང་པ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༤.༤ དབྱངས་ཞུགས་པའི་ མིང་གཞི་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས། 

༤.༥ སྔོན་འཇུག་ཡོད་པའི་ མིང་གཞི་ཚུ་ ཧ་གོ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

 

 

 

ལན། ཤཝ། ཤིང་། 

 ཤཝ་འདི་ ནགས་ཚལ་ནང་ སྡོད་ནུག། 

 ཤིང་འདི་ཚུ་ ག་ཅི་འདེ་ལེགས་པས། 

 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་ བསུབ་ནི།༽        ༼རེ་འདུན་ མིང་ལག་ལེན།༽      ༼རིག་སྟོབས་ 

ལག་ ལེན།༽ 

༣. འོག་གི་པར་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ འབད་དེ་ མིང་ཚིག་ག་

ཕོག་མི་འདི་ ས་སྟོང་ནང་ སྡེབ་མ་ འཛོལ་བར་བྲིས།  

 

   

 

 

 

༡) གཟུགས༌ཁམས༌འཕྲོད༌བསྟེན༌གྱི༌དོན༌ལུ༌ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ར ་ གཟུགས་འཁྱུ་དགོཔ་ཨིན། གཟུགས་དང་ཁ་

ལག་ཚུ་འཁྱུ་བའི་སྐབས་ལུ་ འཕྱག་ནིའི་དོན་ལས་ ༡་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། 

༢) ཧེ་མ་ འབད་བ་ཅིན་ བཀབ་གོ་ལ་དང་ཅ་དངོས་ཚུ་ བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒྲོམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་འདུག། ད་

རེས་ནངས་པ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ མང་ཤོས་ཀྱིས་ར ་ ༢་་་་་་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདུག། 

ལན། ༡. ཨ་ཅོ་ལྟོ་ར།  ༢. བང་སྒྲོམ། 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་།༽      ༼རེ་འདུན་ མིང་གཞི་ངོས་
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

འཛིན།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༤. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཨིན ་ (ü) མེན ་ (྾) གྱི་ རྟགས་བཀལ།   

༡ མིང་གཞི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི་ རྗོད་སྒྲ་ངོ་མ་ བཏོན་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ སླབ་ཨིན།  ( ) 

༢ (ཤ་ ཧ་ ཉ་ ཕ་ ཁ) མིང་གཞི་རྐྱང་པའི་ ཡི་གུ་མེན།    ( ) 

༣ (སྐྱབས) ཟེརཝ་ད་ མིང་གཞི་ཡི་གུ་འདི་ (ཀ) འབད ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན། ( ) 

ལན། ༡ (ü) ༢ (྾) ༣ (ü) 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽             ༼རེ་འདུན་ མིང་གཞི་ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༥. འོག་ལུ་སྡེ་ཚན་ (ཀ) ནང་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ (ཁ) གི་རྗོད་ཚིག་ནང་ མིང་གཞི་འབད་ ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་

འབད་དེ་ ཀ་རྟགས་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།      

 སྡེ་ཚན་ཀ །   སྡེ་ཚན་ཁ། 

༡) ཀ   ཀ) མོ་ལུ་ ཏི་རུ་བཅུ་ཐམ་ ཡོད། 

༢) ཁ   ཁ) ཆུའི་རྐ་འདི་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་འབད་ བཞག་དགོ། 

༣) ག   ག) བྱ་འདི་གི་མིང་ ངང་པ་ཟེར་ སླབ་ཨིན། 

༤) ང   ང) ཁྱིམ་འདི་ ཁྲ་ཆེམ་ཆེམ་འབད་ འདུག།    

ཅ) གངས་ལུ་ མེ་ཏོག་ཤར་ནུག། 

ལན། ༡) ་་ཁ་་  ༢)  ་་ང་་ ༣) ་་ཅ་་  ༤) ་་ག་་ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽           ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༦. འོག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ མགུ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད ་ ༢ རེ ་རྐྱབ། 

 ༡ སྔོན་འཇུག་ཡོད་

པའི་མིང་གཞི། 

༢ སྔོན་འཇུག་དང་རྗེས་   

འཇུག་ཡོད་པའི་མིང་གཞི། 

༣ མགོ་ཅན་ཡོད་

པའི་མིང་གཞི། 

༤ འདོགས་ཅན་ཡོད་

པའི་མིང་གཞི། 

ལན། འགོ།  བཀོ། དཔར། བཀག། སྒོ། སྐོར། བླ། ཕྱ། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༥.༡ ཡང་འཇུག། 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་།༽      ༼རེ་འདུན་ ཡང་འཇུག་ངོས་འཛིན།༽     ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༡. འོག་ལུ་ཡོད་མི་ པར་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བལྟ་སྟེ་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།  

