
སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སློན། 
 

བློ་གསར་སློབ་རྱིམ། 
 
 

 
 

 
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རྱིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 

 
 
 



 ii 

 
དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི། 
རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༩༧༥-༢-༣༣༣༨༨༠ 
ཡོངས་འབྲེལ་ www.education.gov.bt 

སྤརི་དབང་ © ༢༠༢༢ རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས།  

དཔེ་དབ་འད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ སོབ་གྲྭའ་དོན་ལུ་ རྩོམི་སྒྲིག་དང་ དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔེ་ལས་ རྩ་གཞུང་དང་
ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ལས་ གནང་བ་མིད་པེརི་ དཔེ་སྐྲུན་དང་ ཚོང་སྒྱུརི་ལ་སོགས་པེ་འབད་ན་ལས་ འཛེམ་གནང་། 

དཔེ་སྐྲུན།  ༢༠༢༢ 
ISBN   978-99936-0-354-2 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gov.bt/


 iii 

བཀའ་དྱིན་དགའ་ཚརོ། 
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ལམི་ལུགས་དང་ སྤུས་ཚོད་ཡརི་དྲག་བཟོ་ནའི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་མི་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སོརི་གནང་མི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ལུ་ བཀའ་དྲན་
དགའ་ཚོར་ཞུ་ན་ཨན། ད་དང་གཅིག་ཁརི་ ཆེསོ་ཚོན་དཔེ་དབ་རྩོམི་སྒྲིག་ག་ལཱ་ནང་ལུ་ ཁྱད་རིག་ག་གོས་སོན་དང་ ཕེན་འདབས་ཀྱི་གོགས་རིམི་མིཛེད་མི་ གཤེམི་གསལ་ 
ཤེས་ཡོན་མིཁས་མིཆེོག་དང་ ཁྱད་པེརི་ཅིན་གྱི་སོབ་དཔོེན་ཡོངས་ལུ་ དགའ་བསུ་དང་བཅིས་པེའ་ལགས་ས་ོཡོད། 

ལས་བྱེད་ཚགོས་ཆུང་/ཞུན་དགཔ། 
༡   དྲགོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རངོ་ཁའ་ཆེསོ་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་དབང་འཛེན།  
2   ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོརི་ལས་འཛེན།  
༣   དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ལྟ་ཞིབ་འག་ོདཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༤   ཚོ་རིང་། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོེན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༥ པེདྨ་དབང་འདུས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༦ རྣམི་རྒྱས། ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། འབྲུག་ཆེོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས། 
༧   ཕུརི་པེ། ལགས་སྦྱརི་བ། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ།  
༨  བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  

ཞུན་ལྷག་འབད་མྱི། 
ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོང་ལས་འཛེན། 

རྩློམ་སྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐ།ོ 
༡ དྲག་ཤེོས་སངས་རྒྱས་རོ་རྗེ། རོང་ཁའ་ཆེོས་ཚོན་མིཁས་མིཆེོག། རངོ་ཁ་གངོ་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།  
2 ཆེོས་སད་དོན་གྲུབ། རོང་ཁའ་མིཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རིང་སོརི་ལས་འཛེན། 
3 ཨོན་བཀྲ་ཤིས། དགེ་རྩ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བུམ་ཐང་། 
4 ཀུན་ལེགས་རོ་རྗེ། རྩ་མང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། མོང་སྒར། 
5 རོ་རྗེ་རྒྱལེ་མཚན། འཇིགས་མད་བོ་གེསལེ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུ། 
6 ཕུན་ཚགས་དབང་འདུས། བར་དུང་མ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་།   
7 ཕུར་པ་དབང་འདུས། ཁང་ཀུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། སྤ་རི།ོ 
8 ཀུན་ལེགས་ཚ་རང་། ཁང་ཀུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭབརི་མི། སྤ་རིོ། 
9 ནོར་བུ་སོལེ་མ། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭབརི་མི། ཆུ་ཁ། 
10 བསོད་ནམས་གེཡུ་སོན། ལྕམ་སྒང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུ། 
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༡༡ ཀརྨ་རྒྱལ་མིཚོན། ཤིང་མཁར་ལེའུ་ར་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། བསམ་ལོངས། 
༡༢ སྤེན་པ་ཚ་རང་། ལོང་ཚ་ོམི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཐམ་ཕུ། 
༡༣ པདྨ་བུདྡྷ། འཇིགས་མད་ཆསོ་གླིང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། གེསར་སྤེང་། 
༡༤ བཟང་མོ། ཝང་ཆུ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། ཆུ་ཁ། 
༡༥ ཕུར་པ་བསྟན་འཛིན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭགོང་མི། ཐམ་ཕུ། 
༡༦ སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན། ཐུང་མཁར་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། བཀྲྲིསྒང་། 
༡༧ རག་འཛིན། རན་ཆན་ལྡིང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ། 
༡༨ ཡ་ཤིས་དབང་ཕྱུགེ། སྟགེ་མ་ོཆུ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ལྷུན་རྩ། 
༡༩ ལེས་སྐྱིད་ཕུན་ཚགས། སྦྱིས་ཟམ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། ཀྲངོ་གེསར། 
༢༠ བད་ཆན་དབང་མོ། འབྲུགེ་རྒྱལེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། སྤེ་རོ། 
༢༡ བད་ཆེན། འབྲུགེ་རྒྱལེ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། སྤེ་རོ། 
༢༢ ཆོས་རྒྱལེ། ཝམ་རོང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། བཀྲྲིསྒང་། 
༢༣ དབང་ཕྱུགེ་སོལེ་མ། བད་བ་ཐང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། བསམ་ལོངས། 
༢༤ རོ་རྗེ་ལེས་འཕ།ོ ལེབ་རྩ་ཁ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། སྤུ་ན་ཁ། 
༢༥ འཕན་ལེས་དབངམ།ོ དོས་སྟང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། སྤེ་རོ། 
༢༦ ཚ་རང་། ལེ་གངོ་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ལྷུན་རྩ། 
༢༧ བད་སྐྱིད་དབྱངས་སོན། བརི་པེའ་ས་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུ། 
༢༨ ཕུརི་པེ་དབང་མིོ། ལུང་བསན་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐམ་ཕུ། 
༢༩ ཡ་ཤེས་བསམིགྲུབ། རིོང་ཐུང་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤེས་སྒང་། 
༣༠ ལྷ་སད་སྒྲིལོ་མི། བསམི་གཏན་སྒང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། དབང་འདུས། 
༣༡ ཕྱག་རོརི་སྒྲིོལམི། འཇིགས་མིད་རྣམི་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སབོ་གྲྭ་འོག་མི། ཐམ་ཕུ། 
༣༢ ཀརྨ་ལྷ་མིོ། མིངོ་སྒརི་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭའ་བརི་མི། མིངོ་སྒརི། 
༣༣ བོ་ལྡན་ཆེོས་འཛེན། བད་ཆེན་ཆེོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། ཐམ་ཕུ། 
༣༤ དམི་ཆེོས་རིན་ཆེན། དགའཝ་སྤལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། སྤ་རིོ། 
༣༥ སྐུམི་བུ་འབྲུག་པེ། དགོན་ཤེ་རི་མི་སོབ་གྲྭ། སྤུ་ན་ཁ། 
༣༦ ཨོན་དབང་ཕྱུག། སྦྱས་གཤེོང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། མིགརི་ས། 
༣༧ བསོད་ནམིས་ཕུན་ཚོགས། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སབོ་གྲྭ།  
༣༨ བསམི་གཏན་མིཐརི་ཕྱན། སྤ་རི་ོཤེས་རིག་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ།  
༣༩ རིན་ཆེན་རྒྱ་མིཚོ། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
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༤༠ བསོད་ནམིས་བསན་འཛེན། བརི་སྦིས་ས་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འགོ་མི། ཐམ་ཕུ། 
༤༡ ཀུན་ལགས་རོ་རྗེ། ལྷུན་རྩ་རོང་ཁག། ལྷུན་རྩ། 
༤༢ རོ་རྗེ་རྣམི་རྒྱལ། ཆུ་ཁ་རོང་ཁག། ཆུ་ཁ། 
༤༣ བསདོ་ནམིས་ཚོ་རིང་། བསམི་གྲུབ་ལངོས་མིཁརི། བསམི་ལོངས། 
༤༤ འཇིམི་དཔེལ་རོ་རྗེ། དག་རྩ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། བུམི་ཐང་། 
༤༥ བཀྲ་ཤེས་བསན་འཛེན། ཏ་ལ་མི་སྡེ་སོབ་གྲྭ། གཞིལ་སྒང་། 
༤༦ རིན་ཆེན་རོ་རྗེ། དཔེལ་རི་ཐང་འབྲི་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། གསརི་སྤང་། 
༤༧ ཀརྨ་དག་ལགས། སྤ་རིོ་ཤེས་རིག་མིཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ། སྤ་རིོ། 
༤༨ རོ་རྗེ་ལས་འཕྲི།ོ བསམི་རྩ་ཤེས་ཡོན་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ། བསམི་རྩ། 
༤༩ རོ་རྗེ་ཚོ་རིང་། དབང་འདུས་ཆེོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། བུམི་ཐང་། 
༥༠ དཔེལ་འབོརི། བསམི་རྩ་ཤེས་ཡོན་མིཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ།  
༥༡ ཐུགས་རྟེན། གླིང་མིཐལ་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། ཀྲོང་གསརི། 
༥༢ ཀརྨ་རིག་འཛེན། མིོང་སྒརི་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བརི་མི། མིོང་སྒརི། 
༥༣ མིཁའ་འགོ་དབང་ཕྱུག། གསརི་སྤང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མི། གསརི་སྤང་། 
༥༤ དབང་དྲག་ར་ོརྗེ། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། 
༥༦ ཚོ་རིང་། ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༥༧ བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན། 

མཛུབ་གནོན་ལྕགས་སྤར་དང་ལས་དྲུང་། 
༡   བསན་འཛེན་རོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  
༢  ཚོ་རིང་། རྩ་གཞུང་འག་ོདཔོེན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སོརི་སྡེ་ཚོན།  

ཕྱི་ཤགོ་པར་རྱིས། ཨོན་རོ་རྗེ། 
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སློན་བརློད། 
 

༄༅། །ཨོོྂ་སྭསྱི། སྤྱན་རས་གཟྱིགས་དབང་བང་ཆུབ་སྤྱློད་པའྱི་ཞྱིང་། །ས་སྤྱློད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི། །དབུ་འཁྱིད་སྤྱྱི་དང་བརྒྱུད་འཛིན་རྱིམ་འབློན་གྱི། །རྒྱལ་རབས་རྣམ་ལྔའྱི་བཀའ་དྱིན་བ་ན་མཐོ། །གང་གི་འབངས་
སུ་གཏོགས་པའྱི་མངའ་རྱིས་ཀྱི། །སྐལ་ལྡན་ཡོངས་ལ་ལུགས་བརྒྱའྱི་སློ་འཕར་ཆེ། །ཡོངས་སུ་འབྱེད་མཛད་སློན་མྱེད་
སློབ་སློན་གྱི། །ཐབས་ལམ་བློ་གསར་ལྡྱེ་མྱིག་འདི་ན་ཕྱེ། ། 

ཞིས་མིཆེོད་པེརི་བརྗེོད་པེ་དང་ དངོས་པེོ་ངས་པེརི་སོན་པེའ་ཚོག་གས་མིདུན་བསུས་ཏ་ ཞུ་ན་འད་ཡང་ འབྲུག་ག་རྒྱལ་ཡོངས་སོབ་གྲྭའ་ 
རོང་ཁའ་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་ལགས་སྒྱུརི་གྱི་ ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ རོང་ཁའ་བོ་གསརི་སོབ་རིམ་གྱི་ སོབ་དཔེནོ་ལམི་སོན་ ལག་དབ་འད་ 
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་བའ་ གནས་རིམ་སོ་སོའ་གནས་ཚོད་བར་སོན་དང་
འཁྲིལ་བའ་ ལས་དོན་དང་རྩ་དོན་ཚུ་དང་བསྟུན་ཏ་ དང་དུས་ཀྱི་ ཤེས་ཡོན་དགོས་མིཁོའ་འགྱུརི་བ་དང་མིཐུན་པེརི་བཟོ་ས་ཡོད། སོབ་རིམ་
ད་ནང་ སོབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པེའ་དནོ་ཚོན་ཚུ་ ག་རི་ སོབ་ཕྲུག་ལུ་གཙོ་བོརི་བཏོན་པེའ་ སོབ་སོན་ཐབས་ལམི་ཐོག་ལས་ རོང་ཁའ་བར་དོན་
སོད་ལན་ གཞི་འཛུགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས་པེའ་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོརི་བཟུང་ས་ཡོད་པེའ་ཁརི། ད་དང་གཅིག་ཁརི་ རིང་
ལུགས་སྔརི་སོལ་དང་ དང་རིབས་ཟུང་འབྲིལ་གྱི་ཐོག་ལས་ རིང་མིགོ་འདྲོང་ཚུགས་པེའ་མི་ཚོའི་ལཱ་གཡོག་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ག་ལུས་ངག་
ཡད་གསུམི་གྱི་ བསམི་སྤྱིོད་ཡརི་དྲགས་ གཏང་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའ་གཞི་དོན་ཚུ་ཚུད་ད་ཡོད།  

ད་ཡང་ གཞི་རིམ་གནས་སྐབས་ལུ་ སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ རིང་ག་ངོ་སོད་ལས་འགོ་བཟུང་ས་ དྲ་བ་འདྲ་ལན་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ 
ཉམིས་མོང་དངོས་འཐོབ་བཟོ་ནའི་ སོབ་རིམ་སོ་སོའ་གནས་ཚོད་ གཏན་འཁལ་གྱི་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་བསྟུན་པེའ་ ཤེས་ཚོད་གོང་
འཕེལ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསད་ཡོད་པེའ་ཁརི། སོབ་ཕྲུག་སོ་སོའ་ ཉམིས་མོང་ཐགོ་ལས་ ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཚོད་གཟུང་ག་གཞི་
རྟེན་སོབ་དབ་ལུ་ གཙོ་བོརི་མི་གཟུང་བརི་ བྷུ་ལཱུམི་གྱི་རིག་སོབས་དང་ མི་ཚོ་ལུ་མིཁོ་ཆེ་བའ་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ཐོག་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ག་རིག་
པེ་གཡོག་བཀོལ་ཏ་ ཤེས་ཚོད་ཡརི་དྲགས་གཏང་ཚུགསཔེ་འབད་ བཟོ་ས་ཡོད།  

ད་མི་ཚོད་ སོབ་སོན་ལམི་ལུགས་འད་ནང་ སབོ་ཕྲུག་ཚུ་གས་ ལོ་ཤུལ་མིམི་ཚུ་ནང་ག་ སོབ་རིམ་སོ་སོའ་ ཤེས་ཚོད་སོབ་སྦྱོང་ག་ གཞི་རྟེན་
ལོགས་གྲུབ་འཐོབ་ཚུགས་པེའ་ ནང་འབྲིལ་དང་ སོབ་རིམ་སོ་སོའ་ སོབ་ཕྲུག་ག་ ལོ་ན་དང་བསྟུན་པེའ་རིག་སོབས་ ཡུལ་དུས་གནས་
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 ཚུགས།  
 ༥. པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ རྐྱབ་ཚུགས། 
 ༦. ཁག་ཆེ་བའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། 
 ༧. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སབ་ཚུགས།   

༨. ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ མི་སྡེའི་ལློ་རྒྱུས་དང་ ནང་མི་། ཆ་རློགས། སློབ་སྡེ། གཡུས། ལྷ་ 
 ཁང་། དུས་སློན། ལམ་སློལ། སློ་ནམ་ཞིང་ལཱ། སྒོ་ནློར་སེམས། ཤིང་དང་མེ་ཏློག། 

ལློ་ཐློག། ཟ་ཆས་། གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན། ཉེན་སྲུང་། བྱ་བ་སློད་ལམ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་འཐབ་ཐངས། གྱོན་ཆས་སློགས་སློགས་ མཐའ་འཁོར་ལུ་མིག་མཐློང་ལག་
གཟུང་ལུ་ཡློད་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉན་སབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་གོང་
འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ རྩིས་མཐློང་དང་ཡིད་ཆེ་བསྐྱེད་ཚུགས།    

 ༩. ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡློད་པའི་ མི་སྡེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་
 ལུ་ གཞི་བཞག་གི་ཐློག་ལུ་ ལྟ་རློག། འདྲི་དཔྱད། དབྱེ་དཔྱད། སློགས་ཀྱི་ཐློག་
 ལས་ རིག་པ་གསལ་འཚློལ་དང་ ཉན་སབ་རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས།  

ལྷག་རིག།  

 ༡. རློང་ཁའི་ ཡིག་གཟུགས་ ག་ར་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས།  
 ༢. བརྗོད་པ་ཚུ་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ ལྷག་ཚུགས། 
 ༣. ཉིན་བསར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུགས།  
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 ༤. རྗོད་ཚིག་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཡློད་པའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས། 
 ༥. འབྲེལ་ཡློད་ པར་རིས་དང་ བརྡ་བྱང་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་ འབད་ཚུགས། 
 ༦. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ ལྷག་ཚུགས། 

༧. ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ མི་སྡེའི་ལློ་རྒྱུས་དང་ ནང་མི་། ཆ་རློགས། སློབ་སྡེ། གཡུས། ལྷ་ 
 ཁང་། དུས་སློན། ལམ་སློལ། སློ་ནམ་ཞིང་ལཱ། སྒོ་ནློར་སེམས། ཤིང་དང་མེ་ཏློག། 

ལློ་ཐློག། ཟ་ཆས་། གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན། ཉེན་སྲུང་། བྱ་བ་སློད་ལམ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་འཐབ་ཐངས། གྱོན་ཆས་སློགས་ སློབ་སློན་འབད་ནི་དང་  མཐའ་འཁོར་
ལུ་མིག་མཐློང་ལག་གཟུང་ལུ་ཡློད་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་དང་ མིང་བྱང་བརྡ་བྱང་ཚུ་
ཡང་ ཞར་དང་ཞློར་ཁར་ལྷག་ནིའི་ སེམས་ཚློར་བྱིན་ཏེ་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་
གོམས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།    

༨. ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡློད་པའི་ མི་སྡེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ 
 ལུ་གཞི་བཞག་གི་ཐློག་ལུ་ ལྟ་རློག། འདྲི་དཔྱད། དབྱེ་དཔྱད། སློགས་ཀྱི་ཐློག་ 
 ལས་ རིག་པ་གསར་པའི་ཐློག་ལས་ གོ་དློན་ལེན་ནི་དང་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཡར་ 
 རྒྱས་གཏང་ཚུགས།  

བྲི་ནི།  

 ༡. དབྱངས་གསལ་དང་ མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཆ་མཉམ་ མགྱོགས་ཡིག་
 ནང་ གྱལ་ཐིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས།  

 ༢. ཉིན་བསར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས། 
 ༣. འབྲེལ་ཡློད་དྲི་བ་དང་ འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཚུ་ བྲི་ཚུགས།   
 ༤. ཁྱིམ་ནང་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ པར་དང་ཅ་ལ་གི་ བཤད་པ་

 ཐུང་ཀུ་ཚུ་ ཚག་ཤད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས།  
 ༥. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ བྲི་ཚུགས། 

༧. ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ མི་སྡེའི་ལློ་རྒྱུས་དང་ ནང་མི་། ཆ་རློགས། སློབ་སྡེ། གཡུས། ལྷ་ 
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 ཁང་། དུས་སློན། ལམ་སློལ། སློ་ནམ་ཞིང་ལཱ། སྒོ་ནློར་སེམས། ཤིང་དང་མེ་ཏློག། 
ལློ་ཐློག། ཟ་ཆས་། གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན། ཉེན་སྲུང་། བྱ་བ་སློད་ལམ་དང་མཉམ་
འབྲེལ་འཐབ་ཐངས། གྱོན་ཆས་སློགས་ སློབ་སློན་འབད་ནི་དང་ མཐའ་འཁོར་ལུ་
མིག་མཐློང་ལག་གཟུང་ལུ་ཡློད་པའི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ལུ་དང་ མིང་བྱང་བརྡ་བྱང་ཚུ་
ཡང་ ཞར་དང་ཞློར་ཁར་ལྷག་ནིའི་ སེམས་ཚློར་བྱིན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་
གོམས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས།    

 ༨. ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡློད་པའི་ མི་སྡེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ 
ལུ་ གཞི་བཞག་གི་ཐློག་ལུ་ ལྟ་རློག། འདྲི་དཔྱད། དབྱེ་དཔྱད། སློགས་ཀྱི་ཐློག་
ལས་ རིག་པ་གསར་པའི་ཐློག་ལས་ བཤད་ཐུང་ཀུ་རེ་ སློ་བ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་འབད་བྲི་
ནིའི་ བློ་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཚུགས། 
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སློབ་སློང་ལས་དློན། 

ཉན་སབ། 
༡. རང་དང་ ཆ་རློགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ངོ་སློད་ འབད་ཚུགས་དགོ།  
༢. བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ ལཱ་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ།  
༣. མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༤. སློ་གླུ་ ཐུང་ཀུ་རེ་ འཐེན་ཚུགས་དགོ།  
༥. རྗོད་ཚིག་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ།  
༦. གནད་དློན་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་ཚུགས་དགོ།  
༧. སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ ཉན་ཏེ་ སབ་ཚུགས་དགོ།  
༨. གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ སབ་ཚུགས་དགོ། 

ལྷག་རིག། 
༡. མིག་རྩལ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ལུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་སློན་པའི་ པར་

དང་རི་མློ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས་དགོ།  
༢. གསལ་བྱེད་༣༠ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༣. དབྱངས་བཞི་ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་ གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་སར་ཏེ་ ལྷག་

ཚུགས་དགོ།  
༤. འདློགས་ཅན་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།  
༥. མགོ་ཅན་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 
༦. ཨང་གྲངས་༢༠ ཚུན་ཨང་ཡིག་ནང་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

བྲི་ནི། 
༡. ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ པར་དང་རི་མློའི་ བཟློ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནི་ལུ་

སང་བ་ཚུད་ཚུགས་དགོ།  
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༢. མགྱོགས་ཡིག་ནང་ གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་བཀལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
༣. ཚག་དང་ཤད་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
༤. དབྱངས་གསལ་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
༥. ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ བྲི་ཚུགས་དགོ།  
༦. འདློགས་ཅན་དང་ མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་ རྐྱབ་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་དཔློན་གྱིས་འབད་དགོཔ། 

ཉན་སབ། 
 ༡. དབྱངས་གསལ་དང་ མགོ་ཅན་ འདློགས་ཅན་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ 
  འཐློན་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ངག་ཐློག་གི་ སང་བ་གང་མང་བྱིན་དགོ།  
 ༢. འཇམ་ཏློང་ཏློ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་དང་འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་  
  གནད་དློན་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྱིན་དགོ། 
 ༣. ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ ས་གནས་དང་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡློད་པའི་ པར་དང་ཅ་ལའི་མིང་
  ཚིག་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་༣༠༠ ཚུན་རྒྱ་སྐྱེད་
  འབད་བཅུག་དགོ། 
 ༤. རྗོད་ཚིག་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ལུ་ ཉན་སབ་འབད་དེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་ནི་ལུ་ 
  གོམས་འདྲིས་ འཐློབ་བཅུག་དགོ།  
 ༥. སློ་བའི་ཐློག་ལས་ ལྷབ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློ་གླུ་འཐེན་ནི་དང་ སྲུང་ཉན་ནི་  
  གཏང་ནི་ ཞབས་ཁྲ་ ཚབ་རྩེད་ཐུང་ཀུ་རེ་ འབད་བཅུག་དགོ། 
 ༦. རློང་ཁ་ ཤར་ཤར་སབ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་སབ་ནི་
  དང་ འབྲེལ་བ་འབད་ཐངས་ཚུ་སློན་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་བཅུག་དགོ། 
 ༧. ཉན་སབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཡར་དྲག་ གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་སློན་རྩེད་རིགས་ མ་
  འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

ལྷག་རིག། 
 ༡. ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་དེབ་ལག་པར་བཤེད་ཐངས་དང་ ཤློག་ལེབ་ལྷློག་ཐངས་ གཡས་ 
  གཡློན་ ག་ཏེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྷག་ནི་ཨིན་ན་ དེ་གི་ འགྲོ་ལུགས་ཚུ་ སློན་
  བྱིན་དགོ། 
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 ༢. དབྱངས་གསལ་དང་ འདློགས་ཅན་ མགོ་ཅན་གྱི་རྗོད་སྒྲ་དང་ མིང་ཚིག་གི་རྗོད་
  སྒྲ་ཚུ་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་འཐློན་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ནིའི་སང་བ་ 
  གང་མང་བྱིན་དགོ། 
 ༣. མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ འཐློན་ཚུགས་ནིའི་
  དློན་ལུ་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནིའི་ སང་བ་གང་མང་བྱིན་དགོ། 
 ༤. པར་དང་རི་མློ་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་དང་ བརྡ་བྱང་དང་ བརྡ་རགས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
  བརྡ་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་ གང་མང་བྱིན་དགོ།  
 ༥. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་དང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་ནིའི་ དུས་ཚློད་བྱིན་ཏེ་ ག་དེ་མང་མང་ 
  ལྷག་བཅུག་དགོ། 
 ༦. སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་དང་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྲུང་གི་གནད་དློན་དང་ སྲུང་རྩེདཔ་ 
  ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལློ་རྒྱུས་རེ་ སབ་བཅུག་དགོ། 
 ༧. དུས་མཐུན་གྱི་ མིང་ཚིག་གསར་འཐེབ་ གང་མང་ལྷག་སྟེ་ མིང་ཚིག་རྒྱ་སྐྱེད་  
  འབད་བཅུག་དགོ། 
 ༨. པར་རིས་ཚིག་མཛློད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚིག་གི་གོ་དློན་འཚློལ་བཅུག་ནིའི་ 
  ཐབས་ལམ་ཚུ་ སློན་བྱིན་དགོ། 
 ༩. ལྷག་ནི་ལུ་ སློ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏློན་ཏེ་ ཨ་རག་ར་ལྷག་ནི་
  ལུ་ གོམས་སང་ ཚུད་བཅུག་དགོ། 

བྲི་ནི། 
 ༡. རློང་ཁའི་དབྱངས་གསལ་ མགོ་ཅན་ འདློགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཆ་མཉམ་ མགྱོགས་
  ཡིག་ནང་ བཀལ་ཐངས་མ་འཛློལ་བར་ ཡིག་བཟློ་བཏློན་ཏེ་ བྲི་ནིའི་སང་བ་གང་
  མང་བྱིན་དགོ།  
 ༢.  འབྲི་དེབ་ནང་ ཡི་གུ་བྲིཝ་ད་ གྱལ་ཐིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟློ་འཁོདཔ་ ཧིང་སངས་
  ས་འབད་ བྲི་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 
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 ༣.  མིང་ཚིག་གི་བར་ན་ ཚག་དང་ རྗོད་ཚིག་གི་ཤུལ་ལས་ ཤད་ཚུ་ མ་འཛློལ་བར་ 
  བྲི་ནིའི་སང་བ་ གང་མང་བྱིན་དགོ། 
 ༤.  མིང་དང་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ གང་མང་བྲི་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 
 ༥. ཚིག་ཕད་ འདི་ ཨིན་ མེན་ པས་ མས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་ 
  བྱ་ཡུལ་ཚུ་སར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ནིའི་སང་བ་གང་མང་བྱིན་དགོ།  
 ༦.  འབྲེལ་ཡློད་ཀྱི་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ལན་ཚུ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་ཚུ་སློན་ 
  བྱིན་དགོ།  
 ༧. ཁྱིམ་ནང་། སློབ་ཁང་ནང་། མཐའ་འཁོར་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ པར་ 
  དང་ཅ་ལ་གི་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་ རང་སློབས་ཀྱིས་བྲི་ནིའི་ སང་བ་མང་སུ་བྱིན་
  དགོ།  
 ༨. རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ གཞན་ལུ་བརྡ་སློད་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ པར་དང་རི་མློ་ 
  ཡིག་ཐློག་ལས་བྲི་ནིའི་ དང་འདློད་ བསྐྱེད་བཅུག་དགོ། 
 ༩. གྱངས་ཁ་༡༠༠ ཚུན་ ཨང་ཡིག་ནང་བྲི་ནིའི་སང་བ་ གང་མང་བྱིན་དགོ། 
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བློ་གསར་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 
༡. གསལ་བྱེད་ངོས་འཛིན། 

ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། 
ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ།     

 མིང་ཚིག། (གསལ་བྱེད་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 ཀ་ལ། ཀ་ཤ། ཁ་ཇ། ཁ་ཚ། ཁ་ཙ། ཁ་ཤ། ཅ་ལ། ཛ་པ། ཕ་མ། ཨ་པ། ང་། ང་ར། ཅ་
 ལ། ཆ་པ། ཉ་ལ། ཉ་ཤ། ཏ་པ། ཐ་ན། ཐ་ལ། ད་པ། ན་ག། ན་ཚ། ན་ས། པ་པ། ཕ་
 མ། བ་ཤ། མ་ཏ། མ་པ། ཚ་ཁ། ཚ་ཚ། ཚ་ལ། ཚ་ས། པ། ཝ་ཁ། ཝ་པ། ཟ་ཁ། ཟ་ད། 
 ཟ་པ། ཟ་མ། ཡ་ཁ། ཡ་པ། ཡ་ལ། ར་ཤ། ལ་ཁ། ལ་པ། ལ་ཆ། ཤ་ཁ། ཤ་པ། ཤ་ཚ། 
 ཤཝ། ས་པ། ཧ་པ། ཨ་པ། ཨ་མ། ཨ་ཙ། ཨ་ཡ། ཨ་ལ།  

༢. དབྱངས་བཞི་ངོས་འཛིན། 
ཨི། ི  གི་གུ། ཨུ། ི  ཞབས་ཀྱུ། ཨེ། ི  འགྲེང་བློ། ཨོ། ིློ ན་རློ། 

 གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་བཞི་སློར་ཚུལ། 
ཀི་ཀུ་ཀེ་ཀོ། ཁི་ཁུ་ཁེ་ཁོ། གི་གུ་གེ་གོ། ངི་ངུ་ངེ་ངོ་། ཅི་ཅུ་ཅེ་ཅོ། ཆི་ཆུ་ཆེ་ཆོ། ཇི་ཇུ་ཇེ་ཇོ། 
ཉི་ཉུ་ཉེ་ཉོ། ཏི་ཏུ་ཏེ་ཏློ། ཐི་ཐུ་ཐེ་ཐློ། དི་དུ་དེ་དློ། ནི་ནུ་ནེ་ནློ། པི་པུ་པེ་པློ། ཕི་ཕུ་ཕེ་ཕློ། 
བི་བུ་བེ་བློ། མི་མུ་མེ་མློ། ཙི་ཙུ་ཙེ་ཙློ། ཚི་ཚུ་ཚེ་ཚློ། ཛི་ཛུ་ཛེ་ཛློ། ཝི་ཝུ་ཝེ་ཝློ། ཞི་ཞུ་ཞེ་ཞློ། 
ཟི་ཟུ་ཟེ་ཟློ། འི་འུ་འེ་འློ། ཡི་ཡུ་ཡེ་ཡློ། རི་རུ་རེ་རློ། ལི་ལུ་ལེ་ལློ། ཤི་ཤུ་ཤེ་ཤློ། སི་སུ་སེ་སློ། 
ཧི་ཧུ་ཧེ་ཧློ། ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨོ།      

 རི། སློ། མེ། ཞུ། ཁོ། མློ། ཕློ། ཤློ། ཀེ་བ། གེ་ཟ། གོ་ལ། ངོ་མ། ཇུ་ཏ། ཇོ་ལ། ཨེ་མ། 
 ཞེ་ས། ཨོ་ལ། 

 ཀི་ལི། པི་སི། ཙི་ཀུ། ཏི་རུ། ཇོ་བློ། ངེ་གི། ཡི་གུ། ལི་ཅི། 
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 མིང་ཚིག། (དབྱངས་གསལ་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗེས་འཇུག་དང་གཅིག་ཁར་ ཚག་
 ཤད་ལག་ ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 ཁམ། ཁབ། གང་། ཆད། ཆང་། ཉན། ཉལ། ཐང་། ཐབ། དར། ནད། ནང་། པར། 
 ཕམ། བལ། མར། ཚང་། ཚག། ཝང་། ཞལ། ཞན། ཟམ། ཟས། འམ། ཡར། རན། 
 རང་། ལམ། ཤར། སག། ཧལ། ཧམ། ཨང་།  

 ངང་ལག། ངན་པ། ཇ་ཁང་། ཏན་ཏན། པ་ལང་། མལ་ཆ། ཙང་ཙ། ཙན་དན།  

 གུར། གོན། ཆུམ། ཆོས། ཉིམ། ཉུང་། ཏིང་། ཐིག། ཐློག། དློམ། དློང་། དུང་། ནློར། 
 ནུབ། བེག། བུང་། ཝེང་། ཞིང་། ཞློར། ཟུར། ཟློང་། འློད། ཡུམ། ཡིད། ཡློད། རུལ། 
 རེད། རུབ། ཚློན། ལློམ། ལུག། ལེན། ཤིང་། ཤེས། ཤེལ། ཤློག། སློང་། སློན། ཧུམ། 
 ཧིང་། ཧློད། ཨོམ།  

 ཀ་ཀུར། ཀོང་ཙེ། ཁུར་ཆ། ཁབ་ཏློ། ཅོག་ཙེ། ཆུང་ཀུ། ཏློག་ཙེ། ཐུང་ཀུ། སེན་མློ། 
 པུས་མློ། ཕུད་ཏ། ཕད་ཙེ། མེ་ཏློག། ཚལ་ལུ། འུག་པ། ཧློག་ཀ། ཨེན་ཏ། ཇོབ་ཇོབ། 
 ཛབ་ཛློབ། ཛང་ཛིང་། ཛར་ཛློར། འར་འུར། ཝེ་རིང་ལ། 

༣. ཡ་བཏགས་༧ ངོས་འཛིན། 
ཀྱ། ཁྱ། གྱ། པྱ། ཕྱ། བྱ། མ། 

 མིང་ཚིག། (ཡ་བཏགས་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 ཀྱང་། ཁྱབ། གྱང་། ཕྱག། བྱང་། མང་།  
 ཁྱིམ། གྱོག་མློ། པྱི་ཝང་། ཕྱག་ཐམ། བྱང་ཁོག། མ་ངན།  

༤. ར་བཏགས་༡༤ ངོས་འཛིན། 
ཀྲ། ཁྲ། གྲ། ཏྲ། ཐྲ། དྲ། ནྲ། པྲ། ཕ། བྲ། མྲ། ཤྲ། ས། ཧྲ། 
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 མིང་ཚིག། (ར་བཏགས་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 ཀྲམ། ཁྲག། ཁྲམ། ཁྲལ། གྲལ། གྲུབ། དྲན། དྲུང་། ཕལ། ཕྲུག། ཕྲེང་། བྲང་། བྲག། 
 བྲལ། སང་། སམ། སས། ཧྲལ།  
 ཀྲང་ཀྲི། པ་ཏྲ། དྲུང་པ། པྲ་མློ། བྲློཝ།  

༥. ལ་བཏགས་༦ ངོས་འཛིན། 
ཀླ། གླ། བ། ཟླ། རླ། ས། 

 མིང་ཚིག། (ལ་བཏགས་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 ཀླུ། གླུ། གླང་། བམ། རླུང་། སབ། ཀླད་ཀོར། ཀླ་ཀློ། ཟླ་བ། བ་མ།  

༦. ར་མགོའི་ཡི་གུ་༡༢ ངོས་འཛིན། 
རྐ། རྒ། རྔ་། རྗ། རྙ། ར། 
རྡ། རྣ། རྦ། རྨ། རྩ། ར། 

 མིང་ཚིག། (ར་མགོ་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 རྐ། རྒ། རྔ། ར། རྐང་། རྐྱང་། རྐྱབ། རྒྱབ། རྩལ། རྒན། རྒས། རྔམ། རྒྱལ། རྗེ། རྨློ། 
 རློང་། རྒོད། རྗོད། རྣློས། རྔས་ཏློ། རྗོད་ཚིག། རྙིང་། རྟིང་ལས། རྡློ་རུག། རྦློབ་རིལ།  

༧. ལ་མགོའི་ཡི་གུ་༡༠ ངོས་འཛིན། 
ལྐ། ལྒ། ལྔ། ལྕ། ལྗ། 
ལྟ། ལྡ། ལྤ། ལྦ། ལྷ། 

 མིང་ཚིག། (ལ་མགོ་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 ལྔ། ལྦ་ག། ལྟ་མ། ལྕེ། ལྷློ། ལྷུ། ལྡང་། ལྡན། ལྷམ། ཨོལ་ལྐོག། ལྒང་ཕུ། ལྕང་མ། 
 ལྗིད། ལྡེ་མིག། ར་ལྤགས། ལྷློང་། 
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༨. ས་མགོའི་ཡི་གུ་༡༡ ངོས་འཛིན། 
སྐ།  སྒ། སྔ། སྙ། ས། 
སྡ།  སྣ། སྤ། སྦ། སྨ། 
སྩ།      

 མིང་ཚིག། (ས་མགོ་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་ནི་) 
 སྒ། སྔ། སྣ། སྦ། སྔུ། སྐུ། སྔོ། སྐྱེ། སྤློ། སྤུ། སྨློ། སྒོ། སློ། སྡེ། སློ་བ། ས་རེ། སྒར། 
 སྙན། སྒལ། སྒང་། སྔར། སྤང་། སྤར། སྨན། སྔོན། སྙུང་། སློང་། སྟེང་། སློད། སྐོར། 
 སྐྱེས། སྒྱོམ། སྨིན། སྒྲུབ། སློད། སློད། སྔོ་ཤིང་། ཚན། སྡློད། སྣུམ། སྣློད། སྤྱིན། 
 སྩློལ། སང་བ། སློང་དེབ། སྨྱུག་གུ། སྐར་མ། སྣག་རྩི། 

༩. ཨང་ཡིག་༢༠ ངོས་འཛིན། 
༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠ 
༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥ ༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠ 

 ཨང་ཡིག་གི་གོ་དློན། 
ཁམ། ༡   ངང་ལག། ༢   
མེ་ཏློག། ༣   བྱི་ལི། ༤   
ཀེ་བ། ༥   ཚལ་ལུ། ༦   
ཀ་ཀུར། ༧   པི་སི། ༨   
ཨེ་པཱལ། ༩   ལུག། ༡༠   

༡༠. ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ལྷག་ནི། 
 ཨ་པ། ཨའི། ཕློ་རྒནམ། ཨ་ཞེམློ། ནུ་གཅུང་། ནུམློ། སྲིངམློ། ཨ་རྒས། ཨང་རྒས། ཨ་
 ཅོ། 
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 རྐང་ཁྲི། འབྲི་ཁྲི། བྱང་ཤིང་། དཔེ་དེབ། སློབ་དེབ། ལྷག་དེབ། སློང་དེབ། ལཱ་ཤློག། 
 ཤློག་ཐང་། འབྲི་དེབ། པི་སི། ཡིག་་ཀྲེག། ས་སྨྱུག། ཕྱགསམ། 

 ལྡུམ་ར། མེ་ཏློག། ཤིང་། འདབ་མ། ཆུ། གསང་སློད། ཡིག་ཚང་། རྒྱལ་དར། རྩེད་ཐང་། 
 གློག་མེ། ལམ། ཐབ་ཚང་། ར་བ། གཱ་རི། སྡློད་ཁྱིམ། རྡློ་རུག།  

 དྲློ་པ། ཉིན་མ། ཕྱི་རུ། ནུབ་མློ། ནངས་པ། ཁ་ཙ། ལྟ་མ། ད་ལྟློ། ད་ཅི། ལྟློ། ཚློདམ། 
 ཇ། བཞེས་སྒོ། གསློལཝ། ཚློགས། དྲློ་མཛར། གསློལ་ཇ། 

 དཀརཔློ། སེརཔློ། གནགཔློ། ལྕང་ཁ། ཧློནམློ། ཟླུམ་པློ། གྲུ་གསུམ། ཟླ་གམ། གྲུ་བཞི། 
 མགུ་ཏློ། མིག་ཏློ། ལྷ་པ། རྣམ་ཅོ། སློ། སྐྱ། རྐངམ། ཁ། ལྕེ། ལགཔ།  

 གོ། སློད་གོ། འློན་ཇུ། ཧང་། ལྷམ། ཨོམ་སློ། གདན། མལ་ཆ། མགུ་ཤད། སློ་ཀྲུ། སློ་
 སྨན། ཁེན་ཇ།  

 ཐ་ལི། ཕློ རཔ། ཐུརམ། རམ། ཨེན་ཙི། གྱི་ཅུང་། ཨེ་པཱལ། ཚལ་ལུ། ངང་ལག། སེར་
 ཤློག་མེ་ཏློག། སྲུང་། ཉིམ་གང་ཤར། འཁན་པ་མེ་ཏློག།  

 ལ་ཕུ། དློ་ལློམ། ཨེ་མ། ཀེ་བ། ཀོ་པི། ལྟློ། ཚློདམ། ཨོམ།  

 ཕགཔ། གླང་། བྱི་ལི། ར། རློ་ཁྱི། བ། བྱ་པློད། བྱམློ། ང་། ཁྱོད། དགེ་སློང་། ཁོ། མློ། 
 གླི།  

 ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤེན་པ། ཉིམ། ཟླ་བ། 

 ཡློད། མེད། འདུག། མི་ནུག། ཞུ་གེ། མི་ཞུ། བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ། 
 ལགས། འབག། ལློང་། སློང་། སློད། འཐུང་། བཟའ། ཤློག། འགྱོ། སབ། ལྷབ། ཉན། 
 ཐློབ། འབད། འློང་། གཏང་། ལྷག། འབྲི། ལེན། སྡློད། ཉལ། བལྟ། ཨིན། མེན། 
 ལྷག།  
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༡༡. སློབ་སློན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ། 
 སློ་གླུ་ གདངས་དང་ལེའུ་སྦྲགས་ སློབ་སློང་འབད་ནི། 
 སློབ་ཁང་ནང་གི་ ལཱ་ཚུ་ བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་འབད་ནི། 
 དབྱངས་གསལ་ མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ནི། 
 བློ་གསར་གྱི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ནི། 
 དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐློག་ལས་ ངོ་སློད་འབད་ཚུགས་པའི་ སློབ་སློང་འབད་ནི། 
 སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ ལློག་གཏང་ནི། 
 གསལ་བྱེད་༣༠ དང་རང་གི་མིང་ ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ རང་སློབས་ཀྱིས་བྲི་ནི། 
 དབྱངས་གསལ་ མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་ཚུ་ འདྲེན་བཀལ་ཐངས་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ སློབ་སློང་འབད་ནི། 
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སྤྱིར་བཏང་ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ སློབ་སློན་འབད་བའི་སྐབས་ འློག་གི་གནད་དློན་ཚུ་སེམས་ཁར་
དྲན་དགོ། 

 ལམ་སློན་འདི་ནང་ལུ་ཡློད་མི་ སློང་ལཱ་འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ འབྲེལ་ཡློད་སློང་ལཱ་
གཞན་ཚུ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 

 འདི་ནང་ཡློད་མི་སློང་ལཱ་ཚུ་ ཚར་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་མ་དློ་བར་ རིག་རྩལ་འདི་ སློབ་
ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ མ་ཚུད་ཚུན་ཚློད་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

 ནམ་ར་འབད་རུང་ གནསསངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློང་ལཱ་ལག་ལེན་འཐབ་ད། འགྱོ་བཏུབ་མ་
བཏུབ་ཚུ་ བདེ་ཞིབ་བཟློ་སྟེ་ ཧེན་ཤུལ་ནམ་སློན་པ་ཅིན་དྲག་ག? བལྟ་སྟེ་ སློན་ནི་འདི་ 
རང་གི་ལག་པར་ཡློད།  

 སློབ་དཔློན་ལམ་སློན་འདི་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡློད་མི་སློང་ལཱ་འདི་ཚུ་ ཐུན་ཚན་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ 
རློགས་དགོཔ་མེན་པར་ རིག་རྩལ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཐློབ་ མ་འཐློབ་བལྟ་སྟེ། ཐུན་
ཚན་གཞན་ནང་འཕློ་མཐུད་དེ་ སློན་དགོཔ་ཨིན། 

 སློར་ཀློག་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ མིང་ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་ལུ་ གཙློ་བློར་བཏློན་དགོ། 
 སློབ་སློན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས། བཀོ་བཞག་ནི་མེན་པར་ 

སློང་ལཱ་གཞན་གྱི་ འབྲེལ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།  
 ལྷག་དེབ་ཚུ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ལྷག་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་ བདུན་རིམ་བཞིན་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་

གིས་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟློ་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འློག་གི་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ ལྷག་ཐློ་བཞག་དགོ།   

 ཀ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ལྷག་མི་ སྲུང་གི་མིང་ག་ཅི་སྨློ? 
 ཁ་ སྲུང་འདི་ནང་ ག་དང་ག་ར་འདུག?  
 ག་ སྲུང་རྩེདཔ་ ག་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འདུག? ག་ཅི་འབད། 
 ང་ སྲུང་དེབ་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་ འདུག? པར་ག་འདི་ལེགས་པས་ག? 
 ཅ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དགའ་མི་པར་འདི་ ག་འདི་སྨློ?  
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 ཆ་ སྲུང་འདི་ ཚར་ག་དེམ་ཅིག་ ལྷག་ཅི? 
 ཇ་ སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་མས་གོ? 
 ཉ་ དློ་རུང་ ལྷག་དགོ་ མནློ་ནི་མས་ག? 
 ཏ་ ཤུལ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལྷག་དེབ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ ལྷག་ནི་གི་མནློ་བསམ་ཡློད་ 
  ག? 
ལམ་སློན་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡློད་པའི་ ལྷག་དེབ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཀྱི་ སློང་ལཱ་ཚུ་ན་འཐན་འབད་
ར་བལྟ་སྟེ། སློབ་སློན་འབད་དགོཔ་མ་ཚད། ལྷག་དེབ་ཚུ་ སློབ་ཚན་བཞིན་དུ་ ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ཐློ་
བཞག་དགོཔ་དང་། ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས་ཚུ་ ལློ་གཅིག་ལུ་ ཉུང་ཤློས་ཚར་གཉིས་དེ་རེ་ ལྷག་ཡློད་
པའི་ཐློ་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ དཔེ་སྣློད་ནང་ལེགས་ཤློམ་འབད་ བཞག་དགོ། 

དབྱེ་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཐློག་ལས་འབད་ནི་ལུ་ ཤུགས་བཏློན་དགོ། 
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སློབ་ཚན་དང་པ། 
 ལྷབ་སང་གོམས་འདྲིས་དང་ དུས་རྒྱུན་བརྡ་སློད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཉན་སབ། 

དགོས་དློན། 
 ཨ་ལློ་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ འགོ་དང་པ་འློངམ་ད། སློབ་དཔློན་དང་ ཆ་རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་
 ཁར་ འཚེར་སྣང་མེད་པར་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས། དུས་རྒྱུན་བརྡ་སློད་ཀྱི་མིང་
 ཚིག་ལྷབ་སང་འབད་དེ་ བག་ཆགས་ཏློག་ཏློ་འབད་ སྡློད་ནི་གི་ ངེས་ཤེས་འདྲློང་ནི་གི་ དློན་
 ལུ་ཨིན། 
ལས་དློན། 
 ༡. སློབ་གྲྭའི་ས་གོ་དང་ སློབ་དཔློན་ ཆ་རློགས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ རྒྱུས་རིག་ཚུགས་
  དགོ། 
 ༢. གནང་བ་ཞུ་ནི་དང་ དགའ་ཚློར་ གུས་ཞབས་ བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 ༣. ཁོང་ར་དང་ ཆ་རློགས་ གཡུས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ངོ་སློད་དང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ 
  འབད་དེ་ ཆ་རློགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ འཐབ་ཐངས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 ༤. སློབ་དཔློན་གྱི་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ སློབ་ཕྲུག་གིས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ 
  ལཱ་ འབད་ཚུགས་དགོ།  
 ༥. དུས་རྒྱུན་བརྡ་སློད་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་དགོཔ་ གལ་ཆེ་བའི་ངེས་ 
  ཤེས་ བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༡ པའི་སློང་ལཱ།  
༡.༡   སློབ་གྲྭའི་ས་གོ་ སློབ་དཔློན་ ཆ་རློགས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་  
   རྒྱུས་རིག་ནི། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   སྲུང་དེབ། སློ་གླུའི་སྒྲ་འཁོར། རྩེད་ཆས། འགུལ་བརྙན། 

ལམ་སློན།   
ཨ་ལློ་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ དང་པ་ འློངམ་ད། སློབ་དཔློན་དང་ ཆ་རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འཚེར་
སྣང་མེད་པར་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ཐློག་ལས་ བག་ཆགས་ཏློག་ཏློ་འབད་ སྡློད་ནི་གི་ངེས་ཤེས་
འདྲློང་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། 
རང་གི་ངོ་སློད་འབད་ནི་དང་། 
ས་གོ་ ངོ་སློད་ འབད་ནི། 
འབད་ཆོགཔ་དང་ མ་ཆོགཔ་ཚུ་ ངོ་སློད་འབད་ནི། 
ཨ་ལློ་ལུ་ དགའ་བའི་ ལློ་རྒྱུས་སབ་ནི།  
ཨ་ལློ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲུང་སློ་བ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ གཏང་ནི། 
སློབ་གྲྭ་དང་ཁྱིམ་གཉིས་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ལན་འབད་དེ་ 
རྩིས་མཐློང་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  

སློབ་གྲྭའི་ས་གོ་ནང་གི། ཆུ། ཆབ་གསང་། རྩེད་ཐང་། མཛློད་ཁང་། ཡིག་ཚང་། དཔེ་མཛློད་། ཕྱག་
སྙིགས་བླུག་ས། སློབ་ཁང་ཚུ་ནང་ ལྟ་བཤལ་འཁྱིད་ནི། སློ་གླུ་འཐེན་ནི། རྩེདམློ་རྩེ་ནི། ཨ་ལློ་དང་
འབྲེལ་བའི་ འགུལ་བརྙན་ཐུང་ཀུ་ཚུ་སློན་ནི་གི་ ལས་རིམ་ཚུ་བཟློ་སྟེ། བདུན་ཕག་༢ དེ་ཅིག་གི་རིང་ 
ཨ་ལློ་ཚུ་ བག་ཆགས་ཏློག་ཏློ་དང་། སློབ་གྲྭ་ནང་ འློང་དགོ་མནློ་སི་སི་ ཐལ་བཅུག་ནི་གི་ དློན་ལུ་ 
ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། 
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༡.༢   གུས་ཞབས་དང་གནང་བ་ཞུ་ནི། 
རིག་རྩལ་།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་དཔེ་སློན།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་་་ 
སློབ་དཔློན་ནང་ན་འབྱློནམ་ད། སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ་ལགས། ཟེར་ཞུ་ནི་དང་།  
སློབ་དཔློན་ལློག་འབྱློནམ་ད། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས། ཟེར་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ སབ་ནི་ཚུ་ 
དཔེ་སློན་འབད་དེ་ སློན་དགོཔ་དང་། དེ་སྦེ་སབ་ནི་འདི་ རང་ལས་ སྦློམ་མི་གི་རིགས་ལུ་ གུས་
བཀུར་དང་། འློག་མ་ལུ་བྱམས་བརྩེ་ འབད་ཐངས་ཚུ་ སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ལས། 

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ནང་ན་འློངམ་ད།  
 # ང་ ནང་ན་འློང་ཆོག་ག་ལགས། ཟེར་སབ་ནི་དང་།  
ཕྱི་ཁར་འགྱོཝ་ད།  
 # ང་ ཕྱི་ཁར་ འགྱོ་ཆོག་ག་ལགས། ཟེར་གནང་བ་ཞུ་ནི་ཚུ་སློན་དགོ།  
དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ། ཞུ་གེ་ལགས། འབད་ཆོག་ག་ལགས། བལྟ་ཆོག་ག་ལགས། བྲི་ག་ལགས། 
ཟེར་ ལཱ་གཞན་དང་གཞན་ལུ་ཡང་ རང་གི་གོངམ་ལས་ གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་ཚུ་ སློན་བྱིན་དགོ། 

རང་གི་མིང་འབློཔ་ད། ལགས། ཟེར་ཞུ་དགོཔ་དང་། ཁྱིམ་ནང་ ཕམ་དང་ ཨ་ཞེམློ་ ཕློ་རྒནམ་ཚུ་
གིས་ འབློཔ་ད་ཡང་། ལགས། ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ སློན་སྦེ། ཁྱིམ་ནང་ ལག་
ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་སྐོར་ སབ་བྱིན་དགོ། 

འཁྲབ་རྩེད། སློབ་ཕྲུག་ལ་ལུ་ཅིག། རྒན་ཤློས། ལ་ལུ་ཅིག་ གཞློན་ཤློས་བཟློ་སྟེ་ གཞློན་ཤློས་ཀྱིས་ 
རྒན་ཤློས་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་ཐངས་དང་། གུས་ཞབས་ཀྱི་ ཚིག་འཇམ་སངམ་ སབ་ཐངས་ཚུ་གི་
ཐློག་ལུ་ ཚབ་རྩེད་ཚུ་འབད་བཅུག་དགོ། 
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༡.༣   དགའ་ཚློར་བསྐྱེད་ནི། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ།  
སློན་ཆས།   དཔེ་སློན་ཚབ་རྩེད། 

ལམ་སློན། 
སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ རང་ལུ་ལེགས་ཤློམ་འབད་མི། དཔེར་ན། དཔེ་ཆ་སློན་བྱིན་མི། ཕར་ཚུར་ འཁྱིད་
བཀལ་ འབད་བྱིན་མི། ལྟློ་གི་ཧློད་ ཁ་ཕྱེས་ བྱིན་མི། པི་སི་ རྣློས་བཞློགས་ བྱིན་མི། གོ་ལ་ བཟློ་ 
བཟློ་བྱིན་མི། དཔེ་དེབ་ འཚློལ་ བྱིན་མི། ལྷམ་གྱི་ སྒྱོག་ཐག་ བསྡམས་ བྱིན་མི། ཞབས་ཁྲ་ འཐེན་
བྱིན་མི། དྲི་བའི་ ལན་ སབ་བྱིན་མི། སྲུང་ བཏང་ བྱིན་མི་ སློབ་དཔློན་དང་ ཆ་རློགས་ རྒན་ཤློས་ 
ཚུ་ལུ་ དེ་སྦེ་ལེགས་ཤློམ་འབད་བྱིནམ་ད། བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཟེར་སབ་སྟེ་ དགའ་ཚློར་བསམ་ནི་ཚུ་ སློན་
དགོཔ་ཨིན།  

དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ། རང་གི་ ཁྱིམ་ནང་ཡང་ ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་ཚུ་གིས་ ལེགས་
ཤློམ་འབདཝ་ད། དགའ་ཚློར་ བསམ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཚུ་སློནམ་ད། ཁ་ལས་
སབ་སྟེ་ སློན་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར། དཔེ་སློན་དང་ ཚབ་རྩེད་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ སློན་ཏེ། དུས་
རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ དྲན་གསློ་འབད་དེ་བཞག་དགོ། 

༡.༤   གུས་ཞབས་ཀྱི་སློ་གླུ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   སློ་གླུའི་དེབ། སློ་གླུའི་སྒྲ་འཛིན་འཁོར་ལློ། 

ལམ་སློན།   
ཕྱི་ཁར་ ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། སློ་གླུའི་དཔེ་དེབ་ནང་ ཡློད་མི་ ཨ་ལློ་དབའི་ཨ་ལློ། 
ཟེར་མི་འདི་ སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་། དང་པ་ སློབ་དཔློན་རང་གིས་ མགུ་ལས་མཇུག་ཚུན་ ཚར་
གཅིག་འཐེན་ཏེ་ ཉན་བཅུག་དགོ། སྒྲ་འཁོར་ཚུ་ལས་བཏང་སྟེ་ ཉན་བཅུག་རུང་བཏུབ། དེ་ལས་ ཨ་
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ལློ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཚིག་རེ་རེ་འབད་ གདངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ འཐེན་ནི་གི་ ལད་སློལ་རྐྱབ་སྟེ་ 
སློན་དགོཔ་འདི་ཡང་།  

དང་པ། ཚིག་རྐང་རེ་རེ་འབད། ‘ཨ་ལློ་དབའི་ཨ་ལློ་’ 
གཉིས་པ། ཚིང་རྐང་གཉིས་རེ། ‘སློབ་དཔློན་འབྱློནམ་ད་ ཡར་ལློངས་སྦེ་’ 
གསུམ་པ། ཚིག་རྐང་གསུམ་རེ། ‘ཨ་ལློ་དབའི་ཨ་ལློ། སློབ་དཔློན་འབྱློནམ་ད་ ཡར་ལློངས་སྦེ། 
སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ་་་་་་’ ཟེར་རིམ་པ་བཞིན་ འཐེན་བཅུག་སྦེ། སློ་སྣང་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ བཟློ་བྱིན་དགོ། སློ་
གླུ་ཚུ་ ཡློངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ (www.curriculum.bt) ཐློག་ལས་ ཕབ་ལེན་འབད་ཚུགས། 

