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སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སོྤད་

བྱས་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བྱདེ་སོའྱི་སྤང་བླང་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་

སོབ་རྱིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་

བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

༡༩༩༧།༩།༡༩

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཏང་པའྱི་དབང་དུ་སངོ་

ན་ཡང༌། ད་ཚདོ་ཀ་ལནོ་སྦུག་དང་ར་ོར་ེགྱིང་ཁུལ་ལ་སྤ་ོབ་ོ

ལགས་དང་ར་ོབ་ོལགས་ཚ་ོཀུ་ལྱི་རྒྱུགས་ཏ་ེསདོ་མཁན་དང་

དངུལ་ཕན་བུ་ཡདོ་ན་བུ་ཕྲུག་སབོ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་

རདེ། ད་ེམདེ་ན་ཕལ་ཆརེ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ནང་སྱིམ་ནས་

བསད་པ་མ་གཏགོས། བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཟེར་བའྱི་

སྒྱིག་འཛུགས་རོག་རོག་ཅྱིག་ཕལ་ཆེར་ཆགས་ཡདོ་ཀྱི་མ་

རདེ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། འཛམ་བུ་

གྱིང་ཕྱི་ལགོས་ནས་ང་ཚརོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་དང༌། བདོ་

པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་དང༌། ཁྱད་དུ་

འཕགས་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་འདྱི་ཡང་མངནོ་པར་གསལ་ཐུབ་

རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ། 

དེ་འདྲ་བྱས་ཏེ་ང་ཚོས་ཕོགས་བསོམས་ཤྱིག་

བརྒྱབ། ལོ་ ༣༨ རྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་དེར་བསམ་བློ་ཞྱིག་

བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའདྱིར་བཙན་བྱལོ་གཞུང་གྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཤྱིག་ཡདོ་པ་འདྱིས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོ

བྱུང་ཡདོ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་

ཚ་ོའདྱིར་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་

ནུས་པ་སྔར་ལས་ཐོན་ཆེ་བ་ཞྱིག་དང༌། སྔར་ལས་ཀང་

གྲུབ་འབྲས་བཟང་བ་ཞྱིག་འདནོ་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་ལ་ལས་

བྱེད་པ་རྣམས་སྲ་ཐག་ཐག་ཅྱིག་དགསོ་པ་ཡྱིན་དུས་ཁྱདེ་

རང་ཚ་ོལས་བྱེད་གསར་པ་ཞུགས་མཁན་ཚོས་ད་ལྟ་བར་

ལ་ོ༣༨ རྱིང་བྱས་པ་ལས་བྱདེ་རྒྱུ་མང་བ་ཞྱིག་བསད་ཡདོ་

བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་སམེས་ཤུགས་བསྐདེ་དགསོ།

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡྱིན་

ན། གོ་སྐབས་ཡག་ཏུ་འགོ་གྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོསྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 

ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དུ་འབྱརོ་ནས་མ་སུ་རྱིར་བསད་

པ་རདེ། ད་ེདུས་ང་རང་ཚོར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཡྱི་ག་ེའབྲྱི་ཤསེ་

མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་མདེ། ཕངེ་རྱིང་སྐུ་མཆེད་གཉྱིས་

དང༌། སྱིང་ར།ེ བུད་མེད་ནང་ན་ཕེང་རྱིང་ཨ་མ་ལགས་

ཁོང་ཚོའྱི་གས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལས་མེད། ང་རང་ཚ་ོའགན་

འཁྱེར་མཁན་བཀའ་བློན་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་འཛམ་བུ་

གྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མཁྱནེ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རདེ། 

ང་ནྱི་ཕྲུ་གུ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་

ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་བསམ་

བློའྱི་ནང་དེ་ཙམ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་སྤྱི་ལོ་ 

༡༩༩༧ ལ་ོལ་མཚནོ་ནའང་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ལུང་པ་

མང་པའོྱི་ནང་ང་རང་ཚོའྱི་དནོ་གཅོད་པ་སེབས་བསད་

ཡོད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོར་ངོ་ཤེས་

དང་རྒྱུས་ཡོད་ཆགས་ཡོད། གང་འཚམས་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་

ཡདོ། ཉམས་མངོ་མང་པ་ོཞྱིག་བསགས་ཡདོ། ང་རང་ཚའོྱི་

ལས་བྱེད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ད་ེལུགས་ཀྱི་དབྱྱིན་ཇྱི་ཤསེ་

པ་མང་པ་ོཡདོ། ག་ཚདོ་མྱིན་ལབ་ནའང་འག་ོསངས་ཤསེ་

མཁན་མང་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་

ནུས་པ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་ཡདོ་ལ། མཐུན་རྐནེ་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ། 

སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོདང་ ༡༩༦༠ ལ་ོཡས་མས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་བསྡུར་པ་ཡྱིན་ན་དངེ་སང་ང་ཚ་ོབདོ་

པར་གོགས་པོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་དུ་ཕྱིན་བསད་ཡོད། བོད་

པར་རྒྱབ་སོྐར་བྱེད་མཁན་དང་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་

ཤསེ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༣༨ 

རྱིང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་རྐང་པ་བཙུགས་ས་ཞྱིག་དང་ལག་པ་

བརྐང་སའྱི་གཞྱི་ར་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཡདོ། ད་

ཆ་ང་ཚོར་གཞྱི་ར་ཡོད་པ་དང་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་དེ་བེད་སོྤད་བྱེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ང་རང་ཚོར་

རག་ལས་པ་རདེ། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

སྨན་པ་གཙ་ོབ་ོཨ་རྱིར་བསརོ་བསྐདོ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༨ 

བར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་གཙ་ོབོ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་

སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་ར་མགྱིན་ལགས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་

གོང་ཁྱརེ་ཁག་གསུམ་དུ་བསྐོར་བསོྐད་ཕབེས་ཡོད། 

ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་དྷ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་ཚེས་ ༡༤ 

ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གོང་ཁྱེར་སེན་ཌྱི་ཡེ་གོ་ Santiago རུ་

འབྱོར། དེར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་བོད་རྱིགས་ནད་

པར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་གནང་། ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་

དེ་ནས་ཐོན་ཏེ་མྱི་ནེ་སོ་ཊར་ Minnesota འབྱོར། 

དེར་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་ནད་པར་བརག་དཔྱད་

སྨན་བཅོས་གནང་། ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ད་ེནས་ཐནོ་ཏ་ེནྱིའུ་

ཡོག་ New York ཏུ་འབྱོར། དརེ་ཉྱིན་གངས་གསུམ་

རྱིང་ནད་པར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་གནང་། ཚེས་ 

༢༨ ཉྱིན་ཨ་རྱི་ནས་ཐོན་ཏེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་

འབྱོར་བ་དང་། ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་འཇམ་དཔྱད་ཁང་དུ་ནད་པར་བརག་དཔྱད་སྨན་

བཅོས་གནང་རེས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ དགོང་དྲོ་དྷ་སར་

བད་ེབར་འཁདོ། བསྐོར་བསྐོད་འདྱིའྱི་རྱིང་ཨ་རྱིར་ནད་

པ་གངས་ ༢༦༧ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་

ཟས་སྤོད་སོགས་ལམ་སོན་དང་འབྲེལ་འཕོད་བསེན་

གཅེས་སྲུང་ཐོག་སྨན་པའྱི་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་

བསྒྲུབས་ཡོད།

ཞྱིག་གྱིས། བདོ་སྨན་རྱིགས་གཅྱིག་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་

ཡྱིན་ཁུལ་བཤད་དེ་སྣ་ཐོད་ལ་བརྒྱུད་བོད་ནང་ཚོང་

འགམེས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་གཏངོ་གྱི་ཡདོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག 

དའེྱི་ཐད་འདྱི་ནས་རད་ཞྱིབ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ལ།  ད་ེ

རྱིགས་ར་འཕདོ་བྱུང་ཚ་ེའདྱི་ག་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་

དུ་བར་ལན་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་ནྱི་རང་ངམ་རང་གྱི་ཕ་མ་གཉེན་ཚན་

སགོས་ཀྱི་འཕོད་བསནེ་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བའྱི་ཚབས་

ཆེའྱི་བསླུ་བྲྱིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ་ཚང་

མས་དགོས་ཟོན་གནང་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་མ་

ཟད། བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བདོ་རྱིགས་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་

ནས་ཐུགས་སྣང་ཆརེ་སྐདེ་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་སྨན་ཡྱིན་ཁུལ་གྱི་ཚངོ་སྒྱུར་བྱདེ་མཁན་རྣམས་ལ་ད་ེམ་

ཐག་ཡྱིད་ཆསེ་མ་གནང་བར་རད་ཞྱིབ་བརག་དཔྱད་ངསེ་

པར་གནང་རགོས་ཞསེ་ནན་ཏན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།  སྨན་རྱིས་

ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧  ཟླ་ ༧ ཚསེ་  ༡༢  ཉྱིན།།   

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ GST (Goods and Service 

Tax: དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་དཔྱ་ཁྲལ་) ཞེས་རྒྱ་

གར་གཞུང་ནས་ཚོང་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ལུགས་གསར་པ་

གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་ལག་བསར་དགོས་པའྱི་

གསལ་བསྒགས་དེ་སྔ་ནས་སྤེལ་ཟྱིན་པ་ལྟར། སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་དབུས་དང་། ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་ཁག་

གཅྱིག་གྱི་རྱིས་པ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ 

GST ཁྱིམས་ལུགས་ཐད་ཟབ་སོྦང་སྤྲད།

GST ཚོང་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་དང་འགོ་ལུགས་སྐོར་ཟབ་སྦོང་

