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四川省 2020 年普通高考一、二类模式 
藏语文考试说明 

Ⅰ.考试形式及试卷结构 

一、考试形式 

考试均采用闭卷、笔试形式。试卷满分均为 150 分。一类模式考试时间 150 分钟，二类

模式考试时间 120 分钟。 

二、试题类型 

单项选择题、填空题、简答题、论述题、写作题等。 

三、试卷结构 

1. 知识与运用（45 分） 

2. 阅读（45 分） 

3. 表达（60 分） 

Ⅱ.考核目标与要求 

根据高校人才选拔要求和《藏、川、青、甘、滇五省区普通高中藏语文课程标准》，结

合一、二类模式教学实际，确定藏语文考试目标和要求。 

藏语文考察考生识记、理解、分析综合、鉴赏评价、表达应用五种能力层级。 

Ⅲ．考试范围与要求 

依据《藏、川、青、甘、滇五省区普通高中藏语文课程标准》，一、二类模式藏语文考

试范围为藏、川、青、甘、滇五省区协编教材高中《藏语文》（必修 1—5 册）。另外，一类

模式增加高中《藏语文》（选修）教材内容，二类模式增加五省区义务教育阶段协编教材七、

八、九年级《藏语文》内容。试题低难度系数题、中等难度系数题、高难度系数题分值比例，

一类模式为 5∶3∶2，二类模式为 5∶3∶2。 
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སི་ ོན་ཞིང་ཆནེ2020ལོའི་ རི་བཏང་མཐོ་རམི་ ོབ་ ར་ཐབས་ལམ་དང་པོ་དང་

ཐབས་ལམ་གཉསི་པའི་ ོབ་མ་ ད་ དེ་ ་ི ད་ཡགི་ གས་ལེན་གསལ་བཤད། 

དང་པོ། གས་ལེན་ ལ་དང་ གས་གཞི་ བ་ ལ། 

(དང་པོ) གས་ལེན་ ལ།  
གས་ལནེ་ ལ་ནི་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀར་ཡིག་ གས་དང་བཀག་ གས་ཡིན་ལ། ཐབས་ལམ་གཉིས་

ཀའི་ གས་གཞི་ཡོངས་ལ་བ ོམས་ ར150ཡོད། ཐབས་ལམ་དང་པོའི་ གས་ ོད་ ན་ ས་ཚད་ ར་

མ150ཡིན། ཐབས་ལམ་གཉིས་པའི་ གས་ དོ་ ན་ ས་ཚད་ ར་མ120ཡིན། 

(གཉིས་པ) གས་གཞིའི་ ི་བའི་ མ་པ། 
 གས་གཞིའི་ ་ིབར་ ིས་ལན་འདམེ་པ(ཆིག་འདམེ) །  ཁ་ ངོ་། ིས་ལན་འདབེས་པ།  ོམ་འ ི་

སོགས་ཡོད། 

(ག མ་པ) གས་གཞི་ བ་ ལ། 
གས་གཞི་ལ་ཤསེ་ ་དང་ཉེར་ ོད། ་ ོག ོམ་འ ི་ ེ་ཁག་ག མ་ཡོད། ད་ེནས་ཤསེ་ ་དང་ཉེར་

ོད་ལ་ ར་མ45ཙམ་དང་། ་ ོག་ལ་ ར་མ45ཙམ་དང་། མོ་འ ་ིལ་ ར་མ60ཡོད། 

གཉིས་པ། གས་བཤེར་ ་ིདམིགས་ཚད་དང་རེ་འ ན། 

《མཐོ་རིམ་ ོབ་འ ིང་གི་ ད་ཡིག་བ བ་ཚན་ཚད་གཞི》 ར། མཐོ་ གས་ ི་ ད་ཡིག་ག་ི གས་

བཤརེ་དམིགས་ཚད་ལ་ རོ་འཛན་པ།  དོན་ གོས་པ།  ད ་ེཞིབ་དང་ ོགས་བ ས་ དེ་པ།  རོལ་ ོང་

དང་གདངེ་འཇགོ་ དེ་པ།  ོམ་འ ་ིབ་ ་ེ ས་པ་རགིས་ ་ཡོད།  ས་པ་རིགས་ ་པ་ོནི་རིམ་པ་ ་ཡིན།  

ས་པ་སོ་སོའི་ར་ེའ ན་གཤམ་གསལ་ ར་ཡིན། 
A. ོར་འཛན་པ། རོ་འཛན་པ་ཞསེ་པ་ན་ི ད་ཡིག་ག་ིཤསེ་ ་ ོར་ཟིན་ཅིང་ངོས་ཟནི་པ་ལ་ཟརེ།  

ོབ་དབེ་ ་ ང་བའི་མིང་ག་ིདག་ཆ་དང་ག་ོདོན། མ་ ་པའི་ ད་དང་ མ་ད འིེ་ ་དང་དནོ་ ་ིའ ག་

ལ།  ནང་གསེས་ ་ིད ་ེབ།  གས་འ ག་ག་ིཡི་ག་ེ ིའི་ གས་ ི་ད ་ེབ་དང་།  ནོ་འ ག་གི་ གས་ ་ི

ད ་ེབ་དང་ འི་འ ག་ ལ།  སེ་འ ག་ག་ི གས་ ི་ད ་ེབ་དང་ འི་འ ག་ ལ།  ་ དེ་ལས་ག མ།  

དངོས་པ་ོབདག་གཞན།  ས་ག མ་ ི་ མ་གཞག  མིང་མཐའ་འ ནེ་ ལ།  བོ་ཚན་ ་བཀོད་པའི་ཚག་

ན་ ་ི རོ་ ལ། ོམ་ གས་ཆནེ་སོགས་ནི་ ོབ་མའི་ རོ་ངེས་དགོས། ས་པ་འད་ིནི་ ས་པ་ ་པོའི་ནང་

གི་ ང་གཞི་ཡིན། 
དཔེ1པོ།  གཤམ་ ་ིམིང་དག་ལས་ཡིག་ནརོ་ཡོད་པའི་ ་ེན ི(       ) ཡིན། 
A. ་མ།                གདོས་བཅས།       ོ་ ང་བ།                མི་མཇདེ་འཇིག་ ནེ།            
B. བང་བ།          ད ིག་འཛན།         ལ་ ལ་པོ།            ཁ་ ་ོ ་ེའ ས། 
C. གཟས་ཀ          ད་པ།         ིན་ཅི་ལོག              ི་ཐག་རིང་བ། 
D. བ ིང་ཚག      དེ་ཐག          ོང་ ོང་པ།ོ              ཁ་ ས་ ངེ་གཞི། 
【ལན】D 
【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདརི་ཡི་གའིེ་དག་ཆར་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ2པ། ་ཚག་དང་ལགེས་བཤད་ རོ་འ ་ིབ།  
⑴ ཕོ་ན་ིའདས་དང་གཞན་ བ་ ིར། །མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ད་ ་ཆདེ། །  
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     མོ་ནི་བདག་ད་མ་འོངས་ རི། །                                                    ། ། 

⑵ སེ་འ ག་ཡི་ག་ེབ ་པ་ོནི། །མིང་གང་གི་ན་ིམཐར་ ར་བ། །  
     ད་ེལ་ ་ལ་ིབཞི་པ་ ར། །                                                                 ། །   

⑶ མང་པ་ོབ ོམས་ནས་ ོས་ ས་ན། །                                                       ། ། 
     གོ་ཆགས་ ོག་མའི་ཚགས་འ ས་ནས། །སེ ྒའིེ་ ་ ་བསད་ཅསེ་ གས། ། 
⑷ ་ཤསེ་ན་དོན་ལ་མི་ ོངས།         ཚག་ ན་ཤསེ་ན                           ལ་མི་ ོངས། 
⑸ མི་ ང་པོ་དང་མག་ོ ོང་ལ་ནརོ་ས་ཡོད།                                                          ། 
     ཚད་ཅན་དང་ནགོ་པོ་ལ་ནརོ་ས་ཡོད།                                                          ། 

【ལན】⑴ ཤིན་ ་མོ་ནི་མཉམ་ རི་ར ོ  ⑵ ར་བ ་བར་ནི་ཤསེ་པར་   ⑶ ཆནེ་པ་ོཡིས་ ང་ བ་པར་

དཀའ། །  ⑷ ན་ངག  ⑸ ང་པ་ོདང་ ནེ་པ་ནོར་ས་ཡོད     བ ་བག་དང་མ་ཤསེ་པ་ནོར་ས་ཡོད     
【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིའི་བ ག་ ་ན་ི རོ་འཛན་པའི་ ས་པ་ཡིན། 

B.དོན་ ོགས་པ། དོན་ ོགས་པ་ཞསེ་པ་ནི་གོ་བ་ལོན་པའི་དནོ་ཡིན། བོ་མས་མིང་དང་ཚག་དང་

ོད་པ་དང་ ོམ་ཡིག་ག་ིནང་དནོ་གོ་དགོས།  དནོ་ ོགས་པ་ནི་ ོར་ཟིན་པའི་ ས་པ་ལས་རིམ་པ་གཅགི་

གིས་མཐོའོ། ། 
དཔེ3པ། ་བ་མཐོང་བ་དང་མེ་ཡོད་པར་ཤསེ་ཞསེ་པའི་དང་ འི་འ ག་ ལ་ཡང་དག་པ་ན ི(      ) ཡིན། 

A. དང་ ་ ད་པ་ལ་འ ག་པ།               B. དང་ ་འ དེ་པ་ལ་འ ག་པ།  
C. དང་ ་ཚ་ བས་ལ་འ ག་པ།            D. དང་ ་ ་མཚན་ལ་འ ག་པ། 

【ལན】D 
【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདརི་དང་ འི་དོན་ ི་འ ག་ ལ་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 
དཔེ4པ། གཤམ་གསལ་ ོད་པ་དག་ལས་ཚག་དོན་ ོན་ཅན་མ་ཡིན་པ་ན ི(        ) ཡིན། 

A. ང་རིང་ནས་ གས་འོངས་པའི་ ི་ ་ད་ེ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་རིམ་ ིས་མི་ཐོས་པར་ ར། 
B. ང་མཐིལ་ མས་ན་ ་བ་ོཆནེ་པ་ོདག་འཚར་ ་ ོག་ཅིང་ ་མ་ ར་འ ོ། 
C. ངའི་སེམས་ ི་དོགས་པ་དང་ཐ་ེཚམ་ད་ེདག་ ་ཡི་ ་བ་ ར་ ་ོ ར་ལང་ལོང་ ་ཡལ། 

D.མིའི་དབང་པོས་ ་མཆོག་ ང་གི་ གས་དང་ ན་པར་བཅབིས་ཏ་ེསོང་ངོ་།། 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདརི་ཚག་ ོན་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 
C. ད ེ་ཞིབ་དང་ ོགས་བ ས། ད་ེནི་ད ་ེཞིབ་དང་ ོགས་བ ས་ དེ་པའི་ ས་པ་ལ་ཟརེ།  བོ་མས་ ་

ོག་ ་ཆའི་ནང་གི་ཆ་འ ིན་འདམེ་གསེས་ དེ་པ་དང་། བ ོད་ ་ད ་ེཞིབ་དང་ གོས་བ ས་ དེ་ བ་

དགོས།  ད ་ེཞིབ་དང་ གོས་བ ས་ ི་ ས་པ་ན་ི ོར་འཛན་པ་དང་དོན་ ོགས་པའི་རིམ་པ་ལས་མཐོའོ། །  
དཔེ5པ། གཤམ་ ི་ ོམ་བ གས་ནས་ ་ིབར་ལན་འདབེས་དགསོ། 

ག་  འ ། 

①1985ལོ ་ 9པའི་ཚས23ཉིན། ཞོགས་པའི་ཉ་ི ་ེས་ལ་ཤར་བ་ན། ་ ་ེས་ཆའི་ ་ེབོ་ཕོ་མོ་ ན་གཞོན་ཐམས་ཅད་ ིས་ ས་ལ་

མཛས་པའི་གོས་ ོན་ཞངི་། གདངོ་ལ་དགའ་བའི་འ མ་མདངས་འ ར་བཞིན་མགར་བ་ ོ་ ་ེཚང་ག་ི ོགས་ ་འ ོ་བཞནི་འ ག དེ་ནི་ང་ཚ་དགའ་

ཞིང་ ས་པའི་ ་ཡོན་ ང་གཞོན་པ་ ན་གཟགིས་པཎ་ཆནེ་ཆོས་ ི་ ལ་མཚན་མཆགོ་ ་ ་ེ ོང་གི་ཞངི་ གས་ལས་ ི་ཐོན་ དེ་དང་། རིག་

གནས་ ོབ་གསོ ་ ་བར་ ན་འབེབ་གནང་བར་ཕབེས་ནས་འདི་གའི་ཞངི་པ་ ོ་ འིེ་ ིམ་ལ་ ་དངོས་ ་འཚམས་འ རི་ཕབེས་པའི་ཉི་མ་ཡིན།  

②ཉིན་དརེ་ནམ་མཁའ་ནི་ ོ་ཞངི་བསངས་ལ་ཉི་འོད་ནི་ ོ་ཞངི་འཇམ། བསང་གི་ ་བ་ད ང་ལ་འ ར་བ་དང་བ ན་ནས་ ོས་ ི་ ི་ཞམི་

ཡང་གང་སར་ ལ་འ ག རིན་པོ་ཆའིེ་ཞལ་ ི་ད ིལ་འཁོར་མཇལ་བའི་ཆདེ་ ་མི་མང་པོ་ ོགས་བཞ་ིམཚམས་བ ད་ནས་གཅིག་ སེ་གཉིས་

མ ད་ ིས་འོངས་ཏ་ེམགར་བ་ ོ་ ་ེཚང་གི་ ་ོརའི་མཐའ་འཁོར་ ་འ ས་ཤིང་། མི་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་ ་སོང་བ་དང་འ ལེ་མགར་བ་ ོ་ ་ེཚང་གི་

ོ་ཁ་ནས་ ་ེའདབས་བར་ ི་ལམ་ཁ་དང་ཞངི་ཁ་རམི་ ིས་མི་ཚགས་ ིས་ཁེངས་སོང་། མི་ར་ེརའིེ་སེམས་ལ་དད་པ་དང་ ས་པ། དགའ་བ་དང་ར་ེ
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བ་ཆནེ་པོ་བཅངས་ཤིང་། ལག་ ་ཁ་བཏགས་དང་བ ག་ ོས་བ ང་ནས་ ག་འ ལ་མདེ་པར་མ ན་ ོགས་ ི་ལམ་ ་ེ ་ཅེར་འ ག ད་ནི་ཁོ་ཚས་

ན་རིང་ལ་ར་ེ ོན་ ས་པའི་ ས་ཚད་ད་ེབ བེ་ བས་ཡདོ་པས། ཁོ་ཚ ་སེམས་པ་ནི་ཅི་འ འི་དགའ་ཞངི་ ོ་བ་དང་། ཅི་འ འི་བད་ེཞངི་ ིད་པ་

ཞིག་ཡིན་ཨང་།  

③ ོ་ ར་ ་ ངས་འཁོར་ ི་ ང་བ ་ཞིག་གསལ་ ང་ངརེ་ གས་པ་དང་མཉམ་  མི་ཚང་མའི་ ་ ང་མིག་གིས་ ན་རངི་བ ་སའི་

ག ང་ལམ་བ ད་ནས་འཇེབ་འཁོར་བ ད་ད ་ཙམ་མགར་བ་ ོ་ ་ེཚང་གི་ གོས་ ་ བེས་ ང་། ད་ེམ་ཐག་མི་ཚགས་ནི་ ང་གིས་བ ོམས་པའི་

་ བས་བཞིན་ལང་ལངོ་ ་གཡོ་ཞངི་འ ལ་བ་དང་། འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་གིས་འཇེབ་འཁོར་ལ་དམིགས་ཏ་ེཞགོས་སོང་། འཇེབ་འཁོར་ ན་ཐེན་

གས་ཅན་སེར་ ་དའིེ་ ོ་ སེ་པ་ན། མི་ མས་ ི་ཁ་ནས་གསོལ་འདབེས་དང་དགའ་འབོད་ དེ་བཞིན་ཁ་བཏགས་ཁ་བ་འབབ་པ་ ར་འཇེབ་

འཁོར་ ི་ ངེ་ ་འཕངས་སོང་། ན་གཟིགས་པཎ་ཆནེ་ཆོས་ ི་ ལ་མཚན་མཆགོ་འཇེབ་འཁོར་ད་ེལས་མར་ཕབེས་ ང་། ཁོང་གི་ ་ལ་ཐེར་མ་ ་

