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Dzongkha II
སྐལ་སྐྱིད་འབྐྱིང་རྐྱིམ་སློབ་གྲྭ་གློང་མ།
སློབ་རྐྱིམ་ ༡༡ པའྐྱི་ལློ་ཕྱེད་ཆློས་རྒྱུགས་ཀྐྱི་དྐྱི་ཤློག།
ལྷག༌རྐྱིག༌དང༌རློམ༌རྐྱིག

རློང་ཁ་དྐྱི༌ཤློག༌གཉྐྱིས༌པ།
བཀློད༌རྒྱ།
༡.
ཧྱེ༌མ༌སྐར༌མ༌ ༡༥ གྐྱི༌རྐྱིང༌ལུ༌ཡྐྱི༌གུ༌མ༌འབྐྱི༌བར༌དྐྱི༌ཤློག༌འདྐྱི༌ ལྱེགས༌ཤློམ༌འབད༌ལྷག།
༢.

སྐུགས་བསློམས ༡༠༠།
དུས༌ཡུན་ཚོུད་ ༣་ཐློབ།

དྐྱི༌བ༌ལྷག༌ཚར༌ཞྐྱིནམ༌ལས༌ ལན༌འབྐྱི༌ནྐྱིའྐྱི༌དློན༌ལུ༌ དུས༌ཡུན༌ཆུ༌ཚོུད༌ ༣ ཐློབ།

༣.

དྐྱི༌ཤློག༌འདྐྱི༌ནང༌ལུ༌ དྐྱི༌བ༌ཚན༌ དང༌པ༌དང༌ དྐྱི༌བ༌ཚན༌ གཉྐྱིས༌པ༌འབད༌ཡློད།
སྱེ༌ཚན༌ཀ༌ འབྐྱི༌རློམ༌ སྱེ༌ཚན༌ཁ༌ སྙན༌རློམ༌ སྱེཚན༌ ག༌ སྲུང༌ སྱེ༌ཚན༌ ང༌ བཤྱེས༌སྐྱིངས།
༤. སྱེ༌ཚན༌རྱེ༌རྱེ༌ལུ༌ཡང༌དྐྱི༌བ༌ཚན༌དང༌པ༌དང༌ དྐྱི༌བ༌ཚན༌གཉྐྱིས༌པ༌འབད༌ཡློད། དྐྱི༌བ༌ཚན༌དང༌པའྐྱི༌ནང༌ ཀ༌ཁ༌དང༌
དྐྱི༌བ༌ཚནགཉྐྱིས༌པའྐྱི༌ནང༌ལུ༌ དང༌པ༌གཉྐྱིས༌པ༌ འབད༌བཀློད༌དྱེ༌ཡློད། ཁློད༌ཀྐྱི༌སྱེ༌ཚན༌རྱེ༌ལས༌ དྐྱི༌བ༌ཚན༌རྱེ༌ཨྐྱིན༌
ཅྐྱིག༌མྐྱིན༌ཅྐྱིག༌གདམ༌ཁ༌རྐྱབ༌སྱེ༌ལན༌འབྐྱི༌དགློ།
༥.
སྱེ༌ཚན༌རྱེ༌རྱེའྐྱི༌ནང༌ཡློད༌པའྐྱི༌དྐྱི༌ཚན༌གཉྐྱིས༌ཆ༌ར༌གདམ༌ཁ༌རྐྱབ༌མྐྱི༌ཆློག།
༼སྱེ་ཚན་ ཀ་ འབྐྱི་རློམ་

སྐུགས་༢༥༽

འློག་གྐྱི་འབྐྱི་རློམ་འདྐྱི་ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ དྐྱི་བ་ཚ་གྐྱི་ལན་བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་བྐྱིས།
༉

ང་རྒྱལ་གྐྱི་གཉྱེན་པློ་ཕག་འཚལ་བའྐྱི་སྐབས་སབས་ཡུལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ རང་གྐྱི་མདུན་གྐྱི་ནམ་མཁའ་ལུ་མངློན་སུམ་དུ་

