བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོ།
སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།  ༡༦

སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
		

Men -Tsee Da-Sar

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

༡༩༩༤།༦།༢༨

དེ་རངི ་འཁྱུག་ཙམ་འདིར་སླེབས་ཐུབ་པར་ཧ་
ཅང་དགའ་པོ་བྱུང༌། ལས་བསམྡོ ས་ནང་བཀོད་པའ་ི གནས་
ཚུལ་དེ་ཚོར་བལྟ་སྐབས་བར་སྐབས་ཤགི ་རངི ་འཐུས་ས་ྒོ མ་
ཚང་བར་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན་ཡང༌། ལོ་མང་སྔོན་ནས་རྐང་
ཚུགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་གིན་ཞུ་
གིན་ཁུངས་འཁྱོལ་ཙམ་གྱི་གནས་ཚུལ་འོག་ནས་ཡར་རྒྱས་
ཕྱིན་པ་འདརི ་ཤནི ་ཏུ་དགའ་པོ་བྱུང༌། བར་སྐབས་ཤགི ་
སྨན་རྩིས་ཁང་ཟེར་དུས་ཧ་ལམ་མ་ི ཚུལ་མནི ་འཛོམས་ས་
ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་
བློ་གཡེང་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང༌། ད་ཆ་སྔ་སོར་ཆུད་པ་འདི་
ཡག་པོ་རེད། དེ་མིན་ང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག
ཚང་མས་མི་ཤསེ ་པ་ནི་མ་རེད། གང་འདྲ་བྱ་དགོས་མིན་
ཕལ་ཆེར་ཤསེ ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཐུས་ཤརོ ་ཡོང་ག་ི ཡོད་པ་
དེ་ཡང་ཤསེ ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང༌། སྤྱི་སེམས་མེད་
པ་ཟེར་ནའང་འདྲ། སྤྲང་རྟགས་བསྟན་པ་ཟེར་ནའང་འདྲ།
གང་ལྟར་འད་ི ལྟའ་ི གནས་ཚུལ་འོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པོ་
ཞིག་མི་ཡོང་བ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་སེལ་ཐབས་ལ་
མ་ཤསེ ་པའ་ི དབང་གསི ་འཐུས་ཤརོ ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་གསལ་
བཤད་བྱས་ན་ཕན་རྒྱུ་ཡོད། ཤེས་བཞིན་དུ་སྤྱི་དོན་ལ་
སེམས་ཁུར་མ་བླངས་ན་དེར་གཞེན་སྐུལ་བྱས་ཀྱང་ཕན་པ་
དཀའ། སྒྲིག་འཛུགས་ཆེ་ཕྲ་གང་ཡིན་ཡང་ཚགས་ཚུད་པོ་
ཞགི ་ཡོང་དང་མ་ི ཡོང་ཟེར་བ་འད་ི མ་ི རེ་ངོ་རེ་དང་འབལྲེ ་
བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་རེ་ངོ་རེའ་ི ཆ་
ནས་རང་བློ་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་སྟབས། སོ་སོ་
རང་ཉདི ་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་འཐུས་ཤརོ ་
མེད་པ་ཞིག་བྱས་ཡོད་མནི ་བསམ་བློ་གཏོང་དུས་འགྱོད་
པ་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ག་ལེར་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་གི་
རེད། དེ་མནི ་འཕྲལ་སེལ་སོ་སོ་རང་ཉིད་དག་འབུད་ཐུབ་
ཙམ་བྱུང་བ་ཡནི ་ན་དེ་གས་འགགྲི ་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ན་སྤྱི་སར་
འཐུས་ཤརོ ་ཡོང་ཡོང་པ་རེད། སོ་སོ་དག་འབུད་ཐུབ་ཙམ་
གྱི་ཆོག་ཤསེ ་བྱས་ཏེ་བསྡད་པས་འགགྲི ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་
མེད། སྤྱི་པའི་དོན་དག་ལ་འཐུས་ཤརོ ་ཡོང་ག་ི ཡོད་པ་མགི ་
མཐོང་ལག་ཟིན་ཡིན་སྟབས། མི་རེ་ངོ་རེའ་ི ཆ་ནས་སེམས་
ཁུར་བླངས། ལས་རྒྱུ་འབྲས་བསམ་ས་ྟེ རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལྐོག་
མེད་པར་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤནི ་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕགྱོ ས་ཐད་ལའང་
འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དོ་ཁུར་བྱ་དགོས་པ་ལས་འཐུས་ཤརོ ་
བྱུང་བ་མཐོང་བཞནི ་དུ་དེ་ལྟར་བསྡད་པས་གཏན་ནས་མ་ི
འགྲིགས། འདི་སྒེར་པ་ཞགི ་ག་ི གནས་ཚུལ་མནི ་པར། བོད་
བསྟན་སྲིད་སྤྱི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རགི ་པ་ཟེར་བ་འད་ི ན་ི རླབས་ཆེན་ཞགི ་དང༌། མ་
འོངས་པར་མདུན་ལམ་བཟང་པོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡནི ་སྟབས། གྲ་འགགྲི ་མ་འགྲིག་དབང་གིས་བྱས་དང་མ་
བྱས་མི་འདུག་སྙམ་སྟེ་གཡུགས་བཞག་ན་རྩ་བ་ནས་འགྲིག་
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ཐབས་མེད། དཀའ་ངལ་ཡོང་བཞནི ་པ་དེ་སེལ་ཐབས་ས་ྒོ
གང་ས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་རིག་པ་བསྒྲིམ་དགོས་པ་
ཞགི ་ཆགས་ཡོད། སབློ ་ཕྲུག་ཚོའ་ི ནང་ཡནི ་ནའང་འདྲ། ལས་
བྱེད་ཚོའ་ི ནང་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁྱེད་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་
པའ་ི ཆ་ནས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའ་ི བསམ་འཆར་ག་རེ་
ཡོད་མེད་ཁྱེད་ཚོ་ནང་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་
ཡོད་འགོ་ཁདྲི ་ཚོར་ལབ་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་
འབལྲེ ་ཡོད་ཚོར་ལབ། འབལྲེ ་ཡོད་ཚོས་ཐག་གཅོད་མ་ི ཐུབ་
ན་གོང་རིམ་ལས་ཁུངས་དང༌། དེ་བཞིན་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་
ལའང་བཤད་ན་འགགྲི ་ག་ི རེད། ཁདྱེ ་རང་ཚོ་སུའ་ི ཐོག་ནས་
སྤྱི་ཕན་གྱི་བསམ་འཆར་བྱུང་བ་ཡནི ་ན་དགའ་བསུ་ཡོད།
ད་ལྟ་འཐུས་ཤརོ ་བའ་ི གནས་སྐབས་འདའི ་ི ནང་ཚང་མས་
ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱིས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་འཐུས་ཤརོ ་སོང་བ་མཐོང་བཞིན་དུ་ད་དུང་ལྟད་
མོ་བལྟས་ཏེ་བསྡད་ན་འགགྲི ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད། མདོ་
དོན། ང་ཚོའ་ི གསོ་རིག་ལས་དོན་འདི་རླབས་ཆེན་ཞིག་དང༌།
མ་འོངས་པར་མདུན་ལམ་བཟང་པོ་ཡོད་པ། འད་ི བརྒྱུད་
ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ། ལྷག་དོན་བོད་
བསྟན་སྲིད་སྤྱི་ལའང་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན་པས་སྨན་
རྩིས་ཁང་ག་ི ཁོངས་གཏོགས་འབལྲེ ་ཡོད་ཚང་མས་འཐུས་
ཤོར་གང་ནས་ཡོང་མིན་དང༌། གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་དགོས་མནི ་ཐད་སེམས་ཁུར་མཉམ་ལེན་གྱིས་ཐོག་
མར་འཆར་འགོད་བྱས། དེ་ནས་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ལག་
ལེན་ཐོག་འགེལ་གྱིན་འགེལ་གྱིན་བྱས་ན་རིམ་བཞིན་གྱི་
ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ ཐུབ།
སྤྱིར་ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བྱས་ན། ས་དང་ལམ་གྱི་
རྟོགས་པའ་ི ཡོན་ཏན་དེ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཟནི ་
པའི་གང་ཟག་ཅིག་གིས་རང་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་བརྟེན་
ནས་བཤད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། འདིར་ང་རང་ཚོ་ལས་
དང་པོ་བ་ཞིག་གིས་དེ་དག་ལ་ཐོག་མར་ཐོས་བྱུང་གི་
ཤེས་རབ་བསྐྱེད། དེ་ནས་བསམ་བྱུང་གི་ཤསེ ་རབ་བསྐྱེད།
དེ་རྗེས་སྒོམ་བྱུང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་
རབ་བསྐྱེད་ནས་འག་ྲོ དགོས་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་སནྔོ ་གྱི་
སབློ ་དཔོན་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞགི ་ང་
རང་ཚོ་མི་ཐོག་གསར་པ་ཚོས་རིག་པ་གསར་པ་ཞིག་རྙེད་
ཐབས་ཀྱི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་མེད། དེ་མིན་གསོ་
བ་རགི ་པའ་ི རགི ་གནས་དང༌། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གངླི ་
འདིའ་ི སྒང་གི་རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་གི་འགྲོ་སྟངས་
གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་འགྲོ་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེང་སང་
མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པའི་གནས་ཚུལ་འོག་མི་ཐོག་གོང་
མ་ཚོས་མ་ཤསེ ་པ་ཞིག་མ་ི ཐོག་གསར་པ་ཚོས་ཉམས་ཞབི ་
བྱས་ཏེ་རགི ་པ་གསར་པ་རདྙེ ་ཀྱི་ཡོད་ཅངི ༌།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཉོ་བར་དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་དགོས་པའི་སྐོར།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་
བཞིན་པའི་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་རྣམས་ནི་གཙོ་བོ་ནད་པའི་
ཆེད་དུ་ཡིན། དེ་ཡང་གསོ་རགི ་སྨན་པས་བརྟག་དཔྱད་
བྱས་ཏེ་གཅོང་ནད་སོགས་ནད་གཞ་ི ལ་ྕི པོ་ཡོད་པའ་ི ནད་
པ་དང་། གཞན་ཡང་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་བསནྟེ ་དགོས་པའ་ི
རགི ས་ལ་སྨན་རནི ་ཐད་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་བར་དམིགས་
ནས་རིན་ཆེན་རིལ་བུའ་ི རནི ་གོང་ཡང་ཀུན་གྱིས་འབུལ་
ཐུབ་པའ་ི སླད་འོས་འཚམས་ཞགི ་བཞག་གནང་ཡོད། བོད་
རིགས་རྣམས་ནས་རྩ་ཆེའ་ི རིན་ཆེན་རིལ་བུ་དག་རང་
གི་ནད་གཞི་དང་དེའ་ི སྔོན་འགོག བཅུད་ལེན་ཚུལ་དུ་
བསནྟེ ་པ་དང་། གཉེན་ཉེ་གགྲོ ས་ལ་འབུལ་སྐྱེས། སྐུ་རནྟེ ་
གཟུངས་གཞུག་བཅས་བེད་སྤྱོད་སྣ་མང་གནང་གི་ཡོད་
པར་བརྟེན། བོད་མི་གནས་སྡོད་ཆེ་སའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
ཁག་ཏུ་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་སྤུས་འཚོང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕྱི་
ནང་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ཕན་
ཡོན་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་དགའ་མོས་ལྷག་པར་བྱེད་བཞིན་
ཡོད་པའ་ི གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཚོང་གི་གོ་སྐབས་ཡོད་པར་
མཐོང་ནས་སྐབས་འཚོལ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨན་ཁང་
ཁག་ཏུ་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་ཚོང་སྐབས་རང་གི་བགོ་སྐལ་ཀྱི་
རིལ་བུ་ཉོས་པའི་རྗེས་སུའང་། གཞན་མ་ི གླ་སྒྲིག་ས་ྟེ ཉོས་

