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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལའོི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (བི་ཨེཊ) སྤྱིར་བཏང་སླབོ་སྦྱངོ་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ། 

དྲི་ཤོག་གཉིས་པ།   རྫོང་ཁ།         

སྤྱི་ཚེས་    ༠༦/༠༡/༢༠༡༥ 

དུས་ཡུན་   ཆུ་ཚོད་ ༣། 

ལྷག༌ནིའི༌དུས༌ཡུན༌  སྐར༌མ༌༡༥།        

སྐུགས་བསྡོམས་    ༡༠༠  

སྤྱིར་བཏང་གི་བཀོད་རྒྱ། 

༡- འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་  སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་1ལེགས ་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ།  ལན་འབྲི་

ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐོབ།   

༢- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་ མིང་འབྲི་མི་ཆོག།  དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་མ་བརྗེད་

པར་བྲིས། 

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་ཁག་བཞི་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་འབྲི་རོྩམ།  དྲི་བ་གཉིས་པ་ཡི་གུའི་སོྦྱར་བ།  དྲི་བ་གསུམ་པ་གོ་བ་

ལེན་ནི།  དྲི་བ་བཞི་པ་སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན། 

༤- དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོྡད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་འབྲི་དགོ། 

༥- དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་ ཀ་རྟགས་ ནང་གསེས་ཀྱི་དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཡང་ མ་བརྗེད་པར་ཁ་གསལ་འབད་བྲིས།  དྲི་

བའི་ཨང་གྲངས་དང་ ཀ་རྟགས་ཚུ་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་  སྐུགས་མི་ཐོབ། 

༦- དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་དང་  དྲི་བ་ཧིང་སངས་ས་ཡོད་ག་མེད་ ཧེ་མ་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ།   
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དྲི་བ་དང་པ།     འབྲི་རྩམོ།           སྐུགས་༣༠། 

འོག་ལུ་འབྲི་རོྩམ་གྱི་དོན་ཚན་ གསུམ་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༥༠༠ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་

ནང་བྲིས།   (སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྗོད་དོན་ལུ་ ༡༣།   སྐད་ཡིག་དང་ཡིག་སྦྱརོ་ལུ་ ༨།  དཔྱེ་གཏམ་དང་ལུང་འདྲེན ་ལུ་ 

༥།   འབྲི་བཀོད་ལུ་ ༤།) 

ཀ- ཁྱོད་སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན་ འབག་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ཉམས་

སྲུང་འབད་ནི་སྨོ? བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། 

ཁ- མ་འོངས་ལོ་ངོ་༢༠འི་རྒྱབ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ ག༌ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ལྷོད་འོང་ག་ ཁྱོད་རའི་

བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས། 

 

དྲི་བ་གཉིས་པ།    ཡི་གུའི་སྦྱརོ་བ།           སྐུགས་༢༠། 

འོག་གི་དྲི་བ་   ཀ་ ཁ་ ག་ གསུམ་ཡོད་མི་ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲིས། 

ཀ༽ འོག་ལུ་དྲི་བ་ལྔ་བཀོད་མི་ ག་རའི་ལན་བྲིས།               སྐུགས་༢x༥=༡༠། 

༡- མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཟེར་ སླབ་དགོ་པའི་ དོན་དག་བྲིས། 

༢- སྦྱར་བྱ་ཡི་གུའི་ རྣམ་གཞག་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་སླབ་སྨོ?  

༣- མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་སྨོ?  