བཞུགས་ཡློད་ཟྱེར་མནློ་དགློཔ་དང་ རང་གྐྱི་གཡས་ལུ་ཕ་གཡློན་ལུ་མ་ གདློང་ཁ་ལུ་དགྲ་དང་ངན་སློང་གྐྱི་སྱེམས་ཅན་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་མཐློ་རྐྱིས་
དང་ངན་སློང་གྐྱི་སྱེམས་ཅན་ག་ར་ཡློད་པར་བསམ་སྱེ་ ལག་པ་གཉྐྱིས་སྐྱི་བློ་མགྲྐྱིན་པ་སྙྐྱིང་ཁ་ལུ་རྐྱིམ་པ་བཞྐྱིན་དུ་སྦྱར་ཏྱེ་ དྱེ་ལས་ལགཔ་
གཉྐྱིས་རྐངམ་གཉྐྱིས་དཔྱལཝ་བཅས་ལུས་ཀྐྱི་མ་ལྔ་ཟྱེར་ཡན་ལག་ལྔཔློ་སྦྲགས་ཏྱེ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གྐྱི་ཞབས་ལུ་ ལུས་གུས་པའྐྱི་ཕག་འཚལ་
ངག་གུས་པའྐྱི་གསློལ་འདྱེབས་ཀྐྱི་ཚིག་ཚ་སྙན་པའྐྱི་དབྱངས་ཀྐྱིས་བརློད་ ཡྐྱིད་གུས་པའྐྱི་སློ་ལས་ དཀློན་མཆློག་གསུམ་གྐྱི་ཡློན་ཏན་དན་ཏྱེ་དྱེ་
ཚ་རང་རྒྱུད་ལུ་ཐློབ་བཅུག་ཅྐྱིག་ཟྱེར་མནློ་སྱེ་ དད་གུས་སློ་ ༣ གྐྱི་ཕག་འཚལ་དགློཔ་ཨྐྱིན།
སྱེར་སྣའྐྱི་གཉྱེན་པློ་ཞྐྱིང་དག་པ་དཀློན་མཆློག་ ༣ ལུ་བསམ་པ་དག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྐྱི་སྱེམས་ཀྐྱིས་ རྒྱུ་དག་པ་རང་དབང་གྐྱི་ཅ་ལ་ གསྱེར་དངུལ་
གྐྱི་སྣློད་ནང་ལུ་ ཟས་དང་ཤྐྱིང་འབས་གཙང་མའྐྱི་མཆློད་པ་ཚ་དངློས་སུ་བཤམ་སྱེ་ཕུལ་ནྐྱི་དང་ གཞན་ཡང་ ཡྐྱིད་ཀྐྱིས་སྤྲུལ་པའྐྱི་མཆློད་པ་ཚ་
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སློན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའྐྱི་སློ་ལས་ཕུལ་ནྐྱི་ཡང་ཡློདཔ་ཨྐྱིན། ཞྱེ་སང་གྐྱི་གཉྱེན་པློ་རང་གྐྱི་ཚེ་སློན་མ་ལས་ ད་རྱེས་ཚན་ཚོུད་ལུ་ལུས་ངག་
ཡྐྱིད་༣ གྐྱི་སྐྱིག་པ་མྐྱི་དགྱེ་བ་བཅུ་ལ་སློགས་བསགས་བསགསཔ་དྱེ་ཚ་ག་ར་འགློད་སྱེམས་དག་པློའྐྱི་སློ་ལས་འདག་བཅུག་ཅྐྱིག་ཟྱེར་བཤགས་པ་
ཕུལ་དགློཔ་ཨྐྱིན།

ཕྲག་དློག་གྐྱི་གཉྱེན་པློ་སྱེས་བུ་ཆྱེ་འབྐྱིང་ཆུང་ ༣ ལ་སློགས་པ་གཞན་གྐྱིས་བསགས་པའྐྱི་དགྱེ་བ་རྒྱུ་འབས་བཅས་པ་ལུ་ ཕྲག་དློག་མ་འབད་
བར་ སྙྐྱིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བ་དང་མགུ་བ་རྱེས་སུ་ཡྐྱི་རངས་དགློཔ་ཨྐྱིན། གཏྐྱི་མུག་གྐྱི་གཉྱེན་པློ་ཕློགས་བཅུའྐྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་ཚ་ལུ་ སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྐྱི་རྒྱུད་ལུ་ཡློད་པའྐྱི་ ཉློན་མློངས་པའྐྱི་ནད་སྱེལ་བའྐྱི་སན་དམ་པའྐྱི་ཆློས་ཀྐྱི་འཁློར་ལ་བསྐློར་
གནང་ཟྱེར་གསློལ་བ་བཏབ་དགློཔ་ཨྐྱིན།
ལློག་ལྟའྐྱི་གཉྱེན་པློ་ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཚ་དང་བླ་མ་དགྱེ་བའྐྱི་བཤྱེས་གཉྱེན་ཚ་ལུ་ སྐུ་མྱ་ངན་ལས་མྐྱི་འདའ་བར་སྱེམས་
ཅན་གྐྱི་དློན་ལུ་ འཚོུ་ཞྐྱིང་བཞུགས་གནང་ཟྱེར་གསློལ་བ་བཏབ་དགློཔ་ཨྐྱིན། ཐྱེ་ཚོུམ་གྐྱི་གཉྱེན་པློ་ རང་དང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྐྱིས་དུས་
གསུམ་ལུ་བསགས་པའྐྱི་དགྱེ་བ་ཡློད་ཚད་ཅྐྱིགཔ་སྱེམས་ཅན་ག་ར་སངས་རྒྱས་ཀྐྱི་གློ་འཕང་འཐློབ་པའྐྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྐྱིག་ཟྱེར་དགྱེ་བ་བསློ་དགློཔ་
ཨྐྱིན། གློང་གྐྱི་དགྱེ་བ་དྱེ་ཚ་རང་གྐྱིས་སྒྲུབ་ཚགས་པ་ཅྐྱིན་དྱེའྐྱི་འབས་བུ་རང་རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཀྐྱི་གློ་འཕང་ཐློབ་ནྐྱི་ཨྐྱིན་ནློ།

འློག་ལུ་དྐྱི་ཚན་གཉྐྱིས་ཡློད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅྐྱིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ སྐུགས་ ༢༥ གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།
ཀ༽

ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྐྱི་དྐྱི་བ།

༼༡◊༥=༥༽

འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་རྱེ་ལུ་ལན་་ཀ་་ཁ་་ག་་ང་ འབད་བཞྐྱི་རྱེ་བཀློད་དྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་ གཅྐྱིག་ཡློད་མྐྱི་འདྐྱི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་

ལན་ཤློག་ནང་ལུ་བྐྱིས།
༡༽

རྒྱུ་དང་བསམ་པ་དག་པའྐྱི་སློ་ལས་ཡར་མཆློད་མར་སྦྱྐྱིན་འབད་བ་ཅྐྱིན།
ཀ

ང་རྒྱལ་མྱེདཔ་བཟློ་ཚགས་ནྐྱི་ཨྐྱིན།

ག

ཕྲག་དློག་སྤང་ཚགས་ནྐྱི་ཨྐྱིན།
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༢༽

ཕྲག་དློག་ར་ལས་མྱེད་པའྐྱི་མྐྱི་ཚ་ལུ།
ཀ དགའ་མགུ་ཡྐྱི་རངས་ཡློད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།
ག

༣༽

ཁ དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལུ་དད་པ་ཡློད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།

ཆློས་ལུ་ཡྐྱིད་ཆྱེས་ཡློད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།

ང་ ཕ་མ་སློབ་དཔློན་ལུ་གུས་ཞབས་ཡློད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།

སྐུ་མྱ་ངན་ལས་མྐྱི་འདའ་བར་བཞུགས་དགློ་པའྐྱི་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ཅྐྱིན།

༤༽

ཀ

ཆློས་དང་བླ་མ་ལུ་ཡྐྱིད་ཆྱེས་ཡློད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།

ག

ཆློས་འཐློབ་པའྐྱི་རྱེ་བ་ཡློད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།

ཁ ལློག་ལྟ་མྱེད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།
ང་ གཏྐྱི་མུག་མྱེད་པའྐྱི་བླློ་ཨྐྱིན།

ཕག་འཚལ་ནྐྱི་ལུ་སློ་བ་བསྱེད་པ་ཅྐྱིན།

༥༽

ཀ ཞྱེ་སང་སྤང་ཚགས་ནྐྱི་ཨྐྱིན།

ཁ

ག

ང་

ང་རྒྱལ་སྤང་ཚགས་ནྐྱི་ཨྐྱིན།

གཏྐྱི་མུག་སྤང་ཚགས་ནྐྱི་ཨྐྱིན།
འདློད་ཆགས་སྤང་ཚགས་ནྐྱི་ཨྐྱིན།

ལུས་ཀྐྱི་མ་ལྔ་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི།
ཀ ལགཔ་གཉྐྱིས་རྐངམ་གཉྐྱིས་མགུ་ཏློ་ལྔ་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།

ཁ གཟུགས་སྒྲ་དྐྱི་རློ་རྱེག་བྱ་ལྔ་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།

ག ལགཔ་གཉྐྱིས་སྤུས་མློ་གཉྐྱིས་དཔྱལཝ་ལྔ་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།

ཁ༽

ང་ མྐྱིག་རྣ་བ་སྣ་ལྱེ་ལུས་ཡྐྱིད་ལྔ་ལུ་སབ་ཨྐྱིན།

ལན་ཐུང་ཀུའྐྱིད་ྐྱི བ།

༼༤◊༥=༢༠༽

འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚ་དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ ལན་ཤློག་ནང་ དྐྱི་བའྐྱི་ཨང་ཚ་འབྐྱི་སྱེ་ དྱེ་དང་འཁྐྱིལ་བའྐྱི་ལན་བྐྱིས།

༡༽

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལུ་རང་གྐྱི་སློ་༣ གུས་པའྐྱི་ཕག་ག་དྱེ་སྱེ་འཚལ་དགློཔ་སློ།

༤༽

༢༽

དག་པ་གསུམ་ཟྱེར་ག་ཅྐྱི་ལུ་རྐྱིཝ་སློ? གཞན་ཡང་ ག་ཅྐྱི་གྐྱི་མཆློད་པ་ཕུལ་དགློཔ་ཨྐྱིན་མས?

༤༽

༣༽

ལློག་ལྟའྐྱི་གཉྱེན་པློ་དང་ ཞྱེ་སང་གྐྱི་གཉྱེན་པློ་ཟྱེར་བའྐྱི་དློན་དག་རྱེ་བྐྱིས།

༤༽

༤༽

མྐྱི་དགྱེ་བ་བཅུ་ལས་ངག་གྐྱི་མྐྱི་དགྱེ་བ་བཞྐྱི་ ག་ཅྐྱི་ར་སློ?
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༥༽ དུས་གསུམ་ལུ་བསགས་པའྐྱི་དགྱེ་བ་ཚ་ ག་ཅྐྱི་གྐྱི་དློན་ལུ་ བསློ་དགློཔ་ཨྐྱིན་ན? ག་ཅྐྱི་འབད།

༤༽

དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།

༢༥༽

ལན་རྐྱིངམློ་གྐྱི་དྐྱི་བ།

འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚ་དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ ལན་ཤློག་ནང་ དྐྱི་བའྐྱི་ཨང་ཚ་བྐྱིས་ཏྱེ་ དྱེ་དང་འཁྐྱིལ་བའྐྱི་ལན་བྐྱིས།
༡༽ གློང་གྐྱི་འབྐྱི་རློམ་འདྐྱི་བརློད་དློན་ག་ཅྐྱི་སྐློར་ལས་སློནམ་ཨྐྱིན་པས། དྱེའྐྱི་སྐློར་ལས་ཁ་གསལ་བྐྱིས།

