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སྐལ་སྐྱིད་འབྐྱིང་རྐྱིམ་སློབ་གྲྭ་གློང་མ།
སློབ་རྐྱིམ་ ༡༡ པའྐྱི་ལློ་ཕྱེད་ཆློས་རྒྱུགས་ཀྐྱི་དྐྱི་ཤློག།
སྐུགས༌བསློམས༌ ༡༠༠།
ཆློས༌ཚན༌རློང༌ཁ།
དྐྱི༌ཤློག༌གཉྐྱིས་༌པ།
དུས༌ཡུན༌ཆུ༌ཚོད༌༣།
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འློག་གྐྱི་བཀློད་བྱ་ཚུ་ ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་སྱེ་བལྟ།
༡་ ཧྱེ་མ་སྐར་མ་ ༡༥་ གྐྱི་རྐྱིང་ལུ་ ཡྐྱི་གུ་མ་འབྐྱི་བར་ དྐྱི་ཤློག་འདྐྱི་ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག་དགློ།
༢་ དྐྱི་བ་ལྷག་ཚར་ཞྐྱིནམ་ལས་ ལན་འབྐྱི་ནྐྱིའ་ྐྱི དློན་ལུ་ དུས་ཡུན་ ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐློབ།
༣་ དྐྱི་ཤློག་འདྐྱི་ནང་ལུ་ དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ་དང་ དྐྱི་བ་ཚན་ གཉྐྱིས་པ་འབད་ཡློད།
༤་ དྐྱི་ཚན་དང་པའྐྱི་ནང་ ཀ་དང་ ཁ། དྐྱི་ཚན་གཉྐྱིས་པ་ལུ་ དྐྱི་བ་དང་པ་གཉྐྱིས་པའབད་ཡློད།
༥་ སྱེ་ཚན་ རྱེ་རྱེའ་ྐྱི ནང་ཡློད་པའྐྱི་ དྐྱི་ཚན་གཉྐྱིས་ཆ་ར་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མྐྱི་ཆློག།
[སྐུགས་ ༢༥]

