སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
		

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོ།
སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།  ༢༣

Men-Tsee Da-Sar

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའི་ཚགས་པར།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉནི ་རྒྱ་གར་ལ་ྷོ
ཕགྱོ ས་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བཀསྲི ་ལྷུན་པོར་སྒལྲོ ་
དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའ་ི ཚེ་དབང་བཀྲིན་བསྐྱངས་
སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གསི ་བཀའ་སབློ ་བསྩལ་བའ་ི ནང་
མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའ་ི
བཀའ་སབློ ་ནང་ཚན་ཞགི ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་གཤམ་གསལ།
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ཟླ།

ན་ཚ་བྱུང་ཚར་བའ་ི རསྗེ ་ལ་ཕུ་བཏབ་རོགས། གཅིག་བྱེད་
རོགས་ཟེར་དུས་ཕྱིས་དྲག་པ་རེད། གཞན་དག་གང་ཡང་
བྱེད་ཡས་མིན་འདུག
ནད་ན་ཚ་མ་ཡོང་བར་སནྔོ ་འགོག་བྱེད་ཡས་
དང་རྒྱུན་དུ་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་སྟངས་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
སྔོན་མ་ངས་སྐབས་ཞིག་ལབ་མྱོང་ཡོད། ཟས་སྤྱོད་མཁས་
པ་དེ་ཚོར་སྐད་ཆ་དྲིས་ནས་ལ་ྟོ ཆས་རྒྱུ་ཆ་གང་འདྲ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་མེད་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རེད། རྒྱུན་དུ་ཟས་སྤྱོད་
འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས། དེར་དགེ་
འདུན་པ་ཚོ་དཔེ་ཆ་འཁྲིད་པ་དང་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་
བ་དང་། ཆབས་ཅིག་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་དོ་སྣང་
བྱེད་དགོས་རེད།

གངས་ལྗོངས་བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་
བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༡༠༠ ཕྲག་གཅིག་
འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།

རང་ཡུལ་བོད་གངས་ཅན་ལངྗོ ས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་
སར་གནས་ཆགས་པའ་ི ལྷ་ས་སྨན་རསྩི ་ཁང་ཞསེ ་མཚན་སྙན་
ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་རྩིས་
རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོས་བསམ་བྱེད་ས་སབློ ་གཉེར་ཁང་
ཞགི ་ཡནི ་ལ། དེ་ཡང་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གསི ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་ནད་སེལ་སྨན་དང་། བླང་དོར་འབྱེད་
པའི་རྩིས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་གཉསི ་དུས་བསྟུན་མ་ི ཉམས་གོང་
འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཆེད་ཕྱག་བཏབ་པ་དེ་ནས་
བཟུང་། འདི་ལོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ བར་མ་ི ལོ་ཧལྲི ་པོ་ ༡༠༠ ཕྲག་
གཅིག་འཁོར་གྱི་ཡོད་པས་འད་ི ནས་དགའ་སྤ་ྲོ འཁོལ་བའ་ི
ངང་དུས་སྐབས་དེ་སྲུང་བརྩི་ཟབ་རྒྱས་ཞུ་འཆར་ལ་མངོན་
དུ་ཕྱོགས་པ་ཡིན། དུས་དྲན་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་༣ ཚེས་ ༢༣
ཉནི ་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་ཁང་དབུ་བརསྙེ ་ནས་མ་ི ལོ་ ༥༥
འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་དང་སྟབས་བསྟུན་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་
ས་ྒོ ཞགི ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡནི ། དེ་ཙམ་མ་ཟད་འད་ི ལོ་ལྕགས་ར་ི
རགི ་བྱེད་འགྲོ་ཕན་གངླི ་ཡང་དབུ་བརསྙེ ་ནས་མ་ི ལོ་ ༣༢༠
འཁོར་བའ་ི དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞགི ་ཀྱང་ཁེལ་ཡོད།

"གཙོ་བོ་ཚེ་རིང་དུ་བསྲི ངས་ཟེ ར་བ་འདི་
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་རེད་ཤག གཞིས་ཆགས་ནང་གི་སྨན་ཁང་
དེ་ཚོ་འགོ་སྟོད་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་མཁན་དང་། སྨན་
ཁང་ཨའུ་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཚོའ་ི ནང་དུ་སྨན་པ་དང་མཐུན་
རྐནྱེ ་ཚང་མ་ཚང་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་འདུག ཁ་སང་ཧུན་སུར་
གཞིས་ཆགས་ལ་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་དེ་ཚོའ་ི
ནང་སྨན་པ་སོགས་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པོ་མེད་པ་དེ་
སྔ་མོ་ང་ཚོ་བོད་ལ་ཞེ་དྲག་ཡར་རྒྱས་ཡོད་མ་
འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའ་ི གྲས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་རྩིས་
རེད་ཀྱང་གདན་ས་གསུམ་པོ་སོ་སོའ་ི ནང་སྨན་རྩིས་ཁང་
དགོས་པ་རེད། ཤེས་སོང་ངམ། དེ་འདྲ་ཡནི ་དུས་འཆར་
གི་སྨན་པ་བཞག་ཡས་ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་བསམ་
ཅན་སྒང་ལ་མ་བཞག་པར་གྱིས།"
བྱུང་། དེའ་ི ཚེ་དེའ་ི དུས་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པོ་གང་ཡང་
དེ་ག་ནང་བཞིན་སློབ་གྲྭར་ཡནི ་ན་སློབ་གྲྭའ་ི ཡོད་མ་རེད་ཀྱང་དེ་འདྲ་ཞགི ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེང་སང་
དགེ་རྒན་དང་ཁདྱེ ་རང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་
སྒང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། པ་དང་ང་ཚོ་བོད་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ཚོས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་
གདན་ས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་མ་ི འབོར་མང་པོ་ཡོད་ ཙམ་བྱེད་དགོས་འདུག གཞན་འཐུས་ཤརོ ་འགྲོ་ག་ི འདུག
པ་ཡནི ་ཙང་ཡནི ་གྱི་རེད། ནད་པ་མང་པོ་དྷ་རམ་ས་ལར་
ལྷག་དོན་དཔེ་ཆ་གང་ཙམ་ཤསེ ་མཁན་གྱི་ནད་
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པའ་ི ཉནི ་ཐེག་
ཡོང་གི་འདུག རྒྱ་གར་ལ་ྷོ ཕགྱོ ས་ནས་ཡོང་པ་ཡནི ། གདན་
པ་དེ་འདྲ་ཐུག་ཡོང་དུས་གང་དྲག་བསམ་པ་མ་གཏོགས་ ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔ་དྲོ་མཛད་སྒོ་དབུ་
ས་ཁག་ནས་ཡོང་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲར་ག་རེ་ན་
བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མིན་འདུག དེ་ཚོ་དང་པོ་ནས་ འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ།
གི་འདུག་ཟེར་དུས། མཆིན་པ་དང་། མཁྲིས་པའི་ན་ཚ་
འཐུས་ཤརོ ་ཕྱིན་ཚར་པ་རེད།" ཅེས་སོགས་བཀའ་སྩལ།
ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་
ཡོད་པ་མང་པོ་ཡོང་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་ཚོའ་ི གྲས་ནད་
ཚན་ནས་ "རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་
ཚོགས་ཆེན།" [International Conference on

ཀླད་རྩའི་གནས་ལུགས་སྐོར་ཟབ་ཁྲིད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༡ བར་ ཀླད་རྩའི་གནས་ལུགས་སྐོར་ཟབ་ཁྲིད་ཅིག་གནང་ཡོད། དེ་
སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཀླད་རྩའི་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་གསལ་ ནི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མིའ་ི ནུས་ཤུགས་སྡེ་ཚན་ནས་གོ་སྒྲིག་
སྒནྲོ ་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་སྨན་པ་གྲངས་ ༡༣ ལ་གཞི་རིམ་ ཞུས་ཞངི ་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

འདོན་ཐེངས་རྗེས་མའི་སྐོར་གསལ་བཤད།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར་《སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་》ཞེས་པ་འདི་ད་བར་སྤྱིའ་ི འདོན་
ཐེངས་ ༢༣ ཙམ་ཕྱི་ཟླ་སོ་སོའ་ི ཚེས་ཤར་དུ་ཡོངས་ཁྱབ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། རསྗེ ་མའ་ི འདོན་ཐེངས་
༢༤ པ་དེ་ཉིན་ཤས་ཕྱིར་འགྱངས་ཏེ་འད་ི ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི ་གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་
དབུ་བརྙེས་ནས་མ་ི ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅགི ་འཁོར་བའ་ི གཞ་ི རྒྱ་ཆེ་བའི་དུས་དྲན་མཛད་སྒོའ་ི སྐབས་འགྲེམས་
སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེའ་ི ནང་མཛད་སྒོའ་ི སྐབས་ཉེར་མཁོའ་ི ཡིག་ཆ་ཁག་དང་། ལོ་འཁོར་མོའ་ི དུས་དྲན་
མཛད་འཆར་སོགས་དམགི ས་བསལ་དུ་དགོད་རྒྱུ་ཡནི ་པ་ཐུགས་འཇགས་འཚལ།

ི ་གོ་སྒགྲི ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
Tibetan Medicine] ཞག

བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་གཞིར་ "བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རིག་པའི་བདེན་པ་གསལ་འདོན་བྱེད་པ།" [Unlocking
the Truth of Tibetan Medicine] ཞེས་བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རགི ་པའ་ི ལྟ་གྲུབ་དང་། ནང་དོན་རགི ་པ་དང་འབལྲེ ་
བའི་གནད་དོན་ཁག ནད་བཅོས་ཉམས་ཞིབ། སྨན་སྦྱོར།
སྨན་རྫས། བོད་སྨན་གྱི་ཐོན་དངོས་སོགས་ལ་ཉམས་ཞབི ་
དང་ཚད་ལྡན་རྩོམ་ཡགི ་བཅས་གསལ་འདོན་དང་མཁནྱེ ་
རྟོགས་ཆེད་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་གཞི་
དང་འབལྲེ ་བའ་ི གནད་དོན་གང་རུང་ཞགི ་ག་ི སངྟེ ་ཉེ་ཆར་
འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཡོད་པའི་ཉམས་ཞིབ་
ཡགི ་ཆ་འད་ི ག་ཕུལ་འབྱོར་ཟནི ་པའ་ི ནང་ནས་འདམ་སྒྲུག་
བྱུང་བའ་ི མཁས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དྲོའ་ི རངི ་རང་ཉདི ་ཀྱི་རམྩོ ་
ཡིག་གིས་བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུ་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། རྩོམ་ཡིག་རྒྱས་པ་ཕྱི་དྲོའ་ི སྐབས་
སྒགྲོ ས་སྦྱང་ཞུ་རྒྱུ་རེད།
ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ལས་བྱེད་
ལས་ཐོག་པ་དང་། ལས་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་སོ་སོའ་ི
ཉམས་མངྱོ ་སོགས་སྤེལ་རྒྱུ། དེ་ནས་བཟུང་ལོ་འཁོར་གཅགི ་
གི་རིང་ཕྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྨན་དང་རྩིས་ཀྱི་འགྲེམས་
སྟོན་དང་། གཏམ་བཤད། བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་
རམི ་སྒགྲི ་ཡོད། ལས་འཆར་དུས་ཚིགས་གཏན་འབེབས་བྱུང་
རམི ་བཞནི ་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི དྲ་རྒྱ་ www.men-tseekhang.org/www.mentsee.org ནང་གདོན་རྒྱུ་ཡིན།

སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ལས་དོན་ཆེད་གར་དགོས་ལས་བྱེད་ Floating
Staff གྲངས་ ༡༠ གསར་བསྐོས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
མར་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆ་རྐནྱེ ་གསལ་བའ་ི ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
བསྒྲགས་སྤེལ་བར་བོད་རགི ས་ན་གཞོན་གྲངས་ ༡༣༥
མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་། སནྔོ ་འགྲོའ་ི རྒྱུགས་འབུལ་དུ་ན་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
གཞོན་གྲངས་ ༡༢༢ ཕེབས། སནྔོ ་འགྲོའ་ི རྒྱུགས་འབྲས་རྩེ་
རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
ཕུད་གྲངས་ ༢༢ ལ་ཟླ་གཅིག་རིང་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུས་
འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
སུ་གླ་ཡོད་ཐོག་ལས་སྣེ་འདྲ་མིན་དུ་ལས་བཀོད་དང་ཟབ་ ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
སྦྱོང་སྤྲད་རྗེས་དངོས་གཞིའ་ི འདེམས་རྒྱུགས་བླངས་ཏེ་ སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
རྩེ་ཕུད་གྲངས་ ༡༠ ལ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཕྱོགས་མཐའི་སྡེ་ བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤདྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།
ཚན་ཁག་ཏུ་ལས་བཀོད་གོ་སྒགྲི ་གནང་ཡོད།
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣  སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

མན་ངག་ལྷན་ཐབས།

འདི འི ་ ནང་གསོ ་ བྱ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
དང་། གསོ་བྱེད་སྐབས་བཅོ་ལྔར་ལེའུ་བརྒྱ་དང་སོ་གསུམ་
དུ་ཕྱེས་ནས། ནད་སོ་སོའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། དབྱེ་བ། ནད་
རྟགས། བཅོས་ཐབས་བཅས་རེ་རེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་
རྒྱུད་དང་མཚུངས་པར་ཚིགས་བཅད་དུ་མ་ཚང་བ་མེད་
པར་དོན་འདོམས་ནས་བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་
རྒྱུད་དུ་ཕགྱོ ས་ཙམ་གསལ་བའ་ི ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་མཐའ་མའ་ི
སྐབས་སུ་འཛམ་གངླི ་བཞ་ི ཆ་སངྟོ ་པའ་ི གཉན་རམི ས་པར་ྤ
ཏ་ས་ྟེ བབས་ས་མངི ་གསི ་རྣམ་པ་བརདྗོ ་ཀྱིས་མ་ི ལང་ཀྱང་
འདིར་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་དམིགས་སུ་
བཀར་ནས་ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བསྟན་ཡོད།

སྨན་གཞུང་འད་ི ན་ི གཙོ་ཆེར་མ་ི དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་
བཟང་དང་མིའ་ི ཉི་མའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ལ་གཞི་བཟུང་།
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བདུད་རྩི་བུམ་པ། སྐྱེས་བུ་མེ་ལྷ་
དང་སློབ་དཔོན་ཕྱག་རྡུམ། ཞང་ཞུང་འཁོར་ལོ་རྒྱལ་པོ་
རྣམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས། གོང་སྨན་པ། བྲང་ཏི། གཙང་སྟོད་
དར་མ་མགོན་པོ། ཕྱག་རྡོར་མགོན་པོ། འབྲོང་རྩེ་ལྷ་སྲས།
ས་སྐྱ་སྨན་གྲོང་། ར་ྗེ བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མཚོ་
སྨད་མཁན་ཆེན་སོགས་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་མཐའ་
དག་ནས་ལེ ག ས་ཆ་བླངས་ཤི ང ་ཁ་བཀང་ནས་མྱོ ང ་
བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རིགས་ཁ་སྣོན་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།

ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན།

ལོ་སྟར་ཆགས་ལྟར་འད་ི ལོ་ཡང་ཟླ་བ་ ༢ ཚེས་
༤ དེ་འཛམ་གངླི ་ཀེན་སར་ཉིན་མོ་ [World Cancer
ླི ་ཡོངས་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་རེད། འདརི ་
Day] འཛམ་གང
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཀེན་སར་ཚོད་འཛིན་ལ་ྟེ གནང་ཁང་ག་ི དྲ་ཐོག་
ནང་གསལ་ཕྱི་ལུགས་ནས་མི་མང་གི་ཤསེ ་བྱའི་གོ་རྟོགས་
སྤེལ་ཆེ ད་ཀེན་སར་ནད་ཀྱི་སྐོར་འཁོད་པ་ཞི ག་དུས་
སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བོད་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད།

སྐབས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དང་། གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད། མཐུད་གནང་ཐུབ་ན་ཀེན་སར་ནད་གཞི་རྐྱེན་པས་འཆི་བ་
གཉན་ནད་རིགས་གཞན་བཅས་ཀྱིས་ལུས་པོའི་སྔོན་ གསུམ་ནས་གཅགི ་ངེས་པར་འགོག་ཐུབ་པ་ཡནི །
འགོག་གི་ནུས་པ་ཆེས་ཞན་པར་བཏང་བའ་ི རྒྱུ་མཚན་
༦༽ འཚོ་ཆེ་དྲགས་པ། དེས་ཨིན་སུ་ལིན་རྩི ་རྫས་
གྱིས་ཀེན་སར་རིགས་ཅིག་བྱུང་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད།
(Insulin hormone) མ་སྙོམས་པར་བྱས་པ་ལ་
༥༽ ཟས་སྤྱོད་ལོག་པ་བསནྟེ ་པ། ཟས་སྤདྱོ ་ལོག་པ་བསནྟེ ་ བརནྟེ ་ནས་ལོང་དང་། གཤེར་མའ་ི ཀེན་སར་ནད་བཏབ་
པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀེན་སར་ནད་ཀྱང་བྱུང་གི་ཡོད། དེར་གཙོ་ རྒྱུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ལ་མིད་པ་དང་། མཁལ་མ། ལྒང་པ། ནུ་མ།
བོ་བསྙལ་བའམ་བཅོས་མའི་ཤ་རིགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་དང་། སྔོ་ མངལ་བཅས་ཀྱི་ཀན་སར་བྱུང་ཉེན་ཆེ་བ་མཐོང་ཡོད།
ཚལ་དང་ཤངི ་ཏོག་མེད་པའི་ཁ་ཟས་བསྟེན་དྲགས་པ་ལས་
༧༽ ཆང་རག མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆང་རག་འཐུང་
བྱུང་བ་ཡིན། ལུས་པོའ་ི ལྗིད་ཚད་བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་
མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དང་། མདི ་པ། གྲེ་བ། མཆནི ་པ། ནུ་མ།
ཐབས་ལ་ཕན་པའི་ཁ་ཟས་དང་། དུས་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་མུ་
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གནས་གཞན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་ནས་
ཀེན་སར་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་དང་ཁྱབ་འཕེལ་ཡང་བྱེད།
ཁ༽ ངོ་བོའ་ི དབྱེ་བ། ཀེན་སར་ཞེས་པའི་ནད་ལ་ཕོག་
སའི་གནས་ཀྱི་དབང་གིས་དབྱེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་དེ།
Carcinoma ཞེས་ནུ་མ་དང་། ལྒང་རན
ྨེ ། ག་ློ བ། ལོང་ག་ི
ཀེན་སར་ལྟ་བུ་དང་། Sarcoma ནི་རུས་པའམ་ཚིལ། ཤ
སགྲོ ་རྩ་དཀར་ནག དོན་སྣོད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཕུང་གྲུབ་བཅས་
ཀྱི་ཀེན་སར་ལ་འབོད་པ་ཡིན། Lymphoma ན་ི རནྨེ ་
བུ་མ་ལག་གི་ཀེན་སར་ཡིན་ཅིང་ལུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བས་ན་
ལུས་གནས་གང་ལའང་ཕོག་སྲིད་པ་ཡིན། དེར་གཙོ་བོ་
དབྱེ་བ་གཉསི ་ཡོད། Leukaemia ཞེས་པ་ན་ི ཁྲག་རལི ་
དཀར་པོ་དང་དམར་པོའ་ི ཕྲ་ཕུང་ག་ི རྒྱུ་རྐང་ག་ི ཀེན་སར་
ཡནི ། དེར་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ཤནི ་ཏུ་མང་པོ་ཡོད།