༡༠༽

༢༽ ཁློད་ཀྐྱིས་ གློང་གྐྱི་འབྐྱི་རློམ་འདྐྱི་དང་འབྱེལ་བ་ཡློད་པའྐྱི་ལཱ་ ག་ཅྐྱི་དང་ག་ཅྐྱི་ར་འབད་ཡྐྱི་ག་ དྱེའྐྱི་སྐློར་ལས་
བསམ་འཆར་དློན་མཚམས ༣ འབད་མྐྱི་ཅྐྱིག་བྐྱིས།

༡༥༽

༼སྱེ་ཚན་ ཁ་ སྙན་རློམ། སྐུགས་ ༢༥༽
འློག་གྐྱི་སྙན་རློམ་འདྐྱི་ ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག་སྱེ་ འློག་ལུ་དྐྱི་བ་ཚན་ ༢ བཀློད་དྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་སྐུགས
༢༥

གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།

ཞབས་ཁ། རང་ཡུལ་བུམ་ཐང་ལུང་པ་། །ང་ཚོུ་སྤུན་ཟླ་མྐྱི་དམངས་ཀྐྱི། །ཁློག་པའྐྱི་སྙྐྱིང་དང་ཡྐྱིད་བཞྐྱིན་ནློར། །
མཇལ་བའྐྱི་མངའ་བདག་ཆློས་ཀྐྱི་རྒྱལ། །ད་ལློར་ལན་གཅྐྱིག་བྱློན་པ་ནྐྱི། །བསྐལ་པ་བཟང་པློའྐྱི་ཉྐྱི་མར་ཤར། །
སྒྱུ་ལུས་ནམ་མཁའྐྱི་སྐྱིན་རྱེ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའྐྱི་འློད་ཁྐྱིམ་དུ། །བཞུགས་གསློལ་སན་ཟུང་གཡློ་བ་ནྐྱི། །
ཞལ་འཛུམ་ལྡན་པ་ཡ་ལ་ལ། །འབྲུག་སློང་ལྡྐྱིར་བའྐྱི་སྒྲ་དང་བཅས། །སྐད་ཅྐྱིག་ཡུད་ལ་ཕག་ཕྱེབས་པ། །
ལུང་པ་ཕུན་ཚོུགས་འདྐྱི་ཡྐྱི་རྱེན། །དཔལ་དང་འབྱློར་པ་གཡང་ཆགས་ཞུ། །ད་རུང་པདྨའྐྱི་གདན་ཁྐྱི་རུ། །
ང་ཚོུ་སྱེ་འགྲློ་ཡློངས་ཀུན་ལ། །ཐུགས་རྱེ་གཟྐྱིགས་པ་བུ་ལྟར་གཟྐྱིགས། །ནུབ་ཕློགས་པདྨའྐྱི་ཡུལ་གྐྱིང་དུ། །
སྐུ་ཡྐྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མྐྱི་གཡློ་བར། །ལློངས་སློད་ལྡན་པ་བུམ་པའྐྱི་གྐྱིང་། །འགྱུར་མྱེད་རློ་རྱེ་ཞབས་པད་བརན། །
ཕུན་སུམ་ཚོུགས་པའྐྱི་སློན་ལམ་ཞུ། །

