རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས།
ཆོས་རྒྱུགས་དབྱེ་བ་ ཁྱད་རིག།
དྲི་ཤོག་གཉིས་པ། སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་གསོ་བ་རིག་པ།༼ནང་པའི་སྨན།༽
སྤྱི་ཚེས:

སྐུགས་བསྡོམས:

ལན་བྲི་ནིའི་དུས་ཡུན:
ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན:

༣༠/༡༠/༢༠༢༡།
༡༠༠།
སྐར་མ་༩༠།
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་ཤོག་འདི་ནང་ ༼ཀ༽ གདམ་ཁའི་དྲི་བ་དང་ ༼ཁ༽ དྲི་བ་ཐུང་ཀུ་སྦེ་ དྲི་བ་དབྱེ་ཁག་༢ ཡོདཔ་ལས་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་རྐྱབ་དགོ།
❖ 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་ས་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་འདི་ནང་ བཀོད་རྒྱ་འདིའི་ཤོག་གྲངས་རྩིས་ཏེ་ ཤོག་གྲངས་ ༡༦ ཡོད།
❖ དྲི་ཤོག་དང་ ལེན་ཤོག་ཚུ་ གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོག
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༼ཀ༽ གདམ་ཁའི་དྲི་བ།

༼སྐུགས་༧༠×༡=༧༠ ༽

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་ དཔེར་ན་ ༧༡ (ཀ) སྦེ་
བཀོད་གནང་། དྲི་བ་ག་རའི་ལན་བྲི་དགོ།

………………………………………………………………………………………
༡༽ རྒྱུད་བཞིའི་དང་པོ་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་མ་ལུས་པ་ དཔེ་དོན་མྱ་ངན་མེད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གི་ཚུལ་ལུ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་སྐབས་ རྩ་བ་
གཉིས་པ་ངོས་འཛིན་རྟགས་ཀྱི་ཡལ་གའི་གྲངས་ག་དེ་ཅིག་ཡོད?

ཀ་

༦ ཡོདཔ་ཨིན།

ག་

༨ ཡོདཔ་ཨིན།

ཁ་
ང་

༧ ཡོདཔ་ཨིན།
༩ ཡོདཔ་ཨིན།

༢༽ ཕྱིའི་རྒྱན་བཤད་པའི་སྐབས་ སྨན་གྱི་གྲྲོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་ཅེས་བྱ་བའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོ་མ་ལ་ཡ་ཟེར་མི་འདི་ ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་
རྒྱལ་ཁབ་ག་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན་ན?
ཀ་

འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་

ཡང་པ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ང་

སིརི་ལངྐའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ངོས་འབདཝ་ཨིན།

ག་

ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སི་ལུ་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

༣༽ གསོ་བ་རིག་པའི་མཚན་གྱི་དོན་བཤད་པའི་སྐབས་ རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ ཧྲི་ད་ཡ་ ཟེར་མི་འདི་ བོད་སྐད་དུ་བཤད་ན་ ག་ཅི་སྨོ?
ཀ་

བདུད་རྩི་ཨིན།

ག་

ཡན་ལག་ཨིན།

ཁ་
ང་

སྙིང་པོ་ཨིན།

མན་ངག་ཨིན།

༤༽ གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་མཛད་མི་ མཁན་ཆེན་ཁྲོ་རུ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་ ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་

རིན་ཆེན་བསམ་གྲུབ།

ག་

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

ཁ་
ང་

རིན་ཆེན་ཆོས་འཕེལ།
སི་ཏུ་པདྨ་དབང་།
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༥༽ མཁྲིས་པ་ནི་ ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་ནང་ལས།
ཀ་

ཁྲག་ལ་རྒྱུ་བ།

ཁ་

ཤ་ལ་རྒྱུ་བ།

ང་

རུས་པར་རྒྱུ་བ།

ག་

ཚིལ་ལ་རྒྱུ་བ།

༦༽ ཡོན་ཏན་རྩུབ་པ་དེ་གིས་མཚན་ཉིད་ ༢༠ ལས་ག་འདི་སེལ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོདཔ་སྨོ?
ཀ་

