སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
		

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོ།
སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།  ༢༡

Men-Tsee Da-Sar

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

རྒྱ་གར་ལ་རྩ་བ་ནས་སྐྱེ་མ་མྱོང་མཁན་དགེ་
འཕེ ལ་རི་ལ་སྐྱེ ས་ཡོད་པའི་སྨན་ཞིག་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་
གཞུང་ནང་ཡངོ ་ཤསེ ་སྟངས་མདེ ། རྒྱ་གར་ག་ྱི འག་ྲོ སྟངས་
ཕྲན་བུ་ཤསེ ་མཁན་དང༌། མིང་ཚིག་ཤསེ ་མཁན་ཁ་ཤས་ཀསྱི ་
ཨུཏྤལ་ཟེར་བ་འདི་འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་འདམ་སྐྱེས་པདྨ་
ཟེར་བ་འདི་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག འདི་སྨན་སྦྱོར་ཡོངས་
རགྫོ ས་ནང་ལ་འདི་བསསྲེ ་རྒྱུ་མིན་ཀྱང་ད་ེ ཚོར་ཉམས་ཞིབ་
བྱེད་དགསོ ། རྒྱ་གར་ཨ་ཡུ་ཝ་ེ དྷ་ཁངོ ་ཚོས་ཨུཏྤལ་དུ་ངསོ ་
འཛིན་པའི་ཨུཏྤལ་འདི་ཆུའི་དཀྱིལ་ལ་སྐྱེས་པའི་འདམ་
སྐྱེས་པདྨའ་ི བཟོ་འདྲ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་གྲིབ་སྐམ་སོགས་ག་རེ་
བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་བྱས་ནས་ང་ཚོའ་ི ཨུཏྤལ་བསྲེས་སའི་
སྨན་ག་ྱི ནང་དུ་བཏང་ནས་བདེ ་སྤྱོད་བྱེད་ཀ་ྱི ཡིན་ན་བསམ་
པ་དྲན་ག་ྱི ཡདོ ། ད་ེ འདྲའི་རིགས་སནྔོ ་ལ་ནད་པ་ཛ་དྲག་
སྐབས་ལ་བཏང་ན་འགགྲི ་ཀ་ྱི མ་རདེ ། ནད་པ་ད་ེ ཙམ་སྐྱོན་
མེད་མཁན་གྱི་གྲས་སྨན་ཐུན་གཅིག་གཉིས་ནརོ ་ནའང་ཁ་ོ
ཤི་གི་རདེ ་བསམ་པའི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ལ་བརྟག་
དཔྱད་བྱས་ནས་ག་ར་ེ ཡོད་མེད་ཉམས་མྱོང་གསོག་རྒྱུ་རེད།
སྲོག་ལ་ཕངས་མེད་བྱས་ན་འགྲིགས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལྟར་
དེ་སྐོར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ན་སྙམ་གྱི་འདུག མདོ་དོན་ང་
རང་ཚོའ་ི སྤ་ྱི ཡངོ ས་ཀ་ྱི གས་ོ བ་རིག་པའི་ནང་ང་རང་ཚོའ་ི
སྔར་གྱི་གོམས་གཤིས་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་རང་མ་གཏོགས་
གསར་གཏདོ ་བྱས་ན་མི་འགགྲི ས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ང་
ཚོས་ཏན་ཏན་ཉམས་མྱོང་གསོག་དགོས། དེ་ཡང་ཤསེ ་ལ་
མ་ཤསེ ་མཁན་གྱི་ཧ་རེ་ཧུ་རེ་བྱས་ན་དཔེ་མ་སྲིད་པའི་ཉེན་
ཁ་རདེ ། ད་ེ འདྲ་བྱས་ན་གཏན་ནས་མི་འགྲིག འདི་རིགས་
ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་དང༌། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ནས་མི་ད་ོ བརྟན་གནད་འགག་ཆ་ཚང་ཤསེ ་
མཁན་ཚོའ་ི ཐོག་ནས་ག་ོ བསྡུར་དང་ཉམས་ཞིབ་ཏན་ཏན་
བྱས། སྲང་ལ་འཇལ་ནས་ལདྗི ་ཚད་དང༌། མང་ཉུང་ད་ེ ཚོའ་ི
གྲས་དངེ ་སང་གི་འཕྲུལ་ཆས་བདེ ་སྤྱད་ད་ེ ཞིབ་ཚགས་པའོ ་ི

ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས། གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་
ད་ེ ཚོ། དུས་ཚོད་ད་ེ འདྲ་ཞིག་ལ་བྱུང་བ་རདེ ་ཟརེ ་བའི་ངག་
རྒྱུན་ལ་འཇགས་པ་ད་ེ འདྲ་མིན་པར་ཡིག་ཐགོ ་ལ་གཅིག་
དང་གཉིས་ཀསྱི ་བཀདོ ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་
ཀྱིན་བྱེད་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་མིན་ནམ་བསམ་པ་དྲན་
སོང༌། དེ་འདྲ་བྱས་ན་རིགས་ཁ་ཤས་དཔེར་ན་ང་ཚོར་སྨན་
རྒྱུ་འབེལ་དུ་འགྲོ་བ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་ཡང་སྙིང་
ད་ལྟ་བཤད་པ་བཞིན་རྒྱ་གར་ག་ྱི སྨན་གཞུང་ནང་བཤད་
པའི་སྔོ་དེ་བོད་ལ་མ་གཏོགས་མི་སྐྱེས་མཁན་དེ་གང་
འདྲ་རདེ ་ཅེས་དྲིས་ན། འ་ོ ད་གང་ཤསེ ་ཟརེ ་ལབ་རྒྱུ་རདེ ་
མ་གཏོགས་གཞན་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག དཔེར་ན་རྒྱ་གར་
མཁས་པའི་གཞུང་ནང་ལ་གཡག་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ལམ་ཐོན་
གྱི་ཡདོ ་པ་མ་རདེ ། ད་ེ ཚོའ་ི གྲས་ལ་ད་ོ སྣང་བྱས་ན་སྙམ་པ་
དྲན་སངོ ༌།

སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་བར་ཟབ་སྦྱོང་།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཁངོ ས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་
རྩིས་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་སྨན་རྩིས་
ལས་སྣེ་༼སྨན་སྤདྲོ ། རྩིས་པ། ལས་དྲུང་། སྣེ་ལེན་པ།༽བར་མི་ཤུགས་
གོང་སྤེལ་སྡེ་ཚན་ནས་རྩིས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཟབ་སྦྱོང་
ཞིག་ག་ོ སྒྲིག་ཞུས། དའེ ་ི ནང་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་
ཁག་ ༢༡ ནས་ཕབེ ས་པའི་སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་བ་ ༢༡ ལ་གཙོ་
བོ་རྩིས་དང་། སྨན་རྩིས་འགྲོ་ལུགས། སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་
དང་སྟངས་འཛིན། རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་ས་ྒོ ཁག་གི་ཐད་ལ་ཟབ་

སྦྱོང་ཕུལ་ཡདོ ། ཟབ་སྦྱོང་ཉིན་མཐའ་མར་སྨན་རྩིས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་དང་། དྲུང་ཆ།ེ མི་ཤུགས་གངོ ་སྤེལ་འགན་
འཛིན་དང་ཁྱད་ལས་པ། ཡན་ལག་འགན་འཛིན། ནང་ཞིབ་
བཅས་ཀྱི་ལྷན་དུ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་བསྐྱངས་ཏེ་
ཟབ་སྦྱོང་ཕབེ ས་མི་རྣམས་ཀ་ྱི དགངོ ས་འཆར་ལ་གསན་ཞིབ་
དང་། དོགས་འདྲི་ལ་ལན་འདེབས་བྱས་རྗེས་འགན་འཛིན་
མཆགོ ་གིས་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་ཁྱེར་སྩལ།

སྐམ་ཁབ་ཟབ་སྦྱོང་དང་། སྨན་བཅོས།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ཕབེ ས་པའི་གས་ོ རིག་སྨན་པ་གྲངས་བཅུ་
གཉིས་ལ་སྐམ་ཁབ་ལག་ལནེ ་ག་ྱི ཟབ་སྦྱོང་ཐངེ ས་བཞི་པ་ད་ེ
འདི་ལོའ་ི ཟླ་༩ ཚེས་༦ ནས་ཟླ་༡༠ ཚེས་༦ བར་ཟླ་བ་གཅིག་
དེ་ནས་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་རྒྱུ་ཟེར་བ་འདི་ རིང་ཅནོ ་ཏ་ར་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་རེད།
དཔེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོའ་ི
སྐམ་ཁབ་ཟབ་སྦྱོང་གི་དག་ེ རྒན་སྐུ་ཞབས་ Kay
བོད་པའི་སྨན་གཞུང་ནང་གསལ་སྨན་སྣ་ཡོངས་རྫོགས་ Ehrbar ལགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྔ་ཡང་ཁོང་གིས་ཟབ་སྦྱོང་
ཁམྲི ས་མཐུན་གྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཐོག་ནས་ཁས་ལེན་ཡོང་བར་ ཐངེ ས་གསུམ་ཕུལ་ཡདོ ། ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་སྔ་དྲོའ་ི རིང་སྐམ་
ཡིན་ཅི ག་མིན་ཅི ག་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་ ཁབ་བཤད་ཁདྲི ་དང་གསང་དམིགས་ང་ོ སྤདྲོ ་སགོ ས་གནང་།
དྲན་གྱི་འདུག སྨན་སྣེ་ཁ་ར་ེ རསེ ་ནད་བྱེ་བྲག་པ་འགའ་
ཞིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཚན་རིག་གི་ཐོག་
ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ཡོད་ནའང་ཚན་རིག་གི་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༡༠ ཚེས ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་ལུས་
ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་དེས་ཕན་གྱི་འདུག་ན།
དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ནད་བྱེ་བྲག་པ་འདི་ལ་སྨན་བྱེ་བྲག་ སེམས་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆནེ ་ཐངེ ས་གསུམ་པ་ལགེ ས་
པ་འདིས་ཕན་ག་ྱི འདུག་ཅེས་ད་ེ ཚོའ་ི གྲས་ཁམྲི ས་མཐུན་ པར་བསྒྲུབས་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ི བགྲོ་གླེང་གི་བརྗོད་གཞི་
ཆགས་པ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པ་དྲན་ཡོང་ སེམས་ཁམས་འཁྲུག་རྐྱེན་དང་། བཅསོ ་ཐབས་གཉིས་རྩལ་
གི་འདུག དཔེར་ན་ཨེ་ལོ་པེ་ཐིའ་ི སྨན་ཁ་ཤས་གསར་པ་ འདོན་དང་འབྲེལ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་མྱོང་ཁྲིད་སྐོར་ཡིན།
བཏོན་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རིང་སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་བྱས། དེ་ བག་ྲོ གངླེ ་ནང་ནང་དནོ ་རིག་པའི་མཁས་དབང་གཉིས། བོད་
ནས་ལོ་གཅིག་ལོ་གཉིས་སོང་རྗེས་སྨན་འདིས་གནོད་ཀྱི་ ལུགས་གསོ་རིག་སྨན་པ་གཉིས། བོད་རྩིས་རིག་པའི་སྐར་རྩིས་
པ་གཉིས། ཚན་རིག་པ་གཉིས་བཅས་ཀསྱི ་འག་ྲོ བ་མིའ་ི ལུས་
རེད་ཟེར་ནས་བཀག་དགོས་པ་ཡོང་གི་ཡོད།
སམེ ས་གཉིས་ལས་གཙོ་བོ་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
ཞུ་ཚད་མཐརོ ་ཡངོ ་ཐབས་སུ་རང་གི་མངྱོ ་བའི་ཐད་ནས་གསུང་

