སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ཤངི ་རྟ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༣

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་ཉ་ི མ།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

སློབ་ཚན་གང་དང་གང་ཁྲིད་ཡོད། སློབ་ཚན་གྱི་གཙོ་
གནད་རྣམས་ངེས་པོ་བྱུང་འདུག་གམ། ཁྲིད་རྒྱུ་མང་པོ་བྱུང་
བ་ཡནི ་ན་ཡང་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ངེས་པོ་ཞིག་དགོས་
པ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་རེད། ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོས་སློབ་ཚན་
ཁག་ཟླ་བ་ཟླ་བར་བགོ་བཤའ་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད་
པས། ད་ལྟ་ཟླ་བ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རེད། རྩིས་ཁེ་གཙང་སྦྱོང་
མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ཚང་མ་སྨན་སྦངྱོ ་མཁན་
རེད་པས། རསྩི ་དམགི ས་བཀར་སྦངྱོ ་མཁན་སུ་སུ་རེད། ཅེས་
བཀའ་འདྲི་བསྐྱངས་རསྗེ །
ད་འགྲིགས་སོང༌། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ད་ལྟ་བར་དུ་
བསླབ་པ་དེ་ཚོ་ངེས་པོ་བྱུང་སོང་ངམ། སྤུས་དག་པོ་ཞིག་
བསླབ་དགོས། ངེས་པོ་ཞགི ་བྱེད་དགོས། གསོ་བ་རགི ་པ་ཟེར་
བ་འད་ི ཧ་ཅང་རྩ་ཆེ་བ་དང་གལ་ཆེ་བ་ཞགི ་ཏུ་བར་ྩི ག་ི ཡོད་
པ་རེད། རིག་གནས་བཅུ་བཤད་པའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་
ཞགི ་ཆགས་བསྡད་པ་རེད། བོད་པའ་ི སྨན་གཞུང་ག་ི ནང་ལ་
གང་འཚམས་ཤིག་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའི་
སྤུས་དག་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག གཞི་རྩའི་
བོད་སྨན་གྱིས་ངོ་ཐོག་རང་མི་ལ་ཕན་པ་ཡོད་མཁན་དང༌།
ནད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ནུས་
པ་ཐོན་མཁན་ཞགི ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
བོ ད ་སྨན་ལ་མདུན་ལམ་རྒྱ་ཆེ ན ་པོ ་ ཡོ ད ་པ་སྔོན་ནས་
མཐོང་གི་ཡོད། བར་ལམ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་
ནས་ད་ཆ་གཞ་ི རྩ་འདྲ་པོ་ཚུགས་ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་
དུང་འདི་ལ་ང་ཚོས་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་སྡོད་ཐབས་མེད།
ཁྱེད་རང་ཚོ་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་
དགོས། དུས་ཚོད་བསྐྱལ། སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ལག་
འཁྱེར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སོ་སོའི་སེམས་
ལ་ངེས་པ་བྱེད་དགོས། འདི་ངས་རྟག་པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། རྩ་
བའི་རིག་གཞུང་གི་གནད་འགག་རྣམས་འོལ་ཚོད་ཙམ་

མིན་པར་ཡག་པོ་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་
ཚོ་དུས་ཚོད་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་སླེབས་ཡོད། མིའི་ལུང་
པར་བསྡད་ནའང་དུས་ཚོད་གསར་པ་ཞིག་ལ་སླེབས་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ན་བོད་ལུང་པར་བསླེབ་ན་
ཡང་དུས་ཚོད་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སླེབས་ཡོང་གི་རེད།
དུས་ཚོད་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སླེབས་དུས་ང་ཚོའ་ི རིག་
གཞུང་གི་སྐོར་ལ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་འདི་འདྲ་བསླབས་བྱུང༌།
སྔ་མོ་འདི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བས་ལ་དག་གི་མ་
རེད། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་འད་ི རེད། གནད་འགག་འད་ི རེད་ཅེས་
རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད་ཀྱིས་གནད་འགག་རྣམས་བཤད་ཐུབ་པ་
དང༌། རགི ་པའ་ི ལམ་ནས་ངོ་སྤདྲོ ་ཐུབ་པ་ཞགི ་དགོས་པ་མ་
གཏོགས་ལུང་ཙམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ནས་ལག་ལེན་ནི་འདི་
འདྲ་རེད། དེ་ཕན་ཆད་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་ན་ཁུངས་བཙན་
པོ་ཞིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་ཐོག་མར་
བསླབ་པའི་སྐབས་ནས་གནད་འགག་དེ་ཚོ་བརྩད་གཅོད་
ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མིན་
ནམ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག ཤེས་སོང་ངམ། ང་རང་ཚོ་དེ་
སྔའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་རྙིང་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ནི་ཁོ་
རང་སྔ་མོའ་ི བྱེད་སྟངས་དེ་གའི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེང་
གི་དུས་ཚོད་ལ་དེས་འགྲིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་སྔའི་ཕྱག་
རྒྱུན་རྐྱང་རྐྱང་གི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་ཡིད་
ཆེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གནད་
འགག་དེ་ཚོ་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་
འདི་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་
ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དེང་དུས་དང་མཐུན་པ་
ཆགས་ཡོང་གི་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
ཁྱེད་རང་ཚོ་ད་ལྟ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་
གནས་རང་མགོ་ཚོས ་པོ་ཞིག་དང་གཏིང་རིང་པོ་ཤེས ་
ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
འཕགས་ཡུལ་དུ་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་ཚུགས་ཏེ་
ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ ༥༣ འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ནང་
ནས་བོད་མི་འདུ་སྡོད་གཞིས་སྒར་ས་གནས་མི་མང་ནས་
རེ་སྐུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སྨན་ཁང་བཙུགས་པ་ཞིག་དང་།
རྒྱ་གར་བ་ནད་པ་འབྱོར་ལྡན་ཁ་ཤས་ནས་རེ་སྐུལ་ས་ཁང་
མཐུན་འགྱུར་གྱི་སྨན་ཁང་བཙུགས་པ་ཁག་གཉསི ་ལས།

སལྦེ ་ཀོབ་གཞསི ་གངྲོ ་དང་པོའ་ི ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
དེ་ན་ི ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབྲེལ་ནས་
ས་ཁང་མཐུན་འགྱུར་འོག་བཙུགས་པ་ཞིག་དང་། ནད་པ་ཇེ་
མང་རྐནྱེ ་པས་སྨན་ལས་ཁ་སྣོན་གྱིས་སྐབས་དེར་སེ་ར་ཆོས་
སྒར་དང་མོན་ག་ྷོ འདོད་རྒུ་གླིང་། ཀོ་ལི་གྷལ། བྷ་རྡ་ར་གཞིས་
ཆགས་སོགས་སུ་སྨན་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤
ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རབ་གནས་ས་ཆོག་སྩལ་བའི་
ཐོག་རང་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དབྱིན་
ཡུལ་སྦྱིན་བདག་སྐུ་ཞབས་ (Peter Summer) ལགས་
དང་ས་གནས་རྒྱ་གར་རྫོང་དཔོན་ལས་ཁུངས། ས་གནས་མ་ི
མང་། བོད་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སྨན་ཁང་སྡོད་
ཤག་སངྟེ ་ཤོད་བཅས་ཁང་མགི ་ ༡༤ རྒྱ་སྐྱེད་བྱུང་ནས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༠ ཙམ་ནས་ཉནི ་རེ་ནད་པ་ཆ་སྙོམས་ ༡༢༠ བརྒལ་
བཞནི ་ཡོད། དེ་སྔ་སེ་ར་བྱེས་སྨད་གཉིས་དང་རྣམ་གྲོལ་གླིང་
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དགོན། བདེ་སླར་ལྕག་ཀོར་གཞིས་གྲོང་བཅས་སུ་སྨན་སྐོར་
དུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་པ་གསུམ་དང་
སྐར་རྩིས་པ་གཅིག་བཅས་སྨན་ལས་གྲངས་ ༧ ཡོད།།

མོན་ག་ྷོ གཞསི ་གངྲོ ་གསུམ་པའ་ི ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་གཞིས་ལས་མི་མང་གིས་རེ་སྐུལ་
མཐའ་ནན་ཞུས་དོན་བཞིན་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ནས་
སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་པའ་ི ལས་ཤག་སོགས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་སྟེ་ས་གནས་ཀྱི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོ ད་
བསྟེན་ཕྱོགས་སོགས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ནས་ལོ་
བཞིའ་ི རྗེས་ཇར་མན་ཨ་མ་ཝེ་ཀར་ལགས་ཀྱི་རོགས་རམ་ལ་
བརྟེན་ནས་ད་ཡོད་སྨན་ཁང་གི་འོག་ཤདོ ་རྣམས་གསར་རྒྱག་
ཐུབ་པ་དང་རིམ་པས་བོད་སྨན་གྱིས་ཁྱད་ཆོས་དང་ཕན་
ནུས་བོད་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་རྣམས་པས་
ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ནད་པ་ཇེ་མང་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་སྨན་ལས་
པ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བར་སྡོད་ཤག་སོགས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་དབུས་སྨན་རྩིས་
ཁང་ནས་འག་ྲོ གནྲོ ་བཏང་ནས་ཨར་ལས་འགོ་ཚུགས་ཀྱིས་རྒྱ་
སྐྱེད་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཙམ་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མ་ི
དང་ཉེ་འཁོར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་སོགས་ཉིན་རེ་
ཆ་སྙོམ་ནད་པ་གྲངས་ ༨༠ བརྒལ་བ་དང་། ད་ལྟ་སྨན་ཁང་
འདིར་སྨན་པ་དང་སྨན་ལས་པ་གྲངས་ ༦ ཡོད།།
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བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་
སྦྱོར་ཁང་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་༸སྐུའི་
བླ་སྨན་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་
ལགས་བཀའ་འགུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་
༡༩༦༡ ལོར་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་
ཚུགས་པ་དང་བསྟུན་འགོ་ཚུགས་
ཤིང་། སྐབས་དེར་ཁོང་གི་སློབ་ཕྲུག་
འགའ་ནས་རྒྱུན་མཁོའི་སྨན་སྣ་
ཁག་ལག་རྡུང་ཁོ་ནས་བཟོ་སྐྲུན་
གྱིས་སྨན་སྦྱིན་གནང་ནས་རིམ་པས་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱུང་སྟེ་སྨན་
འཐག་དང་རལི ་སྒལྲི ་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་ནས་སྨན་ཕོན་འབོར་
ཆེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་༸སྐུའ་ི
བླ་སྨན་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་ལགས་དང་སྨན་པ་
བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་
བཞེས་ནས་བཙན་བྱོལ་ནང་ཐོག་མའ་ི རནི ་ཆེན་བཙོ་ཐལ་ཆེན་
མོའ་ི ཕྱག་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ནས་ད་བར་རིན་ཆེན་རིལ་
བུ་ཁག་ ༨ དང་། རྒྱུན་མཁོའ་ི སྨན་སྣ་ཁག ༡༧༢ བཅས་ཁྱོན་
སམྡོ ་སྨན་སྣ་ཁག་ ༡༨༠ ལོ་རེར་ཐུན་གྲངས་བྱེ་བ་བཞི་ལྷག་སྲོལ་
རྒྱུན་ལག་ལེན་གཞ་ི རྩར་བཟུང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་སྨན་རྩིས་
ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྨན་ཁང་
ཁག་ལ་མཁོ་སྤདྲོ ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།།

