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པར་ང་ཚསོ་ཆ་ེས་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་ས་ེདམླིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་

ཐུབ་པ་བདེ་རྒྱུ་འདླི་ཚང་མའླི་སམེས་ལ་བཅངས་ཀླི་རདེ་ལ་

བཅངས་དགསོ་ངསེ་རདེ། 

ད་ེནས་ནམ་རྒྱུན་ངས་རྟག་པར་ལབ་ཀླི་ཡདོ། ང་

ཚ་ོཚར་ཁ་ཤས་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡདོ། སྤླིར་བཏང་དཔརེ་ན་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའླི་ཆསོ་ཀླི་ཉམས་ལནེ་བདེ་རྒྱུ་དང༌། བམས་

སླིང་ར་ེབང་ཆུབ་ཀླི་སམེས་ཀླི་སྐརོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚནོ་ན་སྔནོ་

བསན་པའླི་བདག་པ་ོསནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་

ཀླིས་བསྐལ་པ་མང་པའོླི་རླིང་ལ་བསམོ་ཉམས་མངོ་རྟགོས་

པ་མངནོ་དུ་གྱུར་ནས་བསན་པ་ཞླིག་ཡླིན་པ་དང༌། དའེླི་

རསེ་འབངས་ཀླི་མཁས་པ་ཚསོ་ཀང་ད་ེབཞླིན་བས་ཏ་ེཚགི་

གླི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གཅླིག་པུ་མ་ཡླིན་པར་ཉམས་

མངོ་གླི་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། བརྡར་ཤ་བཅད་ད་ེབསན་

པ་ཞླིག་ཡླིན་དུས། འདླི་ང་རང་ཚོའླི་མླི་ཐགོ་གསར་པས་

སྔར་ནས་བསན་པ་འདླི་ར་བ་ལ་བཞག་ནས་འདླིའླི་ཐགོ་ལ་

ས་ོསསོ་གསར་གཏདོ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ལ་བེད་

དགསོ་དནོ་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེམླིན་པའླི་རླིག་གནས་

གཞན་དག་གླི་ནང་ལ་སྔནོ་གླི་མླི་ཐགོ་གངོ་མ་ཚསོ་ཉམས་

ཞླིབ་བས། ཉམས་མངོ་བསགས། རྣམ་དཔདོ་ཀླི་རལ་ལས་

ཐནོ་པ་ད་ེདག་གཞླི་ལ་བཞག་ནས་དངེ་སང་མཐུན་རེྐན་

སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀླི་སྨན་རླིས་གཞུང་དང་མཁས་པའླི་

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

བས་ཏེ། མླི་མང་གླི་འཕྲོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བདེ་སོའླི་སྤང་བང་ག་ོརྟགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའླི་མླི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའླི་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གླིས་སྨན་རླིས་ཁང་ལ་གནང་བའླི་བཀའ་

སློབ་རླིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གླིས་སྨན་རླིས་གཉླིས་ལ་

བཅངས་པའླི་དགངོས་གཞླི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀླི་སྨན་རླིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

འཛམོས་སུ་ཕླིན། ཆ་རྐནེ་བཟང་དུ་ཕླིན་པའླི་འགོ་ནས་ཉམས་

མངོ་གསར་པ་དང༌། གནད་འགག་གསར་པ་ཤསེ་པ་ད་ེཚ་ོཁ་

སྣནོ་རྒྱབ་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ། ང་ཚསོ་སྔར་གླི་མླི་ད་ེ

ཚ་ོམླི་ཕལ་པ་ཞླིག་ཡླིན་པ་གཞླི་བཞག་བས་ནས་ཁ་ོརང་གླི་

རླིག་སོབས་ཀླིས་ཉམས་མངོ་བསགས་ནས་རེད་པ་དའེླི་ཐགོ་

ལ་ང་ཚ་ོམླི་གཅླིག་པ་ཡླིན་པའླི་ཆ་ནས་ང་ཚའོླི་མླི་ཐགོ་འདླི་

ཆ་རྐནེ་བཟང་བ་ཡདོ། ཆ་རྐནེ་བཟང་བ་འདླིའླི་ཐགོ་ནས་

ཀང་ཉམས་མངོ་གསར་པ་དང་རླིག་པ་གསར་པ་སླབེས་ནས་

འདླིའླི་སེང་ལ་ཁ་སྣནོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡངོ་གླི་རདེ་བསམ་གླི་འདུག 

དཔརེ་ན་ཚན་རླིག་གླི་ལག་རལ་མང་པ་ོཞླིག་གླི་ནང་ལགོས་

ལ་མླི་ཐགོ་སྔནོ་མར་རདེ་པ་རྣམས་ཀླི་སངེ་དུ་མླི་ཐགོ་རསེ་

མ་རསེ་མས་ཁ་སྣནོ་ག་ར་ེརྒྱག་རྒྱུ་འདུག་བསམ་བོ་བཏང་

ནས་འག་ོགླི་ཡདོ་པ་རདེ། བམས་སླིང་ར་ེབང་ཆུབ་ཀླི་སམེས་

ཟེར་བ་ད་ེཚའོླི་གས་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། འདླི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་

རདེ། དཔརེ་ན་བཟོ་རླིག་པའླི་ནང་གླི་ལྷ་བླིས་ལ་ཆ་བཞག་ན། 

ང་རང་ཚའོླི་ལུགས་སྲལོ་གཅླིག་ལ་སྔ་མའོླི་ལྷ་བླིས་དག་ེརྒན་

དསེ་པླིར་གང་འདྲ་འཐནེ་གླི་ཡདོ་ནའང་ཁ་ོརང་ནང་བཞླིན་

འཐནེ་པ་མ་གཏགོས་ད་ེནས་ཕྲན་བུ་ཀོག་པ་ཡླིན་ན་ཡང་ད་ེ

མླི་འདྲ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་དང༌། མ་འགླིགས་པ་ལྟ་བུའླི་བག་

ཆགས་གཅླིག་ཡངོ་གླི་འདུག གས་ོབ་རླིག་པའླི་ནང་ལགོས་

ལ་ཡང་ས་ོསའོླི་དག་ེརྒན་གླིས་སྨན་སོྦར་ག་ར་ེགནང་གླི་ཡདོ་

ནའང་ད་ེག་རང་མ་གཏགོས་གསར་པ་ཞླིག་གླི་སང་ལ་ཕླིན་

པ་ཡླིན་ན་ད་ེསྔར་མདེ་གསར་གཏདོ་རདེ་ཟེར་བ་ཞླིག་ཡངོ་

སྲླིད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་འདླི་ཐ་དད་མླིན་ནམ་བསམ་པ་དྲན་

གླི་འདུག དཔརེ་ན་ལྷ་བླིས་པའླི་ནང་ལགོས་ལ་ངས་འདླི་ཤདོ་

ཀླི་ཡདོ། ང་ཚ་ོབདོ་ཀླི་ལྷ་བླིས་ཀླི་རླི་མའོླི་ཚུགས་འདླི་ང་ཚསོ་

ངསེ་པར་དུ་ཟླིན་དགསོ། 

ཡླིན་ནའང་ད་ེདང་ཆབས་ཅླིག་རླི་མའོླི་ལམ་ནས་

སྤླིར་བཏང་དཔརེ་ན་འཛམ་བུ་གླིང་གཞན་དག་གླི་རླི་མའོླི་

ལམ་ནས་ད་ལྟ་ད་ལྟའླི་བད་ེསྡུག་གླི་ཚརོ་བ་སོན་པ་ལྟ་བུ་ང་

རང་ཚའོླི་བསྒྲུབ་བའླི་དམླིགས་ཡུལ་རླི་མའོླི་ལམ་ནས་སནོ་

ཐུབ་པ་དགསོ། ད་ེབཞླིན་གཞས་ལ་སགོས་པ་མང་པ་ོཞླིག་

ད་ལྟའླི་དངསོ་ཡདོ་ཀླི་གནས་ཚུལ་སནོ་པ་དང༌། མ་འངོས་

པའླི་ར་ེའདུན་གཞས་ཀླི་ལམ་ནས་སོན་པ་ནང་བཞླིན་ང་རང་

ཚསོ་རླི་མ་ོགསར་པ་དངེ་སང་གླི་རླི་མ་ོལྟ་བུ་ད་ེའདྲའླི་ཐགོ་

ནས་ང་ཚསོ་སོན་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀླི་འདུག གསར་གཏདོ་ངསེ་

པར་དུ་དགསོ་ཀླི་རདེ་ཅསེ་ཤདོ་ཀླི་ཡདོ། ད་ེནང་བཞླིན་ང་

ཚའོླི་གས་ོབ་རླིག་པའླི་ནང་དུ་ཡླིན་ནའང་གསར་གཏདོ་ཡདོ་

དགསོ་ཀླི་རདེ་བསམ་པ་དྲན་གླི་འདུག སྔར་ཡླིན་ན་གཞུང་

ནས་འདླི་ལྟར་གསུངས་ཡདོ་པས། སྨན་སོྦར་ད་ེལྟར་བེད་ཀླི་

ཡདོ། འདླིས་ཕན་གླི་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་བ་མ་གཏགོས་དཔརེ་

ན་སྔ་ོགཅླིག་གླིས་ད་ེལ་རྫས་ཀླི་རྣམ་གངས་གང་འདྲའླི་ཐགོ་

ནས་ནད་འབུ་གང་འདྲ་ཞླིག་གླི་ཐགོ་ལ་ཕན་གནདོ་བདེ་ཀླི་

ཡདོ་མདེ་སྔ་མ་ོང་ཚསོ་བརྟག་དཔད་བདེ་ཀླི་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 

དངེ་སང་ད་ེའདྲའླི་བརྟག་དཔད་བེད་ཀླི་ཡདོ། ཡླིན་ནའང་ང་

རང་ཚའོླི་གནས་ཚུལ་རླིགས་གཅླིག་ཆསོ་ཉླིད་ཀླི་དབང་ལས་

ཆསོ་ཉླིད་དང་རྟནེ་འབྱུང་ཕྲ་བའླི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་དང་

འགྱུར་བ་འག་ོམཁན་ཞླིག་ལ་དངསོ་སུ་རྫས་ཀླི་ནུས་པའླི་ཐགོ་

ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་མདེ་པ་ཡང་ཏན་ཏན་ཡངོ་སྲླིད་

མདགོ་ཁ་པོ་རེད། ཡླིན་ནའང་རླིགས་གཅླིག་ལ་རྫས་ཁ་ོརང་

གླི་སངེ་ནས་འགལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཞླིག་ཡངོ་གླི་ཡདོ་པ་རདེ། 

དངེ་སང་ཆ་རྐནེ་འཛམོས་སུ་ཕླིན་པའླི་དུས་འདླི་འདྲའླི་ལམ་

ནས་རང་ཚསོ་རླིག་པ་གསར་པ་བཙལ། ནུབ་ཕོགས་ཀླི་སྨན་

སྦརོ་བདེ་མཁན་ད་ེའདྲ་དང་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ཉམས་མངོ་

བསགས་ཏ་ེཉམས་མངོ་ལནེ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡདོ་ཤས་ཆ།ེ

