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ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
ཆུ་སྨད་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 

སློབ་རིམ་དགུ་པའི་ ལློ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས། ༢༠༢༢། 
 

བྲི་ནི་དང་ སྐད་ཡིག།                                          དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་༣ཐློབ། 
རློང་ཁ་ དྲི་ཤློག་དང་པ།                                         སྐུགས་བསློམས་ ༡༠༠ །                                                                           
 
གསང་ཨང་ 
འློག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་སྟེ་བལྟ། 
༡  ཧེ་མ་སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ ཡི་གུ་མ་བྲིས་བར་ དྲི་ཤློག་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག། 
༢  དྲི་བ་ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་ནིའི་དློན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་༣ ཐློབ། 
༤  དྲི་ཤློག་ནང་ལུ་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་གཉིས་འབད་ཡློད། སྡེ་ཚན་ཀ་ འབྲི་ནི་དང་ སྡེ་ཚན་ཁ་ སྐད་ཡིག་ཨིན། 
༤  སྡེ་ཚན་ཀ་ལུ་ ནང་གསེས་གཉིས་ཡློད། དང་པ་འབྲི་རློམ། གཉིས་པ་ཡིག་འགྲུལ།  
༥  སྡེ་ཚན་ཁ་ལུ་ ནང་གསེས་གཉིས་ཡློད་ དང་པ་སྐད་ཡིག་གི་ ཁྱད་རྣམ་དང་ ཁྱད་ཆོས། གཉིས་པ་ཡི་གུའི་སྡེབ་སློར། 
༦ དྲི་བ་ག་ར་གི་ལན་ ངེས་པར་དུ་བྲི་དགོ། 
༧ དྲི༌ཤློག་གུ་ ཁྱོད་རའི་གསང་ཨང་ཚུ་ མ་བརྗེད་པར་བྲི་དགོ། 
༨ དྲི༌ཤློག༌སློ༌སློར༌ ཁ༌ཕྱེ༌གཏང༌ནི༌ དང༌ཤློག༌ལེབ༌ སྤེད༌ནི༌ འབད༌མི༌ཆོག། 
༩ དྲི༌ཤློག༌འདི༌ བྱ༌ཆི༌ཆི༌བཟློ༌ནིའི༌དློན༌ལུ་ ཐིག༌འཐེན༌ནི༌དང༌ ཚློན༌སྨྱུག༌གིས༌བྲི༌ནི༌ དེ༌ལས༌ པར༌ཚུ༌ག༌ནི༌ཡང༌ བྲི༌མི༌ཆོག 
༡༠ ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ འཐློན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ དྲི་བའི་ཚུ་གི་ལན་ཚང་མ་ཚང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ། 

སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་  སྐུགས་བཀོད་ནིའི་  ཤོག་ཁྲམ། 
 སྡེ་ཚན་ཀ༽བྲི་ནིའི་ 

རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ། 
སྡེ་ཚན་ཁ༽ སྐད་ཡིག་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ དབྱེ་ཞིབ།  

 འབྲི་
རྩྦྱོམ། 

ཡིག་
འགྲུལ། 

སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་
རྣམ་ 

ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར། བསྦྱོ
མས། 

ལན་
ཐུང་ 

ལན་
གདམ་ཁ་ 

 ཀ་  
ལན་ཐུང་ 

  ཁ་        
 དཔེར་
བརྗོད། 

 ག་    
 ལན་
གདམ་ཁ 

 ང་ 
མཐུན་ 
སྒྲིག།  

 ཅ་ 
ཡིག་
སྡེབ། 

 ཆ་
ཞེ་ས 

 ཇ་ 
ཚིག་
མཛློད 

སྐུགས་ཚད། ༢༠ ༡༠ ༦ ༤ ༡༥ ༡༥ ༥ ༥ ༥ ༥ ༡༠ ༡༠༠ 
སྐུགས་ཐྦྱོབ་པ།             
དབྱེ་ཞིབ་པའི་རྟགས།  
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སྡེ་ཚན་ཀ།                        འབྲི་ནི།                        སྐུགས་༣༠།                     
དྲི་བ་དང་པ།                                                   སྐུགས་༢༠། 
 
