
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།
དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཟླ་རའེྱི་ཚགས་པར།

བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ཤྱིང་རྟ་ལ།ོ  བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༢ རེས་གཟའ་ཉྱི་མ།

བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།
དངེ་སྐབས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནད་པ་མང་པསོ་འབལེ་གཏུག་

བདེ་ས་དང་། མཁས་པའམ་ཚན་རྱིག་པ་མང་པསོ་ད་ོསྣང་

བེད་ཡུལ། ཕྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་པར་སོབ་སོྦང་བེད་སའྱི་བསྱི་གནས་

རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་མེད་པ་ནས་

ཡོད་པ་དང་། ཡར་རྒྱས་ནས་རྒྱལ་སྤྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་

གྱུར་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས་མདརོ་བསྡུས་ནྱི།

༸གོང་ས་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པོས་མ་འོངས་པ་ན་

ཚན་རྱིག་དང་དཔུང་བ་མཉམ་གཤྱིབ་ཀྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་

རྱིགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་མཁན་ནྱི། བོད་ཀྱི་ནང་

དོན་རྱིག་པ་དང་། གསོ་བ་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་

ནས་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རེས་ཏ།ེ སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ 

ཉྱིན་གཞྱིས་ཀྱི་ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཚབ་ཏུ། བེས་སུ་

འགོ་ཕན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཞེས་མཚན་གསོལ་བའྱི་ད་ལྟའྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཕག་བཏབ། 

ཆུ་གང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༣ ལོར། གངས་སྐྱྱིད་ཁུལ་གྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་ཆགས་ཡུལ་འདྱིར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོས་ལས་

ཁུངས་གསར་རྒྱག་དང་། སེ་ཚན་གསར་འཛུགས། བདོ་པའྱི་

གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་གངོ་ཁརེ་ཆ་ེཁག་ཏུ་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་མང་པ་ོགསར་དུ་སོ་འབདེ་ཀྱིས་ནད་པ་མང་

པརོ་ཕན་སྐྱདེ་ཧ་ཅང་བྱུང་ལ། ལྷག་པར་དུ་སགོ་གྱི་ཉནེ་ཁ་

ལས་བསྐྱབས་པའྱི་རྒྱ་གར་ནད་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས། ཁ་

ཤས་ཀྱིས་བཀའ་དྱིན་གསབ་ཕྱིར་དང་བླང་གྱིས་སྨན་ཁང་

ངམ་ས་ཆ་སྦྱིན་བདག་གནང་བའྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཡང་

མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་སགོས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་གངས་ ༥༥ ཡདོ་པའྱི་ནང་ལ་ོར་ེར་ེལ་ནད་པ་གངས་ 

༥༨༧༤༠༠།༠༠ ལྷག་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་བས་པའྱི་

ཁདོ་རྒན་གས་དང་། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ། སོབ་ཕྲུག་དང་

ཉམ་ཐག རང་རྱིགས་གསར་འབོར་སྤུན་ཟླ་བཅས་ལ་སྨན་

སྦྱིན་ཕུལ་བའྱི་མ་གནས་ཧྱིན་སརོ་ ༡༧༦༢༨༤༠༠།༠༠ ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་

རྱིག་དང་། ངལ་སལེ། ཤསེ་རྱིག འཕོད་བསེན་བཅས་ཀྱི་ལས་

གཞྱི་ཁག་གྱི་ཐད་ལའང་ལ་ོར་ེབཞྱིན་ཁ་ེའབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ 

སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༤ ཉྱིན་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པོས་བོད་སྨན་དག་ེསབོ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སབོ།
ཐོག་མར་ད་ཕན་སོབ་གཉེར་ཇྱི་བས། དཔེ་ཁྱིད་ཇྱི་

སངོ་། དཔ་ེཆ་བླ་ོའཛནི་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡདོ་མདེ་སགོས་

བཀའ་འདྱི་གནང་རེས། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཡུལ་དུ་དཔེ་

ཆ་ངག་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་གོམས་སོལ་དར་པོ་ཡོད། ལྷག་པར་

མཚན་ཉྱིད་ལྟ་མཁན་ཚོ་ནྱི་དཔེ་ཆ་ངག་འཛིན་བས་པའྱི་

ཚིག་དོན་མ་ཤེས་ན་དགོས་པ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་དོན་དག་

རྣམས་ལགེས་པ་ོཤསེ་ན་ཡུན་རྱིང་པའོྱི་ཆ་ནས་ཕན་ཐགོས་

ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། གཞུང་ཚིག་རྣམས་རང་གྱི་ཡྱིད་ཐོག་ཏུ་

ཡོད་ན་དེའྱི་དོན་མྱི་བརེད་པ་དང་། ཚིག་གནད་ཕ་མོའྱི་

(༡༥%) ཧྱིན་སོར་ ༦༠༠༠༠༠༠།༠༠ ལྷག་ཞལ་འདབེས་སུ་

ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༦༡ ནས་ ༢༠༡༤ 

བར་ཏེ་མྱི་ལོ་ང་གསུམ་ལ་དབུ་འཛིན་རྱིམ་པ་བཅོ་ལྔས་

དབུས་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་འཁུར་འབད་བརོན་

ཆེར་སྐྱེད་གནང་བའྱི་འབས་བུར་ད་བར་སྨན་པ་གངས་ 

༢༩༦ དང་། སྐར་རྱིས་པ་གངས་ ༥༣ སབོ་ཐནོ་བྱུང་ལ། ད་

སྐབས་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་སྨན་པ་གངས་ ༡༥༠  དང་། སྐར་

རྱིས་པ་གངས་ ༢༡ ལས་བེད་དང་ལས་མྱི་གངས་ ༤༦༠ སྨན་

རྱིས་སོབ་མ་གངས་ ༡༡༡ བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༧༤༢ ཡདོ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་སྨན་རྱིས་དང་འབེལ་

བའྱི་དཔེ་རྱིང་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསར་དུ་དཔར་སྐྲུན་

དང་། ཁབ་ཆ་ེབའྱི་ན་ཚ་ཁ་ཤས་ལ་བདོ་སྨན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་

ཕན་སྐྱདེ་བྱུང་ཚུལ་ཐད་ཚན་རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ། 

སྨན་རྒྱུ་འདབེས་ལས་དང་སྤུས་ཚད་ཉམས་ཞྱིབ། སྨན་གྱི་སྦརོ་

ས་ེགངས་བརྒྱ་དང་དནོ་གཉྱིས་སྦརོ་བཟོ། བདོ་ལུགས་གས་ོ

རྱིག་ཐནོ་དངསོ་རྣམ་གངས་ཞ་ེགསུམ་ལྷག་བཟོ་སྐྲུན་བགྱིས་

པ་ཤར་ནུབ་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྤདོ་པ་མྱི་རྱིགས་མང་

པསོ་དགའ་བསུ་དང་གདངེ་འཇགོ་ཆནེ་པ་ོགནང་གྱི་ཡདོ། ད་ེ

བཞྱིན་ལ་ོལྟར་བདོ་ཀྱི་ལ་ོཐ་ོརྒྱས་བསྡུས་འབྱིང་གསུམ་འདནོ་

སལེ་དང་། ཕྱི་ནང་མྱི་མང་གྱི་དགསོ་མཁརོ་གཞྱིགས་པའྱི་

རྱིས་འབས་སྣ་ཚགོས་མཁ་ོའདནོ་ཞུ་གྱི་ཡདོ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་

ང་ོབའོྱི་ཆ་ནས་འཛནི་སྐྱངོ་དང་རྱིག་གཞུང་ས་ེཚན་གཉྱིས་

སུ་དབ་ེཡདོ། དང་པ།ོ འཛནི་སྐྱངོ་ཁངོས་སུ་དབུས་ཀྱི་ལས་

ཁུངས་གཞྱི་མ་དང༌། ཡན་ལག་སྤྱི་ཁབ་སེ་ཚན། དངུལ་རྱིས་

སེ་ཚན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཕྱིར་ཚོང་སེ་ཚན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་འབེལ་མཐུད་

ཁང་། ལ་དྭགས་རྱིག་བསྱི། ནང་ཞྱིབ་སེ་ཚན། སྨན་མཛོད་

དང་སྨན་ཚོང་སེ་ཚན་བཅས་བརྒྱད་ཡོད། གཉྱིས་པ། རྱིག་

གཞུང་ཁངོས་སུ་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་སེ་ཚན་དང༌། སྨན་སོྦར་

ས་ེཚན། སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་ས་ེཚན།  ནད་བཅསོ་ཉམས་

ཞྱིབ་ས་ེཚན། སྨན་རྫས་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།  དཔ་ེདབེ་ཞྱིབ་

འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སེ་ཚན། སྔོ་སྦོར་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན། 

ལུས་སམེས་སོག་གྱི་ས་ེཚན་བཅས་བརྒྱད་ཡདོ།

རམོ་སྒྱིག་པའྱི་གངེ་བརདོ།
སྨན་རྱིས་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར། ཟླ་

བ་འདྱི་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཟླ་རེའྱི་ཚགས་པར་

༼སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར།༽ཞེས་པ་བོད་ཡྱིག་ཐོག་གསར་

དུ་འདོན་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་

དང་མཁས་པའྱི་མན་ངག་ལས་འགོ་བ་མྱིའྱི་འཕོད་

བསེན་ཤསེ་བ་དང་། སོལ་རྒྱུན་སང་བླང་སྐོར་ཇྱི་སེད་

ཅྱིག་གསུངས་ཡདོ། ད་ེདག་ནས་ལག་ལནེ་བླང་བད་ེབ་

མང་པ་ོཞྱིག་སྔནོ་དུས་ནས་ད་བར་བོད་ཀྱི་ཞྱིང་འབོག་

མྱི་མང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་ཁདོ་དུ་དར་ཁབ་བྱུང་ས།ེ མྱི་མང་

གྱི་འཕོད་བསེན་ཤེས་བ་དང་། བ་བའྱི་མཇུག་ལྡོག་ལ་

ཕན་ཐགོས་རླབས་ཆ་ེབྱུང་ཡདོ།

བདོ་མྱི་རྱིགས་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཆུ་འག་ོརྱིང་ཞྱིང་

རླབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལྡན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ནྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་རྱིག་

གཞུང་ལ་འགམ་ཆུ་ལྡང་མ་དགོས་པའྱི་དེང་དུས་ཚན་

རྱིག་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་བགདོ་ཐུབ་པའྱི་རྱིག་

གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་རང་རེའྱི་རྱིག་གཞུང་

རྣམས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྡུལ་ཁོད་དུ་མ་གཟྱིམས་པར་དར་

སེལ་དང་། དེ་དག་གྱི་འབས་བུ་བཟང་པོ་རྣམས་སྔར་

བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་ལངོས་སུ་སོྤད་ཐུབ་པ་དགསོ།

སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་འདནོ་སལེ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རང་རའེྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་། མཁས་

པའྱི་མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤསེ་བ་ག་ོབདརེ་མྱི་མང་

ལ་ངོ་སྤོད་བས་ཏེ་མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་

སགོས་སྤྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུ་ཁ་ོནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་རང་

ལུགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་མྱི་མང་ནས་ཤསེ་རྟགོས་

དང་། ལག་བསར་ཐུབ་པའྱི་དག་ེམཚན་ཞྱིག་ཀང་ངང་

གྱིས་འགྲུབ་ངསེ་ཡྱིན།

ད་དུང་ཚགས་པར་ཐོག་འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་

བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་བརེ་བས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་

གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་སྔ་ཕྱི་རྣམས་རྱིམ་སེལ་ཞུ་རྒྱུ།

ཞརོ་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དཔེ་དབེ་དང་།  རྱིག་

གཞུང་སེ་ཚན། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ངོ་སྤོད་

དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་སྤྱི་ཚགོས་ཐགོ་འཕདོ་བསནེ་

གྱི་ཞབས་ཞུ་གང་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་ལས་

བདེ་གསར་བསྡུ་སགོས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས་ཀང་འགདོ་

རྒྱུ་ཡྱིན།

རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཤེས་ཡོན་དང་

ཉམས་མོང་གང་ཅྱིར་དམན་རྐེན་འབབ་ཆུ་ཐུར་དུ་

རྒྱུག་པའྱི་ངང་ཚུལ་ལྟར་གང་ཅྱིར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་

ངེས་པས་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་སེལ་

ཉསེ་འགགོ་གྱི་དགངོས་འཆར་ལྷུག་སྩལོ་ཡངོ་བ་ཞུ།།
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སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ོབརྒྱ་
འཁརོ་བའྱི་དུས་དན་

སྲུང་བརྱི།
སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༩ སྔ་དའོྱི་ཆུ་ཚདོ་ ༡༡།༣༠ 

ཐགོ་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་ཚགོས་ཁང་དུ་སྨན་རྱིས་

ལས་སོབ་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགོད་པ་བཅས་ལ་

སྨན་རྱིས་ཁང་འགན་འཛིན་ཚེ་རྱིང་བཀྲ་ཤྱིས་མཆོག་

གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་གནང་དོན། སྨན་

རྱིས་ཁང་ནྱི་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའྱི་མེ་འབྲུག་སྤྱི་ལོ་ 