༼སྱེ་ཚན་ ཀ་ འབྐྱི་རློམ།༽

འློག་གྐྱི་ འབྐྱི་རློམ་འདྐྱི་ ལྱེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་ཞྐྱིནམ་ལས་ དྐྱི་བ་ཚུ་གྐྱི་ལན་ བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་བྐྱིས།
༉ ཚན་རྐྱིག་པ་ཚུ་གྐྱིས་ ཡར་རྒྱས་འགློ་ཚར་མྐྱི་ ནུབ་ཕློགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ རྐྱིག་གསར་གྐྱི་ཐློག་ལུ་ ཕྐྱིའྐྱི་སློད་བཅུད་ཀྐྱི་ འཇྐྱིག་རྱེན་
དང་ འབྱེལ་བའྐྱི་ བློ་རྐྱིག་ གསར་འཚོལ་ཐློག་ལས་ གློང་འཕྱེལ་གཏང་དློ་ཡློདཔ་བཞྐྱིན་དུ་ ང་བཅས་རའྐྱི་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་ཀྐྱི་རྐྱིག་གཞུང་
གྐྱིས་ནང་གྐྱི་ཤྱེས་ཡློན་གནས་སངས་ དབྱྱེ་དཔྱད་ཐློག་ བློ་རྐྱིག་གློང་འཕྱེལ་བཏངམ་ཨྐྱིན་མས།
དྱེ་ཡང་ ཆློས་ལུགས་གཞན་མང་ཤློས་ར་ ཚན་རྐྱིག་དང་རྒྱབ་འགལ་ཨྐྱིན་པའྐྱི་ མངློན་གསལ་བྱུང་མ་ཨྐྱིན་རུང་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་དང་རྐྱིག་
གཞུང་འདྐྱི་ ཚན་རྐྱིག་དང་མཐུན་པའྐྱི་ གྲུབ་འབས་གསལ་སློན་བྱུང་པའྐྱི་ཁར་ ལྷག་པར་དུ་ འཛམ་གྐྱིང་ནང་ ར་གམས་མཁས་མཆློག་
གྐྱིས་ ཚན་རྐྱིག་པ་ཚུ་ལུ་ འགློ་བ་མྐྱིའྐྱི་ ནང་སྱེམས་ཀྐྱི་མནློ་ཐངས་དང་ སློད་ལམ་ཚུ་གྐྱི་ཤྱེས་ཡློན་ གསར་འཚོལ་ནང་ ལྷན་ཐབས་ཆྱེ་ཤློས་
ཅྐྱིག་ཨྐྱིན་པའྐྱི་ ངློས་འཛིན་བྱུང་ཡློདཔ་ཨྐྱིན་མས། དཔྱེ་ཅྐྱིག་ཞུ་བ་ཅྐྱིན་ འདས་པའྐྱི་བདུན་ཕྲག་མཇུག་ལུ་ ནང་པའྐྱི་དང་ ཚན་རྐྱིག་གྐྱི་
བརློད་དློན་ཐློག་ བསམ་འཆར་བརྱེ་སློར་ཐློག་ལས་རྐྱིམ་འགློ་འདྱེན་འཐབ་མྐྱིའྐྱི་ནང་ ཨྱེ་མྐྱི་རྐྱི་ཀ་གྐྱི་ ར་ཁམས་མཁས་མཆློག་གྐྱི་མཚན་རྐྱིག་
པ་ཌློག་ཊར་ རྐྱི་ཅརཌ་ཌྱེ་བྐྱིཌ་སློན་གྐྱིས་ འབད་བ་ཅྐྱིན ནང་པའྐྱི་སློམ་ཉམས་ལྱེན་གྐྱི་ལམ་ལུགས་དྱེ་ ཚན་རྐྱིག་གྐྱི་རྐྱིག་གཞུང་དང་འཁྐྱིལ་
བ་བ་ཅྐྱིན་ སློམ་ཉམས་ལྱེན་གྐྱིས་ མྐྱི་ཚེ་ནང་ རྐྱིག་གཏད་དང་ དན་ཤྱེས་དང་འབྱེལ་བའྐྱི་ ཤྱེས་ཡློན་གློང་འཕྱེལ་གཏང་ནྐྱིའྐྱི་ ཐབས་ཤྱེས་
མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན་མས་ཟྱེར་ བཤད་ཡློད་པའྐྱི་ཁར་ ཚན་རྐྱིག་གྐྱི་སློ་ལས་ ཁློ་གྐྱིས་དྱེ་མཐུན་གྐྱི་ འདློད་ཚུལ་རྣམ་གཞག་ཅྐྱིག་ཡང་
བསམ་འཆར་བཀློད་ཡློདཔ་ཨྐྱིན་མས།
ཁློ་གྐྱིས་འབད་བ་ཅྐྱིན་ རྐྱིག་གཏད་དང་ དན་ཤྱེས་ཅན་དྱེ་ སློ་སང་མྱེད་པའྐྱི་ཁར་ མཉམ་འབྱེལ་ཅན་ འློང་བའྐྱི་ཁར་ སྱེམས་ རྐྱིག་གཏད་
དང་ དན་ཤྱེས་མྱེད་པར་འཁྱམས་སློད་མྐྱི་དྱེ་ ནམ་ཡང་ སྱེམས་ལུ་དཁའ་བ་མྐྱི་འློང་ཟྱེར་ ཁུངས་བཀལཝ་ཨྐྱིནམ་ད་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་ལས་
འབད་རུང་ སློམ་ཉམས་ལྱེན་དྱེ་ ཕར་ཕྐྱིན་དྲུག་ལས་ བསམ་གཏན་བསློམས་པ་ལས་ རྐྱིག་པའྐྱི་ར་དྭགས་པ་ལུ་བརྱེན་ ཤྱེས་རབ་ཀྐྱི་བློ་
