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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།                                         སྐུགས་བསློམས་ ༦༠།                                      
སློབ་རིམ་བཞི་པ།                                        དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་ ༡:༣༠ །                         
གསང་ཨང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
སློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་ སྐུགས་བཀོད་ནིའི་ ཤློག་ཁྲམ།། 

 སྡེ་ཚན་ཀ༽ སྡེ་ཚན་ཁ༽ 

 འབྲི་རློམ། ཡིག་འགྲུལ། ཡིག་སློར། 
 ཀ ཁ 
སྐུགས་ཚད། ༡༠ ༨ ༣ ༡༢ 
སྐུགས་ཐློབ་པ།     

 
 སྡེ་ཚན་  ག 
 སྲུང་། འབྲི་རློམ། སྙན་རློམ། ཡློངས་བསློམས། 

ཀ ཁ ག ཀ ཁ ག ཀ ཁ ག  

སྐུགས་ཚད། ༢ ༤ ༤ ༢ ༤ ༤ ༢ ༢ ༣ ༦༠ 
སྐུགས་ཐློབ་པ།           

 

འློག་ལུ་བཀོད་ཡློད་མི་ བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ལྷག། 
༡༽ བྲི་ནི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མར སྐར་མ་༡༥ གི་རིང་ འདྲི་ཤློག་འདི་ ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ ལྷག་སྟེ་བལྟ། ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་       
   བྲི་ནི་གི་དློན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚློད་༡.༣༠ ཡློད།  
༢༽ དྲི་བའི་ ལན་ཚུ་ག་ར་ ས་སློང་ནང་ལུ་ ཧིང་སངས་ས་སྦེ་ བྲི་དགོ།  
༣༽ འདྲི་ཤློག་འདི་ནང་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་ ཀ་ ཁ་ ག་ གསུམ་སྦེ་ཡློད།  
༤༽ སྡེ་ཚན་ཀ། དྲི་བ་དང་པ། འབྲི་རློམ་འདི་ དྲི་བ་༣ དང་། གཉིས་པ་ ཡིག་འགྲུལ་ལུ་ དྲི་བ་༢ ཡློད་ས་ལས་ རེ་རེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་    
   སྟེ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན།  
༥༽ སྡེ་ཚན་ཁ། དྲི་བ་གསུམ་པ། ཀ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་དང་། ཁ་ ལན་ཐུང་གི་དྲི་བའི་ལན་ག་ར་ ངེས་པར་བྲི་དགོ། 
༦༽ སྡེ་ཚན་ག།  
   དྲི་བ་བཞི་པ། སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ལུ་ ནང་གསེས་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་ཡློད་ས་ལས་ ཀ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ དྲི་བ་ག་རའི་ལན་      
   ངེས་པར་བྲི་དགོ། ཁ་ ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ་ ག་ར་གི་ལན་བྲི་དགོ། ག་ ལན་རིང་གི་ དྲི་བ་ ༣ ཡློད་ས་ལས་ ༢ ཀྱི་ ལན་བྲི་དགོ།     
   དེ་འབདཝ་ད་ དྲི་བ་དང་པ་འདི་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ བྲི་དགོ། 
   དྲི་བ་ལྔ་པ། འབྲི་རློམ་ལུ་ ནང་གསེས་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་ཡློད་ས་ལས་ ཀ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ག་རའི་ལན་ ངེས་པར་བྲི་    
   དགོ།  
   ཁ་ ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ་ ག་ར་གི་ལན་བྲི་དགོ། ག་ ལན་རིང་གི་ དྲི་བ་ ༣ ཡློད་ས་ལས་ ༢ ཀྱི་ ལན་བྲི་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ དྲི་      
