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ས་མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་

སོབ་རྱིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་

བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རནེ་འདྱི་ར་ཆེན་པོ་ཡྱིན་

ལུགས་བཤད་ཀྱི་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས་ཀུན་སངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་

མྱིང་དང་གྲགས་པ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱུ་ནརོ་ལོངས་སྤོད་

ཀྱི་ཆེད་དུ་བསམས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ས་ོས་ོནང་པ་ཡྱིན་པ་

དང༌། ང་རང་ཚ་ོབདོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐགེ་པ་ཆནེ་པ་ོསྔགས་དང་

བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་སྐྱབས་འགྲའོྱི་

བསམ་པ་དང་སམེས་བསྐྱེད་ཀྱི་བསམ་པས་ཟྱིན་པ་བྱེད་

ཀྱི་ཡྱིན་ན། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལག་ལནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཞན་

ཕན་རྒྱ་ཆ་ེབསྒྲུབ་ཐུབ། དསེ་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའྱི་སྦྱིན་

པའྱི་ཉམས་ལནེ་བསྒྲུབ་ཐུབ། ས་ོསསོ་བསདོ་ནམས་རྒྱ་ཆནེ་

པ་ོགསགོ་གྱི་རདེ། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་

ཡང༌། བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསགེ་བཏུབ་འཕརེ་

བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དངེ་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་

འདྱིའྱི་སང་ལ་བདོ་པའྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ཞསེ་ལབ་དུས་མྱིས་

ད་ོསྣང་གསར་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་

བཏང་སྔ་ོསྨན་གྱི་རྱིགས་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞྱིག་ཡངོ་གྱི་

ཡདོ། མདརོ་ན། ཨ་ཕ་ེརྱི་ཀའྱི་ནང་དང༌། ཨ་ོས་ོཀ་ོལྱི་ཡའྱི་

ནང་ལ་སྔ་ོསྨན་གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱདེ་པར་ད་ོསྣང་ཆནེ་པ་ོ

བྱདེ་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ང་རང་ཚའོྱི་བདོ་པའྱི་སྨན་གཞུང་

འདྱི་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་ནས་མྱི་འདྲ་བའྱི་གཞུང་བཤད་ལག་
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བུ་བསསེ་སོྦར་བྱེད་སངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱབ་རནེ་གྱི་

འགྲལེ་བཤད་གཏྱིང་ཟབ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡདོ་པ་དང༌། གཉྱིས་ནས་

ཕལ་ཆརེ་བདོ་པའྱི་སྨན་གཞུང་གྱི་འགྲ་ོསངས་ཞྱིབ་ཆ་འདྱི་

འདྲ་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ཡུར་ཝ་ེདྷ་ཟེར་བ་དང༌། ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་

གནའ་རབས་ཀྱི་སྨན་བཅསོ་ད་ེཚའོྱི་གྲས་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་

དངེ་སང་ཡདོ་མདེ་མྱི་ཤསེ། ང་རང་ཚ་ོབདོ་པའྱི་གས་ོརྱིག་

ནང་མཁས་པ་སྔནོ་མའྱི་བསབས་རྒྱུན་ལ་བརནེ་ནས་ཐུར་

མ་ལ་སགོས་པའྱི་ལག་ཆ་ད་ེཚའོྱི་གྲས་དངེ་སང་ལག་ལནེ་

ཡདོ་མདེ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་གས་ོ

བ་རྱིག་པ་ར་བའྱི་འགྲ་ོསངས་འདྲ་པ་ོད་ེཚ་ོད་ལྟ་མཐོང་

བ་བརྒྱུད་པའྱི་ལག་ལནེ་མ་ཉམས་པ་ཡདོ་དུས་ཧ་ཅང་ར་

ཆནེ་པ་ོཡྱིན། རྒྱ་མྱིའྱི་མཁས་པ་ད་ེའདྲས་བཤད་ན་སྔར་རྒྱ་
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བད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོསམེས་ཤུགས་
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ཁུངས་མཐུན་འགྱུར་གནང་། རྱིམ་པས་ཏ་ེཛུ་ཁམོ་དུ་སྨན་

སྐོར་འགོ་ཚུགས། ལོ་ཤས་རེས་ཕྱི་ནང་དཀའ་ངལ་རྱིམ་

འཕད་དབང་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་སྨན་ཁང་སོང་

པར་ལུས་རསེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྐབས་

དགུ་པའྱི་སོབ་ཐོན་སྨན་པ་དཀནོ་ཅོག་དཔལ་འཛམོས་

ལགས་བསྐོ་གཏོང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྨན་

ཁང་ཚུགས་བཞྱིན་ཡོད། སྨན་ཁང་དེར་ནད་པ་བསེན་

གཏུགས་ཞུ་མྱི་གཙ་ོབ་ོནྱི་རང་ར་ེགཞྱིས་སྡདོ་བདོ་རྱིགས་

རྣམས་དང་ས་གནས་མྱི་མང་བཅས་ཡྱིན། སྨན་རྱིས་ཁང་

ལ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གོང་གུན་གནས་སངས་ཡདོ་ཀང་ད་ེ

ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཕདོ་བསེན་ཞབས་

ཞུ་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ནས་སྨན་ཁང་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་

གནང་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་ཁང་དརེ་སྨན་པ་

གཅྱིག་དང་། སྨན་ལས་གཉྱིས་ཡདོ། སྨན་ཁང་དརེ་ནད་

པ་བསེན་གཏུགས་ཞུ་མྱི་ཆ་སོམས་སུ་ཉྱིན་རརེ་ནད་པ་

གྲངས་ ༡༣ དང་། ལ་ོགཅྱིག་ལ་སྨན་སྦྱིན་སོར་འབུམ་ ༣ 

ལས་བརྒལ་བ་སོྤད་ཀྱི་ཡདོ།

རྱིན་མེད་ཀྲུང་དབྱིའྱི་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ།

ཐའ་ེཝན་སྤན་རས་གཟྱིགས་བྱམས་བརེའྱི་

ཚོགས་པ་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གཉྱིས་ཟུང་འབེལ་ཐགོ་

བཞུགས་སར་དྷ་ས་ཁུལ་དང་། ཅནོ་ཏ་ར། དཧེ་རཱ་དྰནུ་བད་ེ

སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་སར་བཅས་སུ་རྱིན་མེད་སྨན་བཅོས་ག་ོ

སྒྱིག་ཞུས་ཡདོ། ར་བའྱི་ཐའ་ེཝན་སྤན་རས་གཟྱིགས་བྱམས་

བརའེྱི་ཚོགས་པ་ནྱི་ལ་ོམང་རྱིང་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་

ཚགོས་ཁདོ་རྱིན་མདེ་ཐགོ་སྨན་བཅོས་དང་འཕདོ་བསནེ་

ཞབས་ཞུ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཨ་ེཤྱི་ཡ་ཱཁུལ་གྱི་སྱིང་ྒལ་

དང་། ཝ་ེཏྱི་ནམ། བར་མ་ཱསགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འཕདོ་

བསནེ་སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡདོ། 

འདྱི་ལ་ོསྨན་རྱིས་ཁང་དང་མཉམ་འབེལ་ཐགོ་དྷ་རམ་ས་

ལ་ཁུལ་དང་། ད་ེནས་ཅནོ་ཏ་ར་དང་སྱིར་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་

སར། མཐའ་མ་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་བཅས་

ས་གནས་གསུམ་ལ་ཉྱིན་བཅུ་གཉྱིས་རྱིང་རྱིན་མེད་སྨན་

བཅསོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

སྨན་བཅསོ་ལས་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོརྒྱ་ནག་ཀྲུང་དབྱྱི་

སྨན་བཅོས་རྱིག་པ་ལས་གེས་པའྱི་བརག་ཐབས་རྱིག་པ། 

སྐམ་ཁབ། མ་ེབཙའ། བསྐུ་མཉ་ེསགོས་སྨན་བཅསོ་ཐབས་

ལམ་མྱི་འདྲ་བ་ལག་ལནེ་ཐགོ་ནས་ཉྱིན་གྲངས་བཅུ་གཉྱིས་

རྱིང་ས་གནས་མྱི་འདྲ་བ་གསུམ་ལ་ནད་པ་གྲངས་ཁོན་

བསྡམོས་ ༨༧༩ ཙམ་ལ་རྱིན་མདེ་སྨན་བཅསོ་བྱས་པའྱི་ནད་

པའྱི་ཁངོས་སུ་བདོ་རྱིགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་

དང་། ཕྱི་རྒྱལ་བ་སགོས་མྱི་རྱིགས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་སྨན་བཅསོ་

