སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ཤངི ་རྟ་ལོ།  
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༧

༸ གོང་ས་མཆོག་ག་ི བཀའ་སབློ །
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སློབ་དགེ་རྣམ་པ་
དང༌། སྐབས་ལྔ་པའི་སློབ་ཐོན་སྨན་པ་བཅས་མཇལ་བཅར་
སྐབས་བསྩལ་བའ་ི བཀའ་སློབ།
ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ད་ཆ་
ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་དགོས་པ་རེད།
བོད་སྨན་འདི་ངོ་ཐོག་རང་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའ་ི ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡིན་ལ། བོད་མི་རིགས་རང་གི་རིག་གཞུང་ལོ་སྟོང་ཕྲག་
གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ། དེང་སང་འཛམ་བུ་གླིང་དང་བོད་པའ་ི
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
ཞིག་རེད།
ད་ཆ་ང་ཚོས་རིམ་པས་རིམ་པས་ང་རང་ཚོའ་ི ཐུན་
མོ ང་མ་ཡིན་པའི་སྨན་གྱི་རིག་གཞུང་ལག་ཤེས་ཡོ ད་པ་
འདའི ་ི ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དེང་སང་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་
ཆེ ན་པོ་ཕྱི ན་ཡོ ད་པ་དེ་ཚོ འི་ཐོག་ནས་ཉམས་མྱོ ང་འདྲ་
བསགས། གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་དང་གཏུགས་ཏེ་བརྟག་
དཔྱད་བྱས། དེ ་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི ་ཐོ ག ་ནས་ང་ཚོ ས ་
འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། ང་རང་ཚོ་
ཆོས་ཕྱོགས་ནས་བླ་མ་ཟེར་ནའང་རུང༌། སྨན་གྱི་འགྲོ་དོན་
མཛད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་རགི ས་ཁ་ཤས་ཚན་
རིག་པ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན། ཉམས་མྱོང་
གསོག་གིན་གསོག་གིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡིན་མདོག་ཁ་
པོ་རེད། ཡང་རིགས་གཅིག་ནི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་གྱི་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྙེད་དེ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བའི་
ལྐོག་གྱུར་གྱི་གནས་མང་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་
ཤེས་ནས་སྨན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་རགི ས་གཅིག་ཡོད་
པ་རདེ ། དངེ ་སང་གི་ཚན་རགི ་པ་མི་ཐ་མལ་པ་ཚོས་དངོས་
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ རསེ ་གཟའ་ལྷག་པ།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

པོའ་ི གནས་ཚུལ་ངོ་མར་གཏུགས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་
བཞིན་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཤེས་ཀྱིན་ཤེས་ཀྱིན། ཉམས་
མྱོང་གསོག་གིན་གསོག་གིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་གཅིག་དང༌།
ང་རང་ཚོའ་ི ལུགས་ལྟར་ས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པའ་ི ཡོན་ཏན་
མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཐོག་ནས་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་བཅས་
ཐོག་མའ་ི ཡོང་སྟངས་མ་ི འདྲ་བའ་ི ཁྱད་པར་ཞགི ་ཡོད་པ་རདེ །
རྒྱ་གར་ནང་ཨ་ཡུར་ཝེ་དྷ་ཟེ ར་བའི་སྔར་གྱི་སྨན་
བཅོ ས་བྱེད་སྟངས་ཤིག་དང༌། རྒྱ་མི་ལའང་སྔ་དུས་སྨན་
བཅོས་ལག་ལེན་དང༌། དེ་བཞིན་ཁ་ཆེ་ལའང་ཡུ་ན་ནི་ཟེར་
བའི་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའ་ི གྲས་
ང་ཚོས་རིམ་པས་ཤེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡང་མི་རེ་
ངོ་རེ་ཚང་མས་ཤེས་དགོས་ཟེར་བ་མིན། རྩ་བའི་སྨན་བཅོས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་སྔ་དུས་ཀྱི་
སྨན་བཅོས་དང༌། དེང་སང་གི་གསར་གཏོད་སོགས་གང་
ལྟར་ཡང་སྙིང་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་འདྲ་མི་འདྲ་དང༌།
ཉམས་མྱོང་འདྲ་མི་འདྲ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ནས་ལེགས་ཆ་གང་
ཡོད་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་དཔལ་དང་རྒྱན་རེད། མ་འོངས་པ་
ལའང་ང་ཚོས་ད་ེ ལྟར་དངོས་སུ་བྱེད་ཐུབ་དང་མ་ི ཐུབ་གནས་
ཚུལ་ཐ་དད་རེད། འོན་ཀྱང་བསམ་བློའི་ནང་ལ་དེ་ལྟར་བྱེད་
དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་
ཙང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ད་ཕན་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེ་རྣམས་དངོས་
སུ་ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་སྦྲེལ་ནས་གདངེ ་འཁེལ་བ་
ཞིག་བཟོ་དགོས། ནད་པར་བལྟ་དུས་ཧོལ་རྒྱུགས་མ་བྱས་པར་
ཞིབ་ཚགས་པོ་དང༌། བབ་ལྷིང་བྱེད་དགོས། ནད་པ་ཚོ་ལུས་ན་
ཚས་གདུངས། ཛ་དྲག་འུ་ཐུག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཨེམ་ཆིར་གཏུག་
ཏུ་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་ཨེམ་ཆིའ་ི ངོས་ནས་སྣང་ཆུང་ལྷོད་
ཡེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་སྡིག་པ་
ཡོང་རྒྱུ་རདེ ། ངསེ ་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པ་རདེ །
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བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་འདེམས་ཕྱོགས་སྐོར།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་དང་བསྟུན་
གཤིས་སྤྱོད་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་མི་ཉུང་བ་འདེམས་བསྐོ་
ཞུ་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་སོང་། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་
འཛིན་སྐྱོང་ཁོངས་སུ་མི ་ ཤུགས་གོ ང ་སྤེ ལ ་སྡེ ་ ཚན་ཞི ག ་
ཟུར་འཛུགས་ཞུས་པ་དེས་ལས་བྱེད་གསར་བསྡུའི་གསལ་
བསྒྲགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། འདེམས་རྒྱུགས་བླང་རྒྱུ། བསྐོ་
བཞག་གནང་རྒྱུའི་ལས་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད། དེས་
ན་ཐོག་མར་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ལས་བྱེད་གསར་བསྡུའི་
གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་མཚམས་ན་གཞོན་སུ་རུང་ནས་རང་
ཉིད་ལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་ཡོད་ཚེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་
འགེང་ཤོག་“ཀ་”པ་ (Form A) དབབ་བཤུས་ཐོག་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་སྟེ་དབུས་སུ་གཏང་དགོས།
འགེང་ཤོག་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་བློ་འདོད་ལྟར་གང་དུ་ཉེ་
བའི་ས་གནས་འདེམ་ཁ་ཞུས་པ་དེར་བྲིས་རྒྱུགས་གཏོང་
བར་ཕེབས་དགོས། ཉིན་གཅིག་རིང་སྔ་དྲོ་བྲིས་རྒྱུགས་
གཅིག་དང་། ཕྱི་དྲོ་བྲིས་རྒྱུགས་གཅིག་བཅས་བྲིས་རྒྱུགས་
ཁག་གཉིས་གཏོང་གི་ཡོད། བྲིས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་མཚམས་བྲིས་རྒྱུགས་རྩེ་ཐོན་པ་ཁག་

གཅིག་དབུས་སུ་ངག་རྒྱུགས་དང་། གཟུགས་གཞི་བརྟག་
དཔྱད་ཆེད་འབོད་ཡིག་དོ་བདག་སོ་སོར་གཏོང་གི་ཡོད།
འབོད་ཡིག་འབྱོར་མཚམས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་
འགེང་ཤོག་“ཁ་”པ་ (Form B) དབབ་བཤུས་གནང་
ཐོ ག ་འཚེ མ ས་ལུས་མེ ད ་པ་བཀང་སྟེ ་ དབུས་སུ་གཏང་
དགོས། ངག་རྒྱུགས་ལེགས་སོན་ཐོག་གཟུགས་ཐང་ལས་
འཕེར་ལྡན་པའི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་འབྲུ་
དོན་ལྟར་ཐོག་མར་ལོ་གཅིག་ཚོད་ལྟའི་ངོ་བོར་སྨན་རྩིས་
ཁང་གི་ཡན་ལག་རེ་ཟུང་དུ་དུས་ཡུན་ཟླ་གསུམ་ནས་བཞི་
བར་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་དང་། དེ་ནས་རིམ་པས་ལས་
བྱེད་ངོ་མར་བསྐོ་བཞག་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
དམིགས་བསལ་དོ་སྣང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ལས་བྱེད་
གསར་འདེམས་ཀྱི་བྲིས་རྒྱུགས་གཏོང་བར་ཕེབས་སྐབས་
དོ་བདག་སོ་སོའ་ི རྒྱལ་དོན་དང་བླང་མ་དངུལ་དཔྱ་དེབ་
མཉམ་ཁྱེར་དགོས་པ་དང་། ངག་རྒྱུགས་ཆེ ད་དབུས་སུ་
ཕེབས་སྐབས་དགོས་ངེས་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་དང་། ཆ་རྐྱེན་
ཇི་དགོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་འགེང་ཤོག་ཁ་པ་ནང་གསལ་ལྟར་
བསྣམ་ཕེབས་དགོས་པ་ཡིན།

གསོ་རིག་ཐོན་དངོས་སྐོར།
སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ནས་
དེ་བཞི ན་བེ ད་སྤྱོ ད་གནང་མཁན་ཚོ ས་ཀྱང་ཉི ན་
རང་བྱུང་སྨན་གྱི་ཕན་ནུས་གཞི་རྩ་བྱས་ཏེ། གསོ ་ རི ག ་ ལྟར་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་པུས་ཚིགས་སོགས་ན་སར་བྱུག་ན་

འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
ཀ་སྦུག་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།   ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་
༡༩༨༥ ལོར་ཀ་སྦུག་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་ཉེ་འཁྲིས་བྷག་རྡ་
ར་ཞེས་པར་ཁང་པ་གླས་ཏེ་སྨན་ཁང་དབུ་འབྱེད་བྱས་
པ་ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་ཁང་གླའི་སྟེང་
གནས། དེ་རྗེས་ལྕམ་སྐུ་ནོར་དབྱངས་ལགས་ཞུ་བ་ཞིག་
ནས་ཁོ་མོའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་། ཉེ་འཁོར་ཞིང་ས་དང་། བྲན་
གཡོག་ཡུལ་མི་ཁྱིམ་ཚང་བདུན་དང་དེ་དག་གི་སྡོད་ཁང་
དང་ས་ཁང་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་ལས་བྲན་གཡོ ག ་སྡོ ད ་ཁྱི མ ་
ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་དེ་དག་ས་གནས་གཞིས་འགོ་བརྒྱུད་
སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ས་སྦྱིན་དང་། དེའི་སྟོད་དུ་ལྕམ་སྐུ་དམ་
པ་དེའི་བཞུགས་སའི་ཁང་ཁྱིམ་རྙིང་པ་དེ་དང་ཞིང་ས་
རྣམས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥
ཉིན་ཚོང་བསྒྱུར་མིང་བསྒྱུར་ཞུས། དེར་ཐོག་མར་ལྕམ་སྐུ་
དམ་པ་དའེ ་ི བཞུགས་ཁང་རངྙི ་པར་སྨན་ཁང་བྱས་པ་དང་།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་ཟུར་གྱི་ས་སྟོང་དུ་སྨན་ཁང་
གསར་རྒྱག་ཞུས་པ་རེད། རྗེས་སུ་སྨན་ལས་པ་རིམ་འཕར་
གྱི ས ་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་པའི་ལས་ཤག་མ་འདང་
བར་ཁང་རྙིང་དེ་དག་ཡོངས་སུ་གཏོར་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥
ལོར་ལས་ཤག་གསར་པ་ཞིག་ཀྱང་གསར་རྒྱག་ཞུས། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁོངས་
ཀྱི་ནང་སྲིད་ནས་རེ་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་སྨན་ཁང་སྟོད་
ཀྱི་ས་སྟོང་དེར་རྒས་གསོ་ཁང་ཞིག་གསར་རྒྱག་གནང་བ་
དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་
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ཀྱང་དེར་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཡས་མས་
ནས་སྨན་ཁང་འདིར་ཉིན་རེ་ཆ་སྙོམས་ནད་པ་གྲངས་ ༡༥
བརྒལ་བ་བསྟེན་གཏུགས་དང་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་
ཀྱིས་ལོ་གཅིག་ནང་དེབ་འགོད་ནད་པ་གྲངས་ ༤,༩༧༣
སྨན་སྦྱིན་སྒོར་ ༢,༡༨,༨༢༦།༨༨  གཏོང་གི་ཡོད།