སྤད་ཡོད།

ལྷག་པར་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུས་དང་ཕོགས་

མཐའྱི་ཡན་ལག་ཡོངས་རོགས་ཁྲྱིམས་སྒྱིག་འདྱིའྱི་འགོ་

དབེ་སྐེལ་ཞུས་ཡོད། 

ར་བའྱི་ཚོང་ཁྲལ་ཁྲྱིམས་ལུགས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༦ ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒགས་

སྤེལ་ཡོད་རུང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ 

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་མྱིན་ཡང་བསླུ་བྱིད་བེྱད།

སྣ་ཐདོ་ལ་བརྒྱུད་བདོ་ནང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

སྨན་ཡྱིན་ཞསེ་རྫུན་བཟོས་ཚངོ་སྒྱུར་བྱདེ་པར་མང་ཚགོས་

ནས་ད་ོསྣང་དགསོ་པར་སྐུལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་དང་།  

གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་གཞན་རྣམས་ད་ེསྔ་ལས་ཁྱནོ་འབརོ་

གང་འཚམ་ཆ་ེབ་འདནོ་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་སྔར་ལས་མང་དུ་ཕྱིན་

པ་དང་།  ད་ེདག་ནང་བསནེ་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ནད་

པ་མང་དུ་སོང་བ།  ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྐོར་བསྐོད་

བཅས་ཀྱིས་རྐེན་པས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་གྱི་འགོ་

ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་སབས་འདྱི་གར་སྨན་

རྱིགས་མྱི་འདང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡང་འཕད་བཞྱིན་

ཡདོ་པས་གཞན་ལ་ཚངོ་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེབས་ག་ལ་ཡངོ་།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་དང་ཐནོ་དངསོ་བཅས་

ལ་མང་ཚོགས་ནས་གདེང་འཇོག་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཚད་

མཐརོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་སུ། ང་ོཚ་ཁྲལེ་གཞུང་

མེད་པ་དཔལ་འབྱརོ་ཁ་ོན་ལས་བསམ་མྱི་ཐུབ་པ་འགའ་

ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་དངོས་ཟོག་རྣམ་གངས་སོ་སོའྱི་

ཁྲལ་འབབ་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། དེ་

མཚམས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦོང་སྤད་ཡོད་ལ། དབེ་སྐེལ་

ཞུ་ཕོགས་སྐོར་གོ་བསྡུར་དང་། ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་

ཁག་ལ་ལམ་སོན། མངའ་སེ་སོ་སོའྱི་ཁོངས་སུ་རྱིམ་

བཞྱིན་དེབ་སེྐལ་ཞུ་འགོ་བཙུགས་པ་བཅས་ཞུ་སོ་ཁག་

དུས་སྐབས་ས་ོསརོ་དམ་འཛནི་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།
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ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༩ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲདོ།

ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

སྨན་གྱི་བསྟན་བཅསོ་སྨན་མྱིང་རྒྱ་མཚ།ོ

ཀར་པ་སྐུ་ཕེང་གསུམ་པ་རང་བྱུང་རོ་རེ་

(1284-1339)མཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་ཚན་

འདྱིའྱི་མཚན་ལ་ 《སྨན་གྱི་བསན་བཅོས་སྨན་མྱིང་རྒྱ་

མཚ་ོ》 ཞསེ་སམ། གཞུང་དངསོ་ཀྱི་ནང་དུ། 《འཕགས་པ་

གསརེ་འདོ་དམ་པ་མད་ོསེ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདུད་རྱི་སྱིང་

པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྱིང་པོ་》 ཞེས་བརདོ་པ་ཡྱིན། 

འདྱི་ནྱི་འཕགས་པ་གསེར་འདོ་དམ་པ་མདོ་སེའྱི་དབང་

པོའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ལེའུ་རྣམ་གངས་མང་དུ་མཆྱིས་པ་ལས་

ནད་རབ་ཏུ་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ལེའུའྱི་ནང་དུ་སྨན་དཔྱད་

དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་བཞུགས་པ་

དག་གྱི་འགེལ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

མདོ་སེ་འདྱི་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་

ཆུབ་ཤྱིང་གྱི་ལྷ་མོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏ།ེ སྔནོ་

བསྐལ་པ་གངས་མེད་མང་པོའྱི་སྔ་རལོ་ན་འཇྱིག་རེན་

དུ་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ (གཞན་དུ་

རྱིན་ཆེན་གཙུག་ཕུད་ཅེས་འཁོད་) ཞེས་བྱ་བའྱི་བསན་

པ་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཞྱིག་གནས་པའྱི་ཚ་ེརྒྱལ་པོ་ལྷའྱི་

དབང་ཕྱུག་འོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཚོང་དཔོན་རལ་པ་འཛིན་ 

(གཞན་དུ་ཚོང་དཔོན་ཆུ་འཛནི་ཞེས་འཁོད་) ཞེས་བྱ་

བ་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་འགོ་བ་ནད་པའྱི་

དནོ་མཐའ་དག་བྱེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེལ་བུ་ཆུ་འབབེས་

ཞེས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་སྱིང་ར་ེཆེ་བ་ཞྱིག་ཡོད། དའེྱི་ཚེ་

ཡུལ་ཁམས་སུ་ནད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡུལ་མྱི་རྣམས་རབ་

ཏུ་མནར་བར་གྱུར་བ་ཐ་ན་དགའ་བའྱི་སམེས་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་གཟྱིགས་པ་ན་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ཆུ་

འབེབས་དེ་བྱམས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་གྱུར་

ནས་རང་གྱི་ཕ་ཚོང་དཔོན་རལ་པ་འཛིན་རྒས་ཤྱིང་

འཁོགས་པ་དའེྱི་དྲུང་དུ་སོང་ནས་སྨན་དཔྱད་བསབ་

པར་ཞུས་པས་ཕས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་པའྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་བསན་པ་རདེ། བུ་ཆུ་འབེབས་

ཀྱིས་ཤློཀ་དགུ་པོའྱི་དོན་མཐའ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བྱས་ནས་འགོ་བ་ནད་པ་ཀུན་གྱི་ཁམས་གསོ་ཞྱིང་ནད་

ཀུན་སེལ་བར་མཛད་ནས་སྔར་གྱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་

པར་གགས་ས།ོ  །གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་བཀའ་

བསན་གང་གྱི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་

པའྱི་སྐབས་ཞལ་ནས་དངསོ་སུ་གསུངས་པའྱི་བཀའྱི་གས་

སུ་བགང་བའྱི་མད་ོས་ེཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་ཟུར་

མཁར་བའྱི་ཙུ་ཏའྟྱི་འཁྲྱི་ཤྱིང་ནང་དུ་འདྱི་ནྱི་ཤླཀོ་དགུ་པ་ོ

ཙམ་མ་གཏོགས་སྨན་དཔྱད་གཞན་མེད་པར་གསུངས་

ཡདོ་ཀང་རང་བྱུང་རོ་རསེ་ཚིགས་བཅད་དགུ་པ་ོད་ེཉྱིད་

ལས་བརམས་ཏ་ེགཞུང་ཚན་འདྱི་མཛད་ཡདོ་ན་ཁྱེའུ་ཆུ་

འབེབས་ཀྱི་བློ་གོས་ཀྱི་རྣ་ོངར་དང་མ་ལྡན་པའྱི་རྱིགས་

ཅན་ལ་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ངསེ་སམེས། 

གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐོག་མར་གསེར་འོད་

དམ་པའྱི་ནད་ཀྱི་ལེའུའྱི་ནང་བསན་པའྱི་ཤློཀ་དགུ་པོ་

དག་བཀོད་ཡོད། དེས་དནོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་བསན་པ་ནྱི། 

ཚིགས་བཅད་དང་པོ་བཞྱི་ཡྱིས་གསོ་བྱའྱི་གཞྱི་འཆད་

ཡོད་པ་དང་། ཐ་མ་ལྔས་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་གསོ་བར་

བསན་ཡདོ། གས་ོབྱའྱི་གཞྱི་ལ་དུས་དང་། གས་ོབའྱི་ལུས། 

ནད་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ། མྱི་ན་བར་གནས་པའྱི་ཚུལ་བཅས་

ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ནད་གསོ་བ་ལ་གཙོ་བོ་ཟས་དང་ཁྱད་

པར་དུ་སྨན་གྱི་ནུས་པ་རྒྱས་པར་བསན་ཡདོ།  

འདྱིའྱི་ནང་སྔོན་འགོའྱི་ཚུལ་དུ་གཞན་དོན་

ལ་མསོ་པ་ཀུན་གྱིས་ཚའེྱི་རྱིག་བྱེད་བསབ་པའྱི་དགསོ་པ་

བསན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བརདོ་བྱ་རྣམས་མདརོ་བསྡུས་

ནས་འཆད་ན། ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ལ་བཀའ་བསན་གྱི་རྣམ་

དབྱ་ེདང་། ལུགས་ས་ེཆནེ་པ་ོབཞྱིའྱི་སྐོར། ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་

དང་དའེྱི་བརདོ་བྱ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ས་ོསའོྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ག་ོ

དནོ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་དང་སྱིང་པ་ོབསྡུས་པ་གཉྱིས་

ཀྱི་ལའེུའྱི་རྣམ་གངས་མདརོ་བསན་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་

