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ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྨན་གྱི་རྱིག་པའྱི་ལེགས་

ཆ་ཡོངས་སུ་བླངས་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་

ཆེ་བ་བཅུ་གཅྱིག་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གསར་དུ་གཏན་ལ་

འབེབས་པས་མཐོ་སང་བོད་དུ་སྨན་དཔྱད་ཡར་རྒྱས་

གོང་འཕེལ་གྱི་དུས་རབས་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་སེབས། དེ་

ནས་བཟུང་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་དང་མན་ངག་ལག་

ལནེ་ལ་མངའ་བརསེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕྱིན་ལས་ཡར་ངའོྱི་

ཟླ་ལྟར་རྣམ་པར་འཕེལ་ཞྱིང་གངས་ཅན་པའྱི་དབུགས་

དབྱུང་བར་བྱས་ཐུབ་ཡོད། གཤམ་གྱི་སྨན་སྣ་དེ་དག་

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཞན་གྱི་ལད་ཟོླས་རྐང་པ་མ་ཡྱིན་པར་

གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་དབུས་སུ་བཟུང་

ནས་གཞན་གྱི་ལེགས་ཆ་དཔ་ེབླངས་པ་མ་ཟད་རྒྱལ་བའྱི་

བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་གསར་གཏོད་མཛད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ༸སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པའོྱི་ཞལ་སྔ་ནས། "དངེ་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་སང་

གས་ོདཔྱད་ཀྱི་རྱིག་གནས་འདྲ་མྱིན་ཡདོ་པ་ཕན་ཚུན་ག་ོ

བསྡུར་བྱས་ཚེ་རྱིག་པ་གསར་པ་རདེ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་

སྱིད། ང་ཚོར་སྔར་གྱི་སྨན་གཞུང་གྱི་ར་བ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེ

གསར་གཏདོ་ཀྱི་སྤོབས་པ་མེད་པའམ་བྱེད་འདོད་མེད་

པ། ཡང་ན་འགན་མྱི་བཟོད་པ་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་བྱེད་མྱི་

དགོས་པར་། ཉམས་མོང་བསགས་ཤྱིང་ཚོད་བལྟ་བྱས་

ན་སྔར་མེད་པའྱི་སྨན་གསར་དང་། སྔར་མེད་པའྱི་སྨན་

གྱི་སོྦར་ཐབས་གསར་བའྱི་རྱིགས་ཡདོ་སྱིད་པ་རདེ། རྱིམ་

པས་མཐུན་རྐནེ་དང་བསྟུན་རྱིལ་བུ་དང་ཐང་སགོས་སྨན་

སྦོར་བྱེད་སངས་སྨན་རྒྱུའྱི་ཉྱིང་ཁུ་བཏོན་ཏེ་དྭངས་མ་

བཟོ་འདནོ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱུང་ན་སྨན་ཐུན་ཆུང་

ལ་ནུས་པ་མྱུར་བ། མྱིག་སྔར་མཛེས་པ་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་

སྨན་ལྟར།" ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་པར་བརནེ།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ 

ལ་ོཧྱིལ་པརོ་ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལ་ོ 

༡༠༠ དང་། བཞུགས་སར་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་

མྱི་ལ་ོ ༥༥ འཁརོ་བའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་དགའ་སོན་ལ་

སྔནོ་བྱོན་གསོ་རྱིག་མེས་པོ་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་༸སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕེང་རྱིམ་བྱོན་

གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་དྲྱིན་བླ་

ན་མ་མཆྱིས་པ་བསྐངས་དང་སྐོང་བཞྱིན་པའྱི་རསེ་དྲན་

ཆེད་ད་རསེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་སྨན་སྦོར་སྡེ་ཚན་ནས་

གསལོ་སྨན་ཁག་གཅྱིག་གསར་གཏདོ་ཞུས།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཐང་གྱི་སྡའེྱི་ནང་། སྟར་བུ་ལྔ་པའྱི་སྨན་ཁུ།  ག་ོནད་

ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་། ལྷག་པར་ག་ོབའྱི་རྣག་ཁྲག་འདྲནེ་

པ། ལུད་པ་གེན་དུ་དྲངས་པ། མགྱིན་པ་བད་ེབར་བྱདེ་པ་

སགོས་ལ་ཕན།

ནརོ་བུ་བདུན་ཐང་སྨན་ཁུ། རླུང་ཁྲག་གྱི་ནད་དང་། 

ཆམ་རྱིམས། མག་ོན་བ། རུས་ཚགིས་ན་བ། གང་ཤུམ་བརྒྱབ་

པ། མཚན་དགུང་ཚ་དྲདོ་རྒྱས་པ། ལུས་ཁམས་ལྱི་བ། སྐམོ་

ཚད་ཆ་ེབ་བཅས་ལ་ཕན།

སོ་སྣུམ་བདུན་པའྱི་སྨན་ཁུ།  ས་ོཡྱི་ཟུག་གཟེར་

དང་། ས་ོསྱིན། ས་ོརླུང་སགོས་ལ་ཕན།

ཕ་ེམའྱི་སྡའེྱི་ནང་། འཕྲུལ་ཐང་། ཆམ་རྱིམས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་

ནུས་སབོས་དང་ཁད་པར་ཆམ་ཚད་སགོས་ལ་མཆགོ་ཏུ་ཕན།

གཉྱིད་འགུགས་གསུམ་ཐང་། གཉྱིད་གཡརེ་བ་དང་། 

ཁད་པར་སམེས་ཁམས་མྱི་སྐྱིད་པའྱི་རླུང་ནད་ལ་ཕན།

རྱིལ་བུའྱི་སྡའེྱི་ནང་། དྭངས་བཙ།ོ སྤྱི་དཀར་ཨ། སྤྱི་

དཀར་བེ། སྐྲན་འཛམོས་ཟླ་བསྱིལ།

གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུ་ཚདོ་ཟྱིན། ཕན་ཡནོ། ལུས་ཟུངས་གས་ོབ་

དང་། ཟུངས་ཁྲག་ནང་གྱི་མངར་ཆ་དང་ཁྲག་འཁགས་སངས་

འཛནི་བྱདེ་པ། ལྷག་པར་དུ་ལུས་སབོས་རྒྱས་པར་བྱདེ།
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ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

ལུས་ཀྱི་ལྷན་སྐསེ་སྱིན་རྱིགས་དཔྱད་གཞྱི་ཕགོས་བསྒྱིགས།

སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་

རོམ་སྒྱིག་བྱས་པའྱི་དབེ་《ལུས་ཀྱི་ལྷན་སེྐས་སྱིན་རྱིགས་

དཔྱད་གཞྱི་ཕོགས་བསྒྱིགས།》ཞེས་པ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་དཔ་ེཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡ་ེཚན་ནས་

དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། འདྱི་ནྱི་ཉ་ེསྔནོ་བཞུགས་སར་དུ་སྨན་

རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་ལ་ོང་ོ ༥༦ འཁརོ་བའྱི་དུས་

དྲན་སྲུང་བརྱི་མཛད་སའོྱི་སངེ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་མྱི་ར་ེསྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆོག་ནས་

