
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྩི་དམྩིགས་ཡུལ།

	 བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྩི་མན་

ངག་ནས་བྱུང་བའྩི་ཤསེ་བྱ་ག་ོབདརེ་མྩི་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་བྱས་

ཏ།ེ མྩི་མང་གྩི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་གྩི་བྱདེ་

སའོྩི་སྤང་བླང་ག་ོརོགས་ཡངོ་བ།

	 འདས་པའྩི་མྩི་ལ་ོབཅུ་ཕག་ལྔའྩི་ནང་༸སྤྩི་ནརོ་

༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྩིས་སྨན་རྩིས་ཁང་

ལ་གནང་བའྩི་བཀའ་སོབ་རྩིམ་སྤལེ་ཞུས་ཏ་ེགང་གྩིས་བདོ་

ཀྩི་སྨན་རྩིས་གཉྩིས་ལ་བཅངས་པའྩི་དགོངས་གཞྩི་ལོན་

ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

	 མྩི་མང་ལ་བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

སུད་སྩི་ཁུལ་དུ་སྨན་སརོ།
ཡར་ཐནོ་ཅན་གྩི་སྤྩི་ཚགོས་ནང་འཚ་ོབ་དང་ཕྩི་ལུགས་སྨན་

ཁང་སགོས་གང་ཅྩིའྩི་ཐད་མཐུན་རེྐན་ཡག་པ་ོཡདོ་ཀང་།  བོད་

སྨན་གྩི་ཐུན་མྩིན་ཁྱད་ཆསོ་ལ་བརནེ་སུད་སྩི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་

གྩིས་གདན་ཞུ་དང་སུད་སྩི་བདོ་རྩིགས་སྤྩི་མཐུན་ཚགོས་པའྩི་

ཚགོས་གཙ་ོགཞནོ། སོ་སྤ་ེཡནོ་ཏན་ལགས་བཅས་ཀྩིས་ག་ོསྒྩིག་

མཐུན་འགྱུར་འགོ་ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥  ཚསེ་ ༩  ནས་ཉྩིན་

བདུན་རྩིང་རྡ་སངེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྩི་༸སྐུ་བཅར་སྨན་པ་

བསན་འཛནི་ལྷ་སྒནོ་ལགས་ཁུལ་དརེ་ཕགོས་ཕབེས་ཀྩིས་བོད་

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།
དྷ་ས་བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་ཟླ་རའེྩི་ཚགས་པར།
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ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ང་ོསྤདོ།

༸ གངོ་ས་མཆགོ་གྩི་བཀའ་སབོ།

མ་འངོས་པ་ལ་བདོ་སྨན་གྩི་ཁུངས་ར་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་

སོགས་མཁས་པ་སོ་སོའྩི་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཡོད་པ་

དེ་རྣམས་གཞྩི་ར་ལ་བཞག་ནས། དེའྩི་སེང་དུ་དེང་སབས་

འཛམ་བུ་གྩིང་གྩི་རྩིག་གནས་གསར་པའྩི་ཐོག་ནས་ནད་

ཀྩི་བརག་དཔྱད་བྱེད་སངས། ནད་ཀྩི་འབྱུང་ཁུངས་སོར་

འགལེ་བཤད་རྒྱག་སངས། སྨན་བཅསོ་བྱདེ་སངས་ད་ེཚ་ོང་

ཚསོ་ཚུར་སྦྱང་ཐུབ་པ་ཞྩིག་དང༌། ཉམས་མངོ་ལནེ་ཐུབ་པ་

ཞྩིག་བྱུང་ན་དའེྩི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚའོྩི་རྩིག་གཞུང་གྩི་ལག་

ལེན་འགེལ་སངས་དེ་དང༌། དེང་དུས་ཤེས་ཡོན་གྩི་ཐོག་

ནས་ལག་ལནེ་འགལེ་སངས་གཉྩིས་ག་ལ་ེག་ལརེ་སེྦལ་ཐུབ་

ན་བསམས་པ་དེ་ངའྩི་རེ་བ་ཡྩིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་སྨན་

གྩི་ལུགས་སོལ་གཅྩིག་དང༌། དེང་དུས་རྩིག་གནས་གསར་

པའྩི་ལུགས་སོལ་གཅྩིག་བྱས། ད་ེགཉྩིས་ཁག་ས་ོས་ོབྱས་ནས་

བསྡད་པ་ད་ེའདྲ་མ་ཡྩིན་པར། མ་འངོས་པར་སྨན་བཅསོ་ཀྩི་

ལག་ལེན་དངོས་སུ་འགེལ་ནས་ཡོང་དུས་ཉམས་མོང་ཚང་

མ་ལེགས་པར་བསགས་ནས་གང་ལྟར་དངོས་ཡོད་གནས་

ཚུལ་ལ་མྩིར་ན་ཚ་མྩི་འབྱུང་བའྩི་སོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ རསེ་གཟའ་མྩིག་དམར།

སྨན་རྩིས་ཁང་ཁརོ་ཡུག་ཏུ་ཐ་མག་རྡ་ོཐ་རྩིགས་འཐནེ་མྩི་ཆགོ་པ།

ཧནོ་སུར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། ཕྩི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་

གཞྩིས་ཆགས་ཀྩི་ས་གནས་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་གྩི་

ཁང་ཁུངས་ག་གཡར་ཐགོ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ས་ོའབྱདེ་

གནང་བ་དང་།  ཉ་ེའཁརོ་ཀ་ོལྩི་གྷལ་གཞྩིས་ཆགས་སུ་

སྨན་ཁང་མ་ཚུགས་པར་སྨན་སརོ་དུ་སྐྱདོ་། ཕྩི་ལ་ོ ༡༩༦༧ 

ལརོ་དངསོ་ཡདོ་གནས་སངས་དང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

གྩི་མཐུན་རྐནེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུར་དམྩིགས་ཏ་ེས་གནས་

མཉམ་འབེལ་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་རྒྱག་ཡུལ་གྩི་ས་ཆ་

མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་བརེན་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་འགོ་

གནོ་བཏང་ས་ེཕྩི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ལརོ་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་

པའྩི་ལས་ཤག་བཅས་ཐགོ་རགེ་གཉྩིས་ཅན་ལགེས་གྲུབ་

ཀྩི་ས་ཁང་རང་བདག་ཅན་ཏུ་གྱུར་བ་དང་། ཕྩིས་འཕདོ་

བསནེ་སྨན་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་ཐགོ་ལས་ཤག་མཐའ་

འཁརོ་ཏུ་ལྕགས་རྩི་བསརོ་བས་སར་ལས་བཀདོ་པ་ཉམས་

དགར་གྱུར།  ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ཡས་མས་ནས་གཞྩིས་མྩི་དང་

དགནོ་སྡའེྩི་དག་ེའདུན་པ། ས་གནས་ཡུལ་མྩི་བཅས་ཉྩིན་

ར་ེཆ་སམོ་ནད་པ་གངས་ ༧༠ བརྒལ་བར་སྨན་བཅསོ་ཀྩི་

ལ་ོགཅྩིག་ནང་དབེ་འགདོ་ནད་པ་གངས་ ༧༢༩༩ སྨན་

སྦྱྩིན་སརོ་ ༦༠༠,༧༦༧,༠༠ བཏང་ཡདོ།

ཨ་ོརྩི་ས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། ཕྩི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་

གཞྩིས་གངོ་ལྔ་པའྩི་ནང་སྨན་ཁང་དབུ་འབྱདེ་བྱས། རྩིང་པརོ་

མ་སངོ་བར་གཞྩིས་གངོ་གསུམ་པའྩི་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་དུ་

ཁང་ཁུངས་ག་གཡར་གྩིས་གནས་སྤསོ་དང་། ད་ེརསེ་སྨན་རྩིས་

ཁང་དང་གཞྩིས་ཆགས་ཐུན་མངོ་ནས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་

པའྩི་སྡདོ་ཁང་དཀའ་ངལ་སལེ་སད་གསོ་མལོ་རྩིམ་པར་བྱས་

པ་བརྒྱུད་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ནས་ས་ཆའྩི་མཐུན་འགྱུར་

གནང་བ་བཞྩིན་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩིས་འགོ་གོན་བཏང་ནས་

སྨན་ཁང་ཡར་རྒྱས་ཀྩི་ཨར་ལས་འག་ོཚུགས་ཀྩིས་ཕྩི་ལ་ོ ༡༩༩༩  

ལརོ་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་པའྩི་སྡདོ་ཤག་ཐགོ་རགེ་གཉྩིས་

ཅན་ལགེས་གྲུབ་བྱུང་ནས་ས་ཁང་གྩི་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐུབ་པ་

བྱུང་། ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ཡས་མས་ནས་གཞྩིས་མྩི་དང་དག་ེའདུན། 

ཡུལ་མྩི་བཅས་ཉྩིན་ར་ེཆ་སམོས་ནད་པ་གངས་ ༢༠ བརྒལ་བ་

དང་ལ་ོགཅྩིག་ནང་དབེ་འགདོ་ནད་པ་གངས་ ༦༤༨༧ སྨན་

སྦྱྩིན་སརོ་ ༤༠༧,༣༠༦,༠༠ བཏང་ཡདོ།

པ་ཞྩིག་དང༌། ན་ཚ་དངོས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་

གདངོ་ལནེ་བྱདེ་ཐུབ་པ་དང་གཉནེ་པ་ོབསནེ་ཐུབ་པ་ཞྩིག་

ངེས་པར་དགོས་ཀྩི་རེད། གང་ལྟར་ཡང་སྩིང་མྩི་ནད་ཀྩིས་

མནར་ནས་སྡུག་བསལ་བར་ཡོད་པའྩི་ནད་དེ་སེལ་ཐབས་

བྱེད་རྒྱུའྩི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྩི་སྨན་བཅོས་རྩིང་པའྩི་འགོ་

སངས་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་ཡོད་མེད། ཕན་ཐོགས་

ག་ར་ེཡདོ་མདེ། གསར་པའྩི་ཐགོ་ནས་ཐབས་ཤསེ་དང་ཕན་

ཐོགས་ག་རེ་ཡོད་མེད་དཔྱད་ཞྩིབ་མང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་

རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་པ་ཡྩིན་ན་ང་རང་ཚའོྩི་བདོ་སྨན་ཉམས་

ཆག་འགོ་གྩི་མ་རེད། བོད་སྨན་ཡར་རྒྱས་འགོ་གྩི་རེད། 

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་གསོག་གྩིན་

གསགོ་གྩིན་དང༌། དཔྱད་ཞྩིབ་བྱདེ་ཀྩིན་བྱདེ་ཀྩིན་བྱས་ནས 

གཏན་འབེབ་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་ན་འཛམ་བུ་གྩིང་ཡོངས་

གགས་སངེ་ལ་ད་ེསའྩི་ལ་ོསངོ་ཕག་གངོ་གྩི་རྩིག་གཞུང་རྩིང་

པ་ཡོད་པ་དེ་དག་ད་ལྟའྩི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྩི་དུས་

ཚདོ་ལ་རན་པ་ཞྩིག་དང༌། ད་ལྟའྩི་དུས་ཚདོ་ལ་ཕན་ཐགོས་

ཡདོ་པ་ཞྩིག་མཐངོ་གྩི་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱདེ་རྒྱུའྩི་ཆ་རྐནེ་ཏན་

ཏན་ཡདོ་པ་རདེ།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།

ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣༡ ཕྩི་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ ༤ ཐགོ་བདོ་ཀྩི་

སྨན་རྩིས་ཁང་སྤྩི་ཐབ་ཏུ་འཛམ་གྩིང་རྡ་ོཐ་སྤངས་པའྩི་ཉྩིན་མ་ོ

སྲུང་བརྩི་དང་འབལེ། ལས་བྱདེ་ལྷན་ཚགོས་ཐགོ་བད་ེལགེས་

སྨན་ཁང་གྩི་སྨན་པ་བརོན་འགྲུས་ལགས་ཀྩིས་ཕྩི་ལུགས་ནས་

རྡ་ོཐ་རྩིགས་ཀྩིས་མྩིའྩི་ལུས་པའོྩི་ཁྲག་གྩི་འཁརོ་རྒྱུགས་སགོས་

འཕདོ་བསནེ་ལ་གནདོ་ཚབས་རང་བཞྩིན་ང་ོསྤདོ་བྱས་རསེ་

སྨན་རྩིས་ཁང་ལུས་སེམས་སོག་གྩི་སྡེ་ཚན་གྩི་དགེ་བཤེས་

བསན་པ་བཀྩིས་ལགས་ཀྩིས་རྡ་ོཐ་རྩིགས་ཀྩི་ཉསེ་དམྩིགས་ང་ོ

སྤདོ་གནང་།  སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་ལས་བྱདེ་རྒན་གས་བླ་ོབཟང་

ཚ་ེརྩིང་ལགས་ཀྩིས་ཐ་མག་བཅད་པའྩི་དམ་བཅའ་ཁས་ལནེ་

དང་འབལེ་མོང་བ་ང་ོསོྤད་གནང་། སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་འགན་

འཛནི་ཚ་ེརྩིང་བཀ་ཤྩིས་མཆགོ་གྩིས་འཛམ་གྩིང་རྡ་ོཐ་ཉྩིན་མ་ོ

སྲུང་བརྩི་དང་འབེལ་འཕོད་བསེན་ཆ་ནས་བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་