ཀེན་སར་ནད་ན་ི ང་ཚོའ་ི ལུས་པོ་ཐ་མལ་ནད་
མེད་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཚད་
གཞ་ི ལས་མང་བ་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྱུར་སྟེ་གོང་བུ་གསར་
དུ་སྐྱེས་པའམ་སྐྲན་དུ་གྱུར་བ་ལ་ཟེར། ཁྲག་ག་ི ཀེན་སར་
ཕུད་པས་གཞན་ཀེན་སར་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་བྱུང་ག་ི
ཡོད། གལ་ཏེ་བཅོས་ཐབས་མ་བྱས་ཚེ་སྐྲན་དེ་ཉིད་ཇེ་ཆེར་
འགྲོ་བ་དང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཕུང་གྲུབ་སར་ཁྱབ་ཅངི ་། ཡང་ན་
ག༽ རྐནྱེ ། ད་ལྟ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཤསེ ་པ་ཀེན་སར་དབྱེ་བ་
ཁྲག་གམ་རྨེན་བུའི་རྒྱུ་ལམ་བརྒྱུད་ལུས་པོའ་ི ཆ་ཤས་གཞན་
བྱེ་བྲག་ ༢༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ནད་གཞི་གཞན་དང་
དུ་ཁྱབ་ནས་འཇུ་བྱེད་དང་། དབང་རྩ། འཁོར་རྒྱུག་མ་ལག་
གཅིག་མཚུངས་ལྟར་རྐྱེན་གཅིག་ཁོ་ན་མིན་པར་རྐྱེན་མང་
ལ་གནོད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དག་ཅགི ་གསི ་ཀན་སེར་ནད་བྱེ་བྲག་ཅགི ་བྱུང་ག་ི ཡོད།
ཀ༽ སྐྲན་ནད། Tumour སྐྲན་ལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་
༡༽ Carcinogens ཞེས་པ་འད་ི ཀེན་སར་སྐྱེས་བྱེད་ཀྱི་
མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་བཞག་ཡོད། Benign
རྫས་རགི ས་ Cancer-causing substances ཞིག་
ི ས་ན་ི ཀེན་སར་མནི ་ལ་སགྲོ ་ལའང་ཉེན་
tumours རག
ཡནི ། རྫས་གང་ཞིག་ག་ི ཕྲ་ཕུང་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱས་ནས་
ཁ་མེད། དེ་རིགས་རང་གནས་སུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་དུས་ཡུན་
དེའ་ི གཤསི ་སྤྱོད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དང་། མཐར་ཕྲ་
རངི ་པོ་འགོར་ཅངི ་། ལུས་པོའ་ི ཆ་ཤས་གཞན་ལ་ཁྱབ་འཕེལ་
ཕུང་དེ་ཉདི ་ཀེན་སར་ཕྲ་ཕུང་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟེར།
མ་ི འགྲོ་བ་དང་། ཕལ་ཆེར་ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་དང་
མཚུངས། གལ་ཏེ་སྐྲན་དེ་ཤནི ་ཏུ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་ ༢༽ ན་ཚོད། ཀེན་སར་ནད་རགི ས་ཁ་ཤས་ན་ཚོད་རྒས་པ་
མཉམ་དུ་ལུས་པོར་མ་ི བདེ་བའམ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དོན་སྣོད་ ལ་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ན་ི ཇ་ི ཙམ་གྱི་ཚེ་ཚད་
དང་དབང་པོ་གཞན་ལ་གནོན་ཤུགས་བཏང་ཚེ་ལུས་པོར་ རངི ་བ་དེ་ཚོད་ཀྱི་ནད་ཀྱི་རྐནྱེ ་དང་འཕྲད་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད།
དཀའ་ངལ་སྤདྲོ ་ཀྱི་ཡོད། ཀླད་སྐྲན་ལྟ་བུ།
༣༽ རགི ས་རྒྱུད། དེ་ན་ི རང་ག་ི རགི ས་རྒྱུད་ནང་དུ་ཕྲ་ཕུང་
Malignant Tumours ནི་གོང་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྐྲན་ སྐྱོན་ཅན་རིགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེས་ཁྱེད་ལ་ཀེན་སར་
རིགས་འདི་མགྱོགས་མྱུར་དུ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་། ཉེ་ ཕོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ངེས་པ་མེད། འོན་ཀྱང་ནད་གཞི་འདི་
འགྲམ་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཁྱབ་འཕེལ་དང་གནོད་པར་བྱེད་ ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་རིགས་རྒྱུད་ནང་མེད་པའི་མི་གཞན་པ་
ཐུབ། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ Malignant Tumours གྱི་ ཚོ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། ལོང་ག་ི ཀེན་སར་དེ་རགི ས་
ཕྲ་ཕུང་ཁ་ཤས་རང་གི་གོང་བུ་ནས་བྲལ་བའམ་ཆད་དེ་ རྒྱུད་ཀྱི་རྫས་རྒྱུན་དང་འབལྲེ ་བ་ཡོད་པ་ཤསེ །
ལུས་པོའ་ི གནས་གཞན་དུ་ཁྱབ་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡནི ། དེ་
ལ་(Metastasis)ཞེས་བརྗོད། དེ་འདྲའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་ ༤༽ སྔོན་འགོག་མ་ལག དོན་སྣོད་བརྗེ་ལེན་དགོས་པའི་




《མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཟུག་
རྔུའ་ི ཚ་གདུང་སེལ་བའ་ི ཀཏྤྰུ་ར་དུས་མིན་འཆི་ཞགས་
གཅོད་པའི་རལ་གྲི།》 ཞེས་བྱ་བའམ་མཚན་བསྡུས་པར་
《མན་ངག་ལྷན་ཐབས།》 ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའ་ི
སྨན་གཞུང་འདི་ནི་མི་དབང་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་
(1653-1706) མཆོག་དགུང་གྲངས་སོ་དགུ་སོན་སྐབས་
ཏེ་ལྕགས་མོ་ལུག་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༩༡ ལོར་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན།
དེ་ཡང་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་ཞིབ་འཇུག་
དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་གཞུང་འདི་སྡེ་དགེའ་ི པར་མར་
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞའི ་ི དགོངས་དོན་མ་ལུས་
གཞ་ི བཅོལ་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དེབ་གཟུགས་ཤིག་
དང་། ལྕགས་ར་ི རགི ་བྱེད་གངླི ་ག་ི པར་མར་གྲགས་པའ་ི མ་ རྟོགས་པར་ཉེ་བར་མཁོ་བའ་ི བསྟན་བཅོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་
དཔེ་གཉིས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་པར་འཇུག་དག་ཐེར་བྱས་ ཡོད་པ་ལས་ས་ྡེ སདྲི ་ཉདི ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཇ་ི ལྟར་ཞོ་དཀགྲོ ས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་པར་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ཡོད། ནས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞིན་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བོད་
དུའང་ཌཱཀི་སོགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་གསང་སྨན་རིགས་
སྨན་གཞུང་འདིའི ་ བརྗོ ད ་བྱ་གཙོ ་ བོ ་ ནི །
དང་། ཉམས་བཅོས་སོགས་བསྣན་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཚེའ་ི
བྷོཊའི་གསོ་བྱེད་དབང་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་
ནད་ལ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་མན་རྒྱུད་ལྷན་ཐབས་འད་ི ཡནི ་
པོས་རྩོམ་སྒྲིག་མཛད་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ི དུམ་བུ་
པར་གསུངས་ཡོད། ཉོན་མོངས་རགས་པའ་ི གཞན་དབང་
གསུམ་པ། མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ནང་གསལ་སྤྱི་བོའ་ི
གི་རརྙི ་ཚུད་པའ་ི ལྔ་བདོའ་ི དུས་ཀྱི་ལས་ཅན་སྐྱེ་བོ་རྣམས་
གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནད་རིགས་མཐའ་
གཉན་ནད་གདུག་པ་ཅན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མནར་བ་ལ་
དག་གི་གསོ་ཚུལ་ལག་ལེན་དམར་འཁྲིད་དུ་བསྟན་པ་
མན་རྒྱུད་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་གོ་བདེ་ཞིང་ནང་དོན་
དེའ་ི ཁ་སྐོང་ངམ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མ་ི དབང་ས་ྡེ སདྲི ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནད་ཅན་སྐྱེས་བུའི་དབུགས་དབྱུང་
རིན་པོ་ཆེའ་ི རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་ལས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ི
ནུས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ནི་བདུད་རྩི ་དངོས་ཡོད་པ་
ནང་བརྩམས་པའ་ི གསོ་བ་རགི ་པའ་ི བསྟན་བཅོས་སྙན་
དང་ཆ་མཚུངས་པར་དགོངས་ན་མི་འཐད་པ་མེད་དོ།།
གྲགས་དང་ཕནྲི ་ལས་ཆེ་གྲས་ཤགི ་ཡིན།

