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གཞས་གདངས་འགྲན་བསྡུར།
༄༅། །སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ནྱི།  ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པསོ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་བཙུགས་ནས་མྱི་ལོ་ཧྱིལ་པོ་བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་གལ་ཆྲེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་རྣམ་པ་

འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ཁོར་མོར་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འཆར་འགོད་གཏན་འབྲེབས་ཞུས་ཡོད།  

གཤམ་འཁོད་བརྒྱ་སོན་གྱི་གཞས་ཚིག་དང་འཚམས་པའྱི་གཞས་གདངས་ཤྱིག་དགོས་པ་གཞས་གདངས་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་

པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

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

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

༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
བཀའ་སོབ།

༡༩༩༤།༦།༢༨

དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆ་ནས་

བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡནི་ན་ཡང༌། བདོ་མ་ིརགིས་ཀ་ིརགི་

གནས་དངསོ་གནས་གཏངི་ཟབ་པ།ོ རྒྱ་ཆནེ་པ།ོ མ་ིལ་ཁ་

ཡདོ་ལག་ཡདོ་ཀ་ིཕན་ཐགོས་ཡདོ་པའ་ིརགི་གཞུང་འད་ི

ལྟ་བུ་ཡོད་པ་འད་ིང་རང་ཚོའ་ིམ་ིརགིས་ཀི་སོབས་པ་སེྐ་

བའ་ིརྒྱུ་དང༌། ང་རང་ཚའོ་ིམ་ིརགིས་ཀ་ིབདནེ་པ་རོད་པའ་ི

རྒྱུ་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད། ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟག་པར་བརདོ་

མུས་ལྟར། ང་ཚོས་བདོ་རང་དབང་རོད་པ་ད་ེསིད་དནོ་

ག་ིགནས་ཚུལ་གཅིག་པུ་མ་ཡནི་པར་དངསོ་གནས་དྲང་

གནས་ཆ་ེས་ནས་བཤད་པ་ཡནི་ན་ལྷ་དང་བཅས་པའ་ིའག་ོ

བ་ཡངོས་རོགས། ད་ེནས་མགི་མཐངོ་ལག་ཟིན་ག་ིདངསོ་

ཡདོ་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ཡནི་ན་ཡང༌། འཛམ་གངི་འདའི་ི

སངེ་ག་ིམ་ིགཙ་ོབརོ་གྱུར་པའ་ིསོག་ཆགས་མང་པ་ོཞགི་ལ་

ཕན་ཐགོས་ཡདོ་ཅསེ་ཟརེ་བའ་ིགནད་དནོ་འད་ིཡནི།

ནང་པའ་ིཆོས་ལ་དད་པ་ཡདོ་རུང་མེད་རུང་

གང་ལྟར་བོད་པའ་ིབཟང་པོའ་ིགོམས་གཤིས་ཀི་རིག་

གཞུང་འདི་དངོས་གནས་འཛམ་གིང་འདའི་ིསྒང་ལ་ཁ་

ཡདོ་ལག་ཡདོ་ཀི་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་

རདེ། ད་ལྟ་ངས་བཤད་པ་འད་ིབདོ་པའ་ིནང་ཆོས་དང་

འབལེ་བའ་ིརགི་གཞུང་འདསི་མ་ིཁ་ོནའ་ིབད་ེསྡུག་བཤད་

པ་མ་ཡནི་པར་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བད་ེསྡུག་བཤད་

ཀ་ིཡོད། མ་གཞ་ིང་ཚོས་ཤ་ཟ་ག་ིཡོད་པ་དང་ཁེད་ཚོའ་ི

སྨན་གཞུང་ནང་དུ་སྨན་རྒྱུ་ལ་སགོ་ཆགས་འདྲ་མ་ིའདྲའ་ི

ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་བཏང་བ་ཡོད་ཀང་དའེ་ིདནོ་དུ་རོན་པ་

རྒྱག་པ་དང༌། སམེས་ཅན་དཔག་ཏུ་མདེ་པའ་ིལུས་སགོ་ལ་

རེད་མ་ོབརེ་བ་སགོས་ར་བ་ནས་བེད་ཀ་ིཡདོ་པ་མ་རདེ། 

ཁུག་ཀགོ་ནས་ཕྲན་བུ་རག་པ་ཡནི་ན་བདེ་སྤདོ་བདེ་པ་མ་

གཏགོས། ཨམེ་ཆསི་སྨན་རྒྱུ་བསྒྲུབ་ཆདེ་མདའ་གཞུ་དང་མ་ེ

མདའ་འཁརེ་ནས་འག་ོག་ིམདེ་པ་མ་ཟད། ང་ཚའོ་ིལུགས་

སལོ་ལ་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡནི་དུས་སམེས་ཅན་

ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་ཏན་ཏན་ཡནི། ང་རང་ཚའོ་ི

བདོ་ཀ་ིརགི་གཞུང་ནང་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བའ་ི

ལྟ་བ་དང་སྤདོ་པ་ཡདོ་མཁན་འད་ིགང་དུ་གནས་པ་ཡནི་

ན་ཡང་སགོ་ཆགས་གཞན་དག་རང་བཞིན་ག་ིའཁསོ་སུ་

ཕབེས་པ་ཞིག་ཡངོ་ག་ིཡདོ། མའི་ིབད་ེསྡུག་གཅིག་པུ་མ་

གཏགོས་སོག་ཆགས་གཞན་དག་གི་དནོ་དག་ལ་བསམ་

བའོ་ིཟུར་ཙམ་ཡང་མདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོགང་དུ་བསྡད་པ་ཡནི་

ན་ཡང་གནས་ད་ེལ་ཡདོ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཚང་མར་བརྡབ་

གསགིས་ཡངོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། 

 October 2015བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་ཤྱིང་ལུག་ལ།ོ བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ རྲེས་གཟའ་མྱིག་དམར།

སྤྱིའྱི་འདོན་ཐྲེངས།  ༡༩  Issue 19

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

རོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་རྣམས་ལ། །བམས་བརའེ་ིཕགོས་རསི་མེད་ཀང་།།

འག་ོབའ་ིཟུག་རྔུ་གཅོད་མཁན། །སངས་རྒྱས་སྨན་ག་ིབ་མ།།

དུག་བཅོས་གཡུང་དྲུང་འཁིལ་བ། །ཉམས་མོང་གནད་ཀ་ིསོྒམ་བུ།།

བོད་ཡུལ་སྨན་པའ་ིཐགོ་མ། །དྲང་སོང་དཔྱད་བུ་ཁ་ིཤསེ།།

གངས་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ།ི །བ་སྨན་ཀུན་ག་ིམསེ་པ།ོ།

གཙང་མ་ོཆབ་ཀ་ིའག་ོཁུངས། །སྨན་པ་དུང་ག་ིཐརོ་ཅོག །

མཐའ་བཞིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གི། །མན་ངག་བོད་ལ་དྲངས་ནས།།

གས་ོརགི་བསན་པ་སེལ་བའ།ི །གཡུ་ཐགོ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པ།ོ།

རགི་གནས་སྤ་ིལ་མཁས་ནས། །གས་ོརགི་རལ་ཏུ་བཏནོ་བྱུང་།།

བང་ལུགས་ཤིང་རྟའ་ིསོལ་འབེད། །བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་།།

སྙན་གགས་དགུང་ལས་མཐ་ོབ། །མཛད་རསེ་མཚ་ོལས་ཟབ་པ།།

ཟུར་ལུགས་སིད་པའ་ིགངས་རྒྱན། །ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡ་ོར།ེ།

རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པསོ། །ལྕགས་པ་ོར་ིཡ་ིརེ་ལ།།

སྨན་རིས་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ནས། །མ་ིལ་ོསུམ་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ།།

རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས། །རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་ཞིང་ལ།།

སྨན་རིས་ཁང་ཆེན་བཙུགས་ནས། །མ་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲག་འཁརོ་ཡོད།།

རྒྱལ་དབང་བསན་འཛནི་རྒྱ་མཚོས། །རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ།།

སྨན་རིས་མ་ེར་ོགསསོ་ནས། །མ་ིལ་ོང་ལྔ་འཁརོ་ཡོད།།

སྨན་རིས་བསན་པ་འཕྲནི་ལས། །འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་རྒྱས་ས།ོ།

གིང་བཞིའ་ིསྐ་ེའག་ོཀུན་གིས། །དགའ་མགུའ་ིབསདོ་དབངས་ཕུལ་སངོ་།། 

རྒྱལ་མཆོག་བསན་འཛནི་རྒྱ་མཚ།ོ །དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕབེས་པའ།ི།

ག་སནོ་དབངས་ཀ་ིམཆོད་པ། །སྐ་ེའག་ོཀུན་གིས་ལེན་ན།ོ།

གཞས་ཚིག
༡ ཐེངས་འདའི་ིགཞས་གདངས་འགན་བསྡུར་ལ་གཞས་གདངས་རོམ་པ་པོ་

དང་། གཞས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་དང་། སྐ་སེར་དབེ་བ་མེད་པ་མི་སུ་

ཞིག་བཞུགས་ཀང་ཆོག

༢ གཞས་གདངས་ལ་ཚང་དགོས་པའ་ིཆ་རེྐན་ན།ི སམེས་ལ་ཞ་ིབདེ་དང་ངལ་

གསོའ་ིཚོར་སྣང་སྐ་ེཐུབ་པ།  དཔརེ་ན། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་གིང་བུ་གཏངོ་མཁན་

ངག་དབང་མཁས་མཆོག་ལགས་དང་། ཨ་རརི་གནས་བཞུགས་དབངས་ཅན་ལྷ་མོ་

ལགས། བལ་ཡུལ་དུ་གནས་བཞུགས་ཨ་ན་ེཆོས་དབིངས་སོྒལ་མ་ལགས། སུད་སིར་

གནས་བཞུགས་བདེ་ཆེན་ཤག་བདག་སས་ལགས་བཅས་ཀི་གཞས་གདངས་དང་ཁད་

ཆསོ་མཚུངས་པ་ཞགི་དགསོ། 

༣ འགན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་རྒྱུའ་ིགཞས་གདངས་དེ་མིའ་ིངག་གི་སྐད་གདངས་

དང་ལྷན་དུ་མཉམ་འདེགས་རལོ་ཆ་ཡོད་ཀང་ཆོག་ལ། མིའ་ིངག་གི་སྐད་གདངས་

གཅིག་པུ་ཡནི་ཡང་ཆོག 

༤ གཞས་གདངས་རྣམས་སྤ་ིལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ འགངས་མེད་སྨན་