ག་གི་ན་བཟའ་གསོལ་ཞིང་། ཞབས་ལ་འ ར་ ་ ་རིང་ཞིག་མནབས་འ ག ་ ོབས་ཆ་ེཞིང་བ ིད་ཉམས་ ན་པ་དང་། བ ན་ཅིང་བ ིང་བའི་

ངང་ནས་འཇེབ་འཁོར་ ི་གམ་ ་བཞངེས་ཏ་ེམཇལ་བ ་ དེ་ ་འོངས་པའི་མི་ཡངོས་ལ་གཟིགས་ཏ།ེ མི་ར་ེརའིེ་མགི་མཐར་དགའ་བའི་མཆི་མས་

གང་བཞནི་རནི་པོ་ཆའིེ་ཞལ་ ི་ད ིལ་འཁོར་ལ་ཞིབ་ ་མཇལ། ཁོང་གི་ཞལ་རས་ལ་འ མ་མདངས་བ ་ཞིང་ མས་བ ་ེ ན་པ་དང་། བ ན་ཅིང་

བ ིང་བའི་གོམ་པ་ར་ེར་ེ ོས་ནས་དལ་བ་དལ་ ར་མི་ཚགས་ ི་ ོད་ ་ཕབེས་ཤིང་། གས་དང་ ན་པའི་ ག་གཡས་མཐོན་པོར་བ ངེས་ནས་

མཇལ་མི་ལ་ ག་བ ་གནང་།  

④ ས་དརེ་ས་ད་ེགར། མགར་བ་ ོ་ ་ེ མ་པ་དསེ་ར་ེཞིག་ཧ་ལས་ཤིང་ཧང་སངས་ཏ།ེ མགོ་ ར་ཞིང་ ་ེབ ར་བཞིན་འཚབ་འ བ་ ིས་

རིན་པ་ོཆའིེ་ ་མ ན་ ་སོང་ནས་མཇལ་དར་ ་ིབོར་བཏགེས་ཏ་ེ ལ། རིན་པ་ོཆསེ་མགར་བ་ ོ་ སེ་ ལ་པའི་མཇལ་དར་ཁོ ་མ ལ་བར་ རི་

གནང་བ་ན། ོ་ ་ེགོམ་པ་འགའ་ རི་བ དེ་ད་ེརིན་པོ་ཆ་ེལ་ ག་འཚལ་ བས་ ས། བས་དརེ་རནི་པོ་ཆ་ེ ར་ ་གམོ་ བས་ཆནེ་པོས་མ ན་ ་

ཕབེས་ཏ།ེ མགར་བ་ ོ་ འིེ་མགོ་ལ་ ག་དབང་ཞིག་གནང་བ་དང་མཉམ་ ་ཁོ་བ རོ་ནས་ཡར་ལང་ ་བ ག་པར་མ་ཟད། ད་ ང་ ག་ ང་གིས་

མགར་བ་ ོ་ འིེ་ལག་པར་དམ་པོར་འ ས་ཏ“ེ ག་འཚལ་དགོས་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ཚང་མ་འ ་མཉམ་རདེ”ཅེས་ མས་བ ་ེ ན་པའི་ངང་ནས་

ག ངས་ཤིང་། ད་ཙམ་ལ་ ག་ ང་མགར་བ་ ོ་ འིེ་ལག་པར་འ ས་ཤིང་ ན་ སི་མཐའ་འཁོར་ ་ིམི་ར་ེརའིེ་གདོང་ལ་གཟིགས་ཏ།ེ ཁོང་གི་

ཞལ་རས་ནི་གཟབ་ནན་དང་བག་ཕབེས་པ་དང་ མས་བ སེ་ཁེངས། ས་དརེ་མི་མང་པོས་རིན་པོ་ཆའིེ་ ག་ ང་དམ་པརོ་འ ས་པའི་མགར་བ་ ོ་

འིེ་ལག་པར་ཡ་མཚན་པ་དང་ཧ་ལས་པའི་ངང་ནས་བ ས་འ ག འདི་ནི་ཅི་འ འི་ ོ་ ལ་ལས་འདས་པའི་དོན་དག་ཅིག་དང་། ཅི་འ འི་ གོས་

དཀའ་བའི་དནོ་ཞགི་རདེ་ཨང་། དརེ་ཡོད་ ི་མི་ར་ེརའིེ་སེམས་ ་ཐེ་ཚམ་དང་དོགས་པའི་མ ད་པ་འ ོལ་བར་དཀའ་བ་ར་ེམ ད་སོང་། རིན་པ་ོཆ་ེ

མཆོག་གིས་ ར་ཡང་མགར་བ་ ོ་ འིེ་ལག་པར་དམ་པོར་འ ས་པའི་ ག་གཉིས་ ིས་ གས་ ིས་ ག་ ག་ལན་འགའ་གནང་། ད་ེནི་ཁོང་གིས་

དོན་གལ་ཆནེ་ཞིག་ལ་ གས་གཞིག་ཟབ་མོ་གནང་བའི་ སེ་ ་ ད་ད་ེཐག་གཅོད་གནང་བ་དང་འ ། ད་ེནས་ཁོང་མགར་བ་ ོ་ ་ེདང་ད ང་བ་

མཉམ་གཤིབ་ ིས་ཁང་བའི་ནང་ ་ཕབེས།  

⑤མགར་བ་ ོ་ ་ེནི་མིང་ གས་ཆ་ེབའི་ལག་ཤསེ་པ་ཞགི་ཡིན། བཅོས་བ ར་ ོ་འ དེ་ ི་ ིད་ ས་ལག་ལནེ་ ་བ ར་པ་ནས་བ ང་། ོ་

་ེཕ་ ་གཉིས་ ིས་འཚ་བའི་ཡོ་ ད་དང་ཞངི་ གས་ལས་ཐོན་ དེ་ལག་ཆ་བཟོས་ནས་བཙངས་པས། ཁོ་ཚང་གི་འཚ་བའི་ཆ་ ནེ་ཇེ་བཟང་ ་སོང་

་ེས་ཆ་འདིའི་ ག་འ ར་ ི་མིག་དཔ་ེ ་ ར། མགར་བ་ ོ་ ་ེཡིས་བ ངས་པའི་ཡོ་ ད་ལ་ཉ་ེའཁོར་ ་ིམང་ཚགས་ ིས་དགའ་བ ་ཆནེ་པ་ོ དེ་

ལ། ས་ཆ་གཞན་ ་ཡང་ ད་ གས་ཧ་ཅང་ཆ།ེ པཎ་ཆནེ་རིན་པོ་ཆསེ་གནས་ ལ་ད་ེགསན་མ་ཐག་ ་དངོས་ ་མགར་བ་ ོ་ འིེ་ མི་ ་འཚམས་

འ ིར་ཕབེས་ འི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་རདེ།                                                

 
1. ོམ་ ང་འདིའི་ཚན་པ②པའི་བ ོད་ ་གཙ་བ་ོན（ི     ）ཡིན། 
A． ་ ་ེ ོང་ག་ིགནམ་གཤིས།         B． ་ ་ེ ོང་གི་མི་ ངས། 
C．པཎ་ཆནེ་ཕེབས་པར་ ག་བཞིན་པ།  D． ོ་ ་ེཚང་ ་མི་མང་པ་ོའ ས་ཡོད་པ། 

【ལན】C 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདརི་ཆ་འ ནི་འདམེ་གསེས་ ེད་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 
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2.པཎ་ཆནེ་ ་ོ ་ེདང་ད ང་བ་མཉམ་གཤབི་ ིས་ཁང་པའི་ནང་ ་འ ་ོདོན་ན（ི     ）ཡིན། 
A．པཎ་ཆནེ་ ིས་རང་ཉིད་དང་ ་ོ ་ེགཉིས་འ ་མཉམ་ཡིན་པར་མཚན་ཆེད་ཡིན།         
B．པཎ་ཆནེ་ ིས་རང་ཉིད་ན་ི ོ་ ་ེལས་ག གས་ཆ་ེབར་མཚན་ཆེད་ཡིན། 
C．པཎ་ཆནེ་ ིས་རང་ཉིད་ནི་ ོ་ ་ེལས་གོ་གནས་མཐོ་བར་མཚན་ཆེད་ཡིན། 
D．པཎ་ཆནེ་ ིས་རང་ཉིད་དང་ ་ོ ་ེགཉིས་ག གས་རིང་ ང་འ ་བར་མཚན་ཆེད་ཡིན། 

【ལན】A 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདརི་ད ་ེཞིབ་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 
D.རོལ་ ོང་དང་གདེང་འཇོག རལོ་ ོང་དང་གདངེ་འཇོག་ཅསེ་པ་ན་ི ་ ོག་ ་ཆར་རོལ་ ོང་དང་

གདངེ་འཇོག་ དེ་པའི་ ས་པ་ལ་ཟརེ། ོབ་མས་བ ག་ འི་ ོམ་ཡིག་ག་ིབ ན་དོན་དང་ ོམ་པ་པོའི་ ་

བ། ་ ལ་ལ་གདངེ་འཇགོ་ དེ་ བ་དགོས། འདི་ན་ི རོ་འཛན་པ། དོན་ ོགས་པ།  ད ་ེཞིབ་དང་ གོས་

བ ས་བཅས་ ་ི ང་གཞིའི་ཐགོ་ནས། ་ ོག་གི་ཆ་ལ་གོང་འཕེལ་ ང་བའི་ ས་པ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེ6པ། གཤམ་ ི་ ོམ་ཡིག་ཚན་པ་འདི་བ གས་ནས་ ི་བར་ལན་ཐོབས། 

（ ོམ་ཆནེ） བ་ བ་པརོ་ལངས་ནས་ ིད་ ད་ ་ལ་ མི་པ་ཞིག་དང་། ་ ི་ ོ་ལ་ངར་བ་ཞིག  བ ་མར་གསལ་ལ་ ངས་པ་ཞིག་

མས་ རེ་ཏ་ེབ ས་པས།  ཡང་ནི་ གས་ཕོར་ ི་འོག་ན་སེར་ ་ ག་ ང་གཉིས་མགི་ནག་སིང་ང་ེ། ཁ་ མ་རལ་ཛ་ར་ེངོ་ ས་ནས་བ ད་འ ག 

                                                    ——《 ་ཙག་གི་གཏམ་ ད》ལས། 

ི་བ། འདིར་མི་ ་འ ི་བཞངེས་ ས་པ་ལས་གཙ་བོར་མ་ི འི་ཅི་ཞིག་ཞབི་འ ི་ ས་ཡོད།  

【ལན】 ོམ་ཆནེ་ ི་ ་ དེ་དང་སརེ་ ་ ག་ ང་གཉསི་ ི་ག གས་རིས་ཞིབ་འ ི་ ས་ཡོད།  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིར་ ང་ནང་གི་མི་ ་འ ི་ཐབས་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

E. ོམ་འ ི། ོམ་འ ི་ཞསེ་པ་ན་ི ད་ཡིག་ཤསེ་ ་དང་ ས་པ་བཀོལ་ ོད་ དེ་པ་ལ་ཟརེ།  བོ་མས་

ཚག་ ིག་ཤསེ་ཤིང་ ོམ་འ ་ིཤསེ་དགོས། འདི་ན་ི ོར་འཛན་པ་དང་དོན་ ོགས་པ།  ད ་ེཞིབ་དང་ ོགས་

བ ས་ དེ་ བ་པའི་ ང་གཞིའི་ཐོག་ནས། ོམ་འ ་ིབའི་ཆ་ལ་གོང་འཕེལ་ ང་བའི་ ས་པ་ཞིག་ཡིན།  
དཔེ7པ། གཤམ་ ་ིམིང་ཚག་གིས་ཚག་ ིག་དགོས། ཚག་རརེ་ཚག་བར10ལོང་དགོས། ཚག་བར་མ་ལངོས་ན་

ར་མ་མེད། 
(1) ཅི་ ག་གང་ ག—— 
(2) ་ ་གར་ ིད། —— 
(3) ན་ནས་མ ངས།—— 
(4) ཟམ་མ་ཆད།—— 
(5) ཡིན་ན་ཡང་།—— 

【ལན】  
(1) ང་ཚ་ ན་མོང་ག་ིདོན་ལ་མི་ཚང་མས་ཅི་ ག་གང་ ག་གསི་འབད་པ་ དེ་དགོས་ ་ ། 
(2) མཁས་པའི་ སེ་ ་འ ག་པ་ལས་ ན་པ་ོ ་ ་གར་ ིད་ ར་ ོངས་ཚད་ ིས་ ་བ་ དེ་མི་ ང་ ་ ། 
(3) ་ཐང་ ་ ག་ ས་ཁངེས་པ་ནི་ནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ས་ལ་འཕོས་པ་དང་ ན་ནས་མ ངས་ ་ ། 

(4) རང་ཅག་བོད་ ་ི ལ་འདརི་མཁས་དབང་ཟམ་མ་ཆད་པར་ ང་དང་འ ང་བཞིན་ཡོད་ ་ ། 

(5) ཁོང་ ་རིགས་ཡིན་ན་ཡང་བདོ་ ད་ཡག་པ་ོཤསེ་པ་རདེ་ ་ ། 
【གསལ་བཤད】 འདརི་ཐ་ ད་བཀལོ་ ོད་ ་ི ས་པར་བ གས་པའོ། ། 
དཔེ8པ། དག་ེ ན་ལ་བ ོད་པའི་ཚགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅགི་འ ་ིདགོས། ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ལ་ཚག་ ང་

བཞི་དང་ཚག་ ང་ར་ེལ་ཚག་བར9ལོང་དགོས། ཚག་ ང་དང་ཚག་བར་མ་ལོངས་ན་ ར་མ་མེད། 

དཔེ9པ། གཤམ་ ་ིགཏམ་ ད་ ་ིབ དོ་ ་གཞིར་བ ང་ནས་ མོ་ཡིག་ཅགི་འ ི་དགོས། 

མ་ེའཁོར་གཏོང་ལ་ཉ་ེབའི་ཚ། མི་ཞིག་འཚབ་འ བ་ ི་ངང་ནས་མ་ེའཁོར་ ི་ཐོག་ ་འགོས་ཡོང་། བས་མི་ལགེས་པ་ཞིག་ལ། ཁོ ་ ང་བ་

ཡ་གཅིག་མ་ེའཁོར་ ི་ ོ་བར་ ་བཙར་ནས་ མ་ཡ་གཅིག་ཐང་ ་ ང་སོང་། མ་ེའཁོར་གཏོང་མགོ་བ མས་པ་ན། མི་དསེ་ཐེ་ཚམ་ཅི་ཡང་མདེ་པའི་
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ོ་ནས་ ང་གི་ མ་ཡ་ད་ེཡང་ ད་ད་ེཐང་ ་ ང་བའི་ མ་དའིེ་ ོགས་ ་ག གས། དརེ་མི་ཞགི་ཡ་མཚན་ཏ།ེ ཁོ་ལ་ ོད་ ིས་ད་ེ ར་ དེ་དོན་ཅི་

ཡིན་ཞསེ་ ིས་པ་ན། ཁོས“གལ་ཏ་ེམི་ད ལ་བོ་ཞགི་ གས་ལམ་འདིའི་འ མ་ ་འ ོ་ ས། ཁོས་ མ་ཆ་གཅིག་ དེ་ན་ཁོར་ཕན་ཐོགས་ ིད”ཅེས་

བཤད། 

①  ཁ་ ང་རང་གིས་གཏན་ཁལེ་ དེ་དགོས། 

②  ོམ་ ས་ངེས་པར་ཚག་ ག་ཡིན་དགོས་ལ། ོམ་ ངས་གང་ ང་ ས་ཆོག 

③  ཚག་ ིམ600ལོང་དགོས། 

ག མ་པ། གས་ ང་ འི་ བ་ཁོངས་དང་རེ་འ ན། 

ཐབས་ལམ་དང་པོའི་ གས་ལནེ་པའི་ བ་ཁོངས་ནི། མཐོ་འ ིང་ ད་ཡིག་ག་ིངེས་ ོང་ ོབ་

དབེ1—5བར་དང་།  འདམེ་ ོང་ བོ་དབེ《 ད་དང་ཡི་གའིེ་ཉེར་ དོ》དང《 ོམ་རིག་བ མས་ཆོས་

ད ད་ ོང》དང《རིག་གནས་བ ན་བཅོས་ད ད་ ོག》བཅས་ ི་ནང་དོན་ མས་ཡིན།  
ཐབས་ལམ་གཉིས་པའི་ གས་ལནེ་པའི་ བ་ཁོངས་ན།ི དམའ་འ ིང་ག་ི ད་ཡིག་དང་མཐོ་འ ིང་

