སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ཤངི ་རྟ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༡༡

༸ གོང་ས་མཆོག་ག་ི བཀའ་སབློ །

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༡༩༨༧།༣།༢༣
ཐེ ག ་པ་ཆེ ན་པོ འི་ཆོ ས ་ལ་མོ ས ་པ་ཡོ ད ་མཁན་གྱི ་
འོས་བབ་ཀྱི་ལས་འགན་ལྟ་བུ་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདི་དག་
ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་ཕན་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་
བྱུང་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཤུགས་བསྐྱེད་ནས་འབད་བརྩོན་
བྱེད་དགོས། བོད་པའ་ི སྨན་ཞེས་སྐད་ཆ་ཚིག་སྐམ་པོ་བཤད་
ནས་མ་བསྡད་པར་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་མི་གཞན་ལ་
ཕན་པ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་རང་ལ་སྙན་གྲགས་དང་ཁེ་ཕན་
ཞོར་ལ་ཡོང་གི་རེད།
སོ་སོའ་ི ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡིན་ན་
ཕན་ཐོགས་ཕྲན་བུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་དེ། བསམ་པ་རྣམ་དག་ག་ི སྤུས་
དག་འབྱུང་མི་ཐུབ། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་དང་ཕན་པའི་འདུ་ཤསེ ་ཐོག་ནས་མ་ི གཞན་ལ་ཞབས་
འདེགས་ཞུས་ན་མིང་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཞོར་ལ་ཡོང་གི་རེད།
སྤྱིའ་ི ཆ་ནས་བཤད་ན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་
མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་ག་ི འདུག ངས་མང་
པོ་མི་ཤེས། ཁྱེད་རང་སྨན་པ་མཁས་པ་ཚོའ་ི མདུན་ལ་ངས་
བཤད་ན་ཞབས་འདྲེན་ཞུ་མཁན་ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་མེད་
ནའང་ཚོད་དཔག་བྱས་ན། ང་ཚོ་བོད་པའ་ི རྩ་བའ་ི གསོ་རགི ་
ག་ི རྨང་གཞ་ི འད་ི ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་
ཚོའ་ི གསོ་རིག་འདི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་སོང་བའི་རིག་གནས་རྙིང་
པ་ཞིག་ཡནི ་སྟབས་ནད་རིགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཐད་
དེང་དུས་ཡར་རྒྱས་སོང་བའི་བཅོས་ཐབས་དེ་ཚོ་ནས་ཚུར་
བསླབ་བྱ་དང༌། ཉམས་མྱོང་ལེན་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་
སྙམ། རྩ་བ་ང་རང་ཚོ་བོད་སྨན་གྱི་རགི ་གཞུང་འགྲོ་སྟངས་
ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། དེང་དུས་འཛམ་གླིང་གི་སྨན་བཅོས་

རགི ་གཞུང་དེ་ཚོ་དང་འབྲེལ་བ་གོ་བསྡུར་མང་ཙམ་བྱས་ཏེ་
ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད། སྔར་
ཕན་མཁས་དབང་རྣམ་པས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གནང་ནས་ཉམས་
མྱོང་བསགས་ཡོད།
རྩ་བ་གསོ་རིག་གི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་སངས་རྒྱས་
སྨན་བླ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི་ཕྱི་རོལ་
ནས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པའི་མིག་གིས་བལྟས་པ་དང༌། ཕལ་པའི་བློས་
བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ནང་གི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་ནུས་པའམ་བསམ་བློ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ནུས་པ་དམིགས་
བསལ་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡིན་གྱི་རེད། དེ་གཞ་ི
ལ་བཞག་ནས་སྤྱིར་བཏང་སྨན་པ་སོ་སོའ་ི ཐ་མལ་པའ་ི བློ་དེ་
གའི་སྒོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱིན་ཉམས་མྱོང་གསོག་གིན་
བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་
སྔར་ཕན་ཆད་ལམ་ཆགས་པ་དེ་ནས་ཕར་ཚུར་སེན་མོ་གང་
ཡང་བརྒལ་མི་ཆོག་པ་བྱེད་དགོས་དོན་མེད། རྩ་བ་དེ་དག་
གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་
དང༌། གོ་བསྡུར་མང་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་རེད།
ད་རེས་འདིར་རང་རེ་ནང་ཁུལ་སྨན་གྱི་ལས་དོན་
སྐོར་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་གོ་བསྡུར་བྱས་པ་ཡག་པོ་
བྱུང་འདུག ད་དུང་ཡང་འདི་འདྲ་བ་ཐག་རིང་སར་གོ་
བསྡུར་འབྲེལ་བ་བྱེད་མ་ཐུབ་ཀྱང༌། ཉེ་སར་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་
ཨཱཡུརདྦེ ་དང༌། ཡུ་ནཱ་ན་ི སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་ཤགི ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། དེ་ཚོའ་ི སློབ་གྲྭ་དང༌། སྨན་སྦྱོར་བྱེད་སའང་ཡོད་
པ་དེ་དག་དང་ད་ལྟ་འབྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ལྟར། དེ་ཚོ་
དང་མཉམ་དུ་བགྲོ་གླེང་གི་ཚོགས་འདུ་འདྲ་འཚོགས་ནས་
བོད་སྨན་གྱི་སྐོར་ཕར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དང༌།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
དྷ་སྟེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

མཛོམས་བྱེད་པའ་ི ས་གནས་ཤགི ་ཀྱང་ཡནི ། དེས་ན་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་དེར་བོད་རགི ས་ཙམ་མིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་དང་། རྒྱ་
ཐོག་མར་བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་
གར་ས་གནས་ཁག་ནས་ཀྱང་ནད་པ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། ཆ་སྙོམས་
བརྙེས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཆོག
སུ་ཉིན་རེར་ནད་པ་གྲངས་ ༩༨ ལས་མི་ཉུང་བ་ཡོད་པ་དང་།
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་
ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་སརྒོ ་ ༡,༩༢༦,༠༨༧༌༠༠ གཏོང་ག་ི ཡོད།
གྱི་ནགས་གསེབ་ཏུ་ Chopra House ཞེས་པར་སྨན་རྩིས་
ཁང་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༨
སྒང་ཏོག་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
ཙམ་ལ་དྷ་སྟེང་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འཁོར་ཡུག་སྡེ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་
ཚན་གྱི་ཁང་པ་དེར་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་རངི ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
མཛད་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་ཟློས་སྒར་ ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྒང་ཏོག་ཏུ་གནས་པའི་སྐུ་དྲག་
ལམ་ TIPA Road ཟུར་དུ་ས་ཁང་རྙིང་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ རག་ཁ་ཤག་ཚེ་སྟོབས་ལགས་ཞུ་བ་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཡན་
བཤིག་ནས་དེར་ད་ལྟའི་དྷ་སྟེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་ ལག་སྨན་ཁང་ཆེད་ཁོང་ག་ི ཁང་པའ་ི ཐོག་རྩེག་ནང་ཁང་མ་ི
རྒྱག་བྱས། དེའ་ི སངྟེ ་ཐོག་རྩེག་འཕར་མ་ཞིག་གསར་དུ་བརྒྱབ་ གསུམ་དང་། ཐབ་ཚང་། ཁྲུས་ཁང་གསང་སྤྱོད་ཡོད་པ་དེ་དག་
སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ ཉནི ་འཇམ་དཔྱད་ཁང་ཞགི ་ གཉསི ་མོས་ཆོད་གན་ཐོག་ལོ་གསུམ་རེ་བར་བསྐྱར་གསོ་ངང་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༩ བར་གནས་ཤངི ་། དེ་ནས་ཁང་པའི་སྦྱིན་བདག་ནས་
དབུ་འཛུགས་བྱས།
བཞུགས་སྒར་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ ་ནི་བོ ད ་གཉི ས ་པ་ལྟ་བུ་ རེ་སྐུལ་གནང་བ་ལྟར་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཆོད་གན་ལོ་དུས་
ཡོ ང ས་སུ་གྲགས་ཏེ ་བཙན་བྱོལ་དབུས་བོ ད ་མི འི་སྒྲིག་ རགྫོ ས་པ་དང་བསྟུན་ཁང་པ་གཞན་ཞགི ་ཐབས་འཚོལ་བྱས་ཏེ་
འཛུགས་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་ སྨན་ཁང་སྤོས་བཞུད་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་མུ་མཐུད་
དང་རིག་གཞུང་གི་བསྟི་གནས་ཁང་ཆགས་ཡུལ་ཞིག་ཡིན། གནས་ཡོད། སྐབས་དེར་སྒང་ཏོག་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ ཆེན་ལའང་སྙན་གསང་ཞུས་པར་མ་འོངས་པར་སྨན་རྩིས་ཁང་
བར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་དང་། དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་ ག་ི ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཆེད་དགོས་ངེས་ཁང་མིག་འདང་ངེས་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐད་ལ་རོགས་ཕན་ ཡོད་པ་ཞིག་གསོལ་སྩལ་ཡོང་བ་ཞུས་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་
གནང་མཁན། དེ་བཞནི ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད། ཡོད་རུང་ད་བར་དོན་སྨིན་བྱུང་མེད། ཆ་སྙོམས་སུ་ཉནི ་རེར་
༸གོང་ས་མཆོག་ལས་གསུངས་ཆོས་ཞུ་མི་དང་། དབྱར་དགུན་ ནད་པ་གྲངས་ ༡༣ ལས་མི་ཉུང་བ་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་བཞིན་
གཉི ས་སུ་ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་སྤྲོ་འཁྱམ་པའི་མི་སྣ་འདུ་ པ་དང་། ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་སརྒོ ་ ༠༡,༥༣༡༌༠༠ གཏོང་ག་ི ཡོད།
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཉ་ི མ།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

Issue 11

རནི ་ཆེན་དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཐལ་ཆེན་མོ་བཟོ་བསྐྲུན་
ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བཙན་བྱོལ་
དུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་སྨན་སྦྱོར་སྡེ་ཚན་ནས་དངུལ་ཆུ་
བཙོ་ཐལ་ཆེན་མོའ་ི བཟོ་སྐྲུན་ཐེངས་བདུན་པ་ལེགས་པར་
གྲུབ་ཡོད། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་སྨན་
པ་གྲངས་ ༡༡ དང་། ལས་བྱེད་ལས་མི་བསྡོམས་མི་གྲངས་
༤༦ ནས་ངལ་བ་དང་ལེན་ཐོག་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་
ལུགས་ནང་གསལ་ལྟར་དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཐལ་བཟོ་སྐྲུན་ལག་
ལེན་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཚང་ལ་མ་ནོར་བར་ལེགས་པར་
བསྒྲུབས་ཏེ་ཐེངས་འདིར་བཙོ་ཐལ་ཀི་ལོ་ ༡༣༨ བྱུང་ཡོད།

དེ ་ནང་དངུལ་ཆུ་གཙོ་བོ ར་གྱུར་བའི་རྩ་ཆེ འི་རིན་ཆེ ན་
རིགས་ཀྱི་དངོས་རྫས་རྣམས་ཡོད། འདི་ནི་སྨན་རྩི ས་ཁང་
ནས་བཟོ་སྐྲུན་བགྱིད་པའི་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་རྒྱུ་ཆ་གཙོ་བོ་
ཞིག་ཡིན། དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཐལ་གྱི་ལག་ལེན་ནང་སྔོན་འགྲོའི་
ཞབས་རིམ་དང་། བགེགས་གཏོར་ཞབས་རིམ། ཚོ གས་
འབུལ། དེ་བཞིན་དགྲ་སྤྲད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡོད་པ་གང་དག་ཚུལ་
བཞིན་བསྒྲུབས་ཡོད། དགྲ་སྤྲད་ཞབས་རིམ་དུ་རྒྱུད་སྟོད་
མཁན་རནི ་པོ་ཆེ་གདན་འདནྲེ ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།

