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Dzongkha I 

སྐལ་སྐྱིད་འབྐྱིང་རྐྱིམ་སློབ་གྲྭ་གློང་མ། 

              སློ་རྐྱིམ་  ༡༡  པའྐྱི་ལློ་ཕྱེད་ཆློས་རྒྱུགས་ཀྐྱི་དྐྱི་ཤློག། སྐུགས༌བསློམས༌༡༠༠། 

ཆློས༌ཚན༌རློང༌ཁ།        དྐྱི༌ཤློག༌དང༌པ།        དུས༌ཡུན༌ཆུ༌ཚདོ༌༣། 

འློག་གྐྱི་བཀློད་བྱ་ཚུ་ ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་སྱེ་བལྟ། 

༡. ཧྱེ༌མ༌ སྐར༌མ༌ ༡༥ གྐྱི༌རྐྱིང༌ལུ༌ ཡྐྱི༌གུ༌མ༌འབྐྱི༌བར༌ དྐྱི༌ཤློག༌འདྐྱི༌ལྱེགས༌ཤློམ༌འབད༌ལྷག 

༢. དྐྱི༌བ༌ལྷག༌ཚར༌ཞྐྱིནམ༌ལས༌ ལན༌འབྐྱི༌ནྐྱིའྐྱི༌དློན༌ལུ༌ དུས༌ཡུན༌ ཆུ༌ཚོད༌ ༣ ཐློབ། 

༣. དྐྱི༌ཤློག༌འདྐྱི༌ནང༌ལུ༌ དྐྱི༌བ༌སྱེ༌ཚན༌གཉྐྱིས༌འབད༌ཡློད། སྱེ༌ཚན༌ ཀ༌ འབྐྱི༌ནྐྱིའྐྱི༌རྐྱིག༌རྩལ༌དང༌ སྱེ༌ཚན༌ 
 ཁ༌སྐད༌ཡྐྱིག༌དང༌ཡྐྱི༌གུའྐྱི༌སློར༌བ༌ཨྐྱིན། 

༤. སྱེ༌ཚན༌ཀ༌ ལུ༌ནང༌གསྱེས༌གསུམ༌ཡློད།དང༌པ༌འབྐྱི༌རྩློམ། གཉྐྱིས༌པ༌ཡྐྱིག༌འགྲུལ། གསུམ༌པ༌ལྷག༌སྱེ༌གློ༌བ༌ལྱེན༌ནྐྱི། 

༥. སྱེ༌ཚན༌ཁ༌ལུ༌ནང༌གསྱེས༌གཉྐྱིས༌ཡློད། དང༌པ༌སྐད༌ཡྐྱིག༌ཁྱད༌རྣམ༌ཁྱད༌ཆློས།གཉྐྱིས༌པ༌ཡྐྱི༌གུའྐྱི༌སྱེབ༌སློར༌ཨྐྱིན། 

༦. དྐྱི༌བ༌ག༌ར༌གྐྱི༌ལན༌ངྱེས༌པར༌དུ༌འབྐྱི༌དགློ། 

༧. དྐྱི༌བ༌སློ༌སློའྐྱི༌ སྐུགས༌འདྐྱི༌ཚུ༌ ཁ༌གསལ༌འབད༌ གུག༌ཤད༌ནང༌ལུ༌བཀློད༌དྱེ༌ཡློད། 
འློག་གྐྱི་ དློན་ཚན་གསུམ་ལས་ གཅྐྱིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ རྩློད་གྱེང་འབྐྱི་རྩློམ་ ཚགི་འབྲུ་ ༣༠༠ ལས་ ༣༥༠ གྐྱི་ནང་འཁློད་འབད་མྐྱི་ཅྐྱིག་
བྐྱིས།                                                                  (སྐུགས༌ ༢༠) 