༢༠༡༦ ལོའི་འཛམ་གླིང་ཀེན་སར་ཉིན་མོ།

རྐྱེན་གྱིས་ལྤགས་པའི་ཀན་སར་བྱུང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་
དམགི ས་བསལ་དུ་བཞནི ་རས་དཀར་པོ་དང་། སྨེ་བ་མང་
༨༽ ར་ྡོ ཐའམ་ཐ་མ་ཁ། དེ་འཐེན་མཁན་རྣམས་ལ་གློ་བ་
པོ་ཡོད་མཁན་ལ་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད།
དང་ཁ་ཡི་ཀེན་སར་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲགས་
ཡནི ། ཐ་མ་ཁ་འཐེན་པས་ཁྲག་བརྒྱུད་ལུས་པོའ་ི གནས་ ༡༠༽ བཟོ་ལས་ཀྱི་ཉེན་ཁ། རེ་འགའ་རང་གི་ལས་ཀ་དང་
གཞན་ལའང་ཀན་སར་རིགས་མང་པོ་བྱུང་ཉེན་ཆེ། ཇི་ འབལྲེ ་བའ་ི རྐནྱེ ་གྱི་ཀེན་སར་ནད་བྱུང་ག་ི ཡོད། དཔེར་ན།
ཙམ་གྱིས་ན་སོ་གཞོན་པ་དང་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ནས་ རས་ཆ་སོགས་ཚོས་རྒྱག་པའི་བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་ལ་ལྒང་
འཐེན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཉེན་ཁ་ཡང་ཇེ་ཆེར་འགྱུར་བ་ཡིན། པའི་ཀེན་སར་མང་བ་འཐོན་བཞིན་པ་དང་། རྡོ་བལ་
བཟོ་གྲྭའ་ི ནང་རྒྱུ་ཆ་ར་ྡོ བལ་དེ་ཁ་སྣའ་ི བརྒྱུད་ནས་ག་ློ བའ་ི
༩༽འོད་ཟེར་གྱི་དུག བཅོས་མའ་ི འོད་ཟེར་ནང་ཕྱག་ལས་
ཕྱི་ཤུན་ཀེན་སར་གྱི་རྐནྱེ ་ཏུ་གྱུར་ག་ི ཡོད་པ་ཤསེ ་ཡོད།
གནང་མཁན་དང་། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཉ་ི ཟེར་དྲག་པོ་ཕོག་པའ་ི
ལོང་བཅས་ལ་ཀེན་སར་བྱུང་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད།

འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༩
བར་བུམ་སྟོང་ནུབ།  ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་
གཏོད་མི་རུང་།

བོད་ཟླ ༡༢ ཚེས ༢༣ ཟླ
ཆུ་རླུང
MON 1-2-2016
Water-Wind

༡༢ ཚེས ༢༤ མིག
མེ་རླུང
TUE 2-2-2016
Fire-Wind

༡༢ ཚེས ༢༥ ལྷག
མེ་ཆུ
WED 3-2-2016
Fire-Water

༡༢ ཚེས ༢༦ ཕུར
ས་རླུང
THU 4-2-2016
Earth-Wind

༡༢ ཚེས ༢༧ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་ཁྲིད་
སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་དར་
འཛུག་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཞག་ངན་ཡིན་པས་
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མཁར་
ལས་སྤོངས། ཤིང་ཁམས་མཆིན་རྩ་
ཞག༧༢ རྒྱུ

FRI 5-2-2016
Earth-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཨར་ལས་དང་། ས་
ཞིང་ཉོ་བར་བཟང་། བག་མ་གཏོང་
ལེན་འཛེམས།

༡༢ ཚེས ༢༨ སྤེན
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་རྒྱན་སྤྲོས་པར་
བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།

SAT 6-2-2016
Earth-Water

༡༢ ཚེས ༢༩ ཉི
མེ་ཆུ
SUN 7-2 -2016
Fire-Water

༡༢ ཚེས ༣༠ ཟླ
ས་ཆུ

MON 8-2-2016
Earth-Water

བོད་ཟླ ༡ ཚེས ༡ མིག
ས་མེ
TUE 9-2-2016
Earth-Fire

༡ ཚེས ༢ ལྷག
ཆུ ༢

WED 10-2-2016
Water-2

༡ ཚེས ༣ ཕུར
ས་རླུང

THU 11-2-2016
Earth-Wind

༡ ཚེས ༤ སངས
ས་མེ

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་མི་
རུང་། གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི གནམ་
སྒོ་ཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲོན་
སྤོངས།
རྒྱ་ཟླ་༡ ཆེ་ཚེས༢
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཁྲུས་བྱ་བར་
བཟང་། ཚོང་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ནོར་ཕྱིར་མི་
གཏོང་། ཀླུ་ལྡོག

FRI 12-2-2016
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་མི་
རུང་། ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༥ སྤེན
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་བར་
བཟང་། གཉེན་འགྲིག་སྤོངས།

SAT 13-2-2016
Earth-Water

ཀླུ་ལྡོག

ཆྡ

འདི་ཉིན་ཨར་ལས་སྤོངས།

༡ ཚེས ༧ ཉི
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུག བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།

SUN 14-2-2016
Fire-Wind

༡ ཚེས ༨ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 15-2-2016
Fire-Water

༡ ཚེས ༩ མིག
མེ ༢

TUE 16-2-2016
Fire-2

༡ ཚེས ༡༠ ལྷག
ས་ཆུ

WED 17-2-2016
Earth-Water

༡ ཚེས ༡༡ ཕུར
རླུང ༢

THU 18-2-2016
Wind-2

༡ ཚེས ༡༢ སངས
ས་ཆུ
FRI 19-2-2016
Earth-Water

༡ ཚེས ༡༣ སྤེན
ས་རླུང

SAT 20-2-2016
Earth-Wind

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ནོར་ཕྱིར་མི་
གཏོང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་ཀླུང་དར་
འཛུག ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི གནམ་
སྒོ་ཁེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའི་ལས་ལ་
བཟང་། མགྲོན་འབོད་ངན།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་ཡོ་ལང་བྱ་
བར་བཟང་། ཚོང་སྤོངས་།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཡན་ཀྭོང་
ཁེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན།
ཀླུ་ལྡོག

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡནི །
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

་་་་་་འདས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ཀུན་ཕན་བཞིན་སྣོད།
གྲགས་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

དབུགས་ཁམས་རླུང་ལ་ཐམི ་པའ་ི དབུགས་ནང་
དུ་སྡུད་དཀའ་ཞིང་ཕྱི་ལ་བརྩེགས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ལུས་
ཀྱི་ཁྲག་ཐམས་ཅད་སགྲོ ་རྩར་འདུས་ཏེ་སྙིང་དབུས་སུ་ཁྲག་
ཐིག་རིམ་པ་གསུམ་བརྒྱབ་པས་དབུགས་རིང་གསུམ་ཕྱི་ལ་
འཕེན་ཞངི ་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཆད་དུས་དེར། སྤྱི་བོ་ནས་ཕ་
ལས་ཐོབ་པའི་དྭངས་མ་དཀར་ཆ་ཐུར་ལ་རྒྱུག་པས་སྣང་བ་
སྐྱ་ལམ་ལམ་འཆར། ལྟེ་བ་ནས་མ་ལས་ཐོབ་པའི་རཀྟ་དམར་
ཆ་གནྱེ ་ལ་རྒྱུག་པས་མཆེད་པ་དམར་ལམ་ལམ་འཆར། དེ་
ནས་དཀར་དམར་དེ་གཉིས་སྙིང་དབུས་སུ་ཕྲད་པའི་བར་
དེར་རྣམ་ཤེས་ཚུད་ནས་ནག་ཐུམ་གྱི་བརྒྱལ་འགྲོ། དེ་ལ་
ཉེར་ཐོབ་ནག་ལམ་ཞེས་ཟེར། དེ་དུས་རྣམ་ཤསེ ་སྤྲེའུ་མུན་
ཁང་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་ཕུང་པོར་ཐུག་རེག་བྱུང་
ས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཐོན་འགྲོ་བས་ངེས་པར་འཕོ་བའི་རིམ་
པའང་འཛོམས་ན་དང་དེ་མནི ་བསམ་པ་བཟང་པོས་སྨོན་
ལམ་དང་བཅས་སྤྱི་བོའ་ི སྐྲ་ནས་འཐེན་ཙམ་བྱེད་དགོས་
པ་དེ་ཡང་གནད་དུ་ཆེ། (འཕོ་བ་རྒྱག་མཁན་ཡོད་ཚེ་ངེས་པར་
དུ་འཕོ་རྟེན་འདས་པོའ་ི གོས་སྣེ་དང་ཁ་བཏགས་དངུལ་ཕྲན་བུ་
དགོས།) སྐབས་དེར་འགྱངས་འཕོ་ཞུ་བ་སོགས་དཀར་ཉེ་

