མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གྲྭ་གོང་མ།
སོབ་རིམ་

ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་དྲི་ཤོག།

བཅིུག་པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦

སྐུགས་བསོམས་༡༠༠།

ཆོས་ཚན་རོང་ཁ་དྲི་ཤོག་གཉིས་པ།

ངེས་ཐོབ་ ༤༠ །

ལྷག་རིག་དང་རོམ་རིག།

དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ །

འོག་གི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་སྟེ་བལྟ།

༡- འབྲི་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་སྐརམ་༡༥གི་རིང་ལུ་དྲི་ཤོག་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་བལྟ། ལྷག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས
འབྲི་ནིའི་དོན༌ལུ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ཡོད།

༢- དྲི་ཤོག་འདི་ནང་ དྲི་བ་སྡེ་ཚན་བཞི་ཡོད། སྡེ་ཚན་ཀ་ འབྲི་རོམ།ཁ་སྙན་རོམ།ག་ སྲུང་།ང་རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན།

སྡེ་ཚན་རེ་རེ་

ལུ་ཡང༌དྲི་བ་ཚན་ཁག་གཉིས་རེ་འབད་ཡོད།དྲི་བ་ཚན་དང་པའི་ནང་ དྲི་བ་ཀ་ཁ་དང་ དྲི་བ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལུ་༡དང་༢འབད་
བཀོད་དེ་ཡོད།སྡེ་ཚན་རེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་ཚན་རེ་ཨིན་ཅིག་མིན་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལན་འབྲི༌དགོ།

༣- ཁྱོད་ཀྱིས་དྲི་བ་ཚན་བསོམས་བཞི་གི་ལན་འབྲི་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་དྲི་བ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལས་དྲི་བ་༡ ཨིན་ཅིག་མིན་ཅིག་
གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལན་འབྲི་དགོ།

༤- སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ནང་ཡོད་པའི་དྲི་བ་ཚན་གཉིས་ཆ་ར་གདམ་ཁ་རྐྱབ་་མི་ཆོག།

༥- སྡེ་ཚན་དང་འཁྲིལ་བའི་ དྲི་བ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་དྲི་བའི་བཀོད་རྒྱ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་
ལྷག་་ལན་བྲིས།

༦- དྲི་བའི་ལན་ཚུ་མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་བྲིས། དེ་འབདཝ་ད་ཡིག་བཟོ་བཏོན་ཐོག་ལས་ ཧིང་སངས་ ས་འབད་འབྲི་དགོ།
སྡེ་ཚན་ཀ་ འབྲི་རོམ་སྐུགས་༢༥

།

འོག་གི་འབྲི་རོམ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་ཞིནམ་ལས་
༉

དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས།

ང་བཅས་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་དང་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དོན་ལུ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ངོ་མ་རང་སོད་སའི་ཁང་ཁྱིམ་ཨིནམ་བཞིན་དུ་མི་དབང་

མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་

ཐུགས་བརོན་ཐོག་ལུ་

རང་བཞིན་ཐོན་བསྐྱེད་ལག་ལེན་གྱི་སྐོར་ལས་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་གསརཔ་དེ་

ཡང་སོད་སའི་སྒོ་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་གནས་རིམ་ནང་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་སོམ་གཞན་མེདཔ་ཨིན་པས། སྲིད་བྱུས་དེ་གིས་རྟེན་

གཞིཚུ་གི་གྲལ་ལས་དཔེར་ན་འཁོར་ལམ་ལས་འགོ་བཟུང་སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་སྒེར་ཁྱིམ་དང་ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་
ལས་བཟོ་གྲྭའི་ལས་འགུལ་སོམ་ཤོས་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།སྲིད་བྱུས་དེ་ལུ་མི་མང་ཆ་མཉམ་གྱིས་དགའ་འཚོར་དང

བཅསཔ་འབད་ངོས་ལེན་འབདཝ་མ་ཚད་ད་ལས་ཕར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་༢༠དེ་ཅིག་མར་འབབ་འགྱོ་ནི་གི་འོས་འབབ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས།རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཚུལ་བཞིན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་སྲིད་བྱུས་ཐོནམ་ཅིག་སྲིད་བྱུས་དེ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན་ན་ཟེར་བའི་དྲི་བ་བཀོད་མི་ཡང་ལེ་ཤ་ཐོན་ནུག།