རིས་ཁང་གི་ཁ་བང་ཐོག་འདོ་སྡེར་ (C.D) རམ། ཡང་ན། དོ་བདག་སོ་སོའ་ིམྱུར་

འཕྲནི་ (E-mail) ནས་སྨན་རིས་ཁང་ག་ིམྱུར་འཕྲནི་ (E-mail) ཐགོ་ཐད་གཏངོ་

བས་ཀང་རུང་། དེ་མིན་ youtube བརྒྱུད་སྨན་རིས་ཁང་གི་མྱུར་འཕྲནི་ལ་འབེལ་

མཐུད་ (Link) བས་ཀང་ཆོག་རྒྱུ།

༥ གཞས་གདངས་འགན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་

བཞུགས་ཡུལ་ཁ་བང་དང་། མཚན་ཁ་གསལ་གཏངོ་དགསོ།

༦ དམིགས་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཞས་གདངས་ལེགས་པ་གསུམ་གདམ་

རྒྱུ་དང་། གཞས་གདངས་གསུམ་པོ་དརེ་ཧིན་སོྒར་ ༧,༠༠༠།༠༠ ར་ེབ་དགའ་ཐབོ་རྒྱུ།

༧ བདམས་པའ་ིགཞས་གདངས་གསུམ་ག་ིཐགོ་གཞུང་འབེལ་གཞས་གདངས་

གཅིག་བསྣན་ནས་གཞས་གདངས་བཞ་ིནས་མཐའ་མ་རེ་ཏགོ་བེད་རྒྱུ།

༨ ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པའ་ིགཞས་གདངས་རོམ་པ་པོ་དེར་གསོལ་རས་འཕར་

དངུལ་ཧིན་སྒོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ ཡོད། (གལ་ཏ་ེགཞུང་འབེལ་གཞས་གདངས་ཨང་དང་

པོར་ངེས་ཚེ་དང་ཐོག་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་འབབ་ཀིས་འཐུས་པ་ལས་ཨང་དང་

པོའ་ིདམིགས་བསལ་འཕར་འབུལ་མེད།) ད་དུང་རོམ་པ་པོའ་ིམཚན་གཞས་དང་

མཉམ་འགོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། གཞས་དེ་སྨན་རིས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གཞས་ཤིག་

ལ་གཏན་འབབེས་ཞུ་རྒྱུ།

༩ ཨང་དང་པ་ོཐབོ་པའ་ིགཞས་གདངས་རམོ་པ་པ་ོད་ེདང་ཕག་རགོས་འགའ་ཞགི་

སྤ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉནི་འབངེ་ལརོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་མའ་ིམཐ་ོསབོ་ཏུ་མགནོ་འབདོ་

བདེ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཉནི་༸གངོ་ས་མཆགོ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གལ་ཆའེ་ིསྐུ་མགནོ་འཚགོས་པའ་ི

མཛད་སྒརོ་སྨན་རིས་ཁང་ག་ིགླུ་གཞས་ད་ེའབུལ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཡདོ།

༡༠ བརྒྱ་སོན་གཞས་གདངས་གཏན་འབེབས་བྱུང་རེས་གླུ་གཞས་དའེ་ིབདག་

དབང་ཆ་ཚང་སྨན་རིས་ཁང་ལ་ཡོད།
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བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩  སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

བཟའ་བཏུང་བསྲེན་ཚུལ།
ཉམས་ཞབི་སྡ་ེཚན།

༤༽སྐམོ་འཐུང་ཐབས། ད་ེལྟར་ལྟ་ོབ་ཆ་གཉསི་

ཟས་རགིས་ཀསི་གང་བར་ཟོས་པའ་ིརསེ་སུ་ཆ་གཅགི་སྐམོ་

ག་ིརགིས་གང་རུང་འཐུངས་ན་ངམོ་ཞངི་ཚམི་པ་དང་། ཟས་

སྐམོ་གཉསི་ལགེས་པར་འདྲསེ་ན་ཕོ་བའ་ིགནས་ཐམས་ཅད་

དུ་འགྱུར་ཞངི་། ཟས་ཀ་ིགངོ་བུའ་ིཆ་མ་ལུས་པ་བཤགི་ཅངི་

འདྲུལ་ནས་བད་ེབག་ཏུ་འཇུ་ཞངི་ལུས་སོབས་འཕལེ་བར་

བདེ་པའ་ིཡནོ་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡནི། འནོ་ཀང་སྐད་འགག་

པ་དང་། ག་ོརྡལོ་གི་ནད། ལུད་པ་འཕལེ་བ། ཆམ་པའ་ིནད་

སགོས་མདརོ་ན་ནམ་ཚངོ་ཡན་ཆད་ཀ་ིནད་ཅན་རྣམས་ཟས་

ཟོས་པའ་ིརསེ་སུ་སྐམོ་འཐུངས་ན་མ་ིའཕྲདོ་ཅངི་གནདོ་པར་

འགྱུར་བ་ཡནི། ཕ་ོབའ་ིམ་ེདྲདོ་ཆུང་ཞངི་ཞན་པའ་ིརགིས་

རྣམས་ལ་ལུག་ཤ་ལ་སགོས་པའ་ིཤ་ཡ་ིརགིས་ཟོས་པའ་ིརསེ་

སུ་ཆང་ཅུང་ཟད་རན་པར་འཐུང་བར་བ་བ་དང་། ཟས་ཟོས་

པའ་ིརསེ་སུ་མ་ིའཇུ་བར་སོས་པ་སགོས་བྱུང་ན་ཟས་ཟོས་

པའ་ིརསེ་སུ་ས་ཡང་ཆུ་ཁལོ་ལ་རྒྱམ་ཚྭ་ཅུང་ཟད་བཏབ་པ་

བཏུང་བར་བ། ཆུ་ཁལོ་ཚ་བ་ོའཐུངས་བས་ཟས་འཇུ་ཞངི་

སསོ་པ་ཞ་ིབར་འགྱུར་བའ།ོ །མ་ིགང་ཞགི་ལུས་ཤ་སྐམེ་པ་ོད་ེ

རྒྱགས་ཤངི་སབོས་རྒྱས་པར་བདེ་འདདོ་ན་ཟས་ཟོས་པའ་ི

རསེ་སུ་ཆང་ཞམི་པ་ོཅུང་ཟད་ར་ེརྒྱུན་དུ་བཏུང་ན་ལུས་ཤ་

རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། གལ་ཏ་ེལུས་ཤ་རྒྱས་དྲགས་ཏ་ེཧ་

ཅང་སསོ་པ་རྣམས་ཀ་ིཤ་ད་ེཉདི་བ་ིབར་འདདོ་ན་ཟས་ཟོས་

པའ་ིརེས་སུ་སྦྲང་ར་ིདང་སྦྱར་བའ་ིཆུ་ཁལོ་རྟག་ཏུ་འཐུངས་

ན་ཕན་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་ཞ་ོའཐུངས་པའ་ིརསེ་དང་། 

ཆང་འཐུངས་པའ་ིརསེ། དུག་གསི་སགས་པའ་ིཟས་ཟོས་པའ་ི

རསེ། སྦྲང་རིས་ཟོས་པའ་ིརསེ་བཅས་སུ་ཕ་ོབ་མ་ིབད་ེབ་

སགོས་བྱུང་ཚ་ེཆུ་བསལི་མང་པ་ོའཐུངས་ན་ཕན་ཞངི་བད་ེ

བར་འགྱུར་བ་ཡནི། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་གང་དང་གང་ཟོས་པ་

ད་ེདང་དའེ་ིབར་དང་། མཐའ་མ། ཐགོ་མར་སྐམོ་འཐུངས་

ཚ་ེརམི་བཞནི་ཁ་ཟས་ཀ་ིབར་དུ་བཏུང་པས་ཉམ་འཚག་

རན་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཐའ་མར་བཏུང་པས་སམོ་པོར་

འགྱུར། ཐགོ་མར་བཏུང་པས་སྐམེ་པརོ་འགྱུར་བ་ཡནི་པས་

རང་ག་ིལུས་དང་ཇ་ིལྟར་འཚམས་པ་ད་ེལྟར་སྤདོ་པར་གསི་ཤགི

༥༽ ཟས་ཚདོ་ཟིན་པའ་ིཡནོ་ཏན། ད་ེལྟར་ཟས་

ཚདོ་རན་པར་ཟ་བའ་ིཕན་ཡནོ་ན།ི རླུང་ལ་སགོས་པ་ཉསེ་པ་

རྣམས་རང་རང་ག་ིལམ་མ་ཡནི་པའ་ིགནས་སུ་མ་ིའག་ོཞངི་

ལུས་ཀི་མ་ེདྲདོ་ཐམས་ཅད་ཆསེ་ཆརེ་འབར་བ་དང་། ལུས་

ཁམས་ཡང་ཞངི་ཟས་སྐམོ་གང་ལ་ཡང་དང་ག་བད་ེབ། མགི་

ལ་སོགས་པའ་ིདབང་པ་ོརྣམས་གསལ་བ། ལུས་ཀ་ིསབོས་ཆ་ེ

ཞངི་བཤང་བ་དང་། གཅནི་པ། འགོ་རླུང་བཅས་གནདོ་མདེ་

དུས་སུ་བད་ེབར་རྒྱུ་བ་སགོས་གངོ་དུ་བསན་པའ་ིཟས་དང་

སྐམོ་ག་ིཚུལ་ལ་མཁས་ཤངི་ཚདོ་རན་ལ་ལགེས་པར་བསནེ་

པ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡནི། 

སྦྲུམ་མའྱི་འཕོད་བསྲེན་དང་བྱིས་པ་

ཉྲེར་སྤོད་སོར་གྱི་ཤྲེས་བ།

ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སྨན་རམས་པ་པདྨ་རྡ་ོ

ར་ེམཆོག་གིས་བོད་ཀི་གསོ་རིག་བསན་པ་འཛིན་སྐོང་

སེལ་གསུམ་གི་མཛད་སྤོད་ལ་སྙིང་ནས་རེས་དྲན་དང་

མི་རིང་བར་ཉམ་ཐག་ནད་པའ་ིདཔུང་གཉེན་དུ་བོན་

པའ་ིརྟེན་འབེལ་མཚོན་བེད་དམ་པ་གང་གིས་ལགས་

རོམ་མཛད་པའ་ིདཔ་ེདབེ་ནང་ནས་ 《སྦྲུམ་མའ་ིའཕྲདོ་

བསེན་དང་བིས་པ་ཉེར་སྤདོ་སྐོར་ག་ིཤསེ་བ།》 ཞསེ་པའ་ི

ཕག་དབེ་འད་ིང་ོསྤདོ་མད་ོཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

འོག་མ་བུའི་འཕྲོད་བསེན་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་

འགུལ་སེལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕག་དེབ་འདི་བཙན་བོལ་

ནང་མ་བུའི་འཕྲོད་བསེན་གོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་རང་

གཞུང་འཕྲོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གི་ཁབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་

