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

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ གཟིགས།

༸གོང་ས་མཆོག་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

དེ་ལྟར་རྱིག་པ་གསར་པ་རདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་

གཞྱི་བཞག་སེ་སྔ་མ་ཚོས་ག་ར་ེབཤད་འདུག མ་ཤསེ་པ་

ག་ར་ེའདུག་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ལོ་ར་ེནས་ལོ་

ར་ེཡར་རྒྱས་འག་ོགྱི་ཡདོ། སྐབས་ར་ེའག་ོསདོ་ཉམས་ཞྱིབ་

ཀྱི་ལམ་ནས་ཕན་ཐགོས་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་ཞྱིག་ལ་ོཤས་

རསེ་ཕན་ཐགོས་མདེ་པར་མཐངོ་བ་ད་ེའདྲ་ཡང་ཡངོ་གྱི་

ཡདོ། འནོ་ཀང་སྤྱི་ཡོངས་ཆ་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོགྱི་ཡདོ། 

ང་རང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་ལའང་གང་ལ་གང་

འཚམས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་སྔནོ་གྱི་སོབ་དཔོན་ཚོའྱི་མངནོ་

ཤསེ་དང༌། ནང་རགོས་པའྱི་ཡནོ་ཏན་གྱི་ཆ་ནས་བསན་

པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་ཀང༌། རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་

ཉམས་མོང་དང༌། སྐབས་དའེྱི་གནས་དུས་དང་བསྟུན་

ནས་བསན་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་

རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚསོ་དངེ་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་

འདྱིའྱི་སང་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་གནས་འདྲ་མྱིན་

ཡདོ་པ་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་བྱས་ཚ་ེརྱིག་པ་གསར་པ་རདེ་

རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡདོ་སྱིད་ཀྱི་རདེ། སྔནོ་གྱི་སྨན་གཞུང་ནང་

མ་གསལ་བ་ཞྱིག་དེང་སང་དངོས་ཡོད་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་

ཐགོ་ནས་རྱིག་པ་གསར་པ་རེད་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡངོ་སྱིད་ཀྱི་

རདེ་བསམས་ཀྱི་འདུག ད་ེལྟ་ན་ང་རང་ཚའོྱི་ཆོས་ཕགོས་

ཀྱི་བསམ་བླའོྱི་འཁེར་སངས་དང་ཕན་བུ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་

གས་ོབ་རྱིག་པ་དང༌། བཟོ་རྱིག་པའྱི་ནང་ཡདོ་མདགོ་ཁ་

པ་ོརདེ་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོར་སྔར་གྱི་སྨན་གཞུང་གྱི་རྭ་

བ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེགསར་གཏདོ་ཀྱི་སྤོབས་པ་མེད་པའམ། 

བྱེད་འདོད་མེད་པ། ཡང་ན་འགན་མ་བཟོད་པའྱི་བཟོ་

འདྲ་པ་ོད་ེརྱིགས་བྱེད་ཨ་ེདགསོ་སྙམ། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་

ཐོག་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་གཞན་དག་ཚོས་ཚན་རྱིག་གྱི་

ལམ་ནས་ཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཀང་ཉམས་མོང་

གསགོ་གྱིན་ཚོད་ལྟ་བྱདེ་ཀྱིན་ཕྱིན་ན་སྔར་མདེ་པའྱི་སྨན་

གསར་པ་དང༌། སྔར་མདེ་པའྱི་སྨན་གྱི་སོྦར་ཐབས་གསར་

པ་འདྲ་མྱིན་ཡོང་མདགོ་ཁ་པོ་རདེ།  དེ་ཡང་བསམ་བློ་

གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ་པ་དྲན་བྱུང༌། གཞྱི་རྐང་

དངེ་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་སང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་སྨན་

གྱི་འགོ་སངས་ལྟ་བུ་སྔོ་སྨན་བེད་སོྤད་བྱས་ནས་བཟོས་

པའྱི་རྫས་སྦོར་འདྲ་མྱིན་ལ་བརེན་ནས་བཟོས་པ་མ་ཡྱིན་

པའྱི་སྨན་ལ་དངེ་སང་དགའ་པ་ོབྱདེ་མཁན་མང་དུ་མང་

དུ་འག་ོགྱི་ཡདོ། དཔརེ་ན། ཨ་ཕ་ེརྱི་ཀའྱི་ལུང་པ་ཁུག་ཀགོ་

ཏུ་གནས་པའྱི་གོང་གསེབ་པ་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་དུ་འཇགས་

པའྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་སངས་ལའང་དེང་སང་དོ་སྣང་

བྱེད་ཀྱི་འདུག ངས་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་མྱིན་ཡང༌། ང་

རང་ཚོའྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་ད་ེཚ་ོབསྡུར་ན་ད་ེ

ཚའོྱི་གས་ཚད་དམའ་པ་ོརདེ། ཚད་དམའ་པ་ོཡྱིན་ནའང་

དངེ་སང་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། ད་ེཚོར་ཡང་ད་ོསྣང་བྱདེ་

པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་

ནྱི་འགེལ་བཤད་གཏྱིང་རྱིང་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་

གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ད་ེབས་ཀང་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡངོ་

རྒྱུ་ནྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚདོ་དཔག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རདེ། 

རྒྱ་མྱིའྱི་སྨན་གཞུང་ལ་ཆ་བཞག་ན། མ་གཞྱི་

བོད་པའྱི་སྨན་གཞུང་དང་འདྲ་བར་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་

རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རདེ། འདྱི་ལ་ཡང་དངེ་

སང་ད་ོསྣང་ཡངོ་གྱི་ཡདོ། རྒྱ་མྱིའྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་

གནས་སེབས་ས་དེར་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

རྱིག་གནས་ཏན་ཏན་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་པ་དྲན་

གྱི་འདུག རེས་སུ་ར་བ་ནས་ལུས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོར་གནས་དནོ་འདྱི་ཐགོ་ག་ོསྐབས་

ཡདོ་པ་ཞྱིག་དང༌། འབད་བརོན་བྱས་ན་བྱེད་ས་ཡདོ་ལ། 

བྱེད་རྱིན་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་རྱིག་པ་སྒྱིམ་སེ་དཀའ་

ལས་བརྒྱབ། ཕྱིས་འབྱུང་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་པའྱི་དུས་

རབས་ནང་མྱི་འདྱི་ཚསོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་ལག་རསེ་

དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་འཁོད་

ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཏན་ཏན་ཡདོ། ལུང་པ་ཁུག་ཀགོ་ཏུ་གོང་

གསེབ་པའྱི་ངག་རྒྱུན་དུ་འཇགས་པའྱི་སྨན་བཅོས་བྱ་

ཐབས་ལའང་དོ་སྣང་སྤད་པའྱི་དུས་འདྱི་ལྟ་བུར་ང་ཚོ་

བདོ་སྨན་ག་ར་ེབྱས་ནས་རེས་ལུས་ཐབེས་པ་རདེ། གང་དུ་

ལུས་བསྡད་པ་རདེ་དམ། གང་དུ་མག་ོའཁརོ་ནས་བསྡད་

པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པ་སྐབས་ར་ེདྲན་ཡངོ་གྱི་འདུག ང་ཚརོ་

རེ་བ་ཏན་ཏན་འདུག ཚང་མས་ཧུར་སྐེད་བྱེད་རགོས། 

འདྱིར་གཞོན་སྐེས་སོབ་སྦོང་བྱེད་མཁན་སྨན་རྱིས་ཁང་

ནས་ཁེད་རང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཕྱིར་སོག་

བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། 

ད་ེམྱིན་ས་ོས་ོབཏབ་ས་དརེ་སྨྱིན་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བླ་ོངསེ་

པར་གཏངོ་དགསོ། ལས་བྱེད་ཚོའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 

མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཧ་ལམ་གཞུང་གྱི་ལྟ་ོབཟས་ནས་བསྡད་

པའྱི་རྱིང་ལ་ཉམས་མོང་གསགོ་ཆདེ་ཙམ་མ་གཏགོས། བྱ་

ནང་བཞྱིན་གཤགོ་སྒ་ོསྐེས་ནས་འཕུར་ཐུབ་པའྱི་མཚམས་

སུ་ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་འཕུར་འག་ོབ་ད་ེརྱིགས་ཧ་ཅང་

བླ་ོཕམ་པ་ོརདེ། འདྱི་སོབ་གྲྭ་ཞེས་སོབ་སོྦང་སོྤད་ས་ཙམ་

ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་

ཡདོ། རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། 

སོ་སོས་སྦངས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་དེས་བོད་སྤྱི་པའྱི་དནོ་དུ་

ཞབས་འདགེས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང༌། ས་ོསའོྱི་ཤསེ་ཡནོ་

གྱི་ལག་རསེ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བདོ་སྤྱི་པའྱི་ཐགོ་འཇགོ་ཐུབ་

པ་ཞྱིག་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། 

ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས། ཤེས་སོང་ངམ། 

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ལུས་སེམས་སོག་གྱི་བགོ་གེང་ཐེངས་གསུམ་པ།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་

ལུས་སེམས་སོག་གྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་

པ་ཚོགས་གཏན་ཁེལ་ཡདོ་ཅྱིང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་བག་ོགངེ་

གྱི་བརདོ་གཞྱི་"སམེས་ཁམས་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དང་

བཅོས་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་"གཉྱིས་རལ་འདནོ་

དང་འབེལ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་མོང་ཁྱིད་སྐོར་ཡྱིན་ལ། 

བགོ་གེང་ནང་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་མཁས་དབང་གཉྱིས། 

བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་སྨན་པ་གཉྱིས། བདོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་

