
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།
           Men-Tsee Da-sar

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཟླ་རེའྱི་ཚགས་པར།

༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སོབ།

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།

༡༩༩༤།༦།༢༨

ད་ེརྱིང་འཁྱུག་ཙམ་འདྱིར་སེབས་ཐུབ་པར་ཧ་

ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང༌། ལས་བསམོས་ནང་བཀདོ་པའྱི་གནས་

ཚུལ་ད་ེཚརོ་བལྟ་སྐབས་བར་སྐབས་ཤྱིག་རྱིང་འཐུས་ས་ོམ་

ཚང་བར་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན་ཡང༌། ལ་ོམང་སོན་ནས་རྐང་

ཚུགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་ཞབས་འདནེ་ཞུ་གྱིན་ཞུ་

གྱིན་ཁུངས་འཁོལ་ཙམ་གྱི་གནས་ཚུལ་འགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་

ཕྱིན་པ་འདྱིར་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་པ་ོབྱུང༌། བར་སྐབས་ཤྱིག་

སྨན་རྱིས་ཁང་ཟེར་དུས་ཧ་ལམ་མྱི་ཚུལ་མྱིན་འཛམོས་ས་

ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཆགས་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའྱི་

བླ་ོགཡངེ་བྱདེ་དགསོ་པ་བྱུང༌། ད་ཆ་ས་སརོ་ཆུད་པ་འདྱི་

ཡག་པ་ོརདེ། ད་ེམྱིན་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག 

ཚང་མས་མྱི་ཤསེ་པ་ནྱི་མ་རདེ། གང་འད་བྱ་དགསོ་མྱིན་

ཕལ་ཆརེ་ཤསེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། འཐུས་ཤརོ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་

ད་ེཡང་ཤསེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང༌། སྤྱི་སམེས་མདེ་

པ་ཟེར་ནའང་འད། སྤང་རགས་བསན་པ་ཟེར་ནའང་འད། 

གང་ལྟར་འདྱི་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་འགོ་ནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོ

ཞྱིག་མྱི་ཡངོ་བ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡདོ། ད་ེསེལ་ཐབས་ལ་

མ་ཤསེ་པའྱི་དབང་གྱིས་འཐུས་ཤརོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་

བཤད་བྱས་ན་ཕན་རྒྱུ་ཡོད། ཤེས་བཞྱིན་དུ་སྤྱི་དནོ་ལ་

སམེས་ཁུར་མ་བླངས་ན་དརེ་གཞནེ་སྐུལ་བྱས་ཀང་ཕན་པ་

དཀའ། སྒྱིག་འཛུགས་ཆ་ེཕ་གང་ཡྱིན་ཡང་ཚགས་ཚུད་པ་ོ

ཞྱིག་ཡངོ་དང་མྱི་ཡངོ་ཟེར་བ་འདྱི་མྱི་ར་ེང་ོར་ེདང་འབེལ་

བ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ། འབལེ་བ་ཡདོ་པའྱི་མྱི་ར་ེང་ོརའེྱི་ཆ་

ནས་རང་བླ་ོརང་ལ་ལགོ་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡྱིན་སབས། ས་ོས་ོ

རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་འཐུས་ཤརོ་

མདེ་པ་ཞྱིག་བྱས་ཡདོ་མྱིན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དུས་འགོད་

པ་མེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ག་ལེར་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གྱི་

རདེ། ད་ེམྱིན་འཕལ་སལེ་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་དག་འབུད་ཐུབ་

ཙམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེགས་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་སྤྱི་སར་

འཐུས་ཤརོ་ཡངོ་ཡངོ་པ་རདེ། ས་ོས་ོདག་འབུད་ཐུབ་ཙམ་

གྱི་ཆོག་ཤསེ་བྱས་ཏ་ེབསད་པས་འགྱིག་ཐབས་ར་བ་ནས་

མདེ། སྤྱི་པའྱི་དནོ་དག་ལ་འཐུས་ཤརོ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་མྱིག་

མཐངོ་ལག་ཟྱིན་ཡྱིན་སབས། མྱི་ར་ེང་ོརའེྱི་ཆ་ནས་སམེས་

ཁུར་བླངས། ལས་རྒྱུ་འབས་བསམ་ས་ེརྒྱབ་མདུན་ང་ོལོག་

མདེ་པར་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོ

རདེ། མ་འངོས་པར་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་ཐད་ལའང་

འབལེ་ཡདོ་ཚང་མས་ད་ོཁུར་བྱ་དགསོ་པ་ལས་འཐུས་ཤརོ་

བྱུང་བ་མཐངོ་བཞྱིན་དུ་ད་ེལྟར་བསད་པས་གཏན་ནས་མྱི་

འགྱིགས། འདྱི་སེར་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་མྱིན་པར། བདོ་

བསན་སྱིད་སྤྱི་དང་འབེལ་བ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རདེ། བདོ་ཀྱི་

གས་ོབ་རྱིག་པ་ཟེར་བ་འདྱི་ནྱི་རླབས་ཆནེ་ཞྱིག་དང༌། མ་

འངོས་པར་མདུན་ལམ་བཟང་པ་ོབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་སབས། ག་འགྱིག་མ་འགྱིག་དབང་གྱིས་བྱས་དང་མ་

བྱས་མྱི་འདུག་སྙམ་ས་ེགཡུགས་བཞག་ན་ར་བ་ནས་འགྱིག་

ཐབས་མདེ། དཀའ་ངལ་ཡངོ་བཞྱིན་པ་ད་ེསལེ་ཐབས་ས་ོ

གང་ས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་སེ་རྱིག་པ་བསྒྱིམ་དགསོ་པ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ། སབོ་ཕྲུག་ཚའོྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། ལས་

བྱདེ་ཚའོྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཁདེ་ཚརོ་རྒྱུས་མངའ་ཡདོ་

པའྱི་ཆ་ནས་ལགེས་བཅསོ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ག་ར་ེ

ཡདོ་མདེ་ཁདེ་ཚ་ོནང་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཏ་ེའབེལ་

ཡདོ་འག་ོཁྱིད་ཚོར་ལབ་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་ན་

འབལེ་ཡདོ་ཚརོ་ལབ། འབལེ་ཡདོ་ཚསོ་ཐག་གཅདོ་མྱི་ཐུབ་

ན་གངོ་རྱིམ་ལས་ཁུངས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་སརེ་ཡྱིག་ཚང་

ལའང་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ཁདེ་རང་ཚ་ོསུའྱི་ཐགོ་ནས་

སྤྱི་ཕན་གྱི་བསམ་འཆར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགའ་བསུ་ཡདོ། 

ད་ལྟ་འཐུས་ཤརོ་བའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིའྱི་ནང་ཚང་མས་

ཕར་བ་གྲུ་འདགེས་ཀྱིས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་རདེ་མ་

གཏགོས་འཐུས་ཤརོ་སངོ་བ་མཐངོ་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་ལྟད་

མ་ོབལྟས་ཏ་ེབསད་ན་འགྱིག་ཐབས་ར་བ་ནས་མདེ། མད་ོ

དནོ། ང་ཚའོྱི་གས་ོརྱིག་ལས་དནོ་འདྱི་རླབས་ཆནེ་ཞྱིག་དང༌། 

མ་འངོས་པར་མདུན་ལམ་བཟང་པ་ོཡདོ་པ། འདྱི་བརྒྱུད་

ནས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ། ལྷག་དནོ་བོད་

བསན་སྱིད་སྤྱི་ལའང་ཕན་གྱི་ཡདོ་པ་བཅས་ཡྱིན་པས་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་ཁངོས་གཏགོས་འབེལ་ཡདོ་ཚང་མས་འཐུས་

ཤརོ་གང་ནས་ཡངོ་མྱིན་དང༌། གང་འད་བྱས་ཏ་ེཡར་རྒྱས་

གཏངོ་དགསོ་མྱིན་ཐད་སམེས་ཁུར་མཉམ་ལནེ་གྱིས་ཐགོ་

མར་འཆར་འགདོ་བྱས། ད་ེནས་གཏན་འབབེས་ཀྱིས་ལག་

ལེན་ཐགོ་འགེལ་གྱིན་འགེལ་གྱིན་བྱས་ན་རྱིམ་བཞྱིན་གྱི་

ཡར་རྒྱས་འག་ོཐུབ།

སྤྱིར་ཆོས་ཕོགས་ནས་བྱས་ན། ས་དང་ལམ་གྱི་

རགོས་པའྱི་ཡནོ་ཏན་ད་ེདག་རང་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཟྱིན་

པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་བརེན་

ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། འདྱིར་ང་རང་ཚ་ོལས་

དང་པོ་བ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་དག་ལ་ཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་གྱི་

ཤསེ་རབ་བསེྐད། ད་ེནས་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤསེ་རབ་བསེྐད། 

དེ་རེས་སོམ་བྱུང་གྱི་ཉམས་མོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཤེས་

རབ་བསྐེད་ནས་འག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་སནོ་གྱི་

སབོ་དཔནོ་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་

རང་ཚ་ོམྱི་ཐགོ་གསར་པ་ཚོས་རྱིག་པ་གསར་པ་ཞྱིག་རདེ་

ཐབས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏངོ་དགོས་པ་མེད། དེ་མྱིན་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་གནས་དང༌། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་

འདྱིའྱི་སང་གྱི་རྱིག་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་སངས་

གང་འད་བྱས་ཏེ་འགོ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེང་སང་

མཐུན་རྐེན་འཛམོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགོ་མྱི་ཐོག་གོང་

མ་ཚོས་མ་ཤསེ་པ་ཞྱིག་མྱི་ཐགོ་གསར་པ་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་

བྱས་ཏ་ེརྱིག་པ་གསར་པ་རེད་ཀྱི་ཡདོ་ཅྱིང༌། 

རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་ཉོ་བར་དེབ་སྐེལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་སོར།

དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱདེ་

བཞྱིན་པའྱི་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་རྣམས་ནྱི་གཙ་ོབ་ོནད་པའྱི་

ཆེད་དུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་གས་ོརྱིག་སྨན་པས་བརག་དཔྱད་

བྱས་ཏ་ེགཅོང་ནད་སགོས་ནད་གཞྱི་ལྱི་པ་ོཡདོ་པའྱི་ནད་

པ་དང་། གཞན་ཡང་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་བསནེ་དགསོ་པའྱི་

རྱིགས་ལ་སྨན་རྱིན་ཐད་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡངོ་བར་དམྱིགས་

ནས་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུའྱི་རྱིན་གོང་ཡང་ཀུན་གྱིས་འབུལ་

ཐུབ་པའྱི་སད་འསོ་འཚམས་ཞྱིག་བཞག་གནང་ཡདོ། བདོ་

རྱིགས་རྣམས་ནས་ར་ཆེའྱི་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་དག་རང་

གྱི་ནད་གཞྱི་དང་དའེྱི་སནོ་འགོག བཅུད་ལེན་ཚུལ་དུ་

བསནེ་པ་དང་། གཉནེ་ཉ་ེགོགས་ལ་འབུལ་སྐེས། སྐུ་རནེ་

གཟུངས་གཞུག་བཅས་བེད་སྤོད་སྣ་མང་གནང་གྱི་ཡོད་

པར་བརེན། བདོ་མྱི་གནས་སོད་ཆ་ེསའྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

ཁག་ཏུ་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་སྤུས་འཚོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཕྱི་

ནང་མྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུའྱི་ཕན་

ཡནོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་དགའ་མསོ་ལྷག་པར་བྱེད་བཞྱིན་

ཡདོ་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེལ་ཚངོ་གྱི་ག་ོསྐབས་ཡདོ་པར་

མཐོང་ནས་སྐབས་འཚོལ་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྨན་ཁང་

ཁག་ཏུ་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་ཚངོ་སྐབས་རང་གྱི་བག་ོསྐལ་ཀྱི་

རྱིལ་བུ་ཉོས་པའྱི་རེས་སུའང་། གཞན་མྱི་ག་སྒྱིག་ས་ེཉོས་

པ་དང་།  མྱི་མང་དཀྱིལ་ནས་འཚང་ག་རྒྱག་པ། ཐབས་

བྱུས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀང་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་མ་རག་པའམ། 

རང་འདོད་ལྟར་མ་རག་པའྱི་སྐབས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་

ཀྱིས་བསགས་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་

སྤོད་རྣམས་ཡལ་བར་འདརོ་ནས་སྨན་པ་དང་ལས་བྱེད་

རྣམས་ལ་ཚིག་རྩུབ་བརདོ་པ་དང་། འཐབ་འཛནི་བྱས་

པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་ཆད་ལན་མང་བྱུང་བ་ཀུན་

གྱིས་མཁནེ་རགོས་ཆེད་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་

ད་ེརྱིགས་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡདོ་

ལས་བྱདེ་ནང་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་ཚངོ་ཕགོས་ཐད་ག་ོབསྡུར་

ཞྱིབ་ཕ་བྱས་མཐར། ད་ཆ་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་ཉ་ོམྱི་རྣམས་

ཀྱི་ཆདེ་དབེ་སེྐལ་འགངེ་ཤགོ་ཅྱིག་གཏན་འབབེས་ཞུས་ཏ་ེ

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་བག་ོའགམེས་བྱས་ཡདོ། བདོ་

རྱིགས་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་གླུ་ཡནོ་ཞུ་དགསོ་པ་རྣམས་ནས་ས་ོ

སའོྱི་ས་ཁུལ་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ངསེ་པར་འགངེ་

ཤགོ་བླང་སེ་དབེ་སེྐལ་ཞུ་དགསོ། འགངེ་ཤགོ་ལནེ་སྐབས་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་དནོ་མ་དངུལ་དབེ་ (Green Book)

དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སོད་ཆགོ་པའྱི་ལག་

ཁརེ་ (RC) རམ་སྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་མཉམ་ཁརེ་གནང་

རགོས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།།

སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་སྨན་རྱིས་ལས་ས་ེབ་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་པ།

བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ཡན་ལག་

ཁག་དུ་སྨན་རྱིས་ལས་སྣ་ེ༼སྨན་སྤདོ། རྱིས་པ། ལས་དྲུང་། སྣ་ེ

ལནེ་པ་༽ གངས་ ༡༠ འདམེས་སྒྲུག་ཞུ་ཕོགས་སྐརོ་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་དང་། ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་ཡངོས་

གསལ་ཨང་ ༥༠༤ འཁདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡདོ། གསལ་

བསྒགས་གཞྱི་བཟུང་འཚང་སྙན་ཕུལ་མྱི་གངས་ ༡༥༣ བྱུང་བ་

ནས་ ༡༢༧ གྱིས་ས་ཁུལ་འད་མྱིན་དུ་སོན་འགའོྱི་བྱིས་རྒྱུགས་

ཕུལ། བྱིས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་རེ་ཐནོ་པ་གངས་ ༢༠ དབུས་

སུ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་ཐད་ཟབ་སྦངོ་དང་། 

དངསོ་གཞྱིའྱི་འདམེས་རྒྱུགས་ཆདེ་འབདོ་བཀུག་ཞུས་པར་ཆ་

རྐནེ་ཚང་མྱིན་ངསོ་བཞསེ་མ་བྱུང་བ་གཅྱིག་དང་། རང་མསོ་

ཕྱིར་འཐནེ་ཞུས་པ་གཉྱིས་བཅས་ཕུད་ན་གཞནོ་གངས་ ༡༧ 

ང་ོབཅར་ཞུས། དའེྱི་ཁངོས་ནས་དངསོ་གཞྱིའྱི་འདམེས་རྒྱུགས་

ལགེས་གྲུབ་བྱུང་ས་ེན་གཞནོ་ ༡༠ འདམེས་བསྐ་ོབྱས་པ་དང་། 

ད་ེབྱྱིངས་ན་གཞནོ་བདུན་རང་གནས་སུ་ཕྱིར་སོག་དང་། ཁངོ་

ཚ་ོརང་གནས་སུ་འབྱརོ་ཏ་ེཉྱིན་བཅ་ོལྔའྱི་ནང་ཚུན་ལམ་གནོ་

གྱི་རྱིས་ཁ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྱརོ་མཚམས་འག་ོ

གནོ་གསབ་རྒྱུ་བྱས། དངསོ་གཞྱིའྱི་འདམེས་སྒྲུག་བྱུང་བ་རྣམས་

རྒྱུགས་འབས་ར་ེཐནོ་བཞྱིན་རང་མསོ་འདམེ་དུ་བཅུག་སེ་སོྤན་

ཌ་དང་། མམོ་ས་ེམ་ལཌཱ། བྷན་རྡ་ར། ཨམེ་རྡ་སཏ། ཀཱ་ལ་ཱབུ་ར་གྱི། 

ན་ཝྱི་མམོ་ས།ེ ཤྱི་ལངོ་བཅས་སུ་ལས་བཀདོ་གནང་། ན་གཞནོ་

གཅྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལས་བཀདོ་བྱུང་བའྱི་ས་གནས་ད་ེབཞྱིན་

རྡ་ས་ནས་ཁད་རྒྱང་ཆ་ེབའྱི་གནས་སངས་འགེལ་བརདོ་བྱས་

ཏ་ེབསྐདོ་འདུན་མ་གནང་བར་ཕྱིར་འཐནེ་དགསོ་ལུགས་ཞུས། 

ཕྱིར་འཐནེ་ངསོ་ལནེ་ཞུས་ཀང་ད་བར་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་

འག་ོགནོ་བཏང་ས་ེགཟུགས་གཞྱི་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་དང་། 

ཟླ་གཅྱིག་ཟབ་སོྦང་རྱིང་རྒྱུན་གནོ་ལག་དངུལ་སྤད་པ་ད་ེདག་

སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཕྱིར་འབུལ་བྱས་ཡདོ། ཐངེས་འདྱིའྱི་སྨན་

རྱིས་ལས་སྣ་ེགསར་འདམེས་ཆདེ་ས་གནས་གཞན་ནས་ཕབེས་

པར་ལམ་གོན་བསབས་པ། གཟུགས་གཞྱི་བརག་དཔྱད། ཟབ་

སྦངོ་རྱིང་ཁང་དདོ་དང་། ལག་དངུལ་སྤད་པ་བསམོས་ཧྱིན་

སརོ་ ༣༣'༦༩༤༌༠༠ སངོ་ཡདོ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤		སྤྱི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་གྱི་ཕེང་བ།

སོག་རྱིགས་མཁས་དབང་ལྷ་ར་ེལུང་རྱིགས་

བསན་དར་མཆགོ་གྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་འདྱི་མཚན་ལ་ 

《མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བརྡ་དཀོལ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་

མདགོ་གྱི་ཕངེ་བ།》 ཞསེ་འབདོ་པ་ཡྱིན།  ད་ེཡང་ས་སྐངོ་

མྱིའྱི་དབང་པ་ོཚ་ེབརན་བསདོ་ནམས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་

དང་ཤོག་བུའྱི་མཐུན་རྐེན་སྦར་བར་བརནེ་གཞུང་འདྱི་

རོམ་འག་ོའཛུགས་ནས་མྱི་རྱིང་བར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༠༥ དུས་

སྐབས་ཤྱིག་ལ་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་དང་སྐུ་འཁརོ་དུ་རྒྱལ་བའྱི་བླ་སྨན་མཁན་པ་ོརྣམ་

