རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས།
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའི་ རྫོང་ཁ་གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་(རྫོང་ཁ་བི་ཨེཌ)མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ།

དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་

རྫོང་ཁ།

སྤྱི་ཚེས་

༡༢/༡/༢༠༡༢ ལུ།

སྐུགས་བསྡོམས་

༡༠༠།

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

༣།

ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་

སྐར་མ་༡༥།

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།
༡-

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

༢-

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

༣-

དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསྡོམས་བཞི་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་འབྲི་རྩོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ཡིག་སྦྱོར། དྲི་བ་གསུམ་པ་གོ་བ་ལེན་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོད།

བྲིས།

ནི། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན།

༤-

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

༥-

དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནང་འབྲི་མི་ཆོག།

༦-

དྲི་བའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།

༧-

དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་ག་ར་ ཚངམ་འབད་ཡོད་ག་མེད་ག་ ཤོག་གུའི་ཨང་གྲངས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ།
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དྲི་བ་དང་པ།

འབྲི་རྩོམ།

སྐུགས་༣༠།

འོག་ལུ་ དོན་ཚན་གཉིས་ བཀོད་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༦༠༠ ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་
ནང་

འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

འབྲི་རྩོམ་འདི་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་

བརྗོད་དོན་

འབྲི་བཀོད་

ཚིག་སྦྱོར་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།
ཀ-

སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་གཡོག་འདི་ ལཱ་གཡོག་གཞན་མི་ལས་ ལེ་ཤ་གིས་དྲག་ཟེར་བའི་སྐོར་ལས་ ལུང་དང་རིག་པ་གི་ཐོག་
ལས་ཁུངས་བཀལ་ཏེ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

ཁ-

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྫོང་ཁའི་འབྲི་ལྷག་ཤེས་ཡོན་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡོད་ག་དང་ ག་དེ་སྦེ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་
ག་ དེའི་སྐོར་ལས་གནད་དོན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།

དྲི་བ་གཉིས་པ།

ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།

སྐུགས་༢༠།

འོག་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་འབད་ཡོད་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས།
ཀ- འོག་ལུ་དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།

(༢x༥=༡༠)

༡-

མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ལུ་ མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་ བཞི་བྲིས།

༢-

ཕྲད་རང་དབང་ཅན་དང་ ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་ ཟེར་བའི་གོ་དོན་ ཁ་གསལ་བཀོད།

༣-

ཡི་གུའི་སྐྱེ་གནས་ལུ་ རྩ་བའི་སྐྱེ་གནས་བཞི་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་བྲིས།

༤-

སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན?

༥-

འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་ལས་ རྗོད་སྒྲ་མཆུ་བཙུམ་སྟེ་སླབ་དགོཔ་འདི་ ག་ཨིན་ན་དང་། མཆུ་བཙུམ་མ་དགོ་པར་
སླབ་དགོཔ་འདི་ ག་འདི་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་སོ་སོར་བཏོན།
༡- སྤྱིན། ༢-སྤྱང་ཀ། ༣-སྤྱན་ཆབ། ༤-བྱི་ལི། ༥-བྱི་བ། ༦-ཕྱུགཔོ། ༧-ཕྱག་མཚན། ༨-ཕྱོགས།
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ཁ- འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས།

(༥)

༡- སྔོན་འཇུག་ལུ་ ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་དགོ་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

སྐྱེ་གནས་ལས་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ སྒྲ་གདངས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཨིན།

ཁ་-

མིང་གཞི་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་པའི་སྐབས་ སྒྲ་གདངས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཨིན།

ག་-

རྗེས་འཇུག་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་པའི་སྐབས་ སྒྲ་གདངས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཨིན།

ང་-

ཡང་འཇུག་དང་གཅིག་ཁར་འཇུག་པའི་སྐབས་ སྒྲ་གདངས་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་ལུ་བལྟ་སྟེ་ཨིན།

༢- ལ་ཁར་ ཁཝ་མིན་འདུག། ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ- ལས་སུ་བྱ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།
ཁ་- བརྟེན་གནས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།
ག་- ཚེ་སྐབས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།
ང་- དགོས་ཆེད་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།
༣- ལྷག་བཅས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ལས་ མདའ་རྐྱབ་སྟེ་ཕོག། ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

བྱ་བ་དུས་མཉམ་དུ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།

ཁ་-

བྱ་བ་དུས་རིམ་གྱིས་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།

ག་-

བྱེད་པ་སྔ་ལ་བྱ་བ་ཕྱི་མའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།

ང་-

གཞན་འདྲེན་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།

༤- རྫོང་ཁའི་ནང་ ཆོས་སྐད་ནང་མེད་པའི་ ལ་དོན་གྱི་ཕྲད་འཐེབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ- ལུ་ གུ་ གཉིས་ཡོད།
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ཁ་- སུ་ ར་ རུ་ གསུམ་ཡོད།
ག་- ན་ ལུ་ གུ་ གསུམ་ཡོད།
ང་- ན་ ར་ ལུ་ གུ་ བཞི་ཡོད།
༥- མེ་གི་མདངས། ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