སྡུད་འབྱེད་པར་བྱེད་ལ། རོ་ཡིས་ལས་བྱེད་པ་མྱུར་བས་ཆམ་
ཚད་སོགས་ལ་ཤནི ་ཏུ་ཕན་པོ་ཡོད། དེ་ལ་ནོར་བུ་བདུན་ཐང་
དང་། འཕྲུལ་ཐང་། མ་ནུ་བཞི་ཐང་། འབྲས་བུ་གསུམ་ཐང་
སོགས་ཡོད་ལ། ནད་པ་རྣམས་ལ་སྟབས་བདེ་ཡོང་ཆེད་སྨན་
ཁུག་ནང་ཐུམ་རྒྱག་ཡོད། སྨན་ཁུག་རྫ་དང་ངར་ལྕགས་ཀྱི་
སྣོད་ཆས་སྣུམ་མེད་ནང་ཁུ་བ་གསུམ་ཆ་གཅིག་གི་བར་གདུ་
དགོས་ལ། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་སྨན་ཁུག་ཆུ་སྐོལ་ནང་བླུགས་
ནས་མཆོད་ཆོག
༢། ཕྱེ་མ་ནི་སྨན་སྦྱོར་རྩི་བཞིན་བཏགས་པ་ནས་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་
གཞོམ་པ་དང་ཞུ་རྗེས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པས་མྱུར་དལ་འབྲིང་བའི་
ཞིབ་མོར་ཕྱེ་མ་སྦྱར་བ་དང་། དེ་བཞིན་རིལ་བུ་མཁྲེགས་པོ་ཡོད་
པའ་ི སྨན་སྣ་མང་པོ་ཞགི ་ཕ་ྱེ མའ་ི ཁབྲོ ་ཞབི ་བཟོས་ནས་ཐུམ་རྒྱག་
བྱེད་བཞིན་པས་སྨན་ནུས་མྱུར་ལ་ཕན་མེད་དུ་མི་འགྲོ་བ་དང་།
ནད་པ་རྣམས་ལ་ཟ་བདེ་སྤྱོད་བདེ་ཡོང་གི་ཡོད།
བོད་སྨན་སྦྱོར་བཟོའ་ི ལག་ལེན་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས། འདི་ག་ ༣། རལི ་བུ་ན་ི སྨན་སྦརྱོ ་རྣམས་ཕ་ྱེ མར་ཞབི ་ཏུ་བཏགས་ཏེ་རླན་
སྨན་སྦྱོར་ཁང་ནས་ཐང་དང་ཕྱེ་མ། རིལ་བུ། ཁཎྜ། སྨན་མར། གང་དགོས་ཀྱིས་སྦྲུས་ལ་གོང་བུ་དྲིལ་བ་རལི ་བུ་བཟོས་ནས།
ནད་རྙིང་རིགས་གཏིང་ནས་འདོན་པར་བྱེད་པས་རིལ་བུའི་
བཙོ་ཐལ་བཅས་སྦརྱོ ་བཟོ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར།
༡། ཐང་ནི་སྨན་གྱི་ཁུ་བ་འབྱིན་པ་བཏུང་བས་ནད་རིགས་སྨིན་ རིགས་མང་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།
༤། ཁཎྜ་ན་ི སྨན་ནུས་ཕགྱོ ས་གཅགི ་ཏུ་སྒལྲི ་ཐུབ་པ་དང་སྨན་
ནུས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད་སྨན་རྒྱུ་དཀོན་པོ་ཡོད་ཀྱང་སྨན་རྒྱུ་མང་
པོ་ཁཎྜ་བཟོས་ནས་སྨན་ནང་མཉམ་བསྲེག་བྱས་པས་སྨན་ནུས་
ཉེ་ལམ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
ཁུལ་ཤ་ི ལོང་དང་། ཏ་ི རྫུ། མེའ་ོ གསུམ་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ ༥། སྨན་མར་ནི་མཁལ་གྲང་དང་གྲང་རླུང་སོགས་ལ་ཕན་རླབས་
ཁང་ཁག་ཏུ་དབུས་ནས་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་རིན་ཆེན་ ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ད་ལོ་ལག་ལེན་གྱི་སྨན་མར་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་
རིལ་བུ་བགོ་འགྲེམས་བྱས་པ་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་ རྡ་སའ་ི སྨན་ཁང་ཁག་གཉསི ་ལ་འགམྲེ ་སྤེལ་ཞུས་ཡོད་ལ། རསྗེ ་
ཏུ་འབྱོར་སྐབས་སྒམ་ཤོག་སྟོང་པ་བཟོས་ནས་ཤོག་ སུ་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་བྱུང་ན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ནད་པ་
རྣམས་ལ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ།
སགྙི ས་ལས་མེད་པའ་ི གནས་ཚུལ་རམི ་པ་ཐོན་ཡོད།
༦། བཙོ་ཐལ་ནི་བོད་སྨན་ལག་ལེན་གྱི་ཡང་རྩེ་རིན་ཆེན་བཙོ་
སྤྱིར་བཏང་སྦྲག་ཁང་དང་། མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་
ཐལ་གྱི་ལག་ལེན་ཡིན་པས། ད་བར་ཐེངས་དྲུག་ཙམ་བཟོ་
སྦྲག་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་། བོད་མི་སྡིག་ཅན་རེ་འགའ་
སྐྲུན་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡསི ་ནད་པ་མང་པོའ་ི ལུས་སབྟོ ས་གསོ་བ་
ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་གྱིས་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ནད་པའི་ དང་ནད་རངྙི ་ར་ྩི ལྟར་ཞན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་གང་ཆེ་
ཆེད་དུ་བཏང་བའི་སྨན་རྣམས་རྐུ་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པས། དེའ་ི ལག་ལེན་ཉམས་པ་
པའ་ི དྭོགས་པ་ཡོད། ད་དུང་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་ཡིན་ མེད་པར་ནམ་དགོས་དུས་སུ་བཟོ་འཆར་ཡིན་པ་བཅས།
ཁུལ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་རྫུན་མ་ཞིག་ཐོན་བཞིན་ཡོད།
གནད་དོན་དེ་དག་ནི་འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དགེ་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
རྩ་ཚོགས་པའི་ལས་དོན་དང་མཚན་སྙན་ལ་ཤིན་ཏུ་
 བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་གཞུང་དང་མཁས་པའ་ི མན་
གནོད་ཚབས་ཆེ་བས་སྨན་རྩི ས་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་
ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་མི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་
ལྷོད་གཡེང་མི་ཤོར་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། བོད་མི་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་གྱི་
ལྷག་བསམ་དཀར་བ་སུ་ཞིག་ནས་ས་གནས་གང་ཞིག་
བྱེད་སྒོའ་ི སྤང་བླང་གོ་རྟོགས་ཡོང་བ།
ཏུ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཕོན་ཆེ་ལྐོག་ཚོང་དང་ལྐོག་འདྲེན་
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸སྤྱི་
བྱེད་པའ་ི གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱུང་ཚེ། ཐག་ཉེ་
ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྨན་
འབྲེལ་མཚུངས་ཀྱི་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་
རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་
གི་སྨན་པ་འགན་འཛིན་ནམ་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་
ག་ི བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་གཉསི ་ལ་བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི
ཁང་གང་རུང་དུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་ན། དོ་
ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
བདག་སུ་རུང་ལ་སྐུ་གྱོ ང་མེད་པའི་གཟིགས་གསོ ལ་
 མི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
འབུལ་རྒྱུ་བཅས། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས།།

བོད་སྨན།

རྒྱ་ཆེའ་ི མི་མང་ལ་འབོད་སྐུལ།

26-05-2014 12:11:28

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

མགི ་ནད་བར་འགྲིབས་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

མེས་པོའ་ི ཞལ་ལུང་།
གྲགས་ཅན་འགྲེལ་ཆེན་ <<མེས་པོའ་ི ཞལ་ལུང་།>> ལ་སྟོད་
སྨད་ཆ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། སདྟོ ་ཆ་ན་ི རབ་བྱུང་དགུ་བའ་ི
ས་སྦྲུལ་སྤྱི་ལོ་ ༡༥༠༩ ལོར་སྐུ་བལྟམས་པའ་ི
ཟུར་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོས་ཟུར་མཁར་
གོང་མའི་བཞེད་པ་གཙོ་བོར་བསྟེན་ནས་
རྩ་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད། ཕྱི་རྒྱུད་ཆུ་མདོ་
ཡན་ལ་འགྲེལ་བ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།
དེའ་ི ནང་། གཞན་གྱིས་ནོར་བའ་ི འགལྲེ ་བ་
དང་མ་དག་པའ་ི བཤད་པ་རྣམས་ལ་རང་
ལུགས་ཚད་མས་སུན་དབྱུང་བ་དང་། རྒྱུད་
ཀྱི་ས་བཅད་དབྱེ་གསལ་ལ་ཚིག་གི་འགྲེལ་
བ་གོ་སླ་བ། གཞུང་ག་ི དོན་ལ་འགྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་བས་གོ་
བདེ་བ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མས་ཕྱུག་པའི་འགྲེལ་ཆེན་ཚད་མ་
ཞགི ་ཡིན། དེ་བཞིན་ <<མེས་པོའ་ི ཞལ་ལུང་>> ག་ི སྨད་ཆ་

སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་མ་ི འགྱུར།

ནི། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་སྟག སྤྱི་ལོ་ ༡༦༣༨ ལོར་སྐུ་
འཁྲུངས་བའ་ི དར་མོ་སྨན་རམས་པ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་ལ་
རྒྱལ་དབང་ལྔ་བས་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་
བ་ལྟར། རྩོམ་འཕྲོར་ལུས་པའི་མེས་པོའ་ི
ཞལ་ལུང་ག་ི ཁ་སྐོང་ཚུལ་དུ་ཕྱི་རྒྱུད་ཆུ་མདོ་
མན་གྱི་འགལྲེ ་བ་ <<དཀའ་གནད་རྡོ་རའྗེ ་ི
མདུད་བཀྲོལ་>> དང་། མན་རྒྱུན་འགལྲེ ་
བ་ <<དཀའ་གནད་ལེགས་བཤད་གསེར་
རྒྱན་>> གཉིས་རྩོམ་པར་མཛད་པ་ལ་
ཡོངས་གྲགས་སུ་རྒྱུད་བཞིའ་ི འགྲེལ་བ་མེས་
པོའ་ི ཞལ་ལུང་གི་སྨད་ཆ་ཞེས་འབོད། དེ་
ལྟར་སྨད་ཆ་ནི་ཕྱི་མ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་
བའ་ི གནད་རྣམས་རེ་རེ་བཞནི ་གསལ་བར་འགལྲེ ་ནས་རྒྱས་
པར་གསུངས་བའ་ི འགལྲེ ་ཆེན་ཚད་ལྡན་ཞགི ་ཡནི ་ནོ།།

ནམ་དུས་བཞ་ི དང་མཐུན་པའ་ི ཟས་སྤདྱོ ་སྐོར།
ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན།

བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་བཅུའི་ཡ་གྱལ་གསོ་བ་རིག་
པ་དང་སྐར་དཔྱད་རསྩི ་རིག་ལྟར་བྱས་ན། མིའ་ི ལུས་ཁམས་
དང་ཕྱིའ་ི ཁོར་ཡུག ནམ་ཟླ་སོགས་ལ་འབལྲེ ་བ་ཧ་ཅང་དམ་
པོ་ཡོད་པས་ཕྱིའི་ནམ་ཟླ་སོགས་འགྱུར་ལྡོག་གིས་ནང་མིའི་
ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཁྲག་རླུང་རྒྱུ་བ་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་དེ་ལྟར་
བྱུང་བཞནི ་ཡོད་པར་གསུངས། དཔེར་ན་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་
མཐོང་ཐོས་མང་བ་ནི་ནམ་ཟླའི་འགྱུར་བའི་སྐབས་ལུས་
ཀྱི་ཚ་གྲང་ཆ་མ་སམྙོ ་པས་ཆམ་པ་ (Common Cold &
Flu) ཕོག་པ་དང་ལུས་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་ནད་རིགས་ (Allergy) སོགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། དེར་བརྟེན་ལུས་སེམས་
བདེ་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ཚིགས་དང་མཐུན་པའ་ི
ཟས་སྐོམ་དང་སྤྱོད་ལམ་ལེགས་པོ་བསྟེན་དགོས་པ་ནི་ཤིན་
ཏུ་གལ་ཆེ་བར་བརྟེན་འདིར་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་དུས་
ཚིགས་བཞི་དང་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་ཚུལ་
སྐོར་ཇ་ི བཞནི ་མདོར་བསྡུས་ཞགི ་བཤད་རྒྱུ་ཡནི །
༡། དཔྱིད་ཀ (Spring Season): དཔྱིད་ཀའ་ི ཐོག་མའ་ི
དུས་སུ་ཉི་མའི་འོད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བས་
ལུས་ཁམས་ཀྱི་གྲང་བ་དྲོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་རིམ་གྱིས་ཉི་
མ་བྱང་བགྲོད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པས་ཉི་འོད་རབ་ཏུ་ཚ་བ་
ཡིན་ལ། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་མེ་དྲོད་ཀྱང་
ལྷག་པར་རྒྱས་ཏེ་ལུས་ཟུངས་སྐེམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཟད།
ལུས་གྱི་སྟོབས་འཕྲོག་ཅིང་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན། དེས་
ན་དུས་འདིར་ལུས་ཟུངས་སྲུང་བའི་ཕྱིར་རོ་མངར་བ་དང་
སྣུམ་པའ་ི ཟས་གཙོ་བོར་བསྟེན་དགོས། དཔེར་ན། རོ་མངར་
ལྡན་པའ་ི ཤངི ་ཏོག་སོས་པ་རགི ས་དང་། བའ་ི འོ་མ། ཤ་དང་
ཤ་ཁུ་སོགས་བསནྟེ ་དགོས་ལ། ཆུ་སྐོལ་གྲང་སོགས་ཆུ་བསལི ་
གང་མང་བསྟེན་དགོས། (ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའི་དང་ཁྲག་རླུང་
སྟོད་འཚངས་ནད་པ་རིགས་ཀྱིས་རོ་མངར་དང་སྣུམ་པའི་
ཟས་འབལྲེ ་ཡོད་སྨན་པའི་ངག་བཞིན་བསྟེན།) དེ་ལས་ལྡོག་
སྟེ་རོ་ལན་ཚ་དང་སྐྱུར་བའི་རིགས་ཏེ་བོད་ཇ་དང་ཆང་
སྐྱུར་སོགས་བསྟེན་མི་རུང་། སྤྱོད་ལམ་དུ་ཤུགས་ལས་ཏེ་ས་
བར་ྐོ རྡོ་སགློ ་དང་། འགྲུལ་བསྐྱོད་ཆེ་བ། ཉལ་བོ་སྤྱད་དྲགས་
པ། ཉི་འོད་འོག་ཏུ་ཡུན་རིང་འདུག་པ་སོགས་ཀྱིས་ལུས་
ཟུངས་འཛད་ཅངི ་གནོད་པར་བྱེད་པས་སྤོང་། ཡང་དཔྱིད་
ཀ་ན་ི དུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཚ་བར་གཏོགས་པས་མཁྲིས་ཚད་སོགས་
ཚ་བའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སླ་བ་མ་ཟད། ཁྲག་
ཤས་ཆེ་བའི་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་པ་དང་དར་
མ་ཁྲག་མཁསྲི ་ཁམས་ཤས་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གངས་ཆུ་
དང་རྫ་ཆུ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་ཆུ་གཙང་གིས་ལུས་པོ་
ཡང་ཡང་བཀྲུ་བ་དང་གྱོན་གོས་སྲབ་ལ་ཡང་བའི་རིགས་
ཏེ་དཔེར་ན་རས་དང་ཐེར་མ་ལྟ་བུ་གོན་དགོས་ཅངི ་། ཁང་
བའང་བསིལ་གྲིབ་ལྡན་ལ་དྲི་བཟང་གི་སྤོས་ཆུས་ཆག་ཆག་
བཏབ་པའི་ནང་བསྡད་ཅིང་ཤིང་གྲིབ་དང་ཆར་རླུང་གི་
ཟེགས་མ་ཡོད་སར་ངལ་གསོས་བྱེད་ན་ཕན།
༢། དབྱར་ཁ (Summer/Monsoon Season): དབྱར་
ཁའི་དུས་སུ་རང་བཞིན་གྱིས་ནམ་མཁར་སྤྲིན་འདུས་ཤིང་
ཆར་འབབ་པས་ས་གཞི་ཕལ་ཆེར་བརླན་གཤེར་ཆེ་ཞིང་
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རླུང་དང་གྲང་བའ་ི རེག་བྱ་ལྷག་པར་རྒྱས་ཏེ། ས་རླངས་དང་
བཏུང་ཆུ་རྣམས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་རྙོག་མ་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་
དབང་གིས་ལུས་ཀྱི་མེ་དྲོད་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བས་མ་ཞུ་
བའ་ི ནད་རགི ས་ཏེ་དཔེར་ན། གྲང་འཁྲུ་དང་རྒྱུ་གཟེར། གྲུམ་
དཀར་སོགས་འབྱུང་སླ་བ་ཡནི ། དེར་བརྟེན་དུས་འདརི ་མེ་
དྲོད་བསྐྱེད་པའ་ི ཁ་ཟས་ནུས་པ་ཡང་ལ་དྲོ་བའ་ི རགི ས་གཙོ་
བོ་བསྟེན་དགོས་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རོ་མངར་སྐྱུར་ལན་
ཚའ་ི རགི ས་ཏེ་དཔེར་ན། བ་རྭའ་ི ཞོ་དང་དར་བ། ཙི་ཏྲ་ཀ སེ་
འབྲུ། སྔོ་ཚོད་སོགས་དང་སྐམ་སའི་ཡུལ་གྱི་འབྲུ་རིགས་ལས་
བྱུང་བའི་ཆང་རག་ཉུང་ཙམ་རེ་བསྟེན་པ། དེ་བཞིན་མཐུང་
ཆུ་ངེས་པར་དུ་བསྐོལ་ནས་བསྟེན་དགོས། དབྱར་དུས་དྲོད་
གྲང་མི་སྙོམས་པས་གབ་ཚད་ཀྱི་ནད་འབྱུང་སླ་བ་མ་ཟད།
ཁང་ཁྱིམ་གཡས་གཡོན་འཁྱིལ་ཆུ་སོགས་བརླན་གཤེར་ཆེ་
བས་འབུ་སནྲི ་རགི ས་སྐྱེ་འཕེལ་གྱིས་རམི ས་ནད་དང་གཉན་
ཚད་སོགས་ཀྱང་མང་དུ་འབྱུང་བར་བརྟེན་འཁོར་ཡུག་
གཙང་མ་དང་དུག་སེལ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ལ། ཕྱི་རོལ་
ཏུ་བྱ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཚེ་ཆར་གདུགས་བཟུང་རྒྱུ་
མ་ི བརྗེད་ཅིང་རྨས་སྐྱོན་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་རི་དང་ཤིང་
སངྡོ ་། གཡང་སར་འཛེགས་རྒྱུ་སོགས་ལའང་འཛེམ་དགོས།
༣། སྟོན་ཀ (Autumn Season): སྟོན་ཀའི་དུས་སུ་
ཆར་ཆུ་རིམ་བཞིན་ཆད་ཅིང་ཕྱིའི་གྲང་རླུང་ཡང་ཞི་ནས་
འཕྲལ་ཏུ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གདུང་བས་ན་ལུས་ཀྱི་ཚ་
སྟོབས་སླར་ཡང་རྒྱས་པས་ཚ་བའི་ནད་ཅི་རིགས་འབྱུང་སླ་
སྟེ་དཔེར་ན། མཁྲིས་ཚད་དང་མཁྲིས་རིམས། མགོ་གཟེར་
སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ཟས་སྐོམ་རོ་ཁ་བ་དང་མངར་
བ། བསྐ་བ་སྟེ་དཔེར་ན་ཏིག་ཚལ། བུར་ཤིང་ཁུ་བ། ཤིང་
ཏོག་སོས་པ། སྔོ་ཚལ། ཆུ་སྐོལ་གྲང་མང་ཙམ་བསྟེན་དགོས་
ལ་སྤྱོད་ལམ་ཡང་ཉིན་མོར་ཤུགས་ལས་བྱེད་པར་སྤོང་ནས་
དལ་བར་གནས་དགོས། ལུས་ཆུ་བསལི ་ཀྲུད་པ། དེ་བཞནི ་ག་
བུར་དང་ཙན་དན་ལ་སོགས་པའི་དྲི་བགོས་པའི་གོས་གྱོན་
པ་དང་། ཁང་པའང་དཔྱིད་དུས་དང་མཚུངས་པར་བསལི ་
གྲིབ་ལྡན་ལ་དྲི་བཟང་གི་སྤོས་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པའི་
ནང་བསྡད་དགོས་པ་ཡནི །
༤། དགུན་ཁ (Winter Season): དགུན་དུས་ཕྱི་ཡུལ་
གྲང་ངར་ཆེ་བས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུའི་བུ་གའི་སྒོ་རྣམས་བཀག་
སྟེ་ནང་གི་དྲོད་ཕྱིར་མ་ཤོར་བས་མེ་དྲོད་ཀྱི་སྟོབས་ཆེ་བ་
དང་། ཟས་འཇུ་སླ་བས་ཁ་ཟས་ཉུང་བར་གྱུར་ན་ལུས་
ཟུངས་སྐེམས་ཞིང་སྟོབས་འཆོར་བར་འགྱུར་བས་ཁ་ཟས་
མང་ཙམ་བསྟེན་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་རོ་མངར་བ་དང་སྐྱུར་
བ། ལན་ཚ་བའ་ི རགི ས་ཏེ་ལུག་ཤ་དང་ནང་ཁལྲོ ། ཐུག་པ། ཤ་
ཁུ། ཞུན་མར་སོགས་སྣུམ་བཅུད་ལྡན་པའི་བཟའ་བཏུང་གི་
རིགས་བསནྟེ ་འོས་པ་ཡནི ། དུས་འདརི ་ཉནི ་མོ་ལས་མཚན་
མོ་རིང་ཞིང་ཐོ་རེངས་དུས་སུ་གྲོ་ཁོག་ལྟོགས་ཆེ་བས་ལུས་
ཀྱི་སྟོབས་ཟད་པར་གྱུར་ནས་པགས་པ་རྩུབ་པོར་འགྱུར་
བར་བརྟེན་ཏིལ་མར་དང་འབྲུ་མར་རིགས་ཀྱིས་ལུས་ལ་
བསྐུ་མཉེ་བྱེད་དགོས། དེ་མིན་སྐབས་སྐབས་སུ་རླུང་གསང་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

ངོ་བོ། རྒྱུ་རྐནྱེ ་དུ་མའ་ི དབང་གསི ་འདུ་བ་འཁྲུགས་ནས་མགི ་
གི་མཐོང་བྱེད་རྒྱལ་མོའི་སྟེང་བེ་སྣབས་སམ་སྤྲི་དཀར་རྒྱས་
ནས་རིམ་པས་ཡོངས་སུ་འགྲིབས་པར་འགྱུར་ཏེ་མིག་ཤེས་
དབང་པོས་གཟུགས་མ་ི མཐོང་བའ་ི མགི ་འགབྲི ས་ནད་ཀྱི་ཡ་
གྱལ་ཞགི ་ཡནི །