པ་དང་། མ་ི མང་དཀྱིལ་ནས་འཚང་ག་རྒྱག་པ། ཐབས་
བྱུས་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀྱང་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་མ་རག་པའམ།
རང་འདོད་ལྟར་མ་རག་པའི་སྐབས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་
ཀྱིས་བསྔགས་པའི་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡ་རབས་བཟང་
སྤྱོད་རྣམས་ཡལ་བར་འདོར་ནས་སྨན་པ་དང་ལས་བྱེད་
རྣམས་ལ་ཚིག་རྩུབ་བརྗོད་པ་དང་། འཐབ་འཛིན་བྱས་
པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་ཆད་ལན་མང་བྱུང་བ་ཀུན་
གྱིས་མཁནྱེ ་རགྟོ ས་ཆེད་འདརི ་ཞུས་པ་ཡནི ། དཀའ་ངལ་
དེ་རིགས་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་
ལས་བྱེད་ནང་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་ཚོང་ཕགྱོ ས་ཐད་གོ་བསྡུར་
ཞིབ་ཕྲ་བྱས་མཐར། ད་ཆ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཉོ་མི་རྣམས་
ཀྱི་ཆེད་དེབ་སྐལྱེ ་འགེང་ཤགོ ་ཅགི ་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཏེ་
ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་བགོ་འགམྲེ ས་བྱས་ཡོད། བོད་
རགི ས་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་གླུ་ཡོན་ཞུ་དགོས་པ་རྣམས་ནས་སོ་
སོའ་ི ས་ཁུལ་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ངེས་པར་འགེང་
ཤོག་བླང་ས་ྟེ དེབ་སྐྱེལ་ཞུ་དགོས། འགེང་ཤགོ ་ལེན་སྐབས་
རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་དོན་མ་དངུལ་དེབ་ (Green Book)
དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སདྡོ ་ཆོག་པའ་ི ལག་
ཁྱེར་ (RC) རམ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་མཉམ་ཁྱེར་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།།

སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་བ་འདེམས་སྒྲུག་ཞུས་པ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡན་ལག་
ཁག་དུ་སྨན་རསྩི ་ལས་སྣེ་༼སྨན་སྤདྲོ ། རསྩི ་པ། ལས་དྲུང་། སྣེ་
ལེན་པ་༽ གྲངས་ ༡༠ འདེམས་སྒྲུག་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་སྨན་རསྩི ་
ཁང་ག་ི ད་ྲྭ རྒྱ་དང་། ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་ཡོངས་
གསལ་ཨང་ ༥༠༤ འཁོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད། གསལ་
བསྒྲགས་གཞི་བཟུང་འཚང་སྙན་ཕུལ་མི་གྲངས་ ༡༥༣ བྱུང་བ་
ནས་ ༡༢༧ གྱིས་ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་དུ་སྔོན་འགྲོའ་ི བྲིས་རྒྱུགས་
ཕུལ། བསྲི ་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ར་ྩེ ཐནོ ་པ་གྲངས་ ༢༠ དབུས་
སུ་ཟླ་གཅིག་རིང་ལས་རིགས་འདྲ་མིན་ཐད་ཟབ་སྦྱོང་དང་།
དངོས་གཞིའ་ི འདེམས་རྒྱུགས་ཆེད་འབོད་བཀུག་ཞུས་པར་ཆ་
རྐྱེན་ཚང་མིན་ངོས་བཞེས་མ་བྱུང་བ་གཅགི ་དང་། རང་མོས་
ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པ་གཉིས་བཅས་ཕུད་ན་གཞོན་གྲངས་ ༡༧
ངོ་བཅར་ཞུས། དེའ་ི ཁོངས་ནས་དངོས་གཞིའ་ི འདེམས་རྒྱུགས་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ས་ྟེ ན་གཞོན་ ༡༠ འདེམས་བསྐོ་བྱས་པ་དང་།
དེ་བྱིངས་ན་གཞོན་བདུན་རང་གནས་སུ་ཕྱིར་སློག་དང་། ཁོང་
ཚོ་རང་གནས་སུ་འབྱོར་ཏེ་ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུན་ལམ་གྲོན་
གྱི་རསྩི ་ཁྲ་དབུས་སྨན་རསྩི ་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྱོར་མཚམས་འག་ྲོ
གནྲོ ་གསབ་རྒྱུ་བྱས། དངོས་གཞའི ་ི འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་རྣམས་
རྒྱུགས་འབྲས་ར་ྩེ ཐནོ ་བཞིན་རང་མོས་འདེམ་དུ་བཅུག་སྟེ་སྤོན་
ཌ་དང་། མོམ་ས་ྦེ མ་ལཱཌ། བྷན་རྡ་ར། ཨེམ་རྡ་སྦཏ། ཀཱ་ལཱ་བུ་ར་གྷི།
ན་ཝ་ི མོམ་ས།ྦེ ཤ་ི ལོང་བཅས་སུ་ལས་བཀོད་གནང་། ན་གཞོན་

གཅིག་གིས་རང་ཉདི ་ལས་བཀོད་བྱུང་བའི་ས་གནས་དེ་བཞིན་
རྡ་ས་ནས་ཁད་རྒྱང་ཆེ་བའ་ི གནས་སྟངས་འགལྲེ ་བརདྗོ ་བྱས་
ཏེ་བསྐྱོད་འདུན་མ་གནང་བར་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ལུགས་ཞུས།
ཕྱིར་འཐེན་ངོས་ལེན་ཞུས་ཀྱང་ད་བར་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་
འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་གཟུགས་གཞི་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་དང་།
ཟླ་གཅིག་ཟབ་སྦྱོང་རིང་རྒྱུན་གྲོན་ལག་དངུལ་སྤྲད་པ་དེ་དག་
སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཕྱིར་འབུལ་བྱས་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ི སྨན་
རྩིས་ལས་སྣེ་གསར་འདེམས་ཆེད་ས་གནས་གཞན་ནས་ཕེབས་
པར་ལམ་གྲོན་བསབས་པ། གཟུགས་གཞི་བརྟག་དཔྱད། ཟབ་
སྦངྱོ ་རངི ་ཁང་དོད་དང་། ལག་དངུལ་སྤྲད་པ་བསམྡོ ས་ཧནི ་
སྒོར་ ༣༣'༦༩༤༌༠༠ སོང་ཡོད།

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་སྤདྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤  སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་གི་ཕྲེང་བ།