༤- དངོས་པོ་བདག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་སླབ་སྨོ? དཔེ་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲིས། 

༥- བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? 
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ཁ༽ འོག་གི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ སྐད་ཡིག་དང་ ཡིག་སྦྱོར་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ལུ་འཛོལ་བ་མེད་པ་ཅིན་ ཨང་གྲངས་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིན་( √ )  རྟགས་དང་ འཛོལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ མེན་( x ) རྟགས་ བཀལ།  རྗོད་ཚིག་ག་ར་

འདྲ་བཤུས་ཕབ་མི་དགོ། སྐུགས༌ ༠.༥x༡༠= ༥། 

༡- ཐབ་ཁར་ ཆུ་ཚན་འཁོལ་སྟེ་ དུ་པ་འཐོན་དེས།  

༢- ང་ད་རིས་ ཁྲོམ་ཁ་ན་ ཉོ་ཚོང་རྐྱབ་པར་འགྱོ་དོ།  

༣- ངལ་གསོའི་སྐབས་ གཡུས་ཁ་ལུ་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ འཕྱད་པར་འགྱོ་ནི་ཨིན།  

༤- ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་འདི་ གཙུག་ལག་ གཞི་རིམ་མཐར་འཁྱོལ་ཚུགས་ཡི།  

༥- ཁྱོད་ཀྱི་སླབ་མི་འདི་ ང་གི་དཔྱད་རིག་བརྗེད་སོ་ནུག། 

༦- སློབ་སྦྱོང་ སྤེལ་ཁང་ནང་ལུ་ རིག་རྩལ་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ར་ལྷབ་ཅི། 

༧- ས་ཡོམ་རྐྱབ་ཏེ་ ཁྱིམ་ཧྲམ་འགྱོ་ནུག། 

༨- སྦོམ་གྱིམ་ཙི་འདི་ ང་འབད་སར་སྤྲོད་ད།    

༩- སློབ་སྟོན་འབད་བའི་སྐབས་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།   

༡༠- སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་འགན་འདི་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།   

 

ག༽ འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ དཔེར་བརྗོད་བྲིས།           སྐུགས་༥། 

༡- རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་ འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁྱད་རིམ་སྟོན་པའི་དཔེར་བརྗོད་༢ བྲིས།       (༡) 

༢- རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་ལས་ ནོར་དང་བདག་པོའི་དཔེར་བརྗོད་༢ བྲིས།      (༡) 

༣- ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་  ཏེ་ རྗེས་འཇུག་ ན་ དང་ ས་ གཉིས་ལུ་འཇུག་པའི་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས།  (༡) 

༤- དང་སྒྲ་ འབྱེད་པ་དང་ སྡུད་པ་ལུ་འཇུག་པའི་3དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས།     (༢) 
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དྲི་བ་གསུམ་པ།     གོ་བ་ལེན་ནི།       སྐུགས་༣༥། 

འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ བཞི་བཀོད་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས། 

༉ ནེ་པཱལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ ཀཱཐ་མཱན་ཌུ་ལུ་ འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་༤གི་རིང་ལུ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་༢༣ ལས་ ཚན་རིག་

དང་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་འབྲེལ་

བའི་ གནོད ་ཉེན་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡི། 

གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་ གངས་ལྗོངས་ ལུང་ཕོྱགས་ཚུ་ནང་ མི་སྡེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་དང་ འོང་འབབ་ སྡོད་

གནས་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་བའི་ཁར་ རང་བཞིན་གྱི་རྐྱེན་ངན་ཚུ་ཡང་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ འབྱུང་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་ལུ་

དང་ལེན་ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ གྲོས་བསྡུར་ཞིབ་པར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

དེ་དང་འཁྲིལ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ ཧི་མ་ལའི་ལུང་ཕོྱགས་ནང་སྡོད་མི་ མི་སེར་ཚུ་གནམ་གཤིས་ འགྱུར་བགྲོད་དང་

བསྟུན་ མཐུན་འགྱུར་ག་དེ་སྦེ་ བཟོ་ནི་ཨིན་ནའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་བཀོད་ཅི། 

དེ་ལས་ རང་བཞིན་རྐྱེན་ངན་ཚུ་གི་ ཐད་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ མི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་དང་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་སྦོམ་

སྦེ་ བྱུང་མིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ར་ ས་གནས་ཀྱི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་ སྔོན་བརྡ་བྱིན་ནི་དང་ བརྡ་དོན་སྤེལ་ནིའི་ཐོབ་

སྤྱོད་མེད་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིནམ་སྦེ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། 

མ་གཞི་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ ཚན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་ འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ཁར་ གྲོས་