༡}  གཞུང་གྐྱིས་ ལློ་ངློ་བཅུ་ཕྲགརྱེ་རྱེའྐྱི་རྒྱབ་ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྐྱི་མྐྱི་རློབས་དང་ ཁྱྐྱིམ་གྐྱི་གྲངས་རྩྐྱིས་རྐྱབ་དགློ་པའྐྱི་དམྐྱིགས་ཡུལ་ ག་
ཅྐྱི་འབད་ཨྐྱིན་ན།                                                                                      ༢}  གནམ་ལློ་ 
༢༠༡༧ གྐྱི་ལློ་ལས་ཚུར་འགློ་བཙུགས་ཏྱེ་ ང་བཅས་རའྐྱི་རློང་ཁའྐྱི་ ཆློས་ཚན་ནང་ལས་ ངྱེས་པར་དུ་མཐར་འཁྱློལ་དགློཔ་འབད་ བཟློ་སྱེ་ཡློད་
མྐྱི་འདྐྱི་ལུ་ ཁྱེ་ཕན་འློང་ནྐྱི་མས་ག?                                                      ༣}  ཆློས་ཡློན་ཏན་ ལྷབ་ཚར་བའྐྱི་
ཤུལ་ལས་ ངྱེས་པར་དུ་ གཞུང་གཡློག་ནང་ར་འཛུལ་དགློཔ་སྱེ་ཨྐྱིན་ན?  
དྐྱི་བ་གཉྐྱིས་པ།    ཡྐྱིག་འགྲུལ།     སྐུགས་ ༡༠། 
འློག་གྐྱི་ དློན་ཚན་གསུམ་ལས་ གཅྐྱིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས། 

༡}  ཁྱློད་ར་ ཁ་གྐྱིང་སློབ་གྲྭ་ཆྱེ་བ་ལས་ ཀློ་ཏ་སངས་རྒྱས་ཨྐྱིནམ་བཟློ་སྱེ་ སྤུ་ན་ཁ་སློབ་གྲྭ་ཆྱེ་བའྐྱི་ནང་ ཁྱློད་རའྐྱི ཆ་རློགས་ དཔལ་འབྱློར་
འདྐྱི་ གཟྱེངས་བསློད་ཀྐྱི་རྟགས་མ་ཐློབ་ཡློད་པའྐྱི་སྐློར་ལས་ བཀྐྱིན་དགའ་ཚོར་གྐྱི་ཡྐྱིགུ་གཅྐྱིག་བྐྱིས།  
གནད་དློན་ཚུད་དགློཔ། ཁློ་རྟགས་མ་ནམ་ཐློབ་ཅྐྱི་ག། ག་ཅྐྱི་ལས་བརྟྱེན་ཏྱེ་ཐློབ་ནུག་ག། ཁྱློད་རའྐྱི་ཁ་བྱང་ཚུ་བཙུགས་དགློ། 
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༢}  བསམ་གཏན་བསྒང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ བུ་ཕུན་ཚོགས་ཨྐྱིནམ་བཟློ་སྱེ་ གཡུས་ཁར་སློད་མྐྱི་ ཨ་པ་དང་ཨའྐྱི་ལུ་ དློ་ཅྐྱི་ ལློ་ཕྱེད་ཀྐྱི་ངལ་
གསློ་ལུ་ གཡུས་ཁར་ལྷློད་མྐྱི་ཚུགས་པས་ཟྱེར་ གཏང་ཡྐྱིག་གཅྐྱིག་བྐྱིས།  
གནད་དློན་ཚུད་དགློཔ། ག་ཅྐྱི་འབད་མ་ལྷློདཔ་ཨྐྱིན་ན། ཕར་ཚུར་འགློ་བ་ཅྐྱིན་ ས་གནས་དང་སྐྱི་ཚེས་ཚུ་བཙུགས་དགློ། 

