སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
		

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་ཤིང་ལུག་ལོ།
སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༩
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ རེས་གཟའ་མིག་དམར།

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་
བཀའ་སློབ།

གཞས་གདངས་འགྲན་བསྡུར།

༄༅། །སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ནི། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་སྨན་
རྩིས་ཁང་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་རྣམ་པ་
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།
འདྲ་མིན་གྱི་ཐོག་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོ་ཁོར་མོར་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འཆར་འགོད་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད།
༡༩༩༤།༦།༢༨
གཤམ་འཁོད་བརྒྱ་སྟོན་གྱི་གཞས་ཚིག་དང་འཚམས་པའི་གཞས་གདངས་ཤིག་དགོས་པ་གཞས་གདངས་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་
དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆ་ནས་
པར་དགའ་བསུ་ཞུ།

བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཡང༌། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་
གནས་དངོས་གནས་གཏིང་ཟབ་པོ། རྒྱ་ཆེན་པོ། མི་ལ་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་རིག་གཞུང་འདི་
ལྟ་བུ་ཡོད་པ་འདི་ང་རང་ཚོའ་ི མི་རིགས་ཀྱི་སྤོབས་པ་སྐྱེ་
བའི་རྒྱུ་དང༌། ང་རང་ཚོའ་ི མི་རིགས་ཀྱི་བདེན་པ་རྩོད་པའི་
རྒྱུ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ངས་ནམ་རྒྱུན་རྟག་པར་བརྗོད་
མུས་ལྟར། ང་ཚོས་བོད་རང་དབང་རྩོད་པ་དེ་སདྲི ་དོན་
ག་ྱི གནས་ཚུལ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་ཆེ་ས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འག་ྲོ
བ་ཡོངས་རྫོགས། དེ་ནས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། འཛམ་གངླི ་འདིའ་ི
སྟེང་གི་མི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བའི་གནད་དོན་འདི་ཡིན།

ནང་པའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་
གང་ལྟར་བོད་པའི་བཟང་པོའ་ི གོམས་གཤིས་ཀྱི་རིག་
གཞུང་འདི་དངོས་གནས་འཛམ་གླིང་འདིའ་ི སྒང་ལ་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་
རེད། ད་ལྟ་ངས་བཤད་པ་འདི་བོད་པའི་ནང་ཆོས་དང་
འབྲེལ་བའི་རིག་གཞུང་འདིས་མི་ཁོ་ནའི་བདེ་སྡུག་བཤད་
པ་མ་ཡིན་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀ་ྱི བདེ་སྡུག་བཤད་
ཀྱི་ཡོད། མ་གཞི་ང་ཚོས་ཤ་ཟ་གི་ཡོད་པ་དང་ཁྱེད་ཚོའ་ི
སྨན་གཞུང་ནང་དུ་སྨན་རྒྱུ་ལ་སྲོག་ཆགས་འདྲ་མི་འདྲའི་
ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཏང་བ་ཡོད་ཀྱང་དེའ་ི དོན་དུ་རནྔོ ་པ་
རྒྱག་པ་དང༌། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལུས་སགྲོ ་ལ་
རྩེད་མོ་བརྩེ་བ་སོགས་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀ་ྱི ཡོད་པ་མ་རེད།
ཁུག་ཀགྱོ ་ནས་ཕྲན་བུ་རག་པ་ཡིན་ན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་མ་
གཏོགས། ཨེམ་ཆིས་སྨན་རྒྱུ་བསྒྲུབ་ཆེད་མདའ་གཞུ་དང་མེ་
མདའ་འཁརྱེ ་ནས་འགྲོ་གི་མེད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའ་ི ལུགས་
སྲོལ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སེམས་ཅན་
ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་ཡིན། ང་རང་ཚོའ་ི
བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་བའི་
ལྟ་བ་དང་སྤྱོད་པ་ཡོད་མཁན་འདི་གང་དུ་གནས་པ་ཡིན་
ན་ཡང་སགྲོ ་ཆགས་གཞན་དག་རང་བཞིན་ག་ྱི འཁོས་སུ་
ཕེབས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད། མིའ་ི བདེ་སྡུག་གཅིག་པུ་མ་
གཏོགས་སྲོག་ཆགས་གཞན་དག་གི་དོན་དག་ལ་བསམ་
བློའ་ི ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་མཁན་དེ་ཚོ་གང་དུ་བསྡད་པ་ཡིན་
ན་ཡང་གནས་དེ་ལ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཚང་མར་བརྡབ་
གསིགས་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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གཞས་ཚིག

༡ ཐེངས་འདིའ་ི གཞས་གདངས་འགྲན་བསྡུར་ལ་གཞས་གདངས་རྩོམ་པ་པོ་
དང་། གཞས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་དང་། སྐྱ་སེར་དབྱེ་བ་མེད་པ་མི་སུ་
ཞིག་བཞུགས་ཀྱང་ཆོག

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ། །བྱམས་བརྩེའ་ི ཕྱོགས་རིས་མེད་ཀྱང་།།
འགྲོ་བའི་ཟུག་རྔུ་གཅོད་མཁན། །སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་མ།།

༢ གཞས་གདངས་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐནྱེ ་ནི། སེམས་ལ་ཞི་བདེ་དང་ངལ་
གསོའ་ི ཚོར་སྣང་སྐ་ྱེ ཐུབ་པ། དཔེར་ན། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་གླིང་བུ་གཏོང་མཁན་
ངག་དབང་མཁས་མཆོག་ལགས་དང་། ཨ་རིར་གནས་བཞུགས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་
ལགས། བལ་ཡུལ་དུ་གནས་བཞུགས་ཨ་ནེ་ཆོས་དབྱིངས་སྒྲོལ་མ་ལགས། སུད་སིར་
གནས་བཞུགས་བདེ་ཆེན་ཤག་བདག་སྲས་ལགས་བཅས་ཀྱི་གཞས་གདངས་དང་ཁྱད་
ཆོས་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས།

དུག་བཅོས་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ། །ཉམས་མྱོང་གནད་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ།།
བོད་ཡུལ་སྨན་པའི་ཐོག་མ།
།དྲང་སྲོང་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས།།
གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ།ི །བླ་སྨན་ཀུན་གྱི་མེས་པོ།།
གཙང་མོ་ཆབ་ཀྱི་འགོ་ཁུངས།
།སྨན་པ་དུང་གི་ཐོར་ཅོག །
མཐའ་བཞིའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱི།
གསོ་རིག་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི།

།མན་ངག་བོད་ལ་དྲངས་ནས།།
།གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།།

རིག་གནས་སྤྱི་ལ་མཁས་ནས།
།གསོ་རིག་རྩལ་ཏུ་བཏོན་བྱུང་།།
བྱང་ལུགས་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད། །བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་།།
སྙན་གྲགས་དགུང་ལས་མཐོ་བ། །མཛད་རྗེས་མཚོ་ལས་ཟབ་པ།།
ཟུར་ལུགས་སྲིད་པའི་གངས་རྒྱན། །ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ།།
རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས།
སྨན་རྩིས་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ནས།

།ལྕགས་པོ་རི་ཡི་རྩེ་ལ།།
།མི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ།།

རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས། །རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་ཞིང་ལ།།
སྨན་རྩིས་ཁང་ཆེན་བཙུགས་ནས། །མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་འཁོར་ཡོད།།
རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། །རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ།།
སྨན་རྩིས་མེ་རོ་གསོས་ནས།
།མི་ལོ་ང་ལྔ་འཁོར་ཡོད།།
སྨན་རྩིས་བསྟན་པ་འཕྲིན་ལས།
གླིང་བཞིའ་ི སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས།

།འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་རྒྱས་སོ།།
།དགའ་མགུའི་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་སོང་།།

