ལ་ག ང་ཞ་ི གཡོག་ ན་ཚགོ ས།
འ ག་ཞ་ི གཡོག་ ༼བི་ས་ི ཨསེ ་ཨ༽ི གཙག་འ འི་ཆསོ ་ གས། ་ི ལ་ོ ༢༠༡༠།
ཆོས་ གས་ ་ི ད ་ེ ཁག། ད་རགི །

གས་་ ༡༠༠།
དམིགས་ ལ་
འབད་ནི།

ིཤགོ ་ཨང་༢ པ། རི ་བཏང་ཤསེ ་ཡནོ ། གསོ་ བ་རགི ་པ་ ནང་པའི་ ན།
ས་ ན་ ར་མ་༩༠།
ིར་བཏང་ཚན་རིག་དང་འ ལ་རིག་/ ད་རིག་ནང་ ་ མི་ངོམ་ ི་ གཞི་ ནེ ་ཤསེ ་ཡོན་བ ག་ཞིབ་

ངེས་ཚད།
ི་བ་ ་ནང་ག་ཅ་ི ར་ཡདོ པ་དགོཔ་ ་ོ ཟརེ ་བ་ཅནི ་
ཀ་ གདམ་ཁ་ཅན་ ི་ ི་བ་༧༠ དེ་ ་ གས་ར་ེ ནི ་ན་ི ༼ གས་༧༠༽
ཁ་ ི་བ་ ང་ ་༡༠ ་ གས་༣ རེ་ ིན་ནི་ ༼ གས་༣༠༽
ི་ཤོག་འདི་ནང་ ཤོག་ ངས་༢༠ ཡོད།
ི་བ་ ་ག་ར་ངེས་པར་ ་ལན་འ ་ི དགོ།
ད ་ེ ཞབི ་རམི ་པ།
༡་
གས་ ིན་ནི་འདི་ ཆོས་ཚན་དང་བ ན་པའི་ཤེས་ གོ ས་དང་ དངས་གསལ་ ངེས་ཕོགས་ ི་ལན་དང་འ ིལ་
ཏེ་ ནི ་དགོཔ་ཨནི ་
༢་ མི་ངོམ་ ིས་ དཀའ་ངལ་ད ེ་ཞབི ་ ི་ ད་ཡོན་དང་ ལག་ལེན་བ ར་ གས་མི་ གས་ ི་གནད་དོན་ཐོག་ ་
ད ེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཨནི །
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༄། འ ག་ཞ་ི གཡོག་ ༼བི་ས་ི ཨསེ ་ཨ༽ི གཙག་འ འི་ཆསོ ་ གས། ་ི ལ་ོ ༢༠༡༠།
ཆོས་ གས་ ་ི ད ་ེ ཁག། ད་རགི །
ི་ཤགོ ་ཨང་༢ པ། རི ་བཏང་ ་ཚན་ཤསེ ་ཡནོ ། གསོ་ བ་རགི ་པ་ ནང་པའི་ ན་།
གས་་ ༡༠༠།
ས་ ན་ ར་མ་༩༠།
་ེ ཚན་༡ པ། ༼ གས་༧༠༽
༡་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ས་ རོ ་རགི ་པ། ་ེ དངོས་རགི ་པ། དངོས་ཁམ་རགི པ་བཅས་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ནང་པའི་རགི ་པ་ག མ།
ཚན་རིག་ མ་པ་ག མ།
ཆོས་འ ེལ་རིག་པ་ག མ།
དཔལ་འ ོར་རགི ་པ་ག མ།

༢་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ཚོར་བ། འ ་ཤསེ ། སེམས་པ། རེག་པ། ཡིད་ དེ ་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ན་ཤེས་ །
ན་འ ོ་ །
ན་རགི ་ །
ན་འ ོལ་ །

༣་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ད ལ་བ། ཞལ། ིང་ག། ་ེ བ། གསང་གནས་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ོགས་ །
ང་པ་ོ །
འི་གནས་ །
གནས་ཆནེ ་ །
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༤་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
༥་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

མངལ་ །ེ ངོ ་ །ེ བ ས་ །ེ ོད་གཤེར་ལས་ ་ེ བ་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི ཟེར་ བ་ ?ོ
ེ་ལམ་བཞི།
ེ་གནས་བཞི།
ེ་རིགས་བཞི།
ེ་བཟང་བཞི།
། ་ི ཝམ། ཞོ། བིལ་བ། མེ་ལོང་། ང་དཀར། ངས་ཀར། ལི་ ་ི བཅས་བ ད་ ་ ག་ཅ་ི ཟརེ ་ ཝ་
?ོ
བ ིས་ གས་བ ད།
བ ིས་ ན་བ ད།
བ ིས་ ས་བ ད།
བ ིས་ ོར་བ་བ ད།