༣}  ནཱ་ཁློམ་ཁར་སློདཔ་བ་ རང་སའྐྱི་ གཡུས་ཁར་ལློག་འགློ་སྱེ་ སློ་ནམ་ཞྐྱིང་ལཱ་ལུ་བརྩློན་ཤུགས་བསྱེད་པ་ཅྐྱིན་དག་ནྐྱི་མས་མནློ་སྱེ་ སློ་
ནམ་ཞྐྱིང་ལཱ་འབད་ནྐྱིའྐྱི་དློན་ལུ་ སློ་ནམ་བློན་པློ་ལུ་ འཕྲུལ་ཆས་ཉློ་ནྐྱི་ མ་དངུལ་གྐྱི་སྐྱིད་སྡུག་དགློ་པའྐྱི་སྐློར་ལས་ ཞུ་ཡྐྱིག་གཅྐྱིག་བྐྱིས།  
གནད་དློན་ཚུད་དགློཔ། འཕྲུལ་ཆས་ག་ཅྐྱི་ཉློ་ནྐྱི་ཨྐྱིན་ན་ མྐྱིང་དང་བཅས། མ་དངུལ་ག་དྱེམ་ཅྐྱིག་ཞུ་ནྐྱི་ཨྐྱིན་ན་ ཡློངས་བསློམས། ཁྱློད་རའྐྱི་ 
རློང་ཁག་དང་རྱེད་འློག་དྱེ་ལས་གཡུས། ཞུ་ཡྐྱིག་ཕུལ་བའྐྱི་ཟླ་ཚསེ་ཚུ་བཙུགས་དགློ། 
དྐྱི་བ་གསུམ་པ།                      ལྷག་སྱེ་གློ་བ་ལྱེན་ནྐྱི།         སྐུགས་ ༣༠།                 
༆  སློན་དང་ཕུ་ རྒྱ་གར་ལུ་ གྲློང་ཁྱྱེར་ཤྐྱི་རྐྱི་ཤྐྱི་ཏའྐྱི་ རྒྱལཔློ་དང་ མཉན་ཡློད་ཀྐྱི་རྒྱལ་པློ་གཉྐྱིས་ མ་འགྲྐྱིགས་པར་ སློད་པའྐྱི་སྐབས། 
ཤྐྱི་རྐྱི་ཤྐྱི་ཏའྐྱི་རྒྱལཔློ་གྐྱིས་ མཉན་ཡློད་ཀྐྱི་རྒྱལ་པློ་ལུ་ བློན་པློ་རྐྱིག་པ་ཅན་ཡློད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནྐྱི་དློན་ལུ་ བང་ཆྱེནཔ་ལུ་ རྟ་རློདམློ་ 
མ་བུ་ དབྱྱེ་བ་ཕྱེ་མ་ཚུགསཔ་ ཅློག་ར་འཐདཔ་གཉྐྱིས་ཡློད་མྐྱི་འདྐྱི་ དབྱྱེ་བ་ཕྱེ་སྱེ་ ལློག་བསལ་གཏང་ཟྱེར་ བཏང་ནུག། མཉན་ཡློད་ཀྐྱི་རྒྱལ་
པློ་དང་ བློན་པློ་ཚུ་ རྟ་མ་བུ་གཉྐྱིས་ ངློ་ཕྱེ་མ་ཚུགས་པར་ནང་དློག་སྱེ་ རང་སློའྐྱི་ཁྱྐྱིམ་ནང་འགློ་ནུག། བློན་པློ་རྐྱི་དྭགས་ཀྐྱི་ མནའམ་གྐྱིས་ 
བློན་པློ་ལུ་ ད་རྱེས་ ལློ་རྒྱུས་ག་ཅྐྱི་ར་གློ་ཡྐྱི་ཟྱེར་དྐྱི་ནུག་ བློན་པློ་གྐྱིས་ གློང་གྐྱི་ལློ་རྒྱུས་ཚུ་སབ་ནུག། མནའམ་གྐྱིས་ འཇམ་ཤློ་ར་འདྐྱི་ཨྐྱིན། རྟ་
རློད་མ་བུ་གཉྐྱིས་ གཅྐྱིག་ཁར་བཏགས་ཏྱེ་ རྩྭ་ལྱེགས་ཤློམ་ཅྐྱིག་བླུགས་བྱྐྱིན་ རྩྭ་བཟའཝ་ད་ ཨའྐྱི་གྐྱིས་ཕྱུ་གུ་ལུ་ ལྷ་པ་གྐྱིས་ ཕར་ལྷློག་ཅྐྱི་ལྷློག་
ཅྐྱི་ར་བྱྐྱིན་འློང་ འདྐྱི་ཨའྐྱི་ཨྐྱིན། དྱེ་ལས་བློན་པློ་གྐྱིས་ མནའམ་གྐྱིས་སབ་མྐྱི་འདྐྱི་ རྟག་དཔྱད་འབད་དྱེ་ རྟ་རློདམློ་མ་བུ་གཉྐྱིས་ ལློག་བསལ་
བཏང་ནུག།  
