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                  ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག 
ཆུ་སྨད་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མ། བུམ་ཐང་། 

       ལློ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས།  (༢༠༢༢ 
ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་རློང་ཁ་དང་པ།                                       སྐུགས་བསློམས་ ༨༠།                                              
སློབ་རིམ་ བདུན་པ།                                            དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་ ༢།  
 
གསང་ཨང་                          
            
               འློག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡློད་པའི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག 
༡༽ བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ ཧེ་མར་ སྐར་མ་ ༡༥ གི་རིང་ དྲི་ཤློག་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག་དགོ བྲི་ནི་གི་དློན་ལུ་  
   ཆུ་ཚློད་༢ཡློད། 
༢༽ དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ ག་ར་ལན་ཤློག་ནང་ལུ་ བྲི་དགོ་པའི་ཁར་ དྲི་བའི་ ཨང་རིམ་དང་ ནང་གསེས་ཀྱི་ཨང་རིམ་ཚུ་ ཁ་གསལ་   
   སྦེ་བཀོད་དགོ། 
༣༽ དྲི་ཤློག་འདི་ནང་ལུ་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ཁག་གཉིས་འབད་ཡློད། སྡེ་ཚན་ཀ༽ བྲི་ནི་དང་ ཁ༽ སྐད་ཡིག་དང་ ཡི་གུའི་སློར་བ་ཨིན། 
   སྡེ་ཚན་ཀ༽ གི་ནང་གསེས་ དྲི་བ་དང་པ་ འབྲི་རློམ་དང་ དྲི་བ་གཉིས་པ་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ གདམ་ཁ་ཡློད། 
༤༽ སྡེ་ཚན་ཁ༽ ཡི་གུའི་སློར་བ་ལུ་ དྲི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ང་ བཞི་འབད་ཡློད་མི་ ག་རའི་ལན་ཚུ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན། 
༥༽ དྲི་བའི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་དགོཔ་ཨིན། 
            
                སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ སྐུགས་བཀོད་ནིའི་ ཤློག་ཁྲམ། 

 
 

སྡེ་ཚན་ཀ༽ བྲི་ནིའི་རིག་
རྩལ་དབྱེ་ཞིབ། 

སྡེ་ཚན་ཁ༽ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ དབྱེ་ཞིབ།   

 འབྲི་རྩྦྱོམ། ཡིག་འགྲུལ། སྐད་ཡིག་གི་འཇུག་པ། ཡིག་སྦྱོར། བསྦྱོམས།  
   ཀ) 

གདམ་ཁ། 
ཁ)ལན་ 
ཐུང་། 

ཀ) 
གདམ་ཁ 

ཁ) ལན་
འཐུང་། 

ག)མཐུན
་སྒྲིག། 

ང་)ཨིན་
མེན། 

ཅ)རྗོད་
ཚིག 

ཆ) བསྡུ་
ཡིག 

ཇ)ཞེ་
ས། 

  

སྐུགས་ཚད། ༡༥ ༡༠ ༤ ༦ ༥ ༡༠ ༥ ༥ ༡༠ ༥ ༥ ༨༠  
སྐུགས་ཐྦྱོབ།              
དབྱེ་ཞིབ་པའི་
རྟགས། 
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སྡེ་ཚན་ཀ།                       བྲི་ནི།                          སྐུགས་༢༥ །        
དྲི་བ་དང་པ།                     འབྲི་རློམ།                         སྐུགས་༡༥ །   
བཀོད་རྒྱ། འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ དློན་ཚན་ ༢ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་ ༢༥༠ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ནང་ ལློ་
རྒྱུས་འབྲི་རློམ་ཅིག་ བྲིས། 
༡༽ དུས་ཅི་ ཆུ་མིག་རྒེད་འྦྱོག་ ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ ཚེས་བཅུ་ཚུ་མཇལ་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་རའི་སེམས་ལུ་དགའ་སྦྱོ་ག་དེ་སྦེ་ར་  
     འབྱུང་ཡི་ག? ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལྦྱོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩྦྱོམ་ཅིག་བྲིས། 
༢༽ དུས་ཅི་ སྤྱི་ལྦྱོ་༢༠༢༢ཀྱི་ གནམ་དགུན་ངལ་གསྦྱོའི་སྐབས་ ག་ཅི་ར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ སྐོར་ལས་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩྦྱོམ་  
     ཅིག་བྲིས།  
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དྲི་བ་གཉིས་པ།                   ཡིག་འགྲུལ།                          སྐུགས་་་༡༠། 
བཀོད་རྒྱ།  འློག་གི་ ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ དློན་ཚན་ ༢ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བྲིས།  
 
