སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལ
ྲེ ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༢༨

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

དལ་འབྱོར་གྱི་ལུས་རྟེན་འདི་རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་
ལུགས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ཀུན་སློང་གི་ཐོག་ནས་
མིང་དང་གྲགས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་
ཀྱི་ཆེད་དུ་བསམས་པ་མ་ཡནི ་པར་སོ་སོ་ནང་པ་ཡནི ་པ་
དང༌། ང་རང་ཚོ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའ་ི ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་དང་
བཅས་པ་ཆ་ཚང་བའི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་དུས་སྐྱབས་འགྲོའི་
བསམ་པ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་བསམ་པས་ཟིན་པ་བྱེད་
ཀྱི་ཡིན་ན། གསོ་བ་རགི ་པའ་ི ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་གཞན་
ཕན་རྒྱ་ཆེ་བསྒྲུབ་ཐུབ། དེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱིན་
པའ་ི ཉམས་ལེན་བསྒྲུབ་ཐུབ། སོ་སོས་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་
པོ་གསོག་གི་རེད། མི་རིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་
ཡང༌། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་བསྲེག་བཏུབ་འཕེར་
བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དེང་སང་འཛམ་བུ་གླིང་
འདའི ་ི སྒང་ལ་བོད་པའ་ི གསོ་བ་རགི ་པ་ཞེས་ལབ་དུས་མསི ་
དོ་སྣང་གསར་པ་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། སྤྱིར་
བཏང་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་ཞགི ་ཡོང་ག་ི
ཡོད། མདོར་ན། ཨ་ཕེ་རི་ཀའི་ནང་དང༌། ཨོ་སོ་ཀྲོ་ལི་ཡའི་
ནང་ལ་སྔོ་སྨན་གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱེད་པར་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་
བྱེད་པའི་སྐབས་འདིར་ང་རང་ཚོའ་ི བོད་པའི་སྨན་གཞུང་
འདི་འདྲ་འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་བའི་གཞུང་བཤད་ལག་
ལེན་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་རང་སྐྱོང་ངམ། རང་སྐྱ་འཕེར་བའ་ི
རིག་གཞུང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། སྔོ་སྨན་འདྲ་པོ་ཕྲན་
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བོད་ཟླ་ ༤ ཕྱི་མ། ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་སངས།

བུ་བསསྲེ ་སྦྱོར་བྱེད་སྟངས་ཙམ་མ་ཡནི ་པའ་ི རྒྱབ་རནྟེ ་གྱི་
འགྲེལ་བཤད་གཏངི ་ཟབ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། གཉསི ་ནས་
ཕལ་ཆེར་བོད་པའི་སྨན་གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཞིབ་ཆ་འདི་
འདྲ་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ཡུར་ཝེ་དྷ་ཟེར་བ་དང༌། ཡང་རྒྱ་ནག་གི་
གནའ་རབས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དེ་ཚོའ་ི གྲས་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་
དེང་སང་ཡོད་མེད་མ་ི ཤསེ ། ང་རང་ཚོ་བོད་པའ་ི གསོ་རགི ་
ནང་མཁས་པ་སྔོན་མའི་བསླབས་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུར་
མ་ལ་སོགས་པའི་ལག་ཆ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་དེང་སང་ལག་ལེན་
ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གསོ་
བ་རགི ་པ་རྩ་བའ་ི འགྲོ་སྟངས་འདྲ་པོ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་མཐོང་
བ་བརྒྱུད་པའ་ི ལག་ལེན་མ་ཉམས་པ་ཡོད་དུས་ཧ་ཅང་རྩ་
ཆེན་པོ་ཡིན། རྒྱ་མིའ་ི མཁས་པ་དེ་འདྲས་བཤད་ན་སྔར་རྒྱ་
ནག་གི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་གཞུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང༌།
བར་སྐབས་ཉམས་ཚར་བ་རེད་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་
ཡོང་གི་འདུག ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་རིག་གཞུང་ཡང་ཕྲན་
བུ་ཉམས་ཡོད་བཟོ་ཡང༌། ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམས་
ཀྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་བསྡད་ཡོད་པའི་བཟོ་འདྲ་
པོ་འདུག དེ་འདྲའི་རིག་གཞུང་ཕྱུག་པོ་ཡོད། བྱ་བའི་ངོ་བོ་
བཟང་པོ་གཞན་ཕན་གྱི་རང་བཞནི ་ལྡན་པ། བོད་མ་ི རགི ས་
ཀྱི་རགི ་གཞུང་ག་ི ཐོག་ནས་ཡནི ་ཡང་རུང༌། ཆོས་ཕགྱོ ས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཡིན་ཡང་རུང༌། གང་ཅིའ་ི ཐོག་ནས་གཞན་ལ་ཕན་
བདེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ི ལམ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་སོ་སོ་སེམས་ཤུགས་
ཡོད་ན་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡིན་རུང་བྱེད་ཐབས་ཡོད་པ་ཞགི ་རེད།

ཅཾཌ་ཱི གར་དུ་སྨན་སྐོར།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་མི་རིགས་
དབྱེར་མེད་ཀྱི་ནད་པ་མང་དག་ཅིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་
ཞབས་ཞུ་རླབས་ཆེན་འགྲུབ་བཞནི ་ཡོད་པས་གནས་ཚང་
ཡུལ་མའི ་ི ངོས་ནས་ས་གནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་
རྩིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་དགོས་
པའ་ི རེ་སྐུལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པར་བརནྟེ ། ལོ་ཤས་སྔོན་
དུ་གྲོང་ཁརྱེ ་ཅཾཌ་ིྰ གར་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་
ཏེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའ་ི ཆེད་
དགོས་མཁོའ་ི ས་ཆ་ཐབས་འཚོལ་བྱས་པར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་
སུཁནྰ་མཚོ་ངོས་སུ་ས་ཆ་ཞིག་སྤུས་གཟིགས་བྱས་ཡོད་