སྤུན་མཆེད་ཀྱིས་སྡུག་ཆང་འདྲེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ།

ས་བཅད་གཉསི ་པ།
ག་གེ་མོ་ཞགི ་འདས་པའ་ི དུས་ལ་སབླེ ས་པ་ནས་ལོ་
མཆོད་བར་གྱི་རམི ་པ། དེ་ཡང་འདས་མཆོད་དངོས་ལ་དངོས་
གཞི། བདུན་ཚིགས། ལོ་མཆོད་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་ཡོད་དེ།
1. དངོས་གཞ།ི སྐབས་འདརི ་སྡུག་ཆང་འདྲེན་
པ་ན་ི ནང་མརི ་སེམས་གསོ་དང་ཆང་འདྲེན་པ་ཡང་རླུང་ལ་
སྨན་པའ་ི སླད་དུ་ཡནི ་པ་ལས་ཚང་མ་རུབ་སདྡོ ་ཀྱིས་ཆང་
བཏུང་བ་མི་རུང་བ་དང་། ཚེས་བཅུ་མཆེད་གྲོགས། མགོ་
རྡུང་བའི་གྲོགས་མཆེད་ཡོད་ན་དང་དེ་མིན་དཀར་ཉེ་སྤུན་
མཆེད་ཀྱིས། མགྱོགས་སྔོ་ཞུ་བ། རྒྱུན་པ་ཞེས་ཆོས་འདོན་པ།
གདན་འདྲེན་གཤིན་རྩིས་རྒྱག་རྒྱུ་གསུམ་གཙོ་བོ་ཡིན།
མགྱོགས་བསྔོ་དེ་ག་གེ་མོ་ཚེ་ལས་འདས་འཕྲལ་
མཆོད་མེ་འབུལ་བ་དང་། འཕོ་བའི་རིམ་པ་ཚར་རྗེས་དགོན་
པའ་ི ནང་དང་། གྲོང་ཁྱིམ་དུ་ཡོད་པའ་ི ཚད་ལྡན་བླ་མར་
བསྔོ་བ་ཞུ་རྟེན་འཁོས་བསྟུན་རྒྱ་ཆེ་དང་། འདས་པོའ་ི ཆོས་
དད་དང་བསྟུན་རྒྱུ་གལ་ཆེ། དེ་ལ་ཡང་བས་ྔོ བའ་ི ཡ་ི གེའ་ི ནང་
སྐྱབས་ཞུ་དང་ཞུ་རནྟེ ་ངེས་པར་ཚུད་དགོས་ལ་བསྔོ་ཞུའི་ཡིག་
རངྙི ་ལ་དཔེ་བལྟས་ཏེ་བསྲི ་ཀྱང་ཆོག ཅུང་ཟད་འདས་པོའ་ི
དད་མོས་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུན་པ་དགེ་འདུན་དང་གོས་
དཀར་སྡེ་པ་གདན་དྲངས་འཁོས་བསྟུན་གསོལ་བ་ཞབས་
འདེགས་ལ་སྣང་ཆུང་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཆོས་འདོན་པས་ཀྱང་
མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཞནི ་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཐབས་ཟབ་མོ་མྱུར་ལམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོ་
གར་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རསྩི ་ཟནི ་པར་མཛད། སྐབས་འདརི ་
བསུར་སྣོད་རྫ་གས་ཆག་མེད་པ་གསར་པ་དང་བསུར་ཆས་
མཆོད་པའི་ཡོ་ཆས་སོགས་གྲ་སྒྲིག་དང་། དེ་ནས་གཤིན་རསྩི ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡང་རྩིས་ཡོན་དང་ཁ་བཏགས་བཅས་དགོས། རྩིས་
པས་ཀྱང་གཞུང་ལྟར་སྤྱི་བྱེ་བྲག་འབྱེད་པ་གཤིན་པོའ་ི ཁྱིམ་
ཚང་ག་ི འཁོས་བསྟུན་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པའ་ི གཏོ་རམི ་
ཐོན་ཚེས་སོགས་གནང་དགོས་པ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་བྲལ་བ་
སོགས་ལ་ཐུགས་བསམ་བཏང་དགོས། དཀར་ཉེ་སྤུན་མཆེད་
གོ་ཆོད་རེ་ཟུང་གིས་དངོས་གཞི་ཞག་གསུམ་དང་གཤིན་པོར་
སྨན་པའི་མཆོད་འབུལ་ཡུལ་སྤྱི་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་མ་ི གནོད་
པའ་ི གཏོ་རམི ་དང་། ཐོན་ཆས་རྣམས་ནང་མ་ི དང་ཞབི ་
བསྡུར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འཁོས་བཞནི ་མ་མཐར་ཡང་བདུན་
ཚིགས་བདུན་གྱི་འགྲོ་སོང་སོགས་ཀྱང་ཁོག་རྩིས་སུ་བཞག་
པ་ལས། རང་གི་གོ་ཐོས་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཐལ་
དྲགས་པའ་ི བྱུས་འདོན་ཆང་བག་མེད་དུ་བཏུང་བ་ངག་ཀྱལ་
གྱི་བྱ་བ་སོགས་སྤངས་ཏེ་ཁ་ཁུ་སམི ་པོའ་ི ངང་འདས་མཆོད་
ལ་འཇུག་དགོས།
དངོས་གཞིའ་ི ནང་ཚེས་བཅུ་མཆེད་གྲོགས་སམ་
སྒོ་བརྡུང་བའི་གྲོགས་མཆེད་སོགས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་ག་ི བབས་
བསྟུན་ཕུང་པོའ་ི འཇོག་ལུགས་དང་། སྤྱིར་བཏང་ཕུང་པོའ་ི
ལས་བྱེད་མཁན་གྱིས་རྩ་ཐག་གསི ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལ་བསྡམས་ནས་
ཁང་པའ་ི ཟུར་དུ་ས་སྤག་གསུམ་གྱི་སངྟེ ་དུ་བཞག་ཅངི ་། བྱེ་
མ་ཕྲན་བུ་འདངི ་དགོས་དེ་ན་ི ཆུ་ཁྲག་སོགས་ལེན་ཆེད་ཡནི །
ཁ་ཕགྱོ ས་སོགས་རསྩི ་གཞུང་དང་བསྟུན་དགོས། འོན་ཀྱང་ཆ་
རྐནྱེ ་འཛོམས་ཚེ་ཉལ་སྟངས་ལྟར་བཞག་ཀྱང་འགལ་བ་མེད།
རྣ་གཡུ་སོགས་རྒྱན་ཡོད་ཚེ་ངེས་པར་དུ་བཀལྲོ ་ཏེ་དཀར་ཉེ་
སྤུན་མཆེད་རྒྱུད་བདག་པོར་སྤྲད་དེ། ཅུང་ཟད་དཔལ་འབྱོར་
ཡོད་མཁན་ཡནི ་ན་རྩིས་ལྟར་ཕུང་པོར་འཇུ་རུང་ག་ི ཕུང་
ལས་པ་གྲ་སྒྲིག་དགོས། སྤུར་དབང་ཞུས་པ་སོགས་བྱས་ཚེ་
ཕུང་པོ་འཁྲུ་བ་སོགས་ཀྱང་གཞུང་དང་བསྟུན། སྤྱིར་བཏང་
དུ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཉལ་ཟན་དཀར་རྐྱང་ཞགི ་གྲ་སྒགྲི ་དགོས་
པ་དང་། དཀར་ཉེ་ནས་རྩ་ཐག་དང་། གྲི་ཕུང་ལས་པ་དུར་
ཁདྲོ ་ལ་འགྲོ་མ་ི གང་དགོས་བཅས་གྲ་སྒྲིག་དགོས། དངོས་
གཞིའ་ི སྐབས་དཀར་ཉེ་དང་ཐ་ཐད་སྤུན་མཆེད་ཀྱིས་མཆོད་
པའི་ཡོ་ཆས་དང་། སྐུ་ཞབས་ཚོར་གསོལ་ཇ་ཐེངས་རེ་གཉསི ་
རེ་མོས་ཀྱིས་འཁྱེར་ནས་བཏེགས་དགོས། ཕུང་པོ་སང་ཉནི ་
ཐོན་རྒྱུའ་ི ཉིན་རྩིས་ལྟར་དཀར་མེ་དངོས་གཞི་བྱ་དགོས། དེ་
ལ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཚོགས་བཞེངས་ཏེ། ཚོགས་ས་ལུག་སྨད།
དཀར་ཉེ་ནས་ཚོགས་ཤ་ཆང་། སྤོས། མཆོད་དོད། སྤུར་དར་
བཅས་དགོས་ལ། ལམ་འདྲེན་གྱི་དར་ཅུང་ཟད་ལེགས་རངི ་
ཞིག་དགོས། སྐབས་འདིར་ཡུལ་མི་དཀར་འབུལ་དངུལ་དང་།
སྤོས། སྤུར་དར་བཅས་དགོས་ལ་ནག་ཐ་ོ ཁ་གསལ་རྒྱག་དགོས།
དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཕ་ཤ་ི ཡང་མྱ་ངན་ཞག་
གསུམ་ཟེར་བ་ལྟར་མི་ཤ་ི བྱུང་བ་ན་བུ་ལ་དཀའ་བ་ཕ་མའི་རོ་
འདོན་ཟེར་བ་བཞིན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགྲོ་སོང་ཡང་མ་ི ཉུང་
བ་ཞིག་གཏོང་དགོས་དུས་ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཚེས་མང་པོའ་ི
རོགས་རམ་ཕྲན་བུས་ཀྱང་གཅགི ་བསྡུས་སུ་སབྟོ ས་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་
བས་གནའ་བཟང་དེང་སྤདྱོ ་དེ་ལ་སྔ་ས་ནས་དམ་འཛིན་དང་
རང་ལའང་དོན་དེ་ཡོང་རྒྱུར་ཐ་ེ ཚོམ་མི་དགོས་པའང་གལ་ཆེ།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ ཕྱི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༩
བར་བུམ་སྟོང་ནུབ།  ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་
གཏོད་མི་རུང་།
༡ ཚེས ༡༤ ཉི
མེ ༢