༡༩༡༦ ལརོ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་མཆགོ་

གྱིས་ལྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་སེ། 

༸སྐུའྱི་བླ་སྨན་སྤྱི་ཁབ་མཁན་པོ་བམས་པ་ཐུབ་དབང་

མཆོག་གྱི་དངོས་སོབ་མཁས་དབང་མཁེན་རབ་ནོར་

བུ་མཆོག་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ལྕགས་པོ་རྱི་རྱིག་བེད་གྲྭ་

ཚང་གཉྱིས་ཀའྱི་དབུ་འཛིན་སོབ་དཔོན་གཅྱིག་ལྕོགས་

གནང་དགོས་པའྱི་ཕག་རྟགས་ཕེབས་རེས་མདོ་དབུས་

ཁམས་གསུམ་དང་། འབས་ལོངས། འབྲུག ལ་དྭགས་

བཅས་ནས་ཀང་སོབ་མ་བསྡུ་བཞསེ་གནང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གྱིས་བོད་ལ་

བཙན་འཛུལ་རསེ་༸གངོ་ས་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྱི་པ་མཆགོ་

གྱིས་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་བེས་ཀྱི་འགོ་ཕན་སྨན་

རྱིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་དང་། སྨན་པའྱི་ཐུགས་འགན་

བླ་སྨན་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་ལགས་སུ་བསོྐ་བཞག་གནང་

བའྱི་སྐརོ་དང་། སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦  ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ རསེ་

གཟའ་ལྷག་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་གོང་ཁརེ་ཁ་ཤས་སུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གསར་འཛུགས་

བསྐྱངས་ཏ་ེལ་ོང་ོབརྒྱ་ཐམ་པ་འཁརོ་བའྱི་དུས་དན་སྲུང་

བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞསེ་སགོས་གསུངས།

དེ་བཞྱིན་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགོས་

དངུལ་ས་བོན་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་དང། 

ལས་མྱི་རེ་རེའྱི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་རེའྱི་ག་ཕོགས་འབབ་ཞལ་

འདེབས་ཡོང་བ་དང་། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་ཚོད་

བརྒྱ་རེ་ལས་ཀའྱི་ཞལ་འདེབས་དགོས་པའྱི་རེ་བསྐུལ་

གནང་དོན་ལྟར། ད་བར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་འབོར་

བྱུང་བ་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༣༦ ཙམ་དང་། ད་དུང་མུ་

མཐུད་ཞལ་འདེབས་འབོར་མུས་ཡྱིན་འདུག །

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

སྤུ་རྱིས་འབདེ་མཚམས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཆ་བདེ་པར་ཕན་ཁད་ཡངོ་

གྱི་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་མཐུན་རྐནེ་མ་འཛམོས་པ་དང་། འཚ་ོ

བའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཤག་ཀང་དེ་ཚོ་རྱིམ་པས་སེལ་

ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་རང་རང་འདོད་མོས་ཀྱིས་བོད་

སྨན་སོབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་གར་འབོར་ནས་སོབ་སྦོང་འགོ་

འཛུགས་བདེ་བཞྱིན་དུ་ཡདོ་ཀང། ར་བའྱི་སབོ་ཚན་གསར་

པ་ཞྱིག་ལ་སོབ་སྦོང་སྤོད་སངས་ཀང་ད་ཕན་བོད་ནང་གྱི་

ལུགས་སོལ་ལྟར་སོབ་ཁྱིད་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཤག  དེ་གཅྱིག་

བས་ན་ཁེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་དང་། བློ་སྦུབས་དོགས་

སྣང་ཡོང་གྱི་མེད་དམ་བསམས་བྱུང་། ཁེད་རང་ཚོའྱི་སོབ་

ཚན་འདྱི་ནྱི་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའྱི་ནང་གསེས་གསོ་བ་

རྱིག་པ་ཞེས་རང་རེ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

རེད། འདྱིས་ནྱི་ཤེས་བའྱི་རྣམ་གངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་

སམེས་ཅན་མང་པརོ་ཁ་ཡདོ་ལག་ཡདོ་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་

ཅྱིང་། བདོ་སྨན་འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེགཏྱིང་ཟབ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚདོ་

འདུག ནུབ་ཕོགས་པའྱི་སྨན་སྣས་མ་ཕན་པའྱི་ནད་རྱིང་

འགའ་ཤས་བདོ་སྨན་གྱིས་ཕན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡངོ་གྱི་འདུག་

པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཨམེ་ར་ེམང་པསོ་ཀང་ད་ོསྣང་དང་ལག་

ལེན་བ་འདུན་བེད་ཀྱི་འདུག  དེང་བོད་སྨན་གྱིས་རང་

གཞན་མང་པརོ་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆནེ་ཡངོ་ངསེ་མ་ཟད། འདྱི་

བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལའང་ཞབས་

འདེགས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་

ཆོས་ནས་བས་ན་སྨན་སྦྱིན་ནྱི་གཞན་ཕན་མཆོག་ཏུ་དགེ་

བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྷག་པར་བང་ཆུབ་སམེས་དཔའྱི་བསབ་

བའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོང་རྒྱུར་ཁེད་རང་ཚོས་བོད་སྨན་གྱི་ཐོག་

ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉྱིས་འགྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཚུལ་ལ་

གཞལོ་དགསོ། ཞསེ་སྩལ་ཡདོ།།

སྤྱིའྱི་འདནོ་ཐངེས། ༡ Issue 1

སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་ནས་ལ་ོབརྒྱ་འཁརོ་བའྱི་དུས་དན་གྱི་ལས་རྟགས།



ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ།

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

 བདུད་རྱི་སྱིང་པ་ོཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད།

ལུས་ཁམས་བད་ེསྲུང་ཤསེ་བ་ཉསེ་གསུམ་སྐརོ།

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལས་བསན་པའྱི་ནད་ཐམས་

ཅད་ཀྱི ་གཞྱི ་རའྱི ་ནུས་པ ་ཐོན ་མཁན་ནྱི ་ཉེས ་པ ་

རླུང་། མཁྱིས་པ། བད་ཀན་གསུམ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་

བེད་ཀྱི་ཡོད།   རླུང་ཞེས་པ་ནྱི་དབུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་

དང་། མཁྱིས་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་དོད་ཁམས་སྣུམ་མཁྱིས་ནས་མེ་

འབར་བ་ལྟ་བུ་དདོ་སྐྱསེ་པས་མཁྱིས་པ།  བད་ཀན་ནྱི་ལུས་

ཀྱི་ཆུ་ཁམས་བརླན་གཤརེ་གྱི་ཁམས་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེ

དག་ལྡང་ཚད་ལས་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་ན་

ལུས་ལ་ཕན་པ་དང་།  དགོས་མཁོའྱི་ཚད་ལས་འཕེལ་ཟད་

འཁྲུགས་པར་གྱུར་ན་ལུས་ལ་གནོད་པར་བེད།  དེ་དག་གྱི་

གནས་ས་དང་། ལམ། མཚན་ཉྱིད་སགོས་ར་ེར་ེནས་གངེ་མྱི་

དགསོ་པར་རགས་ཙམ་བརོད་པར་བའ།ོ  

རླུང་ནད་ཅེས་བ་བ་ནྱི་ཕལ་ཆེ་བ་ཟུངས་སོབས་

ཉམས་པ་དང་། སེམས་ཁམས་མ་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་

དང་། མཁྱིས་པའྱི་ནད་ཅསེ་བ་བ་ཁག་མཁྱིས་ཀྱི་ཁམས་རྒྱས་

པ་ལས་བྱུང་། བད་ཀན་གྱི་ནད་ནྱི་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་ཉམས་པ་

ལས་བྱུང་།  རླུང་ནྱི་ནད་ཀྱི་རྟ་ཞསེ་ཐགོ་མར་ནད་སྣ་འདེན་

མཁན་དང་། དེ་མཁྱིས་པ་དང་འགོགས་པས་ནད་དེ་ལྷག་

པར་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་གྱུར་བས་ནད་ཀྱི་དུག་མཁྱིས་པ། ནད་ཀྱི་གཞྱི་

བད་ཀན་ནྱི་ཐགོ་མར་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདོད་ཉམས་པ་ལས་ཁ་ཟས་

མ་ཞུ་བའྱི་རྐནེ་ལས་སངོ་བར་བདེ་པས་ན་ནད་ཀྱི་གཞྱི་བད་

ཀན།   མཉམ་མདེ་དྭགས་པ་ོལྷ་རསེ། ལར་བད་ཀན་ནད་ཀྱི་

མ་རྒན་འད། །ནད་རྣམས་སྐྱསེ་པའྱི་རྒྱ་མཚ་ོཡྱིན། །བད་ཀན་

མཁས་ན་འདུལ་བ་རྱིགས།། ཞསེ་དང་། ས་སྐྱ་གགས་པ་རྒྱལ་

བདོ་སྨན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སན་ཐ་ོརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་
ཚན་རྱིག་དུས་དབེ་ནང་ཐནོ་པ།

ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ (འཇབ་གསོད་) ཞེས་པའྱི་

ཐ་སད་དུའང་གགས་པའྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་མྱིའྱི་ཚེ་སོག་

འཕོག་མཁན་གྱི་དག་ཆེ་བའྱི་སྱིང་ནད། ཀད་གྱིབ། མཁལ་

མའྱི་ནད་སོགས་འབྱུང་རེྐན་གྱི་གཞྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཀྱི་

ཡདོ། མངནོ་ཚུལ་གྱི་ནད་རྟགས་ཁ་གསལ་མདེ་པའྱི་ངང་གོ་

བུར་དུ་སོག་ལ་ཉནེ་ཚབས་ཆ་ེབའྱི་ནད་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནས་

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༠ བར་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་དུ་ནད་པ་གངས་ ༡༥༠ ལ་དངེ་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་

ཐབས་ལམ་ཐགོ་ནས་ཟླ་དྲུག་དུས་ཡུན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཞྱིག་

འགོ་འཛུགས་བས། ཉམས་ཞྱིབ་བ་ཐབས་ནྱི་ཕོ་མོ་དབེར་

མདེ་ལ་ོན་ ༣༠ ནས་ ༧༠ བར་གྱི་ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་

ནད་གཞྱི་གསར་དུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའམ་སྨན་བཅོས་

གནང་མངོ་མདེ་པ། ཁག་རླུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་སངེ་རྱིམ ༡༢༥ 

ནས་ ༡༥༩ བར་དང་འགོ་རྱིམ་ ༨༥ ནས་ ༡༠༩ བར་ཡྱིན་

པ་རྣམས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་

ནང་དུ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་ཡོད། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྒོམ་

གཞྱིའྱི་ནང་ས་ེཚན་ཁག་གཉྱིས་སུ་དབ་ེཡདོ། ད་ེཡང་ཉམས་

ཞྱིབ་འདྱི་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བའྱི་

གསོལ་སྨན་བཞྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སེང་ཟས་སྤོད་སོབ་སོན་བས་

པ་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་སེ་ཞེས་དང་ཟས་སྤོད་སོབ་སོན་དང་

སྦྲགས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་སྨན་བཞྱི་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

སྨན་གཞན་ཉུང་ཤས་བཏང་པའྱི་སེ་ལ་ཚདོ་འཛནི་སེ་ཞསེ་

བརོད། སྨན་བཅསོ་ཀྱི་སེ་རུ་ནད་པ་གངས་ ༧༥ དང་ཚདོ་

འཛིན་གྱི་སེ་རུ་ནད་པ་གངས་ ༧༥ བཅས་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་

མཐའ་དོན་སྨན་བཅོས་སེའྱི་ནད་གངས་ ༧༠ དང་ཚོད་

འཛིན་སེའྱི་ནད་གང་ ༦༩ རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་ཕ་དབེ་ཞྱིབ་

ཞུས་པ་རེད།   ཉམས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཁག་

རླུང་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བད་ (Sphygmomanometer) 

སེང་དུ་མངོན་པའྱི་ནད་པའྱི་ཁག་རླུང་གྱི་ཚད་གཞྱི། རང་

ལུགས་རེག་པ་རའྱི་གནས་སངས། མཐོང་བ་ཆུའྱི་གནས་

སངས། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལུགས་བརྟག་ཐབས་རྱིག་པའྱི་ལམ་

ནས་མཁལ་མའྱི་བེད་ལས་དང་། ཁག་ཚིལ་དང་ཟུངས་

ཁག་གྱི་གནས་ལུགས། སྱིང་གྱི་བེད་ལས། དྱི་ཆུའྱི་གནས་

ལུགས་བཅས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ལ་གཞྱི་གཙོ་བོ་གཞག་ནས་

ཕན་སྐྱེད་དང་ཟུར་ཕོག་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐབས་བས་ཡོད། 

ཉམས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་དཔྱད་ཕ་དབེ་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ནྱི་

རྒྱལ་ས་དྱིལླྱིར་གནས་སོད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཁང་ 

(AIIMS) གྱི་དཔྱད་ཕ་དབ་ེཞྱིབ་ས་ེཚན་གྱི་འགན་འཛནི་

སྐུ་ཞབས་ Dr. R M Pandey  མཆགོ་ཡྱིན། 

ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབས།   ཉམས་ཞྱིབ་དུས་ཡུན་

གྱི་ཟླ་གསུམ་དང་ཟླ་དྲུག་མཚམས་སུ་ས་ེཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁག་