རིན་མེད་ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ།

ཐའེ་ཝན་སྤྱན་རས་གཟིགས་བྱམས་བརྩེའ་ི
ཚོགས་པ་དང་། སྨན་རྩིས་ཁང་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་
བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་ཁུལ་དང་། ཅོན་ཏ་ར། དེཧ་རཱ་དནྰུ ་བདེ་
སྐྱིད་གླིང་གཞིས་སྒར་བཅས་སུ་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་གོ་
སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། རྩ་བའི་ཐའེ་ཝན་སྤྱན་རས་གཟིགས་བྱམས་
བརྩེའ་ི ཚོགས་པ་ནི་ལོ་མང་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི སྤྱི་
ཚོགས་ཁདྲོ ་རནི ་མེད་ཐོག་སྨན་བཅོས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་
ཞབས་ཞུ་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཨེ་ཤ་ི ཡཱ་ཁུལ་གྱི་སངི ་ྒ ལ་
དང་། ཝེ་ཏི་ནམ། བར་མཱ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་འཕདྲོ ་
བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞནི ་ཡོད།
འད་ི ལོ་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་དྷ་རམ་ས་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
ལ་ཁུལ་དང་། དེ་ནས་ཅོན་ཏ་ར་དང་སྦིར་བོད་མིའ་ི གཞིས་
སྒར། མཐའ་མ་བདེ་སྐྱིད་གངླི ་བོད་མའི ་ི གཞསི ་སྒར་བཅས་
ཏེ་ཛུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
ཏེ་ཛུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ པར་ལུས་རསྗེ ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉནི ་སྐབས་ ས་གནས་གསུམ་ལ་ཉིན་བཅུ་གཉིས་རིང་རིན་མེད་སྨན་
༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་འགོ་བཙུགས། དེ་ཡང་ཏེ་ཛུ་དར་རྒྱས་ དགུ་པའི་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་དཀོན་ཅོག་དཔལ་འཛོམས་ བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།
གངླི ་གཞིས་སྒར་མ་ི དམངས་ཡོངས་ནས་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ ལགས་བསྐོ་གཏོང ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྨན་
སྨན་བཅོས་ལས་གཞ་ི གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་དབྱི་
ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་། ནང་སྲིད་ལས་ ཁང་ཚུགས་བཞིན་ཡོད། སྨན་ཁང་དེར་ནད་པ་བསྟེན་ སྨན་བཅོས་རིག་པ་ལས་གྱེས་པའ་ི བརྟག་ཐབས་རགི ་པ།
ཁུངས་བརྒྱུད་རེ་སྐུལ་ཞུས་པར་བརྟེན་དེ་གའི་གཞིས་ གཏུགས་ཞུ་མི་གཙོ་བོ་ནི་རང་རེ་གཞིས་སྡོད་བོད་རིགས་ སྐམ་ཁབ། མེ་བཙའ། བསྐུ་མཉེ་སོགས་སྨན་བཅོས་ཐབས་
སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུར་དམིགས་ རྣམས་དང་ས་གནས་མི་མང་བཅས་ཡིན། སྨན་རྩིས་ཁང་ ལམ་མ་ི འདྲ་བ་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་ཉནི ་གྲངས་བཅུ་གཉསི ་
ཏེ་གསར་དུ་བཙུགས། ཏི་ཛུ་ན་ི མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གྱོང་གུན་གནས་སྟངས་ཡོད་ཀྱང་དེ་ རིང་ས་གནས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ལ་ནད་པ་གྲངས་ཁྱོན་
ཡནི ་པས་མཐུན་རྐནྱེ ་ཞན་པ་དང་། འགྲུལ་བཞུད་སྟབས་ ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕྱི་ནང་མ་ི རགི ས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཞབས་ བསྡོམས་ ༨༧༩ ཙམ་ལ་རནི ་མེད་སྨན་བཅོས་བྱས་པའ་ི ནད་
བདེ་མེད་ཀྱང་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་སྐབས་དྲུག་པའ་ི སློབ་ ཞུ་གཙོ་བོར་དམིགས་ནས་སྨན་ཁང་འདི་འཛིན་སྐྱོང་ པའི་ཁོངས་སུ་བོད་རིགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་
ཐོན་སྨན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་བསྐོ་གཏོང་བྱས། ས་གནས་ གནང་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་ཁང་དེར་སྨན་པ་ དང་། ཕྱི་རྒྱལ་བ་སོགས་མ་ི རགི ས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་
མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་པའ་ི ཁང་ གཅིག་དང་། སྨན་ལས་གཉིས་ཡོད། སྨན་ཁང་དེར་ནད་ ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐུབ་ཡོད།
ཁུངས་མཐུན་འགྱུར་གནང་། རིམ་པས་ཏེ་ཛུ་ཁྲོམ་དུ་སྨན་ པ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་མི་ཆ་སྙོམས་སུ་ཉིན་རེར་ནད་པ་
སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་མགྲོན་
སྐོར་འགོ་ཚུགས། ལོ་ཤས་རྗེས་ཕྱི་ནང་དཀའ་ངལ་རིམ་ གྲངས་ ༡༣ དང་། ལོ་གཅིག་ལ་སྨན་སྦྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣
འབོད་གདན་ཞུ་དང་འཆར་འགོད་གནང་བ་བཞིན། རྒྱ་
འཕྲད་དབང་གིས་ལོ་གཅིག་ཙམ་རིང་སྨན་ཁང་སྟོང་ ལས་བརྒལ་བ་སྤདྲོ ་ཀྱི་ཡོད།
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ཀྱང་། ད་ལྟའ་ི འཆར་བཀོད་ལྟར་ན་ས་ཆ་ཆེས་ཆུང་སྐྱོན་
དུ་སྣང་བས་དེ་བཙོང་རྒྱུ་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་སའི་དཀྱིལ་
དུ་ཁང་པ་ཐབས་འཚོལ་བྱས་ཀྱང་ད་ལྟའ་ི ཆར་དོན་འབྲས་
སོན་མེད། འོན་ཀྱང་འད་ི ལོའ་ི ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ - ༢༧ དང་།
དེ་ནས་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ - ༣༡ བཅས་ཐེངས་གཉསི ་རངི ་དེ་
གའ་ི ནད་པས་རེ་འདུན་ཞུས་ཞངི ་སྨན་སྐོར་སྨན་ཁང་བྱེད་
སའ་ི ཁང་པ་ཞིག་རནི ་མེད་དུ་མཐུན་འགྱུར་བྱུང་བ་ལྟར་
སྨན་སྐོར་བརྒྱུད་གནས་ཚང་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་སྐབས་ནད་པ་ཁནྱོ ་བསྡོམས་ ༡༦༡ ནས་
གསོ་རིག་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་བྱས་ཡོད།

ཡིག་སྡེ་ཚན་ནས་འགན་འཁུར་གྱིས་ཐའེ་ཝན་བྱམས་
བརའྩེ ་ི ཚོགས་པའ་ི འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་
ཡགི ་འབལྲེ ་རམི ་པར་ཞུས་ཤངི ་། སྤྱན་རས་གཟགི ས་བྱམས་
བརའྩེ ་ི ཚོགས་པས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞནི ། སྨན་བཅོས་བྱ་
ཡུལ་ཁག་ལ་མངི ་གསི ་བསྙད་པའ་ི ཐོ་འགོད་དེབ་སྐྱེལ་སྡེ་
ཚན་དང་། ནད་པའ་ི ལོ་རྒྱུས་ཞབི ་འབ་ྲི སྡེ་ཚན། སྨན་པའ་ི
བརྟག་དཔྱད་སྡེ་ཚན། འཇམ་དཔྱད་སྡེ་ཚན། རྩུབ་དཔྱད་
སྡེ་ཚན། སྨན་སྤདྲོ ་ཁང་བཅས་སུ་མངི ་གསི ་བསྙད་པའ་ི ཚན་
པ་ཁག་སྔོན་ཚུད་ནས་དབྱེ་བགོས་དང་། སྡེ་ཚན་སོ་སོར་
ཉེར་མཁོའ་ི ཅ་དངོས་ཅོག་ཙེ་དང་། རྐུབ་སྟེགས། ཉལ་ཁྲི།
གདན། དུག་སེལ་སྨན་རྫས་སོགས་གྲ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་ཞུས།
རིན་མེད་སྨན་བཅོས་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོགས་མི་གྲངས་
ཉེར་དྲུག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ལྡི་ལིར་འབྱོར་
བ་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་བླ་སྨན་ཞབས་ཞུ་སྨན་རམས་པ་
བསྟན་འཛིན་མཐའ་ཡས་ལགས་ཆེད་མངགས་ལྡི་ལ་ི གནམ་
ཐང་དུ་གདན་ཞུར་མངགས་ཏེ་གནམ་ཐང་ནས་ཐད་ཀར་
འགྲུལ་སྐྱེས་གླང་འཁོར་བརྒྱུད་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཞོགས་པར་ངྷ་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༢ གཟིགས།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།



བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤད
ྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཕྱི་མ། ཚེས་ ༢༧ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

སྔོ་ཚལ་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་ལག་ལེན།

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་དུ་བསྟན་
པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ལའང་གནས་
ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡོད་པ་ན་ི ཟས་སྐོམ་དང་སྒོ་གསུམ་
སྤྱོད་ལམ་གཉིས་པོ་དེ་དམན་ལྷག་ལོག་ན་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་
དུ་གྱུར་བ་དང་། དེ་དག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསནྟེ ་པ་
ཡིན་ན་ལུས་སྲོག་འཚོ་བ་དང་ནད་ཞི་བའི་གཉེན་པོའ་ི
རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་པས་ཟས་སྐོམ་གྱི་སྦྱོར་བའ་ི
གནད་དོན་ལ་ནམ་ཡང་རྒྱ་ཡན་གཏོང་བ་མི་རགི ས་སོ།།
སྤྱིར་འཚོ་བ་ཟས་སྐོམ་ལ་རང་ངོས་ནས་བཟང་ངན་དང་
ཕན་གནོད་སོགས་གྲུབ་པ་མེད་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་རང་བཞིན་
རྣམ་པ་བདུན། ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་རྣམ་པ་གསུམ། ཉེས་པ་
རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་འཕེ ལ་ཟད་འཁྲུགས་པ་
ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་གྱུར་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་སོགས་ལ་གཞིག་
ནས་ཟས་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཕན་
ཡང་གཞན་ཞིག་ལ་གནོད་པ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར་
གནས་སྐབས་སོ་སོར་འཚོ་བ་ཟས་སྐོམ་ལ་སྤང་བླང་གི་
ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ཡནི །
དེབ་འདིའ་ི ནང་བསྟན་པའི་སྔོ་ཚལ་གྱི་རིགས་
དེ་དག་ནི་དཀར་ཟས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་
ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། རང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་
ལ་སྨན་པ་དང་། ཟས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་ལུས་ཆོས་དང་མཐུན་
པའི་གྲོགས་སུ་གྱུར་བ་དང་། དམར་ཟས་པས་དུད་འགྲོའི་
ཚེ་སགྲོ ་འཕགྲོ ་པའ་ི མཐུན་རྐནྱེ ་དུ་གྱུར་བ་ལྟར་མ་ཡནི ་པ།
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ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