ཁང་ལ་འགན་འཁྲྩི་ཡདོ་པའྩི་སརོ་དང་། ལས་བྱདེ་རྒན་གས་

བླ་ོབཟང་ཚ་ེརྩིང་ལགས་མྩིག་དཔརེ་འཛནི་ཏ་ེསྨན་རྩིས་ཁང་

ཁརོ་ཡུག་ནང་ཐ་མག་རྡ་ོཐ་རྩིགས་འཐནེ་མྩི་ཆགོ་པའྩི་གསལ་

བསྒགས་གནང་།།

ཐ་མ་ཁའྩི་ཉསེ་པ།

ཐ་མ་ཁའམ་ཐ་མག་ཅེས་གགས་པའྩི། །ཐ་ཤལ་དུག་རྩྭ་

ཀུན་ཏུ་ཡངོས་ཁྱབ་པ། །ཐ་ཆད་ས་ལ་སྐྱེས་པའྩི་ཐ་མ་ཁ། །ཐ་

དད་རྩིགས་ཀྩིས་སོྤད་པ་ག་ལ་རུང་།།

ཐ་རྒོད་ས་ལུད་བསེས་པའྩི་ཐ་མ་ཁ། །ཐ་ཤལ་རྫས་དེ་ཁ་

རྩུབ་ནུས་པ་དུག །ཐ་མག་ཅེས་པའྩི་རྫས་ངན་ཐ་མ་ཁ། །ཐ་

སད་པ་དང་བླ་ོལྡན་གང་ཟག་གྩིས།།

ཐ་མར་རང་སགོ་གཅོད་བྱདེ་ཐ་མ་ཁ། །ཐ་མ་ཁ་ད་ེབསེན་

དྲགས་ག་ལ་རུང་། །ཐ་མག་བག་མདེ་སྤོད་པའྩི་མྩི་རྣམས་ལ།། 

ཐ་ཚགི་སྩིང་གྩི་གཏམ་ར་ེབཤད་ལ་སོྤ།།

ཐ་མའྩི་མྩིང་ཐོགས་དུག་གྩི་རྫས་ངན་དེ། །ཐ་ཆད་ཡྩིན་

ལུགས་རྒྱུ་མཚན་རྩིམ་བཞྩིན་བཤད། །ཐ་མ་ཁ་ཡྩིས་ཕ་ོབའྩི་མ་ེ

དྲདོ་གསདོ། །ཐ་མ་ཁ་བསེན་ལུས་ཟུངས་བདུན་པ་ོའཇུ།།

ཐ་མ་ཁ་ཡྩིས་སོད་ནད་དབུགས་འཚང་ལྡང་། །ཐ་མ་ཁ་

ཡྩིས་མགོ་བོའྩི་ཀླད་ར་འགག ཐ་མ་ཁ་འདྩིས་གོ་བའྩི་བུ་ག་

རུབ། །ཐ་མ་ཁ་འདྩི་དནོ་སདོ་ཀུན་ལ་གནདོ།།

ཐ་མ་ཁ་བསེན་སྐྲན་ནད་མང་པོ་འབྱུང་། །ཐ་མ་ཁ་ཡྩིས་

ནད་བརྒྱ་བསངས་ཤྩིང་བསྐྱེད། །ཐ་མ་ཁ་འདྩིས་པགས་པའྩི་

བཀག་མདངས་འཕགོ །ཐ་མ་ཁ་བསེན་ལུས་ཀུན་དྲྩི་ངན་ཁྱབ།།

ཐ་མ་ཁ་ལ་དགའ་བའྩི་གོགས་པོ་ཚོ། །ཐ་མག་བསེན་

ནས་རང་སགོ་གཅོད་པ་ལས། །ཐ་མ་ཁ་ད་ེམྱུར་དུ་སྤངས་ན་

དགའ།། ཞེས་པའང་ཀླུ་རྒྱའྩི་ཐ་དཔྱད་ལས་དྲངས་ཏ་ེབླངས་

པའྩི་ངལ་གསའོྩི་མགུར་གླུ་ཡྩིན་ན།ོ།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

བདོ་མྩིའྩི་སྒྩིག་འཛུགས་ཀྩི་སྤྩི་ཚགོས་བད་ེརའྩི་ལས་གཞྩི་ཁག་
ལ་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ།

བདོ་མྩིའྩི་ལྷ་ོགཞྩིས་ཁག་ལྔ་རུ་རྩིན་མདེ་ཐགོ་སམ་
ཁབ་ཀྩི་སྨན་བཅསོ་ཞུས་པ།

ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༤ ནས་ཉྩིན་ ༢༩ རྩིང་བདོ་ཀྩི་སྨན་

རྩིས་ཁང་གྩི་སམ་ཁབ་ཆདེ་ལས་པ་སྨན་པ་བསདོ་ནམས་རྡ་ོ

ར་ེལགས་ཀྩི་ས་ེཁྲྩིད་པའྩི་སྨན་པ་ཁག་གཅྩིག་ནས་ཀ་ོལྩི་སལ་

དང་། ཧནོ་སུར། སེལ་ཀབོ་གཞྩིས་ཆགས་གསར་རྩིང་། མནོ་

གྷོ་བཅས་སུ་རང་རྩིགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྩི་ནད་པ་རྣམས་

ལ་སམ་ཁབ་ཐགོ་ནས་ར་གྲུམ་དང་ར་དཀར། ཡ་མ། ཕོ་ནད་

རྩིགས། དབུགས་མྩི་བད་ེབ། གཅྩིན་སྩིའྩི་ནད། ཁྲག་ཚལི་མཐ་ོ

བ། སྩིང་ནད་རྩིགས། ར་ོཙའྩི་ནད། མག་ོནད། ར་གྩིབ།  ཕ་ོ

མཆྩིན།  ར་འགགས། མ་ོནད།  ཁྲག་ཤདེ། རྐང་ལག་འགུལ་ཚརོ་

ཞན་རྩིགས། ཆུ་བསགས་ནད། ག་ོགཅངོ་། མ་ོནད་བཅས་ཀྩི་

ནད་གངས་ ༢,༣༣༢ ལ་སྨན་བཅསོ་ཞུས་པར་ཕན་ནུས་ཡག་

པ་ོཐནོ་པས་མྩི་མང་པསོ་དགའ་བསུ་བྱས་འདུག

སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་ལས་དནོ་ང་ོབའྩི་ཆ་ནས་རྩིག་གཞུང་དང་

འཕདོ་བསེན། ཤསེ་རྩིག སྤྩི་ཚགོས་བད་ེར་སགོས་ལ་ཞབས་

འདགེས་ཞུ་དགསོ་ཀྩི་ཡདོ་སབས།  ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༣  ཟླ་ ༤  

ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་བདོ་མྩིའྩི་སྒྩིག་

འཛུགས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་རྩིག་གཞུང་དང་འཕདོ་བསནེ།  

ཞལ་འདབེས་སོར་ ༥,༠༡༡,༩༨༥,༠༠ ཕུལ་ཡདོ།།

༸ སྤྩི་ནརོ་༸ གངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ཕྩི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གངས་ ༧༩ ལ་ཕབེས་པའྩི་སྐུའྩི་འཁྲུངས་སར་ལ། འདྩི་ག་བདོ་ཀྩི་སྨན་

རྩིས་ཁང་གྩི་ལས་སབོ་ཡངོས་ནས་འཚམས་འདྲྩི་བཀ་ཤྩིས་བད་ེལགེས་གངས་མདེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྩིག  ༸ མགནོ་པ་ོགང་གྩི་སྐུ་ཡྩི་ང་ོབ་ོརྡ་ོ

རའེྩི་ཁམས་སུ་བརན་ཅྩིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྩི་མཛད་འཕྩིན་ཡར་ངའོྩི་ཟླ་ལྟར་འཕལེ་བའྩི་གསལོ་སྨནོ་གངས་མདེ་བཅས།

July Issue.indd   1 25-06-2014   15:50:18



ཤོག་ངསོ་གཉྩིས་པ། བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤  སྤྩི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡  

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ། ར་བརག་པའྩི་སོན་འགོའྩི་བསབ་བྱ།
སྨན་པ་ཉྩི་མ་ཚེ་རྩིང་།

ངདེ་ཅག་ལུས་འདྩི་ནད་ཀྩིས་ཟྩིན་སབས་ཐད་ཀར་སྨན་ཁང་

དུ་ཕྩིན་ནས་སྨན་བཅསོ་ཞུ་སལོ་ཡདོ་པ་འདྩི་མ་བསབ་ཀང་

ཀུན་གྩིས་ཤསེ་པ་ལྟ་བུའྩི་སྤདོ་ཚུལ་ཞྩིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ། ད་ེཡང་

ནད་གཞྩི་ཤྩིན་ཏུ་ལྩིད་པོ་དང་ཛ་དྲག་གྩི་གནས་སབས་སུ་

རྩིངས་སབས་ཀྩིས་སྨན་བཅསོ་ཞུ་ལསོ་དགསོ། ད་ེལྟར་གནང་

བ་ཤྩིན་ཏུ་འཐད་ཀང་ནད་གཞྩི་ལྕྩི་ཡང་དང་ཛ་དྲག་ཆ་ེཆུང་

གྩི་སབས་མ་ཕདེ་བར་ཀུན་ལ་ཤ་ར་ེགས་ོརྩིག་སྨན་པ་བསནེ་

གཏུགས་བྱདེ་ན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྩི་ར་བའྩི་དགངོས་པ་དང་

ཅུང་ཟད་མྩི་མཐུན་པར་སང་། ད་ེཇྩི་ལྟར་ཞ་ེན། ནད་གཞྩི་

བརག་ཐབས་ལ་ལྟ་རགེ་དྲྩི་བ་བཅས་གཙ་ོབ་ོགསུམ་བསན་པ་

ལས་རགེ་པ་ར་དང་། མཐངོ་བ་དྲྩི་ཆུ་གཉྩིས་ལ་དང་པ་ོསནོ་

འགོ་ཞསེ་དུས་ཀྩི་ཁམོ་པ་རྣམས་ལ་སོན་དུ་སངོ་དགསོ་པའྩི་

བསབ་བྱ་ཁག་ཅྩིག་བསན་ཡདོ་པས་ཡྩིན།

དེ་ཡང་ནད་གཞྩི་བརག་དཔྱད་མ་བྱེད་པའྩི་ས་རལོ་དུ་

སྨན་པ་དང་ནད་པ་ས་ོསརོ་ངསེ་པར་དུ་ཚང་དགསོ་པའྩི་སནོ་

འགའོྩི་ཆ་ོག་མ་འདྲ་བ་ར་ེར་ེཡདོ། ཕྩི་མ་ནད་པའྩི་སནོ་འགའོྩི་

ཆ་ོག་ནྩི། ཨམེ་ཆྩི་མ་བསནེ་སོན་དུ་ནད་པས་ཟས་དང་། སམོ་

དང་། སོྤད་ལམ་གྩི་བསབ་བྱ་རྣམས་ཤསེ་པར་བྱས་ནས་ཚུལ་

བཞྩིན་ལག་བསར་གནང་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡྩིན། ད་ེལྟར་ཐུབ་ན་

དངསོ་གཞྩི་ནད་བརག་པའྩི་སབས་ནད་གཞྩི་འཕྲུལ་མདེ་ངསོ་

འཛནི་ཐུབ་པའྩི་དག་ེམཚན་ཡདོ། 

ད་ེལའང་རགེ་པ་ར་དང་། མཐངོ་བ་ཆུ་ལ་བརག་པའྩི་སནོ་

འགའོྩི་ཆ་ོག་རྩིགས་གཉྩིས་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་རགེ་པ་རའྩི་

སནོ་འག་ོནྩི། ད་ེཡང་སང་ཉྩིན་སྨན་པ་བསནེ་འདདོ་ཡདོ་པ་

རྣམས་ཀྩིས་ད་ོདགངོ་ནས་གཤམ་གྩི་འདུ་བ་གསུམ་འཁྲུགས་

པར་བྱེད་པའྩི་ཟས་སྤོད་བསནེ་སངས་མང་བས་ཐལ་དྲགས་

པའམ་ཉུང་བས་ཚད་མྩི་ལོན་པ་སེ་མཐའ་གཉྩིས་སུ་མྩི་ལྷུང་

བར་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་ཚད་གཞྩི་རན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་འདྩི་

གནད་ཀྩི་དནོ་པ་ོཡྩིན།  ད་ེརྣམས་གང་ཞ་ེན། 

བྱ་ལུག་ཉ་ཡྩི་ཤ་རྣམས་དང་། ཆང་རག་ལ་སགོས་སྨ་ོཆུའྩི་

རྩིགས་ཚང་མ་དང་། བུ་རམ། ལ་ོལནོ་རྩི་མར་རྩིང་པ། སོག་

བཙངོ་། སྦང་རྩི། སམ་ས་ནས་བྱུང་བའྩི་འབྲུ་རྩིགས་རྩིང་པ། 

ཟན་དྲནོ། འབྩི་ཡྩི་ཞ་ོདང་དར་བ། ཆུ་བསལོ་སགོས་ཟས་བཅུད་

དང་དྲདོ་ཅན་རྩིགས་བསེན་དྲགས་པ། ཉྩི་དྲདོ་ཆ་ེབའྩི་སབས་

དང་མ་ེདྲདོ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་སའྩི་མདུན་དུ་ལུས་ལ་སྣུམ་བྱུག་བྱས་

