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[སྐུགས་ ༦༠]
[སྐུགས་ ༢༠]

འློག་གྐྱི་དློན་ཚན་གསུམ་ལས་ གཅྐྱིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ ཚིག་འབྲུ་༣༠༠ དང་༣༥༠འྐྱི་ བར་ན་འབད་མྐྱི་འབྐྱི་རྩློམ་བྐྱིས།
ཀ ན་གཞློན་ཚུ་མ་འློངས་པ་ལུ་ མཁས་མཆློག་དང་ལློགས་གྲུབ་ཅན་བཟློ་ཐབས་ལུ་ ཡློན་ཏན་ལྷབ་སང་འབད་བའྐྱི་
སྐབས་ལུ་ ཀུན་ཚང་ཤྱེས་ཡློན་སློད་དགློཔ་འདྐྱི་ཁག་ཆྱེ།
ཁ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གློང་འཕྱེལ་གྐྱི་འགྱུར་བ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལྱེན་ལས་བརྱེན་ སློན་གློང་གྐྱི་ཕ་མའྐྱི་ཤུལ་བཞག་
བཟང་པློ་ སར་སློལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ མར་ཉམས་འགློཝ་ཨྐྱིན་པས།
ག དྱེང་སང་གྐྱི་གནས་སངས་དང་འཁྐྱིལཝ་ད་ ན་གཞློན་ཚུ་ཡློན་ཏན་ལྷབ་སང་འབདཝ་ད་ མྐྱི་སྱེའྐྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ལག་ལྱེན་
འཐབ་བཅུག་ནྐྱི་འདྐྱི་འློས་འབབ་ལྡནམ་ཅྐྱིག་འདུག
དྐྱི་བ་གཉྐྱིས་པ།
འློག་གྐྱི་དློན་ཚན་ལས་ གཅྐྱིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས།

ཡྐྱིག་འགྲུལ།

[སྐུགས་ ༡༠]

༡ ཁློད་ར་དབྱངས་ཅན་ཕུག་ལས་ངློ་མྐྱིང་ བུཚུ་པད་མ་བཟློ་ཞྐྱིནམ་ལས་ བཀྲ་ཤྐྱིས་རྩྱེ་སློབ་གྲྭ་ལུ་ཡློད་པའྐྱི་ ཁློད་རའྐྱི་ཆ་
KHSS/Midterm/XI/2018

Dzongkha I

Page 1 of 5

རློགས་བསློད་ནམས་ལུ་ སློབ་གྲྭའྐྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཙུགས་ཏྱེ་ སར་སློལ་ལམ་ལུགས་ནང་ གཏང་ཡྐྱིག་ཅྐྱིག་བྐྱིས།
༢ ཁློད་ར་སྐལ་སྐྱིད་སློབ་གྲྭའྐྱི་སློབ་ཕྲུག་ བུམློ་བདྱེ་ཆྱེན་ཨྐྱིནམ་བཟློ་ཞྐྱིནམ་ལས་ ཁློད་རའྐྱི་གཡུས་ཁའྐྱི་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་
ལུ་ ཁློད་ར་དང་སློབ་གྲྭའྐྱི་གནས་ཚུལ་ཚུ་བཙུགས་ཏྱེ་ སར་སློལ་ལམ་ལུགས་ནང་ གཏང་ཡྐྱིག་ཅྐྱིག་བྐྱིས།
༣ ཁློད་ར་ མུ་ཏྐྱིག་ཐང་གྐྱི་སློབ་ཕྲུག་ བུཚུ་ཀུན་དགའ་ཨྐྱིནམ་བཟློ་ཞྐྱིནམ་ལས་ མློང་སྒར་རྒྱལ་པློ་ཞྐྱིང་སློབ་གྲྭ་ཆྱེ་བ་ནང་
ཡློད་པའྐྱི་ཁློད་ཀྐྱི་ཆུང་ཚེ་མའྐྱི་ཆ་རློགས་འདྐྱི་ སློབ་གྲྭ་སློར་ཞྐྱིནམ་ལས་ མ་ཕད་པར་ཡུན་རྐྱིངམློ་སློངམ་ལས་ སྱེམས་
ཁར་དན་ཡློད་པའྐྱི་སྐློར་ལས་ དྱེང་སང་གྐྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ གཏང་ཡྐྱིག་ཅྐྱིག་བྐྱིས།
དྐྱི་བ་གསུམ་པ།
ལྷག་སྱེ་གློ་བ་ལྱེན་ནྐྱི།
འློག་གྐྱི་ ཡྐྱིག་རྒྱུགས་འདྐྱི་ ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག་ཞྐྱིནམ་ལས་ དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།

