
 
 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས། 
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས། 

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

སྤྱི་ཚེས:           ༠༧/༡༠/༢༠༡༨ 
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། 
 དྲི་བའི་ནང་དོན་བཅུད་བསྡུས་ནི། 

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

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། སྐུགས་༥༠།  
༼སྡེ་ཚན་ཀ༽ 
དྲི་བ་དང་པ། གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།        དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲིས་དགོ།            སྐུགས་༣༠ x༡ = 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་བྲིས་ 
དཔེར་ན་ ༣༡ (ཁ) སྦེ་བཀོད་གནང་། 
 

༡༽ ས་ལྟར་ལྕི་བའི་ནད་འདི་ངོས་འཛིན་འབད། 
   ཀ་  ཁྲག་དང་བད་ཀན་འདྲེས་པ། 
   ཁ་  སྐྱ་རྦབ་འོང་དམུ་ཆུས་འདྲེས་པ། 
   ག་  བད་ཀན་ཆུ་སེར་འདྲེས་པ། 
   ང་ ལྕི་རྟུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་བད་ཀན། 
 
༢༽ སྲིན་གྱི་ནད་གནས་ག་ཏེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་  དུག་བཟུམ་སྦེ་སྤང་དགོཔ་ཨིན། 
   ཀ་  རུས་ཁུ་གསུམ།    
   ཁ་  དལ་བར་སྡོད་པ། 
   ག་  དཀར་དང་མངར་བག 
   ང་  རུལ་བའི་བཞེས་སྒོ། 
 
༣༽ ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་སྨན་ཁང་གི་དྲུང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་གིས་ཞིབ་འཇུག་གཅིག་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ 
      ནད་ལུ་ ནང་པའི་སྨན་གསུམ་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཟེར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱང་སྒྲགས་ཀྱི་ 
      གནས་ཚུལ་ནང་ལུ་གསལ་སྒྲགས་འབད་ཡི། སྨན་གསུམ་འདི་ག་ཅི་ར་སྨོ་? 
   ཀ་  སྐྱུ་རུ་༥། ཀོ་བྱི་༡༣། ཨ་གར་༣༥། 
   ཁ་  སྐྱུ་རུ་༢༥། ཀོ་བྱི་༡༣། ཨ་གར་༡༥།  
   ག་  སྐྱུ་རུ་༥པ། ཨ་གར་༡༥། ཨ་གར་༣༥། 
   ང་  སྐྱུ་རུ་༢༥། ཀོ་བྱི་༡༣། ཨ་གར་༢༠། 
 



 
 

 
༤༽ མན་སྦྱོར་ནུས་པ་ཕྱོགས་སྡུས་ལྟར་སྦྱོར་བ་འབད་བའི་སྨན་ཁྱུང་ལྔ་རིལ་བུ་ལུ་སྨན་སྣ་ལྔ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ག་ཅི་
དང་ 
     ག་ཅི་ར་སྨོ? 
  ཀ་  ཨ་རུ བ་རུ། ཙན་དུག གླ་རྩི། རུ་རྟ། 
  ཁ་  ཨ་རུ། ཙན་དུག གླ་རྩི། ཤུ་དག་ནག་པོ། མ་ནུ།   
  ག་  ཨ་རུ། ཤུ་དག ཙན་དུག རྒྱ་སྤོས། སྤང་སྤོས། 
  ང་  ཨ་རུ། རུ་རྟ། ཤུ་དག་ནག་པོ། གླ་རྩི། བོང་ནག       

 

༥༽ ལྷེན་སྣའི་འོག་ལུ་ན་གཟུག་གླང་ཐབས་སུ་ཤུགས་སྦེ་རྐྱབ་མི་འདི་་་་ 
   ཀ༌ ལོང་གི་གླང་ཐབས་ཨིན།     
   ཁ༌  རྒྱུ་མའི་གླང་ཐབས་ཨིན།    
   ག༌ ཕོ་བའི་གླང་ཐབས་ཨིན།      
   ང༌  མཆིན་པའི་གླང་ཐབསཨིན།    
 

༦༽ མི་འདི་མིག་གིས་བལྟ་བའི་སྐབས་ ལུས་དབྱིབས་སྒུར་པ་ ཤ་སྐེམ་པ་ མདོག་སྔོ་བ་ སྨྲ་བ་མང་། གྲང་ལྷགས་མི་ 
     བཟོདཔའི་ཁར་འགྲྲོ་བའི་ཚེ་སྒྲ་དང་བཅས་འགྲྲོ་བ། ནོར་མེད་པའི་ཁར་ཚེ་ཡང་ཐུང་བ། གཉིད་སྲབ་པ་དང་ལུས་བོངས་
ཆུང་ 
     བ། ཞབས་བྲོ་དང་དགོག་བྲོ་འབད་ནི་ལུ་དགའ་བ་ དེ་མ་ཚད་འཐབ་མོ་མདའ་ལ་དགའ་བའི་མི་མཐོང་པ་ཅིན་ མི་འདི་
ག་ 
     ཅི་གི་མཚན་ཉིད་ཤས་ཆེ་བའི་མི་སྦེ་ངོས་འཛིན་ནི་? 
   ཀ༌  རླུང་དང་ལྡན་པའི་མི།      
   ཁ༌  མཁྲིས་པ་དང་ལྡན་པའི་མི། 
   ག༌  བད་ཀན་དང་ལྡན་པའི་མི།       
   ང༌  རླུང་མཁྲིས་དང་ལྡན་པའི་མི།    
 

༧༽ སྟོན་ཟླ་གསུམ་འདི་ ཟླཝ་ ༧ ༨ ༩ ཨིན་པ་ཅིན་ ཟླཝ་འདི་ནང་ལུ་ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་རྩའི་འཕར་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་སྨོ? 