   བ་དང་པ་འདི་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ བྲི་དགོ། 
   དྲི་བ་དྲུག་པ། སྙན་རློམ་ལུ་ ནང་གསེས་ ཀ་ཁ་ག་ གསུམ་ཡློད་ས་ལས་ ཀ་ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ག་རའི་ལན་ ངེས་  
   པར་བྲི་དགོ། ཁ་ ལན་ཐུང་ལུ་ དྲི་བ་ ༢ ག་ར་གི་ལན་བྲི་དགོ། ག་ ལན་རིང་གི་དྲི་བ་ ༢ ཡློད་ས་ལས་༡ གི་ལན་བྲ 
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སྡེ་ཚན་ཀ།                           བྲི་ནི།                       སྐུགས་༡༨། 
དྲི་བ་དང་པ།                          འབྲི་རློམ།                    སྐུགས་༡༠། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡློད་མི་དློན་ཚན་༣ ལས་ ༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་འབྲི་རློམ་ཅིག་བྲིས། 
༡༽ ཁྱོད་རའི་གཡུས་ཀྱི་ སྐོར་ལས་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲི་རློམ་ཅིག་བྲིས། 
༢༽ ཁྱོད་རའི་ཨའི་གི་ སྐོར་ལས་ འབྲི་རློམ་བྲིས། 
༣༽ ཁྱོད་ར་གི་ སྐོར་ལས་ འབྲི་རློམ་བྲིས། 
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
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དྲི་བ་གཉིས་པ།                     ཡིག་འགྲུལ།                        སྐུགས་༨། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་དློན་ཚན་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། 
༡༽ ཁྱོད་རའི་སློབ་ཁང་གི་ སློབ་དཔློན་ལུ་ ཁྱོད་ན་སྟེ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ལྷློད་མ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡིག་ཅིག་བྲིས། 
     ཞུ་ཡིག་ནང་འློག་གི་གནད་དློན་ཚུ་ཚང་དགོ། 
*     ཞུ་ཡིག་ག་ལུ་ འབྲིཝ་ཨིན་ན་ དེ་གི་ཁ་བྱང་དང་ འབྲི་མི་རང་གི་ཁ་བྱང་། 
*     ངལ་གསློ་ཞུ་དགོ་པའི་ གནད་དློན། 
*     ངལ་གསློ་ཉིནམ་ ག་དེམ་ཅིག་ ཞུ་ནི་ཨིན་ན། 
*     ངལ་གསློ་ཞུ་བའི་ཟླ་ཚེས། 
༢༽ ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་རློགས་ལུ་ གནམ་དགུན་གྱི་ ངལ་གསློའི་སྐབས་ ཁོ་སློད་སར་ བཤལ་བར་ འློང་དློ་ཟེར་ གཏང་ཡིག་ཅིག་      
བྲིས། 
     གཏང་ཡིག་ནང་འློག་གི་གནད་དློན་ཚུ་ཚང་དགོ། 
*     གཏང་ཡིག་ག་ལུ་ འབྲིཝ་ཨིན་ན་ དེ་གི་ཁ་བྱང་དང་ འབྲི་མི་རང་གི་ཁ་བྱང་། 
*     དགུན་གྱི་ ངལ་གསློའི་སྐབས་ལུ་ བཤལ་བར་འློང་དགོ་པའི་ གནད་དློན་ཁ་གསལ། 
*     ཡི་གུ་བསྐྱལ་བའི་ཟླ་ཚེས། 
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
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་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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སྡེ་ཚན་ཁ།                  སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སློར་བ།                    སྐུགས་༡༥། 
ཀ༽ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ བཞི་རེ་ཡློད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ 
སྒོར༌ཐིག༌བཀལ། 
༼སྐུགས་༡x༣=༣༽ 
༡༽ ཀ་ལས་ཨ་ཚུན་ཚློད་ལུ་་་ 
     ཀ༽ གསལ་བྱེད་༣༠ ཟེར་སབ་ཨིན།           ཁ༽ སྔོན་འཇུག་༥ ཟེར་སབ་ཨིན། 
     ག༽ རྗེས་འཇུག་༡༠ ཟེར་སབ་ཨིན།            ང༽ ཡང་འཇུག་༣༠ ཟེར་སབ་ཨིན། 
 