རྒྱ་གར་ནང་ཡདོ་པའླི་ཨཡཱུརདེ། ད་ེབཞླིན་ཡུ་ནཱ་

ནླི་སྨན་བཅསོ་སྔ་ོབདེ་སྤདོ་བདེ་པའླི་རླིགས་ད་ེཚའོླི་གས་ལ་

ང་ཚ་ོའབལེ་བ་མང་ཙམ་བེད་ཐུབ་ན་བསམ་གླི་ཡདོ། ང་ཚའོླི་

ཉམས་ཞླིབ་སྡ་ེཚན་ཁངོས་ནས་སྔ་ོབདེ་སོྤད་བདེ་རྒྱུའླི་རླིགས་

མཐུན་པའླི་སྨན་བཅསོ་ཀླི་ལུགས་སྲལོ་འདྲ་མླི་འདྲ་ཡདོ་པ་

ད་ེཚ་ོདང་ང་ཚ་ོའབལེ་བ་མང་ཙམ་བས་ནས་ཁངོ་ཚའོླི་ནང་

ནས་ང་ཚརོ་ཉམས་མངོ་གསར་པ་བངས། དམ་ཚགི་མཐུན་

པ་ོབྱུང་ན་ཁངོ་ཚ་ོལ་ཡང་ཕར་ང་ཚའོླི་རླིག་པ་བསླབ་ས་ེད་ེ

འདྲའླི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ཉམས་ཞླིབ་བདེ་རྒྱུ་མདེ་

དམ་སམ་གླི་འདུག ད་ེདང་ཨེ་ལ་ོཔ་ེཐླི་སྨན་ཟེར་བའླི་ནུབ་

ཕགོས་པའླི་རྫས་སྦོར་གླི་འག་ོསངས་ཀླི་རླིག་པ་ད་ེའདྲའླི་

ཐགོ་ནས་ཉམས་ཞླིབ་བདེ་རྒྱུ་དང༌། ལགེས་ཆ་གསར་པ་ལནེ་

རྒྱུ། ཉམས་མངོ་གསར་པ་ལནེ་རྒྱུ། ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་ཡདོ་ཀླི་རདེ།

ད་ེནས་རླིགས་གཅླིག་ལ། ཁ་སང་ང་ཚ་ོབཀའ་

མལོ་བྱུང་བ་ལྟར་དཔརེ་ན་ང་ཚསོ་ཨུཏལྤ་ཞསེ་ལབ་དུས་རླི་

ལ་སྐསེ་མཁན་ཞླིག་ལ་ཟེར་གླི་ཡདོ་པ་རདེ། བདོ་དུ་ཡླིན་ན་

དག་ེའཕལེ་རླི་ལ་སེྐས་པའླི་ཨུཏལྤ་ད་ེརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ལ་

མདེ་པ་ཐག་ཆདོ་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ནས་དར་བའླི་སྨན་གཞུང་

ནང་གླི་ཨུཏལྤ་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་སྐེས་པའླི་སྨན་ཞླིག་ལ་ངོས་

འཛིན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་ལ་ར་བ་ནས་སེྐ་མ་
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བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠		སྤྱི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་༡	

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུའྱི་ནད་ཀྱི་སོར། (Diabetes) 	

རྒྱལ་སྤླིའླི་འཕྲདོ་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་ལ་ོལྟར་སྤླི་

ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༤ ཉླིན་འཛམ་གླིང་གཅླིན་སླི་ཟ་ཁུའླི་ནད་ཀླི་ཉླིན་

མ་ོསྲུང་རླི་ཞུ་བཞླིན་ཡདོ། ནད་གཞླི་འདླིའླི་རྐནེ་པས་མླི་མང་པ་ོ

ཞླིག་འདས་གངོས་འག་ོབཞླིན་ཡདོ་པ་དང་འདས་གངོས་ཀླི་

གངས་ཚད་ལ་ོར་ེབཞླིན་ཇ་ེམང་འག་ོབཞླིན་ཡདོ། ད་ེའགགོ་

ཆདེ་ནད་གཞླི་སྔནོ་འགགོ་དང་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རྒྱུ་ནླི་ཉླིན་མ་ོ

དའེླི་དགསོ་དམླིགས་གཙ་ོབ་ོཞླིག་ཡླིན། འཛམ་གླིང་ནང་གཅླིན་

སླི་ཟ་ཁུའླི་ནད་པ་གངས་ས་ཡ་༣༤༧ ཙམ་ཡདོ།

 འཛམ་གླིང་ནང་  ༢༠༡༢  ལརོ་གཅླིན་སླི་ཟ་ཁུའླི་

ནད་པ་ས་ཡ་༡་༥ཙམ་རྐནེ་འདས་སུ་གྱུར།  གངོ་གསལ་ནད་

པའླི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་འཚ་ོགནས་སྐ་ོབ་ོདང་འབླིང་ཅན་གླི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཡླིན། རྒྱལ་སྤླིའླི་འཕྲདོ་བསེན་ལྷན་ཁང་

གླིས་ཕླི་ལ་ོ ༢༠༣༠ སླབེས་སྐབས་གཅླིན་སླི་ཟ་ཁུའླི་ནད་འདླི་

འག་ོབའླི་ཚ་ེསྲགོ་འཕྲགོ་མཁན་ནད་གཞླི་ཨང་བདུན་པར་

གྱུར་བའླི་ཚདོ་དཔག་བདེ་བཞླིན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞླིན་

དངསོ་སུ་ནད་གཞླི་ཡདོ་མདེ་མ་ཤསེ་པའླི་ཚུལ་དུ་གནས་

མཁན་མང་དག་ཅླིག་ཡདོ་པར་གངོ་དུ་སོན་པའླི་བརྒྱ་ཆ་

ལས་ཆདེ་མང་བ་ཡདོ་པ་ཚདོ་དཔག་བདེ་བཞླིན་ཡདོ། རྒྱལ་

ཁབ་ཀླི་ཆ་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཉླིས་ནང་

སྔནོ་འགགོ་གླི་ཆ་རྐནེ་དང་ག་ོརྟགོས་ཀླི་ལས་འགུལ་ད་ེབཞླིན་

ད་ོབདག་གླི་ཤསེ་ཚད་ཞན་པའམ་ད་ོསྣང་ཞན་པ་སགོས་རྐནེ་

སྣ་ཚགོས་ཀླིས་ནད་གཞླི་འདླི་ཕགོ་མཁན་ཚད་གཞླི་ལ་ོལྟར་ཇ་ེ

མང་དུ་འག་ོབཞླིན་ཡདོ་པ་ནླི་བ་ོཚབས་སེྐས་དགསོ་པ་ཞླིག་

ཆགས་ཡདོ། གང་ལྟར་བཤད་སྲལོ་ལ་འབྱུར་འགྱུར་ལརོ་རྒྱ་

གར་ནླི་ནད་གཞླི་འདླིའླི་རྒྱལ་ས་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཉེན་ཡདོ་

པའང་བརདོ་ཡདོ། ཡླིན་ནའང་གནས་ཚུལ་བཟང་བ་ཞླིག་ལ་

ནད་གཞླི་འདླི་དུས་ཐགོ་ཏུ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཐུབ་པ་ཡླིན་ན་

སྨན་བཅསོ་ཡདོ་ལ། ནད་གཞླི་འདླིའླི་སླངོ་རྐནེ་སགོས་ལ་ད་ོ

སྣང་བས་ཏ་ེསྔནོ་འགགོ་བེད་ཐུབ་ན་མླི་ན་བར་གནས་ཐུབ་

པ་ཡླིན། གང་ལྟར་ཡླིད་སོྐའླི་གནས་ཚུལ་ནླི་དངེ་གླི་ཆར་མང་

པ་ོཞླིག་ནས་ལྷདོ་གཡངེ་གླིས་ནད་རླིང་དུ་འགྱུར་ནས་བཅསོ་

ཐབས་བལ་ཏ་ེརང་སྲགོ་ཤརོ་དགསོ་པའླི་གནས་སངས་ཡ་ང་

མང་པོ་ཞླིག་ཡངོ་གླི་ཡདོ།

སྤླིར་རང་རའེླི་སྤླི་ཚོགས་ནང་ནད་གཞླི་འདླིར་

གཅླིན་སླིའླི་ན་ཚ། ཅླི་ནླིའླི་ན་ཚ། མངར་མའོླི་ན་ཚ། ཤུ་གར་ན་ཚ་

སགོས་ཐ་སད་འདྲ་མླིན་གླི་ཐགོ་ནས་འབདོ་སྲལོ་ཡདོ་པ་ཞླིག་

ཆགས་ཡདོ་ནའང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ན་ཚ་འདླིའླི་གནས་ལུགས་

དང་ཉནེ་ཚབས་ཇླི་ཡདོ་མ་རྟགོས་པར་ལྷདོ་གཡངེ་ཤརོ་ཉནེ་

ཆ་ེབར་སྣང་། བདོ་ཀླི་གས་ོབ་རླིག་པའླི་ནང་དུ་ནད་གཞླི་འདླིའླི་

ཐ་སད་ལ་"ཟ་ཁུ་གཅླིན་སླིའླི་ནད་" ཅསེ་ཟརེ། ནད་འདླིའླི་རྒྱུ་

རྐནེ་ནླི། རྒྱུ་རྐནེ་ལན་ཚྭ་མངར་བསླིལ་ལླི་བའླི་ཟས། །རླན་ཅན་

མལ་འདུག་བད་ཀན་ཚལི་འཕལེ་བ། །ལྒང་པར་ཟགས་པས་ཟ་

ཁུ་སྐདེ་པར་བདེ། ཅསེ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཟ་ཁུ་གཅླིན་

སླིའླི་ནད་སླངོ་བའླི་རྒྱུ་རྐནེ་ནླི། ཁ་ཟས་ལན་ཚྭ་བ་དང་། མངར་

བ། ནུས་པ་བསླིལ་བ་དང་། འཇུ་དཀའ་བ་སགོས་ལླི་བའླི་རླིགས་

བསེན་དྲགས་པ་དང་། ད་ེབཞླིན་སོྤད་ལམ་དུ་རླན་ཅན་ཡུལ་དུ་

རྒྱུན་རླིང་བསྡད་དྲགས་པ་སགོས་མདརོ་ན་ནད་འདླིའླི་རྒྱུ་གཙ་ོ

བ་ོབད་ཀན་ཡླིན། བད་ཀན་ནླི་ས་ཆུའླི་ཁམས་ཀླི་ཤས་ཡླིན་པས་

མ་ེདྲདོ་ཀླི་སོབས་ཉམས་པར་བདེ་པའླི་ནུས་པ་ལྡན་ཡདོ། སྤླིར་

མླིའླི་ལུས་པ་ོབད་ེཐང་ཡངོ་བར་གཞླི་འཛནི་ས་གཙ་ོབ་ོནླི་ཕ་ོ

བའླི་མ་ེདྲདོ་ལ་རག་ལུས་ཡདོ།  ཟས་ཟོས་པ་རྣམས་ཕ་ོབར་བད་

མཁྲླིས་རླུང་གླི་འཇུ་བདེ་བེད་ལས་ཀླིས་ཟས་འཇུ་བཞླིན་ཡདོ་

རུང་སྐབས་འདླིར་གངོ་འཁདོ་རྒྱུ་རྐནེ་གླིས་ཁ་ཟས་འཇུ་མ་ནུས་

པར་ར་ོམངར་ཤས་ཅན་གླི་བད་ཀན་ས་ཆུའླི་རང་བཞླིན་ཚད་

ལས་ལྷག་པར་འཕལེ་ཏ་ེརླིམ་པས་མཆླིན་པའླི་གནས་སུ་ལྷུང་

ནས་ལགེས་པར་སྨླིན་མ་ཐུབ་པར་ཁྲག་ནང་མངར་བའླི་ཤས་ད་ེ

ཤུགས་ཀླིས་སླབེས་ཀླི་ཡདོ། ཁྲག་ནང་མངར་བའླི་ཤས་འཕལེ་

བས་དསེ་བད་ཀན་ཚལི་ལྷག་པར་འཕལེ་ཏ་ེརླིམ་པས་ཁྲག་

གར་པ་ོཆགས་ཏ་ེཁྲག་ར་འགག་པའླི་ནད་དང་ཀླད་ནད། སླིང་

ནད། ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད། མཁལ་མའླི་ནད་སགོས་མླི་