སོག་རིགས་མཁས་དབང་ལྷ་ར་ྗེ ལུང་རིགས་
བསྟན་དར་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་གཞུང་འདི་མཚན་ལ་
《མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བརྡ་དཀྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་
མདོག་གི་ཕྲེང་བ།》 ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ས་སྐྱོང་
མིའ་ི དབང་པོ་ཚེ་བརྟན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་
དང་ཤོག་བུའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བར་བརྟེན་གཞུང་འདི་
རྩོམ་འགོ་འཛུགས་ནས་མ་ི རངི ་བར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༥ དུས་
སྐབས་ཤིག་ལ་ྋགོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་
མཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་དུ་རྒྱལ་བའ་ི བླ་སྨན་མཁན་པོ་རྣམ་
གཉིས་ཀྱང་ཡོད་པ་སོག་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད། དེར་
དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོག་པོ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གྱིས་
བརྩམས་པའ་ི རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་ཕྲེང་མཛེས་གཟིགས་ཞིབ་
རསྗེ ་ཁོང་གི་སྐྱེས་སྟོབས་ཤསེ ་རབ་དང་གཞུང་ལུགས་ཟབ་
འདྲིས་ཀྱི་མཁྱེན་པར་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཤངི ་བསྔགས་བརྗོད་
ཀྱང་གནང་། ལྷག་པར་དུ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་ཕྲེང་
བའི་གཞུང་འདི་འཕྲོ་ལུས་པར་གཟིགས་སྐབས་ངེས་པར་
དུ་མཇུག་རྫོགས་དགོས་པའ་ི གསེར་གྱི་བཀའ་ལུང་སྤྱི་བོར་ ལུང་རགི ས་བསྟན་དར་མཆོག་ག་ི མཛད་པའ་ི སྨན་གཞུང་
ཕེབས་པ་དང་མ་འགྱངས་བར་བཀའ་གསུང་ཅ་ི སྒྲུབ་ཞུས། འདི་ཡང་འཚུད་ཡོད། འདི་ནི་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གོ་
ཕྱི ་ ལོ ་ ༡༦༩༡ ལོ ར ་སྡེ ་ སྲི ད ་སངས་ དཀའ་བའི་དོགས་གནད་ཁག་ལ་མཆན་འགྲེལ་གསལ་པོ་
རྒྱ ས ་རྒྱ ་ མ ཚོ ས ་ ད པ ལ ་ལྡ ན ་ མ ན ་ ང ག ་ ཡོ ན ་ མཛད་ཡོད་པའ་ི སྨན་གཞུང་ཞགི ་ཡནི ། དེ་ཡང་ལེའུ་དང་
ཏན་རྒྱུད་ཀྱི ་ ལྷན་ཐབས་ཚུལ་དུ་ཡོ ང ས་གྲགས པོ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བསྟན་པ་ནས་ལེའུ་བརྒྱ་དང་སོ་གསུམ་པ་
《ས་ྡེ སདྲི ་ལྷན་ཐབས་སམ་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་》 ཞེས་ རྒས་པ་གསོ་བ་བཅུད་ལེན་གྱི་བར་གཞུང་འདའི ་ི ལེའུ་
ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བའ་ི སྨན་གཞུང་དེ་བརྩམས་གནང་། སོ་སོའ་ི ནང་གི་གབ་ཤིང་སྦས་པའི་བརྡ། ཡིག་ནོར་དག་
ལྷན་ཐབས་ན་ི ལེའུ་བརྒྱ་དང་སོ་གསུམ་བདག་ཉིད་ཅན་ བཅོས། དཀའ་གནད། གསང་ཚིག་སོགས་གོ་དཀའ་བའི་
གྱི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ལ་དེར་བརྗོད་བྱ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ རིགས་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀྲལ་བས་མན་ངག་ལྷན་
དང་། རདྗོ ་བྱེད་སྐབས་བཅོ་ལྔའ་ི ནང་དུ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་ ཐབས་ཀྱི་གཞུང་དོན་ཡང་དག་མཐོང་བར་འདོད་པ་
དབྱེ་རྟགས་བཅོས་ཐབས་སོགས་རྒྱས་པར་བསྟན་ཡོད་པ་ རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་ལྟ་གནང་དགོས་ངེས་ཡིན།
མ་ཟད་གཉན་རམི ས་བཅོ་བརྒྱད་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་རྒྱས་
བསྟན་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་མཁས་དབང་མང་པོ་ཞིག་
གིས་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བའི་སྨན་གཞུང་
རྒྱས་བསྡུས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བརྩམས་པ་རྣམས་ལྷན་ཐབས་
ཀྱི་དགོངས་དོན་རྨ་མེད་རྟོགས་པར་གཞུང་དེ་དག་ལ་
ཞིབ་ལྟ་བྱེད་དགོས་ངེས་ཆགས་ཡོད། དེའ་ི ཁོངས་ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་
གི་སྨན་རྩིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་དཔར་བསྐྲུན་
སྡེ་ཚན་གྱིས་ 《མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དཀའ་གནད་
བཀྲོལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་གསེར་མདོག་ག་ི ཕངྲེ ་བ་ཞེས་བྱ་བ།》
ཤོག་གྲངས་ ༢༡༧ རྒྱབ་ཤ་མཉེན་པོ་ཅན་གྱི་དཔེ་དེབ་
ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།

འཛམ་གླིང་མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ཉིན་མོ།

ཉམས་ཞ བི ་ས་ྡེ ཚན།

འཛམ་གླིང་མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ཉིན་མོ་
(World Hepatitis Day 2015) ནི་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་
༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་ཡོད། འདི་ནི་འཛམ་
གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་དང་འཛམ་གླིང་མཆིན་
པའི་མཐུན་ཕྱོགས་མཉམ་རུབ་ཐོག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ཉིན་མོ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་
གི་མི་མང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་ལས་འགུལ་རྣམ་
གྲངས་ཆེ་བ་བརྒྱད་ངོས་ལེན་གནང་ཐོག་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་སུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའ་ི ཡ་གྱལ་གཅིག་ཆགས་
ཡོད། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་ཆེ་བ་ནི་ནད་གཞི་འདིའ་ི སྐོར་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་རེད། འདི་ལོའ་ི ལས་འགུལ་གྱི་བརྗོད་གཞི་
ནི། ནད་གཞི་འདིའ་ི སྔོན་འགོག་སྐོར་ཡིན་འདུག རྒྱལ་
སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་བཏོན་པའི་སྙན་ཐོ་ལྟར་ན་
འཛམ་གངླི ་ཡོངས་ལ་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༤༠༠ ལ་ནད་གཞི་
འདི་ཡོད་པ་དང་ལོ་རེར་ས་ཡ་ ༡.༤ ནད་གཞི་འདིས་
རྐྱེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་གྱི་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག
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མ་ི མང་པོ་ལ་ནད་འབུ་འད་ི འགོས་ཁྱབ་འག་ྲོ བཞནི ་ཡོད་
པ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་སྙན་ཐོ་བཏོན་
གནང་ཡོད་པས་དེ་བཞནི ་རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་
ནད་གཞི་འདི་ཡོད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཡོད་སྟབས་ད་ལྟ་ནད་
གཞི་འདི་མ་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་འགོས་ཁྱབ་མི་
ཡོང་བའ་ི ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པ་གཙོ་ཆེར་སྣང་།

༡། ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན། བོད་ལུགས་གསོ་བ་རགི ་པས་དྭངས་
མ་མ་ཞུ་བའི་དབང་གིས་མཆིན་པར་ཁྲག་ངན་རྒྱས་ཏེ་
མཆིན་རྩར་གནས་ཤིང་ལྷན་སྐྱེས་སྲིན་དང་བསྡོངས་ཏེ་
བྱུང་བར་འདོད།
༢། སློང་རྐྱེན། སྨན་གཞུང་ལས། རྐྱེན་མེད་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་
འབྱུང་མི་སྲིད། །ཅེས་དང༌། ཟས་སྤྱོད་ལོག་པས་ནད་རྣམས་
སྐདྱེ ་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་ལྟར་མདོར་ན་ནད་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་
པར་བྱེད་མཁན་ན་ི ཟས་དང་སྤདྱོ ་ལམ་གཉསི ་དམན་ལྷག་
ལོག་པ་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་ཡོད། སྐབས་བབ་མཆིན་

པའི་གཉན་ནད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནད་གཞི་འདིས་མིའ་ི
གཟུགས་པོའ་ི དོན་སྣོད་རྣམས་ལས་དམིགས་བཀར་མཆིན་
པར་གཙོ་བོ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་བཞིན་ཡོད། མཆིན་པ་ནི་
དདྲོ ་ཀྱི་རང་བཞནི ་ཡནི ་སྟབས་དེ་དང་མཚན་ཉདི ་མཐུན་
པའི་ཁ་ཟས་ཚྭ་སྐྱུར་ཤས་ཆེའ་ི རགི ས་རྒྱུན་དུ་བསནྟེ ་པ་ས་ྟེ
དཔེར་ན་ཆང་རག་དང་བོད་ཇ་འཐུང་བ་ལྟ་བུ། གཞན་
ཡང་འོ་མ་གྲང་མོ། ཤིང་ཏོག་མ་སྨིན་པ། ཞོ་མ་ལང་པ། དར་
བ་དང་ཇ་གར་པོ། སྔོ་ཚལ་རྙིང་པ། རྗེན་ཚལ། ཤ་རྙིང་དྲི་མ་
ཅན་ནམ་བཙོག་པའ་ི རགི ས། ཡང་བྱ་ཤ་ཕག་ཤ་སོགས་ཚིལ་
སྣུམ་རིགས་བསྟེན་དྲགས་པ། གཞན་ཡང་མར་དང་སྣུམ་ལ་
བརྔོས་སྲེག་བྱས་པའི་ཁ་ཟས་རགི ས། ས་ྒོ ང༌། ཤ་དང་རྒྱུ་མ་
དང་གློ་བ་སྣུམ་སྲེག་ཅན། སྟར་ཁའི་འབྲས་བུ་དང་བྷ་དམ་
ལ་སོགས་པ་སྣུམ་ལྡན་རགི ས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཞེས་
པ། རུལ་སུངས་རིགས་ཏེ་ཕྱུར་བ་རྙིང་པ་ལྟ་བུ། ཕག་ཤ ལ་
ཕུག་སོགས་བསྙལ་བའ་ི རགི ས་དང༌། དེ་བཞནི ་སྤདྱོ ་ལམ་
གྱི་སྒོ་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ཞེ་སྡང་དང་ང་རྒྱལ་དྲག་པོ་སྐྱེད་
པ། འཁྲུགས་ལས་རིགས་བྱེད་དྲགས་པ་དཔེར་ན་ལུས་རྩལ་
རིགས་རྩེད་དྲགས་པའམ། ཉི་མར་ཤུགས་ལས་བྱེད་དྲགས་
པ། ཡང་ན་ལུས་ལ་རལྩོ ་བ་མེད་པར་དལ་བར་གནས་དྲགས་
པ། དོན་རྐྱེན་གང་ཞིག་གིས་མྱ་ངན་སེམས་ངལ་བྱེད་དྲགས་
པ་སོགས་ཀྱིས་མཆནི ་པར་གནོད་སྐྱོན་དང་དེའ་ི སྲུང་སྐྱོབ་
ཀྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཞན་དུ་བཏང་ས་ྟེ ནད་འབུ་དེ་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་
ནས་ནད་འདི་སློང་བར་བྱེད་པ་མ་ཟད། རམི ་པས་འགོས་
ཁྱབ་འགྲོ་བའི་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞགི ་ཡནི །