༡༽ སྦྱོབ་ཕྲུག་ཁྱོད་ར་ གནམ་དགུན་ སྦྱོབ་གྲྭ་ངལ་གསྦྱོ་གཏངམ་ཅིག་ ཆ་རྦྱོགས་དག་པ་ཅིག་དང་ཁ་བསྦྱོམ་སྦེ་ སྤ་རྦྱོ་ལུ་    
     གནས་བསྐོར་ འགྱོ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཕམ་གཉིས་ལུ་ ཟད་གྲོ་བསྐྱལ་གཏང་ཟེར་གནད་དྦྱོན་བཙུགས་ཏེ་ གཏང་ཡིག་ཅིག་  
     བྲིས། 
       གཏང་ཡིག་འདི་ནང་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ཚུད་དགོ། 

 གཏང་ཡིག་ ག་ལུ་འབྲིཝ་ཨིན་ན་ དེ་གི་ཁ་བྱང་དང་ འབྲི་མི་རང་གི་ ཁ་བྱང་། 
 གནས་བསྐོར་ལུ་ ག་དང་ག་ར་  འགྱོཝ་ཨིན་ན། 
 ཟད་གྲོ་ག་དེམ་བསྐྱལ་ནི། 
 ནམ་འགྱོ་ནི། 
 སྣུམ་འཁོར་ག་ཅི་ནང་འགྱོ་ནི། དཔེར་ན་ མི་དམང་སྐྱེལ་འདྲེན་ ཡང་ན་ སྒེར་འཁོར་ལ་སྦྱོགས། 

 
༢༽ ཁྱོད་རང་ ཚེ་ཧེ་མའི་ལས་ ལས་བརྟེན་གཟུགས་ལུ་ནད་གཞི་ཅིག་བཏབ་སྦེ་ བུམ་ཐང་སྨན་ཁང་ནང་ སྨན་བཅོས་འབད་མ་  
     ཚུགསཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་སྨན་ནང་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བར་འགྱོ་ནིའི་དྦྱོན་ལས་ སྦྱོབ་དཔྦྱོན་དབུ་འཛིན་ལུ་ ངལ་གསྦྱོ་གནང་  
     ཟེར་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས། 
   ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་ འྦྱོག་གི་གནད་དྦྱོན་ཚུ་ ཚུད་དགོ།   

 ཞུ་ཡིག་ག་ལུ་ འབྲིཝ་ཨིན་ན་ དེ་གི་ཁ་བྱང་དང་ འབྲི་མི་རང་གི་ཁ་བྱང་།  
 ངལ་གསྦྱོ་ ཉིནམ་ ག་དེ་ཅིག་ དགོཔ་ཨིན་ན།  
 སྨན་ཁང་ནང་ འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྦྱོན་ཁ་གསལ་ཚུད་དགོ།  
 ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བའི་ ཟླ་ཚེས།                                      
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སྡེ༌ཚན༌ཁ།                སྐད༌ཡིག༌དང༌ཡི༌གུའི༌སློར༌བ།                   སྐུགས༌༌༌༌༌་༥༠། 
དྲི༌བ༌གསུམ༌པ།      སྐད༌ཡིག༌གི་འཇུག་པ།                སྐུགས༌༌༌༌༌༡༠། 
ཀ)    ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།                                           (༤) 
འྦྱོག་གི་ དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ རེ་ཡྦྱོད་ས་ལས།  ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཀ་རྟགས་གུ་ སྒོར་ཐིག་ ࿀ འདི་
བཟུམ་བཀལ།  
༡) སངས་རྒྱས་ཀྱི་ རྦྱོ་ཁྱི་དམར་མདྦྱོག་འདི་ ཐྦྱོག་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་ ཆ་རྦྱོགས་འབད་འཁྱིད་འགྱོ་ནུག། 
  ཀ བསྲུང།            ཁ བསྲུངས། 
  ག སྲུང།             ང སྲུངས། 
༢) དྲིན་ཅན་ཕམ་གཉིས་ལུ་ ཡི་གུ་་་་་་་་་་་་་ནི་ཨིན།   