བསྐྱེད་བྱུང་བས། ནད་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསྟུད་མར་བསྟེན་
རམ་ས་ལར་བདེ་འབྱོར་ཡོད།
ཐེངས་འདིའ་ི ཉིན་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཙམ་གྱི་ གཏུགས་ལ་ཕེབས་པའ་ི ཁདྲོ ་བོད་པ་ཙམ་མ་ཡནི ་པར། རྒྱ་
རིང་ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་བཅོས་རིན་མེད་ཐོག་སྐོར་བསྐྱོད་ གར་ཡུལ་མི་དང་། བལ་པོ། དབྱིན་ཇི། སོག་པོ། རྒྱ་མི་སོགས་
ཁྲོད་ས་གནས་གསུམ་གྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ན་བའི་ ཀྱིས་བསྔགས་བརྗོད་དང་ལེགས་གསོལ་འཕྲིན་བཟང་ཕུལ་
སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཞིང་། གནའ་སལྲོ ་ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་ལུགས་ བ་སོགས་བྱུང་ཞངི ་། ལས་གཞ་ི འདསི ་ད་དུང་སྨན་རསྩི ་ཁང་
ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་མང་ཚོགས་ཁདྲོ ་དོ་སྣང་དང་དགའ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་། བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་མའི ་ི མཐུན་
ཞེན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་ལུགས་ ལམ་ལ་ཡང་ནུས་པ་ངེས་ཅན་འདོན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།
ཀྱི་མེ་བཙའ་ི བཅོས་ཐབས་དེ་བཞནི ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་ མཉམ་འབྲེལ་སྨན་བཅོས་ནང་དངོས་སུ་ཞུགས་མཁན་སྨན་
པའི་གཞུང་ལས་གསུངས་པའ་ི མེ་བཙའ་ལས་སྟབས་བདེ་ རསྩི ་ཁང་ག་ི སྨན་པ་རྣམས་ལའང་མེ་བཙའ་དང་། སྐམ་ཁབ་
ཞིང་བེད་སྤྱོད་སླ་བ་དང་ནུས་ཐོན་མྱུར་བ། གྲང་རླུང་རྐྱེན་ ཀྱིས་མཚོན་པའི་གནའ་སྲོལ་ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་གྱི་གཞུང་དང་
དེ་ལྟ་བུའི་འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་
པས་མཁལ་རྐེད་དང་ཚིགས་གཞི་ན་བ། ས་བོན་འཛག་པ། ལག་ལེན་སབློ ་སྦངྱོ ་དང་། བོད་སྨན་གྱི་གཞུང་དུ་ཁ་གསལ་
བ་ལ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་དུ། འབྲུ་རིགས་དང་། ཤ སྣུམ།
ཟླ་མཚན་མི་སྙོམས་པ་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ མེད་པའི་ལེགས་ཆ་གང་འཚམ་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
ངད། གཡོས་སྦྱར་ཏེ་རགས་པའི་སྡེ་ཚན་ལྔ་རུ་བསྟན་
ཉིན་རེའ་ི ལས་བཅར་དང་ཐོ་འགོད་ནད་གྲངས།
ཡོད། སྐབས་བབ་སྔོ་ངད་དམ་སྔོ་ཚལ་ཞེས་པ་ནི་འདི་
ཚེས་གྲངས།
སྨན་བཅོས་ས་གནས།
ལས་ཡུན།
ནད་གྲངས།
ཉིད་དུ། "སྐྱེ་དངོས་སྔོ་ལྗང་ཅན་གྱི་ལྗོངས་སམ་ཚལ་དུ་
ཟླ ༥ ཚེས། ༡༤
དྷ་རམ་ས་ལ།
ཉིན་གང་།
༧༩
སྐྱེ་ཞིང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་བཟའ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ལ་སྔོ་
ཟླ ༥ ཚེས། ༡༥
དྷ་རམ་ས་ལ།
ཉིན་གང་།
༧༣
ཟླ ༥ ཚེས། ༡༦
དྷ་རམ་ས་ལ།
ཉིན་གང་།
༩༠
ཚལ་ལམ། ཚོད་མ་དང་། སྔོ་ངད་ཟེར།" ཞེས་གསུངས་པ་
ཟླ ༥ ཚེས། ༡༧
དྷ་རམ་ས་ལ།
ཉིན་ཕྱེད།
༨༣
དང་། འདིའ་ི ནང་དུ་སྔོ་ཚལ་གྱི་རིགས་སུ་གཏོགས་པའི་
ཟླ ༥ ཚེས། ༡༨
ཅོན་ཏ་ར།
ཉིན་གང་།
༦༥
རྣམ་གྲངས་གྱ་གཅིག་ཙམ་གྱི་པར་རིས་དང་། སྐྱེ་ལུགས་
ཟླ ༥ ཚེས། ༡༩
ཅོན་ཏ་ར།
ཉིན་གང་།
༡༠༠
དང་མདོག་དབྱིབས། ཟས་ལ་སྤྱོད་ཚུལ། རོ་དང་ངོ་བོ།
ཟླ ༥ ཚེས། ༢༠
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་བཅར་དང་དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ལྟ་སྐོར།
ཕན་ཡོན། གནོད་པའི་ཆ་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པ་སོགས་
ཟླ ༥ ཚེས། ༢༡
ཞོགས་པ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་ཐོན།
དང་། གཞན་ཡང་མིའ་ི ལུས་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་
ཟླ ༥ ཚེས། ༢༢
བདེ་སྐྱིད་གླིང་།
ཉིན་གང་།
༩༩
རང་བཞིན། ནད་དང་ཟས་སྐོམ་བར་གྱི་འབྲེལ་བ། ཡུལ་
ཟླ ༥ ཚེས། ༢༣
བདེ་སྐྱིད་གླིང་།
ཉིན་གང་།
༡༤༩
ཟླ ༥ ཚེས། ༢༤
བདེ་སྐྱིད་གླིང་།
ཉིན་གང་།
༩༠
དུས་ལུས་ཁམས་དང་བསྟུན་པའི་ཟས་སྐོམ། སྐད་ཡིག་
ཟླ ༥ ཚེས། ༢༥
བདེ་སྐྱིད་གླིང་།
ཉིན་གང་།
༥༧
གཞན་དུ་ཚལ་མིང་དཀར་ཆག་སོགས་རྩ་བའ་ི ས་བཅད་
༨༧༩
ཁན
ྱོ ་བསམ
ྡོ ས་ནད་གྲངས།
དགུའི་ནང་དུ་ཞིབ་གསལ་སྒོ་ནས་བསྟན་གནང་ཡོད།
ཐའེ་ཝན་སྤྱན་རས་གཟིགས་བྱམས་བརྩེའ་ི རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ྗེ ལེགས་གསོལ་ཆེད་ཧནི ་
དེབ་འདིའ་ི ནང་འཁོད་པའི་སྔོ་ཚལ་ཕལ་མོ་ ཚོགས་པ་ངོས་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གསི ་ཐེངས་འདའི ་ི རནི ་ སྒོར་འབུམ་གཅིག་(༡༠༠༠༠༠།༠༠) ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་ལུགས་
ཆེ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ལོངས་སུ་སྤྱད་མྱོང་ཡོད་ལ་སྔོ་ཚལ་ མེད་སྨན་བཅོས་ཐོག་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་ ཀྱི་མེ་བཙའ་ི ཆ་བྱད་གྲངས་ ༢༤ ཞལ་འདེབས་གནང་།
ཕྱིའ་ི འཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་བཅས་ཕན་རླབས་དུ་
མ་ཡོད་པས་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་རགི ས་སྐྱ་སེར་དམར་
ཟས་ལ་བརྐམ་ཆགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་སྲིན་པོ་ལྟ་བུའི་
སྤྱོད་ཚུལ་ལ་སྐྱོན་དུ་བཟུང་ནས་དེ་གང་མགྱོགས་སྤོང་བར་
འབད་འབུངས་མཛད་དགོས། ལྷག་པར་དུ་འགྲོ་བ་ཟས་
ཀྱིས་གནས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་དཀར་ཟས་རྣམས་
ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་
ཐུབ་ཤསེ ་ཐབས་གནང་ནས་ལོངས་སུ་སྤདྱོ ་པར་དེབ་འདའི ་ི
རགི ས་ལ་ཟུར་བལྟ་དགོས་པར་མཐོང་།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ ལོར་སྨན་རམས་པ་གཡང་
འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི འཚོ་
བ་ཟས་སྐོམ་ལས་སྔོ་ཚལ་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་ལག་ལེན།》
ཞེས་པ་དེ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ནས་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་
ནད་བཅོས་ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་
རེད། སོ་སོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་གཅེས་སྲུང་བྱེད་མཁན་ཡོད་
དོ་ཅོག་གིས་ངེས་པར་དུ་དོ་སྣང་སྤྲད་ནས་འདའི ་ི ནང་
བསྟན་པའ་ི ཟས་བྱེ་བྲག་སོ་སོའ་ི ཕན་ནུས་དང་། གནས་
སྐབས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་དེ་འཛེམ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཤེས་
བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ཐུབ་ན་
དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད།

