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

                  བརྟག་ཞིབ་ཆོས་རྒྱུགས།  ༼༢༠༢༢༽ 
ཆོས་ཚན་་་་་་་་་་རློང་ཁ་དང་པ།                                                 
སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ།                                             སྐུགས་བསློམས་་ ༨༠། 
གསང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་                                  དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་ ༢:༡༥ ། 
 

སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་ སྐུགས་བྲི་ནིའི་ ཤློག་ཁྲམ། 
 

དྲི་བ། འབྲི་རློམ། ཡིག་འགྲུལ། སྐད་ཡིག་གི་འཇུག་པ། ཡི་གུའི་སྡེབ་སློར།  
སློམ། ཀ) 

གདམ་ཁ། 
ཁ) 

ལན་ཐུང་། 
ཀ) 

ལན་གདམ་ཁ་། 
ཁ) 

ལན་ཐུང་། 
ག) 

དཔེར་བརྗོད་
རྐྱབ་ནི། 

ང) 
ས་སློང་
བསུབ་ནི། 

ཅ) 
ཡིག་སྡེབ། 

ཆ) 
ཚིག་མཛློད་
ལག་ལེན། 

 
༡༥ ༡༠ ༤ ༦ ༥ ༡༠ ༥ ༥ ༡༠ ༡༠ ༨༠ 

སྐུགས་ཚད། 
           

སྐུགས་ཐློབ་པ། 
           

 

འློག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་སྟེ་ བལྟ། 
༡.  ཧེ་མ་ སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ལུ་ ཡི་གུ་མ་བྲི་བར་འདྲི་ཤློག་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག། 
༢. དྲི་བ་ལྷག་ཚར་ཞིནམ་ལས་ ལན་བྲི་ནིའི་དློན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་༢ འཐློབ། 
༣. འདྲི་ཤློག་འདི་ནང་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་གཉིས་འབད་ཡློད། སྡེ་ཚན་ ཀ་ བྲི་ནི་དང་ སྡེ་ཚན་ ཁ་ སྐད་ཡིག་ཨིན།  
༤. སྡེ་ཚན་ ཀ་ ལུ་ནང་གསེས་གཉིས་ཡློད། དང་པ་འབྲི་རློམ། གཉིས་པ་ཡིག་འགྲུལ།  
༥. སྡེ་ཚན་ ཁ་ ལུ་ནང་གསེས་གཉིས་ཡློད་ དང་པ་སྐད་ཡིག་གི་འཇུག་པ། གཉིས་པ་ཡི་གུའི་སྡེབ་སློར།  
༦. དྲི་བ་སློ་སློའི་སྐུགས་ཚུ་ གུག་ཤད་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད། 
༧. དྲི་བ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ བཀོད་རྒྱ་ཁ་གསལ་འབད་ བཀོད་ཡློད་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ལྷག་སྟེ་ ལན་མ་འཛློལ་བར་བྲིས།  
༨. དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་དང་། ཡིག་བཟློ་ངོ་ཕྱེ་ཚུགསཔ་འབད་ བྲི་དགོ། 
༩. འདྲི་ཤློག་སློ་སློཪ་ ཁ་ཕྱལ་གཏང་ནི་དང་ ཤློག་ལེབ་སྤེད་ནི་ཚུ་འབད་མི་ཆོག། 
༡༠. འདྲི་ཤློག་འདི་ བྱ་ཆི་ཆི་བཟློ་ནི་གི་དློན་ལུ་ ཐིག་འཐེན་ནི་དང་ ཚློན་སྨྱུག་གིས་བྲི་ནི་ དེ་ལས་ བཀོད་རྒྱ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་པར་དང་ངོ་

རྟགས་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་བྲི་མི་ཆོག། 
༡༡. ཆོས་རྒྱུགས་ཁང་ནང་ལས་ ཐློན་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ཚང་མ་ཚང་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟ། 
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སྡེ་ཚན་ཀ།        བྲི་ནི། 

དྲི་བ་དང་པ།       འབྲི་རློམ། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་ དློན་ཚན་ ༢ ལས་ གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིག་འབྲུ་ ༢༠༠ ལས་ ༢༥༠ བར་
ནང་ འབད་མི་ཅིག་བྲིས། 
༡ ཁྱོད་མ་འློངས་པ་ལུ་ རང་མགོ་རང་འདློངས་སྦེ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ མི་ཚེ་སྐྱོང་ནི་དློན་ལུ་ ག་ཅི་ར་འབད་ནིའི་