བསབ་བྱ། བསྐལ་པ་སློང་དུ་བསགས་པ་ཡྐྱི། །སྦྱྐྱིན་དང་བདྱེ་གཤྱེགས་མཆློད་ལ་སློགས། །ལས་སད་གང་ཡྐྱིན་དྱེ་ཀུན་ཀང་། ཁློང་ཁློ་གཅྐྱིག་གྐྱི་
འཇློམས་པར་བྱྱེད། །སྦྱྐྱིན་སློགས་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྱེ་ཡང་། །ཚིག་རྩུབ་སྨྲས་ན་གཞན་ཡྐྱིད་ལྡློག །མ་བྱྐྱིན་མ་ཕན་མ་བསངས་ཀང་། །སྙན་པར་ས་
བས་འཇྐྱིག་རྱེན་འདུ། །
དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།
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ཀ༽ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྐྱི་དྐྱི་བ།
༼༥x༡=༥༽
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་༤རྱེ་བཀློད་དྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་ ༡ ཡློད་མྐྱི་འདྐྱི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ལན་ཤློག་ནང་ལུ་བྐྱིས།
༡༽ ང་ཚོུ་སྤུན་ཟླ་མྐྱི་དམངས་ཀྐྱི། ཁློག་པའྐྱི་སྙྐྱིང་དང་ཡྐྱིད་བཞྐྱིན་གྐྱི་ནློར་འདྐྱི།
ཀ མངའ་བདག་ཆློས་ཀྐྱི་རྒྱལ་པློ་ཨྐྱིན། ཁ བླློན་པློ་ཨྐྱིན།
ག བླམ་ཨྐྱིན།
ང དག་ཤློས་ཨྐྱིན།
༢༽ ད་ལློར་ལན་གཅྐྱིག་བྱློན་པ་ནྐྱི། ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི།
ཀ ཚར་གཉྐྱིས་བྱློན་མྐྱི།
ཁ ཚར་གཅྐྱིག་བྱློན་མྐྱི།
ག ཚར་གསུམ་བྱློན་མྐྱི།
ང ལློག་ཅྐྱིག་ལློག་ཅྐྱིག་བྱློན་མྐྱི།
༣༽ འབྲུག་སློང་ལྡྐྱིར་བ་སྒྲ་དང་བཅས་། ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི།
ཀ གནམ་གྲུ་གྐྱི་སྐད་ཨྐྱིན།
ཁ སྱེམས་ཅན་གྐྱི་སྐད་ཨྐྱིན།
ག གནམ་མཁའ་གྐྱི་འབྲུག་སྐད་ཨྐྱིན།
ང མྐྱི་གྐྱི་སྐད་ཨྐྱིན།
༤༽ ལུང་པ་ཕུན་ཚོུགས་འདྐྱི་ཡྐྱི་རྱེན། དཔལ་དང་འབྱློར་པ་གཡང་ཆགས་ཞུ། ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི།
ཀ གཡུས་ལུ་དཔལ་འབྱློར་དགློཔ་འབད་ཨྐྱིན་མས། ཁ གཡུས་ལུ་ཆློས་ཞུ་དགློཔ་འབད་ཨྐྱིན་མས།
ག གཡུས་ལུ་བླློན་པློ་ཞུ་དགློཔ་འབད་ཨྐྱིན་མས།
ང གཡུས་ལུ་དག་ཤློས་ཞུ་དགློཔ་འབད་ཨྐྱིན་མས།
༥༽ ཞབས་ཁ་འདྐྱི།
ཀ གཞུང་སྒྲ་ཨྐྱིན།
ཁ རྐྱིག་གསར་ཨྐྱིན།
ག བློད་སྒྲ་ཨྐྱིན།
ང གཞས་ཨྐྱིན།
ཁ༽ ལན་ཐུང་ཀུའྐྱི་དྐྱི་བ།
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ ལན་ཤློག་ནང་དྐྱི་བའྐྱི་ཨང་ཚ་བྐྱིས་ཏྱེ་ དྱེ་དང་འཁྐྱིལ་བའྐྱི་ལན་བྐྱིས།
༡༽ གློང་གྐྱི་ཞབས་ཁ་འདྐྱི་ གནས་སངས་ ག་ཅྐྱི་བཟུམ་ཅྐྱིག་གྐྱི་སྐབས་ འཐྱེན་འཐྱེནམ་ཨྐྱིན་པས ? (༥)
༢༽ སྦྱྐྱིན་སློགས་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྱེ་ཡང་། ཚིག་རྩུབ་སྨྲས་ན་གཞན་ཡྐྱིད་ལྡློག། ཟྱེར་བའྐྱི་དློན་དག་བྐྱིས།

༼༢༠༽

(༥)

༣༽ ཁློང་ཁློ་སྤངས་མ་ཚགས་པ་ཅྐྱིན་ གནློད་པ་འློང་ནྐྱི་ཨྐྱིན་པས་ག ? ག་དྱེ་སྱེ ?

(༥)

༤༽ གློང་གྐྱི་བསབ་བྱ་ཤློ་ལློ་ཀ་གཉྐྱིས་པ་ལུ་གཞྐྱི་བཞག་སྱེ་ གཞན་ལུ་ཕན་པའྐྱི་བསབ་བྱ་ཤློ་ལློ་ཀ་ཅྐྱིག་བྐྱིས། (༥)
དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།
ལན་རྐྱིངམློ་གྐྱི་དྐྱི་བ།
(༢༥)
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ ལན་ཤློག་ནང་དྐྱི་བའྐྱི་ཨང་ཚ་བྐྱིས་ཏྱེ་ དྱེ་དང་འཁྐྱིལ་བའྐྱི་ལན་བྐྱིས།
༡
གློང་ལུ་ཡློད་པའྐྱི་བསབ་བྱ་ཚ་ ལྷགཔ་འབད་ཁློད་རའྐྱི་རྒྱུད་ལུ་ ཡློན་ཏན་ག་ཅྐྱི་བཟུམ་རང་འཐློབ་ཅྐྱི་ག་ ཁ་གསལ་དློན་མཚམས་
གཉྐྱིས་ནང་བྐྱིས།
༼༡༠༽
༢
ང་བཅས་རའྐྱི་རྒྱུད་ལུ་བསབ་བྱ་ལ་ སློགས་པའྐྱི་སྙན་རློམ་གྐྱི་ རྐྱིགས་ཚ་ལྷབ་དགློཔ་པའྐྱི་ ཁུངས་ག་ཅྐྱི་ལས་
བརྱེན༌ཏྱེ༌ཨྐྱིན༌སློ? དློན་མཚམས་གསུམ་ནང་བཅུད་བསྡུ་ཏྱེ་བྐྱིས།
[༡༥]
༼སྱེ་ཚན་ ག་ སྲུང་།༽
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ཚངས་སྲས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའ་ྐྱི སྲུང་ལུ་གཞྐྱི་བཞག་སྱེ་ འློག་ལུ་དྐྱི་བ་ཚན་ གཉྐྱིས་བཀློད་དྱེ་ཡློད་ས་ལས་ གཅྐྱིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ སྐུགས་
༢༥ གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
[སྐུགས༢༥]

དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།
ཀ༽འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་བཞྐྱི་རྱེ་བཀློད་དྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཏྱེ་བྐྱིས།
ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྐྱི་དྐྱི་བ།

༼༥x༡=༥༽

༡ ཚངས་སྲས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའ་ྐྱི སྲུང་འདྐྱི་་་་་་་་་་
ཀ ཚིགས་བཅད་ཀྐྱི་ཐློག་ལས་བྐྱིས་ནུག
ཁ
ཚིགས་ལྷུགས་པའྐྱི་ཐློག་ལས་བྐྱིས་ནུག
ག ཚིགས་སྤྱེལ་མའྐྱི་ཐློག་ལས་བྐྱིས་ནུག
ང་
ལྷུགས་པ་དང་སྤྱེལ་མའྐྱི་ཐློག་ལས་བྐྱིས་ནུག
༢ དུང་དཀར་དམར་ཁ་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་ རྒྱལ་སྲས་ཀྐྱི་་་་་་་་་
ཀ ཕག་ཞུ་མྐྱི་གྐྱི་མྐྱིང་ཨྐྱིན།
ཁ ཆྐྱིབས་རའྐྱི་མྐྱིང་ཨྐྱིན།
ག ཆ་རློགས་ཀྐྱི་མྐྱིང་ཨྐྱིན།
ང་ སྤུན་ཆ་གཅྐྱིག་གྐྱི་མྐྱིང་ཨྐྱིན།
༣ ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་གྐྱིས་ རྒྱལ་སྲས་ཀྐྱི་རྐྱིང་བདའ་སྱེ་་་་་་་་་་
ཀ ལྟློ་དང་པགས་འབག་སྱེ་འགློ་ནུག
ཁ ཕྱེ་མར་དང་ཆང་འབག་སྱེ་འགློ་ནུག
ག ཕློད་ཅུང་དང་མ་ཧྱེ་རཝ་འབག་སྱེ་འགློ་ནུག
ང ཇ་དང་ཆང་འབག་སྱེ་འགློ་ནུག
༤ རྒྱལ་སྲས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་དང་འཕད་པ་བྱློནམ་ད་ དང་པ་རང་་་་་་་་
ཀ བུམློ་འཇའ་རྐྱིསམློ་ལྱེ་ཤ་དང་འཕད་ནུག
ཁ ཐགས་འཐག་མྐྱི་བུམློ་ཚ་དང་འཕད་ནུག
ག བུཚ་བླློ་རྐྱིག་ཅན་ཚ་དང་འཕད་ནུག
ང་ ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའྐྱི་ཨ་པ་དང་འཕད་ནུག
༥

ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་དང་བུམློ་ཚ་ཐགས་འཐག་ས་འདྐྱི་་་་་་་་་་
ཀ གཡུས་ཚན་དགའ་ཏློག་ཏློ་ཅྐྱིག་ནང་ཨྐྱིན།
ག ཁྐྱིམ་ཁ་ཅློམ་ཅློ་ཅྐྱིག་གྐྱི་ནང་ལུ་ཨྐྱིན།
ང་

ཁ སྤང་སློ་ཏློག་ཏློ་ཅྐྱིག་གྐྱི་སྦུག་ལུ་ཨྐྱིན།
ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའྐྱི་གཟྐྱིམ་ཅུང་ནང་ཨྐྱིན།

ཁ༽ ལན་ཐུང་ཀུའྐྱི་དྐྱི་བ།
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ ལན་ཤློག་ནང་ དྐྱི་བའྐྱི་ཨང་ཚ་འབྐྱི་སྱེ་ དྱེ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་ལན་བྐྱིས།
༡ སྲུང་ཅྐྱིག་འབྐྱི་བའྐྱི་སྐབས་ འདྐྱི་ནང་ཚང་དགློ་པའྐྱི་ ཁད་ཆློས་ག་ཅྐྱི་རང་སློ? ལྔ་ལས་མ་ཉུངམ་ཅྐྱིག་བྐྱིས།

[སྐུགས༢༠]
(༥)

༢ ༡) ཡྐྱིད་འཕྲློག ༢) གསུངས་ ༣) བླློ་རྐྱིག་ ༤) ཉན་ད་ ༥) གཞློན་པའྐྱི། ཟྱེར་བའྐྱི་ཚིག་ཚ་ལག་ལྱེན་འཐབ་སྱེ་འློག་གྐྱི་ཚིག་རྐང་
ནང་གྐྱི་ ས་སློང་བསུབས།
(༥)
༉ རྣམ་དཔྱློད་་་་་་་་་་་་་་ལྡན་པའྐྱི། ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཚོུགས་རྣམས་ཉན་ད། ། ག་ཏྱེ་བཞུགས་ཡློད་་་་་་་་་་་་་་གནང་། །་་་་་་་་་་་་་་
སྲས་མློ། ། སག་ཤར་ང་ལུ་་་་་་་་་་་་་།།
༣ རྒྱལ་སྲས་ཀྐྱིས་ ཁྐྱིམ་སློམ་ཁ་ཅློམ་ཅློ་ཅྐྱིག་ནང་ལུ་ ག་ཅྐྱི་ར་ཡློདཔ་ གཟྐྱིགས་ནུག་གློ?
(༥)
༤ དགྱེ་ལྱེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྐྱིས་ ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའྐྱི་ཁྐྱིམ་ནང་ཚན་ཚོུད་བྱློན་རུང་ ཁློང་གཉྐྱིས་འཕད་མ་ཚགས་ མྐྱི་འདྐྱི་
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(༥)