ཉིན་རྒྱབ་དངསོ ་སུ་སྦྱོང་བརྡར་དང་འབལྲེ ་སྐམ་ཁབ་དཔྱད་
བཅོས་ཆེད་ཕེབས་ནད་པ་རྣམས་ལ་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་
མཛད་གནང་ཡོད།
སྤྱི་ཡོངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ནད་པ་ཕེབས་པ་
བསྡོམས་ན་ནད་གྲངས་ ༡༩༩ སྐོར་ཕེབས་ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་
འདིས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པའི་དཔྱད་བཅསོ ་ལག་རྩལ་
ཡར་རྒྱས་ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་ག་ོ སྒགྲི ་ཞུས་པ་མ་ཡིན་པར་
གཙོ་བོ་ཉམ་ཐག་ནད་པར་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་
གཞི་རྩར་བཟུང་ཡོད།

ལུས་སེམས་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་གསུམ་པ།

དིལླི་བསམ་ཡས་གླིང་བོད་སྒར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

དིལླི་བོད་སྒར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེ་བཞིན་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་འག་ོ འཛུགས་ཞུས་པ་
ཞིག་ཡིན། ཐོག་མར་དེ་གའི་ས་ཁང་ས་ྒོ ཨང་ A4 ད་ལྟ་རླུང་
རྟ་མགྲོན་ཁང་ཞེས་པ་དེར་སྨན་ཁང་བཙུགས། དེ་ཡང་དིལ་ླི
མཇན�་ཱུ ཊཱིལ་ཱ ཞེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལ་ླི བྱང་ངསོ ་སུ་རྒྱ་གར་
སིཁ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ྱི མཆོད་རྟེན་འཁྲིས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བར་འཚོ་གནས་ཆེད་གནང་
བའི་ས་ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཡོངས་
སུ་གྲགས་པའི་ཆུ་བ་ོ ཡ་མུ་ནཱ་ཡི་འགྲམ་དུ་ཆགས་ཡོད། ཕྱི་
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་དམར།

ལ་ོ ༡༩༩༥ ལོར་ཡ་མུ་ནཱའི་ཆུ་བོ་རྒྱས་ཏེ་དིལ་ླི བོད་སྒར་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་གི་ཁང་པར་གས་སྐྱོན་ཤརོ ་བ་བརྟེན་ད་ལྟའི་
སྨན་ཁང་ཆགས་ཡུལ་ས་ྒོ རྟགས་ཨང་B32 ད་ེ བཞིན་སྤུས་
གཟིགས་ཐགོ ་སྨན་ཁང་སྤོ་བཞུད་བྱས། སྨན་ཁང་དརེ ་ནད་
པ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་མི་ཇ་ེ མང་དུ་སངོ ་བར་བརྟེན་སྔར་
ཡདོ ་སྨན་ཁང་འཁསྲི ་ཀ་ྱི ས་ཁང་ས་ྒོ རྟགས་ཨང་A32 ཡང་
སྤུས་གཟིགས་ཐོག་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་། དིལ་ླི བོད་སྒར་ནང་
བཞུགས་བདོ ་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་བདོ ་དནོ ་བདནེ ་མཐའ་
སེལ་སླད་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དང་། དམིགས་བསལ་

ལས་འགུལ་སྣེ་མང་སྤེལ་བར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་།
སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ཀྱང་སྐད་འབོད་
ལས་འགུལ་དུ་བཅར་མི་རྣམས་ཀ་ྱི འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་
བསྒྲུབས་ཡོད། དིལ་ླི ནས་ནཻནཏཱཱི ལ། Nainital དང་། མེརཋ་
Meerut ས་ཁུལ་དུའང་སྨན་སྐོར་བསྐྱངས་ཡདོ ། ད་ལྟའི་
ཆར་ཡན་ལག་དརེ ་ཆ་སྙོམས་སུ་ཉིན་རེར་ནད་པ་གྲངས་
༨༦ ལས་མི་ཉུང་བ་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་།
ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་སྒོར་ ༣༢༣,༦༦༨།༠༠ འབུལ་བཞིན་ཡོད།

བཤད་གནང་ཡདོ །

ཐངེ ས་འདིའ་ི བག་ྲོ གངླེ ་དུ་ཚོགས་བཅར་བ་ཆསོ ་
བཞུགས་རབ་བྱུང་བ་དང་། སྨན་པ། སྐར་རྩིས་པ། སློབ་ཕྲུག
ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་བསམྡོ ས་མི་གྲངས་ ༢༧༥ བྱུང་ཡདོ །
བག་ྲོ གངླེ ་ཚོགས་འདུའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སའྒོ ་ི སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ་
བོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དང་། མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོའ་ི སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་དབུས་
བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་མི་རྗེ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་པདྨ་
ཆོས་འབྱོར་མཆོག་ཕེབས་ཡོད། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
མཆོག་གིས་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོར་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་
ཐངེ ས་བཞི་པ་བསྐྱང་རྒྱུའ་ི གསལ་བསྒྲགས་ཀྱང་གནང་ཡདོ །
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་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་ག་ོ རྟོགས་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་པའི་དགངོ ས་གཞི་ལནོ ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
བདོ ་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་ང་ོ སྤདྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།






December 2015 Issue.indd 1

04-12-2015 09:38:15

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡  སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཟིན་ཏིག་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།

འཇམ་དབྱངས་ཀོང་སྤྲུལ་ཀརྨ་ངག་དབང་
ཡནོ ་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་(1813-1900)མཆོག་
གིས་བརྩམས་པའི་སྨན་གཞུང་《འཚོ་བྱེད་ལས་དང་པ་ོ བ་
ལ་ཉ་ེ བར་མཁ་ོ བའི་ཟིན་ཏིག་གཅེས་པར་བཏུས་པ་བདུད་
རྩིའི་ཐིགས་པ།》 མཚན་བསྡུས་པར། 《ཀངོ ་སྤྲུལ་ཟིན་ཏིག་
གམ་ཟིན་ཏིག་བདུད་རྩི་ཐིགས་པ།》ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།
སྨན་གཞུང་ད་ེ ནི་ཕྱི་ལ་ོ 2004 ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་
ཁང་གི་སྨན་རྩིས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་དཔར་སྐྲུན་ས་ྡེ ཚན་ནས་
ད་ེ སྔ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༤ ལརོ ་ལ་དྭགས་གླེ་སྨན་རྩིས་ཤསེ ་རིག་
དཔ་ེ མཛོད་ནས་བདོ ་ཀ་ྱི པར་མ་དཔ་ེ ཐུང་ཞིག་ལ་མ་དཔ་ེ
བྱས་ནས་དཔར་བཏབ་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་ལ་དཔྱད་གཞིར་
བཟུང་ནས་ཞུས་སྒྲིག་དང་བཅས་དབེ ་གཟུགས་སུ་དཔར་
བསྐྲུན་ཞུས་ཡདོ །
ད་ེ ཡང་གངས་ཅན་གས་ོ རིག་བསྟན་པའི་ཉིན་
བྱེད་རིམ་བྱོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ལྟར་ན། གཞུང་འདི་ནི་ཀོང་
སྤྲུལ་རིན་པ་ོ ཆ་ེ དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཕེབས་སྐབས་མཛད་
པར་གསལ་བས་སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་བརྩམས་པའི་ཞལ་གདམས་
སྙིང་གི་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་བསྔགས་ཡདོ ། ད་ེ ནི་བརདྗོ ་
བྱ་ནད་སྨན་སྤྲོད་པའི་ཟིན་ཏིག་ཅིག་ཡིན་ལ་རྗོད་བྱེད་རྒྱས་
བསྡུས་རན་ཞིང་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བདེ་བས་བོད་ལྗོངས་
ཡོངས་སུ་གསོ་རིག་སྨན་པ་བགྲེས་གཞོན་ཀུན་ལ་ཤནི ་ཏུ་
གྲགས་ཆེ་བའི་སྨན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ཞིག་ཡིན།



འདིའ་ི ནང་དུ་གཙོ་བ་ོ མན་ངག་རྒྱུད་ཀ་ྱི སྐབས་

༤ རྒྱལ་སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ལྟར་
འཛམ་གླིང་དུ་ཨེཌས་ (HIV/AIDS) ནད་ཀྱི་
གནས་བབ་བཤད་པ།