རྒྱལ་མཆོག་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། །དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི།།
གྱ་སྟོན་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ། །སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས་ལེན་ནོ།།
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༣ འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་རྒྱུའི་གཞས་གདངས་དེ་མིའ་ི ངག་གི་སྐད་གདངས་
དང་ལྷན་དུ་མཉམ་འདེགས་རོལ་ཆ་ཡོད་ཀྱང་ཆོག་ལ། མིའ་ི ངག་གི་སྐད་གདངས་
གཅིག་པུ་ཡིན་ཡང་ཆོག
༤ གཞས་གདངས་རྣམས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ འགྱངས་མེད་སྨན་
རྩི ས་ཁང་གི་ཁ་བྱང་ཐོག་འོད་སྡེར་ (C.D) རམ། ཡང་ན། དོ་བདག་སོ་སོའ་ི མྱུར་
འཕྲིན་ (E-mail) ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མྱུར་འཕྲིན་ (E-mail) ཐོག་ཐད་གཏོང་
བྱས་ཀྱང་རུང་། དེ་མིན་ youtube བརྒྱུད་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མྱུར་འཕྲིན་ལ་འབྲེལ་
མཐུད་ (Link) བྱས་ཀྱང་ཆོག་རྒྱུ།
༥ གཞས་གདངས་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་
བཞུགས་ཡུལ་ཁ་བྱང་དང་། མཚན་ཁ་གསལ་གཏོང་དགོས།
༦ དམིགས་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཞས་གདངས་ལེགས་པ་གསུམ་གདམ་
རྒྱུ་དང་། གཞས་གདངས་གསུམ་པོ་དེར་ཧིན་སྒོར་ ༧,༠༠༠།༠༠ རེ་བྱ་དགའ་ཐོབ་རྒྱུ།
༧ བདམས་པའི་གཞས་གདངས་གསུམ་གྱི་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གཞས་གདངས་
གཅིག་བསྣན་ནས་གཞས་གདངས་བཞི་ནས་མཐའ་མ་རྩེ་ཏོག་བྱེད་རྒྱུ།
༨ ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པའི་གཞས་གདངས་རྩོམ་པ་པོ་དེར་གསོལ་རས་འཕར་
དངུལ་ཧིན་སྒོར་ ༣,༠༠༠།༠༠ ཡོད། (གལ་ཏེ་གཞུང་འབྲེལ་གཞས་གདངས་ཨང་དང་
པོར་ངེས་ཚེ་དང་ཐོག་ཐུགས་ར་ྗེ ལེགས་འབུལ་འབབ་ཀྱིས་འཐུས་པ་ལས་ཨང་དང་
པོའ་ི དམིགས་བསལ་འཕར་འབུལ་མེད།) ད་དུང་རྩོམ་པ་པོའ་ི མཚན་གཞས་དང་
མཉམ་འགོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། གཞས་དེ་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གཞས་ཤིག་
ལ་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ།
༩ ཨང་དང་པོ་ཐོབ་པའི་གཞས་གདངས་རམྩོ ་པ་པོ་དེ་དང་ཕྱག་རོགས་འགའ་ཞིག་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་འབེང་ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སློབ་ཏུ་མགྲོན་འབོད་
བདྱེ ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་གལ་ཆེའ་ི སྐུ་མགནྲོ ་འཚོགས་པའི་
མཛད་སྒོར་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་གླུ་གཞས་དེ་འབུལ་རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་ཡོད།
༡༠ བརྒྱ་སྟོན་གཞས་གདངས་གཏན་འབེབས་བྱུང་རྗེས་གླུ་གཞས་དེའ་ི བདག་
དབང་ཆ་ཚང་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཡོད།
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

སྦྲུམ་མའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་བྱིས་པ་
ཉེར་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ།

ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་སྨན་རམས་པ་པདྨ་རྡོ་
རྗེ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་
སྤེལ་གསུམ་གྱི་མཛད་སྤྱོད་ལ་སྙིང་ནས་རྗེས་དྲན་དང་
མི་རིང་བར་ཉམ་ཐག་ནད་པའི་དཔུང་གཉེན་དུ་བྱོན་
པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་དམ་པ་གང་གིས་ལྗགས་
རྩོམ་མཛད་པའི་དཔེ་དེབ་ནང་ནས་ 《སྦྲུམ་མའི་འཕྲོད་
བསནྟེ ་དང་བསྱི ་པ་ཉེར་སྤདྱོ ་སྐོར་ག་ྱི ཤསེ ་བྱ།》 ཞེས་པའི་
ཕྱག་དེབ་འདི་ངོ་སྤདྲོ ་མདོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༠༣ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་
རྩིས་ཁང་རྩོམ་སྒྲིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་དཔར་
བསྐྲུན་ཞུས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ་ངེད་ཅག་བོད་རིགས་མ་
བུ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་རྩ་ལ་དམིགས་བཀར་དུ་བཟུང་ནས་
རིན་མེད་ཐོག་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པའི་ཕྱག་དེབ་ཅིག་
ཡིན། སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས། རིག་གཞུང་སོགས་
ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་འཕེལ་ཕྱོགས་
བཅས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་བུའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་
གྱི་བྱ་གཞག་ནས་འགོ་རྩོམ་བཞིན་ཡོད་པ་ཁས་བླངས་
ཆོག དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་
སྔ་རོལ་དུ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་དཔལ་ལྡན་
རྒྱུད་བཞིའི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཉེ ར་སྤྱོ ད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་
རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྩམ་ཟན་མ་བུའི་འཕྲོད་
བསྟེན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་
ཡོད་བ་གདོན་མི་ཟ། དེ་བཞིན་དུས་རབས་སྔ་མའི་ནང་
ྋགོང་ས་ྋསྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའ་ི ལམ་སྟོན་

འོག་མ་བུའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱག་དེབ་འདི་བཙན་བྱོལ་
ནང་མ་བུའི་འཕྲོད་བསྟེན་གོ ང ་འཕེ ལ ་ཆེ ད ་དུ་རང་
གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་
ཁག་ནས་ལས་གཞི་སྤེལ་བའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན།
འདིའ་ི ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ཆེན་
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ི དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག་
རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གནའ་རབས་དྲང་སྲོང་ཙ་
ར་ཀ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཚེའ་ི རིག་བྱེད་ཀྱི་བསྟན་
བཅོ ས་ནས་མཁོ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀྱང་བསྣན་ཡོད།
དེ་ཡང་ཕྱག་དེབ་འདི་ལེའུ་གཉི ས་ཀྱི་བསྟན་ཡོད་པ་
ནི། ལེའུ་དང་པོའ་ི ནང་དུ་མའི་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་པའི་
རྒྱུའི་སྐོར་ནས་མངལ་ཆགས་པའི་དུས་དང་བུ་ཆགས་
པའི་རྟགས། སྦྲུམ་མའི་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་དང་དོ་སྣང་
བྱེད་དགོས་པའི་རིགས། བྱིས་པ་བཙའ་བའི་དུས་དང་
དེའ་ི རྟགས། དུས་སུ་བཙའ་མི་ཐུབ་པའི་འགོག་རྐྱེན། ཤ་
མ་ཐོ ག ས་པ་དང་བཙས་རྗེས ་སྐྱེ ད ་མར་སོ ས ་གཏོང ་
ཚུལ་སོགས་དང་གཞན་ཡང་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གསོ་
རིག་ལུགས་ཀྱི་སྤྱིའ་ི ཤེས་བྱ་རྣམས་ཚིག་ཉུང་ལ་གོ་བདེ་
བའི་སྒོ་ནས་རྣམ་གྲངས་བཅུ་དགུའི་ནང་དུ་བསྟན་
ཡོད། ལེའུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཉེར་སྤྱོད་སྐོར་ཏེ་
བྱིས་པ་བཙས་ནས་མི་རིང་བར་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་བརྗོད་
པ་དང་། ལྟེ་བ་བཅད་པ། རྟེན་འབྲེལ་བྱ་ཐབས། ནུ་མ་
སྣུན་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། དེ་བཞིན་བར་གྱི་བྱ་
བའི་ནང་དུ་ལྷ་གསོལ་བ་དང་གཏའ་གཟུགས་རིམ་གྲོ།
མིང་འདོགས་ཚུལ་དང་མ་བུའི་ཟས་སྤྱོད་བསནྟེ ་སྟངས་
སོ ག ས་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གསུམ་སྒོ་ནས་བསྟན་ཡོ ད ་
པས་མགོ་ནག་སྐྱ་བོ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ངེས་པ་
དང་། གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དུ་མ་བུའི་འཕྲོད་
བསྟེན་ཇི་ལྟར་གནང་ཚུལ་སྐོར་སྤྱིའ་ི ཤེས་བྱའི་ཚུལ་དུ་
ཟུར་ལྟ་བྱས་པས་ཀྱང་ཤེས་བྱ་གོང་འཕེལ་འག་ྲོ ངེས།
དེབ་འདིའ་ི ནང་དུ་མ་བུ་ཞེས་པའི་བུ་ནི་བྱིས་
པའམ་ཕྲུ་གུའི་དོན་ཡིན། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་
རྙིང་པའི་ནང་དུ་བུ་དང་བུ་མོའི་སྐད་དོད་དུ་བུ་ཕོ་
དང་བུ་མོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱོད་གནང་ཡོད་པ་ཇི་
བཞིན་ཤེས་པར་གནང་།།