སྡུག་པའླི་ཚབས་ཆའེླི་ནད་གཞླི་སླངོ་བར་བདེ་པ་མ་ཟད་ནད་

འདླི་རླིང་པ་ཆགས་ན་བ་གཉན་གླི་ནད་མང་དག་ཞླིག་འདྲནེ་

ཏ་ེབཅསོ་དཀའ་བར་འགྱུར་ཏ་ེམླི་བཟོད་པའླི་སྡུག་བསྔལ་

འབླིན་བཞླིན་ཡདོ་དརེ་བརྟནེ་ནད་གཞླི་འདླིར་ད་ོསྣང་དང་

ཉནེ་ཚབས་ཅན་ཞླིག་ལ་རླིས་དགསོ་པའླི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དརེ་

ཐུག་ཡདོ། 

གས་ོབ་རླིག་པ་ལས་ནད་གཞླི་ཇླི་འདྲ་ཞླིག་ཡླིན་

རུང་རྒྱུ་རླུང་མཁྲླིས་བད་ཀན་གསུམ་ལས་མླི་བྱུང་བ་མདེ་

སབས་ནད་ཀླི་ང་ོབ་ོཡང་རླུང་མཁྲླིས་བད་ཀན་གླི་རང་བཞླིན་

ཚང་དགསོ་པ་ནླི་ཆསོ་ཉླིད་ཡླིན། དརེ་སངོ་ཟ་ཁུ་གཅླིན་སླིའླི་

ནད་ལའང་རླུང་མཁྲླིས་བད་ཀན་ས་ོསའོླི་རྐནེ་གླིས་དབ་ེབ་མླི་

འདྲ་བ་གངས་ཉླི་ཤུ་ཙམ་གསུངས་ཡདོ་པས་སྐབས་ཐགོ་ནད་

པའླི་རང་བཞླིན་དང་ཟུངས་སབོས་སགོས་ལ་བརྟག་དཔད་

བས་ཏ་ེགཅླིན་སླིའླི་ནད་བ་ེབག་དབེ་བ་ངསོ་འཛནི་གླིས་སྨན་

བཅསོ་བདེ་བཞླིན་པ་རདེ་ལ་མང་པ་ོཞླིག་ལ་ཕན་བསེྐད་ཆནེ་

པ་ོཡངོ་གླི་ཡདོ།  ཕླི་ལ་ོ ༡༩༩༧-༢༠༠༠ བར་བདོ་ཀླི་སྨན་རླིས་

ཁང་ཉམས་ཞླིབ་སྡ་ེཚན་ནས་ཟ་ཁུ་གཅླིན་སླིའླི་ནད་གཞླིར་

ཉམས་ཞླིབ་ཐངེས་དང་པ་ོབས་པའླི་བརྒྱུད་རླིམ་ནང་རང་རའེླི་

བདོ་པའླི་སྤླི་ཚགོས་ནང་དུའང་ཟ་ཁུ་གཅླིན་སླིའླི་ནད་ཡདོ་

མཁན་མླི་ཉུང་བ་ཞླིག་ཐནོ་ཡདོ་པ་དང་དའེླི་རྐནེ་གླིས་ཁྲག་

རླུང་སོད་འཚངས་སམ་ཁྲག་ཤདེ་འཕལེ་བ་དང་ཁྲག་གླིབ་

ཕགོ་པ་ད་ེའདྲ་མང་དག་ཡདོ། ཉམས་ཞླིབ་ཀླི་གྲུབ་འབས་ལས་

གཅླིན་སླིའླི་ནད་ལ་བདོ་སྨན་གླིས་ཕན་བསེྐད་གང་ལགེས་ཡངོ་

གླི་ཡདོ་པའླི་ར་སྤདོ་ཡང་བྱུང་ཡདོ། ཕླི་ལུགས་ལས་ནད་གཞླི་

འདླིར་མངར་ཚད་གཅགོ་ཐབས་དང་ཟས་སོྤད་སྲུང་ཐབས་མ་

གཏགོས་སངེ་དྲག་ཏུ་གཏངོ་ཐུབ་པའླི་སྨན་ཚད་ལྡན་ཞླིག་ད་

བར་མདེ་པ་སྣང་ཡང་བདོ་ལུགས་ལས་ནད་གཞླིའླི་རྒྱུ་རེྐན་ལ་

ཁུངས་གཏུགས་ནས་སྨན་བཅསོ་བདེ་སྐབས་ཕན་བསྐདེ་ང་ོ

གས་ོཐནོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡངོ་བཞླིན་ཡདོ། གཙ་ོབ་ོབདོ་ཀླི་གས་ོབ་

རླིག་པའླི་ཐུན་མངོ་མ་ཡླིན་པའླི་བཅསོ་ཐབས་རླིག་པར་གཞླི་

གཞག་གླིས་ནད་ཀླི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབརོ་དམླིགས་ཏ་ེསྨན་དང་ཟས་

སྤདོ་ཀླི་ལམ་སོན་ཟུང་དུ་འབལེ་ནས་སྨན་བཅསོ་བེད་ཀླི་ཡདོ་

པ་རདེ། ནད་གཞླི་འདླིར་སྤླིར་བཏང་མངནོ་ཚུལ་གླི་ནད་རྟགས་

དམླིགས་བསལ་ཛ་དྲག་མདེ་ནའང་མངནོ་ཚུལ་གླི་ནད་རྟགས་

ཕལ་ཆ་ེབ་ནླི་གཉླིད་མང་དུ་ཉལ་བར་འདདོ་པ། གཟུགས་པརོ་

རྔུལ་མང་དུ་འབྱུང་བ། གཅླིན་པ་ཡང་ཡང་འབབ་པ་དང་

གཅླིན་པའླི་མདགོ་རོགས་པ། ཁ་མངར་ལ་ག་ེབ་དང་རྐན་

སགོས་སྐམ་པ། རྐང་ལག་མཐླིལ་བཞླི་ཚ་བ། རྐང་པའླི་བླིན་ཉྭ་ན་

བ། ཐང་ཆད་པ་སགོས་ཡངོ་གླི་ཡདོ་པས་ད་ེལྟར་མངནོ་ཚུལ་གླི་

ནད་རྟགས་རྣམས་ཡདོ་ན་གཅླིན་སླིའླི་ནད་ཡླིན་པ་ངསེ་པ་མདེ་

རུང་ལྷདོ་གཡངེ་དུ་མ་སངོ་བར་རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀླིས་

གཅླིན་སླིའླི་ནད་གཞླི་ཡདོ་མདེ་ངསེ་པར་དུ་བརྟག་དཔད་བདེ་

དགསོ་པ་ཡླིན། དངེ་གླི་ཆར་ཕླི་ལུགས་ཀླི་སབས་བདའེླི་འཕྲུལ་

ཆས་བརྒྱུད་བརྟག་དཔད་བདེ་བད་ེབ་དང་རླིན་གངོ་དམའ་

བས་ཚང་མས་ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཞླིག་ཡླིན། ད་ེམླིན་བདོ་

ལུགས་སྨན་པར་སྐབས་ར་ེབརྟག་དཔད་བས་ནའང་འཐུས། 

གང་ལྟར་ནད་གཞླི་འདླི་ཐགོ་མ་ཉླིད་ནས་ངསོ་འཛནི་བྱུང་ཚ་ེ

བཅསོ་སླ་བ་ཡདོ། ནད་གཞླི་རླིང་པར་འགྱུར་ན་བ་གཉན་གླི་

པགས་ནད་ཐརོ་པ་འཇླིགས་སུ་རུང་བ་ད་ེའདྲ་ཐནོ་པ་མ་ཟད་

མླིག་ལངོ་བར་འགྱུར་བ་དང་རྐང་པ་ཞར་ནས་གཅདོ་དགསོ་

པ། ཁྲག་གླིབ་ཕགོ་པ། མཁལ་མ་སོྐན་ཅན་དུ་སངོ་བ་སགོས་མླི་

སྡུག་པའླི་ནད་གཞན་མང་པ་ོའདྲནེ་གླི་ཡདོ་པ་ནླི་ཚང་མས་

མཁནེ་དགསོ་པ་ཞླིག་ཡླིན། ཟ་ཁུ་གཅླིན་སླིའླི་ནད་ཀླིས་མླིག་

ལངོ་བ་ཆགས་པ་དང་རྐང་ལག་གཅདོ་དགསོ་པ། མཁལ་མ་

སྐནོ་ཅན་དུ་བཏང་བ་སགོས་ཀླི་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོབེད་ཀླི་ཡདོ། ཟ་ཁུ་

གཅླིན་སླིའླི་ནད་པ་དང་དགོས་གཞླི་ཡདོ་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་

ཁ་ཟས་མངར་བ་དང་བསླིལ་བ་ལླི་བའླི་རླིགས་དཔེར་ན་ཤླིང་

ཏགོ་མངར་མའོླི་ཁུ་བ། བེ་མ་ཀ་ར་དང་བུ་རམ། བླི་རླིལ། འབས། 

ཞ་ོཁགོ། ཞ་ོཁགོ་མངར་མ།ོ ཕར་ཤླིའླི་ཚལ་སགོས་ཉུང་དུ་མཆདོ་

དགསོ་པ་དང་ད་ེབཞླིན་ཉླིན་ལྟར་ཆུ་ཚདོ་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ལུས་

རལ་ཕྲན་བུ་ར་ེརདེ་པའམ་ཡང་ན་གམོ་པ་རྒྱབ་པ་ད་ེམཚུངས་

སམེས་པ་གུ་ཡངས་པ་ོདང་སྐླིད་པ་ོསྡདོ་དགསོ་པ་སགོས་ལ་ད་ོ

སྣང་གནང་གལ་ཆ།ེ བདོ་ཀླི་སྨན་རླིས་ཁང་ཉམས་ཞླིབ་སྡ་ེཚན་

ནས་ཟ་ཁུ་གཅླིན་སླིའླི་ཉམས་ཞླིབ་ཐངེས་གཉླིས་པ་ད་ལྟ་འགོ་

བཞླིན་པས་རང་ཉླིད་ལ་གཅླིན་སླིའླི་ནད་ཀླི་དགོས་པ་ཡདོ་ན་

རྡ་རམ་ས་ལ་དང་སངེ་ལརོ། སླི་ཀན་རྡ་ར་བཏ། ཨེམ་ད་བཏ། 

མུམ་བ།ེ ལྡླི་ལླི་བཅས་ཀླི་སྨན་རླིས་ཁང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་