ནགས་ཚལ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་དང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་ནང་ངན་ལྷད་ལག་ལེན་ཚུ་འབྲེལ་གནད་ཡོདཔ་ད་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེའི་

སྔོན་རྩིས་བཏོན་མི་ལས་འགོ་བཟུང་འཆར་གཞི་ལམ་ལུགས་དང་རིན་བསྡུར་ཐོག་ལས་ཁ་འབག་ལུ་སོད་མི་ལམ་ལུགས་ནང་ངན་ལྷད་ཀྱི་
ལཱ་ཁྱབ་ཆེ་དྲག་འབད་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟོ ་བསྐྲུན་གྱི་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་ས་ཐག་རིང་ས་ལས་ སྐྱེལ་འདྲེན་
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འབད་དགོ་མི་ལུ་བརྟེན་ཟད་འགྲོ་ལྕི་དྲགས་པའི་ཁར་ལྷག་པར་དུ་སྐྱ་རྣམ་གཞན་ཚུ་ཡང་གོང་ཚད་མགྱོགས་དྲགས་འབད་ཡར་སེང་འགྱོ་
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།དེ་གི་ནང་ལས་རང་བཞིན་གྱི་བྱུང་པའི་ཐོན་སྐྱེད་བྱེམ་རོ་ཤིང་ཚུ་གོང་ཚད་ཚད་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་རྒྱལ་

ཁབ་དང་མི་སྡེའི་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དཀའ་རྙོགས་ཅན་ལུ་འགྱུར་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་

ཡང་སྒྲུབ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁགའོང་ནི་ཨིན་མས།ད་རེས་མི་དབང་མཆོག་གི་དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོའི་འོག་ལུ་དེ་བཟུམ་མའི་སྲིད་བྱུས་གསརཔ་
བརམས་གནང་མི་ལུ་མ་འོངས་འབྲུག་པའི་མི་རབས་ཚུ་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ག་ར་
གིས་ཧིང་ལས་རང་དགའ་འཚོར་སོམ་བསྐྱེད་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

འོག་ལུ་དྲི་བ་ཚན་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྐུགས་༢༥ གི་ལན་ཚངམ་འབད་བྲིས།
དྲི་བ་ཚན་དང་པ།
ཀ༽ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།
འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་
འབད་བྲིས།

ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་བཞི་རེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་

(སྐུགས༡x༥=༥)

ལན་ངོ་མ་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་ལན་ཧིང་སངས་ས་

༡- རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ལག་ལེན་སྲིད་བྱུས་དེ་གིས་

ཀ་ སོབ་གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་ཚོང་འབྲེལ་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་བྱུང་ཚུགས། ཁ་ ཚོང་འབྲེལ་རྒྱ་བསྐྱེད་འབད་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཚུགས།
ག་ ནགས་ཚལ་ལས་འཛིན་ལུ་འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས། ང་ གཞུང་སྒེར་ལུ་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས།

༢- འབྲི་རོམ་འདི་

ཀ་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རོམ་ཨིན།
ག་ རོད་གླེང་འབྲི་རོམ་ཨིན།

ཁ་ རྒྱུད་བསྐུལ་འབྲི་རོམ་ཨིན།
ང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རོམ་ཨིན།

༣- རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཟེར་མི་འདི་

ཀ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་བཟོ་མི་ལུ་སབ་ཨིན། ཁ་ བཟོ་མི་གང་ཡང་མེད་པར་བྱུང་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།+

ག་ བྱེམ་དང་རོ་ལས་ཐོབ་པའི་དངུལ་འབོར་ལུ་སབ་ཨིན། ང་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་ཡར་སེང་འབད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།
༤- སྲིད་བྱུས་གསརཔ་དེ་ལས་བརྟེན་

ཀ་ བྱེམ་དང་རོ་གི་གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས།

ཁ་ བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འོང་འབབ་བཟོ་ཚུགས།

ག་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས། ང་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྡེའི་དཔལ་འབོར་ལུ་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཚུགས།
༥- འབྲི་རོམ་འདི་དོན་མཚམས་