ད་རུང་ ཤྐྱི་རྐྱི་ཤྐྱི་ཏའྐྱི་རྒྱལཔློ་གྐྱིས་ ངལ་མ་རངས་པར་ བང་ཆྱེནཔ་ལུ་ སྦུལ་སློམ་ཆུང་ཅློག་འཐདཔ་ གཉྐྱིས་ ཕློ་མློ་ག་ཨྐྱིན་ན་ ངློ་ཕྱེ་སྱེ་
འབག་ཤློ་ཟྱེར་བཏང་ནུག། མཉན་ཡློད་ཀྐྱི་ རྒྱལཔློ་དང་བློན་པློ་ཚུགས་འཛོམས་ཏྱེ་ བརྟགས་དཔྱད་འབད་རུང་ ངློ་ཤྱེས་མ་ཚུགས་པར་ 
མནའ་མ་ལུ་དྐྱི་ནུག། མནའམ་གྐྱི་ རས་དཀརཔློ་འཇམ་ཏློང་ཏློ་ཅྐྱིག་ ས་ཁར་འཐྱེན་ཞྐྱིནམ་ལས་ འདྐྱི་ཁར་སྦུལ་གཉྐྱིསཔློ་གཏང་ད་ མློ་འབད་
བ་ཅྐྱིན་ རས་གུར་ མ་སྤར་བར་ཁུ་སྐྱིམ་སྐྱིམ་འབད་སློད་འློང་  ཕློ་འབད་བ་ཅྐྱིན་ རང་བཞྐྱིན་གྐྱིས་ཞྱེ་སང་ཆྱེཝ་ལས་ འཇམ་ཏློང་ཏློ་ལུ་ མ་
དགའ་བར་ འཐློན་འགློ་འློང་། བློན་པློ་གྐྱིས་ མནའམ་གྐྱིས་ག་སབ་མྐྱི་འདྐྱི༌ རྟག་དཔྱད་འབད་དྱེ་ ངློ་ཕྱེ་སྱེ་ ལློག་བསལ་བཏང་ནུག།  
ད་རུང་ ངལ་མ་རངས་པར་  ཤྐྱིང་འདློམ་དློ་འབད་མྐྱི་ཅྐྱིག་ སློམ་ཆུང་འདན་འད་ཞློག་སྱེ་ འགློ་མཇུག་ག་ཨྐྱིན་ན་ དབྱྱེ་བ་ཕྱེ་སྱེ་འབག་ཤློ་
ཟྱེར་བཏང་ནུག།  བློན་པློ་རྐྱི་དྭགས་ཀྐྱི་ མནའམ་གྐྱིས་ ཤྐྱིང་འདྐྱི་ཆུ་ནང་བཙུགསཔ་ད་ ཤྐྱིང་གྐྱི་སྐྱི་ཏློག་འདྐྱི་ཕྐྱི་ཁར་འཐློན་སློད་འློང་ ར་ཏློག་
འདྐྱི་ཆུ་ནང་ཐྐྱིམ་ཏྱེ་སློད་འློང་ཟྱེར་ཞུ་བཏང་ནུག། དྱེ་ལས་བློན་པློ་གྐྱིས་རྟག་དཔྱད་འབད་འདྐྱི་ ལློག་ཤྐྱི་རྐྱི་ཤྐྱི་ཏའྐྱི་རྒྱལ་པློ་ལུ་ཕུལ་བཏང་ནུག། 
ཤྐྱི་རྐྱི་ཤྐྱི་ཏའྐྱི་རྒྱལཔློ་ཡང་ ཡྐྱིད་མགུ་སྱེ་ རྒྱུ་ནློར་ལློངས་སློད་ཡང་ལྱེ་ཤ་ཕུལ་བཏང་སྱེ་ མཉན་ཡློད་ཀྐྱི་རྒྱལཔློ་ཁྱློད་ལུ་ བློན་པློ་མཁས་པ་ རྐྱིག་
པ་ཅན་ དཔའ་མཛངས་དང་ལྡན་པ་མང་རབས་ཅྐྱིག་འདུག། ད་ན་ལས་ཕར་ ང་བཅས་གཉྐྱིས་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏློག་ཏློ་དང་ དགའ་ཏློག་ཏློ་
འབད་སློད་ནྐྱི་ཨྐྱིན་ཟྱེར་ཞུ་ནུག། དྱེ་ལས་རྒྱལ་པློ་གསལ་བྱྱེད་ཀྐྱིས་ བློན་པློ་རྐྱི་དྭགས་ལུ་འདྐྱི་ཁྱློད་ཀྐྱི་བཀྐྱིན་ཨྐྱིན་ཟྱེར་གསུང་ད་ འདྐྱི་ང་གྐྱི་
བཀའ་དྐྱིན་མྱེན་ ངའྐྱི་མནའམ་རྐྱིག་པ་ཅན་ཅྐྱིག་ཡློད་མློ་གྐྱི་བཀྐྱིན་འདྐྱི་ཟྱེར་ཞུ་ནུག། རྒྱལ་པློ་གྐྱིས་ བློན་པློ་ལུ་ ཁྱློད་ཀྐྱི་མནའམ་རྐྱིག་པ་ཅན་
དང་ ང་སྤུན་ཆ་བཟུང་ནྐྱི་ཨྐྱིན། ངའྐྱི་འབངས་མཛོད་ཕྱེ་ཀ་ མློ་ལུ་འབྱྐྱིན་ཤྐྱིག་ཟྱེར་བཀའ་གནང་ནུག་གློ།།  

