PAPER I: DZONGKHA
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལོའི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས།
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ སྤྱིར་བཏང་།
དྲི་ཤོག་དང་པ་

རོང་ཁ།

སྐུགས་བསོམས་

༡༠༠

སྤྱི་ཚེས་

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་

༡༡/༡༠/༢༠༡༩
༣.༠༠

སྐར་མ་༡༥

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།
༡-

བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོ ག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོ། ལན་བྲི་ནིའི་དུས་

༢-

ལན་ཤོ ག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་བརྗེད་པར་

ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ ཡོད།

བྲིས།
༣-

དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་བསོམས་ དྲུག་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རོམ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ གཏང་ཡིག། དྲི་བ་གསུམ་པ་
བཅུད་དོན། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ། དྲི་བ་ལྔ་པ་ གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་དྲུག་པ་ སྐད་སྒྱུར་ཚུ་ཨིན།

༤-

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

༥-

དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོ ག་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོ ག་ནང་བྲི་མི་ཆོག།

༦-

དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དེའི་དོན་ཚན་གྱི་ཨང་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ༌བྲི་དགོ། དེ་མེན་
པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་ དོན་ཚན་གྱི་ ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང་ཡང་ན་ ག་ཅི་ཡང་ བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་
སྐུགས་ཡང་བྱིན་ནི་མེད།

༧-

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་ཅི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག།

༨-

ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ ཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མར་ ཁྱོད་ཀྱི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟོག་པ་ལུ་ རྩིས་སོད་
འབད་དགོ།
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དྲི་བ་དང་པ།

འབྲི་རོམ།

སྐུགས་༣༠།

འོག་གི་འབྲི་རོམ་དོན་ཚན་༢ ལས་ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་༥༠༠ དེ་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ འབྲི་རོམ་
ཅིག་བྲིས། (སྐུགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ བརྗོད་དོན་ ཚིག་སོར་ འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན)
༡

-གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལམ་ལུགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ ག་དེ་སྦེ་ར་ འབྱུངམ་ཨིན་ན་

༢

-དམངས་གཙོའི་གཞུང་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་ བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞུང་སྐྱོང་མི་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་ གཞུང་སྐྱོང་དང་ལྡོག་

ཁུངས་དོན་བཅས་བཀོད།

ཕོགས་ནང་ལུ་ ཉམས་མོང་ཡོད་མི་ར་ དགོཔ་ཁག་ཆེ། ཟེར་བའི་ཐོག་ལུ་རོད་གླེང་འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས།

དྲི་བ་གཉིས་པ།

ཡིག་འགྲུལ།

སྐུགས་༢༠།

ཁྱོད་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་ ཀ་ཝང་རྒེད་འོག་ གཡུས་གཟི་ལུང་ཁ་ལས་ པདྨ་ལྷ་འཛིན་ ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ འོག་གི་དྲི་བ་གཉིས་ལས་
ག་འབད་རུང་གཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།
༡-

རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ས་ཅིག་ཉོ་ཡོད་མི་འདི་ ས་ཁྲམ་སོ་གནང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་
བྲིས།
(ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་དང་ ཕུལ་སའི་ ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་། ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེས། ཉོ་བཙོང་འཐབ་པའི་ ས་
ཆའི་ངོས་འཛིན་དང་ ཉོ་བཙོང་འཐབ་མི་ ར་ཕན་གཉིས་ཀྱི་ངོ་སོད། ཉོ་བཙོང་འཐབ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡི་གུ་དང་ ཟླ་ཚེས་
ཚུ་

༢-

ཁ་གསལ་ཚུད་དགོ།)

ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ རིག་འཛིན་ ཟེར་མི་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལས་ དངུལ་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཞིནམ་ལས་ སྐྱིན་ཚབ་དུས་ཚོད་
ཁར་ སོད་མ་བཏུབ་པར་སོདཔ་ལས་ འདི་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོ་པའི་སྐོར་ རོ ང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ ཞུ་
ཚིག་ཅིག་བྲིས།
(ཞུ་ཚིག་ནང་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་དང་ ཕུལ་སའི་ ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་། ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ཟླ་ཚེས། སྐྱིན་འགྲུལ་ག་དེམ་ཅིག་
ལེན་ཡི་ག། ནམ་ལེན་ཡི་ག། སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་ཡི་གུ་དང་ཟླ་ཚེས། ར་ཕན་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཚིག་ཚུ་ ག་དེ་
སྦེ་ར་བཟོ་ཡོད་ག། དེ་ཚུའི་སྐོར་ ཁ་གསལ་ཚུད་དགོ།)
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དྲི་བ་གསུམ་པ།

