རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས།

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའི་ གཙུག་ལག་གཞི་རིམ་ (བི་ཨེཌ) སྤྱིར་བཏང་སློབ་སྦྱོང་ མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ།
དྲི་ཤོག་གཉིས་པ་

རྫོང་ཁ།

སྐུགས་བསྡོམས་

༡༠༠།

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

༣།

སྤྱི་ཚེས་

ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་

༡༢/༡/༢༠༡༢ ལུ།

སྐར་མ་༡༥།

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།
༡-

འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ། ལན་འབྲི་ནིའི་
དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོད།

༢-

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

པར་བྲིས།

༣-

དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསྡོམས་ བཞི་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རྩོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ། དྲི་བ་གསུམ་

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།

༧-

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

༦-

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

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

ཁྱོད་ཀྱིས་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལཱ་གཡོག་འདི་ ག་ཅི་འབད་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི་ག་ རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ འབྲི་རྩོམ་
ཅིག་བྲིས།

ཁ-

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་དགོ་པ་ཅིན་ ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་སྟོན་

འབད་དགོཔ་སྨོ?

དྲི་བ་གཉིས་པ།

ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།

སྐུགས་༢༠།

འོག་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་ཡོད་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས།
ཀ- འོག་ལུ་དྲི་བ་༥ བཀོད་ཡོད་མི་ ག་རའི་ལན་བྲིས།
༡-

འབྲུག་གི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ མཁས་པ་ག་གིས་ དུས་རབས་ག་ཅིའི་ནང་ བརྩམས་ནུག་གོ?

༢-

སྔོན་འཇུག་དང་ རྗེས་འཇུག་གི་གོ་དོན་ཁ་གསལ་བྲིས།

༤-

བསྐྱངས་ ཟེར་བའི་ཚིག་འབྲུ་ནང་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ མིང་གཞི་ མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་

༣-

༥ཁ༡-

(སྐུགས་ ༢x༥=༡༠)

སྔོན་འཇུག་ལྔ་གིས་ འཇུག་མ་བཏུབ་པའི་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ལྔཔོ་དེ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན?
འཇུག་ཚུ་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་སོ་སོར་ཕྱེས་ཏེ་བྲིས།

མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ ཟེར་མི་འདི་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་སྨོ?

འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས།

ཡང་འཇུག་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

རྗེས་འཇུག་གི་ ཤུལ་མར་ འཇུགཔ་ཨིན།

ཁ་-

མིང་གཞི་གི་ ཤུལ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།

ང་-

མིང་མཐའི་སྔོན་མར་འཇུགཔ་ཨིན།

ག་-

(༥)

སྔོན་འཇུག་གི་ ཤུལ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
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༢-

དཔལ་འབྱོར་གྱི་བུ་རྡོ་རྗེ་གི་སྣུམ་འཁོར་གྱིས་ མ་འབག་པས། ཟེར་བའི་སྐབས་ བྱེད་པ་པོ་འདི་་་་་་་་་།
ཀ- དཔལ་འབྱོར་ཨིན།
ཁ་- བུ་ཨིན།

ག་- རྡོ་རྗེ་ཨིན།
ང་- སྣུམ་འཁོར་ཨིན།
༣-

ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ ཏེ་ ཟེར་མི་འདི་ རྗེས་འཇུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

༤-

ག་ང་བ་མ་འ་ ལྔ་གི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།

ཁ་-

ད་བ་ས་ གསུམ་གྱི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།

ག་-

རྗེས་འཇུག་ ད་ གི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།

ང་-

ན་ར་ལ་ས་ ད་དྲག་ཅན་གྱི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།

བརྡ་གཞུང་ནང་ བྱེད་སྒྲའི་ཕྲད་ གིས་ ཟེར་མི་འདི་ རྗེས་འཇུག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ- ད་བ་ས་ གསུམ་གྱི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།

ཁ་- ན་མ་ར་ལ་ ཚུ་གི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།
ག་- ག་ང་ གཉིས་ཀྱི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།

