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ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་

སྨན་དང་སྨན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྐངོ་ཡངོ་

བའྱི་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན། 

སྱིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་སྨན་པ་བྱམས་

པ་དབང་མ་ོལགས་ནས་འབྲལེ་ཡདོ་རྣམས་དང་གྲསོ་མལོ་

བྱས་ཏ།ེ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢ ཉྱིན་ས་གནས་དརེ་སྨན་སརོ་

ཐེངས་དང་པ་ོཕབེས་པ་དང་བསྟུན་གསོ་རྱིག་ལུགས་ཀྱི་

བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་ཞྱིག་དབུ་འབྱདེ་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱི་

ཟླ་ ༧ ནས་བཟུང་ཟླ་རརེ་སྨན་སོར་ཐངེས་གཉྱིས་ར་ེཞབས་

འདགེས་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་ཀང་གནང་ཡདོ།

ཉྱིན་དེར་ཨཱཡུཥ་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་

རྣམ་པས་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སོ་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ་དརེ་

སྨན་པ་བྱམས་པ་དབང་མ་ོལགས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་

པའྱི་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་ཨཡཱུཥ་སྨན་ཁང་

གྱིས་གསར་འགདོ་པ་བརྒྱུད་གསུང་འཕྱིན་གནང་བའྱི་ནང་

དུ། ད་ེརྱིང་འདྱི་གར་གས་ོརྱིག་ལུགས་ཀྱི་བརག་དཔྱད་སྨན་

ཁང་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་འདྱིས། Ayurveda ཨཡཱུརདེ། 

Yoga ཡ་ོགཱ  Unani ཡུ་ནཱ་ནྱི། Sowa-Rigpa གས་ོརྱིག 

Homeopathy ཧ་ོམྱིཡ་ོཔཐེྱི་ཞེས་མྱིང་དནོ་ཚང་བའྱི་

སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་ཅསེ་འཁདོ་ཡདོ། 

དུས་རྒྱུན་སྱིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་

སོ་ལཱན་བོན་གཞྱིས་དང་། སོ་ལཱན་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཟླ་

རརེ་སྨན་སོར་ཐེངས་ར་ེསྐོད་བཞྱིན་ཡོད་རུང་། ད་ནས་

བཟུང་ཨཱཡུཥ་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་སོར་ཐེངས་གཉྱིས་དང་། 

བནོ་གཞྱིས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མུ་མཐུད་སྨན་སོར་ཐེངས་

གཅྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལུས་སྦོང་དགེ་རྒན་སྨན་

པ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ 

ནས་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢ བར་སྱིམ་ལ་བདོ་མྱི་སྡདོ་གནས་ཁག་

ཏུ་ནད་རྱིགས་སོན་འགགོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལུས་སྦོང་ཡ་ོ

ག་སོབ་འཁྱིད་གནང་བར་བསོྐད་ཡོད། དརེ་སྱིམ་ལ་ཀུ་

སུམ་ཊྱི་ས་གནས་སུ་ས་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧ ནས་ ༩ བར་མྱི་

གྲངས་ ༤༥ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག  ཕྱི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ 

༤ ནས་ ༦ བར་སངས་རྒྱས་ཆོས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་

མྱི་གྲངས་ ༢༠ མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག  སབས་དརེ་

ཡ་ོག་དག་ེརྒན་ནས་བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་ངསོ་ནས་རང་

རང་སོ་སའོྱི་ལུས་ཁམས་རང་བཞྱིན་ཇྱི་བཞྱིན་ཟས་སྤོད་

སྤང་བླང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་སོང་། མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་རང་

བཞྱིན་སརོ་ཡང་ང་ོསྤདོ་སབོ་འཁྱིད་གནང་ཡདོ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༤ ནས་ཉྱིན་བཅུ་

རྱིང་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་མྱི་དནོ་གཉེར་

ཅན་རྣམས་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལུས་སམེས་སོག་གྱི་སྡ་ེཚན་

ནས་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསནེ་ཐོག་ཟབ་སྦོང་གོ་སྒྱིག་

ཞུས་ཡོད། ཟབ་སྦོང་འདྱིར་ར་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཁག་

གསུམ་ཡདོ་ད།ེ 

དང་པ།ོ སེམས་ཁམས་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་

ལ་ལུས་སེམས་སོག་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ར་ཉོན་ངོ་སོྤད། 

སར་རྱིས་ལུགས་ཀྱི་སམེས་ཁམས་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ། 

གཉྱིས་པ། སེམས་ནད་འགོག་ཐབས་ལ་དགེ་

བ་བཅུ་དང་། གསོ་རྱིག་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤོད་ཐབས་ལམ། 

བཟོད་པ་དང་དབུགས་སྦངོ་ཉམས་ལནེ་གྱི་ང་ོསྤདོ། 

ཐ་མ། སམེས་ཁམས་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་

གས་ོརྱིག་ལུགས་ཀྱི་སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས། བྱམས་པ་

སྱིང་ར་ེབཏང་སོམས། དྲན་པ་ཉེར་གཞག་གྱི་སམོ་བཅས་

གནད་ཡདོ་བརོད་གཞྱི་རྣམས་བཞག་ཡདོ།

སམེས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཟབ་སྦངོ་གནང་།

ཟབ་སོྦང་དུ་ཞུགས་མྱི་ཁོངས་སུ་གནས་

ཡུལ་རྒྱ་གར་ནས་མྱི་གྲངས་བཞྱི་དང་། ཨ་རྱི། མཀེ་སྱི་ཀ།ོ 

ཕཱརཱནསྱི། ཁ་ེཎ་ཌ། འཇར་མན་བཅས་ནས་མྱི་ར་ེམཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡདོ། ཟབ་སྦངོ་འདྱིར་གསུང་བཤད་གནང་

མཁན་ལུས་སམེས་སགོ་གྱི་སྡ་ེཚན་གྱི་ཁད་ལས་སྨན་རྱིས་

པ་དང་། ས་ར་ཱབདོ་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ནང་

དནོ་རྱིག་པའྱི་དགེ་རྒན་དགེ་བཤེས་བསན་འཛནི་དམ་

ཆསོ་ལགས་གདན་ཞུ་བྱས་ཡདོ།

ལུས་སྦངོ་སབོ་འཁྱིད་གནང་།
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ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༨ སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པ། (Hepatitis B)

• སྤྱིར་བཏང་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཡོད་མཁན་དང་མཉམ་

དུ་བཟའ་བཏུང་བྱདེ་པ་དང་།  གསོ་བརེ་ལནེ་བྱདེ་

ནས་གནོ་པ།  འ་ོབྱདེ་པ། ལག་པ་བཏང་རེས་བེྱད་

པ་སོགས་ཀྱིས་་ནད་འབུ་འགོས་ཀྱི་མེད་པར་ཡྱིད་

འཇགས་དགསོ།

འགསོ་ཉེན་ཆ་ེབའྱི་མྱི་སྣ། 

• ཕ་ོམ་ོདགའ་རགོས་མང་བའྱི་གྲས་དང་། གང་བྱུང་

འཆལ་སྤདོ་ལམ་ལ་ཞུགས་མཁན།

• སྐསེ་པ་ཕ་ོནང་ཁུལ་ཆགས་སྤདོ་བྱདེ་མཁན།

• ནད་འབུ་ཡདོ་མཁན་མཉམ་དུ་ལུས་འབྲལེ་བྱུང་བ།

• མསོ་རས་བཟྱི་སྨན་གྱི་ཁབ་མཉམ་སྤདོ་བྱདེ་མཁན།

• མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་འབུ་ཡོད་མཁན་གྱི་

ནང་མྱི་དང་ནང་འབྲལེ་ཆ་ེབ།

• སྨན་ལས་པ་དང་སྤྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུ་བ།

• ཟུངས་ཁག་བླུག་དགསོ་རྱིགས།

སྨན་བཅོས། 

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ནས་བཤད་ན། ནད་

པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་ནད་གཞྱིའྱི་གནས་

སངས་སགོས་ས་ོཀུན་ལ་གཞྱིགས་ཏ།ེ ཟས་སོྤད་སྨན་དཔྱད་

སགོས་གས་ོབཅསོ་མྱི་འདྲ་བ་ཡདོ་པས་ནད་པ་རྣམས་བདོ་

ལུགས་སྨན་པར་བསེན་གཏུགས་བྱས་ན། ནད་གཞྱི་འདྱི་

དང་འབྲེལ་བའྱི་ནད་རགས་ཞྱི་བ་དང་མཆྱིན་པའྱི་བྱེད་

ལས་ལེགས་བསྐེད་གཏངོ་བ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཡོད། 

མ་ཟད་རང་རའེྱི་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཀང་མཆྱིན་

པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་རྱིན་ཕེད་བཅག་

གནང་བཞྱིན་ཡདོ་ལ། ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་བོད་ལུགས་བལྟ་

