སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ཤངི ་རྟ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༨

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་སནྤེ ་པ།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

༸ གོང་ས་མཆོག་ག་ི བཀའ་སབློ །

༡༩༨༦།༡༡།༡༠

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

གཞི་རྩ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་དཔེ་ཆའི་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་
བྱས་པ་རྣམས་ལག་ལེ ན་ངོ ་མའི་ཐོ ག ་ནས་ཉམས་མྱོ ང ་
བསགས་ཏེ་སྨན་བཅོ ས་གདེང་འཁེ ལ་བ་ཞི ག་བྱེ ད་ཐུབ་
པའི་སྐབས་སུ་གཞན་དག་གི་ལེགས་ཆ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱེད་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད། སྨན་གྱི་ལག་ལེན་ཁུངས་དག་གདེང་
འཁེལ་བ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ན་སྒེར་གྱི་མདུན་ལམ་ཡོད་ཡོད་
པ་རེད། དབྱིན་ཇིའ་ི སྐད་ནང་རི་སར་ཇི་ (Research)
ཟེར་བ་བཞིན་རིག་གཞུང་ཁག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་རྒྱུའི་
ལས་དོན་འདི་གྲས་སྤྱི འི་སྒྲི ག་འཛུགས་ཤིག་ནས་འཆར་
གཞ་ི བཏངི ས། ལག་ལེན་བཀལ་ན་གང་བྱས་ཀྱང་རླབས་ཆེ་
བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། སྒེར་པ་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་བྱེད་མི་ཆོག་
པ་མ་རེད་དེ་གང་ཅིའ་ི ཆ་རྐྱེན་སོགས་ཁག་པོ་རེད། སྨན་
རྩི ས་ཁང་སྤྱི་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདའི ་ི འོག་བསྡད་དེ་ལས་
ཀ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་
སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་
གི་རིང་སྤྱི་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་བསྡད་པ་དང༌།
ག་ཚད་མེད་ཟེར་ནའང་རང་ཉི ད་ལ་སྒྲི ག་འཛུགས་འདི་
དྲིན་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ཆ་
སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པའི་དུས་སུ་ཡིན་ནའང་སྒྲིག་འཛུགས་དང་
ཁ་མ་བྲལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཡག་པོ་མ་རེད་
དམ། རྩ་བའི་སྨན་ཁང་སྤྱིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཁོངས་ནས་ཨེམ་
ཆི་ཚོ་ལས་བགོས་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས་ཚང་མས་སྤྱིའ་ི སྒྲིག་
འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ལ་སྤྱི་སེམས་འཁུར་ནས་
ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ན་རང་ཉིད་སྤྱིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་དང་
ཁ་མ་བྲལ་བར་བསྡད་པའི་རྗེས་ལ་ག་རེ་བྱས་ཀྱང་ཕན་
ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། སྒེར་སོ་སོ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡིན་
ནའང་ལམ་འགྲོ་ཡག་པོ་བྱུང་ན་སྐབས་རེ་རང་དབང་ལྡན་

པའི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་འགྲོ་སྲིད་པ་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་དེ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་གནད་དོན་རེད། སྤྱི་པའི་སྒྲིག་
འཛུགས་འདི་ཡག་པོ་བྱུང་ན་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་
བ་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ལབ་པ་བཞིན་རྩ་བའ་ི བོད་
རང་གི་སྨན་གཞུང་དང་སྨན་སྦྱོ ར་སོགས་སྨོས་མེད་ཐོག་
སྨན་གྱི་རིག་གཞུང་གཞན་དག་གང་ཅིའི་གནས་ཚུལ་ལ་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང༌། ལེགས་ཆ་
སྣོན་ཐུབ་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ལས་དོན་དེ་རིགས་
སྤྱི་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མ་འབྲེལ་ན་ཁག་པོ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྤྱི་སེམས་རྒྱུན་བཅང་དང་སྤྱིའ་ི སྒྲིག་
འཛུགས་དང་ཁ་མ་བྲལ་བ་བྱེ ད་རྒྱུ་དེ་སྤྱི་སྒེ ར་ཚང་མར་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའི་རྗེས་ལ་སྒེར་སོ་སོའ་ི
ལས་ཀ་བྱས་ན་ཡང་དེ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། འཕྲལ་སེལ་
སྒགྲི ་འཛུགས་འད་ི གའ་ི ཁོངས་སུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་ཡག་པོ་རེད།
ད་རེས་སློབ་ཐོན་པའི་ཁོངས་སུ་རབ་བྱུང་བ་བཞི་
ཡོད་པ་ཁྱེད་རང་ཚོའ་ི རྟེན་རབ་བྱུང་ཡིན་དུས་གཞན་དང་
མི་འདྲ་བའི་དགེ་མཚན་ཡོད། ལས་དོན་གང་ཅིའ་ི ཐོག་ལ་
འགྲོ་བདེ་སྡོད་བདེ། སྒེར་སོ་སོའ་ི བསམ་བློའ་ི ནང་དཀའ་
ངལ་རྙོག་དྲ་ཉུང་བ་ཡོད་སྟབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་དོན་
གང་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་ཡང་བྱེད་ཐུབ་པ་དང༌།
ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོང་གི་རེད།
ཨེམ་ཆི་བགྲེས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོ ས་གྲགས་དང༌།
དབང་རྒྱལ། བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ཉེ་དུས་གསར་འབྱོར་
བ་ཀུན་འགྱུར། རྒྱ་བོ་ལགས་སོགས་ཚང་མ་ཡུན་རངི ་སྨན་
གྱི་སློབ་གཉེར་བྱས་པ་དང༌། ཉམས་མྱོང་མང་པོ་བསགས་
པའི་ཨེམ་ཆི་ཡག་པོ་ཤ་སྟག་རེད། ཁོང་ཚོའ་ི ས་ནས་ཁྱེད་
རང་ཚོས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་
བྱེད་དགོས། ཤེས་སོང་ངམ། ཞེས་བཀའ་སྩལ།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
ལྡི་ལི་ནི་ཛཱ་མུདིྡཱན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