འཛམ་གླིང་ནང་དུ་ཨཌེ ས་ནད་ད་ེ ཐགོ ་མར་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་ཨ་མེ་རི་ཁའི་ནད་པ་ཞིག་ངོས་བཟུང་བ་
ནས་བཟུང་ད་ལོ་ ༢༠༡༥ བར་རྒྱལ་སྤའྱི ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་
ཁང་གི་དྲ་ཚིགས་སུ་འཁོད་པ་ལྟར་ན་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༧༥
ཙམ་འགོས་ནད་འདི་ཕགོ ་ཡདོ ་པ་གསལ། དའེ ་ི ནང་ནས་ས་
ཡ་ ༣༩ ཙམ་ནད་འདི་རྐྱེན་པས་འདས་གངྲོ ས་སུ་གྱུར་ཡདོ །
ལྷག་པར་དུ་ནད་འདི་ཁྱབ་གདལ་ཆ་ེ བའི་གངླི ་ཕྲན་ཨ་ཧྥ་
རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཉིན་ལྟར་མི་གྲངས་ ༤༥༠༠ ཙམ་ལ་
གཉན་རིམས་འདི་བཞིན་གསར་དུ་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་། ནད་པ་ ༣༣༠༠ ཙམ་ཉིན་ལྟར་འདས་གངྲོ ས་
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བཅ་ོ ལྔ་སྟེ་ཉསེ ་པ་རླུང་མཁསྲི ་བད་ཀན་གསུམ། མ་ཞུ་སྐྲན་
སོགས་ཁོང་ནད། ཚ་བའི་ནད། ལུས་སྟོད་ཀྱི་ནད། དོན་སྣོད་
ཀ་ྱི ནད། ཐརོ ་བུའི་ནད། བསྱི ་པའི་ནད། མ་ོ ནད། དུག་ནད་
སོགས་ཕལ་ཆེར་ཚང་བའི་རྒྱུན་མཐོང་ནད་རིགས་བརྒྱ་
ཕྲག་ལྷག་གི་ཐོག་མར་ནད་གཞི་སོ་སོའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། ནད་
རྟགས། བརྟག་ཐབས། སྨན་དཔྱད་ཀ་ྱི བཅོས་ཐབས། ཟས་
སྤྱོད་ལམ་སྟོན་བཅས་རྗོད་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་རན་འཚམ་
ཐོག་གནད་ལ་ཁེལ་བའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་སྐོར་
བསྟན་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཞར་བྱུང་གི་ས་བཅད་
ནང་དུ་སནྔོ ་དུས་བདོ ་ལངྗོ ས་ཡངོ ས་སུ་སྐྱེལ་འདྲེན་ག་ྱི ཞནོ ་
པ་གཙོ་བ་ོ ཡིན་པ་རྟ་ལ་ཕགོ ་པའི་ནད་གཞི་སྣ་ཚོགས་ཀ་ྱི
བཅསོ ་ཐབས་སྐོར་གསལ་བར་བསྟན་པ་མ་ཟད། མཁ་ོ གལ་
ཆེ་བའི་ལག་ལནེ ་ཁ་ཤས་ཀ་ྱི དྲན་ཐ་ོ འགདོ ་པ་ལའང་རིན་
ཆེན་རིགས་སོགས་ཀྱི་དུག་འདོན་དང་། དེ་བཞིན་འབའ་
སམ་སགོ ས་སྨན་མར་རིགས་བཟ་ོ ཚུལ། སྨན་ཆང་རིགས།
སྲེག་ཐལ་རིགས་སོགས་ལག་ལེན་སྐོར་ཁ་གསལ་གསུངས་
གནང་ཡོད།

ཕྱི་ལུགས་སྨན་ནས་གཉན་རིམས་ཨེཌས་
(HIV/AIDS) ནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

ཉམས་ཞིབ་ས་ྡེ ཚན་ནས་བསྒྱུར། འབྱུང་ཁུངས། རྒྱལ་སྤའྱི ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ད་ྲྭ རྒྱ།

༡  གཉན་རིམས་ཨེཌས་ (HIV/AIDS) ཀྱི་
གོ་དོན་བཤད་པ།

གཉན་རིམས་ཨེཌས་ HIV/AIDS ཞེས་པ་
འདི་ནི་ཐོག་མར་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་གླིང་ཕྲན་ཨ་ཧྥ་རི་ཀའི་
ས་ཁུལ་གྱི་སེམས་ཅན་སྤྲའི་ནད་འབུ་རིགས་ཞིག་མི་ལ་
འགོས་ཁྱབ་དུ་སོང་སྟེ་རིམ་བཞིན་འཛམ་གངླི ་ཡངོ ས་ལ་རྒྱ་
ཆརེ ་མཆདེ ་པའི་བཅསོ ་དཀའ་བའི་རིམས་ནད་ཚབས་ཆནེ ་
ཞིག་ཡིན། གཉན་ནད་འདི་ནི་དབནྱི ་སྐད་དུ་ Human
Immunodeficiency Virus (བསྡུས་མིང་དུ་HIV)
ཞསེ ་འབདོ ་པའི་ནད་སནྲི ་དུག་པ་དསེ ་མིའ་ི ལུས་ཟུངས་ཀ་ྱི
ནད་འགོག་མ་ལག་ནུས་པ་ཡོངས་རྗོགས་ཉམས་ཞན་དུ་
བཏང་ནས་བླ་གཉན་ག་ྱི ནད་རིགས་ (opportunistic
infection) མང་དུ་འབྱུང་བའི་གཉན་རིམས་ཤག
ི ་སྟེ་
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ Acquired Immune
Deficiency syndrome (བསྡུས་མིང་དུ་AIDS) ཞེས་
འབོད་པ་ཡིན། ཐ་སྙད་འདིའ་ི གོ་དོན་ནི་ Acquired འགོས་
ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་གཞུང་འདི་བརྩམས་
པ། Immune ནད་འགགོ ་ནུས་པ། Deficiency ཉམས་
དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་གསོ་བ་རིག་པའི་
པ། syndrome ན་ཚའམ་རིམས་ནད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན།
གཞུང་ལ་ཐསོ ་བསམ་མ་བྱས་པར་སྨན་ག་ྱི ཕན་ཡནོ ་དང་
ཉམས་ཡིག་དེ་བཞིན་མན་ངག་ཡིན་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་ ༢ ཨེཌས་ (HIV/AIDS) ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བཤད་པ།
ཀློག་བྱས་ནས་གཙོ་བོ་འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གྱི་བྱེད་
ཨཌེ ས་ནད་ནི། HIV ཞེས་པའི་ནད་ཀྱི་སྲིན་འབུ་
སྒོ་མཐའ་དག་ཉམ་ཐག་ནད་པ་བསླུ་ཁདྲི ་བྱས་པའི་ཐགོ ་
ཕྲ་རབ་ལས་བྱུང་བར་འདདོ ། ནད་སནྲི ་གདུག་པ་ཅན་དསེ ་
ནས་ཟང་ཟིང་གསོག་འཇོག་ཁོ་ནར་གཞོལ་བའི་སྨན་
མིའ་ི ལུས་ཀྱི་སྐྱི་ལྤགས་རྡོལ་བའི་རྨ་ཁ་དང་ཆུ་སརེ ་སགོ ས་
པའི་གཟུགས་སུ་བརྫུས་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་མཐར་
བརྒྱུད་ནས་ལུས་ཟུངས་ལ་ཞུགས་ཏེ་རིམ་གྱིས་སྨིན་ནས་
ཐུག་ཉམ་ཐག་ནད་པར་ལྷག་པར་བྱམས་པའི་ཀུན་ནས་
ལུས་ཀ་ྱི འཚོ་བཅུད་ཡདོ ་ཚད་འཕྲོག་སྟེ་ནད་འགགོ ་གི་ནུས་
བསླངས་ཏེ་བརྩམས་པར་ཡིན་གཤིས། གཞུང་འདི་བརྩམ་
པ་ཉམས་ཞན་དུ་བཏང་བ་ཡིན། ད་ེ ནས་ག་ློ གཅངོ ་སགོ ས་བླ་
པར་དམ་བཅའ་བའི་སྐབས་སུ། རིག་པ་དཔེ་ཐོག་ལུས་པའི་
གཉན་ནད་རིགས་སྣ་འདྲེན་བྱེད་པས་མཐར་ AIDS ཞེས་
ལག་ལནེ ་དཀའ། །མ་སྦྱངས་སྨན་རྐྱལ་ཐགོ ས་པས་ནད་པ་
པའི་ནད་གཞི་བྱུང་བ་ཡིན། HIV ནད་འབུ་ད་ེ སྤྲ་སྤའུྲེ ་དང་
བསླུ། །ཟང་ཟིང་དོན་གཉེར་སྨན་པའི་མིང་འཛིན་ལ། །འདི་
འགྲོ་བ་མིའ་ི ལུས་ཟུངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གསོན་པོའ་ི ནང་འཚོ་ཐུབ་
འདྲ་དོན་དུ་འགྱུར་སྙམ་འབད་པས་འགོད། །ཅེས་གསུངས་
པ་ལས། ལུས་པོའ་ི ཕྱི་རོལ་ཏ་ེ རང་བྱུང་ཁརོ ་ཡུག་ནང་དུ་ཆུ་ཚདོ ་
ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལྟ་ནའང་བློ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཚང་མས་དུས་རྟག་
སྐར་མ་བཅུ་ཡས་མས་ལས་གསོན་པོ་གནས་མ་ི ཐུབ་པར་བརྗོད།
ཏུ་གཟོབ་དགོས་པ་ནི། རང་ཉིད་གསོ་རིག་སྨན་པ་ཁས་འཆེ་
བའི་སྨན་པ་བརྗུས་མ་རྣམས་ཡིན་ལ། ཁོ་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ ༣ ཨེཌས་ (HIV/AIDS) ནད་ཀྱི་མཆེད་རྐྱེན་
སྨན་གཞུང་འདི་མཇལ་བས་ཇི་ཙམ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུལ་
བཤད་པ།
མ་ངེས་ཀྱང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིར་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་
ཨཌེ ས་ནད་ཀ་ྱི མཆདེ ་རྐྱེན་ནམ་ནད་འདི་ཕན་
སྒོ་ནས་ཐོས་བསམ་སྦྱངས་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྙིང་པོ་དྲིལ་ཡོད་ ཚུན་འགོས་ཁྱབ་ཏུ་འགྲོ་བའི་ལམ་གཙོ་བོ་ནི།
པས་ཕན་ཐགོ ས་ངེས་ཅན་ཐབོ ་རྒྱུར་སྨྲོས་མ་དགོས་པ་ཡིན།
སུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡ་ང་བ་འཁོད་འདུག
དེས་ན་ནད་འདིའ་ི ཁྱབ་གདལ་ག་ྱི མགྱོགས་ཚད་ལ་བརྟག་
ན། ཨེཌས་ནད་ཀྱིས་མིའ་ི རིགས་ཀུན་ལ་འཇིགས་སྣང་
ཚབས་ཆནེ ་བསྐུལ་དང་སྐུལ་བཞིན་ཡདོ ་པར་བརྟེན། ང་
ཚོས་འདི་ལ་བསམ་བློ་ནན་ཏན་ཞིག་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཡོངས་
ཀསྱི ་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས་ནད་འདིའ་ི
སྔོན་འགགོ ་བྱ་ཐབས་དང་འཛམ་གངླི ་སྤའྱི ་ི འཕྲོད་བསྟེན་
ཡར་རྒྱས་ཐགོ ་ལ་ལས་དནོ ་དར་སྤེལ་དང་ཤུགས་སྣོན་མ་
བྱས་ཚེ། ཇི་སྐད་དུ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ལས། གཉན་
རིམས་ནག་པོས་འཛམ་གླིང་བཞི་ཆ་སྟོང་། །ཞེས་གསུངས་
ཡོད་པ་ལྟར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་མི་འགོར་བར་འགྲོ་བ་མིའ་ི
འཇིག་རྟེན་ལ་ནད་འདིས་གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་གཏོང་
བར་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པར་གསལ་པོ་