དེང་རབས་སྨན་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རགི ་ནས་ཀན་
སར་ནད་སྐོར་རགས་ཙམ་གངླེ ་བ།
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་
ལྷན་ཁང་ནས་འཛམ་གླིང་ཀན་སར་ཉིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྩི་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། རང་རེའ་ི སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཀྱང་སྤྱིར་མང་
ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རིག་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཨང་དང་པོ་དེ་ནད་གཞ་ི སྔོན་

འགོག་ཉིད་ཡིན་པར་བརྟེན། དུས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ནད་
གཞ་ི འདའི ་ི ཐད་ལ་དེང་རབས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་
གཞུང་གཉིས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་ཆ་ཞིག་ཕྱོགས་བསྡོམས་
ཀྱིས་ཅུང་ཟད་བརདྗོ ་པར་འདོད་དོ།།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་ཀན་སར་གྱི་གནས་བབ།
• ཀན་སར་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོའ་ི ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པའི་ནད་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གྲས་སུ་ཡིན་ལ།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཁོ་ནའི་ནང་དུ་ནད་འདིའ་ི རྐྱེན་པས་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༨་༢ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། ས་ཡ་ ༡༤
ཙམ་ལ་འབྲས་ནད་གསར་དུ་ཕོག་ཡོད།
• ག་ློ བ་དང་། ལྒང་པ། མཆིན་པའི་འབྲས་ནད་སྐྱེས་པའི་ནང་མང་བ་དང་། ནུ་མ་དང་། བུ་སྣོད་འབྲས་ནད་
བུད་མེད་ནང་མང་བ། ཕོ་བ་དང་གཞང་གི་འབྲས་ནད་རྟེན་གཉིས་ཀའི་ནང་མང་པོ་ཡོད་པར་མངོན།
• ཀན་སར་ནད་ཀྱི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་གྲངས་འབོར་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ནི་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་ལོག་
པའི་རྐྱེན་ཏེ། ལུས་པོ་འཚོ་ཆེ་བ། ཤིང་ཏོག་དང་ཚལ་རིགས་ཉུང་དྲགས་པ། ལུས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ཞན་པ། རྡོ་ཐའི་རིགས་
ལོངས་སྤྱོད་དྲགས་པ། ཆང་རག་རགི ས་འཐུང་དྲགས་པ་ཡནི ་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།
• ལོ་ལྟར་ཀན་སར་གསར་དུ་བྱུང་བའི་གྲངས་འབོར་ཁོངས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལས་མང་བ་ནི་ཨ་ཕི་རི་ཀ་
དང་། ཨེ་ཤི་ཡ། དབུས་དང་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཆགས་ཡོད།
• སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༡༤ ཙམ་ལ་འབྲས་ནད་གསར་དུ་ཕོག་ཡོད་པ་དེར་གཞིགས་ན་ལོ་
བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ས་ཡ་ ༢༢ ཟིན་རྒྱུ་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས། ༢༠༡༤ ཀན་སར་གནས་བབ། རྒྱལ་སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་ད་ྲྭ རྒྱ།

དང་པོ། ཀན་སར་ནད་ཀྱི་དར་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ། རྒྱུད་བཞིའ་ི ནང་དུ་འབྲས་ནད་ཀྱི་སྐོར་རྒྱས་པོ་གསུངས་ཡོད་

སའི་གོ་ལ་འདིའ་ི ནང་འགྲོ་བའི་ཚེ་སྲོག་ཐོག་མར་ཆགས་ པར་བརྟེན་ནད་གདུག་པ་ཅན་འད་ི ཉིད་དེང་དུས་གསར་དུ་
པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ནད་ཀྱང་བྱུང་བ་ཡིན། སྐབས་དོན་ བྱུང་བའི་ནད་ཅིག་ཏན་ནས་མིན། འོན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་འདིར་
འབྲས་ནད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་ལོ་ངོ་ འབྲས་ནད་སྐོར་ཡགི ་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པའ་ི དཔེ་དེབ་རངྙི ་ཤསོ ་
སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ི རིང་ནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་ལྟར་མ་ི ཁ་ྲི ཕྲག་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༢ གཟིགས།
མང་པོའ་ི ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་པའི་ནད་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
བོད་དུ་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི གཞུང་ཐོག་མར་གཤེན་རབ་
མི་བོ་ཆེའ་ི སྐུ་རིང་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། བོན་སྟོན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ ✴ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཞུང་དང་མཁས་པའ་ི མན་
འཁྲུངས་ལོའ་ི ཐད་ལ་གསོ་རིག་མཁས་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ ངག་ནས་བྱུང་བའ་ི ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་
དག་ལ་བཤད་ཚུལ་མ་ི འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་སང་ཕལ་མོ་ ཏེ། མ་ི མང་ག་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་
ཆེ་ཡིས་ཁོང་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་ ལྡན་བྱེད་སྒོའ་ི སྤང་བླང་གོ་རྟོགས་ཐུབ་པ།
ཕྱིན་ཟནི ་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གསི ་བོད་ཡུལ་དུ་ ✴ འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་ གོང་ས་
༸
ཡགི ་ཐོག་ཏུ་གསོ་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་སྤེལ་ཡོད་པས་ མཆོག་གིས་སྨན་རྩི ས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
འབྲས་ནད་གསོ་བཅོས་སྐོར་ལའང་གསུངས་ཡོད་པར་ངེས།
སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་
དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱི་མཛད་པའི་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་རྗེ་གཡུ་ ལ་བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའ་ི མཛད་པའི་དཔལ་ལྡན་ ✴ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་ཕངྲེ ་མཛེས།

སོག་པོ་ལུང་རིགས་བསྟན་དར་གྱིས་བརྩམས་པའ་ི
གཞུང་འདིའ་ི མཚན་ལ་ 《རྒྱུད་བཞིའ་ི བརྡ་དོན་གོ་དཀའ་
བ་འགའ་ཞི ག ་བཀྲོ ལ ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་རའི་ཕྲེ ང ་བའི་
མཛེས་རྒྱན་》 ཞེས་བརྗོད་པ་དང་མཚན་བསྡུས་པར་ 《ཨ་
རུ་ཕྲེང་མཛེས་སམ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་ཕྲེང་མཛེས་》 ཞེ ས་
འབོད་པ་ཡནི ། ཇ་ི ལྟར་མཚན་བྱང་ལས་གཞུང་གི་ནང་དོན་
དཔོག་ཐུབ་པ་བཞིན་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་མ་ཕྱི་
ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ི དཀའ་འགྲེལ་ཞིག་ཡིན་པ་
རེད། ལུང་རིགས་བསྟན་དར་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་གསལ་
གང་དུའང་མཇལ་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་རགས་རྩིས་བྱས་ན་ཁོང་ནི་
དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་དཀྱི ལ་ནས་ཉི་ཤུའི་མགོ་སྟོད་དུ་
བྱོན་པར་གསུངས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༥ དུས་སྐབས་ཤགི ་ལ་ྋགོང་
ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་སོག་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་
བཅག་སྐབས་འཁོར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་མཁས་དབང་
ྋབླ་སྨན་བཀྲས་ཁང་བྱམས་པ་ཐུབ་དབང་དང་བྱ་སྦུག་
པ་དམ་ཆོ ས་དཔལ་ལྡན་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་ཡོད་པས་དེར་
སྨན་གཞུང་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་མཇལ་སྐབས་ལུང་རིགས་
བསྟན་དར་གྱི་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་གཞུང་ལུགས་

ཐོག་ཟབ་འདྲིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཆེས་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཤིང་
བསྔགས་བརྗོད་གནང་བ་དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་མཁས་
དབང་རྣམ་གཉི ས་ཀྱི ས་འོས་སྦྱོ ར་དང་ྋགོང་ས་མཆོ ག་
གིས་རྒྱབ་གཉེར་མཛད་པར་བརྟེན་ལུང་རགི ས་བསྟན་དར་
གྱི་གསོ་རིག་བརྩམས་ཆོ ས་རྣམས་རིམ་བཞི ན་དཔར་དུ་
བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་གསོ་རིག་
བརྩམས་ཆོས་གྲངས་ལྔ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་མཇལ་རྒྱུ་
ཡོད་ལ་ཁོང་ནི་སོག་རིགས་སྨན་གྱི་མཁས་དབང་རྣལ་མ་
ཞིག་ཡིན།
གཞུང་འདིའ་ི ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་ལུང་རིགས་
བསྟན་དར་གྱི་གསུང་ལས་ཤེས་ཐུབ་སྟེ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་མཁྱེན་པར་འདོད་ཅི ང་སྣོད་ཀྱི་
སྐྱོ ན་མེ ད ་པ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི ས ་གལ་ཏེ ་
གཞུང་འདི་ལ་ལེ་ལོ་སྤངས་ནས་ཞིབ་གཟིགས་གནང་ཐུབ་
ན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྙེད་པར་གྱུར་ཞེས་
གསུངས་པ་དེ་ཡནི །
སྨན་གཞུང་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་
གྲགས་ཆེ ན་ཟུར་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོ ་དང་དར་མོ ་བློ་
ཆོ ས ་གཉི ས ་ཀྱི ས ་མཛད་པའི་མེ ས ་པོ འི་ཞལ་ལུང་སྔ་ཕྱི ་
གཉི ས་དང་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ ས་མཛད་པའི་བཻ་
སྔོན་གཞིར་བཞག་པའ་ི སྟེང་། བྱང་ཟུར་མཁས་པའ་ི ལུགས་
གཉིས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཡོངས་
སུ་བཏུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་ལེའུ་སོ་
སོའ་ི ནང་གི་ཐ་སྙད་དང་བརྡ་དོན་གོ་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་
འགྲེལ་བཤད་མཛད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སོག་ཡུལ་དུ་སྐྱེས་
པའི་སྨན་རྫས་ཀྱི ་སྐོར་དང་སྨན་རྫས་འཁྲུལ་མེ ད ་ངོ ས ་
འཛིན་བྱེད་ཚུལ། སྨན་སྦྱོ ར་གྱི་ལག་ལེན་མང་དག་ཅི ག་
དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་ལོག་པར་བཀྲལ་
བ་དག་ལ་རིག ་པས་སུན་འབྱི ན་མཛད་ནས་དག་ཐེ ར་
གནང་བས་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་རྟོགས་པར་ཕན་ཐོགས་ངེས་
ཅན་ཞིག་ལྡན་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་
སྨན་རྩི ས ་རྩོ མ ་སྒྲིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་པར་
མ་ཁག་གཉིས་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བཅོ ས་སྒྲིག་བྱས་ནས་སྨན་
གཞུང་འད་ི གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་ཡོད།།