རྒྱུ་རྐྱེན།
* ལོ་ན་རྒས་པ། ལོ་ན་རྒས་པ་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད་པ་དང་། རྒས་པའི་དུས་སུ་སྤྱིའ་ི ལུས་ཀྱི་འབྱུང་
བའི་ཁམས་དང་ཟུངས་རྣམས་ཟད་པ་དང་སྦྲགས་མགི ་ཤེས་
དབང་པོའི་བྱེད་ལས་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་ནུས་པའང་ཉམས་
པའི་རྐྱེན་ནོ། དེ་ཡང་སྤྱིའི་ཆ་ནས་དེང་སྐབས་ལོ་ན་༤༠
ཡན་ལ་ཕལ་ཆེར་མང་བ་འབྱུང་བཞནི ་པའོ།
* ཟས། སྤྱིར་ཤ་རུལ་དང་། ཙོང་། སྒོག་པ། ཆང་སྐྱུར་སོགས་
ཁྲག་མཁསྲི ་སྐྱེད་པའ་ི ཟས་སྐོམ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཆང་རག་
དང་། མངར་ཆ། ཚིལ་ཞག་ཆེ་བའ་ི ཟས་རགི ས་བསནྟེ ་དྲགས་པ་
སོགས་ཡནི །
* སྤདྱོ ་ལམ། སྤྱིར་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་ལས་དང་། ཁུར་བོ་མ་ི ཐེག་
བཞནི ་དུ་འཁུར་བ། དུ་བ། མཚོན་ཕོག་པ་སོགས་དང་། ཁྱད་
པར་དུ་ཉ་ི ཟེར་ཐད་ཀར་མིག་ལ་ཕོག་པ་དང་། དམིགས་བསལ་
བོད་ལྟ་བུའི་ས་བབ་མཐོ་པོའི་ཉི་ཟེར། དེ་མིན་ཁ་བ་དང་
བརྙན་འཕྲིན་སོགས་ཀྱི་འོད་མདངས། ཐ་མག་བསནྟེ ་དྲགས་
པ་དང་དེའ་ི དུ་བ། དེ་བཞནི ་བཟོ་གྲྭ་སོགས་ཀྱི་དུ་རླངས་ཕོག་
པ་སོགས་ཡནི །
* རིགས་རྒྱུད། གང་ཟག་སོ་སོའི་ཕ་མ་དང་འབྲེལ་བའི་
རིགས་རྒྱུད་ནང་དེ་སྔ་མགི ་ནད་བར་འགབྲི ས་བྱུང་མངྱོ ་ཡོད་
ཚེ་དེའ་ི རྐྱེན་པས་རིགས་རྫས་རྒྱུད་ནས་ནད་གཞི་འདི་ཉིད་
འབྱུང་སྲིད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་རགི ས་རྒྱུད་ཀྱི་རྐནྱེ ་ཉདི ་མང་ཆེ་
བ་ཕྲུ་གུའ་ི དུས་སུ་མགི ་ནད་བར་འགབྲི ས་བྱུང་བ་དང་འབལྲེ ་
བ་ཆགས་ཡོད།
* ནད་རིགས། སྤྱིར་ནད་རགི ས་འདྲ་མནི ་གྱིས་མགི ་ནད་
བར་འགྲིབས་ཀྱི་རྐྱེན་བྱེད་སདྲི ་རུང་། གཙོ་བོ་ཁྲག་མཁསྲི ་དང་
འབལྲེ ་བའ་ི ནད་གཞ།ི དེ་ཡང་པགས་པ་དང་མགི ་ག་ི རྒྱལ་མོའ་ི
གཞི་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲུབ་ཆ་གཅགི ་མཚུངས་ཡནི ་པར་བརྟེན་
པགས་ནད་བྱུང་བའི་དབང་གིས་མིག་ནད་བར་འགྲིབས་
འབྱུང་བར་རྐནྱེ ་བྱེད་པ་དང་། དེ་མནི ་ནད་གཞ་ི ཟ་ཁུ་གཅནི ་ས་ྙི
དང་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་པོའ་ི རགི ས་ཀྱིས་རྐནྱེ ་བྱེད་དོ།
ནད་རྟགས། རླུང་ལས་གྱུར་པའི་བར་འགྲིབས་ཀྱི་དབྱིབས་
དང་། ཁ་དོག་ན་ི ཉ་ི མ་དང་འདྲ་བ། མཁསྲི ་པ་ལས་གྱུར་པ་ན་ི
འུག་པའ་ི མགི ་དང་འདྲ་བ་ཁ་དོག་སེར་པོ། བད་ཀན་ལས་གྱུར་
པ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བ་ཁ་དོག་དཀར་པོ། འདུས་པ་ལས་གྱུར་
བ་འཇའ་མཚོན་འདྲ་བ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ངོ་བོ་ཕྲ་བོ་
བཅས་དང་། དེ་མནི ་ཐོག་མའི་རྟགས་སུ་མིག་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་
ནས་མཐོང་ཡུལ་སྔར་ལྟར་གསལ་པོར་མི་མཐོང་བ་དང་། ཁ་
དོག་ཇ་ི བཞནི ་མ་ི མཐོང་བར་ལོག་པར་མཐོང་བ། ཉནི ་མཚན་
གང་ལའང་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ་ི རགི ས་མ་ི བཟོད་པ། མཐོང་ཡུལ་
གཅགི ་ཡོད་ཀྱང་གཉསི ་ཙམ་འཆར་བ། གློ་བུར་དུ་མིག་ཤལེ ་གྱི་
མཐོང་ཤུགས་ཚད་གཞ་ི འགྱུར་དགོས་པ་སོགས་བྱུང་ནས་རམི ་
པས་མཐོང་བྱེད་རྒྱལ་མོ་ཡོངས་སུ་འགྲིབས་ནས་མིག་མི་མཐོང་
བར་གྱུར་བ་ཡནི །

བཅོས་ཐབས།
* སྔོན་འགོག མགི ་ནད་བར་འགྲིབས་ཀྱི་མི་མནར་བའི་
ཆེད་སྔོན་འགོག་ན་ི ཤནི ་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཡནི ། སྔོན་འགོག་
བྱ་ཚུལ་ནི་གཙོ་བོ་གོང་དུ་བརདྗོ ་པའ་ི རྒྱུ་རྐནྱེ ་འདྲ་མནི ་རྣམས་
ལ་ཡིད་གཟབ་ཀྱིས་ལག་ལེན་དུ་འཁེལ་དགོས། དེ་ཡང་ལོ་ན་
རྒས་པ་དང་། རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་རྐནྱེ ་གཉསི ་ལས་ལྡོག་པར་དཀའ་
ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་རྣམས་ལས་ལྡོག་ནུས་ལ། ལོ་ན་རྒས་པའ་ི
སྐབས་སུའང་ཟས་སྤྱོད་དང་། ནད་རིགས་ཀྱི་རྐྱེན་རྣམས་ལས་
སྲུང་ཐུབ་ཚེ་མིག་ནད་བར་འགྲིབས་མི་ན་བའི་སྔོན་འགོག་
ཐུབ་སྲིད། སྔོན་འགོག་ཆེད་གོང་གསལ་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཟས་
སྤདྱོ ་རྣམས་སྤངས་ནས་རབ་བྱུང་ན་ཚལ་དང་ཤིང་ཏོག་འབྲུ་
རིགས་སོགས་རྫས་རིགས་འདྲ་མིན་མེད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་
ནམ་ཞིང་ལས་ཀྱི་ཐོན་ སྐྱེས་ཁ་ཟས་སྣེ་འཛོམས་བསྟེན་དགོས་
ལ། སྤྱོད་ལམ་སྐབས་ཉི་ཟེར་སྲུང་ཆེད་མགི ་ཤེལ་ཚད་ལྡན་དང་
ཞྭ་མོ་བེད་སྤྱོད་པ་དང་། གློག་ཀླད་དང་། བརྙན་འཕྲིན། དཔེ་
དེབ་སོགས་བར་མཚམས་མེད་པར་བལྟ་བར་མ་ཡནི ་པར་ཚོུད་

ཕྱེད་ཙམ་དབར་མཚམས་བཞག་གིས་མིག་ལ་ངལ་གསོ་དགོས་
པ་དང་། སྔ་དགོང་རྟག་ཏུ་ཆུ་གཙང་བསལི ་པོས་ཆུ་ལྕག་བྱེད་
དགོས་ལ། གོང་གསལ་གྱི་ནད་རྟགས་གང་ཡང་བྱུང་སྐབས་
དང་། དེ་མནི ་སྐབས་མཚམས་སུ་མགི ་ག་ི བརྟག་དཔྱད་བྱ་གལ་
ཆེའ།ོ
* བཅོས་ཐབས་དངོས།
• ཟས་སྤདྱོ ། མགི ་ནད་བར་འགབྲི ས་གསར་པའ་ི དུས་སུ་
བེ་སྣབས་སམ་སྤྲི་དཀར་ཉིད་སྲབ་ཅིང་མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ི སྟེང་
ཡོངས་སུ་ཁྱབ་མེད་པས་དེའ་ི སྐབས་གོང་གསལ་སྔོན་འགོག་
སྐབས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད་གཅིག་མཚུངས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་དགོས།
དེ་ལྟར་བསནྟེ ་ཐུབ་ཚེ་སྔོན་འགོགོ ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ནད་འད་ི ཉདི ་
སེལ་བར་ཡང་ཕན།
• སྨན། སྨན་གྱི་སྒོ་ནས་བཅོས་ཐབས་འདི་ཡང་གཙོ་བོ་
བར་འགྲིབས་གསར་པའི་དུས་སུ་བེད་སྤྱོད་པ་དང་། དེ་ཡང་
རང་ལུགས་ལྟར་ན་ཐང་ཕྱེ་རིལ་བུ་ལྡེ་གུ་སོགས་ངོ་བོ་འདྲ་མིན་
གྱི་སྨན་གཏོང་ལུགས་དང་། འདུ་བ་གང་གསི ་རྐནྱེ ་བྱེད་པ་ལ་
གཞགི ས་ནས་སྨན་གཏོང་ལུགས་ཡོད་བ་ཡནི ། དེ་མནི ་ལུགས་
གཞན་ལས། ནང་ཁོང་དུ་གཏོང་བ་དང་ཕྱིའ་ི མགི ་ནང་བླུག་
རྒྱུའ་ི སྨན་འདྲ་མིན་ཡོད།
• དཔྱད་བཅོས། དཔྱད་བཅོས་ན་ི གཙོ་བོ་མགི ་ནད་བར་
འགབྲི ས་ཉིད་དུས་ཡུན་རངི ་པོར་སོང་ནས་ཡོངས་སུ་རྒྱས་ཏེ་
མཐོང་བྱེད་རྒྱལ་མོ་འགྲིབས་ནས་མིག་མི་མཐོང་བའི་སྐབས་
སུ་ཆ་དཔྱད་ཐུར་མ་སོགས་བེད་སྤྱད་ནས་མིག་གཤག་སྟེ་
མིག་འགྲིབས་སེལ་བའི་ལག་ལེན་ཞིག་ཡིན། དེའ་ི སྐབས་ཟས་
སྤདྱོ ་དང་སྨན་ཁོ་ནས་སེལ་བར་དཀའ། རང་ལུགས་ནང་མགི ་
འགྲིབས་ཕྱེ་བའ་ི ལག་ལེན་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་ཡོད་རུང་ད་ཆ་
ཉམས་ནས་རང་ལུགས་ཇ་ི བཞནི ་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་ཕལ་
ཆེར་མེད་དོ། དེ་ཡང་དེང་དུས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་མིག་འགྲིབས་
ཕྱེ་བའི་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནི་ཤིན་ཏུ་གནས་ཚད་མཐོ་པོར་
སླེབས་ཞིང་དུས་ཡུན་ཚོུད་གཅིག་ལས་ཉུང་བའ་ི ནང་གཤས་
བཅོས་ཕལ་ཆེར་ལེགས་གྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་
གཞ་ི ཡང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཟནི ་བཞནི ་ཡོད།
• དཔྱད་ལེགས་པའི་རྟགས། རང་ལུགས་ལྟར་ན་ནགས་ལ་
ཁ་བ་བབས་པ་འདྲ་བ་སྐྱ་དེང་ངེར་སྣང་བ་དང་། གངས་ལ་ཉི་
མ་ཤར་བ་ལྟར་དཀར་ལ་གསལ་བ་སྣང་བ། དཔྱད་རྗེས་ཞག་
འགར་ན་ཟུག་མེད་ཅིང་བདེ་བར་བྱུང་བ་བཅས་དཔྱད་ལེགས་
པོ་བྱུང་བའ་ི རྟགས་དང་། དེབཞནི ་ཕྱི་ལུགས་ལ་གཞགི ས་ནའང་
ན་ཟུག་མེད་པ་དང་། ཡུལ་སྔར་ལས་གསལ་བར་མཐོང་བ། རྨ་
ཁ་མྱུར་དུ་གསོ་བ་བཅས་བྱུང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་དཔྱད་ཀྱི་
རསྗེ ་སུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ི རངི ་མགི ་ནང་ཕྲན་བུའ་ི མ་ི བདེ་བ་
དང་། མགི ་ཆུ་འཁོར་བ། འོད་ཆེན་པོའ་ི རགི ས་མ་ི བཟོད་པ་བྱུང་
སདྲི ་པ་ཡནི ་པས་དེ་རགི ས་རྒྱུན་ལྡན་ཡནི ་ཞངི ་དཔྱད་མ་ི ལེགས་
པའ་ི རྟགས་མ་ཡནི ་ནོ།
• དཔྱད་མ་ི ལེགས་པའ་ི རྟགས། གོང་གསལ་རྟགས་རྣམས་
ལས་ལྡོག་ཅིང་རང་ལུགས་ལྟར་ན་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྩ་ཆད་
ནས་མིག་ནང་ཁྲག་གིས་གང་བ་དང་། མིག་བཅར་ནས་རྙོག་
ནག་ལངས་པ། དཔྱད་རསྗེ ་ན་ཟུག་བྱུང་བ་བཅས་དང་། ཕྱི་
ལུགས་ལ་གཞགི ་ན་ཟུག་གཟེར་ཡང་སེ་བྱུང་བ་དང་། ག་ློ བུར་
དུ་མིག་གི་གསལ་བྱ་ཞན་དུ་སོང་བ། རབ་རིབ་དུ་གྱུར་བ། གློག་
ཁྱུག་པ་སྣང་བ་བཅས་ན་ི དཔྱད་མ་ི ལེགས་པའ་ི རྟགས་ཡནི །
• དཔྱད་ཀྱི་ཕྱི་རྗེས། དཔྱད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་
ལ་ཡིད་གཟབ་དགོས་པ་ནི་ཤནི ་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་ཞིང་། རང་
ལུགས་ལྟར་ན་ཁ་ཟས་མར་དཀར་དང་། འོ་ཟན་འཚོས་པར་
བཙོས་པའི་སྐྱོ་ོ འདུར་སོས་བལྡད་མི་དགོས་པ་ལྟོ་བ་མ་ལྟོགས་
ཙམ་དུ་ཕྲན་བུ་རེ་བསནྟེ ་པ་དང་། ཁ་སྐོམ་ན་ཆུ་བསྐོལ་གྲང་
ལ་རྩམ་པ་ཕྲན་བུ་བཏབ་ས་ྟེ ཉུང་ཟད་བཏུང་བར་བྱ་དགོས་ལ།
སྤདྱོ ་ལམ་ནང་སྦྲིད་པ་དང་། ག་ློ ལུ་བ། སྣབས་ཕྱིས་པ། མཆལི ་མ་
འདོར་བ། ཉལ་བ་སོགས་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དྲག་ཤུགས་རིགས་
གང་ཡང་བྱ་བ་སྤང་དགོས་སོ། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལུགས་ལ་གཞིགས་
ནའང་སྤྱོད་ལམ་དྲག་ཤུགས་རིགས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་རིང་སྤང་
དགོས་ལ་སྨན་པས་གནང་བའ་ི སྨན་རྣམས་དུས་ཐོག་བསནྟེ ་
དགོས་པ་ཡནི ། དེ་ལྟར་དཔྱད་ཀྱི་རསྗེ ་སུ་ཟས་སྤདྱོ ་རྣམས་ཚུལ་
བཞིན་བསྟེན་ཚེ་རྨ་ཁ་མྱུར་དུ་གསོ་བ་དང་། དྲག་སྐྱེད་ལེགས་
པོ་བྱུང་བ། ནད་ལོག་དང་། དེ་མིན་བླ་གཉན་གྱི་ནད་གཞི་མི་
འབྱུང་བར་ཕན་ནོ།།

