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བསྡུར་འབེལ་བ་བྱདེ་མ་ཐུབ་ཀང༌། ཉ་ེསར་དཔརེ་ན་རྒྱ་གར་
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དང་མཉམ་དུ་བགྲོ་གེང་གྱི་ཚོགས་འདུ་འད་འཚོགས་ནས་
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འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

རྱིན་ཆནེ་དངུལ་ཆུ་བཙ་ོཐལ་ཆནེ་མ་ོབཟོ་བསྐྲུན་
ལགེས་གྲུབ་བྱུང་བ།
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ཚན་གྱི་ཁང་པ་དརེ་ལ་ོསུམ་ཅུ་ལྷག་རྱིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

མཛད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ལརོ་ཟོླས་སར་

ལམ་ TIPA Road ཟུར་དུ་ས་ཁང་རྱིང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

བཤྱིག་ནས་དརེ་ད་ལྟའྱི་དྷ་སེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་

རྒྱག་བྱས། དའེྱི་སངེ་ཐགོ་རེག་འཕར་མ་ཞྱིག་གསར་དུ་བརྒྱབ་

ས་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་འཇམ་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་

དབུ་འཛུགས་བྱས། 

བཞུགས་སར་དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ་ནྱི་བོད་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་

ཡོངས་སུ་གྲགས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་

འཛུགས་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་

དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྱི་གནས་ཁང་ཆགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་

བར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་དང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ལ་རགོས་ཕན་

གནང་མཁན། ད་ེབཞྱིན་༸གངོ་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད། 

༸གངོ་ས་མཆགོ་ལས་གསུངས་ཆསོ་ཞུ་མྱི་དང་། དབྱར་དགུན་

གཉྱིས་སུ་ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་སྤོ་འཁམ་པའྱི་མྱི་སྣ་འདུ་

མཛམོས་བྱདེ་པའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན། དསེ་ན་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་དེར་བོད་རྱིགས་ཙམ་མྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་དང་། རྒྱ་

གར་ས་གནས་ཁག་ནས་ཀང་ནད་པ་སེབས་ཀྱི་ཡདོ། ཆ་སྙམོས་

སུ་ཉྱིན་རརེ་ནད་པ་གྲངས་ ༩༨ ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཡདོ་པ་དང་། 

ལ་ོརརེ་སྨན་སྦྱིན་སོར་ ༡,༩༢༦,༠༨༧༌༠༠ གཏངོ་གྱི་ཡདོ།

སང་ཏགོ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་སང་ཏགོ་ཏུ་གནས་པའྱི་སྐུ་དག་

རག་ཁ་ཤག་ཚ་ེསབོས་ལགས་ཞུ་བ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་ཆེད་ཁངོ་གྱི་ཁང་པའྱི་ཐགོ་རེག་ནང་ཁང་མྱི་

གསུམ་དང་། ཐབ་ཚང་། ཁྲུས་ཁང་གསང་སྤདོ་ཡདོ་པ་ད་ེདག་

གཉྱིས་མསོ་ཆདོ་གན་ཐགོ་ལ་ོགསུམ་ར་ེབར་བསྐར་གས་ོངང་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༠༩ བར་གནས་ཤྱིང་། ད་ེནས་ཁང་པའྱི་སྦྱིན་བདག་ནས་

ར་ེསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཆོད་གན་ལོ་དུས་

རགོས་པ་དང་བསྟུན་ཁང་པ་གཞན་ཞྱིག་ཐབས་འཚལོ་བྱས་ཏ་ེ

སྨན་ཁང་སྤསོ་བཞུད་ཐགོ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་མུ་མཐུད་

གནས་ཡདོ། སྐབས་དརེ་སང་ཏགོ་གཞུང་གྱི་འཕོད་བསནེ་བླནོ་

ཆནེ་ལའང་སྙན་གསང་ཞུས་པར་མ་འངོས་པར་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཆདེ་དགསོ་ངསེ་ཁང་མྱིག་འདང་ངསེ་

ཡདོ་པ་ཞྱིག་གསལོ་སྩལ་ཡངོ་བ་ཞུས་པར་ཞལ་བཞསེ་གནང་

ཡདོ་རུང་ད་བར་དནོ་སྨྱིན་བྱུང་མདེ། ཆ་སྙམོས་སུ་ཉྱིན་རརེ་

ནད་པ་གྲངས་ ༡༣ ལས་མྱི་ཉུང་བ་བསནེ་གཏུགས་བྱདེ་བཞྱིན་

པ་དང་། ལ་ོརརེ་སྨན་སྦྱིན་སོར་ ༠༡,༥༣༡༌༠༠ གཏངོ་གྱི་ཡདོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་བཙན་བྱོལ་

དུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་སྨན་སྦོར་སྡེ་ཚན་ནས་དངུལ་ཆུ་

བཙོ་ཐལ་ཆེན་མོའྱི་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་མྱི་བསྡོམས་མྱི་གྲངས་ 

༤༦ ནས་ངལ་བ་དང་ལེན་ཐོག་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་

ལུགས་ནང་གསལ་ལྟར་དངུལ་ཆུ་བཙོ་ཐལ་བཟོ་སྐྲུན་ལག་

ལེན་དང་ཆོ་ག་ཕག་ལེན་ཚང་ལ་མ་ནརོ་བར་ལེགས་པར་

བསྒྲུབས་ཏེ་ཐེངས་འདྱིར་བཙོ་ཐལ་ཀྱི་ལོ་ ༡༣༨ བྱུང་ཡོད། 

དེ་ནང་དངུལ་ཆུ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ར་ཆེའྱི་རྱིན་ཆེན་

རྱིགས་ཀྱི་དངོས་རས་རྣམས་ཡོད། འདྱི་ནྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

ནས་བཟོ་སྐྲུན་བགྱིད་པའྱི་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུའྱི་རྒྱུ་ཆ་གཙ་ོབོ་

ཞྱིག་ཡྱིན། དངུལ་ཆུ་བཙ་ོཐལ་གྱི་ལག་ལེན་ནང་སྔནོ་འགྲའོྱི་

ཞབས་རྱིམ་དང་། བགེགས་གཏོར་ཞབས་རྱིམ། ཚོགས་

འབུལ། དེ་བཞྱིན་དགྲ་སྤད་ཀྱི་ཆ་ོག་ཡོད་པ་གང་དག་ཚུལ་

བཞྱིན་བསྒྲུབས་ཡོད། དགྲ་སྤད་ཞབས་རྱིམ་དུ་རྒྱུད་སོད་

མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེགདན་འདེན་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ང་ོསྤདོ།

དངེ་རབས་སྨན་ལུགས་དང་བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་ནས་ཀན་
སར་ནད་སྐརོ་རགས་ཙམ་གངེ་བ།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༤ ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསནེ་

ལྷན་ཁང་ནས་འཛམ་གྱིང་ཀན་སར་ཉྱིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྱི་

ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། རང་རའེྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཀང་སྤྱིར་མང་

ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསནེ་ཡར་རྒྱས་དང་ཁད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་

གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཨང་དང་པ་ོད་ེནད་གཞྱི་སྔནོ་

འགགོ་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། དུས་བབ་དང་བསྟུན་ནས་ནད་

གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དེང་རབས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་

གཞུང་གཉྱིས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་ཆ་ཞྱིག་ཕོགས་བསྡམོས་

ཀྱིས་ཅུང་ཟད་བརདོ་པར་འདདོ་ད།ོ།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་ཀན་སར་གྱི་གནས་བབ།

• ཀན་སར་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་ཁྱི་ཕག་མང་པོའྱི་ཚེ་སོག་འཕོག་པའྱི་ནད་རྐེན་གཙོ་བོ་གྲས་སུ་ཡྱིན་ལ། 

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཁ་ོནའྱི་ནང་དུ་ནད་འདྱིའྱི་རེྐན་པས་མྱི་གྲངས་ས་ཡ་ ༨་༢ འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། ས་ཡ་ ༡༤ 

ཙམ་ལ་འབས་ནད་གསར་དུ་ཕགོ་ཡོད། 

• ག་ོབ་དང་། ལྒང་པ། མཆྱིན་པའྱི་འབས་ནད་སྐེས་པའྱི་ནང་མང་བ་དང་། ནུ་མ་དང་། བུ་སྣོད་འབས་ནད་

བུད་མེད་ནང་མང་བ། ཕ་ོབ་དང་གཞང་གྱི་འབས་ནད་རྟནེ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་མང་པ་ོཡོད་པར་མངནོ། 

• ཀན་སར་ནད་ཀྱི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་གྲངས་འབོར་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ནྱི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་ལོག་

པའྱི་རྐེན་ཏ།ེ ལུས་པོ་འཚ་ོཆ་ེབ། ཤྱིང་ཏོག་དང་ཚལ་རྱིགས་ཉུང་དགས་པ། ལུས་ཀྱི་རོལ་བ་ཞན་པ། ར་ོཐའྱི་རྱིགས་

ལོངས་སོྤད་དགས་པ། ཆང་རག་རྱིགས་འཐུང་དགས་པ་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་བྱས་ཡོད།

• ལོ་ལྟར་ཀན་སར་གསར་དུ་བྱུང་བའྱི་གྲངས་འབོར་ཁོངས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལས་མང་བ་ནྱི་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་

དང་། ཨ་ེཤྱི་ཡ། དབུས་དང་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གྱིང་ཕན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཆགས་ཡོད། 

• སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་མྱི་གྲངས་ས་ཡ་ ༡༤ ཙམ་ལ་འབས་ནད་གསར་དུ་ཕགོ་ཡོད་པ་དརེ་གཞྱིགས་ན་ལོ་

བཅུ་ཕག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ས་ཡ་ ༢༢ ཟྱིན་རྒྱུ་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། 

གནས་ཚུལ་འབྱུང་ཁུངས། ༢༠༡༤ ཀན་སར་གནས་བབ། རྒྱལ་སྤྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲྭ་རྒྱ།

དང་པ།ོ  ཀན་སར་ནད་ཀྱི་དར་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།
སའྱི་ག་ོལ་འདྱིའྱི་ནང་འགྲ་ོབའྱི་ཚ་ེསགོ་ཐགོ་མར་ཆགས་

པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ནད་ཀང་བྱུང་བ་ཡྱིན། སྐབས་དནོ་

འབས་ནད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་། མྱིའྱི་སྤྱི་ཚགོས་ཁདོ་དུ་ལ་ོང་ོ

སངོ་ཕག་མང་པའོྱི་རྱིང་ནས་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ལ་ོལྟར་མྱི་ཁྱི་ཕག་

