སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལ
ྲེ ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༣༠

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

༥/༡༡/༡༩༩༦

ཁྱེ ད ་རང་ཚོ ་ཉི ་མ་གསུམ་གྱི ་ཚོ ག ས་འདུ་
འཚོག་རྒྱུར་དེ་རིང་ཉིན་དང་པོ་ཡིན་པ་རེད། ཁྱེད་རང་
ཚོར་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་འདོད་
བྱུང༌། ད་ཁྱེད་རང་ཚོའ་ི ཚོགས་འདུ་ཉ་ི མ་གསུམ་གྱི་དུས་
ཚོད་མང་བ་ཞིག་སྐད་བསྒྱུར་རྒྱུར་འགོར་ཏེ། ཉ་ི མ་གཅིག་
དང་ཕྱེད་ཀའི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སྐད་བརྡ་མ་
འཕྲོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་རང་
ཚོས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་གསོ་བ་རགི ་
པ་དང༌། རྩིས་ཀྱི་རགི ་གཞུང་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་དོ་
སྣང་བྱས་པར་དགའ་པོ་བྱུང༌། ངས་དྲན་ཚོད་བྱས་ན་
ཕལ་ཆེར་དེ་རངི ་ཚོགས་འདུ་འད་ི རགི ས་འཚོགས་བསྡད་
པ་དེ་དང་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། སྤྱིར་ན་འཛམ་བུ་གླིང་
གི་མི་རིགས་སུ་དང་སུའི་རིག་གཞུང་ཡིན་ཡང་དེ་འཛམ་
བུ་གླིང་སྤྱིའ་ི རིག་གཞུང་གི་ཆ་ཤས་ཆགས་བསྡད་ཡོད།
ཡང་སྒོས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འདི་སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་
འདིའ་ི སྒང་གི་རིག་གཞུང་རངྙི ་པ་ཞགི ་ཡནི ་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད། ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ནང་ལ་ཡིན་
ནའང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་ཞིག་རེད་བསམས་
བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ནང་དོན་རིག་པའི་ཐོག་ནས་མིའ་ི བསམ་
བློའ་ི གཏོང་ཕགྱོ ས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེ ར་ཧོ་ལི་སེ་ཊིག
(Wholistic) ལུས་སེམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའ་ི གང་

ལྟར་མིའ་ི ཕུང་པོ་ལྔ་ཚང་མར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྨན་
བཅོས་ཀྱི་ལུགས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་པ་ཡིན་དུས་གཙོ་བོ་
ནང་དོན་རགི ་པ་དང༌། གསོ་བ་རགི ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅི ག་གི་ནང་ལ་ཡང་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཀྱི་རེད་བསམས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲའི་རིག་གཞུང་འདི་
དེང་སང་སོ་སོའ་ི ལུང་པའི་ནང་ལ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་
ཁ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད། གཅིག་ནས་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དང༌། གཉིས་ནས་བོད་ནང་བརླག་
ཉེན་ཛ་དྲག་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་ག་ི གནས་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་
དེ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་ཕྱི་རོལ་ལ་བོད་ཀྱི་
ཆོས་དང་རགི ་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱས། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་
བབས་པ་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་ཁདྱེ ་རང་ཚོས་
དོ་སྣང་བྱས། དེའ་ི སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས། བགྲོ་གླེང་བྱེད་
པ་འད་ི ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་གཅིག་དང༌། བོད་
ཀྱི་རིག་གཞུང་སྐྱོབ་རྒྱུའ་ི ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་འབྲེལ་བ་
ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡནི ་ཙང་ཁདྱེ ་རང་ཚོས་ཐུགས་འཁུར་
བཞེས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་ད་རེས་
ག་ློ བུར་དུ་དོ་སྣང་གསར་དུ་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡནི ་པ་རྒྱུན་
དུ་ནས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའ་ི རྟགས་མཚན་བཀོད་
རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བཟོས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ངས་
དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

སྨན་རྩིས་སྐོར་བསྐྱོད་ལས་བསྡོམས།

ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༡༠༠ དང་། དེ་བཞིན་དྷ་སར་སྨན་རྩིས་ཁང་མི་ལོ་ ༥༥།

ལྕགས་པོ་རི་སྨན་གྱི་སློབ་གཉེར་ཁང་མི་ལོ་ ༣༢༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་
པར་ཅན་དེ་སྲུང་བརྩི ་ཞུ་ཆེད། འདི་ལོའ་ི ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ནས་ལོ་འཁོར་མོའ་ི རིང་ཕྱི་ནང་གང་སར་

འགྲེམས་སྟོན་དང་། སྨན་སྐོར། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས། གཏམ་བཤད་བཅས་ལས་རིམ་སྣ་མང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པ་ལྟར། ད་ལན་ལས་བད
ྱེ ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའ་ི ཚོགས་པ་དང་པོ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་
༡༢ བར་ཨ་རི་དང་། ཀེ་ན་ཌ་གཉིས་སུ་སྨན་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་པའི་ལས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ།

དང་པོ། ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉནི ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐོར་བསྐྱོད་སྨན་
རྩིས་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་ནའིུ ་ཡོག་བོད་རགི ས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་ཁང་དུ་འབྱོར་བ་དང་། ཉིན་ཤས་རིང་གསོ་རིག་
སྨན་དང་ཐོན་རྫས་འབྱོར་བ་རྣམས་སྒྲིག་བཤོམ་བྱས། ཟླ་
༥ ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༡ བར་དེ་གར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་
བཅོས་དང་། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས། གསོ་རིག་ཐོན་དངོས་
ཚོང་འགྲེམས་ཞུས། ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་བུད་
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་བའི་སྐོར།

འདི ་ལོ ་དྷ་ས་ཐེ ག ་ཆེ ན་ཆོ ས ་གླི ང ་གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་བརྒྱ་སྟོན་མཛད་སྒོའི་
སྐབས་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་
མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ཐད་བཀའ་
སློབ་ལྕི་བོ་ཞིག་ཕེབས་པ་ལྟར། སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་ཁྱབ་
ཁོངས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ས་ཁུལ་
གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་བཅས་ལ་སྨན་
སྐོར་དང་། ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་གི་སློབ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུའི་

ལས་རིམ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་འགྲོ་མུས་ཡིན། ད་དུང་
ཡང་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་བོད་མ་ི མང་ཚོགས་ལ་དབུགས་
སྦྱོང་ (Restorative Yoga) སྒོ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཕྱིར་དབུས་ནས་བོད་རིགས་ན་གཞོན་
བཞ་ི འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ཆེད་མངགས་སབློ ་སྦངྱོ ་ཕྱིར་
གཏང་རྒྱུ་ཡནི ་པ་དང་། ཟབ་སྦངྱོ ་དེ་བསྒྲུབས་མཚམས་ས་
ཁུལ་གང་སར་ནད་རགི ས་སནྔོ ་འགོག་ཆེད་དབུགས་སྦངྱོ ་
ཡང་བསླབ་རྒྱུའ་ི ལས་འཆར་བང་སྒགྲི ་ནས་ཡོད།

གཉིས་པ། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཕིལ་ཱ ཌེལ་ཕི་ཡར་ཐོན།
དེར་ཚེས་ ༡༤།༡༥ ཉིན་གཉིས་རིང་ནད་པར་བརྟག་
དཔྱད་དང་། ངག་ཐོག་རྩི ས་འབྲས། ཐོན་དངོས་ཚོང་
འགམྲེ ས་ཞུས། ཚེས་ ༡༥ དགོང་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐོག་
ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་སུམ་ཅུ་
སྐོར་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལས་རམི ་འདའི ་ི དགོས་དམིགས་
ངོ་སྤྲོད། བོད་རྩིས་རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་ལག་ལེན། བོད་
སྨན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ངོ་སྤྲོད། དེ་བཞིན་སྨན་རྩི ས་ཁང་
དང་ཕྱི་ལུགས་ཚན་རིག་པ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ནད་རིགས་
འདྲ་མིན་ཐད་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བའ་ི སྐོར་
གཏམ་བཤད་དང་འདྲི་བ་འདྲི་ལན་ཞུས།

ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་དང་། སྐར་ནག་དབྱངས་རྩིས་རགི ་
པའི་གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆེ་རྟོགས་རྒྱུའི་དགེ་ཕན་བྱུང་།