ལྡི་ལ་ི ཁུལ་དུ་སྨན་རསྩི ་སྐོར་བསྐདྱོ ་སྐོར།
དང་པོ། སྔ་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཚེས་
༡༤ བར་ལྡི་ལིའ་ི སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་
དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩིའ་ི སྐབས་ (Dilli Haat) Delhi
ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་སྨན་རྩི ས་གཉི ས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་
དང་། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས། སྨན་རྩིས་ངོ་སྤྲོད་འགྲེམས་སྟོན།
ཕྱིར་ཚོང་ཐོན་དངོས་ཚོང་འགྱུར་ཞུས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།
༡) དུས་སྟོན་རིང་ལྡི་ལི་ནི་ཛཱམ་མུ་ཏིན་སྨན་ཁང་
གི་སྨན་པ་༼འགན་འཛིན་༽ དམིགས་བཀར་ལས་རིགས་
འབྲེལ་མཐུད་པ་གཙོས་སྨན་སྤྲོད་གསུམ། དངུལ་གཉེར་
རྩིས་པ་གཅིག
ཕྱིར་ཚོང་ཐོན་དངོས་འགྲེམས་ཚོང་ཆེད་ཕྱིར་ཚོང་
སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་དང་ལས་མི་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱི་ཕྱིར་
ཚོང་ཐོན་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་ཞུས་པ་དང་། དབུས་བོད་
ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྩི ས་རིག་སྡེ་ཚན་ནས་སྐར་རྩི ས་པ་གཅིག་
བསྐྱོད་དེ་དུས་སྟོན་རིང་ངག་ཐོག་རྩི ས་འབྲས་ལམ་སྟོན་
གང་ལེགས་ཞུས་འདུག
གཉི ས་པ། བོ ད་མི འི་ཚོ ང་ལས་བདེ་ཚོ གས་ཀྱི ས་
གོ ་ སྒྲིག་འོག ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ དུས་སྟོ ན་ཐེ ང ་གསུམ་པ་སྟེ །
(Himalayan Festival Mart) ཞེས་པ་དེ་ལྡི་ལིའ་ི
ས་གནས་ (Select City Walk, Saket) ༢༠༡༤ ཟླ་
༡༢ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཚེས་ ༡༤ བར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་
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དང་། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས། ཕྱིར་ཚོང་ཐོན་དངོས་འགྲེམས་
ཚོང་སྐོར།
༡) དུས་སྟོན་རིང་དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་
དཔེ་དེབ་ཞིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་སྨན་པ་
གཅིག་བསྐྱོད་ཐོག་ནི་ཛཱམ་མུ་ཏིན་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་མཁོ་
འདོན་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། ལྡི་ལི་ཕྱིར་ཚོང་
ལས་བྱེད་དང་ལས་མི་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱིས་སྨན་རྩིས་ཁང་
གི་ཐོན་དངོས་འགྲེམ་ཚོང་། གོང་གི་སྐར་རྩི ས་པས་ངག་
ཐོག་རྩི ས་འབྲས་ཞུས་པ་སོགས་གྲུབ་འབྲས་གང་ལེ གས་
བྱུང་སྐོར་གསུངས།
གསུམ་པ། ལྡི་ལི་ (Sharda Kempenski
Ambience Hotel) དུ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ནས་
ཚེས་ ༡༩ བར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་དད་ལྡན་
ཚོ གས་ཁག་ཅི ག་ལ་གསུང་ཆོ ས་བསྩལ་སྐབས་སྨན་སྐོར་
དང་ཐོན་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་སྐོར།
༡) སྨན་སྐོར་བ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་
མཐའ་ཡས་གཙོ ས་ནི་ཛཱམ ་མུ་ཏིན་ནས་སྨན་པ་གཉི ས།་
དངུལ་གཉེར་གཅིག ནི་ཛཱམ་མུ་ཏིན་དང་། བོདྷ་ཝི་ཧར་
སྨན་ཁང་ནས་སྨན་སྤྲོད་གཅིག་ཁ་ལོ་པ་བཅས་དང་། ལྡི་
ལི་ཕྱིར་ཚོང་ནས་ཐོན་དངོས་འགྲེམ་ཚོང་ཆེད་ཕྱིར་ཚོང་སྡེ་
ཚན་ལས་བྱེད་དང་ལས་མི་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི
ལས་འགན་གང་ལེགས་ཞུས་འདུག

་་་་་་ཀན་སར་ནད་སྐོར་རག་ཙམ་གླེང་བ།
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

གྲས་ན།ི སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༡༥༠༠ ནས་ ༣༠༠༠ ནང་ཚུན་དུ་
བྲིས་པའི་གནའ་བོའ་ི ཨི་ཇིབ་ (Egypt) ཀྱི་སྨན་གཞུང་དུ་
འཁོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའ་ི ནང་དུ་ནུ་མར་ཤ་སྐྲན་གྱི་ནད་
ཅགི ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད།

གཉིས་པ། དེང་དུས་སྨན་ལུགས་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་
བ་རིག་པས་ཀན་སར་ནད་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཐ་
སྙད་འདོགས་ཚུལ།
དེང་རབས་གསོ་རིག་གིས་ཀན་སར་ཞེས་པ་ནི། ལུས་
ཁམས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་རྒྱུན་ཏན་ལྟར་མནི ་པར་སྟངས་འཛིན་བྲལ་
ཏེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་བསྐྲུན་པའམ་ཧ་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་
སོང་ཞིང་། ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་དུའང་ཁྱབ་ནུས་པའ་ི
ནད་རགི ས་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་ཐ་
སྙད་ཐད་ལ་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༤༠༠ ཡས་མས་སུ་འཁྲུངས་
པའི་དེང་རབས་སྨན་གྱི་སྲོལ་གཏོད་པ་པོ་ཧི་པོ་ཀེ་རེཌས་
(Hippocrates) ཞེས་པ་ཁོང་གིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀུན་
ཏུ་ཁྱབ་པའི་སྐྲན་ (Metastasis) དང་། རང་ཚུགས་སུ་
གནས་པའ་ི སྐྲན་ (Benign) བཅས་སྐྲན་ནད་རགི ས་གཉསི ་
གསར་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་བཞིན། དེའ་ི སྐབས་ཀྱི་ཚན་
རིག་པ་ཚོས་ཀྱང་ནད་འདིའ་ི ཐ་སྙད་དུ་ཀན་སར་ཞེས་འབོད་
སྲོལ་འདུག སྤྱིར་ཀན་སར་ཞེས་པ་ཐ་སྙད་འདི་གནའ་བོའ་ི
གི་རིག་ (Greek) གི་སྐད་ལ་སྡིག་སྲིན་ལ་ཟེར་བས་ནད་
འདའི ་ི ངོ་བོ་དང་སགྲོ ་ཆགས་སྡིག་སྲིན་རྐང་ལག་མང་བ་དེའ་ི
དབྱིབས་གཉིས་ཧ་ཅང་མཚུངས་པར་བརྟེན་དཔེའ་ི སྒོ་ནས་
མིང་བཏགས་པར་གྲགས། ཀན་སར་ནད་ནི་བོད་ཕྱི་ནང་གི་
གསོ་རིག་སྨན་པས་འབྲས་ནད་ལ་ངོས་བཟུང་བ་ཡནི ། སྤྱི་ལོ་
༡༩༩༦ སྨན་རྩིང་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་༸སྐུའི་
བླ་སྨན་དམ་པ་བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནས། “ང་ཚོས་
འབྲས་ནད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལུགས་ནང་ཀན་སར་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། མིང་འདོགས་སྟངས་མི་འདྲ་བ་མ་གཏོགས་
ན་ཚ་ན་སྟངས་གཅིག་པ་རེད།” ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་སྔར་
བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་མཁས་པས་འབྲས་ནད་བརྗོད་དགོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་དུ། ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས། ཤངི ་བེ་དོ་ར་ཡ་ི འབྲས་བུ་ལྟར་
སྲ་ཞངི ་མཁགྲེ ས་པ་ལུས་ལ་བྱུང་བས་སོ། །ཞེས་དང་། འབ་ྲི གུང་
པས། རྣག་དང་ཆུ་སེར་དཀྱིལ་དུ་འབྲས་ལྟར་སྐྱེས་པའོ། །ཞེས་
དང་། ཡང་། སྟག་ཚང་ལོ་ཙཱ་བས། འགྲམས་འཁྲུགས་དྭངས་
མ་མ་སྨིན་པར། །ཁྲག་ངན་རྒྱས་ཏེ་རྩ་མིག་བྱེར། །རླུང་གིས་
བསྒྲིལ་ནས་བེ་འབྲས་ལྟར། །སྲ་ཞིང་མཁྲེགས་འགྱུར་འབྲས་
ཞེས་བཤད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མང་ངོ་།།

གསུམ་པ། ཀན་སར་རམ་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་
བཤད་པ།
དེང་རབས་སྨན་གཞུང་ནང་ཀན་སར་འདི་ནི་ནད་
སྣ་མང་ཞིང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བ། རྒྱུ་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་
ཆོག་པའི་ནད་རིགས་ཞིག་ཡིན་པ། སྤྱིའ་ི ཆ་ནས་བཤད་ན་
རགི ས་རྫས་དང་། ར་ྡོ ཐས་བཟོས་པའི་དངོས་པོ་དཔེར་ན་ཐ་
མག་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་པ། ཆང་རག་འཐུང་བ། ཉི་མར་སྲོ་
དྲགས་པ། ཟས་བསནྟེ ་ཚུལ་ལོག་པ། ལུས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ཞན་པ།
འཁོར་ཡུག་འབགས་བཙོག་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཀན་སར་
ནད་འབྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་
ནང་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ། མན་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་ནི་འགྲམ་
འཁྲུགས་ཁ་ཟས་མ་སྨིན་པས། །ངན་ཁྲག་རྒྱས་ཏེ་རླུང་གིས་
བསྒྲིལ་ནས་འབྱུང་། །ཞེས་འགྲམས་པ་དང་འཁྲུགས་པ། ཡང་
ན་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ལྡན་པའ་ི ཟས་སྐོམ་རྣམས་མེ་དདྲོ ་རྣམ་
པ་གསུམ་གྱི་མྱག་བཞུ་དྭངས་སྙིགས་ལེགས་པར་འབྱེད་མ་
ནུས་པའ་ི དབང་གསི ་དྭངས་སྙིགས་འདསྲེ ་མ་དེ་དག་རྩ་ཕྲན་
བརྒྱུད་མཆིན་པར་སླེབས་ལ། མཆིན་པའ་ི གནས་སུ་ཡོད་
པའ་ི མདངས་བསྒྱུར་མཁྲིས་པས་དྭངས་མ་སྐྱོན་ཅན་དེ་ཉིད་
ཟུངས་ཁྲག་ཏུ་སྨིན་མ་ཐུབ་པར་ཡུན་ལོན་ནས་ངན་ཁྲག་རྒྱས།
ཁྲག་ངན་དེ་རྣམས་སླར་ཡང་ལུས་ཀྱི་རྩ་མགི ་ཏུ་བྱེར་བ་སདྟོ ་
སྨད་གང་རུང་དུ་རླུང་གིས་གོང་བུར་བསྒྲིལ་ཏེ་སྐྲངས་པོ་སྲ་
མཁྲེགས་ཅན་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་གསུངས།
ཡང་དེ་ཉིད་ལས། མེ་མཉམ་རླུང་གསི ་དྭངས་སྙིགས་མ་ཕྱེད་
པའི། །སྙིགས་མ་དྭངས་མའི་རྩ་མིག་ཤོར་བ་ཡིས། །མདངས་

