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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ ཁྱད་རིག 
དྲི་ཤོག་་་་་་་་་་གསུམ་པ། དམིགས་བསལ་རྩ་ཚན་ཤེས་ཡོན་་་་་་་་་་་གསོ་བ་རིག་པ།༼ནང་པའི་སྨན།༽ 

 

སྤྱི་ཚེས:   ༢༧/༠༢/༢༠༢༡ 
སྐུགས་བསྡོམས:   ༡༠༠། 
བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན:   ཆུ་ཚོད་ ༢.༥ (སྐར་མ་ ༡༥༠) 
ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན:   སྐར་མ་༡༥། 
 
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 
 ལན་བྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུག་པའི་ཧེ་མ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ དྲི་བ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་ཏེ་ དྲི་བའི་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲི་

དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
 

 དྲི་བ་གི་ལན་འདི་ཚུ་ དྲི་ཤོག་ནང་མིན་པར་ ལན་ཤོག་ནང་རང་བྲི་དགོ། 
 

 ལན་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་མ་འཛོལ་བར་བཀལ་དགོ། 
 

 དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཧིང་སངས་སངས་སྦེ་བྲི་དགོཔ་མ་གཏོགས་ དྲི་བ་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་མི་དགོ། 
 

 ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རང་གི་ ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་གཞན་མིང་དང་གསང་བའི་ཨང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་ག་ནི་ཡང་བཀལ་མི་ཆོག 
 

 དྲི་ཤོག་དང་ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོག དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ བཀོད་རྒྱ་འདིའི་ཤོག་གྲངས་རྩིས་ཏེ་ཤོག་གྲངས་༡༥ ཡོད། 
 

སྡེ་ཚན་ཀ༽འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་དབྱེ་ཁག་མ་འདྲཝ་ ༢ ཡོད། 
༡༽གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ ༣༠ ལུ་ སྐུགས་རེ་རེ་ ༣༠x༡=༣༠ ཡོད། 
༢༽དྲི་ལན་ཐུང་སུ་སྦེ་བྲི་ནི་གི་ དྲི་བ་ ༤ ལུ་ སྐུགས༌=༢༠ ཡོད། 

སྡེ་ཚན་ཁ༽ནང་ གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ ༢ ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་དེ་ དེའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ཆ་ཚང་བརྐྱབ་དགོ།  སྐུཊ་
༥༠། 
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༼སྡེ་ཚན་ཀ༽ 
 

དྲི་བ་དང་པ། གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ། དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས་དགོ།      སྐུགས་༣༠x༡ 
= ༣༠། 
 

དྲི་བ་འདི་གི་ལན་བྲི་བའི་སྐབས་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ ལན་གྱི་གསལ་བྱེད་བྲིས། དཔེར་ན་༣༡ (ཁ) 
སྦེ་བཀོད་གནང་། 
 

༡༽ ལྷ་པ་བསུབས་ཏེ་ སྣ་ཆུ་ཡང་ལས་ཡང་འཛག་ནི་དང་ དྲིམ་གྱི་དབྱེ་བ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མི་ཚོར་ནི་ཚུ་གི་ནད་རྟགས་འབྱུང་པ་ཅིན་ ནད་འདི་ག་ཅི་
ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད། 
ཀ     སྣ་ཆམ་གྱི་རྟགས། 
ཁ ཡ་མའི་ནད་ཀྱི་རྟགས། 
ག    ཡ་སྲིན་གྱི་ནད་ཀྱི་རྟགས། 
ང རླུང་སྣར་ཞུགས་པའི་རྟགས། 

 

༢༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་ ༦༠ རེ་གྲངས་ནང་འབད་མི་ཨཔ་དཔལ་
འབྱོར་ཟེར་མི་གཅིག་ ལག་མཐྱིལ་དང་སོར་མོ་འབྲེལ་བའི་ཆུ་བ་རྣམས་འཁུམས་པ། ལག་སོར་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་ཉམས་པ་བཅས་ཀྱི་
རྟགས་དང་ལྡན་པའི་ནདཔ་གཅིག་ཁྱོད་འབད་སར་ སྨན་བཅོས་འབད་བར་འོང་པ་ཅིན་ ནད་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་ཟེར་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་སྨོ? 
ཀ རྩ་དཀར་གྱི་ནད། 
ཁ རླུང་གི་ནད་གཞི། 
ག གྲེག་གི་ནད་གཞི། 
ང གྲུམ་བུའི་ནད་གཞི། 

 

༣༽ སྐྱེས་ལོ་ ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ནང་འབད་མི་ནདཔ་གཅིག་ མགར་ས་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་ ནང་སྨན་སྡེ་ཕྲན་ནང་ལུ་འོང་སྟེ་ དྲུང་འཚོ་གིས་ཞིབ་
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ནདཔ་ཟ་ཁམས་མི་བདེ་བ། གཟུགས་སྦོ་ཞིང་སྐྲངས་པ། གཟུགས་ཤ་ལུ་རྨེན་བུ་ཐར་ཐོར་སྦེ་སྐྱེད་པའི་མངོན་རྟགས་
ལྡན་པའི་ནདཔ་འོང་པ་ཅིན་ ནད་གཞི་འདི་ག་ཅི་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི?  
ཀ རླུང་ཤ་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས། 
ཁ རླུང་རྩ་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས།  
ག རླུང་ཚིལ་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས། 
ང རླུང་ཁྲག་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས། 

 
 



3 
 

 

༤༽ ལུས་ཀྱི་གཞོགས་གཅིག་བེམ་མམ་བེམ་པོ་ལྟར་ ཚོར་བ་དང་བྲལ་བ་ ཡང་ན་སྐྲངས་པ་སྙམ་པ་ དྲི་ཆུ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་བ་ ཡང་ན་
བཤང་གཅིན་གཉིས་ཀ་འགག་པ་ ལུས་ཀྱི་རེག་བྱ་མེ་ལྟར་ཚ་བ་ ཡང་ན་རྡོ་ལྟར་གྲང་བ་ རྐེད་པ་སོགས་གཞུ་ལྟར་གུག་པ་འམ་ ཡང་ན་རྭ་ཅོ་
ལྟར་དགྱེ་ཞིང་ཀྱོག་པ་ ཡང་ན་དགྱེ་གུག་དང་བརྐྱང་བསྐུམ་སོགས་མི་ཐུབ་པ་ཤིང་ལྟར་རེངས་པ་ ཡང་ན་ཀོ་བ་གྱོང་པོ་ལྟར་འཁུམས་ནས་
གཅིག་ཏུ་བསྟུས་པ། ལ་སོགས་པའི་ནད་རྟགས་ངེས་མེད་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མི་འདི་་་ 
ཀ རྩ་དཀར་གྱི་ནད་ཨིན། 
ཁ རླུང་ནད་རེངས་པ་ཨིན། 
ག རླུང་ནད་འཁུམས་པ་ཨིན། 
ང རླུང་ནད་ད་རྒན་ཕྱིར་དགེ་ཨིན། 