རགེ་དྲྱི་བ་གསུམ་གྱི་ས་ོནས་བརག་དཔྱད་ཟབ་ནན་བྱས་

པ་དང་དའེྱི་ཐོག་ནད་འབུའྱི་གྲངས་འབོར་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་

མདེ།  མཆྱིན་པའྱི་གནས་སངས།   ཁག་གྱི་བྱདེ་ལས་དང་

ཚད་གཞྱི་སོགས་འཕོ་འགྱུར་སོང་ཡོད་མེད་བཅས་དངེ་

དུས་ཚན་རྱིག་དང་དང་མཐུན་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་

བརག་དཔྱད་ངསེ་པར་དུ་བྱ་དགསོ།  ཚང་མས་ཤསེ་རགོས་

དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། ནད་གཞྱི་འདྱི་ཡདོ་པ་ཙམ་གྱིས་མཐའ་

ཅྱིག་ཏུ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་བཅསོ་དགསོ་མྱིན་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་

ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ལ་བསནེ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ།ེ བོད་

ལུགས་སྨན་བཅོས་བྱས་པའྱི་ཉམས་མོང་དང་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ཕྱི་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་འབྲས་ལ་

གཞྱིགས་ན། ནད་འབུའྱི་གྲངས་ཚད་ཆག་པ་དང་།  ནད་

རགས་རྣམས་ཞྱི་ཞྱིང་གཙོ་བོ་ཕོ་བ་དང་མཆྱིན་མཁྱིས་

ཀྱི་བྱེད་ལས་རྒྱུན་ལྡན་གནས་ཐུབ་པ་སགོས་ཕན་འབྲས་

བཟང་པ་ོཐནོ་དང་འཐནོ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ཟས་སྤོད་སང་བླང་། 

ཀ  ཟས་སོམ་གནདོ་པའམ་སང་བྱ།

•  ཁ་ཟས་ར་ོཚ་བའྱི་རྱིགས། སུར་པན་ཕནོ་ཆ་ེདང་

སྨན་སྣ་དྲདོ་ཆའེྱི་རྱིགས་མང་པ་ོབླུག་པ།

• ཁ་ཟས་ར་ོསྐྱུར་བའྱི་རྱིགས། ཆང་དང་ཨ་རག མཚུར། 

ཆུ་མངར་མ་ོདང་ཤྱིང་ཏགོ་ཁུ་བ་བཅོས་མའྱི་རྱིགས། 

ལྕགས་ཀྱིན་ནང་ལ་རུལ་སུངས་ཀྱི་འགགོ་རས་བླུག་

པའྱི་ཁ་ཟས་རྱིགས།

• ཞག་ཚིལ་གྱི་རྱིགས་། ཤ་ཚིལ་ཅན། མར་རྱིང་པ། 

སྣུམ་དང་ཞག་མར་མང་པའོྱི་ནང་བར་ོསེགས་བྱས་

པ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མ་ོས། པ་ཀ་ོར། ཆ་ོལ་ེབྷ་ཊ་ོར། པུ་

རྱི་ལྟ་བུ། བྱ་ཡྱི་སོ་ང་བརོས་པ་དང་སོ་ངའྱི་སེར་

རྱིལ། བག་ཚ་མར་ཁུ། སྣུམ་སགེ་བག་ལབེ། བ་དཱམ་

ལ་སགོས་པ་སྣུམ་ལྡན་གྱི་རྱིགས་བསནེ་དྲགས་པ།

• རུལ་སུངས་ཀྱི་རྱིགས། ཕྱུར་ར་རྱིང་པའམ་རུལ་པ། 

ཕག་ཤ་སགོས་བསལ་ཤའྱི་རྱིགས། པད་ཚལ་དང་ལ་

ཕུག་གྲང་ཚལ་སགོས་རནེ་ཚལ་དང་། སནོ་ལ་ཕུག་

བསལ་བ་སྐྱུར་མའོྱི་ (Pickle) རྱིགས། 

• འཇུ་དཀའ་བའྱི་རྱིགས། ཤ་སམ་པོ་དང་རནེ་པའྱི་

རྱིགས་སགོས།

ཁ།  སོྤད་ལམ་སང་བྱ།

• ལུས་རོལ་བ་དྲག་པོ་བྱེད་པ་ས།ེ  དཔེར་ན། ཕག་

འབུམ་མང་པོ་འཚལ་དྲགས་པ། བང་རྒྱུགས་དང་

ལྕགས་སགོས་འདགེས་དྲགས་པ།

• ཞྱིང་ལས་དང་ད་ོཔ་ོའརོ་འདྲནེ་སགོས་ཤུགས་ལས་

བྱདེ་དྲགས་པ། 

• མ་ེདང་ཉྱི་མའྱི་ཚ་དྲདོ་ཆ་ེབའྱི་སར་ཡུན་རྱིང་འགྲ་ོ

སྡདོ་ལས་གསུམ་བྱདེ་དྲགས་པ།

• སམེས་ལ་མ་ངན་ནམ་སྡུག་བསལ་དང་། ད་ེབཞྱིན་

ཞདེ་སྣང་དངངས་སྐྲག་བྱདེ་དྲགས་པ། 

ག ཟས་སམོ་བསནེ་བྱ།

• ཁ་ཟས་བསྱིལ་འཇམ་འཇུ་ས་བའྱི་རྱིགས་ཏ།ེ དཔརེ་

ན། འབྲུ་རྱིགས་དང་སོ་ཚལ་སགོས་རླངས་བཙསོ་དང་

ཆུར་བཙསོ་རྒྱག་པའྱི་རྱིགས་འསོ་འཚམ་བསནེ་དགསོ། 

• དུས་ཐགོ་གྱི་ཤྱིང་ཏགོ་སྣ་ེའཛམོས་དང་། ད་ེདག་གྱི་

ཁུ་བ་སསོ་པ་འསོ་འཚམ་བསནེ་དགསོ།

• ཁ་སྤྱི་མེད་པའྱི་འ་ོམ་དང་ཞོ་དར་བ་སོགས་འོས་

འཚམ་བསནེ་དགསོ། 

• སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བའྱི་སྨན་ཇ་

དང་མཁྱིས་ཇ་འསོ་འཚམ་བསནེ་དགསོ།                             

• ཆུ་ཁལོ་དྲདོ་འཇམ་མམ་བསོལ་གྲང་གང་མང་ཡུལ་

དུས་དང་གནམ་གཤྱིས་དང་བསྟུན་ནས་བསེན་དགསོ།  

ང་།  སོྤད་ལམ་བསནེ་བྱ།

• ས་ཆ་བསྱིལ་སར་ཉལ་སྡདོ་བྱདེ་པ།

• ལུས་སེམས་ཞྱི་ལྷདོ་ངང་རང་གྱི་བླ་ོདང་མཐུན་པའྱི་

གྲགོས་བཟང་པ་ོདང་ལྷན་དུ་གནས་ན་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་ནུས་པ་མྱུར་བར་འདནོ་ཐུབ།

• ས་དགོང་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཞྱི་ལྷོད་ཐོག་རང་གྱི་

ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་ལུས་སོྦང་དང་དབུགས་

སྦངོ་རན་པརོ་བྱུང་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ 

ཡགོ་ཤཏཀ

བདག་ཅག་སནོ་པ་ཤཱཀ་སེང་གེའྱི་ལུང་གྱིས་

ཟྱིན་པའྱི་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ནྱི་

སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་རེས་

སུ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་བཻདར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་

ནྱི་འཛམ་གྱིང་མཛེས་བྱེད་རྒྱན་དྲུག་གྱི་ཡ་གལ་ཟབ་

མོ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབྱེད་ཡྱིན་ལ་ཡེ་

ཤུའྱི་སོན་གྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་གཉྱིས་ཙམ་གོང་ལ་བྱོན་པར་

བཞེད་ཀང་དེང་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་པོའྱི་ནང་དུ་ཁོང་

བྱོན་པའྱི་དུས་དང་ཚེ་ཚད་ཐད་འདོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་

