
མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 
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ལཱ་ཤོག་འད་ནང་ མིཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའ་ ཅ་དངོས་ ག་ཅ་འབད་རུང་གཉིས་ད་ཅག་ ངོས་འཛིན་འབད་ད་ འད་ག་སོར་
ལས་ འོག་ག་དོན་ཚེན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཀོད།  
 
མིང་།  
བཟོ་རྣམི།  
ཕན་པ།  
སྙན་ཞུ། 
 
 
 
 
 
 
མིང་།  
བཟོ་རྣམི།  
ཕན་པ།  
སྙན་ཞུ། 
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འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མི་ཨང་ཡག་ཚུ་ཡག་གཟུགས་ནང་བྲིས། 
 
༡   ༢   ༣   ༤    
 
 
༥   ༦   ༧   ༨  
 
 
༩   ༡༠   ༡༡   ༡༢  
 
༡༣   ༡༤   ༡༥   ༡༦  
 
 
༡༧   ༡༨   ༡༩   ༢༠  
 
 
༢༡   ༣༠    ༣༡    ༤༠     
 
༤༡    ༥༠    ༥༡    ༦༠     
 
 
༦༡    ༧༠    
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 
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ལོག་བྱིང་འད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འོག་ག་དྲི་བ་ཚུ་ག་ ལན་བྲིས། 
 
ཀ་ ཨཔ་བསམི་པ་དང་ ཨམི་དབང་མིོ་ལུ་ བཟའ་ཚེན་བསོམིས་ ག་དམ་ཅག་འདུག? 
ལན།  
 
ཁ་ རོ་རྗེ་དང་གཅག་ཁར་ གཉིན་རྐྱབ་མི་ ག་ཨན་པས? 
ལན།  
 
ག་ ཨ་ལོ་གཉིས་ཡོད་མི་ག་ ཨ་པ་དང་ཨའ་ ག་དང་ག་སོ? 
ལན།  
 
ང་ ཨ་ལྕེ་ག་ ཨ་ཞང་ ག་ཨན་མིས? 
ལན།  
 
ཅ་ བསོད་ནམིས་དང་ ཟླ་བ་འད་ ག་ག་ཨ་ཞང་དང་ཨ་ན་སོ? 
ལན།  
 
ཆ་ དབང་འཛིམ་གྱི་ ནུ་གཅུང་ ག་ཨན་མིས? 
ལན།  
 
ཇ་ ཨ་ཞང་འད་ རང་ག་ཕམི་ལུ་ ག་ཅ་ཕོག་ན་མིས? 
ལན།  
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ཚེར་བ་ལྔ་གས་ ལཱ་ག་ཅ་ར་འབདཝ་ཨན་ན? ལག་དབ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་གཅག་ཁར་ སྟུན་གོས་རྐྱབ་སྟེ་ བྲི་
དགོཔ་ཨན། 
 
  
 
 

མིག་ཏེོ། ༡   ༢   ༣  
 ༤   ༥     

རྣམི་ཅོ། ༡   ༢   ༣  
 ༤   ༥     

ལ་པ། ༡   ༢   ༣  
 ༤   ༥    
  

ལྕེ། ༡   ༢   ༣  
 ༤   ༥     

གཟུགས།  ༡   ༢   ༣  
  ༤   ༥     
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སོབ་ས་དམིངས་ལུ་ ཉིནམིོ་གཅག་ནང་འབད་ཡོད་པའ་ ལཱ་ག་སོར་ལས་སྙན་ཞུ་འབད་ན་ག་དནོ་ལུ་ འོག་ག་དྲི་བ་ཚུ་ག་ལན་
རྐྱབ། 
༡. དོྲི་པ་ནམི་ལོངམི་སོ?  
 
༢. ལོང་ཚེརཝ་ཅག་ ག་ཅ་ར་ འབད་ན་ཡོད? 
 
༣. དྲིོ་པ་ག་བཞས་སོ་ ག་ཅ་ བཟའ་ཡི?  
 
༣. བཞས་སོ་ བཟའ་ཞནམི་ལས་ ག་ཅ་འབད་ཡི? 
 
༥. སོབ་གྲྭ་ནང་ ག་ད་སྦེ་ འོངམི་སོ?  
 