སྐར་རྱིས་པ་གཉྱིས། ཚན་རྱིག་པ་གཉྱིས་བཅས་གདན་

འདྲནེ་ཞུ་གཏན་ཁེལ་ཡོད། ཐེངས་འདྱིའྱི་བགོ་གེང་དེ་

ཡང་༸གོང་ས་སྐབས་མགནོ་ཆེན་པོའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་

སནོ་ལྟར། རྱིག་གཞུང་གསར་རྱིང་མང་པའོྱི་སྙྱིང་བཅུད་

བསྡུ་ལནེ་གྱིས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ལུས་སམེས་གཉྱིས་ལས་གཙ་ོ

བ་ོསམེས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུ་ཚད་མཐརོ་ཡངོ་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེདམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབརོ་བཟུང་ཡདོ།

འདས་པའྱི་ནང་བག་ོགངེ་ཚོགས་ཆནེ་ཐངེས་

གཉྱིས་ཚོགས་ཟྱིན་ཞྱིང་། ད་ེཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༦ 

ཚསེ་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་ཐངེས་དང་པ་ོཚགོས་སྐབས་ལུས་

སམེས་སགོ་གསུམ་གྱི་གནས་ལུགས་དང་། རྒྱུ་རྐནེ། འབེལ་

བ། འཁྲུགས་ཚུལ། བཅོས་ཐབས་བཅས་བརདོ་གཞྱི་ལྔའྱི་

ཐགོ་བོད་ཀྱི་ནང་དནོ་རྱིག་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་

པ། བདོ་རྱིས་རྱིག་པ། དངེ་གྱི་ཚན་རྱིག་བཅས་ཀྱི་བཞེད་

ཚུལ་དཀྱིལ་སྙྱིང་དུ་བཟུང་ས་ེཚགོས་ཡདོ་ཅྱིང་། ཕྱི་ནང་གྱི་

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མཁས་དབང་ཉྱི་ཤུ་དང་ཚགོས་

བཅར་བ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་འཛམོས་ཡདོ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་

བག་ོགངེ་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་གཉྱིས་པ་ཚགོས་ཤྱིང་།  དའེྱི་

སྐབས་བོད་ཀྱི་ནང་དནོ་རྱིག་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཚེ་རྱིག 

རྒྱ་གར་བམ་ཟེ་སྨན་ལུགས། ཁ་ཆ་ེསྨན་ལུགས། རྒྱ་ནག་

སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས། དེང་གྱི་རྱིག་གསར་སྨན་ལུགས་

བཅས་ནས་གསུངས་པའྱི་ལུས་སེམས་སགོ་གྱི་ངསོ་འཛནི་

དང་། འབེལ་བ། འཁྲུག་རྐནེ། བཅསོ་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་

ལ་བག་ོགངེ་གནང་ཡདོ། སྐབས་དརེ་གངོ་གསལ་བརདོ་

གཞྱི་སོ་སོའྱི་མཁས་དབང་བཅུ་གཉྱིས་གདན་ཞུས་ཐོག་

ཨ་རྱིས་གཙོས་ཕྱི་ནང་གྱི་ཚོགས་བཅར་བ་གསུམ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་ཙམ་འཛམོས་ཡདོ། 

གངོ་གསལ་བག་ོགངེ་སྐབས་གཉྱིས་ལ་༸གངོ་

ས་སྐབས་མགོན་ཆོན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་

ཡོངས་ལ་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་སྨྱིན་སོལ་གྱི་བསྐལ་

བཟང་ཐབོ་ཡདོ་པ་བཅས་ས།ོ།

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་བཞྱི་ནང་དུ་རྣམ་གྱུར་ནད་གས་ོབའྱི་གཉནེ་པརོ་ཟས་

སྤོད་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་བསན་པའྱི་ནང་ནས་ཐ་མ་དཔྱད་

ལ་འཇམ་དཔྱད་དང་རྩུབ་དཔྱད་དྲག་པའོྱི་དཔྱད་ཅེས་

རྱིགས་གསུམ་ཡདོ། ད་ེཡང་འཇམ་དཔྱད་ལ་དུགས་ལུམས་

བྱུག་པ་གསུམ་ཡདོ་ད།ེ ནད་ཟུག་འཕལ་དུ་བཅགོ་ཕྱིར་ནད་

དམྱིགས་སངེ་དུ་བདུག་པ་དུགས་པ་དང་། རླུང་ནད་ཀུན་ལ་

བསྔགས་པའྱི་ལུམས་ལའང་ཆུ་ལུམས། བཅྱིང་ལུམས། རླངས་

ལུམས་དང་། ཚ་ེརྱིང་དུ་གྱུར་བ་དང་དབང་པ་ོགསལ་བའྱི་

དནོ་དུ་སྣུམ་བྱུག་དང་བརྐུ་མཉ་ེབཅས་དམྱིགས་བསལ་

ཕན་ཡནོ་ལྡན་པའྱི་གས་ོརྱིག་འཇམ་དཔྱད་ལག་ལནེ་འདྱི་

ནྱི་གཙ་ོབརོ་ནད་པར་དམྱིགས་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་གཅེས་སྲུང་གནང་མཁན་ཁདོ་དུ་འཇམ་

དཔྱད་གནང་འདདོ་ཡདོ་མཁན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཞུ་

རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་བཟུང་ཡདོ། 

དངེ་སང་ spa དང་། massage ཞསེ་ཡངོས་

གགས་སུ་ལག་ལནེ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེནྱི་གས་ོརྱིག་འཇམ་

དཔྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དརེ་བརནེ་འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་ཁད་ལས་པའྱི་ང་ོ

བའོྱི་ཐགོ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་གཞྱི་རྱིམ་སབོ་ཐནོ་ཟྱིན་པའྱི་
འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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	འཇམ་དཔྱད་ལག་ལེན་པའྱི་ཁྱད་ལས་མྱི་སྣ་གས་ོསྐངོ་།

བདོ་རྱིགས་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་ཟབ་སོྦང་

སྤད་ད་ེམདུན་ལམ་ལྡན་པ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྡ་སེང་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་རྒྱ་བསྐདེ་བཏང་ས་ེའཇམ་དཔྱད་ཁང་

ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་དརེ་འཇམ་དཔྱད་ལག་ལནེ་པ་

བདོ་རྱིགས་ན་གཞནོ་གཞྱི་རྱིམ་སབོ་ཐནོ་པ་གངས་ ༡༠ གས་ོ

སྐངོ་བྱས་ཏ་ེཟབ་སྦངོ་བསྒྲུབས་མཚམས་འཇམ་དཔྱད་ཁང་

དུ་ན་གཞནོ་གངས་ ༦ དང་། Max ཞསེ་པའྱི་འཕདོ་བསནེ་

སྒྱིག་འཛུགས་ཁང་གྱི་ Vana Retreat Centre ཆདེ་

འཇམ་དཔྱད་པ་གངས་ ༤ ཞབས་གཡར་བཏང་། 
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སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཆོས་སྤོད།

ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཆོས་སོྤད་ཅེས་པའྱི་

རོམ་གཞུང་འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་དབང་ྋསྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པའོྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་མཁས་དབང་མཁེན་རབ་ནརོ་

བུ་ (1882-1962) མཆགོ་གྱིས་རམོ་སྒྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཁོང་ནྱི་ཉེ་བའྱི་དུས་རབས་ནང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་

གཞུང་འཛནི་སྐངོ་སྤེལ་གསུམ་མཛད་མཁན་རླབས་ཆནེ་

གྱི་སེྐས་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡངོས་གགས་སུ་གྱུར་ཡདོ།

ཆསོ་སྤདོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་མར་རྒྱལ་མཆགོ་ལྔ་པ་ཆནེ་

པ།ོ འཇུ་མྱི་ཕམ། ར་ེཙངོ་ཁ་པ་ཆནེ་པ།ོ འཇྱིགས་མདེ་གྱིང་

པ་སོགས་འཕགས་པའྱི་སྐསེ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་སྨནོ་

ལམ་གསལོ་འདབེས་དང་། བླ་ོསྦངོ་། བསདོ་པ་སགོས་སམེས་

རྒྱུད་དག་ེབའྱི་ཕགོས་སུ་འདྲནེ་ཞྱིང་རངོས་པའྱི་སྨག་རུམ་

སལེ་ནུས་པའྱི་ཆསོ་སྤདོ་ཀྱི་ལ་ེཚན་བཅུ་ཙམ་བཞུགས་ཡདོ།

བདོ་ལངོས་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་དུས་སུ་རོམ་

གཞུང་འདྱི་ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་གཞུང་སོབ་

འཁྱིད་ཁ་སྐངོ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ལ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ལ་ེཚན་དག་

སྨན་སབོ་རྣམས་ཀྱིས་ངག་རྒྱུགས་འབུལ་དགསོ་པ་ཡྱིན། ལྷ་

ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཆོས་སྤོད་ཀྱི་ལུས་གཙ་ོབའོྱི་ཁངོས་

སུ་ལ་ེཚན་བཅ་ོབརྒྱད་བཞུགས་ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་ཚ་གང་

གལ་མད།ོ ཚ་བ་རྱི་ཐང་མཚམས། བྱང་ཁགོ་ཡུལ་ཐྱིག་གསུམ་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ནས་ཟུར་འདནོ་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་

བྱྱིས་པ་ཉེར་སོྤད་འག་ོཕན་སྙྱིང་ནརོ་ནྱི་བླ་སྨན་བྱམས་པ་

ཐུབ་དབང་གྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན། ད་ེལས་གཞན་དུ་གྱུར་