རླུང་ཚད་གཞྱི་སངེ་རྱིམ་ (Systolic Blood Pressure) 

ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་བར་ཁད་མདེ་པ་གཅྱིག་མཚུངས་གསལ་ཡདོ་

ནའང་ཟླ་གསུམ་མཚམས་ལ་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་འོག་རྱིམ་

(Diastolic Blood Pressure) ད་ེསྨན་བཅསོ་སེ་ཚན་གྱི་

བརྒྱ་ཆ་ (3.7 ± 1.0) དང་། ཚདོ་འཛནི་སེ་ཚན་ལ་ (1.4 ± 

10.8) བཅས་གསལ་བའྱི་ཐགོ་སྨན་བཅསོ་སེ་ཚན་ད་ེཚདོ་

འཛནི་ས་ེཚན་ལས་མང་བ་ཆགས་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་ཟླ་དྲུག་

མཚམས་སུ་ས་ེཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་འགོ་རྱིམ་ 

(Diastolic Blood Pressure) ཀྱི་རྱིམ་པ་ད་ེཐགོ་མའྱི་

རྱིམ་པ་ལས་འཕར་ཡོད་ཀང་སྨན་བཅོས་སེ་དང་ཟས་སོྤད་

སེ་གཉྱིས་དབར་བསྡུར་ན་ཟས་སོྤད་སེ་ལས་སྨན་བཅོས་སེ་

ཉུང་བ་འཕར་བ་གསལ་བ་འདྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་གལ་གནད་ཅན་

ཞྱིག་ཡྱིན། (p-value=0.0035) གཞན་ཡང་ཉམས་ཞྱིབ་

འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་སོན་བྱུང་ཡདོ་པ་ནྱི། སལོ་རྒྱུན་བདོ་

སྨན་འདྱི་དག་བསནེ་ན་ནད་པའྱི་ལུས་ལ་གནདོ་ཚབས་མདེ་

པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་སྨན་ཡུན་རྱིང་བསེན་ཡང་མཁལ་མ་

དང་སྱིང་གྱི་བེད་ལས་ལ་གནདོ་ཚབས་དང་། བདེ་ལས་ཞན་

དུ་གཏངོ་བ། ཁག་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བེད་པ་བཅས་ཀྱི་སོྐྱན་གང་ཡང་

མདེ་པ་མངནོ་གསལ་ཤསེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེདང་ཕགོས་

མཚུངས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བཅསོ་ཐབས་ལྟ་གྲུབ་བཞྱིན་སྨན་

གཏོང་བ་དང་ལྷན་དུ་ཟས་སྤོད་གཉྱིས་སྲུང་ཐུབ་ན་ཁག་

རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་ལ་ཕན་བསྐྱདེ་དང་ནད་འདྱིའྱི་ཉནེ་

སྲུང་ཐུབ་ངེས་ཡྱིན་པའང་ཉམས་ཞྱིབ་ལམ་ནས་ཤུགས་སུ་

ཤསེ་རྟགོས་བྱུང་ཡདོ།  ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཀྱི་ཉམས་

ཞྱིབ་འདྱིའྱི་སན་ཐ་ོརྒྱས་པ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཡངོས་ཚན་རྱིག་དུས་དབེ།  STM Research and Re-

views-Journal of Medicine, Vol 3, no. 3 2013) 

ནང་དུ་འདནོ་སེལ་བྱུང་ཡདོ། 

དུས་དེབ་ཀྱི་ད་རྒྱ་ www.stmjournals.com 

ནང་སན་ཐ་ོསྱིང་བསྡུས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡདོ།།

མཚན་གྱིས། ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བད་ཀན་ཞསེ་གསུངས། 

རླུང་གྱི་ནད་རྟགས།   གཡལ་སོང་མང་བ་ནྱི་རླུང་

རར་བཞུགས་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པ་དང་། གང་ཤུམ་བེད་པ་

ནྱི་རླུང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དྲུག་གསུངས་པའྱི་ནང་གྱི་གང་བའྱི་

ཆ་ཤས་འཕེལ་བས་གང་ཤུམ་བེད་པ་དང་། འདར་གཡེང་

བེད་པ་ནྱི་སོག་ར་དཀར་པོའྱི་ཆ་ཤས་སུ་རླུང་ཞུགས་པས་

ལུས་འདར་བ་དང་།  སེམས་འཛིན་མྱི་ཐུབ་པ་བེད། ཐོ་

རེངས་དུས་རླུང་ལྡང་བ་ནྱི། ཉྱིན་པར་བཟས་པའྱི་ཟས་

ཕལ་མོ་ཆེ་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ཀྱིས་འཇུ་ཞྱིང་ནུས་པ་ཟད་པར་

འགྱུར་བས་ཕྱིར་བཅུད་ཟད་ཏེ་རླུང་འཕེལ་བ་ཐོ་རེངས་

དུས་སུ་རླུང་ལྡང་། རླུང་གྱི་ཁག་གནེ་དུ་བུས་པས་ལྕ་ེདམར་

པོ་ཆགས་པ་དང་།  བརླན་གཤེར་གྱི་ཆ་ཉམས་པ་ལས་ལྕེ་

སྐམ་པའྱི་རྟགས་བྱུང་། རླུང་ཤས་ཆེ་བའྱི་མྱི་རྣམས་ཟས་ཞུ་

མ་ཐག་ཏུ་ནད་གཞྱི་ལྡང་བའྱི་ཚུལ་བེད་པ་དང་།  ལུས་ཀྱི་

ཟུངས་སབོས་ཉམས་པ་ལས་གཅྱིན་པའྱི་མདགོ་སྔ་ོཞྱིང་གར་

པོ་མྱིན་པ་ས་བ་དང་། ལྦུ་བ་ཆེ་བ། གང་བའྱི་ཁམས་འཕེལ་

བའྱི་རྐནེ་གྱིས་དྱི་ར་ོརླངས་པ་ཆུང་བ་ཡདོ། 

རླུང་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཆང་བཟང་དང་། རུས་ཁུ་

སོགས་དོ་ཞྱིང་སྣུམ་བཅུད་ལྡན་པ་བསེན་པ་དང་།  མགོ་

བོ་སྒུར་ཙམ་བས་ན་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་མཇྱིང་ཚིགས་རླུང་

རྒྱུ་བའྱི་གསང་ཚིགས་དང་པོ་དང་དྲུག་པ་བདུན་པ་བང་

རྒྱབ་མདུན་བཅས་སུ་ཚ་དུགས་བ་དགསོ། རྐང་ལག་མཐྱིལ་

བཞྱི་ལ་བསྐུ་མཉ་ེབ་སྐབས་ངསེ་པར་དུ་རྟནེ་འབེལ་དགངོས་

རྟགས་རྣམས་བྱུང་ཚ་ེལྷདོ་གཡངེ་དུ་མ་སངོ་བར་ཕྱི་ལུགས་

སམ་བོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་བསེན་གཏུགས་གནང་

དགསོ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ནད་གསར་པའྱི་དུས་སུ་ངསོ་འཛནི་

བྱུང་ན་བཅསོ་ས་བས་དུས་ཐགོ་ཏུ་ངསོ་བཟུང་བ་དང་གས་ོ

ཐབས་དགསོ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆ།ེ

སྔནོ་འགགོ་བ་ཐབས།  སྤྱིར་འགསོ་ནད་རྱིགས་

འགགོ་པ་ལ་མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ནད་འགགོ་ནུས་པ་ (Im-

mune System) ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགསོ་ལ། ད་ེམྱི་

ཉམས་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ད་ེཡང་

བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་ནང་ཕ་ོབ་ལྟ་བུ་འཇུ་བདེ་མ་ལག་གྱི་

འཇུ་སབོས་ནུས་པ་སབོས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགསོ། ད་ེལྟར་

སབོས་དང་ལྡན་ན་ཟས་སྐམོ་གང་ཟོས་ཀང་འཇུ་ས་བ་དང་། 

ཟས་སྐམོ་ལས་བྱུང་བའྱི་འཚ་ོབཅུད་ཚུལ་བཞྱིན་གཟུགས་པརོ་

རག་སེ་ལུས་སོབས་རྒྱས་པ། ནད་མདེ་པ། ཚ་ེརྱིང་བ། བཀྲག་

མདངས་རྒྱས་པ། ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ནུས་པ་འཕལེ་བ་

སགོས་ཕན་ནུས་ཁད་པར་ལྡན་ཡདོ།

དརེ་བརྟནེ་རྒྱུན་དུ་འཕདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་དང་སོྤད་

ལམ་བསནེ་དགསོ་པ་དཔརེ་ན། འབྲུ་རྱིགས། སྔ་ོཚལ། ནམ་དུས་

ཀྱི་ཤྱིང་ཏགོ་སསོ་པའྱི་རྱིགས། ཆུ་སྐལོ་དོད་འཇམ། ལྷག་པར་

དུ་ཟས་ཟོས་པའྱི་སྐབས་དང་ཟོས་རསེ་ཆུ་སྐལོ་འཐུང་ན་ཟས་

འཇུ་བར་ཕན། རྒྱུན་ལྡན་ཆུ་སྐལོ་འཐུང་ན་ཆམ་ནད་གསར་

པའྱི་རྱིགས་འཕལ་དུ་ཟོླག་པར་བདེ་ནུས། ད་ེབཞྱིན་སྣུམ་སགེ་

རྱིགས་དང་། ཆུ་གང་མ།ོ ཚ་སྐྱུར་གྱི་རྱིགས། ཤ་མར་རྱིང་པ། 

ཚགིས་ཇ་ (coffee) ཇ་གར་པ།ོ དངེ་དུས་ཁོམ་གྱི་ཟས་རྱིགས་

ཙག་ཙགི་རྱིགས་དཔརེ་ན་ (chips, biscuits, cakes, pies, 

chocolate, candies) སགོས་དང་མྱུར་ཟས་ (fast food) 

སགོས་བཅུད་མདེ་ཁ་ཟས་རྱིགས་རྣམས་འཛམེས་དགསོ།

ད་ེབཞྱིན་སྤདོ་ལམ་ཡང་ཁ་ཟས་དུས་ཐགོ་ཏུ་བསནེ་

པ། གང་ཡང་མང་ཉུང་རན་པ་ོབསནེ་པ། མཚན་མརོ་གཉྱིད་

སྨན་རྱིས་ཁང་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༢  སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣  

སྨན་རམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ནརོ་བུ།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས། འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་

ནང་སྐུ་འཁྲུངས་བའྱི་གཡུ་

ཐོག་རྱིང་མ་ཡོན་ཏན་

མགོན་པོས་བོད་རང་གྱི་

ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གས་ོ

དཔྱད་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་

སོགས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་

ཁབ་རྣམས་ཀྱི་གས་ོདཔྱད་

ལ་སྦངས་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་རེས། གསོ་དཔྱད་ཡདོ་ད་ོ

ཅགོ་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཏ་ེབདོ་ཡུལ་གྱི་ས་ཁམས་ཁརོ་

ཡུག་དང་འཚོ་བའྱི་གོམས་གཤྱིས་སོགས་ལ་གལ་གནད་དུ་

བཟུང་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒྱིག་མཛད་པའྱི་༼གསོ་རྱིག་རྒྱུད་

བཞྱི།༽ལ། རེས་ཀྱི་གས་ོདཔྱད་མཁས་པ་མང་པོ་དང་། ལྷག་

པར་ཏུ་དུས་རབས་བཅུ་གཉྱིས་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་བའྱི་གཡུ་

ཐགོ་གསར་མ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པསོ། ནད་ཐགོ་ཉམས་མོང་

གྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས་པའྱི་ཁར་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་གསོ་དཔྱད་

སྤྱི་ལ་མཁས་པར་སྦངས་རསེ། ཞུས་དག་གྱིས་རྣམ་པའྱི་སྣནོ་

འཕྱི་ལགེས་སྒྱིག་གནང་ས།ེ འཛམ་གྱིང་གྱི་སལོ་རྒྱུན་གྱི་གསོ་

རྱིག་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་ཡྱི་ཁངོས་གཏགོས་རྒྱ་གར་ཚ་ེཡྱི་རྱིག་བེད་

དང་། རྒྱ་ནག་གས་ོརྱིག བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག གྱི་རྱི་སྱིའྱི་གས་ོརྱིག་

ལས་ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བཞྱིན་

པའྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་༼བདུད་རྱི་སྱིང་པ་ོཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད།༽འདྱི་ཉྱིད་གྲུབ་

པ་ཡྱིན། གས་ོརྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ནང་ནད་གཞྱི་བཅསོ་ཐབས་

ལས་སྔནོ་འགགོ་གལ་ཆ་ེབ་དང་། ལུས་སམེས་གཉྱིས་ཀྱི་འཕདོ་

བསནེ་ཡང་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ཡ་མ་བལ་པར་འད་མཉམ་དུ་

བསནེ་དགསོ་བའྱི་སྐརོ་གཙ་ོགནད་དུ་བཟུང་ཡདོ་ལ། འག་ོ

བ་མྱི་ཡྱི་ཉྱིན་རའེྱི་ཟས་སྐམོ་སྤདོ་ལམ་དང་དའེྱི་ཕན་གནདོ། 

ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་གྲུབ་ལུགས། ལུས་ལས་བྱུང་བའྱི་ནད་

ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དང་དབ་ེབ། ནད་ད་ེའཇམོས་བེད་སྨན་གྱི་ར་ོནུས་

དང་ཞུ་རསེ་ལ་སགོས་པ་ཚང་མ་ཕྱི་ནང་གྱི་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ནུས་

པ་ལས་བྱུང་བ་བཅས། ལུས་ནད་གཉནེ་པོ་གསུམ་ག་འབྱུང་

བའྱི་རྡུལ་རྫས་ཁ་ོན་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྐརོ་ཡང་། ཚན་རྱིག་གྱི་

རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ངསེ་ཚགི་རྣམས་ཇྱི་སྐད་དུ་རྒྱུད་ལས། 

འག་ོབའྱི་ལུས་འདྱི་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གྲུབ། །གས་ོབའྱི་ནད་

ཀང་འབྱུང་བ་བཞྱི་ཡྱིས་བསྐྱདེ། གཉནེ་པའོྱི་སྨན་ཡང་འབྱུང་

བཞྱིའྱི་ང་ོབ་ོཉྱིད། །ལུས་ནད་གཉནེ་པ་ོབདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པར་

འབེལ། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ ད་ེལྟ་བུའྱི་གཞུང་འདྱིར་

སབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་གྱི་གདུལ་བའྱི་བླའོྱི་དབང་པ་ོརབ་

འབྱིང་ཐ་གསུམ་ལ་དམྱིགས་ནས་དུམ་བུའམ་ས་བཅད་ཆནེ་

པ་ོབཞྱི་རུ་བགསོ་ཡདོ་པ་ས།ེ བླ་ོརབ་ཀྱི་དནོ་དུ་གས་ོདཔྱད་ཀྱི་

སྱིང་བོ་དྱིལ་བ་ར་བའྱི་རྒྱུད་ལ་ལའེུ་དྲུག་དང་ཤ་ོལ་ོཀ་བརྒྱ་

དང་ཉྱི་ཤུ། བླ་ོའབྱིང་གྱི་དནོ་དུ་གས་ོདཔྱད་ཀྱི་སྤྱི་ཁགོ་ཕུག་

པ་བཤད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་ལེའུ་སོ་གཅྱིག་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་བདུན་

བརྒྱ་དནོ་གསུམ། བླ་ོཐ་མའྱི་དནོ་དུ་ནད་དང་གཉནེ་པ་ོསྤདོ་

པ་མན་ངག་རྒྱུད་ལ་ལེའུ་གོ་གཉྱིས་དང་ཤོ་ལོ་ཀ་བཞྱི་སོང་

ཉརེ་བརྒྱད། བླ་ོཤྱིན་ཏུ་རྟུལ་བ་ོརྣམས་ཀྱི་དནོ་དུ་ད་ེདག་གྱི་

མད་ོདནོ་དྱིལ་བ་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལ་ལའེུ་ཉརེ་བདུན་དང་ཤ་ོལ་ོཀ་

ཆྱིག་སོང་བཅུ་བཞྱི་བཅས་བསམོས་ལའེུ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་

དྲུག ཤ་ོལ་ོཀ་ལྔ་སངོ་དགུ་བརྒྱ་ས་ོལྔ་དང་ཕདེ་ཡདོ་པས་ནང་

དནོ་རྒྱ་ཆ་ེལ་འཐུས་ཚང་བ། སྤདོ་ས་ོཁབ་ཆ་ེལ་སབས་བད་ེབ་

རྣམས་ཀང་ཇྱི་སྐད་དུ་རྒྱུད་ལས། ར་བ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདྱི་ས་

བནོ་འད། །འདྱི་ལས་མ་སྐྱསེ་གས་ོདཔྱད་ཡདོ་མ་ཡྱིན། །སྐུ་ཡྱི་

བཤད་རྒྱུད་བར་སྣང་ཉྱི་ཟླ་འད། །ཚགི་དནོ་མ་ལུས་སྒྱིབ་མདེ་

གསལ་བར་སོན། །མན་ངག་ཡནོ་ཏན་རྒྱུད་འདྱི་ནརོ་བུ་འད།། 

དགསོ་པ་མ་ཚང་བ་ནྱི་གཅྱིག་ཀང་མདེ། །ཕྱི་མ་འཕྱིན་ལས་

རྒྱུད་འདྱི་ཕ་ལམ་འད། །ནད་ཀྱི་སངེ་དུ་ཐགོས་པ་ཡདོ་མ་ཡྱིན།། 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ །ད་ེབཞྱིན་ཏུ་སྨན་སྦརོ་རྣམ་གངས་

ཀང་སྨན་རྫས་རྐང་པ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གཅྱིག་དང་། ནད་རྱིགས་

ས་ོསརོ་ཕན་པའྱི་སྨན་སྦརོ་རྣམ་གངས་ལ། མན་ངག་རྒྱུད་ལས་

ཉྱིས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉརེ་དྲུག་དང་། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལ་གངས་

དྲུག་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ཡདོ་པ་བཅས་སྨན་སྦརོ་གྱི་རྣམ་གངས་མང་

ལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའྱི་༼དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི།༽ནང་མྱི་

ག་ོགཅངོ་ཟད་བདེ་དམ་ཊྱི་བྱི་ནད་ཀྱི་ང་ོསྤདོ།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་ལྟར་སྤྱི་ཟླ་ ༣ 

ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་གོ་གཅངོ་ཟད་བདེ་དམ་ཊྱི་བྱི་

ནད་ཀྱི་ཉྱིན་མརོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།

དེང་དུས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱིས་ཊྱི་བྱི་ཞེས་པའྱི་ནད་

ད་ེལ་བདོ་ལུགས་ལས་ག་ོགཅངོ་ཟད་བདེ་ཅསེ་ངསོ་འཛནི་

བདེ་ཅྱིང་། ད་ེཡང་རྒྱུན་ལྡན་ཟས་སྤདོ་མྱི་མཐུན་པ་ཡུན་རྱིང་

བསེན་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ཉམས་ནས་ལུས་ཀྱི་

ཟུངས་སབོས་རྒྱས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཟད་པས་གཟུགས་པའོྱི་

ནད་འགགོ་ནུས་པ། (Immune System) ཉམས་ཞན་དུ་

སངོ་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆམ་རྱིམས་ལ་སགོས་ཕགོ་ནས་རྱིམ་

པས་གོ་གཅངོ་ཟད་བེད་ཀྱི་ནད་དུ་འགྱུར། འདྱི་ནྱི་ཡུན་རྱིང་

སྨན་བཅསོ་བེད་དགསོ་པའྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། གཞན་

ལ་འགསོ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོའག་ོབའྱི་ནད་ཅྱིག་ཀང་ཡྱིན་ལ་སྨན་

བཅསོ་ཀང་དུས་ཐགོ་མ་བས་ན་བཅསོ་དཀའ་བའྱི་ནད་དུ་

འགྱུར་ནས་ཚ་ེསོག་ཀང་འཕོག་པར་བེད།

སངོ་རྐནེ། ཟས་ཤ་མར་རྱིང་པ་དང་། ཚ་སྐྱུར་རྱིགས། 

ཟས་བཅུད་མདེ་པའྱི་རྱིགས། སྣུམ་སགེ་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས། ཐ་མག་

དང་ཆང་རག  གང་མའོྱི་རྱིགས་བསེན་དགས་པ།  དུ་བའམ་

ཐལ་རྡུལ། འབག་བཙགོ་ཆ་ེབའྱི་སར་བསད་དགས་པ། སམེས་

དུབ་ཆེ་བ། བཤང་གཅྱིན་བཙིར་བ་དང་བཀག་དགས་པ། 

གཉྱིད་ཉུང་དགས་པ། མྱི་གཙང་བའྱི་ཟས་བཟས་པ། ནད་ཅན་

མཉམ་དུ་མཉམ་བཟའ་མཉམ་འཐུང་བས་པ་སགོས་ནད་འདྱི་

སངོ་བའྱི་རེྐན་དང་ནད་འབུ་འགསོ་ཁབ་བྱུང་བས་ཡྱིན། 

ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕགོ་ལ་ཉ་ེབ་དང་ཕགོ་ཟྱིན་པའྱི་ནད་

རྟགས་གཙ་ོབ་ོནྱི། དནོ་མདེ་གཟུགས་པ་ོཐང་ཆད་པ། ཆམ་པ་

ཡང་ཡང་ཕགོ་པ། ག་ོལུ་བ། ལུད་པ་མཉམ་དུ་ཁག་འབྱུང་བ། 

བང་གཟེར་བ། དང་ག་ཞན་པ། ཤ་སྐམེ་ལ་ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་

ཆག་པ། ཚ་བ་འཕར་བ། མཚན་མརོ་རྔུལ་ཆ་ེབ། དབུགས་མྱི་

བད་ེབ། མག་ོན་བ་སགོས་ཀྱི་ནད་རྟགས་སོན།  གངོ་གྱི་ནད་

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

སྨན་རྱིས་ཁང་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།



ཤགོ་ངསོ་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༢  སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣  

རྱིས་ཀྱི་མན་ངག་ཉྱིན་མརོ་བདེ་པའྱི་སྣང་བ།
ཕག་དབེ་འདྱིའྱི་མཛད་པ་པ་ོནྱི་

སྨྱིན་གྱིང་ལ་ོཆནེ་དྷརྨ་ཤྲྱི་ཡྱིན། 

ཁོང་ནྱི་ཡབ་སོྨས་སོན་

ཆནེ་པོ་གསང་བདག་འཕྱིན་ལས་

ལྷུན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་ཤལེ་དཀར་

རྡ་ོརེ་མཚའོྱི་སྤྲུལ་པ། ལྷ་འཛནི་

དབངས་ཅན་སྒོལ་མའྱི་སས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་

༼ཤྱིང་རྟ་ ༡༦༥༤༽ལརོ་ལྷ་ོཁ་གཡརོ་པ་ོགྲྭ་ནང་སྔགས་དགནོ་

དར་རྒྱས་གྱིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ས་ཕ་ོ

ཁྱི་ལ་ོས་ེ༼སྤྱི་ལ་ོ ༡༧༡༨༽ལརོ་སགོ་པ་ོཨ་ོརདོ་ཇུན་གར་བས་

སྐྱྱིད་ཆུའྱི་འགམ་དུ་བཀྲངོས། 

ཁངོ་བྱིས་པའྱི་དུས་མཚན་ལ་ལགེས་པ་དནོ་གྲུབ་ཏུ་

གསལོ། དགུང་ལ་ོདགུ་ལ་ཡབ་གཤགེས་པས་གཅནེ་ཆསོ་རྒྱལ་

གཏརེ་བདག་པ་དང་། ཡུམ་ཕོགས་ཐགེས་ཀྱིས་བཞུགས་ཁམོ་མ་

བྱུང་བས། སྐྱསེ་མའྱི་ཞལ་ཏ་མས་བསྐུལ་ཏ་ེངག་བསབ་ཀྱི་གསལོ་

འདབེས་ལའེུ་བདུན་མ་སགོས་དགནོ་པའྱི་འདནོ་ཆསོ་ཀྱི་སྐརོ་

དང་། གསལོ་དཔནོ་གྱིས་ཡྱི་ག་ེའབྱི་ཀགོ་བསབས་པ་ཐུགས་ལ་

བང་ཆུབ་པར་མཛད། དགུང་ལ་ོབཅུ་གཉྱིས་པར་རེ་གཏརེ་ཆནེ་

བླ་མས་རྡུལ་མཚནོ་གྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་དུ་རྱིག་འཛནི་ཐུགས་ཐྱིག་

གྱི་དབང་ནདོ། དགུང་ལ་ོབཅུ་གསུམ་པ་ལ་རེ་གཏརེ་ཆནེ་བླ་

མར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་ཏ་ེམཚན་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་

དབང་པ་ོཞསེ་གསལོ། དག་ེབསེན་གྱི་སོམ་པའང་ཐབོ། 

དགུང་ལོ་བཅུ་བཞྱི་པ་ལ་ཀ་ལཱ་པའྱི་མཚམས་སོྦར་

ལྔའྱི་རྱི་མ་ོཙམ་དང་། བདོ་ཡྱིག་བསྐྱར་སབོ་མཛད། དའེྱི་ཕྱི་ལ་ོ

གུང་ཐང་པཎ་ཆནེ་ལས་ཀ་ལ་ཱཔའྱི་བཤད་པ་དང་། ས་རྱིས་ཞུས་

ནས་ཡངོས་རྫགོས་ཀྱི་རྱི་མའོྱི་རྒྱུགས་ཐུགས་ཐགོ་ནས་གཙང་

དག་སབེ་འབུལ་མཛད། ད་ེརེས་སེབ་སོྦར་གྱི་བཤད་པ་དང་། ཞ་

ལུ་ལ་ོཆནེ་གྱི་ཀ་ལ་ཱཔའྱི་སྤྱིའྱི་ཊྱིཀ་གཉྱིས་ཀྱི་ལུང་། གཞན་ཡང་

ལན་ྩདང་། དྷ་རྱི་ཀ ནཱ་ག་ར། ཝ་རྟུ། ཀསྣརྲ། རྒྱ་མཚ་ོམཐའ་པུཀྐ་ཾ

ས་ེདག་འཇམོས་ཀྱི་ཡྱི་ག་ེལ་སགོས་པ་སྦངས་པ་མཛད་པས་

མཁས་པར་གྱུར། དགུང་ལ་ོབཅ་ོལྔ་པ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁནེ་