དབུ་འབྱདེ་གནང་བ་རདེ།

འགོ་མཆོག་མྱི་ཡྱི་ཕུང་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་

མཉམ་པར་གཞག་ཚ་ེའཕགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་སྣང་ངརོ་

ལུས་པ་ོའདྱི་ཉྱིད་སྱིན་རྱིགས་ལང་ལངོ་གཡ་ོབའྱི་གྱིང་ཆནེ་

ཞྱིག་མངནོ་སུམ་དུ་གཟྱིགས་གྱུར་གདནོ་མྱི་ཟ་བས་ལུས་ལ་

ལྷན་སྐེས་སྱིན་བུ་བརྒྱད་ཁྲྱི་བཞྱི་སངོ་མཆྱིས་ཞེས་གཞུང་

ཆེན་པ་ོདག་ལས་གསུངས་པ་གང་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་

གཙ་ོབ་ོལུས་ཀྱི་ལྷན་སེྐས་སྱིན་རྱིགས་བརྒྱད་ཅུ་སྐརོ་བསན་

པ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིར་གནས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕྱི་དང་

ནང་གཉྱིས་སུ་ཕ་ེས།ེ ཁར་པར་ནང་གནས་སུ་བད་ཀན་

དང་། རླུང་། མཁྲྱིས་པ། ཁྲག་གྱི་རྣམ་གངས་བསན་པའྱི་སྱིན་

བུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་རགས་པའྱི་དབང་གྱིས་བཅུ་གཅྱིག་

ཏུ་འབྱེད་པ་ད་ེདག་རྣམ་པར་མ་གྱུར་བའྱི་གནས་སྐབས་

སུ་ལུས་དང་སོག་འཚ་ོཞྱིང་། སབོས་མདངས་སགོས་འཕལེ་

བའྱི་གགོས་བྱེད་པ་ཡྱིན། ད་ེཀུན་ལུས་ཀྱི་ལྷན་སེྐས་སྱིན་

རྱིགས་ཡྱིན་པས་ངསེ་པར་མཁ་ོབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་། ཟས་

སྤོད་དམན་ལྷག་ལོག་པ་སོགས་བསནེ་དྲགས་པའྱི་རྐེན་

གྱིས་ཉསེ་གསུམ་ཁྲག་དང་བཅས་པ་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་

པར་གྱུར་བ་ཡྱིན། དའེྱི་དབང་གྱིས་ཉེས་པ་གསུམ་ཁྲག་

བཅས་རང་རང་གྱི་རྱིགས་སུ་གཏགོས་པའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་

སྱིན་རྱིགས་རྣམས་ཀང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་ནས་སྱིན་ནད་

ལྡང་བར་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རག་ཏུ་རྣམ་པར་གྱུར་བའྱི་

སྱིན་གྱི་སོབས་རྒྱས་པར་བྱདེ་པའྱི་ཟས་སྤདོ་གང་དག་ཡྱིན་

པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁངོ་དུ་ཆུད་ཅྱིང་ད་ེདག་འཛམེ་ཆ་གནང་

གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། 

ཡང་ལུས་ཀྱི་ལྷན་སྐསེ་སྱིན་རྱིགས་མ་ཡྱིན་ཀང་

མྱིའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སྤདོ་ལམ་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབ་རང་

བཞྱིན་འཚ་ེབའྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡུན་རྱིང་གསགོ་པ་ལ་

འཛམ་གྱིང་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་ཉྱིན་མོ།

བརནེ་ནས་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཐུ་ཞན་དུ་སངོ་

བས་སྔར་མ་གགས་ཤྱིང་མ་ཐསོ་པའྱི་དུག་ཅན་སྱིན་བུ་པརྤ་

ཏ་ལ་སོགས་པ་བར་སྣང་ཁམས་སུ་རྒྱུ་བ་དེ་རྱིམ་བཞྱིན་

མྱིའྱི་བ་སྤུ་དང་སྣ་སའོྱི་ལམ་ནས་འཇུག་པ་ད་ེདང་། ལུས་ཀྱི་

ལྷན་སེྐས་ཁྲག་སྱིན་ང་ོབ་ོརྐང་མདེ་ཟླུམ་ལ་ཁ་དགོ་དམར་

བ་ད་ེགཉྱིས་འགགོས་པས་གཉན་སྱིན་ད་ེལུས་གནས་མག་ོ

དང་ཀླད་པ་གེ་བ་ཕོ་བ་སོགས་འབབ་སའྱི་དབང་གྱིས་

གཉན་ནད་དུ་མ་མངནོ་དུ་གྱུར་ནས་རྐང་གཉྱིས་པའྱི་ཚ་ེ

སགོ་ལ་རབ་ཏུ་གཙ་ེབར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའང་ངསེ་དགསོ། 

འནོ་ཀང་དབེ་འདྱིའྱི་ནང་ཁད་པར་ལུས་ཀྱི་ལྷན་སེྐས་སྱིན་

རྱིགས་སྐརོ་འཆད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན།

ད་ེཡང་སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་

ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བསན་གྱི་མད་ོགཞུང་མང་པ་ོ

ལྟ་ཀླགོ་བྱས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅ་ོ

བརྒྱད་དང་། རྱིན་ཆནེ་སྤུངས་མཛསེ། བདུད་རྱི་བུམ་ཆུང་

སགོས་དཔྱད་གཞྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པརོ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་

ལུས་ཀྱི་ལྷན་སྐསེ་ཀྱི་སྱིན་རྱིགས་ཏ།ེ མག་ོབོ་ལ་གནས་པའྱི་

སྱིན་དང་། མགྱིན་པ་རླུགས་བྱདེ། མངལ་ནས་སྐེས་གྱུར། 

ཤ ་ལ ་ ག ནས ་

པ། མཁྲྱིས་པ་ལ་

གནས་པ། རུས་

གྱུར་དང་ཚིལ་

གནས། རྟུག་པ་

ལ་རྒྱུ་བ། ལྷ་བ་

ལ་རྒྱུ་བའྱི་སྱིན་

རྱིགས་བཅས་

སྡེ ་ཚན་ལྟ་བུ་

བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་དེ་དག་རེ་རརེ་སྱིན་བུ་བཅུ་རེ་སེ་

སྱིན་བུ་བརྒྱད་ཅུའྱི་མྱིང་དང་། གནས། ཟས། རྒྱུ་ལམ། ང་ོབ།ོ 

སགོས་ཁ་གསལ་བསན་ཡདོ་པ་མ་ཟད། སྱིན་རྱིགས་སྤྱིའྱི་

རྒྱུ་རྐནེ་དང་། དབྱ་ེབ། ངསོ་འཛནི་རགས། བཅོས་ཐབས་

སགོས་རྣམ་གངས་མང་པ་ོབསན་ཡདོ་ལ། རདོ་བྱདེ་ཚགི་

གྱི་ཆ་ནས་རྒྱས་བསྡུས་རན་ཞྱིང་འཚམས་ལ་ནང་དནོ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་ལ་གོ་བདེ་བ་ཡོད། བརདོ་གཞྱི་འདྱིའྱི་སངེ་

ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་འདདོ་དང་དནོ་གཉརེ་ཡདོ་པ་ཚསོ་ངསེ་པར་

གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་པ་དང་འསོ་པའྱི་དབེ་ཅྱིག་ཡྱིན། 

འཛམ་གྱིང་དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་ཉྱིན་མོ་ 

(World Asthma Day) ཞསེ་པ་ད་ེནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་

༥ ཚསེ་ ༥ ཉྱིན་ཐགོ་མར་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེ

ནས་བཟུང་ལ་ོསར་ཆགས་སུ་ཉྱིན་ (ལྔ་པའྱི་མྱིག་དམར་དང་

པ་ོ) ད་ེནྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་ག་ོརགོས་གངོ་

མཐརོ་སྤེལ་བའྱི་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཉྱིན་མ་ོགལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད། ད་ེནྱི་དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ་འཛམ་