རེ་བ་ཡློད་གོ?  འཆར་སྣང་འབྲི་རློམ་ཅིག་བྲིས། 
  
༢ ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ བཞག་པ་ཅིན་ ཕན་པ་དང་ དེ་སྦེ་ མ་བཞག་པ་ཅིན་       
     གནློད་པ་ ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡློདཔ་ཨིན་ན་གི་ སྐོར་ལས་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རློམ་ཅིག་བྲིས། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[༢༥] 
   [༡༥] 
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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་ བྲི་དགོཔ་ཨིན།  
  
༡༽  ཁྱོད་ར་ བདེ་གླིང༌འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་སློབ་ཕྲུག་ དཔལ༌མློ༌ཨིནམ་བཟློ་སྟེ་ སློབ༌གྲྭ༌ནང༌ ཁྱོད་རའི་ མིང་སློར་ནི་དློན་
ལུ་  རྒེད་འློག་ལས་ མི་རྩིས་ཀྱི་ འད་ཤློག་ལེན་ནི་དློན་ལུ་ རྒེད་འློག་གི་ རྒཔློ་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས།  

  
༢༽   འློག་ལུ་ བཀོད་ཡློད་མི་ ཡི་གུ་འདི་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། ཁྱོད་ ཀྲོང་གསར༌འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ སློབ་
ཕྲུག་ ལྷ་མློ་ཨིནམ་བཟློ་སྟེ་ གནད་དློན་དང་འཁྲིལ་ འགྱོ་ཚུགས་དང་ མི་ཚུགས་ཀྱི་ ཡིག་ལན་ཅིག་བྲིས།  

༉  བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ ཆ་རློགས་ལྷ་མློ་ལུ།  
                          
                     གུས་ དབང་ཕྱུག་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ལས་ ཁྱོད་རའི་ ཆ་རློགས་ རློ་རྗེ་གིས་ 
ཞུ་དློན། ཕར་ སློབ་གྲྭ་ནང་ སློད་མི་ ཆ་རློགས་ཁྱོད་ཡང་ གཟུགས་ལུ་ན་ཚ་དང་ སེམས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་མེད་པར། ཕྱི་ནང་གི་
ཡློན་ཏན་ལུ་ བརློན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་དློ་འློང་། མནློ་བའི་ རེ་བ་སློམ་ཡློད།  
 
ནཱ་ལུ་ སློད་མི་ ཆ་རློགས་ང་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ ཐུགས་རྗེ་དང་ ཕམ་དང་ སློབ་དཔློན་ཚུ་གི་ བཀྲིན་ལས་ ལེགས་ཤློམ་
ཡློདཔ་མ་ཚད། རང་ལུ་ དགོ་པའི་ ཡློན་ཏན་ལུ་ དག་སྣང་སློམ་བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་དློ་ཟེར་ ཞུ་ནི།  
 
ད་རིས་ ཆ་རློགས་ཁྱོད་ལུ་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོ་མི་ འདི་ཡང་ ནམ་དགུན་ངལ་གསློ་སྐབས་ལུ་ གསར་སྤང་ལུ་ ཚལ་ལུ་ བསྡུ་ལེན་
འབད་ནིའི་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ ལཱ་གཡློག་ཡློདཔ་ལས་ དེ་ནང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ ལཱ་འབད་བར་ མི་འགྱོ་ག་ཟེར་ བསྟུན་གྲོས་
བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ལུ་ སབ་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་ འགྱོ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ དུས་ཚློད་ཡང་ འཕློ་བརླག་མ་འགྱོ་བའི་ཁར་ ལཱ་གཡློག་
གི་ ཉམས་མློང་ཡང་ འཐློབ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་ནང་ འགྱོཝ་ད་ ཟད་འགྲོ་ཡང་ པན་ཐློགས་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། 
  
དེ་འབདཝ་ལས། ཆ་རློགས་ཁྱོད་ཀྱིས་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ ལཱ་གཡློག་འབད་བར་ འགྱོ་ནི་ སློ་བ་ཡློད་ག་ མེད་ག་སྐོར་ལས་ བྲི་སྟེ་ 
བསྐྱལ་གནང་ཟེར་ སབ་ནི་ཨིན། གནས་དགུན་གྱི་ ངལ་གསློ་སྐབས་ལུ་ ལེགས་ཤློམ་འབད་ འཕྱད་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་ཡློད། ཞེས་
དབྱིན་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེ་༨ ལུ་ ཁྱོད་རའི་ ཆ་རློགས་ སྐལ་ལྡན་གྱིས་  
                                 བསྐྱལ། 
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སྡེ་ཚན་ཁ།                   སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ།                    ༼སྐུགས་༥༥༽ 