ཀ སྐྱེལ།            ཁ བཀལ།  
ག བསྐྱལ།           ང བསྐྱེལ།  

༣) སངས་ལ་གིས་ ལམ་ཁར་ཤིང་སྦྱོམ་ཅིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཏང་ནུག།  
ཀ གཏྦྱོགས།          ཁ བཏྦྱོག།  
ག ཏྦྱོག།             ང བཏྦྱོགས 

༤) བྱ་ཚིག་གཉིས་རྩེག་ལས་ འགྲུབ་མི་འདི་་་་  
ཀ གངས་རི། འཐྦྱོན་ཁུངས། རྒྱ་མཚྦྱོ་ཚུ་ཨིན།    ཁ ཉན་སབ། འབྱྦྱོག་འགྱོ། བཟའ་འཐུང་ཚུ་ཨིན།  
ག སྐྱེ་ཤིང་། ཁ་བསྐང་། ཐབ་ཚང་ཚུ་ཨིན།      ང གངས་རི། རྒྱ་མཚྦྱོ། ཐབ་ཚང་ཚུ་ཨིན།  

 
ཁ)   ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                                          ༼༣x༢=༦༽  
འྦྱོག་གི་ དྲི་བ་༣ གྱི་ལན་བྲིས།  
 
༡) ཞེ་ས་ཟེར་ སབ་དགོ་པའི་ ཁུངས་བྲིས། 
ལན་ 
 
 
༢)  (མཐྦྱོང། བལྟ།) ཟེར་བའི་ བྱ་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་བྲིས། 
ལན་ 
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༣)  སྐད་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་སྨྦྱོ? 
ལན་ 
 
 
དྲི་བ་བཞི་པ།                   ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར།                      ༼སྐུགས་༤༥༽ 
 
ཀ)                   ལན་གདམ་ཁ་ཅན།                            ༼༥༽ 
བཀོད་རྒྱ། འྦྱོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་བཞི་རེ་ཡྦྱོད་མི་ལས་ ངོ་མ་ ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་  
      སྒོར་ཐིག་     བཀལ། 
 