ཁག་ནས་ལས་གཞ་ིསེལ་བའ་ིནང་ག་ིཆ་ཤས་ཤགི་ཡནི། 

འདའི་ིནང་དུ་བོད་ཀི་གསོ་རགི་གཞུང་ཆེན་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ིདགོངས་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་གི་གནའ་རབས་དྲང་སོང་ཙ་

ར་ཀ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའ་ིཚེའ་ིརགི་བེད་ཀི་བསན་

བཅོས་ནས་མཁོ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀང་བསྣན་ཡོད། 

དེ་ཡང་ཕག་དེབ་འདི་ལེའུ་གཉིས་ཀི་བསན་ཡོད་པ་

ན།ི ལེའུ་དང་པོའ་ིནང་དུ་མའ་ིམངལ་དུ་བུ་ཆགས་པའ་ི

རྒྱུའ་ིསྐོར་ནས་མངལ་ཆགས་པའ་ིདུས་དང་བུ་ཆགས་

པའ་ིརྟགས། སྦྲུམ་མའ་ིཟས་སྤོད་སང་བང་དང་དོ་སྣང་

བེད་དགོས་པའ་ིརགིས། བིས་པ་བཙའ་བའ་ིདུས་དང་

དའེ་ིརྟགས། དུས་སུ་བཙའ་མི་ཐུབ་པའ་ིའགོག་རྐནེ། ཤ་

མ་ཐོགས་པ་དང་བཙས་རེས་སེྐད་མར་སོས་གཏོང་

ཚུལ་སོགས་དང་གཞན་ཡང་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་གསོ་

རགི་ལུགས་ཀི་སྤིའ་ིཤེས་བ་རྣམས་ཚིག་ཉུང་ལ་གོ་བདེ་

བའི་སྒོ་ནས་རྣམ་གངས་བཅུ་དགུའི་ནང་དུ་བསན་

ཡོད། ལེའུ་གཉིས་པའ་ིནང་དུ་བིས་པ་ཉེར་སྤོད་སྐོར་ཏ་ེ

བིས་པ་བཙས་ནས་མི་རིང་བར་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་བརོད་

པ་དང་། ལྟེ་བ་བཅད་པ། རྟནེ་འབེལ་བ་ཐབས། ནུ་མ་

སྣུན་ཐབས་བཅས་ཀི་ཆོ་ག་དང་། དེ་བཞིན་བར་གི་བ་

བའ་ིནང་དུ་ལྷ་གསོལ་བ་དང་གཏའ་གཟུགས་རམི་གོ། 

མིང་འདོགས་ཚུལ་དང་མ་བུའ་ིཟས་སྤོད་བསེན་སངས་

སོགས་རྣམ་གངས་བཅུ་གསུམ་སྒོ་ནས་བསན་ཡོད་

པས་མགོ་ནག་སྐ་བོ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ངེས་པ་

དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་དུ་མ་བུའ་ིའཕྲོད་

བསེན་ཇི་ལྟར་གནང་ཚུལ་སྐོར་སྤིའ་ིཤེས་བའ་ིཚུལ་དུ་

ཟུར་ལྟ་བས་པས་ཀང་ཤསེ་བ་གོང་འཕེལ་འག་ོངསེ། 

དེབ་འདའི་ིནང་དུ་མ་བུ་ཞེས་པའ་ིབུ་ན་ིབིས་

པའམ་ཕྲུ་གུའ་ིདནོ་ཡནི། དེ་ཡང་བོད་ཀི་གཞུང་ལུགས་

རིང་པའི་ནང་དུ་བུ་དང་བུ་མོའི་སྐད་དོད་དུ་བུ་ཕོ་

དང་བུ་མོ་ཞེས་པའ་ིཐ་སྙད་བེད་སྤོད་གནང་ཡོད་པ་ཇི་

བཞིན་ཤེས་པར་གནང་།།  

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་གནས་སངས།
སྨན་རིས་ཁང་སིྒག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡངོ་ཕིར་མའི་ིནུས་ཤུགས་ཡག་པ་ོདགསོ་པ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆ་ེཡནི་པར་བརྟནེ་

རྒྱུན་ལྡན་ལས་བེད་འདམེས་རྒྱུགས་ཐད་འཐུས་ཤརོ་མདེ་པ་དང་། ལས་ཞརོ་ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསྒགི་ཞུས་དང་ཞུ་བཞནི་ཡདོ།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་སོབ་གྲངས་འབརོ་གནས་སངས་གཤམ་གསལ།

ལས་གནས། ཕོ། མ།ོ བསོམས།

སྨན་པ། ༨༠ ༥༣ ༡༣༣

སྐར་རིས་པ། ༨ ༧ ༡༥

འཛནི་སྐངོ་ལས་བདེ། ༡༥༢ ༡༤༢ ༢༩༤

ལས་མ།ི ༤༢ ༣༥ ༧༧

སྨན་པ་ཐགོ་ཆདོ་གན། ༥ ༠ ༥

ལས་བདེ་ཐགོ་ཆདོ་གན། ༢༡ ༤ ༢༥

སྨན་སབོ། ༤༧ ༣༦ ༨༣

སྐར་རིས་སབོ་མ། ༨ ༡༤ ༢༢

བསྡམོས། ༣༦༣ ༢༩༡ ༦༥༤

བརྒྱ་ཆ། ༥༥་༥ ༤༤་༥ ༡༠༠

སོ་སྨན་ངོས་འཛིན་སོབ་འཁྱིད་དང་རྒྱུགས་སྤོད།

བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཐུན་

མིན་ཁད་ཆོས་སུ། གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་སེང་དུ་

བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཀི་རིམ་པ། དེ་བཞིན་སྨན་

རས་ངསོ་འཛནི་མ་ནརོ་བ་དང་། སྨན་སྦྱོར་ག་ིལག་ལེན་

སོགས་ཕོགས་ཡོང་གི་ཤེས་བ་ཁོང་དུ་ཆུབ་པར་དགོས་

པས། སྨན་རས་ངསོ་འཛནི་ཐད་འད་ིལ་ོཡང་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྨན་རིས་མཐོ་སོབ་ཁང་གི་སྨན་སོབ་

གངས་ ༨༨ དང་། སྨན་དགེ་ ༤ མ་ནཱ་ལི་ཁུལ་གི་སྨན་

ལོངས་རིར་བདུན་ཕྲག་གསམ་གི་རིང་སོ་སྨན་ངོ་སྤོད་

ཀི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་བསོྐད། ས་གནས་སུ་གུར་

ཕུབ་སེ་སྡོད་ཆོག་པ་དང་། དེར་སྐེས་པའ་ིསོ་སྨན་ངོ་

སྤོད་ཆེད་དཔེ་མཚོན་འཐུ་སྒྲུག་བེད་ཆོག་པའ་ིབཀའ་

འཁོལ་སོན་ཚུད་ནས་མ་ནཱ་ལི་ཡན་ལག་སྨན་པ་འགན་

འཛིན་གིས་ས་གནས་ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ནས་

བངས་ཡོད། སོ་སྨན་ངསོ་འཛནི་ག་ིསོབ་འཁདི་བསྒྲུབས་

མཚམས་སྨན་དགེ་རྣམ་པས་སྨན་སོབ་རྣམས་ལ་སོ་སྨན་

ངསོ་འཛནི་ག་ིརྒྱུགས་སྤདོ་བངས་རསེ་ཚསེ་ ༢༦ ཉནི་སབོ་

མ་དང་དག་ེརྒན་རྣམས་རྡ་སར་བད་ེའབོར་བྱུང་ཡདོ།

ཀོ་ལྱི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
ཀོ་ལི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེ་བཞིན་ཕི་

ལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ཉནི་དབུ་འཛུགས་ཞུས་ཤངི་ 

སྐབས་ལྔ་པའ་ིསོབ་ཐནོ་སྨན་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་ཐོག་མའི་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པར་བསྐོ་བཞག་

གནང་བ་རདེ། ཀ་ོལ་ིགྷལ་དནོ་ལྡན་གངི་གཞསི་ཆགས་ན་ི

ལྷོ་ཕོགས་ཀར་ནཱ་ཊ་ཀའ་ིམངའ་སྡེ་ནང་གི་བོད་མི་སྡོད་

གནས་ཆེ་བའ་ིགཞིས་སྒར་ཞིག་ཡིན། ཐོག་མར་མཉམ་

འབེལ་གི་ལས་ཤག་ཁག་གཅིག་ཁང་གའ་ིཐོག་གས་ཏེ་

སྨན་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། རསེ་སུ་མ་འངོས་ལས་གཞ་ི

རྒྱ་སེྐད་ལ་དམགིས་ཏ་ེམཉམ་འབེལ་དང་ས་གནས་འག་ོ

འཛནི་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་འབས་ས་ཆ་རྒྱ་ཁནོ་ཆ་ེཙམ་ཞིག་

གསོལ་བསྩལ་བྱུང་བར་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་

བསྐྲུན་ཞུས་ཏ་ེསྤ་ིལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༣ ཉནི་སྨན་ཁང་

གསར་པ་དབུ་འབདེ་ཞུས། ད་ེནས་བཟུང་ཉ་ེཁུལ་བདོ་མ་ི

སུས་ཚོང་བེད་སའམ་ཡུལ་འཁརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་འག་ོཡུལ་

གགས་ཆ་ེབ་ཨུ་ཀྲ་ི(Ooty)ཞསེ་པའ་ིས་གནས་སུ་ཟླ་རརེ་

སྨན་སྐོར་བསྐོད་བཞནི་ཡདོ། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུའང་

ནད་པ་བསནེ་གཏུགས་ཞུ་མ་ིམང་དུ་ཕནི་པ་དང་། ད་ལྟའ་ི

ཆར་ཡན་ལག་དརེ་ཆ་སྙམོས་སུ་ཉིན་རརེ་ནད་པ་གངས་ 

༣༤ ལས་མ་ིཉུང་བ་བསེན་གཏུགས་བེད་བཞནི་པ་དང་། 

ལ་ོརརེ་སྨན་སྦྱནི་སྒརོ་ ༡༡༧'༡༥༨།༠༠  གཏངོ་ག་ིཡདོ།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