འྦྱོག་ལུ་འབྲི་རྩྦྱོམ་གྱི་ དྦྱོན་ཚན་༣ ཡྦྱོད་མི་ནང་ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་ ༢༥༠-༣༠༠ གི་བར་ན་འབད་མི་འབྲི་རྩྦྱོམ་
ཅིག་བྲིས། 
༡) སེམས་ཅན་ག་ར་ རང་གི་ཕམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་ སློག་གཅོད་འབད་ནི་འདི་ སྤང་དགོཔ་ གལ་      
     ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་བྲིས།  
༢) ཁྱོད་ཆང་མ་དགའ་རུང་  ཆ་རྦྱོགས་འཆམ་ཤྦྱོས་ཅིག་གིས་ ཆང་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་དེ་ འཐུང་བཅུག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་  
  ག་ཅི་འབད་འྦྱོང་ག་གི་སྐོར་ལས་ ལྦྱོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩྦྱོམ་ཅིག་བྲིས། 
༣) སློབ་ཕྲུག་གི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྒྲིག་གཞི་ལེ་ཤ་ལུ་ གནས་དགོཔ་ཡློད་པའི་ནང་ལས་ སློབ་གྲྭའི་ སྒྲིག་གཞི་  
     ལུ་གནས་པ་ཅིན་ འདི་གི་ཕན་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡློདཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་བྲིས།                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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དྲི་བ་གཉིས་པ།     ཡིག་འགྲུལ།                སྐུགས་༡༠།     
ཡིག་འགྲུལ་གྱི་  དྦྱོན་ཚན་༣ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཅིག་བྲིས།  

ཀ) ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་བཟློ་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་ཆ་རློགས་འཆམ་ཤློས་ཅིག་ཨིན་མི་ མི་ངོམ་ལེགས་དཔལ་ཟེར་མི་དེ་གིས་   
     ཁྱོད་ལས་ ཟླ་ངོ་༢ གི་ནང་འཁོད་ལློག་སློད་གེ་ཟེར་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠.༠༠༠ འབུམ་གཅིག་ བསྐྱིས་འབག་པའི་ཤུལ་ལུ་   
     ལློ་༣ ལྷག་སློ་རུང་སྐྱིན་ཚབ་སློད་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་བཤེར་ཡིག་གཅིག་བྲིས།  

 བཤེར་ཡིག་ནང་ འློག་གི་གནད་དློན་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 
 ར་ཕན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སློད་ཁ་གསལ།  
 གནད་དློན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བསྐྱིས་འབག་ཅི་ག?  
 དངུལ་བསྐྱིས་འབག་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁ་གསལ།   
 ཁོ་གིས་སྐྱིན་ཚབ་སློད་མ་བཏུབ་པའི་རྒྱབ་ཁུངས་ཁ་གསལ།  
 དངུལ་བསྐྱིས་འབག་ཡློད་པའི་ཟླ་ཚེས།  

ཁ) ཀྲོང་གསར་རློང་ཁག་ བྲག་སྟེང་རྒེད་འློག་ གཡུས་མཐར་གླིང་ལས་ ངོ་སློད་ལག་ཁྱེར༌ཨང༌ ༡༡༥༠༠༠༠༡༠༠༠ ཅན་
མ་འཆང་མི་ དཔལ་སྐྱིད་དང་། བུམ་ཐང་རློང་ཁག་ ཆུ་མིག་རྒེད་འློག་ གཡུས་གཞུ་རི་ལས་ ངོ་སློད་ལག་ཁྱེར་ཨང་   
༡༠༢༠༠༢༩༢༩༢༠༡ ཅན་མ་འཆང་མི་ ཀུན་ལེགས་དབྱངས་སྐྱིད་བཟའ་ཚང་གཉིས་ རྐྱེན་ངན་ཅིག་གིས་འབད་ གནས་  
སྐབས་ཅིག་ མ་འགྲིགས་པར་ ཡློད་མི་འདི་ ཁྲི་འཛིན་རྒཔློ་གིས་ སྒྲིག་ཆ་བཟློ་ཡློད་པའི་སྐོར་ལས གན་རྒྱ་ཅིག་བཟློ།  
 གན་རྒྱ་ནང་ འློག་གི་གནད་དློན་ཚུ་ཚུད་དགོ། 
 ར་ཕན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སློད་ཁ་གསལ།  
 མ་འགྲིགས་པའི་གནད་དློན་ཁ་གསལ།  
 དཔལ་སྐྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་མི་ པཱ་ལ།  
 ཀུན་ལེགས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་མི་ པི་ལ།  