པ་༸གོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ་མཚན་ངག་

དབང་ཆསོ་དཔལ་ཞསེ་བསྩལ་ནས་དག་ེཚུལ་གྱི་སམོ་པ་མནསོ། 

དགུང་ལ་ོབཅུ་བདུན་ལ་ཨོ་རྒྱན་སྨྱིན་གོལ་གྱིང་དུ་ཆསོ་ཞུགས་

གནང་སེ་གར་ཐྱིག་དབངས་གསུམ་གྱི་ཕག་བཞེས་རྣམས་

སྦངས། དགུང་ལ་ོབཅུ་དགུ་པ་ལ་སོབ་དཔནོ་དནོ་གྲུབ་དབང་

རྒྱལ་གྱི་དྲུང་ནས་སྐར་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པ་ལྔ་བསྡུས་དང་། གཟའ་

ལྔ། ཞག་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་དབ་ེབ། དུས་ཀྱི་སྦརོ་བ་ལ་སགོས་

ལ་འབད་པ་ལྷུར་ལནེ་གྱིས་ལགེས་པར་བང་། ཕྱིས་སག་ལུང་པ་

གྲུབ་ཆནེ་ངག་དབང་གཟུངས་མཆགོ་ལས་དབངས་ཅན་བ་ྲཀ་

ར་ཎའྱི་ས་རྱིས། ཙནྡྲ་པའྱི་ཡྱི་ག་ེསགོས་སྦངས་པ་མཐར་ཕྱིན་

མཛད་པ་དང་། གཞུང་སྤྱི་ལའང་བཤད་པ་མཛད་པ་སགོས་

ཕྱི་ནང་གྱི་རྱིག་གནས་ལ་མཁས་པར་སྦངས། དགུང་ལ་ོཉྱི་ཤུ་

པ་ལ་༸གངོ་ས་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོལས་བསནེ་པར་རྫགོས་ཟྱིན་ཀང་

སར་ཡང་གྲྭ་ཚང་དུ་སྨད་འདུལ་སམོ་རྒྱུན་ཁད་པར་བ་འདྱི་

འཛུགས་བཞདེ་ཀྱིས་ལྔ་པ་ཆནེ་པའོྱི་བཀས་བསྐུལ་ནས་མཁན་

ཆེན་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ལས་སོམ་རྒྱུན་བཞེས་ཏེ་

གཅནེ་རྒྱལ་སས་བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་དང་། གུང་ཐང་པཎ་ཆནེ་

ལ་སགོས་པ་བཤསེ་གཉནེ་མང་པ་ོབསེན་ཏ་ེམཁས་པའྱི་ཡང་

རརེ་སནོ། མཁན་ཆནེ་འདྱིའྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་ཆསོ་གྲྭ་ཆནེ་པ་ོཨ་ོརྒྱན་

སྨྱིན་གལོ་གྱིང་དུ་འདུལ་བའྱི་གྲྭ་ས་འདྱི་བཞྱིན་ཚུགས། ཁངོ་

གྱིས་ཕག་རམོ་ནྱི། ༼གསང་བདག་དགངོས་རྒྱན།༽ ༼གསང་

བདག་ཞལ་ལུང་།༽ ༼དཀྱིལ་འཁརོ་བླསོ་བསངས་ཀྱི་རྣམ་

གཞག་གསལ་སྒནོ་ར་འགེལ།༽ ༼སེབ་སོྦར་གྱི་འགེལ་བ་དནོ་

གསལ་མ་ེལངོ་།༽ ༼སྐར་རྱིས་གཞུང་ཉྱིད་བདེ་སྣང་བ་དང་

དའེྱི་ར་འགལེ།༽ ༼དབངས་འཆར་གྱི་འཆན་འགལེ་རྒྱུ་སྐར་

ཕངེ་བ།༽ ༼འབྱུང་རྱིས་མན་དག་ཟླ་བའྱི་འདོ་ཟེར།༽ ༼དབང་

ཆགོ་རྡ་ོརེའྱི་ཐམེ་སྐས།༽ ༼འདུལ་བའྱི་ལས་ཆགོ་རྱིན་ཆནེ་

ཐམེ་སྐས།༽ ༼འཆད་ཉན་བདེ་ཚུལ་གྱི་ཡྱི་ག་ེམདརོ་བསྡུས།༽ 

༼འབལེ་གཏམ།༽ ༼རྨྱི་ལམ་གྱི་ཁྱིད་ཡྱིག་ཉྱིང་འཁྲུལ་རང་

གལོ།༽ ༼ཀླུ་ཡྱིག་རབ་གསལ་སྣང་བ།༽ ༼མངནོ་བརོད་རྒྱ་

མཚའོྱི་ཆུ་ཐྱིགས།༽ ༼སན་ངག་རྒྱ་མཚའོྱི་སྱིང་པོ༽ལ་སགོས་

པ་བརམས་ཆསོ་བདུན་ཅུ་འགལ་བའྱི་ནང་ནས་༼རྱིས་གཞུང་

ཉྱིན་བདེ་སྣང་བ༽འདྱི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ཤྱིང་རྟ་༼སྤྱི་

ལ་ོ ༡༧༡༤༽ ལརོ་བརམས་གནང་བ་རེད། རྱིས་གཞུང་འདྱི་ནྱི་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁརོ་ལའོྱི་རྒྱུད་དནོ་སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཐ་སད་རྣམ་གངས། བསན་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག བེ་གྲུབ་

རྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ། ཉྱི་ཟླར་སྒ་གཅན་འཇུག་ཚུལ་དང་། ས་

དང་ཁྱིམ་གྱི་ག་ོལ། དུས་གཞྱི་འཕསོ་དནོ་དང་བཅས་པའྱི་ཟེར་

བཤད་པ། མགགོས་རྱིས་ལམ་ནས་ལའེུ་ཐ་ོསྦརོ་གལོ་དང་། རྱིས་

འབས་ང་ོལནོ་དང་བཅས་པ་སགོས་འདྱིར་སྐབས་ཉརེ་གསུམ་

ནང་དུ་བསྡུས་ནས་བསན་པའྱི་སྐརོ་གྱི་དགངོས་དནོ་འཕྱུགས་

པ་མདེ་པར་བཀྲལ་བར་སྔནོ་བནོ་མཁས་པས་མཛད་པའྱི་རྒྱུད་

འགལེ་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་མཐུ་ལ་བརྟནེ་པ་དང་། ད་ེ

བཞྱིན་བླ་མའྱི་མན་ངག་ལག་ལནེ་ལ་བརྟནེ་ནས་དགངོས་པའྱི་

གནད་ཐམས་ཅད་ཕགོས་གཅྱིག་ཏུ་བསབེས་ནས་བརམས་པ་

ཞྱིག་རདེ་ལ། རྱིས་གཞུང་འདྱི་ནྱི་སྔར་ནས་ད་བར་བདོ་ཕྱི་ནང་

གཉྱིས་ཀར་སྐར་རྱིས་རྱིག་པར་སོྦང་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསབ་

གཞྱིའྱི་ར་འཛནི་དུ་བདེ་བཞྱིན་པ་ལྟར་དངེ་བདོ་ཀྱི་སྐར་རྱིས་

རྱིག་པ་དང་མཚན་རྱིག་བར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་དག་གྱི་

དཔྱད་གཞྱིའྱི་གཞུང་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་ཏུའང་ཆགས་ཡདོ་ད།ོ།

ཚསེ་ ༡ ནས་ཚསེ་ ༢༨ བར་བུམ་སངོ་བང་། ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་
པ་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༢-༡ 
Mon 3-31

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དང་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་ལ་ལྷག་པར་བཟང་། མགནོ་འབདོ་
སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང་། 

དམར། ༢-༢
Tue 4-1

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་། 

ལྷག ༢-༣
Wed 4-2

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་
སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང་། སགེ་ཚསེ་ཀྱིས་གཏར་
བསགེ་རྱིགས་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༢-༤
Thu 4-3

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བསབ་པ་སབོ་གཉརེ་འག་ོའཛུགས་
དང་སྐྱསེ་དངསོ་འདབེས་ལས་ལ་ལྷག་པར་བཟང། 
འནོ་ཏ་ེརྒྱུ་དངསོ་ཕྱིར་གཏངོ་དང་། མཁར་ལས་འག་ོ
འཛུགས། བག་མ་གཏངོ་ལནེ། ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་
རྱིགས་མྱི་རུང་།

སངས། ༢-༥
Fri 4-4

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྱིག་དང་། དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབདེ་པའྱི་རྱིགས་མྱི་རུང་།

སནེ། ༢-༦
Sat 4-5

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་དང༌། གཡང་
ལནོ་གཡང་སྒྲུབ་བདེ་པར་ལྷག་པར་བཟང༌། མཁར་
ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ོམྱི་རུང་།

ཉྱི། ༢-༧
Sun 4-6

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དཔནོ་རྱིགས་མཇལ་འཕད་ལ་ལྷག་
པར་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༢-༨
Mon 4-7

ཚསེ་ཆ་ཞན།  དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་། ཀླུ་ཐབེས།

དམར། ༢-༩
Tue 4-8

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་གཤྱིན་པའོྱི་
ཆདེ་སནོ་མ་ོབདེ་པ་མྱི་རུང་། 

ལྷག ༢-༡༠
Wed 4-9

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དང་བ་བ་སྤྱི་དང་གལ་ཆའེྱི་མདུན་
གསོ་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་། 

ཕུར། ༢-༡༡
Thu 4-10

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང་། 

སངས། ༢-༡༢
Fri 4-11

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང་། 

སནེ། ༢-༡༢
Sat 4-12

ཚསེ་༡༢ ཕྱི་མ། ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་
མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༢-༡༣
Sun 4-13

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དཔནོ་རྱིགས་མཇལ་འཕད་དང། 
ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་བཅས་ལ་ལྷག་པར་བཟང། ཕྲུ་
གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་
བ་མྱི་རུང་། 

ཟླ། ༢-༡༤
Mon 4-14

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམས་
གཏུགས་རྱིགས་མྱི་རུང་། གས་ོསྦངོ་།

དམར། ༢-༡༥
Tue 4-15

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྱིག་དང་།  དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབདེ་པའྱི་རྱིགས་མྱི་རུང་། ཀླུ་ཐབེས།

ལྷག ༢-༡༦
Wed 4-16

ཚསེ་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ོ
མྱི་རུང་།

ཚསེ་ ༢༩ ནས་སྤྱི་ཟླའྱི་ཚསེ་ ༢༩ བར་བུམ་སངོ་ཤར། ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེ
གཏདོ་པ་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༢-༡༧
Thu 4-17

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང་། 

སངས། ༢-༡༨
Fri 4-18

ཚསེ་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་མྱི་རུང་།  

སནེ། ༢-༡༩
Sat 4-19

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱིར་དག་ེཡང་གཤྱིན་པའོྱི་
ཆདེ་སནོ་མ་ོབདེ་པ་མྱི་རུང་། 

ཉྱི། ༢-༢༠
Sun 4-20 
ཚསེ་ ༢༡ ཆད།

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དང་བ་བ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་གལ་
ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་རུང་། 

ཟླ། ༢-༢༢
Mon 4-21

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་བག་མ་
གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང་། 

དམར། ༢-༢༣
Tue 4-22

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་
སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་། 

ལྷག ༢-༢༤
Wed 4-23

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམས་
གཏུགས་རྱིགས་མྱི་རུང་། 

ཕུར། ༢-༢༥
Thu 4-24

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྱིག་དང་། དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབདེ་པ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

སངས། ༢-༢༦
Fri 4-25

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྐྱསེ་དངསོ་འདབེས་འཛུགས་ལས་
ལ་ལྷག་པར་བཟང་། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་
ཁྱིམ་ས་ོམྱི་རུང་།

སནེ། ༢-༢༧
Sat 4-26

ཚསེ་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་། 

ཉྱི། ༢-༢༨
Sun 4-27

ཚསེ་ཆ་ཞན།  དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༢-༢༩
Mon 4-28

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་ལྷག་པར་བཟང་
ན་ཡང་། གཤྱིན་པོའྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབདེ་པ་མྱི་རུང་།

དམར། ༢-༣༠
Tue 4-29

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེགལ་ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་
མྱི་རུང་།  གས་ོསྦངོ་།

ལྷག ༣-༡
Wed 4-30

ཚསེ་ཆ་ཞན། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༣-༢
Thu 5-1

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང་།

སངས། ༣-༣
Fri 5-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་གསར་སལེ་དང་སྐྱསེ་
དངསོ་འདབེས་ལས་རྱིགས་ལ་ལྷག་པར་བཟང་། ཕྲུ་
གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་
བ་མྱི་རུང་། 

སནེ། ༣-༤
Sat 5-3

ཆུ་ཚདོ་ ༨ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་
པས་ཆགོ ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་
རྱིགས་མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༣-༥
Sun 5-4