ད་ཡིག་གི་ངེས་ ོང་ ོབ་དབེ་ ་ིནང་དནོ་ཡིན།   
གས་གཞིའི་དཀའ་ཚད་ ་བ་དང་དཀའ་ ་འ ིང་པ་ོདང་དཀའ་བའི་ ར་ཚད་ ར། ཐབས་ལམ་

དང་པ་ོལ5∶3∶2ཡིན་པ་དང་། ཐབས་ལམ་གཉིས་ལ5∶3∶2ཡིན། 

(དང་པོ) ཤེས་ ་དང་ཉེར་ ོད།  
འདིར་ཡི་གའིེ་དག་ཆ་དང་གོ་བ།  མ་ ་པ།  གས་འ ག  ཚག་ ན།  ཚད་མ་རགི་པའི་ཤསེ་ །  

འ ལེ་ཡོད་ ན་ཤསེ་བཅས་ནང་དོན་ ག་ག་ིཆ་ནས་ ་ིབ་འདནོ་དགོས།  
1.ཡི་གའིེ་དག་ཆ་དང་གོ་བ། ( ར་མ3-6) 
འདིར་དམའ་འ ིང་ ད་ཡིག་དང་མཐ་ོའ ིང་གི་ ད་ཡིག་ངེས་ ོང་ བོ་དབེ་ ་ ང་བའི་མིང་ག་ི

དག་ཆ་དང་དོན་ ི་གོ་བ་ལོན་ཚད་ལ་བ ག་དགོས།  
(1) ཡི་གའིེ་དག་ཆ།  
(2) མིང་ག་ིགོ་དོན།  
(3) མིང་ག་ི ོར་ ལ། 
2. མ་ ་པ། ( ར་མ6-12) 

འདིར་དམའ་འ ིང་གི་ བོ་དབེ་དང་མཐ་ོའ ིང་གི་ ད་ཡིག་ངེས་ ོང་ བོ་དབེ་ ་ ང་བའི་ མ་

་པའི་ཤསེ་ འི་ ངས་འ ས་ལ་བ ག་དགོས།   
(1) ད་དང་ མ་ད འིེ་ ་ཡི་ རོ་ ལ།  
(2) ད་དང་ མ་ད འིེ་དོན་ ་ིའ ག་ ལ། 
3. གས་འ ག ( ར་མ6-12) 

འདིར་མཐོ་འ ིང་གི་ངེས་ ོང་ ོབ་དབེ་ ་བཀདོ་པའི་ གས་འ ག་གི་ བོ་ཚན་སོ་སོའི་ ངས་

འ ས་ལ་བ ག་དགོས།  
(1)ཡི་ག་ེ ིའི་ གས་ ི་ད ་ེབ་དང་།  ནོ་འ ག་གི་ གས་ ་ིད ་ེབ།  སེ་འ ག་གི་ གས་ ི་ད ་ེབ། 
(2) ས་ག མ་ མ་གཞག  དངོས་པོ་བདག་གཞན།  ་ དེ་ལས་ག མ།  མིང་མཐའ་འ ནེ་ ལ། 
4.ཚག་ ན། ( ར་མ6-12) 

འདིར་དམའ་འ ིང་དང་མཐོ་འ ིང་ག་ིཚག་ ན་རིག་པའི་ ོབ་ཚན་སོ་སོའི་ ངས་འ ས་ལ་བ ག་

དགོས།   
(1)དཔ་ེདང་དཔ་ེཅན་དང་མ ངས་ཆོས་ངོས་འཛན་པ།  
(2) ན་ངོས་འཛན་པ།  
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5.ཚད་མ་རིག་པའི་ཤསེ་ ། ( ར་མ6-9) 
འདིར་མཐོ་འ ིང་གི་ངེས་ ོང་ ོབ་དབེ་ ་ིཚད་མ་རིག་པའི་ཤསེ་ འི་ ངས་འ ས་ལ་བ ག་དགོས།   
(1)མཚན་ཉིད་ རོ་ཟིན་ཅིང་དོན་ག་ོབ་དང་།  ནང་གསེས་ ་ིད ་ེབ་ཤསེ་པ།  
(2) བ་པ་ ་ོབ ད་དང་ ་ག མ་ ་བཞི་བ ི་ཤསེ་པ།(འདི་ཐབས་ལམ་གཉིས་པའི་ གས་ ང་ ་

མིན) 
(3) རི་བཏང་ག་ི གས་ རོ་འགོད་ ལ་ཤསེ་པ།(འདི་ཐབས་ལམ་གཉིས་པའི་ གས་ ང་ ་མིན) 
6. ོམ་ གས་ཆེན་དང་འ ལེ་ཡོད་ ན་ཤསེ། ( ར་མ9) 
(1)འདིར་ བོ་ཚན་ ་ ང་བའི་ ་ཚག་དང་ ོམ་ གས་ཆནེ་དང་ཚག་ གས་ཆནེ་ རོ་འཛན་དགོས་

པ་དག་ རོ་ཟིན་མིན་བ ག་དགོས།  
(2)འདིར་མཐོ་འ ིང་གི་ངེས་ ོང་ ོབ་དབེ་ ་ི ོབ་ཚན་སོ་སོར་ ང་བའི་རགི་གནས་ ་ི ན་ཤསེ།  ལོ་

ས་ ་ི ན་ཤསེ།  ཚན་རིག་ག་ི ན་ཤསེ།  ོམ་རིག་ག་ི ན་ཤསེ།  ཆོས་ ་ི མ་ ངས་དག་ རོ་ངེས་མིན་

བ ག་དགོས། 

(གཉིས་པ) ་ ོག 

1.ད ད་བ ོད་རགིས་ ་ི ོམ་ཡིག་ ་ གོ ( ར་མ9-18) 
འདིར་ ིད་དོན་ ངེ་བ ོད་ ོམ་ཡིག་དང་།  རགི་ག ང་ད ད་ ོམ།  དགག་ བ་ ོམ་ཡིག  ལོ་ ས་

ོམ་ཡིག  ད ད་གཏམ་དག་ ་ གོ་གི་ ་ཆར་བཀོད་ད་ེ ི་བ་འདོན་དགོས།  འདརི་གཤམ་ ི་ ས་པ་དག་

ལ་བ ག་དགོས། 
(1) ཐ་ ད་གལ་ཆནེ་དང་ ོད་པ་གལ་ཆནེ་ ི་དོན་གོ་བ། 
(2) ོམ་ཡིག་ནང་ག་ིཆ་འ ིན་འདམེ་གསེས་དང་ ོགས་བ ས་ དེ་པ། 
(3) ོམ་ ི་ གི་གཞིར་ད ་ེཞིབ་ དེ་པ་དང་། ནང་དོན་གཙ་བོ་གནད་བ ས་ དེ་པ་དང་།  བ ོད་

འི་ ིང་པ་ོམདོར་བ ་བ།   
(4) ོམ་ཡིག་གི་བ བ་ ་དང་།  བ་ དེ།  བ་ཐབས་བཅས་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པ། 
(5)  ོམ་ཡིག་ནང་གི་ ོམ་པ་པོའི་ ་བ་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པ། 
2.ཉེར་ ོད་རགིས་ ་ི ོམ་ཡིག་ ་ ོག ( ར་མ9-18) 

འདིར་ཇི་བཞིན་བ ོད་པའི་ ོམ་ཡིག་དང་།  གསལ་བཤད་ མོ་ཡིག  གསར་འ ར་ ོམ་ཡིག  ན་

་དག་ ་ ོག་གི་ ་ཆར་བཀོད་ནས་ ི་བ་འདནོ་དགོས། འདརི་གཤམ་ ་ི ས་པ་དག་ལ་བ ག་དགོས། 

(1) ོམ་ ི་ནང་ག་ིཐ་ ད་གལ་ཆནེ་དང་ དོ་པ་གལ་ཆནེ་ ི་དོན་ག་ོབ། 
(2) ོམ་ཡིག་ག་ིཆ་འ ིན་འདམེ་གསེས་དང་ ོགས་བ ས་ དེ་པ།   
(3) ོམ་ཡིག་ག་ི ིག་གཞི་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པ་དང་།  ནང་དནོ་གཙ་བ་ོགནད་བ ས་ དེ་པ།  བ ོད་

འི་ ིང་པ་ོམདོར་བ ་བ། 
(4) ོམ་ ས་ ་ི ད་ཆོས་དང་མཚན་ཐབས་གཙ་བརོ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པ།     
(5) ོམ་ ་ི ་བ་གཙ་བོར་གདངེ་འཇོག་ དེ་པ། 
3. ོམ་རིག་བ མས་ཆོས་ ་ ོག ( ར་མ9-18) 

འདིར་ལགེས་བཤད་དང་།  ན་ངག  ག་ ོམ།  ང་གཏམ།  ོས་གར་འ བ་ག ང་།  མ་ཐར།  

ོགས་བ ོད་དག་ ་ ོག་ག་ི ་ཆར་བཀོད་ནས་ ་ིབ་འདོན་དགོས། འདིར་གཤམ་ ི་ ས་པ་དག་ལ་

བ ག་དགོས། 

(1) ོམ་ ི་ནང་ག་ིཐ་ ད་གལ་ཆནེ་དང་ དོ་པ་གལ་ཆནེ་ ི་དོན་ག་ོབ། 
(2) ོམ་ ི་ གི་གཞི་ལ་ད ་ེཞིབ་དང་།  བ ོད་ འི་བ ན་དོན་མདོར་བ ་བ།   
(3)བ མས་ཆོས་ ་ི ོམ་ ས་དང་མཚན་ཐབས་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པ།    
(4)ཚག་གལ་ཆནེ་ ི་དོན་ ན་ མ་ཚགས་པ་ཉམས་ ་ ོང་བ་དང་།  ཚག་ ན་མོའི་ ་ ལ་མཚན་
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ཐབས་ ི་ ་ོབ་ ོང་བ།   
(5)བ མས་ཆོས་ ་ི ོམ་རགི་ ང་བཪྙན་ལ་ད ད་ ོང་ དེ་པ་དང་།  བ མས་ཆོས་ ི་ ་ ལ་ཤན་

ོབས་ལ་ ོང་ ོགས་ དེ་པ།   
(6)བ མས་ཆོས་ ་མངོན་པའི་རིན་ཐང་ ་བ་དང་མཛས་ ོག་གི་འ རེ་སོ་ལ་ད ད་བ ོད་ དེ་པ།   

(ག མ་པ) ོམ་འ ི།  
འདིར་ཚག་ གི་པ་དང་།  ཚགས་བཅད་དང་ཚག་ ག་འ ་ིབར་བ ནེ་ནས། ཡི་ག་ེབཀོལ་ ོད་ ི་

ས་པར་བ ག་དགོས།  
1.ཚག་བ ིགས་ནས་ བོ་མའི་ཡི་ག་ེབཀལོ་ དོ་ ་ི ས་པར་བ ག་དགོས།   
2.ཚགས་བཅད་ཤ་ོལ་ོཀ་གཅགི་ ིས་ནས། བོ་མའི་ཚགས་བཅད་ ོམ་ཡིག་འ ི་བའི་ ས་པར་བ ག་

དགོས།   
3. ོམ་ཡིག་ ིས་ནས་ ོབ་མའི་ ོམ་འ འིི་ ས་པར་བ ག་དགོས།  ོམ་ཡིག་ག་ིཁ་ ང་དང་བ ོད་ ་

ནི་ངེས་པར་ ་ བོ་མའི་འཚ་བ་དང་འ ལེ་བ།  ལོ་ན་དང་འཚམ་པ།  ཡོན་ཚད་དང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་

དགོས། ོམ་ཡིག་ནི་ཁ་ ང་གཏན་ཁལེ་ ི་ ོམ་མམ།  ་ཆ་མཁོ་ ོད་ ི་ ོམ་གང་ ང་ཡིན་ཆགོ 
ཐབས་ལམ་དང་པོའི་རེ་འ ན།  

1.བ ོད་ ་དང་ཚག་བར་གཏན་ཁལེ་ ས་ཏ་ེཚགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅགི་འ ི་དགོས། ( ར་མ10) 
2. ོམ་ཡིག་གཅིག་འ ི་དགོས།  ོམ་ཡིག་ལ་ ར་མ50ཡོད། ཡི་ག་ེཚག་ ིམ600ལོང་དགོས། 

ཐབས་ལམ་གཉིས་པའི་རེ་འ ན།  
1.ཚག་ གི་པ། ( ར་མ10) 

དམའ་འ ིང་དང་མཐོ་འ ིང་ག་ིངེས་ ོང་ བོ་དབེ་ལས་ ་ཚག  ད་ཆོས་བ ོད་པའི་མིང་།  ད་

འ ས་མ།  དཔ་ེཆོས་སོགས་མིང་གཏན་ཁལེ་དང་ཚག་ ིམ་གཏན་ཁལེ་ ས་ནས་ཚག་ ིག་ ་འ ག་དགོས།   
2. ོམ་ཡིག་གཅགི་འ ་ིདགོས།  ོམ་ཡིག་ལ་ ར་མ50ཡོད། ཡི་ག་ེཚག་ ིམ400ལོང་དགོས། 

 

བཞི་པ། གས་དཔེ། 
(དང་པ)ོཐབས་ལམ་དང་པའོི་ གས་དཔ།ེ 

གས་ཚནⅠའདམེ་གསསེ་ ོར། 

དང་པོ། ཤེས་ ་དང་ཉེར་ དོ།  

དཔ1ེཔོ།  གཤམ་ ་ིམིང་དང་ཚག་དག་ལས་ཡིག་ནོར་ཡོད་པའི་ ེ་ན(ི    )ཡིན། 

A. འཆར་ཀ  མགལ་ མ།     ར་ ི་ ་འ ནེ།           ཤ་ ག་གདོས་བཅས། 

B. ོ་ གས།  འ ས་ཆན།    མཛ་ ལེ་གཡངེ་ ང་།   ི ་ནང་ ང་ ། 

C. རོ་ཉམས།  གཅོམ་ ང་།   ག་འ འེི་ ང་ ོལ།      ཁ་འདོན་ ་ེ ིལ། 

D. ཆ་མཁན།  གསལ་ཤིང་།   ཁ་ ས་ ངེ་གཞི།           ཀོ་ ོང་ལག་མཉསེ། 

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】  ི་བ་འདིས་མིང་ཚག་གི་དག་ཆ་ངསེ་མནི་ལ་བ གས་པའོ། །  

དཔེ 2 པ།  གཤམ་ ་ིམིང་འ ལེ་དག་ལས་ནརོ་བའི་ ེ་ན(ི    )ཡིན།  

A. བ ོངས— མཉམ་ ་འ ོགས་པ།          ཐོ་ཅོ  — ོད་པ་ ངི་པོ། 

B. མནལ་ ོ — གཉིད་ ོ་བའི་དོན།           ཧར  —  ོ་ ར་ ་ིདོན།  

C. ལོང་གཏམ — ངས་མདེ་ ི་གཏམ།       མཐོ་འཚམ — བ ས་བཅོས་ དེ་པའི་དོན། 

D. ོན་པ — གཤེ་གཤེ་བཏང་བ།                མནོག —   སབ་སོབ་ཡིན་པའི་དོན།  

【ལན】D 
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【གསལ་བཤད】   ི་བ་འདིས་མངི་གི་གོ་དོན་ལ་ངསེ་ཆ་ཡོད་མདེ་བ གས་པའོ། །  

དཔེ 3 པ།  གཤམ་ ི་མངོན་བ ོད་དག་ལས་ངསོ་བ ང་བ་ནོར་བའི་ ེ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ་བ ་བ —   འ ག་ ད།            རིན་ཆནེ་འ ང་གནས  —  ་མཚ།  

B. ་ཤེལ་དབང་པ ོ—   ་ ར།       མཁའ་ཡི་ ང་པ ོ—   ང་། 

C. མིག་ ོང་ཅན  —  བ ་ ིན།        ང་ ིའི་ཟས་ཅན   — ང་མ།  

D. པད་མའི་གཉནེ   — ཉི་མ།          འཇིག་ ནེ་མསེ་པོ  —  ཚངས་པ།   

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】  ི་བ་འདིས་མངནོ་བ ོད་ངོས་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའ།ོ ། 