ག)   ཀྲོང་གསར་སྦྱོབ་གྲྭ་འབྲིང་རིམ་གོང་མ་ནང་ལས་ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཟླ་བ་ ཨིནམ་བཟྦྱོ་སྟེ་ ལྦྱོ་འཁོར་ངལ་གསྦྱོའི་སྐབས་ བུམ་
ཐང་གི་གནས་རྩ་ཅན་ཚུ་ མཇལ་བར་ ཆ་རྦྱོགས་ཚུ་དང་  གཅིག་ཁར་ གནས་སྐོར་འགྱོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཕམ་གཉིས་ལུ་ སྔར་
སྦྱོལ་ལམ་ལུགས་ཐྦྱོག་ལས་ གཏང་ཡིག་ཅིག་བྲིས།  

  འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཚང་དགོ། 
 ཚེས་གྲངས་ནམ་ལས་འགྱོ་ནི་ཨིན་ན།   ཉིན་གྲངས་ག་དེམ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ གནས་སྐོར་སྦྱོད་ནི་ཨིན་ན།       
 དངུལ་ག་དེམ་ཅིག་དགོཔ་ཡྦྱོད་ག?     
 ཆ་རྦྱོགས་ག་དེམ་ཅིག་ཡྦྱོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ནམ་ལྦྱོག་འྦྱོང་ནི་ཨིན་ན།      
 གནས་སྐོར་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཁུངས་དུམ་གྲ་ཅིག་བྲིས། 
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 སྡེ་ཚན་ཁ།                      སྐད་ཡིག                        སྐུགས་༧༠། 
 དྲི་བ་གསུམ་པ།              སྐད་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆོས།                 སྐུགས་ ༡༠། 
 
ཀ༽ འྦྱོག་གི་ ལན༌ཐུང༌དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས། 
༡ སྨྲ་ཤེས་དློན་གོ་བ་མིའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་མི་འདི་ འགྲེལ་བཤད་རློང་ཁའི་ནང་བྲིས།                (༢) 
ལན 
 
 
༢ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་འདི་ མེད་པ་ཅིན་ གནློད་པ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ འབྱུང་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་འདུག་གོ? གནད་དྦྱོན་ 
     གཉིས་བྲིས།                                                   (༢) 
ལན 
 
 
 
༣ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡློག་སྐད་ཡིག་ ཟེར་མི་འདི་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་སབ་སྨློ?         (༢) 
ལན 
 
 
  
 
ཁ༽               ལན༌གདམ༌ཁ༌ཅན།                          (སྐུགས་ ༤×༡=༤)  
འྦྱོག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤་རེ་ཡྦྱོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་    
དེ་བཟུམ་བཀལ།    
༡ བསབ་པ་ཀུན་གྱི་གཞི་འཛིན་ཅིང་།། རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ།།  ཟེར་མི་ར་ཚིག་འདི་་་་་་་ 
 ཀ རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་ལས་ཨིན།   ཁ བཤེས་སྤྲིངས་ནང་ལས་ཨིན།། 
 ག ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས་ཨིན།།      ང༌ ལུང་སློན་པ་ར་བ་སུམ་ཅུ་པའི་ནང་ལས་ཨིན།  
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༢    སྐད་ཡིག་ ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་ 
     ཀ    མི་དང་མི་མ་ཡིན་གྱི་བར་ན་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཁ    མི་དང་ཅ་ལ་གི་བར་ན་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན 
     ག    མི་དང་མི་གི་བར་ན་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།      