༡.༥   ངོ་སློད།  
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   མི་ཅུངམ་གི་འབགཔ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། རང་སློའི་མིང་ ངོ་སློད་འབད་ཚུགསཔ་ བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ། ཕྱི་ཁར་ ས་གོ་བདེ་ཏློག་
ཏློ་ཅིག་ནང་ཁྱིད་དེ། སློབ་ཕྲུག་ཚུའི་གདློང་ཁར། དང་པ་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ མི་ཅུངམ་གི་ཚབ་རྩེད་
ཐློག་ལས་ དཔེ་སློན་འབད་ནི། 

ངེ་གི་མིང་ ཀ་ཀ་ཨིན། ཟེར་ ཚར་གཉིས་དེ་ཅིག་ སབ་ཞིནམ་ལས།  
ཁྱོད་ཀྱི་ མིང་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ལུ་དྲིས་ཏེ། སློབ་ཕྲུག་དེ་གི་མིང་སབ་བཅུག། དེ་བཟུམ་
འབད་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ མིང་སབ་བཅུག།  

དེ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ནང་རྡློག་ ཆ་གཟུང་བཅུག་སྦེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་
བཅུག། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཀ་གིས།  ངེ་གི་མིང་---- ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་----ག་ཅི་སྨློ? 
སློབ་ཕྲུག་ཁ་གིས།  ངེ་གི་མིང་---- ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་----ག་ཅི་སྨློ?  
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ཟེར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་དློ་
ག? ལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ སློ་བ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་ བཟློ་དགོ། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ།  

སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན། གདློང་ཁར་འཐློན་བཅུག་ཞིནམ་ལས། མི་ཅུངམ་གི་འབགཔ་བཟློ་ ལགཔ་
གཡས་གཡློན་གཉིས་ལུ་བཙུགས་ཏེ། རང་དང་ ཆ་རློགས་ཀྱི་མིང་ སབ་བཅུག་སྦེ་ ངོ་སློད་འབད་
བཅུག། དེ་གི་སྐབས་ལུ། གཟུགས་ཀྱི་གུས་ཞབས་ འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ སློན་བྱིན་དགོ། དཔེར་ན། 

གཅིག་གིས། པདྨ། ཟེར་ འབློཔ་ད། 
པདྨ་གིས། ལགས། ཟེར་ཤུགས་འབད་ ལན་སབ་ནི་ཚུ། སང་བ་འབད་དགོ། 

༡.༦   ངོ་སློད་ཀྱི་རྩེདམློ།  
རིག་རྩལ།  ཉན་/སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   རྐྱལ་ཅུང་། ཤློག་གུ་/རས་གཙང་ཏློག་ཏློ་ཅིག་གིས་ བཟློ་བའི་བློལ་ཅིག། 

ལམ་སློན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་གོ་བདེ་ཏློག་ཏློ་ཅིག་ནང་ཁྱིད་སྦེ། གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་འབད་བཞག་སྟེ། སློབ་དཔློན་གྱིས། 
བློལ་འདི་ ལག་པར་བཤེད་ཞིནམ་ལས།  

ངེ་གི་མིང་ ---- ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་ མིང་ ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་སབ་ཞིནམ་ལས། སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ལུ་བཀོ་ནི།  
དེ་ལས། བློལ་འཐློབ་མི་དེ་གིས་ཡང་། རང་གི་མིང་སབ་སྦེ། ཆ་རློགས་ གཞན་མི་ཅིག་ལུ་བཀོ་སྟེ་ ཁྱོད་
ཀྱི་མིང་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་དྲིས་ཏེ་མིང་སབ་བཅུག་ནི། འདི་བཟུམ་འབད་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་མཉམ་གྱིས་ གོ་
སྐབས་ འཐློབ་ཚུགསཔ་འབད་ རྩེ་བཅུག་དགོ། 

འདི་གི་ ཤུལ་ལས། མིང་སེམ་ཁར་བཞག་ནི་གི་རྩེདམློ། དཔེར་ན། ‘ཀརྨ་’ ཟེར་ མིང་བཏློན་ཏེ་ བློལ་ 
ཀོ་ནི།   

དེ་ཡང་། སློབ་ཕྲུག་གི་རིག་རྩལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རང་སློའི་མིང་ ངོ་སློད་འབད་ཚུགསཔ་འགྱོཝ་ད། དེ་
ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཁོང་རའི་གཡུས་ཀྱི་མིང་ཡང་ སྦྲགས་ཏེ་སབ་བཅུག་ནིའི་ སང་བ་ཚུ་བྱིན་དགོ། 
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དེ་གི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་ ཆ་བསྡློམས་ཏེ་ བཞག་ཞིན་ན། སློབ་སྡེའི་གདློང་ཁར་འབློ་སྟེ་ གོང་གི་སློང་ལཱ་
བཟུམ་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ཡང་ སབ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཀ། ང་ བཀྲ་ཤིས་སྒང་ལས་ ཨིན། ཁྱོད་ ག་ཏེ་ལས་སྨློ?  
སློབ་ཕྲུག་ཁ། ང་ བསམ་རྩེ་ལས་ ཨིན། ཁྱོད་ ག་ཏེ་ལས་སྨློ?  
སློབ་ཕྲུག་ག། ང་ དར་དཀར་ན་ལས་ ཨིན། ཁྱོད་ ག་ཏེ་ལས་ སྨློ? 
སློབ་ཕྲུག་ང་། ང་ སྤ་རློ་ལས་ ཨིན། ཁྱོད་ ག་ཏེ་ལས་ སྨློ? ཟེར་དྲི་བ་བཀོད་བཅུག་སྦེ།  

དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ “ཁྱོད་” ཆ་རློགས་ཚུ་ལུ་ མཛུབ་མློ་དཔག་ཐངས་
ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ གུས་ཞབས་ འབད་ཐངས་ཚུ་ སློན་བྱིན་དགོ། 

༡.༧   བརྒྱུད་འཕྲིན་རྩེདམློ།  
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   པི་སི། པི་སི་སྒྲོམ། 

ལམ་སློན།  
ཕྱི་ཁར་ ས་གནས་ སབས་བདེ་ཏློག་ཏློ་ཅིག་ནང་ ཁྱིད་ཞིནམ་ལས།  ཨ་ལློ་ཆ་འབད་ འགྲུལ་འཕྲིན་
གྱི་ཚབ་ལུ་ པི་སི་གི་ཧློད། ཡང་ཅིན། འགྲུལ་འཕྲིན་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ ཅ་དངོས་རེ་ ལག་ལེན་འཐབ་
སྟེ་ ནང་རྡློག་དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་བཅུག།   

དཔེར་ན། 
 ཨ་ལློ་༡ པ། སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ། 
 ཨ་ལློ་༢ པ།  སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ། ཁྱོད་ ག་སྨློ? 
 ཨ་ལློ་༡ པ། ང་ བཀྲ་ཤིས་ཨིན། ཁྱོད་ག་ཅི་འབད་དློ? 
 ཨ་ལློ་༢ པ། ང་ ཡི་གུ་འབྲི་དློ། པར་འབྲི་དློ། 
 ཨ་ལློ་༡ པ།  ག་ཅི་གི་པར་/ཡི་གུ་འབྲི་དློ?   
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 ཨ་ལློ་༢ པ།  ང་ བྱི་ལི་གི་པར་འབྲི་དློ། ཟེར་དློ་བཟུམ་ ཨ་ལློ་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཁོང་
 རའི་སེམས་ཁར་མནློ་མི་ཚུ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐློག་ལུ་ སབ་བཅུག།  

༡.༨   སྐད་ལུ་བལྟ་སྟེ་མི་ངོ་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   སློབ་དཔློན་དང་སློབ་ཕྲུག། 

ལམ་སློན།  
ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་སྦེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་འབད་ བཞག་ཞིནམ་ལས། མིག་ཏློ་བཙུམས་སྦེ་ སྡློད་
བཅུག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ ལློ་གཅིག་ ཡར་ལྷློང་བཞག་སྦེ་ ག་ཅི་གུ་ཅི་སབ་བཅུགཔ་
ད།  
ཨ་ལློ་ གཞན་མི་ཚུ་གིས། སྐད་ངོ་བལྟ་སྟེ་ ཨ་ལློ་འདི་ ག་ ཨིན་ན? མིང་སབ་སྟེ་ ངོ་ སློན་དགོ། 
ཨ་ལློ་འདི་ ཨིན་ན? མེན་ན? མིག་ཏློ་བརྒྱངས་ཏེ། མིང་སབ་མི་འདི་ ཨིན་མེན་ བལྟ་བཅུག་དགོ།  
ཡང་ན། 

སློང་ལཱ། ཆ་གཟུང་ངོ་སློད། 
༡. ཨ་ལློ་ཆ་བཟློ་ནི། 
༢. གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ངོ་སློད་འབད་བཅུག་ནི།   
  ༼མིང་དང་ལློ་གཡུས་༽ 
༣. རང་གི་ཆ་དེའི་སྐོར་ལས་ དམངས་ཁར་ངོ་སློད་ འབད་བཅུག་ནི། 
༤. ཨ་ལློ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ངོ་སློད་འབད་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསློ།  
 ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ཆ་རློགས་ཚུ་གི་མིང་ཚུ་ ཤེས་ནིའི་དློན་ལུ། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་
 རག་ར་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་མིང་བཏློན་ཏེ་འབློ་དགོ། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། ཁྱོད་ ནཱ་ ཤློག་ཤིག། ཟེར་
 འབློ་ནི་མེན་པར། བདེ་ཆེན་ ནཱ་ ཤློག་ཤིག། ཟེར་འབློ་དགོ། ཨ་ལློའི་མིང་སེམས་
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 ཁར་ བཞག་ནིའི་དློན་ལུ་ ཤློག་ཐང་ནང་ སྡློད་ཁྲི་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཀོད་རིས་བཟློ་
 སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་ མིང་བྲིས་བཞག་པ་ཅིན། མིང་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་འབད་ ཤེས་ཚུགས། 

༡.༩   ཁྱིམ་དང་གཡུས་ཀྱི་མིང་འདྲི་ལན། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།      མཐའ་འཁོར། 

ལམ་སློན། 
ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ ཁྱིམ་དང་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ སབ་ཚུགས་ནིའི་
དློན་ལས། ཁོང་ར་ ནང་རྡློག་ལུ་ ངག་ཐློག་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་ནི། དཔེར་ན།  

ཁྱོད་ཀྱི་ གཡུས་ ག་ཏེ་ལས་ སྨློ? གཡུས་ཀྱི་མིང་ ག་ཅི་སྨློ?/  
ངེའི་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ ----------- ཟེརཝ་ཨིན་ལགས།/ གཡུས་ ངང་ཤིང་ལས་ ཨིན། 
ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ ག་ཏེ་ཡློད? ངེའི་ ཁྱིམ་འདི་ གཡུས་ཀྱི་ཟུར་ཁར་ ཡློད་ལགས།  
ཁྱོད་ཀྱི་ གཡུས་ཁར་ ཁྱིམ་ག་དེ་ཅིག་ཡློད? ཨ་ལློ་ཚུ་ ལན་ སབ་མ་ཤེས་ཚུན་ སང་བ་འབད་བཅུག་
ནི་དང་།  

ཁྲོམ་ཁར་འབད་བ་ཅིན། དཔེར་ན།  

ཁྱོད་སྡློད་སའི་ ས་གོ་གི་ མིང་ག་ཅི་སྨློ?  
ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་འདི་ ག་ཏེ་ཧློངས་ལུ་ ཡློདཔ་སྨློ?  
ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ག་ཅི་ར་ མཐློང་ནི་ཡློདཔ་སྨློ? ཟེར་བའི་འདྲི་ལན་ཚུ་འབད་དེ་ 
གཅིག་གིས་གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས་ ཆ་རློགས་བསྡློམས་ཏེ་ སྡློད་བཅུག་དགོ། འདྲི་
ལན་དེ་ཚུ་ཡང་ གཅིག་དང་གཉིས་ལུ་མེན་པར། ཐབས་ཤེས་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ ག་ར་དང་གཅིག་ཁར་ 
སློ་བའི་ཐློག་ལས་ འབད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 
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༡.༡༠   བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་འབད་ནི། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   བཀོད་རྒྱའི་མིང་ཚིག། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ས་གནས་སབས་བདེ་ཏློག་ཏློ་ཅིག་ནང་ ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། སློབ་ཁང་
ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ བཀོད་རྒྱའི་མིང་ཚིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་ཚུགས་དགོ།   

འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་།  

བུམློ་ཚུ་ མར་ སྡློད།  
   བུཚ་ཚུ་ ཡར་ ལློངས། 
   རྡློ་རྗེ་ ཡི་གུ་ བྲིས། ཟེར་དློ་བཟུམ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཧ་ལམ་སང་བ་ཚུདཔ་ད། སང་བ་ཧེང་སྐལ་ བྱིན་ནིའི་དློན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་
ཀྱིས་སབ་དློ་ ཟེར་མི་རྩེདམློ་འདི་རྩེ་བཅུག། དཔེར་ན། 

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སབ་དེས། ལགཔ་འཁྱུ། ཟེརཝ་ད། ཨ་ལློ་གཞན་ཚུ་གིས་ ལགཔ་འཁྱུ་བའི་ཚུལ་ འབད་བཅུག་དགོ། 
(མིང་དང་སྦྲགཔ་ད་ ལས་ཚུལ་འབད་ནི་དང་། མིང་དང་ མ་སྦྲག་པ་ཅིན་ ལས་ཚུལ་མི་འབད་) 

གོང་ལུ་ བཀོད་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ མིག་སང་གི་ཚིག་འབད་བཟློ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་
ཡང་ འཕལ་འཕལ། མིང་ཚིག་གི་ཤློག་བྱང་འདི་ སློན་ཞིནམ་ལས་ སབ་བཅུག་ནི་དང་། མིང་ཚིག་
དང་འཁྲིལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཚུ་ བཏློན་བཅུག་དགོ། 
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༡.༡༡   ལྟ་བཤལ།  
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   སློབ་གྲྭའི་ས་གོ། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ ས་གོ་ནང་ མ་འཁྱིད་པའི་ཧེ་མར་ ག་ཅི་ར་ འབད་ནི་ཨིན་ན? དེའི་སྐོར་
ལས་སབ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ སློབ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ། འདི་ ཡིག་ཚང་ཨིན། འདི་ རྒྱལ་དར་
ཨིན། ཟེར་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ངོ་སློད་འབད་ཞིནམ་ལས།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་དྲིཝ་ད། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། འདི་ ཡིག་ཚང་ཨིན། ཟེར་སབ་བཅུག་དགོ། འདི་བཟུམ་འབད་ སློབ་གྲྭ་ནང་གི་ 
ས་གོའི་མིང་ཚུ་ སློན་བྱིན་དགོ། 

སློང་ལཱ་འདིའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཤེས་དགོ་པའི་མིང་ཚིག། 
  
 

དྲན་གསློ།   
སློབ་གྲྭའི་ས་གོའི་མིང་ཚུ་ ག་ར་སབས་གཅིག་ལུ་མེན་པར་ སློན་ཐེངས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་བསྟུན། སློབ་
དཔློན་གྱིས་ བལྟ་སྟེ། སློན་དགོཔ་མ་ཚད་ ལློག་ལློག་སང་བ་ཡང་ འབད་བཅུག་དགོ། 

ལྟ་བཤལ་ལས་ལློག་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་ལྷློདཔ་ད། མཐའ་འཁོར་གྱི་གནས་སངས་ནང་ ག་ཅི་ར་མཐློང་
ཡི་ག? པར་བྲི་བཅུག་སྦེ། སློབ་ཐང་ནང་བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། 

འདི་ བུཚ་གི་ ཆབ་གསང་ ཨིན།  

བུཚུ་གི་ ཆབ་གསང་༡༠ འདུག།  

འདི་རྒྱལ་དར་འདུག། སློགས།   

རྒྱལ་དར། ཡིག་ཚང་། ལྡུམ་ར། མེ་ཏློག། ཆུ། གསང་སློད་/ཆབ་གསང་། རྩེད་ཐང་། རཝ། སྡློད་ཁྱིམ། 
ལམ། བརྡ་བྱང་། མཛློད་ཁང་། དཔེ་མཛློད་ཁང་། སློབ་ཁང་། 



བློ་གསར་ལམ་སློན།                       ༢༠༢༢ 
 

 33 

༡.༡༢   དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   དུས་རྒྱུན་ལཱ་གི་པར། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་བརྡ་སློད་འབད་དགོ་པའི་ མིང་ཚིག། དཔེར་ན།  
 
 

ཟེར་མི་ཚུ་ གོ་དློན་ པར་རིས་ཤློག་ཁྲམ་ཐློག་ལུ་ འདྲི་ལན་འབད་དེ་ ག་ཅི་འབད་དེས་? ཟེར་དྲིས་
ཡི་ར་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ཐངས་ སློན་དགོ།  
 - ཚབ་རྩེད་དང་། 
 - ལད་སློལ་ བསྒྱུར་བཅུག་ནི་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་འབད་དགོ།  

དེའི་སྐབས་ པར་ཚུ་སློན་ཐློག་ལས་ ག་ཅི་འབད་དེས། ལྟློ་ཟ་དེས། ག་ཅི་འབད་དེས། ཡི་གུ་འབྲི་དེས། 
ཟེར་བའི་ འདྲི་ལན་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་བཅུག་སྟེ་ ཤེསཔ་བཟློ་དགོ། 
 

  

ཡར་ལློངས། གོ་ལ་གྱོན། ཁ་ལག་འཁྱུ། ལྟློ་བཟའ། ཇ་འཐུང་། ལམ་འགྱོ། དཔེ་ཆ་ལྷབ། ཡི་གུ་བྲིས། ལཱ་འབད། 
རྩ་བར་སྡློད། ས་ཁར་ཉལ། 
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སློབ་ཚན་༡ པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ།  

 རང་དང་ ཆ་རློགས་ཀྱི་ ངོ༌སློད་ འབད་ནི། 
 གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག་གི་ མིང་ སབ་ནི། 
 དྲི་བའི་ ལན་ འབད་ནི། 
 ནང༌མི་ ངོས༌འཛིན་ འབད་ནི། 
 བུཚ་དང་བུམློ་ཟེར་བའི་ མིང་ཚབ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ནི། 
 བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ ལཱ་འབད་ནི། 
 བྲི༌ནིའི༌སྔོན༌སང་། ཐིག་འཐེན་ནི་ སློགས་ཀྱི་སང་བ།  
 གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་སེམས་ཁར་ བཞག་་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཀྱི་ སྒྲ་གདངས་ལས་གྲུབ་པའི་ ཅ་དངོས་ ངོས་འཛིན།  
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སློབ་ཚན་དང་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approach འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

རང་དང་ ཆ་རློགས། གཡུས། ས་
གོ་གི་ངོ་སློད། ལློ་རྒྱུས། གཟུགས་
ཀྱི་ཡན་ལག། དྲི་བ་འདྲི་ལན། ནང་
མི་ངོས་འཛིན། སློ་གླུ། ལད་སློལ། 
ཕློ་མློའི་མིང་ཚབ། བཀོད་རྒྱ། ཅ་
དངོས་དང་ པར་རིས། དབྱངས་
གསལ་གྱི་སྐོར་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ བློ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཆ་ཚང་ 
གསལ་ཏློག་ཏློ་འབད་ སབ་ཚུགས་
མི།  

རང་དང་ ཆ་རློགས། གཡུས། ས་
གོ་གི་ངོ་སློད། ལློ་རྒྱུས། གཟུགས་
ཀྱི་ཡན་ལག། དྲི་བ་འདྲི་ལན། ནང་
མི་ངོས་འཛིན། སློ་གླུ། ལད་སློལ། 
ཕློ་མློའི་མིང་ཚབ། བཀོད་རྒྱ། ཅ་
དངོས་དང་ པར་རིས། དབྱངས་
གསལ་གྱི་སྐོར་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ བློ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཆ་ཚང་
འབད་སབ་ནི་ཚུ་ རེ་རེ་གཉིས་
གཉིས་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ 
ལེགས་ཤློམ་འབད་ སབ་མི།  

རང་དང་ ཆ་རློགས། གཡུས། ས་
གོ་གི་ངོ་སློད། ལློ་རྒྱུས། གཟུགས་
ཀྱི་ཡན་ལག། དྲི་བ་འདྲི་ལན། ནང་
མི་ངོས་འཛིན། སློ་གླུ། ལད་སློལ། 
ཕློ་མློའི་མིང་ཚབ། བཀོད་རྒྱ། ཅ་
དངོས་དང་ པར་རིས། དབྱངས་
གསལ་གྱི་སྐོར་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ བློ་
དང་འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཆ་ཚང་
འབད་ སབ་ནི་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ སབ་མི།  

རང་དང་ ཆ་རློགས། གཡུས། ས་
གོ་གི་ངོ་སློད། ལློ་རྒྱུས། གཟུགས་
ཀྱི་ཡན་ལག། དྲི་བ་འདྲི་ལན། ནང་
མི་ངོས་འཛིན། སློ་གླུ། ལད་སློལ། 
ཕློ་མློའི་མིང་ཚབ། བཀོད་རྒྱ། ཅ་
དངོས་དང་ པར་རིས། དབྱངས་
གསལ་གྱི་སྐོར་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ 
ལན་ཆ་ཚང་འབད་སབ་ནི་ལུ་  
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།   

བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 

ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་

ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སློབ་ཚན་གཉིས་པ།  
 འབྲི་ལྷག་སྔོན་སང་དང་ མིང་ཚིག་ཉན་སབ། 

དགོས་དློན། 
 སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཡི་གུའི་འབྲི་ལྷག་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནིའི་ ལག་
 རྩལ་དང་ མིག་རྩལ་ ལེགས་ཤློམ་འཐློབ་ནི་དང་ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་ གོམས་སང་ཚུད་
 ཐབས་ལུ་ཨིན། 
ལས་དློན། 
༡. པར་དང་རི་མློའི་ བཟློ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཐློག་ལས་ ལྷག་ནིའི་ མིག་རྩལ་
 སྔོན་སང་ ཚུད་ཚུགས་དགོ། 
༢. ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ མདའ་ཕྱློགས་དང་རི་མློའི་ བཟློ་རྣམ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བྲི་ནིའི་ 
 སྔོན་སང་ ཚུད་ཚུགས་དགོ། 
༣. གཟའ་དང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༤. ནང་མི་དང་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་ གྱོན་ཆས་ ཐབ་ཆས་ཀྱི་
 མིང་ཚུ་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
༥. གཟུགས་ཁམས་དང་ མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲའི་སྐོར་ ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 

དྲན་གསློ།  
 སློབ་ཚན་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ལྷབ་དགོ་པའི་ གནད་དློན་དང་མིང་ཚིག་ ལེ་ཤ་ཡློད་རུང་ སློང་
 ལཱ་ཚུ་ དཔེ་རེ་ལས་ བརྒལ་མེདཔ་ལས། སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས། འདི་ནང་ཡློད་མི་ སློང་ལཱ་
 ཚུ་ རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ མ་བཞག་པར་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། ཡང་
 ན། སློབ་དཔློན་རང་གིས་ སློང་ལཱ་གསརཔ་བཟློ་སྟེ་ ལས་དློན་ཚུ་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་སང་
 བ་ ག་དེ་མང་མང་བྱིན་དགོ། 
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སློབ་ཚན་༢ པའི་སློང་ལཱ། 

༢.༡   འབྲི་སྨྱུག་གཟུང་ཐངས། 
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཤློག་ཀུ། པི་སི། ཚློན་སྨྱུག། ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ། རྩང་དུམ་རེ་འཚློལ་བཅུག་སྦེ། ས་དང་བྱེམ་ཚུ་ལུ་ ཐིག་
ཡར་མར་འཐེན་ནི་ ཕང་སྟེ་འཐེན་ནི་ཚུ་ སང་བ་འབད་བཅུག། དེ་ལས། 

སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ པི་སི་དང་ཚློན་སྨྱུག་ ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ སློད་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་
ཁོང་ར་ལུ་ ཤློག་གུ་ལུ་ ག་དགའཝ་འབད་ བྲི་བཅུག་ནི། དེའི་སྐབས། 

སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་གི་ པི་སི་བཤེད་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཞིན་ན། ཨ་
ལློ་ཚུ་ལུ་ པི་སི་བཤེད་ཐངས་ཚུ་ སློན་བྱིན་དགོ། (པི་སི་བཤེད་ཐངས་ཀྱི་པར་རིས་ ཡིག་བཟློའི་སློང་
དེབ་ཀ་གི་ཤློག་གྲངས་༤ པའི་ནང་ཡློད་) དེ་ཡང་། 

སློབ་དཔློན་གྱིས། སློང་དེབ་ནང་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ། 

དང་པ་ར། པི་སི་བཤེད་ཐངས་ ཨ་ལློ་ཆ་མཉམ་གྱིས་མཐློངམ་འབད་ དཔེ་སློན་འབད། དེ་ལས་ ཨ་
ལློ་ཚུ་ལུ་ པི་སི་ ཚློན་སྨྱུག་ ག་ཅི་འབད་རུང་ཅིག་ སློད་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁ་འབད་ 
བཤེད་ཐངས་ལྷབ་བཅུག། དེ་ལས་ ཁོང་རའི་སློང་དེབ་ནང་ ལློག་ཅི་ར་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

དེའི་སྐབས། 
ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ཀ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ པི་སི་གཟུང་ཐངས་དང་ འབྲི་ཐངས་ཚུ་ལྷབ་བཅུག་དགོ།   
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༢.༢   བྲི་ནིའི་སྔོན་སང་། 
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ། ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ཀ་གི་ ཤློག་གྲངས་༥ པ་འདི་ བཏློན་བཅུག་སྟེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ 
གཡློན་ལས་གཡས་ལུ་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་འབདཝ་ད།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ པི་སི་བཤེད་ཐངས་དང་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ གཡློན་ལས་གཡས་ལུ་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་ སློན་བྱིན་སྦེ་ སང་བ་འབད་བཅུག། 

དེ་བཟུམ་ སང་བ་ལེ་ཤ་འཐློབ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་དང་ འབྲི་
དེབ་ཚུ་ནང་ སང་བ་ག་དེ་མང་མང་ འབད་བཅུག་དགོ། 

༢.༣   ལྷག་ནིའི་སྔོན་སང་།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ཅོག་འཐདཔ་འཚློལ་མི་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༡ པ་ནང་ ཅོག་འཐད་མི་ པར་ལུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་བཅུག། 
དེ་ཡང་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ གྱལ་ཕང་སྟེ་ 
ཡློད་པའི་པར་ཅིག། དཔེར་ན། འློག་གི་སའི་པར་འདི་ ཤློག་བྱང་ནང་ བྲིས་འབག་འློངས་ཏེ་ སློན་
ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཤློག་བྱང་འདི་ ལག་པར་བཤེད་སྦེ། 

སློབ་དཔློན། འདི་ ག་ཅི་ ཨིན་མས? 
ཨ་ལློ།  འདི་ ས་ ཨིན་མས།  
སློབ་དཔློན། པར་༡ པའི་ ས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འདུག? 
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ཨ་ལློ།  ས་འདི་ མཇུག་མ་ ཐུང་ཀུ་འདུག། 
སློབ་དཔློན། པར་༢ པའི་ ས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འདུག? 
ཨ་ལློ།  ས་འདི་ ལགཔ་གཅིག་ར་ ཨིན་པས? 
སློབ་དཔློན། པར་༣ པའི་ ས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འདུག? 
ཨ་ལློ།  ས་འདི་ མཇུག་མ་ རིངམློ་ འདུག། 
སློབ་དཔློན། པར་འདི་ ག་དང་ ཅོག་འཐད་པས? 
ཨ་ལློ། པར་༣ པ་དང་ ཅོག་འཐད་པས། ཟེར་ པར་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཐངས་ཚུ་ སློན་ཞིནམ་ལས། ལཱ་
ཤློག་འདི་སློད་དེ་ པར་ཅོག་འཐདཔ་གུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་བཅུག།  

དྲན་གསློ།  
འདི་གི་སྐབས་ ཁོང་རའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ ས་མེད་པ་ཅིན་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡློད་མི་ཅིག་གི་ པར་
ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  

༢.༤    ལྷག་ནིའི་སྔོན་སང་།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི།  
སློན་ཆས།   ཤློག་ཁྲམ་ཤློག་གྲངས་༢ པ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཤློག་ཁྲམ་ ཤློག་གྲངས་༢ པ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཤློག་ཁྲམ་
ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་འདུག་ག? ལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། དཔེར་ན།  
༡ འདི་ ག་ཅི་སྨློ?  
༢ འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་ པར་ར་ འདུག? 
༣ ཨ་ལློ་ཚུ་ ག་ཅི་ འབད་དེས? 

 

༡ ༢ ༣ 
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༤ པར་༡ པ་ནང་ ག་ཅི་ འབད་དེས་? 
༥ པར་༢ པ་ནང་ ག་ཅི་ འབད་དེས་? ཟེར་ པར་རེ་རེ་འབད་ དྲིས་ཏེ་ ལན་སབ་བཅུག་
 ནིའི་ གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

དེ་གི་སྐབས། དློན་ཚན་འདི་གི་ཐློག་ ཉེན་སྲུང་གི་སྐོར་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་ གྲོས་སྡུར་འབད་དགོ།  

༢.༥    བཞག་རིག་རྩེདམློ། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   བཞག་རིག་གི་རྩེདམློ། 

ལམ་སློན།   
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ མིག་སང་ཚུད་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འློག་ལུ་བཟློ་
སྟེ་ཡློད་མི་ དཔེ་བཟུམ་ བཟློ་སྟེ་འབག་འློང་དགོཔ་ཨིན། 
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རྒྱབ། 
 
གདློང་། 
 
རྒྱབ། 

གདློང་། 
 
དེ་ཡང་། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཚུ་ལུ་ གོམས་སང་ཚུད་ནི་གི་དློན་ལུ་ བཞག་རིག་གི་རྩེདམློ་གི་ 
རྩེད་ཆས་འདི་དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ།  

དང་པ། དབྱིབས་འདི། ཤློག་གུ་གི་ རྒྱ་དང་དཀྱུས་ཚུ་ ག་ར་འདྲན་འདྲ་ གྲུ་བཞི། ཐད་སྒོར། ཟླ་
གམ། གྲུ་གསུམ། ཟླུམ་བུ། ལ་སློགས་པ་ ག་ཅི་བཟུམ་བཟློ་རུང་ ཅོག་འཐདཔ་ འློང་དགོཔ་ཨིན།  

གཉིས་པ། ཁ་དློག་འདི། འཇའ་ཆི་ཆི་ མཐློང་ནི་གི་དློན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་རགས་བརྒྱད་ལ་སློགས་པའི་ རི་
མློ་དང་། ཡང་ན། ད་རེས་ནངས་པའི་གི་ བློ་རིག་གིས་ བཟློ་ཡློད་མི་ རི་མློ་དང་ ཚློས་གཞི་ ཁ་དློག་
ཚུ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ བཀོད་དགོ་རུང་ གཅིག་འབད་བཀོད་དགོཔ་ཨིན། དེ་མིན་ རི་མློ་དང་ཚློས་གཞི་
ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མ་བཀོད་པར་བཞག་རུང་ མ་བཏུབ་མེད། 

གསུམ་པ། རྩེད་ཆས་འདི་ སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ རྩེ་ནི་གི་རྩེདམློ་ཅིག་ ཨིནམ་ལས། ཆ་བསྒྲིག་
བཏུབ་པའི་ ཚན་པ་ནང་འབད་ ཨ་ལློའི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་༢,༤,༦ བཟློ་དགོཔ་ཨིན།  

ཀ་ རྩེད་ཆས་འདི། རྩེ་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ཕངམ་ཕང་ས་ དབྱངས་གསལ་ངོ་སློད་
 འབད་ནི་གི་དློན་ལུ་མེན་པར། བཟློ་རྣམ་ཅིག་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་དློན་ལུ་ རྩེ་བཅུག་
 དགོཔ་ཨིན། རྩེ་ཐངས་འདི་ཡང་ ལྷམ་པ་གཉིས་འབད་རྩེ་བཏུབ་ཨིན།  

ཨ་ ཨ་ ཁ་ ཁ་ 

    

 ི་  ི་ ླིོ་ ླིོ་ 
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 ༡. ག་ར་ ག་ཕུབ་འབད་བཞག་སྟེ་ ཆ་འཚློལ་འཐློབ་པ་ཅིན་ འཐུ་སྟེ་བཞག་ནི་དང་། 
  མ་འཐློབ་ པ་ཅིན། ཚར་གཅིག་ ག་ར་ལུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ སློན་ཞིནམ་ལས་ 
  ལློག་ག་ཕུབ་རྐྱབ་ བཞག་སྦེ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ རྩེ་བཅུག་དགོ།  

 ༢. ཡང་ན། རྩེད་ཆས་གང་རྐྱལ་འབད་ བཞག་སྦེ་ འདྲ་མི་ཚུ་ཕྱི་སེལ་རྐྱབ་བཅུག་ 
  དགོཔ་ཨིན། 

ཁ་ རྩེ་ཆས་འདི། གཙློ་བློ་ར་ མིག་སང་ཚུད་ནི་གི་དློན་ལུ་ཨིནམ་ལས། ནམ་བདེ་ ནམ་ཁོམ། 
 ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ རྩེ་ བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  

 དེ་གུ་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ རང་སློའི་རིག་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ། གསར་གཏློད་
 འབད་དེ། སློབ་སློང་གི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་རུང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལེགས་
 ཤློམ་འློང་།  

༢.༦    སྒྲ་ངོས་འཛིན།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་དང་ཅ་ལ། ཤློག་བྱང་དང་། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རློང་ཁ་
   དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་ཚིག་གཞི་འགྱམ་ནང་ཡློད་པའི་ པར་རིས་ཚིག་
   མཛློད་ནང་ཡློད་པའི་ སེམས་ཅན་དང་ཟ་འཐུང་གི་པར། 

ལམ་སློན།   
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གསལ་བྱེད་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ རྣ་སང་ཚུད་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ 
ཅ་ ལ་སློགས་པ་ གསལ་བྱེད་༣༠ ལས་འགྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་གི་པར་ཚུ་ བྲིས་འབག་འློངས་སྦེ། མིང་
གི་ཐློག་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དགོཔ་དང་། རྗོད་ཚིག་བཟློ་སབ་ནི། ཞབས་ཁྲ་འབད་འཐེན་ནི།  
ལ་སློགས་པའི་སློང་ལཱ་ལེ་ཤ་བྱིན་དགོ། དཔེར་ན།  
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༡. ཀ་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་གི་པར།  
  

 

 

༢. ཁ་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་གི་པར།  
 
 

༣. ག་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་གི་པར།  

 
 

༤. ང་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་གི་པར། 

འདི་བཟུམ་ གསལ་བྱེད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་འཚློལ་ཏེ། གསལ་བྱེད་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་། 
སློགས་ ཡི་གུ་གི་རྣམ་པ་འབད་  ངོ་སློད་འབད་དེ། ལྷབ་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ སྔོན་ལས་ གསལ་
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བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ ག་ར་ པར་གྱི་རྣམ་པའི་ཐློག་ལས་ མིག་སང་དང་ རྣ་སང་ ཚུད་བཅུག་དགོཔ་འདི་ 
ཁག་ཆེ། འདི་ ཤུལ་ལས་ གསལ་བྱེད་སློནམ་ད་ འཇམ་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན།  

དྲན་གསློ། 
 པར་ཚུ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡློད་པའི་ ཅ་ནངོས་ཚུ་ ལག་ལེན་
 འཐབ་སྟེ་ སློན་དགོ། 

༢.༧    གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།        ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རློང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་ཚིག་ 
   གཞི་འགྱམ། ལྷག་དེབ་དབའི་གཟའ་ག་ཅི་སྨློ? 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ རེས་གཟའ་དང་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནིའི་དློན་ལུ་ ས་སློང་གཅིག་ནང་ 
རེས་གཟའ་སློར་ཡི་ར་ བཙུགས་བཏུབ་མི་ཅིག་དང་། དེའི་སྦློ་ལློགས་ཁར་ ས་སློང་གཅིག་ནང་ གནམ་
གཤིས་ཀྱི་པར་ སློར་ཡི་ར་བཙུགས་བཏུབ་མི་ ཤློག་ཁྲམ་ཅིག་བཟློ་སྟེ་ སློབ་ཁང་ནང་སར་བཞག་དགོ། 
དཔེར་ན། 
ད་རེས་གཟའ་ མིག་དམར་ཨིན། 

(མིག་དམར་གྱི་པར་) 
ད་རེས་གནམ་གཤིས། ཉིམ་ཤར་དེས། 

(ཉིམ་ཤར་བའི་པར་) 
དྲློ་པ་ཨ་རག་ར་ རེས་གཟའ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནམ་གཤིས་ཀྱི་པར་ཚུ་ ཤློག་བྱང་གུ་ སར་བཅུག་ཞིནམ་
ལས། དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད། དཔེར་ན། ད་རེས་གཟའ་ག་ཅི་སྨློ? ད་རེས་གཟའ་ མིག་དམར་ཨིན་
ལགས། ད་རེས་གནམ་གཤིས་ག་དེ་སྦེ་འདུག་གོ? ད་རེས་ ཉིམ་ཤར་ཏེ་འདུག་ལགས། ཟེར་དློ་བཟུམ།  
དྲློ་པ་ཨ་རག་ར་ སློབ་སློན་འགོ་ མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ གནམ་གཤིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ 
ཤློག་བྱང་གུ་ ངོ་རགས་ཀྱི་ པར་བཀལ་བཅུག་ནི་དང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ཚུ་འབད་དགོ། 
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   ཉིམ།         ས་སྨུག།      གློག།           ཁཝ།        ཆརཔ།  རླུང་མ། 
 
ཉིམ་ ཤར་དེས།    ས་སྨུག་ སྤུབས་ནུག།  གློག་འཁྱུག་དེས།    ཁཝ་ རྐྱབ་དློ།      ཆརཔ་ རྐྱབ་དེས།      རླུང་མ་ འཕུ་དེས། 

དྲན་གསློ། གཟའ་དང་གཅིག་ཁར། འབྲུག་གི་ཚེས་གྲངས་ཡང་ སློན་སྦེ། དུས་བཟང་ནམ་ཨིན་ན། དེ་
སྐབས། མ་ཎི་བགྱང་དགོཔ་དང་། ལྷ་ཁང་མཇལ་དགོཔ། དཀར་མེ་ཕུལ་དགོཔ། ཤློབ་རྐྱབ་ནི་མི་འློང་ 
སློགས། གནས་སངས་ཆུང་ཀུའི་ སྤང་བང་སློགས་ རྒྱུན་མ་ཆདཔ་འབད་ སབ་བྱིན་དགོ།  

༢.༨    ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་མིང་།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་ཤློག་ཁྲམ། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རློང་ཁ་དང་
   མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་ཚིག་གཞི་འགྱམ། 

ལམ་སློན།  
སློང་ལཱ་འདི་ནང་། ནང་མིའི་མིང་ ཨ་པ།  ཨའི།  ཕློ་རྒནམ།  ཨ་ཞེམློ།  ནུམློ། ནུ་གཅུང་།  
སྲིངམློ།  ཨ་རྒས།  ཨང་རྒས། ཨ་ནེ།  ཨ་ཞང་།  ཨ་ཁུ།  ཨམ་ཅུངམ་ཚུ་གི་མིང་ སབ་
ཚུགསཔ་ བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་རང་ལུ་ དཔེ་བཞག་སྟེ་སབ་ནི། དཔེར་ན།  

ངེ་གི་ ཨ་པ་གི་མིང་ དཔལ་འབྱློར་ཨིན། 
ངེ་གི་ ཨའི་གི་མིང་ དབང་མློ་ཨིན། 
ངེ་གི་ ཕློ་རྒནམ་གི་མིང་ ཟླ་བ་ཨིན། 
ངེ་གི་ ཨ་ཞེམློ་གི་མིང་ སྒྲོལ་མ་ཨིན། འདི་བཟུམ་ ཁྱོད་རའི་ ཨ་པ། ཨའི། ཕློ་རྒནམ། ཨ་ཞེམློ། 
ཚུ་གི་མིང་ སབ་དགོཔ་ཨིན། ཟེར་སབ་སྟེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་ནི། དཔེར་ན། 

སློབ་དཔློན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཨ་པ་གི་མིང་ ག་ཅི་སྨློ? 
སློབ་ཕྲུག།  ངེ་གི་ ཨ་པ་གི་མིང་ བསློད་ནམས་ཨིན། 
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སློབ་དཔློན། ཁྱོད་ཀྱི་ ཨའི་གི་མིང་ ག་ཅི་སྨློ? 
སློབ་ཕྲུག།  ངེ་གི་ ཨའི་གི་མིང་ བཟང་མློ་ཨིན། ཟེར་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ནང་མི་བཞི་དེ་ཅིག་
གི་མིང་ སབ་བཅུག་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཚར་གཅིག་དང་གཉིས་ སབ་བཅུག་སྦེ་ བཀོ་བཞག་ནི་
མེན་པར་ སང་བ་མ་འཐློབ་ཚུན་ཚློད་ སབ་བཅུག་དགོ། 

༢.༩    ནང་མིའི་བཤད་པ།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   ནང་མི་ཉེ་ཚན་པར་གྱི་ཤློག་ཁྲམ་༡ པ། ཡང་ན། རློང་ཁ་དང་མཐའ་ 
   འཁོར་གྱི་མིང་ཚིག་གཞི་འགྱམ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཤློག་ཁྲམ་ནང་ཡློད་མི་ ནང་མི་ཉེ་ཚན། ཨ་པ། ཨའི། 
ཨ་ཞེམློ། ཕློ་རྒནམ། ནུ་གཅུང་། སྲིངམློ། ཟེར་མི་ཚུ་ པར་གྱི་ཐློག་ལས་ 
ངོ་སློད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ ནང་མི་
ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སབ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 

ང་ལུ་ ཨ་པ་དང་ ཨའི་ཡློད།  
ང་ལུ་ ཨ་ཞེམློ་ ཡློད།  
ང་ལུ་ ནུ་གཅུང་ ཡློད། ཟེར་ སབ་ཚུགསཔ་བཟློ་དགོ། 
དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་། 
ཨ་པ་ལུ་ གོ་ལ་ ཡློད། 
ང་ལུ་ མིག་ཏློ་ གཉིས་ཡློད།  

དེ་བཟུམ་འབད་ ཨའི་ལུ། ནུ་གཅུང་ལུ། ཨ་ཞེམློ་ལུ། ཨའི་ལུ་སློགས་དང་། དེ་དང་སྦྲགས་ཏེ། དཀྱི་
ར། ལག་རྒྱན། སློད་གོ། ལྷམ། རག་ཅུང་། སྐེད་རགས། སློགས་ ག་ཅི་ཡང་སར་ཏེ་ དུས་ཡུན་ 
ཐུན་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་མེན་པར་ སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་ཚློད་ འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་། དེ་
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ལས། མཐའ་འཁོར་སློབ་སློང་གི་གཞི་འགྱམ། ཟེར་མིའི་ནང་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་ཡློད་མི་ པར་རིས་ཚུ་
ལྷག་བཅུག་སྟེ་ ནང་རྡློག་ བློ་སབ་བཅུག། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་གསལ་གྱི་དློན་ཚན་ཚུ་ བརྡ་
སློད་འབད་བྱིན།  

• བཟའ་ཚང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་སྐོར་ སྲུང་འདྲཝ། 
• གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ལཱ་རུབ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོགས་རམ། 
• ཕམ་གཉིས་ དྲིན་ཆེཝ།  
• སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ བརྩེ་བ་འབད་དགོཔ་ཚུ་དང་།  
• གྱོན་ཆས་ གཙང་སྦྲ་དགོཔ།  
• གཟུགས་ ཧིང་སངས་ས་ སྡློད་དགོཔ།  
• མཐའ་འཁོར་ ཧིང་སངས་ས་ བཞག་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་འབད་ བཤད་བྱིན་

སྦེ། ངེས་ཤེས་འདྲློང་བཅུག་དགོ།   

ཉེ་ཚན་ཕློག་ལམ་གྱི་སློ་གླུ་ འཐེན་བཅུག་སྦེ་ སློ་བ་ཆེ་ཏློག་ཏློ་བཟློ་དགོ།  

༢.༡༠    སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལའི་མིང་།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ།  

ལམ་སློན།  
སློང་ལཱ་འདི་ནང་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལའི་མིང་ བྱང་ཤིང་། རྐང་ཁྲི། སྡློད་ཁྲི། འབྲི་ཁྲི། པི་སི། སྒོ། 
འབྲི་དེབ། སྒོ་སྒྲིག། ཀ་ར། ཕྱགས་རས། ཚུ་གི་མིང་ སབ་ཚུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར། ཨིན་དང་། 
མེན། གཉིས་སར་ཏེ་ སབ་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཅ་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ལག་བརྡ་
འབད་དེ་ སློན་དགོ། དཔེར་ན།  

འདི་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན།  
འདི་ བྱང་ཤིང་ ཨིན། ཡང་ན། འདི་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན། བྱང་ཤིང་ མེན།  
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འདི་ བྱང་ཤིང་མེན། རྐང་ཁྲི་ཨིན། ལ་སློགས་པ། ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ། འདུག། མིན་འདུག། ཡློད། 
མེད། སློབ་སློན་དློན་ཚན་ནང་ལས་ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འློས་འབབ་བལྟ་སྦེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསློ། ལྟག་གི་མིང་ཚིག་འདི་ཚུ་ ཚར་གཅིག་ལུ་མེན་པར་ སབས་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ དཔྱ་བགོ་
རྐྱབ་ སློན་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་སྦེ་ ལྷབ་སང་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་གི་ མིང་ཤློག་ཀུ་ནང་བྲིས་ཞིནམ་
ལས། ཤུལ་ལས་ ཡི་གུ་ལྷབ་ཚརཝ་ད་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ ལྷག་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ བཀྲམ་
སློན་འབད་སྦེ་ ཡིག་སྡེབ་སེམས་ཁར་ ངེས་བཅུག་དགོ།  

༢.༡༡    སློབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ལ་ངོས་འཛིན་དང་རྗོད་ཚིག། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ ལག་བརྡ་འབད་དེ་ རྗོད་ཚིག་དང་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་ནི་ཚུ་ འློག་ལུ་
བཀོད་མི་བཟུམ་ སློན་བྱིན་ནི། དཔེར་ན། རྐང་ཁྲི་གུ་ ལག་བརྡ་འབད་དེ། 

སློབ་དཔློན། འདི་ག་ཅི་སྨློ? 
སློབ་ཕྲུག།  འདི་རྐང་ཁྲི་ཨིན། 
སློབ་དཔློན། འདི་ག་ཅི་གིས་ བཟློ་བཟློཝ་ཨིན་ན? 
སློབ་ཕྲུག།  འདི་ཤིང་/ལྕགས་/ གྱིབ་ཀྱིས་བཟློ་བཟློཝ་ཨིན། 
སློབ་དཔློན། རྐང་ཁྲི་ལུ་ རྐངམ་ ག་དེམ་ཅིག་ འདུག? 
སློབ་ཕྲུག།  རྐང་ཁྲི་ལུ་ རྐངམ་ བཞི་འདུག། 
སློབ་དཔློན། རྐང་ཁྲི་ ག་ཏེ་ འདུག? 
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སློབ་ཕྲུག། རྐང་ཁྲི་ སློབ་ཁང་ནང་ འདུག། སློབ་ཕྲུག་ ནང་རྡློག་ལུ་ ཡང་ འདི་བཟུམ་དྲི་བ་འདྲི་
ལན་ འབད་ནི་གི་ གོ་སྐབས་སློད་དེ་ སང་བ་ འབད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། ཡངན། 

ངེ་གི་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན། ཁོ་གི་ རྐང་ཁྲི་ མེན།  
ངེ་གི་ རྐང་ཁྲི་ མེན། ཁོ་གི་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན།  
ཡངན། 
ཁོ་གི་ རྐང་ཁྲི་ མེན། ངེ་གི་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན།  
ཁོ་གི་ རྐང་ཁྲི་ ཨིན། ངེ་གི་ རྐང་ཁྲི་ མེན།  

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་སྲུང་དང་ འཕློད་བསྟེན་གྱི་ སྐོར་ཡང་སློན་དགོ། དཔེར་ན། 
• རྐང་ཁྲི་ སྒྲིང་སྒྲིང་ དགོཔ་དང་། སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པ་ཅིན་ སྐྱོན་/དཀའ་ངལ། 
• ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཞག་དགོཔ། ཧིང་སངས་ མེད་པ་ཅིན་ ཕན་པ་དང་གནློད་པ་

སློགས། 
• ཅ་ལ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ། སྤྱི་སེམས་སྐྱེད་ཐངས།  

དྲན་གསློ།  
 འདི་བཟུམ་འབད་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ཡློད་པའི་ ཅ་ལ་གཞན་མི་གི་ཐློག་ལུ་
 ཡང་ གོང་གི་དེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ སང་བ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡློག་
 ལུ་ སང་བ་འབད་བཅུག་རུང་ལེགས་ཤློམ་ཨིན།  

 སློབ་དཔློན་གྱིས། སློང་ལཱ་འདི་ མཐུན་རྐྱེན་ཡློད་པ་ཅིན་ བརྡ་དློན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ཐློག་
 ལས་སློན་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ།  

སྤྱི་སེམས། རང་གི་ཅ་ལ་བཟུམ་ དམངས་ཀྱི་ཅ་ལ་ཡང་ བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ། གཅིག་གིས་
གཅིག་ལུ་ བྱམས་བརྩེ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཡློད་པའི་སེམས་ཅན་ལུ་ ལེགས་ཤློམ་
འབད་དགོ་པའི་སྐོར། ཤིང་དང་ མེ་ཏློག་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། རང་ལས་ སྦློམ་
མི་ལུ་ ཞབས་ཏློག་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར། 
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༢.༡༢    སློབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ལ་ལག་ནློམ་ཐློག་ལས་མིང་སབ་ནི། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད། གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་འབད་ སྡློད་བཅུག་སྟེ། སློབ་ཁང་གི་ ཅ་
ལ་ པི་སི། ཡིག་ཀྲེག། ཕྱགས་རས། ཚློན་སྨྱུག། ཀ་ར། ཚུ་ སྦུག་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཨ་ལློ་གཅིག་གི་
མིག་ཏློ་ ཁ་ཤ་གིས་བསྡམས་བཞག་སྦེ། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཅ་ལ་གཅིག་གི་མིང་སབ་ད། ལགཔ་ནློམས་
སྦེ་ ཅ་ལ་འཚློལ་ཏེ་ སློན་བཅུག་གོ། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན།  

པི་སི་ ཟེར་སབ་ད། ཨ་ལློ་ མིག་ཏློ་བསྡམས་ཡློད་མི་ འདི་གིས་འཚློལ་ཏེ། ལློག་ ཆ་རློགས་ཚུ་ལུ་ 
མིང་སབ་བཅུག་ནི། བཤད་པ་གཞན་ སབ་ནི་ཡློད་རུང་ སབ་བཅུག་དགོ།  

དྲན་གསློ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབད་ ཅ་ལ་ཚུ་ མ་རློགས་ཚུན་རྩེ་བཅུག་
ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་གེ་ར་གིས་ གོ་སྐབས་འཐློབ་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཨིན། མིག་ཏློ་མ་མཐློང་མི་ཚུ་ 
སློང་ལཱ་འདི་ ལས་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཅིག་བཏློན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 

༢.༡༣    གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མིང་།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   སློ་གླུའི་དེབ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཤློག་ཁྲམ། སློབ་དཔློན་གྱིས་བྲིས་ 
   ཡློད་པའི་ གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་པར་ འཇམ་སངམ། མཐའ་འཁོར་
   སློབ་སློང་གི་གཞི་འགྱམ། པར་རིས་ཚིག་མཛློད། 
ལམ་སློན།  ཀ། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ གྱལ་སྒོར་སྒོརམ་འབད་ བཟློ་བཅུག་སྦེ། མགུ་ཏློ་ཕྱག་ལྟག་ མིག་ཏློ་
རྣམ་ཅོ་ལྷ་པ་ཁ། ཟེར་མི་སློ་གླུ་འདི་ འཐེན་སྦེ། ལགཔ་གིས་ རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག་གུ་བཀལ་
ཏེ་ ངོ་སློད་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  
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དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡན་ལག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་དང་གཅིག་ཁར་ 
དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དགོ། དཔེར་ན།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། ལགཔ་ རང་གི་ ལྷ་པ་གུ་བཀལ་ཏེ།  

འདི་ག་ཅི་སྨློ?  