26-05-2014 12:11:29

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།
རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉིན་རེའ་ི རསྩི ་འབྲས།
ཟླ་ ༤ པའ་ི ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་བུམ་སྟོང་
ལྷོ། ཕགྱོ ས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང༌།
ཕུར། ༤-༡ ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། སབློ ་གཉེར་འགོ་འཛུགས་ལ་དགེ། མགནྲོ ་
Thu 5-29 འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང་།
སངས། ༤-༢ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྟེན་
Fri 5-30 བཞེངས་མཁར་རགྩི ་འགོ་འཛུགས་བཟང༌། ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་དང༌། སགྲེ ་ཚེས་འཁེལ་བས་གཏར་
བསགྲེ ་རགི ས་མ་ི རུང་།
སྤེན། ༤-༣
Sat 5-31

ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་
སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ཉ།ི ༤-༤
Sun 6-1

ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
འཛུགས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ཟླ། ༤-༥ ཚེས་ཆ་ཞན། གཉེན་སྒགྲི ་དང་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་
Mon 6-2 ཀྱི་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་། ཀླུ་ཐེབས།
དམར། ༤-༦ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་མཁར་
Tue 6-3
ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤོའ་ི རགི ས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ ༦ སྔ་མ།
ལྷག ༤-༦ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་པར་བཟང་།
Wed 6-4
མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤོ་མ་ི རུང་།
ཕུར། ༤-༧ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། བག་
Thu 6-5
མ་གཏོང་ལེན་མ་ི རུང༌།
སངས། ༤-༨ ཚེས་ཆ༌འབངྲི ་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང། དུར་
Fri 6-6
བཏབ་མ་ི རུང་།
སྤེན། ༤-༩
Sat 6-7
ཉ།ི ༤-༡༠
Sun 6-8
ཟླ། ༤-༡༡
Mon 6-9

ཚེས་ཆ་ཞན། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱ་བ་ལྷག་པར་
མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང་།

ཚེས་ཆ་ཞན། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་དང་། སགྲེ ་ཚེས་ཀྱིས་གཏར་བསགྲེ ་རགི ས་
མ་ི རུང་།
དམར། ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དྲག་པོའ་ི
༤-༡༢ Tue དཔོན་རགི ས་མཇལ་འཕྲད་བཟང༌། ཚོང་ལས་འགོ་
6-10
འཛུགས་མ་ི རུང༌།

འབྱུང་རསྩི ་མན་ངག་ཟླ་བའ་ི འོད་ཟེར།
༼འབྱུང་རྩིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར།༽ཞེས་བྱ་བ་འདི་
ནི་སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤའཱིྲ མ་ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་
པོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཡོས་སྤྱི་ལོ་ ༡༦༨༧ ལོར་
བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་འབྱུང་རྩིས་ཞེས་པ་ནི་སྨན་
རྩིས་ཟླ་གསར་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ནང་འཁོད་པ་
བཞིན་བརྩི་གཞི་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྔ་སྟེ་ཤིང་མེ་ས་
ལྕགས་ཆུ་སྟེ་འབྱུང་བ་ལྔའི་ཁམས་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་ཟླ་ཞག་
དུས་དང་། ར་ྩི བྱའ་ི སགྲོ ་ལུས་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་བཅས་ཕན་
ཚུན་མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརྟགས་ཏེ་འགྲོ་བའི་བདེ་
སྡུག་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་ལ་ཟེར་
བ་ཡནི ། དེ་ཡང་སྤོར་ཐང་རསྩི ་སམ། ནག་རསྩི ་ཤེས་ཡོངས་
སུ་གྲགས་པ་འདི་ནི་ཆེས་སྔ་བའི་དུས་ནས་དར་བར་ངེས་
པས། དེ་ཡང་་བོན་ལུགས་ལྟར་ན་རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་
པོའི་རིང་ལ་རྒྱུའི་བོན་ཤེས་པ་བཅུ་གཉིས་བྱུང་བའི་ནང་
ནས་སྐོས་ཤེས་རྩིས་མཁན་ནི་འབྱུང་རྩིས་ལམ་སྲོལ་སྟོན་
པར་བྱེད་པ་པོར་ཤེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་
དུས་སུའང་དུར་གཤེན་མཚོན་ཆ་ཅན་ཞེས་དུར་གཤེན་
མཚོན་ཆ་ཅན་གྱིས་གཤིན་གྱི་རྩིས་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་
ལ་གཞིག་ན་དུས་ཆེས་སྔ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་
སྒོ་ནས་གསོན་གཤིན་གྱི་རྩིས་བྱེད་པ་ངེས་པ་ཡིན། དེ་ནས་
འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་འཇོ་
ཁབ་ཏུ་བསུས་པས་ཀོང་འཇོས་བསྣམ་ཕེབས་པའི་འབྱུང་
རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ཐོག་མར་བསྒྱུར་བ་དང། དེ་ནས་བཟུང་
འབྱུང་རསྩི ་གཞུང་བསྒྱུར་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་བྱུང་བར་བཞེད་
པ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་གསལ། ཡིན་ཀྱང་བསྟན་
པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་དུ་གོད་ཆག་བྱུང་བའི་དབང་
གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མང་དག་ཅིག་དམིགས་

ལྷག ༤-༡༣ ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་
Wed 6-11
སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང།
ཕུར། ༤-༡༤
Thu 6-12

ཉནི ་ཕདྱེ ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ བར་ཚེས་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་
དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང་།
གསོ་སྦངྱོ ་།

སངས།
༤-༡༥ Fri
6-13

ཚེས་ཆ་བཟང་། ས་ཟླའ་ི དུས་ཆེན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་
ལྷག་པར་བསྟན་སྲུང་གསོལ་མཆོད་བྱ་བར་བཟང་།
གཉེན་སྒགྲི ་དང་། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་
མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང་།

སྤེན། ༤-༡༦ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཡང་
Sat 6-14 ལོན་གཡང་བསྒྲུབ་བཟང་། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་
དང་ཁྱིམ་སྤོ་མ་ི རུང་།
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡནི །

མེ ད ་དུ་སོ ང ་
བའི་ནང་ནས་
འ བྱུ ང ་ རྩི ས ་
གཞུང་གྲགས་
ཆེ ་ བ་མཇལ་
དུ་མེ ད ་པར་
བཤད། མཐའ་
དོ ན ་ འ བྱུ ང ་
རྩི ས ་ཟླ་ཟེ ར ་
ཞེ ས ་ པ འི ་
གཞུང་འདི་ནི་
གོང་དུ་ཞུས་པས་ལོ་དུས་ ༦༨༧ ཙམ་ལ་ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་
བཟང་པོས་བརདྗོ ་བྱ་ཉུང་ལ་བརདྗོ ་བྱེད་གཏངི ་གཟབ་ཅངི ་
རྒྱ་ཆེ་བའི་ནག་རྩིས ་ཀྱི ་ གཞུང་གཏི ང ་ཟབས་ཅན་འདི ་
གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་སློབ་གཉེར་བར་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བའི་
དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན། ༼གཞུང་འདིའི་འགོར་ཕྱིས་བྱེས་ཀྱི་
སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རྩིས་རིག་སློབ་དཔོན་བྲག་མཐོན་བྱམས་
པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཁྱུང་ཤཱཀ་དར་པས་
མཛད་པའི་འབྱུང་བའི་རྩ་བ་རིན་ཆེན་ཀུན་བསྡུས་ཀྱི་ངོ་
སྤྲོད་དང་། འཇུག་ཏུ་སློབ་དཔོན་རང་གིས་གསར་དུ་སྤེལ་
བའི་གཙུག་ལག་སྒོ་འབྱེད་རེའུ་མིག་ཀྱང་གསར་དུ་བསྣན་
ཡོད།༽གཞུང་དངོས་སུ་སྐོར་འགོ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་བསྟན་
པའ་ི ཐོག རྒྱ་བོད་ཀྱི་སྐོར་འགོ་སུམ་ཅུ། ནམ་ཞག་གཏན་གྱི་
མཐའ་རྩིས། ཕོ་མོ་མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས། ལོ་གཅིག་ཀག་
རྩིས། འབྱུང་འཁྲུགས་སྲིའུའི་རྩིས། ནད་རྩིས། ཟངས་ཀྱམ་
གཤནི ་གྱི་རསྩི ་བཅས་ལེའུ་བདུན་དུ་བསྡུས་པའ་ི རསྩི ་གཞུང་
ནང་དོན་གཏངི ་ཤནི ་ཏུ་ཟབ་པ་ཞགི ་ཡནི ་ནོ།།

གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མཆནི ་ནད་དུག་ཐབས་
ཐོག་སྨན་སྦྱིན་བཏང་བ།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོའི་དབུ་ཁྲིད་འོག་བཙན་བྱོལ་ནང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་
ཀྱི་རིག་གཞུང་རྒྱུད་འཛིན་དང་། བོད་ཀྱི་ཐུན་མིན་གསོ་བ་
རིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་ནད་པར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་
མཁན་ཡིན་པར་སོང་། ལོ་རེ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་རྩ་དང་ཤེས་
ཡོན། རིག་གཞུང་། འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་ཐོག་ལོ་རེ་སྨན་
སྦྱིན་སརྒོ ་ས་ཡ་ཉ་ི ཤུ་བརྒལ་བ་འག་ྲོ བཞནི ་ཡོད་པ་ལས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༣ གཅིག་པུའི་ནང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ (HIV)
ནད་གཞིའི་ཐོག་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་དགུ་
ནས་ནད་པ་དེབ་འགོད་གྲངས་ ༡༡༨ ལ་སྨན་སྦྱིན་སྒོར་
༡༦༢༠༥།༠༠ བཏང་ཡོད་པ་དང་། མཆནི ་ནད་དུག་ཐབས་
(Hep B) ནད་གཞིའ་ི ཐོག་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ནས་ནད་པ་དེ བ་འགོ ད ་གྲངས་
༦༤༦༤ ལ་སརྒོ ་ ༧༩༢‚༣༡༤།༠༠ སྨན་སྦྱིན་བཏང་ཡོད།།

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས༌ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ བར་བུམ་སྟོང་
ནུབ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང༌།
ཉ།ི ༤-༡༧ Sun ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་
6-15
གཏོང་ལེན་མ་ི རུང་། ཚེས་ ༡༨ ཆད།
ཟླ། ༤-༡༩
Mon 6-16