བགང་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་སགོས་གསུངས་ཡདོ། 

གཞུང་གྱི་ལུས་དངསོ་བསན་སྐབས་སུ། དུས་

བཞྱི་ཁམས་ལྔའྱི་ངོ་སྤོད་དང་དུས་ཤེས་པའྱི་དགོས་པ་

བསན། ད་ེནས་གས་ོབྱདེ་ལུས་བསན་པ་ལ་ཐགོ་མར་ལུས་

ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད། ད་ེལྟ་བུའྱི་

ལུས་ད་ེཉྱིད་གནདོ་བྱ་ཁམས་དང་གནདོ་བྱེད་ཉེས་པས་

གྲུབ་པ་ད་ེཡང་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བའྱི་སྐརོ་

རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་ཡོད། ལུས་དེ་ལ་ནད་ཇྱི་

ལྟར་འགྱུར་བའམ་འབྱུང་བ་ནྱི། ཉེས་པ་རླུང་མཁྲྱིས་བད་

ཀན་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པའྱི་ནང་དུ། དེ་དག་

གྱི་བྱེད་ལས་དང་། མཚན་ཉྱིད། ད་ེབཞྱིན་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་

ལྡང་ཚད་དང་། འབྲེལ་པ་ར། གཉན་པ་གནད། རྒྱུ་ལམ་

བུ་གའྱི་གནས་ལུགས་རྣམས་ཀྱི་ར་གཞུང་ལུང་འདྲེན་

མཛད་ཡདོ། ད་ེནས་འཚ་ོབྱདེ་སྨན་པས་ཤསེ་དགསོ་པའྱི་

རྱིག་བྱེད་བརྒྱད་ཡདོ་པར་གསུངས་ཡདོ། རྱིམ་བཞྱིན་ར་ོ

ནུས་ཞུ་རསེ་དང་། ཡནོ་ཏན་ཉྱི་ཤུ། ཟས་སྐམོ་དང་སྨན་གྱི་

རྣམ་གངས་མང་པོའྱི་ཕན་ནུས་སོགས་རྒྱས་པར་བསན་

ཡདོ། ད་ེཡང་གཙ་ོབ་ོཕ་གོལ་གྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་གསོ་བ་རྱིག་

པའྱི་གཞུང་མང་པོ་ནས་ལེགས་བཤད་ཕོགས་བསྡུས་

ཀྱིས་ཚགི་ཉུང་དནོ་གསལ་བསན་བཅོས་བཤད་པར་དམ་

བཅས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་ཡདོ། 

ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་ལ་བཀའ་

བརྒྱད་པ་ཞསེ་པའྱི་ཐ་སད་བདེ་སོྤད་གནང་ཡདོ། དཔརེ་

ན། བཀའ་བརྒྱད་པ་ལས་ནྱི། ལུས་དང་བྱྱིས་པ་མ་ོནད་

གདནོ། །ཞསེ་དང་། དའེྱི་སྒ་བཤད་ལ་གས་ོདཔྱད་ཐམས་

ཅད་ཡན་ལག་བརྒྱད་དུ་འདུས་པས་བཀའ་བརྒྱད་པའྱི་

རྒྱུད་བཞྱི་ཞསེ་རང་བྱུང་ར་ོརེའྱི་གསུང་སོྒས་ཡྱིན་པར་སྣང་། 

དནོ་གཉེར་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ར་ོ

རའེྱི་གསུང་འབུམ་མམ།  ༢༠༠༧ ལརོ་ཀྲུང་གའོྱི་བདོ་རྱིག་

པ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ 《གས་ོརྱིག་

སྨན་གྱི་ར་ོནུས་ངསོ་འཛནི་གསལ་སནོ་ཕགོས་སྒྱིག་རྱིན་

ཆེན་སྒོན་མ།ེ》 ཞེས་བྱ་བའམ། ཡང་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་བོད་ཡྱིག་དྲ་རྒྱའྱི་ (www.mentsee.org) ནང་

གཞུང་ཚན་འདྱི་དང་མད་ོས་ེགསརེ་འདོ་དམ་པ་གཉྱིས་

ཀ་བཞུགས་ཡདོ་པ་དརེ་གཟྱིགས་པར་འཚལ།

ཁག་རླུང་སྟདོ་འཚངས།

དང་པ།ོ ག་ོདནོ།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་

ན་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི། རྣམ་པར་

མ་གྱུར་བའྱི་ལུས་ཀྱི་ཁྲག་གྱི་ལྡང་ཚད་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་

སྱིམ་པ་བདུན་ར་ེདང་རླུང་གྱི་ལྡང་ཚད་དྲྱི་ཆུའྱི་སྣདོ་ལྒང་

ཕུག་གང་ར་ེཡདོ་པར་བཤད་པ་ད་ེཉྱིད་དུས་གདནོ་ཟས་

སྤོད་རྐེན་པས་འཕེལ་བའམ་ཟད་པ། ཡང་ན་འཁྲུགས་

པར་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱད་པར་དུ་རླུང་ལ་བྱ་ེབྲག་དབྱ་ེ

བ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། སྱིང་ལ་གནས་པའྱི་ཁྱབ་བྱེད་

རླུང་དེ་རྣམ་པར་གྱུར་བས་ལུས་ཀྱི་སོད་དུ་འཚངས་

པའམ། དའེྱི་རནེ་ངན་ཁྲག་ལ་རླུང་གྱིས་བུས་པའྱི་ནད་

ཅྱིག་ལ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡྱིན། 

དངེ་རབས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱིས་ནད་འདྱི་ལ་ 

Hypertension ཞེས་པའམ། ཡང་ན་དམངས་ཁྲོད་

དུ་ High Blood Pressure (BP) ཞསེ་འབདོ་སྲལོ་

ཡདོ། ནད་འདྱི་ཕགོ་ཡདོ་མདེ་བརག་ཐབས་སུ། ཁྲག་རླུང་

བརག་ཐབས་ཡ་ོབྱད་དུ་སེང་དང་འགོ་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་

ཚད་དེ་ ༡༤༠/༩༠ ཡྱིན་པའམ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་

གང་ཞྱིག་སྔ་དགོང་སོགས་བརག་དུས་ཐེངས་གསུམ་

ཙམ་བརག་པས་གངས་ཚད་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་

གཅྱིག་མཚུངས་སུ་སོན་པ་ཡྱིན་ན་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཡོད་

པར་ངོས་འཛནི་བྱེད་པ་ཡྱིན། ནད་འདྱི་ལ་རྒྱུན་གཏན་

གྱི་གནས་ཚུལ་འགོ་བཟོད་དཀའ་བའྱི་ན་ཟུག་དང་། ལུས་

ཤེད་ཉམས་པ་སོགས་ནད་རགས་དམྱིགས་བསལ་གང་

ཡང་མངནོ་གྱུར་བ་མདེ་སབས་ནད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ནད་

འདྱིའྱི་བཅོས་ཐབས་ཐད་ལྷདོ་གཡངེ་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ།

གཉྱིས་པ། ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ།
སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༨ བར་བདོ་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོབྱང་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་ཏུ་གནས་སདོ་ལ་ོན་ ༣༠ ནས་ ༧༠ བར་གྱི་མྱི་

མང་གངས་འབརོ་ ༦༩༣༤ ལ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཀྱི་

ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་ཞྱིབ་གཤརེ་ཞུས་པས། བདོ་མྱི་བརྒྱ་

ཆ་ ༤༦ ཙམ་ལ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་གཞྱི་ཡདོ་པ་

ཤསེ་རགོས་བྱུང་ཡདོ། ད་ེནྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབ་ོཡྱིན་ལ་སམེས་

འཚབ་བྱ་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཞྱིབ་

གཤརེ་ད་ེཡྱིས་རང་རའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ཆང་རག་

དང་། ཤ་ཡདོ་ཀྱི་ཁ་ཟས། བདོ་ཇ་འཐུང་དྲགས་པ། ཤུགས་

ལས་དང་དལ་ལྷདོ་ཀྱི་འཚ་ོབ་བཅས་ཀྱིས་ཁྲག་རླུང་སོད་

འཚངས་ནད་གཞྱི་བསྐེད་པའྱི་རྐནེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤསེ་

རགོས་བྱུང་ཡདོ་ལ། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཟས་སྤདོ་ཐགོ་ལ་ཐུགས་

སྣང་བྱདེ་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེཡྱིན་པ་ཤསེ་ཡདོ། 

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་

ནད་གསར་པའམ་བཅོས་མོང་མེད་པའྱི་ནད་པ་གངས་ 

༡༥༠ ལ་ཟླ་དྲུག་རྱིང་བོད་སྨན་དང་ཟས་སྤོད་སོབ་སནོ་

སོ་ནས་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པས་ཁྲག་རླུང་སོད་

འཚངས་བརག་ཐབས་ཆ་བྱད་ཀྱི་སེང་གྱི་གངས་ཚད་

སྔ་མ་ལས་མར་བཅག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བོད་ལུགས་ཀྱི་

བཅོས་ཐབས་རྒྱུན་བསྲྱིངས་ནས་བསེན་ན་ནད་འདྱི་ལ་

ཕན་འབྲས་ཡག་པ་ོཡདོ་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བ་རདེ། 

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕོད་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱི་སན་ཐོ་

སྤེལ་བ་ལྟར་ན། འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༩༧༠ 

ཙམ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་ཀྱིས་མནར་བཞྱིན་ཡདོ་

པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ ༢༠༢༥ བར་མྱི་གངས་བྱེ་བ་ 

༡་༥༦ ཙམ་ལ་ནད་འདྱི་འཕགོ་རྒྱུའྱི་ཚདོ་དཔག་བྱས་ཡདོ། 

ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་གཞྱིའྱི་དབང་

གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ལོ་ལྟར་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༧་

