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Mid Term Examination 2019

ལོ་��་ཆོས་�གས། (��ལོ་༢༠༡༩)

�ོབ་ར�་ ༡༡པ།
�གས་བ�ོམས་ ༡༠༠།
ཆོས་ཚན་ �ོང་ཁ་��ཤོག་གཉ�་པ།
��ཚ� /༠༦/༢༠༡༩།
�ག་ར�་དང་�ོམ་ར�།
�ས་�ན་ �་ཚ�་༣།
མ�་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་�ོབ་ར�་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་��ཚན་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ བ�་�ོགས་པའ��གས་་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་
��བ་དང་པ།
[༢༥]
འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་ ༤ ར�བཀོད་ད�ཡདོ ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ ༡ཡོད་མ�འད� གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་ཤོག་ནང་�་
��།
(༡x༥=༥)
༡) དལ་བ་བ�ད་ཟ�་མ�འད�ཀ མ�ཁོམ་པའ�གནས་བ�ད་ལས་ཐར་མ�ད��་�བ་ཨ�།
༢) འ�ོར་པ་བ�་ཐམ་���ལ་ཁར་མ་�ད་མ�འད� ཁ ཆོས་�་དད་པ་མ�་མ�འད�ཨ�།
༣) མ��ས་དནོ ་དང་�ན་པ་བཟོ་དགོ་པ་ཅ�་ ག་ཅ�ག��་�་བ�ོན་དགོཔ་�?ོ ག དག�བའ�བསོད་ནམས་བསག་ན��་བ�ོན་དགོཔ་ཨ�།
༤) འ�ག་�ལ་ཁབ་��མ�་ག��མ་�ངས་མ�་མ�འདི ང འཛམ་�་��་ག��ལ་ཁབ།
༥) �ག་བསམ་�མ་པར་དག་པ་ཟ�་མ�འད�་ ཀ གཞན་ཕན་�ང་�བ་��ས�ས་�་གོཝ་ཨ�།
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��བ་གཉ�་པ། འོག་ག���བ་༧ལས་༥ག�ལན་��བའ�བཀོད་�་དང་འ��་ཏ་ེ ལན་��།
[༥x༢=༡༠]
༡) དག�བའ�བསོད་ནམས་བསག་ན�ག�ཐབས་ལམ་ ལ�ཤ་ཡོད་པའ�ནང་ལས་ ༢་ཐོ་བཀོད་འབད།
(༢)
ལན…༡ དཀོན་མཆོག་ག�མ་�་མཆོད་པ།་༢་��་པ་གཏང་ན�དང་�ག་དང་བ�ོར་བ།
༢) �གསམ་འ�ག་��བསོད་ནམས་བསགས་�ལ་དང་ ཕན་ཡོན་�་ཐོབ་�ལ་��།
(༢)
ལན༡་རང་ས�ས་ཁམས་�ངས་ཏོག་ཏོ།་༢་མ�གཞན་�་ཡང་ད�བ�མ་འོང་ན�༣་དཀར་�ོགས་���་�གས་ད��་ན�༤མ�་མཛ�་བསོད་ནམས་
བསག་ན�༥་རང་ཤིཝ་ད་�་�ལ་��ན�
༣) དམ་པའ�ཆོས་�བ་ན�འད� �མ་ཆོསཔ་�ངམ་ཅ�་ག�མ�་པར་ མ�ག་ར་�་ཕོག་པའ�འགན་�ར་ཅ�་ཨ�་ཟ�་མ�ད��་ �ོད་��་
བསམ་འཆར་ག་ཅ�བཤད་ན�ཡོད?
(༢)
ལན་་ འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
༤) འ���ོམ་འད�ད��བ་ག་ཅ�ནང་�ད་ན�ཨ�་པས? ད��བ་ད�ནང་�ད་དགོ་པའ��་མཚན་ཁ་གསལ་��།
(༢)
ལན་ �ད་བ�ལ། འོས་འབབ་གཟ�ས།
༥) མ�ཡ��་ལ་བ��་ནས་�།།་�ག་བ�ལ་�་བོ་ཆ�ལས་�ོལ།། ཟ�་དོན་��།
(༢)
ལན་་ གོང་ག�ལན་དང་འ��་གནང་།
(༢)
༦) དཔ���ོ་ལས་��་པར་དཀའ་བ་ག་བ�མ་ཅ�་�་�བ་�ོ?