རིན་མེད་སྨན་བཅོས།

དེ་དག་གི་པར་རིས་མཐོང་ཙམ་གྱིས་དེའ་ི རོ་དང་ཕན་
གནོད་ཐོར་རེ་བ་ཞིག་རང་གི་མྱོང་ཐོག་ལ་ཡོད་སྲིད་
ཀྱང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི གཞུང་ལུགས་ནང་གཏན་
ལ་འབེབས་པའི་རོ་མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་གང་ཡིན་པ་
དང་། ངོ་བོ་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པ། སྔོ་ཚལ་དེའ་ི ཆ་ཤས་
གང་དང་གང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ། དེ་བཞིན་ཕན་ཡོན་
དང་གནོད་སྐྱོན་སྐོར་རྒྱས་པ་སོགས་གསོ་རིག་གཞུང་
ལུགས་ཁག་ཏུ་བསྟན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་བལྟ་བའི་ཁོམ་པ་
མེད་ཀྱང་བླ་ཡ་ི རང་སྐད་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པའ་ི ཕྱག་
དེབ་འདིའ་ི རིགས་ལ་སྨན་པ་ལྟ་ཅི་སློབ་གཉེར་བ་རྣམས་
དང་ཡང་སྒོས་མང་ཚོགས་ནས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་
གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། གཞན་ཡང་དེབ་
འད་ི དབྱིན་སྐད་ཐོག་ཀགློ ་འདུན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་
༢༠༠༦ ལོར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་ལགས་ཀྱིས་
《TIBETAN MEDICAL DIETARY BOOK:
VOL-1》ཞེས་པ་དབྱིན་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བོད་གཞུང་
སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། དྷ་ས་བོད་
ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཟས་སྐོམ་གྱི་སྤང་བླང་བསྟན་པའ་ི
དེབ་ཁག་ཅིག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་རིམ་པས་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་
ཆོག་རྒྱུ།

་་་ཆུ་ཚན་སར
ྐོ ་གང
ླེ ་བ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༥༽ ཆུ་ཚན་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོའི་གསོལ་
མཆོད་ཀྱི་རམི ་པ།ཿ ཐོག་མར་ཆུ་ཚན་གང་དུ་ཡོད་སར་སབླེ ས་
མ་ཐག་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་རང་གི་ཡི་དམ་གང་
ཡིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ནས་ཡུལ་ཕྱོགས་དེར་གནས་
ཀྱི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་ཆ་གསུམ་དང་བསང་གསོལ་འཕནྲི ་
བཅོལ་བྱ། ཆུ་ཚན་དེར་བཞུགས་ནས་གནོད་པར་རམྩོ ་པའ་ི
ནག་ཕྱོགས་པ་ལ་བགེགས་གཏོར་བཏང་ནས་བསྐྲད། རནྟེ ་
འབྲེལ་སྙིང་པོ་ལ་བརནྟེ ་པའ་ི བུམ་པ་བསྒྲུབས་ནས་ཡུལ་
ཁྲུས་བྱ་ཚུལ་བྲག་རི་ར་ྡོ ར་ྗེ འཆང་ག་ི ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུ་ཡགི ་ཆ་ཚད་ཐུབ་ཅགི ་ག་ི སངྟེ ་ནས་ཡུལ་ཁྲུས་བྱས་ཀྱང་
རང་གཞན་ལ་ཕན་པའ་ི རནྟེ ་འབལྲེ ་ཆེ། དེ་ནས་མདུན་གྱི་
ནམ་མཁར་ཚོགས་ཞངི ་གསལ་བཏབ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་
པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཏེ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གསོལ་
འདེབས་གང་ཤེས་ཅི་ནུས་བྱས་པས། དེ་དག་གི་སྐུ་ལས་
འཕསྲོ ་པའ་ི འོད་ཟེར་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདུད་རའྩི ་ི
ཆུ་རྒྱུན་རོ་དྲུག་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་འཇུག་རྒྱུའ་ི ཆུ་

ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན།

ཚན་ལ་ཐིམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆ་
ལས་བབ་པའ་ི བདུད་ར་ྩི དང་བཅས་པའ་ི རྒྱུན་གྱིས་རང་དང་
དེར་གནས་ཀྱི་ཀླུ་དང་ས་བདག་སོགས་ཀྱི་ནད་དང་སྡུག་
བསྔལ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞངི ་དག་ས་ྟེ ལེགས་ཚོགས་ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞངི ་རྒྱས་པར་བསམ་ཞངི ་། མཐར་སྐྱབས་
ཡུལ་རྣམས་ཀྱང་བདུད་རརྩི ་ཞུ་སྟེ་ཆུ་ཚན་སོགས་དགོས་རྫས་
རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་བྱེད་པའི་
ནུས་པ་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པར་མོས།
ད་ཕྱིན་ཆུ་ཚན་དེར་གོས་རངྙི ་མི་གཙང་པ་
འཁྲུ་བ་དང་། མཆལི ་སྣབས་གར་བབ་ཏུ་འདོར་བ་དང་ཉེ་
འཁོར་དུ་བཤང་གཅ་ི དང་ག་ློ ཁྲག་སོགས་འདོར་བ། སགྲོ ་
གཅོད་དམར་བཤས་བྱེད་པ་སོགས་མ་ི གཙང་མ་ི དགེ་བའ་ི
རགི ས་རྣམས་འཛེམས་ཤངི ་། སྐབས་སྐབས་སུ་དེར་གནས་
ཀྱི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྦྱིན་གྱི་བསམ་པས་གསུང་རབ་
སྒགྲོ ་པ་སོགས་བྱས་ན་འད་ི ཕྱི་གཉསི ་ཀའ་ི བདུད་རྩི་བསནྟེ ་
དགོས་པ་སྒྲུབ་བོ།།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཕྱི་མ། ཚེས་ ༢༧ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡
རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ནས་བོད་ཟླ་༦ ཚེས་
༢༥ བར་བུམ་སང
ྟོ ་བྱང་། ཕག
ྱོ ས་དེར་ལས་
སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༤ ཕྱི་མ་ཚེས ༢༧ སངས།
ས་མེ
Fri 1-7-2016
Earth-Fire

༤ ཚེས ༢༨ སྤེན།
ས་མེ
Sat 2-7-2016
Earth-Fire

༤ ཚེས ༢༩ ཉི།
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། བག་སྟོན་མི་བྱ།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།

Sun 3-7-2016
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། གཤིད་སྟོན་མི་བྱ།
དུག་ཕག་ཞག་ ༧ ཟིན། སྨན་དཔྱད་
ཆུ་ལས་འཛེམས།