༥ ཙམ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷག་

པར་དུ་ནད་འདྱི་ལ་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་མ་གནང་བ་

ཡྱིན་ན་རྱིམ་པས་མཐུ་ཆ་ེརུ་སོང་ནས་སྱིང་ར་འགག་པ་

དང་། ཀླད་གྱིབ། མཁལ་སྐོན། མྱིག་ར་བརོལ་བ་སགོས་

གནོད་སྐོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་ནས་འཆྱི་བཞྱིན་པའྱི་ནད་

པའྱི་གངས་འབོར་ཤྱིན་ཏུ་མང་བར་བརནེ། ནད་འདྱིའྱི་

སྨན་བཅོས་དང་ཟས་སོྤད་ལམ་སོན་རྣམས་འཐུས་ཤོར་

མདེ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། 

གསུམ་པ། རྒྱུ།
མན་ངག་ལྷན་ཐབས་སུ། རྒྱུ་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་

འདྱིའྱི་རླུང་དང་ཁྲག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉསེ་པ་རླུང་

ལ་མཚན་ཉྱིད་དྲུག་ཡདོ་ད།ེ རྩུབ་པ་དང་། ཡང་བ། གང་

བ། ཕ་བ། སྲ་བ། གཡ་ོབ་བཅས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཤསེ་པའྱི་

ཐགོ་ནས་རླུང་ངསོ་འཛནི་གནང་དགསོ། དའེྱི་ནང་ནས་

རྩུབ་པ་དང་། ཡང་བ། གང་བའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་གསུམ་

དང་། ཁྱད་པར་དུ་རླུང་གྱི་བྱ་ེབྲག་དབྱ་ེབ་ལྔ་ལས། སྱིང་

ལ་གནས་པའྱི་ཁྱབ་བྱེད་རླུང་ད་ེནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་རུ་འདདོ་

པ་ཡྱིན། ལུས་ཟུངས་གཉྱིས་པ་ཁྲག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནྱི་

ཟས་སྐོམ་ལེགས་ཉེས་གང་ཟོས་པ་རྣམས་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་

ཀྱིས་མག་བཞུ་དྭངས་སྱིགས་བྱས་རསེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་དྭངས་

མ་ལས་ཁྲག་དང་། སྱིགས་མ་ལས་ཕ་ོབའྱི་བད་ཀན་དང་

བ་ེསྣབས་སྐེས་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། ཁ་ཟས་ཀྱི་ང་ོབོ་དང་མ་ེ

དྲོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཚུལ་མཐུན་མ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་

སྱིགས་མ་དང་དྭངས་མ་གཉྱིས་འདྲེས་པས་ངན་ཁྲག་

འཕེལ་བ་དེ་ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། སྤྱིར་ཁྲག་གྱི་ལས་ནྱི་

ལུས་ཀྱི་བརླན་པའྱི་ཆ་ཕལ་ཆེར་སྐེད་པར་བྱེད་ཅྱིང་སྲགོ་

གྱི་རནེ་གཙ་ོབརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།

བཞྱི་པ། རྐནེ།

དེ་ལྟར་རྣམ་པ་མ་གྱུར་བའྱི་རླུང་དང་ཁྲག་

གཉྱིས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའྱི་རྐེན་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད་དེ། 

དུས་དང་གདནོ་དང་ཟས་དང་སྤདོ་ལམ་བཅས་ཡྱིན། 

ཉེས་པ་རླུང་འཕེལ་བའྱི་རྐནེ། 

 དུས་ཀྱི་རྐནེ། སྤྱིར་ཉསེ་པ་རླུང་ད་ེནམ་ཟླ་དབྱར་

ཁ་ཆར་རླུང་གང་བའྱི་དུས་དང་། ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་

ནང་དུ་དགངོ་མ་ོདང་ཐ་ོརངས་གཉྱིས་སུ་ལྡང་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༩ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རེས་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རེས་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ལ་ོཐའོྱི་ངོ་སྤྲདོ་ཐུང་ཙམ་བཀདོ་པ་

དྭངས་གསལ་མེ་ལངོ་།
རྱིས་པ་བཀའ་བཅུ་པ་དགའ་ནུབ་བསདོ་ནམས་སྤནེ་པ།

འབྲུག་ར་ེཞསེ་ནང་ལྷ་འཁྱམས་དང་རང་ཐག་

ལ་གནས་པ་བཅས་པ་བདག་གྱི་གནས་ཕགོས་ད་ེདག་དང་

གོང་གྱི་བུམ་སངོ་གནས་ཕགོས་བཅས་ལ་ཁ་བརག་ནས་

བྱ་བ་གལ་ཆའེྱི་རྱིགས་བྱེད་མྱི་རུང་། ཡས་ལམ་བྱང་ཤར་

ཞསེ་ཡས་སམ་གླུད་ཀྱི་ལམ་བྱང་ཤར་དུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚསེ་

གངས་ཆད་ལྷག་ལ་"གྲུབ་པའྱི་ཚསེ་༡༠ ཆད། ཚསེ་༢༤ ལྷག་

བྱདེ་པའྱི་ཚསེ་༦ ཆད། ལྷག་མདེ"ཅསེ་སྔནོ་གྲུབ་རྱིས་དང་

རསེ་སུ་བྱདེ་རྱིས་ཀྱི་ཆད་ལྷག་གང་ཡྱིན་བཀདོ་ཐགོ་བྱདེ་

གྲུབ་གང་ཡྱིན། ཡང་ཆད་ལྷག་མདེ་ན་བཀྲ་ཤྱིས་ཟླ་བ་ཞསེ་

འགདོ་དགསོ། ད་ེནས་གཟའ་ཞྱིབ་པ་དར། གུད། ཞུད། ཅསེ་

ཟླ་བ་དའེྱི་ནང་གྱི་ཞྱིབ་པའྱི་གཟའྱི་དར་གུད་རྣམས་འགདོ་

དགསོ། ད་ེནས་དབང་ཕྱུག་དང་ཨུ་མ་གཉྱིས་ཟླ་དསེ་ནང་

གྱི་ཁྱྱིམ་སེབས་གང་ཡྱིན་པ་དའེྱི་ནང་བཞེངས་བཞུགས། 

གཟྱིམ་གསུམ་གྱིས་སོ་ནས་མཇལ་བའྱི་འབྲས་བུ། བཞངེས་

པར་དག་ེའབྲས་དང་བཞུགས་གཟྱིམ་གཉྱིས་ལ་ངན་འབྲས་

འདནོ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཟླ་དའེྱི་ནང་གྱི་ཆར་རྱིས་བབས་ཚསེ་

དང་ཟླ་ནག་ཡདོ་ན་ཁ་གསལ་འགདོ་སྲལོ་བཅས་ཟླ་བཤད་

སྐརོ་ད་ེཙམ་མ།ོ།

གསུམ་པ་ཚསེ་ཁངོས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་

སྐརོ་ནྱི། ཐགོ་མར་མཁྱནེ་བདའེྱི་ཆདེ་ཆུ་སྤ་ེཟླ་༣ ཚསེ་༡ གྱི་

ཚསེ་ཁངོས་ཆ་ཚང་དཔ་ེབརདོ་དུ་བཀདོ་པའྱི་ཚསེ་ཁངོས་

ནང་གྱི་ཡྱི་ག་ེདང་། ཨང་ཀྱི་རྣམས་ར་ེརའེྱི་སངེ་དབྱྱིན་ཨང་

ར་ེབཀདོ་ཡདོ་པས་དའེྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དདེ་ནས་འག་ོརྒྱུ་

དང་། འགལེ་བཤད་སྐབས་བསྡུས་ཡྱིག་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་

གསལ་བཤད། (བཤད་གུག) ནང་བཀདོ་ཡདོ་པ་མཁྱནེ་པ་

མཛད་རྒྱུ། "༡ ཉྱི། བསྐར། མ་ེརླུང་། ཀུནའ། སྦྲུལྱི་ནས། བྲ།ེ མ།ེ 

དུབྱྱིག མཛའ།ོ འདུདེ། སག ལྱི། ར། མགོན། ས་ཡསོ། ཁནེ། རྒྱ་

ཟླ་༤ ཆུང་ཚསེ་༡ ཟད་ཉྱི་ངན། བྱ་རགོ་ཕྲུ་གུ་འཁྲྱིད། ཅསེ་པ། 

༡ ཅསེ་པ་ཚསེ་གངས་གང་ཡྱིན་གྱི་གངས་ཡྱིན་ལ། ད་ེདག་

ནྱི་ཚསེ་ལྷ་ནྱི། དགའ། བཟང་། རྒྱལ། སངོ་། རགོས་ཞསེ་པ་

ལྔ་པ་ོད་ེཡར་ངརོ་ལན་གསུམ་དང་། མར་ངརོ་ལན་གསུམ་

འཁརོ་བ་ཡྱིན། ཉྱི། ཉྱི་ཞསེ་པ་རསེ་གཟའ་ཉྱི་མ་ཡྱིན་ལ། ད་ེ

ཡང་རསེ་གཟའ་བདུན་ནྱི། ཉྱི་མ། ཟླ་བ། མྱིག་དམར། ལྷག་

པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤནེ་པ་བཅས་ཡྱིན། ཐ་སྐར། ཐ་སྐར་