 

༥༽ རླུང་དང་ཁྲག་ ནད་པའི་པུས་མོ་ལུ་བབས་ནས་པུས་མོ་སྐྲངས་པ། ནད་དེ་གི་མིང་ག་ཅི་ཨིན་ན? 
ཀ གྲུམ་བུ།  
ཁ དྲེག་ནད། 
ག ཆུ་སེར་རྒྱས་པ། 
ང རླུང་ནད་ཅེ་སྤྱང་མགོ། 

 

༧༽ ཨམ་ཆོས་སྒྲོན་འདི་ ཐྱིམ་ཕུག་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་སྨན་ཁང་ནང་ དྲུང་འཚོ་མཁས་མཆོག་གཅིག་གིས་ བལྟ་རེག་དྲི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་
བལྟ་བའི་སྐབས་ མོ་གི་ན་ལུགས་ནང་ལུ་ ལུས་འདར་བ། ལུས་སྟོད་རྒྱངས་ཤིང་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བ། སྨྲ་འཆལ་བ་སྟེ་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་གཏམ་
མང་དུ་སྨྲ་བ། མགོ་བོ་འཁོར་ཞིང་མཚན་མོ་གཉིད་ཆུང་བ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཤུས་འདེབས་པ་བཅས་ཀྱི་རྟགས་བྱུང་མས་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱི་
འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ ངོས་འཛིན་འབད། 
ཀ ཁྲག་རླུང་། 
ཁ མགོ་རླུང་། 
ག སྙིང་རླུང་། 
ང སྲོག་རླུང་། 

 

༨༽ ནདཔ་གཅིག་ མགོ་རླུང་ནད་ཀྱིས་ཤུགས་སྦེ་ན་སྟེ་ ཁྱོད་འབད་སར་སྨན་བཅོས་འབད་བར་འོང་པ་ཅིན་ འོག་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁུ་བའི་སྦྱོར་
བ་ག་འདི་བསྟེན་དགོ་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི་སྨོ? 
ཀ ཤི་བ་མ་ཡིན་པའི་རུས་པ་སྣ་ཚོགས་ཆུར་བསྡུས་པའི་ཁུ་བ། 
ཁ གོ་སྙོད། ཛཱ་ཏི་ བཅས་ཆ་སྙོམས་བྱས་ཏེ་ཆུར་བསྡུས་པའི་ཐང་། 
ག སྲེ་ལོང་གི་རུས་པ་ སོག་ཡུ་ གཞུག་ཆུང་བཅས་བསྡུས་པའི་ཁུ་བ།  
ང ལུག་ཐོང་གི་མགོ་རྙིང་པའི་བསྡུས་ཁུ་ལ་ཤིང་ཀུན་སྒ་བཅའི་ཁ་ཚར་བཏབ་པའི་ཁུ་བ།  
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༩༽ སྐྱེས་ལོ་ ༣༥ ལངས་མི་ཨཔ་བཀྲིས་འདི་ ཁྱོད་འབད་སར་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ ནད་པའི་ཤ་མདོག་སྔོ་ཞིང་ གཟུགས་ཀྱི་གཞོག་གཡས་ངོས་ན་
བ། མགོ་བོ་ན་བ། མིག་ཚ་བ། མཆིལ་མ་སྐ་ལ་འདྲིལ་བ། བཅས་ཀྱི་རྟགས་བྱུང་སྟེ་ ཟླ་ངོ་ ༣ ལྷག་ཙམ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱི་བལྟ་
རེག་དྲི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སྨན་བཅོས་འབད། 
ཀ སྙིང་ལ་མཁྲིས་པ་ཞུགས་པའི་ནད་ཨིན། 
ཁ གློ་བར་མཁྲིས་པ་ཞུགས་པའི་ནད་ཨིན། 
ག མཆིན་པར་མཁྲིས་པ་ཞུགས་པའི་ནད་ཨིན།  
ང མཆེར་པར་མཁྲིས་པ་ཞུགས་པའི་ནད་ཨིན། 

 

༡༠༽ མན་རྒྱུད་ནང་བསྟན་པའི་ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ ལུས་སྟོད་རྒྱངས་པ། མགོ་བོ་འཁོར་བ། ཟས་ལ་དང་ག་མེད་པ། བེ་སྣབས་མདོག་སྔོ་ལྗོབ་ཅན་
མང་དུ་ལུ་བ། ནད་འདི་ངོས་འཛིན་འབད། 
ཀ སྙིང་ལ་བད་ཀན་བབས་པའི་ནད་ཨིན། 
ཁ གློ་བར་བད་ཀན་བབས་པའི་ནད་ཨིན། 
ག མཆིན་པར་བད་ཀན་བབས་པའི་ནད་ཨིན། 
ང མཆེར་པར་བད་ཀན་བབས་པའི་ནད་ཨིན། 

 

༡༡༽ མཁྲིས་ནད་ཚ་བ་འདི་ གཉེན་པོ་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་བསྟེན་ཏེ་བཅོས་པའི་རྗེས་སུ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གཏར་རྩ་གང་རུང་གཅིག་གཏར་དགོཔ་ཨིན་
མས། དྲུང་འཚོ་ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གཏར་རྩ་ ག་ལུ་གཏར་རྐྱབ་མ་བཏུབ་སྨོ? 
ཀ རུ་ཐུང་། 
ཁ སྣོད་ཀ། 
ག རྩེ་ཆུང་། 
ང གཤའ་རིངས། 

 

༡༢༽ ནདཔ་གཅིག་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་འོང་པའི་སྐབས་ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ཡི་ག་འཆུས་པ། བཞེས་སྒོ་ག་ཅི་བཟའ་སྟེ་འབད་རུང་ཞུ་མ་ཚུགས་པ། 
བཞེས་སྒོ་ཟ་ཚརཝ་ཅིག་ན་བ་དང་ བཞེས་སྒོ་མ་ཟ་བ་སྡོད་པ་ཅིན་བདེ་ཏོག་ཏོ་འོང་དོ་བཟུམ་ཚོར་མི་འདི་ ནད་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་ན? 
ཀ བད་ཀན་ལྷན།  
ཁ བད་ཀན་འཇུ་སྐེམ། 
ག བད་ཀན་མེ་མཉམ། 
ང བད་ཀན་ལྕགས་དྲེག།  

 
 
 

 
༡༣༽ ནད་རྟགས་་་་་་་་་་་མགུ་ཏོག་ན་ནི་དང་། བརྗེད་ངས་ཆེ་ནི། ཤེས་པ་འཕྱོ་ཞིང་ལྡིང་ཟེར་ སེམས་བརྟན་ཏོག་ཏོག་མེད་པར་འཕྱོ་ནི། དོན་དག་ག་ནི་