བསྒྱུར་མཁྲིས་པས་ཟུངས་ཁྲག་མ་སྨིན་ཏེ། །ཡུན་རིང་མཆིན་
གནས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་ཡིན། །སྙིངས་ནས་དྭངས་མ་འདྲིལ་
ཟགས་བྱེར་འགྱིངས་བཞ།ི །འདལྲི ་བས་སྐྲན་རྣམས་སྐདྱེ ་པར་
བྱེད་པ་ས།ྟེ །ཟགས་པས་སྐྱ་རྦབ་དམུ་ཆུ་སྐྱེད་པར་བྱེད། །བྱེར་
བས་དུག་མཛེ་མེ་དབལ་འོར་དུ་ལྷུང་། །འབྲས་ནད་སུར་ཡ་
དྲེག་དང་གྲུམ་བུ་དང་། །མིག་སེར་རྩ་སྐྲན་རྐང་འབམ་དུ་མ་
འགྱུར། །འགྱིངས་པས་སྨུག་པོ་རྒྱས་གབ་མཆེར་པའི་ནད། །ནད་
རྣམས་ཕལ་ཆེར་དྭངས་མ་མ་ཞུས་སྐྱེད། །ཅེས་པ་ཡིན། ཡང་
ལྷན་ཐབས་ལས། རྒྱུ་ནི་གཉན་ཚད་སྤྱི་དང་འདྲ་བ་ལ། །དྲག་
ཤུལ་རྐྱེན་དང་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་འབྲས། །ངན་ཁྲག་ཆུ་སེར་
རྐུན་བུ་ལ་སོགས་པ། །རླུང་བསྒྲིལ་ལུས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་སྲིན་དང་
བསྡོངས། །ཞེས་གདོན་དང་སྲིན་གྱི་བསྡོངས་ཟླ་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་བའི་
ནད་ཅིག་ཏུའང་ངོས་བཟུང་བ་དང་། སྨན་དཔྱད་ཟླ་རྒྱལ་
ལས། རྒྱུ་ནི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ནོ། །རྐྱེན་ནི་མི་གཙང་ཀླུ་ཡི་
ནད། །ཚ་དང་ལུས་ཀྱི་དྲག་ཤུལ་དང་། །རིམས་ཀྱི་ཚ་བ་བཅག་
མ་ལེགས། །སྣད་དང་འཐེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། །ཤ་སུངས་
ཆང་དག་འཐུངས་ལས་བྱུང་། །ཞེས་དང་། རནི ་ཆེན་ཕངྲེ ་བ་
ལས། རྒྱུ་ནི་ཉེས་གསུམ་ཁྲག་ལས་གྱུར་པ་སྟེ། །དེ་རྐྱེན་ལྷོག་
ཤུལ་ནད་འབྲས་གདོན་ལས་འགྱུར། །ཟླ་དྲུག་འདས་ནས་ནད་
ངན་འབྲས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་འབྲས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་གསོ་རགི ་ག་ི
གཞུང་མང་པོའ་ི ནང་བསྟན་ཡོད་པས་ཚང་མ་འདིར་བརྗོད་
པར་དཀའ།

བཞ་ི པ། ཀན་སར་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། བརྟག་
ཐབས། བཅོས་ཚུལ་སྤྱི་ཙམ་བཤད་པ།
དེང་དུས་སྨན་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན། ནུ་འབྲས་དང་།
ལྤགས་འབྲས། གློ་འབྲས་སོགས་ཀན་སར་ནད་རིགས་བརྒྱ་ལས་
མང་བར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ནད་རྟགས་ཀྱང་
དེ་དེ་བཞིན་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་ནད་པའ་ི ལུས་
ཁམས་དང་། སྨན་བཅོས་ལོ་རྒྱུས། ཁྲག་དང་གཅནི ་པ། བཤང་
བ་སོགས་ལ་ཞིབ་ཕྲ་བརྟག་རྗེས་འབྲས་ནད་ཀྱི་དོགས་གཞི་
ཡོད་ཚེ་དེང་དུས་སྨན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚད་ལྡན་རྣམས་བདེ་
སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། དེ་ཡིན་པར་ངེས་བརྟན་འོང་བའི་ཆེད་
དུ་གང་གི་ཤ་སྐྲན་ནམ་རྨ་རྡོལ་བའི་གནས་ནས་ཤ་ཆུང་ཆུང་
ཞིག་གཅོད་དེ་ཆེ་ཤེལ་འོག་དེར་འབྲས་ནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཡོད་
མེད་བརྟག་པ་ཡིན། དེ་ནས་འབྲས་ནད་ཡིན་སོང་ན་སླར་
ཡང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་ཤ་སྐྲན་གཙོ་བོ་དེ་གནས་གང་དུ་
ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། ཤ་སྐྲན་ཆེ་ཆུང་དང་ཁྱབ་ཚད། དེ་
བཞནི ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་རྨེན་བུའ་ི མ་ལག་ལ་ཁྱབ་ཡོད་མེད་བཅས་
གནད་དོན་གཙོ་བོ་གསུམ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་སྒོ་ནས་ནད་
ཚབས་ཆེ་ཆུང་ཇ་ི ཡནི ་རྟོགས་པར་བྱེད། འབྲས་ནད་ཚབས་ཆེ་
ཆུང་ག་ི ཚད་གཞའི མ་དབྱེ་བ་ལ་རམི ་པ་ (Staging) ཞེས་
འབོད་པ་དང་དེ་ལ་རོ་མན་ཨང་གྲངས་གཅིག་ནས་བཞི་བར་
ཡོད། རིམ་པ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ན་ནད་ཚབས་ཆེ་ཞིང་བཅོས་ཐབས་
ཀྱང་དཀའ་བ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་དེང་གི་ཚན་རིག་པ་ཁག་
གཅིག་གིས་གསུང་ཡག་ལ་འབྲས་ནད་འདི་ང་ཚོ་མི་ཙམ་
དུ་མ་ཟད། སྲོག་ཆགས་གཞན་དང་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་ལའང་
འབྱུང་ག་ི ཡོད་པར་བརདྗོ ། དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་གཞུང་
ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ལྟར་བྱས་ན་འབྲས་ནད་ལ་དབྱེ་བ་
བཅོ་བརྒྱད་ཡོད།
གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་ལ་གསུམ་དང་ནང་ལ་དགུ་སྟེ་དབྱེ་
བ་ ༡༢
ཉེས་པའ་ི རགི ས་ཀྱི་ས་ྒོ ནས་དབྱེ་བ་ ༦
ཕྱི་འབྲས་སམ་དོན་སྣོད་ཀྱི་ཕྱི་ལ་འབྱུང་བའི་འབྲས་
ནད། ནང་འབྲས་སམ་དོན་སྣོད་ནང་དུ་འབྱུང་བའ་ི འབྲས་ནད།
ཕྱི་འབྲས་གསུམ་ན།ི ༡། ཤའ་ི འབྲས་ནད། ༢། རྩའ་ི འབྲས་
ནད། ༣། རུས་པའ་ི འབྲས་ནད།
ནང་འབྲས་དགུ་ན།ི ༡། ག་ློ བའ་ི འབྲས་ནད། ༢། སྙིང་ག་ི
འབྲས་ནད། ༣། མཆནི ་པའ་ི འབྲས་ནད། ༤། མཆེར་པའ་ི འབྲས་
ནད། ༥། མཁལ་མའི་འབྲས་ནད། ༦། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད། ༧།
རྒྱུ་ལོང་ག་ི འབྲས་ནད། ༨། གཞང་ག་ི འབྲས་ནད། ༩། ལྒང་པའ་ི
འབྲས་ནད།
ཉེས་པའ་ི རགི ས་དབྱེ་བ་དྲུག་ན།ི ༡། རླུང་ལས་འབྱུང་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡

བོད་ཟླ་ ༡ པོའ་ི ཚེས་༨ ནས་བོད་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་
༩ བར་བུམ་སྟོང་ནུབ།
ཕགྱོ ས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
ལྷག ༡༢-༢༢

ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་མཁེ་ལས་མི་རུང་།
ཀླུ་བཟློག་ཡིན་པས་ཀླུ་མཆོད་མི་རུང་།
Wed 2-11
ཕུར། ༡༢-༢༣ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་འཛུགས་
པར་བཟང་། ནོར་ཕྱིར་གཏོང་བ་དང་། བུ་ཚ་
Thu 2-12
ཐོག་མར་སྒོ་ཕྱིར་འདོན་མི་རུང་།
སངས། ༡༢-༢༤ ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རྩོད་པའི་
རིགས་མི་རུང་།
Fri 2-13
སྤེན། ༡༢-༢༥ ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་ཞག་ངན་ཡིན་
པས་ལས་དོན་སྤྱིར་འཛེམས་ན་ལེགས།
Sat 2-14
ཉི། ༡༢-༢༦ ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་དང་། ས་བརྐོ་རྡོ་
སློག་མི་རུང་།
Sun 2-15
ཟླ། ༡༢-༢༧ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱིར་བཟང་། རྩི་
ཤིང་མེ་ཏོག་འདེབས་པར་བཟང་། བག་མ་
Mon 2-16
གཏོང་ལེན་མི་རུང་།
དམར། ༡༢-༢༨ ཚེས་ཆ་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
དུར་འདེབ་མི་རུང་། ཀླུ་བཟློག
Tue 2-17
ལྷག ༡༢-༢༩

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྟོན་མོ་བྱ་བ་དང་། གོས་
རྒྱན་འདོགས་པ་དང་། རོལ་རྩེད་སོགས་ལ་
Wed 2-18
བཟང་། ཤིས་སྟོན་མི་རུང་། གསོ་སྦྱོང་།
༡༢-༣༠ ཆད། འོན་ཀྱང་འདི་ཉིན་སྤྱིའི་གནམ་སྒོ་ཁེལ་
བའི་ལས་དོན་སྤྱིར་ངན།
ཕུར། ཟླ་༡-༡ ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་འབོད་མི་
རྒྱ་ཟླ་༡ ཆུང་།
རུང་། གཏར་སྲེག་རུང་།
ཚེས་༡
ཀླུ་བཟློག
Thu 2-19

སངས། ༡-༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། མཁར་རྩིག་པ་དང་། རྟེན་
བཞེངས་བར་བཟང་། འོན་ཀྱང་ཚོང་ཁེ་
Fri 2-20
ལས་དང་། གཏར་སྲེག་དང་། མེ་ལས་ཧཾ་
སྤར་མི་རུང་།
སྤེན། ༡-༣
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།
ཀླུ་བཟློག
Sat 2-21
ཉི། ༡-༤
ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་འགྲིག་མི་རུང་།
ཀླུ་བཟློག
Sun 2-22
ཟླ། ༡-༥ ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་བ་དང་། བག་མ་
ལེན་པ། ཚོང་སོགས་སྐྱེད་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་
Mon 2-23
བཟང་། འོན་ཀྱང་གཉེན་འགྲིག་མི་རུང་།
ཀླུ་བཟློག
དམར། ༡-༦
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་།
ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ལས་
Tue 2-24
རྣམས་འགྲུབ། འོན་ཀྱང་མཁར་རྩིག་ས་བརྐོ་
མི་རུང་། ཀླུ་བཟློག
ལྷག ༡-༧ ཚེས་ཆ་ངན། ལས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བག་
མ་གཏོང་ལེན་མི་རུང་། ཀླུ་བཟློག
Wed 2-25
ཕུར། ༡-༨

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ལས་
Thu 2-26
འགྲུབ། ཁྱད་པར་རིག་པ་སློབ་གཉེར་འགོ་
འཛུགས་བཟང་། འོན་ཀྱང་ནོར་ཕྱིར་
གཏོང་། དུར་བཏབ་མི་རུང་།
སངས། ༡-༩ ཚེས་ཆ་འབྲིང་། རྟེན་བཞེངས་པ་དང་།
མཁར་རྩིག་པར་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
Fri 2-27
ཀླུ་བཟློག
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།

