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                   ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག། 
               ཆུ་སྨད་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། 
           སློབ་རིམ་བཅུ་པའི་ བརྟག་ཞིབ་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༌ཚུ་ 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། བསྦྱོམས། 

ལན་
ཐུང་ 

ལན་
གདམ་ཁ་ 

ཀ་  
ལན་ཐུང་ 

ཁ་ དཔེར་
བརྗོད། 

ག་ ལན་
གདམ་ཁ 

ང་མཐུན་ 
སྒྲིག། 

ཅ་ ཨིན་
མེན། 

ཆ་ ལན་
ཐུང་། 

སྐུགས་ཚད། ༢༠ ༡༠ ༦ ༤ ༡༥ ༡༥ ༥ ༥ ༥ ༡༥ ༡༠༠ 
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་ ༣༥༠-༤༠༠ གི་བར་ན་འབད་མི་  
     རྒྱུད་སྐུལ་ འབྲི་རྩྦྱོམ་ཅིག་བྲིས། 
 
ཀ)   རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བརྡ་དློན་འཕྲུལ་རིག་ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་དང་བསྟུན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འདི་ཚུ་ཚུལ་ 
 མཐུན་ལག་ལེན་ ག་དེ་སྦེ་འཐབ་དགོཔ་ཨིན་ན? དེ་གི་སྐོར་ལས་བྲིས།  
ཁ)   སྣུམ་འཁོར་གཏང་མི་ཚུ་གིས་ ཆང་དང་སློ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ མི་མང་གི་ཚེ་སློག་ལུ་ གནློད་པ་སློམ 

ཡློདཔ་ལས་ ཆང་དང་སློ་རས་ སྤང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་བྲིས།  
ག)  “དཀའཝ་མ་སྤྱདན། གྲུབ་མི་འཐློབ།” ཟེར་བའི་ དཔྱེ་གཏམ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་འློངས་པའི་ནང་ རང་མགོ་  
    རང་འདློངས་སྦེ་ སློད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ད་ལྟློ་ལས་ར་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་  ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? དེ་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།                 

 
༡) ཁྱོད་ར་ ངལ་གསློའི་སྐབས་ མཛར་ཅུམ་ཟ་བར་འགྱོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ གྲོས་ཆོད་ཅིག་བྲིས། 

  འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཚང་དགོ། 
 ཚེས་གྲངས་ནམ་ལས་སྦྱོན་ཡི།          
 གྲོས་ཆོད་སྦྱོན་པའི་སྐབས་ མི་ག་དང་ག་སྦྱོད་ཅི། 
 གྲོས་གཞི་དང་ འཁྲིལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ ཐློ་ཁ་གསལ་བཀོད། 
 འཐུས་མི་ཚུ་གི་མིང་རྟགས། 

 
༢) ཨཔ་རྡློ་རྗེ་དང་ ཨམ་པད་མ་གཉིས་ གཉེན་ཡ་བྲལ་ འགྱོ་ཡློད་པའི་སྐོར་ལས་ མ་སྒྲིག་པར་ རློང་ཁག་གི་དགོས་དང་         
     དཔློན་མཆོག་ལུ་ ཞུ་ཚིག་ཅིག་བཞེངས།          
     འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ཚང་དགོ། 

 ངོ་སྦྱོད་ཁ་གསལ།    
 གནད་དྦྱོན་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས།       
 རྒྱབ་ཁུངས་གཟང་།      
 ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚུལ་ལྡན་བྲི་དགོ།  

 
༣) ཁྱོད་ བུམ་ཐང་རྦྱོང་ཁག་ ཆོས་འཁོར་རྒེད་འྦྱོག་ གཡུས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་་ལས་ ངོམ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན་ ཨིནམ་བཟློ་  
     སྟེ་ ཁྱོད་རའི་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ སྐལཝ་བགོ་བཤའ་སྦེ་ སྐམ་ཞིང་དྲིསི་མཱལ་༠.༧༠ བྱིན་ཡློད་མི་འདི་ ཁྲམ་ཁྱོད་རའི་  
     མིང་ཐློག་ཁར་ སྤློ་ནིའི་དློན་ལུ་ རྒེད་འློག་གི་ཁྲི་འཛིན་རྒཔློ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས། 

