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རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚགོས། 
སྤྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ ལའོི་འབྲུག་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ : རངོ་ཁ། 
 

 

དྲི་ཤོག་༡པ་ : རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན།  
སྤྱི་ཚེས་  : ༠༥/༡༠/༢༠༡༨    ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ : ༣.༠༠ 
སྐུགས་བསོམས་ : ༡༠༠     དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་ : སྐར་མ་༡༥ 
 
 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ།  
 

༡- དྲི་བའི་ལན་བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ སྐར་མ་ ༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ཡདོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ 
དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་བསལ་དགོ། དུས་ཡུན་འདི་གི་རིང་ལུ་ ལན་བྲི་ནི་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་
མི་ཆོག།  

༢- ལན་ཤོག་འདི་ནང་ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏོགས་མིང་བྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ 
གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་འཛོལ་བར་བྲིས། 

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་ཡོངས་བསོམས་ཁག་༥ ཡོད། དེ་ཡང་ དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རོམ། 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་ ཤེས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།  

༤- དྲི་བ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་བྲིས། 
༥- དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤོག་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནང་བྲི་མི་ཆོག། 
༦- དྲི་བའི་ལན་ག་ར་ ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ མ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ། དེ་མེན་པར་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ འཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་དང། 

ཡང་ན་ ག་ནི་ཡང་བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད། 
༧- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤགོ་བྱིན་ཡོད་མི་དེ་ལས་ ཤོག་ཀུའི་རིགས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག། 
༨- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ འཐནོ་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ ཁྱོད་རའི་ལན་ཤོག་འདི་ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རོྟག་པ་ལུ་ རྩིས་སོད་འབད་དགོ། 
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དྲི་བ་དང་པ།     འབྲི་རམོ།      སྐུགས་༢༠། 
 

འོག་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ སྦེ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ གང་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲི་རོམ་ཚིག་འབྲུ་ ༤༠༠ གི་ནང་ལུ་ བཅུད་
བསྡུ་སྟེ་བྲི་དགོ། 
 

ཀ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔར་བས་ལྷགཔ་སྦེ་ རང་མགོ་རང་དྲོངས་ བཟོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་
ཞིནམ་ལས་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྟེན་ཏེ་ རང་མགོ་རང་དྲོངས་འགྲུབ་ཚུགས་ཟེར་ ཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་བྲིས། 

 

ཁ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ག་ཅི་ར་ཡར་རྒྱས་སོང་ནུག་ག? 
མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་ཆས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་མི་དང་འཁྲིལ་བའི་ གདངོ་ལེན་ག་ཅི་བཟུམ་ར་འབྱུང་ད་ོག་ དེ་ཚུ་སེལ་ཐབས་
ག་དེ་སྦེ་ར་འབད་ནི་ཨིན་ན་ ཁྱེད་རའི་བསམ་འཆར་བྲིས། 

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

 

འོག་ལུ་དྲི་བ་ ཀ་ ཁ་ སྦེ་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ག་རྐྱབ་སྟེ་ གཏང་ཡིག་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བྲི་
དགོ། 
 

ཀ་ སོབ་དཔནོ་གྱི་ཉིནམ་ རྩིས་སྲུང་ཞུ་བའི་ཉིནམ་ལུ་ ཁྱོད་རའི་སོབ་དཔོན་གྱིས་ ཁྱོད་ལུ་བསབ་སོན་དང་ ཤེས་
ཡོན་ཚུ་བོས་ཕོག་ཡིད་ཕོག་སྦེ་གནངམ་ལས་ མི་ཚེ་ནང་ གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་དང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བཟོ་
གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལུགས་དང་  བཀྲིན་ལེགས་སོའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ སྔར་སོལ་གྱི་འབྲི་ཐངས་ ལམ་
ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས། (གཏང་ཡིག་ནང་ཁྱོད་རའི་མིང་དབང་ཕྱུག་ཨིནམ་བཟ་ོསྟེ་བྲིས) 

 
ཁ་ ཁྱེད་རའི་ ཆ་རོགས་འཆམ་ཏོག་ཏོ་གཅིག་ལུ་ གཏང་ཡིག་སྔར་སོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་བྲིས། བར་གྱི་གནད་