ཀོ་ལི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

ཀོ་ལི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེ་བཞིན་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་དབུ་འཛུགས་ཞུས་ཤངི ་
སྐབས་ལྔ་པའི་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་ཐོག་མའི་བརྟག་དཔྱད་སྨན་པར་བསྐོ་བཞག་
གནང་བ་རེད། ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནི་
ལྷོ་ཕྱོགས་ཀར་ནཱ་ཊ་ཀའི་མངའ་སྡེ་ནང་གི་བོད་མི་སྡོད་
གནས་ཆེ་བའི་གཞིས་སྒར་ཞིག་ཡིན། ཐོག་མར་མཉམ་
འབྲེལ་གྱི་ལས་ཤག་ཁག་གཅིག་ཁང་གླའི་ཐོག་གླས་ཏེ་
སྨན་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། རྗེས་སུ་མ་འོངས་ལས་གཞི་
རྒྱ་སྐྱེད་ལ་དམིགས་ཏེ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུས་འབྲས་ས་ཆ་རྒྱ་ཁྱོན་ཆེ་ཙམ་ཞིག་

October Issue23092015.indd 2

གསོལ་བསྩལ་བྱུང་བར་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་གསར་
བསྐྲུན་ཞུས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྨན་ཁང་
གསར་པ་དབུ་འབདྱེ ་ཞུས། དེ་ནས་བཟུང་ཉེ་ཁུལ་བོད་མི་
སུས་ཚོང་བྱེད་སའམ་ཡུལ་འཁོར་སྤ་ྲོ འཆམ་པ་འག་ྲོ ཡུལ་
གྲགས་ཆེ་བ་ཨུ་ཀྲི་(Ooty)ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་ཟླ་རེར་
སྨན་སྐོར་བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུའང་
ནད་པ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་མི་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་
ཆར་ཡན་ལག་དེར་ཆ་སྙོམས་སུ་ཉིན་རེར་ནད་པ་གྲངས་
༣༤ ལས་མི་ཉུང་བ་བསནྟེ ་གཏུགས་བདྱེ ་བཞིན་པ་དང་།
ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་སྒོར་ ༡༡༧'༡༥༨།༠༠ གཏོང་གི་ཡོད།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མིའི་ནུས་ཤུགས་གནས་སྟངས།

སྨན་རྩིས་ཁང་སྒྲིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཕརྱི ་མིའ་ི ནུས་ཤུགས་ཡག་པོ་དགོས་པ་ནི་ཤནི ་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་བརྟེན་
རྒྱུན་ལྡན་ལས་བདྱེ ་འདེམས་རྒྱུགས་ཐད་འཐུས་ཤརོ ་མེད་པ་དང་། ལས་ཞོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒགྲི ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་སློབ་གྲངས་འབོར་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
ལས་གནས།

ཕོ།

མོ།

བསྡོམས།

སྐར་རྩིས་པ།
འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད།

༨
༡༥༢

༧
༡༤༢

༡༥
༢༩༤

ལས་མི།

༤༢

༣༥

༧༧

སྨན་པ་ཐོག་ཆོད་གན།

༥

༠

༥

ལས་བྱེད་ཐོག་ཆོད་གན།

༢༡

༤

༢༥

སྨན་སློབ།

༤༧

༣༦

༨༣

སྐར་རྩིས་སློབ་མ།

༨

༡༤

༢༢

བསྡོམས།

༣༦༣

༢༩༡

༦༥༤

བརྒྱ་ཆ།

༥༥་༥

༤༤་༥

༡༠༠

སྨན་པ།

༨༠

༥༣

༡༣༣

སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་སློབ་འཁྲིད་དང་རྒྱུགས་སྤྲོད།

བོད་ཀྱི་སྲོ ལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཐུན་
མིན་ཁྱད་ཆོ ས་སུ། གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་སྟེང་དུ་
བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོ ས་ཀྱི་རིམ་པ། དེ་བཞིན་སྨན་
རྫས་ངོས་འཛིན་མ་ནོར་བ་དང་། སྨན་སྦྱོར་གྱི་ལག་ལེན་
སོགས་ཕྱོགས་ཡོང་གི་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུབ་པར་དགོས་
པས། སྨན་རྫས་ངོས་འཛིན་ཐད་འདི་ལོ་ཡང་ ༢༠༡༥ ཟླ་
༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་སྨན་སློབ་
གྲངས་ ༨༨ དང་། སྨན་དགེ་ ༤ མ་ནཱ་ལི་ཁུལ་གྱི་སྨན་
ལྗོངས་རིར་བདུན་ཕྲག་གསམ་གྱི་རིང་སྔོ་སྨན་ངོ་སྤྲོད་

ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་བསྐྱོད། ས་གནས་སུ་གུར་
ཕུབ་སྟེ་སྡོད་ཆོག་པ་དང་། དེར་སྐྱེས་པའི་སྔོ་སྨན་ངོ་
སྤྲོད་ཆེད་དཔེ་མཚོན་འཐུ་སྒྲུག་བྱེད་ཆོག་པའི་བཀའ་
འཁྲོལ་སྔོན་ཚུད་ནས་མ་ནཱ་ལི་ཡན་ལག་སྨན་པ་འགན་
འཛིན་གྱི ས ་ས་གནས་ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་ནས་
བླངས་ཡོད། སྔོ་སྨན་ངོས་འཛིན་གྱི་སློབ་འཁྲིད་བསྒྲུབས་
མཚམས་སྨན་དགེ་རྣམ་པས་སྨན་སློབ་རྣམས་ལ་སྔོ་སྨན་
ངོས་འཛིན་ག་ྱི རྒྱུགས་སྤདྲོ ་བླངས་རསྗེ ་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སབློ ་
མ་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་རྡ་སར་བདེ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།

བཟའ་བཏུང་བསྟེན་ཚུལ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༤༽སྐོམ་འཐུང་ཐབས། དེ་ལྟར་ལྟོ་བ་ཆ་གཉིས་
ཟས་རིགས་ཀསྱི ་གང་བར་ཟོས་པའི་རསྗེ ་སུ་ཆ་གཅིག་སྐོམ་
གྱི་རིགས་གང་རུང་འཐུངས་ན་ངོམ་ཞངི ་ཚིམ་པ་དང་། ཟས་
སྐོམ་གཉིས་ལེགས་པར་འདྲེས་ན་ཕོ་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་
དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཟས་ཀ་ྱི གོང་བུའི་ཆ་མ་ལུས་པ་བཤིག་ཅིང་
འདྲུལ་ནས་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུ་ཞིང་ལུས་སབྟོ ས་འཕེལ་བར་
བྱེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྐད་འགག་
པ་དང་། གློ་རྡོལ་གྱི་ནད། ལུད་པ་འཕེལ་བ། ཆམ་པའི་ནད་
སོགས་མདོར་ན་ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ཀ་ྱི ནད་ཅན་རྣམས་ཟས་
ཟོས་པའི་རསྗེ ་སུ་སྐོམ་འཐུངས་ན་མི་འཕྲོད་ཅིང་གནོད་པར་
འགྱུར་བ་ཡིན། ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཆུང་ཞིང་ཞན་པའི་རིགས་
རྣམས་ལ་ལུག་ཤ་ལ་སོགས་པའི་ཤ་ཡི་རིགས་ཟོས་པའི་རསྗེ ་
སུ་ཆང་ཅུང་ཟད་རན་པར་འཐུང་བར་བྱ་བ་དང་། ཟས་ཟོས་
པའི་རསྗེ ་སུ་མི་འཇུ་བར་སསྦོ ་པ་སོགས་བྱུང་ན་ཟས་ཟོས་
པའི་རསྗེ ་སུ་སླ་ཡང་ཆུ་ཁོལ་ལ་རྒྱམ་ཚྭ་ཅུང་ཟད་བཏབ་པ་
བཏུང་བར་བྱ། ཆུ་ཁོལ་ཚ་བོ་འཐུངས་བས་ཟས་འཇུ་ཞིང་
སྦོས་པ་ཞི་བར་འགྱུར་བའོ། །མི་གང་ཞིག་ལུས་ཤ་སྐེམ་པོ་དེ་
རྒྱགས་ཤངི ་སབྟོ ས་རྒྱས་པར་བདྱེ ་འདོད་ན་ཟས་ཟོས་པའི་
རསྗེ ་སུ་ཆང་ཞིམ་པོ་ཅུང་ཟད་རེ་རྒྱུན་དུ་བཏུང་ན་ལུས་ཤ་
རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། གལ་ཏེ་ལུས་ཤ་རྒྱས་དྲགས་ཏེ་ཧ་
ཅང་སསྦོ ་པ་རྣམས་ཀ་ྱི ཤ་དེ་ཉིད་བ་ྲི བར་འདོད་ན་ཟས་ཟོས་

ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

པའི་རསྗེ ་སུ་སྦྲང་ར་ྩི དང་སྦྱར་བའི་ཆུ་ཁོལ་རྟག་ཏུ་འཐུངས་
ན་ཕན་པར་འགྱུར། གཞན་ཡང་ཞ་ོ འཐུངས་པའི་རྗེས་དང་།
ཆང་འཐུངས་པའི་རསྗེ ། དུག་གིས་སྦགས་པའི་ཟས་ཟོས་པའི་
རསྗེ ། སྦྲང་རྩིས་ཟོས་པའི་རསྗེ ་བཅས་སུ་ཕོ་བ་མི་བདེ་བ་
སོགས་བྱུང་ཚེ་ཆུ་བསིལ་མང་པོ་འཐུངས་ན་ཕན་ཞིང་བདེ་
བར་འགྱུར་བ་ཡིན། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་གང་དང་གང་ཟོས་པ་
དེ་དང་དེའ་ི བར་དང་། མཐའ་མ། ཐོག་མར་སྐོམ་འཐུངས་
ཚེ་རིམ་བཞིན་ཁ་ཟས་ཀ་ྱི བར་དུ་བཏུང་པས་ཉམ་འཚག་
རན་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཐའ་མར་བཏུང་པས་སྦོམ་པོར་
འགྱུར། ཐོག་མར་བཏུང་པས་སྐེམ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་
རང་གི་ལུས་དང་ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་དེ་ལྟར་སྤྱོད་པར་གྱིས་ཤགི
༥༽ ཟས་ཚོད་ཟིན་པའི་ཡོན་ཏན། དེ་ལྟར་ཟས་
ཚོད་རན་པར་ཟ་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། རླུང་ལ་སོགས་པ་ཉེས་པ་
རྣམས་རང་རང་གི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སུ་མི་འག་ྲོ ཞིང་
ལུས་ཀ་ྱི མེ་དྲོད་ཐམས་ཅད་ཆེས་ཆེར་འབར་བ་དང་། ལུས་
ཁམས་ཡང་ཞངི ་ཟས་སྐོམ་གང་ལ་ཡང་དང་ག་བདེ་བ། མིག་
ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་གསལ་བ། ལུས་ཀ་ྱི སབྟོ ས་ཆེ་
ཞིང་བཤང་བ་དང་། གཅིན་པ། འོག་རླུང་བཅས་གནོད་མེད་
དུས་སུ་བདེ་བར་རྒྱུ་བ་སོགས་གོང་དུ་བསྟན་པའི་ཟས་དང་
སྐོམ་ག་ྱི ཚུལ་ལ་མཁས་ཤངི ་ཚོད་རན་ལ་ལེགས་པར་བསནྟེ ་
པ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༦
བར་བུམ་སྟོང་ནུབ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་
གཏོད་མི་རུང་།
༨ ཚེས༡༩ ཕུར
རླུང ༢

THU 1-10-2015
Wind 2

༨ ཚེས༢༠ སངས
ས་མེ

FRI 2-10-2015
Earth Fire

༨ ཚེས༢༡ སྤེན
ས་མེ

SAT 3-10-2015
Earth Fire

༨ ཚེས༢༢ ཉི
ས་མེ

SUN 4-10-2015
Earth Fire

༨ ཚེས ༢༣ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 5-10-2015
Water Wind

༨ ཚེས ༢༤ མིག
མེ་ཆུ

TUE 6-10-2015
Fire Water

༨ ཚེས ༢༥ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 7-10-2015
Water Wind

༨ ཚེས་ ༢༦ ཕུར
མེ་རླུང

THU 8-10-2015
Fire Wind

༨ ཚེས ༢༧ སངས
ས་ཆུ
FRI 9-10-2015
Earth Water

མྱུར་བའི་ལས་རྣམས་ལ་བཟང་། ཁ་
མཆུ་བསྡུམས། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག
བྱ་བ་སྤྱིར་ངན།
མེ་ལས་ཧྃ་སྤར་དང་། མགྲོན་འགྲོ་
མགྲོན་འབོད་མི་བྱ།
མེ་ལས་ཧྃ་སྤར་དང་། ཚོང་ལས་
སངྤོ ས།
འབྱུང་འཕྲོད་ངན། བུ་ཆུང་སྒོར་
མི་འདོན།
ནད་པར་གཏར་སྲེག་མི་རུང་།
འབྱུང་འཕྲོད་ངན། ལྷག་པར་འཐབ་
རྩོད་སྤོངས།
མྱུར་བའི་ལས་རྣམས་ལ་བཟང་།
གཉེན་འགྲིག་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་
སོཊ་ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ལས་ལ་བཟང་།
ཨར་ལས་མི་རུང་།

ཀླུ་ལྡོག

ས་བདག་ཡན་ཀོང་ཁེལ་བའི་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།

༨ ཚེས་༢༨ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏོང་ལེན་སྤོངས། སྐར་མ་རི་བྱི་
འཆར།

༨ ཚེས་༢༩ ཉི
མེ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་
དང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་སོགས་ཀུན་
ལ་བཟང་།

༨ ཚེས༣༠ ཟླ
ཆུ་རླུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་ས་བདག་
ཡན་ཀོང་ཁེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་
འཛེམས།
གསོ་སྦྱོང་།

ཟླ ༩ ཚེས༡ མིག
མེ་རླུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་
དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ལས་རྣམས་
བྱ། མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་མི་རུང་།

༩ ཚེས༢ ལྷག
ཆུ་རླུང་།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་གི་བྱ་
བར་ངན།
ཀླུ་ལྡོག

SAT 10-10-2015
Earth Fire

SUN 11-10-2015
Fire 2

MON 12-9-2015
Water Wind

TUE13-10-2015
Fire Wind

WED 14-10-2015
Water Wind

༩ ཚེས༣ ཕུར
རླུང ༢

THU15-10-2015
Water Wind

༩ ཚེས ༣ སངས
ས་མེ

FRI 16-10-2015
Fire Wind

༩ ཚེས ༤ སྤེན
ས༢

SAT 17-10-2015
Earth 2

༩ ཚེས ༥ ཉི
ས་མེ

SUN 18-10-2015
Earth Fire

༩ ཚེས་ ༦ ཟླ
ས་ཆུ

MON 19-10-2015
Earth Water

༩ ཚེས ༧ མིག
མེ་ཆུ

TUE 20-10-2015
Fire Water

༩ ཚེས ༨ ལྷག
ཆུ ༢

WED21-10-2015
Water 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའི་ལས་ལ་
བཟང་། བུ་ཆུང་སྒོར་མི་འཁྲིད།
ལྷྒ ཚེས་ཆ་ངན། མེ་ལས་ཧཾ་སྤར་
མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། རྟེན་བཞེངས་
པ་དང་། ས་ཁང་ཉོ་བར་བཟང་།
འཐབ་རྩོད་སོགས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། མེ་ལས་ཧཾ་སྤར་དང་།
གཉེན་འགྲིག་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་ཡོ་ལང་
བཟང་། མཁར་ལས་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏོང་ལེན་མི་རུང་།

ཀླུ་ཐེབས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། གཡོ་དྲག་མྱུར་བའི་
ལས་བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་། ས་
ཁམས་མཆེར་རྩ་ཞག་༡༨ རྒྱུ།

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

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས།

དུས་འཁོར་ལས་ལོ་རེའ་ི ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སོ་སོར་
ཉི་མ་སྐར་མའི་ཁྱིམ་གང་དུ་གནས་པའི་ཆ་རེ་རེར་ཁྱིམ་རེ་རེར་
རྩིས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཟའ་གཞན་བརྒྱད་པོ་ཡང་རྒྱུ་སྐར་
ཉེར་བདུན་གནས་པའི་ཁྱིམ་ལ་རྒྱུ་བའི་དུས་ཡུན་མི་འདྲ་བ་རེ་
ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཁྱིམ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་། རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བདུན་
ནི་གཟའ་དགུ་པོ་སོ་སོའ་ི རྒྱུ་ཚུལ་གསལ་བར་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་
བརྡ་རྟགས་ཡིན་པས་ན་ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྐར་ཁྱིམ་
བཅུ་གཉིས་དང་ཉི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་བརྗོད་པ་སྟེ། གཟའ་
དགུ་པོ་ནི་སྐར་ཁམྱི ་བཅུ་གཉིས་ཀ་ྱི སངྟེ ་དུ་རྒྱུ་བ་པོ་ཡིན་ཅིང་།
སྐར་མ་ཉེར་བདུན་པོ་གཟའ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མཚོན་པའི་རྟགས་
ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱུ་སྐར་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་
རྒྱུ་བ་པོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་མིན་པ་མ་ཟད། དེང་སང་
གི་གནམ་རིག་ཐོག་སྐར་མ་ཉེར་བདུན་པོ་ལ་བརྟན་སྐར་ཞེས་
བརདྗོ ་པ་ལས་རྒྱུ་སྐར་ཡིན་པའི་བཤད་སལྲོ ་མེད།