 
 

   ཀ༌  ཐུང་ལ་རྩུབ་པར་འཕར།    
   ཁ༌  སྦོམ་ལ་རིང་བར་འཕར། 
   ག༌  འཇམ་ལ་དལ་བར་འཕར། 
   ང་  ཐུང་ལ་འཇམ་པར་འཕར།  
༨༽ ནད་གཞི་གསང་རྟགས་ ༼ཅཀ༠༣༽གྱི་ནད་ལུ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རིམ་པ་འགོ་ཐོག་་་་་་་་་་་་་་། 
   ཀ༌  བྱུག་སྨན་གྱིས་བཅོསཔ་ཨིན། 
   ཁ༌  ཟ་སྨན་གྱིས་བཅོསཔ་ཨིན། 
   ག༌ གཏར་གྱིས་བཅོསཔ་ཨིན། 
   ང༌  ཟས་སྤྱོད་ཀྱིས་བཅོསཔ་ཨིན།།   
 

༩༽ ཆུ་གི་མདོག་དམར་སེར་དྲི་དུགས་ཆེ་བའི་གུ་རླངས་པ་ཡང་ཆེ་བ། མགོ་ན་བ་ ཤ་ཚ་བ་ ཁ་ལུ་རོ་སྐྱུར་ཁ་བ། ལྕེ་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༌  མཁྲིས་པ་འཁྲུགས་པའི་རྟགས་ཨིན། 
   ག༌  བད་ཀན་འཁྲུག་པའི་རྟགས་ཨིན།     
   ང༌  ཁྲག་མཁྲིས་འཁྲུགས་པའི་རྟགས་ཨིན། 
 

༡༠༽ བད་རླུང་ལྡན་པའི་རྩའི་འཕར་ཚུལ་ནི་་་་་་་་་་་་་་་་་་།  
   ཀ༌  སྟོང་ལ་རྒྱུག   
   ཁ༌  སྦོམ་ཁེངས་ཀན་རྩ་ཞ།  
   ག༌  སྟོང་ལ་དལ་བར་འཕར། 
   ང༌  འཁྱིག་ཅིང་ཞེང་དུ་ལེབ་མོར་འཕར། 
 



 
 

༡༡༽ 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། 
༡༢༽ འོར་དང་དམུ་ཆུའི་ནད་ མཛེ་ནད་ མཁྲིས་པ་ཀྵ་ཡའི་ནད་ཀྱིས་མིག་སྤྲིན་དང་ཤ་མདངས་སེརཔོ་འགྱོ་མི་ པགས་ཀོ་
ལུ་ 
      ཤ་བཀྲ་དང་རྨ་ཤུ་འཐོན་མི་ ཟ་འཁྲུག་ལངས་མི་ པུས་མོ་དང་རྐང་པའི་རུས་ཚིགས་ལུ་ཆུ་སེར་བསགས་བསགསཔ་  
      རྐངམ་སྦྲིད་མི་དང་རྨ་རྒན་ཚུ་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གཏར་རྐྱབ་པ་ཅིན་ཕན་ཐོགས། 
   ཀ་  གདོང་རྩ་གཉིས། 
   ཁ་  ལོང་རྩ་གཉིས། 
   ག་  བྱིན་གཞུག་གཉིས། 
   ང་  བྱིན་ཀྱོག་གཉིས། 
 
༡༣༽ ཡ་མ་ཡ་སྲིན་གྱི་ནདཔ་ཅིག་ལུ་སྨན་བྱིན་ཏེ་ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ལུ་ ནད་གཞིའི་གསང་རྟགས་འབད་བ་
ཅིན་  
       ག་དེ་སྦེ་འབྲི་ནི་སྨོ་? 
   ཀ༌  ངཀ༠༠། 
   ཁ༌  ངཀ༠༦། 
   ག༌  ངཀ༠༧། 
   ང༌  ངཀ༠༨། 
 



 
 

༡༤༽ 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། 
 
 
 
 
 
 
 