དོན་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དུས་ཆེན་བརྩི་སྲུང་གི་ཉིནམ་ལུ། ས་གནས་ལུ་བཅའ་སྒྲིག། སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་དང་ 
དམག་སྡེའི་སྟི་སྭ་ཞུ་ཐངས། སྐུ་མགྲོན་གྱི་གསུང་བཤད། ལྟདམོ་སྣ་ཚོགས། བཟའ་འཐུང་ལོངས་སོད་སྣ་ཚོགས། 
ཡ་མཚན་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ མཐོང་སྣང་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་ཅིག་བྱུང་བའི་བཤད་པ་ ཆ་རོགས་གིས་ལྷག་པའི་ཚེ་ 
སེམས་ལུ་ཚོར་ཉམས་ འབྱུང་ཚུགས་པའི་ སྙན་ཚིག་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་ཏེ་བྲིས། 
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དྲི་བ་གསུམ་པ།     གོ་བ་ལེན་ནི།     སྐུགས་༡༥། 

 

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ ཟེར་བའི་ལྟ་བ་འདི་ མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་རབས་
བཞི་པའི་ གསེར་ཁྲི་ལུ་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་ མི་སེར་གྱི་ཞི་བདེ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ ག་ཅི་གིས་ འབྱུང་ཚུགས་
འོང་ག་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་པའི་སྐབས་སུ་   རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་
བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་དེ་ཡང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོཝ་ཨིན། ཟེར་བརྩིས་ཏེ་ གཞུང་དང་མི་སེར་ག་ར་གིས་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ 
ག་དེ་དྲག་དྲག་བརོན་ཤུགས་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་འབད་གཟིགས་ནུག། 

འདི་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ མ་གཞི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་རིག་ གསོ་བ་ སོ་ནམ་དང་ མི་སྡེའི་འཚོ་སྐྱོང་གི་དནོ་ལུ་ འོང་འབབ་འདི་
ཁག་ཆེཝ་དང་ འོང་འབབ་དེ་ཡང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འབྱུངམ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ཁོ་ན་ལུ་
བརོན་ཏེ་ སོད་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ མི་སེར་མང་ཤོས་ཅིག་ དབུལ་ཕངོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ གནས་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། མི་སྡེའི་
མཐུན་འབྲེལ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ། དམག་འཁྲུག་གི་དཀའ་ངལ། སེམས་ལུ་ཞི་བདེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ། ལ་ལུ་ཅིག་ མི་སྡེའི་ནང་ལས་ 
བཟུར་ཏེ་སོད་དགོ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་འཁོར་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་ ཉམས་འགྲིབ་སོམ་འབད་ར་ཕོག་པའི་ དཀའ་
ངལ་ཚུ་ཡོདཔ་གཟིགསཔ་ལས་ ཐབས་ཤེས་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེནམ་འབད་མཁྱེན་ནུག། 

དེ་ཡང་མི་དབང་མཆོག་གིས་ མི་སེར་ལུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ ག་དེམ་ཅིག་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ ཁུངས་མེདཔ་
ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གོང་འཕེལ་དང་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་ མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་
དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་འཁྲིལ་དགོཔ་དང་། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དཔལ་འབརོ་གོང་འཕེལ་དང་། ནང་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ 
སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་གཉིས་ འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེཝ་མཁྱེན་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ དགོངས་
དོན་འདི་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས། ཟེར་བའི་ལྟ་བ་འདི་ མི་དབང་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་ བ་
ན་མེད་པ་ཅིག་འབད་བརྩིས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།  
 

ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ།  
 

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་དགོ། དྲི་བ་རེ་ལུ་སྐུགས་ ༣ རེ་བརྩིས་ཏེ་༡༥ ཡོད། 
 

  ༡- དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ཤུགས་བཏོན་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ ག་ཅི་སྦེ་འབྱུང་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་ན་བྲིས། 
  ༢- ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་ལུ་མ་གནོདཔ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ ག་དེ་སྦེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་སོ? 
  ༣- དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་སོང་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་སྡེའི་ཞི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག? 
  ༤- མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་འདི་གིས་ མི་ལུ་ཞི་བདེ་འབྱུང་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་མི་
འདི་   



               དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 

ཤོག་གྲངས 4/7 
 

     ག་དེ་སྦེ་མཁྱེན་ནུག་ ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ག་ཅི་མཛད་གནང་ནུག? 
  ༥- རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཟེར་མིའི་ བཅུད་དོན་ངོ་མ་ག་ཅི་ཨིན་མས་ག་བྲིས། 
དྲི་བ་བཞི་པ།     སྐད་སྒྱུར།      སྐུགས་༢༠། 
 

འོག་ལུ་ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ སྤ་རོ་སག་ཚང་ བ་མའི་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པའི་སྐོར་ རོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད།  
 

