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

༢༠༡༣ 
དབྱེ་བ  : རོང་ཁ། 

 
 

དྲི་ཤོག་དང་  : རོང་ཁ དང་སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ ། 
   ་ཚེས་  : ༡༢/༡༠/༢༠༡༣      དུས་ཡུན་     : ཆུ་ཚོད་ ༣ 
སྐུགས་བསོམས་  : ༡༠༠      དྲི་བ་ལྷག་ནིའི་དུས་ཡུན་    : སྐར་མ་ ༡༥། 
 

 
སྤྱིར་བཏང་བཀོད་རྒྱ། 
 

༡- ལན་ཤོག་ནང་ ཁྱོད་རའི་ ངོ་རྟགས་ཨང་ མ་གཏོགས་ མིང་འབྲི་མི་ཆོག། དེ་འབདཝ་ལས་ ངོ་རྟགས་ཨང་འདི་              
ལན་ཤོག་ནང་ལུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མ་འཛོལ་བ་འབྲི་དགོ། 

༢- འདྲི་བའི་ལན་འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར་ སྐར་མ་༡༥ འི་རིང་ལུ་ དྲི་ཤོག་འདི་ནང་བྱིན་ཡོད་པའི་ བཀོད་
རྒྱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལྷག་སྟེ་ དྲི་ཤོག་གི་ཤོག་གྲངས་ཚང་མ་ཚང་བལྟ་དགོཔ་དང་ དོགས་པ་ཚུ་སེལ་དགོ། དུས་
ཡུན་འདི་གི་རིང་ལུ་ ལན་འབྲི་ནི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཆོག 

༣- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་ཡོངས་བསོམས་༥ ཡོད། དེ་ཡང་  
༡. འབྲི་རོམ།  ༢. གཏང་ཡིག།   ༣. གོ་བ།    ༤. སྐད་སྒྱུར།    ༥. སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྱ་ཚུ་ཨིན། 

༤- དྲི་བ་ཚུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་མ་སོད་པར་ དྲི་བའི་ཨང་གྲངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལན་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་སྦེ་འབྲི་དགོ། 
༥- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ལན་ཤགོ་ནང་མ་གཏོགས་ དྲི་ཤོག་ནང་འབྲི་མི་ཆོག། 
༦- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ག་ར་ལན་ཤོག་ནང་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་མ་འཛོལ་བ་བཀོད་དེ་འབྲི་དགོ། དེ་མེན་པ་ དྲི་བའི་ཨང་ཚུ་འཛོལ་

ཏེ་འབྲི་ནི་དང་ ཡང་ན་གང་ཡང་འབྲི་སྟེ་མེད་པ་ཅིན་ དབྱེ་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ སྐུགས་ཚུ་བྱིན་ནི་མེད།   
༧- དྲི་ཤོག་དང་ ལན་ཤོག་ཚུ་གཅིག་ཡང་ཧྲལ་མི་ཆོགཔ་མ་ཚད་ ལན་ཤོག་བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཤོག་གུའི་རིགས་

གཞན་གང་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཆོག 
༨-                         མ    བ    མ                                       

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

འོག་ལུ་དོན་ཚན་༢ བཀོད་ཡོད་མི་ལས་ དོན་ཚན་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲི་རོམ་ ཚིག་འབྲུ་ ༣༥༠ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་
བྲིས། [ཚད་གཞི། གནད་དོན། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁུངས། འབྲེལ་ཆགས། སྡེབ། སོར་བ། གྲལ་འབེབས། ཚག་ཤད། ཚིག་འབྲུ། འབྲི་བཀོད ་ཚུ་དགོ] 
 
ཀ་ ཆོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ རང་མགོ་རང་འདྲངོས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕགཔ་དང་ ཉ་ གསོ་སྐྱོང་འབད་ནི་ཚུ་ གོང་

འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདུག ། ཟེར་བའི་དནོ་ཚན་གྱི་ཐོག་ལས་ དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསམ་འཆར་ བཀོད་དེ་བྲིས། 
 