 ཀ ལྗོངས།     

 ཁ གངས་རི།      

 ག ནགས་ཚལ། 

 ང ཐབས་ཤེས། 

ལན། ག ནགས་ཚལ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽               ༼རེ་འདུན་ དོན་དག།༽             ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༢. ཡང་འཇུག་ཟེར་ སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་ ག་ཅི་འོང་ནི་མས། 

ལན། རྗེས་འཇུག་གི་ཤུལ་མར་ དོ་རུང་ཡང་ འཇུག་ནི་འདི་གིས་ ཡང་འཇུག་ཟེར་སླབ་ཨིན་ལགས། 

  

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༥.༡ ཡང་འཇུག་ཟེར་ སླབ་དགོ་པའི་ ཁུངས་ཤེས་ཚུགས། 

༥.༢ ཡང་འཇུག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 

༥.༣ འཇུག་ཡུལ་རྗེས་འཇུག་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས། 

༥.༤ ཡང་འཇུག་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ བྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས།	
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽            ༼རེ་འདུན་ མིང་ཚིག་འབྲེལ་བ།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. འོག་གི་ གུག་ཤད་ནང་ལས་ ཡང་འཇུག་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་འཐུ་སྟེ་ ས་སྟོང་ནང་བཙུགས།  

 (བཏགས། འབད།  མཚམས།  བསགས།  འཆམ།) 

 ༡) ཞིང་གི་སྦུག་ན་ར ་ རྟ་དང་ནོར་ལེ་ཤ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཏེ་བཞག་ནུག། 

 ༢) ཕྱོགས་བཞི་ལུ་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཞི་ ངེས་པར་དུ་འོངམ་ཨིན། 

 ༣) ཕམ་གིས་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ པའི་ རྒྱུ་ནོར་ལེ་ཤ་འདུག། 

ལན། ༡) བཏགས། ༢) མཚམས། ༣) བསགས། 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་།༽      ༼རེ་འདུན་ ཡང་འཇུག་གི་འཇུག་ཚུལ།༽    ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༤. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་ ཨིན་ (ü) མེན (྾) གྱི་ རྟགས་བཀལ།  

༡) ཡང་འཇུག་ (ས) འདི་ རྗེས་འཇུག་ (ག་ང་བ་མ) བཞི་གི་ཤུལ་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་འཐོབ་ཨིན།  ( ) 

༢) ཡང་འཇུག་ (ས) འདི་གིས་ རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ག་ར་ལུ་ དབྱེ་བ་མེད་པར་འཇུགཔ་ཨིན།  ( ) 

༣) བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་ (པས་ མས་ བས) གསུམ་གྱི་ས་འདི་ ཡང་འཇུག་ཨིན།  ( )  

ལན། ༡  (ü) ༢ (྾)  ༣ (྾) 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽              ༼རེ་འདུན་ ངོས་འཛིན།༽            ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༥. འོག་གི་ པར་དང་མིང་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ས་སྟོང་ནང་ བྲིས།     

 

༡) མཆོངས་     ཀ)   

 

༢) གངས་ཆུ།     ཁ)   

       

༣) ནགས་ཚལ་     ག)   

 

       ང)   
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

ལན། ༡) ་་་ཁ་་  ༢) ་་་ང ་་་  ༣ ་་ཀ་་་  

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽        ༼རེ་འདུན་ གསར་གཏོད་དང་ཡིག་སྦྱོར།༽        ༼རིག་སྟོབས་ གསར་རྩོམ།༽ 

༦. འོག་གི་ པར་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཡང་འཇུག་ཡོད་པའི་ མིང་ཚིག་གཉིས་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྩོམ་ཚིགས་བཅད་

གཅིག་བྲིས།     

  

   

 

 

ལན། གངས་ལས་བབས་པའི་ཆུ་ནང་།།  ཉ་མོ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་ཡོད།། 

 ཉ་མོ་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་བ།། གཙང་ཆུ་སྔོན་མོའི་བཀའ་དྲིན།། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༦. མིང་དང་མིང་གི་ཁྱད་ཚིག། 