དཔེ 4 པ།  གཤམ་ ་ི ངས་འ ནེ་དག་ལས་ནོར་བའི་ ེ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ན་འ ོ་  —  ཚར་བ།   འ ་ཤེས།   སམེས་པ།   རགེ་པ།   ཡིད་ དེ་དོ། ། 

B. བ་མཐའ་བཞི   — ད ་མ་པ།   སམེས་ཙམ་པ།   མདོ་ ་ེཔ།   ་ེ ག་ ་བ་བཅས་སོ། ། 

C. མཁས་པའི་ ་བ་ག མ— མཁས་པ། བ ན་པ། བཟང་པོ་བཅས་སོ། །  

D. ིད་པ་ག མ — ས་འོག ས་ ངེ་། ས་ ་བཅས་སོ། ། 

【ལན】C 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ངས་འ ནེ་ལ་ངསེ་ཆ་ཡོད་མདེ་བ གས་པའོ། །  

 དཔེ 5 པ།  གཤམ་ ་ི ར་ཆག་ ད་དོད་དག་ལས་ངསོ་བ ང་བ་ནོར་བའི་ ེ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ཅོག་ཙ།  ལ་ ག     ཧོང་ལནེ།    ལན་ཀན།        ་བ ན།—— ་ནག་གི་ ད། 

B. ཏ ་ར།  ཙན་དན།  ཤོ་ལོ་ཀ      གན་ཇི་ར།       འཛམ་ །—— ་གར་ ད། 

C. ཛ་སག  ཐ་མ་ཁ།    ཨེར་ཏ་ེན།ི   ནོ་མནོ་ཧན།   ད་ར་ཁ་ཆ།ེ——སོག་པོའ་ི ད། 

D. ོ་ལོ།    ཐན་ཁ།ེ       ོ་མ་ །     པོ་ཏ་ལ།  ཨོ་ལིན་ཕ་ེཁ།ེ——ད ིན་ཇའིི་ ད། 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་རིག་གནས་ ན་ཤེས་ལ་ངསེ་ཆ་ཡོད་མདེ་བ གས་པའ།ོ །  

དཔེ 6 པ།  གཤམ་ ་ིདཔ་ེབ ོད་ལས་ ད་ ི་འ ག་ ལ་ངོས་བ ང་བ་མི་འ ིག་པ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ས་རབས་ཉི་ ་པའི་ནང་ ་དམག་འ ག་ ང་ཞསེ་པའི་ ་ ་ཚ་ བས་ལ་འ ག་པ་ཡནི།  

B. ཟས་འདི་ མས་ལས་ དེ་ ིས་གང་ཟ་ཞསེ་པའ་ིལས་ ་དགར་བར་འ ག་པ་ཡནི། 

C. ་སར་མཇལ་ ོར་ ་འ ོ་དགོས་ཞསེ་པའི་ ་ ་དགོས་ཆདེ་ལ་འ ག་པ་ཡིན།                                     

D. ོབ་ ངོ་ལ་བ ོན་པར་ དེ་ཅསེ་པའི་ལ་ ་དེ་ཉིད་ལ་འ ག་པ་ཡནི། 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ མ་ད འེི་ནང་གསསེ་འ ག་ ལ་ངོས་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ 7 པ།  གཤམ་ ་ིདཔ་ེབ ོད་ལས་ དེ་འ ལེ་ ི་ ོར་ ལ་ཡང་དག་པ་ན(ི    )ཡིན། 

A. བ ་ཤིས་ ི་བོད་ཡིག་གིས་ལས་ ་ སི།      B. ོ་ སེ་པིར་ ིས་རི་མོ་ ིས། 

B. ་ཡསི་ ནེ་ ིས་ཕོ་བ་ ོས།               D. ་མོའི་ ོ་ ་ེགཅིག་གིས་ཉན།  

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ དེ་འ ལེ་ ི་ ད་པར་ངོས་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ 8 པ།   གཤམ་ ་ིམིང་མཐའ་འ ནེ་ ལ་ལས་བ ོད་བདེ་འ ནེ་པ་ཡིན་པའི་ ེ་ན(ི    )ཡིན། 

A. བ་པ།    དར་ཁ།    ག ངས་པ།         B. ག་པ།    མ ནེད་པ།    གསལ་ཁ། 

B. མ་ཁ།    ཉིན་ཁ།       ོ་བ།           D. གོམ་པ།    དལ་བ།        གསོན་པོ། 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】  ི་བ་འདིས་མིང་མཐའ་འ ེན་ ལ་ལ་ངསེ་ཆ་ཡོད་མདེ་བ གས་པའ།ོ །  

དཔེ 9 པ།“བཟོ་པས་ གས་ལ་ ི་བཏང”ཞསེ་པའི་ ་ དེ་ལས་ག མ་ངོས་བ ང་བ་འ ིག་པའི་ ེ་ན(ི   )ཡིན། 

A. བཟོ་པ་ནི་ དེ་པ།               བཏང་ནི་ལས།             ི་ནི་ ་བ། 

B. བཟོ་པ་ན་ི དེ་པ།                 ི་ནི་ལས།                  བཏང་ནི་ ་བ།  
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C. བཟོ་པ་ནི་ དེ་པ་པོ།              ི་ནི་ལས།                 བཏང་ནི་ ་བ། 

D. བཟོ་པ་ནི་ དེ་པ་པོ་ཕལ་བ།   ི་ནི་ ་བའི་ ལ།       བཏང་ནི་ ་བ། 

【ལན】C 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ་ དེ་ལས་ག མ་ངསོ་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

དཔེ 10 པ།  གཤམ་ ་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་ལས་མ་འ ིག་པ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ལ་ག མ་ཡནི་པ་ གས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་ག གས་ ་ ང་བ་ག གས་ ་ིམཚན་ཉདི།   

B. འོི་ ལ་ ་ ་ ང་བ་ཤེས་ འི་མཚན་ཉིད་དང་ ལ་ ་ བ་པ་བམེ་པའོི་མཚན་ཉིད།  

C. ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མ ན་མི་ ིད་པའི་ཆོས་འགལ་བའི་མཚན་ཉདི་དང་ས་ོསོ་བའི་ཆོས་ཐ་དད་ ི་མཚན་ཉིད། 

D. ་དོན་འ སེ་ ང་ ་འཛན་པའི་ཞནེ་རིག་ ོག་མདེ་ ི་ ོའི་མཚན་ཉིད་དང་རིག་པ་ཤེས་པའ་ིམཚན་ཉིད།   

【ལན】D  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་མཚན་ཉིད་ལ་ངསེ་ཆ་ཡོད་མདེ་ལ་བ གས་པའ།ོ ། 

དཔེ 11 པ།  གཤམ་ ི་རིགས་ ི་དང་ཚགས་ འིི་ ་བཞི་ལས་ནོར་བ་ན(ི    )ཡིན། 

A. རིགས་ ་ིཡནི་ལ་ཚགས་ ི་མ་ཡནི་པའི་ ་ནི།  ཤེས་ ་ ་ །         

B. ཚགས་ ི་ཡནི་ལ་རིགས་ ི་མ་ཡིན་པའི་ ་ནི།  མ་པ་ ་ །        

C. རིགས་ ི་དང་ཚགས་ ི་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ ་ནི།  ་ ་ ་ ། 

D. རིགས་ ་ིདང་ཚགས་ ི་གཉསི་ཀ་མ་ཡནི་པའི་ ་ན།ི  ག་དངསོ་གཉསི་ ་ ། 

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ི་ ་ེ ག་གི་ མ་གཞག་ངོས་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའ།ོ །   

དཔེ 12 པ།  ིང་ ང་གི་ ོད་ དེ་ཚག་གི་ ད་ཆོས་བ ོད་པ་ནོར་བ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ཁ་དམ་ཞིང་གོ་དཀའ་བ།                                                        

B. ་བར་ ན་ཞངི་གནད་ལ་ཕོག་པ།   

C. དཔ་ེདོན་འ ་ཆགས་ཤིང་ཚག་ ན་ ན་ མ་ཚགས་པ།         

D. གཏམ་དཔ་ེམང་ཞིང་བ ོད་དོན་གསལ་བ། 

【ལན】A 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་རིག་བ མས་ཆོས་ ི་ ན་ཤེས་ལ་ངསེ་ཆ་ཡོད་མདེ་བ གས་པའ།ོ ། 

དཔེ 13 པ།   བོད་ ི་མཁས་པས་བ མས་པའི་ལགེས་བཤད་ཐོག་མ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ་ཤིང་བ ན་བཅོས།                          B. དག་ེ ན་ལགེས་བཤད།           

C. ས་ ་ལགེས་བཤད།                              D. ལ་པོ་ གས་ ི་བ ན་བཅོས།  

【ལན】C 

【གསལ་བཤད】   ི་བ་འདིས་རིག་གནས་ ན་ཤེས་ལ་ངསེ་ཆ་ཡདོ་མདེ་བ གས་པའོ། །  

དཔེ 14 པ། གཤམ་ ་ིམིང་འདོགས་ ལ་ ི་དཔ་ེབ ོད་དག་ལས་ དེ་ཚག་གི་ ོ་ནས་བཏགས་པའི་ ེ་ན(ི    )ཡིན། 

A. བ ན་བཅསོ།     བ ོ་བ།            བ ག་ད ད།           བཟའ་བ། 

B. ོབ་ ོང་།          བཙས་མ།         མིག་ ོས།                 མ ལ་ཆིངས། 

C. བ ག་པ།           འ ལ་བ།          བཅད་ག བ།           བས་མགོན།   

D. ོམ་པ།              བ་ཐབས།      འ གས་ ན།            ང་དམག     

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】   ི་བ་འདིས་ ་ དེ་ ི་ཚག་གི་ ད་ཆོས་ངསོ་འཛན་ ་ི ས་པར་བ གས་པའོ། །  

དཔེ 15 པ།  གཤམ་ ི་ ན་ཚག་ཤོ་ལོ་ཀའ་ི ད་ཆོས་ངོས་བ ང་བ་འ ིག་པ་ན(ི    )ཡིན། 

      ་བ ན་འ ས་ འི་ ར་ ིས་ནི། ། ངོ་ མས་ ག་ ་ ས་པར་ དེ། །  

   ིབ་མ་ མ་པའི་ ོན་པ་ཆ།ེ །འདི་ན་ིབདག་ག་ིཡང་དག་ཐོབ། །ཅསེ་པར།  

A. བ ་ ་ ད་ དེ་གཉིས་རིམ་བཞནི་ ང་ ངོ་ཆནེ་པོ་ཞིག་དང་ ོན་ཤིང་ཆནེ་པོ་ཞིག       



 11 

B. བ ་ ་ ད་ དེ་གཉསི་རིམ་བཞནི་ ་མ་ཆནེ་པ་ོཞིག་དང་ ནོ་ཤིང་ཆནེ་པོ་ཞིག 

C. བ ་ ་ ད་ དེ་གཉསི་རིམ་བཞནི་དམག་དཔོན་བཟང་པོ་ཞགི་དང་ ོན་ཤིང་ཆནེ་པ་ོཞིག 

D. བ ་ ་ ད་ དེ་གཉིས་རིམ་བཞནི་ ལ་པོ་བཟང་པོ་ཞིག་དང་ ོན་ཤིང་ཆནེ་པ་ོཞིག 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ངག་གི་ ན་ ི་ ད་ཆོས་ངསོ་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

གཉིས་པ། ་ ོག 

（དང་པ）ོཉརེ་ ོད་རིགས་ ི་ ོམ་ཡིག་ ་ ོག 

དཔེ 16 པ།  གཤམ་ ི་ ་ ོག་ ་ཆ་དེ་བ གས་ནས་ ི་བ་ལ་ལན་ཐོབས།  

ང་ ོང་། མང་བཙན། འ ས་ ངོ་ག མ་ ི་རིང་ལ། ཡ་མཚན་ཆ་ེབའི་ ལ་ཆནེ་མ་ིབ ན་ ང་། བཙན་པོ་ ང་ ངོ་ནི་ཡབ་མ་འདས་པར་ཁོང་

འདས་ཏ།ེ ད ང་ལ་ོབ ་ད ་བཞེས། ཆབ་ ིད་ལ་ོ ། ང་མང་པ་ོ ་ེཞང་ ང་དང་། བས་ཙན་ཏོ་རེ་ལང་ ང་གིས་ ནོ་པོ་ ས། 

དེའི་ ས་མང་བཙན་ ི་ ་རིང་ལ། ིས་པའི་ཚ་ཡབ་འདས། ི་ལ་ོལ་མང་ ངོ་འ ངས། ལོ་ ོར་གཅིག་ན་མསེ་འདས། ཆབ་ ིད་ལོ་ ་བ ང་། 

མགར་ ོང་བཙན་ ལ་བ ང་གིས་མསེ་ ་ིརིང་ནས་ཚ ་བར་ ོན་པ་ོ ས། འཆིམས་མང་བཞེར་ངན་པོས་ ང་། ལོ་འགའ་ ོན་པ་ོ ས། ི་བའི་ལོ་ལ་མང་

ོང་འདས་སོ། ། ལ་པ་ོདེ་གཉིས་ ིས་ལས་ མ་རེ་མ་མཛད། 

འ ས་ ོང་མང་པོ་ ་ེའ ལ་ ་ི ལ་པོ ་ ་རིང་ལ། མ་བ མས་པ་ནས་ཡབ་མང་ ོང་འདས། ི་བ་ལོ་ལ་ གས་ ་བ མས།  

དེའི་རིང་ལ་ཡ་མཚན་ཆ་ེབའི་མི་བ ན་ ང་བ་ནི། ོག་རིང་ལ་ནག་པོས་བལ་ ལ་ནས་ ང་པ་ོཆའིེ་ ་ ་ ར་བས་ ོག ོག་ ངི་གམ་ ིས་

གཡག་ ས་གཅིག་ཐགེ ས་ ོད་ ོང་བཙན་ ིས་སེང་ག་ེབ ང་། འགོས་གཡག་ ང་གིས་ཤ་བའི་ ད་ ་ ་ེམས་བཀང་ནས་ ད་ལ་བ ོར། ཅོག་རོ་འ ོང་

ཤོར་ ིས་འ ོང་ ར་ལ་ད ས་པ་བ ང་ནས་ ནེ་ ་འཐནེ་ བ། གནནོ་ ལ་མཚན་ ིས་མདའ་ ་ེཁ་མས་ ་ ་མཁའ་ལ་འ ར་བར་བ བ་ནས་ དེ་པ་

གཅོད། གནནོ་ ི་ ་ེ ལ་ ནི་ ིས་མ་ བ་པའི་ ་ ོད་གཡང་ལ་མཆངོ་བ་ཡར་ལ་ཐནེ་ནོ།  ། ལ་ཆནེ་ ་ིམ་ིབ ན་ཟརེ་རོ། ། 

ད ང་ལ་ོཉི་ ་ ་ད ་བཞེས། མགར་བཙན་གཉའ་ མེ་ (བཙན་ ་ མོ་ )དང་མཐར་ ི་འ ང་གིས་ ོན་པ་ོལ་ོབ ་ ས། ལག་རིས་ ་ཧོར་

དང་ག་གནོ་བ ལ། ང་ གོས་ ་ ལ་ ་བ དེ། འ ག་ལ་ོལ་ ང་ ་ ་གཤགེས། ཅོག་རོ་ཁོང་ ོ་དང་ཅང་དཀར་སོར་བཞིས་ ལ་པོ ་ ར་བ ངས། 

                                                            མཁས་པ་ ེ འ《ི ་བོད་ ི་ཆོས་འ ང་ ས་པ》ལས། 

(1)  འདིར་ ང་བའ“ིལག་རིས”ཞེས་པའི་ བས་དོན་ན(ི    )ཡིན། 

A. ོབས་འ ོར།      B. མཛད་ སེ།         C. དགོངས་པ།         D. ན་ གས། 

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ཡིག་ནང་གི་མིང་ཚག་གི་ བས་དོན་གོ་བ་ལནེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

（གཉིས་པ）ད ད་བ དོ་རིགས་ ་ི ོམ་ཡིག་ ་ ོག 

དཔེ 17 པ།  གཤམ་ ི་ ོམ་བ གས་ནས་ ི་བ་ལ་ལན་ཐོབས། 

    འདིར་གངས་རིའི་ ོར་ ི་ ངེ་མོ་ ང་ཟད་ ་ །ེ དེ་ཡང་ཧི་མ་ལ་ཡ་དང་།  ཧི་མ་བ ་ྟ ་བའི་ཚག་འདི་གངས་ཅན་ཞེས་འ ར་བ་ཡིན་ཞིང་། 

