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དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། (Dzongkha Category) 
 

  

 

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡགོ་ལྷན་ཚགོས། 
               འབྲུག་ཞི་གཡགོ་ཆོས་རྒྱུགས། 

ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་:      ། 
 

དྲི་ཤཤོག་༡ཤཔ་ : རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ཤསྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན།  
སྤྱི་ཚེས་  :   ༣༠/༠༩/༢༠༡༦ཤཤཤཤཤ   ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཤཤ: ༣.༠༠ 
སྐུགས་བསོམས་ :   ༡༠༠ཤཤཤཤཤཤཤཤ   དྲི་ཤོག་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་ཤ: སྐར་མ་ཤ༡༥ཤ 

སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 
 

༡- དྲི་བའི་ལན་བྲི་ནི་ཤ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ཤསྐར་མ་ཤ ༡༥ཤ འི་རིང་ལུ་ཤ དྲི་ཤགོ་འདི་ནང་ཤ བྱིན་ཡོད་པའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ཤ ལེགས་
ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ཤདྲི་ཤགོ་གི་ཤགོ་གྲངས་ཤཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ཤདོགས་པ་ཚུ་བསལ་དགོ།ཤདུས་ཡུན་འདི་གི་རིང་ལུ་ཤལན་བྲི་
ནི་ཚུ་ཤག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག 

 

༢- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ཤ དྲི་བ་ཡོངས་བསོམས་ཁག་༥ཤ ཡོད།ཤ དེ་ཡང་།ཤ དྲི་བ་དང་པ་ཤ འབྲི་རམོ།ཤ དྲི་བ་གཉིས་པ་ཤ གཏང་ཡིགཤ དྲི་བ་
གསུམ་པ་ཤགོ་བ་ལེན་ནི།ཤདྲི་བ་བཞི་པ་ཤསྐད་སྒྱུར།ཤདྲི་བ་ལྔ་པ་ཤསྤྱིར་བཏང་ཤཤེས་ཡནོ་ཤཚུ་ཤེས་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨིན།ཤཤ 

 

༣- ལན་ཤོག་འདི་ནང་ཤ ཁྱོད་རའི་ངོ་རྟགས་ཨང་མ་གཏགོས་མིང་བྲི་མི་ཆོགཤ དེ་འབདཝ་ལས་ཤ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་ཤ ལན་ཤགོ་ནང་ལུ་ཤ
གསལ་ཏགོ་ཏོ་སྦེ་མ་འཛོལ་བར་བྲིས། 

 

༤- དྲི་བ་ཚུ་ཤའདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ཤདྲི་བའི་ཨང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཤལན་ཚུ་ཤཧིང་སང་ས་སྦེ་བྲི་དགོ།ཤ 
 

༥- དྲི་བ་གི་ལན་ཚུ་ཤལན་ཤགོ་ནང་མ་གཏགོས་ཤདྲི་ཤགོ་ནང་བྲི་མི་ཆོགཤ 
 

༦- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ཤལན་ཤགོ་ནང་ཤདྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ཤམ་འཛོལ་བར་བཀོད་དེ་བྲི་དགོ།ཤདེ་མེན་པར་ཤདྲི་བའི་ཨང་ཚུ་ཤའཛོལ་ཏེ་བྲི་ནི་
དང་།ཤཡང་ན་ཤག་ནི་ཡང་བྲིས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ཤདབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ཤསྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད།ཤ 

 

༧- དྲི་ཤོག་དང་ཤལན་ཤོག་ཚུ་ཤགཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ཤལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་དེ་ལས་ཤཤོག་ཀུའི་རིགས་ཤགཞན་ག་ནི་ཡང་ཤ
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོགཤ 

 

༨- ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་མིག་ནང་ལས་ཤ འཐོན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ཤ ཁྱོད་རའི་ལན་ཤགོ་འདི་ཤ ཆོས་རྒྱུགས་ལྟ་རྟགོ་པ་ལུ་ཤ རྩིས་སོད་འབད་
དགོ། 
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དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། (Dzongkha Category) 
 

  

 

དྲི༌བ༌དང༌པ།                       འབྲི༌རོམ།                       སྐུགས༌༢༠། 

འོག༌ལུ༌དྲི༌བ༌ ཀ༌ ཁ༌ སྦེ༌གཉིས༌ཡོད༌ས༌ལས༌          གཅིག༌གདམ༌ཁ༌རྐྱབ༌སྟེ༌        ཚིག༌འབྲུ༌༤༠༠ གི༌ནང༌ལུ༌ 
བཅུད༌བསྡུ༌སྟེ༌བྲི༌དགོ།  