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

གཙུག་ལག
༼གཙུག་ལག༽ ཞེས་པའི་དུས་དེབ་འདི་ནི་ཐོག་མར་
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ཀྱི་ལོར་སྲུང་རྩི་ཞུ་ཕྱིར་དང་སྟབས་
བསྟུན། བོད་ཀྱི་རྩིས་རགི ་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་ལ་ཐུགས་
སྣང་མཛད་མིར་དམིགས་ཏེ་དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་
སྐར་དཔྱད་རྩིས་རགི ་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩིས་རགི ་སབློ ་དཔོན་དམ་པ་
བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སབློ ་སནྟོ ་གྱིས་འདོན་སྤེལ་
གནང་བའི་དུས་དེབ་དང་བོ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ལོ་ཤས་ཤགི ་
འདོན་སྤེལ་ཐུབ་མེད་པར་བརྟེན། བོད་ཀྱི་སྐར་ནག་དབྱངས་
གསུམ་གྱི་རྩིས་རིག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་གཞིས་བྱེས་
གཉསི ་སུ་གནས་པའ་ི བོད་རགི ས་དང་གཞན་ཡང་འཛམ་གངླི ་
ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་གཙུག་ལག་ཅེས་པའ་ི དུས་དེབ་མུ་མཐུད་
འདོན་སྤེལ་ཐུབ་རེའ་ི རེ་བསྐུལ་ཐེང་མང་བྱུང་བ་མ་ཟད། དུས་
མཚུངས་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རྩིས་རིག་སློབ་དཔོན་
བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པར་
བརྟེན་ཁོང་གི་རྗེས་དྲན་ཆེད་སླར་ཡང་གཙུག་ལག་འདོན་
ཐེངས་གཉིས་པ་འདི་བཞིན་འདོན་སྤེལ་གནང་བ་རེད།
དུས་དེབ་འདིའ་ི ནང་ཐོག་མར་དྷ་སར་བོད་ཀྱི་སྨན་
རྩིས་མཐོ་སློབ་ཐོག་མར་བཙུགས་སྐབས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་རྩིས་རིག་སློབ་དཔོན་དུས་འཁོར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་དང་། མཁས་དབང་བར་གཞི་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་
མཆོག་ག་ི མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་དང་། རྩིས་རགི ་སབློ ་དཔོན་
བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བསྡུས་
དང་། ཁོང་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་སྡེ་ཚན་དུ་ཕེབས་
པ་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ བར་བཏོན་གནང་བའི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་
ལོ་ཐོའ་ི ཁ་བྱང་རྣམས་དང་། གཙུག་ལག་འདིའ་ི ནང་གི་དཔྱད་

རྩོམ་ཐོག་
མ ་ དེ ་
ཡང་།
ཁོང་གིས་
སྤེལ་བའི་
བོ ད ་ ཀྱི ་
སྨན་རྩིས་
གཉིས་ཀྱི་
འ བྲེ ལ ་
བ འི ་
འ བྱུ ང ་
རྩ ་ག ང ་
ལ ་ཐུ ག ་
གི ་ སྐོ ར ་
རགས་ཙམ་དཔྱད་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་མན་གྱི་དཔྱད་རྩོམ་
རྣམས་སྐར་ནག་རྩིས་རིག་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་རིམ་པ་
ལྟར། བོད་མའི ་ི འདས་མཆོད་བདུན་ཚིགས་དང་ཕུང་པོ་སྒྲིལ་
སྦྱང་སྐོར་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། ས་བདག་ལྟོ་ཕའྱེ ་ི སྐོར་མདོར་
ཙམ་གླེང་བ། ས་བདག་ཟནི ་ཕུང་ག་ི སྐོར། འབྱུང་ལྔ་ལས་སྣོད་
བཅུད་ཆགས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརདྗོ ་པ་བྱིས་པའ་ི རྣ་རྒྱན། སྤར་
ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་འབ་ྲི ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ཅུང་
གླེང་བ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའ་ི ལག་རསྗེ ། སྐསྱེ ་རྟགས་བཞེངས་ན་
དགེ་ཚན་ཆེ། བག་རྩིས་སམ་མཐུན་སྦྱོར་གཉེན་རྩིས་ཀྱི་མན་
ངག་ཕྱོགས་བསྡུས། བཅས་དཔྱད་རྩོམ་འདྲ་མིན་ཁག་བརྒྱད་
ཙམ་འཁོད་པའི་དུས་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

བོད་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ནས་བོད་ཟླ་ ༣ པའི་
ཚེས་ ༩ བར་བུམ་སྟོང་བྱང་།
དེ་ཕྱོགས་སུ་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
སྤེན། ༡-༡༠

Sun 3-1

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་འབོད་
མི་རུང་། ཀླུ་བཟློག
ཚེས་ཆ་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར་མགྲོན་འབོད་ངན། ཀླུ་བཟློག

ཟླ། ༡-༡༢

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་ཁེའ་ི ལས་མ་རུང་།

Sat 2-28

ཉི། ༡-༡༡

Mon 3-2

དམར། ༡-༡༣
Tue 3-3

ལྷག ༡-༡༤
Wed 3-4

ཕུར། ༡-༡༥
Thu 3-5

སངས། ༡-༡༦
Fri 3-6

སྤེན། ༡-༡༧
Sat 3-7

ཉི། ༡-༡༨
Sun 3-8

ཟླ། ༡-༡༩
Mon 3-9

མིག ༡-༢༠
Tue 3-10

་་་་་་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།

ལྷག ༡-༢༡
Wed 3-11

དཔལ་བླ་རུང་གི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

མན་ཡུས་ (eel) ཞེས་པའི་ཉ་དེའ་ི ལུས་ཆེ་ཞིང་ཚོ་ལ་
ཤ་སྙི་བ་ཡིན་མོད། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བུད་མེད་ཀྱི་
མངལ་འཇགི ་བྱེད་ཀྱི་སྨན་བཟར་བཅུག་པས་ཡནི ། འད་ི དག་
རནི ་གོང་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་ཞིང་མིས་ཟོས་ཚེ་རིམ་གྱིས་ལུས་འཐོར་ཞིག་
ཏུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། དེང་སང་གྲོང་ཁརྱེ ་དག་ན་གནས་པའ་ི བྱིས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་འད་ི དག་མང་དུ་ཟོས་པས་ལོ་བརྒྱད་དགུ་ཙམ་
ནས་བུ་མོ་རྣམས་ལ་ཟླ་མཚན་འབབ་པར་གྱུར། ཟླ་མཚན་འབབ་
པ་ཇི་ལྟར་སྔ་བ་དེ་ལྟར་མ་འོངས་པར་ངན་འབྲས་ཀྱི་ནད་ཐེབས་
པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱ་མཚོའ་ི ནང་དང་གཙང་པོའ་ི ནང་
དུ་གནས་པའི་ཉའི་རིགས་གཞན་དག་གི་ལུས་ལའང་ལྕི་ལྕགས་
[2]ཀྱི་འབག་བཙོག་ཚབས་ཆེན་ཡོད་པས་ཟོས་ན་ལུས་ལ་ནད་
སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། རྒྱུན་དུ་ཉ་བཟའ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ན་
དངུལ་ཆུའི་གྲུབ་ཆ་ཤནི ་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པར་མཐོང་སྟེ། དངུལ་
ཆུ་ནི་མཁལ་མ་དང་ཀླད་རྩ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་
ཟེར་རོ།།
གཉིས་པ་བྱ་སྒོང་ནི། དེང་སང་མི་མང་པོས་བྱ་སྒོང་
གིས་ལུས་གསོ་བར་འདོད་ནས་མང་དུ་ཟ་བར་བྱེད་པ་མཐོང་

ཕུར། ༡-༢༢

ས།ྟེ སྤྱིར་བྱ་སངྒོ ་ག་ི ནང་དུ་ལུས་ལ་མཁོ་བའི་ཟས་བཅུད་ཡོད་
མོད། ཟ་དྲགས་ན་ལུས་ལ་ཕན་པ་མེད་པར་མ་ཚད་གནོད་པ་
ཆེ་བ་ཡནི ་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་བྱ་གསོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ག་ི
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་དམིགས་ཏེ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བརྩི་
འཚོ་མེད་པའི་བྱ་བ་མང་པོ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
མིའ་ི ལུས་ལ་ཤནི ་ཏུ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་ཡནི ་པས་འད་ི
ལ་ཤནི ་ཏུ་འཛེམ་དགོས་ཏེ། གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ལིན་ཡུན་
ཏངྲི ་ན་རེ། བྱ་སངྒོ ་ན་ི དེ་བས་ཀྱང་ངན་ཏེ། བྱ་གསོ་ར་བ་ན་ཡོད་
པའི་མོ་བྱ་རྣམས་ཚེ་གང་གི་རིང་ལ་གཟན་ཆས་བཟའ་བ་དང་སྒོ་
ང་གཏོང་བ་གཉིས་པོ་ལས་གཞན་གྱི་དལ་ཁོམ་ཅ་ི ཡང་མེད། བྱ་
གསོ་ར་བའི་ནང་གི་སྡོད་གནས་ཤནི ་ཏུ་དོག་སྟེ། ཁ་འཁོར་སའི་
གནས་ཙམ་ཡང་མེད། དེ་དག་གཟན་ཆས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐུལ་བྱེད་
ཀྱི་རྫས་མང་པོ་བླུགས་ཡོད་པས་མང་དུ་ཟོས་ཏེ་སྒོ་ང་མང་དུ་
གཏོང༌། དེ་ལྟར་བྱ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་ཞིང་སེམས་
ན་དངངས་འཚུབ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་
དུ་དུག་མང་པོ་འབྱུང་སྟེ། སེམས་ལ་དངངས་འཚུབ་ཆེ་ན་དེས་
ལུས་ལ་དུག་མང་པོ་སྐདྱེ ་པ་ཡནི ་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།
དེ་བཞིན་དུ་གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ལིན་ཀོང་ཁྲང་



ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

Thu 3-12

སངས། ༡-༢༣
Fri 3-13

སྤེན། ༡-༢༤
Sat 3-14

ཉི། ༡-༢༥
Sun 3-15

ཟླ། ༡-༢༦
Mon 3-16

མིག ༡-༢༧
Tue 3-17

ལྷག ༡-༢༨
Wed 3-18

ཚེས་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུགས་པར་
བཟང་། གཞན་ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ཁ་
མཆུ་རྩོད་པ་སོགས་མི་རུང་། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་ཁྲུས་བྱེད་པ་
དང་། བག་མ་ལེན་པ། གཉེན་འགྲིག་པ། ཚོང་
སྐྱེད་འཕེལ་ལ་སོགས་པར་བཟང་། ཀླུ་ལྡོག་
ཁ་མཆུ་རྩོད་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ལས་
འགྲུབ། འོན་ཀྱང་གཉེན་འགྲིག་མི་རུང་།
ཀླུ་བཟློག གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་རྩིག་མི་རུང་།
ཀླུ་བཟློག
ཚེས་ཆ་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་། ཞི་རྒྱས་དབང་གི་ལས་
འགྲུབ། དུར་འདབ་མི་རུང་། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤིད་སྟོན་མི་
རུང་། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་སྤྱིའི་གནམ་སྒོ་
ཁེལ་བའི་འཛེམས། ཀླུ་བཟློག
ཚེས་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
མགྲོན་འབོད་ངན། ཀླུ་བཟློག ཉི་ནག
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་འགོ་
འཛུགས་བཟང་། ཚོང་ཁེའ་ི ལས་འཛེམས།
ཀླུ་བཟློག
ཚེས་ཆ་བཟང་། རྟེན་བཞེངས་དང་། མཁར་
རྩིག་ལས་ལ་བཟང་། བུ་ཚ་མ་སྦྱར་ཐོག་མར་
སྒོར་འདོན་མི་རུང་། ཀླུ་བཟློག
ཚེས་འབྲིང་། རྟེན་བཞེངས་དང་། མཁར་
རྩིག་ལས་ལ་བཟང་། ཀླུ་ལྡོག ཁ་མཆུ་རྩོད་
པའི་རིགས་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཀླུ་ཐེབས་ཡིན་པས་ཀླུ་མཆོད་
པར་བཟང་། གཉེན་འགྲིག་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། སྨན་སྦྱོར་དང་། ཁྲུས་བྱེད་
པ། བག་མ་ལེན་པར་བཟང་། མཁར་རྩིག་
པར་ངན། ཀླུ་བཟློག
ཚེས་ཆ་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར་བག་མ་ལེན་པ་དང་། ཁ་མཆུ་རྩོད་
པ་མི་རུང་། ཀླུ་བཟློག
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་དང་།
དགའ་སྟོན་བྱ་བ། གོས་གསར་རྒྱན་འདོགས་
བཟང་། དུར་འདབ་མི་རུང་། ཀླུ་བཟློག