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། གཤེན་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་
མ་ི རུང་།

དམར། ༤-༢༠
Tue ༦-17

ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི
རུང་། ཀླུ་ཐེབས།

ལྷག ༤-༢༡
Wed 6-18

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ཚོང་གཉེར་
རགི ས་འགོ་འཛུགས༌བཟང་། མགནྲོ ་འབོད་ཀྱིས་
དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།

ཕུར། ༤-༢༢
Thu 6-19

ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་རྒྱུ་ནོར་
ཕོན་ཆེ་ཕྱིར་གཏོང་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།

སངས།༤-༢༣
Fri 6-20

ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་
དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

སྤེན། ༤-༢༤
Sat 6-21

ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྲི ས་
གཏུགས་རགི ས་མ་ི རུང་།

ཉ།ི ༤-༢༥ Sun ཚེས་ཆ་ཞན། གཉེན་སྒགྲི ་དང་དགའ་ཉེ་འདུ་
6-22
འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང༌། འད་ི ཉནི ་
དབྱར་ཉ་ི ལྡོག ལོག་ཞག ༢༡ འདྲེན། ཀླུ་ཐེབས།
ཟླ། ༤-༢༦
Mon 6-23

ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་
སྤོ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་། སགྲེ ་ཚེས་ཀྱིས་གཏར་བསགྲེ ་
རགི ས་མ་ི རུང་།
དམར། ༤-༢༧ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ལ་བཟང་
Tue 6-24
ཡང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་བྱེད་པ་མ་ི རུང་།
ལྷག ༤-༢༨
ཚེས་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
Wed 6-25
ཕུར། ༤-༢༩ ཚེས་ཆ་ཞན། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་ལྷག་
Thu 6-26
པར་མ་ི རུང་།
སངས། ༤-༣༠ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གལ་
Fri 6-27
ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང་།
གསོ་སྦངྱོ ་།
སྤེན། ༥-༡ Sat
6-28
ཉ།ི ༥-༢
Sun 6-29
ཟླ། ༥-༣
Mon 6.30

ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། སྐྱེས་དངོས་འདེབས་ལས་འགོ་
འཛུགས་བཟང༌། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་
འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་
དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང་།

དམར། ༥-༤
Tue 7-1

ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌།
ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་འཛུགས་རགི ས་
མ་ི རུང་།

ལྷག ༥-༥
Wed 7-2

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། གཉེན་སྒགྲི ་དང་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང་།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡནི །

རང་གི་མཛུབ་མོ་ནས་ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤ་ི སྒ་ཆག་ཞེས་པ་ བུད་མེད་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སྐོར་ལ་
ཚེས་གྲངས་གང་ལ་ཁེལ་མནི ་བར་ྩི ཚུལ།
བོད་ལུགས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བ།
➢

➢

➢

སྐར་རསྩི ་པ་བཀྲ་ཤསི ་རྒྱལ་མཚན།
སྤྱིར་བཏང་རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་ཅེས་པ་
བོད་ཚེས་ ༤
ན།ི སྔ་མོ་བོད་ནང་ཕྱི་དངོས་པོ་
བོད་ཚེས་ ༥
བོད་ཚེས་ ༣
ཡར་རྒྱས་དེ་ཙམ་མེད་པའ་ི དུས་
སུ་ཅ་དངོ ས ་འོ ར ་འདྲེན་དང་
བོད་ཚེས་ ༦
འགྲོ ་ འོ ང ་བྱེད་པར་རྟ་སོ ག ས་
སེམས་ཅན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་
བོད་ཚེས་ ༢
བོ
ད
་ཚེ
ས
་
༡
ཡོད། གལ་ཏེ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་
➢
པའི ་ ཉི ན ་དེ ར ་ཆུ་ཚགས་ཁེ ལ ་
➢
ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤི ་ སྒ་
ཡོད་ན་སྐྱེལ་འདྲེན་གཙོ་བོ་རྟ་ཤི་
ཆག་ཚེ ས ་གྲངས་འདི ར ་
<
ཁེལ་གྱི་ཡོད།
བ་དང་སྒ་ཆག་པ་ལ་སོགས་པའ་ི
མི ་ འདོ ད ་པའི ་ རྐྱེ ན ་ངན་ཐོ ག ་
ཏུ་འབབ་པ་ལ་གོ་བ་ཡནི ། དེར་བརྟེན་ཆུ་ཚགས་ཁེལ་བའ་ི
ཉིན་དེར་གལ་ཆེའི་ལས་རིགས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་ བཞིན་བརྩིས་ཏེ། མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོའ་ི བར་དུ་ཁེལ་བའི་
འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ལས་དོན་ལ་དོ་ཕོག་འོང་ཉེན་ ཚེས་གྲངས་དེ་ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤི་སྒ་ཆག་ཁེལ་བ་ཡིན། དེ་
ཡོད། གནའ་བོའ་ི དུས་ཀྱི་རྟའ་ི བཞོན་པ་དེ་དངི ་སང་ག་ི མོ་ཊ་ ཡང་བོད་ཚེས་ ༢།༨།༡༤།༢༠།༢༦། རྣམས་ལ་ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་
སོགས་ལ་གོ་ན་འཐུས་པ་ཡིན། བྱེ་བྲག་བརྩི་བྱ་དང་དེའ་ི ཉིན་ ཤ་ི སྒ་ཆག་ཁེལ་བ་ཤེས་པར་བྱ། ཆུ་ཚགས་ཁེལ་སྐབས་དམགི ས་
བསལ་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་འགྲུལ་བསྐྱོད་
གྱི་གཟའ་སྐར་སོགས་ལ་བརྟག་དགོས་སོ།།
སྐུ་ཉདི ་ཀྱི་ཤེས་སླ་བའ་ི ཆེད་ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤ་ི སྒ་ཆག་ན།ི འགོ་འཛུག་བྱེད་པར་ངན་པ་ཡནི ། གལ་སདྲི ་འདའི ་ི ཉནི ་མོར་
རང་གི་མཛུབ་མོའི་རྩེ་ནས་བོད་ཚེས་གང་ལ་ཁེལ་མིན་ལྟ་ མ་འགྲོ་ཀ་མེད་ཐུག་ཚེ་དེའ་ི བཅོས་ཐབས་སུ་ནང་ནས་ཕྱིར་
བདེའ་ི བརྩི་ཚུལ་ཤེས་པར་འདོད་ན། གོང་གསལ་རི་མོ་འདིའ་ི མ་ཐོན་གོང་ཇ་ཚགས་ནང་ཆུ་བཙག་པའི་གཏོ་བཅོས་བྱེད་ན་
སངྟེ ་སྐུ་ཉདི ་ཀྱི་མཐེ་བོང་ནས་ཚེས་གྲངས་ ༡ སོགས་རིམ་ དེའ་ི ངན་འབྲས་ཞ་ི བའ་ི ཕན་ནུས་ཡོད།།

<
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➢
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པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་ལ་དགེ་བཤེས་མི་སྣ་ལྔ་
ཡསི ་ཟབ་ཁདྲི ་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སེམས་ཁམས་རགི ་པའ་ི
རྨང་གཞ་ི སེམས་ཀྱི་སྤྱི་བཤད་དང་། དགེ་མ་ི དགེ་སེམས་ཀྱི་
དམགི ས་རྣམ་བྱེད་གསུམ། གཞན་ཡང་བྱམས་སངྙི ་ར་ྗེ དང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༢༨ བར་བོད་མིའ་ི བཟོད་པ་ཉམས་ལེན། སྒོམ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ། རྟེན་འབྲེལ་
སྒྲིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་ དང་དྲན་པ་ཉེར་གཞག སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟླས་བཅས་ངོ་
རྒྱས་ཐེག་རྩ་ནས་གོ་སྒགྲི ་ཞུས་པའ་ི རྒྱ་གར་བྱང་ཕགྱོ ས་བཙུན་ སྤདྲོ ་དང་འབལྲེ ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཡང་གནང་ཡོད།།
དགོན་ཁག་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་བའི་ཟབ་ཁྲིད་
ནང་༸སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་དང་།
སིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ངག་སྒྲོན་
ལགས། བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི སྨན་པ་བསོད་
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།
ནམས་ལྷ་མོ་ལགས་བཅས་ཁག་སོ་སོས་ས་གནས་སོ་སོའི་
བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་བསྡོམས་ ༣༠༠ བརྒལ་བར་བོད་ དང་མཁལ་རྐེད་དྲོད་དུགས་རྒྱག་པ་དང་ལུས་ཉི་མའི་འོད་
ལུགས་བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལ་ཟབ་ ལ་རན་ཙམ་བསྲོ་དགོས་པར་མ་ཟད། གྱོན་གོས་དྲོད་བོའི་
རིགས་གྱོན་དགོས་ལ་གནས་ཁང་ཡང་དྲོད་ཆེ་བའི་ནང་དུ་
ཁྲིད་གནང་ཡོད།།
བསྡད་ན་གྲང་བའི་ནད་རིགས་ཏེ་དཔེར་ན། བད་ཀན་གྱི་
ནད་དང་། གྲུམ་བུའི་ནད། མཁལ་གྲང་གི་ནད་སོགས་མི་
འབྱུང་བ་ཡནི །
མདོར་ན། དུས་ཚིགས་བཞིའི་ཟས་སྐོམ་དང་སྤྱོད་ལམ་གྱི་
སྤང་བླང་ནི་དུས་ཚིགས་སོ་སོས་ཁྱད་ཆོས་དང་སྦྱར་ཏེ་
ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༢ བར་རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་སྨན་ དབྱར་དགུན་གཉིས་ལ་ཟས་སྤྱོད་དྲོ་བཅུད་རིགས་དང་
རྩིས་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལུས་ དཔྱིད་ཀར་ཟས་སྤྱོད་རྩུབ་པའི་རིགས། སྟོན་ཁ་ལ་ཟས་སྤྱོད་
སེམས་སྲོག་གི་སྡེ་ཚན་གྱིས་གོ་སྒགྲི ་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཉེར་ བསལི ་བའ་ི རགི ས་གཙོ་བོར་བསནྟེ ་དགོས་པ་ཡནི །།
བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཕྱི་ལུགས་སེམས་ཁམས་སྨན་པ་དང་
སློབ་གཉེར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ནས་གསུང་

་་་མཐུན་པའི་ཟས་སྤྱོད་སྐོར།

སེམས་ཁམས་ཐད་ཟབ་ཁྲིད་
ཞགི ་གནང་བ།
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡

བཙོ་ཐལ་ནང་ག་ི དངུལ་ཆུའ་ི བྱེད་ནུས་ལ་ཞབི ་འཇུག
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉིན་རྒྱ་ནག་མི་རགི ས་
དོན་གཅོ ད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི ་ www.seac.gov.
cn ཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་ནང་ (བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་ནང་གི་
དངུལ་ཆུའི་བྱེད་ནུས་དམིགས་བསལ་དང་བདེ་འཇགས་
རང་བཞིན་ལ་ཞིབ་འཇུག) ཅེས་པའི་ཚོགས་ཆུང་དེ་དཀར་
མཛེས་བོད་སྨན་ཁང་དང་། ཁྲིན་ཐུའུ་ཀྲུང་དབྱིས་སྨན་
ལུགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། ཧྭ་ཞི་གསོ་རིག་སློབ་གཉེ ར་ཁང་
བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འགན་
ལེན་གནང་སྟེ། ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་དང་། རྒྱལ་
ཡོ ངས་སྨན་རྫས་ལྟ་ཞི བ་ཅུའུ་ཡིས་བཏོན་པའི་སྨན་རྫས་
ཀྱི ་བདེ ་འཇགས་རང་བཞི ན་གྱི ་ཞི བ ་འཇུག་ཐབས་ལམ་
གཞིར་བཟུང་ཚན་རིག་གི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་ཉམས་ཞིབ་
བྱས་འདུག ཞིབ་འཇུག་གི་ནང་དོན་དང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་
བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་གྱི་བདེ་འཇགས་རང་བཞི ན་གྱི་ཞི བ་
འཇུག་ལས་ཀའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྟོང་ཆར་ཁ་གསབ་བྱས་པ་མ་
ཟད། རྒྱལ་ནང་གི་རིགས་མཚུངས་ཞིབ་འཇུག་གི་སྔོན་ཐོན་
ཆུ་ཚད་ལ་ཡང་སླེབས་ཡོད་འདུག བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་ལ་
མངོན་གསལ་གྱི་དུག་རིགས་ཟུར་ཕོག་མེད་པ་དང་། ལུས་
ཕུང་གི་དབང་རྟེན་ལ་གནོད་སྐྱོན་མེད་པ། ནད་ཐོག་ལག་
ལེན་སྟེང་བེད་སྤྱོ ད་བྱས་ཚེ་བདེ་འཇགས་ཡིན་པའི་སྡོམ་
ཚིག་ཐོབ་ཡོད།
སྨན་དུག་རིག་པའི་ཞི བ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྒྱ་རིགས་
ཁྱད་ལས་པ་འགས་ཞི བ་འཇུག་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་འགའ་
ཤས་ལ་གཞིགས་ན། གསེར་ཐལ་དང་དངུལ་ཐལ་བཙོ་ཐལ་
སོགས་སྨན་དུག་རིག་པའ་ི ཞིབ་འཇུག་ཅིག་སྲོག་ཆགས་བྱི་
ལའ་ི སྟེང་བྱས་བར་སྨན་སྦྱོར་དེ་དག་གིས་བྱི་ལའི་ཕྱི་ཚུལ་
གྱི་རྣམ་པ་བཟང་ཞིང་། སྤུ་པགས་ལ་འོད་ལྡན་པ། འགྲོ་
འདུག་ལ་ཐོགས་པ་མེ ད་པ། བཟའ་བཏུང་དང་བཤང་
གཅི་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཡིན་པ་མ་ཟད། དོན་སྣོད་གཙོ་བོར་
གཤག་ལས་བྱས་ཀྱང་རྒྱུན་ལྡན་མི ན་པའི་ སྣང་ཚུལ་མ་
མངོན།གཞན་ཡང་ [བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་གྱི་གཙོ་བོའ་ི ཕན་
ནུས་ལ་ཞིབ་འཇུག] ཅེས་པའ་ི འགོ་བརྗོད་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་