ཀ་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ཤངོས་བཟུང་སྟེ་ཤསྐད་ཡིག་འདི་ཤསྔར་ལས་ད་ལྟོའི་བར་ཤཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ག་དེ་
སྦེ་འོངས་ཡི་ག་དང་ཤ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ཤ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོ་པ་ཅིན་ཤ ད་ལྟོ་གོང་འཕེལ་དང་ཤ དར་ཁྱབ་གཏང་
བཞིན་པ་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ཤག་དེ་སྦེ་ར་གཏང་དགོཔ་འདུག་གོ་ཤཁུངས་དང་སྦྲགས་ཏེ་བཀོད་ཅིགཤ 

ཁ་ ཁྱོད་ར་ཤཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ཤབཙག་འཐུ་གྲུབ་པ་ཅིན་ཤགཞུང་ར་བ་གསུམ་ལུ་ཕྱག་ཕྱིད་ཤག་དེ་སྦེ་ཞུ་ནི་ཨིན་
ན་ཤཞུ་ཐངས་ཀྱི་རིམ་པ་རང་སོའི་བསམ་འཆར་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཤརྒྱས་བསྡུས་རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བཀོད། 

 

དྲི༌བ༌གཉིས༌པ།                         གཏང་ཡིག                    སྐུགས༌༡༥། 

འོག༌ལུ༌དྲི༌བ༌ ཀ༌ ཁ༌ སྦེ༌གཉིས༌ཡོད༌ས༌ལས༌          གཅིག༌གདམ༌ཁ༌རྐྱབ༌སྟེ༌        ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་བྲི་
དགོ།  

ཀ་ གཏང་ཡིག་གི་སྐབས་ཤ སྔར་སོལ་གྱི་འབྲི་ཐངས་ནང་ལུ་ཤ ཁྱད་ཆོས་ཚང་དགོཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ཤ ཁུངས་དུམ་གྲ་ཅིག་
གཟང་ཞིན་ན་ཤརང་གི་ཨའི་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤབསོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཤགཏངཤ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ད་་ཅིག་
བྲིས།ཤ(                                    )  

ཁ་ གཏང་ཡིག་གི་སྐབས་ཤརང་གི་མཛའ་གྲོགས་ལུ་བྱམས་པའི་བརྩེ་བ་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤསྙནཤ་ངག་གི་ཚིག་་་ཚོགས་
བཙུགས་ཐོག་ལས་བསོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ཤསྔར་སོལ་གྱི་འབྲི་ཐངས་ནང་ལུ་ཤམཛའ་ཡིག་ (love letter) འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ད་་
ཅིག་བྲིས།ཤ(ཕོ་མོའི་མིང་ངོ་མ་མ་བཙུགས།) 
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དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། (Dzongkha Category) 
 

  

 

དྲི༌བ༌གསུམ༌པ།                   གོ་བ་ལེན་ནི།                         སྐུགས༌༡༥ 
 
རོང་ཁའི་ཡི་གུ་ལུ་ཤ ལྷོ་ཡིག་ཟེར་མགྱོགས་ཡིག་དང་ཤ དབུ་ཅན་ཟེར་ཚུགས་ཡིག་ཅིག་དང་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གཉིས་ཡོད། མགྱོགས་
ཡིག་འདི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ཤའབྲུག་བུམ་ཐང་གི་རྒྱལ་པོ་སིན་དྷུ་རཱ་ཛ་གི་སྐབས་ལུ་ཤགུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བྱོན་
ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ཕྱག་ཞུ་མི་ལོ་ཙཱ་བ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་གིས་བརམས་གནང་ནུག དེ་ཡང་བཀའ་ཐང་གསེར་ཕྲེང་ལེའུ་བརྒྱད་ཅུ་
པའི་ནང་།ཤ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་སྒྱུརཝ་ད་འབྲུག་ལས་ཤོག་ཀུ་ལེན་ཡོདཤ་ཚུལ་ཐོནམ་བཞིན་དུ་ཤ ཤུལ་མར་དེའི་དྲིན་གསོ་ལུ་ཤ ལྡན་མ་རྩེ་
མང་ཡི་གུའི་སོལ་བཙུགས་པར་བཏང་སྟེ་བུམ་ཐང་སྐུ་རྗེས་ལུ་བརམས་ནུག  

མགྱོགས་ཡིག་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡི་གུ་དར་བའི་ཧ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ཤཡི་གུ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་མ་
གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་འབྲི་སོལ་མེདཔ་ལས་འདི་ལུ་ཤ ལྷོ་ཡིག་ཟེར་བའི་མིང་ཡང་དར་ཁྱབ་སོང་ནུགཤམགྱོགས་ཡིག་
དར་ཏེ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་༣ དེ་ཅིག་སོང་བའི་ཤུལ་ལས་ཚུགས་ཡིག་འདི་དར་ནུག  