གཉྱིས་ཀང་ཡདོ་པ་སགོ་ཡུལ་དུ་ཞབས་སརོ་འཁདོ། དརེ་

དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སགོ་པོ་ལུང་རྱིགས་བསན་དར་གྱིས་

བརམས་པའྱི་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་ཕེང་མཛེས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་

རསེ་ཁངོ་གྱི་སེྐས་སོབས་ཤསེ་རབ་དང་གཞུང་ལུགས་ཟབ་

འདྱིས་ཀྱི་མཁནེ་པར་ང་ོམཚར་སྐེས་ཤྱིང་བསགས་བརདོ་

ཀང་གནང་།  ལྷག་པར་དུ་རྣམ་རྒྱལ་གསརེ་མདགོ་ཕངེ་

བའྱི་གཞུང་འདྱི་འཕོ་ལུས་པར་གཟྱིགས་སྐབས་ངསེ་པར་

དུ་མཇུག་རགོས་དགསོ་པའྱི་གསརེ་གྱི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བརོ་

ཕབེས་པ་དང་མ་འགངས་བར་བཀའ་གསུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུས། 

ཕྱི ་ལོ ་  ༡༦༩༡ ལོར་སེ ་སྱིད་སངས་

རྒྱ ས ་ རྒྱ ་ མ ཚོ ས ་ ད པ ལ ་ ལྡ ན ་ མ ན ་ ང ག ་ ཡོ ན ་

ཏན་རྒྱུ ད་ཀྱི ་ལྷན་ཐབས་ཚུ ལ་དུ ་ཡོ ངས ་གགས  

《སེ་སྱིད་ལྷན་ཐབས་སམ་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་》   ཞསེ་

ཤྱིན་ཏུ་གགས་ཆེ་བའྱི་སྨན་གཞུང་དེ་བརམས་གནང་།  

ལྷན་ཐབས་ནྱི་ལེའུ་བརྒྱ་དང་ས་ོགསུམ་བདག་ཉྱིད་ཅན་

གྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་དེར་བརོད་བྱ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

དང་། རདོ་བྱེད་སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་ནང་དུ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་

དབྱ་ེརགས་བཅོས་ཐབས་སགོས་རྒྱས་པར་བསན་ཡདོ་པ་

མ་ཟད་གཉན་རྱིམས་བཅ་ོབརྒྱད་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་རྒྱས་

བསན་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་མཁས་དབང་མང་པ་ོཞྱིག་

གྱིས་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཀལ་བའྱི་སྨན་གཞུང་

རྒྱས་བསྡུས་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་བརམས་པ་རྣམས་ལྷན་ཐབས་

ཀྱི་དགོངས་དོན་རྨ་མེད་རོགས་པར་གཞུང་དེ་དག་ལ་

ཞྱིབ་ལྟ་བྱེད་དགོས་ངེས་ཆགས་ཡོད། དའེྱི་ཁོངས་ནས་

ལུང་རྱིགས་བསན་དར་མཆགོ་གྱི་མཛད་པའྱི་སྨན་གཞུང་

འདྱི་ཡང་འཚུད་ཡདོ། འདྱི་ནྱི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ག་ོ

དཀའ་བའྱི་དགོས་གནད་ཁག་ལ་མཆན་འགལེ་གསལ་པ་ོ

མཛད་ཡདོ་པའྱི་སྨན་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་ལའེུ་དང་

པོ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བསན་པ་ནས་ལེའུ་བརྒྱ་དང་སོ་གསུམ་པ་

རྒས་པ་གསོ་བ་བཅུད་ལེན་གྱི་བར་གཞུང་འདྱིའྱི་ལེའུ་

སོ་སའོྱི་ནང་གྱི་གབ་ཤྱིང་སས་པའྱི་བརྡ། ཡྱིག་ནརོ་དག་

བཅོས། དཀའ་གནད། གསང་ཚིག་སགོས་ག་ོདཀའ་བའྱི་

རྱིགས་རྣམས་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་བཀལ་བས་མན་ངག་ལྷན་

ཐབས་ཀྱི་གཞུང་དོན་ཡང་དག་མཐོང་བར་འདོད་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ཞྱིབ་ལྟ་གནང་དགསོ་ངསེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ལརོ་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་སྨན་རྱིས་གནས་ཚུལ་ཕོགས་སྒྱིག་དང་དཔར་བསྐྲུན་

སེ་ཚན་གྱིས་ 《མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དཀའ་གནད་

བཀོལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གསརེ་མདགོ་གྱི་ཕངེ་བ་ཞེས་བྱ་བ།》 

ཤོག་གངས་ ༢༡༧ རྒྱབ་ཤ་མཉེན་པོ་ཅན་གྱི་དཔེ་དབེ་

ཅྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡདོ། 

པའྱི་གཉན་ནད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནད་གཞྱི་འདྱིས་མྱིའྱི་

གཟུགས་པའོྱི་དནོ་སྣདོ་རྣམས་ལས་དམྱིགས་བཀར་མཆྱིན་

པར་གཙ་ོབ་ོགནདོ་སྐནོ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡདོ། མཆྱིན་པ་ནྱི་

དདོ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་སབས་ད་ེདང་མཚན་ཉྱིད་མཐུན་

པའྱི་ཁ་ཟས་ཚྭ་སྐྱུར་ཤས་ཆའེྱི་རྱིགས་རྒྱུན་དུ་བསེན་པ་སེ་

དཔརེ་ན་ཆང་རག་དང་བདོ་ཇ་འཐུང་བ་ལྟ་བུ། གཞན་

ཡང་འ་ོམ་གང་མ།ོ ཤྱིང་ཏགོ་མ་སྨྱིན་པ། ཞ་ོམ་ལང་པ། དར་

བ་དང་ཇ་གར་པ།ོ ས་ོཚལ་རྱིང་པ། རནེ་ཚལ། ཤ་རྱིང་དྱི་མ་

ཅན་ནམ་བཙགོ་པའྱི་རྱིགས། ཡང་བྱ་ཤ་ཕག་ཤ་སགོས་ཚལི་

སྣུམ་རྱིགས་བསེན་དགས་པ། གཞན་ཡང་མར་དང་སྣུམ་ལ་

བརསོ་སེག་བྱས་པའྱི་ཁ་ཟས་རྱིགས། ས་ོང༌། ཤ་དང་རྒྱུ་མ་

དང་གོ་བ་སྣུམ་སེག་ཅན། སར་ཁའྱི་འབས་བུ་དང་བྷ་དམ་

ལ་སགོས་པ་སྣུམ་ལྡན་རྱིགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཞེས་

པ། རུལ་སུངས་རྱིགས་ཏ་ེཕྱུར་བ་རྱིང་པ་ལྟ་བུ། ཕག་ཤ ལ་

ཕུག་སགོས་བསྙལ་བའྱི་རྱིགས་དང༌། ད་ེབཞྱིན་སྤདོ་ལམ་

གྱི་ས་ོནས་རང་རྒྱུད་ལ་ཞ་ེསང་དང་ང་རྒྱལ་དག་པོ་སྐེད་

པ། འཁྲུགས་ལས་རྱིགས་བྱདེ་དགས་པ་དཔརེ་ན་ལུས་རལ་

རྱིགས་རེད་དགས་པའམ། ཉྱི་མར་ཤུགས་ལས་བྱདེ་དགས་

པ། ཡང་ན་ལུས་ལ་རལོ་བ་མདེ་པར་དལ་བར་གནས་དགས་

པ། དནོ་རྐནེ་གང་ཞྱིག་གྱིས་མ་ངན་སམེས་ངལ་བྱདེ་དགས་

པ་སགོས་ཀྱིས་མཆྱིན་པར་གནདོ་སྐནོ་དང་དའེྱི་སྲུང་སྐབོ་

ཀྱི་ནུས་པ་ཇ་ེཞན་དུ་བཏང་ས་ེནད་འབུ་ད་ེའགསོ་ཁབ་བྱུང་

ནས་ནད་འདྱི་སོང་བར་བྱདེ་པ་མ་ཟད། རྱིམ་པས་འགསོ་

ཁབ་འགོ་བའྱི་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།

༥། ནད་རགས།  ནད་གཞྱི་འདྱི་ཐགོ་མར་འབྱུང་སྐབས་

མངནོ་ཚུལ་ནད་རགས་གསལ་པ་ོགང་ཡང་མདེ་པར་བག་

ལ་ཉལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དང༌། བར་དུ་སར་ཡང་རྐནེ་

འཕད་ཚ་ེནད་ལྡང་བ་དང་དའེྱི་རགས་སུ་ཚ་བ་ཕན་བུ་

འཕར་བ། ཞ་ེམརེ་ལང་པ། དང་ག་ཞན་པ། ཚགིས་གཞྱི་ན་

བ། ཐང་ཆད་པ། མག་ོན་བ། སྨན་བཅསོ་མ་བྱས་པར་དུས་

ཡུན་གང་འཚམས་སངོ་རསེ་ལུས་ཁམས་མྱི་བད་ེབ། སྐབས་

ར་ེརྱིབ་མ་གཡས་སེང་གཟེར་བ། རག་ཏུ་མག་ོན་བ། གཅྱིན་

པའྱི་མདགོ་མར་ནག་འད་བའམ་སྨུག་ཤས་ཡདོ་པ། དྱི་མ་

ངན་ལ་ལྦུ་བར་ཚེག་སྒ་ཅན། བཤང་བ་འབབ་དཀའ་བ། 

བབས་ཀང་མདགོ་སྐ་བའམ་དཀར་བ། རྱིམ་པས་ལུས་ཀྱི་

པགས་མདགོ་དང་མྱིག་སྤྱིན་སརེ་པ་ོཆགས་པ། ལྱིད་ཚད་

ཆག་པ། ཕ་ོབ་སསོ་པ། སྣ་ཁག་འབྱུང་བ། ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་

