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སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སོྤད་

བྱས་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བྱདེ་སོའྱི་སྤང་བླང་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གོང་

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།

༥/༡༡/༡༩༩༦ 

ཁེད་རང་ཚོ་ཉྱི་མ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་

འཚོག་རྒྱུར་ད་ེརྱིང་ཉྱིན་དང་པ་ོཡྱིན་པ་རདེ། ཁེད་རང་

ཚོར་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་བཀྱིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་འདོད་

བྱུང༌། ད་ཁདེ་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་ཉྱི་མ་གསུམ་གྱི་དུས་

ཚདོ་མང་བ་ཞྱིག་སྐད་བསྒྱུར་རྒྱུར་འགརོ་ཏ།ེ ཉྱི་མ་གཅྱིག་

དང་ཕེད་ཀའྱི་བཟ་ོའདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། སྐད་བརྡ་མ་

འཕོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁདེ་རང་

ཚོས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་གས་ོབ་རྱིག་

པ་དང༌། རྱིས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་དོ་

སྣང་བྱས་པར་དགའ་པོ་བྱུང༌། ངས་དྲན་ཚོད་བྱས་ན་

ཕལ་ཆེར་ད་ེརྱིང་ཚོགས་འདུ་འདྱི་རྱིགས་འཚོགས་བསྡད་

པ་ད་ེདང་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད། སྤྱིར་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་

གྱི་མྱི་རྱིགས་སུ་དང་སུའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ཡང་ད་ེའཛམ་

བུ་གྱིང་སྤྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསྡད་ཡོད། 

ཡང་སོས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་

འདྱིའྱི་སང་གྱི་རྱིག་གཞུང་རྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་ལ་ཡྱིན་

ནའང་འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་རདེ་བསམས་

བསྡད་ཀྱི་ཡདོ། ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིའྱི་བསམ་

བླའོྱི་གཏངོ་ཕགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་དང༌། བདོ་

ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཧོ་ལྱི་སེ་ཊྱིག 

(Wholistic) ལུས་སེམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་གང་

ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་གྱི་ལས་དནོ་སལེ་བའྱི་སརོ།

འདྱི་ལོ་དྷ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་བརྒྱ་སོན་མཛད་སོའྱི་

སྐབས་༸སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་

མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཐད་བཀའ་

སོབ་ལྱི་བོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ལྟར། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁབ་

ཁོངས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་ས་ཁུལ་

གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་བཅས་ལ་སྨན་

སྐོར་དང་། ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་གྱི་སོབ་སོན་བྱེད་རྒྱུའྱི་

ལས་རྱིམ་སར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་འག་ོམུས་ཡྱིན། ད་དུང་

ཡང་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་ལ་དབུགས་

སྦོང་ (Restorative Yoga) སོ་ནས་འཕོད་བསནེ་

ཞབས་འདགེས་ཞུ་ཕྱིར་དབུས་ནས་བདོ་རྱིགས་ན་གཞནོ་

བཞྱི་འདམེས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ཆདེ་མངགས་སོབ་སོྦང་ཕྱིར་

གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཟབ་སྦངོ་ད་ེབསྒྲུབས་མཚམས་ས་

ཁུལ་གང་སར་ནད་རྱིགས་སོན་འགགོ་ཆདེ་དབུགས་སྦངོ་

ཡང་བསབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་བང་སྒྱིག་ནས་ཡདོ།

སྨན་རྱིས་སརོ་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

ལྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་ཏེ་མྱི་ལོ་ ༡༠༠ དང་། ད་ེབཞྱིན་དྷ་སར་སྨན་རྱིས་ཁང་མྱི་ལོ་ ༥༥། 

ལྕགས་པ་ོརྱི་སྨན་གྱི་སབོ་གཉེར་ཁང་མྱི་ལོ་ ༣༢༠ འཁརོ་བའྱི་དུས་དྲན་གསུམ་འཛམོས་ཀྱི་དུས་ཚགིས་ཁྱད་

པར་ཅན་ད་ེསྲུང་བརྱི་ཞུ་ཆེད། འདྱི་ལའོྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ནས་ལོ་འཁརོ་མོའྱི་རྱིང་ཕྱི་ནང་གང་སར་

འགམེས་སོན་དང་། སྨན་སརོ། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས། གཏམ་བཤད་བཅས་ལས་རྱིམ་སྣ་མང་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་

པ་ལྟར། ད་ལན་ལས་བེད་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་པོ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ 

༡༢ བར་ཨ་རྱི་དང་། ཀ་ེན་ཌ་གཉྱིས་སུ་སྨན་སརོ་དུ་བསྐོད་པའྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ།

དང་པ།ོ  ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་སྐོར་བསྐྱོད་སྨན་

རྱིས་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ནྱིའུ་ཡགོ་བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་ཁང་དུ་འབྱོར་བ་དང་། ཉྱིན་ཤས་རྱིང་གསོ་རྱིག་

སྨན་དང་ཐནོ་རས་འབྱརོ་བ་རྣམས་སྒྱིག་བཤམོ་བྱས། ཟླ་ 

༥ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༡ བར་དེ་གར་བརག་དཔྱད་སྨན་

བཅོས་དང་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས། གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་

ཚངོ་འགམེས་ཞུས། ཚེས་ ༨ རསེ་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་བུད་

མེད་ཚོགས་པས་ Queens Palace རུ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་

པའྱི་སྐྱེས་མའྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བར་བཅར་བ་དང་

ཐོན་རས་ཚོང་འགེམས་ཀང་ཞུས། ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ཤར་

པ་དགོན་པར་བོད་རྱིགས་རྒན་རབས་མྱི་གངས་ ༡༥༠ 

ལ་བདོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ལག་ལནེ་དང་དའེྱི་སྤང་བླང་རྱིམ་

གའོྱི་སྐོར་དང་། བོད་སྨན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ངོ་སོྤད། ཟས་

སྤདོ་སྐརོ་གཏམ་བཤད་དང་། འདྲྱི་བར་ལན་འདབེས་ཞུས།

ལྟར་མྱིའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཚང་མར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོ

ནང་དནོ་རྱིག་པ་དང༌། གསོ་བ་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་

ནས་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡང་ཕན་

ཐགོས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་དང༌། འབེལ་བ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་

ཀྱི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་

དངེ་སང་ས་ོསའོྱི་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་བརླག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་

ཁ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་སེབས་བསྡད་ཡོད། གཅྱིག་ནས་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང༌། གཉྱིས་ནས་བོད་ནང་བརླག་

ཉནེ་ཛ་དྲག་ཡདོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་

དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཕྱི་རལོ་ལ་བོད་ཀྱི་

ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱས། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་

བབས་པ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་གཙ་ོབ་ོཁདེ་རང་ཚོས་

ད་ོསྣང་བྱས། དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས། བག་ོགངེ་བྱདེ་

པ་འདྱི་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་དང༌། བོད་

ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྐྱོབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་

ཡདོ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ཁདེ་རང་ཚོས་ཐུགས་འཁུར་

བཞསེ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་གྱི་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚསོ་ད་རསེ་

ག་ོབུར་དུ་ད་ོསྣང་གསར་དུ་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་རྒྱུན་

དུ་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་བཀོད་

རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཁེད་རང་ཚོས་བཟོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ངས་

དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་གྱི་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ།  ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་ཕྱིལ་ཱཌེལ་ཕྱི་ཡར་ཐནོ། 

དེར་ཚེས་ ༡༤།༡༥ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ནད་པར་བརག་

དཔྱད་དང་། ངག་ཐོག་རྱིས་འབས། ཐོན་དངོས་ཚོང་

འགམེས་ཞུས། ཚེས་ ༡༥ དགངོ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐགོ་

ཡེ་ཤུའྱི་ལྷ་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་སུམ་ཅུ་

སྐོར་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་དགོས་དམྱིགས་

ང་ོསྤོད། བདོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ང་ོསྤོད་དང་ལག་ལནེ། བདོ་

སྨན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ངོ་སྤོད། དེ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་

དང་ཕྱི་ལུགས་ཚན་རྱིག་པ་ཟུང་འབེལ་ཐགོ་ནད་རྱིགས་

འདྲ་མྱིན་ཐད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་དནོ་སྤེལ་བའྱི་སྐོར་

གཏམ་བཤད་དང་འདྲྱི་བ་འདྲྱི་ལན་ཞུས།

གསུམ་པ།  ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་བསོྱི་ཊནོ་དུ་འབྱརོ། ས་གནས་

བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ཀུ་རུ་ཀུ་ལ་

ཆསོ་ཚགོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་འགོ་ཐགོ་ཆསོ་ཚགོས་སུ་ག་

སྒྱིག་ཞུས། ཚསེ་ ༢༠ ནས་ ༢༢ བར་ནད་པར་བརག་དཔྱད་

དང་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས། ཐནོ་དངསོ་ཚོང་འགམེས་

ཞུས། ཚསེ་ ༢༡ རསེ་གཟའ་སྤནེ་པ་ས་ཟླའྱི་དུས་ཆནེ་ཉྱིན་

འགེམས་སནོ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས། དའེྱི་ནུབ་མརོ་ Medford 

High School བསོྱི་ཊནོ་སབོ་གྲྭའྱི་ཕ་མའྱི་ཚགོས་ཆུང་

ནས་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་འདུག་པ་དརེ་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་འགམེས་ཞུས།

བཞྱི་པ།  ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ཀ་ེན་ཌའྱི་གངོ་ཁརེ་ཊ་ོརནོ་ཊརོ་

འབྱོར། ཚེས་ ༢༦-༢༩ བར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་

དང་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས། འགམེས་སནོ། ཐནོ་དངསོ་

ཚངོ་འགེམས་ཞུས།

ཐེངས་འདྱིའྱི་སྨན་རྱིས་སྐོར་བསྐྱོད་དང་

འགེམས་སནོ། གཏམ་བཤད་བགྱིས་པར་ནད་པ་བསེན་

གཏུགས་ཞུ་མྱི་ ༢༠༥ དང་། རྱིས་འབས་ཞུ་མྱི་ ༤༠ སྐོར་

བྱུང་འདུག་པ་དང་། ལས་དནོ་འདྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་

ནས་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་དང་། སྐར་ནག་དབྱངས་རྱིས་རྱིག་

པའྱི་གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆ་ེརགོས་རྒྱུའྱི་དག་ེཕན་བྱུང་།  

 ཐེངས་འདྱིའྱི་འགེམས་སོན་ལས་

དོན་ལ་ཕག་རོགས་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་

གཤམ་གསལ་ཚགོས་སརེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་།

༢། ནྱིའུ་ཡགོ་བདོ་ཁང་།

༣། ནྱིའུ་ཡགོ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།

༤། ཕྱི་ལཌཱེལ་ཕྱི་ཡ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།

༥། བ་ོསྱི་ཊནོ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།

༦། ཀ་ེན་ཌ་ཊ་ོརནོ་ཊ་ོབདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།

༧། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་ཆོས་ལྡན་ཕུན་ཚོགས།

༨། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་ཕུར་བུ་ལྷ་མ།ོ

༩། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་བད་ེསྐྱྱིད་སོྒལ་དཀར།

༡༠། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་བསན་འཛནི་དཔག་བསམ།

༡༡། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་སྨན་པ་ཆསོ་དབྱྱིངས་ཕུན་ཚགོས།

༡༢། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཚ་ེའཕེལ་

དང་ནང་མྱི།

༡༣། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་རྱིས་པ་ཕུར་བུ་ཚ་ེརྱིང་དང་ནང་མྱི།

༡༤། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་སྨན་པ་བསདོ་ནམས་སྒོལ་མ།

༡༥། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་སྨན་པ་བསན་འཛནི་སྐྱྱིད་འཛམོས།
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༣༠ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

འཛམ་གྱིང་སྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ།ོ
ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

འཛམ་གྱིང་སྱིང་གྱི་ཚོགས་པས་འཛམ་གྱིང་

སྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོ (World Heart Day) ཞེས་ལ་ོལྟར་

ཟླ་ ༩ པའྱི་རསེ་གཟའ་ཉྱི་མ་མཐའ་མ་དེ་ལ་སྲུང་བརྱི་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འནོ་ཀང་སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་ཟླ་བ་ 

༩ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་གནང་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བྱུང་

ཡོད། འབེལ་ཡོད་ཚོགས་མྱི་རྣམས་པས་ཉྱིན་དེར་སྱིང་

ནད་དང་གྱིབ་སྐྱནོ་(བརྒྱ་ཆ་༨༠ ཙམ་)ནད་གཞྱི་ཕགོ་པའྱི་

རྒྱུ་རེྐན་གཙ་ོབོ་གྱུར་བའྱི་རྡ་ོཐ་རྱིགས་བེད་སོྤད་བྱེད་པ་

དང་། བཅུད་མེད་ཁ་ཟས་ལོངས་སུ་སྤོད་པ། ལུས་པོར་

འགུལ་བསྐྱོད་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་དག་ལ་

སྤང་བླང་ཚུལ་བཞྱིན་བྱེད་པའྱི་དགེ་མཚན་སྐོར་གནས་

ཚུལ་ཁབ་སྤེལ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་

ནང་འབེལ་ཡདོ་ས་གནས་ཚོགས་པས་མྱི་མང་གྱི་འཕོད་

བསནེ་ང་ོསོྤད་དང་། བརག་དཔྱད། གམོས་བགདོ། རྒྱུག་

ཤར། གཞས་སྣ་འཁབ་སོན་དང་རེད་འགན་ལ་སོགས་

པའྱི་རྒྱུད་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞྱིན་ཡདོ། སྤྱིར་ད་ེཉྱིན་

འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་ཡོངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྱིང་ནད་

སྐོར་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་མོ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། འདྱི་ལོའྱི་འཛམ་གྱིང་སྱིང་གྱི་ཉྱིན་མོ་

སྲུང་བརྱིའྱི་གཅེས་ཡྱིག་ནང་དུ་མྱི་ཚང་མར་སྱིང་བདེ་

ཐང་ཡོང་བའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཁ་

ཟས་བསནེ་ཐབས་དང་། ཆང་རག་དང་ཐ་མ་ཁ་སྤོང་བ་

བཅས་ཀྱིས་ལུས་ཡོངས་རོགས་དང་ལྷག་པར་སྱིང་བདེ་

ཐང་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལོ་ཉམས་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན་

ནས་འཛམ་གྱིང་སྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ད་

ལན་སྱིང་ནད་སྐོར་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་

གཞུང་གཉྱིས་དཔྱད་བསྡུར་ཅུང་ཟད་ཞུས་པ་ལ།

དང་པ།ོ སྱིང་གྱི་གནས་ལུགས། 

འགོ་བ་མྱིའྱི་སྱིང་ནྱི་རང་གྱི་ལག་པའྱི་མུར་

གོང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཙམ་ཡྱིན་རུང་ལུས་ནང་གྱི་ཤ་སྒྱིམ་

ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་རྒྱུད་གཞུང་

ནང་། སྱིང་ནྱི་རྒྱལ་པ་ོགདན་ལ་བཞུགས་པ་འདྲ། །ཞསེ་པ་

ལྟར་ན་སྱིང་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བཀའ་གཉན་པའྱི་དབང་པ་ོ

ཞྱིག་ཡྱིན། ཡང་། གནས་ལུགས་ནད་གཞྱིའྱི་ལའེུ་ལས། རུས་

པ་རྣ་བ་རགེ་བྱ་སྱིང་སགོ་ལངོ་། །ཞསེ་དནོ་ལྔ་ལས་ཉསེ་པ་

རླུང་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་གཙ་ོབོ་ཡྱིན་པར་གསུངས། གཞན་ཡང་

མངལ་ཆགས་ནས་བདུན་ཕག་གསུམ་པ་ནས་བཞྱི་པའྱི་

སྐབས་ཐོག་མར་མངལ་གནས་དའེྱི་སྱིང་གྱི་འཕར་ལྡྱིང་

བྱེད་འགོ་འཛུགས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ བཤད་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་

གཉྱིས་པ་བདུན་ཕག་ལྔ་པ་ལ། །མངལ་གནས་ལུས་ཀྱི་དང་

པོ་ལྟེ་བ་ཆགས། །དྲུག་པ་ལྟེ་བ་ལ་བརནེ་སོག་ར་ཆགས། 

།གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་མངལ་ཆགས་ཚུལ་གྱི་

དུས་ཡུན་ནང་ཚུད་ག་སྒྱིག་གྱི་བདུན་ཕག་གཉྱིས་བསྣན་

བཞྱིན་པ་དེ་རྱིས་ན་རང་ལུགས་ཀྱི་མངལ་དུས་སྐབས་

སྱིང་ཐོག་མ་ཆགས་དུས་དང་མཚུངས། ཡང་དེ་ཉྱིད་

ལས། བཅུ་གཉྱིས་པ་ལ་དནོ་ལྔའྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་དདོ། 