གྱིང་སྣ་ེཁྲྱིད་ཚགོས་པ་ (GINA: Global Initiative for 

Asthma) ཞེས་པ་འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་

འཚུད་པའྱི་འཕོད་བསེན་སྒྱིག་འཛུགས་གསུམ་ཡོད་པ་

མཉམ་སེྦལ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིས་སྣ་ེཁྲྱིད་ནས་

ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ རསེ་གཟའ་མྱིག་དམར་དང་པ་ོནམ་འཁལེ་

གྱི་ཉྱིན་ད་ེལ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཏན་འབབེས་བྱུང་ཡདོ་པ་

ལྟར། འདྱི་ལའོྱི་འཛམ་གྱིང་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ཉྱིན་མ་ོ

ད་ེནྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ རསེ་གཟའ་མྱིག་དམར་དང་པ་ོད་ེཕྱི་ཚསེ་ ༢ 

ཉྱིན་འཁལེ་ཡདོ་ལ། འདྱི་ལའོྱི་བརདོ་གཞྱི་ནྱི། "ཁདེ་ཀྱིས་

རང་གྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ཚདོ་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ།" ཞསེ་པ་

ད་ེའཇགོ་གནང་འདུག ཉྱིན་ད་ེནྱི་ཇྱི་ན་ (GINA) གཙསོ་

པའྱི་འཛམ་གྱིང་རྒྱབ་ཁབ་མང་པོའྱི་ནང་བཞུགས་པའྱི་

འཕོད་ལས་པའྱི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་། དབུགས་མྱི་བད་ེ

བའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་གོ་རགོས་སོབ་སནོ་པ་མཉམ་རུབ་ཐོག་

ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་དར་ཁབ་དང་། ལགོ་རགོས། ཚའེྱི་བར་

གཅདོ་རྣམས་ཉུང་དུ་གཏངོ་བའྱི་སད་དུ་ལས་གཞྱི་སྣ་མང་

ཞྱིག་སྤལེ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡདོ། 

འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་

ནང་ཁ་སྐངོ་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ད་

ལྟའྱི་ཆར་མྱི་ས་ཡ་ ༢༣༥ ཙམ་ལ་ནད་འདྱི་ཕགོ་ཡདོ་པའྱི་

ཚོད་དཔག་གནང་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེནྱི་བྱྱིས་པའྱི་ཁྲདོ་དུ་

ཐུན་མངོ་གཅངོ་གྱི་ནད་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་བཤད་

ཡདོ། གཞན་ཡང་། ནད་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱརོ་

གནས་བབས་སགོས་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ཡུལ་

ལུང་ཚང་མའྱི་ནང་ཁབ་ཡདོ་ལ་ཡུལ་ཕགོས་ས་ོསའོྱི་མང་

ཚགོས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་དཀའ་རོག་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ། འནོ་

ཀང་ནད་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཚ་ེསགོ་ཤོར་མཁན་

མང་ཆ་ེབ་རྒྱལ་ཁབ་དཔལ་འབྱརོ་ཡངོ་འབབ་ཞན་པ་ོཡདོ་

པ་རྣམས་དང་། ཞན་པ་ོབར་མའྱི་ནང་མངནོ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་ནད་ལ་ནད་པའྱི་ངོས་

ནས་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མ་བྱས་རེྐན་གྱིས་ནད་གཞྱི་ངསོ་འཛནི་

དང་དུས་ཐགོ་སྨན་བཅསོ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་

ནས་ནད་པ་རང་ཉྱིད་ཙམ་མ་ཟད་ནང་མྱི་ལའང་དངསོ་

ཡདོ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོབཟོ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། མྱི་ཚ་ེ

གང་པ་ོརྒྱུན་ལྡན་གྱི་བྱ་སོྤད་རྣམས་བྱདེ་མ་ཐུབ་པས་ལུས་

སམེས་གཉྱིས་ཀ་སོྤ་བ་ཞན་པ་ོཡངོ་བཞྱིན་ཡདོ། 

སྤྱིར་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་རང་གྱི་ཟས་སྤདོ་

ཀྱི་སྤང་བླང་ནརོ་བ་དག་ལས་འབྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་

ཕྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་རེྐན་ལའང་ལྷག་པར་རག་ལས་ཡོད་

སབས་ག་ོལའྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སངས་ནྱི་ལ་ོར་ེབཞྱིན་

འབག་བཙོག་ཆ་ེརུ་འགྱུར་བ་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྒྱལ་

ས་ཁག་ཏུ་མཁའ་རླུང་གྱི་གནས་སངས་སགོས་ནྱི་ཛ་དྲག་

གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཡདོ་པས་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་དང་

འབལེ་བའྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ོར་ེབཞྱིན་མང་དུ་འཕལེ་རྒྱུའྱི་

སྔ་ལྟས་གང་སར་སྣང། སྔ་ལ་ོསྨན་རྱིས་ཁང་ནས་རྒྱལ་བའྱི་

བཀའ་དགངོས་བཞྱིན་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་ལས་གཞྱིར་

གཏོགས་པའྱི་ནད་རྱིགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྐོར་སྔོན་འགོག་བྱ་

ཐབས་སྐརོ་ཚགི་སྦརོ་ག་ོབད་ེབའྱི་དབེ་ཆུང་བརྒྱད་དཔར་

བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་དབུགས་མྱི་བདེ་བ་དེ་ཡང་

གཅྱིག་ཡྱིན།

དརེ་བརནེ་ད་རསེ་དམྱིགས་བསལ་དབེ་ཆུང་

ད་ེགཞྱི་བཟུང་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ག་ོདནོ། ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་

རྐནེ། ནད་རགས། སྔནོ་འགགོ་ནང་དུ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྐམོ་

དང་སྤདོ་ལམ། གནདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་དང་སོྤད་ལམ་སགོས་

རྱིམ་བཞྱིན་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དང་པ།ོ དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ག་ོདནོ།

དབུགས་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་ཨོལ་ཀོང་དང་གོ་ཡུ་གོ་

སྦུབས་བཅས་སུ་ལུད་པ་དང་བད་ཀན་བ་ེསྣབས་འཕེལ་

བའྱི་རྐནེ་སགོས་ལས་དབུགས་ཕྱི་ལ་འབྱྱིན་པ་དང་། ནང་

དུ་རྔུབ་པ་ནམ་རྒྱུན་རོལ་མདེ་དུ་གྲུབ་པའྱི་བྱ་བར་འགགོ་

རྐནེ་འཕད་པ་ལས་མྱི་བད་ེབའྱི་ཚརོ་སྣང་ཆ་ེཆུང་ཡདོ་པའྱི་

གནས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཟེར། ད་ེནྱི་དནོ་ལྔའྱི་ཡ་གལ་བྱང་ཁགོ་

སདོ་ཆའྱི་གཡས་གཡནོ་གཉྱིས་ལ་གནས་པའྱི་ག་ོབའྱི་བྱདེ་

ལས་དབུགས་གཏངོ་ལནེ་དང་འབེལ་བའྱི་ནད་གཞྱི་སྤྱིའྱི་

ཐ་སད་ཅྱིག་ཡྱིན། 

དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་སྐབས་དབུགས་འབྱྱིན་

རྔུབ་ཀྱི་རྣམ་པ་སེ། དབུགས་རྒོད་པ། དབུགས་ཐུང་བ། 

དབུགས་གཞའ་བ། དབུགས་བརེགས་པ། དབུགས་ཆདཔ། 

དབུགས་དྲག་པ་ོསགོས་མང་དུ་ཡདོ། དངེ་སང་དམངས་

ཁྲདོ་དུ་ཕལ་ཆརེ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་དབུགས་བསགས་ཞསེ་