ཀྱི་ཁ་ེཕན་ལནེ་ཐུབ་ཡདོ། 

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འཛནི་སྐྱངོ་ངསོ་ནས་མགྲནོ་

འབདོ་གདན་ཞུ་དང་འཆར་འགདོ་གནང་བ་བཞྱིན། རྒྱ་

ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ནས་འགན་འཁུར་གྱིས་ཐའེ་ཝན་བྱམས་

བརའེྱི་ཚོགས་པའྱི་འབེལ་ཡདོ་འགན་འཛནི་རྣམ་པ་དང་

ཡྱིག་འབེལ་རྱིམ་པར་ཞུས་ཤྱིང་། སྤན་རས་གཟྱིགས་བྱམས་

བརའེྱི་ཚོགས་པས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། སྨན་བཅོས་བྱ་

ཡུལ་ཁག་ལ་མྱིང་གྱིས་བསད་པའྱི་ཐ་ོའགདོ་དབེ་སྐྱེལ་སྡ་ེ

ཚན་དང་། ནད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཞྱིབ་འབྱི་སྡ་ེཚན། སྨན་པའྱི་

བརག་དཔྱད་སྡ་ེཚན། འཇམ་དཔྱད་སྡ་ེཚན། རྩུབ་དཔྱད་

སྡ་ེཚན། སྨན་སྤདོ་ཁང་བཅས་སུ་མྱིང་གྱིས་བསད་པའྱི་ཚན་

པ་ཁག་སྔནོ་ཚུད་ནས་དབྱ་ེབགསོ་དང་། སྡ་ེཚན་ས་ོསརོ་

ཉེར་མཁའོྱི་ཅ་དངསོ་ཅོག་ཙ་ེདང་། རྐུབ་སགེས། ཉལ་ཁྱི། 

གདན། དུག་སལེ་སྨན་རྫས་སགོས་གྲ་སྒྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུས། 

རྱིན་མདེ་སྨན་བཅསོ་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚགོས་མྱི་གྲངས་

ཉརེ་དྲུག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་འབྱརོ་

བ་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་སྨན་རམས་པ་

བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས་ལགས་ཆདེ་མངགས་ལྡྱི་ལྱི་གནམ་

ཐང་དུ་གདན་ཞུར་མངགས་ཏ་ེགནམ་ཐང་ནས་ཐད་ཀར་

འགྲུལ་སྐྱསེ་གང་འཁརོ་བརྒྱུད་ཕྱི་ཚསེ་ ༡༣ ཞགོས་པར་ང་ྷ

ཅཾཌྱི་གར་དུ་སྨན་སརོ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་རྱིགས་

དབྱེར་མེད་ཀྱི་ནད་པ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་འཕོད་བསེན་

ཞབས་ཞུ་རླབས་ཆནེ་འགྲུབ་བཞྱིན་ཡདོ་པས་གནས་ཚང་

ཡུལ་མྱིའྱི་ངསོ་ནས་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བདོ་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་དགོས་

པའྱི་ར་ེསྐུལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པར་བརནེ། ལོ་ཤས་སྔནོ་

དུ་གྲངོ་ཁརེ་ཅཌཾྰྱི་གར་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་

ཏ་ེཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་

དགསོ་མཁའོྱི་ས་ཆ་ཐབས་འཚོལ་བྱས་པར་གྲོང་ཁེར་གྱི་

སུཁནྰ་མཚོ་ངོས་སུ་ས་ཆ་ཞྱིག་སྤུས་གཟྱིགས་བྱས་ཡོད་

ཀང་། ད་ལྟའྱི་འཆར་བཀདོ་ལྟར་ན་ས་ཆ་ཆེས་ཆུང་སྐྱནོ་

དུ་སྣང་བས་ད་ེབཙངོ་རྒྱུ་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་སའྱི་དཀྱིལ་

དུ་ཁང་པ་ཐབས་འཚལོ་བྱས་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དནོ་འབས་

སོན་མདེ། འནོ་ཀང་འདྱི་ལའོྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༦ - ༢༧ དང་། 

ད་ེནས་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣༠ - ༣༡ བཅས་ཐངེས་གཉྱིས་རྱིང་ད་ེ

གའྱི་ནད་པས་ར་ེའདུན་ཞུས་ཞྱིང་སྨན་སྐརོ་སྨན་ཁང་བེྱད་

སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་རྱིན་མདེ་དུ་མཐུན་འགྱུར་བྱུང་བ་ལྟར་

སྨན་སྐརོ་བརྒྱུད་གནས་ཚང་མང་ཚགོས་ལ་འཕདོ་བསནེ་

ཞབས་འདགེས་ཞུ་སྐབས་ནད་པ་ཁནོ་བསྡམོས་ ༡༦༡ ནས་

གས་ོརྱིག་སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་བྱས་ཡདོ།
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བོད་ཟླ་ ༤ ཕྱི་མ། ཚསེ་ ༢༧ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

་་་ཆུ་ཚན་སརོ་གངེ་བ།
ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

༥༽ ཆུ་ཚན་དུ་འཇུག་པའྱི་སྔནོ་འགྲའོྱི་གསལོ་

མཆདོ་ཀྱི་རྱིམ་པ།ཿ ཐགོ་མར་ཆུ་ཚན་གང་དུ་ཡདོ་སར་སབེས་

མ་ཐག་སྐྱབས་སམེས་སྔནོ་དུ་འགྲ་ོབར་རང་གྱི་ཡྱི་དམ་གང་

ཡྱིན་པའྱི་རྣལ་འབྱརོ་བསོམས་ནས་ཡུལ་ཕོགས་དརེ་གནས་

ཀྱི་འབྱུང་པ་ོརྣམས་ལ་ཆ་གསུམ་དང་བསང་གསལོ་འཕྱིན་

བཅལོ་བྱ། ཆུ་ཚན་དརེ་བཞུགས་ནས་གནདོ་པར་རམོ་པའྱི་

ནག་ཕགོས་པ་ལ་བགགེས་གཏརོ་བཏང་ནས་བསྐྲད། རེན་

འབེལ་སྱིང་པ་ོལ་བརནེ་པའྱི་བུམ་པ་བསྒྲུབས་ནས་ཡུལ་

ཁྲུས་བྱ་ཚུལ་བག་རྱི་ར་ོར་ེའཆང་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟ་

བུ་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ཐུབ་ཅྱིག་གྱི་སངེ་ནས་ཡུལ་ཁྲུས་བྱས་ཀང་

རང་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་རནེ་འབལེ་ཆ།ེ ད་ེནས་མདུན་གྱི་

ནམ་མཁར་ཚགོས་ཞྱིང་གསལ་བཏབ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་

པ་མཎལྜ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཏ་ེསྤྱི་དང་ཁད་པར་གྱི་གསལོ་

འདབེས་གང་ཤསེ་ཅྱི་ནུས་བྱས་པས། ད་ེདག་གྱི་སྐུ་ལས་

འཕསོ་པའྱི་འདོ་ཟེར་གྱི་སྣདོ་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདུད་རྱིའྱི་

ཆུ་རྒྱུན་ར་ོདྲུག་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏ་ེའཇུག་རྒྱུའྱི་ཆུ་

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

ཚན་ལ་ཐྱིམ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆ་

ལས་བབ་པའྱི་བདུད་རྱི་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་གྱིས་རང་དང་

དརེ་གནས་ཀྱི་ཀླུ་དང་ས་བདག་སགོས་ཀྱི་ནད་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞྱིང་དག་ས་ེལགེས་ཚགོས་ཡནོ་ཏན་

ཐམས་ཅད་འཕལེ་ཞྱིང་རྒྱས་པར་བསམ་ཞྱིང་། མཐར་སྐྱབས་

ཡུལ་རྣམས་ཀང་བདུད་རྱིར་ཞུ་ས་ེཆུ་ཚན་སགོས་དགསོ་རྫས་

རྣམས་ལ་ཐྱིམ་པས་ནད་གདནོ་ཐམས་ཅད་སལེ་བ་བྱདེ་པའྱི་

ནུས་པ་ཁད་པར་དང་ལྡན་པར་མསོ། 

ད་ཕྱིན་ཆུ་ཚན་དེར་གོས་རྱིང་མྱི་གཙང་པ་

འཁྲུ་བ་དང་། མཆྱིལ་སྣབས་གར་བབ་ཏུ་འདརོ་བ་དང་ཉ་ེ

འཁརོ་དུ་བཤང་གཅྱི་དང་གོ་ཁག་སགོས་འདརོ་བ། སགོ་

གཅདོ་དམར་བཤས་བྱདེ་པ་སགོས་མྱི་གཙང་མྱི་དག་ེབའྱི་

རྱིགས་རྣམས་འཛམེས་ཤྱིང་། སྐབས་སྐབས་སུ་དརེ་གནས་

ཀྱི་འབྱུང་པ་ོརྣམས་ལ་ཆསོ་སྦྱིན་གྱི་བསམ་པས་གསུང་རབ་

སྒགོ་པ་སགོས་བྱས་ན་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་བདུད་རྱི་བསནེ་