གྲང་བ་དང་ཕྲ་བ།

ག་

ཚ་བ་དང་རྣོ་བ།

ཁ་
ང་

རྩུབ་ཅིང་ཡང་བ།

འཇམ་པ་དང་འབྱར་བག་ཅན།

༧༽ ཨ་གར་བརྒྱད་པ་དང་ཛཱ་ཏི་བཅུ། ཁ་ཚར་བཏབ་པའི་ཐུག་པ་ནི། སྲོད་ལ་ཅུང་ཟད་བསྟེན་བྱས་ན།།
ཀ་

སྙིང་རླུང་གི་ནད་རིགས་སེལ།

ག་

རླུང་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

ཁ་
ང་

མགོ་བའི་རླུང་གི་ནད་རིགས་སེལ།
ཁྲག་རླུང་གི་ནད་རིགས་ལ་ཕན་ཐོགས།

༨༽ གྲུབ་བྱ་ཁམས་ དྭངས་མ་དེ་གིས་ བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་འདི།
ཀ་

ཤ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ།

ག་

ཁུ་བ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ།

ཁ་
ང་

ཁྲག་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ།
ལུས་བཟུང་གཞན་རྣམས་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་ཆ།

༩༽ གསོ་བ་རིག་པ་ལས་གསུངས་པའི་ གསོ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་འདི་ག་སྨོ།
ཀ་

ནད་ཨིན།

ག་

ལུས་ཨིན།

ཁ་
ང་

ནདཔ་ཨིན།
སེམས་ཨིན།
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༡༠༽ རླུང་གི་རང་བཞིན་ཤས་ཆེ་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཡོད?
ཀ་

ཆེ་བ་སྦེ་ཡོད།

ཁ་

ཆུང་བ་སྦེ་ཡོད།

ང་

ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད།

ག་

ཆ་སྙོམས་པ་སྦེ་ཡོད།

༡༡༽ རྐང་ལག་བརྐྱང་བསྐུམ་དང་བསྒུལ་བསྐྱོད་ཀྱིས་ལཱ་འབད་མི་རླུང་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

ཐུར་སེལ་རླུང་ཨིན།

ག་

སྲོག་འཛིན་རླུང་ཨིན།

ཁ་
ང་

ཁྱབ་བྱེད་རླུང་ཨིན།

འགྱེན་རྒྱུ་རླུང་ཨིན།

༡༢༽ བད་ཀན་གྱི་གནས་མེན་མི་འདི་ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་

ཕོ་མཆེར།

ག་

མཁལ་ལྒང་།

ཁ་
ང་

གཤེར་རྨེན།
ཀླད་པའི་དབང་རྩ།

༡༣༽ ཟས་སྐོམ་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེ་བའི་སྐབས་ སྙིགས་མ་རྣམས་་་་་་་་་་
ཀ་

ཞུ་བའི་གནས་སུ་འགྱོཝ་ཨིན།

ག་

ལྒང་པ་དང་ཕོ་བའི་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན།

ཁ་
ང་

མ་ཞུ་བའི་གནས་སུ་འགྱོཝ་ཨིན།
སྙིགས་མ་གསོག་སའི་གནས་ཚུ་ནང་འགྱོཝ་ཨིན།

༡༤༽ གྲུ་མོ་ལས་གྱེས་པའི་ཆུ་རྩའི་མིང་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

རཏྣ་ཨིན།

ག་

སྦུ་གུ་ཅན་ཨིན།

ཁ་
ང་

འཇའ་བྱེད་ཨིན།
དབུ་རྐྱང་རོ་གསུམ་ཨིན།
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༡༥༽ ཆུ་རྩ་སྦུ་གུ་ཅན་ལས་གྱེས་པའི་ཆུ་རྩའི་མིང་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

སྒྱེད་བུ།

ཁ

པིར་འགོ།

ང་

གསེར་གྱི་ཀ་བ།

ག་

དགུང་བུད།

༡༦༽ རྒྱུད་བཞི་འགྲེལ་ཆེན་མཛད་མི་ མཁན་ཆེན་ཁྲོ་རུ་ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ འབྲུག་ལུ་བཀའ་འགྱུར་ཟླཝ་བདུན་གྱི་རིང་གསུང་ས་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

བུམ་ཐང་ལུ་ཨིན།

ག་

སྤ་རོ་བྲག་དཀར་པོ་ལུ་ཨིན།

ཁ་
ང་

ཀྲོང་གསར་ལུ་ཨིན།
གླིང་གཞི་སྨན་རྩི་ཕུག་ལུ་ཨིན།

༡༧༽ རིམས་ཚད་ལུ་ ཆམ་རིམས། སྣ་ཆམ། གྲེ་ཆམ། གློ་ཆམ་ཟེར་དབྱེ་བ་ལེ་ཤཱ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་་་་་་་་་་་
ཀ་ ཡོངས་གྲུབ་ཚེའི་ནད་ཨིན།