ཞུ་ཡིག་ནང་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 
 ཁྱོད་རའི་ཕམ་གི་གུང་ཨང་: ཀ-༢-༡༠༠ ། 
 ཁྲམ་ཨང་: ༡༥༠ ། 
 ཁྱོད་རའི་ངོ་སྦྱོད་ལག་འཁྱེར་ཨང་: ༡༠༡༠༧༠༠༠༠༠༠ ། 
 ས་ཁྲམ་སྤློ་དགོ་པའི་གནད་དློན་ཁ་གསལ། 
 ཞུ་ཡིག་གི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཚང་དགོ།    
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སྡེ་ཚན་ཁ།                   སྐད་ཡིག                         སྐུགས་༧༠།  
ཀ༽ འློག་གི་ ལན༌ཐུང༌དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས།                               ༼༦༽ 
༡ རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་འདི་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་ ཐབས་ཤེས་གཉིས་བྲིས།         (༢) 
ལན་ 
 
 
 
༢ བསླབ་པ་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས?                                      (༢) 
ལན་ 
 
 
 
༣ 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་ 
 
 
 
 
ཁ༽               ལན༌གདམ༌ཁ༌ཅན།                         (སྐུགས་ ༤×༡=༤)  
འློག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤རེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་   སྒོར་ཐིག་    
དེ་བཟུམ་བཀལ།    
 
༡     འࣤབྲི་ཀློག་སྒྲ་དང་རིག་པའི་གཞི་བཟུང་ནས། ཟེར་མི་ ཚིག་རྐང་འདི་་་་་་་་་ 
      ཀ     རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རིན་པློ་ཆེ་གིས།            ཁ རྗེ་མཁན་པློ་མཆོག་གིས། 
      ག     སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གིས།         ང་    ར་དཔའ་སྤྲུལ་རིན་པློ་ཆེ་གིས།  
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༢     གཡུས་སྐད་/ཨའི་གི་ཁའི་ཐྦྱོག་ལུ་ ང་བཅས་ཆ་མཉམ་གྱིས་ སློབ་དཔློན་བསྟེན་མ་དགོ་པར་ ངམ་ངམ་ཤུགས་ ཀྱིས་ 
འཇམ་ཏློང་ཏློ་སྦེ་ བརྡ་དློན་སློད་ལེན་ འབད་ཚུགས་དྦྱོ་ཡྦྱོད་མི་འདི་       

 ཀ   ནང་མི་བཟའ་ཚང་ཆ་མཉམ་གྱིས་བརྡ་དྦྱོན་སྦྱོད་ལེན་འབད་བའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན།   
 ཁ རང་གིས་ཁ་སླབ་ཤེས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན།   
     ག   ཕྲད་དང་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན།  
 ང   དུས་རྒྱུན་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན། 
 
༣ སྐད༌ཡིག༌འདི༌ འཛམ༌གླིང༌གསལ༌ཏྦྱོག༌ཏྦྱོ༌ མཐྦྱོང༌ཚུགས༌པའི༌ཉིམ༌ ཅིག༌ཨིན༌ཟེར༌སླབ༌དགོ༌མི༌འདི༌༌ 
 ཀ སྐད༌ཡིག༌འདི༌ད༌རེས༌ནངས༌པ༌ ག༌ར༌གིས༌ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི༌འདི༌གིས༌ཨིན། 
 ཁ རེ༌འདྦྱོད༌ཚུ༌ དྭངས༌འཕྲྦྱོས༌འཕྲྦྱོས༌འབད༌ བརྡ༌འཕྲྦྱོད༌ཚུགས༌ནི༌འདི༌གི༌ཨིན། 
 ག གཞན༌སེམས༌བཀུག༌ཚུགས༌པའི༌ནུས༌པ༌ཡྦྱོད༌ནི༌འདི༌གིས༌ཨིན། 
 ང༌ མུན༌པ༌གནག༌དུང༌དུང༌ཚུ༌སེལ༌ནི༌འདི༌གིས༌ཨིན། 
 