SUN 21-2-2016
Fire-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་དང་ས་བོན་
འདེབ་པར་བཟང་། ཁ་མཆུ་མི་རུང་
ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༡༥ ཟླ
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང།
ཁྲུས་བྱེད་པ་སོགས་བཟང་། གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས། གསོ་སྦྱོང་།

༡ ཚེས ༡༦ མིག
མེ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་དང་ས་བོན་
འདེབ་པར་བཟང་། ཨར་ལས་
འཛེམས། ཀླུ་ལྡོག

MON 22-2-2016
Water-2

TUE 23-2-2016
Fire-2

༡ ཚེས ༡༧ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 24-2-2016
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏོང་ལེན་འཛེམས། ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༡༨ ཕུར
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའི་ལས་
རྣམས་བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་

THU 25-2-2016
Fire-Wind

༡ ཚེས ༡༩ སངས
ས་རླུང

ཀླུ་ལྡོག

FRI 26-2-2016
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་མི་
རུང་། ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༢༠ སྤེན
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་སྤྱིའ་ི གནམ་
ས་ྒོ ཡནི ་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན།

SAT 27-2-2016
Earth-Wind

༡ ཚེས ༢༡ ཉི
མེ་རླུང་།

ཀླུ་ལྡོག

SUN 28-2-2016
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཉི་ནག
ཡནི ་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༡ ཚེས ༢༢ ཟླ
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་སྤོངས།

MON 29-2-2016
Water-Wind

༡ ཚེས༢༢ མིག
མེ ༢

ལ ཚེས་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའི་ལས་
ྷྒ ལ་རྣམས་བཟང་།

TUE 1-3-2016
Fire-2

༡ ཚེས༢༣ ལྷག
ས་ཆུ

WED 2-3-2016
Earth-Water

༡ ཚེས ༢༤ ཕུར
ས་རླུང
THU 3-3-2016
Earth-Wind

༡ ཚེས ༢༥ སངས
ས་ཆུ
FIRE 4-3-2016
Earth-Water

༡ ཚེས ༢༦ སྤེན
ས་ཆུ
SAT 5-3-2016
Earth-Water

༡ ཚེས ༢༧ ཉི
ས་མེ
༡ ཚེས ༢༨ ཟླ
ས་ཆུ

MON 7-3-2016
Earth-Water

༡ ཚེས ༢༩ མིག
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་
སྤོངས། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་ཡོ་ལང་
ལ་བཟང་། འོན་ཏེ་གཉེན་འགྲིག་
སྤོངས། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་ཡོ་ལང་ལ་
བཟང་། ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་བྱེད་པར་
བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག གསོ་སྦྱོང་།

ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༣༠ ལྷག
ས་ཆུ

WED 9-3 -2016
Earth-Water

ཆྡ

༢ ཚེས ༢ ཕུར
མེ་རླུང

THU 10-3-2016
Fire-Wind

༢ ཚེས ༣ སངས
ས་ཆུ
FRI 11-3-2016
Earth-Water

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་
མི་རུང་།

TUE 8-3-2016
Fire-Water

ཚེས ༡

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་ཡོ་ལང་བྱེད་
པར་དགེ བུ་ཁྲིད་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏོང་ལེན་མི་བྱ

SUN 6-3-2016
Earth-Fire

བོད་ཟླ ༢

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་དང་།
ཞག་ངན་ཁེལ།
མགྲོན་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུག ཚོང་སྤོངས།
རྒྱ་ཟླ་༢ ཆེ་ཚེས༢
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་རྒྱན་འདོག་པ་
སོགས་ལ་བཟང་། བུ་ཁྲིད་ངན།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡནི །

22-01-2016 11:02:56

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡  

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་གཏར་རྩ་དོན་བདུན་
ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

(ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྲི །)

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་གི་ལག་ལེན་
དམར་འབྱིན་གྱི་དཔྱད་མཆོག་གཏར་གའ་ི གདམས་པ་
ལས། གཏར་གནས་རྩ་ཡ་ི རྣམ་གྲངས་དོན་བདུན་ལ་ངོས་
འཛིན་སྟངས་ཅུང་མ་ི འདྲ་བ་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང་། འདརི ་
པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་གཅུང་པོ་སྨན་
རྒྱལ་ཀརྨ་བསམ་གཏན་གྱི་ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་བཀོད་པ་ལ།།
དང་པོ་མགོ་ཡ་ི གཏར་རྩ་ཉེར་གཅིག་ལས།
1 མཚོག་གསང་སྐྲ་མཚམས་གནྱེ ་དུ་སོར་བཞ་ི སར་གཏར།
2 སྣ་རྩེ་གཅེར་མཐོང་མིན་ཙམ་འོག་ཏུ་གཏར་རོ།། 3 ཐོང་
རྩ་སྐེ་སྟོང་ཅ་ར་ཁུང་ནས་གྱེན་དུ་ཚོན་གང་སར་ཨོལ་
སངྟེ ་གི་ངོས་འོག་ཏུ་གཏར། 4 གསེར་མདུང་སྨིན་དབྲག་
དབུས་ནས་ཟུར་དུ་ཚོན་གང་དང་དེ་ནས་གྱེན་དུ་སོར་
བཞིའ་ི གཡས་ངོས་ཀྱི་སྐྲ་མཚམས་སུ་གཏར། 5 གཡོན་
ངོས་དངུལ་མདུང་ཡིན། 6-7 ལྟག་རལ་གཡས་གཡོན་
གཉསི ་ནི་མུར་གོང་གདོང་ཤ་ཡོལ་བའ་ི མཚམས་སུ་རྣ་རའྩེ ་ི
མདུན་ངོས་ཀྱི་སྐྲ་ཡི་གསེབ་ཏུ་གཏར། མུར་གོང་འཕར་
རྩ། སྲིན་རྩ། ལྟག་རལ་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམས་
གྲངས་ཡིན། སྐྲ་ཡི་གསེབ་ཏུ་གཏར་བ་ན་ི ཁྲག་ཆོད་སླ་བ་
ལ་དགོངས་ཟེར། 8-9 ལྟག་རྩ་སྡུད་སྒོ་ནས་གཡས་གཡོན་
སོར་གསུམ་རེ་བཅལ་བ་དང་དེ་ནས་གྱེན་དུ་སོར་གསུམ་
བཅལ་བ་ལྟག་རྩ་ནག་པོ་གཉིས་ཡིན། དང་པོ་འཕར་རྩ་
བཙལ། དེ་ནས་བསྙལ། གཏར་རསྗེ ་བསགྲེ 10 རྣ་བའ་ི ནང་
ལྗོན་གཡས། 11 རྣ་བའི་ནང་ལྗོན་གཡོན། 12 རྣ་བའི་ཕྱི་
ལྗོན་གཡས། 13 རྣ་བའི་ཕྱི་ལྗོན་གཡོན། ལྗོན་ཤངི ་རྣ་བའི་
བུ་གར་ནས་ནང་དུ་ཚོན་གང་དང་ཕྱི་རུ་ཚོན་གང་སར་
ཡནི ། རྩ་གང་མངོན་ཡང་གཏར། 14 ལྕེ་རྩ་གཡས། 15 ལྕེ་
རྩ་གཡོན། ལྕེ་རྩ་རྩ་མདུད་ཡོལ་བའི་གང་སྦོམ་དེར་གཏར།
16-17 མིག་རྩ་གཡས་གཡོན་སྨིན་མའ་ི མཇུག་ནས་གྱེན་
དུ་དྲང་ཐད་སྐྲ་མཚམས་སུ་གཏར། 18-19 སོ་རྩ་གཡས་
གཡོན་གཉིས་ན་ི མ་མགལ་རུས་པའི་སྒང་གི་ཟུར་དུ་ཚོན་
གང་གཞལ་མཚམས་ཀྱི་འཕར་རྩ་དེ་གཏར། 20 རྩེ་ཆུང་
གཡས། 21 རྩེ་ཆུང་གཡོན། རྩེ་ཆུང་སྒྲོག་རུས་སྟེང་ནས་
གྱེན་དུ་སོར་བཞིའ་ི སར་གཏར། དེའང་གསུམ་ཡོད་ན་
དབུས་མ་དང་། གཉིས་ཡོད་ན་ཕྱི་མ་སྟེ་རྣ་ཤ་གྱེན་འཐེན་

