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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 

སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ ལོའི་ ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (རངོ་ཁའི་བི་ཨེཌ་) མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ། 

 དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་   རོང་ཁ།                                
 སྤྱི་ཚེས་     ༣༠/༡༠/༢༠༢༡  
 སྐུགས་བསོམས་   ༡༠༠  
 དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་  སྐར་མ་ ༡༥ 
 ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་  ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠  
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 

  ༡- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ ལན་ཤོག་ནང་
ལུ་ མ་འཛོལ་བར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བྲི་དགོ། 

  ༢- དྲི་བའི་ལན་ བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ བྱིན་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ 
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་བསལ་དགོ། དུས་ཚོད་འདི་ནང་ 
ལན་བྲི་ནི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག། 

  ༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་ག་ར་བསོམས་ཏེ་ བཞི་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡི་གུའི་སོར་བ།       
དྲི་བ་གསུམ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན། 

  ༤- དྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་ཕབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་བྲི་དགོ། 
  ༥- དྲི་བའི་ལན་ག་ར་ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ ནང་གསེས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ཚུ་མ་འཛོལ་བར་ ཁ་གསལ་སྦེ་བྲི་དགོ། དེ་

མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དྲི་བའི་ནང་གསེས་ཀྱི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་། ཡང་ཅིན་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་
འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད། 

  ༦- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་གཞན་ག་ནི་
ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 

  ༧- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ འཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རོྟག་པ་ལུ་ རྩིས་སོད་
འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།          འབྲི་རམོ།          སྐུགས་༣༠ ། 

འོག་ལུ་བཀོད་མི་ འབྲི་རོམ་གྱི་དོན་ཚན་གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༦༠༠ འི་ནང་འཁོད་བྲིས། 

འབྲི་རོམ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ འོག་གི་ཚད་གཞི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན། 
བརྗོད་དོན་ལུ་ སྐུགས་༡༧། (ལན་འོས་འབབ་དང་ ཚིག་དོན་བཙུགས་ཐངས་ རྒྱབ་ཁུངས་ ལུང་འདྲེན་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་) 
ཚིག་སོར་ལུ་ སྐུགས་༨། (འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ མིང་ཚིག་ལག་ལེན་དང་ སྙན་ཚིག་ ཡིག་སྡེབ་ སོར་བ་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་) 
འབྲི་བཀོད་ལུ་ སྐུགས་༥། (ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཞག་ཐངས་ཚུ་ལུ་བལྟ་ནི་) 

ཀ༽ ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཆོས་ཡོན་ཏན་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཕ་མའི་ཡོན་ཏན་དང་ཁ་བཀོད་བསབ་བྱ་བྱིན་ནི་འདི་གལ་ཆེ། ཟེར་བའི་
བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་རིག་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ རོད་གླེང་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 

 
ཁ༽ ར་བ་གསུམ་ལུ་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་དགོ། ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་ རྒྱབ་ཁུངས་

ཀྱི་ལུང་རིག་ཚུ་བཀོད་དེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 
 
དྲི་བ་གཉིས་པ།          ཡིག་སོར།          སྐུགས་༢༠ ། 
 

འོག་གི་དྲི་བ་ ཀ་  ཁ་  ག་ གསུམ་བཀོད་ཡདོ་མི་ ག་ར་གི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས། 
 

ཀ༽  འགོ་ལུ་དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ག་ར་གི་ལན་བྲིས།              སྐུགས་༢x༥=༡༠   ། 
 

༡- སུམ་ཅུ་པ་ལས། གང་མིང་མཐའ་ན་བརྒྱད་པ་གནས། །དེ་ལ་གཉིས་པ་ཨུ་ཡང་སྦྱར། །ཟེར་གསུང་མི་ལས་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་
གཉིས་ངོས་འཛིན་འབད། 

 

  ༢- རྟགས་འཇུག་ལས། མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ད་ལྟར་ཆེད།། ཟེར་གསུངསམ་ད་ གཉིས་ཀ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན? 
 