རླིན་མདེ་བརྟག་དཔད་གནང་བཞླིན་ཡདོ་པ་མ་ཟད། གལ་ཏ་ེ

བརྟག་དཔད་ནང་གཅླིན་སླིའླི་ནད་གཞླི་ཐནོ་ནས་ཉམས་ཞླིབ་

ནང་བཞུགས་འདདོ་ཡདོ་ན་ཟླ་དྲུག་སྨན་བཅསོ་རླིན་མདེ་ཐགོ་

གནང་བཞླིན་ཡདོ་པས་ཕབེས་ན་འགླིག་པ་ཡླིན། ད་ེབཞླིན་ད་ེ

དང་འབལེ་བའླི་ཟས་སྤདོ་ཀླི་ལམ་སོན་ཐད་འདླི་ག་སྡ་ེཚན་དུ་

འབལེ་བ་གནང་ནའང་འདླི་ནས་གང་ཐུབ་སླབོ་སནོ་ཞུ་ཆགོ་

པས་ཚང་མས་རང་སྲགོ་རང་གཅསེ་འཛནི་ཀླིས་ནད་གཞླི་མླི་

ཡངོ་བའླི་སྔནོ་འགགོ་ལ་འབད་དགསོ་པ་ཡླིན། དམླིགས་བསལ་

ལ་ོན་༣༠ ཡན་སནོ་པ་རྣམས་ལ་ོལྟར་ཐངེས་ར་ེཟ་ཁུ་གཅླིན་སླིའླི་

ནད་ཡདོ་མདེ་བརྟག་དཔད་གནང་དགསོ་པ་ནླི་གལ་ཆ་ེཡླིན། 

གལ་ཏ་ེནད་གཞླི་འདླི་ཕགོ་ཟླིན་པ་ཡླིན་ནའང་བོ་ཞུམ་ལྷདོ་

གཡངེ་མ་བས་པར་སྨན་བཅསོ་སགོས་རྒྱུན་འཁངོས་དང་དུས་

ཐགོ་གནང་དགསོ། གལ་ཆ་ེཤསོ་ནླི་སྨན་བཅསོ་ཀླི་བརྒྱུད་རླིམ་

ནང་དུས་ནས་དུས་སུ་འབེལ་ཡདོ་སྨན་པར་བརྟག་དཔད་བེད་

དགསོ་པ་ནླི་གནད་འགག་ཡླིན།  བདོ་ཀླི་གས་ོབ་རླིག་པ་ལས་

ཟས་སྤདོ་གཉླིས་ནླི་གལ་གནད་ཆནེ་པརོ་རླིས་ཏ་ེགསུངས་ཡདོ་

པས་ཟས་སོྤད་ཀླི་སྤང་བང་ལགེས་པར་ཤསེ་པའླི་ཐགོ་སྲུང་ཐུབ་

ན་ནད་གཞླི་མང་པོ་ཞླིག་ལ་སོྔན་འགགོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འཕྲདོ་

པའླི་ཟས་སྤདོ་གཉླིས་ནླི་སྨན་བཅསོ་ཀླི་ང་ོབརོ་ཡང་མཚནོ་ཐུབ་

པ་ཡླིན།།

བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་རྱིས་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་།	

དེབ་གཉྱིས་པ།

སྨན་རམས་པ་ཟླ་བ་ལགས་ཀླིས་བརམས་པའླི་

《བདོ་ཀླི་གས་ོབ་རླིག་པའླི་སྨན་རྫས་ཀླི་དཔ་ེརླིས་གསལ་

བའླི་མ་ེལངོ་བ་ོགསར་དགསེ་པའླི་ཉླིན་བདེ། དབེ་གཉླིས་

པ།》 ཞསེ་པའམ་མཚན་བསྡུས་པར་ 《བདོ་ཀླི་གས་ོརླིག་

སྨན་རླིས་གསལ་བའླི་མ་ེལངོ་། དབེ་གཉླིས་པ།》 ཞསེ་བ་བ་

འདླི་ནླི་ཕླི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལརོ་བདོ་གཞུང་སྨན་རླིས་ཁང་ནས་

དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ཞླིག་ཡླིན། 

དབེ་འདླི་ནླི་བདོ་ཀླི་གས་ོབ་རླིག་པའླི་ལུགས་ཀླི་

སྐ་ེདངསོ་སྨན་རྫས་ཁངོས་ཀླི་སྔ་ོསྨན་དང་། ཤླིང་སྨན། ལྡུམ་

བུ་ཐང་སྨན། ཤླིང་ལས་བྱུང་བའླི་རླི་སྨན། ཞླིང་གླི་ལ་ོཐགོ་

ལས་འབྱུང་བའླི་སྨན་སྡ་ེབཅས་ཀླི་དཔ་ེརླིས་དང་འགེལ་

བཤད་སགོས་བསན་པའླི་གཞུང་ལུགས་ཁད་པར་བ་ཞླིག་

ཡླིན། འདླིའླི་ནང་དུ་སེྐ་དངསོ་སྨན་རྫས་ཏ་ེཀ་བདེ་ཀཎ་ྜཀ་

རླི་ནས་བརམས་ཏ་ེཨུཏྤལ་དམར་སརེ་བར་གླི་སེྐ་དངསོ་

སྨན་རྫས་རླིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གཉླིས་སྐོར་ཀ་མད་

ཕྲེང་བའླི་ཚུལ་དུ་བཀདོ་ཡོད། སྨན་རྫས་ས་ོསའོླི་འགེལ་

བཤད་ནང་དུ་སྨན་རྫས་གང་གླི་མླིང་གླི་རྣམ་གངས་གཞན་

རྣམས་དང་། སྨན་རླིགས་སྡ་ེཚན་གང་གླི་ནང་དུ་གཏགོས་

པ་དང་སྨན་རྫས་ཀླི་ཡན་ལག་གང་སྨན་དུ་གཏངོ་ཚུལ། བ་ཻ

སྔནོ་སོགས་གགས་ཆ་ེབའླི་གཞུང་ལུགས་གཞན་དག་ཏུ་

ངསོ་འཛནི་ཚུལ་དང་སྨན་རྫས་དའེླི་ཁད་ཆསོ། ད་ེདག་ནང་

མ་བསན་པའླི་གནད་དནོ་དག་རོམ་པ་པ་ོཉླིད་ཀླིས་བཀདོ་

པའླི་ཁ་སྐངོ་ཁད་ཆསོ། གཞན་ཡང་སྨན་རྫས་རྣམས་ཀླི་སྐ་ེ

གནས། བཏུ་དུས་དང་ལན་སྣནོ་བདེ་ཚུལ། ར་ོནུས་ང་ོབ་ོ

དང་། ཕན་ཡནོ་བཅས་སྨན་གླི་འཁྲུངས་དཔ་ེདང་དྲླི་མདེ་

ཤལེ་ཕྲངེ་སརོ་བཞག་ཁ་གསལ་བསན་གནང་ཡདོ། ད་ེདང་

རྒྱལ་སྤླིའླི་སྨན་གླི་ཐ་སད་དཀར་ཆག་ལགོས་སུའང་བཀདོ་

ཡདོ་པས་དཔད་བསྡུར་ལ་ཕན་ཐགོས་ངསེ། 

དེབ་གཉླིས་པ་འདླིའླི་སྨན་རྫས་དཔེ་རླིས་

རྣམས་སྨན་རམས་པ་ཟླ་བ་ལགས་དང་། ཁངོ་ལས་དངསོ་

སུ་རླི་མའོླི་འགོ་ལུགས་ཐད་ཀླི་སློབ་ཁྲླིད་དང་སོྦང་བརྡར་

སགོས་ཐབོ་པའླི་སྨན་པ་གཉླིས་དང་། ཆདེ་གཉརེ་རླི་མ་ོབ་

གཉླིས་བཅས་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀླིས་ལ་ོམང་འབད་འབུངས་

ལས་གྲུབ་པའླི་དབེ་འདླིས་བདོ་ཀླི་སྐ་ེདངསོ་སྨན་རྫས་ལ་

དནོ་གཉེར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ངསེ་པར་ཐུགས་ཕན་གསོ་

ཐུབ་པ་ཡླིན། 
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠	སྤྱི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༧	ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	༡༧	

བར་བུམ་སོང་བྱང་།		ཕོགས་དེར་ལས་སེ་

གཏོད་མྱི་རུང་།

༩ ཚསེ༢༠  ཉླི
མ་ེརླུང 

SUN 1-11-2015
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། 
 སྤླིའླི་གནམ་ས་ོཡླིན་པས་བ་བ་སྤླིར་

ངན།  ཉླི་ནག  ཀླུ་ལྡགོ

༩ ཚསེ ༢༡  ཟླ
ཆ ༢

MON 2-11-2015
Water-2

ཚསེ་བཟང་། སྨན་སོྦར་དང་། ཁྲུས་
བདེ་པར་བཟང་།  མགནོ་སྤངོས།

༩ ཚསེ༢༢  མླིག
མ་ེརླུང 

TUE 3-11-2015
Fire-2  

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་། ཚངོ་ལས་

སྤངོས།

༩  ཚསེ༢༣  ལྷག
མ་ེཆུ

WED 4-11-2015
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་བུ་སོར་མླི་
འཁྲླིད།

༩  ཚསེ ༢༤  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 5-11-2015
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་འཐབ་རོད་
རླིགས་སྤངོས།

༩ ཚསེ ༢༥ སངས
ས་མེ

FRI  6-11-2015
 Earth-Frie 

ཚསེ་ཆ་ངན།  ས་བདག་ཡན་ཀངོ་
ཁལེ་བས་བ་བ་སྤླིར་འཛམེས།

༩  ཚསེ ༢༦  སྤནེ
ས་མེ

SAT 7-11-2015
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་ཨར་ལས་

རླིགས་སྤངོས།   ཀླུ་ལྡགོ

༩ ཚསེ་ ༢༧  ཉླི

མ་ེརླུང
SUN 8-11-2015

Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རླིམ་གོ་ལྷ་གསལོ་
རླུང་དར་འཛུག་པར་བཟང་།  བག་
མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས། ཆུ་ཁམས་

མཁལ་ར་ཞག་༧༢  རྒྱུ།

༩  ཚསེ ༢༨  ཟླ
ཆུ ་རླུང

MON 9-11-2015
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་དུར་གདབ་
མླི་རུང་། 

༩ ཚསེ ༢༩  མླིག
མ་ེརླུང

TUE10-11-2015
 Fire-Wind

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

ཤླིད་སོན་མླི་རུང་།  གས་ོསོྦང་།

༩ ཚསེ༣༠  ལྷག
ཆུ་རླུང 

WED 11-11-2015
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། སྤླིའླི་གནམ་ས་ོཡླིན་
པས་བ་བ་སྤླིར་འཛམེས།

ཟླ ༡༠ ཚསེ ༡ ཕུར
རླུང༢

THU 12-11-2015
Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། མགོན་སྤངོས། 

རྒྱ་ཟླ༡༠ ཆུང་ཚསེ ༡

༡༠ ཚསེ༢  སངས
ས་མེ

FRI 13-11-2015
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ནད་པར་
གཏར་བསྲགེ་དང་། ཚངོ་ལས་

སྤངོས། 

༡༠ ཚསེ༣  སྤནེ
ས ༢

SAT 14-11-2015
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྟནེ་བཞངེས། 
མཁར་བརླིག་པར་བཟང་།   བུ་

འཁྲླིད་སྤངོས།

༡༠ ཚསེ༤  ཉླི
ས་མེ

SUN 15-11-2015
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་འཐབ་རོད་
སགོས་མླི་བ།

༡༠ ཚསེ ༥  ཟླ
ས་ཆུ

MON 16-11-2015
Earth-Water

 ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སནོ་མ་ོབ་བར་
བཟང་།  འནོ་ཀང་གཉནེ་འགླིག་

སྤངོས།  ངང་པ་ལྷརོ་འག།ོ

༡༠ཚསེ ༦  མླིག
མ་ེཆུ

TUE 17-11-2015
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཨར་ལས་
སྤངོས།

༡༠ ཚསེ ༧  ལྷག
ས་ཆུ

WED 18-11-2015
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སནོ་མ་ོབ་བར་
བཟང་།  འནོ་ཀང་བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་མླི་བ།

༡༠ ཚསེ་ ༨ ཕུར
ས་རླུང

THU 19-11-2015
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ནད་པར་
གཏར་བསྲགེ་དང་།  དུར་གདབ་

སྤངོས།

༡༠ ཚསེ ༩  སངས
ས་ཆུ

FIRE 20-11-2015
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྤླིར་སངས་སནོ་མ་ོ
བ་བར་བཟང་། ལྷག་པར་བག་མ་