ཡང་མེད་པར་སེམས་སྐྱོ་ནི། རེ་ཅིག་སྐབས་བློའོ་ག་ཅི་ཡང་མ་དྲིས་རུང་མུ་ཅོར་ཟེར་བློའོ་མར་མུར་ལེ་ཤ་སླབ་ནི། རེ་ཅིག་སྐབས་བློའོ་དྲིས་རུང་
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ལན་སླབ་ནི་མེད་པ། མ་ཧན་པའི་བློའོ་དང་ཚི་གོ་བའི་སྐབས་འདྲོགས་སྣང་འབྱུང་ནི་དང་ཤུ་ཡིས་འདེབས་ཟེར་ཧུཤ་ཟེར་བའི་སྒྲ་འཐོན་ནི། ནད་
འདི་ལྕི་སུ་ལྕི་སུ་འགྱོ་ནི། དབུགས་ཐུང་ཀུ་འགྱོ་ནི། གཉིད་ལོག་མི་ཚུགས་ནི། དོན་ཧིང་སྟོངམ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཚོར་ནི། ཁོད་སྟོད་གང་ནི་དང་
ཁྱད་པར་བྲང་གཞུང་དཀར་ནག་མཚམས་དང་ཚིགས་པ་དྲུག་པ། བདུན་པ་ཚུ་ན་བ་ཅིན་ སྙིང་ནད་ག་ཅི་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་ན? 
ཀ སྙིང་འཕྱོས། 
ཁ སྙིང་ཆུའི་ནད། 
ག རླུང་གི་སྙིང་གཟེར། 
ང སྙིང་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་པ། 

 

༡༤༽ ནདཔ་གཅིག་སྨན་ཡིག་རྙིངམ་གཅིག་འབག་སྟེ་ཁྱོད་འབད་སར་འོང་ནུག སྨན་ཡིག་དེ་ནང་ལུ་ ཧེ་མའི་དྲུང་འཚོ་གཅིག་གིས་ དྲོ་པ་སྨན་ཐང་
ཆེན་ ༢༥ ཐུན་གཅིག་དང་ ཉིན་མ་བྲག་ཞུན་ ༩ པ་ཐུན་གཅིག་ ཕྱི་རུ་རྟ་ ༦ པ་དང་ཁྱུང་ལྔ་ སྨན་གཉིས་སྡེབ་སྦེ་  ཐུན་གཅིག་བཏང་ནུག 
ཨིན་རུང་ དྲུང་འཚོ་འདི་གིས་ ནད་གཞི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་སྨན་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ནད་གཞིའི་ཨང་རྟགས་བཀོད། 
ཀ ཇབ ༠༠། 
ཁ ཅཆ ༠༠། 
ག ཇཙ ༠༠། 
ང དཁ ༠༠། 

 

༡༥༽ ད་རེས་ནངས་པ་ གུ་རམ་གྱི་ཚད་གཞི་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལུ་ ཕྱི་པའི་སྨན་བཅོས་ལས་ Diabetes དང་ནང་པའི་སྨན་བཅོས་ལས་གཅིན་སྙི་
ཟ་ཁུའི་ནད་ ཡང་ན་རྫོང་ཁའི་ནང་ལུ་ གུ་རམ་གྱི་ནད་ཟེར་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ལུ་ གསོ་བ་རིག་པ་ལས་ ནད་གཞིའི་གསང་ཨང་ག་
དེ་འབྲི་ནི་ཡོད? 
ཀ ཇམ ༠༠། 
ཁ ཇན ༠༠། 
ག ཉཁ ༠༠། 
ང ཉཀ ༠༠། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་དཔེ་རིས་འདི་ རྩའི་འཕར་ཚུལ་གྱི་དཔེ་རིས་ཨིན།  དྲི་བ་ ༡༦ དང་ ༡༧ གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ། 
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༡༦༽སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༣ ལུ་ རི་སེར་བུའི་སྨན་ཁང་ནང་ སྐྱེས་ལོ་ ༧༠ བདུན་གྲངས་ནང་འབད་མི་ ཨམ་ཚེ་རིང་ ཟེར་མི་

གཅིག་ ནང་པའི་སྨན་ཁང་ནང་ སྨན་བཅོས་འབད་བར་འོང་སྟེ་ དྲུང་འཚོ་གཅིག་གིས་རྩ་བལྟ་བའི་སྐབས་ རྩའི་འཕར་ཚུལ་ གོང་གི་དཔེ་རིས་
ན་བཟུམ་སྦེ་འཕརཝ་མས་ཟེར་ དྲུང་འཚོ་རྡོརྗེ་ལ་གིས་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་བྲིས་བཞག་ནུག། ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨམ་ཚེ་རིང་གི་
རྩའི་འཕར་ཚུལ་འདི་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་མས? 
ཀ རྒྱས་པར་འཕར་བའི་རྩ། 
ཁ མགྱོགས་པར་འཕར་བའི་རྩ། 
ག འབུལ་བར་འཕར་བའི་རྩ། 
ང ལྷོད་པར་འཕར་བའི་རྩ། 

 
༡༧༽ དེ་ལས་ རྩའི་འཕར་ཚུལ་ལུ་དམིགས་ཏེ་ ཨམ་ཚེ་རིང་གི་ནད་གཞི་ངོས་འཛིན་འབད། 

ཀ ཆུ་སེར་ནད། 
ཁ གྲང་བའི་ནད། 
ག ཚ་བའི་ནད། 
ང ཚང་གྲང་མཐུན་མོང་གི་ནད། 
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༡༨༽ ཨང་རྒས་སྐྱེས་ལོ་ ༨༠ བརྒྱ་གྲངས་ནང་འབད་མི་གཅིག་གི་ན་ལུགས་ནང་ལུ་ དཔྱི་མིག་སྤར་མ་ཚུགས་པར་ན་སྟེ་ གཟུགས་ལྕི་དྲག་སྦེ་དགྱེ་

དགུ་དཀའ་བ། མཚང་ར་འཐུ་མ་ཚུགས་པར་ན་བ་དང་ རྐང་པ་སྦྲིད་པ། བཙོག་པུར་སྦེ་སྡོད་མ་ཚུགས་པ་དང་ གློ་འབར་ནི་དང་སྦྲིད་པ་བྱུང་
བའི་སྐབས་ ཧེང་བཀལ་ན་གཟུག་རྐྱབ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱི་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ མན་རྒྱུད་ལྟར་དུ་ངོས་འཛིན་
འབད། 
ཀ མཁལ་ནད། 
ཁ མཁལ་རླུང་། 
ག མཁལ་ཚད། 
ང མཁལ་འགྲམས། 
 