(༣༠)

༈ ཕམ་ལུ་ བཀའ་དྐྱིན་བསམ་ཤྱེས་དགློཔ་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ བླམ་ཚུ་གྐྱིས་ཆློས་གནངམ་ད་ འགློ་བ་རྐྱིགས་དྲུག་གྐྱི་ སྱེམས་ཅན་ག་ར་ ཕམ་མ་
འབད་མྐྱི་ག་ཡང་མྱེད་ཟྱེར་ ཕམ་འབད་བརྩྐྱིཝ་ཨྐྱིན། དྱེའྐྱི་ནང་ལས་ ད་རྱེས་སྱེ་བའྐྱི་ཕམ་དྐྱིན་ཅན་ཨྐྱིན་ དྐྱིན་ལན་འཇལ་དགློ་ཟྱེར་
གསུངསམ་ཨྐྱིན། དཔྱེ་གཏམ་ལས་འབད་རུང་། རང་གཟུགས་ཕ་མར་མ་འགྱུར་བར། །ཕ་མའྐྱི་དྐྱིན་ལན་འབྱློར་མྐྱི་ཚུགས། །ཟྱེར་སབ་སློལ་
ཡློད།
རྨགཔ་དང༌མནའམ་མྱེད་རུང་འཚོལ་ཐློབ། །ཕམ་མྱེདན་འཚོལ་རུང་ཐློབ་དུས་མྱེད། །དྱེའྐྱི་ནང་ལས་འཛམ་གྐྱིང་འདྐྱི་ནང་ ཨའྐྱི་ལས་དྐྱིན་
ཆྱེཝ་དང་ སྐྱིད་སྡུག་ཆྱེཝ་མྐྱིན་འདུག་ བུ་གཞྐྱི་མངལ་ལུ་ཆགས་ཏྱེ་ ཟླཝ་དགུ་འདྱེ་ཅྐྱིག་ ཨ་ལའློ་ཟྱེར་བའྐྱི་ར་ ཁློག་པའྐྱི་ནང་འབག༌ མ་སྱེ་
གློང་ལས་ན་ཟུག་དང་ ཤྐྱི་བའྐྱི་སྡུག་བསལ་མློང་ སྱེ་བའྐྱི་སྐབས་ བཟློད་མ་ཚུགས་པའྐྱི་ན་ཟུག་ ཕམ་དང་ཉྱེ་འཁློར་ ལྟློ་ཚང་ཚུ་ཡང་ ཤྐྱི་
འློང་ག་སློད་འློང་ག་ མ་ཤྱེས་པའྐྱི་ སྱེམས་སྡུག་འབད་བའྐྱི་བར་ན་ ལྟྱེཝ་ཨའྐྱི་དང་འབྱེལ་ཏྱེ་ འཐློན་པའྐྱི་བུ་ ཨློ་ངྱེ་ཨློ་ངྱེ་ཟྱེར་སབ་སྱེ།
རྐང་ལག་ཡློད་རུང་གློམ་ནྐྱི་སློ་མྐྱི་ཤྱེས། ། རྣམ་ཅློག་ཡློད་རུང་ཚིག་བརྡ་འཕློད་མྐྱི་ཚུགས། །མྐྱིག་ཏློ་ཡློད་རུང་ཨའྐྱི་ཡང་ངློ་མྐྱི་ཤྱེས། །ཁ་ལུ་ཨློ་
ཅུང་སར་རུང་འཐུང་མྐྱི་ཤྱེས། །དྱེ་ལས་ཕམ་གཉྐྱིས་ཀྐྱིས། ཟས་ནྐྱི་ཞྐྱིམ་ཚད་ཨ་ལློའྐྱི་ཁ་ལུ་དང་། །མ་ཞྐྱིམ་ག་ར་ཕ་མ་གཉྐྱིས་ཀྐྱིས་
བཟའ། །བྱམས་དང་བརྩྱེ་བས་གསློ་བའྐྱི་དྐྱིན་ཅན་མ། །དཀའ་བ་སྤྱད་དྱེ་བསགས་ཚད་བུ་གཞྐྱིའྐྱི་དློན། །ཨ་ལློ་ཆུང་དུས་ཕ་མའྐྱི་སྒློ་ཁར་