༦་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ཨ་ ། ན་ཆནེ ། ་དག། ་ ། ་ ་ི བཅས་ ་ ་ག་ཅི་ ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
བ ད་ ་ི །
འཇིག་ ེད་ །
ང་ །
ཞི་ ེད་ །

༧་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

དགེ་ ངོ ་ཕ། དགེ་ ངོ ་མ། དགེ་ ནེ ་ཕ། དགེ་ ནེ ་མ་བཅས་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི བཞི་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
རིག་འཛིན་༤།
འཁོར་ མ་པ་༤།
ེ་བ ན་༤།
དཔའ་བ་ོ ༤།
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༨་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

སངས་ ་ི འགོ་འཕང་། སེམས་ཅན་ ་ི གནས་ གས། ལ་འ རོ ་པའི་ཉམས་ ང་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་
ཟེར་ ཝ་ ?ོ
ོང་ཉིད་དོན་ག མ།
ཡང་དག་ ་བ་ག མ།
འཁོར་འདས་ལམ་ག མ།
གནས་རིགས་ག མ།

༩་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ཤཝ། ཀ་ཤ། བསེ་ ་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
སེམས་ཅན་ག མ།
ག་དོར་ག མ།
རི་ གས་ག མ།
འ ད་འ ོ་ག མ།

༡༠་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ག གས། ངག། ན་ཆ་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཉམས་ ེག་ག མ།
གར་ ་རོལ་ག མ།
མཆོད་པ་ མ་ག མ།
ོས་གཞི་ག མ།

༡༡་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ཐེག་དམན་ ་ེ ག་ ་བ། མདོ་ ་ེ པ། ཐེག་ཆེན་སམེ ས་ཙམ་པ། ད ་མ་པ་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི བཞི་ ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ང་ ོང་བདེན་པར་ ་བ།
ཡེ་ཤེས་ ོགས་ ོལ་བཞི།
བ་མཐའ་ ་བ་བཞི།
གནས་ གས་ ་བ་བཞི།
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༡༢་ མར་ཤསེ ་པ། ནི ་ ན་པ། ནི ་བཟོ་བ། ཡིད་འངོ ་ག་ི མས་པ། ངི ་ ་ེ ཆནེ ་པ།ོ ག་བསམ་ མ་དག།
སེམས་བ དེ ་བ ན་ ་ ག་ཅ་ི བ ན་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ མི་ཆོས་བ ན།
ཁ་ ་ཆོས་བ ན།
ག་ ་འ ས་མན་ངག་བ ན།
ང་ ་བ་ཡང་དག་བ ན།
༡༣་ ད ་ ། ཕོ་ ། མོ་ ། ལ་ ། ོག་ ་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་ ཝ་ ?ོ
ཀ་ ང་བ་ །
ཁ་ ོབ་པ་ །
ག་ འགོ་བའི་ ་ །
ང་ མགོན་པ་ེ །
༡༤་ ན། ་མ། ཚིག་ བ། ངག་འ ལ་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི བཞི་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ འཇིག་ ེན་ཆོས་བཞི།
ཁ་ ངག་གི་ལས་བཞི།
ག་ འཇིན་ ནེ ་ ི་བ དོ ་པ་བཞི།
ང་ ེང་བ ོད་བཞི།
༡༥་ མཆོད་ཡདོ ། ཞབས་བསིལ། ་ི ཆབ་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ོན་འ ོའི་ ་ག མ།
ཁ་ ིབ་སལེ ་ཆབ་ག མ།
ག་ ་ཡི་ ་ི ཆབ་ མ་ག མ།
ང་ བ ད་ འི ་ི ས་ག མ།
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༡༦་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

བེམ་པ།ོ ཤེས་པ། ན་མནི ་འ ་ དེ ་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ལ་བཟང་ག མ།
དངོས་པོ་ག མ།
་བ་ མ་ག མ།
ཐེག་པ་བཟང་ག མ།

༡༧་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ཚ་ ང་འ སེ ་པའི་ནད་ ་ གཤམ་གསལ་ ་ི ས་ལས་ སད་མདའ་ག་ཅ་ི བཏང་དགོཔ་ཨནི ་ན?
བ ེ་ལོང་ཐང་བཏང་ནི།
གོམས་པ་བ ེན་ནི།
ད་ ན་བཏང་ན།ི
ཏིག་ཏའི་ཐང་བཏང་ནི།