ཁ་ ཀུན་རྟགས་གདོན་གྱི་ནད་ཨིན།
ག་ ལྟར་སྣང་འཕྲལ་གྱི་ནད་ཨིན།
ང་

གཞན་དབང་སྔོན་ལས་ཀྱི་ནད་ཨིན།

༡༨༽ ཤ་གནད་ ༤༥ བཤད་པའི་སྐབས་ མགོ་བོ་ལུ་ ཤ་གནད་བསྡོམས་ག་དེ་ཅིག་ཡོད?
ཀ་

༡༥ ཡོད།

ག་

༡༧ ཡོད།

ཁ་
ང་

༡༦ ཡོད།
༡༨ ཡོད།

༡༩༽ ཟས་སྐོམ་ཞུ་བའི་གནས་ཀྱི་མིང་ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་

ཕོ་བ།

ག་

རྒྱུ་མ།

ཁ་
ང་

ལོང་ག།
ཕོ་བའི་ཟངས་ཚགས།
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༢༠༽ མིག་དང་རྣ་བ། བ་སྤུའི་བུ་ག་རྣམས་ལ་ཆགས་པའི་དྲི་མ་འམ་དྲེག་པ་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

ཤ་གི་སྙིགས་མ་ཨིན།

ཁ་

ཚིལ་གྱི་སྙིགས་མ་ཨིན།

ང་

རྐང་གི་སྙིགས་མ་ཨིན།

ག་

རུས་པའི་སྙིགས་མ་ཨིན།

༢༡༽ ཟས་སྐོམ་ཞུ་མ་ཚུགས་པར་ དྭངས་མའི་གནས་སུ་སྙིགས་མ་ཤོར་བ་ཅིན་ནད་གཞི་ག་ཅི་སྐྱེད་འོང?
ཀ་

མ་ཞུ་བའི་གནས།

ག་

གྲུམ་བུའི་ནད།

ཁ་
ང་

འོར་དང་དམུ་ཆུ།

ཁྲག་ཟད་པའི་ནད།

༢༢༽ ང་བཅས་རའི་གཟུགས་ལུ་གཙོ་བོ་ཆེ་བའི་ཆུ་རྩ་ག་དེ་ཅི་ཡོདཔ་སྨོ?
ཀ་

༣ ཡོད།

ག་

༥ ཡོད།

ཁ་
ང་

༤ ཡོད།
༦ ཡོད།

༢༣༽ ཆུ་རྩ་ལག་པའི་མཐྱིལ་ལུ་བསྡུ་ཡོད་མི་གི་མིང་ག་ཅི་སྨོ?
ཀ་

འཇའ་བྱེད་ཨིན།

ག་

རཏྣ་ཨིན།

ཁ་
ང་

སྦུ་གུ་ཅན་ཨིན།
ག་ཡང་མེན།

༢༤༽ ཆུ་རྩ་ཚུ་གིས་བྱེད་ལས་ངོ་མ་ག་ཅི་འབདཝ་སྨོ?
ཀ་

ཁྲག་སྟོང་ལེན་འབད་ནི།

ག་

འགུལ་བསྐྱོད་འབད་ནི།

ཁ་
ང་

རླུང་སྟོང་ལེན་འབད་ནི།

དབུགས་སྟོང་ལེན་འབད་ནི།
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༢༥༽ རོ་དྲུག་གི་ནང་ལས་རོ་མངར་བ་དང་། སྐྱུར་བ་དང་། ལན་ཚྭ་བ་དང་། ཚ་བ་བཞི་གིས་ ཉེས་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ག་འདི་འཇོམས་སྨོ?
ཀ་ རླུང་འཇོམས་ཨིན།

ཁ་ མཁྲིས་པ་འཇོམས་ཨིན།
ག་ བད་ཀན་འཇོམས་ཨིན།
ང་

གསུམ་ཆ་རང་འཇོམས་ཨིན།

༢༦༽ འོག་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ག་ར་ཉེསཔ་རླུང་གི་ལས་ཨིན། རླུང་གི་ལས་མེན་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ།
ཀ་ འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ།