མ་ནམ་གྲུའི་ཐད་དུ་སབླེ ས་པ་ན་དུས་མེ། ཁྱིམ་བཅུ་གཅིག་པ་
ཆུ་སནྲི ་ཁམྱི ་ག་ྱི ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་མ་ཆུ་སྨད་ཀ་ྱི ཐད་དུ་
སླེབས་པ་ན་མཇུག་རིང་བཅས་རིམ་བཞིན་བྱུང་། སྒྲ་གཅན་
དང་དུས་མེ་གཉིས་གདོང་དང་མཇུག་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་
གཟའ་གཅིག་ཡིན། སྐར་ཁྱིམ་ཐོག་གཡས་བསྐོར་གྱིས་མགྱོགས་
པར་འཁོར་བ་ཕུད། གཟའ་གཞན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་རང་རང་
སོ་སོའ་ི འགྲོས་མི་འདྲ་ཞིང་འཁོར་ལམ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡང་མི་འདྲ་
བའི་ཐོག་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁོར་བ་ཡིན། དཔེར་ན་མིག་དམར་
དང་། ཕུར་བུ། སནྤེ ་པ་གསུམ་ནི་དྲག་གཟའ་ཡིན་པའི་ཐོག་རང་
འགསྲོ ་ཉི་མ་ལས་དལ་བས་འཆར་བའི་ཚེ་ན་ལོ་གཅིག་གི་ནང་
ཉི་མའི་རྒྱབ་སྟེ་ནུབ་ངོས་ནས་ཐེངས་རེ་ཟུང་ལས་མི་མཐོང་
ཞིང་། ལྷག་པ་དང་པ་སངས་གཉིས་རང་འགྲོས་ཉི་མ་ལས་
མགྱོགས་པས་འཆར་བའི་ཚེ་ན་ལོ་གཅིག་ནང་ཉི་མའི་མདུན་ཏེ་
ཤར་ངོས་ནས་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། གཟའ་མཇུག་རིང་
ནི་རང་འགྲོས་ཧ་ཅང་དལ་བའི་ཐོག་རང་གི་སྐསྱེ ་ཁམྱི ་ཆུ་སནྲི ་
ཉི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་སམ་སྐར་ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ནི། གྱི་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་པ་དང་ཉི་མ་རསྗེ ་ནས་མགགྱོ ས་པོར་འོང་བ་
ལུག གླང་། འཁགྲི ཀརྐ་ཊ། སེང།ྒེ བུ་མོ། སྲང་། སྡིག གཞུ། ཆུ་སནྲི ། གཉིས་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ནས་
བུམ་པ། ཉ། བཅས་ཡིན། རང་ཅག་གནས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པར་གྱུར་པའི་བར་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཡོད།
ཁམས་འདི་ཆགས་ཟིན་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་བར་ཉི་
མ་ཟླ་བ་སོགས་གཟའ་དགུ་ཆགས་མེད་ཅིང་། དེའ་ི ཐ་སྙད་ཀྱང་
ཁམྱི ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལུག་དང་གླང་སོགས་ཀྱི་མིང་
མེད། ས་ཡི་གོ་ལའི་སངྟེ ་གི་བར་སྣང་ལ་རླུང་ཁམས་ཆེན་པོས་ འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བོད་ཟླ་གསུམ་པར་ཉི་མ་ཤར་ཕགྱོ ས་
བཏེག་པའི་གནམ་གྱི་གོ་ལ་སྟེ་སྐར་མ་གནས་པའི་ཁྱིམ་བཅུ་ ཀ་ྱི ཁམྱི ་དབུས་མ་དེར་སླེབས་སྐབས་ལུག་རྣམས་བལ་འབྲེག་
གཉིས་རྣམས་ཕུབ་ཀ་ྱི བང་རིམ་ལྟར་དཀྱིལ་མཐོ་ཞིང་མཐའ་ པའི་དུས་ཡིན་པས་ཁམྱི ་དེ་ལ་ལུག་ཁམྱི ་ཞེས་བརདྗོ ། བོད་ཟླ་
དམའ་བ་ཕན་ཚུན་གྲུ་གུ་འཛིངས་པ་ལྟར་གཡོན་ནས་གཡས་ བཞི་པར་ཉི་མ་བྱང་ཤར་གྱི་ཁྱིམ་དེར་སླེབས་སྐབས་གླང་རྣམས་
སུ་མགྱོགས་པར་འཁོར་བ་ཞིག་གྲུབ་པ་དེར་སྐར་ཁྱིམ་དང་ཉི་ ཞིང་རྨོ་བའི་དུས་ཡིན་པས་ཁྱིམ་དེ་ལ་གླང་ཁྱིམ་ཞེས་བརྗོད།
ཁྱིམ་ཟེར། ཁམྱི ་ག་ྱི དང་པོ་ལུག་ཁམྱི ་ག་ྱི ཆ་ཤས་དང་པོའ་ི (ཁམྱི ་ བོད་ཟླ་ལྔ་པར་ཉི་མ་བྱང་གི་ཁམྱི ་དཀལྱི ་ལ་སབླེ ས་སྐབས་སགྲོ ་
རེ་ལ་ཆ་ཤས་ཆེ་བ་དགུ་རེ་ཕ་ྱེ བས་ཆ་ཤས་༡༠༨ ཡོད།) ཐོག་རྒྱུ་ ཆགས་རྣམས་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་དུས་ཡིན་པས་ཁྱིམ་དེ་ལ་
སྐར་ག་ྱི དང་པོ་ཐ་སྐར་ཆགས་པ་ནས་ཁམྱི ་བཅུ་གཉིས་པ་ཉ་ འཁགྲི ་ཁམྱི ་དང་། བོད་ཟླ་དྲུག་པར་ཉི་མ་བྱང་སདྟོ ་ཀ་ྱི ཁམྱི ་ལ་
ཁམྱི ་ག་ྱི ཆ་ཤས་གསུམ་པར་སྐར་མ་ནམ་གྲུ་ཆགས་པའི་བར་རྒྱུ་ སླེབས་སྐབས་ཆར་དུས་ཚུགས་ཤིང་སྦལ་པ་སྐད་འབྱིན་དུས་
སྐར་ཉེར་བདུན་པོ་དུས་མཉམ་དུ་ཆགས། དེ་ནས་རྒྱུ་སྐར་དང་ ཡིན་སྟབས་ཁམྱི ་དེ་ལ་ཀརྐ་ཊའི་ཁྱིམ་དང་། བོད་ཟླ་བདུན་པ་
བརྟན་སྐར་གཞན་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཆགས་པའི་དུས་ཡུན་ ཉི་མ་ནུབ་སྨད་ཀྱི་ཁྱིམ་དེར་སླེབས་སྐབས་ཚ་བ་ཆེ་ཞིང་སེང་
རིང་པོ་ཡོད། མེའ་ི རྡུལ་ཕྲན་གྱི་སྙིང་པོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ གེ་འཁྲིག་པ་སྤྱོད་པའི་དུས་ཡིན་པས་ཁྱིམ་དེ་ལ་སེང་གེའ་ི ཁྱིམ་
སྐར་མ་འོད་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐར་ཁྱིམ་དུམ་བུ་བཞི་པ་ཀརྐ་ཊའི་ དང་། བོད་ཟླ་བརྒྱད་པ་ཉི་མ་ནུབ་ཕགྱོ ས་ཀ་ྱི ཁམྱི ་དབུས་མ་དེར་
ཁྱིམ་ལ་གནས་པའི་སྐར་མ་སྐག་གི་ཐད་ནས་ཐོན་པ་ནས་དེ་ལ་ སབླེ ས་སྐབས་བུ་མོ་གཞོན་ནུ་རྣམས་བཞིན་ག་ྱི མདངས་གསལ་
མི་རྣམས་ཀསྱི ་ཉི་མ་ཞེས་བཏགས་ནས་གཟའ་དགུའི་དང་པོ་དེ་ བའི་དུས་ཡིན་པས་ཁྱིམ་དེ་ལ་བུ་མོའ་ི ཁམྱི ་དང་། བོད་ཟླ་དགུ་
བྱུང་། ཉི་མ་དེ་སྐར་ཁམྱི ་ག་ྱི ཐོག་ནས་རང་འགསྲོ ་གཡོན་སྐོར་ པ་ཉི་མ་ནུབ་སྟོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དེར་སླེབས་སྐབས་འབྲུ་དང་མར་
(རང་འཁོར་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་)དུ་འཁོར་བ་དང་། རླུང་འགྲོས་ སྲང་ལ་བཏེག་ནས་བར་ྗེ འཚོང་བདྱེ ་པའི་དུས་ཡིན་པས་ཁམྱི ་
ཀསྱི ་གཡས་སྐོར་དུ་འཁོར་ཏེ་རང་གི་སྐསྱེ ་ཁམྱི ་ཀརྐ་ཊའི་ཁམྱི ་ དེ་ལ་སྲང་གི་ཁམྱི ་དང་། བོད་ཟླ་བཅུ་པ་ཉི་མ་ལྷོ་སྨད་ཀྱི་ཁྱིམ་
ག་ྱི ཐད་དུ་སབླེ ས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀ་ྱི སྐསྱེ ་སྐར་དང་བཅས་ དེར་སབླེ ས་སྐབས་གཅན་གཟན་རྣམས་གྲ་ལེགས་ཤངི ་རྔོན་པ་
པ་ཤར་གླིང་དབུས་མའི་ལུག་ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་སྐར་མ་ཐ་སྐར་གྱི་ རྣམས་ཀྱིས་རི་དྭགས་དང་གཅན་གཟན་བསད་ནས་སྡིག་པ་
སྟེང་དུ་སབླེ ས་པ་ན་ཟླ་བ། དེ་ནས་སླར་ཡང་ཉི་མས་གཡོན་སྐོར་ ཤུགས་ཆེ་བསགས་པའི་དུས་ཡིན་པས་ཁམྱི ་དེ་ལ་སྡིག་པའི་ཁམྱི ་
དུ་འཁོར་ནས་ཁྱིམ་དྲུག་པ་སེངའྒེ ་ི ཁྱིམ་ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་ དང་། བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ་ཉི་མ་ལྷོ་ཕགྱོ ས་ཀ་ྱི ཁམྱི ་དྲང་པོར་
མ་ཆུའི་ཐད་དུ་སླེབས་པ་ན་མིག་དམར། ཁམྱི ་བརྒྱད་པ་སྡིག་ སླེབས་སྐབས་ས་གནས་འདིར་གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་གྲང་བས་
པའི་ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་མ་ལྷ་མཚམས་ཀྱི་ཐད་ གཞུ་རྒྱུད་ཀྱང་འཐེན་མི་ཐུབ་པའི་དུས་ཡིན་པས་ཁྱིམ་དེ་ལ་
དུ་སླེབས་པ་ན་ལྷག་པ། ཁྱིམ་དགུ་པ་བུ་མོའ་ི ཁྱིམ་གྱི་དབུས་སུ་ གཞུ་ཁམྱི ་དང་། བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་ཉི་མ་བྱང་སདྟོ ་ཀ་ྱི ཁམྱི ་
གནས་པའི་སྐར་མ་མེ་བཞིའ་ི ཐད་དུ་སབླེ ས་པ་ན་ཕུར་བུ། ཁམྱི ་ དེར་སབླེ ས་སྐབས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ི ཆུ་ཧ་ཅང་གྲང་བར་བརྟེན་
གསུམ་པ་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་མ་ནབས་ ཆུ་སྲིན་ཡང་ཁ་ཉི་མ་ལ་བལྟས་ནས་ཉི་མ་ས་ྲོ བའི་དུས་ཡིན་པས་
སོའ་ི ཐད་དུ་སབླེ ས་པ་ན་པ་སངས། ཁམྱི ་བཅུ་པ་གཞུའི་ཁམྱི ་ག་ྱི ཁམྱི ་དེ་ལ་ཆུ་སནྲི ་ག་ྱི ཁམྱི ་དང་། བོད་ཟླ་དང་པོ་ཉི་མ་ཤར་སྨད་
ྣྲུ ་ཐད་དུ་སླེབས་པ་ན་སྤེན་ ཀྱི་ཁྱིམ་དེ་ལ་སླེབས་སྐབས་བུམ་པའི་ནང་གི་ཆུ་འཁྱགས་པ་
ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་མ་སབས་ཀྱི
པ། ཁྱིམ་བདུན་པ་སྲང་ཁྱིམ་གྱི་ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་མ་ནག་ དྲོས་པའི་དུས་ཡིན་པས་ཁྱིམ་དེ་ལ་བུམ་པའི་ཁྱིམ་དང་། བོད་
པའི་ཐད་དུ་སབླེ ས་པ་ན་སྒྲ་གཅན། ཁམྱི ་བཅུ་གཉིས་པ་ཉ་ཁམྱི ་ ཟླ་གཉིས་པ་ཉི་མ་ཤར་ཕགྱོ ས་དྲང་པོའ་ི ཁམྱི ་དེ་ལ་སབླེ ས་སྐབས་
ག་ྱི ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་མ་ནག་པའི་ཐད་དུ་སབླེ ས་པ་ན་སྒྲ་ ས་ལ་དྲོད་སླེབས་པའི་དུས་སུ་རྒྱ་མཚོའ་ི ནང་གི་ཉ་ལྡང་བའི་དུས་
གཅན། ཁམྱི ་བཅུ་གཉིས་པ་ཉ་ཁམྱི ་ག་ྱི ཟུར་ལ་གནས་པའི་སྐར་ ཡིན་པས་ཁྱིམ་དེ་ལ་ཉ་ཡི་ཁམྱི ་ཞསེ ་བརདྗོ ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཉིན་རེའི་ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཕྱི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༦
བར་བུམ་སྟོང་ནུབ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་
གཏོད་མི་རུང་།
ཆྡ
༩ ཚེས ༡༠ ཕུར
ས་རླུང་།