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།


ན་རེ། སྒོ་ང་ཟོས་ན་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་མཁསྲི ་ཕྲུམ་འམ་མཁསྲི ་ཞག་ བྱུང་བའི་བྱ་སྒོང་གིས་ལུས་ལ་ལྷག་པར་དུ་གནོད་ཚབས་ཆེ་སྟེ། གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཉ་རིགས་དང༌། ཤའ་ི རགི ས། ས་ྒོ ངའ་ི རགི ས་ ལ་ཟོག་འོ་ཕོར་བ་གསུམ་རེ་ལྡུད་པས་སྤ་ྲི དཀར་དགོས་ངེས་ཀྱི་
(cholesterol) འཕེལ་བར་འགྱུར། དེ་འཕེལ་ནས་ཚད་ལས་

བརྒལ་ན་སྙིང་ནད་དང་ཀླད་ནད་འཐེབ་པར་འགྱུར། དེང་སང་
གྲོང་ཁྱེར་ན་གནས་པའི་མ་ི རྣམས་ཐ་ན་བྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཆེས་
མང་པོ་ཞགི ་མཁསྲི ་ཕྲུམ་ཚད་བརྒལ་ཅན་ཡིན། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་སྒོ་
ང་མང་དུ་ཟོས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། ཉི་ཧོང་གི་གསོ་རིག་པ་དག་
གསི ་ནད་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པས་མི་རེས་ཉིན་རེ་ལ་སྒོ་ང་རེ་
རེ་ཟོས་ན་འཆི་བའི་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཟེར། ཨ་
རིའ་ི སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་གསོ་རིག་པས་མི་ཞགི ་གིས་མའེ་ཏོང་ནོ་
(McDonald’s) ཞེས་པའ་ི ཟས་ཤ་དང་བྱ་སང
ྒོ ་གསི ་བཟོས་པ་
དེ་མ་ཟོས་པའི་སྔོན་དང་ཟོས་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲག་ལ་བརྟགས་པས་
དེ་ཟོས་རྗེས་སུ་ཁྲག་ཐམས་ཅད་རགྙོ ་རགྙོ ་པོར་གྱུར་བར་མཐོང་
སྟེ། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་དེའ་ི ནང་དུ་ཤ་དང་བྱ་སངྒོ ་ཡོད་པས་ཡནི །
དེས་ན་བྱ་སྒོང་གིས་ལུས་ལ་ནད་མང་པོ་སྐྱེད་པར་ཨ་རིའ་ི གསོ་
རགི ་པ་དག་གིས་མཐོང་ཞངི ༌། ཁྱད་པར་དུ་བྱ་གསོ་ར་བ་ནས་
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བྱའི་ལུས་ལ་ཡོད་པའི་དུག་དེ་དག་བྱ་སྒོང་གི་ནང་དུའང་ཡོད་
པའ་ི ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།
གསུམ་པ་ཟོག་གི་འོ་མ་ནི། དེང་སང་མི་མང་པོ་ཞིག་
གིས་ཟོག་ག་ི འོ་མས་ལུས་བཅུད་གསོ་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱིས་
པ་རྣམས་ལུས་བོངས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་འོ་མ་
མང་དུ་ལྡུད། འོན་ཀྱང་འོ་མའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཟས་བཅུད་
ཚད་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་ཏེ། ལུས་ལ་མ་ི ཕན་པར་མ་ཟད་
གནོད་པ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་
ཟོག་རྣམས་ལའང་རྫས་འགྱུར་གྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་བཟར་
བཅུག་པས་འོ་མའ་ི ནང་དུ་དེ་དག་ཡོད། དེ་ན་ི ལུས་ལ་དེ་བས་
ཀྱང་གནོད་པའི་དུག་ཡིན་པས་འདི་ལའང་ཤནི ་ཏུ་འཛེམ་པར་
བྱ་དགོས་ཏེ། གསོ་རགི ་རབ་འབྱམས་པ་ལནི ་ཡུན་ཏངྲི ་ན་རེ།
ཟོག་གི་འོ་མ་ལའང་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་ཕྱི་གླིང་པ་
དག་གིས་འོ་མ་འཐུང་བ་ལ་བསྔགས་པ་མི་བརྗོད་དེ། དེང་སང་

མང་དུ་བཟའ་ཞིང་དེའ་ི སྟེང་དུ་ཟོག་གི་འོ་མ་མང་པོ་འཐུང་ན་
དེ་ལ་ཉེས་པ་ཤནི ་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད། མིའ་ི འོ་མས་བྱིས་པ་ལེགས་
པར་གསོ་ཐུབ་པ་ཀུན་ཀྱིས་ཤསེ ། འོན་ཀྱང་མའི ་ི འོ་མའ་ི ནང་
དུ་སྤྲི་དཀར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་དང༌། སྣུམ་བརྒྱ་ཆ་བཞི་ལས་མེད། མིའ་ི
གཟུགས་པོ་གསོ་བ་ལ་དེ་ཙམ་ལས་མི་དགོས་མོད། མི་རྣམས་
ཀྱིས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཉིན་རེ་བཞནི ་དུ་ཉ་ཤ་སོགས་མང་པོ་ཟ་
བས་དེ་དག་གི་ནང་ནས་སྤ་ྲི དཀར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ནས་བདུན་
ཅུའི་བར་དུ་བཟའ་སྟེ། ལུས་གསོ་ཐུབ་པའི་སྤྲི་དཀར་གྱི་ཚད་ལས་
ཡོངས་སུ་བརྒལ་བར་གྱུར་པས་གནོད་ཚབས་ཤནི ་ཏུ་ཆེ། ཟོག་གི་
འོ་མའི་སྤྲི་དཀར་གྱི་བཅུད་ཀྱི་ཚད་མིའ་ི འོ་མའི་སུམ་འགྱུར་
གྱིས་ཆེ་ལ། སྤ་ྲི དཀར་དེ་ལ་ཞན་པའི་སྤྲི་དཀར་ཟེར་ཏེ་ཟོས་པའི་
རསྗེ ་སུ་ཤནི ་ཏུ་བཞུ་དཀའ་བ་ཡིན། མིའ་ི འོ་མའི་དེ་ལ་སྤྲི་དཀར་
དྭངས་མ་ཟེར་ཏེ་ཅུང་ཟད་བཞུ་སླ་བ་ཡིན། དེང་སང་ཕ་མ་
རྣམས་ཀྱིས་བྱིས་པ་དག་གཟུགས་བོངས་ཆེ་བར་རེ་ནས་ཉིན་རེ་

ཚད་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར། སྤྲི་བཅུད་ཚད་ལས་བརྒལ་ན་ལུས་
ལ་ནད་མང་པོ་སྐྱེད་པས་སྐྱོན་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།།
དེར་མ་ཟད་དེང་སང་འོ་མ་འཚོང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་
འོ་མ་མང་དུ་འོང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཟོག་ལ་འོ་མ་འཕེལ་རྫས་མང་དུ་
བཟར་བཅུག་པས་རང་བཞནི ་གྱི་འོ་མ་ལས་བཅུ་འགྱུར་གྱིས་
མང༌། གཟན་ཆས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐུལ་རྫས་མང་པོ་བླུགས་ནས་ཟོག་
ལ་བཟར་འཇུག སྐུལ་རྫས་དེ་དག་མཐར་མའི ་ི ཁོག་ཏུ་འགྲོ་བར་
འགྱུར། དེང་སང་བུ་མོ་ལོ་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལོན་པ་ནས་
ཟླ་མཚན་འབབ། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལོན་པ་ན་
གཟོད་འབབ་པ་ཡནི ། ལོ་དེ་ཙམ་གྱིས་སྔར་འོང་བའ་ི རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡིན་ཟེར་ན། བཟའ་བཏུང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྐུལ་
རྒྱུའ་ི མཐུས་ཡིན་ཏེ་གནོད་པ་ཤནི ་ཏུ་ཆེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་
མ་ི མངོན་པར་གནས་པའ་ི གནོད་པ་ཡནི །
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡

་་་་་་ཀན་སར་ནད་སྐོར་རག་ཙམ་གངླེ ་བ།
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

བའ་ི འབྲས་ནད། ༢། མཁྲིས་པ་ལས་འབྱུང་བའི་འབྲས་ནད། ༣།
ཁྲག་ལས་འབྱུང་བའ་ི འབྲས་ནད། ༤། བད་ཀན་ལས་འབྱུང་
བའ་ི འབྲས་ནད། ༥། མཚོན་རྨ་ལས་འབྱུང་བའ་ི འབྲས་ནད། ༦།
བྱེ་འབྲས་སམ་བྱིའུའི་སྒོང་དབྱིབས་ལྟར་གྱི་འབྲས་ནད།
འོན་ཀྱང་སྨན་དཔྱད་ཟླ་རྒྱལ་ལས། འབྲས་ནད་ཀྱི་དབྱེ་
བ་ལ་ཤ་འབྲས་དང་། རྩ་འབྲས། རུས་འབྲས། འད་ྲེ འབྲས། ཁྲག་
འབྲས། རླུང་འབྲས་བཅས་དབྱེ་བ་དྲུག་མ་གཏོགས་གསུངས་
མེད་ཅིང་དཔྱད་པར་བགྱི། དེ་ནས་གསོ་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་ལས།
ཁོང་འབྲས་སྨིན་ནས་གསོ་བ་དཀའ་བའ་ི ཕྱིར། །སྨིན་དུ་མི་
གཞུག་གསར་དུས་གསོ་བ་སྒྲིམས། །ཞེས་དང་། ཡང་སྙིང་བོ་
བསྡུས་བ་ལས། །བད་དེ་སྨིན་པ་ལས་བསྲུང་བྱ། །སྨིན་ན་ཤནི ་
ཏུ་གསོ་དཀའ་ཡནི ། །ཞེས་བོད་ལུགས་སྨན་པས་འབྲས་ནད་
ལ་གསོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་ནད་འདི་སྨིན་དུ་མི་གཞུག་པར་
གསར་དུས་ཉིད་ནས་བཅོས་ཀ་བྱ་དགོས་པ་ཡིན། དེ་མིན་
རངྙི ས་ནས་ནད་དེ་བྱེར་རྒྱས་སོང་ན་ཤནི ་ཏུ་ནས་གསོ་དཀའ།
གཞན་ཡང་ལྷག་པར་དུ་ཕོ་བ་དང་མིད་པ་སོགས་ལ་འབྲས་
སྐྲན་ཡོད་ན་སྨྱུང་བར་བྱ་བ། ཕྱིའ་ི ཤ་སྐྲན་སོགས་ལ་ལུམས་རྒྱག་
པ། ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་ལོང་སོགས་ལ་ལྟོ་སྦྱོངས། འཇམ་རྩི་ནི་རུ་སྤེལ་
མར་གཏོང་བ། ཁྲག་མཁྲིས་ཤེད་ཆེ་ལ་གཏར་རྒྱག་པ་སོགས་
ནད་པར་སྨན་གཅིག་པུ་མ་ཟད། བཅོས་ཐབས་དངོས་ཀྱི་གྲས་
སུ་ཟས། སྤྱོད་ལམ། ཕྱི་དཔྱད་ཀྱི་གསོ་ཐབས་ཀྱང་སྨན་གཞུང་
ནང་རྒྱས་པོ་བསྟན་ཡོད་པ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཁྲག་སྐྲན་རྙིང་
པ་གསོ་བ་སླ་ཞེས་བྱ། ཞེས་ཀྱང་བསྟན། མན་ངག་ལྷན་ཐབས་
ནང་འབྲས་ནད་བཅོས་ཐབས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པོ་
གསུངས་ཡོད་ཀྱང་སྙིང་དོན་ཞུས་ན། ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྲག་ཡནི ་པས་
དོན་སྣོད་སོགས་གནས་གང་ཉེ་སར་ཡང་ཡང་གཏར་དགོས་པ་
དང་། ནད་ཀྱི་རྐྱེན་དེ་གཉེན་ཡིན་དུས་ཁོང་སྨན་དུ་དངུལ་ཆུ་
རནི ་ཆེན་སྦྱོར་བ་བསྟེན་དགོས་པ། ནད་དངོས་དེ་འབྲས་ཡནི ་
ཙང་ལུམས་རྒྱག་པ་དང་ཆུ་ཚན་ལ་གཞུག་དགོས་པ་སོགས་
བཅོས་ཐབས་རིམ་པ་མང་པོ་གསུངས་ཡོད།