འདི་ན་ིཕི་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་

རིས་ཁང་རོམ་སྒིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡ་ེཚན་ནས་དཔར་

བསྐྲུན་ཞུས་ཤིང་ཁད་པར་དུ་ངེད་ཅག་བོད་རིགས་མ་

བུ་རྣམས་ཀི་བདེ་ར་ལ་དམིགས་བཀར་དུ་བཟུང་ནས་

རིན་མེད་ཐོག་འགེམས་སེལ་ཞུས་པའ་ིཕག་དེབ་ཅིག་

ཡནི། སྤིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རགིས། རགི་གཞུང་སོགས་

ཀི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་དང་མ་འོངས་འཕེལ་ཕོགས་

བཅས་ཀི་ར་བ་མ་བུའི་ལུས་སེམས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་

གི་བ་གཞག་ནས་འགོ་རོམ་བཞིན་ཡོད་པ་ཁས་བངས་

ཆོག དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་

ས་རལོ་དུ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་བཞིའི་ནང་དུ་བིས་པ་ཉེར་སོྤད་སོགས་ཀི་སྐོར་

རོམ་སྒིག་ཞུས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རམ་ཟན་མ་བུའ་ིའཕྲོད་

བསེན་བེད་ཕོགས་ལ་རླབས་ཆེན་གི་ལེགས་སེྐས་ཕུལ་

ཡོད་བ་གདནོ་མི་ཟ། དེ་བཞིན་དུས་རབས་ས་མའ་ིནང་

ྋགོང་ས་ྋསྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་སོན་
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

ཉྱིན་རྲེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༦ 
བར་བུམ་སོང་ནུབ།  ཕོགས་དྲེར་ལས་སྲེ་

གཏོད་མྱི་རུང་།

༨ ཚེས༡༩  ཕུར
རླུང ༢

THU 1-10-2015
Wind 2

མྱུར་བའ་ིལས་རྣམས་ལ་བཟང་།  ཁ་
མཆུ་བསྡུམས། ཤདི་སོན་མ་ིརུང་། 

ཀླུ་ལྡགོ

༨ ཚེས༢༠ སངས
ས་མེ

FRI 2-10-2015
Earth Fire

བ་བ་སྤིར་ངན།

༨ ཚེས༢༡ སནེ
ས་མ ེ

SAT 3-10-2015
Earth Fire 

མ་ེལས་ཧ་ྃསར་དང་། མགནོ་འག་ོ
མགནོ་འབདོ་མ་ིབ།

༨ ཚེས༢༢  ཉི
ས་མེ

SUN 4-10-2015
Earth Fire 

མ་ེལས་ཧ་ྃསར་དང་།  ཚངོ་ལས་
སངོས།

༨ ཚེས ༢༣  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 5-10-2015
Water Wind

འབྱུང་འཕྲདོ་ངན།  བུ་ཆུང་སྒརོ་
མ་ིའདནོ།

༨ ཚེས ༢༤  མགི
མ་ེཆུ

TUE 6-10-2015
 Fire Water 

ནད་པར་གཏར་སེག་མ་ིརུང་། 
འབྱུང་འཕྲདོ་ངན། ལྷག་པར་འཐབ་

རོད་སངོས།

༨  ཚེས ༢༥  ལྷག
ཆུ་རླུང 

WED 7-10-2015
Water Wind 

མྱུར་བའ་ིལས་རྣམས་ལ་བཟང་།   
གཉནེ་འགགི་མ་ིརུང་།

༨ ཚེས་ ༢༦ ཕུར
མ་ེརླུང

THU 8-10-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རམི་གོ་ལྷ་གསལོ་
སཊོ་ཞ་ིརྒྱས་དབང་ག་ིལས་ལ་བཟང་། 

ཨར་ལས་མ་ིརུང་། 
ཀླུ་ལྡགོ

༨  ཚསེ ༢༧  སངས
ས་ཆུ

FRI 9-10-2015
Earth Water

ས་བདག་ཡན་ཀངོ་ཁལེ་བའ་ིབ་བ་
སྤིར་འཛམེས།

༨ ཚེས་༢༨ སནེ
ས་མེ

SAT 10-10-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏངོ་ལནེ་སངོས། སྐར་མ་ར་ིབ་ི

འཆར།

༨ ཚེས་༢༩  ཉི
  མ ེ༢

SUN 11-10-2015 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རམི་གོ་ལྷ་གསལོ་
དང་། དགའ་སནོ་བ་བ་སགོས་ཀུན་

ལ་བཟང་།

༨ ཚེས༣༠  ཟླ
ཆུ་རླུང་།

MON 12-9-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་ས་བདག་
ཡན་ཀངོ་ཁལེ་བའ་ིབ་བ་སྤིར་

འཛམེས། 
གས་ོསྦྱངོ་།

ཟླ ༩ ཚེས༡  མགི
མ་ེརླུང་།

TUE13-10-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རམི་གོ་ལྷ་གསལོ་
དང་། ཞ་ིརྒྱས་དབང་ག་ིལས་རྣམས་

བ། མགནོ་འག་ོམགནོ་མ་ིརུང་། 

༩ ཚསེ༢  ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED 14-10-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཚངོ་ག་ིབ་
བར་ངན། 
ཀླུ་ལྡགོ

༩  ཚསེ༣  ཕུར
རླུང ༢

THU15-10-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   མྱུར་བའ་ིལས་ལ་
བཟང་།  བུ་ཆུང་སྒརོ་མ་ིའཁདི།

༩  ཚསེ ༣  སངས
ས་མེ

FRI 16-10-2015
Fire Wind

ལྷ ྒ  ཚསེ་ཆ་ངན།  མ་ེལས་ཧ་ཾསར་
མ་ིརུང་།

༩ ཚསེ ༤  སནེ
ས ༢

SAT 17-10-2015
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྟནེ་བཞངེས་
པ་དང་།  ས་ཁང་ཉ་ོབར་བཟང་། 

འཐབ་རོད་སགོས་སོངས།

༩ ཚེས ༥  ཉི
ས་མེ

SUN 18-10-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མ་ེལས་ཧ་ཾསར་དང་། 
གཉནེ་འགགི་མ་ིརུང་།

༩ ཚེས་ ༦  ཟླ
ས་ཆུ

MON 19-10-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སནོ་མ་ོཡ་ོལང་
བཟང་། མཁར་ལས་མ་ིརུང་།

༩  ཚསེ ༧  མགི
མ་ེཆུ

TUE 20-10-2015
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏངོ་ལནེ་མ་ིརུང་། 

ཀླུ་ཐབེས།

༩ ཚསེ ༨  ལྷག
ཆུ ༢

WED21-10-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡ་ོདྲག་མྱུར་བའ་ི
ལས་བཟང་། དུར་གདབ་མ་ིརུང་། ས་

ཁམས་མཆརེ་ར་ཞག་༡༨ རྒྱུ། 

ཉྱིན་རྲེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་ ༡༦ 
བར་བུམ་སོང་ནུབ།  ཕོགས་དྲེར་ལས་སྲེ་

གཏོད་མྱི་རུང་།

ཆྡ ཤདི་སོན་མ་ིརུང་།

༩ ཚེས ༡༠  ཕུར
ས་རླུང་།

THU 22-10-2015
Earth Wind

སྤའི་ིགནམ་སྒ་ོཡནི་པས་བ་བ་
སྤིར་འཛམེས།

༩  ཚེས ༡༡  སངས
ས་ཆུ 

FRI 23-10-2015
Earth Water 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གསོ་རྒྱན་འདགོ་
པར་བཟང་། མགནོ་འག་ོམགནོ་

འབདོ་ངན།

༩ ཚེས ༡༢  སནེ
ས ༢

SAT 24-10-2015 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྟནེ་བཞངེས་པ་
དང་། གཡང་ལནོ་བ་བར་བཟང་།  

ཚངོ་ལས་སངོས།

༩ ཚེས ༡༣ ཉི
མ ེ༢

SUN 25-10-2015 
Earth 2

ཚེས་ཆ་བཟང། ཚངོ་བ་སྦྱནི་གཏངོ་། 
ས་བནོ་འདབེ་པར་བཟང་། བུ་ཆུང་སྒ་ོ

ཕརི་མ་ིའཁདི། 

༩ ཚེས ༡༤  ཟླ
ཆུ ༢

MON 26-10-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སནོ་མ་ོཡ་ོལངས་
བདེ་པར་བཟང་།

༩  ཚེས ༡༥  མགི 

མེ་ཆུ
TUE 27-10-2015

Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་གཉནེ་
འགགི་མ་ིརུང་།  ཞག་ངན།   

གས་ོསྦྱངོ་།

༩  ཚེས་ ༡༦  ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED 28-10-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་
འགགི་སངོས།

༩  ཚེས ༡༧  ཕུར 
མ་ེརླུང

THU 29-10-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རམི་ག་ོལྷ་གསལོ་
དང་། ཞ་ིརྒྱས་དབང་ག་ིལས་བ། འནོ་

ཏ་ེབག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས། 
ཀླུ་ཐབེས།

༩  ཚེས་༡༨ སངས
ས་མེ

FRI 30-10-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ནད་པར་
གཏར་སགེ་དང་།  

དུར་གདབ་མ་ིརུང་། 

༩ ཚེས་༡༩  སནེ
ས ༢

SAT 31-10-2015 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྟནེ་བཞངེས་པ་
དང་། ས་ཁང་ཉ་ོབར་བཟང་། 

ཤདི་སནོ་མ་ིརུང་། 

༩ ཚེས༢༠  ཉི
མ་ེརླུང 

SUN 1-11-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཉ་ིནག་ཡནི་
པས་བ་བ་སོངས། 

ཀླུ་ལྡགོ

༩ ཚེས ༢༡  ཟླ
ཆ ༢

MON 2-11-2015
Water 2

ཚེས་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦྱརོ་བ་དང་། 
ཁྲུས་ལ་བཞུགས་པར་བཟང་། མགོན་

འག་ོམགནོ་འབདོ་སངས། 

༩ ཚེས༢༢  མགི
མ་ེརླུང 

TUE 3-11-2015
Fire 2 

ཚེས་ཆ་བཟང་།  རམི་ག་ོལྷ་གསལོ་བ་
བར་བཟང་།  ཚངོ་ལས་སོངས། 

༩  ཚེས༢༣  ལྷག
མ་ེཆུ

WED 4-11-2015
Fire Water 

ཚསེ་ཆ་ངན།   ཁད་པར་བུ་ཆུང་
སྒོར་མ་ིའཁདི།

༩  ཚེས ༢༤  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 5-11-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་
འཐབ་རོད་སོང་། 