།ཡང་། ར་བཞྱི་པ་ལ་དནོ་སྣདོ་གསལ་བར་སྨྱིན། །ད་ེདུས་

བད་ེདང་སྡུག་བསལ་ཤསེ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ན་ཟླ་བ་གསུམ་པ་བདུན་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་ལ་དནོ་ལྔ་

སྱིང་ག་ོམཆྱིན་མཆེར་མཁལ་མའྱི་སྤྱིའྱི་གཟུགས་དབྱྱིབས་

ཆགས་པ་དང་། བདུན་ཕག་ར་བཞྱི་པར་མངལ་གནས་

བུ་ཡྱི་ལུས་ཁམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོར་བ་ཉམས་སུ་མོང་

བའ།ོ །གཞན་ཡང་སྱིང་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གཉན་པའྱི་གནས་ཡྱིན་

པས་གལ་ཏ་ེཕྱི་རྐནེ་མཚནོ་ལ་སགོས་པ་ཕགོ་ཚ་ེསགོ་ཀང་

འདརོ་སྱིད། རྒྱུད་ལས། ར་ཚིལ་དནོ་སྣདོ་གནད་ཀྱིས་སོག་

འདརོ་བྱདེ། །ཅེས་གསུངས་པའ།ོ།

གཉྱིས་པ། སྱིང་གྱི་བྱདེ་ལས།

ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར་ན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་

ཉྱིན་རེར་སྱིང་གྱི་འཕར་ལྡྱིང་གངས་ནྱི་འབུམ་གཅྱིག་

ཙམ་ཡྱིན་ཅྱིང་ལོ་ན་བདུན་ཅུ་སྐབས་སུ་སྱིང་གྱི་འཕར་

ལྡྱིང་གངས་དེ་བཞྱིན་བྱེ་བ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་

འགྱུར་གྱི་ཡོད། སྱིང་གྱི་འཕར་ལྡྱིང་རེ་རེ་ལ་སྱིང་གྱིས་

ལུས་ནང་ཁག་འཁོར་བར་བེྱད། ལག་འཁོར་ཚོུད་སྐར་

མ་གཅྱིག་ལ་སྱིང་གྱི་འཕར་གངས་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡྱིན་

ཡང་ལུས་པོར་རོལ་བཅག་ཡང་ན་སེམས་ཚོར་དྲགས་

པསོ་མནར་བའྱི་སྐབས་སུ་འཕར་གངས་ལྡབ་འགྱུར་ཡང་

ཡོང་སྱིད། སྱིང་གྱི་ཁོགས་ཆེན་གཡནོ་མ་ནས་ཁག་ཕྱིར་

འདནོ་པ་དེ་འཕར་ར་སོམ་ཕ་ལོ་མའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་དྲ་བ་ལྟར་

རྱིམ་བཞྱིན་ལུས་ཀྱི་དནོ་སྣོད་དང་ཕྱི་ཡྱི་ཤ་ལྤགས་ཀྱི་ཕ་

ཕུང་ཆ་ཤས་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་བྱདེ། སགོ་རླུང་དང་བཅུད་

རྱིགས་ལྡན་པའྱི་ཁག་ད་ེཉྱིད་ཕ་ཕུང་ལ་སྦྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་

དའེྱི་དྲྱི་མ་རྣམས་བླང་པའྱི་ཁག་དེ་སར་ཡང་སྡོད་རའྱི་

ཕ་མ་ོནས་རྱིམ་བཞྱིན་སོམ་པ་སྱིང་གྱི་ཁགོས་ཆནེ་གཡས་

པར་སེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ལམ་བར་གྱི་མཆྱིན་པའྱི་

འཁརོ་རྒྱུག་སྐབས་སུ་ཁག་གྱི་དྲྱི་མའམ་སྱིགས་མ་རྣམས་

དག་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། འདྱི་ལྟར་ང་ོམཚར་ཆ་ེབའྱི་འཁརོ་

རྒྱུག་མ་ལག་དེ་ཉྱིད་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པའྱི་རེྐན་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་ཀང་ཕལ་ཆ་ེབར་བཟོླག་ཐབས་དང་བཅོས་

ཐབས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་ལུགས་

སུ་བཤད་རྒྱུད་ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལའེུར། ལུས་ཟུངས་ཁུ་

བའྱི་མཐར་ཕྱིན་མདངས་མཆོག་ས།ེ །སྱིང་ལ་གནས་ཀང་

ལུས་ཀུན་ཁབ་པ་དང་། །ཚ་ེགནས་གཟྱི་མདངས་བཀག་

དང་ལྡན་པར་བྱེད། །ཡང་། དྲན་པའྱི་དབང་པོ་གསལ་

བར་བྱེད་པའྱི་ར། །སྱིང་ལ་སྱིད་ཅྱིང་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་

བསྐརོ། །ཡང་། ཁབ་བྱདེ་རླུང་ནྱི་སྱིང་ལ་གནས་པ་ས།ེ །ལུས་

ཀུན་ཁབ་པར་རྒྱུ་ཞྱིང་འདེགས་འཇོག་འགོ།  །བསྐྱང་

བསྐུམ་འབྱདེ་འཛུམ་བྱ་བ་ཕལ་རག་ལུས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་སྱིང་ནྱི་ཁབ་བྱེད་རླུང་གྱི་རནེ་ཡྱིན་པས་ལུས་ཕྱི་

ནང་གྱི་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཟུངས་

མཐར་ཕྱིན་མདངས་མཆོག་གྱིའང་རནེ་བྱེད་པས་ཚ་ེསགོ་

དང་གཟྱི་མདངས་བཀག་པར་གནས་པའྱི་ལས་བྱདེ། གཞན་

ཡང་དབང་པ་ོཀླད་པའྱི་བྱདེ་ལས་དང་འབལེ་ཆ་ེབས་དྲན་

པའང་གསལ་བར་བྱདེ་པའྱི་རགོས་བྱདེ། 

གསུམ་པ། སྱིང་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ།

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་དནོ་གྱི་རྒྱལ་

པ་ོསྱིང་ནད་གས་ོབ་ད་ེམན་རྒྱུད་ལའེུ་༣༤ ནང་རྒྱས་པར་

གསལ་ཡདོ། ནུབ་ཕགོས་སྨན་གྱི་ལུགས་ལ་དནོ་གྱི་རྒྱལ་པ་ོ

སྱིང་གྱི་ནད་ལ་ Cardiovascular Disease ཞསེ་བརདོ་

ཅྱིང་། དའེྱི་ཁངོས་སུ་གཙ་ོབ་ོཁག་རའྱི་ནད་སྤྱི་དང་། བྱ་ེབག་

སྱིང་རའྱི་ནད། སྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མྱི་སམོས་པའྱི་ནད། 

ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྱིང་ནད་བཅས་འདདོ་ལ་གཞན་ཡང་སྱིང་

ནད་འཕར་མའང་ཡདོ། རང་ལུགས་སྱིང་ནད་ལའེུར་བྱ་ེབག་

སྱིང་ར་ལ་ཉསེ་པ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་ཁག་ཆུ་སེར་དང་

སྱིན་གྱིས་ནད་བསྐྱདེ་ལ་ཆསོ་བཅུ་དང་སྦར་ནས་སྱིང་ནད་

ཚབས་ཆ་ེཆུང་བསྐྱདེ་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།  ད་ེཡང་། མན་རྒྱུད་

སྱིང་ནད་གསོ་བའྱི་ལའེུ་ལས། རྒྱུ་ནྱི་མ་ངན་སམེས་འཁྲུགས་

ཡྱིད་མྱི་བད།ེ །ལྟ་ོཆག་གཉྱིད་ཆག་ཞ་ེསྡང་དྲག་པསོ་སྐྱདེ།། 

ཡང་། མན་རྒྱུད་རླུང་གྱི་ལའེུར། ཁབ་བྱདེ་འག་ོའདུག་རེད་

མ་ོདྲགས་པ་དང་། །འཇྱིགས་དང་ཡྱི་མུག་ཁ་ཟས་རྩུབ་པས་

འཁྲུགས། །སྱིང་སྤྲུགས་བརྒྱལ་འབགོ་མང་དུ་སྨྲ་བ་དང་། །འག་ོ

འདདོ་འཇྱིགས་སྐྲག་མྱི་སན་ཚགི་གྱིས་སོང་། །ད་ེལྟར་ལགས་

ན་ནུབ་ཕོགས་སྨན་གཞུང་གྱི་སྱིང་རའྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོ

བ་ོ Atherosclerosis ཞསེ་འདདོ་པ་ད་ེདང་མཚུངས་སམ། 

ཟས་སམོ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ཕན་ཡནོ་དང་བསནེ་ཐབས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་སྨན་རས་ཉམས་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་སྨན་པ་ཚ་ེབརན་མྱི་

འགྱུར་ལགས་ཀྱིས་རོམ་སྒྱིག་བྱས་པའྱི་《རྒྱུན་མཁོའྱི་

ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ཡནོ་དང་བསནེ་ཐབས་སྱིང་

བསྡུས་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ།》 ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་ནད་རྱིགས་སནོ་

འགགོ་སགོས་ལ་ཕན་པའྱི་ཟས་སོྤད་སྤང་བླང་བསན་པའྱི་

དབེ་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡདོ་པའྱི་ནང་

ནས་གཅྱིག་ཡྱིན། 

དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་

ལོངས་སོྤད་བཞྱིན་པའྱི་ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ཡནོ་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད། དེ་དག་ནྱི། ལོ་

ཏགོ་གྱི་སྡ་ེདང་། ཤྱིང་འབས་ཀྱི་སྡ།ེ སྨན་སྣའྱི་སྡ།ེ ཇ་ཡྱི་

སྡ།ེ འ་ོམའྱི་སྡ།ེ ཞ་ོཡྱི་སྡ།ེ མར་གྱི་སྡ།ེ ཆང་གྱི་སྡ།ེ སྦྲང་རྱིའྱི་

སྡེ། ཕྱུར་བའྱི་སྡེ་བཅས་ར་བའྱི་སྡེ་ཚན་ཆེན་པོ་བཅུའྱི་

ནང་ཟས་སྐོམ་གངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལ་འདྲ་པར་བརྒྱ་

དང་ག་ོབཞྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཟས་སྐོམ་

ས་ོསོའྱི་མྱིང་ལའང་རང་ཅག་བོད་སྐད་དང་ཆབས་ཅྱིག་

མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་གཞན་གང་དང་གང་འབདོ་པ་དག་

དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐ་སད། རྒྱུན་སྤོད་ཨྱིན་སྐད་

བཅས་སུ་ཐ་སད་རྣམས་བཀོད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཟས་

སྐོམ་གྱི་རས་བྱེ་བག་པ་སོ་སོའྱི་ཐོན་ཁུངས་འཛམ་གྱིང་

ཤར་ནུབ་གང་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། དའེྱི་འདབེས་ལས། ཐནོ་

སྐྱེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་

པའྱི་ལུགས་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའྱི་ར་ོནུས་ཞུ་རེས་ཀྱི་

སྐོར་དང་། ཕན་ཡནོ་བསན་པའྱི་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་ལུགས། 

རྒྱ་ནག་སྨན་གྱི་ལུགས། དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་ལུགས་ཀྱི་

ཕན་ནུས་སྐོར། དེ་བསནེ་པའྱི་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་

ལུགས་དང་། ཚའེྱི་རྱིག་བྱདེ། དངེ་རབས་ཚན་རྱིག་ལུགས་

སོ་སོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསནེ་ཐབས་སྐོར། མཐར་ཟས་

སྐམོ་ད་ེབསེན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིད་གཟབ་དགསོ་པའྱི་གནས་

ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོཕལ་མ་ོཆ་ེཡྱིས་རས་བྱ་ེབག་པ་དའེྱི་ཕན་

ཡནོ་གང་ཡོད་པ་ཤསེ་རསེ་བསནེ་ཚུལ་ཐལ་དྲགས་པའྱི་

སྐྱོན་གྱིས་མྱི་བད་ེབ་གཞན་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་བཞྱིན་

ཡོད་པ་ལགས་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཟས་སྐོམ་སོ་སའོྱི་ཕན་

ནུས་བསན་པ་མ་ཟད་བསེན་སངས་ལོག་པའྱི་གནོད་

སྐྱོན་སྐོར་ཁ་གསལ་གསུངས་ཡོད།  འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཙ་ོ

ཆེར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་དེ་ཉྱིད་གཞྱིར་

མཛད་ཡོད་ཀང་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་

ཟས་སྐོམ་རྱིགས་གཞན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་ལུགས་གཞན་

ནས་ཁ་སྐོང་ལེགས་པར་ཞུས་ཡོད་པས་དནོ་གཉེར་ཡོད་

པའྱི་མང་ཚགོས་ཀུན་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡངོ་ངསེ།

བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་སུ་ནད་གཞྱི་

གང་ཡང་བཅོས་ཀ་བྱེད་སྐབས་གཉེན་པ་ོཟས་སྤོད་སྨན་

དཔྱད་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་བཅོས་ཐབས་བྱེད་པ་དང་། ཡང་

ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་མྱི་ན་བར་གནས་འདདོ་ཡདོ་པ་རྣམས་

ལ་ནྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནད་ཀྱི་སངོ་རྐནེ་གཉྱིས་ཏ་ེཟས་

སྐོམ་དང་། སོྤད་ལམ་གཉྱིས་ཆགས་ཡདོ་པས་ད་ེདག་གྱི་

བླང་དརོ་གྱི་གནད་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོགནང་དགསོ་

པ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ཟས་སོྤད་ཀྱི་

སྤང་བླང་དང་འབེལ་བའྱི་ཤེས་བྱ་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པོ་ཡོད་

པ་ནྱི་དངེ་སང་ཤར་ནུབ་ཚང་མར་ཡངོས་གགས་ཡྱིན་པ་

དང་། དརེ་བརེན་ང་ཚ་ོབདོ་མྱི་རྣམས་ནས་ཀང་རང་གྱི་

རྱིག་གཞུང་ལ་མངའ་བའྱི་ཁད་ཆོས་ད་ེལ་ལངོས་སུ་སྤོད་

ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་བདོ་རྱིགས་མང་ཚགོས་ཀྱི་

འཕདོ་བསནེ་གཅེས་སྐྱོང་དང་། ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་

ལ་ཕན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱི་རར་བཅང་ནས་དཔར་

བསྐྲུན་འགམེས་སྤེལ་ཞུས་པའྱི་དབེ་རྱིགས་འདྱི་ལྟར་བདོ་

མྱི་ཁྱིམ་ཚང་ར་ེར་ེནང་ངེས་པར་དུ་གཅྱིག་ཡོད་དགོས་

པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡདོ། ཟས་སྐམོ་ནྱི་ལུས་འཚ་ོབའྱི་གཞྱི་རའྱི་

དགསོ་མཁ་ོམདེ་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དབེ་འདྱི་ལ་

ཡང་ཡང་ཆེད་དམྱིགས་སམ་ཞར་ཞོར་དུ་ལྟ་ཀླགོ་གནང་

ནས་ཤེས་རོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་དང་རང་གྱི་

ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཐུབ་པ་ཡྱིན།།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༣༠ སྤྱི་ཟླ་ ༩ 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།

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

ཡང་ད་ེཉྱིད་ལས། “ཅྱིར་སྣང་འབྱུང་བར་ཤསེ་པ་

ནྱི།།” ཞསེ་སགོས་གསུངས་པ་ལྟར་རྱི་བྱ་དའེྱི་སྐྱསེ་ལ།ོ སྐྱསེ་

ཟླ། ཞག དུས་བཅས་ཀྱི་ལ་ོརགས་གང་ཡྱིན་ངསོ་འཛནི་ཐགོ 

ལ་ོརགས་ད་ེབཞྱིའྱི་སོག་ལུས་དབང་ཐང་ཀླུང་ར་བཅས་ཀྱི་

འབྱུང་ཁམས་གང་ལ་བབས་འབྱུང་ཁམས་ད་ེདག་ཀང་ཕན་

ཚུན་ནང་འཕད་དང་། མ། བུ། དག། གགོས་ཇྱི་འགྱུར་རྱིས་ཏ་ེ

སྤྱིར་བཏང་མྱི་ཚའེྱི་ནང་བད་ེདགོ་དང་། འབྱརོ་གུད། གཤྱིས་

ཀ ལས་དནོ་ལམ་འག་ོཆ་ེཆུང་། ཚ་ེརྱིང་ཐུང་། བར་ཆད་ཡདོ་

མདེ་སགོས་ཀྱི་འབས་བུ་འདནོ་པ་བཅས་ཡྱིན་པས་རྐནེ་ངན་

བར་ཆད་སགོས་ཡདོ་པའྱི་ཚ་ེསྐབས་ས་ོསརོ་བསན་པའྱི་རྱིམ་

གའོྱི་རྱིགས་རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་འཕལ་དུ་འབྱུང་བ་