རྗེས་སུ་གང་འབྲང་བ་དེའ།ོ ཁའི་ནང་དུ་འཕར་རྩ་ནག་པོ་ སེར་བཤའ་རིང་གཉིས་ཀྱི་བར་ནས་གྱེས་པ་དེ་ལ་ངོས་
གཉིས་ཡོད་པ་ཞར་བྱུང་སྟེ་འདི་ལ་སྡོད་སོགས་བྱུང་ན་སྦྱར་དུག་ འཛིན་པ་ཞལ་རྒྱུན་གྱི་ལུགས་ཡིན།། དེའུ་དམར་བས། རྩ་
རིགས་མ་ངེས་ཤ་རུས་གསང་ལ་གཏར། །ཞེས་གསུངས།
གི་རྟགས་ཡིན་གསུངས་པས་ངོ་མཚར་རོ།།
40-41 མཁྲིས་པ་བཤའ་རངི ་གཡས་གཡོན་ན་ི ལག་ངར་
གཉསི ་པ་ལག་པའ་ི གཏར་རྩ་སོ་བཞ་ི ལས།
ཉིན་ངོས་ནས་མར་ལ་ཟུར་དུ་འགྲོ་བའ་ི དང་པོ་དེ་ལ་ངོས་
22-23 དཔུང་རྩ་གཡས་གཡོན་ན་ི ལུག་གཞུག་གི་འོག་
འཛིན། དེའ་ི མར་སྣེ་གྲུ་མགོའ་ི ནང་དུ་འགྲོ་བར་བཤད།
ཏུ་སོར་གསུམ་གཞལ་བའ་ི དཔུང་དབུས་སུ་གཏར། འད་ི
42-43 ཆུ་སེར་བཤའ་རིང་གཡས་གཡོན་ནི་མཁྲིས་པ་
ལ་དེའུ་དམར་བས། བསྙལ་འོག་སོར་གསུམ་བཅལ་བའི་
བཤའ་རངི ་བཞིན་དུ་ཟུར་དུ་ཡར་མར་འགྲོ་བའི་གཉིས་
དཔུང་དབུས་གཏར།། ཞེས་པའང་། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལས་བསྙལ་
པ་དེ་ལ་གཏར། 44-45 རྒྱབ་རྩ་དྲུག་འདུས་གཡས་གཡོན་
ཐབས་སྐབས། དཔུང་རྩ་ལུག་གཞུག་འོག་ཏུ་ཐིག་གུས་
ན་ི ལག་མགོ་རྒྱབ་འདུས་སོ་ཆེ་བ་སྟེ་ལག་ཚིགས་མཚམས་
བསྡམ།། ཞེས་བསྟན་པས་འདི་དང་དོན་གཅིག 24-25
ནས་སོར་བཞི་མར་བཅལ་བ་གུང་རུའ་ི སྒང་དུ་གཏར།
ག་ློ བའི་སྒང་རྩ་གྲུ་ཁུག་ནས་སོར་བཞི་བཅལ་མཚམས་སུ་
46-47 སྐྱོར་གོང་གཡས་གཡོན་ནི་ཆང་ཁ་ནས་གྱེན་
གཏར། དེ་ཡང་རྩ་མདུད་མེད་ས་ཏེ། དོན་དུ་དཔུང་རྩའ་ི
དུ་ཚོན་གང་བཅལ་བའ་ི སར་གཏར། 48-49 སནྲི ་ལག་
སྣེ་མོའ།ོ ། 26-27 སྣོད་ཀ་ན་ི ཨ་སོ་ཡང་ཟེར། གྲུ་མཆོག་
རྒྱབ་རྩ་གཡས་གཡོན་ནི་སྲིན་ལག་ཚིགས་ཆེན་ནས་གྱེན་
ནང་ལོགས་ནས་ལག་ངར་ངོས་ནས་སྟེང་དུ་སོང་བ་དེའ།ོ །
དུ་ཚོན་གང་སངྟེ ་དུ་ས་ྟེ དེའང་རྩ་མདུད་མེད་སར་གཏར།
གཏར་མགི ་ན་ི འོག་ག་ི འཕར་རྩ་ལ་ི ཀ་དང་འགྲོགས་པ་རྩ་
ཕྲན་བུ་དྲུག་ལས། 50 གཡས་པའི་མཛུབ་གུང་སྐྱོར་གོང་
གཞན་དང་མ་འདོམ་སར་གཏར། འད་ི ཡང་དོན་སྣོད་ཀྱི་
ནི་གློ་ལོང་གི་རྩ་སྟེ་མཛུབ་གུང་བར་གྱི་ཁྱོར་བའི་ཁ་ནས་
རྩའོ།། 28-29 དྲུག་འགོ་གཡས་གཡོན་ནི་གྲུ་ཁུག་རི་མོའ་ི
ཚོན་གང་གཞལ་མཚམས་སུ་གཏར། 51 གཡས་གུང་སནྲི ་
སྟེང་དུ་གཏར། འདི་སྣོད་ཀ་དང་མི་གཅིག དོན་སྣོད་
སྐྱོར་གོང་མཆིན་མཁྲིས་རྩ་སྟེ་གུང་སྲིན་བར་གྱི་ཁྱོར་བའི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་ཡིན། ཕྲེང་གི་རིས་འདི་ཁོ་ན་གཏར། དེང་
ཁ་ནས་ཚོན་གང་གཞལ་མཚམས་གཏར། 52 སྲིན་ཐེབས་
སང་དབུས་པ་ཚོ་ཡང་དེ་རྗེས་འབྲང་བ་གདའ་གསུངས།
སྐྱོར་གོང་མཁལ་གཡས་དང་ལྒང་པ་འདོམ་པའི་རྩ་སྟེ་
30-31 རུ་ཐུང་གཡས་གཡོན་ན་ི དྲུག་འགོའ་ི ཡལ་ག་ལག་
སྲིན་ཐེབས་བར་གྱི་ཁྱོར་བའ་ི ཁ་ནས་སོར་གསུམ་གཞལ་
རྒྱབ་ཏུ་འགྲོ་བ་དེ་ཡིན། གཞུ་མཆོག་སྣ་ནས་སོར་བཞི་
བའ་ི མཚམས་སུ་གཏར། 53 གཡོན་པའ་ི མཛུབ་གུང་སྐྱོར་
བཅལ་བའི་མཚམས་སུ་གཏར། 32-33 གློ་སྙིང་འདོམ་
གོང་ན་ི སྙིང་དང་རྒྱུ་མ་འདོམ་པའ་ི རྩ། 54 གུང་སནྲི ་སྐྱོར་
རྩ་གཡས་གཡོན་ནི་སྣོད་ཀ་དང་སྔར་བཤད་པའི་གློ་བའི་
རྩ་མཆེར་པ་དང་ཕོ་བ་འདོམ་པའི་རྩ། 55 སྲིན་ཆུང་སྐྱོར་རྩ་
སྒང་རྩ་གཉིས་འདོམ་པའ་ི ལག་ངར་སྒང་རྒྱུད་དེར་གཏར།
མཁལ་གཡོན་དང་བསམ་སེའུ་འདོམ་པའ་ི རྩ་ཡནི ། གཏར་
ཁ་ཅིག་ཁྱོར་བའི་ཁ་ནས་མཛུབ་མོ་གང་དང་སོར་བཞིར་
གནས་བཙལ་ཚུལ་གཡས་དང་མཚུངས། མོ་ལ་ག་ློ སྙིང་གོ་
བཅལ་བ་དང་དོན་གཅིག 34-35 གློ་མཆིན་འདོམ་རྩ་
བརསྗེ ་གཞན་སྔར་བཞནི ། དོན་ལ་སྐྱོར་བའི་རྩ་ཡིན་པས་
གཡས་གཡོན་ནི་སྒང་གི་གློ་རྩ་དང་རྒྱབ་ཀྱི་མཆིན་རྩ་
སྐྱོར་རྩ་དང་། པྲན་རྩེའ་ི བར་རྩ་དྲུག་ཅེས་ཀྱང་བྱའོ།།
གཉིས་འདོམ་པའི་འོག་ཏུ་གཏར། 36-37 མཆིན་མཁྲིས་
གསུམ་པ་རྐང་པའི་གཏར་རྩ་བཅོ་བརྒྱད་ལས།
འདོམ་རྩ་གཡས་གཡོན་ན་ི དྲུག་འགོའ་ི ཡལ་ག་ས་ྟེ རུ་ཐུང་
56-57 རྩ་ཆེན་གཡས་གཡོན་པུས་ནང་གྱེན་སོར་བཞ་ི
དང་མཁྲིས་པ་བཤའ་རིང་གཉིས་འདོམ་པའི་མཚམས་སུ་
བཅལ་མཚམས་སུ་གཏར། རང་ཡུལ་སྐད་དུ་བརླ་ཡ་ི རྩ་ནག་
གཏར། 38-39 བད་ཀན་བཤའ་རིང་གཡས་གཡོན་ནི་གྲུ་
མ་ཟེར། 58-59 སྒབ་རྩ་གཡས་གཡོན་ན་ི སྒྱིད་ཁུག་ནས་མར་
ཁུག་མཁྲིག་གཉེར་མཚམས་སུ་བལྟབ་པའི་ཚད་ཀྱི་ལག་
ལ་སོར་བཞི་བཅལ་བར་སྡོད་རྩ་མང་པོ་ཡོད་པས་དབུས་མ་
ངར་ནང་དབུས་སུ་གཏར། མཁྲིས་པ་བཤའ་རིང་དང་ཆུ་