ཁ་ བཤང་གཅི་ངར་སྣབས་ཕྱིར་དོར་བ།

ག་ རུས་ཚིགས་རྣམས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ།
ང་

དབུགས་ཕྱིར་འབྱིན་དང་ནང་དུ་རྔུབས།

༢༧༽ རང་ཉིད་ཆུང་ཡང་ དཔའ་མི་འཁུམས་པར་ མེ་སྟག་ཕྲ་མོས་རྩ་ཕུང་རི་ཙམ་སྲེག་པ་ལྟར་བྱེད་པའི་ཉེས་པ་འདི་ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་ རླུང་།

ཁ་ མཁྲིས་པ།
ག་ བད་ཀན།
ང་

རླུང་མཁྲིས།

༢༨༽ དུས་འདས་པ། མ་འོངས། ད་ལྟ་བ་ དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ཕྲ་རགས་གང་ཡང་མི་བརྗེད་པར་དྲན་ཞིང་ དྲན་པ་ཝལ་གྱིས་གསལ་བ་བཅས་ཀྱི་བྱ་
བ་རྣམས་བྱེད་པའི་ཉེས་པ་རླུང་རིགས་ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་

སྲོག་འཛིན་རླུང་།

ག་

ཁྱབ་བྱེད་རླུང་།

ཁ་
ང་

ཐུར་སེལ་རླུང་།

གྱེན་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་།

༢༩༽ ཁྲག་འཆོར་གྱི་རྩ་གནད་བརྒྱད་ཡོད་ས་ལས་གཅིག་ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་

རུ་ཐུང་།

ག་

སྒང་རྩ།

ཁ་
ང་

དཔུང་རྩ།
ཡོབ་གོང་།
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༣༠༽ རང་གི་ལུས་ལ་ ཁྲག་དང་མི་གཙང་བ་ བཤང་གཅིན་སོགས་བྱུག་པའི་རྨིས་ལམ་མཐོང་པ་ཅིན་་་་་་་་་་
ཀ་

འཆི་བའི་ལྟས་ཨིན།

ཁ་

རིང་བའི་འཆི་ལྟས་ཨིན།

ང་

རྨིས་ལམ་བཟང་བའི་ལྟས་ཨིན།

ག་

རྨིས་ལམ་ངན་པའི་ལྟས་ཨིན།

༣༡༽ ང་བཅས་ལུ་ ཆགས་པའི་རྩ་དབུ་རྐྱང་རོ་གསུམ་ཟེར་གསུམ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩ་རོ་མ་ལས་གྱེས་པའི་རྩའི་རྣམ་གྲངས་་་་་་་་་་
ཀ་

༢༣༠༠༠ ཡོད།

ག་

༢༦༠༠༠ ཡོད།

ཁ་
ང་

༢༤༠༠༠ ཡོད།
༢༧༠༠༠ ཡོད།

༣༢༽ རྩ་ཀུན་འདར་མ་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་་་་་་་་་་་་་་་་་མིང་ཨིན།
ཀ་

རྩ་དབུ་མའི་མིང་ཨིན།

ག་

རྩ་རོ་མའི་མིང་ཨིན།

ཁ་
ང་

རྩ་རྐྱང་མའི་མིང་ཨིན།
སྲོག་རྩ་དཀར་པོའི་མིང་ཨིན།

༣༣༽ བུཚུ་ཚུ་ལུ་རྩ་རོ་མ་འདི་ གཟུགས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལུ་གནས་ཡོད།
ཀ་

གཡས་ཕྱོགས།

ག་

དབུས་ཕྱོགས།

ཁ་
ང་

གཡོན་ཕྱོགས།

གཟུགས་སྟོད་སྨད།

༣༤༽ གྲུ་མོའི་བར་ན་གནས་པའི་རླུང་རྩའི་མིང་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

རླུང་རྩ་རཏྣའི་ན་ཨིན།

ག་

རླུང་རྩ་སྒྱེད་བུ་ཨིན།

ཁ་
ང་

རླུང་རྩ་འཇའ་བྱེད་ཨིན།
རླུང་རྩ་པིར་མགོ་ཨིན།
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༣༥༽ སེམས་ཁམས་ལུས་སྦྱོང་ལེའུ་ ༣ པའི་མིང་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