འཕྱེལ་ཏྱེ་ ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྐྱིན་པ་དྲུག་མཐར་ཕྐྱིན་ཏྱེ་ ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་པའྐྱི་གློ་འཕང་ཐློབ་ཚུལ་ བཤད་མྐྱི་དང་ མཐུནམ་ཨྐྱིན་མས། དྱེ་མ་
ཚད་ ཁློ་གྐྱི་ཚན་རྐྱིག་ཐློག་ལས་ བཤད་མྐྱི་རྣམ་གཞག་འདྐྱི་ ཁུངས་གཏུགས་འབད་ནྐྱིའྐྱི་དློན་ལུ་ ཨྱེ་མྐྱི་རྐྱི་ཀ་ལུ་ སློབ་གྲྭའྐྱི་ཨ་ལློ་ཅྐྱིག་ལུ་
ཁློ་རའྐྱི་སློབ་ཁང་ནང་གྐྱི་ཆ་རློགས་ཚུ་དང་ ངློ་མ་ཤྱེས་པའྐྱི་ནདཔ་དང་ དྱེ་ལས་ ཆ་རློགས་ཚུ་དང་གཅྐྱིག་ཁར་ བགློ་མཤའ་རྐྱབ་སྱེ་བཟའ་
ཟྱེར་ གུ་རམ་བྱྐྱིན་ཡློདཔ་ད་ སློམ་མ་རྐྱབ་པའྐྱི་ཧྱེ་མར་ ཧ་ལློ་འདྐྱི་གྐྱིས་ མང་ཤློས་ར་ཁློ་རའྐྱི་ཆ་རློགས་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅྐྱིག་བྱྐྱིན་དློ་ཡློད་པའྐྱི་
མངློན་གསལ་བྱུང་ཡློདཔ་ཨྐྱིན་རུང་ སློམ་རྐྱབ་བཅུག་འྐྱི་ཤུལ་ལུ་ གར་དང་གཅྐྱིག་ཁར་ འདན་འད་བགློ་བཤའ་རྐྱབ་བྱྐྱིན་པའྐྱི་ མངློན་
གསལ་བྱུང་ཡྐྱི་ཟྱེར་ཨྐྱིན་མས།
འཛམ་གྐྱིང་ནང་ ར་ཁམས་མཁས་མཆློག་ཚུ་གྐྱི་ ཚན་རྐྱིག་པ་ཚུ་གྐྱིས་ ད་ཚུན་ སྱེམས་དང་འབྱེལ་བའྐྱི་ ཚ་གང་གྐྱི་སྐློར་ལས་དང་ ཞྱེ་སང་
དྱེ་ལས་ འཇྐྱིགས་སང་ལང་ཚུལ་ཚུ་གྐྱི་ གནད་དློན་ཐློག་ ཞྐྱིབ་འཚོལ་འབད་ཡློདཔ་ཨྐྱིན་་རུང་ བྱམས་དང་བརྱེ་གདུང་གྐྱི་ཐློག་ལུ་ ཞྐྱིབ་
འཚོལ་ གངམ་མྱེདཔ་ཨྐྱིན་ཟྱེར་ཧྐྱིནམ་ད་ དྱེ་གྐྱིས་འབད་ འགློ་བ་མྐྱིའྐྱི་སྱེམས་ཁམས་ཀྐྱི་ ཤྱེས་ཡློན་ཞྐྱིབ་འཚོལ་དློན་ལུ་ བྱམས་དང་སྐྱིང་རྱེ་
དྱེ་ དློན་ཚན་གཙོ་བློ་ཅྐྱིག་འབད་ལག་ལྱེན་འཐབ་དློ་ཟྱེར་ཨྐྱིན་མས། རབ་འབྱམས་རྐྱིན་པློ་ཆྱེ་དང་ ཕརནསྐྱི་གྐྱི་ ནང་པའྐྱི་དགྱེ་སློང་ མད་
ཐྐྱིའུ་ རྐྱི་ཅར་ཌྐྱི་གྐྱིས་འབད་བ་ཅྐྱིན་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་གཞྐྱིང་དྱེ་ ཚན་རྐྱིག་དང་ ཁྱད་པར་ག་ནྐྱི་ཡང་མྱེད་ཟྱེར་ཨྐྱིན་ད་ ནང་པའྐྱི་གཞུང་གྐྱིས་
འཛམ་གྐྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྐྱི་འབྱེལ་བའྐྱི་ཐློག་ལུ་ ཞྐྱིབ་རློགས་འབད་དྱེ་ ཡ་མཚན་ཅན་གྐྱི་ བདྱེན་པའྐྱི་གནད་ཁུངས་ཚུ་ ཤྱེས་རློགས་འབདཝ་
ཨྐྱིན་ཟྱེར་ཨྐྱིན་མས། ནང་པའྐྱི་ཆློས་འདྐྱི་ སྡུག་བསྔལ་ལས་འགློལ་ནྐྱི་དང་ བདྱེ་བ་ ཐློབ་ནྐྱིའྐྱི་ ཐབས་ཤྱེས་རྣམ་དག་གྐྱི་ ཚན་རྐྱིག་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན་
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པའྐྱི་ཁར་ བདྱེ་བ་མྱེད་པའྐྱི་ བསམ་རྒྱ་དག་པློ་ཚུ་ ཞྐྱི་ཐབས་ཀྐྱི་ བློ་རྐྱིག་ཐབས་ཤྱེས་ ཁྱད་པར་ཅན་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན་ཟྱེར་ རབ་འབྱམས་རྐྱིན་པློ་
ཆྱེ་གྐྱིས་གསུངས་ནུག་ཟྱེར་ཞུ་ནྐྱི་ཨྐྱིན།།
འློག་ལུ་ དྐྱི་བ་ཚན་ ༢ ཡློད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ཚན་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ སྐུགས་ ༢༥ གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།