༡༥༽ སྨན་གཡའ་ཀྱི་༧ པ་འདི་མཁྲིས་པའི་ནད་དང་མཁྲིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པོའི་ནད་ལུ་ཕན། གཙོ་བཅོས་ མཁྲིས་པ་ཤ་
སེར་ 
       མིག་སེར་རམ་ཀྵ་ཡའི་ནད་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྨན་འདི་བཟྱི་མེད་དེ་འབད་རུང་བསིལ་ཡོད་པའི་སྨན་ 
       གཅིག་ཨིན། ལྗིད་ཚད་འབད་བ་ཅིན་ ཕོ་ལེབ་/ཤུབ་ལྡན་རེ་གི་  གཱ་རམ་ ༠.༥ རེ་ཡོདཔ་ཨིན། སྨན་འདི་བཏང་ 
       ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་? 
   ཀ་  དྲོ་པ་སྨན་ལེབ་ ༣་རེ།             
   ཁ་  ཉིན་མ་སྨན་ལེབ་ ༣་རེ། 
   ག་  ཕྱི་རུ་སྨན་ལེབ་ ༣་རེ།            
   ང་  ལྟོ་གི་ཤུལ་ལས་སྨན་ལེབ་ ༣་རེ། 
 

༡༦༽རླངས་པ་ཆུང་ལ་ཡུན་རིང་བའི་ཆུ་གི་ནད་ངོས་འཛིན་འབད། 
  ཀ་  ཚ་བ་རྒྱས་པའི་ཆུ། 
  ཁ་  ཚ་བ་གསར་པའི་ཆུ།  
  ག་  ཚ་བ་གབ་པའི་ཆུ། 
  ང་  ཚ་བ་འཁྲུགས་པའི་ཆུ། 



 
 

 
༡༧༽ 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་ཚུ་ 
       འབྱུང་པ་ཅིན་ ནད་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་? 
  ཀ་  སྣ་ཆམ་གྱི་རྟགས།   
  ཁ་  ཡ་ཁྲག་ནད་ཀྱི་རྟགས།         
  ག་  ཡ་སྲིན་ནད་ཀྱི་རྟགས། 
  ང་  རླུང་སྣར་ཞུགས་པའི་རྟགས། 
 
༡༨༽ ནད་རྟགས་ལུ་ ན་ཟུག་གི་ཚོར་བ་མེད་པར་གཟུགས་འགུལ་བསྐྱོད་འབད་ནི་གི་མཐུ་ཉམས་ནི་དང་ རིམ་གྱིས་
གཟུགས་ 
      ཕྱོགས་གཅིག་སྐམ་འགྱོ་བའི་ནད་རྟགས་ཚུ་བྱུང་པ་ཅིན་ ནད་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན? 
  ཀ་  རྩ་དཀར་གྱི་ནད། 
  ཁ་  གཞོགས་ཕྱེད་སྐམ་པ། 
  ག་  ལུས་ཀུན་སྐམ་པ།  
  ང་  ཕྱོགས་གཅིག་གུག་པ། 
 
༡༩༽ མེ་དང་ཉིམ་གྱིས་དྲོ་བའི་སྐབས་ལུ་ན་ནི་དང་། མགུ་ཏོག་ལྗིད་བཏག་ནི། ཟ་ཁམས་མི་བདེ་ནི། ལྷག་པར་དུ་ཆང་ 
      འཐུངས་པའི་ཤུལ་ལུ་ན་ནི་ཚུ་འོང་པ་ཅིན་ མགོ་ནད་ག་ཅི་འདི་ཨིན་ན་? 
  ཀ་  བད་མཁྲིས་ལྡན་པའི་མགོ་ནད།  
  ཁ་  མགོ་ནད་བད་ཀན་ལས་གྱུར་བ། 
  ག་  མགོ་ནད་ཁྲག་ལས་གྱུར་པ། 
  ང་  ཡ་མ་མགོ་སྲིན། 
 
༢༠༽ ནད་རྟགས་་་་་་་་་་་མགུ་ཏོག་ན་ནི་དང་། བརྗེད་ངས་ཆེ་ནི། ཤེས་པ་འཕྱོ་ཞིང་ལྡིང་ཟེར་ སེམས་བརྟན་ཏོག་ཏོག་མེད་
པར་ 

༡ 
༢ 

༣ 



 
 

       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་ལན་སླབ་ནི་མེདཔ། 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་འགྱོཝ་བཟུམ་ཚོར་ནི། ཁོད་སྟོད་གང་ནི་དང་ཁྱད་པར་བྲང་གཞུང་
དཀར་ 
       ནག་མཚམས་དང་ཚིས་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། 
 
༢༡༽ གློ་དང་དོན་ཧིང་ཁོད་སྟོད་ཚུ་ན་ནི་དང་ ལྕེ་མདོག་སེརཔོ་ཆགས་ནི། ནུབ་མོ་གཉིད་ཆུང་ནི་དང་། བཟའ་འཐུང་ཁོདམ་
གི་ 
      རིགས་ཚུ་ཟ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ མཁྲིས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་ཞུགས་པའི་རྟགས་ཨིན། 
   ཀ་  སྙིང་ལ་ཞུགས་པ།            
   ཁ་  གློ་ལ་ཞུགས་པ། 
   ག་  ལྕེ་ལུ་ཞུགས་པ།            
   ང་  མཆིན་པར་ཞུགས་པ། 
 