 

ཀ}  འློག་གྐྱི་ དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ལན་ བཞྐྱི་རྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་གཅྐྱིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས།          [༡×༥=༥] 

༡་  མཉན་ཡློད་ཀྐྱི་རྒྱལ་པློ།                                                                                             
ཀ་  རྒྱལ་པློ་གསལ་བྱྱེདཨྐྱིཔ། ཁ་  དཔའ་མཛངས་ཨྐྱིན།     ག་  རྐྱི་དྭགས་ཨྐྱིན།   ང་  ཁློའྐྱི་བྱང་ཕད་འདྐྱི་ཨྐྱིན།  
༢་  རྐྱིག་པ་ཅན་ཟྱེར་མྐྱི། 
ཀ་  མཁས་པ་ཅན་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།    ཁ་  ཤྱེས་ཡློན་ཅན་ཟྱེར་མྶབཨྐྱིན།    
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ག་  གློང་གྐྱི་གཉྐྱིས་ཆ་བདྱེན།    ང་  གློང་གྐྱི་གཉྐྱིས་ཆ་ར་མྐྱི་བདྱེན།                                                                                            
༣་  མནའམ་གྐྱི་ མྐྱིང་གྐྱི་རྣམ་གྲངས། 
ཀ་  ཨམ་སྲུ་ལུ་གློཝ་ཨྐྱིན།  ཁ་  ཆུང་མ་ལུ་གློཝ་ཨྐྱིན།  ག་ བུམློ་ཚུ་ལུ་གློཝ་ཨྐྱིན།  ང་ བློན་པློའྐྱི་ཨམ་སྲུ་གློཝ་ཨྐྱིན། 
༤་  ཧད་བཏགས་འཚལོ་མྐྱི།  
ཀ་  རྒྱལཔློ་ཤྐྱི་རྐྱི་ཤྐྱི་ཏ་འདྐྱི་ཨྐྱིན།  ཁ་ རྒྱལཔློ་གསལ་བྱྱེད་འདྐྱི་ཨྐྱིན།  ག་  བློན་པློ་ཚུ་ཨྐྱིན།  ང་ ལྟག་གྐྱི་ག་ར་ཨྐྱིན། 
༥་  འདློམ་དློ་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི།  
ཀ་  འདློམ་གསུམ་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།  ཁ་  འདློམ་གཉྐྱིས་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།  ག་  སྱེམས་ཅན་དློམ་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།  ང་ འདློམ་གཅྐྱིག་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།  
འློག་གྐྱི་ དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ལྱེན་བྐྱིས།                   སྐུགས་ ༢༠། 

༡་  རྟ་མ་བུ་གཉྐྱིས་ ངློ་ཤྱེས་ནྐྱིའྐྱི་བརྟག་དཔྱད་ ག་དྱེ་སྱེ་འབད་ནུག?             (༥) 

༢་  སྦུལ་ཕློ་མློའྐྱི་ ཁྱད་པར་ ག་དྱེ་སྱེ་ཤྱེས་ཅྐྱིག?           (༥) 