རྟོགས་ཐུབ་བ༎ོ
༥ ཨེཌས་ (HIV/AIDS) ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་
བྱེད་ཐབས་བཤད་པ།

ད་བར་ནད་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་
འགོག་སྨན་ཁབ་རིགས་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་མེད་པར་བརྟེན།
གཉན་རིམས་ཚབས་ཆེན་འདིའ་ི སྐོར་མང་ཚོགས་ཁདྲོ ་དྲིལ་
བསྒྲགས་དང་ག་ོ རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ནི་ཨེཌས་ནད་ཀྱི་འགོག་
སྲུང་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་པོ་དང་། ཆེས་ལེགས་
ཤོས་ཤགི ་ཆགས་ཡོད། བྱས་ཙང་རྒྱལ་སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་
ཁང་ནས་ལ་ོ ལྟར་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་དམིགས་བསལ་
དུ་འཛམ་གླིང་ཨེཌས་ནད་ཀ་ྱི ཉིན་མ་ོ (World AIDS
Day)སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡདོ ་ལ་ང་ཚོ་བདོ ་མི་སྤ་ྱི ཡངོ ས་

༡། ཉནེ ་སྲུང་མདེ ་པའི་འཁགྲི ་སྦྱོར་བརྒྱུད་འགསོ ་པ། ནད་པ་
དང་ནད་མདེ ་བར་ཉནེ ་སྲུང་མདེ ་པའི་ཕ་ོ མའོ ་ི འཁགྲི ་སྦྱོར་
བརྒྱུད་ནས་འགོས་ཁྱབ་དང་། གཞན་ཡང་མཚན་མཐུན་
འཁགྲི ་སྦྱོར་ཏ་ེ ཕསོ ་ཕ་ོ དང་། མ་ོ ཡིས་མ་ོ ལ་ཉནེ ་སྲུང་མདེ ་
པའི་འཁགྲི ་སྦྱོར་བྱེད་པ་སགོ ས་དངེ ་རབས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་
གྲགས་ཆ་ེ བའི་ལགོ ་གཡམེ ་ག་ྱི རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་
ཕན་ཚུན་འགསོ ་ཁྱབ་འག་ྲོ བ།
༢། ཟུངས་ཁྲག་བརྒྱུད་ནས་འགསོ ་པ། ནད་པའི་ཁྲག་ད་ེ མི་
ནད་མེད་ལ་བླུག་པའམ་གསབ་པ་དང་། ནད་པའི་ཁྲག་
རྣག་དང་ཆུ་སརེ ། ནུ་ཆུ་སགོ ས་ལུས་པའོ ་ི གཤརེ ་ཁུ་རྣམས་
ནད་མེད་མི་ཡི་ལུས་པོའ་ི སྐྱི་ལྤགས་རལ་རྡོལ་བྱུང་ཡོད་
སའི་རྨ་ཁ་སོགས་བརྒྱུད་ཁྲག་ལ་ཞུགས་ཏེ་ནད་འགོས་ཁྱབ་
བྱུང་བ།
༣། ནད་པའི་ཡ་ོ བྱད་བརྒྱུད་ནས་འགསོ ་པ། ནད་པའི་རྣག་
ཁྲག་དང་ཆུ་སརེ ་སགོ ས་ལུས་ཀ་ྱི གཤརེ ་ཁུ་འགསོ ་ཡདོ ་པའི་
ཡ་ོ བྱད་སྟེ། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་སགོ ས་བགྲེ ་པའི་ཡ་ོ ཆས་རྣམས་
དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་ནང་དུ་དུག་སལེ ་མ་བྱས་པར་ནད་མདེ ་
མི་ཡི་ལུས་པའོ ་ི རྨ་ཁར་ཐུག་ནས་འགསོ ་ཁྱབ་འག་ྲོ བ།
༤། ནད་པའི་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ།
ནད་པས་བེད་སྤྱོད་ཟིན་པའི་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་དུག་
སེལ་མ་བྱས་པ་དེ་ནད་མེད་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་།
གཞན་ཡང་བཟི་སྨན་རིགས་རྩ་ནང་དུ་བརྒྱབ་ནས་འཐནེ ་
མཁན་རྣམས་ལ་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་འགསོ ་
ཁྱབ་འག་ྲོ བ།
༥། མ་ནད་ཅན་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུར་འགསོ ་པ། མ་ནད་ཅན་
ག་ྱི ནུ་ཞ་ོ ཕྲུ་གུར་བླུད་ནས་ཕྲུ་གུར་འགསོ ་པ་སགོ ས་ད་ེ དང་
ད་ེ འདྲ་བའི་ཆ་རྐྱེན་འགོ ་ཏུ་ནད་འདི་ཕན་ཚུན་འགསོ ་ཁྱབ་
དུ་འག་ྲོ བ་ཡིན།
གལ་སྲིད་མིའ་ི ལུས་པོའ་ི ཕྱི་ནང་གི་སྐྱི་ལྤགས་
སགོ ས་རྨ་ཁ་ཅི་ཡང་མདེ ་ན། ནད་པ་དང་ནད་མདེ ་ཕན་
ཚན་ཐུག་རེག་བྱས་པ་དང་། ལྷན་དུ་ཟས་བཟོས་པ། མཉམ་
དུ་འག་ྲོ འདུག་བྱས་པ། ལག་པ་གཏངོ ་བ། ཁྲུས་དང་གསང་
སྤྱོད་ཁང་མཉམ་དུ་བདེ ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཙམ་གསྱི ་ནད་འདི་
ཕན་ཚུན་འགོས་ཀྱི་མེད།


ནས་ཀྱང་རིམས་ནད་འདི་ལ་དགོ ས་ཟནོ ་དང་ནད་འདིའ་ི
སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་ཏེ།
ང་ཚོའ་ི མི་རིགས་ཆགས་འཇིག་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཆནེ ་པ་ོ
གཏོང་ཉེན་ཡོད།
༡། འཕྲོད་བསྟེན་ཀྱི་ཚོགས་པ་སོགས་སྤྱི་སྒེར་གང་གིས་
ཨཌེ ས་ནད་ཀ་ྱི རྒྱུན་ཤསེ ་སྐོར་ག་ོ རྟོགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་
སྐབས་མང་ཚོགས་ནས་ནད་འདིའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། འགསོ ་
ཁྱབ་བརྒྱུད་ལམ། ནད་རྟགས་མངནོ ་ཚུལ། འགགོ ་སྲུང་བྱེད་
ཐབས་བཅས་ལ་ད་ོ སྣང་བྱེད་དགསོ ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ག་ོ རྟོགས་མདེ ་པའི་མི་གཞན་ལའང་ལམ་སྟོན་ཚུལ་བཞིན་
བྱེད་དགསོ ་པ་གལ་ཆ།ེ
༢། བཟའ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཟའ་ཚང་གཅིག་གི་ལམ་ལུགས་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་༣ གཟིགས།
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཕྱི་ཟླའི་ཚེས་
༡༨ བར་བུམ་སྟོང་ཤར།  ཕྱོགས་དེར་ལས་
སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༡༠ ཚེས་༢༡ མིག
མེ ༢

TUE 1-12-2015
Fire-2

༡༠ ཚེས ༢༢ ལྷག
ཆུ༢

WED 2-12-2015
Water-2

༡༠ ཚེས ༢༣ ཕུར།
མེ་རླུང་།

THU 3-12-2015
Fire-Wind

༡༠ ཚེས ༢༤ པ་སངས
ས་མེ
FRI 4-12-2015
Earth-Fire

༡༠ ཚེས ༢༥ སྤེན
ས་མེ

SAT 5-12-2015
Earth-Fire

༡༠ ཚེས ༢༦ ཉི
མེ་རླུང

SUN 6-12-2015
Fire-Wind

༡༠ ཚེས ༢༧ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 7-12-2015
Water-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་དང་། ས་བོན་
འདེབ་པ། ནོར་ལྷ་མཆོད། མགྲོན་སྤོངས།
ཚེས་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་། ཁྲུས་བྱེད་
པར་བཟང་། ཚོང་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། བུ་ཁྲིད་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་ངན།
ཚེས་ཆ་ངན། ཞག་ངན་ཡིན་པས་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། ཨར་ལས་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་གཏོང་
ལེན་འཛེམས།

༡༠ ཚེས ༢༧ མིག ལྷྒ
ཚེས་ཆ་ བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་རླུང་
མེ་རླུང
TUE 8-12-2015
དར་འཛུག་པར་བཟང་།
Fire-Wind

༡༠ ཚེས ༢༨ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 9-12-2015
Water-Wind

༡༠ ཚེས ༢༩ ཕུར
མེ་རླུང

THU 10-12-2015
Fire-Wind

༡༠ ཚེས ༣༠ སངས
ས༢
FRI 11-12-2015
Earth-2

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་གདབ་
མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་དང་།
རླུང་དར་འཛུག་པར་བཟང་། ཤིད་སྟོན་
མི་རུང་། གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་
ཡིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

བོད་ཟླ ༡༡ ཚེས་༡ སྤེན
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་མགྲོན་སྤོངས།
ས༢
SAT 12-12-2015
རྒྱ་ཟླ༡༡ ཆུང་ཚེས ༢
Earth -2

༡༡ ཚེས ༢ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 13-12-2015
Fire-Water