འདི་ ལྷ་པ་ ཨིན། ཟེར་དཔེ་སློན་འབད་དེ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ 
སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཡི་ར་ གདློང་ཁར་འབློ་ཞིནམ་ལས། དྲི་བ་དྲི་ནི་དང་ ལན་སབ་ནིའི་ གོ་སྐབས་
བྱིན་དགོ། 

སློབ་ཕྲུག་གིས། ཧ་ལམ་སང་བ་ཚུད་པ་ཅིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ར།  

• རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར། 
• གཙང་སྦྲ་དང་ ལྡནམ་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར། 
• ཡན་ལག་ཚུ་གིས་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབདཝ་ཨིན་ན? སྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ སེམས་ཁར་ངེས་

བཅུག་དགོ། 
ལགཔ་/རྐངམ་/རྣམ་ཅོ་ བཟུམ་ཅིག་མེད་པ་ཅིན། ག་ཅི་ར་འློང་ནི་ཨིན་མས་ག? དབྱེ་བ་དཔྱད་
བཅུག། 

སློབ་དཔློན་གྱིས། རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ ཡན་ལག། ཡང་ན། ཤློག་ཁྲམ་དང་། ཡང་ན། པར་རིས་ 
ཚིག་མཛློད་ནང་ཡློད་མི་ བལྟ་བཅུག་སྦེ། ཡན་ལག་གི་ པར་གུ་བཀལ་ཏེ།  
འདི་ རྣམ་ཅོ་ཨིན་ན?  
འདི་ རྣམ་ཅོ་མེན། ལྷ་པ་ཨིན། ཟེར་དཔེ་སློན་འབད་དེ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ། ཧ་
ལམ་ སང་བ་ཚུད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས། སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡློག་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་བཅུག་དགོ། 
དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཀ། ལགཔ་རྣམ་ཅོ་ཁར་ དཔགས་སྦེ། འདི་ ལྷ་པ་ཨིན་ན?  
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སློབ་ཕྲུག་ཁ། འདི་ ལྷ་པ་མེན། རྣམ་ཅོ་ཨིན། བཟུམ་དང་། ཡང་ན། 

༡. ཁྱོད་ལུ་ ལྷ་པ་ག་དེམ་ཅིག་ འདུག? ༢. ཁྱོད་དང་ ཆ་རློགས་བསྡློམ་ད། ག་དེམ་ཅིག་
 འདུག? སློགས་གྱངས་ཁ་ལྷབ་ནི་དང་།  
༡. ལྷ་པ་གིས་ ལཱ་ ག་ཅི་འབདཝ་སྨློ?  ༢. རྣམ་ཅོ་གིས་ ལཱ་ག་ཅི་འབདཝ་སྨློ? སློགས་ དབྱེ་
 དཔྱད་འབད་བཅུག་ནི་དང་། 
༡. ལགཔ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ ཡི་གུ་བྲི་ཚུགས་པས་ག? ༢. མིག་ཏློ་ བཙུམས་སྦེ་ ཅ་
 ལ་ བལྟ་བཅུག། མཐློང་ཚུགས་པས་ག? ༣. རྣམ་ཅོ་ བསུབས་སྦེ་ སྐད་གོ་ཚུགས་པས་
 ག? འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ འབད་བཅུག་སྦེ། ཡན་ལག་
 ཁག་ ཆེ་བའི་སྐོར་ ཧ་གོ་བཅུག།  

  ཡན་ལག་གི་དཀྲུག་པར་བསྒྲིག་ནི།  

ལམ་སློན།  ཁ། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་གི་པར་ འཇམ་སངམ་འབད་བྲིས་འབག་ འློངས་ཞིནམ་
ལས། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུ་ སློ་སློ་བཏློགས་ཏེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཤློག་ཐང་གུ་སར་བཅུག། སར་
ཚརཝ་ཅིག་ ལློག་ སྤློགས་ཞིནམ་ལས་ ག་ར་དཀྲུགས་ བཞག་སྦེ། ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ གྲོས་སྟུན་
འབད་དེ་ ལློག་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 

དཔེར་ན།  
འདི་རྐངམ་ཨིན། ལགཔ། མིག་ཏློ། ཁ། རྣམ་ཅོ། ལྷ་པ། མཛུབ་མློ། པུས་མློ། སྐྱ། སློགས་ གོ་རིམ་
འབད་ བསྒྲིག་བཅུག།  
སྡེ་ཚན་ ལྟ་སྐོར་འབད་བཅུག་སྦེ་ བསམ་འཆར་སབ་བཅུག་ནི།  

ལྷབ་ཚར་མི་ ཡན་ལག་གི་མིང་ཚུ་ བཀྲམ་སློན་འབད་དེ་ ཉིན་བསར་ལྷག་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ལུགས་
བཟློ་སྟེ་ འཕལ་འཕལ་ འགྲན་སྡུར་འདྲཝ་ འབད་དགོ། 
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་སློ་གླུ་འཐེན་ནི། 
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ལམ་སློན།  ག། 
འློག་གི་སློ་གླུ་འདི་ ཤློག་ཐང་སྦློམ་ཅིག་ནང་བྲིས་ཏེ། ཕྱི་ཁའི་ས་གོ་ བདེ་ཏློག་ཏློ་ཅིག་ནང་ དཔྱངས་
བཞག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་གདངས་འཐེན་ཏེ་ རྣམ་འགྱུར་དང་བཅསཔ་འབད་ སློན་སྦེ། ཨ་
ལློ་ཚུ་ལུ་ ལད་སློལ་འབད་ འཐེན་བཅུག་སྟེ། ག་དྲག་ བལྟ་ནི་གི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་
འཐེན་ནིའི་ འགྲན་སྡུར་འབད་བཅུག། 

སློ་གླུའི་དཔེ་དེབ་ནང་ཡློད། ལག་པའི་མཛུབ་མློ་༡༠ ། རྐང་པའི་མཛུབ་མློ་༡༠ ། མིག་ཏློ་ཆུང་ཀུ་༢ ། 
རྣམ་ཅོ་ཆུང་ཀུ་༢ ། ལྷ་པ་ཆུང་ཀུ་༡ ། མ་མཁལ་ཆུང་ཀུ་༡ ། ཁ་ཆུང་༡ ། བཞེས་སྒོ་བཟའ་ས་ཨིན། 

འདིའི་སྐབས་ལུ། 

ནང་རྡློག་མཉམ་འབྲེལ། བཅའ་མར་གཏློགས་ཚུལ། ཆ་རློགས་/རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཐངས་ཚུ་ བལྟ་སྦེ། མ་
ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

དྲན་གསློ། 
 སློང་ལཱ་འདི་ཚུ་ ཐུན་ཚན་གཅིག་གི་དློན་ལུ་མེན། སློང་ལཱ་འདི་གི་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ འགྲུབ་
 མ་ཚུགས་ཚུན། དེ་བཟུམ་གྱི་སང་བ་ ལློག་ཅི་ར་བྱིན་དགོཔ་ཨིན། 

 དེ་ལས་ གཙང་སྦྲ་བཞག་ནི་གི་སྐོར་ལས་ ཁས་ལེན་འབད་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་ན།  
 བརྡ་དློན་སྤེལ་དགོཔ་ཚུ་ གོ་བརྡ་སློད། 
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༢.༡༤    གྱོན་ཆས་ཀྱི་མིང་།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱོན་ཆས། པར་རིས་ཚིག་མཛློད།  

ལམ་སློན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། གོ། དཀྱི་ར། སློད་གོ། འློན་ཇུ། ལྷམ། སྐེད་རགས། ཨོམ་སློ། ལག་རྒྱན། ཞྭམློ། 
དློརམ། བཀབ་ནེ། རག་ཅུ་ཚུ་གི་མིང་ སབ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ སློབ་
ཁང་ནང་ འབག་འློང་ནི་དང་། ཡང་ན། པར་རིས་ཚིག་མཛློད་ནང་ཡློད་མི་ ཤློག་གྲངས་འདི་བཏློན་
ཞིནམ་ལས། འློག་ལུ་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ འབད། 

 རེ་རེ་བཞིན་ངོ་སློད་འབད། 
 མིང་སབ། ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག། 
 ཕློ་དང་མློ་ ག་གིས་གྱོནམ་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་ཕྱེས། 
 གྱོན་ཆས་ དྲེག་པ་ མེདཔ་འབད་ གྱོན་དགོཔ་དང་། གཙང་སྦྲག་དགོཔ།  

ཡང་ན། 
བུཚ་གཅིག་ འབློ་ཞིནམ་ལས། 
ཁོ་གིས་ག་ཅི་གྱོན་ནུག? ཟེར་དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་  གོ་གྱོན་ནུག། ཟེར་བའི་ལན་ཚུ་ སབ་བཅུག།  
ཨ་ལློ་དེ་གི་ལག་རྒྱན་ལུ་ བཟུང་ཞིན་ན། འ་ནཱི་ལུ་ ག་ཅི་སབ་སྨློ? ལ་སློགས་པའི་ ཕློ་ཆས་ཀྱི་རིགས་
ཚུ་སློན་ནི་དང་། དེ་བཟུམ་ མློ་ཆས་ཚུ་ཡང་ སློན་བྱིནམ་དང་ གཅིག་ཁར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དགོ། 
དཔེར་ན།  
ཁྱོད་ཀྱི་ ཁེན་ཇ་སློན་ཞིག་ ཟེར་དྲི་བ་བཀོདཔ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གྱོན་ཆས་ལུ་ ལག་བརྡ་འབད་དེ་ 
སློན་དགོ། ཨ་ལློ་ནང་རྡློག་ གྱོན་ཆས་ལུ་ ལགཔ་བརྡ་འབད་དེ་ འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་དྲིཝ་ད། གཞན་
མི་འདི་གིས་ལན་ སབ་བཅུག་དགོ། དྲི་བ་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ནང་རྡློག་ ག་དེ་མང་མང་བཀོད་བཅུག་སྟེ་ 
མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་ག་དེ་དྲག་དྲག་བྱིན་དགོ།  

# གྱོན་ཆས་ཀྱི་ མིང་ཚུ་བཀྲམ་སློན་ འབད་སྦེ་ ཉིན་བསར་ ལྷག་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་བཟློ་དགོ། 
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༢.༡༥    ཐབ་ཚང་ནང་གི་ཅ་ལའི་མིང་།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   ཐབ་ཚང་ནང་གི་ཅ་ལ་ངོ་མ་/པར་གྱི་ཤློག་བྱང་། པར་རིས་ཚིག་མཛློད།  

ལམ་སློན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ཐབ་ཚང་ནང་དང་ཟ་ཁང་། ཡང་ན། པར་གི་ཐློག་ལས་ ཐབ་ཚང་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་པའི་ཅ་ལ། ཐ་ལི། ཕློརཔ། རམ། གཟར་རུ་། གཟན་སྐྱ། ཐུརམ། ཐབ། བང་ཅུང་། གྱི་
ཅུང་། ཕློརཔ། ཕྱགསམ། ཨེན་ཙེ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཅ་ལ་
ཡང་ན་/པར་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ སློན་ཞིནམ་ལས། མིང་ཚུ་སབ་སྟེ་ སློན་བྱིན། དཔེར་ན།  
ཐ་ལི་སློན་ཏེ་ འདི་ ག་ཅི་ སྨློ? ཟེར་དྲིཝ་ད།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། འདི་ ཐ་ལི་ ཨིན། ཟེར་ སབ་བཅུག་དགོ། ཅ་ལ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་ སློནམ་ད། ཁོང་
རའི་ཁྱིམ་ནང་ དེ་ཚུ་ལུ་ ག་ཅི་སབ་དློ་ག་དྲིས་ཏེ་ རློང་ཁའི་ནང་ དེ་སྦེ་སབ་ཨིན། ཟེར་ སློན་ནི་དང་། 

འཕལ་འཕལ་སྐབས། ཨ་ལློ་རེ་ འབློ་ཞིནམ་ལས། གཟར་རུ་འཐུ་སྟེ། འདི་ ག་ཅི་ ཨིན་ན? ཟེརཝ་
ད། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། འདི་ གཟར་རུ་ ཨིན། ལ་སློགས་པ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་ 
བལྟ་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ ནང་རྡློག་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་བཅུག་དགོ།  
 
 
 
  ཐ་ལི།   གཟར་རུ།   ཐུརམ།   བང་ཅུང་། 
ཟ་ཆས་ཚུ་གི་རྒྱུ་ དཀར་ཡློལ། ཤིང་། ལྕགས། ཚར། ཟངས་ལ་སློགས་པ་ ག་ཅི་གིས་ བཟློ་བཟློཝ་
ཨིན་ན? ག་ཅི་གི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན? དུམ་གྲ་རེ་བཤད་བྱིན་དགོ། 

དེ་ལས། པར་རིས་ཚིག་མཛློད་ནང་ བལྟ་བཅུག་སྦེ། གོང་གི་དློན་ཚན་ཐློག་ ཆ་འབད་རུང་། སྡེ་ཚན་
ནང་འབད་རུང་ གྲོས་སྟུན་འབད་བཅུག། 
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༢.༡༦     ཧློད་ཆས་ཚུ་གི་མཁོ་བྱད། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།        ཧློད་ཆས། གླང་ལེབ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཟ་ཆས་ཚུ་ ག་ཅིའི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན? ཚུ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐློག་
ལས་ ཤེས་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།  

ཐ་ལི་འདི་ ག་ཅིའི་དློན་ལུ་ དགོཔ་སྨློ?  
ཕློརཔ་འདི་ ག་ཅིའི་དློན་ལུ་ དགོཔ་སྨློ?  
གཟར་རུ་འདི་ ག་ཅིའི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་ དགོཔ་སྨློ? ཟེར་དྲིས་ཏེ། དེ་ཚུ་གི་མཁོ་བྱད་ཚུ་ སློབ་
དཔློན་གྱིས་ སློན་བྱིན་དགོ།  

ཧློད་ཆས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚརཝ་ད། ག་ཅི་འབད་དགོཔ་སྨློ? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ ཆུ་འཁྱུ་སྟེ་བཞག་དགོཔ་ 
ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ སབ་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་ ཆུའི་ཀ་ལི་རྩ་བར་ ཁྱིད་དེ། འཁྱུ་ནིའི་
མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་མིང་ ངོ་སློད་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྱུ་ཐངས་ངོ་མ་འབད་སློན་ཏེ་ འཁྱུ་བཅུག་དགོ། 

༢.༡༧     གཙང་སྦྲ་འཕློད་བསྟེན་གྱི་སྲུང། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས་   པར་སྲུང་ཤློག་ཐང་། གློག་བརྙན།  

ལམ་སློན། 

གཙང་སྦྲའི་པར་ ལགཔ་ཁམས་ལློག་སི་སི་འབད་ བཞེས་སྒོ་ཟ་མི་འདི་ ཤློག་ཐང་གུ་ བྲིས་ཞིནམ་
ལས། འདི་གི་སྐོར་ལས་ རྣམ་འགྱུར་དང་སྦྲགས་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ། སྲུང་གཏང་དགོ། སྲུང་འདི་ 
ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ གཏང་རུང་ བཏུབ། དེ་འབདཝ་ད། དྲི་བ་འདི་ཚུ་ ཨ་ལློ་འདི་ཚུ་གི་ ཤེས་ཚད་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ དྲི་དགོ། 
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དེའི་ཤུལ་ལུ་ གཙང་སྦྲ་མ་བསྟེན་པ་ཅིན། མ་བཏུབ་ག་ཅི་ར་འློང་
ནི་ཨིན་ན? ཚུ་ པར་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འདྲི་ལན་ འབད་ཞིནམ་
ལས། གཙང་སྦྲ་བསྟེན་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ བཤད་བྱིན་
དགོ། དེའི་སྐབས། གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་བའི་ གློག་བརྙན་ ཨ་
ལློའི་ གནས་ཚད་ནང་ཡློད་མི་རེ་ འཐློབ་པ་ཅིན་ དེ་ཚུ་ བལྟ་
བཅུག་དགོ། ཡང་ན། སློབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་དང་ ཆབ་གསང་
ཚུ་ནང་ ལྟ་བཤལ་ཁྱིད་དེ་ གཙང་སྦྲ་ཡློད་མེད་ཀྱི་ཕན་གནློད་ཚུ་
གི་སྐོར་ འདྲི་ལན་འབད་བཅུག་ནི། 

དྲན་གསློ།  
 གནས་སངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྱ་སབས་བདེ་བ་ཅིན། ཉེ་འདབས་ཀྱི་ འབྲེལ་ཡློད་གསློ་བའི་
 ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལུ་ དློན་ཚན་འདིའི་གུ་ བསབ་སློན་བྱིན་བཅུག་ནི་སློགས་ འབད་དགོ། 

༢.༡༨    ལག་རྩལ་སང་བ། 
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   མདའ་ཕྱློགས་རི་མློའི་ལཱ་ཤློག་དང་ སློང་དེབ། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སློང་དེབ་ཤློག་གྲངས་༧ པ་ལས་༡༡ པའི་ནང་ཡློད་མི་འདི་ བཏློན་
བཅུག་ཞིནམ་ལས། ཡ་ལས་མར་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་དང་། མ་ལས་ཡར་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་དང་།  
གཡློན་ལས་གཡས་ལུ་ སེག་གྲ་ བཀུག་སུ་འབད་མི་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

དེ་འབདཝ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ པི་སི་བཤེད་ཐངས་དང་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དློན་
ལུ། སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་གུ་ ཡ་ལས་མར་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་ སློན་བྱིན་ནི་དང་། ལཱ་ཤློག་
ནང་ཤློག་གྲངས་༢ ལས་༥ ནང་ཡློད་མི་འདི་ སློད་སྦེ། སང་བ་འབད་བཅུག། དེ་བཟུམ་ སང་བ་ལེ་
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ཤ་འཐློབ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་སློང་དེབ་དང་ འབྲི་དེབ་ཛུ་ནང་ཡང་ སང་བ་ག་དེ་མང་
མང་ འབད་བཅུག་དགོ། 

༢.༡༩    བྲི་ནིའི་སྔོན་སང་། 
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཚློན་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཤློག། བཟློ་དབྱིབས་ཤློག་ཁྲམ། ཚློས་གཞི་དྲུག་གི་ 
   ཤློག་བྱང་། 

ལམ་སློན།   
བཟློ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཡློད་པའི་ ཤློག་བྱང་ལེ་ཤ་བཟློ་འབག་འློངས་ཏེ་ སློན་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་
གྱིས། ཚློན་དང་དབྱིབས་ཚུ་ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུའི་ཐློག་ལས་ ངོ་སློད་འབད་ཡི་ར་སློན་ནི། དཔེར་ན།  

སློབ་དཔློན། འདི་ དབྱིབས་ ག་ཅི་ ཨིན་ན? 
ཨ་ལློ།  འདི་ ཐད་སྒོར་སྒོར་ ཨིན། 
སློབ་དཔློན། འདི་ དབྱིབས་ ག་ཅི་ ཨིན་ན? 
ཨ་ལློ།  འདི་ གྲུ་བཞི་ ཨིན། 
སློབ་དཔློན། འདི་ དབྱིབས་ ག་ཅི་ ཨིན་ན? 
ཨ་ལློ།  འདི་ ཟླ་ཕྱེད་ཨིན།   
སློབ་དཔློན། འདི་ ཚློས་གཞི་ ག་ཅི་ ཨིན་ན? 
ཨ་ལློ།  འདི་ དམརཔློ་ ཨིན། 
སློབ་དཔློན། འདི་ ཚློས་གཞི་ ག་ཅི་ ཨིན་ན? 
ཨ་ལློ།  འདི་ ཧློནམློ་ ཨིན། 
སློབ་དཔློན། འདི་ ཚློས་གཞི་ ག་ཅི་ ཨིན་ན? 
ཨ་ལློ།  འདི་ སེརཔློ་ ཨིན། 
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དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ “བཟློ་དབྱིབས་གུ་ཚློན་གཏང་” ཟེར་མི་ ལཱ་ཤློག་འདི་སློད་དེ། ཚློན་ཐིག་
རིས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་གཏང་བཅུག། དེའི་སྐབས་ ཚློན་ཚུ་ བཟློ་དབྱིབས་ཀྱི་ ཐིག་གི་ཕྱི་ཁར་ འགྱོ་མ་
བཅུག་པར་ དྲནམ་བཏློན་ཏེ་ གཏང་ནིའི་ལམ་སློན་ཚུ་བྱིན་དགོ། རྒྱ་སྐྱེད་སློང་ལཱའི་དློན་ལུ་ ཡིག་བཟློའི་
སློང་དེབ་ ཤློག་གྲངས་༡༤ དང་༡༥ ནང་ཡློད་པའི་ བཟློ་དབྱིབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཚློན་གཏང་བཅུག། 

 

ལཱ་ཤློག། 

 

༢.༢༠    བྲི་ནིའི་སྔོན་སང་།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་བྲིས་ཏེ་ ཚློན་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།   
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་མིང་ “པར་བྲིས་” ཟེར་བཀོད་ཡློད་པའི་ ལཱ་ཤློག་ ཤློག་གྲངས་༧,༨,༩ ཚུ་ 
སློད་དེ། ཚག་ཐིག་འབད་ཡློད་མི་ པར་ཚུ་བྲི་བཅུག་ཞིན་ན། བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚློན་གཏང་
བཅུག། འདི་ཚུ་ མ་བྲི་བའི་ཧེ་མར་ པར་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? སབ་བཅུག།  

དཔེར་ན། 
༡. འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་ འདུག? 
༢. པར་/ ཕགཔ་/ ཤིང་ འདུག། 
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དྲན་གསློ།  
 སློང་ལཱ་འདི་ནང་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༧ ལས་༩ ཚུན་ གཅིག་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ཡློད་མི་འདི་ 
 སློང་ལཱའི་འབྲེལ་བ་ གཅིག་ཁར་ཡློད་ནི་འདི་གིས་ བཙུགས་ཡློདཔ་མ་གཏློགས། སློབ་ཁང་
 ནང་ ལཱ་སློད་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གསུམ་ཆ་ར་ ཐུན་ཚན་གཅིག་ནང་ དུས་སབས་
 གཅིག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མེདཔ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ དང་པ་
 ར་ ཚག་པར་གུ་ཚར་གཅིག་བྲི་བཅུག་སྦེ། སློབ་ཕྲུག་གིས། བྲིས་ཡློད་མི་དེ་ དབྱེ་དཔྱད་
 འབད་དེ་ དཔེ་སྣློད་ནང་བཞག་སྦེ། དློ་རུང་ ལློག་ཤུལ་མམ་གི་ནང་ལུ་ ལག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་
 ག་དེ་ཅིག་སློང་ནུག་ག? བལྟ་ནི་གི་དློན་ལུ་ ལློག་ཚག་པར་གཞན་མི་ཅིག་ནང་ བྲི་བཅུག་སྟེ་ 
 སྐྱོན་ཡློན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་བརྡ་སློད་དེ་ ལག་རྩལ་ལེགས་ཤློམ་འབད་ ཚུད་བཅུག་ནིའི་
 དློན་ལུ་ འཕལ་འཕལ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་དང་། འཕལ་འཕལ་ རྒྱ་སྐྱེད་སློང་ལཱ་འབད་ 
 ལག་ལེན་འཐབ་རུང་བཏུབ། 
  
  ལཱ་ཤློག། 
 
 

༢.༢༡    བྲི་ནིའི་སྔོན་སང་།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་མ་ཚང་མི་ཚུ་བྲི་ནིའི་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།   
ཨ་ལློ་ཚུ་གི་ ལག་རྩལ་སང་བའི་དློན་ལུ་ ལཱ་ཤློག་གི་ གཡས་ཀྱི་སྒྲོམ་ནང་ལས་དཔེ་བལྟ་སྟེ། གཡློན་
གྱི་སྒྲོམ་ནང་གི་པར་ ཡན་ལག་མ་ཚང་མི་ཚུ་ བྲི་བཅུག། འདི་ཚུ་ བྲི་ནི་མ་སློད་པའི་ཧེ་མར་ པར་ཚུ་
ག་ཅི་ཨིན་ན? དང་། པར་གྱི་ཡན་ལག་ ག་ཅི་མ་ཚང་པས་ག? སབ་བཅུག། དེ་ལས་ ལཱ་ཤློག་ ‘མ་
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ཚང་མི་ཚུ་བྲིས་’ ཟེར་བཀོད་ཡློད་མི་འདི་སློད་དེ་ ཡན་ལག་མ་ཚང་མི་པར་ཚུ་ པི་སི་གིས་འཐེན་ཏེ་ བྲི་
བཅུག།  

༢.༢༢    མིང་བྱང་ཤློག་ཁྲམ་ལག་ལེན།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   མིང་བྱང་ཤློག་ཁྲམ། ཤློག་ཐང་། ཚློན་སྨྱུག། པི་སི། ཤློག་གུ།  

ལམ་སློན། 
སློབ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཁྱིད་སྦེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཤློག་གུ་དང་། པི་སི། ཚློན་སྨྱུག་རེ་ སློད་ཞིནམ་ལས། 
ཁོང་ར་ལུ་ རང་རང་སློ་སློ་གི་ པར་བྲི་བཅུག། ཡངན། མློ་བའིལ་ གྱིས་པར་བཏབ་སྦེ། དེ་སྦེ་འབད་
ཚར་བའི་ཤུལ་ལས།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་གི་པར་སར་ནི་གི་དློན་ལུ་ ཤློག་ཐང་སློངམ་ འབག་འློང་མི་འདི་ བཏློན་
ཞིནམ་ལས། ཁོང་གིས་ འབྲི་མི་པར་ འདི་ནང་སར་བཅུག་སྦེ། འློག་ལས་ མིང་བྲིས་བཞག་དགོ།  
དེ་ལས་འགོ་བཟུང་། ཨ་ལློ་འདི་སློབ་ཁང་ནང་ ཆད་སྡློད་པ་ཅིན། པར་འདི་ རྒྱབ་བསྒྱིར་བཞག་དགོཔ་
དང་། ཡང་ན། ཤློག་ཆུང་ཅིག་གིས་ བཀབ་བཞག་ནི་ཡློདཔ་ཅིག་ བཟློ་དགོ། དཔེ་འབདན། ཚེ་རིང་
བཟུམ། 

     
ཚེ་རིང་། རྡློ་རྗེ། བདེ་ཆེན། པདྨ། ཟླ་བ། 

ཡངན། པར་ངོ་མ། 

    
 

ཚེ་རིང་། རྡློ་རྗེ། བདེ་ཆེན། པདྨ། ཟླ་བ། 
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སློབ་དཔློན། ཁོ་ ག་སྨློ?  
སློབ་ཕྲུག།  ཁོ་ རྡློ་རྗེ་ ཨིན་ལགས། 
སློབ་དཔློན། མློ་ ག་སྨློ?  
སློབ་ཕྲུག།  མློ་ དབང་མློ་ ཨིན་མས་ ལགས། 
སློབ་དཔློན། ཨ་ཕི་ ག་སྨློ?  
སློབ་ཕྲུག།  ཨ་ཕི་ ཚེ་དབང་རྡློ་རྗེ་ ཨིན་མས་ ལགས། 
ཨ་ལློ་ ཆད་ སྡློད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས།  
སློབ་དཔློན། ཀརྨ་རྡློ་རྗེ་ ཀ་ལས?  
སློབ་ཕྲུག།  ཁོ་ ནཱ་ མིན་འདུག་ ལགས། ཟེར་སབ་ནི་ཚུ་སློན་སྦེ། མིང་ཚུ་ལྷག་བཅུག་ནི་གི་ 
སང་བ་ཚུ་ ཨ་རག་ར་ འབད་བཅུག་དགོ།  

དློན་ཚན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དློན་ཚུ་ གོ་བརྡ་སློད་དགོ། 
 སློབ་གྲྭ་ནང་དུས་ཚློད་ལུ་འློང་དགོཔ། 
 ཆད་སྡློད་ནི་མི་འློང་། 
 སློབ་ཁང་ནང་གི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ བཟློ་དགོ། 

༢.༢༣     བུཚ་དང་བུམློ་གི་མིང་ཚབ།  
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།    མིང་ཚབ་ཡློད་པའི་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ མིང་ཚབ་ ‘ཁོ་དང་མློ་’ ཤེས་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་ བུཚ་གཅིག་དང་བུམློ་
གཅིག་ སློབ་སྡེའི་གདློང་ཁར་ འབློ་ཞིནམ་ལས། ‘ཁོ་དང་མློ་’ ཟེར་མི་ག་ལུ་སབ་ཨིན་ན? ངོས་འཛིན་
འབད་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 
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ཁོ་ རྡློ་རྗེ་ཨིན། རྡློ་རྗེ་འདི་ བུཚ་ཨིན། མློ་ དབང་མློ་ཨིན། དབང་མློ་འདི་ བུམློ་ཨིན། 
ཟེར་བུཚ་དང་བུམློ་ ངོ་སློད་འབད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བུཚ་རེ་དང་བུམློ་རེ་ཆ་འབད་ 
གདློང་ཁར་འབློ་ཞིནམ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཁོང་ར་ལུ་ ངོ་སློད་འབད་བཅུག་དགོ། 

བུཚ་དང་བུམློ་ ཟེར་སབ་ནིའི་མིང་ཚིག་ སང་བ་འཐློབ་ནིའི་དློན་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སབ་དློ་ཟེར་བའི་ 
རྩེདམློ་འདི་རྩེ་བཅུག། 

རྩེད་ཐངས། 
རྩེདམློ་འདི་རྩེཝ་ད། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སབ་དློ་ ཟེར་ བཀོད་རྒྱའི་ཚིག་ནང་ མིང་བཀྲ་ཤིས་དང་སྦྲགས་
ཏེ་ཡློད་པ་ཅིན། ག་ཅི་སབ་མི་འདི་འབད་ནི།  

བཀྲ་ཤིས་ཟེར་བའི་མིང་འདི་ སྦྲགས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན། བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འབད་བར་ སྡློད་
དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སབ་སྟེ་ རྩེདམློ་རྩེ་ནི། དཔེར་ན། 

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སབ་དློ། ཡར་ལློངས། ཟེར་བ་ཅིན། ག་ར་གིས་ཡར་ལློང་ནི་དང་། རྩ་བར་སྡློད། ཟེར་
བ་ཅིན། མིང་བཀྲ་ཤིས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ མེད་ནི་དེ་གིས་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་མི་དགོ། 
བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ སབ་དློ། བུཚ་ཚུ་ རྩ་བར་སྡློད། 

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སབ་དློ། བུམློ་ཚུ་ ལགཔ་ཡར་འཐུ། ཟེར་ རྩེདམློ་འདི་རྩེཝ་ད། བུཚ་དང་བུམློ་གི་ ཚིག་
འདི་ མང་སུ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན། མིང་ཚབ་ཚུ་ ཤེས་ནི་གི་ཕན་པ་ཡློད། 

དེ་བཟུམ། བཀོད་རྒྱ་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྐོར་སློར་ཡི་སློར་ཡི་ སབ་བཅུག་དགོ། ཡང་ཅིན། བཀྲ་
ཤིས་ཀྱི་ཚབ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མིང་བཙུགས་ཏེ་ སབ་རུང་ མ་བཏུབ་མེད། འདི་གི་སྐབས་ལུ། སྡེ་ཚན་
དང་ འབྲེལ་བ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བློ་གཏད་དང་ མཉམ་ལཱ་གཅིག་རུབ་འབད་ནི་ཚུའི་ ཐབས་
ཤེས་བྱིན་དགོ།  
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༢.༢༤    ཁོ་དང་མློའི་ངོས་འཛིན།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་རིས་ཚིག་མཛློད། 

ལམ་སློན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས། ཁོ་ མློ་ བུཚ་ བུམློ་གི་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ། པར་རིས་ ཚིག་མཛློད་ཚུ་
ནང་ལས་ ཕློ་དང་མློ་ཡློད་པའི་ ཤློག་གྲངས་ཅིག་གུ་ གཞི་བཞག་སྦེ། དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐློག་ལས་ 
སློབ་སློན་འབད་ནི། དེའི་སྐབས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མིང་སབ་མ་བཅུག་པར། ཁོ་ མློ། ཟེར་ མིང་ཚབ་ 
ལག་ལེན་ འཐབ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ མིང་ཚབ་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ 
ངོ་སློད་འབད་དགོཔ་མེད། དཔེར་ན།  
 
 
 
 
 
 
 
 
ཡང་ན། 
སློབ་དཔློན།  ཆོས་སྒྲོན་ ཟེར་མི་འདི་ ག་སྨློ? 
སློབ་ཕྲུག།   ཆོས་སྒྲོན་ ཟེར་མི་འདི་ མློ་ཨིན་ལགས། 
སློབ་དཔློན།  མཱ་ཡ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་སྨློ? 
སློབ་ཕྲུག།   མཱ་ཡ་ ཟེར་མི་འདི་ མློ་ཨིན་ལགས། 
སློབ་དཔློན།  རྡློ་རྗེ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་སྨློ? 

སློབ་དཔློན་གྱིས། ཅ་ལ་ཅིག་ འཐུ་ཞིནམ་ལས་ བུཚ་ཅིག་ལུ་ ཅ་ལ་འདི་ ག་གི་སྨློ? ཟེར་དྲི་
བ་དྲིཝ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། དཔལ་འབྱློར་གྱི་ཨིན། ཟེར་བ་ཅིན། དཔལ་འབྱློར་ཟེར་མི་འདི་ ག་
སྨློ? ཟེར་དྲི་ནི། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། ཁོ་ ཨིན་ལགས། ཟེར་སབ་འློང་། སབ་མ་ཚུགས་
པ་ཅིན།  སློབ་དཔློན་གྱིས། ཁོ་ ཨིན། ཟེར་སབ་ཞིནམ་ལས། བུཚ་ལུ་ ཁོ་དང་ བུམློ་ལུ་ མློ། 
ཟེར་སབ་དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་སློན་བྱིན། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་རེ་རེ་ལུ་ ལགཔ་གིས་བརྡ་སློན་ཏེ་ 
བུཚ་ལུ་ ཁོ་ བུམློ་ལུ་ མློ། ཟེར་ སབ་བཅུག་དགོ། 
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སློབ་ཕྲུག།   རྡློ་རྗེ་ ཟེར་མི་འདི་ ཁོ་ཨིན་ལགས། ཟེར་ རྗོད་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འབད་ 
སབ་བཅུག་སྟེ། ཨ་ལློ་ཚུ་གི་མིང་ག་ར་ ཚུདཔ་འབད་ སབ་དགོཔ་དང་། ཡང་ན། སློབ་ཕྲུག་སྐོར་སློར་
ཏེ་ སབ་བཅུག་དགོ། 

༢.༢༦    གསལ་བྱེད་ངོས་འཛིན་རྩེདམློ། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   དྲློ་མི་ནློའི་རྩེད་ཆས། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་ཀྱི་དྲློ་མི་ནློ་ ཤློག་བྱང་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་བཞི་དང་ལྔ་
འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ནང་ དྲློ་མི་ནློ་ ཤློག་བྱང་གི་ཚན་ ག་དེམ་ཅིག་ཡློདཔ་ཅིག་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ འདྲན་
འདྲ་འབད་ བགོ་སྟེ་བྱིན་ནི། 

རྩེད་ཐངས་དེ་ འློག་ལུ་པར་ནང་ཡློད་དློ་བཟུམ་ དང་པར་རྩེད་མི་འདི་གིས་ ཤློག་བྱང་ (ཏ་ མ་) ཡློད་
མི་འདི་བཞག་པ་ཅིན། གཉིས་པ་དེ་གིས་ ཏ་ཡློད་མི་ཡི་གུ་དང་། ཡང་ན། གསལ་བྱེད་ཏ་གི་སྒྲ་འཐློན་
པའི་པར། ཡང་ཅིན། མ་དང་ མ་སྒྲ་ཡློད་པའི་པར་ ག་ཅི་ཡློདཔ་ཅིག་ མཐུད་དེ་བསྒྲིག་ནི།  

དེ་འབདཝ་ད། དེ་གཉིས་ལས་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཅིན་ གོ་སྐབས་བྱིད་འགྱོཝ་ཨིན། དེ་ལས་ གོ་
སྐབས་དེ་ ཆ་རློགས་གཞན་མི་ལུ་བྱིན་དགོ། དེ་སྦེ་ར་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ རྩེས་བའི་
ཤུལ་ལུ་ ལག་པ་ལས་ ཤློག་བྱང་ཧེ་མར་ ག་རློགས་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་ཨིན།  

ཨ་ལློ་ག་ར་གིས་ རྩེད་ཐངས་ཤེས་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལུ་ དང་པ་ཚར་གཅིག་ སློབ་དཔློན་རང་དང་ སྡེ་
ཚན་གཅིག་ དཔེ་སློན་གྱི་དློན་ལུ་རྩེཝ་ད། ཨ་ལློ་གཞན་མི་ཚུ་ བལྟ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 
༡ གསལ་བྱེད་ དྲློ་མི་ནློ།  
  
 ད                    ཇ ལ                    པ 

ཀ                   ཇ ད                    ཇ 
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སློབ་ཚན་༢ པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཁ༌བཟང༌དང༌ སློབ་སྡེའི་ཕྱི་ནང༌ལུ་ འགྱོཝ་ད་ གནང་བ་ཞུ་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ༌ ལྷག༌ནི། 
 གསལ་བྱེད་དང་ འཁྲིལ་བའི་ པར་ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས། 
 མདའ་ཕྱློགས་དང་བསྟུན་ རི་མློ་ བྲི་ཚུགས། 
 ཕློ་ཆས་དང་ མློ་ཆས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས། 
 སློབ་ཁང་དང༌ ཐབ༌ཚང༌ནང་གི་ ཅ་ལའི་ མིང་སབ་ནི། 
 གཙང་སྦྲའི༌ ཕན༌གནློད༌ ཧ་གོ་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཀྱི་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ ཀ་ལས་ཉ་ཚུན་གྱི་ མདའ་ཕྱློགས་ཀྱི་ རི་མློ་དང་འཁྲིལ་ བྲི་ཚུགས། 
 ལད་སློལ་ འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས། 
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སློབ་ཚན་གཉིས་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approaching འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

རང་གི་ཉེན་སྲུང་། གཟའ་དང་ 
གནམ་གཤིས། མཐའ་འཁོར། ནང་
མི་ཉེས་ཚན་དང་། སློབ་ཁང་ནང་གི་
ཅ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག གྱོན་
ཆས་དང་། ཐབ་ཆས། གཟུགས་
ཁམས། མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་དང་ 
ལྡནམ་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ 
སེང་ཕབ་ འློས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ 
ལན་ཆ་ཚང་ འཛློལ་བ་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི། 

རང་གི་ཉེན་སྲུང་། གཟའ་དང་ 
གནམ་གཤིས། མཐའ་འཁོར། ནང་
མི་ཉེས་ཚན་དང་། སློབ་ཁང་ནང་གི་
ཅ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག གྱོན་
ཆས་དང་། ཐབ་ཆས། གཟུགས་
ཁམས། མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་དང་ 
ལྡནམ་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་
ར་ རྗོད་སྒྲ་སེང་ཕབ་ ལན་གྱི་ 
འློས་འབབ་ཚུ་ འཛློལ་བ་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་འབད་མི། 

རང་གི་ཉེན་སྲུང་། གཟའ་དང་ 
གནམ་གཤིས། མཐའ་འཁོར། ནང་
མི་ཉེས་ཚན་དང་། སློབ་ཁང་ནང་གི་
ཅ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག གྱོན་
ཆས་དང་། ཐབ་ཆས། གཟུགས་
ཁམས། མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་དང་ 
ལྡནམ་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལ་ལུ་
ཅིག་ རྗོད་སྒྲ་སེང་ཕབ་ ལན་གྱི་
འློས་འབབ་ཚུ་ ཕྱེད་ཀོཔ་འབད་ 
ཉན་སབ་ འབད་མི།  

རང་གི་ཉེན་སྲུང་། གཟའ་དང་ 
གནམ་གཤིས། མཐའ་འཁོར། ནང་
མི་ཉེས་ཚན་དང་། སློབ་ཁང་ནང་གི་
ཅ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག གྱོན་
ཆས་དང་། ཐབ་ཆས། གཟུགས་
ཁམས། མཐའ་འཁོར་གཙང་སྦྲ་དང་ 
ལྡནམ་འབད་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ ལ་ལུ་
ཅིག་ རྗོད་སྒྲ་སེང་ཕབ་ ལན་གྱི་
འློས་འབབ་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ནི་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།  

ལྷག
་ནི།
 

པར་དང་ རི་མློ། དབྱིབས་དང་ ཁ་
དློག་ བཟློ་རྣམ། སྒྲ་ཚུ་ ལད་སློལ་
འབད་ ལྷག་པའི་སྐབས་  རྗོད་སྒྲ་ 
སེང་ཕབ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ གསལ་
ཏློག་ཏློ་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་
ཚུགས་མི། 

པར་དང་ རི་མློ། དབྱིབས་དང་ ཁ་
དློག་ བཟློ་རྣམ། སྒྲ་ཚུ་ ལད་སློལ་
འབད་ ལྷག་པའི་སྐབས་  རྗོད་སྒྲ་ 
སེང་ཕབ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ རེ་
གཉིས་མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

པར་དང་ རི་མློ། དབྱིབས་དང་ ཁ་
དློག་ བཟློ་རྣམ། སྒྲ་ཚུ་ ལད་སློལ་
འབད་ ལྷག་པའི་སྐབས་  རྗོད་སྒྲ་ 
སེང་ཕབ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ ཕྱེད་
ཀོཔ་རེ་ འབད་ཚུགས་མི། 

པར་དང་ རི་མློ། དབྱིབས་དང་ ཁ་
དློག་ བཟློ་རྣམ། སྒྲ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མ་
ཚུགས་པ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

འབྲི་སྨྱུག་བཟུང་སྟེ་ ཐིག་འཐེན་
ཐངས་དང་ ཀ་ལས་ཉ་ཚུན་ མདའ་
ཕྱློགས་དང་ རི་མློའི་བཟློ་དབྱིབས་ 
མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ ཚློན་གཏང་ནི་ཚུ་ 
མ་འཛློལ་བ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི།  

འབྲི་སྨྱུག་བཟུང་སྟེ་ ཐིག་འཐེན་
ཚུགས་རུང་ མདའ་ཕྱློགས་དང་ རི་
མློའི་ བཟློ་དབྱིབས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་
ལུ་ ཚློན་གཏང་ནི་ཚུ་ རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་
ཅིག་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ འབྲི་
མི།  

འབྲི་སྨྱུག་བཟུང་སྟེ་ ཐིག་འཐེན་
ཐངས་ མདའ་ཕྱློགས་དང་ རི་མློའི་ 
བཟློ་དབྱིབས་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚློན་
གཏང་ནི་ཚུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
འབྲི་མི། 
 

འབྲི་སྨྱུག་བཟུང་སྟེ་ ཐིག་འཐེན་
ཐངས། མདའ་ཕྱློགས་དང་ རི་མློའི་ 
བཟློ་དབྱིབས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚློན་
གཏང་ནི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་སྦློམ་དགོ་
མི། 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ འབད་
མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 

ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་

ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སློབ་ཚན་གསུམ་པ།  
 དབྱངས་གསལ་ཨང་ཡིག་ ངོས་འཛིན་དང་ མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག། 

དགོས་དློན། 
 དབྱངས་གསལ་ ཨང་ཡིག་ཚུ་གི་ ངོས་འཛིན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ 
 འབྲི་ལྷག་སང་བ་ཚུད་ཐབས་ལུ་ཨིན། 

ལས་དློན། 
 ༡. དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༢. དབྱངས་གསལ་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༣. ཚག་དང་ཤད་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༤. གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་ཞུགས་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༥. ཡིག་ཡིག་༡༠ ཚུན་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༥. སློབ་ཁང་ནང་གི་ བཀོད་རྒྱའི་རིགས་ཉན་ཏེ་ ལཱ་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༦. དབྱིབས་དང་ཚློས་གཞི་ཚུ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༧. མིང་ཚིག་དང་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ཡློད་པའི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ། 

 
  གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷློདཔ་ད། 

མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་
ཀྱི་ཐློ་ལས། འློས་འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་
བལྟ་སྟེ། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟློ་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློན་
ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟློ་སྦེ་ ངེས་
པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སློབ་ཚན་༣ པའི་སློང་ལཱ། 

༣.༡   ཚག་ཤད་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སློན་ཆས་   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ཀ། 

ལམ་སློན། 
ཡི་གུའི་ སྔོན་སང་ཚུ་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཚག་དང་ཤད་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་
ལས། ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ཀ་གི་ཤློག་གྲངས་༡༦ དང་༡༧ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་བར་ན་ཚག་
དང་། མཇུག་ལུ་ ཤད་འབྲི་ཐངས་སློན་དགོ། དེའི་སྐབས་ ཡི་གུའི་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
དང་པ་སང་ཤིང་གུ་བྲིཝ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་ བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ ཁོང་རའི་འབྲི་དེབ་དང་ 
སློང་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ། ཡི་གུ་ བཀལ་ཐངས་ཀྱི་གོ་རིམ་འདི་ འགྲུལ་འཕྲིན་རིམ་ལུགས་ནང་
ལས་ (dzongkha for kids) ཟེར་མིའི་ནང་ལས་ ཕབ་ལེན་འབད་དེ་ བལྟ་རུང་ཤེས་ཚུགས། 

༣.༢    གསལ་བྱེད་ངོ་སློད།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་འཐློན་མི་པར་གྱི་ཤློག་བྱང་། 

སློང་ལཱ་ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཤློག་བྱང་གྲུ་བཞི་འབད་མི་ཅིག་ནང་ གསལ་བྱེད་བྲིས་འབག་འློང་ནི་དང་། དེ་དང་
འཁྲིལ་བའི་པར་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་འབག་འློང་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། དང་པ་ར་ ཀ་ ཟེར་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སློན་ཞིནམ་ལས་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  
དེ་བཟུམ་ ཀ་ ཟེར་སབ་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཤློག་བྱང་འདི་སློན་སྦེ།  

སློབ་དཔློན། འདི་ ག་ཅི་ ཨིན་ལློ?  
སློབ་ཕྲུག།  ཀ། 



བློ་གསར་ལམ་སློན།                       ༢༠༢༢ 
 

 74 

སློབ་དཔློན། དློ་རུང་ འདི་ ག་ཅི་ ཨིན་ལློ?  
སློབ་ཕྲུག།  ཀ། ཟེར་ལློག་ལློག་ སབ་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ཀ་ལས་ང་ཚུན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ 
ངོ་སློད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དློ་རུང་། 

སློབ་དཔློན། ཀ་ལས་ང་ཚུན་ གསལ་བྱེད་ལས་གྲུབ་པའི་ ཤློག་བྱང་འདི་ཚུ་སློན་ཏེ་ འདི་ ག་
ཅི་ ཨིན་ལློ? ཟེར་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་དྲིས་ཏེ་ དེ་ལས་   

ཀ་ ཀ་ཤ། ཀ་ལ། ཀཝ། ཀ་ཀུར།  
ཁ་ ཁཝ། ཁ། ཁབ། ཁ་མིག། ཁྱིམ།  
ག་ གངས་རི། གུར། གོ་ལ། སྒོ། གོན།  
ང་ ངང་ལག། ངངམློ། ཟེར་དློ་བཟུམ་ གསལ་བྱེད་དང་ པར་ 
སྦྲགས་ཏེ་ཡློད་པའི་ ཤློག་བྱང་ཚུ་སློན་ཏེ་ ལྷག་བྱིན་དགོ། ཤློག་བྱང་ཚུ་ མེད་པ་ཅིན། སློབ་དཔློན་རང་
གིས་བཟློ་སྟེ་སློན་དགོ། 
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དེ་གི་སྐབས་ལུ་ གཙློ་བློ་དམིགས་གཏད་འདི་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཡིག་གཟུགས་འདི་ ངོས་འཛིན་དང་ 
གསལ་བྱེད་ལས་གྲུབ་པའི་རྗོད་སྒྲ་འདི་ སེམས་ཁར་ ངེས་བཅུག་ནི་གི་དློན་ལུ་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད་ 
གསལ་བྱེད་ཅ་ལས་ཨ་ཚུན་ ཡི་གུ་བཞི་རེ་འབད་ ལྟག་ལུ་ཡློད་པའི་ སློན་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ གོ་རིམ་
འབད་སློན་ཏེ་ ཨ་ལློ་ག་ར་གིས་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟློ་དགོ།  

དེ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་འབད་རུང་། ཕྱི་ཁར་འབད་རུང་ ཁྱིད་སྦེ། ཀ་ཁ་ག་ང་ ལ་སློགས་པའི་ གསལ་
བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་འཐློན་མི། ཅ་དངོས་ག་ཅི་ར་འདུག་ག? ཆ་འབད་ བཟློ་སྟེ་འཚློལ་བཅུག་སྦེ་ སབ་བཅུག་ནི། 
དཔེར་ན། “མེ་ཏློག་” བཟུམ་ མ་གི་སྒྲ་འཐློན་མི། “ལྡུམ་ར་” ད་གི་སྒྲ་འཐློན་མི། “རྩྭ་” ཙ་སྒྲ་འཐློན་
མི། ཡང་ན། 

སློབ་དཔློན་གྱིས། “སྒོ་” ཟེར་བ་ཅིན་ ག་ཅི་གི་སྒྲ་འཐློནམ་མས་གོ? “རྡློ་” ཟེར་བ་ཅིན་ ག་ཅི་གི་སྒྲ་
འཐློནམ་མས་གོ? “ཐང་” “ས་” “ནློར་” “སློབ་དཔློན་” བཟུམ་ གཞན་ཡང་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སློ་
ཉམས་ཀྱི་ ཐློག་ལས་ལྷབ་སང་འབད་དགོ། 

དེ་གི་སྐབས་ལུ། སྒྲིག་གཞི།  

• ག་འཐློབ་འབད་སབ་ནི་མེན་པར་ སབ་ནི་ཡློད་པ་ཅིན་ ལགཔ་འཐུ་སྦེ་སྡློད་དགོཔ་དང་། 
• ཁ་ཟློགཔ་ སབ་ནི་མེདཔ།  
• བརྡ་སློན་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ མཛུབ་མློ་གིས་མེན་པར་ ལགཔ་གཡས་པ་གིས་སློན་དགོཔ། 
• སྦློ་ལློགས་ཁར་ གཅར་སུ་འབད་ཞུཝ་ད་ ལགཔ་གིས་ ཁ་བསུབས་སྦེ་ ཞུ་དགོཔ། 
• ཆ་རློགས་ ཟེར་མི་འདི་ བུཚ་དང་བུམློ་ག་ར་ འདྲ་མཉམ་འབད་ བརྩི་དགོཔ།  

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཚན་གསུམ་པ༽ གསལ་བྱེད་ངོས་འཛིན། ལྷག་ཤློག། 
དབྱངས་གསལ་མགོ་འདློགས་ཀྱི་སློར་ཀློག། ལྷག་ཤློག། ཟེར་མི་འདི་སློད་ཞིནམ་ལས། སློན་ཚན་
གསུམ་པ་འདི། མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྟེ་འློང་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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༣.༣     ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉའི་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ། ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། གསལ་བྱེད་༨ ལས་ དང་པར་ གསལ་བྱེད་ཀ་ འབྲི་
ཐངས་སློན་པ་ཅིན། ཀ་འདི་བྲིཝ་ད་ དང་པར་ འགོ་ག་ཏེ་ལས་འཐེན་ནི་ཨིན་ན? དེ་ལས་ ག་དེ་སྦེ་
འཐེན་དགོཔ་ཨིན་ན? ཚུ་གི་ མདའ་ཕྱློགས་ཚུ་ མ་འཛློལ་བར་ བྱང་ཤིང་གུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དཔེ་
སློན་འབད་ཡི་ར། སློབ་དཔློན་གྱིས་ རིམ་པ་དང་པ་འདི་ ཚར་གཅིག་འཐེན། དེའི་སྐབས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ 
བལྟ་བཅུག། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ འཐེན་བཅུག།  

དེ་བཟུམ་འབད། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ འློག་གི་གསལ་བྱེད་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཀ་ཁ་ག་ང་། 
ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཚུན་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ པི་སི་བཤེད་ཐངས་དང་ 
ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་མདའ་ཕྱློགས་ཀྱི་རི་
མློ་ ལཱ་ཤློག་འདི་སློད་དེ་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ འཕློ་མཐུད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་
རའི་ ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ནང་ ཉུང་ཤློས་ཤློག་ལེབ་གཅིག་ མ་གང་ཚུན་ བྲི་ནིའི་སང་བ་འབད་བཅུག།  
དེ་གི་ཤུལ་ལས། ཤློག་བྱང་ནང་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ གསལ་བྱེད་འདི་ལློག་སྟེ་ དཔྱངས་ཞིནམ་ལས་ རྩང་
དུམ་གྱིས་འབད་ གསལ་བྱེད་ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ བཀལ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་སློན་
བཅུག་དགོཔ་དང་། གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་སྦེ་ སང་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། འདིའི་སྐབས་ 
ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ སློང་དེབ་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་བཅུག། 

ལམ་ལུགས།  
• ཧིང་སངས་ས་འབད་ བྲི་དགོཔ།  
• ཆ་རློགས་དང་ སྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ བྲི་དགོཔ། 
• ག་སྡུར་འབད་བལྟ་ནི།  
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༣.༤     གསལ་བྱེད་ངོས་འཛིན།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།    ཆ་འབད་ཡློད་མི་ཤློག་བྱང་པར་ཚན། གསལ་བྱེད་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་སྟེ་ པར་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་མ་འདྲཝ་ ཆ་འབད་ཡློད་མི་
ཚུ་སློད་དེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ པར་དང་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ གང་རྐྱལ་
འབད་ དཀྲུགས་བཞག་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ པར་དང་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ འཚློལ་བཅུག་
དགོ། དཔེར་ན། 

ཤློག་བྱང་འདི་བཟུམ་ སློབ་གྲྭ་ནང་མེད་པ་ཅིན། ཨ་ལློའི་ཤེས་ཚད་དང་ བསྟུན་ཏེ། པར་དང་གསལ་
བྱེད་ཀྱི་ཚབ་ལུ་ མིང་ཚིག་གཞན་བྲིས་ཏེ་ རང་གིས་བཟློ་དགོ།  

གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཤློག་ཁྲམ་ པར་དང་སྦྲགས་ཡློད་མི་འདི་གུ་ གསལ་བྱེད་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་
བཅུག་སྦེ་ སང་བ་མ་ཚུད་ཚུན་ སློན་བྱིན་དགོ། གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་སློན་ནི་འདི་ དུས་ནམ་ཁོམ་ 
སློན་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་དགོ། ཤེས་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ ལློག་ལློག་སློན་
བཅུག་ནི་མི་འློང་།  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ཀ  ཀ  ཁ ཁ 
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༣.༥    བཀོད་རྒྱའི་མིང་ཚིག་སང་བ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། 
སློན་ཆས།   བཀོད་རྒྱའི་ཐློ། 

ལམ་སློན།   
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ བཀོད་རྒྱའི་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ དཔེར་ན།  
ཕར་སློང་སྦེ་ འབྲི་ཁྲི་གུ་ ལགཔ་བཀལ་སྦེ་སྡློད།  
ཚུར་ཤློག་ བྱང་ཤིང་གི་རྩ་བར་ ལློངས་སྡློད།  
ཡར་ལློངས་ཏེ་ ལགཔ་མགུ་ཏློ་ཁར་ བཀལ་སྦེ་སྡློད།  
རྩ་བར་སྡློད་དེ་ འབྲི་དེབ་ཁ་ཕྱེས་ཤིག་ ཟེར་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་
ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ དང་པ་ར་ ལགཔ་ཡར་འཐུ། མིག་ཏློ་ཡར་བལྟ། མགུ་ཏློ་
གཡུགས། ཟེར་སབ་ཞིནམ་ལས། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ སབ་དློ་ཟེར་མིའི་རྩེདམློ་འདི་རྩེས།  

རྩེདམློ་འདི་ རྩེ་བའི་སྐབས་ བཀོད་རྒྱའི་ཚིག་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད་ 
བཀོད་རྒྱའི་ཚིག་གཞན།  

མིག་ཏློ་ རྒྱབ་ཁར་ བལྟ།  
གདློང་ ཕར་བསྒྱིར། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཡས། གཡློན། རྒྱབ། གདློང་ ཟེར་མི་ཚུ་ཡང་ ངོ་སློད་
འབད་དགོ། རྩེདམློ་འདི་ སློབ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་རྩེ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤློམ་ཨིན།   

དྲན་གསློ། བཀོད་རྒྱའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་དང་། ཚིག་ཐློ་ཚུ་ཤློག་ཐང་གུ་བྲིས་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་ སར་བཞག་དགོཔ་ཨིན། འདི་དང་
གཅིག་ཁར་ཞེ་སའི་ཚིག།  
ལགས། ལགས་སློ། བཏུབ་ལགས། བཏུབ་ག་ལགས། ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། 
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༣.༦    ཏ་ཐ་ད་ན་ལས་ ཙ་ཚ་ཛ་ཝའི་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། གསལ་བྱེད་༡༢ ལས་ དང་པར་ གསལ་བྱེད་
ཏ་ འབྲི་ཐངས་སློན་པ་ཅིན། ཏ་འདི་བྲིཝ་ད། དང་པར་ འགོ་ག་ཏེ་ལས་འཐེན་ནི་ཨིན་ན? དེ་ལས་ 
ག་དེ་སྦེ་ འཐེན་དགོཔ་ཨིན་ན? ཚུ་གི་མདའ་ཕྱློགས་ཚུ་ མ་འཛློལ་བར་ བྱང་ཤིང་གུ་ རིམ་པ་བཞིན་
དུ་ དཔེ་སློན་འབད་ཡི་ར། སློབ་དཔློན་གྱིས་ རིམ་པ་དང་པ་འདི་ ཚར་གཅིག་འཐེན། དེའི་སྐབས་ 
ཨ་ལློ་ཚུ་བལྟ་བཅུག། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་འཐེན་བཅུག།  

དེ་བཟུམ་འབད། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ འློག་གི་གསལ་བྱེད་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ ཏ་ལས་ཝ་
ཚུན་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ པི་སི་བཤེད་ཐངས་དང་ ཐིག་འཐེན་
ཐངས་ཚུ་བལྟ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། གསལ་བྱེད་འདི་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློའི་
སློང་དེབ་ནང་ ཉུང་ཤློས་ཤློག་ལེབ་གཅིག་ མ་གང་ཚུན་ བྲི་ནིའི་ སང་བ་འབད་བཅུག།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ གསལ་བྱེད། དབྱངས། མགོ་ཅན། འདློགས་ཅན་ཚུ་ ཨ་ལློའི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་ ཤློག་ཁྲམ་ཅིག་བཏློན་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློར་ཀློག་དང་ཚིག་སྡུད་འབད་ སློནམ་ད། 
སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་སྟེ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ 
སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། ཆ་དང་སྡེ་ཚན་འབད་ བཟློ་སྟེ། 

 ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ། གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཡི་གུ་དང་འཁྲིལ་བའི་ བཟློ་
དབྱིབས་ཡློད་མེད་ ལྟ་རློག་འབད་བཅུག་དགོ། ཡང་ཅིན།  

 ས་དང་བྱེམ་ཚུ་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་བྲི་ནི་དང་།  
 ས་དང་བྱེམ་ཚུ་དབློག་སྟེ་ སྤུང་བཅུག་སྦེ་ འབུར་ཡིག་འབད་ བྲི་བཅུག་ནི། 
 རྩང་དུམ་དང་ རྡློ་རུག་ ས་འདམ་གྱིས་ ཡིག་གཟུགས་བཟློ་ནི།  
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 གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་སློད་དེ་ ལག་ནློམ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ བཟློ་དབྱིབས་སེམས་ཁར་ངེས་
ཐབས་འབད་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏློན་ཏེ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

དེའི་སྐབས། 
 སྡེ་ལཱ་ནང་ བཅའ་མར་གཏློགས་ནི།  
 གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ མཉམ་རུབ། 

༣.༧    ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨའི་མདའ་ཕྱློཊ་བཀལ་ཐངས།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་ཤ་ས། ཧ་ཨ། གསལ་བྱེད་༡༠ ལས་ དང་པར་ གསལ་བྱེད་ཞ་ 
འབྲི་ཐངས་སློན་པ་ཅིན་ ཞ་འདི་བྲིཝ་ད། དང་པར་ འགོ་ག་ཏེ་ལས་ འཐེན་ནི་ཨིན་ན? དེ་ལས་ ག་
དེ་སྦེ་འཐེན་དགོཔ་ཨིན་ན? ཚུ་གི་མདའ་ཕྱློགས་ཚུ་ མ་འཛློལ་བར་ བྱང་ཤིང་གུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ 
དཔེ་སློན་འབད་ཡི་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ རིམ་པ་དང་པ་འདི་ ཚར་གཅིག་འཐེན། དེའི་སྐབས་ ཨ་ལློ་
ཚུ་བལྟ་བཅུག། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་འཐེན་བཅུག།  