འཆལ་སྤྱོད་ལམ་ལ་ཞུགས་མཁན།
ཕོ་ནང་ཁུལ་ཆགས་སྤྱོད་བྱེད་མཁན།
ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་མཉམ་དུ་འཁྲིག་པ་སྤྱད་པ།
མྱོས་རྫས་བཟི་སྨན་གྱི་ཁབ་རྒྱག་མཁན།
ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་གྱི་ནང་མི་དང་ནང་		
འབྲེལ་ཡོད་པ།
སྨན་ལས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ།
ཟུངས་ཁྲག་བླུག་དགོས་རགི ས་བཅས་ལ་ནད་		
འབུ་འགོས་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད།













༧། སནྔོ ་འགོག་བྱེད་ཐབས།
དེང་སང་སནྔོ ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་སནྔོ ་འགོག་
ཡག་ཤསོ ་གྲས་སུ་བརྩིས་བཞནི ་ཡོད་པས་ཚང་མས་དེ་རྒྱག་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
དགའ་རོགས་མང་པོ་དང་འཆལ་སྤྱོ ད་བྱེད་
མཁན་རྣམས་ནད་འབུ་འད་ི ལས་སྲུང་ཐབས་ཆེད་གྱིག་ཤུབ་
(Condom) བེད་སྤད
ྱོ ་བྱེད་དགོས།
གལ་ཏེ་རང་ཉདི ་སྦྲུམ་མ་ཡནི ་ན་ནད་འབུ་ཡོད་
མེད་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་ནད་འབུ་ཡོད་ན་བྱིས་པ་
བཙས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ནང་ཚུད་ཕྲུ་གུར་ནད་འགོག་སྨན་
ཁབ་བརྒྱབ་དགོས། སྨན་ཁབ་དེ་བཞནི ་ང་ཚོའ་ི སྤྱི་ཚོགས་
ནང་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལས་ཁུངས་ནས་རནི ་མེད་ཐོག་གནང་
མུས་ཡནི ་འདུག
མསྱོ ་རྫས་བཟ་ི སྨན་རགི ས་བེད་སྤདྱོ ་མ་བཏང་ན་
བཟང་། གལ་ཏེ་བཟ་ི སྨན་རགི ས་ངན་ལངས་ཤརོ ་ཟནི ་པ་
རྣམས་ནས་ཁབ་དང་ཁབ་བྱད་སོགས་གཞན་དང་མཉམ་
སྤདྱོ ་བྱ་མ་ི རུང་།
གཞན་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་པའ་ི སོ་འཁྲུད་
དང་། སྐྲ་དང༌། ཁ་སྤུ་ལ་སོགས་གཞར་བྱེད་གྲི་སོགས་
གཞན་དང་མཉམ་སྤདྱོ ་མ་ི རུང་།
ཡང་དེང་སྐབས་ Tattoo ཞེས་ཁབ་གཙགས་རི་
མོ་དང་རྣ་བ་འབགི ས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དུག་སེལ་མ་བྱས་
པར་བེད་སྤདྱོ ་བྱེད་ན་ནད་འབུ་རགི ས་འགོས་ཉེན་ཆེ།
གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་ནད་འབུ་ཡོད་ཚེ་རང་ཉིད་
ཀྱི་ཁྲག་དང་དོན་སྣོད་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་གཞན་ལ་
སྦྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུ་མེད།
གལ་ཏེ་རང་ཉི ད་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་པའམ་
ལས་བྱེད་ཡིན་ཚེ་སྔོན་འགོག་ཁབ་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་
དགོས་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སྨན་ཁང་གི་རྣོ་ལྡན་ཡོ་བྱད་
རགི ས་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས།










༥། ནད་རྟགས། ནད་གཞ་ི འད་ི ཐོག་མར་འབྱུང་སྐབས་
མངོན་ཚུལ་ནད་རྟགས་གསལ་པོ་གང་ཡང་མེད་པར་བག་
ལ་ཉལ་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དང༌། བར་དུ་སླར་ཡང་རྐྱེན་
འཕྲད་ཚེ་ནད་ལྡང་བ་དང་དེའ་ི རྟགས་སུ་ཚ་བ་ཕྲན་བུ་
འཕར་བ། ཞེ་མེར་ལང་པ། དང་ག་ཞན་པ། ཚིགས་གཞ་ི ན་
བ། ཐང་ཆད་པ། མགོ་ན་བ། སྨན་བཅོས་མ་བྱས་པར་དུས་
ཡུན་གང་འཚམས་སོང་རྗེས་ལུས་ཁམས་མི་བདེ་བ། སྐབས་
རེ་རྩིབ་མ་གཡས་སྟེང་གཟེར་བ། རྟག་ཏུ་མགོ་ན་བ། གཅནི ་
པའ་ི མདོག་མར་ནག་འདྲ་བའམ་སྨུག་ཤས་ཡོད་པ། ད་ྲི མ་
ངན་ལ་ལྦུ་བར་ཚེག་སྒྲ་ཅན། བཤང་བ་འབབ་དཀའ་བ།
བབས་ཀྱང་མདོག་སྐྱ་བའམ་དཀར་བ། རམི ་པས་ལུས་ཀྱི་
པགས་མདོག་དང་མགི ་སྤྲིན་སེར་པོ་ཆགས་པ། ལྗིད་ཚད་
ཆག་པ། ཕོ་བ་སྦོས་པ། སྣ་ཁྲག་འབྱུང་བ། ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་ ༨། སྨན་བཅོས། ཕྱི་ལུགས་ནས་ནད་གཞ་ི འད་ི སེང་དྲག་
མང་བ། ལུས་སྟོབས་ཞན་པ། བཞིན་མདངས་ཉམས་པ། ཁོག་ འག་ྲོ བའ་ི བཅོས་ཐབས་ཤགི ་ད་བར་རདྙེ ་མེད་ནའང་དེར་
ཕན་པའི་སྨན་བྱེ་བྲག་པ་གསར་དུ་བཟོས་གནང་ཡོད།
པར་ཆུ་གསོག་པ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན།
ཚང་མས་ཤེས་རྟོགས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ནད་གཞི་འདི་
༦། ནད་འད་ི སྤྱི་ཚོགས་ཁདྲོ ་ཁྱབ་བརྡལ་འག་ྲོ ཚུལ། ནད་ ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་བསྟེན་
འབུ་འདི་གཉན་སྲིན་འཁྲུགས་པའ་ི ནད་གཞན་ལྟར་ལུས་ དགོས་མིན་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་དང་བསྟེན་
ཁམས་ཀྱི་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་སོགས་རླན་གཤེར་བརྒྱུད་ གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
ནས་གཞན་ལ་འགོས་ཁྱབ་དང་མཐར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་ རིག་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ནད་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་རང་
བརྡལ་འགྲོ་བ་ཡིན། ནད་འབུ་འདི་ནི་གཉན་སྲིན་འཁྲུགས་ བཞིན་དང་ནད་གཞིའ་ི གནས་སྟངས་སོགས་སྒོ་ཀུན་ལ་
པའི་ནད་གཞི་གཞན་ལས་ལྡབ་ ༥༠ ནས་ ༡༠༠ ཡ་ི བར་ གཞིགས་ཏེ་ཟས་སྤྱོད་སྨན་བཅོས་སོགས་གསོ་བཅོས་མི་
འགོས་ཉེན་ཆེ་བའམ་མྱུར་བ་ཡོད། དེང་སང་སྟབས་ལེགས་ འདྲ་ཡོད་པས་ནད་པ་རྣམས་བོད་ལུགས་སྨན་པ་བསྟེན་
པ་ཞིག་ལ་ནད་གཞི་འདི་ལ་ཕྱི་ལུགས་ནས་སྔོན་འགོག་ཁབ་ གཏུག་བྱ་ན་ནད་གཞི་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་རྟགས་
ཡོད་པས་སྨན་ཁབ་དུས་ཐོག་རྒྱག་ཐུབ་ན་ལེགས། འོན་ཀྱང་ ཞི་བ་དང་མཆིན་པའ་ི བྱེད་ལས་ལེགས་བསྐྱེད་གཏོང་
ནད་གཞ་ི འད་ི ཡོད་མཁན་མཉམ་དུ་བཟའ་བཏུང་བྱེད་པ་ བའ་ི ཐབས་ཡོད། མ་ཟད་རང་རེའ་ི བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་
དང་། གོས་གྱོན་རེ་བྱས་པ། འོ་བྱེད་པ། ལག་པ་འཇུ་རེས་ ནས་ཀྱང་མཆིན་ནད་དུག་ཐབས་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་
བྱེད་པ་སོགས་ཀྱིས་མཆིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ནད་འབུ་ རིན་ཕྱེད་བཅག་གནང་བཞིན་ཡོད་ལ། འདས་པའི་ལོ་
འགོས་ཀྱི་མེད་པར་ཡདི ་འཇགས་དགོས།
ཤས་ནང་ནད་གཞི་འདིའ་ི ཐོག་ལ་སྨན་རྩི ས་ཁང་ནས་
བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་བསྐྱེད་ཇ་ི ཙམ་ཡོད་མེད་ཉམས་ཞིབ་
༧། འགོས་ཉེན་ཆེ་བའི་སྡེ་ཚན།
སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉསི ་ཀྱང་བྱས་ཡོད།
ཕོ་མོ་དགའ་རོགས་མང་བའ་ི གྲས་དང་། 		