THU 22-10-2015
Earth Wind

ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
སྤའྱི ་ི གནམ་སྒོ་ཡིན་པས་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།

༩ ཚེས ༡༡ སངས
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་རྒྱན་འདོག་
པར་བཟང་། མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་
འབོད་ངན།

༩ ཚེས ༡༢ སནྤེ
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྟེན་བཞེངས་པ་
དང་། གཡང་ལོན་བྱ་བར་བཟང་།
ཚོང་ལས་སངྤོ ས།

༩ ཚེས ༡༣ ཉི
མེ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་།
ས་བོན་འདེབ་པར་བཟང་། བུ་ཆུང་སྒོ་
ཕྱིར་མི་འཁྲིད།

FRI 23-10-2015
Earth Water

SAT 24-10-2015
Earth 2

SUN 25-10-2015
Earth 2

༩ ཚེས ༡༤ ཟླ
ཆུ ༢

MON 26-10-2015
Water 2

༩ ཚེས ༡༥ མིག
མེ་ཆུ

TUE 27-10-2015
Fire Water

༩ ཚེས་ ༡༦ ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED 28-10-2015
Water Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་ཡོ་ལངས་
བྱེད་པར་བཟང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་
འགྲིག་མི་རུང་། ཞག་ངན།
གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།

༩ ཚེས ༡༧ ཕུར
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་
དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ལས་བྱ། འོན་
ཏེ་བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།
ཀླུ་ཐེབས།

༩ ཚེས་༡༨ སངས
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ནད་པར་
གཏར་སྲེག་དང་།
དུར་གདབ་མི་རུང་།

༩ ཚེས་༡༩ སནྤེ
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྟེན་བཞེངས་པ་
དང་། ས་ཁང་ཉོ་བར་བཟང་།
ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

༩ ཚེས༢༠ ཉི
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཉི་ནག་ཡིན་
པས་བྱ་བ་སྤོངས།
ཀླུ་ལྡོག

༩ ཚེས ༢༡ ཟླ
ཆ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་བ་དང་།
ཁྲུས་ལ་བཞུགས་པར་བཟང་། མགྲོན་
འགྲོ་མགྲོན་འབོད་སྤངས།

THU 29-10-2015
Fire Wind

FRI 30-10-2015
Earth Fire

SAT 31-10-2015
Earth 2

SUN 1-11-2015
Fire Wind

MON 2-11-2015
Water 2

༩ ཚེས༢༢ མིག
མེ་རླུང

TUE 3-11-2015
Fire 2

༩ ཚེས༢༣ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 4-11-2015
Fire Water