༼དྲི་བ་ གདམ་ཁ་ཅན ་།༽           ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་ཚིག་ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. འོག་གི་ པར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ཁྱད་ཚིག་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཏེ་ བྲིས།  

 ཀ ཕྱ་སི་སི། 

ཁ ཚ་ཏོག་ཏོ། 

ག སྲ་ཀྲག་ཀྲ། 

ང བསིལ་ཏོང་ཏོ། 

ལན། ང བསིལ་ཏོང་ཏོ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽               ༼རེ་འདུན་ ཚིག་བཟོ་ནི།༽            ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༢. འོག་གི་མིང་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་རེ་བཟོ།    

༡ དབང་འདུས་འབྲུག་པ། ༢ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་། 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༦.༡ མིང་གི་གོ་དོན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༦.༢ མིང་གི་དབྱེ་བ་ ཤེས་ཚུགས། 

༦.༣ མིང་གི་ཡིག་སྡེབ་ སྦྱང་ཚུགས། 

༦.༤ ཁྱད་ཚིག་གི་ གོ་དོན་ ཧ་གོ་ཚུགས། 

༦.༥ བྱ་ཚིག་ལས་ འགྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས། 

༦.༦ ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས། 

༦.༧ མིང་ལུ་ ཁྱད་ཚིག་སྦྱར་ཐངས་ ཤེས་ཚུགས། 

 

 

 

 

 
	



 

	
	
	

སློབ་རིམ་ལྔ་པ། རྫོང་ཁ།                    སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན།	 Page	105 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ལན། ༡ དབང་འདུས་འབྲུག་པ་འདི་ ཕོ་རྒས་གཟབ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འདུག། 

༢ བཀྲིས་ཆོས་རྫོང་འདི་ འོད་ཆེམ་ཆེམ་འབད་ མཇལཝ་ཨིན་མས།  

༼དྲི་བ་ ས་ སྟོང་བསུབ་ནི།༽            ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་ཚིག་

ངོས་ འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣.  འོག་གི་རྗོད་ཚིག་གི་ ས་སྟོང་ནང་ པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 

ཁྱད་ཚིག་བཙུགས།       

 

༡) གཡག་གི་སྤུ་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ འབད་འདུག། 

༢) མེ་ཏོག་འདི་གི་ ཚོས་གཞི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ སྦེ་འདུག། 

ལན། ༡) གནགཔ/ོ རིངམོ།/ བྱ་ཆི་ཆི་/ ལེགས་ཤོམ། 

 ༢) དམརཔོ་དང་དཀརཔོ། 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི་།༽         ༼རེ་འདུན་ དོན་དག་ཤེས་ནི།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༤. འོག་གི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཨིན་ (ü) མེན་ (྾) གྱི་རྟགས་བཀལ།  

༡) མིང་དང་ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་ ཟེར་མི་གཉིས་ དོན་གཅིག་མིང་གི་ རྣམ་གྲངས་ཨིན།       ( ) 

༢) མིང་འདི། པད་མ། ཟེར་དོ་བཟུམ་མིང་ཙམ་སྟོན་མི་དང་། ཁྱད་ཚིག་འདི་རིངམོ་ཟེར། ཁྱད་པར་སྟོན་མི་ལུ་གོ་ནི། ( ) 

༣) ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ མིང་དང་གཅིག་ཁར་ འཇུགཔ་ཨིན།         ( ) 

ལན། ༡ ( ྾ ) ༢ ( ü ) ༣ ( ü ) 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽          ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་རྣམ་ངོས་འཛིན།༽     ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༥. འོག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ ཆ་འདྲ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད།   

  (ཀ)           (ཁ) 

༡) སེམས་ཅན་    ཀ) ཧིང་སངས་ས། 

༢) གང་ཟག་     ཁ) ཀ་ཤ། 



 

	
	
	

སློབ་རིམ་ལྔ་པ། རྫོང་ཁ།                    སློབ་དཔོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན།	 Page	106 

རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༣) དངོས་པོ་     ག) རྒྱང་མཐོང་། 

༤) ཁྱད་ཚིག་     ང) ལེགས་ལྡན། 

       ཅ) འཐུང་།  

ལན། ༡ ་་ཁ་་  ༢ ་་ང་་  ༣ ་་ག་་  ༤ ་་ཀ་་ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽          ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་ཚིག་འགྲེལ་བཤད།༽          ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