༢༢༽ ནད་རྟགས་་་་་་རྐེདཔ་དཔྱང་དོ་བཟུམ་མའི་ན་ཟུག་འོང་ནི་དང་། ནད་མིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་སྦེ་ན་ནི། རྣམ་ཅོ་
འུར་ 
       འུར་འབད་དེ་བྱ་རྡུགས་འགྱོ་ནི་ཚུ་འབྱུང་པ་ཅིན་མཁལ་ནད་ག་ཅི་འདི་ངོས་འབད་ནི་སྨོ? 
   ཀ་  མཁལ་ཚད། 



 
 

   ཁ་  མཁལ་རླུང་། 
   ག་  མཁལ་འགྲམ། 
   ང་  མཁལ་འགྲམས་སྨད་དུ་ལྷུང་བ། 
 
 

༢༣༽ ནདཔ་གཅིག་གིས་སླབ་པའི་ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ ཕོཝ་སྦོ་ནི་དང་སྟོང་སྒྲེག་ལངས་ནི། ལགས་ལ་སོགསཔ་གིས་
འབྲབ་ 
       དོ་བཟུམ་བཟོད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ན་ནི། སྟོང་སྐྱུག་ལངས་ནི། ཡང་ཅིན་ཕོཝ་སྒྲ་དང་བཅསཔ་སྦེ་འུར་འཁྲོག་འབད་དེ་ 
       བཤལ་ནི་ཚུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ནད་གཞི་ག་ཅི་གི་སྨན་གཏང་ནི་སྨོ་? 
   ཀ་  ཕོ་རླུང་། 
   ཁ་  ཕོ་བའི་བད་ཀན། 
   ག་   ཕོ་བ་དུག་ཐབས། 
   ང་   ཕོ་བར་མཁྲིས་པ་ལྷུངས་པ། 
 
༢༤༽ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༧ ལུ་སྐྱེས་ལོ་ ༦༠ རེ་གྲངས་ནང་འབད་མི་ཨཔ་གཅིག་ ཕྱི་པའི་སྨན་ 
        བཅོས་འབད་དེ་འབད་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་པར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་འོང་ནུག དྲུང་འཚོ་གིས་བལྟ་ 
        རེག་དྲི་བའི་ཐོག་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ནག་རྟགས་ནང་ལུ་ ལག་པའི་སོར་མོའི་ཆུ་བ་ཚུ་བཀུམས་
ཏེ་ 
        ལགཔ་སྤར་ནི་གི་བྱ་བ་ཉམས་འགྱོ་ནི་དང་ དེའི་རྩ་དང་ཆུ་བ་བརྒྱུད་དེ་ན་ཟུག་འབྱུངམ་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་
བ་ 
        ཅིན་ ནད་གཞི་འདི་ག་ཅིག་གི་ནད་ཨིན་ན? 
   ཀ་  རྩ་དཀར་གྱི་ནད། 
   ཁ་  རླུང་ནད་བི་ཤ་ཙི། 
   ག་  གྲུམ་བུའི་ནད། 
   ང་  དྲེག་ནད། 
 



 
 

༢༥༽ 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་འབད་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་  ཅཁ ༠༠། 
   ཁ་  ཅཆ ༠༠། 
   ག་  ཇམ ༠༠། 
   ང་  ཇཙ ༠༠། 
 

 
༢༦༽  ནད་རྟགས་ནང་ལུ་རུ་ཏོ་ལྷང་ལྷང་ན་ནི་དང་། ཚིགས་ཚུ་ན་སྟེ་བརྐྱང་བསྐུམ་དང་ལམ་འགྱོ་ནི་ དེ་ལས་སྡོད་ནི་ལུ་
དཀའ་ 
        ངལ་འབྱུང་ནི། ཚིགས་པའི་ཁ་ཚུ་སྦོ་སྟེ་གཡའ་ནི་དང་ཤུ་ཐོར་འབྱུང་པ་ཅིན་ ནད་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་?  
   ཀ་  རླུང་རུས་ལ་ཞེན་པ། 
   ཁ་  མཁྲིས་པ་རུས་ལ་ཞེན་པ། 
   ག་  བད་ཀན་རུས་ལ་ཞེན་པ། 
   ང་  ཆུ་སེར་རུས་ལ་ཞེན་པ། 
 
༢༧༽ གཟུགས་ཀྱི་པགས་ཀོ་གི་མདོག་གཞན་ལུ་གྱུར་ཏེ་དཀར་ཐྱིག་ཁྲཝ་སྦེ་འཐོན་པ་ཅིན་ པགས་ནད་ག་ཅི་ ཨིན་ན? 
   ཀ་  ཇཚ ༠༠། 
   ཁ་  ཇཚ ༠༡། 
   ག་  ཇཚ ༠༢། 
   ང་  ཇཚ ༠༣། 
 
༢༨༽ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ ཁ་ཟས་ཟ་རུང་མ་ཟ་རུང་ཁ་ལུ་བྲོཝ་སྐྱུརཔོ་དང་ཁག་ཏིག་གི་བྲོཝ་ཚོར་ནི་དང་ གཟུགས་ཀྱི་དྲོད་ 



 
 