ཁ་ བུ་མཁས་རུང་ ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་དགོ། ཟེར་བའི་དཔྱེ་གཏམ་དང་། བུ་རང་གི་ཁོང་ལས་མ་ཤར་ན། །ཡུམ་ཨ་མའི་

སྐོར་གཏམ་དོན་མེད་ཨིན།། ཟེར་བའི་ དཔྱེ་གཏམ་གཉིས་ འགལ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་ འབྲི་རོམ་ཅིག་བྲིས། 
 

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

ཁྱོད་མཐོ་རིམ་སོླབ་གྲྭ་ མཐར་འཁྱོལ་མི་ ངོ་མིང་ དབང་རྒྱལ་ ཨིནམ་བཟོ་སྟེ་ འོག་གི་གཏང་ཡིག་ དོན་ཚན་ གཉིས་ལས་ 
ག་འབད་རུང་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།  
[ཚད་གཞི། གནད་དོན། སྡེབ། སོར་བ། གྲལ་འབེབས། ཚད་ཤད། འབྲི་བཀོད་དང་འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས། གཏང་ཡིག་གི་གོ་རིམ་ཚུ་དགོ] 
 
ཀ་ ཁྱོད་རའི་ཕམ་གཉིས་ལུ་ འཕྲལ་རང་ ཁྱོད་ ཞི་གཡོག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ དེ་གི་དོན་ལུ་ 

གཡུས་ཁའི་ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ཚུ་ནང་ སྙན་དར་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཚུ་ ཕུལ་གནང་ཟེར་བའི་ གཏང་ཡིག་ཅིག་བྲིས། 
གཏང་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་དང་ ཆོས་རྒྱུགས་ག་དེ་ཅིག་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་ན། ཆོས་
རྒྱུགས་ག་ཏེ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན་ན། ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ཐངས་དང་། སོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ སྙན་དར་ཚུ་
གི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཚུད་དགོ་པའི་ཁར་ སྔར་སོལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཚངམ་
འབད་འབྲི་དགོ། 

 
ཁ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞི་གཡོག་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་ དྲག་ཤོས་༣ གྱི་གྲལ་ཁར་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ 

ཁྱོད་རའི་ སོླབ་གྲྭའི་ སོླབ་དཔོན་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་གྱི་ གནས་ཚུལ་བཙུགས་ཏེ་ 
གཏང་ཡིག་ཅིག་བྲིས། གཏང་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྐུགས་ཚད་ག་དེ་ཅིག་ཐོབ་ཅི་ག་དང་། ཁྱོད་སོླབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ 
སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ སོླབ་སོང་འབད་མི་ཚུ་གི   ཕན་ཐོགས་ཡོད་ལུགས་དང་ གཞན་ཡང་ སོླབ་དཔོན་དང་ ཆ་
རོགས་ སོླབ་གྲྭའི་ཁོངས་ལས་ ག་དེ་འབད་རང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡི་ག་ཚུ་ བཀོད་དེ་ བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོའི་ཚིག་
ཚུ་ ཚུདཔ་འབད་བཀོད་དེ་ ད་རེས་ནངས་པའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབྲི་དགོ། 

 



  PAPER I : DZONGKHA & GENERAL KNOWLEDGE  (Dzongkha Category) 

 

     BCSE/2013                                   ཤོག་གྲངས་ 3 / 8 

དྲི་བ་  མ་པ།     གོ་དནོ་ལེན་ནི།         སྐུགས་༡༥། 

འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས། 
 

 

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ གདན་ས་ལྕགས་རི་ལས་ དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་དང་བཅསཔ་འབད་ ཐེད་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཚུ་ནང་ 
ཞབས་བསྐོར་ལུ་བྱནོ་ནུག། འདི་བསྒང་ གནད་དོན་གཙོ་བ་ོརང་ གཅིག་ ལོྷ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བསྟན་པའི་ར་བ་ 
བཙུགས་སའི་གནས་གཞི་ ག་ཏེ་བཏབ་པ་ཅིན་ དྲག་ག་ ས་དཔྱད་གཟིགས་ནི་གི་དནོ་ལུ་ཨིན་མས། 
 