གངས་ཅན་ཞེས་ ་བ་ཁ་བ་རི་ཁོ་ན་ལ་མི་ དེ་ ི།  འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ་གར་ ང་ ོགས་ ི་རི་ ད།  གངས་རི།  ནགས་རི།  ང་རི་ལ་སོགས་པའི་རི་

ོང་ ག་ ་མ་ཚགས་པའི་ ི་མིང་ ་ གས་པ་ཡིན་ཏ།ེ དཔརེ་ན།  《མདོ་ ན་པ་ཉེར་བཞག》ལས། དེ་འདས་པ་ན། རིའི་ ལ་པོ་གངས་ཅན་ཞེས་ ་བ་

་ེམོ་ ་ཚགས་པ་དཔག་ཚད་ ངོ་ ་ ར་པ་ ག་པ་དང་། ་ལ་དང་། ཏ་མ་ལ་ལ་སོགས་པའི་ནགས་ ིས་མཛས་པ་ཞེས་གངས་ཅན་རི་ལ་ནགས་ཚལ་ཡོད་

པ་གསལ་བར་ ང་ཞིང་།  《གནས་བ ན་ ན་ ངས་པ》ལས་ ང་།  གངས་ཅན་ ་ི ད་ཆོས་ ་ཐང་ཤིང་ སེ་ཤིང་།  གཡག་གི་ གི་པས་ ོ་བཅག་

པ་སོགས་ ང་ལ།  གཞན་ཡང་རི་བོ་གངས་ཅན་ལ་ ར་བའི་ ་གར་ ི་ ན་ངག་ མས་ལ་ ོས་དང་།  གངས་ཅན་རི་ལ་ནགས་ཚལ་དང་། ། མ་ེཏགོ་གི་

ཐང་ག་དང་། གཡག་ལ་སོགས་པ་དེར་ཡོད་ ལ་ཤ་ ག་འ ང་།  དེས་ན་གངས་ཅན་ ་བའི་མངི་ཙམ་ལ་འ ལ་ནས། གངས་ཅན་རི་ལ་ཡོད་ཚད་ཐམས་

ཅད་ཁ་བའི་ནང་ ་ཡོད་ མ་པ་ན་ིས་ ་ན་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ས་ ་བོ་ཞིག་གི་ནང་ ་ཡདོ་པར་བ ང་བ་དང་འ ། དེ་བཞིན་གངས་རི་ལ་ ན་ ་ཚགས་

སེ་པར་བཤད་པ་ཡང་འདིའི་ ང་ནགས་ ་ིརི་ མས་ལ་ ན་ ་ཚགས་ཡོད་པ་ལ་ ་ཞིང་།  གངས་ ི་སེ ྒེ་ ་བའི་མིང་ཡང་འདིར་བ ནེ་ནས་ ང་བ་

ཡིན་ཏ།ེ  འདིའི་ནགས་ཆནེ་པོ ་ནང་ ་ ག  སེ ྒེ་། བསེ་   ང་པོ་ཆ་ེལ་སོགས་པ་རི་ གས་ ་ཚགས་མཆིས་ཤངི་།  《སངས་ ས་ ་ི ོད་པ་

ཆནེ་པ》ོལས་ ང་།  གངས་ཅན་ ི་ ང་པོ་ ་བ་དང་།  ང་པོ་གངས་ཅན་ནགས་ལ་ ར།  ཞེས་ག ངས་པ་དང་། 《མཆོད་ ནེ་ ོར་བའི་ཚགས་

བཅད》ལས་ ང་། གངས་ ི་ ང་ཆནེ་བ ་ དེ་དག  །ཅེས་སོགས་ ང་ག ངས་སོ། ། དེས་ན་སེ ྒེ་ནི་ནགས་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན།  ས་སེར་ །  
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མ ག་མ་རིང་པོ ་ རེ་ འི་ ན་ ་ཡོད་པ། ཕོ་ མས་ལ་ ་དང་། རལ་བ་ཁམ་སེར་ཅན་ཡོད། འདིའི་གདོང་ ས་དང་མ་ིའཚམ་པ་ཙམ་ ་ཆ་ེཞིང་ཡངས་

པས།  པ ་ནན་ཟརེ་བ་ཡང་དོན་ལ་གདོང་ཡངས་ ་བ་ཡནི་མོད་གདོང་ ར་བ ར་ཅིང་།  དེ་ལ་ཡང་ད ལ་བ། ཨོལ་ཀོ།  མ ར་ཚས།  ་དང་

བཅས་ ་ལ་ཟརེ་མོད། འདི་ན་ི ནན་ཞེས་གདོང་བཞིན་རས་ ་ིདོན་ཡིན་པས།  འ ར་ ་བ ིས་པས་ག་ལ་ཕན། འགའ་ཞིག་གིས་ ང་ལག་ག་ིམཐིལ་

བཞི་དང་གདོང་བཅས་ ་ལ་ དེ་སོགས་ ང་ ས།  

                              དག་ེའ ན་ཆོས་འཕལེ་ 《ིགངས་སངེ་ཡོད་མདེ་ལ་ད ད་པ》 ལས། 

 

གོང་གི་ད ད་ ངེ་ཚན་པ་འདི་དང་འ ལེ་མདེ་ ི་བཤད་ ལ་ན(ི    )ཡིན། 

A. གངས་སངེ་ཞསེ་པ་དེ་གངས་ ི་རི་ཁོ་ནར་གནས་པའི་ ོག་ཆགས་ཤིག་ཡནི་ཟརེ་བ་བཀག་ཡོད་པ།  

B. ཚན་པ་འདིར་ ང་རིགས་གཉསི་ ི་ བ་ཐབས་ལས་གཙ་བོར་རིགས་པའ་ི བ་ཐབས་བཀོད་ཡོད་པ། 

C. གངས་ཅན་རི་ལ་ ི་ཤིང་ ོག་ཆགས་ཡོད་པས་གངས་སངེ་ཞསེ་པའི་འ ལེ་ ལ་དེ་ལོག་པར་བ བས་ཡོད། 

D. ཚན་པ་འདིའི་དགག་ ་གཞན་ཞགི་ནི་སངེ་ག་ེལ་གདོང་ ་ཞསེ་པའི་འ ལེ་ ལ་དེ་ཡནི།   

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོབ་མའི་ད ད་བ ོད་ ོམ་ཡིག་གི་ ་ ོག་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

（ག མ་པ） ོམ་རིག་བ མས་ཆོས་ ་ ོག 

དཔེ 18 པ། གཤམ་ ི་ ོམ་ཡིག་ཚན་པ་འདི་བ གས་ནས་ ི་བ(1)—(2)ལ་ལན་ཐོབས། 

     ་ེམ།  གནའ་ ས་བཟང་པ་ོ བ། ད་ ས་ངན་པ་ཤར། གནའ་མ་ིམཁས་པ་འདས། ད་ནི་ ན་པ་ོ སེ། ་ཆོས་དར་ ི་མ ད་པ་ ོལ། མ་ིཆོས་

སོག་མའི་ཕོན་ཐག་ཆད། ལ་ མིས་གསེར་ ི་གཉའ་ཤངི་ཆག གཙ་བོ་ ོས་ ི་ ་མཚ་ མས། དཔའ་བོ་ ག་ག་ིརི་མོ་ཡལ། མོ་བ ན་ངོ་ཚ ་གཡང་ ག་

ད། ཡ་རབས་ ི་ ལོ་མི་བ ང་། མ་རབས་ ་ི ོད་པ་བ ང་། གས་ ་ིཁེ་མི་བ ི། འ ལ་ ་ི ིས་གཏང་། ལགེས་པའི་ ོལ་མ་ིའཛན། ཉེས་པའི་དཔ་ེ

འ ནེ། མཁས་པའི་ག ང་མ་ིབ ང་། ོངས་པའི་ སེ་ ་འ ག བཟང་པོ ་དོ་མི་ དེ། ངན་པའི་ཡ་བ་ དེ་པ་མང་ ་མཐོང་བས། མཁས་པའི་ སེ་ ་

གས་ནས་ལགེས་པའི་འ ས་ ་ཐོབ་པར་ ་བའི་ ིར། ཁོ་བོ་ལ་དམ་པར་འཛན་པའི་ སེ་ ་ མས་ ་ིདོན་  ་ཆོས་མ་ིཆོས་ ན་ལ་ཕན་པའི་གཏམ་

འགའ་ཞིག་བ ོད་པར་ འོ། ། 

                                                  ས་ ་པཎ་ཆནེ་ 《ིལགེས་བཤད་འ ལ་ ི་ ་བ》ལས། 

(1) གོང་གི་ལགེས་བཤད་ཚན་པ་དང་འ ལེ་བའི་ཚག་དོན་འ ལེ་བ་ནོར་བ་ན(ི    )ཡིན། 

A. “ ་ཆོས་དར་ ི་མ ད་པ་ ོལ”ཞསེ་པས་ ་ཆོས་དག་ེབ འ་ི ིམས་ཉམས་པ་བ ན་པ། 

B. “མི་ཆོས་སགོ་མའ་ིཕནོ་ཐག་ཆད”ཅསེ་པས་མི་ཆོས་ ན་ ོད་ ི་ ང་ ང་རིམ་པ་འཆོལ་བ་བ ན་པ། 

C. “གཙ་བོ་ ོས་ ི་ ་མཚ་ མས”ཞསེ་པས་མགོ་དཔོན་ཚས་ ་ི ས་རང་འདོད་ སི་ བ་པར་བ ན་པ། 

D. “ ལ་ ིམས་གསརེ་ ི་གཉའ་ཤིང་ཆག”ཅསེ་པས་ ལ་ ིམས་ ན་ལ་ ོམས་པ་བ ན་པ། 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ ་ིམིང་ཚག་གལ་ཆནེ་ལ་གོ་བ་ལནེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

(2) གོང་བཀོད་ལགེས་བཤད་ཚན་བ ས་ ི་ ོམ་ ངས་ ད་ཆོས་ངོས་བ ང་བ་ནརོ་བ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ཚག་ ད་ཆ་ེཞངི་ ོམ་ཁ་དམ་པའི་ ད་ཆོས་གཙ་བོར་ཐོན་པ། 

B. རབ་ ོག་གི་དཔ་ེམང་ ་ ངས་པས་ ད་བ ོད་ ི་ཆ་མང་ ་འ ང་བ། 

C. ཚག་གི་ བེ་ལགེས་ཤིང་འ ་མཉམ་པས་མཛས་པའི་ ད་ཆོས་གཙ་བོར་ཐོན་པ། 

D. ངག་ ང་ལ་དོན་འ ས་པ། དཔརེ་བ སོ་ཏ་ེབ ོད་པ་གསལ་བར་ ོགས་པའི་ ད་ཆོས་ ན་པ། 

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ ངས་ ད་ཆོས་ ་ིགོ་བ་ལནེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའ།ོ །  

དཔེ 19 པ།   གཤམ་ ི་ ོམ་ ང་བ གས་ཏ་ེ ་ིབ་ལ་ལན་ཐོབས།  

མ་དག་རིང་ནས་གམོས་པའི་ ་བ་ཡི་ ་ ང་། །ཨ་འཐས་ ན་པ་ ོང་བོས་ ་ེགཅིག་ ་བ ངས་པས།། 

ཁ་ ་ཟིང་ཟངི་གཡ་ོབའི་ དེ་པོ་ཁོ་མ་གཏོགས། ། ང་ ིད་གཞན་ལ་ ་བའི་ཤསེ་པ་དེ་འགགས་སམ།། 

ཕལ་བའི་ མ་ ོག་འགགས་པས་ ་ ལ་ནས་ཐལ་ཞིང་། ། ག་པའི་ གོས་པ་མ་ སེ་ ་ ལ་ཡང་མ་ཟིན།། 
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་མིན་འ ་ེམིན་ ང་བོ་ག མ་པ་ཡ་ིག གས་ ིས། ། ས་ ག་ཁོར་མོ་འདའ་བའི་ཁོམ་ལོང་དེ་ ས་ ིན།། 

                              འ ་ ལ་བཟང་གི《ན་ེལརེ་བ ོ་བའི་གཏམ》ལས།  

 

གོང་གི་ཚགས་བཅད་ ི་བ ོད་ འི་བ ན་དོན་ ིས་པ་ནོར་བ་ན(ི    )ཡིན། 

A. རང་ ་མ གེས་འཛན་ ི་ ་བ་དོར་ནས་ ས་རབས་འཕལེ་ གོས་དང་བ ན་དགོས་པར་ ལ་བ། 

B. ིང་ཞནེ་དང་བག་འ མ། ལ་ེལོའི་ ོད་ངན་དོར་ནས་ལས་ལ་བ ོན་པ་བ དེ་དགོས་པར་ ལ་བ། 

C. གནས་ བས་ ི་བདེ་ ིད་ཙམ་ལ་མ་ཆགས་པར་བདེ་བ་ཆནེ་པོ་འཐོབ་པའི་ ་ོདགོས་པར་ ལ་བ། 

D. མིག་མ ན་ ི་ ་བས་ཡིད་ཚམས་པར་ ས་ཏ་ེའདོད་ ང་ཆོག་ཤེས་བ ནེ་དགོས་པར་ ལ་བ། 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ ི་བ ན་དོན་ ི་གོ་བ་ལནེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

དཔེ 20 པ། གཤམ་ ་ ན་ངག་གི་ ན་ངསོ་བ ང་བ་ཡང་དག་པ་ན(ི    )ཡིན།  

     དར་ཟབ་མལ་ ་བདེར་མནལ་ ་ཡབ་ ིས། །བསིལ་བས་ ས་ ་ ོང་བ་མིའི་དབང་ ག ། 

     གཞོན་ཤ་ ག་པར་ ས་གང་མནར་མདེ་ ི། །མ་ེ ་ེའ ག་པའི་ཚལ་ ་ཇི་ ར་གཟམིས། །ཞེས་པ།  

A. མི་ ག་པའི་ཉམས།                                          B. ིང་ འེི་ཉམས། 

C. དཔའ་བའི་ཉམས།                                        D. འཇིགས་ ང་གི་ཉམས།    

【ལན】B 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ངག་གི་ ན་ངོས་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

གས་ཚན II འདམེ་གསསེ་མིན་པའི་ ོར། 

དང་པོ། ིས་ལན་འདབེས་པ། 

དཔེ 21 པ། གཤམ་ ་ི ི་བ (1)—(4)ལ་ལན་མདོར་བ ས་ར་ེ སི།  

(1) 《ན་ེལརེ་བ ོ་བའ་ིགཏམ》ཞསེ་པའི་ མོ་ ི་ ས་རབས་རང་བཞནི་ ི་རིན་ཐང་ ོར་ནས་གདེང་འཇོག་ ང་

་ཞིག་ ོས།  

【ལན】 ས་རབས་ཉི་ ་པའི་ལོ་རབས་བ ད་ ་པར་ ང་གོ་ ནོ་ཡོངས་ལ་བཅོས་ ར་ ོ་འ དེ་ ི་ ང་ བས་

ཤིག་ ང་བའི་ཚ། རང་ར་ེ མས་ད་ ང་ ག་མདེ་འ ལ་མདེ་ ་ཡོད་པའི་གནས་བབ་ ག་པོ་དེ་ ་ན་ེལའེི་ ད་

ཆོས་དང་ ར་ནས་ སི་ཏ།ེ རང་ར་ེ མས་ ོངས་གཉིད་ལས་སད་དགོས་པའི་ཉནེ་བ ་བཏང་ཡོད་ཅསེ་པ་ ་

འོ། ། 

【གསལ་བཤད】 ་ིབ་འདིས་ ོམ་རིག་བ མས་ཆོས་ ི་ ས་རབས་རང་བཞནི་ ི་དོན་ ིང་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་

པའི་ ས་པར་བ གས་པའ།ོ །  

(2)  གཤམ་ ི་ ན་ངག་གི་བ ོད་ འི་བ ན་དོན་མདོར་བ ས་ཤིག་ ིས། 

       དར་ཟབ་མལ་ ་བདེར་མནལ་ ་ཡབ་ ིས། །བསིལ་བས་ ས་ ་ ོང་བ་མིའི་དབང་ ག །  

        གཞོན་ཤ་ ག་པར་ ས་གང་མནར་མདེ་ ི། །མ་ེ ་ེའ ག་པའི་ཚལ་ ་ཇི་ ར་གཟམིས། ། 

【ལན】འབངས་མི་སརེ་ ི་དཀའ་ ག་གི་འ ས་ ་ལ་བ ནེ་ནས་ ས་ ོས་ ི་འཚ་བ་ཁ་ོནར་རོལ་བའི་དཔནོ་

པོ་ཞིག་གི་ ལ་ ངས་ ི་ ་ ོད་ལ་ ར་ཟ་ ས་ཏ་ེདཀའ་ ག་གིས་འཚ་བའི་མི་ཕལ་བ་ མས་ལ་མཐོང་ཆནེ་

དང་ གས་ ར་ ས་ཡོད་ཅསེ་པ་ ་ འོ། ། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་རིག་བ མས་ཆོས་ ི་བ ོད་ འི་བ ན་དོན་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པའི་ ས་པར་