༡༽    དྦྱོན་གྱི་ངོ་བྦྱོ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ གང་རུང་ཅིག་དང་སྦྲགས་ཏེ་ སྦྱོན་མི་ལུ་སབ་ཨིན? 
     ཀ  ཚིག་ཟེར་ སབ་ཨིན།           ཁ  མིང་ཟེར་ སབ་ཨིན། 
     ག  བརྗོད་པ་ཟེར་སབ་ཨིན།           ང་  མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་ཟེར་ སབ་ཨིན། 
༢༽   ངོ་བྦྱོ་བདག་གཅིག་གི་དཔེར་བརྗོད་་་ 
     ཀ  དྦྱོམ་ གྱི་ མཁྲིས་པ།།        ཁ   སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་ཅོ། 
     ག  དངུལ་གྱི་བཀྱག།        ང་   ལྕགས་ཀྱི་རལ་གྲི་ཨིན། 
༣༽   བྱེད་འབྲེལ་བྱ་ཚིག་ཡྦྱོད་མི་ རྗོད་ཚིག་འདི་་་་་་་ 
     ཀ  རྦྱོ་རྗེ་གིས་ ཤྦྱོག་གུ་གཅིག་ཁར་སར་ཡི།    ཁ  ད་རིས་ ཆུ་ཆད་སྦྱོ་ནུག 
     ག  ཁོ་གི་ གཟུགས་རིངམྦྱོ་འདུག         ང་  ཐགཔ་ཆད་སྦྱོ་ནུག། 
༤༽   འྦྱོག་གི་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ལས་ ཡིག་སྡེབ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་ བྱ་ཚིག་འདི་་་་་་་ 
     ཀ  དཀྲོགས་ཨིན།                ཁ  འགྱོ་ཨིན། 
     ག  ལྟ་ཨིན།                    ང་  བསྒྲུབ་ཨིན། 
༥༽   འབྲེལ་སྒྲའི་ དྦྱོན་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ལུ་ དཔེར་བརྗོད་ནང་གསེས་་་་ 
     ཀ  ལྔ་ཡྦྱོད།                    ཁ  དྲུག་ཡྦྱོད། 
     ག  བཞི་ཡྦྱོད།                   ང་  བདུན་ཡྦྱོད། 
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ཁ)                        ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                        ༼༡༠༽ 
 
༡༽ བསྡུ་ཡིག་ལུ་དབྱེ་བ་ག་དེམ་ཅིག་ཡྦྱོད? རེ་རེ་བཞིན་དུ་བྲིས།                          ༼༢༽ 
ལན་ 
 
༢༽ ལྷག་བཅས་ཀྱི་གོ་དྦྱོན་བྲིས།                                          ༼༢༽ 
ལན་ 
 
 
༣༽ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད། སྟེ་ ཏེ་ དེ་ སྦེ་ བཅས་བཞི་ཡྦྱོད་མི་ནང་ལས་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྲད་ ག་སྨྦྱོ?    ༼༢༽ 
ལན་ 
 
 ༤༽ དེ་སྒྲ་དང་ འདི་སྒྲ་གི་ ཁྱད་པར་བྲིས།                                    ༼༢༽ 
ལན་ 
 
༥༽ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ སྟེ་ དང་ ཏེ་ གཉིས་བཙུགས་ཏེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་རེ་བྲིས།                ༼༢༽ 
ལན་ 
 
 
ག) འྦྱོག་གི་  ཀ་དང་ཁ ་ གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་ འབད་ཞིན་ན་ ཀ་རྟགས་དང་སྦྲགས་ཏེ་ ས་སྦྱོང་ནང་བྲིས།   ༼༥༽  

༼ཀ༽ ༼ཁ༽ 
༡ དུས་འདས་པའི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན། ཀ)   ནངས་པ་ སྦྱོབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་ནི། 
༢ དུས་ད་ལྟ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན། ཁ)   ཁོ་གཟུགས་རིངམྦྱོ་འདུག 
༣ དུས་མ་འྦྱོངས་པའི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན། ག)   ཁ་ཙ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་ཅི།  
༤ མིང་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན། ང)   ད་རིས་ཚེས་བཅུ་མཇལ་དྦྱོ། 
༥ ཁྱད་ཚིག་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན། ཅ)   ནགས་ཚལ་ཨིན་པས། 
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ལན་ 
༼ཀ༽ ༼ཁ༽ 

༡ དུས་འདས་པའི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན།  
༢ དུས་ད་ལྟ་བའི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན།  
༣ དུས་མ་འྦྱོངས་པའི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན།  
༤ མིང་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན།  
༥ ཁྱད་ཚིག་གི་ དཔེར་བརྗོད་ཨིན།  
 
ང༽ འྦྱོག་ལུ་བཀོད་ཡྦྱོད་མི་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ། བདེན་པ་ཅིན། (√) རྫུན་པ་ཅིན། (x) བཀལ།        ༼༥༽ 

