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སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཉནི ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བོད་སྨན་དགེ་སློབ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
ཐོ ག ་མར་ད་ཕན་སློ བ ་གཉེ ར ་ཇི ་ བྱས། དཔེ ་ ཁྲི ད ་ཇི ་
སོང་། དཔེ་ཆ་བློ་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་སོགས་
བཀའ་འདྲི་གནང་རྗེས། ང་རང་ཚོའི་བོད་ཡུལ་དུ་དཔེ་
ཆ་ངག་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་གོམས་སྲོལ་དར་པོ་ཡོད། ལྷག་པར་
མཚན་ཉིད་ལྟ་མཁན་ཚོ་ནི་དཔེ་ཆ་ངག་འཛིན་བྱས་པའི་
ཚིག་དོན་མ་ཤེས་ན་དགོས་པ་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང་དོན་དག་
རྣམས་ལེགས་པོ་ཤེས་ན་ཡུན་རིང་པོའ་ི ཆ་ནས་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་ཞིག་རེད། གཞུང་ཚིག་རྣམས་རང་གི་ཡིད་ཐོག་ཏུ་
ཡོད་ན་དེའི་དོན་མི་བརྗེད་པ་དང་། ཚིག་གནད་ཕྲ་མོའི་

སྤུ་རིས་འབྱེད་མཚམས་ཀྱི་ཞིབ་ཆ་བྱེད་པར་ཕན་ཁྱད་ཡོང་
གི་རེད། ད་ལྟ་འདིར་མཐུན་རྐྱེན་མ་འཛོམས་པ་དང་། འཚོ་
བའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཤག་ཀྱང་དེ་ཚོ་རིམ་པས་སེལ་
ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་རང་རང་འདོད་མོས་ཀྱིས་བོད་
སྨན་སློབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འདི་གར་འབྱོར་ནས་སློབ་སྦྱོང་འགོ་
འཛུགས་བདྱེ ་བཞནི ་དུ་ཡོད་ཀྱང། རྩ་བའ་ི སབློ ་ཚན་གསར་
པ་ཞིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་སྤྲོད་སྟངས་ཀྱང་ད་ཕན་བོད་ནང་གི་
ལུགས་སྲོལ་ལྟར་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཤག དེ་གཅིག་
བྱས་ན་ཁྱེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དང་། བློ་སྦུབས་དོགས་

སྣང་ཡོང་གི་མེད་དམ་བསམས་བྱུང་། ཁྱེད་རང་ཚོའི་སློབ་
ཚན་འདི་ནི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་གསེས་གསོ་བ་
རིག་པ་ཞེས་རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
རེད། འདིས་ནི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
སེམས་ཅན་མང་པོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
ཅིང་། བོད་སྨན་འདི་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཚོད་
འདུག ནུབ་ཕྱོགས་པའི་སྨན་སྣས་མ་ཕན་པའི་ནད་རྙིང་
འགའ་ཤས་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོང་གི་འདུག་
པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཨེམ་ར་ྗེ མང་པོས་ཀྱང་དོ་སྣང་དང་ལག་

རྩོམ་སྒྲིག་པའ་ི གངླེ ་བརདྗོ །

བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་ཁང་།

སྨན་རྩིས་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར། ཟླ་
བ་འདི་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་ཟླ་རེའི་ཚགས་པར་
༼སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར།༽ཞེས་པ་བོད་ཡིག་ཐོག་གསར་
དུ་འདོན་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཞུང་
དང་མཁས་པའི་མན་ངག་ལས་འགྲོ་བ་མིའི་འཕྲོད་
བསྟེན་ཤེས་བྱ་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་སྤང་བླང་སྐོར་ཇི་སྙེད་
ཅགི ་གསུངས་ཡོད། དེ་དག་ནས་ལག་ལེན་བླང་བདེ་བ་
མང་པོ་ཞགི ་སྔོན་དུས་ནས་ད་བར་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་
མ་ི མང་ག་ི འཚོ་བའ་ི ཁདྲོ ་དུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ། མི་མང་
གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་དང་། བྱ་བའི་མཇུག་ལྡོག་ལ་
ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེ་བྱུང་ཡོད།
བོད་མ་ི རགི ས་ན་ི ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་འགོ་རིང་ཞིང་
རླབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྡན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་
དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནི་མི་རིགས་གཞན་གྱི་རིག་
གཞུང་ལ་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་མ་དགོས་པའི་དེང་དུས་ཚན་
རིག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་བགྲོད་ཐུབ་པའི་རིག་
གཞུང་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་རང་རེའི་རིག་གཞུང་
རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྡུལ་ཁྲོད་དུ་མ་གཟིམས་པར་དར་
སྤེལ་དང་། དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་རྣམས་སྔར་
བཞིན་མ་ི མང་ག་ི ལོངས་སུ་སྤདྱོ ་ཐུབ་པ་དགོས།
སྨན་རསྩི ་ཟླ་གསར་འདོན་སྤེལ་ཞུ་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རང་རེའ་ི སྨན་རསྩི ་གཞུང་དང་། མཁས་
པའ་ི མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་མི་མང་
ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་
སོགས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁོ་ནར་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་རང་
ལུགས་ཀྱི་སལྲོ ་རྒྱུན་རགི ་གཞུང་མ་ི མང་ནས་ཤེས་རྟོགས་
དང་། ལག་བསྟར་ཐུབ་པའ་ི དགེ་མཚན་ཞགི ་ཀྱང་ངང་
གསི ་འགྲུབ་ངེས་ཡིན།
ད་དུང་ཚགས་པར་ཐོག་འདས་པའི་མི་ལོ་
བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་བརྩེ་བས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་
གནང་བའ་ི བཀའ་སབློ ་སྔ་ཕྱི་རྣམས་རམི ་སལྤེ ་ཞུ་རྒྱུ།
ཞོར་དུ་སྨན་རསྩི ་ཁང་ག་ི དཔེ་དེབ་དང་། རགི ་
གཞུང་སྡེ་ཚན། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ངོ་སྤྲོད་
དང་། སྨན་རསྩི ་ཁང་གསི ་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་
གྱི་ཞབས་ཞུ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་ལས་
བདྱེ ་གསར་བསྡུ་སོགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱང་འགོད་
རྒྱུ་ཡིན།
རྩོ མ ་སྒྲི ག ་ཚོ ག ས་མི ་ རྣམས་ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་
ཉམས་མྱོང་གང་ཅིར་དམན་རྐྱེན་འབབ་ཆུ་ཐུར་དུ་
རྒྱུག་པའི་ངང་ཚུལ་ལྟར་གང་ཅིར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་
ངེས་པས་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་སྤེལ་
ཉེས་འགོག་ག་ི དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་ཡོང་བ་ཞུ།།

དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་གི་ནད་པ་མང་པོས་འབྲེལ་གཏུག་ (༡༥%) ཧནི ་སརྒོ ་ ༦༠༠༠༠༠༠།༠༠ ལྷག་ཞལ་འདེབས་སུ་
བྱེད་ས་དང་། མཁས་པའམ་ཚན་རིག་པ་མང་པོས་དོ་སྣང་ ཕུལ་དང་འབུལ་བཞནི ་པ་ཡནི ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ ༢༠༡༤

བྱེད་ཡུལ། ཕྱི་ནང་མི་རིགས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་རིག་པར་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་བསྟི་གནས་
རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་འདི་མེད་པ་ནས་
ཡོད་པ་དང་། ཡར་རྒྱས་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་
གྱུར་བའ་ི ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ན།ི
༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་མ་འོངས་པ་ན་
ཚན་རིག་དང་དཔུང་བ་མཉམ་གཤིབ་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་
རིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་མཁན་ནི། བོད་ཀྱི་ནང་
དོན་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་གཉིས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་
ནས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣
ཉིན་གཞིས་ཀྱི་ལྷ་ལྡན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཚབ་ཏུ། བྱེས་སུ་
འགྲོ་ཕན་སྨན་རྩིས་ཁང་ཞེས་མཚན་གསོལ་བའི་ད་ལྟའི་
སྨན་རསྩི ་ཁང་འད་ི བཞནི ་ཕྱག་བཏབ།
ཆུ་གླང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར། གངས་སྐྱིད་ཁུལ་གྱི་
སྨན་རྩིས་ཁང་ཆགས་ཡུལ་འདིར་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོས་ལས་
ཁུངས་གསར་རྒྱག་དང་། ས་ྡེ ཚན་གསར་འཛུགས། བོད་པའ་ི
གཞསི ་ཆགས་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་མང་པོ་གསར་དུ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱིས་ནད་པ་མང་
པོར་ཕན་སྐྱེད་ཧ་ཅང་བྱུང་ལ། ལྷག་པར་དུ་སགྲོ ་ག་ི ཉེན་ཁ་
ལས་བསྐྱབས་པའི་རྒྱ་གར་ནད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས། ཁ་
ཤས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་གསབ་ཕྱིར་དང་བླང་གིས་སྨན་ཁང་
ངམ་ས་ཆ་སྦྱིན་བདག་གནང་བའ་ི ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཡང་
མ་ི ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་སོགས། ད་ལྟའི་ཆར་ཡན་ལག་སྨན་
ཁང་གྲངས་ ༥༥ ཡོད་པའི་ནང་ལོ་རེ་རེ་ལ་ནད་པ་གྲངས་
༥༨༧༤༠༠།༠༠ ལྷག་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་བྱས་པའ་ི
ཁདྲོ ་རྒན་གྲས་དང་། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། སབློ ་ཕྲུག་དང་
ཉམ་ཐག རང་རིགས་གསར་འབྱོར་སྤུན་ཟླ་བཅས་ལ་སྨན་
སྦྱིན་ཕུལ་བའ་ི མ་གནས་ཧནི ་སརྒོ ་ ༡༧༦༢༨༤༠༠།༠༠ ཡནི །
དེ་བཞིན་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་
རགི ་དང་། ངལ་སེལ། ཤེས་རགི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཅས་ཀྱི་ལས་
གཞ་ི ཁག་གི་ཐད་ལའང་ལོ་རེ་བཞིན་ཁེ་འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་

བར་ཏེ་མི་ལོ་ང་གསུམ་ལ་དབུ་འཛིན་རིམ་པ་བཅོ་ལྔས་
དབུས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པའི་ཐུགས་འཁུར་འབད་བརྩོན་
ཆེར་སྐྱེད་གནང་བའི་འབྲས་བུར་ད་བར་སྨན་པ་གྲངས་
༢༩༦ དང་། སྐར་རསྩི ་པ་གྲངས་ ༥༣ སབློ ་ཐོན་བྱུང་ལ། ད་
སྐབས་སྨན་རསྩི ་ཁང་དུ་སྨན་པ་གྲངས་ ༡༥༠ དང་། སྐར་
རྩིས་པ་གྲངས་ ༢༡ ལས་བྱེད་དང་ལས་མི་གྲངས་ ༤༦༠ སྨན་
རྩིས་སློབ་མ་གྲངས་ ༡༡༡ བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༧༤༢ ཡོད།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་སྨན་རྩིས་དང་འབྲེལ་
བའི ་ དཔེ ་ རྙི ང ་འཚོ ལ ་སྒྲུབ་ཀྱི ས ་གསར་དུ་དཔར་སྐྲུན་
དང་། ཁྱབ་ཆེ་བའི་ན་ཚ་ཁ་ཤས་ལ་བོད་སྨན་གྱིས་ཇི་ལྟར་
ཕན་སྐྱེད་བྱུང་ཚུལ་ཐད་ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་ཉམས་ཞིབ།
སྨན་རྒྱུ་འདེབས་ལས་དང་སྤུས་ཚད་ཉམས་ཞིབ། སྨན་གྱི་སྦྱོར་
སྡེ་གྲངས་བརྒྱ་དང་དོན་གཉིས་སྦརྱོ ་བཟོ། བོད་ལུགས་གསོ་
རགི ་ཐོན་དངོས་རྣམ་གྲངས་ཞེ་གསུམ་ལྷག་བཟོ་སྐྲུན་བགྱིས་
པ་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤདྱོ ་པ་མ་ི རགི ས་མང་
པོས་དགའ་བསུ་དང་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད། དེ་
བཞནི ་ལོ་ལྟར་བོད་ཀྱི་ལོ་ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་འབྲིང་གསུམ་འདོན་
སྤེལ་དང་། ཕྱི་ནང་མི་མང་གི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་
རྩིས་འབྲས་སྣ་ཚོགས་མཁོ་འདོན་ཞུ་གི་ཡོད།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་
ངོ་བོའ་ི ཆ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་རིག་གཞུང་སྡེ་ཚན་གཉིས་
སུ་དབྱེ་ཡོད། དང་པོ། འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་སུ་དབུས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་གཞི་མ་དང༌། ཡན་ལག་སྤྱི་ཁྱབ་ས་ྡེ ཚན། དངུལ་རསྩི ་
སྡེ་ཚན། ལྡི་ལིའི་ཕྱིར་ཚོང་སྡེ་ཚན། ལྡི་ལིའི་འབྲེལ་མཐུད་
ཁང་། ལ་དྭགས་རིག་བསྟི། ནང་ཞིབ་སྡེ་ཚན། སྨན་མཛོད་
དང་སྨན་ཚོང་སྡེ་ཚན་བཅས་བརྒྱད་ཡོད། གཉིས་པ། རིག་
གཞུང་ཁོངས་སུ་སྨན་རསྩི ་མཐོ་སབློ ་ས་ྡེ ཚན་དང༌། སྨན་སྦརྱོ ་
ས་ྡེ ཚན། སྐར་དཔྱད་རསྩི ་རགི ་སྡེ་ཚན། ནད་བཅོས་ཉམས་
ཞིབ་སྡེ་ཚན། སྨན་རྫས་ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན། དཔེ་དེབ་ཞབི ་
འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན། སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།
ལུས་སེམས་སགྲོ ་ག་ི ས་ྡེ ཚན་བཅས་བརྒྱད་ཡོད།
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།