བའྱི་ལ་ེཚན་རྣམས་བླ་སྨན་མཁནེ་རབ་ནརོ་བུ་རང་གྱིས་ལ་ོ

དུས་ས་ོསརོ་བརམས་པ་གཞུང་ནང་བཞྱིན་བཀདོ་ན། རྒྱུད་

བཞྱིའྱི་ས་བཅད་སག་མའོྱི་རྔམ་ཐབས་(1924)། ར་རྒྱུད་

སྡངོ་འགམེས་གས་ོརྱིག་རྒྱ་མཚའོྱི་སྙྱིང་པ་ོ(1912)། བཤད་

རྒྱུད་སྡངོ་འགམེས་ཟླ་ཤལེ་ནརོ་བུའྱི་མ་ེལངོ་(1923)། གས་ོ

ཚུལ་དང་གས་ོཐབས་ཀྱི་སྡངོ་འགམེས་(1953)། ར་ོསྡབེ་སྦརོ་

བ་ཕན་ཡནོ་སྦྲགས་མར་ཚགིས་སུ་བཅད་པ། ཉམས་ཡྱིག་

བསྡུས་འབྱིང་དང་ནད་མྱིང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་(1924)། 

ཕྱི་རྒྱུད་སྤྱི་དནོ་བསྡམོས་ཚིག(1924)ལུས་ཐྱིག་ཟླ་བ་ནརོ་

བུའྱི་མ་ེལངོ་(1945)། ར་ཆུའྱི་ལྷན་ཐབས་མདེ་དུ་མྱི་རུང་

བ་(1924)། གཏར་རའྱི་སྡམོས་ཚགིས་སུ་བཅད་པ་(1921) 

ཁགོ་སྨན་འཁྲུངས་དཔ་ེབསྡུས་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འདདོ་འཇའོྱི་

བུམ་བཟང་(1923)།  སྨན་མྱིང་བསྡུས་པ་བརྡའྱི་ང་ོསོྤད། 

བྱྱིས་ནད་མ་ལུས་བཅོས་པའྱི་ཉམས་ཡྱིག། བྱྱིས་པ་བཙའ་

ཐབས་ཀུན་ཕན་ཟླ་བའྱི་མ་ེལངོ་(1924)བཅས་ས།ོ།

སྤྱིར་ཆསོ་སྤདོ་རམོ་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བླ་སྨན་

མཁནེ་རབ་ནརོ་བུའྱི་མཛད་པའྱི་སྨན་གྱི་ལ་ེཚན་ཕལ་ཆ་ེབ་

བཞུགས་ཡདོ་པས་བླ་ོལྡན་གང་གྱིས་དམ་པ་འདྱིའྱི་ལགེས་

བཤད་བད་ེབླག་ཏུ་རདེ་ཅྱིང་སྤདོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་

ད་དུང་འདྱིར་མ་བསྡུས་པ་ལག་ལནེ་ཉེར་མཁའོྱི་སྨན་གྱི་

སྦརོ་དཔ་ེབདུད་རྱིའྱི་བུམ་བཟང་(1951)། སྨན་སྦརོ་ནུས་པ་

ཕགས་བསྡུས་ཕན་བདའེྱི་ལགེས་བཤད་(1949)། སྨན་གྱི་བྱྱིན་

རླབས་ཕུད་མཆདོ། རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུའྱི་ཕན་ཡནོ་དང་བསེན་

ཐབས་བཅས་ཡདོ་པ་གནས་གཅྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་འདདོ་ན་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༠༧ ལརོ་མྱི་རྱིགས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་གྱི་དཔར་བཏབ་

པའྱི་མཁནེ་རབ་ནརོ་བུའྱི་སྨན་ཡྱིག་གཅསེ་བཏུས་དང་། དྷ་

ས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དཔ་ེཞྱིབ་དང་པར་སྐྲུན་སྡ་ེཚན་

ནས་བླ་སྨན་མཁེན་རབ་ནརོ་བུའྱི་སྨན་ཡྱིག་ལྷ་ས་ཤྱིང་པར་

གཅསེ་བཏུས་བྱས་པ་དརེ་གཟྱིགས་ན་འཐུས། 

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༤ ལརོ་བཞུགས་སར་བདོ་ཀྱི་དབུས་

སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་《བླ་སྨན་མཁནེ་རབ་ནརོ་བུས་མཛད་

པའྱི་ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཆསོ་སོྤད་བཞུགས་ས།ོ།》 ཞསེ་

པ་ལྷ་ས་པར་མ་ཤགོ་གངས་ ༤༩༦ ཡདོ་པའྱི་དཔ་ེགཟུགས་

ཤྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ནང་སྔོ་སྨན་འཁྲུངས་དཔེ་

བསྡུས་པ་ངོ་མཚར་གསེར་གྱི་སྙེ་མ་གསར་བསྣན་ཞུས་

ཡདོ། གཞན་ཡང་། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༠༡ བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་སྨན་རྱིས་རོམ་སྒྱིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡ་ེཚན་ནས་《ལྷ་

ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཆསོ་སྤདོ་བཞུགས་ས།ོ།》 ཞསེ་དབེ་

གཟུགས་སུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་པ་དའེྱི་མཇུག་ཏུ་སྨན་སྦརོ་

བདུད་རྱིའྱི་བུམ་བཟང་ཞསེ་པ་ད་ེགསར་བསྣན་ཞུས་ཡདོ།

ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་འགའ་

ཞྱིག་དུའང་འཇམ་དཔྱད་ཁང་འག་ོའཛུགས་ཞུ་ཆདེ་འཇམ་

དཔྱད་ལག་ལནེ་པ་གངས་ ༡༠ འདམེས་རྒྱུགས་གསལ་བསྒགས་

སྤལེ་བར་འཚང་སྙན་ཕུལ་མྱི་གངས་ ༡༠༦ བྱུང་། དའེྱི་ཁངོས་

ནས་དངསོ་གཞྱི་འདམེས་རྒྱུགས་རེ་གས་ན་གཞནོ་གངས་ ༡༠ 

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འཇམ་དཔྱད་ལག་ལནེ་པར་བསྐ་ོབཞག་ཞུས། 

ད་ེནས་སར་ཡང་ Vana Retreat Centre 

ལ་འཇམ་དཔྱད་པ་གངས་ ༡༢ དགོས་གལ་ཡོད་ཚུལ་

གསུངས་པ་ལྟར། སྔནོ་འགོའྱི་འདམེས་རྒྱུགས་ཆེད་བོད་

ཡྱིག་དང་། ཨྱིན་ཇྱི། ཨང་རྱིས་གསུམ་གྱི་བྱིས་རྒྱུགས་སྨན་

རྱིས་ཁང་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༡༢ འཁདོ་གསལ་བསྒགས་སྤེལ། བྱིས་རྒྱུགས་གཞྱི་

བཞག་དངསོ་གཞྱིའྱི་འདམེས་རྒྱུགས་ Vana Retreat 

Centre ནས་བྱས་ཏ་ེད་ལྟ་བདོ་རྱིགས་ན་གཞནོ་གངས་ 

༡༢ ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་འཇམ་དཔྱད་ལག་ལནེ་གྱིས་

ཟབ་སྦོང་གནང་བཞྱིན་ཡོད། འཇམ་དཔྱད་པ་འདམེས་

རྒྱུགས་གནང་རྒྱུར་འག་ོགནོ་ཇྱི་སངོ་། ཟབ་སྦངོ་སབོ་ཡནོ། 

ཟབ་སོྦང་རྱིང་གྱི་ཟས་མལ་འག་ོགནོ་ཆ་ཚང་ Max སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡདོ།

་་་་་་ཁྱད་ལས་མྱི་སྣ་གས་ོསྐངོ་།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

ཆམ་ནད་སོར་གེང་བ།
ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

ད་ེཡང་དབྱར་ཁ་དང་དགུན་ཁ་ནྱི་ཕྱིའྱི་ཁརོ་

ཡུག་དང་ནང་སོྤད་ལམ་དབང་གྱིས་འདུ་བ་ཚ་གང་

འཐབ་ཉེན་ཆ་ེབས་ཆམ་པའྱི་ནད་རྱིགས་འབྱུང་ས་ཞྱིང་

ན་མཁན་ཡང་མང་བའྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཐེངས་

འདྱིར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ཤེས་བྱ་གོང་འཕེལ་

དང་བད་ེཐང་གནས་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་ལུགས་གས་ོ

རྱིག་ཐགོ་ཆམ་ནད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྱིམས་ཆམ་སྔནོ་

འགགོ་བྱ་ཐབས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་ཅུང་ཟད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེང་དུས་སྨན་ལུགས་ནང་ཆམ་པའྱི་ནད་

གཞྱི་ཕལ་མོ་ཆེ་ནྱི་ Rhinovirus ཞེས་པའྱི་ནད་

འབུའྱི་རྱིགས་ལས་འབྱུང་བར་ངོས་འཛིན་གནང་

ཡདོ།  ནད་འདྱི་ཕགོ་པའྱི་རགས་སུ། ག་ོརྒྱག་པ་དང་། མྱིད་

པར་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ། སྣ་ཆུ་མང་པོ་འཛགས་པ། ཚ་བ་

འཕར་བ་སགོས་མངནོ། ཆམ་ནད་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་

གང་སར་དར་ཁབ་ཆ་ེཤསོ་གས་ཀྱི་ནད་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་