༩ ཚེས ༢༥ སངས
ས་མེ

FRI  6-11-2015
 Earth Fire 

ཚསེ་ཆ་ངན།  ས་བདག་ཡན་ཀངོ་
ཁལེ་བའ་ིབ་བ་སྤིར་འཛམེས།

༩  ཚེས ༢༦  སནེ
ས་མེ

SAT 7-11-2015
Earth Fire

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་
ཨར་ལས་སངོས།  

ཀླུ་ལྡགོ

༩ ཚེས་ ༢༧  ཉི
མ་ེརླུང

SUN 8-11-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རམི་གོ་ལྷ་གསལོ་
རླུང་དར་འཛུག་པར་བཟང་།

 མཁར་ལས་སངོས།
  ཀླུ་ལྡགོ

༩  ཚསེ ༢༨  ཟླ
ཆུ ་རླུང

MON 9-11-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སནོ་མ་ོབ་བར་
བཟང་། འནོ་ཏ་ེབག་མ་
གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

 ༩ ཚེས ༢༩  མགི
མ་ེརླུང

TUE10-11-2015
 Fire Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་།  རམི་གོ་ལྷ་གསལོ་
རླུང་དར་འཛུག་པར་བཟང་།  

ཤདི་སནོ་མ་ིརུང་།  
གས་ོསྦྱངོ་།

ཉྱི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས།
དུས་འཁརོ་ལས་ལ་ོརའེ་ིཟླ་བ་བཅུ་གཉསི་ས་ོསརོ་

ཉ་ིམ་སྐར་མའ་ིཁིམ་གང་དུ་གནས་པའ་ིཆ་ར་ེརརེ་ཁམི་ར་ེརརེ་

རིས་པ་དང་། ད་ེབཞནི་དུ་གཟའ་གཞན་བརྒྱད་པ་ོཡང་རྒྱུ་སྐར་

ཉརེ་བདུན་གནས་པའ་ིཁམི་ལ་རྒྱུ་བའ་ིདུས་ཡུན་མ་ིའདྲ་བ་ར་ེ

ཡདོ་པའ་ིཆ་ནས་ཁམི་ཞསེ་བརདོ་པ་དང་། རྒྱུ་སྐར་ཉརེ་བདུན་

ན་ིགཟའ་དགུ་པོ་སོ་སོའ་ིརྒྱུ་ཚུལ་གསལ་བར་མཚོན་བེད་ཀི་

བརྡ་རྟགས་ཡིན་པས་ན་ཕོགས་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་སྐར་ཁིམ་

བཅུ་གཉསི་དང་ཉ་ིཁམི་བཅུ་གཉསི་ཞསེ་བརདོ་པ་ས།ེ གཟའ་

དགུ་པ་ོན་ིསྐར་ཁིམ་བཅུ་གཉསི་ཀི་སངེ་དུ་རྒྱུ་བ་པ་ོཡནི་ཅངི་། 

སྐར་མ་ཉརེ་བདུན་པ་ོགཟའ་རྣམས་ཀ་ིརྒྱུ་བ་མཚནོ་པའ་ིརྟགས་

ལྟ་བུ་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་རྒྱུ་སྐར་ཞསེ་མངི་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་

རྒྱུ་བ་པ་ོཡནི་པའ་ིཆ་ནས་བཏགས་པ་མནི་པ་མ་ཟད། དངེ་སང་

ག་ིགནམ་རགི་ཐགོ་སྐར་མ་ཉེར་བདུན་པ་ོལ་བརྟན་སྐར་ཞསེ་

བརདོ་པ་ལས་རྒྱུ་སྐར་ཡནི་པའ་ིབཤད་སོལ་མདེ། 

ཉ་ིཁམི་བཅུ་གཉསི་སམ་སྐར་ཁིམ་བཅུ་གཉསི་ན།ི 

ལུག གང་། འཁགི ཀརྐ་ཊ། སངེྒ།ེ བུ་མ།ོ སང་། སྡགི གཞུ། ཆུ་སནི། 

བུམ་པ། ཉ། བཅས་ཡནི། རང་ཅག་གནས་པའ་ིའཇགི་རྟནེ་ག་ི

ཁམས་འད་ིཆགས་ཟིན་ནས་དུས་ཡུན་རངི་པ་ོཞགི་ག་ིབར་ཉ་ི

མ་ཟླ་བ་སགོས་གཟའ་དགུ་ཆགས་མདེ་ཅངི་། དའེ་ིཐ་སྙད་ཀང་

མདེ། ས་ཡ་ིག་ོལའ་ིསངེ་ག་ིབར་སྣང་ལ་རླུང་ཁམས་ཆནེ་པསོ་

བཏགེ་པའ་ིགནམ་གི་གོ་ལ་སེ་སྐར་མ་གནས་པའ་ིཁིམ་བཅུ་

གཉིས་རྣམས་ཕུབ་ཀ་ིབང་རམི་ལྟར་དཀིལ་མཐ་ོཞིང་མཐའ་

དམའ་བ་ཕན་ཚུན་གྲུ་གུ་འཛངིས་པ་ལྟར་གཡནོ་ནས་གཡས་

སུ་མགགོས་པར་འཁརོ་བ་ཞགི་གྲུབ་པ་དརེ་སྐར་ཁམི་དང་ཉ་ི

ཁམི་ཟེར། ཁམི་ག་ིདང་པ་ོལུག་ཁམི་ག་ིཆ་ཤས་དང་པའོ་ི(ཁམི་

ར་ེལ་ཆ་ཤས་ཆ་ེབ་དགུ་ར་ེཕ་ེབས་ཆ་ཤས་༡༠༨ ཡདོ།) ཐགོ་རྒྱུ་

སྐར་གི་དང་པ་ོཐ་སྐར་ཆགས་པ་ནས་ཁིམ་བཅུ་གཉིས་པ་ཉ་

ཁམི་གི་ཆ་ཤས་གསུམ་པར་སྐར་མ་ནམ་གྲུ་ཆགས་པའ་ིབར་རྒྱུ་

སྐར་ཉརེ་བདུན་པ་ོདུས་མཉམ་དུ་ཆགས། ད་ེནས་རྒྱུ་སྐར་དང་

བརྟན་སྐར་གཞན་རྣམས་རམི་བཞིན་ཆགས་པའ་ིདུས་ཡུན་

རངི་པ་ོཡདོ། མའེ་ིརྡུལ་ཕྲན་ག་ིསྙངི་པ་ོགཅིག་ཏུ་འདུས་པའ་ི

སྐར་མ་འདོ་ཆེན་པ་ོཞིག་སྐར་ཁམི་དུམ་བུ་བཞ་ིཔ་ཀརྐ་ཊའ་ི

ཁམི་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་སྐག་ག་ིཐད་ནས་ཐནོ་པ་ནས་ད་ེལ་

མ་ིརྣམས་ཀསི་ཉ་ིམ་ཞསེ་བཏགས་ནས་གཟའ་དགུའ་ིདང་པ་ོད་ེ

བྱུང་། ཉ་ིམ་ད་ེསྐར་ཁིམ་ག་ིཐགོ་ནས་རང་འགོས་གཡནོ་སྐརོ་

(རང་འཁརོ་ཟེར་བ་ད་ེཡནི་)དུ་འཁརོ་བ་དང་། རླུང་འགསོ་

ཀསི་གཡས་སྐརོ་དུ་འཁརོ་ཏ་ེརང་ག་ིསྐསེ་ཁམི་ཀརྐ་ཊའ་ིཁམི་

ག་ིཐད་དུ་སབེས་པ་དང་། རང་ཉདི་ཀ་ིསྐསེ་སྐར་དང་བཅས་

པ་ཤར་གིང་དབུས་མའ་ིལུག་ཁམི་ག་ིཟུར་སྐར་མ་ཐ་སྐར་ག་ི

སངེ་དུ་སེབས་པ་ན་ཟླ་བ། ད་ེནས་སར་ཡང་ཉ་ིམས་གཡནོ་སྐརོ་

དུ་འཁརོ་ནས་ཁམི་དྲུག་པ་སངེྒའེ་ིཁམི་ཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་

མ་ཆུའ་ིཐད་དུ་སེབས་པ་ན་མགི་དམར། ཁམི་བརྒྱད་པ་སྡགི་

པའ་ིཁིམ་གི་ཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་ལྷ་མཚམས་ཀི་ཐད་

དུ་སབེས་པ་ན་ལྷག་པ། ཁམི་དགུ་པ་བུ་མའོ་ིཁམི་ག་ིདབུས་སུ་

གནས་པའ་ིསྐར་མ་མ་ེབཞའི་ིཐད་དུ་སབེས་པ་ན་ཕུར་བུ། ཁམི་

གསུམ་པ་འཁགི་པའ་ིཁམི་ག་ིཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་ནབས་

སའོ་ིཐད་དུ་སབེས་པ་ན་པ་སངས། ཁམི་བཅུ་པ་གཞུའ་ིཁམི་ག་ི

ཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་སྣྲུབས་ཀ་ིཐད་དུ་སབེས་པ་ན་སནེ་

པ། ཁིམ་བདུན་པ་སང་ཁམི་གི་ཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་ནག་

པའ་ིཐད་དུ་སེབས་པ་ན་སྒ་གཅན། ཁམི་བཅུ་གཉསི་པ་ཉ་ཁིམ་

ག་ིཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་ནག་པའ་ིཐད་དུ་སབེས་པ་ན་སྒ་

གཅན། ཁམི་བཅུ་གཉསི་པ་ཉ་ཁམི་ག་ིཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་

མ་ནམ་གྲུའ་ིཐད་དུ་སབེས་པ་ན་དུས་མ།ེ ཁམི་བཅུ་གཅགི་པ་

ཆུ་སནི་ཁམི་ག་ིཟུར་ལ་གནས་པའ་ིསྐར་མ་ཆུ་སྨད་ཀ་ིཐད་དུ་

སེབས་པ་ན་མཇུག་རངི་བཅས་རམི་བཞནི་བྱུང་། སྒ་གཅན་

དང་དུས་མ་ེགཉསི་གདངོ་དང་མཇུག་ག་ིཁད་པར་མ་གཏགོས་

གཟའ་གཅགི་ཡནི། སྐར་ཁམི་ཐགོ་གཡས་བསྐརོ་གསི་མགགོས་

པར་འཁརོ་བ་ཕུད། གཟའ་གཞན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་རང་རང་