ང་    མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་བར་ན་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན། 
༣ སྐད་ཡིག་འདི་ ལེགས་ཤྦྱོམ་སྦེ་ ཤེས་པ་ཅིན་་་་་ 
     ཀ    ཁ་སབ་ཚུགས།               ཁ   ལྦྱོ་འཐྦྱོབ་ཚུགས། 
     ག    བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་འབད་ཚུགས།       ང་   ཏི་རུ་འཐྦྱོབ་ཚུགས། 
༤ ཤེས༌རྒྱུད༌ཀྱི༌མ་ཟིན༌པའི༌སྒྲ༌ནི༌༌༌༌ 
 ཀ རླུང༌མ་གི་སྐད།    ཁ སེམས༌ཅན༌གྱི༌སྐད། 
 ག མི༌གི༌སྐད།       ང༌ གླང༌གི༌སྐད། 
 
དྲི་བ་བཞི་པ།                    ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར།                    སྐུགས་ ༦༠། 
ཀ༽                      ལན༌ཐུང༌གི༌དྲི༌བ།                    སྐུགས་ ༡༥། 
༡) ལས་སུ་བྱ་བའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་གི་ ཁུངས་དློན་བྲིས།                            (༣) 
ལན 
 
 
  
༢)  སྨོན་ཚིག་བྱ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སྨོ?                                                 (༣) 
ལན 
 
 
 
༣)  སྐུལ་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་སྨོ?                                                        (༣( 
ལན 
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༤) བྱེད་པ་པློའི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་དེ་གི་ གོ་དློན་བྲིས།                               (༣) 
ལན 
 
 
 
༥)   བྱེད་འབྲེལ་གི་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཟེར་མི་གཉིས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བྲིས།                (༣) 
ལན 
 
 
 
           
ཁ༽   འྦྱོག༌གི༌  དྲི༌བ༌ཚུ༌གི༌ དཔེར༌བརྗོད༌བྲིས།                            (༥×༣=༡༥) 
 
༡)  བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་གི་ དཔེར༌བརྗོད༌གསུམ༌རྐྱབ།                               (༣) 
ལན 
 
 
  
༢)  ཕྲད་ (ཀྱི) (གྱིས) (གི)  ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས?                  (༣) 
ལན 
 
 
 
༣)  སྦྱོན་ཚིག་ལུ་འཇུག་པའི་ དཔེར་བརྗོད་གསུམ་བཀོད།                              (༣) 
ལན 
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༤)  ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ (ཏེ་ དེ་ སྟེ) ཚུ་སར་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས།                    (༣)  
ལན 
 
 
 
༥) ནི་སྒྲ་ ཚིག་ཁ་སྐོང་ལུ་ འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ གསུམ་བྲིས།                          (༣)  
ལན 
 
 
 
 
ག༽               ལན༌གདམ༌ཁ༌ཅན།                           (སྐུགས་ ༥×༡=༥)  
འྦྱོག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤་རེ་ཡྦྱོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་    
དེ་བཟུམ་བཀལ།    
 
༡) ཡུལ་ལས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ཟེར་མི་འདི་  དཔེར་ན་་་་   
     ཀ་     ལ་སར་འགྱོ་།                ཁ་   ཤིང་གི་འདབ་མ། 
     ག་     གཡག་གི་མཇུག་མ།             ང་   ཤིང་སེར་པྦྱོར་གྱུར།   
 