དི་བ་གསུམ་པ།                 སྐད་ཡིག་གི་འཇུག་པ།                       ༼སྐུགས་༡༠༽ 

 ཀ༽                    ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གི་དི་བ།                   ༼༡ x ༤ = ༤༽ 

འྦྱོག་གི་ དི་བ་རྡེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ རྡེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྡེ་ ཀ་རྟགས་གུ་སྦྱོར་ཐིག་ ࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ།  
༡༽  བྡེད་མྡེད་ལས་ཚིག། ཟྡེར་མི་འདི། ལཱ་འབད་ནི་གི་ རང་དབང་ བྡེད་པ་པོ་ལུ་ མྡེད་མི་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན།  
    བྡེད་མྡེད་ལས་ཚིག་གི་ དཔེར་བརྦྱོད་འདི་ 
    ཀ  ཤི་ཨིན། 
    ཁ  འབག་ཨིན། 
    ག  ལྕང་ཁ་ཨིན། 
    ང  ཞལ་འཛོམས་ཨིན། 

༢༽ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་ཟེར་མི་འདི་ མིང་ཚུ་ལུ་ སློམ་ཆུང་དང་ རིང་ཐུང་ ལེགས་ཉེས་ ལ་སློགས་པའི་ ཚིག་གི་ ཁྱད་པར་ 
 སློན་མི་ཅིག་ལུ་ སབ་ཨིན། འློག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ནང་ མིང་གི་ཁྱད་ཚིག་ ག་དེམ་ཅིག་འདུག་གོ? 
འཇའ་རིསམློ།   བལྟ།    མཐུན་སྒྲིག།   དམརཔློ།   ཁྲིམས།   ལེགས་ཤློམ། 

   ཀ  ༢ འདུག། 
   ཁ  ༤ འདུག། 
   ག  ༥ འདུག། 
   ང  ༣ འདུག 
༣༽ མིང་མཐའ་ཟེར་མི་འདི་ མིང་འགྲུབ་ནི་དློན་ལུ་ མིང་གི་མཐའ་མར་ ཆ་རློགས་འབད་འཇུག་མི་ལུ་ སབ་ཨིན། བདག་སྒྲ་ཟེར 
   མི་འདི་ ༼པ་པློ་མ་མློ་བློ/ཝ་༽ སརཝ་ད་ བདག་བྱེད་པ་པློ་ གང་ཟག་ལུ་ གོཝ་ཨིན། 
   འློག་གི་ བདག་སྒྲ་ཚུ་  ངོས་འཛིན་འབད། 
   ཀ  ཕྱུགཔློ། དཀརཔློ། ཨིན། 
   ཁ  གཏངམ། འགྱོཝ། ཨིན། 
   ག  གཡློག་པློ། སྤ་རློ་པ། ཨིན། 
   ང  ལགཔ།  བཞགཔ། ཨིན། 
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༤༽ སྔོན་འཇུག་ཟེར་མི་འདི་ མིང་གཞི་གི་ ཧེ་མར་ འཇུག་མི་ལུ་ སབ་ཨིན། རྗེས་འཇུག་ཟེར་མི་འདི་ མིང་གཞི་གི་ ཤུལ་མར་   
    འཇུག་མི་ལུ་ སབ་ཨིན། འློག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལས་ སྔོན་འཇུག་ཅན་གྱི་ མིང་ཚིག་འདི་ 
     ཀ  སྒྲུབ་ཨིན། 

     ཁ  ཀཝ་ཨིན།  

     ག  སངས་ཨིན། 

     ང  དགའ་ཨིན། 

ཁ༽                         ལན་ཐུང་གི་དི་བ།                       ༼༢x༣=༦༽  
   བཀོད་རྒྱ།   འྦྱོག་གི་ དི་བ་ ༣ གི་ ལན་བིས། 
 ༡༽ ང་བཅས་འགྱོ་ནི། ཁྱེད་ཚུ་སློང་། ཟེར་བའི་སྐབས་ ང་བཅས། ཁྱེད་ཚུ། ཟེར་བའི་ མང་ཚིག་ཚུ་གི་ གཅིག་ཚིག་བྲིས།     ༼༢༽  