ས་ོསའོ་ིའགོས་མ་ིའདྲ་ཞངི་འཁརོ་ལམ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ཡང་མ་ིའདྲ་

བའ་ིཐགོ་གཡནོ་བསྐརོ་དུ་འཁརོ་བ་ཡནི། དཔེར་ན་མགི་དམར་

དང་། ཕུར་བུ། སནེ་པ་གསུམ་ན་ིདྲག་གཟའ་ཡནི་པའ་ིཐགོ་རང་

འགོས་ཉ་ིམ་ལས་དལ་བས་འཆར་བའ་ིཚ་ེན་ལ་ོགཅགི་ག་ིནང་

ཉ་ིམའ་ིརྒྱབ་སེ་ནུབ་ངོས་ནས་ཐེངས་ར་ེཟུང་ལས་མི་མཐོང་

ཞིང་། ལྷག་པ་དང་པ་སངས་གཉིས་རང་འགོས་ཉ་ིམ་ལས་

མགགོས་པས་འཆར་བའ་ིཚ་ེན་ལ་ོགཅགི་ནང་ཉ་ིམའ་ིམདུན་ཏ་ེ

ཤར་ངསོ་ནས་ཐངེས་ཁ་ཤས་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ། གཟའ་མཇུག་རངི་

ན་ིརང་འགསོ་ཧ་ཅང་དལ་བའ་ིཐགོ་རང་ག་ིསྐསེ་ཁམི་ཆུ་སནི་

ག་ིཁམི་དུ་སབེས་པ་དང་ཉ་ིམ་རསེ་ནས་མགགོས་པརོ་འངོ་བ་

གཉསི་མཉམ་དུ་འཛམོས་ནས་མཐངོ་རྒྱུ་མདེ་པར་གྱུར་པ་ནས་

མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པར་གྱུར་པའ་ིབར་ལ་ོབཅུ་གཉསི་ཡདོ། 

ཁམི་བཅུ་གཉསི་ལ་ལུག་དང་གང་སགོས་ཀི་མངི་

འདགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི བདོ་ཟླ་གསུམ་པར་ཉ་ིམ་ཤར་ཕོགས་

ཀ་ིཁམི་དབུས་མ་དརེ་སེབས་སྐབས་ལུག་རྣམས་བལ་འབེག་

པའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁིམ་ད་ེལ་ལུག་ཁིམ་ཞསེ་བརདོ། བདོ་ཟླ་

བཞ་ིཔར་ཉ་ིམ་བང་ཤར་ག་ིཁམི་དརེ་སབེས་སྐབས་གང་རྣམས་

ཞིང་ར་ོབའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁིམ་དེ་ལ་གང་ཁིམ་ཞེས་བརདོ། 

བདོ་ཟླ་ལྔ་པར་ཉ་ིམ་བང་ག་ིཁིམ་དཀལི་ལ་སེབས་སྐབས་སོག་

ཆགས་རྣམས་འཁིག་པ་སྤོད་པའ་ིདུས་ཡིན་པས་ཁིམ་དེ་ལ་

འཁགི་ཁམི་དང་། བདོ་ཟླ་དྲུག་པར་ཉ་ིམ་བང་སདོ་ཀ་ིཁིམ་ལ་

སེབས་སྐབས་ཆར་དུས་ཚུགས་ཤིང་སལ་པ་སྐད་འབིན་དུས་

ཡནི་སབས་ཁམི་ད་ེལ་ཀརྐ་ཊའ་ིཁམི་དང་། བདོ་ཟླ་བདུན་པ་

ཉ་ིམ་ནུབ་སྨད་ཀ་ིཁམི་དརེ་སེབས་སྐབས་ཚ་བ་ཆ་ེཞིང་སངེ་

ག་ེའཁགི་པ་སྤདོ་པའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁམི་ད་ེལ་སངེ་གའེ་ིཁམི་

དང་། བདོ་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཉ་ིམ་ནུབ་ཕགོས་ཀ་ིཁིམ་དབུས་མ་དརེ་

སབེས་སྐབས་བུ་མ་ོགཞནོ་ནུ་རྣམས་བཞནི་ག་ིམདངས་གསལ་

བའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁམི་ད་ེལ་བུ་མའོ་ིཁམི་དང་། བདོ་ཟླ་དགུ་

པ་ཉ་ིམ་ནུབ་སོད་ཀི་ཁིམ་དརེ་སེབས་སྐབས་འབྲུ་དང་མར་

སང་ལ་བཏགེ་ནས་བར་ེའཚངོ་བདེ་པའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁམི་

ད་ེལ་སང་ག་ིཁམི་དང་། བདོ་ཟླ་བཅུ་པ་ཉ་ིམ་ལྷ་ོསྨད་ཀ་ིཁམི་

དརེ་སེབས་སྐབས་གཅན་གཟན་རྣམས་ག་ལགེས་ཤངི་རོན་པ་

རྣམས་ཀིས་ར་ིདྭགས་དང་གཅན་གཟན་བསད་ནས་སྡགི་པ་

ཤུགས་ཆ་ེབསགས་པའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁམི་ད་ེལ་སིྡག་པའ་ིཁམི་

དང་། བདོ་ཟླ་བཅུ་གཅགི་པ་ཉ་ིམ་ལྷ་ོཕོགས་ཀ་ིཁམི་དྲང་པརོ་

སབེས་སྐབས་ས་གནས་འདརི་གནམ་གཤསི་ཧ་ཅང་གང་བས་

གཞུ་རྒྱུད་ཀང་འཐནེ་མ་ིཐུབ་པའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁིམ་ད་ེལ་

གཞུ་ཁིམ་དང་། བདོ་ཟླ་བཅུ་གཉསི་པ་ཉ་ིམ་བང་སདོ་ཀ་ིཁམི་

དརེ་སབེས་སྐབས་རྒྱ་མཚ་ོཆནེ་པའོ་ིཆུ་ཧ་ཅང་གང་བར་བརྟནེ་

ཆུ་སནི་ཡང་ཁ་ཉ་ིམ་ལ་བལྟས་ནས་ཉ་ིམ་ས་ོབའ་ིདུས་ཡནི་པས་

ཁམི་ད་ེལ་ཆུ་སིན་གི་ཁིམ་དང་། བདོ་ཟླ་དང་པ་ོཉ་ིམ་ཤར་སྨད་

ཀི་ཁིམ་དེ་ལ་སེབས་སྐབས་བུམ་པའ་ིནང་གི་ཆུ་འཁགས་པ་

དྲསོ་པའ་ིདུས་ཡནི་པས་ཁམི་ད་ེལ་བུམ་པའ་ིཁམི་དང་། བོད་

ཟླ་གཉསི་པ་ཉ་ིམ་ཤར་ཕོགས་དྲང་པའོ་ིཁིམ་ད་ེལ་སབེས་སྐབས་

ས་ལ་དྲདོ་སབེས་པའ་ིདུས་སུ་རྒྱ་མཚའོ་ིནང་ག་ིཉ་ལྡང་བའ་ིདུས་

ཡནི་པས་ཁམི་ད་ེལ་ཉ་ཡ་ིཁམི་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡནི་ན།ོ།
ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའ་ིརསེ་ཀ་ིབདོ་ཡགི་ཨང་ཀ་ིད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕ་ིལུགས་ཨང་ཀ་ིད་ེསིྤ་ཟླ་སིྤ་ཚསེ་ཡནི།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའ་ིརསེ་ཀ་ིབདོ་ཡགི་ཨང་ཀ་ིད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕ་ིལུགས་ཨང་ཀ་ིད་ེསིྤ་ཟླ་སྤ་ིཚསེ་ཡནི།
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ཤོག་ངོས་བཞྱི་པ།

རམོ་སྒགི་པ།  རགི་དག་ེབོ་བཟང་བཀྲ་ཤསི།

ཚགོས་མ།ི     དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརངི་ཕུན་ཚགོས།

                           རསི་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརངི་།

              སྨན་པ་ཉ་ིམ་ཚ་ེརངི་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགདོ་པ།   ལྷ་མ་ོསིྐད་འཛམོས།
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བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡  

སང་མྲེད་ཤོར་ས་བའྱི་གནད་དོན་བརྒྱད་དང་གཟབ་དགོས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་བརྒྱད།
  སྒྱུར་བ་པ།ོ ཆབ་ལྷ་ོགཡུ་སོྒན་ནམ་སྨྱུག་རེ་མ། (སྨན་སབོ།)

སྒྱུར་དནོ་གེང་བ། དངེ་དུས་འཛམ་གངི་འདརི་འག་ོ

འངོ་སབས་བདེ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ལས་ནད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་

བྱུང་ག་ིཡདོ་པ་དང་། ད་ེམཚུངས་ནད་ད་ེདག་ག་ིརྐནེ་པས་

སར་ཡང་བ་གཉན་ནད་གཞན་སོང་ག་ིཡདོ། སྤ་ིལ་ོ༢༠༡༤ 

ལའོ་ིདགུན་ཁའ་ིགུང་སངེ་དང་སབས་བསྟུན་ནས་བདག་

དང་སབོ་གགོས་འགའ་རསེ་ཀྲུང་དབ་ིབསྐུ་མཉ་ེལག་ལནེ་

སབོ་སྦྱངོ་གང་འཚམས་བས་རསེ་ཐའ་ེལྦན་རྒན་ལགས་དང་

ལྷན་དུ་བདོ་པ་དང་། རྒྱ་གར་ག་ིསྤ་ིཚགོས་ཁདོ་དུ་ནད་པ་

མང་པརོ་བསྐུ་མཉ་ེལག་ལནེ་དངསོ་སུ་བས་པ་ཡནི། བརྒྱུད་

རམི་འདའི་ིནང་ཤསེ་རྟགོས་བྱུང་བ་ན་ིམང་ཆ་ེབ་ལ་པུས་མ་ོ

དང་། ར་ོསདོ་ན་བ་སགོས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་འདུག ལྷག་པར་

དུ་རྐདེ་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་ན་ིརྒན་གཞནོ་ལ་ཁད་པར་