༡༨་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ཤེལ་ ་རམ། ་རམ། ང་ ་ི ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
བ ད་ ་ི ༣།
མངར་༣།
ཚིམ་ ེད་༣།
འཆི་གསོས་༣།

༡༩་ གོ ས་པ་ཆནེ ་པ།ོ ག་ ་ཆནེ ་པ།ོ ད ་མ་ཆནེ ་པ་ོ ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ོགས་ཆེན་ མ་ག མ།
ཁ་ ཆེན་པོ་ མ་ག མ།
ག་ འ ལ་བ་ མ་ག མ།
ང་ ཞི་ལམ་འ ས་ག མ།
༢༠་ བཀའ། ང་། རིགས་པའི་ཚད་མ་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ག་ ་ མ་ག མ།
ཁ་ ཆོས་ ི་ཚད་མ་ག མ།
6

ག་
ང་

རིགས་པའི་ མ་གཞག་ག མ།
ཤེས་རབ་ མ་ག མ།

༢༡་ ་གསོ ། ཐང་གསོ ། མ་ ར་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ བ་དན་ མ་ག མ།
ཁ་ ་ སེ ་ མ་ག མ།
ག་ ཆོས་གོས་ མ་ག མ།
ང་ ན་བཟའ་ མ་ག མ།
༢༢་ ོ་པ། ཉིན་ད ང། ་ི ། ས་ དོ ། བ་མ།ོ ཐོ་རངས་བཅས་ ག་ ་ ག་ཅི་ ག་་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ན་མཚམས་ ག།
ཁ་ ཉིན་མཚན་ ས་ ག།
ག་ ས་ཚོད་ ག།
ང་ ཆོས་ ན་ ག།
༢༣་ འཇམ་ད ངས། ག་ རོ ། ན་རས་གཟིགས། སའི་ ིང་པ།ོ བི ་པ་ མ་པར་སལེ ། ནམ་མཁའི་ ིང་པ།ོ
མས་པ། ན་ ་བཟང་པ་ོ བཅས་བ ད་ ་ ག་ཅ་ི བ ད་ཟེར་ བ་ ?ོ
ཀ་ བདེ་བཤེགས་མཆེད་བ ད།
ཁ་ ང་སེམས་བ ད།
ག་ ཉེ་བའི་ ས་ཆནེ ་བ ད།
ང་ ས་བ འི་སེམས་དཔའ་བ ད།
༢༤་ སོ་ཆ་ རི་ཤ་ོ ང་ཚརེ ་ ་དག་དང་། གསེར་ ་ི ད་ ་ འ ་ི ་ས་འཛིན་ ་ི འ ་དང་། གཡའ་ ི་
ངས་ཀར་ ་གཤམ་གསལ་ ས་ལས་ ག་ཅའི ་ི ་ེ ཚན་ ?ོ
ཀ་ བཤལ་ ན་ ེ།
ཁ་ ག་ ན་ ེ།
ག་ ིན་སམན་ ེ།
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ང་
༢༥་

་སེར་ ན་ ི་ །ེ

ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ག་པར་འཛིན་པ། ཆད་པར་འཛིན་པ། བདག་ ་འཛིན་པ། དངོས་པ་ོ མཚན་མ་ཅན་ ་འཛིན་པ་བཅས་བཞི་
་ ག་ཅ་ི བཞི་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ད ་མ་བཞི།
ཚད་མ་བཞི།
ག་ཆད་ ་བཞི།
སེམས་ཙམ་ གས་བཞི།

༢༦་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

སངས་ ིང་པ། ་ོ ་ེ ངི ་པ། པ ་ ངི ་པ། ར ་ ིང་པ། ཀ ་ ངི ་པ་བཅས་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟེར་ ཝ་ ?ོ
ཆོས་བདག་ །
ཆོས་ ་ །
གཏེར་ཆེན་ །
ཡང་ ལ་ །

༢༧་

་ེ བའི་མཐའ་མར་ཤ།ི འཛོམས་པའི་མཐའ་མར་ ལ། བསགས་པའི་མཐའ་མར་ཟད། བ གི ས་པའི་མཐའ་
མར་འ ལེ ་ཟརེ ་ བ་ ལོ ་ཡདོ ་མ་ི བཞི་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
གནས་ གས་བཞི།
མཐའ་བཞི།
བདེན་པ་བཞི།
འཁོར་བ་བཞི།

ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

༢༨་ ་ ། ང་ཆནེ ། རི་བངོ ་། ་བཅས་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི བཞི་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ རི་ གས་བཞི།
ཁ་ ལ་པ་བཞི།
ག་ མ ན་པ་ ན་བཞི།
ང་ བཟང་པ་ོ བཞི།
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༢༩་ འི་གནས། མིའ་ི གནས། ་མནི ་ ་ི གནས་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ འ ོ་བ་ག མ།
ཁ་ མཐོ་རིས་ག མ།
ག་ ོང་ རེ ་ག མ།
ང་ འཛམ་ ངི ་ག མ།
༣༠་ ས་བ ད་པ་མ་ི གཡོ་བ། ས་ད ་པ་ལེགས་པའི་ ་ོ སོ ། ས་བ ་པ་ཆསོ ་ ་ི ནི ་ཟརེ ་མ་ི ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་
ཟེར་ ཝ་ ?ོ
ཀ་ མཐོ་རིས་ག མ།
ཁ་ གནས་མཆོག་ག མ།
ག་ དག་པ་ས་ག མ།
ང་ ཞིང་ཁམས་ག མ།
༣༡་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

བདེན་པ། ཡོད་པ། མི་བ ་བ་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཤེས་ ་ག མ།
རིན་ཆེན་ མ་ག མ།
དད་པའི་ ལ་ག མ།
བ ར་བའི་གནས་ག མ།

༣༢་ འདས་པའི་སངས་ ས་མར་མ་ེ མཛད། ད་ ་བའི་སངས་ ས་ ་ བ་པ། མ་འངོ ས་པའི་སངས་ ས་ མས་
པ་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ ཝ་ ?ོ
ཀ་ འ ོ་བའི་མགོན་ག མ།
ཁ་ ས་ག མ་སངས་ ས།
ག་ ིགས་མའི་ བས་ག མ།
ང་ འཇིག་ ེན་ག མ་ ི་མགོན།
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༣༣་ ཙན་དན། ་ །ི ་ཏ།ི ར་ མ། ག་ ར་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ན་ །
ཁ་ ི་ །
ག་ ས་ །
ང་ མཆོད་ཡནོ ་ །
༣༤་ ང་ ལ་བ དེ ་ན།ི དད་པ་ལགོ ་ན།ི ཆོས་ ་དནོ ་གཉེར་མདེ པ། སེམས་ ་ི རལོ ་ ་ི ལ་ ་གཡེང་བ། དབང་པ་ོ
་ནང་ ་ ད་ ག་པ། ཆོས་ ན་རིང་ གས་པའི་ ་ོ བ་བཅས་ ག་ ་ ག་ཅ་ི ག་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ འགལ་ ེན་ ག།
ཁ་ ི་མ་ ག།
ག་ ལོག་ ་ ག།
ང་ མ་དག་པ་ ག།
༣༥་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

སེམས་ དེ ། མོས་ ས། བ དེ ་རམི ། གོ ས་རམི ། བ ་ོ བ་བཅས་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟེར་ ཝ་ ?ོ
མན་ངག་ །
གདམས་ངག་གཙོ་བ་ོ །
ཉམས་ལེན་ །
བ ེད་རིམ་ །

༣༦་

ལ་ཆནེ ་རགི ས་བཞི། མ་ ་ ་ག མ། འཐབ་ ལ། དགའ་ ན། འ ལ་དགའ། གཞན་འ ལ་དབང་ དེ ་
བཅས་ ག་ ་ ག་ཅ་ི ག་ཟརེ ་ ཝ་ ?ོ
གནས་རིགས་ ག།
འདོད་ ་རིགས་ ག།
ཞིང་ཆེན་ ག།
མཐོ་རིས་ ག།

ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
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༣༧་
?ོ
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ག གས་མཛེས་པ། ་ ན་པ། ི་ཞམི ་པ། རོ་མངར་བ། རེག་ ་འཇམ་པ།བཅས་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་ བ་

༣༨
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

མཁོ་བ་ ནི ་པ། ན་པར་ ་བ། དོན་ ོད་པ། དོན་མ ན་པ་བཅས་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི བཞི་ཟརེ ་ ཝ་ ?ོ
འདོད་ཡོན་བཞི།
བ ་བ་ མ་པ་བཞི།
ན་ ོད་བཞི།
ཆོས་ ིན་བཞི།

༣༩་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

འདོད་ཆགས། ཞེ་ ང་། གཏི་ ག་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ོ?
མ་རིག་པ་ག མ།
ན་བའི་ ་ག མ།
་བའི་ ་ག མ།
འཆི་བའི་ ་ག མ།