པ་ཞྱིག་འཛིན་པར་སྣང་། གང་ལྟར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་བཅོས་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་མང་

ཞྱིག་བརམས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། ཁོང་གྱིས་མཛད་པ་

རོད་མེད་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྱི་སྨན་གཞུང་སོྦར་བ་བརྒྱ་

པ་དང་། སྨན་འཚ་ོབའྱི་མད།ོ སྨན་ཨ་བའྱི་ཆ་ོག་གསུམ་

པོ་དེ་དེང་སང་བསན་འགྱུར་གསོ་རྱིག་སྡེ་ཚན་ཁོངས་

སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། 

ཡོག་ཤཏཀ་འམ་སྦོར་བ་བརྒྱ་པ་ལ་སོན་

དུས་རྒྱ་འགྲེལ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟའྱི་སྦོར་བ་བརྒྱ་

པ་དེ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜྱིཏ་བུདྡྷ་ཤྲྱི་ཛྙྲན་དང་ཐར་ལོ་ཉྱི་

མ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་གཞུང་གྱི་

མཛད་བྱང་དུ་འགྲེལ་པ་གསུམ་དང་བསྟུན་ཏེ་བསྒྱུར་

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་པར་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་གསུང་འབུམ་དུ་ 《སྨན་དཔྱད་སོྦར་བ་

བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལེགས་པ་བཞུགས་སོ།།(སུག་བྲྱིས།) 

ཞེས་སམ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མན་ངག་སྦོར་བ་བརྒྱ་པའྱི་

མཆན་བཞུགས།(ཤྱིང་པར།)》 ཞེས་སོྦར་བ་བརྒྱ་པའྱི་

གཞུང་ལ་མཆན་བུ་བཏབ་པའྱི་མཇུག་བྱང་དུ། འདྱིའྱི་

འགྲེལ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜྱིཏ་ཁབ་འཇུག་ལྷ་དང་། དྷྲུབ་

པཱལས་མཛད་པའྱི་རྒྱ་དཔེ་གཉྱིས་བལྟས་ནས་མཆན་

བུ་འདྱི་བཀོད་ཚུལ་སོར་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ར་འགྲེལ་

ཡོད་ངསེ་པ་མ་ཟད་གཞུང་འདྱི་འཕགས་ཡུལ་དུ་འཕྱིན་

ལས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་ཚོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་མེས་ཞལ་དུ་

ཁབ་འཇུག་ལྷ་དང་། ངེས་པར་སོྐང་གྱིས་མཛད་པའྱི་

རྒྱ་འགྲེལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་སར་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་

མེད་ཚུལ་གསུངས། དེ་ནས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་

མོན་གོར་བཞུགས་པའྱི་སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་

མཚན་གྱིས་སྦོར་བ་བརྒྱ་པའྱི་གཞུང་གྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་

ཚུལ་དུ་འགྲེལ་པ་བསྡུས་པ་ཞྱིག་བརམས་ཡོད། 

སྦོར་བ་བརྒྱ་པ་འདྱི་ནྱི་གཙ་ོབོ་རྱིམས་སོགས་

ནད་སྣ་ཚོགས་ཞྱི་བའྱི་སྨན་གྱི་སྦོར་བ་བརྒྱ་ཕག་བསན་

པའྱི་སྨན་གཞུང་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ལེའུ་བཅུ་

གཅྱིག་ཙམ་ཡོད། ད་ེགང་ཞ་ེན། ༡ རྱིམས་ནད་གས་ོབའྱི་

དཔྱད། ༢ ལུས་གསོ་བའྱི་དཔྱད། ༣ ཟུག་རྔུ་ཟད་པར་

བྱེད་པ་གཉྱིས་པ། ༤ ཟུག་རྔུ་ཟད་པར་བྱེད་པ་གསུམ་པ། 

༥ དུག་ནད་སེལ་བའྱི་རྒྱུད་བཞྱི་པ། ༦ འབྱུང་པ་ོཞྱི་བར་

བྱེད་པའྱི་རྒྱུད་ལྔ་པ། ༧ བྱྱིས་པའྱི་ནད་སེལ་བའྱི་རྒྱུད་

དྲུག་པ། ༨ ར་ལྟར་བྱེད་པ་བདུན་པ། ༩ ལས་ལྔའྱི་ལེའུ་

བརྒྱད་པ། བཅས་ལ་སོྦར་བ་བརྒྱ་པ་ཞེས་སྨན་སོྦར་རྣམ་

གྲངས་བརྒྱ་བསན་ཡོད་པའྱི་ཁ་གྲངས་བརྱི་ཚུལ་སོར། 

སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱིས་ཞྱིབ་

རྱིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། ལེའུ་དང་པོར་སྨན་སྦོར་གྲངས་༨། 

གཉྱིས་པར་༤༤། གསུམ་པར་༢༠། བཞྱི་པར་༣། ལྔ་པར་

༥། དྲུག་པར་༤། བདུན་པར་༤། བརྒྱད་པར་༦། དགུ་

པར་༦། བཅས་ཁོན་བསྡམོས་སྨན་སྦོར་བ་༡༠༠ གྲངས་

ངེས་པ་བསན་ཡོད། བུ་སོན་རྱིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་མཆན་

བུའྱི་ནང་སྨན་སྦོར་གྲངས་ཚད་ ༦༨ བར་བཀདོ་འདུག  

སྨན་སྦོར་དེ་དག་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་ཞྱི་སྦང་

སྨན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཕགོས་ཙམ་ཞུ་བར། ཉེས་

པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་རྱིམས། གཞན་ཡང་དབུགས་

མྱི་བདེ་བ་ཚད་འཁྲུ་སོགས་ལ་ཐང་གྱི་སྦོར་སྡེ་རྒྱས་པར་

བསན་ཡོད་ལ། ལྟོ་སྐྲན་རྱིམས་རྱིང་པ་སོགས་ལ་ཕེ་མའྱི་

སྦོར་བ། དམུ་སྐྲན་སྐ་རབ་སགོས་ལ་ཐལ་སྨན་སོྦར་བ། མ་ེ

དྲོད་ཞན་པ་ལ་སྨན་རྣམས་རྱིལ་བུ་བྱས་ནས་མུར་བའྱི་

སྦོར་བ། བུད་མེད་ཀྱི་ནུ་ཞ་ོདང་སྣ་ཁག་འཛག་གཅོད་

ལ་ཁུ་བའྱི་སྨན་སོྦར། པགས་ནད་ཤུ་བ་དང་གཡན་པ་

སོགས་ལ་བྱུགས་པ་རྒྱག་པ། མུར་འགྲམ་རྣ་མྱིག་སོགས་

དབང་པོའྱི་ནད་ལ་སྨན་རྣམས་མར་ནང་བཙོས་ནས་

གཏོང་བ། སོྨ་བྱེད་དང་ཤ་ཟ་སྱིན་པོ་སོགས་ཀྱི་གདོན་

རྱིགས་ལ་སྨན་རྣམས་བདུག་ཚུལ་སོགས་འདྱིའྱི་ནང་སྡེ་

ཚན་མང་པའོྱི་སྨན་སོྦར་བསན་ཡོད། 

གཞུང་འདྱིའྱི་ལུས་ཡོངས་རོགས་ཚིགས་

བཅད་ནང་དུ་ཡོད་ལ། ཚིགས་རྐང་ར་ེལ་ཡྱིག་འབྲུའམ་

ཚེག་བར་བདུན་དགུ་བཅུ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་བདུན་

ཉེར་གཅྱིག་དང་ལ་ལ་རེ་གཅྱིག་ནང་དུའང་བརམས་

ཡོད་པས་མང་ཉུང་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཞྱིག་མཆྱིས། དེ་ཡང་

སྒྱུར་བ་པོས་འགྱུར་ཕག་རེས་ནས་ཁོན་བསྡོམས་ཚིགས་

བཅད་བརྒྱད་བཅུ་ལྷག་བཞུགས་ཡོད། 

ད་ེནས་ལའེུ། ༡༠ རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང་། ༡༡ འཕསོ་

དནོ། གཉྱིས་ལས་དང་པརོ་རྱིམས་དང་སོམ་དད་སགོས་

ནད་གཞྱི་ཉེར་དྲུག་ལ་སྨན་གཙོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་ངོ་བོ་

ཙམ་བསན་ནས་འཕསོ་དནོ་དུ་ཉེས་པ་རླུང་མཁྱིས་བད་

ཀན་གསུམ་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཉེས་གསུམ་གྱི་ལས། 

ཉེས་པ་གསུམ་འཁྲུགས་པ་དེ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་སུ་གཉེན་