༦. སོབ་གྲྭ་ནང་ ག་ཅ་ར་ འབད་ན་ཡོད?  
 
༧. སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ ལོག་སྟེ་ ནམི་འགྱིོཝ་སོ?  
 
༨. ཁྱིམ་ནང་ལོད་ད་ ག་ཅ་ར་ འབད་ན་ཡོད? 
 
༩. ཕྱི་རུ་ག་བཞས་སོ་ ག་ཅ་ར་ བཟའཝ་སོ?  
 
༡༠. ཆུ་ཚེད་ ག་དམ་ཅག་ལུ་ ཉིལཝ་སོ? 
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འློག་གི་དི་བ་གི་ལན་བིས། 
 
༡ ལག་དབ་ནང་ག་ བུམིོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས། 
ལན། ------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------- 
༢ ཁོང་གཉིས་ སམས་སོ་དགོ་པའ་དོན་དག་ ག་ཅ་ཨན་མིས? 
ལན། ------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------- 
༣ དབང་མིོ་ ག་ཅ་འབད་ གཡོག་མི་འཐོབ་སོ? 
ལན། ------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------- 
༤ ཁྱིོད་ཀྱིས་ ཁོང་བུམིོ་གཉིས་ལས་ ག་བཟུམི་འབད་ན་སོ? 
ལན། ------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------- 
 
ལྷག་དེབ་འདི་ལྷག་སྟེ་བཀོད་ཤོག་འདི་བཀང་། 
སྲུང་འད་ནང་ག་ བུམིོ་གཉིས་ལས།  
 སད་ཤོས། སྡུག་ཤོས། ག་ཅ་འབད? 
བུམིོ་----  

 
 
 

 

བུམིོ་-----  
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ཡག་རྒྱུགས་འད་ ལག་ཞནམི་ལས་ འོག་ག་སོང་ལཱ་ཚུ་གོ་རམ་བཞན་དུ་འབད། 
 
ཀ། འོག་ག་མིང་ཚེག་ཚུ་ག་རྣམི་གངས་ ལོག་བྱིང་ནང་ལས་ འཚེལ་ཏེ་བྲིས། 

༡. མི་ཚེད། ------------- ༢. སོན་མིར། ------------------- 
༣. ལ་ཤ། ------------- ༤. བསམི་པ་ལུ། ----------------- 
༥. ཆ་རོགས། ------------ 
 

ཁ། འོག་ག་ཞ་སའ་ཚེག་ཚུ་ག་ཕལ་སད་ ལོག་བྱིང་ནང་ལས་ འཚེལ་ཏེ་བྲིས། 
༡. འབྱིོནམི་ད། ----------- ༢. བཞུགས་ས། ------------------ 
༣. མིཇལ་ནུག། ---------- ༤. གཤགས་སོ་ནུག། --------------- 
༥. གསུངས་ནུག། ---------- 

 
ག། འོག་ག་མིང་ཚེག་ཚུ་ ལག་ལན་འཐབ་སྟེ་ རྗེོད་ཚེག་ར་བཟོ། 

༡. རྒྱ་མིཚེ། --------------------------------------- 
༢. སྦེལཔ། --------------------------------------- 
༣. སྦེོམི། ---------------------------------------- 
༤. མི་ཤས། -------------------------------------- 
༥. བལྟ་བར། -------------------------------------- 

 
གཞན་བྲི་དགོཔ་འཐོན་པ་ཅན། ----------------------------------------
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------- 
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 བཀོད་ཤོག། 
 བསྡུ་ལན་འབད་དག་ོཔའ་དྲི་བ། དྲིས་ལན། 
༡ 

ཁྱིོད་ཀྱི་ སོབ་གྲྭ་ག་མིང་ག་ཅ་སབ་སོ? 
 
 

༢ 
སོབ་གྲྭ་འད་ རྒེད་འོག་ ག་ཏེ་ག་འོག་ལུ་ཚུདཔ་སོ? 

 
 

༣ 
རྒེད་འོག་འད་ རོང་ཁག་ ག་ཏེ་ག་འོག་ལུ་ཚུདཔ་སོ? 

 
 

༤ སོབ་གྲྭ་འད་ག་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ ག་ཅ་སོ?  
 