༡༩༽ ནདཔ་གཅིག་གི་ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ ཕོཝ་སྦོ་ནི་དང་སྟོང་སྒྲེག་ལངས་ནི། ལྕགས་ལ་སོགས་པ་གིས་འབྲབ་དོ་བཟུམ་བཟོད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ན་ནི། 
སྟོང་སྐྱུག་ལངས་ནི། ཡང་ན་སྒྲ་དང་བཅས་འུར་འཁྲོག་འབད་དེ་བཤལ་ནི་ཚུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཕོ་ནད་ གསང་རྟགས་
ག་འདི་ཨིན་ན? 
ཀ ཅཆ ༠༠། 
ཁ ཅཆ ༠༡། 
ག ཅཆ ༠༢། 
ང ཅཆ ༠༣། 

 
༢༠༽ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ མུར་འགྲམས་ན་ནི། དཔྱལཝ་དང་སྨིན་མཚམས་ དེ་ལས་སོ་ན་ནི། རྣམ་ཅོ་འུར་སྐད་རྐྱབ་ནི། མགུ་ཏོ་དང་མིག་ཏོག་ན་

ཞིང་ཚ་བ། ཁ་ཁག་དྲག་ཚོར་ནི་དང་མཁྲིས་པ་སྐྱུག་ནི། རྩེ་ཆུང་རྒྱངས་ནི། མགུ་ཏོག་ལྕི་དྲག་འབད་ནི་དང་མག་མོག་ཐལ་ཏེ་དྲན་པ་མི་གསལ་
བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་བྱུང་ན་ ནད་འདི་ག་ཅི་གི་ནད་ཨིན་ན? 
ཀ མགོ་ནད་སྤྱི། 
ཁ མགོ་ནད་བད་གྱུར། 
ག མགོ་ནད་ཁྲག་གྱུར།  
ང མགོ་ནད་མཁྲིས་གྱུར། 
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༢༡༽ ནདཔ་གཅིག་གི་ན་ལུགས་ གློག་བཟུམ་སྦེ་གཟེར་འཁྱུག་རྐྱབ་ནི། ཁྱད་པར་དུ གཟུགས་མདུན་རྒྱབ་ན་ནི་དང་མིག་ཏོ་རབ་རིབ་འབད་ནི། 

མགུ་འཐོམ་ནི། དྲོད་དུགས་དང་མགུ་ཏོ་བསྡམ་བཞག་པ་ཅིན་ཕན་དོ་བཟུམ་ཚོར་ནི། མི་ལ་ལུ་གཅིག་ལུ་མགུ་ཏོག་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་ན་ནི། རྣམ་ཅོ་འུར་
སྐད་རྐྱབ་ནི། རྩ་དལ་བ་སྦེ་འཕར་ནི་དང་ཆུ་གི་ཀུ་ཡ་སྲབ་པ་འོང་ནི། སྐབས་སུ་ལུས་གྲང་དང་རླུང་བསིལ་ཕོག་པའི་སྐབས་ཤུགས་སྦེ་ན་ནི་ཚུ་
བྱུངམ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱི་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་མས་ ངོས་འཛིན་འབད། 
ཀ ཡ་མ་ནག་པོ།  
ཁ ཡ་མ་དཀར་པོ། 
ག ཡ་མ་མགོ་སྲིན། 
ང མགོ་ནད་རྙིང་པ། 
 

༢༢༽ ཨ་རྒས་ སྐྱེས་ལོ་ ༨༠ ལངས་མི་གཅིག་ རྒྱུན་དུ་གློ་ལོང་ཞིང་གློ་ཁོག་དཀའ། དགོངས་དང་ཐོ་རངས་ལུ་གློ་ཚིལ་ལྦུ་སོབ་ཅན་འཐོན་ནི། མིག་
ཏོ་དམརཔོ་འགྱོ་ནི། ལྕྨེ་དང་ཁུར་ཚོས་ཚུ་སྨུག་པོར་འགྱོ་ནི། སྐད་འཛེར་བ།སྟོད་རྒྱངས་པ། དབུགས་སྣ་ཐུང་བ། སྐབས་སུ་གློ་ཚིལ་དམརཔོ་སྦེ་
འཐོན་པ། རོ་སྟོད་ལྕི་ལ་ཁེངས་པ། ལུད་པ་ཐོན་ཚེ་ཅུང་བདེ་སྙམ་ཚོར། ཤ་སྐམ་ཞིང་ཤེད་ཆུང་བ། ལྐོདམ་ནང་ལས་བྱི་ལིའི་སྒྲ་དང་འདྲ་བ་འབྱུང་
བ། ཟས་དང་སྨན་གྱིས་ཕན་སྐྱེད་ཆུང་། གནམ་བྱཱར་ལུ་བདེ་ལ་ དགུན་ལུ་ན་བ་དང་ ཉིན་མོར་བདེ་ལ་ ནུབ་མོ་མང་སུ་ཅིག་ནཝ་མས་ཟེར་
བཤད་ནི་འདུག། ཁྱོད་ཀྱི་འབད་བ་ཅིན་ནད་འདི་ག་ཅི་ཨིན་མས? 
ཀ གློ་བའི་ནད་སྤྱི། 
ཁ གློ་ནད་ཐེང་པོ། 
ག གློ་ནད་སྐྱ་རྦབ། 
ང གློ་གཅོང་གི་ནད་། 

 
༢༣༽ མིག་མདོག་དམརཔོ་འགྱོ་ནི་དང་ གདོང་ལ་སྔོ་ཐྱིག་བྱུང་ནི། རྩིབ་སྟེང་ལུ་ཟུག་གཟེར་དང་ཕོ་མཆིན་གང་སྙམ་སེམས་པ། ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་

ལ་ཟོས་ཚེ་ན་བ་དང་བྲུན་སྐམ་པར་འགྱུར། བོལ་གོང་སྐྲངས་ཤིང་མུར་གོང་དང་མཐྱིལ་བཞི་སེར་པོར་འགྲྲོ། ཡུན་ལོན་ཚེ་ མཆིན་པ་རུལ་ཞིང་
དུད་ཁུ་ལྟ་བུ་ ཁ་ལས་ཁྲག་སྐྱུགས་པ། ནད་གཞི་འདི་ཕྱི་པའི་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཆང་ལས་བརྟེན་ མཆིན་པ་མེདཔ་འགྱོ་བའི་ནད་གཞི་ 
(ALD) ཟེར་སླབ་མས། གསོ་བ་རིག་པ་ནང་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་འདི་གི་མིང་ག་ཅི་སྨོ? 
ཀ མཆིན་ནད། 
ཁ མཆིན་ནད་ལྡེམ་བུ།  
ག མཆིན་ནད་ཕེབ་རྒན། 
ང མཆིན་ནད་དུག་ཐབས། 
 
 