དྲགས་པ། རྒྱུན་རྩིང་པའོྩི་བར་ཁངོ་ཁྲ་ོབ། ཨུ་ཚུགས་ཀྩིས་ཧ་

ཅང་གྩི་དངསོ་པ་ོལྩིད་པའོྩི་རྩིགས་འཁུར་བ། ས་སན་བརྐསོ་

དྲགས་པ། བཞནོ་པ་ལས་བརྡབ་པ། གཡང་ལ་ལྷུང་བ། ཉསེ་

བརྡུང་དྲག་པ་ོཕགོ་པ་སགོས་ལས་ག་ོབུར་དུ་ཁྲག་དང་མཁྲྩིས་

པ་བསྐྱདེ་པས་ཚ་བའྩི་ར་སོན་པ་ཡྩིན།  

ད་ེབཞྩིན་དུ། ཇ་ར་ཕག་གྩི་ཤ་བཅས་བསྩིལ་ཆ་ེབའྩི་རྩིགས་

དང་། འཇུ་དཀའ་བའྩི་ཟས་རྩིགས་ནྩི། ར་ོམངར་ཤས་ཆ་ེབ། 

འབྲུ་གསར་པ། འབྲུ་མར། ཤྩིང་ཏགོ་མ་སྨྩིན་པ། ཚལི་དང་སྣུམ་

ནང་བརསོ་པའྩི་ཟས་རྩིགས། འ་ོམ་རོན་པ། ཟས་རནེ་པ་དང་། 

མ་ཚསོ་པ། འཚགི་པ། ཟས་རྩིང་པའམ་རུལ་བ། དུས་ངསེ་མདེ་

དུ་ཟ་བ། ཆུ་གང་མང་དུ་འཐུང་བ། མ་ཞུ་བའྩི་སེང་དུ་སེད་

པའྩི་དབང་གྩིས་ཡང་བསྐྱར་ཟ་བ་བཅས་དང་། ཆུའྩི་ནང་དང་

ས་རན་སངེ་བསྡད་དྲགས་པ། ལུས་འཁྱགས་པ། ཟས་ཀྩི་ང་ོབ་ོ

བསྩིལ་དྲདོ་སོམས་ཀང་རྒྱགས་ཚད་ཟོས་པ། གོད་པ་ཁངེས་

རསེ་དལ་བར་བསྡད་པ། ཉྩིན་གུང་གཉྩིད་ལགོ་པ་སགོས་ཀྩིས་

གང་བའྩི་ནད་གཞྩི་སངོ་བས་གང་ར་སོན་པ་ཡྩིན། 

ད་ེནས་ནད་ཀུན་ས་འདྲནེ་པའྩི་རླུང་གྩི་མཚན་ཉྩིད་དང་

མཐུན་པའྩི་ཟས་སོྤད་འདྩི་དག་ཀང་སྤང་དགསོ་ཏ།ེ མཚན་

ཐོག་ཐག་གཉྩིད་མེད་ཅྩིང་ལྟོགས་པར་གནས་པ། ཡང་ན་

བཅུད་མདེ་ཁ་ཟས་ལྷག་པར་ཟོས་པ། འཁྲྩིག་སྤདོ་བསནེ་དྲག་

པ། ལབ་གངེ་མང་དྲག་པའམ་ཁ་ཏནོ་འདནོ་དྲག་པ། གདོ་ཁགོ་

སངོ་པའྩི་ངང་ག་ོབུར་དུ་ལུས་དང་ངག་གྩིས་བྱ་བ་དྲག་པརོ་

ཞུགས་པ། གདངོ་དང་ལུས་ལ་རླུང་བསརེ་བུས་ཕགོ་དྲགས་པ། 

མ་ངན་གྩིས་ནནོ་པ། ངུས་ཡན་རྩིང་བ། གནས་ཚུལ་གང་ཡང་

རུང་བར་བསམ་བླ་ོཤུགས་དྲག་གཏངོ་བ་སགོས་སྤངས་ན་ནད་

བརག་པའྩི་ཡུལ་དུ་རུང་ང་ོ།།  

དེ་ལྟར་སོན་འགོའྩི་ཟས་སྤོད་ཀྩི་བསབ་བྱ་རྣམས་ཚུལ་

བཞྩིན་ཉམས་སུ་ལནེ་བཏུབ་ན་འདུ་བ་རྣམ་གསུམ་མྩི་འཁྲུགས་

ཤྩིང་རང་བཞྩིན་ནད་ཁམས་ཀྩི་འཕར་ར་གང་ཡྩིན་པ་གསལ་

ལརེ་འངོ་བས་ནད་ཀྩི་ཁ་དམར་གདགས་ནུས་པ་ཡྩིན། ཡང་ད་ེ

ལྟར་ཁམོ་ལངོ་མདེ་པ་སྨན་པའྩི་སར་འཕལ་མར་ལྷགས་པའྩི་

ནད་པ་དའེྩི་དབུགས་རང་མལ་དུ་ཚུད་པ་ས་ེདབུགས་འབྱྩིན་

རྔུབ་སོམ་པ་དང་། རེྐན་གང་གྩིས་ཀང་རའྩི་འཕར་ཤུགས་མ་

བཏགེ་པ་བཅས་ལུས་སམེས་ལྷདོ་པ་ོདགསོ་པ་གསུངས་ཡདོ། 

གོ་བུར་བ་རྣམས་ཀྩི་ཆ་རྐནེ་དེ་གཉྩིས་སོན་འགའོྩི་བསབ་བྱ་

བསྲུང་བ་རྣམས་ལའང་དགསོ་ངསེ་ཡྩིན།  

འ་ོན་གོ་བུར་གྩི་ཆ་རྐེན་དག་འཛམོས་པ་གཙོ་ཆེར་ཡྩིན་

པ་ལས་སནོ་འགོའྩི་ཟས་སོྤད་བསབ་བྱ་བསནེ་དང་མྩི་བསནེ་

ལ་དག་ེམཚན་ཆེར་མདེ་སམ་ན་ད་ེནྩི་ད་ེལྟ་མ་ཡྩིན་ཏ།ེ སནོ་

འགོའྩི་ཟས་སྤདོ་བསྲུང་བ་རྣམས་ལ་ནྩི་རང་བཞྩིན་ནད་ཁམས་

ཀྩི་རའྩི་སེང་དུ་ཟས་སོྤད་བསེན་སངས་ཐལ་དྲགས་པ་ལས་

བྱུང་བའྩི་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའྩི་ར་འཕར་མ་ཞྩིག་མདེ་པ་ཡྩིན། 

ཁམོ་པ་མདེ་པ་རྣམས་ལ་ནྩི་ནད་ཁམས་ཀྩི་རའྩི་སེང་དུ་འདུ་བ་

འཁྲུགས་ཡདོ་པ་ཕལ་ཆརེ་ངསེ་པ་ཡྩིན། མད་ོདནོ། སནོ་འགོ་

ལ་ཟས་སྤདོ་རན་པ་ོདང་། དངསོ་གཞྩི་ནད་བརག་པའྩི་སབས་

དབུགས་མལ་དུ་ཡོད་པ་དང་འཕར་ར་མ་བཏགེ་པ་གཉྩིས་

ལྡན་དགསོ་སོ།།

བ་ཻསོན།
(བ་ཻདཀར།) དང་ (བ་ཻསོན།) (མན་ངག་ལྷན་ཐབས།) སགོས་

ལགེས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བའྩི་བསན་བཅསོ་ས་ཚགོས་པདོ་

ཉརེ་དྲུག་ཙམ་བཞུགས། གས་ོརྩིག་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་དགངོས་དནོ་

རྣམས་མ་འདྲེས་པར་མཚོ་ལ་ཟླ་སར་ཤར་བ་བཞྩིན་མཁས་

པ་ནས་བྱྩིས་པའྩི་བར་གྩིས་རོགས་པའྩི་སོན་མེད་ཀྩི་སྨན་

ཐང་བྩིས་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་དགུ་གསར་བཞེངས་མཛད་པ་

རྣམས། དངེ་སབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྩི་ནང་གང་སར་སན་གགས་

ཆེ་ལ་སོབ་སྦྱོང་དང་ཞྩིབ་འཇུག་ཀང་བྱེད་བཞྩིན་འདུག 

དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་ལ་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པས་སྩིད་ཀྩི་དབང་

བསྐུར་ཏེ་སྡེ་སྩིད་ཀྩི་འགན་དབང་བཞེས་བ་སོགས་སྐུ་ཚེ་

ཧྩིལ་པོར་བསན་དོན་ཁོ་ན་མཛད། མཐར་དགུང་ལོ་ང་

གསུམ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྩིས་པའྩི་ཤྩིང་བྱ་ (སྤྩི་ལ་ོ ༡༧༠༥) 

ལརོ་སགོ་པ་ོལྷ་བཟང་ཧན་གྩིས་བཀོངས།།

གགས་ཅན་འགེལ་ཆེན་ (བཻ་སོན་) ནྩི། སྡེ་སྩིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་སེ། ས་འབྲུག་ (སྤྩི་ལོ་ 

༡༦༨༨) ལ་བྱང་ལུགས་ཀྩི་བཞདེ་པ་གཙ་ོའདནོ་སསོ་རམོ་

འག་ོབཙུགས་ནས་ས་སྦྲུལ་ (སྤྩི་ལ་ོ ༡༦༨༩) ལའོམ་དགུང་ལ་ོ

ས་ོདྲུག་སེང་ལགེས་པར་གྲུབ། མཚན་ཆ་ཚང་ལ་ <<གསོ་བ་

རྩིག་པའྩི་བསན་བཅསོ་སྨན་བླའྩི་དགངོས་རྒྱན་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་

གསལ་བྱདེ་བ་ཻཌཱརུྱ་སནོ་པའོྩི་མལླཱྩིཀཱ>> ཞསེ་སུ་འབདོ། སྡ་ེ

སྩིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ནྩི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྩིག་པའྩི་ཆུ་

སྦྲུལ་ (སྤྩི་ལ་ོ ༡༦༥༣) ལའོྩི་བདོ་ཟླ་བདུན་པར། ལྷ་ལྡན་བྱང་

ཕོགས་ཉང་བན་གོང་སྨད་གཞྩིས་ཀར་ཡབ་ཨ་སུག་དང་

ཡུམ་བུ་ཁྲྩིད་གཉྩིས་ཀྩི་སས་སུ་འཁྲུངས་ལ། སྐུ་ནར་སོན་རྩིམ་

བཞྩིན་མཁས་གྲུབ་གཉྩིས་ལྡན་གྩི་བླ་མ་དུ་མའྩི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་ཐུན་མྩིན་དང་ཐུན་མོང་གྩི་རྩིག་གནས་ཀུན་

ལ་དཔྱྩིས་ཕྩིན་པར་ཐུགས་གཞོལ་མཛད། བརམས་ཆོས་ནྩི་ 

བདོ་ལུགས་གས་ོརྩིག་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་ནང་དནོ་བྩིས་ཆའམ་གས་ོ
རྩིག་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་སྨན་ཐང་།

སྨན་པ་སོན་པ་སྐྱབས།

དེང་སབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྩི་ནང་གང་སར་འདས་པའྩི་རྒྱལ་

རབས་དང་ལོ་རྒྱུས། གགས་ཅན་མྩི་སའྩི་མཛད་པ་སོགས་

མཁས་པ་ནས་བྱྩིས་པ་བར་ལ་སོབ་སྦྱོང་དང་ངོ་སོྤད་བྱེད་

སབས་བདེ་རུ་བཏང་ནས་པར་རྩིས་སུ་བཀོད་དང་འགོད་

བཞྩིན་པའྩི་རྩིག་པ་འདྩི་ནྩི་གངས་ཅན་བོད་ལ་མཚོན་

ནའང་ས་ས་ནས་ཡདོ་པ་ས།ེ བཅུ་ཕག་རྩིག་པའྩི་ནང་དནོ་

ཕལ་མོ་ཆེ་སོན་གྩི་མཁས་པ་ཚོས་པར་རྩིས་སུ་བཀོད་པ་

མཐོང་གསལ་བཞྩིན། སོན་བྱོན་གསོ་རྩིག་མཁས་པ་ཚོས་

ཀང་མྩིའྩི་གཟུགས་པོའྩི་པར་རྩིས་དང་། སྨན་རྫས་ཀྩི་རྩི་མོ་

སོགས་མང་པོ་བྩིས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་ཏུ་སྤྩི་ལོ་དུས་རབས་

བཅུ་བཞྩི་པའྩི་རེས་སུ་བོད་ལུགས་གསོ་རྩིག་ལུགས་གཉྩིས་

སུ་གསེ་ནས། ལུས་པའོྩི་པར་རྩིས་འབྩི་རྒྱུར་མཁས་པའྩི་བྱང་

ལུགས་དང་། སྨན་རྫས་ཀྩི་རྩི་མོ་འབྩི་རྒྱུར་མཁས་པའྩི་ཟུར་

ལུགས་བཅས་ལུགས་སོ་སོའྩི་བྩིས་ཆ་ལའང་རང་རང་གྩི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྩིན་པའྩི་ཁྱད་ཆོས་རེ་ཡོད། མདོར་ན་བོད་

ལུགས་གསོ་རྩིག་གྩི་བཞེད་པ་སོ་སོས་ <<གསོ་རྩིག་རྒྱུད་

བཞྩིའྩི་>> སབོ་རྒྱུན་སྤལེ་སད་རྩིམ་པ་བཞྩིན་གས་ོརྩིག་གྩི་

ནང་དོན་པར་རྩིས་སུ་མང་པོ་ཞྩིག་བསྐྲུན་གནང་པ་དེས་

ཕྩིས་སུ་ <<བོད་ལུགས་གསོ་རྩིག་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་ནང་དོན་

བྩིས་ཆ་>> འམ་ <<གསོ་རྩིག་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་སྨན་ཐང་།>> 

འགྲུབ་པའྩི་རྨང་གཞྩི་གྲུབ།

   དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའྩི་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་བའྩི་སྡ་ེསྩིད་

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚསོ་ (སྤྩི་ལ་ོ༡༦༥༣-༡༧༠༥) གས་ོརྩིག་རྒྱུད་

བཞྩིའྩི་ནང་དནོ་མ་ལུས་པ་ལག་མཐྩིལ་གྩི་སྐྱུ་རུ་རའྩི་རྣམ་པ་

བཞྩིན་མཁས་ནས་བྱྩིས་པའྩི་བར་གྩི་བད་ེབླག་ཏུ་རགོས་ཆདེ་

ཡྩིན་"ཞསེ་གསུངས་ཏ།ེ ཁངོ་སྐུ་ང་ོམས་བདོ་ཁམས་ཡངོས་ཀྩི་

གགས་ཅན་གས་ོརྩིག་མཁས་པ་དང་། རྩི་མ་ོམཁས་པ་རྣམས་

བསངོས་འཛམོས་ཐགོ་བྱང་ལུགས་གསོ་རྩིག་མཁས་པ་ལྷུན་

སྡྩིངས་བདུད་རྩི་འགྱུར་མདེ་ཀྩི་ <<རྒྱུད་བཞྩི་>> སོབ་ཁྲྩིད་

པར་རྩིས་དེ་ཡྩི་རྨང་གཞྩིའྩི་སེང་བཞེད་པ་སོ་སོའྩི་བྩིས་ཆ་

རྣམས་ལས་ལགེས་པའྩི་ཆ་བཏུས་ཏ་ེནང་དནོ་ཁ་སོང་མཛད་

མཐར་ལྷ་ོབག་ནརོ་བུ་རྒྱ་མཚསོ་ཐྩིག་རྩིས་བྩིས་ལ། ལྷས་པ་

དག་ེབསེན་གྩིས་མཚནོ་བྱུག་མཛད་ད་ེཐགོ་མར་བྩིས་ཆ་ལྔ་

བཅུ་དང་། ད་ེནས་སྤྩི་ལ་ོ ༡༦༨༨ ལརོ་བྩིས་ཆ་ཐང་ག་དྲུག་ཅུ་

ལགེས་པར་གྲུབ། ད་ེརེས་ <<སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྩི་རྒྱལ་པ་ོ>> 

