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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་ལྷག

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

དམིགས་བསལ་འདོན་ཐེངས།

༄༅། །༸རྒྱལ་མཆོག་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་སྐུ་ཕངྲེ ་
བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའ་ི བླ་ན་མེད་པའི་ཐུགས་དགོངས་
རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལས། ལྕགས་རི་རིག་བྱེད་འགྲོ་ཕན་གླིང་
ཡོད་མུས་ཐོག རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་མེ་འབྲུག་ཕྱི་ལོ་
༡༩༡༦ ལོར་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུགས་མཛད་དེ་
སབློ ་དཔོན་དུ་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་སྨན་སྦྱིན་པ་མཁས་དབང་
མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ་བསྐོ་གཞག་མཛད་པ་ལྟར་སྨན་སློབ་
སེར་སྐྱ་དབ་ྱེ བ་མེད་པར་བོད་སྨན་དང་། སྐར་རྩིས། སྙན་
སུམ། སྒྲ་རགི ་པ་སོགས་སབློ ་སྦངྱོ ་སྤྲད་དེ་དེ་ནས་ཐོན་པའ་ི
སྨན་པ་དབུས་གཙང་ཁུལ་ཙམ་མནི ་པར་མདོ་སདྟོ ་སྨད་
དང་། འབྲས་ལངྗོ ས། ལ་དྭགས་ཁུལ་བཅས་ལ་ཁྱབ་ས་ྟེ འག་ྲོ
ཕན་རྒྱ་ཆེ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞནི ་ཡོད།

སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེ ས་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་

ད་ལམ་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་
༡༠༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ལ་འདི་གའི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་
ཁང་ནས་དུས་དྲན་ག་ྱི བདྱེ ་ས་ྒོ སྣ་ཚོགས་སལྤེ ་བ་དང་ཆབས་
ཅགི ་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའ་ི དུས་ཚིགས་ལ་དྲན་ཐོ་བརྙན་དེབ་
ཅིག་ཀྱང་རྩོམ་སྒྲིག་བགྱིས་པར་ལེགས་སོ་བཀྲ་ཤསི ་བདེ་
ལེགས་དང་། འབྲེལ་ཡོད་འདས་གསོན་ཀུན་ལ་སྐྱབས་སྨོན་
བཅས། ཤཱཀྱའ་ི དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའ་ི བླ་མ་བསྟན་
འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའ་ི ཤངི ་ལུག་ཟླ་
༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ལ།།

ཁག་གཉིས་ཡོད། གསོ་བ་རིག་པས་

པའི་སྐལ་བཟང་གི་དུས་དྲན་ཉི ན་མོར་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་ནི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་རིག་

པའི་རྒྱུན་མཁོའི་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་ཞབས་
འདེགས་དང་། ངེད་ཅག་ལ་སྩལ་བའི་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་སློབ། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་
སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར་ཞིག་ཡིན་མོད། འདོན་ཐེངས་

༢༤ པ་འདི་ནི། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་བརྒྱ་སྟོན་སྐབས་སྤེལ་བའི་དམིགས་བསལ་

ˮ

འདོན་ཐེངས་ཤིག་ཡིན།

མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་

བདེ་སྡུག་དང་། སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་

ལུས་པོ་བདེ་ཐང་བཟོ་བ་དང། ནང་དོན་

རིག་པས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་བཟོ་གི་
ཡོད་པས་རིག་གནས་དེ་གཉིས་ལ་
མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད།ˮ

སྨན་རྩིས་བསྟན་རྒྱས་
སྨོན་ལམ།

༄༅། །མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་འཇམ་དཔལ་
རྡོ་རྗེ་དང་། །ཟླ་མེད་སྙིང་རྗེ་གཏེར་འཆང་མིག་མི་འཛུམ།།
མཐུ་སབྟོ ས་དབང་ཕྱུག་གསང་བའ་ི བདག་པོ་ས།ྟེ །རགི ས་
གསུམ་རྒྱལ་བས་དེང་འདརི ་ཤསི ་པར་མཛོད། །ལས་སྨོན་
གསེར་གྱི་ས་གཞིར་བསྐྱེད་བསྲིང་བའི། །སྨན་རྩིས་འདུས་
པའི་ནགས་ཀླུང་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །ཆོས་སྤྱོད་རྣམ་བཅུའི་
ལོ་འབྲས་དུད་བཞིན་དུ། །འགྲོ་འདིའ་ི ངལ་གསོ་མཆོག་
ཏུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་
གསུམ་རྣམ་དག་ཅངི ་། །ཕ་ྱི ནང་བར་གཅོད་ཉེར་འཚེས་མ་ི
བརྫི་བར། །རྒྱ་ཆེར་ཐོས་བསམ་སམྒོ ་པའ་ི བག་ྱི བ་ལ། །ཉནི ་
མཚན་ཀུན་ཏུ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ཤགོ །ནད་སེལ་སྨན་དང་
བླང་དོར་འབྱེད་པའི་རྩིས། །རྒྱལ་བ་བདེ་གཤེགས་སེམས་
དཔའ་ཆེ་རྣམས་ཀསྱི ། །ཇ་ི ལྟར་བསྟན་པའ་ི གཞུང་ལུགས་
མ་ལུས་པ། །འཁྲུལ་བྲལ་ཇ་ི བཞནི ་བདེ་བླགས་རགྟོ ས་པར་
ཤོག། བསྟན་པ་དེ་འཛིན་དཔོན་སབློ ་འཁོར་བཅས་ཀ།ྱི །སྐུ་
ཚེ་བརྟན་ཅངི ་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་དང་། །འག་ྲོ བའ་ི དོན་
ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིས། །དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་བཞིན་
སྐྱོང་བར་ཤགོ །ཐུབ་བསྟན་རསི ་མེད་སྤ་ྱི དང་ཁྱད་པར་དུ།།
སྨན་བླ་དྲང་སངྲོ ་རྒྱལ་བའ་ི རངི ་ལུགས་དང་། །ཕུག་པའ་ི
བཞེད་གཞུང་གཙུག་ལག་རྩིས་རགི ་བཅས། །ཕགྱོ ས་དུས་
ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