བ གས་པའོ། །  

(3) 《 ་ཙག་གི་གཏམ་ ད》ལས“ ོམ་ཆནེ་ བ་ བ་པོར་ལངས་ནས་ ིད་ ད་ ་ལ་ མི་པ་ཞིག་དང་། ་ ི་ ོ་ལ་ངར་བ་ཞིག  བ ་མར་

གསལ་ལ་ ངས་པ་ཞིག་ མས་ རེ་ཏ་ེབ ས་པས།  ཡང་ན་ི གས་ཕོར་ ི་འོག་ན་སེར་ ་ ག་ ང་གཉིས་མིག་ནག་སིང་ང་ེ། ཁ་ མ་རལ་ཛ་རེ་ངོ་ ས་

ནས་བ ད་འ ག”ཅསེ་པའི་མ་ི ་ཞིབ་འ ི་ དེ་པའི་ཚག་དག་ངསོ་འཛན་ སོ།   

【ལན】 ིད་ ད་དང་ ་ ི་སོགས་ རེ་ཏ་ེབ ས་པ་ཞསེ་པ་ནི་མི་ འི་ ་ དེ་ཞབི་འ ིའི་ཚག་དང་མིག་ནག་
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སིང་ང་ེབ་དང་ཁ་ མ་རལ་ཛ་ར་ེབ་ཞསེ་པ་ནི་མི་ འི་ག གས་རིས་ཞིབ་འ འིི་ཚག་ཡནི་ཞསེ་པ་ ་ འོ།

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ང་གཏམ་ནང་གི་མི་ ་ཞིབ་འ ི་ལ་ད ་ེཞིབ་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

(4)《ལང་ཚའི་ བ་ 》ལས། “ དེ་པར་དཀའ་བའི་ལ་ོ ས་ ་ིབེམ་པོ ་ ས་པོ་ལ། ས་དང་མ ན་པའི་ ོག་ག་ིདབང་པ་ོམ་ གས་ན།  ཡར་

ས་ ི་འཕར་ ་ ིང་མི་ ིད་ལ། ནོ་ཐོན་ ི་ ངི་ ག་ ་མི་ བ་ཅིང་། མ ན་ ོད་ ་ིགམོ་པ་ནི་དེ་བས་ ང་ངོ་། །”ཞསེ་པའི་བ ན་དོན་

མདོར་བ ས་ཤིག་ སི།  

【ལན】 ོན་ཐོན་ ི་གཟི་དཔལ་ལོངས་ ་ ོད་འདོད་ན་ངསེ་པར་འ ར་ ོག་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་གདོང་གཏད་ཕོད་

དགོས་པའི་ ལ་མ་བཏང་ཡོད་ཅསེ་པ་ ་ འོ།  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་བ མས་ཆོས་ ི་ནང་དོན་ ོགས་བ ས་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའ།ོ །  

(5) ཅོག་ཙ་དངོས་པོ་ཡནི་པར་བ བ་པའི་ གས་ ོར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁོད། 

【ལན】ཅོག་ཙ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡནི་ཏ།ེ  དོན་ དེ་ ས་པ་ཡནི་པའ་ི ིར་ཞསེ་པ་ ་ འོ། ། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ གས་ ི་ ོར་བར་ངསེ་ཆ་ཡོད་མདེ་ལ་བ གས་པའ།ོ ། 

གཉིས་པ། རོ་འ ི་བ།   

དཔེ 22 པ། གཤམ་ ི་ཚན་པ(1)—(5)བར་ཁ་ ོངས། 

（དང་པ）ོ མ་ གས་ ི་ ་ཚག་ཁ་ ངོ་བ།  

(1)               མས་ཕོ། །                     མ་ནངི་། །  

ག་ཇ་ད་བ་ཛ་ཝ་ཞ།                     མས་མོ། །  

        ནི་མོ་གཤམ་ །ེ །  ཨ་ནི་མཚན་མདེ་ཅསེ་ ང་ ། ། 

【ལན】ཀ་ཅ་ཏ་པ་ཙ     ཁ་ཆ་ཐ་ཕ་ཚ།  ཟ་འ་ཡ་ཤ  ར་ལ་ཧ     

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ མོ་ཚག་ ོ་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

（གཉིས་པ） ལགེས་བཤད་ཁ་ ོང་བ།  

(2) གང་ལ་ ོ་ཡོད་དེ་ ོབས་ ན། །    ་ོམདེ་ ོབས་ སི་ཅི་ཞིག་ ། ། 

                                    ། །                                  ། ། 

   བ ོན་པ་དག་དང་ ལ་ ར་ན། །                                 ། །  

                                ། །རང་གི་ལག་ན་གནས་དང་མ ངས། ། 

【ལན】ཅི་ཞིག་སངེ་ག་ེ བོས་དང་ ན    རི་བོང་གིས་ནི་ ོག་དང་ ལ    

            དོན་ ང་ཡནི་ཡང་འ བ་པར་དཀའ      བ ནོ་འ ས་ ན་ན་ཡནོ་ཏན་ ན    

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ལགེས་བཤད་ ོ་འཛན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

（ག མ་པ） ཚད་མའི་ཤེས་ ་ཁ་ ོང་བ། 

 (3)  ཐ་དད་གང་ཞིག་གཞི་མ ན་མ་ི ིད་པའི་ཆོས་དེ།                    མཚན་ཉིད། དེར་ད ་ེན།                          

                         གཉིས་ཡོད།   

【ལན】འགལ་བའ ི   ན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་ཕན་ ན་ ང་འགལ                        

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་མཚན་ཉིད་དང་གོ་དོན་ ོ་འཛན་ ་ི ས་པར་བ གས་པའོ། །  

（བཞི་པ） ོབ་ཚན་གཞན་དག་ཁ་ ོང་བ།  

(4) ད་གཉསི་ ་བའི་དབང་ ག་འ ོག་མ་ིགང་། །                                                            ། ། 

                                                                          ། ། ན་མནི་ག ང་ གས་ ་ེབ་ཇི་ ར་ཐོས། ། 

【ལན】ཐོས་འཛན་གཉསི་པ་མ་ཡནི་བ ་ ག་དང་     ན་པ་ཉདི་དེ་མིན་ན་ ན་མངོ་དང   

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ངག་གི་དཔ་ེབ ོད་ ་ོའཛན་ ་ི ས་པར་བ གས་པའོ། །  

(5) བ་ ་ཡ་ བ་ །  

        ང་ཚའི་སམེས་ནི་ དེ་ ི་འ ོས་དང་བ ན་ནས་                     དང་།  

        ང་ཚའི་ ག་ ང་ དེ་ ི་ ན་དང་འ ོགས་ནས་                        ཡོད།  

【ལན】 གཡོ་བ   བ ར་ ནི   

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ གས་ཆནེ་ལས་ཚག་གལ་ཆནེ་རིགས་ ོར་བ ང་ཡོད་མདེ་ལ་བ གས་པའ།ོ །  
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ག མ་པ། མོ་འ ི།（ ར 60 ） 

དཔེ 23པ།  

(1) ཚགས་བཅད་ ོམ་ཡིག ( ར10) 

ར་ེའ ན།  

༡ ོམ་ ས་ངསེ་པར་ཚགས་བཅད་ཡནི་དགོས།  

༢ བ ོད་ ་ ོབ་ ངོ་གི་ རོ་ཡནི་དགོས། 

༣ ཚག་བར་ད ་མ་ཅན་ ི་ཚགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ཡནི་དགོས།  

【གསལ་བཤད】  ི་བ་འདིས་ ོམ་འ ིའི་ར་ེའ ན་ ར་ ོབ་མའི་ཚགས་བཅད་ ོམ་འ འིི་ ས་པར་བ གས་

པའོ། ། 

(2)  ཚག་ ག་ ོམ་ཡིག ( ར50) 

ོམ་ ི་ ་ཆ་དང་ར་ེའ ན། 

   དེ་ཡང་ས་པཎ་ ིས། མཁས་པ་ ོབ་པའི་ ས་ན་ ག ། བདེ་བར་ ོད་ལ་མཁས་མི་ ིད། །བདེ་བ་ ང་ལ་

ཆགས་པ་དེས། །ཆནེ་པོའི་བདེ་བ་ཐོབ་མི་ ིད།། ཅསེ་པའི་ལགེས་བཤད་ ི་བ ན་དོན་ལ་བསམ་གཞིག་ལགེས་

པར་ ས་ཏ་ེརང་རང་སོ་སའོི་ནམ་ ན་ ི་ ོབ་ ོང་གི་བ ད་རིམ་ ་ ངས་འ ས་ཡིད་ཚམ་པ་ར་ེལོན་ ནི་མདེ་

པའི་ ་ ནེ་ལ་ད ་ེཞབི་ སོ། ར་ལས་ ངས་འ ས་ ལ་ ང་ལནེ་ཐབས་ ོར་བ ོད་གཞིར་བ ང་ ་ེ ོམ་

ཡིག་ཅིག་འ ི་རོགས།  

༡ བ ོད་གཞ་ིདང་མ ན་པའི་ཁ་ ང་རང་གིས་གཏན་འཁལེ་ སོ།  

༢ ོམ་ ས་ཚག་ ག་ཡིན་དགོས།  

༣ མི་དང་ ལ་མིང་དངསོ་ ོམ་ ི་ནང་ ་ཡོང་མི་ཆོག  

༤ ཚག་ ིམ 600 ལོང་དགོས། 

【ལན】 ིས་མདེ། 

【གསལ་བཤད】 ་ིབ་འདིས་ ོམ་ ི་ ་ཆ་མཁོ་ ོད་དང་ར་ེའ ན་ ར་ ོབ་མའི་ ོམ་འ ིའི་ ས་པར་བ གས་

པའོ། །  

(གཉསི་པ)ཐབས་ལམ་གཉསི་པའི་ གས་དཔ།ེ 
གས་ཚན Ⅰའདམེ་གསསེ་ ི་ ོར། 

དང་པོ།  ཤེས་ ་དང་ཉེར་ ོད།  

དཔེ１པོ།  གཤམ་ ི་མིང་དག་ལས་ཡིག་ནོར་ཅན་ ི་ ་ེན(ི     )ཡིན། 

A. ངས་ ག    གཅསེ་ ོང་།     བསོད་ནམས།         ཤན་འ དེ་པ། 

B. ཉམས་ཐག   ང་ གོ            མེ་ ག                ི་གཡར་བ། 

C. ཇི་ དེ།           མ ོགས་འ ོ།       ཤསེ་རབ།         དམ་བཅའ་བ།  

D. རགེ་ཟིག       ོབ་གཉེར།           མདོ་མེད།          ཡོད་དོ་ཅོག  

【ལན】B   

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་མིང་ག་ིདག་ཆར་ངེས་མིན་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ2པ། གཤམ་ ི་མིང་འ ལེ་ཁག་བཞི་ལས་འ ལེ་བཤད་ ས་པ་ཡང་དག་མིན་པ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ་ ——ཡིད་ ་འོང་བ་དང་མཛས་པའི་དོན།  

B. ག ག་ལག——རགི་གནས་ཐམས་ཅད་ ི་ ་ིམིང་། 

C. གཡང་ཤམ།—— ་བའི་ ་ ང་ ་ལག་པ་བཏང་ནས་ ོན་པའི་དོན།    

D. ཁམ་པ།——སེར་པ་ོདང་ནག་པོ་འ སེ་པའི་ཁ་དོག་ག་ིམིང་། 

【ལན】 C  
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【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་མིང་ག་ིགོ་བར་ངེས་མིན་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ3པ། གཤམ་ ི་ ོད་པ་དག་ལས་ཚག་ ོན་མེད་པ་ན(ི       )ཡིན། 

A. བོད་ ་ིལ་ོགསར་ བས་ ་ངས་ཤ་དང་ཆང་མང་པོ་བ ང་པ་ཡིན། 

B. ོབ་ཁང་ནང་ནས་ བོ་ ོང་ལ་བ ོན་འ ས་ ས་ཏ་ེབ ད།  

C. ང་ ་ལ་བཞོན་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན།   

D. རང་ ལ་ ས་པ་ཡིན་ཡང་འཆའ་དགོས། ཕ་ཞིང་ ག་ར་ིཡིན་ཡང་ ོ་དགོས།  

【ལན】 D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཚག་ ོན་ངོས་འཛན་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ4 པ། གཤམ་གསལ་དཔ་ེཆོས་ ་ིབ ན་དོན་ ིས་པ་མི་འ གི་པ་ན(ི    )ཡིན། 

A. ་ ་གར་ དི——རང་ གས་མི་ བ་པ། 

B. ག་བ ན་ཐརེ་ ག——འ ར་བ་མེད་པ། 

C. རིམ་ ོའི་ཆོས་ ོག——དོན་ལ་བསམ་ཞིང་ ངས་ཚད་གཙར་མི་འཛན་པ། 

D. ས་པ་ ད་གཟོན——རང་གིས་ ས་པའི་ ་བའམ་ ས་ སེ་རང་གིས་མེད་པར་བཟོས་པ། 

【ལན】C 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་དཔ་ེཆོས་ ི་དོན་ གོས་མིན་ ི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ5པ། གཤམ་ལས་ ད་ ་ི ོར་བ་ནརོ་མེད་པ་ན(ི       )ཡིན། 

A. ཡིད་འོང་ ི་ཕ་ས།                   B. ོབ་ཁང་ ་འ ལ། 

C.དག་ེ ན་ ིས་ག ངས།                D.རི་བོ་བ ལ་ད་ེསོང་།  

【ལན】C  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ད་ རོ་ ལ་ ་ི ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ6པ། གཤམ་ ་ི མ་ད ་ེངོས་འཛན་ ས་པ་འ ིག་པ་ན(ི      )ཡིན། 

A.ནམ་མཁའ་ ་ གས་ ་འ ར།—— ཚ་ བས་ཡིན། 

B.འ ག་གི་ —— མ་ད ་ེག མ་པ་ཡིན། 

C. ད་ཡིག་ན་ིམི་རགིས་ ་ི ོག་ ་ཡིན།—— མ་ད ་ེ ་པ་ཡིན། 

D.དག་ེ ན་ ིས་ ོབ་ དི་ དེ།—— མ་ད ་ེག མ་པ་ཡིན། 

【ལན】   D        

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ མ་ད ་ེངོས་འཛན་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། །  

དཔེ7པ། ་བ་མཐོང་བ་དང་མེ་ཡོད་པར་ཤསེ་ཞསེ་པའི་དང་ ་འ ག་ ལ་ཡང་དག་པ་ནི་(      )ཡིན།  

A.དང་ ་ ད་པ་ལ་འ ག་པ།               B.དང་ ་འ དེ་པ་ལ་འ ག་པ། 

C.དང་ ་ཚ་ བས་ལ་འ ག་པ།            D.དང་ ་ ་མཚན་ལ་འ ག་པ།  

【ལན】D         

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ད་ ་ིའ ག་ ལ་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། །  

དཔེ8པ། གཤམ་ལས་ ས་ག མ་ ི་ག གས་འ ར་ ལ་འ གི་པ་ན(ི      )ཡིན། 

A.གཅོད་ །  གཅད་ དེ།   བཅད་ཟིན།   ཆོད་ཅགི   

B.བ ག་ །  ོག་ དེ།  བ གས་ཟིན།  ོགས་ཤིག  

C.བ བས་ །  བས་ དེ།  བ་ཟིན།  བ བ་ཅིག 

D.བ དོ་ །  ོད་ དེ།  བ དོ་ཟིན།  བ དོ་ཅགི  

【ལན】 B      

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ་ཚག་ག་ི ས་ག མ་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ9པ། གཤམ་ལས་ ང་འདོགས་བ གེས་ག མ་ག་ལ་འ ག་པའི་ ོན་འ ག་ན(ི      )ཡིན། 
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A.ག་ད་བ་ག མ།                      B.བ་མ་འ་ག མ། 