ཀ་ དོན་མཚམས་༣ ཡོད།
ག་ དོན་མཚམས་༥ ཡོད།

ཁ་ དོན་མཚམས་༢ ཡོད།
ང་ དོན་མཚམས་༡ ཡོད།
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ཁ༽

ལན་ཐུང་ཀུའི་དྲི་བ།

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཐུང་སུ་ཅིག་འབད་བྲིས། (༥x༤=༢༠)

༡- རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་གནད་དོན་ལྔ་ཐོ་བཀོད་འབད།
༢- འབྲི་རོམ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ཡོན་ཏན་ག་ཅི་རང་ཐོབ་ཅི? ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་བྲིས།
༣- གོང་གི་འབྲི་རོམ་གྱི་་དོན་མཚམས་༣ པའི་བཅུད་དོན་བྲིས།
༤- ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་ལུ་
དྲི་བ་ཚན་གཉིས་པ།

མཁོ་འདོད་ངོ་མ་རང་ ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན?ག་ཅི་འབད།
ལན་རིངམོ་གི་དྲི་བ།

སྐུགས་ ༢༥ །

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཚིག་འབྲུ་༡༥༠ ནང་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

༡- འབྲི་རོམ་འདི་ནང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་མི་ཚེ་ནང་མཁོ་བའི་རིག་པ་གསརཔ་ག་ཅི་རང་ཐོབ་ཅི? ཁྱོད་རའི་བསམ་འཆར་བྲིས།(༡༣)
༢- འབྲི་རོམ་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷག་སྟེ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ག་ཅི་རང་འདུག་ག་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།
སྡེ་ཚན་ཁ་

(སྐུགས༡༢)

སྙན་རོམ་སྐུགས་༢༥

འོག་གི་སྙན་རོམ་འདི་ལྷག་ཞིནམ་ལས་དྲི་བ་ཚུའི་ལན་བཀོད་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བྲིས།

༉ མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ལུགས་བཤད་མི་དགོ། མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ལུགས་བཤད་དགོ་ན།།
དབུ་ཞྭ་གནམ་ལ་མ་རེ་ཆོས་ཀྱི་སོམ་པ་གཅིག། ཤམ་ཐབས་ས་ལ་མ་གཞོལ་རས་གོས་སོམ་པ་གཉིས།།

ན་བཟའ་བར་ལས་རླུང་དར་འཕྱར་བ་གསུམ།། ཨོ་ལོ་དད་པའི་མཚན་ལྡན།།སངས་རྒྱས་སོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཐོབ་པ་ལགས་སོ།།
འོག་ལུ་དྲི་བ་ཚན་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྐུགས་༢༥ གི་ལན་ཚངམ་འབད་བྲིས།
དྲི་བ་ཚན་དང་པ།

ཀ༽ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།
༡༽ ཞབས་ཁྲ་འདི་
ཀ་ བོད་སྒྲ་ཨིན།

ག་ གཞུང་སྒྲ་ཨིན།

(སྐུགས༡x༥=༥)
༢༽ གོང་གི་སྙན་རོམ་འདི་

ཁ་ རིག་གསར་ཨིན།

ཀ་ བོ་ཟེ་ཨིན།

ང་ ལྟག་གི་ཚུ་གེ་ར་ཨིན།

༣༽- ཚིགས་བཅད་འདི་

ཀ་ ཚིག་ལྷུག་ནང་འབྲི་ནུག། ཁ་ ཚིག་སྤེལ་མ་ནང་འབྲི་ནུག།

ག་ ཚིག་རྐང་ནང་འབྲི་ནུག། ང་ ཚིགས་བཅད་ནང་འབྲི་ནུག།
༥༽ སྙན་རོམ་ཟེར་མི་འདི་

ཀ་ ཧན་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།

ག་ སྐྱོ་སི་སི་ཅིག་ལུ་ལུ་སབ་ཨིན།

ཁ་

ག་ ཞབས་ཁྲ་ཨིན། ང་

༤༽ ཚིགས་བཅད་གཅིག་ནང་

ཀ་

ཚིག་རྐང་༣ཡོད།

ག་ ཚིག་རྐང་༤ཡོད། ང་

ཁ་

གཙང་མོ་ཨིན།

དཔྱེ་གཏམ་ཨིན།
ཚིག་རྐང་༢ཡོད།

ཚིག་རྐང་༡ཡོད།

ཁ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་་ལུ་སབ་ཨིན།
ང་ སོ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
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ཁ༽ལན་ཐུང་ཀུའི་དྲི་བ།
འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ལན་བྲིས།
༡- སྙན་རོམ་འདི་ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས?