མང་བ། ལུས་སབོས་ཞན་པ། བཞྱིན་མདངས་ཉམས་པ། ཁགོ་

པར་ཆུ་གསགོ་པ་སགོས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

༦། ནད་འདྱི་སྤྱི་ཚགོས་ཁོད་ཁབ་བརྡལ་འག་ོཚུལ།  ནད་

འབུ་འདྱི་གཉན་སྱིན་འཁྲུགས་པའྱི་ནད་གཞན་ལྟར་ལུས་

ཁམས་ཀྱི་ཁག་དང་ཆུ་སེར་སོགས་རླན་གཤེར་བརྒྱུད་

ནས་གཞན་ལ་འགསོ་ཁབ་དང་མཐར་སྤྱི་ཚགོས་ནང་ཁབ་

བརྡལ་འགོ་བ་ཡྱིན། ནད་འབུ་འདྱི་ནྱི་གཉན་སྱིན་འཁྲུགས་

པའྱི་ནད་གཞྱི་གཞན་ལས་ལྡབ་ ༥༠ ནས་ ༡༠༠ ཡྱི་བར་

འགསོ་ཉནེ་ཆ་ེབའམ་མྱུར་བ་ཡདོ། དངེ་སང་སབས་ལགེས་

པ་ཞྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཕྱི་ལུགས་ནས་སནོ་འགགོ་ཁབ་

ཡདོ་པས་སྨན་ཁབ་དུས་ཐགོ་རྒྱག་ཐུབ་ན་ལགེས། འནོ་ཀང་

ནད་གཞྱི་འདྱི་ཡདོ་མཁན་མཉམ་དུ་བཟའ་བཏུང་བྱདེ་པ་

དང་།  གསོ་གནོ་ར་ེབྱས་པ། འ་ོབྱདེ་པ། ལག་པ་འཇུ་རསེ་

བྱེད་པ་སགོས་ཀྱིས་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ནད་འབུ་

འགསོ་ཀྱི་མདེ་པར་ཡྱིད་འཇགས་དགསོ།

༧། འགསོ་ཉནེ་ཆ་ེབའྱི་ས་ེཚན།  

 � ཕོ་མོ་དགའ་རགོས་མང་བའྱི་གས་དང་།   

 འཆལ་སོྤད་ལམ་ལ་ཞུགས་མཁན།

 � ཕོ་ནང་ཁུལ་ཆགས་སྤོད་བྱེད་མཁན།

 � ནད་འབུ་ཡདོ་མཁན་མཉམ་དུ་འཁྱིག་པ་སྤད་པ།

 � མོས་རས་བཟྱི་སྨན་གྱི་ཁབ་རྒྱག་མཁན།

 � ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ནང་མྱི་དང་ནང་  

 འབེལ་ཡོད་པ།

 � སྨན་ལས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ།

 � ཟུངས་ཁག་བླུག་དགོས་རྱིགས་བཅས་ལ་ནད་  

 འབུ་འགོས་ཉེན་ཆ་ེབ་ཡོད།

༧། སནོ་འགགོ་བྱདེ་ཐབས།

 � དངེ་སང་སནོ་འགགོ་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེསནོ་འགགོ་

ཡག་ཤསོ་གས་སུ་བརྱིས་བཞྱིན་ཡདོ་པས་ཚང་མས་ད་ེརྒྱག་

རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན།  

 � དགའ་རོགས་མང་པོ་དང་འཆལ་སོྤད་བྱེད་

མཁན་རྣམས་ནད་འབུ་འདྱི་ལས་སྲུང་ཐབས་ཆདེ་གྱིག་ཤུབ་ 

(Condom) བདེ་སྤདོ་བྱདེ་དགསོ།

 � གལ་ཏ་ེརང་ཉྱིད་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་ན་ནད་འབུ་ཡདོ་

མདེ་ཁག་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏ་ེནད་འབུ་ཡདོ་ན་བྱྱིས་པ་

བཙས་ནས་ཆུ་ཚདོ་ ༡༢ ནང་ཚུད་ཕྲུ་གུར་ནད་འགགོ་སྨན་

ཁབ་བརྒྱབ་དགསོ། སྨན་ཁབ་ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་སྤྱི་ཚགོས་

ནང་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིན་མདེ་ཐགོ་གནང་

མུས་ཡྱིན་འདུག

 � མསོ་རས་བཟྱི་སྨན་རྱིགས་བདེ་སྤདོ་མ་བཏང་ན་

བཟང་། གལ་ཏ་ེབཟྱི་སྨན་རྱིགས་ངན་ལངས་ཤརོ་ཟྱིན་པ་

རྣམས་ནས་ཁབ་དང་ཁབ་བྱད་སགོས་གཞན་དང་མཉམ་

སྤདོ་བྱ་མྱི་རུང་།

 � གཞན་ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤོད་པའྱི་སོ་འཁྲུད་

དང་། སྐྲ་དང༌། ཁ་སྤུ་ལ་སོགས་གཞར་བྱེད་གྱི་སོགས་

གཞན་དང་མཉམ་སོྤད་མྱི་རུང་།

 � ཡང་དངེ་སྐབས་ Tattoo ཞསེ་ཁབ་གཙགས་རྱི་

མ་ོདང་རྣ་བ་འབྱིགས་བྱདེ་ལ་སགོས་པ་དུག་སལེ་མ་བྱས་

པར་བེད་སྤདོ་བྱདེ་ན་ནད་འབུ་རྱིགས་འགསོ་ཉནེ་ཆ།ེ

 � གལ་ཏ་ེརང་ཉྱིད་ལ་ནད་འབུ་ཡདོ་ཚ་ེརང་ཉྱིད་

ཀྱི་ཁག་དང་དནོ་སྣོད་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་གཞན་ལ་

སྦྱིན་པ་གཏངོ་རྒྱུ་མདེ།

 � གལ་ཏེ་རང་ཉྱིད་འཕོད་བསེན་སྨན་པའམ་

ལས་བྱེད་ཡྱིན་ཚེ་སོན་འགོག་ཁབ་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་

དགོས་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སྨན་ཁང་གྱི་རྣ་ོལྡན་ཡོ་བྱད་

རྱིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱདེ་དགསོ།

༨། སྨན་བཅོས།  ཕྱི་ལུགས་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་སངེ་དག་

འགོ་བའྱི་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་ད་བར་རདེ་མདེ་ནའང་དརེ་

ཕན་པའྱི་སྨན་བྱེ་བག་པ་གསར་དུ་བཟོས་གནང་ཡོད། 

ཚང་མས་ཤེས་རོགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་

ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་བསེན་

དགསོ་མྱིན་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་བསནེ་

གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ།ེ  ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ནད་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་དང་ནད་གཞྱིའྱི་གནས་སངས་སོགས་སོ་ཀུན་ལ་

གཞྱིགས་ཏེ་ཟས་སོྤད་སྨན་བཅོས་སོགས་གསོ་བཅོས་མྱི་

འད་ཡོད་པས་ནད་པ་རྣམས་བོད་ལུགས་སྨན་པ་བསནེ་

གཏུག་བྱ་ན་ནད་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ནད་རགས་

ཞྱི་བ་དང་མཆྱིན་པའྱི་བྱེད་ལས་ལེགས་བསེྐད་གཏོང་

བའྱི་ཐབས་ཡདོ། མ་ཟད་རང་རའེྱི་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

ནས་ཀང་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་

རྱིན་ཕེད་བཅག་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ལ།  འདས་པའྱི་ལ་ོ

ཤས་ནང་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་

བདོ་སྨན་གྱིས་ཕན་བསྐེད་ཇྱི་ཙམ་ཡདོ་མེད་ཉམས་ཞྱིབ་

ས་ཕྱི་ཐངེས་གཉྱིས་ཀང་བྱས་ཡདོ།

འཛམ་གྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཉྱིན་མོ།	
                                                                                            ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

འཛམ་གྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཉྱིན་མོ་ 

(World Hepatitis Day 2015) ནྱི་ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ 

༧ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་སོལ་ཡདོ། འདྱི་ནྱི་འཛམ་

གྱིང་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་དང་འཛམ་གྱིང་མཆྱིན་

པའྱི་མཐུན་ཕོགས་མཉམ་རུབ་ཐོག་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་

ཡོད། ཉྱིན་མོ་དེ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསནེ་ལྷན་ཁང་

གྱི་མྱི་མང་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་ལས་འགུལ་རྣམ་

གངས་ཆེ་བ་བརྒྱད་ངོས་ལེན་གནང་ཐོག་འཛམ་གྱིང་

ཡོངས་སུ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཡ་གལ་གཅྱིག་ཆགས་

ཡདོ། དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོཆ་ེབ་ནྱི་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྐརོ་ག་ོ

རགོས་སྤེལ་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་ལའོྱི་ལས་འགུལ་གྱི་བརདོ་གཞྱི་

ནྱི། ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སནོ་འགོག་སྐོར་ཡྱིན་འདུག རྒྱལ་

སྤྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱི་བཏནོ་པའྱི་སྙན་ཐ་ོལྟར་ན་

འཛམ་གྱིང་ཡངོས་ལ་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༤༠༠ ལ་ནད་གཞྱི་

འདྱི་ཡོད་པ་དང་ལོ་རརེ་ས་ཡ་ ༡.༤ ནད་གཞྱི་འདྱིས་

རྐནེ་པས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་གྱི་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག 

མྱི་མང་པ་ོལ་ནད་འབུ་འདྱི་འགསོ་ཁབ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་

པ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་སྙན་ཐོ་བཏནོ་

གནང་ཡདོ་པས་ད་ེབཞྱིན་རང་རའེྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་དུའང་

ནད་གཞྱི་འདྱི་ཡདོ་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཡདོ་སབས་ད་ལྟ་ནད་

གཞྱི་འདྱི་མ་ཕགོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་འགསོ་ཁབ་མྱི་