ཎཱ། རཱ་ཇསནྠཱ ་དང་། མུཾ་བ་ཨི་ཁུལ་སོགས་ནས་ཀྱང་ནད་པ་
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ས་ཁང་རང་བདག་ ཡོང་བཞིན་ཡོད། དེང་གི་ཆར་ཆ་སྙོམས་སུ་ཉིན་རེར་ནད་
ཐོག་སྤུས་ཉོ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། ཐོག་མར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ པ་གྲངས་ ༢༩༠ ནས་ ༣༢༠ བར་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༢ པའི་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ི ནང་ལྡི་
བྷཾ་ཌཱ་རཱ་ནོར་རྒྱས་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་
ལི་བོད་ཁང་ནས་བོད་སྨན་གྱི་བདུན་ཕྲག་ཅེས་ཕྱི་ནང་མི་
རགི ས་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཁྱད་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉནི ་དབུ་འབདྱེ ་ཞུས།
དང་། བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཕྱི་ དེ་ཡང་གཞིས་ཆགས་སུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་
ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༤ ཆེས་ ༡ ནས་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་དུ་གཏན་ བསྟེན་ཆེད་དང་། རིམ་པས་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཁོངས་ནས་
འཇགས་སྨན་ཁང་ཚུགས། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་སོང་། ཐོག་མར་
༩ ཉིན་ལྡི་ལ་ི ས་གནས་གཞུང་ནས་མ་ཡུར་ཝི་ཧཱར་ཞེས་པའི་ ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ནས་སྨན་ཁང་ཆེད་ཁང་མིག་གཉིས་
ས་གནས་སུ་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཆེད་སྡོད་ཁྱིམ་གཉིས་ དང་། སྨན་པའ་ི ལས་ཤག་ཁང་གླ་ཆུང་ངུའ་ི ཐོག་མཐུན་
ཁང་གླའི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་། ས་གནས་དེར་ནད་ འགྱུར་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་སྨན་ཁང་ཆགས་
པ་འགྲོ་འོང་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཡུལ་དེར་སྨན་ཁང་ཐོག་རྩེ ག་གཉིས་ཅན་ཞིག་གསར་རྒྱག་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ལྡི་ལི་ནི་ཛཱ་མུ་དིྡཱན་དུ་སྤོ་བཞུད་ཀྱིས་ ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེས་ཉེ་འཁོར་
ནི་ཛཱ་མུ་དིྡཱན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞེས་མིང་བཏགས། ཐོག་ ས་གནས་ནཱག་པུར། ཝར་རྡ། རཱཡ་ེ པུར། ཨམ་ར་ཝ་ཏི་བཅས་
མར་ལྡི་ལི་ནི་ཛཱ་མུ་དིྡཱ ན་སྨན་ཁང་གི་ས་ཁང་དེ་བཞིན་མི་ སུ་རིམ་པས་སྨན་བསྐོར་གནང་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་
ལོ་ ༩༩ རིང་བདག་གཉེར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་གན་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ནཱག་པུར་སྨན་བསྐོར་ཚུགས་
ཡིག་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ ཡུལ་གྱི་ས་ཁང་དེ་དག་ཁང་བདག་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་
ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རང་བདག་ཐོག་མིང་བསྒྱུར་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས། ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཁུངས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་
སྨན་ཁང་དེར་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ནད་པའི་ཁྲོད་ ཞུས། ཆ་སམྙོ ས་སུ་བྷཾ་ཌཱ་རཱ་ཉིན་རེ་ནད་པ་གྲངས་ ༢༡ ལས་
རྒྱ་གར་ཞི་དྲག་དཔོན་རིགས་དང་། གཞུང་ཚབ་ཁག་གི་ མ་ི ཉུང་བ་དང་སྐོར་བསྐདྱོ ་ཁག་ཏུ་ནད་པ་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་
དཔོན་རིགས། དེ་བཞིན་ཉེ་འཁོར་མངའ་སྡེ་ཡུ་པི། ཧ་རི་ཡཱ་ བསྟེན་གཏུགས་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
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སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མིའ་ི ནུས་ཤུགས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་
ཆེ ན ་པོ ་མཆོ ག ་གི ས ་ཕུགས་རྒྱང་རི ང ་པོ འི་ དགོ ང ས་པ་
རླབས་ཆེན་བཞེས་ཏེ། མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་བབ་བཞིན་
༸སྐུའི་བླ་སྨན་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་དང་། དུས་
འཁོར་བ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རིག་པ་དང་། སྐར་ནག་དབྱངས་རྩིས་ཀྱི་རིག་གནས་
ཐོག་འགན་འཁུར་གནང་སྟེ་མི་གཅི ག་ལག་གཅི ག་ལྟ་བུ་
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་འདིའི་རྨང་གཞི་བཙུགས་གནང་
མཛད། དེ་ནས་རིམ་པས་སྨན་དང་རྩི ས་ཀྱི་རིག་གནས་
ཐོག་བོད་མི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་བུམ་པ་གང་འཇོའ་ི ཚུལ་
དུ་སློབ་འཁྲིད་གནང་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཁྱད་ལས་མི་སྣ་གསོ་
སྐྱོང་དང་། སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཆེད་
བོད་མི་འདུ་སྡོད་ཁག་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་གསར་
འཛུགས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ འགོ་སྟོད་ནས་རམི ་པས་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་ཇེ་མང་དུ་སོང་བ་དང་། བོད་སྨན་གྱི་དགོས་
མཁོ་ཇེ་མང་སོང་བར་བརྟེན་དེང་རབས་འཕྲུལ་འཁོར་
ལམ་ནས་སྨན་རིལ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་དོན་གཉེར་བ། མཐོ་སློབ་
ཏུ་སློབ་མ་བསྡུ་ལེན་དང་། ཉམས་ཞིབ། ཕྱི་འབྲེལ་དང་དྲིལ་
བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡང་རྒྱ་ཆེར་འགྲོ་བ། བོད་སྨན་གྱིས་