༥ སོབ་གྲྭའ་སྦེོ་ལོགས་ཁར་ གཡུས་ཚེན་ ག་དམ་ཅག་
འདུག? 

 
 

༦ རྒེད་འོག་ག་རྒེཔོ་ག་མིང་ ག་ཅ་སོ?  
༧ སོབ་ཁང་ག་དམ་ཅག་ཚུན་ཚེད་ ལབ་ན་འདུག?  

༨ སོབ་གྲྭ་འད་ནང་ ཨ་ལོ་ག་དམ་ཅག་འདུག?  
 

༩ སོབ་དཔོན་བསོམིས་ ག་དམ་ཅག་འདུག?  
 

 བཅུད་བསྡུས། 
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རྟ། 

 
 
 
 
 
 
 

ཤཝ། 

 
 
 
 
 
 
 

ཕགཔ། 
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གནས་ཚུལ་ཚུ་བྲིས། 

ཁ་ཙ་ང་གིས་སློབ་གྲྭ་
ནང་ག་ཅི་ར་འབད་
ཡི་ག?  

ཁིམ་ནང་ག་ཅི་ར་
འབད་ཡི་ག? 

ལམ་ཁར་ག་ཅི་ར་
མཐོང་ཡི་ག? 

དློ་པ་གི་ཚོགས་འདུ་
ལུ་ག་ཅི་གི་ཁབ་
བསྒྲགས་འདུག?  
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འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མི་ཨང་ཡག་ཚུ་ཡག་གཟུགས་ནང་བྲིས། 
༢༦༧ -----------------------------------------------  
༣༥༩ -----------------------------------------------  
༥༥༠ ----------------------------------------------- 
༦༠༢ ----------------------------------------------- 
༧༠༠ ----------------------------------------------- 
༤༠༦ ----------------------------------------------- 
༩༠༩ ----------------------------------------------- 
༧༨ ----------------------------------------------- 
༩༩ ----------------------------------------------- 
༧༠༠ ----------------------------------------------- 
༡༡༡ ----------------------------------------------- 
༨༡༨ ----------------------------------------------- 
༨༦ ----------------------------------------------- 
༢༦༧ ----------------------------------------------- 
༣༣༣ ----------------------------------------------- 
༤༥ ----------------------------------------------- 
༣༠༦ ----------------------------------------------- 
༤༣༣ ----------------------------------------------- 
༤༠ ----------------------------------------------- 
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ལག་དབ་འད་ ལགས་ཤོམི་འབད་ ལག་ཞནམི་ལས་ འད་ཚུ་གས་ ལཱ་ག་ཅ་ར་འབད་ཡ་ག? བྲིས། 
སྤྱ། འཕརཝ། ཀ་ཤ། 
ར་ཕག་གུ་ར་ོབླུགས་ནུག 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 

 
13 

འོག་ག་པར་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དྲི་བ་དང་ལན་བྲིས། 

ཤང་གུ་བྱི་འདུག། ཆུའ་ནང་སངམི་འདུག། 

 
 
 
 

བ་མིན་ལུ་རྭཝ་འདུག། 
དྲི་བ། ཤང་གུ་ག་ཅ་འདུག? 
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སོང་ལཱ་ ཀ། 
རྟ་མི་ནུ་པ་ལ་གས་ དུས་ཚེད་སོ་སོ་ལུ་ ལཱ་ ག་ཅ་ར་འབད་ནུག་ག? ཐོ་བཀོད་འབད། 
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སོང་ལཱ་ ཁ། 
ཨཔ་རྒྱལ་མིཚེན་དང་ སྒྲིོལ་དཀར་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད། 
མིང་།                    འགན་ཁུར། 
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སོང་ལཱ་ ག། 
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ག་ཅ་ར་ཡོདཔ་ཨན་ན? ལཱ་ཤོག་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ད་ འབག་འོང་དགོ། 
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བོང་ཀུ་ག་སོར་ལས་ཡོད་མི་ ཡག་རྒྱུགས་འད་ ལག་ཞནམི་ལས་ འོག་ལུ་བཀོད་ད་ཡོད་མི་ ཁུངས་དོན་ཚུ་བྲིས། 
བོང་ཀུ་ཚྭ་དོས་འབག་སྟེ་ཆུའ་ནང་ཉིལ་
དགོ་མི་འད། 
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 
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སྲུང་འད་ལག་སྦེ་བཀོད་ཤོག་འད་བཀང་དགོ། 
 