༤ ཚེས ༣༠ ཟླ།
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

Mon 4-7-2016
Water-Wind

ཟླ་ ༥ ཚེས ༡ མིག
མེ་ཆུ
Tue 5-7-2016
Fire-Water

༥ ཚེས ༢ ལྷག
ཆུ་རླུང་

Wed 6-7-2016
Water-Wind

༥ ཚེས ༣ ཕུར།
མེ་རླུང་

Thu 7-7-2016
Fire-Wind

༥ ཚེས ༤ སངས།
ས་ཆུ
Fri 8-7-2016
Earth-Water

༥ ཚེས ༥ སྤེན།
ས་མེ

Sat 9-7-2016
Earth-Fire

༥ ཚེས ༦ ཉི།
མེ་༢

Sun 10-7-2016
Fire 2

༥ ཚེས ༧ ཟླ
ཆུ་རླུང

Mon 11-7-2016
Water-Wind

གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མགྲོན་སྤོངས། རྒྱ་
ཟླ་༦ ཚེས་༢
ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་ལས་སྤོངས།
ཡན་ཀང
ྭོ ་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་བཟང་།
བུ་ཁྲིད་ངན།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་དང་རྩོད་
པ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིག་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་སྟོན་མི་བྱ། དུག་
སྦྲང་སླེབས།

༥ ཚེས ༨ མིག
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། དུར་འདབ་མི་བྱ།

ཟླ༥ ཚེས ༩ ལྷག
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་ངན།

Tue 12-7-2016
Fire-Wind

Wed 13-7-2016
Water Wind

༥ ཚེས ༡༠ ཕུར
རླུང ༢

Thu 14-7-2016
Wind 2

༥ ཚེས ༡༡ སངས།
ས་མེ
Fri 15-7-2016
Earth-Fire

ཞག་ངན།

ཀླུ་ཐེབས། ཉི་ནག

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི གནམ་
སྒོ་ཡིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲོན་
སྤོངས།

༥ ཚེས ༡༢ སྤེན།
ས་མེ།

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་སྤོངས།

༥ ཚེས ༡༣ ཉི།
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཆུང་སྒོར་མི་འདོན།

༥ ཚེས ༡༤ ཟླ
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་ཁྲུས་
བྱེད་པར་བཟང་། དམག་སྤོངས།

Sat 16-7-2016
Earth-Fire

Sun 17-7-2016
Earth-Fire

Mon 18-7-2016
Earth-Water

༥ ཚེས ༡༥ མིག
མེ་ཆུ།
Tue 19-7-2016
Fire-Water

༥ ཚེས ༡༦ ལྷག
ཆུ ༢

Wed 20-7-2016
Water-2

༥ ཚེས ༡༧ ཕུར།
ས་རླུང

Thu 21-7-2016
Earth-Wind

ཚ་དུས་དང་པོ་ཚུགས།

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།
གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་། རྩི་
ཤིང་མེ་ཏོག་འདེབ་པར་བཟང་།
མཁར་ལས་སྤོངས། ས་ཁམས་མཆེར་
རྩ་ཞག་༧༢ རྒྱུ།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།
རྩིས་རམས་པ་རྒྱལ་ནང་བློ་བཟང་ནོར་བུ།

ཨོཾ་བདེ་ལེ གས་སུ་གྱུར་ཅི ག ཨེ་དབྱི ངས་
བཞི་བ་ཆེན་པོའ་ི མཁའ་ཀློང་དུ། །ཝཾ་ཡིག་བདེ་བ་ཆེན་
པོའ་ི འོད་སྟོང་འབར། །བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་དང་། །གཉི ས་སུ་མེད་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོ ར་འདུད། །མཚན་དཔེས་ཡོངས་སྤྲས་པད་རག་
མདངས་ལྡན་སྐུ། །ཕྱག་ཟུང་བདུད་རྩི ས་གང་བའི་
ཚེ་བུམ་འཛིན། །མཚན་ཙམ་ཐོ ས ་པས་འཆི་བདག་
འཇོམ ས་མཛད་པ། །མགོན་པོ ་ཚེ་མཐའ་ཡས་ཀྱི ས་
དུས་ཀུན་སྐྱོངས། །རྣམ་མང་ལས་ཀྱི་བསྐྲུན་པའི་འཇིག་
རྟེན་འདིར། །རྣམ་མང་བདེ ་སྡུག་སྣ་ཚོ ག ས་འབྱུང་
བའི་ཚུལ། །སྣ་མང་གཟའ་སྐར་ནུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
ལས། །རྣམ་དག་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་སྐོར་ཞིག་གླེང་།།
ཞེ ས ་མཆོ ད ་ཡུལ་གོ ང ་མར་མཆོ ད ་པར་
བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། དེ་
ཡང་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་
གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གནས་
མཐའ་དག་གཞན་ལ་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་མི་དགོས་པ་མི་
ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་ནས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་
པའི་ནང་ཚན། དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྩི ས་ཀྱི་
རིག་གནས་ལ་སྦྱང་པ་བྱ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པར་
བརྟེན་ད་ལམ་འདིར་ཅུང་ཟད་གསོལ་རྒྱུར། སྐར་རྩི ས་
དུས་འཁོར་རྒྱུད་ལས་ཕྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཇིག་རྟེན་
ཁམ་ལེ་ལས་བགྲོད་བྱ་ཁྱིམ་སྐར་ལ་བགྲོད་བྱེད་གཟའ་
རྣམས་ཇི་ལྟར་བགྲོད་ཚུལ་སོགས་ཞི བ་པ་ས་རིས་ཀྱི་
ལམ་ནས་རགྟོ ས་དགོས་པ་ཉིན་ཚེས་ཁྱིམ་གསུམ་མཉམ་
སྡེབ་ཀྱི་བཏོན་དགོས་པ་ཟླ་ཐོའ་ི སྐོར་དང་། དབྱངས་
འཆར་གཞུང་ནས་ཉིན་རེའི་དབྱངས་དང་། གསལ་
བྱེད་འཆར་ཚུལ། དེ་དག་གཟའ་སྐར་དང་སྡེབ་ཏེ་ལུང་
ཚན་སོ་སོར་བདེ་དོག་དང་། མི་སྒེར་སོ་སོར་བདེ་དོག་
ཇི་ཡོང་། དེ་བཞིན་ས་ཆུ་ཡུལ་ལུང་འཕྲོད་མིན། གཡུལ་
དུ་འཇུག་སྐབས་རྒྱལ་ཕམ་ཇི་ཡོང་སོགས་མཐའ་ཡས་
པ་དང་། འབྱུང་རྩི ས་ནས་གཟའ་སྐར་སོ་སོའ་ི འབྱུང་
བ་དང་། ལོ་རྟགས་སོ་སོའི་སྲོག་ལུས་དབང་ཀླུང་གི་
འབྱུང་བ། དེ་བཞིན་སྤར་ཁ་དང་། སྨེ་བའི་འབྱུང་བ།
ལོ། ཟླ། ཞག དུས་བཞི་ལོ་རྟ་དང་སྦྱར་བའ་ི འབྱུང་བ།
འབྱུང་བ་དེ་དག་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཇི་འགྱུར་གྱི་དབྱེ་
བ་དང་། ནང་འཕྲད་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ལམ་དུ་འགྲོ་
མནི ། ཁ་ྱོ ཤུག་མཐུན་མ་མཐུན། ལོ་གཅིག་ནང་བར་ཆད་
ཡོད་མེད། ནད་པར་ནད་ཡུན་རངི ་ཐུང་། གཤནི ་པོར་ཕྱི་
མའི་ལམ་སྟོན་དང་། ནང་མིར་ངན་དོག་མི་འབྱུང་ཆེད་
སོགས་དང་། ངན་དོག་ཡོད་རིགས་ལ་སྐབས་སྦྱར་རིམ་
གྲོ་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་
འཇིག་རྟེན་འདིའ་ི བྱ་གཞག་མཆིས་སོ་ཅོག་རྩི་ཐབས་ཀྱི་
ལག་ལེན་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ནང་གསེས་
འདིར་ཚེ་རབས་ལས་རྩི ས་སམ། ནམ་ཞག་གཏན་གྱི་
མཐའ་རྩིས་ནས་ཞུ་རྒྱུར།