       ཚད་རྒྱས་ཏེ་རྔུལ་ནག་འཐོན་ནི། ནུབ་མོ་གཉིད་ལྷག་པར་དུ་ཆུང་ནི་དང་ ཨ་བ་གི་མདོག་སེརཔོ་སྦེ་འཐོན་ནི།  ཤ་
ཆང་ 
       དང་མར་རྙིངམ་བུ་རམ་ལ་སོགས་པའི་ཁ་ཟས་ དྲོད་བག་ཅན་གྱིས་གནོད་པའི་མངོན་རྟགས་བྱུང་པ་ཅིན་ ནད་འདི་
ག་ཅི་ 
       ཨིན་ན? 
   ཀ་ མཁྲིས་པ་ཁ་ལུད་པ།  
   ཁ་ མཁྲིས་པ་ཚ་བའི་ནད། 
   ག་ མཁྲིས་པ་རྩར་རྒྱུག་ཤ་སེར།   
   ང་ མེ་དྲོད་མཁྲིས་པ་རླུང་གནས་སུ་གྱུར་པ། 
  
༢༩༽ ནད་རྟགས་ནང་ལུ་ གཟུགས་གཡའ་སྟེ་པགས་ཀོ་གི་བཀྱག་སྔོ་ནག་ལུ་འགྱུར་བ། སྐྱ་དང་མིག་རྫིམ་ཚུ་འབུད་འགྱོ་
བ།  
      གཟུགས་ཀྱི་སྟོབས་ཉམས་ཏེ་ཤ་སྐམ་འགྱོ་བ། སེན་མོ་གུ་ནག་ཐྱིག་ཆགས་ཆགས་པའི་ནདཔ་གཅིག་ཁྱོད་འབད་སར་      
      འོང་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་རེག་དྲི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ནད་ག་ཅིག་ཟེར་མི་འདི་ངོས་འཛིན་
འབད་ 
      དེ་སྨན་སྤྲོད་ནི་སྨོ?  
   ཀ་ མཁྲིས་ཤ་ལ་རྒྱས་པ། 
   ཁ་ མཁྲིས་རུས་ལ་ཞེན་པ། 
   ག་ མཁྲིས་པ་ཀྵ་ཡ་ནག་པོ། 
   ང་ མཁྲིས་པགས་ལ་འགྲམས་པ། 
 

༣༠༽ བད་ཀན་མཁལ་མར་བབས་པའི་སྐབས་ལུ་མཁལ་རྐེད་ན་ནི་དང་དྲི་ཆུ་བཏང་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་བརྐྱབ་ནི། རྣམ་ཅོ་གིས་
སྒྲ་ 
       ལེགས་ཤོམ་མི་གོ་ནི་དང་ས་རློནམ་དང་གྲང་བའི་རིགས་ཚུ་གིས་ལྷག་པར་གནོད་ནི་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན། དེ་ལས་ནག་ 
       རྟགས་ནང་ལུ་ཕོཝ་མ་བདེ་བའི་ཁར་ལྕི་དྲག་སྦེ་འོང་ནི་དང་། བྱང་ཁོག་ཚ་ནི། ཆུ་ཚན་སྐྱུག་ནི། འཇུ་སྟོབས་ཆུང་ནི་ཚུ་ 
       འབྱུང་པ་ཅིན་ བད་ཀན་དོན་སྣོད་ག་ལུ་བབས་པའི་རྟགས་ཨིན་ན? 



 
 

   ཀ་ ལྒང་པར་ལྷུང་བ། 
   ཁ་ རྒྱུ་མར་ལྷུང་བ། 
   ག་  ཕོ་བར་ལྷུང་བ། 
   ང་  ལོང་དུ་ལྷུང་བ། 
 

༼དྲི་བ་གཉིས་པ།༽  ལན་ཐུང་སུ་སྦེ་བྲི་ནི་གི་དྲི་བ་ ༤ ལུ་སྐུགས་ ༢༠ ཡོད། དྲི་བའི་ལན་ག་ར་རྐྱབ་དགོ། 
…………………………………………………………………………. 

བཀོད་རྒྱ།  འོག་གི་དཔེ་རིས་འདི་  དྲི་བ་ཨང་ ༡ གི་དོན་ལུ་ཨིན།  ༼སྐུགས ༥།༽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
༡༽ གོང་གི་བྱང་ཁོག་ཡུལ་ཐྱིག་གི་དཔེ་རིས་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་༡ ལས་ ༥ ཚུན་གྱི་ སྙིང་གི་མིང་ཚུ་
མ་ 
     འཛོལ་བར་གཞུང་བཞིན་བྲིས། ༼སྐུགས་ ༥ །༽ 
 
བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་དཔེ་རིས་ འདི་ དྲི་བ་ཨང་ ༢ 
ཀྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ ནི་ཨིན། ༼སྐུགས་ 

༡༠།༽ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
༢༽ གོང་གི་དཔེ་རིས་ནང་ལུ་ རྒྱབ་ཚིགས་པ་ཨང་གྲངས་༤ ལས་ ༨ ཚུན་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་མིང་བྲིས་ཞིནམ་ལས་  
     ཚིགས་པ་དེ་ཚུ་ལུ་མེ་བཙའ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ནད་གཞི་ག་ཅི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་སྨོ་? ༼སྐུགས་༢྾༥=༡༠།༽ 