སློད། །ཁ་ལུ་མྐྱི་བྱྐྱིན་དགུ་བྱྐྱིན་ཕམ་གྐྱིས་བྱྐྱིན། །གློ་ལ་མྐྱི་སློར་དགུ་གསློ་ཕམ་གྐྱིས་སློར། །ལང་ཤློར་གཏང་མྐྱི་འདྐྱི་ཡང་ཕམ་ར་ཨྐྱིན།
ཕམ་གྐྱི་རྱེ་བ་ ག་ཅྐྱི་ཡློདཔ་ཟྱེར་བ་ཅྐྱིན་ བུ་དང་བུམློ་ལློ་ན་ཡར་ཡར་འགློ་བའྐྱི་བསྒང་ལས་ བུ་གཞྐྱི་གྐྱིས་ ཡློན་ཏན་ག་དྱེ་སྱེ་ལྷབ་འློང་ག་
ཤློབ་རྐྱབ་ ཨརཝ་བརྐུ་ མྐྱི་འབད་ག་ ཆང་དང་ སློ་རས་ཀྐྱི་རྐྱིགས་མྐྱི་འཐུང་ག་ ཟྱེར་མནློ་བའྐྱི་སྡུག་བསལ་ཡློད། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ བུམློ་
ཚུ་དག་རང་གྐྱི་ གཟུགས་ཁར་ཡློདཔ་ལས་ བཀྲ་མ་ཤྐྱིསཔ་ཚུ་གྐྱིས་ མྱེདཔ་མྐྱི་གཏང་ག་ རྒྱུ་དང་གློ་ས་ཡློད་མྐྱི་ཚུ་གྐྱིས་ མགུ་སྐློར་རྐྱབ་སྱེ་
ཁློད་དང་གཉྱེན་རྐྱབ་ནྐྱི་ཟྱེར་ སབ་མྐྱི་ལྱེ་ཤ་འློང་། དྱེ་འབདཝ་ལས་ དན་པ་འཐྱེབ་ཅྐྱིག་ར་བཏློན་ཏྱེ་ རང་གཟུགས་བདག་འཛིན་འབད་
དགློ།
བཀའ་དྐྱིན་ཅན་གྐྱི་ཕ་མ་གཉྐྱིས་ཀུ་ལུ། །ཉྐྱིན་མཚན་མྱེད་པར་ཕ་མའྐྱི་བཀའ་དང་བསྟུན། །ཕ་མ་དགའ་ན་བསློད་ནམས་རང་
བཞྐྱིན་བསགས། །ཕ་མ་ཡློད་སྐབས་དྐྱིན་ལན་མ་འཇལ་ན། །ཕ་མ་ཤྐྱི་ཤུལ་འགློད་པ་བསྱེད་ན་ཡང་། །འགློད་པའྐྱི་ཐ་མ་ཐ་མ་ཨྐྱིན་པས་
གློ །ཉན་མྐྱི་ཡློད་ན་གློ་བ་བཤད་དློ་གློ །སྱེམས་ལུ་བཟུང་ཞྐྱིག་ཨ་མའྐྱི་གཅྱེས་གཅྱེས་ཚུ། །དྱེ་ལས་རྐྱིམ་པ་བཞྐྱིན་དུ་ ལློ་ན་རྒསཔ་ད་ མ་ཤྐྱི་
བར་ ས་སྱེང་འདྐྱི་ཁར་ལུས་མྐྱི་ ག་ཡང་མྐྱིན་འདུག་ ལློ་ན་གཞློན་པའྐྱི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གཡློག་འད་མྐྱིན་ སྣ་ཚོགས་འབད་དྱེ་ཁ་ལུ་བཟའ་
ལུས་ལུ་གློན་ བུ་གཞྐྱི་གསློ་ ལློ་ན་ཚོད་རྒས་པའྐྱི་བསྒང་ལས་ ཆློས་དན་ ཤྐྱི་ནྐྱི་ལུ་འདློགས་ཏྱེ་ ཆློས་གནང་མྐྱི་བླམ་འཚོལ་ཞྐྱིན་ན་ ཆློས་ཞུ་