ནྱི། སྤྱིར་ཆསོ་ཐམས་ཅད་རནེ་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་ལ་

རག་ལས་གཤྱིས། བརན་གཡ་ོསྣདོ་བཅུད་ཀྱི་འཇུག་པ་དུས་

གཅྱིག་ལ་འཆར་བའྱི་གཙུག་ལག་རྱིས་ཀྱི་སྐརོ་འག་ོམ་ལགོ་

པའྱི་བཟང་ངན་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་དག་ེམྱི་དགའེྱི་རྱིམ་པ་དུས་

སུ་འབྱུང་བ་ཟླ་བའྱི་འཕལེ་གྱིབ་དང་། ཉྱི་ཟླ་གཟའ་འཛནི། 

དུས་བཞྱིའྱི་འགྱུར་ལྡགོ་སགོས་ཀྱིས་ཀང་གྲུབ་པ་བཅས་ཡྱིད་

ཆསེ་པའྱི་གནས་སུ་འཛནི་པར་འསོ་ས་ོསམ་པ་ལགས་ས།ོ། 

སར་སྨོན་པ། པད་ར་ལྟར་ཕའྱི་སྐྱེས་སྦང་

ཡནོ་ཏན་གྱིས། །མ་རགོས་ལོག་བཤད་འཕྲུལ་བའྱི་དྲྱི་མ་

ཀུན། །བདག་གྱི་དུས་གསུམ་སྡྱིག་དང་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ། །དྲན་

དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤན་སར་བཤགས། །སནོ་ཟླར་

འགན་བཟོད་ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས། །བྱིས་འདྱིར་དག་ེ

ཚོགས་ཕ་མོའྱི་ཆ་ཅྱི་མཆྱིས། །རྒྱལ་བསན་དར་ཞྱིང་དེ་

འཛནི་སྐྱེས་ཆནེ་རྣམས། །སྐུ་ཚ་ེབརན་ཅྱིང་མཛད་འཕྱིན་

རྒྱས་ཕྱིར་བས།ོ །བླང་དརོ་གནས་ཀུན་ཇྱི་བཞྱིན་གསལ་

བ་ཡྱི། །རྱིས་རྱིག་དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་སྣང་བའྱི་

གཏརེ། །ནམ་ཡང་ཆུ་ལྷའྱི་ཕང་དུ་མ་བཞུད་པར། །གངས་

ཅན་རྱིག་གནས་རྒྱན་དུ་གནས་གྱུར་ཅྱིག །

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།
ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༧  ནས་ ༨ ཚསེ་ ༢༧ བར་

བུམ་སངོ་ལྷ།ོ ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

ཟླ༦ ཚསེ ༣༠  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 1-9-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

གསོ་སྦོང་།

༧ ཚསེ ༡  སངས 
ས་མེ

FRI 2-9-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགོན་སྤངོས། 

ཀླུ་ཐེབས།

༧ ཚསེ ༢ སྤནེ
ས་མེ

SAT 3-9-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཚངོ་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༣  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN 4-9-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབུ་ཁྱིད་

སྤངོས།

༧ ཚསེ ༤  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 5-9-2016
 Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་

སྤངོས། 

༧ ཚསེ ༥  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 6-9-2016 
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེགཉནེ་

འགྱིག་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༦  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 7-9-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མཁར་ལས་

འཛམེས།

 

༧  ཚསེ ༧  ཕུར
མ་ེརླུང

THU 8-9-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབག་མ་

གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༧ ཚསེ ༨  སངས
ས ༢

FRI 9-9-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༩  སྤནེ
ས ༢

SAT 10-9-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

ཀླུ་ལྡོག

༧ ཚསེ ༡༠  ཉྱི་མ

མ་ེཆུ
SUN 11-9-2016 

Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཀླུ་ལྡོག

༧ ཚསེ ༡༡  ཟླ

ཆུ  ༢
MON 12-9-2016 

 Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་མགནོ་སྤངོ་།

ཀླུ་ཐེབས།

༧ ཚསེ ༡༢  མྱིག
ས་མེ

TUE 13-9-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༡༣  ལྷག
ས་ཆུ

WED 14-9-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབུ་ཁྱིད་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༡༤  ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU 15-9-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས། ལ་ོ
གསུམ་ཁམ་བུ་སྨྱིན།

༧ ཚསེ ༡༥  སངས
ས ༢

FRI 16-9-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེགཉནེ་འགྱིག་
སྤངོས། དབྱར་ཞག ༨༨ རགོས།

གསོ་སྦོང་།

༧ ཚསེ ༡༦  སྤནེ
ས་མེ

SAT 17-9-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་མཁར་ལས་

འཛམེས།

༧  ཚསེ ༡༧  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 18-9-2016 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་
འཛམེས།

༧ ཚསེ ༡༨  ཟླ
ཆུ  ༢

MON 19-9-2016
 Watar-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་མྱི་རུང་།  

༧ ཚསེ ༡༩  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 20-9-2016
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

ཀླུ་ལྡགོ

༧ ཚསེ ༢༠  ལྷག
མ་ེཆུ 

WED  21-9-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༧  ནས་༨ ཚསེ༢༧ བར་བུམ་

སངོ་ལྷ།ོ ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༧ ཚསེ ༢༡  ཕུར
མ་ེརླུང

THU  22-9-2016
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མགནོ་སྤངོས། སནོ་
ཉྱིན་མཚན་མཉམ།

༧  ཚསེ ༢༢ སངས
ས  ༢

FRI 23-9-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེནརོ་ཕྱིར་
གཏངོ་བ་དང་། ཚངོ་སྤངོས། 

ཀླུ་ཐེབས།

ཆད། འདྱི་ཉྱིན་བུ་ཁྱིད་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༢༤  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 24-9-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༧ ཚསེ་ ༢༥  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 25-9-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་
འགྱིག་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༢༦  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 26-9-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་མཁར་ལས་
མྱི་རུང་།

༧ ཚསེ ༢༧  མྱིག   
མ ེ ༢

TUE 27-9-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་ཉྱི་ནག་
ཡྱིན་པས་བྱ་ལས་འཛམེས།

ཡན་ཀོང་།

༧ ཚསེ ༢༨ ལྷག
ཆུ  ༢

WED 28-9-2016 
Water-2

འབྱུང་འཕོད་བཟང་། དུར་གདབ་
མྱི་རུང་།

༧  ཚསེ ༢༩  ཕུར
མ་ེརླུང

THU 29-9-2016 
Fire-Wind 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་ནརོ་ཕྱིར་
མྱི་གཏངོ་།

༧ ཚསེ ༣༠  སངས
ས་མེ 

FRI 30-9-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།
གསྡོ་སྦྡོང་།	ཞག་ངན། 

ཟླ༨  ཚསེ ༡  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 1-10-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་།

༨ ཚསེ ༢  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN 2-10-2016 
Fair-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཚངོ་སྤངོ་།
	

༨ ཚསེ ༢  ཟླ      ལ
ྷྒ

ཆུ་རླུང
MON 3-10-2016 

Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། 

༨ ཚསེ ༣   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 4-10-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བུ་ཁྱིད་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༤   ལྷག
མ་ེཆུ

WED 5-10-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༨ ཚསེ ༥  ཕུར
ས་རླུང

THU 6-10-2016 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། གཉནེ་འགྱིག་སྤངོས།

༨ ཚསེ ༦   སངས
ས  ༢

FRI 7-10-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་སྤངོས།

༨ ཚསེ ༧  སྤནེ
ས ༢

SAT  8-10-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབག་མ་
གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༨  ཚསེ ༨  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 9-10-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་མྱི་རུང་། 
ཀླུ་ཐེབས།

༧  ཚསེ ༩   ཟླ
ཆུ ༢

MON 10-10-2016 
Water-2

ཚེས་ཆ་ངན། 
ཞག་ངན

༧  ཚསེ ༡༠  མྱིག
ས་མེ

TUE 11-10-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན།  
ཉི་ནག

ཕག་འཚལ་ན་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལ་ཕན།
ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་བཏུས།