[༢༥]

ཀ་༽ འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་དྱེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས། [༡×༥=༥]
༡) སྡུག་བསྔལ་ལས་འགློལ་ནྐྱི་དང་ བདྱེ་བ་ཐློབ་ནྐྱིའ་ྐྱི ཐབས་ཤྱེས་ལྱེགས་ཤློམ་འདྐྱི་་་་་་་་་་
ཀ་ ཚན་རྐྱིག་དང་ནང་པའྐྱི་ཆློས་གཉྐྱིས་ཆ་ར་ཨྐྱིན།
ཁ་ སློམ་ཉམས་ལྱེན་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ག་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
ང་ ཚན་རྐྱིག་འདྐྱི་ཨྐྱིན།
༢) བྱམས་པ་དང་སྐྱིང་རྱེ་ ལག་ལྱེན་གཙོ་བློ་འབད་ འཐབ་དློ་ཟྱེར་གསུངས་མྐྱི་་་་་་་་
ཀ་ སབས་རྱེ་རྐྱིན་པློ་ཆྱེ་ཨྐྱིན།
ཁ་ རབ་འབྱམས་རྐྱིན་པློ་ཆྱེ་ཨྐྱིན།
ག་ ཕྐྱིའྐྱི་ཚན་རྐྱིག་པའྐྱི་མཁས་དབང་ཚུ་ཨྐྱིན།
ང་ ཨྱེ་མྐྱི་རྐྱི་ཀའྐྱི་ ར་ཁམས་མཁས་མཆློག་ཨྐྱིན།
༣) ཕྐྱིའ་ྐྱི ཚན་རྐྱིག་དང་ ནང་གྐྱི་ཤྱེས་ཡློན་མཉམ་འབྱེལ་ གློང་འཕྱེལ་གཏང་སའྐྱི་ རྒྱལ་ཁབ་འདྐྱི་་་་་་་་་
ཀ་ ལྷློ་ཨྱེ་ཤྐྱི་ཡའྐྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཨྐྱིན།
ཁ་ ནུབ་ཕློགས་ཀྐྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཨྐྱིན།
ག་ དབུས་ཕློགས་ཀྐྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ཨྐྱིན།
ང་ འཛམ་གྐྱིང་སྐྱིའྐྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཨྐྱིན།
༤་ ཨྱེ་མྐྱི་རྐྱི་ཀ་གྐྱི་ སློབ་གྲྭ་ཅྐྱིག་ནང་་་་་་་་་
ཀ་ དགའ་སློ་གྐྱི་སྐློར་ལས་ གློས་བསྟུན་འབད་ཡྐྱི།
ཁ་ ཚན་རྐྱིག་དང་ ནང་ཆློས་སྐློར་ལས་ གློས་བསྟུན་འབད་ཡྐྱི།
ག་ ཚན་རྐྱིག་རྣམ་བཤད་ སྐློར་ལས་ གློས་བསྟུན་འབད་ཡྐྱི། ང་ སློམ་ཉམས་ལྱེན་སྐློར་ལས་ གློས་བསྟུན་འབད་ཡྐྱི།
༥) གསར་འཚོལ་ཟྱེར་མྐྱི་དློན་དག་འདྐྱི་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
ཀ་ ཁུངས་བཀལ་མྐྱི་ལུ་གློ་ནྐྱི།
ཁ་ དབྱྱེ་དཔྱད་འབད་ནྐྱི་ལུ་གློ་ནྐྱི།
ག་ ཞྐྱིབ་འཚོལ་འབད་ནྐྱི་ལུ་གློ་ནྐྱི།
ང་ གནས་ཚུལ་གསརཔ་འཚོལ་མྐྱི་ལུ་གློ་ནྐྱི།
ཁ་༽ འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིནམ་ལས དྐྱི་བའྐྱི་བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་ ལན་བྐྱིས། [༤×༥=༢༠]
༡) རབ་འབྱམས་རྐྱིན་པློ་ཆྱེ་གྐྱིས་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་འདྐྱི་ ག་ཅྐྱི་ཨྐྱིན་ཟྱེར་གསུངས་ནུག?
༢) ར་ཁམས་མཁས་མཆློག་ ཌློག་ཊར་ རྐྱི་ཅརཌ་ཌྱེ་བྐྱིཌ་སློན་ འབད་བ་ཅྐྱིན་ སློམ་ཉམས་ལྱེན་གྐྱི་ ཁུངས་ག་དྱེ་འབད་བཀལ་ནུག?
༣) ཨྱེ་མྐྱི་རྐྱི་ཀ་ལུ་ སློབ་གྲྭའྐྱི་ཨ་ལློ་ཅྐྱིག་ལུ་ ཞྐྱིབ་འཚོལ་འབདཝ་ད་ འབད་གཞག་ ག་དྱེ་སྱེ་འབད་ནུག?
༤) ཚན་རྐྱིག་དང་ ནང་ཆློས་གཉྐྱིས་ལས་ ཆ་གནས་ ག་ལུ་བཞག་ནྐྱི་སློ? ག་ཅྐྱི་འབད?
དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།
[༢༥]
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ དྐྱི་བའྐྱི་ལན་བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་བྐྱིས།
༡) གཏན་ཀང་གྐྱི་ བདྱེ་བ་འཐློབ་ནྐྱིའྐྱི་རྒྱུ་ དམ་པའྐྱི་ཆློས་ཨྐྱིན་ཟྱེར་སབ་མས? ང་བཅས་མྐྱི་ཚུ་གྐྱིས་
ག་ཅྐྱི་འབད་ མ་འབདཝ་ཨྐྱིན་ན? ཚིག་འབྲུ་ ༡༠༠ གྐྱི་ནང་འཁློད་བྐྱིས?
(༡༠)
༢) ཚན་རྐྱིག་དང་ ནང་པའྐྱི་ཆློས་གཉྐྱིས་ལས་ ཚེ་དྱེ་ཕྐྱི་གཉྐྱིས་ལུ་ བདྱེ་བ་འཐློབ་ནྐྱི་འདྐྱི་ ག་དག་ནྐྱི་བཟུམ་ཅྐྱིག་མཐློང་མས?
ཚིག་འབྲུ་ ༡༥༠ གྐྱི་ནང་འཁློད་བྐྱིས?
(༡༥)
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ཞལ༌རས༌ཟླ༌བའྐྱི༌དཀྐྱིལ༌འཁློར།། དགའ༌འཛུམ༌འློད༌མདངས༌ཤྐྱིག༌ཤྐྱིག། སན༌གཉྐྱིས༌མཛེས༌པའྐྱི༌རྣམ༌འགྱུར།།
གསྐྱིབ༌སྦྱངམ༌འཕུར༌བ༌འད༌དློ།། བསྐལ༌པ༌སློང༌དུ༌བསགས༌པ༌ཡྐྱི།། སྦྱྐྱིན༌དང༌བདྱེ༌གཤྱེགས༌མཆློད༌ལ༌སློགས།།
ལྱེགས༌སད༌གང༌ཡྐྱིན༌དྱེ༌ཀུན༌ཀང༌།། ཁློང༌ཁློ༌གཅྐྱིག༌གྐྱིས༌འཇློམས༌པར༌བྱྱེད།། མང༌པློ༌གཅྐྱིག༌ཏུ༌བློ༌མཐུན༌ན།།
ཉམ༌ཆུང༌གྐྱིས༌ཀང༌དློན༌ཆྱེན༌གྲུབ། སློག༌ཆགས༌གློག༌མའྐྱི༌ཚོགས༌འདུས༌པས།། སྱེང༌གྱེའྐྱི༌ཕྲུག༌གུ༌བསད༌ཅྱེས༌གགས།།