གསུམ་པ། ཚེས་ ༡༧ ཉནི ་བསྷོ ་ི ཊོན་དུ་འབྱོར། ས་གནས་
བོད་རགི ས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་ཀུ་རུ་ཀུ་ལ་
ཆོས་ཚོགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཐོག་ཆོས་ཚོགས་སུ་གྲ་
སྒགྲི ་ཞུས། ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༢ བར་ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་
དང་། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས། ཐོན་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་
ཞུས། ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་སྤེན་པ་ས་ཟླའི་དུས་ཆེན་ཉིན་
འགྲེམས་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་ཞུས། དེའ་ི ནུབ་མོར་ Medford
High School བྷོས་ི ཊོན་སློབ་གྲྭའི་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་
ནས་གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པ་དེར་
སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ཐོན་དངོས་ཚོང་འགམྲེ ས་ཞུས།

བཞི་པ། ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཀེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རོན་ཊོར་
འབྱོར། ཚེས་ ༢༦-༢༩ བར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་
མེད་ཚོགས་པས་ Queens Palace རུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་
དང་། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས། འགམྲེ ས་སནྟོ ། ཐོན་དངོས་
པའི་སྐྱེས་མའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བར་བཅར་བ་དང་
ཚོང་འགམྲེ ས་ཞུས།
ཐོན་རྫས་ཚོང་འགྲེམས་ཀྱང་ཞུས། ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཤར་
ཐེ ང ས་འདིའི་སྨན་རྩི ས ་སྐོར་བསྐྱོད་དང་
པ་དགོན་པར་བོད་རིགས་རྒན་རབས་མི་གྲངས་ ༡༥༠
ལ་བོད་རྩིས་རིག་པའི་ལག་ལེན་དང་དེའ་ི སྤང་བླང་རིམ་ འགྲེམས་སྟོན། གཏམ་བཤད་བགྱིས་པར་ནད་པ་བསནྟེ ་
གའྲོ ་ི སྐོར་དང་། བོད་སྨན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ངོ་སྤྲོད། ཟས་ གཏུགས་ཞུ་མ་ི ༢༠༥ དང་། རྩིས་འབྲས་ཞུ་མ་ི ༤༠ སྐོར་
སྤདྱོ ་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་། འདྲི་བར་ལན་འདེབས་ཞུས། བྱུང་འདུག་པ་དང་། ལས་དོན་འདི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་

ཐེངས་འདིའ་ི འགྲེམས་སྟོན་ལས་
དོན་ལ་ཕྱག་རོགས་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་
གཤམ་གསལ་ཚོགས་སརྒེ ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི །
༡། ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་།
༢། ནའིུ ་ཡོག་བོད་ཁང་།
༣། ནིའུ་ཡོག་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།
༤། ཕ་ི ལཱཌེལ་ཕ་ི ཡ་བོད་རགི ས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།
༥། བྷོ་སི་ཊོན་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།
༦། ཀེ་ན་ཌ་ཊོ་རོན་ཊོ་བོད་རགི ས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ།
༧། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་ཆོས་ལྡན་ཕུན་ཚོགས།
༨། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་ཕུར་བུ་ལྷ་མོ།
༩། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར།
༡༠། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་བསྟན་འཛིན་དཔག་བསམ།
༡༡། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་སྨན་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཕུན་ཚོགས།
༡༢། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ་
དང་ནང་མི།
༡༣། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་རྩིས་པ་ཕུར་བུ་ཚེ་རངི ་དང་ནང་མ།ི
༡༤། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་སྨན་པ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།
༡༥། སྨན་རསྩི ་ལས་ཟུར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་སྐྱིད་འཛོམས།
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་ ༦ ཚེས་ ༣༠ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་བསྟེན་ཐབས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་
གི་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་མི་
འགྱུར་ལགས་ཀྱིས་རྩོ མ་སྒྲི ག་བྱས་པའི་《རྒྱུན་མཁོའི་
ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་བསྟེན་ཐབས་སྙིང་
བསྡུས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།》 ཞེས་པ་འདི་ནི་སྨན་རྩིས་
ཁང་གིས་མང་ཚོགས་ལ་དམིགས་ནས་ནད་རགི ས་སནྔོ ་
འགོག་སོགས་ལ་ཕན་པའི་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་བསྟན་པའི་
དེབ་རིགས་འགའ་ཞིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པའི་ནང་
ནས་གཅིག་ཡིན།
དཔེ ་ དེ བ ་འདིའི་ནང་དུ་ང་ཚོ ས ་རྒྱུན་དུ་
ལོངས་སྤྱོད་བཞིན་པའ་ི ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་
སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད། དེ་དག་ནི། ལོ་
ཏོག་གི་སྡེ་དང་། ཤིང་འབྲས་ཀྱི་སྡེ། སྨན་སྣའི་སྡེ། ཇ་ཡི་
སྡེ། འོ་མའི་སྡེ། ཞོ་ཡི་སྡེ། མར་གྱི་སྡེ། ཆང་གི་སྡེ། སྦྲང་རྩིའ་ི
སྡེ། ཕྱུར་བའི་སྡེ་བཅས་རྩ་བའི་སྡེ་ཚན་ཆེན་པོ་བཅུའི་
ནང་ཟས་སྐོམ་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལ་འདྲ་པར་བརྒྱ་
དང་གོ་བཞིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཟས་སྐོམ་
སོ་སོའ་ི མིང་ལའང་རང་ཅག་བོད་སྐད་དང་ཆབས་ཅིག་
མིང་ག་ི རྣམ་གྲངས་གཞན་གང་དང་གང་འབོད་པ་དག་
དང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཐ་སྙད། རྒྱུན་སྤྱོད་ཨིན་སྐད་
བཅས་སུ་ཐ་སྙད་རྣམས་བཀོད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཟས་
སྐོམ་གྱི་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོའ་ི ཐོན་ཁུངས་འཛམ་གླིང་
ཤར་ནུབ་གང་ནས་ཡིན་པ་དང་། དེའ་ི འདེབས་ལས། ཐོན་
སྐྱེད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་
པའི་ལུགས་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་རོ་ནུས་ཞུ་རྗེས་ཀྱི་
སྐོར་དང་། ཕན་ཡོན་བསྟན་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རིག་པའི་ལུགས་དང་། རྒྱ་གར་ཚེའ་ི རིག་བྱེད་ཀྱི་ལུགས།
རྒྱ་ནག་སྨན་གྱི་ལུགས། དེང་རབས་ཚན་རིག་ལུགས་ཀྱི་
ཕན་ནུས་སྐོར། དེ་བསནྟེ ་པའ་ི སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་
ལུགས་དང་། ཚེའ་ི རིག་བྱེད། དེང་རབས་ཚན་རིག་ལུགས་
སོ་སོའ་ི དམིགས་བསལ་བསྟེན་ཐབས་སྐོར། མཐར་ཟས་
སྐོམ་དེ་བསནྟེ ་པའ་ི སྐབས་ཡིད་གཟབ་དགོས་པའི་གནས་
ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡསི ་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་དེའ་ི ཕན་
ཡོན་གང་ཡོད་པ་ཤེས་རྗེས་བསྟེན་ཚུལ་ཐལ་དྲགས་པའི་
སྐྱོན་གྱིས་མ་ི བདེ་བ་གཞན་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་བཞིན་
ཡོད་པ་ལགས་ན། འདའི ་ི ནང་དུ་ཟས་སྐོམ་སོ་སོའ་ི ཕན་
ནུས་བསྟན་པ་མ་ཟད་བསྟེན་སྟངས་ལོག་པའི་གནོད་
སྐྱོན་སྐོར་ཁ་གསལ་གསུངས་ཡོད། འདའི ་ི ནང་དུ་གཙོ་