ཞབས་དྲུང་གི་ཐུགས་དམ་འོད་གསལ་གཟིགས་སྣང་ལ་ མི་ནག་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་སག་ཚང་གི་གནས་འདི་ཁྱོད་ལ་འབུལ། འདི་ཁྱོད་
ཀྱིས་བཟུང་ན་ སུས་ཀྱང་འཕོག་པར་མི་འགྱུར་བའི་འཕྲིན་ལས་ ངེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ཟེར་ནས་སོང་བ་གཟིགས། སང་སྐུ་འཁོར་ལ་དེ་རིང་
ངེད་རར་འོང་མི་འབྱུང་ན་ མ་བཀག་པར་གཏོང་ཞིག་གསུངས། སག་ཚང་དཀོན་གཉེར་ སྒོག་སྔོན་ཆག་པ་ཞིག་ཁྱེར་ཏེ་འོངས་པ་བདག་
མེད་དུ་ལུས་པ་ལ། 

 གོང་ས་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེས་མི་མ་བྱུང་ངམ་གསུངས། སང་པོ་ཞིག་སྒོ་ན་ཡོད་ཞུས་པས་ ད་ལྟ་ཐོངས་ཟེར་གསུངས་ཏེ་བཅར། ཁྱོད་ག་
ནས་ཡིན་གསུངས་པས་སག་ཚང་ནས་ཡིན་ཞུས། དེར་ད་ལྟ་སོད་མཁན་སུ་ཡོད་སོགས་གསུངས་པ་ལ། ཀཿཐོག་པའི་གྲྭ་རིགས་འགའ་ཡོད་
ཅེས་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་ཞུས།  

གོང་སས་རས་དཀར་གྱི་དར་ཅོག་འདོམ་གང་ཙམ་ཞིག་གནང་ནས་འདི་ཁྱེར་ལ་ གནས་ཀྱི་རྩེ་མོར་ཕྱར་ཏེ་ཁུག་དྲག་པོ་ལན་གསུམ་
བརྒྱབ་ལ་ དུས་དེ་རིང་ནས་སག་ཚང་གནས་འདི་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དབང་བ་ཡིན་པས་ དགའ་གུས་རྣམས་སྔར་བཞིན་སོད་
ལུགས་དང་། མི་རངས་པ་རྣམས་ ད་ལྟ་རང་འགྲོ་ཆས་གྱིས་ཟེར་བ་རྣམས་མ་བརྗེད་པར་ ང་རོ་ཆེན་པོ་སྒྲོགས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་པ་
བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་སྒོ་ནས་ སག་ཚང་གི་གནས་འབྲུག་པས་ཐོབ། 

རིན་སྤུངས་སུ་དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས་ཏེ་རིལ་བུ་བསྒྲུབས། སག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ཏུ་བོན་ནས་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་སྟེ་
སྔོན་ཆད་ཀ༔ཐོག་པས་འཛིན་པ་ལས་ས་གནས་རང་དབང་དུ་འདུས། དེ་སྐབས་བསན་འཛིན་རབ་རྒྱས་སྐུ་ན་ཆུང་ངུ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ལ་
སག་ཚང་དུ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཀྱང་བཞེངས་དགོས་ཞེས་བཀའ་བསྩལ།  
 

དྲི་བ་ལྔ་པ།     སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡནོ།    སྐུགས་༣༠། 
 

དྲི་བ་ཀ༽ འོག་གི་དྲི་བ་ ༡༠ ཡོད་མི་ ཆ་མཉམ་གྱི་ལན་ངེས་པར་དུ་བཀོད།    སྐུགས་ ༡༠X༢=༢༠། 
     ༡-  རོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ཨིན་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་ཆ་འཇོག་གནང་ནུག? 

༢-  ལོ་ལྔའི་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ སྤྱི་ལོ་ནམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ནུག? 
༣-  དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ རྒྱལ་སས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྤྱི་ཚེས་ནམ་སྐུ་འཁྲུངས་ཡི? 
༤-  རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཆེན་མོ་འགོ་དང་པ་སྤྱི་ལོ་ ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གཞི་འཛུགས་གནང་ནུག? 
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     ༥-  རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པའོི་ཞབས་ལས་གནང་བའི་ཁྱད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་ག་དེ་
ཅིག་ 
        ཡོད? 