སྦིར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཐོག་
མར་ཁང་ཁུངས་ངན་ངོན་ཙམ་ས་གནས་བཟོ་གཞིས་ལས་
ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣
ནས་སྦིར་བཟོ་གཞིས་ཁག་གསུམ་ནས་སྤྱི་ཁང་ཞིག་ཁང་
གླའི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་
སྦིར་བོད་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་
ཆེད་ས་ཆ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་
འོག་སྨན་ཁང་དང་། སྟེང་ལས་ཤག་བྱས་པ་ཞིག་གསར་
རྒྱག་ལེགས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏེ་ད་བར་སྨན་ཁང་ཚུགས་མུས་
ཡིན། སྨན་ཁང་འདིའི་སྨན་པས་ཉེ་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་
དང་། ཤེས་རབ་གླིང་། པོན་ཊ། མཚོ་པདྨ་སོགས་ལ་སྨན་བསྐོར་
བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༢,༠༠༠ ཡས་མས་ནས་སྨན་ཁང་འདིར་
ཉི ན ་རེ ་ ཆ་སྙོ མ ས་ནད་པ་བསྟེ ན ་གཏུགས་གྲངས་ ༣༠
བརྒལ་བར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལོ་གཅིག་ནང་
དེ བ ་འགོ ད ་ནད་པ་གྲངས་ ༩༤༤༠ སྨན་སྦྱི ན ་སྒོ ར ་  
༥,༥༥,༡༦༤།༦༡  གཏོང་གི་ཡོད།

ཐོན་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་ཐོན་དངོས་རྣམ་ ཕན་ནུས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།།
གྲངས་ལས། སྟོབས་སྐྱེད་དང་བཅུད་ལེན་སོགས་ཟས་སྨན་
རིགས་ཀྱི་སྣེ་གྲངས་ ༨། སྨན་ཇའི་རིགས་ཀྱི་སྣེ་གྲངས་ ༡༦།
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
པགས་མདངས་རྒྱས་པ་དང་གསོ་བའི་ཆེད་བྱུག་པ་རིགས་
ཀྱི་སྣེ་གྲངས་ ༡༢། རྩ་རྒྱུད་ཤ་སྒྲིམ་དང་གྲུམ་བུ་སོགས་ ✴ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་མན་ངག་
ནས་བྱུང་བའ་ི ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་མི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་
ལ་ཕན་པའི་བྱུག་སྣུམ་རིགས་ཀྱི་སྣེ་གྲངས་ ༥། དེ་བཞིན་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
བདུད་རྩི ་ ལྔ་ལུམས་དང་ཛཱ ་ ཏི ་ དུགས་པ་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྣེ་
རྒྱུན་གྱི་བྱེད་སྒོའ་ི སྤང་བླང་གོ་རྟོགས་ཡོང་བ།
གྲངས་ ༦། བཅས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཤར་མཚམས་ནས་ཐོན་དངོས་གསར་ ✴ འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸ སྤྱི་ནོར་༸
གོང་ས་༸ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྨན་
པ་གྲུམ་བུའི་བྱུག་སྣུམ་ཚོད་ལྟའ་ི ལམ་ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་
རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་
བར་བརྟེན། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཚོང་འགྲེམས་བྱེད་བཞིན་པའ་ི
ཏེ་གང་གིས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་བཅངས་པའི་
གྲུམ་བུའི་བྱུག་སྣུམ་གྱི་ཕན་ཡོན་ནི། པུས་ཚིགས་སོགས་རྐང་
དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
ལག་གི་ཚིགས་དང་། རྐེད་པའ་ི ཚིགས་རྣམས་ལ་ཕན་ནུས་
✴ མི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
ངེས་ཅན་ཡོད།

30-09-2014 10:52:14

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧  སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡  

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

དུག་ཐབས་ནད། (HEP B) ལ་དཔྱད་པ་མདོ་ཙམ་འཆད་པ།    

ཤལེ ་གོང་ཤལེ ་ཕྲེང་།
དེ བ ་འདི འི ་
མཚན་ལ་
“བདུད་ནད་
གཞོ མ ་པའི ་
ག ཉེ ན ་ པོ ་
རྩི ་ སྨ ན ་ གྱི ་
ནུས་པ་རྐྱང་
བཤད་གསལ་
སྟོ ན ་དྲི ་ མེ ད ་
ཤེ ལ ་ གོ ང ་
དང་། བདུད་
རྩི ་ སྨ ན ་ གྱི ་
རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་
ཕྲེང་།” ཞསེ ་བརདྗོ ་པ་ཡནི ། ཡོངས་གྲགས་སུ་མཚན་བསྡུས་
པ་ལ་ “ཤལེ ་གོང་ཤལེ ་ཕྲེང་” ཟརེ ། དཔ་ེ དབེ ་འད་ི ན་ི བོད་
ཀྱི་གསོ་རིག་གི་སྨན་རྫས་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ལ་
ལྷག་པར་དུ་ས་ྔོ འབུམ་ནང་ག་ི རྒྱས་ཤོས་ཤགི ་ཆགས་ཡོད།
གཞུང་འདིའི་རྩོ མ ་པ་པོ ་དེ འུ་དམར་དགེ ་བཤེ ས ་
བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཡིན། རྩོམ་ཡིག་འགའ་རེ་མཇུག་
བྱང་དུ་མི ང ་དངོ ས ་ལ་ངག་དབང་བསྟན་འཛི ན ་ཕུན་
ཚོགས་ཞེས་པའང་བྲིས་འདུག   དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་
ཞེས་པ་ནི་འཁྲུངས་ཡུལ་གོ་འཇོའ་ི གསེར་དགའ་ཞེས་པའི་
གྲོང་ཚོ འི་འགྲམ་ལ་རི་དེ འུ་དམར་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་པའི་ཉེ་
ལོགས་སུ་མཚམས་ཁང་བརྒྱབ་ནས་བཞུགས་པ་དང་། དུས་
ཕྱིས་དབུས་སུ་ཕེབས་ནས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་གཞུང་
ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་ནས་དགེ་བཤེས་
ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཞེས་པས་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་ཞེས་
མཚན་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡིན། དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཁྲུངས་
པའི་ལོ ་ཚི ག ས་ལ་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་མི ང ་མཛོ ད ་
དང་གོ་འཇོ་རྫོ ང་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་སློ བ་དཔོན་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་གིས་མཛད་པའི་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་
མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཡོད་པ་གཉིས་སུ་རབ་བྱུང་ ༡༡ ཆུ་བྱི་
ཕྱི་ལོ་ ༡༦༧༢ ལོར་བཞེད་པ་དང་། མཁས་དབང་བྱམས་
པ་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་ ༡༢ ཤིང་སྤྲུལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༢༥
ལོར་གསུངས་ཀྱང་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་བརྩམས་
པའ་ི པུ་རི་སྐྲ་བཅིང་གི་སྔགས་ཆོག་དུག་འཇོམས་རྨ་བྱའི་
རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་མཇུག་བྱང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའ་ི
མེ་ལུག་ལོར་བརྩམས་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའ་ི
སྨན་ཞངི ་ལྟ་ན་སྡུག་ག་ི གསོལ་འདབེ ས་མཇུག་བྱང་དུ་རང་ལོ་
བཅུ་གཉིས་ཤངི ་བྱི་ཞེས་བཀོད་ཡོད་པར་གཞིག་ན་ཁོང་རབ་
བྱུང་ ༡༡ ཆུ་མོ་གླང་ཕྱི་ལོ་ ༡༦༧༣ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཤསེ ་ཐུབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

དྲི་མེད་ཤེལ་གོང་ནི་རྩ་བ་དང་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ནི་
དེའ་ི འགྲེལ་པ་ཡིན། དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་དགུང་གྲངས་
ང་ལྔ་ཕེབས་སྐབས་ཏེ་རབ་བྱུང་ ༡༣ མེ་མོ་ལུག་ཕྱི་ལོ་
༡༧༢༧ ལོར་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་མཛད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ཉིད་
ཀྱི་སློབ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རེ་བསྐུལ་ལྟར་བློ་འཛིན་བདེ་བླག་
ཡོང་ཕྱིར་རྩ་ཚིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་
གོང་བརྩམས་པ་རེད།
དྲི་མེད་ཤེ ལ་གོང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྨན། རྡོའི་སྨན།
སའི་སྨན། རྩིའ་ི སྨན། ཤིང་སྨན། ཐང་སྨན། སྔོའ་ི སྨན། ལན་
ཚྭའི་སྨན། སྲོག་ཆགས་སྨན། ལོ་ཐོག་ལས་བྱུང་བའི་སྨན།
ཆུའ་ི སྨན། མེའ་ི སྨན་དང་། གདུས་སྨན་བཅས་སྡེ་ཚན་བཅུ་
གསུམ་ལ་སྨན་སྣ་ ༩༡༥ སྐོར་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། དྲི་མེད་
ཤེལ་ཕྲེང་དུ་སྡེ་ཚན་དེ་དག་གི་ནང་གསེས་ཁྱོན་བསྡོམས་
སྨན་སྣ་ ༢༢༩༤ ཙམ་གྱི་ངོ་བོ། ཕན་ཡོན། མིང་གི་མངོན་
བརྗོད། ནང་གསེས་དབྱེ་བ་དང་། རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོགས་
རྒྱས་པར་བསྟན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ངོས་འཛིན་མི་མཐུན་
པའི ་ སྨན་སྣ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་རྣམ་གསུམ་གྱི ས ་སྒྲོ ་
འདོགས་ལེགས་པར་བཅད་ནས་གཏན་འབེབས་མཛད་
ཡོད། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་སྨན་རྫས་
འཁྲུངས་དཔེ་བསྟན་པའ་ི གཞུང་ལུགས་ཟབ་གསལ་ཕུལ་
དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སྨན་རྫས་
ལ་ཕྱི་ནང་གི་ཉམས་ཞིབ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་
སུ་བཀུར་ཅིང་གཞི་འཛིན་ས་ཞིག་དང་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ལུང་
འདནྲེ ་བྱེད་ས་ཞིག་ཏུའང་གྱུར་ཡོད།
འགྲེལ་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་ལྟ་བུ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་
དེ་ཞག་པོ་ཉེ ར་བརྒྱད་ནང་དུ་ལེགས་པར་བརྩམས་གྲུབ་
པས་དེ འུ་དམར་དགེ་བཤེས་ཁོང་དོན་དངོས་ལ་མཁས་
པའི་དབང་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཁོང་གིས་བརྩམས་ཆོས་པོ་
ཏི་བཞ་ི བཅུ་ཙམ་ཡོད་པར་གྲགས་ཀྱང་ད་ལྟ་ལག་སོན་བྱུང་
བ་ཆོས་ཚན་དྲུག་བཅུ་ལྷག་ཡོད་ལ་དེའ་ི ནང་ནས་ཤེལ་གོང་
ཤེལ་ཕྲེང་ནི་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་ཤོས་དང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་དོན་
ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་
ལྕགས་པོ་རིའ་ི པར་མ་དཔེ་རིང་མདའ་ཚད་མ་ལ་རྩ་བར་
བཟུང་ཞིང་པར་མ་གཞན་ཁག་ཅི ག་ལ་དཔེ་བསྡུར་བྱས་
ནས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། དཔེ་དེབ་དེའ་ི ནང་
དུ་དེའུ་དམར་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའ་ི “ལག་ལེན་
གཅེས་རིགས་བཏུས་པ་སྨན་ཀུན་བཅུད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་
ག་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་” ཅེས་བྱ་བ་ཞིག་ཀྱང་གཤམ་དུ་
བསྒྲིགས་ཡོད། དེ་ནི་གཙོ་ཆེར་སྨན་རྫས་རིགས་ཀྱི་དུག་འདོན་
དང་གཡའ་ཕྱིས་སོགས་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་བསྟན་ཡོད།།