ཆེ ར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལུགས་དེ་ཉི ད་གཞི ར་
དང་པོ། སྙིང་གི་གནས་ལུགས།
མཛད་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ནང་མ་གསལ་བའི་
ཟས་སྐོམ་རིགས་གཞན་དག་མང་པོ་ཞིག་ལུགས་གཞན་
འགྲོ་བ་མིའ་ི སྙིང་ནི་རང་གི་ལག་པའི་མུར་
ནས་ཁ་སྐོང་ལེགས་པར་ཞུས་ཡོད་པས་དོན་གཉེར་ཡོད་
གོང་གི་ཚད་གཞི་ཙམ་ཡིན་རུང་ལུས་ནང་གི་ཤ་སྒྲིམ་
པའི་མང་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས།
ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རྒྱུད་གཞུང་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི ལུགས་སུ་ནད་གཞ་ི ནང་། སྙིང་ནི་རྒྱལ་པོ་གདན་ལ་བཞུགས་པ་འདྲ། །ཞེས་པ་
གང་ཡང་བཅོས་ཀ་བྱེད་སྐབས་གཉེན་པོ་ཟས་སྤྱོད་སྨན་ ལྟར་ན་སྙིང་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་བཀའ་གཉན་པའ་ི དབང་པོ་
དཔྱད་བཞིའ་ི སྒོ་ནས་བཅོས་ཐབས་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ ཞིག་ཡིན། ཡང་། གནས་ལུགས་ནད་གཞའི ་ི ལེའུ་ལས། རུས་
ཐོག་མ་ཉིད་ནས་མ་ི ན་བར་གནས་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ པ་རྣ་བ་རེག་བྱ་སྙིང་སགྲོ ་ལོང་། །ཞེས་དོན་ལྔ་ལས་ཉེས་པ་
ལ་ན་ི དམགི ས་བསལ་གྱི་ནད་ཀྱི་སངློ ་རྐནྱེ ་གཉིས་ཏེ་ཟས་ རླུང་རྒྱུ་བའི་ལམ་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་གསུངས། གཞན་ཡང་
སྐོམ་དང་། སྤྱོད་ལམ་གཉིས་ཆགས་ཡོད་པས་དེ་དག་ག་ི མངལ་ཆགས་ནས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་པ་ནས་བཞ་ི པའ་ི
བླང་དོར་གྱི་གནད་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་ སྐབས་ཐོག་མར་མངལ་གནས་དེའ་ི སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་
པ་ཡིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ནང་དུ་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་ བྱེད་འགོ་འཛུགས་པ་ཡིན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་ལས། ཟླ་བ་
སྤང་བླང་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱ་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པོ་ཡོད་ གཉསི ་པ་བདུན་ཕྲག་ལྔ་པ་ལ། །མངལ་གནས་ལུས་ཀྱི་དང་
པ་ནི་དེང་སང་ཤར་ནུབ་ཚང་མར་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པ་ པོ་ལྟེ་བ་ཆགས། །དྲུག་པ་ལྟེ་བ་ལ་བརྟེན་སྲོག་རྩ་ཆགས།
དང་། དེར་བརནྟེ ་ང་ཚོ་བོད་མ་ི རྣམས་ནས་ཀྱང་རང་ག་ི །གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་མངལ་ཆགས་ཚུལ་གྱི་
རགི ་གཞུང་ལ་མངའ་བའ་ི ཁྱད་ཆོས་དེ་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ དུས་ཡུན་ནང་ཚུད་གྲ་སྒྲིག་གི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་བསྣན་
ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བོད་ཀྱི་སྨན་ བཞིན་པ་དེ་རྩི ས་ན་རང་ལུགས་ཀྱི་མངལ་དུས་སྐབས་
རྩིས་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ སྙིང་ཐོག་མ་ཆགས་དུས་དང་མཚུངས། ཡང་དེ་ཉིད་
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་གཅེས་སྐྱོང་དང་། ནད་རགི ས་སནྔོ ་འགོག་ ལས། བཅུ་གཉིས་པ་ལ་དོན་ལྔའ་ི གཟུགས་དབྱིབས་དོད།
ལ་ཕན་པའ་ི དམིགས་ཡུལ་གཞ་ི རྩར་བཅང་ནས་དཔར་ །ཡང་། རྩ་བཞི་པ་ལ་དོན་སྣོད་གསལ་བར་སྨིན། །དེ་དུས་
བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པའི་དེབ་རིགས་འདི་ལྟར་བོད་ བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཤསེ ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་
མི་ཁྱིམ་ཚང་རེ་རེ་ནང་ངེས་པར་དུ་གཅིག་ཡོད་དགོས་ ལྟར་ན་ཟླ་བ་གསུམ་པ་བདུན་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ལ་དོན་ལྔ་
པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། ཟས་སྐོམ་ནི་ལུས་འཚོ་བའི་གཞི་རྩའི་ སྙིང་གློ་མཆིན་མཆེར་མཁལ་མའི་སྤྱིའ་ི གཟུགས་དབྱིབས་
དགོས་མཁོ་མེད་དུ་མ་ི རུང་བ་ཞགི ་ཡནི ་པས་དེབ་འད་ི ལ་ ཆགས་པ་དང་། བདུན་ཕྲག་རྩ་བཞི་པར་མངལ་གནས་
ཡང་ཡང་ཆེད་དམགི ས་སམ་ཞར་ཞོར་དུ་ལྟ་ཀློག་གནང་ བུ་ཡ་ི ལུས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའ་ི ཚོར་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་
ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་དང་རང་གི་ བའོ། །གཞན་ཡང་སངྙི ་ན་ི ཤནི ་ཏུ་གཉན་པའ་ི གནས་ཡནི ་
པས་གལ་ཏེ་ཕྱི་རྐྱེན་མཚོན་ལ་སོགས་པ་ཕོག་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་
ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་ཡིན།།
འདོར་སདྲི ། རྒྱུད་ལས། རྩ་ཚིལ་དོན་སྣོད་གནད་ཀྱིས་སགྲོ ་
འདོར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའོ།།

འཛམ་གླིང་སྙིང་གི་ཉིན་མོ།

འཛམ་གླིང་སྙིང་གི་ཚོགས་པས་འཛམ་གླིང་
སྙིང་གི་ཉིན་མོ་ (World Heart Day) ཞེས་ལོ་ལྟར་
ཟླ་ ༩ པའ་ི རེས་གཟའ་ཉི་མ་མཐའ་མ་དེ་ལ་སྲུང་བརྩི་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་ཟླ་བ་
༩ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྲུང་བརྩི་གནང་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བྱུང་
ཡོད། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་མི་རྣམས་པས་ཉིན་དེར་སྙིང་
ནད་དང་གྲིབ་སྐྱོན་(བརྒྱ་ཆ་༨༠ ཙམ་)ནད་གཞ་ི ཕོག་པའ་ི
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ཤར། གཞས་སྣ་འཁྲབ་སྟོན་དང་རྩེད་འགྲན་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱུད་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད། སྤྱིར་དེ་ཉིན་
འཛམ་གླིང་མི་མང་ཡོངས་ལ་དམིགས་བསལ་སྙིང་ནད་
སྐོར་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཉིན་མོ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། འདི་ལོའ་ི འཛམ་གླིང་སྙིང་གི་ཉིན་མོ་
སྲུང་བརྩིའ་ི གཅེས་ཡིག་ནང་དུ་མི་ཚང་མར་སྙིང་བདེ་
ཐང་ཡོང་བའི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ཁ་
ཟས་བསནྟེ ་ཐབས་དང་། ཆང་རག་དང་ཐ་མ་ཁ་སྤོང་བ་
བཅས་ཀྱིས་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་དང་ལྷག་པར་སྙིང་བདེ་
ཐང་ཡོང་རྒྱུ་ངེས་པ་ཡིན། འདི་ལོ་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་
ནས་འཛམ་གངླི ་སངྙི ་གི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན་ད་
ལན་སངྙི ་ནད་སྐོར་བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་
གཞུང་གཉིས་དཔྱད་བསྡུར་ཅུང་ཟད་ཞུས་པ་ལ།

ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན།

རྒྱུ་རྐནྱེ ་གཙོ་བོ་གྱུར་བའ་ི རྡོ་ཐ་རགི ས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་
དང་། བཅུད་མེད་ཁ་ཟས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ། ལུས་པོར་
འགུལ་བསྐྱོད་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་དང་། དེ་དག་ལ་
སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པའི་དགེ་མཚན་སྐོར་གནས་
ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི
ནང་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཚོགས་པས་མ་ི མང་ག་ི འཕདྲོ ་
བསྟེན་ངོ་སྤྲོད་དང་། བརྟག་དཔྱད། གོམས་བགྲོད། རྒྱུག་