 
  

 
 
༢༽  འློག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ། ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ མགུ་ཡིག་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ བཙུགས།     ༼༢༽ 

  

བཀྲིན། རློར་སློབ། རྒྱལ་སྲས། ཤར་ནུབ། 

 

སྡེབ་སྡུད་ཀྱི་བསྡུ་ཡིག། ཚིག་སྡུད་ཀྱི་བསྡུ་ཡིག། ཕད་རྣམ་དབྱེ་སྡུད་མིའི་བསྡུ་ཡིག། 
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༣༽ འློག་གི་ ཐིག་སྒྲོམ་ཀ་དང་ཁ་གཉིས་ མཐུན་སྒྲིག་འབད་དེ་ འློས་འབབ་ཡློད་པའི་ ཀ་རྟགས་འདི་ ཐིག་ཁྲམ་ག་ནང་བྲིས།༼༢༽ 
                                                  
 ཀ  ཁ  ག 
༡ ཁྱད་ཚིག་གཉིས་རྩེག་ལས་འགྲུབ་མི། ཀ རྡུང་རློབ། ༡  
༢ མིང་གི་ ཐློག་མ་བྱ་ཚིག་ལས་ འགྲུབ་མི། ཁ མཐུན་སྒྲིག། ༢  
༣ མིང་གི་ མཐའ་མར་ བྱ་ཚིག་ལས་ འགྲུབ་མི། ག འབྲི་ཁྲི། ༣  
༤ བྱ་ཚིག་གཉིས་རྩེག་ལས་ འགྲུབ་མི། ང འབདཝ། ༤  
  ཅ རིང་ཐུང་།   

 

 
དི་བ་བཞི་པ།                      ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར།                     ༼སྐུགས་༤༥༽ 
ཀ༽                         ལན་གདམ་ཁ་ཅན།                         ༼༥༽ 
འྦྱོག་གི་དི་བ་རྡེ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་༤ རྡེ་ཡོད་ས་ལས། ལན་ངོ་མ་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྡེ་ ཀ་རྟགས་གུ་ སྦྱོར་ཐིག་࿀ དེ་བཟུམ་བཀལ། 
༡༽ ༼གི་ ཀི་ གི་ འི་ ཡི་༽ ཚུ་་་་་་་  
   ཀ  བྡེད་སྒྲའི་ཕྲད་ཨིན།          
   ཁ  འབྡེལ་སྒྲའི་ཕྲད་ཨིན། 
   ག  རྒྱན་སྡུད་ཀི་ ཕྲད་ཨིན།         
   ང་  ལྷག་བཅས་ཀི་ ཕྲད་ཨིན།།  
 
༢༽ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ ཕད་ཚུ་ལས་ འདས་པའི་ བྱ་ཚིག་དང་ གཅིག་ཁར་ འཇུག་མི་ ག་འདི་སློ? 
     ཀ    ཡང་ཨིན། 
     ཁ    རུང་ཨིན། 
     ག    རང་ཨིན། 
     ང    ར/རང་ཨིན། 
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༣༽ གཡློ་ཤད། (/) འདི་ ཚིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ གོ་དློན་གཅིག་ཨིནམ་འབད་ སློན་དགོ་པའི་ སྐབས་ལུ་ འཐློབ་ནི་དང་། ཨིང་ལིཤི་ནང་ལས་  
     རློང་ཁ་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབདཝ་ད་ བྲིཝ་ཨིན། ‘དཔེ་དེབ། སློབ་དེབ། ཁྱད་རྣམ། ཁྱད་ཆོས།’ ཟེར་མི་ མིང་ཚིག་ནང་། གཡློ་ཤད་ཀྱི་    
     འཐློབ་ལམ་ཚུ་  ལྟག་གི་ གོ་དློན་དང་ འཁྲིལ་བ་ཅིན། འློག་གི་བཟུམ་ཨིན། 
    ཀ  དཔེ་དེབ།སློབ་དེབ་/ཁྱད་རྣམ།ཁྱད་ཆོས།ཨིན། 
    ཁ  དཔེ་དེབ།སློབ་དེབ་/ཁྱད་རྣམ་ /ཁྱད་ཆོས།ཨིན།   
    ག  དཔེ་དེབ་/སློབ་དེབ་/ཁྱད་རྣམ་ ཁྱད་ཆོས།ཨིན།   
    ང  དཔེ་དེབ་/སློབ་དེབ། ཁྱད་རྣམ་/ཁྱད་ཆོས།ཨིན།   
     