ཁྲག་རླུང་སདྟོ ་འཚངས་ནད་ལ་ལུགས་གཉསི ་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་མི་ས་ཡ་མང་པོ་ལ་ཁྲག་རླུང་
སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཕོག་ཡོད། དེ་ཁོངས་སུ་ན་ཚོད་
དར་མ་དང་རྒན་པ་ཙམ་མ་ཟད་བྱིས་པའང་ཇེ་མང་ཡོད།
ནད་གཞི་འདི་སྙིང་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པར་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལུགས་ནས་ Hypertension ཞས
ེ ་བཤད་པའ་ི ནད་ད་ེ དང་། གསོ་རགི ་ནས་བསྟན་
པའ་ི ཁྲག་རླུང་སདྟོ ་འཚངས་གཉིས་ཀྱི་བར་སོ་སོའ་ི རིག་པའི་
གཞུང་ལུགས་ཐོག་ནས་ཅུང་ཟད་རྟོག་ཞབི ་ཞུ་བ་ལ།
དང་པོ། ནད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་སརྐོ །
ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་ Hypertension ནད་དེ་ངོས་འཛིན་
གནང་ཚུལ་ནི། ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་དེ་ཕོག་ཡོད་
མིན་ཁྲག་རླུང་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ནང་གི་ཚད་གཞི་ལ་
རྩ་བ་བཟུང་བཞནི ་ཡོད། དེ་ཡང་སྟེང་གི་མཐོ་ཚད་དེ་ ༡༢༠
དང་འོག་མ་དེ་ ༨༠ ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ན་ཁྲག་རླུང་སྟོད་
འཚངས་ཕོག་མདེ ་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེ ལས་ཇ་ི ཙམ་མང་
བ་ཡོད་པ་དེ་ཚོད་ཀྱི་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་རིམ་པ་
གཏན་འབེབས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རང་ལུགས་བོད་ཀྱི་གསོ་
རིག་གཞུང་ནང་ནད་འདའི ་ི ངོ་བོ་ན།ི མན་ངག་ལྷན་ཐབས་
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ལས། ཁྱབ་རྒྱུའ་ི རླུང་འཁྲུགས་སདྟོ ་འཚངས་ཞསེ ་པ་ཡ།ི །ཞསེ ་
དང་། ཡང་། རྒྱུ་ན་ི ཐ་མལ་ལུས་འདའི ་ི རླུང་དང་ཁྲག །ཞསེ ་
གསུངས་པ་ལྟར་འདུ་བ་རླུང་ཁྲག་འཁྲུགས་པ་ལས་ནད་དེ་
འབྱུང་བ་བཤད་ཡོད།

གཉིས་པ། སྙིང་ནི་ནད་གཞི་འདིའ་ི རྟེན་ཡིན་ཚུལ།
ཁྲག་རླུང་གི་ཚད་གཞི་དེ་སྙིང་འབྱེད་འཛུམ་གྱི་འཕར་
ཤུགས་རིམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་དོན་
སྣོད་དང་། ཕྱི་ཤ་ལྤགས། མགོ་ནས་རྐང་མཐིལ་བར་ལུས་པོ་
ཡོངས་སུ་ཁྲག་འཁོར་རྒྱུག་གི་བྱེད་ལས་ཚུལ་བཞིན་ཡོང་
གི་ཡོད། དེ་ཡང་ཁྲག་རླུང་གི་ཚད་གཞི་སྟེང་གི་མཐོ་ཚད་
དེ་སྙིང་འཕར་བའི་སྐབས་ཀྱི་ཤེད་༼འབྱེད༽དང་། འོག་
མ་དེ་སྙིང་འཕར་གྱི་བར་མཚམས་སྟེ་སྙིང་ནང་ཁྲག་སླེབས་
པའ་ི སྐབས་ཀྱི་ཤདེ ་༼འཛུམ༽མཚོན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  ཇ་ི
ཙམ་གྱི་ཚད་གཞིའི་གྲངས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཚོད་ཀྱི་སྙིང་
ལ་ལས་སྣོན་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྙིང་རྩར་གནོད་
སྐྱོན་ཡོང་ཉེན་ཡོད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་དུས་
ཡུན་ཡོལ་ཚེ་སྙིང་ནད་དང་། མཁལ་ནད། ཀླད་གྲིབ་ཤོར་བ་
ལ་སོགས་པའ་ི ཉནེ ་ཁ་ཆསེ ་མཐོ་བ་ཡོད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ནད་འདིའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ངམ། ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་
རྒྱུད་གཞུང་ལས། རྒྱུ་ནི་ཚ་སྐྱུར་ཟས་དང་དྲག་ཤུལ་སྐདྱེ ། །ཅསེ །
རོ་ཚ་ཞངི ་སྐྱུར་བའ་ི ཟས་དང་། དྲག་ཤུལ་ཆེ་བའི་སྒོ་གསུམ་གྱི་
སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་དྲགས་པ་བཅས་ན།ི མཆནི ་ནད་སྤྱིའ་ི རྒྱུ་རྐནྱེ ་
དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡནི ། སྤྱིར་དུས་ཀུན་དུ་ཟས་ཚོད་རན་པར་
མི་ཟ་བ་དང་། ཟས་རྣམས་ལྕི་ཡང་ག་ི ཚད་ལས་མ་ི དཔོག་པ་
དང་། བདེ་བླག་ཏུ་འཇུ་བར་སླ་བའི་ཚོད་ཟིན་གྱི་ཟས་བསྟེན་
སྟངས་ལོག་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ། ཞག་ཚིའ་ི རགི ས་ཀྱི་ཟས་སམྐོ ་
ཤས་ཆརེ ་བསནྟེ ་པ་ད་ེ དག་ན།ི ནད་འད་ི འབྱུང་བར་བྱེད་པའ་ི
རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་རེད། སྤྱིར་ཞག་ཚི་ལ། སྔོ་ལས་འབྱུང་བའི་ཞག་
ཚི་དང་། ཤ་ལས་འབྱུང་བའི་ཞག་ཚི་བཅས་རིགས་གཉིས་ཡོད།
དང་བོས་མཆིན་པར་གནོད་ཚད་ཆུང་ཞིང་། ཕྱི་མས་གནོད་
ཚད་ཧ་ཅང་ཆ་ེ བ་ཡོད། དཔརེ ་ན། ས་ྔོ ལས་འབྱུང་བའ་ི ཞག་ཚི་
ས།ྟེ མརེ ་ཚ་བོ་བཟོས་པའ་ི ཉ་ི མ་མ་ེ ཏོག་ག་ི སྣུམ་ཐགི ས་འགའ།
ཆུ་གྲང་མོའ་ི ནང་དུ་གཏིག་པ་ན། ད་ེ ཆུའ་ི ཁར་འགྲམས་པ་ཙམ་
ལས་སྐ་བར་མ་ི འགྱུར་བས། སྙིང་རྩ་དང་། མཆིན་རྩའི་སྦུབས་
སངྟོ ས་སུ་འགག་པའ་ི ཉསེ ་སྐནྱོ ་ཆུང་། ད་ེ ལས་ལྡོག་ཏ།ེ ཤ་ལས་
བྱུང་བའི་ཞག་ཚི་སྟེ། དཔེར་ན། ཚིལ་བུ་དྲོད་ཀྱིས་བཞུར་བའི་
ཐགི ས་པ་འགའ། སནྔོ ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཆུ་གྲང་མོའ་ི ནང་དུ་
གཏིག་པ་ན། དེ་ཆུའི་ཁ་རུ་མྱུར་བར་སྐ་བ་ལས་བཟོ་དབྱིབས་
རྡོག་པོ་སོགས་སུ་གྱུར་བས། སྙིང་དང་། མཆིན་རྩའི་སྦུབས་
སྟོངས་འགག་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཡོད།
ཞག་ཚི་ཤས་ཆརེ ་ལྡན་པའ་ི ཟས་སམྐོ ་ཀྱི་རགི ས། ཕོ་བས་
མྱགས་ཞུ་དྭངས་གསུམ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ། ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་
མཆིན་པའ་ི གནས་སུ་སོང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲག་དེ་ལའང་
ཞག་ཚི་ཤས་ཆེར་འདསྲེ ། ད་ེ ལས་ཁྲག་མཐུག་པོ་འམ་གར་བོ་
རུ་འགྱུར། ཁྲག་དེའང་། ཉིན་ཞག་ཟླ་ལོ་བསྟུད་དེ། མཆིན་སྙིང་
ཟུང་གི་རྩ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་ལུས་རྩ་ཡོངས་སུ། རྒྱུན་མི་
འཆད་པའི་འཁོར་རྒྱུག་བྱེད། དེ་ལས་མཆིན་རྩའི་སྦུབས་ངོས་
སུའང་། དལ་གྱིས་ཞག་ཚི་འབྱར་ཞིང་མཐུག་ཏུ་སོང་བས་རྩའི་
སྦུབས་སངྟོ ས་རྣམས་ཁངེ ས་པ་ཡནི ། དཔརེ ་ན། ལོ་མང་སོང་བའ་ི
རྒྱུག་ཆུའ་ི འོག་ག་ི རྡོའ་ི སངྟེ ་དུ། རིམ་གྱིས་ཆུ་དྲེག་ཆགས་པ་ལྟར་
རེད། དེའ་ི རྐྱེན་གྱིས། ཁྲག་རྩ་ཕྲ་མོ་རྣམས་འགག་པ་དང་། དེའ་ི
དབང་གསི ། ཁྲག་རྒྱུ་བའ་ི བུ་ག་ཆུང་དུ་སོང་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་
ནས། མཆནི ་པའ་ི བྱེད་ལས་ཀྱང་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན།
སནྟོ ་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས། དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་
བསྟན་པའ་ི མདོའ་ི ནང་། སྲིན་བུའི་རིགས། མུ་ཏིག་ཅེས་བྱ་བ་
གཅིག་ཡོད་ད།ེ མཆནི ་པ་ལ་གནས་ནས་མཆནི ་པ་ལ་ཟ་བར་
བྱེད་དོ། །ཞེས། གོང་བཤད་ལྟར་གྱི་ཟས་སྤྱོད་འཁྲུགས་པའི་
ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། རིམ་གྱིས་མཆིན་པར་གནས་པའི་
འབུ་སྲིན་ཡོངས་སུ་རྒྱས། འདིས་མཆིན་པ་བཟས་ཤངི ་། མཆིན་
པའི་བྱེད་ལས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཉམ་ཉསེ ་སུ་བྱེད་པ་གསལ་བར་
གསུངས་འདུག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་རེའ་ི བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་
གཞུང་རངྙི ་དག་གིས་ཀྱང་གཅིག་མཚུངས་སུ་བཀྲལ་འདུག
དངེ ་དུས་ཕྱིའ་ི སྨན་ལུགས་བས་ཀྱང་།  ནད་འདིའ་ི འབུ་སྲིན་ཕྲ་
མོ་ ( HBV ) ཞེས་པ།  མཆིན་པར་གནས་ནས་མཆིན་པ་ཉམ་
པར་བྱས་པ་ཡིན། ཞེས། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གསུང་སྟངས་
དང་མཚུངས་པའི་འགྲེལ་བརདྗོ ་བྱས་པ་འད་ི ན།ི ང་ཚོའ་ི ཐུན་
མོང་མིན་པའི་རིག་གཞུང་གི་གཟི་བརྗིད་ཅིག་ཏུ་སུས་མི་སྨྲ།  
ནད་ད་ེ འགོག་པའི་ཟས་སྤྱོད་སྟེན་ཐབས་ཇི་ལྟར་རམ།
ཞ་ེ ན། ནད་ལ་གསོ་བར་བྱེད་པའ་ི གཉནེ ་པོ་ན།ི །ཟས་དང་སྤདྱོ ་
ལམ་སྨན་དཔྱད་བཞ་ི ཡིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་
ཀྱི་གསོ་རགི ་རྒྱུད་གཞུང་ག་ི ནང་དོན་ཕལ་མོ་ཆེར། ཟས་སྤྱོད་
སྨན་དཔྱད་བཞ་ི པོ་རྣམས། གསོ་བྱེད་གཉནེ ་པོ་རུ་གོ་རམི ་སྒགྲི ་
སྟངས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད།   ཕྲན་ཚེགས་ནད་ཀྱིས་ཟནི ་པ་
དེའ་ི ཚེ་ན། མྱུར་བར་སྨན་དང་། དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པར།
ཐོག་མར་ཟས་སྤྱོད་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་དང་། དེས་མ་ཐུབ་ན།
སྨན་དང་། དེས་ཀྱང་མ་ཐུབ་ན། དཔྱད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་
འཇུག་པར་བྱ་བའ་ི ཕྱིར་དུ་གོ་རིམ་གཅིག་ལ་བསྒྲིགས་པ་རེད།
ནད་སློང་རྐྱེན་གཉསི ་དྲན་པས་རྟག་ཏུ་སྤང་། །ཞསེ ། བོད་
ཀྱི་གསོ་རིག་རྒྱུད་གཞུང་དུ། ཟས་ལོག་པ་དང་། སྒོ་གསུམ་གྱི་
སྤྱོད་ལམ་ལོག་པ་གཉིས། ཡིད་ལ་དྲན་པས་རྟག་ཏུ་སྤོངས་པར་
བྱོས། ཞེས། བསྟན་པ་དང་གཅིག གཞན་ཡང་། རྟག་ཏུ་གཅིག་
ལ་མ་ཡིན་ཀུན་སྙོམས་སྤྱད། །ཅེས། རོ་སོ་སོའ་ི བྱེད་ནུས་མི་འདྲ་