༢༤༽ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ འབྲུམ་པ་ཆེར་རྒྱས་ནས་གཞང་བཀག་པ། ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་གྱེན་དུ་ལོག་པས་ཉེས་པ་གཞན་ཚུ་འཁྲུགས་ཏེ་དྲོད་ཆུང་བ། 
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ཡན་ལག་ན་བ། རླུང་འཁྱིམ་པས་ཁོང་པ་སྦོ་སྟེ་མགུ་ཡུག་འཁོར། ཟས་ཀྱི་དང་ག་ཞན་པ་ལས་ཡི་ག་འཆུས་པ། ཤ་སྐམ་པ། མཆིལ་མ་མང། 
ཡན་ལག་གི་རུས་ཚིགས་ན་བ། རྒྱུན་གཏན་གྱི་གཅིན་མང་ལ་གཤང་བ་ཉུང་བ་དང་། ཡང་ན་འཁྲུ་བ་འམ་སྐམ་པ། འཕྲལ་འཕྲལ་དྲི་ཆུ་སྲི་ཞིང་
མཚན་མ་ན་འབྲབ་བྱེད་པ་དང་། གཞང་ཁ་གཟེར་བ་བཅས་ཀྱི་རྟགས་བྱུང་བ། ནད་འདི་ངོས་འཛིན་འབད། 
ཀ མ་ཞུ་བའི་ནད།  
ཁ གཞང་འབྲུམ་གྱི་ནད། 
ག གཞང་རླུགས་ཀྱི་ནད། 
ང ཐུར་སེར་རླུང་འཁྲུགས་པའི་ནད། 

 

༢༥༽ ལྷེན་སྣའི་འོག་ལུ་ན་གཟུག་གླང་ཐབས་སུ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་མི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན? 
ཀ ལྷ་རུ་རྩེའི་ནད་ཨིན། 
ཁ རྒྱུ་མའི་གླང་ཐབས་ཨིན། 
ག ཕོ་བའི་གླང་ཐབས་ཨིན། 
ང ལོང་གི་གླང་ཐབས་ཨིན།  

 

༢༦༽ ཆུ་གི་མདོག་དམར་སེར་དྲི་དུགས་ཆེ་བའི་གུ་རླངས་པ་ཆེ་བ། མགོ་ན་བ་ ཤ་ཚ་བ་ ཁ་ལུ་རོ་སྐྱུར་ཁ་བ། ལྕྨེ་སྟེང་ལུ་བད་ཀན་ཆེ་བ་ སྣའི་སྒོ་
སྐམ་པ། མིག་སྤྲིན་དམར་སེར་གཟེར་བ་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ། ནུབ་མོ་གཉིད་ཆུང་ལ་ ཉིན་པར་གཉིད་ལོག་མི་ཐུབ་པ། སྣབས་ལུད་དམར་སེར་
འབྱུང་བའི་ཁར་ དེའི་རོ་ཡང་ཚ་བྲོ་ཆེ་བ་ སྐོམ་དད་ཆེ་བས་ཆུ་འདོད་པ། ཟེར་བའི་རྟགས་འདི་ཉེས་པ་གསུམ་ལས་ག་འདི་འཁྲུགས་པའི་
རྟགས་སྨོ? 
ཀ རླུང་འཁྲུགས་པའི་རྟགས་ཨིན། 
ཁ བད་ཀན་འཁྲུག་པའི་རྟགས་ཨིན། 
ག མཁྲིས་པ་འཁྲུགས་པའི་རྟགས་ཨིན། 
ང ཁྲག་མཁྲིས་འཁྲུགས་པའི་རྟགས་ཨིན། 

 

༢༧༽ བད་རླུང་ལྡན་པའི་ནདཔ་ཅིག་ སྨན་བཅོས་འབད་བར་ཁྱོད་འབད་སར་འོང་སྟེ་ ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ་བྱིན་དགོ་པ་ཅིན་ འོག་ལས་
ཡོད་པའི་ཤ་ ག་འདི་སྤང་དགོཔ་སྦེ་སླབ་དགོཔ་སྨོ? 
ཀ བྱ་ཤ། 
ཁ ལུག་ཤ་ཨིན། 
ག ཕག་ཤ་ཨིན། 
ང གཡག་ཤ་ཨིན། 
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༢༨༽ ནང་སྨན་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ དྲེག་ནད་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་ཨ་རྒས་སྐྱེས་ལོ་ ༧༠ དོན་གྲངས་ནང་འབད་མི་ཅིག་ལུ་ དྲེག་ནད་ཀྱི་སྨན་ དྲོ་པ་
མཐུན་གཅིག་ ཉིན་མ་མཐུན་གཅིག་ ཕྱི་རུ་མཐུན་གཅིག་སྦེ་བཏང་པ་ཅིན་ ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ཨ་རྒས་འདི་གིས་ སྨན་མི་ལི་གཱ་རམ་ག་དེམ་ཅི་
ཟ་ནི་ཨིན་མས་? 
ཀ མི་ལི་གཱ་རམ་༣༠༠༠། 
ཁ མི་ལི་གཱ་རམ་༣༥༠༠། 
ག མི་ལི་གཱ་རམ་༤༠༠༠། 
ང མི་ལི་གཱ་རམ་ ༤༥༠༠། 
 

༢༩༽ ཐོག་མར་གློ་བར་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་རྒྱས་ནས་ར་འདོན་པ། ཐོར་པ་མང་པོ་སྐྱེས་ནས་ཡུན་ལོན་པ་ན་ རྣག་ཏུ་སྨིན་པ། གློ་མིག་ནས་རྣག་གི་ལུད་
པ་ཤ་རུལ་དང་རྣག་ཏུ་འབྱུང་བ། ཡང་ན་སྔོན་པོ་ལྦུ་བ་ཅན་ལུ་བ། ནད་རྟགས་དེ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གློ་ནད་ག་ཅི་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་ན? 
ཀ གློ་གཅོང་གི་རྟགས།  
ཁ གློ་རྒྱས་ཀྱི་རྟགས་ཨིན།  
ག གློ་ནད་ཐེས་པོའི་རྟགས་ཨིན། 
ང གློ་ནད་བུང་ཚང་གི་རྟགས་ཨིན། 

 

༣༠༽ ཕྱི་པའི་སྨན་ཁང་མེད་སར་ ཁྱོད་ར་རྐྱངམ་ཅིག་སྡོད་པའི་སྐབས་ མི་གཅིག་དྲན་མེད་བརྒྱལ་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ གློ་
འབུར་གྱི་སྨན་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི། 
ཀ ཁོང་སྨན་གཏང་ནི།  
ཁ ནདཔ་འདི་ལོག་ཁྱིམ་ནང་བཏང་ནི། 
ག ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཕྱི་པའི་དྲུང་འཚོ་ལུ་མཐོ་གཏུགས་འབད་ནི། 
ང གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལྟར་དུ་ རྐང་ལག་གི་མཐྱིལ་ཚུ་ལུ་སྐུ་མཉེ་རྐྱབ་ནི།  
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༼དྲི་བ་གཉིས་པ།༽ ལན་ཐུང་སུ་སྦེ་བྲི་ནི་གི་དྲི་བ་༤ ཡོད། དྲི་བའི་ལན་ག་ར་རྐྱབ་དགོ།            ༼སྐུགས་༢༠།༽ 
 