གཏངོ་ལནེ་དང་ནརོ་ཕླིར་གཏངོ་བ་
ཤླིད་སོན་མླི་རུང་།

༡༠ ཚསེ ༡༠   སྤནེ
ས ༢

SAT 21-11-2015
Earth-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤླིའླི་གནམ་
ས་ོཁལེ་བས་བ་བ་སྤླིར་འཛམེས།

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༧	ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	༡༧	

བར་བུམ་སོང་བྱང་།		ཕོགས་དེར་ལས་སེ་

གཏོད་མྱི་རུང་།

༡༠ ཚསེ ༡༡  ཉླི 
མ ེ༢

SUN 22-11-2015
FIRE-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་དང་། ས་བནོ་
འདབེ་པར་བཟང་། མགོན་སྤངོས།

༡༠ ཚསེ ༡༢  ཟླ
ཆུ ༢

THU 23-11-2015
 Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦོར་བ་དང། 
ཁྲུས་བ་བར་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས།

ཆྡ བུ་འཁྲླིད་སྤངོས།

༡༠ ཚསེ ༡༤  མླིག
མ་ེརླུང་།

TUE 24-11-2015 
Fire-Wind

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

༡༠ ཚསེ ༡༥  ལྷག
མ་ེཆུ

WED 25-11-2015 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་
འགླིག་སྤངོས།       གས་ོསོྦང་། 

༡༠ ཚསེ ༡༦  ཕུར
མ་ེརླུང

THU 26-11-2015
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། ཨར་ལས་སྤངོས

༡༠  ཚསེ ༡༧  སངས
ས ༢

FRI 27-11-2015
Earth-2

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

མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༡༠  ཚསེ་ ༡༨  སྤནེ
ས་རླུང་།

FRI 28-11-2015
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་གདབ་
སྤངོས། སལ་སྦྲུལ་སྡླིག་པ་ས་འགོ་

འག།ོ

༡༠  ཚསེ ༡༩  ཉླི 
མ་ེཆུ

THU 29-11-2015
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཤླིད་སོན་
མླི་རུང་།

༡༠ ཚསེ་༢༠  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 30-11-2015
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། སྤླིའླི་གནམ་ས་ོཡླིན་
པས་བ་བ་སྤླིར་འཛམེས། 

༡༠ ཚསེ་༢༡  མླིག
མ ེ༢

TUE 1-12-2015 
Fir-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་བ་བ་དང་། ས་
བནོ་འདབེ་པར་བཟང་། 

༡༠ ཚསེ ༢༢  ལྷག 
ཆུ༢ 

WED 2-11-2015 
Water-22

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་བ་དང་། 
ཁྲུས་ལ་བཞུག་པར་བཟང་།  

ཚངོ་སྤངོས།
 

༡༠ ཚསེ ༢༣  ཕུར།  
མ་ེརླུང་། 

THU 3-1102015 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།  བུ་འཁྲླིད་

སྤངོས།  དམོ་ཕྲུག་བཙའ། 

༡༠ ཚསེ ༢༤  པ་སངས
ས་མེ

 FRI 4-11-2015
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ས་བདག་ཡན་ཀངོ་
ཀལེ་བའླི་བ་བ་སྤླིར་འཛམེས། 

༡༠ ཚསེ ༢༥ སྤནེ
ས་མེ 

SAT 5-11-2015 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་གཉནེ་
འགླིག་སྤངོས།  ཞག་ངན།

 

༡༠ ཚསེ ༢༦  ཉླི 
མ་ེརླུང 

SUN 6-11-2015
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།  ཨར་ལས་

འཛམེས།

༡༠ ཚསེ ༢༧ ཟླ 

ཆུ་རླུང 

MON 7-11-2015 
Water-Wind

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

༡༠ ཚསེ ༢༧ མླིག 
    མ་ེརླུང              ལྷྒ

TUE 8-11-2015
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་ཤླིན་ཏུ་ལཊེ། བ་བ་སྤླིར་
བཟང་། 

༡༠ ཚསེ ༢༨ ལྷག 
ཆུ་རླུང 

WED 9-11-2015 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་དུར་གདབ་
མླི་རུང་།

༡༠ ཚསེ ༢༩  ཕུར 
མ་ེརླུང 

THU 10-11-2015 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་།   ནརོ་ཕླིར་

གཏངོ་ངན།   གས་ོསོྦང་།

༡༠ ཚསེ ༣༠ སངས 
ས ༢ 

FRI 11-11-2015 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེསྤླིའླི་གནམ་
ས་ོཁལེ་བས་བ་བ་སྤླིར་འཛམེས།

སར་ནག་རྱིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་འགའ།
ཟླ་ནག་རྱི་ཐབས།			

༡༽ ཞག་སུམ་ཅུའླི་ཟླ་བ་ཧླིལ་པོ་ནག་པ་སེ། 

གནམ་ལོ་གང་ཡླིན་དེའླི་ལོ་རྟགས་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་

བརླིས་པའླི་གངས་བཅུ་པའླི་ལོ་རྟགས་གང་ཡླིན་པ་དེ་ཉླིད་

ཟླ་བར་སྦར་ཏ།ེ གནམ་ལ་ོདའེླི་ཟླ་ནག་ཏུ་རླི་བའ།ོ། དཔརེ་ན་

བླི་བའླི་གནམ་ལོ་ཤར་ཚ་ེལོ་དའེླི་ཡོས་ཟླ་དང་། གང་ལོ་ཤར་

སྐབས་འབྲུག་ཟླ་ལ་ཟླ་ནག་ཏུ་བརླི་བ་ལྟ་བུའ།ོ། 

༢༽གནམ་ལོའླི་བཞླི་གཤེད་དུ་གྱུར་བའླི་ཟླ་བ་

ལ་ཟླ་ནག་ཅེས་བ་ལ་དེ་ཡང་ར་བ་བཞླིའླི་སོད་ནག འབླིང་

བཞླིའླི་སང་ནག ཐ་ཆུང་བཞླིའླི་སྨད་ནག་ཅེས་བརོད་དེ། 

དཔེར་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞླིན་བླི་བའླི་གནམ་ལོ་ཤར་ཚ།ེ 

ཡོས་ཟླ་དང་བ་ཟླ་གཉླིས་ལ་ཟླ་ནག་ཅེས་བརོད་ཅླིང་ཁད་

པར་སང་ནག་ཅེས་བརདོ་པ་བཞླིན་ན།ོ། 

ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚིགས།			

དང་པ།ོ གཅན་གཟན་ག་ཐནོ་པས་སག་ཟླ༡༡ པ།  

གཉླིས་པ། རླི་བོང་འཁམས་ཤླིང་ས་ཁ་འབེད་པས་ཡོས་

ཟླ༡༢།   

གསུམ་པ། འབྲུག་རང་སྐད་འདནོ་སྒོགས་པས་འབྲུག་ཟླ༡།   

བཞླི་པ། སྦྲུལ་ཤུབ་ནང་ལྡངས་པས་སྦྲུལ་ཟླ༢།   

ལྔ་པ། རྟ་སྤུ་འཐུལ་བས་རྟ་ཟླ༣། 

དྲུག་པ། ལུག་སསོ་སྤང་ལ་གམ་པས་ལུག་ཟླ༤།

བདུན་པ། སྤེའུས་ཤླིང་ཐགོ་བསབས་པས་སྤེལ་ཟླ༥།  

བརྒྱད་པ། བ་མ་བུ་མཉམ་པས་བ་ཟླ༦།  

དགུ་པ། ཁླི་ར་ལྡངས་པས་ཁླི་ཟླ༧།  

བཅུ་པ། ཕག་སྣ་རྒྱང་པས་ཕག་ཟླ༨། 

བཅུ་གཅླིག་པ། བླི་བས་བྲུན་བསགོས་པས་བླི་ཟླ༩།  

བཅུ་གཉླིས་པ། གང་བསེ་ནས་འཁུན་པས་གང་གླི་ཟླ་༡༠ བའ།ོ། 

རྒྱུ་སར་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད།	

ཤར་དུ།   ༡༽སྨླིན་དྲུག་དྲུག་སེ་ཤླིང་རྟའླི་

དབླིབས།   ༢༽སྣར་མ་ལྔ་ས་ེཤླིང་རྟའླི་ཕང་ལ་ོའདྲ།  ༣༽མག་ོ

ལ་གསུམ་ས་ེརླི་དྭགས་མག་ོབ་ོའདྲ།  ༤༽ལག་ལ་གཅླིག་སེ་

ཐླིག་ལ་ེལྟ་བུ།  ༥༽ནབས་སོ་གཉླིས་ས་ེརྐང་པ་འདྲ།  ༦༽རྒྱལ་

ལ་གསུམ་སེ་རླིལ་བའླི་དབླིབས།  ༧༽སྐག་ནླི་གཅླིག་ཡླིན་པས་

ཐླིག་ལ་ེའདྲ། (འདླི་ལ་དྲུགས་ཡླིན་པའང་ཟེར)  

ལྷོར། ༨༽མཆུ་ལ་ལྔ་ཡོད་ཚུལ་ཆུ་བོའླི་མགུར།  

༩༽ག་ེལ་གཉླིས་ཡླིན་རྐང་པ་འདྲ། ༡༠༽དབ་ོལ་གངས་གཉླིས་

ཁྲླིའླི་དབླིབས།  ༡༡༽མ་ེབཞླི་གངས་ལྔ་ལག་པ་འདྲ།  ༡༢༽

ནག་པ་གཅླིག་ཉླིད་ཡླིན་པས་སླིང་འདྲ།  ༡༣༽ས་རླི་གཅླིག་

ཡླིན་ཐླིག་ལ་ེའདྲ།  ༡༤༽ས་ག་བཞླི་ས་ེརའླི་རྟནེ་གླི་མག་ོའདྲ། 

ནུབ་ཏུ།  ༡༥༽ལྷ་མཚམས་བཞླི་ས་ེགང་ཆནེ་མག་ོ

དང་རྣ་བ་གཉླིས།  ༡༦༽སྣནོ་ནླི་གངས་གསུམ་ཐམེ་སྐས་འདྲ།  

༡༧༽སྣྲུབས་ནླི་གངས་དགུ་སྡླིག་པའླི་གཟུགས།  ༡༨༽ཆུ་སོད་

བཞླི་སེ་བ་མཇུག་སྒེང་བ་འདྲ།  ༡༩༽ཆུ་སྨད་བཞླི་སེ་གང་

ཆནེ་འཕངོ་པ་འདྲ།  ༢༠༽ ག་ོབཞླིན་གསུམ་ས་ེརྔའླི་དབླིབས།  

༢༡༽ བླི་བཞླིན་གསུམ་ས་ེབ་ལང་མག་ོབོ་འདྲ། 

བང་དུ། ༢༢༽མནོ་ག་ེལ་བཞླི་ས་ེབ་ཡླི་དབླིབས།  

༢༣༽མནོ་གྲུ་གཅླིག་ཡླིན་ཐླིག་ལ་ེའདྲ། (བཞླི་ཡདོ་ཀང་ཟེར)  ༢༤༽ 

ཁྲུམས་སོད་གཉླིས་ཡླིན་རྟ་པ་འདྲ། ༢༥༽ཁྲུམས་སྨད་གཉླིས་

ཡླིན་རྐང་པའླི་དབླིབས། ༢༦༽ནམ་གྲུ་ས་ོགཉླིས་སྐར་མའླི་

ཚོགས། ༢༧༽ཐ་སྐར་གསུམ་ས་ེབ་མཆུ་འདྲ། ༢༨༽བ་ཉ་ེ

གསུམ་ནླི་མ་ོམཚན་འདྲ། ཞསེ་གསུངས་ས།ོ།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའླི་རསེ་ཀླི་བདོ་ཡླིག་ཨང་ཀླི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕླི་ལུགས་ཨང་ཀླི་ད་ེསྤླི་ཟླ་སྤླི་ཚསེ་ཡླིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའླི་རསེ་ཀླི་བདོ་ཡླིག་ཨང་ཀླི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕླི་ལུགས་ཨང་ཀླི་ད་ེསྤླི་ཟླ་སྤླི་ཚསེ་ཡླིན།