༈ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའ་ི གསོལ་འདེབས་དད་བརྒྱའི་པདྨོ་བཞད་པ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་གུ་ཎ་ནཱ་ཐཱ་ཡ། མ་ལུས་ཕྱོགས་
དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁནྱེ ་བརྩེ་ནུས་པའ་ི ཡོན་
ཏན་གཅིག་བསྡུས་ཉིད། །གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མགོན་
པོ་གཡུ་ཐོག་པ། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །གང་སྐུའ་ི གསང་བ་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ།།
གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའ་ི གསུང་གི་ཆོས་ཀུན་མཛོད། །ཇི་ལྟ་ཇི་
སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཤེས་བྱ་གཟིགས། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའ་ི སྐུ་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཚན་དཔེའ་ི དཔལ་འབར་ལྟ་
ན་སྡུག་པའི་སྐུ། །བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་སྟོང་གིས་ལྷམ་མེ་
བ། །དྲན་པའི་མོད་ལ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྟེར། །ཡིད་
བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕྲིན་ལས་
རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མཉམ་གྱུར་ཀྱང་། །ཉམ་ཐག་ནད་
པའི་ཚོགས་ལ་རྗེས་བརྩེ་བའ།ི །གསུང་གི་འཕྲིན་ལས་
གངས་ཅན་གསོས་སུ་སྨིན། །སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་རྗེས་
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བཟུང་རིག་པའི་གནས། །ཀུན་མཁྱེན་མུ་སྟེགས་རྒོ ལ་
བ་རྩོ ད་པས་བཅོམ། །རྒྱ་བོད་འཛིན་མའི་ཁྱོན་ལ་ཉི་
ལྟར་གསལ། །མཁས་པའ་ི ཁྱུ་མཆོག་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་རྐུན་པོ་ལ་སོགས་པ། །ལྟ་
སྟངས་ཙམ་གྱིས་བརྟུལ་ཞིང་གནས་ཡུལ་འགྲིམས། །རྣམ་
མང་སྤྲུལ་པས་ཌཱ་ཀི་དབང་དུ་བསྡུས། །གྲུབ་པའ་ི དབང་
ཕྱུག་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་
མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །འཚོ་བྱེད་གཞོན་ནུ་མཉམ་
མེད་དྭགས་པོ་སོགས། །གང་འདུལ་རོལ་པར་སྟོན་པ་
ང་ཉིད་ཅེས། །བདེན་པའི་ཞལ་བཞེས་གནང་ལ་གསོལ་
བ་འདེབས། །སྨན་བླ་མ་ི བསྐྱོད་རྒྱལ་བའ་ི ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དེ་
ལས་ཅུང་ཟད་གཡོ་བ་མེད་བཞིན་དུ། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་
པའི་རོལ་པ་ཆུ་ཟླ་བཞིན། །གང་འདུལ་མོས་ངོར་སྣང་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེའ་ི ལུས་ཀྱི་འབྱུང་འཁྲུག་གསོ་
བ་དང་། །རྗེས་འབྲེལ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའ་ི སྨིན་གྲོལ་

གྱིས། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་རྗེས་བཟུང་
ས།ྟེ །རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སནྟོ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་
ཅན་འདི་ན་ཕན་དང་བདེ་བའ་ི སྒོ། །ཇི་སྙེད་སྣང་བར་
མཛད་ནས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །སྐྱེ་འཆི་ལས་འདས་མཁའ་
སྤདྱོ ་བདེ་ཆེན་དུ། །མངོན་སུམ་བནྱོ ་པར་མཛད་ལ་གསོལ་
བ་འདེབས། །བསྙེན་སྒྲུབ་གཞན་ལ་ལོ་ཟླར་འབད་པ་
ལས། །གང་ཉིད་ཡུད་ཙམ་དྲན་པ་དོན་ཆེ་ཞིང་། །ཞག་
བདུན་གསོལ་བཏབ་ངེས་པར་རྗེས་འཛིན་ཞེས། །ཞལ་
བཞེས་བསླུ་མེད་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྲས་
བཅས་རྒྱལ་བའ་ི ཐུགས་རྗེ་རབ་མཉམ་ཡང་། །སྙིགས་འགྲོ་
སྐལ་བ་དམན་རྣམས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་
བའི་འཕྲིན་ལས་ང་ཡིན་པས། །བྱིན་རླབས་མྱུར་ཞེས་
གསུངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཕྱིར་མགོན་པོ་ཁྱེད་
ལ་སྙིང་ནས་ནི། །མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་
འདེབས་ན། །སྙིགས་མའི་དུས་སྐྱེས་ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་

གྱི། །འཇིགས་པས་ཉེན་པ་བདག་ལ་སྐྱོབ་མཛོད་ཅིག །ལས་
ཉོན་འཁྲུལ་བའ་ི སྦུབས་སུ་འཐུམས་པ་བདག །རང་ག་ི ཉེས་
པས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡ།ི །འཕྲིན་ལས་འཇུག་པའ་ི ཡུལ་
དུ་མ་གྱུར་ཀྱང་། །སྐྱབས༌བྲལ་ཡིད་ཆད་བདག་ལ་ཐུགས་
རསྗེ ་གཟགི ས། །ཁདྱེ ་ལས་རེ་ས་སྐྱབས་གནས་གཞན་མེད་
པས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་རིགས་གསུམ་
དང་། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་ཡི། །མགོན་པོ་
གཅིག་པུས་བདག་ཅག་མ་འདོར་ཅིག །བདག་གསི ་ནམ་
མཁའ་ཇི་སྲིད་འགྲོ་ཀུན་དང་། །ཁྱད་པར་སྐལ་དམན་སྡུག་
བསྔལ་གྱུར་པ་ལ། །ཕན་འདོད་སྙིང་རྗེའ་ི དམ་བཅའ་འདི་
འཛིན་ན། །མཁནྱེ ་ནུས་བརྩེ་བའ་ི དབང་བསྐུར་བདག་ལ་
སྩོལ། །འད་ི ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆསི ་ཀ་ྱི བར། །འབྲལ་
མེད་རགི ས་ཀ་ྱི བདག་པོར་དགསྱེ ་བཞུགས་ནས། །རྒུད་པ་
ཀུན༌བྲལ་དངོས་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་འཐོབ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་
དང་དབྱེར་མེད་འགྲུབ་པར་ཤགོ །
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན།