གཟིགས་བསྐོར་དེ་ དང་པ་རང་ འཛམ་གླིང་རི་ར་ལས་འབད་ དགོན་ཁ་སད་ ཁ་ཐུག་བྱནོ་ཏེ་ གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ དགོན་ཚེ་
ཕུག་ལུ་ ཆིབས་བསྒྱུར་གནངམ་ད་ དེ་བསྒང་ དགོན་ཚེ་ཕུག་གི་གནས་དང་ ས་ཁོངས་ཚུ་ ག་ར་ཤངས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་
ཚུ་གིས་ དབང་འོག་ལུ་ ཡོདཔ་ཨིན་མས། དགོན་མང་འདུས་ཁའི་ བླ་མ་ཤངས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཚུ་ ཧེ་མ་ ཞབས་དྲུང་
བོད་ལས་བྱོནམ་ད་ དགོན་ལས་མར་ སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་འབྱནོ་ནི་ལུ་ བཀག་དམ་རྐྱབ་མིའི་གྲངས་སུ་ཡོད་ནི ་འདི་གིས་ 
རང་སྐྱོན་རང་གིས་རིག་སྟེ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཚེ་ཕུག་ལུ་བལྟ་སྟེ་བྱོནམ་ད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ རང་གི་དགོན་གནས་ཁར་ 
བཞུགས་མ་ཚུགས་པར་ གཡུས་ཐོན་ཏེ་ སོང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ཏེ་ བཞུགས་ནུག ། 
 

དེ་སྐབས་ བླམ་ ཤངས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་དེ་གིས་ ཞབས་དྲུང ་རིན་པ་ོཆེ་ལུ་ མཐུ་རྐྱབ་སྟེ་ གནམ་ལྕགས་ཕབ་ད་ ཞབས་
དྲུང་ བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཅུང་ གདོང་ཁའི་ཙན་དན་ཤིང་གུ་ཕོག་སྟེ་ ཙན་དན་ཤིང་སོང་སོམ་ཅིག་ཡོད་མི་དེ་ བཀག་བཏང་
བའི་བཤུལ་ ད་ལོྟ་ཡང་ དགོན་ཚེ་ཕུག་མཇུག་གི་ནགས་ཚལ་ནང་ དང་ཕུག་གི་གཡུས་ ཆགས་བཤུལ་ ཡོད་ས་དེ་ནང་ 
མཐོང་སར་ཡོད། ཕག་ཞུ་མི་ཚུ་ འདྲོགས་འབྱེལ་འཐབ་སྟེ་ སྤྱགས་འཐབ་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ སྣང་དག་ ག་ནི་
ཡང་ མ་བསྐྱེད་པར་ ཞལ་བགད་ཤོར་ཏེ་ སྤའོ། ཤངས་ཆུང་ ཁོ་ཡང་ བཏུབ་པས་ ཟེར་གསུངས་ནུག ། 
 
དེ་ལས་ཚུར་ བླམ་ ཤངས་ འབའ་ར་བའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཚུ་ཡང་ གཡུས་ཐོན་ཏེ་ འགྱོཝ་ལས་ དགོན་མང་འདུས་ཁའི་ 
ཞལ་ངོ་གི་ གཙོས་པའི་ ཚེ་ཕུག་ མ་ར་ཏི་ཀའི་ཕོགས་ཀྱི་ དགོན་ཤ་རི་པ་ཚུ་ཡང་ ག་ར་ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ ཞབས་སར་
བཅར་ཏེ་ དེ་ལས་ཕར་ཕུད་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྦྱིན་བདག་ འབད་ནི་གི་ ཁས་བླངས་ཞུ། དབང་ཡོན་འབུལ་བ་ཚུ་ཡང་ 
ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ལུ་ བཀོད་གནང་ནུག ། ཞབས་དྲུང ་རིན་པ་ོཆེ་ དགོན་ཚེ་ཕུག་ལུ་བཞུགསཔ་ད་ 
གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེའི་ཞལ་གཟིགས་གནང་སྟེ་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་ འབྱུང་ནི་གི་ལུང་བསྟན་ཡང་ཐོབ་ནུག ། 
 