མང་པའོྱི་ཚ་ེསགོ་འཕགོ་པའྱི་ནད་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

བདོ་དུ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཐགོ་མར་གཤནེ་རབ་

མྱི་བ་ོཆེའྱི་སྐུ་རྱིང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ བནོ་སནོ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་

འཁྲུངས་ལོའྱི་ཐད་ལ་གསོ་རྱིག་མཁས་པ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་

དག་ལ་བཤད་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཡདོ་ཀང་། དངེ་སང་ཕལ་མ་ོ

ཆ་ེཡྱིས་ཁོང་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་

ཕྱིན་ཟྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་བེྱད་ཀྱི་ཡདོ། ཁངོ་གྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་

ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་གས་ོདཔྱད་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་སྤལེ་ཡདོ་པས་

འབས་ནད་གས་ོབཅསོ་སྐརོ་ལའང་གསུངས་ཡདོ་པར་ངསེ། 

དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྱི་མཛད་པའྱི་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པ་ོདང་རེ་གཡུ་

ཐོག་རྱིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའྱི་མཛད་པའྱི་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་འབས་ནད་ཀྱི་སྐོར་རྒྱས་པ་ོགསུངས་ཡདོ་

པར་བརྟནེ་ནད་གདུག་པ་ཅན་འདྱི་ཉྱིད་དངེ་དུས་གསར་དུ་

བྱུང་བའྱི་ནད་ཅྱིག་ཏན་ནས་མྱིན། འནོ་ཏ་ེའཇྱིག་རྟནེ་འདྱིར་

འབས་ནད་སྐོར་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་འཁདོ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་རྱིང་ཤསོ་
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བོད་ཟླ་ ༡༢  ཚེས་ ༡༣   སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ།

གྲས་ནྱི། སྤྱི་ལ་ོསྔནོ་གྱི་ལ་ོ ༡༥༠༠ ནས་ ༣༠༠༠ ནང་ཚུན་དུ་

བྱིས་པའྱི་གནའ་བའོྱི་ཨྱི་ཇྱིབ་ (Egypt) ཀྱི་སྨན་གཞུང་དུ་

འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དའེྱི་ནང་དུ་ནུ་མར་ཤ་སྐྲན་གྱི་ནད་

ཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱས་ཡདོ།

གཉྱིས་པ།  དངེ་དུས་སྨན་ལུགས་དང་བདོ་ཀྱི་གས་ོ
བ་རྱིག་པས་ཀན་སར་ནད་ལ་ངསོ་འཛནི་དང་ཐ་

སྙད་འདགོས་ཚུལ།
དངེ་རབས་གས་ོརྱིག་གྱིས་ཀན་སར་ཞེས་པ་ནྱི། ལུས་

ཁམས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་རྒྱུན་ཏན་ལྟར་མྱིན་པར་སངས་འཛནི་བལ་

ཏེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བར་བསྐྲུན་པའམ་ཧ་ཅང་འཕེལ་རྒྱས་

སངོ་ཞྱིང་། ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་དུའང་ཁབ་ནུས་པའྱི་

ནད་རྱིགས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡང་ཐ་

སྙད་ཐད་ལ་སྤྱི་ལོ་སྔནོ་གྱི་ལོ་ ༤༠༠ ཡས་མས་སུ་འཁྲུངས་

པའྱི་དེང་རབས་སྨན་གྱི་སོལ་གཏོད་པ་པོ་ཧྱི་པོ་ཀེ་རེཌས་ 

(Hippocrates) ཞེས་པ་ཁོང་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀུན་

ཏུ་ཁབ་པའྱི་སྐྲན་ (Metastasis) དང་། རང་ཚུགས་སུ་

གནས་པའྱི་སྐྲན་ (Benign) བཅས་སྐྲན་ནད་རྱིགས་གཉྱིས་

གསར་དུ་ངསོ་འཛནི་གནང་བ་བཞྱིན། དའེྱི་སྐབས་ཀྱི་ཚན་

རྱིག་པ་ཚོས་ཀང་ནད་འདྱིའྱི་ཐ་སྙད་དུ་ཀན་སར་ཞསེ་འབདོ་

སོལ་འདུག སྤྱིར་ཀན་སར་ཞེས་པ་ཐ་སྙད་འདྱི་གནའ་བོའྱི་

གྱི་རྱིག་ (Greek) གྱི་སྐད་ལ་སྡྱིག་སྱིན་ལ་ཟེར་བས་ནད་

འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོདང་སགོ་ཆགས་སྡྱིག་སྱིན་རྐང་ལག་མང་བ་དའེྱི་

དབྱྱིབས་གཉྱིས་ཧ་ཅང་མཚུངས་པར་བརྟནེ་དཔེའྱི་སོ་ནས་

མྱིང་བཏགས་པར་གྲགས། ཀན་སར་ནད་ནྱི་བདོ་ཕྱི་ནང་གྱི་

གས་ོརྱིག་སྨན་པས་འབས་ནད་ལ་ངསོ་བཟུང་བ་ཡྱིན། སྤྱི་ལ་ོ 

༡༩༩༦ སྨན་རྱིང་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཚགོས་ཆནེ་སྐབས་༸སྐུའྱི་

བླ་སྨན་དམ་པ་བླ་ོབཟང་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནས། “ང་ཚོས་

འབས་ནད་ཟེར་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཕྱི་ལུགས་ནང་ཀན་སར་ཟེར་

གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། མྱིང་འདགོས་སངས་མྱི་འད་བ་མ་གཏགོས་

ན་ཚ་ན་སངས་གཅྱིག་པ་རདེ།” ཞེས་གསུངས། ད་ེཡང་སྔར་

བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་མཁས་པས་འབས་ནད་བརདོ་དགསོ་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་དུ། ཀངོ་སྤྲུལ་གྱིས། ཤྱིང་བེ་ད་ོར་ཡྱི་འབས་བུ་ལྟར་

ས་ཞྱིང་མཁགེས་པ་ལུས་ལ་བྱུང་བས་སོ། །ཞསེ་དང་། འབྱི་གུང་

པས། རྣག་དང་ཆུ་སརེ་དཀྱིལ་དུ་འབས་ལྟར་སྐསེ་པའ།ོ །ཞསེ་

དང་། ཡང་། སག་ཚང་ལ་ོཙ་ཱབས།  འགྲམས་འཁྲུགས་དྭངས་

མ་མ་སྨྱིན་པར། །ཁག་ངན་རྒྱས་ཏ་ེར་མྱིག་བྱརེ། །རླུང་གྱིས་

བསྒྲྱིལ་ནས་བེ་འབས་ལྟར། །ས་ཞྱིང་མཁགེས་འགྱུར་འབས་

ཞསེ་བཤད། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་མང་ང་ོ།།

གསུམ་པ།  ཀན་སར་རམ་འབས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེྐན་
བཤད་པ། 

དེང་རབས་སྨན་གཞུང་ནང་ཀན་སར་འདྱི་ནྱི་ནད་

སྣ་མང་ཞྱིང་རགོ་འཛངི་ཆ་ེབ། རྒྱུ་རྐནེ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་

ཆོག་པའྱི་ནད་རྱིགས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་

རྱིགས་རས་དང་། ར་ོཐས་བཟོས་པའྱི་དངསོ་པ་ོདཔརེ་ན་ཐ་

མག་སགོས་ལོངས་སྤོད་པ། ཆང་རག་འཐུང་བ། ཉྱི་མར་ས་ོ

དགས་པ། ཟས་བསནེ་ཚུལ་ལོག་པ། ལུས་ཀྱི་རོལ་བ་ཞན་པ། 

འཁོར་ཡུག་འབགས་བཙོག་སགོས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཀན་སར་

ནད་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས། བོད་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་

ནང་འབས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དུ། མན་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་ནྱི་འགྲམ་

འཁྲུགས་ཁ་ཟས་མ་སྨྱིན་པས། །ངན་ཁག་རྒྱས་ཏེ་རླུང་གྱིས་

བསྒྲྱིལ་ནས་འབྱུང་། །ཞསེ་འགྲམས་པ་དང་འཁྲུགས་པ། ཡང་

ན་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་སྐོམ་རྣམས་མེ་དོད་རྣམ་

པ་གསུམ་གྱི་མག་བཞུ་དྭངས་སྙྱིགས་ལེགས་པར་འབྱེད་མ་

ནུས་པའྱི་དབང་གྱིས་དྭངས་སྙྱིགས་འདསེ་མ་ད་ེདག་ར་ཕན་

བརྒྱུད་མཆྱིན་པར་སེབས་ལ། མཆྱིན་པའྱི་གནས་སུ་ཡོད་

པའྱི་མདངས་བསྒྱུར་མཁྱིས་པས་དྭངས་མ་སོྐན་ཅན་ད་ེཉྱིད་

ཟུངས་ཁག་ཏུ་སྨྱིན་མ་ཐུབ་པར་ཡུན་ལནོ་ནས་ངན་ཁག་རྒྱས། 

ཁག་ངན་ད་ེརྣམས་སར་ཡང་ལུས་ཀྱི་ར་མྱིག་ཏུ་བྱརེ་བ་སདོ་

སྨད་གང་རུང་དུ་རླུང་གྱིས་གོང་བུར་བསྒྲྱིལ་ཏ་ེསྐྲངས་པ་ོས་

མཁེགས་ཅན་ཆེ་ཆུང་ངེས་མེད་དུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་གསུངས། 

ཡང་ད་ེཉྱིད་ལས། མ་ེམཉམ་རླུང་གྱིས་དྭངས་སྙྱིགས་མ་ཕེད་

པའྱི། །སྙྱིགས་མ་དྭངས་མའྱི་ར་མྱིག་ཤརོ་བ་ཡྱིས། །མདངས་

རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་ཕངེ་མཛསེ།

སོག་པོ་ལུང་རྱིགས་བསན་དར་གྱིས་བརམས་པའྱི་

གཞུང་འདྱིའྱི་མཚན་ལ་ 《རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བར་དནོ་གོ་དཀའ་

བ་འགའ་ཞྱིག་བཀོལ་བ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་རའྱི་ཕེང་བའྱི་

མཛསེ་རྒྱན་》 ཞེས་བརདོ་པ་དང་མཚན་བསྡུས་པར་ 《ཨ་

རུ་ཕེང་མཛེས་སམ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་ཕེང་མཛེས་》 ཞེས་

འབོད་པ་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་མཚན་བྱང་ལས་གཞུང་གྱི་ནང་དནོ་

དཔགོ་ཐུབ་པ་བཞྱིན་འདྱི་ནྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་མ་ཕྱི་

ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་འགྲེལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