མཆོད་པ་ །
འདོད་ཡོན་ །
ཚོགས་ མ་པ་ །
མཆོད་ ིན་ །

༤༠་ ཚངས་ ག། ནི ་མཚམས། མིག། ། ། ཁ། ་ེ བ། ་ལམ། བཤང་ལམ་བཅས་ད ་ ་ ག་ཅ་ི ད ་
ཟེར་ བ་ ?ོ
ཀ་ དབང་པོ་ད །
ཁ་ མ་ཤེས་འཕོ་བའི་ ་ག་ད །
ག་ རིག་པ་དངས་བའི་ ་ག་ད །
ང་ ཚོར་བ་ཤར་བའི་ ་ག་ད །
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༤༡་ ངོ་བ་ོ ཙམ་བ ོད་པ། ལས་ ་ ་བ། དེ ་པ་པ།ོ དགོས་མཆེད། འ ངས་ ངས། འ ལེ ་ ། གནས་གཞི།
འབོད་པའི་ ་བཅས་བ ད་ ་ ག་ཅ་ི བ ད་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ འ ད་བ ད།
ཁ་ མ་ད ེ་བ ད།
ག་ ཤེས་ ་བ ད།
ང་ རིག་གནས་བ ད།
༤༢་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ག གས་ ང་བ་ ། ་ གས་པ་ག ང། གས་རགི ་པ་ཡ་ེ ཤསེ ་བཅས་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཆོས་ འི་གནས་ གས་ག མ།
དག་པའི་ ་ག མ།
ང་ གས་རིག་ག མ།
ལ་འ ོར་པའི་ཉམས་ ང་ག མ།

༤༣་ ་ོ ་ེ གདན། རི་བ་ོ ་ེ ། པོ་ཏ་ལ། ཨོ་ཊི་ཡ་ན། ཤ ་ལ་བཅས་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ག ལ་ཞིང་ །
ཁ་ གནས་མཆོག་ །
ག་ གནས་ཆནེ ་ །
ང་ ་རི་ །
༤༤་ ལི་མ།ེ ཁོན་ས། ་ གས། ཁེན་གནམ། ཁམ་ ། གིན་ར།ི ཟིན་ཤངི ། ཟོན་ ངབཅས་བ ད་ ་ ག་ཅ་ི
བ ད་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ང་ ང་བ ད།
ཁ་ ར་ཁ་བ ད།
ག་ གཉེན་པོ་བ ད།
ང་ མ ན་ ོར་བ ད།
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༤༥་ ཟ་བ། འ ག་པ། ཉལ་བ། འ ་ོ བ་བཅས་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི བཞི་ ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ང་ ་བཞི།
ཁ་ ོད་ལམ་བཞི།
ག་ གནས་ གས་བཞི།
ང་ བ ནེ ་བ་བཞི།
༤༦་ ་མ་ ་དད་པ་ མོ ་པ། དལ་འ རོ ་ དེ ་དཀའ་ མོ ་པ། འཆི་བ་མ་ི ག་པ་ མོ ་པ། ལས་ ་འ ས་བསམ་པ།
འཁོར་བའི་ཉསེ ་དམིགས་བསམ་པ། ང་ བ་སམེ ས་ མོ ་པ་བཅས་ ག་ ་ ག་ཅ་ི ག་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ དད་པ་ ག།
ཁ་ ཉམས་ལེན་ ག།
ག་ ད ད་ ོམ་ ག།
ང་ བསམ་གཏན་ ག།
༤༧་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་
༤༨་
ལས་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

མོ ་ ག། གས་ ་ེ ག། བདེ་ཆནེ ་ ག། ཚེ་ ་ ག་བཅས་ ག་བཞི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ས་ལས་ ག་ག་ི
ག་བཞི་ཨནི ་ན?
ཕ་ཇོ་གི་གནད་ས་ ག་བཞི།
ངག་དབང་ཆོས་ ལ་ ི་གདན་ས་ ག་བཞི།
ན་མ ེན་པད་དཀར་ ི་གདན་ས་ ག་བཞི།
་ འི་ཞབས་བཅགས་ ག་བཞི།
་ེ ག ང་ ་ོ བ་ ག། དགའ་བ་ ག། ང་ཐང་ ག། སེང་ག་ེ ག་བཅས་ ག་བཞི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ས་
ག་ག་ི ག་བཞི་ཨིན་ན?
འ ག་པ་ ན་ལགེ ས་ ི་གདན་ས་ ག་བཞི།
ཕ་ཇོ་གི་གདན་ས་ ག་བཞི།
མཁའ་འ ོ་བསོད་ནམས་དཔལ་ ནོ ་ ི་ ག་བཞི།
མ་གཅིག་ལབ་ ི་ ོན་མའི་ ག་བཞི།
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༤༩་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