ཡངོ་བའྱི་ཐབས་ལ་འབད་དགསོ་པ་གཙ་ོཆརེ་སྣང་།

༡། ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ། བོད་ལུགས་གས་ོབ་རྱིག་པས་དྭངས་

མ་མ་ཞུ་བའྱི་དབང་གྱིས་མཆྱིན་པར་ཁག་ངན་རྒྱས་ཏེ་

མཆྱིན་རར་གནས་ཤྱིང་ལྷན་སྐེས་སྱིན་དང་བསོངས་ཏེ་

བྱུང་བར་འདདོ། 

༢། སངོ་རྐནེ། སྨན་གཞུང་ལས། རྐནེ་མདེ་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་

འབྱུང་མྱི་སྱིད། །ཅསེ་དང༌། ཟས་སོྤད་ལགོ་པས་ནད་རྣམས་

སྐདེ་པར་བྱདེ། །ཅསེ་པ་ལྟར་མདརོ་ན་ནད་ཐམས་ཅད་སྐདེ་

པར་བྱདེ་མཁན་ནྱི་ཟས་དང་སྤདོ་ལམ་གཉྱིས་དམན་ལྷག་

ལོག་པ་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་ཡདོ། སྐབས་བབ་མཆྱིན་
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༤	སྤྱི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༢	ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	༡༢	

བར་བུམ་སོང་ནུབ།		ཕོགས་དེར་ལས་སེ་

གཏོད་མྱི་རུང་།

༥  ཚསེ་༡༤  ལྷག
ས་ཆུ

WED 1-7-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་བྱ་བ་དང་
གསོ་རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། དམག་
སྤང་། གས་ོསོྦང་།

༥  ཚསེ་༡༥  ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU  2-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་གཉནེ་འགྱིག་
མྱི་བྱ།

༥ ཚསེ༡༦  སངས
ས་ཆུ 

FRI 3-7-2015
Earth  Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་བྱ་བ་དང་
གསོ་གསར་དང་། རྒྱན་འདགོ་པར་
བཟང་། ཨར་ལས་འཛམེས།

༥  ཚསེ༡༧  ཆྡ
བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༥ ཚསེ༡༨ སྤནེ
ས༢

SAT 4-7-2015 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང། རནེ་བཞངེས་པ་དང་ ས་
ཞྱིང་ཉ་ོབ། མཁར་བརྱིག་པ་བཅས་ལ་
བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།  དུག་ཕག་
ཞག༧ ཟྱིན། སྨན་འཐུ་ཆུ་ཡྱི་ལས་འཛམེས།

༥ ཚསེ༡༩  ཉྱི
ས་མེ

SUN  5-7-2015 
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 
ཀླུ་ཐབེས།

༥ ཚསེ་ ༢༠  ཟླ
ཆུ ༢

MON 6-7-2015 
 Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་
ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས་ན་དག།ེ

༥ ཚསེ་༢༡  མྱིག
ས་མེ

TUE 7-7-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་མགོན་འག་ོ
མགནོ་འབདོ་མྱི་བྱ།   དདོ་རླུང་ལྡང་།

༥ ཚསེ༢༢ ལྷག
མ་ེཆུ

WED 8-7-2015  
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།   ཁད་པར་ཚངོ་ཁའེྱི་ལས་
རྣམས་འཛམེས།

༥  ཚསེ་༢༣  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 9-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་ཚ་ཐགོ་མར་
ས་ོཕྱིར་འདནོ་མྱི་རུང་།

༥ ཚསེ་༢༤  སངས
ས་ཆུ

FRI 10-7-2015 
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དགའ་སོན་བྱ་བ་
དང་། གསོ་གསར་གོན་པ། རྒྱན་འདགོ་
པ་བཅས་ལ་བཟང་། ཁ་མཆུ་མྱི་རོད། 
ཨུཏལྤ་མ་ེཏགོ་སང་།

༥ ཚསེ༢༥ སྤནེ
ས་རླུང 

SAT 11-7-2015 
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་འགྱིག་
མྱི་རུང་།

༥ ཚསེ༢༦   ཉྱི
མ ེ༢

SUN 12-7-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་
ས་བནོ་འདབེ་པ་དང་། ནརོ་ལྷ་མཆདོ་
པར་བཟང་། ཨར་ལས་འཛམེས། དུག་
སྦྲང་སེབས།

༥ ཚསེ༢༧   ཟླ
མ་ེཆུ

MON 13-7-2015
 Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས། 
སྨན་ཞག་༡༥་ཟྱིན། ཚ་དུས་དང་པ་ོཚུགས

༥ ཚསེ༢༨  མྱིག
ས་མེ

TUE 14-7-2015 
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་དུར་གདབ་
མྱི་རུང་།

༥ ཚསེ༢༩  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 15-7-2015
  Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་
རུང་། གས་ོསྦངོ་།

༥ ཚསེ༣༠   ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 16-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་ཡྱིན་པས་
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།  

༦  ཚསེ ༡ སངས
ས་རླང

FRI 17-7-2015
 Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་མགོན་འག་ོ
མགནོ་འབདོ་མྱི་རུང་། རྒྱ་ཟླ༦ ཆུང་
ཚེས༢

༦ ཚསེ་ ༢   སྤནེ
ས་མེ

SAT  18-7-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  འདྱི་ཉྱིན་ས་བདག་ཡན་
ཀངོ་ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན་པས་
འཛམེས།

༦  ཚསེ ༣  ཉྱི 
མ་ེཆུ

SUN 19-7-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་སོ་ཕྱིར་མྱི་
འདནོ། ཀླུ་ལྡགོ

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༣	ནས་བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་

༡༣	བར་བུམ་སོང་བྱང་།	ཕོགས་དེར་ལས་

སེ་གཏོད་མྱི་རུང་།

ཟླ༦ ཚསེ ༤  ཟླ 
མ་ེཆུ

MON 20-7-2015
Fire Water

ཚེས་ཆ་ངན།  ཁད་པར་དམག་གྱི་
གནམ་སོ་ཡྱིན་པས་འཐབ་རོད་སྤང་།

༦ ཚསེ་༥  མྱིག
མ ེ༢

TUE 21-7-2015
Fire 2

ཚེས་ཆ་བཟང་།  ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་
ས་བནོ་འདབེ་པ་དང་། ནརོ་ལྷ་མཆོད་
པར་བཟང་། གཉེན་འགྱིག་མྱི་རུང་། ས་
ཁམས་མཆེར་ར་ཞག༡༨ རྒྱུ།

༦  ཚསེ ༦  ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED  22-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་ཨར་ལས་སྤང་། 
ཀླུ་ལྡགོ

༦ ཚསེ ༧  ཕུར
རླུང ༢ 

THU 23-7-2015
Wind 2

ཚེས་ཆ་ངན། མྱུར་བའྱི་ལས་རྣམས་
བཟང་འནོ་ཀང་བག་མ་གཏངོ་ལེན་
འཛམེས། 

༦  ཚསེ ༨  སངས།
ས་རླུང་།

FRI 24-7-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བུན་གཏངོ་བ་དང་། དུར་
གདབ་མྱི་རུང་།

༦ ཚསེ ༩  སྤནེ
ས་རླུང་།

SAT 25-7-2015 
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་
རུང་།  ཀླུ་ལྡགོ

༦ ཚསེ༡༠  ཉྱི
མ ེ༢

SUN 26-7-2015 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་
ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས་ན་བཟང་།

༦ ཚསེ་ ༡༡  ཟླ
མ་ེཆུ 

MON 27-7-2015 
 Water 2

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་སྨན་ལས་གཏར་
བསེག་དང་། མགོན་འག་ོམགནོ་འབདོ་
མྱི་བྱ།

༦ ཚསེ ༡༢  མྱིག
ས་མེ

TUE 28-7-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་ཚངོ་གྱི་བྱ་བ་
འཛམེས།   

༦ ཚསེ ༡༣ ལྷག
ས་ཆུ

WED 29-7-2015   
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   གསོ་གསར་དང་། རྒྱན་
འདགོ་པར་བཟང་། གཏར་བསེག་དང་། 
བུ་སོར་མྱི་འདནོ། ཀླུ་ལྡགོ

༦  ཚསེ ༡༤  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 30-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་དང་། 
འཐབ་པ་སགོས་མྱི་བྱ། གས་ོསོྦང་།

༦ ཚསེ ༡༥  སངས
ས་ཆུ

FRI 31-8-2015 
Earth Water

ཚེས་ཆ་བཟང་།  དགའ་སནོ་བྱ་བ་
དང་གོས་གསར་གོན་པ། རྒྱན་འདགོ་
པ་བཅས་ལ་བཟང་། གཉེན་འགྱིག་མྱི་
རུང་།  ཀླུ་ལྡགོ

༦ ཚསེ ༡༦ སྤནེ
ས ༢ 

SAT 1-8-2015 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཞག་ངན་ཁལེ་
བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས་ན་དགེ

༦ ཚསེ ༡༧   ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 2-8-2015
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན  ཁད་པར་བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་འཛམེས།

༦ ཚསེ ༡༨   ཟླ
ས་ཆུ

MON 3-8-2015
 Earth Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་གསར་གོན་པ་
དང་། རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། ཉྱི་ནག 
ལས་དནོ་གཞན་འཛམེས།

༦ ཚསེ ༡༩  མྱིག
མ ེ༢

TUE 4-8-2015 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   ཚངོ་ལས་དང་། ས་
བནོ་འདབེ་པ། ནརོ་ལྷ་མཆདོ་པ་བཅས་
བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

༦ ཚསེ༢༠  ཆྡ
འདྱི་ཉྱིན་སྤྱིའྱི་གནམ་ས་ོཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛམེས།

