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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན ་ཚགོས། 

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལའོི་འབྲུག་གི་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་ཁག་:  རྫོང་ཁ། 

 

དྲི་ཤགོ་དང་པ  :  རྫངོ ་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 
 

སྤྱི་ཚེས་   : ༢༨/༡༠/༢༠༡༡ 

སྐུགས་བསྡམོས་  :  ༡༠༠  

འབྲི་ནིའི་དུས་ཡུན་  : ཆུ་ཚོད་༣    

དྲི་བ་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན  : སྐར་མ་༡༥ 

 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།       

༡. འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་བལྟ། ལན ་འབྲི་ནིའི་

དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་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་ཡོངས་བསྡོམས་ལྔ་ཡོད། དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རྩམོ། དྲི་བ་གཉིས་པ་ གཏང་ཡིག། དྲི་བ་གསུམ་པ་ 

གོ་བ་ལེན་ནི། དྲི་བ་བཞི་པ་ སྐད་སྒྱུར། དྲི་བ་ལྔ་པ་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་ཚུ་ཨིན།  

༤. འབྲི་རྩོམ་དང་གཏང་ཡིག་གཉིས་ལུ་ དྲི་བའི་དོན་ཚན་གདམ་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ རང་གིས་གང་ཤེས་རེ་རེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 

འབྲི་དགོ། 

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

༦. དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤགོ་ནང་མ་གཏགོས་ དྲི་ཤོག་ནང་ འབྲི་མི་ཆོག། 

༧. དྲི་བའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ། 

༨. དྲི་བའི་ཤོག་གྲངས་ ག་ར་ཚངམ་ཡོད་མེད་ ཤོག་གུའི་ཨང་གྲངས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།                ༼འབྲི་རྩམོ༽             [༢༠] 

འགོ་ལུ་དོན་ཚན་༢ བཀོད་ཡདོ་མི་ལས་དནོ་ཚན་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲི་རྩམོ་ ཚིག་འབྲུ་ ༣༥༠ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་བྲིས།  

དྲན་གས།ོ (འབྲི་རྩོམ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ དོན་ཚན་དང་ འབྲི་བཀོད་ ཡིག་སྡེབ་ཚིག་སྦྱོར་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུགས་བྱིན་

ནི་ཨིན།) 

ཀ- དུས་བཟང་གི་སྐབས་ལུ་ ཤ་ཉོ་བཙོང་འཐབ་མ་ཆོག་པའི་ ཁྲིམས་ལུགས་བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་པས། 

ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ལུ་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་ གང་རུང་ཅིག་བཀོད་དེ་བྲིས།  

 

ཁ) ལོ་ན་གཞོན་པའི་དུས་ཚོད་འདི་ ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་འཕྲོ་བརླག་མ་བཏང་པར་ གྲུབ་འབྲས་ཅན་

ཅིག་བཟོ་དགོ། ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ལུང་རིག་བསམ་འཆར་ཚུ་བཀོད་དེ་བྲིས། 

 

དྲི་བ་གཉིས་པ།                   གཏང་ཡིག།                    [སྐུགས་༡༥] 

ཁྱོད་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ མཐར་འཁྱོལ་མི་ ངོ་མིང་ཀརྨ་ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ འོག་གི་གཏང་ཡིག་ དོན་ཚན་གཉིས་ལས་ ག་འབད་རུང་

གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས། (གཏང་ཡིག་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ལན་ཕོག་མ་ཕོག་དང་། ཡི་གུའི་ཚིག་སྦྱོར། 

འབྲི་བཀོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྐུགས་བྱིན་ནི་ཨིན།) 

 

༡- ཁྱོད་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ མཐར་འཁྱོལ་པའི་ཤུལ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ འཛུལ་བ་ཅིན་དྲག་ག་ཟེར་ ཁྱོད་ར་

དང་ སྔོན་མ་ལས་ར་ ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྦོམ་ར་ཡོད་པའི་ བླམ་ཅིག་ལུ་ ཐུགས་བརྟག་གཟིགས་གནང་ཟེར་བའི་ གཏང་

ཡིག་ཅིག་བྲིས། གཏང་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་གཡོག་གི་གདམ་ཁ་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དེ་ཚུ་ཚུད ་དགོ་པའི་ཁར་ 

གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་དེ་ཡང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་བྲིས། 

 

༢- ཁྱོད་ཀྱིས་ ཧིང་དྭང་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་དགའ་བའི་ མི་ཅིག་དང་མཉམ་ གཉེན་རྐྱབ་ནི་འབད་དོ་ཟེར་ བཀང་ལུང་མཐོ་

རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་པདྨ་ལུ་ གནས་ཚུལ་བྱིན་པའི་ གཏང་ཡིག་ཅིག་བྲིས། གཏང་ཡིག་ནང་ལུ་ 

ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་བའི་མི་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ངོ་སྤྲོད་དང་བཤད་པ། དེ་ལས་གཉེན་ནམ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན་ཚུ་ འབྲི་དགོ་པའི་ཁར་ 

འབྲི་ཐངས་དེ་ཡང་ ད་རིས་ནངས་པའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལུ་བྲིས།  

 

དྲི་བ་གསུམ་པ།          གོ་བ་ལེན་ནི།       སྐུགས་ ༡༥། 

དྲི་བ་ འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས། 

༉ ང་བཅས་ར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པའི ་བདག་པོ་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་ སྤྱི་ལོ་མ་ཐོན་གོང་གི་ 

ལོ་༦༢༤ལུ་ ནེ་པཱལ་གྱི་ས་གནས་ ལུམྦི་ནི་ཟེར་ས་ལུ་ ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དང་ ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ལུ་ ཟླཝ་

བཞི་པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལུ་ ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྐུ་འཁྲུངས་ནུག། དེའི་སྐབས་ལུ་ ཡབ་རྒྱལ་པོ་གི་ཐུགས་དོན་ག་ར་ 
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འགྲུབ་ནི་དེ་གིས་ སྲས་ཀྱི་མཚན་ལུ་ཡང་ རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཟེར་ གསོལ་ནུག། སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ་ ཞག་བཞི་གི་རྒྱབ་ལས་ ཡུམ་སྒྱུ་

མ་ལྷ་མཛེས་བཤགས་སོངམ་ལས་ ཨམ་ཅུངམ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་གིས་ གསོ་སྐྱོང་མཛད་གནང་ནུག། 

 

རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ དགུང་ལོ་༡༧ བཞེསཔ་ད་ གྲགས་འཛིན་མ་ ས་འཚོ་མ་ རི་དྭགས་སྐྱེས་ གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའི་ བཙུན་

མོའི་འཁོར་དྲུག་ཁྲི་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བཞུགས་ནུག། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད་ཕོ་བྲང་གི་ཕྱི་ཁར་ ཁམས་སངས་བྱོན་པའི་ལམ་

ཁར་མི་ཚུ་ སྐྱེ་བ་ རྒ་བ་ ན་བ་དང་ འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ མྱོང་སར་གཟིགས་ནུག  

 

དེ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚུ་ སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ ཐར་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ལུ་ བདེན་པའི་ལམ་ཅིག་

འཚོལ་དགོ་པས་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནངམ་གནང་ས་རང་བཞུགས་ནུག། དུས་ཡུན་མ་རིངམོ་ཅིག་ལས་ རྒྱལ་སྲིད་ཡང་བཀོ་

བཞག་སྟེ་ བདེན་པའི་ལམ་འཚོལ་བར་བྱོན་སོང་ནུག། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ དེ་བསྒང་སློབ་དཔོན་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ བྲམ་ཟེ་དང་

དྲང་སྲོང་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ལས་ ཆོས་གསན་རུང་ ཐུགས་འདོད་མ་ཚིམས་པར་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་བདེན་པའི་ལམ་ཅིག་ ཁོ་ར་གིས་འཚོལ་

ནིའི་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ཆུ་བོ་ནེ་ར་ཛ་ནིའི ་འགྲམ་ལུ་ དཀའ་ཐུབ་སྤྱད་དེ་བཞུགས་ནུག།  

 

ལོ་དྲུག་ལངམ་ད་ དཀའ་ཐུབ་ལས་བཞེངས་ཏེ་ རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་ རོྡ་རྗེ་གདན་གྱི་ བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་བྱོན་ཏེ་ ཟླཝ་བཞི་

པའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ སྲོད་ལུ་བདུད་བཏུལ་ དགུང་ལུ་མཉམ་པར་བཞག་ ཐོ་རངས་ལུ་ མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ་ནུག། 

དེ ་བསྒང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ཁྱབ་ལས་ ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་ཚུ་ ཕྲག་

དོག་བསྐྱེད་དེ་ འགྲན་ཟླ་འབད་མི་ཡང་ ལེ་ཤཱ་ཅིག་རང་ཐོན་ནུག།  

 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་ རྒྱལཔོ་ཚུ་གིས་རྩ་བོ་འབད་དེ་ མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་འགྲན་བསྡུར་

མཛད་དགོཔ་སྦེ་ཞུཝ་ད་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནུག། དེ་ལས་ཟླཝ་དང་པའི་ཚེས་གཅིག་ལས་ བཅོ་ལྔའི་བར་ན་ རྫུ་