སགོས་ལ་གཞྩིགས་ཏ་ེཆུ་ལ་བརག་ཐབས་དང་མ་ེབཙའྩི་གནས་

ཀྩི་རྩི་མ་ོའགའ་ཞྩིག་ཁ་སནོ་མཛད་པའྩི་ཁར། ས་ཕགོས་ཁག་

ནས་བཏུས་པའྩི་སྨན་རྫས་སསོ་པ་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་བྩིས་པའྩི་

བདོ་ཀྩི་དམྩིགས་གསལ་ཐནོ་ཁུངས་ར་སྨན་ཁག་ཅྩིག་གྩི་རྩི་མ་ོ

བསན་པས་བྩིས་ཆ་སྨན་ཐང་བདུན་ཅུ་དནོ་དགུ་བར་དུ་འཕར་

སནོ་བྱུང་ནས་སྤྩི་ལ་ོ ༡༧༠༣ ལརོ་ལགེས་པར་གྲུབ་པའྩི་སངེ་ལ་ོ

རྒྱུས་ཐགོ་གྩི་གགས་ཅན་གས་ོརྩིག་མཁས་པའྩི་སྐུ་བརན་གྩི་བྩིས་

ཆ་ང་ོགངས་གཅྩིག་བསན་པས་ཁྱནོ་བསྡམོས་བྩིས་ཆ་ཐང་ག་

བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་ཟྩིན་ཡདོ།

ད་ེལྟར་བྩིས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྩི་སྨན་ཐང་བརྒྱད་ཅུ་ལས། 

གས་ོདཔྱད་ཀྩི་སྩིང་པ་ོདྲྩིལ་བ་ལའེུ་དྲུག་ཡདོ་པའྩི་ <<ར་བ་

ཐུགས་ཀྩི་རྒྱུད་>> ལ་བྩིས་ཆ་སྨན་ཐང་བཞྩི་དང་། གས་ོདཔྱད་

ཀྩི་སྤྩི་ཁགོ་ཕུག་པ་ལའེུ་ས་ོགཅྩིག་ཡདོ་པའྩི་ <<བཤད་པ་སྐུ་ཡྩི་

རྒྱུད་>> ལ་སྨན་ཐང་ས་ོལྔ། ནད་དང་གཉནེ་པ་ོསྤདོ་པ་ལའེུ་ག་ོ

གཉྩིས་ཡདོ་པའྩི་ <<མན་ངག་ཡནོ་ཏན་རྒྱུད་>> ལ་བྩིས་ཆ་

སྨན་ཐང་བཅུ་དྲུག ད་ེདག་གྩི་མད་ོདནོ་དྲྩིལ་བ་ལའེུ་ཉརེ་བདུན་

ཡདོ་པའྩི་ <<ཕྩི་མ་འཕྩིན་ལས་རྒྱུད་>> ལ་བྩིས་ཆ་ཉརེ་བཞྩི་

དང་། གགས་ཅན་གས་ོརྩིག་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྩི་སྐུ་བརན་ལ་

བྩིས་ཆ་གཅྩིག་བཅས་བསྡམོས་ལའེུ་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་ལ་བྩིས་ཆ་

དནོ་དགུ་དང་སྐུ་བརན་བྩིས་ཆ་གཅྩིག་བཅས་ཡདོ་ད།ོ ། 

<<གས་ོརྩིག་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་སྨན་ཐང་།>> ནྩི་ལ་ོང་ོཆྩིག་སངོ་

ཙམ་གྩི་གངོ་ནས་བདོ་ཀྩི་གས་ོརྩིག་མཁས་པ་ཚོས་ <<གས་ོ

རྩིག་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་>> ནང་དནོ་མ་ལུས་པ་ཇྩི་བཞྩིན་པར་རྩིས་སུ་

བྩིས་པ་ཞྩིག་ཡྩིན་པས། ཁངོ་ཚའོྩི་རྣམ་དཔྱདོ་དང་ཐུགས་བཀདོ། 

སམེས་ཤུགས་དང་སྩིང་སོབས། ལག་རལ་དང་ཚན་རྩིག་གྩི་ལྟ་བ་

སགོས་ལ་ཡར་ཐནོ་ཅན་གྩི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ས་ནས་ད་ོསང་གྩིས་

ཞྩིབ་འཇུག་བྱདེ་མཁན་གྩི་མཁས་པ་མང་དུ་འཕལེ་བཞྩིན་པ་ནྩི་

བདོ་ལུགས་སལོ་རྒྱུན་གས་ོརྩིག་གྩི་ཡལ་དུ་མདེ་པའྩི་གཟྩི་བརྩིད་

ཅྩིག་ཡྩིན་ན།ོ། 

མཆྩིན་ནད་དུག་ཐབས་སརོ། (Hepatitis B)
ཉམས་ཞྩིབ་སྡ་ེཚན།

༡། གཞྩི་རའྩི་དཔྱད་གེང༌།   ལ་ོལྟར་ཕྩི་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༨ ཉྩིན་ནྩི་

རྒྱལ་སྤྩིའྩི་མཆྩིན་ནད་དུག་ཐབས་ནད་ཀྩི་ཉྩིན་མརོ་སྲུང་བརྩི་

ཞུ་ཡྩི་ཡདོ།་  སྤྩིར་ནད་གཞྩི་འདྩིར་ཕྩི་ལུགས་ནས་སྩིན་རྩིགས་

སམ་ནད་འབུ་རྩིགས་ཤྩིག་གྩི་རྐནེ་བྱས་ཏ་ེམཆྩིན་པར་གཉན་

ཚད་རྒྱས་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་། དེར་རྐེན་དང་

འཕད་ཚེ་མཆྩིན་པའྩི་བྱེད་ལས་ཉམས་ཅྩིང་དུས་ཐོག་སྨན་

བཅསོ་མ་བྱས་ཚ་ེརྩིམ་པས་མཆྩིན་པར་སྐྲན་དང་འབས་ནད་

འབྱུང་བ། མཐར་འགོ་བའྩི་ཚ་ེསོག་འཕོག་པའྩི་རྒྱུའམ་གཤདེ་

མ་ལྟ་བུ་བྱདེ་པ་ཡྩིན་གསུངས། རང་ལུགས་འཚ་ོབྱདེ་སྨན་

པས་ནད་གཞྩི་འདྩིའྩི་ཐོག་འདོད་ཚུལ་འདྲ་མྩིན་སང་བར་

ལ་ལས་མཆྩིན་ནད་ལྡམེ་བུ་དང༌།  ལ་ལས་མཆྩིན་ནད་དུག་

ཐབས། མཆྩིན་པའྩི་གཉན་ཚད། ཚ་མཁྲྩིས། དྭངས་མ་མ་ཞུའྩི་

མཆྩིན་ནད་དུག་ཐབས་སགོས་ཐ་སད་བཏགས་ཀང་དནོ་དུ་

གཉན་ཚད་ཡུན་དུ་ལནོ་པའྩི་སྩིན་དང་བསྡངོས་ཟླ་ཡདོ་པའྩི་

མཆྩིན་པའྩི་གཉན་རྩིམས་ཞྩིག་ཡྩིན་པར་གདནོ་མྩི་ཟ། དངེ་གྩི་

ཆར་རྒྱལ་སྤྩིའྩི་ནང་ནད་གཞྩི་འདྩིའྩི་རྐནེ་པས་མྩི་འབུམ་མང་

པོ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་ལོ་ལྟར་མྩི་ས་ཡ་མང་

པ་ོནད་འབུ་འདྩི་འགསོ་ཁྱབ་འག་ོབཞྩིན་ཡདོ་པ་རྒྱལ་སྤྩིའྩི་

འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་སན་ཐ་ོབཏནོ་གནང་ཡདོ་པས་

ད་ེབཞྩིན་རང་རའེྩི་སྤྩི་ཚགོས་ནང་དུའང་ནད་གཞྩི་འདྩི་ཡདོ་

མཁན་མྩི་ཉུང་བ་ཡདོ་སབས་རང་ཉྩིད་ལའང་འགསོ་ཁྱབ་མྩི་

ཡངོ་བའྩི་ཐབས་ལ་འབད་དགསོ་པ་གཙ་ོཆརེ་སང་།

༢། ནད་ཀྩི་རྒྱུ་རྐནེ།  བདོ་ལུགས་གས་ོབ་རྩིག་པས་དྭངས་

མ་མ་ཞུ་བའྩི་དབང་གྩིས་མཆྩིན་པར་ཁྲག་ངན་རྒྱས་ཏ་ེམཆྩིན་

རར་གནས་ཤྩིང་ལྷན་སེྐྱས་སྩིན་དང་བསྡོངས་ཏེ་བྱུང་བར་

འདདོ། 

༣། སངོ་རྐནེ།   སྨན་གཞུང་ལས། །རེྐན་མདེ་རྒྱུ་ལས་འབས་

བུ་འབྱུང་མྩི་སྩིད། ཅསེ་དང༌། །ཟས་སྤདོ་ལགོ་པས་ནད་རྣམས་

སྐྱེད་པར་བྱེད། ཞེས་པ་ལྟར་མདརོ་ན་ནད་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་

པར་བྱེད་མཁན་ནྩི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་གཉྩིས་དམན་ལྷག་

ལགོ་པ་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་ཡདོ། སབས་འབབ་མཆྩིན་ནད་ 

(Hep-B) ལ་ཆ་བཞག་ན། ནད་གཞྩི་འདྩིས་མྩིའྩི་གཟུགས་པོའྩི་

དནོ་སོད་རྣམས་ལས་དམྩིགས་སུ་མཆྩིན་པར་གཙ་ོབོ་གནདོ་

སྐྱནོ་གཏངོ་བཞྩིན་ཡདོ། མཆྩིན་པ་ནྩི་དྲདོ་ཀྩི་རང་བཞྩིན་ཡྩིན་

སབས་དེ་དང་མཚན་ཉྩིད་མཐུན་པའྩི་ཁ་ཟས་ཚྭ་སྐྱུར་ཤས་

ཆའེྩི་རྩིགས་རྒྱུན་དུ་བསེན་པ་སེ་དཔརེ་ན་ཆང་རག་དང་བདོ་

ཇ་འཐུང་བ་ལྟ་བུ། འ་ོམ་གང་མ།ོ ཤྩིང་ཏགོ་མ་སྨྩིན་པ། ཞ་ོམ་

ལངས་པ། དར་བ་དང་ཇ་གར་པ།ོ ས་ོཚལ་རྩིང་པ། རནེ་ཚལ། 

ཤ་རྩིང་དྲྩི་མ་ཅན་ནམ་བཙོག་པའྩི་རྩིགས། ཡང་བྱ་ཤ་ཕག་ཤ་

སགོས་ཚིལ་སྣུམ་རྩིགས་བསནེ་དྲགས་པ། གཞན་ཡང་མར་

དང་སྣུམ་ལ་བར་ོབསགེ་བྱས་པའྩི་ཁ་ཟས་རྩིགས། བྱའྩི་ས་ོང༌། 

ཤ་དང་རྒྱུ་མ་དང་ག་ོབ་སྣུམ་བསགེ་ཅན། སར་ཁའྩི་འབས་བུ་

དང་བྷ་དམ་ལ་སགོས་པ་སྣུམ་ལྡན་རྩིགས་ཚད་ལས་མང་བ་

མཆོད་པ། རུལ་སུངས་རྩིགས་ཏ་ེཕྱུར་བ་རྩིང་པ་ལྟ་བུ། ཕག་

ཤ་ལ་ཕུག་སོགས་བསལ་བའྩི་རྩིགས་དང༌། དེ་བཞྩིན་སོྤད་

ལམ་དུའང་རང་རྒྱུད་ལ་ཞ་ེསྡང་དང་ང་རྒྱལ་དྲག་པ་ོསྐྱེས་པ། 

འཁྲུགས་ལས་རྩིགས་བྱས་དྲགས་པ་དཔེར་ན་ལུས་རལ་རྩིགས་

རེད་དྲགས་པའམ། ཉྩི་མར་ཤུགས་ལས་བྱས་དྲགས་པ།  ཡང་ན་

ལུས་ལ་རོལ་བ་མདེ་པར་དལ་བར་གནས་དྲགས་པ། དནོ་རེྐན་

གྩིས་མ་ངན་སེམས་ངལ་བྱས་དྲགས་པ་སགོས་ཀྩིས་མཆྩིན་པར་

གནདོ་སྐྱནོ་དང་དའེྩི་སྲུངས་སྐྱབོ་ཀྩི་ནུས་པ་ཇ་ེཞན་དུ་བཏང་

ཏ་ེནད་འབུ་ད་ེའགསོ་ཁྱབ་བྱུང་ནས་ནད་འདྩི་སོང་བར་བྱདེ་

པ་མ་ཟད། རྩིམ་པས་འགསོ་ཁྱབ་འག་ོབའྩི་ནད་གདུག་པ་ཅན་

ཞྩིག་ཡྩིན། 

༤། ནད་རགས།  ནད་གཞྩི་འདྩི་ཐོག་མར་བྱུང་སབས་

མངོན་ཚུལ་རགས་གསལ་པོ་གང་ཡང་མེད་པར་བག་ལ་

ཉལ་བའྩི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དང༌། བར་དུ་སར་ཡང་རེྐན་