  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་སྦྱིན་པ་བསུ་སྣང་།

བའི་དབང་གིས་རྟག་ཏུ་ཟས་སྣ་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་པར།  ཟས་
ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཤགི   ཅེས། བསྟན་པ་དང་
གཉསི ་ན།ི ལུས་བད་ེ བར་བྱེད་པའ་ི གཞ་ི རྩའ་ི ཐབས་སམ།  ཐོག་
མའ་ི སནྔོ ་འགོག་ཀྱང་ཡནི །  དསེ ་ན། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའ་ི
ཟས་སྤྱོད་བསནྟེ ་ཐབས་གཉིས་པོ་རྟག་ཏུ་ཡདི ་ལ་ལགེ ས་པར་
བཅངས་ཏེ།   བྱེ་བྲག་ཏུ།   ཞག་ཚི་ཤས་ཆེར་ལྡན་པའི་ཟས་སྐོམ་
རིགས་མང་དུ་སྟེན་པ་སྤང་རྒྱུ་ནི་སྣང་ཆེན་ཡིན།  
ནད་འདསི ་འགོ་ཁྱབ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་གང་འདྲ་
ཞིག་རེད་དམ། ཞེ་ན།  བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རྒྱུད་གཞུང་དུ་འགོ་
ཁྱབ་བྱེད་ཚུལ་དེ་ཙམ་གསལ་བོར་གསུངས་མེད། དེས་ན། ཕྱི་
ལུགས་སྨན་པས་བཤད་སྟངས་ལྟར་བྱས་ཚེ།  ནད་འདའི ་ི འབུ་
སནྲི ་ཕྲ་མོས་ (HBV) རང་ག་ི རྒྱུ་ལམ་རྔུལ་དང།  མཆིལ་མ་
དང་། འཁགྲི ་པ་དང་། ཁྲག་དང་། ཁུ་བ་དཀར་བོ་དང་། ལུས་
ཀྱི་རློན་གཤེར་གཞན་དག་བརྒྱུད་དེ་གང་ཟག་གཞན་ལ་འགོ་
ཁྱབ་བྱས་པ་རདེ ། ཅསེ ། བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེ ལྟ་ནའང་། འདས་
པའི་དུས་སུ་ཕྲན་གྱིས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་དང་། དངོས་མཐོང་བྱུང་
བའ་ི ཉམས་མྱོང་གཉིས་ཀའ་ི ཐོག་ནས་གླེང་པ་ཡནི ་ན། ཁྲག་
བརྒྱུད་ནས་གཞན་ལ་འགོས་པའ་ི ར་འཕྲོད་དངོས་མཐོང་མང་
དུ་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། རྒྱུ་ལམ་གཞན་ལྷག་མ་རྣམས་བརྒྱུད་
དེ་གང་ཟག་གཞན་ལ་འགོ་ཁྱབ་བྱེད་པའི་བཤད་ཚུལ་ལ། ཕྲན་
གྱིས་ཐ་ཚིག་བཅད་དེ་འདིར་བརྗོད་ཚོད་མ་ཐིག དཔེར་ན། ཁྱོ་
ཤུག་གང་རུང་ལ་ནད་འདསི ་ཟནི ་པའ་ི གང་ཟག་མང་པས། ལོ་
གྲངས་གཉིས་གསུམ་རིང། ལན་མང་ཁྲག་ལ་བརྟགས་པ་ལས་
སོ་སོའ་ི བཟའ་ཟླ་རུ། ནད་དེ་འགོས་མེད་པའི་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་
བདག་ལ་དངོས་མཐོང་མང་དུ་བྱུང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁྱོ་
ཤུག་གང་རུང་ལ་ནད་འད་ི ལྡན་པའ་ི བཟའ་ཟླར། ཕྲུ་གུ་བཙས་
རསྗེ ་སུའང་རང་གི་བཟའ་མ་དང་། ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀར་ཁྲག་
བརྟག་དཔྱད་ལམ་ནས་ནད་འདི་འགོས་མེད་པའི་ར་འཕྲོད་
བྱུང་བའང་མང་བོ་བདག་གསི ་མཐོང་། དསེ ་ན། ཐ་ཚིག་བཅད་
ད་ེ འདརི ་ཕྲན་གྱིས་བརདྗོ ་ཚོད་མ་ཐགི ་ཅསེ ་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་འང་
འདི་ཉིད་ཡིན།
དུག་ཐབས་ནད་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དེར་རེག་ཐུག་
སོགས་བྱེད་མ་ི རུང་ཞངི ་། སྤྱི་ཚོགས་ནས་ལོགས་སུ་བཀར་ཏ།ེ
ཆསེ ་ཉནེ ་ཁ་ཅན་ཞགི ་ཏུ་འདོད་ན་འགྲིག་གམ།  ཞ་ེ ན།  ནད་
ཀྱི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་སྲོག་འཕྲོག་པར་བྱེད་པའི་ནད་ཉེན་ཁ་
ཅན་ཞགི ་ཡནི ་པར་བདནེ ་དུ་ཆུག་ཀྱང་། ཆསེ ་ཉནེ ་ཁ་ཅན་ཞགི ་
དང་། རགེ ་ཐུག་སོགས་བྱེད་མ་ི རུང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ནས་
ལོགས་སུ་འགརེ ་དགོས་པའ་ི འུད་སྒགྲོ ་ཁྱབ་པ་ཡནི ་ན། འད་ི ན་ི
གཏན་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཡནི ། ནད་འད་ི ལ་ Non Reactive
དང་། Reactive ཅན་བཅས་གཉསི ་ཡོད། ད་ེ གཉསི ་ཀ་ཁྲག་
བརྒྱུད་ད་ེ ཕན་ཚུན་འགོ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་གཅགི ་ཏུ་མཚུངས་ནའང་།
རྒྱུ་ལམ་གཞན་ལྷག་མ་རྣམས་བརྒྱུད་ད་ེ འགོ་ཁྱབ་བྱེད་མནི ་ཐད་
གདངེ ་ཚོད་ལྡན་པའ་ི ཐོག་ནས་ཕྲན་གྱིས་བཤད་ཚོད་མ་ཐུབ།
ངས་གོང་དུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་དང་། འགོ་ཁྱབ་ཀྱི་
རྒྱུ་ལམ་དང་། འགོ་ཁྱབ་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་།  སནྔོ ་འགོག་ག་ི སྨན་
བཅོས་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ཚེ། ང་ཚོའ་ི སྤྱི་ཚོགས་
ནང་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་ནམ་ཡང་གྱུར་མེད་ལ། སྤྱི་ཚོགས་ནས་
ལོགས་སུ་བཀར་ཏེ། ནད་པར་ལྟ་ཕྱོགས་ངན་པ་འབྱུང་རྒྱུའི་
ངལ་བའ་ི རྣམ་རྟོག་ཀྱང་སྐ་ྱེ དགོས་པ་བདག་གསི ་མ་མཐོང་།
མཐའ་སྡོམ། ནད་འདིའ་ི མིང་དང་། ངོ་བོ་དང་། འབྱུང་
རྐནྱེ ་དང་། འགོ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་དང་། འགོ་ཁྱབ་བྱེད་སྟངས་
དང་། འགོ་ཁྱབ་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་། འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད་
བསྟེན་ཐབས་དང་བཅས་པ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་པའི་
ཐོག་ནས། ཐོག་མར་ཟས་སྤྱོད་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལ་འཇུག་
དགོས་པ་ནི། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་ཡིན།
དམིགས་བསལ་འགན་འཁུར་ལྡན་པའ་ི ཚོགས་སྡེ་གང་ཞིག་
གིས་ཀྱང་། ངེས་པ་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གཞི་ལ་
བཞག་སྟེ། འགྲེམ་ཡིག་དང་། གསལ་སྒྲོག་སོགས་སུ་འདི་ལ་
སོགས་པའ་ི གནས་དོན་རགི ས། འགོད་འཐུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་
བརྩོན་དགོས། མདོར་ན། ཕྲན་གྱིས་གོང་དུ་བཤད་པ་དག་ལ་
ཀློག་པ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙིགས་ཆེན་དུ་བཟུང་སྟེ། མཆིན་པ་
སྲུང་ཐབས་ལ་ནན་གྱིས་འབད་པའ་ི དོ་སྣང་སྐྱེ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་
འད་ི ཉིད། བདག་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་རྟག་ཏུ་
ཡིད་ལ་ཆོངས་ཤགི ་ཀྱེ།། །།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧  སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡  

→

<

༡
•
✩

→

3/7/11

༢

→

2/6/10

༤
•✩

→

→

<

དམར། ༨-༡༤ ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་བཟང༌།  ཁ་མཆུ་
Tue 10-7 དང་ཁྲིམས་བཏུགས་འགོ་འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༨-༡༥ ཚེས་ཆ་འབྲིང་།  ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དང་།  དགའ་ཉེ་
Wed 10-8 འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སྟོན་མོ་བྱ་བ་མི་རུང༌།   གསོ་སྦྱོང༌།