པའྱི་ཐ་སད་གཏྱིང་ཚུགས་པ་ལྟ་བུ་གྱུར་ཡདོ་ཀང་ཁུངས་

ལྡན་སྨན་གཞུང་ཁག་ཏུ་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཅསེ་པ་

ལས་དབུགས་བསགས་ཞསེ་པའྱི་ཐ་སད་བདེ་སྤདོ་གནང་

བ་ད་བར་མཇལ་མ་བྱུང་། 

གཉྱིས་པ། རྒྱུ་རྐནེ་གཞྱི་མཐུན་དུ་བཤད་པ།

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལུགས་སུ་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་

རྒྱུ་རེྐན་གཙོ་བོ་ཟས་སྐོམ་མ་ཞུ་བ་དེ་ལས་བད་ཀན་བེ་

སྣབས་འཕལེ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ལུད་པ་འཕལེ་བ་ལས་

ཨོལ་ཀོང་དང་གོ་ཡུ་དེ་བཞྱིན་གོ་བའྱི་ར་སྦུབས་བཅས་

དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་བཀག་པ་ལས་དབུགས་

མྱི་བད་ེབ་འབྱུང་བ་གསུངས། ཇྱི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

བཞྱི་རུ་ནད་འདྱི་དབུགས་ལམ་བཀག་པ་ལས་འབྱུང་ཞསེ་

བསྡམོས་ཚགི་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་ལྟར། རྱིག་གསར་སྨན་ལུགས་

སུའང་ད་ེདང་ཕགོས་མཚུངས་གསུངས་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེ

ཡང་དབུགས་ལམ་བཀག་པའྱི་སོང་རྐནེ་དུ་རང་གྱི་ལུས་

ཀྱི་ཁམས་ལ་མ་འཕོད་པའྱི་ཟས་སྐམོ་ཅྱི་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་

བསེན་པའམ། ཕྱི་རལོ་ཁམས་ཀྱི་ཟེ་འབྲུའྱི་ཟེགས་རྡུལ་

དང་སྔ་ོཧམ་སགོས་རྡུལ་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཡདོ་པ་དག་ལས་

དམྱིགས་བསལ་རང་ལ་མྱི་འཕོད་པ་དེ་ཁ་སྣའྱི་བརྒྱུད་

ནང་དུ་རྔུབ་པ་ལས་དབུགས་ལམ་ནང་ངསོ་སྐྲངས་པོ་བྱུང་

བའམ། གཉན་ཚད་རྒྱས་པས་དབུགས་ལམ་གྱི་ཤ་གནད་

འཁུམ་ནས་དབུགས་ལམ་གུ་དགོ་ཏུ་ཕྱིན་པས་དབུགས་

འབྱྱིན་རྔུབ་མྱི་བད་ེབ་གྱུར་བ་བཤད་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ར་

བའྱི་ནད་གཞྱི་གཞན་ལྡང་བའྱི་རགས་སུ་དབུགས་མྱི་བད་ེ

བ་ཡང་འབྱུང་བ་བཅས་རྒྱུ་རྐནེ་དངསོ་ཤུགས་ཅྱི་རྱིགས་པ་

ཞྱིག་སྣང་ང་ོ། །དའེྱི་ནང་ནས་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོཆ་ེབ་འགའ་ཞྱིག་

སྐརོ་ཞུ་བར། 

མ་ཞུ་བ། ཕོ་བའྱི་ནང་དུ་ཟས་སྐོམ་གང་དག་

མག་ཞུ་དྭངས་སྱིགས་འབྱདེ་མ་ཐུབ་པས་མ་ཞུ་བ་གྱུར་བ་

ལས་བད་ཀན་བ་ེསྣབས་འཕལེ། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

MAY DASAR ISSUE.indd   2 02-05-2017   11:18:44



བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༥ 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།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༣ ཚསེ་༢ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་༢ བར་བུམ་

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

ཟླ ༣  ཚསེ ༥  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON  1-5-2017
Water-Wind

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 

གཉནེའགྱིག་མྱི་བྱ།

ཟླ ༣  ཚསེ ༦ 
ཆད

༣  ཚསེ ༧  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE  2-5-2017
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༣ ཚསེ ༨  ལྷག
མ་ེཆུ

WED  3-5-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལགོ

༣ ཚསེ ༩  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 4-5-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༣   ཚསེ ༡༠   སངས
ས་མེ

FRI  5-5-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། མ་ེ

ཁམས་སྱིང་ར་ཞག༧༢ རྒྱུ།

༣  ཚསེ ༡༡   སྤནེ
ས་མེ

SAT  6-5-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༣  ཚསེ ༡༢  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN  7-5-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་དནོ་སྤངོས།

༣  ཚསེ ༡༣   ཟླ
ཆུ་རླུང 

MON- 8-5-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བྱྱིས་སནོ་དང་། 

སོར་ཕྱིར་མྱི་འཁྲྱིད།

༣  ཚསེ ༡༤  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 9-5-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༣ ཚསེ ༡༥  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED  10-5-2017 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ཞན། གཉནེ་འགྱིག་སྤངོས། 

ཀླུ་ལགོ གས་ོསྦངོ་། 

༣ ཚསེ ༡༦   ཕུར
རླུང  ༢

THU  11-5-2017 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མཁར་ལས་སྤངོས།

༣  ཚསེ ༡༧  སངས
ས་མེ 

FRI  12-5-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ། 

༣   ཚསེ ༡༨   སྤནེ
ས  ༢

SAT  13-5-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྤངོས།

༣ ཚསེ ༡༩  ཉྱི
ས་མེ

SUN  14-5-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༣  ཚསེ ༡༩   ཟླ
ཆུ  ༢

MON  15-5-2017 
Water-2

ཚསེ༡༩ ཕྱི་མ།	     ཚསེ་ཆ་བཟང་།

༣  ཚསེ ༢༠  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  16-5-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཀླུ་ཐབེས།

༣  ཚསེ ༢༡  ལྷག
ས་ཆུ

WED  17-5-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མགནོ་སྤངོས།

༣ ཚསེ ༢༢   ཕུར
ས་རླུང

THU  18-5-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་སྤངོས།

ཀླུ་ཐབེས།

༣  ཚསེ ༢༣  སངས
ས་ཆུ

FRI  19-5-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱྱིས་སནོ་སྤངོས།

༣ ཚསེ ༢༤  སྤནེ
ས ༢

SAT   20-5-2017
Earth-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ༤ ཚསེ༣ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི༤ བར་བུམ་སྟངོ་

ལོྷ། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

ཟླ ༣  ཚསེ ༢༥  ཉྱི
མ ེ ༢

SUN  21-5-2017
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།

༣  ཚསེ ༢༦  ཟླ
ཆུ  ༢

MON  22-5-2017
Water-2

མཁར་ལས་སྤངོས།

༣  ཚསེ ༢༧  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  23-5-2017
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

༣ ཚསེ ༢༨  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED  24-5-2017 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྤངོས།  

གས་ོསྦངོ་།

ཟླ ༣  ཚསེ ༢༩ 

ཆད

  ༣   ཚསེ ༣༠  ཕུར
མ་ེརླུང

THU  25-5-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཟླ༤  ཚསེ ༡   སངས
ས་མེ

FRI  26-5-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མགོན་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༢   སྤནེ
ས  ༢ 

SAT  27-5-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༣  ཉྱི
མ་ེརླུང 

SUN  28-5-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན།   བྱྱིས་སནོ་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༤   ཟླ
ཆུ  ༢

MON  29-5-2017 
Water-2

 ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༥  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE  30-5-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༤  ཚསེ ༦   ལྷག
མ་ེཆུ