ཚསེ་ཆ་ཞན། དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོ
བདེ་པ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཧརོ་ཟླ་ཞསེ་པའྱི་མྱིང་ཐགོས་ལུགས།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའ་ིརསེ་ཀ་ིབོད་ཡགི་ཨང་ཀ་ིད་ེབོད་ཟླ་བོད་ཚསེ་དང་། ཕ་ིལུགས་ཨང་ཀ་ིད་ེསྤ་ིཟླ་སྤ་ིཚསེ་ཡནི།

རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

དགོས་སངོ་།
སྐར་རྱིས་པ་གགས་པ།

རབ་འབམས་སྐར་ནག་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ།།

མཁནེ་དཔྱདོ་མཁའ་ལས་ཡངས་པའྱི་མཁས་པ་ཚརོ།།

ས་ོགསུམ་གུས་པ་ཆནེ་པསོ་རབ་བཏུད་ད།ེ།

རང་བླ་ོའདྱི་ལ་གམོས་ཕྱིར་གནད་ཅྱིག་འདྱི།།

གཟའ་རྣམས་དུས་གཅྱིག་སངོ་བར་ཞུགས་པ་ནས།།

སར་ཡང་སོང་ཞུགས་ཡུན་གྱི་ལའོྱི་ཚགོས་ལ།།

སངོ་ཆནེ་དཀྱིལ་འཁརོ་ཐ་སད་འཇུག་ལགས་སམ།།

ལ་ོད་ེཁྱིམ་ཚསེ་ཉྱིན་གྱི་ལ་ོལས་གང་།།

ད་ེལྟའྱི་སངོ་ཆནེ་ལ་ོཚགོས་རྫགོས་པའྱི་མཐར།།

ཡུལ་དུས་ལངོས་སོྤད་ཐད་ལ་ཁད་ཆསོ་ཅྱི།། 

གཟའ་རྣམས་ཡུལ་དུས་འཕ་ོལ་མ་ལྟསོ་བར།།

ཆབས་ཅྱིག་སངོ་བར་ཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཡདོ་དམ།།

འདྱི་ནས་ཡར་ལ་ལ་ོགངས་དུ་བགངས་ན།།

སངོ་ནས་ཡང་བསྐྱར་བརམས་པའྱི་འག་ོརེད་དམ།།

ད་ནས་བརྱིས་ཏ་ེམར་ལ་དུ་སངོ་ན།།

སར་ཡང་སོང་བར་ཞུགས་པའྱི་མཐའ་རེད་དམ།།

མཁས་པས་དྱིས་ལན་གནངོས་དང་ཆསོ་སྦྱིན་ཡྱིན།།

མྱི་ཟད་ཆསོ་ཀྱི་སྦྱིན་པས་ཁེད་བསདོ་རྒྱས།།

བདག་འདས་དྱི་བ་ཀོགས་དང་དགོས་སོང་ཡྱིན།།

དཔྱད་པས་དགོས་པ་ཆདོ་དང་ཁེད་བོླ་འཕལེ།།

༼ཕགོས་བཞུགས་སྐར་རྱིས་པ་རྣམས་ལ་དགོས་སོང་ཚུལ་དུ།༽

ཧོར་གྱི་ཟླ་བ་སེ་རབ་བྱུང་བཞྱི་པའྱི་མེ་ཕག་ལོར་ཧོར་ཇྱིང་

གེར་རྒྱལ་པོས་མྱི་ཉག་གྱི་ལག་ནས་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པའྱི་ཟླ་

བར་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་དགའ་སནོ་བས་པ་མཆུ་ཟླ་ལ་ོགསར་དུ་

བཟུང་བ་དཀྱུས་སུ་ཤརོ་བས། མྱིང་ལའང་ཧརོ་གྱི་ཟླ་བ་དང་

པོར་གགས་ཞེས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའྱི་རྱིས་དཀར་ནག་དྱིས་

ལན་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། དུས་འཁརོ་རང་ལུགས་ལ་ནག་ཟླ་

སོགས་ཉ་སྐར་བརྱི་བ་ལས། དང་པོ་གཉྱིས་པ་སོགས་ཨང་

གངས་ཀྱི་སོ་ནས་བརྱི་སོལ་མེད་དོ། སྤྱིར་དགུན་ཉྱི་ལྡོག་

རསེ་ཀྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ོགསར་གྱི་ཟླ་བ་དང་པ་ོདང། ད་ེ

ནས་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་སོགས་བརྱི་བ་ནྱི་རྒྱ་ནག་ཞྭ་རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་རེས་འབངས་ཡྱིན་ཀང་། སོག་པོ་ལ་བརྒྱུད་ནས་

བོད་དུ་དར་བའྱི་རེྐན་གྱིས་ཧོར་ཟླ་ཞེས་གགས། དེ་ཡང་ཟླ་

ཤལོ་འདནོ་ཚུལ་ལུགས་གཉྱིས་མྱི་འད་བས་སྐབས་འགར་ཟླ་

བ་གཅྱིག་གྱི་སྔ་ཕྱི་ཡདོ་ད།ོ།

ཧརོ་ཟླ་དང་པའོྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་ཀམ་པ་དང་། 

དཀའ་ཐུབ་ཟླ་བ། ཆ་ོའཕྲུལ་ཟླ་བ། མཆུ་ཟླ་བ། རྟ་ཟླ། འདུ་བདེ་ཟླ་

བ། དཔྱྱིད་ཟླ་ར་བ། མ་ཱག། ཧརོ་ཟླ་གཉྱིས་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་

ལ་ཁ་ཟླ་དང་། རྣམ་ཤསེ་ཟླ་བ། དཔྱྱིད་ཟླ་འབྱིང་པ།ོ ཨལྐུ་ཎ། དབ་ོ

ཟླ། འབས་ལྡན། ས་ོཟླ། ར་ོཧྱི་ཏ། ཧརོ་ཟླ་གསུམ་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་

གངས་ལ་དྱི་ཞྱིམ་ལྡན་དང་། འདདོ་དུས་ཟླ། ནག་ཟླ། དཔྱྱིད་ཟླ་

ཐ་ཆུང་། སྦྲང་ཟླ། མྱིང་གཟུགས་ཟླ། མ་ོཧ་ཏྱི། མསོ་བདེ་ཟླ་བ། ཙ་ི

ཏྲ། ཡྱིད་སྲུབས་ཟླ་བ། ཧརོ་ཟླ་བཞྱི་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་

སྐྱ་ེམཆདེ་ཟླ་བ་དང་། སྒྲུབ་བདེ། བ་ེཤ་ཁ། བྷ་ད། དབར་ཟླ་ར་བ། 

སྦྲང་རྱི་སྐྱདེ། མ་ེཏགོ་ལྡན། ས་ག་ཟླ་བ། ཧརོ་ཟླ་ལྔ་པའྱི་མྱིང་གྱི་

རྣམ་གངས་ལ་ངསེ་སགེ་དང་། འདདོ་འཕལེ། སྣནོ་ཟླ། དབར་ཟླ་

འབྱིང་པ།ོ ཧརོ་ཟླ་དྲུག་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་ཀུརྨ་དང། ཆུ་

སདོ་ཟླ་བ། བའེྱི་ཟླ་བ། དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་། གཙང་མའྱི་ཟླ་བ། ཚརོ་

བའྱི་ཟླ་བ། ཧརོ་ཟླ་བདུན་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་མཁའ་

སྤྱིན་ཅན་དང་། ག་ོབཞྱིན་ཟླ་བ། སནོ་ཟླ་ར་བ། ནམ་མཁའྱི་ཐདོ་

ལྡན། མཀ་ར། མསོ་ཟླ། ཤྲ་བ་ཎ། སདེ་པའྱི་ཟླ་བ། ཧརོ་ཟླ་བརྒྱད་

པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་རྐང་པ་དང། ཁྱུ་མཆགོ་ཅན། ཁྲུམས་

ཟླ། །སོན་ཟླ་འབྱིང་པ།ོ ནརོ་ལྡན། སྤྱིན་བཟང། བ་གང་རྐང་། བྷ་

ད་བ། བཟང་པའོྱི་ཟླ་བ། ཧརོ་ཟླ་དགུ་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་

ལ་གླུ་དབངས་ཟླ་བ་དང་། རྒདོ་མ་ཅན། ལྟད་སྦརོ། ལྟད་མའོྱི་ཟླ་

བ། སོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། ཐ་སྐར་ཟླ་བ། དབྱུག་གུ་གཅྱིག་པ། མྱི་ཀྱི་རྱི། 

རྱི་ཐགོ་ཟླ་བ། སྱིད་པའྱི་ཟླ་བ། གསལ་བའྱི་བུ་མ།ོ ཨ་ཤ་ནྱི། ཧརོ་

ཟླ་བཅུ་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་སྐྱ་ེབའྱི་ཟླ་བ་དང་། ཀརྟྱི་ཀ 

གླུ་དབངས་ཅན། དགུན་ཟླ་ར་བ། མག་ོལས་སྐྱསེ། མང་པ་ོའཛནི། 

སྨྱིན་དྲུག་ཟླ་བ། ས་ག་སྐྱསེ། ཧརོ་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་

གངས་ལ་རྒ་ཤྱིའྱི་ཟླ་བ་དང་། དགུན་ཟླ་འབྱིང་པ།ོ མག་ོཟླ། སྨལ་

པའོྱི་ཟླ་བ། སྨྲགཤྱིར།ྵ ཚམི་བེད་ཟླ་བ། བཟོད་ལྡན་མ། རྱི་དྭགས་

མག ོ ལའོྱི་ཐགོ་མ། ཧརོ་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་

ལ་རྒྱལ་ཟླ་དང་། དགུན་ཟླ་ཐ་ཆུང་། ནུས་ཟླ། པ་ོཥ། མ་རྱིག་ཟླ་བ། 

མ་ེཏགོ་ལྡན། ཚམི་བདེ་ཟླ་བཅས་ས།ོ།

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།

རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།

་་་་་་་ཊྱི་བྱི་ནད་ཀྱི་ང་ོསྤདོ།
ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

ལགེས་པར་ཁུག་པ། ཁྲུས་དང་གཙང་སྤ་ལགེས་པ། ལུས་རལ་འསོ་

འཚམས་ར་ེདགསོ་པ་ཡྱིན།  དུ་བ་དང་འབག་བཙགོ་ཆ་ེབའྱི་

གནས་སུ་ཡུན་རྱིང་སདོ་པ་དང་། སམེས་རྒྱུད་ལ་ཞ་ེསང་དང་ཁངོ་

ཁ་ོདག་པ་ོསེྐྱ་བ། དནོ་མདེ་སམེས་ངལ་ཆ་ེབ། ཐ་མག་འཐནེ་པ། 

ཆང་རག་ཚད་མདེ་བཏུང་པ། ཡུན་རྱིང་གདོ་པ་སངོ་པར་སདོ་པ་

སགོས་སངོ་དགསོ། ཆམ་པའྱི་ནད་ལ་སྣང་མདེ་མ་བས་པར་དུས་

ཐགོ་སྨན་བཅསོ་དང་། རང་ཉྱིད་ལ་ཆམ་པ་ཕགོ་ནས་ཉྱིན་ཤས་

སངོ་ཡང་དག་སྐྱདེ་མ་བྱུང་ན་ངསེ་པར་དུ་སྨན་བཅསོ་གནང་

དགསོ་པ་ལས་སྣང་མདེ་བཞག་ན་གོ་གཅངོ་གྱི་ནད་དུ་འགྱུར་

ཉནེ་ཆ།ེ ག་ོགཅངོ་ཟད་བདེ་ནད་པ་ཐུག་ཕད་དུ་འག་ོདགསོ་ཚ་ེ

རང་ཉྱིད་ནས་ཁ་རས་གནོ་པ་སོགས་ནད་མྱི་འག་ོབའྱི་ཐབས་

ཤསེ་བདེ་དགསོ། ག་ོགཅངོ་ནད་ཅན་རྣམས་ནས་བླ་ོསམེས་མྱི་

ཞུམ་པར་སྨན་དང་སྨན་ཁབ་སགོས་སྨན་བཅསོ་མ་ཆད་པ་རྒྱུན་

འཁངོ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་ཡྱིན། མྱི་གཞན་ལ་མྱི་འག་ོབའྱི་ཕྱིར་

ལུད་པ་གང་བྱུང་གཡུག་མྱི་རུང་། ཁ་རས་ངསེ་པར་དུ་གོན་དགསོ། 

སདོ་གནས་ལ་མཁའ་རླུང་གཙང་མ་ཡངོ་ཆདེ་ཐ་ོརངས་སེའུ་ཁུང་

རྣམས་ཕ་ེདགསོ། ཁྲུས་དང་གཙང་སྤ་ལགེས་པ་ོབདེ་དགསོ། སྔ་

དགངོ་ལུས་རལ་འསོ་འཚམས་རེ་ན་ལགེས། གས་ོརུང་བའྱི་ནད་

གཞྱི་འདྱི་མགགོས་པ་ོགས་ོབར་བེད་པ་ལ་གཟུགས་པའོྱི་ཟུངས་

སབོས་ཡག་པ་ོདགསོ་གལ་ཡྱིན་པས་བཅུད་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་

སྐམོ་དུས་ཐགོ་བཟའ་དགསོ་ལ། གངོ་དུ་བརདོ་པའྱི་གནདོ་

ཟས་རྱིགས་སང་དགསོ། སམེས་སྐྱྱིད་པ་ོདང་ལྷདོ་ལྷདོ་སདོ་པ་

སགོས་ལ་ཐུགས་སྣང་ངསེ་པར་གནང་དགསོ་པ་ཡྱིན།  རང་

ཉྱིད་ལ་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་ནད་དེ་གསོ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་