དགློ། བླམ་དང་སློབ་དཔློན་ཚུ་གྐྱིས་ ང་བཅས་ར་ འཇྐྱིག་རྱེན་ཕལ་པ་ཚུ་དང་ མཐུན་པའྐྱི་ཆློས་གསུངས་ནྐྱི་ཡློད།
རྒྱུ་དངློས་ག་ཅྐྱི་ཡློད་མྐྱི་དྱེ་ ཕམ་ལུ་ཕན་ཐློགས་མྐྱི་ བུ་དང་བུམློ་ལུ་སློད་དྱེ་ དྱེ་ལས་ཕམ་ཚུ་ དགློན་པ་ལས་ཡར་ མ་ཎྐྱི་དང་བཛྲ་གུ་རུ་
གང་ནྐྱི་ ཧྱེ་མ་ལློ་ན་གཞློན་པའྐྱི་བསྒང་ སྐྱིག་པ་བསགས་བསགསཔ་ཚུ་ བཤགས་པ་ཕུལ་ བུ་གཞྐྱི་ཚུ་གྐྱིས་འབད་རུང་ ཕམ་རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་
ཆློས་རྒྱགས་བསལ་ནྐྱི་ཡློདཔ་ཨྐྱིན། སློལ་དྱེ་ངབཅས་ར་ ནང་པའྐྱི་སངས་རྒྱས་པའྐྱི་ ལུགས་སློལ་ལས་ ཕ་དང་བུའྐྱི་འདུ་ཤྱེས་ སློལ་བཟང་
དཔྱེ་བཟང་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན་པས། རྐྱིམ་གྐྱིས་ཁྱེད་བུཚ་ཚུ་ཡང་ མ་རྒས་མྐྱི་དང་ མ་ཤྐྱི་མྐྱི་མྱེད། ཕམ་ལློ་རྒསཔ་ད་ མྱེས་ཤློར་ ཁ་མང་འབད་མྐྱི་ལུ་
བུ་གཞྐྱི་ཚུ་གྐྱིས་ སྣང་མྱེད་བསྐྱུར་ནྐྱི་ཡློད། དྱེ་རྩ་ལས་མྐྱི་རུང་ ཕ་མ་ལུ་ཞྱེ་ས་དང་ ཁ་འཇམ་ཐློག་ལས་ ན་བའྐྱི་སྐབས་ནད་གཡློག་རྒྱུག་
སྨན་བཅློས་རྐྱིམ་འགློ་འབད་ ཟས་གསརཔ་དང་ གློ་ལ་གསརཔ་བྱྐྱིན་ སློད་རྐྱིང་སྱེམས་ཕམ་མ་བཅུག་ ཤྐྱིན་ཤྐྱི་ཤུལ་ རྣམ་ཤྱེས་ཞྐྱིང་ཁམས་
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ལུ་ འདྱེན་ཚུགས་པའྐྱི་བླམ་ཞུ་ ་ཚང་དགློན་སྱེ་ཚུ་ནང་ མཚན་ལྡན་བླམ་ཚུ་ལུ་ བསློ་ཞུ་ཕུལ་འབད་བ་ཅྐྱིན་ ཕ་མའྐྱི་དྐྱིན་ལན་ཡང་
འབྱློར་ཚུགསཔ་ཨྐྱིན། ཕ་མའྐྱི་རྱེ་བ་ཡང་འདྐྱི་ར་ཨྐྱིན་ དྱེ་ལས་ཕམ་གྐྱིས་ཡང་སྨློན་ལམ་ ལྱེགས་ཤློམ་བཏབ་བཞག་འློང་།།
ཡྐྱིག་རྒྱུགས་འདྐྱི་ ན་གཞློན་ལམ་སློལ་དང་རྩྱེད་རྐྱིགས་ལས་ཁུངས།
(༡༠)