ཆེ་བ་དེ་གཏར་ཉ་སྙིང་ལ་བྱའོ།། 60-61 རྟ་མཐུར་གཡས་
གཡོན་ན་ི ངར་གདོང་ནས་ཕདྲེ ་དུ་སོང་བའ་ི རྟ་རྩ་ཡ་ི མཐུར་
དང་འདྲ་བ་དེ་གང་བདེའ་ི གསང་ལ་གཏར། 62-63 བྱིན་
གཞུག་གཡས་གཡོན་རྟིང་པའི་གྱེན་མཛུབ་གང་གསུངས་
ཀྱང་གང་བདེར་གཏར། 64-65 བྱིན་ཀྱོག་གཡས་གཡོན་
ནི་བྱིན་པའི་ཕྱིར་ལོགས་སུ་འབུར་ནས་ཀྱོག་པ་དེའ།ོ 66-67
ཆུ་སེར་གདོང་རྩ་གཡས་གཡོན་ནི་བོལ་ཚིགས་གོང་ནས་
གྱེན་ཏུ་སོར་བཞིར་བཅལ་མཚམས་སུ་གཏར། 68-69 ལོང་
རྩ་གཡས་གཡོན་ནང་ལོང་འབུར་ནས་གྱེན་དུ་ཚོན་གང་
བཅལ་མཚམས་སུ་གཏར། 70-71 ཡོབ་གོང་གཡས་གཡོན་
ན་ི བོལ་གོང་སངྟེ ་ག་ི མཐེ་བོང་རྒྱུད་ཀྱི་རུས་སངྟེ ་མཐོ་ས་དེ་
བོལ་ཚིགས་སངྟེ ་ནས་གནྱེ ་དུ་ཚོན་གང་གཞལ་མཚམས་སུ་
སྙིང་ག་ི འཕར་རྩ་དང་མ་ནོར་བར་གཏར། 72-73 རྒྱུ་རྩ་
གཡས་གཡོན་ན་ི རྐང་མཐལི ་དུ་ཚངས་ཐགི ་གདབ། དེ་ཉདི ་
བཀུག་པའི་དབུས་མ་ནོར་བའི་དཀྱིལ་དུ་གཉེར་མ་གསུམ་
བྱུང་དབུས་མའི་རྩ་དེ་ལ་གཏར། ཁྲག་ནག་པོ་ཐིགས་པ་
གསུམ་བཞི་ཙམ་དབྱུང་རྗེས་མེར་བསྲེག རྩ་ངོས་མ་ཟིན་ལ་
གང་སྦོམ་ས་དེར་གཏར།
བཞི ་ པ་ལུས་སྦུབ་ཀྱི ་ གཏར་རྩ་བཞི ་ ལས།
74-75 ཕོ་བའ་ི རྭ་གཡས་གཡོན་ནི་ཕོ་གསང་ཟུར་དུ་
གཏར། མཚན་མའི་འགྲམ་རྩ་སྟེ་ 76 ཕོ་མཚན་རྩ་ནི་སྟེང་
གི་ཤ་ཆེ་བའི་ངོས་སྐེད་པའི་དཀྱིལ་དུ་གཉིས་ལེན་བྱ་སྟེ་ལྕེ་
རྩ་བཞིན་དུ་གཏར། 77 མོ་མཚན་རྩ་ན་ི ཀངྐ་མུ་ཁ་ས་ྟེ བྱ་
ལེའ་ི འོག་ཏུ་གཏར།

སྨྲས་པ། མ་རིག་དབང་གི་ལས་དང་ཉོན་
མོངས་ཀྱི། །སྲིད་པའི་ལུས་ཅན་འགྲོ་བའི་ཟུག་རྔུ་དག །རྩད་
ནས་འབྱིན་ལ་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་ཀྱི། །དཔྱད་མཆོག་
གཏར་གའི་གདམས་པ་འདི་ཉིད་བསྔགས། །འོན་ཀྱང་
དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་རྒྱུད་གཞུང་དང་། །མན་ངག་
ཟབ་མོའ་ི གནད་གསང་མ་རྟོགས་པ། །འོལ་སྤྱིའ་ི རིག་
པས་སགྲོ ་ག་ི གདེང་འཇལ་བའ།ི །བདག་འདྲའ་ི གསོ་མིང་
ཕལ་ལ་ཅི་ཆ་ཡོད། །རྒྱུད་དུ་གསལ་བའ་ི གཏར་གནས་
རྩ་བའ་ི གྲངས། །བསྐྱར་དུ་སྨོས་ལ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་
ཡང་། །བདག་བློའི་མཛོད་ནས་མ་རིག་ཆོམ་པོ་ཡིས། །བརྐུ་
བའི་ཉེན་ཁ་སྲུང་བའི་དཔལ་དུ་བྲིས། །བདག་ནི་སྐྱེས་སྦྱོར་
ཤེས་རབ་མ་ི ལྡན་ཞངི ་། །ལུང་རགི ས་དཔྱད་པའ་ི སྤོབས་པ་
(སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱུར)
ཆེས་དབུལ་བས། །རྟོགས་པའི་སྐྱོན་གསུམ་རྒྱ་ལས་མི་འདའ་
དང་། དེ་ལས་ཐོན་པའི་འབྲུ་རིགས། སྔོ་ཚལ་རིགས་བཅས་ བས། །གཟུར་གནས་རགི ་པའ་ི རལ་གྲིས་རནྩེ ་པར་འཚལ།།
ཀྱི་ནང་དུའང་མུའུ་ལྕགས་འདྲེས་ཚད་དམའ་པོ་ཡནི ་པར་
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
བརྟེན། མིད་པའི་ཚ་སྐྲན་དང་མཆིན་པའི་ཚ་སྐྲན་ནི་མུའུ་
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་།
ལྕགས་ཉུང་པ་དང་འབལྲེ ་བ་ངེས་ཅན་ཞགི ་ཡོད་པའ་ི ངོས་
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
འཛིན་བྱས་གཤསི ། གུང་ལ་ཕུག་དང་། རྒྱ་ལ་ཕུག་དཀར་
ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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་་་་་་ཤིང་ཏོག་མང་ཙམ་བཟས་ན་ཚ་སྐྲན་འགོག་ཐུབ།
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

འཚོ་རྒྱུ་Cཡིས་ཡ་ཞའོ་སོན་ཨན་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་
བའི་ནུས་ཤུགས་དེ་ཨན་རིམ་པ་གཉིས་པས་ཡ་ཞའོ་སོན་
ཨན་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བའི་ནུས་པ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརནྟེ །
ཨ་ཞའོ་ཨན་རིགས་ཀྱི་འདྲེས་སྦྱོ ར་དངོས་རྫས་རྣམས་
ཆགས་རྒྱུ་འགོག་ཐུབ་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་
འཚོ་རྒྱུ་C་འདང་བ་ཡནི ་ན་ཚ་སྐྲན་ཆགས་བྱེད་དངོས་རྫས་
ཀྱང་དེ་དང་དཔགས་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མའི ་ི གཟུགས་
ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད།

February 2016 Final Issue.indd 4

གཞན་ཡང་ཚལ་རིགས་དང་ཤངི ་འབྲས་སོགས་
ཀྱི་ནང་ད་དུང་མའི ་ི གཟུགས་ཁམས་ཀྱིས་རངྙི ་འབུད་གསར་
ལེན་བྱེད་རྒྱུར་མེད་དུ་མ་ི རུང་བའ་ི རྒྱུ་ཕྲ་ཆུང་རགི ས་མུའུ་
ལྕགས་ཞེས་པ་ཞགི ་ཡོད་པ་དེ་གལ་སདྲི ་མེད་པ་ཡནི ་ནའང་
ཚ་སྐྲན་ཕོག་སླ་པོ་ཡོད་པ་རེད། མི་ལ་ལས་མིད་པའི་ཚ་
སྐྲན་དང་མཆིན་པའ་ི ཚ་སྐྲན་ཅུང་ཕོག་མང་བའ་ི ས་ཁུལ་
དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་མྱོང་བ་ལྟར་ན་མིའ་ི སྐྲ་དང་། མཆིལ་
མ། གཅིན་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་མུའུ་ལྕགས་འདྲེས་ཚད་མངོན་
གསལ་དུ་དམའ་རུ་སོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཡུལ་དེ་གའ་ི ས་རྒྱུ་
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