ལ། སྤྱི་ཡངོས་ནས་བཤད་ན། ལ་ོའཁརོ་མའྱི་ནང་ན་ཚོད་

དར་མ་རྣམས་ལ་ཆམ་ནད་ཐེངས་གཉྱིས་ནས་གསུམ་

དང་བྱྱིས་པར་ཐེངས་དྲུག་ནས་བཅུ་གཉྱིས་དབར་ན་གྱི་

ཡདོ་པ་གསུངས། ནད་འདྱི་ཉནེ་ཚབས་ཆནེ་པ་ོམདེ་པར་

རང་བཞྱིན་གྱིས་དྲག་སྐེད་སོང་ས་བའྱི་ནད་ཅྱིག་ཀང་

ཡྱིན། ད་བར་དངེ་དུས་སྨན་ལུགས་ནས་ཆམ་ནད་ལ་ཚད་

དང་ལྡན་པའྱི་སྨན་བཅོས་ཞྱིག་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་མདེ། དརེ་

ཕན་པའྱི་གཉན་འཇམོས་སྨན་ཀང་འཆར་ཅན་བཞྱིན་

བེད་སྤོད་བྱེད་སོལ་མེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཆམ་བཅོས་

རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་སྐབས་གཉན་འཇོམས་སྨན་གྱི་ཟུར་

ཕོག་དང་ནད་པས་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བསེན་ཚེ་མ་འོངས་

པར་སྨན་གྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་ལས་ཆེ་སྤེལ་དགོས་པའྱི་

དངསོ་འབེལ་དཀའ་ངལ་གྱིས་ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་ད་ེལྟར་

མྱི་གཏངོ་བར་ནད་རགས་ལ་དཔགས་པས་སྨན་བཅོས་

བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་འདུག ། 

དེང་དུས་སྨན་ལུགས་ནས་ཆམ་ནད་ལ་		Cold 

ཞེས་འབདོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།

དེང་དུས་སྨན་ལུགས་ནས་ཆམ་ནད་ལ་ Cold ཞེས་

འབོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ནྱི། སྤྱིར་ཆམ་ནད་

ནྱི་ནམ་དུས་གང་ལའང་ན་བ་ཡྱིན་མོད། གཙ་ོབོ་གནམ་

གཤྱིས་གང་ངར་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ཕལ་མ་ོཆ་ེཕྱིར་འགོ་

འངོ་ཉུང་ཞྱིང་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་གནས་པ་མང་བས་ཕན་

ཚུན་ནད་འབུ་འགོས་ཏ་ེན་མཁན་མང་བར་བརནེ་མྱིང་

ད་ེལྟར་འདགོས་པར་གགས།

བདོ་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ཆམ་ནད་

བཅསོ་ཐབས།

བོད་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་པ་

མ་ཟད། དའེྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ཏུ་ཆམ་ནད་ཀྱི་བཅོས་

ཐབས་རྒྱས་ཞྱིང་གསལ་བར་བསན་ཡོད། འཕོ་འགྱུར་

དང་ཟང་ཟྱིང་ཆ་ེབའྱི་དངེ་གྱི་དུས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ཀྱི་

ནད་རྱིགས་སྤྱི་དང་ཁད་པར་དུ་ཆམ་ནད་ལ་བདོ་ལུགས་

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་ཕན་བསྐེད་ཤྱིན་

ཏུ་ཆེན་པ་ོབྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་ཡདོ། བོད་ཀྱི་གས་ོབ་

རྱིག་པས་ཆམ་པ་ཞེས་པ་ནྱི། བ་ཻསྔནོ་དུ། སྐ་ེབའོྱི་སྣ་བུག་

གཡས་གཡོན་གཉྱིས་ནས་མར་རུ་བྱུང་བའྱི་ར་རོ་རྐང་

གྱི་སྣ་(རེ་མ་ོ)ཟངས་དུང་ཁ་གདངས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ད་ེ

ལ་རྡུལ་འཚུབ་དང་། གྱིབ་ཕགོ་པ། གདནོ་ལ་སགོས་པའྱི་

རྐནེ་གྱིས་ར་ད་ེགཉྱིས་སམ་གང་རུང་ཆམ་ལ་ཕབ་པས་ན་

ཆམ་པ་ཞེས་གགས་པར་གསུངས། དསེ་ན་བོད་ཀྱི་གསོ་

རྱིག་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་དུས་རབས་བརྒྱད་

པའྱི་ནང་རོམ་སྒྱིག་གནང་བ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ཡ་

གལ་མན་རྒྱུད་ལའེུ་ཉརེ་བདུན་ནང་དུ། ཆམ་པའྱི་ནད་ལ་

ས་བཅད་རྣམ་པ་ལྔའྱི་ས་ོནས་གསལ་བར་བསན་ཡདོ་ད།ེ 

༡། ཆམ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ།

༢། ཆམ་ནད་ཀྱི་རྐནེ།

༣། ཆམ་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེབ།

༤། ཆམ་ནད་ཀྱི་རགས།

༥། ཆམ་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་བཅས་ལྔ་ཡྱི་

ནང་ནས་བཅོས་ཐབས་ལས་སྔནོ་འགགོ་ཐབས་ལམ་གལ་

འགངས་ཆ་ེབས་ད་ེསྐརོ་བརོད་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དང་པ།ོ		ཆམ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི།

ད་ེཉྱིད་ལས། །ཆམ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྱིམས་སྤྱི་འདྲ་བ་ལ། །ཞེས་

རྱིམས་ཆམ་ནྱི་འགོ་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་དེ་སྔ་ནས་ངོས་

འཛནི་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ེཡང་རྱིམས་ནད་སྤྱིའྱི་རྒྱུ་ནྱི། 

 རྱིམས་ཞསེ་བྱ་བའྱི་ནད་འབྱུང་རྒྱུ་རེྐན་ནྱི། ལྔ་

བརྒྱ་དུས་ཀྱི་ཐ་མར་གྱུར་ཙ་ན། །མྱི་རྣམས་འདོད་པའྱི་

དབང་གྱིས་ལོག་པར་སྤོད། །སྔགས་པ་རྣམས་ནྱི་རྡ་ོརེའྱི་

ནང་དམ་ེདར། །དག་ེའདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ནྱི་སྡ་ེའཁྲུག་

བྱདེ། །མུ་སེགས་བན་བནོ་རྣམས་ནྱི་ཟོར་ཁ་འཕནེ། །སེྐ་བ་ོ

རྣམས་ནྱི་མནའ་འཐབ་ཤན་དམར་བྱེད། །དེ་དུས་མ་མོ་

མཁའ་འག་ོཀུན་འཁྲུགས་ཏ།ེ །ནད་ཀྱི་ཁ་རླངས་སྤྱིན་དུ་

ཆགས་པ་ལས། །བལ་ནད་རྒྱུ་གཟེར་གག་ལྷགོ་འབྲུམ་ནག་

འབྱུང་། །གཞན་ཡང་དུས་བཞྱིའྱི་འབྱུང་བ་དམན་ལྷག་

ལོག །དྲག་ཤུལ་དྲྱི་དུགས་ཁ་ོའཇྱིགས་མ་ངན་འདདོ། ཁ་

ཟས་མ་སྙམོས་པ་ཡྱིས་རྱིམས་སུ་འགྱུར། །ཞསེ་ས།ོ།

གཉྱིས་པ།	ཆམ་ནད་ཀྱི་རྐེན།

རྒྱུད་ལས། ཁད་པར་མྱི་གཙང་ཟས་སྤོད་ཁ་ཟས་འདྲསེ།། 

རྡུལ་འཚུབ་གྱིབ་ཕགོ་རྐནེ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །ཞསེ་པ་ས།ེ 

ཆམ་ནད་དངསོ་སུ་སངོ་བའྱི་རྐནེ་ནྱི།

 � མྱི་གཙང་བའྱི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་བསནེ་དྲགས་

པ། མྱི་གཙང་བའྱི་ཟས་དཔརེ་ན། ཟས་རྱིངས་པ། སྔ་ོཚལ་

རྱིད་པ། སྣུམ་བསགེས་ཆ་ེབའྱི་ཟས་རྱིགས། བབ་བཙགོ་ལྡན་

པའྱི་ཁ་ཟས་ལྟ་བུ་དང་། སོྤད་ལམ་མྱི་གཙང་བ་སེ་ཕྱི་ཁརོ་

ཡུག་ཁམས་ར་དང་། ཁང་པའྱི་ནང་སགོས་གཙང་མ་མདེ་པ། 

སམེས་ཞུམ་པ། ལུས་ཁམས་ཀྱི་འཕདོ་བསེན་ཞན་པ་ལྟ་བུའ།ོ།

 � ཁ་ཟས་འདྲེས་མ་ཡུན་རྱིང་བསེན་པ། ཁ་ཟས་

འདྲེས་མ་ནྱི་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་སོང་

ནས་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་དང་། དེ་བཞྱིན་ཟས་སྐོམ་

དང་། དུད་འགའོྱི་ཁ་ཟས་ནང་བཅོས་མའྱི་རྫས་སོྦར་སྣ་

མང་བླུགས་ནས་སེམས་ཅན་གྱིས་བཟོས་པའྱི་ཤ་རྱིགས་

ཁམོ་དུ་ཉ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལུས་ཁམས་ལ་ཕན་པ་ལས་

གནདོ་པ་མང་བ་ཞྱིབ་འཇུག་བརྒྱུད་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབྱུང་

དང་འབྱུང་བཞྱིན་ཡདོ།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༦	སྤྱི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༤	ནས་བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་

༡༣	བར་བུམ་སོང་ཤར།	ཕོགས་དེར་ལས་

སྣེ་གཏོད་མྱི་རུང་།

ཟླ༧ ཚསེ ༧  སངས 
ས་རླུང

FRI 21-8-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་འཛམེས།

༧ ཚསེ༨  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 22-8-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་དུར་གདབ་
མྱི་རུང་། 

༧  ཚསེ ༨  ལ
ྷྒ
  ཉྱི

ཆུ་རླུང་།

SUN 23-8-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་
དང་། ས་བནོ་འདབེ་པར་བཟང་། 