འཕད་ཚེ་ནད་ལྡང་བ་དང་དེའྩི་རགས་སུ་ཚ་བ་ཕན་བུ་

འཕར་བ། ཞ་ེམརེ་ལང་པ། དང་ག་ཞན་པ། ཚིགས་གཞྩི་ན་བ། 

ཐང་ཆད་པ། མག་ོན་བ། སྨན་བཅོས་མ་བྱས་པར་དུས་ཡུན་

གང་འཚམས་སོང་རེས་ལུས་ཁམས་མྩི་བདེ་བ། སབས་རེ་

རྩིབ་མ་གཡས་སེང་གཟེར་བ། རག་ཏུ་མག་ོན་བ། གཅྩིན་པའྩི་

མདགོ་མར་ནག་འདྲ་བའམ་སྨུག་ཤས་ཡདོ་པ། དྲྩི་མ་ངན་ལ་

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངསོ་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤  སྤྩི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡  

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྩི་རསེ་ཀྩི་བོད་ཡྩིག་ཨང་ཀྩི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྩི་ལུགས་ཨང་ཀྩི་ད་ེསྤྩི་ཟླ་སྤྩི་ཚེས་ཡྩིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྩི་རསེ་ཀྩི་བདོ་ཡྩིག་ཨང་ཀྩི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྩི་ལུགས་ཨང་ཀྩི་ད་ེསྤྩི་ཟླ་སྤྩི་ཚེས་ཡྩིན།

རྩིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

ཉྩིན་རའེྩི་རྩིས་འབས།
ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡ ནས༌ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡ བར་བུམ་སངོ་ནུབ། 

ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་པ་མྩི་རུང༌། 

སྤནེ། ༥-༡ 
Sat 6-28

ཚསེ་ཆ་འབྩིང༌། སྐྱསེ་དངསོ་འདབེས་ལས་འག་ོ
འཛུགས་བཟང༌། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེ

འདུ་འཛམོས་རྩིགས་མྩི་རུང་།

ཉྩི། ༥-༢ 
Sun 6-29

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་མྩི་རུང་།

ཟླ། ༥-༣ 
Mon 6-30

ཚསེ་ཆ་འབྩིང༌། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྩིར་
འདནོ་དང་སྐྱསེ་སར་གཏངོ་བ་མྩི་རུང་།

དམར། ༥-༤ 
Tue 7-1

ཚསེ་ཆ་འབྩིང༌། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། 
ཁ་མཆུ་དང་ཁྲྩིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྩིགས་

མྩི་རུང་།

ལྷག ༥-༥ 
Wed 7-2

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། གཉནེ་སྒྩིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྩིས་སོན་མ་ོབྱདེ་པ་མྩི་རུང་།

ཕུར། ༥-༦ 
Thu 7-3

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་སབོ་
གཉརེ་འག་ོའཛུགས་བཟང༌། མཁར་ལས་འག་ོ
འཛུགས་དང་ཁྱྩིམ་སྤ།ོ སགེ་ཚསེ་ཀྩིས་གཏར་

བསེག་རྩིགས་མྩི་རུང་།

སངས། ༥-༧ 
Fri 7-4

ཚསེ་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་དང་རྒྱུ་ནརོ་ཕནོ་
ཆ་ེཕྩིར་གཏངོ་མྩི་རུང་། དུག་ཕག་ཞག་ ༧ ཟྩིན། 

སྨན་དཔྱད་ཆུ་ཡྩི་ལས་རྣམས་འཛམེས།

སྤནེ། ༥-༨ 
Sat 7-5

ཚསེ་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

ཉྩི། ༥-༩ 
Sun 7-6

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྩིན་པའོྩི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྩི་
རུང༌།  ཀླུ་ཐབེས། 

ཟླ། ༥-༡༠ 
Mon 7-7

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྩི་དང་ཁྱད་པར་
གལ་ཆའེྩི་མདུན་གསོ་རྩིགས་མྩི་རུང༌། དབྱར་

ཚད་རྒྱས།

དམར། ༥-༡༡ 
Tue 7-8

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྩི་ལ་དག་ེན་ཡང་། 
མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་

རྩིགས་མྩི་རུང༌།

ལྷག ༥-༡༢ 
Wed 7-9

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་པར་
མྩི་རུང༌།

ཕུར། ༥-༡༣ 
Thu 7-10

ཚསེ་ཆ་འབྩིང༌། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྩིར་
འདནོ་དང་སྐྱསེ་སར་གཏངོ་བ་མྩི་རུང༌།

སངས། ༥-༡༤ 
Fri 7-11

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་རནེ་
བཞངེས་མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་བཟང༌། ཁ་
མཆུ་དང་ཁྲྩིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྩིགས་

མྩི་རུང༌།  

སྤནེ། ༥-༡༥ 
Sat 7-12

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། འཛམ་གྩིང་སྤྩི་བསངས། ལས་དནོ་
སྤྩི་དང་ལྷག་པར་ལྷ་གསལོ་ཀླུང་དར་འཛུགས་
པར་བཟང༌། གཉནེ་སྒྩིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་

འཛམོས་ཀྩིས་སོན་མ་ོབྱདེ་པ་མྩི་རུང༌།  གས་ོསྦྱངོ༌།

ཉྩི། ༥-༡༦ 
Sun 7-13

ཚསེ་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱྩིམ་
སྤ་ོལྷག་པར་མྩི་རུང་།  སྨལ་ཞག་ ༡༥ ཟྩིན། ཆུ་

བཟང་བས་སྨན་མཐུ་ཆུ་ཡྩི་ལས་ལ་འཇུག  

ཟླ། ༥-༡༧ 
Mon 7-14

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་།  རནེ་བཞངེས་མཁར་ལས་འག་ོ
འཛུགས་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་རྩིགས་མྩི་རུང་།

ཉྩིན་རའེྩི་རྩིས་འབས།
ཟླ་བ་ ༦ པའྩི་ཚསེ་ ༢ ནས་ཟླ་བ་ ༧ པའྩི་ཚསེ་ ༢ 

བར་བུམ་སངོ་བྱང་།
    ཟླ་བ་ ༦ ཟླ་ནག ཚསེ་ ༡༡ ནས་ཚསེ་ ༢༠ བར་

ལྷག་པར་ནག་ཆ།ེ

དམར། ༥-༡༨ 
Tue 7-15

ཚསེ་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྩི་རུང༌། 

ལྷག ༥-༡༩
Wed 7-16

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་
དང་། ནརོ་རྫས་ཕྩིར་གཏངོ་། བག་མ་གཏངོ་
ལནེ། གཤྩིན་པའོྩི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་བཅས་

མྩི་རུང༌། ཀླུ་ཐབེས། ཚསེ་ ༢༠ ཆད།

ཕུར། ༥-༢༡
Thu 7-17

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་
ཉ་ེའདུ་འཛམོས་མྩི་རུང་ཞྩིང་། སགེ་ཚསེ་ཀསེ་

གཏར་བསགེ་རྩིགས་མྩི་རུང་།

སངས། ༥-༢༢ 
Fri 7-18

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་
ལམ་དུ་འཇུག་པར་བཟང་། ཚངོ་ལས་འག་ོ

འཛུགས་མྩི་རུང་།

སྤནེ། ༥-༢༣
Sat 7-19

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་
གཡང་བསྒྲུབས་བྱ་བར་བཟང་། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་
མར་ས་ོནས་ཕྩིར་འདནོ་དང་སྐྱ་ེསར་གཏངོ་

བ་མྩི་རུང་།

ཉྩི། ༥-༢༤
Sun 7-20

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་མྩི་
ཆནེ་མཇལ་འཕད་བཟང༌། ཁ་མཆུ་དང་ཁྲྩིམས་

གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྩིགས་མྩི་རུང༌། ས་
ཁམས་མཆརེ་ར་ཞག ༡༨ རྒྱུ།

ཟླ། ༥-༢༥
Mon 7-21

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྩིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྩིས་སོན་མ་ོབྱདེ་པའྩི་རྩིགས་མྩི་རུང་། 

དམར། ༥-༢༦ 
Tue 7-22

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་
ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་བཟང་། མཁར་ལས་

འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱྩིམ་སྤ་ོམྩི་རུང་།

ལྷག ༥-༢༧
Thu 7-23

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་།  ལྷ་གསལོ་དང་ཀླུང་དར་
འཛུགས་པར་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྩི་རུང་།

ཕུར། ༥-༢༨
Fri 7-24

ཚསེ་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་། 

སངས། ༥-༢༩
Fri 7-25

ཆུ་ཚདོ་ ༡༠།༣༠ ནས་ཚསེ་ཆ་བཟང༌། དག་ེ
བའྩི་ལས་ལ་བཟང་ན་ཡང་། གཤྩིན་པའོྩི་ཆདེ་

སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྩི་རུང་།

སྤནེ། ༥-༣༠ 
Sat 7-26

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ཁྱད་པར་གལ་
ཆའེྩི་མདུན་གསོ་རྩིགས་མྩི་རུང་།  གས་ོསྦྱངོ་།

ཉྩི། ༦-༡ 
Sun 7-27

ཚསེ་ཆ་ཞན། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེ
འདུ་འཛམོས་རྩིགས་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

ཟླ། ༦-༢ 
Mon 7-28

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚསོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་
པར་མྩི་རུང་། 

དམར། ༦-༣
Tue 7-29

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྩིར་
འདནོ་དང་སྐྱསེ་སར་གཏངོ་བ་ལྷག་པར་མྩི་

རུང།  ཚསེ་ ༣ ས་མ།

ལྷག ༦-༣
Wed 7-30

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྩིར་
འདནོ་དང་སྐྱསེ་སར་གཏངོ་བ་མྩི་རུང༌། སགེ་

ཚསེ་ཀྩིས་གཏར་བསགེ་རྩིགས་མྩི་རུང༌།

ཕུར། ༦-༤
Thu 7-31

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཆསོ་འཁརོ་དུས་ཆནེ། དཀར་
ཕགོས་དག་ེལས་དང་བསབ་པ་སབོ་གཉརེ་
བྱདེ་པར་ལྷག་པར་བཟང་། ཁ་མཆུ་དང་

ཁྲྩིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྩིགས་མྩི་རུང་།

སངས། ༦-༥ 
Fri 8-1

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྩིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྩིས་སོན་མ་ོབྱདེ་པའྩི་རྩིགས་ལྷག་

པར་མྩི་རུང་།དཔལ་དུས་ཀྩི་འཁརོ་ལའོྩི་བསྡུས་པའྩི་རྒྱུད་དང་དའེྩི་རྒྱས་
འགལེ་དྲྩི་མ་མདེ་པའྩི་འདོ་ཅསེ་བྱ་བ།

དེ་ཡང་དུས་ཀྩི་འཁོར་ལོའྩི་འགེལ་ཆེན་ཞེས་པ་ནྩི། དེང་

འཛམ་གྩིང་ནང་གགས་ཆེ་བའྩི་དཔལ་དུས་ཀྩི་འཁོར་

ལོ་ཞེས་པ་འདྩི་ཡྩིན། འདྩི་ལ་སབས་རེ་དུས་ཀྩི་འཁོར་

ལོ་ཟེར་བའྩི་གསང་སགས་བླ་མེད་ཀྩི་ཡྩི་དམ་ཞྩིག་ལ་

གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་དང་། སབས་འགར་༼དུས་འཁོར་

ར་་རྒྱུད༽དང་འགེལ་པ་སོགས་ལ་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་

གཉྩིས་སུ་ཡོད་པར་གསུངས། དུས་འཁོར་ཆོས་འདྩི་ཐོག་

མར་རྒྱ་གར་དུ་དར་ཞྩིང་། དེ་ནས་བོད་དུ་དར་བ་ཞྩིག་

རེད། རྒྱ་གར་དུ་ཐོག་མར་དར་ཚུལ་སངས་རྒྱས་པའྩི་

ཆོས་ལུགས་ཀྩི་བཤད་སོལ་མྩི་འདྲ་བ་གཉྩིས་ཡོད་པ་

སེ། གཅྩིག་ནྩི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་པའྩི་

ལོ་དེའྩི་ཕྩི་ལོ་ཟླ་གསུམ་པའྩི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་གསུངས་

པའྩི་བཤད་སོལ་ཞྩིག་དང་། ཡང་བཤད་སོལ་གཞན་དེ་

ནྩི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྩི་

སོན་གྩི་ཟླ་བ་གསུམ་པའྩི་ཚེས་བཅོ་ལ་གསུངས་ཞེས་པ་

བཤད་སོལ་གཉྩིས་ལས་བོད་ཀྩི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བ་

བཤད་སོལ་ས་མ་དེ་ཡྩིན་པའྩི་ཞལ་མཐུན་པ་ཡྩིན། དུས་

འཁོར་གྩི་ནང་དོན་ནྩི། ཕྩི་འཇྩིག་རེན་ཁམས་ཀྩི་ཉྩི་ཟླ་

རྒྱུ་སར་སོགས་ཀྩི ་འཁོར་

ཚུ ལ ་ རྣ མ ས ་ ན ང ་ དུ ་ མྩི ་

ཡྩི ་ལུས་ཀྩི ་འབྱུང་བ་ལྔ་

དང་། ར་རླུང་ཐྩིག་ལེ ་

བཅས་ཀྩི་ཆགས་ཚུལ་ངེས་

ཅན་ཡོད་པ་དང་ཟུང་དུ་

འབེལ་ནས་གསང་སགས་

ཀྩི ་ལམ་སོམ་ཚུལ་བཤད་

པ་ཞྩིག་ཡྩིན་པ་དང་། དུས་

འཁོར་ཆོས་འདྩི ་བོད་དུ་

དར་ཚུལ་སོར་ལ་བཤད་

ཚུལ་ས་ཚོགས་ཡོད་ཀང་

བོད་ཀྩི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་

མང་པོ་ཞྩིག་གྩིས་གསུངས་

པ་ལྟར་ན་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་

ཤཱཀ་ཤྩིའྩི་ལུགས་ཀྩི་སངས་རྒྱས་འདས་ལོ་ ༡༡༧༡ བོད་

ཁྲོད་དུ་ཁྱབ་ཚད་ཅུང་ཆེ་ལ་ཡོངས་གགས་སུ་ཟླ་ནག་ཡྩིན་

དུས་ཆང་སའྩི་རནེ་འབེལ་དང་ལས་དནོ་གལ་ཆེའྩི་རྩིགས་

འགོ་འཛུགས་རྒྱུར་ངན་པ་སོགས་དམངས་ཁྲོད་དུ་ས་ཁྱབ་

རྡ་ོཁྱབ་ཀྩི་གཏམ་ཞྩིག་དང་གོམས་སོལ་ཞྩིག་ཡྩིན། ཟླ་ནག་

ཅེས་པ་ནྩི་གཙ་ོབོ་འབྱུང་རྩིས་ལུགས་ལྟར་བརྩིས་པའྩི་ཅུང་

ཉེན་ཆེ་བའྩི་ཟླ་བའམ་རྩུབ་པའྩི་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་གོ་ན་ཆོག་ལ། 