རྒྱུ་མཚན་ག་ཅྐྱི་ལས་བརྱེན་ཏྱེ་ཨྐྱིན་ན?
དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།
ལན་རྐྱིངམློ་གྐྱི་དྐྱི་བ།

སྐུགས་༢༥༽

འློག་ལུ་ཡློད་པའྐྱི་དྐྱི་བ་ཚ་ལྷག་སྱེ་ སྐུགས་ ༢༥ གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
༡
ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་འདྐྱི་ རྒྱལ་སྲས་ཁློ་རའྐྱི་ཕློ་བང་ནང་ འཁྐྱིད་འགློ་ཞྐྱིནམ་ལས་ཚར་ ཁློང་གཉྐྱིས་ཀྐྱི་མྐྱི་ཚེ་འདྐྱི་ ག་དྱེ་
སྱེ་འགློ་བཙུགས་བཙུགསཔ་བཟུམ་ཅྐྱིག་འདུག་གློ་ བསམ་འཆར་གལ་ཐྱེངས་ ༡༠ གྐྱི་ནང་བཅུད་བསྡུ?
[༡༠]
༢ ཚངས་སྲས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའྐྱི་སྲུང་འདྐྱི་ལུ་བརྱེན་ཏྱེ་ ཁློད་ལུ་ཡློན་ཏན་གསརཔ་མ་འདཝ་ག་ཅྐྱི་རང་འཐློབ་ཚགས་
ཅྐྱི་གློ་བསམ་འཆར་ གལ་ཐྱེངས་ ༡༥ འབད་མྐྱི་ཅྐྱིག་བྐྱིས།
[༡༥]
༼སྱེ་ཚན་ ང་ བཤྱེས་སྐྱིངས་༽
[སྐུགས ༢༥]
འློག་ལུ་དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་བཀློད་ཡློད་ས་ལས་ག་འབད་རུང་གཅྐྱིག་གདམས་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་སྐུགས་༢༥གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།
[སྐུགས་ ༢༥]
ཀ༽ ལན་གདམས་ཁ་ཅན་གྐྱི་དྐྱི་བ།
[༡×༥=༥]
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ ཀ་ཁ་ག་ང་ ཟྱེར་བཞྐྱི་རྱེ་བཀློད་དྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་ག་ཨྐྱིན་མྐྱི་འདྐྱི་གདམས་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས།
༡)

༢)

༣)

༤)

༥)

བཤྱེས༌སྐྱིངས༌རློམ༌མྐྱི༌འདྐྱི༌༌༌
ཀ
སངས༌རྒྱས༌བཅློམ༌ལྡན༌འདས༌ཨྐྱིན།
ཁ སབས༌རྱེ༌མཁན༌པློ༌ཨྐྱིན།
ག
དཔལ༌མགློན༌འཕགས༌པ༌ཀླུ༌སྒྲུབ༌ཨྐྱིན། ང རྒྱལ༌པློ༌བདྱེ༌སློད༌བཟང༌པློ༌ཨྐྱིན།
ལློ་ཙཱ་བན་ྱེ དཔལ་བརྱེགས་ཀྐྱིས་ཕག་འདྐྱི་་་་་
ཀ
སངས་རྒྱས་ལུ་འཚལ་ནུག་གློ།
ཁ བླམ་ལུ་འཚལ་ནུག་གློ།
ག
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལུ་འཚལ་ནུག་གློ། ང
རྒྱལཔློ་ལུ་འཚལ་ནུག་གློ།
བཤྱེས་སྐྱིངས་ནང་ལུ་བག་ཡློད་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་་་་་་་་་
ཀ སལ་པ་ཁུར་ཆ་འབག་མྐྱི་ལུ་གློཝ་ཨྐྱིན། ཁ ཧྱེ་མ་འབད་མྐྱི་བག་ཆགས་ཡློད་མྐྱི་ལུ་གློཝ་ཨྐྱིན།
ག ཆགས་པ་སྤང་ཚགས་མྐྱི་ལུ་གློཝ་ཨྐྱིན། ང སློ་གསུམ་ཉློན་མློངས་པ་ལས་སྲུང་ཚགས་མྐྱི་ལུ་གློཝ་ཨྐྱིན།
རྒྱུ་ནློར་ག་རའྐྱི་ནང་ལས་ མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྐྱི་་་་་་་་
ཀ གསྱེར་ཨྐྱིན་ཟྱེར་གསུངས་ཡྐྱི།
ཁ ཡློད་མྐྱི་དྱེ་ ལྱེགས་ཤློམ་འབད་བདག་འཛིན་འབད་ཤྱེས་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ག ཆློག་ཤྱེས་འབད་ཤྱེས་ནྐྱི་དྱེ་ཨྐྱིན།
ང ནད་མྱེད་པར་སློད་ནྐྱི་ཐློབ་མྐྱི་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
བཤྱེས་སྐྱིངས་ཀྐྱི་ བརློད་དློན་འདྐྱི་་་་་་་་
ཀ རློགས་བརློད་ཤྱེས་ཡློན་ཨྐྱིན། ཁ བསབ་བྱའྐྱི་ཤྱེས་ཡློན་ཨྐྱིན།
ག བསམ་སློད་ཤྱེས་ཡློན་ཨྐྱིན། ང་ མཁས་པའྐྱི་ཤྱེས་ཡློན་ཨྐྱིན།