པ་ོཟས་སོྤད་སགོས་ཀྱི་སོར་བསན་ཡོད། 

གཞུང་འདྱི་ནྱི་ལོ་ངོ་ཉྱིས་སོང་སོན་དུ་བྱོན་

པའྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བྱས་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་

ལུགས་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་བཅོས་ད་ལྟ་དངོས་

སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཆེས་རྱིང་ཤོས་དང་

ཐགོ་མའྱི་གྲས་སུ་ཡྱིན་སབས་ཐོས་བསམ་ངསེ་པར་བྱེད་

དགསོ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་ནན་གྱིས་བལྟ་བར་

འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་གྱི་བུ་སོན་དང་སྨན་རམས་

པ་གཉྱིས་ཀྱི་རོམ་ལའང་གཟྱིགས་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་པར་སམེས། 

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༨ སྤྱི་ཟླ་ ༧ 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་སྤདོ་ཐུང་ཙམ་བཀདོ་པ་

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

"ཁྱིའྱི་པར ཞསེ་པ་ས་སདོ་ཁྱིའྱི་རང་ཐབོ་ཚུདོ་

༥ ཡོད་པ་དེ་ལྔ་གོང་མ་དང་འགོ་གྱི་ལྔ་ནྱི་རང་ཐོབ་ཆུ་

ཚོད་༥ ཡོད་པའྱི་ལྔའྱི་མཚམས་དེར་སང་ཡྱིན་ཞེས་གོ་

དགསོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཡང་རགས་པའྱི་དབང་གྱི་དཔྱྱིད་སནོ་

མཉམ་དུས་ལྟ་བུར་གཞྱི་བྱས་ནས་འཁོར་ལོའྱི་ཆུ་ཚོད་

དུ་ཕབ་པས་ས་དྲའོྱི་ཆུ་ཚོད་༥ པར་ནམ་ལང་གྱི་འགོ་

བཟུང་ནས་དུས་ཚོད་རརེ་ཆུ་ཚོད་༢ ར་ེརྱིས་པའྱི་དགོང་

མོའྱི་ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད་༨ ཐོག་སང་གྱི་ཚད་ཁ་ཟྱིན་པ་

ཡྱིན། འདྱི་བཞྱིན་དུ་འགོ་གྱི་དབུགས་ཐོབ་དང་། ཁྱིམ་

སེབས། སང་ཚད། ཉྱི་ལྡོག རྱི་ཕག་དང་བཅས་པའྱི་ཟྱིན་

ཚེས་རྣམས་ཀང་ཐུགས་ངེས་མཛད་རྒྱུ། ཟླ་བ་གསུམ་པ་

ཟྱིན་སབས་"འབྲུའྱི་ཆར་འབབེས་" ཞེས་ཞྱིང་ལ་ས་བནོ་

འདབེས་རན་པ་དང་། ཞྱིང་ཀུན་འདབེས་རན་ཞེས་སྤྱིར་

བཏང་བདོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མཐ་ོདམན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ས་ོནམ་

ཞྱིང་ལས་ཀྱི་འདབེས་ལས་འག་ོའཛུགས་རན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་

པའྱི་དནོ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་རགས་པའྱི་ཉྱིན་

ཚད་ཚོུད་༣༡ ཞེས་རྱིས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་༦༠ ནང་ནས་ཆུ་ཚོད་

༣༡ དང་། ཆུ་ཚདོ་ཀྱི་དྲུག་ཅུའྱི་ཆའམ་ཆུ་སང་ཞསེ་པ་བཅུ་

བཅས་ཡྱིན། མཚན་ཚད་༢༨ ཡང་གངོ་བཞྱིན་རྱིས་ཀྱི་ཆུ་

ཚོད་༢༨ དང་ཆུ་སང་༥༠ ཡོད་པར་བསན་པ་ཡྱིན། ད་ེ

དག་ལག་འཁོར་ཆུ་ཚོད་ལ་ཕབ་ན་ཉྱིན་ཚད་ཆུ་ཚོད་༡༢ 

དང་སར་མ་༣༠ དང་། མཚན་ཚད་ཚུདོ་༡༡ དང་སར་མ་

༣༠ ཡདོ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་རནེ་འབྲལེ་སྐ་ེམཆདེ་ཅེས་ཟླ་བ་

བཅུ་གཉྱིས་ལ་རནེ་འབྲེལ་བཅུ་གཉྱིས་ལུགས་འབྱུང་དུ་

འཁརོ་བ་ལས་ཟླ་༣ པའྱི་རནེ་འབྲེལ་སྐ་ེམཆེད་ཡྱིན་ཞེས་

པ་དང་ད་ེནས་ "ཚསེ་༡༩ གང་གྱི་༥ པར་ཕྱི་ཟླའྱི་དབུགས་

ཐབོ"ཅེས་པ་ཟླ་བ་ཕྱི་མ་བཞྱི་པའྱི་འག་ོཟུག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། 

དུས་ཚོད་རྱི་ལུགས་གོང་ལྟར་མཁེན་རྒྱུ་དང་། བཞྱི་པའྱི་

དབུགས་ཐབོ་པའྱི་དུས་རགས་སུ་"དབྱར་ཟུག" ཅེས་པ་

དབྱར་གྱི་འག་ོཚུགས་དང་། "ཁུ་བྱུག་སེབས་" ཞསེ་པ་བྱ་

རྒྱལ་ཁུ་བྱུག་གམ་དཔྱྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་དབུས་སུ་ཐོག་མར་

འབྱརོ་བ་དང་། "ཡུར་མ་འག་ོམ་བྱེད་"ཅེས་དབུས་ནང་

ཁུལ་སགོས་དྲ་ོསར་ཞྱིང་ལ་ཡུར་མ་ཞསེ་ར་ཡན་འདནོ་རྒྱུ་

འག་ོཚུགས་པ་བཅས་ཡྱིན། "ཚེས་༢༥ སག་གྱི་སརོ་"ཞསེ་

དུས་ཚོད་གོང་བཞྱིན་མཁནེ་རྒྱུ་དང་། "སྣང་བའྱི་བདག་

པ་ོཁྱུ་མཆོག་ཁབ་ཏུ་བརེན་" ཞསེ་པ་སར་རྱིས་ལུགས་ཀྱི་

ཞྱིབ་པའྱི་ཉྱི་མ་ཁྱིམ་གང་དུ་སེབས་ཚུལ་ཁ་གསལ་འགདོ་

དགསོ་པ་ལས། ཟླ་༤ ཁྱིམ་གང་གྱི་ནང་དུ་ཉྱི་མ་ཐགོ་མར་

སེབས་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པ་དང་། ཉྱི་མ་གང་ཁྱིམ་དུ་ཡོད་

པའྱི་རྱིང་ཞྱི་རྒྱས་དབང་དྲག་གྱི་ལས་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ 

"དབང་གྱི་ལས་འགྲུབ་" ཆ་ེབ་དང་། ཟླ་བདག་གངྒཱ་མ་

ཡྱིས་འཇམོས། མྱི་རྣསམ་བད་ེཞྱིང་ཆོས་སྤོད་འཕེལ། ཞེས་

པ་ཟླ་བ་ས་ོསའོྱི་ཁྱིམ་སབེས་ཉྱིན་གྱི་རསེ་གཟའ་གང་ཡྱིན་

དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཟླ་བདག་གྱི་ལྷ་བདུན་ཡོད་པ་བཻ་

དཀར་ལས། ཉྱི་མའྱི་ལྷ་ནྱི་དྲག་མ་ོརྩུབ། །དམངས་རྱིགས་

རྣམས་ནྱི་བད་ེབར་བྱེད། །རྒྱལ་པ་ོམྱི་སྲུན་འབྱུང་སགོས་

རྩུབ། །ཟླ་བ་བྱ་རགོ་མ་ཡྱིས་འཇམོས། ར་ེརྱིགས་རྣམས་

བདེ་དུས་འཁྲུགས་ཞྱི། །མྱི་མུ་འཇམ་ཞེས་བརོད་པར་

བྱ། །མྱིག་དམར་གསུས་མ་ོཆ་ེཡྱིས་རྩུབ། །རྐུན་པ་ོསྡྱིག་སྤདོ་

གདདོ་པ་བད།ེ །མྱི་མུ་རྩུབ་ཅེས་བརདོ་པར་བྱ། །ལྷག་པ་

གང་མ་ཡྱིས་འཇམོ། །མྱི་བདག་བདེ་ཞྱིང་ཆོས་བཞྱིན་

སྤདོ། །འཁྲུགས་བཀསེ་ནད་རྣམས་ཞྱི་བར་འགྱུར། །ཕུར་བུ་

དལ་མས་བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས། །བད་ེཞྱིང་ནད་དང་འཁྲུགས་