ཕན་རླབས་ཐད་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཁག་གི་བྲིས་རྩོམ། དཔེ་
དེབ་ཨིན་བསྒྱུར་ཞུས་པ་སོགས་མགོན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་
དགོ ངས་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་དེ་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་སྨན་
རྩི ས་ཁང་དབུས་དང་ཕྱོགས་མཐའ་ི ཡན་ལག་ཁག་ཡོངས་
སུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པའ་ི ཁྱད་ལས་པ་དང་། ཁྱད་
ལས་མིན་པ། སློབ་མ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་གཤམ་གསལ།
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ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་ཀྱི་སྐོར། (Diabetes)
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་འཛམ་གླིང་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་
ཀྱི་ཉིན་མོ་ (World Diabetes Day) སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ནད་གཞི་འདིའི་རྐྱེན་པས་མི་མང་པོ་ཞི ག་འདས་
གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། འདས་གྲོངས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་
ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་འགྲོ་བཞིན་པ་འགོག་ཆེད་ནད་གཞིའ་ི
སྔོན་འགོག་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ནི་ཉིན་མོ་དེའི་དགོས་
དམིགས་གཙོ་བོ་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི མཉམ་
འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་ (International Diabetes
Federation) སྙན་ཐོའ་ི ནང་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༣༨༢ ལྷག་
ཟ་ཁུ་གཅི ན་སྙིའི་ནད་ཕོག་ཟིན་པ་དང་གལ་ཏེ་རྒྱུན་དེ་
ལྟར་མུ་མཐུད་གནས་པ་ཡིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ ༢༠༣༥ ལོར་
གྲངས་འབོར་ས་ཡ་ ༥༩༢ ཙམ་འཕར་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་
ན་མི་བཅུའི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་ནད་གཞི་འདི་ཕོག་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
དེ་བཞིན་དངོས་སུ་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་པའི་
ཚུལ་དུ་གནས་མཁན་མང་དག་ཡོད་པར་གོང་དུ་བསྟན་
པའི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ཆེ ས་མང་བ་ཡོ ད་པ་ཚོ ད་དཔག་བྱེ ད་
བཞིན་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་
གཉིས་ནང་སྔོན་འགོག་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་། གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་
འགུལ། དེ་བཞིན་དོ་བདག་གི་ཤེས་ཚད། དོ་སྣང་ཞན་པ་
སོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་ནད་གཞི་འདིའ་ི ཚད་གཞི་
ལོ་ལྟར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བློ་འཚབ་སྐྱེ ས་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་བཤད་སྲོལ་ལ་འབྱུང་
འགྱུར་ལོ ར་རྒྱ་གར་ནི་ནད་གཞི་འདིའི་རྒྱལ་ས་ལྟ་བུར་
འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའང་བརདྗོ ་ཡོད།
ཡིན་ནའང་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་གལ་
ཏེ་ནད་གཞི་འདི་དུས་ཐོག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་
ན་སྨན་བཅོས་ཡོད་ལ་ནད་གཞི་འདིའ་ི སློང་རྐྱེན་སོགས་ལ་
དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ན་མི་ན་བར་གནས་

ཐུབ་པ་ཡིན། གང་ལྟར་ཡིད་སྐྱོའ་ི གནས་ཚུལ་ནི་དེང་གི་
ཆར་མང་པོ་ཞིག་ནས་ལྷོད་གཡེང་གིས་ནད་རྙིང་དུ་གྱུར་
ནས་བཅོས་ཐབས་བྲལ་ཏེ་རང་སྲོག་ཤོར་དགོས་པའི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད།
རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནད་གཞི་འདིར་གཅིན་སྙིའ་ི
ན་ཚ། ཅི་ནིའ་ི ན་ཚ། མངར་མོའ་ི ན་ཚ། ཤུ་གར་ན་ཚ་སོགས་
ཐ་སྙད་འདྲ་མིན་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་ཐོས་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་ན་ཚ་འདིའ་ི གནས་ལུགས་དང་
ཉེན་ཚབས་ཇི་ཡོད་མ་རྟོགས་པས་ལྷོད་གཡེང་ཤོར་ཉེན་ཆེ་
བར་སྣང་།
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལུགས་སུ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཐ་
སྙད་ལ་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་ཅེས་གསུངས་ཡོད།
ནད་འདིའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། རྒྱུ་རྐྱེན་ལན་ཚྭ་མངར་བསིལ་
ལྕི་བའ་ི ཟས། །རླན་ཅན་མལ་འདུག་བད་ཀན་ཚིལ་འཕེལ་
བ། །ལྒང་པར་ཟགས་པས་ཟ་ཁུ་སྐྱེད་པར་བྱེད། །ཅེས་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའི་ནད་སློང་བའི་རྒྱུ་
རྐྱེན་ནི་ཁ་ཟས་ལན་ཚྭ་བ་དང་མངར་བ། ནུས་པ་བསིལ་
བ་དང་འཇུ་དཀའ་བ་སོགས་ལྕི་བའ་ི རིགས་བསྟེན་དྲགས་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༢ གཟིགས།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
✴ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་མན་ངག་

ནས་བྱུང་བའ་ི ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་མི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
རྒྱུན་གྱི་བྱེད་སྒོའ་ི སྤང་བླང་གོ་རྟོགས་ཡོང་བ།
✴ འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸ སྤྱི་ནོར་༸
གོང་ས་༸ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྨན་
རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་
ཏེ་གང་གིས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་བཅངས་པའི་
དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
✴ མི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
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བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

ཉམས་ཡགི ་བརྒྱ་རྩ།
གོ ང ་ སྨ ན ་
དཀོན་མཆོག་
འཕན་དར་
གྱི ས ་མཛད་
པའི ་ ཉམས་
ཡི ག ་ བ རྒྱ ་
རྩ ་ ཞེ ས ་ པ ་
འདི ་ ནི ་ བོ ད ་
ལུགས་གསོ ་
རི ག ་གི ་ ནད་
བཅོ ས ་རི ག ་
པ ་ བ སྟ ན ་
པའི་སྨན་གཞུང་ཞིག་ཡིན། ཉམས་ཡིག་བརྒྱ་རྩ་ཞེས་གཞུང་
འད་ི སུག་བྲིས་སུ་ཡོད་པ་གཉསི ་དང་འད་ི ནས་དཔར་བསྐྲུན་
ཞུས་པ་གཅིག་བཅས་མ་དཔེ་གསུམ་ལག་སོན་བྱུང་བའི་
གཞུང་དངོས་ཀྱི་མགོ་མཇུག་གང་དུའང་བརྒྱ་རྩའི་ཐ་སྙད་
དེ་མི་སྣང་བས་ཕལ་ཆེར་དུས་ཕྱིས་སུ་གཞན་གྱིས་བཏགས་
པར་སྣང་། སྨན་གཞུང་འདིའ་ི དཀར་ཆག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་
བའ་ི ནང་དུ། སྨན་གཞུང་འད་ི ཆོས་རྒྱལ་གུརུ་རཏྣ་བྷདྲ་ས་ྟེ བླ་
མ་རིན་ཆེན་བཟང་པོས་བསྐུལ་བ་དང་རང་ག་ི སབློ ་བུ་རྣམས་
ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་མན་ངག་ཉམས་ཡིག་འདི་
བརྩམ་པ་ཡནི ་ཚུལ་གསུངས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཉམས་ཡགི ་
བརྒྱ་རྩའམ་མན་ངག་ཉམས་ཡགི ་ཅེས་པ་འད་ི ན་ི དོན་ལ་ནད་
གཞི་བྱེ་བྲག་པའི་གཙོ་བོ་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་བསྟན་
པའི་ཡིག་ཆུང་ཕྱོགས་བསྒགྲི ས་བྱས་པ་ཞགི ་ཡནི །
སྨན་གཞུང་འདིའི ་རྩོ མ ་པ་པོ ་ གོ ང ་སྨན་དཀོ ན ་
མཆོག་འཕན་དར་(1511-1577)ནི་རང་གི་ཞང་པོ་དང་
རྩ་བའི་བླ་མ་གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཐུགས་
སྲས་དམ་པ་དེ་ཡིན། གཞུང་འདིའི་མ་དཔེ་དེ་དག་ཏུ་
དཀོན་མཆོ ག་ཕན་དར་རམ་འཕན་དར་ཞེ ས་འ་འཕུལ་
ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་བྲིས་སྲོལ་འདུག ཁོང་ནི་ཕྱིས་སུ་དབུས་
གཙང་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་སྨན་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