རང་རའེྱི་བོད་པའྱི་ངག་རྒྱུན་ལ། ཕག་མང་

པ་ོའཚལ་མཁན་ལ་སྐྲན་ནད་མྱི་འབྱུང་ཞེས་བཤད་སོལ་

ཡདོ། ད་ེནྱི་བདནེ་པར་འདུག་ས།ེ ཕག་འབུམ་ཐརེ་འགའ་

ཤས་བཙལ་ནས་སྐྲན་ནད་སངེ་དྲག་སངོ་བའྱི་མྱི་མྱི་ཉུང་

བ་བྱུང་ཡདོ། གཞན་ཡང་ཕ་ོནད་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་མནར་ཏ་ེ

སྨན་བཅསོ་ཇྱི་ཙམ་བྱས་ཀང་མ་ཕན་པའྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་

ཕག་འབུམ་ཐརེ་འགའ་ཤས་བཙལ་རསེ་ཕ་ོནད་སངེ་དྲག་

སངོ་ནས་གདངོ་གྱི་ཤ་མདགོ་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ལགེས་པར་གྱུར་

བའྱི་དཔ་ེམྱི་ཉུང་བ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་ེམྱིན་ཕག་གྱིས་བད་

ཀན་དང་། སྐྲན་ནད། སྱིང་ནད། ཕ་ོབའྱི་ནད་སགོས་ལས་

གལོ་ཏ་ེལུས་ཁམས་བད་ེཐང་དུ་གྱུར་ནས་ཚ་ེརྱིང་པརོ་འཚ་ོ

ཐུབ་པའྱི་བཤད་སལོ་ཡང་མང་། ཉ་ེབའྱི་ལ་ོཤས་རྱིང་། རྒྱལ་

ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་འཚལ་བ་དང་སམོ་

རྒྱག་པ་སགོས་སལོ་རྒྱུན་ཆསོ་པའྱི་ཆ་ོག་ཕག་ལནེ་ལས་ཆསོ་

ཀྱི་དམྱིགས་བྱ་ས་ེཐར་བ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པའྱི་ག་ོའཕང་

ཐབོ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚ་ེའདྱི་ངགོས་ཀྱི་ལུས་སམེས་གཉྱིས་ཀྱི་

བད་ེཐང་ལ་ཕན་པའྱི་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཤསེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅྱིང་། 

སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕག་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན། དསེ་ཁག་ར་དང་

རླུང་ར་གཉྱིས་ཀྱི་ར་ལམ་བཤངས་ཞྱིང་། ཁག་ར་དང་རླུང་

གཉྱིས་ཀྱི་འཁརོ་རྒྱུ་སམོས་སྒྱིག་བྱས་ཏ་ེནད་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་

བཅསོ་པའམ་སནོ་འགགོ་ཐུབ་ཀྱིན་ཡདོ། པ་ེཅྱིང་གྱི་སྨན་ཁང་

ཞྱིག་གྱིས་ཕག་དང་མྱིའྱི་བད་ེཐང་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེ

ཐབོ་པའྱི་འབས་བུ་ལྟར་ན། མྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ ༩༠ ཙམ་གྱིས་ཟླ་བ་

གསུམ་རྱིང་ཕག་ ༡༠༨ རྒྱུན་འཁངོས་བྱས་ན། སྐ་ེཚགིས་དང་

སལ་ཚགིས་ཀྱི་ནད་དང་། ཕ་ོབ་དང་རྒྱུ་མའྱི་ནད། ཟས་མྱི་འཇུ་

བའྱི་ནད་སགོས་ནད་རྱིགས་མང་པ་ོཇ་ེཡང་དུ་ཡངོ་བའྱི་

ཕན་ནུས་མངནོ་གསལ་ཐནོ་པ་མ་ཟད། ནམ་རྒྱུན་ལུས་པའོྱི་

འགུལ་སྐྱདོ་ཉུང་བའྱི་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཡྱིག་ཚགས་སགོས་

ཀྱི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་མཁན་ལ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་རེད་རྒྱབ་ན་བ་

དང་། མག་ོའཐམོ་པ་སགོས་ཀྱི་གནད་དནོ་མང་པའོང་སལེ་

ནས་ནད་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་སནོ་འགགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ། 

སྨན་ཁང་དསེ་ད་ཆ་ཕག་འཚལ་བ་ད་ེབལེ་ཟྱིང་

དང་སམེས་ཁུར་ཆ་ེབའྱི་མྱི་རྣམས་ལྷདོ་ལ་འབབ་བྱེད་ཀྱི་

ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་འཛནི་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། དརེ་བརེན་

ནས་མྱི་དེ་རྱིགས་ལ་འབྱུང་ས་བའྱི་སྨོ་ནད་སོགས་སོན་

འགགོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། སྨན་ཁང་དསེ་སྨ་ོནད་ཡདོ་པའྱི་མྱི་ 

༦༡ ཚ་ོཁག་གཉྱིས་སུ་བགསོ་ཤྱིང་། ཚ་ོཁག་གཅྱིག་ལ་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་ནད་བཅསོ་དང་། ཚགོས་ཁག་གཞན་དརེ་རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་ནད་བཅསོ་ལས་གཞན། ཉྱིན་རརེ་ཕག་ ༡༠༨ འཚལ་དུ་

བཅུག་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་འགརོ་རསེ་ཚ་ོཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ཁག་

དང་མཆྱིན་པ་པའྱི་ནུས་པ། མཁྱིས་རྒྱུའྱི་གཤརེ་ཁུ་སོགས་ལ་

ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཞྱིང་། ཕག་འཚལ་བའྱི་ཚ་ོཆུང་

དའེྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་ནུས་པ་དང་། བླ་ོར་ེགཅྱིག་ཡངོ་བ་

མ་ཟད་། ད་ེསནོ་ཅྱི་བསམ་འདྱི་བསམ་མདེ་པ་དང་མྱི་ལ་

འབེལ་འདྲྱིས་བྱེད་མྱི་སོྤ་བ་སགོས་ཀྱི་གཤྱིས་ཀར་འགྱུར་

བ་བྱུང་ཞྱིང་། སྨ་ོནད་ཇ་ེཡང་དུ་ཡངོ་ཡདོ་ལ། ཕག་འཚལ་

ཡུན་ཇྱི་ཙམ་རྱིང་ན་ཕན་འབས་ཀང་ད་ེཙམ་ཆ་ེབ་ཐནོ་པས། 

སྨན་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་ནྱི་སྨ་ོནད་བཅསོ་ཐབས་གསར་

པ་ཞྱིག་ཏུ་འཛནི་ཆགོ་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་བཏནོ།

ར་ེགུང་ཐང་པས་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཕན་ཡོན་

ནྱི་བཅུ་གསུངས་ཡདོ་པ་ས།ེ ༡། གཟུགས་བཟང་ལ་མདགོ་

གསརེ་གྱི་ཁ་དགོ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ། ༢། མཛསེ་ཤྱིང་མྱིག་ཏུ་

སྡུག་པར་འགྱུར་བ། ༣། སྐད་སན་ཞྱིང་སྨྲ་བ་སན་པར་བཟུང་

བའྱི་ཚགི་ཏུ་འགྱུར་བ། ༤། བག་ཚ་བ་མདེ་པར་འཁརོ་གྱི་

ནང་དུ་འགོ་བ། ༥། ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་བ། 

༦། གཟྱི་བརྱིད་ཆནེ་པརོ་འགྱུར་བ། ༧། གང་ཟག་ནྱི་འདྱི་ལྟ་

ས།ེ སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔའ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐསོ་རྣམས་

དང་འགགོས་པར་འགྱུར་བ། ༨། ལངོས་སོྤད་ཆ་ེབར་འགྱུར་

བ། ༩། མཐ་ོརྱིས་སུ་སྐྱ་ེབར་འགྱུར་བ། ༡༠། མྱུར་དུ་ཡངོས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདའ་བ་བཅས་ས།ོ། 

 
_ 

རམོ་ཁུངས། བདོ་ཀྱི་རླུང་འཕྱིན་དྲ་བ། 
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དུས་ཡལོ་ནུས་ཤརོ་སྨན་རྱིགས་བདེ་སྤདོ་བདེ་མྱི་རུང་།
ལྱིའུ་པའ་ོདབྱྱིན་གྱིས་བསྒྱུར།

འབུ་ཕ་འཇོམ་བྱེད་ཀྱི་སྨན་རས་རྱིགས་ཁ་

ཤས་བཟོ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའྱི་དུས་ཚོད་ནས་བརྱིས་ན་