དང་གཞན་ལ་མྱི་འགོ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གནང་རྒྱུ་ནྱི་རང་

གཞན་གཉྱིས་ཀར་ཕན་པའྱི་གལ་ཆའེྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན།།  



ཤགོ་ངསོ་བཞྱི་པ།

དཔར་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བ། སྨན་རམས་པ་བསདོ་ནམས་སོྒལ་མ།
རམོ་སྒྱིག་འགན་འཁུར་བ། རྱིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྱིས།
ཚགོས་མྱི།  རྱིས་རམས་པ་རྡ་ོརེ་དབང་རྒྱལ།
  རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང།
   སྨན་རམས་པ་སོན་པ་སྐྱབས།
   བདོ་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉྱི་མ།
གགོ་ཀད་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱྱིད་འཛམོས། 

མ་ཡྱི་བད་ེཐང་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་ཡྱིན།
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་་་་་་་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།
ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་

དབེ་སྐྱལེ་བས་པའྱི་ྋགངོ་ས་ྋསྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་

གྱི་དགེ་རའྱི་རྱིག་གཞུང་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། 

དེར་ཡོང་འབབ་དཔྱ་ཁལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་

དཔྱ་ཁལ་ཆག་ཡང་ཡོད། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་

ལྷན་ཚོགས་སུ་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་༧མྱི་རེ་འཕོད་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཚོགས་

གཙ་ོདང་། འཕདོ་བསནེ་དྲུང་ཆ་ེཚགོས་གཞནོ། བདོ་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་རྒྱུན་བཞུགས་དྲུང་ཆ།ེ ཆསོ་རྱིག་

དྲུང་ཆེ། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེ། བདེ་ལེགས་

སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་

འགན་འཛནི་དང་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་གཙ་ོབ་ོ

བཅས་ཚགོས་མྱི་དགུ་ལས་གྲུབ་ཡདོ།།

་་་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད།
ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

ནས་མཐབེ་མའོྱི་ནའེུ་ལསེ་རྱི་མ་ོལ་གཞྱིགས་ནས་སྐྱསེ་པ་ལ་

གཡས་སྐོར་དང་། བུད་མེད་ལ་གཡོན་བསྐོར་གྱིས་བྱུགས་

དགོས། གནས་མུན་ཁུང་དོ་བའྱི་སར་སོད་པ་དང་། རང་གྱི་

བླ་ོདང་མཐུན་པའྱི་གགོས་བསནེ་ནས་སེམས་ནད་ཀྱི་འཁུར་

པོ་ཡང་དུ་གཏོང་ཐབས་བ་དགོས།  རླུང་ནད་སོང་རྐེན་

སྔོན་འགོག  ཟས་ཀྱི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའྱི་རླུང་ནད་རྱིགས་

ལ་རྒྱུན་དུ་ནུས་པ་བསྱིལ་བའྱི་ཤ་རྱིགས་བ་ཤ ར་ཤ ཕག་ཤ་

དང་།  སྔོ་ཚོད་སྐྱབས་ཁུར་དང་ཇ་ལ་སོགས་པ་རོ་བསྐ་ལ་

བཅུད་མེད་པའྱི་རྱིགས་ཚོད་འཛིན་བ་དགོས།  སྤོད་ལམ་

བཤང་གཅྱིན་ཤུགས་ཀྱི་བཙིར་བ་བ་མྱི་རུང་དང་། སེམས་

ཁམས་ཀྱི་ངལ་བ་སོམས་ཐབས་གང་ཐུབ་བེད་དགསོ།     

 མཁྱིས་པའྱི་ནད་རྟགས།  མཁྱིས་པ་རྒྱས་པས་མྱིག་

སྤྱིན་དང་ལྤགས་མདོག་སེར་པོ་ཆགས་པ་དང་། ཕོ་བ་དང་

ལོང་རྒྱུ་མར་ཞུགས་པའྱི་རྐེན་ལས་འཁྲུ་སྐྱུགས་བེད། ཆུ་

སེར་འཕེལ་བས་ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་དང་།་སྐོམ་དད་བེད་པ་

ཡྱིན། མཁྱིས་ཤས་ཆེ་བའྱི་མྱི་རྣམས་ཟས་འཇུ་བའྱི་དུས་སུ་

ནད་ལྡང་། ཁག་མཁྱིས་ཁམས་འཕལེ་བ་ལས་གཅྱིན་མདགོ་

་་་་་་་ལུས་ཁམས་བད་ེསྲུང་ཤསེ་བ་ཉསེ་གསུམ་སྐརོ།
ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

དམར་སེར།    དོད་ཁམས་འཕེལ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་གཅྱིན་

པ་དྱི་དང་རླངས་པ་ཆེ་བ་ཡོད། མཁྱིས་པའྱི་ནད་ཀྱི་གཉེན་

པོ་བསྱིལ་ལ་ཡང་བའྱི་ཁ་ཟས་དང་ཆུ་སྐོལ་གང་ཆུ་བསྱིལ་

བསེན་དགོས། གནས་བསྱིལ་བུར་དལ་བར་སོད་པ་སོགས་

ཀྱི་ཐབས་ལ་བསནེ་དགསོ།  མཁྱིས་པའྱི་ནད་སངོ་རྐནེ་སྔནོ་

འགགོ  རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་ཞག་ཚ་ིཅན་དང་། ར་ོཚ་བ་དང་རུལ་

སྐྱུར་རྱིགས་བསེན་རྒྱུ་ཉུང་ཙམ་བ་དགོས་པ་དང་།  རོལ་

བཅག་ཚད་ལས་ཐལ་བ་འཛམེས་ཟོན་བ་དགསོ། 

བད་ཀན་ནད་རྟགས།    ལྕ་ེལ་བད་ཀན་ཞུགས་ན་

མོང་བེད་ཀྱི་སོབས་འཕོག་ནས་ཟས་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་རོ་གསལ་

བར་འབེད་མྱི་ཐུབ་པ་དང་།  ལྕེའྱི་ཁ་དོག་སྐྱ་ལ་ངོ་བོ་

མཐུག་ཅྱིང་མྱི་གསལ་བ་ཆགས་པ།  ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ཉམས་

པ་ལས་མ་ཞུ་དྭངས་སྱིགས་མ་འབདེ་པ་ས་ེའཁྲུ་བའམ་གནེ་

དུ་སྐྱུགས་པ།  ཕོ་བའྱི་གནས་སུ་བེ་སྣབས་རབ་ཏུ་འཕེལ་

ནས་འཇུ་བེད་ཉམས། བད་ཀན་རླངས་པ་སྤྱིན་དང་ན་བུན་

འད་བ་བང་དང་གོ་བའྱི་གནས་སུ་དུ་བ་འད་བ་ཆགས་པ་

སོགས་བྱུང་།  བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བའྱི་མྱི་རྣམས་ཁ་ཟས་ཟོས་

མ་ཐག་ཏུ་ནད་ལྡང་བར་བེད་པ་དང་།  གཅྱིན་པའྱི་མདོག་

དཀར་ལ་མདོག་དང་རླངས་པ་ཆུང་བ་དང་། ལྦུ་བ་མཆྱིལ་

མ་འད་བ་ཡོད།  བད་ཀན་ནད་ཀྱི་གཉེན་པོ་གཡག་ཤ  ཉ་

ཤ  ལུག་ཤ  སྦྲང་རྱི་སགོས་ནུས་པ་ད་ོལ་རྩུབ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་

རྱིགས་འགངས་ཆེས་མ་ཡྱིན་པར་འཇུ་ས་བའྱི་ཆེད་ཉུང་

ཙམ་བསནེ་པ་དང་།  རྒྱུན་དུ་ཆུ་བསྐལོ་བསནེ་དགསོ།  ལུས་

དལ་བར་མྱི་སོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་རོལ་

བཅག་ངསེ་པར་བདེ་དགསོ།  བད་ཀན་ནད་སངོ་རྐནེ་སྔནོ་

འགོག  རྒྱུན་དུ་ཟས་སྐོམ་ལྕྱི་ཡང་གྱི་སང་བླང་ཚོད་འཛིན་

མྱི་ཤེས་པ་ལས་བྱུང་བས་སོང་། ཁ་ཟས་རེན་པ་དང་། གང་

མོའྱི་རྱིགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བསེན་རྒྱུ་ཉུང་དུ་གཏོང་

དགོས།  ལྷག་པར་ཟས་བཟོས་རེས་ཆུ་ཤྱིན་ཏུ་གང་མོའྱི་

རྱིགས་བསེན་མྱི་རུང་།  རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གང་རུང་གྱི་

ནད་རྟགས་མངནོ་ཚུལ་ཡང་ཡང་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་ཚ་ེདུས་ཡུན་

རྱིང་པོ་མ་སོང་བའྱི་གོང་ནས་སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་ཀྱི་

སྨན་བཅོས་དུས་ཐོག་ཐུབ་ཚེ་དུས་ཐུང་ནང་བདེ་ཐང་སར་

གས་ོཐུབ་པ་གདནོ་མྱི་ཟའ།ོ།

བུ་མོའྱི་སོབ་གསོ་ནྱི་ཨ་མའྱི་སོབ་གསོ་ཡྱིན་ལ། ཨ་མའྱི་

སོབ་གསོ་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེས་ཐོག་མའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་

སབོ་གས་ོཡྱིན་པས། མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏངོ་

དགོས་ན་ཐོག་མར་ཨ་མ་གཤྱིས་བཟང་བསམ་བློ་ཅན་དང་

ཤེས་ཡོན་ཅན་སྐྱེད་སྱིང་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེ་བ་

ཡྱིན། ཞེས་སོབ་གསོ་བ་ཆེན་མོ་འཇྱིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་

མཆགོ་གྱིས་ད་ེལྟར་གསུངས་ཡདོ་ལ། ད་ེབས་ཀང་བུད་མདེ་

ཀྱི་འཕོད་བསེན་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་

ཆནེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྦྲུམ་མའྱི་འཕོད་བསེན་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

ཤྱིག་གྱི་མྱི་འབོར་སྤུས་ཚད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

བརྟེན་རྱིན་མེད་ངང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ནྱི་

གལ་ཆེན་རེད་ལ་བུད་མེད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སྦྲུམ་མ་ཞྱིག་

གྱིས་རང་ཉྱིད་ནྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རླབས་ཆེན་ཨ་མ་ཞྱིག་

དང་། རང་གྱི་བུ་ཕྲུག་དེ་རླབས་ཆེན་གྱི་མྱི་རབས་ཤྱིག་ཏུ་

འགྱུར་ཆེད་རང་འགུལ་སོས་འཕོད་བསེན་ལ་དོ་སྣང་བེད་

དགསོ་ཤྱིང་། ལྷག་དནོ་ང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལྟ་བུར་མཚནོ་

ན་མྱི་འབོར་ཇེ་ཉུང་དང་། སྤུས་ཚད་ཇེ་སྐྱོ་རུ་འགོ་བཞྱིན་

པའྱི་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་དན་པའྱི་སོ་ནས་

འཁུར་མཉམ་འཁུར་གྱི་བླ་ོབསྐྱདེ་ད།ེ སེར་དང་སྤྱི་པ་ཕོགས་

ཡངོས་ནས་ཤུགས་གནནོ་བརྒྱག་དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་

པར་རང་ཉྱིད་སྐྱེད་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་

དང་ལས་དབང་གཅྱིག་པའྱི་རླབས་ཆེན་སྐྱེད་མ་དག་དང་

དེ་དག་གྱི་མྱིག་འབས་ལྟར་གཅེས་པའྱི་བྱིས་པའྱི་བདེ་ཐང་

ཆེད་དུ་འདྱིར་ངོས་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གཞུང་ནས་གསར་དུ་

འདནོ་སལེ་གནང་བའྱི་༼སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར།༽ཐནོ་དང་པ་ོ

བརྒྱུད་ནས་སྦྲུམ་མའྱི་ཟས་སྤོད་སྨན་དཔྱད་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་

སང་བླང་བསེན་ཚུལ་སྔོན་འགོའྱི་ཚུལ་དུ་གེང་འགོ་འཛུག་

པར་བ།

གཅྱིག ཟས་སྐམོ་གྱི་བླང་བའྱི་རྒྱུན་ཤསེ། འག་ོབའྱི་

ལུས་འདྱི་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གྲུབ། །གསོ་བའྱི་ནད་ཀང་

འབྱུང་བ་བཞྱི་ཡྱིས་བསྐྱེད། །གཉེན་པོའྱི་སྨན་ཡང་འབྱུང་

བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད། །ལུས་ནད་གཉེན་པོ་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་

པར་འབེལ། ཞེས་གསལ་མོད་ཀང་ཁོར་ཡུག་དང་མྱིའྱི་

གཟུགས་པའོྱི་གནས་སངས་ད་ེའགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་

ནས་འབྱུང་བཞྱི་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཟས་སྐོམ་སོགས་ཀྱི་བསེན་

ཚུལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་བཞྱིན། སྦྲུམ་མ་ཚོས་ཀང་

ངསེ་པར་དུ་རང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་ཁདོ་ཀྱི་གམོས་གཤྱིས་ཁ་ཤས་