ཞསེ་པ་རྒྱུ་སྐར་༢༨ ནས་ཐགོ་མ་ད་ེཡྱིན་ལ། ད་ེཡང་རྒྱུ་སྐར་

༢༨ ནྱི། ཐ་སྐར་(ཐ་སྐར) བྲ།ེ (བྲ་ཉ)ེ སྨྱིན། སྣར་(སྣར་མ།) 

མག ོལག ནབས་ོ(ནབས་ས)ོ རྒྱལ། སྐག  མཆུ། ག།ེ དབ།ོ  མ་ེ

༤(མ་ེབཞྱི་) ནག (ནག་པ།) ས་རྱི། ས་ག ལྷ་(ལྷ་མཚམས།) 

སྣནོ། སྣྲུབ། ཆུདོ། (ཆུ་སོད) ཆུདོ། (ཆུ་སྨད།) གོྱིན།(གོ་བཞྱིན།) 

བྱྱིྱིན། (བྱྱི་བཞྱིན) མབྲོ།ེ (མནོ་དྲ)ེ མནོྲུ། (མནོ་དྲུ།) ཁྲུདོ། 

(ཁྲུམས་སདོ།) ཁྲུདོ། (ཁྲུམས་སྨད།) ནྲུ་(ནམ་གྲུ།) བཅས་

ཡྱིན། མ་ེརླུང་། ཞསེ་པ་གཟའ་སྐར་གཉྱིས་ཀྱི་འབྱུང་འཕདོ་

དམ་འཕདོ་ཆུང་བཅུའྱི་གས་ཡྱིན་ལ། ད་ེལ་འཕོད་ཆུང་

བཅུ་ནྱི། ས༢ (ས་གཉྱིས།) ཆུ༢ (ཆུ་གཉྱིས།) ས་ཆུ། འདྱི་

གསུམ་ལ་བཟང་གསུམ་དང་། མ༢ེ (མ་ེགཉྱིས།) རླུང་༢ 

(རླུང་གཉྱིས།) མ་ེརླུང་། འདྱི་གསུམ་ལ་གས་ོཐུབ་གསུམ་

ཞསེ་འདྱི་དྲུག་ལས་སྣ་ེགཏདོ་པར་བཟང་བ་དང་། ས་རླུང་། 

ཆུ་རླུང་། ས་མ་ེའདྱི་གསུམ་ངན་གསུམ་དང་། མ་ེཆུ་འདྱི་ནྱི་

ཐ་ཆད་ཅསེ་འདྱི་བཞྱི་བཅམོ་འཕགོ་དབྱནེ་ལ་སགོས་པའྱི་

ངན་པའྱི་ལས་ལ་གཤྱིས་པ་ལས་དག་ེལས་གང་ལའང་སྤང་

རྒྱུ། ཀུནྒའ། (ཀུན་དགའ་)ཞསེ་པ་འཕདོ་ཆནེ་ཉརེ་བརྒྱད་

ཀྱི་གས་ཡྱིན། ད་ེཡང་། ཀུནྒའ་(ཀུན་དགའ་) དུཔྱྱིག (དུས་

དབྱྱིག) དུལ་ (དུལ་བ།) སྐྱུ(ེསེྐ་དགུ།) གཞནོ། བྱགོ (བྱ་

རགོ) རྒྱལན(རྒྱལ་མཚན།) དཔལ།ེ (དཔལ་བའེུ་) རེ་ོ(ར་ོར།ེ) 

ཐ(ོཐ་ོབ།) གདུགས། གགོས། ཡྱིད། འདདོ། མགལ་ེ (མགལ་

མ།ེ) རྩྟནོ (ར་བཏནོ།) འཆྡྱིག (འཆྱི་བདག) གཏུཤྱིང་(གཏུན་

ཤྱིང་།) གོང་ (གང་པ།ོ) སོྨས་ (སག་མསོ།) ཟད། གཡ།ོ བརན། 

འཕལེ་(འཕལེ་བ།) ཞསེ་པ་འཕདོ་ཆནེ་ཉརེ་བརྒྱད་པ་ོཡྱིན། 

སྦྲུལ་གྱི་ནས་ཞསེ་པ་འདྱི་གངོ་དུ་ཟླ་བཤད་ནང་བསན་པ་

བཞྱིན་རྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་དནོ་དུ་ཉྱི་དྲསོ་སྦྲུལ་གྱི་ཚུདོ་ལྔའྱི་ནང་

གྱི་གཉྱིས་པའྱི་མཚམས་ནས་གོང་གྱི་རྒྱུ་སྐར་ཐ་སྐར་དེ་

འཕསོ་ནས་དའེྱི་ཚབ་སབེས་འག་ོཚུགས་དུས་བསན་པ་ཡྱིན། 

བྲ།ེ རྒྱུ་སྐར་གསར་པ་བྲ་ཉ་ེསབེས་པ་དང་། འབྱུང་འཕདོ་མ་ེ

༢ འཕདོ་ཆནེ་དུཔྱྱིག (དུས་དབྱྱིག་)བཅས་གངོ་འདྲ་ཡྱིན། 

སྐབས་ར་ེའདྱིའྱི་མཚམས་འཕདོ་ཆནེ་གས། འགྲུབྱརོ(འགྲུབ་

འབྱརོ།) གྲུབྙྱི(གྲུབ་ཉྱི།) སྦརོྙྱི(སྦརོ་ཉྱི།) མྱིཐུནྙྱི(མྱི་མཐུན་ཉྱི།) 

བདུདྙྱི(བདུད་ཉྱི།) མྱིཕདོྙྱི(མྱི་འཕདོ་ཉྱི།) བཀྲསྱི(བཀྲ་ཤྱིས་

ཉྱི་མ།) སྲགེརོ(སྲགེ་སྦརོ།) ཟུངརོ་(ཟུང་སྦརོ།) འཆྱིར(ོའཆྱི་

སྦརོ།) བདུརྒྱལ་(བདུད་རྒྱལ།) འཆྡྱིག(འཆྱི་བདག་)རྣམས་

རྐང་དང་བརེགས་མ་སོགས་ཀང་ཡོང་བ་ཡྱིན། མཛའ་

བ་ོཞསེ་པ་སྦརོ་བ་ཉརེ་བདུན་གྱི་ཁངོས། ད་ེདག་ནྱི། སལེ་

(སལེ་བ།) མཛའ(ོམཛའ་བ།ོ) ཚྡནེ་(ཚ་ེལྡན།) སྐལང(སྐལ་

བཟང་) བཟང(ོབཟང་པ།ོ) ཤྱིནྲང་(ཤྱིན་སྐྲངས།) ལསང་

(ལས་བཟང་།) འཛནི་(འཛནི་པ།) གཟེར། འབྲས། འཕལེ། 

(འཕལེ་བ་) ངསེ་(ངསེ་པ།) ཀུནསོ།(ཀུན་འཇམོས།) དགའ་

(དགའ་བ།) རོ།ེ(ར་ོརེ།) དངྡྲོུབ་(དངསོ་གྲུབ།) ཀུནྟྲུང་(ཀུན་

བརྡུང་།) དཔའ་ོ(དཔའ་བ།ོ) ཡོངོས་(ཡངོས་འཇམོས།) ཞྱི་

(ཞྱི་བ།) གྲུབ་(གྲུབ་པ།) གྲུབྱ་(གྲུབ་བྱ།) དག་ེ(དག་ེབ།) 

དཀར་(དཀར་པ།ོ) ཚངས་(ཚངས་པ།) དབང་(དབང་པ།ོ) 

འཁོྱིན་(འཁནོ་འཛནི།) བཅས་ཡྱིན། འདུ་བྱདེ་ཅསེ་པ་ཞག་

ལ་འཁརོ་བའྱི་རནེ་འབྲལེ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གས་ཡྱིན། ད་ེལ་

བཅུྱིས་པ་ོནྱི། མྱིག(མ་རྱིག) འདུདེ་(འདུ་བྱདེ།) རྴསེ་(རྣམ་

ཤསེ།) མྱིང་(མྱིང་གཟུགས།) སྐྱཻད་(སྐ་ེམཆདེ།) རགེ་(རགེ་

པ།) ཚརོ་(ཚརོ་བ།) སྲདེ་(སྲདེ་པ།) ལནེ་(ལནེ་པ།) སྲྱིད་(སྲྱིད་

པ།) སྐ་ེ(སྐ་ེབ།) རྒྴྱི་(རྒ་ཤྱི།) བཅས་ས།ོ སྦརོ་བ་དང་རནེ་འབྲལེ་

གྱི་དབར་ན་སྐབས་འགར་འཕོད་ཆནེ་རསེ་མའྱི་གས"བསྲགེ་

ཚསེ་"ཀང་འཁལེ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བྱདེ་པ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་

ནང་ནས་"བྱིཊྱི་"གཉན་པའྱི་དབང་གྱིས་རྒྱུ་ཚསེ་ས་ོསརོ་དུས་

ཚསེ་དང་བཅས་ཁ་གསལ་འགདོ་སོྲལ། སག འདྱི་ནས་སྐར་

ནག་ཟུང་སྦརོ་ལས་འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་ལ་ོརགས་སག ཡསོ། འབྲུག 

སྦྲུལ། ར། ལུག སྤལེ། བྱ། ཁྱྱི། ཕག བྱྱི། གང་། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།
བོད་ཟླ་༥ ཚསེ་༥ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ཚསེ་༦ བར་བུམ་

སྟངོ་བྱང་། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

བདོ་ཟླ ༦ ཚསེ ༩  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE- 1-8-2017 
Fire-Wind