འློག་ལུ་ དྐྱི་བ་ཚན་ ༢ ཡློད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ཚན་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ སྐུགས་ ༢༥ གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།
ཀ་༽ འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་དྱེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས། [༡×༥=༥]
༡ བུ༌མློའ༌ྐྱི ཞལ༌རས༌ཀྐྱི༌དཔྱེ༌འདྐྱི༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ཀ མྱེ༌ཏློག༌པད༌མ། ཁ ཟླ༌བའྐྱི༌དཀྐྱིལ༌འཁློར། ག དབྱངས༌ཅན༌མའྐྱི༌ཞལ༌རས། ང མྱེ༌ཏློག༌ཨུཏྤལ།
༢ སན༌གཉྐྱིས༌མཛེས༌པའྐྱི༌རྣམ༌འགྱུར༌གྐྱི༌དཔྱེ༌འདྐྱི༌༌༌༌༌༌༌༌
ཀ ནམ༌མཁའྐྱི༌སྐར༌མ༌ལུ༌བཞག༌ནུག
ཁ རྐྱི༌དྭགས༌ཀྐྱི༌མྐྱིག༌ལུ༌བཞག༌ནུག
ག གསྐྱིབ༌སྦྱངམ༌འཕུར༌བ༌ལུ༌བཞག༌ནུག
ང ལྡུམ༌རའྐྱི༌མྱེ༌ཏློག༌ལུ༌བཞག༌ནུག
༣ བདྱེ༌གཤྱེགས༌ཟྱེར༌མྐྱི༌འདྐྱི༌༌༌༌༌༌༌
ཀ སློབ༌དཔློན༌ལུ༌གློཝ༌ཨྐྱིན། ཁ སངས༌རྒྱས༌ལུ༌གློཝ༌ཨྐྱིན། ག ཕམ༌ལུ༌གློཝ༌ཨྐྱིན། ང རྒྱལཔློ༌ལུ༌གློཝ༌ཨྐྱིན།
༤ ཁློང༌ཁློའ༌ྐྱི གཉྱེན༌པློ༌འདྐྱི༌༌༌༌༌༌༌
ཀ སྦྱྐྱིན༌པ༌གཏང༌ནྐྱི༌འདྐྱི༌ཨྐྱིན།
ཁ བཟློད༌པ༌བསློམ༌ནྐྱི༌འདྐྱི༌ཨྐྱིན།
ག ཚུལ༌ཁྐྱིམས༌བསྲུང༌ནྐྱི༌འདྐྱི༌ཨྐྱིན།
ང ང་རྒྱལ༌བསྱེད༌ནྐྱི༌འདྐྱི༌ཨྐྱིན།
༥ ཉམ༌ཆུང༌གྐྱི༌དཔྱེ༌འདྐྱི༌༌༌༌༌༌༌༌
ཀ མྐྱི༌སྱེར༌ལུ༌བཞག༌ནུག
ཁ བློན༌འབངས༌ལུ༌བཞག༌ནུག
ག སྱེམས༌ཅན༌ལུ༌བཞག༌ནུག
ང སློག༌ཆགས༌གློག༌མློ༌ལུ༌བཞག༌ནུག།

[༢༥]

ཁ་༽ འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིནམ་ལས དྐྱི་བའྐྱི་བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་ ལན་བྐྱིས། [༤×༥=༢༠]
༡ སན༌རློམ༌འདྐྱི༌ནང༌ཡློད༌པའྐྱི༌དཔྱེ༌དང༌དཔྱེ༌ཅན༌གཉྐྱིས༌ ལློག༌སུ༌བཏློན༌ཏྱེ༌བྐྱིས།
༢ རང༌གྐྱི༌རྒྱུད༌ལུ༌བཟློད༌པ༌འདྐྱི༌ག༌ཅྐྱི༌སྱེ༌བསློམ༌དགློཔ༌ཨྐྱིན༌ན?
༣ མྐྱི༌ཉམ༌ཆུང༌ཅྐྱིག༌ཨྐྱིན༌རུང༌ དློན༌དག༌སློམ༌གྲུབ༌པའྐྱི༌དཔྱེ༌དང༌དློན༌ག༌དྱེ༌སྱེ༌བཀློད༌ནུག? ཁ༌གསལ༌སྱེ༌བྐྱིས།
༤ ཞལ༌རས༌ཟླ༌བའྐྱི༌དཀྐྱིལ༌འཁློར།། དགའ༌འཛུམ༌འློད༌མདངས༌ཤྐྱིག༌ཤྐྱིག། སན༌གཉྐྱིས༌མཛེས༌པའྐྱི༌རྣམ༌འགྱུར།།
གསྐྱིབ༌སྦྱངམ༌འཕུར༌བ༌འད༌དློ།། ཟྱེར༌བའྐྱི༌ར༌ཚིག༌ འགྱེལ༌བཤད༌མདློར༌བསྡུས༌ཅྐྱིག༌བྐྱིས།
དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།
[༢༥]
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ དྐྱི་བའྐྱི་ལན་བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་བྐྱིས།
༡ མང༌པློ༌གཅྐྱིག༌ཏུ༌བློ༌མཐུན༌ན།། ཉམ༌ཆུང༌གྐྱིས༌ཀང༌དློན༌ཆྱེན༌གྲུབ། སློག༌ཆགས༌གློག༌མའྐྱི༌ཚོགས༌འདུས༌པས།།
སྱེང༌གྱེའྐྱི༌ཕྲུག༌གུ༌བསད༌ཅྱེས༌གགས།། ཟྱེར༌བའྐྱི༌ར༌ཚིག༌འདྐྱི༌ ཁྱློད༌ཀྐྱིས༌གང༌ཤྱེས༌ ཚིག༌འབྲུ༌ ༡༠༠ ནང༌འཁློད༌ནང༌ བཅུད༌བསྡུ༌སྱེ༌བྐྱིས།
(༡༠)
༢ གློང༌གྐྱི༌སན༌རློམ༌ལུ༌གཞྐྱི༌བཞག༌ཞྐྱིནམ༌ལས༌རང༌སློའྐྱི༌རྐྱིག༌པའྐྱི༌ལློགས༌གྲུབ༌དང༌འཁྐྱིལ༌ རློམ༌ཤློ༌ལློ༌ཀ༌ ༣ གནད༌དློན༌
གང༌རུང༌གྐྱི༌ཐློག༌ལས༌རྐྱབས།
(༡༥)
༼སྱེ་ཚན་ ག་ སྲུང།༽
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འློག་ལུ་ དྐྱི་བ་ཚན་ ༢ ཡློད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་ཚན་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ སྐུགས་ ༢༥ གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།
ཀ་༽ འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་དྱེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས། [༡×༥=༥]