༡༡ ཚེས ༣ ཟླ
ཆུ ༢

MON 14-12-2015
Water-2

༡༡ ཚེས ༤ མིག
ས་མེ

TUE 15-12-2015
Earth-Fire

༡༡ ཚེས ༥ ལྷག
ས་ཆུ

WED 16-12-2015
Earth-Water

༡༡ ཚེས ༦ ཕུར
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་བ་དང་། ཁྲུས་
བྱ་བར་བཟང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་འཐབ་རྩོད་
སོགས་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་བྱ་བར་བཟང་།
འོན་ཀྱང་གཉེན་འགྲིག་སྤོངས།

THU 17-12-2015
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཨར་ལས་
དང་། ནད་པར་གཏར་བསྲེག་མི་བྱ།
ངན་པ་དགུ་འཛོམས།

ཚེས ༧ ཆྡ

བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།

༡༡ ཚེས ༨ སངས
ས༢

FRI 18-12-2015
Earth-2

༡༡ ཚེས ༩ སྤེན
ས་མེ

SAT 19-12-2015
Earth-Fire

༡༡ ཚེས ༡༠ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 20-12-2015
Fire-Water

༡༡ ཚེས༡༡ ཟླ
ཆུ ༢

MON 21-12-2015
Water-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། མེ་ལས་ཧྃ་སྤར་དང་། ཤིད་
སྟོན་མི་རུང་།
ཚེས་ཆངན། ལྷག་པར་ཞག་ངན་ཡིན་
པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ས་བོན་འདེབ་པ་དང་།
ནད་པར་གཏར་བསྲེག་རུང་། ནོར་ཕྱིར་
གཏོང་དང་། མགྲོན་སྤོངས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀི་ད་ེ སྤ་ྱི ཟླ་སྤ་ྱི ཚེས་ཡིན།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་འགའ།

ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་ལུགས་མི་འདྲ་ཁག

ལ་ོ རའེ ་ི ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལས་གང་དང་གང་
ལ་ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཧོར་ཟླའི་
འགོ་ནས་བཤད་ན། ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་གཅིག་སྟེ་
ནག་ཟླ་ཡར་ངའོ ་ི ཚེས་གཅིག་ལ་འཛིན་པ་ནི་དུས་འཁརོ ་
རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་སྐར་རྩིས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལུགས། ཡང་ཧོར་ཟླ་དང་པོའ་ི ཚེས་གཅིག་ལ་འཛིན་པ་ནི།
མདོ་སྡེ་གསེར་འོད་དང་སྨན་གྱི་རྒྱུད་བཞི་ལྟར་རྒྱ་ནག་
ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ། བོད་ཁ་བ་ཅན་པ། ནག་རྩིས་པ་འགའ་
ཞིག་བཅས་ཐམས་ཅད་མཐུན་པས་ད་ལྟ་ཡོངས་གྲགས་
ལྟར་ར།ོ །ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའམ་དགུན་ཟླ་འབྲིང་པོ་
རྒྱལ་ཟླ་བ་ནས་འཛིན་པ་ནི་གདན་བཞི་དང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་
འགའྲོ ་ི ལུགས། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་གཅིག་གམ་
དགུན་ཉི་ལྡོག་ནས་འཛིན་པ་ནི་ནག་རྩིས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལུགས་ཡིན། རགས་རྩིས་བྱས་ན་ཚེས་གཅིག་དང་། ཞིབ་
རྩིས་བྱས་ན་དགུན་ཉི་ལྡོག་ནས་འཛིན། ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་
མར་ངོའ་ི ཚེས་གཅིག་ནས་འཛིན་པ་ནི་འདུལ་བ་དང་།
མངནོ ་པ་མཛོད་ཀ་ྱི རསྗེ ་སུ་འབྲངས་ནས་ས་པཎ་དང་ར་ྗེ
ཙོང་ཁ་པ་སོགས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན། ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་མར་
ངོའ་ི གཅིག་ནས་འཛིན་པ་ནི་མདོ་སྡེ་ཉི་མའི་སྙིང་པོའ་ི
རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས། ཁ་ཆ་ེ པཎ་ཆནེ ་དང་། སྣར་ཐང་པ།
མཆིམས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སོགས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན།
ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་མར་ངོའ་ི ཚེས་གཅིག་ནས་འཛིན་པ་
ནི་རྟེན་འབྲེལ་མད་ོ འགྲེལ་ག་ྱི རསྗེ ་སུ་འབྲངས་ནས་སྐྱོར་
མོ་ལུང་གི་སྦ་ཏི་དགྲ་བཅོམ་པ་སོགས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན།
ལོ་རྒན་དྲུག་ཅུ། རྒྱ་ནག་ལུགས་ལ་ལོ་བཅུ་
གཉིས། །ཤིང་མ་ེ ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་ཡི། །དབང་ཐང་ཁམས་
དང་ཕ་ོ དང་མརོ ། །སྦྱར་བས་ལ་ོ རྒན་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་། །ད་ེ

ཡང་འདི་ལྟ་ཏེ། 1. རབ་བྱུང་།(མ་ེ ཡསོ ) 2.རྣམ་འབྱུང་།(ས་
ཕོ་འབྲུག)3.དཀར་པོ།(ས་མ་ོ སྦྲུལ)4.རབ་མྱོས།(ལྕགས་ཕ་ོ
སྟག)5.སྐྱེས་བདག(ས་མོ་ལུག)6.ཨངྒི་ར།(ཆུ་ཕོ་སྤྲེལ)7.
དཔལ་གདོང་།(ཆུ་མོ་བྱ)8.དངོས་པོ།(ཤིང་ཕོ་ཁྱི)9.ན་ཚོད་
ལྡན།(ཤིང་མོ་ཕག)10.འཛིན་བྱེད།(མེ་ཕོ་བྱི)11.དབང་
ཕྱུག(མེ་མོ་གླང་)12.འབྲུ་མང་།(ས་ཕ་ོ སྟག)13.མྱོས་ལྡན།(ས་
མོ་ཡོས)14.རྣམ་གནོན།(ལྕཊ་ཕ་ོ འབྲུག)15.ཁྱུ་མཆགོ (ལྕཊ་
མོ་སྦྲུལ)16.སྣ་ཚོགས།(ཆུ་ཕོ་རྟ)17.ཉི་མ།(ཆུ་མོ་ལུག)18.
ཉི་གྲོལ་བྱེད།(ཤིང་ཕོ་སྤྲེལ)19.ས་སྐྱོང་།(ཤིང་མོ་བྱ)20.
མི་ཟད།(མེ་ཕོ་ཁྱི)21.ཐམས་ཅད་འདུལ།(མེ་མོ་ཕག)22.
ཀུན་འཛིན།(ས་ཕོ་བྱི)23.འགལ་བ།(ས་མ་ོ གླང་)24.རྣམ་
འགྱུར།(ལྕཊ་ཕོ་སྟག)25.བོང་བུ།(ལྕཊ་མོ་ཡོས)26.དགའ་
བ།(ཆུ་ཕོ་འབྲུག)27.རྣམ་རྒྱལ།(ཆུ་མོ་སྦྲུལ)28.རྒྱལ་བ།(ཤིང་
ཕོ་རྟ)29.མྱོས་བྱེད།(ཤིང་མོ་ལུག)30.གདོང་ངན།(ཆུ་ཕོ་
སྤྲེལ)31.གསེར་འཕྱང་།(མ་ེ མ་ོ བྱ)32.རྣམ་འཕྱང་།(ས་ཕ་
ཁྱི)33.སྒྱུར་བྱེད།(ས་མོ་ཕག)34.ཀུན་ལྡན།(ལྕཊ་ཕ་ོ བ)ྱི 35.
འཕར་བ།(ལྕཊ་མ་ོ གླང)36.དག་ེ བྱེད།(ཆུ་ཕ་ོ སྟག)37.མཛེས་
བྱེད།(ཆུ་མོ་ཡོས)38.ཁྲོ་མོ།(ཤིང་ཕོ་འབྲུག)39.སྣ་ཚོགས་
དབྱིག(ཤིང་མོ་སྦྲུལ)40.ཟིལ་གནོན།(མེ་ཕོ་རྟ)41.སྤྲེའུ།(མེ་
མོ་ལུག)42.ཕུར་བུ།(ས་ཕོ་སྤྲེལ)43.ཞི་བ།(ས་མོ་བྱ)44.
ཐུན་མོང་།(ལྕཊ་ཕ་ོ ཁྱི)45.འགལ་བྱེད།(ལྕཊ་མ་ོ ཕག)46.
ཡོངས་འཛིན།(ཆུ་ཕོ་བྱི)47.བག་མེད།(ཆུ་མོ་གླང་)48.ཀུན་
དགའ།(ཤིང་ཕོ་སྟག)49.སྲིན་པོ།(ཤིང་མོ་ཡོས)50.མེ།(མེ་
ཕོ་འབྲུག)51.དམར་སརེ ་ཅན།(མ་ེ མ་ོ སྦྲུལ)52.དུས་ཀ་ྱི ཕ་ོ
ཉ།(ས་ཕ་ོ རྟ)53.དནོ ་གྲུབ།(ས་མ་ོ ལུག)54.དྲག་པ།ོ (ལྕཊ་ཕ་ོ
སྤལྲེ )55.བློ་ངན།(ལྕཊ་མོ་བྱ)56.རྔ་ཆེན།(ཆུ་ཕོ་ཁྱི)57.ཁྲག་
སྐྱུག(ཆུ་མོ་ཕག)58.མིག་དམར།(ཤིང་ཕོ་ཁྱི)59.ཁྲོ་བོ་(ཤིང་
མ་ོ གླང་)60.ཟད་པ།(མ་ེ ཕ་ོ སྟག)ཞསེ ་བྱ་ལ་ོ དྲུག་ཅུའ།ོ །

ཤོག་ངོས་༢ འཕྲོས།

༣། སྨྱོ་རྫས་ངན་གོམས་ལང་ཤརོ ་སྐབས་བཟི་སྨན་ཡོད་པའི་
ཁབ་རིགས་ཕན་ཚུན་དགོ ས་སངློ ་ཙམ་ཡང་མདེ ་པར་བདེ ་
སྤྱོད་བྱེད་པ་དེ་ནི་ནད་གཞི་འདི་འགོ་བའི་ལམ་ཞིག་ཡིན་
པས་ངེས་པར་དུ་བཟི་སྨན་ཁབ་རིགས་བཀོལ་སྤྱོད་གཏན་
ནས་འགགོ ་ཐབས་བྱེད་དགསོ ་པ་གལ་ཆ།ེ