དེ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ ཆུ་སྦུགས་དང་ ཤེལ་རྔ་ གླིང་མུ་ཁ་ཚུ་ནང་ བྱོན་ཏེ་ ས་པྲའི་བརྟག་པ་
གཟིགས་བཞིན་དུ་ དབང་ཡོན་འབུལ་བ་བཞེས་ནིའི་ མཛད་པ་ཚུ་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐྱོང་སྟེ་ སྤུ་ན་ཁར་ཕེབ ་ད་ སྔོན་
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཁོ་རའི་ སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ རྒྱལ་དབང་རྗེ་འབད་བཞུགསཔ་ད་གི་ ར་བའི་བླ་མ་ པན་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་
ཆེན་གྱིས་ བཞེངས་གནང་བའི་ པུ་ཎ་ལྷ་ཁང་ ད་རེས་ རོང་ཅུང་ནང་ ཟེར་མི་དེ་ནང་ བཞུགས་སྒར་ཕབ་སྟེ་ བཞུགས་
ནུག ། 
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ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གདན་ས་ཆགས་ནིའི་ལུང་བསྟན་དེ་ རོ་རྗེ་གླིང་པའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཆུ་གཉིས་བར་དུ་འབྲུག་པའི་
སོག་རོང་འཆའ། ། ཟེར་བའི་ལུང་བསྟན་དུས་ལུ་བབས་ཏེ ་ ཕོ་ཆུ་དང་ མོ་ཆུ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་འཛོམས་ཀྱི་དཀྱིལ་ ད་རེས་
སྤུངས་ཐང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་      ཆགས་སའི་ ས་གནས་དེ་ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་གིས། རི་བ་ོགླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་སྣ་སྟེང་
ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་བྱ་བའི་མཚན་ཅན་བྱོན། ། ཟེར་ གསུངས་གནང་མི་དང་མཐུན་པར་ བྱི་ལི་སྒང་གི་ རི་བརྒྱུད་ཀྱི་མགུ་ 
བོད་ར་ལུང་ལས་ བར་མ་ཆད་པའི་ རི་མཇུག་ གླང་པ་ོཆེ་ སྣ་ཞགས་རྐྱང་པ་ལྟ་བུ་དེ་ནང་ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ 
རང་བྱནོ་ ཁ་སརྤ་ནི་ བཞུགས་སའི་འཕགས་པའི་ཞིང་ཁམས། ཆོས་སྐྱོང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ 
གནས་གཞི་ཆོས་ཀྱི་རོང་ དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ས་ དཔལ་བདེ་
མཆོག་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་ཕོ་བྲང་དེ་ གདན་ས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ ཆགས་ནིའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་ནུག། 
 
དེ་བསྒང་ རོང་བཞེངས་མི་ བཟོ་བ་ོཅིག་ ག་དྲག་ག་ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་བཞུགསཔ་ད་ སྤུ་ན་ཁ་ བ་ལིང་ཁ་ལས་ 
བཟོ་བོ་བ་ལིང་པ་ཟེར་ ག་བ་ཡང་ དྲག་མི་ཅིག་ཡོད་ཟེར་ གསན་ཆིཝ་ལས་ དེ་འབོ་པར་བཏང་སྟེ་ ཕག་དབང་བཅརཝ་ད་ 
ཕག་མཇལ་ ཨོམ་ ཟོ་གང་དང་ སྦྱི་ ལག་ཅུང་གང་ ཕུལཝ་ལས་ ཞབས་དྲུང་རིན་པ་ོཆེ་གིས་ བསྟན་པ་ཨོམ་མའི་ཞོ་འདེ་
ཆགས་ དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ སྦྱི་འདེ་ གོང་འཕེལ་འོང་ནི་གི་ རྟེན་འབྲེལ་བཟང་ཡི་ཟེར་ གསུངས་ཏེ་ ག་ཅི་འདེ་ 
ཐུགས་མཉེས་ནུག། 
 