ང་- ག་ང་འ་དང་ མཐའ་མེད་ཀྱི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།
༥-

ཡང་འཇུག་ ས་ འདི་ རྗེས་འཇུག་ ག་ཅིའི་མཐའ་མར་ འཇུགཔ་སྨོ?
ཀ- ག་ང་བ་མ་ བཞི་གི་མཐའ་མར་ འཇུགཔ་ཨིན།

ཁ་- ན་མ་ར་ལ་ བཞི་གི་མཐའ་མར་ འཇུགཔ་ཨིན།
ག་- ད་བ་ས་ གསུམ་གྱི་ མཐའ་མར་ འཇུགཔ་ཨིན།

ང་- ན་ར་ལ་ གསུམ་གྱི་ མཐའ་མར་འཇུགཔ་ཨིན།
ག-

འོག་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་དྲི་བ་ ༥ བཀོད་ཡོད་མི་ ག་རའི་ལན་བྲིས།
༡-

རྗེས་འཇུག་ འ་ གི་མཐའ་མར་ འབྲེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ གི་ འཇུག་པའི་ དཔེར་བརྗོད་༢་བྲིས།

༢-

རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པའི་ དཔེར་བརྗོད་༢ བྲིས།

༣-

ཆུ་ནང་ལུ་ཉ་འདུག། ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅིའི་དཔེར་བརྗོད་སྨོ?
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༤-

མིང་གཞི་ལུ་ སྔོན་འཇུག་ཞུགསཔ་ད་ མིང་གཞིའི་རྗོད་སྒྲ་གྱུར་འགྱོ་མི་ དཔེར་བརྗོད་༢་བྲིས།

༥-

བྱི་ལི་ལུ་ རྟས་ཐག་དྲངས། ཟེར་མི་འདི་ དགོས་ཆེད་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ལུ་ བསྒྱུར་ཏེ་འབྲི་བ་ཅིན་ ག་དེ་འབད་
འབྲི་ནི་སྨོ?

དྲི་བ་གསུམ་པ།

གོ་བ་ལེན་ནི།

སྐུགས་ (༣༥)

འོག་གི་ འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ང་ བཞི་བཀོད་ཡོད་མི་ ག་རའི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས།
༉ ང་བཅས་འབྲུག་གི་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ལུ་ བརྩི་མཐོང་སྦོམ་ར་བསྐྱེད་དེ་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་དྲགཔ་
འབད་ ཡོན་ཏན་འཐོབ་ནི་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེདཔ་ཨིན་རུང་ མི་སེར་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཚོར་སྣང་ལུ་ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ ཡོན་

ཏན་ལུ་ དགའ་ཚོར་སྦོམ་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་ མི་སྐྱེད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་འདི་ ལོ་གཅིག་བ་ལོ་གཅིག་ མར་ཉམས་
འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ཁག་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་བཀོད་མི་ལུ་ ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ བདེན་ཁུངས་ཅིག་རྩ་
ལས་ར་ མི་མཐོང་པས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་ ཧེ་མ་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ སློབ་རིམ་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ལས་མ་ལྷབ་རུང་ གཞུང་
དོན་དང་སྒེར་དོན་ལུ་མཁོ་བའི་ ཡིག་ཐོག་དང་ ངག་ཐོག་གི་ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ ཐོགས་ཆག་གང་ཡང་མེད་པར་ ཕྱག་ཞུ་

ཚུགས་མི་ཙང་ཙང་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ མགུ་འཁྱུ་བ་ གདོང་མ་དག། ཟེར་བའི་དཔྱེ་བཟུམ་ སློབ་རིམ་༡༥ ར་ མཐར་
འཁྱོལ་ཏེ་འབད་རུང་ སླབ་བཅུག་པ་ཅིན་ རྗོད་སྒྲ་མ་དག།

འབྲི་བཅུག་པ་ཅིན་ ཡིག་སྡེབ་དང་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་