གཞུ་འགྱིང་ཨིན།

ཁ་

ནུས་པ་ངན་པ་ཕྱིར་བཏོན་པ་ཨིན།

ང་

ཐུར་སེལ་རླུང་གི་ལུས་སྦྱོང་ཨིན།

ག་

གནམ་སའི་འཕྲུལ་འཁོར་ཨིན།

༣༦༽ ན་བ་གསོ་བའི་ལུས་སྦྱོང་གི་ལེའུ་གངས་ཁ་་་་་་་་་་
ཀ་

༡༡ ཡོད།

ག་

༡༣ ཡོད།

ཁ་
ང་

༡༢ ཡོད།
༡༤ ཡོད།

༣༧༽ བཅོས་ཁ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ནད་གཞི་་་་་་་་་་
ཀ་

༡༠༡།

ག་

༡༢༠༠

ཁ་
ང་

༤༠༤།
ལྡན་འདུས་ནད།

༣༨༽ ཉེས་པ་གནོད་བྱ་གཉེན་པོའི་མཚན་ཉིད་རྣམས། །ཅི་རིགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ངོ་བོར་འདོད། ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་ སྨན་པའི་ངོ་བོ།
ཁ་ ནད་པའི་ངོ་བོ།

ག་ ནད་གཡོག་གི་ངོ་བོ།
ང་

དཔྱད་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ།

༣༩༽ ཕྱེ་མ། རིལ་བུ། ལྡེ་གུ། སྨན་མར། དེ་ཚུ་་་་་་་་་་
ཀ་ ཞི་བྱེད་སྨན་ཨིན།

ཁ་ སྦྱོང་བྱེད་སྨན་ཨིན།

ག་ གསོ་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཨིན།
ང་

ནད་གཞི་སེལ་བའི་སྨན་དཔྱད་ཨིན།
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༤༠༽ གློ་བའི་གསང་དམིགས་འདི་ རྒྱབ་ཀྱི་ཚིགས་པ་་་་
ཀ་ ༤ དང་ ༥ པ་ཨིན།
ཁ་ ༦ དང་ ༧ པ་ཨིན།
ག་ ༨ དང་ ༩ པ་ཨིན།
ང་

༡༠ དང་ ༡༡ པ་ཨིན།

༤༡༽ ལག་སོར་གྱི་བྱ་བ་ཉམས་པའི་རླུང་འདི་ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་ ད་རྒན།

ཁ་ བི་ཤ་ཙི།
ག་ སྲོག་འཛིན་ཨིན།
ང་

ཁྱབ་བྱེད་ཨིན།

༤༢༽ སྨན་ཨ་ཤོག་ལྔ་པ་ཟེར་མི་འདི་ བཟོ་རྣམ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་སྨོ?
ཀ་ སྒོར་ལེབ་ཨིན།

ཁ་ ཤུབས་ལྡན་ཨིན།
ག་ རིལ་བུ་ཨིན།
ང་

ཕྱེ་མ་ཨིན།

༤༣༽ སྨན་གྱི་རོ་ཚ་བ་མེན་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ།
ཀ་ ལྨེ་ཚ་བ།

ཁ་ ལྨེ་མྱང་ཚྭ།
ག་ པི་པི་ལིང་།
ང་

བཅའ་སྒ།

༤༤༽ ཉི་མའི་ཡོན་ཏན་ཟད་པའི་དུས་འདི་ ཉི་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨིན།
ཀ་ ཤར་བགྲྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད།
ཁ་ ལྷོ་བགྲྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད།

ག་ ནུབ་བགྲྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད།
ང་

བྱང་བགྲྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད།
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༤༥༽ ཁུ་ཁྲག་གཉིས་ཞོ་ལྟར་ཆགས་པ་དེ་ལས་གྱུར་ཏེ་ གོར་གོར་པོ། མེར་མེར་པོ། ནར་ནར་པོ་བཅས་གྱུར་པའི་ལཱ་འབད་མི་རླུང་གི་མིང་ངོས་
འཛིན་ འབད་དེ་བྲིས།
ཀ་

རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རླུང་།

ག་

རྣམ་པར་བྱེད་པའི་རླུང་།

ཁ་
ང་

དག་པར་སྡུད་པའི་རླུང་།
འཁྱིལ་བར་བྱེད་པའི་རླུང་།

༤༦༽ ཚངས་པའི་སྐུད་པ་ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་ ཆུ་རྩ་ཨིན།