༡༽ ༤-གསང་དམིགས་--------------------ཕན་ཡོན་--------------------------- 
༢༽ ༥- གསང་དམིགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕན་ཡོན་------------------------- 
༣༽ ༦-གསང་དམིགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕན་ཡོན་------------------------- 
༤༽ ༧- གསང་དམིགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕན་ཡོན་-------------------------- 
༥༽ ༨- གསང་དམིགས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཕན་ཡོན་-------------------------- 

 

བཀོད་རྒྱ། འོག་གི་དཔེ་རིས་འདི་ དྲི་བ་ཨང་ ༣ དང་ ༤ གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན། ༼སྐུགས་ ༥།༽ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
༣༽ གོང་གི་དཔེ་རིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གསང་དམིགས་ཨང་གྲངས་ ༡།  ༢ དང་༣ ངོས་འཛིན་འབད་ཞིནམ་ལས་  



 
 

     གསང་གམིགས་དེ་ཚུ་ལུ་གསེར་བཅོས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ནད་གཞི་ག་ཅི་དྲག་ཚུགས། ༼སྐུགས་༣༽  
 
༤༽ གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་འདུས་སོ་གསུམ་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། ༼སྐུགས་༢༽ 
 
 
 
 

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

 

ཞིབ་འཇུག་་་་་་་དང་པ། 
༉     སྐྱེས་ལོ་ ༤༥ རེ་གྲངས་འབད་མི་ཨཔ་རྡོརྗེ་འདི་ ཕྱི་པའི་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་སྨན་བཅོས་ཡུན་རིངམ་སྦེ་སྨན་བཅོས་
འབད་དེ་འབད་རུང་ དྲག་བསྐྱེད་ཆུང་ནི་འདི་གིས་ ནང་སྨན་ལྟེ་བའི་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་འོང་པའི་སྐབས་ དྲུང་འཚོ་གིས་བལྟ་
རེག་དྲི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནུག  དྲི་བའི་ཐོག་ལས་བརྟག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཨཔ་རྡོརྗེ་གིས་སླབ་
མི་ནང་ལུ་ མཆིན་པའི་སྟེང་གི་རྩིབ་ཐུང་གཡས་ཀྱི་ཐད་ལུ་ན་སྟེ་སྦོ་བ་དང་ མཆིན་པ་མར་འཐེན་དོ་བཟུམ་མའི་རྟགས་མཚན་
འབྱུང་བ། དེ་ལས་སྒྱིད་པ་འཁུམས་ཏེ་རྐེདཔ་མི་བདེ་བ། གཟུགས་ལྕི་དྲག་ནི། བཞེས་སྒོ་ཟ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ན་ནི་དང་ཨ་བ་
སྐམ་ཀྲ་སྦེ་འཐོན་ནི། རོ་སྟོད་གཞན་གྱིས་མནན་བལྟ་བ་ཅིན་ཕན་དོ་བཟུམ་འབད་ནི། གཡལ་མི་འཐོན་ནི། མེ་དང་ཉིམ་གྱིས་
དྲོ་བའི་སྐབས་མགུ་ཏོག་ན་ནི།  དཔྱི་མགོ་སྦྲིད་དེ་སྐམ་ཁོལ་འབད་ནི། རྐེད་པ་ཚ་ཤུགས་བརྐྱབ་ནི་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ན་ནི། 
གློ་ཚིལ་ཁྲག་སྦེ་འཐོན་ནི་དང་སྐབས་སུ་རྣག་ཁྲག་འདྲེས་ཏེ་འཐོན་ནི། རྐང་ལག་རེངས་ཏེ་ལྷུ་ཚིགས་དགྱེ་དགུ་འབད་མ་ཤེས་
པར་རིམ་གྱིས་ལྟག་ཀོ་རྒྱབ་ཁར་དགྱེ་སྦེ་འགྱོ་ནི། གཟུགས་ལུ་ཟ་འཕྲུག་ལང་སྟེ་འདར་ནི་དང་། གཞོགས་གཡས་ལྕི་དྲག་
དང་མིག་ཏོ་གི་མདངས་ཆུང་ནི་དང་སྐོམ་དད་ཆེ་རུང་ཁ་ཟས་ག་ཅི་ཟ་རུང་གནོད་པ་འབྱུངམ་མས་ཟེར་ཨིན་མས། བལྟ་བའི་
ཐོག་ལས་བརྟག་པའི་སྐབས་ ཁ་ཟས་ཟ་དགོ་མ་མནོ་བར་ཤ་ལུས་རིམ་གྱིས་སྐམ་པ། མིག་ཏོ་དམརཔོ་དང་གདོང་གི་མདོག་
ཧོནམ་འགྱོ་བ། འབོལ་གོང་སྦོ་སྟེ་མུར་གོང་དང་མཐྱིལ་བཞི་སེརཔོ་འགྱོ་བ། གདོང་གི་མདོག་སྨུགཔོ་འགྱོ་མི་ཚུ་མཐོང་ནུག། 
དྲུང་འཚོ་འདི་གིས་ནད་གཞི་འདི་མཆིན་ནད་ཨིནམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནུག 