༩ ཚེས ༢༤ ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 5-11-2015
Water Wind

༩ ཚེས ༢༥ སངས
ས་མེ
FRI 6-11-2015
Earth Fire

༩ ཚེས ༢༦ སནྤེ
ས་མེ

SAT 7-11-2015
Earth Fire

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་བྱ་
བར་བཟང་། ཚོང་ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་བུ་ཆུང་
སྒོར་མི་འཁྲིད།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་
འཐབ་རྩོད་སྤོང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ས་བདག་ཡན་ཀོང་
ཁེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་
ཨར་ལས་སྤོངས།

ཀླུ་ལྡོག

༩ ཚེས་ ༢༧ ཉི
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་
རླུང་དར་འཛུག་པར་བཟང་།
མཁར་ལས་སྤོངས།
ཀླུ་ལྡོག

༩ ཚེས ༢༨ ཟླ
ཆུ ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་བྱ་བར་
བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་
གཏོང་ལེན་འཛེམས།

༩ ཚེས ༢༩ མིག
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་
རླུང་དར་འཛུག་པར་བཟང་།
ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
གསོ་སྦྱོང་།

SUN 8-11-2015
Fire Wind

MON 9-11-2015
Water Wind

TUE10-11-2015
Fire Wind

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

		

སྣང་མེད་ཤོར་སླ་བའི་གནད་དོན་བརྒྱད་དང་གཟབ་དགོས་པའི་བསམ་ཚུལ་བརྒྱད།

སྒྱུར་དོན་གངླེ ་བ། དེང་དུས་འཛམ་གངླི ་འདིར་འག་ྲོ ༥ ལྔ་པ། སེམས་ནད་སྡེ་ཚན་དང་འབལྲེ ་ནས་བྱུང་བ།
འོང་སྟབས་བདེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་ནད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་
—སེམས་ནད།
བྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་མཚུངས་ནད་དེ་དག་གི་རྐྱེན་པས་
—དབང་རྩ་ཉམས་པ།
སླར་ཡང་བླ་གཉན་ནད་གཞན་སངློ ་གི་ཡོད། སྤ་ྱི ལོ་༢༠༡༤
—ཡིད་མུག་ནད།
ལོའ་ི དགུན་ཁའི་གུང་སེང་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བདག་
༦ ནད་གཞན་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ།
དང་སབློ ་གགྲོ ས་འགའ་རེས་ཀྲུང་དབ་ྱི བསྐུ་མཉེ་ལག་ལེན་
—ཆམ་པ། ཤུ་ཐོར། གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུའི་ནད།
སབློ ་སྦྱོང་གང་འཚམས་བྱས་རྗེས་ཐའེ་ལྦན་རྒན་ལགས་དང་
—སེམས་ཁམས་མནོན་ཤུགས་རྐནྱེ ་གསྱི ་རྐེད་		
ལྷན་དུ་བོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ནད་པ་
པ་ན་བ།
མང་པོར་བསྐུ་མཉེ་ལག་ལེན་དངོས་སུ་བྱས་པ་ཡིན། བརྒྱུད་
—མིར་འབྲེལ་བ་བྱེད་པའི་ཁྲོད་དུ་ཚོར་བས་		
རིམ་འདིའ་ི ནང་ཤསེ ་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི་མང་ཆེ་བ་ལ་པུས་མོ་
སེམས་་ལ་མནོན་ཤུགས་ཐེབས་པ་ལས་བྱུང་བ།
དང་། རོ་སདྟོ ་ན་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདུག ལྷག་པར་
—ལས་ཀར་འདོད་པ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ།
དུ་རྐེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ནི་རྒན་གཞོན་ལ་ཁྱད་པར་
—ཀླད་པའི་ནང་ནམ་ཡིན་རུང་སེམས་ཁྲལ་		
མི་འདུག ནད་པ་དེ་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་ན་མེད་
གསྱི ་ཁེངས་པ་ལས་བྱུང་བ།
པས་དངོས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་འདེགས་ཞུ་འདོད་ཡོད་
—སེམས་ནད་ཡོད་པ་དང་། གཉིད་ཡེར་བ་		
ཀྱང་ཐབས་ཤསེ ་མེད་པར་སོང་། རྩོམ་འདི་ཆེད་དུ་བསྒྱུར་
ལས་བྱུང་བ།
བ་ཡིན་པས་བོད་མི་ཚོས་དོ་སྣང་དང་བདག་ལ་དྲི་བ་གང་
—རང་ཉིད་ཀ་ྱི མཐའ་འཁོར་མིས་རང་ཉིད་ལ་		
མང་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་
སེམས་ཁུར་མེད་པ་ཚོར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ།
གཡོག་རྣལ་མ་ཞིག་བྱེད་འདོད་པས་ཡིན་ལ། མ་ཟད་སྨན་
—རང་ཉིད་ཀ་ྱི རྐེད་པ་དྲག་སྐསྱེ ་མི་བྱུང་བར་		
པའི་འོས་འགན་ནི་གཞུང་གི་ཁྲིམས་སྲུང་ཞིང་སེམས་ཅན་
སེམས་ཁྲལ་འཕར་མ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ།
ལ་བཏང་སྙོམས་དང་སྙིང་རྗེའ་ི ལས་ཁོ་ན་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་དེ་
—རང་སེམས་ཀ་ྱི སྐད་ཆ་གཞན་ལ་བཤད་ས་		
ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པས་ཡིན།
མེད་པ་ལས་བྱུང་བ།
དང་པོ། རྐེད་པ་ན་བར་སྣང་མེད་དུ་ཤོར་
སླ་བའི་གནད་དོན་བརྒྱད།