དགསོ་པ་སྒྲུབ་བ།ོ།     

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ས་ོཚལ་གྱི་ཕན་ཡནོ་དང་ལག་ལནེ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོར་སྨན་རམས་པ་གཡང་

འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་འཚ་ོ

བ་ཟས་སྐོམ་ལས་སྔོ་ཚལ་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་ལག་ལེན།》

ཞེས་པ་ད་ེརོམ་སྒྱིག་བྱས་ནས་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་

ནད་བཅསོ་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་

རདེ། ས་ོསའོྱི་འཕདོ་བསནེ་གཅེས་སྲུང་བྱེད་མཁན་ཡདོ་

དོ་ཅོག་གྱིས་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་སྤད་ནས་འདྱིའྱི་ནང་

བསན་པའྱི་ཟས་བྱེ་བག་སོ་སོའྱི་ཕན་ནུས་དང་། གནས་

སྐབས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ད་ེའཛམེ་དགསོ་པ་སགོས་ཀྱི་ཤསེ་

བྱ་ཁངོ་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས་ལག་ལནེ་དུ་བསར་ཐུབ་ན་

དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡདོ། 

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ་བསན་

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དངསོ་པའོྱི་རང་བཞྱིན་ལའང་གནས་

ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ཟས་སྐོམ་དང་སོ་གསུམ་

སྤོད་ལམ་གཉྱིས་པོ་དེ་དམན་ལྷག་ལོག་ན་ནད་ཀྱི་རྐེན་

དུ་གྱུར་བ་དང་། ད་ེདག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསེན་པ་

ཡྱིན་ན་ལུས་སོག་འཚོ་བ་དང་ནད་ཞྱི་བའྱི་གཉེན་པོའྱི་

རྱིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན་པས་ཟས་སྐོམ་གྱི་སོྦར་བའྱི་

གནད་དནོ་ལ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ཡན་གཏངོ་བ་མྱི་རྱིགས་སོ།། 

སྤྱིར་འཚ་ོབ་ཟས་སྐོམ་ལ་རང་ངསོ་ནས་བཟང་ངན་དང་

ཕན་གནདོ་སགོས་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

རྣམ་པ་བདུན། ཕོ་བའྱི་མེ་དྲདོ་རྣམ་པ་གསུམ། ཉེས་པ་

རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་གྱུར་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་སོགས་ལ་གཞྱིག་

ནས་ཟས་རྱིགས་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ཕན་

ཡང་གཞན་ཞྱིག་ལ་གནདོ་པ་མཐངོ་ཆོས་སུ་ཡདོ་པ་ལྟར་

གནས་སྐབས་སོ་སོར་འཚོ་བ་ཟས་སྐོམ་ལ་སྤང་བླང་གྱི་

ཁད་པར་འབྱདེ་པ་ཡྱིན། 

དབེ་འདྱིའྱི་ནང་བསན་པའྱི་སྔ་ོཚལ་གྱི་རྱིགས་

དེ་དག་ནྱི་དཀར་ཟས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུན་དུ་བསེན་

ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ད།ེ རང་གྱི་འཕོད་བསནེ་

ལ་སྨན་པ་དང་། ཟས་ཀྱི་སོ་ནས་མྱི་ལུས་ཆོས་དང་མཐུན་

པའྱི་གྲགོས་སུ་གྱུར་བ་དང་། དམར་ཟས་པས་དུད་འགྲའོྱི་

ཚ་ེསོག་འཕོག་པའྱི་མཐུན་རྐནེ་དུ་གྱུར་བ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པ། 

ཕྱིའྱི་འཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་པ་མདེ་པ་བཅས་ཕན་རླབས་དུ་

མ་ཡདོ་པས་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བདོ་རྱིགས་སྐྱ་སརེ་དམར་

ཟས་ལ་བརྐམ་ཆགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་སྱིན་པ་ོལྟ་བུའྱི་

སྤདོ་ཚུལ་ལ་སྐྱནོ་དུ་བཟུང་ནས་ད་ེགང་མགགོས་སྤངོ་བར་

འབད་འབུངས་མཛད་དགསོ།  ལྷག་པར་དུ་འགྲ་ོབ་ཟས་

ཀྱིས་གནས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པས་དཀར་ཟས་རྣམས་

ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་

ཐུབ་ཤསེ་ཐབས་གནང་ནས་ལངོས་སུ་སོྤད་པར་དབེ་འདྱིའྱི་

རྱིགས་ལ་ཟུར་བལྟ་དགསོ་པར་མཐངོ་། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་

བ་ལ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་དུ། འབྲུ་རྱིགས་དང་། ཤ སྣུམ། 

ངད། གཡོས་སྦར་ཏེ་རགས་པའྱི་སྡེ་ཚན་ལྔ་རུ་བསན་

ཡོད། སྐབས་བབ་སྔོ་ངད་དམ་སྔོ་ཚལ་ཞེས་པ་ནྱི་འདྱི་

ཉྱིད་དུ། "སྐྱེ་དངསོ་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སམ་ཚལ་དུ་

སྐྱེ་ཞྱིང་། དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་བཟའ་ཆས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་སྔོ་

ཚལ་ལམ། ཚོད་མ་དང་། སྔ་ོངད་ཟེར།" ཞེས་གསུངས་པ་

དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྔོ་ཚལ་གྱི་རྱིགས་སུ་གཏགོས་པའྱི་

རྣམ་གྲངས་ག་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་པར་རྱིས་དང་། སྐྱ་ེལུགས་

དང་མདོག་དབྱྱིབས། ཟས་ལ་སྤོད་ཚུལ། ར་ོདང་ངོ་བོ། 

ཕན་ཡོན། གནདོ་པའྱི་ཆ་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པ་སོགས་

དང་། གཞན་ཡང་མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་

རང་བཞྱིན། ནད་དང་ཟས་སྐོམ་བར་གྱི་འབེལ་བ། ཡུལ་

དུས་ལུས་ཁམས་དང་བསྟུན་པའྱི་ཟས་སྐོམ། སྐད་ཡྱིག་

གཞན་དུ་ཚལ་མྱིང་དཀར་ཆག་སགོས་ར་བའྱི་ས་བཅད་

དགུའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་གསལ་ས་ོནས་བསན་གནང་ཡདོ།

དེབ་འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་པའྱི་སྔོ་ཚལ་ཕལ་མོ་

ཆ་ེནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ལོངས་སུ་སྤད་མོང་ཡོད་ལ་སྔོ་ཚལ་

དེ་དག་གྱི་པར་རྱིས་མཐོང་ཙམ་གྱིས་དའེྱི་རོ་དང་ཕན་

གནོད་ཐོར་རེ་བ་ཞྱིག་རང་གྱི་མོང་ཐོག་ལ་ཡོད་སྱིད་

ཀང་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྱི་རོ་མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་གང་ཡྱིན་པ་

དང་། ངོ་བོ་བསྱིལ་དྲདོ་སམོས་པ། སྔོ་ཚལ་དའེྱི་ཆ་ཤས་

གང་དང་གང་བེད་སྤོད་བྱེད་ཚུལ། དེ་བཞྱིན་ཕན་ཡནོ་

དང་གནོད་སྐྱོན་སྐོར་རྒྱས་པ་སོགས་གསོ་རྱིག་གཞུང་

ལུགས་ཁག་ཏུ་བསན་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ལ་བལྟ་བའྱི་ཁམོ་པ་

མདེ་ཀང་བླ་ཡྱི་རང་སྐད་དུ་གསལ་བར་བསན་པའྱི་ཕག་

དབེ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་སྨན་པ་ལྟ་ཅྱི་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་

དང་ཡང་སོས་མང་ཚོགས་ནས་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་

གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་དེབ་

འདྱི་དབྱྱིན་སྐད་ཐགོ་ཀགོ་འདུན་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ

༢༠༠༦ ལརོ་སྨན་པ་བསན་འཛནི་རྣམ་གྲོལ་ལགས་ཀྱིས་

《TIBETAN MEDICAL DIETARY BOOK: 

VOL-1》ཞེས་པ་དབྱྱིན་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བོད་གཞུང་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། དྷ་ས་བོད་

ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཟས་སྐམོ་གྱི་སྤང་བླང་བསན་པའྱི་

དེབ་ཁག་ཅྱིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་རྱིམ་པས་ངོ་སྤོད་ཞུ་

ཆགོ་རྒྱུ།

རྱིན་མེད་སྨན་བཅསོ།

རམ་ས་ལར་བད་ེའབྱརོ་ཡདོ།

ཐངེས་འདྱིའྱི་ཉྱིན་གྲངས་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་

རྱིང་ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་བཅོས་རྱིན་མེད་ཐོག་སྐོར་བསྐྱོད་

ཁོད་ས་གནས་གསུམ་གྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ན་བའྱི་

སྡུག་བསྔལ་སལེ་ཞྱིང་། གནའ་སལོ་ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་ལུགས་

ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་མང་ཚོགས་ཁདོ་ད་ོསྣང་དང་དགའ་

ཞེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་ལུགས་

ཀྱི་མ་ེབཙའྱི་བཅོས་ཐབས་ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་

པའྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའྱི་མ་ེབཙའ་ལས་སབས་བད་ེ

ཞྱིང་བདེ་སྤདོ་ས་བ་དང་ནུས་ཐནོ་མྱུར་བ། གྲང་རླུང་རྐནེ་

པས་མཁལ་རྐདེ་དང་ཚགིས་གཞྱི་ན་བ། ས་བནོ་འཛག་པ། 

ཟླ་མཚན་མྱི་སམོས་པ་སགོས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕན་

བསྐྱདེ་བྱུང་བས། ནད་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བསྟུད་མར་བསནེ་

གཏུགས་ལ་ཕབེས་པའྱི་ཁདོ་བདོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་

གར་ཡུལ་མྱི་དང་། བལ་པ།ོ དབྱྱིན་ཇྱི། སགོ་པ།ོ རྒྱ་མྱི་སགོས་

ཀྱིས་བསྔགས་བརདོ་དང་ལགེས་གསལོ་འཕྱིན་བཟང་ཕུལ་

བ་སགོས་བྱུང་ཞྱིང་། ལས་གཞྱི་འདྱིས་ད་དུང་སྨན་རྱིས་ཁང་

ཁབ་བསྒགས་དང་། བདོ་པ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་མཐུན་

ལམ་ལ་ཡང་ནུས་པ་ངསེ་ཅན་འདནོ་ཐུབ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། 

མཉམ་འབེལ་སྨན་བཅསོ་ནང་དངསོ་སུ་ཞུགས་མཁན་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལའང་མ་ེབཙའ་དང་། སྐམ་ཁབ་

ཀྱིས་མཚནོ་པའྱི་གནའ་སལོ་ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་གྱི་གཞུང་དང་

ལག་ལནེ་སབོ་སྦངོ་དང་། བདོ་སྨན་གྱི་གཞུང་དུ་ཁ་གསལ་

མདེ་པའྱི་ལགེས་ཆ་གང་འཚམ་ལནེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།

ཉྱིན་རའེྱི་ལས་བཅར་དང་ཐ་ོའགདོ་ནད་གྲངས།

ཚསེ་གྲངས། སྨན་བཅོས་ས་གནས། ལས་ཡུན། ནད་གྲངས།

ཟླ ༥ ཚསེ། ༡༤ དྷ་རམ་ས་ལ། ཉྱིན་གང་། ༧༩

ཟླ ༥ ཚསེ། ༡༥ དྷ་རམ་ས་ལ། ཉྱིན་གང་། ༧༣

ཟླ ༥ ཚསེ། ༡༦ དྷ་རམ་ས་ལ། ཉྱིན་གང་། ༩༠

ཟླ ༥ ཚསེ། ༡༧ དྷ་རམ་ས་ལ། ཉྱིན་ཕདེ། ༨༣

ཟླ ༥ ཚསེ། ༡༨ ཅནོ་ཏ་ར། ཉྱིན་གང་། ༦༥

ཟླ ༥ ཚསེ། ༡༩ ཅནོ་ཏ་ར། ཉྱིན་གང་། ༡༠༠

ཟླ ༥ ཚསེ། ༢༠ ༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་མཇལ་བཅར་དང་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལྟ་སྐརོ།

ཟླ ༥ ཚསེ། ༢༡ ཞགོས་པ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་དུ་ཐནོ།

ཟླ ༥ ཚསེ། ༢༢ བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་། ཉྱིན་གང་། ༩༩

ཟླ ༥ ཚསེ། ༢༣ བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་། ཉྱིན་གང་། ༡༤༩

ཟླ ༥ ཚསེ། ༢༤ བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་། ཉྱིན་གང་། ༩༠

ཟླ ༥ ཚསེ། ༢༥ བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་། ཉྱིན་གང་། ༥༧

ཁནོ་བསམོས་ནད་གྲངས། ༨༧༩

 ཐའ་ེཝན་སྤན་རས་གཟྱིགས་བྱམས་བརེའྱི་

ཚགོས་པ་ངསོ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཐངེས་འདྱིའྱི་རྱིན་

མེད་སྨན་བཅོས་ཐོག་མཉམ་འབེལ་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་

རགོས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེལགེས་གསོལ་ཆེད་ཧྱིན་

སརོ་འབུམ་གཅྱིག་(༡༠༠༠༠༠།༠༠) ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་ལུགས་

ཀྱི་མ་ེབཙའྱི་ཆ་བྱད་གྲངས་ ༢༤ ཞལ་འདབེས་གནང་།
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༤ ཕྱི་མ། ཚསེ་ ༢༧ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༤ ནས་བོད་ཟླ་༦ ཚསེ་

༢༥ བར་བུམ་སོང་བང་།  ཕགོས་དེར་ལས་

ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༤  ཕྱི་མ་ཚསེ ༢༧ སངས།
ས་མེ

Fri 1-7-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་སོན་མྱི་བྱ།

༤  ཚསེ ༢༨ སྤནེ།
ས་མེ

Sat 2-7-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༤  ཚསེ ༢༩ ཉྱི།
ས་མེ

Sun 3-7-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། གཤྱིད་སནོ་མྱི་བྱ། 

དུག་ཕག་ཞག་ ༧ ཟྱིན། སྨན་དཔྱད་

ཆུ་ལས་འཛམེས།

༤  ཚསེ ༣༠ ཟླ།
ཆུ་རླུང

Mon 4-7-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

གསོ་སྦངོ་།

ཟླ་ ༥ ཚསེ ༡ མྱིག
མ་ེཆུ

Tue 5-7-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མགྲནོ་སྤངོས། རྒྱ་

ཟླ་༦ ཚསེ་༢

༥  ཚསེ ༢ ལྷག
ཆུ་རླུང་

Wed 6-7-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་ལས་སྤངོས།

ཡན་ཀངོ་།

༥  ཚསེ ༣ ཕུར།
མ་ེརླུང་

Thu 7-7-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་བཟང་། 

བུ་ཁྱིད་ངན།

༥  ཚསེ ༤ སངས།
ས་ཆུ

Fri 8-7-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་དང་རོད་

པ་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༥ སྤནེ།
ས་མེ

Sat 9-7-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༦ ཉྱི།
མ་ེ༢

Sun 10-7-2016 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༧ ཟླ
ཆུ་རླུང

Mon 11-7-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་སོན་མྱི་བྱ། དུག་

སྦྲང་སེབས།

༥  ཚསེ ༨ མྱིག
མ་ེརླུང

Tue 12-7-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་འདབ་མྱི་བྱ།

ཞག་ངན།

ཟླ༥ ཚསེ ༩ ལྷག
ཆུ་རླུང

Wed 13-7-2016 
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་ངན། 

ཀླུ་ཐེབས། ཉ་ིནག

༥ ཚསེ ༡༠ ཕུར 
རླུང ༢

Thu 14-7-2016 
Wind 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་

ས་ོཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ ༡༡ སངས།
ས་མེ

Fri 15-7-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་མགྲནོ་

སྤངོས།

༥ ཚསེ ༡༢ སྤནེ།
ས་མ།ེ

Sat 16-7-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༡༣ ཉྱི།
ས་མེ

Sun 17-7-2016
 Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཆུང་སོར་མྱི་འདནོ། 