  ༣- འོག་གི་བྱེད་འབྲེལ་བྱ་ཚིག་བཞིའི་ བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་བྲིས། 
(ཀ) བཏོན།  (ཁ) དཀྲུག།  (ག) སྤུད།  (ང) བཅག། 
 

  ༤- པུ་ལིངྒ་དང་ སྟྲཱི་ལིངྒ་ གཉིས་ཀྱི་ རྣམ་གྲངས་བྲིས? 
 

  ༥- རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ཕྲད་ ཀྱང་འང་ཡང་ གསུམ་ལས་ གཉིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རོམ་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་རྐྱབ། 
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ཁ༽ འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡདོ་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས།   
                   སྐུགས་༡x༥=༥ ། 
  ༡- སྒྲ་དབྱངས་ ཐོག་མར་གསུངས་མི་་་ 
 ཀ ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ཨིན།  

ཁ འཇམ་པའི་དབྱངས་ཨིན།  
 ག སྤྱན་རས་གཟིགས་ཨིན།  
 ང དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཨིན། 
 

  ༢- ནི་སྒྲ་ ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་དགར་བའི་ དཔེར་བརྗོད་ངོས་འཛིན་འབད། 
 ཀ   ཁྱབ་འཇུག་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་བརྟུལ་ཕོད་པའོ།། 
 ཁ   རིགས་རྣམས་ལས་ནི་གདོལ་པའི་རིགས་ཐ་དད་དོ།། 
 ག   མཐིང་ག་ནི་སྔོ་བསང་ལས་གཞན་ནོ།། 
 ང   ཤཱཀྱ་པ་ནི་རིགས་ཀྱི་མཆོག་གོ།  
 

  ༣- དང་སྒྲ་ ཚིག་སྔ་ཕྱི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ནི་་་  
 ཀ   ཆོས་མང་དུ་ཐོས་པ་དང་ལྷག་མཐོང་འཕེལ་ལོ།། 
 ཁ   འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ནི་ཆོས་སོ།། 
 ག   དུ་བ་མཐོང་བ་དང་མེར་ཤེས་སོ།།  
 ང   ཆོས་ནི་ལུང་དང་རྟོགས་པའོ།། 
 

  ༤- དེ་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ རབ་འབྱོར་དེ་དེ་བཞིན་ནོ།། ཟེར་མི་འདི་་་ 
 ཀ   ཕ་རོལ་པོའམ་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་སོན་པའི་དཔེ་ཨིན། 
 ཁ   གསང་བའི་དངོས་པོ་སོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་ཨིན། 
 ག   བདག་གི་བའི་དངོས་པོ་སོན་པའི་དཔེ་ཨིན། 
 ང   བདེན་པའི་དངོས་པོ་སོན་པའི་དཔེ་ཨིན། 
 

  ༥- མ་ནིང་གསུམ་ལས་ འགྱུར་བ་མ་ནིང་ངོས་འཛིན་འབད། 
 ཀ   འཛིནད། བརྒྱནད། འབྱོརད། བསལད། 

ཁ   བསནད། བསྐོརད། བཙལ། འགུལ། 
 ག   མཐུན། ཕྱིནད། འཁྲུལ། འཕྲུལད། 
 ང   འགོར། རྐུན། རོལད། འཐོར།  
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ག༽  འགོ་ལུ་དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡདོ་མི་ག་ར་གི་ལན་བྲིས།       སྐུགས་༡x༥=༥ ། 

  ༡- བརྡ་སྦྱོར་གྱི་སྐབས་སུ་ དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ བཞག་དགོ་པའི་གནད་དོན་ག་ཅི་འོང་ནི་མས? 
 

  ༢- བྱ་ཚིག་གཉིས་རྩེག་ལས་འགྲུབ་པའི་ མིང་ ག་ཅི་ར་ཡོད? གཉིས་བྲིས། 
 

  ༣- ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ ང་བཅས་རའི་སྐད་ཡིག་རོང་ཁ་འདི་ གནས་སངས་ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་མས? 
 