བཀོད་བརྒྱ། འོག་གི་ཞིབ་འཇུག་ཚུ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ འོག་ལས་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། 
 

༡༽ ཁྱོད་ར་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་གཅིག་གི་ནང་སྨན་སྡེ་ཕྲན་ནང་ལུ་ དྲུང་འཚོ་སྦེ་གནས་སོར་གཏང་ནུག། ཁྱོད་ཀྱི་ཁང་མིག་ནང་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་ ༣༠ 
སོ་གྲངས་ནང་འབད་མི་ཨམ་སྲུ་ནདཔ་གཅིག་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཀ་ལྕི་བས་འགུལ་བསྐྱོད་དཀའ་བ། 
ཟས་མི་འཇུ་བ། དང་ག་མེད་པ། ཁ་མངལ་བ། ཕོ་དང་མཁལ་རྐེད་མི་བདེ་བ། ཚིགས་ཀྱི་མཚམས་ལྷོད་པ་སྦེ་འོང་མས་ཟེར་སླབ་ནུག། ཁྱོད་
ཀྱི་ནདཔ་འདི་སྨན་བཅོས་འབད། (སྐུགས་ ༥) 

 

ཀ༽ དང་པ་ར་ ནདཔ་འདི་ག་དེ་སྦེ་གདོང་ལེན་འབད་དེ་ བལྟ་ནི? ཁ་གསལ་སྦེ་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ཁ༽ མོ་གི་ནད་གཞི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་མས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ག༽ མོ་གི་རྩའི་འཕར་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་འདུག། (སྐུགས་ ༡) 
 

ང༽ མོ་གི་ཆུ་བརྟག་བལྟ་ཅིན་ ག་དེ་སྦེ་འོང་། (སྐུགས་ ༡) 
 

ཅ༽ མོ་གི་ནད་གཞི་དྲག་ཚུགས་པའི་སྨན་ག་ཅི་ར་སྨོ? (སྐུགས་ ༡) 
 
༢༽ བྱིས་པ་ལོ་ ༥ ལངས་མི་གཅིག་ གཟུགས་ཀྱི་དྲོད་མེ་བཟུམ་སྦེ་ཚ་དྲོད་འབར་ནི་དང་། འཕར་རྩ་རྒྱུག་པར་འཕར་བ། རྔུལ་ནག་འདོན་པ། བ་སྤུ་

ཟྱིང་པ་དང་སྣ་ཆུ་འཛག་པ། སྐོམ་གྱི་རིག་འཐུང་འདོད་པ། གཟུགས་དང་ཡན་ལག་རྨྱོང་འདོད་པ། ལ་སོགས་པའི་མངོན་རྟགས་དང་བཅས་
ཁྱོད་འབད་སར་འོང་ནུག། ནདཔ་འདི་སྨན་བཅོས་འབད། (སྐུགས་ ༥) 

 

ཀ༽ ཨ་ལོའི་ནད་གཞི་ག་ཅི་ཨིན་མས། གསང་རྟགས་བྲིས། (སྐུགས་ ༡)  
 

ཁ༽ མངོན་རྟགས་ནང་ལུ་ རྨྱོང་  ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? རྫོང་ཁ་ནང་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ག༽ ཨ་ལོ་གི་ནད་དྲག་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་སྨན་གཅིག་བྱིན། (སྐུགས་ ༡) 
 

ང༽ ནད་འདི་ཚ་གྲང་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན་ན? (སྐུགས་ ༡) 
 

ཅ༽ བྱིས་པ་འདི་ སྐོམ་གྱི་རིགས་འཐུང་འདོད་པའི་ཁུངས་ གསོ་བ་རིག་པ་ལྟར་དུ་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
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༣༽ རྡོ་རྗེ་གིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཟླཝ་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ ཁོ་གི་ནད་འདི་ལྡང་བའི་སྐབས་ལུ་ སྙིང་འདར་བ། མགུ་ཏོག་བཟྱི་ཐོམ་བྱེད་
པ། གང་ཡང་དྲན་པ་མི་གསལ་བ། རྒྱུན་དུ་རྔུལ་ནག་འབྱུང་བ། ཁོང་པ་སྦོ་ཞིང་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་སྟོབས་སྔར་ལས་ཆུང་བ། ནད་ལྡང་བའི་
དུས་ལུ་ ཁ་ཆུ་དང་སྣ་ཆུ་མང་བ་དང་སོ་འཆའ་བ་འམ་སོ་ཀྲིག་བྱེད་པ། རྐང་ལག་གཡབ་གཡོབ་བྱེད་པ། ཁ་ནས་ལྦུ་བ་སྐྱུག་ཅིང་མུན་ནག་ནང་
དུ་ཞུགས་པར་སྙམ་པ། འདི་བཟུམ་མའི་ནད་རྟགས་བྱུང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་འདི་ག་དེ་སྦེ་སྨན་བཅོས་འབད་
ནི?  

 (སྐུགས་ ༥) 
ཀ༽ རྡོ་རྗེ་གི་ནད་འདི་ག་ཅི་ཨིན་མས?  ནད་གཞི་མིང་དང་གསང་ཨང་བྲིས། (སྐུགས་ ༠.༥྾༢=༡) 
 

ཁ༽ ནད་འདི་ལུ་ཕན་པའི་དཔྱད་ག་ཅི་ར་ཨིན་མས? (སྐུགས་ ༢) 
 

ག༽ ནད་འདི་དྲག་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔྱད་ཀྱི་གསང་དམིགས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ང༽ ནད་འདི་ལུ་དཔྱད་ག་འདི་མི་རུང་བ་ཨིན་ན? (སྐུགས་ ༡) 
 
༤༽ སྐྱེས་ལོ་ ༨༥ ལངས་མི་རྒས་ཤོས་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ཕྱི་རུ་གཉིད་ལོག་མ་བཏུབ། གཉིད་ལམ་ཟ་བཟྱི་མང་བ། རྣ་བར་འུར་འཁྲོག་བྱེད་ཅིང་

མགོ་བོ་འཁོར་བ། བཞེས་སྒོ་མ་ཟ་བར་ལྟོག་སྡོད་པ་ཅིན་ ཧེང་བཀལ་ན་དོ་བཟུམ་ཚོར་བ། ལ་སོགས་པའི་མངོན་རྟགས་ལུ་བལྟ་ཅིན་ནད་གཞི་
ག་ཅི་གི་ན་དོ་བཟུམ་འདུག།ཁྱོད་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི? (སྐུགས་ ༥) 
ཀ༽ ཨ་རྒས་ལུ་ཕན་པའི་ཟས་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ཁ༽ ཨ་རྒས་ལུ་ཕན་པའི་སྤྱོད་ལམ་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ག༽ ཨ་རྒས་ལུ་ཕན་པའི་སྨན་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ང༽ ཨ་རྒས་ལུ་ཕན་པའི་དཔྱད་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 