༤ “མ་བ བས་གནད་ ་ ག་པ ་མཚློན། །མ་འ ང་ ང་ ་སློང་བ ་ ན། ། མ་མློང་ཡིད་འཕློག་སྦྲང་རྩིའི་རློ། ། 

ག་ ་ ད་པར་ མས་ལ་ཡློད། ། ར་བ ་ བས་ ་ རང་ ་ཁ་ལས་ འཐློན་པ ་ ག་ས་ཀྲག་འདི་གིས་ 
གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་ཕྦྱོག་པའི་ ད ་འདི་་་་་་་་་  
ཀ སྨན་ ན་པས།  
ཁ ང་ ་ ན་པས། 
ག མཚློན་ཆ་ ན་པས། 
ང ཡིད་འཕྲྦྱོག་ ན་པས།                           

 
དྲི་བ་བཞི་པ།                   ཡི་གུའི་སྡེབ་སློར།                      སྐུགས་ ༦༠། 
ཀ༽                འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན༌ཐུང༌གི༌དྲི༌བ།                  སྐུགས་ ༡༥། 
༡)    བསྡུ་ཡིག་ལུ་ དབྱེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་ཡྦྱོད? རེ་རེ་བཞིན་བྲིས།                            (༣) 
ལན་ 
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༢)    ཞེ་ས་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ གོ་དློན་བྲིས།                                    (༣) 
ལན་ 
 
 
 
  
༣)    བློ་སབ་པའི་སྐབས་ ཞེ་སའི་ཐློག་ལུ་སབ་པ་ཅིན་ རང་ལུ་ཁེ་ཕན་ག་ཅི་འབྱུང་ནི་ཨིན་ན? ཚིག་དག་པ་ཅིག་ 

ཐློ་བཀོད་འབད།                                              (༣) 
ལན་ 
 
 
 
 
༤)    བྱེད་འབྲེལ་བྱ་ཚིག་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་གཉིས་ལུ་ ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡྦྱོདཔ་ཨིན་ན? བྲི་ཏེ་དཔེ་རེ་བཀོད།  (༣) 
ལན་ 
 
 
 
 
 
 
༥)    བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་དང་ སྨློན་ཚིག་གི་དབྱེ་བ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་བྲིས།                                         (༣) 
ལན་ 
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ཁ༽    འློག་གི་ འཇུག་ཡུལ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་ བྲིས།               (༥x༣=༡༥) 
༡ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་(ཡང་ ར་ རུང་)གསུམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མཐུན་པའི་རྒྱན་གྱི་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རྐྱབ།                                           
ལན་ 
 
 
 
༢   རྗེས་འཇུག་ (ད་ བ་ ས་) ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ བྱེད་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ རེ་རེ་བྲིས། 
ལན་ 
 
 
 
༣   ལྷློ་ཕློགས་འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ། །རྒྱལ་ཁབ་གྱངས་ཁ་མིན་འདུག །རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་ནང་ལས། །འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་དགའ་   
    བས། །ཟེར་མི་དེ་ ག་ཅི་གི་དཔེར་བརྗོད་སྨློ? ངོས་འཛིན་འབད། 
ལན་ 
 
 
 
༤ འྦྱོག་གི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ ཕལ་སྐད་ཚུ་ ཞེ་སའི་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་ཏེ་ ས་སྦྱོང་ནང་བྲིས།          
ཕལ་སྐད། ཞེ་ས། 