པ་དང་། དེ་བཞིན་སྤྱོ ད་ལམ་དུ་རླན་ཅན་ཡུལ་དུ་རྒྱུན་
རིང་བསྡད་དྲགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ནད་འདིའ་ི རྒྱུ་གཙོ་
བོ་བད་ཀན་ཡིན། བད་ཀན་ནི་ས་ཆུའི་ཁམས་ཡིན་པས་
མེ་དྲོད་ཀྱི་སྟོབས་ཉམས་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད།
སྤྱིར་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་གཞི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་ནི་
ཕོ་བའ་ི མེ་དདྲོ ་ལ་རག་ལུས་ཡོད། ཟས་ཟོས་པ་རྣམས་ཕོ་བར་
བད་མཁསྲི ་རླུང་ག་ི འཇུ་བྱེད་ལས་ཀྱིས་ཟས་འཇུ་བཞིན་ཡོད་
རུང་སྐབས་འདིར་གོང་འཁོད་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ཁ་ཟས་འཇུ་མ་
ནུས་པར་རོ་མངར་ཤས་ཅན་གྱི་བད་ཀན་ས་ཆུའི་རང་བཞིན་
ཚད་ལས་ལྷག་པར་འཕེལ་ཏེ་རིམ་པས་མཆིན་པའི་གནས་སུ་
ལྷུང་ནས་ལེགས་པར་སྨིན་མ་ཐུབ་པར་ཁྲག་ནང་མངར་བའ་ི
ཤས་དེ་ཤུགས་ཀྱིས་སབླེ ས་ཀྱི་ཡོད། ཁྲག་ནང་མངར་བའི་ཤས་
འཕེལ་བས་དེས་བད་ཀན་ཚིལ་ལྷག་པར་འཕེལ་ཏེ་རིམ་པས་
ཁྲག་གར་པོ་ཆགས་ཏེ་ཁྲག་རྩ་འགག་པའི་ནད་དང་ཀླད་ནད།
སྙིང་ནད། ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད། མཁལ་མའི་ནད་
སོགས་མ་ི སྡུག་པའ་ི ཚབས་ཆེའ་ི ནད་གཞ་ི སངློ ་བར་བདྱེ ་པ་མ་
ཟད། ནད་འད་ི རངྙི ་པ་ཆགས་ན་བླ་གཉན་གྱི་ནད་མང་དག་
ཅིག་འདྲེན་ཏེ་བཅོས་དཀའ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་བཟོད་པའ་ི
སྡུག་བསྔལ་འབྱིན་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནད་གཞི་འདིར་
དོ་སྣང་དང་ཉེན་ཚབས་ཅན་ཞིག་ལ་བརྩིས་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་དེར་ཐུག་ཡོད།
གསོ་བ་རིག་པ་ལས་ནད་གཞ་ི ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡནི ་རུང་
རྒྱུ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་ལས་མི་བྱུང་བ་མེད་སྟབས་
ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡང་རླུང་མཁསྲི ་བད་ཀན་གྱི་རང་བཞིན་ཚང་
དགོས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན། དེར་སོང་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་
ལའང་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་སོ་སོའ་ི རྐྱེན་གྱིས་དབྱེ་བ་མི་
འདྲ་བ་གྲངས་ཉ་ི ཤུ་ཙམ་གསུངས་ཡོད་པས་སྐབས་ཐོག་ནད་
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ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

རྒྱན་དུ་གྱུར་བ་དང་སྙན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་རྒྱ་བོད་ཡོངས་
ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་སུ་གསལ།
གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་རྩ་བའི་ནད་རིགས་དབྱེ་བ་
དྲུག་ཅུ་ཙམ་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་
ནད་གཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞི་ཙམ་བཞུགས་ཡོད། དེ་ཡང་
ཉེས་གསུམ། ཁོང་ནད། ཚ་བའ་ི ནད། རམི ས་ནད། དབང་
པོའ་ི ནད། དོན་སྣོད་ཀྱི་ནད། ཐོར་ནད། ལྷན་སྐྱེས་རྨའི་ནད།
བྱིས་པ་མོ་ནད་དང་གཟའ་གདོན་བཅས་ཀྱི་ནད་གཞི་བྱེ་
བྲག་སོ་སོའ་ི གཙོ་བོར་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་གཉིས་རྒྱས་
བསྡུས་འཚམ་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་ཡོད། བཅོས་ཐབས་ནང་
དུ་སྨན་དང་། དཔྱད། དེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་
ཀྱང་ཐོར་རེ་བ་བསྟན་ཡོད། བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཕལ་
མོ་ཆེ་ནི་རྩོམ་པ་པོའ་ི རྩ་བའི་བླ་མ་གོང་སྨན་ཆེན་པོའ་ི ཞལ་
གདམས་དང་སྙན་བརྒྱུད་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་
ཕྱག་པའ་ི ཁྱད་ཆོས་དང་། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་པའ་ི ཕྱག་ལེན།
འཕགས་སྟོན་རྒྱུད་པའ་ི ལུགས། བླ་མ་བྲང་ཏི་ཐུགས་དམ།
གོང་སྨན་མཁས་པའི་ཕྱག་བཞེས་དང་གནད་ཀྱི་གདམས་
ངག སྟོད་སྟོན་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ཀྱི་མན་ངག་བཅས་
དང་། དེའ་ི སྟེང་གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་འཕན་དར་རང་
ཉིད་ཀྱི་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ནད་བཅོས་ལག་ལེན་ཀྱི་མན་
ངག་མང་དག་ཅིག་གིས་བརྒྱན་ཡོད། དེ་ཡང་ནད་གཞི་
བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་རེ་མཛད་པ་དེ་ཉིད་ནད་པའི་དོན་
བྱེད་པའི་སླད་དུ་རང་གི་སློབ་བུ་བྲང་ཏི་སྨན་གྲོང་སྲས་པོ།
ཉི་མ་གྲགས་པ། བསམ་གཏན་དཔལ་བཟང་། ཐང་རི་བ་
ནམ་མཁའ་བཀྲིས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཏད་པར་
གསལ། གང་ལྟར་སྨན་གཞུང་འདི་ནད་བཅོས་ལག་ལེན་ལ་
ཞུགས་པའ་ི སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ཟུར་བལྟ་བྱེད་
དགོས་པའི་དཔེ་དེབ་ཞིག་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག
སྨན་དཔེ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་དྷ་ས་བོད་
གཞུང་སྨན་རྩི ས ་ཁང་གནས་ཚུལ་ཕྱོ ག ས་བསྒྲི ག ས་དང་
དཔར་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་མ་དཔེ་གཞན་ཁག་ཅིག་ལ་ཞིབ་
བསྡུར་བྱས་ནས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