ཚ་དུས་དང་པོ་ཚུགས།

༥ ཚསེ ༡༤  ཟླ
ས་ཆུ

Mon 18-7-2016 
 Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་དང་ཁྲུས་

བྱདེ་པར་བཟང་། དམག་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༡༥ མྱིག
མ་ེཆུ།

Tue 19-7-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་བྱ། 

གསོ་སྦོང་།

༥  ཚསེ ༡༦ ལྷག 
ཆུ ༢

Wed  20-7-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་དང་། རྱི་

ཤྱིང་མ་ེཏགོ་འདབེ་པར་བཟང་། 

མཁར་ལས་སྤངོས། ས་ཁམས་མཆརེ་

ར་ཞག་༧༢ རྒྱུ།

༥ ཚསེ ༡༧ ཕུར། 
ས་རླུང 

Thu 21-7-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༥  བར་བུམ་སོང་ཤར། 

ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༥ ཚསེ ༡༨ སངས།
ས ༢

Fri 22-7-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྱི་ཤྱིང་མ་ེཏགོ་

འཛུག་པ་བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་

རུང་། 

༥ ཚསེ ༡༩ སྤནེ།

ས་ཆུ
Sat 23-7-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྱི་ཤྱིང་མ་ེཏགོ་

འཛུག་པར་བཟང་། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་

གཏངོ་།  དབུལ། ཀླུ་ཐེབས།

༥ ཚསེ ༢༠  ཉྱི།

ས་མེ
Sun 24-7-2016 

 Earth-Fire 

ཚསེ་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་སོ་ཡྱིན་བྱ་བ་

སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ ༢༡  ཟླ
མ་ེཆུ

Mon 25-7-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། མགྲནོ་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༢༢ མྱིག
མ་ེཆུ

Tue 26-7-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་ལས་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༢༣ ལྷག
ཆུ ༢

Wed 27-7-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་འབྱིང་། སྨན་སྦོར་

བར་བཟང་། བུ་ཆུང་སོར་མྱི་འདནོ། 

གནམ་བར་ཞག ༣

༥ ཚསེ ༢༤ ཕུར།
མ་ེརླུང

Thu 28-7-2016 
Fire-Wind 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུག་

པ་དང་། རྱིག་པ་སོབ་གཉརེ་འག་ོ

འཛུག་བཟང་། དམག་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༢༥ སངས།
ས་མེ 

Fri 29-7-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་

འགྲྱིག་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༢༦  སྤནེ།
ས ༢

Sat 30-7-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མཁར་ལས་

འཛམེས། གཞན་བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་།

༥ ཚསེ ༢༧  ཉྱི།
མ་ེརླུང་།

Sun 31-7-2016
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་

འཛུག་པར་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༥ ཚསེ ༢༨  ཆད། འདྱི་ཉྱིན་དུར་གདབ་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༢༩ ཟླ 
ཆུ ༢ 

Mon 1-8-2016
Water-2 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་དང་། 

ཁྲུས་བྱ་བར་བཟང་། ཤྱིན་སནོ་མྱི་བྱ།

༥ ཚསེ ༣༠ མྱིག 
མ་ེརླུང

Tue 2-8-2016
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་

ས་ོཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

གསོ་སྦངོ་།

༦ ཚསེ ༡ ལྷག
མ་ེཆུ

Wed 3-8-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། མགྲནོ་སྤངོས།

ཡན་ཀངོ་།

༦ ཚསེ ༢ ཕུར
ཆུ་རླུང་། 

Thu 4-8-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་

སྤངོས།

༦ ཚསེ ༣ སངས
ས་མེ 

Fri 5-8-2016
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཆུང་སོར་མྱི་འདནོ། 

ཀླུ་བལོག

༦ ཚསེ ༤ སྤནེ
ས་མེ 

Sat 6-8-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། དམག་སྤངོས། ནམ་

བར་ཞག ༣

༦ ཚསེ ༥ ཉྱི
མ་ེརླུང་། 

Sun 7-8-2016
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་

འཛུག་པར་བཟང་། གཉནེ་འགྲྱིག་

སྤངོས། ལྕགས་ཁམས་ག་ོར་ཞག་

༧༢ རྒྱུ།

༦ ཚསེ ༦ ཟླ
ཆུ་རླུང་། 

Mon 8-8-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛམེས། 

ཀླུ་ལོག

༦ ཚསེ ༦ མྱིག ལྷག 
མ་ེརླུང་། 

Tue 9-8-2016
Fire-Wind

འབྱུང་འཕོད་བཟང་། རླུང་དར་

འཛུག་པར་བཟང་། ཝ་ཞག༡༥ ཟྱིན། 

སད་ཉནེ་ཆ།ེ

༦ ཚསེ ༧ ལྷག 
ཆུ་རླུང་།

Wed 10-8-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་ཀྱི་སརོ་མད་ོཙམ་བརདོ་པ།
རྱིས་རམས་པ་རྒྱལ་ནང་བླ་ོབཟང་ནརོ་བུ། 

ཨོཾ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྱིག ཨེ་དབྱྱིངས་

བཞྱི་བ་ཆེན་པོའྱི་མཁའ་ཀོང་དུ། །ཝཾ་ཡྱིག་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྱི་འོད་སོང་འབར། །བདེ་སོང་ཟུང་འཇུག་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་དང་། །གཉྱིས་སུ་མེད་པ་བསན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོར་འདུད། །མཚན་དཔེས་ཡོངས་སྤས་པད་རག་

མདངས་ལྡན་སྐུ། །ཕག་ཟུང་བདུད་རྱིས་གང་བའྱི་

ཚེ་བུམ་འཛིན། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་འཆྱི་བདག་

འཇོམས་མཛད་པ། །མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་

དུས་ཀུན་སྐྱོངས། །རྣམ་མང་ལས་ཀྱི་བསྐྲུན་པའྱི་འཇྱིག་

རེན་འདྱིར། །རྣམ་མང་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་

བའྱི་ཚུལ། །སྣ་མང་གཟའ་སྐར་ནུས་པའྱི་རེན་འབེལ་

ལས། །རྣམ་དག་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་སྐོར་ཞྱིག་གེང་།། 

ཞེས་མཆོད་ཡུལ་གོང་མར་མཆོད་པར་

བརོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་གེང་བར་བྱ་བ་ནྱི། དེ་

ཡང་རང་ཅག་ཁ་བ་རྱི་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་

གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རེས་བཅུ་ཕག་རྱིག་པའྱི་གནས་

མཐའ་དག་གཞན་ལ་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་མྱི་དགོས་པ་མྱི་

ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའྱི་སྔོན་ནས་དར་ཁབ་བྱུང་ཡོད་

པའྱི་ནང་ཚན། དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྱིས་ཀྱི་

རྱིག་གནས་ལ་སྦང་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པར་

བརེན་ད་ལམ་འདྱིར་ཅུང་ཟད་གསོལ་རྒྱུར། སྐར་རྱིས་

དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལས་ཕྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཇྱིག་རེན་

ཁམ་ལེ་ལས་བགྲོད་བྱ་ཁྱིམ་སྐར་ལ་བགྲོད་བྱེད་གཟའ་

རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བགྲོད་ཚུལ་སོགས་ཞྱིབ་པ་ས་རྱིས་ཀྱི་

ལམ་ནས་རགོས་དགོས་པ་ཉྱིན་ཚེས་ཁྱིམ་གསུམ་མཉམ་

སྡེབ་ཀྱི་བཏོན་དགོས་པ་ཟླ་ཐོའྱི་སྐོར་དང་། དབྱངས་

འཆར་གཞུང་ནས་ཉྱིན་རེའྱི་དབྱངས་དང་། གསལ་

བྱེད་འཆར་ཚུལ། དེ་དག་གཟའ་སྐར་དང་སྡེབ་ཏེ་ལུང་

ཚན་སོ་སོར་བདེ་དོག་དང་། མྱི་སེར་སོ་སོར་བདེ་དོག་

ཇྱི་ཡོང་། དེ་བཞྱིན་ས་ཆུ་ཡུལ་ལུང་འཕོད་མྱིན། གཡུལ་

དུ་འཇུག་སྐབས་རྒྱལ་ཕམ་ཇྱི་ཡོང་སོགས་མཐའ་ཡས་

པ་དང་། འབྱུང་རྱིས་ནས་གཟའ་སྐར་སོ་སོའྱི་འབྱུང་

བ་དང་། ལོ་རགས་སོ་སོའྱི་སོག་ལུས་དབང་ཀླུང་གྱི་

འབྱུང་བ། དེ་བཞྱིན་སྤར་ཁ་དང་། སྨེ་བའྱི་འབྱུང་བ། 

ལོ། ཟླ། ཞག དུས་བཞྱི་ལོ་ར་དང་སྦར་བའྱི་འབྱུང་བ། 

འབྱུང་བ་དེ་དག་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཇྱི་འགྱུར་གྱི་དབྱེ་