དེ་བཟུམ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ འློག་གི་གསལ་བྱེད་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ གོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཞ་ལས་ཨ་ཚུན་ 
བྲི་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ པི་སི་བཤེད་ཐངས་དང་ ཐིག་འཐེན་ཐངས་ཚུ་
བལྟ་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། གསལ་བྱེད་འདི་ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ནང་ 
ཉུང་ཤློས་ཤློག་ལེབ་གཅིག་ མ་གང་ཚུན་ བྲི་ནིའི་སང་བ་འབད་བཅུག།  
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༣.༨    གསལ་བྱེད་འབྲི་ཐངས།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།      ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ། 

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སློང་དེབ་ ནང་ འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་མི་བཟུམ་ གསལ་བྱེད་༣༠ ཚག་པར་རྐྱབ་ཡློད་མི་
/ཆུ་ཡིག་འབད་ཡློད་མི་འདི་གུ་ ཡིག་བཟློ་སང་བ་འབད་ནི་གི་ སློང་ལཱ་འདི་ འབད་བཅུག། 

ཀ་  ཁ་  ག་  ང་།  ཅ་  ཆ་  ཇ་  ཉ། ཏ་  ཐ་  ད་  ན།  པ་  ཕ་  བ་  
མ། ཙ་  ཚ་   ཛ་  ཝ།  ཞ་  ཟ་  འ་ ཡ། ར་  ལ་ ཤ་ ས།  ཧ་  ཨ༑ 

དེ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ཁ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ གོ་རིམ་འབད་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་
སློན་བྱིན་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སློ་སློ་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ དཔེ་སློན་མི་བཟུམ་
འབད་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡིག་བཟློ་འདི་ གཙློ་བློ་འདྲེན་བཀལ་
ཐངས་ལུ་ བལྟ་དགོཔ་ཁག་ཆེ།  

དྲན་གསློ། 
 ཡིག་བཟློ་སང་བ་འབདཝ་ད་ ཚར་གཅིག་ལུ་ ཀ་ལས་ཨ་ཚུན་ གཅིག་ཁར་མ་སློན་པར་ 
 སློན་ཐེངས་རེ་གི་ནང་གསལ་བྱེད་བརྒྱད་དེ་རེ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་། འདི་ཡང་ 
 སང་བ་ཚར་གཅིག་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ འབད་ཚར་ཡི་ཟེར་ བཞག་ནི་མེན་པར་ ཨ་ལློ་
 ལུ་ ལག་རྩལ་མ་ཚུད་ཀྱི་བར་ན་ སང་བ་བྱིན་ནི་འདི་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་ཐུགས་ཁར་བསྣམ་
 དགོཔ་ཨིན། 
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༣.༩    གསལ་བྱེད་དང་པར་མཐུན་སྒྲིག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   གསལ་བྱེད་དང་པར་མཐུན་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ པར་གྱི་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༡༢ པ་དང་༡༣, ༡༤ ནང་ཡློད་པའི་ སློང་ལཱ་འདི་ འབད་བཅུག། དེ་ཡང་ ཧེ་
མ་ར་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་ ཡློདཔ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་སབ་བཅུག། དེ་ལས་ 
མཐའ་མ་གི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་སྦེ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་སློན་འབད་ཞིན་
ན་ ཨ་ལློ་ཁོང་ར་ལུ་ འབད་བཅུག། 

༣.༡༠    གསལ་བྱེད་༣༠ ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།     གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཤློག་ཐང་། གྱིབ་ཀྱི་གསལ་བྱེད། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ཡློད་པའི་ ཤློག་ཐང་འདི་ དཔྱངས་བཞག་ཞིནམ་ལས། འཁརཝ་གིས་
འབད་ གསལ་བྱེད་ཡི་གུ་ རེ་རེ་ལུ་བཀལ་ཏེ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་ནི་དང་། སློབ་ཕྲུག་ལེགས་ཤློམ་འབད་
ཤེས་མི་ དག་པ་ཅིག་ལུ་ཡང་ གདློང་ཁར་འབློ་སྟེ། སློབ་དཔློན་བཟུམ་འབད་ར་ ཆ་རློགས་ཚུ་ལུ་སློན་
བཅུག་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་འབད་ གྱིབ་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་སློད་དེ། སྐོར་རྐྱབ་
འབད་ ཡིག་གཟུགས་ཀ་ལས་ཨ་ཚུན་ འགྲན་སྡུར་ཐློག་ལས གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་ནིའི་ སློང་ལཱ་ཚུ་
འབད་དགོ།  

དེ་གི་སྐབས་ལུ། 
ག་འཐློབ་འབད་ མེན་པར། མཐུན་ལམ་གྱི་ཐློག་ལུ། ཨིན་ན་མེན་ན་ སྟུན་གྲོས་འབད། ལེགས་ཤློམ་
འབད་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ མཉར་རུབ་ཀྱི་ཐློག་ལུ་ ཐག་བཅད་དེ། བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 
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༣.༡༡     སེམས་ཁར་བཞག་ནིའི་རྩེདམློ།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།    མིང་ཚིག་བྲིས་ཡློད་པའི་ཤློག་བྱང་། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། པར་ ཡང་ན་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ ག་ཕུབ་རྐྱབ་བཞག། དེ་ལས་ ཤློག་
བྱང་གཅིག་ལྷློགཔ་ད་ ག་འཐློབ་མི་འདི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་སློན་སྦེ་ ངོ་སློད་འབད་ནི། དཔེར་ན།  

༡. ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ས་ལས་ ཁབ་ བཟུམ་ཅིག་འཐློབ་པ་ཅིན་ ཁབ་ ཟེར་ ཚར་གཅིག་ག་ར་
 ལུ་ སློན་ནི། 
༢ དེ་ལས་ དེ་གི་ཆ་འཚློལ་ནི། རང་གི་ལག་པར་ཡློད་མི་ ཁབ་ ཀྱི་ཆ་འཐློབ་པ་ཅིན། འ་ནཱ་ 
 ཁབ་ ང་གིས་ ཐློབ་ཅི། ཟེར་ གཞིབས་བཞག་སྟེ། ད་རུང་ གོ་སྐབས་ལེན་ཏེ་ འཕློ་  
 མཐུད་དེ་ར་ རྩེ་ནི།  

༣. དེ་ལས་ ཆ་མེན་པར་ གཞན་ཅིག་འཐློབ་པ་ཅིན་ ག་ཅི་འཐློབ་མི་འདི་ ཧེ་མ་བཟུམ་ར་
 སྡེ་ཚན་ལུ་ ཚར་གཅིག་ སློན་ཞིནམ་ལས་ ལློག་ས་གོ་འདི་ནང་ར་ ག་ཕུབ་རྐྱབ་
 བཞག་སྦེ་ གོ་སྐབས་ཆ་རློགས་ལུ་ བྱིན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་སབ་སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ རྩེ་བཅུག་
 དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གོ་རིམ་གོང་གི་བཟུམ་ འབད་བཅུག་ དགོ། 

 དེ་སྦེ་ ཡིག་གཟུགས་ ས་ཁར་བཀྲམ་བཞག་མི་འདི་ མ་རློགས་ཚུན་ཚློད་ རྩེ་བཅུག་ཞིནམ་
 ལས། ཁོང་གིས་འཐློབ་མི་ ཆ་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? སྙན་ཞུ་འབད་བཅུག་དགོ། ཆ་ག་གིས་
 མངམ་འཐློབ་མི་དེ་ རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་ཨིན། སྙན་ཞུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཡི་ གུ་ངོ་འཛློལ་མི་ཚུ་
 ཨིན་པ་ཅིན་ སློབ་དཔློན་དང་ ཆ་རློགས་ཚུ་གིས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་ ཨིན། 

དྲན་གསློ།  
 འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙློ་བློ་ར་ ཡི་གུ་གི་གཟུགས་དང་ བཟློ་རྣམ་ཚུ་ སེམས་ཁར་བཞག་ 
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 ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་ཨིན། འདི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡློད་མི་འདི་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ 
 སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ འདི་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་སློན་དགོཔ་ཨིན།  

རྩེད་ཆས་ཀྱི་དཔེ། 
 
 

༣.༡༡    ཅ་ལའི་མིང་ཚིག།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་གྱི་ཅ་ལ། 

ལམ་སློན། 
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཅ་ལ་མ་འདྲ་བའི་མིང་ཚུ་ ཤེས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཅ་ལའི་རིགས་ཚུ་ 
འབག་འློང་ནི། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་གཅིག་ ཁ་ཤ་ཧིང་སངས་ས་ཅིག་གིས་ མིག་ཏློ་བསྡམས་ཏེ་བཞག། 
འདི་གི་སྦློ་ལློགས་ཁར་ སློབ་ཕྲུག་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ ཅ་ལ་དེ་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་བཙར་ཏེ་ ལག་པར་
སློདཔ་ད། མིག་ཏློ་བསྡམས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཨ་ལློ་འདི་གིས་ ལགཔ་གིས་ནློམས་ཏེ་ ཅ་ལ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ 
ན? ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་སབ་བཅུག།  

ཅ་ལ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་ འབད་ཚུགས་ཅིག་ག? དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ། ངོས་འཛིན་འབད་
ཚུགས་མིའི་ དགོས་པ་དང་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ སབ་བཅུག་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་དང་། 

ཅ་ལ་འདི་ ངོས་འཛིན་ འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ ཨིན་ན? དཀའ་ངལ་ཚུ་ སབ་
བཅུག་སྦེ་ ག་དེ་འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ག? ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སྟུན་གྲོས་འབད་དགོ། 
  

ཀཝ་ ཁབ་ ཅ་ལ་ ཀཝ་ ཅ་ལ་ ཁབ་ 
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༣.༡༣    གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་བཟློ་ནི། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   མེ་ཀྲེག་རས་/རྩང་དུམ། སྤྱིན། ཤློག་ཐང་། ཁ་ཤ། མེ་ཏློག། འདམ།  
   རྡློ་ཅུང་། 

ལམ་སློན།  
ས་གོ་བདེ་ཏློག་ཏློ་ཅིག་ནང་ ཁྱིད་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་ ཡང་ན། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། མེ་ཀྲེག་རས་དང་ 
ཤིང་གི་འདབ་མ་ རྩང་དུམ་ཚུ་བཏློགས་ཏེ། ཡང་ན། རྡློ་ཅུང་ཚུ་གིས་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ 
བཟློ་བཅུག་ནི། དེ་གི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ག་ར་གིས་མཐློང་སར་ གསལ་བྱེད་ཡི་གུ་ཅིག་
གི་བཟློ་ཐངས་ དཔེ་སློན་འབད་དགོ།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ཨ་ལློ་ ཆ་དང་ སྡེ་ཚན་རེ་ནང་འབད། ཤེས་ཚད་དང་བསྟུན་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ ཡི་གུ་
བཟློ་བཅུག། གསལ་བྱེད་འདི་ བཟློ་ཚརཝ་ད། ཨ་ལློ་ཁོང་ར་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཞན་གྱིས་བཟློ་མི་ གསལ་
བྱེད་ཚུ་ཡང་ ལྷག་བཅུག་དགོ།  

སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལེགས་ཤློམ་བཟློ་སྟེ་ཡློད་པའི་ གསལ་བྱེད་ཚུ་གི་ ཤློག་ཀུ་ ཡང་ན། ཁ་ཤ་གུ་སར་ཏེ་ 
སློབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག། དཔེར་ན། 
 
    
 
རྩང་དུམ་གྱིས་བཟློ་བཟློཝ།  མེ་ཏློག་གིས་བཟློ་བཟློཝ།   འདབ་མ་གིས་བཟློ་བཟློཝ།   རྡློ་ཅུང་གིས་
བཟློ་བཟློཝ། 

དེ་གིས་མ་ཚད། གཞན་ཡང་། ཤློག་ཀུ། ཡང་ན། ཁ་ཤ་གུ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་བཟློ་རྣམ་འབད་ སྤྱིན་
བླུགས་ཏེ་ དེ་གུ་ ས་དང་བྱེམ་ ཤློག་ཀུ་ཕྱ་རུ་རུ་འབད་བཏློགས་ཏེ་ སར་བ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་



བློ་གསར་ལམ་སློན།                       ༢༠༢༢ 
 

 86 

གཟུགས་ འབུར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་འབད་ འཐློན་བཏུབ་ལས། དེ་བཟུམ་གྱི་སློང་ལཱ་ཡང་ གནས་
སངས་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ།  

དེ་སྐབས།  
བཅའ་མར་གཏློགས་ཏེ། སྡེ་ལཱ་འབད་ཐངས། སྟུན་གྲོས་འབད་ནི། མཉམ་རུབ་འབད་ནི་ཚུ་ ཤུགས་
བཏློན་བཅུག། 

✓ ཡི་གུ་ བྲིས་ཡློད་མི་དང་། ཡི་གུ་གཞན་མིའི་རིགས་ལུ་ རྐངམ་ བཀལ་མ་བཏུབ་དང་། 
བགོམ་མ་བཏུབ། ཁམས་ལློག་སི་སི་ནང་ བཀོ་མ་བཏུབ། ཨ་བུག་འློག་ལུ་ བཙུགས་ནི་ཚུ་
མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ སབ་དགོཔ་དང་།  

✓ ཕྱི་ཁར་ སློང་ལཱ་ཚུ་ འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་དེ་ཚུ་ མ་བཞག་པར་ ཧིང་
སངས་ས་ བཟློ་དགོ་པའི་ ཤུམ་ཚུད་བཅུག་དགོ། 

དེ་སྦེ་ ཧིང་སངས་ས་ བཟློ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ། “འགྱོ་གེ་འགྱོ་གེ་ཆ་རློགས་ཚུ་” ཟེར་བའི་ཞབས་ཁྲ་ ལ་
སློགས་པ་འཐེན་བཅུག་སྦེ་ ལློག་སློབ་ཁང་ནང་ སློ་བའི་ངང་ལུ་བཀལ། 

༣.༡༤    གསལ་བྱེད་ངོས་འཛིན་གྱི་རྩེདམློ།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱིས་བཟློ་ཡློད་པའི་གསལ་བྱེད།  

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ སྡེ་ཚན་བཟློ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ གྱིབ་ཀྱིས་བཟློ་སྟེ་ཡློད་མི་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ 
ཆ་ཚང་རེ་སློད། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ཁ་ཤ་ཅིག་གིས་ མིག་ཏློ་བསྡམས་ཞིན་ན། གསལ་
བྱེད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་འཐུ་སྟེ་ ལག་པ་གིས་ནློམས་བལྟ་བཅུག་སྦེ། འདི་ གསལ་བྱེད་
ག་འདི་ཨིན་ན? སབ་བཅུག་ནི་དང་། ག་དེ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ཅི་ག? སབ་བཅུག། 
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ངོས་འཛིན་ འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། སྡེ་ཚན་ནང་གི་ ཨ་ལློ་གཞན་མི་ཅིག་ལུ་ གོ་སྐབས་བྱིན་སྦེ། 
གཞན་མི་ལུ་ བལྟ་བཅུག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། དེ་བཟུམ་འབད་ སྡེ་ཚན་ནང་གི་ ཨ་ལློ་ག་
ར་གིས་ གོ་སྐབས་འདྲན་འདྲ་འཐློབ་ནིའི་དློན་ལུ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་སང་བ་འབད་དགོ།  

༣.༡༥    གསལ་བྱེད་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།  

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ གྱིབ་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཚུ་སློད་དེ་ གསལ་བྱེད་འདི་ ཤློག་ཀུ་ ཡང་ན། འབྲི་དེབ་ཀྱི་ཤློག་
ལེབ་ནང་བཞག་སྦེ། གསལ་བྱེད་འདིའི་ ཕྱི་ལས་ པི་སི་གིས་འཐེན་ཏེ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་བཟློ་རྣམ་འདི་ 
ཤློག་ཀུ་གུ་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

དེའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གསལ་བྱེད་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ མདའ་ཕྱློགས་མི་འཛློལ་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་
དཔློན་གྱིས། ཕྱི་ལས་བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ མདའ་ཕྱློགས་ཚུ་ སློན་བྱིན་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད། ཅ་དངོས་
གཞན་དང་། རྐངམ། ལགཔ། ཤིང་གི་འདབ་མ་ ལ་སློགས་པ་ གཞན་མི་ ཕྱི་སྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས་
རུང་ མ་བཏུབ་མེད།  

དེ་ལས། རང་གིས་འབྲི་མི་དང་། ཆ་རློགས་ཀྱི་འབྲི་མི་གཉིས་ ག་འདི་དྲག་པས་ག? ག་སྡུར་ འབད་
བཅུག་སྦེ། ཁྱད་པར་སབ་བཅུག། ལེགས་ཤློམ་འབད་ བཟློ་ནི་གི་དློན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་
ག? ཐབས་ལམ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་སྦེ། ལློག་བྲི་བཅུག་དགོ། 
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༣.༡༦    གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ལུ་དབྱངས་སར་བ།   
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་སར་ཡློད་མི་ཤློག་ཁྲམ། མཐློང་ཐློས་མཁོ་ཆས། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་ དབྱངས་སར་མི་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྦེ་ རྗོད་སྒྲ་དགཔ་འབད་
བཏློན་ཏེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག། དཔེར་ན། ཀ་ - ི - ཀི།  ཁ་ - ི - ཁི།  ག་ - 
ི - གི།  ང་ - ི - ངི་།  བཟུམ་ གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་གཞན་སར།  

དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ལས་ ཨ་ཚུན་ ག་ར་ལུ་ དང་པ་ར་ གི་གུ། ཙང་ཙ་
སར་ཏེ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་དང་།  

ཞབས་ཀྱུ། འགྲེང་བུ། ན་རློ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སར་ཏེ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། སློར་ཀློག་རྐྱབ་
སྟེ་ལྷག་ནི། སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་པའི་སྐབས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ལད་སློལ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་༣ དེ་ཅིག་ 
ལྷག་བཅུག།  

དེ་ལས་ ཤློག་ཁྲམ་ནང་ ལག་བརྡ་འབད་དེ་ ཨ་ལློ་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ ལྷག་བཅུག། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ལྷག་མ་
ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགསཔ་བཟློ་དགོ། དབྱངས་གསལ་སློར་ཚུལ་ མཐློང་ཐློས་
མཁོ་ཆས་ ཐློག་ལས་ཡློད་མི་ཚུ་ ཕབ་ལེན་དང་འཚློལ་ཞིབ་འབད་དེ་ སློན་ཐབས་འབད་དགོ། 

དྲན་གསློ།  
གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་ཀྱི་ཤློག་ཁྲམ་འདི། སློབ་ཁང་ནང་དཔྱངས་བཞག་སྦེ། ཆབ་གསང་གི་དུས་
ཚློད་དང་། ལྟློའི་དུས་ཚློད། དྲློ་པ་ ཧ་སུ་ཅིག་ལྷློད་པའི་སྐབས། སློབ་དཔློན་མེད་རུང་ ཁོང་ར་ ནང་
རྡློག་ སང་བ་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་བཟློ་དགོ།  

ལམ་ལུགས་འདི་ བདག་འཛིན་འབད་དློ་ག? མ་འབད། སློབ་དཔློན་དང་ སྡེ་འཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཞིབ་
འཇུག་འབད་དེ་ར་ སྡློད་དགོ། ཡང་ན། སློབ་དཔློན་མེད་རུང་ ཁོང་ར་གིས་ འགོ་འཁྲིད་ཐློག་ ལྷབ་
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ནི་གི་དློན་ལུ་ ཉིན་རེ་བཞིན་ སྐོར་བཙར་ཏེ་ འགོ་འཁྲིདཔ་རེ་བཏློན་ཏེ། ག་དེ་སྦེ་ ལྷག་ཅི་ག? སྙན་
ཞུ་འབད་བཅུག། 

༣.༡༧    དབྱངས་བཞི་ངོ་སློད།  
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ་དང་ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   དབྱངས་བཞིའི་ཤློག་བྱང་། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། དབྱངས་བཞི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བཟློ་དབྱིབས་ཚུ་ ཅ་ལ་ ག་ཅི་བཟུམ་མཐློང་དློ་ཡློད་
ག? དཔེ་སར་ཏེ་ སབ་བཅུག། དཔེར་ན། གི་གུ་འདི་ ཀོ་མ་དང་ཨ་ལློང་བཟུམ། ན་རློ་འདི་ བྱ་
འཕུར་དློ་བཟུམ་ མཐློང་ནི་ཡློད་མི་ཚུ་ འདྲི་ལན་འབད་དེ། བཟློ་དབྱིབས་ སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག། 
ཤློག་བྱང་སྦློམ་བཞི་གུ་ དབྱངས་ གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ། འགྲེང་བུ། ན་རློ། ཚུ་ སློབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས་ 
མཐློང་ཚུགསཔ་འབད། ཡིག་འབྲུ་སྦློམ་འབད་བྲིས་ཏེ་ དབྱངས་རེ་རེ་བཞིན་ ངོ་སློད་འབད་དེ་ མིང་
སབ་བཅུག་དགོ།  

 
 
 

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གི་གུ། ཞབས་ཀྱུ། འགྲེང་བུ། ན་རློ། ཟེར་ དབྱངས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ སབ་ཤེས་ཞིནམ་ལས། 
དབྱངས་དེ་ཚུ་གི་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་ གི་གུ་གི་སྒྲ་ ཨི། ཞབས་ཀྱུ་གི་སྒྲ་ ཨུ། 
འགྲེང་བུ་གི་སྒྲ་ ཨེ། ན་རློ་གི་སྒྲ་ ཨོ། ཟེར་སབ་ཚུལ་ཚུ་ཡང་ གཅིག་ཁར་སློན་བྱིན་དགོ། 
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༣.༡༨    དབྱངས་བཞི་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   དབྱངས་བཞིའི་གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། དབྱངས་བཞིའི་བཟློ་དབྱིབས་ རེ་རེ་འབད་ སློན་ཞིནམ་ལས། འདི་ གི་གུ་ཨིན། 
འདི་ ཞབས་ཀྱུ་ཨིན་ ཟེར་ ལག་པ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཐློག་ལས་ སློན་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལད་
སློལ་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག། དཔེར་ན།  

དབྱངས་ཀྱི་ བཟློ་དབྱིབས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལགཔ་གིས་ དབྱངས་ཀྱི་བཟློ་དབྱིབས་ བཟློ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ 
ཁ་ལས་ཡང་སབ། ཨ་ལློ་ཚུ་ཡང་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལགཔ་གིས་ 
དབྱངས་ཀྱི་བཟློ་རྣམ་ བཟློ་སྟེ་སློནམ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དབྱངས་སབ་བཅུག།  

དེ་ལས་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་སྦེ། སྡེ་ཚན་ནང་ ག་ར་ལུ་ འགན་ཁུར་འདྲན་འདྲ་ བཅའ་མར་གཏློགས་བཅུག་
སྦེ། ས་དང་བྱེ་མ་ཚུ་ ས་ཁར་སྤུང་བཅུག་སྦེ་ འབུར་གཟུགས་འབད་ བྲི་བཅུག་ནི་དང་། རྩང་དུམ་ རྡློ་
རུག་ཚུ་ བསྒྱོམས་སྦེ་ དབྱངས་ཀྱི་བཟློ་རྣམ་ བཟློ་བཅུག། བཟློ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ལཱ་ ལྟ་བཤལ་
འབད་བཅུག་སྦེ། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ བསམ་འཆར་སབ་བཅུག། དེ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་རེ་ འཐེན། ལེའུ་
རེ་ བསྒྱུར་བཅུག་སྦེ་ སློ་བའི་ངང་ལས་ མཇུག་བསྡུ་དགོ། 

༣.༡༩    དབྱངས་གསལ་སློར་ཚུལ། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   བྱང་ཤིང་། ཤློག་ཐང་། སློ་གླུ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། དབྱངས་གསལ་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གསལ་བྱེད་གུ་ དབྱངས་
སློར་ཚུལ་སློན་ནི། དེ་ཡང་དང་པ། གི་གུ་ གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་ སློར་ཚུལ། དཔེར་ན། ཀི་ ཁི་ གི་  
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ངི་། ཅི་ ཆི་ ཇི་ ཉི་་་་་་་་། 

གཉིས་པ། གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་ དབྱངས་ ཞབས་ཀྱུ་ སློར་ཚུལ། དཔེར་ན། ཀུ ཁུ་ གུ་ ངུ་། ཅུ་ 
ཆུ་ ཇུ་ ཉུ་་་་་་།  

གསུམ་པ། གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་ འགྲེང་བུ་ སློར་ཚུལ། དཔེར་ན། ཀེ་ ཁེ་ གེ་ ངེ་། ཅེ་ ཆེ་ ཇེ་ 
ཉེ་་་་་་་་་།  

བཞི་པ། གསལ་བྱེད་༣༠ ལུ་ ན་རློ་ སློར་ཚུལ། དཔེར་ན། ཀོ་ ཁོ་ གོ་ ངོ་། ཅོ་ ཆོ་ ཇོ་ ཉོ་་་་་། 
ཀ་ཁ་ལས་ ཧ་ཨ་ཚུན་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གསལ་བྱེད་ག་ར་ལུ་ དབྱངས་བཞི་སར་ཏེ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་
བཅུག་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། དབྱངས་གསལ་སློར་ཚུལ་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་ཚུ་ཆ་ཚང་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ། དབྱངས་ 
གསལ་ སློར་ཡློད་པའི་ ཤློག་ཁྲམ་སློན་སྦེ། ཨ་ལློ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ ཚིག་སྡུད་འབད་ ལྷག་མ་
ཚུགས་ཚུན་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་འབདཝ་ད་ ཨ་ལློ་ག་ར་ སབས་གཅིག་ཁར་ གདངས་འཐེན་ནི་ཚུ་གིས་ སློབ་སྡེ་གཞན་ལུ་ གནློད་
པ་མེད་པའི་ ཐབས་ཤེས་བཏློན་དགོ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ སློ་གླུ་རེ་ཡང་བཟློ་སྟེ་ སློན་དགོ། 

 

 

 

༣.༢༠    དབྱངས་གསལ་བྱེད་ལུ་སར་ཏེ་བྲི་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ། 

ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅི་ཆ་ཇི་ཉ།  ཏ་ཐ་ད་ན།  པ་ཕི་བ་མ། ཙི་ཚ་ཛི་ཝི། ཞི་ཟི་འ་ཡི། རི་ལ་ཤི་ས། ཧི་ཨི།  
ཀུ་ཁུ་གུ་ངུ་། ཅུ་ཆུ་ཇུ་ཉུ། ཏུ་ཐུ་དུ་ནུ། པུ་ཕུ་བུ་མུ། ཙུ་ཚུ་ཛུ་ཝུ། ཞུ་ཟུ་འུ་ཡུ། རུ་ལུ་ཤུ་སུ། ཧུ་ཨུ།  
ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅི་ཆ་ཇི་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕི་བ་མ། ཙི་ཚ་ཛི་ཝི། ཞི་ཟི་འ་ཡི། རི་ལ་ཤི་ས། ཧི་ཨི།  
ཀོ་ཁོ་ག་ོང་ོ། ཅི་ོཆོ་ཇིོ་ཉོ། ཏོ་ཐ་ོདོ་ནོ། པོ་ཕི་ོབོ་མོ། ཙི་ཚ་ཛི་ཝིོ། ཞིོ་ཟིོ་འོ་ཡི།ོ རིོ་ལ་ོཤིོ་སོ། ཧི་ོཨིོ། ཀ་ཁུ་ག་ངོ་། ཅི་ཆུ་ཇི་ཉོ། ཨིོཾ། 
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ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། དབྱངས་བཞི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ མི་འཛློལ་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ བཀལ་ཐངས་
ཀྱི་དཔེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ དཔེ་སློན་འབད་ཞིན་ན། ཁོང་རའི་ འབྲི་དེབ་དང་ སློང་དེབ་
ནང་ སང་བ་མ་འཐློབ་ཚུན་ བྲི་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་། དཔེར་ན། ཀི་ཀུ་ཀེ་ཀོ། ཁི་ཁུ་ཁེ་
ཁོ། གི་གུ་གེ་གོ། ངི་ངུ་ངེ་ངོ་། བཟུམ་ ལག་རྩལ་འཐློབ་ནི་གི་དློན་ལུ་ ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློའི་སང་བ་ 
ཚར་ལེ་ཤ་འབད་བཅུག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཚག་དང་ཤད་ཚུ་ཡང་ ཀྲིག་ཀྲི་
འབད་ སློན་བྱིན་དགོ།  

ཆ་རློགས་དང་ མཐུན་ཏློག་ཏློ་འབད། བཀལ་ཐངས་ཚུ་ སྟུན་གྲོས་འབད་དེ་བྲི་བཅུག་ནི་དང་། ཡི་གུ་
ཧིང་སངས་ས་འབད་ བྲི་ནི་གི་ ལམ་ལུགས། སློང་དེབ་ཚུ་ བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
སེམས་ཁར་ ངེས་བཅུག་དགོ།  

༣.༢༡    ཀ་དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ་ ཀ། པི་སི། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས། སློང་དེབ་ནང་ཡློད་པའི་ སློབ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡིག་བཟློའི་ཀ་དཔེ་འདི་ པར་བཏབ་སྟེ་ 
རེ་རེ་སློད་ཞིནམ་ལས། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ག་ར་ ཀ་དཔེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡིག་བཟློ་སང་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ལློག་ཅི་ར་ བྲི་བཅུག་དགོ། 

ཨ་ལློ་ཚུ་ ཡིག་བཟློ་སང་་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྡེ་ཚན་བཤལ་ཏེ་ བལྟ་ཞིནམ་ལས། 
ཡི་གུ་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་
འབད་ བྲི་ཚུགས་པའི་ སང་བ་ཚུད་ནིའི་དློན་ལུ་ ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ་ནང་ བྲི་ནིའི་སང་བ་
དང་་ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ འབད་བཅུག་དགོ། 
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༣.༢༢    གསལ་བྱེད་གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་གསལ་བྱེད་དང་ གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ཤློག་བྱང་།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། གྱིབ་ཀྱི་གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ སློད་ཞིནམ་ལས། 
གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག། བསྒྲིགས་ཚརཝ་ད་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གོ་
རིམ་ཚུ་ ཀྲིག་ཀྲི་ཡློད་མེད་ འབྲི་ཁྲི་ལྟ་སྐོར་འབད་དེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ འཕློ་མཐུད་
དེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ གསལ་བྱེད་ཡི་གུ་ཚུ་ གོ་རིམ་འབད་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་ གསལ་བྱེད་བྲིས་ཡློད་པའི་ ཤློག་བྱང་འདི་ སློན་ཞིནམ་ལས། གསལ་བྱེད་རེ་རེ་བཞིན་ ལྷག་
སྟེ་སློན་དགོཔ་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྐོར་བཙར་ཏེ་ལྷག་བཅུག། 

༣.༢༣     གསལ་བྱེད་བཀལ་ཐངས།  
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།    གསལ་བྱེད་ཆ་མཚུངས་ཡློད་མེད། 

ལམ་སློན།   
གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་ འབྲི་ལྷག་གཉིས་ལུ་ཆ་འདྲཝ་ཡློད་མི་དང་ མེད་མི་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ སློན། 
དཔེར་ན། 
༡. ཁ་ ག། 
༢. པ་ ཕ་ བ།  
༣. ཇ་ ཛ་ ཟ། 
༤. ཅ་ ཙ། 
༥. འ་ ལ་ ཝ། 
༦. ན་ མ་ ཆ་ ཚ་ ཞ་ ཤ། 
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༧. ཉ་ ཏ་ ད་ ཧ།  
༨. ར་ ང་།  
༩. ཡ་ ཨ། 
༡༠. ཀ་ ཐ་ ས།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཡི་གུ་རེ་རེའི་ བཀལ་ཐངས་ཚུ། དཔེར་ན། ཀ་ བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་
ཅིན། འབྲི་ཐངས་གོ་རིམ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་མ་ཚད་ གསལ་བྱེད་ གཞན་ཚུ་ཡང་ 
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ སང་བ་བྱིན་ཡི་ར་ ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློ་ སློང་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་
དགོ།  

འདི་གི་སྐབས། དཔུང་ཆ་འབད་ སྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ བྲི་དགོཔ། བཀལ་ཐངས་ཚུ་ མ་ཤེས་པ་
ཅིན། སློབ་དཔློན་ལུ་ ཞུ་ཚུགས་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟློ་དགོ། ཡི་གུ་ཡང་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ བྲི་ནི་
གི་བསབ་སློན་དང་། ཤློག་གུ་ཚུ་ ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཕྱགས་སྙིགས་ བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་གི་ 
གོམས་གཤིས་ཚུ་ཚུད་བཅུག་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏློན་དགོ།   

༣.༢༤    གསལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་ཚིག་སློར་ཀློག། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྗོད་སྒྲ་འཐློན་མི་པར་གྱི་ཤློག་བྱང་། པར་དང་ཚིག་མཐུན་
   སྒྲིག་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ཁ་ག་ང་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་ཡློད་པའི་ ཤློག་བྱང་ཚུ་ འབག་འློངས་
ཞིན་ན། པར་འདི་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ངོ་སློད་འབད་དེ་ མིང་སབ་བཅུག་དགོ། དེ་
བཟུམ་འབད། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། 
དཔེར་ན། 
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ཀ། ཀ་ཀུར། ཀཝ། ཀ་ཤ། ཀ་ལ། ཀ་ར། ཀོ་མ། ཀོ་ཀྲ། ཀོང་བུ། 
ཁ། ཁཝ། ཁབ། ཁམ།  
ག། གངས་རི། གོན། གུར།  
ང་། ངངམ། ངང་ལག།  
ཅ། ཅ་ལ། ཅོག་ཙེ།  

དེ་བཟུམ་འབད། གསལ་བྱེད་ཨ་ཚུན་གྱི་ ཡི་གུ་ག་ར་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ནིའི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། དེ་ལས། 
ཨ་ལློ་ཆ་འབད་ བཟློ་ཞིནམ་ལས། སློབ་ཁང་ནང་། ཀ་ཁ་ག་ང་ལ་སློགས་པ་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་འཐློན་
མི་ ཅ་དངོས་ཚུ་ག་ཅི་ར་འབདུག་ག? འཚློལ་བཅུག་སྦེ། ག་དེམ་ཅིག་ འཚློལ་ཐློབ་ཅི་ག? སྡེ་ཚན་
དམངས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་བཅུག་སྦེ། གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ ལེགས་སློ་བྱིན་བཅུག། དེ་ལས། མཐའ་འཁོར་
ལུ་ཁྱིད་དེ། མེ་ཏློག་ ཤིང་ལ་སློགས་པ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཅ་དངོས་ཚུ་འཚློལ་བཅུག་སྦེ། སྙན་ཞུ་
འབད་བཅུག། འདི་གི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས། གཞན་གྱིས་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཆ་བཞག་
དང་། རྩིས་མཐློང་བསྐྱེད་ཚུགས་པའི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ བསྒྲིག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་མར་ འློག་ལུ་བཀོད་
ཡློད་མི་བཟུམ་ ཡློད་མི་ མཐུན་སྒྲིག་གི་ 
སློང་ལཱ་འདི་འབད་བཅུག། 

 

༣.༢༥    ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན།   
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི་དང་བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་དང་གྱངས་ཁའི་ཤློག་ཁྲམ། པར་རིས་ཚིག་མཛློད། ལྷག་དེབ་ ཨང་
   ཡིག་དང་མིང་ཚིག་ཡློད་མི་ཚུ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ སྒོང་རྡློག་བཟུམ་མའི་སྒོར་ཐིག་ གཅིག་འབད་མི་དང་ གཉིས་འབད་
མི་ལས་ ཉི་ཤུ་ཚུན་ ཚན་ཚན་འབད་བྲི་ནི། དཔེར་ན། 
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༡          

དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་གུ་ཡློད་པའི་ སྒོར་ཐིག་ཚུ་གུ་ ལག་བརྡ་འབད་དེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་
གྱངས་ཁ་བརྩི་བཅུག། དེ་ཡང་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གཅིག་ཟེར་སབ་ད། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྒོར་ཐིག་
གཅིག་གི་འློག་ལུ་ ཨང་ཡིག་༡ བྲི་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད། ཨ་ལློ་གིས་ གཉིས་ ཟེརཝ་ད་ ཨང་
ཡིག་༢ བྲི་ནི། དེ་སྦེ་གྱངས་ཁ་༡༠ ཚུན་ གྱངས་ཁ་ བརྩིས་ཡི་ར་ ཨང་ཡིག་བཏགས་དགོ། 

སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁ་འབད་ ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠ ཚུན་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ར་ ཨང་ཡིག་
བཏགས་ཚརཝ་ད། དློ་རུང་ཚར་གཅིག་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ ཨང་ཡིག་ཚུ་ལློག་སྟེ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨང་ཡིག་གི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་
འབད་སློན།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས།  ཕྱི་ཁར་ ཁྱིད་སྦེ། “རི་མེ་གིས་འཚིག་དློ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་” ཟེར་མི་འདི་ རྩེས་ཏེ། ༢, 
༣, ༤, ༥, ༦, ༧, ༩, ༡༠ ལ་སློགས་པ་ སློར་ཡི་སློར་ཡི་ སབ་སྦེ། གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལ་ སྡེ་
ཚན་བཟློ་བཅུག་སྦེ། ཞབས་ཁྲ་འཐེན་བཅུག། ལློག་ཅི་ར་རྩེ་བཅུག་
ཞིནམ་ལས། མེ་བདག་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་། མེ་ཀྲེ་རྩེདམློ་རྩེ་
ནི་ཚུ་མི་འློང་ ལ་སློགས་པ་ མེ་གི་ཉེན་ཁའི་ གོ་བརྡ་སློད་བཅུག་
དགོ། དེ་ལས།  

ལཱ་ཤློག་འདི་ སློད་ཞིནམ་ལས། གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཨང་ཡིག་བྲི་
ནིའི་ སློང་ལཱ་འདི་འབད་བཅུག།  
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༣.༢༦    གྱངས་ཁའི་ཞབས་ཁྲ།   
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   སློ་གླུའི་དེབ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱངས་ཁ་སློནམ་ད། ཞབས་ཁྲའི་ཐློག་ལས་ ལྷབ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློའི་སློ་གླུའི་དཔེ་
དེབ་ནང་ཡློད་མི་ གཅིག་ཆུང་ཀུ་ གཉིས་ཆུང་ཀུ་ གསུམ་ཆུང་ཀུ་འབྲུག་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཉན་བཅུག་
ནི་དང་། ཕྱག་རྒྱ་གི་ཐློག་ལས་སློན་ཏེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ། སློ་གླུ་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཡློངས་
འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.moe.gov.bt དང་ www.rec.gov.bt  ལས་ ཕབ་ལེན་འབད་
ཚུགས། 

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠ ཚུན་འབད་མི་ ཚན་པ་༦-༧ དེ་ཅིག་ བྲིས་ཏེ། 
བཏློགས་ཞིནམ་ལས། སློབ་ཕྲུག་སྡེ་ཚན་ནང་ ཨ་ལློ་གཉིས་དང་ གསུམ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ནང་སློད་
སྦེ། བློ་སབ་བཅུག་ སྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་སྦེ། ཨང་ག་འདི་དང་ ག་འདི་ ཆ་འདྲ་བས་ག? ཕྱི་སེལ་
རྐྱབ་བཅུག་སྦེ། སྡེ་ཚན་གཞན་མི་དང་ ག་སྡུར་འབད་དེ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བཅུག། དེ་ལས། ག་ཅི་ལས་
བརྟེན་ཏེ་ ཆ་འདྲཝ་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་བཅུག། རྩང་དུམ་དང་ རྡློ་ཧྲུག། འདབ་མ། ས། བྱེམ་ཚུ་
གིས་ སྡེ་ཚན་ལུ་ འགྲན་སྡུར་གྱི་ཐློག་ལས་ བྲི་བཅུག་སྦེ། བྲིས་ཚར་མི་ ག་འདི་དྲག་པས་ག? ལྟ་
སྐོར་འབད་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བཅུག་སྦེ། བསམ་འཆར་ སབ་བཅུག། 

༣.༢༧    ཨང་ཡིག་བྲི་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཨང་ཡིག་སློང་དེབ། ཤློག་བྱང་ བློ་གསར་ཨང་དེབ་༡ ལས་༡༠ ཚུན། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཨང་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ཡློད་པའི་ ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་མཇུག་ལུ་ ཤློག་
གྲངས་༨༣ དེ་ཅིག་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་འདི་སློད་དེ། ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠ ཚུན་གྱི་བཀལ་ཐངས་ཤེས་

http://www.moe.gov.bt/
http://www.rec.gov.bt/
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ནིའི་དློན་ལུ་ ཚག་པར་འབད་ཡློད་མི་གུ་ བྲི་བཅུག། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ མ་བྲི་བའི་ཧེ་མ་ སློབ་དཔློན་གྱིས། 
གྱངས་ཁ་༡ ལས་༡༠ ཚུན་གྱི་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་ ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་ དཔེ་སློན་
འབད་དེ་སློན་ཞིན་ན། དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་༢༠ ཚུན་འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགསཔ་བཟློ་དགོ། 

ཨ་ལློ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཕྱི་འགྱུར་ཨིན་ན? 
མེན་ན? ལྟ་རློག་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། དེ་སྦེ་ལྷབ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ བློ་གསར་ཨང་དེབ་
༡ལས་༡༠ཚུན། ཟེར་བའི་ ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་ནིའི་སློང་ལཱ་ཚུ་འབད། དེ་མེན། ཕྱི་ཁར་ ས་དང་རྡློ་
དེ་ཚུ་གུ་ ས་དང་བྱེམ་ཚུ་སྤུང་བཅུག་སྦེ་ བྲི་ནི་དང་། ཡང་ན། ས་དང་བྱེམ་གུ་ ལག་པ་གིས་བྲི་བཅུག་
ནི།  

༣.༢༨    གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲི་ནི། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ་དང་བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་མཐློང་སྣང་། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་ ས་གོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཁྱིད་དེ། སྒྲིང་ཁྱིམ། དར་ཤིང་། སྣུམ་
འཁོར། མི། བྱ། ལ་སློགས་པ་ཚུ་ བལྟ་བཅུག་སྟེ། ག་དེམ་ཅིག་མཐློང་ཡི་ག? དྲི་བ་བཀོདཔ་ད། ལན་ 
ཁ་ལས་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ར་ སབ་བཅུག་དགོ། ཡང་ན། 

སློབ་ཕྲུག་ཆ་འབད་ བཟློ་སྦེ། སྟུན་གྲོས་ཀྱི་ཐློག་ལས་ བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ འབད་དགོ། ཟེར་སབ་ཞིནམ་
ལས། རྡློ་ཅུང་། འདབ་མ། རྩང་དུམ་འབད་རུང་། 

 བདུན་ འབད་མི་ཚན་པ་ཅིག་བཟློ། བཟློ་ཡི་ག་མ་བཟློ་ཞིབ་དཔྱད་འབད། འདི་བཟུམ་འབད། 
 གསུམ་ འབད་མི།  
 བརྒྱད་ འབད་མི།  
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 ལྔ་ གཉིས་ དགུ་ལ་སློགས་པ་ ཁོང་རའི་ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ གྱངས་ཁ་མང་ཉུང་ ག་ཅི་
བཟུམ་འབད་རུང་ བཀོད་རྒྱ་དང་ལྟར་འབད་བཅུག། ག་གིས་ ཧེ་མ་འབད་ཚརཝ་མས་ག? 
ག་གིས་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གྱངས་ཁ་ཡློད་མེད། བརག་ཞིབ་འབད། 

དེ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཨང་ཡིག་གི་སློང་དེབ་ནང་ ཨང་ཡིག་༡ ལས་༡༠ ཚུན་གྱི་བཀལ་ཐངས་ མ་
འཛློལ་བར་ ཡིག་བཟློ་བཏློན་ཏེ་ བྲི་བཅུག། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྐོར་
ར་རྐྱབ་སྟེ་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཕྱི་འགྱུར་ཨིན་ན? མེན་ན? ལྟ་རློག་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 

འཕལ་འཕལ། ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་ ལྟ་རློག་འབད་བའི་སྐབས། ཁོང་གིས་ ག་དེ་སྦེ་ བྲིས་ཡི་ག? སབས་
བདེ་སྡུག་གི་ གནས་ཚུལ་ཚུ་ སབ་བཅུག་སྦེ། འཚེར་བ་མེད་པའི་ གནས་སངས་ དགའ་ཏློག་ཏློ་བཟློ་
དགོ། འདི་གི་སྐབས་ ལཱ་འབད་ནི་ལུ་ བཅའ་མར་གཏློགས་ཚུལ་དང་། སྟུན་གྲོས་འབད་དེ་ ག་དེ་སྦེ་ 
འབད་དློ་ག? ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ། 

༣.༢༩     ཚློས་གཞིའི་མིང་ཚིག་ངོས་འཛིན།  
རིག་རྩལ།   འབྲི་སབ། 
སློན་ཆས།   ཚློན། ཤློག་གུ། ཚློན་ཁྲ་ཅན་གྱི་པི་སི། ཚློས་གཞིའི་ཤློག་ཁྲམ། སློ་གླུ།  

ལམ་སློན། ཀ། 
ཚློས་གཞི་ངོ་སློད་ཀྱི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཤློག་གུ་དང་ པི་སི་ཚློན་ཁྲ་ཅནམ་ཚུ་སློད་དེ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད། 
དེ་ལས་ ཚློས་གཞི་མ་འདྲཝ་ཡློད་པའི་ མེ་ཏློག། འདབ་མ། ཤིང་། གྱང་། འཁོར་ལམ། ཚུ་ལུ་བལྟ་
སྟེ་ པར་བྲི་བཅུག། པར་དེ་ནང་ མཐློང་མིའི་ ཅ་ལ་འདི་གི་ ཚློན་ག་ཨིནམ་འདི་ར་ གཏང་བཅུག་
དགོ། དེ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ལློག་ ཁྱིད་འགྱོ་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཚློས་གཞི་དང་འཁྲིལ་
བའི་ པར་ཚུ་སློན་ཏེ་ འདི་ ཚློས་གཞི་དམརཔློ་ ཨིན་པས། ཟེར་སབ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ཡང་ སློབ་
དཔློན་གྱི་ ལད་སློལ་རྐྱབ་སྟེ་སང་བ་འབད་དགོ། 
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དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འདི་ ཚློས་གཞི་ ག་ཅི་ སྨློ? ཟེར་དྲིཝ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། འདི་ དམརཔློ་
ཨིན་ལགས། ལ་སློགས་པའི་ ལན་སབ་དགོ། འདི་དང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཚློས་གཞི་གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་
སར་ཏེ་ ཚློས་གཞི་མ་འདྲཝ་ དཀརཔློ། དམརཔློ། སེརཔློ། ཧློནམློ། ལྕང་ཁ། གནགཔློ་ ཚུ་ངོ་སློད་
འབད་དགོ། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚློས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སློ་གླུ་ཚུ་ཡང་སློན་ཏེ་ ཚློས་གཞིའི་མིང་
ཚིག་སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་དགོ།  

ཁོང་ར་གིས་ དགའ་བའི་ཚློས་གཞི་ ག་འདི་ཨིན་ན? གདམ་ཁ་རྐྱབ་བཅུག། དགའ་དགོ་མི་གནད་
དློན་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་བཅུག་སྦེ། ཁོང་ར་གིས་ དགའ་མི་ ཚློས་གཞི་འདི་ 
ཤློག་གུ་དྲ་དུམ་ལུ་ ཚློན་གཏང་བཅུག་སྦེ། བཀྲམ་སློན་འབད། 

༣.༣༠    བྲི་ནིའི་སྔོན་སང་།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།     བཟློ་དབྱིབས་གུ་ཚློན་གཏང་ནིའི་ལཱ་ཤློག། པར་རིས་ཚིག་མཛློད།  
   ཚློས་གཞི་དྲུག་གི་ཤློག་བྱང་། 

ལམ་སློན། 
ལག་རྩལ་དང་ མིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་དློན་ལུ་ པར་གུ་ཚློན་གཏང་ནིའི་ སང་བ་འབད་བཅུག། དང་
པ་ར། སློབ་དཔློན་གྱིས། འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ བཟློ་དབྱིབས་ཚུ་ ལག་པར་བཤེད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་སློན་ནི། དཔེར་ན། 

འདི་ ཐད་སྒོར་སྒོར་ ཨིན།  
འདི་ གྲུ་གསུམ་ ཨིན། རྒྱུག་རིལམ། གྲུ་བཞི། ཟླཝ། ཉིམ་སློགས་ ཨིན། མེན་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་
བ་འདྲི་ལན་ ལློག་ལློག་འབད་ནི།  

དེ་གི་ཤུལ་ལུ་ འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ ཚློས་གཞི་ཚུ་ ངོ་སློད་འབད་དེ།  
འདི་ དཀརཔློ་ ཨིན།  
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འདི་ དམརཔློ་ ཨིན། ལྕང་ཁ། གནགཔློ། སེརཔློ། ཧློནམློ་སློགས་ གོང་གསལ་བཞིན་ ཨིན། མེན། 
སར་ཏེ་ འདྲི་ལན་འབད་དགོ། 
དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ དབྱིབས་སློ་སློའི་ནང་ ཚློན་གཏང་བཅུག་ནི་གི་དློན་ལུ་ ད་རུང་ལློག་སྟེ་ དབྱིབས་
དང་ ཚློས་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོང་གི་བཟུམ་ར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ ཚར་གཅིག་ལློག་འབད་ཞིནམ་
ལས། དབྱིབས་དང་ཚློས་གཞི་ཚུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་སེམས་ཁར་ ངེས་ཏེ་ཡློད་ག? མེད། ལེགས་ཤློམ་འབད་ 
བརག་དཔྱད་འབད་དེ་ ཚློན་གཏང་བཅུག་ནི་གི་དློན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། དཔེ་སློན་འབདཝ་ད། ལཱ་ཤློག་ནང་ཡློད་པའི་པར་ཅིག་ བྱང་ཤིང་གུ་ སློབ་ཕྲུག་ཆ་
མཉམ་གྱིས་མཐློང་སར་ པར་གྱི་ཕྱི་རིས་ནང་འཁོད་ནང་ ཚློན་གཏང་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ཚློན་འདི་ 
ག་ཅི་ར་གཏང་ནི་ཨིན་ན?  
 