བཤད་རྒྱུད་ལས། ཁྱབ་བྱེད་རླུང་ནི་སྙིང་ལ་གནས་
པ་སྟེ ། །ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པར་རྒྱུ་ཞི ང ་འདེ ག ས་འཇོ ག ་
བྱེ ད ། །བརྐྱང་བསྐུམ་འབྱེ ད ་འཛུམ་བྱ་བ་ཕལ་རག་
ལུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁྱབ་བྱེད་རླུང་གི་རྟེན་ནི་སྙིང་
དང་། དེའ་ི བྱེད་ལས་ཚུལ་བཞིན་མེད་པའི་གནས་སྐབས་
སུ་གལ་ཏེ་ཁྲག་རླུང་ཡོ་བྱད་སྟེང་བརྟག་ཚེ་ཁྲག་རླུང་ཚད་
གཞི་ཇེ་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་མངོན་ཐུབ། ཁྱབ་
བྱེད་རླུང་གི་འཁྲུགས་རྐྱེན་ནི། མན་རྒྱུད་ལས། ཁྱབ་བྱེད་
འགྲོ་འདུག་རྩེད་མོ་དྲགས་པ་དང་། །འཇིགས་དང་ཡི་མུག་
ཁ་ཟས་རྩུབ་པས་འཁྲུགས། །སྙིང་སྤྱུགས་བརྒྱལ་འབོག་མང་
དུ་སྨྲ་བ་དང་། །འགྲོ་འདོད་འཇགི ས་སྐྲག་མི་སྙན་ཚིག་གིས་
སློང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁྱབ་བྱེད་རླུང་འཁྲུགས་ན་
ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ཙམ་མ་ཟད་སྙིང་ནད་དང་
སེམས་ནད་ཡང་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
གསུམ་པ་ཁྲག་རླུང་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཨང་།

སྟེང་རིམ།

འོག་རིམ།

བྱེ་བྲག་གི་མིང་།

༡
༢
༣

120 མན།
80 མན།
120 ནས་ 139 80 ནས་ 89
140 ནས་ 159 90 ནས་ 99

Normal Blood pressure

༤

160 ཡན

110 ཡན།

Stage 2 Hypertension

༥

180 ཡན།

110 ཡན།

Hypertensive crisis

༦

140 ཡན།

90 མན།

Isolated
Systol ic
Hypertension

Pre Hypertension
Stage 1 Hypertension

ཡང་། རྒྱུ་རྐནྱེ ་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁྲག་
རླུང་རིམ་པ་མཐོ་བོ་གསལ་བར་ (Primary hypertension)
ཟེར་བ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་གང་རུང་ཞིག་དང་ལྡན་པའི་སྐབས་ཁྲག་
རླུང་མཐོ་བོར་ཡོད་པར་ (Secondary hypertension)
ཞེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཚུལ་འདུག
མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས། དབྱེ་ན་ཁྲག་རླུང་གཉིས་
པོ་ཤེས་ཆེ་རེ། །ཡང་། བྱེ་བྲག་ཁྲག་ཤས་ཆེ་ན་གཟེར་ཆེ་
ཞིང་། །རླུང་ཤེས་ཆེ་ན་སྟོད་དུ་འཚང་ཕུལ་ཆེ། །ཞེས་ཁྲག་

་་་་་གཅནི ་སའྙི ་ི ནད་ཀྱི་སརྐོ ། (Diabetes)
པའ་ི རང་བཞིན་དང་ཟུངས་སྟོབས་སོགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་
བྱས་ཏེ་གཅནི ་སའྙི ་ི ནད་བ་ྱེ བྲག་དབ་ྱེ བ་ངོས་འཛིན་གྱིས་སྨན་
བཅོས་བདྱེ ་བཞནི ་པ་རེད་ལ་མང་པོ་ཞགི ་ལ་ཕན་བསྐདྱེ ་ཆེན་
པོ་ཡོང་གི་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧-༢༠༠༠ བར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཀྱིས་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་གཞིར་ཉམས་
ཞིབ་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་པའ་ི བརྒྱུད་རམི ་ནང་རང་རེའ་ི བོད་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་ཡོད་མཁན་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་དེའ་ི རྐྱེན་གྱིས་ཁྲག་རླུང་
སྟོད་འཚངས་སམ་ཁྲག་ཤདེ ་འཕེལ་བ་དང་ཁྲག་གྲིབ་ཕོག་པ་
དེ་འདྲ་མང་དག་ཡོད།
ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལས་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་ལ་
བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་བསྐྱེད་གང་ལེགས་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ར་
སྤདྲོ ་ཡང་བྱུང་ཡོད།
ཕྱི་ལུགས་ལས་ནད་གཞི་འདིར་མངར་ཚད་གཅོག་
ཐབས་དང་ཟས་སྤྱོད་སྲུང་ཐབས་མ་གཏོགས་སེང་དྲག་ཏུ་
གཏོང་ཐུབ་པའ་ི སྨན་ཚད་ལྡན་ཞིག་ད་བར་མེད་པ་ཞིག་
ཏུ་སྣང་ཡང་བོད་ལུགས་ལས་ནད་གཞིའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཁུངས་
གཏུགས་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་སྐབས་ཕན་བསྐྱེད་ངོ་གསོ་
ཐོན་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།
གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་བཅོས་ཐབས་རིག་པར་གཞི་བཞག་གིས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་
གཙོ་བོར་དམིགས་ཏེ་སྨན་དང་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སནྟོ ་ཟུང་
དུ་འབྲེལ་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནད་གཞ་ི
འདིར་སྤྱིར་བཏང་མངོན་ཚུལ་གྱི་ནད་རྟགས་དམིགས་སུ་
ཛ་དྲག་མེད་ནའང་མངོན་ཚུལ་གྱི་ནད་རྟགས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི།
གཉིད་མང་དུ་ཉལ་བར་འདོད་པ། གཟུགས་པོར་རྔུལ་མང་