༢)  དམྦྱོད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་་་་་ 
     ཀ    ངན་སེམས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་སྦྱོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚིག་ལུ་སབ་ཨིན། 
     ཁ    བཟྦྱོད་སེམས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་སྦྱོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚིག་ལུ་སབ་ཨིན། 
     ག    ཁེངས་སེམས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་སྦྱོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚིག་ལུ་སབ་ཨིན། 
     ང་    ཁྲོ་བའི་སེམས་ཀྱི་ཐྦྱོག་ལས་སྦྱོན་ལམ་བཏབ་པའི་ཚིག་ལུ་སབ་ཨིན  
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༣) གཞི༌གཅིག༌ལས༌གང༌རུང༌ཅིག༌འཐྦྱོན༌མི༌འདི༌་་་་་་་་་  
     ཀ  རྒྱུ་མཚན་ཨིན།           ཁ   བྱེད་ལས་ཚིག་ཨིན། 
     ག  འབྱུང༌ཁུངས༌ཨིན།   ང་   འབྲེལ་སྒྲ་ཨིན། 
༤) གླང་གིས་ཞིང་རྦྱོ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་              
     ཀ    རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་པ་པྦྱོ་ཨིན།          ཁ   བྱེད་པ་པྦྱོ་གཙྦྱོ་བྦྱོ་ཨིན། 
     ག    རྒྱུ་མཚན་གྱི་བྱེད་པ་པྦྱོ་ཨིན།           ང་   བྱེད་པ་པྦྱོ་ཕལ་པ་ཨིན།  
༥) བྱེད་འབྲེལ་གྱི་སྐུལ་ཚིག་ ཟེར་མི་འདི་་་་ 
     ཀ བཀོད་རྒྱ་བཏང་བའི་ཚིག་ལུ་སབ་ཨིན།     ཁ སེམས་ཀྱིས་ཚྦྱོར་བའི་ལཱ་ལུ་སབ་ཨིན།        
     ག བྱེད་པ་པྦྱོ་གིས་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་སབ་ཨིན།    ང་ བྱེད་པ་པྦྱོ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ལཱ་ལུ་སབ་ཨིན། 
  
 
ང༌༽ འྦྱོག༌གི༌ ཐིག༌ཁྲམ༌ནང༌གི༌ དཔེར་བརྗོད་དང་ འཇུག་ཡུལ་ གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཞིན་ན་ ཀ་རྟགས་  
     དང་སྦྲགས་ཏེ་ ས་སྦྱོང་ནང ་བྲིས།                                  (༥) 

             འཇུག་ཡུལ།         དཔེར་བརྗོད།       
༡) དམིགས་བསལ་སློན་པ། ཀ(  གཅིག་འབདན་ གནངས་ཚེ་འགྱོ་ནི་འློང་། 
༢( རྒྱུ་འབྲས་འདྲེན་པ། ཁ(  འགྲུལ་འཕྲིན་བཏང་སྦེ་ བློ་སབ་ཅི། 
༣( ཐེ་ཚློམ་འདྲེན་པ། ག(  སློན་སར་བཙུགསན་ ལློ་ཐློག་མ་སྐྱེ་བར་མི་སློད། 
༤) རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པ། ང)  ལྷ་འདིནི་ ག་བ་ཡང་མཐུ་རལ་ཆེ་བས། 
༥) ལྷག་བཅས། ཅ)  ཨོམ་བཞློ་ནི་ཡློདན་ བ་གསློ་བའི་རྟགས་ཨིན་མས། 

    ལན། 
          འཇུག་ཡུལ།              དཔེར་བརྗོད། 
༡) དམིགས་བསལ་སློན་པ།  
༢( རྒྱུ་འབྲས་འདྲེན་པ།  
༣( ཐེ་ཚློམ་འདྲེན་པ།  
༤) རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པ།  
༥) ལྷག་བཅས།  
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 ཅ༽  འློག་གི་ཚིག་མ་བསྡུས་པའི་དཔེ་བཀོད་དེ་ ཡློད་མི་འདི་ བསྡུ་ཡིག་ནང་བྲིས།                   (༥) 
    ཚིག་མ་བསྡུས་པའི་དཔེ།    ཚིག་བསྡུས་པའི་དཔེ། 
༡  རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན།  
༢  ཕུན་ཚློགས་གླིང་།  
༣  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ།  
༤  རློ་རྗེ་སེམས་དཔའ།  
༥  བྱ་བ་དང་སློད་ལམ།  
 