(སྐུགས༥x༤=༢༠)

ཁུངས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

༢- ཞབས་ཁྲ་འདི་སྙན་རོམ་ཨིན་དགོ་པའི་དོན་དག་བྲིས།
༣- རོམ་གྱི་ལུས་གསུམ་ཁ་གསལ་འབད་བྲིས།

༤- སྙན་རོམ་ལྷབ་དགོ་པའི་དོན་དག་ བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།
དྲི་བ་ཚན་གཉིས་པ།

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཚིག་འབྲུ་༡༥༠ ནང་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།

༡༽ང་བཅས་ར་ག་རང་འབད་རུང་ སྙན་རོམ་འདི་ མ་ཤེས་པ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་རང་འདུག?ཁྱོད་རའི་་བསམ་འཆར་བྲིས། (སྐུགས༡༣)
༢༽སྙན་རོམ་འདི་གིས་

ཁྱོད་ལུ་རིག་པ་གསརཔ་ག་ཅི་རང་ཐོབ་ཅི? བསམ་འཆར་བྲིས།

(སྐུགས༡༢)

སྡེ་ཚན་ག་སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།སྐུགས་༢༥།
འོག་གི་དྲི་བ་ཚན་གཉིས་བཀོད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་དགམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལན་བྲིས།
དྲི་བ་ཚན་དང་པ།

༡༽ འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་ལན་བཞི་རེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་ག་ཨིན་མི་དེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ལན་ཤོག་ནང་བྲིས།
༡༽ ཤི་གསོའི་སྨན་ཟེར་མི་འདི་་་་་
ཀ༽

ཤིཝ་སྲོག་ལུ་ཐུག་པའི་སྨན་ལུ་སབ་ཨིན།

ག༽ ཤི་སའི་ཡུལ་ལུ་འགྱོ་ནི་ལུ་སྲབ་ཨིན།

ཁ༽ ཤིཝ་ད་ལུ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཤི་ནིའི་སྨན་ལུ་སབ་ཨིན།

ང༽ ཤི་ཞིནམ་ལས་ལུས་དང་རྣམ་ཤེས་སོ་སོར་བྲལ་གཏང་མིའི་སྨན་

༢༽ སྲུང་འདི་ནང་གི་རྐྱལ་པོའི་བཙུན་མོའི་མཚན་འདི་་་
ཀ༽ ལྷ་སྒྲོན་ཨིན།

ཁ༽ དཔལ་སྒྲོན་ཨིན།

ག༽ དཔལ་སྒྲོན་ཨིན།

ང༽ དབངས་འཛོམས་ཨིན།

༼སྐུགས་་་་༥༽

ལུ་སབ་ཨིན།

༣༽ མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་བདག་འཛིན་པ་ལུ་་་་་
ཀ༽ ཨ་ལོ་བུ་གསུམ་ཡོད།

ཁ༽ ཨ་ལོ་བུམོ་གསུམ་ཡོད།

ག༽ ཧ་ལོ་བུམོ་བཞི་ཡོད།

ང༽ ཨ་ལོ་བུ་གཅིག་དང་བུམ་གཉིས་ཡོད།

༤༽ ཨ་ཞིནམ་གཉིས་ཀྱིས་་་་་

ཀ༽ ནུའུ་གཅུང་ལུ་ཕྲག་དོག་ལངམ་སར་སོདཔ་ཨིན།

ཁ༽ ཕོ་རྒནམ་ལུ་ཕྲག་དོག་ལངམ་ལང་སར་སོདཔ་ཨིན།

ག༽ བུམོ་སྤུན་ཆ་ཆུང་ཤོས་ལུ་ཕྲག་དོག་ལངམ་ལང་སར་སོདཔ་ཨིན། ང༽ ཕམ་གཉིས་ལུ་ཕྲག་དོག་ལངམ་ལང་སར་སོདཔ་
ཨིན།
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༥༽ ཨ་ཞེནམ་གཉིས་དང་ཅིག་ཁར་མཛའ་མཐུན་སྦེ་སོད་མི་འདི་་་་་
ཀ༽ མོ་རའི་ཆ་རོགས་ཚུ་ཨིན།