ཀ) འློག་གྐྱི་ དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ ལན་བྐྱིས།
༡ བླམ་ཚུ་གྐྱིས་ ཆློས་གནངམ་ད་ ག་དྱེ་སྱེ་གསུངས་ནྐྱི་ཡློདཔ་ཨྐྱིན ?

(༢)

༢ བྱམས་པ་དང་ བརྩྱེ་བ་གཉྐྱིས་ཀྐྱི་ གློ་དློན་རྱེ་བྐྱིས།

(༢)

༣ ང་བཅས་ཀྐྱིས་ཕམ་ལུ་ བཀའ་དྐྱིན་བསམ་དགློཔ་འདྐྱི་ ག་ཅྐྱི་འབད་གལ་ཆྱེཝ་སྨློ ཁུངས་བཀལ།

(༣)

༤ ཁློད་ཀྐྱིས་འབད་བ་ཅྐྱིན་ ཕམ་གཉྐྱིས་ལས་ དྐྱིན་ཆྱེ་ཤློས་ར་ག་འདྐྱི་ འློང་ནྐྱི་མས་གློ? ག་ཅྐྱི་འབད།

(༣)

ཁ) འློག་གྐྱི་ དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ༤ རྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་འདྐྱི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ བྐྱིས། (༡◊༥=༥)
༡ ཕ་མའྐྱི་བརྩྱེ་གདུང་ རང་གྐྱིས་ཧ་གློ་དགློ་པ་ཅྐྱིན་་་་་་་
ཀ ཡློན་ཏན་ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ལྷབ་དགློ།
ཁ ཕམ་གྐྱིས་ག་སབ་མྐྱི་ལུ་ཉན་དགློ།
ག རང་གཟུགས་ཕ་མར་འགྱུར་དགློ།
ང ཁྐྱིམ་ནང་གྐྱི་ལཱ་གཡློག་རུབ་དགློ།
༢ དབང་པློ་སྒློ་ལྔ་ ཉམས་སུ་ཅྐྱིག་འགློ་སྱེ་ ཚེ་ཕྐྱི་མ་ཐག་ཉྱེ་སུ་ཉྱེ་སུ་ལྷློདཔ་ད་་་་
ཀ བརྩྱེ་བའྐྱི་ཆ་རློགས་དནམ་ཨྐྱིན།
ཁ གཅྱེས་པའྐྱི་བུ་གཞྐྱི་དནམ་ཨྐྱིན།
ག སྐྱིད་པའྐྱི་ཕ་གཞྐྱིས་དནམ་ཨྐྱིན།
ང དམ་པའྐྱི་ལྷ་ཆློས་དནམ་ཨྐྱིན།
༣ གློང་གྐྱི་ ཡྐྱིག་རྒྱུགས་འདྐྱི་་་་་
ཀ གཞུང་ཞབས་ལུ་བཀའ་དྐྱིན་བསམ་དགློ་པའྐྱི་སྐློར་ལས་ཨྐྱིན་པས།
ཁ ཡབ་དང་ཡུམ་ལུ་བཀའ་དྐྱིན་བསམ་དགློ་པའྐྱི་སྐློར་ལས་ཨྐྱིན་པས།
ག སློབ་དཔློན་ལུ་བཀའ་དྐྱིན་བསམ་དགློ་པའྐྱི་སྐློར་ལས་ཨྐྱིན་པས།
ང བུ་གཞྐྱི་ལུ་བྱམས་བརྩྱེ་འབད་དགློ་པའྐྱི་སྐློར་ལས་ཨྐྱིན་པས།
༤ རང་གྐྱི་ མྐྱི་ཚེ་ནང་ཕན་ཐློགས་ཤློས་ར་་་་
ཀ གཉྱེན་དང་གློགས་ཨྐྱིན།
ཁ ཆ་རློགས་ཨྐྱིན།
ག དྐྱིན་ཅན་ཕམ་ཨྐྱིན།
ང བུ་གཞྐྱི་ཨྐྱིན།
༥ སྱེམས་ཀྐྱི་གདྐྱིང་ལས་ར་ ངལ་མ་རངས་པར་སློད་དྱེ་ འབྱེལ་བ་རྩ་ལས་མ་འཐབ་མྐྱི་འདྐྱི་་་་
ཀ མ་འཆམ་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ཁ ངློ་མ་ཤྱེས་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ག མཐུན་ལམ་སློམ་མྱེད་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ང ཁ་རྩ་ལས་མ་སབ་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ག) འློག་གྐྱི་ མྐྱིང་ཚིག་ཚུ༌གྐྱི༌གློ༌དློན༌བྐྱིས།
(༡◊༥=༥)
༡ འཇྐྱིག་རྱེན།
༢ སྐྱིག་པ།
༣ འགློད་པ།
༤ སློ་རས།
༥ བརྡ་འཕློད།
ང) འློག་གྐྱི་ མྐྱིང་ཚིག་ཚུ་གྐྱིས་ བརློད་པ་རྱེ་བཟློ། དྱེ་འབདཝ་ད་ ཡྐྱིག་རྒྱུགས་ནང་ལས་ འད་བཤུས་རྐྱབ་མྐྱི་ཆློག།
(༡◊ ༥= ༥)
༡ ན་ཟུག།
༢ རྒན་རྒས།
༣ བདག་འཛིན།
༤ སྣང་མྱེད་བསྐྱུར།
༥ བཤགས་པ།
ཅ) འློག་གྐྱི་ མྐྱིང་ཚིག་དང་གློ་དློན་གཉྐྱིས་ ག་ཕློག་བལྟ་ཞྐྱིན་ན་ མཐུན་སྐྱིག་འབད་དྱེ་བྐྱིས།
(༡◊༥=༥)
མྐྱིང་ཚིག།
གློ་དློན།
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༡
༢
༣
༤
༥

