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གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས།

འཕྲུལ་དེབ་འདི་ནི་རིས་རིག་དཔྱད་བརྩོད་ཀི་ཚན་པར་དཀར་ཆག་གི་འབེལ་སེ་མཐུད་རྒྱུ་

སྩོགས་ལ་འཕྲུལ་དེབ་ཅིག་མ་བྱུང་ཐབས་མེད་ཀིས། རྩོམ་སྒིག་པས་རིས་རིག་གི་སྩོར་ཉུང་ངུ་ཞིག་

གཞན་ལས་བཏུས་ཏེ་ཕྩོགས་བསྒིགས་ཀིས་རྩོམ་སྒིག་བས་པ་ཡིན་ལ། མཁེན་ལྡན་རྩོམ་པ་པྩོ་དག་

གིས་རེས་ཕྩོགས་འདིའི་སྩོར་གི་བརམས་ཆྩོས་གང་མང་ཞིག་ང་ཚོར་མཁྩོ་སྤྩོད་གནང་རྒྱུ་མཁེན།



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆྩོད་རེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལྩོངས་སུ། 

ཆྩོས་རྒྱལ་ལྩོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏྩོས་དང་མཉམ་པ་ཡྩོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སྩོགས་ཀིས་

མང་པྩོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁྩོད་དུ་ཆེས་མཐའ་མཇུག་

གི་གཟིམས་མལ་བསེན་ལ་ཉེ་བ་སྩོགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐྩོབ་དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་ནི་འཕིས་

མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡྩོད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་དག་བསྐར་

དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སྩོགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐྩོབ་ལ་རེམ་བཞིན་པ་

ནི་དགའ་འྩོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སྩོ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནྩོ། ། 

ཕྩོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དེའི་བླ་སྩོག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་འྩོས་

འགན་ཡིན་ན། བསམ་བླྩོའི་རྒྱགས་ཕེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་རིག་

གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སྩོག་ཀང་ཡིན་ནྩོ།།  སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་

ལས་ཀང་། ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པྩོ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་

སྩོགས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་ནི་སྩོང་གསུམ་ནྩོར་གིས་བཀང་སེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆྩོད་པ་

ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསྩོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སྩོགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་

བམ་དག་ཡི་གེར་འབི་བ་དང་། འབིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། 

དྩོན་གནད་ཀང་གྩོ་ཐུབ་བྩོ།། 

༸ གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆེན་པྩོ་དང་འདུ་ཁང་

རིག་པྩོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བྩོ་མེད། སྐུ་ཆེན་པྩོ་བཞེངས་རུང་དེས་གསུང་ནི་མི་འབྩོན། དེ་

ལས་དཔེ་ཆ་མང་པྩོ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགེམས་སེལ་བས་ན་བཟང་། ཞེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།

  iii  

གནང་བ་སྩོགས་ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པྩོ་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མེས་གྩོང་མ་

དག་གི་ཤུལ་བཞག་དེ་དག་མི་ཉམས་གྩོང་འཕེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སྩོགས་དང་། རང་

རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགྩོངས་ཏེ། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་དྲ་

ཚིགས་སྒྩོ་འབེད་དང་། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་

ལགས་ན། འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་གཙོ་བྩོ་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་

བྩོན་དང་བཅས་པའི་ཆྩོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བྩོད་ཀི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རྩོམ་གི་

གེགས་བམ་དག །པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་དང་། ཞྩོར་དུ་གཞན་གི་ཤེས་རིག་ནང་འདྲེན། དེང་

རབས་ཀི་རྩོམ་པ་པྩོ་རྒན་གཞྩོན་དབེར་མེད་ཀི་བརམས་ཆྩོས་ཀང་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་གི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན། 

སྤིར་སྩོབ་གཉེར་པ་མང་ཤྩོས་ཤིག་དེབ་གཟུགས་ལ་མྩོས་པ་ཆེ་བ་དང་། དེབ་གཟུགས་

ཀང་གང་མང་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་ཐྩོན་གིན་ཡྩོད་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔེ་རིང་ལྟ་ཀྩོག་བེད་

མཁན་ཇེ་ཉུང་དང་། པར་ཤིང་གི་སྤྩོད་སྒྩོ་ཡང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྩོ་བཞིན་ཡྩོད་པས། པར་ཤིང་མང་པྩོ་

ཞིག་མཛོད་ཕུགས་སུ་ས་རྡུལ་གི་ཁྩོད་དུ་གཟིམས་འགྩོ་རྩོམ་བཞིན་ཡྩོད།

ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་བརྡ་འཕིན་གི་དུས་རབས་འདིར་འྩོད་རླབས་ཀི་

འགྩོས་དང་འགྩོགས་ཏེ། ཚན་རལ་གི་ཤེས་རིག་རབ་ཏུ་དར་བས། མི་རྣམས་ཀི་བླྩོ་ངྩོར་མི་ཤྩོང་

བའི་དངྩོས་གཟུགས་གང་མང་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡྩོད་ལ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཕྩོགས་གཞན་ཞིག་
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རིས་རིག