ངོ་བོ་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་སྒྲ་ཨིན།

ཁ་-

ནོར་དང་བདག་པོའི་འབྲེལ་སྒྲ་ཨིན།

ག་-

རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འབྲེལ་སྒྲ་ཨིན།

ང་-

ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་སྒྲ་ཨིན།

ག- འོག་གི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ དྲི་བ་༥ ག་རའི་ལན་བྲིས། (སྐུགས་ ༥)
༡-

མིང་གི་ནང་ལས་ ཚོགས་མིང་གི་དཔེར་བརྗོད་༢ བྲིས།

༢-

དུས་གསུམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ བྱ་ཚིག་གི་དཔེ་༢ བྲིས།

༣-

ཡ་བཏགས་ཡོད་རུང་ ཡ་བཏགས་མེདཔ་བཟུམ་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་འབད་ལྷག་དགོ་པའི་ མིང་ཚིག་གི་དཔེ་༢ བྲིས།

༤-

བྱེད་སྒྲའི་དཔེར་བརྗོད་ལས་ བྱེད་སྒྲ་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པའི་ དཔེར་བརྗོད་༢ བྲིས།

༥-

བླམ། ཕམ། ཟེར་བའི་མིང་གི་མཐའ་མར་ འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་བཙུགས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་༢ བྲིས།

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་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས།
༉ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་ མིའི་བསམ་སྤྱོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཚུ་ཡང་ རིམ་གྱིས་འབད་
འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ཨིན་མས། དེ་འབདཝ་ལས་ འབྲུག་གཞུང་ཤེ ས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ཡང་ སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལུ་ ལྷབ་དགོ་པའི་རྩ་
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གཞུང་ཚུ་ཡང་ སྔོན་མའི་ལམ་ལུགས་ག་ཨིནམ་འབད་མ་བཞག་པར་ རིམ་གྱིས་འབད་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དུས་མཐུན་
བཟོ་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ དེ་ཅིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལས་འགོ་
བཟུང་ སློབ་རིམ་༡༡ པ་དང་སློབ་རིམ་༩ པའི་ནང་ སྟོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།
རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དང་པ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷབ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོད་
ག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཙན་དང་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷབ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོད་ག། དེ་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དྭང་འདོད་ག་ཅི་
ཡོད་ག་ཚུ་ག་ར་ ཞིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤོམ་འབད་འབད་ཞིནམ་ལས་

རྩ་གཞུང་མཁས་མཆོག་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ཆོས་ཚན་མཁས་

མཆོག་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ སློབ་དེབ་མ་བརྩམས་པའི་ཧེ་མར་ རྩ་གཞུང་གི་བཀོད་རིས་ཅིག་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ དེ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་དེབ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་དང་འཕྲི་སྣོན་གྱི་ཐོག་ལས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡི་ར་ དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན་མས།
རྩ་གཞུང་གསརཔ་དེ་ནང་ལུ་ སློབ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ཤེས་ཚད་ཚུ་ འབྲི་ནི་ ལྷག་ནི་ ཉན་ནི་ སླབ་ནི་དང་བཅས་ དབྱེ་བ་ཁག་
བཞི་འབད་ཕྱེས་ཏེ་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་སློབ་དེབ་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་
ག་གིས་ར་བལྟ་སྟེ་འབད་རུང་ ཤེས་ཚད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད། སློབ་རིམ་ག་རའི་ནང་ སློབ་
དེབ་ཚུ་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་སྟོན་འབད་ནི་དེ་ བྱ་སྟབས་
བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོདཔ་དང་། སློབ་དེབ་མེད་དེ་འབད་རུང་ རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ནང་གི་ གནས་ཚད་དང་སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན་ཚུ་ལུ་
བལྟ་སྟེ་ དཔེ་ཆ་སྟོན་ཚུགསཔ་འབད་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
སློབ་དེབ་ཚུ་ཡང་ རྫོང་ཁ་དང་པའི་དོན་ལུ་ སྐད་ཡིག་དང་ བརྡ་གཞུང་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་རིགས་ཚུ་ ལྷབ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྐད་
ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། ཟེར་བའི་སློབ་དེབ་ཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་དང་། རྫོང་ཁ་གཉིས་པའི་དོན་ལུ་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་དང་
ལག་ལེན་བཤེས་སྤྲིངས་ཚུ་ ལྷབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག། ཟེར་བའི་སློབ་དེབ་ཅིག་ བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཤེས་རིག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་

རྩ་གཞུང་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབདཝ་མ་ཚད་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ རྩ་གཞུང་དང་

འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྩ་གཞུང་རྙིངམ་དེ་
ར་དྲག་པའི་སྐོར་ལས་