བྷུབ་ནེཤབར་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་།

བྷུབ་ནཤེླིབར་ (Bhubaneshwar) ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་ད་ེབཞླིན་ཕླི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༨ ཉླིན་དབུ་

འཛུགས་ཞུས་པ་རདེ། ཐགོ་མར་སྤླི་ནརོ་༸སྐབས་མགནོ་

ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ཨ་ོརླི་ཤ་ (Odisha) བདོ་མླིའླི་གཞླིས་ཆགས་

སུ་ཆླིབས་སྒྱུར་གནང་སྐབས་མངའ་སྡེ་སྲླིད་སྐོང་མཆོག་

གླིས་༸གངོ་ས་མཆགོ་ལ་མངའ་སྡའེླི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནཤེབར་

བདོ་ཀླི་གས་ོརླིག་སྨན་པ་དང་། བདོ་སྨན་བསནེ་གཏུགས་

བདེ་ས་སྨན་ཁང་ཞླིག་དགསོ་འདུན་ཞུས་པར་ཞལ་བཞསེ་

གནང་། སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཆེད་བྷུབ་ནེཤབར་ས་

གནས་གཞུང་ནས་ག་ོསྒླིག་གང་འསོ་ཞུས་པ་ལྟར་ད་ེགའླི་ས་

གནས་གཞུང་གླི་ལས་ཤག་ཁང་ཁུངས་ཤླིག་ཟླ་རརེ་ཁང་ག་

སརོ་ ༤༦ ཐགོ་ལ་ོགསུམ་རླིང་ཁང་གའླི་ཐགོ་གནས་ཆགོ་

པའླི་གན་ཡླིག་གནང་བ་དང་། ལ་ོགསུམ་རའེླི་མཚམས་གན་

ཡླིག་བསྐར་བཟོ་བས་ཏ་ེད་བར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ད་ེམུ་

མཐུད་གནས་ཡདོ། ད་ལྟའླི་ཆར་ཁང་ག་ཟླ་རརེ་སརོ་ ༡༢༩ 

སྤདོ་བཞླིན་ཡདོ། སྨན་ཁང་དརེ་ནད་པ་བསེན་གཏུགས་ཞུ་

མླི་ནླི་གནས་ཡུལ་མླི་མང་དང་། རླིམ་པས་ཉ་ེཁུལ་གངོ་ཁེར་

ཝླི་ཤཱཀཱ་པཊ་ནམ་(Vishakhapatnam) ཞསེ་པར་སྨན་

སྐོར་བསྐངས་དང་སྐངོ་བཞླིན་མཆླིས། ད་ལྟའླི་ཆར་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་དརེ་ཆ་སོམས་སུ་ཉླིན་རརེ་ནད་པ་གངས་ 

༧ ལས་མླི་ཉུང་བ་བསནེ་གཏུགས་བདེ་བཞླིན་པ་དང་། ལ་ོ

རརེ་སྨན་སྦླིན་སོར་ ༩༠༨༠།༠༠ འབུལ་བཞླིན་ཡདོ།

བྷན་རྡ་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
བན་རྡ་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ད་ེབཞླིན་ཕླི་ལ་ོ 

༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉླིན་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞླིག་

ཡླིན། ད་ེཡང་བན་རྡ་ར་ནརོ་རྒྱས་གླིང་གཞླིས་སར་མླི་མང་

རྣམས་ཀླི་འཕྲདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུར་དམླིགས་ནས་གསར་

འཛུགས་ཞུས་པ་དང་། སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ས་གནས་

གཞླིས་ཆགས་ཀླི་མཐུན་གྱུར་གནང་། ཐགོ་མར་སྨན་ཁང་

དང་། ལས་ཤག་ས་ཁུལ་ལགོས་སུ་ཡདོ་པས་ཆར་དུས་སྨན་

ལས་རྣམས་འག་ོའངོ་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྐནེ་སྨན་ཁང་

འཁྲླིས་སུ་ས་ཆ་རྒྱ་ཞངེ་འགླིག་ངསེ་ཤླིག་གསལོ་བསྩལ་བྱུང་

བར་འགོ་ཏུ་སྨན་ཁང་དང་། སངེ་ཐགོ་ལས་ཤག་གླི་ཨར་

ལས་འཛུགས་བསྐྲུན་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏ་ེཕླི་ལ་ོ ༡༩༩༥ 

ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣༠ ཉླིན་ལགེས་གྲུབ་བྱུང་། གཞླིས་ཆགས་སུ་

ནད་པ་བསེན་གཏུགས་ཉུང་ཡང་ཉ་ེཁུལ་གོང་གསབེ་ཁུལ་

དུ་སྨན་སྐརོ་བསྐང་འག་ོཚུགས། ཕླི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལ་ོནས་ཉ་ེ

ཁུལ་གངོ་ཁརེ་བྷཱན་རྡ་ར། Bhandara ནཱག་པུར། Nagpur 

ཝར་རྡ། Wardha བླི་ལསཱ་པུར། Bilaspur ཨམ་ར་ཱཝ་ཏླི། 

Amravati བཅས་སུ་སྨན་སྐརོ་བསྐངས། ནཱག་པུར་རུ་དད་

ལྡན་ནད་པ་ཞླིག་གླིས་རང་ཀླི་ས་ཁང་སྐལ་ཐབོ་ཁང་མླིག་

གསུམ་དང་། ཐབ་ཚང་འཁྲུ་ཁང་ཡདོ་པའླི་འགོ་ཁང་ཞླིག་སྨན་

རླིས་ཁང་གླི་མླིང་ཐགོ་ས་སྦླིན་དུ་ཕུལ། ད་ལྟའླི་ཆར་ཡན་ལག་

དརེ་ཆ་སམོས་སུ་སྨན་སྐརོ་ཐ་ེབས་ཉླིན་རརེ་ནད་པ་གངས་ ༣༡ 

ལས་མླི་ཉུང་བ་བསནེ་གཏུགས་བདེ་བཞླིན་པ་དང་། ལ་ོརེར་

སྨན་སྦླིན་སོར་ ༣༨༦'༨༦༢།༠༠  འབུལ་བཞླིན་ཡདོ།
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ཤོག་ངོས་བཞྱི་པ། བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༠	སྤྱི་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡		

མཐོང་བ་མེ་ལོང་ཆུའྱི་མཛུབ་ཁྱིད་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མོང་ཚོར།
  ཁུ་སླིམ་པ།ོ (སྨན་སླབོ།)

མཐོང་བ་མེ་ལོང་ཆུ་ལ་ངསོ་བཟུང་བ། །སྔནོ་འགོ་

བལྟ་དུས་སྣདོ་དང་གྱུར་ཚུལ་དང་། །ཐ་མལ་ནད་ཆུ་འཆླི་ཆུ་

གདནོ་ཆུ་སེ། །ས་བཅད་རྣམ་བརྒྱད་ཆུ་བརྟག་མདརོ་བསན་

ཡླིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞླིན་དུ་མཐོང་བ་མ་ེལོང་ཆུའླི་

བརྟག་ཐབས་ལ། ༡། སྔནོ་འག་ོཟས་སྤདོ་ཀླི་སྤང་བང་དང་། ༢། 

ཆུ་ལ་བལྟ་བའླི་དུས། ༣། ཆུའླི་ཁ་དགོ་མླི་འགྱུར་བའླི་སྣདོ་ཀླི་

ཁད་པར་སགོས་ཤསེ་དགསོ་པ་དང་། ༤། དངསོ་གཞླི་དྲླི་ཆུའླི་

གྱུར་ཚུལ་དང་། ༥། ཐ་མལ་ནད་མདེ་ཀླི་ཆུ། ༦། ནད་ཅན་གླི་

ཆུའླི་བརྟག་ཐབས་སྤླི་དང་བེ་བག་གཉླིས། ༧། ཚ་ེབསདོ་ལས་

གསུམ་ཟད་ནས་གས་ོམླི་ནུས་པའླི་འཆླི་ཆུ། ༨། ག་ོབུར་དུ་འཚ་ེ

བའླི་གདནོ་ཆུ་སགོས་རགས་ཙམ་ང་ོའཕྲདོ་དགསོ་པ་ད་ེཧ་

ཅང་གལ་ཆ་ེབར་མཐངོ་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མ་ཤསེ་པར་དྲླི་

ཆུའླི་བརྟག་ཐབས་དངསོ་བསླབ་པ་ཡླིན་ན་བོ་སེྐད་དམླིགས་

བསལ་བ་ཞླིག་སྐ་ེབ་དཀའ།

ད་དུང་ནད་ཅན་གླི་ཆུ་ལ་སྤླི་དང་བེ་བག་གཉླིས་

ཡདོ་པའླི་ནང་ནས་སྤླིའླི་བརྟག་ཐབས་ལ་དུས་གསུམ་དང་

བརྟག་ཚུལ་དགུ་ཡདོ་ད།ེ དུས་གསུམ་ནླི། ༡། ཚན་དའེླི་དུས་

དང་། ༢། ངད་ཡལ་གླི་དུས། ༣། གང་ནས་ལགོ་རསེ་ཀླི་དུས་

དང་གསུམ། བརྟག་ཚུལ་དགུ་ནླི། དང་པ་ོཚན་དའེླི་དུས་སུ། 

༡། མདགོ་དང་། ༢། རླངས་པ། ༣། དྲླི་མ། ༤། མ་ེཏགོ་བཅས་

བཞླི་ལ་བརྟག་དགསོ་པ་དང་། གཉླིས་པ་ངད་ཡལ་གླི་དུས་

སུ། ༡། ཀུ་ཡ་དང་། ༢། སྤླིས་མ་གཉླིས་ལ་བརྟག་དགསོ་པ་

དང་། གསུམ་པ་གང་ནས་ལགོ་རསེ་ཀླི་དུས་སུ། ༡། ལྡགོ་པའླི་

དུས་དང་། ༢། ཇླི་ལྟར་ལྡགོ་ཚུལ། ༣། ལགོ་རསེ་བརྟག་པ་

བཅས་བརྟག་ཚུལ་དགུ་སགོས་བོ་ལ་ངསེ་པའླི་སོ་ནས་བརྟག་

དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡླིན་པ་སན་སོྒན་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

ད་ནླི་ལག་ལནེ་དངསོ་ཀླི་རླིམ་པ་ནླི། རྒན་ལགས་ཀླིས་

ཆུ་མད་ོང་ོསོྤད་མདརོ་བསྡུས་དང་སྦྲགས་་ཏ།ེ ཞགོས་པ་ཉླི་

མདངས་བྱུང་བའླི་དུས་སུ་ནད་པ་ཁ་ཤས་ཀླི་དྲླི་ཆུ་དཀར་

ཡལོ་གླི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་ཐུར་མས་དཀྲུགས་པ་ན། ལྦུ་བ་ཆ་ེ