འཆར་དང་འཁྲིལ་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་རྩམ་མི་དང་ གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གིས་ ད་རེས་ནངས་པར་བྱུང་མི་དོ་འགྲན་ཚུ་ལུ་ དང་

ལེན་མཛད་པ་ཅིན་ ཚན་རིག་དང་ས་གནས་ཀྱི་ མི་སྡེའི་ཐབས་རིག་གཉིས་ ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནི་

ཨིན་མས། 

ཨིན་རུང་ལག་ལེན་ནང་ལོྷདཔ་ད་ དོགས་སྣང་སྦོམ་ ཡོདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་༣༠༠ དེ་

ཅིག་ ཡོད་མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ བཤད་ཡོདཔ་ད་ ག་འཆརཔ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཞལ་འཛོམས་ནང་ གྲོས་བསྡུར་དང་ གྲོས་འཆམ་ག་

དེ་སྦེ་ར་བྱུང་རུང་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་  ངོས་ལེན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ མི་སྡེའི་

མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ལུ་ རག་ལས་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས། 
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བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ལ་ལུ་གིས་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ ལུང་ཕོྱགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ དབུ་ཁྲིད་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་ལུ་ དཔེ་

བཞག་སྟེ་ སླབ་མིའི་ནང་ དབུ་ཁྲིད་ཚུ་གིས་ ཁས་བླངས་གྲོས་ཆོད་ག་དེ་སྦེ་ར་ བཏོན་གནང་རུང་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཡིག་སྣོད་ཚུ་ནང་

ལུས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རིས་ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་དང་ ཞིབ་འཚོལ་པ་ཚུ་གིས་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་

མི་ཚུ་ཡང་ མིག་མཐོང་ལག་བཟུང་མེད་པར་ ལུས་འོང་ཟེར་ཨིན་མས། 

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐད་ལུ་ལོྷདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༤ ཟླ་༡༠ པའི་སྔ་ཆ་ལུ་ ལུང་ནག་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀླུ་རྒྱས་མཚོ་རྦད་དེ་ སྤུ་ན་

ཁ་དང་ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ ལུང་གཤོང་བདའ་སྟེ་ ཆུ་རུད་ཐོན་མི་དེ་གིས་ མིའི་ཚེ་སོྲག་དང་ སྒོ་ནོར་སེམས་ཅན་ དེ་ལས་རྒྱུ་

དངོས་ཚུ་ལུ་ གནོན་སྐྱོན་རྐྱབ་པའི་ ཉམས་མོྱང་ཐོབ་མི་དང་འཁྲིལ་ ད་ལྟོ་སྤུ་ན་གཙང་ཆུའི་ ཆུ་རྐ་མགུ་ སྔོན་བརྡ་ལམ་ལུགས་

གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སང་ཕོད་སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ལྕམ་མཁར་ལུང་གཤོང་ནང་ཡང་ སྔོན་བརྡ་གཞི་བཙུགས་འབད་

ནིའི་འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

གྲོས་ཆོད་ཚུ་བསྟར་སོྤྱད་འབད་ནི་ལུ་ དོ་འགྲན་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཧི་མ་ལའི་ ལུང་ཕོྱགས་ཚུ་གིས་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གི་ 

གྲོས་འདེབས་ཚུ་ལུ་ དང་ལེན་འབད་བ་ཅིན་ གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་དང་ འབྲེལ་བའི་གནོད་ཉེན་ཚུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་སྔོན་

འགོག་འབད་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

 

ཀ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་ལྔ་ ག་རའི་ལན་བྲིས།            སྐུགས་ ༤x༥= ༢༠། 

༡- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལུ་བརྟེན་ གནོད་པ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ? 

༢- ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ ལུང་ཕོྱགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་སྨོ? རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས། 

༣- ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག? 