༦ ཚསེ ༢༡   ལྷག
ཆུ ༢

WED 5-8-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦོར་དང་། ཁྲུས་བྱ་
བ། ཚངོ་སེྐད་འཕལེ་ལས་བཟང་། མགོན་
འག་ོམགནོ་འབདོ་མྱི་བྱ།

༦  ཚསེ ༢༢ ཕུར
ཆུ་རླང

THU 6-8-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་གྱི་ལས་མྱི་བྱ། 

༦ ཚསེ་ ༢༣  སངས
ས་རླུང

FRI 7-8-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བུ་ཚ་སོར་མྱི་འདནོ། ཚ་དུས་
གསུམ་པ་ཚུགས།

ཀུན་གཟྱིགས་དབྱངས་འཆར་ཆནེ་མ་ོཤལེ་གྱི་མ་ེལངོ་ཞསེ་བྱ་བ།

སྤྱིར་དབྱངས་འཆར་བའྱི་རྱིས་ནྱི་དབྱངས་

ཡྱིག་ལ་བརནེ་ནས་བརག་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིན། དབྱངས་

འཆར་གྱི་རྒྱུད་ནྱི་འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་བའྱི་རྱིས་རྱིག་ཅྱིག་

རདེ། ད་ེཡང་ལྷ་ཆནེ་དབང་ཕྱུག་དང་ལྷ་མ་ོཨུ་མ་གཉྱིས་

ཀྱིས་ཞུ་བ་ཞུ་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པར་བཤད་ལ། རྒྱ་

གར་བས་ (ཤྱིབ་ཏནྟྲ) ཞསེ་པའྱི་ནང་ཚན་ (ཤྱིབ་སྭརདོཡ) 

ཞསེ་འབདོ་པ་ཡྱིན། གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་སྐསེ་བུའྱི་བད་ེསྡུག་

ལགེས་ཉསེ་དང་། རྒྱལ་ཕམ་སགོས་བརག་ཐབས་ཀྱི་འཁརོ་

ལ་ོམང་པརོ་སནོ་པ་དང་། དབྱངས་དང་གསལ་བྱདེ་ཚསེ་

ལ་འཆར་ཚུལ་སོན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱིང་ད་ེལྟར་བཏགས་པའ།ོ། 

དབྱངས་འཆར་གྱི་གཞུང་བོད་དུ་ཐོག་མར་དུས་རབས་

བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གོ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རྱིན་ཆེན་

གྱིས་དབྱངས་འཆར་ར་བའྱི་རྒྱུད་ལའེུ་བཅུའྱི་བདག་ཉྱིད་

ཅན་ད་ེབཞྱིན་བསྒྱུར་བར་མཛད་པ་ནས་མཁས་གྲུབ་རྱིན་

བྱནོ་གྱིས་ཕག་བཞསེ་སུ་མཛད་པའྱི་ནང་ནས་བདོ་འགལེ་

རང་དུ་གགས་ཆ་ེབ་མཇལ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ནྱི། མཆགོ་ཏུ་དགའ་

བ་ང་ོམཚར་རྒྱན་གྱི་མ་ེཏགོ རྱིན་ཆནེ་རྒྱ་མཚ།ོ དཔལ་གྱི་

སྒནོ་མ།ེ ནརོ་བུའྱི་ཕངེ་བ། མངྐ་ུར། ལྷ་ཆནེ་དགངོས་རྒྱན་

བཅས་ཡྱིན་པ་དང་། འཇམ་མགནོ་མྱི་ཕམ་རྒྱ་མཚ་ོམཆགོ་

གྱིས་དགུངས་གངས་ས་ོགཉྱིས་པ་(རབ་ཚསེ་མ་ེགང་སྤྱི་ལ་ོ 

༡༨༧༧) ལརོ་མཛད་པའྱི་ཀུན་གཟྱིགས་དབྱངས་འཆར་

ཆནེ་མ་ོཤལེ་གྱི་མ་ེལངོ་ཞསེ་པ་འདྱི་བཞྱིན་ས་འགེལ་ཀུན་

གྱི་སྙྱིང་པོའྱི་བཅུད་བསྡུས་ཤྱིང་རྒྱས་བསྡུས་མཚམས་ལ་

མཁས་པས་དཔྱད་ན་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་

བུ་དང་བླ་ོདམན་དག་གྱིས་མཇལ་ན་ཡང་དགོངས་པར་

རོགས་ས་བ་སོགས་ཁད་ཆོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་བཤད་

ད།ོ །གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ས་བཅད་ནྱི་ཁག་ལྔ་རུ་བསྡུས་ཏ་ེ

ཡདོ་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། 

གཞུང་གྱི་དབུར་མཆོད་པར་བརོད་པ་དང་

བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ། གཞུང་དངསོ་ས་བཅད་དང་པ།ོ 

འབས་རྱིས་འདདོ་འབྱུང་ནརོ་བུའྱི་ལནོ་པ་རྒྱས་པའྱི་སྐབས། 

༢ རྱིས་ཕན་མ་ེཏགོ་གཞནོ་ནུའྱི་ཕངེ་བ་སྤལེ་བའྱི་སྐབས། ༣ 

རྱིས་ཚུལ་སྙྱིང་པ་ོདུས་སོྦར་བརགས་པ་བླང་དརོ་གསལ་

བའྱི་མྱིག་བཟང་མཛསེ་པའྱི་སྐབས། ༤ ཕ་རལོ་གྱི་གཡུལ་

འཇམོས་པའྱི་རྱིས་རྱིག་འབར་བའྱི་རྡ་ོར་ེརམ་པའྱི་སྐབས། 

༥ ཡུལ་དུས་སྤྱི་དང་བྱ་ེབག་གྱི་སེྐ་རྒུའྱི་བད་ེདགོ་ལུང་སནོ་

པ་རྱིན་ཆནེ་སོྒན་མ་ེགསལ་བའྱི་སྐབས་བཅས་ས།ོ།

ལོ་རྟགས་སོ་སོའྱི་བླ་གཟའ་དང་།	སོག་གཟའ།	གཤེད་གཟའ་

བཅས་བརྱི་ཐབས།	

ད་ེཡང་ནག་རྱིས་གཞུང་ཁག་ལས། བརྱི་བྱའྱི་

གཞྱི་ནྱི་འབྱུང་བ་ལྔ་ས།ེ ཤྱིང་། མ།ེ ས། ལགས། ཆུ་ལྔ་ས།ེ ད་ེ

རྣམ་ཕན་ཚུན་མ། བུ། དག། གགོས་སུ་བརྱི་བ་ས།ེ ད་ེནྱི་འདྱི་

ལྟར་སེ། ཤྱིང་མ་ཆུ། ཆུ་མ་ལགས། ལགས་མ་ས། ས་མ་མ།ེ མ་ེ

ཡྱི་མ་ད་ེཤྱིང་། ཤྱིང་བུ་མ།ེ མ་ེབུ་ས། ས་བུ་ལགས། ལགས་བུ་

ཆུ། ཆུ་ཡྱི་བུ་ད་ེཤྱིང་། ཤྱིང་དག་ལགས། ལགས་དག་མ།ེ མ་ེ

དག་ཆུ། ཆུ་དག་ས། ས་ཡྱི་དག་ད་ེཤྱིང་། ཤྱིང་གགོས་ས། ས་

གགོས་ཆུ། ཆུ་གགོས་མ།ེ མ་ེགགོས་ལགས། ལགས་ཀྱི་གགོས་

ད་ེཤྱིང་། ཞསེ་གསལ་བ་ལྟར་ར།ོ།

འབྱུང་བ་ལྔའྱི་ནང་ཚན་ཤྱིང་ནྱི་གཟའ་ཕུར་བུ་

དང་། མ་ེནྱི་གཟའ་མྱིག་དམར། ས་ནྱི་སྤནེ་པ། ལགས་ནྱི་པ་

སངས་ཡྱིན་ལ། ནག་རྱིས་ལས་སག་ཡསོ་སགོ་ཤྱིང་། ར་སྦྲུལ་

མ།ེ བྱ་སེྤལ་ལགས་ལ། བྱྱི་ཕག་ཆུ། གང་། ལུག ཁྱི། འབྲུག་བཞྱི་

པ་ོསོག་ཁམས་སར་བཞདེ་པ་ལྟར། སག་དང་ཡསོ་གཉྱིས་ཀྱི་

སགོ་ཁམས་ཤྱིང་ཡྱིན་སེ། གངོ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཤྱིང་གཟའ་

ཕུར་བུ་ཡྱིན་པས་སག་ཡསོ་གཉྱིས་ཀྱི་བླ་གཟའ་ཕུར་བུ་ཡྱིན་

པ་དང་། ར་སྦྲུལ་གཉྱིས་ཀྱི་སོག་ཁམས་མ་ེཡྱིན་པས་མ་ེམྱིག་

དམར་ས་ེབླ་གཟའ་མྱིག་དམར། བྱ་སྤལེ་གཉྱིས་ཀྱི་སགོ་ཁམས་

ལགས་ཡྱིན་པས་ལགས་པ་སངས་ཏ་ེབླ་གཟའ་པ་སངས། བྱྱི་

ཕག་གཉྱིས་ཀྱི་སོག་ཁམས་ཆུ་སེ་ཆུ་ལྷག་པ་ཡྱིན་པས་བླ་

གཟའ་ལྷག་པ། ད་ེབཞྱིན་འབྲུག་གྱི་ཉྱི་མ། ལྷག་པ། ཕུར་བུ་

དང་། ལུག་གྱི་པ་སངས། ཟླ་བ། ཕུར་བུ། ཁྱི་ཡྱི་ཟླ་བ། ལྷག་པ། 

ཕུར་བུ། གང་གྱི་སྤནེ་པ། ལྷག་པ། ཕུར་བུ་ཡྱིན་པ་ལྟར། འབྲུག་

གྱི་བླ་གཟའ་ཉྱི་མ་དང་། ལུག་གྱི་བླ་གཟའ་པ་སངས། ཁྱི་ཡྱི་བླ་

གཟའ་ཟླ་བ། གང་གྱི་བླ་གཟའ་སྤནེ་པ་ཡྱིན་ན།ོ། 

གོང་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་འབྱུང་བ་ལྔ་ས་ོསའོྱི་

དག་གགོས་བརྱིས་པ་ལས་ལ་ོརགས་ས་ོསའོྱི་སགོ་གཟའ་

དང་། གཤདེ་གཟའ་ཇྱི་ལྟར་བརྱི་བའམ་ཞ་ེན། དཔརེ་ན། 

ལ་ོརགས་སག་ཡསོ་གཉྱིས་ལ་མཚནོ་ན། གངོ་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་ནག་རྱིས་སནོ་འགའོྱི་ནང་སག་ཡསོ་སགོ་ཤྱིང་ཞསེ་པ་