པ་ཞྱི། །པ་སངས་སྣ་ཚོགས་མདགོ་ཅན་གྱིས། །རྐང་བཞྱི་

ཕྱུགས་རྱིགས་བུད་མདེ་བད།ེ །མྱི་མུ་འཇམ་དང་འཁྲུགས་

བཀེས་མེད། །སྤེན་པ་སྱིན་པོའྱི་རྣམ་འབྱོར་གྱིས། །སྡྱིག་

སྤོད་གདལོ་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་བདེ། །མྱི་མུ་རྩུབ་དང་

འཁྲུགས་བཀེས་དར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀོད་

དགོས་སོ། །ད་ལམ་འདྱིར་ཚེས་༢༥ ཉྱི་མ་གང་ཁྱིམ་དུ་

སེབས་ཉྱིན་རསེ་གཟའ་ལྷག་པ་ཡྱིན་པས་ཟླ་བདག་གངྒཱ་

མའྱི་འབྲས་བུ་བརདོ་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཟླ་བ་གཞན་རྣམས་

ལ་ཡང་ཁྱིམ་སེབས་སོ་སོའྱི་ཉྱིན་གྱིས་རེས་གཟའ་གང་

ཡྱིན་གྱི་ཟླ་བདག་གྱི་འབྲས་བུ་གོང་བཞྱིན་བཀདོ་དགསོ་

པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་དབྱར་དགུན་ཉྱི་ལྷོག་དང་། རྱི་ཥ�་

ཕག་ཞག་བཅས་རང་རང་ཟླ་བའྱི་ནང་དབུགས་སང་

ཁྱིམ་གསུམ་དང་མཉམ་དུ་ཚེས་གྲངས་སེབས་ས་ཕྱི་རྱིམ་

ཅན་གྱིས་བཀོད་དགོས་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་དུས་ཚོད་

ཀང་གོང་གྱི་དབུགས་སང་དང་རྱིས་ཚུལ་འདྲ་བ་ཡྱིན། 

གོང་གྱི་ཁྱིམ་སེབས་ནས་འག་ོབཟུང་ཁྱིམ་ཟླ་ས་ོསའོྱི་རྱིང་

གྱི་བུམ་སོང་ཡང་འགོད་དགོས་པས་གང་ཁྱིམ་ཟྱིན་པ་

ནས་མ་རོགས་བར་བུམ་སངོ་ལྷརོ་གནས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་

"ཚསེ་༡༥ ཁྱིའྱི་༥ ནས་ཚསེ་༡༦ ཁྱིའྱི་བར་ཉྱི་མ་ནག་པས་

བྱང་དུ་ར་མྱི་རྒྱུགས། ལྷརོ་བཀའ་མྱི་སྒོགས། ཤར་དུ་དནོ་

མྱི་གཉརེ། ནུབ་ཏུ་གཡུ་མྱི་ཉ་ོ"ཞསེ་པ་ཟླ་༣ འདྱིའྱི་ནང་ཉྱི་

ནག་ཚསེ་༡༦ དུས་ཚདོ་གངོ་མཚམས་བར་ཉྱི་ནག་འཁལེ་

བའྱི་རྱིང་སྤང་བྱ་གོང་འཁདོ་རྣམས་འཛམེས་གལ་ཆ་ེབ་

དང་། དུས་ཚོད་རྱི་ལུགས་སར་བཞྱིན་མཛད་རྒྱུ། ད་ེནས་

སོན་པའྱི་མཛད་ཆེན་གྱི་དུས་ཆེན་ཁག་འགོད་སོལ་ལ། 

འདྱིར་"ཚེས་༡༥ ལ་འཕགས་ཡུལ་ལྷ་ོཕོགས་དཔལ་ལྡན་

འབྲས་སྤུངས་སུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་རྒྱལ་གསུངས་

པའྱི་དུས་ཆནེ་" ཞསེ་དུས་འཁརོ་གསུངས་པའྱི་དུས་ཆནེ་

ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ེནས་ཟླ་བ་ས་ོསའོྱི་ཟླ་བའྱི་ས་བདག་ཁག་

གཅྱིག་གྱི་གནས་ཕགོས་བསན་པར་ཟླ་འདྱིའྱི་ནང་། "ལྔ་

ཤར་དགུ་ནུབ་ཟྱིན་ཕུང་ཉྱི་ཤར་དུས་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་རྒྱུ། 

ལུག་རོགས་ནས་ལྡགོ་ལ་ཁྱི་བྱང་སདོ། །འབྲུག་ར་ེའཁམས་

དང་རང་ཐག་ལ་གནས། །ཡས་ལམ་བྱང་ཤར་"ཞེས་ཟླ་

བའྱི་ས་བདག་ལས། ལྷ་ལྔ་ཤར་དང་། ལྷ་དགུ་ནུབ་ཏུ་

འཚོགས་པ་དང་། ཟྱིན་ཕུང་རྒྱུ་ཚེས་ཉྱིན་སོ་སོར་བཀདོ་

ཡདོ་པས་རྒྱུ་ཕགོས་དང་དུས་ཚོད་འདྱིར་བསན་པ་དང་། 

ཟླ་བའྱི་ཧལ་ཁྱི་བྱང་སོད་དུ་གནས་པ་དང་། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

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

སངོ་ནུབ།  ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༥ ཚསེ ༨   སྤནེ
ས་རླུང

SAT- 1-7-2017 
Earth-Wind

ཞག་དུས་ངན།	ཚསེ་ཆ་ཞན།  བྱ་

བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ ༩   ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN- 2-7-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༥ ཚསེ ༡༠   ཟླ
ཆུ་རླུང

MON - 3-7-2017
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཀླུ་ལགོ

༥ ཚསེ ༡༡  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE - 4-7-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  མགྲནོ་སྤངོས།

༥   ཚསེ ༡༢    ལྷག
མ་ེཆུ

WED - 5-7-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཚངོ་འཛམེས།

༥  ཚསེ ༡༣  ཕུར
མ་ེརླུང

THU - 6-7-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།

༥   ཚསེ ༡༤    སངས
ས  ༢

FRI - 7-7-2017 
Earth-2

ཚེས་༡༤	སྔ་མ།  ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  

ཁ་མཆུ་སྤངོས།

ཀླུ་ལགོ

༥  ཚསེ ༡༤   སྤནེ
ས  ༢

SAT - 8-7-2017 
Earth-2

ཚེས་༡༤	ཕྱི་མ།	ཚེས་ཆ་བཟང་།   

ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

         གས་ོསྦངོ་།

 ༥ ཚསེ ༡༥  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN- 9-7-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་བྱ། 

༥  ཚསེ ༡༦   ཟླ
ཆུ ༢

MON -10-7-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་

འཛམེས།

༥   ཚསེ ༡༧   མྱིག
ས་མེ

TUE - 11-7-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ། 

༥  ཚསེ ༡༨   ལྷག
ས་ཆུ 

WED- 12-7-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  དུར་གདབ་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༡༩  ཕུར
ཆུ་རླུང 

THU - 13-7-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༥  ཚསེ ༢༠  སངས
ས  ༢

FRI-  14-7-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་ངན།  སྤྱིའྱི་གནམ་སོ། བྱ་བ་

སྤྱིར་འཛམེས།  

༥  ཚསེ ༢༡   སྤནེ
ས་མེ

SAT- 15-7-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  མགྲནོ་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༢༢   ཉྱི
མ་ེཆུ 

SUN-  16-7-2017 
Fire-Water

     ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས། ནརོ་

ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 

༥ ཚསེ ༢༣   ཟླ
ཆུ ༢

MON- 17-7-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ། 

༥  ཚསེ ༢༤   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE- 18-7-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

༥  ཚསེ ༢༥ 

ཆད

༥  ཚསེ ༢༦ ལྷག
མ་ེཆུ

WED- 19-7-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  མཁར་ལས་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༢༧   ཕུར
མ་ེརླུང

THU- 20-7-20167
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ། ས་ཁམས་མཆརེ་ར༡༨ རྒྱུ།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་༥ ཚསེ་༥ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་༤ བར་བུམ་སོང་