  ༤༽  དབང་མློ་་་་་་་་་་་་་དཔེ་ཆ་སློན། ཟེར་བའི་སྐབས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཕད་ག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་སློ? 
     ཀ   གི། 
     ཁ   གྱི།  
     ག   གིས།  
     ང   གྱིས། 
    
༥༽ ངེ་གི་པི་སི།  གསེར་གྱི་ཀོ་མ། ཟེར་མི་ དཔེར་བརྗོད་གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ ཕྱེས? 
      ཀ  ངོ་བློ་བདག་གཅིག་དང་དེ་ལས་དེ་འབྱུང་ཨིན་པས། 
      ཁ  ནློར་དང་བདག་པློ་དང་ངོ་བློ་བདག་གཅིག་ཨིན་པས། 
      ག  ནློར་དང་བདག་པློ་དང་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཨིན་པས། 
      ང  ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་དང་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ཨིན་པས། 
   

ཁ༽                           ལན་ཐུང་གི་དི་བ།                       ༼༡༠༽  
༡༽  འློག་ལུ་ཡློད་མི་ དུས་གསུམ་གྱི་ བྱ་ཚིག་ཚུ། འདྲེན་ཚིག་དང་ སྦྲགས་ཏེ་ བྲིས།                    ༼.༥x༤=༢༽                                                                        
 

ལོང་། གཏང་། བརྡེད། བསྒྲུབ། 
 
ལན་་་་  
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༢༽  ཨིན་(√ ) མེན་ (X) རྟགས་བཀལ།                                         ༼.༥x༤=༢༽ 
 
 ཀ  བྱ་ལས་ གང་རུང་ཅིག་ སློན་མི་ཚིག་ག་ར་ལུ་ བྱ་ཚིག་ཟེར་ སབ་ཨིན།                     
 ཁ  བྱ་བའི་ཡུལ་ གཙློ་བློར་སློན་མི་ཅིག་ལུ་ ལ་དློན་ཟེར་ སབ་ཨིན།                         
 ག  གང་ཟག་དང་ དངོས་པློ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་སློན་མི་སྒྲ་ལུ་ བྱེད་སྒྲ་ཟེར་ སབ་ཨིན།             
 ང  དུས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡི་གུའི་སྡེབ་ལུ་ འགྱུར་བ་ཡློད་མི་ཅིག་དང་། མེད་མི་ ཁག་གཉིས་འབད་ ཡློདཔ་ཨིན།   
 
༣༽ རྒྱན་སྡུད་ཀྱི་ ཕད་༼ཡང་ ར/རང་ རུང་༽ ཚུ་ མ་འློངས་པའི་ འདྲེན་ཚིག་འབད་ འཇུག་དགོ་པའི་ གོ་དློན་བྲིས།        ༼༢༽                
ལན་་་  
 
 
 
༤ ༽ རྗོད་ཚིག་གི་ བར་ན་ཡློད་མི་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ལས་ ག་འདི་ འློས་འབབ་ཡློད་མི་འདུག་ ས་སློང་ནང་བྲིས།        ༼༡x༤=༤༽ 
  
ཀ  ཁོ་གཉིས་ཀྱི་ བར་ན་༼ སྒྲིག/ བསྒྲིགས།/ བསྒྲིག/ སྒྲིགས།༽ ཐབས་ཅིག་འབད་དགོ་པས།    ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽  
 ཁ  ལློ་རྒྱུས་༼དྲི་/འདྲི་/དྲིས༽ ཤེས་ནི་ཨིན་པས།                            ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽  
 ག  ཆ་རློགས་ངན་པ་ཚུ་ ལས་ དཔེ་ངན་པ་ཡང་ ༼ལྟ་/བལྟ༽ སྲིད།                 ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽  
 ང  ཁོ་ལུ་ ༼དཀྲོག/དཀྲོགས༽ ཚུགས་པས།                             ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽    

 
ག                              དཔེར་བརྦྱོད།                       ༼༥༽ 
༡༽ དུས་གསུམ་གྱི་ བྱ་ཚིག་ཡིག་སྡེབ་སློ་སློ་ཡློད་མི་ཚུ་ དབྱེ་བ་དཔྱད་དེ་ འཐློབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་ བཙུགས།   ༼.༥x༢=༡༽ 
 