དེ་ཡང་ས་བཅད་གཉིས་སུ་དབྱེ་བར། དང་
པོ་ཚེ་རབས་ལས་རྩི ས་རྒྱབ་དགོས་མི་དགོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་
བསྟན་པ་དང་། གཉིས་པ་ཚེ་རྩི ས་དངོས་རྒྱག་ཚུལ་ལོ།
དང་པོ་ལ་གཉིས། དམགི ས་བསལ་རྩིས་མ་ི དགོས་དགོས་
པའི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། ངེས་པར་རྩི་དགོས་ལ་རྩིས་
པའི་ཕན་ཡོན་བཤད་པའོ།།
དང་པོ ་ དམི ག ས་བསལ་རྩི ་མི ་ དགོ ས ་པ་
ནི། བཻ་དཀར་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་ལེའུ་ལས་“དེ་ནས་ཚེ་
རབས་ལས་ནི། སྐྱེས་ཆེན་འགྲོ་བའི་དོན་ཕེབས་དང་། དེ་
ལས་ལྡོག་པའི་མ་རུང་བ། མི་ཡི་ཚུལ་བཟུང་བ་རྣམས།
རྩི ས་ཁོག་ཕྱུང་བའི་ཡུལ་མིན་ཏེ།” ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་བསམ་བཞིན་དུ་འགྲོ་བ་སེམས་
ཅན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར་བྱོན་པ་རྣམས་དང་། ཡང་ལོག་
སྨོན་གྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པས་བདུད་སྡིག་ཏོ་ཅན་མ་རུང་
བསམ་བཞི ན་མི ར ་སྐྱེས་ནས་འགྲོ་བར་གནོད ་འཚེ ་
བྱེད་པ་དག་རྩི་བྱའི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་
བཞིན་བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀྱང་། “རྣལ་
འབྱོར་དག་པའ་ི སེམས་འཆང་བ། །དེ་ལ་གདུག་པའི་
གཟའ་སྐར་དང་། །བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས། །གནོད་པར་མི་ནུས་རགྟོ ས་མེད་ཕྱིར།།” ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ལག་པས་དེ་དག་ནི་རྩི ་གཞིའི་ཡུལ་
ལས་འདས་པ་དག་ལགས་སོ།།
གཉིས་པ་ངེས་པར་ཚེ་རྩིས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་
རྒྱབ་པའ་ི ཕན་ཡོན་ནམ་དགེ་མཚན་ནི། འཇམ་དཔལ་
རྩ་རྒྱུད་ལས། “རྒྱུ་སྐར་མང་པོར་གསུངས་པ་ས།ྟེ ། སྟོང་
ཕྲག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞའི །ོ །དུས་ཀྱི་མཐའ་མ་འད་ི ལ་ན།ི །དེ་
དག་གསི ་ན་ི ནུས་པ་ཡོད།།” ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་རེ་
བསམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་མིན་པའི་ལས་དབང་གིས་
སྐྱེ་བ་བླངས་པ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ནས་ངེས་པར་རྩི་དགོས་
ཤངི ་། མ་རྩིས་ན་གཟའ་སྐར་གདུག་པ་ཅན་དག་གསི ་ནུས་
པས་ལུས་ལ་ན་ཚ་དང་། ཚེ་ལ་བར་གཅོད་སོགས་རྐནྱེ ་ངན་
དུ་མ་ཡོང་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་
སེམས་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རའྗེ ་ི བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་
ཀྱིས་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཚུལ་འདི་བསྟན་པར་མཛད་
ཅིང་། དེ་ཡང་གཞི་ཚེ་རབས་དུ་མ་ནས་བསགས་པའི་ལས་
དགེ་མི་དགེའ་ི རྒྱུ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་བཞིན་པའི་
ཁར། འཕྲལ་རྐནྱེ ་གཟའ་སྐར་སོགས་གདུག་པ་ཅན་དང་
འཕྲད་དུས་མི་དགེ་བའ་ི རྒྱུ་ལ་མཐུན་པའ་ི རྐྱེན་འཕྲད་
པས་ལུས་ཅན་དག་ལ་མ་ི འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་
སྨིན་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་། དེའ་ི སྐབས་སུ་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་
ནས་བསྟན་པ་ལྟར་ངོ་ལོན་ཆོ་ག་དང་། རྐྱེན་སེལ་རིམ་གྲོ།
ཐབས་དང་གཏོ་བཅོས་དག་མཛད་ན་རྒྱལ་བའ་ི རྫུན་པ་མ་ི
གསུངས་པས་ན་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཐོག་ཏུ་
བབས་ཟནི ་ན་མ་གཏོགས་རྐྱེན་ངན་གྱི་བར་ཆད་མ་བྱུང་
གོང་ནས་བཟློག་པར་ཡདི ་གཉསི ་མ་དགོས་ཤངི ་།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ བར་བུམ་སྟོང་ཤར།
ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༥ ཚེས ༡༨ སངས།
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྩི་ཤངི ་མེ་ཏོག་
འཛུག་པ་བཟང་། དུར་གདབ་མི་
རུང་།

༥ ཚེས ༡༩ སྤེན།
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྩི་ཤངི ་མེ་ཏོག་
འཛུག་པར་བཟང་། ནོར་ཕྱིར་མི་
གཏོང་། དབུལ། ཀླུ་ཐེབས།

Fri 22-7-2016
Earth-2

Sat 23-7-2016
Earth-Water

༥ ཚེས ༢༠ ཉི།
ས་མེ

Sun 24-7-2016
Earth-Fire

༥ ཚེས ༢༡ ཟླ
མེ་ཆུ
Mon 25-7-2016

ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་སྒོ་ཡིན་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་སྤོངས།

Fire-Water

༥ ཚེས ༢༢ མིག
མེ་ཆུ

Tue 26-7-2016
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་ལས་སྤོངས།

༥ ཚེས ༢༣ ལྷག
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་འབྲིང་། སྨན་སྦྱོར་
བར་བཟང་། བུ་ཆུང་སྒོར་མི་འདོན།
གནམ་བར་ཞག ༣

༥ ཚེས ༢༤ ཕུར།
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུག་
པ་དང་། རིག་པ་སློབ་གཉེར་འགོ་
འཛུག་བཟང་། དམག་སྤོངས།

Wed 27-7-2016
Water-2

Thu 28-7-2016
Fire-Wind

༥ ཚེས ༢༥ སངས།
ས་མེ
Fri 29-7-2016
Earth-Fire

༥ ཚེས ༢༦ སྤེན།
ས༢
Sat 30-7-2016
Earth-2

༥ ཚེས ༢༧ ཉི།
མེ་རླུང་།

Sun 31-7-2016
Fire-Wind

༥ ཚེས ༢༨

ཆད།

༥ ཚེས ༢༩ ཟླ
ཆུ ༢

Mon 1-8-2016
Water-2

༥ ཚེས ༣༠ མིག
མེ་རླུང

Tue 2-8-2016
Fire-Wind

༦ ཚེས ༡ ལྷག
མེ་ཆུ

Wed 3-8-2016
Fire-Water

༦ ཚེས ༢ ཕུར
ཆུ་རླུང་།

Thu 4-8-2016
Water-Wind

༦ ཚེས ༣ སངས
ས་མེ
Fri 5-8-2016
Earth-Fire

༦ ཚེས ༤ སྤེན
ས་མེ

Sat 6-8-2016
Earth-Fire

༦ ཚེས ༥ ཉི
མེ་རླུང་།

Sun 7-8-2016
Fire-Wind

༦ ཚེས ༦ ཟླ
ཆུ་རླུང་།

Mon 8-8-2016
Water-Wind

༦ ཚེས ༦ མིག ལྷག
མེ་རླུང་།
Tue 9-8-2016
Fire-Wind

༦ ཚེས ༧ ལྷག
ཆུ་རླུང་།

Wed 10-8-2016
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་
འཛེམས། གཞན་བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། བག་མ་གཏོང་
ལེན་འཛེམས།
འད་ི ཉནི ་དུར་གདབ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་།
ཁྲུས་བྱ་བར་བཟང་། ཤིན་སྟོན་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི གནམ་
སྒོ་ཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་སྤོངས།
ཡན་ཀོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཆུང་སྒོར་མི་འདོན།
ཀླུ་བལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། དམག་སྤོངས། ནམ་
བར་ཞག ༣
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། གཉེན་འགྲིག་
སྤོངས། ལྕགས་ཁམས་གློ་རྩ་ཞག་
༧༢ རྒྱུ།
ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛེམས།
ཀླུ་ལྡོག