༧ ཚསེ ༩  ཟླ
ས་ཆུ 

MON 24-8-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གསོ་གསར་གོན་པ་
དང་རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། ཤྱིད་སོན་

མྱི་རུང་། 
ཀླུ་ལྡོག

༧ ཚསེ ༡༠  མྱིག
ས་མེ

TUE 25-8-2015
Earth Fire 

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་

ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༧ ཚསེ ༡༡  ལྷག
ཆུ ༢

WED 26-8-2015  
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦརོ་དང་། ཁྲུས་ལ་
ཞུགས་པར་བཟང་། གཏར་སགེ་མྱི་རུང་

། མགོན་སྤངོས། 
ཀླུ་མཆྡོད་པར་བཟང་།

༧ ཚསེ༡༢  ཆྡ ཚངོ་གྱི་བྱ་བ་འཛམེས།

༧ ཚསེ་ ༡༣  ཕུར
ཆུ་རླུང 

THU 27-8-2015 
 Water Wind

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

༧ ཚསེ ༡༤ སངས
ས ༢

FRI 28-8-2015
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རནེ་བཞངེས་པ་ 

དང་། ས་ཁང་ཉ་ོབར་བཟང་། ཁ་མཆུ་མྱི་
རོད། གཞུང་ཞག་༢༡ འདྲནེ།

༧ ཚསེ ༡༥ སྤནེ
ས ༢

SAT 29-8-2015   
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   རནེ་བཞངེས་པ་དང་། 
ས་ཁང་ཉ་ོབར་བཟང་། གཉནེ་འགྱིག་

མྱི་རུང་། 
གསྡོ་སྦྡོང་།

༧  ཚསེ ༡༦  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 30-8-2015
 Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཨར་ལས་

འཛམེས།

༧ ཚསེ ༡༧  ཟླ
ས་ཆུ

MON 31-8-2015 
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དགའ་སོན་བྱ་བ་དང་

གསོ་གསར་གོན་པ། རྒྱན་འདགོ་པ་

བཅས་ལ་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

༧ ཚསེ ༡༨  མྱིག
མ ེ༢ 

TUE 1-9-2015 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་

བནོ་འདབེ་པར་བཟང་། དུར་གདབ་

མྱི་རུང་།

༧ ཚསེ ༡༩  ལྷག
ཆུ ༢

WED 2-9-2015
 Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦོར་དང་། ཁྲུས་
ལ་ཞུགས་པར་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་

རུང་། སྤང་རྒྱན་མེ་ཏྡོག་སྒང་།

༧ ཚསེ ༢༠   ཕུར
རླུང ༢

THU 3-9-2015
 Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་སོ་

ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས་ན་བཟང་

༧ ཚསེ ༢༡  སངས
ས་མེ 

FRI 4-9-2015 
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ཁད་པར་མགོན་འག་ོ
མགནོ་འབདོ་མྱི་རུང་། ཀླུ་མཆདོ་པར་

བཟང་།

༧  ཚསེ༢༢ སྤནེ
ས་མེ

SAT 5-9-2015
Earth Fire

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

༧ ཚསེ ༢༣   ཉྱི
ས་མེ

SUN 6-9-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་བུ་ཆུང་སོ་ཕྱིར་

མྱི་འདནོ།

༧  ཚསེ ༢༤ ཆྡ ཁ་མཆུ་རོད་པ་སགོས་མྱི་བྱ།

༧ ཚསེ་ ༢༥  ཟླ
ཆུ་རླུང

Fri 7-9-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་རུང་།

ནག་རྱིས་རེལ་འགེམས་འབྲས་བཤད་དཔག་བསམ་

ལོན་ཤྱིང་ཞེས་བྱ་བ།	

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༣	ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	༡༣	

བར་བུམ་སོང་བྱང་།		ཕོགས་དེར་ལས་སྣེ་

གཏོད་མྱི་རུང་།

༦ ཚསེ ༡༦ སྤནེ
ས ༢ 

SAT 1-8-2015 
Earth 2

ཞག་ངན་ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༦ ཚསེ ༡༧   ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 2-8-2015
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་
འཛམེས།

༦ ཚསེ ༡༨   ཟླ
ས་ཆུ

MON 3-8-2015
 Earth Water

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

བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༦ ཚསེ ༡༩  མྱིག
མ ེ༢

TUE 4-8-2015 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་

དང་། ས་བནོ་འདབེས་པར་བཟང་། ཤྱིད་

སནོ་མྱི་རུང་།

ཆྡ
སྤྱིའྱི་གནམ་ས་ོཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས་ན་བཟང་།

༦ ཚསེ ༢༡   ལྷག
ཆུ ༢

WED 5-8-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   སྨན་སོྦར་དང་། ཁྲུས་
བྱདེ་པར་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་བྱ་བར་
འཛམེས།

༦ ཚསེ་ ༢༣  སངས
ས་རླུང

FIRE 7-8-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་བུ་སོ་ཕྱིར་མྱི་
འདནོ།    ཚ་དུས་གསུམ་པ་ཚུགས།

༦ ཚསེ༢༤  སྤནེ
ས་མེ

SAT 8-8-2015  
Earth Water

ཚསེ་ཆ་ངན།   ཁད་པར་ཁ་མཆུ་རོད་
པ་དང་། འཐབ་པ་སགོས་མྱི་བྱ། ལྕགས་

ཁམས་ག་ོར་ཞག་༧༢་རྒྱུ།

༦  ཚསེ་༢༥  ཉྱི
མ ེ༢

SUN 9-8-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་

དང་། ས་བནོ་འདབེ་པར་བཟང་། གཉནེ་
འགྱིག་མྱི་རུང་།

༦ ཚསེ་༢༦  ཟླ
ས་ཆུ

MON 10-8-2015 
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དགའ་སོན་བྱ་བ་དང་ 

གསོ་གསར་གོན་པ། རྒྱན་འདགོ་པར 

བཟང་། ཨར་ལས་འཛམེས།

༦ ཚསེ༢༧  མྱིག
མ་ེརླུང 

TUE 11-8-2015 
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྱིམ་གོ་ལྷ་གསལོ་ཆསོ་

སྤདོ་བྱ། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༦ ཚསེ༢༨  ལྷག
ཆུ ༢

WED 12-8-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦོར་དང་། ཁྲུས་
བྱདེ་པར་བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་། 

༦ ཚསེ༢༩  ཕུར
རླུང ༢

THU 13-8-2015
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  གཡ་ོདྲག་མྱུར་བའྱི་ལས་

རྣམས་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་། སྦལ་པ་

སྐད་སྦྱིན། ཚད་པ་སརོ་ཆུད།

༦ ཚསེ༣༠  སངས
ས་མེ

FRI 14-8-2015 
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་ཁལེ་བའྱི་
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། གསྡོ་སྦྡོང་།

༧ ཚསེ ༡  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 15-8-2015
 Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་དང་། གསོ་
གསར། རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། མགནོ་

འབདོ་ངན། རྒྱ་ཟླ༧ ཆེ་ཚེས༢

༧ ཚསེ༢  ཉྱི
མ ེ༢

SUN 16-8-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྦྱིན་པ་གཏངོ་བ་

དང་། ས་བནོ་འདབེ་པར་བཟང་། ཚངོ་
གྱི་བྱ་བར་ངན། 

༧  ཚསེ ༣  ཟླ
མ་ེཆུ

MON 17-8-2015
 Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་སོ་ཕྱིར་མྱི་

འདནོ།

༧ ཚསེ་ ༤  མྱིག
མ ེ༢

TUE  18-8-2015
 Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་

དང་། ས་བནོ་འདབེ་པར་བཟང་། ཁ་མཆུ་
རོད་པ་དང་། འཐབ་པ་སགོས་མྱི་བྱ།

༧  ཚསེ ༥  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 19-8-2015
Water Wind

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

༧  ཚསེ ༦  ཕུར
རླུང ༢

THU 20-8-2015
 Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡ་ོདྲག་མྱུར་བའྱི་ལས་
དང་། གཏར་སེག་བཟང་། ཨར་ལས་

འཛམེས།

མ་ཧཱ་ཙི་ནའྱི་རྱིས་རྱིག་དགེ་ལྡན་མཁས་

དབང་ཡོངས་ཀྱིས་ཕག་རྒྱུན་དུ་བསར་བའྱི་རྡེལ་

འགེམས་འཐོར་བསྡུས་རྒྱལ་འདྲྱིལ་དུ་བཀོད་པ་དཔྱོད་

ལྡན་སྤྱི་ནརོ་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའྱི་དཔག་བསམ་ལོན་ཤྱིང་

ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིས་གཞུང་འདྱི་ནྱི་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་གནས་ལྔ་

རྱིག་པའྱི་པཎྜྱི་ཏ་ཆེན་པོ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་

གཉེན་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་ཁྱིལ་གྱི་རྡོ་རམས་པ་བློ་

བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོའམ་མཚན་གཞན་ལ་ཨ་ཁུ་

ལྷ་མོ་ཚུལ་ཁྱིམས་ (༡༨༨༩-༡༩༥༨) འབོད་པས་མཛད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། གཞུང་འདྱི་དེ་སྔ་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིས་རྱིག་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞྱིང་

གཤེགས་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་བཀྲྱིས་འཁྱིལ་གྱི་མཛོད་

ཟུར་དུས་འཁོར་བ་བློ་གོས་རྒྱ་མཚོ་ (༡༩༠༩-༡༩༨༤) 

མཆོག་གྱིས་ཐོག་མར་རྱིས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་བར་འདྱི་ག་སྨན་

རྱིས་ཁང་དུ་གཞུང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་འཁྱིད་ཀྱི་ཕག་