༄༅། །འདི་ལོ་ནི་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐུ་དུས་སུ་ལྕགས་པོ་རིར་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་
མཛད་ནས་ད་བར་ལོ་ ༣༢༠ འཁོར་བ་དང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ཕ་ྱི ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་བོད་
ཀ་ྱི རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བ། ༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བཞ་ི པ་
ཆེན་པོས་འཕགས་ཡུལ་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ ༥༥ འཁོར་བ་བཅས་ཀ་ྱི
དུས་ཚིགས་གསུམ་འཛོམས་ཤགི ་ཆགས་ཀ་ྱི ཡོད་པས། ཕ་ྱི ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི ་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་
འཛུགས་བསྐྱངས་པའ་ི ཉནི ་མོར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གངླི ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་དྲན་མཛད་ས་ྒོ ཟབ་རྒྱས་གནང་ས།ྟེ དེ་ནས་
བཟུང་ལོ་འཁོར་མོ་གཅིག་རིང་རྒྱ་གར་ནང་དང། ཕྱིའ་ི ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འགྲེམས་སྟོན་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་སྐར་
རྩིས་རགི ་པའ་ི ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་བགྲོ་གླེང་། ཐོན་སྐྱེད་ཚོང་སྒྱུར་སོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་སྤེལ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན་འདུག་
པར་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི དབུ་ལས་སབློ ་ཕྲུག་དང་བཅས་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མཛའ་བརྩེས་
དྲངས་པའི་འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤསི ་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་འད་ི ཡང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བཞ་ི པ་ཆེན་པོས་ཉམ་ཐག་པའ་ི སྐྱེ་འགརྲོ ་ལྷག་
པར་བྱམས་གཟིགས་བསྐྱངས་པའ་ི བཀའ་དྲིན་དང་། དེའ་ི ཐོག་དབུ་འཛིན་རིམ་པ་དང་། སྨན་པ་རྣམ་པ། ལས་བྱེད་རིམ་
པ། སློབ་ཕྲག་བཅས་པས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷུར་བཞེས་གནང་བའི་འབྲས་བུར་སྨན་དང་རྩིས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཆ་ལག་དང་
བཅས་པ་མ་ི ཉམས་གོང་འཕེལ་རྒྱུན་འཛིན་དང་། སྨན་རྩིས་མཐོ་སབློ ་ནས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ག་ྱི ན་གཞོན་བརྒྱ་ཕྲག་མང་
པོ་རིམ་ཐོན་གྱིས་དེང་སྐབས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུས་དང་། བོད་མི་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ཕལ་མོ་ཆེར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
སོ་སོར་ཞབས་འདེགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་དང་། ད་དུང་འཛམ་གངླི ་ས་ཕགྱོ ས་གང་སར་ནད་ཀསྱི ་མནར་བའ་ི སྐྱེ་འག་ྲོ
གྲངས་ལས་འདས་པར་ལག་ལེན་དངོས་ཀ་ྱི ཐོག་ནས་ཕན་ནུས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ། དགོས་ངེས་རིགས་ལ་སྨན་སྦྱིན་ཆ་ཚང་དང་
ཆག་ཡང་གི་སྒོ་ནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ། དེ་བཞིན་སྐར་དཔྱད་རྩིས་རིག་སྡེ་ཚན་ནས་ཀྱང་ལོ་
ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་དང་། ཚེ་རྩིས་དང་ཀེག་རྩིས་སོགས་སྤ་ྱི སརྒེ ་གང་སར་རྩིས་འབྲས་གང་མང་བཏོན་དང་འདོན་བཞནི ་པ།
སྲུང་འཁོར་སྣ་ཚོགས་སོགས་ཀསྱི ་སྐྱེ་འགའྲོ ་ི ཕན་བདེ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ།
ལྷག་པར་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་ལྷ་མིའ་ི རྣམ་འདྲེན་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའ་ི
དབང་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རང་རྐྱ་འཕེར་བའ་ི ས་ྡེ ཚན་གལ་ཆེ་ཞགི ་ཆགས་ཡོད།
མདོར་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི བཅའ་ཁྲིམས་ནང་། བོད་ཀྱི་གནའ་བོའ་ི སྨན་གྱི་ལག་ལེན་དང་། སྨན་སྦྱོར།
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་དེང་རབས་ཀ་ྱི གསོ་རགི ་དབར་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་ཉམས་ཞིབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས། བོད་སྨན་
ག་ྱི སྨན་སྦརྱོ ་ལག་ལེན་བསྟར་ཕགྱོ ས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་གསལ་བ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ལག་ལེན་
དངོས་སུ་བསྟར་བཞནི ་པ་བསྔགས་འོས་སུ་ཡོད་པ་ལྟར་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐོག བོད་མ་ི མང་སྤ་ྱི འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ི བོད་ཀ་ྱི གསོ་བ་རགི ་པའ་ི ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་རྣམས་ལའང་ཕྱར་གྲུ་
མཉམ་འདེགས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ལས་དོན་མཐའ་དག་
གེགས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢
ཚེས་༥ ལ།།
MESSAGE

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན།

༄༅། །ལོ་འདའི ་ི ནང་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་དུས་དྲན་གསུམ་འཛོམས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའ་ི ཕྱག་བྲིས་
གནང་སོན་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་ཡདི ་སྤྲོ་ཆེ། དེ་ཡང་ཕ་ྱི ལོ་ ༡༦༩༦ ལོར་ྋརྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསི ་ལྕགས་
པོ་རརི ་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་དང་། ཕ་ྱི ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་གསུམ་པ་
ཆེན་པོ་མཆོག་གསི ་ལྷ་སར་སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ། བཙན་བྱོལ་དུ་འབརྱོ ་རསྗེ ་ ༡༩༦༡ ལོར་
ྋསྤ་ྱི ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་བཞ་ི པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གསི ་འཕགས་ཡུལ་རྡ་རམ་ས་ལར་
སྨན་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་བཅས་ཁནྱོ ་ལོ་གྲངས་ ༤༨༡ སོང་ཡོད་ཅངི ་། ལྷག་པར་བཙན་བྱོལ་དུ་
དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི གཙོས་ཡན་ལག་སྨན་རྩིས་ཁང་ཁག་ནས་མ་ི རགི ས་དང་། དབུལ་ཕྱུག མཆོག་དམན་སོགས་
ཀ་ྱི དབ་ྱེ བ་མེད་པར་ནད་པ་གྲངས་ལས་འདས་པར་ནད་བཅོས་ཀྱིས་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་
ཡོད། དེང་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བགྱིད་པའི་བོད་སྨན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཆེ་མཐོང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།
ད་ལན་གོ་སྐབས་བཟུང་ས་ྟེ སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་ཆེན་པོས་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་
བྱུང་བ་ལ་ལེགས་གསོའ་ི བསྔགས་བརྗོད་དང་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ལོ་འཁོར་ནང་དུས་དྲན་གསུམ་
འཛོམས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འཆར་འགོད་གནང་བ་རྣམས་དོན་འབྲས་སོན་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།
བོད་མའི ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ལ།།

དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་
མཆོག་གི་གསུང་འཕྲིན།

༄༅། །བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་

ཕ་ྱི ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བ་དང་།
༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་རངི ་པོར་མ་ཐོགས་པར་
ཕ་ྱི ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི ་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ ༥༥ འཁོར་བ་དང་།
༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི སྐབས་ལྕགས་པོ་རརི ་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལོ་ ༣༢༠ འཁོར་
བའ་ི དུས་དྲན་གསུམ་འཛོམས་སྲུང་བརྩི་གནང་ཆེད་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣
ནས་འགོ་འཛུགས་ཀསྱི ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མའི ་ི འདུས་སདྡོ ་ཁག་དང་། གངྲོ ་ཁརྱེ ། ཕ་ྱི རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
གང་སར་སྨན་རྩིས་སྐོར་བསྐྱོད་དང་། འགམྲེ ས་སནྟོ ། གཏམ་བཤད་སོགས་ལས་རམི ་སྣ་ཚོགས་ཤགི ་སྤེལ་འཆར་ལ་
འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ནས་ད་ལྟའི་སྨན་
རྩིས་ཁང་གཞི་རྒྱ་ཆུང་བས་དཔལ་འབརྱོ ་དང་མའི ་ི ནུས་ཤུགས་གང་ཅིའ་ི ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ཀྱང་
འབྱུང་འགྱུར་མི་ལོ་སུམ་ཅུའམ་བཞི་བཅུ་ནང་བོད་སྨན་རང་གིས་ཁ་གྲག་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་
ཕེབས་པ་བཞིན་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་

It is a matter of immense pleasure that Men-Tsee-Khang is

གསོ་རིག་རྒྱུད་འཛིན་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཐོག སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། བྲེ་བྲག་བོད་མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་

organizing a Centenary Celebration on March 23, 2016 at the main temple
(Tsuglak Khang) and a souvenir is being brought out to mark this occasion.