ཁ་ ཁྲག་རྩ་ཨིན།

ག་ གཉན་རྩ་ཨིན།
ང་

གཏར་རྩ་ཨིན།

༤༧༽ འཐུང་སྨན་ བདུད་རྩི་བཟུང་སྦྱོར་ལུ་ སྦྱོར་སྡེའི་སྨན་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་སྨོ?
ཀ་ སྨན་སྣ་ ༡ ཡོད།

ཁ་ སྨན་སྣ་ ༢ ཡོད།
ག་ སྨན་སྣ་ ༣ ཡོད།
ང་

སྨན་སྣ་ ༤ ཡོད།

༤༨༽ ནང་པའི་སྨན་ འཆི་མེད་སྲིན་སེལ་སྒོར་ལེབ་གཅིག་ལུ་ ལྗིད་ཚད་ གཱ་རམ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན?
ཀ་

གཱ་རམ་ ༠.༢༠༠ ཡོད།

ག་

གཱ་རམ་ ༠.༤༠༠ ཡོད།

ཁ་
ང་

གཱ་རམ་ ༠.༣༠༠ ཡོད།

གཱ་རམ་ ༠.༥༠༠ ཡོད།

༤༩༽ མངལ་ཆགས་ཞིནམ་ལས་ བདུན་ཕྲག་ག་དེམ་ཅིག་ལངམ་ད་ ཨ་ལོའི་རྐང་ལག་གི་མཛུབ་མོ་ ༢༠ འཐོནམ་ཨིན་ན?
ཀ་

བདུན་ཕྲག་ ༡༥།

ག་

བདུན་ཕྲག་ ༡༧།

ཁ་
ང་

བདུན་ཕྲག་ ༡༦།
བདུན་ཕྲག་ ༡༨།
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༥༠༽ མངལ་ཆགས་ཞིནམ་ལས་ བདུན་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་ལུ་ དབང་པོའི་སྒོ་དང་བཅས་པའི་བུ་ག་དགུའི་གཟུགས་དབྱིབས་རྣམ་འཐོན་མི་འདི་རླུང་
ག་གི་བྱེད་ལས་ཨིན་ན?
ཀ་

རྡོ་རྗེ་ཞེས་པའི་རླུང་ཨིན།

ག་

སྐུད་པའི་སྒོ་ཞེས་པའི་རླུང་ཨིན།

ཁ་
ང་

རྣམ་པར་བྱེད་པའི་རླུང་ཨིན།

བཟླྲོག་ཅིང་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པའི་རླུང་ཨིན།

༥༡༽ མི་དར་མ་གི་ ཁྲག་གི་ལྡང་ཚད་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་སྨོ?
ཀ་

རང་གི་ཁྱོར་ ༧།

ག་

རང་གི་ཁྱོར་ ༡༤།

ཁ་
ང་

རང་གི་ཁྱོར་ ༡༡།

རང་གི་ཁྱོར་ ༡༨།

༥༢༽ ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་ ཁུ་བར་འགྱུར་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་དགོཔ་སྨོ?
ཀ་

ཆུ་ཚོད་ ༡༢།

ག་

ཆུ་ཚོད་ ༧༢།

ཁ་
ང་

ཆུ་ཚོད་ ༢༤།

ཆུ་ཚོད་ ༡༤༤།

༥༣༽ མི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་ མཁྲིས་པ་ག་ཅི་གི་རང་བཞིན་ཨིན་ན་?
ཀ་

མཁྲིས་པ་འཇུ་བྱེད།

ག་

མཁྲིས་པ་མདོག་སེལ།

ཁ་
ང་

མཁྲིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད།

མཁྲིས་པ་མདངས་སྒྱུར།

༥༤༽ རླུང་ལྡང་བའི་དུས་ངོས་འཛིན་འབད།
ཀ་

སོ་ག།

ག་

དབྱར་ཀ།

ཁ་
ང་

དཔྱིད་ཀ།

དགུན་སྟོད།
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༥༥༽ འོ་མ་ནང་ལས་མཆོག་ག་ཨིན་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ།
ཀ་

བའི་འོ་མ།

ཁ་

རའི་འོ་མ།

ང་

རྟའི་འོ་མ།

ག་

མཛོའི་འོ་མ།

༥༦༽ ཆང་གི་ནུས་པ་ལྕི་ཤོས་འདི་ག་ཨིན་ན་ གདམ་ཁ་རྐྱབ།
ཀ་ འབྲས་ཆང་།
ཁ་ ནས་ཆང་།
ག་ གྲྲོ་ཆང་།
ང་