ཅ༽ ཨ་རྒས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་གསང་རྟགས་བྲིས། (སྐུགས་ ༡) 
 
 
 
 
 
 
 
 

༼སྡེ་ཚན་ཁ་པ།༽ 



13 
 

 

 

གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལན་བྲིས། ༼སྐུགས་༥༠།༽ 
 

ཞིབ་འཇུག་་་་་་་དང་པ། 
 

བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོག་ལས་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ ༩ ག་ར་གི་ལན་བྲིས།          
 

༉    ཨཔ་རྡོརྗེ་ལ་ འགོ་དང་པ་སྨན་ཁང་ནང་འོང་པའི་སྐབས་ལུ་ཡུན་རིང་གི་རིང་ལུ་ ཕྲུམ་སེར་ཁྱེར་བ། མགུ་ཏོ་དང་རྐངམ་ལགཔ་གི་ཚིགས་གཞི་ན་
བ། གཟུགས་ཆ་མཉམ་ལྗིད་བཏགས་ཏེ་སྒྱིད་ཐག་བསྐྱུར་ནི། ལཱ་ག་ནི་ཡང་འབད་དགོ་མི་མནོ་ནི། རྨི་ལམ་ཟ་བཟྱི་དང་འཚབས་འཚུབས་ལེ་ཤ་མཐོང་
ནི། ཧ་ཡེ་འཕྱར་ནི་ རྣམ་ཅོ་འཐྱིབས་ཏེ་མགོ་བོ་ན་ནི། སེམས་སྨྱོ་འཆོལ་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ ག་ཅི་ཡང་ཧ་མི་གོ་བ། ཉིམ་བསྲོ་དགོ་མནོ་ནི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ 
སྲོད་ཀྱི་དུས་ལུ་ན་ནི་དང་ཁ་ལུ་བྲོ་ཁག་ཏིག་འབྱུང་ནི། ཟས་ཟ་དགོ་མི་མནོ་ནི་ཚུ་བྱུང་ནུག། དེ་བསྒང་དྲུང་འཚོ་གིས་ནད་རྟགས་དང་འཁྲིལ་ རིམས་ཚད་
མ་སྨིན་པའི་སྨན་བཅོས་འབད་དེ་བཏང་ནུག། ཨིན་རུང་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ ནདཔ་འདི་མ་དྲག་པར་ལོག་དྲུང་འཚོ་འབད་སར་འོང་པའི་
སྐབས་ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ གཟུགས་ལྗིད་བཏགས་ནི་དང་རྔུལ་ནག་གི་དྲིམ་མནམ་ནི། མིག་ཏོ་གི་མདངས་དམར་སེར་འགྱོ་ནི། ལྕྨེ་དང་མཆུ་ལུ་དྲེག་
པ་ཆགས་ནི། མགུ་ཏོ་ན་ནི། ཁ་ཤུགས་སྦེ་སྐོམ་ནི། ཤེས་པ་མྱོག་པ། གཏང་ཞན་པ་ སྦེ་ཡོད་པའི་གུ་ དྲུང་འཚོ་གིས་རྩ་དང་ཆུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ 
ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ནད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སྨན་བཅོས་ནུག། དེ་ལས་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཤུལ་ལས་ ནདཔ་འདི་མ་དྲག་པར་ཐེངས་གསུམ་པ་དྲུང་འཚོ་
འབད་སར་འོང་པའི་སྐབས་ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ དཔྱི་ཚིག་དང་མགུ་ཏོག་ རྐེད་པ། རུས་རྐང་ཚུ་ལྷག་པར་ན་སྟེ་ གཟུགས་ཁར་ལས་རྔུལ་ནག་འཐོན་
ནི། གཉིད་ལོག་མི་ཚུགས་ནི། མགུ་འཐོམ་ནི། རྣམ་ཅོ་འུར་སྐད་རྐྱབ་ནི། ལྕྨེ་གི་མདོག་དམར་པོར་ཆགས་ནི། རེག་བྱ་རྩུབ་དྲག་དང་སྐམ་དྲག་སྦེ་འོང་ནི། 
སྟོང་སྐྱུག་ལངས་ནི། བློ་ལེ་ཤ་སླབ་ནི། གཟུགས་འདར་ནི་དང་ཕྱིའི་དྲོད་མཐོ་སུ་སྦེ་འོང་པའི་རྟགས་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ རིམས་སྟོང་པའི་སྨན་བཅོས་ཚུ་རིམ་པ་
བཞིན་དུ་འབད་ནུག། 
 

༡༽ གོང་གི་ནད་གཞི་གི་གསང་རྟགས་བྲིས། (སྐུགས་ ༢) 
 

༢༽ རིམས་མ་སྨིན་པའི་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་ གཞུང་ལྟར་བྲིས། (སྐུགས་ ༦) 
 

༣༽ དྲུང་འཚོ་གིས་ཚ་བ་སྨིན་པར་བྱེ་པའི་ཐང་སྨན་ ཉིན་ ༧ གྱི་དོན་ལུ་བྱིན་ནུག།  ཐང་སྨན་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན? བཏང་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནི? (སྐུགས་ ༨) 

 

༤༽ སྲོད་ཀྱི་དུས་ཟེར་མི་འདི་ དུས་ཚོད་ནམ་ཨིན་ན? (སྐུགས་ ༢) 
 

༥༽ བར་དུ་ རིམས་རྒྱས་པའི་དུས་ལུ་ མན་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཞི་སྦྱོང་གཉིས་ཀྱི་ཐང་བཏང་ནུག། ཞི་བྱེད་ཐང་ལུ་ དབྱེ་ཐང་དང་བསད་ཐང་ཟེར་
གཉིས་བཏང་ནུག། དབྱེ་ཐང་དང་བསད་ཐང་གཉིས་ག་ཅི་དང་ག་ཅི་ར་སྨོ་? མིང་བྲིས། (སྐུགས་ ༦) 
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༦༽ སྨན་བཏང་པའི་ཤུལ་ལས་ དྲུང་འཚོ་གིས་ གཉེན་པོ་དཔྱད་མཆོག་གཏར་གྱི་ཐོག་ལས་སྨན་བཅོས་འབད་ནུག། ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ནད་འདི་ལུ་ 
དོན་སྣོད་གང་བབ་ཀྱི་རྩ་གཏར་ནུག། སྟོད་ཀྱི་ནད། བར་གྱི་ནད། རྒྱབ་ཀྱི་ནད། མདུན་གྱི་ནད། སྨད་ཀྱི་ནད་ཀྱི་གཏར་དམིགས་ཚུ་བྲིས?  