ཆུང་དང་སངས་སྐནེ་མླིན་སགོས་དངསོ་སུ་མཐངོ་བས་ད་ོ

སྣང་གསར་བ་ཞླིག་སྐ།ེ ཡླིན་ན་ཡང་གཞུང་ནས་དུས་གསུམ་

དང་བརྟག་ཚུལ་དགུ་གསུམ་ཡང་ང་ཚའོླི་ལག་ལ་ངད་ཡལ་

དང་གང་བའླི་དུས་ཀླི་དྲླི་ཆུ་མ་གཏགོས་རགེ་ར་ེམདེ་ཀང་། 

འདླིའླི་ཕགོས་ལ་འབྲུག་ཡུལ་གླི་སྨན་པ་ཚསོ་ངད་ཡལ་དང་

གང་རསེ་ཀླི་དྲླི་ཆུ་རྣམས་ཆུ་འཁོལ་གླི་ནང་དུ་ཚ་བ་ོབཟོས་

ནས། ཚ་དྲདོ་ཀླི་ཚད་གཞླི་ཏག་ཏག་ཅླིག་ཆགས་དུས་བརྟག་

པ་ཡླིན་ན། ཚན་དའེླི་དུས་སུ་བརྟག་པ་དང་ཁད་པར་མདེ་

འ་ོམ་འཐུང་སངས་སོར་གྱི་འཕོད་བསེན་ཤེས་བྱ།

འདོན་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འཕོས།

ཚུལ་གསུང་གླི་འདུག་ཅེས་སློབ་གོགས་འགས་ཞུས་ཀང་། 

རྒན་ལགས་ཀླིས་གནའ་སྔ་མརོ་ནད་པའླི་དྲླི་ཆུ་རྭ་ཅའོླི་ནང་

དུ་བླུགས་ནས་གང་མ་ོམླི་ཆགས་པའླི་ཐབས་ལམ་ཡདོ་མདོ། 

འབྲུག་པའླི་བརྟག་ཐབས་གསར་བ་ད་ེལ་ང་ཚསོ་དཔད་པ་

གཏངོ་དགསོ་པ་ཞླིག་ཆགས་འདུག་ཅསེ་གསུངས། ཡང་ནད་

པ་ཁ་ཤས་ཀླི་དྲླི་ཆུའླི་མདགོ་དམར་སརེ་ཡླིན་ཡང་ལྦུ་བ་ཡུན་

རླིང་བརོ་འདུག་པ་དང་། ནད་པ་ཁ་ཤས་ཀླི་དྲླི་ཆུའླི་མདགོ་

དཀར་ཡང་ལྦུ་བ་སངས་སེྐན་པ་སགོས་མཐངོ་སྐབས་སམེས་

ལ་དགོས་པ་གང་མང་ཞླིག་སྐ་ེབ་མ་ཟད། ༸ར་ེགཡུ་ཐགོ་པའླི་

ཞལ་ནས་ཆུ་ནླི་འཇའ་ཚནོ་གླི་རླི་མ་ོའདྲ། །མླིག་གླིས་མཐངོ་

ཡང་བརྟག་ཐབས་དཀའ། །ཀུ་ཡ་མཐུག་ན་ཚ་བ་ཡླིན། །ཀུ་ཡ་

སྲབ་ན་གང་བ་ཡླིན། །བུ་གནད་ཀླི་གདམས་ངག་འདླི་ལངོས་

ལ། །རྫུན་གླི་རྐལ་བ་མ་གཏླིབ་ཅླིག །ཅསེ་པའླི་ཞལ་གདམས་

གསརེ་ཞུན་གླི་ཐླིགས་པ་ལྟ་བུ་འདླི་ཡང་ཡླིད་ལ་རང་དབང་

མེད་པར་འཁརོ་བྱུང་། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཆུ་མད་ོལ་ཤགོ་

གངས་ཁ་ཤས་ལས་མདེ་སབས་དམླིགས་བསལ་གླིས་ད་ོསྣང་

ཞླིབ་ཚགས་མ་གནང་བའླི་ཉསེ་པས། དངསོ་སུ་མཛུབ་ཁྲླིད་

གནང་སྐབས་བདོ་ཀླི་ཐུན་མངོ་མ་ཡླིན་པའླི་བརྟག་ཐབས་

རླིག་པ་ཞླིག་ཡླིན་པ་ཚརོ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་རྒན་ལགས་ཀླིས་

ནད་པའླི་དྲླི་ཆུ་ར་ེར་ེལ་འགལེ་བཤད་གནང་ཞརོ་དུ། ཚ་ཆུ་

དང་གང་ཆུ་གཉླིས་ཀླི་དབེ་བ་འབེད་ཚུལ་ནླི། མཁས་དབང་

བར་ཞླི་མཆོག་གླི་ར་ཆུའླི་ལྷན་ཐབས་ལས། སནེ་མ་ོལགེས་

ཕླིས་སྣུམ་མེད་སངེ་། །དཀར་སྔའོླི་ཆུ་ནས་ཐླིགས་གཅླིག་

གཏླིགས། །ཐླིག་ལརེ་འདྲླིལ་ན་ང་ོབ་ོཚ། །སནེ་མརོ་དམར་སརེ་

ཆུ་ནས་གཏླིགས། །ཆལ་གླི་བཤལ་ན་ང་ོབ་ོགང་། །ཞསེ་གཡུ་

ཐོག་པའླི་གསུང་གླི་ཉླིང་བཅུད་འདླི་ཉླིད་ངོ་སྤོད་གནང་

རསེ། ར་འགལེ་གཞན་ན་མདེ་པའླི་ལྷན་ཐབས་འདླིའླི་མཐངོ་

རྒྱུད་འགའ་ལ་ཡང་ཞརོ་ནས་མཇལ་ཐུབ་པའླི་ཧ་ཅང་དགའ་

བ་ོབྱུང་། སྤླིར་ན་མཐངོ་བ་མ་ེལངོ་ཆུ་ཟརེ་བ་འདླི་ནླི་ལྟ་ཙམ་

དང་ཐུག་ཙམ་གླིས་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཞླིག་མ་ཡླིན་པར། མཐངོ་

རྒྱུད་ཀླི་ཕག་ལནེ་དང་རྒྱུན་རླིང་བའོླི་ཉམས་མངོ་བསགས་

ནས་ཤསེ་དགསོ་པ་ཞླིག་ཆགས་ཡདོ་སབས། རང་ཉླིད་ཀླི་

ཕྲག་སེང་ན་མ་འངོས་པར་འསོ་འགན་གང་ཡདོ་པ་ད་ེརྒྱུན་

འཁངོས་བ་དགསོ་པ་ཡང་གནད་འགག་ཅླིག་ཡླིན་པ་རྟགོས།

ཐསོ་པ་བརྒྱ་ལས་མཐངོ་བ་གཅླིག་བཟང་ཞསེ།།

སྔནོ་བནོ་མསེ་པའོླི་སྡམོ་ཚགི་ཆནེ་པ་ོའདླི།།

མ་བརྟག་མ་དཔད་གང་ཡང་མདེ་ན་ཡང་།།

བསམ་ན་མླི་ཚ་ེགཅླིག་གླི་ལམ་སནོ་ཡླིན།།

ཉ་ེལམ་ལོ་འགའླི་རླིང་ལ་འཚོ་བཅུད་རླིག་པ་

བ་རྣམས་ཀླི་སམེས་ལ་འ་ོམ་སེར་སངས་ད་ེརླིགས་ཕྲུ་གུ་མ་

འབར་ལ་ཕན་པ་མླི་འདུག་སམ་པ་ས།ེ ཟླ་གསུམ་མན་ཆད་

ལནོ་པའླི་ཕྲུ་གུ་མ་འབར་གླི་མཁལ་མའླི་ནུས་པ་འཐུས་ཚང་

དུ་ལངོས་མདེ་པས། ཁགོ་པར་ཆུ་གསགོ་རྒྱུ་མང་དྲགས་ན་

ཆུ་དུག་གླི་ནད་ཕགོ་སླ་བར་བརྟནེ། དངེ་སང་སྨན་ཁང་མླི་

ཉུང་བ་ཞླིག་གླིས་ཕྲུ་གུ་མ་འབར་གས་ོཁང་བཟོས་ཏ་ེསྐེས་

མ་ཐག་པའླི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབར་ལ་ཆུ་བསྲསེ་མདེ་པའླི་འ་ོམ་

དྭངས་མ་སརེ་གླི་ཡདོ་པ་རདེ། ལག་ལནེ་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུས་

འ་ོམ་བཏུང་རསེ་སྐྱུག་བཤལ་གླི་གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་ན་གངོ་

གསལ་གླི་ཐབས་ཤསེ་ད་ེབདེ་སོྤད་བས་ཆགོ་ཅླིང་། ད་ེལྟར་

གསསོ་ན་ཕྲུ་གུའླི་ལུས་པའོླི་ལླིད་ཚད་མགགོས་པ་ོཇ་ེམཐརོ་

འག་ོཐུབ་པའླི་ར་སོྤད་བྱུང་བ་རདེ།

འ་ོམ་འཐུང་དུས་སྐྱུར་མོ་འཛམེ་དགསོ།

འ་ོམས་གསསོ་པའླི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་བཙོག་པ་སྐམ་

པ་ོཆགས་ནས་འབླིན་གཏངོ་དཀའ་མ་ོཡངོ་སླ་བ་ཡདོ། དནོ་

དངསོ་སུ་འ་ོཕ་ེཉུང་ཙམ་དང་ཀ་ར་མང་ཙམ་བཏབ་ས་ེརྒྱུ་

མའླི་ནང་གླི་སོལ་ཤུགས་ཆ་ེརུང་འགོ་བ་བས་ན། བཤང་བ་

གཉནེ་པ་ོཆགས་ནས་གཏངོ་བད་ེབ་ཡངོ་གླི་རདེ། ཕ་མ་ལ་

ལས་རང་གླི་གཅེས་ཕྲུག་གླི་བཤང་བ་གཏངོ་དཀའ་བའླི་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཕླིར། གཅེས་ཕྲུག་ལ་ཤླིང་ཏགོ་གླི་ཁུ་བ་

དང་ཚ་ལུ་མའླི་ཁུ་བ་སགོས་མང་པ་ོའཐུང་དུ་བཅུག་སབས་

ཕྲུ་གུའླི་གདངོ་མདངས་སེར་པོ་དང་ཤ་སྐམ་པོར་འགྱུར་

འག་ོབ་རདེ། དའེླི་རྒྱུ་མཚན་ནླི་འ་ོམའླི་ནང་གླི་སྤླི་དཀར་ཁ་

ཤས་སྐྱུར་གཤླིས་ཞན་པའླི་བཏུང་བ་ད་ེཚ་ོདང་འཕྲད་ན་

གངོ་བུར་ཆགས་ནས་འཇུ་དཀའ་མ་ོཡདོ་པར་མ་ཟད་འཚ་ོ

བཅུད་བསྡུ་ལནེ་བེད་པར་གནདོ་སོྐན་ཡང་ཐབེས་ཀླི་ཡདོ་

པ་རདེ། གལ་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ཚརོ་ཤླིང་ཏགོ་གླི་ཁུ་བ་དང་ཚ་ལུ་མའླི་