སྐྱིང་།
དན་པ།
ཉྱེ་འཁློར།
མཐར་བསལ།
བཟློད་མ་ཚུགས།

ང་༽
ཀ༽

ཀ) མནློ་མ་ཚུགས་པའྐྱི་དློན།
ཁ) གྲུབ་འབས་ལྱེགས་ཤློམ་བྱུང་བའྐྱི་དློན།
ག) དློན་ཧྐྱིང་ལུ་གློ་ནྐྱི།
ང) སྱེམས་མ་ཡྱེངས་པའྐྱི་དློན།
ཅ) དཀའ་བ་སྤྱད་དྱེ་ཡློད་མྐྱི་ལུ་གློ་ནྐྱི།
ཆ) སྤུན་སྤུན་ཆ་ལུ་གློ་ནྐྱི།
[སྐུགས་ ༡༠]

སྐད་ཡྐྱིག་གྐྱི་འབྱུང་ཁུངས།
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ལན་བྐྱིས།

[༥]

༡

འབྲུག་ལུ་ ཡྐྱི་གུ་འགློ་དང་པ་ བརྩམས་ཏྱེ་གནང་མྐྱི་གྐྱི་ མཚན་ག་ཅྐྱི་ཟྱེར་ཞུཝ་སྨློ?

༢

ཁ་སྐད་འདྐྱི་ འགློ་བ་མྐྱི་ལས་རང་ འབྱུང་དགློ་པའྐྱི་དློན་དག་བྐྱིས།

༣

རྒྱལ་ཡློངས་ཀྐྱི་ཁ་སྐད་ལུ་ མྐྱིང་རློང་ཁ་ཟྱེར་ བཏགས་དགློ་པའྐྱི་ཁུངས་ ག་ཅྐྱི་ཨྐྱིན་ན?

ཁ༽
༡
༢
༣
༤
༥

ཀ༽

(༡)
(༢)
(༢)

འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ ལན་བཞྐྱི་རྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་གཅྐྱིག་གནམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས། [༡×༥=༥]
འཛམ་གྐྱིང་ནང་ ཁ་སྐད་འགློ་དང་པ་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ སློག་ཆགས་ཀྐྱི་འགློ་བ་ལས་བརྒྱུད་དྱེ་བྱུང་ནུག ཁ
མྐྱིའྐྱི་འགློ་བ་ལས་བརྒྱུད་དྱེ་བྱུང་ནུག
ག ལྷ་མྐྱིན་གྐྱི་འགློ་བ་ལས་བརྒྱུད་དྱེ་བྱུང་ནུག
ང་
ལྷའྐྱི་འགློ་བ་ལས་བརྒྱུད་དྱེ་བྱུང་ནུག
རློང་ཁ་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ ཁློམ་སྱེ་ནང་གྐྱི་ཁ་སྐད་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན།
ཁ གཡུས་སྒློ་ནང་གྐྱི་ཁ་སྐད་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན།
ག རྒྱལ་ཡློངས་ཀྐྱི་ཁ་སྐད་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན། ང་ རྒྱལ་ས་ལྟྱེ་བའྐྱི་ཁ་སྐད་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན།
སྱེན་ཏ་ར་ཛ་ཟྱེར་བའྐྱི་རྒྱལ་པློ་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ རྒྱ་གར་གྐྱི་རྒྱལ་པློ་ཨྐྱིན།
ཁ འབུམ་ཐང་གྐྱི་རྒྱལ་པློ་ཨྐྱིན།
ག བློད་ཀྐྱི་རྒྱལ་པློ་ཨྐྱིན།
ང་ སཱི་ཀྐྱིམ་གྐྱི་རྒྱལ་པློ་ཨྐྱིན།
འབྲུག་གྐྱི་ཡྐྱི་གུ་འགློ་དང་པ་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ བརྡ་ཡྐྱིག་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ཁ མགློགས་ཡྐྱིག་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ག ལྷློ་ཡྐྱིག་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ང་ ཚུགས་ཡྐྱིག་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ལློ་ཙཱ་བ་འདྐྱི་གྐྱིས་ཡྐྱི་གུ་བརྩམས་གནང་སའྐྱི་གནས་འདྐྱི་ཡང་་་་་་་་་་་
ཀ འབུམ་ཐང་དབང་འདྐྱི་ཆློས་གྐྱིང་ལུ་ཨྐྱིན་པས། ཁ འབུམ་ཐང་སྐུ་རྱེ་ལྷ་ཁང་ནང་ཨྐྱིན་པས།
ག འབུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་ནང་ཨྐྱིན་པས། ང་ འབུམ་ཐང་རྒྱ་དཀར་རློང་གྐྱི་ནང་ཨྐྱིན་པས།
འློག་ལུ་བཀློད་ཡློ་ད་པའྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ ལན་ཚུལ་མཐུན་འབད་བྐྱིས།