ནུབ། ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༥  ཚསེ ༢༨   སངས
ས ༢

FRI- 21-7-2017
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབས་མྱི་

རུང་།

༥  ཚསེ ༢༩   སྤནེ
ས་ཆུ

SAT- 22-7-2017
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།  

གས་ོསྦངོ་།

༥  ཚསེ ༣༠   ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN 23-7-2017
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

བདོ་ཟླ ༦  ཚསེ ༡  ཟླ
མ་ེཆུ

MON  24-7-2017 
Fire-Water

རྒྱ་ཟླ༦	ཕྱི་མ་ཆ་ེཚེས༢	ཚེས་ཆ་

ངན། མགྲནོ་སྤངོས།

 ༦   ཚསེ ༢  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE 25-7-2017 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། 

  ༦  ཚསེ ༣    ལྷག
མ་ེཆུ

WED- 26-7-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།

ཀླུ་ལགོ  

༦ ཚསེ ༤   ཕུར
མ་ེརླུང

THU- 27-7-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༦  ཚསེ ༥   སངས
ས་རླུང

FRI-  28-7-2017 
Earth-Wind

བུམ་སྟོང་བྱང་།  ཚསེ་ཆ་བཟང་།  

གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་བྱ།

༦  ཚསེ ༦   སྤནེ
ས་རླུང 

SAT- 29-7-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན།   མཁར་ལས་འཛམེས། 

ཀླུ་ལགོ

༦ ཚསེ ༧   ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN- 30-7-2017 
Fire-Wind

 ཚསེ་ཆ་བཟང།  བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༦  ཚསེ ༨   ཟླ
ཆུ་རླུང

MON- 31-7-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་དང་། ནརོ་ཕྱིར་

མ་གཏངོ་། 

༦  ཚསེ ༩   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE- 1-8-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

ཀླུ་ལགོ

༦  ཚསེ ༡༠  ལྷག
མ་ེཆུ 

WED- 2-8-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༦  ཚསེ ༡༡   ཕུར
ས་རླུང

THU- 3-8-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  མགྲནོ་སྤངོས།

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

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།  

ཀླུ་ལགོ 

༦  ཚསེ ༡༤   ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN- 6-8-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

གས་ོསྦངོ་།

༦ ཚསེ ༡༥  ཟླ
ས་ཆུ

MON- 7-8-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཉནེ་འགྲྱིག་སྤངོ་། 

ལྕགས་ཁམས་ག་ོར་ཞག་༧༢ རྒྱུ། 

གས་ོསྦངོ་།

༦  ཚསེ ༡༦  མྱིག
ས་མེ

TUE-  8-8-2017 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན།  

༦  ཚསེ ༡༧   ལྷག
ཆུ ༢

WED- 9-8-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་མྱི་བྱ།

༦  ཚསེ ༡༨   ཕུར
ས་རླུང

THU- 10-8-20167
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། 
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ཤོག་ངོས་ ༢ འཕོས།

སནོ་འགགོ

• མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པའྱི་ནད་གཞྱི་མདེ་ཚ་ེསནོ་

འགགོ་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ད་ེཕན་འབྲས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་

ངསོ་འཛནི་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་པས་ངསེ་པར་རྒྱག་དགསོ།

• དགའ་རགོས་མང་པ་ོདང་འཆལ་སྤོད་བྱེད་མཁན་

རྣམས་ནད་འབུ་འདྱི་ལས་སྲུང་ཐབས་ཆེད་འགྱིག་

ཤུབས་ (Condom) བདེ་སྤདོ་བྱདེ་དགསོ།

• སྦྲུམ་མ་རྣམས་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་ཁག་བརག་

དཔྱད་བྱས་ཏ་ེནད་འབུ་ཡདོ་ན་བྱྱིས་པ་བཙས་ནས་

ཆུ་ཚདོ་ ༡༢ ནང་ཚུན་ཕྲུ་གུར་ནད་འགགོ་སྨན་ཁབ་

རྒྱག་དགསོ། སྨན་ཁབ་ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་རྱིན་མེད་ཐོག་

གནང་མུས་ཡྱིན།

• མོས་རས་བཟྱི་སྨན་རྱིགས་བེད་སྤོད་མ་གནང་ན་

བཟང་། གལ་ཏེ་བཟྱི་སྨན་རྱིགས་ངན་གོམས་ཤོར་

ཟྱིན་པ་རྣམས་ནས་གནས་སབས་ཁབ་དང་ཁབ་

ཆས་ཅྱི་ནས་ཀང་བདེ་སྤོད་བྱ་དགསོ་ནའང་གཞན་

དང་མཉམ་སྤདོ་བྱ་མྱི་རུང་།

• གཞན་ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཡ་ོབྱད་ས་ོའཁྲུད་དང་། སྐྲ། 

ཁ་སྤུ་ལ་སོགས་གཞར་བྱེད་གྲྱི་སོགས་གཞན་དང་

མཉམ་སྤདོ་བྱ་མྱི་རུང་།

• ཡང་དངེ་སབས་ (Tatoo) ཞེས་ཁབ་གཙགས་རྱི་

མ་ོདང་རྣ་བ་འབུག་བྱེད་ལ་སགོས་པ་དུག་སེལ་མ་

བྱས་པར་བདེ་སྤོད་བྱེད་ན་ནད་འབུ་རྱིགས་འགསོ་

ཉནེ་ཆ།ེ

• གལ་ཏ་ེརང་ཉྱིད་ལ་ནད་འབུ་ཡདོ་ཚ་ེརང་ཉྱིད་ཀྱི་

ཁག་དང་། དནོ་སྣོད། དབང་པོ་སོགས་གཞན་ལ་

སྦྱིན་པ་གཏངོ་རྒྱུ་མདེ།

• གོང་གྱི་ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་ཁག་ལ་དོ་སྣང་དགོས་

གལ་ཆ།ེ 

• རྒྱུན་དུ་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་ལ་བདོ་ལུགས་སྨན་

པའྱི་ལམ་སནོ་བཞྱིན་རྱིན་ཆནེ་གཡུ་རྱིང་ ༢༥ འམ་

བཙོ་བཀྲུ་ཟླ་ཤེལ་ལྟ་བུ་བསེན་ཐུབ་ན་མཆྱིན་པའྱི་

བྱདེ་ལས་ཙམ་མ་ཟད། གཟུགས་པ་ོསྤྱིའྱི་སནོ་འགགོ་

ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བར་བརནེ། ད་ེལྟར་ལག་

བསར་བྱདེ་དགསོ།། 

བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་ལས་བསན་པའྱི་དུས་བཞྱིའྱི་

ཟས་སྤདོ་བསནེ་ཚུལ། 

 ་་་་་གཉན་ནད་ཁ་པ། (Hepatitis B)

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

དགུན་གྱི་དུས་སུ་གྲང་ཞྱིང་བསྱིལ་བའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་སོབས་རབ་ཏུ་འཕེལ་ཏ་ེབ་སྤུའྱི་

སོ་རྣམས་ཟུམ་ནས་བཀག་པས་མེ་དྲོད་ཕྱིར་མ་ཤོར་བ་

དང་། ལྷག་པར་དུ་རླུང་མེ་མཉམ་གྱིས་ཀང་མེ་དྲོད་དེ་

ཉྱིད་ཆེས་ཆེར་སར་བས་ཟས་སོམ་རྣམས་མྱུར་དུ་ཞུ་ཞྱིང་

འཇུ་བས་ཟས་སོམ་ཉུང་བར་གྱུར་ན་ཁག་ལ་སགོས་པའྱི་

ལུས་ཟུངས་རྣམས་སམེ་ཞྱིང་བྲྱི་བར་གྱུར། རྒྱུ་མཚན་དའེྱི་

ཕྱིར་ར་ོམངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་གསུམ་ཤས་ཆརེ་བསནེ་དགསོ་