ལེན་བྱ་འདུན་བྱེད་ཀྱི་འདུག དེང་བོད་སྨན་གྱིས་རང་
གཞན་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེན་ཡོང་ངེས་མ་ཟད། འད་ི
བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལའང་ཞབས་
འདེགས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ནས་བྱས་ན་སྨན་སྦྱིན་ནི་གཞན་ཕན་མཆོག་ཏུ་དགེ་
བ་ཞགི ་ཡནི ་ཞངི ་། ལྷག་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ི བསླབ་
བྱའི་ཁོངས་སུ་ཡོང་རྒྱུར་ཁྱེད་རང་ཚོས་བོད་སྨན་གྱི་ཐོག་
ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་
གཞོལ་དགོས། ཞེས་སྩལ་ཡོད།།

སྨན་རྩིས་ཁང་ལོ་བརྒྱ་
འཁོར་བའི་དུས་དྲན་
སྲུང་བརྩི།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ སྔ་དའྲོ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠
ཐོག་བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་མཐོ་སབློ ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་རསྩི ་
ལས་སློབ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ལ་
སྨན་རྩིས་ཁང་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་
གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དོན། སྨན་
རྩི ས ་ཁང་ནི ་ རབ་བྱུང་བཅོ ་ ལྔ་པའི ་ མེ ་ འབྲུག་སྤྱི ་ ལོ ་
༡༩༡༦ ལོར་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངྲེ ་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་
གི ས ་ལྷ་ས་སྨན་རྩི ས ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ །
༸སྐུའི་བླ་སྨན་སྤྱི་ཁྱབ་མཁན་པོ་བྱམས་པ་ཐུབ་དབང་
མཆོག་གི་དངོས་སློབ་མཁས་དབང་མཁྱེན་རབ་ནོར་
བུ་མཆོག་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ལྕགས་པོ་རི་རིག་བྱེད་གྲྭ་
ཚང་གཉིས་ཀའི་དབུ་འཛིན་སློབ་དཔོན་གཅིག་ལྕོགས་
གནང་དགོས་པའི་ཕྱག་རྟགས་ཕེབས་རྗེས་མདོ་དབུས་
ཁམས་གསུམ་དང་། འབྲས་ལྗོངས། འབྲུག ལ་དྭགས་
བཅས་ནས་ཀྱང་སབློ ་མ་བསྡུ་བཞེས་གནང་།
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ལ་
བཙན་འཛུལ་རྗེས་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་
གསི ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉནི ་བསྱེ ་ཀྱི་འག་ྲོ ཕན་སྨན་
རསྩི ་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་དང་། སྨན་པའ་ི ཐུགས་འགན་
བླ་སྨན་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་སུ་བསྐོ་བཞག་གནང་
བའི་སྐོར་དང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ རེས་
གཟའ་ལྷག་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི གྲོང་ཁྱེར་ཁ་ཤས་སུ་སྨན་རྩིས་ཁང་གསར་འཛུགས་
བསྐྱངས་ཏེ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཁོར་བའ་ི དུས་དྲན་སྲུང་
བར་ྩི ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་སོགས་གསུངས།
དེ་བཞིན་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་དགོས་
དངུལ་ས་བོ ན ་དུ་སྨན་རྩི ས ་ཁང་གི ་ ལས་བྱེ ད ་དང།
ལས་མི་རེ་རེའི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་རེའི་གླ་ཕོགས་འབབ་ཞལ་
འདེབས་ཡོང་བ་དང་། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་
བརྒྱ་རེ་ལས་ཀའི་ཞལ་འདེབས་དགོས་པའི་རེ་བསྐུལ་
གནང་དོན་ལྟར། ད་བར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་འབྱོར་
བྱུང་བ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༦ ཙམ་དང་། ད་དུང་མུ་
མཐུད་ཞལ་འདེབས་འབྱོར་མུས་ཡིན་འདུག །

སྨན་རསྩི ་ཁང་དབུ་བརསྙེ ་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའ་ི དུས་དྲན་གྱི་ལས་རྟགས།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད།
དུས་རབས་བརྒྱད་པའི ་
ནང་སྐུ་འཁྲུངས་བའ་ི གཡུ་
ཐོ ག ་རྙི ང ་མ་ཡོ ན ་ཏན་
མགོ ན་པོ ས ་བོ ད ་རང་གི ་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོ་
དཔྱད་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་
སོ ག ས་ཁྱི མ ་མཚེ ས ་རྒྱལ་
ཁབ་རྣམས་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་
ལ་སྦྱངས་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་རསྗེ ། གསོ་དཔྱད་ཡོད་དོ་
ཅོག་གི་ཉིང་ཁུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བོད་ཡུལ་གྱི་ས་ཁམས་ཁོར་
ཡུག་དང་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་སོགས་ལ་གལ་གནད་དུ་
བཟུང་ནས་གསར་དུ་རམྩོ ་སྒགྲི ་མཛད་པའི་༼གསོ་རིག་རྒྱུད་
བཞི།༽ལ། རསྗེ ་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་མཁས་པ་མང་པོ་དང་། ལྷག་
པར་ཏུ་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་བའི་གཡུ་
ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས། ནད་ཐོག་ཉམས་མངྱོ ་
གིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས་པའི་ཁར་ཨེ་ཤི་ཡའི་གསོ་དཔྱད་
སྤྱི་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས་རསྗེ ། ཞུས་དག་གསི ་རྣམ་པའ་ི སྣོན་
འཕྲི་ལེགས་སྒགྲི ་གནང་ས།ྟེ འཛམ་གླིང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གསོ་
རགི ་ཆེན་པོ་བཞ་ི ཡ་ི ཁོངས་གཏོགས་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡ་ི རགི ་བདྱེ ་
དང་། རྒྱ་ནག་གསོ་རིག བོད་ཀྱི་གསོ་རིག གྷི་རི་སིའ་ི གསོ་རིག་
ལས་ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བཞིན་
པའ་ི བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་༼བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད།༽འདི་ཉིད་གྲུབ་
པ་ཡིན། གསོ་རགི ་རྒྱུད་བཞའི ་ི ནང་ནད་གཞ་ི བཅོས་ཐབས་
ལས་སྔོན་འགོག་གལ་ཆེ་བ་དང་། ལུས་སེམས་གཉསི ་ཀྱི་འཕདྲོ ་
བསྟེན་ཡང་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ཡ་མ་བྲལ་པར་འདྲ་མཉམ་དུ་
བསྟེན་དགོས་བའ་ི སྐོར་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ཡོད་ལ། འགྲོ་
བ་མ་ི ཡ་ི ཉནི ་རེའ་ི ཟས་སྐོམ་སྤདྱོ ་ལམ་དང་དེའ་ི ཕན་གནོད།
ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་གྲུབ་ལུགས། ལུས་ལས་བྱུང་བའི་ནད་
ཀྱི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་དང་དབྱེ་བ། ནད་དེ་འཇོམས་བདྱེ ་སྨན་གྱི་རོ་ནུས་
དང་ཞུ་རྗེས་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ཕྱི་ནང་ག་ི འབྱུང་བཞའི ་ི ནུས་
པ་ལས་བྱུང་བ་བཅས། ལུས་ནད་གཉེན་པོ་གསུམ་ག་འབྱུང་

བའ་ི རྡུལ་རྫས་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའ་ི སྐོར་ཡང་། ཚན་རགི ་ག་ི
རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ངེས་ཚིག་རྣམས་ཇི་སྐད་དུ་རྒྱུད་ལས།
འག་ྲོ བའ་ི ལུས་འད་ི འབྱུང་བ་བཞ་ི ལས་གྲུབ། །གསོ་བྱའ་ི ནད་
ཀྱང་འབྱུང་བ་བཞ་ི ཡསི ་བསྐྱེད། གཉེན་པོའ་ི སྨན་ཡང་འབྱུང་
བཞིའ་ི ངོ་བོ་ཉིད། །ལུས་ནད་གཉེན་པོ་བདག་ཉིད་གཅིག་པར་
འབལྲེ ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། དེ་ལྟ་བུའ་ི གཞུང་འདརི ་
སབློ ་གཉེར་གནང་མཁན་གྱི་གདུལ་བྱའ་ི བློའ་ི དབང་པོ་རབ་
འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་དུམ་བུའམ་ས་བཅད་ཆེན་
པོ་བཞ་ི རུ་བགོས་ཡོད་པ་སྟེ། བློ་རབ་ཀྱི་དོན་དུ་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་
སྙིང་བོ་དལྲི ་བ་རྩ་བའ་ི རྒྱུད་ལ་ལེའུ་དྲུག་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་བརྒྱ་
དང་ཉ་ི ཤུ། བློ་འབངྲི ་ག་ི དོན་དུ་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་སྤྱི་ཁོག་ཕུག་
པ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་ལེའུ་སོ་གཅིག་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་
བརྒྱ་དོན་གསུམ། བློ་ཐ་མའི་དོན་དུ་ནད་དང་གཉེན་པོ་སྤྲོད་
པ་མན་ངག་རྒྱུད་ལ་ལེའུ་གོ་གཉིས་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་བཞི་སྟོང་
ཉེར་བརྒྱད། བློ་ཤིན་ཏུ་རྟུལ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དེ་དག་གི་
མདོ་དོན་དལྲི ་བ་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལ་ལེའུ་ཉེར་བདུན་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་
ཆགི ་སངྟོ ་བཅུ་བཞ་ི བཅས་བསམྡོ ས་ལེའུ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་
དྲུག ཤོ་ལོ་ཀ་ལྔ་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་སོ་ལྔ་དང་ཕྱེད་ཡོད་པས་ནང་
དོན་རྒྱ་ཆེ་ལ་འཐུས་ཚང་བ། སྤྱོད་སྒོ་ཁྱབ་ཆེ་ལ་སྟབས་བདེ་བ་
རྣམས་ཀྱང་ཇ་ི སྐད་དུ་རྒྱུད་ལས། རྩ་བ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་འད་ི ས་
བོན་འདྲ། །འད་ི ལས་མ་སྐྱེས་གསོ་དཔྱད་ཡོད་མ་ཡནི ། །སྐུ་ཡ་ི
བཤད་རྒྱུད་བར་སྣང་ཉ་ི ཟླ་འདྲ། །ཚིག་དོན་མ་ལུས་སྒབྲི ་མེད་
གསལ་བར་སནྟོ ། །མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་འད་ི ནོར་བུ་འདྲ།།
དགོས་པ་མ་ཚང་བ་ན་ི གཅགི ་ཀྱང་མེད། །ཕྱི་མ་འཕནྲི ་ལས་
རྒྱུད་འད་ི ཕ་ལམ་འདྲ། །ནད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཐོགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན།།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞནི ་ཏུ་སྨན་སྦརྱོ ་རྣམ་གྲངས་
ཀྱང་སྨན་རྫས་རྐྱང་པ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་དང་། ནད་རིགས་
སོ་སོར་ཕན་པའི་སྨན་སྦྱོར་རྣམ་གྲངས་ལ། མན་ངག་རྒྱུད་ལས་
ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་དང་། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལ་གྲངས་
དྲུག་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་བཅས་སྨན་སྦྱོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་མང་
ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་༼དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ།ི ༽ནང་མི་