མ་ིའདུག  ནད་པ་ད་ེདག་རང་ཉིད་ཀ་ིཉ་ེའགམ་ན་མདེ་

པས་དངསོ་སུ་འཕྲདོ་བསེན་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་

ཀང་ཐབས་ཤསེ་མདེ་པར་སངོ་། རོམ་འད་ིཆདེ་དུ་བསྒྱུར་

བ་ཡནི་པས་བདོ་མ་ིཚསོ་ད་ོསྣང་དང་བདག་ལ་དྲ་ིབ་གང་

མང་ཡོང་བའ་ིར་ེབ་བེད་ཀི་ཡོད་དེ། བདག་ན་ིཁེད་ཀི་

གཡགོ་རྣལ་མ་ཞགི་བེད་འདདོ་པས་ཡནི་ལ། མ་ཟད་སྨན་

པའ་ིའསོ་འགན་ན་ིགཞུང་ག་ིཁམིས་སྲུང་ཞངི་སམེས་ཅན་

ལ་བཏང་སྙམོས་དང་སྙངི་རའེ་ིལས་ཁ་ོན་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ད་ེ

ཡནི་པ་ལས་གཞན་ཅ་ིཡང་མ་ཡནི་པས་ཡནི།

དང་པ།ོ རྲེད་པ་ན་བར་སང་མྲེད་དུ་ཤོར་
ས་བའྱི་གནད་དོན་བརྒྱད།

༡ འཇུ་བེད་མ་ལག་དང་འབེལ་ནས་བྱུང་བ་ན།ི

—ཕ་ོབའ་ིགཅངོ་ནད་རང་བཞནི་དང་། ཕ་ོ  

 བའ་ིགཉན་ཚད་རྐནེ་གསི་བྱུང་ག་ིཡདོ།

—བད་ཀན་སྨུག་པ་ོདང་། རྒྱུ་སརོ་བཅུ་གཉསི་  

 པ་རུལ་བ་ལས་བྱུང་བ།

—བཤང་འགག་དང་ཕ་ོབའ་ིགཉན་ཚད། ད་ེ  

 བཞནི་ལངོ་ག་ིསྐྲན་ནད་རྐནེ་གསི་བྱུང་བ།

—ག་ོབུར་བའ་ིརྒྱུ་ལྷག་ནད་དང་། གཅངོ་ནད་  

 རང་བཞནི་ག་ིརྒྱུ་ལྷག་ནད་ཀསི་བྱུང་བ།

—མཁསི་རྡ།ོ མཁསི་པའ་ིགཉན་ཚད། མཁསི་  

 པའ་ིསྦུ་གུའ་ིགཉན་ཚད་རེྐན་གསི་བྱུང་བ།

༢ འཁརོ་རྒྱུགས་མ་ལག་དང་འབེལ་ནས་བྱུང་བ་ན།ི

—གསུས་པའ་ིའཕར་ར་ཨ་མའ་ིསྐྲན་ནད་  

 རྐནེ་གསི་བྱུང་བ།

—འཕར་ར་འགག་པའ་ིནད་ཀསི་བྱུང་བ།

༣ མ་ོནད་དང་འབེལ་ནས་བྱུང་བ།

—མངལ་ག་ིཤ་སྐྲན་ཀསི་བྱུང་བ།

—མངལ་སྐྲན།

—མངལ་ཕརི་ལྡགོ་པ།

—མངལ་ག་ིནང་སྐའི་ིནད།

—བུ་སྣདོ་ཀི་གཉན་ཚད།

—བུ་སྣདོ་སྐྲན།

—མཚང་རུས་མ་ིབརྟན་པ།

༤ གཅིན་འདྲནེ་མ་ལག་དང་འབེལ་བའ་ིནད།

—མཁལ་རྡ།ོ གཅནི་ལམ་ནང་རྡ་ོཡདོ་པ།

—ཕ་ོནད་དང་། མཁལ་མའ་ིགཉན་ཚད།

—མཁལ་སྐྲན། 

—ལྒང་པའ་ིསྐྲན།

—མདུན་ཆགས་རེན་བུ་སྐྲངས་པ།

༥  ལྔ་པ།  སམེས་ནད་སྡ་ེཚན་དང་འབལེ་ནས་བྱུང་བ།

—སམེས་ནད།

—དབང་ར་ཉམས་པ།

—ཡདི་མུག་ནད།

༦ ནད་གཞན་རྐནེ་གསི་བྱུང་བ།

—ཆམ་པ། ཤུ་ཐརོ། གཅནི་སྙ་ིཟ་ཁུའ་ིནད།

—སམེས་ཁམས་མནནོ་ཤུགས་རྐནེ་གསི་རྐདེ་  

 པ་ན་བ།

—མརི་འབལེ་བ་བེད་པའ་ིཁོད་དུ་ཚརོ་བས་  

 སམེས་་ལ་མནནོ་ཤུགས་ཐབེས་པ་ལས་བྱུང་བ།

—ལས་ཀར་འདདོ་པ་མདེ་པ་ལས་བྱུང་བ།

—ཀླད་པའ་ིནང་ནམ་ཡནི་རུང་སམེས་ཁལ་  

 གསི་ཁངེས་པ་ལས་བྱུང་བ།

—སམེས་ནད་ཡདོ་པ་དང་། གཉདི་ཡརེ་བ་  

 ལས་བྱུང་བ།

—རང་ཉདི་ཀ་ིམཐའ་འཁརོ་མསི་རང་ཉདི་ལ་  

 སམེས་ཁུར་མདེ་པ་ཚརོ་བའ་ིརེྐན་གསི་བྱུང་བ།

—རང་ཉདི་ཀ་ིརྐདེ་པ་དྲག་སྐསེ་མ་ིབྱུང་བར་  

 སམེས་ཁལ་འཕར་མ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ།

—རང་སམེས་ཀ་ིསྐད་ཆ་གཞན་ལ་བཤད་ས་  

 མདེ་པ་ལས་བྱུང་བ།

༧ གཟུགས་དབབིས་དང་རྣམ་འགྱུར་གསི་རྐདེ་པ་ན་བ་ན།ི

—རྒྱག་དྲགས་པ་ལས་བྱུང་བ།

—མངལ་འཁརོ་བ།

—བསི་པ་པང་དུ་འཁེར་དུས་ལས་བྱུང་བ།

—ལྷམ་ག་ིརྟངི་པ་མཐ་ོདྲགས་པ།

—སདོ་གུར་རམ་སོད་གུར་ནས་འག་ོབ།

—དུས་ཡུན་རངི་པ་ོལངས་དྲགས་པ།

—དུས་ཡུན་རངི་པ་ོཉལ་དྲགས་པ་བཅས་  

 ལས་བྱུང་ག་ིཡདོ།

གཉྱིས་པ། རྲེད་པ་ན་བའྱི་རྒྱུ་རྐྲེན་ཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་བརྒྱད།

༡ ལངས་སངས་དང་འདུག་སངས་ལ་གཟབ་དགསོ་པ།

མི་རྣམས་འདུག་པའ་ིསྐབས་ཚིགས་བར་གི་རབས་

གདན་ལ་གནནོ་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆ་ེབ་དང་། ཡུན་རངི་པ་ོ

འདུག་སངས་ཚུལ་མཐུན་མེད་པས་རྐདེ་པ་ན་བ་དང་ཚ་

བའ་ིམངནོ་རྟགས་བྱུང་ས་བ་ཡནི།

 རྐདེ་པ་ཀོག་པ་དང་སྒུར་པ་ོའདདོ་དྲག་པ་ན་ིའདུག་

སངས་ལེགས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེས་རྒྱུངས་པར་གནནོ་

ཤུགས་སྤད་ནས་གནདོ་སྐནོ་ཆ་ེརུ་གཏངོ་ག་ིཡདོ། དའེ་ིརྐནེ་

གསི་སྒལ་རུས་ཁུམས་སདི། ལ་ོན་བགསེ་པ་ཚའོ་ིརུས་པ་སབོ་

སབོ་ཆགས་པ་དང་། རྒྱུངས་པ་གཡས་གཡནོ་གི་ཆུ་བ་ལྷདོ་

པར་འགྱུར།

དསེ་ན། རྐདེ་པ་འདྲངོ་པརོ་འདུག་པའ་ིགམོས་གཤསི་

ལྡན་དགསོ་ཤངི་། སམ་པ་ོབས་ཏ་ེའདུག་པ་ལྟ་བུའ་ིའདུག་

སངས་དགསོ།

བརྟནེ་སའ་ིགདན་ད་ེངསེ་པར་དུ་མཐུག་པ་ོདགསོ་ཤངི་

ཉལ་དུས་རྐདེ་ཚགིས་བར་སངོ་དུ་མ་ལུས་པ་བདེ་དགསོ།

༢ ཉལ་ནས་ལག་ཐགོས་ཁ་པར་ལ་ལྟ་བ།

ཕེད་ཉལ་བས་པས་ཚིགས་བར་རབས་གདན་ལ་

ལདི་ཚད་རྒྱུན་མ་ིཆད་པར་ཤུགས་ཆརེ་འག་ོལ་ཚགིས་བར་

རབས་གདན་ཕརི་མངནོ་པར་བེད། ད་ེམཚུངས་རྐདེ་པའ་ི

རྒྱབ་ཀི་ཤ་སིྒམ་དང་ཆུ་བའ་ིདབིབས་འགྱུར་བར་བེད་ཅངི་། 

ཡུན་རངི་པ་ོཚགིས་བར་རབས་གདན་ཕིར་མངནོ་པར་བེད།  

 དསེ་ན། ཉལ་ཁའི་ིསངེ་དུ་ཡ་ིག་ེཀླགོ་དུས་ངསེ་པར་དུ་

འདྲངོ་པརོ་འདུག་དགསོ་ཤངི་། རྒྱབ་ཕོགས་སུ་དངསོ་པ་ོརྟནེ་

ནས་འདུག་མ་ིརུང་། ལྷག་པར་ཉལ་ནས་དབེ་ལ་ལྟ་མ་ིརུང་།

༣ ལྷམ་ལ་གཟབ་དགསོ་པ།

ལྷམ་མཐ་ོབས་གཟུགས་པ་ོམདུན་ཕགོས་སུ་སབེས་ཆསེ་

པ་དང་། དསེ་རྒྱབ་ཀ་ིགཞུང་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏངོ་ག་ིཡདོ། རྟངི་