བཟོ་བོ་དེ་ ནུབམོ་གསུམ་ སྐུ་མདུན་ལུ་ ཉལ་བཅུག་ཞིན་ན་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ དགོངས་པ་གིས་ བྱིན་གྱིས་
བརླབས་ཏེ་ སྤུ་ན་ཁ་རོང་གི་ལུང་བསྟན་ གཉིད་ལམ་བསྒུག་བཅུག་ནུག ། བཟོ་བ་ོ བ་ལིང་པ་གིས་ ནུབ་གཉིས་པ་ལུ་ 
གདན་ས་ ར་ལུང་ལུ་ལོྷད་དེ་ དེ་ནང་གི་ གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀོད་པ་ག་ར་ བོླ་ལུ་ཚུད། ནུབ་གསུམ་པ་ལུ་ ཟངས་མདོག་
དཔལ་རིར་ལོྷད་དེ་ ཕོ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་གི་ བཀོད་པ་ག་ར་ བོླ་ལུ་ཚུད་དེ་ དེའི་ནང་པ་དྲོ་པ་ ཁོའི་གཉིད་ལམ་ནང་ 
མཐོང་མི་ཚུ་ ག་ར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ལུ་ཞུ་སྟེ་ འབདཝ    ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ ་ཞབས་ལས་ ངེའི་སྤུ་ན་ཁའི་གདན་
ས་དེ་ ར་ལུང་དང་འདྲ་བར་བཞེངས་དགོ་ཟེར་ གསུངས་གནང་སྟེ་གིས་ སྦུགས་ལུ་དབུ་རྩེ་དང་ དགེ་འདུན་པའི་འདུ་ཁང་ 
ཟུར་བཞིར་ལྕོག་བཞི་དང་ ཕོགས་བཞིའི་ཤག་སྐོར། སྒོ་ཁང་དང་བཅས་པ་ འཁོར་ས་རིམ་པ་གསུམ་འབད་ བཞེངས་ནི་གི་ 
འཆར་གཞི་བཏིངས་ཏེ་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༧ གནམ་ལོ་ མེ་གླང་ ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༨ ཀྱི་ཉིན་མར་ འགྱམ་བཙུགས་ཏེ་ 
བཞེངས་ནི་ འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག ། 
[ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར། རོམ་སྒྲིག་པ་ དྲག་ཤོས་ སངྱས་རོ་རྗེ།] 
 
ཀ༽         བ                     བ         མ   མར  བ          
༡. བཟོ་བོ་ བ་ལིང་པ་གིས་ ཕག་མཇལ་ ག་ཅི་རང་ཕུལ་ནུག? ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྟེན་འབྲེལ་ག་ཅི་རང་ 

འབྱུང་ནི་གི་ ལུང་བསྟན ་གཟིགས་ནུག་གོ? (༣) 
༢. རྒྱལ་དབང་རྗེ་གི་ སྤྲུལ་པ་ག་ཨིན་པས་གོ ? (༡) 
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༣. བཟོ་བོ་ བ་ལིང་པ་ ཟེར་ མིང་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཏགས་བཏགསཔ་ བཟུམ་ཅིག་འདུག་གོ? (༢) 
༤. གདན་ས་ སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་ ག་ཅི་ ཆགས་ནིའི་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་ནུག? (༤) 
༥. ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ ཚེ་ཕུག་ལུ་བལྟ་སྟེ་བྱནོམ་ད་ དགོན་མང་འདུས་ཁའི་ བླ་མ་ཤངས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཚུ་ 

ཁོང་རང་གི་ དགོན་གནས་ཁར་ མ་བཞུགས་པར་ ག་ཅི་འབད་  ཡུས་ཐོན་ཏེ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་པས? (༣) 
༦. རི་བ་ོགླང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་སྣ་སྟེང་ན། །སྐྱེས་བུ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱའི་མཚན་ཅན་བྱནོ། ། ཟེར་བའི་ཚིག་གི་གོ་དོན་

བྲིས། (༢) 

 

 