༢༽ ཡང་འཇུག་གི་ཡི་གུ་༌༌༌ 

     ཀ༽ གཉིས་ཡློད།                 ཁ༽ གཅིག་ཡློད།  
     ག༽ བཅུ་ཐམ་ཡློད།                ང༽ ལྔ་ཡློད། 
 
 

༣༽ ཁོ༌དང༌མློ༌འདི༌༌༌༌༌༌ 
     ཀ༽ མིང༌ཨིན།             ཁ༽ མང༌ཚིག༌ཨིན། 
     ག༽ མིང༌ཚབ༌ཨིན།           ང༽ བྱ་ཚིག་ཨིན། 
 

ཁ༽ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།                            ༼སྐུགས༌ ༡༢༽ 

༡༽ འློག༌གི༌ མིང༌ཚིག༌ཚུ༌ ཕྱི༌སེལ༌རྐྱབ༌སྟེ༌ མགོ༌ཡིག༌དང༌ འཁྲིལ༌ཏེ༌ ཐིག༌སྒྲོམ༌ནང༌བྲིས།              ༼༤༽ 

   སློབ་སློན།  བྱི་ལི།  བྱང་ཤིང་།  ཁོ། 

མི༌དང༌སེམས༌ཅན༌གྱི༌མིང༌། ཅ༌ལའི༌མིང༌། ལཱ༌གི༌མིང༌། མིང་ཚབ། 
    

༢༽ མཐུག་པའི༌ཡི༌གུ༌ ག༌དེམ༌ཅིག༌ ཡློད༌གོ?  རེ༌རེ༌བཞིན༌བྲིས། ༼༣༽ 

ལན༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༥༽ འློག་གི་ མིང་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་ སྡེབ་བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་བྲིས། ༼༢༽    

༣༽ ཁྱམ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་།    ༢༽ ཆ་རགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། 
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༤༽ གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་ལུ་ཁྱད་པར་ག་ཅི་ཡློད། ༼༣༽ 

ལན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

སྡེ་ཚན་ག།                 ལྷག་རིག་དང་རློམ་རིག།                      ༼སྐུགས་༢༧༽ 

དྲི་བ་བཞི་པ།                སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།                       ༼སྐུགས་༡༠༽ 

ཀ༽ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་འདི་ སྲུང་ཀ་ཤ་ཕློ་མློ་ནང་ལས་ཡློདཔ་ལས་ ལན་མནློ་བསམ་གཏང་སྟེ་བྲིས། 
 

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་ བཞི་རེ་ཡློད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་སྒོར་ཐིག་              

      བཀལ།༼སྐུགས་༡x༢=༢༽ 

༡༽ སྲུང་འདི་ནང་ སྲུང་རྩེདཔ་་་་་ 

   ཀ༽ དློམ། ཀ་ཤ་དང་ཤཝ་གསུམ་འདུག     ཁ༽ ཀ་ཤ་ཕློ་མློ་ཀ་ཤ་ཕྱུག་གུ་དང་འཕརཝ་སྡེ་ཚན་འདུག 

   ག༽ སྤྱ་དང་གླངམློ་ཆེ་འདུག           ང༽ བྱི་ལི་དང་རློ་ཁྱི་འདུག 

༢༽ ཀ་ཤ་ཕློ་འདི་་་་་་ 

      ཀ༽ འཕརཝ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་བསད་ནུག        ཁ༽ དློམ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་བསད་ནུག 

      ག༽ སག་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་བསད་ནུག          ང༽ སེང་གེ་སྡེ་ཚན་གཅིག་གིས་བསད་ནུག 

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲིས།                                   ༼སྐུགས་ ༤༽ 