གཉསི ་པ། སྙིང་གི་བྱེད་ལས།
ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར་ན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཉིན་རེར་སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་གྲངས་ནི་འབུམ་གཅིག་
ཙམ་ཡིན་ཅིང་ལོ་ན་བདུན་ཅུ་སྐབས་སུ་སྙིང་གི་འཕར་
ལྡིང་གྲངས་དེ་བཞིན་བྱེ་བ་གཉི ས་དང་ཕྱེ ད་ཀ་ཙམ་
འགྱུར་གྱི་ཡོད། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་རེ་རེ་ལ་སྙིང་གིས་
ལུས་ནང་ཁྲག་འཁོར་བར་བྱེད། ལག་འཁོར་ཚོུད་སྐར་

མ་གཅིག་ལ་སྙིང་གི་འཕར་གྲངས་བདུན་ཅུ་ཙམ་ཡིན་
ཡང་ལུས་པོར་རྩོལ་བཅག་ཡང་ན་སེམས་ཚོར་དྲགས་
པོས་མནར་བའ་ི སྐབས་སུ་འཕར་གྲངས་ལྡབ་འགྱུར་ཡང་
ཡོང་སྲིད། སྙིང་གི་ཁོགས་ཆེན་གཡོན་མ་ནས་ཁྲག་ཕྱིར་
འདོན་པ་དེ་འཕར་རྩ་སྦོམ་ཕྲ་ལོ་མའི་རྒྱབ་ཀྱི་དྲ་བ་ལྟར་
རིམ་བཞིན་ལུས་ཀྱི་དོན་སྣོད་དང་ཕྱི་ཡི་ཤ་ལྤགས་ཀྱི་ཕྲ་
ཕུང་ཆ་ཤས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད། སགྲོ ་རླུང་དང་བཅུད་
རགི ས་ལྡན་པའ་ི ཁྲག་དེ་ཉིད་ཕྲ་ཕུང་ལ་སྦྱིན་པའ་ི རསྗེ ་སུ་
དེའ་ི དྲི་མ་རྣམས་བླང་པའི་ཁྲག་དེ་སླར་ཡང་སྡོད་རྩའི་
ཕྲ་མོ་ནས་རམི ་བཞནི ་སམྦོ ་པ་སངྙི ་ག་ི ཁོགས་ཆེན་གཡས་
པར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ལམ་བར་གྱི་མཆིན་པའ་ི
འཁོར་རྒྱུག་སྐབས་སུ་ཁྲག་གི་དྲི་མའམ་སྙིགས་མ་རྣམས་
དག་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འད་ི ལྟར་ངོ་མཚར་ཆེ་བའ་ི འཁོར་
རྒྱུག་མ་ལག་དེ་ཉིད་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པའི་རྐྱེན་སྣ་
ཚོགས་ཡོད་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བར་བཟློག་ཐབས་དང་བཅོས་
ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡནི ་འདུག བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་ལུགས་
སུ་བཤད་རྒྱུད་ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལེའུར། ལུས་ཟུངས་ཁུ་
བའི་མཐར་ཕྱིན་མདངས་མཆོག་སྟེ། །སྙིང་ལ་གནས་ཀྱང་
ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པ་དང་། །ཚེ་གནས་གཟི་མདངས་བཀྲག་
དང་ལྡན་པར་བྱེད། །ཡང་། དྲན་པའི་དབང་པོ་གསལ་
བར་བྱེད་པའི་རྩ། །སྙིང་ལ་སྲིད་ཅིང་རྩ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་
བསྐོར། །ཡང་། ཁྱབ་བྱེད་རླུང་ནི་སྙིང་ལ་གནས་པ་སྟེ། །ལུས་
ཀུན་ཁྱབ་པར་རྒྱུ་ཞིང་འདེགས་འཇོག་འགྲོ། །བསྐྱང་
བསྐུམ་འབྱེད་འཛུམ་བྱ་བ་ཕལ་རག་ལུས། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་སྙིང་ན་ི ཁྱབ་བྱེད་རླུང་གི་རནྟེ ་ཡིན་པས་ལུས་ཕྱི་
ནང་ག་ི འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་། ལུས་ཟུངས་
མཐར་ཕྱིན་མདངས་མཆོག་གིའང་རྟེན་བྱེད་པས་ཚེ་སྲོག་
དང་གཟ་ི མདངས་བཀྲག་པར་གནས་པའ་ི ལས་བྱེད། གཞན་
ཡང་དབང་པོ་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་དང་འབྲེལ་ཆེ་བས་དྲན་
པའང་གསལ་བར་བྱེད་པའ་ི རོགས་བྱེད།

གསུམ་པ། སྙིང་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི ལམ་ནས་དོན་གྱི་རྒྱལ་
པོ་སྙིང་ནད་གསོ་བ་དེ་མན་རྒྱུད་ལེའུ་༣༤ ནང་རྒྱས་པར་
གསལ་ཡོད། ནུབ་ཕྱོགས་སྨན་གྱི་ལུགས་ལ་དོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་
སྙིང་གི་ནད་ལ་ Cardiovascular Disease ཞེས་བརྗོད་
ཅངི ་། དེའ་ི ཁོངས་སུ་གཙོ་བོ་ཁྲག་རྩའ་ི ནད་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་
སངྙི ་རྩའ་ི ནད། སངྙི ་ག་ི འཕར་གྲངས་མ་ི སམྙོ ས་པའ་ི ནད།
ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སངྙི ་ནད་བཅས་འདོད་ལ་གཞན་ཡང་སངྙི ་
ནད་འཕར་མའང་ཡོད། རང་ལུགས་སངྙི ་ནད་ལེའུར་བྱེ་བྲག་
སྙིང་རྩ་ལ་ཉེས་པ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ཁྲག་ཆུ་སེར་དང་
སནྲི ་གྱིས་ནད་བསྐྱེད་ལ་ཆོས་བཅུ་དང་སྦྱར་ནས་སངྙི ་ནད་
ཚབས་ཆེ་ཆུང་བསྐྱེད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་། མན་རྒྱུད་
སྙིང་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། རྒྱུ་ནི་མྱ་ངན་སེམས་འཁྲུགས་
ཡདི ་མ་ི བདེ། །ལྟོ་ཆག་གཉདི ་ཆག་ཞེ་སྡང་དྲག་པོས་སྐྱེད།།
ཡང་། མན་རྒྱུད་རླུང་ག་ི ལེའུར། ཁྱབ་བྱེད་འག་ྲོ འདུག་རྩེད་
མོ་དྲགས་པ་དང་། །འཇགི ས་དང་ཡ་ི མུག་ཁ་ཟས་རྩུབ་པས་
འཁྲུགས། །སྙིང་སྤྲུགས་བརྒྱལ་འབོག་མང་དུ་སྨྲ་བ་དང་། །འགྲོ་
འདོད་འཇགི ས་སྐྲག་མ་ི སྙན་ཚིག་གསི ་སངློ ་། །དེ་ལྟར་ལགས་
ན་ནུབ་ཕྱོགས་སྨན་གཞུང་གི་སྙིང་རྩའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་
བོ་ Atherosclerosis ཞེས་འདོད་པ་དེ་དང་མཚུངས་སྙམ།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡
བོད་རྩིས་རིག་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༨ ཚེས་ ༢༧ བར་

བུམ་སྟོང་ལྷོ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
ཟླ༦ ཚེས ༣༠ ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 1-9-2016
Water-Wind

༧ ཚེས ༡ སངས
ས་མེ
FRI 2-9-2016
Earth-Fire

༧ ཚེས ༢ སྤེན
ས་མེ

SAT 3-9-2016
Earth-Fire

༧ ཚེས ༣ ཉི
མེ་རླུང

SUN 4-9-2016
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲོན་སྤོངས།
ཀླུ་ཐེབས།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བུ་ཁྲིད་
སྤོངས།

༧ ཚེས ༤ ཟླ
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་
སྤོངས།

༧ ཚེས ༥ མིག
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།

༧ ཚེས ༦ ལྷག
ཆུ་རླུང
WED 7-9-2016

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མཁར་ལས་
འཛེམས།

MON 5-9-2016
Water-Wind

TUE 6-9-2016
Fire-Wind

Water-Wind

༧ ཚེས ༧ ཕུར
མེ་རླུང

THU 8-9-2016
Fire-Wind

༧ ཚེས ༨ སངས
ས༢
FRI 9-9-2016
Earth-2

༧ ཚེས ༩ སྤེན
ས༢

SAT 10-9-2016
Earth-2

༧ ཚེས ༡༠ ཉི་མ
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་
གཏོང་ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཀླུ་ལྡོག