པ་དམའ་བ་དང་། མཐལི་སོྙམས་པའ་ིལྷམ་གསི་རྐང་པ་ལྷདོ་

དུ་གཏངོ་ཞངི་བརྟན་པརོ་བསྐདོ་པ་ལས་ལྡགོ་ཏ་ེཚགིས་བར་

རབས་གདན་ལ་གནདོ་འཚ་ེདང་ཤ་སྒམི་རེངས་ཁུམས་སུ་

འགྱུར་བར་བེད། མ་ཟད་དསེ་གཅངོ་ནད་རང་བཞནི་གི་མག་ོ

ན་བའམ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡནི་པར་མག་ོན་བར་བེད། 

དསེ་ན། ལྷམ་མཐིལ་ཁདོ་སྙམོས་པོ་དང་དམའ་པོ་

གོན་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་ནང་དུ་ལྷམ་གདན་

མཐུག་པ་ོཡདོ་དགསོ།

ཡུན་རངིས་པ་ོའགོ་བ་དང་འདུག་པའ་ིསྐབས་སུ་ཆསེ་

ལགེས་ཤསོ་ན་ིལྷམ་མཐལི་ལ་ིསྨ་ི(cm)ཡནི་པའ་ིལྷམ་གནོ་དགསོ།

༤ ཟས་མང་མ་ིདྲགས་པ།

ཟས་ཟོས་དྲགས་ན་གཟུགས་པོའ་ིལིད་ཚད་འཕར་

ཞངི་སྒལ་རུས་ཀ་ིབེད་ལས་ལ་ཤུགས་གནནོ་འཕར་མ་སརེ་

བར་བདེ་ལ། གཟུགས་པའོ་ིསྙངི་ཐགི་འདགེས་ཚད་ཕོགས་ལ་

གནནོ་བཙརི་ཐབེས་པར་བེད། ད་ེམནི་བང་ཁགོ་སོད་ལ་ཚལི་

མང་དྲགས་ན་དཔྱ་ིརུས་མདུན་ཕོགས་སུ་མངནོ་པ་དང་སྒལ་

ཚགིས་རྒྱབ་ཕོགས་སུ་མངནོ་པར་བེད། དསེ་ལྡགོ་ནས་རྒྱབ་

ཕགོས་སུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་མངནོ་པས་ན་ཟུག་བྱུང་ག་ིཡདོ།

དསེ་ན། ཉནི་ལྟར་ཆ་བདུན་རྒྱག་པ་ཆགས་རྒྱུར་སངས་

འཛནི་བེད་དགསོ་ལ་སྐདེ་པའ་ིཕོགས་སུ་གནནོ་ཤུགས་ཇ་ེ

ཡང་གཏངོ་ཐབས་སུ་འབད་དགསོ།

ལུས་པོའི་ལིད་ཚད་སངས་འཛིན་བེད་པའི་ཁབ་

ཁངོས་ནང་རྐདེ་རུས་ལདི་ཚད་ཉུང་དུ་གཏངོ་དགསོ།

༥ འགུལ་སྐོད་འསོ་འཚམས་མནི་པ་བེད་རྒྱུ་མེད། 

ལུས་རལ་བ་ཐབས་འསོ་འཚམས་མནི་པ་ལས་སྒལ་

རུས་དབབིས་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་ཞངི་། རྐདེ་པའ་ིཕགོས་སུ་

གནནོ་ཤུགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བས་རྐདེ་ཚགིས་བར་རབས་

གདན་ཕརི་མངནོ་པར་བེད། དཔརེ་ན། འགུལ་བསྐདོ་དུས་

ཚདོ་ཡུན་རངི་དྲགས་ན་སྒལ་རུས་ཀགོ་དྲགས་པས་གནདོ་

སྐནོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ།

སྐབས་ར་ེརྐདེ་པ་ཁ་སྐརོ་བའ་ིལུས་རལ་རྕདེ་དགསོ་པ་

དང་ཉནི་ལྟར་འགུལ་སྐདོ་བདེ་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ཁདོ་སྐར་

མ་༣༠གཡས་གཡནོ་ནང་སངས་འཛནི་བེད་དགསོ་པ་མ་

ཟད། རྐདེ་པའ་ིཕགོས་འཐནེ་པའ་ིལུས་རལ་བ་དགསོ། ཡནི་

ཡང་རྐདེ་རུས་ལ་གཟབ་དགསོ་པ་དང་། རྐདེ་པ་དང་བསྟུན་

ནས་ལུས་རལ་ད་ེབ་དགསོ།

༦ རྐདེ་པ་འཁགས་སུ་མ་ིའཇུག་པ།

གང་ངར་དང་རླན་གཤརེ་གསི་རྐདེ་པའ་ིཁག་ར་ཆུང་

ངུར་འཁུམ་པར་འགྱུར་ལ། དྲདོ་ཚད་དམའ་བའ་ིཁརོ་ཡུག་

གསི་ཁག་ག་ིཁརོ་རྒྱུགས་ཉམས་པས་ཚགིས་རུས་ལ་ཧ་ཅང་

གསི་འཕྲདོ་དཀའ་བ་ཡནི། དསེ་རྐདེ་པ་དང་། རྐང་པ་ན་བ་

སགོས་ཀ་ིནད་རྟགས་མངནོ་གི་ཡདོ། དསེ་ན། དགུན་དུས་

སུ་རྐདེ་པ་དྲནོ་མརོ་འདུག་རྒྱུར་ད་ོསྣང་བདེ་དགསོ་པ་དང་། 

ཡུན་རངི་པ་ོའདུག་པ་མ་ཡནི་པར་ཆུ་ཚདོ་ཕེད་ཀའ་ིནང་ཡར་

ལངས་ཏ་ེའགུལ་སོྐད་བ་དགསོ།  རྐདེ་རུས་ནད་ཡདོ་པའ་ིནད་

པས་ད་དུང་ངསེ་པར་དུ་རྐདེ་པར་སྲུང་སོྐབས་བ་དགསོ་པ་

དང་། སྨན་པའ་ིལམ་སནོ་འགོ་རྐདེ་པར་སྲུང་སྐབོས་བ་དགསོ། 

མ་ཟད་རྐང་པ་ཡང་དྲནོ་མ་ོཉར་རྒྱུར་ད་ོསྣང་བ་དགསོ།

༧ བསྐུ་མཉ་ེཐལ་དྲགས་རྒྱུ་མེད།

བསྟུད་མར་བསྐུ་མཉ་ེབས་པས་སྐདེ་ཚགིས་ལ་བརྡར་

ཟད་ཐབེས་ཀ་ིཡདོ་ལ། རྒྱུན་དུ་ནས་ཉམ་ཆུང་བར་འགྱུར་

ག་ིཡདོ། དསེ་ན། བསྐུ་མཉ་ེའཇམ་པ་ོབེད་པའ་ིཐབས་ལ་

འབད་དགསོ་པ་དང་། ད་ེཡང་ལག་པའ་ིཐབས་ཀསི་བསྐུ་

མཉ་ེབ་དགསོ་ཤངི་། ད་ེམཚུངས་བསྐུ་མཉ་ེབདེ་པའ་ིདུས་

ཡུན་ཐུང་དུ་གཏངོ་དགསོ་ཏ།ེ ཟླ་ཕེད་ནང་ཐངེས་གཅིག་

བས་ན་འགིག  རྐདེ་པར་བསྐུ་མཉ་ེབདེ་པར་ངསེ་པར་ཆདེ་

ལས་པས་བསྐུ་མཉ་ེབ་རུ་འཇུག་དགསོ། 

༨ ཉལ་གདན་སབ་དྲགས་རྒྱུ་མེད་པ།

ཉལ་གདན་སབ་དྲགས་ན་རྐདེ་རུས་ནང་དུ་འགུག་

ཏ་ེདབིབས་འགྱུར་བ་དང་། རྐདེ་པའ་ིཕགོས་ཀ་ིཤ་སྒམི་ན་

དངངས་པའ་ིགནས་སངས་ཤགི་བྱུང་བས་དསེ་འཐནེ་སྐུམ་ག་ི

བདེ་ལས་ཉམས་སུ་འཇུག ཉལ་གདན་མཐུག་དྲགས་ན་སྒལ་

རུས་ཀགོ་པའ་ིཚད་མདེ་པར་འགྱུར་ག་ིཡདོ་ལ། ཤ་སྒམི་ག་ིཚ་ི

སྣ་ཉུང་དུ་གཏངོ་ག་ིཡདོ་ལ། ཛ་དྲག་པའོ་ིལུས་རལ་གི་གནས་

སངས་འགོ་ཚགིས་བར་རབས་གདན་ཕིར་མངནོ་པའ་ིག་ོབུར་

ག་ིནད་བྱུང་སིད། དསེ་ན། འསོ་འཚམས་ཀ་ིཉལ་གདན་སབ་

མཐུག་འདམེས་དགསོ་པ་དང་། བ་ཐབས་ལགེས་ཤསོ་ན་ིརྐདེ་

པའ་ིསངེ་ཕགོས་ལ་མངནོ་གསལ་འདདོ་པོ་མ་ིགཞམོ་པར་

བདེ་པ་ན་ིའསོ་འཚམས་ཡནི།

མ་ཟད། ཉལ་གདན་ངསེ་པར་དུ་ལྡམེ་ཤུགས་ཡོད་

དགསོ་ལ་དསེ་རྐདེ་རུས་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཉུང་དུ་གཏངོ་ཐུབ།

མཇུག་ཏུ་བོད་མ་ིཚོས་ན་དང་མ་ིན་ལ་མ་ིལྟོས་པར་

སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་བ་རྒྱུར་ད་ོསྣང་བ་དགསོ་པ་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་སྨན་པ་མདེ་ཀང་རང་ངསོ་ནས་འཕྲདོ་བསེན་

ཤསེ་བ་ཁག་ལ་ཕན་ཚུན་དང་འདདོ་ཀི་སོབ་སྦྱངོ་བ་རོགས་

ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཡ་ིཡདོ་ལ། ལྷག་པར་དུ་སནོ་འགགོ་ན་ི

ཕ་ིལུགས་སྨན་པ་ཁ་ོནས་འཇནོ་པ་ཞགི་དང་། འསོ་འགན་

ཞིག་ཏུ་མ་ིའཇགོ་པར་བོད་པའ་ིསྨན་པས་ཀང་དུས་ངསེ་

མདེ་ལ་སནོ་འགགོ་ག་ིལས་འགུལ་གང་མང་སལེ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་

བ་ཡ་ིཡདོ་ལ། དའེ་ིཆ་རྐནེ་ན་ིཉམས་ཞབི་མདེ་དུ་མ་ིརུང་བ་

ཡནི་པས་ཕག་བཏང་རགོས།

སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀི་སྨན་རིས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའ་ིཤེས་བ་གོ་བདེར་ངོ་སོྤད་

བས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བདེ་སྒའོ་ིསང་བང་ག་ོརྟགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའ་ིམི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའ་ིནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གིས་སྨན་རིས་ཁང་ལ་གནང་བའ་ིབཀའ་

སོབ་རམི་སེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རིས་གཉིས་ལ་

བཅངས་པའ་ིདགངོས་གཞ་ིལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀ་ིསྨན་རིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།
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