ཚུགས་ཡིག་འདི་ལུ་དབུ་ཅནཤ་ཟེར་ཡང་བབཔ་ཨིན།ཤ ཚུགས་ཡིག་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་ཞིནམ་ལས་འབྲུག་མི་ལག་རལ་
མཁས་པ་ཚུ་གིས་གསར་གཏོད་འབད་དེ་ཤ འབྲུག་པའི་ཚུགས་ཡིག་ཟེར་ཤ བོད་ཀྱི་ཚུགས་ཡིག་དང་ཡིག་བཟོ་དུམ་གྲ་རེ་མ་འདྲ་བའི་
ཁྱད་པར་ཡང་ཆགས་ཏེ་ཡོད། འབྲུག་ལུ་ཚུགས་ཡིག་དང་མགྱོགས་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་མགྱོགས་ཚུགསམ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡང་
དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡོད་རུང་ད་རེས་ནངས་པར་ལག་ལེན་འཐབ་སོལ་མེད།ཤ 

ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་བ།ཤ 

འོག་ལུ་ཡདོ་པའི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་དགོ།ཤདྲི་བ་རེ་ལུ་སྐུགས་ཤ༣ཤརེ་བརྩིས་ཏེ་༡༥ཤཡོད།ཤ  

༡ འབྲུག་གི་མགྱོགས་ཡིག་འདི་ཤམཁས་པ་ག་གིས་བརམས་ཡི།ཤདུས་རབས་ནམ་བརམས་ཡི།ཤབརམ་ས་ག་ཏེ་ཨིན་པས། 

༢ རྒྱ་ཆོས་བོད་ལུ་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ཤའབྲུག་ལས་གྲོགས་རམ་ག་ཅི་ཟེར་མི་ཕུལ་ཕུལཝ་ཨིན་ན། 

༣ མགྱོགས་ཡིག་གི་མིང་གཞན་ཤག་ཅི་ཟེར་མི་འདི་ཤའཐོན་ནི་འདུག་གོ། 

༤ འབྲུག་པའི་ཚུགས་ཡིག་འདི་ཤབརམས་པའི་དུས་རབས་ནམ་ལས་ཕོག་ནི་ཨིན་པས་གོ། 

༥ ཚུགས་ཡིག་གི་མིང་གཞན་ག་ཅི་ཨིན་པས།ཤ 
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དྲི༌བ༌བཞི་པ།                       སྐད་སྒྱུར།                        སྐུགས༌༢༠། 

འོག་ལུ་ཤཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འདི་ཤརོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད།ཤ 

༈ཤ དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ནི།ཤ ཁམས་འབྲི་རྒྱུད་རྨེ་ཤོད་དུ། ཡབ་ཨ་དར་དང༌། ཡུམ་བཙུན་ནེ་བྱ་བའི་སས་སུ་རབ་བྱུང་
གཉིས་པའི་ལྕགས་སག་༼༡༡༡༠༽ཤ ལོར་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དགུ་ན་བྱ་ཁྱི་ལྷ་ཁང་དུ་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་མིང་ཅན་དང༌། བོབ་
དཔོན་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང༌། སྤྱིར་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན།ཤ ཁྱད་པར་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་ལམ་འབྲས་
ཞུས་ནས་བསྒོམས་པས་ཉམས་བཟང་པོ་བྱུང་བ་ལ་ས་ཆེན་གྱིས་མཐོང་ལམ་དུ་ངོ་སད། 