ཕུར། ༨-༡༦ ཚེས་ཆ༌ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ
Thu 10-9
ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
སངས། ༨-༡༧ ཚེས་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏོང་ལནེ ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌། སགྲེ ་
Fri 10-10 ཚེས་འཁེལ་བས་གཏར་སགྲེ ་རགི ས་རྣམས་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ཞན། གལ་ཆའེ ་ི བྱ་བ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུར་
བཏབ་མ་ི རུང༌།   ཀླུ་ཐེབས།

ཉི། ༨-༡༩
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དཔོན་
Sun 10-12 རིགས་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་པར་བཟང༌། གཤནི ་པོའ་ི ཆདེ ་
སྟོན་མོ་བྱེད་པ་མི་རུང༌།
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་
དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀི་དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡིན།

༣

→

→

→

༧
༡༠
✩
•
→
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☛ བོད་ཚེས་ ༡ འད་ི ནས་
འགོ་འཛིན།

4/8/12

<

རྟགས་ངོས་འཛིན།
• ཟླ་གྲངས། (1, 2, 3 Etc)

ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། དུར་བཏབ་མ་ི རུང༌། ཀླུ་ཐེབས།  
༼ཚེས་ ༩ ཆད།༽

ཟླ། ༨-༡༣ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབློ ་གཉརེ ་
Mon 10-6 དང་ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་བཟང༌། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་
སྒོ་ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང༌།

སྤེན། ༨-༡༨
Sat 10-11

༥

→

ཉི། ༨-༡༢
Sun 10-5

→

༨

→

སྤེན། ༨-༡༡
Sat 10-4

1/5/9

→

ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། སྐསྱེ ་དངོས་འདབེ ས་ལས་དང་ཀླུང་
དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། འོན་ཏ་ེ གལ་ཆའེ ་ི མདུན་
གྲོས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། གཡང་ལོན་གཡང་བསྒྲུབ་བྱེད་པར་
བཟང༌། མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེ འདུ་འཛོམས་
རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌། སགྲེ ་ཚེས་འཁལེ ་བས་གཏར་
སགྲེ ་རགི ས་མ་ི རུང༌།

→

སངས། ༨-༡༠
Fri 10-3

༡༡

→

ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དགེ ཁ་མཆུ་
དང་ཁྲིམས་གཏུགས་འགོ་འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉ་ེ འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱ་
བའ་ི རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ
ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་བཟང༌། བག་མ་གཏོང་ལནེ ་མ་ི རུང༌།

༡༢

བོད་ཟླ་དང་པོ་འད་ི ☞
ནས་འགོ་འཛིན།

བ་དན་གྱི་འཛེམས་བྱ་གཙོ་བོ་ས་རྐོ་རྡོ་
སློག་བྱ་བར་ངན་ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧
ལོར་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔར་ཁང་
ནས་དཔར་སྐྲུན་མཛད་པའི་རྩིས་
གཞུང་བཻ་ཌརྱྰུ ་དཀར་པོ་ཤོག་གྲངས་
༢༡༩ ས་བདག་ལེའུའི་ནང་དུ་གསལ།

༦

→

ཉི། ༨-༤
Sun 9-28
ཟླ། ༨-༥
Mon 9-29
དམར། ༨-༦
Tue 9-30
ལྷག ༨-༧
Wed 10-1
ཕུར། ༨-༨
Thu 10-2

༩

→

ཕུར། ༨-༡ ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། རླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། མཁར་
Thu 9-25 ལས་འགོ་འཛུགས་དང་། བག་མ་གཏོང་ལནེ ། ནོར་
རྫས་ཕྱིར་གཏོང་། མགྲོན་འབོད་སོགས་དགའ་ཉ་ེ འདུ་
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
སངས། ༨-༢ ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་
Fri 9-26
ཞིང་། སགྲེ ་ཚེས་འཁལེ ་བས་གཏར་སགྲེ ་འཛེམས།
སྤེན། ༨-༣ ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་
Sat 9-27
སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།  

སྐར་རྩིས་པ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན།

→

ཟླ་བ་ ༨ པའ་ི ཚེས་ ༣ ནས་ཟླ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༤
བར་བུམ་སངྟོ ་ལྷོ། དེ་ཕྱོགས་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་
སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང་།

རང་ག་ི མཛུབ་མོ་ནས་ས་བདག་བ་དན་ཟླ་བ་སོ་སོར་ཚེས་
གྲངས་གང་ལ་ཁལེ ་མནི ་བར་ྩི ཚུལ་ངོ་སྤྲོད།

→

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།

དེ་བཞིན་སྲིན་མཛུབ་སྟེང་ཟླ་བའི་རྟགས་ནི་བོད་ཟླ་གསུམ་
པ། ཐེའུ་ཆུང་སྟེང་བོད་ཟླ་བཞི་པ་བཅས་རིམ་བཞིན་ཟླ་
གྲངས་ ༡༢ བར་བརྩིས་ཏེ་མཛུབ་མོ་སོ་སོར་ཟླ་གྲངས་གང་
ཁེལ་པ་དེ་ངེས་པ་ཡིན། ཚེས་གྲངས་བརྩི་ཚུལ་ནི། བོད་ཟླ་
གང་ཡིན་རུང་ཐེའུ་ཆུང་སྟེང་གི་སྐར་མའི་རྟགས་འདི་ནས་
ཚེས་གྲངས་ ༡ བརྩི་འགོ་བཟུང་ཏ་ེ གོང་གསལ་པར་ར་ི ལྟར་
ཚེས་གྲངས་༣༠ བར་རིམ་བཞིན་བརྩིས་ན་ཚེས་གྲངས་གང་
ལ་བ་དན་ཁེལ་མིན་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ། དཔེར་ན། བོད་ཟླ་
༣ ནང་ས་བདག་བ་དན་ཚེས་ ༤།༡༦།༢༨ ལ་ཁེལ་ཡོད། དེ་
ཤེས་པར་འདོད་ན། བོད་ཟླ་དང་པོ་ཟླ་བའི་རྟགས་མཛུབ་མོ་
ནས་བརྩི་འགོ་བཟུང་ཏེ་བོད་ཟླ་༣ སྲིན་མཛུབ་སྟེང་ཟླ་བའི་
རྟགས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པའི་བོད་ཟླ་༣ ཡིན་པར་
ངོས་འཛིན་དགོས། ཚེས་གྲངས་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ནི། གོང་
གསལ་དཔེ་རའི ་ི ལྟར་ཐེའུ་ཆུང་སྟེང་གི་སྐར་རྟགས་ཡོད་པ་
དེ་ནས་ཚེས་ ༡ སོགས་རིམ་བཞིན་བརྩི ས་ཏེ་སྲིན་མཛུབ་
སྟེང་སྐར་རྟགས་ཡོད་པ་དེ་ཚེས་ ༤།༡༦།༢༨ ཁེལ་གྱི་ཡོད།
དེ་རྣམས་བོད་ཟླ་གསུམ་པའ་ི ནང་གི་ས་བདག་བ་དན་ཚེས་
གྲངས་ཡནི ། བྱེ་བྲག་ཟླ་བ་སོ་སོར་རགི ས་བསྒ་ྲེ བྱའོ།།

འབྲས་རྩིས་བཻ་དཀར་དགོངས་དོན་ད་ྲི མདེ ་ཀུན་ཕན་མ་ེ ལོང་།
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དང་།  ཞིང་ལས་ས་བོན་འདེབས་པ། ཡིག་རྩིས་རིག་པ་སློབ་
པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ལྷ་ཁང་སོགས་བཞེངས་པ། བསྟན་
བཅོས་བརྩོམ་དང་སྙན་ངག་སྒྲ་སོགས་སློབ་པ། སྨན་སྦྱོར་
བྱེད་པ། གཏར་མེ་དབྱུག་བཅོས་བྱེད་པ། བག་མ་གཏོང་
ལེན། རྒྱན་འདོགས་པ། སྲི་མནོན་བྱེད་པ། སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་
པ། རབ་
གནས་
བྱེ ད ་ པ །
བཟློག་པ་
རི མ ་ གྲོ ་
བྱེད་པ། ཐ་
ན་སྐྲ་སེན་
བྲེག་པ་ལ་
བཟང་བ་
སོགས་རྒྱུན་
གཏན་འཚོ་
བའི ་ ནང་
བྱ་ས་ྒོ ཆ་ེ ཕྲ་གང་ཡནི ་ཡང་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦརྱོ ་བཟང་ངན་
ལ་བརྟེན་ནས་སྤང་བླང་བྱ་ཚུལ་བཅས་གསལ་བར་འཁོད་པའ་ི
དཔེ་དེབ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།

ཟླ། ༨-༢༠
Mon 10-13

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱིར་དག་ེ ཡང་གལ་ཆའེ ་ི
མདུན་གྲོས་རགི ས་རུང༌མནི །

དམར། ༨-༢༡
Tue 10-14

ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། མགྲོན་འབོད་སོགས་དགའ་ཉ་ེ འདུ་
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།

ལྷག ༨-༢༢
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌།  
Wed 10-15
ཕུར། ༨-༢༣ ཚེས་ཆ་བཟང་། གལ་ཆའེ ་ི དོན་གཉརེ ་རགི ས་ལ་དག་ེ
Thu 10-16 ན་ཡང་། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐསྱེ ་
སྐར་གཏོང་བར་མ་ི དག།ེ
སངས། ༨-༢༤
Fri 10-17

ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
འཛུགས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

སནྤེ ། ༨-༢༥  
Sat 10-18
ཉ།ི ༨-༢༦
Sun 10-19

ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགའ་ཉ་ེ
འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱ་བའ་ི རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། ཉནི ་རྒྱབ་ནས་ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མཁར་
ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ རུང་མནི །

དམར། ༨-༢༨ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
Tue 10-21 འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་བཟང་། དུར་བཏབ་པ་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༨-༢༩ ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། གཤནི ་པོའ་ི ཆདེ ་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང༌།
Wed 10-22
ཕུར། ༨-༣༠ ཚེས་ཆ་འབྲིང་། གལ་ཆའེ ་ི མདུན་གྲོས་རགི ས་མ་ི རུང༌།              
Thu 10-23
གསོ་སྦྱོང༌།
སངས། ༩-༡
Fri 10-24

ཚེས་ཆ་ཞན།  ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱུ་ནོར་ཕོན་
ཆནེ ་ཕྱིར་གཏོང་དང་། མགྲོན་འབོད་སོགས་དགའ་ཉ་ེ
འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
སནྤེ ། ༩-༢
ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་
Sat 10-25
ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
ཉ།ི ༩-༣
ཚེས་ཆ་འབྲིང༌།  ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་
Sun 10-26
དང་སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང༌།
ཟླ། ༩-༤
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཞ་ི བའ་ི
Mon 10-27 ལས་ལ་དག།ེ ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྲི ས་
གཏུགས་རགི ས་མ་ི རུང༌།

དམར། ༩-༥ ཚེས་ཆ་ཞན། གཉནེ ་སྒགྲི ་དང་དགའ་ཉ་ེ འདུ་འཛོམས་
Tue 10-28
ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༩-༦
Wed 10-29

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཚེ་
དབང་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། སགྲོ ་བསླུ་བྱེད་པར་བཟང་ན་
ཡང་། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ མ་ི རུང༌།  
ཕུར། ༩-༧ ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་
Thu 10-30 དང་སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང༌། ཀླུ་ཐེབས།
སངས། ༩-༨
Fri 10-31

ཚེས་ཆ་བཟང༌།  ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་བཟང༌། དུར་བཏབ་མ་ི རུང་།