བཅུད་དོན་བྲི་ནི།

འོག་གི་ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་གི་

མཛད་རྣམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་

སྐུགས་༡༠།
བཀོད་ཡོད་མིའི་ནང་ལས་

ཚུད་ཡོད་པའི་བཅུད་དོན་ཅིག་ ཚིག་འབྲུ་ ༡༣༠ ལས་ མ་བརྒལཝ་ཅིག་ནང་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

ཁག་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་

༉ ང་བཅས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་ བླམ་དང་ དཔོན་ གྲུབ་ཐོབ་ མང་རབས་ཅིག་བྱོན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་གྲས་
ལས་

ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་མཆོག་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་འབྱུང་སའི་ས་གནས་གཙོ་བོ་

འབྲུག་ར་ལུང་ཟེར་ས་ལས་ ལྷོ་མོན་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འབྱོན་ནིའི་ ཐུགས་བཞེད་དང་ ལུང་བསྟན་དུས་
ལུ་བབས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་གི་ ཁ་མཐོ་སའི་ས་གནས་ ག་ནི་བ་ཁམས་གཙང་པའི་ཁར་ སྔོ་སྨན་དང་ ར་ཆུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་གཡུས་ ལ་ཡག་གླིང་བཞི་ཟེར་ས་ལུ་ཕེབས་གནང་ནུག།

དེ་བསྒང་ ལ་ཡག་གླིང་བཞི་ལུ་ རྒྱུ་ནོར་དང་ ས་གཞིས་ སྟོབས་ཤུགས་ཚུ་ ག་ཅིའི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ ག་གིས་ཡང་འགྲན་ཟླ་

མེད་པའི་ ཕྱུགཔོ་རོད་རིལ་རི་ཅིག་གི་ འབྱིམོ་ག་ནི་བ་ལེགསཔ་ཅིག་ལུ་ བོའུ་ཅུང་ ལྟས་ངན་སྦུལ་མགོ་བོང་མཇུག་ཟེར་ མགུ་ཏོ་
སྦུལ་དང་ མཇུག་མ་བོང་ཀུ་འབད་མི་ཅིག་ འཚའ་ནུག། དེ་བསྒང་ གཡུས་འདི་ཁར་ཡོད་པའི་ མི་ག་ར་གིས་ ད་འབདན་ ང་
བཅས་རའི་གཡུས་འདི་ནང་ མ་བཏུབ་པའི་ལྟས་ངན་པ་ སོམ་ཅིག་ར་བྱུང་ཡི་གོ། ཟེར་ རྣམ་རྟོག་རྟ་འདེ་ལངས་ཆི་ནུག།
དེའི་སྐབས་ལུ་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་གི་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ལྟས་ངན་སྦྲུལ་མགོ་བོང་མཇུག་
འདི་ བཏུལ་ཞིནམ་ལས་ བོའུ་ཅུང་ངོ་མ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ མཇུག་མ་གཡུག་ཅི་ར་ ཡར་འཕར་རྐྱབ་སྟེ་ ཨའི་འབད་སར་ ཨོམ་འཐུང་

པར་སོང་ནུག། དེ་བསྒང་ གླིང་བཞི་གི་ བླམ་ཆོསཔ་དང་མི་གནགཔ་ ཕོ་དང་མོ་ རྒསཔ་དང་རྒནམ་ ན་གཞོན་བུཚ་དང་བུམོ་ཚུ་

ག་ར་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོའི་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཡིད་ཆེས་ངལ་རངས་ཏེ། གསེར་དང་དངུལ་
གཡུ་དང་བྱུ་རུ་ གཡག་དང་ལུག་