༧ ཚེས ༡༡ ཟླ
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་མགྲོན་སྤོང་།

༧ ཚེས ༡༢ མིག
ས་མེ
TUE 13-9-2016

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་སྤོངས།

ཀླུ་ཐེབས།

Earth-Fire

༧ ཚེས ༡༣ ལྷག
ས་ཆུ

WED 14-9-2016
Earth-Water

༧ ཚེས ༡༤ ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU 15-9-2016
Water-Wind

༧ ཚེས ༡༥ སངས
ས༢
FRI 16-9-2016
Earth-2

༧ ཚེས ༡༦ སྤེན
ས་མེ

SAT 17-9-2016
Earth-Fire

༧ ཚེས ༡༧ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 18-9-2016
Fire-Water

༧ ཚེས ༡༨ ཟླ
ཆུ ༢

MON 19-9-2016
Watar-2

༧ ཚེས ༡༩ མིག
མེ་རླུང

TUE 20-9-2016
Fire-Wind

༧ ཚེས ༢༠ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 21-9-2016
Fire-Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བུ་ཁྲིད་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས། ལོ་
གསུམ་ཁམ་བུ་སྨིན།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་གཉེན་འགྲིག་
སྤོངས། དབྱར་ཞག ༨༨ རྫོགས།
གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མཁར་ལས་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་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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རྩིས་རམས་པ་རྒྱལ་ནང་བློ་བཟང་ནོར་བུ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། “ཅིར་སྣང་འབྱུང་བར་ཤེས་པ་
ནི།།” ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩི་བྱ་དེའ་ི སྐྱེས་ལོ། སྐྱེས་
ཟླ། ཞག དུས་བཅས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་ཐོག
ལོ་རྟགས་དེ་བཞིའ་ི སྲོག་ལུས་དབང་ཐང་ཀླུང་རྟ་བཅས་ཀྱི་
འབྱུང་ཁམས་གང་ལ་བབས་འབྱུང་ཁམས་དེ་དག་ཀྱང་ཕན་
ཚུན་ནང་འཕྲད་དང་། མ། བུ། དགྲ། གྲོགས་ཇི་འགྱུར་རསྩི ་ཏེ་
སྤྱིར་བཏང་མི་ཚེའ་ི ནང་བདེ་དོག་དང་། འབྱོར་གུད། གཤིས་
ཀ ལས་དོན་ལམ་འག་ྲོ ཆེ་ཆུང་། ཚེ་རངི ་ཐུང་། བར་ཆད་ཡོད་
མེད་སོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འདོན་པ་བཅས་ཡིན་པས་རྐྱེན་ངན་
བར་ཆད་སོགས་ཡོད་པའི་ཚེ་སྐབས་སོ་སོར་བསྟན་པའི་རིམ་
གའྲོ ་ི རགི ས་རྣམས་སྒྲུབ་པའ་ི འབྲས་བུ་འཕྲལ་དུ་འབྱུང་བ་
ན།ི སྤྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རནྟེ ་ཅངི ་འབལྲེ ་བར་འབྱུང་ལ་
རག་ལས་གཤིས། བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འཇུག་པ་དུས་
གཅགི ་ལ་འཆར་བའ་ི གཙུག་ལག་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་འགོ་མ་ལོག་

པའི་བཟང་ངན་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དགེ་མི་དགེའ་ི རིམ་པ་དུས་
སུ་འབྱུང་བ་ཟླ་བའ་ི འཕེལ་གབྲི ་དང་། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན།
དུས་བཞའི ་ི འགྱུར་ལྡོག་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་གྲུབ་པ་བཅས་ཡིད་
ཆེས་པའ་ི གནས་སུ་འཛིན་པར་འསོ ་སོ་སྙམ་པ་ལགས་སོ།།
སླར་སྨོན་པ། པད་རྩ་ལྟར་ཕྲའ་ི སྐྱེས་སྦྱང་
ཡོན་ཏན་གྱིས། །མ་རྟོགས་ལོག་བཤད་འཕྲུལ་བའི་དྲི་མ་
ཀུན། །བདག་གི་དུས་གསུམ་སྡིག་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ། །དྲན་
དབང་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤགས། །སནྟོ ་ཟླར་
འགྲན་བཟོད་ལྷག་པའ་ི བསམ་པ་ཡསི ། །བསྲི ་འདརི ་དགེ་
ཚོགས་ཕྲ་མོའ་ི ཆ་ཅི་མཆིས། །རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་དེ་
འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས། །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་
རྒྱས་ཕྱིར་བས།ྔོ །བླང་དོར་གནས་ཀུན་ཇི་བཞིན་གསལ་
བ་ཡི། །རྩིས་རིག་དཀར་ནག་དབྱངས་གསུམ་སྣང་བའ་ི
གཏེར། །ནམ་ཡང་ཆུ་ལྷའ་ི ཕང་དུ་མ་བཞུད་པར། །གངས་
ཅན་རིག་གནས་རྒྱན་དུ་གནས་གྱུར་ཅིག །

ཕྱག་འཚལ་ན་ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་ཕན།

ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་གསི ་བཏུས།

SUN 11-9-2016
Fire-Wind

MON 12-9-2016
Water-2

ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

རང་རེའ་ི བོད་པའ་ི ངག་རྒྱུན་ལ། ཕྱག་མང་
པོ་འཚལ་མཁན་ལ་སྐྲན་ནད་མ་ི འབྱུང་ཞེས་བཤད་སྲོལ་
ཡོད། དེ་ནི་བདེན་པར་འདུག་སྟེ། ཕྱག་འབུམ་ཐེར་འགའ་
ཤས་བཙལ་ནས་སྐྲན་ནད་སེང་དྲག་སོང་བའ་ི མ་ི མ་ི ཉུང་
བ་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཕོ་ནད་ཀྱིས་ཡུན་རངི ་མནར་ཏེ་
སྨན་བཅོས་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་མ་ཕན་པའི་མི་ཁག་ཅིག་གིས་
ཕྱག་འབུམ་ཐེར་འགའ་ཤས་བཙལ་རྗེས་ཕོ་ནད་སེང་དྲག་
སོང་ནས་གདོང་གི་ཤ་མདོག་ཀྱང་ཤནི ་ཏུ་ལེགས་པར་གྱུར་
བའ་ི དཔེ་མ་ི ཉུང་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དེ་མནི ་ཕྱག་གསི ་བད་
ཀན་དང་། སྐྲན་ནད། སྙིང་ནད། ཕོ་བའི་ནད་སོགས་ལས་
གལྲོ ་ཏེ་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་དུ་གྱུར་ནས་ཚེ་རངི ་པོར་འཚོ་
ཐུབ་པའི་བཤད་སྲོལ་ཡང་མང་། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། རྒྱལ་
ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་སྒོམ་
རྒྱག་པ་སོགས་སལྲོ ་རྒྱུན་ཆོས་པའ་ི ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ལས་ཆོས་
ཀྱི་དམིགས་བྱ་སྟེ་ཐར་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པ་མ་ཡནི ་པའ་ི ཚེ་འད་ི ངོགས་ཀྱི་ལུས་སེམས་གཉསི ་ཀྱི་
བདེ་ཐང་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་ཤསེ ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།
སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕྱག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དེས་ཁྲག་རྩ་དང་
རླུང་རྩ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་ལམ་བཤངས་ཞིང་། ཁྲག་རྩ་དང་རླུང་
གཉིས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱུ་སྙོམས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ནད་རིགས་མི་ཉུང་བ་
བཅོས་པའམ་སནྔོ ་འགོག་ཐུབ་ཀྱིན་ཡོད། པེ་ཅངི ་ག་ི སྨན་ཁང་
ཞིག་གིས་ཕྱག་དང་མིའ་ི བདེ་ཐང་སྐོར་ལ་ཞབི ་འཇུག་བྱས་ཏེ་
ཐོབ་པའ་ི འབྲས་བུ་ལྟར་ན། མ་ི བརྒྱ་ཆའ་ི ༩༠ ཙམ་གྱིས་ཟླ་བ་
གསུམ་རིང་ཕྱག་ ༡༠༨ རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ན། སྐེ་ཚིགས་དང་
སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་ནད་དང་། ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་མའི་ནད། ཟས་མི་འཇུ་
བའ་ི ནད་སོགས་ནད་རགི ས་མང་པོ་ཇེ་ཡང་དུ་ཡོང་བའ་ི
ཕན་ནུས་མངོན་གསལ་ཐོན་པ་མ་ཟད། ནམ་རྒྱུན་ལུས་པོའ་ི
འགུལ་སྐྱོད་ཉུང་བའི་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཡིག་ཚགས་སོགས་
ཀྱི་ལས་ཀ་སྒྲུབ་མཁན་ལ་འབྱུང་བཞནི ་པའ་ི རདྐེ ་རྒྱབ་ན་བ་
དང་། མགོ་འཐོམ་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མང་པོའང་སེལ་
ནས་ནད་རིགས་མི་ཉུང་བ་སྔོན་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