རདེ།  ལུང་རྱིགས་བསན་དར་མཆོག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཞྱིབ་གསལ་

གང་དུའང་མཇལ་རྒྱུ་མེད་ཀང་རགས་རྱིས་བྱས་ན་ཁོང་ནྱི་

དུས་རབས་བཅུ་དགུའྱི་དཀྱིལ་ནས་ཉྱི་ཤུའྱི་མགོ་སོད་དུ་

བྱོན་པར་གསུངས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༠༥ དུས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ྋགོང་

ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་སོག་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་

བཅག་སྐབས་འཁོར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་མཁས་དབང་

ྋབླ་སྨན་བཀས་ཁང་བྱམས་པ་ཐུབ་དབང་དང་བྱ་སྦུག་

པ་དམ་ཆོས་དཔལ་ལྡན་རྣམ་གཉྱིས་ཀང་ཡོད་པས་དེར་

སྨན་གཞུང་འདྱི་ཉྱིད་ཐོག་མར་མཇལ་སྐབས་ལུང་རྱིགས་

བསན་དར་གྱི་སྐེས་སོབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་གཞུང་ལུགས་

ཐོག་ཟབ་འདྱིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཆེས་ངོ་མཚར་སེྐས་ཤྱིང་

བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་མཁས་

དབང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་འོས་སྦོར་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་

གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་མཛད་པར་བརྟནེ་ལུང་རྱིགས་བསན་དར་

གྱི་གསོ་རྱིག་བརམས་ཆོས་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་གསོ་རྱིག་

བརམས་ཆོས་གྲངས་ལྔ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་མཇལ་རྒྱུ་

ཡོད་ལ་ཁོང་ནྱི་སོག་རྱིགས་སྨན་གྱི་མཁས་དབང་རྣལ་མ་

ཞྱིག་ཡྱིན། 

གཞུང་འདྱིའྱི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ནྱི་ལུང་རྱིགས་

བསན་དར་གྱི་གསུང་ལས་ཤེས་ཐུབ་སེ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མཁེན་པར་འདོད་ཅྱིང་སྣོད་ཀྱི་

སྐོན་མེད་པ་གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་གལ་ཏེ་

གཞུང་འདྱི་ལ་ལེ་ལོ་སྤངས་ནས་ཞྱིབ་གཟྱིགས་གནང་ཐུབ་

ན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་རེད་པར་གྱུར་ཞེས་

གསུངས་པ་ད་ེཡྱིན། 

སྨན་གཞུང་འདྱི་ནྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་

གྲགས་ཆེན་ཟུར་མཁར་བློ་གྲོས་རྒྱལ་པོ་དང་དར་མོ་བློ་

ཆོས་གཉྱིས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་མེས་པོའྱི་ཞལ་ལུང་སྔ་ཕྱི་

གཉྱིས་དང་སྡེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྱི་བཻ་

སྔནོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་སེང་། བྱང་ཟུར་མཁས་པའྱི་ལུགས་

གཉྱིས་ཀྱི་བསན་བཅོས་རྣམས་ལས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཡོངས་

སུ་བཏུས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ལེའུ་སོ་

སོའྱི་ནང་གྱི་ཐ་སྙད་དང་བར་དོན་གོ་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་

འགྲེལ་བཤད་མཛད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སོག་ཡུལ་དུ་སེྐས་

པའྱི་སྨན་རས་ཀྱི་སྐོར་དང་སྨན་རས་འཁྲུལ་མེད་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཚུལ། སྨན་སྦོར་གྱི་ལག་ལེན་མང་དག་ཅྱིག་

དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་ལོག་པར་བཀལ་

བ་དག་ལ་རྱིག་པས་སུན་འབྱྱིན་མཛད་ནས་དག་ཐེར་

གནང་བས་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་རྟགོས་པར་ཕན་ཐགོས་ངསེ་

ཅན་ཞྱིག་ལྡན་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

སྨན་རྱིས་རོམ་སྒྲྱིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་པར་

མ་ཁག་གཉྱིས་ལ་ཞྱིབ་བསྡུར་བཅོས་སྒྲྱིག་བྱས་ནས་སྨན་

གཞུང་འདྱི་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་ཡོད།།

་་་་་་ཀན་སར་ནད་སྐརོ་རག་ཙམ་གངེ་བ།

བསྒྱུར་མཁྱིས་པས་ཟུངས་ཁག་མ་སྨྱིན་ཏ།ེ །ཡུན་རྱིང་མཆྱིན་

གནས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་ཡྱིན། །སྙྱིངས་ནས་དྭངས་མ་འདྱིལ་

ཟགས་བྱརེ་འགྱིངས་བཞྱི། །འདྱིལ་བས་སྐྲན་རྣམས་སྐདེ་པར་

བྱདེ་པ་ས།ེ །ཟགས་པས་སྐ་རབ་དམུ་ཆུ་སྐེད་པར་བྱདེ། །བྱརེ་

བས་དུག་མཛ་ེམ་ེདབལ་འརོ་དུ་ལྷུང་། །འབས་ནད་སུར་ཡ་

དགེ་དང་གྲུམ་བུ་དང་། །མྱིག་སརེ་ར་སྐྲན་རྐང་འབམ་དུ་མ་

འགྱུར། །འགྱིངས་པས་སྨུག་པ་ོརྒྱས་གབ་མཆརེ་པའྱི་ནད། །ནད་

རྣམས་ཕལ་ཆེར་དྭངས་མ་མ་ཞུས་སེྐད། །ཅེས་པ་ཡྱིན། ཡང་

ལྷན་ཐབས་ལས། རྒྱུ་ནྱི་གཉན་ཚད་སྤྱི་དང་འད་བ་ལ།  །དག་

ཤུལ་རྐནེ་དང་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་འབས།  །ངན་ཁག་ཆུ་སེར་

རྐུན་བུ་ལ་སགོས་པ། །རླུང་བསྒྲྱིལ་ལུས་ཀྱི་ལྷན་སེྐས་སྱིན་དང་

བསྡངོས། །ཞསེ་གདནོ་དང་སྱིན་གྱི་བསྡངོས་ཟླ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབའྱི་

ནད་ཅྱིག་ཏུའང་ངོས་བཟུང་བ་དང་། སྨན་དཔྱད་ཟླ་རྒྱལ་

ལས། རྒྱུ་ནྱི་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་ན།ོ །རྐནེ་ནྱི་མྱི་གཙང་ཀླུ་ཡྱི་

ནད། །ཚ་དང་ལུས་ཀྱི་དག་ཤུལ་དང་། །རྱིམས་ཀྱི་ཚ་བ་བཅག་

མ་ལགེས། །སྣད་དང་འཐམེས་ལས་བྱུང་བ་དང་། །ཤ་སུངས་

ཆང་དག་འཐུངས་ལས་བྱུང་། །ཞེས་དང་། རྱིན་ཆནེ་ཕེང་བ་

ལས། རྒྱུ་ནྱི་ཉེས་གསུམ་ཁག་ལས་གྱུར་པ་ས།ེ །དེ་རྐནེ་ལྷོག་

ཤུལ་ནད་འབས་གདནོ་ལས་འགྱུར། །ཟླ་དྲུག་འདས་ནས་ནད་

ངན་འབས་ཞསེ་བྱ། །ཞསེ་འབས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེྐན་གས་ོརྱིག་གྱི་

གཞུང་མང་པའོྱི་ནང་བསན་ཡདོ་པས་ཚང་མ་འདྱིར་བརདོ་

པར་དཀའ།

བཞྱི་པ།  ཀན་སར་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེབ་དང་། བརྟག་
ཐབས།  བཅསོ་ཚུལ་སྤྱི་ཙམ་བཤད་པ།

དེང་དུས་སྨན་ལུགས་ལྟར་བྱས་ན། ནུ་འབས་དང་། 

ལྤགས་འབས། ག་ོའབས་སགོས་ཀན་སར་ནད་རྱིགས་བརྒྱ་ལས་

མང་བར་ངོས་འཛནི་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ནད་རྟགས་ཀང་

དེ་དེ་བཞྱིན་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ནད་པའྱི་ལུས་

ཁམས་དང་། སྨན་བཅསོ་ལ་ོརྒྱུས། ཁག་དང་གཅྱིན་པ། བཤང་

བ་སོགས་ལ་ཞྱིབ་ཕ་བརྟག་རེས་འབས་ནད་ཀྱི་དོགས་གཞྱི་

ཡོད་ཚ་ེདངེ་དུས་སྨན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚད་ལྡན་རྣམས་བདེ་

སྤོད་བྱེད་པ་དང་། དེ་ཡྱིན་པར་ངེས་བརྟན་འངོ་བའྱི་ཆེད་

དུ་གང་གྱི་ཤ་སྐྲན་ནམ་རྨ་རོལ་བའྱི་གནས་ནས་ཤ་ཆུང་ཆུང་

ཞྱིག་གཅོད་ད་ེཆ་ེཤེལ་འགོ་དརེ་འབས་ནད་ཀྱི་ཕ་ཕུང་ཡོད་

མེད་བརྟག་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་འབས་ནད་ཡྱིན་སོང་ན་སར་

ཡང་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་ཤ་སྐྲན་གཙོ་བོ་དེ་གནས་གང་དུ་

ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། ཤ་སྐྲན་ཆ་ེཆུང་དང་ཁབ་ཚད། དེ་

བཞྱིན་ཉ་ེའགྲམ་གྱི་རྨནེ་བུའྱི་མ་ལག་ལ་ཁབ་ཡདོ་མདེ་བཅས་

གནད་དནོ་གཙ་ོབོ་གསུམ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་སོ་ནས་ནད་

ཚབས་ཆ་ེཆུང་ཇྱི་ཡྱིན་རྟགོས་པར་བྱདེ། འབས་ནད་ཚབས་ཆ་ེ

ཆུང་གྱི་ཚད་གཞྱིའམ་དབྱ་ེབ་ལ་རྱིམ་པ་ (Staging) ཞེས་

འབདོ་པ་དང་ད་ེལ་ར་ོམན་ཨང་གྲངས་གཅྱིག་ནས་བཞྱི་བར་

ཡདོ།  རྱིམ་པ་ཇྱི་ཙམ་ཆ་ེན་ནད་ཚབས་ཆ་ེཞྱིང་བཅོས་ཐབས་

ཀང་དཀའ་བ་བཤད་ཀྱི་ཡདོ། ཡང་དངེ་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་

གཅྱིག་གྱིས་གསུང་ཡག་ལ་འབས་ནད་འདྱི་ང་ཚོ་མྱི་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། སགོ་ཆགས་གཞན་དང་རྱི་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་ལའང་