  ༤- “འགྱེས་ སྒྱེས་” ཟེར་མི་ ལས་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་བྲིས། 
 

  ༥- ཀེད་ཀེ་ཏང་ཏང་། ཡེ་ངེ་ཐེང་ངེ། ཐེ་རི་བ་རི། ཐྲ་ཅེམ་ཅེམ། ཟེར་མི་མིང་ཚིག་བཞིཔོ་གི་ཡིག་སྡེབ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ། 
 
དྲི་བ་གསུམ་པ།         གོ་བ་ལེན་ནི།              སྐུགས་༣༥ ། 

འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ གི་ལན་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 

         འབྱུང་ཁུངས་ (འབྲུག་གི་སོབ་དཔོན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད) 
 

༆ གནས་ཚད་དང་པ་འདི་གིས་ གཙོ་བོ་ར་ སོབ་དཔོན་གྱིས་སོབ་ཁང་ནང་ སོབ་ཕྲུག་སྣ་ཚོགས་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཐངས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་གྱི་སྐོར་ལས་སོནམ་ཨིན། སོབ་ཕྲུག་སྣ་ཚོགས་ཟེར་མི་འདི་ མི་ངོམ་རང་རྐྱང་གི་ལྷབ་སྦྱང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མ་འདྲཝ་དང་། ལྷབ་
སྦྱང་གི་དགོས་མཁོ་སོ་སོ་ཡོད་མི། དམིགས་བསལ་གྱིས་ དཔལ་འབྱོར། སྐད་ཡིག། ལམ་སོལ། ཆོས་ལུགས། ཕྱི་གཟུགས། བོ་རིག། 
མི་སྡེ། དེ་ལས་ འདུ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ལྷབ་སྦྱང་གི་དགོས་མཁོ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་
མི་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ངོས་ལེན་འབད་ཚུགས་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ས་གོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སོབ་དཔོན་ཚུ་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་
ཨིན། གནས་ཚད་འདི་གིས་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ལྟ་བ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུའི་ཁྱད་པར་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་
བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་དངོས་འཐབ་ཀྱི་དཔྱེ་སོན་འབད་ནི་ལུ་གཙོ་བོར་སོནམ་ཨིན།  
 

གནས་ཚད་གཉིས་པ་འདི་ ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་མིའི་ནང་སེམས་དང་ ཕྱིའི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་གོཝ་
ཨིན། འདི་གིས་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་གནས་སངས་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནིའི་ལམ་སོན་འབད་དེ་ རང་ཉིད་སེམས་ཤུགས། ཕན་ཚུན་མཐུན་པ། 
ཉེན་སྲུང་ལྡན་པ། རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན། དྲང་བདེན་དང་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་ སོབ་ཕྲུག་གི་བྱ་སོྤྱད་ཚུ་ ལེགས་པའི་ཕོགས་ལུ་ 
ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན། སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་སོབ་ཁང་གནས་སངས་གསར་གཏོད་འབད་དེ་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ 
མཐོ་བའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན། གོ་རོྟགས། དེ་ལས་ རིག་རལ་ཚུ་ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་དགོ།  
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གནས་ཚད་གསུམ་པ་འདི་གིས་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ ཆོས་ཚན་གྱི་ནང་དོན་ནང་ཤེས་ཡོན་ཅན་བཟོ་དགོཔ་ཁག་ཆེཝ་དང་ ར་གཞུང་ཧ་གོཝ་
བཟོ་ཏེ་ རང་སོའི་ཆོས་ཚན་འདི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དོན་དང་ལྡནམ་སྦེ་ བཟོ་ཚུགས་པའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོདཔ་བཟོཝ་ཨིན། སོབ་
དཔོན་ཚུ་གིས་ ཆོས་ཚན་ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་ཐོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་སོབ་སོན་ཐབས་
ཤེས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། གནས་ཚད་འདི་གིས་ སོབ་དཔོན་ཚུ་ རོང་ཁ་དང་ཡངན་ ཨིན་སྐད་ནང་ མཐར་ཕྱིན་དགོཔ་དང་ 
ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སོབ་སོན་བྱ་རིམ་ཚུ་ སབས་བདེ་དྲགས་བཟོ་ནི་ལུ་ རེ་འདོད་ བསྐྱེདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་ཡར་དྲགས་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ནང་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་རིག་རལ་ཚུ་ གསལ་སོན་
འབདཝ་ཨིན།  
 