ཁ༽ མོ་རའི་ནུམོ་འདི་ཨིན།

ག༽ མོ་རའི་ཕོ་རྒནམ་ཨིན།

ང༽ མོ་རའི་ཕམ་ཚུ་ཨིན།

ཁ༽ འོག་གི་དྲང་བ་ཚུ་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ལྷག་ཞངམ་ལས་དྲི་བའི་ལན་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བྲིས།

༼སྐུགས་་་༥x༤=༢༠༽

༡༽ བཙུན་མོ་དེ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་སྲས་སྲསམོ་ཚུ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ ཨ་ཞེམོ་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱལཔོ་ལུ་སྙན་ཞུ་ག་དེ་སྦེ་ཕུལ་ནུག།
༢༽ ཨ་ལོ་ཚུ་སོམ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱུགཔོ་དེ་གིས་མིང་ག་དེ་སྦེ་རང་བཏགས་ཏེ་ ག་ཅི་རང་ལྷབ་བཅུག་ནུག།

༣༽ བུམོ་ལྷ་སྒྲོན་གྱིས་ ལྟོ་ལྷང་མི་ཨང་རྒས་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་སྟེ་ ཨང་རྒས་ཀྱིས་ག་ཅི་རང་སབ་ནུག།
༤༽ ཕོ་རྒནམ་འཇིགས་རྒྱལ་གྱིས་ སྲིང་མོའི་རེ་བ་བསྐང་ནིའི་དོན་ལུ་ག་ཅི་འཚོལ་བར་འགྱོ་ནུག ? འཚོལ་བར་འགྱོ་བའི་སྐབས་
སྲིངམོ་ལུ་ག་ཅི་རང་སབ་ནུག།

དྲི་བ་ཚན་གཉིས་པ། ལན་རིང་གི་དྲི་བ།

༼སྐུགས་་༢༥༽

འོག་གི་དྲི་བའི་ལན་བྲིས།

༡༽ སྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་བྲིས་ཞིནམ་ལས་ སྲུང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་རེ་རེ་བཞིན་ ཤི་གསོའི་སྨན་གྱི་སྲུང་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བྲིས།
༢༽ ཤི་གསོའི་སྨན་ཟེར་མིའི་སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ དོན་མཚམས་བཞི་ནང་བཅུད་བསྡུ་སྟེ་བྲིས།

༼སྡེ་ཚན་ང་ བཤེས་སྤྲིངས།

༼སྐུགས་་༡༢༽

༼སྐུགས་་༡༣༽

འོག་ལུ་དྲི་བ་ཚན་གཉིས་ཡོད་ས་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ སྐུགས་༢༥ གི་ལན་ཚངམ་འབད་བྲིས།

སྐུགས་ ༢༥ །

༉ གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་ཐར་པ་མངོན་བཞེད་ན།། ཡང་དག་ལྟ་ལ་གོམས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད།

གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སྤྱད་ཀྱང་།། ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་བཟད་ལྡན།།

དྲི་བ་ཚན་དང་པ།

ཀ༽ ལན་གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་དྲི་བ།

(སྐུགས༡x༥=༥)

འོག་གི་དྲི་བ་རེ་ལུ་་ལན་ ཀ་ཁ་ག་ང་ འབད་བཞི་རེ་བཀོད་དེ་ཡོད་ས་ལས་ ལན་ངོ་མ་གཅིག་་ཡོད་མི་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ལན་
ཧིང་སངས་ས་འབད་བྲིས།