བ་དང་། ནང་འཕད་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ལམ་དུ་འགྲོ་

མྱིན། ཁ་ོཤུག་མཐུན་མ་མཐུན། ལ་ོགཅྱིག་ནང་བར་ཆད་

ཡོད་མེད། ནད་པར་ནད་ཡུན་རྱིང་ཐུང་། གཤྱིན་པརོ་ཕྱི་

མའྱི་ལམ་སནོ་དང་། ནང་མྱིར་ངན་དགོ་མྱི་འབྱུང་ཆེད་

སོགས་དང་། ངན་དོག་ཡོད་རྱིགས་ལ་སྐབས་སྦར་རྱིམ་

གྲོ་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་

འཇྱིག་རནེ་འདྱིའྱི་བྱ་གཞག་མཆྱིས་སོ་ཅོག་རྱི་ཐབས་ཀྱི་

ལག་ལེན་བརདོ་པའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ནང་གསེས་

འདྱིར་ཚེ་རབས་ལས་རྱིས་སམ། ནམ་ཞག་གཏན་གྱི་

མཐའ་རྱིས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། 

དེ་ཡང་ས་བཅད་གཉྱིས་སུ་དབྱེ་བར། དང་

པོ་ཚེ་རབས་ལས་རྱིས་རྒྱབ་དགོས་མྱི་དགོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་

བསན་པ་དང་། གཉྱིས་པ་ཚེ་རྱིས་དངོས་རྒྱག་ཚུལ་ལོ། 

དང་པ་ོལ་གཉྱིས། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་མྱི་དགསོ་དགསོ་

པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་དང་། ངསེ་པར་རྱི་དགོས་ལ་རྱིས་

པའྱི་ཕན་ཡནོ་བཤད་པའ།ོ།

དང་པོ་དམྱིགས་བསལ་རྱི ་མྱི ་དགོས་པ་

ནྱི། བཻ་དཀར་ཚེ་རབས་ལས་རྱིས་ལེའུ་ལས་“དེ་ནས་ཚེ་

རབས་ལས་ནྱི། སྐྱེས་ཆེན་འགྲ་ོབའྱི་དནོ་ཕབེས་དང་། ད་ེ

ལས་ལྡོག་པའྱི་མ་རུང་བ། མྱི་ཡྱི་ཚུལ་བཟུང་བ་རྣམས། 

རྱིས་ཁོག་ཕྱུང་བའྱི་ཡུལ་མྱིན་ཏེ།” ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསམ་བཞྱིན་དུ་འགྲོ་བ་སེམས་

ཅན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་བྱོན་པ་རྣམས་དང་། ཡང་ལོག་

སྨོན་གྱི་འབས་བུ་སྨྱིན་པས་བདུད་སྡྱིག་ཏོ་ཅན་མ་རུང་

བསམ་བཞྱིན་མྱིར་སྐྱེས་ནས་འགྲོ་བར་གནོད་འཚེ་

བྱེད་པ་དག་རྱི་བྱའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་

བཞྱིན་བད་ེམཆོག་མཁའ་འགྲ་ོརྒྱ་མཚ་ོལས་ཀང་། “རྣལ་

འབྱོར་དག་པའྱི་སེམས་འཆང་བ། །དེ་ལ་གདུག་པའྱི་

གཟའ་སྐར་དང་། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས། །གནདོ་པར་མྱི་ནུས་རགོས་མེད་ཕྱིར།།” ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ལག་པས་དེ་དག་ནྱི་རྱི་གཞྱིའྱི་ཡུལ་

ལས་འདས་པ་དག་ལགས་སོ།། 

གཉྱིས་པ་ངསེ་པར་ཚ་ེརྱིས་རྒྱག་དགསོ་པ་དང་

རྒྱབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནམ་དགེ་མཚན་ནྱི། འཇམ་དཔལ་

ར་རྒྱུད་ལས། “རྒྱུ་སྐར་མང་པོར་གསུངས་པ་ས།ེ། སོང་

ཕག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྱིའ།ོ །དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་འདྱི་ལ་ནྱི། །ད་ེ

དག་གྱིས་ནྱི་ནུས་པ་ཡདོ།།” ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ར་ེ

བསམ་བཞྱིན་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་མྱིན་པའྱི་ལས་དབང་གྱིས་

སྐྱ་ེབ་བླངས་པ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ནས་ངསེ་པར་རྱི་དགསོ་

ཤྱིང་། མ་རྱིས་ན་གཟའ་སྐར་གདུག་པ་ཅན་དག་གྱིས་ནུས་

པས་ལུས་ལ་ན་ཚ་དང་། ཚ་ེལ་བར་གཅདོ་སགོས་རྐནེ་ངན་

དུ་མ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བརནེ་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་

སམེས་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རའེྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་རྣམས་

ཀྱིས་འགྲ་ོལ་ཐུགས་བརེ་བས་ཚུལ་འདྱི་བསན་པར་མཛད་

ཅྱིང་། ད་ེཡང་གཞྱི་ཚ་ེརབས་དུ་མ་ནས་བསགས་པའྱི་ལས་

དག་ེམྱི་དགའེྱི་རྒྱུ་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡདོ་བཞྱིན་པའྱི་

ཁར། འཕལ་རྐནེ་གཟའ་སྐར་སགོས་གདུག་པ་ཅན་དང་

འཕད་དུས་མྱི་དགེ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་མཐུན་པའྱི་རྐེན་འཕད་

པས་ལུས་ཅན་དག་ལ་མྱི་འདདོ་པ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་འབས་བུ་

སྨྱིན་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་ཅྱིང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་

ནས་བསན་པ་ལྟར་ང་ོལནོ་ཆ་ོག་དང་། རྐནེ་སེལ་རྱིམ་གྲ།ོ 

ཐབས་དང་གཏ་ོབཅསོ་དག་མཛད་ན་རྒྱལ་བའྱི་རྫུན་པ་མྱི་

གསུངས་པས་ན་སྔནོ་གྱི་ལས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ཐགོ་ཏུ་

བབས་ཟྱིན་ན་མ་གཏགོས་རྐནེ་ངན་གྱི་བར་ཆད་མ་བྱུང་

གངོ་ནས་བཟོླག་པར་ཡྱིད་གཉྱིས་མ་དགསོ་ཤྱིང་། 

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ཞབས་བྲ་ོརྒྱག་མྱི་འསོ་པའྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག
ཚ་ེརྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

ཞབས་བོ་རྒྱག་པ་དེ་ནྱི་ལས་ཞོར་གྱི་བྱེད་སོ་

བཟང་པ་ོཞྱིག་དང་བད་ེཐང་ལ་ཕན་པའྱི་ལུས་རལ་བཟང་

པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཕ་ོགསར་མ་ོགསར་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་དབང་

འཕགོ་ས་ེདནོ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཉྱིན་ར་ེལས་ཉྱིན་རརེ་

མང་དུ་འགྲ་ོགྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཞབས་བ་ོརྒྱག་མྱི་

འསོ་པའྱི་མྱི་ཁག་ཁ་ཤས་ཡདོ་པ་གཤམ་གསལ།

གཅྱིག འགསོ་ནད་ན་ཚ་སྣ་ཚགོས་ཕགོ་མཁན། 

དཔརེ་ན་ཆམ་ནད་དམ་འགསོ་ཆམ་དང་། ག་ོནད། ནད་

དུག་གྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་མཆྱིན་ནད་སགོས་ཕགོ་པ་

ཚོས་ཞབས་བ་ོབརྒྱབ་ན་ན་ཚ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོཞྱིང་མྱི་གཞན་

ལ་འགསོ་འགྲ་ོབས་ཞབས་བ་ོརྒྱག་མྱི་འསོ།

གཉྱིས། ཆང་རག་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཏུངས་

རསེ། ལྷག་པར་དུ་ར་བཟྱི་བས་གམོ་པ་འཁོར་ཏ་ེཁ་སུག་

ལོག་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཡོང་ས་བ་དང་། བག་མེད་ཀྱི་འཆལ་