 
 

གོང་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།༼ སྐུགས་་་་་༥༠།༽ 
༡༽ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨཔ་རྡོརྗེ་་གི་ནད་འདི་མཆིན་ནད་ཨིན་མས་ག? ཨིན་པ་ཅིན་ནད་འདི་གི་གསང་རྟགས་བྲིས།  
     མེན་པ་ཅིན་མེན་པའི་ཁུངས་བཀལ། ༼སྐུགས ༣༽  
 

༢༽ ཨཔ་རྡོརྗེ་ལུ་ཕན་ཐོགས་པའི་སྨན་ ༤ གི་མིང་བྲིས། ༼སྐུགས ༤༽   
 

༣༽ མཆིན་པའི་ནད་ལུ་བརྟེན་ མིག་ཏོག་གཡོ་ནི་དང་ཁ་དོག་དམརཔོ་དང་སེརཔོ་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན་ན?  
     ཁུངས་དོན་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀལ། ༼སྐུགས་ ༥ །༽  
༤༽ ཨཔ་རྡོ་རྗེ་གི་རྩའི་འཕར་ཚུལ་དང་ལྕེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ག་དེ་སྦེ་འོང་? ༼སྐུགས ༢༽  
 

༥༽ རྡོ་རྗེ་གི་ན་ཚོད་དང་རང་བཞིན་ག་ཅི་ཨིན་མས? བྲིས།༼སྐུགས ༢༽  
 

༦༽ རྡོ་རྗེ་གི་ནད་གཞི་འདི་མཆིན་ནད་རླན་གྲངས་ཨིན་པ་ཅིན་ མེ་བཙའ་རྐྱབ་སའི་རྒྱབ་ཀྱི་ཚིགས་པ་ ༢ ཀྱི་མིང་བྲིས།  
༼སྐུགས་ ༤༽  

 

༧༽ རྡོ་རྗེ་གི་ནད་དྲག་ནི་ལུ་ཕན་པའི་ཟས་དང་གནོད་པའི་ཟས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བྱིན།༼སྐུགས་ ༦༽  
 

༨༽ མཆིན་པ་འདི་དོན་སྣོད་ག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་སྨོ?  མཆིན་པ་དང་ཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་སྣོད་གཅིག་གི་མིང་ 
      བྲིས།༼སྐུགས་ ༦༽  
 

༩༽ མཆིན་པ་གནས་སའི་ཡུལ་མ་འཛོལ་བར་གཞུང་བཞིན་བྲིས། ༼སྐུགས ༤༽  
 

༡༠༽ ཨཔ་རྡོ་རྗེ་གི་ནད་འདི་ཚ་གྲང་ག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་སྨོ? ༼སྐུགས་ ༣༽ 
 

༡༡༽ མཆིན་ནད་ ༡༨ ཡོད་ས་ལས་ མཆིན་ནད་ ༥ གི་མིང་བྲིས། ༼སྐུགས་ ༥༽  
 

༡༢༽ མཆིན་པའི་ནད་ལུ་ཕན་པའི་གཏར་དམིགས་གཉིས་ཀྱི་མིང་ ༣ བྲིས། ༼སྐུགས་ ༣༽ 
 

༡༣༽ མཆིན་པའི་ནདཀྱིརྒྱུ་གཙོ་བོ་ག་ཅི་སྨོ་ ཟས་ཀྱི་རོ་དང་སྤྱོད་ལམ་བྲིས། ༼སྐུགས་ ༣༽ 
 

ཞིབ་འཇུག་་་་་་་་་་་གཉིས་པ། 



 
 

༉       སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༧ལུ་ གཡུས་གྱེ་གནས་ཁ་ལས་སྐྱེས་ལོ་༥༤་ལངས་མི་ཨམ་སངས་
རྒྱས་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་སྨན་ཁང་ལྟེ་བ་ནང་འོང་པའི་སྐབས་ མོ་གི་གཞང་ལུ་འབྲུམ་པ་སྦོམ་སྦེ་རྒྱས་ཏེ་གཞང་བཀག་
པ། ཐུར་སེལ་རླུང་གྱེན་དུ་ལོག་པ་ལས་ཉེས་པ་གཞན་ཚུ་འཁྲུགས་ཏེ་མེ་དྲོད་ཆུངཀུ་འགྱོ་བ། ཡན་ལག་ཚུ་ན་སྟེ་ཚ་འཁྱུག་
བརྐྱབ་ནི། རླུང་འཁྱིམ་པ། ཡི་ག་འཆུས་པ། ཤ་སྐམ་པ། མཆིལ་མ་མངམ་འཐོན་པ། ཡན་ལག་གི་རུས་ཚིས་ན་བ། ཆབ་
གསང་བསྡུསཔ་མངམ་སྦེ་འཐོན་ནི་དང་ཆབ་གསང་རྒྱསཔ་ཉུངམ་སྦེ་འཐོན་པ། འཕྲལ་འཕྲལ་བཤལ་ནི་དང་ཡང་ཅིན་ཨ་བ་
སྐམ་སྦེ་འཐོན་པ། དྲི་ཆུ་སྲི་ནི་དང་མཚན་མ་ན་ནི། གཞང་ཁ་གཟེར་ནི་ཚུ་འབྱུང་སྟེ་ལོ་ངོ་གསུམ་དེ་ཅི་སོང་ནུག  