དུ་འབྱུང་བ། གཅིན་པ་ཡང་ཡང་འབབ་པ་དང་གཅིན་པའི་
མདོག་རྙོགས་པ། ཁ་མངར་ལ་གྲེ་བ་དང་རྐན་སོགས་སྐམ་
པ། རྐང་ལག་མཐིལ་བཞི་ཚ་བ། རྐང་པའི་བྱིན་ཉྭ་ན་བ། ཐང་
ཆད་པ་སོགས་ཡོང་ག་ི ཡོད་པས་དེ་ལྟར་མངོན་ཚུལ་གྱི་ནད་
རྟགས་རྣམས་ཡོད་ན་གཅིན་སའྙི ་ི ནད་ཡིན་པ་ངེས་པ་མེད་
རུང་ལྷོད་གཡེང་དུ་མ་སོང་བར་རང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱིས་
གཅིན་སྙིའ་ི ནད་གཞི་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་
བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།
དེང་གི་ཆར་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྟབས་བདེའ་ི འཕྲུལ་ཆས་
བརྒྱུད་བརྟག་དཔྱད་བྱེ ད་བདེ་བ་དང་རིན་གོང་དམའ་
བས་ཚང་མས་དེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡནི ། དེ་མནི ་བོད་
ལུགས་སྨན་པར་སྐབས་རེ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནའང་འཐུས།
གང་ལྟར་ནད་གཞ་ི འད་ི ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཚེ་བཅོས་སླ་བ་ཡོད། ནད་གཞི་རྙིང་པར་གྱུར་ན་བླ་
གཉན་གྱི་པགས་ནད་ཐོར་པ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དེ་འདྲ་ཐོན་
པ་མ་ཟད། མགི ་ལོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། རྐང་པ་ཞར་ནས་
གཅོད་དགོས་པ། ཁྲག་གྲིབ་ཕོག་པ། མཁལ་མ་སྐྱོན་ཅན་དུ་
སོང་བ་སོགས་མ་ི སྡུག་པའི་ནད་གཞན་མང་པོ་འདྲེན་གྱི་ཡོད་
པ་ན་ི ཚང་མས་མཁནྱེ ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།
ཟ་ཁུ་གཅནི ་སའྙི ་ི ནད་ཀྱིས་མིག་ལོང་བ་ཆགས་པ་དང་
རྐང་ལག་གཅོད་དགོས་པ། མཁལ་མ་སྐནྱོ ་ཅན་དུ་བཏང་བ་
སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་པ་
དང་དོགས་གཞི་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་མངར་བ་
དང་བསིལ་བ་ལྕི་བའི་རགི ས་དཔེར་ན་ཤངི ་ཏོག་མངར་མོའ་ི
ཁུ་བ། བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་བུ་རམ། བྱི་རལི ། འབྲས། ཞོ་ཁོག ཞོ་ཁོག་
མངར་མོ། ཕར་ཤའི ་ི ཚལ་སོགས་ཉུང་དུ་བསྟེན་དགོས་པ་དང་དེ་
བཞནི ་ཉནི ་ལྟར་ཆུ་ཚོད་ཕདྱེ ་ཀ་ཙམ་ལུས་རྩལ་ཕྲན་བུ་རེ་རྩེད་

ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

ཤས་ཆེ་བ་དང་། རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་དབྱེ་བ་གཉིས་གསུངས་
ཡོ ད ། ཡང་ལ་ལས་ཁྲག་རླུང་གཉི ས ་བསྡོ མ ས་ཀྱི ་སྟོ ད ་
འཚངས་ཞེས་དབྱེ་བ་འབྱེད་བཞིན་ཡོད།
བཞི་པ། ནད་རྟགས།
ཕྱི་ལུགས་པས་ནད་དེར་འཇབ་ནད་ཟེར། དེའ་ི རྒྱུ་
མཚན་ནི་ནད་དེ་ཕོག་ནས་ལོ་མང་སོང་ཡང་ནད་རྟགས་
མངོན་གསལ་དོད་པོ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་ཡིན། དེ་ཡང་
སྤྱིར་བཏང་ནད་པ་གྲངས་ལྔ་ལས་གཅིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་
ནད་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པ་གསུངས་བཞིན་ཡོད།
མན་ངག་ལྷན་ཐབས་སུ། དེ་རྟགས་རྩ་ནི་སྟོང་རྒྱུག་
མནན་མི་བཟོད། །ཆུ་མདོག་སྔོ་འམ་ཡང་ན་དམར་སེར་
དྭངས། །མགོ་དང་མིག་རུས་སོ་དང་མུར་འགྲམ་དང་། །སྒྲོག་
རུས་དཔྱི་རྐེད་རྐང་ངར་ཚིགས་གཞི་ན། །གྲང་ཤུམ་བྱེད་ཅིང་
ལུས་རྔུལ་ཕྲུམ་སེར་ཁྱེར། །གཉིད་མེད་གཡལ་འདར་མེ་དང་
ཉི་མ་འདོད། །ཁོང་པ་སྟོང་ཞིང་གྲང་ལ་སྙིང་མི་དགའ། །འདི་
རྣམས་ཁྲག་རླུང་ནད་ཀྱི་མངོན་ཚུལ་ཏེ། །ཞེས་དེའ་ི དུས་སུ་
གསོ་བཅོས་མེད་པར་སྣང་མེད་དུ་ཤོར་ན་ཁྲག་རླུང་རིམ་
པ་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཁྱད་པར་གྱི་ནད་རྟགས་
ནི། རྩ་བར། ཁྱད་པར་བྲང་རྒྱབ་གཟེར་ཞིང་ལྟག་མདུད་
ན། །ནང་དུ་འཇུག་པའ་ི རླུང་དང་དགྱེ་དགུ་དཀའ། །རྔམ་
རྒོད་དབུགས་མི་བདེ་ཞིང་སྟོད་དུ་འཚང་། །ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་གསོ ་རིག ་གཞུང་ནང་གསལ་བའི་ཁྲག་རླུང་གི ་
མངོན་ཚུལ་རྟགས་རྣམས་ཕྱི་ནང་གི་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་
སོགས་སུས་ཀྱང་ལེགས་པར་རྟོགས་ཐུབ་ན། ནད་གཞ་ི འདི་
ཇེ་ཐུ་རུ་མི་འགྲོ་བར་སྔོན་འགོག་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཐུབ་པ་
དང་། དུས་ཐོག་ཏུ་བཅོས་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ཡོད།
ལྔ་པ། ཕྱི་ལུགས་ནས་བཤད་པའི་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་
ཉེན་ཁའི་རྐྱེན་ལ་དཔྱད་པ།
ཀ༽ཁྲག་རླུང་དང་ལུས་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར།
ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་དེ་ལོ་ན་ ༤༥ ཙམ་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