03-07-2015 11:53:05

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ཕྱི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༢
བར་བུམ་སྟོང་ནུབ།  ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་
གཏོད་མི་རུང་།
༥ ཚེས་༡༤ ལྷག
ས་ཆུ
WED 1-7-2015
Earth Water
༥ ཚེས་༡༥ ཕུར
ཆུ་རླུང་།
THU 2-7-2015
Water Wind
༥ ཚེས༡༦ སངས
ས་ཆུ
FRI 3-7-2015
Earth Water
༥ ཚེས༡༧ ཆྡ
༥ ཚེས༡༨ སྤེན
ས༢
SAT 4-7-2015
Earth 2
༥ ཚེས༡༩ ཉི
ས་མེ
SUN 5-7-2015
Earth Fire
༥ ཚེས་ ༢༠ ཟླ
ཆུ ༢
MON 6-7-2015
Water 2
༥ ཚེས་༢༡ མིག
ས་མེ
TUE 7-7-2015
Earth Fire
༥ ཚེས༢༢ ལྷག
མེ་ཆུ
WED 8-7-2015
Fire Water
༥ ཚེས་༢༣ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 9-7-2015
Water Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་དང་
གོས་རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་། དམག་
སྤང་། གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་གཉེན་འགྲིག་
མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་དང་
གོས་གསར་དང་། རྒྱན་འདོག་པར་
བཟང་། ཨར་ལས་འཛེམས།
བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང། རྟེན་བཞེངས་པ་དང་ ས་
ཞིང་ཉོ་བ། མཁར་བརྩིག་པ་བཅས་ལ་
བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་། དུག་ཕག་
ཞག༧ ཟིན། སྨན་འཐུ་ཆུ་ཡི་ལས་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།
ཀླུ་ཐེབས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་
ཡིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས་ན་དགེ།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་མགྲོན་འགྲོ་
མགྲོན་འབོད་མི་བྱ། དྲོད་རླུང་ལྡང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཚོང་ཁེའ་ི ལས་
རྣམས་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་ཚ་ཐོག་མར་
སྒོ་ཕྱིར་འདོན་མི་རུང་།

༥ ཚེས་༢༤ སངས
ས་ཆུ
FRI 10-7-2015
Earth Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་
དང་། གོས་གསར་གྱོན་པ། རྒྱན་འདོག་
པ་བཅས་ལ་བཟང་། ཁ་མཆུ་མི་རྩོད།
ཨུཏྤལ་མེ་ཏོག་སྒང་།

༥ ཚེས༢༥ སྤེན
ས་རླུང
SAT 11-7-2015
Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་འགྲིག་
མི་རུང་།

༥ ཚེས༢༦ ཉི
མེ ༢
SUN 12-7-2015
Fire 2
༥ ཚེས༢༧ ཟླ
མེ་ཆུ
MON 13-7-2015
Fire Water
༥ ཚེས༢༨ མིག
ས་མེ
TUE 14-7-2015
Earth Fire
༥ ཚེས༢༩ ལྷག
ཆུ་རླུང
WED 15-7-2015
Water Wind
༥ ཚེས༣༠ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 16-7-2015
Water Wind
༦ ཚེས ༡ སངས
ས་རླང
FRI 17-7-2015
Earth Wind
༦ ཚེས་ ༢ སྤེན
ས་མེ
SAT 18-7-2015
Earth Fire
༦ ཚེས ༣ ཉི
མེ་ཆུ
SUN 19-7-2015
Fire Wind
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ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་
ས་བོན་འདེབ་པ་དང་། ནོར་ལྷ་མཆོད་
པར་བཟང་། ཨར་ལས་འཛེམས། དུག་
སྦྲང་སླེབས།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།
སྨན་ཞག་༡༥་ཟིན། ཚ་དུས་དང་པོ་ཚུགས
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་གདབ་
མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་མི་
རུང་། གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་ཡིན་པས་
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲོན་འགྲོ་
མགྲོན་འབོད་མི་རུང་། རྒྱ་ཟླ༦ ཆུང་
ཚེས༢
ཚེས་ཆ་ངན། འདི་ཉིན་ས་བདག་ཡན་
ཀོང་ཁེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན་པས་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་སྒོ་ཕྱིར་མི་
འདོན། ཀླུ་ལྡོག

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཀུན་གཟིགས་དབྱངས་འཆར་ཆེན་མོ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ།

སྤྱིར་དབྱངས་འཆར་བའི་རྩི ས་ནི་དབྱངས་
ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་བརྟག་པའི་རྩིས་ཀྱི་མིང་ཡིན། དབྱངས་
འཆར་གྱི་རྒྱུད་ན་ི འཕགས་ཡུལ་དུ་དར་བའ་ི རྩིས་རགི ་ཅགི ་
རེད། དེ་ཡང་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་དང་ལྷ་མོ་ཨུ་མ་གཉིས་
ཀྱིས་ཞུ་བ་ཞུ་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པར་བཤད་ལ། རྒྱ་
གར་བས་ (ཤབི ་ཏནྟྲ) ཞེས་པའ་ི ནང་ཚན་ (ཤིབ་སྭརོདཡ)
ཞེས་འབོད་པ་ཡནི ། གཞུང་འདའི ་ི ནང་སྐསྱེ ་བུའ་ི བདེ་སྡུག་
ལེགས་ཉེས་དང་། རྒྱལ་ཕམ་སོགས་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་འཁོར་
ལོ་མང་པོར་སནྟོ ་པ་དང་། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཚེས་
ལ་འཆར་ཚུལ་སནྟོ ་པའ་ི ཆ་ནས་མངི ་དེ་ལྟར་བཏགས་པའོ།།
དབྱངས་འཆར་གྱི་གཞུང་བོད་དུ་ཐོག་མར་དུས་རབས་
བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་
གྱིས་དབྱངས་འཆར་རྩ་བའ་ི རྒྱུད་ལེའུ་བཅུའ་ི བདག་ཉདི ་
ཅན་དེ་བཞནི ་བསྒྱུར་བར་མཛད་པ་ནས་མཁས་གྲུབ་རནི ་
བྱོན་གྱིས་ཕྱག་བཞེས་སུ་མཛད་པའི་ནང་ནས་བོད་འགྲེལ་
རང་དུ་གྲགས་ཆེ་བ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནི། མཆོག་ཏུ་དགའ་
བ་ངོ་མཚར་རྒྱན་གྱི་མེ་ཏོག རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ། དཔལ་གྱི་
སྒྲོན་མེ། ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ། མང་ྐུ ར། ལྷ་ཆེན་དགོངས་རྒྱན་
བཅས་ཡནི ་པ་དང་། འཇམ་མགོན་མ་ི ཕམ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་
གིས་དགུངས་གྲངས་སོ་གཉིས་པ་(རབ་ཚེས་མེ་གླང་སྤྱི་ལོ་
༡༨༧༧) ལོར་མཛད་པའ་ི ཀུན་གཟགི ས་དབྱངས་འཆར་
ཆེན་མོ་ཤལེ ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་པ་འད་ི བཞནི ་སྔ་འགལྲེ ་ཀུན་
གྱི་སྙིང་པོའ་ི བཅུད་བསྡུས་ཤིང་རྒྱས་བསྡུས་མཚམས་ལ་
མཁས་པས་དཔྱད་ན་ལེགས་པར་བཤད་པའ་ི རྒྱ་མཚོ་ལྟ་
བུ་དང་བློ་དམན་དག་གིས་མཇལ་ན་ཡང་དགོངས་པར་

རྟོགས་སླ་བ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་བཤད་
དོ། །གཞུང་འདའི ་ི ནང་ག་ི ས་བཅད་ན་ི ཁག་ལྔ་རུ་བསྡུས་ཏེ་
ཡོད་པ་ནི་འདི་ལྟར།
གཞུང་གི་དབུར་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་
བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། གཞུང་དངོས་ས་བཅད་དང་པོ།
འབྲས་རྩིས་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་ལྗོན་པ་རྒྱས་པའི་སྐབས།
༢ རྩིས་ཕྲན་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུའི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་བའི་སྐབས། ༣
རྩིས་ཚུལ་སྙིང་པོ་དུས་སྦྱོར་བརྟགས་པ་བླང་དོར་གསལ་
བའ་ི མགི ་བཟང་མཛེས་པའི་སྐབས། ༤ ཕ་རོལ་གྱི་གཡུལ་
འཇོམས་པའི་རྩིས་རིག་འབར་བའི་རྡོ་རྗེ་རྔམ་པའི་སྐབས།
༥ ཡུལ་དུས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྐྱེ་རྒུའི་བདེ་དོག་ལུང་སྟོན་
པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་གསལ་བའི་སྐབས་བཅས་སོ།།

ལོ་རྟགས་སོ་སོའི་བླ་གཟའ་དང་། སྲོག་གཟའ། གཤེད་གཟའ་
བཅས་བརྩི་ཐབས།

དེ་ཡང་ནག་རྩིས་གཞུང་ཁག་ལས། བརྩི་བྱའ་ི
གཞི་ནི་འབྱུང་བ་ལྔ་སྟེ། ཤིང་། མེ། ས། ལྕགས། ཆུ་ལྔ་སྟེ། དེ་
རྣམ་ཕན་ཚུན་མ། བུ། དགྲ། གགྲོ ས་སུ་བར་ྩི བ་ས།ྟེ དེ་ན་ི འད་ི
ལྟར་སྟེ། ཤིང་མ་ཆུ། ཆུ་མ་ལྕགས། ལྕགས་མ་ས། ས་མ་མེ། མེ་
ཡ་ི མ་དེ་ཤངི ་། ཤིང་བུ་མེ། མེ་བུ་ས། ས་བུ་ལྕགས། ལྕགས་བུ་
ཆུ། ཆུ་ཡ་ི བུ་དེ་ཤངི ་། ཤངི ་དགྲ་ལྕགས། ལྕགས་དགྲ་མེ། མེ་
དགྲ་ཆུ། ཆུ་དགྲ་ས། ས་ཡ་ི དགྲ་དེ་ཤངི ་། ཤངི ་གགྲོ ས་ས། ས་
གགྲོ ས་ཆུ། ཆུ་གྲོགས་མེ། མེ་གྲོགས་ལྕགས། ལྕགས་ཀྱི་གྲོགས་
དེ་ཤངི ་། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་རོ།།