WED 31-5-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་།

༤  ཚསེ ༧  ཕུར
ཆུ་རླུང 

THU  1-6-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ། 

༤  ཚསེ ༨   སངས
ས་མེ

FRI 2-6-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༩    སྤནེ
ས་མེ

SAT  3-6-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཤྱིད་སོང་མྱི་བྱ།

༤  ཚསེ ༡༠   ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN  4-6-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།     

༤  ཚསེ ༡༡  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON  5-6-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  མགནོ་སྤངོས། 

ཀླུ་ལགོ

༤  ཚསེ ༡༢  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 6-6-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཚངོ་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༡༣   ལྷག
ཆུ་རླུང

WED  7-6-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།

༤  ཚསེ ༡༤  ཕུར
མ་ེརླུང

THU  8-6-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

གས་ོསྦངོ་།

༤  ཚསེ ༡༥   སངས
ས ༢

FRI  9-6-2017
Earth-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། གཉནེ་འགྱིག་

སྤངོས།  ཀླུ་ལགོ

ལ་ོཐའོྱི་ངོ་སྤདོ་ཐུང་ཙམ་བཀདོ་པ་

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

བླ་མ་དང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ངོ་བོ་

དབྱརེ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལ།ོ །དུས་དང་

གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་རསེ་བཟུང་ཞྱིང་བྱྱིན་

གྱིས་རླབས་ཏུ་གསོལ། དེ་ལ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་

རྱིས་རྱིག་གྱི་བྱེད་སོའྱི་སྱིང་པོ་ལོ་རེ་བཞྱིན་འདནོ་སྤེལ་

བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ལ་ོཐའོམ། མྱིང་གཞན་ཟླ་ཐ།ོ རྱི་ཐུ། ལའེུ་

ཐོ་ཞེས་འབོད་པའྱི་དཔེ་དེབ་འདྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ་འདྱི་

སྔར་བོད་དུ་དམངས་ཁྲདོ་ནས་ཀང་ཀླགོ་ནས་བེད་སོྤད་

བྱེད་ཤསེ་ཤྱིང་། ཡོངས་གགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཡང་། དངེ་

སང་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བརགས་ན་གསར་རྱིང་གྱི་

རྱིག་གནས་མང་པ་ོའཛམོས་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བླ་ོགོས་

ཇ་ེགཟབ་ཏུ་འགོ་བ་དང་། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་

ན་རང་ཡུལ་གཞན་དབང་དུ་མྱུར་བས་རང་གྱི་ཡབ་མསེ་

གོང་མའྱི་ལམ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་རྣམས་འཇའ་བཞྱིན་

ཡལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་འདྱིར། བཞུགས་སར་བོད་གཞུང་

སྨན་རྱིས་ཁང་སོགས་ནས་སྔར་སོལ་ལྟར་ཟླ་ཐོ་འདོན་

སྤེལ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་དེ་དག་

ཀླགོ་ནས་བདེ་སྤོད་ཚུལ་བཞྱིན་བྱེད་མཁན་ཉུང་དུ་འག་ོ

བ་མ་ཟད། གཞོན་སེྐས་བློ་རལ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་

ཉམས་སུ་བཞེས་འདདོ་ཡོད་ཀང་ཇྱི་བཞྱིན་ཀློག་གནང་

མ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་སོགས་མཐོང་བས། རང་

ཉྱིད་རྱིས་རྱིག་སྡེ་ཚན་ནང་ལོ་ཐོའྱི་ཡྱིག་འབྱི་རྒྱུན་རྱིང་

ཞུས་པར་བརེན་རྒྱུས་ཡོད་སར་བུས་བཞུགས་སར་སྨན་

རྱིས་ཁང་ནས་ལ་ོསར་འདནོ་སྤེལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལ་ོ

ཐོའྱི་ནང་ནས་རབ་གནས་ཆུ་སྤེའྱི་ལོ་ཐོ་དཔེ་བརོད་ལྟ་

བུར་བཟུང་ནས་ང་ོསྤོད་ཐུང་ཙམ་ཞུ་བ་ལ་སྐབས་གསུམ་

དུ་དབྱ་ེབ་ལས། དང་པ་ོལ་ོབཤད་ཀྱི་སྐོར་དང་། གཉྱིས་

པ་ཟླ་བཤད་ཀྱི་སྐོར། གསུམ་པ་ཚེས་ཁོངས་ཆ་ལག་དང་

བཅས་པའྱི་སྐོར་བཅས་ལས། དང་པ་ོནྱི། ལ་ོཐའོྱི་ཁ་ཤགོ་

སེང་གཡས་ངསོ་ཀྱི་གཟུགས་རྱིས་བོད་ལུགས་གོ་ལའམ་

འཇྱིག་རནེ་ཆགས་ཚུལ། དའེྱི་དབུས་ཀྱི་ལྗང་ཁུ་དེ་རྱིའྱི་

རྒྱལ་པོ་རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་ཚད་དང་། དའེྱི་མཐའ་སེར་པོ་

འཛམ་གྱིང་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱི་སའམ། སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར། 

དའེྱི་མཐའ་སྔནོ་པ་ོཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ། དའེྱི་མཐའ་དམར་

པ་ོམའེྱི་དཀྱིལ་འཁརོ། དའེྱི་མཐའ་སྔ་ོནག་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བཅས་འབྱུང་བཞྱི་རྱི་རབ་དང་བཅས་པ་དང་། 

ཆུ་དཀྱིལ་སངེ་གྱི་སོར་ཐྱིག་མཚོན་རྱིས་ཅན་བཅུ་གཉྱིས་

ནྱི་ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་བགདོ་ལམ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས། དེ་

ཡང་ལུག་དང་བུ་མོ་དཀར་པོ། གང་དང་སེང་གེ་སེར་

པ།ོ འཁྲྱིག་དང་ཀར་ྚསྔནོ་པ།ོ སང་དང་ཉ་དམར་པ།ོ སྡགེ་

དང་བུམ་པ་ནག་པ།ོ གཞུ་དང་ཆུ་སྱིན་ལྗང་ཁུ་བཅས་ཡྱིན། 

གཡོན་ངོས་ཀྱི་གཟུགས་རྱིས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་གཟའ་སྐར་

བགདོ་ཚུལ། གཟུགས་འདྱི་གཉྱིས་བཀདོ་ལུགས་མྱི་འདྲ་

བ་ཡྱིན་ནའང་དནོ་དུ་ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་བགོད་ཚུལ་

གཅྱིག་པར་གྱུར་པས་མཉམ་དུ་བཀོད་པ་དང་། དབུས་

ཀྱི་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཚོན་རགས་དེ་ཡང་

གཡས་གཡནོ་གྱི་སེངྒ་བོད་གཞུང་གྱི་མཚོན་རགས་དང་

དསེ་སགེས་པའྱི་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ནྱི་དཔལ་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་རགས། 

དབུས་ཀྱི་ཨ་རུ་ར་ལྷུང་བཟེད་དང་བཅས་པ་ནྱི་སོན་

པ་སྨན་གྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཕག་མཚན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐུན་

མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་རགས་བཅས་ཡྱིན། ཤགོ་གངས་

དང་པོར་མཚན་བྱང་དུ་བདེ་མཆོག་བསོད་འགེལ་ནས་

གསུངས་པའྱི་ལའོྱི་མྱིང་དཔརེ་ན་ "ཨང་ཀྱིར" ལྟ་བུ་དང་

། ཡངོས་གགས་དབང་ཁམས་དང་བསྟུན་པའྱི་ལའོྱི་མྱིང་

དཔེར་ན་ "ཆུ་ཕོ་སྤེལ།" ལྟ་བུ་ཟུང་དུ་སྦར་བའྱི་མཚན་

བྱང་གནའ་སོལ་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་

ནས་གསུམ་འབབེས་ཞེས་སངེ་མར་ཝ་ཏུ་དང་། བར་དུ་

སྔགས་སྐད། འགོ་ཏུ་མདའོམ་བོད་སྐད་བཅས་དང་། ད་ེ

ནས་ཤོག་ཨང་གཉྱིས་པར་ལོ་ཐོ་འདནོ་པ་པོའྱི་ར་བའྱི་

བླ་མ་དང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་

བསདོ་ཕག་འབུལ་དགོས་པའྱི་དངེ་འདྱིར་ནྱི་བླ་མ་ཁབ་

བདག་དུས་ཀྱི་འཁརོ་ལ་ོ༸གོང་ས་ཡྱིད་བཞྱིན་ནརོ་བུས་

རང་ཅག་ཡོངས་ལ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁརོ་ལོའྱི་དབང་པ་ོ

ཆ་ེརྒྱུན་མར་སྩལ་བའྱི་བཀྱིན་ལན་མང་ཐབོ་པ་ལ་བརེན་

ནས་༸གངོ་ས་ཆནེ་པ་ོདང་དུས་ཀྱི་འཁརོ་ལ་ོང་ོབ་ོདབྱརེ་

མེད་ཀྱི་མཚན་བསོད་སྐད་གཉྱིས་ཡྱི་གེ་གསུམ་གྱི་ལམ་

ནས་བཀདོ་པ་སེང་མར་ལེགས་སྦར་གྱི་སྐད་ལ་གཟུགས་

རྱིས་དང་། དེ་འགོ་ཝར་ཏུ། དེ་འགོ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་

བཀོད་པའྱི་སྔགས་སྐད། དེ་འགོ་གོང་གྱི་ཚིག་དནོ་བོད་

སྐད་ལ་ཕབ་པ་བཅས་དང་། ད་ེཡང་སྡབེ་སྦོར་གྱི་བཅྱིང་

པས་ཡྱི་གེ་ལྱི་ཡང་གྱི་རགས་དང་སེྡབ་སྦོར་གང་ཡྱིན་

གྱི་མྱིང་དང་བཅས་པ། ད་ེནས་མཆོད་བརདོ་ཀྱི་རྱིམ་པ་

ཁག་གཞན་ཡང་བསན་སྲུང་རྣམས་ལ་འཕྱིན་ལས་བཅོལ་

ཞྱིང་། རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ད་ེནས་མཉམ་མདེ་སནོ་

པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་སོགས་རང་ལུགས་

ཕུག་པའྱི་བཞེད་སོལ་ལྟར་"བཻ་དཀར་དང་།" "ཉྱི་སྣང་" 

མཆདོ་འདོ། འདོ་ཐྱིག རྱིགས་ལྡན་སྱིང་ཐྱིག མཁས་དབང་

མཁེན་རབ་ནརོ་བུས་མཛད་པའྱི་བོད་གཞུང་ལྷ་ས་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་རབ་རྒྱལ་ས་ཁྱིའྱི་ལོ་ཐོ་སོགས་ནས་བླངས་

ཏེ་བཀོད་པ་དང་། དེ་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཚུན་འདྱི་ག་

བྱེས་རྒྱལ་པའྱི་མཛད་ཆེན་སོགས་གནས་ཚུལ་འགངས་

ཆ་ེའགའ་ཞྱིག་ཀང་བཀདོ་ཅྱིང་། ད་ེནས་མ་འངོས་རྱིགས་

ལྡན་དྲག་པ་ོའཁརོ་ལ་ོཅན་གྱི་བསན་པ་ཕྱི་དར་ནམ་བྱུང་

ཡན་དང་དེ་ནས་ལོ་བཤད་བཻ་དཀར་གཞུང་ན་བཤད་

ལྟར་རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བའྱི་སྐར་རྱིས་ཀྱི་བསན་བཅོས་

དུས་བསན་མེ་ལོང་སགོས་ནས་བྱུང་བ་དང་། ལོ་གཟའ། 

ལ་ོསྐར་གྱི་འབས་བུ། ད་ེནས་དྲང་སོང་གཟའ་ལྔ་ཞེས་པ། 

དྲང་སངོ་མྱིག་དམར། ལྷག་པ། ཕུར་བུ། པ་སངས། སྤནེ་པ་

བཅས་དང་། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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བད་ེསྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

སྦྲུམ་ཆགས་པའྱི་རསེ་སུ།

མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་བད་ེཐང་སྲུང་ཆདེ་སྦྲུམ་

མས་ལྟོ་ཆས་དང་། ལུས་རལ། ངལ་གས།ོ འཕདོ་བསནེ། 

སྨན་སྤོད་ད་ེམྱིན་ལུས་འབེལ་གྱི་འཚ་ོབ་སགོས་གང་ཅྱིའྱི་

ཐད་ནས་གཟབ་གཟབ་ནན་པ་ོབྱདེ་དགསོ།

དང་པ།ོ ལ་ོཆས་ཐད་ལ། མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་འཚ་ོ

བཅུད་ནྱི་ཨ་མའྱི་བཟའ་ཆས་ལ་རག་ལས་ཡདོ་པས་སྦྲུམ་

མས་ལྟོ་ཆས་ཐད་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས། སྦྲུམ་མའྱི་

ལྟ་ོཆས་ནང་སྤྱི་དཀར་གྱི་རྱིགས་དང་། གཏརེ་དངསོ་ཀྱི་

རྱིགས། འཚོ་བཅུད་སྐུལ་རྒྱུ་བཅས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དགསོ་ཤྱིང་། སོས་སུ་སྤྱི་དཀར་གྱི་རྱིགས་དགསོ་པ་ཆ།ེ ཤ་

དང་། ཉ། སོ་ང་སན་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཟ་ཆས་ནང་དུ་སྤྱི་

དཀར་གྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་སབས། ཟ་ཆས་དེ་རྱིགས་

མང་ཙམ་བཟས་ན་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཚར་ལོངས་ལ་

ཕན་པ་ཆནེ་པ་ོཡངོ་གྱི་རདེ།

སྦྲུ མ ་ ཆ ག ས ་

པའྱི་དུས་མངལ་གནས་ཕྲུ་

གུའྱི་རུས་པ་སེྐས་བར་ཀའ་ེ

དང་ལྱིན་ཚའྱི་བཅུད་འབརོ་

ཆནེ་དགསོ་པས་ཕྲུ་གུས་ཨ་

མའྱི་ལུས་ནས་ཀའ་ེམང་པ་ོ

ལནེ་སྱིད། གལ་ཏ་ེསྦྲུམ་མར་

ཀའ་ེཟེར་བ་མ་འདང་བ་ན་

མངའ་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་ཡང་སྐནོ་ཆག་བྱུང་ས་ེཕྲུ་གུ་སྐསེ་

རསེ་སྱིང་ནད་ཕགོ་ས་བ་ཡངོ་། ར་ེཞྱིག་གས་ོསོྐང་ལགེས་

པ་ོབྱས་ཀང་ནད་ངན་འདྱི་བཅསོ་དཀའ་བས། སྦྲུམ་ཆགས་

པའྱི་དུས་སུ་ཀའ་ེརྱིགས་མང་ཙམ་ཟ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཞྱིང་། སྤྱིར་