གནས་ཚད་བཞི་པ་འདི་ རེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ ར་གཞུང་གི་ནང་དོན་ཚུ་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ལྷབ་
སྦྱང་སྦྱོང་ལཱ་ལུ་ བསྒྱུར་ཚུགས་པའི་ སོབ་དཔོན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན། སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ རང་དབང་ ཡང་ན་ མཉམ་
རོགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལས་ སོབ་སོན་འཆར་གཞི་དང་ཐབས་བྱུས་ཚུ་བཟོ་སྟེ་ དཔེ་སོན་འབད་ཚུགས་
དགོ། སོབ་སོན་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐབས་ཀྱི་ རྒྱ་ཆེ་བའི་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་ཚུད་དགོ། 
སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་ མི་སྡེ་ལས་ཡང་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན། 
 

གནས་ཚད་ལྔ་པ་འདི་ནང་ སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་མཁོ་
ཆས་སྣ་ཚོགས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ཡོད། སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སོབ་ཕྲུག་ཚུའི་འཇོན་ཐངས་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་དོན་ལུ་ ལྟ་རོྟག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཞིན་ན་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་བསམ་ལན་ཚུ་ ཕམ་ ཡང་ན་ བདག་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ བྱིན་ཚུགས་
དགོ་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན། སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་གནས་སྡུད་ཚུ་ སོབ་སོན་གྱི་འགྲོ་སངས་ དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་
འཐབ་སྟེ་ སོབ་སོན་གྱི་བྱ་རིམ་ཡར་རྒྱས་གཏངམ་ཨིན། 
 
 

ཀ༽  འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས།    སྐུགས་༡x༥=༥ ། 
   
  ༡- ལམ་སོལ་གྱི་རྒྱབ་ཁུངས་ ཟེར་མི་འདི་ 
 ཀ བཟའ་ཚང་དང་ གཡུས་སྒོའི་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཨིན།  

ཁ སོབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་བརྩི་མཐོང་འདི་ཨིན། 
 ག རང་སོའི་ཁྱིམ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པའི་ཁ་སྐད་འདི་ཨིན། 
 ང ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིད་ཆེས་དང་ མནོ་ལུགས་འདི་ཨིན། 
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  ༢- སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་དང་ ཁོང་གིས་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་ དཔའ་ཉམས་བསྐྱེད་ཚུགས་མི་ལུ་་་ 
ཀ དུས་རྒྱུན་སེམས་ཤུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སངས་ཟེར་སབ་ཨིན། 
ཁ སྲུང་སྐྱོབ་ལྡན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སངས་ཟེར་སབ་ཨིན། 

 ག རྒྱབ་སྐྱོར་ཅན་གྱི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སངས་ཟེར་སབ་ཨིན། 
 ང ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གནས་སང་ཟེར་སབ་ཨིན། 
 
  ༣- ནང་དོན་ཤེས་ཡོན་ ཟེར་མི་འདི་་་་ 
 ཀ ལྷབ་སྦྱང་གི་གཞི་ཡང་ན་ ཆོས་ཚན་གྱི་གཞི་ ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ སོབ་སོན་དང་ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།  

ཁ སོབ་སོན་འབད་བའི་ཆོས་ཚན་ནང་ སོབ་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་ སོབ་སོན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཧིང་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 ག ཕན་ནུས་ཅན་སྦེ་ སོབ་སོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཆོས་ཚན་ནང་སྦྱང་བ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་ཧིང་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 ང སོབ་སོན་ཐབས་བྱུས་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐངས་ཚུ་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་གོཝ་ཨིན། 
 