༡. སག་གི་ཨོམ་ཟེར་མི་འདི་ དེ་ལས་དེ་འབྱུང་གི་འབྲེལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།          (   ) 
༢. རྦྱོ་རྗེ་གདན་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཟེར་མི་འདི་ ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་མེན།   (   ) 
༣. སྒོམ་ཆེན་མ་ཚད་དགེ་སྦྱོང་ཡང་འདུག། སྡུད་པའི་སྒྲ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་མེན།        (   ) 
༤. ཧེ་མའི་ལྦྱོ་དེ་ནང་ ང་ཐིམ་ཕུ་ལུ་སྦྱོད་ཅི་ཟེར་མི་འདི་ དུས་འདས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཨིན།     (   ) 
༥. སྤྱན་ཆབ་ཟེར་མི་ ཞེ་སའི་ཚིག་འདི་ བྱ་ཚིག་གི་ཞེ་ས་ཨིན།                   (   ) 

 
ཅ༽ འྦྱོག་གི་དྲི་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལན་བྲི་ནི།                                  ༼༡༠༽ 
༡. རྗོད་ཚིག་ནང་ཡྦྱོད་མི་བྱ་ཚིག་གཉིས་ལས་ འྦྱོས་འབབ་ཡྦྱོད་མི་འདི་ གུག་ཤད་ཀྱི་ས་སྦྱོང་ནང་བྲིས། 
 ཀ) མེ་ཏྦྱོག་ (སྐྱེ་/སྐྱེས་) ནུག།                            (         )  
 ཁ) ངོ་མ་ཤེས་མི་ཚུ་ལུ་ (དཀྲོགས/དཀྲོག) ནི་མི་འྦྱོང་།                (         )  
 ག) ཁོ་མི་ལེགས་ཤྦྱོམ་ཅིག་ལུ་ (འགྱུར/གྱུར) ཡི།                   (         )  
 ང) པ་སངས་ཀྱི་ཁྱིམ(སྒྲུབ་/བསྒྲུབ་) དེས།                       (         )  
 ཅ) དཔེ་ཆ་ལེགས་ཤྦྱོམ་འབད་ལྷབ་སྟེ་གྲུབ་འབྲས་སྦྱོམ་ (འབྱུང་/བྱུང་) ནུག།      (         )  
 ཆ)  ཤིང་བཏྦྱོག་ (ཏེ་/སྦེ་) སྦྱོད་ནུག།                          (         )  
 ཇ) སྦྱོབ་ཕྲུག་ཚུ་ སྒྲིག་གོ་ (འཁྱུ་/ཆུ) དྦྱོ།                       (         )  
 ཉ) དྲགོས་འདི་སྐུ་ན་ (བཞྦྱོནམ/ གཞྦྱོནམ) སྦེ་ བཞུགས་ནུག།            (         )  
 ཏ) དཀོན་མཆོག་གིས་ཞབས་ཁྲ་ལེགས་ཤྦྱོམ་ (འཐེན/ཐེན) ནུག།             (        ) 
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ཆ༽  འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་མི་ སྡེབ་མ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཚུ་ བསྡུ་ཡིག་ནང་བྲིས།              ༼༥༽ 
སྡེབ་མ་བསྡུས་པའི་དཔེ། བསྡུ་ཡིག་ནང་བྲིས། 

༡ བཀའ་དྲིན།  
༢ ཞུ་གསྦྱོལ།  
༣ བཀྲ་ཤིས།  
༤ ཨོ་རྒྱན།  
༥ དྲག་ཤྦྱོས  
 
ཇ༽  འྦྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྦྱོད་མི་ མིང་དང་བྱ་ཚིག་གི་ ཞེ་ས་ནང་ཡྦྱོད་མི་ཚུ་ ཕལ་ཚིག་ནང་ལུ་བྲིས།      ༼༥༽ 

ཞེ་ས། ཕལ་ཚིག། 
༡     གཟིམ་ཅུང་།  
༢     ཐུགས་བསམ།  
༣     བཞེས་ཐུག།  
༤     བཤུམ།  
༥     གཟིམ།  
 
 
  