སྨན་ཁང་དེས་ད་ཆ་ཕྱག་འཚལ་བ་དེ་བྲེལ་ཟིང་
དང་སེམས་ཁུར་ཆེ་བའ་ི མ་ི རྣམས་ལྷོད་ལ་འབབ་བྱེད་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ཞགི ་ཏུ་འཛིན་བཞནི ་ཡོད་པ་དང་། དེར་བརནྟེ ་
ནས་མི་དེ་རིགས་ལ་འབྱུང་སླ་བའི་སྨྱོ་ནད་སོགས་སྔོན་
འགོག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྨན་ཁང་དེས་སྨྱོ་ནད་ཡོད་པའི་མི་
༦༡ ཚོ་ཁག་གཉིས་སུ་བགོས་ཤངི ་། ཚོ་ཁག་གཅགི ་ལ་རྒྱུན་
ལྡན་གྱི་ནད་བཅོས་དང་། ཚོགས་ཁག་གཞན་དེར་རྒྱུན་ལྡན་
གྱི་ནད་བཅོས་ལས་གཞན། ཉིན་རེར་ཕྱག་ ༡༠༨ འཚལ་དུ་
བཅུག་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་འགོར་རསྗེ ་ཚོ་ཁག་གཉསི ་ཀྱི་ཁྲག་
དང་མཆིན་པ་པའི་ནུས་པ། མཁསྲི ་རྒྱུའ་ི གཤེར་ཁུ་སོགས་ལ་
ཁྱད་པར་ཤནི ་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞངི ་། ཕྱག་འཚལ་བའ་ི ཚོ་ཆུང་
དེའ་ི སྐད་ཆ་བཤད་པའ་ི ནུས་པ་དང་། བློ་ར་ྩེ གཅགི ་ཡོང་བ་
མ་ཟད་། དེ་སནྔོ ་ཅ་ི བསམ་འདི་བསམ་མེད་པ་དང་མི་ལ་
འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་མ་ི སྤ་ྲོ བ་སོགས་ཀྱི་གཤསི ་ཀར་འགྱུར་
བ་བྱུང་ཞངི ་། སྨ་ྱོ ནད་ཇེ་ཡང་དུ་ཡོང་ཡོད་ལ། ཕྱག་འཚལ་
ཡུན་ཇ་ི ཙམ་རངི ་ན་ཕན་འབྲས་ཀྱང་དེ་ཙམ་ཆེ་བ་ཐོན་པས།
སྨན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ཕྱག་ན་ི སྨ་ྱོ ནད་བཅོས་ཐབས་གསར་
པ་ཞགི ་ཏུ་འཛིན་ཆོག་པའི་དགོངས་ཚུལ་བཏོན།
ར་ྗེ གུང་ཐང་པས་ཕྱག་འཚལ་བའ་ི ཕན་ཡོན་
ནི་བཅུ་གསུངས་ཡོད་པ་སྟེ། ༡། གཟུགས་བཟང་ལ་མདོག་
གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ། ༢། མཛེས་ཤངི ་མགི ་ཏུ་
སྡུག་པར་འགྱུར་བ། ༣། སྐད་སྙན་ཞངི ་སྨྲ་བ་སྙན་པར་བཟུང་
བའ་ི ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ། ༤། བག་ཚ་བ་མེད་པར་འཁོར་གྱི་
ནང་དུ་འགྲོ་བ། ༥། ལྷ་དང་མི་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་བ།
༦། གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ། ༧། གང་ཟག་ནི་འདི་ལྟ་
སྟེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་
དང་འགྲོགས་པར་འགྱུར་བ། ༨། ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བར་འགྱུར་
བ། ༩། མཐོ་རསི ་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ། ༡༠། མྱུར་དུ་ཡོངས་སུ་
མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་བཅས་སོ།།
_

རྩོམ་ཁུངས། བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་དྲ་བ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ནས་༨ ཚེས༢༧ བར་བུམ་
སྟོང་ལྷོ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༧ ཚེས ༢༡ ཕུར
མེ་རླུང

THU 22-9-2016
Fire-Wind

༧ ཚེས ༢༢ སངས
ས༢
FRI 23-9-2016
Earth-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། མགྲོན་སྤོངས། སྟོན་
ཉནི ་མཚན་མཉམ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ནོར་ཕྱིར་
གཏོང་བ་དང་། ཚོང་སྤོངས།
ཀླུ་ཐེབས།

ཆད།

འདི་ཉིན་བུ་ཁྲིད་སྤོངས།

༧ ཚེས ༢༤ སྤེན
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

SAT 24-9-2016
Earth-Wind

༧ ཚེས་ ༢༥ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 25-9-2016
Fire-Water

༧ ཚེས ༢༦ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 26-9-2016
Water-Wind

༧ ཚེས ༢༧ མིག
མེ ༢

TUE 27-9-2016
Fire-2

༧ ཚེས ༢༨ ལྷག
ཆུ ༢

WED 28-9-2016
Water-2

༧ ཚེས ༢༩ ཕུར
མེ་རླུང

THU 29-9-2016
Fire-Wind

༧ ཚེས ༣༠ སངས
ས་མེ
FRI 30-9-2016

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མཁར་ལས་
མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་ཉི་ནག་
ཡིན་པས་བྱ་ལས་འཛེམས།
ཡན་ཀོང་།

འབྱུང་འཕྲོད་བཟང་། དུར་གདབ་
མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་ནོར་ཕྱིར་
མ་ི གཏོང་།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

Earth-Fire

གསོ་སྦྱོང་། ཞག་ངན།

ཟླ༨ ཚེས ༡ སྤེན
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།

༨ ཚེས ༢ ཉི
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཚོང་སྤོང་།

SAT 1-10-2016
Earth-Wind

SUN 2-10-2016
Fair-Wind

༨ ཚེས ༢ ཟླ
ཆུ་རླུང

ལ

ྷྒ

MON 3-10-2016
Water-Wind

༨ ཚེས ༣ མིག
མེ་རླུང

TUE 4-10-2016
Fire-Wind

༨ ཚེས ༤ ལྷག
མེ་ཆུ
WED 5-10-2016

ཚེས་ཆ་ངན།

ཚེས་ཆ་བཟང་། བུ་ཁྲིད་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

Fire-Water

༨ ཚེས ༥ ཕུར
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་འགྲིག་སྤོངས།

༨ ཚེས ༦ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་སྤོངས།

THU 6-10-2016
Earth-Wind

FRI 7-10-2016
Earth-2

༨ ཚེས ༧ སྤེན
ས༢

SAT 8-10-2016
Earth-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་
གཏོང་ལེན་འཛེམས།

༨ ཚེས ༨ ཉི
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། དུར་གདབ་མི་རུང་།