༡༽ ཨཔ་བཀྲ་ཤིས་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་བར་ འློང་འློངམ་ཨིན་ན? ༼༡༽ 

ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

 

ཁ༽ ལན་ཐུང་འདི་ སྲུང་བརྗེད་མ་བཏུབ་པའི་ལམ་འགྲུལ་ ནང་ལས་ཡློདཔ་ལས་ ལན་མནློ་བསམ་གཏང་སྟེ་བྲིས། 
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༢༽ ཁྱིམ་འདི་ནང་ སློད་དགོཔ་བྱུང་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་སྨློ? ༼༡༽ 

ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༣༽ འློག་གི་མིང་དང་ བྱ་ཚིག་ཚུ་ སློ་སློར་བྲིས། ༼༢༽ 

འདྲེ། འཛེགས། ཁུར་ཆ། འཚློལ། 
 

མིང་། བྱ་ཚིག 
  
  

 

ག༽ ལན་རིང་གི་དྲི་བ། ལན་རིང་འདི་ སྲུང་རློ་ཁྱི་དམ་ཚིག་ཅན་ ནང་ལས་ཡློདཔ་ལས་ ལན་མནློ་བསམ་གཏང་སྟེ་བྲིས།  སྐུགས་༢x༢=༤ ། 
  བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་༡ པའི་ལན་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བྲི་དགོ། དྲི་བ་༢ པ་དང་༣ པ་ལས་ ༼གཅིག༽ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲིས།  

 

༡༽ ཁྱོད་ཀྱིས་ སྲུང་རྩེདཔ་རློ་ཁྱི་དང་ ཇོ་བདག་གཉིས་ལས་ ག་འདི་ལུ་དགའ་ཡི? ག་ཅི་འབད་ བསམ་འཆར་གཉིས་བྲིས། 

ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༢༽ རློ་ཁྱི་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་ག་གི་ར་སྨློ? ཐློ་བཀོད་འབད།  

ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 

༣༽ ཇོ་བདག་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ རྩིགཔ་ཟ་ནུག་གོ།  

ལན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དྲི་བ་ལྔ་པ།                       འབྲི་རློམ།                       ༼སྐུགས་༡༠༽ 

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་འབྲི་རློམ་འདི་ལྷག་ཞིནམ་ལས་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 
༉ ངེའི་ཨའི་ལློ་སུམ་ཅུ་ཡར་སློ་ཡི། མློ་གི་མིང་རློ་རྗེ་བུ་དར་ཨིན། མློ་ཆུ་སྨད་ལས་ཨིན། ཆུ་སྨད་འདི་ བུམ་ཐང་རློང་ཁག་ནང་
ཨིན། མློ་ཁྱིམ་ནང་གི་ ནང་གི་ཨམ་ཨིན། མློ་ལུ་ཨ་ལློ་གསུམ་ཡློད། ཨ་ལློ་ག་ར་བུཚུ་ཨིན། བུ་སློམ་ཤློས་རློ་རྗེ་ཚེ་རིང་ཨིན། བར་
ན་སྐོརམ་དཔལ་འབྱློར་དང་ཆུང་ཤློས་ང་ཨིན། ངེ་གི་མིང་ཀུན་ལས་ཨིན། 
ངེ་གི་ཨའི་གིས་ དློ་པ་ཧ་སག་ལློང་སྦེ་ ང་བཅས་ལུ་ དློ་མཛར་འབདཝ་ཨིན། མློ་གིས་ ང་བཅས་ཀྱི་ གོ་གྱོན་བྱིནམ་ཨིན། ང་
བཅས་ དློ་མཛར་བཟའ་ཚར་ཏེ་ སློབ་གྲྭ་ནང་རྒྱབ་ཐལཝ་ད་ བ་ལས་ཨོམ་བཞློཝ་ཨིན། དེ་ལས་བ་ཞིང་ཁར་བཏང་ རྩྭ་བཟའ་
བཅུགཔ་ཨིན། མློ་གིས་ཕློརཔ་ཐ་ལི་འཁྱུ་སྟེ་ ལྟློ་འབད་ གོ་ལ་འཁྱུཝ་ཨིན། 
ངེ་གི་ཨའི་ མེ་ཏློག་གི་ལཱ་འབད་ནི་ལུ་དགའ། མློ་གིས་ཁྱིམ་གྱི་ སྒོ་ཁར་མེ་ཏློག་མ་འདཝ་ལེ་ཤ་བཙུགས་ཏེ་ཡློད། མེ་ཏློག་ལ་ལུ་ 
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མེ་ཏློག་ཨིན། མློ་གིས་མེ་ཏློག་བཙུགས་ཚརཝ་ད་ ང་བཅས་ལུ་དློ་པདང་ ཕྱི་རུ་ཨ་རྟག་ར་ ཆུ་བླུགས་བཅུགཔ་ཨིན། 
མློ་གིས་ ཆ་རློགས་སློད་སར་འགྱོཝ་ད་ ཁྱོསམ་ཡང་མེ་ཏློག་འབགཔ་ཨིན། 
ངེ་གི་ཨའི་གིས་ དློ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ མཆོད་བཤམ་ནང་ ཕྱག་འཚལ་ནི་ཡློད། མློ་གིས་ཐུན་ཡང་བཏངམ་ཨིན། ཨའི་གིས་ ང་བཅས་
ལུ་ར་ལས་ དང་ནི་མེད། ང་བཅས་ག་ར་གིས་ ཨའི་ལུ་དགའཝ་ཨིན། 
 