རིས་རིག་པའི་སོར་གི་ཐ་སྙད།

དང་པྩོ། གངས་རིག་སྩོར།

༡ བཅུ་གྩོང་འགིལ།

དེ་ནི་གངས་ཀི་མཚོན་ཐབས་ཤིག་ཡིན། ཀད་ཀྩོར་ནས་དགུ་པའི་བར་གི་

གངས་རྣམས་སྤད་ཡྩོད། རྒྱུན་པར་ངེད་ཚོས་སྤྩོད་པའི་གངས་རིས་ཐབས་དེ་ནི་བཅུ་

གྩོང་འགིལ་གི་རྣམ་པ་ཡིན། དེ་མིན་རིས་འཁྩོར་ནང་སྤྩོད་ཆེ་བའི་གཉིས་གྩོང་འགིལ་

དང་བཅུ་དྲུག་གྩོང་འགིལ་སྩོགས་ཡྩོད། 

༢ མཉམ་བ།

མཉམ་བ་ནི་མ་ཤེས་པའི་གངས་གང་རུང་ཞིག་ཚུད་ཡྩོད་པའི་མཚུངས་ལ་

ཕེང་ཟེར། དཔེ་ན། x+12=34 ལྟ་བུའྩོ། ། མཉམ་བའི་དབེ་བ། གལ་སིད་མཉམ་

བའི་ནང་མ་ཤེས་པའི་གངས་xདང༌། xཡི་ཐེངས་གངས་མཐྩོ་ ཤྩོས་Mཡིན་ཚེ། ང་

ཚོས་མཉམ་བ་དེ་ལ་རྒྱུ་xདང་ཐེངས་Mཡི་མཉམ་བ་ཞེས་འབྩོད། དཔེར་ན། 

X+Y=30ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུ་གཉིས་ཐེངས་གཅིག་གི་མཉམ་བ་ཡིན། འགྩོལ་ཐང་ནི་མཉམ་

བ་འགྩོལ་རེས་མི་ཤེས་པའི་གངས་ཀི་དངྩོས་ཡྩོད་གངས་ཐང་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། 

X=22ནི་མཉམ་བ་x+12=34 ཡི་འགྩོལ་ཐང་ཡིན།

༣ རེན་འབྱུང་གངས།
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དེ་ནི་གངས་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་གངས་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བའི་དྩོན་ཡིན། 

དཔེར་ན། y=ax+b ལྟ་བུ་དེའི་ནང་aདང་bནི་ཤེས་ཟིན་པའི་གངས་ཡིན་པ་མ་

ཟད་aནི་ཀད་ཀྩོར་ཡིན་ མི་ཆྩོག །དེ་ན་xལ་གངས་ཐང་གང་རུང་བ་ཞིག་ལེན་སབས། 

དེ་དང་དུས་མཚུངས་Yལ་ཡང་གངས་ཐང་ཞིག་ཡྩོད་པ་ཡིན། རེན་འབྱུང་གངས་དེ་

དྩོན་དངྩོས་འཚོ་བའི་ཁྩོད་བེད་སྤྩོད་ཡྩོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ཁྩོ་ནི་འཚོ་བའི་ཁྩོད་སྤྩོད་སྒྩོ་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རིས་རིག་གི་ལག་ཆ་ཞིག་ཡིན།

༤ ཚོ་གངས།

༥ ཕྩོགས་ཚད།

ཆེ་ཆུང་ནང་ཁ་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པའི་ཚད་ལ་ཕྩོགས་ཚད་ཟེར། དཔེར་ན། 

ཤུགས། དེ་མིན་ཆེ་ཆུང་ཡྩོད་ལ་ཁ་ཕྩོགས་མེད་པའི་ཚད་ཅིག་ཀང་ཡྩོད། དཔེརན། 

རྩོལ་བ།

༦ གངས་ཕེང༌།

གངས་ནི་དུས་རྒྱུན་གངས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ལ་ཕེང་ནི་མང་པྩོ་འཚོགས་པའི་དྩོན་

ཡིན། དེ་ན་དེའི་དྩོན་ནི་གངས་མང་པྩོ་ཞིག་འཚོགས་པའི་དྩོན་ཡིན། དཔེར་ན། 

1,3,5,7,… ལྟ་བུ་ནི་ཡ་གངས་ཁྩོ་ན་ལས་གྲུབ་པའི་གངས་ཕེང་ཞིག་ཡིན།

༧ རིམ་ཁད་གངས་ཕེང༌།

དེ་ནི་དམིགས་བསལ་གི་གངས་ཕེང་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཁད་ཆྩོས་ནི་

༨ སྡུར་མཚུངས་གངས་ཕེང༌།

དེ་ནི་དམིགས་བསལ་གི་གངས་ཕེང་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཁད་ཆྩོས་ནི་གངས་
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ཕེང་གི་གངས་ཨང་གསུམ་པ་དང་ཨང་གཉིས་པའི་སྡུར་གངས་དང་ཨང་གཉིས་པ་དང་

ཨང་དང་པྩོའི་སྡུར་གངས་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན།

གཉིས་པ། དབིབས་རིས་བསྩོར།

༡ སྙྩོམས་ངྩོས་མཉམ་འགྩོ

༢ དྲང་ཐིག

གསེག་ཕྩོད་འཁྩོག་ཐིག

ཐིག་ཐུམ།

ཟུར་གསུམ་མ།

མཉམ་འགྩོ་མཐའ་བཞི་མ།

གྲུ་ཞི་ནར་མྩོ།

གྲུ་ཞི་ཁ་གང་མ།

གྲུ་བཞི་ནར་གཟུགས།

གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ།

ཀ་ཟླུམ།

གྲུ་གསུམ་ཀ་བ

གྲུ་བཞི་སྙུང་བུ

འཇྩོང་སྒྩོར་ཟུང་ལྡན་འཁྩོག་ཐིག

འཕངས་ཐིག

མདྩོ་ཚེག
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གསུམ་པ། རིས་རིག་ཐ་སྙད།

ར་སྤྩོད། ལྡྩོག་ཕྩོགས། དྲང་འཕང་།
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