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

་་་་་་གཉན་རིམས་ཨི་བོ་ལཱའ་ི (Ebola) སྐོར།

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

འབྲས་རྩིས་བཻ་དཀར་དགོངས་དོན་དྲི་མེད་ཀུན་ཕན་མེ་ལོང་
ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་
བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་ཡོས་ལོར་མཛད་པའི་ཕུག་ལུགས་རྩིས་
ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བཻ་ཌཱརུ ་དཀར་པོའ་ི དོ་ཤལ་དཔྱོད་ལྡན་སངྙི ་
ནོར་ཞེས་བྱ་བའི་ནང་སྐར་རྩིས་དང་ནག་རྩིས་ཀྱི་འབྲས་
བཤད་ལེའུ་ནས་ཟུར་འདོན་མཛད་དེ་དེ་སྔ་ལྷ་ལྡན་དན་བག་
གཟམི ་ཁང་ནས་པར་གཞི་གསར་དུ་བསྐྲུན་གནང་བའི་དཔེ་
རྙིང་ཞགི ་ཡནི ་པ་མ་ེ སྐནྱོ ་དུ་སོང་སྟབས། སླར་ལྷ་ལྡན་དཔར་
སྤྱི་ནས་རབ་ཚེས་མ་ེ འབྲུག་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་དཔར་གཞི་
གསར་དུ་བསྐྲུན་གནང་བ་དའེ ང་དུས་དབང་གསི ་རྐནྱེ ་པས་
བོད་མི་རིགས་དང་། ཆོས་དང་རགི ་གཞུང་གཉསི ་ཀར་ཉམས་
ཆག་ཚབ་ཆེ་བྱུང་། དུས་ཕྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་གཞ་ི ནས་སླར་
དཔེ་རྙིང་རང་སོར་བཞག་ཐོག་དཔར་སློག་གནང་བ་ཞིག་
འདི་ག་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐར་དཔྱད་རྩིས་རིག་སྡེ་
ཚན་དུ་ལག་སོན་བྱུང་བ་མ་དཔེ་གཞིར་བཞག་ཐོག་གློག་ཀླད་
ནང་བཅུག་སྒགྲི ་གསི ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།
དཔེ་དེབ་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་མང་གིས་བོད་ཀྱི་སྲོལ་
རྒྱུན་ལོ་ཐོ་བལྟ་རྟོགས་ཤེས་ཕྱིར་གྱི་ལྡེའུ་མིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན།
དཔེ་དེབ་འདིའ་ི ནང་དུས་བཞིའ་ི འགྱུར་འགྲོས་དང་
གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོ ར་དང་བསྟུན་ས་ལུད་ཁ་འབྱེད་པ་

ཚེས་གྲངས་དང་བ་དན་གྱི་རྟགས།
ཚེས་གྲངས་བརྩི་ཚུལ་གྱི་ལམ།

རྒྱ་ཆེ འི་མང་ཚོ གས་རྣམས་ཀྱི ས་ས་བདག་བ་དན་
ཟླ་བ་སོ་སོར་ཚེས་གྲངས་གང་ལ་ཁེལ་མིན་བརྩི་ཚུལ་ཤེས་
རྟོགས་ཡོང་ཕྱིར། ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོ ད། བར་དུ་བརྩི ་ཚུལ།
མཐར་དཔེ་མཚོན་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་ལ་གཉི ས།
གཞུང་སྤྱི་དང་བརྩི་ཚུལ་གཉིས་ལས། བརྩི་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་
ནི། རང་གི་ལག་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་མཛུབ་མོ་གང་ནས་
བརྩི ་རུང་བོ ད ་ཟླ་དང་ཚེ ས ་གྲངས་གཉི ས ་ཀྱི ་བརྩི ་འགོ ་
འཛིན་ས་གོ་ལྡོག་དགོས། (གོ་ལྡོག་ཞེས་པ་ནི། བོད་ཟླ་དང་བོད་ཚེས་
གཉིས་ཀྱི་བརྩི་འགོ་འཛིན་ས་མཛུབ་མོ་དང་ཐེའུ་ཆུང་ལ་གོ་བ་ཡིན།) ཟླ་
གྲངས་ངོས་འཛིན་གྱི་རྟགས་ (  )
• འདི་བཀོད་ཡོད་ལ་དེ་
ཡང་ཟླ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་མ་འཁྲུག་པའ་ི ཆེད་དུ་ཨནི ་
ཡིག་ཨང་རྟགས་དེ་ཟླ་གྲངས་མཚོན་གྱི་ཡོད། བོད་ཚེས་ཀྱི་
རྟགས་ (  )
ི ་བཞིན་གོང་
✩ འདི་བཀོད་ཡོད་ལ་དེ་ནས་རམ
གསལ་དཔེ་རི་ལྟར་བོད་ལུགས་ཨང་གྲངས་རྣམས་བོད་
ཚེས་མཚོན་གྱི་ཡོད། བར་དུ་བརྩི ་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཟླ་
གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་གཉིས་ཡོད། བོད་ཟླའམ་ཟླ་གྲངས་
བརྩི་ཚུལ་ནི། མཛུབ་མོའ་ི སྟེང་ཟླ་བའི་རྟགས་བཀོད་ཡོད་པ་
འདི་ནས་བོད་ཟླ་དང་པོའ་ི བརྩི་འགོ་འཛིན་པར་བྱ། གུང་
མོ་སྟེང་ཟླ་བའི་རྟགས་ཡོད་པ་ནི་བོད་ཟླ་གཉི ས་པ་དང་།

ཟླ་བ་ ༨ པའ་ི ཚེས་ ༣ ནས་ཟླ་བ་ ༩ པའ་ི ཚེས་ ༤
བར་བུམ་སངྟོ ་ལྷོ།  ཚེས་ ༥ ནས་བུམ་སངྟོ ་ནུབ། ད་ེ
ཕགྱོ ས་ཞལ་ཕགྱོ ས་ཏ་ེ ལས་སྣེ་གཏོད་པ་མ་ི རུང་།

ཟླ། ༨-༢༧
ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་
Mon 10-20 གཏོང་ལནེ ་མ་ི རུང༌། ས་ཁམས་མཆརེ ་རྩ་ཞག་ ༡༨ རྒྱུ།

ཟླ་གྲངས་འཁོར་ལམ་རྟགས།
✩

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ཅོན་ཏ་ར་ཞིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན།

ཐ།  ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་འགོས་ཁྱབ་ལོ་རྒྱུས་རེའུ་མིག

ལོ་ཚིགས།

རྒྱལ་ཁབ།

ཨ་ི བོ་ལཱ་གཉན་སནྲི ་རགི ས།

གནད་དོན།

འཆ་ི རྐནྱེ །

བརྒྱ་ཆ།

2012
2012
2012
2011
2008
2007
2007
2005
2004
2003(Nov-Dec)
2003(Jan-April)
2001-2002
2001-2002
2000
1996
1996(Jul-Dec)
1996(Jan-April)
1995
1994
1994
1979
1977
1976
1976

ཀོང་ཀོ་མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན།
ཡུ་རྒན་ཏ།
ཡུ་རྒན་ཏ།
ཡུ་རྒན་ཏ།
ཀོང་ཀོ་མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན།
ཡུ་རྒན་ཏ།
ཀོང་ཀོ་མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན།
ཀོང་ཀོ།
སུ་ཏན།
ཀོང་ཀོ།
ཀོང་ཀོ།
ཀོང་ཀོ།
རྒ་སནྦོ །
ཡུ་རྒན་ཏ།
ལྷོ་ཨ་ཧྥ་ི ར་ི ཀ
རྒ་སནྦོ །
རྒ་སནྦོ །
ཀོང་ཀོ་མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན།
ཀོཌ་ཨ་ི ཝོ་ར།ི
རྒ་སནྦོ །
སུ་ཏན།
ཀོང་ཀོ་མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན།
སུ་ཏན།
ཀོང་ཀོ་མང་གཙོ་སྤྱི་མཐུན།

སྦུན་རྡི་སྦུག་ཡོ།
སུ་ཏན།
སུ་ཏན།
སུ་ཏན།
ཛད་རསེ །
སྦུན་རྡི་སྦུག་ཡོ།
ཛད་རསེ །
ཛད་རསེ །
སུ་ཏན།
ཛད་རསེ །
ཛད་རསེ །
ཛད་རསེ །
ཛད་རསེ །
སུ་ཏན།
ཛད་རསེ །
ཛད་རསེ །
ཛད་རསེ །
ཛད་རསེ །
ཐའ་ེ ཧྥ་ོ རས་ས།ེ
ཛད་རསེ །
སུ་ཏན།
ཛད་རསེ །
སུ་ཏན།
ཛད་རསེ །

57
7
24
1
32
149
264
12
17
35
143
59
65
425
1
60
31
315
1
52
34
1
284
318

29
4
17
1
14
37
187
10
7
29
128
44
53
224
1
45
21
254
0
31
22
1
151
280

51%
57%
71%
10%
44%
25%
71%
83%
41%
83%
90%
75%
82%
53%
100%
75%
68%
81%
0%
60%
65%
100%
53%
88%
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧  སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡  

མང་གཙོའ་ི དུས་ཆནེ ་ཉནི ་གརྱེ ་འདོན་འགྲན་རདྩོ ་ལ་ཕུལ་བའ་ི སབློ ་ཕྲུག་ག་ི སྙན་རམྩོ །
མང་གཙོའ་ི དུས་དྲན་ལ་ཕུལ་བ།

མང་གཙོ་ནི་འོད་སྟོང་གི་ལམ་བུ་ཞིག
སྨན་སློབ་ཨོ་མདོ།

དེ་རིང་གི་ང་ཚོ་ནི། དམངས་གཙོའ་ི ཁེ་དབང་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པར་ལོངས་སུ་སྤྱད་ད་ེ བགྲང་བྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞ་ི འཁོར་
བའ་ི སྐལ་བཟང་ག་ི ཉིན་མོ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཁྲོད་
དུ་ལྷག་པའ་ི ང་ཚོ་ས།ྟེ ཡུལ་སྲོལ་དང་གོམས་གཤསི ། དམངས་
གཙོའ་ི ཁེ་དབང་འདི་དག་ས་ཡ་དྲུག་གི་དམིགས་འདུན་རེད།
ཞུམ་མདེ ་ཀྱི་སངྙི ་སབྟོ ས་དང་། ནུབ་མདེ ་ཀྱི་མཛད་རསྗེ ་
གངས་ལ་བཞག་པའི་ཡབ་མེས་ཚོས། ཤུལ་བཞག་གི་གཅེས་
ནོར་འདི་དག ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་སྲིད་ལ་དོར་
ཀྱང་ག་ལ་སྲིད། དམངས་གཙོ་ནི་ང་ཚོའ་ི རྒྱལ་ཁ་ཡིན་པས་
ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་རུང་། འདི་ནི་རླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་དོན་
ཞིག་ས།ྟེ འདྲ་མཉམ་དང་དམངས་གཙོ་ཐོབ་ཐང་དང་བདག་
དབང་། སྐད་དང་ཡ་ི ག་ེ འད་ི དག་ན་ི ས་ཡ་དྲུག་ག་ི ཚེ་སགྲོ ་ས།ྟེ
དུས་ནམ་ཡང་འདོར་མ་ི རུང་ལ་བརྗེད་ཀྱང་ག་ལ་སྲིད། ས་ཡ་
དྲུག་གི་སྐྱབས་མགོན་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་བསྩལ་བའི་
དམངས་གཙོ་དང་བྱམས་བརྩེ། ལྷག་བསམ། སྤོབས་པ། འཚེ་བ་
སྤངས་པའ་ི ལམ་ཆནེ ་ས།ྟེ འདི་དག་ནི་ང་ཚོས་དམིགས་འདུན་
ཡིན་པས་ནམ་ཡང་དོར་མི་རུང་ལ། བརྗེད་ཀྱང་ག་ལ་སྲིད།
རེད་ཡ་གངས་ཅན་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོ། ལ་རྒྱ་ཡི་མེ་ལྕེའ་ི ཁྲོད་དུ་
རང་དབང་དང་བདནེ ་དོན་ཆེད་དུ་བཞུད་ཟནི ་པའ་ི དཔའ་
རྒོད་ཚོ། ཁྱེད་ཚོས་དམངས་ལ་བཅོལ་བའི་རེ་སྨོན་དང་། ཤུལ་
དུ་བཞག་པའི་ཞལ་ཆེམས་དག་ཤུལ་ལུས་ཀྱི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་
དུས་ནམ་ཡང་འདོར་མི་སྲིད་ལ་བརྗེད་ཀྱང་ག་ལ་སྲིད། ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོ། ང་ཚོ་ནི་ཤ་རུས་པ་གཅིག་ལས་མཆེད་
ཅངི ་། ཕ་མ་གཅགི ་ལས་སྐསྱེ ་པའ་ི བུ་ཕྲུག་རདེ ། ང་ཚོས་གཞ་ི
བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་ཉནི ་མོ་སྒུག་ནས་ཡོད་ལ། རང་སྲིད་
རང་སྐྱོང་གི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་བཞིན་ཡོད། གཉིས་སྨན་དབུ་

མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་། མཐུན་སྒྲིལ་
གྱི་སྟོབས་ཤུགས་འདི་དག་དུས་ནམ་ཡང་འདོར་མི་རུང་ལ།
བརྗེད་ཀྱང་ག་ལ་སྲིད། ར་ེ སྨོན་དང་ཡིད་ཆེས་སྟོང་ཕྲག་གི་
ཁྲོད་ན། ང་ཚོའ་ི ཚེ་སྲོག་ཡུན་དུ་འཚོ་དགོས། མཚོན་ཆ་དང་
དྲག་པོའ་ི བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་ང་ཚོ་དུས་ནམ་ཡང་རྒྱལ་མི་ཐུབ་ལ།
གཡོ་རྒྱུ་དང་རྫུན་སྒྲོག་སྟོང་གིས་ང་ཚོའ་ི ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རི་མོ་ནམ་
ཡང་བསུབ་མི་ཐུབ། ང་ཚོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཛམ་གླིང་སུམ་
གཉིས་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ལ། ཤེས་རིག་དང་
གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡོད་པས་ང་ཚོ་སྟེ། དྲང་བདནེ ་
དང་ལྷག་བསམ་དཀར་བའ་ི འཛམ་གླིང་གི་མི་དམངས་ཚོ་
ང་དང་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་རྩར་ཡོད་པས། དུས་ནམ་ཡང་དཔའ་
མི་ཞུམ། བསླུ་བ་མེད་པའི་མཆོག་གསུམ་དང་། ལས་འབྲས།
བདེན་དོན་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་ང་ཚོ་སྟེ། འདི་གངས་ཅན་
པ་ཡོངས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་འཕང་མཐོ་བའི་
དཔོན་པོ་ཚོ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཚོ་
གནས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲོས་ཆབ་སདྲི ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་
ཁྲོད། རྒྱལ་ཁབ་དང་། མ་ི རགི ས། འདྲ་མཉམ་དང་། ཐོབ་ཐང་།
བདག་དབང་། དམངས་གཙོ་འདའི ་ི ཆདེ ་དུ། དབལ་ཚ་བའ་ི མ་ེ
ལྕེ་ཡ་ི ཁདྲོ ་ན། དམར་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འབར་གྱིན་པ་ང་ཚོ་ས།ྟེ འད་ི
ནི་འཚེ་བ་སྤངས་པའི་དྲང་བདེན་གྱི་འགྲན་རྩོད་ཡིན་ཤསེ ་ཨེ་
བྱུང་། འདི་ནི་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་བའི་དྲང་བདེན་གྱི་ཀི་སྒྲ་ཡིན་
པར་ཐོས་ཨ་ེ བྱུང་།
ཟོལ་མེད་ཀྱི་བྱམས་བརྩེ་དང་དྲང་བདནེ ་གྱི་ཕྱག་ཟུང་
བརྐྱངས་ཏེ། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདི་ཆེད་དུ། བདེན་པའི་
རྒྱལ་ཁ་འདིའ་ི རྒྱབ་ཏུ་ལོངས་ཤགོ དམངས་གཙོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག
བདེན་པ་ཉིད་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག བཀའ་དྲིན་ཆེ།

ཁདྱེ ་དང་ང་ཡ་ི དམངས་གཙོ།
སྨན་སློབ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འབྱོར།

དམངས་གཙོས་མི་རོའ་ི རྩིག་པ་བརྩིགས་ཤིང་། ཁྲག་གི ་ རྒྱ་
མཚོ་བསྐྱིལ། དམངས་གཙོ་དང་མེ་མདའི་སྐད་སྒྲའི་འོག་
ནས་སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ི ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཞིང་། ཁུ་ཚུར་
དང་མེ་སྒྱོགས་ཀྱི་འཐབ་འཛིང་ཁྲོད་ནས་སྐྱེ་བོ་ཁ་ྲི ཁྲག་མང་
པོ་རྐྱེན་ལམ་དུ་སོང་། འོན་ཀྱང་། ༸རྒྱལ་བའ་ི རླབས་ཆེན་གྱི་
དགོངས་པ་དང་།   ཐུགས་ར་ྗེ ཡི་འོད་ཟེར་ལ་བོད་མི་ཚོར།
དམངས་གཙོ་ཡི་ཉི་མ་ཤར་ཞིང་། རང་དབང་གི་དྲོ་སྐྱིད་
ཐོབ། སྔོན་ཆད། ང་ཚོའ་ི མེས་པོ་དག་གིས། དམངས་གཙོ་
ཞེས་པ་གོ་མྱོང་མེད་ལ། དམངས་གཙོ་ཞེས་པ་རྨི་ལམ་དུའང་

རྨིས་མ་མྱོང་། ཁྱེད་དཔོན་པོ་ཡནི ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་མི་རབས་ནས་
མི་རབས་དཔོན་པོ་ཡིན་ཞིང་། ང་ཚོ་གཡོག་པོ་ཡིན་ན། ང་
ཚོའ་ི མི་རབས་ནས་མི་རབས་གཡོག་པོ་ཡིན། ཁྱེད་ཆིབས་
སྟེང་དུ་ཕེབས་ན་ང་ཚོ་གོམ་བགྲོད་ཀྱིས་བསྐྱོད་དགོས་ཤིང་།  
ཁྱེད་གཟིམ་སྦུག་གི་ནོར་བུ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་སྒོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱག་མ་
ཡནི ། ད་ཆ། ༸རྒྱལ་བའ་ི ཐུགས་ར་ྗེ ཡསི ། ང་ཚོས་དམངས་གཙོ་
གོ་མྱོང་ལ། དམངས་གཙོ་ལོངས་སུ་ཡང་སྤྱོད་མྱོང་། དམངས་
གཙོའ་ི བཏང་སྙོམ་གྱི་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ། ཁྱེད་དང་ང་ཚོར་
མཐོ་དམན་མེད་ལ། ཁྱེད་དང་ང་ཚོར་མཆོག་དམན་ཡང་མེད།

དྭངས་གཙང་དད་པའ་ི བསདྟོ ་དབྱངས།
སྨན་སློབ་བདེ་སྐྱིད་ཚེ་དབང་།

བརྩེ་ཆནེ ་ཐུགས་ར་ྗེ སྣང་བ་དཀར་པོས་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་
རྣམས་སེལ་ཞིང་།། ཞི་བདེའི་སྦྲང་ཆར་ཉེ་རིང་མེད་པར་
འཛམ་གླིང་བ་དན་ཀུན་ལ་ཁྱབ།། གངས་རིའི་ཞིང་གི་མི་
མཇདེ ་བདག་པོ་རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལ།། ཞབས་
ཀྱི་པད་མོར་གུས་པས་བཏུད་ནས་དྭངས་གཙང་དད་པའི་
བསདྟོ ་དབྱངས་ཕུལ།།
ང་དགུའ་ི ལོ་ནས་ཤར་ཕགྱོ ས་སྲིན་པོས་བོད་འབངས་སྡུག་ལ་
མནར་ན་ཡང་།། གངས་ཅན་མགོན་པོའ་ི ཐུགས་དགོངས་ཆེན་
པོས་མི་རིགས་ཤིག་གི་བདེ་སྐྱིད་ཆདེ །། ཕྲག་དོག་ང་རྒྱལ་མུ་ག་ེ
ལ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་མདེ ་པར་ཞ་ི བའ་ི ངང་།། བྱིན་རླབས་བདུད་
རའྩི ་ི མང་གཙོའ་ི མགུལ་རྒྱན་རང་ཅག་ཁ་བའ་ི མ་ི ལ་སྦྱིན།།
རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ལ་རང་བཙན་ལྡན་ཡང་ཆོས་དད་རང་
དབང་མུན་པས་སྒྲིབ།། འུ་ཅག་གདོང་དམར་གཞན་ཡུལ་
གྱར་ཡང་ཆོས་ལུགས་མང་པོའ་ི སྐར་ཚོགས་བཀྲ།། བཀའ་དང་

བསྟན་བཅོས་གསུང་འབུམ་དུ་མས་དུག་གསུམ་ཞ་ི བའ་ི ཐབས་
དག་ལ།། མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཇི་བཞིན་བསྟན་ལ་མང་གཙོའ་ི
མཛད་བཟང་རབ་ཏུ་སྤེལ།།
རྒྱལ་བའི་མཛད་པའི་ལྟོ་བ་ལས་འཁྲུངས་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་རྭའི་
སྐྱེས་ཚལ་ནང་།། གངས་རྭིའ་ི ཁདྲོ ་ཀྱི་རགི ་གཞུང་འཛིན་པའ་ི
གཡུ་སྦྲང་བུང་བ་སྣ་ཚོགས་འདུས།། གནའ་དངེ ་ཤསེ ་བྱ་ཟུང་དུ་
འབྲེལ་བའི་རོ་བཅུད་མངར་མོ་ལ་རོལ་ནས།། མ་འོངས་མདུན་
ལམ་གསར་དུ་འཚོལ་ཞངི ་རང་དབང་བད་ེ སྐྱིད་དཔལ་ལ་རོལ།།
སྔོན་ཐོན་གྲགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ལ་ལུས་སྲོག་འབེན་
བཙུགས་མང་གཙོ་འཚོལ།། བཙན་བྱོལ་བོད་མིས་དམངས་
གཙོ་མ་ཤསེ ་ད་ེ ཡསི ་ཐོབ་ཐང་མ་རདྩོ ་ཀྱང་།། ཐུགས་ར་ྗེ ཆནེ ་
པོས་དུས་ལ་གཟིགས་ནས་མང་གཙོའི་སྒོ་རྒྱ་ལེགས་ཕྱེ་ནས།།
ལྷིང་འཇགས་ཞ་ི བདའེ ་ི རང་དབང་གནང་བར་རང་ཅག་བོད་
མརི ་བཀའ་དྲིན་ཆེ།།