 
༡. ཐད་སྒོར་སྒོར་ལུ་ གནགཔློ་ གཏང་ནི། ༢. གྲུ་གསུམ་ལུ་ དམརཔློ་ གཏང་ནི།  
 
 
༣. རྒྱུག་རིལམ་ལུ་ ལྕང་ཁ་ གཏང་ནི། ༤. ཉིམ་ལུ་ སེརཔློ་ གཏང་ནི།  
 
 
༥. ཟླཝ་ལུ་ དཀརཔློ་ གཏང་ནི།  ༦. གྲུ་བཞི་ལུ་ ཧློནམློ་ གཏང་ནི། 
སློབ་དཔློན་རང་གིས་ པར་རེ་རེ་འབད་ ཚློན་སེརཔློ་གཏང་། དམརཔློ་གཏང་ལ་སློགས་པ་སབ་སྟེ་ ཨ་
ལློ་ཚུ་ལུ་ ཐིག་གི་ནང་འཁོད་ གཏང་བཅུག་དགོ། འདིའི་དློན་ལུ་ ཁོང་རའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཚློས་
གཞི་ངོ་མ་འབད་ར་ཐློན་ཡློད་པའི་ ཤིང་། མེ་ཏློག། ཚློད་སྲེ། ཅ་ལ། ཚུ་གི་ པར་བྲིས་ཏེ་ ཚློན་གཏང་
ནིའི་ ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ཡང་བྱིན། ཁྱིམ་ལཱ་ཚུ་ བྲིས་འབག་འློངམ་ད། སློབ་ཁང་ནང་ སར་བཞག་སྟེ་ ག་ར་
གིས་ བལྟ་བཅུག་དགོ། 
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ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ པར་གུ་ ཚློན་གཏང་མི་ཚུ་ ཤུལ་ལས་ ཡར་དྲག་བལྟ་ནི་གི་དློན་ལུ་ དཔེ་སྣློད་ནང་ལུ་ 
བསྡུ་གསློག་འབད་དེ་བཞག་དགོ།  

དྲན་གསློ།  སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཚློས་གཞི་ངོ་སློད་དང་ བཟློ་དབྱིབས་ཚུ་གཅིག་ཁར་སྦྲགས་ཏེ། ངོ་སློད་
འབད་དགོཔ་དང་། ཚློན་གཏང་བཅུག་ནི་འདི་ ཚར་གཅིག་དང་གཉིས་ཀྱིས་མ་དློ་བར། ལག་རྩལ་ཚུད་
བཅུག་ནི་གི་དློན་ལུ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ སང་བ་འབད་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ། དཔེ་འདི་ལས་ རིགས་
བསྒྲེས་ཏེ་ སང་བ་གང་མང་ འབད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་ འབད་བཅུག་པ་ཅིན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
གིས་ དབྱིབས་དང་ ཚློས་གཞི་ཚུ་ག་ར་ སབས་གཅིག་ཁར་ ཤེས་ནི་གི་དགོས་པ་ཡློད།  

༣.༣༡    བཟློ་དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   བཟློ་དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག་གི་ཤློག་བྱང་། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་། སྒོ། སྒོ་སྒྲིག། ལ་སློགས་པ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སློན་འབད་ཐློག་ལས་ དེ་ཚུའི་
དབྱིབས་/བཟློ་རྣམ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག? ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སབ་བཅུག། དེ་ལས་ ཁ་བྱང་ལྷག་བཅུག་སྦེ་ 
དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག་ཟེར་མིའི་གོ་བ་ ག་ཅི་ཨིན་ན? སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ བཟློ་དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག་གི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ མ་དཔེ་ལས་བལྟ་སྟེ་ལངམ་
འབད་བཟློ་ཞིན་ན། ཨ་ལློ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་འབད་བཟློ། དེ་ལས་ བཟློ་དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག་གི་ཤློག་བྱང་
ཚུ་སློད་དེ་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་ ཚར་༣ རེ་ལྷག་བཅུག། སློབ་དཔློན་རང་ ལྷག་ནི་ལུ་ སྐྱོ་སུ་ཅིག་
ཡློད་མི་ ཨ་ལློ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྡློད་ཞིནམ་ལས། སློར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག་ནི། པར་དང་ ཚིག་
འབྲེལ་བ་འཐབ་བཅུག་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་སློན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།  
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ཨ་ལློ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ ཚར་༣ ལྷག་ཚརཝ་ད། སློབ་དཔློན་གྱིས་ བཟློ་དབྱིབས་དང་ ཁ་དློག་གི་
ཤློག་བྱང་ཚུ་ནང་ ཚིག་ལཱ་ཁག་ གོ་བ་ ཧ་མ་གོ་མི་ ག་ཅི་ཐློན་ཡི་ག? སབ་བཅུག། དཔེར་ན། ཟླ་
གམ། གྲུ་བཞི། རྒྱུག་རིལམ། སྒྲོམ་གཟུགས། སྒོང་ཏློ་རིལ་རི། ཀོང་གཟུགས། ཟེར་མི་ཚུ།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། མིང་ཚིག་དེ་ཚུ་གི་ གོ་བ་སློདཔ་ད་ རབ་འབྱུང་པ་ཅིན། ཅ་ལ་ངོ་མ་སློན་སྟེ་ གོ་བ་
བརྡ་སློད་འབད་ཚརཝ་ད། དློ་རུང་ ཨ་ལློ་ཚུ་ གྱལ་རིམ་འབད་སྐོར་བཙར་ཏེ་ ཨ་ལློ་གཅིག་ཡང་མ་
བཞག་པར་ ཡར་ལྷློང་སྟེ་ ཨ་ལློ་རེ་ལུ་ ཤློག་གྲངས་༢ རེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ། གྲུ་/ཟུར་ ངོ་སློད་འབད་དེ། འབྲི་ཁྲི་ལུ་ གྲུ་/ཟུར་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག? 
གྱངས་ཁ་རྐྱབ་བཅུག། དེ་བཟུམ་འབད། བྱང་ཤིང་། སྒོ་ཚུ་ལུ་ ཟུར་འཚློལ་བཅུག་སྦེ། སབ་བཅུག། དེ་
ལས། གྲུ་གསུམ། གྲུ་བཞི་སློགས་སློན། ཡང་ན། པར་རིས་ཚིག་མཛློད། ནང་བལྟ་བཅུག་སྦེ་ གྲུ་
གསུམ་ལུ་ ཟུར་ག་དེམ་ཅིག་འདུག། གྲུ་བཞི་ལུ་ ཟུར་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག? འཚློལ་བཅུག་སྦེ་ 
དམངས་ཁར་སབ་བཅུག། 

༣.༣༢     ཚློས་གཞི་འདྲ་མི་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟློ་ནི། 
རིག་རྩལ།   ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ལའི་པར་ཚུ་ ཚློན་བཏང་སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་སློད། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཚློས་
གཞི་འདྲ་མི་ པར་ཚུ་གཅིག་ཁར་བཞག་དགོ། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། སེརཔློ་ཚུ་གཅིག་ཁར་དང་ 
དམརཔློ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་བཞག་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཅ་ལ་དང་ཚློས་གཞི་ཀྱི་མིང་སྦྲགས་
སབ་བཅུག། དཔེར་ན། པི་སི་འདི་ སེརཔློ་ ཨིན་མས། ཟེར་མིང་དང་ ཚློས་གཞི་གཅིག་ཁར་ སྦྱེལ་
ཏེ་སབ་ནི་ སློན་ཏེ་ ཚློས་གཞི་འདྲ་མི་ཚུ་ ལློག་ཅིག་ཁར་བཞག་བཅུག་དགོ།  
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༣.༣༣     ཅ་ལ་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་ཚློས་གཞི་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།   ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   ཚློས་གཞི་མ་འདྲཝ་ཡློད་པའི་ཅ་ལ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཅ་ལ་གི་ཚློས་གཞི་མ་འདྲཝ་རེ་ འབག་ཤློག་ཟེར་སབ་སྦེ། ཅ་ལ་འདི་ 
འབྲི་ཁྲི་དང་སྒོ་སྒྲིག། ཡང་ཅིན། གྱང་ལ་སློགས་པ་ ག་ཏེ་འབད་རུང་བཞག་སྟེ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
ཉིནམ་རེ་བཞིན། 

འདི་ ཚློས་གཞི་ ག་ཅི་སྨློ? ཨ་ཕི་ ཚློས་གཞི་ ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་དྲིཝ་ད། 
འདི་ དམརཔློ་ ཨིན་མས། ཟེརཝ་ ལ་སློགས་པའི་ ལན་སབ་དགོ། འདི་དང་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ 
བདུན་ཕག་གཅིག་དེ་ཅིག་ སང་བ་འབད་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ཅ་ལ་འདི་སློར་ཏེ་ ཚློས་གཞི་མ་འདྲཝ་ 
གཞན་ཚུ་འབག་འློང་བཅུག་སྟེ་ ཅ་ལ་དང་ཚློས་གཞི་གི་མིང་སྦྲགས་ཏེ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ། 

སློབ་ཚན་༣ པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 གཟའ་དང་ གནམ་གཤིས་ བརྩི༌ཤེས༌ནི།  
 དཔེ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གསལ་བྱེད་ཚུ་ མདའ་ཕྱློགས་དང༌འཁྲིལ་ བྲི་ནི། 
 པར་ཡན་ལག་ མ་ཚང་མི་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་ནི། 
 ཁོང་རའི་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་གྱི་ མིང་ སབ་ཚུགས་ནི། 
 གསལ་བྱེད་༣༠ ཚག་པར་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་ནི། 
 གསལ་བྱེད་དང་པར་ མཐུན་སྒྲིག་ འབད་དེ་ བྲི་ནི། 
 ཅ་ལ་ མ་འདྲཝ་གི་ མིང་ཚུ་ སབ་ནི། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སབ་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ནི། 
 དབྱངས་བཞིའི་ ངོས༌འཛིན༌ འབད༌ནི། 
 གསལ༌བྱེད༌ལུ༌ དབྱངས༌སར༌ཏེ༌ ལྷག༌ནི། 
 གསལ༌བྱེད༌ བྲི༌ནི། 

  

དབྱངས་གསལ་སློར་ཚུལ། ལྷག་ཤློག། སློན་
ཚན་འགོ་བཙུགསཔ་ད། ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལྷབ་
སྟེ་འློང་དགོཔ་འབད་ སློད་ཡློད་མི་འདི་ ལློག་

ལེན་སྦེ། དབྱེ་ཞིབ་འབད། 
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སློབ་ཚན་གསུམ་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approaching འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། དབྱིབས་
དང་ཚློས་གཞི། ཅ་ལ། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་དང་ ཉེ་འབྲེལ། བཀོད་རྒྱའི་
མིང་ཚིག། དབྱངས་དང་ ཞབས་ཁྲ་ 
ལད་སློལ་རྐྱབ་ནི། གྱངས་ཁ་༡ 
ལས་༡༠ ཚུན་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ 
འློས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལན་ཆ་
ཚང་ འཛློལ་བ་མེད་པར་ ཉན་སབ་
འབད་ཚུགས་མི། 

གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། དབྱིབས་
དང་ཚློས་གཞི། ཅ་ལ། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་དང་ ཉེ་འབྲེལ། བཀོད་རྒྱའི་
མིང་ཚིག། དབྱངས་དང་ ཞབས་ཁྲ་ 
ལད་སློལ་རྐྱབ་ནི། གྱངས་ཁ་༡ 
ལས་༡༠ ཚུན་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ 
འློས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལན་ཆ་
ཚང་ འཛློལ་བ་མེད་པར་ ཉན་སབ་
འབད་ནི་ལུ་ རེ་གཉིས་མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ འབད་ཚུགས་མི། 

གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། དབྱིབས་
དང་ཚློས་གཞི། ཅ་ལ། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་དང་ ཉེ་འབྲེལ། བཀོད་རྒྱའི་
མིང་ཚིག། དབྱངས་དང་ ཞབས་ཁྲ་ 
ལད་སློལ་རྐྱབ་ནི། གྱངས་ཁ་༡ 
ལས་༡༠ ཚུན་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ 
འློས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལན་ཆ་
ཚང་ འཛློལ་བ་མེད་པར་ ཉན་སབ་
འབད་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
འབད་མི། 

གཟའ་དང་གནམ་གཤིས། དབྱིབས་
དང་ཚློས་གཞི། ཅ་ལ། ནང་མི་ཉེ་
ཚན་དང་ ཉེ་འབྲེལ། བཀོད་རྒྱའི་
མིང་ཚིག། དབྱངས་དང་ ཞབས་ཁྲ་ 
ལད་སློལ་རྐྱབ་ནི། གྱངས་ཁ་༡ 
ལས་༡༠ ཚུན་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ སེང་ཕབ་ 
འློས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ ལན་ཆ་
ཚང་ འཛློལ་བ་མེད་པར་ ཉན་སབ་
འབད་ནི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་གསལ་
ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ སློར་
ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་ 
ལྷག་ཚུགས་མི།  

གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་གསལ་
ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ སློར་
ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་ 
ལྷག་ནི་ལུ་ རེ་གཉིས་མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ ལྷག་ཚུགས་མི།   

གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་གསལ་
ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ སློར་
ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་ 
ལྷག་ནི་ལུ་ ཕྱེད་ཀོཔ་འབད་ ལྷག་
མི།  

གསལ་བྱེད་དང་ དབྱངས་གསལ་
ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ སློར་
ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་ 
ལྷག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།   

བྲི་ནི
། 

གསལ་བྱེད་ཆ་ཚང་དང་  ཨང་
ཡིག་༡༠ ཚུན་ སློང་དེབ་ནང་ཡློད་
མི་ སྔོན་སང་གི་ མདའ་ཕྱློགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ པར་གྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་
མི། ཚག་པར། པར་དང་གསལ་
བྱེད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ བྲི་བའི་
སྐབས་ དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ བྲི་
ཚུགས་མི། 

གསལ་བྱེད་ཆ་ཚང་དང་  ཨང་
ཡིག་༡༠ ཚུན་ སློང་དེབ་ནང་ཡློད་
མི་ སྔོན་སང་གི་ མདའ་ཕྱློགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ པར་གྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་
མི། ཚག་པར། པར་དང་གསལ་
བྱེད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ བྲི་བའི་
སྐབས་ དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ བྲི་ནི་
ལུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་བྲི་ཚུགས་མི། 

གསལ་བྱེད་ཆ་ཚང་དང་  ཨང་
ཡིག་༡༠ ཚུན་ སློང་དེབ་ནང་ཡློད་
མི་ སྔོན་སང་གི་ མདའ་ཕྱློགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ པར་གྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་
མི། ཚག་པར། པར་དང་གསལ་
བྱེད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ བྲི་བའི་
སྐབས་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབྲི་མི། 

གསལ་བྱེད་ཆ་ཚང་དང་  ཨང་
ཡིག་༡༠ ཚུན་ སློང་དེབ་ནང་ཡློད་
མི་ སྔོན་སང་གི་ མདའ་ཕྱློགས་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ པར་གྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་
མི། ཚག་པར། པར་དང་གསལ་
བྱེད་མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ བྲི་བའི་
སྐབས་ དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་
མེད་པར་ དག་ཏློག་ཏློ་འབད་ བྲི་ནི་
ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ འབད་
མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་ལྷློད་
མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་ཚུ་
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 

ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་

ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སློབ་ཚན་བཞི་པ།  
 གསལ་བྱེད་ལུ་རྗེས་འཇུག་དང་ འདློགས་ཅན་ སར་བའི་མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག་དང་ ཉན་སབ། 

དགོས་དློན།  
 གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་དང་ འདློགས་ཅན་སར་ཏེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཐངས་དང་ ཉེར་
 མཁོའི་མིང་ཚིག་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་ནིའི་ དློན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དློན། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཏེ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཤེས་དགོ། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་བའི་ སྒྲ་གདངས་ཤེས་ཚུགས་དགོ། 
 རྗེས་འཇུག་དང་མིང་མཐའ་སར་བའི་མིང་ཚིག་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཤེས་དགོ། 
 འདློགས་ཅན་གྱི་ ཡི་གུའི་ངོས་འཛིན་དང་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་འབད་

ཚུགས་དགོ། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 བཞེས་སྒོའི་ རྩིས་མཐློང་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཤེས་ཚུགས་དགོ། 

 
 
  

གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷློདཔ་ད། 
མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་
ཀྱི་ཐློ་ལས། འློས་འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་
བལྟ་སྟེ། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟློ་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློན་
ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟློ་སྦེ་ ངེས་
པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སློབ་ཚན་༤ པའི་སློང་ལཱ། 
༤.༡   གསལ་བྱེད་ལུ་རྗེས་འཇུག་སར་ཏེ་བྲི་ནི།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི།  
སློན་ཆས།   ཤློག་བྱང་། ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གསལ་བྱེད་རྐྱང་པ་ལུ་ རྗེས་འཇུག་ སར་ཏེ་བྲི་ནི་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་ གསལ་
བྱེད་རྐྱང་པ་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཐངས། དཔེར་ན། (ཀག་ ཀང་ ཀད་ ཀན་ ཀབ་ 
ཀམ་ ཀར་ ཀལ་ ཀས) ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ འབྲི་
དེབ་ནང་བྲི་བཅུག། འདི་བཟུམ་འབད། ཡང་ན། ཤེསཔ་མགྱོགས་ནི་གི་དློན་ལུ། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་
དང་གཅིག་ཁར་ རྗེས་འཇུག་ བཅུ་རེ་རེ་བཞིན་སར་ཏེ་ ལྷབ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན། 
ཀ་ + ག་ = ཀག།  ཁ་ + ག་ = ཁག། ག་ + ག་ = གག། 
ང་ + ག་ = ངག།  ཅ་ + ག་ = ཅག། ཆ་ + ག་ = ཆག། 
ཇ་ + ག་ = ཇག།  ཉ་ + ག་ = ཉག། ཏ་ + ག་ = ཏག། 
ཐ་ + ག་ = ཐག།  ད་ + ག་ = དག། ན་ + ག་ = ནག།  
དློན་དག་མེན་པར་ རྗེས་འཇུག་གི་སྒྲ་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཚན་བཞི་པ། དབྱངས་གསལ་རྗེས་འཇུག་དང་མིང་མཐའ་སློར་ཚུལ། 
ལྷག་ཤློག། སློན་ཚན་བཞི་པ་། མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྟེ་འློང་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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༤.༢    གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་སར་བའི་སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་སར་བའི་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གསལ་བྱེད་རྐྱང་པ་གུ་ དབྱངས་དང་ རྗེས་འཇུག་ཆ་མཉམ་སློར་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ 
རྗོད་སྒྲ་ཆ་ཚང་ ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་ དཔེར་ན། (ཀིག་ ཀིང་ ཀིད་ ཀིན་ ཀིབ་ ཀིམ་ ཀིར་  
ཀིལ་ ཀིས་) དེ་ལས་ ཞབས་ཀྱུ་ཡློད་མི་ (ཀུག། ཀུང་། ཀུད། ཀུན། ཀུབ། ཀུམ། ཀུར། ཀུལ། 
ཀུས་) ཚུ་བཟུམ་ གསལ་བྱེད་རེ་རེ་ལུ་སར་ཏེ། སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ། ལྷག་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་
རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ལྷག་མ་ཚུགས་ཚུན་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ལྷག་བཅུག་དགོ། དེའི་ཤུལ་ལས་ གསལ་བྱེད་
ལུ་དབྱངས་དང་ རྗེས་འཇུག་སར་བའི་ཤློག་ཐང་ཚུ་ དཔྱངས་ཏེ། སྡེ་ཚན་དང་། ཡང་ན། སྐོར་རྒྱབ་
འབད་ བརྡ་སློན་འབད་ཡི་ར་ ལྷག་ནིའི་སློང་ལཱ་ཚུ་ འབད་དགོ། 

དྲན་གསློ། གསལ་བྱེད་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ དབྱངས་དང་ རྗེས་འཇུག་སརཝ་ད། གོ་དློན་སློན་ མ་ཚུགས་
རུང་ ད་ལྟློ་རྗོད་སྒྲ་བཏློན་ནི་ལུ་ གཙློ་བློར་ བཏློན་དགོཔ་ཨིན།  

༤.༣    རྗེས་འཇུག་དང་མིང་མཐའ་སར་བ།   
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   མིང་ཚིག་གི་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ རྗེས་འཇུག་སར་བའི་ མིང་ཚིག་གོ་དློན་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཡློད་མི་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 
ཤློག་བྱང་བཟློ་འབག་འློངས་ཞིནམ་ལས། སློར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། དེ་ཡང་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྗོད་སྒྲ་
དང་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ སྐྱོར་སང་ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་བྱིན། དཔེར་ན། ཁབ། ཆང་། ཉལ། ཐབ། 
པར། ཕམ། བལ། མར། ཚང་། ཞལ། ཟམ། ། ཡབ། ལམ། ཧང་། ཨང་ ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་སློད་
དེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ།  
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དེ་ལས་ གཞན་ཡང་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ མིང་མཐའ་སར་བའི་མིང་ཚིག་ ཀཝ།  ཁཝ། ཤཝ། ཨཔ། 
ཨམ། ཕློཝ། དརཝ། ལགཔ། ཐལཝ། ཕགཔ། ཐགཔ། ཡློདཔ། མེདཔ། ལློགཔ། འམློ། ལ་སློགས་
པ་ཚུ་ཡང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག་དགོ།  

དྲན་གསློ།  
རྗེས་འཇུག་དང་ མིང་མཐའ་སྦྲགས་ཏེ་ཡློད་མི་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འབད་མཐློང་པ་ཅིན། 
དང་ཕུ་གི་ལུགས་སློལ་འབད་ བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ་བཞག་སྦེ་ སྐོར་བཙར་ཏེ་ ལློག་ལློག་སློན་བཅུག་སྟེ་ 
མ་ཤེས་ཚུན་ཚློད་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 

སློར་ཀློག་རྐྱབ་ཐངས། 
ཀ) གསལ་བྱེད་རྐྱང་པ་དང་མིང་མཐའ།  
 ༡. (ཀཝ་) ཀ་ + ཝ་ = ཀཝ། ༢. (ཤཝ་) ཤ་ + ཝ་ = ཤཝ།
  
 ༣. (ཨཔ་) ཨ་ + པ་ = ཨཔ། 

ཁ) དབྱངས་གསལ་དང་མིང་མཐའ།  
 ༡. (ཀོཝ་) ཀོ་ + ཝ་ = ཀོཝ། ༢. (ཕློཝ་) ཕློ་ + ཝ་ = ཕློཝ། 

ག) གསལ་བྱེད་རྗེས་འཇུག་དང་མིང་མཐའ།  
 ༡. (ཕགཔ་) ཕ་ + ག་ = ཕག།   + པ་ = ཕགཔ། 
 ༢. (ལགཔ་) ལ་ + ག་ = ལག།   + པ་ = ལགཔ།  
 ༣. (འབགཔ་) འའུ་ + བ་ + ག་ = འབག། + པ་ = འབགཔ། 
 ༤. (རྐེདཔ་) རྐ་ + ི  + ད་ = རྐེད། + པ་ = རྐེདཔ། 
  (ར་ཀ་བཏགས་རྐ། རྐ་འགྲེང་བུ་རྐེ། ད་རྐེད། པ་ རྐེདཔ་) 
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༤.༤    ཡ་བཏགས་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡ་བཏགས་ཡི་གུའི་ཤློག་ཁྲམ། གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས།  

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ཤློག་ཁྲམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚར་གཅིག་ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་
བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ གསལ་བྱེད་༣༠ ནང་ལས་ གསལ་བྱེད་ 
ཀ་ ཁ་ ག་  པ་ ཕ་ བ་ མ་ ལློགས་སུ་འབད་བཏློན་ནི། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡ་བཏགས་
ཀྱི་ཡི་གུ་ [ི ] འདི་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ཅིག་གུ་ བྲིས་ཏེ་སློན་སྦེ་ ཡ་བཏགས་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་
ཡང་ སབ་བཅུག།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ཀ་ ཁ་ ག་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ ཚུ་ལུ་ ཡ་བཏགས་
སར་ཡི་ར་ [ཀ + ི = ཀྱ་] ཟེར་ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད་ ཡི་གུ་ལྷག་མ་ དྲུག་ལུ་ཡང་
སར་དགོ།  

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་ཞིན་ན་ ཡ་བཏགས་ཅན་གྱི་ གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་
གཟུགས་ ཚན་རེ་ ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་ནང་སློད་སྦེ། ཡི་གུ་ཚུ་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་ ལག་ནློམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་
བཟློ་དབྱིབས་ སེམས་ཁར་ ཚུད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ ཡ་བཏགས་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་རེ་ལག་ནློམ་
རྐྱབ་ཚརཝ་ད། ཁ་ལས་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་རེ་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས། སྡེ་ཚན་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ སྤུངས་བཞག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་སབ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་འཚློལ་ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 

མཇུག་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡ་བཏགས་བདུན་གྱི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློན་ཡི་ར་ [ཀ + ི  
= ཀྱ་] ཟེར་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 
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༤.༥    ཡ་བཏགས་བྲི་ནི།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ཀ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་གུ་ ཡ་བཏགས་བདུན་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་
སློན་འབད་དེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཡ་བཏགས་བདུན་གྱི་ ཡི་
གུ་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ འབྲི་ཐངས་སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་། དང་པ་ར། ཀ་ ཁ་ ག་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ 
ཚུ་ ཚར་རེ་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཀ་ལུ་ཡ་བཏགས་སར་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་སློན། དེ་བཟུམ་འབད་ ག་ཚུ་
ལུ་ རིམ་པ་འབད་ འབྲི་ཐངས་སློན།  

དེ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཡ་བཏགས་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ མདའ་ཕྱློགས་རི་མློའི་ ལཱ་ཤློག་འདི་སློད་དེ་ ཡ་
བཏགས་བཀལ་ཐངས་ མ་འཛློལ་བར་བྲི་བཅུག་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། ཧ་ལམ་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཤེསཔ་ཅིག་འགྱོཝ་ད། ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློ་སློང་
དེབ་ནང་ ཡ་བཏགས་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ འབད་བཅུག་དགོ། 

۩ ཡ་བཏགས་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཤློག་ཁྲམ་འདི་ སློན་ཞིནམ་ལས་ 
སློར་ཀློག་རྐྱབ་སློན་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་ནི་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ལད་སློལ་རྐྱབ་
བཅུག་དགོ། 

 
  



བློ་གསར་ལམ་སློན།                       ༢༠༢༢ 
 

 115 

༤.༦    སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཡ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ ཀྱ་་་་་་་ ཀྱི། ཁྱ་་་་་ ཁྱིམ། རློ་ཁྱི། ཁྱོད། གྱ་་་་་ གྱང་། 
གྱིབ། གྱིབ་མ། གྱི་ཅུང་། པྱ་་་་ པྱི་ཝང་། དཔྱངས། ཕྱ་་་་ ཕྱེ། ཕྱེམ་ལ། ཕྱག་ ཕྱག  བྱ་་་་་་ བྱ། 
བྱམློ། བྱ་པློད། བྱང་ཤིང་། མ་་་་་ མ་ངན། ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་སློན་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་
བཅུག། དེ་ལས་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ། ཡ་བཏགས་ཡློད་མི་གི་མིང་ མཐའ་འཁོར་དང་། རང་གི་གཟུགས་
ཁར་ ག་ཅི་ར་འདུག་ག? མནློ་བསམ་བཏང་སྦེ་ སབ་བཅུག། དེ་ལས། ལཱ་ཤློག་འདི་ སློད་དེ། ཡ་
བཏགས་ལས་ གྲུབ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག།  
ལཱ་ཤློག་བཟློ་དགོཔ། 
 

 

 

༤.༧    ར་བཏགས་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། ར་བཏགས་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ཤློག་ཁྲམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། ཚར་གཅིག་ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ལྷག་ 
བཅུག། དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ ཤློག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ 
ཁ་ ག་ ཏ་ ཐ་ ད་ ན་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ ཤ་ ས་ ཧ་ ལློགས་སུ་འབད་བཏློན་ནི། དེ་ལས་ སློབ་

ཕྱགས་རས། བྱང་ཤིང་། ལྟག་ཀོ། མགུ་ཏློ། ཕྱག་ལྟག། སློགས། 
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དཔློན་གྱིས་ ར་བཏགས་ཀྱི་ཡི་གུ་ [ི ] འདི་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ཅིག་གུ་བྲིས་ཏེ་ སློན་སྦེ་ ར་བཏགས་
ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ཡང་སབ་བཅུག།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ཁ་ ག་  ཏ་ ཐ་ ད་ ན་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ 
ཤ་ ས་ ཧ་ ཚུ་ལུ་ ར་བཏགས་སར་ཡི་ར་ [ཀ + ི = ཀྲ་] ཟེར་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་ཞིན་ན་ ར་བཏགས་ཅན་གྱི་ གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་
གཟུགས་ ཚན་རེ་ ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་ནང་སློད་སྦེ། ཡི་གུ་ཚུ་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་ ལག་ནློམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་
བཟློ་དབྱིབས་ སེམས་ཁར་ ཚུད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ ར་བཏགས་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་རེ་ལག་ནློམ་
རྐྱབ་ཚརཝ་ད་ ཁ་ལས་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་རེ་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ སྤུངས་བཞག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་སབ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་འཚློལ་ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 

མཇུག་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས། ར་བཏགས་བཅུ་བཞིའི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློན་ཡི་ར། 
[ཀ + ི  = ཀྲ་] ཟེར་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

༤.༨    ར་བཏགས་བྲི་ནི།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་གུ་ ར་བཏགས་བཅུ་བཞི་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ 
དཔེ་སློན་འབད་དེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ར་བཏགས་བཅུ་བཞི་
གི་ཡི་གུ་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་འབྲི་ཐངས་ སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ དང་པ་ར། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ ཁ་ 
ག་ ཏ་ ཐ་ ད་ ན་ པ་ ཕ་ བ་ མ་ ཤ་ ས་ ཧ་ ཚུ་ ཚར་རེ་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཀ་ལུ་ར་
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བཏགས་སར་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་སློན། དེ་བཟུམ་འབད་ ཁ་ག་ ཚུ་ལུ་ཡང་ རིམ་པ་འབད་ འབྲི་ཐངས་
སློན།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཧ་ལམ་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཤེསཔ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཁོང་རའི་ ཡིག་བཟློ་ 
སློང་དེབ་ནང་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ འབད་བཅུག་དགོ། 

༤.༩    སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ར་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཡ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ ཀྲ་་་་་་་ ཀྲང་། ཀྲམ། ཀྲག། ཀྲོང་། ཀྲིག། ཁྲ་་་་་ ཁྲོམ། 
ཁྲོས། ཁྲོད། གྲ་་་་་ གྲང་། གྲིབ། གྲུབ། གྲལ། དྲ་་་་ དྲིལ། དྲག། དྲུང་། དྲངས། དྲློད། དྲི་བ། པྲ་
་་་xx། ཕ་་་་་་་ ཕང་། ཕྲུག། ཕལ། ཕྲེང་། བྲ་་་་་་་ བྲག། བྲང་། བྲལ། བྲིས། ས་་་ སང་། སས། 
སམ། སློལ། སྲིད། ཧྲ་་་་་ ཧྲལ། ཧྲིལ། ཧྲེབ། ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག།  

۩ ར་བཏགས་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཤློག་ཁྲམ་འདི་ སློན་ཞིནམ་ལས། སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སློན་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་ནི་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

༤.༡༠    ལ་བཏགས་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། ལ་བཏགས་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ཤློག་ཁྲམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚར་གཅིག་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་
བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ ཤློག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ 
ག་ བ་ ཟ་ ར་ ས་ ལློགས་སུ་འབད་བཏློན་ནི། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལ་བཏགས་ཀྱི་ཡི་གུ་ 
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[ི ] འདི་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ཅིག་གུ་ བྲིས་ཏེ་སློན་སྦེ། ལ་བཏགས་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ཡང་སབ་
བཅུག།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ག་ བ་ ཟ་ ར་ ས་ ཚུ་ལུ་ ལ་བཏགས་སར་
ཡི་ར་ [ཀ + ི  = ཀླ་] ཟེར་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་ཞིན་ན། ལ་བཏགས་ཅན་གྱི་ གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་
གཟུགས་ ཚན་རེ་ ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་ནང་སློད་སྦེ། ཡི་གུ་ཚུ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལག་ནློམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་
བཟློ་དབྱིབས་ སེམས་ཁར་ ཚུད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ ལ་བཏགས་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་རེ་ ལག་ནློམ་
རྐྱབ་ཚརཝ་ད། ཁ་ལས་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་རེ་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ སྤུངས་བཞག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་སབ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་འཚློལ་ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 

མཇུག་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས། ལ་བཏགས་དྲུག་གི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློན་ཡི་ར་ [ཀ + ི  = 
ཀླ་] ཟེར་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

༤.༡༡    སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ལ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ལ་བཏགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ ཀླ་་་་ ཀླད། ཀློང་། ཀླུ། གླ་་་་ གླང་། གླིང་། གླུ། གློ། 
བ་་་་ བང་། བམ་། བླུགས། ཟླ་་་་ ཟླཝ། ཟླློག། ཟླུམ། ཟླློས། ས་་་་ སབ། སློབ། སད། ཚུ་སློར་
ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  
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۩  ལ་བཏགས་གིས་ བཟློ་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཤློག་ཁྲམ་འདི་ བཏློན་ཞིནམ་
ལས། སློར་ཀློག་རྐྱབ་སློན་ནི་དང་། སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་ནི་དང་། གཞན་མི་ཚུ་ལད་
སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

༤.༡༢    ལ་བཏགས་བྲི་ནི།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ། མདའ་ཕྱློགས་རི་མློའི་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་གུ་ ལ་བཏགས་དྲུག་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་
སློན་འབད་དེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། སློབ་དཔློན་གྱིས། ལ་བཏགས་དྲུག་གི་ཡི་གུ་
ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ འབྲི་ཐངས་སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ ག་ བ་ ཟ་ 
ར་ ས་ ཚུ་ ཚར་རེ་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཀ་ལུ་ལ་བཏགས་སར་ཏེ་ འབྲི་ཐངས་སློན། དེ་བཟུམ་འབད་ 
ག་བ་ཚུ་ལུ་ཡང་ རིམ་པ་འབད་ འབྲི་ཐངས་སློན།  

དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལ་བཏགས་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ མདའ་ཕྱློགས་རི་མློའི་ ལཱ་ཤློག་འདི་སློད་དེ་ ལ་
བཏགས་བཀལ་ཐངས་ མ་འཛློལ་བར་བྲི་བཅུག་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཧ་ལམ་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཤེསཔ་ཅིག་འགྱོཝ་ད། ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློ་སློང་
དེབ་ནང་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ འབད་བཅུག་དགོ། 

༤.༡༣     ཟ་འཐུང་གི་མིང་།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   ཟ་འཐུང་མིང་གི་ཤློག་ཁྲམ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད།  དཔེར་ན། 
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སློབ་དཔློན། ཁྱོད་ དྲློ་པ་ག་ཅི་ བཟའ་ཡི? 
སློབ་ཕྲུག།  ང་ དྲློ་པ་ ལྟློ་ བཟའ་ཡི་ལགས། 
སློབ་དཔློན། ཁྱོད་ དྲློ་པ་ག་ཅི་ འཐུངས་ཡི? 
སློབ་ཕྲུག།  ང་ ཇ་ འཐུངས་ཡི་ ལགས། 
སློབ་དཔློན། ཁྱོད་ ག་དང་ གཅིག་ཁར་ སྡློདཔ་སྨློ?  
སློབ་ཕྲུག།  ང་ ཨ་པ་དང་ཨའི་གཅིག་ཁར་ སྡློདཔ་ཨིན་ལགས། ཟེར་དློ་བཟུམ་ འབྲེལ་བ་
ཡློད་པའི་ དྲི་བ་གཞན་ཡང་བཀོད་དགོ། དེ་བཟུམ་གྱི་སློང་ལཱ་ཚུ་ ཨ་ལློ་ནང་རྡློག་ཡང་ ཆ་གཟུང་
བསམ་བཤད་ཀྱི་ཐློག་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་བཅུག་དགོ།  

བཞེས་སྒོའི་ལེགས་ཉེས། སྤང་བང་སློགས། བཞེས་སྒོ་བཟའཝ་ད་གི་སྒྲིག་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་བཅུག་དགོ། 

༤.༡༤     དུས་རྒྱུན་ཟ་སློལ་ཡློད་པའི་བཞེས་སྒོའི་མིང་ཚིག།  
རིག་རྩལ།   ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   བཞེས་སྒོའི་པར། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཁྱེད་ཨ་ལློ་ཚུ་ དྲློ་པ་ལས་ཕྱི་རུ་ཚུན་ བཞེས་སྒོ་ ནམ་དང་ནམ་ར་
བཟའ་ནི་ཡློདཔ་སྨློ? ཟེར་དྲི་ནི། ལན་འདི་ དཔུང་ཆ་འབད་ སྟུན་གྲོས་འབད་བཅུག་ནི། དེ་ལས་ 
སློབ་དཔློན་གྱིས། དག་པ་ཅིག་ དམངས་ཁར་སབ་བཅུག་ནི། ལན་ཚུ་ མ་འདྲཝ་འབད་ འློང་ནི་ཨིན་
རུང་ སྤྱིར་བཏང་ལུ། དུས་ཕློགས་གསུམ་འབད་ བཟའ་ནི་ཡློད་ལུགས་ཚུ་ བཤད་བྱིན་ནིའི་དློན་ལུ་ 
བྱང་ཤིང་གུ་ དྲློ་པ། ཉིན་མ། ཕྱི་རུ་ གི་བརྡ་དློན་སློན་པའི་ པར་གསུམ་དང་། དེ་དང་གཅིག་ཁར་ 
རྗོད་ཚིག་ དྲློ་པ། ཉིན་མ། ཕྱི་རུ་ཚུ་ བྲིས་ཞིནམ་ལས། ང་བཅས་ཀྱིས་ བཞེས་སྒོ་ནམ་བཟའཝ་སྨློ? 
ཟེར་བ་ཅིན། ཟེར་སབ་ཅིག་ པར་གུ་བརྡ་སློན་ཏེ་ དྲློ་པ་བཟའཝ་ཨིན། ཉིན་མ་བཟའཝ་ཨིན། ཕྱི་རུ་
བཟའཝ་ཨིན། ཟེར་སབ་བཅུག་དགོ། 
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དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། དྲློ་པ་ཟ་མི་བཞེས་སྒོ་ལུ་ དྲློ་མཛར། ཉིན་མ་ཟ་མི་ བཞེས་སྒོ་ལུ་ཉིན་མའི་
ལྟློ། ཕྱི་རུ་ཟ་མི་བཞེས་སྒོ་ལུ་ ཕྱི་རུའི་ལྟློ། ཟེར་སབ་ཤེསཔ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ། དང་པ་ར། ཁོང་ར་ལུ་ 
དྲློ་པ་ཟ་མི་ བཞེས་སྒོ་ལུ་ མིང་ག་ཅི་སབ་སྨློ? ཉིན་མ་ཟ་མི་ བཞེས་སྒོ་ལུ་ མིང་ག་ཅི་སབ་སྨློ? ཟེར་
དྲིས་ཡི་ར་ དུས་ཕློགས་གསུམ་གྱི་ མིང་སབ་ཚུགས་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ།  

དེ་ལས། སབ་དཔློན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ ཧེ་མ་ལས་ པར་དང་ཚིག་བྲིས་ཡློད་མི་གི་མཐའ་མར་ དྲློ་
མཛར། ཉིན་མའི་ལྟློ། ཕྱི་རུའི་ལྟློ། ཟེར་བྲིས་ཏེ་ པར་དང་མིང་ཚིག་གུ་ བརྡ་སློན་འབད་དེ་ དྲློ་པ་ཟ་
མི་བཞེས་སྒོ་ལུ་ དྲློ་མཛར་ཟེར་སབ་ཨིན། ཉིན་མ་ཟ་མི་བཞེས་སྒོ་ལུ་ ཉིན་མའི་ལྟློ་ཟེར་སབ་ཨིན། ཕྱི་
རུ་ཟ་མི་ལུ་ ཕྱི་རུའི་ལྟློ་ཟེར་སབ་ཨིན། ཟེར་ལད་སློལ་རྐྱབ་སྟེ་ ལློག་ཅི་ར་ སབ་བཅུག་དགོ།  

བཞེས་སྒོ་སློད་ཐངས། རན་ཏློག་ཏློ་འབད་བཟའ་ནི། དུས་ཚློད་ལུ་བཟའ་ནི། གཟུགས་ལུ་ ནུས་ཤུགས་བྱིན་མི་ བཞེས་སྒོ་
བཟའ་དགོ་པའི་སྐོར་ བཤད་བྱིན་དགོ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

པར། དུས་ཕློགས་གསུམ། བཞེས་སྒོའི་མིང་། 

 

 
དྲློ་པ། 
 

དྲློ་མཛར། 

 
ཉིན་མ། 

 
ཉིན་མའི་ལྟློ། 

 
 ཕྱི་རུ། ཕྱི་རུའི་ལྟློ། 
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༤.༡༥     བཟའ་ནི་དང་འཐུང་ནིའི་དབྱེ་བ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   ཟ་འཐུང་གི་པར། ཤློག་ཐང་། བྱང་ཤིང་། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། ང་བཅས་ཀྱིས་ ག་ཅི་ར་ བཟའཝ་ཨིན་ན། ག་ཅི་ར་འཐུངམ་ཨིན་ན། སྒོར་སྒོརམ་
བསམ་བཤད་འབད་བཅུག། དེ་ལས་ དག་པ་ཅིག་ལུ་ དམངས་ཁར་  སབ་བཅུགཔ་ད། སློབ་དཔློན་
གྱིས། མིང་ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་ཐློ་བཀོད་བཞག་དགོ། ཁོང་གིས་ སབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
འཐེབ་བཀལ་དགོ། དཔེར་ན། ཚློད་སྲེ། ཇ། ལྟློ། ཨོམ། ཤིང་འབྲས། བསིལ་ཆུ། ཆུ། དརཝ། བྱ་
རྒྱུ། ཀེབ་ཏ། མློ་མློ། ཁ་ཟས། གུ་རམ་ བཟུམ་ཚུ་ ཐློ་བཀོད་འབད་དགོ། 

དེ་ལས། དློ་རུང་ ཐློ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ཚུ་ལས་ བཟའ་ནིའི་རིགས་དང་། འཐུང་ནིའི་རིགས་ ཟེར་ 
དབྱེ་ཁག་གཉིས་ བཟློ་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། འློག་གི་ ཤློག་ཁྲམ་བཟུམ་ཅིག་ 
བྱང་ཤིང་གུ་བྲིས་བཞག་སྟེ།  

ཀེ་བ་འདི་ བཟའཝ་ཨིན་ན? འཐུངམ་ཨིན་ན? དརཝ་འདི་ བཟའཝ་ཨིན་ན? འཐུངམ་ཨིན་ན? 
ཟེར་དྲིས་ཡི་ར། དབྱེ་ཁག་ སློ་སློའི་ནང་བཙུགས་དགོ། ཟ་འཐུང་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ འམ་
ཟེར་བའི་རྩེདམློ་རྩེ་ནི། དཔེར་ན། ཨ་ལློ་ག་ར་ ལག་པར་ཐུརམ་རེ་ཡློད་པའི་ཚུལ་བཟློ་བཅུག་སྟེ་ སློབ་
དཔློན་གྱིས། བཟའ་ནིའི་རིགས་ཚུ་ གི་མིང་སབ་ད། “འམ་” ཟེར་སབ་ནི་དང་། འཐུང་ནིའི་རིགས་
ཚུའི་ མིང་འཐློནམ་ད། “ཧུབ་” ཟེར་སབ་སྟེ་ ཐུརམ་གྱིས་ ཁ་ནང་བླུག་དློ་བཟུམ་འབད་ནི། དེའི་
སྐབས་ བཟའ་ནི་དང་འཐུང་ནི། དེ་ལས་ བཟའ་བཏུབ་མི་དང་ མ་བཏུབ་མི་ ག་རའི་མིང་སབ་དགོ། 
བཟའ་མ་བཏུབ་མི་ཚུ་སབ་ད། ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ སྡློད་དགོ། དེ་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ 
པར་དང་སྦྲགས་ ཟ་འཐུང་གི་མིང་བྲིས་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་ སར་བཞག་དགོ། 
བཟའ་ནིའི་རིགས། འཐུང་ནིའི་རིགས། 
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༤.༡༦     བཟའ་ནིའི་རིགས་ཟ་ཐངས། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   བཟའ་ནིའི་རིགས་ པར་དང་ངོ་མ་གང་རུང།   

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། བཟའ་ནིའི་རིགས་ཚུ་ ལ་ལུ་ བཙློ་སྟེ་ བཟའ་དགོཔ་དང་། ལ་ལུ་འཁྱུ་སྟེ་ བཟའ་
དགོཔ། བཅགས་ཏེ་བཟའ་དགོཔ། ལ་ལུ་པགས་ཀོ་བཤུབ་སྟེ་ བཟའ་དགོཔ་ཡློད་པའི་སྐོར་ སྤྱི་དློན་
དུམ་གྲ་ཅིག་བཤད་བྱིན།  

དེ་ལས་ རང་སློའི་སློབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ལས་ཐློབ་པའི་ བཟའ་ནིའི་རིགས་༡༠ དེ་ཅིག་གི་ པར་དང་། 
ཡང་ན་ ངོ་མ་འབད་ འབག་འློངས་ཏེ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བལྟ་བཅུག། དེ་ལས་ དེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་བཟའ་
དགོཔ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་སློན་ཏེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་ཡི་ར་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སློབ་ཁང་ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ བཟའ་བཏུབ་ག་ཅི་ར་ཡློད་ག? ག་དེ་སྦེ་ར་བཟའ་དགོཔ་ཨིན་ན? 
དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་སློན་མི་དང་ ཕྱི་
ཁར་མཐློང་མི་ བཟའ་ནིའི་ རིགས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས། པར་རེ་དང་ དེ་དང་གཅིག་ཁར་ ཟ་ཐངས་ཀྱི་
པར་ཚུ་སར་དགོ། དཔེར་ན། ཀེ་བ་གི་པར་བྲིས། འདི་བཙློ་སྟེ་བཟའ་དགོ། ཟེར་བའི་བརྡ་ལུ་ རམ་
འློག་ལས་མེ་ཡློད་མི་ པར་བྲིས་བཞག་དགོ། ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ ཨིན་པ་ཅིན་ འཁྱུ་སྟེ་ བཟའ་
དགོ། ཟེར་བའི་བརྡ་ལུ་ ཆུའི་ཀ་ལི་གི་པར། དེ་ལས་ པགས་ཀོ་བཤུབ་སྟེ་ བཟའ་དགོཔ་ཚུ་ པགས་
ཀོ་བཤུབ་པའི་ པར་བྲིས་ཏེ་ བཞག་དགོ། 
བཙློ་བཟའ་དགོ་མི། 
 

འཁྱུ་བཟའ་དགོ་མི། པགས་ཀོ་བཤུབ་བཟའ་དགོ་མི། དཀྲུམས་བཟའ་དགོ་མི། 
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༤.༡༧     འཐུང་ནིའི་རིགས་འཐུང་ཐངས། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   འཐུང་ནིའི་རིགས་ཀྱི་པར་དང་ངོ་མ་གང་རུང་། ཤློག་ཐང་། བྱང་ཤིང་། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། འཐུང་ནིའི་རིགས་ཚུ་ ལ་ལུ་ ཕང་ཕང་འཐུང་བཏུབ་དང་། ལ་ལུ་བསྐོལ་ཏེ་འཐུང་། 
ལ་ལུ་བཙག་སྟེ་ འཐུང་དགོཔ། འཇིབས་ཏེ་ འཐུང་དགོཔ་ཡློད་པའི་སྐོར་ སྤྱི་དློན་དུམ་གྲ་ཅིག་བཤད་
བྱིན།  

དེ་ལས། རང་སློའི་སློབ་གྲྭའི་ མཐའ་འཁོར་ལས་འཐློབ་མི་ འཐུང་ནིའི་རིགས་དག་པ་ཅིག་གི་ པར་
དང་། ཡང་ན། ངོ་མ་འབད་ འབག་འློངས་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་བལྟ་བཅུག།  

དེ་ལས་ དེ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འཐུང་དགོཔ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་སློན་ཏེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་འློག་ལུ་
བཀོད་ཡློད་དློ་བཟུམ་གྱི་ དབྱེ་ཁག་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འཐུང་ཐངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཁོང་རའི་ཁྱིམ་དང་གཡུས་ཁ་ལུ་ གཞན་དང་གཞན་ཡང་ ག་ཅི་ར་འཐུང་
ནི་ཡློད་ག? ཚུ་གི་སྐོར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དགོ། འཐུང་ནིའི་རིགས་ཚུ་ སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་  
འཐུང་ནིའི་པར་རེ་བྲིས་ཏེ་ བཞག་དགོ། 
 
བསྐོལ་འཐུང་དགོཔ། བཙག་འཐུང་དགོཔ། འཇིབས་འཐུང་དགོཔ། ཕང་ཕང་འཐུང་བཏུབ་མི། 
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༤.༡༨     བཞེས་སྒོ་བཟའ་བའི་སྐབས་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   ཟ་འཐུང་གི་པར། ཤློག་ཐང་། བྱང་ཤིང་། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། བཞེས་སྒོ་བཟའཝ་ད་ འབད་བཏུབ་དང་ མ་བཏུབ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཨ་ལློ་ཁོང་ར་ 
སྡེ་ཚན་ནང་ སྒོར་སྒོརམ་བསམ་བཤད་ཐློག་ལས་ སབ་བཅུག་དགོ། 

དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ སྡློད་ཁྲི་གི་ཨང་དང་འཁྲིལ་ འབད་བཏུབ་དང་མ་
བཏུབ་ཚུ་ དམངས་ཁར་སབ་བཅུག་ནི། ཨོ་ཚུ་གིས་སབ་ད། སློབ་དཔློན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ཐློ་བཀོད་
ནི། མ་ཚང་མི་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་སབ་སྟེ་ ཐློ་བཀོད་ནི། དེའི་སྐབས། 

ལགཔ་འཁྱུ་དགོ།  
སྡློད་ས་གཅིག་ཁར་སྡློད་དགོ།  
ས་ཁར་སྡློད་པ་ཅིན་རྐངམ་བསྐུམས་ཏེ་སྡློད་དགོ། 
ག་ར་གཅིག་ཁར་བཟའ་དགོ། 
ལྟློ་ཕུད་ཕུལ་དགོ།  
བློ་གནམ་མེད་ས་མེད་ སབ་ནི་མི་འློང་།  
ལྟློ་བློར་ནི་མི་འློང་།  
ལྟློ་བཟའ་བའི་སྒྲ་ “ཅག་ཅག་” ཚུ་ འཐློན་བཅུག་ནི་མི་འློང་།  
བཟའ་ཞིནམ་ལས་ ཧློད་ཚུ་བསྡུ་དགོ། 
རང་སྡློད་ས་ འཕྱག་དགོ། 
ཆ་རློགས་ བཟའ་མ་ཚརཝ་ལས་ ལློང་ནི་མི་འློང་། 
ཟེར་བའི་ སྒྲིག་ལམ་ཚུ་ དང་པ་ བྱང་ཤིང་གུ་ཐློ་བཀོད། དེ་ལས་ བཤད་པ་ལློག་སྟེ་ རྐྱབ་ཞིནམ་
ལས། སྒྲིག་ལམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ རྗོད་ཚིག་དང་གཅིག་ཁར་ པར་བྲིས་ཏེ་ སར་བཞག་དགོ།  
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དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ ཨ་རག་ར་ སློབ་ཁང་ནང་ལྟློ་བཟའཝ་ད། ལམ་ལུགས་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟའ་
དགོ་པའི་ ལམ་ལུགས་བཟློ་བཞག་དགོ། 

༤.༡༩     བཞེས་སྒོའི་ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི། སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   ཟ་འཐུང་གི་པར། ཤློག་ཐང་། བྱང་ཤིང་། 

ལམ་སློན། 
དུས་ཕློགས་གསུམ་གྱི་ བཞེས་སྒོའི་མིང་ཚིག་དང་ པར་ཚུ་སློན་ཏེ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད། དེ་ལས་ ཕམ་
དང་སློབ་དཔློན་ རང་ལས་རྒན་ཤློས་དང་ ཕྱི་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་བྱིན་དགོཔ་དང་། བཞེས་སྒོའི་
སྐོར་ལས་སབ་ད། གུས་ཞབས་ཀྱི་རགས་མཚན་ལུ་ ཞེ་ས་སར་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ བཤད་བྱིན་ནི།  
དེ་ཡང་ དཔེར་ན། དྲློ་པའི་དྲློ་མཛར་ལུ་ གསློལ་ཇ།  

ཉིན་མའི་ལྟློ་ལུ་ གསློལཝ།  
ཕྱི་རུའི་ལྟློ་ལུ་ ཚློགས། ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་ ལློག་ཅི་ར་ ལད་སློལ་རྐྱབ་ སབ་བཅུག་སྟེ་ སློན་དགོ།  
དེ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ གསློལ་ཇ། གསློལཝ། ཚློགས། གསུམ་གྱི་ བརྡ་དློན་སློན་པའི་ པར་བྲིས་
ཞིནམ་ལས། མདུན་ཆ་འབད་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ པར་དང་གཅིག་ཁར་ གསློལ་ཇ་བཞེས། 
གསློལཝ་བཞེས། ཚློགས་བཞེས། ཟེར་ གཅིག་གིས་སབ་ད། གཅིག་གིས་ དགོ་པ་ཅིན། བཀའ་དྲིན་
ཆེ། མ་དགོ་པ་ཅིན། མི་ཞུ་ལགས། ཟེར་སབ་ཐངས་ཀྱི་སང་བ་ སྐོར་རྒྱབ་འབད་ འབད་བཅུག་སྟེ་ ཟ་
འཐུང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞེ་ས་སབ་ཐངས་སློན་དགོ། 
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༤.༢༠    ལྷག་དེབ།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ལྷག་དེབ་ འདི་ག་ཅི་སྨློ? 

ལམ་སློན།  
གོ་རིམ་དང་པ།  
ལྷག་དེབ་ངོ་སློད་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་པར་གྱི་སྐོར་ལས་ བློ་སབ་སྟེ་ སློ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ དཔེ་དེབ། པི་སི། འབྲི་དེབ། ལྷག་དེབ། ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་
མ་བཞག་པར། ཨ་ལློ་ ག་ར་ སློབ་དཔློན་ལུ་བལྟ་བཅུག། དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། ལྷག་དེབ་ཟེར་
མི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ལྷག་དེབ་ནང་ ག་ཅི་ཡློད་ག? ངོས་འཛིན་ འབད་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་
གྱིས། འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ་འདི་ ལག་པར་སག་སྦེ། དང་པ་ར་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཤློག་གུ་ 
ག་ཅི་གི་པར་ར་འདུག་ག? པར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བློ་སབ་དགོ། དཔེར་ན། 
༡ འདི་ ག་ཅི་ སྨློ?  
༢ འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་ པར་ར་འདུག་གོ? 
༣ ཁྱེད་ཀྱིས་ འབད་བ་ཅིན་ འདི་ནང་ ག་ཅི་ འློང་ནི་མས་གོ? 
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་འློང་ནི་མས་ག? ཕློ་ཚློད་དཔགས་ཏེ་ སབ་བཅུག་
ནིའི་ ཐབས་ལམ་བྱིན་དགོ། ཨ་ལློ་ཚུ་ སློ་བའི་སེམས་ཤུགས་ བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་
གྱིས། ཡ་་་་ དེ་འབད་བ་ཅིན། ང་གིས་ཀི་ལྟབ་འདི་ ཁ་ལྷློག་སྟེ་ བལྟ་གེ་སྨ་རེ། ཟེར་སབ་སྦེ་ ཨ་ལློ་
ལུ་ མ་སློན་པར་ སློབ་དཔློན་རང་གིས་ ཙང་བཏང་ཚར་གཅིག་བལྟ་སྦེ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་སབ་
དགོ། དབའེ་ འདི་ནང་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ འདུག་སྨ་རེ། ཟེར་སབ་ཞིན་ན་ ལྷག་དེབ་འདི་ ཁ་ཕྱེ་ནི། 
ཨ་ལློ།  ག་ར་ བལྟ་ནི། 
སློབ་དཔློན། འདི་ ག་ཅི་ པར་ཨིན་པས?  