༡) གླ་རྔན།  

༢) དློན་ཧིང་།  

༣) དཔའ་རྟགས།  

    
༥   རྗེས་འཇུག་(ན་ མ་ ར)གསུམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འབྲེལ་སྒྲའི་ དཔེར་བརྗོད་རེ་བྲིས།  
ལན་ 
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 ག༽  ལན་གདམ་ཁ་ཅན།                                          (༥x༡=༥) 
 
 འློག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤་རེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་  
 སྒོར་ཐིག་ དེ་བཟུམ་བཀལ།   
 
༡ ལ་དློན་གྱི་ཕད་ ལ་གིས་རྟེན་གནས་ལུ་འཇུག་ཚུལ་ནི་་ 

ཀ ཉེར་ལྔ་ལ་ཚློགས་འཁོར་བསྐོར།   ཁ  ལྷ་ཁང་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ།  
ག ལྷ་ཁང་ནང་ལ་འགྲོ།         ང་ ལྷ་ཁང་ལ་སྐུ་ཡློད། 

 
༢    དགག་སྒྲ་ཟེར་བའི་དློན་དག་་་་་་ 
  ཀ མེནམ་འབད་དགག་པ་རྐྱབ་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། ཁ ཨིནམ་འབད་སབ་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།  
  ག བདེན་པ་བཤད་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།       ང མ་ཧན་པའི་ཚིག་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན 
 
༣ འབློད་སྒྲ༌ཟེར༌མིའི་གོ་དློན་འདི་་་་་་  

ཀ བློད༌རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌སྒྲ༌ལུ༌སབ༌ཨིན།   ཁ འབློད༌པ༌གསལ༌བྱེད༌ཀྱི༌སྒྲ༌ལུ༌སབ༌ཨིན།  
ག མིང༌གི༌ཐློག༌མ༌ལུ༌སར༌མི༌ལུ༌སབ༌ཨིན།  ང བདག་ལ་གསློན་ཅིག་གྲོགས་པློ་ཀྭ་ཡེ༌ལུ༌སབ༌ཨིན། 

 
༤ དེ་སྒྲ་དང་འདི་སྒྲ་གཉིས་ལུ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འདི་་་ 

ཀ ཕད་གཉིས་མ་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཡློད།        ཁ  དུས་གསུམ་ལུ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡློད།  
ག དློན་དག་མ་འདཝ་ལུ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡློད།  ང  གང་ཟག་དང་དངོས་པློ་ལུ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་   

                                        པར་ཡློད། 
 
༥ ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ ཟེར་མི་འདི་ རྗེས་འཇུག་     
 ཀ ལ་ལུ་ཅིག་དང་འཁྲིལ་ལ་ལུ་ཅིག་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།  

ཁ གདམ་ཁ་ཅན་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
 ག དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

ང དང་སྔོན་འཇུག་གཉིས་ཆ་ར་དང་འཁྲིལ་མ་དགོ་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། 
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ང༽    འློག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཡློད་མི་དཔེར་བརྗོད་དང་ འཇུག་ཡུལ་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཞིན་ན་ ཀ་རྟགས་    
      དང་སྦྲགས་ཏེ་ ས་སློང་ནང་བྲིས།                                      (༥x༡=༥) 
 
       འཇུག་ཡུལ།       དཔེར་བརྗོད།      
༡ ཚིག་དློན་ བསྐྱར་བརྗོད་ཀྱི་ ཕད་ལུ་ འཇུག་པ། ཀ  རྗེས་འཇུག་ ག་ད་བ་ས་ བཞི་གི་མཐའ་མར་འཐབ། 
༢ ཚིག་གྲོགས་ (ཤིག) འདི། ཁ  ཤེས་ཅི་མཐློང་ཅི་ར་ཕྱི་འགྱུར་འབདཝ་མས། 
༣ གྲངས་ཚད་ ངེས་མེད་ཀྱི་དློན་ལུ་འཇུག་པ། ག   མལ་ཆ་བཀབ་སྟེ་ཉལ། 
༤ ཚིག་གྲོགས་ (ཞིག་) འདི། ང་  རྡློག་མ་ཁམ་ཏློ་ཅིག་ ཞུ་གནང་། 
༥ དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པ། ཅ  རྗེས་འཇུག་ ང་ན་མ་འ་ར་ལ་དང་  མཐའ་མེད་ཀྱི་མཐར་འཐློབ། 
  