  ༤- སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཐོབ་མི་ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རལ་ དེ་ལས་བསམ་སོྤྱད་ཚུ་གསལ་སོན་འབད་མི་ གྲུབ་འབྲས་དང་ དམིགས་

གཏད་ཀྱི་ལཱ་ཤུལ་ལུ་་་་ 
 ཀ   འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ཟེར་སབ་ཨིན།  
 ཁ   ལྷབ་སྦྱང་ལྕོགས་གྲུབ་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཟེར་སབ་ཨིན། 
 ག   སྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ཟེར་སབ་ཨིན། 
 ང   ལྷབ་སྦྱང་གྲུབ་འབྲས་ཟེར་སབ་ཨིན། 
 
  ༥- སོབ་སོན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མར་ སོབ་ཕྲུག་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ཡོད་པའི་ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན། ཤེས་ཡོན་དང་རིག་རལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་

འབད་ནིའི་ དབྱེ་ཞིབ་འདི་་་ 
 ཀ   སྦྱང་རྒྱུགས་དབྱེ་ཞིབ་ཨིན།  

ཁ   ངོས་གཟུང་དབྱེ་ཞིབ་ཨིན། 
 ག   གཞི་བཟོ་དབྱེ་ཞིབ་ཨིན། 
 ང   དུས་རྒྱུན་དབྱེ་ཞིབ་ཨིན། 
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ཁ༽ འོག་གི་དྲི་བ་༥ ག་ར་གི་ལན་བྲིས།              སྐུགས་༤x༥=༢༠ །  

  ༡- སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ས་གོ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་འདུག? 
 

  ༢- ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་སོབ་སོན་བྱ་རིམ་ཚུ་ སབས་བདེ་དྲགས་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་ཚུགས་ནི་སོ? 
 

  ༣- སོབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཉམས་མོང་ཚུ་ མི་སྡེ་ལས་ཐོབ་ནིའི་གོ་སྐབས་འདུག་ག? ག་ཅི་འབད? 
 

  ༤- ཕན་ནུས་ཅན་གྱི་བསམ་ལན་ ཟེར་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྱིན་ནི་སོ? འདི་གིས་ཕན་པ་ག་ཅི་ཡོད? 
 

  ༥-  འབྲུག་གི་སོབ་དཔོན་ཁྱད་རིག་གནས་ཚད་ཀྱིས་ སོབ་དཔོན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་ཨིན་པས་ག? ག་ཅི་འབད? 
 

ག༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འཚལོ་ཏེ་བྲིས།      སྐུགས་༡x༥=༥ ། 
 

  ༡) འབད་བཞག།     ༢) མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ།    ༣) བོ་སོབས།     ༤) ལཱ་ཤུལ།    ༥) མཇུག་བསྡུ། 
  

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

  ༡) དམིགས་བསལ།  ༢) ཐབས་བྱུས།      ༣) གསར་གཏོད།    ༤) བྱ་རིམ། ༥) དགོས་མཁོ། 
 

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

འོག་ལུ་དབྱིན་སྐད་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ རོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད། གནད་དནོ་ཕགོ་མ་ཕགོ་དང་ གོ་རིམ་ སྡེབ་སརོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ 
སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།                         

Bhutanese culture and values 

Values are an integral component of basic education and are needed for an individual “to survive, to 

live and work in dignity, and to continue learning”. Values are “the basic learned motivators of human 

behaviour”. Values are defined as attitudes, beliefs, convictions, principles, or virtues. 
 

Bhutanese culture refers to the ways of life of Bhutanese people, their behaviours, beliefs, values, 

dress, architecture, music and dance, food, language, and customs that identify Bhutanese and that are 

passed from one generation to the next through practice and imitation.  
 

Bhutanese etiquette: Driglam namzha is the Bhutan’s code of etiquette. Drig denotes order, norm and 

conformity, lam means the way of having order and conformity and namzha refers to a concept or 

system. Driglam namzha deals with avoiding crude and bad physical, verbal and mental behaviours 

and adopting civil and courteous conducts of the body, speech and mind.  

(Source: BPST. Illustrations of Practice, 2021) 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