བཟང་ཕགོས་སུ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ། ད་གཟོད་རང་དང་

མངལ་གནས་བྱིས་པའྱི་འཚོ་བཅུད་ཐད་གཟབ་ནན་ལེགས་

པོ་བེད་ཐུབ་ལ་མངལ་གྱི་བུ་བདེ་ཐང་ངང་འཚར་ལོངས་

ཡངོ་འགྱུར་དག་ེཕན་ཆ།ེ

དསེ་ན་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཞགོས་ཟས་ལགེས་

མོ་བཟའ་རྒྱུ་ནྱི་སྤྱིར་བཏང་མྱི་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་འཕོད་

བསེན་ཐད་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་སྦྲུམ་མའྱི་ངོས་ནས་

བརོད་ན་འཚོ་བཅུད་བསྐྲུན་རྒྱུར་དེ་བས་གལ་ཆེ་ལ་ལུས་

ཟུངས་གས་ོབ་དང་ཁག་གས་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་རམ་པ་དང་འབས་

ག་ོཕ་ེསགོས་འབྲུ་རྱིགས་དང་སྔ་ོཚདོ་ད་ེབཞྱིན་ལུག་ཤ་དང་

སྐམ་ཤ་སོགས་དུམ་བུ་དུམ་བུ་བས་ཏ་ེཁུ་བ་བཟོས་ནས་འཐུང་

བ་དང་། རུས་པ་ལྡུར་བའྱི་ཁུ་བ། བཟང་པ་ོདྲུག་དང་ཤྱིང་

ཏགོ་སྐམ་པ་ོསགོས་རང་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གཙ་ོའཛནི་གྱིས་

བསནེ་པས་འཚ་ོབཅུད་གས་ོབའྱི་བེད་ལས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་

པར་ལྡན་པར་མ་ཟད་འ་ོམ་དང་ཞ།ོ ཞག་གཅྱིག་སངོ་བ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཆུ་སྐལོ་སགོས་འཐུང་ན་བཟང་། ཡྱིན་ན་ཡང་ཟས་

ཚུལ་ཟས་བསམས་ཟས་ཚདོ་རན་པར་བཟའ། ཞསེ་བདོ་ཀྱི་གས་ོ

བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ནས་མན་ངག་གསལ་བ་བཞྱིན་ཤ་རྱིགས་

དང་འ་ོམ།  ཞ་ོདང་བ་ད་ེབཞྱིན་ས་ོང་ལ་སགོས་པ་བཅུད་དང་

ལྡན་པའྱི་རྱིགས་དེ་དག་ཚད་ངེས་གཏན་ངང་སྦྲུམ་མ་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་པའོྱི་གནས་སངས་ལ་གཟྱིགས་ནས་མཆདོ་དགསོ་

པ་ལས། ཚད་ལས་བརྒལ་ན་སྦྲུམ་མ་རང་དང་བྱིས་པ་གཉྱིས་

ཀར་གནོད་པ་ལས་ཕན་པ་ཆུང་བས་ཟས་གང་ཞྱིག་བསེན་

དགསོ་རུང་བསེན་རྒྱུར་གཟབ་པར་བ་དགསོ། 

ཆབ་ལྷ་ོགཡུ་སོྒན་ནམ་སྨྱུག་རེ་མ། ༼སྨན་སོབ།༽

བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༢  སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣  

འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའྱི་
དུས་དན།

* སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གོ་གཅངོ་ནད་ཀྱི་ཉྱིན་མ།ོ

* སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསེན་ཉྱིན་མ།ོ 

* སྤྱི་ཟླ་ ༤  ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་དུག་སྦྲང་ལས་བྱུང་བའྱི་ 

 ཚད་རྱིམས་ནད་ཀྱི་ཉྱིན་མ།ོ

ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ།

བཙ་ོཐལ་ནང་གྱི་དངུལ་ཆུའྱི་བདེ་ནུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག

གངེ་བརདོ།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་རྫས་རྱིག་པ་ནྱི་རེ་གཡུ་ཐོག་

པ་ནས་བཟུང་སྔོན་བོན་མཁས་དབང་དུ་མས་རང་རང་གྱི་

རྣམ་དཔྱོད་སྤད་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་སྨན་རྫས་རེ་རེ་ཡྱི་རོ་

ནུས་ཞུ་རེས་སོགས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་འགན་ཟླ་

བལ་བའྱི་སྨན་རྫས་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དའེྱི་ནང་ནས་བདོ་ཀྱི་

སྨན་རྫས་ར་ཆནེ་བཙ་ོཐལ་དང་། སྨན་སྦརོ་གྱི་ཕག་ལནེ་ནྱི་

ལ་ོང་ོསངོ་ཕག་མང་པའོྱི་ནང་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་ཕུལ་བྱུང་

གྱི་ལག་ལེན་རྱིམ་བརྒྱུད་ལོ་རྒྱུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཁད་ནརོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།

དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ལག་ལེན་ནང་གཡའ་སྦོང་བ།  

ལྕྱི་འབྱིགས་བཙ་ོབཀྲུས་འདུལ་བ།  དག་དང་སྤད་ནས་རང་

གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་དུག་འདོན་གྱི་ལག་ལེན་རྱིམ་

པ་མང་པ་ོབརྒྱུད་ད་ེདུག་ཅན་དུག་མདེ་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་

ནུས་པའྱི་ལག་ལནེ་ཁད་པར་བ་ཞྱིག་ཡདོ།

ཕ་ཕུང་གྱི་ངོ་བོ་ཅན་གྱི་གཤེར་དུག་དངུལ་ཆུས་

ལུས་ལ་ཟུར་ཕགོ་ཚབས་ཆ་ེབ་དང་། དབང་ར་དང་། གཅྱིན་

ལམ་ཁོངས་གཏོགས་བཅས་ལ་གནོད་སྐྱོན་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་

སྐོར་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་འཕོད་དངོས་གསལ་

བས་ཡོད་ལ་དངོས་འབེལ་ཡང་ཡྱིན། སོལ་རྒྱུན་བོད་སྨན་

ནང་དུག་ཅན་དངུལ་ཆུ་དེ་བཞྱིན་དུག་འདོན་གྱི་ལག་ལེན་

ཚད་དང་ལྡན་པ་བས་རསེ། བཙ་ོཐལ་གྱི་ང་ོབརོ་འགྱུར་ནས་

བེད་སྤོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་

ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་རྟོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

སེམས་ནང་ཞེད་སྣང་དང་། དངངས་འཚབ་ཐེ་ཚོམ་ཞྱིག་

འཆར་ཡངོ་གྱི་ཡདོ།  ཚན་རྱིག་པས་བཤད་སལོ་ལ་དངུལ་ཆུ་

རང་ཉྱིད་དུག་ཅན་གྱི་ང་ོབ་ོཡྱིན་པས་དརེ་དུག་འདནོ་བ་རྒྱུ་

མདེ་ལུགས་ཀྱི་འགལེ་བརོད་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེནྱི་དངུལ་

ཆུའྱི་ལས་སྣོན་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་པའྱི་ལན་པ་ལས་

དནོ་དངསོ་ཐགོ་ད་ེལྟར་མྱིན་པ་སོལ་རྒྱུན་སྨན་སོྦར་གྱི་ལག་

ལནེ་ལས་ར་འཕོད་ཐུབ་ངསེ་ཡྱིན། 

ཕན་ནུས་ཚད་གཞྱི། 
དུག་དང་བལ་བའྱི་བཅུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཙོ་ཐལ་གྱིས་

དབང་པོ་གསལ་བ། ལུས་ཟུངས་འཕེལ་བ། རྒས་ཀ་ས་

བ།  ཚེ་སྱིང་། ལུས་སོབས་སྐྱེད་ཅྱིང་བདེ་ཐང་སྲུང་འཛིན་

བེད་པ། དུག་རྱིགས་སེལ་བ། སྨན་ནུས་འཕེལ་བ་སོགས་

ཕན་ཡོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་མ་ཟད། རྱིན་ཆེན་རྱིལ་

བུའྱི་སྦོར་སེ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ༣། བཙོ་ཐལ་གྱི་

ཕན་གནོད་ལ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ།  

རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ཨྱི་སྱི་རེལ་ཧ་རྡ་ཤ་རང་

བྱུང་སྨན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ (Natural Medicine Re-

search Center, (NMRC), Hadassah medical 

Organization, Jerusalem, Israel) དང་

ཕྱི་ནང་གོགས་པོ་ཚོས་གདན་ཞུའྱི་གོ་སྒྱིག་དང་བསྟུན་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་བོད་རྱིས་

རྱིག་པ་བཅས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དུས་ནས་དུས་སུ་ཕྱི་

རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀྱི་གསོ་

རྱིས་རྱིག་གཞུང་གྱི་གོ་རྟོགས་ཁབ་སེལ་གང་ལེགས་བྱུང་

བ་མ་ཟད། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་དཔལ་འབོར་

འདུ་འགོད་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་དང་། སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཕྱི་སྐྱོད་སྐབས་ཉམས་མོང་

ཐོབ་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ལས་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུར་གོགས་པོ་

ཚོའྱི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མེད་ན། ད་ལྟའྱི་གྲུབ་འབས་

དེ་དག་བྱུང་མེད་པས། དེར་བརྟེན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཤམ་

འཁདོ་འབལེ་ཡདོ་བདོ་རྱིགས་ཚགོས་ས་ེདང་སརེ་པ་རྣམས་

ལ་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན།

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་

ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་། ལྷ་ོ

ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་། ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཁང་། ཨ་རྱི་བོད་ཁང་། ཨ་རྱིའྱི་སའོ་སོ་ཀྲོན་བོད་

རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། ཁལ་ལྱི་ཕརོ་ནྱི་ཡའྱི་བདོ་རྱིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། མྱི་ནྱི་སོ་ཊར་བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ། ཨོ་སོ་ཊོ་ལྱི་ཡ་མེལ་བོན་བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ། ཨ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ནེའུ་སའོ་ཐ་ཝེ་སེ་བོད་རྱིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚགོས་པ། ཨ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ཁན་སེར་ར་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚགོས་པ། སུད་སྱི་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། ཡུ་

རབོ་ཨ་ོསྱི་ཁྲུ་ར་ེཡ་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། ཡུ་རབོ་

ཨ་ོསྱི་ཁྲུ་ར་ེཡ་བདོ་ཁང་། ཕ་རན་སྱིའྱི་དྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆའེྱི་

ཆོས་ཚོགས། ཨ་རྱིའྱི་འབས་སྤུངས་བློ་གསལ་གྱིང་གྱི་ཆོས་

ཚགོས། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱུད་སདོ་གྲྭ་ཚང་། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཨ་ཅན་

ཀྲྱི་ནར་བཀའ་བརྒྱུད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གྱི་ཆོས་ཚོགས། 

སྨན་པ་ཕུན་ཚགོས་དབང་མ་ོལགས། སྨན་པ་བླ་ོབཟང་དནོ་

གྲུབ་ལགས། བདོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་མཁས་དབང་བམས་པ་སྐལ་

བཟང་ལགས། ཐ་ེཔ་ོརྱིན་པ་ོཆ།ེ སྨན་པ་ཚ་ེབརྟན་རྣམ་རྒྱལ་

ལགས། དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་ལགས། སྨན་

པ་བསན་འཛིན་གགས་པ་ལགས། སྨན་པ་ཟླ་བ་རྱི་གགས་

ལགས། སྨན་པ་ཆསོ་དབྱིངས་ཕུན་ཚགོས་ལགས། བདོ་རྱིས་

རྱིག་པ་བ་བསན་འཛིན་དཔག་བསམ་ལགས་དང་བསན་

འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས། མྱི་ནྱི་སོ་ཊ་རྒྱལ་པོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། 

དེ་མཚུངས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཟུར་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་

ཉྱིན་གཅྱིག་གམ། གཉྱིས། གསུམ་བཅས་གང་རུང་ལ་ཕག་

རགོས་གང་ཐུབ་གནང་བྱུང་བར་ཐུགས་རེ་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

གཤྱིས་རྱིག་པ་དང་ནད་རྒྱུ་རྱིག་པ། བརྟག་ཐབས་རྱིག་པ། བཅསོ་

ཐབས་རྱིག་པ། གཤག་བཅསོ་རྱིག་པ། སྨན་སྦརོ་རྱིག་པ། སྨན་

རྫས་རྱིག་པ་དང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་སོགས་ཅྱི་ཙམ་

དཔྱད་ན་དེ་ཙམ་དཔྱད་རྒྱུ་ཡོད་པས་ནང་དོན་གཏྱིང་ཟབ་

ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། གསོ་རྱིག་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའམ་

འབུར་དུ་ཐནོ་པས་ལ་ོང་ོཆྱིག་སངོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཕྱིན་པའྱི་

དེ་རྱིང་ཡང་འཛམ་གྱིང་གྱི་གནའ་དེང་གསོ་རྱིག་མཁས་

པ་དང་།  ཚན་རྱིག་པ་མང་པོས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་༼བདུད་རྱི་སྱིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་

མན་ངག་གྱི་རྒྱུད།༽ འདྱི་ཉྱིད་ལ་སབོ་སྦངོ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་

བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ོ།