་མགོ་ཆསོ ་ད ངི ས་ ངོ ། ིང་གཞི་ ་ དོ ་ ོང། ཡང་ ་ེ ་བ་ོ ངོ ། ག་ཚང་སེ ་ེ ོང་བཅས་ ོང་བཞི་འདི་
གཤམ་འཁོད་ ས་ལས་ ག་ག་ི ངོ ་བཞི་ཨནི ་ན?
ཞབས་ ང་རིན་པ་ོ ཆེའི་ ོང་བཞི།
ན་མ ེན་ ོང་ཆེན་ ི་ ོང་བཞི།
ཕ་ཇོ་གི་གདན་ས་ ོང་བཞི།
ཡབ་བ ན་པའི་ཉི་མའི་གདན་ས་ ོང་བཞི།

༥༠་ ་ ་ གོང་མོ་ གེ ་པ་ ང་ཀ་ ་ནག་དང་། རི་ ་ ་ གཤམ་འཁོད་ ས་ལས་ ག་ཅ་ི ག་ི ེ་ ?ོ
ཀ་ མ ་ཡིས་ ོ་བའི་ ེ།
ཁ་ ནགས་ ་གནས་པའི་ ེ།
ག་ ོན་ ་ ་ོ བའི་ ེ།
ང་ ག་ ནི ་ཟ་བའི་ ེ།
༥༡་ གོ ་གཅོད་པ། མ་ ནི ་ལནེ ། མི་ཚངས་ ོད། ན་བཅས་བཞི་ ་ ག་ཅ་ི བཞི་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ ིག་པ་བཞི།
ཁ་ ཕམ་པ་བཞི།
ག་ ད ལ་བལ་འཕོ་བའི་ ་བཞི།
ང་ ལས་ ི་བ་བཞི།
༥༢་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ནི ་པ། ལ་ མི ས། བཟོད་པ། བ ནོ ་འ ས། བསམ་གཏན། ཤེས་རབ། ཐབས། བོ ས། ནོ ་ལམ།
ཡེ་ཤསེ ་བཅས་བ ་ ་ ག་ཅ་ི བ ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཡང་དག་བ །
ཆོས་བ །
ཕར་ ནི ་བ །
ལམ་བ །
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༥༣་ དད་པ། ལ་ མི ས། གཏོང་བ། མོ ་པ། ཐོས་པ། ལེ ་ཡདོ ། ངོ་ཚ་བཅས་བ ན་ ་ ག་ཅ་ི བ ན་ཟརེ ་ བ་
?ོ
ཀ་ ཆོས་ ི་གནས་ གས་བ ན།
ཁ་ འཕགས་པའི་ནོར་བ ན།
ག་ ཡང་དག་པའི་ ་བ་བ ན།
ང་ ཆོས་ ིན་བ ན།
༥༤་ ཡང་དག་པའི་ ་བ། ཡང་དག་པའི་ གོ ་པ། ཡང་དག་པའི་ངག། ཡང་དག་པའི་ལས་ ་ི མཐའ། ཡང་དག་པའི་
འཚོ་བ། ཡང་དག་པའི་ ལོ ་བ། ཡང་དག་པའི་ ན་པ། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ང་ེ འཛིན་བཅས་བ ད་ ་ ག་ཅ་ི བ ད་་ཟརེ ་
བ་ ?ོ
ཀ་ མཛད་ མ་བ ད།
ཁ་ ོམ་པ་བ ད།
ག་ འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བ ད།
ང་ སེམས་ ི་གནས་ གས་བ ད།
༥༥་ འདོད་ཆགས་ཆ་ེ བ། ག་དགོ ་ཅན། སེར་ ་ཆ་ེ བ། ཕམ་དང་ ན་གཞོན་ ་མ་ ས་པ། རང་ག་ི གཉེན་འ གོ ས་
་མ་ི བ ་ི བ། ་ ག་ ་མ་ི མས་པ། ཆགས་པ་གཞན་ ་ དོ ་པ། བག་མདེ ་པ་བཅས་བ ད་ ་ ག་ཅ་ི བ ད་ཟརེ ་ བ་
?ོ
ཀ་ ེས་པའི་ ོན་བ ད།
ཁ་ ད་མེད་ ི་ ོན་བ ད།
ག་ འི་ ་ཡི་ ོན་བ ད།
ང་ ་ཡི་ ་མོའི་ ོན་བ ད།
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༥༦་ དལ་འ རོ ་ དེ ་པར་དཀའ་བ། ཚེ་མ་ི ག་པ། འཁོར་བའི་ཉསེ ་དམིགས། ལས་ ་འ ས་བཅས་བཞི་ ་ག་ཅ་ི
བཞི་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ སེམས་ ོང་ མ་པ་བཞི།
ཁ་ ོ་ ོག་ མ་པ་བཞི།
ག་ དོན་གཅོད་བཞི།
ང་ ང་ ་བཞི།
༥༧་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