འདེགས་རླབས་ཆེན་བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད་ཁར། བོད་རིགས་དང་། ཆོས་འབྲེལ་ནད་པ། དགེ་བཙུན། སློབ་

I am glad to know that Men-Tsee-Khang has completed 100 years
of establishment by the Great 13th Dalai Lama in Lhasa, Tibet, 55 years
of re-establishing Men-Tsee-Khang in Dharamshala (India) by the Great
14th Dalai Lama, and 320 years of establishing Chagpori Medical College
in Lhasa (Tibet) by the Great 5th Dalai Lama. Men-Tsee-Khang has been
working dedicatedly in providing health services to the poor and needy.
Men-Tsee-Khang has been practicing therapies that arose from practical experience and gradually formed the basis for the art of healing over the years.
I congratulate Men-Tsee-Khang for their noble contribution
towards humanity and wish them success in their endeavor.
						Karan Singh (Minister)
						Co-operation & Ayurveda
						Government of HP
						Date: 9/02/2016
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ཕྲུག སྲི་ཞུ་ལས་བདྱེ ། ཉམ་ཐག་བཅས་ལ་རནི ་མེད་སྨན་སྦནྱི ་དང་། ཕདྱེ ་བཅག་སྨན་སྦནྱི ་ལོ་ལྟར་ཧནི ་སརྒོ ་ས་ཡ་དུ་
མ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་སྤྲོད་གནང་བཞིན་ཡོད་ཁར། སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཚོགས་མིར་སྨན་རིན་
བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཆག་ཡང་གནང་བཞིན་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་བོད་ཀ་ྱི གསོ་རགི ་རྒྱུད་འཛིན་མ་ི ཉམས་གོང་འཕེལ་སླད་བོད་ཀ་ྱི གསོ་བ་རགི ་པའ་ི སྨན་པའ་ི ལྷན་ཚོགས་
གསར་འཛུགས་མཐུན་འགྱུར་དང་། སྨན་ལྷན་ག་ྱི རྒྱུན་གནྲོ ་སོགས་གང་ཅའི ་ི ཐད་མཐུན་འགྱུར་སྦརྱོ ་བཞནི ་ཡོད།
གོང་འཁོད་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ལས་འཆར་འད་ི བརྒྱུད་རང་རེའ་ི རྩ་ཆེའ་ི གསོ་རགི ་རྒྱུན་འཛིན་མ་ི
ཉམས་གོང་འཕེལ་སླད་སྨན་དང་རྩིས་ཀ་ྱི རགི ་གནས་འཛམ་གླིང་གོ་ལའ་ི སངྟེ ་གཏམ་བཤད་སོགས་ཀ་ྱི ལམ་ནས་
ངོ་སྤྲོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་འཆར་ལ་དགའ་སབྤོ ས་དང་། ཡདི ་གདུང་དྲག་པོས་མནར་བའ་ི སྐྱེ་འགའྲོ ་ི ནད་གདུང་སེལ་བ་
དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀ་ྱི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བདེ་རྩར་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་བསྐྲུན་ཐུབ་པའ་ི བཀྲ་ཤསི ་སྨོན་འདུན་བཅས། འཕདྲོ ་
བསནྟེ ་བཀའ་བློན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ལ།།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ བར་བུམ་སང
ྟོ ་ནུབ།
ཚེས་ ༢༠ ནས་བུམ་སང
ྟོ ་བྱང་། ཕག
ྱོ ས་དེར་
ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༢ ཚེས ༡༥ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 23-3-2016
Fire-Water

༢ ཚེས ༡༦ ཕུར
རླུང་ ༢

THU 24-3-2016
Wind-2

༢ ཚེས ༡༧ སངས
ས་རླུང་
FRI 25-3-2016
Earth-Wind

༢ ཚེས ༡༨ སྤེན
ས་རླུང་

SAT 26-3-2016
Fire-Water

༢ ཚེས ༡༩ ཉི
མེ་རླུང་

SUN 27-3-2016
Fire-Wind

༢ ཚེས ༢༠ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 28-3-2016
Fire-Water

༢ ཚེས ༢༡ མིག
ས་མེ

TUE 29-3-2016
Earth-Fire

༢ ཚེས༢༢ ལྷག
ས་ཆུ

WED 30-3-2016
Earth-Water

༢ ཚེས༢༣ ཕུར
ཆུ་རླུང་

THU 31-3-2016
Water-Wind

༢ ཚེས ༢༤ སངས
ས་ཆུ
FRI 1-4-2016
Earth-Water

༢ ཚེས ༢༥ སྤེན
ས༢

SAT 2-4-2016
Earth-2

༢ ཚེས ༢༦ ཉི
ས་མེ

SUN 3-4-2016
Earth-Fire

༢ ཚེས ༢༧ ཟླ
ཆུ ༢

MON 4-4-2016
Water-2

༢ ཚེས ༢༨ མིག
ས་མེ

TUE 5-4-2016
Earth-Fire

༢ ཚེས ༢༩ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 6-4-2016
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིག་སྤོངས།
ཞག་ངན། ཀླུ་ཐེབས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་། མཁར་
ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། གཏར་སྲེག་དང་བག་
མ་གཏོང་ལེན་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་ངན། དུར་གདབ་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་དང་རླུང་
དར་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱི་དང་ལྷག་
པར་མགྲོན་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཞི་ལས་བཟང་།
ཚོང་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཁྲིད་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་།
ཁ་མཆུ་རྩོད་པ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། གཡང་སྒྲུབ་བཟང་།
གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ལྷག་པར་མཁར་ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་བཟང་།
བག་མ་གཏོན་ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
དུར་གདབ་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས་
ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་མི་རུང་།
གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

ཟླ ༣ ཚེས ༡ སངས
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་
ཡང་མགྲོན་སྤོངས།

Water-Wind

༣ ཚེས ༢ སྤེན
ས་རླུང

SAT 9-4-2016
Earth-Wind

༣ ཚེས ༣ ཉི
མེ ༢

SUN 10-4-2016
Fire-2

༣ ཚེས ༤ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 11-4-2016
Fire-Water

༣ ཚེས ༦ མིག
ས་མེ

TUE 12-4-2016
Earth-Fire

རྒྱ་ཟླ་༣ ཚེས་༢

ཚེས་ཆ་ངན། ནོར་ཕྱིར་གཏོང་བ་
དང་ཚོང་ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
བཟང་། བུ་ཁྲིད་ངན།

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་ཆུ་བརྩོད་པ་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མཁར་ལས་སྤོངས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕ་ྱི ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕ་ྱི ཟླ་ཕ་ྱི ཚེས་ཡནི །
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༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉནི ་དྷ་ས་བོད་ཀ་ྱི
སྨན་རྩིས་ཁང་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནས་"བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རིག་པའི་བདེན་པ་གསལ་འདོན་"ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའ་ི
ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ལུགས་སྨན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་

Tibetan Medicines as a potential
source of agents for treatment of
Glioblastoma multiforme: A controlled,
cell culture-based pilot study