ལས། ཕུར་བུ་ཤྱིང་ཡྱིན་པས་སག་ཡསོ་གཉྱིས་ཀྱི་བླ་གཟའ་

ཕུར་བུ་ཡྱིན་པ་ཤེས་མོད། ཤྱིང་གྱི་གོགས་པོ་ས་ཡྱིན་པ་

ལས། སྤནེ་པ་ས་ཡྱིན་པས་སག་ཡསོ་གཉྱིས་ཀྱི་སགོ་གཟའ་

སྤནེ་པ་ཡྱིན་པ་དང་། སགོ་ཁམས་ཤྱིང་གྱི་དག་ལགས་ཡྱིན་

པས། ལགས་པ་སངས་ཡྱིན་པས་སག་ཡསོ་གཉྱིས་ཀྱི་གཤདེ་

གཟའ་པ་སངས་ཁལེ་བ་བཞྱིན། ལ་ོརགས་ར་དང་སྦྲུལ་ལ་

མཚནོ་ནའང་། ར་སྦྲུལ་མ་ེཞསེ་པ་བཞྱིན་ལ་ོརགས་ར་དང་

སྦྲུལ་གྱི་སགོ་ཁམས་མ་ེས།ེ མ་ེམྱིག་དམར་ཡྱིན་པས་ར་སྦྲུལ་

གཉྱིས་ཀྱི་བླ་གཟའ་མྱིག་དམར་དང་། སགོ་ཁམས་མ་ེས་ེམ་ེ

ཡྱི་གགོས་ལགས་ཡྱིན་པས་ལགས་པ་སངས་ཡྱིན་ཏ།ེ ར་སྦྲུལ་

གཉྱིས་ཀྱི་སགོ་གཟའ་པ་སངས་དང་། མ་ེཡྱི་དག་ཆུ་ཡྱིན་

པས་ཆུ་གཟའ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ར་སྦྲུལ་གཉྱིས་ཀྱི་གཤདེ་

གཟའ་ལྷག་པ་ཁལེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ོརགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སགོ་
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(ཤེས་བྱའྱི་ཟེགས་མ་ལས་བཏུས།)
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དཀར་སྐ་ེབ་འགགོ་བཅོས་བྱདེ་ཐུབ།
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རག་པར་སོ་གལ་ཡས་མས་གཉྱིས་ཤུགས་ཆུང་ཆུང་དང་

རྡུང་ན་ས་ོརའྱི་ཟུངས་ཁག་ཐགོས་མེད་དུ་རྒྱུག་ཐུབ་ས་ེས་ོ

ར་བརན་པརོ་གནས་ཡུན་རྱིང་དུ་འགོ་ཐུབ། ད་ེམྱིན་དྱི་ཆུ་

གཏངོ་དུས་ས་ོགལ་གངོ་འགོ་དམ་པརོ་བསྒྱིགས་ན་མཁལ་

རླུང་ཕྱིར་མྱི་ཤརོ་བ་བྱདེ་ཐུབ་པས་ན་ས་ོདར་མའྱི་ས་ོར་ས་

བརན་ཡངོ་བར་ཕན་ཐགོས་མཆྱིས།

གསུམ། ཀླད་ལྟག་རྡུང་སངས། ཀླུང་དབྱྱི་སྨན་པ་ཚསོ་རྣ་
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གསང་པ་ོཡངོ་ཟེར། ན་ས་ོདར་མའྱི་མྱིས་ཉན་བྱདེ་དབང་

པའོྱི་ཐསོ་ཤུགས་ཉམས་ས་བར་སོན་འགགོ་བྱེད་ཕྱིར་ངལ་

གསའོྱི་དུས་ཚདོ་བདེ་སྤདོ་བཏང་སེ་ལག་མཐྱིལ་གཉྱིས་རྣ་

དབང་གཡས་གཡནོ་ལ་དམ་པརོ་སྦར་རསེ། དཀྱིལ་མཛུབ་

དང་མཛུབ་མོས་ཀླད་ལྟག་ཏུ་རེས་མོས་ཀྱིས་ཉྱིན་རེར་

ཐེངས་གཉྱིས་ར་ེདང་ཐེངས་རརེ་ལན་ལྔ་བཅུ་ར་ེརྡུང་ན་

མཁལ་རླུང་ཀླད་པ་དང་རྣ་ཐུང་ནང་དུ་རྒྱུགས་ཐུབ་ནས་

ཀླད་པ་ཐང་བ་དང་རྣ་བ་གསང་པ་ོཡངོ་ཐུབ།
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ཐེབས་ཆེས་པ། གང་ངར་ཤུགས་རྐེན་དང་། ཟས་ཟོས་
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བུ་ཡུན་ཚད་ཀང་བདུན་ཕག་ལྔ་ཙམ་རྒྱག་མཁན་ཡང་

ཡོད་པར་འདོད་པ་ནྱི་ཕྱི་ནང་ལུགས་གཉྱིས་མཚུངས། 

འགའ་ཞྱིག་ལ་ོགཅྱིག་ལྷག་ཙམ་རྒྱག་མཁན་ཡང་ཡདོ།

སྐྱིགས་བུ་ལ་དབྱེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ཟེར་ན།	 ཕྱི་

ལུགས་ནང་སྐྱིགས་བུར་དབྱ་ེབ་མྱི་གསལ་ཡང་བདོ་ལུགས་

ལྟར་ན། ཁ་ཟས་རྱིངས་སབས་སུ་ཟོས་རེས་འབྱུང་བ་ལ་

ཟས་བྱུང་གྱི་སྐྱིགས་བུ་དང་། ཟས་ཟོས་པའྱི་རེས་ལ་ཉུང་

ཤས་བྱུང་བ་དེ་འཕལ་ཆད་འགོ་བ་ལ་སོབས་ཆུང་བས་

ཕན་ཚེགས་ཀྱི་སྐྱིགས་བུ། བར་ཐག་གྱི་ཚིགས་རྱིང་ཞྱིང་ཁ་

ཟས་ཞུ་བའྱི་དུས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་གཉྱིས་བསྟུད་ནས་བྱུང་བ་

ལ་ཟུང་འབྱུང་གྱི་སྐྱིགས་བུ། བར་མཚམས་མེད་པར་ཆད་

དུ་མྱི་འདདོ་པར་ཤུགས་དགས་ལ་མྱིག་ཧར་ཞྱིང་ཚིག་མྱི་

ཐནོ་པར་རྒྱག་པ་ལ་སྐྱིགས་བུ་ཆེན་པ།ོ ལྟེ་བའྱི་འགོ་ནས་

གཅྱིག་རསེ་གཉྱིས་མཐུད་ནས་བྱུང་ཞྱིང་ཨྱིག་སྒ་མྱི་གསལ་

བ་ལ་སྐྱིགས་བུ་ཟབ་མ་ོཞསེ་དབྱ་ེབ་ལྔ་བསན་གནང་ཡདོ།

འོ་ན་བཅོས་ཐབས་གང་དང་གང་བསན་ཡོད་

དམ་ཟེར་ན།	ཐགོ་མར་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་རྱིག་པ་ལྟར་ན་ 

༡༽སམེས་པ་ར་ེགཅྱིག་ཏུ་སྒྱིམ་རྒྱུར་འབད་དགསོ། དཔརེ་ན། 

གང་ཟག་དརེ་དྱི་བ་འདནོ་པ་དང་། ཡང་ན་གང་ཟག་ནད་

པ་དསེ་གངས་བརྒྱ་ནས་ཀླད་ཀརོ་བར་ལྡགོ་ནས་བགངས་

དགསོ་ཞེས་དང་། གཞན་སོམ་རྒྱག་པ་དང་། ནད་པ་ད་ེ

གཞན་དུ་གཡངེ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་ག་ོབུར་དུ་མདུན་ན་ལྒང་

ཕུག་སགོས་བརལོ་ནས་དངངས་སུ་འཇུག་པར་བྱདེ།

༢༽དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟ་མ་བསནེ་དགོས། དཔེར་ན་བྱེ་

མ་ཀ་ར་དང་ཆུ། བ་དམ་ཁུ་བ་ཐུར་མ་གང་ལྷན་དུ་བཟའ་

བར་བྱེད། འཁག་པ་བཟའ་བ་དང་། འབས་དཀར་པ་ོཁ་

གང་བཟའ་བར་བྱདེ།

༣༽དབུགས་རྱིང་པོ་དལ་ལྷོད་ངང་གཏོང་བ། རྣ་ནས་

དབུགས་རྔུབ་གྱིན་ཁ་ནས་དལ་ལྷོད་ངང་ཕྱིར་འབྱྱིན་

པར་བྱེད་དགོས། དབུགས་བཀག་པ་དང་དེ་རེས་

དབུགས་གཏོང་བར་བྱེད་དགོས་པ། ལྒང་ཕུག་ལ་ཕུ་

འདེབས་པ་དང་། དབུགས་རྱིང་པོ་ཐང་ཆད་མཚམས་

བར་ལེན་པ་དང་། དེ་ནས་ཡུན་ཙམ་དབུགས་བཀག 

གང་ལ་ཞེ་ན་སྐྱིགས་བུ་བང་ངོས་སུ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་