ལན �་�ལ་མ�་ཏོ་ཞརཝ་ག�བ�ོར།
༧) གོང་ག�འ���ོམ་འད��ག་��བ�ོད་�་�ང་ག��ོ་ལས་ག་ཅ�ཧ་གོ་ཡི? དོན་ཚན་གཉ�་བཀོད།
(༢)
ལན་ ཁོང་རའ��ང་ དཔ�་ན་ འཇ�་��་ཡ་རབས་མ་རབས་གཉ�།།སོགས་ལས་།
��བ་ག�མ་པ་ལན་ར�མོ།
[༡༠]
འོག་ག���བ་�་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་ བཀོད་�་དང་འ��་ཏ�གཅ�་ག� ལན་��།
༡༽ ཆོས་དང་འཇ�་��་གཉ�་��ད��བ་����དོན་མཚམ་གཉ�་��།
(༡༠)
ལན་་ ་ འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
2

༢༽ འ���ོམ་འད�ག�་ �ོད་�་ར�་པ་དང་ཡོན་ཏན་གསརཔ་ ད�ལས་ཚ�་�ང་མ་འ�ཝ་ག་ད���ར་�ང་ཡ�གོ? དོན་མཚམས་གཉ�་་ནང་
བ�ད་བ�་����།
(༡༠)
ལན་འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་ན�
༼��ཚན་ ཁ་ �ན་�ོམ། �གས་ ༢༥ །༽
འོག་ག��ན་�ོམ་འད� ལ�ས་ཤོམ་འབད་�ག་ཞ�་ན་ ��བ་�་ག�ལན་བཀོད་�་དང་འ��་ཏ���།
ཞབས་�།
� འོག་མ�་ཞ�་བཀོད་འ�་བའ�།དཔལ་�ན་འ�ག་པའ��ལ་ཁབ།།
དགའ་��་�ན་�མ་ཚ�ས་པའ�།��་འ��་�ར་ལས་བཟང་སོངས།།
� ནང་ག�ནོར་�་འ�་བ།།མངའ་བདག་�་ཚ�བ�ན་ཤོག།
��ཡ��གས་ར�འ�་བ།།�ོན་འབངས་དར་ཞ�་�ས་ཤོག།
� ཆོས་��་�གས་གཉ�་བ�ན་པ།།མ�ཉམས་�ན་�་གནས་ཤོག།
�ལ་ཁབ་མངའ་ཐང་དཔལ་འ�ོར།།ཡར་�ས་གོང་འཕ�་གནང་ཤོག།
� སངས་�ས་བ�ན་པའ��ོག་ཤ�་།།དག�འ�ན་འ�ས་པའ���ཚ�ས།།
ཆོས་��འཁོར་ལོ་བ�ོར་��།འ�ོ་�མས་ཐར་པར་འ��་ཤོག།
� དཔལ་�ན་འ�ག་པའ��་�ད།།ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ད��།།
�ག་བསམ་དག་པའ�ས�ས་��།།�ལ་ཁབ་ཞབས་ཏོག་�་ཤོག།
࿇
࿇
࿇
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�ང་མ།ོ
བ��བའ���་�ོགས་མ�་ན། །ང�ས�ས་ཆགས་ས་མ�་འ�ག །མཐོ་བའ��ག་ར�མ�་ན། །�་�ོད་ཆགས་ས་མ�་འ�ག།
�ང་ག�ཧ་ལོའ�མ�ཏོག །ག�་�ང་�ང་བའ��ན་ཆ། །ག�ས་����་�ང་�་མོ། །�ག་ཤར་གཞོན་པའ��ན་ཆ།།
ཧོ་མ་ཡོད་པའ�ཨོམ་�། །ཡོན་ཆབ་�་ག�་མ�བཞ�། །ངོ་ར�་མ�་པའ���་�ང་། །�ག་ཤར་གཞོནམ་ག�་མ�དགོ།

࿇ འཇ�་��་འཛམ་�འ���་�། །མ��ས་ཐབོ ་��དགའ་�ང་། །དམ་པའ�ཆོས་དང་མ་མཇལ། །ས�ས་པ་གད�་ལས་�ོ་སོང་། །
࿇ བ་�འ�ཤ�་ག��་བར། །���ང་�ལ་བཟང་�ོལ་མ། །�གས་ས�ས་�ོ་རོགས་མ་གནང་། །བ་�འ�མ�ཏོག་ཤར་འོང་། །