སྨན་རསྩི ་ཁང་ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན།

ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ (འཇབ་གསོད་) ཞེས་པའི་
ཐ་སྙད་དུའང་གྲགས་པའི་ནད་གཞི་འདི་ནི་མིའི་ཚེ་སྲོག་
འཕྲོག་མཁན་གྱི་དྲག་ཆེ་བའི་སྙིང་ནད། ཀླད་གྲིབ། མཁལ་
མའི་ནད་སོགས་འབྱུང་རྐྱེན་གྱི་གཞི་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། མངོན་ཚུལ་གྱི་ནད་རྟགས་ཁ་གསལ་མེད་པའ་ི ངང་ག་ློ
བུར་དུ་སགྲོ ་ལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའ་ི ནད་གཞ་ི ཞགི ་ཀྱང་ཡནི །
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནས་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༠ བར་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་དུ་ནད་པ་གྲངས་ ༡༥༠ ལ་དེང་དུས་ཉམས་ཞིབ་
ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་ཟླ་དྲུག་དུས་ཡུན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་ཞིག་
འགོ་འཛུགས་བྱས། ཉམས་ཞིབ་བྱ་ཐབས་ནི་ཕོ་མོ་དབྱེར་
མེད་ལོ་ན་ ༣༠ ནས་ ༧༠ བར་གྱི་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་
ནད་གཞི་གསར་དུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའམ་སྨན་བཅོས་
གནང་མྱོང་མེད་པ། ཁྲག་རླུང་གི་ཚད་གཞི་སྟེང་རིམ ༡༢༥
ནས་ ༡༥༩ བར་དང་འོག་རིམ་ ༨༥ ནས་ ༡༠༩ བར་ཡནི ་
པ་རྣམས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་
ནང་དུ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་ཡོད། ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སྒྲོམ་
གཞའི ་ི ནང་ས་ྡེ ཚན་ཁག་གཉསི ་སུ་དབ་ྱེ ཡོད། དེ་ཡང་ཉམས་
ཞབི ་འད་ི ལ་དམགི ས་སུ་བཀར་ནས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའ་ི
གསོལ་སྨན་བཞི་ཡོད་པ་དེའི་སྟེང་ཟས་སྤྱོད་སློབ་སྟོན་བྱས་
པ་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་སྡེ་ཞེས་དང་ཟས་སྤྱོད་སློབ་སྟོན་དང་
སྦྲགས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྨན་བཞི་པོ་མ་ཡིན་པའི་
སྨན་གཞན་ཉུང་ཤས་བཏང་པའི་སྡེ་ལ་ཚོད་འཛིན་སྡེ་ཞེས་
བརདྗོ ། སྨན་བཅོས་ཀྱི་ས་ྡེ རུ་ནད་པ་གྲངས་ ༧༥ དང་ཚོད་
འཛིན་གྱི་སྡེ་རུ་ནད་པ་གྲངས་ ༧༥ བཅས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་
མཐའ་དོན་སྨན་བཅོས་སྡེའི་ནད་གྲངས་ ༧༠ དང་ཚོད་
འཛིན་སྡེའི་ནད་གྲང་ ༦༩ རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་ཕྲ་དབྱེ་ཞིབ་
ཞུས་པ་རེད། ཉམས་ཞིབ་འདིའི་ནང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཁྲག་
རླུང་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བྱད་ (Sphygmomanometer)
སྟེང་དུ་མངོན་པའི་ནད་པའི་ཁྲག་རླུང་གི་ཚད་གཞི། རང་
ལུགས་རེག་པ་རྩའི་གནས་སྟངས། མཐོང་བ་ཆུའི་གནས་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།
སྟངས། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལུགས་བརྟག་ཐབས་རིག་པའི་ལམ་
ནས་མཁལ་མའི་བྱེད་ལས་དང་། ཁྲག་ཚིལ་དང་ཟུངས་
སྨན་རསྩི ་ཁང་ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན། ཁྲག་གི་གནས་ལུགས། སྙིང་གི་བྱེད་ལས། དྲི་ཆུའི་གནས་
རྟགས་རྣམས་བྱུང་ཚེ་ལྷོད་གཡེང་དུ་མ་སོང་བར་ཕྱི་ལུགས་ ལུགས་བཅས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་ལ་གཞི་གཙོ་བོ་གཞག་ནས་
སམ་བོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་བསྟེན་གཏུགས་གནང་ ཕན་སྐྱེད་དང་ཟུར་ཕོག་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐབས་བྱས་ཡོད།
དགོས། གང་ལགས་ཤེ་ན། ནད་གསར་པའི་དུས་སུ་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ན་བཅོས་སླ་བས་དུས་ཐོག་ཏུ་ངོས་བཟུང་བ་དང་གསོ་
ཐབས་དགོས་པ་ན་ི ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།
སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས། སྤྱིར་འགོས་ནད་རིགས་ བོ ད ་ཀྱི ་ གསོ ་ རི ག ་གཞུང་ལས་བསྟན་པའི ་ ནད་ཐམས་
འགོག་པ་ལ་མའི ་ི ལུས་ཁམས་ཀྱི་ནད་འགོག་ནུས་པ་ (Im- ཅད་ཀྱི ་ གཞི ་ རྩའི ་ ནུས་པ་ཐོ ན ་མཁན་ནི ་ ཉེ ས ་པ་
mune System) ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞགི ་དགོས་ལ། དེ་མ་ི རླུང་། མཁྲིས་པ། བད་ཀན་གསུམ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་
ཉམས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡནི ། དེ་ཡང་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད།   རླུང་ཞེས་པ་ནི་དབུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ནང་ཕོ་བ་ལྟ་བུ་འཇུ་བྱེད་མ་ལག་གི་ དང་། མཁྲིས་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་དྲོད་ཁམས་སྣུམ་མཁྲིས་ནས་མེ་
འཇུ་སབྟོ ས་ནུས་པ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས། དེ་ལྟར་ འབར་བ་ལྟ་བུ་དྲོད་སྐྱེས་པས་མཁྲིས་པ།  བད་ཀན་ནི་ལུས་
སྟོབས་དང་ལྡན་ན་ཟས་སྐོམ་གང་ཟོས་ཀྱང་འཇུ་སླ་བ་དང་། ཀྱི་ཆུ་ཁམས་བརླན་གཤེར་གྱི་ཁམས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་
ཟས་སྐོམ་ལས་བྱུང་བའི་འཚོ་བཅུད་ཚུལ་བཞིན་གཟུགས་པོར་ དག་ལྡང་ཚད་ལས་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་ན་
རག་ས་ྟེ ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པ། ནད་མེད་པ། ཚེ་རིང་བ། བཀྲག་ ལུས་ལ་ཕན་པ་དང་།  དགོས་མཁོའི་ཚད་ལས་འཕེལ་ཟད་
མདངས་རྒྱས་པ། ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་འཕེལ་བ་ འཁྲུགས་པར་གྱུར་ན་ལུས་ལ་གནོད་པར་བྱེད།  དེ་དག་གི་
སོགས་ཕན་ནུས་ཁྱད་པར་ལྡན་ཡོད།
གནས་ས་དང་། ལམ། མཚན་ཉིད་སོགས་རེ་རེ་ནས་གླེང་མི་
དེར་བརྟེན་རྒྱུན་དུ་འཕདྲོ ་པའ་ི ཟས་སྐོམ་དང་སྤདྱོ ་ དགོས་པར་རགས་ཙམ་བརདྗོ ་པར་བྱའོ།  
ལམ་བསྟེན་དགོས་པ་དཔེར་ན། འབྲུ་རགི ས། སྔོ་ཚལ། ནམ་དུས་
རླུང་ནད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཕལ་ཆེ་བ་ཟུངས་སྟོབས་
ཀྱི་ཤིང་ཏོག་སོས་པའ་ི རགི ས། ཆུ་སྐོལ་དདྲོ ་འཇམ། ལྷག་པར་ ཉམས་པ་དང་། སེ མ ས་ཁམས་མ་སྙོ མ ་པ་ལས་བྱུང་བ་
དུ་ཟས་ཟོས་པའ་ི སྐབས་དང་ཟོས་རསྗེ ་ཆུ་སྐོལ་འཐུང་ན་ཟས་ དང་། མཁྲིས་པའི་ནད་ཅེས་བྱ་བ་ཁྲག་མཁྲིས་ཀྱི་ཁམས་རྒྱས་
འཇུ་བར་ཕན། རྒྱུན་ལྡན་ཆུ་སྐོལ་འཐུང་ན་ཆམ་ནད་གསར་ པ་ལས་བྱུང་། བད་ཀན་གྱི་ནད་ན་ི ཕོ་བའ་ི མེ་དདྲོ ་ཉམས་པ་
པའི་རིགས་འཕྲལ་དུ་ཟློག་པར་བྱེད་ནུས། དེ་བཞིན་སྣུམ་སྲེག་ ལས་བྱུང་།  རླུང་ནི་ནད་ཀྱི་རྟ་ཞེས་ཐོག་མར་ནད་སྣ་འདནྲེ ་
རགི ས་དང་། ཆུ་གྲང་མོ། ཚ་སྐྱུར་གྱི་རགི ས། ཤ་མར་རངྙི ་པ། མཁན་དང་། དེ་མཁྲིས་པ་དང་འགྲོགས་པས་ནད་དེ་ལྷག་
ཚིགས་ཇ་ (coffee) ཇ་གར་པོ། དེང་དུས་ཁྲོམ་གྱི་ཟས་རིགས་ པར་ཇེ་སྡུག་ཏུ་གྱུར་བས་ནད་ཀྱི་དུག་མཁསྲི ་པ། ནད་ཀྱི་གཞ་ི
ཙག་ཙིག་རགི ས་དཔེར་ན་ (chips, biscuits, cakes, pies, བད་ཀན་ན་ི ཐོག་མར་ཕོ་བའ་ི མེ་དདྲོ ་ཉམས་པ་ལས་ཁ་ཟས་
chocolate, candies) སོགས་དང་མྱུར་ཟས་ (fast food) མ་ཞུ་བའི་རྐྱེན་ལས་སློང་བར་བྱེད་པས་ན་ནད་ཀྱི་གཞི་བད་
སོགས་བཅུད་མེད་ཁ་ཟས་རགི ས་རྣམས་འཛེམས་དགོས།
ཀན།   མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་ལྷ་རསྗེ ། ལར་བད་ཀན་ནད་ཀྱི་
དེ་བཞིན་སྤྱོད་ལམ་ཡང་ཁ་ཟས་དུས་ཐོག་ཏུ་བསྟེན་ མ་རྒན་འདྲ། །ནད་རྣམས་སྐྱེས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན། །བད་ཀན་
པ། གང་ཡང་མང་ཉུང་རན་པོ་བསནྟེ ་པ། མཚན་མོར་གཉདི ་ མཁས་ན་འདུལ་བ་རིགས།། ཞེས་དང་། ས་སྐྱ་གྲགས་པ་རྒྱལ་

གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད་དམ་ཊི་བི་ནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།
རྒྱལ་སྤྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་ལྟར་སྤྱི་ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༢༤ ཉནི ་འཛམ་གངླི ་གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད་དམ་ཊི་བི་
ནད་ཀྱི་ཉནི ་མོར་སྲུང་བར་ྩི ཞུ་བཞནི ་ཡོད།
དེང་དུས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱིས་ཊི་བི་ཞེས་པའི་ནད་
དེ་ལ་བོད་ལུགས་ལས་ག་ློ གཅོང་ཟད་བྱེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་
བདྱེ ་ཅངི ་། དེ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ཟས་སྤྱོད་མི་མཐུན་པ་ཡུན་རིང་
བསྟེན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཉམས་ནས་ལུས་ཀྱི་
ཟུངས་སབྟོ ས་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཟད་པས་གཟུགས་པོའ་ི
ནད་འགོག་ནུས་པ། (Immune System) ཉམས་ཞན་དུ་
སོང་བའི་གནས་སྐབས་སུ་ཆམ་རམི ས་ལ་སོགས་ཕོག་ནས་རམི ་
པས་ག་ློ གཅོང་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ནད་དུ་འགྱུར། འདི་ནི་ཡུན་རིང་
སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའི་ནད་ཅགི ་ཡནི ་པ་མ་ཟད། གཞན་
ལ་འགོས་ཁྱབ་ཆེན་པོ་འག་ྲོ བའི་ནད་ཅིག་ཀྱང་ཡིན་ལ་སྨན་
བཅོས་ཀྱང་དུས་ཐོག་མ་བྱས་ན་བཅོས་དཀའ་བའི་ནད་དུ་
འགྱུར་ནས་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་འཕྲོག་པར་བྱེད།
སློང་རྐྱེན། ཟས་ཤ་མར་རྙིང་པ་དང་། ཚ་སྐྱུར་རིགས།
ཟས་བཅུད་མེད་པའི་རིགས། སྣུམ་སྲེག་ཆེ་བའི་རིགས། ཐ་མག་
དང་ཆང་རག གྲང་མོའ་ི རིགས་བསནྟེ ་དྲགས་པ། དུ་བའམ་
ཐལ་རྡུལ། འབག་བཙོག་ཆེ་བའི་སར་བསྡད་དྲགས་པ། སེམས་
དུབ་ཆེ་བ། བཤང་གཅིན་བཙིར་བ་དང་བཀག་དྲགས་པ།
གཉིད་ཉུང་དྲགས་པ། མི་གཙང་བའི་ཟས་བཟས་པ། ནད་ཅན་
མཉམ་དུ་མཉམ་བཟའ་མཉམ་འཐུང་བྱས་པ་སོགས་ནད་འད་ི
སློང་བའི་རྐྱེན་དང་ནད་འབུ་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བས་ཡིན།
ནད་གཞི་འདི་ཕོག་ལ་ཉེ་བ་དང་ཕོག་ཟནི ་པའ་ི ནད་
རྟགས་གཙོ་བོ་ནི། དོན་མེད་གཟུགས་པོ་ཐང་ཆད་པ། ཆམ་པ་
ཡང་ཡང་ཕོག་པ། གློ་ལུ་བ། ལུད་པ་མཉམ་དུ་ཁྲག་འབྱུང་བ།
བྲང་གཟེར་བ། དང་ག་ཞན་པ། ཤ་སྐེམ་ལ་ལུས་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་
ཆག་པ། ཚ་བ་འཕར་བ། མཚན་མོར་རྔུལ་ཆེ་བ། དབུགས་མི་
བདེ་བ། མགོ་ན་བ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་སྟོན། གོང་གི་ནད་