ཀ༽ འློག་གི་དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་ བཞི་རེ་ཡློད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྒོར་ཐིག་
བཀལ། 
   ༼སྐུགས་༡x༢=༢༽ 
༡༽ འབྲི་རློམ་འདི་་་་་ 

     ཀ༽ ཨ་པ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན།             ཁ༽ ཨ་རྒས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

     ག༽ ཨའི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན།              ང༽ ཨང་རྒས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། 

༢༽ འབྲི་རློམ་འདི་ནང་དློན་མཚམས་་་་་ 

   ཀ༽ གསུམ་འདུག                      ཁ༽ བཞི་འདུག 

   ག༽ དྲུག་འདུག                       ང༽ ལྔ་འདུག 
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ཁ༽ ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                                              སྐུགས་༤ །  
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་བྲི་ནི།  
༡༽ ཨའི་གི་གཡུས་དང་ རློང་ཁག་ག་ཏེ་ལས་ ཨིན་མས་གོ? ༼༡༽ 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢༽ བུ་སློམ་ཤློས་དང་ ཆུང་ཤློས་ཀྱི་མིང་ ག་ཅིསབ་སྨློ? ༼༡༽ 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣༽ དློ་པ་ཧ་སག་ ལློང་མི་འདི་ ག་ཨིན་མས་གོ? ༼༡༽ 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
༤༽ ཨའི་གིས་ཆ་རློགས་ཚུ་ལུ་ ཁྱོསམ་ག་ཅི་ འབག་ནི་ཡློད་གོ? ༼༡༽ 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
 
ག༽ ལན་རིང་གི་དྲི་བ།                                           སྐུགས་༢x༢=༤ ། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་༡ པའི་ལན་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་བྲི་དགོ། དྲི་བ་༢ པ་དང་༣ པ་ལས་ ༼གཅིག༽ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་      
      ལན་བྲིས། 
༡༽ ནང་གི་ཨམ་ཟེར་ སབ་དགོ་པའི་དློན་དག་ ག་ཅི་སྦེ་ཨིན་ན? ཁུངས་བྲིས། 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ ༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ 
༢༽ ཨའི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་ག་ཅི་ར་ འབད་ནི་འདུག་གོ? བཞི་དེ་ཅིག་ཐློ་བཏློན་ཏེ་བྲིས། 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣༽ ཁྱོད་ཀྱི་ཨའི་གི་ སྐོར་ལས་ དློན་མཚམས་གཅིག་བྲིས། 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
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དྲི་བ་དྲུག་པ།                   སྙན་རམློ།                            སྐུགས་༧། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་སྙན་རློམ་འདི་ལྷག་ཞིནམ་ལས་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བྲིས། 