བཏང་བཤད་ན་སན་སརེ་དང་། ཞན་ཚལ། ཀ་ཚལ། འ་ོརམ་

སོགས་ཀྱི་ཟ་ཆས་ནང་དུ་ཀའ་ེརྱིགས་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 

གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་འཁརོ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་རསེ་སུ་རུས་ཐང་

འཐུང་བ་དང་། ཉ་སྐམ་པའོྱི་ཤ་དང་རུས་པ་སྡབེ་གཅྱིག་ཏུ་

བཟས་པ་ན་ཀའ་ེམང་པ་ོཐབོ་ཐུབ།

ཝེ་ཧེང་སུའུ་འཚ་ོབཅུད་ A ཟེར་བས་སྐོན་

བལ་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ནུས་རལ་དང་། 

འཚར་ལངོས། སྐསེ་འཕལེ་བཅས་རྒྱུན་སྲུང་བྱདེ་པར་ནུས་

པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཐབོ་ཐུབ། བསྡམོས་བརྱིས་ལྟར་ན་བ་ེཧངེ་

སུའུ་འཚ་ོབཅུད་ A ཉུང་བ་དང་མྱི་འདང་བའྱི་རྐནེ་ལས་

ཕྲུ་གུ་སྔ་སྐ་ེ སྔ་མངལ བྱུང་བ་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྦྲུམ་མ་ལས་

ལྡབ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀས་མང་བ་དང་། ཕྲུ་གུ་དབུགས་

མེད་ (ཤྱི་མངལ) སྐེས་པ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྦྲུམ་མས་ལས་

ལྡབ་བཞྱིས་མང་། སྐེས་རསེ་ན་ཚ་འགོས་པའང་ཧ་ཅང་

མང་། ཨ་ོཅུ་སྔ་ོཚལ་དང་། པའ་ེཚལ་སྔ་ོཚལ། སན་མ་སྔནོ་

པ།ོ ཆྱིན་ཚལ་སྔ་ོཚལ། ལ་སརེ། ཞགོ་ཁགོ་མངར་མ་ོབཅས་

ལ་ཝ་ེཧངེ་སུའུ་འཚ་ོབཅུད་ A ཟེར་བ་ཅུང་མང་པ་ོཡདོ་

པ་དང་། ཉ་མཆྱིན་གྱི་སྣུམ་དང་སོག་ཆགས་ཀྱི་མཆྱིན་

བོ་ཉ་མཆྱིན་གྱི་སྣུམ་དང་སོ་ངའྱི་སེར་རྱིལ་དུ་ཡོད། དེ་

མྱིན་ད་དུང་ཉྱི་མ་མང་ཙམ་བས་ོདགསོ་སོ།།

གཉྱིས་པ། ལུས་རལ་དང་། ངལ་གསོ། གཉྱིད་

ཉལ་བ་བཅས་གསུམ། སྦྲུམ་མ་སོ་ཕྱིར་དོན་ཏེ་

འགུལ་བསོྐད་འོས་མཚམས་ཤྱིག་བྱེད་དགོས། དཔེར་

ན་འཁམ་འཁམ་དུ་སོང་བ་དང་འགུལ་བསོྐད་ཆེན་

པོ་རྒྱག་མྱི་དགོས་པའྱི་སྦོང་བརྡར་བྱས་པ་ན་ལྟོ་ཆས་

འཇུ་རྒྱུ་དང་གཉྱིད་ཁུག་པར་ཕན་གྱི་རདེ། སྦྲུམ་ཆགས་

ནས་ཟླ་བཞྱི་ཕྱིན་རེས་དྲག་པོའྱི་ལུས་རལ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་

པ་དཔེར་ན་རྐང་འཁོར་བཞོན་པ་དང་རྐལ་རྒྱག་པའྱི་

ལས་ཀ་སོགས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཚད་ལས་རྒལ་བའྱི་ངལ་

དུབ་དང་དེ་མཚུངས་ཡུན་རྱིང་སྡོད་པ་དང་ཡུན་རྱིང་

ལངས་པའྱི་ལས་ཀ་གང་ཉུང་ཉུང་བྱེད་རྒྱུ། དགོང་རརེ་

ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་གཉྱིད་ཁུག་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་སྐེས་གབས་ཡོད་

པའྱི་ཟླ་སྨད་དུ་ཆ་རྐནེ་ཡོད་ན་ཉྱིན་གུང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་

ངལ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུ།  སྐེས་རན་སྐབས་དེ་བས་ངལ་གསོ་

མང་ཙམ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།

གསུམ་པ། ནུ་མ་དང་གོད་ཁོག་བདག་གཅེས་

བྱེད་རྒྱུ། སྦྲུམ་ཆགས་པའྱི་རྱིང་ནུ་མ་བདག་གཅེས་

བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེཞྱིང་། སྦྲུམ་ཆགས་ནས་ཟླ་བཞྱིར་

སེབས་དུས་ནུ་མའྱི་རེ་དང་ནུ་ར་ནས་ཆུ་ཞྱིག་ཐོན་སྱིད་

དེ་དུས་ངེས་པར་རག་ཏུ་ཡྱི་ཙི་ཡོད་པའྱི་དྲོད་འཇམ་

ཆུས་འཁྲུ་དགོས་པ་མ་ཟད་ནུ་མའྱི་དྲགེ་པ་ཨ་རག་ཅྱིའུ་

ཅྱིང་ངམ་ཡང་ན་ཇ་ཁུས་གཙང་མར་བཀྲུས་ཐོག ཕུར་

ཕུར་བཏང་བ་ན་ནུ་མའྱི་རེ་ཏོག་གྱི་པགས་པ་མཁྲེགས་

པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ནས་ཆུ་མེད་ལུག་བལ་ཚི་ལམ་

ཡང་ན་འཚོ་བཅུད་ཝེ་ཧེང་སུའུ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལྡན་པའྱི་ 

B12 ཞེས་པའྱི་སྣུམ་ཚིལ་འབྱུག་དགོས། གལ་ཏ་ེནུ་མའྱི་

རེ་ནང་དུ་རྡྱིབ་པའམ་ལེབ་ལེབ་ཡྱིན་ཕྱིན་དུས་རྒྱུན་

ལག་པས་ནུ་མའྱི་རེ་ཏགོ་ཕྱིར་འཐནེ་པ་དང་། དའེྱི་སང་

སྣུམ་ཚིལ་འབྱུག་སེ་པགས་པ་སྲུང་སྐོབ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་

སྐེས་རེས་ནུ་མ་མ་གས་པར་ཕན་གྱི་རེད། གལ་སྱིད་ནུ་

མ་ནར་ནར་རམ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ན་ནུ་ཁེབས་གོན་རྒྱུ། 

གལ་ཏེ་མངལ་མར་ཟགས་གགས་བྱས་ཚེ་སྐེད་རགས་

ཀྱིས་ཡར་བཀག་དགསོ་པ་རདེ། 

བཞྱི་པ། འཕདོ་བསྟེན་དང་གསོ། སྦྲུམ་མས་གཙང་

སྦར་ད་ོསྣང་བྱས་ཏ་ེརག་པར་གཟུགས་པ་ོའཁྲུ་དགསོ། ཁ་

སྦུག་དང་སོའྱི་གཙང་སྦ་རྒྱུན་འཁངོས་བྱདེ་རྒྱུ། ཉྱིན་ལྟར་

དགོང་ཞོགས་གཉྱིས་སུ་ཐེངས་ར་ེའཁྲུས་དགསོ་པ་དང་། 

གསོ་ཡང་ཆ་ེཙམ་གནོ་ན་ལགེས།

ལྔ་པ། སྨན་སྤོད་སྟངས། ཕྲུ་གུ་འཁརོ་ནས་ཟླ་གསུམ་

ཕྱིན་རེས་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི་སྨན་བཟས་ན་མ་ནའེྱི་བཟོ་