༤- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག? ཐབས་ལམ་༤ བྲིས།  

༥- ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ར་ ག་ཅི་གི་གསུང་གྲོས་གནང་ནུག? 
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ཁ༽ འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལན་ཤོག་ནང་བྲིས། ༡x༥=༥། 

༡- སྔོན་འགོག་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་ 

ཀ ཧེ་མ་ལས་ཤེས་དགོ་ ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན། 

ཁ སྔོན་གྱི་དུས་ལུ་ཤེས་དགོ་ ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན། 

ག ཧེ་མ་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་དགོ་ ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན། 

ང སྔོན་མའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོ་ ཟེར་བའི་དོན་དག་ཨིན། 

 

༢- དབུ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གི་ཞལ་འཛོམས་ལུ་ དཔེ་བཞག་སྟེ་ སླབ་མི་འདི་་་་་་་་ 

ཀ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ ཡིག་སོྣད་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།  

ཁ གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ག གྲུབ་འབྲས་ལེགས༌ ཤོམ་འབད་འཐོན་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

ང གྲོས་ཆོད་ལེ་ཤ་བཏོན་ཚུགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན། 

 

༣- ལྟག་གི་འབྲི་རོྩམ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཀ གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ཁ གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན།  

ག གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

ང གནམ་གཤིས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལུ་གདོང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན། 
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༤- ཁུངས་བཤད་འབྲི་རོྩམ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཀ བཤད་པ་ཚངམ་སྦེ་ རྐྱབ་མི་ཅིག་ཨིན།  

ཁ བཤད་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ རྐྱབ་མི་ཅིག་ཨིན། 

ག ར་ཁུངས་དང་ བདེན་ཁུངས་ཟངས་ཏེ་ འབྲི་ནི་ཅིག་ཨིན། 

ང བཤད་པ་ རྒྱས་སྡུད་རན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན། 

 

༥- གནམ་གཤིས་འགྱུར་བགྲོད་ལས་བརྟེན་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

ཀ མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་སྔོན་བརྡ་དང་ བརྡ་དོན་སྤེལ་ནིའི་ཐོབ་སྤྱོད་ མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

ཁ འགྱུར་བ་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་འབད་ འཐབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

ག གྲོས་འཛོམས་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ ཞལ་འཆམ་བྱུང་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

ང རྒྱལ་ཁབ་ག་རའི་ནང་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ ཆརཔ་ཤུགས་སྦེ་ རྐྱབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

  

ག༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་ཚིག་བཟོ།  (ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འདྲ་བཤུས་ཕབ་མི་ཆོག)         ༡x༥=༥། 

༡- ཟུང་འབྲེལ། 

༢- འགྱུར་བགྲོད། 

༣- དོ་འགྲན། 

༤- མཉམ་འབྲེལ། 

༥- གྲོས་འདེབས། 
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ང༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་བྲིས།         ༡x༥= ༥། 

༡- འཛོམས་འདུ། 

༢- གོ་བསྡུར། 

༣- གྲོས་གཞི། 

༤- འགྲན་བསྡུར། 

༥- ཐེ་ཚོམ། 

དྲི་བ་བཞི་པ།     སྐད་སྒྱུར།      སྐུགས་༡༥། 

འོག་གི་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ བརྗོད་མཚམས་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་8སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས། 

Article 3 

Spiritual Heritage 

1. Buddhism is the spiritual heritage of Bhutan, which promotes among others the principals 
and values of peace, non-violence, compassion and tolerance.  (2) 
 

2. The Druk Gyalpo is the protector of all religions in Bhutan. (1) 
 

3. It shall be the responsibility of religious institutions and personalities to promote the 
spiritual heritage of the country while also ensuring that religion remains separate from 
politics in Bhutan. Religious institutions and personalities shall remain above politics.   
(4) 
 

4. The Druk Gyalpo shall, on the recommendation of the Four Lopons, appoint a learned 
and respected monk ordained in accordance with the Druk-lu, blessed with the nine 
qualities of a spiritual master and accomplished in ked-dzog, as the Je Khenpo. (4) 
 

5. His Holiness the Je Khenpo shall, on the recommendation of the Dratshang Lhentshog, 
appoint monks blessed with the nine qualities of a spiritual master and accomplished in 
ked-dzog as the Four Lopons.  (4) 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