དེ་ནས་སྒམ་པོར་བྱོན་ནས།ཤ སྒམ་པོ་བ་ལ་མངའ་བའི་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཞུས་ནས། སྐུ་མ་གཤེགས་བར་དྲུང་དུ་
བཞུགས། དེ་རྗེས་ཀྱང་སྒམ་ཚུལ་གྱི་ཞབས་ཕྱིར་ལོ་གཅིག་བཞུགས་ནས་ཕག་མོ་གྲུར་བྱོན་ཏེ་འཇག་སྤྱིལ་ཙམ་གྱི་བཞུགས་གནས་ལ་
བརྟེན་ནས་གདན་ཆགས་པས། མཚན་དངོས་རོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཡང༌།ཤ ཕག་མོ་གྲུ་པ་དང༌།ཤ མཐའ་ར་པར་གྲགས། ཞེ་དགུ་ནས་རེ་
གཅིག་གི་བར་འགྲོ་དོན་མཛད་པས།ཤའཁོར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདུས་ཏེ། ཚོགས་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་གདུགས་ཐོགས་ལྔ་བརྒྱ་ཟེར་
བ་བྱུང་ཞིང༌། བཞུགས་གནས་ལའང་མཐའ་ར་ཀུན་བཟང་ནགས་ཚལ་ཞེས་གྲགས་ལ། མི་རྣམས་ཀྱིས་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་བྱས་ཀྱང་
ནགས་ཚལ་འདི་ཁ་དང༌། སོན་པ་རོ་རྗེ་འཆང་བྱས་ཀྱང་བདེ་གཤེགས་ཕག་གྲུ། ས་བཅུའི་བྱང་སེམས་གྱི་འཁོར་བྱས་ཀྱང་ད་ལྟའི་རབ་
བྱུང་གི་འདུས་འཁོར་འདི་རྣམས་ལས་ལོགས་སུ་ཅི་ཡོད་ཅེས་གྲགས་སོ། ། 

དེ་ནས་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པ་ན། སྐུའི་བཀོད་པ་བཅུ་གཉིས་སྤྲུལ་ནས་གཅིག་གིས་སག་ལུང་ཐང་པའི་བཞུགས་ཡུལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་
སོགས་མཛད། དེ་ནས་སྐུ་འདའ་ཁར་ཉིད་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་དང༌། ངའི་ཁ་གདོང་སྔོན་པོ་འདི་ལ་ལྟོས་
དང་ཁྱེད་རྣམས་ངན་སོང་དུ་མི་འགྲོ་བ་ཁག་ཐེག་གསུངས་ནས། རེ་གཅིག་པ་ལྕགས་སག་༼༡༡༧༠༽ཤལོའི་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཉེར་ལྔ་
ལ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚེ།ཤ སྐུ་གདུང་གིས་ཞབས་རྗེས་དང༌། སྤུར་ཁང་གི་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔར་རྒྱལ་བ་
རིགས་ལྔ་བཞུགས་པརཤ་་ང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ངོ༌།། 

དྲི༌བ་ལྔ་པ།                      སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡནོ།               ཤཤསྐུགས༌༣ ། 

དྲི་བ་ཀ༽ཤའོག་གི་དྲི་བ་༡༠ཤཆ་རའི་ལན་ངེས་པར་བཀོད།ཤསྐུགས་༢x༡༠=༢༠།ཤ 
 

༡ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་བློན་པོ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་སོ? 
 

༢ ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོགས་རེ་ནང་འཐུས་མི་ག་དེ་ཡོད་གོ? 
 

༣ ལོ་བསར་བོབ་དཔོན་གྱི་ཉིནམ་དུས་ཚོད་ནམ་བརྩི་སྲུང་འབདཝ་སོ? 
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དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། (Dzongkha Category) 
 

  

 

༤ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ནང་ཤའཐུས་མིའི་རྒྱལ་ཁབ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་སོ? 
 

༥ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ནང་འཐུས་མི་ག་དེམ་ཅིག་འདུག? 
 

༦ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཤནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཤབརྒྱ་ཆ་ག་དེམ་ཅིག་བཞག་དགོ་པའི་སྲིད་བྱུས་འདུག་གོ? 
 

༧ ད་ལྟོ་ཞལ་བཞུགས་ཏེ་ཡོད་པའིཤ་རྗེ་མཁན་པོའི་མཚན་ག་ཅི་ཞུཝ་སོ? 
 

༨ གཞུང་ར་བ་གསུམ་གྱི་མིང་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས? 
 

༩ ཐིམ་ཕུག་བདེ་ཆེན་ཕུག་གི་གནས་བདག་གི་མཚན་ག་ཅི་ཞུཝ་སོ?ཤ 
 

༡༠ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་དབུ་ཞྭའི་མཚན་ག་ཅི་སོ? 

དྲི་བ་ཁ༽ཤའགོ་གི་དྲི་བ་རེ་རེ་ལུ་ཤབཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ཤལན་ངོ་མ་ག་ཕགོ་མི་འདི་ཤགདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས་ཤིགཤསྐུགས་༡x༡༠=༡༠།ཤ 

༡ ད་ལྟོ་སྤ་གྲོ་དཔོན་བོབ་ཀྱི་གོ་གནས་ཁར་བཞུགས་མིའིཤ་རྒྱལ་སས་ཀྱི་མཚན་ག་ཅི་ཞུཝ་སོ? 
 ཀ ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུགཤ  ཁ རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུགཤ 

ག འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ།ཤ  ང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུགཤཤ 