༦། རང་གི་ལུས་སྟེང་དུ་རྨ་ཁ་རིགས་ཡོད་ཚེ་མི་གཞན་པའི་
ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་སོགས་ལུས་པའོ ་ི གཤརེ ་ཁུ་རིགས་རང་གི་
ལུས་ཐོག་གི་རྨ་ཁ་རུ་འགསོ ་པར་དགོ ས་ཟནོ ་ནན་མརོ ་བྱེད་
དགསོ ་པ་གལ་ཆ།ེ
༧། གྲང་རྣག་གི་ནད་དང་། རེག་དུག་ནད་སོགས་ཕོ་
མོའ་ི མཚན་མའི་འགོས་ནད་ཡོད་པའི་ནད་པ་རྣམས་ལ་
ཨེཌས་ནད་དའེ ང་འགོས་ཧ་ཅང་སླ་བས་དོགས་ཟོན་
མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགསོ ་པ་མ་ཟད། འགསོ ་ནད་དའེ ་ི
རིགས་ལ་གསོ་བཅོ ས་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་གང་མྱུར་དྲག་
ཐབས་བྱེད་དགོས།

༨། གལ་ཏེ་རང་ལ་ཨེཌས་ནད་དེ་འགོས་ཡོད་ཚེ་བོད་
ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་བཅོས་ཀ་ྱི རིམ་པ་ཆ་ཚང་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། སྨན་པའི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་སྤང་
བླང་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་དགོས་པ་ལས། རང་ཉིད་ཀྱི་
ཤསེ ་བཞིན་དུ་གསང་བ་བྱས་ཏེ་གཞན་དང་འཁྲིག་སྦྱོར་
༥། སྨན་ཁང་དང་། སྐྲ་བཞར་ཁང་། སོའ་ི སྨན་ཁང་། ཁྲུས་ བྱེད་པ་སགོ ས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་ན། ཆསོ ་དང་འཇིག་རྟེན་གང་
ཁང་། སྐུ་མཉ་ེ ཁང་། མཛེས་བཟ་ོ ཁང་སགོ ས་ཀ་ྱི ཡ་ོ བྱད་དག་ གི་ཆ་ནས་ཀྱང་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་དགེ་སྡིག་སྤང་
བླང་གི་ལྟ་བ་ཡང་དག་ཅིག་འཛིན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆའེ །ོ ། །།
ལ་དུག་སལེ ་ཚད་ལྡན་བྱེད་དགསོ ་པ་གལ་ཆ།ེ
༤། རྫ་དྲག་གི་གནས་བབ་སུའང་ཁྲག་གསབ་སགོ ས་བཀལོ ་
སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ངསེ ་པར་དུ་ཁྲག་དརེ ་ནད་འབུ་ཡདོ ་མདེ ་
ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚད་ལྡན་བྱས་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་
དགསོ ་པ་ལས་བལྲེ ་འཚུབ་ངང་ཁྲག་རྒྱག་པའམ་ཁྲག་རྫས་
བཀལོ ་སྤྱོད་བྱེད་མི་རུང་།

བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཕྱི་ཟླའི་ཚེས་
༡༨ བར་བུམ་སྟོང་ཤར།  ཕྱོགས་དེར་ལས་
སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༡༡ ཚེས་༡༢ མིག
མ་ེ རླུང

TUE 22-12-2015
Fire-Wind

༡༡ ཚེས ༡༣ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 23-12-2015
Fire-Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།
ཚོང་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཁྲིད་སྤོངས།
དགུ་དང་པོ་འདྲེན།

༡༡ ཚེས ༡༤ ཕུར།
མེ་རླུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་། ཁ་
མཆུ་སྤོངས། ཀླུ་ཐབེ ས།

༡༡ ཚེས ༡༥ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།
གསོ་སྦྱོང་།

THU 24-12-02015
Fire-Wind

FRI 25-12-2015
Earth-2

༡༡ ཚེས ༡༦ སྤེན
ས་རླུང

SAT 26-12-2015
Earth-Wind

༡༡ ཚེས ༡༧ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 27-12-2015
Fire-Water

༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཟླ
ཆུ་རླུང་།

MON 28-12-2015
Water-Wind

༡༡ ཚེས ༡༩ མིག
མེ ༢

TUE 29-12-2015
Fire-2

༡༡ ཚེས་༢༠ ལྷག
ཆུ ༢

WED 30-12-2015
Water-2

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཨར་
ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ བག་མ་
གཏོང་ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་
གདབ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་དང་། ས་
བོན་འདེབ་པར་བཟང་།
ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་ཡིན་
པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༡༡ ཚེས་༢༡ ཕུར
མ་ེ རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ས་
བདག་ཡན་ཀངོ ་ཁལེ ་བའི་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།

༡༡ ཚེས ༢༢ སངས
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་
སྤོངས།
དགུ་གཉིས་པ་འདྲེན།

THU 31-12-2015
Fire-Wind

FRI 1-1-2016
Earth-Fire

ཨེཌས་ (HIV/AIDS) ནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

དར་སྤེལ་བྱེད་སྟེ། ཕ་ོ མ་ོ གཞན་ལ་འདདོ ་ལགོ ་འཁགྲི ་སྦྱོར་
མི་བྱེད་པ་དང་། ད་ེ བཞིན་དུ་ཕ་ོ མ་ོ སུ་འདྲ་ནས་ཆ་རྒྱུས་
མེད་པའི་མི་གཞན་མཉམ་ལུས་འབྲེལ་མི་བྱེད་པ། གལ་
སྲིད་བྱེད་ཚེ་ངེས་པར་དུ་བདེ་འཇགས་མཚན་ཤུབ་བམ་
སྦྲུམ་འགགོ ་འགགྱི ་ཤུབ་གྱོན་དགསོ ་པ་གལ་ཆ།ེ

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

༡༡ ཚེས ༢༣ སྤེན
ས་རླུང་།
SAT 2-1-2016
Earth-Wind

༡༡ ཚེས ༢༤ ཉི
མ་ེ རླུང

SUN 3-1-2016
Fire-Wind

༡༡ ཚེས ༢༥ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 4-1-2016
Water-Wind

༡༡ ཚེས ༢༦ མིག
མེ་རླུང
TUE 5-1-2016
Fire-Wind

༡༡ ཚེས ༢༧ ལྷག
མེ་ཆུ
WED 6-1-2016
Fire-Water

༡༡ ཚེས ༢༨ ཕུར
ས་རླུང
THU 7-1-2016
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་
འཁྲིད་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་ ། ལྷ་གསོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།
ཁ་མཆུ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།
ཨར་ལས་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏོང་ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་
གདབ་ངན།

༡༡ ཚེས ༢༩ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་།
ཁྲུས་བྱེད་པར་བཟང་།
ཤིད་སྟོན་མི་རུང་། གསོ་སྦྱོང་།

༡༡ ཚེས ༣༠ སྤེན
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི
གནམ་ས་ྒོ ཁལེ ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་
འཛེམས།

ཟླ༡༢ ཚེས ༡ ཉི
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲོན་
འབོད་མི་རུང་། དགུ་༣ འདྲེན།
རྒྱ་ཟླ་༡༢ ཆུང་ཚེས༡

FRI 8-1-2016
Earth-2

SAT 9-1-2016
Earth-2

SUN 10-1-2016
Fire-Water

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀི་ད་ེ སྤ་ྱི ཟླ་སྤ་ྱི ཚེས་ཡིན།