 
ཆ༽ འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཡློད་མི་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ཚུ་ ཕལ་སྐད་ནང་ཡློད་མི་ རྗོད་ཚིག་ཚིག་འདི་ ཞེ་ས་ནང་བྲིས།  (༥) 
   ཕལ་སྐད།             ཞེ་ས། 
༡   ར་བར་སློད།  
༢   ཨའི་ཉལ་ད་ནུག།  
༣   ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཏློ་ཁར་ མིག་ཤེལ་མ་བཙུགས་པས།  
༤   ཨ་རྟག་ར་ ལགཔ་དང་རྐངམ་འཁྱུ་དགོ།  
༥   ཁྱོད་དཔེ་ཆ་ལྟཝ་ཨིན་ན?  
 
ཇ༽  ཚིག་མཛློད་ཀྱི་དཔེ་འདི་  ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འློག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།              ༼༡༠༽ 
བཏེག། ༡. (བྱ) (མ/ད/འདས/སྐུལ) (རློང་) མེ་སྤར་ནི།  
(ཁ) (བཏེག་ནི/དློ/ནུག/ཞིག) (དཔེ) ཕྱི་རུ་ཕྱི་ཁར་འགྱོཝ་ད་ 
མེ་བཏེག་སྟེ་འགྱོ་དགོ  
༢. (བྱ) (མ/ད/འདས/སྐུལ) (རློང་) འློག་ལས་ཡར་འཐུ་ནི།  
(ཁ) (བཏེག་ནི/དློ/ནུག/ཞིག) (དཔེ) དར་ཤིང་འགྱེལ་ནི་འབདཝ་ད་ 
ཁེ་ཀོ་ཡློད་མི་ཚུ་གིས་འློག་ལས་ཡར་བཏེག་སྟེ་སློད་ནུག  
སྟེགས།  (མིང) (རློང་) ཅ་ལ་ཚུ་བཀལ་བཞག་སའི་ཁྲི།  
(ཁ) ཅ་ལ་བཀལ་སའི་སྟེགས། ཨ་སྦུ་བཀལ་སའི་སྟེགས་ལ་སློགས་པ། 
(དཔེ) སྟེགས་གུར་ཅ་ལ་བཀལ་ཏེ་བཞག་ནུག། 
སྟེར། (བྱ) (མ/ད/འདས/སྐུལ) (རློང་) རྒྱུ་ཅ་ལ་ ལ་སློགས་པ་ 
ཕར་ཚུར་བྱིན་ནི། (ཁ) (སྟེར་ནི/དློ/ནུག) (དཔེ) ཁོ་གིས་ང་ལུ་ཅ་ལ་འདི་ 
རེ་སྟེར་ནི་མས། 