༦-  གོང་ས་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ སྡེ་སྲིད་ཀྱི་ཁྲི་གུ་སྤྱི་ལོ་ག་དེ་ཅིག་ལུ་འཕེབས་གནང་ནུག? 
༧-  ད་རེའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་ནང་ གྲོས་དཔོན་སྤྱི་ཁྱབ་རྩིས་ཏེ་ འཐུས་མི་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་སོ? 
༨-  འབྲུག་སྤྱི་ཚོགས་ཟེར་མི་དེ་ནང་ག་ར་ཚུདཔ་ཨིན་ན? 
༩-  གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་གྲངས་སུ་ ག་དང་ག་ར་ཚུདཔ་སོ ? 
༡༠-  ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ བཞེངས་གནང་མི་ རངོ་གཞི་དང་པ་གི་མིང་བྲིས? 

 
དྲི་བ་ཁ༽ འོག་གི་དྲི་བ་རེ་རེ་ལུ་ ནང་གསེས་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཕོག་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། སྐུགས་༡༠X༡=༡༠། 
 

༡- རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་མཆིངས་ཡིག་འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་ག་དེམ་ཅིག་ལུ་མཚན་རྟགས་
བཀོད་ནུག ? 

ཀ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལུ།    ཁ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ ལུ།  
 ག་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༩ ལུ།    ང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༥ ལུ།  

 

༢- ད་ལོྟ་ ཇི་ནི་བ་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ ག་སོ ? 
 ཀ་ དྲགོས་སེང་གེ་རོ་རྗེ་ཨིན།   ཁ་ དྲགོས་ཀརྨ་དབང་ཕྱུག་དཔལ་འབརོ་ཨིན། 
 ག་ དྲགོས་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཨིན།  ང་ དྲགོས་ཀརྨ་ཡེེས་ཨིན།  

 

༣-  མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་གིས་ རྒྱ་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གྱི་མཆིངས་ཡིག་ སྤྱི་ལོ་ག་དེམ་ཅིག་ནང་ 
 བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ཅི? 
 
 ཀ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལུ།  ཁ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ། 
 ག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨  ལུ།  ང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ། 

 

༤- རྒྱ་གར་དི་ལི་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་ག་ཅི་སོ? 



               དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། 

ཤོག་གྲངས 6/7 
 

 ཀ་ དྲགོས་དཔལ་འབོར།  ཁ་ དྲགོས་བི་རྣམ་རྒྱལ།  
 ག་ དྲོས་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།  ང་ དྲགོས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། 

༥- འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ཉིནམ་ནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་སོ ? 
 ཀ་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ།  ཁ་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ།  
 ག་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ།  ང་ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༧ ལུ། 

 

༦-  འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སའི་རྒྱ་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ གྲུ་བཞི་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་གོ? 
 ཀ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ གྲུ་བཞི་༣༨༣༩༤།  ཁ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ གྲུ་བཞི་༣༨༢༨༤།  
 ག་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ གྲུ་བཞི་༣༨༣༨༧།  ང་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ གྲུ་བཞི་༣༨༤༥༡། 

 

༧- འབྲུག་གི་དམངས་གཙའོི་གཞུང་ལུགས་འདི་ལུ་ ག་ཅི་ཞུཝ་སོ?  
 ཀ་ དམངས་གཙོའི་ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཞུང་། ཁ་ དམངས་གཙོའི་ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གཞུང་།  
 ག་ ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཞུང་།   ང་ སྲིད་ཚོགས་ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གཞུང་། 

 

༨- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ ར་ཁྲིམས་ངོས་འཛིན་འབད? 
 ཀ་ མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཨིན།  ཁ་ ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་ཨིན།  
 ག་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ཨིན།    ང་ འབྲུག་གི་ར་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་འདི་ཨིན། 

 

༩- འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་འོག་ཡོངས་བསོམས་ ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་སོ ? 
 ཀ་ སྤྱི་འོག་ཡོངས་བསོམས་ ༡༠༤༤།  ཁ་ སྤྱི་འོག་ཡོངས་བསོམས་ ༡༡༠༠།  
 ག་ སྤྱི་འོག་ཡོངས་བསོམས་ ༡༠༥༥། ང་ སྤྱི་འོག་ཡོངས་བསོམས་ ༡༠༥༣། 

 

༡༠- ཞབས་དྲུང་སྐུ་མཆོད་བརྩི་སྲུང་ཞུ་ནིའི་ དུས་ཚོད་ནམ་ཕོགཔ་སོ? 
 ཀ་ རང་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ།   ཁ་ རང་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༨ ལུ།  
 ག་ རང་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༡ ལུ།  ང་ རང་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༠ ལུ། 
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