པའམ་ཡང་ན་གོམ་པ་རྒྱབ་པ་དེ་མཚུངས་སེམས་པ་གུ་ཡངས་
པོ་དང་སྐྱིད་པོ་སྡོད་དགོས་པ་སོགས་ལ་དོ་སྣང་གནང་གལ་ཆེ།
བོ ད ་ཀྱི ་ སྨན་རྩི ས ་ཁང་ཉམས་ཞི བ ་སྡེ ་ཚན་ནས་
ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ཉམས་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པ་ད་ལྟ་འགྲོ་
བཞིན་པས་རང་ཉིད་ལ་གཅིན་སའྙི ་ི ནད་ཀྱི་དོགས་པ་ཡོད་
ན་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་སྦེང་ལོར། སི་ཀཾདར་བཱད། ཨཧམད་
བཱད། མུཾ་བཨི། ལྡི་ལི་བཅས་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་རིན་མེད་
བརྟག་དཔྱད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་བརྟག་
དཔྱད་ནང་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་གཞི་ཐོན་ནས་ཉམས་ཞིབ་ནང་
བཞུགས་འདོད་ཡོད་ན་ཟླ་དྲུག་སྨན་བཅོས་རིན་མེད་ཐོག་
གནང་བཞིན་ཡོད་པས་ཕེབས་ན་འགྲིག་པ་ཡིན།
དེ་བཞིན་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་
ཐད་འདི་ག་སྡེ་ཚན་དུ་འབྲེལ་བ་གནང་ནའང་འདི་ནས་
གང་ཐུབ་སློབ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་པས་ཚང་མས་རང་སྲོག་རང་
གཅེས་འཛིན་ཏེ་ནད་གཞི་མི་ཡོང་བའི་སྔོན་འགོག་ལ་འབད་
དགོས་པ་ཡིན། དམིགས་གསལ་གྱི་ལོ་ན་ ༣༠ ཡན་སོན་པ་
རྣམས་ལོ་ལྟར་ཐེངས་རེ་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་ཡོད་མེད་
བརྟག་དཔྱད་གནང་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེ་ཡིན། གལ་ཏེ་ནད་
གཞི་འདི་ཕོག་ཟིན་པ་ཡིན་ནའང་བློ་ཞུམ་ལྷོད་གཡེང་མ་བྱས་
པར་སྨན་བཅོས་སོགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་དང་དུས་ཐོག་གནང་
དགོས། གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུས་
ནས་དུས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་སྨན་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་
པ་ན་ི གནད་འགག་ཡིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པ་ལས་ཟས་
སྤྱོད་གཉིས་ན་ི གལ་གནད་ཆེན་པོར་རྩིས་ཡོད་པས་ཟས་སྤྱོད་
ཀྱི་སྤང་བླང་ལེགས་པར་ཤསེ ་པའི་ཐོག་སྲུང་ཐུབ་ན་ནད་གཞི་
མང་པོ་ཞིག་ལ་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འཕྲོད་པའི་ཟས་
སྤྱོད་གཉིས་ནི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཀྱང་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན།།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༩ པའ་ི ཚེས་ ༥ ནས་བོད་ཟླ་ ༡༠ པའི་
ཚེས་ ༤ བར་བུམ་སྟོང་ནུབ། དེ་ཕྱོགས་ཞལ་ཕྱོགས་
ཏེ་ལས་སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང་།
སྤེན། ༩-༩
Sat 11-1

ཚེས་ཆ་བཟང༌། གཡང་འདེམས་དང་། སྐ་ྱེ དངོས་
འདེབས་ལས། ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་བཅས་ལ་བཟང༌།
གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག༌པར་གལ་ཆེའ་ི
མདུན་གྲོས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབློ ་གཉེར་
འགོ་འཛུགས་བདྱེ ་པར་བཟང༌། སགྲེ ་ཚེས་ཀྱིས་གཏར་
སྲེག་རིགས་མ་ི རུང༌། མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌།
༼ཚེས་ ༡༣ ཆད།༽
ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། ཚེ་དབང་ཚེ་སྒྲུབ་བདྱེ ་པ་དང་འཆ་ི
ངེས་སྲོག་བསླུ་གཏོང་བར་བཟང༌། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་
བཏུགས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱ་བ་
ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ༌ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་ལྷག་པར་མ་ི
རུང༌། ཆུ་ཁམས་མཁལ་རྩ་ཞག་ ༧༢ རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།

ཉི། ༩-༡༠
Sun 11-2
ཟླ། ༩-༡༡
Mon 11-3

དམར། ༩-༡༢
Tue 11-4
ལྷག། ༩-༡༤
Wed 11-5
ཕུར ༩-༡༥
Thu 11-6
སངས། ༩-༡༦
Fri 11-7

གསོ་སྦྱོང༌།

སྤེན། ༩-༡༧
Sat 11-8

ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་གཏོང་
ལེན་མ་ི རུང༌། ཀླུ་ཐེབས།

ཉི། ༩-༡༨
Sun 11-9

ཆུ་ཚོད་ ༡༡ བར་ཚེས་ཆ་བཟང༌། དཔོན་རགི ས་མཇལ་
འཕྲད་དང་ཚོང་ལས་གཉེར་བར་བཟང༌། དུར་བཏབ་
མ་ི རུང༌།
ཟླ། ༩-༡༩ ཆུ་ཚོད་ ༡༢ བར་ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་
Mon11-10 པར་སློབ་གཉེར་འགོ་འཛུགས་དང༌། ཁྱིམ་གསར་འཛིན་
པར་བཟང༌། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་མ་ི རུང༌།
དམར། ༩-༢༠ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གལ་ཆེའ་ི
Tue 11-11
མདུན་གྲོས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༩-༢༡
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉེ་འདུ་
Wed 11-12
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཕུར ༩-༢༢
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབློ ་
Thu 11-13 གཉེར་འགོ་འཛུགས་བདྱེ ་པར་བཟང་། ཚོང་ལས་འགོ་
འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
སངས། ༩-༢༣ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཕྲུ་གུ་ཐོག་
Fri 11-14 མར་སྒོ་ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི
རུང༌། ༼ཚེས་ ༢༣ སྔ་མ།༽
སྤེན། ༩-༢༣ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཡང་
Sat 11-15 འདེམས་བྱ་བར་བཟང༌། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་
འདོན་དང་སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང་།

ཉི། ༩-༢༤
ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། ཁ་
Sun 11-16 མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཟླ། ༩-༢༥
ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགའ་ཉེ་
Mon 11-17
འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱ་བ་མ་ི རུང་།
དམར། ༩-༢༦ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
Tue 11-18
འགོ་འཛུགས་བདྱེ ་པར་བཟང༌། མཁར་ལས་འགོ་
འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ མ་ི རུང༌།
ལྷག། ༩-༢༧ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་གཏོང་
Wed 11-19
ལེན་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།