ཡོས་ཆང་།

༥༧༽ ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ལུ་ རོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡོདཔ་ཨིན།
ཀ་ བསྐ་བ།

ཁ་ མངར་བ།
ག་ སྐྱུར་བ།
ང་

ཁ་བ།

༥༨༽ ཚ་བ་ཤེས་ཆེ་བའི་ནད་ཀྱི་དོན་ལུ་དཔྱད་མཆོག་གཏར་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ཁྲག་འདི་གཟུགས་ལུ་ཡོད་པའི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལས་གཏར་དགོ།
ཀ་

འཕར་རྩ།

ག་

ཆུ་རྩ།

ཁ་
ང་

སྡོད་རྩ།

ཁྲག་རྩ།

༥༩༽ མཚང་འབྲུ་བར་བྱ་བའི་ཐབས་ལམ་འདི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་ལུ་ཨིན།
ཀ་

དྲུང་འཚོ་གི་སྐྱོན་སྦ་ནིའི།

ག་

ནད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི།

ཁ་
ང་

དྲུང་འཚོ་མཁས་པ་བཟོ་ནིའི།

ནད་པའི་ལྐོག་གྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཤེས་ནིའི།
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༦༠༽ བཀོད་རྒྱ། འོག་ལུ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ག་ར་བདེན་པ་ཨིན། འཛོལ་བ་ཡོད་མི་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ།
ཀ་

གསེར་ཁབ་འདི་ཚེ་བཟང་དུས་བཟང་ལུ་རྐྱབ་མི་བཏུབ།

ཁ་

ནད་པའི་བླ་གནས་ཕོག་པའི་སྐབས་ དཔྱད་རིག་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་བཏུབ།

ང་

གསེར་ཁབ་རྐྱབ་ཐངས་ལྷམ་པ་ལྔ་ཡོད།

ག་

གསེར་ཁབ་འདི་ལྔ་འགྲམ་སྦེ་རྐྱབ་ཨིན།

༦༡༽ དྲོད་སྨན་ནར་མོ་ཟེར་མི་འདི་ སྨན་ག་ཅི་ལུ་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་སྨོ?
ཀ་

པི་པི་ལིང་།

ཁ་

ཕོ་བ་རི།

ང་

ན་ལེ་ཤམ།

ག་

ཙི་ཏྲ་ཀ།

༦༢༽ ཁྲག་དང་མཁྲིས་པའི་ནད་སྐྱེ་བ། ལུས་སྟོབས་འབྲི་བ། མགོ་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་ཁ་སྤུ་བྱི་བ། སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་མང་དུ་འཕེལ་བ། སོགས་
འབྱུང་མི་འདི་རོ་དྲུག་ལས་་་་་་་་་་་་་་་་་་བསྟེན་དྲགས་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
ཀ་

མངར་བ།

ག་

ལན་ཚྭ་བ།

ཁ་
ང་

སྐྱུར་བ།
ཁ་བ།

༦༣༽ དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་རྒྱུད་བཞིའི་སྡོང་འགྲེམས་བཤད་པའི་སྐབས་ སྨན་པས་སྨན་བཟོ་བ་ལྟ་བུ་ཟེར་མི་དཔེ་འདི་གིས་་་་་་་་་་
ཀ་

སྦྱོར་བ་སྨན་གྱི་སྡོང་པོ་བཤདཔ་ཨིན།

ག་

ངོས་འཛིན་རྟགས་ཀྱི་རྩ་བ་བཤདཔ་ཨིན།

ཁ་
ང་

གསོ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ་བཤདཔ་ཨིན།

གནས་ལུགས་གནས་གཞིའི་རྩ་བ་བཤདཔ་ཨིན།

༦༤༽ ཁྱིམ་བྱ་མོ་རིགས་ཀྱི་ཤ་གི་ནུས་པ་་་་་་་་་་་་་་ཡོདཔ་ཨིན།
ཀ་

ལྕི་བ།

ག་

རྩུབ་པ།

ཁ་
ང་

ཡང་བ།
བསིལ་བ།
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༦༥༽ དེའི་དྭངས་མ་ཚིལ་གྱི་ལོ་མ།། ཞེས་པའི་སྐབས་ དེ་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་གི་མིང་ཚབ་ཨིན་ན?
ཀ་