༧ ཚེས ༩ ཟླ
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་ངན།

༧ ཚེས ༡༠ མིག
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན།

SUN 9-10-2016
Fire-Water

MON 10-10-2016
Water-2

TUE 11-10-2016
Earth-Fire

ཀླུ་ཐེབས།
ཞག་ངན
ཉི་ནག

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 །

26-08-2016 15:10:17

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

དུས་ཡོལ་ནུས་ཤོར་སྨན་རིགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་རུང་།
འབུ་ཕྲ་འཇོམ་བྱེད་ཀྱི་སྨན་རྫས་རིགས་ཁ་
ཤས་བཟོ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་དུས་ཚོ ད་ནས་བརྩི ས་ན་
ཕན་ནུས་ཡོད་པའ་ི དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེར་ལོ་༢ ནས་༣ བར་
ཡིན་མོད་ཀྱང་དུས་ལས་ཡོལ་བ་ཡིན་ན་ངོ་བོ་གྱུར་ནས་
ནུས་པ་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེས་མ་ཚད་སྨན་རགི ས་
ཁ་ཤས་ན་ི སྨན་ཁང་གིས་སྤྲོད་དུས་ནས་དུས་ཚོད་ཡོལ་
གྲབས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དུས་ཚོད་བཀོད་པའ་ི
ཕྱི་འཐུམ་ཁ་ཕྱེས་ནས་སིལ་བུར་བྱིན་པའ་ི སྨན་རིགས་
རྣམས་ནང་ལ་ཁྱེར་རསྗེ ་སྨན་པས་བཤད་པའ་ི ཐུན་དུས་
དང་ཚད་ལྟར་བཏུངས་ཚར་བ་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་
ཉར་ཚགས་བྱས་ནས་རྗེས་སུ་བཏུངས་ན་སྨན་རིགས་ཀྱི་
ནུས་པ་ཤོར་ནས་གཅིག་ནས་ནད་བཅོས་རྒྱུ་འགྱངས་པ་
དང་གཉིས་ནས་དངུལ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ་རང་རེད།
འཚོ་བཅུད་རིགས་ཀྱི་སྨན་རིགས་རྣམས་མཁའ་རླུང་
དང་། འོད་ཟེར། དྲོད་ཚད་བཅས་ཀྱི་ནུས་པའ་ི ཆ་རྐྱེན་
འོག ངོ་འགྱུར་ནུས་ཤོར་བཅས་ཧ་ཅང་ཡོང་སླ་པོ་ཡོད་
པ་རེད། ཡང་དཔེར་ན། འཕར་རྩའི་སྙིང་ནད་ཡོད་པའི་

མི་ཕྱུག་པོ་ཚོ་སྤྱི ར་བཏང་ཟས་བཅུད་དང་
གླིང་ཐོག་གི་ལོ་ན་མཐོ་ཤོས་ཁག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
ལིའུ་པའོ་དབྱིན་གྱིས་བསྒྱུར།
རྗེས་ཁོ་ཚོ ར་ཆང་འཐུང་བའི་གོམ ས་སྲོ ལ་ཡོ ད་རུང་ སྨན་བཅོ ས ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཚང་མར་རྒྱུ་རྐྱེ ན ་ཅུང་
འཚམ་པོ་ཞིག་ལས་འཐུང་གི་མེད་པ་ཤེས་པ་རེད། ཡིན་ ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་སྨོས་ཅི་དགོས།
ནད་པས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའ་ི འཕྲལ་སྐྱོབ་སྨན་རིགས་
ནའང་ཆང་འཐུང་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན་ཚེ་ཐུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་
ཁ་ཤས་ལ་དུས་ཚད་ནན་པོ་བཀག་ཡོད་པས་དུས་ལས་
ལས་དོན་གྱི ་གྲུབ་འབྲས་ཇི ་ཙམ་ཆེ་བ་དེ ་
ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
ཡོལ་ན་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཤོར་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་སངྙི ་གཟེར་
ཙམ་མི་ཚེ་ཡང་རིང་བ་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡིན་
ལངས་པའ་ི སྐབས་སུ་ནུས་པ་ཤོར་ཚར་བའ་ི འཕྲལ་སྐྱོབ་ མི་རིད་པོའ་ི ཚེ་ཅུང་རིང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཞིང་། གསོ་བ་རགི ་པ་བས་མི་ལ་ལ་དཀའ་བ་དང་སྡུག་
སྨན་བཏང་ན་ནད་བཅོ ས ་རྒྱུའི་དུས་ཚོ ད ་འགྱང་རྒྱུ་ དེ་འདྲ་ཡན
བསྔལ་གྱི་མདུན་དུ་བླ་ཆད་ཡོང་གི་ཡོད་མོད། གྲུབ་
ི ་ནམ།
ལས་ན་ཚ་དྲག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་རེད། རིགས་པའི་གཞུང་
འབྲས་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་བྲེ ལ་འཚབ་དང་དཀའ་
དེ་འདྲ་རང་མ་རེད། མི་ཚེ་རིང་བ་ཚོའ་ི ནང་
ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཡུན་རངི ་པོའ་ི ནང་ནུས་པ་མི་
ངལ་རྣམས་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོ ག ས་སུ་གཏོང ་རྒྱུའི་
ཤ་ཚོ
ན
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ག
་
ཤོར་བ་ཁས་བླངས་པའ་ི སྨན་རགི ས་དེ་ཚོའང་དུས་ཚད་
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མེད་པར་ཡུན་རིང་དུ་ཉར་ཚགས་བྱེད་མི་རུང་། དེའ་ི
པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་འདྲ་ཞི ག་བཏོན་
རྒྱུ་མཚན་ནི་མཁའ་རླུང་དང་དྲོད་ཚད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ འཕར་ན་ཚེ་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུང་དུ་འགྲོ་བས་ཁྱབ་ ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་ད་དུང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འགས་
ཐེབས་པའི་འོག་སྨན་རིགས་དེ་དག་གི་ཆ་རྡུལ་བྱེད་ མི་ཐུབ། དོན་དངོས་ཐོག་ན་ཚོད་སུམ་ཅུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་རྒྱུ་རྒྱུ་ནོར་ལ་རག་ལས་མེད་ཕྱིར་བག་
ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བྱས་ནས་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་གི་ དར་མ་རྣམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་མཐར་ ཡངས་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་ལྡན་པ་དང་འཚོ་བར་དུས་རྒྱུན་
ཡོད་སྟབས། ཡུན་རིང་ཕྱིན་ན་སྨན་ནུས་ཆུང་དུ་སོང་ ཤི་ཚད་མཐོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་མི་རིད་པར་གྱུར་པ་ དུ་ཡིད་ཚིམ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ན་ི ཅུང་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡནི ་ཞེས་
ནས་སྨན་གོ་མི་ཆོད། སྨན་རིགས་ཁ་ཤས་ད་དུང་དུས་ དེ་ཡིན་པ་ལས་ཤ་ཚོན་པོར་གྱུར་པ་དེ་མིན་པ་མཚོན་ བསྟན་པ་རེད།
ཡོལ་ནུས་ཤརོ ་བྱུང་རྗེས་དུག་ལྡན་གྱི་སྨན་རིགས་ལ་གྱུར་ པ་རེད། ཚན་རིག་པ་ལ་ལས་དཔྱད་གཞི་གཞན་དག་
འགའི་ཐོག་ནས་ཟས་ལ་ཚད་མེ ད་པ་དང་སྤུས་ཚད་ ཚེ་རིང་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅི་
ནས་མིའ་ི ལུས་ཁམས་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་སྲིད།
ངེས་གཏན་མེད་པར་སྐབས་རེར་ལྟོགས་སྡོད་པ་དང་ ཞིག་ཡིན།
སྐབས་རེར་རྒྱགས་དྲགས་པ་དེ་ནི་ཚེ་ཐག་ཐུང་དུ་འགྲོ་
འཛམ་གླིང་ཐོག་མི་ཚེ་རིང་བའི་ཡུལ་གྲོང་
བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
གྲགས་ཅན་གསུམ་ཡོད། (ཨོ་ཀྭ་ཏུའོར་དང་། ཀའོ་ཅ་
མདོར་ན་ལུས་པོ་ཡང་ལྗིད་གཉིས་ཀ་ཐལ་ སུའོ། ཀ་ཤ་ི མིར།) པ་དེ་དག་ཚང་མ་རི་ཁུལ་གྱི་ཞིང་ལས་
རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེས་བསྒྱུར།
དྲགས་ན་ཐང་པོའ་ི རྟགས་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ལུས་པོའ་ི ས་ཁུལ་ཡནི ་ཞངི ་། དེ་དག་ག་ི མ་ི མང་ཆེ་བས་ལུས་ཤུགས་
མང་ཤོས་རེད། ཕྲུ་གུ་མི་སྐྱེ་བའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ ལྗི ད་ཚད་ཚད་རན་པོ་ལས་༢༠% ཡིས་མཐོ་བའམ་ ངལ་རྩོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའི་
སྤྱི ར་བཏང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་མན་ཆད་སྐྱེས་པའི་བུད་ དམའ་བ་ཡིན་ན་མིའ་ི ཚེ་ཐག་ཇེ་ཐུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ ནང་འགྲོ་རྒྱུག་མང་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཁོ་ཚོའ་ི
པ་རེད།
བཟའ་བཏུང་ནི་ཞག་ཚིལ་དང་སྤྲི་དཀར་གྱི་རྒྱུ་ཉུང་བ།
མེད་ལས་རངི ་བ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།
སྨན་རྫས་དང་རུལ་སུངས་འགོག་རྫས་སོགས་མེད་པ་ཤ་
གཉདི ་ཉལ་བའ་ི གོམས་གཤསི ་མ་ི འདྲ་ན་མའི ་ི འགུལ་སྐྱོད་བྱས་ན་ཚེ་རིང་དུ་འགྲོ་བར་ སྟག་རེད། ཁོ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ནང་མིའ་ི བར་ཧ་ཅང་བརྩི་པོ་
ཚེ་སགྲོ ་ལ་ཤུགས་རྐནྱེ ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕན་གྱི་ཡོད་དམ།
ཡོད་པས། སེམས་སྐྱིད་ཅིང་གསོན་ཤུགས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་
ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚད་ལྡན་འགུལ་སྐྱོད་ པའ་ི ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཚོ་བཞནི ་ཡོད་པ་རེད།
ཡོད། གཉི ད་ཉལ་ཡུན་ཅི་འདྲ་ཞི ག་ཡག་