ཤྱིད་སནོ་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་ལགོ

༦  ཚསེ ༡༠   ལྷག
མ་ེཆུ

WED- 2-8-2017 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན།  

༦  ཚསེ ༡༡   ཕུར
ས་རླུང

THU- 3-8-2017
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན།  

༦  ཚསེ ༡༢  སངས
ས  ༢

FRI - 4-8-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་འཛམེས།

༦  ཚསེ ༡༣    སྤནེ
ས་ཆུ

SAT - 5-8-2017 
Earth-Water

ཚེས་ཆ་བཟང་།  

ཀླུ་ལགོ	

བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།

༦  ཚསེ ༡༤   ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN- 6-8-2017 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། 

གས་ོསྦངོ་།		

༦   ཚསེ ༡༥    ཟླ
ས་ཆུ

MON - 7-8-2017 
Earth-Water

  ཚསེ་ཆ་བཟང་།  

ཀླུ་ཐབེས།

	གཉནེ་འགྱིག་མྱི་རུང་།

༦  ཚསེ ༡༦   མྱིག
ས་མེ

TUE - 8-8-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།

ཀླུ་ལགོ   

 ༦  ཚསེ ༡༧   ལྷག
ཆུ  ༢

WED- 9-8-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༦  ཚསེ ༡༨   ཕུར
ས་རླུང

THU -10-8-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་

འཛམེས།

༦   ཚསེ ༡༩   སངས
ས་མེ

FRI - 11-8-2017 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན།  

༦  ཚསེ ༢༠   སྤནེ
ས་ཆུ 

SAT- 12-8-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༦  ཚསེ ༢༡   ཉྱི
མ་ེཆུ 

SUN- 13-8-2017 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན།  

༦  ཚསེ ༢༢  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON-  14-8-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  

༦  ཚསེ ༢༣   མྱིག
མ ེ ༢

TUE- 15-8-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།

༦  ཚསེ ༢༤   ལྷག
མ་ེཆུ 

WED-  16-8-2017 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན།  

༦  ཚསེ ༢༥  ཕུར
ས་རླུང

THU- 17-8-2017 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན།  

༦ ཚསེ ༢༦   སངས
ས་རླུང

FRI- 18-8-2017 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན།   

༦ ཚསེ ༢༧
 ཆད

༦ ཚསེ ༢༨  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT- 19-8-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  དུར་གདབ་སྤངོས།

༦  ཚསེ ༢༩  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN- 20-8-20167
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།
བོད་ཟླ་༥ ཚསེ་༥ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་༤ བར་བུམ་སྟངོ་

ནུབ། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༦  ཚསེ ༣༠   ཟླ
མ་ེཆུ

MON- 21-8-2017
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། 

གས་ོསྦངོ་།

བདོ་ཟླ  ༧  ཚསེ ༡   མྱིག
མ་ེཆུ

TUE- 22-8-2017
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན།  

ཀླུ་ཐབེས།

༧  ཚསེ ༢   ལྷག
མ་ེཆུ

WED-23-8-2017
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན།  

༧   ཚསེ ༣    ཕུར
མ་ེརླུང

THU- 24-8-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱྱིས་སནོ་སྤངོས།

 ༧   ཚསེ ༤    སངས
ས་རླུང

FRI- 25-8-2017 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། 

  ༧    ཚསེ ༥   སྤནེ
ས་རླུང

SAT- 26-8-2017 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན།  

༧  ཚསེ ༦   ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN- 27-8-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མཁར་ལས་སྤངོས།

༧  ཚསེ ༧   ཟླ
ཆུ་རླུང

MON- 28-8-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།

༧  ཚསེ ༨   མྱིག
མ ེ ༢ 

TUE- 29-8-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   དུར་གདབ་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༩   ལྷག
ས་ཆུ

WED- 30-8-2017 
Earth-Water

 ཚེས་ཆ་བཟང་།  

ཀླུ་ལགོ	

ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

༧  ཚསེ ༡༠  ཕུར
ས་རླུང

THU- 31-8-2017 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ཞན། 

ཀླུ་ལགོ

༧  ཚསེ ༡༡ སངས
ས་ཆུ

FRI- 1-9-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགོན་སྤངོས།

ཀླུ་ཐབེས།

༧ ཚསེ ༡༡  ལྷག	སྤནེ
ས་ཆུ 

SAT- 2-9-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  མགནོ་སྤངོས།

༧  ཚསེ ༡༢  ཉྱི
ས་མེ

SUN- 3-9-2017 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན།  

༧   ཚསེ ༡༣    ཟླ
ས་ཆུ

MON- 4-9-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།

༧  ཚསེ ༡༤   མྱིག
ས་མེ

TUE- 5-9-2017 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན།    

གས་ོསྦངོ་།

༧  ཚསེ ༡༥   ལྷག
ཆུ   ༢

WED- 6-9-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།

༧   ཚསེ ༡༦   ཕུར
ས་རླུང

THU- 7-9-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།

༧  ཚསེ ༡༧    སངས
ས་ཆུ

FRI - 8-9-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༧   ཚསེ ༡༨   སྤནེ
ས་ཆུ

SAT- 9-9-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  དུར་གདབ་སྤངོས།

༧  ཚསེ ༡༩   ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN- 10-9-20167
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

ཀླུ་ལགོ

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།
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འཕདོ་བསྟནེ་ཤསེ་བྱའྱི་བད་ེཐང་ཁ་ཟས་ཀྱི་སརོ། 

ཚོང་ཁྲོམ་ཕལ་བ་ནས་ཐོན་པའྱི་ཚོང་རས་

འབརོ་ཆེན་ཞྱིག་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པའྱི་ས་ོནས་རྫུན་བཟོ་

བྱདེ་ཀྱིན་འདུག་ས།ེ དཔརེ་ན་ཕག་གྱི་ཚལི་ཞག་འབརོ་ཆནེ་

ཞྱིག་ཕག་ཚལི་དངསོ་བཞུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བཤས་ཁང་གྱི་

གད་སྱིགས་སུ་བརོ་བའྱི་ཕག་གྱི་ལུས་ཀྱི་སྱིགས་ར་ོརྣམས་

བསྐོལ་ནས་བཟོས་པ་དང༌། ཁྲམོ་གྱི་ཟ་ཁང་ཆུང་ངུ་དག་

གྱིས་ཁ་ཟས་ཀྱི་ལྷག་སྱིགས་མང་པ་ོཟོམ་དུ་བླུགས་པ་བསྐལོ་

ནས་དའེྱི་ཁར་ཆགས་པའྱི་སྣུམ་གྱིས་ཚདོ་མ་རདོ་པར་བྱདེ་

པ་སགོས་ཤྱིན་ཏུ་ཡ་ང་བའྱི་བྱ་བ་དག་བྱདེ་ད།ེ འདྱི་རྣམས་

གསར་འགོད་པ་དག་གྱིས་ཐེངས་མང་པོར་རྫུན་རྐུབ་

བརོལ་བས་མྱི་ཕལ་ཆ་ེབས་ཤསེ་པར་ཟད་ལ། ཆུ་གནས་ཀྱི་

སྲགོ་ཆགས་རྣམས་ཀང་དངེ་སང་ཕལ་ཆརེ་མྱིས་གསསོ་པ་

ཡྱིན་ཞྱིང༌། ད་ེཡང་མྱི་གཙང་བའྱི་རས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་གས་ོ

བར་བྱེད། དསེ་ན་ཆུ་གནས་འདྱི་དག་བཟའ་བ་ནྱི་དལ་

བུར་རང་གྱིས་རང་ཉྱིད་གསདོ་པའྱི་སོྦར་བ་བྱེད་པ་ཡྱིན་

ཞེས་ཟེར་ར།ོ། དའེྱི་ཕྱིར་ན་ལྷ་ས་སགོས་གོང་ཁྱརེ་འགའ་

ར་ེན་གནས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་ལས་བྱདེ་པ་དང་ཚངོ་པ་འགའ་

རསེ་སྱིག་སྲྱིན་སགོས་ཆུ་གནས་དག་མྱི་ཟ་མཁན་རྣམས་ལ་

མཐངོ་རྒྱ་དང་ཤསེ་རྒྱ་མདེ་པའྱི་མྱིར་བརྱིས་ཏ་ེམཐངོ་ཆུང་

བྱདེ་ཅསེ་ཐསོ་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་མུག་པའྱི་གནས་ཏ།ེ ཁགོ་

ན་གནའ་དངེ་གྱི་རྱིག་གནས་སྣ་གཅྱིག་ཀང་མེད་བཞྱིན་

དུ་འབུ་སྲྱིན་ཟ་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཤསེ་རྒྱ་ཅན་དུ་འག་ོབར་

འདདོ་པ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གེན་རགས་མཐར་ཕྱིན་པར་

བསན་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཐ་ན་ཆུ་གནས་འདྱི་རྣམས་རས་འགྱུར་

སྣ་ཚོགས་པས་དུག་གྱི་ཕུང་པོར་བྱས་ཟྱིན་པས་དེ་ཟ་བ་

ནྱི་འགད་རས་ལྟ་ོབར་གཏངོ་བ་དང་འདྲ་བ་ཙམ་ཡང་མ་

ཤསེ་བཞྱིན་དུ་ད་དུང་གཞན་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བཟའ་བཏུང་