འབྱུང་གྱི་ཡདོ་པར་བརདོ། ད་ེཡང་བོད་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་

ཆནེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་ལྟར་བྱས་ན་འབས་ནད་ལ་དབྱ་ེབ་

བཅ་ོབརྒྱད་ཡདོ། 

གནས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕྱི་ལ་གསུམ་དང་ནང་ལ་དགུ་ས་ེདབྱ་ེ

བ་ ༡༢

ཉསེ་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་ོནས་དབྱ་ེབ་ ༦

ཕྱི་འབས་སམ་དནོ་སྣོད་ཀྱི་ཕྱི་ལ་འབྱུང་བའྱི་འབས་

ནད། ནང་འབས་སམ་དནོ་སྣདོ་ནང་དུ་འབྱུང་བའྱི་འབས་ནད།

ཕྱི་འབས་གསུམ་ནྱི། ༡། ཤའྱི་འབས་ནད། ༢། རའྱི་འབས་

ནད། ༣། རུས་པའྱི་འབས་ནད། 

ནང་འབས་དགུ་ནྱི། ༡། ག་ོབའྱི་འབས་ནད། ༢། སྙྱིང་གྱི་

འབས་ནད། ༣། མཆྱིན་པའྱི་འབས་ནད། ༤། མཆརེ་པའྱི་འབས་

ནད། ༥། མཁལ་མའྱི་འབས་ནད། ༦། ཕོ་བའྱི་འབས་ནད། ༧། 

རྒྱུ་ལངོ་གྱི་འབས་ནད། ༨། གཞང་གྱི་འབས་ནད། ༩། ལྒང་པའྱི་

འབས་ནད། 

ཉེས་པའྱི་རྱིགས་དབྱ་ེབ་དྲུག་ནྱི། ༡། རླུང་ལས་འབྱུང་

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

ལྡྱི་ལྱི་ཁུལ་དུ་སྨན་རྱིས་སྐརོ་བསྐདོ་སོྐར།

དང་པ།ོ སྔ་ལ་ོ ༢༠༡༤  ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ནས་ཚེས་ 

༡༤ བར་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱིས་ག་ོསྒྲྱིག་འགོ་

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་

དུས་སོན་སྲུང་བརྱིའྱི་སྐབས་ (Dilli Haat) Delhi 

ཞེས་པའྱི་ས་གནས་སུ་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་

དང་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས། སྨན་རྱིས་ང་ོསྤོད་འགྲམེས་སནོ། 

ཕྱིར་ཚོང་ཐནོ་དངསོ་ཚོང་འགྱུར་ཞུས་པ་སགོས་ཀྱི་སྐོར།

༡) དུས་སོན་རྱིང་ལྡྱི་ལྱི་ནྱི་ཛཱམ་མུ་ཏྱིན་སྨན་ཁང་

གྱི་སྨན་པ་༼འགན་འཛིན་༽ དམྱིགས་བཀར་ལས་རྱིགས་

འབེལ་མཐུད་པ་གཙོས་སྨན་སྤོད་གསུམ། དངུལ་གཉེར་

རྱིས་པ་གཅྱིག 

ཕྱིར་ཚོང་ཐོན་དངོས་འགྲེམས་ཚོང་ཆེད་ཕྱིར་ཚོང་

སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱི་ཕྱིར་

ཚོང་ཐོན་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་ཞུས་པ་དང་།  དབུས་བོད་

ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་སྡེ་ཚན་ནས་སྐར་རྱིས་པ་གཅྱིག་

བསོྐད་དེ་དུས་སོན་རྱིང་ངག་ཐོག་རྱིས་འབས་ལམ་སོན་

གང་ལེགས་ཞུས་འདུག

གཉྱིས་པ། བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱིས་

གོ་སྒྲྱིག་འོག་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དུས་སོན་ཐེང་གསུམ་པ་སེ། 

(Himalayan Festival Mart) ཞེས་པ་དེ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་

ས་གནས་ (Select City Walk, Saket) ༢༠༡༤ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཚེས་ ༡༤ བར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་

དང་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས། ཕྱིར་ཚོང་ཐནོ་དངསོ་འགྲམེས་

ཚོང་སྐོར། 

༡) དུས་སོན་རྱིང་དབུས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

དཔེ་དེབ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་སྨན་པ་

གཅྱིག་བསྐོད་ཐོག་ནྱི་ཛམཱ་མུ་ཏྱིན་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་མཁ་ོ

འདནོ་ཐགོ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚོང་

ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་རསེ་མོས་ཀྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་ཐོན་དངོས་འགྲེམ་ཚོང་། གོང་གྱི་སྐར་རྱིས་པས་ངག་

ཐོག་རྱིས་འབས་ཞུས་པ་སོགས་གྲུབ་འབས་གང་ལེགས་

བྱུང་སྐོར་གསུངས།

གསུམ་པ། ལྡྱི་ལྱི་ (Sharda Kempenski 

Ambience Hotel) དུ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ནས་

ཚེས་ ༡༩ བར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཨུ་རུ་སུའྱི་དད་ལྡན་

ཚོགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གསུང་ཆོས་བསྩལ་སྐབས་སྨན་སྐོར་

དང་ཐནོ་དངསོ་ཚོང་འགྲམེས་བྱས་པའྱི་སྐོར།

༡) སྨན་སྐོར་བ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསན་འཛིན་

མཐའ་ཡས་གཙོས་ནྱི་ཛཱམ་མུ་ཏྱིན་ནས་སྨན་པ་གཉྱིས།་

དངུལ་གཉེར་གཅྱིག ནྱི་ཛཱམ་མུ་ཏྱིན་དང་། བོདྷ་ཝྱི་ཧར་

སྨན་ཁང་ནས་སྨན་སྤོད་གཅྱིག་ཁ་ལོ་པ་བཅས་དང་། ལྡྱི་

ལྱི་ཕྱིར་ཚོང་ནས་ཐོན་དངོས་འགྲེམ་ཚོང་ཆེད་ཕྱིར་ཚོང་སྡེ་

ཚན་ལས་བྱེད་དང་ལས་མྱི་རྣམས་རེས་མོས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་

ལས་འགན་གང་ལེགས་ཞུས་འདུག
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རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་

དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།
ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་

དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།
བདོ་ཟླ་ ༡ པའོྱི་ཚསེ་༨ ནས་བདོ་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚསེ་ 

༩ བར་བུམ་སངོ་ནུབ། 
ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

 ལྷག ༡༢-༢༢ 

Wed 2-11

ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་མཁེ་ལས་མྱི་རུང་། 
ཀླུ་བཟློག་ཡྱིན་པས་ཀླུ་མཆོད་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༡༢-༢༣ 

Thu 2-12

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་འཛུགས་
པར་བཟང་། ནརོ་ཕྱིར་གཏངོ་བ་དང་། བུ་ཚ་

ཐགོ་མར་ས་ོཕྱིར་འདནོ་མྱི་རུང་།

སངས། ༡༢-༢༤

Fri 2-13

ཚེས་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རོད་པའྱི་
རྱིགས་མྱི་རུང་།

སྤེན། ༡༢-༢༥

Sat 2-14

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀང་ཞག་ངན་ཡྱིན་
པས་ལས་དོན་སྤྱིར་འཛེམས་ན་ལེགས།

ཉྱི། ༡༢-༢༦

Sun 2-15

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་དང་། ས་བརྐོ་རོ་
སོག་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༡༢-༢༧

Mon 2-16 

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱིར་བཟང་། རྱི་
ཤྱིང་མེ་ཏོག་འདེབས་པར་བཟང་། བག་མ་

གཏོང་ལེན་མྱི་རུང་།

དམར།  ༡༢-༢༨

Tue 2-17

ཚེས་ཆ་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
དུར་འདེབ་མྱི་རུང་། ཀླུ་བཟློག

ལྷག ༡༢-༢༩

Wed 2-18 

ཚེས་ཆ་བཟང་། སོན་མོ་བྱ་བ་དང་། གོས་
རྒྱན་འདོགས་པ་དང་། རོལ་རེད་སོགས་ལ་

བཟང་། ཤྱིས་སོན་མྱི་རུང་། གསོ་སྦོང་།

༡༢-༣༠ ཆད། འོན་ཀང་འདྱི་ཉྱིན་སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་ཁེལ་
བའྱི་ལས་དོན་སྤྱིར་ངན།

ཕུར། ཟླ་༡-༡ 
རྒྱ་ཟླ་༡ ཆུང་། 

ཚེས་༡

Thu 2-19

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་འབོད་མྱི་
རུང་། གཏར་སེག་རུང་། 

ཀླུ་བཟློག

སངས། ༡-༢
 

 Fri 2-20 

ཚེས་ཆ་བཟང་། མཁར་རྱིག་པ་དང་། རྟེན་
བཞེངས་བར་བཟང་། འོན་ཀང་ཚོང་ཁེ་
ལས་དང་། གཏར་སེག་དང་། མེ་ལས་ཧཾ་

སྤར་མྱི་རུང་།

 སྤེན། ༡-༣ 

Sat 2-21

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 
ཀླུ་བཟློག

ཉྱི། ༡-༤

Sun 2-22

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་འགྲྱིག་མྱི་རུང་། 
ཀླུ་བཟློག

ཟླ། ༡-༥ 

Mon 2-23

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦོར་བ་དང་། བག་མ་
ལེན་པ། ཚོང་སོགས་སྐེད་འཕེལ་གྱི་བྱ་བར་
བཟང་། འོན་ཀང་གཉེན་འགྲྱིག་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་བཟློག

དམར། ༡-༦

Tue 2-24

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་། ཞྱི་རྒྱས་དབང་གྱི་ལས་

རྣམས་འགྲུབ། འོན་ཀང་མཁར་རྱིག་ས་བརྐོ་
མྱི་རུང་། ཀླུ་བཟློག

ལྷག ༡-༧

Wed 2-25

ཚེས་ཆ་ངན། ལས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བག་
མ་གཏོང་ལེན་མྱི་རུང་། ཀླུ་བཟློག

ཕུར། ༡-༨
 

Thu 2-26

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་། ཞྱི་རྒྱས་དབང་གྱི་ལས་
འགྲུབ། ཁད་པར་རྱིག་པ་སོབ་གཉེར་འགོ་

འཛུགས་བཟང་། འོན་ཀང་ནོར་ཕྱིར་
གཏོང་། དུར་བཏབ་མྱི་རུང་།

སངས། ༡-༩

Fri 2-27 

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། རྟེན་བཞེངས་པ་དང་། 
མཁར་རྱིག་པར་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།  

ཀླུ་བཟློག

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།
བདོ་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚསེ་ ༡༠ ནས་བདོ་ཟླ་ ༣ པའྱི་