འབྱུང་བ་ལྔའི་ནང་ཚན་ཤངི ་ནི་གཟའ་ཕུར་བུ་
དང་། མེ་ན་ི གཟའ་མགི ་དམར། ས་ན་ི སྤེན་པ། ལྕགས་ན་ི པ་
སངས་ཡིན་ལ། ནག་རྩིས་ལས་སྟག་ཡོས་སྲོག་ཤངི ་། རྟ་སྦྲུལ་
མེ། བྱ་སྤྲེལ་ལྕགས་ལ། བྱི་ཕག་ཆུ། གླང་། ལུག ཁྱི། འབྲུག་བཞི་
པོ་སགྲོ ་ཁམས་སར་བཞེད་པ་ལྟར། སྟག་དང་ཡོས་གཉསི ་ཀྱི་
སྲོག་ཁམས་ཤངི ་ཡིན་སྟེ། གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཤངི ་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཡིན་པས་སྟག་ཡོས་གཉིས་ཀྱི་བླ་གཟའ་ཕུར་བུ་ཡིན་
པ་དང་། རྟ་སྦྲུལ་གཉསི ་ཀྱི་སགྲོ ་ཁམས་མེ་ཡནི ་པས་མེ་མགི ་
དམར་སྟེ་བླ་གཟའ་མིག་དམར། བྱ་སྤྲེལ་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་ཁམས་
ལྕགས་ཡིན་པས་ལྕགས་པ་སངས་ཏེ་བླ་གཟའ་པ་སངས། བྱི་
ཕག་གཉིས་ཀྱི་སྲོག་ཁམས་ཆུ་སྟེ་ཆུ་ལྷག་པ་ཡནི ་པས་བླ་
གཟའ་ལྷག་པ། དེ་བཞིན་འབྲུག་གི་ཉི་མ། ལྷག་པ། ཕུར་བུ་
དང་། ལུག་ག་ི པ་སངས། ཟླ་བ། ཕུར་བུ། ཁྱི་ཡ་ི ཟླ་བ། ལྷག་པ།
ཕུར་བུ། གླང་ག་ི སྤེན་པ། ལྷག་པ། ཕུར་བུ་ཡནི ་པ་ལྟར། འབྲུག་

གི་བླ་གཟའ་ཉི་མ་དང་། ལུག་གི་བླ་གཟའ་པ་སངས། ཁྱི་ཡི་བླ་
གཟའ་ཟླ་བ། གླང་ག་ི བླ་གཟའ་སྤེན་པ་ཡིན་ནོ།
གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་འབྱུང་བ་ལྔ་སོ་སོའ་ི
དགྲ་གགྲོ ས་བརྩིས་པ་ལས་ལོ་རྟགས་སོ་སོའ་ི སྲོག་གཟའ་
དང་། གཤེད་གཟའ་ཇ་ི ལྟར་བརྩི་བའམ་ཞེ་ན། དཔེར་ན།
ལོ་རྟགས་སྟག་ཡོས་གཉསི ་ལ་མཚོན་ན། གོང་དུ་བཤད་པ་
ལྟར་ནག་རྩིས་སྔོན་འགྲོའ་ི ནང་སྟག་ཡོས་སྲོག་ཤངི ་ཞེས་པ་
ལས། ཕུར་བུ་ཤངི ་ཡིན་པས་སྟག་ཡོས་གཉསི ་ཀྱི་བླ་གཟའ་
ཕུར་བུ་ཡིན་པ་ཤེས་མོད། ཤིང་གི་གྲོགས་པོ་ས་ཡིན་པ་
ལས། སྤེན་པ་ས་ཡིན་པས་སྟག་ཡོས་གཉསི ་ཀྱི་སགྲོ ་གཟའ་
སྤེན་པ་ཡིན་པ་དང་། སྲོག་ཁམས་ཤངི ་གི་དགྲ་ལྕགས་ཡིན་
པས། ལྕགས་པ་སངས་ཡནི ་པས་སྟག་ཡོས་གཉསི ་ཀྱི་གཤེད་
གཟའ་པ་སངས་ཁེལ་བ་བཞནི ། ལོ་རྟགས་རྟ་དང་སྦྲུལ་ལ་
མཚོན་ནའང་། རྟ་སྦྲུལ་མེ་ཞེས་པ་བཞནི ་ལོ་རྟགས་རྟ་དང་
སྦྲུལ་གྱི་སྲོག་ཁམས་མེ་སྟེ། མེ་མིག་དམར་ཡིན་པས་རྟ་སྦྲུལ་
གཉསི ་ཀྱི་བླ་གཟའ་མགི ་དམར་དང་། སགྲོ ་ཁམས་མེ་ས་ྟེ མེ་
ཡི་གྲོགས་ལྕགས་ཡིན་པས་ལྕགས་པ་སངས་ཡིན་ཏེ། རྟ་སྦྲུལ་
གཉིས་ཀྱི་སྲོག་གཟའ་པ་སངས་དང་། མེ་ཡ་ི དགྲ་ཆུ་ཡནི ་
པས་ཆུ་གཟའ་ལྷག་པ་ཡིན་ཅིང་། རྟ་སྦྲུལ་གཉིས་ཀྱི་གཤེད་
གཟའ་ལྷག་པ་ཁེལ་བ་ལྟ་བུ་ལོ་རྟགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སགྲོ ་
ཁམས་གང་ཡནི ་པ་དེའ་ི གཟའ་བླ་གཟའ་དང་། གགྲོ ས་གང་
ཡིན་པའ་དེའ་ི གཟའ་སྲོགས་གཟའ་དང་། དགྲ་གང་ཡིན་པ་
དེའ་ི གཟའ་གཤེད་གཟའ་ཡིན་པ་བཅས་རིགས་འགྲེའ།ོ །

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ནས་བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་
༡༣ བར་བུམ་སྟོང་བྱང་། ཕྱོགས་དེར་ལས་
སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།

ཟླ༦ ཚེས ༤ ཟླ
མེ་ཆུ
MON 20-7-2015
Fire Water
༦ ཚེས་༥ མིག
མེ ༢
TUE 21-7-2015
Fire 2
༦ ཚེས ༦ ལྷག
ཆུ་རླུང་།
WED 22-7-2015
Water Wind
༦ ཚེས ༧ ཕུར
རླུང ༢
THU 23-7-2015
Wind 2
༦ ཚེས ༨ སངས།
ས་རླུང་།
FRI 24-7-2015
Earth Wind
༦ ཚེས ༩ སྤེན
ས་རླུང་།
SAT 25-7-2015
Earth Wind
༦ ཚེས༡༠ ཉི
མེ ༢
SUN 26-7-2015
Fire 2
༦ ཚེས་ ༡༡ ཟླ
མེ་ཆུ
MON 27-7-2015
Water 2
༦ ཚེས ༡༢ མིག
ས་མེ
TUE 28-7-2015
Earth Fire
༦ ཚེས ༡༣ ལྷག
ས་ཆུ
WED 29-7-2015
Earth Fire
༦ ཚེས ༡༤ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 30-7-2015
Water Wind
༦ ཚེས ༡༥ སངས
ས་ཆུ
FRI 31-8-2015
Earth Water
༦ ཚེས ༡༦ སྤེན
ས༢
SAT 1-8-2015
Earth 2
༦ ཚེས ༡༧ ཉི
མེ་ཆུ
SUN 2-8-2015
Fire Water
༦ ཚེས ༡༨ ཟླ
ས་ཆུ
MON 3-8-2015
Earth Water
༦ ཚེས ༡༩ མིག
མེ ༢
TUE 4-8-2015
Fire 2
༦ ཚེས༢༠ ཆྡ
༦ ཚེས ༢༡ ལྷག
ཆུ ༢
WED 5-8-2015
Water 2
༦ ཚེས ༢༢ ཕུར
ཆུ་རླང
THU 6-8-2015
Water Wind
༦ ཚེས་ ༢༣ སངས
ས་རླུང
FRI 7-8-2015
Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་དམག་གི་
གནམ་སྒོ་ཡིན་པས་འཐབ་རྩོད་སྤང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་
ས་བོན་འདེབ་པ་དང་། ནོར་ལྷ་མཆོད་
པར་བཟང་། གཉེན་འགྲིག་མི་རུང་། ས་
ཁམས་མཆེར་རྩ་ཞག༡༨ རྒྱུ།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཨར་ལས་སྤང་།
ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། མྱུར་བའི་ལས་རྣམས་
བཟང་འོན་ཀྱང་བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། བུན་གཏོང་བ་དང་། དུར་
གདབ་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་མི་
རུང་། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་
ཁེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས་ན་བཟང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་སྨན་ལས་གཏར་
བསྲེག་དང་། མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་འབོད་
མ་ི བྱ།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཚོང་གི་བྱ་བ་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་གསར་དང་། རྒྱན་
འདོག་པར་བཟང་། གཏར་བསྲེག་དང་།
བུ་སྒོར་མི་འདོན། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་དང་།
འཐབ་པ་སོགས་མི་བྱ། གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་
དང་གོས་གསར་གྱོན་པ། རྒྱན་འདོག་
པ་བཅས་ལ་བཟང་། གཉེན་འགྲིག་མི་
རུང་། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཞག་ངན་ཁེལ་
བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས་ན་དགེ