ལན། 
        འཇུག་ཡུལ།          དཔེར་བརྗོད། 
ཚིག་དློན་ བསྐྱར་བརྗོད་ཀྱི་ ཕད་ལུ་ འཇུག་པ། ཀ  
ཚིག་གྲོགས་ (ཤིག) འདི། ཁ  
གྲངས་ཚད་ ངེས་མེད་ཀྱི་དློན་ལུ་འཇུག་པ། ག  
ཚིག་གྲོགས་ (ཞིག་) འདི། ང་  
དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པ། ཅ  
 
ཅ༽ འློག་གི་ དློན་མཚམས་ནང་ལུ་ ཡི་གུའི་སྡེབ་འཛློལ་བ་༥ ཡློད་མི་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་བྲིས། (༥x༡=༥) 
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་གྱི་ ལྕང་ལམ་གདའ་སྟེ་ ཟ་ཁང་ཅིག་གི་ རྒྱབ་ཁར་ཡློད་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ ཤིང་གི་ཨེན་ཏ་ 
དང་ ཤློག་པང་ངམ་ ཤིང་སྒྲོམ་ཚུ་བཞག་ཡློདཔ་ཨིན་པས།ཁྲོམ་བདེའི་གཙང་སྦྲ་ཞིབ་དཔློདཔ་ཚུ་གིས་ ཕགས་སྙིགས་དེ་ 
ཟ་ཁང་ནང་ལས་  ཐློན་ཐློནམ་ཨིན་ན་མེན་ན་ ངེས་བརྟེན་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཟ་ཁང་གི་ འཛིན་སྐྱོང་པ་དང་གཅིག་ཁར་ ཕད་ཡློདཔ་བཞིན་
དུ་ཕགས་སྙིགས་དེ་ ཟ་ཁང་གི་ཨིནམ་ལས་ ཕགས་སྙིགས་སྔོན་བགོག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༡༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཟ་
ཁང་དེ་ལུ་ ཉེ་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠བཀལ་ཡློདཔ་ཨིན་པས། 
 
ལན་། 
༡. 
 

༢. ༣. 

 
༤. 