སངས་ ས་བ ངས། ་བ་ གས་པ། ཞིབ་ ་བཅས་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ ཝ་་ ?ོ
དམ་ཆོས་ ོན་མེ་ག མ།
ད ་མའི་ ོབ་དཔོན་ག མ།
ཚད་མའི་ ོབ་དཔོན་ག མ།
མཁས་པའི་ ན་ག མ།

༥༨་

་བ་ཤསེ ་རབ། ོད་པ་ གོ ་པ། ོང་ཉདི ་བ ན་བ ་པ། རིག་པ་ ག་ ་པ། ཞིབ་མ་ོ མ་འཐག་བཅས་ ་ ་
ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་ ཝ་་ ?ོ
ཆོས་ གས་རིགས་ །
ཤེས་ ་རིགས་ །
ད ་མ་རིགས་ཚོགས་ །
ཆོས་ ི་ མ་གཞག་ །

ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

༥༩་ ཕལ་ཆནེ ། འ མ་ ས་པ། དཀོན་བ གེ ས། ལང་ཀར་གཤེགས་པ། ང་འདས་བཅས་ ་ ་ ག་ཅ་ི ་ཟརེ ་
ཝ་་ ?ོ
ཀ་ ཉམས་ལེན་རིགས་ །
ཁ་ འ མ་ཆེན་ ེ་ །
ག་ ཆོས་ གས་ ེ་ །
ང་ ཤེས་ ་རིགས་ །
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༦༠་ རེད། གེ་ཟ། དཀར། ནག། ནོ ་ ། །ོ རེད། གཡང་རདེ ། ནམ་བཅས་ད ་ ་ ག་ཅ་ི ད ་ཟརེ ་ བ་
?ོ
ཀ་ ས་རིགས་ད །
ཁ་ ོར་ ་ད །
ག་ འ ་ ་ད །
ང་ ོ་འ ་ད །
༦༡་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

སངས་ ས། ཆོས། དགེ་འ ན། ལ་ མི ས། གཏོང་བ། ་བཅས་ ག་ ་ ག་ཅ་ི ག་ཟརེ ་ ཝ་ ?ོ
ཆོས་ གས་ ག།
ེས་ ན་ ག།
རིན་ཆེན་ ག།
ལམ་ ག།

༦༢་ ོལ་དཀར། ག ག་གཏོར་ མ་ ལ། ཚེ་དཔག་མདེ ་བཅས་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་་ཟརེ ་ ཝ་ ?ོ
ཀ་ ེ་ ་ མ་ག མ།
ཁ་ ོག་ ་ མ་ག མ།
ག་ ཚེ་ ་ མ་ག མ།
ང་ ནོར་ ་ མ་ག མ།
༦༣་ གསེར། ད ལ། བེ ། ག། ་ོ འེ ་ི ིང་པ།ོ ཤེལ། ་ཏགི ་དམར་པ་ོ བཅས་བ ན་ ་ ག་ཅ་ི བ ན་ཟརེ ་
ཝ་ ?ོ
ཀ་ ནོར་ ་བ ན།
ཁ་ རིན་ཆེན་ ་བ ན།
ག་ འདོད་ཡོན་བ ན།
ང་ མཆོད་ ས་བ ན།
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༦༤་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

ཚེ་ཟད་པ། བསོད་ནམས་ཟད་པ། ལས་ཟད་པ་བཅས་ག མ་ ་ ག་ཅ་ི ག མ་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ནད་བཏབ་པའི་ ་ག མ།
སེམས་ཅན་འཆི་འཕོའི་ ་ག མ།
ཉོན་མོངས་པ་འཕེལ་བའི་ ་ག མ།
དབང་ ང་ཉམས་པའི་ ་ག མ།

༦༥་ གསོ་བ་རགི ་པ་ནང་ལས་ ་ི བ་ོ དང་ཚགི ས་པ་དང་པ་ོ ངི ་ག་ ་ེ བ་ བཤང་གཅིའ་ི ལམ་གཉིས་ མཆན་འོག་
གཉིས་བཅས་བ ད་ ་ ག་ཅ་ི བ ད་ཟརེ ་ བ་ ?ོ
ཀ་ གནོད་ ་བ ད།
ཁ་ མཚན་མ་བ ད།
ག་ གནས་ཆནེ ་བ ད།
ང་ གཟེར་བ ད།
༦༦་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