ཕན་ནུས་ཡདོ་པའྱི་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེར་ལ་ོ༢ ནས་༣ བར་

ཡྱིན་མོད་ཀང་དུས་ལས་ཡོལ་བ་ཡྱིན་ན་ངོ་བོ་གྱུར་ནས་

ནུས་པ་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། དསེ་མ་ཚད་སྨན་རྱིགས་

ཁ་ཤས་ནྱི་སྨན་ཁང་གྱིས་སོྤད་དུས་ནས་དུས་ཚོད་ཡོལ་

གབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། དུས་ཚོད་བཀོད་པའྱི་

ཕྱི་འཐུམ་ཁ་ཕེས་ནས་སྱིལ་བུར་བྱྱིན་པའྱི་སྨན་རྱིགས་

རྣམས་ནང་ལ་ཁེར་རསེ་སྨན་པས་བཤད་པའྱི་ཐུན་དུས་

དང་ཚད་ལྟར་བཏུངས་ཚར་བ་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་

ཉར་ཚགས་བྱས་ནས་རསེ་སུ་བཏུངས་ན་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་

ནུས་པ་ཤོར་ནས་གཅྱིག་ནས་ནད་བཅོས་རྒྱུ་འགངས་པ་

དང་གཉྱིས་ནས་དངུལ་འཕོ་བརླག་བཏང་བ་རང་རདེ། 

འཚོ་བཅུད་རྱིགས་ཀྱི་སྨན་རྱིགས་རྣམས་མཁའ་རླུང་

དང་། འདོ་ཟེར། དྲོད་ཚད་བཅས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཆ་རེྐན་

འགོ ངོ་འགྱུར་ནུས་ཤོར་བཅས་ཧ་ཅང་ཡོང་ས་པོ་ཡོད་

པ་རདེ། ཡང་དཔེར་ན། འཕར་རའྱི་སྱིང་ནད་ཡོད་པའྱི་

ནད་པས་བེད་སྤོད་བྱེད་པའྱི་འཕལ་སྐྱོབ་སྨན་རྱིགས་

ཁ་ཤས་ལ་དུས་ཚད་ནན་པོ་བཀག་ཡོད་པས་དུས་ལས་

ཡོལ་ན་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཤརོ་གྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེསྱིང་གཟེར་

ལངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནུས་པ་ཤོར་ཚར་བའྱི་འཕལ་སྐྱོབ་

སྨན་བཏང་ན་ནད་བཅོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་འགང་རྒྱུ་

ལས་ན་ཚ་དྲག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་རེད། རྱིགས་པའྱི་གཞུང་

ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་ནང་ནུས་པ་མྱི་

ཤརོ་བ་ཁས་བླངས་པའྱི་སྨན་རྱིགས་ད་ེཚོའང་དུས་ཚད་

མེད་པར་ཡུན་རྱིང་དུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་མྱི་རུང་། དའེྱི་

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མཁའ་རླུང་དང་དྲོད་ཚད་ཀྱི་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་པའྱི་འོག་སྨན་རྱིགས་དེ་དག་གྱི་ཆ་རྡུལ་བྱེད་

ལས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བྱས་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་གྱི་

ཡོད་སབས། ཡུན་རྱིང་ཕྱིན་ན་སྨན་ནུས་ཆུང་དུ་སོང་

ནས་སྨན་གོ་མྱི་ཆོད། སྨན་རྱིགས་ཁ་ཤས་ད་དུང་དུས་

ཡོལ་ནུས་ཤརོ་བྱུང་རསེ་དུག་ལྡན་གྱི་སྨན་རྱིགས་ལ་གྱུར་

ནས་མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་བད་ེཐང་ལ་གནདོ་སྱིད།

ཚ་ེརྱིང་བའྱི་གསང་གནད།
ར་མགྱིན་རྡ་ོརསེ་བསྒྱུར།

གཉེན་སྒྱིག་བྱས་ན་མྱིའྱི་ཚེ་སོག་ལ་ཤུགས་
རྐནེ་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་དུ་བཤད་ན་གཉེན་སྒྱིག་

མ་བྱས་པའྱི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་སོག་གཉེན་སྒྱིག་

བྱས་པ་དག་ལས་ཐུང་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་

པ་ལས་ར་སྤོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན་བཟའ་ཟླ་ཤྱི་བའྱི་སྐྱེ་བོ་

ཕོ་མོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་

གཉེན་སྒྱིག་བྱས་ན་དེ་དག་གྱི་ཚེ་ཇེ་རྱིང་དུ་འགོ་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་སུ་ཡྱིན་རུང་གཉེན་སྒྱིག་གྱི་

ལེགས་ཆ་འཛམོས་ཤྱིང་བདེ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་

ནད་ཡམས་སམ་འཆྱི་ཉེན་འགོག་པའྱི་ནུས་ཤུགས་ཀང་

ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རདེ།

བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སོག་སྐྱེས་པ་ལས་རྱིང་བ་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདངསོ་གནས་རདེ་དམ།

རེད། ལོ་ཚད་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་

འཆྱི་ཚད་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་

༦༥ ལས་ཡོལ་ཚ་ེགཞྱི་ནས་སྐྱེས་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཙམ་

དུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།

ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་དེས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སོག་ལ་
ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཡོད། ༡༩༦༠ ལརོ་ཨ་རྱིས་བརག་དཔྱད་བྱས་

པ་ལས་མཚོན་པ་ལྟར་ན། ཕྲུ་གུ་གསུམ་མན་ཆད་སྐྱེས་

པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཤྱི་ཚད་ཉུང་ཤོས་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་

བཞྱི་དང་བཞྱི་ཡན་ཆད་སྐྱེས་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཤྱི་ཚད་

མང་ཤོས་རེད། ཕྲུ་གུ་མྱི་སྐྱེ་བའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སོག་

སྤྱིར་བཏང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་མན་ཆད་སྐྱེས་པའྱི་བུད་

མེད་ལས་རྱིང་བ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།

གཉྱིད་ཉལ་བའྱི་གམོས་གཤྱིས་མྱི་འདྲ་ན་མྱིའྱི་
ཚ་ེསགོ་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ཀྱི་ཡདོ་དམ།

ཡོད། གཉྱིད་ཉལ་ཡུན་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡག་

ཤོས་ཡྱིན་པ་ཚིག་ཐག་ཧ་ཅང་གཅོད་ཁག་པོ་རེད། མྱི་

ལ་ལ་དགོང་མོ་གཅྱིག་ལ་གཉྱིད་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ཙམ་ཉལ་ན་

འདང་མོད། འནོ་ཀང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་

གཅྱིག་གཉྱིད་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དམ་དགུ་ཉལ་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རདེ། ཚན་རྱིག་པས་བལྟས་ན་གཉྱིད་ཉལ་ཡུན་

རག་པར་རྒྱུན་འབེལ་ཆགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ཐབས་ཤེས་

མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགོང་ལྟར་གཉྱིད་ཆུ་ཚོད་

དྲུག་ཉལ་རྒྱུ་མཐའ་འཁོངས་བྱེད་པ་ད་ེདགོང་མ་ོགཅྱིག་

ལ་གཉྱིད་ཆུ་ཚོད་བཅུ་ཉལ་བ་དང་ཡང་དའེྱི་ཕྱི་དགོང་

གཉྱིད་ཆུ་ཚོད་གསུམ་མ་གཏོགས་མ་ཉལ་བ་ལས་ཡག་

པ་ཡོད་པ་རདེ།

ཆང་འཐུང་ན་མྱིའྱི་ཚ་ེལ་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ་དམ།

གནོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཡང་གནོད་ཀྱི་མེད། ཧྭ་

ཧེང་ཏུན་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེབའྱི་སོྨ་ནད་དང་བྱ་སོྤད་

ཚན་རྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་པཎ་ཌྱི་ཏ་ཁ་ཨེར་

གྱིས་ཆང་པྲན་བུ་འཐུང་བས་མྱིའྱི་ཚེ་ལ་གནདོ་མྱི་སྱིད་

བསམ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། མ་ཧེང་སྤྱི་ཁབ་སྨན་ཁང་

གྱི་སྨན་སྦོར་མཁན་གཙ་ོབོ་ཡ་ལྱི་ཧན་ཏ་ལྱི་ཧྥསུ་འཛམ་

གྱིང་ཐོག་གྱི་ལོ་ན་མཐོ་ཤོས་ཁག་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་