མར་དར་ཚིལ་ ན་བཟའ་ལ་སོགས་པའི་

འབུལ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ ཕུལཝ་མ་ཚད་

མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ གླིང་བཞི་བྱ་རྒོད་རོང་གིས་གཙོས་པའི་ ཉམས་དགའ་བའི་ གླིང་བཞིའི་ལ་གནས་གེ་ར་ ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་ཞིག་པོ་
ལུ་ དད་པ་དང་མོས་གུས་ ཁོག་པའི་གདིང་ལས་ཡོད་པའི་ དད་པའི་རྟེན་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཕུལ་ནུག་གོ།
དྲི་བ་བཞི་པ།

སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སོར་བ།

སྐུགས་༡༠།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ ཀ་ དང་ ཁ་ གཉིས་ཆ་རའི་ལན་བྲིས།
ཀ༽ སྐད་ཡིག་གི་དྲི་བ། འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས།

སྐུགས་༥x༡=༥།

༡-

རོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འབད་ སྤྱི་ལོའི་ག་ཅིའི་ནང་ལུ་ རྒྱལཔོ་ག་གིས་ ངོས་འཛིན་གནང་ནུག་གོ?

༢-

འབྲུག་པའི་ཡི་གུ་ངོ་མ་འདི་ལུ་ མིང་མ་འདྲཝ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ སླབ་སོལ་འདུག་གོ?

༣- ཁྱོད་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཁོ་གི་ནུམོ་ལུ་ སླབ་མ་ད། ཟེར་བའི་རྗོད་ཚིག་ནང་གི་ རོང་ཁ་མ་དགཔ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་
བྲིས།
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༤- ཉ་ཁག་ཅུང་སྐེད་པར་རོ་ཕོག་ཕོགཔ་བཟུམ། ཟེར་མི་དང་། གཟུགས་དར་ཤིང་བཟུམ། ཟེར་མི་གཉིས་ལས་ བསྟོད་པའི་
ཚིག་ ག་འདི་ཨིན་ན་དང་། སྨད་པའི་ཚིག་ ག་འདི་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་ཕྱེས།
༥-

སོ་སོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སོལ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་ང་བཅས་རའི་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་དོ། ཟེར་བའི་རྗོད་ཚིག་ནང་གི་ འཛོལ་བ་
ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་བྲིས།

ཁ༽ ཡི་གུའི་སོར་བ་གི་དྲི་བ། འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས།
༡-

སྐུགས་༥x༡=༥།

ཕམ་གྱིས་བསླབ་བྱ་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་འབད་འདི་སོདཔ་ཨིན། ཟེར་བའི་རྗོད་ཚིག་ནང་ སོར་བ་མ་དགཔ་ཚུ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་
ལོག་བྲིས།

༢-

ཡ་བཏགས་ཡོད་རུང་ ཡ་བཏགས་མེདཔ་བཟུམ་གྱི་ རྗོད་སྒྲ་འཐོན་མི་ ཚིག་གཉིས་བྲིས།

༣- ཧ་སག་ལོང་འབད་ ལཱ་ར་འགེངས་སྦེ་དགོ། ཟེར་བའི་རྗོད་ཚིག་ནང་ སྡེབ་དང་སོར་བ་མ་དགཔ་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་
ལོག་བྲིས།
༤- བརྐྱངས།
༥-

བྲིས། ཟེར་བའི་ བྱ་ཚིག་གཉིས་ མ་འོངས་པའི་ཡིག་སྡེབ་ནང་ བསྒྱུར་ཏེ་བྲིས།

སྔོན་འཇུག་ ད་ འཇུག་པའི་སྐབས་ མིང་གཞིའི་རྗོད་སྒྲ་ སྒྲ་ཞན་པ་ལས་ དྲག་པོ་ལུ་ སོར་འགྱོ་མི་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་༢
ཐོ་བཀོད་འབད།

དྲི་བ་ལྔ་པ།

གོ་བ་ལེན་ནི།

སྐུགས་༡༥།

འོག་གི་ ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས།
༉

ང་བཅས་ར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ ཁུངས་དོན་འདྲ་མིན་ སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་འབད་

བཤདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ མི་མནོ་རིགས་མི་གཅིག། བྱ་སྤུ་རིས་མི་གཅིག །ཟེར་སླབ་སོལ་ཡོད་དོ་
བཟུམ་དང་།