འཕྲུལ་འགྲནམ་ད་ མུ་སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་དྲུགཔོ་ཆ་རང་ ཕམ་སོངམ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚུ་གིས་ ཟླཝ་དང་པ་འདི་ 

ཆོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་སྦེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ནུག 

 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་ སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ བཞུགས་ཡདོཔ་ལས་ ཡུམ་གྱི་དྲིན་ལན་འཇལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ 

སངས་རྒྱས་དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིས་བཞེསཔ་ད་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་བྱོན་ཞིནམ་ལས་ ཟླཝ་གསུམ་གྱི་རིང་ ལྷ་ཡུལ་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ ཡུམ་དང་

ལྷ་ཚུ་ལུ་ ཆོས་གསུངས་ཏེ་བཞུགས་ནུག། དེ་བསྒང་ མི་ཡུལ་ལུ་ཡོད་མི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་དང་ སྦྱིན་བདག་ཚུ་གིས་ ལོག་

འབྱོན་དགོཔ་འབད ་ཞུ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སློབ་མ་ མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ལུ་ཞུ་ནུག། མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་གིས་ ལྷ་ཡུལ་

ལུ་བྱོན་ཏེ་ གསོལཝ་བཏབ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཟླཝ་དགུ་པའི་ཉེར་གཉིས་ལུ་ ལྷ་ཡུལ་ལས་ལོག་བྱོན་གནང་ནུག། ཉིནམ་

དེ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཡང་ ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ཟེར་བརྩི་སྲུང་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
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ཀ༽འགོ་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། སྐུགས་༡༥། 

༡- རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བཙུནམོ་ག་དང་ག་ར་བཞེས་ནུག་གོ?   (༣) 

༢- རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལུ་ མུ་སྟེགས་པ་ཚུ་ ག་ཅི་འབད ་ ཕྲག་དོགས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན་ན? (༣) 

༣- ད་རིས་ནངས་པར་རྒྱ་གར་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འོང་འབབ་ག་དེ་སྦེ་རང་འབྱུང་དོ་གོ? (༣) 

༤- རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ ཕ་ཡུལ་སྤངས་ཏེ་ ཆོས་ལུ་འབྱོནམ་ད་  བཙུནམོ་དང་སྲས་ཚུ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ངང་ལུ་བཀོ་

བཞག་མི་འདི་ སྐྱོན་འབད་ ག་ཅི་འབད་མ་བརྩིཝ་ཨིན་ན? བསམ་འཆར་བྲིས།    (༣)  

༥- ༡-བལ་པོ། ༢-ཡོན་བདག།  ༣-རྩ་བར། ༤-རྫུ་འཕྲུལ། ༥-ངལ་མ་རངསམ། ༦-ཁལ་གཉིས་དང་

ལེབ་གཉིས། ཟེར་བའི་ཚིག་ཚུ་གི་ དོན་དག་ཆ་འདྲ་བའི་མིང་ཚིག་ གོང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་འཚོལ་ཏེ་བྲིས། (༣) 

 

དྲི་བ་བཞི་པ།      སྐད་སྒྱུར།     སྐུགས་༢༠། 

ཀ༽ འོག་གི་དོན་མཚམས་འདི་ རྫོང་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད། སྐུགས་ (༡༠) 

བདག་ནི་མིའམ་ཅིའི་བུ་མོ་ཡིན་པས་ རིགས་བཟང་སྐྱེས་བུ་ ཁྱད་པར་ཅན་མ་གཏོགས་ རིགས་ངན་པས་རེག་ན་ ད་ལྟ་

འཆི་བས་ བདག་ཐོངས་ལ། རིགས་འོས་པའི་ གནས་སུ་ཁྲིད་ན་ ཁྱེད་ལ་གཏམ་དང་ནོར་གྱི་ བརྔན་པ་ཆེན་པོ་འོང་། 

ཁྱེད་གར་འགྲོ་བའི་རྗེས་སུ་ བདག་རང་འོང་གིས། བདག་གི་བླར་གནས་པའི་ གཙུག་རྒྱན་ནོར་བུ་འདི་ ཁྱེད་ཀྱིས་བཟུང་

ན། བདག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་མི་ཐུབ་བོ། ཞེས་གཙུག་རྒྱན་བཀྲོལ་ཏེ་ རྔོན་པའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་པས། རྔོན་པ་ཡང་ དེ་ལ་ 

དགའ་ཞིང་སྙིང་རྗེ་དང་བཅས་ རེག་མ་ནུས་པར་ ཞགས་པ་བཀྲོལ་ནས་ འཁྲིད་པའི་རྗེས་སུ་ ཡིད་འཕྲོག་འོངས་སོ། 

(ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་རྣམ་ཐར་ནས) 

 

ཁ༽ འོག་གི་རྫོང་ཁའི་ཚིག་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད། སྐུགས་(༥) 

༡- ལྷོད་ཞིནམ་ལས། 

༢- ལག་པར་བཤེད། 

༣- བྱ་ཧིང་ནང་ཚུད། 

༤- ཞིབ་ཞིབ་འབད་སླབ། 

༥- མིག་ཆུ་བུད། 

ག༽ འོག་གི་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད། 

༡- ཁྲོད་ནས། 

༢- སྨྱོན་པ།  

༣- མྱུར་དུ། 

༤- ཆུང་མ། 

༥- ཅུང་ཟད། 
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དྲི་བ་ལྔ་པ།     སྤྱིར་བཏང་ ཤེས་ཡནོ།     སྐུགས་༣༠། 

ཀ༽  འགོ་ལུ་བཀོད་ཡདོ་མི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།       སྐུགས་༢x༡༠=༢༠། 

༡- གཞུང་གི་ལྷན་སྡེ་གསུམ་ལས་ གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས། 

༢- དམངས་གཙོའི་གཞུང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་སླབ་ཨིན་ན? 

༣- འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ལུ་ རྫོང་ཁ་ཟེར་ ག་ཅི་འབད་སླབ་ཨིན་ན? 

༤- རྒྱལ་ས་ཐེད་ཐིམ་གཉིས་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཏེ་དང་ག་ཏེ་སྨོ? 

༦- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྐད་རིགས་ཆེན་པོ་བཞིཔོ་དེ་ ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་

ཨིན་ན? 

༧- འབྲུག་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལཔོ་ཚུ་གིས་ དབུ་ཞྭ་ བྱ་རོག་གདོང་ཅན་བཞེས་དགོ་པའི་ ཁུངས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས། 

༨- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་ འགོ་བཙུགསཔ་ད་ སྡེ་སྲིད་དང་ རྗེ་མཁན་པོ་དང་པ་ ག་དང་ག་གིས་

མཛད་ནུག་གོ? 

༩- བྱ་བའི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སླབ་ཨིན་ན་ དཔེ་བཞི་བྲིས། 

༡༠- ལྷོ་མོན་ཁ་བཞི་ཟེར་མི་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བརྩི་ནི་སྨོ?  

 

ཁ༽ འགོ་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡདོ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤགོ་ནང་བྲིས། སྐུགས་༢x༥=༡༠། 

༡༡-  ད་ལྟོའི་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པོ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ ཁྲི་རབས་ག་དེམ་ཅིག་ཨིན་ན? 

ཀ་- ཁྲི་རབས་༦༠ པ་ཨིན། 

ཁ་- ཁྲི་རབས་༧༠ པ་ཨིན། 

ག་- ཁྲི་རབས་༦༩ པ་ཨིན། 

ང་- ཁྲི་རབས་༨༠ པ་ཨིན། 

༡༢- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་པ་འདི་ སྤྱི་ལོ་ནམ་ལས་ འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི་ག? 

ཀ་- སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 

ཁ་- སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 

ག་- སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢ ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 

ང་- སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 

༡༣- རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ནང་ལུ་ ཚོགས་པ་གཉིས་བསྡོམས་ད་ འཐུས་མི་ཡོངས་བསྡོམས་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན? 

ཀ་- འཐུས་མི་ ༤༥ ཡོད། 

ཁ་- འཐུས་མི་ ༤༧ ཡོད། 

ག་- འཐུས་མི་ ༤༨ ཡོད། 

ང་- འཐུས་མི་ ༡༥༠ ཡོད། 
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༡༤- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ནང་ འཐུས་མི་ངོ་མ་འབད་ སྤྱི་ལོ་ག་དེམ་ཅིག་

ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི་ག? 

ཀ་- སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི། 

ཁ་-  སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི། 

ག་-  སྤྱི་ལོ༢༠༠༡ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི། 

ང་-  སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧ ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི། 

 

༡༥- འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་འདི་ སྤྱི་ལོ་ནམ་ལས་ དབུ་བརྙེས་ནུག་གོ? 

ཀ་- སྤྱི་ལོ་༡༩༠༥ ལས་དབུ་བརྙེས་ནུག། 

ཁ་-  སྤྱི་ལོ་༡༩༠༧ ལས་དབུ་བརྙེས་ནུག། 

ག་-  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ལས་དབུ་བརྙེས་ནུག། 

ང་-  སྤྱི་ལོ་༡༨༠༥ ལས་དབུ་བརྙེས་ནུག། 

 

 
 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 
 
 