༉ སྒོ་ནློར་སེམས་ཅན་རྟ་དང་ནློར།། ཕམ་དང་འད་བའི་དྲིན་ཅན་ཨིན།། 

  ཨོམ་དང་མར་དང་དར་ཚིལ་ཚུ།། བཅུད་ཅན་བཞེས་སྒོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཨིན།། 

           ས་ཞིང་ཡློད་ཚད་གླང་གིས་རློ།། ཁུར་ཆ་ཡློད་ཚད་རྟ་གིས་འབག། 

           དློ་རུང་རྟ་དང་ནློར་གྱི་ལུད།། ཞིང་ནང་ལློ་ཐློག་དློན་ལུ་དགོ། 

  བྱ་ལས་སྒོང་རློག་ལུག་ལས་བལ།། ཁྱི་དང་བྱི་ལི་ཁྱིམ་སྲུངཔ་འབད།། 

  ཁ་སབ་མ་ཤེས་སེམས་ཅན་ཡང་།། མནློ་ཅན་མི་ལས་ཕན་ཐློགས་ཆེ།། 

            ཕན་ཐློགས་ཆེ་བའི་སེམས་ཅན་ཚུ།། མནློ་མེད་རྩུབ་སྤྱློད་མཛད་མ་གནང་།། 

            བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་འབད།། གསློ་སྐྱོང་ལེགས་ཤློམ་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།། 

ཀ༽ འློག་གི་ དྲི་བ་ཚུ་ལུ་ ལན་ཀ་ཁ་ག་ང་ བཞི་རེ་ཡློད་མི་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྒོར་ཐིག་               

    བཀལ།                                              ༼སྐུགས་༡x༢=༢༽ 

༡༽ སྙན་རློམ་འདི་ལུ་་་་་ 

   ཀ༽ ཚིགས་བཅད་གསུམ་འདུག          ཁ༽ ཚིགས་བཅད་ལྔ་འདུག 

   ག༽ ཚིགས་བཅད་བཞི་འདུག            ང༽ ཚིགས་བཅད་དྲུག་འདུག 
 

༢༽ སྙན་རློམ་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ ཨིན་མས་གོ? 

   ཀ༽ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།         ཁ༽ སྒོ་ནློར་སེམས་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། 

   ག༽ གཙང་སྦྲ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།          ང༽ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས། 

 

 

 



CHSS/AE-DZO IV/ 2022   Page 10 

 

ཁ༽ ལན་ཐུང་གི་དྲི་བ།                                          སྐུགས་ ༡x༢=༢ །  

བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་ ༢ ཀྱི་ལན་བྲི་ནི།  
༢༽ འློག་གི་ མིང་ཚིག་ཚུ་གི་ རྗོད་ཚིག་བཟློ། 
༡༽ རློ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢༽ བལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༣༽ བཅུད་ཅན་གྱི་ བཞེས་སྒོ་གཉིས་ཐློ་བཀོད་འབད། 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་ 
 
ག༽ ལན་རིང་གི་དྲི་བ།                                           སྐུགས་༣x༡=༣ ། 
བཀོད་རྒྱ། འློག་གི་ དྲི་བ་༢ ལས་༡ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་བྲི་ནི།  
༡༽ སྒོ་ནློར་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་ ག་དེ་སྦེ་ ཕན་ཐློགསཔ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 
༢༽ ཞབས་ཁྲ་ ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྲིས། 
ལན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 