བོད་སྨན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ཚན་རིག་དུས་དེབ་ནང་ཐོན་པ།
ཉམས་ཞིབ་འདིའི་དཔྱད་ཕྲ་དབྱེ་ཞིབ་གནང་མཁན་ནི་
རྒྱལ་ས་དིལིླར་གནས་སྡོད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཁང་
(AIIMS) ག་ི དཔྱད་ཕྲ་དབ་ྱེ ཞབི ་ས་ྡེ ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་
སྐུ་ཞབས་ Dr. R M Pandey མཆོག་ཡནི །
ཉམས་ཞབི ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས། ཉམས་ཞབི ་དུས་ཡུན་
གྱི་ཟླ་གསུམ་དང་ཟླ་དྲུག་མཚམས་སུ་ས་ྡེ ཚན་གཉསི ་ཀའ་ི ཁྲག་
རླུང་ཚད་གཞི་སྟེང་རིམ་ (Systolic Blood Pressure)
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་བར་ཁྱད་མེད་པ་གཅིག་མཚུངས་གསལ་ཡོད་
ནའང་ཟླ་གསུམ་མཚམས་ལ་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞི་འོག་རིམ་
(Diastolic Blood Pressure) དེ་སྨན་བཅོས་ས་ྡེ ཚན་གྱི་
བརྒྱ་ཆ་ (3.7 ± 1.0) དང་། ཚོད་འཛིན་སྡེ་ཚན་ལ་ (1.4 ±
10.8) བཅས་གསལ་བའ་ི ཐོག་སྨན་བཅོས་ས་ྡེ ཚན་དེ་ཚོད་
འཛིན་སྡེ་ཚན་ལས་མང་བ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཟླ་དྲུག་
མཚམས་སུ་ས་ྡེ ཚན་གཉསི ་ཀའ་ི ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞ་ི འོག་རམི ་
(Diastolic Blood Pressure) ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ཐོག་མའི་
རིམ་པ་ལས་འཕར་ཡོད་ཀྱང་སྨན་བཅོས་སྡེ་དང་ཟས་སྤྱོད་
སྡེ་གཉིས་དབར་བསྡུར་ན་ཟས་སྤྱོད་སྡེ་ལས་སྨན་བཅོས་སྡེ་
ཉུང་བ་འཕར་བ་གསལ་བ་འད་ི དཔྱད་ཞབི ་གལ་གནད་ཅན་
ཞགི ་ཡནི ། (p-value=0.0035) གཞན་ཡང་ཉམས་ཞབི ་
འདིའ་ི ཐོག་ནས་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། སྲོལ་རྒྱུན་བོད་
སྨན་འད་ི དག་བསནྟེ ་ན་ནད་པའ་ི ལུས་ལ་གནོད་ཚབས་མེད་
པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་སྨན་ཡུན་རིང་བསྟེན་ཡང་མཁལ་མ་
དང་སྙིང་གི་བྱེད་ལས་ལ་གནོད་ཚབས་དང་། བྱེད་ལས་ཞན་
དུ་གཏོང་བ། ཁྲག་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བདྱེ ་པ་བཅས་ཀྱི་སྐྱོན་གང་ཡང་
མེད་པ་མངོན་གསལ་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་དང་ཕྱོགས་
མཚུངས་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི བཅོས་ཐབས་ལྟ་གྲུབ་བཞནི ་སྨན་
གཏོང་བ་དང་ལྷན་དུ་ཟས་སྤྱོད་གཉིས་སྲུང་ཐུབ་ན་ཁྲག་
རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ལ་ཕན་བསྐྱེད་དང་ནད་འདིའ་ི ཉེན་
སྲུང་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པའང་ཉམས་ཞིབ་ལམ་ནས་ཤུགས་སུ་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ཉམས་
ཞབི ་འདའི ་ི སྙན་ཐོ་རྒྱས་པ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཚན་རིག་དུས་དེབ། STM Research and Reviews-Journal of Medicine, Vol 3, no. 3 2013)
ནང་དུ་འདོན་སྤེལ་བྱུང་ཡོད།
དུས་དེབ་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ www.stmjournals.com
ནང་སྙན་ཐོ་སངྙི ་བསྡུས་གཟགི ས་རྒྱུ་ཡོད།།

ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་ཤེས་བྱ་ཉེས་གསུམ་སྐོར།

འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

སྨན་རམས་པ་ཚེ་རངི ་ནོར་བུ།

མཚན་གྱིས། ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བད་ཀན་ཞེས་གསུངས།
རླུང་གི་ནད་རྟགས།   གཡལ་སྟོང་མང་བ་ནི་རླུང་
རྩར་བཞུགས་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་དང་། གྲང་ཤུམ་བྱེད་པ་
ནི་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་དྲུག་གསུངས་པའི་ནང་གི་གྲང་བའི་
ཆ་ཤས་འཕེལ་བས་གྲང་ཤུམ་བྱེད་པ་དང་། འདར་གཡེང་
བྱེད་པ་ནི་སྲོག་རྩ་དཀར་པོའི་ཆ་ཤས་སུ་རླུང་ཞུགས་པས་
ལུས་འདར་བ་དང་།  སེམས་འཛིན་མི་ཐུབ་པ་བྱེད། ཐོ་
རེངས་དུས་རླུང་ལྡང་བ་ནི། ཉིན་པར་བཟས་པའི་ཟས་
ཕལ་མོ་ཆེ་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཀྱིས་འཇུ་ཞིང་ནུས་པ་ཟད་པར་
འགྱུར་བས་ཕྱིར་བཅུད་ཟད་ཏེ་རླུང་འཕེལ་བ་ཐོ་རེངས་
དུས་སུ་རླུང་ལྡང་། རླུང་གི་ཁྲག་གྱེན་དུ་བུས་པས་ལྕེ་དམར་
པོ་ཆགས་པ་དང་།  བརླན་གཤེར་གྱི་ཆ་ཉམས་པ་ལས་ལྕེ་
སྐམ་པའི་རྟགས་བྱུང་། རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ཟས་ཞུ་
མ་ཐག་ཏུ་ནད་གཞི་ལྡང་བའི་ཚུལ་བྱེད་པ་དང་།  ལུས་ཀྱི་
ཟུངས་སབྟོ ས་ཉམས་པ་ལས་གཅནི ་པའ་ི མདོག་སྔོ་ཞངི ་གར་
པོ་མིན་པ་སླ་བ་དང་། ལྦུ་བ་ཆེ་བ། གྲང་བའི་ཁམས་འཕེལ་
བའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་ད་ྲི རོ་རླངས་པ་ཆུང་བ་ཡོད།
རླུང་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཆང་བཟང་དང་། རུས་ཁུ་
སོགས་དྲོ་ཞིང་སྣུམ་བཅུད་ལྡན་པ་བསྟེན་པ་དང་།  མགོ་
བོ་སྒུར་ཙམ་བྱས་ན་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་མཇིང་ཚིགས་རླུང་
རྒྱུ་བའི་གསང་ཚིགས་དང་པོ་དང་དྲུག་པ་བདུན་པ་བྲང་
རྒྱབ་མདུན་བཅས་སུ་ཚ་དུགས་བྱ་དགོས། རྐང་ལག་མཐིལ་
བཞི་ལ་བསྐུ་མཉེ་བྱ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་རྟེན་འབྲེལ་དགོངས་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣

ཉིན་རེའ་ི རསྩི ་འབྲས།
ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས་ ༢༨ བར་བུམ་སངྟོ ་བྱང་། ཕགྱོ ས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་
པ་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དང་ཚོང་ལས་
ཟླ། ༢-༡
འགོ་འཛུགས་ལ་ལྷག་པར་བཟང་། མགནྲོ ་འབོད་
Mon 3-31
སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང་།
དམར། ༢-༢
Tue 4-1
ལྷག ༢-༣
Wed 4-2

ཕུར། ༢-༤
Thu 4-3

ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་
སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང་། སགྲེ ་ཚེས་ཀྱིས་གཏར་
བསགྲེ ་རགི ས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། བསླབ་པ་སབློ ་གཉེར་འགོ་འཛུགས་
དང་སྐྱེས་དངོས་འདེབས་ལས་ལ་ལྷག་པར་བཟང།
འོན་ཏེ་རྒྱུ་དངོས་ཕྱིར་གཏོང་དང་། མཁར་ལས་འགོ་
འཛུགས། བག་མ་གཏོང་ལེན། ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་
རགི ས་མ་ི རུང་།

སངས། ༢-༥
Fri 4-4

ཚེས་ཆ་ཞན། གཉེན་སྒགྲི ་དང་། དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པའ་ི རགི ས་མ་ི རུང་།

སྤེན། ༢-༦
Sat 4-5

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་དང༌། གཡང་
ལོན་གཡང་སྒྲུབ་བདྱེ ་པར་ལྷག་པར་བཟང༌། མཁར་
ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ མ་ི རུང་།

ཉི། ༢-༧
Sun 4-6

ཚེས་ཆ་བཟང་། དཔོན་རགི ས་མཇལ་འཕྲད་ལ་ལྷག་
པར་བཟང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་མ་ི རུང་།

ཟླ། ༢-༨
Mon 4-7

ཚེས་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་། ཀླུ་ཐེབས།

དམར། ༢-༩
Tue 4-8

ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གཤནི ་པོའ་ི
ཆེད་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་མ་ི རུང་།

ལྷག ༢-༡༠
Wed 4-9

ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྱི་དང་གལ་ཆེའ་ི མདུན་
གསྲོ ་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ཕུར། ༢-༡༡
Thu 4-10

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང་།

སངས། ༢-༡༢
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང་།
Fri 4-11
སྤེན། ༢-༡༢
Sat 4-12

ཚེས་༡༢ ཕྱི་མ། ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་
མ་ི རུང་།

ཉི། ༢-༡༣
Sun 4-13

ཚེས་ཆ་བཟང་། དཔོན་རགི ས་མཇལ་འཕྲད་དང།
ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་བཅས་ལ་ལྷག་པར་བཟང། ཕྲུ་
གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་
བ་མ་ི རུང་།

ཟླ། ༢-༡༤ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྲི ས་
Mon 4-14 གཏུགས་རགི ས་མ་ི རུང་། གསོ་སྦངྱོ ་།
དམར། ༢-༡༥ ཚེས་ཆ་ཞན། གཉེན་སྒགྲི ་དང་། དགའ་ཉེ་འདུ་
Tue 4-15 འཛོམས་ཀྱིས་སྟོན་མོ་བདྱེ ་པའ་ི རགི ས་མ་ི རུང་། ཀླུ་ཐེབས།
ལྷག ༢-༡༦ ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ
Wed 4-16 མ་ི རུང་།