ར་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་

འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་གིས།

།དམ་ཆོས་ཐོས་པ་མང་ཡང་ཉམས་ལེན་མེད།

འབད་

།ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་

ར་ལས་ཁས་ལེན་འབད་མི་བཏུབ་པས།

རྒྱུ་འབྲས་རྣམ་གྲངས་ཤེས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་ཞན།

བསམ་རྒྱ་ཆུང་བའི་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་

ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་

དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་རའི་སྟོན་པ་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་གིས་ སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་བལྟ། །ཕྱི་མ་གར་སྐྱེ་ད་
ལྟའི་ལས་ལ་རག །ཟེརཝ་ལ་སོགས་པ་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ ལུང་དང་རིག་པ་ ལེ་ཤ་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་
འདི་

མ་བདེན་པའི་དཔྱེ་

ར་ལས་མི་སྲིད།

དེ་ཡང་ག་ཁྱབ་ཟེར་བ་ཅིན་

འདི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཨིན། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།
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ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས། ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་གིས་ཡང་། སང་དང་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་གཉིས། །སྔོན་དུ་གང་འོང་གཏོལ་མེད་དེ། །སང་
གི་ཚེ་ལ་མ་འབད་པར།

།ཕྱི་མའི་དོན་ལ་འབད་པར་རིགས།།

ཟེར་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་དང་།

ཆོས་ནང་ལས།

བསད་པ་ཚེ་ཐུང་།

བརྡུངས་པ་ནད་མང་། བརྐུ་བ་ནོར་དབུལ། ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་མི་འདི་ ལུང་དང་རིག་པ་
ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ བདེན་ར་བདེན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འཇིག་རྟེན་ནང་ལུ་ མིའི་ལུས་རྟེན་ཅིག་འབད་རུང་ ཚེ་དང་ བསོད་ནམས་ དབུལ་ཕྱུག་ མཐོ་དམན་ཚུ་ མ་འདྲ་མི་དེ་ཡང་ རྒྱུ་
ཚེ་སྔ་མའི་ དགེ་སྡིག་གི་འབྲས་བུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུངམ་ཨིནམ་ག་གིས་ཡང་ མ་ཤེསཔ་མེད། ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས། རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསླབ། །ཚེ་འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀྱང་། སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བཅོལ་བ་ཡི། །ནོར་ལ་རང་
ཉིན་ལེན་དང་འདྲ། །ཟེར་གསུངས་དོ་བཟུམ། ད་ལྟོ་ང་བཅས་ར་གིས་ མངོན་སུམ་དུ་ བལྟ་ས་ མཐོང་ས་ལུ་ཡང་ གཞུང་ལས་
མཐུན་རྐྱེན་གནང་མི་དང་

སློབ་དཔོན་གྱི་སློབ་སྟོན་ རང་སོའི་བརོན་འགྲུས་ཚུ་ ཅོག་འཐད་རུང་

སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་དང་

རིག་པ་ཚུ་ མ་འདྲ་མི་དེ་ཡང་ སྔོན་སང་གི་འཕོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ཨིན་མི་འདི་གིས་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ རྟགས་མཚན་སྟོནམ་
ཨིན།

དེ་བཟུམ་ ཧེ་མར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་ འཕགས་པ་ཀ་ཏྱ་ན་ གཡུས་ཅིག་ནང་ བསོད་སྙོམས་ལུ་འབྱོནམ་ད་ ཨམ་སྲུ་ཅིག་
གིས་ ཨ་ལོ་ཅིག་ཕང་མར་བཏབ། ཉ་ཤའི་ཚོདམ་ཅིག་བཟའ། རོ་ཁྱི་ཅིག་གིས་ ཉ་གི་རུ་ཏོ་ བཟའ་བར་འོངམ་ད་ རོ་ཁྱི་འདི་ དྲང་

སར་གཟིགས་ནུག། དེ་ལུ་ ཁོ་གིས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་གཟིགསཔ་ད་ ཚེ་ཧེ་མར་ ཉ་འདི་ མོ་རའི་ཨ་པ་དང་། རོ་ཁྱི་འདི་ཨའི། ཨ་
ལོ་འདི་ དགྲ་བྱང་འཕད་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ་