ཚསེ་ ༩ བར་བུམ་སངོ་བྱང་།
 ད་ེཕགོས་སུ་ལས་སེྣ་གཏདོ་མྱི་རུང་།

སྤེན། ༡-༡༠

Sat 2-28

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་འབོད་
མྱི་རུང་། ཀླུ་བཟློག

ཉྱི། ༡-༡༡

Sun 3-1

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

ཟླ། ༡-༡༢ 
Mon 3-2

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་ཁའེྱི་ལས་མ་རུང་།

དམར། ༡-༡༣

Tue 3-3

ཚེས་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུགས་པར་
བཟང་། གཞན་ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ཁ་
མཆུ་རོད་པ་སོགས་མྱི་རུང་། ཀླུ་ལྡོག

ལྷག ༡-༡༤

Wed 3-4

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦརོ་དང་ཁྲུས་བྱདེ་པ་
དང་། བག་མ་ལནེ་པ། གཉནེ་འགྲྱིག་པ། ཚངོ་
སྐདེ་འཕལེ་ལ་སགོས་པར་བཟང་། ཀླུ་ལྡགོ་

ཁ་མཆུ་རདོ་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༡-༡༥

Thu 3-5

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་། ཞྱི་རྒྱས་དབང་གྱི་ལས་
འགྲུབ། འནོ་ཀང་གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་བཟློག གསོ་སྦོང་།

སངས།  ༡-༡༦

Fri 3-6 

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་རྱིག་མྱི་རུང་། 
ཀླུ་བཟོླག

སྤེན། ༡-༡༧
 

Sat 3-7 

ཚསེ་ཆ་ངན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས། ཀླུ་ལྡགོ 

ཉྱི། ༡-༡༨

Sun 3-8 

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
འཛུགས་པ་དང་། ཞྱི་རྒྱས་དབང་གྱི་ལས་

འགྲུབ། དུར་འདབ་མྱི་རུང་། ཀླུ་ལྡོག

ཟླ། ༡-༡༩

 Mon 3-9

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་
རུང་། ཀླུ་ལྡོག

མྱིག ༡-༢༠

Tue 3-10

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འོན་ཀང་སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་
ཁེལ་བའྱི་འཛེམས། ཀླུ་བཟོླག

ལྷག ༡-༢༡

Wed 3-11

ཚེས་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་
མགྲོན་འབོད་ངན། ཀླུ་བཟློག ཉྱི་ནག

ཕུར། ༡-༢༢ 

Thu 3-12

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བསབ་པ་སབོ་གཉརེ་འག་ོ
འཛུགས་བཟང་། ཚངོ་ཁའེྱི་ལས་འཛམེས། 

ཀླུ་བཟོླག

སངས། ༡-༢༣
 

Fri 3-13 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྟནེ་བཞངེས་དང་། མཁར་
རྱིག་ལས་ལ་བཟང་། བུ་ཚ་མ་སྦར་ཐགོ་མར་

སརོ་འདནོ་མྱི་རུང་། ཀླུ་བཟོླག

སྤེན། ༡-༢༤ 

Sat 3-14 

ཚསེ་འབྱིང་། རྟནེ་བཞངེས་དང་། མཁར་
རྱིག་ལས་ལ་བཟང་། ཀླུ་ལྡགོ  ཁ་མཆུ་རདོ་

པའྱི་རྱིགས་འཛམེས།

ཉྱི། ༡-༢༥

Sun 3-15

ཚསེ་ཆ་ངན། ཀླུ་ཐབེས་ཡྱིན་པས་ཀླུ་མཆདོ་
པར་བཟང་། གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་རུང་།

ཟླ།  ༡-༢༦

Mon 3-16

ཚེས་ཆ་ངན། སྨན་སྦོར་དང་། ཁྲུས་བྱེད་
པ། བག་མ་ལེན་པར་བཟང་། མཁར་རྱིག་

པར་ངན།  ཀླུ་བཟློག

མྱིག ༡-༢༧

Tue 3-17

ཚེས་ཆ་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར་བག་མ་ལེན་པ་དང་། ཁ་མཆུ་རོད་

པ་མྱི་རུང་།  ཀླུ་བཟློག

ལྷག ༡-༢༨

Wed 3-18

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་དང་། 
དགའ་སནོ་བྱ་བ། གསོ་གསར་རྒྱན་འདགོས་

བཟང་། དུར་འདབ་མྱི་རུང་། ཀླུ་བཟོླག

གཙུག་ལག

༼གཙུག་ལག༽ ཞེས་པའྱི་དུས་དབེ་འདྱི་ནྱི་ཐགོ་མར་

སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༢ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་ལརོ་སྲུང་རྱི་ཞུ་ཕྱིར་དང་སབས་

བསྟུན། བདོ་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་ལ་ཐུགས་

སྣང་མཛད་མྱིར་དམྱིགས་ཏ་ེདབུས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་སྡ་ེཚན་གྱི་རྱིས་རྱིག་སོབ་དཔནོ་དམ་པ་

བག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སབོ་སནོ་གྱིས་འདནོ་སྤལེ་

གནང་བའྱི་དུས་དབེ་དང་བ་ོད་ེཡྱིན།  ད་ེནས་ལ་ོཤས་ཤྱིག་

འདནོ་སྤལེ་ཐུབ་མདེ་པར་བརྟནེ། བདོ་ཀྱི་སྐར་ནག་དབྱངས་

གསུམ་གྱི་རྱིས་རྱིག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་གཞྱིས་བྱསེ་

གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་དང་གཞན་ཡང་འཛམ་གྱིང་

ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ནས་གཙུག་ལག་ཅསེ་པའྱི་དུས་དབེ་མུ་མཐུད་

འདནོ་སྤལེ་ཐུབ་རའེྱི་ར་ེབསྐུལ་ཐངེ་མང་བྱུང་བ་མ་ཟད། དུས་

མཚུངས་དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིས་རྱིག་སབོ་དཔནོ་

བག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པར་

བརྟནེ་ཁོང་གྱི་རེས་དན་ཆེད་སར་ཡང་གཙུག་ལག་འདནོ་

ཐངེས་གཉྱིས་པ་འདྱི་བཞྱིན་འདནོ་སྤལེ་གནང་བ་རདེ། 

དུས་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་ཐོག་མར་དྷ་སར་བོད་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་མཐ་ོསོབ་ཐགོ་མར་བཙུགས་སྐབས་ཀྱི་དག་ེབའྱི་བཤསེ་

གཉེན་རྱིས་རྱིག་སོབ་དཔོན་དུས་འཁོར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་

མཆགོ་དང་། མཁས་དབང་བར་གཞྱི་ཕུན་ཚགོས་དབང་རྒྱལ་

མཆགོ་གྱི་མཛད་རྣམ་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། རྱིས་རྱིག་སབོ་དཔནོ་

བག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཛད་རྣམ་སྙྱིང་བསྡུས་

དང་། ཁངོ་དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས་སྡ་ེཚན་དུ་ཕབེས་

པ་ནས་སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ བར་བཏནོ་གནང་བའྱི་བདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་

ལ་ོཐའོྱི་ཁ་བྱང་རྣམས་དང་། གཙུག་ལག་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་དཔྱད་

རོམ་ཐོག་

མ ་ དེ ་

ཡ ང ་ ། 

ཁོང་གྱིས་

སྤེལ་བའྱི་

བོ ད ་ ཀྱི ་

སྨན་རྱིས་

གཉྱིས་ཀྱི་

འ བེ ལ ་

བ འྱི ་

འ བྱུ ང ་

ར ་ ག ང ་

ལ ་ཐུ ག ་

གྱི ་ སྐོ ར ་

རགས་ཙམ་དཔྱད་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་མན་གྱི་དཔྱད་རོམ་

རྣམས་སྐར་ནག་རྱིས་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་རོམ་རྱིམ་པ་

ལྟར། བདོ་མྱིའྱི་འདས་མཆདོ་བདུན་ཚགིས་དང་ཕུང་པ་ོསྒྲྱིལ་

སྦང་སྐརོ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ། ས་བདག་ལྟ་ོཕའེྱི་སྐརོ་མདརོ་

ཙམ་གེང་བ། ས་བདག་ཟྱིན་ཕུང་གྱི་སྐརོ། འབྱུང་ལྔ་ལས་སྣདོ་

བཅུད་ཆགས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརདོ་པ་བྱྱིས་པའྱི་རྣ་རྒྱན། སྤར་

ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་མཚནོ་གྱི་ཕག་རྒྱ་འབྱི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ཅུང་

གངེ་བ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའྱི་ལག་རེས། སྐསེ་རྟགས་བཞངེས་ན་

དག་ེཚན་ཆ།ེ བག་རྱིས་སམ་མཐུན་སྦོར་གཉེན་རྱིས་ཀྱི་མན་

ངག་ཕགོས་བསྡུས། བཅས་དཔྱད་རོམ་འད་མྱིན་ཁག་བརྒྱད་

ཙམ་འཁདོ་པའྱི་དུས་དབེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ོ། 

་་་་་་གནདོ་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།
 དཔལ་བླ་རུང་གྱི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་བློ་གྲོས།

མན་ཡུས་ (eel) ཞསེ་པའྱི་ཉ་དའེྱི་ལུས་ཆ་ེཞྱིང་ཚ་ོལ་

ཤ་སྙྱི་བ་ཡྱིན་མདོ། ད་ེལྟར་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེབུད་མདེ་ཀྱི་

མངལ་འཇྱིག་བྱདེ་ཀྱི་སྨན་བཟར་བཅུག་པས་ཡྱིན། འདྱི་དག་

རྱིན་གངོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེཞྱིང་མྱིས་ཟོས་ཚ་ེརྱིམ་གྱིས་ལུས་འཐརོ་ཞྱིག་

ཏུ་འགྲ་ོབར་འགྱུར། དངེ་སང་གྲངོ་ཁརེ་དག་ན་གནས་པའྱི་བྱྱིས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་འདྱི་དག་མང་དུ་ཟོས་པས་ལ་ོབརྒྱད་དགུ་ཙམ་

ནས་བུ་མ་ོརྣམས་ལ་ཟླ་མཚན་འབབ་པར་གྱུར། ཟླ་མཚན་འབབ་

པ་ཇྱི་ལྟར་སྔ་བ་ད་ེལྟར་མ་འངོས་པར་ངན་འབས་ཀྱི་ནད་ཐབེས་

པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་ན།ོ །རྒྱ་མཚའོྱི་ནང་དང་གཙང་པའོྱི་ནང་