དྲི་བ་བ ་པ།     སྐད༌སྒྱུར།         སྐུགས་༢༠། 

ཀ་ འོག་གི་དོན་མཚམས་འདི་ རངོ་ཁའི་ངག་གཤིས་ནང་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད།    སྐུགས་༡༠། 
 

ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ སྲིན་མོ་རོ་ཁར་ རོང་རྒྱབ་སྟེ་ བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༡ ལོར་ ཡུམ་ཁྲི་ལྕམ་ 
གོས་དཀར་སྒྲོལ་མ་ ཞུ་བ་ལས་ རྒྱལ་སས་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ཏེ་ མཚན་ངག་དབང་འཇམ་དཔལ་རོ་རྗེར་གསོལ། 
རིམ་གྱིས་བསྐྱེད་བསྲིངས་ཏེ་ སྐུ་ཡོན་གསན་སོངས་ལེགས་པར་མཛད་དེ་ མཁས་པའི་རྩེར་སོན་ཡང་ གྲིབ་རྐྱེན་གྱིས་ 
སྙུན་བཞེས་ཞིག་གིས་ རྒྱུན་དུ་མནར་བ་ལྟ་བུས་ ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ འགན་བཞེས་མ་གནང་བར་ ཐུགས་དམ་ཁོ་ན་
མཛད་དེ་ བཞུགས་བཞིན་པ་ནས་ ཞིང་བརྗེ་བའི་ཚུལ་བསྟན། སྐུ་གདུང་ ད་ལྟ་སྤུངས་ཐང་དབུ་རྩེའི་ཕོ་བྲང་ནང་
བཞུགས་པ་ རྩེ་དམར་ཆེན་ཟེར་བ་དེ་ཡིན།  

  [ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། འབྲུག་དཀར་པོ། འབྲི་མི་ སློབ་དཔོན་གནག་མདོག།] 
 
ཁ་ འོག་གི་ཚིགས་བཅད་ཚུ་གི་འགྲེལ་པ་ རངོ་ཁའི་ནང་ལུ་ སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བྲིས།   སྐུགས་༡༠། 
 

  ༡. བོླ་རིག་སོྟབས་དང་རལ་ཆེ་ཡང་། །དུས་ཀྱི་ཕོ་ཉས་དབང་མེད་འཆིང་། ། 
  ཆུ་ཆེན་རླབས་ཀྱི་གར་མཁན་མ། །དགུན་དུས་འཁྱགས་པའི་སྦུབས་སུ་ཚུད། ། 
  

༢. བོླ་གྲོས་རལ་དང་མི་ལྡན་ན། །གོ་ས་མཐོ་ཡང་ཁྲེལ་བའི་གཞི། ། 
  ཤིང་ལས་བྱས་པའི་སེངྒེ་དེ། །འཇིགས་འཇིགས་འདྲ་ཡང་སྙིང་པོ་མེད། ། 

 
     [ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས། ཆུ་དང་ཤིང་གི་བསྟན་བཅོས། འབྲི་མི། དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ།] 
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དྲི་བ་ ་པ།     སྤྱིར༌བཏང༌ཤེས༌ཡནོ།        སྐུགས་༣༠། 

དྲི་བ་6ཀ༽666          (    ༢x༡༠=     ༢༠) 
ཀ ༡.                       མ    བ     བ    ? 
ཀ ༢.  མ        བ    མ    ར   བ                          
ཀ ༣.  མ        བ     བ              ? 
ཀ ༤.        བ           བ       ར             མ          མ   ?  
ཀ ༥.                                   མ                   ?  
ཀ ༦.  མ                    བ       བ                 མ       
ཀ ༧. ཝ   ཞ               ཞ   ར                         ར  རཝ   ? 
ཀ ༨-              ༢༠༡༣                                              བ ར  (SAFF) 

    མ               བ         བ            ? 
ཀ  -          མ     མ                  ར བ   བ            མ           

    
ཀ ༡༠              བ        བ      མ           མ     མ         རབ               

 
 
དྲི་བ་ཁ༽            (    ༡x༡༠=     ༡༠) 
འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ ལན་བཞི་རེ་ཡོད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་ཤོག་ནང་བྲིས། 
 
ཁ-༡ གུ་རུ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ འབྲུག་ལུ་ ལན་ཐེངས་ག་དེམ་ཅིག་བྱོན་ནུག་གོ? 