འབྱུང་འཕྲོད་བཟང་། རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། ཝ་ཞག༡༥ ཟིན།
སད་ཉེན་ཆེ།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།

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

20-06-2016 12:00:27

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཕྱི་མ། ཚེས་ ༢༧ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡

དུ་བ་དང་། ཨ་རག ཇ་བཅས་དང་མཚན་མའི་
དབང་པོའ་ི ནུས་པ།
འབའ་པ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

ཞའོ ་ ཧོ ང ་དང་ཞའོ ་ ཀྲང་གཉི ས ་གཉེ ན ་
དུ་བསྒྲི ག ས་ནས་ལོ ་ལྔ་སོ ང ་རུང་། ད་རུང་བུ་ཕྲུག་
བྱུང་མེད་གཤིས་སྨན་པས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་རྗེས་ཞའོ་
ཧོང་གི་ཁམས་དཀར་ཡ་མ་གཟུགས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་
དང་། འདོད་པའ་ི འདུན་པའང་ཅུང་ཞན་པ་རྩད་ཆོད་
པ་དང་། ཞའོ་ཧོང་གིས་དུ་བ་འཐེན་རྒྱུ་དང་ཨ་རག་
འཐུང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གིས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྟེ།
ཉིན་རེར་ཨ་རག་རྒྱ་ཕྱེད་འཐུང་གི་ཡོད་པ་དང་དུ་བ་
སྒམ་ཆུང་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་འཐེན་གྱི་ཡོད་པའང་དེ་
མུར་སྨན་པས་ཤེས་པ་རེད།
སྨན་པས་ཞའོ་ཧོ ང ་ལ་དུ་བ་དང་ཨ་རག་
བཅད་ན་མ་གཏོགས་ཕོ་ལུས་བླངས་པ་མི ང་ཙམ་མོ་
ཞེས་བསླབ་བྱ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཞའོ་ཧོང་གིས་སེམས་
ཐག་ཆོད་པོས་དུ་བ་དང་ཨ་རག་བཅད་ནས་ལོ་གཉིས་
སོང་རྗེས། ཁོ་དང་ཞའོ་ཀྲང་གཉིས་ལ་དངོས་གནས་
རགི ས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་ནས་ན་གཞོན་ཕ་མ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
འོ་ན་དུ་བ་དང་ཨ་རག་གི ས ་མཚན་མའི་
དབང་པོའི་ནུས་པར་ཡང་སྙིང་ཤུགས་རྐྱེན་གང་ཞིག་
གཏོང་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།

བརྒལ་བའམ་ཡུན་རིང་དུ་ཨ་རག་འཐུང་བ་ཡིན་ན། རོ་
ཙར་དུག་ཕོག་སྲིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བསྟན་པ་རེད། ལྷག་
པར་དུ་སྐྱེས་པའ་ི རླིག་འབྲས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཨ་རག་
བཏུངས་རྗེས་རོ་མི་བཙའ་བ་དང་། ཁམས་དཀར་ཡ་
མ་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བ། ཕོ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ་
ལ་སོགས་པའ་ི མཚན་མའ་ི དབང་པོའ་ི ནུས་པར་འགལ་
རྐྱེན་འབྱུང་སྲིད། དེ་བཞིན་བུད་མེད་ལའང་ཟླ་མཚན་
མི་སྙོམ་པ་དང་། ཁམས་དམར་ཐོན་རྒྱུ་མཚམས་ཆད་
པ། འདོད་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཡོང་
གི་རེད། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ནི་དལ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཨ་
རག་གི་དུག་ཕོག་ནས་རླིག་འབྲས་ཀྱི་སྲུབས་གནས་ཕྲ་
ཕུང་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པའ་ི དབང་གིས།
ཕོའ་ི མཚན་ཉིད་སྐུལ་རྒྱུ་དང་ཁམས་དཀར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་
ཐོན་མི་ཐུབ་པར་མ་ཟད། རླིག་འབྲས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐུང་ཞེས་པ་
འདྲེས་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་མཱེ་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་གསོན་ཤུགས་
ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
བུད་མེད་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། དལ་བའི་རང་
བཞིན་གྱི་ཨ་རག་གི་དུག་ཕོག་པ་ཡིན་ན། རིམ་བཞིན་
ཀླད་པའི་གཟུགས་ཁམས་བྱེད་ལས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་
ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་གསང་རྒྱུག་གཤེར་རྨེན་གཏོར་བཤིག་
ཐེབས་འགྲོ་ངེས་རེད། གལ་སྲིད་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ཉིན་
རེར་ཨ་རག་ངར་པོ་འཐུང་ཚད་ཆ་སྙོམ་ཧའོ་ཧྲེང་༢༥༠
(སྲང་བཞི་) ལས་བརྒལ་ཏེ་སྟུད་མར་ལོ་གཉིས་ནས་ལྔ་
ཙམ་དུ་བཏུང་བ་ཡིན་ན། ཕོ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་
པའི་ནད་ལྗིད་པོ་ཕོག་ངེས་རེད།

པ་ལིར་ཡོད་པའི་ཨའུ་གླིང་ཕོ་མཚན་ཉམས་
ནད་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་ཞེས་པས་ཆ་སྙོམ་ལོ་ཚད་ཡིན་
པའི་ཕོ ་མཚན་གྱི ་ནུས་པ་ཉམས་པའི་ནད་པ་ཡི ་ཕོ ་
མཚན་གྱི་ཁྲག་ཤེད་ཚད་འཇལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་
འབྲས་བུར། ཕོ་མཚན་གྱི་འཕར་རྩས་ཁྲག་རྒྱུན་འདྲེན་
དུ་བ་འཐེ ན་རྒྱུ་དང་ཨ་རག་འཐུང་རྒྱུར་
སྐབས་ཁྲག་ཤེད་ཚད་ཡན་ཆད་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁྲག་
རྒྱུན་འཁོར་རྒྱུག་ཡག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ཁྲག་ཤེད་ཚད་ དགའ་བའི་མི་ལ་ཆ་མཚོན་ནས་བཤད་ན། རང་ཉིད་
མན་ཆད་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁྲག་རྒྱུན་འཁོར་རྒྱུག་ཧ་ ལ་ཁམས་དཀར་ཤོར་སྔ་བ་དང་། ཕོ་མཚན་གྱི་ནུས་པ་
ཉམས་པ། ཁུ་བ་འཆོར་བ། རོ་ཙ་ཞན་དུ་སོང་བ་བཅས་
ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་རེད།
ཀྱི ་ནད་ཕོ ག ་པ་དང་ཡང་ན་བུད་མེ ད ་ཀྱི ་འདོ ད ་པ་
དེ་རྗེས་དེའ་ི ནང་གི་ནད་པ་ ༢༢༢ ལ་ཞིབ་ ཉམས་པ་དང་འདོད་པ་མེད་པར་གྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་
བཤེར་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞི ག་བྱས་པས་ཕོ་མཚན་གྱི་ སྣང་ཚུལ་བྱུང་བའ་ི སྐབས་སུ། ངེས་པར་དུ་དུ་བ་དང་
ནུས་པ་ཉམས་པའ་ི ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༣ ན་འཕར་རྩར་ ཨ་རག་གཅོད་རྒྱུའ་ི སེམས་ཐག་གཅོད་དགོས།
གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ནས་ནད་དེ་ན་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་
ཇ་ཡིས་མཚན་མའི་དབང་པོའི་ནུས་པར་
ཤེས་པ་རེད། དུ་བ་འཐེན་པ་དེ་ནི་འཕར་རྩར་གནོད་
སྐྱོན་གཏོང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུས་རྟག་ཏུ་མཐོ ང་ཐུབ་པ་ ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་གི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། གཏོང་གི་
ཞིག་ཡིན་ན། ནད་པ་ ༤༤༠ ཡི་ནང་ལ་དུ་བ་འཐེན་ ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཇའ་ི ནང་རྫས་འགྱུར་གྲུབ་ཆ་
རྒྱུར་གོམས་པའི་ནད་པས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ བཟུང་ཡོད་ རྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། དེའ་ི ནང་གི་ཁ་ཧྥའ་ི བ་ཚྭ་
པས། ཞིབ་འཇུག་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་དུ་བ་འཐེན་ན་ཕོ་ དང་། ཇའི་བ་ཚྭ། ཁོ་ཁོའ་ི བ་ཚྭ་ལ་སོགས་པས་མི་ལུས་གྱི་
མཚན་ཉམས་པའི་ནད་ན་སླ་བའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ དབང་རྩ་ལྟེ་བའི་མ་ལག་གི་བྱེད་ལས་སྐུལ་བའི་ནུས་པ་
ཡོད་པ་རེད། སྨན་པ་ཚོས་ད་དུང་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ གསལ་པོ་ཞིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྙིང་ཁམས་ཀྱི་
ཡུན་རིང་དུ་དུ་བ་འཐེན་ན་ཟླ་མཚན་ཆད་སྔ་བ་དང་ བྱེད་ལས་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ངལ་དུབ་སེལ་བ་
མཚན་མའ་ི དབང་པོའ་ི ནུས་པ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་གསར་ དང་སྙིང་སྟོབས་རྒྱས་ཏེ་མི་ལུས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་བྱ་
དངོས་ལ་ཤེས་ཚོར་མྱོང་ཚོར་བྱེད་རྒྱུའི་ནུས་པ་མཐོ་རུ་
ཤེས་བྱུང་བ་རེད།
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དེར་བརནྟེ ་དུས་རྟག་ཏུ་ཇ་བཏུང་
གསོ ་ བ་རི ག ་པ་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་ཆང་རག་ ན་མཚན་མའ་ི དབང་པོའ་ི ནུས་པ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད།
ཉིང་ཁུ་ནི་རོ་ཙའི་དུག་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པས། ཚད་ལས་
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ཞབས་བྲོ་རྒྱག་མི་འོས་པའི་མི་ཁག་ཅིག