གོ་རིམ་གཉིས་པ།  
པར་དང་ ཡི་གུ་ (དཔེ་དེབ་ནང་གི་ཚིག་ཚུ་) འབྲེལ་བ་བཟློ་ནི། 
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སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལྷག་དེབ་ནང་ཡློད་པའི་ པར་དང་ ཚིག་ཚུ་ (ཡི་གུ་ཚུ་) གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡློད་
ཟེར་ བརྡ་དློན་བྱིན་ནིའི་དློན་ལུ་ པར་དང་ ཚིག་ཚུ་གུ་ ལག་བརྡ་འབད་ཡི་ར་ ཨ་ལློ་ཚུ་དང་ འདྲི་
ལན་འབད་དགོ། དཔེར་ན། 

སློབ་དཔློན། འདི་ནང་ (ལྷག་དེབ་ཀྱི་ཕྱི་ཤློག་གི་སྐོར་ལས་) ག་ཅི་གི་ པར་ར་མཐློང་མས? 
ཨ་ལློ།  པི་སི། ཆུ། རྡློ་ གི་པར་ འདུག་ལགས། 
སློབ་དཔློན། ཨིན་པས་ སྨློ་ཞིག། སྟེ་་་་་་ པི་སི་ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
ཨ་ལློ།  པི་སི་དྲུག་འདུག་ལགས། 
སློབ་དཔློན། ཨིན་པས། འདི་ ག་ཅི་སྨློ? 
ཨ་ལློ།  རྡློ་ཨིན་པས་ལགས། 
སློབ་དཔློན། རྡློ་སྦློམ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
ཨ་ལློ།  གསུམ་འདུག་ལགས། 
སློབ་དཔློན། ཤློག་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ པི་སི་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
ཨ་ལློ།  ལྔ་འདུག་ལགས། 
སློབ་དཔློན། ཨིན་མས་་་ ཨིན་མས། ཨ་ནཱི་ ག་ཅི་སྨློ?ཟེར་ (འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་མི་ཡི་གུ་ལུ་ 
ལག་བརྡ་སློན་ནི་) 
ཨ་ལློ།  འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་སབ་ཚུགས་འློང་ག་མི་ཤེས། 
སློབ་དཔློན། ད་་་ འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ འློང་ནི་མས? ཟེར་ སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་
ཚུ་ལུ་ ལྷག་དེབ་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ འློང་ནི་མས་ག? པར་དང་ ཚིག་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་ 
འབྲེལ་བ་བཟློ་ཡི་ར་ ཤློག་གྲངས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཁ་ལྷློག་སྟེ་ པར་གྱི་སྐོར་ལས་ འདི་ག་ཅི་སྨློ? 
ཟེར་ དྲི་བ་ལྷག་བཅུག། པར་ལུ་ བལྟ་བཅུག། འདི་ཤིང་ཨིན་ ཟེར་མི་ ཡི་གུ་འདི་ ལྷག་བཅུག། 

གོ་རིམ་གསུམ་པ།  
ལྷག་ནི་ལུ་ སློ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་དཔློན་དང་ཨ་ལློ་ཚུ་ གཅིག་ཁ་འབད་ལྷག་ནི། 
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ལྷག་ནི་ལུ་ སློ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཤློག་གྲངས་དང་པ་ནང་ ཡློད་པའི་ཚིག་ 
འདི་ག་ཅི་སྨློ? འདི་ཤིང་ཨིན། ཟེར་མི་འདི་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བྱིན། དེ་ལས་ ཤློག་གྲངས་༢ པ་ནང་ 
འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་མི་འདི་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལྷག། དེ་ལས་ འདི་ཤིང་ཨིན། ཟེར་མི་ ལན་འདི་ 
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག། 

ཤློག་གྲངས་༣ པ་འདི་ སློན་སྦེ། ཨ་ལློ་གཅིག་ལྷློང་སྟེ་ འདི་ག་ཅི་སྨློ? འདི་ཤིང་ཨིན། ཟེར་མི་ ཚིག་
འདི་ ལྷག་བཅུག་ཅི་ར་  དྲི་བ་བཀོད་ཐློག་ལས་ ལྷག་དེབ་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་ སློབ་དཔློན་དང་ 
ཨ་ལློ་ཚུ་ གཅིག་ཁ་འབད་ལྷག་དགོ། 

༤.༢༡    ལྷག་དེབ། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ལྷག་དེབ་ ཕྱེམ་ལ་ མེ་ཏློག་འཚློལ་མི། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཕྱེམ་ལ་ མེ་ཏློག་འཚློལ་མི་ ཟེར་བའི་ ལྷག་དེབ་འདི་སློན་སྦེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སྲུང་
དེབ་འདི་གུ་ ག་ཅི་གི་པར་འདུག་གོ?  ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིནམ་བཟུམ་ ཚློར་ཡི? འདི་ནང་ ཚློས་
གཞི་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? ཟེར་བའི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ ཕློ་ཚློད་དཔགས་ཏེ་སབ་བཅུག་ནི། 

དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཡ་་་་ ད་འབདན་ ཁྱེད་ར་ཆ་འབད་ ལྷག་དེབ་འདི་ ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་
ལྷག་སྟེ་ སྲུང་འདི་ ཁྱེད་ཀྱིས་ སབ་མི་བཟུམ་ཨིན་པས་ག? བལྟ་སྨ་རེ་ཟེར་ སབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག། 
ཨ་ལློ་ཚུ་ ལྷག་པའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་རང་ སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་དགོ། སྲུང་འདི་ ག་ར་གིས་ ལྷག་
ཚརཝ་ད། ད་རུང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ བློ་སབ་དགོ། དཔེར་ན། 
༡ སྲུང་འདི་ ཁྱེད་ཀྱིས་ སབ་མི་དང་ འདྲ་བས་ག? 
༢ སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པས? 
༣ སྲུང་ནང་ ག་ཅི་ར་ འབད་ནི་ འདུག? 
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༤ ཁྱེད་ཀྱི་ གཡུས་ཁ་ལས་ཕར་ ཕྱེམ་ལ་དང་ མེ་ཏློག་ཚུ་ཡློད་ག? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ (ཨ་ལློ་ཁོང་
 རའི་ ས་གནས་ལུ་གཞི་བཞག་གི་རིག་རྩལ་འཕེལ་ཚུགས་པའི་ཁར་ དཔེ་དེབ་ནང་ཡློད་པའི་
 དློན་ཚུ་ མི་ཚེའི་གནས་སངས་དང་ འབྲེལ་བ་འདུག་ཟེར་ ཧ་གོ་བཅུག་ནིའི་ རིག་པ་བྱིནམ་
 ཨིན་) 
༥ ཕྱེམ་ལ་གིས་ མེ་ཏློག་གཅིག་ལས་གཅིག་གུ་ ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་འློང་? མེ་ཏློག་ཁ་དློག་
 ༼བཀྱག༽ ག་ཅི་བཟུམ་ར་མཐློང་ཡི? ཟེར་མི་ཚུ་དྲིས་ཏེ་ ཨ་ལློ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ ལན་སབ་
 བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་སྐོར་རྒྱབ་འབད་ ལྷློང་སྟེ་ ཨ་ལློ་རེ་གིས་ ཤློག་
 གྲངས་རེ་ལྷག་བཅུག། 

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ མགྱོགས་པར་ ལྷག་མ་བཅུག་པར་ ལྷག་མི་ཚུ་ སྒྲ་
དགཔ་འབད་ བསྐྱར་ལློག་མེད་པར་ ལྷག་བཅུག། ལྷག་མ་ཚུགས་རུང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
དེའི་འཕློ་ལས་ ཚིག་ཕང་སྟེ་མ་སབ་པར་ ཨ་ལློ་འདི་ར་ལུ་ སློར་ཀློག་དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་
ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་སློན་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་མེན་རུང་ པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ པར་
ནང་ ག་ཅི་འདུག་ག? ཟེར་ ཟུར་བརྡ་གི་ཐློག་ པར་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ཨ་ལློ་འདི་ལུ་
ར་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

དྲན་གསློ། ཤེས་ཡློན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལྷག་དེབ་ལྷག་ནི་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་ 
སེམས་ཤུགས་སྐྱེད་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱུད་སྐུལ་འབད་དགོ། 

༤.༢༢    གསལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་ཚིག་ངོས་འཛིན།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   མིང་ཚིག་ཅོག་འཐདཔ་གུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་ནིའི་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་བཅུ་ སར་ཡློད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་ཤློག་ཁྲམ་/ལཱ་ཤློག་
འདི་ ཚར་གཅིག་སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ སྒྲ་གདངས་དཔེ་སློན་ འབད་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སློར་
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ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ཞིནམ་ལས། ཅོག་འཐདཔ་ཡློད་མི་འདི་གུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་བཅུག་ནི། ཨ་
ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འདི་ མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ ཅོག་འཐདཔ་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལུ་ སྒོར་ཐིག་
བཀལ་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་སློན་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༡༥ དང་༡༦ ནང་
གི་ སློང་ལཱ་འདི་ འབད་བཅུག་དགོ།  
དཔེར་ན། 
 
 

༤.༢༣    གསལ་བྱེད་ལུ་དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་སར་བའི་སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ལགས་སློའི་རྩེད་ཆས།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཁྱོད་རའི་སློབ་སྡེ་འདི་ སྡེ་ཚན་འབད་བགོ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ལུ་ ལགས་སློའི་ཤློག་
བྱང་ སྦློམ་རེ་དང་ རྡློ་ཅུང་བཅུ་ཐམ་དེ་རེ་སློད་དེ། དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཉིས་དེ་ཅིག་ ཁོང་རའི་ཤློག་
བྱང་སྦློམ་ནང་ཡློད་པའི་ མིང་ཚུ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་རང་གི་ ལག་པར་ཡློད་པའི་ ཤློག་
བྱང་ཆུང་ཀུ་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ གོ་རིམ་འབད་ལྷགཔ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ནང་ཡློད་
པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འཐློན་པ་ཅིན་ འདི་གུ་རྡློ་ཅུང་རེ་བཀལ་ནི། 

མཇུག་ལུ་ ཤློག་ཁྲམ་ནང་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གུ་ སྡེ་ཚན་ག་གིས་རྡློ་ཅུང་ མགྱོགས་པར་བཀྲམ་ཚུགས་
མི་དེ་གིས་ ལགས་སློ། ཟེར་སབ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་ཨིན། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་དེ་ནང་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་
ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ ཚར་གཅིག་ལྷག་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།  
༡ ཤློག་བྱང་ཆུང་ཀུ།      
 
 
 

གང་  ཀང་ གང་ ཁང་ 
ཅན་ ཙན་ ཅད་ ཅན་ 

ཅིོག་ཙིེ། ཨི་པ། ཕིོརིཔ མ་ལོང་། 
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༢ ཤློག་བྱང༌སྦློམ།  
གུར། ཕློརཔ། ཨ་པ། དར་ཤིང་། 

ཐིག་ཤིང་། ཆར་ལེབ། ཕློཝ། ཅོག་ཙེ། 

༤.༢༤    ལྷག་སྟེ་མིང་བྲི་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ལྷག་སྟེ་མིང་བྲི་ནིའི་ལཱ་ཤློག།  

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༡༧ ལས་༡༩ ཚུ་ནང་ཡློད་པའི་ སློང་ལཱ་འདི་ འབད་བཅུག་ནིའི་
དློན་ལུ་ འདི་ནང་ཡློད་པའི་པར་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? རེ་རེ་འབད་སབ་བཅུག། དེ་ལས་ སྦུག་གི་ཐིག་
སྒྲོམ་ནང་ཡློད་པའི་ མིང་ཚུ་ལྷག་བཅུག། པར་གྱི་མིང་ ལྷག་མ་ཚུགས་མི་ ཡློད་པ་ཅིན། སློབ་དཔློན་
གྱིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ ལྷག་བཅུག་སྦེ་ མཐའ་མ་གི་ཐིག་སྒྲོམ་སློངམ་ནང་ པར་གྱི་མིང་ཚུ་ དཔེ་
བལྟ་སྟེ་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་རང་ མིང་བྲི་སར་ལྟ་ཞིབ་འབད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོཔ་དང་ 
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་བྲིས་ཚརཝ་ད། ལཱ་ཤློག་འདི་ཚུ་ དཔེ་སྣློད་ནང་ བསྡུ་གསློག་འབད་དགོ། 

དྲན་གསློ། ལཱ་ཤློག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ ལཱ་ཤློག་ཨང་༡,༨,༩ པའི་ནང་ཡློད་དློ་བཟུམ་ཨིན།  

༤.༢༥     མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི།  
རིག་རྩལ།   བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།    ས་སློང་བསུབ་ནི་དང་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ལཱ་ཤློག།  

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༣༢ པའི་ནང་ཡློད་མི་ ས་སློང་བསུབ་ནི་་དང་།ཤློག་གྲངས་༣༣ པ་ 
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ནང་ཡློད་པའི་མཐུན་སྒྲིག་གི་ སློང་ལཱ་འདི་འབད་བཅུག། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱལ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློང་ལཱ་འདི་མ་སློད་པའི་
ཧེ་མ་ མིང་ཚུ་གུ་ ཚིག་གྲོགས། འདི་དང་ ཨིན་སར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་ 
སློན་བྱིན་དགོ། 

༤.༢༦    པར་གྱི་མིང་གུ་ ཨིན་རགས་བཀལ་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་གྱི་མིང་གུ་ཨིན་རགས་བཀལ་ནིའི་ལཱ་ཤློག།  

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༢༠,༢༡,༢༢ ནང་ཡློད་པའི་ སློང་ལཱ་ པར་གྱི་མིང་གུ་ ཨིན་རགས་
བཀལ་ནི་འདི་ འབད་བཅུག། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློང་ལཱ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ན? དཔེ་སློན་
གྱི་དློན་ལུ་ པར་དང་པ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ ག་ཨིན་མི་འདི་གུ་ ཨིན་རགས་བཀལ་བཅུག་
དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱལ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་
རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། 

 

 

 

 

 

དབྱངས་གསལ་རྗེས་འཇུག་དང་མིང་མཐའ་སློར་
ཚུལ། ལྷག་ཤློག། སློན་ཚན་འགོ་བཙུགསཔ་ད། 

ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལྷབ་སྟེ་འློང་དགོཔ་འབད་ 
སློད་ཡློད་མི་འདི་ ལློག་ལེན་སྦེ། དབྱེ་ཞིབ་

འབད། 
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སློབ་ཚན་༤ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 གསལ་བྱེད་ཚུ་ གོ་རིམ་ བསྒྲིག་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ ཞ་ལས་ཨ་ཚུན་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ བྲི་ཚུགས། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་བཞི་སར་ཏེ་ ལྷག་ནི། 
 སློབ་ཁང་ནང་གི་ ཅ་ལ་ངོས་འཛིན་ འབད་ནི། 
 བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ པར་གུ་ ཚློན་གཏང་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ཀྱི་ སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ པར་ངོས་འཛིན་ འབད་ནི། 
 ཟ་འཐུང་གི་མིང་ ཞེ༌སའི༌ནང༌ སབ་ནི། 
 ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབདདེ༌ ལག༌ལེན༌འཐབ༌ནི། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཏེ་ བྲི་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་འཇུག་ མིང༌མཐའ༌སར་ཏེ་ འབྲི་ཀློག་རྐྱབ་ནི། 
 གསལ༌བྱེད༌ཀྱི༌ མིང༌ཚིག༌ཅོག༌འཐད༌མི༌ཚུ༌ ངོས༌འཛིན༌འབད༌ནི། 
 ལྷག༌དེབ༌ནང༌གི༌ཚིག༌ཚུ༌ལྷག༌ཚུགས། 
 པར༌གྱི༌མིང༌ ག༌ཨིན༌མི༌གུ༌ རགས༌བཀལ༌ནི། 
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སློབ་ཚན་བཞི་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approaching འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

དུས་རྒྱུན་ ཟ་སློལ་ཡློད་མི་བཞེས་
སྒོའི་མིང་ཚིག། ཟ་འཐུང་གི་དབྱེ་བ། 
བཞེས་སྒོའི་ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། 
སློབ་ཁང་གི་ཅ་ལ། ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་
སྒྲ་དང་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུ་ 
དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་ འབད་ཚུགས་མི། 

དུས་རྒྱུན་ ཟ་སློལ་ཡློད་མི་བཞེས་
སྒོའི་མིང་ཚིག། ཟ་འཐུང་གི་དབྱེ་བ། 
བཞེས་སྒོའི་ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། 
སློབ་ཁང་གི་ཅ་ལ། ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་
སྒྲ་དང་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུ་ 
དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ རེམ་
གཉིསམ་མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ 
འབད་ཚུགས་མི། 

དུས་རྒྱུན་ ཟ་སློལ་ཡློད་མི་བཞེས་
སྒོའི་མིང་ཚིག། ཟ་འཐུང་གི་དབྱེ་བ། 
བཞེས་སྒོའི་ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། 
སློབ་ཁང་གི་ཅ་ལ། ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་
སྒྲ་དང་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུ་ 
དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་མི། 

དུས་རྒྱུན་ ཟ་སློལ་ཡློད་མི་བཞེས་
སྒོའི་མིང་ཚིག། ཟ་འཐུང་གི་དབྱེ་བ། 
བཞེས་སྒོའི་ཕལ་སྐད་དང་ཞེ་ས། 
སློབ་ཁང་གི་ཅ་ལ། ཡུལ་ཚིག་ཚུ་ 
ཉན་སབ་འབད་བའི་སྐབས་ རྗོད་
སྒྲ་དང་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་ཚུ་ 
དཀའ་ངལ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ 
ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི།  

ལྷག
་ནི།
 

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་
འཇུག་ མིང་མཐའ་ སར་བའི་ 
སློར་ཀློག། ཡ་བཏགས། ར་
བཏགས། ལ་བཏགས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་དང་ མིང་ཚིག་སློར་ཀློག་
དང་བཅས་ ལྷག་ནི་དང་། ཁྱིམ་
ནང་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་དང་ ཐློ་ནང་
ཚུད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏློག་ཏློ་
དང་ ཡློངས་རློགས་ ལྷག་ཚུགས་
མི།  

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་
འཇུག་ མིང་མཐའ་ སར་བའི་ 
སློར་ཀློག། ཡ་བཏགས། ར་
བཏགས། ལ་བཏགས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་དང་ མིང་ཚིག་སློར་ཀློག་
དང་བཅས་ ལྷག་ནི་དང་། ཁྱིམ་
ནང་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་དང་ ཐློ་ནང་
ཚུད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏློག་ཏློ་
དང་ ཡློངས་རློགས་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
ལྷག་མི།  

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་
འཇུག་ མིང་མཐའ་ སར་བའི་ 
སློར་ཀློག། ཡ་བཏགས། ར་
བཏགས། ལ་བཏགས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་དང་ མིང་ཚིག་སློར་ཀློག་
དང་བཅས་ ལྷག་ནི་དང་། ཁྱིམ་
ནང་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་དང་ ཐློ་ནང་
ཚུད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏློག་ཏློ་
དང་ ཡློངས་རློགས་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ ལྷག་མི།  

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་དང་རྗེས་
འཇུག་ མིང་མཐའ་ སར་བའི་ 
སློར་ཀློག། ཡ་བཏགས། ར་
བཏགས། ལ་བཏགས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་དང་ མིང་ཚིག་སློར་ཀློག་
དང་བཅས་ ལྷག་ནི་དང་། ཁྱིམ་
ནང་ལྷག་ནི་ཟེར་མི་དང་ ཐློ་ནང་
ཚུད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་ དག་ཏློག་ཏློ་
དང་ ཡློངས་རློགས་ ལྷག་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི།   

བྲི་ནི
། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཏེ་
བྲི་ནི། ཡ་བཏགས་ ར་བཏསག་ 
ལ་བཏགས་ ལྷག་སྟེ་མིང་བྲི་ནི་ཚུ་ 
བཀལ་ཐངས་ མདའ་ཕྱློགས་ མ་
འཛློལ་བར་བྲི་ནི་དང་། ཡིག་བཟློ་ 
འཁོདཔ་འབད་ བྲི་ཚུགས་མི། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཏེ་
བྲི་ནི། ཡ་བཏགས་ ར་བཏསག་ 
ལ་བཏགས་ ལྷག་སྟེ་མིང་བྲི་ནི་ཚུ་ 
བཀལ་ཐངས་ མདའ་ཕྱློགས་ མ་
འཛློལ་བར་བྲི་ནི་དང་། ཡིག་བཟློ་ 
འཁོདཔ་འབད་ བྲི་ནི་ལུ་རེམ་
གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་
ར་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ འབྲི་མི། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཏེ་
བྲི་ནི། ཡ་བཏགས་ ར་བཏསག་ 
ལ་བཏགས་ ལྷག་སྟེ་མིང་བྲི་ནི་ཚུ་ 
བཀལ་ཐངས་ མདའ་ཕྱློགས་ མ་
འཛློལ་བར་བྲི་ནི་དང་། ཡིག་བཟློ་ 
འཁོདཔ་འབད་ བྲི་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་
ཀོཔ་འབད་ འབྲི་མི། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་སར་ཏེ་
བྲི་ནི། ཡ་བཏགས་ ར་བཏསག་ 
ལ་བཏགས་ ལྷག་སྟེ་མིང་བྲི་ནི་ཚུ་ 
བཀལ་ཐངས་ མདའ་ཕྱློགས་ མ་
འཛློལ་བར་བྲི་ནི་དང་། ཡིག་བཟློ་ 
འཁོདཔ་འབད་ བྲི་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་མི།  
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 

ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་

ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སློབ་ཚན་ལྔ་པ།  
 མགོ་ཅན་དང་ བརྩེགས་འདློགས་སར་ཐངས། 

དགོས་དློན། 
 གསལ་བྱེད་ལུ་ མགོ་ཅན་སར་ཏེ་འབྲི་ཐངས་དང་ མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་ ས་བསྲེས་ཏེ་འབྲི་
 ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དློན། 
 ༡. མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༢. བརྩེགས་འདློགས་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་  འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༣. གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ཨང་ཡིག་ནང་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ 
  ཚུགས་དགོ། 
 ༤. གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ ཡིག་གཟུགས་ནང་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༥.  འབྲུ་སྣ་དང་ ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉེར་མཁོའི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་
  དགོ། 
 
  གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷློདཔ་ད། 

མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་
ཀྱི་ཐློ་ལས། འློས་འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་
བལྟ་སྟེ། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟློ་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློན་
ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟློ་སྦེ་ ངེས་
པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སློབ་ཚན་༥ པའི་སློང་ལཱ། 

༥.༡    ར་མགོ་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ ཤློག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚར་གཅིག་ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ལྷག་
བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ ཤློག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ 
ག་  ང་ ཇ་ ཉ་ ཏ་ ད་ ན་ བ་ མ་ ཙ་ ཛ་ ཚུ་ལློགས་སུ་འབད་བཏློན་ནི། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ ར་མགོའི་ཡི་གུ་ [ར] འདི་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ཅིག་གུ་ བྲིས་ཏེ་སློན་སྦེ་ ར་མགོ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨ་
ལློ་ཚུ་ལུ་ཡང་སབ་བཅུག།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ག་ ང་ ཇ་ ཉ་ ཏ་ ད་ ན་ བ་ མ་ ཙ་ ཛ་ 
ཚུ་ལུ་ ར་མགོ་སར་ཡི་ར་ [ར + ཀ= རྐ་] ཟེར་ སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་ཞིན་ན་ ར་མགོ་ཅན་གྱི་ གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་
གཟུགས་ ཚན་རེ་ ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་ནང་སློད་སྦེ་ ཡི་གུ་ཚུ་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་ ལག་ནློམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་
བཟློ་དབྱིབས་ སེམས་ཁར་ ཚུད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས། ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་རེ་ལག་ནློམ་རྐྱབ་
ཚརཝ་ད། ཁ་ལས་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་རེ་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས། སྡེ་ཚན་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ སྤུངས་བཞག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་སབ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་འཚློལ་ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 
མཇུག་ར། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ར་མགོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློན་ཡི་ར་ [ར+ཀ=རྐ་] 
ཟེར་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 
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༥.༢    ར་མགོ་བྲི་ནི།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ།  

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་གུ་ ར་མགོ་ཅན་གྱི་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་
སློན་འབད་དེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། སློབ་དཔློན་གྱིས། ར་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ 
རེ་རེ་འབད་ འབྲི་ཐངས་སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ ག་  ང་ ཇ་ 
ཉ་ ཏ་ ད་ ན་ བ་ མ་ ཙ་ ཛ་ ཚུ་ཚར་རེ་ བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཀ་ལུ་ ར་མགོ་ བཀལ་ཏེ་ འབྲི་
ཐངས་སློན། ག་ ཚུ་ལུ་ཡང་ རིམ་པ་འབད་འབྲི་ཐངས་སློན།  

དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ར་མགོ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ མདའ་ཕྱློགས་རི་མློའི་ ལཱ་ཤློག་འདི་སློད་དེ་ ར་མགོ་
བཀལ་ཐངས་ མ་འཛློལ་བར་བྲི་བཅུག་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཧ་ལམ་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཤེསཔ་ཅིག་འགྱོཝ་ད་ ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློ་ 
སློང་དེབ་ནང་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ འབད་བཅུག་དགོ། 

 

 

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཚན་ལྔ་པ༽ འདློགས་ཅན་དང་དབྱངས་རྗེས་འཇུག་མིང་མཐའི་སློར་
ཚུལ། ལྷག་ཤློག། སློན་ཚན་ལྔ་པ། མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྟེ་འློང་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
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༥.༣    སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ར་མགོའི་མིང་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ར་མགོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ རྐ་་་་ རྐང་། རྐེད། རྐན། རྐུ། རྒ་་་་ རྒས། རྒན། 
རྒོད། རྒུད། རྔ་་་་ རྔམ། རྔུ་། རྔོས། རྔོགས། རྗ་་་་་ རྗེ། རྗེས། རྗེན། རྗོད། རྙ་་་་ རྙོག། རྙེད། 
རྙབ། ར་་་་ རྟེའུ། རག། རྟིང་། རློབ། རྡ་་་་ རྡློ། རྡློག། རྡུག། རྡུང་། རྡབ། རྣ་་་་ རྣམ། རྣློས། 
རྣལ། རྦ་་་་ རྦབ། རྦད། རྨ་་་་ རྨད། རྨིག། རྨུར། རྩ་་་་ རྩང། རྩལ། རྩིས། རྩེ། ར་་་་  རློང་། 
རློགས། རམ། ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

۩ ར་མགོ་ལས་འགྲུབ་མི་ མིང་ཚིག་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཤློག་ཁྲམ་འདི་སློན་ཞིནམ་ལས། སློར་ཀློག་རྐྱབ་
སློན་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་ནི། གཞན་མི་ཚུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

༥.༤    ལ་མགོ་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། ལ་མགོ་ཤློག་བྱང་། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ཤློག་ཁྲམ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚར་གཅིག་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ལྷག་
བཅུག། དེ་ལས་སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ ཤློག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ག་ 
ང་ ཅ་ ཇ་ ཏ་ ད་ པ་ བ་ ཧ་ ཚུ་ ལློགས་སུ་འབད་བཏློན་ནི། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས། ལ་
མགོའི་ཡི་གུ་ [ལ་] འདི་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ཅིག་གུ་བྲིས་ཏེ་ སློན་སྦེ། ལ་མགོ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་
ཡང་སབ་བཅུག།  
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དེ་གི་ཤུལ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། གསལ་བྱེད་ ཀ་ ག་ ང་ ཅ་ ཇ་ ཏ་ ད་ པ་ བ་ ཧ་ ཚུ་ལུ་ 
ལ་མགོ་སར་ཡི་ར་ [ལ + ཀ= ལྐ་] ཟེར་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་ཞིན་ན། ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་
གཟུགས་ ཚན་རེ་ ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་ནང་སློད་སྦེ། ཡི་གུ་ཚུ་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་ ལག་ནློམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་
བཟློ་དབྱིབས་ སེམས་ཁར་ ཚུད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་རེ་ལག་ནློམ་རྐྱབ་
ཚརཝ་ད་ ཁ་ལས་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་རེ་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ སྤུངས་བཞག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས། སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་སབ་ད་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་འཚློལ་ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 

མཇུག་ར། སློབ་དཔློན་གྱིས། ལ་མགོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློན་ཡི་ར་ [ལ+ཀ=ལྐ་] 
ཟེར་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

۩ ལ་མགོ་ལས་འགྲུབ་མི་ མིང་ཚིག་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཤློག་ཁྲམ་འདི་ སློན་ཞིནམ་ལས། སློར་
ཀློག་རྐྱབ་སློན་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་ནི། གཞན་མི་ཚུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་
དགོ། 

༥.༥    སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ལ་མགོའི་མིང་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལ་མགོའི་མིང་ཚིག་ ལྐ་་་་ ལྐོག། ལྐུགས། ལྒ་་་་ ལྒང་། ལྒ། ལྔ་་་་ ལྔ། ལྕ་་་་ 
ལྕང་། ལྕམ། ལྕུག། ལྕོགས། ལྕེ། ལྗ་་་་ ལྗང་། ལྗོན། ལྗིད། ལྟ་་་་ ལྟབ། ལྟར། ལྟག། ལྟེམ། ལྡ་
་་་ ལྡེ། ལྡེམ། ལྡུམ། ལྡློག། ལྤ་་་་ ལྤགས། ལྦ་་་་ ལྦཝ། ལྷ་་་་ ལྷག། ལྷམ། ལྷློག། ལྷབ། ཚུ་ 
སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི། 
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༥.༦    ལ་མགོ་བྲི་ནི།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ།  

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། བྱང་ཤིང་གུ་ ལ་མགོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ 
དཔེ་སློན་འབད་དེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། སློབ་དཔློན་གྱིས། ལ་མགོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་
ཡི་གུ་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ འབྲི་ཐངས་སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ ག་  
ང་ ཅ་ ཇ་ ཏ་ ད་ པ་ བ་ ཧ་ ཚུ་ ཚར་རེ་བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཀ་ལུ་ ལ་མགོ་ སར་ཏེ་ འབྲི་
ཐངས་སློན། ག་ང་ཚུ་ལུ་ཡང་ རིམ་པ་འབད་འབྲི་ཐངས་སློན།  

དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལ་མགོ་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ མདའ་ཕྱློགས་རི་མློའི་ ལཱ་ཤློག་འདི་སློད་དེ་ ལ་མགོ་
བཀལ་ཐངས་ མ་འཛློལ་བར་བྲི་བཅུག་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཧ་ལམ་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཤེསཔ་ཅིག་འགྱོཝ་ད། ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློ་ 
སློང་དེབ་ནང་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ འབད་བཅུག་དགོ། 

༥.༧    ལྷག་རྒྱུགས། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   ཀུན་བཟང་དང་བདེ་ཆེན། ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ རང་སློའི་འབྲི་དེབ་ནང་ གསལ་བྱེད་༣༠ དང་ གསལ་བྱེད་༣༠ གུ་ 
དབྱངས་སར་ནིའི་ ཡིག་བཟློ་སང་བའི་ སློང་ལཱ་སློད་དེ་ ཡིག་བཟློ་བྲི་བཅུག།  

སློབ་དཔློན་རང་ ཀུན་བཟང་དང་བདེ་ཆེན། ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ་འདི་འབག་འློངས་སྦེ་ ཨ་ལློ་རེ་རེ་འབད་
འབློ་སྟེ་ ཨ་ལློའི་ལྷག་ཐངས་རྒྱུགས་ལེན་དགོ། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ལྷག་ཐངས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ ཐློ་བཞག་
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ནིའི་དློན་ལུ་ འློག་གི་ བཀོད་ཁྲམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཐློ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་ལས་ འ་ནཱི་
ཐློ་འདི་ དཔེ་སྣློད་ཀྱི་དློན་ལུ་ བསྡུ་གསློག་འབད་དགོ། དཔེར་ན། 

སློབ་ཕྲུག་གི་མིང་། ཚིག་ཀློག་སང་། བསྐྱར་ཚིག། རྗོད་སྒྲ། དྲན་གསློ། 
ཀུལ་བྷ་དུར། མགྱོགས་པར་ལྷག་ཚུགས་པས། ཚར་གཅིག་ལུ་ལྷག་

ཚུགསཔས། 
དཀའ་ངལ་འདུག། ཡར་རྒྱས་སློང་ནུག། 

རིན་ཆེན་རྡློ་རྗེ། ལྷག་མི་ཚུགས་པས། ཚིག་ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་སབ་མས། √ ཡར་རྒྱས་མིན་འདུག། 
     
     

དྲན་གསློ།  
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལྷག་བཅུག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་གདངས་བསྣར་ཏེ་ ལྷག་མ་བཅུག་པར་ ག་དེ་དྲག་དྲག་
བློ་སབ་དློ་བཟུམ་འབད་ར་ ལྷག་བཅུག་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོ། 

༥.༨    ས་མགོ་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། ས་མགོ་ཤློག་ཁྲམ། མཐུན་སྒྲིག་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་༣༠ གི་ ཤློག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། ཚར་གཅིག་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ལྷག་ 
བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ ཤློག་ཁྲམ་ནང་ལས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ 
ག་ ང་ ཉ་ ཏ་ ད་ ན་ པ་ བ་ མ་ ཙ་ ལློགས་སུ་འབད་བཏློན་ནི། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
ས་མགོའི་ཡི་གུ་ [ས་] འདི་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ཅིག་གུ་བྲིས་ཏེ་ སློན་སྦེ། ས་མགོ་ཟེར་སབ་སྟེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་
ལུ་ཡང་སབ་བཅུག།  

དེ་གི་ཤུལ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ག་  ང་ ཉ་ ཏ་ ད་ ན་ པ་ བ་ མ་ ཙ་ 
ཚུ་ལུ་ ས་མགོ་སར་ཡི་ར་ [ས+ཀ=སྐ་] ཟེར་ སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ནང་བགོ་ཞིན་ན་ ས་མགོ་ཅན་གྱི་ གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་
གཟུགས་ ཚན་རེ་ ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་ནང་སློད་སྦེ་ ཡི་གུ་ཚུ་ སྐོར་རྐྱབ་འབད་ ལག་ནློམ་རྐྱབ་སྟེ་ ཡི་གུའི་
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བཟློ་དབྱིབས་ སེམས་ཁར་ ཚུད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་རེ་ལག་ནློམ་རྐྱབ་
ཚརཝ་ད། ཁ་ལས་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ཚར་རེ་སབ་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ སྤུངས་བཞག་ཞིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་སབ་ད་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཡིག་གཟུགས་ཚུ་འཚློལ་ཏེ་ གོ་རིམ་བསྒྲིག་བཅུག་དགོ། 

མཇུག་ར། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ས་མགོ་བཅུ་གཅིག་གི་ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློན་ཡི་ར་ [ས་+ཀ་ = 
སྐ་] ཟེར་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ལཱ་ཤློག་ ཤློག་གྲངས་༣༣ ནང་ཡློད་པའི་ མགོ་ཅན་ འདློགས་
ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ མཐུན་སྒྲིག་གི་ སློང་ལཱ་དེ་བཟུམ་ བཟློ་འབག་འློངས་སྦེ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་བཅུག། 

༥.༩    སློར་ཀློག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ས་མགོའི་མིང་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། མགོ་འདློགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། ས་མགོའི་མིང་ཚིག་ སྐ་་་་ སྐད། སྐམ། སྐར། སྐོང་། སྒ། སྒང་། སྒལ། སྒར། 
སྔ་་་་ སྔོན། སྔར། སྔུ། སྙ་་་་ སྙན། སྙེད། སྙོམས། ས་་་་ སྟེ། སྟེར། སློར། སར། སློད། སློན། 
སྡ་་་་ སྡློད། སྡང་། སྡེ། སྡེབས། སྡློམ། སྣ་་་་ སྣང་། སྣློད། སྣློན། སྤ་་་་ སྤང་། སྤར། སྤློང་། སྤེལ། 
སྦ་་་་ སྦལ། སྦས། སྦུག། སྦློམ། སྨ་་་་ སྨད། སྨློན། སྨན། སྨློ། སྩ་་་་ སྩློལ། ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་
སྟེ་ ལྷག་བཅུག་ནི།  

དེ་ལས་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༣༤ འདི་སློད་དེ་ ཚིག་ཚུ་ག་ར་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས་ 
ཚིག་འདྲ་མི་ཚུ་གུ་ སྒོར་ཐིག་བཀལ་བཅུག། 

۩ ས་མགོ་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཤློག་ཁྲམ་འདི་སློན་ཞིནམ་ལས། སློར་
ཀློག་རྐྱབ་སློན་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་ནི་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་
བཅུག་དགོ། 



བློ་གསར་ལམ་སློན།                       ༢༠༢༢ 
 

 146 

༥.༡༠    ས་མགོ་བྲི་ནི།   
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ ཀ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ བྱང་ཤིང་གུ་ ས་མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུའི་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ 
དཔེ་སློན་འབད་དེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ དཔེ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་ནི། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ས་མགོ་བཅུ་གཅིག་
གི་ཡི་གུ་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ འབྲི་ཐངསསློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་ དང་པ་ར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཀ་ ག་  
ང་ ཉ་ ཏ་ ད་ ན་ པ་ བ་ མ་ ཙ་ ཚུ་ཚར་རེ་ བྲི་བཅུག། དེ་ལས་ ཀ་ལུ་ས་མགོ་སར་ཏེ་ འབྲི་
ཐངས་སློན། ག་ང་ཚུ་ལུ་ཡང་ རིམ་པ་འབད་འབྲི་ཐངས་སློན།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། ཧ་ལམ་མདའ་ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཤེསཔ་ཅིག་འགྱོཝ་ད། ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློ་ 
སློང་དེབ་ནང་ བྲི་ནིའི་སང་བ་ ལློག་ཅི་ལློག་ཅི་ འབད་བཅུག་དགོ། 

۩ བརྩེགས་འདློགས་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་ ཤློག་ཁྲམ་འདི་ སློན་ཞིནམ་
ལས། སློར་ཀློག་རྐྱབ་སློན་ནི་དང་ སློབ་ཕྲུག་སྐོར་བཙར་ཏེ་ སློན་བཅུག་ནི་དང་ གཞན་མི་ཚུ་ ལད་
སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

༗ བློ་གསར་སློབ་རིམ་འདི་ མཇུག་བསྡུཝ་ད། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དབྱངས་དང་། གསལ་བྱེད། 
མགོ་ཅན། འདློགས་ཅན། བརྩེགས་འདློགས་ཟུང་འབྲེལ་འབད་ཡློད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ངེས་པར་ 
འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། 
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༥.༡༡    གྱངས་ཁ་བརྩི་ནི།   
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   པི་སི་དང་ཡིག་ཀྲེག། ཤློག་བྱང་། བློ་གསར་ཨང་དེབ་༡ ལས་༡༠  
              ཚུན། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཁང་ནང པི་སི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཀྲེག་༢༠ འབག་འློང་ནི། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་
ཚུ་ལུ་ པི་སི་དང་ ཡང་ན། ཡིག་ཀྲེག་འདི་སློན་སྦེ་ འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན? ཟེར་དྲི་ནི། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ 
འདི་ པི་སི་/ཡིག་ཀྲེག་ ཨིན་མས། ཟེར་ སབ་ཚརཝ་ད། སློབ་དཔློན་གྱིས། འདི་ནང་ པི་སི་/ཡིག་
ཀྲེག། ག་དེམ་ཅིག་འདུག? ཟེར་དྲིས་ཏེ་ སློབ་དཔློན་རང་གིས་ པི་སི/ཡིག་ཀྲེག་འདི་ རེ་རེ་འབད་
འཐུ་སྟེ་ སློན་ཡི་ར་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ གྱངས་ཁ་ ག་དེམ་ཅིག་ ཤེས་ཤེསཔ་ རྐྱབ་བཅུག་དགོ། ཨ་ལློ་ཚུ་
གིས་མ་ཤེས་པ་ཅིན། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་༡ ༢ ༣ ཟེར་ ཤློག་བྱང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གྱངས་
ཁ་རྐྱབ་ཅི་ར་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། གྱངས་ཁ་༡ ལས་༡༠ ཚུན་ མ་འཛློལ་བར་ བརྩི་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་རེ་རེ་
འབད་ སློབ་སྡེའི་གདློང་ཁར་འབློ་སྟེ་ པི་སི་/ཡིག་ཀྲེག་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློན་ཡི་ར་ གྱངས་ཁ་སབ་
བཅུག་དགོ། གོ་སྐབས་འདི་ ཨ་ལློ་ག་ར་ལུ་ འཐློབ་ཚུགསཔ་བཟློ་དགོ། 

ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཨང་ཡིག་དང་གྱངས་ཁའི་ གོ་དློན་ཤེས་ཚུགས་ནི་གི་དློན་ལུ་ དློ་རུང་ ཨ་ལློ་སྡེ་ཚན་༥ 
ལུ་བགོ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་རེ་ལུ་ ཨང་ཡིག་ཤློག་བྱང་༣ དེ་རེ་སློད། དེ་ལས་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ ཨང་
ཡིག་ཤློག་བྱང་ནང་གི་ ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ པི་སི་/ཡིག་ཀྲེག་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྤུངས་ཏེ་ དེའི་
གདློང་ཁར་ ཨང་ཡིག་ཤློག་ཁྲམ་འདི་ བཞག་བཅུག། དཔེར་ན། 
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དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨང་ཡིག་༡ ལས་༩ ཚུན་ བྱང་ཤིང་གུ་ མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ བྲི་
ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་དང་གཅིག་ཁར་ ཨང་ཡིག་རེ་རེ་འབད་ འབྲི་ཐངས་སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ཡང་  

 
 
 
 
 

སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨང་ཡིག་༡ བྱང་ཤིང་གུ་ བྲི་སར་བལྟ་བཅུག། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་
ཡིག་བཟློ་ སློང་དེབ་ནང་ བྲི་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ འབྲི་ཐངས་དབྱེ་ཞིབ་
འབད་ཡི་ར་ བྲི་བཅུག། 

༥.༡༢    ཨང་ཡིག་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ལགས་སློའི་རྩེད་ཆས། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་སྡེ་ཚན་འབད་བགོ་སྟེ་ སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ལུ་ ལགས་སློའི་ཤློག་བྱང་ སྦློམ་རེ་
དང་ རྡློ་ཅུང་ཉི་ཤུ་འདེ་རེ་སློད་དེ། དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཉིས་དེ་ཅིག་ ཁོང་རའི་ཤློག་བྱང་ སྦློམ་ནང་
ཡློད་པའི་ ཨང་ཡིག་ཚུ་ལྷག་བཅུག། དེ་ལས། སློབ་དཔློན་རང་གི་ལག་པར་ཡློད་པའི་ ཤློག་བྱང་ཆུང་
ཀུ་ནང་གི་ ཨང་ཡིག་ཚུ་ གོ་རིམ་འབད་ལྷགཔ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཤློག་བྱང་སྦློམ་ནང་ཡློད་པའི་ 
ཨང་ཡིག་ཚུ་འཐློན་པ་ཅིན་ འདི་གུ་རྡློ་ཅུང་རེ་བཀལ་ནི། 

མཇུག་ལུ། ཤློག་ཁྲམ་ནང་གི་ ཨང་ཡིག་ཚུ་གུ་ སྡེ་ཚན་ག་གིས་རྡློ་ཅུང་ མགྱོགས་པར་བཀྲམ་ཚུགས་
མི་དེ་གིས། ལགས་སློ། ཟེར་སབ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁ་འཐློབ་ཨིན། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་དེ་ནང་ཡློད་པའི་ ཨང་
ཡིག་ཚུ་ ཁོང་ར་ལུ་ ཚར་གཅིག་ལྷག་བཅུག་དགོ། 

༣ ༨ ༥ 
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དཔེར་ན། 

༡. ཤློག་བྱང་ཆུང་ཀུ།      
       
 
༢. ཤློག་བྱང༌སྦློམ།  

༥ ༧ ༨ ༩ 
༢ ༡ ༦ ༣ 

༥.༡༣    གྱངས་ཁ་བརྩི་ནི།  
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི།   
སློན་ཆས།   རྡློ་ཅུང་། རྩང་དུམ། འདབ་མ། ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ཀ། 
   ཤློག་བྱང་ བློ་གསར་ཨང་དེབ་༡ ལས་༡༠ ཚུན། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ གྱངས་ཁ་སབ་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ རྡློ་ཅུང་། རྩང་དུམ། འདབ་མ། 
གཞན་ཡང་ ཅ་དངོས་ག་ཅི་འཐློབ་རུང་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ འབག་འློང་ནི། དཔེར་ན། སློབ་དཔློན་
གྱིས་ རྡློ་ཅུང་ བཅུ་གཅིག་འཐུ་སྟེ་ བཅུ་གཅིག་ཟེར་ ཚར་༣ དེ་ཅིག་ སློན་བྱིན་ནི། དེ་བཟུམ་ 
གྱངས་ཁ་༢༠ ཚུན་ སློན་བྱིན་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ གྱངས་ཁ་བརྩི་ནིའི་ སང་བ་འཐློབ་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་འབད་བགོ་ཞིན་ན། སྡེ་
ཚན་རེ་ལུ་ རྡློ་ཅུང་། འདབ་མ། རྩང་དུམ། གང་རུང་༢༠ རེ་སློད་དེ་བཞག། དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ སྡེ་ཚན་ལུ་ གྱངས་ཁ་༡༥ ༡༣ ༡༧ བགྱང་ཞིག་ ཟེར་སབ་སྟེ་ གྱངས་ཁ་རྐྱབ་བཅུག་དགོ། 
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ གྱངས་ཁ་བརྩི་ཤེསཔ་ ཐལཝ་ད། ཨང་ཡིག་གི་སློང་དེབ་ནང་ ཨང་ཡིག་༦ ལས་༡༠ 
ཚུན་གྱི་ བཀལ་ཐངས་ཤེས་ནིའི་དློན་ལུ་ ཚག་པར་གུ་བྲི་བཅུག།  

༡ ༦ ༨ ༧ 



བློ་གསར་ལམ་སློན།                       ༢༠༢༢ 
 

 150 

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ མ་བྲི་བའི་ཧེ་མར་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱངས་ཁ་༦ ལས་༡༠ ཚུན་གྱི་ བཀལ་ཐངས་
ཚུ་ བྱང་ཤིང་གུ་ ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན་ དཔེ་སློན་འབད་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ བཀལ་ཐངས་ཚུ་ ཕྱི་འགྱུར་ཨིན་ན? མེན་ན? ལྟ་རློག་འབད་དེ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོ། 

༥.༡༤    ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག།  
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ལས་ གསལ་བྱེད་རྐྱང་པ་དང་ འདློགས་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་མིང་
ཚིག་གི་ ཤློག་ཁྲམ་ཅིག་ སློབ་ཁང་ནང་ དཔྱངས་བཞག་ནི། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་ ཡར་
ལྷློང་སྟེ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་བཅུག། ཨ་ལློ་ག་ར་གིས། སློར་ཀློག་ཚར་རེ་ རྐྱབ་ཚརཝ་ད། དློ་རུང་ ལློག་
སྟེ་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། དེ་གི་ཤུལ་ལས། བྱང་ཤིང་/ ཤློག་ཐང་ཅིག་སར་ཞིནམ་
ལས། ཉེ་ཚན་ནང་ མཐུན་ལམ་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ཐློག་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ། 

༥.༡༥    པར་བལྟ་ ཚིག་བྲི་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་བལྟ་ ཚིག་བྲི་ནིའི་ལཱ་ཤློག།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༢༩ དང་༣༠ ནང་ པར་བལྟ་ ཚིག་བྲིས་ཟེར་མི་ སློང་ལཱ་འདི་
འབད་བཅུག། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱལ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ། མ་
ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། དེ་འབདཝ་ད། ལཱ་ཤློག་གཉིས་ཆ་ར་ དུས་སབས་གཅིག་ལུ་ སློད་
དགོཔ་མེན།  
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ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློང་ལཱ་འདི་ མ་སློད་
པའི་ཧེ་མར་ མིང་ཚུ་གུ་ ཚིག་གྲོགས་ འདི་དང་ ཨིན་ སར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་མང་
མང་ སློན་བྱིན་དགོ། 

༥.༡༦    པར་གྱི་མིང་བྲི་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   པར་གྱི་མིང་བྲི་ནིའི་ལཱ་ཤློག།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ སྔོ་ཤིང་དང་ སློག་ཆགས་ སེམས་ཅན་ ཅ་ལ་མ་འདྲཝ་
ཚུ་ བལྟ་བཅུག་ནི་དང་། དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ གྲོས་སྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཡིག་སྡེབ་
སབ་བྱིན་ཏེ་ མིང་བྲི་བཅུག་ནི།  

དེ་ལས་ སློབ་ཁང་ནང་ འློངས་ཏེ་ ཨ་ལློ་རེ་རེ་འབད་ ལྷློང་སྟེ་ ཨ་ལློ་རེ་ལུ་ པར་རེ་དང་ པར་གྱི་
མིང་སྡེབ་འདི་ ཁ་ལས་སབ་བཅུག། དེ་ལས་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༢༣,༢༤,༢༥ ཚུ་ནང་ཡློད་པའི་ པར་
དང་པར་གྱི་མིང་སྡེབ་ཚུ་ ག་ར་སབ་ཚརཝ་ད། སློང་ལཱ་འདི་འབད་བཅུག། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་
འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱལ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ། དེ་
འབདཝ་ད་ ལཱ་ཤློག་གསུམ་ཆ་ར་ དུས་སབས་གཅིག་ལུ་ སློད་དགོཔ་མེན། 

༥.༡༧    ལྷག་དེབ། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   སྒོའི་དྲིལ་བུ་ཏིང་ཏིང་། 

ལམ་སློན།  
སྒོའི་དྲིལ་བུ་ཏིང་ཏིང་ ཟེར་མི་སྲུང་དེ་ ལྷག་ནི། ཨ་ལློ་ཚུ་གི་གདློང་ཁར་ ཅ་ལ་ག་ཅི་ཡང་མ་བཞག། 
ལྷག་དེབ་ཡང་ མ་སློད་པར་ ག་ར་ སློབ་དཔློན་ལུ་བལྟ་སྦེ་ ཉན་བཅུག་དགོ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལྷག་
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དེབ་འདི་སློན་སྦེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཏེ་བློ་སབ་ད། ལྷག་དེབ་འདི་ ག་ཅི་
གི་སྐོར་ལས་ འློང་ནི་ཨིན་མས་ག? ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཕློ་ཚློད་དཔགས་ཏེ་ སབ་བཅུག་དགོ། དཔེར་ན།  
ལྷག་དེབ་ཀྱི་ ཕྱི་ཤློག་གི་སྐོར་ལས་ བློ་སབ་ནིའི་དྲི་བ། 

༡. འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་ར་འདུག? 
༢ སག་འདི་གི་ལགཔ་ ག་ཅི་གུ་ བཤེད་སྡློད་ནུག? 
༣ བུམློ་འདི་གིས་ ག་ཅི་ འབད་སྒོ་ཕྱེཝ་ཨིན་ན? 
༤ ཡ་་་་ ཨ་ནཱི་ ཡི་གུ་འདི་ ལྷག་ཞིག། 
༥ ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ ག་ཏེ་འགྱོ་ནི་མས? 
༦ སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིནམ་བཟུམ་འདུག? 

ནང་ན་གི་སྲུང་ ཤློག་གྲངས་༡ ལས་༡༦ ཚུན་ རེ་རེ་འབད་ ཁ་ལྷློག་སྟེ་ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ དྲིས་ཡི་
ར་ པར་གྱི་ལློ་རྒྱུས་སབ། ཤློག་གྲངས་ཤུལ་མམ་ནང་ ག་ཅི་འཐློན་འློང་ག? ཕློ་ཚློད་དཔག་བཅུག། དེ་
ལས་ ཡི་གུ་ཚུ་ ལྷག་ཅི་ར་མཇུག་སློན་ནི། དཔེར་ན། ཡ་་་་ ད་འབདན་ ནཱ་བལྟ་ཞིག། ཟེར་ ཤློག་
གྲངས་༡ པ་སློན་སྦེ། 

༡ ཨ་ནཱི་ པར་ནང་ག་ཅི་ར་ མཐློང་མས?  
༢ སྒོའི་མགུ་ལས་མར་ ག་ཅི་དཔྱངས་ཏེ་འདུག? 
༣ ཏིང་ཏིང་གི་ཐགཔ་ ག་ཏེ་འདུག? 
༤ ཁྱེད་ཀྱིས་ཏིང་ཏིང་ བརྡུང་ཚུགས་ག? 
༥ ཁྱེད་ཀྱི་སྒོའི་གུ་ ཏིང་ཏིང་ཡློད་ག? 
༦ སྲུང་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ འློང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ? 
༧ ད་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་ ག་ཅི་འཐློན་འློང་ག? ག་ འློང་ག? 
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དེ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ བལྟ་གེ་སྨ་རེ༌། ཟེར་སབ་སྟེ་ དང་པར་ སློབ་དཔློན་རང་གིས་ ཙང་བཏང་
བལྟ་ཞིནམ་ལས། ཨིནམ་ མེནམ་གི་ བརྡ་ལན་ མགུ་ཏློ་གཡུགཔ་འདྲཝ་ལ་སློགས་པའི་ རྣམ་འགྱུར་
གྱི་ཐློག་ལས་ འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་ ཤློག་ལེབ་འདི་ ཁ་ལྷློག་ནི། ད་རུང་ སློབ་དཔློན་གྱིས།  

༡ ཡ་་་ ད་ ཨཔ་དང་ཨམ་གཉིས་ག་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན? ཨ་ནཱི་ ལྷག་གེ་ཟེར་སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
     ལྷག་ཅི་ར་ ལད་སློལ་རྐྱབ་བཅུག། 
༢ ཨམ་གི་ལག་པར་ ག་ཅི་འདུག? ཟེརཝ་ ལ་སློགས་པ་དྲིས་ཡི་ར་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཚིག་
 མང་སུ་ སབ་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ མཇུག་ཚུན་ དྲི་བ་ཚུ་ དྲིས་ཏེ་ སྲུང་དེབ་འདི་ གཅིག་
 ཁར་འབད་ལྷག་སྟེ་ མཇུག་བཏློན་དགོ། 

༥.༡༨       འབྲུ་སྣ། 
རིག་རྩལ།      ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།     ངོ་དཔེ་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 

ལམ་སློན། 
འབྲུ་སྣའི་རིགས་ གེ་ཟ། རེད། ཀར། ནག། བློ། མློན་བ། ཚུ་ ཆུ་ཤློག་ཆུང་ཀུ་ནང་འདེགས་ཏེ་ ཁ་
ཡིག་བཏགས་ཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ བཏློན་ཏེ་མིང་སབ་བཅུག་ནི། མ་ཤེས་མི་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱི་
སབ་བྱིན་ཏེ་ ཤེསཔ་བཟློ་ཞིནམ་ལས་ འབྲུ་སྣ་དེ་ཚུ་ལས་ ག་ཅི་ར་ འཐློན་ནི་ཡློདཔ་སྨློ? སྲིབ། ཕྱེ། 
ཆུམ། འཛརཝ། ཚུ་ག་ཅི་གིས་བཟློཝ་སྨློ? དེ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ བཟློཝ་ཨིན་ན? ཟེར་བའི་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་
ཚུ་འབད་དེ། འབྲུ་སྣའི་དབྱེ་བ་དང་ དེ་ཚུ་ལས་ ག་ཅི་འབྱུངམ་ཨིན་ན? ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ བཤད་པ་རྐྱབ་
སྟེ་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟློ་ནི་དང་། འབྲུ་སྣ་ཚུ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ ལྟློ་ཨིན་པའི་ སྐོར་
ལས་ ཧ་གོ་བཅུག་དགོ།  
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༥.༡༩       འབྲུ་སྣ་ང་བཅས་ཀྱི་ བཞེས་སྒོ། 
རིག་རྩལ།      ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།      ངོ་དཔེ་དང་། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 

ལམ་སློན། 
འློག་གི་ལཱ་ཤློག་བཟུམ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ བྲི་བཅུག་ཞིནམ་ལས་ རགས་བཀལ་ཏེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 
༡. ཇ་ཙམ་ གེ་ཟ་སྲིབ། ༢. བློ་ཕྱེ་དང་ མློན་བ་ཕྱེ་གི་ དྲློན་སྒོང་། ༣. རེད་ ཐགམ་བརྡུངས་ཏེ་  ལྟློ།  
བཞེས་སྒོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ག་ཅི་ར་བཟའ་ཡི་ག? 