༦. འོག་གི་རྩོམ་འདི་ནང་ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག་ག? ཡོད་པ་ཅིན། ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་ དེ་གི་ དོན་

དག་བྲིས།  

ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ལེགས་པའི ་ཡོན་ཏན་འདི།། 

 རང་སློབ་དཔོན་མཁས་པ་ཚུ་ལས་ཞུ་བ་ཅིན།། 

 འཕྲལ་མི་ཚེ་དགའ་སྐྱིད་ངང་ལུ་སྐྱོང་ནི་དང་།། 

    མཇུག་གཞུང་དང་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་འདི་གིས་འབྱོར།།       

ལན། རྩོམ་འདི་ནང་ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་ཚུ་ ཚུད་དེ་འདུག།  

༡) ལེགས་པའི། བྱ་ཆི་ཆི་/བཟང་པོ་ ཟེར་བའི་དོན། 

༢) མཁས་པ། རིག་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་པའི་དོན། 

༣) དགའ་སྐྱིད། དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་ཟེར་བའི་དོན།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༧. ལ་དོན། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཅན།༽           ༼རེ་འདུན་ ཕྲད་ངོས་འཛིན།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༡. འོག་ལུ་ ལན་(ཀ་ཁ་ག་ང་) འབད་ བཞི་རེ་བཀོད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།  

ཕར་གྱི་སྤང་གཤོང་བདེ་མོའི་ནང་ན་ལུ།། མིག་ཁར་མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ཤར་ཏེ་འདུག། 

ཟེར་མི་ཞབས་ཁྲ་ ཚིག་རྐང་གཉིས་ནང་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ ག་ཅི་ར ་ ཚུད་ནུག?  

ཀ ར་ན་ལུ་ར། 

ཁ གྱི་འི་ནང་ཏེ། 

ག ན་ར་ལུ་གུ། 

ང གི་ཀྱི་གྱི་འི་ཡི། 

ལན། ཀ ར་ན་ལུ་ར།           

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽              ༼རེ་འདུན་ སྦྱོར་བ།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༢. འོག་གི་ས་སྟོང་ནང་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ཚུ་ ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་བཙུགས།       

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༧.༡ ལ་དོན་གྱི་གོ་དོན་ ཤེས་ཚུགས། 

༧.༢ ལ་དོན་གྱི་ ཕྲད་ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས། 

༧.༣ ཕྲད་ (ར) མཐའ་མེད་དང་ འཇུག་ཚུལ་ཤེས་ཚུགས། 

༧.༤ ལ་དོན་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་ སྤྱིར་བཏང་འབད་ བྲི་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ང་བཅས་ར་ མི་དྲག་ཞན་མེད་་་་་༡་་་་་་་་་་ འབྲུག་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་་་་༢་་་་་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་་་་་༣་་་་ 

མཆོད་བཤམ་ཆུང་ཀུ་རེ་འོངམ་ཨིན། མཆོད་བཤམ་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་་་་༤་་་ ག་ཏེ་འབད་རུང་མ་བཏུབ་མེད། དེ་འབདཝ་ད་ 

མཆོད་བཤམ་འདི་ ཨིན་ཅིག་མིན་ཅིག་ མཆོད་ཁྲི་་་་་༥་་་ བཞགཔ་ཨིན། 

ལན། ༡་་་པར་་་  ༢་་་ལུ་་་  ༣་་་ལུ་་་  ༤་་ན་་་  ༥་་གུ་་ 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽        ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་ཚིག་འགྲེལ་བཤད།༽         ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. འོག་གི་བརྗོད་པའི་ས་སྟོང་ནང་ ཡུལ་ཚིག་ ༢ ལས་ འོས་འབབ་ཆེ་མི་འདི་ ས་སྟོང་ནང་བཙུགས།   

          

༡) ཐ་ལི་གི་་་་་་་་་་ སྲནམ་ཅུངམ་འདུག། (ཟུར་ཁར/ཐོག་ཁར) ཀ)  

  

 

༢) ཤིང་གི་ ་་་་་་་་་་་་་་སྤྱ་་འདུག། (རྒྱབ་ཁར/ཐོག་ཁར)  ཁ)              

  

 

༣) སྒོ་གི་་་་་་་་་་ བྱི་ལི་འདུག། (ནང་ན/རྒྱབ་ཁར)   ག)   

 

 

༤) ཚང་གི་་་་་་་་་་་ འུག་པ་འདུག། (གདོང་ཁར/ནང་ན)         ང)     