C.ག་ད་འ་ག མ།                     D.བ་ཡིག་ཁོ་ན། 

【ལན】 D  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོན་འ ག་གི་འ ག་ ལ་ངེས་མིན་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ10པ། གཤམ་ ་ིབ ོད་ ལ་ལས་ གས་འ ག་ག་ི དེ་ལས་ཡིན་པ་ན(ི       )ད་ེཡིན།  

A. ་བའི་ཚག་གི་ཚགས་ལ་ ོངས་པ་སེལ་བ།  

B. མིང་གི་ཚགས་ལ་ ོངས་པ་སེལ་བ།  

C. ད་ མ་ད འིེ་ཚགས་ལ་ ོངས་པ་སེལ་བ།  

D. ཕོ་མོ་མ་ནིང་ག་ིཚགས་ལ་ ོངས་པ་སེལ་བ། 

【ལན】 A  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ གས་འ ག་ བོ་པའི་དགོས་པ་ངེས་མིན་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ11པ། གཤམ་ ་ིམངོན་བ དོ་ལས་ངོས་འཛན་ དེ་ ལ་མི་འ ིག་པའི་ ་ེན(ི       )ཡིན། 

A. ཚ་ཟརེ་ཅན་ནི་ཉི་མའི་མིང་།   མ ོགས་འ ོ་ན་ི འི་མིང་། 

B. གེ་ཟ་ནི་ཡི་ གས་ ་ིམིང་།  ་ཤལེ་དབང་པོ་ནི་ཉི་མའི་མིང་། 

C. བ ་གཉིས་བདག་པ་ོནི་ཉི་མའི་མིང་།  མ་སད་ནི་ འི་མིང་། 

D. ་འཛན་ན་ི ིན་ ི་མིང་།  དལ་འ ་ོན་ི ་བོའི་མིང་། 

【ལན】 B       

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་མངོན་བ ོད་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ12པ། གཤམ་ལས་བ དོ་ ལ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ན(ི      )ཡིན། 

A. ན་ངག་མེ་ལོང་མའི་མཛད་པ་པ་ོནི་ བོ་དཔོན་ད ག་པ་ཅན་ཡིན། 

B. ན་ངག་མེ་ལོང་མ་བདོ་ ་ཆ་ཚང་བ་ ར་མཁན་ན་ིལ་ོ ་བ་ཤོང་ ོན་ ་ོ ་ེ ལ་མཚན་ཡིན། 

C. ན་ངག་གི་ ས་ལ་ད ་ེན་བཅད་ ག་ ལེ་མ་ག མ་ཡོད་པ་ཡིན། 

D. ན་ངག་ན་ིཚད་མ་རིག་པའི་ ་ེ ག་ཡིན། 

【ལན】D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ངག་ག་ི ན་ཤསེ་ གོས་མིན་ ི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ13པ། གཤམ་ ་ིཤོ་ལོ་ཀ་ལས་དཔ་ེཅན་ཡིན་པ་ན(ི      )ཡིན། 

    ོ་ངན་ལས་ལ་ ོད་པ་ལ། །རང་གི་འབད་པས་ཐོབ་པར་སེམས། ། 

ི་ ན་ཡ་ ན་ ག་པའི་ ག ། ས་པའི་བ ད་ ་བ མོས་ནས་འཆའ། ། 

A. ཚག་ ང་ ་མ་གཉིས།           B. ཚག་ ང་ ི་མ་གཉིས། 

C. ཚག་ ང་ག མ་པ།             D. ཤོ་ལ་ོཀ་ ལི་པོ། 

【ལན】 A 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ངག་ག་ིདཔ་ེདནོ་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ14པ། གཤམ་ ་ིམཚན་ཉིད་ལས་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ན(ི       )ཡིན། 

A. གསལ་ཞིང་རགི་པ།                    B. ག གས་ ་ ང་བ།  

C. ོའི་ ལ་ ་ ་ ང་བ།                         D. དོན་ དེ་ ས་པ།  

【ལན】 D 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་མིན་ ི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

གཉིས་པ།   ་ ོག   

(གཅིག) ཉེར་ ོད་རགིས་ ་ི ོམ་ཡིག་ ་ གོ 

གཤམ་ ་ི ོམ་ ང་བ གས་ཏ་ེ ་ིབ15ནས18བར་ལན་ཐབོས། 
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མདོ་ད ས་མཐོ་ ང་གི་རང་ ང་རི་ ང་མཛས་ཤིང་ དི་པའི་དགའ་ཚལ་ མས་ ་བག་ཕབེས་པར་གནས་པའི་བོད་ ་ིའ ོག་པ་ མས་

ིས་ཐོག་མར་འཚ་བའི་ ནེ་ ་རི་ གས་ ང་འ ངོ་སོགས་བ ོན་པ་དང་། ད་ེནས་རམི་ ིས་ད་ེདག་གི་ ་ ་སོགས་བ ང་ ་ེབ ལ་ཅིང་འཚ་ ོང་

ས་ནས་ག ང་ གས་ ོ་ གས་ ་བ ར་ཅིང་འཕལེ་བར་ ར་པ་ནི་ད་ འི་ ོ་ཟོག་ནརོ་ནག་ར་ ག་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་རདེ།  

ད་ེཡང《བཀའ་ཆམེས་ཀ་ཁོལ་མ》ལས། འ ོང་ཕོ་མོ་གཡག་དང་འ ི་ ་བ ལ། ཤ་བ་ཕོ་མོ་ ང་ ་བ ལ། ོ་བ་ཕོ་མ་ོ ག་ ་བ ལ། ོ་

བཀོལ་སོ་ནམ་དའིེ་ ས་ནས་ ས། གས་ ི་ ི་ ོང་ཡང་དའིེ་ ས་ན་ ས། ཞསེ་ག ངས་པ་དང་། འ ི་གཡག་ད་ེདག་གནས་པའི་ ལ་ཡང་མཐོ་

ང་ཡིན་པ་ནི། དག་ེའ ན་ཆོས་འཕལེ་ ིས། གནས་བ ན་ ན་ ངས་པ་ལས། གངས་ཅན་ ི་ ད་ཆོས་ ་ཐང་ཤིང་ སེ་ཤིང་། གཡག་གི་ ིག་པས་

ོ་བཅག་པ་སོགས་ ང་ལ། ཞསེ་པ་དང་། ཡང་། རི་བོ་གངས་ཅན་ལ་ ར་བའི་ ་གར་ ི་ ན་ངག་ མས་ལ་ ོས་དང་། གངས་ཅན་རི་ལ་ནགས་

ཚལ་དང་། མ་ེཏོག་གི་ཐང་ག་དང་། གཡག་ལ་སོགས་པ་དརེ་ཡདོ་ ལ་ཤ་ ག་འ ང་། ཞསེ་ག ངས་པ་སོགས་ ི་གཡག་ཅེས་པ་ད་ེནི་ར་ི གས་

འ ོང་གཡག་དང་། ད་ེལས་མཆདེ་པའི་ད་ འི་ ོ་ གས་ག ང་ གས་འ ི་གཡག་གི་གཡག་ལ་ཟརེ་བ་རདེ། གོང་ ་བཤད་པ་ད་ེདག་དང་། ད་ འི་

བ ན་འ ིན་ལས་འཆར་བའི་ ོག་ཆགས་ ི་འཇིག་ ནེ་ཞསེ་པ་སོགས་ལ་བ ས་ཤིང་ད ད་ན།རི་ གས་འ ངོ་ལས་མཆདེ་པའི་ནརོ་ནག་ག་ི

རིགས་ནི་གཙ་བོ་རང་ ལ་ ི་བོད་ ལ་མཐོ་ ང་ མས་ ་ཡདོ་པ་ལས་གཞན་བོད་ ལ་དང་འདབས་འ ལེ་ ལ་ཁབ་ ང་ཤས་རའིེ་མཐོ་ ང་ར་ེན་

ང་ཙམ་ཨེ་ཡོད་ མ་པ་མ་གཏོགས་ བ་ ོགས་ ལ་ཁབ་སོགས་ ལ་ཁབ་གཞན་དག་ན་མདེ་པར་མངོན། དསེ་ན་ནརོ་ནག་ནི་འཛམ་ ངི་གི་ ་ོ

གས་ ིག་པ་ཁ་ད ག་ཅན་ ས་ ི་ ངས་ ང་ཤས་ཤིག་དང་། རང་ ལ་ ི་ གས་ནརོ་རིན་ཐང་ཆ་ེལ་ངོ་མཚར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། བོད་ ི་

འ ོག་དམངས་ ་ིའཚ་བའི་གཞི་ ནེ་དང་། ལ་ ས་ ི་ ད་ཆོས་དང་མ ན་པའི་ གས་རིགས་མདེ་ ་མི་ ང་བ་ཞིག་ག ོ། 

དཔེ 15 པ། གཤམ་ལས་གངས་ཅན་ ི་ ད་ཆོས་མཚན་ ས་པའི་ གོ་ཆགས་ན(ི      )ཡིན། 

A. ི།                        B. ཕག       

C. གཡག                       D. ། 

【ལན】C 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཆ་འ ནི་འདམེ་གསེས་དང་ ོགས་བ ས་ དེ་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ16པ། གཤམ་ ་ིབཤད་ ལ་ལས་གོང་ག་ི ་ཆ་དང་མ ན་པ་ན(ི       )ཡིན། 

A. ་གཡག་སོགས་ནི་ར་ི གས་ ང་འ ོང་སོགས་བ ལ་ནས་ ང་བ། 

B. ་གཡག་སོགས་ནི་རི་ གས་འ ོང་བ ལ་ནས་ ང་བ། 

C. ་གཡག་སོགས་ནི་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པ། 

D. ་གཡག་སོགས་ན་ིརི་ གས་ ང་འ ོང་ཁོ་ན་བ ལ་ནས་ ང་བ། 

【ལན】   A  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་གོ་བ་ལནེ་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ17པ། གཤམ་ ་ིབཤད་ ལ་ལས《བཀའ་ཆམེས་ཀ་ཁོལ་མ》དང་མི་འགལ་བ་ན(ི    )ཡིན། 

A.འ ོང་ཕོ་མོ་འ ་ིདང་གཡག་ ་བ ལ།  ང་ཕོ་མོ་ ག་ ་བ ལ། 

B. ོ་བ་ཕོ་མོ་ ག་ ་བ ལ།   ཤ་བ་ཕོ་མོ་ ང་ ་བ ལ། 

C. ང་ཀི་ཕོ་མོ་ རི་བ ལ།  ཤ་བ་ཕོ་མོ་རར་བ ལ།  

D. ོ་བ་ཕོ་མོ་རར་བ ལ།  ་བ་ཕོ་མོ་ ག་ ་བ ལ། 

【ལན】   B 

【གསལ་བཤད】  ་ིབ་འདིས་ཚག་ལ་ག་ོབ་ལནེ་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ18པ། གནས་བ ན་ ན་ ངས་པ་ཞསེ་པ་ན(ི       )ཡིན། 

A.དག་ེཆོས་ ིས་ ང་འ ནེ་སའི་དཔ་ེཆ་ཞིག       B.གནས་བ ན་ཞིག་ག་ིམིང་། 

C.ས་ཆ་གང་ ང་ཞིག་གི་མིང་།         D. གནས་བ ན་གདན་འ ནེ་ ས་པ། 

【ལན】  A 

【གསལ་བཤད】   ི་བ་འདིས་ཚག་གལ་ཆནེ་ལ་གོ་བ་ལནེ་པའི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 
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(གཉིས་པ།)ད ད་བ ོད་རིགས་ ི་ ོམ་ཡིག་ ་ གོ 

གཤམ་ ་ི ོམ་ ང་བ གས་ཏ་ེ ་ིབ19ནས22བར་ལན་ཐོབས། 

ལ་པ་ོ ོང་བཙན་ མ་པོས་ཐོག་མར་ལོ་ ་བ་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ལ་བོད་ཡིག་གསར་གཏོད་ དེ་ ་བ ག་ སེ། སངས་ ས་ཆོས་ གས་

ི་ཆོས་དཔ་ེ ་ཁ་ཉི་ ་ ་གཅིག་ ག་བོད་ ད་ ་བ ར་བ་དང་། སངས་ ས་ཆོས་ གས་ ི་ནང་དོན་གཙ་བོ་དག་ེབ་བ ་ཟརེ་བ་བཅའ་ མིས་ ི་

ནང་ ་བཀོད་ནས་བོད་འབངས་ ིས་ཆོས་ དེ་དགོས་པའི་གཏན་འབེབ་ ས་པར་མ་ཟད།  ིམས་ཆནེ་པོ་ ག་གི་ནང་གསེས་ཁོད་ མ་ ་སོ་ ག་

ཟརེ་བའི་ནང་ ་ ོག་ ིམས་དང་ ན་ མིས། འབངས་ ིམས་ཚང་མར་ ིམས་འགལ་ ི་ནག་ཉསེ་ཆ་ེ ང་ཉསེ་ཅན་སོ་སོ ་ ལ་རིམ་ ི་གོ་གནས་

མཐོ་དམན་ལ་གཞགིས་ནས་ཐག་གཅོད་ དེ་དགོས་པ་དང་། ིམས་དཔོན་ ིས་ མིས་ཐག་གཅོད་ ས། ལ་རིམ་དམའ་བ་ལ་ཉསེ་པ་ ང་བ་དང་། 

ལ་རམི་མཐོ་བ་ལ་ཉསེ་པ་ཆ་ེབ་ཡདོ་ ང་། ལ་རིམ་མཐོ་བ་ངོ་མི་ཚ་བ་དང་། ལ་རིམ་དམའ་བ་ ོ་མི་ཕམ་པའི་ཐག་གཅོད་ དེ་དགོས་པ་སོགས་

ལ་རམི་ ི་ད ་ེབ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རདེ། ག་པར་ ་བཅའ་ ིམས་ ི་ནང་ ་བཀའ་ ོས་ཆནེ་པོ་ ག་ཟརེ་བ་ཞགི་གཏན་འབེབ་ ས་པ་ལས། 

འིེ་ ་འཚ་ཞིང་ཞོ་ཤ་ ར་འ ལ་ཞསེ་འབངས་ ིས་ ལ་པོས་ ་ ང་ཞིང་བསམ་པ་ མ་དག་གིས་ ོབས་ གས་ཡོད་ཚད་འ ལ་དགོས་པ་དང་། 

ཁེང་ དོ་ ་མི་གཏངོ་ཞངི་། མ་ོབ ན་བཀའ་ལ་མི་གདགས་ཟརེ་བ་ནི། ན་གཡགོ་ མས་འབངས་རབ་ ས་དམག་མིའི་ ས་ ་ གས་མི་ཆགོ་པ་

དང་། ད་མདེ་ ོས་ཚགས་ ་ གས་མི་ཆགོ་པ་བཅས་འཁོད་ཡདོ་པ་དང་། ལ་ མིས་བཅོ་ ་ཟརེ་བའི་ནང་ ་ཁེང་པོ་ རེ་མི་ད ང་ཞསེ་ ན་

གཡོག་དཔོན་ ་བ ོས་མི་ཆོག་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡདོ། མི་ཆོས་གཙང་མ་བ ་ ག་ཟརེ་བའི་ནང་ ་རིགས་མཐོ་བ་དང་ ན་རབས་ལ་ ་ ད་ ་བ་

ཞསེ་རིགས་ ད་མཐོ་བའི་མི་དང་ ན་རབས་ལ་བ ི་བ ར་ དེ་དགོས་པ། ད་མདེ་ ི་ངག་ལ་མི་ཉན་པ་ཞསེ་ ི་ཚགས་དང་ ིམ་ཚང་གི་ལས་

དོན་ནང་ ད་མདེ་ ིས་བཤད་པར་ཉན་ ་མདེ་པ་བཅས་བཀོད་ཡོད་པ་དསེ་ ལ་པོ ་དབང་ཆ་དང་ ོ ་དབང་ཆ། ས་ ད་ ི་དབང་ཆ་ག མ་

ིམས་ ི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབ་ ས་པ་དང་། དསེ་ བས་དའིེ་ ི་ཚགས་ཐོག་གི་མི་དང་མིའི་བར་ ི་འ ལེ་བའི་ནང་བཀས་བཀོད་ ད་འཛན་ ི་

ཚགས་ ི་འ ལེ་བའི་ ་ ་འ ས་ཡོད་པ་མཚན་པ་རདེ། ག་པར་ ་བཀའ་ ོས་ཆནེ་པོ་ ག་གི་ནང་ ་འབངས་ ི་ཞངི་ ་ད ས་ ིས་མི་བཅད་