ཕ་ཤ་ཟ་ཞིང་མ་ལ་བརྡེག །གསོད་པའི་དགྲ་བོ་པང་དུ་ལེན། །ཆུང་མས་ཁྱོ་ཡི་རུས་པ་

འཆའ། །འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་གད་མོ་བྲོ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པའི་ བློ་ཨིན།

དེ་མ་ཚད་ ད་ལྟོ་ང་བཅས་ར་གིས་ མིག་གིས་མཐོང་ ལག་པ་གིས་ཟུན་སར་ མི་ཤི་ཞིནམ་ལས་དངོས་སུ་ སྐྱེ་བ་ལེན་ཏེ་ རྒྱུ་ནོར་
དང་ས་གཞིས་

ཕམ་བུ་གཞིས་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

ཁ་གསལ་འབད་སླབ་སྟེ་

སྐྱེ་བ་བཤད་མི་དང་།

བླམ་ཚུ་གཤགས་ཏེ་

སྐུ་སྐྱེ་

འཁྲུངས་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ མཐོང་ཐོས་སུ་ཡོདཔ་ལས་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་ ལུང་དང་རིག་པ་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་ཡང་ ཚེ་
སྔ་ཕྱི་ཡོད་པར་འགྲུབ་ཨིན།

ང་བཅས་ར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་འབད་ བཤད་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་ མ་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཨིན་མི་འདི་

སྔོན་འབྱོན་

རྒྱལ་བ་གོང་མ་ འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ མཆོག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ ག་ར་གིས་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་
དེ་ བདེན་པར་གྲུབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།

འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས།
༡ - ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ནང་

སྐུགས་༥x༣=༡༥།

དཔྱེ་གཏམ་ཅིག་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་

གནད་དོན་ག་ཅི་

བསྒྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་

དགོཔ་དང་། ཁྱོད་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ དཔྱེ་གཏམ་འདི་བཙུགས་ཏེ་ བརྗོད་པ་ཅིག་བྲིས།
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༢ -

འོག་ལུ་ མིང་ཚིག་གསུམ་ བཀོད་ཡོད་མི་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟོ། ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མི་ཆོག།
ཀ =མཐུན་མོང་ -

-ཁསྔོན་སང་=

ག- བསླུ་བ་=

༣ - སྔ་མ་གང་བྱས་ད་ལྟའི་ལུས་ལ་བལྟ། །ཕྱི་མ་གར་སྐྱེ་ད་ལྟའི་ལས་ལ་རག །ཟེར་བའི་ ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀྱི་ བཤད་པ་
རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ འདི་ ག་གིས་གསུངས་པའི་ལུང་ཨིན་ན་ ཁ་གསལ་བྲིས།
༤- འོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་བྲིས།
=མི་གཅིག་ -ཀ
༥-

ཁ=མཐོ་དམན་ -

ག=དབུལ་ཕྱུག་ -

ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ར་ཁུངས་ཅིག་ ཁྱོད་ར་གིས་བཟོ་སྟེ་བྲིས།

དྲི་བ་དྲུག་པ།

སྐད་སྒྱུར།
སྐུགས་༡༥།

འོག་ལུ་ཨིང་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ སྲུང་འདི་ རོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས།
There once lived an old couple who had no children. They had always wanted a son, but when
time wore on without issue they lamented that there would be no one to light their funeral pyres.
Sad and desolate as they were, they worked hard in the fields to meet their needs. One season, it so
happened that no other vegetables grew except pumpkin. All the rest had died or decayed.
‘‘We have to make use of whatever god has given us,’’ thought the old couple. So they did not
complain, but thankfully harvested pumpkins. There were seventy-five pumpkins of various sizes
and shapes. They kept them in their storeroom and cooked one every day for their meals. They cut
some into thin pieces, dried in the sun, and stored for the cold winter months when there would not
be any other vegetables.
As time went by, almost all the pumpkins were consumed. The last one came out to be unusually
large – the one which they had decided to keep for the last meal. The women came and took it to
the kitchen and was about to split it when the pumpkin said, ‘‘please, mother, don’t kill me. I am
your son.’’

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
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