འོག་�་��བ་ག�མ་བཀོད་ཡདོ ་ས་ལས་ ��བ་ དང་པའ�ནང་ལས་ལན་�ང་�གས་༥དང་��བ་༢པའ�ནང་ལས་་�གས་༡༠ད�ལས་��བ་༣པའ�ནང་
ལས་�གས་༡༠གདམ་ཁ་�བ་�� �གས་ ༢༥ ག�ལན་ཚངམ་འབད་��།
��བ་དང་པ།
[༢༥]
འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་ ༤ ར�བཀོད་ད�ཡདོ ་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ ༡ ཡོད་མ�འད� གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་ཤོག་
ནང་�་��།
(༡x༥=༥)
༡) འོག་མ�་ཞ�་བཀོད་དང་འ�་མ�འད� ཀ དཔལ་�ན་འ�ག་པའ��ལ་ཁབ་ཨ�།
༢) མངའ་བདག་�ལ་པ་ོ འད� ཁ ནང་ག�ནོར་�་དང་འ�།
༣) �གས་གཉ�་��བ�ན་པ་མ�ཉམས་པར་བཞག་ན�ག�འགན་�ར་འབག་ན�འདི ག �ལ་�ོན་འབངས་ག�མ་ ཆ་མཉམ་�་ཕོགཔ་ཨ�།
༤) གོང་ག�ཞབས་�་འདི་
ག བ�ོད་བ�གས་���ོམ་ཨ�།
5) ཚ�ས་བཅད་གཅ�་ནང་ ཡོངས་�གས་�་ ཚ�་�ང་ ག་ད�་ཅ�་ཚང་དགོཔ་ཨ�་ན? ཀ བཞ�ཚང་དགོཔ་ཨ�།
��བ་གཉ�་པ། འོག་ག���བ་�་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་��བ་༧ལས་༥ག� ལན་��།
[༥x༢=༡༠]
༡) འོག་ག�ཚ�ས་བཅད་འད� ཚ�་�ག་ནང་�་��།
(༢)
ནང་ག�ནོར་�་འ�་བ། །མངའ་བདག་�་ཚ�བ�ན་ཤགོ །��ཡ��གས་ར�འ�་བ། །�ོན་འབངས་དར་ཞ�་�ས་ཤོག །
ལན་ འ��་པ་ག་ད����བ་�ག་ག་འད�དང་འ��་ཏ��གས་གནང་ན�
༢) སངས་�ས་བ�ན་པའ��གོ ་ཤ�་ག་�ོ? ད��་ག��ག་�་ག་ཅ�ཨ�་པས?
(༢)
ལན ་དག�འ�ན་འ�ས་པའ��� ཆོས་��འཁོར་ལོ་བ�ོར་ཏ�འ�ོ་�མས་ཐར་པ་འ��་ན�འད�ཨ�་པས།
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༣) དཔལ་�ན་འ�ག་པའ��་�ད་ ན་གཞོན་ཕ་ོ མོ་�་ག�འགན་�ར་ག་ཅ�ཨ�་པས? ད���ཨ�་དགོ་པའ��་མཚན་ག་ཅ��?ོ (༢)
ལན ས�ས་དག་པའ��ོ་ལས་�ལ་ཁབ་�་�ག་�་ན�
༤) གོང་ག�ཞབས་�་�་གཞ�བཞག་�� �ལ་ཁབ་�་བ�ོད་པའ� ཞབས་�་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅ�་གསར་བ�མ་འབད་ད���། (༢)
ལན་ འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་ན�
༥) �ང་མོ་ཤོ་ལོ་ཀ་ག�མ་པའ�ནང་�་ དོན་ཐ་ག་ཅ�ག��ོར་ལས་ཨ�་མས་��
(2)
ལན ད�་འབད་�བ་�ག་་ ་�མོ་ངོ་ར�་མ�་མ��་�ཚ་�་ག�་མ�དགོ་ཟ�།
6) ��་སོགས་ཕན་པ་�་ཆ�ཡང་།།ཚ�་�བ་�ས་ན་གཞན་ཡ�་�ོག།མ་��་མ་ཕན་མ་བ�ངས་�ང་།།�ན་པར་�་བས་འཇ�་��་
འ�།།ཟ�་བའ�དནོ ་འཁོད?