04-12-2015 09:38:17

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡  

མིའི་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས།

བཅུ་གོ་དྲུག འབྲིང་དུ་གཉན་པ་བཞི་བཅུ་ཞ་ེ དགུ། ལྷག་མ་ རྒྱུ་བའི་ལམ་བུ་ག་གསུམ་དང་། ཟས་སྐོམ་རྒྱུ་བའི་ལམ་བུ་
བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཡདོ ་པ་སྟེ་ད་ེ དག་ནི་གཉན་པ་ ག་གཉིས་བཅས་བཅུ་གཉིས་དང་། ཕྱིའི་བུ་ག་ནི་མགོ་ལ་
གནད་ཀ་ྱི གནས་ལུགས་ཡིན་ན།ོ །
མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ་བཅས་ལ་གཉིས་རེ་སྟེ་དྲུག་གི་སྟེང་ཁ་
(བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས་བསྡུ་སྒྲིག་བྱས་པ།)
དང་བཅས་པའི་བདུན་དང་། ལུས་སྨད་ཀ་ྱི གསང་བ་གཉིས་
བཞི
་
པ་རྒྱུ
་
ལམ་བུ་གའི
་
གནས་ལུགས་ལ་ཕྱི་ནང་
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།
(ནག་ཆུའི་བཀྲ་ཤསི ་ཀསྱི །)
ཏེ་སྐྱེས་པ་ལ་དགུ་དང་། བུད་མེད་ལ་མངལ་སྒོ་དང་ནུ་མ་
གཉིས་ཏེ་ནང་གི་བུ་ག་ནི། སྲོག་རླུང་རྒྱུ་བའི་སྲོག་རྩ་ཕྲ་
མཚན་མ་ནི་སྐྱེས་པ་ལ་ཕྱིར་ག་ཚོད་ཐོན་པ་ནང་ རྩ་ཕྲན་བདུན་བརྒྱ། ད་ེ ལས་ཡང་ཕྲན་ལུས་ཀུན་ལ་དྲ་བ་ལྟར་ རགས་ཐམས་ཅད་དང་། དྭངས་མ་རྒྱུ་བའི་ལམ་བུ་ག་བདུན་ གཉིས་ཀྱིས་མང་བས་བཅུ་གཉིས་སུ་བགྲངས་སོ། །དེ་དག་
ནི་རྒྱུ་ལམ་བུ་གའི་གནས་ལུགས་ཡིན་ན།ོ །
ནའང་ད་ེ ཙམ་ཡདོ ་ལ། བུད་མདེ ་ལ་ནང་དུ་ནུབ་པ་རང་གི་ འབྲེལ་བའོ།།
ལ་ལུས་ཟུངས་བདུན་ཞསེ ་བགྲངས་པ་དང་། དྲི་མ་གསུམ་
མཐ་ོ གང་གི་ཚད་ཡིན་ཞེས་བཤད། ལུས་སྤྱིའ་ི བོངས་ཚད་ནི་
རྩ་དཀར་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རྩ་དཀར་དང་།
རང་གི་མཐོ་བརྒྱད་དམ་ཁྲུ་བཞི་སྟེ་འདོམ་པ་གང་(གཟུགས་
རླུང་རྒྱུ་བའི་རྩ་དཀར་རྣམ་པ་གཉིས། དང་པོ་ཀླད་པ་ལས་
ངན་པ་ལ་རང་ཁྲུ་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་སྟེ་མཐོ་བདུན་ལས་མེད་པའང་
གྱེས་ཤངི ་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་དར་གྱི་དཔྱང་
(སྒལྲོ ་མ་སྐྱབས་ཀསྱི ་བསྒྱུར།)
སྲིད)ཡད
ོ ་པ་སྟེ་ད་ེ དག་ནི་ལྡང་ཚད་ལུས་ཟུངས་ཀ་ྱི གནས་
ཚ་སྐྲན་ནི་དེང་སྐབས་མིའ་ི རིགས་འཆི་བའི་
ཐག་བཅུ་གསུམ། ཡན་ལག་ཕྱིར་འབལྲེ ་མངནོ ་པའི་རྩ་དྲུག་
ལུགས་ཡིན་ནོ།།
སྟེ་དེ་དག་ནི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རྩ་བཅུ་དགུའོ། །གཉིས་པ་ཕྱི་ ནད་རིགས་ཆནེ ་པ་ོ ལྔའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དསེ ་ག་ོ ཝ་ཚྭ་ཉུང་དྲགས་པ་ཡིན་ན་ལྦ་བའི་གཤརེ ་རྨེན་ག་ྱི ཚ་སྐྲན་
གཉིས་པ་འབལྲེ ་བ་རྩའི་གནས་ལུགས་ནི། སྤྱི་རྩ་ རོལ་ཏུ་མངནོ ་པའི་རྩ་དྲུག་པ་ོ ད་ེ ལས་གྱེས་པ་དཔུང་པའི་ གནས་ཨང་གཉིས་པ་བཟུང་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ ཕགོ ་ཚད་མང་དུ་འག་ྲོ གི་ཡདོ ་པ་ལྟ་བུ་རདེ ། རང་རྒྱལ་ག་ྱི
ནི་ལུས་ཀུན་ལ་དྲ་བ་ལྟར་འབྲེལ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་སྲོག་རྩ་ནི་ ལུག་གཞུག་གཉིས། གྲུ་མོ་གཉིས། སྤལ་མགོ་གཉིས། སྒྱིད་ཁུང་ ནད་ཀ་ྱི ལ་ོ རྒྱུས་ལ་བལྟས་ཚེ། འཛམ་གངླི ་ཐགོ ་ཏུ་རླབས་ཆ་ེ ཧྲན་ཞི་དང་། ཧོ་ནན། ཧོ་པེ་སོགས་ཀྱི་མིད་པའི་ཚ་སྐྲན་ཕོག་
སངྡོ ་པ་ལྟ་བུར་གནས་ཤངི ་། རྩ་གཞན་རྣམས་དེ་ལས་གྱེས་ གཉིས། སྲེ་ལོང་རྒྱུངས་རྩ་གཉིས། རྟིང་ཆུ་གཉིས། རྐང་པའི་ བའི་ཚན་རིག་པ་དང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆབ་སདྲི ་པ་མང་ མང་བའི་ས་ཁུལ་ག་ྱི ས་རྒྱུ་དང་ཆུ་མིག་གི་ཆུའི་ནང་དུ་མུའུ་
པའི་ཡལ་ག་ལྟ་བུར་ཆགས་ཏེ། དེའང་ཐོག་མར་ལྟེ་བའི་རྩ་ མཐེ་བོང་སྐྱེས་པིར་མགོ་གཉིས། མགོའ་ི རྣ་བའི་མདུན་ངོས་ པོ་འདུས་པའི་མི་ཅི་འདྲ་མང་པོའ་ི རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ཚེ་ ལྕགས་དང་། ཟངས། ལྕགས་སགོ ས་ཀ་ྱི རྒྱུ་འདྲེས་ཚད་མིད་
མདུད་ནས་ཐུར་དུ་རྩ་གཅིག་དང་། གྱེན་དུ་རྩ་གཉིས་(ཡལ་ ནས་ས་ོ རྩ་ལྡད་བྱེད་གཉིས་བཅས་ནི་རླུང་རྒྱུ་བའི་རྩ་བཅུ་ སྲོག་རྣམས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ཚ་སྐྲན་གསྱི ་འཕྲོགས་སངོ ་ པའི་ཚ་སྐྲན་ཕོག་ཉུང་བའི་ས་ཁུལ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་་པ་
བར་བརྟེན། མི་རྣམས་ཀ་ྱི མིག་ལམ་དུ་ཚ་སྐྲན་ནམ་ངན་སྐྲན་ དང་། ཡང་ཏན་རླུང་དང་དབྱང་རླུང་འདྲེས་སྦྱོར་དངོས་
ག)གྱེས་པའི་སགྲོ ་རྩ་སྟེ་ད་ེ ལ་རླུང་ཁྲག་གཉིས་ལྡན་ག་ྱི འཕར་ དྲུག་གོ །ད་ེ དག་ནི་འབལ
ྲེ ་བ་རྩའི་གནས་ལུགས་ཡིན་ན།ོ །
ཞེས་པ་དེ་ཧ་ལམ་གཤིན་རྗེ་ཞེས་པའི་མིང་ཚབ་ཏུ་གྱུར། རྫས་རྣམས་ཚ་སྐྲན་ཕགོ ་ཉུང་བའི་ས་ཁུལ་ལས་མང་བ་ཡདོ ་
རྩ་(གཡནོ )དང་སགྲོ ་རྩ་ནག་པོ་(གཡས)གཉིས་མཉམ་གཤིབ་
གསུམ་པ་གཉན་པ་གནད་ཀྱི་གནས་ལུགས་
ཡིན་ནའང་ཚ་སྐྲན་ཕོག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་ པ་རདེ ། འདི་དག་ཚང་མའི་ཐགོ ་ནས་ཚ་སྐྲན་ལ་ས་ཁངོ ས་
ཀྱིས་གྱེན་དུ་སངོ ་བ་དའེ ་ི ཚིགས་མཚམས་རྣམས་ནས་སྙིང་
ནི། ཤ་གནད་དང་། ཚིལ་གནད། རུས་པ། ཆུ་རྒྱུས། དནོ །
བཅུ་ནི་ང་ཚོ་འཚོ་གནས་བྱེད་སའི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ རང་བཞིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རེད།
དང་མགྲིན་པའི་རྩ་འདབ་གྱེས་ཤངི ་རྩེ་མོར་མགོ་བོའ་ི ཀླད་
སྣོད། རྩ་བཅས་རིགས་བདུན་དང་། གྲངས་ནི་ཤ་གནད་
འབལྲེ ་བ་དམ་པ་ོ ཡདོ ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ད་ེ ཁྱེད་ཀསྱི ་མཁྱེན་
རྩ་ཆགས་པ་ད་ེ ནི་གཏི་མུག་དང་བད་ཀན་ག་ྱི རྟེན། བར་དུ་
ཚ་སྐྲན་དང་ཁོར་ཡུག་བར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་
བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་སྟེ། མགོ་ལ་ལྔ་དང་། སྐེ་ལ་བཞི། བྱང་ཁོག་
གྱི
་
ཡོ
ད
་དམ།
ཟུག་པའི་སྲོག་རྩ་ནག་པོ་ནི་ཞེ་སྡང་དང་མཁྲིས་པའི་རྟེན།
དམ་པོ་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཡང་ཚ་སྐྲན་ལ་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་
སྟོད་སྨད་ལ་བཅོ་བརྒྱད། ཡན་ལག་བཞི་ལ་བཅོ་བརྒྱད་
རྩ་གཅིག་སྨད་དུ་ཟུག་པ་འདདོ ་ཆགས་དང་རླུང་གི་རྟེན་
ཚ་སྐྲན་ནི་ཁོར་ཡུག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ ཆོས་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་མཚོན། ལོ་ངོ་ཉིས་
དོ། །ཚིལ་གནད་བརྒྱད་དེ་བྱང་ཁོག་ལ་གཉིས་དང་། ཡན་
བཅས་ཡིན་ཞིང་། དའེ ང་དབང་པ་ོ ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བྱེད་
ལ་དྲུག་གོ །རུས་པའི་གནད་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཏ་ེ མག་ོ ལ་ ཞིང་། ད་ེ ཡང་དང་ཐགོ ་ཚ་སྐྲན་ལ་ས་ཁངོ ས་ཀ་ྱི ཁྱད་ཆོས་ བརྒྱ་ལྷག་གི་གངོ ་དུ་དབྱིན་གའོ ་ི སྨན་པས་ཨ་སྨི་ཐུའ་ོ དང་
པའི་རྩ། །ཀླད་པ་ལ་སྲིད་རྩ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །དྲན་པའི་
བཅུ་བཞི་དང་། བྱང་ཁོག་ལ་བདུན། སྐེ་ལ་ལྔ། ཡན་ལག་ལ་ གསལ་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་མཚོན། མིའ་ི རིགས་ཀྱི་ཚ་སྐྲན་ གཙའ་སྐྱོན་སལེ ་བྱེད་སྦྱོར་སྨན་གཞན་དག་རྣམས་དང་ཡུན་