ཟླ་ནག་འཁེལ་བའྩི་གནས་སབས་ཀང་ལོ་ནས་ལོ་རུ་མྩི་འདྲ་

བར་འཕོ་འགྱུར་འགོ་གྩིན་ཡོད། དེ་ཡང་གནམ་ལོ་ཤྩིང་ར་

ལོར་དཔེར་བྱས་ན་ལོ་འདྩིར་ཟླ་ནག་འཁེལ་བའྩི་ཟླ་བ་ནྩི་

རྒྱུན་སད་དུ་བདོ་ཟླ་དྲུག་པ་ཟེར་བ་དང་། གངོ་བཤད་བཞྩིན་

ཟླ་བའྩི་ཉ་སར་ལ་ལྟོས་པའྩི་ཟླ་བའྩི་ཐ་སད་དུ་ཆུ་སོད་ཟླ་བ་

ཟེར་བ་དེ་ཡྩིན། འདྩི་ལོའྩི་ལོ་ཐོའྩི་ནང་ཟླ་ནག་གཅྩིག་ལས་

མེད་ཀང་སབས་སུ་མང་མཐར་ཟླ་ནག་གངས་གསུམ་ཙམ་

འཁེལ་བའྩི་ལ་ོཡང་བྱུང་བཞྩིན་ཡདོ་ལ་ད་ེནྩི་གཙ་ོབ་ོགནམ་

ལོ་ལ་ལྟོས་པའྩི་ཡར་བཞྩི་མར་བཞྩི་བགང་སབས་དེ་ལྟར་

འངོ་བཞྩིན་ཡདོ།

གཞན་ཡང་ཟླ་ནག་འཁེལ་སབས་ཟླ་བ་ཧྩིལ་པོ་ནག་

པའམ་ཉེན་ཆ་ེབར་བརྩི་ན་ཅུང་མྩི་འཐད་དེ། ཟླ་བ་འགའ་

རེར་ཟླ་སོད་ལ་ཉེན་པའམ་ནག་པ་དང་། འགའ་རེར་ཟླ་

དཀྩིལ་དུ་ཉེན་པ། ཡང་འགའ་ཤས་ལ་ཟླ་སྨད་ལ་ཉེན་

པའམ་ནག་པ་སོགས་མྩི་འདྲ་བའྩི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྩི་ཕྩིར་

དང་། ཞྩིབ་ཕ་ནྩི་ལ་ོཐའོྩི་ཟླ་བཤད་སབས་སུ་གསལ་ཡདོ་པས་

ཐུགས་སང་ཡདོ་རྩིགས་ནས་དརེ་གཟྩིགས་ན་མཁྱནེ་ཐུབ།

ཞོར་དུ་དུས་ཚིགས་དང་བཟང་ངན་སེང་ནས་ནག་པ་

ཟླ་བ་དང་ཟླ་ནག་གཉྩིས་པོར་མཚུངས་བསྡུར་ཞྩིག་བྱེད་ན། 

ནག་པ་ཟླ་བ་ནྩི་དུས་ཚིགས་བཟང་བ་ཞྩིག་ལ་འཇགོ་ཏུ་རུང་

བ་ཡྩིན། གང་ལ་ཞ་ེན། ནག་པ་ཟླ་བ་ནྩི་སོན་པའྩི་རྒྱུད་ཀྩི་རྒྱལ་

པོ་དཔལ་དུས་ཀྩི་འཁོར་ལོ་གསུངས་པའྩི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་

པར་ཅན་ཞྩིག་ཡྩིན་པ་དང་དུས་བཟང་ཞྩིག་ཏུ་བརྩི་རུང་

བའང་ཡྩིན་ལ་དུས་འཁོར་རྩིས་རྩིག་ལྟར་བྱས་ན་ལོ་འགོ་

ཡང་འདྩི་ནས་འཛནི་དགསོ་པ་ཡྩིན།  འནོ་ཀང་ཟླ་ནག་ཞེས་

པ་ནྩི་ངན་པར་གོ་དགོས་ལ་དུས་ཚིགས་ཀྩི་ཆ་ནས་ཀང་མྩི་

བཟང་བ་དང། ཚུབས་ཆ་ེབར་ག་ོདགསོ་པ་ཡྩིན། ད་ེཡང་རྩིས་

གཞུང་བཻ་དཀར་ལས་ཟླ་ནག་འཁེལ་ཚུལ་གསུངས་པའྩི་ར་

ཚིག་ནྩི། གཞན་ཡང་ཟླ་བ་ནག་པ་ོནྩི། །གང་ཤར་ཟླ་བའྩི་བཞྩི་

གཤདེ་ནག  །བྱ་ར་གནམ་ཤར་བྱ་ཡསོ་ནག  །གང་ལུག་ཤར་

ཚ་ེཁྱྩི་འབྲུག་ནག  །སག་སེྤལ་ཤར་ན་ཕག་སྦྲུལ་ནག  །ད་ེལྟར་

འག་ེལ་ཤསེ་པར་བྱ། །ར་བཞྩིའྩི་སོད་ནག་འབྩིང་བཞྩིའྩི་སང་།།  

ཐ་བཞྩིའྩི་སྨད་ནག་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ལས་ཤེས་ཐུབ་བ།ོ། 

དེ་བཞྩིན་ཟླ་ནག་སབས་ཀྩི་ཞྩིབ་ཕའྩི་སྤང་བླང་གང་དགོས་

དང་། སྒྩིབ་བཅོས་སོགས་གང་དགོས་བཅས་པ་ནྩི་གཞུང་

ལས་ཤསེ་པར་བྱའ།ོ །མངལྒ།ཾ།

ནག་པ་ཟླ་བ་དང་།  ཟླ་ནག་གཉྩིས་ཀྩི་ཁྱད་པར་ང་ོསྤདོ་རཌ་བསྡུས།

སར་རྩིས་པ་སྨནོ་ལམ་ཡ་ེཤསེ།
དེ་ཡང་རྒྱུན་དུ་ནས་དམངས་འཁྲོད་དུ་ཡོངས་གགས་སུ་

ཡོད་པའྩི་བོད་རྩིས་རྩིག་པའྩི་ཐ་སད་གཉྩིས་པོ་སེ། ནག་པ་

ཟླ་བ་དང་།  ཟླ་ནག་ཞསེ་པ་གཉྩིས་པ་ོནྩི་མྩི་མང་ཕལ་མ་ོཆ་ེ

ཡྩིས་རྒྱུས་མངའ་ཡདོ་པ་དང་མང་དུ་ཐསོ་མོང་བ་ཞྩིག་ཡྩིན་

རུང་། ཐ་སད་འདྩི་གཉྩིས་ལ་འཁྲུལ་ཆ་དང་ག་ོབ་ལ་ོརོགས་

སགོས་པའང་འངོ་བའྩི་ཉནེ་ཁ་ཡདོ་པས་ད་ེགཉྩིས་ཀྩི་ཁྱད་

པར་ཅུང་བཤད་པར་སམེས།

ནག་པ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ནྩི་རྒྱུན་དུ་ཁ་སད་དུ་བེད་སྤོད་བྱེད་

བཞྩིན་པའྩི་བོད་ཟླ་གསུམ་པ་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅྩིག་པ་

ཡྩིན་ལ་ནག་པ་ཞེས་པ་ནྩི་རྒྱུ་སར་ཞྩིག་གྩི་མྩིང་ཡང་ཡྩིན། 

བོད་ཀྩི་རྩིས་རྩིག་པའྩི་ནང་རྒྱུ་སར་ཉེར་བདུན་ནམ་ཉེར་

བརྒྱད་དུ་གགས་པའྩི་ཁོངས་ལས་ནག་པ་ཞེས་པ་ནྩི་རྒྱུ་སར་

བཅུ་གསུམ་པ་དེ་ཡྩིན། འ་ོན་བོད་ཟླ་གསུམ་པར་ནག་པ་ཟླ་

བ་ཞེས་པའྩི་མྩིང་བཏགས་པའྩི་རྒྱུ་མཚན་ཅྩི་ཡྩིན་སམ་ན། 

དེ་ལྟར་ཏ།ེ ཟླ་བ་ར་ེརའེྩི་ཚེས་པ་བཅ་ོལྔ་སེ་ཟླ་བ་ཉ་གང་གྩི་

མཚན་མོར་ཟླ་བའྩི་ལྷན་དུ་ཆེ་ཉེ་བར་འགོགས་བཞྩིན་པའྩི་

རྒྱུ་སར་ར་ེའངོ་གྩི་ཡོད་པ་དང། ད་ེདག་ལས་བོད་ཟླ་གསུམ་

པའྩི་ཚེས་བཅོ་ལྔའྩི་མཚན་མོར་རྒྱུ་སར་བཅུ་གསུམ་པ་ནག་

པ་ཞེས་པ་འདྩི་འཆར་བཞྩིན་ཡོད་པས་ཟླ་བའྩི་མྩིང་ཡང་

རྒྱུ་སར་ལ་ལྟོས་ནས་བཏགས་པ་ཞྩིག་ཡྩིན་ཅྩིང་། དེ་དང་

མཚུངས་པ་ཟླ་གངས་གཞན་བཅུ་གཅྩིག་པོ་རྣམས་ཀྩི་མྩིང་

ཡང་ཟླ་བ་ཉ་གང་དུས་ཀྩི་རྒྱུ་སར་ལ་ལྟསོ་ནས་བཏགས་པ་ཤ་

སག་ཡྩིན།  ཡྩིན་ན་ཡང། སར་རྩིས་ལུགས་ལྟར་ས་རྩིས་ཀྩིས་

ལམ་ནས་ཞྩིབ་ཕ་བརྩི་སབས་རགས་པ་དང་ཕ་བའྩི་ཉ་སར་

ཞེས་པའང་འངོ་གྩིན་ཡོད་ཀང་དེ་དག་ནྩི་གཙོ་བོ་ས་རྩིས་

ལ་སྦྱང་པ་ལྡན་པ་དང་སར་རྩིས་ཀྩི་རྨང་གཞྩིའྩི་ཤསེ་བྱ་གང་

ལེགས་ཡོད་པ་ཚོས་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ་ལས་མྩི་མང་ཕལ་པའྩི་

ད་ེཙམ་ག་ོདཀའ་བ་ཞྩིག་ཀང་ཡྩིན། གང་ལྟར་ཡང་། ནག་པ་

ཟླ་བ་ཞེས་པ་ནྩི་བོད་ཟླ་གསུམ་པ་ནམ་ཡྩིན་གྩི་ཟླ་བའྩི་མྩིང་

འདོགས་སོལ་ཞྩིག་ཡྩིན་ལ་ཟླ་ནག་ཅེས་པ་ནྩི་གནམ་ལོར་

ལྟོས་པའྩི་ལ་ོནས་ལརོ་འཕ་ོའགྱུར་འག་ོབའྩི་ཟླ་བ་བྱ་ེབག་པ་

ཞྩིག་ལ་ག་ོན་ཆགོ་པ་ཡྩིན།

གཞན་ཡང་བོད་ཀྩི་རྩིས་རྩིག་པའྩི་གཞུང་ལུགས་ནས་

བསན་པའྩི་ཟླ་བའྩི་ཐ་སད་ལ་མྩིང་མྩི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡདོ་ཀང་

སབས་བབས་སུ་འདྩིར་ངོ་སྤོད་དུ་བཤད་པའྩི་ཐ་སད་དེ། 

ནག་པ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ནྩི་སར་རྩིས་ལུགས་ལྟར་ཡྩིན་ལ། སར་

རྩིས་ལ་མཚོན་ནའང་ཁྱྩིམ་བཅུ་གཉྩིས་ཀྩི་སེང་ནས་ཟླ་བའྩི་

མྩིང་འདོགས་སོལ་དང་རྒྱུ་སར་ལ་ལྟོས་ནས་མྩིང་འདོགས་

སོལ་སགོས་འདྲ་མྩིན་ཡོད་པ་ལས་ད་ལྟར་ང་ོསོྤད་བྱེད་རྒྱུའྩི་

ཟླ་བའྩི་མྩིང་སེ་ནག་པ་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ནྩི་རྒྱུ་སར་ལ་ལྟོས་པའྩི་