སྤོད་གང་ཡང་བྱས་ཏེ་ཞབས་བོ་རྒྱག་སར་གནདོ་སྐྱེལ་

སྱིད་པས་ཞབས་བ་ོརྒྱག་མྱི་འསོ།

གསུམ། ནང་ཁོལ་གྱི་དབང་པོ་བབ་མཁན། 

དཔེར་ན་ཕོ་བ་དང་མཁལ་མ་བབ་པའྱི་མྱིས་གལ་སྱིད་

རག་པར་དུས་རྱིང་པོར་ཞབས་བོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། 

ནང་ཁོལ་གྱི་དབང་པོ་དེ་བས་མར་བབ་ནས་ན་ཚ་སྡུག་

ཏུ་འགྲ་ོབས་ཞབས་བ་ོརྒྱག་མྱི་འསོ།

བཞྱི། ཟུངས་ཁག་ཉམས་པའམ་ཡང་ན་ནང་

རྣའྱི་ན་ཚའྱི་དབང་གྱིས་མགོ་ཡུར་འཁོར་བའྱི་ནད་

ཡོད་མཁན། གལ་སྱིད་ལུས་ཤུགས་ཟད་གྲོན་ཆེ་བའམ་

སྐོར་ར་རྒྱག་རྒྱུ་མང་དྲགས་པ་ཡྱིན་ན། མགོ་ཡུར་འཁོར་

བ་དང་དམར་ཐོམ་ལངས་པ་དང་སྐྱུག་མེར་ལངས་པ་

དང་སྐྱུག་པ་ཤོར་བ་བཅས་བྱས་ནས་རག་ཏུ་ཞབས་བོ་

རྒྱག་སར་འགེལ་བས་ཞབས་བ་ོརྒྱག་མྱི་འསོ།

ལྔ། སྱིང་ནད་དང་ཁག་ཤེད་མཐོན་པོ་ཡོད་

མཁན། མྱི་ད་ེདག་གལ་སྱིད་དགའ་དྲགས་པ་དང་ངལ་

དུབ་ཆ་ེདྲགས་ན། སྱིང་གཟེར་རྒྱག་པ་དང་གྲྱིབ་སྐྱནོ་ཕགོ་

པ་སགོས་ཀྱི་ནད་ལྗྱིད་པ་ོན་སྱིད་པས་ཞབས་བོ་རྒྱག་མྱི་འསོ།

དྲུག ཟླ་མཚན་འབབ་སྐབས་ཀྱི་བུད་མེད་

གཞོན་ནུ། འགུལ་སྐྱོད་བརྒྱབ་དྲགས་ན། ཟླ་མཚན་

འབབ་ཚད་མང་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་འབབ་ཡུན་རྱིང་དུ་སོང་

ཐོག གྲོད་ཁོག་ན་བ་དང་གསང་རྒྱུག་རྨེན་རའྱི་བྱེད་

ལས་འཆོལ་སྱིད་པས་ཞབས་བ་ོརྒྱག་མྱི་འསོ།

བདུན། མངལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་མའྱི་དུས་

སྐབས་དང་མངལ་ཤོར་ས་བའྱི་བུད་མེད་རྣམས་དཀའ་

ལས་ཁག་དྲགས་པ་དང་དགའ་དྲགས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་

མངལ་ཤརོ་ས་བས་ཞབས་བ་ོརྒྱག་མྱི་འསོ།

ས་ོལ་བདག་གཅསེ་བདེ་དགསོ།

སོ་ནྱི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་གྱི་སོ་སྲུང་ཡྱིན་

པས། བཟའ་ཆས་མཐའ་དག་སོ་ཡྱིས་བལྡད་ནས་བཟས་

རསེ་ད་གཟོད་ཞུ་སེ་ར་ོབཅུད་ལེན་ཐུབ་པར་གྱུར། འནོ་

ཀང་མྱི་ལ་ལས་ས་ོབདེ་སོྤད་རང་དགར་གཏངོ་རྐང་བྱདེ་

པ་ལས་བདག་གཅསེ་གཏན་ནས་མྱི་བྱདེ། ད་ེལྟར་དུས་ཡུན་

རྱིང་པ་ོཕྱིན་ན་མྱི་མ་རྒས་གོང་སོ་སྔནོ་ལ་ལྷུང་འགྲ་ོངསེ་

རདེ། གལ་ཏ་ེས་ོམདེ་ན་རྒས་ཉམས་ཐནོ་པ་སྨསོ་ཅྱི་དགསོ།

སོ་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ཞོགས་

དགོང་གཉྱིས་ས་ོའཁྲུ་རྒྱུ་དང་ཟས་ཟོས་རེས་ཁ་བཤལ་བ་

ཕུད་ད་དུང་བདེ་སྲུང་བྱེད་སངས་ཧ་ཅང་ས་མོ་འགའ་

ཞྱིག་ཡདོ་པས་གྲགོས་ལ་འདྱི་ལྟར་བྱའ།ོ། 

དང་པོ་ནྱི་ཉྱིན་རེའྱི་སྔ་ཕྱི་དགུང་གསུམ་ལ་

ཡས་ས་ོདང་མས་ས་ོགཉྱིས་ཕན་ཚུན་དལ་མརོ་གྲངས་ཀ་

ངསེ་མདེ་དུ་བརར་རྒྱུ་ད་ེརདེ།

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཤང་གཅྱིན་འདྲནེ་དུས་ཁ་མ་

གདངས་ལ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་དུ་བ་

མ་འཐནེ་ཐགོ ཁ་བཙུམས་ནས་ས་ོབཏབ་ས་ེབསྡད་ན་ས་ོ

བརན་པ་ོཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ།

གསུམ་པ་ནྱི་ས་ོརྱིལ་ལ་ལག་མཛུབ་གཙང་མས་

ཕུར་ན་རྱིང་ར་རྒྱས་ཏ་ེཁུམ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ད་ེཡྱིན་ན།ོ།

དེ་ལྟར་ལགས་མོད་ཀང་ཉྱིན་གཅྱིག་སྦོང་

བས་ཕན་པར་མྱི་འགྱུར་ཕྱིར། བརོན་འགྲུས་ཆུ་བའོྱི་རྒྱུན་

བཞྱིན་བསནེ་ཅྱིག་ཨང་།།

དུ་བ་དང་། ཨ་རག ཇ་བཅས་དང་མཚན་མའྱི་

དབང་པོའྱི་ནུས་པ།
འབའ་པ་བསོད་ནམས་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་བསྒྱུར།

ཞའོ་ཧོང་དང་ཞའོ་ཀང་གཉྱིས་གཉེན་

དུ་བསྒྱིགས་ནས་ལོ་ལྔ་སོང་རུང་། ད་རུང་བུ་ཕྲུག་

བྱུང་མེད་གཤྱིས་སྨན་པས་ཞྱིབ་བཤེར་བྱས་རེས་ཞའ་ོ

ཧོང་གྱི་ཁམས་དཀར་ཡ་མ་གཟུགས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་

དང་། འདོད་པའྱི་འདུན་པའང་ཅུང་ཞན་པ་རད་ཆོད་

པ་དང་། ཞའ་ོཧོང་གྱིས་དུ་བ་འཐེན་རྒྱུ་དང་ཨ་རག་

འཐུང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱིས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སེ། 

ཉྱིན་རེར་ཨ་རག་རྒྱ་ཕེད་འཐུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་དུ་བ་

སམ་ཆུང་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་འཐེན་གྱི་ཡོད་པའང་དེ་

མུར་སྨན་པས་ཤསེ་པ་རདེ། 

སྨན་པས་ཞའོ་ཧོང་ལ་དུ་བ་དང་ཨ་རག་

བཅད་ན་མ་གཏོགས་ཕོ་ལུས་བླངས་པ་མྱིང་ཙམ་མོ་

ཞེས་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཞའོ་ཧོང་གྱིས་སེམས་

ཐག་ཆོད་པོས་དུ་བ་དང་ཨ་རག་བཅད་ནས་ལོ་གཉྱིས་

སོང་རེས། ཁོ་དང་ཞའོ་ཀང་གཉྱིས་ལ་དངོས་གནས་

རྱིགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་ནས་ན་གཞནོ་ཕ་མ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར།

འོ་ན་དུ་བ་དང་ཨ་རག་གྱིས་མཚན་མའྱི་

དབང་པོའྱི་ནུས་པར་ཡང་སྱིང་ཤུགས་རྐེན་གང་ཞྱིག་

གཏངོ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། 

པ་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ཨའུ་གྱིང་ཕོ་མཚན་ཉམས་

ནད་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་ཞེས་པས་ཆ་སོམ་ལོ་ཚད་ཡྱིན་