་ཐ་ོ ་ེ མིག་ལས། གཟའ་ ར་ ནེ ་འ ལེ ་སགོ ས་ག་ཅ་ི ཡང་མ་ལགེ སཔ་ ་ེ ཐནོ ་པ་ཅནི ་ ག་ཅི་གཙོ་བརོ ་བཏོན་
དགོ་ཟརེ ་ག ངས་ཏ་ེ ཡདོ པ་ ?ོ
གཟའ་
ར་མ་
འ ོད་ཆེན་
འ ོད་ ང་

༦༧་ ་ེ བ་ ་པ་ཟརེ ་མི་འདི་ གཤམ་འཁོད་ ་ི ས་ལས་ག་ཅ་ི ་ བ་ཨནི ་ན?
ཀ་ སེ ེའི་ ས་པ་ །
ཁ་ ག་གི་ ས་པ་ །
ག་ ང་དཀར་གཡས་འ ིལ་ །
ང་ ་ཡི་ ོང་ང་ །
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༦༨་
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

གསོ་བ་རགི ་པ་ནང་ལས་ ཁོལ་ ར་ན་བ་ཟརེ ་མ་ི འདི་ ག་ད་ེ ་ེ ན་མ་ི ་ བ་ཨནི ་ན?
ས་ ག་ ་རང་ན་ན་ི །
འ ལ་འ ལ་ན་ནི་ །
གནས་ངེས་པ་མདེ ་པར་ན་ན་ི །
གནས་གཅིག་ཁ་ོ ན་ ་ན་ནི་ །

༦༩་

རི ་བཏང་གཅིག་གསི ་གཅིག་ ་བ ད་ད་ེ འ ་བའི་ནད་རགི ས་ ་གཤམ་གསལ་ ་ི གནས་ ངས་ག་ཅ་ི ལས་
འ ངམ་ཨནི ་ན?
གཙང་ ་འ ོད་བ ེན་མེདཔ་ལས།
འ ང་ ་ལངསམ་ ེ་མེདཔ་ལས།
ན་ཁང་འབོ་ལོ་ཁར་མེདཔ་ལས།
ཟ་འ ང་ལངསམ་ ེ་མེདཔ་ལས།

ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

༧༠་ མི་མང་གསོ་བའི་འ ོད་བ ནེ ་དནོ ་ ་ གཤམ་གསལ་ ་ི ལས་རམི ་ནང་ལས་ ཁག་ཆ་ེ ཤསོ ་དང་གཙོ་ཆ་ེ ཤོས་
ཅིག་ག་ཅ་ི ?ོ
ཀ་ ན་བཅོས་ལས་རིམ།
ཁ་ ནད་གཞི་བཀག་ཐབས་ལས་རིམ།
ག་ བ ་དོན་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ།
ང་ མི་ཚེ་བ ར་གསོའི་ལས་རིམ།
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ི་བ་ ང་ ་༡༠ ། ༼ གས་༡༠x༣=༣༠༽

༡

གསོ་བ་ ད ནི ་ ད་ནང་ “Health” ཟེར་མའི ི་གོ་དོན་ག་ཅི་ ?ོ

༢

གསོ་ འི་ ལ་ག་ཅི་རང་ ?ོ

༣

གསོ་ འི་གཉེན་པ་ོ ག་དེ་ཅགི ་ཡོད?

༤

ནད་འདི་གཉེན་པསོ ་ག་དེ་ ེ་གསོ་དགོཔ་ ?ོ

༥

ན་ ་ནད་དང་ ར་ཏེ་བཏང་བའི་ ལ་ག་དེ་ ེ་རང་ ོ?

༦

མ་ ོགས་ལོག་ གོ ་གདེང་མ་ཐབོ ་པའི་ནད་འདི་ ག་དེ་ ེ་བཅོས་དགོཔ་ ?ོ

༧

ནད་འདི་ངོས་འཛིན་པའི་ ་ གས་ ི་ངེས་པའི་གདེང་ཐོབ་པ་ཅིན་ ག་དེ་ ེ་བཅོས་དགོཔ་ ོ?

༨

གཉེན་པོའི་ ན་ ་ནད་ཐོག་ ་མི་འབབ་པའི་ནད་རིགས་ ་ ག་དེ་ ེ་བཅོས་དགོཔ་ ?ོ

༩

ོབས་ ང་གི་ནད་རིགས་ ་ག་དེ་ ེ་བཅོས་དགོཔ་ ོ་ དཔེ་དང་བཅས་བཀོད?

༡༠

ོབས་ཆེན་ ་ི ནད་རིགས་ ་ག་དེ་ ེ་བཅོས་དགོཔ་ ་ོ དཔེ་དང་བཅས་བཀོད?
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