༣་ ཤྐྱིང་མགློ་མཇུག་གྐྱི་བརྟག་དཔྱད་ ག་དྱེ་སྱེ་འབད་ནྐྱི་སློ?                 (༥) ༤་  མཇུག་
ལུ་ རྒྱལ་པློ་གཉྐྱིས་ ག་དྱེ་སྱེ་བཞུགས་ནུག?                 (༣) ༥་  ནང་སུ་སྐློར་ལས་ 
ཐབས་ཤྱེས་བྱྐྱིན་མྐྱི་ག་སློ? ཡྐྱིག་རྒྱུགས་འདྐྱི་གྐྱིས་ བཅུད་དློན་ག་ཅྐྱི་སྐློར་ལས་སློན་སློ?       (༢)  

ག་  འློག་གྐྱི་མྐྱིང་ཚགི་ཚུ་གྐྱི་ གློ་དློན་བྐྱིས།          [༥] 
༡་  རྒྱལ།  ༢་  མ་བུ།  ༣་  རྟག་དཔྱད།  ༤་ ལློ་རྒྱུས།  ༥་  བང་ཆྱེནཔ། 
                        

                                     ༼སྱེ་ཚན་ ཁ་ སྐད་ཡྐྱིག། ༽                  སྐུགས་ ༤༠། 
དྐྱི་བ་བཞྐྱི་པ།   སྐད་ཡྐྱིག་གྐྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ཁྱད་ཆློས།                སྐུགས ༡༠།  

ཀ}  འློག་གྐྱི་ དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ལྱེན་བྐྱིས།          [༥] 

༡་  སྐད་ཡྐྱིག་གཉྐྱིས་ལས་ ཧྱེ་མ་ག་བྱུང་ནུག་གློ?        (༡) 

༢་ སྐད་ཡྐྱིག་འདྐྱི་ ཤྱེས་པ་ཅྐྱིན་ཁྱེ་ཕན་ ག་ཅྐྱི་ཡློདཔ་སློ?         (༡) 
༣་ རློང་ཁའྐྱི་སྐད་ཡྐྱིག་ལུ་ བརྟྱེན་ཏྱེ་ རང་གྐྱི་མྐྱི་ཚེ་སློང་ཚུགསཔ་དང་ མྐྱི་ཚུགས་གྐྱི་སྐློར་ལས་ བསམ་འཆར་བཅུད་བསྡུ་སྱེ་བྐྱིས།                                                                                          
(༣) 

ཁ  འློག་གྐྱི་ དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ལན་ བཞྐྱི་རྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་གཅྐྱིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས།             [༡×༥=༥] 

༡  རློང་ཁ་འདྐྱི་ གཞུང་འབྱེལ་གྐྱི་ཁ་འབད་ དབུ་བརྱེས་མྐྱི། 
ཀ་  གུ་རུ་རྐྱིན་པློ་ཆྱེ་ཨྐྱིན། ཁ་ ལྡན་མང་རྩྱེ་མང་ཨྐྱིན།   ག་ ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཨྐྱིན།   ང་ འབྲུག་རྒྱལ་ ༣ པ ཨྐྱིན། 
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༢}  ལློ་ཙྭ་བ་ ལྡན་མང་རྩྱེ་མང་འདྐྱི། 
ཀ་ འབྲུག་གྐྱི་མཁས་པ་ཨྐྱིན། ཁ་ བློད་ཀྐྱི་མཁས་པ་ཨྐྱིན། ག་  བློད་འབྲུག་གཉྐྱིས་ཀྐྱི་མཁས་པ་ཨྐྱིན། ང་  རྒྱ་བློད་གཉྐྱིས་   
    ཀྐྱི་མཁས་པ༌ཨྐྱིན།  

༣}  འབྲུག་རྒྱལ་ཡློངས་ཀྐྱི་ཡྐྱི་གུ་འདྐྱི། 
ཀ་ ལྷློ་པའྐྱི་ཁ་ལས་འབྱུང་ནུག། ཁ་ དགུང་འདུས་པའྐྱི་ཁ་ལས་འབྱུང་ནུག   ག་  མློན་པའྐྱི་ཁ་ལས་འབྱུང་ནུག།  
    ང་ གློང་གྐྱི་གསུམ་ཆ་ལས་རང་མྱེན།  

༤}  རློང་ཁའྐྱི་མྐྱིང་ཚིག་གསརཔ་བཟློ་དགློ་མྐྱི་འདྐྱི། 
ཀ་  མྐྱི་མང་ནྐྱི་འདྐྱི་གྐྱིས་ཨྐྱིན།  ཁ་ ཁ་སྐད་མང་ནྐྱི་འདྐྱི་གྐྱིས་ཨྐྱིན།  ག་ དཔལ་འབྱློར་གློང་འཕྱེལ་འགློཝ་ལས་ཨྐྱིན།   
ང་   རློང་ཁག་མང་ནྐྱི་འདྐྱི་གྐྱིས་ཨྐྱིན། 