[༢༥]

༡) རྒྱལ་སས་ཀྐྱིས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་དང་འཕད་པ་་་་་་་་་
ཀ- ཆྐྱིབས་ནློར་བུ་དུང་དཀར་གུར་ཆྐྱིབས་སྱེ་བྱློན་ནུག

ཁ- ཆྐྱིབས་དུང་དཀར་དམར་ཁ་གུར་ཆྐྱིབས་ཏྱེ་བྱློན་ནུག

ག-ཆྐྱིབས་དུང་དཀར་ནློར་བུ་གུར་ཆྐྱིབས་ཏྱེ་བྱློན་ནུག

ང- ཆྐྱིབས་ནློར་བུ་དམར་ཁ་གུར་ཆྐྱིབས་ཏྱེ་བྱློན་ནུག

༢) རྒྱལ་སས་ཕར་ལས་བྱློནམ་ད་ དང་པ་རང་་་་་་་
ཀ- ཁྱྐྱིམ་སློམ་ཁ་ཅློམ་ཅློ་ཅྐྱིག་ནང་ལྷློད་ནུག
ག- སྤང་ཐངས་སྱེར་ཤློག་ཤློ་ཅྐྱིག་ནང་ལྷློད་ནུག

ཁ- གཡུས་ཚན་ཉམས་དགའ་ཏློག་ཏློ་ཅྐྱིག་ནང་ལྷློད་ནུག
ང- གཡུས་ཚན་ལྱེགས་ཤློམ་ཅྐྱིག་ནང་ལྷློད་ནུག

༣) སྲུང་གྐྱི་ཞྐྱི་ཐབས་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་་་་་་
ཀ-ལྱེགས་ཉྱེས་ཀྐྱི་སྤང་བང་འབད་དགློ་པའྐྱི་བསབ་བྱ་ལུ་གློ་ནྐྱི་ཨྐྱིན།
ཁ- སྲུང་ནང་འཐློན་པའྐྱི་མྐྱི་དང་སྱེམས་ཅན་གྐྱི་རྐྱིགས་ལུ་གློ་ནྐྱི་ཨྐྱིན།
ག- སྲུང་རྱེདཔ་ལུ་བྱུང་བའྐྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་སྱེལ་ཐབས་ལུ་གློ་ནྐྱི་ཨྐྱིན།
ང- སྱེམས་ལུ་དགའ་སློ་དང་འཁྲུལ་སང་ལང་མྐྱི་འདྐྱི་ལུ་གློ་ནྐྱི་ཨྐྱིན།
༤)ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་དང་རྒྱལ་སས་དགྱེ་ལྱེགས་རྣམ་རྒྱལ་གཉྐྱིས་ལས་དང་པ་རང་་་་་་་
ཀ- ཚངས་སས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་གྐྱིས་རྒྱལ་སས་ལུ་དགའ་ནུག
ཁ- རྒྱལ་སས་དགྱེ་ལྱེགས་རྣམ་རྒྱལ་གྐྱིས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་ལུ་དགའ་ནུག།
ག- ཁློང་རང་གཉྐྱིས་ཆ་རང་གཅྐྱིག་གྐྱིས་གཅྐྱིག་ལུ་དགའ་ནུག
ང- ཁློང་རང་གཉྐྱིས་གཅྐྱིག་གྐྱིས་གཅྐྱིག་ལུ་དགའ་ནྐྱི་གྐྱི་དུས་ཚོད་མ་འཐློབ་པས།
༥) ཚངས་སས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའ་ྐྱི གསུང་སྐད་ཀྐྱི་དཔྱེ་འདྐྱི་་་་་་་་་་
ཀ- གསུང་སན་ཀཱ་ལ་པྐྱིང་ཀཱ་ལུ་བཞག་ནུག
ག- སྒྲ་འཛིན་རྒྱལ་མློའྐྱི་གསུང་དབྱངས་ལུ་བཞག་ནུག

ཁ- གསུང་སྐད་ཁུ་བྱུག་སྔློན་མློ་ལུ་བཞག་ནུག
ང་- གསུང་ཧྱེན་པའྐྱི་པྐྱི་ཝང་གྐྱིང་བུ་ལུ་བཞག་ནུག
[སྐུགས ༢༠]

ཁ༽ལན་ཐུང་ཀུའྐྱི་དྐྱི་བ།
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ དྐྱི་བའྐྱི་ཨང་ཚུ་དང་འཁྐྱིལ་བའྐྱི་ལན་བྐྱིས།

[༤X༥=༢༠]

༡)

དགྱེ་ལྱེགས་རྣམ་རྒྱལ་དང་ ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་གཉྐྱིས་ ག་དྱེ་སྱེ་ སློད་མྐྱི་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན་པས?