     

ལན། ༡ ་་ཟུར་ཁར་་་ ༢ ་་་ཐོག་ཁར་་ ༣ ་་་རྒྱབ་ཁར་་་ ༤ ་་་ནང་ན་་་     

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽                ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད།༽          ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. ལ་དོན་ཟེར་མི་འདི། དཔེར་ན། སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ཡོད། ཟེར་དོ་བཟུམ་འབད ་ བྱ་བའི་ཡུལ་གསལ་རིལ་རི་འབད་ 

སྟོན་ཚུགས་མི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན། གཞི་འདི་གུ་བཞག་སྟེ་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་ (ན་ར་ལུ་གུ) ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེར་

བརྗོད་རེ་རྐྱབ།                           

ལན། དཔེར་ན། ཁྱིམ་ནང་ན་ མི་འདུག། ཤིང་ཁར་བྱ་འདུག། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

དཔལ་འབྱོར་ལུ་ཁྱིམ་འདུག། ཁྱིམ་ཐོག་གུ་དར་ཤིང་ཡོད།། 

 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༨. འབྱུང་ཁུངས། 

 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽       ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད ་ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༡. འོག་གི་པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལན་ངོ་མ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།  

 ཀ) ཤིང་འབྲས་ག་ར་ལས་སོན ་འཐོབ། 

ཁ) ཤིང་འབྲས་ལས་ནད་གཞི་འཐོབ། 

ག) ཤིང་འབྲས་ལས་སྦྲང་རྩི་འཐོབ། 

ང) ཤིང་འབྲས་ལས་བཅུད་འཐོབ། 

ལན། ང) ཤིང་འབྲས་ལས་བཅུད་འཐོབ། 

 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽                ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་པར།༽          ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༢. འབྱུང་ཁུངས་དངོས་དང་ ཆ་འདྲ་བའི ་ ཁྱད་པར་བྲིས།       

ལན། འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཟེར་མི་འདི། འགོ་དང་པ་འབྱུང་སའི་ གནས་ངོ་མ་ལུ་སླབ་ཨིན།  

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༨.༡ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ འཇུག་ཚུལ་དང་ དབྱེ་བ་ ཤེས་ཚུགས། 

༨.༢ འགྲན་སྡུར་གྱི་ གོ་དོན་ཤེས་ཚུགས། 

༨.༣ སྡུད་པའི་སྒྲའི་ གོ་དོན་ཤེས་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བ་ཟེར་མི་འདི། འགོ་དང་པ་འབྱུང་སའི་གནས་ངོ་མ་མེན་རུང་ གནས་སྐབས་ཅིག་ དེ་ལས་འབྱུང་དོཝ་

བཟུམ་མའི་ དོན་སྟོན་པའི་ ཚིག་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན།  
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽            ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད།༽          ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. འོག་གི་གློག་རིག་ ལེབ་ོབ་ཀྱི་ པར་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་བལྟ་སྟེ་ འདི་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་

ཨིན་ན? ཕྲད་ (ལས) བཙུགས་ཏེ་ འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།                                              

    

ལན། ༡) ་་་་་་ གློག་རིག་ལས་ གནས་ཚུལ་མ་འདྲཝ་འཐོབ། 

 ༢) ་་་་་་ གློག་རིག་ལས་ ཚིག་གསརཔ་ལེ་ཤ་འཐོབ། 

 ༣) ་་་་་ གློག་རིག་ལས་ རིག་པ་གསརཔ་ལེ་ཤ་འཐོབ། 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽      ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད ་ངོས་འཛིན།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༤. འོག་གི་པར་དང་ ཚིག་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཨིན་ (ü) མེན་ (྾) གྱི་ རྟགས་བཀལ།  

༡)  ལས་     མགྱོགས། (འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདྲ་བའི་དཔེ་ཨིན། ( ) 

 

༢)   ལས་   བྱུང་ནུག། (འབྱུང་ཁུངས་དངོས་ཀྱི་དཔེ་ཨིན། ( ) 

 

༣)  ལས་     འཐོན། (འགྲན་སྡུར་གྱི་ཁྱད་རིམ་སྟོན་པ། ( ) 

 

༤)  ལས་   ཚུན། (འབྱུང་ཁུངས་སྡུད་པའི་སྒྲ།)  ( ) 

ལན། ༡ (྾) ༢ (ü) ༣ (྾) ༤ (ü) 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