༥.  
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ཆ)  འློག་གི་ ཚིག་མཛློད་དང་འབྲེལ་བའི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས།                            [༡༠] 
འགྱུར། ༡. (བྱ) (མ/ད) (རློང་)  རང་བཞིན། ཁ་དློག། བཟློ་རྣམ་
ལ་སློགས་པ་ཚུ་ ཧེ་མ་དང་མ་འདཝ་སྦེ་ རང་བཞིན་གྱིས་སློར་ཏེ་འགྱོ་ནི།  
(ཁ) (འགྱུར་ནི/དློ) (དཔེ) ད་རིས་ནངས་པ་གནམ་གཤིས་ གནས་
སངས་འགྱུར་འགྱོ་དློ། 
བསྒྱུར།  /རྗུའུ/ (བྱ) (མ/འདས) (རློང་) སྒྱུར་གྱི་མ་འློངས་པ་དང་
འདས་པ། (ཁ) (བསྒྱུར་ནི/ཡི) (དཔེ) ཨིང་ལིཤ་གི་དཔེ་ཆ་ཚུ་རློང་ཁ་
ནང་ལུ་བསྒྱུར་ནུག། 
རྟེན། /ཏེན/ ༡. (མིང) (རློང་) ཕག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་སའི་གཞི།  
(ཁ)  སྐུ་རྟེན། གསུང་རྟེན། ཐུགས་རྟེན་ལ་སློགས་པ།  
(དཔེ) ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཡློད་པའི་སྐུ་རྟེན་ར་ཅན་ལེ་ཤ་འདུག། 
༢. (བྱ) (ད/སྐུལ) (རློང་) གཞི་དང་གནས་སངས་ཅིག་ལུ་གནས་ནི། 
(ཁ) རྟེན་དློ/ཞིག། (དཔེ) ང་དཀའ་ངལ་ཅིག་འཐློནམ་ད་ར་ ཕམ་ལུ་
རྟེན་དློ། 
སྟེན།  (བྱ) (ད/སྐུལ) (རློང་) ཆོས་དང་ཡློན་ཏན་ལྷབ་ནིའི་དློན་ལུ་  
བམ་དང་སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་ བཀའ་སློབ་ལུ་ཚུ་གནས་ནི།  
(ཁ) སྟེན་དློ/ཞིག། (དཔེ) དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤློམ་
ཅིག་ཧ་མ་གོ་བར་བམ་ཅིག་སྟེན་དློ།  
བརྟེན།  (བྱ) (མ/འདས) (རློང་) གཞི་དང་གནས་སངས་ཅིག་ལུ་
གནས་ནི། (དཔེ) ཕམ་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་བརྟེན་ ང་དཔེ་ཆ་ ལྷབ་ནི་གོ་
སྐབས་ཐློབ་ཅི། 
དེབ།  (མིང) (རློང་) ཡི་གུ་བྲི་ནིའི་དློན་ལུ་ ཤློག་གུ་སློངམ་ལེ་ཤ་ 
ཕློགས་གཅིག་ཁར་བསྡེབས་ཏེ་ ཕྱི་ཤློག་གི་ནང་ན་བསམས་  ཡློད་ 
མི་དང་། ཡང་ན་ཡི་གུ་བྲིས་བྲིསཝ་གི་ཤློག་གུ་ལེ་ཤ་ལྷབ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ཕློགས་གཅིག་ཁར་བསྡེབས་ཏེ་ ཕྱི་ཤློག་གི་ནང་ན་བསམས་ཏེ་ ཡློད་མི་
ཅིག།  
 