སོབ་ཕྲུག་ག་མིང་། -------------------------------- 
སྲུང་དབ་ཀྱི་མིང་། -------------------------------- 
སྲུང་རྩེདཔ་ ངོ་མི། -------------------------------- 
འབྱུང་རམ་དང་པ་ ས་གནས། --------- དུས་ཚེད། ----------- ལཱ། ----------- 
ཤང་རགས་ལ་སོགས་པའ་ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་། -------------------------------- 
སོ་ནོར་ལ་སོགས་པའ་སམས་ཅན་གྱི་མིང་། -------------------------------- 
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
---------------------- 
----------------------------------------------------- 
སྲུང་འད་ནང་ལས་ ཁོྱིད་ཀྱི་སམས་ཁར་འབབ་མི་འབྱུང་རམ་ ག་འད་སོ? ག་ཅ་འབད? 
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------- 
སྲུང་འད་ནང་ སམས་འཁྲུལ་ས་ས་ག་ གནས་སྟེངས་ ག་ཅ་ནང་བྱུང་ནུག? 
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------      



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 
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ལ་མིོ་གས་ སོབ་གྲྭ་ནང་ལས་ དཔ་མིཚེམིས་ངལ་གསོ་ག་སབས་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ལོད་ཞནམི་ལས་ ག་ཅ་ར་འབད་ཡ་ག? ལ་
མིོ་གས་འབད་མི་ཚུ་བྲིས། 
གཟའ་
ཟླ་བ། 

---------------------------------------------------
-- 

མིག་
དམིར། 

---------------------------------------------------
-- 

ལགཔ། ---------------------------------------------------
-- 

ཕུརབུ། ---------------------------------------------------
-- 

པ་སངས། ---------------------------------------------------
-- 

སནཔ། ---------------------------------------------------
-- 

ཉིམ། ---------------------------------------------------
-- 

ཁྱིོད་ཀྱིས་ ངལ་གསོ་ག་སབས་ལུ་ ག་ཅ་ར་འབད་ན་ཡོད་ག? 
༡. --------------------------------------------------  
༢. -------------------------------------------------- 
༣. -------------------------------------------------- 
༤. ------------------------------------------------- 
 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 
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ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་། ------------------ 
ཅ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ། ཆ་ཆུང་དང་ཡང་ལྗིད། བཟོ་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག། ག་ཅ་འབད་བཏུབ། 
-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་། ------------------ 
-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་། ------------------ 
-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

ཅ་དངོས་ཀྱི་མིང་། ------------------ 
-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 

-----------
-----------
-----------
----------- 
 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 
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བཅུ་  -- བཅུ་  (བཅོ་ལྔ་ བཅོ་བརྒྱད་) 
ཉི་ཤུ་  -- ཉིར་   
སུམི་ཅུ་ -- སོ་ 
བཞ་བཅུ་ -- ཞ་ 
ལྔ་བཅུ་ -- ང་ 
དྲུག་ཅུ་ -- ར་ 
བདུན་ཅུ་ -- དོན་ 
བརྒྱད་ཅུ་ -- གྱི་ 
དགུ་བཅུ་ -- གོ་  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 
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སློབ་ཚན་༡ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