དངུལ། ༡. (མིང) (རློང་) བཀྱག་ཐལ་ཁ་འློད་ཅེམ་ཅེ་སྦེ་ཡློད་པའི་ 
རིན་པློ་ཆེའི་ནང་གསེས་ཅིག་ཨིན།  (ཁ) དངུལ་གྱི་རྒྱ་གླིང་། དངུལ་ 
གྱི་མཛུབ་དཀྱི་ལ་སློགས་པ། (དཔེ) མཆོད་བཤམ་གུར་དངུལ་གྱི་བུམ་ 
པ་ཅིག་འདུག། 
༢. (མིང) (རློང་) ཏི་རུ། (དཔེ) དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ཏི་རུ་གསློག་ 
འཇོག་འབདཝ་ཨིན། 
རྔུལ།  (མིང) (རློང་) ཚདཔ་ཚ་བའི་སྐབས་ལུ་གཟུགས་ཁར་ལས་ 
འཐློན་པའི་ཆུ།  (དཔེ) ལཱ་ལེ་ཤུགས་སྦེ་འབདཝ་ད་ རྔུལ་ནག་ལེ་ཤ་ 
འཐློནམ་ཨིན། 
ཕློགས། ༡. (མིང) (རློང་) ཉིམ་ལས་བརྟེན་པའི་ ངོས་འཛིན་པའི་
ལློགས་ཅིག། (ཁ) ཤར་ཕློགས། ལྷློ་ཕློགས། བྱང་ཕློགས། ནུབ་ཕློགས་ 
ལ་སློགས་པ། (དཔེ) ཉིམ་འདི་ཤར་གྱི་ཕློགས་ལས་འཐློནམ་ཨིན། 
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གཏེར། (མིང) (རློང་) མཛློད་བཟུམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི། 
(ཁ) ཆུ་གཏེར། ཟབ་གཏེར། ལྕགས་གཏེར། འབྲུ་གཏེར། ཡློན་ཏན་གྱི་
གཏེར། ཆོས་གཏེར་ཟེར་མི་ཚུ་ཨིན། (དཔེ) བམ་གིས་བྱག་ གི་ནང་ལས་ 
གཏེར་ཅིག་བཞེས་གནང་ནུག། 
ཐགས། (མིང) (རློང་) སྐུད་གཅིག་ཁར་སྦྱེལ་ཞིནམ་ལས་ གོ་ལ་ ལ་
སློགས་པའི་བཟློ་ནིའི་ལག་ཆ་དང་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན། 
(ཁ) འཕྲུལ་ཐགས། ལག་ཐགས། པང་ཐགས།  (དཔེ) ཐགས་ 
ལེགས་ཤློམ་སྦེ་འཐག་ཤེས་རུང་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་ 
ཡློན་ཏན་ཅིག་ཨིན། 
འཐག། ༡. (བྱ) (མ/ད/འདས/སྐུལ) (རློང་) ཐགས་འཐག་ནི། (དཔེ) 
ཨམ་འཐགམ་གིས་ཐགས་འཐག་དེས། 
༢. (བྱ) (མ/ད/འདས/སྐུལ) (རློང་) ཕྱེ་འཐག་ནི། (དཔེ) སངས་ 
རྒྱས་ཀྱིས་ཕྱེ་འཐག་དེས། 
 

༢. (མིང) (རློང་) ཁ་ཐུག་ཟེར་བའི་དློན། (ཁ) རང་ཕློགས། གཞན་
ཕློགས། (དཔེ) རང་ཕློགས་ག་ཕད་ར་བཟུང་པ་ཅིན་ མི་ཀུན་གྱིས་མ་ 
དགའཝ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན། 
༣. (མིང) (རློང་) (ཁ) དེ་ལུ་དཀར་ཕློགས་དང་ནག་ཕློགས་ཟེར་བརྩི་ 
ནི་ཡློད། (དཔེ) ཟླཝ་འདི་དཀར་ཕློགས་ལུ་ཡར་འཕེལ་ནི་དང་ ནག་
ཕློགས་ལུ་མར་འགྲིབ་ཨིན། 
འཕློག། (བྱ) (མ/ད/འདས/སྐུལ) (རློང་) རྒྱུ་ཅ་ལ་སློགས་གཞན་
གྱིས་མ་བྱིན་པར་རང་གིས་དབང་བཙློང་ཐློག་ལས་ལེན་ནི།  
(ཁ) (འཕློག་ནི/དློ/ཅི/ཞིག)  
(དཔེ) བྱ་ལི་འདི་གིས་ཨ་ལློ་གི་ ལག་པ་ལས་ཤ་འཕློག་དེས། 

 
ཀ༽  (གཏེར། དང་  སྟེར) གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་རེ་བཀོད།                   (༣) 
ལན་ 
 
 

ཁ༽  (ཐགས)  ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་གསུམ་དེ་ཅིག་བྲིས།                             (༣) 
ལན་ 
 

ག༽  (བཏེག།)  ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་༢བྲིས། དེ་འབདཝ་ད་ཚིག་མཛློད་ནང་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།   (༢) 
ལན་ 
 

ག༽  (འཕློག།)  ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དུས་འདས་པ་ལུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་༢བྲིས།                 (༢) 
ལན་ 
 
 
 