སོལ་འཛུགས་གནང་མཛད་པ་མ་ཟད་མ་ཕྱིའང་རྱིས་

དགེ་དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་སྔ་དེང་དུས་

ལྟར་ཀམ་པུ་ཊར་སགོས་ཀྱི་མཐུན་རྐནེ་ཞན་པའྱི་དབང་

གྱིས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་པར་དུ་འཁོད་མ་ཐུབ་པར་མ་དཔེ་

དཔེ་རྱིང་གཞྱིར་བཟུང་སྣུམ་པར་ཐོག་པར་བཤུས་བྱས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ཆ་དབེ་གཟུགས་སུ་པར་བསྐྲུན་

གྱིས་འཁེར་བད་ེབལྟ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡོད།

གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་ཁོན་ས་བཅད་སྣོད་

བཅུད་ཆགས་ཚུལ། ནག་རྱིས་ཀྱི་སྔོན་འགོའྱི་རྱིམ་པ། 

ཀེག་རྱིས་ཀྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས། ཚེ་རྱིས་དང་། བག་རྱིས། 

ནད་རྱིས། གཤྱིན་གྱི་རྱིས་བཅས་ཀྱི་རྡེལ་འགེམས་བྱ་

ཚུལ་དང་། ད་ེདག་གྱི་རྡེལ་འགམེས་འབས་བཤད། རྱིམ་

གོའྱི་སྐོར་སོགས་རྒྱས་སྤོས་སུ་བཀོད་པའྱི་ནག་རྱིས་ཀྱི་

གཞུང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ོ།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པར་ཕྱི་ལུགས་ནད་ཤོག་བལྟ་

ཀོག་སོར་ཟབ་སྦོང་།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ཕྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་

རྣམས་ནས་སྨན་པར་བསེན་གཏུག་ཞུ་སྐབས་ར་བའྱི་

བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ཐད་ནས་བརག་ཐབས་མ་ཚང་

མེད་པ་ཡོད་མོད། ཚན་རྱིགས་ལམ་ནས་ཕྱི་ལུགས་

ནད་རགས་གསལ་བའྱི་ནད་ཤོག་དཔེར་ན་ཟུངས་ཁག་

བརག་པའྱི་ངོས་ཤོག་ Haematological report 

གོག་པར། X ray ཕ་མཐོང་གོག་པར། Ultrasound 

report དེ་རྱིགས་ཀང་བསྣམས་ཏེ་བརག་དཔྱད་ཞུ་

བཞྱིན་ཡོད་པས་རང་རའེྱི་སྨན་པས་ཀང་ནད་ཤོག་འདྱི་

རྱིགས་བལྟ་ཀོག་ཤེས་པ་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་དུས་ཀྱི་དགོས་

མཁ་ོཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དསེ་ན་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བད་ེ

ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

སྨན་པ་གཞོན་པ་ཚོར་ཕྱི་ལུགས་ནད་ཤོག་བལྟ་ཀོག་གྱི་

ཟབ་སོྦང་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༢༣ ནས་ ༢༨ བར་ཉྱིན་དྲུག་གྱི་ཟབ་སོྦང་དུ་སྨན་རྱིས་

ཁང་དབུས་དང་ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་ཁག་བཅུ་

གཉྱིས་ནས་སྨན་པ་གངས་ ༡༥ འཛུལ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།  །།

རྩུབ་དཔྱད་སྨན་བཅོས།

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་ནང་གས་ོབྱ་ལུས་ནད་གས་ོབའྱི་ཁོངས་སུ་

སྨན་དཔྱད་གཉྱིས་ཀྱི་ལེའུ་ནང་དཔྱད་ལ་འཇམ་དཔྱད་

དང་། རྩུབ་དཔྱད་གཉྱིས་ཡདོ། རྩུབ་དཔྱད་བྱེད་དགསོ་

པའྱི་ནད་པར་རྩུབ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཐོག་ལོ་མང་

ཉམས་མོང་ལྡན་པའྱི་སྨན་པ་ཆོས་ལྡན་ལགས་ནས་བོད་

མྱི་འདུ་སྡདོ་ཆ་ེབའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྐོར་བ་བྱས་ཏ་ེརྩུབ་

དཔྱད་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ 

༩ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏ་ེད་བར་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ ༢༨ ནང་

སྨན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནད་པར་དཔྱད་བཅོས་བྱ་བཞྱིན་

དུ་ཡན་ལག་ཁག་གྱི་སྨན་པ་དང་། སྨན་པ་ན་གཞོན་

འགའ་ལའང་ལག་ལེན་དམར་ཁྱིད་ཀྱི་ཟབ་སོྦང་གནང་

ཡོད། ལག་ལེན་འདྱིས་བརྒྱུད་ནད་པ་གངས་ ༦༦༨༨ 

ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་སྨན་པ་གངས་ ༣༢ ལའང་རྩུབ་དཔྱད་ཐད་ཟབ་སོྦང་

བྱུང་ཡདོ།
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ཤོག་ངོས་བཞྱི་པ།

རམོ་སྒྱིག་པ།  རྱིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྱིས།

ཚགོས་མྱི།     དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས།

                           རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།

              སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགདོ་པ།   ལྷ་མ་ོསྐྱིད་འཛམོས།
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བདོ་ཟླ་	༦	ཚེས་	༡༦	སྤྱི་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡		

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

སྣ་ཁྲག་གཅོད་པའྱི་ཐབས་ཤེས་འགའ།
མཛདོ་དག་ེགཡུ་སྒནོ་གྱིས་བསྒྱུར།

(ཤེས་བྱའྱི་ཟེགས་མ་ལས་བཏུས།)

མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་ཁག་དནོ་པ་མཐོང་མ་ཐག་

དངངས་སྐྲག་སྐ་ེགྱི་ཡདོ་པ་རདེ། སྣ་ཁག་དནོ་པ་ད་ེདངསོ་

གནས་སུན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སྣ་ཁག་གཅོད་རྒྱུ་དའེང་ད་ེ

འདྲའྱི་ཁག་པ་ོཞྱིག་མ་ཡྱིན། སྣ་ཁག་དནོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་

གསལ་པ་ོཤསེ་པ་བྱས་ནས་ནད་སྟུན་སྨན་གཏངོ་བྱས་པ་

ཡྱིན་ན་བླ་ོམྱི་བད་ེབ་བྱེད་དགསོ་དནོ་མདེ། སྣ་ཁག་དནོ་

སྐབས་ཚབས་ཆུང་ན་སྣབས་རྟུག་ནང་དུ་ཁག་འདྲསེ་པ་

དང་། ཚབས་ཆ་ེན་ཁག་ཆད་མདེ་དནོ་པ་ད་ེདག་ལ་རྒྱུ་རྐནེ་

གཙ་ོབ་ོརྱིགས་གཉྱིས་ཡདོ་པ་ས།ེ གཅྱིག་ནྱི་སྣ་ལ་རས་སྐནོ་

བྱུང་བའམ་སྣ་ལ་ནད་ཡདོ་པ་དང་། གཅྱིག་ནྱི་ཁགོ་པའྱི་

ནད་ཡྱིན་པ་ས།ེ སྙྱིང་དང་། ག་ོབ། ཕ་ོག རྒྱུ་མ་བཅས་ཀྱི་ཚ་

དྲདོ་ཆ་ེདྲགས་ནས་སྣའྱི་ཁག་ར་བརྡལོ་བ་ད་ེཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེ

མྱིན་གཟུགས་པ་ོཡངོས་ཀྱི་ནད་རྱིགས་དཔརེ་ན་དསོ་དྲག་

པའོྱི་འགསོ་ནད་དང་། ཁག་ཤདེ་མཐ་ོབའྱི་ནད། འཕར་ར་

རངེས་འགྱུར་གྱི་ནད། ཁག་ནད། ཟླ་མཚན་མྱི་འབབ་པའྱི་

ནད་སགོས་ལྟ་བུའྱི་དབང་གྱིས་སྣ་ཁག་དནོ་པའང་ཡོང་

སྱིད། རྒྱུ་རྐནེ་སྣ་ལ་ཐུག་ཡདོ་ན་ལུས་ཕྱིའྱི་རས་སོྐན་གྱི་ཁག་

གཅདོ་ཐབས་ལྟར་སྨན་བཅསོ་བྱས་ཆགོ་པ་དང་། ཁགོ་པའྱི་

ནད་ལ་ཐུག་ཡདོ་ན་ནད་རྱིགས་ས་ོས་ོལྟར་རོད་སྒྲུབ་ཀྱིས་

སྨན་བཅསོ་བྱས་ཆགོ  ཀོག་པ་པསོ་དུས་ཐགོ་ཏུ་ལག་བསར་

བྱེད་ཐུབ་ཆེད་འདྱི་གར་ལས་ས་ཞྱིང་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབའྱི་

ཁག་གཅདོ་བྱདེ་ཐབས་ཁ་ཤས་ང་ོསོྤད་བྱདེ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།

དང་པ།ོ རྐང་མཐྱིལ་ལ་བྱུག་པ་རྒྱག་པ། སྣ་ཁག་

དནོ་སྐབས་ལམ་སང་སགོ་པ་ཁ་ེ༥༠ འདམ་ལྟར་བརྫགོས་

ནས་རྐང་མཐྱིལ་ལ་བྱུག་པ་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་ཅྱིང་། སྣ་ཁུང་

གཡས་པ་ནས་ཁག་དནོ་ན་རྐང་མཐྱིལ་གཡནོ་མར་བྱུག་པ་

རྒྱག་དགསོ་པ་དང་། སྣ་ཁུང་གཡནོ་མ་ནས་ཁག་དནོ་ཚ་ེརྐང་

མཐྱིལ་གཡས་པར་བྱུག་པ་རྒྱག་དགསོ།

གཉྱིས་པ། དཀྱིལ་མཛུབ་སྡམོ་པའྱི་ཐབས། སྣ་

ཁག་དནོ་སྐབས་ལམ་སང་སྐུད་པ་དུམ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་མཛུབ་