དུ་གནས་པའྱི་ཉའྱི་རྱིགས་གཞན་དག་གྱི་ལུས་ལའང་ལྱི་ལགས་

[2]ཀྱི་འབག་བཙགོ་ཚབས་ཆནེ་ཡདོ་པས་ཟོས་ན་ལུས་ལ་ནད་

སྐདེ་པར་བྱདེ་ད།ེ རྒྱུན་དུ་ཉ་བཟའ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ན་

དངུལ་ཆུའྱི་གྲུབ་ཆ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ་ོཡདོ་པར་མཐངོ་སེ། དངུལ་

ཆུ་ནྱི་མཁལ་མ་དང་ཀླད་ར་ལ་གནདོ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཞེས་

ཟེར་ར།ོ།

གཉྱིས་པ་བྱ་སོང་ནྱི། དངེ་སང་མྱི་མང་པོས་བྱ་སོང་

གྱིས་ལུས་གས་ོབར་འདདོ་ནས་མང་དུ་ཟ་བར་བྱདེ་པ་མཐངོ་

ས།ེ སྤྱིར་བྱ་སངོ་གྱི་ནང་དུ་ལུས་ལ་མཁ་ོབའྱི་ཟས་བཅུད་ཡདོ་

མདོ། ཟ་དགས་ན་ལུས་ལ་ཕན་པ་མདེ་པར་མ་ཚད་གནདོ་པ་

ཆ་ེབ་ཡྱིན་པ་དང༌། དརེ་མ་ཟད་བྱ་གསོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་

དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁ་ེཕན་ལ་དམྱིགས་ཏ།ེ ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་བརྱི་

འཚ་ོམདེ་པའྱི་བྱ་བ་མང་པ་ོབྱས་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་

མྱིའྱི་ལུས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབ་ཤ་སག་ཡྱིན་པས་འདྱི་

ལ་ཤྱིན་ཏུ་འཛམེ་དགསོ་ཏ།ེ གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་

ཏྱིང་ན་ར།ེ བྱ་སོང་ནྱི་ད་ེབས་ཀང་ངན་ཏ།ེ བྱ་གསོ་ར་བ་ན་ཡདོ་

པའྱི་མ་ོབྱ་རྣམས་ཚ་ེགང་གྱི་རྱིང་ལ་གཟན་ཆས་བཟའ་བ་དང་སོ་

ང་གཏངོ་བ་གཉྱིས་པ་ོལས་གཞན་གྱི་དལ་ཁམོ་ཅྱི་ཡང་མདེ། བྱ་

གས་ོར་བའྱི་ནང་གྱི་སྡདོ་གནས་ཤྱིན་ཏུ་དགོ་སེ། ཁ་འཁརོ་སའྱི་

གནས་ཙམ་ཡང་མདེ། ད་ེདག་གཟན་ཆས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐུལ་བྱདེ་

ཀྱི་རས་མང་པ་ོབླུགས་ཡདོ་པས་མང་དུ་ཟོས་ཏ་ེསོ་ང་མང་དུ་

གཏངོ༌། ད་ེལྟར་བྱ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེཞྱིང་སེམས་

ན་དངངས་འཚུབ་དང་བཅས་པ་ཁ་ོན་ཡྱིན་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་

དུ་དུག་མང་པ་ོའབྱུང་སེ། སམེས་ལ་དངངས་འཚུབ་ཆ་ེན་དསེ་

ལུས་ལ་དུག་མང་པ་ོསེྐད་པ་ཡྱིན་ན།ོ །ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

ད་ེབཞྱིན་དུ་གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཀངོ་ཁང་

ན་ར།ེ སོ་ང་ཟོས་ན་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་མཁྱིས་ཕྲུམ་འམ་མཁྱིས་ཞག་ 

(cholesterol) འཕལེ་བར་འགྱུར། ད་ེའཕལེ་ནས་ཚད་ལས་

བརྒལ་ན་སྙྱིང་ནད་དང་ཀླད་ནད་འཐབེ་པར་འགྱུར། དངེ་སང་

གྲངོ་ཁརེ་ན་གནས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཐ་ན་བྱྱིས་པ་ཡན་ཆད་ཆསེ་

མང་པ་ོཞྱིག་མཁྱིས་ཕྲུམ་ཚད་བརྒལ་ཅན་ཡྱིན། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ས་ོ

ང་མང་དུ་ཟོས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ། ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གས་ོརྱིག་པ་དག་

གྱིས་ནད་ཐགོ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པས་མྱི་རསེ་ཉྱིན་ར་ེལ་ས་ོང་ར་ེ

ར་ེཟོས་ན་འཆྱི་བའྱི་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཇ་ེམང་དུ་འགྲ་ོཟེར། ཨ་

རྱིའྱི་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་གས་ོརྱིག་པས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་མའ་ེཏངོ་ན་ོ 

(McDonald’s) ཞསེ་པའྱི་ཟས་ཤ་དང་བྱ་སོང་གྱིས་བཟོས་པ་

ད་ེམ་ཟོས་པའྱི་སྔནོ་དང་ཟོས་པའྱི་རསེ་ཀྱི་ཁག་ལ་བརྟགས་པས་

ད་ེཟོས་རསེ་སུ་ཁག་ཐམས་ཅད་རགོ་རགོ་པརོ་གྱུར་བར་མཐངོ་

ས།ེ དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་དའེྱི་ནང་དུ་ཤ་དང་བྱ་སངོ་ཡདོ་པས་ཡྱིན། 

དསེ་ན་བྱ་སངོ་གྱིས་ལུས་ལ་ནད་མང་པ་ོསྐདེ་པར་ཨ་རྱིའྱི་གས་ོ

རྱིག་པ་དག་གྱིས་མཐངོ་ཞྱིང༌། ཁད་པར་དུ་བྱ་གས་ོར་བ་ནས་

བྱུང་བའྱི་བྱ་སོང་གྱིས་ལུས་ལ་ལྷག་པར་དུ་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེསེ། 

བྱའྱི་ལུས་ལ་ཡདོ་པའྱི་དུག་ད་ེདག་བྱ་སངོ་གྱི་ནང་དུའང་ཡདོ་

པའྱི་ཕྱིར་ར།ོ །ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

 གསུམ་པ་ཟོག་གྱི་འ་ོམ་ནྱི། དངེ་སང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་

གྱིས་ཟོག་གྱི་འ་ོམས་ལུས་བཅུད་གས་ོབ་དང་ཁད་པར་དུ་བྱྱིས་

པ་རྣམས་ལུས་བངོས་ཆ་ེབའྱི་ཕྱིར་དུ་ཉྱི་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་འ་ོམ་

མང་དུ་ལྡུད། འནོ་ཀང་འ་ོམའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཟས་བཅུད་

ཚད་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་ཏ།ེ ལུས་ལ་མྱི་ཕན་པར་མ་ཟད་

གནདོ་པ་ཚབས་ཆནེ་ཐབེས་པ་དང༌། ལྷག་པར་དུ་དངེ་སང་

ཟོག་རྣམས་ལའང་རས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་པ་བཟར་

བཅུག་པས་འ་ོམའྱི་ནང་དུ་ད་ེདག་ཡདོ། ད་ེནྱི་ལུས་ལ་ད་ེབས་

ཀང་གནདོ་པའྱི་དུག་ཡྱིན་པས་འདྱི་ལའང་ཤྱིན་ཏུ་འཛམེ་པར་

བྱ་དགསོ་ཏ།ེ གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་ན་ར།ེ 

ཟོག་གྱི་འ་ོམ་ལའང་ཉེས་པ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ད།ེ ད་ལྟ་ཕྱི་གྱིང་པ་

དག་གྱིས་འ་ོམ་འཐུང་བ་ལ་བསྔགས་པ་མྱི་བརདོ་ད།ེ དངེ་སང་

གྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཉ་རྱིགས་དང༌། ཤའྱི་རྱིགས། ས་ོངའྱི་རྱིགས་

མང་དུ་བཟའ་ཞྱིང་དའེྱི་སངེ་དུ་ཟོག་གྱི་འ་ོམ་མང་པ་ོའཐུང་ན་

ད་ེལ་ཉསེ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆནེ་པ་ོཡདོ། མྱིའྱི་འ་ོམས་བྱྱིས་པ་ལགེས་

པར་གས་ོཐུབ་པ་ཀུན་ཀྱིས་ཤསེ། འནོ་ཀང་མྱིའྱི་འ་ོམའྱི་ནང་

དུ་སྤྱི་དཀར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་དང༌། སྣུམ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ལས་མདེ། མྱིའྱི་

གཟུགས་པ་ོགས་ོབ་ལ་ད་ེཙམ་ལས་མྱི་དགསོ་མདོ། མྱི་རྣམས་

ཀྱིས་ད་ེལས་ལྡགོ་ས།ེ ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་དུ་ཉ་ཤ་སགོས་མང་པ་ོཟ་

བས་ད་ེདག་གྱི་ནང་ནས་སྤྱི་དཀར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ནས་བདུན་

ཅུའྱི་བར་དུ་བཟའ་སེ། ལུས་གས་ོཐུབ་པའྱི་སྤྱི་དཀར་གྱི་ཚད་ལས་

ཡངོས་སུ་བརྒལ་བར་གྱུར་པས་གནདོ་ཚབས་ཤྱིན་ཏུ་ཆ།ེ ཟོག་གྱི་

འ་ོམའྱི་སྤྱི་དཀར་གྱི་བཅུད་ཀྱི་ཚད་མྱིའྱི་འ་ོམའྱི་སུམ་འགྱུར་

གྱིས་ཆ་ེལ། སྤྱི་དཀར་ད་ེལ་ཞན་པའྱི་སྤྱི་དཀར་ཟེར་ཏ་ེཟོས་པའྱི་

རསེ་སུ་ཤྱིན་ཏུ་བཞུ་དཀའ་བ་ཡྱིན། མྱིའྱི་འ་ོམའྱི་ད་ེལ་སྤྱི་དཀར་

དྭངས་མ་ཟེར་ཏ་ེཅུང་ཟད་བཞུ་ས་བ་ཡྱིན། དངེ་སང་ཕ་མ་

རྣམས་ཀྱིས་བྱྱིས་པ་དག་གཟུགས་བངོས་ཆ་ེབར་ར་ེནས་ཉྱིན་ར་ེ

ལ་ཟོག་འ་ོཕརོ་བ་གསུམ་ར་ེལྡུད་པས་སྤྱི་དཀར་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་

ཚད་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར། སྤྱི་བཅུད་ཚད་ལས་བརྒལ་ན་ལུས་

ལ་ནད་མང་པ་ོསྐདེ་པས་སྐནོ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་ན།ོ།