(2)
ལན་ གོང་ག��་ཚ�་དང་འ��་དནོ ་འ��་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
7) ག�ང་�་འབོད་�་ ར�་གསར་འབོད་�་ར�་གསར་༤ག��ད་པར་ག་ད���རང་ཡདོ ?
(2)
ལན ཁོང་ག�ལན་དང་འ��་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
��བ་ག�མ་པ་ལན་ར�མོ།
[༡༠]
འོག་ག���བ་�་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་ བཀོད་�་དང་འ��་ཏ� ��བ་གཅ�་ག�་ ལན་��།
༡༽ གོང་ག��ང་མོ་ ཤོ་ལོ་ཀ་ དང་པ་དང་ གཉ�་པ་གཉ�་ ཚ�་�ག་ནང་��།
(༡༠)
ལན་ �ང་མོའ�དོན་འ��་གནང་།
༢༽ གོང་ག��ང་མོ་�་�་གཞ�གཞག་ཐོག་ལས་ �ོད་��་ཡང་ ད�་�། གཉ�་�། �ོ་�་ག�མ་��ཚ�་བ�གས་ཏ� �ང་མོ་ཤོ་ལོ་ཀ་
གཉ�་གསར་�ོམ་འབད་ད���།་
(༡༠)
ལན་་ ཁོང་ལན་��འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་ན�
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༼��ཚན་ ག་ �ང་། �གས་ ༢༥།
འོག་�་��བ་ ག�མ་ བཀོད་ཡོད་ས་ལས་ ��བདང་པ་ལས་�གས་༥་དང་��བ་གཉ�་པ་ལས་�གས་༡༠ ��བ་༣པ་ལས་�གས་༡༠གདམ་ཁ་�བ་
[༢༥]
�� �གས་ ༢༥ ག�ལན་ཚངམ་འབད་��།
“�བ་��་�་ཨའ�འད��ོ་�ཝེ ་ཅ�་ ཡ་�་མ་ ་ ་ �མོ་འད� ད་ར�་ག་ཅ�འབད་དཔ་ཨ�་ན? ཅ་ལ་ག་ར་བ�མ། ཉལ་ཁང་ནང་ མལ་ཆ་ཡང་མ་བ�བས།
ཐབ་ཚང་ནང་ཕརོ པ་ཐ་ལ�ཡང་ག་ར་བ�མ། འ��འ�ལ་སཔོ ་འ�ས་མ�་ན?”
��བ་དང་པ། འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་ ༤ ར�བཀོད་ད�ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ ༡ ཡོད་མ�འད� གདམ་ཁ་�བ་��
ལན་ཤོག་ནང་�་��།
(༡x༥=༥)
༡) �ང་�ང་�་ཟ�་མ�འད�ཀ �བས་དོན་ཅ�་ག�འ�ང་ར�་���རོ ་ལས་བཤད་མ�འད��་གོཝ་ཨ�།
༢) �ང་�ང་�འ�ནང་�་�ད་ཆོས་
༣) �ོགས་གཞ�ཟ�་མ�འད�
༤) འཇ�ས་�ང་ག��ང་ཟ�་མ�འད�་
༥) �ང་དང་གཏམ་�ད་�་ག་ར་

ཁ
ག
ང
ཀ

�ག་ཚང་དགོཔ་ཨ�།
�ང་ནང་�་ས�་དགོ་པའ�དཀའ་ངལ་�་�བ་ཨ�།
འ�ོག་ས�ས�ཅ�་�་�བ་ཨ�།
དངོས་�ང་དང་འཆར་�ང་གཉ�་ནང་ན་བ�ཝ་ཨ�།

��བ་ གཉ�་པ། འོག་ག���བ་�་�ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་��བ་༧ཡོད་ས་ལས་༥་ག�་ལན་��།
[༥x༢=༡༠]
༡) འོག་ག�ཚ�ས་བཅད་འད�་ཚ�་�ག་ནང་�་��།
(༢)