(སྨན་རྩིས་
ཁང་དང་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་བོད་སྨན་གྱིས་ཀླད་པའ་ི འབྲས་
[International Conference on Tibetan
སྐྲན་བཅོས་པར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་མངོན་ཚུལ་སྐོར་ཚན་
Medicine] ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྔ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རིག་གི་ལམ་ནས་སྔོན་འགྲོའ་ི ཉམས་ཞིབ་བགྱིས་པའི་སྙན་
རགི ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་བརདྗོ ་གཞ་ི སྣ་ཚོགས་སངྟེ ་ཉམས་
ཐོ།) — Dr. Dziugas Meskelevicius ཨལི ་ནསི ་
ཞིབ་ཚད་ལྡན་བགྱིས་པའི་སྙན་ཐོ་བསྐུར་དགོས་པའི་འབོད་
གཙུག་ལས་སློབ་གྲྭའ་ི ཉམས་ཞབི ་པ།
སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་བཞནི ་མང་དག་ཅགི ་འབྲེལ་
ཚོ གས ་ ཐེ ངས ་ བ ཞི ་ པ །
Weight
ཡོད་སྡེ་ཚན་དུ་འབྱོར་ཡོད། སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
འདིའ་ི དུས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ནས་མཁས་པ་ལྔའི་ཉམས་ཡིག་ reduction in patients with coronary
artery disease: Comparison of
སྙན་ཐོ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་བརྗོད་གཞི་དང་ Traditional Tibetan Medicine and
གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ནི།
western diet (སྙིང་ཁམས་འཕར་རྩའི་ནད་པའི་ལུས་
ཚོ གས་ཐེ ང ས་དང་པོ ། Is Mercury

in Tibetan Medicine Toxic? : Clinical,
Neorocognitive and Biochemical
Results of a case controlled cross
sectional study

༢ ཚེས ༣༠ ཕུར
ཆུ་རླུང་
THU 7-4 -2016

FRI 8-4-2016
Earth-Water

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ལུགས་སྨན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན།

པོའ་ི ལྗིད་ཚད་གཅོག་ཚུལ་ཐད་བོད་དང་ནུབ་ཕྱོགས་
སྨན་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་བགྱིས་
པའ་ི གྲུབ་དོན་གངླེ ་བ།) — Dr. Namgyal Qusar ཁྱུ་
གསར་བོད་ལུགས་གསོ་རགི ་སྨན་པ།

(སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ཟུང་སྦྲེལ་
ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ། Learning how
ཐོག་བཙོ་ཐལ་ལ་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་ཉམས་ཞི བ་
བྱས་ནས་ནད་རྟགས་དང་། དབང་རྩའི་བྱེད་ལས། སྐྱེས་ to make a link: Interest to study the
concepts and the way of teaching
ལྡན་རྫས་སྦྱོར་ཐོག་མངོན་པའི་གྲུབ་དོན་གླེང་བ།) —
Tibetan Medicine (བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་
Dr. Sarah Sallon ཨི་ཛཱ་རལ་ཧ་ད་སཧ་སྨན་ཁང་གི་
རྣམ་བཞག་དང་། དེ་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཀྱི་
རང་བྱུང་སྨན་གྱི་ཉམས་ཞབི ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞབི ་པ།
བར་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའ་ི སྐོར་ཤསེ ་ཐབས་བདྱེ ་པ།)
ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ། From Medical — Dr. Marie T. Nicholas ཧྥ་རན་སི་མོན་པི་ལིའ་ི
tradition to Traditional Medicine: A
གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི ཉམས་ཞབི ་པ།
Tibetan formula in the European frame
work

(བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་ལམ་ནས་སྨན་
སྦྱོ ར་བགྱི ས ་པའི་སྨན་རྣམས་ཡོ ་རོབ ་སྨན་གྱི ་ཁྲི མ ས་
སྒྲིག་དང་མཐུན་པའི་ངང་དར་སྤེལ་ཡོང་ཐབས།) —
Dr. Cecile Vennos སུད་ཛི་ལན་ཊི་པདྨ་བོད་སྨན་
བཟོ་གྲྭའི་ཚོད་འཛིན་དང་སྨན་གྱི་ཚན་རིག་སྡེ་འགན།
ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ། Traditional

༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ག་ྱི མཛད་འཆར།

དེ་ཡང་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་
རྣམས་དང་། ལས་ཐོག་རྣམས་ནས་སྨན་རྩི ས་ཉམས་
མྱོང་དང་། སྨན་རྩིས་ཁང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་
ལེ གས་སྤེ ལ་ཉེ ས་འགོག་གིས་དགོ ངས་ཚུལ་གསུངས་
རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་འབུལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།

རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་སྐོར་གསལ་འདེབས།

གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཞསེ ་པ་ལྟར་དེ་སྔའི་སྨན་
རྩིས་ཟླ་གསར་འདོན་ཐེངས་མང་པོའ་ི ནང་རིན་ཆེན་རིལ་
བུ་ཚོང་འགམྲེ ས་ཞུ་ཕགྱོ ས་སརྐོ ་གནས་ཚུལ་རབས་དང་རམི ་
པ་བྱུང་བ་རྣམས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། ད་རེས་སླར་ཡང་
བོད་རགི ས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བརྟག་དཔྱད་སྨན་
པས་ནད་པར་སྨན་བཅོས་ཞུ་སྐབས་ནད་ཀ་ྱི ངོ་བོ་སོགས་
ལ་གཞགི ས་ནས་ནད་པ་དེ་ལ་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་གང་དང་
ཇ་ི ཙམ་སྤྲོད་དགོས་པ་སྨན་པ་དེ་ཉདི ་ལ་འགན་དབང་ཆ་
ཚང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ནད་པའི་
རིགས་ལ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ན་གཏན་ནས་མི་
འགྲིག་ཚུལ་དབུས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་ཞུས་
པ་བཞིན་ལག་བསྟར་འགྲོ་མུས་ཡིན། བར་སྐབས་སྤྱོད་ངན་
འགའ་ཞིག་གིས་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་གསོག་ཁོ་ནར་དམིགས་
ཏེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མཚན་དང་ལས་རྟགས་བེད་སྤྱོད་ལོག་

པར་བཏང་ནས་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ་བཙོང་
པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའ་ི ཐད་རྩད་ཞབི ་བདྱེ ་བཞནི ་ཡོད་
ལ་ནག་ཉེས་ཅན་དེ་ངོས་ཟནི ་མ་ཐག་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་
ངེས་ཡནི ། དེ་བཞནི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ཚུལ་མཐུན་
ངང་རལི ་བུ་ཚོང་འགམྲེ ས་ཞུ་སྐབས་ཚོང་ག་ི གོ་སྐབས་ཡོད་
པར་མཐོང་ནས་སྐབས་འཚོལ་བ་འགའ་ཞགི ་གསི ་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའ་ི རག་ཐབས་ཀྱིས་སྨན་པ་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་
ལ་ཚིག་རྩུབ་དང་། ཐ་ན་འཁྲུགས་འཛིངས་བྱུང་གྲབས་ཀ་ྱི
གནད་དོན་ཡང་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའ་ི ཆར་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་
ཚོང་འགྲེམས་ཞུ་ཕྱོགས་ཀ་ྱི འག་ྲོ ལུགས་ཤགི ་གཏན་འབེབས་
གང་ལེགས་བཟོས་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་ཡན་
ལག་སོ་སོའ་ི སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི་སྐབས་བབ་ལམ་སྟོན་ལྟར་
བཟང་སྤདྱོ ་དང་ལྡན་པའ་ི ས་ྒོ ནས་དེ་རྒྱུན་འཁངྱོ ས་ཐབས་
ལ་ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཡོང་བར་ཞུ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ བར་བུམ་སྟོང་བྱང་།
ཚེས་ ༢༡ ནས་བུམ་སྟོང་ཤར། ཕྱོགས་དེར་
ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༣ ཚེས ༧ ལྷག
ཆུ་རླུང་།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བག་སྟོན་མི་བྱ།