བཀོད་རྒྱ། གོང་གི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོག་ལས་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས། ༼སྐུགས་་་་་་༥༠༽ 
 

༡༽ གོང་དི་གནང་དོན་ཞིབ་འཇུག་ནང་ལུ་ ནད་རྟགས་ རླུང་འཁྱིམ་པ། ཡི་ག་འཆུས་པ། དྲི་ཆུ་།  སྲི་བ། ཟེར་མི་ཚུ་གི་ 
     འགྲེལ་བཤད་རྫོང་ཁ་ནང་རྐྱབ། ༼སྐུགས་ ༤༽ 
 

༢༽ གཟུགས་ལུ་མེ་དྲོད་ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་བྲིས། ༼སྐུགས་༣༽ 
 

༣༽ མེ་དྲོད་གསོ་ནིའི་ཐབས་ལམ་དང་ཕན་ཡོན་བྲིས།༼སྐུགས་༢༽ 
 

༤༽ ཨམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནད་འདི་ཚ་གྲང་གི་དབྱེ་ཕྱེ་སྟེ་ ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བྱིན། ༼སྐུགས་ ༢༽ 
 

༥༽ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཨིན་ ༼√༽མིན་༼×༽ གྱི་རྟགས་བཀལ། ༼སྐུགས་ ༦ །༽ 
༡༽ ཨམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནད་འདི་ཡོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད་ཨིན།  ༼ ༽ 
༢༽ འཕར་རྩ་དྲག་པར་སྦེ་འོང་།     ༼ ༽ 
༣༽ མེ་དྲོད་ཆུང་བ་མ་ཞུ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ཨིན།   ༼ ༽ 
༤༽ མེ་དྲོད་གསུམ་ཡོད།     ༼ ༽ 
༥༽ དྭངས་སྙིགས་ཕྱེ་བའི་རླུང་འདི་མེ་མཉམ་ཨིན།  ༼ ༽ 
༦༽ ཁ་བའི་རོ་གིས་མེ་དྲོད་གསོ།    ༼ ༽ 

 

༦༽ གོང་གི་གནད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འོག་གི་སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་ནང་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཚུལ་ནང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀང་སྟེ་ ནདཔ་
འདི་ 
     སྨན་ལེན་པར་གཏང་ད། སྨན་ཡིག་འདི་སྨན་སྤྲོད་ཁང་ནང་ལྷོདཔ་ད་ སྨན་སྤྲོད་མི་ཚུ་མགུ་ཐོམ་མ་དགོ་པར་སྨན་སྤྲོད་ཚུགསཔ་སྦེ་དགོཔ་ 



 
 

     ཨིན། ༡༽ ཟ་སྨན་དྲོཔ་ ཉིན་མ་ ཕྱིརུ་སྦེ་ ཉིནམ་༡༤་གི་དོན་ལུ་བྱིན། ༢༽ དྲོ་པའི་སྨན་འདི་བསྐོལ་འཐུང་ནིའི་སྨན་ཨིན། ༣༽ ཡན་ 
    ལག་ཚིགས་ཚུ་ནཝ་མས་ བྱུག་སྨན་ཅིག་ཡང་སྤྲོད་ད། ༤༽ མགོ་ཡུ་མཁོར་མས་ གསེར་ཁབ་ཡང་རྐྱབ་དགོ་པས།  ༼སྐུགས 
༣༣༽ 

 
དྲན་གསོ།  སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་སོ་སོ་མེདཔ་ལས་ དྲི་ཤོག་དང་ཅིག་ཁར་མཉམ་སྦྲགས་སྦེ་སྤྲོད་ཡོད་མི་ སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན་འདི་

ལག་ལེན་འཐབ། ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཀང་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཤོག་དང་ཅིག་ཁར་སྦྲག་བཞག་གནང་། 
 

རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའི་སྨན་ཁང་ལྟེ་བ། 
ཀ་ཝང་བྱང་ས། ཐྱིམ་ཕུག 
སྨན་བཅོས་བཀོད་འཛིན། 

ནད་པའི་མིང་  ཕོ་         མོ་       ལོ་ ཟླ་ཚེས་ 
ནད་པའི་ཁ་བྱང་  མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༡ 
ཐོ་དེབ་ཨང་ ༠༠༠༡ ག་ཏེ་ལུ་གཏོང་ལེན་འབད་ཡི་  
ག་ཏེ་ལས་གཏོང་ལེན་འབད་ཡི་  ནད་གཞའི་ཨང་རྟགས་ ཀ་ 
མངོན་རྟགས་དང་སྨན་དཔྱད་་ 
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གཏོང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག་ག?   མེད་                ཡོད་                      ག་ཏེ་ལུ་ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་ན་གནད་དོན་བཀོད། 
དྲུང་འཚོ་/སྨན་པའི་རྟགས་ 
གོ་གནས་ 

 