ཅེས་འབངས་ ི་ས་ཞིང་ཐོག་ ་ ་བ གས་ནས་ མ་ ར་གཅོད་མི་ཆགོ་པ་གཏན་འབེབ་ ས་ཡོད་པ་དང་།  ད་ེབཞིན་ལི་ ལ་ནས་ དེ་པའི་

གནའི་བོད་ཡིག་ཤིང་ ང་དང་བཀའ་ ། ན་ ་སོགས་ ི་ནང་ ་ཞིང་པས་ས་ཞིང་ཉོ་ཚང་ ས་པ་དང་། ོན་ཐོག་གི་ད ་འ ལ་བ། ཞིང་པར་ས་

ཞིང་བགོས་པའི་ ་ ོན་ ི་ཚད་གཞི་བཅས་གསལ་པརོ་བཀོད་འ ག་པ་ད་ེལས་འབངས་ལ་ རེ་ལ་དབང་བའི་ས་ཞིང་ཡོད་པ་དང་། རེ་ལ་དབང་

བའི་ཐོན་ དེ་ཡོ་ ད་བེད་ ད་ནས་ཞིང་འདབེས་ ིན་ཡོད་པའང་ར་ དོ་ དེ་ བ། ཐོན་ དེ་ དེ་ ངས་ད་ེའ ་ན་ིབཀས་བཀོད་ ད་འཛན་ ི་ ི་

ཚགས་ནང་ལ་མ་གཏགོས། ན་གཡོག་ལམ་ གས་ ི་ ་ིཚགས་ནང་ཡངོ་ཐབས་མདེ་པ་གསལ་པརོ་ཤསེ་ བ། དའིེ་ ིར། ལ་པ་ོ ོང་བཙན་ མ་

པོ ་ བས་ ི་བོད་ ི་ ི་ཚགས་ནི་ ན་གཡགོ་ ི་ཚགས་ནས་བཀས་བཀོད་ ད་འཛན་ ི་ཚགས་ ་བར་ ལ་ དེ་པའི་ ་ིཚགས་ཤིག་རདེ།  

དཔེ19པ།  དག་ེབ་བ ་ཞསེ་པ་ད་ེབཅའ་ ིམས་ ི་ནང་ ་ཐགོ་མར་འཇགོ་མཁན་ ི་ ལ་པོ་ན(ི     )ཡིན། 

A.གཉའ་ ི་བཙན་པ།ོ         B.འ ས་ ོང་མང་པ་ོ །ེ  

C. ོང་བཙན་ མ་པོ།         D. ི་ ོང་ ་ེབཙན། 

【ལན】 C 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཆ་འ ིན་འདམེ་གསེས་ ི་ ས་པ་ལ་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ20པ། གཤམ་ ་ིབཤད་ ལ་ལས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ན(ི        )ཡིན། 

A. ལ་པ་ོ ོང་བཙན་ ིས་ང་ཚས་ ོད་བཞིན་པའི་ཡི་ག་ེའད་ིཐནོ་མི་ལ་གསར་བཟ་ོ དེ་ ་བ ག་པ་རདེ།  

B.ཐོན་མི་ན་ི ་ི ོང་ ་ེབཙན་ ་ི ོན་པ་ོཞིག་ཡིན།  

C.མི་ཆོས་གཙང་མ་བ ་ ག་ཟརེ་བའི་ནང་ ་རགིས་མཐ་ོབ་དང་ ན་རབས་ལ་བ ི་བ ར་ དེ་དགོས་

པ་བ ན་ཡོད། 

D. ད་མེད་ ི་ངག་ལ་མི་ཉན་པ་ཞསེ་པ་ནི་ ་ིཚགས་དང་ ིམ་ཚང་ག་ིལས་དོན་ནང་ ་ ད་མེད་ ིས་

བཤད་པར་ཉན་མི་ ང་ཞསེ་པའི་དོན། 

【ལན】  B 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཐ་ ད་གལ་ཆནེ་ ི་གོ་དོན་ གོས་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 
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གས་ཚན II འདམེ་གསསེ་མིན་པའི་ རོ། 

དང་པོ། ིས་ལན་འདེབས་པ། 

གོང་ག་ི ོམ་ ང་ལ་བ ས་ནས་ལན་ ོབས། 

དཔེ21པ། ལ་པ་ོ འི་ ་རིང་ལ་དག་ེབ་བ ་ཟརེ་བ་ད་ེབཅའ་ ིམས་ནང་ ་བཀོད་ཡོད།  

                                                                                            

【ལན】  ལ་པ་ོ ོང་བཙན་ མ་པོའི་ ་རིང་ལ་བཀོད་ཡོད། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཆ་འ ིན་འདམེ་གསེས་དང་ ོགས་བ ས་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

དཔེ22པ། ལ་པ་ོ ོང་བཙན་ ིས་གཏན་འབབེ་མཛད་པའི་མི་ཆོས་ལ་ག་ཚད་ཡོད།  

                                                                                            

【ལན】བ ་ ག་ཡོད། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཆ་འ ིན་འདམེ་གསེས་དང་ ོགས་བ ས་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(ག མ་པ།) ོམ་རིག་བ མས་ཆོས་ ་ ོག 

དཔེ23པ། གཤམ་ ་ིཚགས་བཅད་བ གས་ནས་ ་ིབ(1-4)ལ་ལན་ཐབོས། 

རི་བོང་འཛན་པ་ ་ ར་ ངེ་བ་ཅན། །མཚན་མོར་མཁའ་ལ་ ་བ་མ་མཐོང་ནས། ། 

ངས་པའི་མཚ་ནང་འདི་ན་ ་བ་ཞསེ། །ག གས་བ ན་ ་བར་འཛན་པ་ ིས་པའི་ ོ། ། 

(1) ཤ་ོལ་ོཀ་འད་ིགང་ག་ི ན་ཡིན།  

                                                                                            

【ལན】བ ས་བ ོད་ ་ི ན་ཡིན། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ངོས་འཛན་ དེ་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(2) རི་བོང་འཛན་པ་ཞསེ་པ་ད་ེགང་ག་ིམིང་ཡིན།   

                                                                                            

【ལན】 ་བ། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཐ་ ད་གལ་ཆནེ་ ི་གོ་དོན་ གོས་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(3) ཤོ་ལ་ོཀ་འདིའི་ཚག་བར་ཆ་ཡ་ བེ་ ངས་ཇ་ི ར་ཡིན། 

                                                                                            

【ལན】ཆ་བཞིའི་ སེ་ ་ཡ་གཅིག་བ བེས་པའོ། ། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཚག་ག་ི བེ་ ངས་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(4) ཤོ་ལ་ོཀ་འདིའི་བ ན་དོན་ཅི་ཡིན།  

                                                                                            

【ལན】 ི་བ་འདིས་མཁས་པ་མཁས་པར་མི་འཛན་པར་ ན་པོ་མཁས་པར་འཛན་པའི་དོན་བ ན་ཡོད། 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཚག་ག་ིག་ོདོན་ གོས་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

གཉིས་པ། ོར་འ ི་བ། 

དཔེ24པ། 

 )1( གང་ཞིག་མཁས་པར་འདོད་པ་ན། །                                     ། ། 

ཆ་ཡིས་བསགས་པར་ ར་པ་ན། ། ་བ་ཡར་ངོ་བཞིན་ ་འཕེལ། ། 

【ལན】ཉི་མ་ར་ེལ་ཚག་ར་ེ ངས  

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ལགེས་བཤད་ ོར་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(2)དམ་པ་མང་པ་ོཁས་འཆསེ་མི་ དེ་ལ། །                                          ། །  

ོ་ལ་རི་མོ་ ིས་པ་ ་ ར་ན།ི །ཤ་ིཡང་གཞན་ ་ དེ་པར་མི་འ ར་ར།ོ ། 
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【ལན】གལ་ཏ་ེདཀའ་བའི་ཁས་ནི་ ངས་ ར་ན 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ལགེས་བཤད་ རོ་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

 (3) དང་ ་ ད་དང་འ དེ་པ་དང་། །                                         ། །   

【ལན】 ་མཚན་ཚ་ བས་གདམས་ངག་ འོ 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ཚག་ ོར་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། །  

(4) ིར་ན་                    ཕོ། །ད་ེ ིར་ ་ལི་ མ་ ་པོ། །  

【ལན】ད ངས་མོ་གསལ་ དེ       

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ཚག་ ོར་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

 (5) ོན་འ ག་ ་ཡི་བ་ཡིག་ཕོ། །                  མོ་ཡིག །  

【ལན】 ག་ད་མ་ནིང་འ      

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ཚག་ ོར་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(6) ཤིན་ ་མོ་ཡི་མ་ཡིག་ན།ི །                                       ། ། 

【ལན】བདག་གཞན་ ས་ག མ་མཉམ་པར་འ ག 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ོམ་ཚག་ ོར་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(7)                                   ག མ་ན་ིམཁས་པའི་ ་བ་ག མ་ཡིན་ན།ོ ། 

【ལན】འཆད་ དོ་ ོམ 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ཤསེ་ ོར་ངེས་མིན་བ གས་པའོ། །  

(8) ོད་ ི་ ོན་ག མ་ན་ི ོད་ ི་མ་ཅན་དང་། ོད་ཁ་ བ་པ།                                  བཅས་སོ། ། 

【ལན】 ོད་ཞབས་བ ལོ་བ 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ན་ཤསེ་ ོར་ངེས་མིན་བ གས་པའོ། །  

(9) འི་མཚན་ཉིད་ན ི                         ཡིན།  

【ལན】བ ན་ཞིང་གཤརེ་བ    

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ང་གཞིའི་ཤསེ་ ་ ོར་ངེས་མིན་བ གས་པའོ། །  

(10) ལ་བཟང་གིས་ཤིང་གཅདོ་ ་ ར་མཚན་ན། ལ་བཟང་ནི་ དེ་པ་པོ་དང་། ཤིང་དང་གཅོད་ནི་ 

                        ཡིན་ནོ། །   

【ལན】 ལས་དང་ ་བ 

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ ་ དེ་ལས་ག མ་ངོས་འཛན་པའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

ག མ་པ། ོམ་འ ི། 

(དང་པ།ོ)ཚག་བ ིག་ །  ངེས་པར་ ་ཚག་ ིམ་བ ་ཡན་ལོང་དགོས། ཚག་ ིམ་བ ་མ་ལོངས་ན་ ར་མ་

མེད། 

དཔེ25པ།  

(1) ཅི་ ག་གང་ ག—— 

(2) ་ ་གར་ ིད། —— 

(3) ན་ནས་མ ངས།—— 

(4) ཟམ་མ་ཆད།—— 

(5) ཡིན་ན་ཡང་།—— 

【ལན】  

(1) ང་ཚ་ ན་མོང་ག་ིདོན་ལ་མི་ཚང་མས་ཅི་ ག་གང་ ག་གསི་འབད་པ་ དེ་དགོས་ ་ །                                                                             

(2)མཁས་པའི་ སེ་ ་འ ག་པ་ལས་ ན་པོ་ ་ ་གར་ ིད་ ར་ ོངས་ཚད་ སི་ ་བ་ དེ་མི་ ང་ ་ ། 

(3) ་ཐང་ ་ ག་ ས་ཁངེས་པ་ན་ིནམ་མཁའི་ ར་ཚགས་ས་ལ་འཕོས་པ་དང་ ན་ནས་མ ངས་ ་ །                                      
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(4)རང་ཅག་བོད་ ི་ ལ་འདིར་མཁས་དབང་ཟམ་མ་ཆད་པར་ ང་དང་འ ང་བཞིན་ཡོད་ ་ །                                          

(5)ཁོང་ ་རགིས་ཡིན་ན་ཡང་བོད་ ད་ཡག་པོ་ཤསེ་པ་རདེ་ ་ །   

【གསལ་བཤད】 ི་བ་འདིས་ཚག་ ལེ་བའི་ ས་པར་བ གས་པའོ། ། 

(གཉིས་པ།) ོམ་ཡིག 

དཔེ26པ། གཤམ་ ་ིཡི་ག་ེབ གས་ཏ་ེར་ེའ ན་ ར་ ོམ་ཡིག་ཅིག་ ིས། 

མི་ ་ཞིག་ཡིན་ ང་། ས་ ་ིའ ོས་དང་བ ན་ནས་རང་ཉིད་ ི་འཚ་བའི་ ོང་བ་དག་ ན་འཛན་

ི་མེ་ལོང་ངོས་ནས་མག་མོག་ ་ ར་དང་འ ར་བཞིན་ཡོད། འོན་ ང་མིའམ་དནོ་དག་ལ་ལ་ཞིག་གིས་

ོད་ ་ིསེམས་གཏིང་ན་བ བ་ཐབས་མེད་པའི་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་བཞག་ཡོད་པས། ནམ་ཡིན་ཡང་སེམས་

ི་བ ན་རིས་ངོས་ ་གསལ་ མ་མེར་འཆར་ ིད། དའིེ་ རི་ཡལ་མེད་ ི་བག་ཆགས་ཞསེ་པ་ཁ་ ང་ ས་

ཏ་ེ ོམ་ཡིག་ཅགི་ ིས། 

ོམ་འ ིའི་ར་ེའ ན།  

(1) བ ོད་ ་འ ར་ ་ཐོན་ཞིང་ དོ་ དེ་འ ལེ་ཆགས་པ་ཡིན་དགོས། 

(2) ཚགས་བཅད་ ད་པའི་ ོམ་ ས་གང་ ང་ ོད་ཆོག ། 

(3) ཡིག་ག གས་ལགེས་ཤིང་ངོས་གཙང་བ་ཡིན་དགོས། 

(4) ཚག་ ིམ400ཡན་ལོང་དགོས། 
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ར་བཀདོ།  ོར་ག ང་ འི་ ོབ་ཚན་ཁ་ ང་། 

དང་པོ། དམའ་འ ིང་ ོབ་དེབ་ ི་ ོར་ག ང་ འི་ ོབ་ཚན། 

1. ོབ་དབེ་ ་བཀདོ་པའི་ རོ་ག ང་ འི་ མ་ ་པའི་ ོམ་ཚག 

2. ོབ་དབེ་ ་བཀདོ་པའི་ ན་ངག་དཔ་ེབ དོ་ རོ་ག ང་ ་དག 

3. ས་ ་ལགེས་བཤད་ལས་ བོ་དབེ་ ་བཀོད་པའི་ལགེས་བཤད་ ོར་ག ང་ ་དག  

4. ཤིང་ག་ིབ ན་བཅོས་ལས་ བོ་དབེ་ ་བཀོད་པའི་ལགེས་བཤད་ རོ་ག ང་ ་དག 

5. འི་བ ན་བཅོས་ལས་ ོབ་དབེ་ ་བཀདོ་པའི་ལགེས་བཤད་ ོར་ག ང་ ་དག 

6. དག་ེ ན་ལགེས་བཤད་ལས་ ོབ་དབེ་ ་བཀོད་པའི་ལགེས་བཤད་ རོ་ག ང་ ་དག 

7. སེ་ ་ མ་འ དེ་གཞོན་ འི་མ ལ་ ན། 

8. བཤསེ་ ིངས་ ་ི ་བ། 

9. ་ཐང་ ན་ །  

10. ིན། 

11. ་ཆནེ་རལོ་ད ངས། 

གཉིས་པ། མཐོ་འ ིང་ ོབ་དེབ་ ི་ ོར་ག ང་ འི་ ོབ་ཚན། 

1. གས་འ ག་གི་ ོམ་ཚག་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། 

2. ོབ་དབེ་ ་བཀདོ་པའི་ ན་ངག་དཔ་ེབ དོ་ རོ་ག ང་ ་དག 

3. ོབ་དབེ་ ་བཀདོ་པའི་ ་ོ གས་བ ས་ག མ་ ་ིམཚན་ཉིད་དང་ད ་ེབ་སོགས་ ོར་ག ང་ ་དག 

4. ང་རང་ ར་ཆོག  

5. ལང་ཚའི་ བ་ །  

6. ཤསེ་རབ་ ོང་ །  

7. ་ན་མེད་པའི་རིན་པོ་ཆ་ེག མ་ ་ིགཏམ་ ་ི ོར་བ། 

8. མཚང་བ ་དང་ཆོད་བ ན། 

9. ལ་པ་ོ གས་ ི་བ ན་བཅོས་ལས་ ོབ་དབེ་ ་བཀདོ་པའི་ལགེས་བཤད་ རོ་ག ང་ ་དག 