ཏ་ེཟས་ལ་ལུག་ཤ་བཟང་པའོྱི་ཁུ་བ་དང་མར་གསར་ཞུན་

མར། བུ་རམ། ཆང་དང་འ་ོམ་སགོས་ཁ་ཟས་སྣུམ་བཅུད་

རྱིགས་བཟའ་བ་དང་གྲང་ངད་འགགོ་ཕྱིར་སྤོད་ལམ་དུ་

གཅན་གཟན་རྱི་དྭགས་དང་ལུག་སོགས་ཀྱི་པགས་པ་

ལས་བཟོས་པའྱི་གསོ་གོན་པ། ཏྱིལ་མར་སགོས་འབྲུ་མར་

རྱིགས་ལུས་ཁམས་ལ་བྱུག་ཅྱིང་མཉ་ེལ་དྲྱིལ་ཕྱིས་བྱས་པ། 

མ་ེཉྱི་སགོས་ལུས་ཁམས་ཚད་རན་པར་བས་ོདགསོ་ས།ོ།

དཔྱྱིད་ཀྱི་དུས་སུ་ནྱི་ཉྱི་འོད་ཚ་མོས་དྲོས་

པའྱི་སབོས་ཀྱིས་བ་སྤུའྱི་བུ་ག་རྣམས་ཀང་ཕ་ེནས་ནང་གྱི་

མེ་དྲོད་ཕྱིར་ཤོར་ཏེ་ཕོ་བའྱི་མེ་དྲོད་ཉམས་པས་ན་བད་

ཀན་གྱི་ནད་དེ་ཉྱིད་ལྡང་བར་བྱེད་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས། 

ད་ེགནནོ་པར་བྱདེ་པའྱི་ཕྱིར་ར་ོཁ་ཚྭ་བས་གསུམ་ཤས་ཆ་ེ

བའྱི་ཟས་སམོ་བསནེ་དགསོ་པ་ས།ེ བྱ་རྱི་དྭགས་སམ་སར་

གནས་པའྱི་སགོ་ཆགས་ཀྱི་ཤ    སྦྲང་རྱི་དང་། ཆུ་སོལ་ཚ་

མ།ོ ཐང་སགོས་ནུས་པ་ཡང་ལ་རྩུབ་པ་གཙ་ོབརོ་བསནེ་

ལ་སོྤད་ལམ་དུ་དྲོ་བའྱི་གནས་སུ་སྡོད་པ་དང་མེ་ཏོག་

དང་ལོན་ཤྱིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའྱི་སྐེད་ཚལ་གྱི་ཉྱི་

གྲྱིབ་ལ་འདུག་དགསོ་ས།ོ།

དབྱར་དུས་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱིན་ནམ་ཆུའྱི་

རྡུལ་ཆེན་པོ་འདུས་ནས་ཉྱི་འདོ་མྱི་གསལ་ཞྱིང་ཆར་པ་

བབས་པའྱི་ཆུ་ཡྱིས་ས་གཞྱི་རྣམས་བརླན་པར་གྱུར་བ་

དང་། ཆུ་ཐྱིག་ཕ་མོའྱི་རྡུལ་དང་། ས་གཞྱི་རྣམས་ལས་

རླངས་པ་ཐོན་པ། ཆུ་ཀླུང་སོགས་རགོ་མ་ཅན་དུ་གྱུར་

པས་ཕོ་བའྱི་མེ་དྲོད་ལ་གནདོ་ཅྱིང་རླུང་ནང་ལྡང་བའྱི་

དུས་ཡྱིན་པས་རོ་མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་སོགས་ཁ་ཟས་

བསནེ་ཞྱིང་ནུས་པ་ཡང་ལ་དྲ་ོཞྱིང་སྣུམ་གྱི་རྱིགས་བཟའ་

དགསོ་ཏ་ེདཔརེ་ན་སམ་སའྱི་འབྲུ་རྱིང་གྱི་ཟན་ཆང་ངམ་

སྦྲང་ཆང་། ཤ་ཁུ་སོགས་དང་གནས་སའྱི་ཁང་པ་ཡང་

བརླན་གཤེར་བསྱིལ་བའྱི་རེག་བྱ་དང་བྲལ་ཏེ་དྲོ་ཞྱིང་

སམ་སའྱི་སར་གནས་པར་བྱ་དགསོ་ས།ོ།

སོན་དུས་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་ཚ་བས་ལུས་

ཡོངས་སུ་གདུངས་ཏེ་དབྱར་དུས་བསྱིལ་བས་མགོ་

མནན་པའྱི་མཁྱིས་ནད་ལྡང་བར་གྱུར་པའྱི་དུས་ཡྱིན་

པས་ད་ེགསལ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་སོན་དུས་ཀྱི་སབས་སུ་

ར་ོམངར་བ་དང་། ཁ་བ། བས་བ་བཅས་དང་ལྡན་པའྱི་

ཟས་སམ་རྱིགས་བཟའ་དགསོ་པ་སེ་དཔརེ་ན་བ་རའྱི་ཞ་ོ

དང་། དར་བ། མར་གསར་། རྱི་དྭགས་དང་ར་ཤ་གསར་

བ། དེ་བཞྱིན་གངས་དང་རས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆུ་བསྱིལ་

བསོལ་གྲངས་བསནེ་པ། ཤྱིང་གྲྱིབ་དང་ཆུ་འགྲམ་ལྟ་བུའྱི་

བསྱིལ་སར་སྡདོ་པ། ལུས་ཁམས་མྱི་འཁྲུག་པར་དལ་བར་

གནས་དགསོ་པ་བཅས་ས།ོ།

འཕདོ་བསནེ་ཤསེ་བྱའྱི་བད་ེཐང་ཁ་ཟས་ཀྱི་སརོ། 

མྱིའྱི་ལུས་དང་ཤྱིན་ཏུ་འཕོད་པའྱི་བདེ་ཐང་

གྱི་ཁ་ཟས་ནྱི་འབྲུའྱི་རྱིགས་དང༌། ས་ོཚདོ་ཀྱི་རྱིགས། ཤྱིང་

འབྲས་ཀྱི་རྱིགས། ཤྱིང་འབྲས་ཀྱི་ཁུ་བའྱི་བཏུང་བ་སོགས་

ཡྱིན་ཏ།ེ གསོ་རྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་ན་ར།ེ 

འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་ར་འཛུགས་ཀྱིས་ཁ་ཟས་འཕོད་

པ་བསེན་པ་ལ་བཞྱི་ཉུང་གཅྱིག་མང་བྱ་དགོས་ཞེས་

བཞདེ། དའེང་བཞྱི་ཉུང་ཞསེ་པ་ནྱི། སྣུམ་ཉུང་བ་དང༌། ཚྭ་

ཉུང་བ་དང༌། མངར་ཆ་ཉུང་བ་དང༌། སྤྱི་དཀར་ཉུང་བ་

ཡྱིན། དསེ་ན་ཤ་བཟའ་མྱི་རུང་ཞྱིང་སྤྱི་དཀར་ཡང་རྱི་ཏགོ་

ལས་བྱུང་བའྱི་སྤྱི་དཀར་གྱིས་འདང་བས་གཞན་ཞྱིག་མྱི་

དགསོ། གཅྱིག་མང་ཞསེ་པ་ནྱི། རྒྱུས་རྱིགས་མང་བའྱི་ཟས་

རྱིགས་ཡྱིན། ད་ེགང་ཞ་ེན། འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང༌། ས་ོཚདོ་དང༌། 

ཤྱིང་འབྲས་དག་ཡྱིན་ཏེ། མྱིའྱི་ལུས་ལ་མཁོ་བའྱི་ཟས་

བཅུད་མ་ལུས་པ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚང་བར་ཡོད་

པས་ཤ་མ་ཟོས་ན་ལུས་ཟུངས་མྱི་འདང་སམ་པ་ནྱི་དནོ་

མདེ་ཀྱི་སམེས་ཁལ་དང་ནརོ་བ་ཁ་ོན་ཡྱིན་ཏ།ེ དུད་འགྲ་ོ

རྩྭ་ཟན་དག་ལ་ལྟསོ་དང༌། ཚིལ་དང་སྣུམ་ཅྱི་འདྲའྱི་མང་

པ་ོའདུག སྣུམ་ད་ེདག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩྭ་དང་ལ་ོམ་ཁ་ོ

ན་ཡྱིན་གྱི། ཤ་མྱིན་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་ཤ་ཟོས་

པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང༌། མྱིའང་འབྲུ་རྱིགས་དང་ཚོད་མ་

དང་ཤྱིང་འབྲས་སགོས་ཤ་མདེ་ཀྱི་ཟས་བཟའ་བའྱི་རྱིགས་

ཀྱི་སམེས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ར།ོ །ཤ་མ་ཟོས་པས་ལུས་ལ་

གནདོ་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ཤ་མང་དུ་ཟོས་ན་ཤའྱི་ནང་

གྱི་སྤྱི་དཀར་གྱིས་ལུས་ལ་གནདོ་པ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་

བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་དགོས་ས།ོ །ཞེས་དང༌། གསོ་རྱིག་རབ་

འབྱམས་པ་ལྱིན་ཀོང་ཁང་ན་ར།ེ དསེ་ན་ཁ་ཟས་ལ་ཚོད་

མའྱི་རྱིགས་དང་ཤྱིང་ཏགོ་གྱི་རྱིགས་དང་འབྲུའྱི་རྱིགས་

བསེན་པར་བྱ་དགསོ། 

དའེང་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་དུ་སྐེས་པ་དང༌། དུས་

དེ་ཉྱིད་དུ་སྐེས་པ་དང༌། འབོར་ཆེན་སྐེས་པ་གསུམ་པོ་

བསེན་པར་བྱ་དགོས། དང་པོ། ས་དེ་ཉྱིད་ཅེས་པ་ནྱི་

བཟའ་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་གང་དུ་གནས་པའྱི་ས་ཆ་དེ་ཉྱིད་

ནས་སྐེས་པའྱི་འབྲུ་རྱིགས་སོགས་ཡྱིན་ན་ལུས་ཁམས་

དང་འཕོད་པས་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་བ་ཡྱིན་གྱི། ཡུལ་གཞན་

ནས་སེྐས་པ་གཞན་དུ་ཁེར་ནས་ཟོས་ན་ད་ེཙམ་མྱི་བཟང༌། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། བཟའ་བའྱི་དུས་ཚདོ་དའེྱི་སབས་སུ་སྐེས་པ་

ཡྱིན་ན་བཟང་གྱི་དེ་བས་བརྒལ་ན་དེ་ཙམ་མྱི་བཟང༌། 

ཤྱིང་ཏགོ་སགོས་བཟའ་བའྱི་ཚ་ེཔགས་པ་དང་བཅས་པ་

བཟའ་དགསོ། ཟས་བཅུད་ཕལ་མ་ོཆ་ེཔགས་པའྱི་ནང་དུ་

ཡདོ་པ་དང༌། ཤྱིང་ཏགོ་དང་ཚོད་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་པགས་

པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཚྭ་ཅན་གྱི་ཟས་རྱིགས་ཡྱིན་ལ། ནང་

རྣམས་སྐྱུར་ཅན་གྱི་རས་ཡྱིན་པས་པགས་པ་བཤུས་ནས་

ཟོས་ན་ཟས་བཅུད་མང་པོ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། 

དཔེར་ན་ཀུ་ཤུ་དང༌། ལབ་དཀར་དང༌། ལབ་དམར་

དང༌། ཞོག་མངར་དང༌། ཆུ་ཀུབ་དང༌། ངང་ལག་སགོས་

ཀྱི་བཅུད་ཕལ་ཆེར་པགས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད། ལྕ་ཚོད་ཀྱི་

བཅུད་ལོ་མ་དང༌། ཚོད་སྣག་གྱི་བཅུད་ཡུ་བ་ན་གནས་

པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་དག་ནམ་རྒྱུན་དརོ་

ནས་མྱི་བཟའ་མདོ། འདྱི་དག་མ་ཟོས་ཚ་ེཚདོ་མ་དང་ཤྱིང་

འབྲས་ཇྱི་ལྟར་ཟོས་ཀང་ཕན་འབྲས་ཆེན་པ་ོམདེ་པ་ཡྱིན། 

ཟས་བཟའ་བའྱི་གོ་རྱིམ་ཡང་གལ་ཆེ་སེ། མྱི་ཕལ་ཆེར་

གྱིས་ཟས་ཟསོ་པའྱི་རསེ་སུ་ཤྱིང་ཏགོ་བཟའ་བར་བྱདེ་མདོ། 

ཤྱིང་ཏགོ་ད་ེརྒྱུ་ནག་གྱི་ནང་ནས་བཞུ་བར་བྱ་དགསོ་ཤྱིང༌། 

གལ་ཏ་ེདང་པོ་ཟས་གཞན་ཟོས་ན་ཟས་ད་ེདག་གྱིས་ཤྱིང་

ཏགོ་རྣམས་ཕོ་ཁའྱི་ནང་དུ་བཀག་ནས་ཡུན་རྱིང་སྡདོ། རྒྱུ་

ནག་གྱི་ནང་དུ་བབ་ཚ་ེབཅུད་ཉམས་པར་གྱུར་ཟྱིན་པས་

རྒྱུ་མ་སོགས་ཀྱི་ནད་སྐེད་བྱེད་དུ་འགྱུར་ར།ོ། དའེྱི་ཕྱིར་

ཟས་བཟའ་བའྱི་ཐོག་མར་རམ་ཡང་ན་ས་ཕྱིའྱི་ཟས་ཀྱི་

བར་བར་དུ་ཟོས་ན་བཟང༌། བཏུང་བ་ནྱི། ཤྱིང་འབྲས་ཆ་

གཅྱིག་དང༌། ཚོད་རྱིགས་ཆ་གཉྱིས་བཅས་ཁུ་བར་བྱས་

ནས་བཏུང་ན་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་སེ། དཔེར་ན་ཀུ་ཤུ་སུམ་

ཆ་གཅྱིག་དང་ལྕ་ཚོད་སུམ་ཆ་གཅྱིག ལབ་དམར་སུམ་

གཅྱིག་བཅས་ཁུ་བར་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་སར་མ་བཅོ་

ལྔའྱི་ནང་དུ་སྱིགས་དང་བཅས་པ་བཏུང་ན་ནད་མང་པ་ོ

ལ་ཕན་པ་ཡོད། ཅེས་ཟེར་ར།ོ །དསེ་ན་བཤད་རྒྱུད་ལེའུ་

བཅུ་དྲུག་པ་ལས། ཟས་སོམ་ལེགས་སྤད་ལུས་དང་སོག་

འཚ་ོཞྱིང༌། །དམན་ལྷག་ལོག་གྱུར་ནད་སྐེད་འཕལ་སགོ་

འཇམོས། །དེ་ཕྱིར་ཟས་སོམ་སོྦར་བ་མཁས་པ་གཅེས།། 

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་ལུས་བད་ེཐང་ཅན་ཞྱིག་འངོ་

བར་འདོད་ན་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་ལེགས་པར་

བརགས་ནས་བླང་དརོ་བྱདེ་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་ཏ།ེ 

བཟའ་བཏུང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མ་སྤད་ན་ལུས་ལ་ནད་སྐེད་

ལ། ཁད་པར་དུ་དངེ་སང་མྱི་རྣམས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྱིད་

མྱི་ཆེས་པ་འདྱིས་ཚ་ེཕྱི་མ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། ཚ་ེའདྱིར་ཡང་ཐ་ན་

ཁ་ཟས་ཡྱིད་རནོ་ཕརེ་བ་ཞྱིག་བཟའ་རྒྱུའང་རདེ་ཤྱིན་ཏུ་

དཀའ་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག་ས།ེ གོང་དུ་གསོ་རྱིག་

རབ་འབྱམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་བཟའ་

བཏུང་ཐམས་ཅད་རས་འགྱུར་གྱི་འབག་བཙོག་གྱིས་

ཡངོས་སུ་བསད་ནས་དུག་ཏུ་བསྒྱུར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

དརེ་མ་ཟད་དུག་ལ་སྨན་ཡདོ་མདོ། ཤ་སགོས་

ཁ་ཟས་འདྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་སྱིན་འགགོ་རས་སྨན་མང་པ་ོ

བླུགས་ཡོད་པ་མྱིའྱི་ཁོང་དུ་སོང་ནས་དེ་དག་གྱིས་སྨན་

དྲདེ་དུ་གྱུར་ནས་སྨན་གྱི་ནུས་པའང་འགགོ་པས་ནད་ལ་

སྨན་ཇྱི་ལྟར་བཏང་ཡང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཐནོ་མྱི་ཐུབ་པས་

བཅསོ་རྒྱུ་མདེ་པའྱི་ནད་དུ་འགྱུར། ས་ོཚདོ་དང་ཤྱིང་འབྲས་

སོགས་རས་འགྱུར་གྱིས་བསྐེད་པས་ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་

མདགོ་ལགེས་ཤྱིང་བངོས་ཆ་ེལ་ཤྱིན་ཏུ་མཛསེ་པ་ཡྱིན་ཡང་

དནོ་ལ་ཟས་བཅུད་མདེ་ཅྱིང་དུག་དང་བཅས་པ་ཡྱིན། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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