ཤ།

ཁ་

ཚིལ།

ང་

རྐང་།

ག་

རུས།

༦༦༽ གྲང་བ་བསིལ་བའི་དུས་ལུ་ གོ་ལ་མ་གྱོན་པར་སྡོད་ནི་དང་ ཚ་བའི་དུས་ལུ་ལྤགས་གོས་གྱོན་པ་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

དུས་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ཨིན།

ཁ་

ཟས་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ཨིན།

ང་

སྤྱོད་ལམ་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ཨིན།

ག་

དཔྱད་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ཨིན།

༦༧༽ སླེ་ཏྲེས་གཙོ་བོ་བྱེད་པའི་ཐང་བརྡུང་བའི་སྨན་གྱིས་་་་་་་་་་
ཀ་

རླུང་ནད་སེལ།

ག་

བད་ཀན་ནད་སེལ།

ཁ་
ང་

མཁྲིས་ནད་སེལ།

འདུས་པའི་ནད་སེལ།

༦༨༽ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་མེ་བཙའི་གསང་དམིགས་ཚུ་ལུ་ མེ་བཙའ་ཟེར་གསེར་གྱི་ཏེལ་པ་གིས་རྐྱབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ གསེར་ཏེལ་འདི་

གིས་གཟུགས་ཁར་ར་སྦོམ་སྦེ་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དྲུང་འཚོ་མཁས་མཆོག་གཅིག་གིས་ ད་རེས་ནངས་པ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་མི་
གསེར་ཁབ་འདི་བཟོ་གནང་ནུག། འདི་གསེར་ཁབ་བཟོ་མི་འདི་དྲུང་འཚོ་ག་སྨོ?
ཀ་

དྲུང་འཚོ་པདྨ་རྡོརྗེ།

ཁ་

དྲུང་འཚོ་སེངྒེ་རྣམ་རྒྱལ།

ང་

དྲུང་འཚོ་ཤེས་རབ་འབྱོར་ལྡན།

ག་

དྲུང་འཚོ་ལ་དྭགས་ཨམ་ཇེ།

༦༩༽ ཧོར་གྱི་མེ་བཙའ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན?
ཀ་

གསེར་ཁབ་ཨིན།

ག་

སྣུམ་ཚུགས་ཨིན།

ཁ་
ང་

དངུལ་ཁབ་ཨིན།

སྤྲ་ལྡན་གསེར་ཁབ་ཨིན།
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༧༠༽ མུན་པར་མདའ་འཕེན་འདྲ་བ།། ཟེར་མི་འདི་་་་་་་་་་
ཀ་

གསོ་ཐབས་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ཨིན།

ཁ་

གསོ་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ཨིན།

ང་

སྨན་གྱི་སྦྱོར་བ་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ཨིན།

ག་

ནད་རྟགས་མ་ཤེས་པའི་སྐྱོན་ཨིན།

༼ཁ༽ དྲི་བ་ཐུང་ཀུ།

དྲི་བ་ག་ར་གི་ལན་བྲིས་དགོ།

༼སྐུགས་༡༠x༣ = ༣༠༽

………………………………………………………………………………………
༡༽ གསོ་བར་བྱ་བའི་གནས་རྣམས་ཚངམ་སྦེ་བྲིས།
༢༽ རྣམ་པར་མ་འགྱུར་པའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ཉུང་ཤོས་གསུམ་བྲིས།
༣༽ གནོད་བྱེད་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་སྨོ? གནོད་བྱེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་རྐང་གྲངས་ཚངམ་སྦེ་བྲིས།
༤༽ དཀར་རྩིས། ནག་རྩིས། དབྱངས་རྩི་གསུམ་མཛད་མི་ག་སྨོ་?
༥༽ ཤ་རུས་ཀླད་པར་སྐྱོད་ཡོད་ན་ རྩའི་འཕར་ཚུལ་ག་དེ་སྦེ་འོང་།
༦༽ དྲི་ཆུ་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚན་དེའི་དུས་སུ་ ག་ཅི་ར་བལྟཝ་སྨོ?
༧༽ གྱེན་རྒྱུ་རླུང་གི་བྱེད་ལས་ ༣ བྲིས།
༨༽ རླུང་རྒྱུ་བའི་ལམ་ ༦ གི་མིང་བྲིས།
༩༽ མཁྲིས་པ་གསོག་པའི་རྒྱུ་དང་དུས་བྲིས།
༡༠༽ བད་ཀན་ལྡང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དུས་བྲིས།

༼བཀྲིས་བདེ་ལེགས༽
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