དང་། དརེ་བརནེ་དབུགས་ལནེ་པ་ཆད་མཚམས་སུ་བང་

ངསོ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་འག་ོཚད་ཀང་མཚམས་འཇགོ་བྱེད། སྐབས་

དེར་སྐྱིགས་བུ་ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་མེད་པར་འགྱུར་བར་

བྱེད་པས་ད་ེནྱི་ནུས་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤསེ་ཞྱིག་ཡྱིན།

༤༽དེ་མྱིན་ཐབས་ཤེས་འད་མྱིན་ལ་བརེན་ནས་གད་མོ་

བགད་པ། རླངས་རླུང་ལྡན་པའྱི་ཆུ་འཐུང་། དེས་ལུས་

པོའྱི་ནང་གྱི་ནག་རས་འཕར་རླངས་དོ་སྙོམས་པར་བྱེད།  

དོན་ལ་སྐྱིགས་བུ་ནྱི་ལུས་པོའྱི་ནང་གྱི་སོག་རླུང་དང་

ནག་རས་འཕར་རླངས་དོ་མྱི་སོྙམས་པ་ལས་བྱུང་བས་

དེ་གཉྱིས་དོ་སྙོམས་ན་སྐྱིགས་བུ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་

སགོས་ཀྱི་ཐབས་ཤསེ་བསན།

བོད་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་གཞྱི་

ལ་བཞག་ནས་བཅོས་ཐབས་བསན་ཡོད་ད།ེ

སྐྱི གས་བུའྱི ་ནད་དེ ་ནྱི ་གེན་རྒྱུ འྱི ་རླུ ང་

འཁྲུགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་ཐོག་མར་རླུང་གྱི་

བཅོས་ཐབས་བསེན་དགོས་ཏེ་འབྲུ་མར་གྱིས་བསྐུ་མཉེ་

བྱ་བ་དང་། མགོ་བོའྱི་སྡུད་སོ་བཞྱིར་སྣུམ་གྱིས་བདུག་

པ་དང་། བུར་ཆང་དང་འབས་ཐུག་ས་པོ་བསེན་པར་

བྱ་ཞྱིང་། སྐྱིགས་བུ་ཚབས་ཆེ་ན་སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་

བྱས་ཏེ་སྨན་དང་དཔྱད་གང་འསོ་དང་དུ་ལེན་དགོས་

པ་དང་། དེ་མྱིན་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་

གངས་ཀ་དག་ཏུ་བགངས་བར་བྱ་བ་དང་། གེན་རྒྱུའྱི་

རླུང་ལོག་པའྱི་ཆེད་དུ་སྐྱིགས་བུ་བྱུང་བར་དབུགས་

ཤུགས་ཀྱི་བསམས་ཏ་ེདག་ཏུ་མནན་པར་བྱེད། དསེ་གེན་

རྒྱུའྱི་རླུང་ལོག་པ་མ་ཟད་རླུང་ཁྱིམས་པ་ལྟར་འཁྲུགས་

དང་གཡོ་འགུལ་འཐེབས་ནས་རླུང་འཁྲུགས་པ་དེ་རང་

མལ་དུ་ཆུད་དེ་སྐྱིགས་བུ་ཆད་པར་འགྱུར། དེ་བཞྱིན་

ནད་པས་མ་ཚོར་བར་གོ་བུར་ཆུ་ལག་བརྒྱབ་པའམ་

དངངས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚིག་འབོད་པ། ཡྱིན་ནའང་བྱྱིས་

པ་དང་སྙྱིང་ནད་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ལ་གཟབ།

ཞོར་དུ། དེ་ལྟར་སྐྱིགས་བུ་ནྱི་བོད་ལུགས་

དང་ཕྱི་ལུགས་གཉྱིས་སུ་ཐུན་མོང་དུ་བསན་ཡོད་པ་ཤསེ་

དགོས། ལོ་གསུམ་ཙམ་ནས་སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཁང་གྱི་

སྨན་སོབ་ཚོར་ཨྱི་མོ་རྱི་གཙུག་ལག་སོབ་ཆེན་ནས་ཕྱི་

ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པ་སོབ་སྦོང་སྤོད་བཞྱིན་ཡོད། སྐབས་

དེར་གདན་ཞུ་བྱས་པའྱི་རྒྱ་གར་སོབ་དཔོན་ཞྱིག་གྱིས་

ཁོང་གྱི་ཤ་ཉ་ེཞྱིག་ལ་སྐྱིགས་བུ་བྱུང་ནས་ལོ་གཅྱིག་དང་

ཕེད་ཀ་ཕྱིན་ཀང་དག་སེྐད་མ་བྱུང་བས། མཐར་བོད་

སྨན་བསེན་རེས་ཉྱིན་བདུན་ནང་དག་སྐེས་ཕྱིན་པའྱི་

སྐོར་གསུངས་ཡོད། ད་ེབས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ནད་བེྱ་བག་པ་ཞྱིག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་དེང་རབས་

སྨན་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱེད་

གྱིན་བོད་ལུགས་ད་ེཕྱི་ལུགས་གསོ་རྱིག་ལས་ས་བའྱི་སྐོར་

བདནེ་པ་ར་འཕོད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ན། ༸གོང་

ས་མཆོག་གྱིས་ནང་ཆོས་སྐ་སེར་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱིས་

སྦང་བརོན་གནང་དགོས་ངསེ་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པ་དེ་ཡང་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱིས་སྐྱིགས་

བུའྱི་ནད་ཕན་ཚེགས་ནས་འགོ་བརམས་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་

འཕོད་བསེན་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་

ཞྱིག་ཏུ་སྣང་། ད་ེནྱི་རང་ཉྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་སྐབས་ཆེད་

ཀྱི་མཚོན་ཆ་གལ་ཆེན་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན།

ཐུབ་སྐད། བྱེད་སངས་ནྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྒྱིགས་ནས་ཏྱིང་

འཛནི་བསོམས་རསེ་ཆུ་ཚདོ་སྐར་མ་ཕེད་ཀའྱི་ནང་མཆྱིལ་

མ་ཐེངས་གཅྱིག་ར་ེམྱིད་དགོས་པ་དེ་ཡྱིན། མྱིད་ཐེངས་

མང་ཉུང་མ་བལྟོས་བར་སབས་བདེ་དང་ཁམོ་ལོང་བྱུང་

དུས་ད་ེལྟར་བྱདེ་དགསོ། མཁལ་མ་ཞན་པའྱི་ན་ས་ོདར་མ་

ཚོས་རག་པར་བྱདེ་ཐབས་འདྱི་སྤད་ནས་རང་བཅོས་བད་ེ

སྲུང་ཡུན་རྱིང་བྱས་ན་ཕན་འབས་ཐབོ་ཐུབ།

ལྔ། མཁལ་རྒྱུད་འཕུར་མཉདེ་བྱདེ་སངས་ཏ།ེ ལུག་ཟུང་

གྱིས་ཆུ་ཚདོ་འཁརོ་ལའོྱི་འག་ོཕོགས་ལྟར་སྐདེ་པའྱི་གཡས་

གཡོན་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོས་འཕུར་མཉེད་སྐོར་བ་ལན་ལྔ་

བཅུ་ར་ེབྱས་རསེ། ལག་པ་གཉྱིས་པོས་སྐེད་པ་དང་སལ་

གཞུང་དུ་འཕུར་འཕུར་སྐར་མ་བཅུ་གཏངོ་དགསོ། ཀྲུང་

དབྱྱི་སྨན་པ་ཚོས་སྐེད་པ་ནྱི་མཁལ་མའྱི་ཁྱིམ་དང་སལ་

པ་ནྱི་མཁལ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན། ཞེས་དགོངས་པར་བརེན། 

མཁལ་རྒྱུད་འཕུར་མཉེད་དང་སལ་པ་འཕུར་འཕུར་བྱས་

ན་མཁལ་མའྱི་ར་ལག་བཤང་ཤྱིང་མཁལ་མ་ཐང་ལ་ལུས་

ཟུངས་རྒྱས་པས་ན་སོ་དར་མའྱི་མཁལ་མ་ཞན་པ་ལས་

བྱུང་བའྱི་སྐེད་པ་དང་སལ་པ་ན་བ་སྨན་བཅོས་བྱདེ་རྒྱུར་

ཕན་ཐགོས་མཆྱིས།

དྲུག བཤང་ལམ་གྱི་ཤ་གནག་སྐུམ་སངས། མ་ཉལ་གངོ་

བཤང་ལམ་གྱི་ཤ་གནག་ཤུགས་ཀྱིས་ལན་ལྔ་བཅུ་ནས་བརྒྱ་

ཙམ་བསྐུམས་ན་ན་སོ་དར་མ་མཁལ་མ་ཞན་པའྱི་དབང་

གྱིས་ཁམས་དཀར་རང་དགར་འཆརོ་བ་དང་། རྨྱི་ལམ་དུ་

འཆརོ་བ། འཚརོ་ས་བཅས་བཅསོ་པར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ།  

བདུན། རྐང་མཐྱིལ་འཕྱིད་སངས། རྐང་པའྱི་སརོ་ཡདོ་

པའྱི་གསང་མྱིག་ནྱི་མཁལ་མ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་

སབས། གཉྱིད་ཉལ་ཁར་ལག་པས་རྐང་མཐྱིལ་དམར་ཞྱིང་

དནོ་པོར་མ་ཆགས་བར་འཕྱིད་འཕུར་བྱས་ན་མཁལ་མ་

དང་ལུས་ཟུངས་ལ་ཕན་ནུས་མཆྱིས་ས།ོ།
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