བསནེ་པ་རྣམས་ལ་བརྙས་ཁུལ་བྱདེ་པའྱི་ཕྱིར་ར།ོ།

བདོ་རྣམས་ཀྱིས་རྱི་བངོ་ཅལ་འདྲགོས་མྱི་བྱདེ་

པར་བསམ་བླ་ོཞྱིབ་ཏུ་ཐོངས་དང༌། དངེ་སང་མྱི་རྱིགས་

གཞན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་འཕོད་བསེན་དང་གཙང་སྦྲ་

ཐམས་ཅད་ཕྱི་རལོ་གྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག 

རང་རའེྱི་ཕ་མསེ་གངོ་མའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་ད་ེ

དནོ་གྱི་གཙང་སྦྲ་དངསོ་ད་ེརདེ་འདུག ཕྱི་ཚུལ་གྱི་གཙང་

སྦྲ་ད་ེཇ་ེལགེས་སུ་བཏང་ན་བདོ་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་ད་ེཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག་པས་གོ་བ་མ་འཛལོ་བ་གལ་

ཆེའ།ོ། དུས་ཡུན་རྱིང་མ་ོཞྱིག་ནས་བཟུང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་

ཤགོ་སརོ་ཁ་ོན་མ་གཏགོས་གཞན་མྱི་ལུགས་ཀྱི་ཁྲལེ་གཞུང་

དང་ལྷ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་སགོས་ཡ་རབས་ཀྱི་བསམ་སྤདོ་

ཐམས་ཅད་ལ་མཐོང་ཆུང་གྱིས་རགོ་བརྱི་བྱས་བྱས་པའྱི་

མཇུག་འབྲས་ལ་ད་ལྟ་ཟས་གཙང་མ་ཁམ་གཅྱིག་བཟའ་

འདོད་ཀང་མྱི་རྙདེ་པའྱི་དུས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན། 

བཟའ་བྱ་དུད་འག་ོརྣམས་ཀྱི་གཅསེ་པའྱི་ཚ་ེསྲགོ་ཤགོ་སརོ་

གྱི་ཆདེ་དུ་གཏངོ་དགསོ་པར་མ་ཟད། ཟ་བ་པ་ོམྱི་ཕལ་མ་ོ

ཆའེྱི་ཚ་ེསྲགོ་ཀང་མྱི་འགའ་རའེྱི་ཤགོ་སོར་གྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་

དུ་གཏངོ་དགསོ་པར་གྱུར་ཏ།ོ །དཔརེ་ན་བྱ་གཅྱིག་གྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཚ་ེཚད་ལ་ོབདུན་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ད་ལྟ་བྱ་ཕྲུག་

སྐསེ་མ་ཐག་པ་ནས་བྱ་གས་ོར་བར་བཅུག་སེ། རས་འགྱུར་

གྱི་སྐུལ་རྒྱུ་འབའ་ཞྱིག་བཟར་བཅུག་སེ་ཉྱིན་བཞྱི་བཅུའམ་

ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱིས་བསད་དེ་བྱའྱི་ཚ་ེཐུང་ངུར་བྱས། དེ་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་ཟོས་ནས་ངན་འབྲས་སུ་གྱུར་ནས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་

ཚ་ེཐུང་ངུར་བྱདེ། ད་ེཐམས་ཅད་ཀང་སོྨན་པ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་

འགའ་རའེྱི་ཁ་ེཕན་ཆུང་ངུ་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ན།ོ། 

ད་ེལྟར་རྱི་ཤྱིང་ལ་ོཏགོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་རྣམས་ལ་ོར་ེ

ལས་ལ་ོར་ེཇ་ེརྒུད་དུ་བཏང༌། མྱི་རྣམས་ལ་ནད་སྣ་ཚགོས་པ་

ལྡང་བའྱི་རྒྱུ་བསྐྲུན། དའེྱི་དབང་གྱིས་ཆ་མཉམ་གྱི་ཚ་ེཚད་

ཇ་ེཐུང་དུ་སངོ༌། སྐ་ེབ་ོརྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐདེ་པའྱི་ལྟ་

བ་སྣ་ཚགོས་པ་ཁ་དར། ཉནོ་མངོས་པ་ཆགས་སང་རངོས་

གསུམ་སགོས་རབ་ཏུ་བད།ོ དའེྱི་དབང་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་

མྱི་བད་ེབར་བྱདེ་པའྱི་འཁྲུག་པ་ཆ་ེཆུང་སྣ་ཚགོས་པ་རྒྱུན་

མ་ཆད་པར་བྱདེ་པ་འདྱི་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་དུས་ངན་སྱིགས་མ་ལྔ་ཞསེ་གསུངས་པ་ད་ེཡང་

འདྱི་ལས་གཞན་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་ཡདོ་པར་མ་མཐངོ་ང༌ོ། །དངེ་

སང་ཚན་རྱིག་ལག་རལ་ལ་བརེན་ན་ཕྱིའྱི་དངསོ་རས་ཀྱི་

འཚ་ོབ་ཇ་ེབཟང་དུ་འག་ོབ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང༌། མྱི་རྣམས་ཀྱི་

ལུས་ཁམས་དང་སམེས་ཁམས་དང་ཀུན་སྤདོ་ཐམས་ཅད་

ཇ་ེབས་ཇ་ེརྒུད་དུ་འགོ་ཞྱིང༌། ཕྱི་རལོ་གྱི་དག་དང་མཚནོ་

ཆ་སྣ་ཚགོས་པ་ལྟ་ཅྱི། ཐ་ན་ཁ་ཟས་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ལུས་དང་

སྲགོ་ལ་ཡང་ཡང་རྒོལ་བར་བྱེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པའྱི་

གནས་ཏ།ེ འདྱི་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་པར་བསམས་ན་མྱིའྱི་རྱིགས་

ཡར་རྒྱས་སུ་འག་ོབ་ཡྱིན་ནམ་གཡང་སར་མཆངོ་བ་གང་

ཡྱིན་ཤྱིན་ཏུ་འཆད་དཀའ་བར་སྣང་ང༌ོ།། 

དེས་ན་དེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་བཟའ་

བཏུང་ཡདོ་ད་ོཅོག་ལས་ཆེས་གཙང་གས་ད་ེརང་ར་ེབདོ་

ཀྱི་ཟ་མ་འདྱི་དག་རདེ་འདུག་སེ། ད་ེཡང་ཤ་ཁྲག་གྱི་བཟའ་

བཏུང་རྣམས་ལ་ནྱི་འབག་བཙོག་ཆནེ་པོ་མདེ་ལ། བཤད་

རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྐབས་

འགར་ལུས་ཀྱི་ནད་འགའ་ར་ེལ་ཕན་པའང་ཅུང་ཟད་རེ་

ཡོད་ཀང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱིའྱི་ལུས་ལ་གནདོ་པ་

ཅན་ཡྱིན་པས་སྤྱིར་སྐནོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ་ོཡདོ་པས་ཕར་ཕུད། 

ད་ེམྱིན་བདོ་ཀྱི་ས་ཆ་ནས་སྐེས་པའྱི་ནས་དང༌། ག་ོདང༌། 

སྲན་མ་དང༌། མ་རསོ་ལ་ོཏགོ་གམ་ཨ་ཤམོ་དང༌། འབྲས་

རྱིང་སགོས་འབྲུའྱི་རྱིགས་རྣམས་ནྱི་ར་ོབཅུད་བཟང་ཞྱིང་

འབག་བཙགོ་མདེ་པས་ཤྱིན་ཏུ་ལགེས། ད་ེབཞྱིན་དུ་ག་ོཤུན་

དང་བཅས་པ་བཏགས་པའྱི་བདོ་རེན་ནྱི་རནེ་དཀར་རམ་

བཙགས་རནེ་ལས་བཟང་ཞྱིང༌། ནས་རནེ་པའམ་གསནོ་

པརོ་བཏགས་པའྱི་ནས་རནེ་དང་ནས་ཅུང་ཟད་བརསོ་ནས་

བཏགས་པའྱི་རམ་པ་ནྱི་འབྲས་དཀར་ལས་བཟང་བ་ཡྱིན་

པས་རྒྱུན་དུ་ཟོས་ན་ཕན་པ་ཆ།ེ ལྱི་དང་ཀུ་ཤུ་ལ་སགོས་པའྱི་

ཤྱིང་འབྲས་རྣམས་དང༌། ཚདོ་དཀར་ཆ་ེཆུང་དང༌། གང་ར་

དང༌། ཚདོ་མ་མ་ེཏགོ་དཀར་པ་ོདང༌། ཚདོ་སྣག་དང༌། ལྡུམ་

སངོ་དང༌། ཞགོ་ཁགོ་དང༌། ལ་ཕུག་དཀར་དམར་དང༌། ཀུ་

བའྱི་རྱིགས་ལ་སགོས་པའྱི་ཚོད་མ་བདོ་ཡུལ་ལས་ཐནོ་པ་

རྣམས་ནྱི་རས་འགྱུར་གྱི་ལུད་དང་ཞྱིང་སྨན་གྱི་འབག་པ་

ཆེར་མེད་པར་གཙང་མ་ཡྱིན་པས་འབྲུ་རྱིགས་དང་ཚོད་

མ་འདྱི་རྣམས་བདོ་ཡུལ་གྱི་ས་རང་གྱི་འབྲུ་ཞྱིང་དང་ཚདོ་

ཞྱིང་དུ་བཏབ་སེ། ཟོག་དང་ར་ལུག་དང་ར་སགོས་ཀྱི་ལུད་

ཀྱིས་བསེྐད་ན་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་བས་ད་ེལྟར་བྱདེ་པ་གལ་ཆ་ེས།ེ 