འབད་འབྲི་ཚུགས་མི་ ག་ནི་བ་དཀོན་པས་ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།
ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡོན་ཏན་ཤེས་མི་ཉུངམ་ལས་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཨིན་ན་མེན་

ན་ ཤེས་མི་མེདཔ་ལས་ རྫོང་ཁ་དང་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་ འབྲི་ལྷག་དུམ་གྲ་རེ་ཤེས་མི་ལུ་ ཧ་ལས་ཏེ་ སློབ་རིམ་ཆུང་བ་ནང་ལས་རང་
ག་ཅི་ཡང་ཤེ ས་པས་ཟེར་ གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཏེ་བཞག་བཞགཔ་མ་གཏོགས་ ན་འཐན་ར་འབད་བ་ཅིན་ འབྲི་ལྷག་གིས་མ་
ཚད་པར་ འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་མཁོ་བའི་ ཀུན་ཚང་ཤེ ས་ཡོན་དང་བཅསཔ་འབད་ ད་རེས་ནངས་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་ དྲག་འོང་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན།

ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲུག་མི་མང་ཤ ོས་ར་ ཤེས་ཡོན་ཅན་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སློབ་རིམ་བཅོ་ལྔ་ལྷབ་ཚར་མི་ལུ་ སྐྱོན་བཏགས་

ཚུགས་པའི་ ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡང་ འབྲུག་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ འཐུས་ཤོར་མི་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་རེ་འཐོནམ་ད་ མང་ཤ ོས་ཀྱིས་ར་ དེ་
ལུ་སྐྱོན་བཏགས་ཏེ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་ རྟགས་མཚན་ཨིནམ་ལས་ ཤེས་རིག་
སྤུས་ཚད་འདི་ མར་ཉམས་སོ་ནུག་ཟེར་བའི་ བརྗོད་དོན་འདི་ལུ་ བདེན་པ་གཟུང་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ཐད་ལུ་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་

ཧེ་མ་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ར་དྲག་པའི་

ཁུངས་བཀལཝ་ཨིན་པས།

ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཁ་ལས་རྫོང་ཁ་སླབ་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲིཝ་ད་ ཆོས་སྐད་ནང་འབྲིཝ་མ་

གཏོགས་ རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་མ་ཤེསཔ་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པར་ ཁ་ལས་ག་སླབ་མི་འདི་ར་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲི་ཤེསཔ་སོང་ཡོད་
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཨིང་ལིཤི་གི་ཐད་ལུ་ཡང་ མར་ཉམས་སོ་ནུག་ཟེར་སླབ་མི་ལུ་ ཆ་གནས་འབད་དགོཔ་ཅིག་མེད་མི་དེ་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པར་ མི་
གནགཔ་ཕལ་པ་ཅིག་གིས་ཡང་ ཨིང་ལིཤི་གི་ བཟའ་ཁ་འཐུང་ཁ་རེ་ ཤེས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ན་གཞོན་སྐྱེས་ལོ་ ལྔ་དྲུག་ལས་ར་
ཨིང་ལིཤི་གི་ཁ་སླབ་ཚུགས་མི་དང་། འབྲུག་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་

རིམ་ཚུ་ནང་ གསོལ་རས་ལེ་ཤ་ཐོབ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཤེས་རིག་འདི་ ཡར་ཚེས་
ཀྱི་ཟླཝ་བཟུམ་ར་ གོང་འཕེལ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ སྤུས་ཚད་མར་ཉམས་སོང་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་འདི་ བྱ་ཨོ་ལ་གི་ཨ་སྐད་བཟུམ་ཅིག་
མ་གཏོགས་ ཆ་གནས་བཞག་དགོཔ་ཅིག་མེདཔ་འབད་ ཚོརཝ་མས་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། (༥)
༡- འབྲི་རྩོམ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ མར་ཉམས་འགྱོ་བའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