༢)

བུམློ་ཚུ་གྐྱི་གས་ལས་ ཨ་ཙི་བཟློ་ཉྱེས་སུ་འབད་མྐྱི་འདྐྱི་གྐྱིས་ རྒྱལ་སས་ལུ་ལན་ ག་དྱེ་སྱེ་ཞུ་ནུག?

༣)

སྲུང་འདྐྱི་ནང་ སྲུང་རྱེདཔ་དག་ཤློས་ ག་འློང་ནྐྱི་བཟུམ་ཅྐྱིག་འདུག? ག་ཅྐྱི་འབད?

༤)

༡ བདུད་རྐྱི། ༢ འཕད་པར། ༣ འློང་དགློ ༤ ཁམས་གསུམ། ༥ བལྟ་རུང་།ཟྱེང་བའྐྱི་མྐྱིང་ཚིག་ཚུ་ ལག་ལྱེན་
འཐབ་སྱེ་ འློག་གྐྱི་དློན་མཚམས་ནང་གྐྱི་ ས་སློང་བསུབས།

KHSS/Mid-Term/XI/2017

Dzongkha II

Page 4 of 6

༉ ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློའྐྱི་སྱེམས་ཁར་ མྐྱི་གཞན་ནྐྱི་ ནཱ་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་པའྐྱི་དློན་དག་མྱེད། ཆ་ཚུལ་ལུ་་་་་་་་་་་་་་་་་འདྐྱི་རྒྱལ་སས་དགྱེ་
ལྱེགས་རྣམ་རྒྱལ་འདྐྱི་རང་ཨྐྱིནམ་འློང་མནློ་སྱེ་ ཕྱེ་མར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དང་སྐྱིང་ཆང་ཁག་མློའྐྱི་་་་་་་་་་་་་་་་འབག་སྱེ་རྐྱིང་བདའ་་་་་་་་་་་་
་་་་་་ཡར་སློ་ནུག་གློ།
ལན་རྐྱིངམློ་གྐྱི་དྐྱི་བ།

[སྐུགས ༢༥]

ཁ༽

དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།

༡)

ཚངས་སས་ཚེ་རྐྱིང་བཟང་མློ་དང་ རྒྱལ་སས་དགྱེ་ལྱེགས་རྣམ་རྒྱལ་གཉྐྱིས་ ཧྱེ་མ་ཚར་གཅྐྱིག་ ཕད་མ་ཚུགས་མྐྱི་འདྐྱི་ འཛོལ་
བ་ག་ལུ་འློང་ནྐྱི་བཟུམ་ཅྐྱིག་ མཐློང་མས་གློ? ག་ཅྐྱི་འབད?

༢)

[༡༠]

ཁློང་གཉྐྱིས་ཅྐྱིག་ཁར་ འཕད་ཞྐྱིནམ་ལས་ཚུར་ མྐྱི་ཚེ་འདྐྱི་ ག་དྱེ་སྱེ་སློང་སློད་སློདཔ་ བཟུམ་ཅྐྱིག་ཚོར་མས་ གློ? བསམ་
འཆར་གལ་ཐྱེངས་ ༡༥

འྐྱི་ནང་བཅུད་བསྡུ་སྱེ་བྐྱིས།

[༡༥]