གཞན་དུ་རས་འགྱུར་གྱི་ལུད་ཀྱིས་ས་ཞྱིང་ཡང་ཉམས་པར་

བྱདེ་པས་འདབེས་མྱི་རུང་ཞྱིང༌། ཞྱིང་སྨན་ཡང་འདབེས་མྱི་

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

རུང་བར་གངོ་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ས་གཞན་ནས་འངོ་

བའྱི་ཟས་དང་ཚདོ་མ་སགོས་ལས་རང་ཡུལ་གྱི་ས་ཞྱིང་ལས་

སྐེས་པ་ཉྱིད་བཟང་བ་ཡྱིན་པར་གོང་བཤད་ལྟར་ལགས་

པས་ཅྱིས་ཀང་ལག་ལནེ་ལ་འདབེས་དགསོ་ས།ོ། 

ལར་དེང་སང་གྱི་བྱ་བ་གང་ཡྱིན་ཡང་ཕར་

བལྟ་སར་ཕྱི་ཚུལ་ལེགས་པ་དང་ཐནོ་ཚད་མང་བ་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་ཡང༌། དནོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱབ་ན་གཞན་གྱིས་ཤསེ་

སུ་མྱི་རུང་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་སྐྱི་གཡའ་བ་ར་ེདང༌། སྣདོ་དང་

བཅུད། འདྱི་དང་ཕྱི་མར་བཅས་པ་བརླག་པའྱི་རསེ་འབྲས་

ཡྱིད་མུག་པ་ར་ེའདུག་པས་ཡྱིད་རནོ་ཕེར་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་

དཀནོ་པས་གཟབ་པར་བྱ་དགསོ་ས།ོ། ད་ེབས་ན་ལ་ོཏགོ་

སྨྱིན་ཚུལ་འདྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་རནེ་འབྲལེ་དང་

མཐུན་པར་བྱེད་དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེལྟར་བྱས་ཚ་ེཕྱི་ཚུལ་

མཛསེ་པ་དང་བངོས་ཆནེ་པ་ོམདེ་དུ་ཆུག་ཀང་ཟས་བཅུད་

བཟང་ཞྱིང་ལུས་ལ་གནདོ་པ་མདེ་པས་བད་ེཐང་གྱི་ཁ་ཟས་

སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ཟས་འདྱི་རྣམས་ནྱི་འབག་བཙོག་

མེད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ལས་འབྱུང་དགསོ་པ་ཡྱིན་པས་ཁརོ་

ཡུག་གཏརོ་བརླག་དང་བཙོག་པར་བྱས་ན་མྱིའང་བདེ་

བར་གནས་ཐབས་མདེ་ད།ེ ཆུ་མ་བད་ེན་ཉ་མྱི་བད་ེབ་ལྟ་བུ་

ཡྱིན་པས་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སྐབོ་ལགེས་པོ་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་རབས་

ནས་མྱི་རབས་བར་གྱི་དནོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཤསེ་པར་

བྱས་ཏ་ེའབད་དགསོ་ས།ོ། འནོ་ཀང་འཛམ་གྱིང་གྱི་གནས་

ཀྱི་དྭངས་རེ་ཡུལ་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ཉམས་པ་མདེ་པ་གངས་

ཅན་གྱི་ལངོས་སུ་འཚ་ོཞྱིང༌། འབག་བཙགོ་དང་བྲལ་བའྱི་

རང་བྱུང་ཁམས་ལས་འངོ་བའྱི་མཁའ་དབུགས་གཙང་མ་

འཐུང་ས།ེ གཡ་ོསྒྱུ་དང་ངན་སྤོད་སྤངས་པའྱི་ངང་རྒྱུད་

བཟང་པསོ་བད་ེབར་འཚ་ོབ་ནྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡྱིན་

ན།ོ །འདྱིར་སྨྲས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་དངེ་རབས་ཀྱི་ཆསེ་གསར་

བའྱི་ཟས་བཅུད་རྱིག་པའྱི་མཁས་པ་དག་གྱི་གཏམ་ལ་གཞྱི་

བྱས་ནས་བྲྱིས་པ་ཡྱིན་ཡང༌། རང་ར་ེབདོ་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་ས་མཐ་ོ

ཞྱིང་གང་ངར་ཆ་ེབ་ཡྱིན་པས་སྱིག་པ་མདེ་ཅྱིང་དུག་དང་

བྲལ་བའྱི་ཟས་བསནེ་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བླང་དརོ་ཅྱི་

དགསོ་ཆེད་ལས་ཀྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་

མཛུབ་སནོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

ཟས་ཚདོ་རན་པ་བསྟནེ་ན་བད་ེཐང་ལ་ཕན། 

ནད་མདེ་ཅྱིང་བད་ེབར་གནས་འདདོ་པའྱི་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁ་ཟས་རན་པ་བསནེ་

ཞྱིང་། ཟས་རྱིགས་གྱི་ནུས་པ་ལྱི་ཡང་སགོས་ལ་གསལ་པ་ོ

དཔགས་དགསོ།

སྐམ་སར་གནས་པའྱི་རྱི་དྭགས་སོགས་ཀྱི་ཤ་

བཙོས་པ་དང་། ས་དརེ་སྐེས་པའྱི་ནས་སགོས་བརསོ་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་རམ་པ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡང་ཞྱིང་དྲོད་

བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་མང་ཙམ་ཟོས་ནའང་འཇུ་ས་བ་

ཡྱིན་ལ། གཞན་ཟས་རྱིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྱི་ཞྱིང་བསྱིལ་བའྱི་

རྱིགས་རྣམས་འཇུ་དཀའ་བས་ཉུང་ཙམ་བསནེ་དགསོ་ཏ།ེ 

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕོ་བའྱི་མེ་དྲོད་བསྐེད་ཅྱིང་དེ་སོབས་དང་

ལྡན་ཚ་ེགཅོང་ནད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་མ་ཞུ་པའྱི་

ནད་སགོས་མྱི་འབྱུང་བ་དང་ལུས་ཀྱི་སོབས་ཀང་འཕེལ་

བ་བྱདེ་པས་ཡྱིན།

ཟས་ཚདོ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྐནོ།
ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚདོ་མ་ཟྱིན་པ་ཚད་ལས་ཆུང་བའམ་

ཉུང་ཙམ་ལས་མ་བསེན་པ་སེ་ཆུང་བས་ན་ལུས་ཀྱི་སོབས་

དང་གཟྱི་མདངས་སགོས་རྒྱས་མྱི་ཐུབ་ལ། རླུང་ལས་གྱུར་

པའྱི་ནད་ཐམས་ཅད་སོང་སྲྱིད། ད་ེལྟར་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོད་

མ་ཟྱིན་པར་ཧ་ཅང་མང་དྲགས་པའམ་ཚད་ལས་བརྒལ་

བར་གྱུར་ན། ད་ེམ་ཞུ་བའྱི་སབས་ཀྱིས་ཕ་ོབའྱི་བད་ཀན་བ་ེ

སྣབས་བསྐདེ་ད།ེ ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་ཉམས་པ་དང་།  བད་ཀན་

སྨུག་པའོྱི་ནད། གཅངོ་ནད་སགོས་འབྱུང་བར་བྱདེ་སྲྱིད།

ཟས་ཚདོ་བཟུང་བའྱི་ཚད།
ཁ་ཟས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྱི་ཡང་དང་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་

ཀྱི་སབོས་ཆ་ེཆུང་། ལྟ་ོབ་འགངས་ཚད་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེཟས་

ཀྱི་ཚད་ཇྱི་དགསོ་པ་ཕན་ཚུན་སྦར་ཏ་ེབསནེ་དགསོ། །སྤྱིར་

ཟས་ཚདོ་ད་ེཡང་ཕ་ོབ་ཆ་བཞྱིར་བགསོ་པའྱི་ཆ་གཉྱིས་ཟས་

རྱིགས་ཀྱིས་གང་བར་བྱདེ་པ་དང་། ཆ་གཅྱིག་སྐམོ་སེ་བཏུང་

བའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་གང་བ་དང་ཐ་མའྱི་ཆ་གཅྱིག་པ་ོནྱི་རླུང་

རྒྱུའྱི་གནས་སུ་འཇགོ་དགསོ། ཡྱིན་ན་ཡང་སྐསེ་བུ་དར་མ་

དང་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་ཀྱི་སབོས་ཆ་ེཞྱིང་ལུས་བྲལེ་ཆ་ེབ་སགོས་

ལ་ད་ེལྟར་མ་ཡྱིན་པར་ཟས་འགངས་བ་ཙམ་ཟ་དགསོ།  

སྐམོ་གྱི་ཚད།
དེ་ལྟར་གོང་དུ་ལྟོ་བའྱི་ཆ་གཉྱིས་ཟས་རྱིགས་

ཀྱིས་གང་བར་ཟོས་པའྱི་རསེ་སུ་སྐམོ་གྱི་རྱིགས་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞྱིག་འཐུང་བའྱི་ཐབས་ལ། ཟས་ཀྱི་རེས་སུ་སྐོམ་

འཐུང་ན་ཟས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་བཤྱིག་ཅྱིང་འདྲུལ་བར་

བྱདེ་པས་བད་ེབླག་ཏུ་འཇུ་ལ་ལུས་སོབས་ཀང་ཆེས་ཆེར་

འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན། གཞན་སྐད་འགག་པ་དང་། ག་ོ

རོལ་གྱི་ནད། ལུད་པ་འཕེལ་བའྱི་ནད། ཆམ་པའྱི་ནད་

སགོས་ལ་ཟས་ཟོས་རསེ་སུ་སྐམོ་འཐུང་ན་མྱི་འཕདོ་ཅྱིང་

གནདོ་པ་ཡྱིན་ལ། 

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།
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