དབང་པ་ོ གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྩ། །སྙིང་ལ་སདྲི ་ད་ེ རྩ་ཕྲན་
དྲུག་གོ །རྒྱུས་གནད་བཅུ་བཞི་སྟེ་སྐེ་ལ་གཉིས། བྱང་ཁོག་ ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། རིགས་རྒྱུད། དཔལ་འབྱོར་ག་ྱི ཆ་རྐྱེན། ལ་ོ རིང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ལྕགས་ལམ་བཟོ་པ་ཚོའ་ི ལུས་
ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཆགས་པར་བྱེད་པའི་
ལ་གཉིས། ཡན་ལག་ལ་བཅུའ།ོ །དནོ ་གནད་ལྔ་སྟེ་སྙིང་གི་ ཚད་བཅས་མི་འདྲ་བ་ཚང་མར་ཕགོ ་སདྲི ་པ་ད་ེ ཡིན་ཡང་ པོའ་ི གནས་སོ་སོར་ཚ་སྐྲན་ཕོག་རྒྱུ་མང་དུ་འགྲོ་བཟོ་ཡོད་པ་
རྩ། །ལྟེ་བ་ལ་སྲིད་རྩ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །བུ་ཚ་རིགས་
རྩེ་དང་། གློ་བའི་བུ། མཆིན་པའི་དཀྱིལ། མཆེར་པའི་མཐའ། ཡིན་ལ་བདནེ ་ཡང་བདནེ ་རུང་། ཚ་སྐྲན་བྱུང་ཚད་དང་ དང་། འདྲེས་སྦྱོར་ཚོས་རྫས་བཟ་ོ གྲྭའི་ནང་དུ་ལྒང་བུའི་ཚ་
བརྒྱུད་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་རྩ། །མཚན་མ་ལ་སདྲི ་རྩ་ཕྲན་
མཁལ་མའི་འབྲས(གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་པ)རྣམས་སོ། །སྣོད་ ཕོག་སའི་གནས་ལ་ཧེ་བག་ཧ་ཅང་ཆནེ ་པ་ོ ཡདོ ་པ་རདེ ། ཉ་ེ སྐྲན་ཕགོ ་མཁན་མི་གཞན་དག་ལས་མང་བ་ཡདོ ་པ། འཕྲོ་
ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །ཞེས་རྩ་ཆེན་སྡེ་བཞི་འཁོར་ལོའ་ི ཚུལ་
ལ་བརྒྱད་ཡོད་དེ་ཕོ་བའི་རྫེམས། མཁྲིས་པའི་རྩི། ལོང་གའི་ རབས་གས་ོ རིག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་འབྲས་བུའི་ཐགོ ་ནས་ འདོ ་རང་བཞིན་གྱི་དངོས་པོ་འབོར་ཆེན་དང་འབྲེལ་བ་
དུ་གནས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་རེ་ལ་རྩ་གཙོ་བོ་ཉེར་བཞི་རེ་
ཁྲག་ལོང་། རྒྱུ་མའི་སྦྲུལ་མགོ །ལྒང་པའི་ཁ། གཞང་ཁ་ནག་ གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ས་ཁུལ་མི་འདྲ་བའི་ས་རྒྱུ་ ཡོད་མཁན་བཟོ་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་གི་ཚ་སྐྲན་ཕོག་སླ་པོ་ཡོད་
སྟེ་ཡོངས་དྲིལ་རྩ་ཉིས་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་གོ །ཤ་ཁྲག་
པོ། སྙེ་མ་སྟེ་རྒྱུ་དཀར། བསམ་སེ་བཅས་སོ། །རྩ་གནད་བརྒྱ་ དང་། འཐུང་ཆུ། ལ་ོ ཏགོ ་ཟས་རིགས་བཅས་ནང་དུ་སབླེ ས་ པ། ཡིའུ་ལྕགས་གཏརེ ་ལས་བཟ་ོ པ་ག་ློ བའི་ཚ་སྐྲན་ཕགོ ་ནས་
འཕལེ ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ལས། ཡན་ལག་ཕྱིར་འབལྲེ ་
དང་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ལས་ཀླད་པའི་རྩ་བཅོ་ལྔ་དང་། ཤའི་ པའི་གྲངས་ཚད་དང་རིགས་ཀྱང་མི་འདྲ་བར་བརྟེན། རྒྱུ་ འཆི་བའི་ཚད་ཧ་ཅང་མཐནོ ་པ་ོ ཡདོ ་པ་བཅས་ཤསེ ་པ་རདེ །
མངོན་གསལ་ག་ྱི རྩ་བཅུ་དྲུག་ཡདོ ་ད།ེ རྐང་ལག་བཞི་ལ་རྩ་
རྩ་བཅུ་དྲུག རུས་པའི་རྩ་བཅུ་གཅིག སྤྱི་བོའ་ི ཚངས་སྐུད་ འགའ་མི་འདང་བའམ་མང་དྲགས་པའི་རྐྱེན་ཚང་མས་ རྡོ་བལ་གསྱི ་ག་ློ བའི་ཚ་སྐྲན་ཁདྲི ་ཡངོ ་བ་ནི་མི་རྣམས་ཀསྱི ་
གཉིས་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད། སྐེ་ལ་གཉིད་ལོག རྩེ་ནག རྩེ་འདྲ་
བཅས་མགོ་ལ་རྩ་གནད་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ། སྐེ་ལ་ཉི་ཤུ་ ལུས་པའོ ་ི གནས་མི་འདྲ་བར་ཚ་སྐྲན་ག་ྱི ནད་བསངློ ་གི་རདེ ། སྔ་ས་ནས་ཤསེ ་གསལ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་། མེ་གོའ་ི སྙན་ཞུ་གསར་
བཅས་གཉིས་གཉིས་དྲུག་དང། མཚན་མའི་འཕར་རྩ་གཉིས་
རྩ་གཉིས། བྱང་ཁགོ ་ཕྱི་ནང་ལ་སྦས་པའི་རྩ་ཆེན་བརྒྱད་ དཔརེ ་ན་ཕ་ོ བའི་ངན་སྐྲན་ཕོག་མང་ཉུང་ནི་ས་རྒྱུའི་ནང་ ཤསོ ་ལ་གཞིགས་ན། རྡོ་བལ་སྤྱོད་མཁན་བཟ་ོ གྲྭའི་ནང་དུ་ཐ་
བཅས་ས།ོ །དནོ ་སྣོད་ནང་འབྲེལ་སྦས་པའི་རྩ་ཆནེ ་བརྒྱད་
དང་། སྙིང་ལ་དྲུག ག་ློ བ་ལ་ཉརེ ་གཉིས། ཕ་ོ བར་ལྔ། བསམ་ གི་སྨེ་ལྕགས་མང་ཉུང་དང་འབལྲེ ་བ་ཡདོ ་པ་དང་། ལྕགས་ མག་འཐེན་ན་ཚ་སྐྲན་ཕོག་ཚད་ལྡབ་བརྒྱད་འཕར་གྱི་ཡོད་
ཡདོ ་ད།ེ ཚིགས་པ་གསུམ་པ་ནས་མདུན་དུ་རྩ་གསུམ་བྱུང་
ས་ེ ལ་གཅིག མཚན་མར་གསུམ། ལངོ ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་མར་ རིགས་གཏེར་ཁུལ་འགའི་ས་འགོ ་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའི་ནང་ པ་བཅས་ཀ་ྱི རྐྱེན་པས། ང་ཚོས་ཚ་སྐྲན་སནྔོ ་འགགོ ་བྱེད་དུས་
བ་དབུས་མ་སྙིང་དང་། གཡས་གཡོན་གཉིས་གློ་བུ་གཉིས་
གཉིས། མཆིན་པར་གཉིས། མཆེར་པར་གཉིས་བཅས་ དུ་ཧྲེན་རྡོ་འདྲེས་ནས་བཙོག་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། པགས་ དང་ཐགོ ་ཁརོ ་ཡུག་ཡག་ཏུ་གཏངོ ་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡག་པ་ོ
ལ་ཟུག་པ་དང་། ཚིགས་པ་བརྒྱད་པ་ནས་རྩ་གཅིག་མཆིན་
བསྡོམས་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ། ཡན་ལག་བཞི་ལ་བདུན་ཅུ་དནོ ་ པའི་ཚ་སྐྲན་ཕགོ ་རྒྱུ་མང་བ་ཡདོ ་པ། འཐུང་ཆུའི་ནང་དུ་ བྱེད་རྒྱུར་དམིགས་དགོས།
པར་ཟུག་པ། བཅུ་གཅིག་པ་ནས་རྩ་གཅིག་མཆེར་པ་དང་
གཉིས་སོ། །དེ་དག་ཡོངས་སུ་དྲིལ་བས་གནད་ཀྱི་གྲངས་
འབྲེལ་བ། བཅུ་གསུམ་པ་ནས་རྩ་གཅིག་བསམ་སེར་འབྲེལ་
ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཚ་སྐྲན་འགོག་བྱེད་འཛིང་རགས་རྒྱག་དགོས།
སུམ་བརྒྱ་རྩ་གཉིས་ཡདོ ་ཅིང་ལུས་ལ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ནི་མག་ོ
བ། བཅུ་བཞི་པ་ནས་རྩ་གཉིས་མཁལ་མ་གཡས་གཡོན་དུ་
(སྒལྲོ ་མ་སྐྱབས་ཀསྱི ་བསྒྱུར།)
ལ་ཤ་གནད་ལྔ། རུས་གནད་བཅུ་བཞི། རྩ་གནད་ཞེ་གསུམ་
འབྲེལ་བ་བཅས་དེ་དག་ནི་ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་ཕྱི་ནང་ཀུན་
བཟའ་བཏུང་དང་ཚ་སྐྲན་བར་འབྲེལ་བ་ཧ་ ཀྲུ ཚ་ལུ་མ་དང་ཉིང་མངེ ་རིགས་ཀ་ྱི ཤངི ་འབྲས་དང་ཐང་
སྟེ་བསྡོམས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་དང་། སྐེ་ལ་ཤ་གནད་བཞི།
ཏུ་དངསོ ་བསྟན་ཤ་ཁྲག་འཕེལ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་ཉེར་བཞིའ།ོ །དེ་
རུས་གནད་ལྔ། རྒྱུས་གནད་གཉིས། རྩ་གནད་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ ཅང་དམ་པོ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རདེ ། ཟས་ལ་ བཟ་ོ ཡས་ཀ་ྱི ཚལ་རིགས་རྣམས་རདེ །
དང་འབྲེལ་བའི་རྩ་ཕྲན་རིགས་གཏར་རྩ་བདུན་ཅུ་དནོ ་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
ཏེ་བསམྡོ ས་སུམ་ཅུ་ས་ོ གསུམ། བྱང་ཁགོ ་ལ་ཤ་གནད་བཅ་ོ ལས་ཚ་སྐྲན་ཁྲིད་ཡོང་བ་དང་ཡང་ཟས་གཞན་པ་འགའ་
བདུན་(གཏར་གའི་སྐབས་སུ་གསལ)དང་། གཉན་པའི་རྩ་གནད་
བརྒྱད། ཚིལ་གནད་གཉིས། རུས་གནད་བདུན། རྒྱུས་གནད་ ཤས་ཀྱིས་ཚ་སྐྲན་སྔོན་འགགོ ་བྱེད་ཐུབ་ཀ་ྱི ཡདོ ་པ་རདེ །
རྩོམ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་(གཤམ་དུ་གསལ)བཅས་བསམྡོ ས་པས་
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