༥}  འབྲུགཔ་རང་གྐྱི་ཐུན་མློང་མ་ཡྐྱིན་པའྐྱི་ཡྐྱི་གུ་ངློ་མ་འདྐྱི། 
ཀ་  དབྱྐྱིན་སྐད་ཀྐྱི་ཡྐྱི་གུ་ཨྐྱིན།  ཁ་  ཚུགས་ཡྐྱིག་ཨྐྱིན། ག་  མགློགས་ཨྐྱིན།  ང་ ག་ར་ཨྐྱིན་། 
དྐྱི་བ་ལྔ་པ།             ༼༼ཡྐྱི་གུའྐྱི་སློར་བ།༽               སྐུགས་ ༣༠། 

ཀ་༽  འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ལན་བྐྱིས།             [༡༠] 

༡་   བྱྱེད་པ་པློའྐྱི་ གློ་དློན་བྐྱིས།                              (༢) 

༢་  རྣམ་དབྱྱེ་ གསུམ་པ་དང་ དྲུག་པ་གཉྐྱིས་ཀྐྱི་ཁྱད་པར་བྐྱིས།              (༢) 

༣་   རྣམ་དབྱྱེ་ ༣ པ་ ༥ པ་ ༧ པ་ཚུ་གྐྱི་ ནང་གསྱེས་ཀྐྱི་དབྱྱེ་བ་ཕྱེ་སྱེ་བྐྱིས།                 (༣) 

༤་  ལྕགས་ཀྐྱི་ཁབ།  རྒྱ་མཚོའྐྱི་ནློར་བུ། མདའྐྱི་སློ། ཟྱེར་མྐྱི་དཔྱེར་བརློད་ཚུ་ རྣམ་དབྱྱེ་དྲུག་པའྐྱི་སྐབས་འཇུག་ཡུལ་  

ག་དང་ག་ལུ་ འཇུག་པའྐྱི་དཔྱེར་བརློད་སློ? དབྱྱེ་བ་ཕྱེ་སྱེ་བྐྱིས།                       (༣) 

 

ཁ་༽   འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་དཔྱེར་བརློད་རྐྱབས།                  [༡༠] 

༡་ འབྱེལ་སའྐྱི་ཕྲད་ གྐྱི་ དང་ བྱྱེད་སའྐྱི་ཕྲད་ གྐྱིས་ གཉྐྱིས་བཙུགས་ཏྱེ་ ས་སློར་གྐྱི་དཔྱེར་བརློད་རྱེ་རྐྱབས།            (༢) 

༢  བྱྱེད་པ་པློ་ཕྱེལ་པ་དང་ གནས་གཞྐྱི་གྐྱི་དཔྱེར་བརློད་རྱེ་རྐྱབས།                                           (༢) 

༣་  རྱེས་འཇུག་ ས་ དང་ ག་ གྐྱི་མཐའ་མར་ འབྱེལ་སའྐྱི་ཕྲད་ ག་འཐློབ་བལྟ་སྱེ་ དཔྱེར་བརློད་རྱེ་རྐྱབས།           (༢) 

༤་  འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འདཝ་དང་ ཚེས་སྐབས་ གཉྐྱིས་ཀྐྱི་དཔྱེར་བརློད་རྱེ་རྐྱབས།              (༢) 
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༥་  ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན། རྟྱེན་དང་བརྟྱེན་པ། གཉྐྱིས་ཀྐྱི་དཔྱེར་བརློད་རྐྱབས།       (༢) 

 

ག༽ འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ ལན་བཞྐྱི་རྱེ་ ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་ག་ཨྐྱིན་མྐྱི་འདྐྱི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས།    [༡×༥=༥] 

 