ཐགོ་ནས་བཏགས་པའྩི་ཟླ་བའྩི་མྩིང་ཞྩིག་ཡྩིན།

ད་འ་ོན་ཟླ་ནག་ཅེས་པ་གང་ཡྩིན་ཞ་ེན། དེ་ནྩི་དམངས་

མེ་ཡོས་ ༡༠༢༧ ལོ་གྩི་ཇོ་ལོ་ཙཱ་བས་བོད་དུ་ཐོག་མར་

གདན་དྲངས་ཏེ་དར་

སྤེ ལ ་ བ ཏ ང ་ བ ་ ད ང ་

དུས་མཚུངས་མུ་སེགས་

པའྩི་བྱེད་རྩིས་ལུགས་

ཀྩི་མེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའྩི་

འདས་ལོ་ ༤༠༣ ལོ་

གངས་རྫོགས་པ་ཡྩིན་

པས། མེ་ཡོས་ལོ་དེ་ལོ་

འགོར་རྩིས་ནས་རབ་

བྱུང་སོར་གཅྩིག་འགོ་

ཚུགས་པའྩི་རྩིས་སོལ་

དར་བ་ཡྩིན། དུས་

འཁོར་གྩི་ཆོས་བོད་དུ་

བསྒྱུར་ཞྩིང་གགས་ཆེ་

བ ་ ནྩི ་ བ ཀ འ ་ འ གྱུ ར ་

སགས་ཕོགས༼ཀ༽པའྩི་ནང་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་སོགས་

རྩིགས་འདུ་སྡདོ་ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་ཁྱནོ་ནད་པ་མྩི་གངས་

༨༠ ཙམ་ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་དང་དཔྱད་བཅསོ། ཟས་

སྤོད་སོབ་སོན་སོགས་གནང་ནས་སྤྩི་སེར་གཉྩིས་ཀར་ཕན་

ཐགོས་གང་ལགེས་བྱུང་བས་བསནེ་གཏུགས་ནད་པ་མང་པསོ་

ཡང་ཡང་སྨན་སརོ་ཕབེས་པར་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་མ་ཟད། 

འབལེ་ཡདོ་རྣམ་པར་ཐུགས་རེ་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་བཅས།།

་་་་་སྨན་སརོ།

ཆོས་ཚན་ས་ཁ་བདུན་ཙམ་དང་། བསན་འགྱུར་སགས་

ཕོགས་པོད། ༼ཀ༽༼ཁ༽༼ག༽༼ང༽༼ཅ༽པ་བར་པོད་

ལྔ་ལ། དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་འགེལ་པ་སོགས་ལེ་ཚན་བཞྩི་

བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས། གྩི་ཇོ་ལོ་ཙཱ་བ་དང་། 

འབོ་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་ཀྩིས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་དུས་ད་

ལྟའྩི་བར་དུས་འཁོར་གྩི་དབང་གནང་བཞྩིན་པ་འདྩི་

ལགས་སོ།། 
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ཤགོ་ངསོ་བཞྩི་པ།
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འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤  སྤྩི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡  

ལུས་སམེས་སགོ་གྩི་བག་ོགེང་ཚགོས་ཆནེ་ཚགོས་རྒྱུ།
བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་སྤྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ནས་ 

༣ བར་ལུས་སེམས་སོག་གྩི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

གཉྩིས་པ་ཚུགས་རྒྱུ།

དང་པ།ོ ཚགོས་འདུའྩི་ང་ོབ།ོ

ལུས་སེམས་སོག་གསུམ་ལས་བརམས་པའྩི་བརོད་གཞྩི་

ཁག་བཞྩིའྩི་སེང་ཕྩི་ནང་གྩི་རྩིག་གཞུང་མྩི་འདྲ་བ་ཁག་དྲུག་

གྩི་མཁས་དབང་གདན་ཞུས་ཀྩི་རྒྱལ་སྤྩིའྩི་རང་བཞྩིན་ལྡན་

པའྩི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཞྩིག་ཡྩིན།

གཉྩིས་པ། ཐངེས་འདྩིའྩི་བག་ོགངེ་ཚགོས་ཆནེ་ལ་དམྩིགས་

ཡུལ་གཙ་ོཔ་ོགསུམ་བཟུང་ཡདོ།

༡། སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གྩི་བྱ་གཞག་ཡར་རྒྱས་

གཏངོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།

༢། ཕྩི་ནང་གྩི་རྩིག་གཞུང་འདྲ་མྩིན་གྩི་ལེགས་ཆ་བརེ་རསེ་

བྱ་རྒྱུ།

༣། འགོ་བ་མྩིའྩི་སེམས་ཁམས་ལེགས་བཅོས་ཐད་ཆོས་

ལུགས་འདྲ་མྩིན་དང་གས་ོརྩིག་འདྲ་མྩིན་ཐུན་མོང་གྩི་བསྒྲུབ་

བྱ་གང་ཡདོ་འཚལོ་ཞྩིབ་བྱ་རྒྱུ།

གསུམ་པ། བག་ོགངེ་ཚགོས་སངས།

གོང་གསལ་དམྩིགས་ཡུལ་ཆེན་པ་ོགསུམ་གཞྩི་རར་བཟུང་

ས་ེལུས་སམེས་སོག་གྩི་ངསོ་འཛནི་དང་འབེལ་བ། ལུས་སམེས་

སགོ་གསུམ་འཁྲུགས་རྐནེ་དང་བཅསོ་ཐབས་བཅས་བརོད་གཞྩི་

བཞྩིའྩི་ཐགོ་རྩིག་པའྩི་གཞུང་ལུགས་མྩི་འདྲ་བ་དྲུག་གྩི་བཞེད་

ཚུལ་དཀྩིལ་སྩིང་དུ་བཟུང་ནས་བག་ོགངེ་འཚོག་རྒྱུ་ཡྩིན། ད་ེ

ཡང་བག་ོགངེ་ཚགོས་ཆནེ་ཐགོ་གདན་ཞུའྩི་ཁངོས་བདོ་ཀྩི་ནང་

པའྩི་སམེས་དནོ་རྩིག་པའྩི་ཁྱད་མཁས་མྩི་ས་གཉྩིས། རྒྱ་གར་ཚའེྩི་

རྩིག་བྱདེ་ཐགོ་ཁྱད་མཁས་མྩི་ས་གཉྩིས། ཁ་ཆ་ེསེ་ཡུ་ན་ནྩི་སྨན་

ལུགས་ཐགོ་ཁྱད་མཁས་མྩི་ས་གཉྩིས། སྩིདྷ་སེ་བམ་ཟེ་གསོ་རྩིག་

ཐགོ་ཁྱད་མཁས་མྩི་ས་གཉྩིས། རྒྱ་ནག་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་ཐགོ་

ཁྱད་མཁས་མྩི་ས་གཉྩིས། དངེ་གྩི་ཕྩི་ལུགས་སམེས་ཁམས་སྨན་

པ་གཉྩིས་བཅས་ཁྱད་མཁས་མྩི་ས་བཅུ་གཉྩིས་གདན་ཞུས་ཀྩིས་

ཉྩིན་གསུམ་རྩིང་བགོ་གེང་སྦྱང་བཤད་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཉྩིན་མཐའ་

མའྩི་ཉྩིན་རྒྱབ་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཐུན་མོང་གྩི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་

ཕགོས་ལ་བག་ོགེང་དང་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལནེ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

 སྨན་རྩིས་མཐ་ོསབོ་དབུ་བརསེ་ནས་མྩི་ལ་ོ ༥༣ འཁརོ་བའྩི་
དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས།

ཕྩི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉྩིན་རྡ་ས་བཞུགས་སར་བོད་

ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་མཐོ་སོབ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་རྩིས་

མཐོ་སོབ་ཁང་དབུ་བརེས་ནས་མྩི་ལོ་ ༥༣ འཁོར་བའྩི་དུས་

དྲན་མཛད་སོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས། སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་དབུས་

བོད་མྩིའྩི་སྒྩིག་འཛུགས་ཀྩི་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོླན་ཚེ་

རྩིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་དང་། བོད་མྩི་མང་སྤྩི་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྩིང་མཆོག སྤྩི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྩིང་

མཆོག སྐུ་བཅར་སྨན་པ་རྣམ་པ། འཕོད་བསེན་དྲུང་ཆེ་ཤོ་

ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས། སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་

འགན་འཛིན་གྩིས་གཙོས་སྡེ་ཚན་ཁག་གྩི་ལས་བྱེད་དང་

སོབ་མ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སོབ་སྤྩི་སྨན་རམས་པ་

བསན་པ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྩིས་དུས་དྲན་ཉྩིན་མོའྩི་ངོ་

སྤོད་གནང་། 

དེ་རེས་དབུས་ས་གཉྩིས་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ལས་བྱེད་ཞབས་

ལོ་ ༣༠ དང་ ༢༠ འཁོར་བ་རྣམས་ལ་སྤྩི་འཐུས་ཚོགས་

རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་གྩི་ཕན་ཡནོ་དང་བསནེ་ཐབས་སརོ།
སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།

གཙོ་མཆོག་གྩིས་ཕག་རགས་ལག་འཁྱེར་གནང་།  སབས་

སོ་སོའྩི་སྨན་པ་དང་སར་ནག་དབྱངས་རྩིས་པ་ཚོར་གོ་མྩིང་

གྩི་ཆས་གོས་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་འབེལ་ཡོད་སྨན་པ་དང་

སར་ནག་དབྱངས་རྩིས་སོ་སོས་བཞེས་ཤྩིང་དེ་དག་གཟྩིགས་

སོན་དང་། སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གྩིས་སྨན་རྩིས་སབས་

སོ་སོའྩི་སོབ་ཕྲུག་ཡྩིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཨང་ཀྩི་སོན་པ་

རྣམས་དང་གངས་རྩིའྩི་ལང་ཚོའྩི་དུས་དེབ་རོམ་སྒྩིག་པ། 

རོམ་ཡྩིག་ལེགས་གས་བཅས་ལ་ལག་འཁྱེར་དང་བྱ་དགའ་

གནང་། དེ་ནས་བོད་མྩི་མང་སྤྩི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་

ཚ་ེརྩིང་མཆོག་དང་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བློན་ཚ་ེརྩིང་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་གྩིས་རྩིམ་བཞྩིན་དུས་དྲན་དང་འབེལ་བའྩི་

གསུང་བཤད་གནང་སེ་༸རྒྱལ་བའྩི་བཀའ་དྲྩིན་རེས་དྲན་

གྩིས་རྩིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྩི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའྩི་

མཛད་སོ་གོལ་ལ།ོ།

འཛམ་གྩིང་གྩི་ཟླ་བ།
སྨན་སབོ་ཨ་ོམད།ོ

འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའྩི་
དུས་དྲན།

* སྤྩི་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༨ ཉྩིན་འཛམ་གྩིང་མཆྩིན་ནད་དུག་

ཐབས་ཀྩི་ཉྩིན་མ།ོ

མུམ་བྷ་ེདུ་༸ གངོ་ས་མཆགོ་གྩི་གསུང་ཆསོ་དང་
བསྟུན་སྨན་སརོ་སྐྱདོ་པ།

སྤྩི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མུམ་བྷེ་

དུ་ཡདོ་པའྩི་ནཱ་ལན་ྡཤསེ་ཡནོ་བསྩི་གནས་ཁང་ (Nalanda 

Shiksha, Mumbai) ནས་ཇྩི་ལྟར་གསལོ་བ་བཏབ་པ་

བཞྩིན་བཀའ་བཞདེ་བཟང་པ་ོསྨྩིན་སྩལ་ཐབོ་ས་ེཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣༠ ནས་ཉྩིན་བཞྩིའྩི་རྩིང་གསུང་ཆསོ་བཀྩིན་

བསྐྱང་སབས་སུ་བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩིས་༸སྐུ་བཅར་སྨན་

པ་ཚ་ེདབང་ར་མགྩིན་མཆགོ་དང་། ནཱ་ལྩི་མུམ་བེྷ་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་གྩི་འགན་འཛིན་སྨན་པ་བསན་འཛིན་ཆོས་གྲུབ་

ལགས་ཀྩིས་ནད་པར་བརག་དཔྱད་གནང་ཐོག་སྨན་སྤོད་

ནོར་བུ་ཚེ་རྩིང་ལགས་དང་། རྩིས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་སྒོན་

ལགས།  ལས་ས་ེབ་ཚ་ེརྩིང་སྒལོ་མ་ལགས།  ད་ེབཞྩིན་དམྩིགས་

བཀར་ལས་རྩིགས་འགན་འཛནི་བསན་འཛནི་རྡ་ོརསེ་ལགས་

ཀྩིས་ལས་འཁུར་ཐགོ་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞྩིབ་སྨན་པ་ཚ་ེབརན་

མྩི་འགྱུར་ལགས་ཀྩིས་སྨན་རྩིས་འགེམས་སནོ་གྩི་རྩིག་གཞུང་

ངོ་སྤོད་དང་། སར་ནག་དབྱངས་རྩིས་པ་ཀུན་དགའ་དོན་

གྲུབ་ལགས་ཀྩིས་ངག་ཐགོ་རྩིས་འབས། ལྡྩི་ལླཱྩི་ཕྩིར་ཚངོ་ཁང་

ནས་ཕྩིར་ཚོང་འགན་འཛིན་ཨུ་རྒྱན་ཚེ་དབང་ལགས་དང་

ལས་ས་ེབ་བསན་འཛནི་བཀྩིས་ལགས་གཉྩིས་ཀྩིས་ཕྩིར་ཚངོ་

ཐནོ་དངསོ་འགམེས་ཚངོ་བཅས་གནང་བ་མ་ཟད། ས་གནས་

སུ་གཅྩིན་སྩིའྩི་ནད་དང་དབུགས་བསགས། ཁྲག་རླུང་སོད་

འཚངས། མཁལ་མ་དང་། མཆྩིན་པ། བུ་སོད་སྐྱནོ་ཅན། ཚ་ོཆ་ེ

བ། བད་ཀན་ཆུ་སྐྱུར། གྲུམ་བུ། ཡྩིད་མུག་པ། ར་ོཙྭ་ཉམས་པ། གོ་

མཆྩིན་དང་། ཕ་ོབ། ཨལོ་སོ། ཁ་སགོས་ཀྩི་འབས་ནད། མཆྩིན་

པའྩི་གཉན་ཚད་བཅས་ཀྩི་བསེན་གཏུགས་ནད་པ་གངས་ 

༦༡༣ ལ་ལག་དདོ་མདེ་པར་སྨན་སྦྱྩིན་གནང་པ་དང་། 

ཐངེས་འདྩིའྩི་སྨན་སརོ་གྩི་འག་ོགནོ་ཡངོས་རྫགོས་སྦྱྩིན་བདག་ 

Jindal Charitable Trust དང་། སྐུ་ཞབས་ Shanjay 

Sha ནས་གནང་བས་ཆབས་ཅྩིག་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྩིན།།