བསྐངས། བསྐང་། བསྐྱབས། བསྐྱབ། བརྐྱངས། བརྐྱང་། བསྐྱངས། བསྐྱང་། བསྐྱལ། 
སྐྱེལ། བསྐྱས། བཀྲམ། བསྐྲད། དཀྱི། དཀྱིས། བསྐྱི། སྐྱི། བསྐྱིས། སྐྱིས། བསྐྱིལ། 
སྐྱིལ། དཀྲི། དཀྲིས། བསྐུམ། སྐུམ། བསྐུམས། སྐུམས། བསྐྱུག། སྐྱུག། བསྐྱུགས། 
སྐྱུགས། བསྐྱུང་། སྐྱུང་། བསྐྱུངས། སྐྱུངས། བསྐྱུར། སྐྱུར། དཀྲུག། དཀྲུགས། དཀྲུམ། 
དཀྲུམས། བསྐྲུན། སྐྲུན། བསྐྱེད། སྐྱེད། བསྐོང་། སྐོང་།  བསྐོངས། སྐོངས། བསྐྱོར། 
སྐྱོར།བསྐྲོག། སྐྲོག། བསྐྲོགས།  སྐྲོགས། བསྒྱིག། སྒྱིག། བསྒྱིགས། སྒྱིགས། བསྒྱིང་། 
སྒྱིང་། བསྒྱིངས། སྒྱིངས། བསྒྱིམ། སྒྱིམ། བསྒྱིམས། སྒྱིམས། བསྒྱིར་། སྒྱིར། བསྒྲིག། 
སྒྲིག། བསྒྲིགས། སྒྲིགས། བསྒྲིབ། སྒྲིབ། བསྒྲིབས། སྒྲིབས། བསྒྲིམ། སྒྲིམ། བསྒྲིམས། 
སྒྲིམས། 

 
 

སློབ་ཚན་༡ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ འབྲི་ལྷག། 
 དྲི་བ་འདྲི་ལན་ཚུ་ ཉན་སབ་དང་ འབྲི་ལྷག།  
 མཐའ་འཁོར་གྱི་ སྐོར་ལས་ ལློ་རྒྱུས་ཐུང་ཀུ་རེ་འབྲི་སབ།  
 ཉིན་བསྟར་གྱི་ལས་རིམ་དང་ འབྲེལ་ཡློད་ཀྱི་ གནས་ཚུལ་ འབྲི་སབ། 
 གནས་ཚུལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ གཞན་ལུ་སབ་ཚུགས།  
 དློན་ཚན་དང་ འབྲེལ་བའི་ འདྲི་ལན་ འབད་ཐངས། 
 ཡིག་རྒྱུགས་ཚུ་ ལྷག་ གོ་དློན་ལེན་སྦེ་ ལན་འཚློལ་ཐངས། 
 ཉིན་རིམ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ བཀོལ་མི་མེད་པར་ རང་ཚློར་འབད་ འབད་ཐངས། 
 བཟའ་ཚང་གི་ བརྩེ་གདུང་དང་ རྩིས་མཐློང་ སྐྱེད་ཐངས། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 
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སློབ་ཚན་༢ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

བསྒྲིལ། སྒྲིལ། བརྒྱུ། རྒྱུ། བརྒྱུག། རྒྱུག། བརྒྱུགས། རྒྱུགས། བརྒྱུད། འགྱུར། གྱུར། བསྒྱུར། 
སྒྱུར། བསྒྲུབ། སྒྲུབ། བསྒྲུབས། སྒྲུབས། བསྒྲེ། སྒྲེ། བསྒྲེས། སྒྲེས། བསྒྲེང་། སྒྲེང་། བསྒྲེངས། 
སྒྲེངས། བསྒྱོམ། སྒྱོམ། བསྒྱོམས། སྒྱོམས། བསྒྲོན། སྒྲོན། བརྔོ། རྔོ། བསྔོ། སྔོ། ངོམ། ངོམས། 
འཇུག། བརྗེ། རྗེ། བརྗེས། རྗེས། བརྗེད། རྗེད། བརྗོད། རྗོད། བརྙེས། བརྙོག། རྙོག། 
བརྙོགས། རྙོགས། སྙོམ། སྙོམས། གཏུགས། བསྟུན། སྟུན། གཏུབ། གཏུབས། བསྟུམ། སྟུམ། 
བསྟུམས། སྟུམས། ལློགས། སྟློང་། སྟློངས། བཏློད། གཏློད། བསྟློད། འཐློབ། ཐློབ། འཐློམ། 
འཐློམས། ལྡག། བལྡགས། བལྡག། རྡབ། བརྡབས། བརྡབ། བསྡབས། བསྡབ། དམ། བསྡམས། 
བསྡམ། གདམ། གདམས། བདའ། དར། འདར། རྡར། བརྡར། དལ། བརྡལ། རྡལ། འདས། 
ལྡིང་། ལྡིངས། བརྡིབ། རྡིབ། བརྡིབས། 