༡་  འབློད་ས་སྱེམས་ཚོར་སློན་པའྐྱི་ས་འདྐྱི། 
ཀ་ དབའྱེ་ ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།  ཁ་ ཀྱེ་མ་ ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།   ག་  ཀྭ་ཡྱེ་ ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།   ང་  ཛའྐྱི་ ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།  
༢་  བྱྱེད་པ་པློའྐྱི་ཕྲད། 
ཀ་  ཀྐྱི་ཀྐྱི་འྐྱི་ ཚུ་ཨྐྱིན།       ཁ་  ཏྱེ་སྱེ་དྱེ་ ཚུ་ཨྐྱིན།       ག་  འྐྱིས་ཡྐྱིས་གྐྱིས་ ཚུ་ཨྐྱིན།      ང་  ཅྐྱི་ཆྐྱི་ཡྐྱི་ ཚུ་ཨྐྱིན། 
༣་  གང་གྐྱིས་རྡུང་།  སྱེམས་ཅན་གྐྱིས་བཟའ། ཟྱེར་མྐྱི་ཚུ། 
ཀ་  བྱྱེད་པ་པློ་ཕལ་པའྐྱི་ དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན།    ཁ་  བྱྱེད་པ་པློ་གཙོ་བློའྐྱི་ དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན།   
ག་  གཉྐྱིས་ཆ་རའྐྱི་དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན།    ང་  གློང་གྐྱི་ག་ར་མྐྱི་བདྱེན། 
༤་  ཕམ་ལུ་ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི། 
ཀ་  ལས་སུ་བྱ་བའྐྱི་དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན།     ཁ་  བྱྱེད་པ་པློའྐྱི་དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན།    
ག་  གནས་གཞྐྱི་གྐྱི་དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན།     ང་  དགློས་ཆྱེད་ཀྐྱི་དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན། 
༥་  ཡུལ་ལས་དབྱྱེར་མྱེད་ཀྐྱི་ རྣམ་དབྱྱེ་ ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི། 
 ཀ་  རྣམ་དབྱྱེ་ ༣ པའྐྱི་ ནང་གསྱེས་དབྱྱེ་བ་ཨྐྱིན། ཁ་  རྣམ་དབྱྱེ་ ༢ པའྐྱི་ ནང་གསྱེས་དབྱྱེ་བ་ཨྐྱིན།       
ག་  རྣམ་དབྱྱེ་ ༥ པའྐྱི་ ནང་གསྱེས་དབྱྱེ་བ་ཨྐྱིན། ང་  རྣམ་དབྱྱེ་ ༦ པའྐྱི་ ནང་གསྱེས་དབྱྱེ་བ་ཨྐྱིན།  

 

ང་༽   འློག་གྐྱི་ས་སློང་ནང་ ལྟག་གྐྱི་ཕྲད་ཚུ་ག་ཕློ་བལྟ་སྱེ་བཙུགས། 
            ནང་། གྐྱི། གྐྱིས། འདྐྱི། འྐྱི། དྱེ། ཏྱེ། ཀྐྱི། དང་། པློ། 

 

༉   ང་བཅས་རའྐྱི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་ ་་་རློང་ཁ་འདྐྱི་ གཞུང་འབྱེལ་་་་་་་་་་་་་་ ཁ་སྐད་འབད་ བཞག་དགློ་མྐྱི་་་་་་་་་་་་་་ ཞབས་དྲུང་
རྐྱིན་པློ་མཆློག་་་་་་་་་་་་་་་ རློང་གཞྐྱིས་ཚུ་དབུ་བརྱེས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་ཤུལ་མ་ ཁ་སབ་ནྐྱི་ལུ་ཡང་རློངཁ་ གཞྐྱི་བཙུགས་མཛད་གནང་ནུག། 
འདྐྱི་ལས་བརྒྱུད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ རྐྱིམ་པ་བཞྐྱིན་དུ་ མྐྱི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆློག་གྐྱིས་ རྒྱལ་ཡློངས་ཚོགས་འདུ་ཆྱེན་མློ་ གཞྐྱི་བཙུགས་་
་་་་་་་་་་་་་་་་གནང་པའྐྱི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་དམངས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་་་་་ ངློ་རྟགས་འདྐྱི་ ཁ་སྐད་རློང་ཁ་་་་་་་་་་་་་་་ ལམ་སློལ་བཟང་་་་་་་་་་
་་་་་་ཚུ་ཨྐྱིན་ཟྱེར་ བཀའ་དམ་ཟབ་གནང་ནུག།  
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བཀྐྱིས་བདྱེ་ལྱེགས། 

 