དོགས་སངློ ་།

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

རསྩི ་ཀྱི་མན་ངག་ཉནི ་མོར་བདྱེ ་པའི་སྣང་བ།

ཕྱག་དེབ་འདིའ་ི མཛད་པ་པོ་ནི་
སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤ་ཱིྲ ཡནི །
ཁོང་ནི་ཡབ་སྨྱོས་སྟོན་
ཆེན་པོ་གསང་བདག་འཕནྲི ་ལས་
ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཤེལ་དཀར་
རྡོ་ར་ྗེ མཚོའ་ི སྤྲུལ་པ། ལྷ་འཛིན་
དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་མའི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་
༼ཤིང་རྟ་ ༡༦༥༤༽ལོར་ལྷོ་ཁ་གཡོར་པོ་གྲྭ་ནང་སྔགས་དགོན་
དར་རྒྱས་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ས་ཕོ་
ཁྱི་ལོ་སྟེ་༼སྤྱི་ལོ་ ༡༧༡༨༽ལོར་སོག་པོ་ཨོ་རོད་ཇུན་གར་བས་
སྐྱིད་ཆུའི་འགྲམ་དུ་བཀྲོངས།
ཁོང་བྱིས་པའི་དུས་མཚན་ལ་ལེགས་པ་དོན་གྲུབ་ཏུ་
གསོལ། དགུང་ལོ་དགུ་ལ་ཡབ་གཤེགས་པས་གཅེན་ཆོས་རྒྱལ་
གཏེར་བདག་པ་དང་། ཡུམ་ཕགྱོ ས་ཐེགས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁོམ་མ་
བྱུང་བས། སྐྱེས་མའ་ི ཞལ་ཏ་མས་བསྐུལ་ཏེ་ངག་བསླབ་ཀྱི་གསོལ་
འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་སོགས་དགོན་པའ་ི འདོན་ཆོས་ཀྱི་སྐོར་
དང་། གསོལ་དཔོན་གྱིས་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་བསླབས་པ་ཐུགས་ལ་
བྱང་ཆུབ་པར་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉསི ་པར་ར་ྗེ གཏེར་ཆེན་
བླ་མས་རྡུལ་མཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་
གི་དབང་ནོད། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ར་ྗེ གཏེར་ཆེན་བླ་
མར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏེ་མཚན་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་
དབང་པོ་ཞེས་གསོལ། དགེ་བསནྙེ ་གྱི་སམྡོ ་པའང་ཐོབ།
དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པ་ལ་ཀ་ལཱ་པའི་མཚམས་སྦྱོར་
ལྔའ་ི ར་ི མོ་ཙམ་དང་། བོད་ཡིག་བསྐྱར་སློབ་མཛད། དེའ་ི ཕྱི་ལོ་
གུང་ཐང་པཎ་ཆེན་ལས་ཀ་ལཱ་པའ་ི བཤད་པ་དང་། ས་རསི ་ཞུས་
ནས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་རི་མོའ་ི རྒྱུགས་ཐུགས་ཐོག་ནས་གཙང་
དག་སྡེབ་འབུལ་མཛད། དེ་རསྗེ ་སབྡེ ་སྦརྱོ ་གྱི་བཤད་པ་དང་། ཞ་
ལུ་ལོ་ཆེན་གྱི་ཀ་ལཱ་པའི་སྤྱིའ་ི ཊཱིཀ་གཉིས་ཀྱི་ལུང་། གཞན་ཡང་
ལནྩ་དང་། དྷ་རི་ཀ ནཱ་ག་ར། ཝ་རྟུ། ཀསརྣཱ ། རྒྱ་མཚོ་མཐའ་པུཀྐ་ཾ
སྟེ་དགྲ་འཇོམས་ཀྱི་ཡི་གེ་ལ་སོགས་པ་སྦྱངས་པ་མཛད་པས་
མཁས་པར་གྱུར། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁནྱེ ་
པ་༸གོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་ངག་
དབང་ཆོས་དཔལ་ཞེས་བསྩལ་ནས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སམྡོ ་པ་མནོས།
དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ལ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་ཆོས་ཞུགས་
གནང་སྟེ་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་གྱི་ཕྱག་བཞེས་རྣམས་
སྦྱངས། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པ་ལ་སབློ ་དཔོན་དོན་གྲུབ་དབང་
རྒྱལ་གྱི་དྲུང་ནས་སྐར་རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་ལྔ་བསྡུས་དང་། གཟའ་
ལྔ། ཞག་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ། དུས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་
ལ་འབད་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིས་ལེགས་པར་བྱང་། ཕྱིས་སྟག་ལུང་པ་
གྲུབ་ཆེན་ངག་དབང་གཟུངས་མཆོག་ལས་དབྱངས་ཅན་བ་ྱཱ ཀ་
ར་ཎའ་ི ས་རིས། ཙནྡྲ་པའི་ཡི་གེ་སོགས་སྦྱངས་པ་མཐར་ཕྱིན་

ཧོར་ཟླ་ཞེས་པའ་ི མངི ་ཐོགས་ལུགས།

སྐར་རསྩི ་པ་གྲགས་པ།

རབ་འབྱམས་སྐར་ནག་རསྩི ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ།།
མཁྱེན་དཔྱོད་མཁའ་ལས་ཡངས་པའ་ི མཁས་པ་ཚོར།།
སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་རབ་བཏུད་དེ།།
རང་བློ་འད་ི ལ་གོམས་ཕྱིར་གནད་ཅགི ་འད།ྲི །
གཟའ་རྣམས་དུས་གཅགི ་སངྟོ ་བར་ཞུགས་པ་ནས།།
སླར་ཡང་སངྟོ ་ཞུགས་ཡུན་གྱི་ལོའ་ི ཚོགས་ལ།།
སྟོང་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ཐ་སྙད་འཇུག་ལགས་སམ།།
ལོ་དེ་ཁྱིམ་ཚེས་ཉནི ་གྱི་ལོ་ལས་གང་།།
དེ་ལྟའི་སངྟོ ་ཆེན་ལོ་ཚོགས་རྫོགས་པའ་ི མཐར།།
ཡུལ་དུས་ལོངས་སྤདྱོ ་ཐད་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཅ།ི །
གཟའ་རྣམས་ཡུལ་དུས་འཕོ་ལ་མ་ལྟོས་བར།།
ཆབས་ཅིག་སངྟོ ་བར་ཞུགས་པའ་ི སྐབས་ཡོད་དམ།།
འད་ི ནས་ཡར་ལ་ལོ་གྲངས་དུ་བགྲངས་ན།།
སྟོང་ནས་ཡང་བསྐྱར་བརྩམས་པའ་ི འགོ་རདྙེ ་དམ།།
ད་ནས་བརསྩི ་ཏེ་མར་ལ་དུ་སོང་ན།།
སླར་ཡང་སངྟོ ་བར་ཞུགས་པའ་ི མཐའ་རདྙེ ་དམ།།
མཁས་པས་དསྲི ་ལན་གནོངས་དང་ཆོས་སྦྱིན་ཡནི །།
མི་ཟད་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་ཁདྱེ ་བསོད་རྒྱས།།
བདག་འདྲས་ད་ྲི བ་ཀགློ ས་དང་དོགས་སངློ ་ཡནི །།
དཔྱད་པས་དོགས་པ་ཆོད་དང་ཁདྱེ ་བློ་འཕེལ།།
༼ཕགྱོ ས་བཞུགས་སྐར་རྩིས་པ་རྣམས་ལ་དོགས་སློང་ཚུལ་དུ།༽

མཛད་པ་དང་། གཞུང་སྤྱི་ལའང་བཤད་པ་མཛད་པ་སོགས་
ཕྱི་ནང་ག་ི རགི ་གནས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉ་ི ཤུ་
པ་ལ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་ཟིན་ཀྱང་
སླར་ཡང་གྲྭ་ཚང་དུ་སྨད་འདུལ་སམྡོ ་རྒྱུན་ཁྱད་པར་བ་འད་ི
འཛུགས་བཞེད་ཀྱིས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི བཀས་བསྐུལ་ནས་མཁན་
ཆེན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལས་སྡོམ་རྒྱུན་བཞེས་ཏེ་
གཅེན་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་པའ་ི ཉ་ི མ་དང་། གུང་ཐང་པཎ་ཆེན་
ལ་སོགས་པ་བཤེས་གཉེན་མང་པོ་བསྟེན་ཏེ་མཁས་པའི་ཡང་
རྩེར་སོན། མཁན་ཆེན་འདིའ་ི སྐུ་རིང་ལ་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་
སྨིན་གལྲོ ་གངླི ་དུ་འདུལ་བའ་ི གྲྭ་ས་འདི་བཞིན་ཚུགས། ཁོང་
གིས་ཕྱག་རྩོམ་ནི། ༼གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན།༽ ༼གསང་
བདག་ཞལ་ལུང་།༽ ༼དཀྱིལ་འཁོར་བློས་བསླངས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་གསལ་སྒྲོན་རྩ་འགྲེལ།༽ ༼སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་འགྲེལ་བ་དོན་
གསལ་མེ་ལོང་།༽ ༼སྐར་རསྩི ་གཞུང་ཉིད་བྱེད་སྣང་བ་དང་
དེའ་ི རྩ་འགལྲེ །༽ ༼དབྱངས་འཆར་གྱི་འཆན་འགལྲེ ་རྒྱུ་སྐར་
ཕངྲེ ་བ།༽ ༼འབྱུང་རསྩི ་མན་དག་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར།༽ ༼དབང་
ཆོག་རྡོ་རྗེའ་ི ཐེམ་སྐས།༽ ༼འདུལ་བའི་ལས་ཆོག་རིན་ཆེན་
ཐེམ་སྐས།༽ ༼འཆད་ཉན་བྱེད་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་མདོར་བསྡུས།༽
༼འབེལ་གཏམ།༽ ༼རྨི་ལམ་གྱི་ཁདྲི ་ཡགི ་ཉངི ་འཁྲུལ་རང་
གྲོལ།༽ ༼ཀླུ་ཡིག་རབ་གསལ་སྣང་བ།༽ ༼མངོན་བརདྗོ ་རྒྱ་
མཚོའ་ི ཆུ་ཐགི ས།༽ ༼སྙན་ངག་རྒྱ་མཚོའ་ི སངྙི ་པོ༽ལ་སོགས་
པ་བརྩམས་ཆོས་བདུན་ཅུ་འགལ་བའི་ནང་ནས་༼རྩིས་གཞུང་
ཉནི ་བདྱེ ་སྣང་བ༽འད་ི རབ་བྱུང་བཅུ་གཉསི ་པའ་ི ཤངི ་རྟ་༼སྤྱི་
ལོ་ ༡༧༡༤༽ ལོར་བརྩམས་གནང་བ་རེད། རྩིས་གཞུང་འདི་ནི་
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི རྒྱུད་དོན་སྐར་རྩིས་རིག་པ་ལས་བྱུང་
བའ་ི ཐ་སྙད་རྣམ་གྲངས། བསྟན་པའི་རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག བྱེ་གྲུབ་
རྩིས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ། ཉི་ཟླར་སྒྲ་གཅན་འཇུག་ཚུལ་དང་། ས་
དང་ཁྱིམ་གྱི་གོ་ལ། དུས་གཞི་འཕསྲོ ་དོན་དང་བཅས་པའ་ི ཟེར་
བཤད་པ། མགྱོགས་རྩིས་ལམ་ནས་ལེའུ་ཐོ་སྦྱོར་གྲོལ་དང་། རྩིས་
འབྲས་ངོ་ལོན་དང་བཅས་པ་སོགས་འདིར་སྐབས་ཉེར་གསུམ་
ནང་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའ་ི སྐོར་གྱི་དགོངས་དོན་འཕྱུགས་
པ་མེད་པར་བཀྲལ་བར་སྔོན་བནྱོ ་མཁས་པས་མཛད་པའ་ི རྒྱུད་
འགྲེལ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུང་རིགས་མཐུ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དེ་
བཞནི ་བླ་མའ་ི མན་ངག་ལག་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་དགོངས་པའ་ི
གནད་ཐམས་ཅད་ཕགྱོ ས་གཅགི ་ཏུ་བསབྡེ ས་ནས་བརྩམས་པ་
ཞིག་རེད་ལ། རྩིས་གཞུང་འདི་ནི་སྔར་ནས་ད་བར་བོད་ཕྱི་ནང་
གཉིས་ཀར་སྐར་རྩིས་རིག་པར་སྦྱོང་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་
གཞིའ་ི རྩ་འཛིན་དུ་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར་དེང་བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་
རགི ་པ་དང་མཚན་རགི ་བར་ཉམས་ཞབི ་གནང་མཁན་དག་ག་ི
དཔྱད་གཞའི ་ི གཞུང་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུའང་ཆགས་ཡོད་དོ།།

རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།

ཧོར་གྱི་ཟླ་བ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཕག་ལོར་ཧོར་ཇིང་
གེར་རྒྱལ་པོས་མི་ཉག་གི་ལག་ནས་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པའི་ཟླ་
བར་བཀྲ་ཤསི ་པའ་ི དགའ་སནྟོ ་བྱས་པ་མཆུ་ཟླ་ལོ་གསར་དུ་
བཟུང་བ་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བས། མངི ་ལའང་ཧོར་གྱི་ཟླ་བ་དང་
པོར་གྲགས་ཞེས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་རྩིས་དཀར་ནག་དྲིས་
ལན་ལས་གསུངས་ཤིང་། དུས་འཁོར་རང་ལུགས་ལ་ནག་ཟླ་
སོགས་ཉ་སྐར་བརྩི་བ་ལས། དང་པོ་གཉིས་པ་སོགས་ཨང་
གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྩི་སྲོལ་མེད་དོ། སྤྱིར་དགུན་ཉི་ལྡོག་
རསྗེ ་ཀྱི་ཟླ་བ་གཉསི ་པ་དེ་ལོ་གསར་གྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་དང། དེ་
ནས་གཉིས་པ་གསུམ་པ་སོགས་བརྩི་བ་ནི་རྒྱ་ནག་ཞྭ་རྒྱལ་
རབས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་ཡིན་ཀྱང་། སོག་པོ་ལ་བརྒྱུད་ནས་
བོད་དུ་དར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཧོར་ཟླ་ཞེས་གྲགས། དེ་ཡང་ཟླ་
ཤོལ་འདོན་ཚུལ་ལུགས་གཉསི ་མ་ི འདྲ་བས་སྐབས་འགར་ཟླ་
བ་གཅགི ་ག་ི སྔ་ཕྱི་ཡོད་དོ།།
ཧོར་ཟླ་དང་པོའ་ི མངི ་ག་ི རྣམ་གྲངས་ལ་ཀམ་པ་དང་།
དཀའ་ཐུབ་ཟླ་བ། ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བ། མཆུ་ཟླ་བ། རྟ་ཟླ། འདུ་བྱེད་ཟླ་
བ། དཔྱིད་ཟླ་ར་བ། མཱ་གྷ། ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་
ལ་ཁྲ་ཟླ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཟླ་བ། དཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོ། ཨལྐུ་ཎ། དབོ་
ཟླ། འབྲས་ལྡན། སྦོ་ཟླ། རོ་ཧི་ཏ། ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་མིང་གི་རྣམ་
གྲངས་ལ་དྲི་ཞིམ་ལྡན་དང་། འདོད་དུས་ཟླ། ནག་ཟླ། དཔྱིད་ཟླ་
ཐ་ཆུང་། སྦྲང་ཟླ། མིང་གཟུགས་ཟླ། མོ་ཧ་ཏི། མྱོས་བྱེད་ཟླ་བ། ཙི་
ཏྲ། ཡིད་སྲུབས་ཟླ་བ། ཧོར་ཟླ་བཞི་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་

སྐྱེ་མཆེད་ཟླ་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད། བེ་ཤ་ཁ། བྷ་དྲ། དབྱར་ཟླ་ར་བ།
སྦྲང་རྩི་སྐྱེད། མེ་ཏོག་ལྡན། ས་ག་ཟླ་བ། ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའ་ི མངི ་ག་ི
རྣམ་གྲངས་ལ་ངེས་སྲེག་དང་། འདོད་འཕེལ། སྣནྲོ ་ཟླ། དབྱར་ཟླ་
འབྲིང་པོ། ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་མིང་ག་ི རྣམ་གྲངས་ལ་ཀུརྨ་དང། ཆུ་
སྟོད་ཟླ་བ། བྲེའ་ི ཟླ་བ། དབྱར་ཟླ་ཐ་ཆུང་། གཙང་མའ་ི ཟླ་བ། ཚོར་
བའི་ཟླ་བ། ཧོར་ཟླ་བདུན་པའ་ི མངི ་ག་ི རྣམ་གྲངས་ལ་མཁའ་
སྤྲིན་ཅན་དང་། གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ། སནྟོ ་ཟླ་ར་བ། ནམ་མཁའ་ི ཐོད་
ལྡན། མཀ་ར། མྱོས་ཟླ། ཤྲ་བ་ཎ། སདྲེ ་པའ་ི ཟླ་བ། ཧོར་ཟླ་བརྒྱད་
པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་རྐང་པ་དང། ཁྱུ་མཆོག་ཅན། ཁྲུམས་
ཟླ། །སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོ། ནོར་ལྡན། སྤནྲི ་བཟང། བ་གླང་རྐང་། བྷ་
དྲ་བ། བཟང་པོའ་ི ཟླ་བ། ཧོར་ཟླ་དགུ་པའ་ི མངི ་ག་ི རྣམ་གྲངས་
ལ་གླུ་དབྱངས་ཟླ་བ་དང་། རྒོད་མ་ཅན། ལྟད་སྦརྱོ ། ལྟད་མོའ་ི ཟླ་
བ། སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། ཐ་སྐར་ཟླ་བ། དབྱུག་གུ་གཅགི ་པ། མ་ི ཀ་ི ར།ི
རྩི་ཐོག་ཟླ་བ། སྲིད་པའི་ཟླ་བ། གསལ་བའ་ི བུ་མོ། ཨ་ཤ་ན།ི ཧོར་
ཟླ་བཅུ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐྱེ་བའ་ི ཟླ་བ་དང་། ཀརྟི་ཀ
གླུ་དབྱངས་ཅན། དགུན་ཟླ་ར་བ། མགོ་ལས་སྐྱེས། མང་པོ་འཛིན།
སྨིན་དྲུག་ཟླ་བ། ས་ག་སྐྱེས། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅགི ་པའ་ི མངི ་ག་ི རྣམ་
གྲངས་ལ་རྒ་ཤིའ་ི ཟླ་བ་དང་། དགུན་ཟླ་འབངྲི ་པོ། མགོ་ཟླ། སྨལ་
པོའ་ི ཟླ་བ། སྨྲགཤིར།ྵ ཚིམ་བྱེད་ཟླ་བ། བཟོད་ལྡན་མ། ར་ི དྭགས་
མགོ ལོའ་ི ཐོག་མ། ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉསི ་པའ་ི མངི ་ག་ི རྣམ་གྲངས་
ལ་རྒྱལ་ཟླ་དང་། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། ནུས་ཟླ། པོ་ཥ། མ་རགི ་ཟླ་བ།
མེ་ཏོག་ལྡན། ཚིམ་བྱེད་ཟླ་བཅས་སོ།།

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
ཚེས་ ༢༩ ནས་སྤྱི་ཟླའ་ི ཚེས་ ༢༩ བར་བུམ་སངྟོ ་ཤར། ཕགྱོ ས་དེར་ལས་སྣེ་
གཏོད་པ་མ་ི རུང་།
ཕུར། ༢-༡༧
Thu 4-17
སངས། ༢-༡༨
Fri 4-18
སནྤེ ། ༢-༡༩
Sat 4-19
ཉ།ི ༢-༢༠
Sun 4-20
ཚེས་ ༢༡ ཆད།
ཟླ། ༢-༢༢
Mon 4-21

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། བག་མ་གཏོང་ལེན་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱིར་དགེ་ཡང་གཤནི ་པོའ་ི
ཆེད་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གལ་
ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་བག་མ་
གཏོང་ལེན་མ་ི རུང་།

དམར། ༢-༢༣ ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་
Tue 4-22 སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ལྷག ༢-༢༤
Wed 4-23

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྲི ས་
གཏུགས་རགི ས་མ་ི རུང་།

ཕུར། ༢-༢༥
Thu 4-24

ཚེས་ཆ་ཞན། གཉེན་སྒགྲི ་དང་། དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྐྱེས་དངོས་འདེབས་འཛུགས་ལས་
སངས། ༢-༢༦
ལ་ལྷག་པར་བཟང་། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་
Fri 4-25
ཁྱིམ་ས་ྤོ མ་ི རུང་།
སནྤེ ། ༢-༢༧
ཚེས་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏོང་ལེན་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
Sat 4-26
ཉ།ི ༢-༢༨
ཚེས་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
Sun 4-27
ཟླ། ༢-༢༩
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་ལྷག་པར་བཟང་
Mon 4-28 ན་ཡང་། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་མ་ི རུང་།
དམར། ༢-༣༠ ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་
Tue 4-29 མ་ི རུང་། གསོ་སྦངྱོ ་།
ལྷག ༣-༡
Wed 4-30

ཚེས་ཆ་ཞན། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ཕུར། ༣-༢
Thu 5-1

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང་།

སངས། ༣-༣
Fri 5-2
སནྤེ ། ༣-༤
Sat 5-3
ཉ།ི ༣-༥
Sun 5-4

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་གསར་སལྤེ ་དང་སྐྱེས་
དངོས་འདེབས་ལས་རགི ས་ལ་ལྷག་པར་བཟང་། ཕྲུ་
གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་
བ་མ་ི རུང་།
ཆུ་ཚོད་ ༨ བར་ཚེས་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་
པས་ཆོག ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་
རགི ས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་
བདྱེ ་པ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀི་དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡིན།

་་་་་་་ཊི་བི་ནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

ལེགས་པར་ཁུག་པ། ཁྲུས་དང་གཙང་སྤྲ་ལེགས་པ། ལུས་རྩལ་འོས་
འཚམས་ར་ྩེ དགོས་པ་ཡནི ། དུ་བ་དང་འབག་བཙོག་ཆེ་བའ་ི
གནས་སུ་ཡུན་རངི ་སདྡོ ་པ་དང་། སེམས་རྒྱུད་ལ་ཞེ་སྡང་དང་ཁོང་
ཁྲོ་དྲག་པོ་སྐྱེ་བ། དོན་མེད་སེམས་ངལ་ཆེ་བ། ཐ་མག་འཐེན་པ།
ཆང་རག་ཚད་མེད་བཏུང་པ། ཡུན་རིང་གྲོད་པ་སྟོང་པར་སྡོད་པ་
སོགས་སངྤོ ་དགོས། ཆམ་པའ་ི ནད་ལ་སྣང་མེད་མ་བྱས་པར་དུས་
ཐོག་སྨན་བཅོས་དང་། རང་ཉིད་ལ་ཆམ་པ་ཕོག་ནས་ཉིན་ཤས་
སོང་ཡང་དྲག་སྐྱེད་མ་བྱུང་ན་ངེས་པར་དུ་སྨན་བཅོས་གནང་
དགོས་པ་ལས་སྣང་མེད་བཞག་ན་གློ་གཅོང་གི་ནད་དུ་འགྱུར་
ཉེན་ཆེ། གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད་ནད་པ་ཐུག་ཕྲད་དུ་འགྲོ་དགོས་ཚེ་
རང་ཉདི ་ནས་ཁ་རས་གནྱོ ་པ་སོགས་ནད་མ་ི འགོ་བའ་ི ཐབས་
ཤེས་བདྱེ ་དགོས། ག་ློ གཅོང་ནད་ཅན་རྣམས་ནས་བློ་སེམས་མ་ི
ཞུམ་པར་སྨན་དང་སྨན་ཁབ་སོགས་སྨན་བཅོས་མ་ཆད་པ་རྒྱུན་
འཁྱོང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན། མི་གཞན་ལ་མི་འགོ་བའི་ཕྱིར་
ལུད་པ་གང་བྱུང་གཡུག་མི་རུང་། ཁ་རས་ངེས་པར་དུ་གྱོན་དགོས།
སདྡོ ་གནས་ལ་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་ཡོང་ཆེད་ཐོ་རངས་སའུྒེ ་ཁུང་
རྣམས་ཕྱེ་དགོས། ཁྲུས་དང་གཙང་སྤྲ་ལེགས་པོ་བྱེད་དགོས། སྔ་
དགོང་ལུས་རྩལ་འོས་འཚམས་ར་ྩེ ན་ལེགས། གསོ་རུང་བའ་ི ནད་
གཞ་ི འད་ི མགགྱོ ས་པོ་གསོ་བར་བདྱེ ་པ་ལ་གཟུགས་པོའ་ི ཟུངས་
སབྟོ ས་ཡག་པོ་དགོས་གལ་ཡནི ་པས་བཅུད་དང་ལྡན་པའ་ི ཟས་
སྐོམ་དུས་ཐོག་བཟའ་དགོས་ལ། གོང་དུ་བརདྗོ ་པའ་ི གནོད་
ཟས་རིགས་སྤང་དགོས། སེམས་སྐྱིད་པོ་དང་ལྷོད་ལྷོད་སྡོད་པ་
སོགས་ལ་ཐུགས་སྣང་ངེས་པར་གནང་དགོས་པ་ཡནི ། རང་
ཉིད་ལ་བྱུང་ཟིན་པའི་ནད་དེ་གསོ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་
དང་གཞན་ལ་མི་འགོ་པའི་ཐབས་ལམ་གནང་རྒྱུ་ནི་རང་
གཞན་གཉསི ་ཀར་ཕན་པའ་ི གལ་ཆེའ་ི ལས་འགན་ཞགི ་ཡནི །།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བཙོ་ཐལ་ནང་ག་ི དངུལ་ཆུའ་ི བདྱེ ་ནུས་ལ་ཞབི ་འཇུག