ཚེས་ཆ་ངན ཁྱད་པར་བག་མ་གཏོང་
ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་གསར་གྱོན་པ་
དང་། རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་། ཉི་ནག
ལས་དོན་གཞན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་ལས་དང་། ས་
བོན་འདེབ་པ། ནོར་ལྷ་མཆོད་པ་བཅས་
བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
འད་ི ཉནི ་སྤྱིའ་ི གནམ་ས་ྒོ ཁེལ་བའ་ི བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་། ཁྲུས་བྱ་
བ། ཚོང་སྐྱེད་འཕེལ་ལས་བཟང་། མགྲོན་
འགྲོ་མགྲོན་འབོད་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་གི་ལས་མི་བྱ།

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཚ་སྒོར་མི་འདོན། ཚ་དུས་
གསུམ་པ་ཚུགས།
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡  

ནད་ཆུང་ཡང་སྣང་ཆུང་བྱ་མི་རུང་།  
སྨན་སབློ ་ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒནྲོ ་ནམ་སྨྱུག་རྩེ་མ།

འདིར་བདག་གིས་ཁ་ཐག་ཉེ་ས་ཞི ག་ནས་
ནད་ཆུང་ངུ་ཞིག་སེལ་ཐབས་དཔེ་བཞག་ནས་འཕྲོད་
བསནྟེ ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་སྐོར་གླེང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་
ཉེ་ཆར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཤ་ཉེ་ཞིག་སྐྱིགས་བུ་རྒྱུན་མི་ཆད་
པའ་ི དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཐབས་ཤེས་ཆུང་ཙག་ལ་
བརྟེན་ནས་སྐྱིགས་བུ་འཇག་ཐབས་བྱས་ཀྱང་ཟས་ཟོས་
མ་ཐག་སླར་ཡང་སྐྱིགས་བུ་བྱུང་བར་བྱེད་ལ། སྐབས་རེ་
དེ་ལྟར་ཉིན་གཉིས་ཙམ་རྒྱུན་མཐུད་པའི་དཀའ་ངལ་
བྱུང་ཟེར། ནད་འདི་ལུས་ལ་ཟུག་གཟེར་སོགས་དངོས་
སུ་མེད་ནའང་། ཉིན་རེའ་ི འཚོ་བའི་ནང་ཚོར་བ་མི་བདེ་
བའ་ི དབང་གིས་སུན་སྣང་སྟེར་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་
ན་ནད་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་སྣང་ཆུང་བྱ་མི ་རུང་ལ་ནད་
པ་རང་ཉིད་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་དགོས། དེ་ནི་རང་ཉིད་
གཟུགས་གཞ་ི བདེ་ཐང་ཆེད་སྨན་པར་གཞོགས་འདེགས་
བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། འོ་ན་སྐྱིགས་བུ་ཇི་ལྟར་སེལ་
ཐབས་བྱ་ཟེར་ན།
ཐོག་མར་སྐྱིགས་བུ་ཟེར་བའི་ནད་དེ་གང་ཡིན་
ཟེར་ན།

སྐྱིགས་བུ་ཟེར་བ་དེ་ཁ་སྐད་དུ་ཨི་ཀ་འམ་
ཨིག་ཀ་ཡང་ཟེར་བ་དང་། དེ་ཡང་བོད་ལུགས་གསོ་བ་
རིག་པ་ལྟར་ན་ཇ་གར་པོ་ལྟ་བུའི་ཟས་སྐོམ་དང་། མཚན་
མོར་གཉིད་མ་ལོག་པ་ལྟ་བུའ་ི སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཀྱིས་རྐནྱེ ་
པས་རླུང་འཁྲུགས། དེ་ཡང་རླུང་ལྔའི་ནང་གསེས་བྲང་ལ་
གནས་པའ་ི གནྱེ ་རྒྱུའ་ི རླུང་རྒྱུ་བའི་བུ་ག་འགགས་ཏེ་སྐྱིགས་
བུ་བྱུང་བ་ཡནི ་པར་འདོད། ཕྱི་ལུགས་ལྟར་ན་སྐྱིགས་བུའ་ི
རྒྱུ་རྐནྱེ ་ནི་ཟས་ཟ་མགྱོགས་པ། མཆིན་དྲི་ལ་གནོན་ཤུགས་
ཐེབས་ཆེས་པ། གྲང་ངར་ཤུགས་རྐྱེན་དང་། ཟས་ཟོས་
ཆེས་པ། གད་མོ་ཤུགས་ཆེར་དགོད་པ། ཟས་སྐམ་པོ་དང་
མཁྲེགས་པོ་བསྟེན་རྗེས་སྐྱིགས་བུ་བྱུང་བར་བཤད། སྐྱིགས་

(ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ་ལས་བཏུས།)

གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱི་
སྨན་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ལྟར་ན། མི་
རྒན་དར་གྱི་ལུས་སྲུང་མཁལ་གསོ་དང་རྒས་ཉམས་སྔོན་
འགོག་བྱེད་རྒྱུའ་ི ཐད་གཤམ་གསལ་གྱི་སྟབས་བདེའ་ི བྱེད་
སྟངས་འད་ི རགི ས་བདམ་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་སྟེ།

གཅིག མགོ་ལྤགས་འཕུར་མཉེད་བྱེད་སྟངས། ལག་
གཡས་པས་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའ་ི འགྲོ་ཕྱོགས་ལྟར་མགོའ་ི
ལྟག་ནས་ཐོད་པའི་བར་དང་གཡོན་ནས་གཡས་བར་དུ་
ཉིན་རེའ་ི སྔ་དྲོ་དང་། ཉིན་དགུང་། མཚན་མོ་བཅས་ལ་
ཤུགས་འཚམ་པོས་མགོ་ལྤགས་མཉེད་འཕུར་སྐར་མ་ལྔ་རེ་
བྱས་ན། མགོ་ལྤགས་ཀྱི་རླུང་དང་ཟུངས་ཁྲག་ཐོགས་མེད་
དུ་རྒྱུག་རྒྱུ་དང་མཁལ་རླུང་སྟོད་ལ་རྒྱུག་རྒྱུར་ཕན་པས།
དར་མའ་ི མགོ་ཡུར་འཁོར་བ་དང་སྐྲ་བུད་སྔ་བ་དང་སྐྲ་
དཀར་སྐ་ྱེ བ་འགོག་བཅོས་བྱེད་ཐུབ།

བུ་ཡུན་ཚད་ཀྱང་བདུན་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་རྒྱག་མཁན་ཡང་
ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་ཕྱི་ནང་ལུགས་གཉི ས་མཚུངས།
འགའ་ཞིག་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རྒྱག་མཁན་ཡང་ཡོད།
སྐྱིགས་བུ་ལ་དབྱེ་བ་ཇི་ ཙམ་ཡོད ་ཟེར་ན།

ཕྱི་
ལུགས་ནང་སྐྱིགས་བུར་དབྱེ་བ་མི་གསལ་ཡང་བོད་ལུགས་
ལྟར་ན། ཁ་ཟས་རངི ས་སྟབས་སུ་ཟོས་རྗེས་འབྱུང་བ་ལ་
ཟས་བྱུང་གི་སྐྱིགས་བུ་དང་། ཟས་ཟོས་པའི་རྗེས་ལ་ཉུང་
ཤས་བྱུང་བ་དེ་འཕྲལ་ཆད་འགྲོ་བ་ལ་སྟོབས་ཆུང་བས་
ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་སྐྱིགས་བུ། བར་ཐག་ག་ི ཚིགས་རངི ་ཞངི ་ཁ་
ཟས་ཞུ་བའི་དུས་སུ་རིམ་བཞིན་གཉིས་བསྟུད་ནས་བྱུང་བ་
ལ་ཟུང་འབྱུང་ག་ི སྐྱིགས་བུ། བར་མཚམས་མེད་པར་ཆད་
དུ་མི་འདོད་པར་ཤུགས་དྲགས་ལ་མིག་ཧར་ཞིང་ཚིག་མི་
ཐོན་པར་རྒྱག་པ་ལ་སྐྱིགས་བུ་ཆེན་པོ། ལྟེ་བའི་འོག་ནས་
གཅགི ་རསྗེ ་གཉསི ་མཐུད་ནས་བྱུང་ཞངི ་ཨགི ་སྒྲ་མ་ི གསལ་
བ་ལ་སྐྱིགས་བུ་ཟབ་མོ་ཞེས་དབྱེ་བ་ལྔ་བསྟན་གནང་ཡོད།
འོ་ན་བཅོས་ཐབས་གང་དང་གང་བསྟན་ཡོད ་
དམ་ཟེར་ན། ཐོག་མར་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་རིག་པ་ལྟར་ན་

༡༽སེམས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིམ་རྒྱུར་འབད་དགོས། དཔེར་ན།
གང་ཟག་དེར་ད་ྲི བ་འདོན་པ་དང་། ཡང་ན་གང་ཟག་ནད་
པ་དེས་གྲངས་བརྒྱ་ནས་ཀླད་ཀོར་བར་ལྡོག་ནས་བགྲངས་
དགོས་ཞེས་དང་། གཞན་སྒོམ་རྒྱག་པ་དང་། ནད་པ་དེ་
གཞན་དུ་གཡེང་ཡོད་པའ་ི སྐབས་ག་ློ བུར་དུ་མདུན་ན་ལྒང་
ཕུག་སོགས་བརལྟོ ་ནས་དངངས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད།
༢༽དམིགས་བསལ་གྱི་ཟ་མ་བསྟེན་དགོས། དཔེར་ན་བྱེ་
མ་ཀ་ར་དང་ཆུ། བ་དམ་ཁུ་བ་ཐུར་མ་གང་ལྷན་དུ་བཟའ་
བར་བྱེད། འཁྱག་པ་བཟའ་བ་དང་། འབྲས་དཀར་པོ་ཁ་