ཁ-

འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

ག-

ཤེས་རིག་སྤུས་ཚད་ཀྱི་ རྩོད་སྡུར་ཅིག་ཨིན་པས།

ང-

སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

༢- ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

ལོ་བཅུ་གཉིས་ཨིན།

ཁ-

ལོ་བཅུ་ཐམ་ཨིན།

ང-

ལོ་ཁལ་གཅིག་ཨིན།

ག-

ལོ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཐམ་ཨིན།

༣- ཧེ་མ་གི་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱོན་མ་མཐོང་མི་འདི་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

མི་ག་ར་ ཤེས་ཡོན་ཅན་འབད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།

ཁ-

སྐྱོན་མེདཔ་འབད་འབྲི་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།
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ག-

སྐྱོན་བཏགས་པ་ཅིན་ ངོ་ཚ་འོང་ཟེར་མནོ་སྟེ་ཨིན་པས།

ང-

སྐྱོན་བཏགས་ཚུགས་པའི་ ཤེས་ཡོན་མེད་ནི་དེ་གིས་ཨིན་པས།

༤- ཁ་ལས་རྫོང་ཁ་སླབ་རུང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་འབྲིཝ་ད་ ཆོས་སྐད་ནང་འབྲིཝ་མས། ཟེར་བའི་བརྗོད་ཚིག་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བྲིས་ནུག།

ག-

ཆོས་སྐད་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་དོ་ཟེར་བའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བྲིས་ནུག།

ང-

མི་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁ་ལུ་སྤྲོ་བ་མིན་འདུག་ ཟེར་བའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བྲིས་ནུག།

ཁ-

༥-

སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་མེད་པའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བྲིས་ནུག།

འབྲི་རྩོམ་འདི་ འབྲི་རྩོམ་གྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ནང་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།
ཀ-

འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་པས།

ཁ-

རྩོད་གླེང་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་པས།

ག-

རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་པས།

ང-

རྒྱས་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ནང་ཚུད་ནི་ཨིན་པས།

ཁ༽ འོག་གི་ དྲི་བ་ལྔ་ག་རའི་ལན་བྲིས།

སྐུགས་ (༤x༥=༢༠)

༡-

གོང་གི་འབྲི་རྩོམ་ནང་ལུ་ བསམ་འཆར་ཁག་གཉིས་ཡོད་མི་དེ་ ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲིས།

༣-

ཤེས་རིག་གི་སྤུས་ཚད་ ཡར་དྲག་བཟོ་ཐབས་ལུ་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ག་ཅི་ར་མཛད་ནི་འདུག་གོ?

༥-

འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ ལྷག་གོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ གོ་བ་ལེན་གོ་བདེཝ ་འབད་ འབྲི་དགོ་པ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་ར་ འབྲི་དགོཔ་ཨིན་ན?

༢༤-

སློབ་རིམ་༡༥ མཐར་འཁྱོལ་མི་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་མ་ཤེས་པའི་ སྐྱོན་འོང་ཟེར་མནོཝ་མས་ག? ག་ཅི་འབད?
གོང་གི་རྩོད་དོན་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་

བསམ་འཆར་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སྨོ?

ག༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་ གོང་གི་འབྲི་རྩོམ་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་འབྲི་ནི།

(༥)

༡- དཀོན་པས།
༢- ཧ་ལས།

༣- མཁོ་བའི།
༤- ཡར་ཚེས།
༥- ཆ་གནས།
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ང༽ འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་རྗོད་ཚིག་ཚིག་བཟོ། འབྲི་རྩོམ་ནང་ལས་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཆོག།

(སྐུགས་ ༥)

༡- བདེན་ཁུངས་=
༢- ཚོར་སྣང་=

༣- ཚུལ་མཐུན=
༤- ཡིག་ཐོག=

༥- བདེན་པ་བཟུང་=
དྲི་བ་བཞི་པ།

སྐད་སྒྱུར།

སྐུགས་༡༥།

འོག་གི་དབྱིན་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཀུན་གསལ་གསར་ཤོག་གི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འདི་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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