Kelki HSS/Midterm/XI/2018

Dzongkha II

Page 7 of 8

ཁ༽ལན་ཐུང་གྐྱི་དྐྱི་བ།
སྐུགས་ ༢༠༽
ར་བ། རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྱེ་འདུན་དང་། །གཏློང་དང་ཚལ་ཁྐྱིམས་ལྷ་རྱེས་དན་པ་དྲུག །རབ་ཏུ་བཀའ་བརལ་དྱེ་དག་སློ་སློ་
ཡྐྱི། །ཡློན་ཏན་ཚོུགས་ཀྐྱི་རྱེས་སུ་དན་པར་བགྐྱི། །དགྱེ་བའྐྱི་ལས་ལམ་བཅུ་པློ་ལུས་དང་ནྐྱི། །ངག་དང་ཡྐྱིད་ཀྐྱིས་རག་ཏུ་བསྱེན་བགྐྱི་
ཞྐྱིང་། །ཆང་རྣམ་ལས་ལྡློག་དྱེ་བཞྐྱིན་དགྱེ་བ་ཡྐྱི། །འཚོུ་བ་ལ་ཡང་མངློན་པར་དགྱེས་པར་མཛོུད། །སྦྱྐྱིན་དང་ཚལ་ཁྐྱིམས་བཟློད་བརློན་
བསམ་གཏན་དང་། །དྱེ་བཞྐྱིན་ཤྱེས་རབ་གཞལ་མྱེད་ཕ་རློལ་ཕྐྱིན། །
འདྐྱི་དག་རྒྱས་མཛད་སྲྐྱིད་པའྐྱི་རྒྱ་མཚོུ་ཡྐྱི། །ཕ་རློལ་ཕྐྱིན་པ་རྒྱལ་བའྐྱི་དབང་པློ་མཛོུད། །

[༢༠]

དྐྱི་བ།
[༣]

༡)

རྱེས་དན་དྲུག་གྐྱི་རྐང་གྲངས་འགློ་རྐྱིམ་མ་འཛོུལ་བར་བྐྱིས།

༢)

ཡློན་ཏན་ཚོུགས་ཀྐྱི་རྱེས་སུ་དན་པར་བགྐྱི། །ཟྱེར་བའྐྱི་སྐབས་ ག་ཅྐྱི་གྐྱི་ཡློན་ཏན་ཚ་དན་དགློཔ་ཨྐྱིན་ན?

[༣]

༣)

ངག་དང་ཡྐྱིད་ཀྐྱི་རག་ཏུ་བསྱེན་བགྐྱི་ཟྱེར་བའྐྱི་སྐབས་ག་ཅྐྱི་བསྱེན་དགློཔ་ཨྐྱིན་ན?

[༤]

༤)

ཕར་ཕྐྱིན་དྲུག་འདྐྱི་ཤྱེས་དགློཔ་འདུག་ག? ག་ཅྐྱི་འབད།

[༥]

༥)

དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།
༡)

[༥]

མགློན་པློ། མཛའ་བཤྱེས། ལློ་ཙཱ་བ། ཅུང་ཟད་ཅྐྱིག ཇྐྱི་ལྟར། ཚ་གྐྱི་གློ་དློན་བྐྱིས།
ལན་རྐྱིངམློ་གྐྱི་དྐྱི་བ།

[སྐུགས ༢༥]

ཁློད་ཀྐྱི་སྤུན་ཆ་ཚ་གྐྱིས་ ཁློད་བཤྱེས་སྐྱིངས་ལྷབ་སྱེ་ ག་ཅྐྱི་རང་ཤྱེས་ཅྐྱིག་གློ་ཟྱེར་དྐྱི་བ་ཅྐྱིན་ དྱེའྐྱི་ལན་ག་དྱེ་སྱེ་རང་
སབ་ནྐྱི་ཡློད་གློ?

༢)

[༡༠]

ང་བཅས་ འབྲུག་པའྐྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ལུ་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་ཀྐྱི་སྐློར་ལས་ དློན་ཚན་ཚ་ སློབ་གྲྭའྐྱི་ཆློས་ ཚན་ར་གཞུང་ནང་ རང་
བཙུགས་ཏྱེ་ ལྷབ་དགློ་མྐྱི་འདྐྱི་ག་ཅྐྱི་སྱེ་ཨྐྱིན་ན་ བསམ་འཆར་ཅྐྱིག་བྐྱིས།

[༡༥]

བཀྐྱིས་བདྱེ་ལྱེགས་ ཕུན་སུམ་ཚོུགས་པར་ཤློག།
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