སྨན་སློབ་ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒྲོན།

མང་གཙོ་ནི་འོད་སྟོང་གི་ལམ་བུ་ཞི ག་སྟེ་མང་གཙོ་མེ ད་
པའི་ས་དེར་དབང་བཙན་པའི་སྒེ ར་གཅོ ད་པས་མི་མང་
གི་བདེ་སྡུག་ལ་ས་འགུལ་བ་དང་། གནམ་སློག་པ་ལྟ་བུའི་
གདུང་བ་སྟེར་བས་ནང་འཁྲུག་གི་འགལ་བ་རྣོ་ངར་ཅན་དུ་
འགྱུར་ཞིང་། རྩོད་རྙོག་གི་གྱད་ཤིང་རི་བོར་བརྩེགས་ཏེ་མི་
མང་ལ་ཡ་ང་བའི་གདུང་བ་སྟེར་བའ་ི དུས་ཤིག་འཛམ་གླིང་
འདིར་བྱུང་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་འགྲོ་བའི་མིའ་ི ཐོབ་ཐང་གི་
གསར་བརྗེས་མང་གཙོའ་ི འོད་སྟོང་གི་ལམ་སྒོ་ཕྱེ་ཞིང་ལས་
སྐལ་དུ་སྨིན་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་མི་དགོས་
པ་མ་ཟད། དྲག་ཤུགས་དང་གཡུལ་ས་ཆེ ན་པོ ་རེ་ཞི ག ་
འཚམས་འཇོག་བྱུང་།
དེ་བས་ཧྥ་ཤི་སི་དང་གུང་ཁྲན་རིང་ལུགས། དམག་
ཤེད་ཅན་གྱི་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་བཅས་སྟོངས་ཟིན་པ་
དང་སྟོང་ལ་ཉེ་བ་རེད་ལ། འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་མང་གཙོ་ཁོ་
ནར་ཕུགས་བསམ་དང་བློ་སྐྱེད་ཀྱི་ལམ་བུའ་ི སྒོ་མོ་ཕྱེ་དང་
འབྱེད་བཞིན་པ་རདེ །
མང་གཙོ་ན་ི འོད་སྟོང་གི་ལམ་བུ་ཞིག་རེད་ཡ། དུས་
རབས་དྲུག་པའི་ནང་སྒེར་གཅོད་ཅན་གྱི་གཉའ་མནོན་འོག་
གི་གྷི་རགི ་སི་ཡང་རམི ་བཞིན་མང་གཙོའ་ི ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་
དང་པོ་སྤོས་པ་བཞིན། མི་རངི ་བའ་ི སར་ང་ཚོ་ཡང་བསམ་
བློ་དང་འགྲོ་འདུག་གི་རང་དབང་། དེ་བཞིན་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་
རང་དབང་ཡོད་ཚད་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མྱོང་
ཞིང་། དྲང་བདེན་མིན་པ་དང་ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་
ཤིག་འབྱུང་ཡོད་མོད། ཡིན་ཡང་ཁྱོད་ཤི་ང་གསོན་གྱི་དྲག་
འཛིང་བྱེད་མི་དགོས་པར་ང་དང་ང་འདྲ་བ་དང་། ཁྱེད་
དང་ཁྱེད་འདྲ་བས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་དབྱངས་རྟ་གྱེར་བཞིན་
གླུ་གར་གྱི་ཉམས། སྙན་འཇེབས་ཀྱི་རོལ་མོ་དང་ལྷན་དུ་
འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་མང་གཙོའ་ི རྩེ ད་ཐང་གི་འདྲ་མཉམ་ལ་
ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པ་དེ་ཡང་། ལྷད་མེད་པའ་ི ཁ་བའ་ི ར་ི
རྒྱ་ལྟ་བུའ་ི སངས་རྒྱས་ཤིག་གི་སྐུས་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་
པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་དྲིན་རེད་ལ། ཚངས་པའི་དབྱངས་ལ་
འགྲན་པའི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ལས་འབྱུང་བའི་དྲིན་ཞིག  
དེ ་བས་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའི་ཐུགས་ཀྱི ་མཁྱེ ན་དཔྱོད་
ཡངས་མོ་ལས་འབྱུང་བའི་ཡར་སྐུལ་དང་། དཀྱེལ་ཡངས། ཞི་
བདེ་དང་སྙིང་རྗེ། བཟང་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་ཚོམ་ཚོམ་དུ་
བཞད་པའ་ི མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁོར་ཡུག་རིན་ཐང་བྲལ་
བ་ཞིག་བསྐྲུན་པའ་ི དནྲི ་རདེ །
བདུད་ལྷ་རྒྱལ་གྱི ས་མང་གཙོ་ནི་འཛམ་གླིང་ནས་

བོད་ཀྱི་མང་གཙོ།
སྨན་སློབ་བསྟན་འཛིན་དགེ་ལེགས།

རྒྱལ་ཁབ། སྲིད་གཞུང་། སྤྱི་ཚོགས། མདོར་ན། ཡུལ་འཁོར་
ཆེ་ཆུང་གི་དབང་ཆ་སྟེ། མང་ཚོགས་གཙོ་གྱུར་གྱི་ལམ་སྲོལ་
ནི། མང་གཙོའ་ི རིང་ལུགས་ཡིན། གཞན་ཡང་། མང་གཙོ་ནི་
མུ་མཐའ་མེད་པའ་ི ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་ཏ།ེ ཆབ་དཔལ་རགི ་
གསུམ་གྱི་དར་སྤེལ་དང་། རང་དབང་ལྷ་མོའ་ི གཤོག་ཟུང་
ངོམས་སའི་གར་སྟེགས་ཡིན།
དེ་ཡང་། ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་ས་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁ་ེ
ཕན། གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ན།ི མང་གཙོ་ལས་མཆདེ ་པའ་ི མང་
ཚོགས་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་ཡིན་ལ། འད་ི ན་ི མང་གཙོ་ཉིད་ཀྱི་ལྷན་
སྐྱེས་ཀྱི་གཟ་ི བརདྗི ་ཡནི ། དའེ ་ི ཕྱིར། སྔར་ནས་ད་བར། འཛམ་

གཞུང་འཛིན་པ་ཚོའ་ི རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩེ་མོ་ན་ཤར་བའི་རྒྱལ་
མཚན། ཤེས་ལྡན་པ་དུ་མས་དགའ་སྤོབས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གཏོར་
སའི་མཆོད་པ། དེ་ནི། ཡང་དག་པའ་ི གཞུང་དང་། ཚུལ་དང་
ལྡན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས། ཕྱི་ནང་གསལ་བའི་ཚོགས་སྡེ། དུས་
རབས་འདིའ་ི གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྩེ་མོ་ན་འཕྱོ་བཞིན་པའི་མང་
གཙོའ་ི གཞུང་ལུགས་རེད། འོན་ཀྱང་ཡིད་འཕང་པ་ཞིག་
ལ། མང་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་པའི་
སྨན་སློབ་བཟང་མོ་སྐྱིད།
འདས་ཟནི ་པའ་ི དུས་རབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཁདྲོ ་ལས། གསར་ ཀུན་གཤསི ་རྣལ་མ་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་ སྟོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་ཕྷ་རན་སི་ཇར་མན་ལ་
དུ་རྒྱས་པའ་ི དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཚོས། བསོད་བསྐལ་དུ་ བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲིགས་འཛུགས། འདྲ་མཉམ་དང་རང་དབང་ སོགས་པས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་ཞིང་།
ལོངས་སུ་སྤདྱོ ་བཞནི ་པའ་ི གཞུང་ལུགས། འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཀྱི་ ཐོབ་ཐང་གཙུག་ཏུ་འཛིན་པའི་རིག་གཞུང་། གཟུར་གནས་ཀྱི་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

མང་གཙོ་དུས་དྲན་ཉནི ་མོ།
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ཆེས་ཆེ་བའི་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མང་
གཙོ་ནི་འགྲོ་མི་ཡོ ངས་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེ ས་སུ་སྤྱོ ད་རྒྱུ་ཡོ ད་པའི་
ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་སྦྲང་ཆར་ཞིག་ཟེར། རདེ ་ལགས། དེ་
བས་ཀྱང་ཆགས་འཇིག་གི་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་ལྟ་བུར་
མཚོན་ན་མང་གཙོ་ན་ི འོད་སྟོང་གི་ལམ་བུ་ཞིག་དང་། མང་
གཙོ་ནི་སྟེས་དབང་དུ་འབྱུང་བའི་རྨི་ལམ་གསར་པ་ཞིག་
སྟེ་ད་ལྟ་རང་དགར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་རང་དབང་
དང་། ཞི་ལྷོད་འདྲ་མཉམ་གྱི་འཚོ་བ་དང་། སུས་སུ་ལ་ཡང་
བཙན་གྱིས་སྐུལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བདག་དབང་
ཞིག་མ་རེད་དམ།
མང་གཙོ་ནི་འོད་སྟོང་གི་ལམ་བུ་ཞིག་སྟེ། གལ་ཏེ་
ཁྱེད་ལ་ཚོ ར་བ་ཡོད་ན་དེ་ནི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་སྐྱེ ས་པ་
རླབས་ཆེན་ཞིག་གིས་གནང་བའི་དྲན་ཤིང་ནོར་བུ་ཞིག་ཡིན་
པ་སྙིང་རུམ་ཏུ་བཅངས་ཨེ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཚོར་བ་
ཡོད་ན་མི་བུ་གང་དེས་སྐུ་ངལ་དྲན་ཞིང་མི་རིགས་དེའ་ི ཆེད་
དུ་ལྷག་བསམ་བཤའ་མ་ཞིག་བསྐྱེད་བསམ་པའ་ི དམ་བཅའ་
ཞིག་བཞག་ཨེ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་ན་རླབས་
ཆེན་གྱི་མི་བུ་དེ་དང་འདྲ་བའི་ལ་ཞེན་ཅན་དང་། ཤེས་
འཇོན་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་དྲི་དང་མི་བྲལ་བའི་སྐྱེས་བུ་ནག་
ནོག་ཏུ་མི་གཏོང་བའ་ི དམ་བཅའ་བཞག་ཨེ་ཡོད། གལ་ཏེ་
ཁྱེད་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་ན་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་གཞི་ལུས་བོད་
མིའི་རེ་བ་བསྒྲུབ་བསམ་པའི་བརྩོ ན་འགྲུས་ཤིག་རྩོ མ་ཨེ་
ཡོད། དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་མི་རིགས་འདི་དང་རིག་
གཞུང་དེའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ཏེ་སྨོན་
ལམ་ལོ ག་པའི་རྗེས་འབྲང་དུ་མི་འཇུག་པའི་དམ་བཅའ་
བཞག་ཨེ་ཡོད།
སློབ་གྲོགས་ཚོ། ང་ཚོ་ནི་ན་གཞོན་རེད། ང་ཚོའ་ི ཕྲག་
སྟེང་དུ་མི་རགི ས་ཀྱི་རྩ་དོན་སེལ་བ་དང་། མི་རགི ས་ཀྱི་རགི ་
གཞུང་དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་ལས་འགན་ལྕི་མོ་ཞིག་འཁུར་
བའི་གཉན་འཕྲང་གི་དུས་ཡིན་པས་གང་དགའ་དང་། གང་
སྐྱིད། ཁྱི་མོ་སྒྲ་སྐད་ཀྱི་རྗེས་སུ་རྒྱུགས་པ་དང་། རི་བོང་ཅལ་
འདྲོགས་ལྟར་གང་བཤད་དུ་བསྐྱོད་བཞིན་པའ་ི བྱིས་པའ་ི
རྨོངས་གཉིད་ལས་སད་དེ་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་བསྐྱེད་
རན་པའི་དུས་རེད་ཡ། སློབ་གྲོགས་ཚོ། མི་རིགས་དང་རིག་
གཞུང་གི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་ཡོད་ཚད་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཏུ་
བསྐྱོད་དང་། ངའི་རེ་བ་ནི་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་ཚོའ་ི རེ་བ་ནི་ང་ཡིན་
པས་ང་ཚོ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ནས་འོད་སྟོང་ལྡན་པའི་མང་གཙོ་ལ་
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