[༡༠]
(༢)

༡ རྣམ་དབྱྱེ་ ལྔ་པ་དང་བདུན་པ་གཉྐྱིས་ཀྐྱི་མྐྱིང་བྐྱིས།
༢ རྣམ་དབྱྱེ་གཉྐྱིས་པ་དང་ ནང་གསྱེས་དྱེ་ཉྐྱིད་ གཉྐྱིས་ལུ་ ཁད་པར་ག་ཅྐྱི་ཡློདཔ་སྨློ?

(༢)

༣ རྣམ༌དབྱྱེ༌གཉྐྱིས༌པ༌དང༌ ལྔ༌པ༌འབྱུང༌ཁུངས༌ཀྐྱི༌ཕད༌ག༌ཅྐྱི༌ཐློབ༌ནྐྱི༌སྨློ?

(༢)

༤ རྣམ་དབྱྱེ་གསུམ་པ་ བྱྱེད་པ་པློ་ཟྱེར་སབ་དགློ་པའྐྱི་ དློན་དག་བྐྱིས།

(༢)

༥ ལ་དློན་གྐྱི་ཕད་ ག་ཅྐྱི་ར་ཨྐྱིནམ་སྨློ?

(༢)
[༡༠]

ཁ༽འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་དཔྱེར་བརློད་རྐྱབས།
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ག༽
༡
༢
༣
༤

༥

(༢)

༡

ལས་སུ་བྱ་བའྐྱི་ དཔྱེར་བརློད་གཉྐྱིས་རྐྱབས།

༢

འབྱུང་ཁུངས་ཆ་འད་བའྐྱི་དཔྱེར་བརློད་གཉྐྱིས་རྐྱབས།

(༢)

༣

རྣམ་དབྱྱེ་དྲུག་པའྐྱི་རྐྱྱེན་གྐྱི་གྐྱི་ བཙུགས་ཏྱེ་ དཔྱེར་བརློད་གཉྐྱིས་རྐྱབས།

(༢)

༤

བཞྐྱི་པ་དགློས་ཆྱེད་ཀྐྱི་ དཔྱེར་བརློད་གཉྐྱིས་རྐྱབས།

(༢)

༥

རྣམ་དབྱྱེ་དྲུག་པའྐྱི་ནང་གསྱེས་རྱེན་དང་བརྱེན་པ་ལུ་འཇུག་པའྐྱི་ དཔྱེར་བརློད་གཉྐྱིས་རྐྱབས། (༢)

འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ལན་བཞྐྱི་རྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་ག་ཧྐྱིན་མྐྱི་འདྐྱི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས།
(༡×༥=༥)
ཡུལ་གཞན་ལུ་ཕན་ཐློགས་པའྐྱི་ལཱ་ཅྐྱིག་གཙོ་བློར་སློན་མྐྱི་འདྐྱི་ལུ་་་་་་་་་་་
ཀ དང་པློ་ངློ་བློ་ཙམ་སློན་པ་ཟྱེར་སབ་ཨྐྱིན།
ཁ བཞྐྱི་པ་དགློས་ཆྱེད་ཟྱེར་སབ་ཨྐྱིན།
ག བདུན་པ་གནས་གཞྐྱི་ཟྱེར་སབ་ཨྐྱིན།
ང་ ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཟྱེར་སབ་ཨྐྱིན།
བྱྱེད་པ་པློ་ཕལ་པའྐྱི་དཔྱེར་བརློད་ཨྐྱིན་མྐྱི་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ སག་གྐྱིས་བསད་ཟྱེར་རྐྱབ་ནུག
ཁ རས་ཐག་གྐྱིས་བརྡུང་ཟྱེར་རྐྱབ་ནུག
ག ཁློ་ལུ་སབ་ཟྱེར་རྐྱབ་ནུག
ང་ གཡུས་ཁར་སློང་ཟྱེར་རྐྱབ་ནུག
དྱེ་ཉྐྱིད་ཀྐྱི་སའྐྱི་དཔྱེར་བརློད་མྱེན་མྐྱི་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ ཨློམ་ཆུ་ལུ་འགྱུར་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན། ཁ ལྷ་མྐྱི་ལུ་སྤྲུལ་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ག མྐྱི་མཁས་པར་འགྱུར་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ང་ ས་ཁ་ལུ་སློད་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
གནམ་ཁར་མཆློངས་ཟྱེར་བའྐྱི་དཔྱེ་དང་ ཆ་འདཝ་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ ཁློ་ལུ་སྐྱིན་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ཁ གཡུས་ཁར་ཕམ་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ག འཁློར་བ་འཁམས་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན། ང་ ཤྐྱིང་ཁར་བྱ་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
དྱེ་ཉྐྱིད་ཀྐྱི་དཔྱེར་བརློད་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ ཡུལ་དང་བྱ་བའྐྱི་དབྱྱེ་བ་སློ་སློར་ཕྱེ་ཚུགས་མྐྱི་ཅྐྱིག་དགློ།
ཁ ཡུལ་དང་བྱ་བའྐྱི་དབྱྱེ་བ་སློ་སློར་ཕྱེ་མ་ཚུགས་མྐྱི་ཅྐྱིག་དགློ།
ག བྱྱེད་པ་པློ་གཙོ་བློར་སློན་པའྐྱི་ཚིག་ཅྐྱིག་དགློ།
ང་ བྱ་ཡུལ་གཙོ་བློ་སློན་པའྐྱི་ཚིག་ཅྐྱིག་དགློ།

འློག་གྐྱི་དློན༌མཚམས༌འདྐྱི༌ནང༌ ཕད༌དང༌རྐྱྱེན༌ཚུ༌ ག༌ཕློག༌བལྟ༌བཙུགས༌ཏྱེ༌བྐྱིས།
[༥]
སྤྱྐྱི༌ལློ༌ ༡༩༩༠ ལས༌རློང༌ཁ༌གློང༌འཕྱེལ༌དབང༌འཛིན༌༌༡༌༌༌༌ཡློངས༌ཁབ༌མདློ༌ཆྱེན༌དག༌ཤློས༌སངས༌རྒྱས༌རྡློ༌རྱེ༌༌༢༌༌༌༌རློང༌ཁའྐྱི༌
ངག༌གཤྐྱིས༌དང༌བསྟུན༌པའྐྱི༌རློང༌ཁའྐྱི༌བརློད༌ས༌ཕད༌རྣམ༌དབྱྱེ༌ལ༌སློགས༌༌༣་་་་་་༌༌༌༌ཡྐྱིག༌སྱེབས༌གསར༌བཟློ༌མཛད༌པའྐྱི༌
རློང༌ཁའྐྱི༌བརྡ༌གཞུང༌གསརཔ༌ཟྱེར༌མྐྱི༌བརྩམས༌གནང༌མྐྱི༌ལུ༌བརྱེན༌༌༤༌༌༌༌ལློ༌ངློ༌དག༌པ༌ཅྐྱིག༌གྐྱི༌ནང༌༌༥༌༌༌༌རློང༌ཁ༌སབ༌ཐངས༌དང༌འབྐྱི༌ཐང
ས༌ཚུ༌ག༌ཅྐྱི༌དྱེ༌ཅྐྱི༌མགློགས༌དགས༌འབད༌ཡར༌རྒྱས༌འགློ༌སྱེ༌ཡློད༌མྐྱི༌དང༌བསྟུན།

ག༽

བཀྲ་ཤྐྱིས་བདྱེ་ལྱེགས།
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