མ་ཡ་ི བདེ་ཐང་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒནྲོ ་ནམ་སྨྱུག་ར་ྩེ མ། ༼སྨན་སབློ །༽

གངླེ ་བརྗོད།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་རྫས་རིག་པ་ནི་རྗེ་གཡུ་ཐོག་
པ་ནས་བཟུང་སྔོན་བྱོན་མཁས་དབང་དུ་མས་རང་རང་གི་
རྣམ་དཔྱོད་སྤྱད་དེ་ཞིབ་འཇུག་གིས་སྨན་རྫས་རེ་རེ་ཡི་རོ་
ནུས་ཞུ་རྗེས་སོགས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་འགྲན་ཟླ་
བྲལ་བའི་སྨན་རྫས་རགི ་པ་ཞགི ་ཡིན། དེའ་ི ནང་ནས་བོད་ཀྱི་
སྨན་རྫས་རྩ་ཆེན་བཙོ་ཐལ་དང་། སྨན་སྦྱོར་གྱི་ཕྱག་ལེན་ནི་
ལོ་ངོ་སངྟོ ་ཕྲག་མང་པོའ་ི ནང་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་ཕུལ་བྱུང་
གི་ལག་ལེན་རིམ་བརྒྱུད་ལོ་རྒྱུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་
ལས་བྱུང་བའ་ི ཁྱད་ནོར་ཞགི ་ཀྱང་ཡནི །
དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ལག་ལེན་ནང་གཡའ་སྦྱོང་བ།
ལྕི་འབགི ས་བཙོ་བཀྲུས་འདུལ་བ། དགྲ་དང་སྤྲད་ནས་རང་
གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་དུག་འདོན་གྱི་ལག་ལེན་རིམ་
པ་མང་པོ་བརྒྱུད་དེ་དུག་ཅན་དུག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་
ནུས་པའི་ལག་ལེན་ཁྱད་པར་བ་ཞགི ་ཡོད།
ཕྲ་ཕུང་གི་ངོ་བོ་ཅན་གྱི་གཤེར་དུག་དངུལ་ཆུས་
ལུས་ལ་ཟུར་ཕོག་ཚབས་ཆེ་བ་དང་། དབང་རྩ་དང་། གཅནི ་
ལམ་ཁོངས་གཏོགས་བཅས་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་ཐུབ་པའི་
སྐོར་ཉམས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་འཕྲོད་དངོས་གསལ་
བྱས་ཡོད་ལ་དངོས་འབྲེལ་ཡང་ཡིན། སྲོལ་རྒྱུན་བོད་སྨན་
ནང་དུག་ཅན་དངུལ་ཆུ་དེ་བཞིན་དུག་འདོན་གྱི་ལག་ལེན་
ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱས་རསྗེ ། བཙོ་ཐལ་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ནས་

བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ནའང་མང་པོ་ཞིག་གིས་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་རྟོགས་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
སེམས་ནང་ཞེད་སྣང་དང་། དངངས་འཚབ་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་
འཆར་ཡོང་ག་ི ཡོད། ཚན་རགི ་པས་བཤད་སལྲོ ་ལ་དངུལ་ཆུ་
རང་ཉདི ་དུག་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེར་དུག་འདོན་བྱ་རྒྱུ་
མེད་ལུགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་དངུལ་
ཆུའི་ལས་སྣོན་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པའི་ལན་པ་ལས་
དོན་དངོས་ཐོག་དེ་ལྟར་མིན་པ་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་སྦྱོར་གྱི་ལག་
ལེན་ལས་ར་འཕདྲོ ་ཐུབ་ངེས་ཡནི །

ཕན་ནུས་ཚད་གཞ།ི
དུག་དང་བྲལ་བའི ་ བཅུད་ཀྱི ་ རྒྱལ་པོ ་ བཙོ ་ ཐལ་གྱི ས ་
དབང་པོ་གསལ་བ། ལུས་ཟུངས་འཕེལ་བ། རྒས་ཀ་སྲ་
བ། ཚེ་སྲིང་། ལུས་སྟོབས་སྐྱེད་ཅིང་བདེ་ཐང་སྲུང་འཛིན་
བྱེད་པ། དུག་རིགས་སེལ་བ། སྨན་ནུས་འཕེལ་བ་སོགས་
ཕན་ཡོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་མ་ཟད། རིན་ཆེན་རིལ་
བུའི་སྦྱོར་སྡེ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ༣། བཙོ་ཐལ་གྱི་
ཕན་གནོ ད ་ལ་ཚན་རི ག ་དང་མཐུན་པའི ་ ཉམས་ཞི བ །
རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ཨི་སི་རེལ་ཧ་རྡ་ཤ་རང་
བྱུང་སྨན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ (Natural Medicine Research Center, (NMRC), Hadassah medical
Organization, Jerusalem, Israel) དང་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ།
ཕྱི ་ ནང་གྲོ ག ས་པོ ་ ཚོ ས ་གདན་ཞུའི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་དང་བསྟུན་
སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་བོད་རྩིས་
རིག་པ་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དུས་ནས་དུས་སུ་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གསོ་
རྩིས་རིག་གཞུང་གི་གོ་རྟོགས་ཁྱབ་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱུང་
བ་མ་ཟད། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་དོན་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་
འདུ་འགོད་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་དང་། སྨན་
རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་ཕྱི་སྐྱོད་སྐབས་ཉམས་མྱོང་
ཐོབ་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུར་གྲོགས་པོ་
ཚོའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མེད་ན། ད་ལྟའི་གྲུབ་འབྲས་
དེ་དག་བྱུང་མེད་པས། དེར་བརྟེན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཤམ་
འཁོད་འབལྲེ ་ཡོད་བོད་རགི ས་ཚོགས་ས་ྡེ དང་སརྒེ ་པ་རྣམས་
ལ་གོ་སྐབས་འད་ི བརྒྱུད་སངྙི ་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། སུད་ས་ི སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། ལྷོ་
ཨ་མི་རི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་། ཨ་རི་བོད་ཁང་། ཨ་རིའི་སྦའོ་སོ་ཀྲོན་བོད་
རགི ས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་རིགས་
སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། མི་ནི་སོ་ཊར་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

ཚོགས་པ། ཨོ་སོ་ཊོ་ལི་ཡ་མེལ་བོན་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ། ཨ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནེའུ་སའོ་ཐ་ཝེ་སེ་བོད་རིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ། ཨ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ཁན་སྦེར་ར་བོད་རིགས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ། སུད་ས་ི བོད་རགི ས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཡུ་
རོབ་ཨོ་སི་ཁྲུ་རེ་ཡ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཡུ་རོབ་
ཨོ་ས་ི ཁྲུ་རེ་ཡ་བོད་ཁང་། ཕ་རན་སའི ་ི དྭགས་པོ་རནི ་པོ་ཆེའ་ི
ཆོས་ཚོགས། ཨ་རིའི་འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་གི་ཆོས་
ཚོགས། ཨ་རའི ་ི རྒྱུད་སདྟོ ་གྲྭ་ཚང་། ལྷོ་ཨ་མ་ི ར་ི ཀའ་ི ཨ་ཅན་
ཀྲི་ནར་བཀའ་བརྒྱུད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གི་ཆོས་ཚོགས།
སྨན་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་མོ་ལགས། སྨན་པ་བློ་བཟང་དོན་
གྲུབ་ལགས། བོད་རསྩི ་རགི ་པའ་ི མཁས་དབང་བྱམས་པ་སྐལ་
བཟང་ལགས། ཐེ་པོ་རིན་པོ་ཆེ། སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས། དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྨན་
པ་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་ལགས། སྨན་པ་ཟླ་བ་རི་གྲགས་
ལགས། སྨན་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། བོད་རྩིས་
རིག་པ་བ་བསྟན་འཛིན་དཔག་བསམ་ལགས་དང་བསྟན་
འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས། མི་ནི་སོ་ཊ་རྒྱལ་པོ་ཚེ་རིང་ལགས།
དེ་མཚུངས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
ཉིན་གཅིག་གམ། གཉིས། གསུམ་བཅས་གང་རུང་ལ་ཕྱག་
རོགས་གང་ཐུབ་གནང་བྱུང་བར་ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི །།

བུ་མོའི་སློབ་གསོ་ནི་ཨ་མའི་སློབ་གསོ་ཡིན་ལ། ཨ་མའི་
སློབ་གསོ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་
སབློ ་གསོ་ཡནི ་པས། མའི ་ི རགི ས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་
དགོས་ན་ཐོག་མར་ཨ་མ་གཤིས་བཟང་བསམ་བློ་ཅན་དང་
ཤེས་ཡོན་ཅན་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་བ་
ཡིན། ཞེས་སློབ་གསོ་བ་ཆེན་མོ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་
མཆོག་གསི ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡོད་ལ། དེ་བས་ཀྱང་བུད་མེད་
ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ནི་གལ་
ཆེན་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྦྲུམ་མའ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ན་ི མ་ི རགི ས་
ཤིག་གི་མི་འབོར་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པར་
བརྟེན་རིན་མེད་ངང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ནི་
གལ་ཆེན་རེད་ལ་བུད་མེད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སྦྲུམ་མ་ཞིག་
གིས་རང་ཉིད་ནི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རླབས་ཆེན་ཨ་མ་ཞིག་
དང་། རང་གི་བུ་ཕྲུག་དེ་རླབས་ཆེན་གྱི་མི་རབས་ཤིག་ཏུ་
འགྱུར་ཆེད་རང་འགུལ་སྒོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་
དགོས་ཤངི ་། ལྷག་དོན་ང་ཚོའ་ི མ་ི རགི ས་འད་ི ལྟ་བུར་མཚོན་
ན་མི་འབོར་ཇེ་ཉུང་དང་། སྤུས་ཚད་ཇེ་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་
པའི་ཆགས་འཇིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་
འཁུར་མཉམ་འཁུར་གྱི་བློ་བསྐྱེད་དེ། སྒེར་དང་སྤྱི་པ་ཕྱོགས་
ཡོངས་ནས་ཤུགས་གནོན་བརྒྱག་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་
པར་རང་ཉིད་སྐྱེད་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་
དང་ལས་དབང་གཅིག་པའི་རླབས་ཆེན་སྐྱེད་མ་དག་དང་
དེ་དག་གི་མིག་འབྲས་ལྟར་གཅེས་པའི་བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་
ཆེད་དུ་འདིར་ངོས་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གཞུང་ནས་གསར་དུ་
འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་༼སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར།༽ཐོན་དང་པོ་
བརྒྱུད་ནས་སྦྲུམ་མའི་ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་བཞིའི་སྒོ་ནས་
སྤང་བླང་བསྟེན་ཚུལ་སྔོན་འགྲོའི་ཚུལ་དུ་གླེང་འགོ་འཛུག་
པར་བྱ།
གཅིག ཟས་སྐོམ་གྱི་བླང་བྱའི་རྒྱུན་ཤེས། འགྲོ་བའི་

་་་་་་་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་།
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