༡༽ ཡང་དག་ལྟ་བ་ཟེར་མི་འདི་
ཀ་

ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩི་ནི་ལུ་སབ་ཨིན།

ཁ་ ཐ་དམ་ཚིག་བསྟེན་ནི་ལུ་སབ་ཨིན།

ག་

ཡིད་ཆེས་དད་པ་བསྐྱེད་ནི་ལུ་སབ་ཨིན།

ང་ ལྟག་གི་ཚུ་གེ་ར་མེན།

ཀ་

ཚིགས་བཅད་༡ཡོད།

ཁ་ ཚིགས་བཅད་༤ཡོད།

ག་

ཚིགས་བཅད་༥ཡོད།

ང་ ཚིགས་བཅད་༦ཡོད།

༢༽ ཚིག་རྐང་༤ལུ་
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༣༽ གལ་ཏེ་ཟེར་བའི་གོ་དོན་འདི་
ཀ༽ ག་དེ་འབད་རུང་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།
ག་

ཨིན་ས་ཆེ་རུང་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།

ཀ་

འདབ་མ་ལུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༤༽ རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཟེར་མི་འདི་
ག་

མེ་ཏོག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

༥༽ མངོན་བཞེད་ཀྱི་དོན་དག་
ཀ་
ག་

ཁ་ ག་དེམ་ཅིག་འབད་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན།
ང་ ལྟག་གི་ཚུ་གེ་ར་ཨིན།

ཁ་ འབྲས་བུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ང་ ཤིང་གི་སོང་པོ་ལུ་གོཝ་ཨིན།

འཐོབ་ནི་གི་འདོད་པ་ཡོད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།

ལེན་ནི་གི་མནོ་བསམ་ཡོད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།

ཁ་ བྱིན་ནི་གི་སེམས་ཡོད་མི་ལུ་སབ་ཨིན།
ང་ ལྟག་གི་ཚུ་གེ་ར་མེན།

ཁ༽ ལན་ཐུང་ཀུའི་དྲི་བ།

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་གི་ལན་ཐུང་ཀུ་རེ་བྲིས།
༡-

འདོད་པའི་ཡུལ་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་ ཆགས་སེམས་སྤང་དགོཔ་སྨོ?བྲིས།

༢-

འཇིག་རྟེན་ནང་ཡང་དག་པའི་ཆོས་ངོ་མ་ག་ཅི་སྨོ?བྲིས།

༤-

བཤེས་སྤྲིངས་ཟེར་སབ་དགོ་པའི་དོན་དག་བྲིས།

༣-

ལོག་པར་ལྟ་བ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་འབད་མི་ལུ་སབ་སྨོ?

དྲི་བ་ཚན་གཉིས་པ།

ལན་རིངམོ་གི་དྲི་བ།

སྐུགས་ ༢༥ །

འོག་གི་དྲི་བ་ཚུ་དྲནམ་བཏོན་ཏེ་ ལྷག་ཞིནམ་ལས་ ལན་ཚིག་འབྲུ་༡༥༠ནང་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།
༡-

(སྐུགས༤x༥=༢༠)

འོག་གི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀྱི་གྲེལ་བཤད་རོང་ཁའི་ཐོག་ལུ་བྲིས།

༉ སེམས་ནི་ཆུ་དང་ས་དང་རོ་བ་ལ།། རི་མོར་བྲིས་པ་དེ་འདྲར་རིག་པར་གྱིས།།

༼སྐུགས་༡༥༽

དེའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི།། མཆོག་སྟེ་ཆོས་འདོད་རྣམས་ལ་མཐའ་མ་ལགས།།
མི་ནི་ཨ་སྨྲའི་འབྲས་བཞིན་མ་སྨིན་ལ།། སྨིན་པ་དང་འདྲ་སྨིན་ལ་མ་སྨིན་འདྲ།།
མ་སྨིན་མ་སྨིན་པར་སྣང་སྨིན་ལ་ནི།།
༢-

སྨིན་པར་སྣང་ཞེས་བགྱི་བ་འདྲར་རོགས་མཛོད།།

ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བཤེས་སྤྲིང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་ ཆོས་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་འབད་བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིན་

༢༽ བཤེས༌སྤྲིང༌ལྷབ༌མི༌འདི༌གིས༌ཁྱོད༌ཀྱི༌མི༌ཚེའི༌ལཱ༌དང༌འབྲེལ༌བ༌ག༌དེ༌སྦེ༌རང༌འོང༌ནི༌མས་ག་དབྱེ་བ་དཔྱད་འབད༌དེ༌ཚིག་འབྲུ་ ༣༠༠་
ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་བྲིས།

བསམ་འཆར་ཅིག་བྲིས།
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