གྲངས་ཀ་དྲག་ཏུ་བགྲངས་བར་བྱ་བ་དང་། གྱེན་རྒྱུའི་
རླུང་ལོ ག ་པའི་ཆེ ད ་དུ་སྐྱི ག ས་བུ་བྱུང་བར་དབུགས་
ཤུགས་ཀྱི་བསྡམས་ཏེ་དྲག་ཏུ་མནན་པར་བྱེད། དེས་གྱེན་
རྒྱུའི་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་བཞིན་
ནད་པས་མ་ཚོ ར་བར་གློ ་བུར་ཆུ་ལྕག་བརྒྱབ་པའམ་
དངངས་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་འབོད་པ། ཡིན་ནའང་བྱིས་
པ་དང་སྙིང་ནད་ཡོད་པའི་རིགས་ལ་གཟབ།

༣༽དབུགས་རིང་པོ་དལ་ལྷོད་ངང་གཏོང་བ། རྣ་ནས་
དབུགས་རྔུབ་གྱིན་ཁ་ནས་དལ་ལྷོད་ངང་ཕྱིར་འབྱིན་
པར་བྱེད་དགོ ས ། དབུགས་བཀག་པ་དང་དེ ་རྗེ ས ་
དབུགས་གཏོང་བར་བྱེད་དགོས་པ། ལྒང་ཕུག་ལ་ཕུ་
འདེབས་པ་དང་། དབུགས་རིང་པོ་ཐང་ཆད་མཚམས་
བར་ལེན་པ་དང་། དེ་ནས་ཡུན་ཙམ་དབུགས་བཀག
གང་ལ་ཞེ་ན་སྐྱིགས་བུ་བྲང་ངོས་སུ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་
དང་། དེར་བརནྟེ ་དབུགས་ལེན་པ་ཆད་མཚམས་སུ་བྲང་
ཞོ ར་དུ། དེ་ལྟར་སྐྱི གས་བུ་ནི་བོད་ལུགས་
ངོས་རྒྱ་ཆེ་རུ་འག་ྲོ ཚད་ཀྱང་མཚམས་འཇོག་བྱེད། སྐབས་
དེར་སྐྱི གས་བུ་ཡང་རིམ་བཞིན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ དང་ཕྱི་ལུགས་གཉིས་སུ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་ཡོད་པ་ཤེས་
དགོས། ལོ་གསུམ་ཙམ་ནས་སྨན་རྩི ས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་
བྱེད་པས་དེ་ན་ི ནུས་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཞིག་ཡིན།
སྨན་སློ བ་ཚོ ར་ཨི་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློ བ་ཆེན་ནས་ཕྱི་
༤༽དེ་མིན་ཐབས་ཤེས་འདྲ་མིན་ལ་བརནྟེ ་ནས་གད་མོ་ ལུགས་གསོ་བ་རགི ་པ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། སྐབས་
བགད་པ། རླངས་རླུང་ལྡན་པའི་ཆུ་འཐུང་། དེས་ལུས་ དེར་གདན་ཞུ་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་སློབ་དཔོན་ཞིག་གིས་
པོའ་ི ནང་གི་ནག་རྫས་འཕར་རླངས་དོ་སྙོམས་པར་བྱེད། ཁོང་གི་ཤ་ཉེ་ཞིག་ལ་སྐྱིགས་བུ་བྱུང་ནས་ལོ་གཅིག་དང་
དོན་ལ་སྐྱི གས་བུ་ནི་ལུས་པོའི་ནང་གི་སྲོག་རླུང་དང་ ཕྱེད་ཀ་ཕྱིན་ཀྱང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་བས། མཐར་བོད་
ནག་རྫས་འཕར་རླངས་དོ་མི་སྙོམས་པ་ལས་བྱུང་བས་ སྨན་བསྟེན་རྗེས་ཉིན་བདུན་ནང་དྲག་སྐྱེ ས་ཕྱི ན་པའི་
དེ་གཉིས་དོ་སྙོམས་ན་སྐྱིགས་བུ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ སྐོར་གསུངས་ཡོད། དེ་བས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
སོགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བསྟན།
ནད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་དེང་རབས་
བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་གཞི་ སྨན་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཞིབ་བསྡུར་བྱེད་
གྱིན་བོད་ལུགས་དེ་ཕྱི་ལུགས་གསོ་རིག་ལས་སྔ་བའི་སྐོར་
ལ་བཞག་ནས་བཅོས་ཐབས་བསྟན་ཡོད་དེ།
བདེན་པ་ར་འཕྲོད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་ན། ༸གོང་
སྐྱི ག ས་བུའི ་ ནད་དེ ་ ནི ་ གྱེ ན ་རྒྱུའི ་ རླུང་ ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་ཀྱིས་
འཁྲུགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་རླུང་གི་ སྦྱང་བརྩོན་གནང་དགོས་ངེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་
བཅོས་ཐབས་བསྟེན་དགོས་ཏེ་འབྲུ་མར་གྱིས་བསྐུ་མཉེ་ གསོ་བ་རིག་པ་དེ་ཡང་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་སྐྱིགས་
བྱ་བ་དང་། མགོ་བོའ་ི སྡུད་སྒོ་བཞིར་སྣུམ་གྱིས་བདུག་ བུའི་ནད་ཕྲན་ཚེགས་ནས་འགོ་བརྩམས་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་
པ་དང་། བུར་ཆང་དང་འབྲས་ཐུག་སླ་པོ་བསྟེན་པར་ འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་
བྱ་ཞིང་། སྐྱིགས་བུ་ཚབས་ཆེ་ན་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་ ཞིག་ཏུ་སྣང་། དེ་ནི་རང་ཉིད་དང་མི་རིགས་སྐྱབས་ཆེད་
བྱས་ཏེ་སྨན་དང་དཔྱད་གང་འོས་དང་དུ་ལེན་དགོས་ ཀྱི་མཚོན་ཆ་གལ་ཆེན་གཉིས་པ་དེ་ཡིན།
པ་དང་། དེ་མིན་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོས་

མཁལ་གསོ་ལུས་སྲུང་བྱེད་སྟངས་སྟབས་བདེ་འགའ་ཞིག
རྟག་པར་སོ་གྲལ་ཡས་མས་གཉིས་ཤུགས་ཆུང་ཆུང་དང་
རྡུང་ན་སོ་རྩའ་ི ཟུངས་ཁྲག་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱུག་ཐུབ་ས་ྟེ སོ་
རྩ་བརྟན་པོར་གནས་ཡུན་རངི ་དུ་འག་ྲོ ཐུབ། དེ་མནི ་ད་ྲི ཆུ་
གཏོང་དུས་སོ་གྲལ་གོང་འོག་དམ་པོར་བསྒྲིགས་ན་མཁལ་
རླུང་ཕྱིར་མ་ི ཤརོ ་བ་བྱེད་ཐུབ་པས་ན་སོ་དར་མའ་ི སོ་རྩ་སྲ་
བརྟན་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་མཆསི །

གསུམ། ཀླད་ལྟག་རྡུང་སྟངས། ཀླུང་དབྱི་སྨན་པ་ཚོས་རྣ་
བ་ནི་མཁལ་མའི་སྒོ་དང་འདྲ་བས་མཁལ་རླུང་ལྡེང་ན་རྣ་བ་
གསང་པོ་ཡོང་ཟེར། ན་སོ་དར་མའི་མིས་ཉན་བྱེད་དབང་
པོའ་ི ཐོས་ཤུགས་ཉམས་སྔ་བར་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཕྱིར་ངལ་
གསོའ་ི དུས་ཚོད་བེད་སྤདྱོ ་བཏང་ས་ྟེ ལག་མཐལི ་གཉསི ་རྣ་
དབང་གཡས་གཡོན་ལ་དམ་པོར་སྦྱར་རསྗེ ། དཀྱིལ་མཛུབ་
དང་མཛུབ་མོས་ཀླད་ལྟག་ཏུ་རེས་མོས་ཀྱིས་ཉིན་རེར་
ཐེངས་གཉིས་རེ་དང་ཐེངས་རེར་ལན་ལྔ་བཅུ་རེ་རྡུང་ན་
མཁལ་རླུང་ཀླད་པ་དང་རྣ་ཐུང་ནང་དུ་རྒྱུགས་ཐུབ་ནས་
ཀླད་པ་ཐང་བ་དང་རྣ་བ་གསང་པོ་ཡོང་ཐུབ།

གཉསི ། སོ་རྡུང་སྟངས། ཀྲུང་དབྱི་སྨན་པ་ཚོས་མཁལ་ བཞ།ི མཆིལ་མ་མིད་སྟངས། ཀྲུང་དབྱི་སྨན་པ་ཚོས་
རླུང་དང་སོ་གཉིས་པོ་འབྲེལ་བསྡད་ཡོད་པས་མཁལ་ མཆིལ་མ་ན་ི མཁལ་མའ་ི གསབ་ཆ་ཡནི ་པས་ཏངི ་འཛིན་
རླུང་བཟང་ན་སོ་ཡང་སྲ་ཞིང་བརྟན་པར་དགོངས་པས། བསྒོམས་ནས་མཆིལ་མ་དི ་ན་མཁལ་མའ་ི དྭངས་མ་གསོ་
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གང་བཟའ་བར་བྱེད།

ཐུབ་སྐད། བྱེད་སྟངས་ནི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྒྲིགས་ནས་ཏིང་
འཛིན་བསམྒོ ས་རསྗེ ་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ཕདྱེ ་ཀའ་ི ནང་མཆིལ་
མ་ཐེངས་གཅིག་རེ་མིད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། མིད་ཐེངས་
མང་ཉུང་མ་བལྟོས་བར་སྟབས་བདེ་དང་ཁོམ་ལོང་བྱུང་
དུས་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས། མཁལ་མ་ཞན་པའ་ི ན་སོ་དར་མ་
ཚོས་རྟག་པར་བྱེད་ཐབས་འད་ི སྤྱད་ནས་རང་བཅོས་བདེ་
སྲུང་ཡུན་རིང་བྱས་ན་ཕན་འབྲས་ཐོབ་ཐུབ།

དྲུག བཤང་ལམ་གྱི་ཤ་གནག་སྐུམ་སྟངས། མ་ཉལ་གོང་
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