གུ་དཀྱིལ་མའྱི་མཇུག་ར་སྡམོ་ཐབས་བྱས་ཆགོ་ཅྱིང་། སྣ་ཁུང་

གཡནོ་མ་ནས་ཁག་དནོ་ན་ལག་པ་གཡས་པའྱི་དཀྱིལ་མཛུབ་

ཀྱི་མཛུབ་ར་བསྡམ་དགསོ་པ་དང་། སྣ་ཁུང་གཡས་པ་ནས་

ཁག་དནོ་དུས་ལག་པ་གཡནོ་མའྱི་དཀྱིལ་མཛུབ་ཀྱི་མཛུབ་

ར་སྡམོ་ཐབས་བྱདེ་དགསོ། གལ་སྱིད་སྣ་ཁུང་གཉྱིས་ཀ་ནས་

ཁག་དནོ་པ་ཡྱིན་ན་དཀྱིལ་མཛུབ་གཉྱིས་ཀ་སྣ་ཁག་མ་ཆད་

བར་དུ་བསྡམོས་ཆགོ

གསུམ་པ། རྣ་བའྱི་ནང་ལ་ཕུ་རྒྱག་པའྱི་ཐབས། སྣ་

ཁག་དནོ་འཕལ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྣ་ཁག་དནོ་སའྱི་ཕགོས་ཀྱི་

རྣ་གཤགོ་ཡར་འཐནེ་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག  མྱི་གཞན་ཞྱིག་

གྱིས་སྣ་ཁག་དནོ་མཁན་གྱི་རྣ་བའྱི་ནང་ལ་ཕུ་ཐེངས་བཅུ་

གངས་བརྒྱབ་ན་འགྱིག

བཞྱི་པ། སྱིང་བལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས། སྨན་སྤདོ་

སྱིང་བལ་ཚུའུ་ནང་སྨགོ་ནས་སྣ་ཁུང་ནང་བཅུག་ན་འགྱིག

གངོ་གསལ་གྱི་ཐབས་ཤསེ་ད་ེདག་ནྱི་སབས་བད་ེ

ཞྱིང་ལས་ས་བ་དང་། ཕན་ཐགོས་ཆ་ེལ་གངོ་ཁ་ེབའྱི་སྨན་

བཅསོ་བྱདེ་ཐབས་ཡག་ཤསོ་ཡྱིན་པས། སྣ་ཁག་དནོ་མཁན་

ཚསོ་ཚདོ་ལྟ་བྱས་ཆགོ

ལྔ་པ།	ཆམ་ནད་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ།

 � ཚལ་དང་ཤྱིང་ཏགོ་རྱིགས་མ་བསནེ་གོང་གཙང་

བཀྲུ་ཡག་པོ་གནང་དགསོ་ལ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ཟས་མ་བསནེ་

གངོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གསང་སྤདོ་སགོས་བདེ་སྤདོ་གནང་

རསེ་ངསེ་པར་དུ་ལག་པ་གཙང་མ་ཡག་པ་ོབཀྲུ་དགསོ། ད་ེ

ཡང་ནང་གྱི་ཕ་མ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཀུན་ནས་ཕྲུ་

གུ་ཚ་ོལའང་ད་ེལྟར་སབོ་གས་ོགནང་བ་དང་གམོས་འདྲྱིས་

བཟོ་གལ་ཆ།ེ

 � ཁང་པའྱི་ཕྱི་ནང་དང་ལྷག་པར་དུ་གསང་སྤོད་

དང་འཁྲུ་ཁང་གཙང་བཟོ་ཡག་པ་ོགནང་དགསོ།

 � ཧབ་དྲྱི་སགོས་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་བཙོག་ཕྱི་ཤགོ་བུ་

རྱིགས་བེད་སྤོད་གནང་ནས་ལམ་སེང་གད་རྱིགས་བླུག་

སྣདོ་ནང་གཡུག་དགསོ།

 � མྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཆམ་ནད་ཕགོ་ཡདོ་ན་དའེྱི་སར་

ཡུན་རྱིང་འདུག་པ་དང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་འཛམེས་དགསོ།

 � རང་གྱི་ལུས་ཁམས་ནད་འགོག་མ་ལག་སོབས་

དང་ལྡན་པ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་སྲུང་དགསོ་པ་

ནྱི་མདེ་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་དབྱར་ཁ་ཆར་

དུས་སྐབས་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་སྲུང་དགསོ་པ་ད་ེབས་གལ་ཆ།ེ 

སྨན་གཞུང་དུ། དབྱར་དུས་མཁའ་ལ་སྤྱིན་འདུས་ཆུ་ཡྱིས་

བརླན། །རླུང་དང་གང་བ་ས་རླང་ཆུ་རགོ་ཅན། །མ་ེདྲདོ་

གནདོ་པས་མ་ེདྲདོ་སྐདེ་པ་བསེན། །ཞསེ་གསུངས། དསེ་ན་

ཁ་ཟས་སུ་བཅུད་མདེ་རྱིགས་དང་། ལྟ་ོའགངས་ཆ་ེབ། བ་

རའྱི་ཞ་ོདང་དར་བ། ཆུ་གང་མ་ོའཐུང་བ། ཉྱིན་གཉྱིད་ཁུག་

པ། མཚན་མརོ་གཉྱིད་བཀག་པ་སགོས་འཛམེས་ཏ་ེཁ་ཟས་

དྲདོ་བཅུད་ལྡན་པ་དང་། ཤྱིང་ཏགོ་དང་ཚལ་རྱིགས་མང་

པ་ོབསནེ་པ། རྒྱུན་དུ་ཆུ་ཁལོ་དྲདོ་འཇམ་བསནེ་ཞྱིང་བསྱིལ་

བའྱི་གནས་འཛམེས་ཏེ་དྲོད་སར་དང་གོས་དྲོད་པོ་གོན་

དགསོ་པ་ཡྱིན།

 � རང་ཉྱིད་ནད་མེད་བདེ་ཐང་སྐབས་སུ་ནད་

རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་ལུས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གོང་

འཕལེ་ཆདེ་དུ་རྱིན་ཆནེ་གང་སོྦར་སགོས་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་

གང་ཞྱིག་རང་གྱི་བླ་གཟའ་དང་ཚསེ་བཟང་དང་བསྟུན་ད་ེ

སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་ལྟར་བསནེ་ན་ཕན་བརླབས་ཆ།ེ

 � སྨན་གཞུང་ལས་ནད་སྲུང་ཞྱིང་འགོག་པའྱི་

ཕྱིར་བསྲུང་བ་བཅང་ཐབས་སྐོར་བསན་པ་སེ། སྨན་

མཆོག་རྱིན་ཆེན་གྲུབ་པའྱི་གསང་སྔགས་བཅང་། །ཞེས་

པ་ལྟར་རག་ཏུ་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་མགུལ་

ཏུ་གདགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆམ་ནད་འགོག་པར་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།། 

་་་་་་ནད་སོར་གེང་བ།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

 �  འཁརོ་ཡུག་རྡུལ་འཚུབ་ཆ་ེབ། དཔརེ་ན། ཉ་ེཆར་

འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ནང་རྒྱ་

གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གངོ་ཁརེ་ཀུན་ནས་འཁརོ་

ཡུག་འབགས་བཙགོ་ཆ་ེཤསོ་གས་སུ་ངསོ་འཛནི་གནང་ཡདོ།

 �  གྱིབ་ཕགོ་པ། གྱིབ་ཕགོ་པ་ས་ེདཔརེ་ན། ཚོན་

གྱི་བཟ་ོགྲྭ་དང་ཨར་འདམ་བཟོ་གྲྭ་སགོས་ནང་ཡུན་རྱིང་

ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་ལས་མྱི་རྣམས་རྫས་སྦོར་གྱི་རླངས་སམ་

རྡུལ་ཕན་རྱིགས་ཁ་སྣ་སོགས་བུ་ག་བརྒྱུད་མཐར་ལུས་

ཁམས་ལ་གནོད་སོྐན་བྱུང་གྱི་ཡོད་པར་དེང་སང་ཞྱིབ་

འཇུག་སྙན་ཐ་ོལས་གསལ།  མདརོ་ན། རྐནེ་ད་ེདག་གྱིས་

གོ་བུར་ཆམ་ནད་མྱི་འབྱུང་ནའང་རྱིམ་པས་ལུས་ཁམས་

ཀྱི་མེ་དྲོད་ཞན་ཏེ་ལུས་སོབས་ཉམས་པས་རང་རང་གྱི་

གནས་དང་འབེལ་བས་ཆམ་ནད་རྱིགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། 

དཔརེ་ན། འཁརོ་ཡུག་རྡུལ་འཚུབ་ཆ་ེསར་ཁ་རས་མ་གོན་

པར་འདུག་པའམ་ལས་ཀ་བྱས་ཚ་ེརྱིམ་པས་རྡུལ་བཙོག་

སྣ་བུག་དང་། གེ་བ། གོ་བར་བཞུགས་ཏེ་གནས་གང་

དུའང་ཆམ་ནད་ཕགོ་པ་ད་ེལྟར་རོ།།

གསུམ་པ།	ཆམ་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

རྒྱུད་ལས། དབྱ་ེབ་གེ་ཆམ་གོ་ཆམ་རྱིམས་ཆམ་དང་། །སྣ་

ཆམ་དག་དང་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ན།ོ   །ཞསེ་པ་ས།ེ ཆམ་པ་