ལྔ་པ། འབྲས་ནད་སྔོན་འགོག་ཆེད་དུ་ཟས་
དང་སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་ཚུལ།
༡། ཟས་སྐོམ། འབྲས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་
ཟས་སྐོམ་ལོག་པར་བསནྟེ ་དྲགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེང་རབས་
ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་དང་དཔྱད་ཞབི ་གནང་མཁན་ཚོ་ལའང་ཤསེ ་
རྟོགས་བྱུང་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་སྨན་གཞུང་ལས། ཟས་སྐོམ་
ལེགས་སྤྱད་ལུས་དང་སགྲོ ་འཚོ་ཞིང་། །དམན་ལྷག་ལོག་པའི་
ནད་བསྐྱེད་འཕྲལ་སྲོག་འཇོམས། །ཞེས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཟས་
སྐོམ་རིགས་ཡག་པོ་བསྟེན་ཤེས་ན་སྨན་དང་མ་ཤེས་ན་དུག་
ལྟར་གནོད་པས་ཟས་སྐོམ་བསྟེན་ཐབས་ཚུལ་བཞིན་གནང་
རྒྱུ་དེ་ཐད་ཀར་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་འབྲེལ་ཆེ་བ་སྔར་ནས་
གསུངས་ཟནི ། འོན་ཏེ་ཟས་སྐོམ་གྱི་སྤང་བླང་ངམ་ཕན་གནོད་
རིགས་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད་སྣོད་ཀྱི་ཕོ་བའི་ནང་ཟས་སྐོམ་གྱི་
ཚད་གཞིའམ་མང་ཉུང་རན་པོ་བསྟེན་པ་དང་། དུས་ཚོད་ངེས་
མེད་གང་བྱུང་ལ་བསནྟེ ་ན་ཕོ་བའ་ི མེ་དདྲོ ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་
པའང་ཤསེ ་དགོས་པར་གལ་ཆེ། ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་
ནི་ཟས་སྐོམ་འཇུ་བར་བྱེད་པའི་གཞི་ཡིན་ལ་ལུས་ཀྱི་མདངས་
(ལུས་ཀྱི་ནད་འགོག་མ་ལག་ཀྱང་འདའི ་ི ཁུངས་སུ་གཏོགས་
སྙམ་)སབྟོ ས་དང་ཚེ་རངི ་བར་གནས་པའ་ི རྒྱུའང་ཡནི ། བྱས་
ཙང་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ལེགས་པར་སྲུང་ཐབས་སུ་ཟས་སྐོམ་ཚ་
སྐྱུར་ལན་ཚྭ་ཆེ་བའི་རིགས་དང་། མ་ཚོས་པ། འཚིག་པ། ཁེངས་
པོའམ་རྙིངས་པའི་རིགས། འཁྱགས་པའམ་གྲང་མོ་རྣམས་
སྤངས་ནས། ཚལ་ལྗང་ཁུའི་རིགས་དང་། དུས་སུ་སྨིན་པའི་
ཤིང་ཏོག ཆུ་ཁོལ་མ་སོགས་མདོར་ན་ཟས་ཡང་ཞིང་འཇུ་སླ་
བ་རིགས་རྟག་ཏུ་བསནྟེ ་པར་འབད། གང་བསྟེན་པ་རྣམས་ཚ་
གྲང་སྙོམས་ཞངི ་ཞག་རྩི་ཉུང་བར་བྱ། འད་ི ན་ི འབྲས་ནད་ཙམ་
མ་ཡནི ་པར་ནད་ཀུན་གྱི་འགོག་ཐབས་རགི ་པ་ཞགི ་ཀྱང་ཡནི །
༢། སྤྱོད་ལམ། སྨན་གཞུང་ལས། མ་ི རྔུལ་བཅག་པ་སྤདྱོ ་
ལམ་མཆོག་ཡནི ་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ས་ྒོ གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་གང་
ཡང་ལྷག་པ་ས་ྟེ བྱེད་དྲགས་པའམ། ཡང་ན་ཉུང་དྲགས་པ་མ་
ཡནི ་པར་རན་པོ་གནང་དགོས། རྟག་ཏུ་མཚན་མོར་གཉིད་
ཡག་པོ་ཁུག་པ། ལུས་དདྲོ ་པོ་བྱེད་པ། ཐ་མག་སོགས་ར་ྡོ ཐའ་ི
རིགས་སྤོང་བ། ཆང་རག་ལ་འཛེམས་པ། ཉི་འོད་སར་ཡུན་
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རིང་འདུག་པ་དང་རལྩོ ་བ་དྲགས་པ་སོགས་སྤོང་གནང་དགོས།
དེ་བཞིན་འཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་དོ་སྣང་དང་ལྷག་པར་དུ་
བོད་ལུགས་གསོ་རགི ་ག་ི ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་ག་ི ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཞིག་ནི། ལུས་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡིན་
པས། སེམས་མ་བདེ་ན་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་འགྲུབ་པའ་ི ལུས་ཕུང་
འདི་ཡང་འཁྲུགས་ཏེ་ནད་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་པ་ཡནི ། ༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་ནད་མེད་བདེ་ཐང་དགོས་ན་ལུས་ཁམས་ཀྱི་
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཁོ་ན་མ་ི ཕན་པར་སེམས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཡང་
དགོས་པར་བཀའ་སབློ ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་དོན་ལའང་གནས་
ཡོད། དེང་ག་ི ཚན་རགི ་པ་ཚོས་ཀྱང་སེམས་འཁྲུགས་པའ་ི རྐནྱེ ་
གྱིས་ལུས་པོའ་ི འཇུ་སབྟོ ས་དང་ནད་འགོག་མ་ལག་ག་ི ནུས་པ་
སོགས་ཞན་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་དང་། སྒོམ་རྒྱག་པ། དབུགས་
སྦྱོང་བྱེད་པ། བསྐུ་མཉེ་བྱེད་པས་སེམས་ངལ་ནད་རིགས་ལ་
ཕན་བསྐདྱེ ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ཞབི ་འཇུག་བརྒྱུད་ར་སྤདྲོ ་གསལ་
པོ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞནི ་ས་ྒོ གསུམ་གྱིས་རྟེན་དྲུང་དུ་ཕྱག་འཚལ་
བ་ཡིས་དགེ་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་མ་ཟད། ལུས་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲག་
འཁོར་རྒྱུགས་བཟང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཟས་ཀྱི་འཇུ་སྟོབས་
འཕེལ་བ། གཉིད་ཡག་པོ་ཁུག་པ། རྐང་ལག་ག་ི ཚིགས་བསྐྱང་
བསྐུམ་ལེགས་པ། ཕོ་བ་དང་། མཁལ་མའི་གྲང་རླུང་ནད་ལ་
ཕན་པ་སོགས་ང་ཚོའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕྱག་འབུལ་བའ་ི ཉམས་
མྱོང་དངོས་ལས་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། བྱས་ཙང་སྨན་གཞུང་དུ།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདོད་པའ་ི ཕྱིར། །རྩོམ་པ་ཀུན་
ལ་འཇུག་ཅངི ་ཆོས་མེད་ན། །བདེ་ཉདི ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཕྱིར་ཆོས་
ལ་འབད། ཅེས་གསུངས།།

མཇུག་བསྡུའི་གཏམ།
རང་རེའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ཏུ་ལོ་ན་བཞི་བཅུའི་ཡན་དང་རྒན་རབས་ནང་དུ་ཕོ་བ་
དང་། མཆིན་པ། མིད་པ། བུ་སྣོད་ཀྱི་འབྲས་ནད་རྐྱེན་གྱིས་
འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་ན་མཁན་ཡང་མང་ཙམ་ཡོད་
པས། ངེས་པར་དུ་ང་ཚོ་གཞུང་མང་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་
ལུས་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འབྲས་
ནད་མི ་འབྱུང་བའི་འགོ ག ་ཐབས་ཐོ ག ་ལ་དོ ་ སྣང་དང་
འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད། དེ་
བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ཕྲོད་དུ་མི་གང་ཞིག་འབྲས་ནད་མནར་ཚེ་
བཅོས་ཐབས་མེད་པ་དང་ཧ་ལམ་འཆ་ི རྒྱུ་ཡནི ་པ་ལྟ་བུ་ངོས་
འཛིན་དང་རེ་བ་དོར་བའི་བཀའ་མོ ལ་དེ་འདྲའང་བྱུང་
དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར།
འབྲས་ནད་གསར་པའ་ི དུས་ལ་གནའ་དེང་གསོ་རིག་གིས་
བཅོས་ཐུབ་པའ་ི རེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ་དངོས་སུ་ཕན་
བསྐྱེད་ཀྱང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། བོད་སྨན་སྒོ་ནས་བཤད་ན།
བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ནད་འདརི ་དམིགས་
བསལ་དོ་སྣང་དང་། ཡན་ལག་ཁག་གི་སྨན་པའི་དྲུང་ནས་
སྨན་བཅོ ས་ཡིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་མུས་དང་། བོད་སྨན་
ཕན་ནུས་ཚོད་ལྟའི་ཞིབ་འཇུག ལྷག་པར་དུ་འདི་ག་ཉམས་
ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནས་ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྤྱི་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའ་ི ཚན་
རིག་དུས་དེབ་ཞི ག་ཏུ་ཨ་རི་ཝར་ཇི་ནི་ཡའི་གཙུག་ལག་
སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ Dr. Susan ལགས་དང་ཟུང་འབྲེལ་
ཐོག་དཔྱད་རྩོམ་ Tibetan Medicine for Cancer:
An Overview and Review of Case Studies

ཞེས་པ་ཞིག་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པས་དོན་གཉེར་ཅན་
རྣམས་དྲྭ་ཚིགས་ཁ་བྱང་ http://ict.sagepub.com
/content/early/2014/09/09 འདི་ལ་གཟིགས་
ཞིབ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡང་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་རང་
ཉིད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་
བཞེས་དགོས་པའི་དོན་གནད་ཞིག་ནི། ན་ཟུག་ཡོད་མེད་
ལ་མ་བལྟས་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྱི་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་
སྨན་པར་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་དང་། སྨན་པའི་ལམ་སྟོན་
ལྟར་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་གནང་བ། བློ་སེམས་
གུ་ཡངས་པོ་དགོས་པ་སོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་མཉམ་རུབ་
དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག འདིར་འབྲས་ནད་སྤྱིའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་
དབྱེ་བ་དང་བཅོས་ཐབས་སྐོར་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་
དོན་བསྡུས་ནས་བཤད་པར་ཀུན་ལ་ཕན་པའ་ི རེ་སྨོན་ཞུ།། །།