 

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽             ༼རེ་འདུན་ ངོས་འཛིན།༽             ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༥. འོག་ལུ་ ཡོད་པའི་པར་ཚུ་ལུ་ འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཕྲད་ (ལས) བཙུགས་ཏེ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཀ་རྟགས་འོག་གི་ 

ས་སྟོང་ནང་བྲིས།       

སྡེ་ཚན་ ཀ། ཕྲད། སྡེ་ཚན་ཁ། 

  

 

 

ལས་ 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ལན། ༡་་ག་་  ༢་་་ང་་་  ༣་་་ཅ་་་  ༤་་་ཁ་་་  ༥་་་ཆ་་ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དྲི་བ་ ལན་རིངམོ།༽          ༼རེ་འདུན་ ཁྱད་པར་ངོས་འཛིན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད།༽ 

༦. སྡུད་པ་དང་ འགྲན་སྡུར་གྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས།     

ལན། སྡུད་པ་ཟེར་མི་འདི། ཨ་ཕ་ལས་ནཱ ་ཚུན། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཕྲད་ལས་འདི་གིས་ བར་ནང་གི་ ཡུལ་དང་དུས་ གང་ཟག་དང་

དངོས་པོ་ཚུ་ རེ ་རེ་བཞིན་ སླབ་མ་དགོ་པར་ བསྡུ་གཏང་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

འགྲན་སྡུར་གྱི་ཁྱད་རིམ་འདི། ང་ལས་ཁོ་ལེགས། ཟེར་དོ་བཟུམ་ གང་ཟག་དང་དངོས་པོ་སོགས། ག་སྡུར་འབད་དེ་ གཅིག་

ལས་གཅིག་ དྲག་ཞན་དང་མཐོ་དམའ་ ལེགས་ཉེས་སོགས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་སྟོན་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༩. མིང་མཐའ། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽         ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

འོག་གི་དྲི་བ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།  

༡. མིང་མཐའ་ཡོད་པའི་ དཔེར་བརྗོད་འདི་ 

ཀ འདི་ཚུ་མི་སེར་ཨིན། 

ཁ འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཨིན། 

ག ཁོ་འདི་མི་ཕྱུགཔོ་ཨིན། 

ང སེམས་ཅན་གེ་ར་ཤི་སོ་ནུག། 

ལན། ག ཁོ་འདི་མི་ཕྱུགཔོ་ཨིན། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽         ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད་ངོས་འཛིན།༽       ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 

༢. མིང་མཐའི་ འཇུག་ཚུལ་འདི་ 

ཀ རྐྱབ། 

ཁ རྐངམ། 

ག དཔེ་ཆ། 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༩.༡ མིང་མཐའ་གི་ གོ་དོན་ཤེས་ཚུགས། 

༩.༢ མིང་མཐའ་དང་ བདག་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ ཤེས་ཚུགས། 

༩.༣ མིང་མཐའི་འཇུག་པ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༩.༤ མིང་མཐའི་ འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

ང དགའ་བས། 

ལན། ཁ རྐངམ། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽               ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད།༽           ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. མིང་མཐའ་ (པ་པོ་མ་མོ་ཝ་བོ) ཚུ་ལས་ (ཝ) གིས་མིང་གྲུབ་ཚུལ་ ༥ བྲིས།             

ལན།  

མིང་མཐའ། དཔེར་བརྗོད། 

ཝ གཟའ་ཟླཝ། 

ཝ ཤིང་གི་ཐོཝ། 

ཝ གླང་གི་གཉའ་ཤིང་དང་ཤལཝ། 

ཝ གཅན་གཟན་འཕརཝ། 

ཝ མིག་ཏོ་ཞརཝ། 

ཝ ཤིང་གི་འཁརཝ། 

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽         ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད།༽       ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. འོག་གི་ མིང་མཐའི་ཚིག་ཚུ་ལས་ ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་ ས་སྟོང་ནང་བྲིས།  

 ( ཉིམ། བཟོ་བོ། གསརཔ། དཀརཔོ། ཐོདཔ། ) 

༡) ཁྱིམ་བསྒྲུབས་ཞིནམ་ལས་ཡང་ ་་་་་༡་་་་་་ ལུ་ རང་གི་མི་ལས་ལྷག་པའི་ རྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་དགོ། 