༣ ཚེས ༨ ཕུར
ཆུ་རླུང་།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། དུར་འདབ་མི་བྱ།

༣ ཚེས ༩ སངས
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ཤིད་སྟོན་མི་བྱ།

༣ ཚེས ༡༠ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་ལས་སྤྱིར་འཛེམས།

WED 13-4-2016
Water-Wind

THU 14-4-2016
Earth-Water

FRI 15-4-2016
Earth-Wind

SAT 16-4-2016
Earth-Water

༣ ཚེས ༡༡ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 17-4-2016
Fire-Water

༣ ཚེས ༡༢ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 18-4-2016
Earth-Fire

༣ ཚེས ༡༣ མིག
མེ་ ༢

TUE 19-4-2016
Fire 2

༣ ཚེས ༡༤ ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED 20-4-2016
Fire-Water

༣ ཚེས ༡༥ སྔ་མ། ཕུར
རླུང་ ༢
THU 21-4-2016
Wind 2

ཡན་ཀྭོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། དབུལ་ལག
ས་ཁམས་མཆེར་རྩ་
ཞག་ ༡༨ རྒྱུ།

ཞག་ངན།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་
ལས་སངྤོ ས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་ཀླུང་དར་
བཟང་། བུ་འཁྲིད་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་
བརྩོད་པ་སངྤོ ས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་ཀླུང་དར་
བཟང་། གཉེན་སྒྲིགས་སྤོངས།
གསོ་སྦྱོང་།

༣ ཚེས ༡༥ ཕྱི་མ། སངས
ས་རླུང་།

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིགས་སྤོངས།

༣ ཚེས ༡༦ སྤེན
ས་རླུང་།

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་སྤོངས།

FRI 22-4-2016
Earth-Wind

SAT 23-4-2016
Earth-Wind

༣ ཚེས ༡༧ ཉི
མེ་ ༢

SUN 24-4-2016
Fire 2

ཉི་ནག

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
བཟང་། བག་སྟོན་མི་བྱ།

༣ ཚེས ༡༨ ཟླ
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཞི་ལས་བཟང་།
དུར་འདབ་མ་ི བྱ།

༣ ཚེས་ ༡༩ མིག
ས་མེ།

ཚེས་ཆ་ངན། ཤིད་སྟོན་མི་བྱ།

MON 25-4-2016
Earth-Water

TUE 26-4-2016
Earth-Fire

༣ ཚེས ༢༠ ལྷག
ས་ཆུ།

WED 27-4-2016
Earth-Water

༣ ཚེས ༢༡ ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU 28-4-2016
Water-Wind

༣ ཚེས ༢༢ སངས
ས་ཆུ

FRI 29-4-2016
Earth-Water

༣ ཚེས ༢༣ སྤེན
ས་ ༢

SAT 30-4-2016
Earth 2

༣ ཚེས ༢༤ ཉི
ས་མེ

SUN 1-5-2016
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། སྨན་སྦྱོར་བཟང་།
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས། ཀླུ་ཐེབས།
ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་མི་བྱ།
སག
ྲེ ་ཚེས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཞི་ལས་བཟང་།
ཚོང་ལས་སངྤོ ས།
ཀླུ་ཐེབས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། གཡང་བསྒྲུབ་
བཟང་། བུ་འཁྲིད་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་
བརྩོད་པ་སངྤོ ས།

༣ ཚེས ༢༥ ཟླ
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་ཞི་
ལས་བཟང་། གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱ།

༣ ཚེས ༢༦ མིག
ས་མེ

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མཁར་ལས་སྤོངས།

MON 2-5-2016
Water 2

TUE 3-5-2016
Earth-Fire

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕ་ྱི ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕ་ྱི ཟླ་ཕ་ྱི ཚེས་ཡནི །

18-03-2016 18:15:54

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣

༢༠༡༥ ལོའ་ི སྨན་རྩིས་སློབ་མའི་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་འབྲས་
རྩེ་གྲས་སྒག
ྲོ ས་སྦྱང་།

སྨན་སློབ་སྐབས་ ༡༧ ལོ་རམི ་བཞ་ི པ། ཨང་
རིམ་དང་པོ། སྨན་སབློ ་ཉ་ི མ་ཚེ་རངི ་། མངི ་གཞུང་ཨང་།
༣༤༨ བརྒྱ་ཆ། ༩༣་༠༡། ཨང་རིམ་གཉིས་པ། སྨན་སློབ་ཚེ་
རིང་གཡུ་སྒྲོན། མིང་གཞུང་ཨང་། ༣༥༩ བརྒྱ་ཆ། ༩༡་༧༥།
ཨང་རིམ་གསུམ་པ། སྨན་སབློ ་ཚེ་རངི ་སྒྲོལ་མ། མངི ་གཞུང་
ཨང་། ༣༤༦ བརྒྱ་ཆ་ ༨༩་༦

རྩིས་སློབ་སྐབས་༩ ལོ་རིམ་གསུམ་པ། ཨང་
རམི ་དང་པོ། རྩིས་སབློ ་ཆོས་སྐྱིད། མངི ་གཞུང་ཨང་། ༦༣
བརྒྱ་ཆ། ༨༩་༧ ཨང་རམི ་གཉསི ་པ། རྩིས་སབློ ་ཀུན་བཟང་
ཆོས་སྒྲོན། མངི ་གཞུང་ཨང་། ༦༦ བརྒྱ་ཆ། ༨༥ ཨང་རམི ་
གསུམ་པ། རྩིས་སབློ ་བློ་བཟང་། མངི ་གཞུང་ཨང་། ༦༨
བརྒྱ་ཆ། ༨༤་༡

སྨན་སབློ ་སྐབས་ ༡༨ ལོ་རམི ་གསུམ་པ། ཨང་
རམི ་དང་པོ། སྨན་སློབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ། མིང་གཞུང་
ཨང་། ༣༧༡ བརྒྱ་ཆ། ༩༤་༣ ཨང་རིམ་གཉིས་པ། སྨན་སློབ་
དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར། མངི ་གཞུང་ཨང་། ༣༧༥ བརྒྱ་
ཆ། ༩༢་༨༥ ཨང་རིམ་གསུམ་པ། སྨན་སློབ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
གསལ། མིང་གཞུང་ཨང་། ༣༧༠ བརྒྱ་ཆ། ༩༢་༦