ད་ྲི མ་བཤང་གཅ་ི གཉསི ་དུས་སུ་འདོར་བའ་ི
གོམས་འདསྲི ་ལྡན་དགོས།
							

བོ ད ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བྱང་ཆུབ་པའི ་ རི ག ་གཞུང་
དང་། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོ ད ་ལྡན་པའི་མི ་ རི ག ས་ཤི ག ་
ཡོ ད ་པ་ནི ་ སྤོབས་པ་སྐྱེ ས ་འོ ས ་པ་ཞི ག ་རེ ད ། ཡི ན ་ན་
ཡང་། ད་ལྟའི་ང་ཚོ འི་མི ་རིག ས་འདི ་ལ་དགོ ས ་གལ་ཆེ་
བ་ནི་མི ་འབོ ར་ཡིན་པ་གང་ཞི ག ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའི་མི ་
འབོར་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ནི་ཤེས་ཡོན་སྡེའི་མ་རྩ་རེད་ལ།
དེ་བས་མི་རིགས་འདིའི་མ་རྩ་ཡང་རེད། དེས་ན་འཕྲོད་
བསྟེན་ཤེས་བྱ་ཆུང་ངུ་ནས་དོ་སྣང་དང་། ནད་གཞི་སྔོན་
འགོ ག ་ཆེ ད ་ཐོ ས ་པ་བཙལ་དགོ ས ་རྒྱུ་དེ ་ བས་གལ་ཆེ ན་
ཞིག་རེད་ལ། དེ་བས་ཉིན་རེའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་གོམས་འདྲིས་
ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་པས་ན་འདིར་གླེང་བྱ་ཡང་དྲི་མ་
བཤང་གཅི་གཉིས་སྐོར་ནས་གླེང་བར་བྱ།།

སྨྱུག་རྩེ་མ། (སྨན་སློབ་སྐབས་ ༡༧)

གཉི ས ་ནི ་ གཞང་འབྲུམ་ནད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེ ན ་གཙོ ་
བོ་ཞི ག་ཡིན་ལ། བཤང་གཅི་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་དང་།
བཙིར་བ་ལས་རླུང་ལྔའ་ི ནང་ཚན་ཐུར་སེལ་ལོག་པའ་ི ལས་
ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བཤང་གཅི་དུས་སུ་འདོར་བའི་ཕན་ཡོན།
བཤང་གཅི་ཤུགས་བཀག་བཙི ར་བ་སོགས་མ་ཡིན་
པར་དུས་སུ་འདོ ར་བའམ་གནས་སྐབས་སྤྱོ ད ་ལམ་ཚུལ་
བཞི ན་བསྟེན་པ་ཡིན་ན་ལུས་ཁམས་ནང་མི་དགོས་པའི་
སྙིགས་མ་རྣམས་དུས་སུ་འདོར་བ་དང་ལུས་ཟུངས་རྣམས་
རང་རང་གི ་གནས་སུ་རྒྱུ་བ། ཉེ ས ་པ་གསུམ་ཀྱང་རང་
གནས་སུ་གནས་པས་ནད་མེད་བདེ་ཐང་གནས་རྒྱུར་ཕན་
པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། མཐར་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉིན་རེའ་ི འཚོ་
བ་བདེ་ཐང་གནས་ཐུབ།

དྲི་མ་བཤང་གཅི་གཉིས་དང་ལུས་ཆགས་
གནས་འཇགི ་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་བ།
དེ ས ་ན་བཤང་གཅི་དུས་སུ་འདོ ར་བའི་
བཤད་རྒྱུད་ལས། ནད་དང་ལུས་ཟུངས་དྲི ་ མ་ གོམས་འདྲིས་ཇི་ལྟར་འཇགས་ཐབས་བྱེད་
རྣམ་གསུམ་པོ ། །ཕན་ཚུན་གཅི ག ་ལ་གཅི ག ་རྟེན་རག་
ལུས་པས། །ཆགས་གནས་འཇི ག ་པའི་རྩ་བ་ཡི ན ་ཕྱི ར ་ དགོས་སམ།
ལུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་ཟུར་བཏོན་གྱིས་གླེང་
དོན་ཡང་། རིང་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དང་ཉེ་རྒྱུ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་
གསུམ་ལས་འབྱུང་བའི་ནད་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་
དང་། དེ་བཞིན་ལུས་ཟུངས་དྭངས་མ། ཁྲག ཤ། ཚིལ། རུས།
རྐང་། ཁུ་བ་བདུན་དང་། དྲི་མ་བཤང་གཅི་རྔུལ་གསུམ་
གྱི་འབྲེ ལ་བ་ནི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་ཡོད།
གལ་ཏེ་ཉེས་པ་གསུམ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་འགྱུར་
ན། དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཟུངས་ཀྱང་རང་རང་གི་གནས་སུ་
རྒྱུགས་མི ་ཐུབ་པ་དང་། ད་དུང་ལུས་ཟུངས་རང་རང་
གནས་སུ་མ་རྒྱུ་བར་བྲི་དང་འབར་བས་ལུས་ཟུངས་སྲེག་
པ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲི་མ་གསུམ་
ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དུས་སུ་མི་འབྱུང་པའམ། དུས་སུ་
འབྱུང་ཀྱང་མང་དུ་འཁྲུ་བ། དེ་བཞིན་དུས་ངེས་མེད་དུ་
འབྱུང་བ་སོགས་ལུས་ཁམས་ལ་མི་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་
དང་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ལྡོག་ནས་གལ་ཏེ་
དྲི་མ་བཤང་གཅི་རྔུལ་གསུམ་དུས་སུ་བབ་རྒྱུ་གོམས་འདྲིས་
མེད་པའམ་ཤུགས་བཀག་བཙི ར་བཅུས་སོགས་ལོག་པར་
སྤྱད་ན་ལྡོག་པའི་ལས་ལུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་འཕེ ལ་བ་སོགས་
ལས་ལུས་ཟུངས་སུ་སྙིགས་མ་ཞུགས་པ་དང་། རིམ་བཞིན་
ཉེས་པ་གསུམ་རང་རང་གནས་སུ་རྒྱུ་བའ་ི གནས་ལོག་པའ་ི
བྱེད་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ངེས་པར་གཟབ་དགོས།

དྲི་མ་བཤང་གཅི་གཉིས་ལོག་པས་དུས་སུ་
མ་ི འདོར་བ་སྐནྱོ ་གང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
བཤད་རྒྱུད་ལས། བཤང་བ་བཀག་པས་ཁ་རུ་
མི་གཙང་འབྱུང་། །ཀླད་པ་ན་ཞི ང་ཉྭ་འགྱུར་ཆམ་པས་
འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་བཤང་བ་དུས་སུ་
མ་འདོར་བར་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་ཡིན་ན་དེའ་ི རྐྱེན་གྱིས་
ལུས་ནང་སྙིགས་མ་འཕེ ལ་ཏེ། ཁའི་ནང་མི་གཙང་བའི་
རྟུག་པའི་དྲི་འབྱུང་བ་དང་། ཀླད་པ་ན་ཞིང་། རྐང་ལག་
གི་ཉྭ་འགྱུར་བ། ཆམ་པས་འདེབས་པ། དེ་ངན་གོམས་ཤོར་
ན་སྐྲན་ནད་འབྱུང་བ་དང་། ཁོང་གཟེར། མིག་མི་གསལ་
བ། ལུས་དྲོད་ཀྱང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་འཕྱེན་ཏེ་འོག་
རླུང་བཀག་པ་ལས་ཀྱང་ནད་དེ་ལྟར་འབྱུང་གི་ཡོད་པས་
ཕྱེན་ཡང་བཀག་མི་རུང་བ་ཤེས་དགོས།
ཡང་བཤད་རྒྱུད་ལས། གཅི ན ་འགག་རྡེ འུ་ནད་
དང་། །ཆུ་སོ་ཕོ་མཚན་དཀུ་ནང་སྔར་ནད་འབྱུང་། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་གལ་ཏེ་གཅི ན་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བཀག་
ན་ལྒང་པའི་རྡེའུ་ཡི་ནད་དང་། དེ་བཞི ན་དུ་ཆུ་སོ། ཕོ་
མཚན། དཀུ་ཞེ ས་མངལ་སོགས་ནང་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་
ནད་དེ་ལྡང་བ་ཡིན། སྔར་ནད་ཅེས་གོང་གསལ་བཤང་བ་
བཀག་པ་ལས་འབྱུང་བའ་ི ནད་རྣམས་ཡིན་ནོ།།
གཞན་ཡང་བཤང་གཅི་བཀག་པ་དང་བཙི ར་བ་

སློ བ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་སོག ས་ནང་སློ བ་
ཁྲིད་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོ གས་ཤིག་ཡོད་པར་བརྟེན་
གལ་ཏེ་སྐབས་དེར་བཤང་གཅི་འབྱུང་བ་ཡིན་ན་ཤུགས་
ཀྱི ས་བཀག་མི་རུང་བར་དུས་ཐོག་ཏུ་གཏོང་བར་བསྐྱོ ད་
དགོས་ལ། མིའ་ི བདེ་ཐང་གལ་ཆེ་བས་སྒྲིག་འཛུགས་ཐོག་
ནས་བཀག་སྡོམ་བྱ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སློབ་གྲྭ་ཁག་
ནང་མཁྱེན་མཁན་མང་ཡང་། དགེ་འདུན་སྡེའ་ི ནང་སློབ་
གྲྭ་ཁག་དང་བསྡུར་ན་ལུགས་སྲོ ལ ་འདི ་ དཀོ ན་པོ ་ རེ ད ་
སྙམ། སྤྱིར་ནང་བསྟན་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་བྱ་གཞག་ནི་རླབས་
ཆེ ན་ཡིན་པ་དང་། དེར་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱང་དགོས་ངེས་
ཅན་ཡིན་ཀྱང་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་དང་གནས་སྟངས་
རྐྱེན་པས་ནང་བསྟན་རྒྱུད་འཛིན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གལ་
ཆེ་བར་སོང་དོ་སྣང་དགོལ་གལ་ཞིག་རེད་སྙམ།
ང་ཚོ འི་འཐུས་ཤོ ར་ནི་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་ནས་
ཤོ ར ་གྱི ་ ཡོ ད ་པར་བརྟེན་ང་ཚོ ས ་ཀྱང་གནད་དོན་ཆུང་
ནས་གཟབ་ནན་བྱ་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་ཆེན་རེད་སྙམ་ལ། དེས་
ན་བོད་མི་སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་འདིའ་ི ཐད་རྒྱ་གར་
བའི་སྤྱོད་ལམ་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟེ་ཉིན་རེའི་བཤང་བ་
འདོ ར ་བའི ་ དུས་ཚོ ད ་གཏན་འཁེ ལ ་བཟོ ས ་དགོ ས ་པ་
དང་། བཤང་བ་དུས་སུ་འདོར་བའ་ི གོམས་འདྲིས་འཇགས་
པ་བྱ་དགོས་ལ། བཤང་གཅི་འདོར་བའི་སྐབས་སུ་ངེས་
པར་དུ་ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་རང་གར་བབ་ཏུ་འཇུག་པ་
ལས་བཙིར་བ་སོགས་བྱ་རྒྱུ་མེད།
བདག་གིས་གོ ང་དུ་བརྗོད་པ་ནི་གནད་དོན་ཆུང་
ངུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ནང་བོད་
མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་ཉམས་འཇོག་བྱ་གི་མི་འདུག་ལ།
དེའི་སྐོར་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་ནི་འཕྲལ་སེལ་གྱི་གནད་
དོན་ཞི ག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པ་ལས་དེས་མིའི་གཟུགས་པོའི་
ནང་གནོད ་ཚབས་ཇི ་ཙམ་བཟོ ་ གི ་ ཡོ ད ་མེ ད ་སྐོར་ཁོ ང ་
ཚོ ས་དྲི་བ་སྐུལ་མཁན་མེ ད་པར་བརྟེན། ད་གཟོ ད་དེའི་
སྐོར་ནས་འགོ ་འཛུགས་ཏེ ་ བོ ད ་མི ་ཚོ ར ་གོ ་རྟོགས་སྤེལ་
དགོས་རྒྱུ་ནི་རང་ཉི ད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞི ག་ཏུ་སེམས་ནས་
སྤེལ་བ་ཡིན།།
རམྩོ ་སྒྲིག་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་།
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