ཚེ་རིང་བའི་གསང་གནད།

གཉེན་སྒྲིག་བྱས་ན་མིའ་ི ཚེ་སྲོག་ལ་ཤུགས་
རྐནྱེ ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཡོད། སྤྱིར་བཏང་དུ་བཤད་ན་གཉེན་སྒྲིག་
མ་བྱས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གཉེན་སྒྲིག་
བྱས་པ་དག་ལས་ཐུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་འཇུག་བྱས་
པ་ལས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན་བཟའ་ཟླ་ཤི་བའ་ི སྐྱེ་བོ་
ཕོ་མོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་
གཉེ ན་སྒྲི ག་བྱས་ན་དེ་དག་གི་ཚེ་ཇེ་རིང་དུ་འགྲོ་གི་
ཡོད་པ་རེད། སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་སུ་ཡིན་རུང་གཉེན་སྒྲིག་གི་
ལེགས་ཆ་འཛོམས་ཤིང་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་
ནད་ཡམས་སམ་འཆི་ཉེན་འགོག་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀྱང་
ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད།

ཤོས་ཡིན་པ་ཚིག་ཐག་ཧ་ཅང་གཅོད་ཁག་པོ་རེད། མི་
ལ་ལ་དགོང་མོ་གཅིག་ལ་གཉིད་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ཙམ་ཉལ་ན་
འདང་མོད། འོན་ཀྱང་མི་མང་པོ་ཞིག་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་གཉིད་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་དམ་དགུ་ཉལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཚན་རིག་པས་བལྟས་ན་གཉིད་ཉལ་ཡུན་
བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་སྐྱེས་པ་ལས་རིང་བ་ རྟག་པར་རྒྱུན་འབྲེལ་ཆགས་པ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཐབས་ཤེས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་རེད་དམ། མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དགོང་ལྟར་གཉིད་ཆུ་ཚོད་
དྲུག་ཉལ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པ་དེ་དགོང་མོ་གཅིག་
རེད། ལོ་ཚད་ཁག་གི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ ལ་གཉིད་ཆུ་ཚོད་བཅུ་ཉལ་བ་དང་ཡང་དེའ་ི ཕྱི་དགོང་
འཆི་ཚད་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ གཉིད་ཆུ་ཚོད་གསུམ་མ་གཏོགས་མ་ཉལ་བ་ལས་ཡག་
༦༥ ལས་ཡོལ་ཚེ་གཞ་ི ནས་སྐྱེས་པ་དང་གཅིག་པ་ཙམ་ པ་ཡོད་པ་རེད།
དུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

བྱས་པའི་ ཕན་ནུས་ནི ་རྩོ ད ་གླེ ང ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་རེ ད །
འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པས་ལུས་གཟུགས་རྒས་རྒྱུ་འགོ ར ་
དུ་གཏོང་མི་ཐུབ་རུང་ནུས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ནད་སྔོན་
འགོག་བྱེད་ཐུབ། དཔེར་ན་དབྱིན་ཇིའི་སྦྲག་ཁང་མི་
སྣར་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་ཤིག་བྱས་པ་ནས་སྲང་ལམ་
དུ་རྒྱུག་མཁན་ཡི ག ་འཕྲིན་སྐྱེལ་མི འི་ནང་སྙི ང ་ནད་
ན་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་དང་ཁོ་ཚོའ་ི ཚེ་ནི་
གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ལས་གྲོགས་
རྣམས་ལས་རངི ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་རེད།

ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་དེས་བུད་མེད་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་
ཤུགས་རྐནྱེ ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཐེབས་ཀྱི་ཡོད། ནན་ཧྥ་ོ ལུའོ་ལི་ཏ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་
བའི་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི བགྲེས་པོའ་ི སྨྱོ་ནད་ཀྱི་
ཀྲུའུ་རིན་སྨན་པ་ཨའེ་ལི་ཁེའ་ི བསམ་འཆར་ལྟར་ན། མི་
ཚེ་རིང་ཤོས་ཚོར་སྤྱིར་བཏང་དུ་རགི ་པ་རྒོད་པ་དང་། རྒྱུ་
ནོར་སྲུང་ཐབས་ལུགས་དང་མཐུན་པ། ལུས་ཕུང་ཐང་
བ། བཟའ་ཚང་བར་སྤྲོ་སྐྱིད་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་
ཡོད་པ་རེད།

ཆང་འཐུང་ན་མའི ་ི ཚ་ེ ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཡོད། ༡༩༦༠ ལོར་ཨ་རིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
པ་ལས་མཚོན་པ་ལྟར་ན། ཕྲུ་གུ་གསུམ་མན་ཆད་སྐྱེས་
པའ་ི བུད་མེད་ཀྱི་ཤི་ཚད་ཉུང་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་
བཞི་དང་བཞི་ཡན་ཆད་སྐྱེས་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་ཤི་ཚད་
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གནོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཡང་གནོད་ཀྱི་མེད། ཧྭ་
ཧྲེང་ཏུན་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་སྨྱོ་ནད་དང་བྱ་སྤྱོད་
ཚན་རིག ་ཚན་ཁག་གི ་ཀྲུའུ་རེན་པཎ་ཌི ་ཏ་ཁ་ཨེ ར་
གྱིས་ཆང་པྲན་བུ་འཐུང་བས་མིའ་ི ཚེ་ལ་གནོད་མི་སྲིད་
བསམ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། མ་ཧྲེང་སྤྱི་ཁྱབ་སྨན་ཁང་
གི་སྨན་སྦྱོར་མཁན་གཙོ་བོ་ཡ་ལི་ཧྲན་ཏ་ལི་ཧསྥུ ་འཛམ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ཚེ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་
ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཏག་ཏག་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ལུའུ་སུའོ་
ཡིས་སྟོན་གནང་བ་ལྟར་ཚེ་སྲོག་ནི་དབུགས་གཏོང་ལེན་
བྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ན་མིན་པར། བྱ་སྤྱོད་དང་། ཤེས་ཚོར། བློ་རིག
ནུས་པ་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་
ང་ཚོ་རང་ཉིད་གནས་ཡོད་པ་ཚོར་བའི་གྲུབ་ཆ་རེ་རེ་
བཞིན་ཚང་མ་ནུས་པ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་རེད།
བཤད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་
ན་མི་ཚེ་ཇེ་རངི ་དུ་གཏོང་བའ་ི ཐབས་ཡག་ཤོས་ན་ི འཚོ་
བ་ལོངས་སྤདྱོ ་དང་འཚོ་བར་དགའ་ཞེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡནི །
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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