(སྐུགས་ ༡༠) 
༧༽ ཕྲུམ་སེར་ཁྱེར་བ། མྱོག་པ། གཏང་ཞན་པ། ཟེར་མི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ། (སྐུགས་ ༣) 
 

༨༽ ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ནད་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་སྨན་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས་ དྲུང་འཚོ་གིས་རྩ་དང་ཆུ་བལྟ་ནུག། རྩའི་འཕར་ཚུལ་དང་ཆུ་བརྟག་ཚུ་ག་
དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས? (སྐུགས་ ༨) 

 

༩༽ མ་སྨིན་པའི་ཚ་བ་བྱུང་དགོ་པའི་ཁུངས་དང་དགོས་པ་བྲིས། (སྐུགས་ ༥) 
 

ཞིབ་འཇུག་་་་་་་་་་་གཉིས་པ། 
 

བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་གནད་དོན་ཞིབ་འཇུག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོག་ལས་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ ༡༡ ག་ར་གི་ལན་བྲིས།         
 

༉   ས་གནས་མཐའ་ཟུར་གཅིག་ལས་  ནང་པའི་སྨན་པ་གཅིག་གིས་ དྲུང་འཚོ་ཁྱོད་ལུ་ནད་པའི་ན་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ གྲྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་
སྐབས་ ནད་པའི་ན་ལུགས་ནང་ལུ་ གྲང་ཤུམ་ཡུན་རིངམོ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཤ་ལྤགས་བརྩེ་བ། གདོང་མདོག་སྣུམ་པ། མགུ་ཏོ་དང་རྐེད་པ། དཔྱི་མིག་ན་བ། 
གཟུགས་ཀྱི་སྟོབས་ཆུང་བ། སྒྱིད་ཐག་སྐྱུར་ནི། གཟུགས་ཀྱི་ཤ་སྐམ་ནི། རྔུལ་ནག་འཐོན་ནི་དང་རུས་ཚིགས་ཚུ་ཁོལ་ཞིང་ན་བ། ཆུ་རྒྱུས་སྲ་ཀྲག་ཀྲ་
གྱུར་ཏེ་འགུལ་བསྐྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལྷག་པར་ན་ཟུག་རྐྱབ་ནི། གཟུགས་དགྱེ་དགུ་དཀའ་བ། མཚན་མོའི་དུས་ལུ་ལྷག་པར་ན་བ། ཉིན་མར་
གཉིད་ཆེ་ཞིང་མཚན་མོར་གཉིད་མེད་པར་ ཡུན་རིང་སོང་ནུག་ཟེར་ འགྲུལ་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ ནད་རྟགས་ཚུ་ཁྱོད་ལུ་སླབ་ནུག། 
 

༡༽ འགྲུལ་འཕྲིན་ཐོག་ལུ་ གྲྲོས་བསྟུན་འབད་བའི་ གོང་གི་ནད་རྟགས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ནདཔ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བའི་
སྨན་རིགས་ག་ཅི་ར་ཨིན་མས? (སྐུགས་ ༥) 

 

༢༽ གོང་གི་ནད་གཞི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? ནད་གཞི་མིང་དང་ ནད་རྟགས་བྲིས། (སྐུགས་ ༤) 
 

༣༽ གོང་གི་ནད་འདི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་ན? (སྐུགས་ ༤) 
 

༤༽ ནད་འདི་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་ཕན་ཐོགས་པའི་དཔྱད་ག་ཅི་སྨོ་? (སྐུགས་ ༤) 
 

༥༽ ནད་འདི་ལུ་ཕན་པའི་ཟས་སྤྱོད་བསླབ་བྱ་གི་སྐོར་ལས་ སྨན་པ་ལུ་བསླབ་བྱ་བྱིན། (སྐུགས་ ༦) 
 

 
 
༦༽ ནདཔ་འདི་ལུ་ དྲོ་པ་བསྐོལ་ཏེ་འཐུང་ནིའི་སྨན་དང་   ཕྱི་རུ་བཟྱི་སྨན་གཅིག་དང་སོ་སོ་བཟྱི་སྨན་མིན་པའི་སྨན་ གཉིས་སྡེབ་སྦེ་ ཉིནམ་བདུན་གྱི་

རིང་ལུ་བྱིན་པ་ཅིན་ སྨན་ཡིག་ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་འབྲི་ནི? (སྐུགས་ ༦) 
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༧༽ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཨིན་ (√) མིན་ (×) གྱི་རྟགས་བཀལ། (སྐུགས ༦) 
 

ཀ ནད་འདི་ལུ་ བའི་ཞོ་གིས་ཕན། ( ) 
 

ཁ ནད་རྟགས་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ ནད་འདི་གྲང་བའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། ( ) 
 

ག ནད་འདི་ལུ་ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ༧ ཡོད། ( ) 
 

ང བསྐོལ་གྲང་གི་ཆུ་འཐུང་པ་ཅིན་ ཧེང་བཀལ་གནོད་འོང་། ( ) 
 

ཅ ལུས་སྦྱོང་རན་ཏོང་ཏོ་འབད་བ་ཅིན་ ཕན་ཐོགས། ( ) 
 

ཆ གོང་གི་ནད་གཞི་འདི་རུས་ཚིག་གི་ནད་ཨིན། ( ) 
 

༨༽ གོང་གི་ནད་གཞི་འདི་ ནད་རིགས་ ༤༠༤ ལུ་དབྱེ་བའི་སྐབས་ ནད་ག་ཅི་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན་ན? འདི་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་དགོ་
པའི་ཁུངས་ རང་གི་བསམ་འཆར་མིན་པར་ གཞུང་ལྟར་དུ་བྲིས། (སྐུགས་ ༣) 

 

༩༽ སྨན་པ་གིས་ ནད་པའི་རྩ་གི་སྐོར་ལས་  ཁྱོད་ལུ་ག་ནི་ཡང་མ་སླབ་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྩའི་འཕར་ཚུལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འོང་ནི་མས་? 
དེ་སྦེ་འཕར་དགོ་པའི་ཁུངས་བྲིས། (སྐུགས་ ༤) 

 

༡༠༽ གོང་གི་ནད་གཞི་འདི་ལུ་ གཉེན་པོ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་རིམ་ཚུ་ རང་བཅོས་མིན་པར་ གཞུང་ལྟར་དུ་བྲིས། (སྐུགས་ ༥) 
 

༡༡༽ གོང་གི་སྨན་བཅོས་ཚུ་གིས་དྲག་བསྐྱེད་ཆུང་སྟེ་ དཔྱད་མཆོག་གཏར་རྐྱབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཐད་ཀར་དུ་ནད་དབྱུང་ཚུགས་པའི་གཏར་དམིགས་ག་
ལུ་རྐྱབ་ནི་སྨོ? གཏར་གྱི་སྔོན་འགྲྲོ་དང་བཅས་བྲིས། (སྐུགས་ ༣) 

 
 

བཀྲིས་བདེ་ལེགས། 

 