ལུས་འདི་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྲུབ། །གསོ་བྱའི་ནད་ཀྱང་
འབྱུང་བ་བཞི་ཡིས་བསྐྱེད། །གཉེན་པོའི་སྨན་ཡང་འབྱུང་
བཞིའི་ངོ་བོ་ཉིད། །ལུས་ནད་གཉེན་པོ་བདག་ཉིད་གཅིག་
པར་འབྲེལ། ཞེས་གསལ་མོད་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་དང་མིའི་
གཟུགས་པོའ་ི གནས་སྟངས་དེ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་
ནས་འབྱུང་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་ཟས་སྐོམ་སོགས་ཀྱི་བསྟེན་
ཚུལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་བཞིན། སྦྲུམ་མ་ཚོས་ཀྱང་
ངེས་པར་དུ་རང་གི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་གོམས་གཤིས་ཁ་ཤས་
བཟང་ཕགྱོ ས་སུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས། ད་གཟོད་རང་དང་
མངལ་གནས་བྱིས་པའི་འཚོ་བཅུད་ཐད་གཟབ་ནན་ལེགས་
པོ་བྱེད་ཐུབ་ལ་མངལ་གྱི་བུ་བདེ་ཐང་ངང་འཚར་ལོངས་
ཡོང་འགྱུར་དགེ་ཕན་ཆེ།
དེས་ན་ཉིན་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཞོགས་ཟས་ལེགས་
མོ་བཟའ་རྒྱུ་ནི་སྤྱིར་བཏང་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་འཕྲོད་
བསྟེན་ཐད་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་བཞིན་སྦྲུམ་མའི་ངོས་ནས་
བརྗོད་ན་འཚོ་བཅུད་བསྐྲུན་རྒྱུར་དེ་བས་གལ་ཆེ་ལ་ལུས་
ཟུངས་གསོ་བ་དང་ཁྲག་གསོ་བའི་ཆེད་དུ་རྩམ་པ་དང་འབྲས་
གྲོ་ཕྱེ་སོགས་འབྲུ་རིགས་དང་སྔོ་ཚོད་དེ་བཞིན་ལུག་ཤ་དང་
སྐམ་ཤ་སོགས་དུམ་བུ་དུམ་བུ་བྱས་ཏེ་ཁུ་བ་བཟོས་ནས་འཐུང་
བ་དང་། རུས་པ་ལྡུར་བའི་ཁུ་བ། བཟང་པོ་དྲུག་དང་ཤིང་
ཏོག་སྐམ་པོ་སོགས་རང་རང་ག་ི རང་བཞནི ་གཙོ་འཛིན་གྱིས་
བསྟེན་པས་འཚོ་བཅུད་གསོ་བའི་བྱེད་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པར་ལྡན་པར་མ་ཟད་འོ་མ་དང་ཞོ། ཞག་གཅིག་སོང་བ་མ་
ཡིན་པའི་ཆུ་སྐོལ་སོགས་འཐུང་ན་བཟང་། ཡིན་ན་ཡང་ཟས་
ཚུལ་ཟས་བསྡམས་ཟས་ཚོད་རན་པར་བཟའ། ཞེས་བོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རགི ་པའ་ི གཞུང་ནས་མན་ངག་གསལ་བ་བཞནི ་ཤ་རགི ས་
དང་འོ་མ། ཞོ་དང་བྱ་དེ་བཞིན་སྒོ་ང་ལ་སོགས་པ་བཅུད་དང་
ལྡན་པའི་རིགས་དེ་དག་ཚད་ངེས་གཏན་ངང་སྦྲུམ་མ་རང་
ཉདི ་ཀྱི་ལུས་པོའ་ི གནས་སྟངས་ལ་གཟགི ས་ནས་མཆོད་དགོས་
པ་ལས། ཚད་ལས་བརྒལ་ན་སྦྲུམ་མ་རང་དང་བྱིས་པ་གཉསི ་
ཀར་གནོད་པ་ལས་ཕན་པ་ཆུང་བས་ཟས་གང་ཞིག་བསྟེན་
དགོས་རུང་བསྟེན་རྒྱུར་གཟབ་པར་བྱ་དགོས།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་མཐུན་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པའི་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གི་དགེ་རྩའི་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌།
དེར་ཡོང་འབབ་དཔྱ་ཁྲལ་ཁྲིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་ལྟར་
དཔྱ་ཁྲལ་ཆག་ཡང་ཡོད། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་སུ་མཚན་གནས་རྗེས་འབྲེལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་ * སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉནི ་ག་ློ གཅོང་ནད་ཀྱི་ཉནི ་མོ།
འཛུགས་ཀྱི་༧མི་རྗེ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ཚོགས་ * སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ ཉིན་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ།
གཙོ་དང་། འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དྲུང་ཆེ་ཚོགས་གཞོན། བོད་ཀྱི་སྨན་ * སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ཉནི ་དུག་སྦྲང་ལས་བྱུང་བའ་ི
རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་རྒྱུན་བཞུགས་དྲུང་ཆེ། ཆོས་རིག་
ཚད་རམི ས་ནད་ཀྱི་ཉནི ་མོ།
དྲུང་ཆེ། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ། ནང་སྲིད་དྲུང་ཆེ། བདེ་ལེགས་
སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་དང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་གཙོ་བོ་
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།
བཅས་ཚོགས་མ་ི དགུ་ལས་གྲུབ་ཡོད།།
གཤིས་རིག་པ་དང་ནད་རྒྱུ་རིག་པ། བརྟག་ཐབས་རིག་པ། བཅོས་
ཐབས་རགི ་པ། གཤག་བཅོས་རིག་པ། སྨན་སྦྱོར་རིག་པ། སྨན་
རྫས་རིག་པ་དང་། སེམས་ཁམས་རིག་པ་སོགས་ཅི་ཙམ་
མ་ཐག་ཏུ་ནད་ལྡང་བར་བྱེད་པ་དང་།  གཅིན་པའི་མདོག་ དཔྱད་ན་དེ་ཙམ་དཔྱད་རྒྱུ་ཡོད་པས་ནང་དོན་གཏིང་ཟབ་
དཀར་ལ་མདོག་དང་རླངས་པ་ཆུང་བ་དང་། ལྦུ་བ་མཆིལ་ ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གསོ་རིག་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའམ་
མ་འདྲ་བ་ཡོད།  བད་ཀན་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་གཡག་ཤ  ཉ་ འབུར་དུ་ཐོན་པས་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཕྱིན་པའི་
ཤ  ལུག་ཤ  སྦྲང་རྩི་སོགས་ནུས་པ་དྲོ་ལ་རྩུབ་པའི་ཟས་སྐོམ་ དེ་རིང་ཡང་འཛམ་གླིང་གི་གནའ་དེང་གསོ་རིག་མཁས་
རིགས་འགྲངས་ཆེས་མ་ཡིན་པར་འཇུ་སླ་བའི་ཆེད་ཉུང་ པ་དང་། ཚན་རིག་པ་མང་པོས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་
ཙམ་བསྟེན་པ་དང་།  རྒྱུན་དུ་ཆུ་བསྐོལ་བསྟེན་དགོས།  ལུས་ གཞུང་༼བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་
དལ་བར་མི་སྡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་རྩོལ་ མན་ངག་གི་རྒྱུད།༽ འདི་ཉིད་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་
བཅག་ངེས་པར་བྱེད་དགོས།  བད་ཀན་ནད་སློང་རྐྱེན་སྔོན་ བྱས་དང་བདྱེ ་བཞནི ་པ་ཡནི ་ནོ།།

འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་
དུས་དྲན།

་་་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད།

་་་་་་་ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་ཤེས་བྱ་ཉེས་གསུམ་སྐོར།

ནས་མཐེབ་མོའ་ི ནེའུ་ལེས་ར་ི མོ་ལ་གཞིགས་ནས་སྐྱེས་པ་ལ་
གཡས་སྐོར་དང་། བུད་མེད་ལ་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་བྱུགས་
དགོས། གནས་མུན་ཁུང་དྲོ་བའི་སར་སྡོད་པ་དང་། རང་གི་
བློ་དང་མཐུན་པའ་ི གགྲོ ས་བསནྟེ ་ནས་སེམས་ནད་ཀྱི་འཁུར་
པོ་ཡང་དུ་གཏོང་ཐབས་བྱ་དགོས།  རླུང་ནད་སློང་རྐྱེན་
སྔོན་འགོག  ཟས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་ནད་རིགས་
ལ་རྒྱུན་དུ་ནུས་པ་བསིལ་བའི་ཤ་རིགས་བྱ་ཤ ར་ཤ ཕག་ཤ་
དང་།  སྔོ་ཚོད་སྐྱབས་ཁུར་དང་ཇ་ལ་སོགས་པ་རོ་བསྐ་ལ་
བཅུད་མེད་པའི་རིགས་ཚོད་འཛིན་བྱ་དགོས།  སྤྱོད་ལམ་
བཤང་གཅིན་ཤུགས་ཀྱི་བཙིར་བ་བྱ་མི་རུང་དང་། སེམས་
ཁམས་ཀྱི་ངལ་བ་སམྙོ ས་ཐབས་གང་ཐུབ་བདྱེ ་དགོས།    
མཁྲིས་པའི་ནད་རྟགས།  མཁྲིས་པ་རྒྱས་པས་མིག་
སྤྲིན་དང་ལྤགས་མདོག་སེར་པོ་ཆགས་པ་དང་། ཕོ་བ་དང་
ལོང་རྒྱུ་མར་ཞུགས་པའི་རྐྱེན་ལས་འཁྲུ་སྐྱུགས་བྱེད། ཆུ་
སེར་འཕེལ་བས་ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་དང་།་སྐོམ་དད་བྱེད་པ་
ཡིན། མཁྲིས་ཤས་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ཟས་འཇུ་བའི་དུས་སུ་
ནད་ལྡང་། ཁྲག་མཁསྲི ་ཁམས་འཕེལ་བ་ལས་གཅིན་མདོག་

དམར་སེར།    དྲོད་ཁམས་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་གཅིན་
པ་དྲི་དང་རླངས་པ་ཆེ་བ་ཡོད། མཁྲིས་པའི་ནད་ཀྱི་གཉེན་
པོ་བསིལ་ལ་ཡང་བའི་ཁ་ཟས་དང་ཆུ་སྐོལ་གྲང་ཆུ་བསིལ་
བསྟེན་དགོས། གནས་བསིལ་བུར་དལ་བར་སྡོད་པ་སོགས་
ཀྱི་ཐབས་ལ་བསྟེན་དགོས།  མཁྲིས་པའི་ནད་སློང་རྐྱེན་སྔོན་
འགོག  རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་ཞག་ཚི་ཅན་དང་། རོ་ཚ་བ་དང་རུལ་
སྐྱུར་རིགས་བསྟེན་རྒྱུ་ཉུང་ཙམ་བྱ་དགོས་པ་དང་།  རྩོལ་
བཅག་ཚད་ལས་ཐལ་བ་འཛེམས་ཟོན་བྱ་དགོས།
བད་ཀན་ནད་རྟགས།    ལྕེ་ལ་བད་ཀན་ཞུགས་ན་
མྱོང་བྱེད་ཀྱི་སྟོབས་འཕྲོག་ནས་ཟས་ཅི་རིགས་ཀྱི་རོ་གསལ་
བར་འབྱེ ད ་མི ་ ཐུབ་པ་དང་།  ལྕེའི ་ ཁ་དོ ག ་སྐྱ་ལ་ངོ ་ བོ ་
མཐུག་ཅིང་མི་གསལ་བ་ཆགས་པ།  ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཉམས་
པ་ལས་མ་ཞུ་དྭངས་སྙིགས་མ་འབྱེད་པ་སྟེ་འཁྲུ་བའམ་གྱེན་
དུ་སྐྱུགས་པ།  ཕོ་བའི་གནས་སུ་བེ་སྣབས་རབ་ཏུ་འཕེལ་
ནས་འཇུ་བྱེད་ཉམས། བད་ཀན་རླངས་པ་སྤྲིན་དང་ན་བུན་
འདྲ་བ་བྲང་དང་གློ་བའི་གནས་སུ་དུ་བ་འདྲ་བ་ཆགས་པ་
སོགས་བྱུང་།  བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བའི་མི་རྣམས་ཁ་ཟས་ཟོས་

འགོག  རྒྱུན་དུ་ཟས་སྐོམ་ལྕི་ཡང་གི་སྤང་བླང་ཚོད་འཛིན་
མི་ཤེས་པ་ལས་བྱུང་བས་སོང་། ཁ་ཟས་རྗེན་པ་དང་། གྲང་
མོའི་རིགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བསྟེན་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་
དགོས།  ལྷག་པར་ཟས་བཟོས་རྗེས་ཆུ་ཤིན་ཏུ་གྲང་མོའི་
རིགས་བསྟེན་མི་རུང་།  རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གང་རུང་གི་
ནད་རྟགས་མངོན་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་ཚེ་དུས་ཡུན་
རིང་པོ་མ་སོང་བའི་གོང་ནས་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་ཀྱི་
སྨན་བཅོས་དུས་ཐོག་ཐུབ་ཚེ་དུས་ཐུང་ནང་བདེ་ཐང་སླར་
གསོ་ཐུབ་པ་གདོན་མ་ི ཟའོ།།

དཔར་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།
ཚོགས་མི།		
		
		
གློག་ཀླད་ཇུས་འགོད་པ།

སྨན་རམས་པ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།
རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
རྩིས་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་རྒྱལ།
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང།
སྨན་རམས་པ་སྟོན་པ་སྐྱབས།
བོད་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉི་མ།
ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།

©: Men-Tsee-Khang, Dharamsala
Publisher: Documentation & Publication Department
Men-Tsee-Khang, P. O. Dharamsala-176215
Himachal Pradesh INDIA
Tel:
+91-1892-223222/223113
Email:
docpub@men-tsee-khang.org
Website:
www.men-tsee-khang.org/www.mentsee.org
www.men-tsee-khang-exports.org