 
སློབ་ཚན་༢ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 ཉིན་རིམ་ ལག་ལེན་ནང་མཁོ་བའི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ 

འབྲི་སབ།  
 རློང་ཁའི་ ཡིག་གཟུགས་ག་ར་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ འབྲི་ལྷག། 
 དབྱངས་གསལ་ རྩེག་འདློགས་ ཆ་མཉམ་མགྱོགས་ཡིག་ འདྲེན་

བཀལ་ཐངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲི་ཐངས།   
 མིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་པ་བཟློ་ཚུགས། 
 ཟ་འཐུང་ འཕློད་སྟེན་ ངོས་འཛིན། 
 ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ འབད་ཐངས་ གོ་རིམ་འབྲི་སབ། 
 ཚིགས་བཅད་ ལྷག་ཐངས། 
 མིང་མཐའ་ འདྲེན་དང་ མ་འདྲེན་གྱི་དབྱེ་བ། 
 རིགས་སྒྲེ་གི་ བཤད་པ་འབྲི་ཐངས། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 
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སློབ་ཚན་༣ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

རྡིབས། གདུ། འདུ། བསྡུ། བདུག། བདུགས། རྡུགས། སྡུག། གདུང་། གདུངས། བརྡུང་། རྡུང་། 
བརྡུངས། རྡུངས། བསྡུམ། སྡུམ། བསྡུམས། སྡུམས། ལྡུར། བསྡུར། སྡུར། འདྲུད། དྲུད། འདུར། 
ལྡེ། ལྡེས། འདེགས། བསྡེབ། སྡེབ། བསྡེབས། སྡེབས། འདྲེ། འདྲེས། འདློམ། བསྡློམ། སྡློམ། 
བསྡློམས། སྡློམས། འདློར། རྡློལ། བརྡློལ། དློ། འདློག། འདློགས། འདློང་། འདློངས། ན། ནངས། 
གནང། བསྣད། མནན། བསྣན། སྣློན། མནམ། བསྣམས། བསྣམ། སྣར། བསྣར། གནས། ནུབ། 
བསྣུབ། སྣུབ། བསྣུབས། སྣུབས། ནུམ། ནློར། སྤྱིས། སྤྲིང་སྤྲིངས། སྤུང་། སྤུངས། དཔུང་། སྤུད། 
སྤུབ། སྤུབས། སྤུར། སྤྱུག། སྤྱུགས། སྤྲུལ། སྤེད། སྤེལ། སློ། དཔློག། དཔློགས། སློགས། སློད། 
སློ། སློད། སློས། ཕྱར། འཕྱར། ཕྱལ། ཕྱུག། འཕྱུག་འཕྱུགས། ཕེབས། འཕེལ། ཕྱེ། ཕྱེས། ཕློག། 
འཕྱློ། 

སློབ་ཚན་༣ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 རང་གི་ཉམས་མློང་དང་ འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་ གནད་དློན་ཚུའི་ ཐློག་

འབྲི་སབ། 
 ཉིན་བསྟར་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ གོ་དློན་ལེན་ཚུལ། 
 རྗོད་སྒྲ་དང་འཁྲིལ་ འ་ཆུང་བཏགས་ཐངས། 
 འབྲེལ་ཡློད་དློན་ཚན་གྱི་ཐློག་ གོ་སྡུར་དང་ གྲོས་སྟུན། 
 སྲུང་ནང་གི་ བློ་ངོས་འཛིན་ འབད་ཐངས། 
 མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དློན་ལེན་ཏེ་ རྗོད་ཚིག་འབྲི་སབ། 
 གོ་གནས་ཀྱི་ མིང་དང་ ལཱ་འགན་ཚུ་ འབྲི་སབ། 
 དློན་ཚན་གཅིག་ལས་ རྟ་དངས་སྦེ་ རིགས་སྒྲེ་བཤད་པ་ འབྲི་སབ། 
 གནས་ཚུལ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ འབྲི་སབ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 
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སློབ་ཚན་༤ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