བྱས་འབྲས་ལ་བཙོ་ཐལ་གྱིས་ནད་འབུ་འཕེལ་བར་འགོག་
སྲུང་གི་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་ཚེ་སྲིང་ལ་ཚད་པ་འཇོམས་ཤིང་
གཉན་ཁ་གཅོག་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནད་རིགས་
འགོག་སྲུང་གི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བོ་ལྡན་པའི་ར་
འཕདྲོ ་གནང་འདུག
གཞན་ཡང་། [བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་ནང་གི་དངུལ་ཆུས་
ཙི་ཙིའ་ི མཁལ་མར་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཡོད།] ཅེས་པའི་ཉམས་
ཞིབ་བྱས་འབྲས་ལྟར་ན་ཙི་ཙིའ་ི མཁལ་མར་ཚད་ངེས་ཅན་
གྱིས་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་འདུག་རུང་།
ཉམས་ཞིབ་དེའ་ི མཇུག་སྡོམ་དེ་གསོ་བ་རིག་པའི་བཙོ་ཐལ་
སྤྱིའ་ི ཕན་གནོད་ཡནི ་པ་ར་འཕདྲོ ་ག་ལ་ཐུབ།
རྒྱ་གར་ཚེ ་ ཡི ་ རི ག ་བྱེད་ཀྱི ་ལག་ལེ ན ་ནང་བཙོ ་ཐལ་
བེད་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕན་ནུས་ཀྱང་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་སྨན་
ནང་གསུངས་པ་དང་མཚུངས། དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་ (AYUSH) གྱིས་བཀའ་
མངགས་འོག ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་ཚན་རིག ་སློ བ ་གཉེ ར་
ཁང་དུ་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་ཀྱི་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའི་སྨན་
སྦྱོ ར་ཞིག་ལ་སྲོག་ཆགས་ཙི་ཙིའི་སྟེང་ཉམས་ཞིབ་བྱས་སྟེ་
ཙི་ཙིའ་ི ཀླད་པ་དང་། མཁལ་མ། མཆིན་པར་དུག་གི་ཞོར་
སྐྱོན་མངོན་གསལ་ཐོན་མེད་པ་ནི། བཙོ་ཐལ་དེ་ཉིད་ནད་
ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཚེ་གནོད་མེད་བདེ་འཇགས་ཡིན་པའི་
ར་སྤྲོད་བྱས་འདུག དེ་བཞིན་ཀྲུང་ལུགས་ཀྱི་གསོ་རགི ་ནང་
ལ་ཡང་དུག་འདོན་ཟིན་པའི་ཅོག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་
པ་དང་། མིའ་ི ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་མེད་བདེ་འཇགས་ཡནི ་
ལུགས་གཅིག་མཚུངས་གསུངས་པ་དང་ཙི་ཙི་ཐོག་ཉམས་
ཞིབ་ལམ་ནས་ནད་ཐོག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཚེ་གནོད་མེད་བདེ་
འཇགས་ཡནི ་པའ་ི ར་སྤྲོད་བྱས་འདུག
མདོར་ན་བཙོ་ཐལ་གྱིས་མིའ་ི ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་དང་མ་
གནོད་ནི་ལས་སྣོན་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལ་རག་ལས་ཡོད་སྟབས་
བཙོ་ཐལ་གྱི་ལས་སྣོན་ཚད་ལྡན་ཞིག་དགོས་པ་ནི་གོར་མ་
ཆག །

མ་ཡ་ི བདེ་ཐང་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

སྟབས་ལ་གཟབ་དགོས་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལྟོ་བའ་ི སྟེང་དུ་
དངོས་པོ་འཐེག་དཀའ་བ་འཁྱེར་མི་རུང་ལ། དེ་བས་བཙིར་
གནོན་འབྱུང་མི་རུང་ཞིང་ནང་གི་གྱོན་པ་དང་སྐེ་རགས་སོགས་
དམ་དྲགས་རྒྱུ་མེད་པར་ལྷོད་ནས་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ཉནི ་
ལྟར་ཟུག་ཟེར་དང་ཐང་ཆད་པར་འཛེམས་ནས་ཁྱིམ་དུ་འདུག་
ནས་བཞུགས་མི་རུང་བར་ངེས་པར་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བཞུགས་
དགོས་ཤངི ་དེ་ཡང་འོས་ཤངི ་འཚམས་པའ་ི ས་ྒོ ནས་འགུལ་སྐྱོད་
བྱེད་དགོས། ངེས་པར་དུ་སྨྲ་བ་ཉུང་བ་དང་སྐད་ཅོར་ཆེན་པོས་
གླུ་དང་དཔེ་ཆ་སྐྱོར་མ་ི རུང་བ། དེ་བཞནི ་སྨན་རྫས་དང་དུག་
རྫས་རགི ས་ལ་གཟབ་དགོས། བཤང་གཅ་ི ཤུགས་ཀྱི་བཀག་པ་
དང་འདོར་མི་རུང་ཞིང་སྤྱིར་ན་བུད་མེད་སུ་ཡིན་རུང་ཆུ་དྲོ་
འཇམ་གྱིས་ལུས་པོ་འཁྲུ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཟླ་མཚན་
བབས་པའི་དུས་ཆུ་གྲང་མོར་ལག་པ་འཆང་མ་ི རུང་བར་ངེས་
པར་དུ་ཆུ་དྲོན་མོ་སྤདྱོ ་དགོས་པ་ནི་རང་ཉིད་སྦྲུམ་མར་འགྱུར་
དུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ནས་ཡོད་ལ་སྦྲུམ་
མ་ཞགི ་ཡནི ་ན་དེ་བས་ཆུ་དྲོ་འཇམ་གྱི་གཟུགས་པོ་འཁྲུ་བ་དང་
ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ལྷོད་པོ་ཡོད་དགོས་པ་གང་ཞིག་ལྷག་
པར་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ན་ི དེ་བས་གལ་ཆེ་བས་སེམས་
བག་ཕེབས་པོ་དང་སྤྲོ་བ་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་གལ་
ཆེ། དེང་ག་ི དུས་ཚོད་ན་ི འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དུས་རབས་ཡནི ་པས་
མ་ི རྣམས་ལ་འཕྲུལ་ཆས་སྣ་ཚོགས་མེད་པ་ནི་དཀོན་མོད་ཀྱང་།
འཕྲུལ་ཆས་ལས་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན་ཅ་ི ཞགི ་འབྱུང་ག་ི ཡོད་པ་
ན་ི གསང་བ་ལྟ་བུར་གནས་ཡོད་པ་རེད། ཡནི ་ན་ཡང་འཕྲུལ་
ཆས་རེ་རེའ་ི དགེ་མཚན་ཤུགས་ཆེན་ཡོད་པ་བཞནི ་གནོད་སྐྱོན་
ཡང་དེ་མཚུངས་སུ་ཡོད་པས་དེ་དག་གི་འོད་རླབས་ལ་བརྟེན་
ནས་སྦྲུམ་མའ་ི བདེ་ཐང་ལ་གནོད་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བཞིན་
ཡོད་པ་དེར་བརྟེན། སྦྲུམ་མ་ཚོས་བརྙན་འཕྲིན་དང་གློག་ཀླད་
དེ་བཞིན་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་དེའ་ི རྣ་བར་བརྒྱུད་བྱེད་
སོགས་ལ་བརྟེན་ལྟད་མོ་མང་པོ་བལྟ་བ་དང་སྐད་ཆ་མང་བ་
དེ་བཞནི ་ཉན་དྲགས་པ་སོགས་ལས་འོད་རླབས་བརྒྱུད་དེ་རང་
དང་མངལ་གནས་བྱིས་པར་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་
ཡོད་པས་གཟབ་པར་བྱ།

ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒནྲོ ་ནམ་སྨྱུག་རྩེ་མ། ༼སྨན་སབློ །༽

བཞི་པ། སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སྤང་བླང་། སྦྲུམ་མས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་
སྨན་པས་གནང་བའ་ི སྨན་རགི ས་ཕུད་དེ་མིན་རང་འཚམས་
ཀྱིས་སྨན་གང་བྱུང་བསྟེན་མི་རུང་བ་དང་། ལྷག་པར་གླ་རྩི་དང་
བཙན་དུག་སོགས་བཟ་ི ལྡན་སྨན་སྦྱོར། བཟ་ི སྨན་དང་གཉིད་
སྨན་རགི ས་དེ་བས་བཟའ་མ་ི རུང་། དེ་དག་ན་ི ཀླད་པའ་ི དབང་
རྩར་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་བས་སྨན་པས་གནང་བའ་ི ཞ་ི འཇམ་གྱི་སྨན་
རིགས་བསྟེན་དགོས་པ་དང་ལུས་ཟུངས་གསོ་བའི་སྨན་རིགས་
དང་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་གསོ་བའི་སྨན་སེ་འབྲུ་དྭངས་གནས་སོགས་
སེ་འབྲུའི་རིགས་དང་། ཉི་དཀྱིལ་དང་གུ་ཡུ་བདེ་དཔག གུ་ཡུ་
ཉེར་བརྒྱད་སོགས་མཁལ་དྲོད་གསོ་བའི་སྨན་སྤྱོད་ན་འགྲིག་
ཀྱང་སྨན་པ་བསྟེན་བཏུགས་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྦྲུམ་མའི་ངོས་ནས་བཤད་
ན་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
སྤྱིར་ན་སྦྲུམ་ལྡན་སྐྱེད་མར་དཔྱད་ཡེ་ནས་སྤྱོད་མི་རུང་ཟེར་
བ་མིན་པར་སྦྲུམ་མའི་ལུས་ཟུངས་གསོ་ཆེད་དང་། མེ་དྲོད་ལ་
མི་གནོད་པའི་འཇམ་དཔྱད་རིགས་གནང་སྲོལ་ཡོད་མོད། ཕྱི་
ལུགས་ལས་བྱིས་པ་བཙའ་བའི་དུས་བཙའ་དཀའ་བ་ཅན་ལ་
གཤག་བཅོས་གནང་སྲོལ་ཡོད་རུང་སྦྲུམ་མའི་དུས་སུ་དཔྱད་
རེ་འགའ་མ་ི རུང་བ་ན་ི ཁྲག་འདོན་པ་དང་བཤལ་སྨན་གཏོང་
བ། ལུས་པོའ་ི ཆ་ཤས་གང་རུང་ལ་གཤག་བཅོས་བྱེད་པ་དང་།
རྔུལ་ནག་དབྱུང་བའ་ི རྩུབ་དཔྱད་ལག་ལེན་བྱེད་པ། ཚད་ལས་
བརྒལ་བའི་དྲོད་བཅོས་བྱས་པས་སྦྲུམ་མའི་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་
གནས་སྟངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཏེ་གནོད་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་
འཐེབས་སྲིད་པས་འཛེམས་བྱ་དང་། སྦྲུམ་མས་དུས་ནམ་ཡིན་
རུང་སྨན་པ་བསནྟེ ་བཏུགས་བྱེད་པ་དང་། དེ་དང་འབལྲེ ་བའ་ི
ཤེས་ཡོན་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་ལ་ལྷག་པར་དུ་སྐྱེས་པ་ཚོས་
ཀྱང་། ཨ་མ་བུ་ཕྲུག་ག་ི གཡས་གཞོགས་གཡོན་འདེགས་ཀྱིས་
རླབས་ཆེན་གྱི་ཨ་ཕ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གནང་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི་
མ་ི རབས་རསྗེ ་མ་དེ། རང་ཉིད་ལས་ལྷག་པའ་ི སྤུས་ཚད་ལྡན་
པ་ཞིག་འབྱུང་ན་དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་མི་རིགས་འདི་ལ་ཕུལ་བའི་
ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤགི ་ཡནི ་པས་ཐུན་མོང་ནས་རྒྱུས་ལོན་
གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེའ་ི གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།།