རྩིས་སབློ ་སྐབས་༡༠ ལོ་རམི ་གཉསི ་པ། ཨང་
རམི ་དང་པོ། རྩིས་སློབ་སྐལ་བཟང་། མངི ་གཞུང་ཨང་།
༧༦ བརྒྱ་ཆ། ༩༤་༧ ཨང་རམི ་གཉསི ་པ། རྩིས་སབློ ་བསྟན་
འཛིན་རནི ་འཛིན། མངི ་གཞུང་ཨང་། ༨༧ བརྒྱ་ཆ། ༩༣་༦
ཨང་རིམ་གསུམ་པ། རྩིས་སློབ་བསྟན་འཛིན་མཁའ་འགྲོ།
མིང་གཞུང་ཨང་། ༨༦ བརྒྱ་ཆ། ༩༢་༩

ཆ་སྙོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤསོ ། ཨང་རིམ་དང་
སྨན་སབློ ་སྐབས་༡༩ ལོ་རིམ་གཉིས་པ། ཨང་
རིམ་དང་པོ། སྨན་སློབ་བསྟན་འཛིན་ཚེ་བརྟན། མིང་ པོ། སྨན་སབློ ་སྐབས་ ༡༧ ཚེ་རངི ་སྒྲོལ་མ། མངི ་གཞུང་
གཞུང་ཨང་། ༤༡༩ བརྒྱ་ཆ། ༩༢་༤ ཨང་རིམ་གཉིས་པ། ཨང་། ༣༤༦ བརྒྱ་ཆ། ༩༡་༩༥
སྨན་སབློ ་སྒྲོལ་མ་ལྷ་མོ། མངི ་གཞུང་ཨང་། ༤༡༤ བརྒྱ་ཆ།
༢༠༡༥ ལོའ་ི སློབ་གྲྭ་སྤྱིའ་ི རྒན་བདག་བློ་བཟང་དང་།
༩༡་༨༩ ཨང་རིམ་གསུམ་པ། སྨན་སློབ་བསྟན་འཛིན་མཚོ་ བུ་མོའ་ི རྒན་བདག་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་དབང་བཅས་ཡིན་ནོ།།
མོ། མིང་གཞུང་ཨང་། ༤༠༡ བརྒྱ་ཆ། ༩༡་༢༧

ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ཉི་ཤུ་དང་སུམ་ཅུ་འཁོར་བ།

འདི་ལོ་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་
ཞབས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོན་པ་གཉིས་དང་། ཞབས་ལོ་ཉི་ཤུ་སོན་
པ་བདུན་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་
ཞབས་འདེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞུས་ཐུབ་པར་བསྔགས་
བརྗོད་ཡི་རང་དང་སྦྲགས། ཁོང་རྣམས་པའི་ངོ་སྤྲོད་མདོར་
བསྡུས་རེ་ཞུ་རྒྱུར།
དང་པོ། ཞབས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོན་པ་གཉསི ་ན།ི 1 ཟླ་
བ་སྒྲོལ་མ་ལགས། ཁོང་མོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ཐོག་མར་དི་ལླ་ི ནི་
མུན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྣེ་ལེན་མ་དང་། དེ་ནས་ལས་
དྲུང་། ལས་ཞོར་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཕྱི་ནང་འབྲེལ་མཐུད་
པའ་ི ལས་འཁུར་ཡང་བཞེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་
ད་ི ལླ་ི ཕརྱི ་ཚོང་ཁང་ག་ི འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དང་། ཕ་ྱི
ནང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་པའི་ལས་འགན་བཞེས་
བཞིན་ཡོད། 2 དགྲ་འདུལ་ལགས། ཁོང་ ༡༩༨༦ ལོར་ཐོག་
མར་སྨན་སྦྱོར་ཁང་དུ་སྨན་གཙང་བཟོ་དང་། དེ་ནས་སྨན་
ཐག་འཕྲུལ་འཁོར་གཏོང་མ་ི ལས་འཁུར་ཞུས། ༡༩༩༧ ལོ་
ནས་མཐོ་སློབ་བུའི་ཉལ་ཁང་གི་ཕ་ཚབ་དང་། ༢༠༡༣ ལོར་
སྨན་རྩིས་ཁང་དབུས་ས་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ལས་
འགན་བཞེས་མུས་ཡིན།

གཉིས་པ། ཞབས་ལོ་ཉ་ི ཤུ་སོན་པ་བདུན་ན།ི 1 བཀྲིས་
ཟླ་བ་ལགས། ཁོང་ ༡༩༩༣ ལོར་ཐོག་མར་སྨན་སྦྱོར་ཁང་
དང་། དེ་ནས་སྨན་མཛོད་དང་སྨན་ཚོང་སྡེ་ཚན་དུ་སྨན་
མཛོད་ཟོག་གཉེར་ལས་རོགས། ༢༠༡༤ ལོ་ནས་སྨན་རྩིས་
ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་བདེ་འཇགས་དང་ཉེན་སྲུང་དོ་དམ་
འགན་འཛིན་། ལས་ཞོར་སྨན་རྩིས་ལས་བདྱེ ་དང་ལས་མ་ི
ཚོམ་བུའ་ི འགན་འཛིན་གི་ལས་འགན་གཅིག་ལྕོགས། ལས་
ཡུན་རིང་བདེ་དོན་ཚོགས་གཙོ་དང་ད་ལྟ་ཚོགས་མི་གནང་
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མུས་ཡིན། 2 སྨན་རམས་པ་ཉ་ི མ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཁོང་
༡༩༩༤ ལོར་ཤམི ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པའི་ལས་
འཁུར་ཞུས། དེ་ནས་རམི ་བཞནི ་སལྦེ ་ལོར། ཤ་ི ལོང་། ཀ་ཏ།
མན་སྤར། བྷན་ཌ་ར། ཅཻ་ནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་
སྨན་པ་དང་། འགན་འཛིན་སྨན་པའི་ལས་འཁུར་ཞུས། ད་
ལྟ་སྨན་དགེ་ལས་འགན་བཞེས་མུས་ཡིན། ༢༠༠༥ ལོར་སྨན་
རམས་པ་ཆུང་བ་དང༌། ༢༠༡༣ ལོར་སྨན་རམས་པ་འབྲིང་
བའི་ཕྱག་ཁྱེར་བཞེས། 3 ཀུན་དགའ་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། ཁོང་
མོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ཐོག་མར་ས་ལུ་སྒ་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
ག་ི སྣེ་ལེན་མ་དང་། དེ་ནས་ར་ྡོ གངླི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི
སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ། ས་ལུ་སྒ་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི རྩིས་
པ། སྦེང་ལོར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྤྲོད་དང་། ད་ལྟ་
ར་ྡོ གངླི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི རྩིས་པའ་ི ལས་འཁུར་གནས་
མུས་ཡནི ། 4 སྤེན་པ་ལྷ་མོ་ལགས། ཁོང་མོ་ ༡༩༩༥ ལོར་
ཐོག་མར་ཀོ་ལ་ི གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི སྨན་སྤྲོད། དེ་
ནས་སྤོན་ཌ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྤྲོད། དེ་རྗེས་
སླར་ཀོ་ལི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་རྩིས་པ་དང་། ད་
ལྟ་སྦེལ་སྐོབ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་བའི་
ལས་འགན་གནང་མུས་ཡིན། 5 བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་
ལགས། ཁོང་ ༡༩༩༥ ལོར་ཐོག་མར་ལྡི་ལ་ི ན་ི མུན་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་གི་ལས་དྲུང་དང་། ལྡི་ལི་བོད་སྒར་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་ག་ི མགནྲོ ་ཁང་བདག་གཉེར་བ། དེ་ནས་དབུས་
སྨན་མཛོད་དང་སྨན་ཚོང་སྡེ་ཚན་དུ་རྩིས་པའི་ལས་རོགས།
དབུས་ཡན་ལག་སྤྱི་ཁྱབ་སྡེ་ཚན་དུ་རྩིས་ཁྲ་དང་སྦིལ་འཛིན་
ཞབི ་འཇུག་པ་དང་རྩིས་པ། ༢༠༡༥ ལོ་ནས་ད་ལྟ་སྔོ་སྦརྱོ ་
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་འགན་ལས་རོགས་གནང་མུས་ཡིན། ལས་
ཡུན་རངི ་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ནང་ཞབི ་པ། བདེ་དོན་ཚོགས་
ཆུང་དང་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ག་ི ཚོགས་མ་ི བཅས་འགན་

༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་གཞས་ཚིག

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ།
འགྲོ་བའི་ཟུག་རྔུ་གཅོད་མཁན།
དུག་བཅོས་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ།
བོད་ཡུལ་སྨན་པའི་ཐོག་མ།		
གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི།
གཙང་མོ་ཆབ་ཀྱི་འགོ་ཁུངས།
མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱི།
གསོ་རིག་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི།
རིག་གནས་སྤྱི་ལ་མཁས་ནས།
	བྱང་ལུགས་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད།
སྙན་གྲགས་དགུང་ལས་མཐོ་བ།
ཟུར་ལུགས་སྲིད་པའི་གངས་རྒྱན།
རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས།		
སྨན་རྩིས་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ནས།
རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོས།
སྨན་རྩིས་ཁང་ཆེན་བཙུགས་ནས།
རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས།
སྨན་རྩིས་མེ་རོ་གསོས་ནས།		
སྨན་རྩིས་བསྟན་པ་འཕྲིན་ལས།
གླིང་བཞིའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས།
རྒྱལ་མཆོག་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།
	གྱ་སྟོན་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་པ།

།བྱམས་བརྩེའི་ཕྱོགས་རིས་མེད་ཀྱང་།།
།སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་མ།།
།ཉམས་མྱོང་གནད་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ།།
།དྲང་སྲོང་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས།།
།བླ་སྨན་ཀུན་གྱི་མེས་པོ།།
།སྨན་པ་དུང་གི་ཐོར་ཅོག །
།མན་ངག་བོད་ལ་དྲངས་ནས།།
།གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།།
།གསོ་རིག་རྩལ་ཏུ་བཏོན་བྱུང་།།
།བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་།།
།མཛད་རྗེས་མཚོ་ལས་ཟབ་པ།།
།ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ།།
།ལྕགས་པོ་རི་ཡི་རྩེ་ལ།།
།མི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ།།
།རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་ཞིང་ལ།།
།མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་འཁོར་ཡོད།།
།རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ།།
།མི་ལོ་ང་ལྔ་འཁོར་ཡོད།།
།འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་རྒྱས་སོ།།
།དགའ་མགུའི་བསྟོད་དབྱངས་ཕུལ་སོང་།།
།དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི།།
།སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས་ལེན་ནོ།།

གླུ་དབྱངས་འགྲན་བསྡུར་ག་ྱི གནས་ཚུལ།

དེ་ནས་ཕ་ྱི ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ ཉནི ་
དངོས་གཞི་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་ཆེད་མངགས་བོད་མིའ་ི
སྒྲིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ཀུན་
དགའ་བཀྲ་ཤསི ་ལགས། སཱ་ར་མཐོ་སློབ་ཀྱི་རྩོམ་རིག་སློབ་
དཔོན་སྤྲེལ་ནག་པ་བློ་གསྲོ ་དཔལ་བཟང་ལགས། ཟློས་
དགེ་ཟུར་པ་དབུ་རྒྱན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས། ཟློས་ཟུར་བཀྲས་
མཐོང་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་ལགས། མདོ་སྨད་གཞས་པ་
འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤསི ་ལགས་བཅས་གཟུར་དཔང་དུ་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཁང་
དུ་སྨན་རྩིས་ལས་བདྱེ ་དང་ཕ་ྱི མ་ི གང་འཚམ་འཛོམས་ཐོག་
གླུ་དབྱངས་འགྲན་བསྡུར་གནང་བ་ལས། ཨང་རིམ་དང་པོར་
གཞས་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་དང་། ཨང་རམི ་གཉསི ་
ཁུར་ཞུས་ཡོད། 6 ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད་ལགས། ཁོང་མོ་ ༡༩༩༥ པར་སུད་སརི ་གནས་བཞུགས་ཟློས་ཟུར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་
ལོར་ཐོག་མར་ས་ལུ་སྒ་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི རྩིས་པ་ ལྡན་ལགས། ཨང་རིམ་གསུམ་པར་ཀོ་རི་ཡར་གནས་བཞུགས་
དང་། དེ་ནས་དྭང་སློབ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་སྤྲོད་ ཁ་རག་སནྤེ ་པ་ལགས་བཅས་སུ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ ་ཡོད།
རྩིས་པ་གཅགི ་ལྕོགས། ཤམི ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི སྨན་
རམྩོ ་སྒྲིག་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
རྩིས་ལས་སྣེ་དང། ད་ལྟ་སནྤོ ་ཌ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ག་ི སྨན་
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
རྩིས་ལས་སྣེ་འགན་ཁུར་གནང་མུས་ཡནི ། 7 བཀྲ་ཤསི ་ལྷ་
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
རྒྱལ་ལགས། ཁོང་ ༡༩༩༥ ལོར་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི དོ་
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
སྐྱེལ་སྣུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་དང་། དེ་རྗེས་ལ་དྭགས་སྨན་རྩིས་
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གོ ང་འཁོད་གཞས་ཚི ག་དེ་སྨན་རྩི ས་མཐོ་
སློབ་རིག་དགེ་ཟུར་པ་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད་ལགས་
དང་། སྨན་རམས་པ་ཆོས་ལོ་ཐར་ལགས་གཉསི ་ཀསྱི ་སྨན་
རྩིས་ཁང་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའ་ི དུས་དྲན་སྲུང་བརའྩི ་ི སྐབས་
ྋརྒྱལ་བའི་བཀའ་དྲིན་རསྗེ ་དྲན་ཆེད་བརྩམས། གཞས་
ཚིག་དེ་དང་འཚམས་པའི་གཞས་གདངས་ཤིག་གསར་
བཟོ་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཕྱིར་གཞས་
གདངས་འགྲན་བསྡུར་གནང་རྒྱུའ་ི སྐོར་སྨན་རྩི ས་ཁང་
ག་ི དྲ་རྒྱ་དང་། སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི གསར་ཤགོ ་ནང་གསལ་
བསྒྲགས་སྤེལ་དོན་ལྟར་སརྒེ ་ག་ྱི གཞས་གདངས་གསར་རམྩོ ་
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