འཕྱློག། འཕློས། འཕློད། འབྱིམ། སྦྱིར། བྲི། འབྲི། བྲིས། འབུ། བུད། དབུར། འབྱུ། བྱུག། བྱུགས། 
འབྱུང་། བྱུང་། བྱུར། སྦྲུམ། བླུག། བླུགས། བེད། དབྱེ། བྱེགས། བྱེལ། སྦྱེལ། འབྲེལ། བྲེས། འབློ། 
འབྱློ། བྱློ། བྱློག། འབྱློན། བྱློན། འབྱློར། བློན། དམིགས། སྨིན། རྨུག། རྨུགས། རྨུར། མེལ། 
བརྩམས། བརྩམ། བསྩལ། བསྩལ། བརྩི། བརྩིས། རྩིས། བརྩིག། རྩིག། བརྩིགས། རྩིགས། 
བཙིར། བཙུགས། བཙུམས། བཙུམ། རྩེ། རྩེས། བརྩེ། བརྩེས། རྩེས། བརྩེག། རྩེག། བརྩེགས། 
རྩེགས། བཙེམས། བཙེམ། བཙློ། བཙློངས། བཙློང་། བརྩློན། ཚ། ཚང་། འཚུབ། འཚུབས། ཚེས། 
འཚེར། ཚློ། འཚློ། འཚློགས། ཚློགས། ཚློར། འཚློལ། འཛིང་། འཛིངས། འཛུལ། བརྫུས། རྫུས། 
བརྫེ། རྫེ། བརྫེས། རྫེས། འཛེག། འཛེགས། འཛེམ། འཛེམས། འཛློམ། འཛློམས། རློགས། རློབ། 

སློབ་ཚན་༤ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡློད་པའི་དློན་ཚན་སེམས་ཅན་དང་ ནང་མི་ཉེ་ཚན་ 

ཆ་རློགས་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འབྲི་སབ།  
 ཨང་གནས་༡༠༠ གི་ ནང་འཁོད་ ལག་ལེན་ ས་གོ་ངོས་འཛིན་ འབྲི་

སབ།   
 ཁྱིམ་ནང་དང་ སློབ་ཁང་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ པར་དང་ཅ་ལ་གི་ 

བཤད་པ། 
 རང་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉིན་བསྟར་ལས་རིམ་ཚུ་གི་ སྐོར་ལས་ བཤད་པ། 
 མིང་གཞི་ ཀྱ་ཁྱ་གྱ་ དབྱངས་ཞུགསཔ་ད་ རྗོད་སྒྲ་སློར་འགྱོ་མི་ ངོས་

འཛིན། 
 ཕལ་སྐད་དང་ ཞེ་ས་ལག་ལེན། 
 ལམ་དང་ སློབ་གྲྭ་ ཁྱིམ་ནང་གི་ ཉེན་སྲུང་སྐོར།  
 སྲུང་ལྷག་སྦེ་ སྐྱོན་ཡློན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐངས། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 
 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 
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སློབ་ཚན་༥ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

འཛློལ། ཞུགས། བཞུགས། ཞུད། བཞུར། གཞུར། བཞེངས། ཞེན། བཞེས། བཞློ། གཞློག། 
བཞློགས། གཞློགས། གཞློང་། བཞློན། ཞློན། ཞློབ། གཟིགས། ཟིང་། གཟིམ། གཟིམས། གཟིལ། 
གཟིལ། ཟུག། གཟུང་། བཟུང་། ཟུངས། ཟུན། ཟུམ། གཟུར། བཟུར། ཟུར། བཟླུམ། ཟླུམ། 
བཟླུམས། ཟླུམས། བཟེད། ཟེར། བཟློ། བཟློད། བཟློག། ཟློག། བཟློགས། ཟློགས། འུར། འློང་། 
འློངས། ཡེང་། ཡེངས། ཡློལ། གཡིབས། གཡིབ། གཡུག། གཡུགས། གཡུར། གཡེང་། གཡེངས། 
གཡློ། བརླགས། བརླག། བརླབས། བརླབ། རིག། རིལ། ལང་། ལངས། ལུད། ལུས། 
ལེགས། ལེན། ལློག། ལློང་། ལློངས། ལློད། གཤགས། གཤང་། བཤངས། བཤང། ཤད། བཤད། 
བཤམས། བཤམ། བཤའ། ཤར། བཤལ། ཤི། བཤིག། བཤིགས། ཤིགས། གཤིབ། བཤུད། 
བཤུབ། བཤུམ། ཤུམ། བཤུམས། 