དརེ་མ་ཟད་དངེ་སང་འ་ོམ་འཚངོ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

འ་ོམ་མང་དུ་འངོ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཟོག་ལ་འ་ོམ་འཕལེ་རས་མང་དུ་

བཟར་བཅུག་པས་རང་བཞྱིན་གྱི་འ་ོམ་ལས་བཅུ་འགྱུར་གྱིས་

མང༌། གཟན་ཆས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐུལ་རས་མང་པ་ོབླུགས་ནས་ཟོག་

ལ་བཟར་འཇུག སྐུལ་རས་ད་ེདག་མཐར་མྱིའྱི་ཁགོ་ཏུ་འགྲ་ོབར་

འགྱུར། དངེ་སང་བུ་མ་ོལ་ོབརྒྱད་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལནོ་པ་ནས་

ཟླ་མཚན་འབབ། སྔནོ་གྱི་དུས་སུ་ལ་ོབཅུ་གསུམ་ཙམ་ལནོ་པ་ན་

གཟོད་འབབ་པ་ཡྱིན། ལ་ོད་ེཙམ་གྱིས་སྔར་འངོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཟའ་བཏུང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་སྐུལ་

རྒྱུའྱི་མཐུས་ཡྱིན་ཏ་ེགནདོ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ།ེ འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་

མྱི་མངནོ་པར་གནས་པའྱི་གནདོ་པ་ཡྱིན། 

�

�

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ཤགོ་ངསོ་བཞྱི་པ།

རམོ་སྒྲྱིག་པ།  རྱིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀ་ཤྱིས།

ཚགོས་མྱི། དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས།
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བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༣ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡  

དྱི་མ་བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་དུས་སུ་འདརོ་བའྱི་
གམོས་འདྱིས་ལྡན་དགསོ།

       སྨྱུག་རེ་མ། (སྨན་སོབ་སྐབས་ ༡༧)

བོད ་རྒྱ ལ་ཁབ་ལ་བྱང་ཆུབ་པའྱི་རྱིག ་གཞུང་

དང་། ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ལྡན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

ཡོད་པ་ནྱི་སྤོབས་པ་སྐེས་འོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ན་

ཡང་། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ་དགོས་གལ་ཆེ་

བ་ནྱི་མྱི་འབོར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའྱི་མྱི་

འབོར་རེད། འཕོད་བསེན་ནྱི་ཤེས་ཡོན་སྡེའྱི་མ་ར་རེད་ལ། 

དེ་བས་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་མ་ར་ཡང་རེད། དེས་ན་འཕོད་

བསེན་ཤེས་བྱ་ཆུང་ངུ་ནས་དོ་སྣང་དང་། ནད་གཞྱི་སོྔན་

འགོག་ཆེད་ཐོས་པ་བཙལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་ཆེན་

ཞྱིག་རེད་ལ། དེ་བས་ཉྱིན་རེའྱི་འཕོད་བསེན་གོམས་འདྱིས་

ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་པས་ན་འདྱིར་གེང་བྱ་ཡང་དྱི་མ་

བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་སྐོར་ནས་གེང་བར་བྱ།།

དྱི་མ་བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་དང་ལུས་ཆགས་

གནས་འཇྱིག་གསུམ་གྱི་འབལེ་བ།

བཤད་རྒྱུད་ལས། ནད་དང་ལུས་ཟུངས་དྱི་མ་

རྣམ་གསུམ་པོ། །ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྟེན་རག་

ལུས་པས། །ཆགས་གནས་འཇྱིག་པའྱི་ར་བ་ཡྱིན་ཕྱིར་

ལུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྱིར་ཟུར་བཏོན་གྱིས་གེང་

དནོ་ཡང་། རྱིང་རྒྱུ་མ་རྱིག་པ་དང་ཉེ་རྒྱུ་ཆགས་སྡང་རྨོངས་

གསུམ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ནད་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་

དང་། དེ་བཞྱིན་ལུས་ཟུངས་དྭངས་མ། ཁག ཤ། ཚིལ། རུས། 

རྐང་། ཁུ་བ་བདུན་དང་། དྱི་མ་བཤང་གཅྱི་རྔུལ་གསུམ་

གྱི་འབེལ་བ་ནྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཡོད། 

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་གསུམ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་འགྱུར་

ན། དེ་བཞྱིན་དུ་ལུས་ཟུངས་ཀང་རང་རང་གྱི་གནས་སུ་

རྒྱུགས་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། ད་དུང་ལུས་ཟུངས་རང་རང་

གནས་སུ་མ་རྒྱུ་བར་བྱི་དང་འབར་བས་ལུས་ཟུངས་སེག་

པ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་དྱི་མ་གསུམ་

ལ་གནདོ་པར་འགྱུར་ཏེ། དུས་སུ་མྱི་འབྱུང་པའམ། དུས་སུ་

འབྱུང་ཀང་མང་དུ་འཁྲུ་བ། དེ་བཞྱིན་དུས་ངེས་མེད་དུ་

འབྱུང་བ་སོགས་ལུས་ཁམས་ལ་མྱི་བདེ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་

དང་འབྱུང་བཞྱིན་ཡོད།  དེ་བཞྱིན་དུ་ལྡོག་ནས་གལ་ཏེ་

དྱི་མ་བཤང་གཅྱི་རྔུལ་གསུམ་དུས་སུ་བབ་རྒྱུ་གོམས་འདྱིས་

མེད་པའམ་ཤུགས་བཀག་བཙིར་བཅུས་སོགས་ལོག་པར་

སྤད་ན་ལྡོག་པའྱི་ལས་ལུས་ཀྱི་སྙྱིགས་མ་འཕེལ་བ་སོགས་

ལས་ལུས་ཟུངས་སུ་སྙྱིགས་མ་ཞུགས་པ་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་

ཉེས་པ་གསུམ་རང་རང་གནས་སུ་རྒྱུ་བའྱི་གནས་ལོག་པའྱི་

བྱེད་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ངེས་པར་གཟབ་དགོས།

དྱི་མ་བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་ལོག་པས་དུས་སུ་

མྱི་འདརོ་བ་སྐནོ་གང་ཡདོ་དམ་ཞ་ེན།

བཤད་རྒྱུད་ལས། བཤང་བ་བཀག་པས་ཁ་རུ་

མྱི་གཙང་འབྱུང་། །ཀླད་པ་ན་ཞྱིང་ཉྭ་འགྱུར་ཆམ་པས་

འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་བཤང་བ་དུས་སུ་

མ་འདོར་བར་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་རྐེན་གྱིས་

ལུས་ནང་སྙྱིགས་མ་འཕེལ་ཏེ། ཁའྱི་ནང་མྱི་གཙང་བའྱི་

རྟུག་པའྱི་དྱི་འབྱུང་བ་དང་། ཀླད་པ་ན་ཞྱིང་། རྐང་ལག་

གྱི་ཉྭ་འགྱུར་བ། ཆམ་པས་འདེབས་པ། དེ་ངན་གོམས་ཤོར་

ན་སྐྲན་ནད་འབྱུང་བ་དང་། ཁོང་གཟེར། མྱིག་མྱི་གསལ་

བ། ལུས་དོད་ཀང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་འཕེན་ཏེ་འགོ་

རླུང་བཀག་པ་ལས་ཀང་ནད་དེ་ལྟར་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པས་

ཕེན་ཡང་བཀག་མྱི་རུང་བ་ཤེས་དགོས།

ཡང་བཤད་རྒྱུད་ལས། གཅྱིན་འགག་རེའུ་ནད་

དང་། །ཆུ་སོ་ཕོ་མཚན་དཀུ་ནང་སྔར་ནད་འབྱུང་། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གལ་ཏེ་གཅྱིན་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་བཀག་

ན་ལྒང་པའྱི་རེའུ་ཡྱི་ནད་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་སོ། ཕོ་

མཚན། དཀུ་ཞེས་མངལ་སོགས་ནང་སྔར་ནས་ཡོད་པའྱི་

ནད་དེ་ལྡང་བ་ཡྱིན། སྔར་ནད་ཅེས་གོང་གསལ་བཤང་བ་

བཀག་པ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ནད་རྣམས་ཡྱིན་ན།ོ། 

གཞན་ཡང་བཤང་གཅྱི་བཀག་པ་དང་བཙིར་བ་

གཉྱིས་ནྱི་གཞང་འབྲུམ་ནད་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་

བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། བཤང་གཅྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་དང་། 

བཙིར་བ་ལས་རླུང་ལྔའྱི་ནང་ཚན་ཐུར་སེལ་ལོག་པའྱི་ལས་

ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བཤང་གཅྱི་དུས་སུ་འདརོ་བའྱི་ཕན་ཡནོ།

བཤང་གཅྱི་ཤུགས་བཀག་བཙིར་བ་སོགས་མ་ཡྱིན་

པར་དུས་སུ་འདོར་བའམ་གནས་སྐབས་སོྤད་ལམ་ཚུལ་

བཞྱིན་བསེན་པ་ཡྱིན་ན་ལུས་ཁམས་ནང་མྱི་དགོས་པའྱི་

སྙྱིགས་མ་རྣམས་དུས་སུ་འདོར་བ་དང་ལུས་ཟུངས་རྣམས་

རང་རང་གྱི་གནས་སུ་རྒྱུ་བ། ཉེས་པ་གསུམ་ཀང་རང་

གནས་སུ་གནས་པས་ནད་མེད་བདེ་ཐང་གནས་རྒྱུར་ཕན་

པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ། མཐར་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འཚོ་

བ་བདེ་ཐང་གནས་ཐུབ། 

དེས་ན་བཤང་གཅྱི་དུས་སུ་འདོར་བའྱི་

གོམས་འདྱིས་ཇྱི་ལྟར་འཇགས་ཐབས་བྱེད་

དགསོ་སམ།  

སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་སོགས་ནང་སོབ་

ཁྱིད་དུས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པར་བརྟེན་

གལ་ཏེ་སྐབས་དེར་བཤང་གཅྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཤུགས་

ཀྱིས་བཀག་མྱི་རུང་བར་དུས་ཐོག་ཏུ་གཏོང་བར་བསོྐད་

དགོས་ལ། མྱིའྱི་བདེ་ཐང་གལ་ཆེ་བས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཐོག་

ནས་བཀག་སྡོམ་བྱ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་

ནང་མཁེན་མཁན་མང་ཡང་། དགེ་འདུན་སྡེའྱི་ནང་སོབ་

གྲྭ་ཁག་དང་བསྡུར་ན་ལུགས་སོལ་འདྱི་དཀོན་པོ་རེད་

སྙམ། སྤྱིར་ནང་བསན་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་བྱ་གཞག་ནྱི་རླབས་