སླབ་དོ་ཡོདཔ་དང་།

ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་

རྩ་གཞུང་གསརཔ་དེ་ར་དྲག་པའི་

བསམ་འཆར་

བཀོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ རྩ་གཞུང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ ཚགས་ཀར་མ་ཚུད་
པའི་སྐོར་ལས་ སླབ་དོ་ཡོདཔ་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སློབ་དཔོན་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ རྩ་གཞུང་དེ་ སྟོན་གོ་མ་
བདེཝ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་སླབ་ཨིན་མས།

ད་རུང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་
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རྩ་གཞུང་དང་

སློབ་དཔོན་གཉིས་ཆ་ར་
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ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁ་ལུ་ དྭང་འདོད་བསྐྱེད་མ་བཏུབ་ལས་

དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་བའི་ བསམ་

འཆར་ཁག་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ བཤད་ནི་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཀ༽ འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས། (སྐུགས་ ༥)

༡- རྩ་གཞུང་གསརཔ་དེ་ སློབ་རིམ་༡༠ དང་ ༡༢ པའི་ནང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ- སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་སྟོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།
ཁ- སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལས་སྟོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།
ག- སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་སྟོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།
ང- སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་སྟོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག།

༢- སློབ་སྦྱོང་ལས་དོན་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

སློབ་སྦྱོང་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་ལུ་སླབ་ཨིན།

ཁ-

སློབ་སྦྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ཚན་ལུ་སླབ་ཨིན།

ག-

སློབ་སྦྱོང་འབད་ཚརཝ་ད་ ཤེས་དགོ་པའི་ དོན་ཚན་ལུ་སླབ་ཨིན།

ང-

སློབ་སྦྱོང་འབད་ནིའི་ ཐབས་ལམ་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༣- ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ གན་རྒྱ་ཚུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་ནང་སྟོནམ་ཨིན།

ཁ-

སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ནང་སྟོནམ་ཨིན།

ག-

སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་ནང་སྟོནམ་ཨིན།

ང-

རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ནང་སྟོནམ་ཨིན།
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༤- རྩ་གཞུང་གསརཔ་དེ་བཟོཝ་ད་ དང་པ་ར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།

༥-

ཀ-

སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་ལག་དེབ་བརྩམས་ནུག།

ཁ-

རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་ཅིག་བརྩམས་ནུག།

ག-

སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་བརྩམས་ནུག།

ང-

ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ནུག།

རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་གསརཔ་བཟོ་དགོ་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

རྩ་གཞུང་རྙིངམ་འདི་ ཁུངས་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་མས།

ཁ-

རིག་གསར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཤེས་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

ག-

དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྱོཝ་ལས་ དུས་མཐུན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

ང-

མི་ཚུ་གིས་ རྩ་གཞུང་གསར་སྒྱུར་འབད་དགོཔ་འབད་ སླབ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ཁ༽ འོག་གི་དྲི་བ་ལྔ་གི་ལན་བྲིས།

(སྐུགས་༤x༥=༢༠)

༡-

ཆོས་ཚན་རྩ་གཞུང་ཚུ་བཟོཝ་ད་ ག་ཅི་ལུ་ར་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོཝ་ཨིན་ན?

༢-

རྫོང་ཁའི་རྩ་གཞུང་གསརཔ་དེ་ནང་ལུ་ སློབ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཤེས་ཚད་ཚུ་ རིག་རྩལ་ག་ཅིའི་ཐོག་ལས་ར་ ཤེས་
ཚུགསཔ་འབད་འདུག་གོ?

༣-

སྙན་རྩོམ་ ཟེར་བའི་གོ་དོན་ཁ་གསལ་བྲིས།

༤-

སྙན་རྩོམ་གྱི་ནང་ལས་ ཚིགས་བཅད་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་གོཝ་ཨིན་ན་ བཤད་པ་ཁ་གསལ་འབད་བྲིས།

༥-

རྩ་གཞུང་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་དང་ སློབ་དཔོན་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་གཉིས་ལས་ ག་འདི་མང་སུ་ཅིག་ ཁག་ཆེ་ག་ ཁྱོད་
རའི་བསམ་འཆར་ཅིག་ ཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲིས།
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ག༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་བྲིས།
༡- དུས་ཚོད་ལུ།

༢- བསྟུན་ཏེ།

༤- འབད་མ་ཚུགས།

༥- དཀའ་ཚེགས།

(སྐུགས ༥)
༣- སྤྲོ་བ།

ང༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་ཚིག་བཟོ། ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཆོག།
༡- འཕྲི་སྣོན་=

༢- ལེགས་བཅོས་=

༤- ལྷབ་སྟོན་=

༥- འཕྲི་སྣོན་=

དྲི་བ་བཞི་པ།

སྐད་སྒྱུར།

(སྐུགས་ ༥)

༣- དུས་མཐུན་=

སྐུགས་༡༥།

འོག་གི་ལུ་ དབྱིན་སྐད་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ ཀུན་གསལ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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