༢ དབྱིན་ལོ་༢༠༡༦ཤ ལུ་ཤ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༩ཤ པ་འདི་ཤ ག་སྟེ་ལུ་      
འཚོག་ནི་ཨིན་པས་གོ?ཤ 

 ཀ རྒྱ་གར་ལུ།   ཁ ནེ་པཱལ་ལུ།ཤ 
ག པ་ཀིས་ཏན་ལུ།ཤ   ང་ བང་ལ་དེཤ་ལུ།ཤ 

༣ ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་འདི་ག་སོ? 
 ཀ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཨིན།ཤ  ཁ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཨིན།ཤཤ 

ག ཕྱག་ན་རོ་རྗེ་ཨིན།ཤ   ང་ ཚེ་དཔག་མེད་ཨིན།ཤ 

༤ འབྲུག་གི་ཤར་ཁྲིམས་      ་ཉིམ་འདི་ཤནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་སོ?ཤཤ 
 ཀ དབྱིན་ཟླ་༡༡ཤཔའི་ཚེས་༡ཤལུ།ཤ ཁ དབྱིན་ཟླ་༡༡ཤཔའི་ཚེས་༡༡ཤལུ།ཤ 

ག དབྱིན་ཟླ་༡༢ཤཔའི་ཚེས་༡༧ཤལུ། ང་ དབྱིན་ཟླ་༢ཤཔའི་ཚེས་༢༡ཤལུ།ཤ 
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དྲི་ཤོག་དང་པ་ རོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན། (Dzongkha Category) 
 

  

 

༥ ཐིམ་ཕུག་ཚེས་བཅུའི་བསྒང་ཤལྷ་མོ་གཙོ་མོའི་འཆམ་ཟེར་བའི་སྐབས་ཤལྷ་མོ་གཙོ་མོ་འདི་ཤག་ལུ་ངོས་གཟུང་ནི་ཨིན་ན?ཤ 
 ཀ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཨིན།ཤཤ  ཁ དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་ཨིན། 

ག དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཨིན།ཤ  ང་ ལྷ་མོ་དུརྒ་ཨིན། 
 

༦ འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་ ས ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ག་སྟེ་ཨིན་ན? 
 ཀ ཉིའུཤ་ཡོག་ལུ།   ཁ དྲེན་མག་ལུ། 

ག ་་རིས་ལུ།   ང་ ཇི་ནི་བ་ལུ། 

༧     རྒྱལ་འཛིན་བཙུག་ལག་བོབ་སྡེའི་ཤབཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན་འོག་མའི་མཚན་ག་ཅི་སོ? 
 ཀ དྲགོས་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ཨིན།ཤ ཁ དྲགོས་བཟང་ལེགས་འབྲུག་པ་ཨིན།ཤ 

ག དངོས་གྲུབ་རོ་རྗེ་ཨིན།ཤ  ང་ རོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཨིན། 

༨ འོག་གི་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ཤམི་རློབས་ཐོ་ཤཤོས་རང་མམ་ཚོགས་ག་སྟེ་ཡོདཔ་སོ?ཤ 
 ཀ ཀྲོ་ཀིཡོ་ཤཇ་པཱན།ཤ   ཁ དི་ལི་ཤརྒྱ་གར།ཤ 

ག ཇ་ཀར་ཀྲ་ཤཨིན་དོ་ནི་ཤི་ཡ།ཤ  ང་ ཀ་ར་ཅི་ཤཔ་ཀིས་ཏན། 

༩ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་སྐབས་ཤའཐུས་མིའི་གྱངས་ཁ་ཤག་དེམ་ཅིག་འཛོམ་ནི་ཨིན་པས་གམ?ཤ 
 ཀ ༦༥ཤའཛོམ་ནི་ཨིན་པས་གོ།       ཁ ༧༢ཤའཛོམ་ནི་ཨིན་པས་གོ། 

ག ༧༠ཤའཛོམ་ནི་ཨིན་པས་གོ། ཤཤཤཤཤང་  ༦༧ཤའཛོམ་ནི་ཨིན་པས་གོ། 

༡༠ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཉིམ་ཤནམ་བརྩི་སྲུང་ཞུཝ་སོ?ཤ 
ཀ དབྱིན་ཟླ་༥ཤཔའི་ཚེས་༢ཤལུ།ཤ ཁ དབྱིན་ཟླ་༢ཤཔའི་ཚེས་༢༡ཤལུ།ཤ 
ག དབྱིན་ཟླ་༣ཤཔའི་ཚེས་༢༠ཤལུ། ང་ དབྱིན་ཟླ་༦ཤཔའི་ཚེས་༢ཤལུ། 

 

 

 

 