ཚེ་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

ཞབས་བྲོ་རྒྱག་པ་དེ་ནི་ལས་ཞོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་
བཟང་པོ་ཞིག་དང་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་པའི་ལུས་རྩལ་བཟང་
པོ་ཞིག་ཡིན་པས་ཕོ་གསར་མོ་གསར་རྣམས་ཀྱི་ཡདི ་དབང་
འཕྲོག་སྟེ་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཉིན་རེ་ལས་ཉིན་རེར་
མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་མི་
འོས་པའ་ི མ་ི ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ།

བཞི། ཟུངས་ཁྲག་ཉམས་པའམ་ཡང་ན་ནང་
རྣའི་ན་ཚའི་དབང་གི ས ་མགོ ་ཡུར་འཁོ ར་བའི་ནད་
ཡོད་མཁན། གལ་སྲིད་ལུས་ཤུགས་ཟད་གྲོན་ཆེ་བའམ་
སྐོར་ར་རྒྱག་རྒྱུ་མང་དྲགས་པ་ཡིན་ན། མགོ་ཡུར་འཁོར་
བ་དང་དམར་ཐོམ་ལངས་པ་དང་སྐྱུག་མེར་ལངས་པ་
དང་སྐྱུག་པ་ཤོར་བ་བཅས་བྱས་ནས་རྟག་ཏུ་ཞབས་བྲོ་
རྒྱག་སར་འགྱེལ་བས་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་མི་འོས།

གཅིག འགོས་ནད་ན་ཚ་སྣ་ཚོགས་ཕོག་མཁན།
ལྔ། སྙིང་ནད་དང་ཁྲག་ཤེད་མཐོན་པོ་ཡོད་
དཔེར་ན་ཆམ་ནད་དམ་འགོས་ཆམ་དང་། ག་ློ ནད། ནད་
དུག་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་མཆིན་ནད་སོགས་ཕོག་པ་ མཁན། མ་ི དེ་དག་གལ་སདྲི ་དགའ་དྲགས་པ་དང་ངལ་
ཚོས་ཞབས་བ་ྲོ བརྒྱབ་ན་ན་ཚ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཞངི ་མ་ི གཞན་ དུབ་ཆེ་དྲགས་ན། སངྙི ་གཟེར་རྒྱག་པ་དང་གྲིབ་སྐྱོན་ཕོག་
པ་སོགས་ཀྱི་ནད་ལྗིད་པོ་ན་སདྲི ་པས་ཞབས་བ་ྲོ རྒྱག་མ་ི འོས།
ལ་འགོས་འགྲོ་བས་ཞབས་བ་ྲོ རྒྱག་མ་ི འོས།
གཉིས། ཆང་རག་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཏུངས་
རྗེས། ལྷག་པར་དུ་ར་བཟ་ི བས་གོམ་པ་འཁྱོར་ཏེ་ཁ་སུག་
ལོག་ནས་རྨས་སྐྱོན་ཡོང་སླ་བ་དང་། བག་མེད་ཀྱི་འཆལ་
སྤྱོད་གང་ཡང་བྱས་ཏེ་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་སར་གནོད་སྐྱེལ་
སདྲི ་པས་ཞབས་བ་ྲོ རྒྱག་མི་འོས།

དྲུག ཟླ་མཚན་འབབ་སྐབས་ཀྱི་བུད་མེད་
གཞོན་ནུ། འགུལ་སྐྱོད་བརྒྱབ་དྲགས་ན། ཟླ་མཚན་
འབབ་ཚད་མང་དུ་འགྲོ་ཞིང་འབབ་ཡུན་རིང་དུ་སོང་
ཐོག གྲོད་ཁོག་ན་བ་དང་གསང་རྒྱུག་རྨེན་རྩའི་བྱེད་
ལས་འཆོལ་སྲིད་པས་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་མི་འོས།

བདུན། མངལ་ཡོ ད ་པའི་ཐོ ག ་མའི་དུས་
གསུམ། ནང་ཁྲོལ་གྱི་དབང་པོ་བབ་མཁན།
དཔེར་ན་ཕོ་བ་དང་མཁལ་མ་བབ་པའ་ི མིས་གལ་སྲིད་ སྐབས་དང་མངལ་ཤོར་སླ་བའི་བུད་མེད་རྣམས་དཀའ་
རྟག་པར་དུས་རིང་པོར་ཞབས་བྲོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ལས་ཁག་དྲགས་པ་དང་དགའ་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་
ནང་ཁྲོལ་གྱི་དབང་པོ་དེ་བས་མར་བབ་ནས་ན་ཚ་སྡུག་ མངལ་ཤོར་སླ་བས་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་མི་འོས།
ཏུ་འགྲོ་བས་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་མི་འོས།

སོ་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་དགོས།

སོ་ནི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་གི་སྒོ་སྲུང་ཡིན་
པས། བཟའ་ཆས་མཐའ་དག་སོ་ཡསི ་བལྡད་ནས་བཟས་
རྗེས་ད་གཟོད་ཞུ་སྟེ་རོ་བཅུད་ལེན་ཐུབ་པར་གྱུར། འོན་
ཀྱང་མ་ི ལ་ལས་སོ་བེད་སྤྱོད་རང་དགར་གཏོང་རྐྱང་བྱེད་
པ་ལས་བདག་གཅེས་གཏན་ནས་མ་ི བྱེད། དེ་ལྟར་དུས་ཡུན་
རངི ་པོ་ཕྱིན་ན་མ་ི མ་རྒས་གོང་སོ་སྔོན་ལ་ལྷུང་འགྲོ་ངེས་
རེད། གལ་ཏེ་སོ་མེད་ན་རྒས་ཉམས་ཐོན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས།

ཞགི ་ཡོད་པས་གྲོགས་ལ་འད་ི ལྟར་བྱའོ།།

དང་པོ་ནི་ཉིན་རེའ་ི སྔ་ཕྱི་དགུང་གསུམ་ལ་
ཡས་སོ་དང་མས་སོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དལ་མོར་གྲངས་ཀ་
ངེས་མེད་དུ་བརྡར་རྒྱུ་དེ་རེད།

གཉིས་པ་ན་ི བཤང་གཅིན་འདྲེན་དུས་ཁ་མ་
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