(ཁ)  སློབ་དེབ། ཉིན་དེབ།  ཐློ་དེབ། འབྲི་དེབ་ཟེར་དློ་བཟུམ། (དཔེ) 
སློབ་གྲྭའི་དློན་ལུ་དཔེ་དེབ་ཉིས་བརྒྱ་དེ་ཅིག་ཉོ་ཡི། 
དང་། ༡. (བྱ) (མ/ད) (རློང་) རྟས་ཐག་ལ་སློགས་པ་ཚུ་གིས་ མི་
དང་སེམས་ཅན་ཚུ་བརྡུང་ནི། (ཁ) དང་ནི/དློ། ཨ་ལློ་སབ་སབ་ མ་ཉན་
མི་ཚུ་ རྟས་ཐག་གིས་དང་དེས། 
༢. (བྱ) (ད/མ/) (རློང་)(ཞེ) བཞེས་སྒོ་ལ་སློགས་པ་གཞན་ལུ་བླུགས་
བྱིན་ནི། (ཁ) དང་ནི/དློ། (དཔེ) ཚློགས་སློན་གྱི་སྐབས་ལུ་ བཞེས་སྒོ་
ཚུ་བླུགས་ཏེ་དང་དེས། 
༣. (བྱ) (ད/མ/) (རློང་) ཞིང་ལ་སློགས་པ་ཚུ་ནང་ལུ་ཆུ་འདྲེན་ནི། 
(ཁ) དང་ནི/དློ། (དཔེ) ཨ་རིང་ནང་ལུ་ཆུ་ཅིག་དང་དློ་ཡློདཔ་ཨིན། 
གདང། ༡. (མིང) (ཆོས) གོ་ལ་ ལ་སློགས་པ་ཚུ་བསྐམ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ སྤྲིངས་ཡློད་པའི་ཐགཔ་དང་ཙློག་ཕུར་བརྡབས་ ཁ་ལས་
བཀལ་ཡློད་པའི་ཤིང་། (ཁ) གདང་ཁར་ཤ་ཅིག་ཡློདན།། དཔལ་བར་ཨ་
རིང་ཆགས།། (དཔེ) གདང་གུ་ལས་མར་གོ་ལ་ལེ་ཤ་དཔངས་ཏེ་བཞག་
ནུག། 
༢. (མིང) (ཆོས) གོ་ལ་དང་ཅ་ལ་སློགས་པ་ཚུ་ གཟར་བཞག་ནིའི་དློན་
ལུ་ ཁྱིམ་ནང་གི་གྱང་ལ་སློགས་པ་ཚུ་གུར་ གཟེར་བརྡབས་ ཏེ་བཟློ་ཡློད་
པའི་ཤིང་དང་ལྕགས་ལ་སློགས་པ།  (དཔེ) གོ་ལ་ཚུ་གདང་གུར་
དཔངས་ཏེ་བཞག། 
༣. (མིང) (ཆོས) ཁྱིམ་བྱ་ཚུ་ཉལ་ས་ཤིང་ཀེ་ཀེ་སྦེ་བཀལ་ཏེ་བཞག་མི། 
(ཁ) བྱ་ངན་གྱིས་གདང་དཀྲུག། མི་ངན་གྱིས་གཡུས་དཀྲུག། ཟེར་དློ་
བཟུམ།  (དཔེ) གདམ་དློ་པ་ལས་བྱ་གདང་ཁ་ལས་བློ་དེས། 
༤. (མིང) (ཆོས) རྟ་དང་དྲེལ་ཚུ་བཏགས་སའི་ཤིང་། (དཔེ) རྟ་གཅིག་
ཕྱི་རུ་གདང་ཁ་ལས་ཤློར་སློ་ནུག། 
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ཀ༽ ལྟག་གི་ཚིག་མཛློད་ཀྱི་དཔེ་འདི་ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་འཚློལ་ཏེ་བྲིས།        [༡༠] 
༡. (རྟེན།) དང་ (བརྟེན།) གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སྟེ་ དཔེ་རེ་རེ་བཀོད།                      (༣) 
ལན་ 
 
 
 
 
༢. (དེབ) ཟེར་མི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་གཉིས་་བྲིས།                              (༢) 
ལན་ 
 
 

 
༣.    (གདང་།) ཟེར་མི་གི་གོ་བ་ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས།                                        (༢) 
ལན་ 
 
 
 
༤.   འགྱུར་འདི་ དུས་ག་ཅི་ལུ་ར་ འཇུགཔ་ཨིན་ན་བྲིས་ཞིནམ་ལས་  དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྗོད་ཚིག་༢བཟློ་ དེ་འབདཝ་ད་ཚིག་མཛློད་   
    ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།                                          (༣)   
ལན་ 
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ཇ༽  འགོ་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ འདྲེན་ཚིག་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཚུ་རྐྱབ།                  (༥)         
 
༡. དུས་འདས་པའི་ འདྲེན་ཚིག་ (བཀོ། འབག བསྣམས། སློ།) གཉིས་བྱ་ཚིག་ལུ་སར་ཏེ་བྲིས།  (༢) 
ལན་ 
 
 
             
༢. དུས་ད་ལྟ་བའི་ འདྲེན་ཚིག་  (ཚུལ། ལུགས) གཉིས་བྱ་ཚིག་ལུ་སར་ཏེ་བྲིས།         (༡) 
ལན་ 
 
 
             
༣. དུས་མ་འློངས་པའི་ འདྲེན་ཚིག་  (ཆོག། འཐུང་ ནི།  ཕུལ) གཉིས་བྱ་ཚིག་ལུ་སར་ཏེ་བྲིས། (༢)  
ལན་ 
 
 
             
        
     
     
                                   