སྨན་པ་དང་སྐར་རསྩི ་པ་སབློ ་མཐར་སོན་པའ་ི གནྱོ ་གོས་གསར་བཟོ་ཞུས་པ།
བོད་མའི ་ི སྒགྲི ་འཛུགས་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ན་ི ༸གོང་ས་
མཆོག་ག་ི བཀའ་དྲིན་རསྗེ ་དྲན་ཐོག རགི ་གཞུང་སྲུང་བརའྩི ་ི
ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་སྐབས་བསྟུན། སྨན་རསྩི ་
ཁང་མཐོ་སབློ ་ནས་སྨན་པ་དང་རསྩི ་པ་དཀའ་བཅུ་པ་དང་
སྨན་རམས་པ་དང་། རསྩི ་རམས་པའ་ི སབློ ་མཐར་སོན་པའ་ི
གྱོན་གོས་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་། དེའ་ི འགལྲེ ་བཤད་ན།ི

༤། འཕྲིན་ལས་དོན་གྲུབ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྗང་།། མཚན་
དཔེའི་རྒྱན་རྫོགས་རྒྱ་གྲམ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། ཕྱི་རྒྱུད་
སྟོན་མཛད་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དང་།། ཕྲག་དོག་རྒྱུ་འབྲས་ནད་
སེལ་དབང་བསྐུར་རོ།།
༥། གསུང་སྤྲུལ་མཐའ་ཡས་ཡདི ་ལས་སྐྱེས་པ་དམར།། མཚན་
དཔེའི་རྒྱན་རྫོགས་པདྨ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། རྒྱུད་ཀྱི་ཞུ་
གླེང་གཞི།
ཆེན་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དང་།། འདོད་ཆགས་རྒྱུ་འབྲས་ནད་
བསིལ་ལྡན་རྭ་བ་དཀར་པོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ལྗོངས་ སེལ་དབང་བསྐུར་རོ།།
འདརི ་སྨན་པ་ཞེས་པའ་ི ཐ་སྙད་ན་ི ཧ་ཅང་སྔ་བའ་ི དུས་ནས་ གཞ་ི རས་ཀྱི་ཁ་མདོག་མཐངི ་གསི ་ཚིག་འབྲུ་བཅོ་ལྔས་
ཡོད་པ་དང་། དེ་རྗེས་པུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་རིམ་
ཟླ་བ་ཉ་གང་མཚོན་དོན།
བཞནི ་དར་རྒྱས་བྱུང་ཐོག ཆབ་སདྲི ་དང་། དཔལ་འབྱོར། རགི ་ ཕུལ་བྱུང་གདོད་མའི་སྐྱེད་དཀའ་ཐུགས་མཆོག་བརྩེ་བ་
གནས་གང་ཅིར་གོང་འཕེལ་སྔར་ན་མ་གྲགས་པ་ཞིག་བྱུང་ ཆེན་པོའི་རྫིངས་ཞུགས་ཏེ།། རླབས་ཆེན་མཛད་པའི་དར་
བའི་དབང་གིས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བྱ་གཞག་མགྱོགས་མྱུར་ ཆེན་གཡོ་བས་ཟུག་རྔུའི་རྒྱ་མཚོ་མཐར་བརྒལ་ནས།། མི་
ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་བརྟེན་སྨན་པ་དང་། འཚོ་བྱེད་སྨན་པ། ལྷ་ ཤིགས་སྲོག་གི་རིན་ཆེན་གླིང་ཡིན་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་རྩོལ་
རྗེ་ཞེས་པའི་བར་མཚན་སྙན་ཇེ་མཐོར་ཕྱིན་པར་བརྟེན་དེ་ མཛད་པ།། སྙིགས་མའི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་བདུན་དང་
ནས་བཟུང་བོད་ཁམས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཚང་མས་གུས་ཞབས་ སྨན་བླའ་ི སྐུ་མདོག་མཐངི ་ག་ི རྒྱན།། མཐའ་ཡསི ་གསུང་སྤྲུལ་
དང་བརྩི་འཇོག་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ལས་རགི ས་ཤགི ་ཏུ་གྱུར།
ཡདི ་ལས་སྐྱེས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དམར་བའ་ི འཇའ་གཟུགས་བཀྲ།།

ཞྭ་སངྟེ ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྔའི་མཚོན་དོན་ནི།

ནང་གོས་དཀར་པོའ་ི དགུ་ཚིག་རྒྱལ་མོས་གནམ་གྱི་
༡། ཐུགས་སྤྲུལ་མ་ི བསྐྱོད་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐིང་།། མཚན་
སྐེ་རགས་ཀྱི་མཚོན་དོན།
དཔེའ་ི རྒྱན་རགྫོ ས་རྡོ་ར་ྗེ ལྟུང་བཟེད་བསྣམས།། རྩ་རྒྱུད་སནྟོ ་
མཛད་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དང་།། ཞེ་སྡང་རྒྱུ་འབྲས་ནད་སེལ་
དབང་བསྐུར་རོ།།
༢། སྐུ་སྤྲུལ་རྣམ་སྣང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དཀར།། མཚན་
དཔེའི་རྒྱན་རྫོགས་འཁོར་ལོ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། བཤད་
རྒྱུད་སྟོན་མཛད་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དང་།། གཏི་མུག་རྒྱུ་
འབྲས་ནད་སེལ་དབང་བསྐུར་རོ།།
༣། ཡོན་ཏན་རིན་འབྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སེར།། མཚན་
དཔེར་རྒྱན་རགྫོ ས་རནི ་ཆེན་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། མན་ངག་
རྒྱུད་སནྟོ ་མཉམ་ཉདི ་ཡེ་ཤེས་དང་།། ང་རྒྱལ་རྒྱུ་འབྲས་ནད་
སེལ་དབང་བསྐུར་རོ།།
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ཕན་བདེའ་ི འབྱུང་གནས་རྨད་བྱུང་གངས་ཅན་གྱི།། བསིལ་
ལྡན་པན་གྲུབ་རྒྱུ་སྐར་འཕྲེང་བའི་དབུས།། གོས་དཀར་ལྕང་
ལོའི་སྡེ་འཛིན་གཡུ་ཐོག་པ།། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་
མངོན་འཕགས་བྱང་ཟུར་ལུགས།།

ཞྭ་མོའ་ི མཚོན་དོན།
སྨན་པའི་དབུ་ཞྭའི་དབྱིབས་གཟུགས་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་བའི་
མཚོན་དོན་ནི།། གསོ་བ་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ས་བོན་
ཚུལ་དུ་སྟོན་པ་རྩ་རྒྱུད།། དེའ་ི དོན་ཐམས་ཅད་བཤད་ཐབས་
ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དང་། དེའི་
དོན་ཐམས་ཅད་མན་ངག་ལག་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་པའི་མན་ངག་རྒྱུད་དང་། དེའི་ལག་ལེན་རྣམས་

ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཁྱེར་བདེ་བའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའི་ཕྱི་མ་རྒྱུད། བུ་ལྟ་བུ་བློ་གྲོས་དང་། སྦྱངས་པ། སྙན་གྲགས། ཀུན་གྱིས་བཀུར་
དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་དེར་མཇུག་དོན་དང་ཡོངས་ བ་དང་བཞི་ལ་འཛེགས་པས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་སྤྱི་དང་།
གཏད་བཅས་ལེའུ་ ༡༥༦ མཚོན་དོན་བསྟན།
ཁྱད་པར་དུ་གསོ་བ་རིག་པར་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། རྒྱུད་
དང་། བསྟན་བཅོས་དང་། ལུང་དང་། མན་ངག་བཞིའ་ི སྒོ་ནས་
ཞྭ་མོ་ཟུར་བཞི་མཚོན་དོན།
༢། བསམ་པ་དཀར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་པ།། སྡུག་བསྔལ་ གཞུང་གི་དོན་མཐའ་དག་ཤེས་པ་དང་།
མཐོང་དང་ཕན་འདོགས་དད་པ་དང་།། བཟང་ངན་བྱམས་
ཞྭ་མོའ་ི གྱེན་ཐིག་དྲུག་གི་མཚོན་དོན།
སྡང་ཞེ་ནས་སྙོམས་པ་ཡིས།། སྙིང་རྗེ་བྱམས་པ་དགའ་བ་བཏང་ ཨོ།ཾ ཡི་གེ་ཨོ་ཾ ནི་ཅི་ཞིག་བཤད།། མཆོག་དང་ནོར་སྟེར་དཔལ་
སྙོམས་བཞི།། སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ།། དང་གཡང་།། སྐལ་བཟང་རྣམ་པར་དག་ལྡན་ཞིང་།། དམ་
དངོས་གཞི་འཇུག་པ་ཚད་མེད་ཉམས་སུ་བླངས།། འཇུག་པ་ བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་དོན།། ནོར་བུ་འཛིན་པའི་སྙིང་པོ་
བསྔགས་པར་བལྟ་ཞིང་འཁོན་འཛིན་མེད།། དེ་ལྡན་གསོ་སླ་ ཡནི །། འག་ྲོ དྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་བ་མ་ི ལུས་ལ།། མ་ི ན་གནས་
འཚོ་མང་གྲོགས་སུ་གྱུར།། སྨན་པ་གང་ཞིག་མཁས་པའི་སྟེགས་ དང་ན་བ་གསོ་བ་དང་།། ཚེ་རངི ་ཆོས་ནོར་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའ་ི
ཕྱིར།། སྨན་པ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཅན།། རང་གི་ཡོན་ཏན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས།། སངྙི ་རའྗེ ་ི སེམས་ཀྱིས་བརླན་པ་ན།ི ། སྨན་པ་ཀུན་
གྱི་སྤྱི་རྒྱན་ཡིན།། ཞེས་དང་།

ཞྭ་ཐག་གི་མདུད་གསུམ་ལས་གསུམ་ཚན་རིག་པར་མཚོན།
དགོས་འདོད་འབྱུང་བའ་ི ནོར་བུར་ཤེས་པ་བྱ།། ནད་རྣམས་
སེལ་བའ་ི བདུད་རརྩི ་ཤེས་པར་བྱ།། ཕུད་ཀྱི་རགི ་འཛིན་མཆོད་
པའི་རྫས་སུ་ཤེས།། དབྱེ་བ་རླུང་དང་མཁྲིས་པ་བད་ཀན་
གསུམ།། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དཔེ་དང་འབྲས་བུ་དང་།། གཉེན་པོའ་ི སྒོ་
ནས་གྲངས་དང་གོ་རིམ་གྲུབ།།
དཔར་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།
ཚོགས་མི།		
		
		
གློག་ཀླད་ཇུས་འགོད་པ།

སྨན་རམས་པ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།
རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
རྩིས་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་རྒྱལ།
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་།
སྨན་རམས་པ་སྟོན་པ་སྐྱབས།
བོད་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉི་མ།
ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།

©: Men-Tsee-Khang, Dharamsala
Publisher: Documentation & Publication Department
Men-Tsee-Khang, P. O. Dharamsala-176215
Himachal Pradesh INDIA
Tel:
+91-1892-223222/223113
Email: docpub@men-tsee-khang.org
Website: www.men-tsee-khang.org/www.mentsee.org/
www.men-tsee-khang-exports.org

26-05-2014 12:11:34