པའྱི་ཕོ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པའྱི་ནད་པ་ཡྱི་ཕོ་

མཚན་གྱི་ཁག་ཤེད་ཚད་འཇལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའྱི་

འབས་བུར། ཕོ་མཚན་གྱི་འཕར་རས་ཁག་རྒྱུན་འདྲནེ་

སྐབས་ཁག་ཤེད་ཚད་ཡན་ཆད་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁག་

རྒྱུན་འཁརོ་རྒྱུག་ཡག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཁག་ཤདེ་ཚད་

མན་ཆད་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁག་རྒྱུན་འཁོར་རྒྱུག་ཧ་

ཅང་ཞན་པ་ོཡོད་པ་ཤསེ་པ་རདེ། 

དེ་རེས་དའེྱི་ནང་གྱི་ནད་པ་ ༢༢༢ ལ་ཞྱིབ་

བཤེར་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱས་པས་ཕོ་མཚན་གྱི་

ནུས་པ་ཉམས་པའྱི་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༣ ན་འཕར་རར་

གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ནས་ནད་དེ་ན་བ་ཤ་སག་ཡྱིན་པ་

ཤེས་པ་རེད། དུ་བ་འཐེན་པ་དེ་ནྱི་འཕར་རར་གནདོ་

སྐྱོན་གཏོང་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དུས་རག་ཏུ་མཐོང་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ནད་པ་ ༤༤༠ ཡྱི་ནང་ལ་དུ་བ་འཐེན་

རྒྱུར་གོམས་པའྱི་ནད་པས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ བཟུང་ཡོད་

པས། ཞྱིབ་འཇུག་མྱི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་དུ་བ་འཐེན་ན་ཕོ་

མཚན་ཉམས་པའྱི་ནད་ན་ས་བའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རདེ། སྨན་པ་ཚོས་ད་དུང་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་

ཡུན་རྱིང་དུ་དུ་བ་འཐེན་ན་ཟླ་མཚན་ཆད་སྔ་བ་དང་

མཚན་མའྱི་དབང་པོའྱི་ནུས་པ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་གསར་

ཤསེ་བྱུང་བ་རདེ།

གསོ་བ་རྱིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆང་རག་

ཉྱིང་ཁུ་ནྱི་རོ་ཙའྱི་དུག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ཚད་ལས་

བརྒལ་བའམ་ཡུན་རྱིང་དུ་ཨ་རག་འཐུང་བ་ཡྱིན་ན། ར་ོ

ཙར་དུག་ཕོག་སྱིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བསན་པ་རེད། ལྷག་

པར་དུ་སྐྱེས་པའྱི་རླྱིག་འབས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཨ་རག་

བཏུངས་རེས་རོ་མྱི་བཙའ་བ་དང་། ཁམས་དཀར་ཡ་

མ་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ། ཕོ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ་

ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མའྱི་དབང་པོའྱི་ནུས་པར་འགལ་

རྐེན་འབྱུང་སྱིད། དེ་བཞྱིན་བུད་མེད་ལའང་ཟླ་མཚན་

མྱི་སོམ་པ་དང་། ཁམས་དམར་ཐོན་རྒྱུ་མཚམས་ཆད་

པ།  འདོད་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འགལ་རྐེན་ཡོང་

གྱི་རེད། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཨ་

རག་གྱི་དུག་ཕོག་ནས་རླྱིག་འབས་ཀྱི་སྲུབས་གནས་ཕ་

ཕུང་ལ་གནདོ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པའྱི་དབང་གྱིས། 

ཕའོྱི་མཚན་ཉྱིད་སྐུལ་རྒྱུ་དང་ཁམས་དཀར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་

ཐནོ་མྱི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། རླྱིག་འབས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐུང་ཞེས་པ་

འདྲེས་སྤོད་བྱེད་མཁན་མཱེ་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་གསོན་ཤུགས་

ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

བུད་མེད་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། དལ་བའྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཨ་རག་གྱི་དུག་ཕོག་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་བཞྱིན་

ཀད་པའྱི་གཟུགས་ཁམས་བྱེད་ལས་ལ་གནདོ་སྐྱོན་ཕོག་

ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གསང་རྒྱུག་གཤེར་རྨནེ་གཏརོ་བཤྱིག་

ཐེབས་འགྲོ་ངེས་རདེ། གལ་སྱིད་སྐྱེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཉྱིན་

རརེ་ཨ་རག་ངར་པོ་འཐུང་ཚད་ཆ་སོམ་ཧའ་ོཧེང་༢༥༠ 

(སང་བཞྱི་) ལས་བརྒལ་ཏེ་སྟུད་མར་ལོ་གཉྱིས་ནས་ལྔ་

ཙམ་དུ་བཏུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕོ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་

པའྱི་ནད་ལྗྱིད་པ་ོཕགོ་ངསེ་རདེ།

དུ་བ་འཐེན་རྒྱུ་དང་ཨ་རག་འཐུང་རྒྱུར་

དགའ་བའྱི་མྱི་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། རང་ཉྱིད་

ལ་ཁམས་དཀར་ཤོར་སྔ་བ་དང་། ཕོ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་

ཉམས་པ། ཁུ་བ་འཆོར་བ། ར་ོཙ་ཞན་དུ་སོང་བ་བཅས་

ཀྱི་ནད་ཕོག་པ་དང་ཡང་ན་བུད་མེད་ཀྱི་འདོད་པ་

ཉམས་པ་དང་འདོད་པ་མེད་པར་གྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་

སྣང་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ངེས་པར་དུ་དུ་བ་དང་

ཨ་རག་གཅོད་རྒྱུའྱི་སམེས་ཐག་གཅོད་དགསོ།

ཇ་ཡྱིས་མཚན་མའྱི་དབང་པོའྱི་ནུས་པར་

ཤུགས་རྐེན་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། གཏོང་གྱི་

ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན།  ཇའྱི་ནང་རྫས་འགྱུར་གྲུབ་ཆ་

རྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཡོད་ཅྱིང་། དའེྱི་ནང་གྱི་ཁ་ཧྥའྱི་བ་ཚྭ་

དང་། ཇའྱི་བ་ཚྭ། ཁ་ོཁའོྱི་བ་ཚྭ་ལ་སགོས་པས་མྱི་ལུས་གྱི་

དབང་ར་ལྟེ་བའྱི་མ་ལག་གྱི་བྱེད་ལས་སྐུལ་བའྱི་ནུས་པ་

གསལ་པོ་ཞྱིག་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྱིང་ཁམས་ཀྱི་

བྱེད་ལས་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ངལ་དུབ་སེལ་བ་

དང་སྱིང་སོབས་རྒྱས་ཏེ་མྱི་ལུས་ཀྱིས་ཕྱི་རལོ་ཡུལ་གྱི་བྱ་

དངོས་ལ་ཤེས་ཚོར་མོང་ཚོར་བྱེད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་མཐོ་རུ་

གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། དེར་བརནེ་དུས་རག་ཏུ་ཇ་བཏུང་

ན་མཚན་མའྱི་དབང་པའོྱི་ནུས་པ་ཆ་ེརུ་འགྲ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ།

ས་ོགའྱི་དུས་སྤདོ།

བཤད་པའྱི་རྒྱུད་ལས། ས་ོག་ཉྱི་མའྱི་འདོ་ཟརེ་

རབ་ཚ་བས།། (ལུས་ཀྱི་)སབོས་འཕགོ་ཕྱིར་ན་(ར་ོ)མངར་

(ནུས་པ་)ཡང་སྣུམ་བསྱིལ་(གཙ་ོབོ་)བཟའ།། (ཁ་ཟས་ནང་

དུ་)ལན་ཚ་ཚ་སྐྱུར་(དང་)རོལ་བ་ཉྱི་འོད་(ལ་གནས་པ་)

སྤང་།། བསྱིལ་ཆུས་ལུས་བཀྲུ་ཆང་ཆུ་བསསེ་པ་(ཉུང་ཟད་

ར་ེ)བཏུང་(ཆང་འབའ་ཞྱིག་སྤང་)།། (ཐེར་མ་ལ་སགོས་)རབ་

ཕའྱི་གོས་བགོ་བསྱིལ་ཁང་དྲྱི་བཟང་(བཏབ་པ་)བསེན།། 

ཤྱིང་གྲྱིབ་(རླུང་དྲྱི་ཞྱིམ་པོའྱི་)རྫྱི་ཆར་བསེར་བུ་ངད་ལྡན་

(རྣམས་སུ་གནས་པར་)བྱ།། 
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