ཁུ་བ་སོགས་སེར་དགོས་བསམས་ན་འ་ོམ་སེར་ནས་དུས་

ཚདོ་གཅླིག་ཙམ་སངོ་རསེ་སརེ་ན་ཡག་གླི་རདེ།

འ་ོམ་གྲང་མོ་མང་པ་ོའཐུང་མྱི་རུང་།

འ་ོམ་གང་མ་ོབཏུང་ན་ཕ་ོབ་དང་རྒྱུ་མའླི་འགུལ་

སྐདོ་ནུས་མཐུ་ཇ་ེམཐརོ་བཏང་ས་ེགདོ་ཁགོ་ཙམ་བཤལ་བའླི་

གནས་ཚུལ་ཡངོ་གླི་ཡདོ་སབས། འ་ོམའླི་ནང་གླི་འཚ་ོབཅུད་

མང་ཆ་ེབ་མླིའླི་ལུས་པསོ་བསྡུ་ལནེ་བདེ་ཐུབ་ཀླི་མདེ་པ་རདེ། 

ཁད་པར་དུ་ཆམ་པ་དང་། རུལ་ནད། མཁྲླིས་སྣདོ་གཉན་ཚད། 

ལངོ་ཁའླི་གཉན་ཚད། ཕ་ོབ་དང་རྒྱུ་མའླི་ནད་བཅོས་ཡདོ་

མཁན་གླིས་འ་ོམ་གང་མ་ོབཏུང་ན་ན་ཚ་ཇླི་སྡུག་ཏུ་འག་ོསྲླིད།

འ་ོམ་ཡུན་རྱིང་བསོལ་མྱི་ཉན་ལ་འཁྱག་པ་
ཆགས་སུའང་འཇུག་མྱི་ཉན།

འ་ོམ་ཚ་མ་ོབཟོ་དུས་འཁལོ་མ་ཐག་ཏུ་ཚུར་ལནེ་

དགསོ་པ་ལས་ཡུན་རླིང་བསྐལོ་ན་འཚ་ོབཅུད་འཕྲ་ོབརླག་

འག་ོགླི་རདེ།

འ་ོམ་འཁགས་པ་ཆགས་རེས་ཞག་ཚ་ིདང་སྤླི་

དཀར་སགོས་འགྱུར་ལྡགོ་ཡངོ་གླི་ཡདོ་ལ། འཁགས་ཞུ་རེས་

སླིགས་མ་གཏླིང་དུ་འཁངེས་པ་དང་འཁགས་སྤླིས་ཀླི་འཚ་ོ

བཅུད་ཀང་ཉམས་འག་ོགླི་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་འ་ོམ་

དགུན་ཁའམ་གང་མཛདོ་དུ་འཇུག་དུས་དྲདོ་ཚད་ཏུའུ་༣ 

ཡས་མས་སུ་གནས་པ་བདེ་དགསོ།

འ་ོམ་ཚ་དམ་ནང་དུ་བླུག་ནས་འཇགོ་མྱི་ཉན།

འ་ོམ་ཚ་པོ་བཟསོ་རསེ་འཕྲལ་དུ་མླི་འཐུང་ན་

ཁ་ལབེ་ཕ་ེམླི་ཉན་ལ། ཚ་དམ་ནང་དུ་བླུག་ནས་འཇགོ་ཀང་

མླི་ཉན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡླིན་ཞ་ེན། འ་ོམའླི་ནང་དུ་སྡདོ་པའླི་

འབུ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཆུ་ཚདོ་སྐར་མ་ཉླི་ཤུའླི་ནང་འབུ་རབས་

གཅླིག་འཕལེ་ཐུབ་ཀླི་ཡདོ་པས་ཆུ་ཚདོ་གསུམ་བཞླི་ཙམ་ལས་

མ་འགརོ་བར་འ་ོམའླི་ང་ོབ་ོའགྱུར་འག་ོབའླི་རྐནེ་གླིས་ས།ོ།

(མགནོ་དར་གླིས་བསྒྱུར་ཞླིང་འཇང་ཤརེ་རྣམ་གླིས་ཞུ་དག་བཏང་བའ།ོ)

མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས།

(བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་བཤད་ལས་བསྡུ་སྒྱིག་བྱས་པ།)

ལུས་ཀླི་གནས་ལུགས་བཤད་པའླི་སྐོར་ལ་བཞླི་

ས།ེ ལྡང་ཚད་ལུས་ཟུངས་ཀླི་གནས་ལུགས་དང་། འབལེ་བ་

རའླི་གནས་ལུགས། གཉན་པ་གནད་ཀླི་གནས་ལུགས། རྒྱུ་

ལམ་བུ་གའླི་གནས་ལུགས་བཅས་བཞླིའ།ོ།

དང་པ་ོནླི། ཕ་ོམ་ོདར་མ་ནད་མདེ་སབོས་ལྡན་

གླི་ལྡང་ཚད་དངསོ་ལ། རླུང་གླི་ལྡང་ཚད་རང་གླི་ལྒང་ཕུག་

གང་(སླིམ་པ་ཁ་སྦར་གང་ཡང་ཟེར)། མཁྲླིས་པ་ལ་སེྐས་པར་རང་

གླི་གསང་གནས་ཀླི་ས་ོབ་གང་། (བུད་མདེ་ལ་བཤད་མླི་འདུག) བད་

ཀན་ལ་རང་གླི་སླིམ་པ་གསུམ། ཁྲག་དང་ཕླི་ས་གཉླིས་ས་ོ

སརོ་སླིམ་པ་བདུན་ར།ེ གཅླིན་དང་ཆུ་སརེ་གཉླིས་ས་ོསོར་

སླིམ་པ་བཞླི་ར།ེ ཞག་དང་ཚིལ་བུ་གཉླིས་ས་ོསརོ་སླིམ་པ་

བཞླི་ར།ེ ས་ོསའོླི་ལུས་ཀླི་མདངས་ཚད་དང་སྐསེ་པའླི་ཁུ་བ་

རང་གླི་ཁརོ་བ་གང་ར།ེ ཀླད་པ་ལ་སླིམ་པ་གང་། ཤའླི་ལྡང་

ཚད་སེྐས་པར་རང་གླི་སྤར་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བུད་མདེ་ལ་

ལྔ་བརྒྱ་ཉླི་ཤུ། སྣབས་དང་ལུད་པ་གཉླིས་རྒྱུན་དུ་འཛག་པའླི་

ཆུ་ཡླིན་པ་དང་། ཁ་ཆུ་དང་། སྣ་ཆུ། མླིག་ཆུ། རྔུལ་ཆུ་བཅས་

ནླི་རྐནེ་གླིས་བཙརི་བའླི་ཆུ་ཡླིན་པས་ད་ེདག་གླི་ཚད་ལ་ངསེ་

པ་མདེ། རྐང་མར་ཐམས་ཅད་བསྡམོས་ན་ཀླད་པའླི་ཚད་

དང་མཉམ་པའམ་ད་ེལས་ཅུང་ཉུང་། ར་ཀུན་ལ་སྤར་བ་

ད།ོ ཆུ་རྒྱུས་ལ་སྤར་བ་ལྔ། རུས་པ་ཀུན་ལ་གྲུ་མ་ོགང་། སྨླིན་

མ་འདམོས་སྤུ་སགོས་ལ་ངསེ་པ་མེད། བ་སྤུ་ཀུན་གླི་རླིང་

ཚད་རེ་སརོ་ཕདེ། པགས་པ་ལ་རང་གླི་སྤར་བ་བཅ་ོབརྒྱད། 

རུས་པ་ལ་རླིགས་ཉླི་ཤུ་ར་གསུམ་ཏ་ེམག་ོལ་ལྔ་། ལུས་སྤླི་ལ་

དགུ། ལག་པར་གསུམ། རྐང་པར་ལྔ། རྐང་ལག་གླི་སནེ་མ་ོ

རུས་རླིགས་གཅླིག་ཏུ་བརླིས་པའླི་ཉརེ་གསུམ་མ།ོ །རུས་པའླི་

གངས་ནླི་སལ་ཚགིས་ཉླི་ཤུ་དང་། མཇླིང་ཚགིས་བདུན། ཝ་

གདངོ་ལ་ཚགིས་གསུམ། གཞུག་ཆུང་གཉླིས་བསྡམོས་སལ་

ཚགིས་སུམ་ཅུ་ས་ོགཉླིས། ནམ་ཚངོ་གཡས་གཡནོ་ལ་རླིབ་མ་

འཁགོ་པ་ོགཉླིས། བང་རུས་དང་འབེལ་བའླི་རླིབ་རླིང་བཅུ། 

མ་འབལེ་བའླི་རླིབ་རླིང་བརྒྱད། རླིབ་ཐུང་གངོ་འགོ་གཉླིས་

གཉླིས་བཞླི་བཅས་བསྡམོས་རླིབ་མ་ཉླི་ཤུ་ར་བཞླི། (རླིབ་ལྷག་

ཡདོ་པའང་སྲླིད)། ས་ོསུམ་ཅུ་ས་ོགཉླིས། (མ་ཚང་བའང་ཡདོ) ཐདོ་

པ་ལ་དུམ་བཞླི་ནས་དགུ་བར་ཡདོ་པ་སགོས་བསྡམོས་རུས་

པའླི་གངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནས་སུམ་བརྒྱ་ར་ེལྔ་བར་ཡདོ་

པར་བཤད། ལུས་ཡངོས་ལ་ཚིགས་ཆནེ་བཅུ་གཉླིས་དང་། 

ཚགིས་ཕྲན་ཉླིས་བརྒྱ་དང་བཅུ་སེ་བསྡམོས་པའླི་གངས་ཉླིས་

བརྒྱ་ཉླི་ཤུ་ར་གཉླིས། ཆུ་བ་གངས་བཅུ་དྲུག རྒྱུས་པ་དགུ་བརྒྱ། 

སྐྲ་ཉག་ཉླིས་ཁྲླི་ཆླིག་སངོ་། བ་སྤུའླི་བུ་ག་བ་ེབ་གསུམ་དང་ས་

ཡ་ལྔ་། དནོ་ལྔ། སྣདོ་དྲུག བུ་ག་ས་ོདགུ། སླིང་ལ་རང་གླི་ལག་

གཡནོ་པའླི་ཁུ་ཚུར་(མཛུབ་མ་ོལྔ་མག་ོབསྡུས་པའླི་མཛུབ་མཚམས་

ཚིགས་འབུར་པ་ོཡན་)གླི་ཚད་དང་མཉམ་ཞླིང་ཟུར་གསུམ་གླི་

རྣམ་པ་རུས་པའླི་རྟནེ་དང་ལྡན་པ། ག་ོབ་གཡས་གཡནོ་ར་ེ

ར་ེལ་རང་གླི་སླིམ་པ་སྦར་བའླི་མཁྲླིག་མ་ཡན་གླི་ཚད། ག་ོ

ཡུ་ལ་རང་གླི་ལག་ངར་གང་། མཆརེ་པ་ལ་རང་གླི་ལའེླི་ཞངེ་

ཚད་བཞླི། མཆླིན་པ་ལ་མཆརེ་པ་བཞླི་བཀྲམ་པ་ཙམ་མམ་

ད་ེལས་ཅུང་ལྷག་པ། མཁལ་མ་ནླི་རང་གླི་རྣ་བའླི་ཚད་དང་

མཉམ། རྒྱུ་ནག་ལ་རང་འདམོ་དྲུག་དང་ད་ེལས་ལྷག་པའང་

སྲླིད། རྒྱུ་དཀར་ལ་འདམོ་ད་ོཁྲུ་གང་། ལངོ་ག་ལ་ཁྲུ་ད་ོསརོ་

བཞླི། སམོ་ནླི་རང་གླི་བླིན་པ་དང་མཉམ། ལྒང་པ་རང་གླི་

སླིང་ཤུན་དང་མཉམ་ཀང་དརེ་ཆ་ེཆུང་བེད་པས་ངསེ་པ་

མདེ་པར་བཤད། 

རམོ་སྒླིག་པ།  རླིག་དག་ེབོ་བཟང་བཀྲ་ཤླིས།

ཚགོས་མླི།     དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརླིང་ཕུན་ཚགོས།

                           རླིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརླིང་།

              སྨན་པ་ཉླི་མ་ཚ་ེརླིང་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགདོ་པ།   ལྷ་མ་ོསྐླིད་འཛམོས།
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