༉ ས�ས་མནོ་�་�ང་བའ��་མོ་ག�།།�མ་དམ་ཚ�་མ�་པའ�ལོ་�ས་�།།ཡབ་ཨ་པ་�ོད་�་�་ད་ཡ�།�མ་དམ་ཚ�་མ�་པར་མ�་པས་
�ོ།།�མོ་མནོ་�་�ང་བའ��གས་ཚན་མས།།
ལན ཨ་ལོའ�གོང་ག�འ��་པ་ག་ད����བ་�ག་ག་འད�དང་འ��་གནང་ན�
༢) �ང་འད�ནང་ག� �ང་��པ་གཙ�བོ་དང་ ཡན་ལག་�ང་��པ་ག་དང་ག་ར་ཨ�་པས?བཞ�ད�་ཅ�་ཐོ་བཀོད་འབད།
(༢)
ལན་ ཨའ��མོ།ཨ་པ།��ས་�ང་འགག་པ།�མ་འཁོར།ཨང་�ས།�
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༣) �ང་འད� ཚ�ས་བཅད་ ཚ�་�ག་ ��་མ་ག�མ་��ནང་ལས ག་ཅ�ནང་ཨ�་པས? ད�ནང་ཨ�་པའ��་མཚན་ག་ཅ��?ོ (༢)
ལན ་��་མ་ཨ�་པས། �ག་པ་�་�ོམ་ཤོ་ལོ་ཀ་དག་ཅ�་འ�ག
4) �ང་འད�ག��ོགས་གཞ�དང་ ཞ�ཐབས་ག་ཅ��ོ? ད�ག��ོར་ལས་ངོས་འབད་ད�་��།
(༢)
ལན �མོ་��་ནང་མ�པ་་མ་ཚད་ཅ་ལ་�་ལས། ཨང་�ས་��ལོ་�ས་�བ་ལས།
༥) �ང་འད�ག�་བ�ོད་དོན་ག་ཅ��ོན་མས?
(2)
ལན་ བ�ག་ཤ�་ད�ད་དགོཔ།
༦) ཨའ�ག་ཅ�འབད་ཡི?་ཨ་པ་ག�་�ད་འ��་ནང་ག་ཅ�ར་�བ་ཅི?
(2)
ལན ཨའ��མ་འཁོར་�ག་��་ནང་འ�ོང་སོང་�ག། མ་པ་ལས་�ང་བཤལ་�བ་ན�འད�དགའ་རང་དགའ། མ�གཞན་དང་�ོ་�ོན་པར་
འ�ོ་འ�ོཝ་འོང་།
༧) �ོད་གནས་�ངས་འད�བ�མ་ཅ�་ནང་ཨ�་པ་ཅ�་�ོད་��་ ག་ད���འབད་འོང་?
(2)
ལན་ཨ་ལོའ�ལན་དང་འ��་འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
��བ་ག�མ་པ་ལན་ར�མོ།
[༢༥]
འོག་ག���བ་གཉ�་ལས་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་ བཀོད་�་དང་འ��་ཏ� གཅ�་ གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་��།
༡༽ �ོད་�མོ་ཨ�་པ་ཅ�་ ཨའ��བ་��་�་��་ནང་མ�པ་ད་ མནོ་བསམ་ག་ཅ�གཏང་�� ག་ཅ�རང་འབད་འོང་ག?ོ
�ོད་རའ� བསམ་འཆར་དོན་མཚམས་གཉ�་ནང་��།
(༡༠)
ལན་ འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
༢༽ ཡ་�་མའ��ང་འད� ད�བ་ཡང་�གཔ་�� �ོ་བ་ཆ�ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོ་པ་ཅ�་ མ�ག་བ�་ཐངས་ ག་ད���རང་བཟོ་
དགོཔ་འ�ག་གོ? བསམ་འཆར་དོན་མཚམས་གཉ�་ནང་��།
(༡༠)
ལན་ འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་ན�
༼��ཚན་ ང བཤ�་��ས། �གས་ ༢༥ །༽