ཨང་། འདས་པ། མ་འློངས་པ། ད་ལྟ་བ། 
༡ བསྐུམས། བསྐུམ།  
༢ བལྟབས།  ལྟབ། 

 
༢༽ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་བསྡུ་ཡློད་པའི་ བསྡུ་ཡིག་གི་ དཔེ་གཉིས་བྲིས།                             ༼༡x༢=༢༽ 

ལན་་་་  
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༣༽ ༼འབད་/སྦེ༽ གཉིས་ལག་ལེན་ འཐབ་སྟེ་ དཔེར་བརྗོད་རེ་ བྲིས།                          ༼.༥x༢=༡༽  

ལན་་་་་  
 
                                      

༤༽ བརྗོད་པ་རེ་རེའི་ ནང་ལུ་ དགོས་དློན་མ་འདཝ་ གཉིས་ཡློད་ནི་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ རིགས་ལུ་ བརྗོད་པ་སྣ་སྡུད་ཟེར་ སབ་ཨིན།        
   བརྗོད་པ་སྣ་སྡུད་ཀྱི་ དཔེར་བརྗོད་གཅིག་ བྲིས།                                        ༼༡༽ 

ལན་་་  
 
ང                        ས་་སྦྱོང་བསུབ་ནི།                             
འློག་གི་ བརྗོད་པ་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་ མཐའ་མར་ བཀོད་དེ་ཡློད་མི་གི་ འཇུག་པ་དང་འཁྲིལ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ས་སློང་སུབས། ༼༡x༥=༥༽ 
༡- སློབ་དཔློན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཨམ་སྲུ་འདི་ འཇའ་བས།    ༼འབྲེལ་སྒྲ༽ 
༢-    རྒྱལཔློ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གསློལ་རས་གནང་ཡི།        ༼བྱེད་སྒྲ༽ 
༣-    ཡི་གུ་བྲིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བཞག་ཡི།            ༼ལྷག་བཅས༽ 
༤- ཁོ་གིས་ སབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སབ་གེ།                ༼རྒྱན་སྡུད༽ 
༥-    ཁོ་ གཡུས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འགྱོ་དེས།              ༼ལ་དློན༽ 
 
ཅ                         ཡིག་སྡེབ།                                    ༼༡༠༽ 

༡༽ འློག་གི་ དློན་ཚན་འདི་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ཞབས་ཐིག་བཀལ་ཡློད་མིའི་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ས་སློང་ནང་ བྲིས།   ༼༥༽                                               

 

༉ སློབ་ཕྲུག་ན་གཞློན་ཚུ་  ཁོང་རའི་ཉེ་འདབས་དང་། ཡང་ན། གཡུས་ཁ་ལུ་ཡློད་པའི་ ན་གཞློན་ཚུ་དང་ འདྲི་ལན་འབད་དེ། ༼ཀ་ངལ༽་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་ཡློད་མི་ ན་གཞློན་ ག་དེམ་ཅིག་ཡློད་ག? ལཱ་གཡློག་ ག་ཅི་འབད་ མ་འཐློབ་ཨིན་ན? ལཱ་གཡློག་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ རེ་བ་
སྐྱེད་དློ་ག? གཞུང་སྒེར་དང་ ༼མི་དེའི་༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁ་ཐུག་ལས་ ༼གྱབ་སྐྱོར་༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ དགོཔ་ ག་ཅི་
འདུག་ག? ཚུ་གི་སྐོར་ལས། འདྲི་ལན་འབད་དེ་ གནད་སྡུད་བསྡུ་ལེན་འབད། དེ་ལས། ལཱ་གཡློག་བྱིན་མི་ འབྲེལ་ཡློད་ལས་སྡེ་དང་ ་མི་སྡེའི་
འགོ་འཁྲིདཔ་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ཕྱད་དེ། ལཱ་གཡློག་གི་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་འབད་ འབྱུངམ་ཨིན་ན? དཀའ་ངལ་བསལ་དགོ་པ་ཅིན། ༼ཐབ་
ཤེས་༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བཏློན་དགོཔ་ ག་ཅི་འདུག་ག? ལཱ་ཡློད་ རུང་ འབད་མི་མེད་པའི་ ལཱ་ག་ཅི་བཟུམ་ར་ཡློད་ག? ལཱ་དེ་ཚུ་ 
ག་ཅི་འབད་ གདམ་ཁ་ མ་རྐྱབ་ཨིན་ན? སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡློག་དང་འབྲེལ་བའི་ ༼ཤེ་ཡློན་༽་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ བྱིན་ དགོཔ་ ག་
ཅི་འདུག་ག? ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ འདྲི་ལན་འབད།            
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༢༽ འློག་གི་ པར་ལུ་ བལྟ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱད་ཚིག་གཉིས་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བཤད་པ་ དློན་མཚམས་གཅིག་བྲིས། ཁྱོད་ཀྱིས་           

   ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ཁྱད་ཚིག་ལུ་ འློག་ཐིག་བཀལ།                                   ༼༣༽   

 
 
 
 
 
 
 
 
ལན་་་་  
 
 
 
 
༣༽ འློག་ལུ་བཀོད་མི་ འདྲེན་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ གུག་ཤད་ནང་ཡློད་མི་ བྱ་ཚིག་ཚུ་གི་སྡེབ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད།  

                                                                 ༼.༥x༤=༢༽                                

ད་ལྟ་བ། (དློ། དེས་) (ཚུལ། སངས་
/ཐངས། ཐབས། ལུགས། ལློང་། 
དབང་། སློལ་) (མཁན། མི་) 

མ་འློངས་པ། (དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། 
ནུམ། རྒྱུ། ཕྱིར། སག་ས། རན་) (ནི། འློང་། གེ་) (པས། བས། 

མས་) (ཡང་། ར། རུང་) (ན་ནི་) (པ་མ་བ./ ཝ་) (ས+ར 

འདས་པ། (ཅི། ཆི། ཡི། ནུག་) (ཆི་ད་སློ་) (ཡློད། སློད། 
ཚར། བལྟ། བཀོ། ལུས། ཡར། འབག། བཏང་/གཏང་། 
བཞག། བྱིན། ཞིན་) (རུང་) (ཏེ་སྟེ་དེ་སྦེ་) (ནས་) མ་ཐག།   

ཀ-   སྣུམ་འཁོར་༼བཏང་༽ ཆོག།                               ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽  

ཁ-   ངེ་གི་ ཁྱིམ་ནང་ བླམ་གིས་ ཀྲང་ཀྲི་༼བསྐྲོག་༽ དློ།                   ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 

ག-   གནམ་གྲུ་ནང་ ཅ་ལ་ཚུ་ ༼སྐྱེལ་༽ ནུག།                        ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽                     

ང-   ཨ་ལློ་ཚུ་གིས་ ཡི་གུ་ ༼འབྲི་༽ ཤེས།                         ༼་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༽ 
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ཆ                  ཚིག་མཛློད་ལག་ལེན།                                ༼༡༠༽ 
འློག་གི་ ཚིག་མཛློད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ ལན་བྲིས།                     ༼༢x༥=༡༠༽                                                 
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༡༽  ཚིག་མཛློད་ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་  ༼དྲི་ཟ་དང་དྲི་བཟང་༽ གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་བྲིས།          ༼༢༽ 
ལན་་  

 
 
 

 
 
 
 
༢༽ རང་མ་ཤེསན་ ཤེས་མི་ལུ་ ༼དྲི་༽ བ་ཅིན་ ལེགས་ཤློམ་ཨིན། ཟེར་བའི་ སྐབས་ལུ་ དྲི་ཟེར་བའི་ གོ་དློན་བྲིས།   ༼༢༽           
ལན་་་་  
 
 
  
༣༽ འདྲི་རྟགས་ (?) འདི་ ནམ་ལག་ལེན་འཐབ་སྨློ?                                       ༼༢༽ 
ལན་་་་་་་  
 
 
  
༤༽ ༼དྲི་མ་༽ ཟེར་བའི་ མིང་ཚིག་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་ རྗོད་ཚིག་གཉིས་བཟློ།                  ༼༢༽              
ལན་་་་་་་  
 
 
 
༥༽ ཁྱོད་ རློང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ ལྷབ་སང་འབད་བའི་ སྐབས་ལུ་ ཡི་གུའི་ སྡེབ་མ་ཤེསཔ་ད་ ཚིག་མཛློད་འདི་གིས་ ཕན་ཐློགས་འདུག་ག་  
   ཡང་ན་ མིན་འདུག་ག? བསམ་འཆར་བྲིས།                                           ༼༢༽       
ལན་་་་་  
 
 
 
 