ཆེན་ཡྱིན་པ་དང་། དེར་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀང་དགོས་ངེས་

ཅན་ཡྱིན་ཀང་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་དང་གནས་སངས་

རྐེན་པས་ནང་བསན་རྒྱུད་འཛིན་པའྱི་འཕོད་བསེན་གལ་

ཆེ་བར་སོང་དོ་སྣང་དགོལ་གལ་ཞྱིག་རེད་སྙམ།

ང་ཚོའྱི་འཐུས་ཤོར་ནྱི་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་ནས་

ཤོར་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་ང་ཚོས་ཀང་གནད་དོན་ཆུང་

ནས་གཟབ་ནན་བྱ་རྒྱུ་དེ་བས་གལ་ཆེན་རེད་སྙམ་ལ། དེས་

ན་བོད་མྱི་སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་འདྱིའྱི་ཐད་རྒྱ་གར་

བའྱི་སོྤད་ལམ་ལ་སོབ་སོྦང་གནང་སེ་ཉྱིན་རེའྱི་བཤང་བ་

འདོར་བའྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འཁེལ་བཟོས་དགོས་པ་

དང་། བཤང་བ་དུས་སུ་འདོར་བའྱི་གོམས་འདྱིས་འཇགས་

པ་བྱ་དགོས་ལ། བཤང་གཅྱི་འདོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ངེས་

པར་དུ་ངེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རང་གར་བབ་ཏུ་འཇུག་པ་

ལས་བཙིར་བ་སོགས་བྱ་རྒྱུ་མེད།

བདག་གྱིས་གོང་དུ་བརོད་པ་ནྱི་གནད་དོན་ཆུང་

ངུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་རང་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའྱི་ནང་བོད་

མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ལ་ཉམས་འཇོག་བྱ་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། 

དའེྱི་སྐོར་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་ནྱི་འཕལ་སེལ་གྱི་གནད་

དོན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པ་ལས་དེས་མྱིའྱི་གཟུགས་པོའྱི་

ནང་གནོད་ཚབས་ཇྱི་ཙམ་བཟོ་གྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ཁོང་

ཚོས་དྱི་བ་སྐུལ་མཁན་མེད་པར་བརྟེན། ད་གཟོད་དེའྱི་

སྐོར་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་བོད་མྱི་ཚོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་

དགོས་རྒྱུ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཏུ་སེམས་ནས་

སྤེལ་བ་ཡྱིན།།

བའྱི་འབས་ནད། ༢། མཁྱིས་པ་ལས་འབྱུང་བའྱི་འབས་ནད། ༣། 

ཁག་ལས་འབྱུང་བའྱི་འབས་ནད། ༤། བད་ཀན་ལས་འབྱུང་

བའྱི་འབས་ནད། ༥། མཚནོ་རྨ་ལས་འབྱུང་བའྱི་འབས་ནད། ༦། 

བྱ་ེའབས་སམ་བྱྱིའུའྱི་སངོ་དབྱྱིབས་ལྟར་གྱི་འབས་ནད།

འནོ་ཀང་སྨན་དཔྱད་ཟླ་རྒྱལ་ལས། འབས་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེ

བ་ལ་ཤ་འབས་དང་། ར་འབས། རུས་འབས། འད་ེའབས། ཁག་

འབས། རླུང་འབས་བཅས་དབྱ་ེབ་དྲུག་མ་གཏགོས་གསུངས་

མེད་ཅྱིང་དཔྱད་པར་བགྱི། ད་ེནས་གས་ོཚུལ་ནྱི།  རྒྱུད་ལས། 

ཁོང་འབས་སྨྱིན་ནས་གསོ་བ་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར། །སྨྱིན་དུ་མྱི་

གཞུག་གསར་དུས་གས་ོབ་སྒྲྱིམས། །ཞེས་དང་། ཡང་སྙྱིང་བ་ོ

བསྡུས་བ་ལས། །བད་ད་ེསྨྱིན་པ་ལས་བསྲུང་བྱ། །སྨྱིན་ན་ཤྱིན་

ཏུ་གས་ོདཀའ་ཡྱིན། །ཞེས་བོད་ལུགས་སྨན་པས་འབས་ནད་

ལ་གསོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་ནད་འདྱི་སྨྱིན་དུ་མྱི་གཞུག་པར་

གསར་དུས་ཉྱིད་ནས་བཅོས་ཀ་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་

རྱིངས་ནས་ནད་ད་ེབྱརེ་རྒྱས་སོང་ན་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གས་ོདཀའ། 

གཞན་ཡང་ལྷག་པར་དུ་ཕོ་བ་དང་མྱིད་པ་སོགས་ལ་འབས་

སྐྲན་ཡདོ་ན་སྨྱུང་བར་བྱ་བ། ཕྱིའྱི་ཤ་སྐྲན་སགོས་ལ་ལུམས་རྒྱག་

པ། ཕ་ོབ་དང་རྒྱུ་ལངོ་སགོས་ལ་ལྟ་ོསོྦངས། འཇམ་རྱི་ནྱི་རུ་སྤལེ་

མར་གཏངོ་བ། ཁག་མཁྱིས་ཤདེ་ཆ་ེལ་གཏར་རྒྱག་པ་སགོས་

ནད་པར་སྨན་གཅྱིག་པུ་མ་ཟད། བཅོས་ཐབས་དངསོ་ཀྱི་གྲས་

སུ་ཟས། སྤོད་ལམ། ཕྱི་དཔྱད་ཀྱི་གས་ོཐབས་ཀང་སྨན་གཞུང་

ནང་རྒྱས་པ་ོབསན་ཡདོ་པ། ཡང་ད་ེཉྱིད་ལས། ཁག་སྐྲན་རྱིང་

པ་གས་ོབ་ས་ཞེས་བྱ། ཞེས་ཀང་བསན། མན་ངག་ལྷན་ཐབས་

ནང་འབས་ནད་བཅོས་ཐབས་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པོ་

གསུངས་ཡདོ་ཀང་སྙྱིང་དནོ་ཞུས་ན། ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁག་ཡྱིན་པས་

དནོ་སྣདོ་སགོས་གནས་གང་ཉ་ེསར་ཡང་ཡང་གཏར་དགསོ་པ་

དང་། ནད་ཀྱི་རེྐན་ད་ེགཉནེ་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་སྨན་དུ་དངུལ་ཆུ་

རྱིན་ཆནེ་སོྦར་བ་བསེན་དགསོ་པ། ནད་དངསོ་ད་ེའབས་ཡྱིན་

ཙང་ལུམས་རྒྱག་པ་དང་ཆུ་ཚན་ལ་གཞུག་དགོས་པ་སོགས་

བཅསོ་ཐབས་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགསུངས་ཡདོ། 

ལྔ་པ། འབས་ནད་སྔོན་འགོག་ཆེད་དུ་ཟས་
དང་སོྤད་ལམ་བསེན་ཚུལ།

༡། ཟས་སྐོམ།  འབས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ནྱི་

ཟས་སྐོམ་ལོག་པར་བསེན་དགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དངེ་རབས་

ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚ་ོལའང་ཤསེ་

རྟགོས་བྱུང་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་སྨན་གཞུང་ལས། ཟས་སྐམོ་

ལེགས་སྤད་ལུས་དང་སོག་འཚ་ོཞྱིང་། །དམན་ལྷག་ལོག་པའྱི་

ནད་བསྐེད་འཕལ་སགོ་འཇམོས། །ཞེས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཟས་

སྐོམ་རྱིགས་ཡག་པོ་བསེན་ཤེས་ན་སྨན་དང་མ་ཤེས་ན་དུག་

ལྟར་གནདོ་པས་ཟས་སྐོམ་བསེན་ཐབས་ཚུལ་བཞྱིན་གནང་

རྒྱུ་དེ་ཐད་ཀར་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་འབེལ་ཆ་ེབ་སྔར་ནས་

གསུངས་ཟྱིན། འནོ་ཏ་ེཟས་སྐམོ་གྱི་སྤང་བླང་ངམ་ཕན་གནདོ་

རྱིགས་ཤེས་པ་ཙམ་མ་ཟད་སྣོད་ཀྱི་ཕོ་བའྱི་ནང་ཟས་སྐོམ་གྱི་

ཚད་གཞྱིའམ་མང་ཉུང་རན་པ་ོབསེན་པ་དང་། དུས་ཚདོ་ངསེ་

མེད་གང་བྱུང་ལ་བསནེ་ན་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་ལ་གནདོ་ཀྱི་ཡོད་

པའང་ཤསེ་དགསོ་པར་གལ་ཆ།ེ ཅྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་

ནྱི་ཟས་སྐམོ་འཇུ་བར་བྱདེ་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ལ་ལུས་ཀྱི་མདངས་

(ལུས་ཀྱི་ནད་འགོག་མ་ལག་ཀང་འདྱིའྱི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་

སྙམ་)སབོས་དང་ཚ་ེརྱིང་བར་གནས་པའྱི་རྒྱུའང་ཡྱིན།  བྱས་

ཙང་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ལེགས་པར་སྲུང་ཐབས་སུ་ཟས་སྐོམ་ཚ་

སྐྱུར་ལན་ཚྭ་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་དང་། མ་ཚསོ་པ། འཚགི་པ། ཁངེས་

པོའམ་རྱིངས་པའྱི་རྱིགས། འཁགས་པའམ་གྲང་མོ་རྣམས་

སྤངས་ནས། ཚལ་ལྗང་ཁུའྱི་རྱིགས་དང་། དུས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་

ཤྱིང་ཏགོ ཆུ་ཁོལ་མ་སགོས་མདརོ་ན་ཟས་ཡང་ཞྱིང་འཇུ་ས་

བ་རྱིགས་རྟག་ཏུ་བསནེ་པར་འབད། གང་བསནེ་པ་རྣམས་ཚ་

གྲང་སྙམོས་ཞྱིང་ཞག་རྱི་ཉུང་བར་བྱ། འདྱི་ནྱི་འབས་ནད་ཙམ་

མ་ཡྱིན་པར་ནད་ཀུན་གྱི་འགགོ་ཐབས་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།  

༢། སྤདོ་ལམ།  སྨན་གཞུང་ལས། མྱི་རྔུལ་བཅག་པ་སྤདོ་

ལམ་མཆོག་ཡྱིན་ན།ོ །ཞསེ་པ་ལྟར་སོ་གསུམ་གྱི་སོྤད་ལམ་གང་

ཡང་ལྷག་པ་ས་ེབྱེད་དགས་པའམ། ཡང་ན་ཉུང་དགས་པ་མ་
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