ལྟ་འཆོར་བ་དང་། ཧུའ་ེཉྱིང་དང་ལྕུམ་སོགས་བཏང་

བ་ན་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚར་ལོངས་

ལ་གནདོ། ཐ་ན་ཕྲུ་གུ་སྔ་ཤོར་དང་སྔ་སྐེ་སོགས་ཀྱི་ཉེན་

ཁ་ཡོང་གྱི་རེད། དེར་བརེན་མངལ་ཆགས་ཀྱི་དུས་སུ་

ལེགས་ཤོས་སུ་སྨན་གཏོང་རྒྱུ་མེད། གལ་ཏེ་སྨན་མ་

བཏང་ཀ་མེད་བྱུང་ཚ་ེངསེ་པར་དུ་སྨན་པའྱི་ཁ་ལ་ཉན་

ཏ་ེགཟབ་གཟབ་ཀྱིས་སྨན་སོྤད་དགསོ།

དྲུག་པ། ལུས་འབྲལེ་གྱི་འཚ་ོབ། སྦྲུམ་ཆགས་ཀྱི་

དུས་སུ་ལུས་འབེལ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་ཤོར་ས་བ་དང་ཡང་

ན་ཟླ་ཚད་མ་ལོངས་གོང་སྐེ་བ་འབྱུང་ས། སྦྲུམ་ཆགས་

རེས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་ཟླ་གསུམ་གྱི་རྱིང་དང་མཇུག་གྱི་ཟླ་

གསུམ་རྱིང་ལུས་འབེལ་ཚོད་འཛནི་བྱེད་དགོས། མཐའ་

མའྱི་གཟའ་འཁོར་འགའ་ཤས་ནང་ལུས་འབེལ་གཏན་

ནས་བྱེད་མྱི་རུང་། དེ་འདྲ་མ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་སྐེས་རསེ་ན་

ཚ་འགོས་ས་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ།

བདུན་པ། དེ་བྱྱིངས་གཞན་པའྱི་ཐད། སྦྲུམ་མས་དུ་བ་

འཐནེ་པ་དང་ཆང་དང་ཨ་རག་འཏུང་ན་མངལ་གནས་

ཕྲུ་གུར་གནདོ་ཆ།ེ སྦྲུམ་ཆགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་ནང་འཕ་ོབའྱི་

འདོ་ཟེར་དང་། ཆམ་པ། སྱི་བྱིའྱི་ནད་སོགས་ཀྱི་དུག་ལས་

བྱུང་བའྱི་ན་ཚ་ཚང་མས་མངལ་ལ་གནདོ་སྐནོ་འབྱུང་ས་

སབས། དརེ་གཟབ་གཟབ་ངསེ་ཅན་བྱདེ་དགསོ།

སྟབོས་དང་ལན་པའྱི་སྱིང་ཁམས།

སྱིང་ཁམས་ནྱི་མྱི་ལུས་ཐོག་གྱི་དབང་པོ་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཤྱིང་ཏོག་ལྱི་ཞྱིག་

དང་འདྲ་བར་མྱིའྱི་བང་ཁོག་ནང་གྱི་ཚིགས་རྒྱུས་སེང་

ལ་གནས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་དར་མ་ཞྱིག་ལ་ཆ་

བཞག་ན་སྱིང་ཁམས་ཀྱི་ལྗྱིད་ཚད་ཧ་ལམ་ཁེ་སུམ་བརྒྱ་

ལྷག་ཙམ་ཡོད། སྱིང་ཁམས་ཐང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནུས་ཚད་

ནྱི་ཐུང་རྒྱུགས་ལུས་རལ་པའྱི་བརླ་ཤའམ་ལྗྱིད་ཚད་

རྱིམ་པའྱི་ཁུ་ཚུར་སྣུན་རལ་བའྱི་དཔུང་ཤའྱི་ནུས་ཚད་

ལས་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཆ་ེབ་རདེ། སྱིང་ཁམས་དེས་ཉྱིན་

རརེ་ཁྲག་རའྱི་རྱིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་ཁྲྱི་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ལམ་དུ་

ཁྲག་འདྲནེ་གཏོང་བྱས་ནས་སེབས་ཐུབ། ནུས་ཚད་དེ་

ལྟ་བུས་ཧེང་ཆྱིག་ཁྲྱི་ལྔ་སོང་ཤོང་པའྱི་སྣུམ་ཟོམ་འཁོར་

ལོ་ཞྱིག་གྱི་ཁ་བཀང་ཐུབ་ངེས་རེད། གལ་སྱིད་ལོ་ཞ་ེལྔ་

ཅན་གྱི་མྱི་དར་མ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁའོྱི་སྱིང་ཁམས་

ཀྱིས་ཁ་ོརང་གྱི་ལུས་ཕུང་ལ་ཁྲག་དམར་ཏུན་ཁྲྱི་ཚ་ོསུམ་

ཅུ་འདྲནེ་གཏངོ་བྱས་མོང་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་རནེ། མྱིའྱི་

ལུས་ཐོག་ཏུ་སྱིང་ཁམས་ཀྱི་ཤ་གནད་མཐུག་ཤོས་དང་

ད་ོཟླར་ཡོང་བའྱི་ཤ་གནད་གཅྱིག་ཀང་མེད།

སྱིང་འཕར་ཚད་མྱུར་དྲག་པ་དེ་སྱིང་གྱི་ན་

ཚའྱི་འབྱུང་རྐནེ་གཙ་ོབོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། གལ་སྱིད་སྱིང་

འཕར་ཚད་དལ་དུ་གཏོང་བསམས་ན། རྣ་བའྱི་ལྟག་

ལོགས་ཀྱི་ཟ་འགམ་གཉྱིས་ལ་ཕུར་ཕུར་བྱས་པས་ན་

ཕན་ཐགོས། གང་ལགས་ཤེ་ན། འགུག་བཀག་གྱི་ནུས་པ་

ཅན་གྱི་དཔྱང་ཐག་དབང་ར་གནས་དེ་ནས་བཟུང་ཀ་

ལྱིའྱི་ནང་ལོགས་དང་། སྐ།ེ བང་ཁགོ་བཅས་བརྒྱུད་ནས་

ཁགོ་པའྱི་ནང་ལ་ཟུག་ཡོད་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ།

མགོ་ཡུར་ཏོག་ཙམ་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་

གཙོ་བོ་རྣ་བར་ཐུག་ཡོད་པ་ལས་སྱིང་ཁམས་ལ་ཐུག་

མེད། སྐབས་འགར་མྱི་ལ་ལ་སྒོག་ཙེའྱི་མདུན་ལ་བསྡད་

ནས་ཡྱི་གེ་འབྱི་སྐབས་བང་ཁོག་ཏུ་གོ་བུར་ཟུག་གཟེར་

ཞྱིག་ལངས་པ་ན། སྱིང་ར་འགག་པའྱི་ན་ཚ་མྱིན་ནམ་

བསམས་པ་དེ་ནྱི་ནརོ་འཁྲུལ་ཞྱིག་རེད། ན་ཟུག་དེ་ནྱི་

འཇུ་བྱེད་མ་ལག་ལས་ལངས་པ་ཡྱིན་སྱིད། གང་ལགས་

ཤེ་ན། སྱིང་ཁམས་ལ་ནད་ཡོད་ན་སྤྱིར་བཏང་འཚུབ་

ཚ་ལངས་དྲག་པའམ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་དྲག་པའྱི་
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