སྱེ་ཚན་ ང་།
༼བཤྱེས་སྐྱིངས༽
[སྐུགས་ ༢༥།
འློག་ལུ་ དྐྱི་བ་ཚན་ ༢ བཀློད་དྱེ་ཡློད་ས་ལས་ ག་འབད་རྐྱིང་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་ སྐུགས་ ༢༥ གྐྱི་ལན་ཚངམ་འབད་བྐྱིས།
དྐྱི་བ་ཚན་དང་པ།
[༢༥]
ཀ་༽ འློག་གྐྱི་ དྐྱི་བ་རྱེ་ལུ་ ལན་ ཀ་ ཁ་ ག་ ང་ ༤ ཡློད་ས་ལས་ ལན་ངློ་མ་དྱེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྱེ་བྐྱིས།
(༡×༥=༥)
༡) སུ་ཧྐྱི་ད་ལྱེ་ཁ་ ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་་་་་་་་་
ཀ་ བློད་སྐད་ནང་ཨྐྱིན།
ཁ་ རྒྱ་ནག་སྐད་དུ་ཨྐྱིན།
ག་ འབྲུག་སྐད་ནང་ཨྐྱིན།
ང་ ལྱེགས་སྦྱར་ལྷའྐྱི་སྐད་ནང་ཨྐྱིན།
༢) མགློན་པློ་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྐྱི་ མཐུན་བཤྱེས་་་་་་
ཀ་ བདྱེ་ཆྱེན་དབང་འདུས་ཨྐྱིན། ཁ་ བདྱེ་ཆྱེན་གྲུབ་པ་ཨྐྱིན། ག་ བདྱེ་སློད་བཟང་པློ་ཨྐྱིན། ང་ གློང་གྐྱི་ག་ར་མྱེན།
༣) ཐུབ་པའྐྱི་ མྐྱིང་གྐྱི་རྣམ་གངས་འདྐྱི་་་་་་་་་་་
ཀ་ རྒྱལ་བཨྐྱིན།
ཁ་ ཀུན་མཁྱྱེན་ཨྐྱིན།
ག་ སངས་རྒྱས་ཨྐྱིན། ང༌ གློང་གྐྱི་ག་ར་ཨྐྱིན།
༤) ངག་གྐྱི་ ལས་འདྐྱི་ལུ་་་་་་་་
ཀ་ ༣ ཡློད། ཁ་ ༤ ཡློད།
ག་ ༥ ཡློད།
ང་ ༢ ཡློད།
༥) ལློངས་སློད་གཡློ་བ་སྐྱིང་པློ་མྱེད་ཟྱེར་མྐྱི་འདྐྱི་་་་་་་་
ཀ་ ད་ལྟློ་ཡློད་རུང་ ལྟ་མ་མྱེད་ ཟྱེར་བའྐྱི་དློན་ཨྐྱིན། ཁ་ འཇའ་ཚོན་བཟུམ་ཅྐྱིག་ཨྐྱིན་ཟྱེར་བའྐྱི་དློན་ཨྐྱིན།
ག་ གཏན་ཀང་ མྐྱི་སློད་ཟྱེར་བའྐྱི་དློན་ཨྐྱིན། ང་ ལྟག་གྐྱི་ ག་ར་བདྱེན་ཟྱེར་བའྐྱི་དློན་ཨྐྱིན།
ཁ་༽ འློག་གྐྱི་ཚིགས་བཅད་ཚུ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ དྐྱི་བའྐྱི་ལན་བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་བྐྱིས།
[༤×༥=༢༠]
༆། །རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྱེའདུན་དང་། །གཏློང་དང་ཚུལ་ཁྐྱིམས་ལྷ་རྱེ་དན་པ་དྲུག།
རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་དྱེ་དག་སློ་སློ་ཡྐྱི། །ཡློན་ཏན་ཚོགས་ཀྐྱི་རྱེས་སུ་དན་པར་བགྐྱི།།
༆། །ཁྱློད་ཀྐྱི་ཚུལ་ཁྐྱིམས་མ་ཉམས་མློད་མྐྱི་དམའ། །མ་འདྱེས་མ་སགས་པ་དག་བསྱེན་པར་མཛོད།།
ཁྐྱིམས་ནྐྱི་རྒྱུ་དང་མྐྱི་རྒྱུ་ས་བཞྐྱིན་དུ། །ཡློན་ཏན་ཀུན་གྐྱི་གཞྐྱི་རྱེན་ལགས་པར་གསུངས།།
༆། །གང་ལ་ཕ་དང་མ་མ་དག་མཆློད་པ་ཡྐྱི། །རྐྱིགས་དྱེ་ཚངས་བཅས་སློབ་དཔློན་བཅས་པའང་ལགས།།
དྱེ་དག་ལ་མཆློད་གགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །སད་མ་ལ་ཡང་མཐློ་རྐྱིས་འགྱུར་བ་ལགས།།
༡) རྱེས་དན་དྲུག་ གློང་འློག་ མ་འཛོལ་བར་བྐྱིས།
༢) ཚུལ་ཁྐྱིམས་ཆགས་སའྐྱི་ དཔྱེ་ག་འབད་ བཀློད་བཞག་ནུག?
༣) སྦྱྐྱིན་པ་གཏང་སའྐྱི་ཡུལ་ ག་དང་ག་ལུ་ར་ ཨྐྱིན་མས? སྦྱྐྱིན་པ་གཏང་པ་ཅྐྱིན་ ཕན་པ་ག་དྱེ་སྱེ་ར་ འདུག?
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༤) འློག་གྐྱི་ མྐྱིང་ཚིག་ཚུ་གྐྱི་ རྣམ་གངས་བྐྱིས།
༡་ སངས་རྒྱས། ༢་ མ་འདྱེས། ༣་ སད་མ་ལ། ༤་ གང་ལ། ༥ གགས༌པ།
[༢༥]

དྐྱི་བ་ཚན་གཉྐྱིས་པ།
འློག་གྐྱི་དྐྱི་བ་ཚུ་ དནམ་བཏློན་ཏྱེ་ལྷག་ཞྐྱིན་ན་ དྐྱི་བའྐྱི་ལན་བཀློད་རྒྱ་དང་འཁྐྱིལ་ཏྱེ་བྐྱིས།
༉ ལློངས་སློད་གཡློ་བ་སྐྱིང་པློ་མྱེད་བཁྱྱེན་ནས། །དགྱེ་སློང་བམ་ཟྱེ་བཀྱེན་དང་བཤྱེས་རྣམས་ལ།།
སྦྱྐྱིན་པ་ཚུལ་བཞྐྱིན་བསྩལ་བགྐྱི་ཕ་རློལ་ཏུ། །སྦྱྐྱིན་ལས་གཞན་པའྐྱི་གཉྱེན་མཆློག་མ་མཆྐྱིས་ས།།
༡) ལྟག་གྐྱི་ཚིགས་བཅད་འདྐྱི་ འགྱེལ་བཤད་ རློང་ཁའྐྱི་ནང་རྐྱབས།
༢) ཁྱློད་རྒྱལ་པློ་བདྱེ་སློད་བཟང་པློ་ ཨྐྱིན་པ་ཅྐྱིན་ ཆློས་ག་དྱེ་སྱེ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབཔ་འློང་?
ཚིག་འབྲུ་ ༡༠༠ གྐྱི་ནང་འཁློད་ ཁུངས་བཀལ་ཏྱེ་བྐྱིས།

(༡༠)
(༡༥)

བཀ་ཤྐྱིས་བདྱེ་ལྱེགས་ཡློད།
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