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འོག་�་��བ་ག�མ་ བཀོད་ཡོད་ས་ལས་ ��བ་ དང་པ་ལས་�གས་༥་དང་��བ་ གཉ�་པ་ལས་�གས་༡༠་��བ་༣པ་ལས་�གས་༡༠ གདམ་ཁ་
�བ་�� �གས་ ༢༥ ག�ལན་ཚངམ་འབད་��།
��བ་དང་པ།
[༢༥]
འོག་ག���བ་ར��་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་ ༤ ར�བཀོད་ད�ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ ༡ ཡོད་མ�འད� གདམ་ཁ་�བ་�� ལན་ཤོག་ནང་�་
��།
(༡x༥=༥)
༡) བ�ན་བཅོས་��འ�ར་�ག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་�ར་�ར་པ་ལ་�ག་འཚལ་ལོ་ཟ�་བའ��བས་་ ག མངོན་པའ�ཁོངས་�།
༢ བཤ�་��ས་འད� ལ�ས་�ར་���ད་ལས་ བོད་�ད་ནང་�་�ར་མ�ལ་ོ �་བ་ ཁ �་བ་དཔལ་བ��ས་ཨ�།
༣) འ�ར་�ག་འད��ས་ནམ་འཚལ་དགོཔ་�?ོ
ང �་ཆོས་བོད་�་འ�ར་ན�འགོ་བ�གས་ཞ�མ་ལས།
༤) �་�བ་ཟ�་�་དགོ་པའ�དནོ ་དག་
ང �་�ལ་�་�ོན་ཏ� �་�་�་ཆོས་ག�ངས་ན�ད�ག�་ཨ�།
༥) བཤ�་��ས་��བ�ན་བཅོས་འད�ནང་ ག་ཅ�ག�བ�བ་�་གཙ�བརོ ་བཏོན་ཏ�ག�ངས་�ག?
ཀ ཆོས་དང་འཇ�་��་གཉ�་ཆ་རའ� �ང་�ང་ག�བ�བ་�་�་གཙ�བོར་བཏོན་ཏ�ག�ངས་�ག།
��བ་གཉ�་པ། འོག་ག�ཚ�ས་བཅད་�་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་ ��བ་༧ལས་༥ག� ལན་��།

[༥x༤=༡༠]

࿇ ཇ��ར་བད�བཤ�ས་�་ག�གས་ཤ�་ལས་�ང་།།བ��་པ་ཅ�འ�་འང་�ང་��མཁས་པས་མཆོད།།

ད�བཞ�་བདག་ག��ན་ངག་འད�ངན་ཡང་།།དམ་ཆོས་བ�ོད་ལ་བ��་�ད་�ད་མ�བ��།
࿇ �ལ་བས་སངས་�ས་ཆོས་དང་དག�འ�ན་དང་།།གཏོང་དང་�ལ་��ས་�་��་�ན་པ་�ག།
རབ་�་བཀའ་བ�ལ་ད�དག་སོ་སོ་ཡ�།ཡོན་ཏན་ཚ�ས་����་�་�ན་པར་བ��།
࿇ གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་པ་ཡ�།ར�ས་ད�ཚངས་བཅས་�ོབ་དཔོན་བཅས་པ་འང་ལགས།།
ད�དག་ལ་མཆོད་�གས་པར་འ�ར་བ་དང་།།�ད་མ་ལ་ཡང་མཐོ་ར�་འ�ར་བ་ལགས།།
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༡༽ སངས་�ས་���་ག�གས་�་དམན་པ་ ཤ�་དང་�ོ་ག�་བཞ�ས་བཞ�སཔ་ཨ�་�ང་ མཁས་པ་ཤ�་རབ་ཅན་�་ག�་ �ག་མཆོད་
�ལ་སའ��ལ་འབད་བ�ིཝ་ཨ�་ཟ�་མ�འད��་ �ོད་��་བསམ་འཆར་ག་ཅ�བཀོད་ན�ཡོད?
(༢)
ལན་ འོས་འབབ་གཟ�ས།
༢༽ �ད་མ�བ�� ཟ�་ག�ངས་པའ��བས་ �་མཚན་ག་ཅ�ལས་བ��་ཏ��ད་པ་�བ་པའ��ལ་མ�མ་ཨ�་ན?