རགས་བཀལ། 
བཞེས་སྒོ་དགའ་ཤློས་ཀྱི་བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་
རྐྱབ། 

ཇ་ཙམ་ གེ་ཟ་སྲིབ།   
བློ་ཕྱེ་གི་ དྲློན་སྒོང་།   
མློན་བ་ཕྱེ་གི་ དྲློན་སྒོང་།   
དཀར་ཕྱེ་གི་ ཨ་ཁམ།   
ཆུམ་གི་ལྟློ།   

དྲན་གསློ། འཕློད་བསྟེན་ལུ་ཕན་པའི་ བཞེས་སྒོ་ག་ཅི་ར་བཟའ་དགོཔ་ཨིན་ན? དྲི་བ་འདྲི་ལན་གྱི་ 
ཐློག་ལས་ བསབ་སློན་བྱིན་དགོ། 

༥.༢༠    ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་ ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། ལྷག་དེབ། 

ལམ་སློན། 
ཤློག་ཐང་གུ་ ཁྱིམ་གྱི་པར་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ཏེ་ ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་ མིང་ཚུ་སློན་བྱིན། དཔེར་ན། 
ཁྱིམ། ཁྱིམ་ཐློག། སྒོ། སྒོ་སྒྲིག། གྱང་། རྡློན་ཁྲི། ཨེ་ཁུ་ཚུ་ སློན་ཞིནམ་ལས། དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་
ནི། འདི་ ག་ཅི་ སྨློ? འདི་སྒོ་ཨིན་མས་ལགས། ཟེར་ ལན་སབ་དགོ། ཤློག་ཐང་འདི་ སློབ་ཁང་
ནང་ སར་བཞག་སྦེ། རག་བུ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 
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༥.༢༡    ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   ཁྱིམ་གྱི་པར། ལྷག་དེབ། 

ལམ་སློན། 
ཨ་ལློ་ཁོང་ར་གི་ སློབ་ཁང་གི་ སྒོ། སྒོ་སྒྲིག། རྡློན་ཁྲི། ཨེ་ཁུ། གྱངས་ཁ་ག་དེ་ཅིག་ཡློད་ག? ཁྱིམ་
ཐློག་ ག་ཅི་བཀབ་ནུག་ག? སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་འབད་དེ་ ལཱ་ཤློག་བཀང་བཅུག།  

ཁྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས། གྱངས་ཁ་། ཚློས་གཞི། 
སྒོ།     
སྒོ་སྒྲིག།     
རྡློན་ཁྲི།   
ཨེ་ཁུ།   
ཁྱིམ་ཐློག། ལྕགས་ཤློག། [ ] ཤིང་ལེབ། [ ] རགས་བཀལ།  
ཁོང་རའི་ སློབ་ཁང་ལུ་ སྒོ། སྒོ་སྒྲིག། རྡློན་ཁྲི། ཨེ་ཁུ། ག་དེ་ཅི་འདུག་ག? ཁྱིམ་ཐློག་ག་
ཅི་བཀབ་ནུག་ག? སབ་བཅུག། 

 
  

འདློགས་ཅན་དང་དབྱངས་རྗེས་འཇུག་མིང་
མཐའི་སློར་ཚུལ། ལྷག་ཤློག། སློན་ཚན་འགོ་
བཙུགསཔ་ད། ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལྷབ་སྟེ་འློང་

དགོཔ་འབད་ སློད་ཡློད་མི་འདི་ ལློག་ལེན་སྦེ། 
དབྱེ་ཞིབ་འབད། 
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སློབ་ཚན་༥ པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 པར༌གྱི༌ མིང༌སྡེབ༌ བྲི༌ནི། 
 ཨང༌ཡིག༌༡ ལས༌༡༠ ཚུན༌ བརྩི༌ནི། 
 གསལ་བྱེད་༣༠ གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ནི། 
 གསལ་བྱེད་ བཟློ་རྣམ་ ཆ་འདྲཝ་ཡློད་མི་ཚུ་ བྲི་ནི། 
 པར་དང་ འཁྲིལ་བའི་ ཚིག་བྲི་ནི། 
 ཡ་བཏགས་ཡློད་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷག་ནི། 
 པར་དང་འབྲེལ་བའི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ནི། 
 མདའ་ཕྱློགས་ མ་འཛློལ་བར་ ཡ་བཏགས་༧ བྲི་ནི། 
 ཚིག་གྲོགས་འདི་དང་ ཨིན་སློགས་སར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ནི། 
 མདའ་ཕྱློགས་དང་འཁྲིལ་ ར་བཏགས་དང་ལ་བཏགས་ བྲི་ནི། 
 ར་བཏགས་དང་ ལ་བཏགས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ནི། 
 ར་བཏགས་དང་ ལ་བཏགས་ཀྱི་ མིང་ཚིག་ཡི་གུ་ བྲི་ནི། 
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སློབ་ཚན་ལྔ་པའི་ དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approaching འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

གྱངས་ཁ་བརྩི་ནི། འབྲུ་སྣའི་ མིང་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། ཁྱིམ་གྱི་ 
ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཐློགས་
ཆགས་མེད་པར་ ལེགས་ཤློམ་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་མི། 

གྱངས་ཁ་བརྩི་ནི། འབྲུ་སྣའི་མིང་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། ཁྱིམ་གྱི་ 
ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཐློགས་
ཆགས་མེད་པར་ ལེགས་ཤློམ་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ འབད་ཚུགས་མི། 

གྱངས་ཁ་བརྩི་ནི། འབྲུ་སྣའི་ མིང་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། ཁྱིམ་གྱི་ 
ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཐློགས་
ཆགས་མེད་པར་ ལེགས་ཤློམ་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་ཚུགས་
མི། 

གྱངས་ཁ་བརྩི་ནི། འབྲུ་སྣའི་ མིང་
དང་། ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། ཁྱིམ་གྱི་ 
ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཐློགས་
ཆགས་མེད་པར་ ལེགས་ཤློམ་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

ལྷག
་ནི།
 

ཡ་བཏགས་ ར་བཏགས་ ལ་
བཏགས། ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་
མགོ་ ངོས་འཛིན་དང་།  དེ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག། ཨང་ཡིག་༢༠ 
ཚུན། ལྷག་དེབ་དང་ ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནིའི་ དློན་ཚན་ཚུ་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ ཐློགས་
ཆགས་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་ 
ལྷག་ཚུགས་མི། 

ཡ་བཏགས་ ར་བཏགས་ ལ་
བཏགས། ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་
མགོ་ ངོས་འཛིན་དང་། དེ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག། ཨང་ཡིག་༢༠ 
ཚུན། ལྷག་དེབ་དང་ ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནིའི་ དློན་ཚན་ཚུ་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ ཐློགས་
ཆགས་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་ 
ལྷག་ནི་ལུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ ལྷག་མི། 

ཡ་བཏགས་ ར་བཏགས་ ལ་
བཏགས། ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་
མགོ་ ངོས་འཛིན་དང་།  དེ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག། ཨང་ཡིག་༢༠ 
ཚུན། ལྷག་དེབ་དང་ ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནིའི་ དློན་ཚན་ཚུ་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ ཐློགས་
ཆགས་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་ 
ལྷག་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
འབད་མི། 

ཡ་བཏགས་ ར་བཏགས་ ལ་
བཏགས། ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་
མགོ་ ངོས་འཛིན་དང་།  དེ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག། ཨང་ཡིག་༢༠ 
ཚུན། ལྷག་དེབ་དང་ ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནིའི་ དློན་ཚན་ཚུ་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་ལྷག་པའི་སྐབས་ ཐློགས་
ཆགས་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་འབད་ 
ལྷག་ནི་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 

བྲི་ནི
། 

ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་མགོ་ཚུ་  
མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ བྲི་ནི་
དང་། ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ ཡིག་
གཟུགས་དང་ ཨང་ཡིག་ནང་ བྲི་
བའི་སྐབས་  བཀལ་ཐངས་དང་ 
ཡིག་བཟློ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ མ་འཛློལ་
བར་ བྲི་ཚུགས་མི། 

ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་མགོ་ཚུ་  
མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ བྲི་ནི་
དང་། ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ ཡིག་
གཟུགས་དང་ ཨང་ཡིག་ནང་ བྲི་
བའི་སྐབས་ བཀལ་ཐངས་དང་ 
ཡིག་བཟློ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ མ་འཛློལ་
བར་ བྲི་ནི་ལུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་
གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ འབྲི་མི། 

ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་མགོ་ཚུ་  
མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ བྲི་ནི་
དང་། ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ ཡིག་
གཟུགས་དང་ ཨང་ཡིག་ནང་ བྲི་
བའི་སྐབས་ བཀལ་ཐངས་དང་ 
ཡིག་བཟློ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ མ་འཛློལ་
བར་ བྲི་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
འབྲི་མི། 

ར་མགོ་ ལ་མགོ་ ས་མགོ་ཚུ་  
མདའ་ཕྱློགས་མ་འཛློལ་བར་ བྲི་ནི་
དང་། ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ ཡིག་
གཟུགས་དང་ ཨང་ཡིག་ནང་ བྲི་
བའི་སྐབས་ བཀལ་ཐངས་དང་ 
ཡིག་བཟློ་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ མ་འཛློལ་
བར་ བྲི་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་
གི་སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་
ཧིང་སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་
དེབ་དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་
འབད་དེ་ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ 
ག་ལྷློད་ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ 
ག་ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་
བླུག་ནི་ཚུ་ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ།  
 སྔོན་འཇུག་སར་ཐངས་དང་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་འབྲི་ཐངས། 

དགོས་དློན། 
 སྔོན་འཇུག་ཡློད་པའི་ མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག་འབད་ཐངས་ཚུ་ ཤེས་ནི་དང་། དེ་ཚུ་ལས་གྲུབ་
 པའི་ མིང་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ འབྲི་ལྷག་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ཨིན། 

ལས་དློན། 
 ༡. སྔོན་འཇུག་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ།  
 ༢. མིང་ཚིག་གང་མང་ལྷབ་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ། 
 ༣. དབྱངས་གསལ་དང་ བརྩེགས་འདློགས་དང་ སྔོན་རྗེས་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་
  ཚུ་ ངོས་ འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་ལྷག་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༤. མཐའ་འཁོར་གྱི་ ཤིང་དང་མེ་ཏློག་ ཚློད་སྲེ་ སེམས་ཅན་ ཤིང་འབྲས་ཚུ་གི་ ངོས་
  འཛིན་དང་ མིང་ཚིག་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་དགོ། 
 ༥. སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ཉན་ཏེ་ གཞན་ལུ་སབ་ཚུགས་དགོ། 
 
 
  

གནས་ཚད་འདི་ནང་ལྷློདཔ་ད། 
མཇུག་ལུ་ བཀོད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་
ཀྱི་ཐློ་ལས། འློས་འབབ་ག་ཆེ་མི་འདི་
བལྟ་སྟེ། གཉིས་དང་གསུམ་ གདམ་
ཁ་རྐྱབ་སྦེ་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་འབྲི་ལྷག་ 
སྒྲིང་སྒྲིང་ བཟློ་ནི་གི་དློན་ལུ་ སློན་
ཚན་དང་ ནང་འབྲེལ་བཟློ་སྦེ་ ངེས་
པར་ལྷག་བཅུག་དགོཔ་ཨིན།  
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སློབ་ཚན་༦ པའི་སློང་ལཱ། 
༦.༡      སྔོན་འཇུག་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་འབྲི་ལྷག། 
རིག་རྩལ།  འབྲི་ལྷག། 
སློན་ཆས།   མིང་ཚིག་གི་ཤློག་ཐང་། 

ལམ་སློན། 
སྔོན་འཇུག་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ད་ གའུ། དའུ། བའུ། མའུ། འའུ། ཟེར་ སློར་
ཀློག་རྐྱབ་ཐངས་དང་ སློན་བྱིན་དགོ།  དེ་ལས་ སྔོན་འཇུག་གིས་ མིང་གཞི་རྐྱང་པ་ལུ་འཇུག་ཐངས་ 
དཔེར་ན། མནློ། འགོ། དགུ། འབུ། འདུ། བཙློ། གཙློ། གཞི། བཞི། བཞུ། བཞློ། དགོ། འབྲི། 
ཟེར་མི་ཚུ་སློན་ནི་དང་། དེའི་ཤུལ་ལས་ རྗེས་འཇུག་ཡློད་པའི་ འློག་གི་ཚིག་བཟུམ་ཚུ་སློན་དགོ། 
    ག་ = གཅིག། གསུམ། གནགཔ།  གཞུང་། གསལ། གཙང་།  གཤམ།  
    ད་ = དཀར་པློ། དགུ། དངུལ། དཔལ།   
    བ་ = བཀག།  བཅས། བཏང་། བཙག། བཞེས།  
    མ་ = མཁས། མགུ། མཇལ། མཛེས། མཉམ། 
    འ་ = འགོ། འཇུག། འདུག། འབྲུག། འབད།  
 
༦.༢    མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་སར་ཡློད་མིའི་ སློར་ཀློག། 
རིག་རྩལ།   འབྲི་ལྷག། 
སློན་ཆས།    མིང་ཚིག་གི་ཤློག་ཐངས།  

ལམ་སློན། 
འློག་གི་མིང་ཚིག་གི་ཐློ་ཚུ་ གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ སང་ཤིང་གུ་བྲིས་ཏེ། མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་
ད་གི་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་སློན་བྱིན་དགོ། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ འབྲི་དེབ་ནང་ཡང་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་
སྟེ་ ལྷབ་བཅུག་དགོ། 
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སློར་ཀློག། མིང་ཚིག། སློར་ཀློག། མིང་ཚིག། 
བའུ་་་ཟ་་་འ་ བཟའ། དའུ་་་ག་་་འ་ དགའ། 
མའུ་་་ཐ་་་འ་ མཐའ། མའུ་་་ད་་་འ་ མདའ། 
མའུ་་་ང་་་འ་ མངའ། མའུ་་་ན་་་འ་ མནའ། 
བའུ་་་ཀ་་་འ་ བཀའ། གའུ་་་ཉ་་་འ་ གཉའ། 
མའུ་་་ཁ་་་འ་ མཁའ། གའུ་་་ཟ་་་འ་ གཟའ། 

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ མིང་གཞི་ (ང་ཉ་ན་བ་མ་) སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་ད། རྗོད་སྒྲ་ གྱུར་འགྱོ་མི་ལུ་ 
དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ ལློགས་སུ་འབད་ སློན་དགོ། དཔེར་ན། མངའ། དངར། གཉའ། མཉེ། 
གནད། མནློ། དབུ། དབློ། དམའ། དམར། ཟེར་མི་ཚུ།   

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཚན་དྲུག་པ༽ མགོ་ཅན་དང་དབྱངས་རྗེས་འཇུག་མིང་མཐའི་སློར་
ཚུལ། ལྷག་ཤློག། སློན་ཚན་དྲུག་པ། མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ལྷབ་སྟེ་འློང་དགོཔ་འབད་ སློད་དགོ། 
༦.༣     སྔོན་འཇུག་སརཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་འགྱུར་བ་ཡློད་མི། 
རིག་རྩལ།   འབྲི་ལྷག། 
སློན་ཆས།    མིང་ཚིག་གི་ཤློག་ཐངས།  

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་ད། རྗོད་སྒྲ་གྱུར་འགྱོ་མི་ མིང་གཞི་ཚུ་ ལློགས་སུ་བཏློན་ཏེ་ 
དང་པ་ར་ ལྷག་ནིའི་སང་བ་བྱིན་དགོཔ་དང་། དེའི་ཤུལ་ལས་ བྲི་ནིའི་སང་བ་འབད་བཅུག་དགོཔ་ཨིན། 
རྗོད་གྱུར་འགྱོ་མི་ མིང་ཚིག། དཔེར་ན། 
གཉེན། གཉན། གཉིས། གནམ། གཡང་། དབྱངས། དབྱིན། དབུ། དབུགས། དབྱུག་པ། དམར། 
དམག། མངོན། 
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༦.༤    བཀོད་རྒྱའི་རྩེདམློ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   བྱ་ཚིག་གི་པར་ཡློད་པའི་ཤློག་བྱང་། ལྷག་དེབ་ བྱ་ཚིག་གི་དཔེ་དེབ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལཱ་འབད་བའི་ རྣམ་འགྱུར་ཡློད་པའི་པར་ཚུ་ ཤློག་བྱང་གུ་བྲིས་སྦེ། འབག་འློངས་
ཞིན་ན། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤློག་བྱང་རེ་རེ་འབད་སློན་ཏེ་ པར་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? སབ་
བཅུག་དགོ། དཔེར་ན། 
 
 
 
 དཔེ་ཆ་ སློན་དེས།    བང་  རྒྱུག་དེས།      ཡི་གུ་ ལྷག་དེས། 
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། ལཱ་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡློད་པའི་ ཤློག་བྱང་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚརཝ་ད། ཤློག་བྱང་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩེདམློ་རྩེ་ནི། རྩེདམློ་དེ་ཡང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཤློག་བྱང་ཚུ་ རེ་རེ་འབད་སློནམ་
ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། ཤློག་བྱང་ནང་གི་ པར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱ་འབད་བཅུག་དགོ།  

བྱ་ཚིག་གི་དཔེ་དེབ། ཟེར་བའི་ལྷག་དེབ་འདི་ དེ་ནང་བཀོད་ཡློད་པའི་ བྱ་ཚིག་གི་གི་ཐློ་ཚུ་ སང་ཤིང་
གུ་བྲིས་ཏེ་ མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ སློན་བྱིན་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་གཉིས་བསྡློམས་ཏེ། ལྷག་དེབ་རེ་རེ་སློད་
ཞིནམ་ལས་ ལྷག་དེབ་ཀྱི་ པར་ནང་ཡློད་པའི་ རྣམ་འགྱུར་ལུ་བལྟ་སྟེ། བྱ་ཚིག་ཚུ་ སབ་ཚུགས་མི་
ཚུགས་བལྟ་ནིའི་དློན་ལུ། སློབ་དཔློན་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲི་ལན་འབད་ཡི་ར་ལྷག་དགོ། དཔེར་ན།  

ཨ་ནི་ཤློག་ལེབ་༣ པ་འདི་ནང་ ག་ཅི་གི་པར་འདུག་གོ? མློ་ག་ཅི་འབད་དེས་གོ? ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ རྣམ་
འགྱུར་ཚར་གཅིག་སློན་བལྟ་ཞིག། ཟེར་དློ་བཟུམ་གྱི་ འདྲི་ལན་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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ཞར་དང་ཞློར་ཁར་ ཚློས་གཞི་དང་ པར་ནང་ཡློད་པའི་ ཅ་ལ་དང་ སྔོ་ཤིང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ དུམ་
གྲ་རེ་འདྲི་ལན་འབད་རུང་བཏུབ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ཕྱི་ཁར་ཁྱིད་དེ་ སེམས་ཅན་དང་མི་ སྣུམ་འཁོར་
ལ་སློགས་པའི་མཐློང་སྣང་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དྲི་བ་བཀོད་དེ་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ།  

ལཱ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐློང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ལཱ་ལུ་རྒྱབ་གདློང་ འབད་ནི་མེད་པའི་སྐོར་ལས་ 
བཤད་བྱིན་དགོ།   

༦.༥     ཡུལ་ཚིག་ལག་ལེན། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ།  

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས། ཅ་ལ་ ཡང་ཅིན། པར་གྱི་ཐློག་ལས་ ནང་ན། ཕར། ཡར། མར། ལྟག་ལུ། འློག་
ལུ། ཟེར་མི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དློན་ལུ། སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་གི་བར་ན་ དྲི་བ་འདྲི་
ལན་འབད། དཔེར་ན།  

སློབ་དཔློན་གྱིས། བུཚ་གཅིག་དང་བུམློ་གཅིག་ གདློང་ཁར་འབློ་སྟེ་ བུཚ་--- བུམློ་ ཟེར་ ལག་བརྡ་
འབད་དེ་ དང་ ཟེར་མིའི་ཚིག་འདི་ ཨ་ལློ་ཁོང་ར་ལུ་སབ་བཅུག། སབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སློབ་དཔློན་
གྱིས་ བུཚ་དང་བུམློ་ཟེར་ བར་ན་ དང་ བཙུགས་ཏེ་སབ་བྱིན། དེ་བཟུམ་འབད་ ཅ་ལ་དང་པར་ཚུ་ 
ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ག་ཏེ་འདུག? ཟེར་མིའི་ འདྲི་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། ནང་ན། ཕར། ཡར། 
མར། ལྟག་ལུ། འློག་ལུ། ཟེར་མི་ཚུ་སློན་བྱིན། ཡུལ་ཚིག་སེམས་ཁར་ངེས་ཐབས་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་ ཕྱི་
ཁར་ཁྱིད་དེ། ཤིང་དང་རྡློ་ ཁྱིམ་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སློན་འབད་ཞིནམ་ལས། དེ་ནང་ ག་ཅི་ར་འདུག་
ག? ཚུ་སབ་བཅུག་དགོ། དེ་གི་སྐབས་ ག་ཏེ་འདུག? ཟེར་མི་ལྷག་དེབ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ།  
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༦.༦    ཡུལ་ཚིག་དང་འབྲེལ་བའི་རྗོད་ཚིག་སབ་ནིའི་སང་བ། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   སློབ་ཁང་མཁོ་ཆས་ཚུ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཡུལ་ཚིག་ ནང་ན། གུ། འློག་ལུ། 
ཟེར་མི་ཚུ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཐངས་དཔེ་སློན་འབད་ནི། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། དཔེ་ཆ་
འདི་ འབྲི་ཁྲི་ གུ་ བཞག། ལ་སློགས་པའི་འབྲེལ་ཚིག་གི་ ཡུལ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་ནི་གི་དློན་
ལུ་ ཅ་ལ་ ག་དེ་མང་མང་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློན། དཔེར་ན། 

ཀ) པི་སི་འདི་ སློབ་དེབ་ཀྱི་ འློག་ལུ་ བཙུགས། 
ཁ) བེག་འདི་ འབྲི་ཁྲི་ གུ་ བཞག། 
ག) ཚློན་སྨྱུག་འདི་ འབྲི་ཁྲི་ གུ་ བཀལ། 
ང་) ཤློག་གུ་འདི་ ཕད་ཅུང་ ནང་ན་ བཙུགས། 
ཅ) ཕྱགས་རས་འདི་ བྱང་ཤིང་ གུ་ བཞག 

༦.༧    ལྷག་དེབ་ ཚབ་རྩེད་འབད་ནི། 
རིག་རྩལ།  ལྷག་ནི། 
སློན་ཆས།   སྒོའི་དྲིལ་བུ་ཏིང་ཏིང་། 

ལམ་སློན། 
ལྷག་དེབ་སྒོའི་དྲིལ་བུ་ཏིང་ཏིང་། ཟེར་མི་ནང་ལས་ འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་པའི་ མིང་ཚིག་གི་ཐློ་ཚུ་གི་ གོ་
དློན་བཤད་བྱིན།  
༡ སྒོ། ༩ ཁྱིམ། ༡༧ ཐད་རི་བ་རི། 
༢ བཞག། ༡༠ སྡློད། ༡༨ ད་འབདན། 
༣ འདྲློག་པས། ༡༡ དབའི། ༡༩ ཨ་ཞེམློ། 



བློ་གསར་ལམ་སློན།                       ༢༠༢༢ 
 

 166 

༤ དྲིལ་བུ། ༡༢ ལློག་ལྷློད། ༢༠ ཁྱོསམ། 
༥ རྩེདམློ། ༡༣ ཕྱེས་ཤིག། ༢༡ ལེན། 

༦ རྩེ། ༡༤ ཨ་ཛའི། ༢༢ ཨམ། 
༧ བུ། ༡༥ མེན་པས། ༢༣ ཚློད་སྲེ། 
༨ བུམློ། ༡༦ ཕྱེ་གནང་། ༢༤ ཁྲོམ་ཁ། 

དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སྒོའི་དྲིལ་བུ་ཏིང་ཏིང་། ཟེར་མི་ ལྷག་དེབ་འདི་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཚར་གཅིག་ ཁུ་
སིམ་སིམ་འབད་ ལྷག་བཅུག། ལྷག་དེབ་འདི་ ལྷག་ཚརཝ་ད། སློབ་དཔློན་གྱིས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཨའི། 
ཨ་པ། ཨ་ཞང་། ཨ་ཁུ། ཨམ། བུམློ། བུ། ཨ་ཞེམློ། བྱི་ལི། དློམ། འ་དློམ། ས། སག། ཚུ་གི་ཚུལ་
འབད་ ཚབ་རྩེ་འབད་བཅུག་ནི།  

འདི་གི་སྐབས། ཨ་པ། ཨ་ཞང་ཚུ་ རང་ལས་རྒས་མི་ཚུ་ལུ་ གུས་ཞབས་འབད་དགོཔ་དང་། སེམས་
ཅན་ཚུ་ བྱམས་སེམས་བསྐྱེད་དགོཔ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་དེ་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ།  

དེ་ལས། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཕྱི་ལས་ སྒོ་བརྡུང་བཅུག། ནང་ན་གི་ཨ་ལློ་འདི་གིས་ ག་སྨློ? ཟེར་ དྲི་བ་དྲི་
བཅུག། ཕྱི་ལས་འློང་མི་ ཨ་ལློ་འདི་ལུ་ ང་ ་་་་་་་་་་་ ཨིན། སྒོ་ཕྱེ་ཟེར་ སབ་ཅི་ར་ འཁྲབ་རྩེད་འབད་
བཅུག།  སྲུང་ཚབ་ རྩེ་ནི་འདི་ ཨ་ལློ་ག་ར་ལུ་ སྐོར་རྒྱབ་འཐློབ་བཅུག་དགོ། 

༦.༨    སྲུང་གཏང་ནི། 
རིག་རྩལ།  ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།   གོ་རིམ་འབད་ཡློད་པའི་པར་རིས་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཨ་ལློའི་ཤེས་ཚད་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་ པར་སྲུང་ ཐུང་ཀུ་རེ་ ཉན་སབ་འབད་
ནིའི་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ། 
སྲུང་ མ་གཏང་པའི་ཧེ་མར།  
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ཁྱེད་ཀྱིས་སྲུང་ཤེས་ག?  
མི་གཞན་གྱིས་ སྲུང་གཏངམ་ད་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཉན་ནི་ཡློད་ག?   
ཁྱེད་ སྲུང་ཉན་ནི་ལུ་ སློ་བ་ཡློད་ག? ལ་སློགས་པའི་དྲི་བ་ཚུ་དྲིས་ཞིནམ་ལས། སྲུང་ཤེས་མི་རེ་ཡློད་
པ་ཅིན། ཡར་ལྷློང་སྟེ་ སྲུང་གཏང་བཅུག་དགོ། ཤེས་མི་མེད་པ་ཅིན། སློབ་དཔློན་གྱིས། སློབ་ཚན་དང་
པའི་ སློང་ལཱ་༡༢ པ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ ཨ་ལློ་གཉིས་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་གི་སྐོར་ལས་
ཡློད་པའི་ པར་སྲུང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྲུང་འདི་འགོ་བཙུགས་ནི། 

སྲུང་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་མང་མ་དྲག་པར་ སབ་དགོཔ་མ་ཚད། འགྲོས་ཀྱིས་འབད་ རྣམ་
འགྱུར་དང་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ མིག་ཏློ་གི་འབྲེལ་བ་ཚུ་དང་བཅསཔ་འབད་ གཏང་དགོ། དེ་ལས་ སྲུང་
བཏང་ཚརཝ་ད། སྲུང་ ཧ་གོ་མ་གོ་ བལྟ་ནིའི་དློན་ལུ་ དྲི་བ་དག་པ་ཅིག་བཀོད། དཔེར་ན། 

༡ སྲུང་འདི་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པས? 
༢ སྲུང་འདི་ནང་ ག་དང་ག་ར་ འདུག? 
༣ གོ་རིམ་ དང་པ་ནང་ ག་ཅི་འབད་དེས? 
༤ གོ་རིམ་ གཉིས་པ་ནང་ ག་ཅི་འབད་དེས? 
༥ ཐུག་རྐྱེན་ ག་ཅི་འབད་ ཤློར་སློཔ་ཨིན་ན་? 

ཨ་ལློ་ཚུ་ སློབ་ཁང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་ གྱིབ་མ་ཡློད་ས་ཚུ་ནང་སྡློད་བཅུག། དེ་ལས་ སློབ་
གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡློད་པའི་ མི་རྒན་ཤློས། ཡང་ན། སྲུང་ལེགས་ཤློམ་ ཤེས་མི་རེ་འབློ་སྟེ་ ཁོང་རའི་
གཡུས་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་རེ་ གཏང་བཅུག་དགོ། 
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༦.༩     སྲུང་གཏང་ནི། 
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།    ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་སྲུང་གི་ཤློག་ཁྲམ། 

ལམ་སློན།   
སློབ་དཔློན་གྱིས་ ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གི་སྐོར་ལས་ཡློད་པའི་ སྲུང་གི་ཕྱི་ཤློག་གི་ཤློག་ཁྲམ་འདི་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ སྲུང་གཏང་ནི། སྲུང་འདི་ གཏང་ནིའི་དློན་ལུ་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ མཐློང་མཐློངཔ་
ཡློད་པ་ཅིན། སབ་བཅུག་ནིའི་དློན་ལུ་ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་བཀོད་དེ་ འདྲི་ལན་འབད་དགོ། དཔེར་ན།  

༡. འདི་ ག་ཅི་ ཨིན་མས? 
༢. པར་འདི་ ཁྱེད་ཀྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ མཐློང་ཅི་ག་? 
༣. པར་འདི་ནང་ ག་ཅི་ར་འདུག? 
༤. ཤིང་གི་ ཧློག་ཀ་ནང་ ག་ཅི་འདུག? 
༥. བྱི་ཙི་གིས་ དེ་སྦེ་བཞག་ནི་ཡློད་ག་? 
༦. ཁྱེད་ཀྱིས་ སྲུང་འདི་ཤེས་ག་? ཤེས། ཟེར་སབ་པ་ཅིན། ཤེས་མི་ལུ་ སབ་བཅུག་ དགོ།  
༧.  སྲུང་འདི་ནང་ ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་ཡློད་? ཟེར་ སྲུང་འདི་ གཏང་བཅུག།  

དེ་ལས་ སློབ་དཔློན་རང་གིས་ སྲུང་འདི་གཏང་དགོ། 

དྲན་གསློ། སྲུང་ཚུ་ འཕལ་འཕལ་ མཐློང་ཐློས་མཁོ་ཆས་དང་ བརྡ་དློན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་གི་ཐློག་ལས་ 
སློན་ནིའི་ཐབས་ཤེས་རེ་འཚློལ་ཏེ་ སློན་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོ། 
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༦.༡༠      པར་སྲུང་།  
རིག་རྩལ།   ཉན་ནི་དང་སབ་ནི། 
སློན་ཆས།    སྲུང་བཟློ་བཏུབ་པའི་ པར་རིས་ཤློག་ཁྲམ།  

ལམ་སློན།  
སློབ་དཔློན་གྱིས། སྡེ་ཚན་མང་ཉུང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་དེབ་ ངེ་གི་ཨ་པའི་ལཱ་དང་། ཡང་ན། སྣུམ་
འཁོར་ཀྲག་ ཐུག་རྐྱེན་གྱི་པར་སྲུང་ཤློག་ཁྲམ། ཡང་ན། པར་སྲུང་གཞན་མི་རེ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་ 
སྡེ་ཚན་ནང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི། ཨ་ལློ་ཚུ་ པར་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ཁོང་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ གོ་སྡུར་
འབད་བཅུག་དགོ། དེའི་སྐབས་ལུ་ སློབ་དཔློན་རང་ སྡེ་ཚན་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ གོ་སྡུར་ག་དེ་སྦེ་ འབད་
དེས་ག? ལྟ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ སྲུང་ག་དེ་སྦེ་ བཟློ་ནི་ཨིན་ན་? ཚུ་གི་ གནས་སྐབས་ཚུ་ཡང་ 
སློན་བྱིན་དགོ།  

དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་རེ་ལས་ ཨ་ལློ་རེ་གིས་ པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སྲུང་འདི་ སྡེ་ཚན་གཞན་ལུ་ གཏང་བཅུག། 
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། སྲུང་གཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚིག་དློན་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་དགོཔ་ཐློན་རུང་། བར་ན་ལས་ 
དཀྲོག་ནི་མི་འློང་། རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ ལེགས་བཅོས་ འབད་ནི་ཚུ་ ཨ་ལློ་གིས་ སྲུང་འདི་བཏང་ཚར་བའི་ 
ཤུལ་ལས་ འབད་དགོ། 

སྲུང་བཏང་ཚརཝ་ད། བརྗོད་དློན་དང་འཁྲིལ་བའི་ སྤང་བང་ འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ བསབ་སློན་འབད་
དགོ། 

༦.༡༡    མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི།  
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ལཱ་ཤློག་༣༡ པ།  

ལམ་སློན།  
ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ རྗོད་ཚིག་དང་ པར་མཐུན་སྒྲིག་གི་ ལཱ་ཤློག་ཤློག་གྲངས་༣༡ ནང་ཡློད་པའི་ སློང་ལཱ་འདི་ 
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འབད་བཅུག། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློང་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ གྱལ་སྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ མ་
ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་དགོ།  

ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། སློང་ལཱ་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ འབད་ཚུགས་ནིའི་དློན་ལུ་ སློང་ལཱ་འདི་ མ་སློད་
པའི་ཧེ་མ་ མིང་ཚུ་གུ་ ཚིག་གྲོགས་ འདི་དང་ ཨིན་སར་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་བཟློ་ཐངས་ཚུ་ ག་དེ་མང་མང་
སློན་བྱིན་དགོ། 

༦.༡༢    ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་མེ་ཏློག། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ།  
སློན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་ལུ་འཁྱིད་ནི་དང་ ཉེར་མཁོའི་མིང་དེབ། 

སློབ་སློན། 
ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ ས་གནས་ལུ་ཡློད་པའི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་མེ་ཏློག་གི་རིགས་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ 
རྒྱུས་རིག་ནིའི་དློན་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལྡུམ་ར་ནང་ ཁམས་སངས་ལུ་ཁྱིད་དེ། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ 
སློབ་གྲྭའི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ མེ་ཏློག་༥ དེ་ཅིག་གི་མིང་ ཚློས་གཞི་དང་སྦྲགས་ སབ་
ཚུགསཔ་བཟློ་དགོ།  

དཔེར་ན། སག་ཚེར་མེ་ཏློག། སེར་ཤློག་མེ་ཏློག། ཉིམ་གང་ཤར་མེ་ཏློག། ཧ་ལློ་མེ་ཏློག། ཀེ་བ་མེ་ཏློག། 
མེ་ཏློག་ཚུ་ ས་གོ་ལེགས་ཤློམ་མཐློང་ནིའི་ རྒྱན་ཆ་ཨིན། མེདཔ་མ་གཏང་པར་ བདག་འཛིན་འབད་
དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ བསབ་སློན་བྱིན་དགོ། མེ་ཏློག་གི་ མིང་དང་པར་ཚུ་ མཐའ་འཁོར་སློབ་སློང་གི་ 
པར་རིས་ཚིག་མཛློད་ནང་ཡློད། 

སློབ་དཔློན་གྱིས། མེ་ཏློག་གི་པར་ཡློད་པའི་ ལཱ་ཤློག་ཅིག་བཟློ་ཞིནམ་ལས་ བཀྲམ་སྟེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ མེ་
ཏློག་གུ་ ཚློན་གཏང་བཅུག། པར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ དྲི་བ་
འདྲི་ལན་ འབད་ནི་གི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 
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དྲན་གསློ། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ མེ་ཏློག་ལུ་རྩིས་མཐློང་བསྐྱེད་དེ། མེདཔ་ མི་གཏང་ནི་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ 
སློབ་སློན་དང་བསབ་བྱ་ཚུ་ ཧ་གོཝ་འབད་སབ་བྱིན། མེ་ཏློག་དང་ ཤིང་གི་རིགས་ཚུ་ བྱེལ་མེད་པར་ 
ག་ལྷློད་ལྷློད་ བཏློག་མ་བཅུག་པར་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་ བཞག་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ རྣ་བར་ཚུད་
བཅུག་དགོ། 
བློ་རྩལ་གྱི་དློན་ལུ་ ཤློག་གུ་གི་མེ་ཏློག་བཟློ་ནི་ སློན་བྱིན་ཞིནམ་ལས། ཁོང་ར་གི་བཟློ་མི་ཚུ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 

༡. ཤློག་གུ་དྲ་དུམ་ཅིག་ དམ་ཁིག་ཁི་འབད་ བསྒྲིལ། 
 

 

༢. ཤློག་གུ་དྲ་དུམ་ ཕྱློགས་གཅིག་ལས་ ཕྱེད་ཀ་ཚུན་ ཁག་
༤. འབད་དྲ། 

 

༣. དྲ་མཚམས་ཚུ་ ཕྱི་ཁ་ལས་མར་བལྟ་སྟེ་ བལྟབ། 

 

 

༤. ཤློག་སྒྲིལ་གྱི་མཇུག་ དམ་ཁིག་ཁི་འབད་ བཤེད་ཞིན་
ན། དྲ་དྲ་བའི་དུམ་ཁ་མགུ་ལས་ བཤེད་དེ་ ཡར་འཐེན། 

 

༥.  ཡར་འཐེན་མི་འདི་ལློག་ མར་བལྟ་བཙུགས་སྟེ་ ལེབ་  
ཏག་ཏ་བཟློཝ་ད་ མེ་ཏློག་བཟུམ་འགྱོ་བཏུབ། འདི་གུ་ཚློན་
གཏང། 

 

དྲན་གསློ། སློང་ལཱ་འདི་འབདཝ་ད། སློབ་དཔློན་གྱིས། བཀོད་རྒྱ་ཚིག་འཇམ་ཏློང་ཏློ་སབ་སྟེ་ དཔེ་སློན་འབད་དགོ། 
དཔེར་ན། ཤློག་གུ་བསྒྲིལ་ནི། ཤློག་གུ་དྲ་ནི། མགུ་ལས་མར་བཏློག་ནི། སློགས། ཨ་ལློ་ཚུ་དཔེ་བལྟ་ནི་གི་དློན་ལུ་ དཔེ་
སློན་འབད་དགོ། 

༦.༡༣    ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ཤིང་། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ།  
སློན་ཆས།   མཐའ་འཁོར་ལུ་འཁྱིད་ནི་དང་ ཉེར་མཁོའི་མིང་དེབ། 
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ལམ་སློན། 
ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ ས་གནས་ལུ་ཡློད་པའི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཤིང་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ རྒྱུས་རིག་ནིའི་
དློན་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ ཁམས་སངས་ལུ་ཁྱིད་དེ། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭའི་ མཐའ་
འཁོར་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ཤིང་༥ དེ་ཅིག་གི་མིང་ ཚློས་གཞི་དང་སྦྲགས་ སབ་ཚུགས་ནི། དཔེར་ན། 
སློང་ཕུ། སྦ་ཤིང། ཙན་དན། སི་སི། ཤུག་པའི་ཤིང་། ཤིང་གིས་ཕན་ཐློགས་དང་ བདག་འཛིན་འབད་
དགོ་པའི་ སྐོར་ལས་ བསབ་སློན་བྱིན་དགོ། ཤིང་གི་ མིང་དང་པར་ཚུ་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་དཔེ་དེབ་
ནང་ཡློད། 

སློབ་དཔློན་གྱིས། ཤིང་གི་པར་ཡློད་པའི་ ལཱ་ཤློག་ཅིག་བཟློ་ཞིནམ་ལས་ བཀྲམ་སྟེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཚློན་
གཏང་བཅུག། པར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་དྲི་བ་བཀོད་དེ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་ འབད་
ནི་གི་ སང་བ་བྱིན་དགོ། 

༦.༡༤      བློ་རྩལ། 
རིག་རྩལ།     འབྲི་སབ། 
སློན་ཆས་   འདབ་མ། པི་སི། ཤློག་གུ། 

ལམ་སློན། 
ཤིང་གི་འདབ་མའི་ བཟློ་དབྱིབས་དང་ ཆེ་ཆུང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ། སྡེ་ཚན་གྱི་སྦུག་ལུ་
བཞག་ཞིནམ་ལས། ཚློན་ཕྱེ་ སྐ་པག་པ་ འཚམས་ཅིག་འབད་ཆུ་ནང་ ལྡུར་ཏེ། འདབ་མ་ ལློགས་
གཅིག་ཁ་ཐུག་ ཚློན་གཏང་། འདབ་མ་འདི་ ཤློག་གུ་ག་ཕུབ་རྐྱབ་སྟེ་ ཨེབ་ཞིནམ་ལས་ པར་བཏློན།  
དེ་བཟུམ་ འདབ་མ་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཤློག་གུ་གི་བར་ན་ལྟེབ་སྟེ་ བཞག་ཞིནམ་ལས། ལྟག་ལས་པི་སི་
གིས་དབུར་ཏེ་ པར་རིས་བཟློ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག། 
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༦.༡༥    སེམས་ཅན། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།          ལྷག་དེབ། 

ལམ་སློན། 
ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། སྒོ་ནློར་སེམས་ཅན་ ག་ཅི་ར་མཐློང་ཡི་ག? སབ་བཅུག། སློབ་དཔློན་གྱིས། སེམས་
ཅན་གྱི་པར་བཏློན་ཏེ་ འདི་ག་ཅི་སྨློ? ཟེར་དྲིཝ་ད། ཨ་ལློ་ཚུ་གིས། འདི་ བ་ ཨིན། བ་ ག་ཏེ་ 
འདུག། བ་ཁྱིམ་ནང་ སྡློད་ནུག། བ་གིས་ ལྟློ་ ག་ཅི་བཟའཝ་སྨློ? རྩྭ་ བཟའ་འློང་ ལགས། འདི་
ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སྒོ་ནློར་སེམས་ཅན་ རློ་ཁྱི། བྱི་ལི། ཕགཔ། བ། ར། ར། དློམ། ཀ་ཤ། 
སག། ཚུ་ཡང་ ལན་སབ་བཅུག་དགོ།  

༦.༡༦    སེམས་ཅན་གྱི་ཕྱུ་གུ་ངོས་འཛིན། 
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   ལཱ་ཤློག་བཟློ་དགོཔ། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། སེམས་ཅན་གྱི་ པར་གྱི་ཤློག་ཁྲམ་ ཆ་ཚང་རེ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཕྱུ་གུ་གི་པར་ 
ཆ་ཚང་རེ་འབད་མི་ ཚན་པ་གཉིས་བཟློ་སྟེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སློད་ཞིནམ་ལས། སེམས་ཅན་དང་ ཕྱུ་གུ་
མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི། དཔེར་ན།  
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༦.༡༧    སེམས་ཅན་གྱིས་ཕན་ཐློགས་ཚུལ། 
རིག་རྩལ་   ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   ལཱ་ཤློག། 

ལམ་སློན། 
སློབ་དཔློན་གྱིས། སེམས་ཅན་རེ་རེའི་ པར་ སྦློམ་སུ་འབད་ བྲིས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སེམས་
ཅན་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ ཡློད་ལུགས་ཀྱི་ པར་ཚུ་ཡང་ བྲིས་ཏེ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ སློན་
བྱིན་དགོ། དེ་ལས་ ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ལཱ་ཤློག་སློད་དེ་ ས་སློང་བསུབ་བཅུག་ནི། དཔེར་ན།  
བ་ལས་ཨོམ་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། བྱམློ་ལས་ སྒོང་རྡློག་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། ལུག་ལས་བལ་གྱི་ 
ཕན་ཐློགས་ཡློད། ར་གིས་ ཁུར་ཆ་འབག་ནི་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། བྱི་ལི་གིས་ གཉེར་ཚང་བསྲུང་ནི་
ལུ་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། རློ་ཁྱི་གིས་ ཁྱིམ་བདག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། ར་ལས་ ཨོམ་
གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། གླང་ལས་ཞིང་རྨློ་ནི་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད།  

ཟེར་དློ་བཟུམ་གྱི་ ས་སློང་བསུབས་ཚརཝ་ད། རྗོད་ཚིག་འབད་ལྷག་དགོ། དེ་ལས་ འབྲི་དེབ་ནང་ 
པར་ ལཱ་ཤློག་ནང་ཡློད་མི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ བྲི་ནི་དང་ལྷག་ནི་ཚུ་ སློན་དགོ། 
 
 
 
 
 
ལཱ་ཤློག། 
བ་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 
བྱམློ་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 
ལུག་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གྱི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 
ར་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 
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བྱི་ལི་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 
རློ་ཁྱི་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 
ར་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 
གླང་གིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གི་ ཕན་ཐློགས་ཡློད། 

༦.༡༨    ཤིང་འབྲས།  
རིག་རྩལ།  ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།   ལྟ་བཤལ་གྱི་ཐློག་ལས་ངོ་དཔེ། ཉེས་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 

ལམ་སློན། 
ཨ་ལློ་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལ་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་ མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་མཐློང་ནི་ཡློད་པའི་ས་གནས་
ཅིག་ནང་ བཤལ་བར་ཁྱིད། དཔེར་ན། ཨེ་པཱལ། ངང་ལག། ཨམ་ཅུ་གུ་ལི། ཚལ་ལུ། ཁམ། སླི། 
ཀོང་ཙེ། སྦྲམ་སི། ཁ་རེ་མུ་ཟ། བལཔ་སེའུ་ ལ་སློགས་པ་ཡློད་ས་ལུ་ ཁྱིད་དེ་ སློན་བྱིན་དགོ།  

༦.༡༩      ཤིང་འབྲས་ཀྱི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ།  བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།   ཚློན་དང་ཤློག་གུ། 

ལམ་སློན། 
འློག་གི་འབྲི་ཤློག་བཀང་ནི་འདི་སློད་དེ་བཀང་བཅུག་ནི། ཚློས་གཞི། (དམརཔློ།  སེརཔློ། ལྕང་ཁ། 
ལི་ཁྲི་) 

ཤིང་འབྲས་ཀྱི་མིང་། པར་བྲིས་ཏེ་ཚློན་གཏང་། ཚློས་གཞི།  
ཨེ་པཱལ།      
ཁམ།   
སླི།   
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ངང་ལག།   
ཚལ་ལུ།   
བལཔ་སེའུ།   

སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འདབས་ལུ་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་རིགས་མེད་པ་ཅིན་ ཤིང་འབྲས་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྷག་དེབ་
དང་། རྒྱབ་རྟེན་དཔེ་དེབ་ མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། ཟེར་མི་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དཔེ་དེབ་ནང་བལྟ་
སྟེ་ ལཱ་ཤློག་བཀང་ཚར་བཞིནམ་ལས། ཨ་ལློ་ཁོ་ར་གི་དགའ་མི་ ཤིང་འབྲས་ གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ 
བཤད་པ་རྐྱབ་བཅུག་ནི།  

དཔེར་ན། འདི་ ཨེ་པཱལ་ ཨིན། ཨེ་པཱལ་ འདི་ཚློས་ གཞི་དམརཔློ་ ཨིན། ང་ཨེ་པཱལ་ལུ་དགའ།  

དྲན་གསློ། ཨ་ལློ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་ཁ་མི་འློང་ནིའི་དློན་ལུ་ འློག་གི་གནད་དློན་ཚུ་སབ་བྱིན་དགོ། ཤིང་ཁར་
མ་འཛེགས། སློབ་དཔློན་གྱིས་མ་སབ་ཚུན་ ཤིང་གི་རྡློག་མ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ བཟའ་ནི་མི་འློང༌། 
ཤིང་དང་རྡློག་མ་ཚུ་ ག་མནློ་སར་ ལགཔ་འདློགས་ནི་མི་འློང༌། ཟེར་བའི་ བསབ་སློན་ཚུ་བྱིན་དགོ།  

༦.༢༠       ཚློད་སྲེ། 
རིག་རྩལ།      ཉན་སབ། 
སློན་ཆས།      ངོ་དཔེ་དང་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག། 

ལམ་སློན། 
ཚློད་སྲེ་གི་ ཤློག་བྱང་བཏློན་བཀྲམ་ནི་ཡློད་མི་འདི་ བཏློན་ཏེ་ ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ག་དེམ་ཅིག་ ཤེས་ག་ 
པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མིང་སབ་བཅུག་ནི།   

དཔེར་ན། འདི་གི་མིང་ ག་ཅི་སྨློ? འདི་ག་ཅི་འབད་བཏུབ་སྨློ? ག་ཏེ་ལུ་སྐྱེཝ་སྨློ? ཁྱེད་ཀྱིས་འདི་ 
བཟའ་ནི་ཡློད་ག? ཟེར་ ཀེ་བ། ལ་ཕུ། སནམ་ཅུམ། ཁག་ཏིམ། ཀོ་པི། ཨེ་མ། བམ་བན་ད། སྒོགཔ། 
ཚུ་གི་ཐློག་ལུ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འབད་དེ་ སློན་བྱིན་དགོ།  
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༦.༢༡      ཚློད་སྲེ་གི་བཤད་པ། 
རིག་རྩལ་   ཉན་སབ་དང་བྲི་ནི། 
སློན་ཆས།  

ལམ་སློན། 
ཨ་ལློ་ཚུ་གི་འབྲི་དེབ་ནང་ འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་དློ་བཟུམ་གྱི་ ཐིག་འཐེན་ཏེ་ ཨ་ལློ་རང་རང་སློ་སློ་གིས་ 
དགའ་མི་ཚློད་སྲེ་གསུམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚློན་གཏང་བཅུག།  
ཚློས་གཞི་ (དཀརཔློ། དམརཔློ།  སེརཔློ། ལྕང་ཁ། ལི་ཁྲི་ རྒྱ་སྨུག) 

ཚློད་སྲེ་ཀི་མིང་། པར་བྲིས་ཏེ་ཚློན་གཏང་། ཚློས་གཞི།  
ཀེ་བ།     
ལ་ཕུ།   
སནམ་ཅུམ།    
སྒོགཔ།   
ཁག་ཏིམ།   
ཀོ་པི།   
ཨེ་མ།   
བམ་བན་ད།   

ཚློན་བཏང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ཨ་ལློ་ཁོང་ར་གི་དགའ་
མི་ ཚློད་སྲེ་ གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ བཤད་པ་རྐྱབ་
བཅུག་ནི། འདི་ ཀེ་བ་ ཨིན། ཀེ་བ་འདི་ དམརཔློ་ 
ཨིན་མས། ང་ ཀེ་བ་གི་ཚློདམ་དགའ། ཟེར་དློ་བཟུམ་
གྱི་ རྗོད་ཚིག་ཚུ་ སབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་དེ་ 
བཤད་པ་སབ་བཅུག་དགོ། ཞློར་ཁར། ཚློད་སྲེ་གི་ལཱ 
འབད་དགོཔ་དང་། ཚློད་སྲེ་མངམ་ བཟའ་དགོ་པའི་ བསབ་སློན་ཚུ་བྱིན་དགོ། 

  

མགོ་ཅན་དང་དབྱངས་རྗེས་འཇུག་མིང་མཐའི་
སློར་ཚུལ། ལྷག་ཤློག། སློན་ཚན་འགོ་

བཙུགསཔ་ད། ཁྱིམ་ནང་ལས་ ལྷབ་སྟེ་འློང་
དགོཔ་འབད་ སློད་ཡློད་མི་འདི་ ལློག་ལེན་སྦེ། 

དབྱེ་ཞིབ་འབད། 
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སློབ་ཚན་༦ པའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 འདློགས་ཅན་ལས་གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ནི། 
 སྲུང་ཉན་ཏེ་ དྲི་བའི་ ལན་སབ་ནི། 
 པར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སྲུང་ གཏང་ནི། 
 རྒྱ་ (ཐིག་ཚད་ནང་འཁོད་) དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚློན་གཏང་ནི། 
 ཚག་པར་གུ་ བྲི་ནི། 
 བཟློ་དབྱིབས་ཀྱི་ མིང་སབ་ནི། 
 ར་མགོ་༡༢ དང༌ མིང་ཚིག༌ཚུ༌ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ ལྷག་ནི། 
 ར་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་ བྲི་ནི། 
 ལ་མགོ་༡༠ དང༌ མིང་ཚིག༌ཚུ༌ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ ལྷག་ནི། 
 ལ་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་ བྲི་ནི། 
 ས་མགོ་༡༡ དང༌ མིང་ཚིག༌ཚུ༌ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ ལྷག་ནི། 
 ས་མགོ་ཅན་གྱི་ ཡི་གུ་ བྲི་ནི། 
 ཨང་ཡིག་༢༠ ཚུན་ འབྲི༌སབ་ འབད་ནི། 
 ལྷག་ཤློག་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སློན་དློན་ཚན། 
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སློབ་ཚན་དྲུག་པའི་དབྱེ་ཚད། 

རིག
་རྩལ

། 

རྨད་བྱུང་། (Exceeding) རེ་མཐུན། Meeting ཉེ་འབྱློར། Approaching འགོ་ཐློག། Beginning 

ཉན
་སབ

། 

ཡུལ་ཚིག་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྗོད་ཚིག་སབ་ནི། སྲུང་
གཏང་ནི། ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་མེ་ཏློག། ཤིང་། སེམས༌ཅན། 
ཕྱུ༌གུ༌ངོས༌འཛིན། ཕན་ཐློགས༌ཚུལ། 
ཤིང༌འབྲས༌ཀྱི༌མིང༌། ཚློད༌སྲེ༌གི༌ 
བཤད༌པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་  རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་
ཕབ་ ལན་ཆ་ཚང་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ཚུགས་མི། 
 

ཡུལ་ཚིག་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྗོད་ཚིག་སབ་ནི། སྲུང་
གཏང་ནི། ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་མེ་ཏློག། ཤིང་། སེམས༌ཅན། 
ཕྱུ༌གུ༌ངོས༌འཛིན། ཕན་ཐློགས༌ཚུལ། 
ཤིང༌འབྲས༌ཀྱི༌མིང༌། ཚློད༌སྲེ༌གི༌ 
བཤད༌པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་  རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་
ཕབ་ ལན་ཆ་ཚང་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ 
རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ མང་
ཤློས་ར་ དཀའ་ངལ་མེད་པར་ 
འབད་མི། 

ཡུལ་ཚིག་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྗོད་ཚིག་སབ་ནི། སྲུང་
གཏང་ནི། ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་མེ་ཏློག། ཤིང་། སེམས༌ཅན། 
ཕྱུ༌གུ༌ངོས༌འཛིན། ཕན་ཐློགས༌ཚུལ། 
ཤིང༌འབྲས༌ཀྱི༌མིང༌། ཚློད༌སྲེ༌གི༌ 
བཤད༌པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་  རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་
ཕབ་ ལན་ཆ་ཚང་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ 
ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

ཡུལ་ཚིག་ ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་
བའི་ རྗོད་ཚིག་སབ་ནི། སྲུང་
གཏང་ནི། ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་མེ་ཏློག། ཤིང་། སེམས༌ཅན། 
ཕྱུ༌གུ༌ངོས༌འཛིན། ཕན་ཐློགས༌ཚུལ། 
ཤིང༌འབྲས༌ཀྱི༌མིང༌། ཚློད༌སྲེ༌གི༌ 
བཤད༌པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉན་སབ་འབད་
བའི་སྐབས་  རྗོད་སྒྲ་དང་ སེང་
ཕབ་ ལན་ཆ་ཚང་ ཚུལ་མཐུན་
འབད་ ཉན་སབ་འབད་ནི་ལུ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་མི། 
 

ལྷག
་ནི།
 

མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ སར་
ཡློད་མི་དང་། ལྷག༌དེབ། ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནི་ཚུ་ སློར་ཀློག་འབད་ ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ལྷག་ཚུགས་མི། 

མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ སར་
ཡློད་མི་དང་། ལྷག༌དེབ། ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནི་ཚུ་ སློར་ཀློག་འབད་ ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ལྷག་ནི་ལུ་ རེམ་གཉིསམ་ 
མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ར་ དཀའ་
ངལ་མེད་པར་ འབད་མི།  

མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ སར་
ཡློད་མི་དང་། ལྷག༌དེབ། ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནི་ཚུ་ སློར་ཀློག་འབད་ ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ལྷག་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་མི། 
 

མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ སར་
ཡློད་མི་དང་། ལྷག༌དེབ། ཁྱིམ་ནང་
ལྷག་ནི་ཚུ་ སློར་ཀློག་འབད་ ལྷག་
པའི་སྐབས་ རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ ལྷག་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་
མི། 
 

བྲི་ནི
། 

གསལ་བྱེད། དབྱངས། ཨང་ཡིག། 
མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་ དེ་ཚུ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་དང་ སློང་
དེབ་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་ཚུ་དང་ 
པར་དང་ཅ་དངོས་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
བཤད་པ་དང་། སེམས་ཁར་འཆར་
མི་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ འཛློལ་
བ་མེད་པར་ འབད་ཚུགས་མི། 

གསལ་བྱེད། དབྱངས། ཨང་ཡིག། 
མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་ དེ་ཚུ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་དང་ སློང་
དེབ་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་ཚུ་དང་ 
པར་དང་ཅ་དངོས་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
བཤད་པ་དང་། སེམས་ཁར་འཆར་
མི་ཚུ་ རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ 
འཛློལ་བ་མེད་པར་ འབྲི་མི།  

གསལ་བྱེད། དབྱངས། ཨང་ཡིག། 
མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་ དེ་ཚུ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་དང་ སློང་
དེབ་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་ཚུ་དང་ 
པར་དང་ཅ་དངོས་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
བཤད་པ་དང་། སེམས་ཁར་འཆར་
མི་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ འཛློལ་
བ་མེད་པར་ བྲི་ནི་ལུ་ ཕྱེདཔ་ཀོཔ་
འབད་ འབད་ཚུགས་མི།  

གསལ་བྱེད། དབྱངས། ཨང་ཡིག། 
མགོ་ཅན་འདློགས་ཅན་ དེ་ཚུ་ལས་
གྲུབ་པའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་དང་ སློང་
དེབ་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་ཚུ་དང་ 
པར་དང་ཅ་དངོས་དང་འཁྲིལ་བའི་ 
བཤད་པ་དང་། སེམས་ཁར་འཆར་
མི་ཚུ་ རྗོད་ཚིག་ཐུང་ཀུ་རེ་ འཛློལ་
བ་མེད་པར་ བྲི་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་
དགོ་། 
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བྱ་ས
ློད། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི། 

སློབ་དཔློན་དང་རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་ དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་རེམ་གཉིསམ་ མ་གཏློགས་ 
མང་ཤློས་ར་ཚུལ་མཐུན་འབད་ 
འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཕྱེདཔ་ཀོཔ་འབད་ འབད་མི། 

སློབ་དཔློན་དང་ རྒས་ཤློས་ཚུ་ལུ་ 
ཁ་བཟང་དང་གུས་ཞབས་འབད་ནི། 
ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ནང་ན་ འློང་
པའི་སྐབས་གནང་བ་ལེན་ནི། ཆ་
རློགས་ཚུ་དང་འཆམ་ཏློག་ཏློ་འབད་
སྡློད་ནི། སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ 
ས་གོ་ནང་གཞིབས་བཞག་སྟེ་ 
བདག་འཛིན་འཐབ་ནི། དུས་ཚློད་
ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་འབད་འློང་ནི། རང་གི་
སྐོར་རྒྱབ་བསྒུག་ནི། གྱོན་ཆས་ཧིང་
སངས་ས་འབད་གྱོན་ནི། འབྲི་དེབ་
དང་དཔེ་ཆ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་
ལྷབ་ནི། ཁྱིམ་གྱི་གྱང་གུ་ ག་ལྷློད་
ཡི་གུ་བྲི་ནི། ཕྱགས་སྙིགས་ ག་
ལྷློད་མ་བཀོ་བར་ ཧློད་ནང་བླུག་ནི་
ཚུ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ནི་ལུ་ རྒྱབ་
སྐྱོར་དགོ་མི། 
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དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། 
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་འདི། རིག་རྩལ་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ འཕེལ་སྐྱེད་ཚུ་ མཐིལ་ཕྱིནམ་འབད་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ཁར། 
རྣམ་དཔྱློད་དང་། གསར་གཏློད། བརྡ་དློན་སློད་ལེན། མཉམ་འབྲེལ་ལྷབ་སང་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་གིས་ གཞི་བཟུང་སྦེ། སྤྱི་
སེམས། ཤ་ཞེན། བྱམས་པ། གཞན་ཕན། བརྩེ་གདུང་།  དང་འདློད། བརྩློན་འགྲུས། མཐུན་ལམ། དྲང་བདེན། གུས་
ཞབས་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་སློགས་ ནང་གི་བསམ་པ་དང་ ཕྱིའི་བྱ་སློད་ཚུ་ཡློངས་རློགས་འབད་ ཧ་གོ་
ཚུགསཔ་ འབད་ནི་འདི་ཨིན། 

དེ་གིས་འབད་ སློབ་སློན་ཐུན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ནང་། དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་དང་། ཐབས་རིག་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ། གཤིས་ལུགས་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷབ་སང་དང་། བྱ་སློད་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འཐློབ་ཚུགསཔ་ བཟློ་དགོཔ་དང་། 

འདི་ ནམ་འབད་ནི་ཨིན་ན? ཚར་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ནི་ཨིན་ན? ག་གི་དློན་ལུ་འབད་ནི་ཨིན་ན? སློགས་ དུས་ཚློད་དང་
ལན་གྲངས་ ཡུལ་ལུ་བརྟེན་སྡློད་ནི་མེན་པར། ནམ་ཁོམ་ ནམ་བདེ། ལེགས་ཉེས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཐུན་ཚན་དང་ 
ཉིནམ་ ཟླཝ་ ལློ་ཅིག་བ་ལློ་གཅིག་ བྱ་སློད་དང་ རིག་རྩལ་ཡློངས་རློགས་འབད་ ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགསཔ་འབད་ བཟློ་
ནི་ཚུ་ཨིན།  

བྲི་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
གོང་གི་དབྱེ་ཞིབ་ཤློག་ཁྲམ་གྱི་ དྲན་གསློའི་འློག་ལུ་ དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག་ཟེར་བྲིས་ཏེ་ཡློད་མི་འདི་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ 
སློབ་ཚན་འདི་གི་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་སློན་འབད་མི་འདི་ དཔེ་སྣློད་འབད་བསྡུ་གསློག་འབད་དགོཔ་
ཨིན། དེ་ལས་ ཡིག་བཟློའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ་ནང་ སང་བ་འབད་བཅུག་དགོ་པའི་ཁར་ 
སློབ་ཚན་རེ་རེའི་ནང་ལས་ ཡིག་བཟློའི་དཔེ་སྣློད་༢ རེ་ བསྡུ་གསློག་འབད་དགོ།  

ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ཁག་གསུམ་འབད་ རྒྱུགས་ལེན་དགོཔ་ཨིན། ཁག་དང་པ་འདི་ ཀློག་སང་གི་དློན་ལུ་ སློར་ཀློག་
དང་ ཚིག་སྡུད་རྐྱབ་ནི། ཁག་གཉིས་པ་འདི་ ལྷག་དེབ་ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ རིག་རྩལ་བལྟ་ནི། ཁག་གསུམ་པ་འདི་ གོ་དློན་
དང་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།  

ཁག་དང་པ་འདི། སློབ་ཚན་གྱི་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་ནང་བཀོད་ཡློད་དློ་བཟུམ། སློབ་སློན་སྐབས་ ཤློག་བྱང་དང་ 
ཤློག་ཁྲམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ཁག་གཉིས་པ། ལྷག་དེབ་ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ ལྷག་ཐངས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐློ་བཟློ་སྟེ་ སློབ་ཚན་འདི་ནང་ཡློད་པའི་
ལྷག་དེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  
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ཁག་གསུམ་པ། གོ་དློན་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལྷག་དེབ་
ལག་ལེན་གྱི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བ་གཞན་ཡང་བཟློ་སྦེ་ དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་མང་སུ་བཀོད་དེ་ ཐློ་
བཞག་ནི་ལས་ལྷག་པའི་ རིག་རྩལ་ཡར་རྒྱས་ལུ་ གཙློ་བློར་བཏློན་ཏེ་ ལྷག་བཅུག་དགོ། 

དེ་བཟུམ་འབད་ ཉན་ནི་སབ་ནིའི་རིག་རྩལ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ཡང་ དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡློད་པའི་ སློབ་ཚན་སློ་
སློའི་ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 

འབྲི་རྩལ་སང་བ། 
བཤད་པ།  
བཤད་པ་བྲི་ནི་འདི་ནང་ རང་གི་མིང་། པར་གྱི་མིང་བྲི་ནི། པར་གྱི་སྐོར་ལས་རྗོད་ཚིག་བྲི་ནི། པར་དང་ཅ་དངོས་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ བཤད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲི་བཅུག་ནི། དཔེར་ན།  
ར།  

འདི་ ར་ ཨིན།  
ར་ལུ་ རྐངམ་ བཞི་ཡློད། 
ར་འདི་ དཀརཔློ་ ཨིན་པས། 
ར་གིས་ ཁུར་ཆ་ འབག་དེས། 

གོ་དློན། 
མཐུན་སྒྲིག། འདི་ནང་ལུ་ པར་དང་མིང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་ནི། གཞན་ རིག་རྩལ་དང་ སློབ་རིམ་གྱི་ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་དང་མིང་ ཚིག་དང་ཚིག་ རྗོད་ཚིག་དང་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་བཅུག་ནི་དང་། གསལ་བྱེད་
གོ་རིམ་བསྒྲིག་ནི། ཆེ་ཆུང་བསྒྲིག་ནི། རིང་ཐུང་བསྒྲིག་ནི། སབ་སྟུག་ཕྱེ་ནི།  

ཀ་ ཤིང་  མགུ་ཏློ་གི་པར། 
ཁ་ ས་རི་  ཤིང་གི་པར། 
ག་ རྐང་ཁྲི་  ས་རི་གི་པར། 
ང་ མགུ་ཏློ་  རྐང་ཁྲི་གི་པར། 

ས་སློང་བསུབ་ནི།  
འདི་ནང་ ཨ་པ་ཏློག་ཙེ་རྐོ་མིའི་ པར་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྗོད་ཚིག་བཞི་གི་ ས་སློང་བསུབ་ནི་ བཟློ་སྟེ་ཡློད། ས་སློང་
ནང་བཙུགས་ནིའི་ཚིག་ཚུ་ ལྟག་ལུ་སྒྲོམ་སློ་སློ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡློད་མི་ནང་ལས་ ག་ཕློག་བལྟ་སྟེ་ ས་སློང་བསུ་བཅུག་
དགོ། འདི་ 
ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ སློབ་རིམ་ གཞན་ཚུ་ནང་ཡང་ ཤེས་ཚད་བརྡ་སློན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟློ་དགོ། 

ཏློག་ཙེ་ ཨ་པ་ མིང་ རྐོ་ འགྱོ་ 
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༡. ཁོ་ངེ་གི་ ------ ཨིན།  
ཨ་པ་ཏློག་ཙེ་རྐོ་མི་གི་པར། ༢. ཁོ་གི་ ------- བཀྲ་ཤིས་ཨིན། 

༣. ཁོ་གིས་ ས་ ---- དེས། 
༤. ཁོ་གི་ ལག་པར་ ---- འདུག། 

 
དྲི་བ་འདྲི་ལན།  
འློག་ལུ་ཡློད་མི་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་འདི་ ཡིག་རྒྱུགས་དང་བཤད་པ་ཅིག་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟློ་ཡློད་རུང་ གཞན་ཡང་
པར་དང་སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟློ་དགོ། དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ རིག་རྩལ་གྱི་མཐློ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཀོད་
དགོཔ་ཁག་ཆེ།  

ཡིག་རྒྱུགས། 
ཁོ་ ཚེ་དབང་ཨིན། ཚེ་དབང་ལུ་ སྤུན་ཆ་གཉིས་ཡློད། 
ཁོ་གི་ ཨ་ཞེམློ་གི་མིང་ དབང་མློ་ཨིན། ཁོ་གི་ ནུ་
གཅུང་གི་མིང་ མཁའ་འགྲོ་ ཨིན། ཁོང་གསུམ་ སློབ་
གྲྭ་ནང་ འགྱོཝ་ཨིན། 

དྲི་བ།  
༡. ཚེ་དབང་ལུ་ སྤུན་ཆ་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
༢. སློབ་གྲྭ་ནང་ འགྱོ་མི་ ག་དང་ག་ར་སྨློ? 
༣. ཚེ་དབང་གི་ ཨ་ཞེམློ་གི་མིང་ ག་ཅི་ཨིན་མས? 