༢) གོ་ལ་ ་་་༢་་་་ གྱོན་ནི་ཡོད་པ་ཅིན། ཨ་ལོ་མ་ཚད་ རང་ཡང་ག་ཅི་འདེ་ སོྤྲ་བ་འབྱུང་ནི་ཡོད། 

༣) གླངམོ་ཆེ་གི་ མཆེཝ་ ་་་་་༣་་་ འདི། ལྷ་ཁང་དགོན་ཁང་ཚུ་ནང་ མཆོད་པའི་རྫས་འབད་བཏུབ་ཨིན། 

༤) སྡུག་བསྔལ་མེདན་ སེམས་ལུ་ དགའ་བའི་་་་་༤་་་་ ཤར་འོང་། 

༥) ཀ་པཱ་ལི་དང་ ་་་༥་་ ཟེར་རུང་ རྒྱུ་གཅིག་ར་ཨིན།   

ལན། ༡) བཟོ་བོ། ༢) གསརཔ། ༣) དཀརཔོ། ༤) ཉིམ།  ༥) ཐོདཔ། 

 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽             ༼རེ་འདུན་ ཁུངས་དོན།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༦. (པ་ པོ་ མ་ མོ་ ཝ་ བོ)  དྲུག་ལུ་ མིང་མཐའི་ཡི་གུ་ཟེར་ སླབ་དགོ་པའི་ཁུངས་བྲིས།  

ལན། (པ་ པོ་ མ་ མོ་ ཝ་ བོ)  ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མིང་འགྲུབ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ མིང་མཐའ་ཟེར་སླབ་ཨིན།  

         

༼དོན་ཚན། ཡིག་སྦྱོར།༽ 

༡༠. བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས། 

 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽             ༼རེ་འདུན་ དུས་ཀྱི་དབྱེ་བ།༽        ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་དཔྱད། 

༡. འོག་གི་པར་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས།  

ཀ རོ་ཁྱི་འདི་བ་གུ་འཛེགས་ནུག། 

ཁ རོ་ཁྱི་འདི་བ་གུ་འཛེག་དེས། 

ག རོ་ཁྱི་འདི་བ་གུ་འཛེག་འོང་། 

ང རོ་ཁྱི་འདི་བ་གུ་འཛེག་དོ། 

ལན། ཀ རོ་ཁྱི་འདི་བ་གུ་འཛེགས་ནུག། 

༼དྲི་བ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན།༽          ༼རེ་འདུན་ དུས་ཀྱི་དབྱེ་བ།༽           ༼རིག་སྟོབས་ གོ་རྟོགས།༽ 

སློབ་ཚན་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ 

༡༠.༡ དུས་གསུམ་གྱི་ ཚིག་གྲོགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས།  

༡༠.༢ བྱ་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ ཚིག་གྲོགས་སྦྱར་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ་ཚུགས།  

༡༠.༣ ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ དུས་གསུམ་གྱི་སྡེབ་ སོ་སོར་ཡོད་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 

༡༠.༤ ཚིག་གྲོགས་དང་གཅིག་ཁར ཆི་ ད་ སོ་ གསུམ་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས། 

༡༠.༥ པས་ མས་ བས་ ཅི་ ཡི་ལྔ་པོ། རྗེས་འཇུག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འཐོབ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 

༡.༡༠.༦ ཚིག་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས། 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༢. བྱི་ལི་གིས་ ཕྱུག་གུ་ 

ཀ འབག་ཅི། 

ཁ འབག་འོང་། 

ག འབག་དེས། 

ང འབག་ནུག། 

ལན། ག འབག་དེས། 

༼དྲི་བ་ ལན་ཐུང་།༽             ༼རེ་འདུན་ ཚིག་གྲོགས་སྦྱོར་ཚུལ།༽         ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༣. (ཡི་ ནུག) གཉིས་འདས་པ་དང་། (ནི་ འོང་ གེ) མ་འོངས་པའི་ཚིག་གྲོགས་དང་ གཅིག་ཁར་ (ཆི་ད་སོ) གསུམ་སྦྱར་