ཀ་ ལན་ཐེངས་༢བྱོན་ཡི། 
ཁ་ ལན་ཐེངས་༤བྱོན་ཡི། 
ག་ ལན་ཐེངས་༣བྱོན་ཡི། 
ང་ ལན་ཐེངས་༥བྱོན་ཡི། 

 
ཁ-༢ རོང་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ་ ནམ་འགོ་བཙུགས་ཅི། 

ཀ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༦ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཅི། 
ཁ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཅི། 
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ག་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཅི། 
ང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལུ་འགོ་བཙུགས་ཅི། 

 
ཁ-༣ ར་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་གོ་གནས་འཆང་མི་མེན་མི་འདི་   

ཀ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན་ཨིན། 
ཁ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན་་ཨིན། 
ག་ མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན་ཨིན། 
ང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་འཛིན་ཨིན། 

 
ཁ-༤ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་པ་འདི་  

ཀ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 
ཁ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༡ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 
ག་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༢ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 
ང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལས་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡི། 

 
ཁ་༥- སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣དང་༢༠༡༤འདི་ ལོ་ལྔའི་ 

ཀ་ འཆར་གཞི་༡༡ པའི་འཆར་ལོ་ཨིན། 
ཁ་ འཆར་གཞི་༡༠ པའི་འཆར་ལོཨིན། 
ག་ འཆར་གཞི་༩ པའི་འཆར་ལོ་ཨིན། 
ང་ འཆར་གཞི་༡༢ པའི་འཆར་ལོ་ཨིན། 
 

ཁ་༦- དུས་ཅི་ ལྕང་གླིང་མའི་ཐང ་ནང་ ངང་་ཀབ་ ཟེར་བའི་ ངང་རྩེད་འགྲན་བརར་འདི་  
ཀ་ འབྲུག་ངང་རིལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
ཁ་ ན་གཞོན་རྩེད་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
ག་ འབྲུག་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 
ང་ འོད་ཟེར་ཨི་ཝེནཊ་་ གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། 

 
 
ཁ་༧- འབྲུག་གི་རངོ་ཆེན་ཚུ་ལས་ རྙིང་ཤོས་ར་ 

ཀ་ སྤུངས་ཐང་རངོ་ཨིན། 
ཁ་ སྤ་རོ་རངོ་ཨིན། 
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ག་ སེམས་རྟོགས་ཁ་རོང་ཨིན། 
ང་ འབྲུག་རྒྱལ་རོང་ཨིན། 

 
ཁ་༨- འབྲུག་རྒྱལ་དང་པའི་ཡུམ་གྱི་མཚན་ 

ཀ་ ཨ་ཞེ་པདྨ་ཆོས་སྐྱིད་ཨིན། 
ཁ་ ཨ་ཞེ་ལྷ་མོ་ཨིན། 
ག་ ཨ་ཞེ་བརོན་འགྲུས་ལྷ་མོ་ཨིན། 
ང་ ཨ་ཞེ་པདྨ་བདེ ་ཆེན་ཨིན། 

 
ཁ་༩- སྤ་རོ་སྟག་ཚང་དཔལ་ཕུག་ རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ བཞེངས་མི་ག་སོ? 

ཀ་ ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨིན། 
ཁ་ གཏེར་སོྟན་པདྨ་གླིང་པ་ཨིན། 
ག་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཨིན། 
ང་ རྒྱལ་སས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་ཨིན། 

 
ཁ་༡༠- སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོའི་ འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུའི་ནང་ལུ་ སྲིད་དནོ་ཚོགས་པ་  

ཀ་ བཞི་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 
ཁ་ གསུམ་གྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 
ག་ ལྔ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 
ང་ གཉིས་ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། 

 
 
 
 

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། 