ལན་གདམ་ཁ།  
འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་འདི་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། དེ་གིས་མ་དློ་བར་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་གཞན་ཡང་ 
རིག་རྩལ་དང་ ཤེས་ཚད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བཟློ་དགོ། 

འདི་ ---- ཨིན། ཤློ་/ཤ་མུ་ ཤ་མུ་གི་པར། 
འདི་ ---- ཨིན། ར་/གླང་ གླང་གི་པར། 
རྐང་ཁྲི་ལུ་ རྐངམ་ ---- འདུག། ༥/༤ རྐང་ཁྲི་གི་པར། 

མིང་གི་རྣམ་གྲངས། 
མིང་གི་རྣམ་གྲངས་འདི་ གཙློ་བློ་ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ མིང་ཚིག་ག་དེམ་ཅིག་ཤེས་ག? དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་ ཨིནམ་ལས། ཉིན་
བསར་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྣམ་གྲངས་ ཨ་ལློ་ཁོང་རའི་སེམས་ཁ་ལས་ འབྲི་བཅུག་ནི་དང་། ཡང་
ན། དཔེ་དེབ་/ལག་ཤློག་ཚུ་ནང་ལས་ འཚློལ་ཏེ་བྲི་བཅུག་དགོ། དེ་བཟུམ་འབད་ འགལ་མིང་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
འློས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ བྲི་བཅུག་རུང་ བཏུབ་ཨིན། 

འདི་ལས་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ གཞན་ཡང་། གོ་དློན་བྲི་ནི། རྗོད་ཚིག་བཟློ་ནི། མིང་དང་ བྱ་ཚིག་དབྱེ་ཕྱེ་ནི་སློགས། སེམས་
ཀྱིས་འཚློལ་ཏེ་ བྲི་བཅུག་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
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** འདི་ནང་བཀོད་མི་འདི་ དཔེ་ཙམ་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གིས། ཤེས་ཚད་དང་ རིག་པའི་ལྕོག་སགྲུབ་དང་བསྟུན། 
མཐློ་དམའ་ཚུ་ རང་རང་སློ་གིས་ བཟློ་དགོཔ་ཨིན། 
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དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དཔེ། 
དུས་རིམ་དབྱེ་ཞིབ་ ཚུལ་མཐུན་འགྱོ་ནི་གི་དློན་ལུ་ ‘མཁོ་ཆས་ཚུ་’ གི་དཔེ་དག་པ་ཅིག། སློབ་རིམ་བློ་གསར་ལས་༣ པ་ཚུན། ལམ་སློན་
ག་རའི་ནང་སློ་སློ་འབད་ བཀོད་ཡློདཔ་ལས། ཁག་ཆེཝ་དང་ འློས་འབབ་མཐློང་པ་ཅིན་ སློབ་རིམ་ག་ཅིའི་དློན་ལུ་འབད་རུང་ དཔེ་ལེན་
སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་པ་གིས་ མ་བཏུབ་མེད། 

སློབ་རིམ་བློ་གསར། 
བློ་གསར་༠༠༡ ། སློབ་ཚན་༡ པའི་ཉན་སབ། དཔེ་༡ པ།  

བཀོད་རྒྱ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ (✓) ཚུགས་པས། (x) མི་ཚུགས་པས། རགས་བཀལ་ཞིནམ་ལས། དྲན་གསློ་བཀོད། 
འློག་གི་དློན་ཚན་ཚུ་ ལམ་སློན་ནང་གི་སློང་ལཱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉིན་བསར་འཆར་གཞིའི་ལས་དློན་ མ་འགྲུབ་ཚུན་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོ། 

ལག་ལེན། རང་ཉིད་དང་། ནང་རྡློག་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་གི་དློན་ལུ།   

     དློན་ཚན། 
 
མིང་། 
 
 
 
 རང

་དང
་ཆ་

རློག
ས་ 

གཡུ
ས་ 

ས་གོ
་གི་

ངོ་ས
ློད་ད

ང་  
ལློ་རྒྱུ

ས་ས
བ་ནི

། 

གས
ལ་བྱེ

ད་ཀྱི
་ སྒྲ

་གད
ངས

་ ལ
ད་ས

ློལ་
རྐྱབ

་ནི།
 

སྲུང
་ཉན

་ཏེ་ལ
ློག་ས

བ་ནི
། 

སློ་གླུ
་ཉན

་ཏེ་འ
ཐེན

་ནི།
 

དུས
་རྒྱུན

་ལཱ་
ཚུ་ 

བཀོ
ད་རྒྱ

་དང
་འཁྲི

ལ་
ཏེ་ 

འབ
ད་ནི

། 

དྲན་གསློ། 

ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ✓ x ✓  ✓  
པདྨ་རྡློ་རྗེ། ✓ ✓ x ✓ ✓  
སྐལ་བཟང་། x x x ✓ x  
རིན་ཆེན། ✓ ✓ ✓  ✓  
པདྨ་དབང་ཕྱུག། x ✓ x ✓ ✓  
སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས། ✓ ✓ ✓ x x  
སྐལ་བཟང་། x x x ✓ ✓  
ཚུལ་ཁྲིམས། ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
ཆོས་རྒྱལ་ལྷ་མློ། ✓ ✓ x ✓ ✓  
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བློ་གསར་༠༠༢ ། སློབ་ཚན་༡ པ་གུས་ཞབས། དཔེ་༢ པ།  

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ་གི་ཚད་གཞི་ བཀོད་ཡློད་མི་ བྱ་སློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རགས་བཀལ། 

ལག་ལེན། རང་ཉིད། ནང་རྡློག། དམངས། སློབ་དཔློན་སློབ་ཕྲུག་ སྤྱི་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
མིང་། 
 
 
 
 
 
 

ཁ་བཟང་། གནང་བ་ཞུ་ནི། དགའ་ཚློར། ཕྱིའི་བྱ་
སློད། 

དྲན་གསློ། 
སྐུ་ག

ཟུག
ས་བ

ཟང
་པློ།

 
ལག

ས། 
ལག

ས་ས
ློ། 

འབྱ
ློན། 

བཞུ
གས

། ས
ློགས

།  

འློང
་/འ

གྱོ་ཆོ
ག་ག

? 
འབ

ད་
ཆོག

་ག?
 བྲི

་ཆོག
་ག?

 ག
ནང

་། 
ཞུ་གེ

།  
སློག

ས། 

བཀ
འ་དྲི

ན་ཆེ
། སེ

མས
་དག

འ་
ཡི། 

ངལ
་རང

ས་ཡི
། 

ལློང
་། སྡ

ློད། 
སློད

་ལེན
། འ

གྱོ། 
ལྟ་ས

ློགས
་ འ

བད
་ཐང

ས། 
 

བསློད་ནམས། ✓ ✓ ✓ x  
ཀརྨ་ཚེ་རིང་། x ✓ x ✓  
བྱང་ཆུབ་རྡློ་རྗེ། x x ✓ x  
རྡློ་རྗེ་དཔལ་འབྱློར། ✓ x ✓ ✓  
ལྷུན་གྲུབ་རྡློ་རྗེ། ✓ x ✓ ✓  
བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྒྱལ། x ✓ x x  
པདྨ་ཆོས་འཕེལ། ✓ ✓ ✓ ✓  
བསམ་གྲུབ་ཚེ་རིང་། ✓ x ✓ ✓  
ཀརྨ་རྡློ་རྗེ། x ✓ ✓ ✓  
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བློ་གསར་༠༠༣ ། སློབ་ཚན་༢  པའི་ཉན་སབ་དབྱེ་ཞིབ།  

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ མིང་ཚིག་ག་དེམ་ཅིག་ཤེས་པས་ག? མིང་ཚིག་ཤེས་མི་གི་ གྱངས་ཁ་བྲི་ནི། 

ལག་ལེན། སློབ་དཔློན་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་མཐུན་དང་། ནང་རྡློག། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།  
དློན་ཚན། གཟའ། གནམ་

གཤིས། 
ནང་མི་ཉེ་ཚན། གཟུགས་ཀྱི་

ཡན་ལག། 
གྱོན་ཆས། ཐབ་ཆས། སློབ་ཁང་ཅ་

ཆས། 
 
 
 
 

མིང་གསལ། 
 
 
 

 མིག
་དམ

ར། 
ལྷག

་པ།
 ཕུ

ར་བུ
། པ

་སང
ས། 

སྤེན
་

པ། 
ཉི་མ

། ཟླ
་བ།

 (༧
) 

ཉིམ
། 

ས་སྨུ
ག། 

གློག
། 

ཆར
པ། 

ཁཝ
། 

རླུང
་མ།

 
ཉི་ཆ

ར། 
(༧)
 

 ཨ་པ
། 

ཨའི
། 

ཕློ་རྒ
ནམ

། 
ཨ་ཞེ

མློ། 
ནུམ

ློ། 
ནུ་

གཅུ
ང་།

 སྲི
ངམ

ློ། ཨ
་རྒས

། ཨ
ང་རྒ

ས། 
ཨ་ནེ

། ཨ
་

ཞང
་། 

ཨ་ཁུ
། ཨ

མ་ཅུ
ངམ

། (
༡༣

) 

སྐྱ། 
མགུ

་ཏློ།
 མི

ག་ཏ
ློ། རྣ

མ་ཅོ
། ལྷ

་པ།
 ཁ

། ས
ློ་

ལྕེ། 
ལག

པ། 
འཛུ

བ་མ
ློ། པུ

ས་མ
ློ། རྐ

ངམ
། (

༡༢
) 

དཀྱི
་ར།

 ལ
ག་རྒྱ

ན། 
སློད

་གོ།
 ལྷ

མ། 
རག

ས་ཅུ
ང་།

 
སྐེད

་རག
ས། 

གོ། 
འློན

་ཇུ།
 ལྷ

མ། 
ཨོམ

་སློ།
 ཞྭ

མློ། 
དློར

མ། 
བཀ

བ་ནེ
། (

༡༣
) 

ཐབ
། ར

མ། 
གྱི་ཅུ

ང་།
 ཕྱ

གས
མ། 

ཨེན
་ཙེ།

 ག
ཟར

་
རུ་།

 ག
ཟན

་སྐྱ།
 ཐུ

རམ
། བ

ང་ཅུ
ང་།

 ཕ
ློརཔ

། ཐ
་

ལི། 
(༡༡

) 

བྱང
་ཤིང

་། 
རྐང

་ཁྲི།
 སྡ

ློད་ཁྲི
། འ

བྲི་ཁྲི
། པི

་སི།
 སྒོ

། 
འབྲི

་དེབ
། སྒོ

་སྒྲིག
། ཕྱ

གས
་རས

། ཀ
་ར།

 (༡
༠) 

བསློད་ནམས། ༧ ༣ ༡༠ ༩ ༦ ༨ ༥ 
ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ༦ ༧ ༡༡ ༨ ༥ ༡༠ ༡༠ 
པདྨ་རྡློ་རྗེ། ༧ ༤ ༡༠ ༡༠ ༩ ༩ ༣ 
པདྨ་མཚློ་མློ། ༥ ༧ ༩ ༩ ༡༠ ༧ ༧ 
ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ། ༣ ༣ ༡༣ ༨ ༡༡ ༡༡ ༨ 
བཀྲ་ཤིས་ནློར་བུ། ༧ ༧ ༤ ༡༡ ༩ ༡༠ ༡༠ 
 
 
 
བློ་གསར་༠༠༤ ། སློབ་ཚན་༣ པའི་མིང་ཚིག་ཉན་སབ་དབྱེ་ཞིབ། 

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ མ་ཤེས་མི་མིང་ཚིག་བཀོད་ནི། ཡང་ན། (ཤེས་མི་མིང་ཚིག་སྡློམ་དང་། མ་ཤེས་མི་མིང་ཚིག་སྡློམ་
བཀོད་རུང་བཏུབ་) 

ལག་ལེན། རང་ཉིད་དབྱེ་ཞིབ། ནང་རྡློག་དབྱེ་ཞིབ། སློབ་དཔློན་གྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་རུང་ བཏུབ། 

མིང་། 

དབྱིབས། ཚློས་གཞི། ཅ་ལ་གི་མིང་། བཀོད་རྒྱའི་ཚིག། གྱངས་ཁ། 

གྲུ་གསུམ། ཟླུམ་བུ། 
རྒྱུག་རིལམ། གྲུ་བཞི། 
ཐད་སྒོར། ཟླ་གམ། 

དཀརཔློ། དམརཔློ། 
སེརཔློ། ཧློནམློ། 

ལྕང་ཁ། གནགཔློ། 

རྐང་ཁྲི། འབྲི་ཁྲི། སྒོ། 
སྒོ་སྒྲིག། བང་སྒྲོམ། 
བྱང་ཤིང་། སློབ་དེབ། 

མིག་ཏློ་ རྒྱབ་ཁར་ བལྟ། 
གདློང་ ཕར་ བསྒྱིར། 
གཡས། གཡློན། རྒྱབ། 

གདློང་། ཟུར་ཁ་ སློགས། 

༡ ༢ ༢ ༣ ༤ 
༥ ༦ ༧ ༨ ༩ 

༡༠ 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།      
བཀབསློད་ནམས།      
ཀརྨ་རིན་ཆེ།      
ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།      
བསློད་ནམས་རྡློ་རྗེ།      
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བློ་གསར་༠༠༥ ། སློབ་ཚན་༤ པའི་ཉན་སབ་དབྱེ་ཞིབ། 

བཀོད་རྒྱ། འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སབ་བཅུག་སྦེ་ ག་དེ་རེ་སབ་ཚུགས་དློ་ག? གྱངས་ཁ་བཀོད། དེ་གི་ཤུལ་
ལས་ སློབ་སློན་དློན་ཚན་ནང་་བཀོད་ཡློད་མི་དང་འཁྲིལ་ ག་སྡུར་འབད་བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཞིབ་འཇུག་འབད། 

ལག་ལེན། སློབ་དཔློན་དང་ སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་མཐུན་དང་། རང་ཉིད་ནང་རྡློག་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི།   
མིང་གསལ། བཞེས་སྒོའི་མིང་། ཚློད་སྲེ་གི་མིང་། ཤིང་འབྲས་ཀྱི་མིང་། ཡན་ལག་གི་ཞེ་ས། དྲན་གསློ། 
བསློད་ནམས། ༨ ༣ ༥ ༥  

ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ༢ ༧ ༥ ༦  

པདྨ་བདེ་ཆེན། ༦ ༥ ༩ ༦  

      

      

      

      

      

      

 
བློ་གསར་༠༠༦ ། སློབ་ཚན་༤ པའི་ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ། 

བཀོད་རྒྱ། མིང་ཚིག་གི་ཐད་ འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་མི་ལས་ འཐེབ་བཙུགས་རུང་ མ་བཏུབ་མེད། ལྷག་ཚུགས་པ་ཅིན། (✓) མ་ཚུགས་
མི་ལུ་། (x) འདི་བཀོད་སྦེ། ཞི བ་འཇུག་འབད་དགོ། 

ལག་ལེན། ནང་རྡློག། རང་ཉིད། སྤྱི་མཐུན་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་། ཡང་ན། སློབ་སློན་འབད་བའི་སྐབས་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ 
ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 

མིང་། 
 

གསལ་བྱེད་ལུ་
རྗེས་འཇུག་སར་
བའི་མིང་ཚིག། 

གསལ་བྱེད་ལུ་
དབྱངས་དང་
རྗེས་འཇུག། 

གསལ་བྱེད་ལུ་
རྗེས་འཇུག་དང་
མིང་མཐའ། 

ཡ་བཏགས་ཀྱི་
མིང་ཚིག། 

ར་བཏགས་ཀྱི་མིང་
ཚིག། 

ལ་བཏགས་ཀྱི་མིང་
ཚིག། 

ཀག། ཀལ། 
ཀས། ཁག། 
ཁང་། དག 
ཁབ། ཆང་། 
ཉལ། ཐབ།  

ཀིག་ ཁུག 
གིས། ངེན། 
ཅིག ཆུང་། 
ཉེན། ཏློང་། 
ཐེན། ནློར། 

ཕགཔ། ལགཔ། 
འབགཔ། 
ཐགཔ། རྐེདཔ། 
ཀོཝ། ཕློཝ། 
ཐློཝ།  

ཀྱ་ཁྱ་གྱ་པྱ་ཕྱ་
བྱ་མ། ཀྱི། 
ཁྱིམ། རློ་ཁྱི། 
ཁྱོད། གྱང་། 
གྱིབ། གྱི་ཅུང་། 
པྱི་ཝང་།  

ཀྲང་། ཁྲོམ། གྲང་། 
དྲིལ། དྲག། དྲུང་། 
དྲློད། ཕང་། ཕལ། 
བྲལ། བྲིས། སང་། 
སས།  

ཀླ ཀླད། ཀློང་། ཀླུ། 
གླ་ གླང་། གླིང་། གླུ། 
གློ། བ་ བམ་། ཟླ། 
ཟླཝ། ས། སབ། 
སློབ། སད། 

ཀརྨ་ཚེ་རིང་།       
བསློད་ནམས།       
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བློ་གསར་༠༠༧ ། སློབ་ཚན་༤ པ། བཞེས་སྒོ་བཟའ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་སློད་བལྟ་ནིའི་ དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
བཀོད་རྒྱ། ཨ་ལློ་ཚུ་གི་ བྱ་སློད་བལྟ་ནི་གི་དློན་ལུ་ཨིནམ་ལས། དློན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ མ་འགྱོ་མི་ཚུ་ སློབ་དཔློན་གྱིས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་

ལུ་ བརྡ་སློད་འབད་བྱིན་དགོ། འདི་བཟུམ་འབད་ བྱ་སློད་ཀྱི་ ཚད་གཞི་གཞན་ཡང་བཟློ་སྟེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།  
མིང་། བཞེས་སྒོ་བཟའ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་སློད། འདུག། 

(✓) 
མི་འདུག། 
(x) 

དྲན་གསློ། 

བསམ་འཕེལ། 

ལགཔ་འཁྱུ་ནི།    
གཅིག་ཁར་སྡློད་ནི།    
ས་ཁར་སྡློདཔ་ད་རྐངམ་བསྐུམ་ནི།    
ག་ར་གཅིག་ཁར་བཟའ་ནི།    
ལྟློ་ཕུད་ཕུལ་ནི།    
བཟའ་བའི་སྐབས་བློ་ཉུང་སུ་འབད་སབ་ནི།    
ལྟློ་མ་བློར་བར་བཟའ་ནི།    
ཅག་སྒྲ་མ་བཏློན་པར་བཟའ་ནི།    
བཟའ་ཞིནམ་ལས་ ཧློད་དང་ལགཔ་འཁྱུ་ནི།    
རང་སྡློད་ས་འཕྱག་ནི།    
ཆ་རློགས་ བཟའ་མ་ཚརཝ་ལས་ ལློངས་
འགྱོ་ནི། 

   

 ནང་རྡློག་བློ་སབ་ད་ཁ་བསུབ་ནི།    

མཚློ་མློ། 

ལགཔ་འཁྱུ་ནི།    
གཅིག་ཁར་སྡློད་ནི།    
ས་ཁར་སྡློདཔ་ད་རྐངམ་བསྐུམ་ནི།    
ག་ར་གཅིག་ཁར་བཟའ་ནི།    
ལྟློ་ཕུད་ཕུལ་ནི།    
བཟའ་བའི་སྐབས་བློ་ཉུང་སུ་འབད་སབ་ནི།    
ལྟློ་མ་བློར་བར་བཟའ་ནི།    
ཅག་སྒྲ་མ་བཏློན་པར་བཟའ་ནི།    
བཟའ་ཞིནམ་ལས་ ཧློད་དང་ལགཔ་འཁྱུ་ནི།    
རང་སྡློད་ས་འཕྱག་ནི།    
ཆ་རློགས་ བཟའ་མ་ཚརཝ་ལས་ ལློངས་
འགྱོ་ནི། 

   

 ནང་རྡློག་བློ་སབ་ད་ཁ་བསུབ་ནི།    
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བློ་གསར་༠༠༨ ། སློབ་ཚན་༥ པ། ལྷག་ནིའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་ སློང་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས། ཚུགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ རགས་འདི་ (✓) བཀལ། 

མིང་གསལ། 
ཤར་ཤར་ལྷག་ བསྐྱར་ལློག་ རྗོད་སྒྲ། 

དྲན་
གསློ། 

ཚུགས་པས། མི་ཚུགས་པས། འབདཝ་མས། མི་འབད་བས། འདག་པས། མི་འདག་པས།  
༡ པདྨ་རྡློ་རྗེ།        

༢ ཀརྨ་ཚེ་རིང་།        

༣ བསློད་ནམས།        

         

         

         

         

 
བློ་གསར་༠༠༩ ། སློབ་ཚན་༥ པའི་ཉན་སབ་དབྱེ་ཞིབ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
དྲན་གསློ། འདི་ནང་ བཀོད་ཡློད་མི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློན་ཚན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློར་བཙུགས་དགོ། 
མིང་། ཉེས་འབྲེལ་གྱི་མིང་། འབྲུ་སྣའི་མིང་། ཁྱིམ་ཆས་ཀྱི་མིང་། 

ཨ་པ། ཨའི། ཨ་ཅོ། ཨ་ཞེམློ། ནུམློ། 
སྲིངམློ། ཨ་རྒས། ཨང་རྒས། 

གེ་ཟ། རེད། ཀར། ནག། 
བློ། མློན་བ། 

ཁྱིམ་ཐློག། སྒོ། སྒོ་སྒྲིག། གྱང་། 
རྡློན་ཁྲི། ཨེ་ཁུ། 

ཀརྨ་ཚེ་རིང་།    
བསློད་ནམས།    
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བློ་གསར་༠༡༠ ། སློབ་ཚན་༥ པའི་ཉན་སབ་དབྱེ་ཞིབ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་དློན་ཚན་ཚུ་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སབ་ཚུགས་ (✓) མི་ཚུགས་ (x) བལྟ་སྟེ་ རགས་བཀལ། 

དྲན་གསློ། འདི་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ སློན་ཚན་དང་འཁྲིལ་སློར་དགོ། 
མིང་། ཡུལ་ཚིག་ 

 
ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་མེ་ཏློག་གི་མིང་། 

ས་གནས་ལུ་ཁྱབ་ཆེ་
བའི༌ཤིང་གི་མིང་། 

སེམས་ཅན་གྱི་
མིང་། 

ཚློད་སྲེ་གི་མིང་། ཤིང༌འབྲས༌ཀྱི༌མིང༌
། 

 ནང་ན། ཕར། 
ཡར། མར། 

ལྟག་ལུ། འློག་
ལུ། 

སག་ཚེར་མེ་ཏློག། 
སེར་ཤློག་མེ་ཏློག། 

ཉིམ་གང་ཤར་མེ་ཏློག། 
ཧ་ལློ་མེ་ཏློག། ཀེ་བ་

མེ་ཏློག་ 

སློང་ཕུ། སྦ་ཤིང། ཙན་
དན། སི་སི། ཤུག་
པའི་ཤིང་། ཅང་མ་
ཤིང་། ཁམ་ཤིང་། ཨེ་
པཱལ་ཤིང་།  

རློ་ཁྱི། བྱི་ལི། 
ཕགཔ། བ། ར། 
ར། ལུག དློམ། 
ཀ་ཤ། སག། 
གཟིག། འ་དློམ། 

སན་ཅུངམ། ཨོ་ལ་
མཆོ་ཏློ། སྦལ་ཁ། 
གླང་ཅུང་རྭཝ། དློ་
ལློམ། ནགས་སྐྱེ།  

ཨེ་པཱལ། ཁམ། 
སླི། ངང་ལག། 
ཚལ་ལུ། བལཔ་
སེའུ 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།       
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།       
       
       

 

བློ་གསར་༠༡༡ ། སློབ་ཚན་༢ པའི་ལྷག་ནིའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ།  

འློག་གི་དློན་ཚན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ལྷག་ཚུགས་པས་ (✓) མི་ཚུགས་པས (x) རགས་བཀལ། 
བཀོད་རྒྱ། བཟློ་དབྱིབས། པར་དང་རི་མློ། ཁ་དློག་མ་འདྲ་བའི་ ཤློག་བྱང་བཟློ་སྦེ་ འབག་འློང་དགོ།  

 པར་དང་ རི་མློ། བཟློ་དབྱིབས། ཁ་དློག་ དྲན་གསློ། 
 ལཱ་ཤློག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཅོག་

ཐདཔ་འཚློལ་བཅུག་ནི། མ་
འདྲ་མི་ངོས་འཛིན་འབད་

བཅུག། 

ཅ་ལ་གི་བཟློ་དབྱིབས་ 
འཇམ་ཚམས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
ངོས་འཛིན་འབད་བཅུག། 

ཁ་དློག་གི་པར་ལུ་
བལྟ་སྟེ་ ངོས་འཛིན་
འབད་བཅུག། 

 

པདྨ་རྡློ་རྗེ། ✓ x ✓  
ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ✓ ✓ x  
བསློད་ནམས། x ✓ ✓  
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བློ་གསར་༠༡༢ ། སློབ་ཚན་༢ པའི་བྲི་ནིའི་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ།   

ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ་དང་ ལཱ་ཤློག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་བའི་སློང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རློག་དབྱེ་ཞིབ་འབད། 
མིང་། འབྲི་སྨྱུག་གཟུང་

ཐངས།  
ཐིག་འཐེན་
ཐངས། 

མདའ་ཕྱློགས་
བཀལ་ཐངས། 

རི་མློའི་བཟློ་རྣམ་མ་
འདྲཝ་གུ་ཚློན་གཏང་ནི། 

དྲན་གསློ། 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།      
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།      
བསློད་ནམས།      
      
      
 
བློ་གསར་༠༡༣ ། སློབ་ཚན་༣ པའི་ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  

བཀོད་རྒྱ། སློབ་ཚན་༣ པའི་གསལ་བྱེད་ངོས་འཛིན་གྱི་ལཱ་ཤློག་ ཤློག་གྲངས་༣༦ ལས་༣༩ ཚུན་ནང་བཀོད་ཡློད་མི་འདི་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད། 

མིང་། གསལ་བྱེད་ཀ་ལས་
ཨ་ཚུན། 

གསལ་བྱེད་གུ་
དབྱངས་སར་ཏེ་ 

རྗོད་སྒྲ་དག་ཏློག་ཏློ་
འབད་ལྷག་ནི། 

གསལ་བྱེད་གུ་དབྱངས་བཀལ་བའི་
མིང་ཚིག་སློར་ཀློག། 

དྲན་གསློ། 

ཀ་ཁ་ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་
ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་
ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། 
ཞ་ཟ་འ་ཡ།་ར་ལ་ཤ་
ས། ཧ་ཨ། 

ཀི་ཁུ་གེ་ངོ་། ཅི་ཆུ་ཇེ་
ཉོ། ཏི་ཐུ་དེ་ནློ། པི་ཕུ་
བེ་མློ། ཙི་ཚུ་ཛེ་ཝློ། 
ཞི་ཟུ་འེ་ཡློ། རི་ལུ་ཤེ་
སློ། ཧེ་ཨོ། 

ཀ་ཀུར། ཁོ། མེ། ཀོ་མ། ཀོ་ ཀོང་། 
བུ། ཁོང་། གོང་། རི། གོ། གུར། 
ངོར། ལློག། (ཤློག་ཁྲམ་ཤློག་གྲངས་
༡༠ ལས་༡༦ ཚུན་ལག་ལེན་འཐབ་) 

ཀརྨ་ཚེ་རིང་།     
བསློད་ནམས།     
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བློ་གསར་༠༡༤ ། སློབ་ཚན་༣ པའི་བྲི་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  

བཀོད་རྒྱ། ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ་ཤློག་གྲངས་༡༦ དང་༡༧ འབྲི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབད་བའི་སློང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ལྟ་རློག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ 
བཏུབ་ མ་བཏུབ་དང་དྲན་གསློ་ཁ་གསལ་བཀོད། 
མིང་། གསལ་བྱེད་ ཀ་

ལས་ཨ་ཚུན་གྱི འབྲི་
ཐངས་དང་ མདའ་
ཕྱློགས་བཀལ་ཐངས་
དང་འཁྲིལ་བྲི་ནི། 

གསལ་བྱེད་
ཀྱི་བར་ན་ 
ཚག་དང་ཤད་
མ་འཛློལ་བར་
བྲི་ནི། 

གསལ་བྱེད་
གུ་དབྱངས་
བཀལ་ཏེ་བྲི་
ནི། 
 

ཨང་ཡིག་༡ 
ལས་༡༠ 
གྱངས་ཁ་རྐྱབ་
སྟེ་བྲི་ནི། 
 

བཟློ་དབྱིབས་
ཀྱི་པར་བྲིས་ཏེ་ 
ཚློན་གཏང་ནི། 

དྲན་གསློ། 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།       
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།       
བསློད་ནམས།       

       
 
བློ་གསར་༠༡༥ ། སློབ་ཚན་༣ པའི་བྱ་སློད་དབྱེ་ཞིབ། ཨ་ལློའི་བྱ་སློད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྟ་རློག་འབད་ཐློག་ལས་ ཨིན་རགས་དང་མེན་
རགས་བཀལ། 

དྲན་གསློ། དུས་ཚློད་ཁར་འློང་ནི། གཞན་ལུ་གུས་ཞབས། སྤྱི་སེམས་ སློགས་ བྱ་སློད་ གཞན་ཡང་བཟློ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ།  
མིང་། བྱ་སློད། དྲན་གསློ། 

པདྨ་རྡློ་རྗེ། 

 བཅའ་མར་གཏློགས་ནི།  
 སློང་དེབ་དང་འབྲི་དེབ་བདག་འཛིན།  
 ཡི་གུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་ནི།  
 གཞན་གིས་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི། 
 མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐངས། 

 

ཀརྨ་ཚེ་རིང་། 

 བཅའ་མར་གཏློགས་ནི།  
 སློང་དེབ་དང་འབྲི་དེབ་བདག་འཛིན།  
 ཡི་གུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་ནི།  
 གཞན་གིས་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི། 
 མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐངས། 

 

བསློད་ནམས། 

 བཅའ་མར་གཏློགས་ནི།  
 སློང་དེབ་དང་འབྲི་དེབ་བདག་འཛིན།  
 ཡི་གུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་ནི།  
 གཞན་གིས་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི། 
 མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐངས། 
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ལྷུན་གྲུབ། 

 བཅའ་མར་གཏློགས་ནི།  
 སློང་དེབ་དང་འབྲི་དེབ་བདག་འཛིན།  
 ཡི་གུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲི་ནི།  
 གཞན་གིས་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི། 
 མཉམ་འབྲེལ་འབད་ཐངས། 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
བློ་གསར་༠༡༦ ། སློབ་ཚན་༤ པའི་བྲི་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ། 
བཀོད་རྒྱ། ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ་ཀ་པ་དང་ འབྲི་དེབ་ནང་འབད་བའི་སློང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་ 
ཨིན་རགས་དང་མེན་རགས་  

བཀལ་སྦེ་ དྲན་གསློ་ཁ་གསལ་བཀོད། 
མིང་། གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་

འཇུག་སར་ཏེ་བྲི་ནི། 
ཡ་བཏགས་
བདུན་བྲི་ནི། 

ར་བཏགས་
བྲི་ནི། 

ལ་བཏགས་
བྲི་ནི། 

དྲན་གསློ། 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།       
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།      
བསློད་ནམས།      

      
      

 
བློ་གསར་༠༡༧ ། སློབ་ཚན་༥ པའི་བྲི་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
བཀོད་རྒྱ། ཡིག་བཟློ་སློང་དེབ་ཀ་པ་དང་ འབྲི་དེབ་ནང་འབད་བའི་སློང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་རློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་ 

ཨིན་རགས་དང་ མེན་རགས་བཀལ་སྦེ་ དྲན་གསློ་ཁ་གསལ་བཀོད། 
 ར་མགོ་ཅན་

བྲི་ནི། 
ལ་མགོ་བཅུ་
ཐམ་བྲི་ནི། 

ས་མགོ་ཅན་
བྲི་མི། 

ཨང་ཡིག་༡ ལས་༢༠ 
ཚུན་བྲི་ནི། 

༡ ལས་༢༠ ཚུན་ ཡིག་
གཟུགས་ནང་བྲི་ནི། 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།      
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།      
བསློད་ནམས།      
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བློ་གསར་༠༡༨ ། སློབ་ཚན་༦ པའི་ལྷག་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ།  
བཀོད་རྒྱ། མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཚུགས་ (✓) མི་ཚུགས་ (x) བལྟ་སྟེ་ རགས་བཀལ། 

མིང། 
 
 

སྔོན་འཇུག་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་སློར་ཀློག། སྔོན་འཇུག་སརཝ་ད་རྗོད་སྒྲ་
གྱུར་འགྱོ༌མི། 

དྲན་གསློ། 

ག་ = གཅིག། གསུམ། གནགཔ།  གཞུང་།  
ད་ = དཀར་པློ། དགུ། དངུལ། དཔལ།   
བ་ = བཀག།  བཅས། བཏང་། བཙག།         
མ་ = མཁས། མགུ། མཇལ། མཛེས། མཉམ། 
འ་ = འགོ། འཇུག། འདུག། འབྲུག། འབད། 

གཉེན། གཉན། གཉིས། 
གནམ། གཡང་། དབྱངས། 
དབྱིན། དབུ། དབུགས། 
དབྱུག་པ། དམར། དམག། 
མངོན། 
 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།    
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།    

    
    
    
    

 
བློ་གསར་༠༡༩ ། སློབ་ཚན་༦ པའི་ བྲི་ནིའི་དབྱེ་ཞིབ། 
ལཱ་ཤློག་ ཤློག་གྲངས་༣༡ པ་དང་ འབྲི་དེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐློག་ལས་ ལྟ་རློག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་མི་ཚུགས་
རགས་བཀལ་སྦེ་ དྲན་གསློ་ཁ་གསལ་བཀོད།  

མིང་། མཐུན་སྒྲིག་
འབད༌ནི། 

ཚློད༌སྲེ༌གི༌ པར་བྲིས་ཏེ་
ཚློན་གཏང་ནི། 

ཤིང༌འབྲས་ཀྱི༌པར་བྲིས་ཏེ་
ཚློན་གཏང་ནི། 

དྲན་གསློ། 

པདྨ་རྡློ་རྗེ།     
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།     
བསློད་ནམས།     
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བློ་གསར་༠༢༠ ། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིམ་པ་བལྟ་ནིའི་རྒྱུས་ཐློ། 
ལྷབ་སང་དློན་ཚན་ གསལ་བྱེད་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་།  
མིང་། ཐེངས་ ༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༣/༡༩ལུ། ཐེངས་ ༢ པ། སྤྱི་ཚེས་ 

༡༢/༣/༡༩ལུ། 
ཐེངས་ ༣ པ། སྤྱི་ཚེས་ 
༡༢/༣/༡༩ལུ། 

དབང་ཕྱུག བཞི་ཆ་ར་ ལཱ་ཁག་གཏངམ་ལས་ 
ལེགས་ཤློམ་འབད་སློན་ཡི། 

ཀ་དང་ ག་ ང་ གསུམ་གྱི་ 
བཀལ་ཐངས་ལློག་སྟེ་ར་སློན་ཡི། 

ཀ་ཁ་ག་ང་ ག་ར་ བཀལ་
ཐངས་ཤེས་པས། 

རྡློ་རྗེ། ང་ བྲི་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་འདུག། ག་ར་ཧ་ལམ་ཤེས་རུང་ གྱལ་མི་
ཕང་པས། 

གྱལ་ཡང་ཕང་བྲི་ཚུགས་པས། 

དབང་མློ། ཀ་དང་ ག་ ང་ གསུམ་གྱི་ བཀལ་
ཐངས་ལློག་སྟེ་ར་སློན་ཡི། 

ཀ་ཁ་ག་ང་ ག་ར་ བཀལ་ཐངས་
ཤེས་པས། 

 

    
    
 
བློ་གསར་༠༢༡ ། ཧེ་མ་ལས་ ལམ་སློན་ཡློད་པའི་ དབྱེ་ཞིབ་མཁོ་ཆས། བློ་གསར་སློབ་རིམ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས། 
སློབ་ཚན་དང་པ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། ཚུགས་པས། () མི་ཚུགས་པས། (x) 
ཨང་ མིང་། དབྱེ་ཞིབ་དློན་ཚན། རིག་རྩལ།  དྲན་གསློ། 

༡ བསམ་གྲུབ། 

རང་གི་ངོ་སློད་ ཉན་སབ། x  
གཡུས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུའི་ མིང་ ཉན་སབ།   
ཆ་རློགས་དང་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ ཉན་སབ། x  
ང་ ཁྱོད་ ཁོ་ མློ་ཟེར་མི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་  ཉན་སབ། x  
བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ལཱ་འགན་ ཉན་སབ།   
པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་སྔོན་སང་གི་དློན་ལུ་ ལྷག་ནི། x  
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ། x  

༢ པདྨ། 

རང་གི་ངོ་སློད་ ཉན་སབ། x  
གཡུས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུའི་ མིང་ ཉན་སབ།   
ཆ་རློགས་དང་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ ཉན་སབ། x  
ང་ ཁྱོད་ ཁོ་ མློ་ཟེར་མི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་  ཉན་སབ། x  
བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ལཱ་འགན་ ཉན་སབ།   
པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་སྔོན་སང་གི་དློན་ལུ་ ལྷག་ནི། x  
གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ། x  

༣ རྡློ་རྗེ། 
རང་གི་ངོ་སློད་ ཉན་སབ། x  
གཡུས་དང་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུའི་ མིང་ ཉན་སབ།   
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ཆ་རློགས་དང་ གཡུས་ཀྱི་མིང་ ཉན་སབ། x  
ང་ ཁྱོད་ ཁོ་ མློ་ཟེར་མི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་  ཉན་སབ། x  
བཀོད་རྒྱ་ཉན་ཏེ་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ལཱ་འགན་ ཉན་སབ།   
པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ལྷག་ནིའི་སྔོན་སང་གི་ དློན་
ལུ་ 

ལྷག་ནི། x  

གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གི་མིང་ཚུ་ ཉན་སབ། x  
 
བློ་གསར་༠༢༢ ། སློབ་ཚན་༢ པ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ།  
དབྱེ་ཞིབ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ བརྡ་སློན་གྱི་འློག་ལུ་ (ཚུགས་པས། () མི་ཚུགས་པས། (x) ཟེར་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ཚུ་ དཔེ་སློན་ཙམ་
ཅིག་ཨིནམ་ལས། དབྱེ་ཞིབ་ངོ་མའི་གནས་སངས་ནང་ ཨ་ལློའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་དཔློན་རང་གིས་བཀོད་དགོ། 
ཨང་ མིང་། དབྱེ་ཞིབ་དློན་ཚན། རིག་རྩལ། བརྡ་སློན། དྲན་གསློ། 

༡ བསམ་གྲུབ་ 

ནང་མི་དང་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་དང་ ཐབ་ཆས་ཀྱི་མིང་ཚུ་  

ཉན་སབ། x  

ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ ནང་ན་འློང་ནི་གི་སྐོར་ལས་ 
གནང་བ་ཞུ་ནི་ཚུ་ 

ཉན་སབ། 
 

 

སློབ་ཁང་ནང་ ཆ་རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཚུ་ 

ཉན་སབ། 
x 

གྲོས་ཚློགས་དགོ་
པས། 

པི་སི་བཤེད་ཐངས་དང་ཐིག་འཐེན་ཐངས་ ཚློན་
གཏང་ནི་ཚུ་  

བྲི་ནི། x དཔེ་སྣློད་བསྡུ་
གསློག། 

གསལ་བྱེད་༣༠ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་  ལྷག་་ནི།   
མགྱོགས་ཡིག་ནང་ དབྱངས་དང་ གསལ་བྱེད་
བཀལ་ཐངས་ཚུ་  

བྲི་ནི། 
x 

ཞབས་ཀྱུ་བཀལ་
ཐངས་མི་ཤེས་
པས། 

༢ ཀོང་ཀྲུ། 

ནང་མི་དང་ སློབ་ཁང་ནང་གི་ཅ་ལ་ གཟུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་དང་ ཐབ་ཆས་ཀྱི་མིང་ཚུ་  

ཉན་སབ། 
x 

 

ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་དང་ ནང་ན་འློང་ནི་གི་སྐོར་ལས་ 
གནང་བ་ཞུ་ནི་ཚུ་ 

ཉན་སབ། 
 

 

སློབ་ཁང་ནང་ ཆ་རློགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ 
འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་ཚུ་ 

ཉན་སབ། 
x 

ཞལ་ཚློགས་དགོ་
པས། 

པི་སི་བཤེད་ཐངས་དང་ཐིག་འཐེན་ཐངས་ ཚློན་
གཏང་ནི་ཚུ་  

བྲི་ནི། 
x 

དཔེ་སྣློད་བསྡུ་
གསློག། 

གསལ་བྱེད་༣༠ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་  ལྷག་་ནི།   
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མགྱོགས་ཡིག་ནང་ དབྱངས་དང་ གསལ་བྱེད་
བཀལ་ཐངས་ཚུ་  

བྲི་ནི། 
x 

ཞབས་ཀྱུ་བཀལ་
ཐངས་མི་ཤེས་
པས། 

    
 

 

    
 

 

 
བློ་གསར་༠༢༣ ། སློབ་ཚན་གསུམ་པ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། ཚུགས་པས།() མི་ཚུགས་པས།(x) 
ཨང་ མིང་། དབྱེ་ཞིབ་དློན་ཚན། རིག་རྩལ། བརྡ་

སློན། 
དྲན་གསློ། 

༡ བསམ་གྲུབ། 

སློབ་ཁང་ནང་གི་ བཀོད་རྒྱའི་
རིགས་  

ཉན་སབ། x 
 

གསལ་བྱེད་༣༠ དང་ དབྱངས་
བཞི་ 

བྲི་ནི།  
དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་ཞུགས་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་  

ལྷག་ནི། x 
མིང་ཚིག་ཤློག་བྱང་ཤློག་ཁྲམ་
ལག་ལེན། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་
ཞུགསཔའི་མིང་ཚིག་ཚུ་  

བྲི་ནི། x 
དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག། 

ཡི་གུའི་བར་ན་ཚག་དང་ མཐའ་
མར་ཤད་ 

བྲི་ནི།  
 

བཟློ་དབྱིབས་དང་ཚློས་གཞི་ངོས་
འཛིན་འབད་ 

ལྷག་ནི། x 
 

༢ དློན་ཆེན། 

སློབ་ཁང་ནང་གི་ བཀོད་རྒྱའི་
རིགས་ཉན་ཏེ་  

ཉན་སབ། x 
 

གསལ་བྱེད་༣༠ དང་ དབྱངས་
བཞི་བ 

བྲི་ནི།  
དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་ཞུགས་
པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་  

ལྷག་ནི། x 
མིང་ཚིག་ཤློག་བྱང་ཤློག་ཁྲམ་
ལག་ལེན། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་
ཞུགསཔའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ 

བྲི་ནི། x 
དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག། 
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ཡི་གུའི་བར་ན་ཚག་དང་ མཐའ་
མར་ཤད་ 

བྲི་ནི།  
 

བཟློ་དབྱིབས་དང་ཚློས་གཞི་ངོས་
འཛིན་འབད་ 

ལྷག་ནི། x  

# སློབ་དཔློན་གྱིས་ འློས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ཚན་ཚུ་སློར་དགོཔ་དང་ དློན་ཚན་རེ་རེ་ལས་ཡང་ ནང་གསེས་དློན་ཚན་བཟློ་
སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
 
བློ་གསར་༠༢༤ ལྷག་དེབ་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཐློ་ཁྲམ།  ཨ་ལློའི་མིང་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཟླ་ཚེས་ /  / 
ཨང་ སྲུང་གི་གནད་དློན། བརྡ་སློན། དྲན་གསློ། 
༡ སྲུང་འདི་ འགོ་ག་དེ་སྦེ་ བཙུགསཔ་མས་? འགོ་ག་དེ་སྦེ་བཙུགསཔ་

ཨིན་ན? སབ་མི་ཚུགས་
པས། 

སྲུང་འགོ་བཙུགས་ཐངས་ངོ་སློད་འབད་
བྱིན་དགོ་པས། 

༢ སྲུང་ནང་ ག་ཅི་ར་འདུག་?   
༣ སྲུང་ནང་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་འདུག་?    
༤ སྲུང་འདི་ དགོད་བྲ་སི་སི་/སྐྱོ་སི་སི་/འདྲློག་

སི་སི་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་? 
  

༥ སྲུང་འདི་ མཇུག་ག་དེ་སྦེ་ བསྡུཝ་མས་?   
༦ སྲུང་འདི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ག་ཅི་ལུ་དགའ་

ཡི་? 
  

 

བློ་གསར་༠༢༥ ། སློབ་ཚན་བཞི་པ། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། ཚུགས་པས། () མི་ཚུགས་པས། (x) 
ཨང་ མིང་། དབྱེ་ཞིབ་དློན་ཚན། རིག་རྩལ། བརྡ་སློན། དྲན་གསློ། 

༡ བསམ་གྲུབ། 

རྗོད་ཚིག་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་   

ཉན་སབ། 
x 

 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་  ལྷག་ནི།  རྗོད་སྒྲ་མི་དག་པས། 
ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་  བྲི་ནི། x དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག། 
གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་བཞི་སར་ཡློད་མི་
ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ 

ལྷག་ནི། 
x 

མིང་ཚིག་ཤློག་བྱང་ཤློག་
ཁྲམ་ལག་ལེན། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་དང་ མིང་
མཐའ་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་སྟེ་  

བྲི་ནི། 
 

  བཟའ་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་
སྦེ་ 

ཉན་སབ། 
x 
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བཞེས་སྒོའི་རྩིས་མཐློང་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ 

ཉན་སབ། 
x 

 

༢ གྲུབ་པ། 

རྗོད་ཚིག་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་  

ཉན་སབ། x  

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ནི།  རྗོད་སྒྲ་མི་དག་པས། 
ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་  བྲི་ནི། x དཔེ་སྣློད་བསྡུ་གསློག། 
གསལ་བྱེད་ལུ་ དབྱངས་བཞི་སར་ཡློད་མི་
ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ 

ལྷག་ནི། 
x 

མིང་ཚིག་ཤློག་བྱང་ཤློག་
ཁྲམ་ལག་ལེན། 

གསལ་བྱེད་ལུ་ རྗེས་འཇུག་དང་ མིང་
མཐའ་ཡློད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་
རྐྱབ་ 

བྲི་ནི། 
 

བཟའ་བཏུབ་དང་མ་བཏུབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་
སྦེ་ 

ཉན་སབ། 
x 

 

བཞེས་སྒོའི་རྩིས་མཐློང་དང་ལམ་ལུགས་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ 

ཉན་སབ། 
x 

 

 
བློ་གསར་༠༢༦ ། སློབ་ཚན་དྲུག་པའི། དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། ཚུགས་པས། () མི་ཚུགས་པས། (x) 
ཨང་། མིང་ དློན་ཚན། རིག་རྩལ། བརྡ་སློན།  

༡ ལྷུན་གྲུབ། 

པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཉན་སབ། x  
སྲུང་ཐུང་ཀུ་ ཉན་སབ།  རྗོད་སྒྲ་ཡར་

རྒྱས་ འགྱོ་
དེས། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ ལྷག་ནི། x 

པར་དང་ཅ་ལ་ཚུ་གི་ མིང་ བྲི་ནི། x  
མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སློར་
ཀློག་རྐྱབ་ 

ལྷག་ནི། 
 

 

མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ བྲི་ནི། 
x 

དཔེ་སྣློད་བསྡུ་
གསློག། 

༢ ཟླ་བ། 

པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བཤད་པ་རྐྱབ་  ཉན་སབ། x  
སྲུང་ཐུང་ཀུ་ ཉན་སབ། 

 
རྗོད་ཡར་རྒྱས་ 
འགྱོ་དེས། 

ཉེ་འབྲེལ་གྱི་མིང་ཚིག་ཚུ་ སློར་ཀློག་རྐྱབ་ ལྷག་ནི། x  
པར་དང་ཅ་ལ་ཚུ་གི་ མིང་ བྲི་ནི། x  
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མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སློར་
ཀློག་རྐྱབ་ 

ལྷག་ནི། 
 

 

མགོ་ཅན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ བྲི་ནི། x དཔེ་སྣློད་བསྡུ་
གསློག། 

# སློབ་དཔློན་གྱིས་ འློས་འབབ་བལྟ་སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དློན་ཚན་ཚུ་སློར་དགོཔ་དང་ དློན་ཚན་རེ་རེ་ལས་ཡང་ ནང་གསེས་དློན་ཚན་བཟློ་
སྟེ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
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དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐློ། 
༡. བློ་གསར་སློབ་དཔློན་གྱི་ལམ་སློན་དཔེ་དེབ། 
༢. སློབ་སློན་སློང་ལཱའི་ལཱ་ཤློག། 
 ཀ་ ཤློག་གྲངས་ འབད་མི་གཅིག། 

༣. བློ་གསར་སློབ་རིམ་གྱི་ལྷག་དེབ། 
 ཀ་ བྱ་ཚིག་དཔེ་དེབ། 
 ཁ་ དབའེ་གཟའ་ག་ཅི་སྨློ? 
 ག་ བློ་གསར་ཨང་ཡིག་དང་མིང་ཚིག། 
 ང་ འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན? 
 ཅ་ ཉི་མ་དང་ཟླ་བ། 
 ཆ་ ཀུན་བཟང་དང་བདེ་ཆེན། 
 ཇ་ ཕྱེམ་ལ་མེ་ཏློག་འཚློལ་མི། 
 ཉ་ སྒོའི་དྲིལ་བུ་ཏིང་ཏིང་། 

དྲན་གསློ།  
 ཐློ་ནང་ཚུད་ཡློད་མི་ ལྷག་དེབ་འདི་ཚུ་ ནམ་ར་འབད་རུང་ གཡློག་བཀོལ་ཆོག་ཆོག་འབད་ 
 སློབ་ཁང་ནང་ལུ་བཞག་དགོཔ་ཨིན། 

༤. སློབ་སློན་མཁོ་ཆས་ཚུ། 
 ཀ་  ཨ་ལློའི་སློ་གླུ། 
 ཁ་  སློ་གླུ་དེབ་ཆུང་། 
 ག་  ན་ཆུང་གླུ་དེབ། 
 ང་  གྱིབ་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས། 
 ཅ་ མགྱོགས་ཡིག་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་ཤློག་ཁྲམ། 
 ཆ་  གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུའི་མིང་གི་ཤློག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
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 ཇ་  ཡ་བཏགས། ར་བཏགས། ལ་བཏགས་ཀྱི་ཤློག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ཉ་  ར་མགོ། ལ་མགོ། ས་མགོའི་ཤློག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ཏ་  བརྩེགས་འདློགས་པར་ཚིག་ཤློག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ཐ་  དབྱིབས་དང་ཚློས་གཞི་ཤློག་ཁྲམ། ཚན་གཅིག། 
 ད་  ལགས་སློའི་རྩེད་ཆས། ཚན་གཅིག། 
 ན་  དྲློ་མི་ནློ་རྩེད་ཆས། ཚན་གཅིག། 
 པ་  ཤློག་ཁྲམ་ཤློག་གྲངས་༨ འབད་མི་ཚན་པ་གཅིག། 
 ཕ་ ཉེ་འབྲེལ་མིང་ཚིག་རབ་འབྱེད། རློང་ཁ་དང་མཐའ་འཁོར་གྱི་མིང་ཚིག་གཞི་འགྱམ། 
 བ་ ཚློས་གཞི་དྲུག། 
 མ་ བློ་གསར་ཨང་དེབ་༡-༡༠ ཚུན། 
 ཙ་ ཡིག་བཟློའི་སློང་དེབ། ཀ། 
 ཚ་ སྒོ༌ནློར༌སེམས༌ཅན། 
 ཛ་ ཤིང༌འབྲས༌རིགས། 
 ཝ་ ཚློད་སྲེ་རིགས། 

དྲན་གསློ། 
 ཐློ་ནང་ཚུད་ཡློད་མི་ སློབ་སློན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལྷབ་སློན་གྱི་སྐབས་ ངེས་པར་ཁག་ཆེ་བའི་ ཅ་
 ལ་ཙང་ཙ་འབད་ནི་དེ་གིས། སློབ་ཁང་ནང་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ བཀྲམ་སློན་འབད་དེ། ནམ་
 ར་འབད་རུང་ གཡློག་བཀོལ་ཆོག་ཆོག་དང་ གཞི་རྟེན་འབད་ཆོག་ཆོག་འབད་སློབ་ཁང་ནང་
 འློང་དགོཔ་ཨིན། 
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