འཛམ་གྩིང་ག་ོལ་ཟླུམ་པའོྩི་དབུ་རེ་ནས།།

བྱམས་བརེས་འདོ་སངོ་འགེད་པའྩི་ཟླ་བ་ཞྩིག

ཆུ་འཛནི་ལང་ལངོ་གཡ་ོབའྩི་གྲྭ་ཟུར་ན།།

དགསེ་འཛུམ་དལ་གྩིས་འག་ོབླའོྩི་དཔལ་དུ་ཤར།།

གཉྩིས་འཛནི་བླ་ོཡྩི་སྤསོ་པ་དབྱྩིངས་སུ་ཞྩི།།

ས་ལམ་མཐར་མཛད་བག་ཆགས་ཡངོས་སུ་ཟད།།

ཡྩིད་གཉྩིས་སྤྩིན་གྩི་ཡལོ་བས་མ་བསྒྩིབས་པའྩི།།

བརེ་ཆནེ་ཕག་ན་པད་མརོ་གུས་པས་བསགས།།

ཆ་ེདགུ་འབུམ་གྩི་རལ་བའྩི་ཅདོ་པན་དུ།།

བཅྩིངས་ཤྩིང་དད་པའྩི་སརོ་བཅུའྩི་འདུ་བྱདེ་ཀྩིས།།

ཁྱདོ་ཀྩི་གསང་གསུམ་ཉྩི་ཟླའྩི་དཀྩིལ་འཁརོ་ལ།།

བསགས་པའྩི་གསརེ་གྩི་རགས་མའྩི་མ་ེཏགོ་ཐརོ།།

གཟུགས་སྐུའྩི་འཚར་སྟུག་བྷ་ོཊའྩི་ལངོས་སུ་བཞད།།

སན་པའྩི་གསུང་དབྱངས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་གགས།།

མཛད་འཕྩིན་ག་ོལ་ཧྩིལ་བའོྩི་ཁྱནོ་ན་རྒྱས།།

བསན་འཛནི་རྒྱ་མཚའོྩི་འཁྲུངས་སར་འཛུམ་གྩིས་བསུ།།

དད་དམ་གཙང་མའྩི་ཀུནྡའྩི་མ་ེཏགོ་བཞད།།

ཚུལ་ཁྲྩིམས་གཙང་མའྩི་དྲྩི་བསང་ཕོགས་བཅུར་ཐུལ།།

ལྷག་བསམ་གཙང་མའྩི་ཟེར་བརྒྱ་གྩིང་བཞྩིར་འགདེ།།

ཁྱདོ་ནྩི་འཇྩིག་རནེ་འདྩི་ཡྩི་མཛསེ་རྒྱན་ལགས།།

སྩིགས་མའྩི་དུས་ཀྩི་རྒྱལ་བ་གཉྩིས་པ་ཞྩིག

ཐ་སད་ཆོས་ཚུལ་མ་འདྲསེ་གཟྩིགས་པ་ཞྩིག

ནང་གྩི་རྣལ་འབྱརོ་ཙམ་ལ་མ་ཞནེ་པར།།

རོད་འཆད་རོམ་པའྩི་བྱ་བས་རྒྱལ་བསན་འཛནི།།

ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་༠༧ ཚེས་ ༦ ལ་མགནོ་པ་ོགང་གྩི་སྐུའྩི་

འཁྲུངས་སར་ལ་སྨན་སོབ་སབས་བཅུ་དགུ་པའྩི་འཛནི་རྩིམ་

དང་པའོྩི་སོབ་ཕྲུག་སྨྱུག་མྩིང་མཚ་ོབྱུང་བཞད་པའྩི་ག་ེསར་དུ་

འབདོ་པས་དབུས་སྨན་རྩིས་མཐ་ོརྩིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ།

རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་ཞེས་པ་དེ་ནྩི་བོད་ཀྩི་གསོ་རྩིག་གཞུང་

ལུགས་ལས་ནད་གསོ་བའྩི་ཐབས་ཀྩི་ལག་ལེན་བཅོ་བརྒྱད་

ནང་གྩི་གལ་ཆེའྩི་བཅོས་ཐབས་ཀྩི་གས་ཤྩིག་ཡྩིན་ཞྩིང་དེས་

དྲགེ་གྲུམ་གྩི་ནད་དང་། ར་དཀར་ནད། རུས་ནད་སགོས་ཀྩི་

རྐེན་པས་ཡན་ལག་ཞར་བ། པགས་ནད་སོགས་ནད་རྩིང་

བཅོས་དཀའྩི་རྩིགས་ལ་ཕན་ནུས་མངོན་གསལ་དོད་པ་

དང་། ནད་པ་རང་ཉྩིད་ཀྩི་འཚ་ོབ་དང་། དཔལ་འབྱརོ་གྩི་ཆ་

རྐེན་ལ་མ་བལྟོས་པར་སབས་བདེ་ཞྩིང་ཟད་གོན་ཆུང་བའྩི་

ཁྱད་ཆསོ་ལྡན་པ་ན་དབུ་ཕྱུག་ཚང་མས་བསནེ་ཆགོ་པ་ཡྩིན། 

རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་ད་ེཚ་ོདནོ་སའྩི་འགོ་ལ་དྲདོ་ཆ་ེབའྩི་གཏརེ་

དངསོ་ས་ཚགོས་ཡདོ་པ་ད་ེཚསོ་ཆུ་ཚ་པོ་ཆགས་ཏ་ེརང་བྱུང་

ཆུ་ཚན་བྱུང་བ་དང་སྦགས་དེའྩི་ནང་མུ་ཟྩི་དང་། ཅོང་ཞྩི། 

བག་ཞུན། རྡ་ོཞ།ོ བག་མཚུར་སོགས་གཏརེ་དངསོ་སྨན་རྫས་

མང་པོ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོབཞུར་ནས་འདྲསེ་ཡངོ་གྩི་ཡདོ་སབས་

དསེ་ནད་རྩིགས་བཅསོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། འདྲསེ་པའྩི་

གཏརེ་དངསོ་མྩི་འདྲ་བར་བརེན་ནས་ཆུ་ཚན་ས་ོསའོྩི་དྲྩི་མ་

དང་། མདོག རོ་ནུས་སོགས་མྩི་འདྲ་བ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གྩི་

ནད་རྩིགས་མྩི་འདྲ་བ་བཅོས་ཐུབ་པའྩི་ཁྱད་ཆོས་ཀང་ཡོད་

པ་རདེ།

ཆུ་ཚན་གྩི་དབྱ་ེབ་དང་ཕན་ཡནོ།

གཙོ་བོ་མུ་ཟྩི་དང་འདྲེས་པའྩི་ཆུ་ཚན་ཡྩིན་ན་ཆུ་མདོག་

སརེ་ཞྩིང་ར་ོཁ་བ་དང་། མུ་ཟྩིའྩི་དྲྩི་མནམ་པ། ཁརོ་ཡུག་ཏུ་མུ་

ཟྩི་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་བཅས་ཀྩི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། དསེ་གཙ་ོབ་ོ

ཤ་བཀ་དང་། མཛ་ེནད། ཆུ་སརེ་གང་བའྩི་ནད་བཅས་ལ་ཕན་

ཞྩིང་རླུང་ནད་ཀྩི་རྩིགས་ལ་གནདོ་ཀྩི་ཡོད། གཙོ་བོ་ཅོང་ཞྩི་

དང་འདྲེས་པའྩི་ཆུ་ཚན་ཡྩིན་ན་ཆུ་མདོག་དྭངས་ཤྩིང་དྲྩི་མ་

མེད་པ་དང་། ཇ་ཆང་ལ་བླུགས་ན་མདགོ་མྩི་འགྱུར་བ། ཁརོ་

ཡུག་ཏུ་ཅོང་ཞྩི་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྩི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། 

དསེ་གཙ་ོབ་ོཕ་ོབ་སྨུག་པའོྩི་ནད་དང་། དུག་ནད། ཚད་རྩིངས་

ཀྩི་ནད་བཅས་ལ་ཕན་གྩི་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབོ་བག་མཚུར་

དང་འདྲསེ་པའྩི་ཆུ་ཡྩིན་ན་ཆུའྩི་མདགོ་སོ་ནག་ཅན་ལ་ངོ་བོ་

ཉོག་པ་མཚུར་གྩི་ར་ོཡདོ་པ་བཅས་ཀྩི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། དསེ་

གཙ་ོབ་ོའབས་སྐྲན་དང་ཕོ་བའྩི་ནད་རྩིང་ལ་ཕན་གྩི་ཡོད་པ་

རདེ། གཙ་ོབ་ོབག་ཞུན་དང་འདྲསེ་པའྩི་ཆུ་ཚན་ཡྩིན་ན་ཆུའྩི་

མདོག་སྨུག་ལ་ར་ོཁ་ཞྩིང་དྲྩི་མྩི་ཞྩིམ་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་ཏུ་

བག་ཞུན་མཐོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་བཅས་ཀྩི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། དསེ་

གཙ་ོབ་ོཕ་ོབ་སྨུག་པའོྩི་ནད་དང་། དྲགེ་ནད། ཆུ་འགགས་ཀྩི་

ནད་བཅས་ལ་ཕན་གྩི་ཡདོ་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོརྡ་ོཞ་ོདང་འདྲསེ་

པའྩི་ཆུ་ཚན་ཡྩིན་ན་གཞོབ་དྲྩི་ཁ་བ་དང་། ཁརོ་ཡུག་ཏུ་རྡ་ོསྐྱ་

བ་ོམཐོང་རྒྱུ་ཡདོ་པའྩི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། དསེ་གཙ་ོབ་ོཕ་ོབའྩི་

དྲདོ་ཉམས་པ་དང་། ཟས་མྩི་འཇུ་བ། གང་སྐྲན་བཅས་ཀྩི་ནད་

ལ་ཕན་གྩི་ཡོད། ཆུ་ཚན་བཟང་ངན་ནྩི། ཆུ་ཚན་ཡོད་པའྩི་

ས་ཕོགས་དརེ་སམ་གཤེར་སོམས་ཤྩིང་། དུག་རྩིགས་ཉུང་བ། 

ཤྩིང་ནགས་ཧ་ཅང་ཐུག་པ་ོམེད་པ། ཆུ་གཞན་དང་མ་འདྲསེ་

པ། ཆུ་ཚན་རང་གྩི་ང་ོབ་ོགསལ་བ། རྒྱུན་རྩིང་འཁྱྩིལ་ཞྩིང་རུལ་

བ་མ་ཡྩིན་པ། རངས་པ་མ་འཁྱྩིལ་བ་གེན་ལ་ཕྩིར་ཐོན་ནས་

འགོ་ས་ཡོད་པ། མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པས་ཞབས་ཀྩིས་

བཅག་ཤྩིང་བྱྩིན་གྩིས་རབས་པའྩི་གནས་ཡྩིན་པ་བཅས་ཤྩིན་

ཏུ་བཟང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་ངན་པས་སྤང་བླང་རྩིག་

པས་དཔྱད་པར་བྱའ།ོ།

ཆུ་ཚན་རྒྱག་པའྩི་དུས་ཚདོ་ནྩི། 
དཔྱྩིད་ཀ་དང་སོན་འཇུག་གྩི་དུས་གཉྩིས་ལ་འཚམ་

པ་ཡོད་དེ། དའེྩི་རྒྱུ་མཚན་ནྩི་དབྱར་དུས་ཚ་སོབས་ཆེ་བ་

དང་། ཆར་ཆུ་འདྲེས་པས་ཆུ་ཚན་གྩི་ནུས་པར་ཤུགས་རེྐན་

ངན་པ་ཐེབས་པ་དང་། དགུན་དུས་གང་སོབས་འཕེལ་ཞྩིང་

ས་ཆུ་འཁྱག་པས་སྡོམ་པ་སོགས་ཀྩིས་ཆུ་ཚན་གྩི་ནུས་པར་

བགེགས་འབྱུང་བར་བརེན་དཔྱྩིད་ཀ་དང་སོན་ཀའྩི་དུས་

དརེ་གནམ་གཤྩིས་ཀྩི་དྲདོ་གང་སོམས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

ཆུ་ཚན་གྩི་ནུས་པ་ཆ་ེབ། ནད་པའྩི་ལུས་ཁམས་དང་འཕོད་པ་

བཅས་ཀྩི་དག་ེམཚན་དང་ལྡན་ཡདོ་པས་ས།ོ།

ཆུ་ཚན་བསནེ་ཐབས་དང་ད་ོསང་། 

ནད་གཞྩི་ཅྩི་འདྲ་ཞྩིག་ཡྩིན་ནའང་ཆུ་ཚན་གྩི་ཡོན་ཏན་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྩི་སོ་ནས་ཆུ་ཚན་དུ་ཞུགས་དགོས་

པ་ལས། ནད་དང་ཡནོ་ཏན་གཉྩིས་པོ་གོ་ལྡོག་ཏུ་སོང་ན་ཆུ་

ཚན་གྩི་ཆུས་ནད་གཞྩིར་ཕན་པའྩི་སྨན་མྩི་བྱེད་པར་དེ་ལས་

ལྡོག་ཏེ་གནདོ་སྐྱོན་ཡོང་སྩིད་པ་ཡྩིན། ཆུ་ཚན་ནང་ཞུགས་

ཡུན་ཀང་ངསེ་པར་དུ་སྨན་པའྩི་མངགས་བྱ་དང་ནད་བབས་

ཚབས་ལྕྩི་ཡང་ལ་དམྩིགས་ཏེ་ཉྩིན་ལྔ་ནས་ཟླ་བ་གཅྩིག་བར་

གཞུག་དགོས། ཆུ་ཚན་ནང་ཉྩིན་དང་པོར་ཆུ་ཚོད་སར་མ་ 
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