 
སློབ་ཚན་༥ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 འབྲེལ་ཡློད་ གནད་དློན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དྲི་བ་བཟློ་ཐངས། 
 དློན་ཚན་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཡློད་པའི་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཐངས། 
 འབྲེལ་ཡློད་ དྲིབ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཚུ་འབྲི་སབ། 
 མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡློད་པའི་ པར་གྱི་བརྡ་བྱང་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཚུ་ ལྷག་སྟེ་བརྡ་སྒྱུར། 
 མཐའ་འཁོར་ སེམས་ཅན་གྱི་ སྡློད་ས་ ཕན་ཐློགས་ སློད་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ འབྲི་སབ། 
 ལཱ་གི་འགན་ཁུར་དང་ གོ་རིམ་ཚུ་གི་ བཤད་པ་འབྲི་སབ། 
 དུས་སྟློན་ རྩིས་སློལ་ཡློད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ དགོས་དློན། 
 སྲུང་ལྷག་མི་གི་ བཅུད་དློན་ཚུ་ འབྲི་སབ། 
 ཡུལ་དང་ འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་ས་ལག་ལེན། 
 མིང་ཚིག་གི་ སྡེབ་འདྲི་ལན། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 

 



མིང་གསལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    དབྱིན་ཚེས།   /  /༢༠2༢ 

སློབ་རིམ་༣ པའི་ལཱ་ཤོག། 
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སློབ་ཚན་༦ པ༽ (ཁྱིམ་ནང་ལྷབ་དགོ་པའི་དློན་ཚན་) 

ཤུམས། བཤུར། ཤེས། བཤེད། ཤློང་། ཤློར། བཤློལ། བསན། སན། བསམས། བསམ། སེལ། 
བསལ། སབ། གསིག། བསིགས། བསིག། སྲིད། སིམ། སིམས། གསིལ། བསིལ། གསུང་། 
གསུངས། སུན། བསུན། བསུབ། སུབ། བསུབས། སུབས། བསུམ། སུམ། བསུམས། སུམས། 
བསྲུ། བསྲུ། བསྲུང་། སྲུང་། བསྲུངས། སྲུངས། སེང་། བསློག། སློག། བསློགས། སློགས། ཧར། 
ཧལ། ལྷ། ལྷག། ཧིག། ཧུབ། ཧུམ། ཧེད། ཧེན། ལྷུ། ལྷུང། ལྷུངས། ལྷློག། ལྷློང། ལྷློད། ཨུམ། 
ཨེབ། 

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པར་སད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡློངས་སུ་དུལ། །འདི་
ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།།  

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པློ་ཆེ། །མ་སྐྱེ་བ་རྣམས་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་བ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང་། །གོང་ནས་
གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤློག།  

 
སློབ་ཚན་༦ པའི་དློན་ཚན་དབྱེ་དཔྱད་ཐློ། 
 པར་དང་ ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་བལ་སྟེ་ བཤད་པ།  
 ཚག་ཤད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྗོད་པ་ཐུང་ཀུ་རེ་མཚམས་བཅད་དེ་ འབྲི་ལྷག། 
 ཡུལ་དང་ འཁྲིལ་བའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལེན། 
 བརྡ་རྟགས་ མ་འདཝ་ཚུ་ ལག་ལེན། 
 མིང་ཚིག་ཚུ་ གཅད་མཚམས་ སྡེབ་ རྗོད་སྒྲ་དང་སྦྲགས་ འབྲི་སབ། 
 མིང་ཚིག་གི་ སྡེབ་འགྲན་སྡུར་དང་ འདྲི་ལན། 
 ཀྱ་ཁྱ་གྱ་ ཀ་ཁ་ག་གི་ སྒྲའི་ དབྱེ་བ། 
 ཨང་གནས་༣ ཚུན་ ཨང་དང་ ཡིག་གཟུགས་ནང་འབྲི་ལྷག། 
 ཉེ་ཚན་ཕློག་ལམ་ རྩིས་ཚུལ། 
 ཁྱིམ་ནང་ལྷག་ནི།/སློབ་སློང་སློབ་སྟློན་དློན་ཚན། 

 