༧ གཟུགས་དབབྱི ས་དང་རྣམ་འགྱུར་གསྱི ་རྐེད་པ་ན་བ་ནི།
—རྒྱག་དྲགས་པ་ལས་བྱུང་བ།
—མངལ་འཁོར་བ།
༡ འཇུ་བྱེད་མ་ལག་དང་འབྲེལ་ནས་བྱུང་བ་ནི།
—བྱིས་པ་པང་དུ་འཁྱེར་དུས་ལས་བྱུང་བ།
—ཕོ་བའི་གཅོང་ནད་རང་བཞིན་དང་། ཕོ་		
—ལྷམ་ག་ྱི རྟིང་པ་མཐོ་དྲགས་པ།
བའི་གཉན་ཚད་རྐནྱེ ་གསྱི ་བྱུང་གི་ཡོད།
—སྟོད་གུར་རམ་སྟོད་གུར་ནས་འགྲོ་བ།
—བད་ཀན་སྨུག་པོ་དང་། རྒྱུ་སོར་བཅུ་གཉིས་		
—དུས་ཡུན་རིང་པོ་ལངས་དྲགས་པ།
པ་རུལ་བ་ལས་བྱུང་བ།
—དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཉལ་དྲགས་པ་བཅས་		
—བཤང་འགག་དང་ཕོ་བའི་གཉན་ཚད། དེ་		
ལས་བྱུང་གི་ཡོད།
བཞིན་ལོང་གི་སྐྲན་ནད་རྐནྱེ ་གསྱི ་བྱུང་བ།
—གློ་བུར་བའི་རྒྱུ་ལྷག་ནད་དང་། གཅོང་ནད་		
གཉིས་པ། རྐེད་པ་ན་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཐོག་ལ་
རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་ལྷག་ནད་ཀསྱི ་བྱུང་བ།
བསམ་ཚུལ་བརྒྱད།
—མཁྲིས་རྡོ། མཁྲིས་པའི་གཉན་ཚད། མཁྲིས་		
༡ ལངས་སྟངས་དང་འདུག་སྟངས་ལ་གཟབ་དགོས་པ།
པའི་སྦུ་གུའི་གཉན་ཚད་རྐནྱེ ་གསྱི ་བྱུང་བ།
མི་རྣམས་འདུག་པའི་སྐབས་ཚིགས་བར་གྱི་རྩབས་
༢ འཁོར་རྒྱུགས་མ་ལག་དང་འབྲེལ་ནས་བྱུང་བ་ནི།
གདན་ལ་གནོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་། ཡུན་རིང་པོ་
—གསུས་པའི་འཕར་རྩ་ཨ་མའི་སྐྲན་ནད་		
འདུག་སྟངས་ཚུལ་མཐུན་མེད་པས་རྐེད་པ་ན་བ་དང་ཚ་
རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ།
བའི་མངོན་རྟགས་བྱུང་སླ་བ་ཡིན།
—འཕར་རྩ་འགག་པའི་ནད་ཀསྱི ་བྱུང་བ།
རྐེད་པ་ཀྱོག་པ་དང་སྒུར་པོ་འདོད་དྲག་པ་ནི་འདུག་
༣ མོ་ནད་དང་འབྲེལ་ནས་བྱུང་བ།
སྟངས་ལེགས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེས་རྒྱུངས་པར་གནོན་
—མངལ་གྱི་ཤ་སྐྲན་ཀསྱི ་བྱུང་བ།
ཤུགས་སྤྲད་ནས་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། དེའ་ི རྐྱེན་
—མངལ་སྐྲན།
གསྱི ་སྒལ་རུས་ཁུམས་སདྲི ། ལོ་ན་བགསྲེ ་པ་ཚོའ་ི རུས་པ་སོབ་
—མངལ་ཕྱིར་ལྡོག་པ།
སོབ་ཆགས་པ་དང་། རྒྱུངས་པ་གཡས་གཡོན་ག་ྱི ཆུ་བ་ལྷོད་
—མངལ་གྱི་ནང་སྐྱིའ་ི ནད།
པར་འགྱུར།
—བུ་སྣོད་ཀྱི་གཉན་ཚད།
དེས་ན། རྐེད་པ་འདྲོང་པོར་འདུག་པའི་གོམས་གཤིས་
—བུ་སྣོད་སྐྲན།
ལྡན་དགོས་ཤངི ་། སྤམ་པོ་བྱས་ཏེ་འདུག་པ་ལྟ་བུའི་འདུག་
—མཚང་རུས་མི་བརྟན་པ།
སྟངས་དགོས།
བརྟེན་སའི་གདན་དེ་ངེས་པར་དུ་མཐུག་པོ་དགོས་ཤངི ་
༤ གཅིན་འདྲེན་མ་ལག་དང་འབྲེལ་བའི་ནད།
ཉལ་དུས་རྐེད་ཚིགས་བར་སྟོང་དུ་མ་ལུས་པ་བྱེད་དགོས།
—མཁལ་རྡོ། གཅིན་ལམ་ནང་རྡོ་ཡོད་པ།
—ཕོ་ནད་དང་། མཁལ་མའི་གཉན་ཚད།
༢ ཉལ་ནས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་ལྟ་བ།
—མཁལ་སྐྲན།
ཕྱེད་ཉལ་བྱས་པས་ཚིགས་བར་རྩབས་གདན་ལ་
—ལྒང་པའི་སྐྲན།
ལྗིད་ཚད་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཤུགས་ཆེར་འག་ྲོ ལ་ཚིགས་བར་
—མདུན་ཆགས་རནྨེ ་བུ་སྐྲངས་པ།
རྩབས་གདན་ཕརྱི ་མངོན་པར་བདྱེ ། དེ་མཚུངས་རྐེད་པའི་
རྒྱབ་ཀྱི་ཤ་སྒྲིམ་དང་ཆུ་བའི་དབྱིབས་འགྱུར་བར་བྱེད་ཅིང་།
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

སྒྱུར་བ་པོ། ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒནྲོ ་ནམ་སྨྱུག་རྩེ་མ། (སྨན་སབློ །)

ཡུན་རིང་པོ་ཚིགས་བར་རྩབས་གདན་ཕྱིར་མངོན་པར་བྱེད།
དེས་ན། ཉལ་ཁའྲི ་ི སངྟེ ་དུ་ཡི་གེ་ཀློག་དུས་ངེས་པར་དུ་ མ་ཟད་རྐང་པ་ཡང་དྲོན་མོ་ཉར་རྒྱུར་དོ་སྣང་བྱ་དགོས།
འདྲོང་པོར་འདུག་དགོས་ཤངི ་། རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་དངོས་པོ་རྟེན་
༧ བསྐུ་མཉེ་ཐལ་དྲགས་རྒྱུ་མེད།
ནས་འདུག་མི་རུང་། ལྷག་པར་ཉལ་ནས་དེབ་ལ་ལྟ་མི་རུང་།
བསྟུད་མར་བསྐུ་མཉེ་བྱས་པས་སྐེད་ཚིགས་ལ་བརྡར་
ཟད་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ། རྒྱུན་དུ་ནས་ཉམ་ཆུང་བར་འགྱུར་
༣ ལྷམ་ལ་གཟབ་དགོས་པ།
ལྷམ་མཐོ་བས་གཟུགས་པོ་མདུན་ཕགྱོ ས་སུ་སབླེ ས་ཆེས་ ག་ྱི ཡོད། དེས་ན། བསྐུ་མཉེ་འཇམ་པོ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་
པ་དང་། དེས་རྒྱབ་ཀྱི་གཞུང་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། རྟིང་ འབད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ལག་པའི་ཐབས་ཀྱིས་བསྐུ་
པ་དམའ་བ་དང་། མཐིལ་སྙོམས་པའི་ལྷམ་གསྱི ་རྐང་པ་ལྷོད་ མཉེ་བྱ་དགོས་ཤངི ་། དེ་མཚུངས་བསྐུ་མཉེ་བདྱེ ་པའི་དུས་
དུ་གཏོང་ཞངི ་བརྟན་པོར་བསྐྱོད་པ་ལས་ལྡོག་ཏེ་ཚིགས་བར་ ཡུན་ཐུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཏེ། ཟླ་ཕྱེད་ནང་ཐེངས་གཅིག་
རྩབས་གདན་ལ་གནོད་འཚེ་དང་ཤ་སྒམྲི ་རེངས་ཁུམས་སུ་ བྱས་ན་འགགྲི རྐེད་པར་བསྐུ་མཉེ་བདྱེ ་པར་ངེས་པར་ཆེད་
འགྱུར་བར་བདྱེ ། མ་ཟད་དེས་གཅོང་ནད་རང་བཞིན་གྱི་མགོ་ ལས་པས་བསྐུ་མཉེ་བྱ་རུ་འཇུག་དགོས།
ན་བའམ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་མགོ་ན་བར་བྱེད།
༨ ཉལ་གདན་སྲབ་དྲགས་རྒྱུ་མེད་པ།
དེས་ན། ལྷམ་མཐིལ་ཁོད་སྙོམས་པོ་དང་དམའ་པོ་
ཉལ་གདན་སྲབ་དྲགས་ན་རྐེད་རུས་ནང་དུ་འགུག་
གྱོན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་ནང་དུ་ལྷམ་གདན་
ཏེ་དབྱིབས་འགྱུར་བ་དང་། རྐེད་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤ་སྒྲིམ་ན་
མཐུག་པོ་ཡོད་དགོས།
དངངས་པའི་གནས་སྟངས་ཤགི ་བྱུང་བས་དེས་འཐེན་སྐུམ་གྱི་
ཡུན་རིངས་པོ་འག་ྲོ བ་དང་འདུག་པའི་སྐབས་སུ་ཆེས་
བྱེད་ལས་ཉམས་སུ་འཇུག ཉལ་གདན་མཐུག་དྲགས་ན་སྒལ་
ལེགས་ཤསོ ་ནི་ལྷམ་མཐིལ་ལི་སྨི་(cm)ཡིན་པའི་ལྷམ་གྱོན་དགོས།
རུས་ཀགྱོ ་པའི་ཚད་མེད་པར་འགྱུར་ག་ྱི ཡོད་ལ། ཤ་སྒམྲི ་ག་ྱི ཚི་
སྣ་ཉུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་ལ། ཛ་དྲག་པོའ་ི ལུས་རྩལ་ག་ྱི གནས་
༤ ཟས་མང་མི་དྲགས་པ།
ཟས་ཟོས་དྲགས་ན་གཟུགས་པོའ་ི ལྗིད་ཚད་འཕར་ སྟངས་འགོ ་ཚིགས་བར་རྩབས་གདན་ཕརྱི ་མངོན་པའི་ག་ློ བུར་
ཞིང་སྒལ་རུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལ་ཤུགས་གནོན་འཕར་མ་སརྟེ ་ ག་ྱི ནད་བྱུང་སདྲི ། དེས་ན། འོས་འཚམས་ཀ་ྱི ཉལ་གདན་སྲབ་
བར་བྱེད་ལ། གཟུགས་པོའ་ི སྙིང་ཐིག་འདེགས་ཚད་ཕྱོགས་ལ་ མཐུག་འདེམས་དགོས་པ་དང་། བྱ་ཐབས་ལེགས་ཤསོ ་ནི་རྐེད་
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