བའི་ དཔེར་བརྗོད་རེ་བཀོད།  

ལན། དུས་འདས་པ། ཡི། གྲུབ་ཆི་ཡི། གྲུབ་ད་ཡི། གྲུབ་སོ་ཡི། 

      ནུག། གསན་ཆི་ནུག། གསན་ད་ནུག། ཕྱིན་སོ་ནུག། 

 མ་འོངས་པ།  ནི། འབད་ཆི ་ནི། འོང་། འབད་ཆི་འོང་། གེ། འབད་ཆི་གེ། 

   ནི། སླབ་ད་ནི།  འོང་། སླབ་ད་འོང་། གེ། སླབ་ད་གེ། 

ནི། ཡར་སོ་ནི། འོང་། ཡར་སོ་འོང་། གེ། ཡར་སོ་གེ།  

༼དྲི་བ་ ས་སྟོང་བསུབ་ནི།༽          ༼རེ་འདུན་ ཚིག་གྲོགས་སྦྱོར་ཚུལ།༽        ༼རིག་སྟོབས་ ལག་ལེན།༽ 

༤. བྱ་ཚིག་གི་ཚིག་གྲོགས་(ཆི་ ད་ སོ) གསུམ་འདི་ ས་སྟོང་ནང་ ག་ཕོག་བལྟ་སྟེ་ བཙུགས། 

ངེ་གི་ལྷག་དེབ་འདི་ ཁོ་གིས་འབག་ ་་་་༡་་་ ནུག།  

ང་རའི་ ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་ བྱིན ་ ་་་་་་༢་་་་་ ནི་ཟེར་ མནོ་ཡི།  

འདི་འབདཝ་ད་ བློ་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་ སླབ་ནི་འདི་ འཕྱིས་ ་་་་་༣་་་་ ནུག། 

ད་ ང་གིས་མ་གསང་པར་ ཕྲང་སྟེ་སླབ་ ་་་་༤་་་ གེ།  

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་རུང་ ཉན་ནི་གི་ མནོ་བསམ་གཏང་ ་་་་༥་་་ འོང་།  

ངེའི་མནོ་བའི་ཧིང་གཏམ་ རྫོགས་ ་་་་༦་་་ ཡི། 

ལན། ༡ ་་་ཆི་་་་  ༢ ་་་ད་་་  ༣ ་་་སོ་་་  ༤ ་་་ད་་་  ༥ ་་་ཆི་་་  ༦ ་་་སོ་་་ 

༼དྲི་བ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ་ནི།༽      ༼རེ་འདུན་ ཚིག་གྲོགས་ངོས་འཛིན།༽      ༼རིག་སྟོབས་ དྲན་ཤེས།༽ 
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རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་དབྱེ་ཞིབ། ༢༠༡༧ 

༥. འོག་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལུ་ ཨིན་མེན་གྱི་རྟགས་བཀལ། 

༡) (ཆི་ ད་ སོ) གསུམ་ལུ། བྱ་ཚིག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཚིག་གྲོགས་ཟེར་ སླབ་ཨིན།   ( ) 

༢) སླབ་ཅི། གོ་ཡི། སླབ་ནུག། ཟེར་མི་འདི་ དུས་མ་འོངས་པའི་ ཚིག་གྲོགས་ཨིན།  ( ) 

༣) ནངས་པ་འགྱོ་ནི། འཐོན་འོང་། འགྱོ་གེ་ཟེར་བ་ཅིན། དུས་འདས་པའི་ཚིག་གྲོགས་ཨིན།  ( ) 

༤) (ཆི་ ད་ སོ་) གསུམ་འདི་ (ཡི་ ནུག) དང་། (ནི་ འོང་ གེ) ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ འཇུག།

 ( )  

ལན། ༡ ( ü ) ༢ ( ྾ ) ༣ ( ྾ )  ༤ ( ü  )  

༼དྲི་བ་ མཐུན་སྒྲིག།༽          ༼རེ་འདུན་ དཔེར་བརྗོད་ངོས་འཛིན།༽         ༼རིག་སྟོབས་ དབྱེ་

དཔྱད།༽ 

༦. འོག་ལུ་ ཡོད་མི་པར་དང་ཚིག་གཉིས་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཀ་རྟགས་ འོག་གི་ས་ སྟོང་ནང་བྲིས།  

༡) གཉིད་ལོག་ད་ནུག།     ཀ)  

 

༢) ཉལ་ད་ནི།      ཁ)  

 

༣) འཐུ་ཆི་ཡི།      ག)  

 

༤) འཁྱིལ་ཆི་ནུག།     ང)   

    

ཅ)  

 

 

ལན། ༡ ་་་ག་་་  ༢ ་་་ང་་་  ༣ ་་་ཀ་་་  ༤ ་་་ཁ་་་ 
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                           ༼ རྫོགས་སོ། ༽   

 