ལ་ག་ེཆམ། ག་ོཆམ། རྱིམས་ཆམ། སྣ་ཆམ་བཅས་དབྱ་ེབ་

བཞྱི་གསུངས་ཡདོ། ཆམ་པའྱི་ནད་རྱིགས་བཞྱི་ལས་ཐམས་

ཅད་འག་ོནད་མྱིན་པ་དང་། རྱིམས་ཆམ་ད་ེའག་ོནད་ཡྱིན་

ཙང་དངེ་གྱི་དུས་ལ་ན་མཁན་མང་པ་མ་ཟད།  དུས་ཐགོ་

ཏུ་སྨན་བཅོས་མ་གནང་པའམ་ཡང་ན་རྱིངས་པ་འགྱུར་

ཚ་ེགེ་བ་དང་སྣ་བུག གོ་བར་བཞུགས་ཏེ་ནད་རགས་སོ་

སོར་མངནོ་པའང་ཡོད། གཞན་གེ་བ་དང་། གོ་བ། སྣའྱི་

ཆམ་ནད་རྐང་པ་ས་ོས་ོནྱི་ད་ེཙམ་ཉནེ་ཚབས་ཆེར་མདེ་ལ་

གཞན་ལ་འགདོ་ཁབ་འག་ོབའྱི་ནུས་པའང་དབནེ།

བཞྱི་པ།	ཆམ་པའྱི་ནད་རྟགས།

ཆམ་པའྱི་

དབྱེ་བ།

ནད་རྟགས།

གེ་ཆམ།

དེ་རགས་དང་པོ་གེ་བ་རྐན་མཚུལ་(སྣའྱི་

མྱིང་གཞན་)ཚ། །བར་དུ་སྣ་ཆུ་འཛགས་ཅྱིང་

མཚུལ་པ་འགགས། །ཐ་མ་སྦྲྱིད་པ་མང་དུ་

བསྟུད་ཅྱིང་འངོ་།།

གོ་ཆམ།

ག་ོཆམ་དང་པ་ོགེ་བ་ཚ་ཞྱིང་འཛརེ། །བར་དུ་

ག་ོམང་མག་ོདང་བང་རྒྱབ་ན། །ཐ་མ་རྣག་ཏུ་

ལུ་ཞྱིང་ག་ོགཅངོ་འགྱུར། །ཞསེ་པས་ཕྱི་ལུགས་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར། གོ་ཆམ་ལ་བཅསོ་ཐབས་

ཚུལ་བཞྱིན་མ་བྱས་ན་མཐར་ག་ོགཅངོ་གྱི་ནད་ 

(Tuberculosis) ང་ོབོར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཁ་

གསལ་བསན་ཡདོ།

རྱིམས་ཆམ།

རྱིམས་ཆམ་མག་ོདང་ཚགིས་གཞྱི་བྱྱིན་ཉྭ་ན། །ར་ོ

སདོ་མྱི་བད་ེབརླ་རྐདེ་བརྡུང་སྙམ་བྱདེ། །ཁ་ཁ་

དང་ག་མྱི་བད་ེགང་ཤུམ་བྱདེ། །སདོ་ལ་ཤ་ཚ་རྱི་

ལམ་ཟ་ཟྱི་མང་། །ད་ེལ་དྲག་ཤུལ་བཅུད་ཤརོ་རྒྱས་

གྱུར་ན། །ཆམ་པ་སྐྱུར་ཤརོ་ཞསེ་བྱ་ཤྱི་བ་མང་།།

སྣ་ཆམ།

སྣ་ཆམ་སྣ་ཚ་གཡའ་(ཟ་འཁྲུགས་ལངས་པ་)ལ་

སྣ་ཆུ་མང་། །དངེ་སང་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཡ་ཆམ་

ཟེར་སལོ་ཡདོ་པས་དངསོ་སུ་སྱིན་ནད་ལའེུར་

བསན་པའྱི་ཡ་མ་དཀར་ནག་དང་སྣ་ཆམ་

བསྡངོས་པའྱི་ནད་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ། 

མཁལ་གས་ོལུས་སྲུང་བྱེད་སངས་སབས་བད་ེའགའ་ཞྱིག

གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱྱི་

སྨན་པ་སྐད་གགས་ཅན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ལྟར་ན། མྱི་

རྒན་དར་གྱི་ལུས་སྲུང་མཁལ་གསོ་དང་རྒས་ཉམས་སྔནོ་

འགགོ་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐད་གཤམ་གསལ་གྱི་སབས་བདའེྱི་བྱེད་

སངས་འདྱི་རྱིགས་བདམ་སྤདོ་བྱས་ཆགོ་ས།ེ

གཅྱིག མག་ོལྤགས་འཕུར་མཉེད་བྱེད་སངས། 

ལག་གཡས་པས་ཆུ་ཚོད་འཁོར་ལོའྱི་འགོ་ཕོགས་ལྟར་

མགོའྱི་ལྟག་ནས་ཐོད་པའྱི་བར་དང་གཡོན་ནས་གཡས་

བར་དུ་ཉྱིན་རེའྱི་སྔ་དྲོ་དང་། ཉྱིན་དགུང་། མཚན་མོ་

བཅས་ལ་ཤུགས་འཚམ་པོས་མགོ་ལྤགས་མཉེད་འཕུར་

སྐར་མ་ལྔ་ར་ེབྱས་ན། མག་ོལྤགས་ཀྱི་རླུང་དང་ཟུངས་ཁག་

ཐགོས་མེད་དུ་རྒྱུག་རྒྱུ་དང་མཁལ་རླུང་སོད་ལ་རྒྱུག་རྒྱུར་

ཕན་པས། དར་མའྱི་མག་ོཡུར་འཁརོ་བ་དང་སྐྲ་འབུད་སྔ་

བ་དང་སྐྲ་དཀར་སྐ་ེབ་འགགོ་བཅོས་བྱདེ་ཐུབ།

གཉྱིས། ས་ོརྡུང་སངས། ཀྲུང་དབྱྱི་སྨན་པ་ཚོས་

མཁལ་རླུང་དང་སོ་གཉྱིས་པོ་འབེལ་བསྡད་ཡོད་པས་

མཁལ་རླུང་བཟང་ན་ས་ོཡང་ས་ཞྱིང་བརན་པར་དགངོས་

པས། རག་པར་ས་ོགལ་ཡས་མས་གཉྱིས་ཤུགས་ཆུང་ཆུང་

ངང་རྡུང་ན་སོ་རའྱི་ཟུངས་ཁག་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱུག་ཐུབ་

ས་ེས་ོར་བརན་པརོ་གནས་ཡུན་རྱིང་དུ་འག་ོཐུབ། ད་ེམྱིན་

དྲྱི་ཆུང་གཏངོ་དུས་སོ་གལ་གོང་འགོ་དམ་པོར་བསྒྱིགས་

ན་མཁལ་རླུང་ཕྱིར་མྱི་ཤོར་བ་བྱེད་ཐུབ་པས་ན་སོ་དར་

མའྱི་ས་ོར་ས་བརན་ཡངོ་བར་ཕན་ཐགོས་མཆྱིས།

གསུམ། ཀད་ལྟག་རྡུང་སངས། ཀྲུང་དབྱྱི་སྨན་

པ་ཚོས་རྣ་བ་ནྱི་མཁལ་མའྱི་ས་ོདང་འདྲ་བས་མཁལ་རླུང་

ལྡངེ་ན་རྣ་བ་གསང་པ་ོཡངོ་ཟེར། ན་ས་ོདར་མའྱི་མྱིས་ཉན་

བྱེད་དབང་བོའྱི་ཐོས་ཤུགས་ཉམས་སྔ་བར་སྔོན་འགོག་

བྱེད་ཕྱིར་ངལ་གསོའྱི་དུས་ཚོད་བེད་སྤོད་བཏང་སེ་ལག་

མཐྱིལ་གཉྱིས་རྣ་དབང་གཡས་གཡནོ་ལ་དམ་པརོ་སྦར་རསེ། 

དཀྱིལ་མཛུབ་དང་མཛུབ་མསོ་ཀད་ལྟག་ཏུ་རསེ་མསོ་ཀྱིས་

ཉྱིན་རརེ་ཐངེས་གཉྱིས་ར་ེདང་ཐངེས་རརེ་ལན་ལྔ་བཅུ་ར་ེ

རྡུང་ན་མཁལ་རླུང་ཀད་པ་དང་རྣ་ཟུང་ནང་དུ་རྒྱུགས་ཐུབ་

ནས་ཀད་པ་ཐང་བ་དང་རྣ་བ་གསང་པ་ོཡངོ་ཐུབ།

བཞྱི། མཆྱིལ་མ་མྱིད་སངས། ཀྲུང་དབྱྱི་སྨན་

པ་ཚོས་མཆྱིལ་མ་ནྱི་མཁལ་མའྱི་གསབ་ཆ་ཡྱིན་པས་ཏྱིང་

འཛནི་བསམོས་ནས་མཆྱིལ་མ་མྱིད་ན་མཁལ་མའྱི་དྭངས་

མ་གས་ོཐུབ་སྐད། བྱེད་སངས་ནྱི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྒྱིགས་ནས་

ཏྱིང་འཛནི་བསོམས་རེས་ཆུ་ཚོད་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་ཁོམ་

ལངོ་བྱུང་དུས་ད་ེལྟར་བྱདེ་དགསོ། མཁལ་མ་ཞན་པའྱི་ན་

སོ་དར་མ་ཚོས་རག་པར་བྱེད་ཐབས་འདྱི་སྤད་ནས་རང་

བཅོས་བད་ེསྲུང་ཡུན་རྱིང་བྱས་ན་ཕན་འབས་ཐབོ་ཐུབ།
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