(༢)
ལན སངས་�ས་ག�ང་རབ་ཟབ་མོ་�་གཞ�བཞག་��ག�ངམ་ལས་�ད་པ་�བ་མ�བ�བ།
3༽ ��་�ན་�ག་ལས་ ��་�ན་ལ༤་པ་�ན་གོ་ར�་བཞ�་�་�ང་�ངས་ཙམ་ཐོ་བཀོད་འབད།
(༢)
ལན༡ ས�ས། ཆོས། དག�འ�ན། གཏོང་བ།
༤༽ གོང་ག�ཚ�ས་བཅད་ག�མ་པའ�ནང་�་ མཆོད་པ་དང་ ཞབས་ཏོག་�་སའ��ལ་ ག་དང་ག་�་ཨ�མ་འབད་བཞག་�ག? ད��་�་
མཆོད་པ་དང་ ཞབས་ཏོག་�་བའ�ཕན་ཡོན་ ཚ�འད���གཉ�་�་ག་ད���ར་ འཐོབ་�གས་ན�ཨ�་ཟ�་ག�ངས་�ག? (༢)
ལན ཕ་དང་མ། �ོབ་དཔོན།ཡ་རབ་བཟང་པོའ��ོད་�ན།་གོང་མ་�། མཐོ་ར�་མ��ས་ཐོབ།
༥) དག�བའ�ལས་ལམ་བ�་འད�ག་ཅ�ར་�ོ?
(2)
ལན ཚ�ཐར།་སོགས།
༦) ��ས་ན��་དང་མ��འ�ས་བཞ�་�།། ཡོན་ཏན་�ན་��གཞ���་ལགས་པར་ག�ངས།། ཟ�་མ�འད�ཚ�་�ག་ནང་��།(2)
ལན་ དོན་འ��་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
༧) འཚ�དང་ཆོམ་�ན་འ��་པ་བ�ན་དང་ན� ཟ�ཝ་ད་ ་ འཚ� ཆོམ། འ��་པ། �ན། དོན་ཞོག?
(2)
ལན གནོད་པ། ཨར་�ན། �ས་འ��། ཤོབ།
��བ་ག�མ་པ་ལན་ར�མོ།
[༡༠]
འོག་ག�ཚ�ས་བཅད་�་ �ནམ་བཏོན་ཏ��ག་ཞ�་ན་ ��བ་གཅ�་གདམ་ཁ་�བ་��་��བའ� ལན་��།
� དག�བའ�ལས་ལམ་བ�་པོ་�ས་དང་ན�།ངག་དང་ཡ�་��་�ག་�་བ��་བ��ཞ�་།།
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ཆང་�མས་ལས་�ོག་ད�བཞ�་དག�བ་ཡ�།འཚ�བ་ལ་ཡང་མངོན་པར་ད��་པར་མཛ�།།
� བག་ཡོད་བ�ད་��གནས་ཏ�བག་མ�་པ།།འཆ�བའ�གནས་�་�བ་པས་བཀའ་�ལ་ཏ�།
ད�བས་�ོད་��་དག�ཆོས་��་�ད་�།།�ས་པས་�ག་�་བག་དང་བཅས་པར་མཛ�།།
� གང་ཞ�་�ོན་ཆད་བག་མ�་�ར་པ་ལ།།��་ནས་བག་དང་�ན་པར་�ར་ད�ཡང་།།
�་བ་��་�ལ་�་�ར་�མ་མཛ�་ཏ�།དགའ་བོ་སོར་��་མཐོང་�ན་ད���་བཞ�།།
༡༽ དག�བའ�ལས་ལམ་བ�་ ཟ�་བའ��བས་ དག�བ་བ�་དང་ མ�དག�བ་བ�་སོ་སོར་ད������།
(༡༠)
ལན ཕོག་མ་ཕོག་གཟ�ས་ཏ�གནང་།
༢༽ ཕ་��་�ག་ག་ཅ�རང་�?ོ འད�དག་�ལ་མཛ�་��་པའ��་མཚ�ཡ�།ཕ་རོལ་��་པ་�ལ་བའ�དབང་པོ་མཛ�།། ཟ�་བའ�གོ་བཤད་པ་
�བ་��དནོ ་��
(༡༠)
ལན་་ འོས་འབབ་གཟ�ས་ཏ�གནང་ན�
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