རེས་ཁོ་ཚོར་ཆང་འཐུང་བའྱི་གོམས་སོལ་ཡོད་རུང་

འཚམ་པོ་ཞྱིག་ལས་འཐུང་གྱི་མེད་པ་ཤེས་པ་རདེ། ཡྱིན་

ནའང་ཆང་འཐུང་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན་ཚེ་ཐུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་

ནྱི་ཐ་ེཚོམ་ཟ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ།

མྱི་རྱིད་པོའྱི་ཚེ་ཅུང་རྱིང་བ་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནམ།

དེ་འདྲ་རང་མ་རདེ། མྱི་ཚ་ེརྱིང་བ་ཚོའྱི་ནང་

ཤ་ཚོན་པོ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་ནྱི་དནོ་དངོས་ཤྱིག་

ཡྱིན། འནོ་ཀང་དེས་ཁོད་ཀྱི་ལུས་ལྱིད་ཚད་རྒྱ་མ་གང་

འཕར་ན་ཚེ་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུང་དུ་འགོ་བས་ཁབ་

མྱི་ཐུབ། དོན་དངོས་ཐོག་ན་ཚོད་སུམ་ཅུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་

དར་མ་རྣམས་ལ་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་མཐར་

ཤྱི་ཚད་མཐོ་བའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབོ་ནྱི་མྱི་རྱིད་པར་གྱུར་པ་

དེ་ཡྱིན་པ་ལས་ཤ་ཚོན་པོར་གྱུར་པ་དེ་མྱིན་པ་མཚོན་

པ་རེད། ཚན་རྱིག་པ་ལ་ལས་དཔྱད་གཞྱི་གཞན་དག་

འགའྱི་ཐོག་ནས་ཟས་ལ་ཚད་མེད་པ་དང་སྤུས་ཚད་

ངེས་གཏན་མེད་པར་སྐབས་རེར་ལྟོགས་སྡོད་པ་དང་

སྐབས་རརེ་རྒྱགས་དྲགས་པ་དེ་ནྱི་ཚེ་ཐག་ཐུང་དུ་འགོ་

བའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་སོྤད་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ།

མདོར་ན་ལུས་པོ་ཡང་ལྱིད་གཉྱིས་ཀ་ཐལ་

དྲགས་ན་ཐང་པོའྱི་རགས་མ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ལུས་པོའྱི་

ལྱིད་ཚད་ཚད་རན་པོ་ལས་༢༠% ཡྱིས་མཐོ་བའམ་

དམའ་བ་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་ཚེ་ཐག་ཇེ་ཐུང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་

པ་རདེ།

འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ན་ཚེ་རྱིང་དུ་འགོ་བར་
ཕན་གྱི་ཡོད་དམ།

ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚད་ལྡན་འགུལ་སྐྱོད་

བྱས་པའྱི་ཕན་ནུས་ནྱི་རོད་གེང་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། 

འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པས་ལུས་གཟུགས་རྒས་རྒྱུ་འགོར་

དུ་གཏོང་མྱི་ཐུབ་རུང་ནུས་ལྡན་གྱི་སོ་ནས་ནད་སོན་

འགོག་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སྦྲག་ཁང་མྱི་

སྣར་བརག་དཔྱད་ཐེངས་ཤྱིག་བྱས་པ་ནས་སང་ལམ་

དུ་རྒྱུག་མཁན་ཡྱིག་འཕྱིན་སྐྱེལ་མྱིའྱི་ནང་སྱིང་ནད་

ན་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་ཁོ་ཚོའྱི་ཚེ་ནྱི་

གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་གོགས་

རྣམས་ལས་རྱིང་བ་ཡོད་པ་ཤསེ་པ་ལྟ་བུ་རདེ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གྱིས་ཚ་ེལ་ཤུགས་རྐནེ་
ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། ནན་ཧྥ་ོལུའ་ོལྱི་ཏ་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེ

བའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་བགེས་པོའྱི་སྨོ་ནད་ཀྱི་

ཀྲུའུ་རྱིན་སྨན་པ་ཨའ་ེལྱི་ཁའེྱི་བསམ་འཆར་ལྟར་ན། མྱི་

ཚ་ེརྱིང་ཤསོ་ཚོར་སྤྱིར་བཏང་དུ་རྱིག་པ་རྒདོ་པ་དང་། རྒྱུ་

ནརོ་སྲུང་ཐབས་ལུགས་དང་མཐུན་པ། ལུས་ཕུང་ཐང་

བ། བཟའ་ཚང་བར་སོྤ་སྐྱྱིད་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་

ཡོད་པ་རདེ།

མྱི་ཕྱུག་པོ་ཚོ་སྤྱིར་བཏང་ཟས་བཅུད་དང་

སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཚང་མར་རྒྱུ་རྐེན་ཅུང་

ལེགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེསྨོས་ཅྱི་དགོས།

ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་

ཙམ་མྱི་ཚེ་ཡང་རྱིང་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། གསོ་བ་རྱིག་པ་བས་མྱི་ལ་ལ་དཀའ་བ་དང་སྡུག་

བསལ་གྱི་མདུན་དུ་བླ་ཆད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མོད། གྲུབ་

འབས་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་བེལ་འཚབ་དང་དཀའ་

ངལ་རྣམས་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་

སྐུལ་ལག་ཅྱིག་ཏུ་སྒྱུར་ཐུབ་པའྱི་མན་ངག་ཡོད་ཅེས་

པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཏོན་

ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་ད་དུང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འགས་

གྲུབ་འབས་ཐོབ་རྒྱུ་རྒྱུ་ནརོ་ལ་རག་ལས་མེད་ཕྱིར་བག་

ཡངས་པའྱི་སྤོད་ཚུལ་ལྡན་པ་དང་འཚོ་བར་དུས་རྒྱུན་

དུ་ཡྱིད་ཚིམ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནྱི་ཅུང་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་

བསན་པ་རདེ།

ཚ་ེརྱིང་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ཁད་ཆོས་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན།

འཛམ་གྱིང་ཐོག་མྱི་ཚེ་རྱིང་བའྱི་ཡུལ་གོང་

གགས་ཅན་གསུམ་ཡོད། (ཨོ་ཀྭ་ཏུའརོ་དང་། ཀའ་ོཅ་

སུའ།ོ ཀ་ཤྱི་མྱིར།) པ་ད་ེདག་ཚང་མ་རྱི་ཁུལ་གྱི་ཞྱིང་ལས་

ས་ཁུལ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེདག་གྱི་མྱི་མང་ཆ་ེབས་ལུས་ཤུགས་

ངལ་རོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚ་ོབའྱི་

ནང་འག་ོརྒྱུག་མང་པ་ོབྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ཅྱིང་། ཁ་ོཚོའྱི་

བཟའ་བཏུང་ནྱི་ཞག་ཚིལ་དང་སྤྱི་དཀར་གྱི་རྒྱུ་ཉུང་བ། 

སྨན་རས་དང་རུལ་སུངས་འགོག་རས་སོགས་མེད་པ་ཤ་

སག་རདེ། ཁ་ོཚ་ོམང་ཆ་ེབ་ནང་མྱིའྱི་བར་ཧ་ཅང་བརྱི་པ་ོ

ཡདོ་པས། སམེས་སྐྱྱིད་ཅྱིང་གསནོ་ཤུགས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་

པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཏུ་འཚ་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། 

ཏག་ཏག་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་བ་ལུའུ་སུའོ་

ཡྱིས་སནོ་གནང་བ་ལྟར་ཚ་ེསགོ་ནྱི་དབུགས་གཏངོ་ལེན་

བྱེད་རྒྱུ་ཁ་ོན་མྱིན་པར། བྱ་སྤོད་དང་། ཤསེ་ཚོར། བླ་ོརྱིག 

ནུས་པ་སགོས་བེད་སྤོད་བྱེད་དགསོ་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེཡང་

ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་གནས་ཡོད་པ་ཚོར་བའྱི་གྲུབ་ཆ་རེ་རེ་

བཞྱིན་ཚང་མ་ནུས་པ་ཐནོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེརདེ།

བཤད་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་

ན་མྱི་ཚ་ེཇེ་རྱིང་དུ་གཏངོ་བའྱི་ཐབས་ཡག་ཤོས་ནྱི་འཚ་ོ

བ་ལངོས་སོྤད་དང་འཚ་ོབར་དགའ་ཞནེ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན།
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