ངལ་གསོའ་ི གླུ།
སྐར་ནག་དབྱངས་རྩིས་པ་གྲགས་པ།

ཟབ་བརླིང་བོད་རྩིས་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་ལ།།
སྦྱངས་ཙམ་བགྱིས་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་བྱུང་བའི།།
རྣམ་རྟོག་ད་ྲི བ་མང་པོའ་ི ཀློང་རུམ་ནས།།
སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་དྭངས་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
དེང་རབས་གནམ་རགི ་མཁན་པོའ་ི སྐུ་དནྲི ་ལ།།
ཉིན་རེའ་ི གནམ་གཤིས་སྔོན་བརྡ་འཁྲུལ་མེད་རེད།།
གཟའ་དང་སྐར་ཁམས་བརྩིས་པའི་སྔོན་དཔགས་ཀྱིས།།
ཐིག་མིན་སེམས་ཁྲལ་ཞི་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
སྔོན་ཐོན་ཚན་རྩལ་རིག་པའི་གསལ་འདེབས་ཀྱིས།།
གཟའ་དང་སྐར་མའ་ི རང་བཞིན་རྟོགས་ནས་ཡོད།།
ཟླ་བ་གཟའ་ཡསི ་བཟུང་བའི་དུས་མོད་ལ།།
གཏོང་མིན་སེམས་འཚབ་ཞི་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
བོད་རྩིས་རགི ་པའ་ི བརདྗོ ་དོན་གཏངི ་ཟབ་རེད།།
བ་ློ དམན་བདག་འདྲས་དཔྱིས་ཕྱིན་རྟོགས་མ་སོང་།།
དསྲི ་པའ་ི དོན་ལ་ལན་ཞིག་མ་འབྱོར་བས།།
རེ་བའི་འདུན་པ་ཞི་བའི་གླུ་ཞིག་ལེན།།
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རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

རསྩི ་ཀྱི་མན་ངག་ཉནི ་མོར་བདྱེ ་པའ་ི སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ།
རྩིས་གཞུང་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་མཧཱ་པཎྜ་ི ཏ་དྷརྨ་
ཤསྲཱི ་བརྩམས་གནང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་མཁས་དབང་དུང་
དཀར་རིན་པོ་ཆེའ་ི གསུང་འབུམ་ནང་། ལོ་ཙཱ་བ་དྡྷརྨ་ཤ་ྲཱི ཞེས་པ་
རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཞེས་པ་ལོཀ་ཅཀ་ྴུ ས་ྟེ བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་
ན། འཇིག་རྟེན་མིག་ཟེར་ཞངི ༌། ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་རང་གི་རིགས་ཀྱི་
སྐད་དང་ཡི་གེ་ལ་མཁས་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་གཞན་གྱི་སྐད་
དང་ཡ་ི གེ་ལ་ཡང་མཁས་པས་མ་ི རགི ས་ཕན་ཚུན་གྱི་རགི ་གཞུང་
དར་སྤེལ་བཏང་བ་ལ་འཇིག་རྟེན་འདིའ་ི མིག་དང་འདྲ་བ་ཡིན་
པས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས། སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ལོ་
ཆེན་དྷརྨ་ཤ་ྲཱི ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
གཉསི ་ཀའ་ི ཐོག་ནས་རྩོམ་ཡགི ་འབྲི་བར་མཁས་པའ་ི ལོ་ཙཱ་བ་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དང་། ཁོང་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་
ཤངི ་རྟ་ ༡༦༥༤ ལོ་ནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་མེ་བྱ་ ༡༧༡༧
ལོ་བར་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་བཞུགས། སྨིན་གྲོལ་གླིང་གཏེར་
བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སོགས་བླ་མ་མཁས་པ་མང་པོ་
བསྟེན་ནས་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་དང་རིག་གནས་ལྔ་ལ་
མཁས་པར་སྦྱངས་ཤངི ་གསུང་རྩོམ་ཡང་ཕུག་ལུགས་རྩིས་ཀྱི་
འགྲེལ་ཆེན་ཉནི ་བདྱེ ་སྣང་བ་རྩ་བ་དང་འགྲེལ་པ། བུ་ཡགི སྙན་
ངག་ལེའུ་གསུམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད།
རསྗེ ་སུ་སོག་པོ་ཇུན་གར་ཚེ་དབང་རབ་བརྟན་གྱིས་བཏང་བའ་ི
དམག་དཔུང་བོད་དུ་འབརྱོ ་སྐབས་སྐུ་བཀངྲོ ས་པ་ཡནི ་ཞེས་ལོ་
རྒྱུས་འགའ་ཞགི ་ཏུ་གསལ་ཞེས་སོ། །སྐབས་སུ་བབས་པ་འདརི ་
ངོ་སྤདྲོ ་བྱ་རྒྱུ་ན་ི ཁོང་གསི ་བརྩམས་གནང་བའ་ི རྩིས་གཞུང་ཉནི ་
བྱེད་སྣང་བ་རྩ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་རྩིས་གཞུང་འདིའ་ི ནང་། རྩིས་
ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས་དང་པོ་ནས་སྐབས་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་བར་
དང་། མཇུག་ཏུ་ཉ་ི སྣང་བུ་ཡགི ་ལེའུ་གསུམ་བཅས་ཡོད།
སྐབས་དང་པོ་སནྔོ ་འགྲོ་བྱ་བའ་ི རམི ་པ་དང་། ཐ་སྙད་

རྣམ་གྲངས་
བ སྟ ན ་ པ ་
ལ ས ་ ཐོ ག ་
མར་གྲངས་
ཀྱི་བརྡ་ཆད་
བཤད་པ།
དེ་ཡང་ཐུན་
མོང་མ་ཡནི ་
པ འི ་ བོ ད ་
རྩི ས ་ རི ག ་
པ འི ་ ན ང ་
ཨང་ཀ་ི རྣམས་ལ་ཡ་ི གེའ་ི ལམ་ནས་བརྡ་མཚོན་བཤད་ཡོད་པ་
སྟེ། དཔེར་ན། ཨང་ཀི་གཅིག་ལ་ཚོན་ན། རང་བཞིན་གཟུགས་
ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཟུགས་གཅགི ་ལས་མེད་སྟབས་གྲངས་གཅགི ་
ཚོན་པ་བཞནི ་གྲངས་སོ་སོར་བརྡ་ཆད་མི་འདྲ་བ་མང་ཉུང་སྣ་
ཚོགས་ཡོད།
དེ་བཞིན་ལོ་དང་། ཁྱིམ་ཟླ་བཅུ་གཉིས་དང་། རྒྱུ་སྐར།
དུས་བཞ།ི རྒྱ་ནག་འཕྲུལ་གྱི་རྩིས་གཞུང་ལས། བྱི་བ་ལ་སོགས་
ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་སོ་སོར། དབང་ཐང་ཁམས་ལྔ་རིམ་པ་
དང་། དབང་ཐང་ཁམས་རེར་ཕོ་ལོ་དང་མོ་ལོར། ཕ་ྱེ ས་ྟེ སྦྱར་
བའ་ི ལོ་རྒན་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་བ་བཞནི ། དཔེར་ན་མེ་མོ་ཡོས། མེ་
ཕོ་སྟག་ལྟ་བུ་དང་།
བསྟན་པའ་ི རྩིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག བྱེད་པ་དང་གྲུབ་པ། ཉི་
ཟླར་སྒྲ་གཅན་འཇུག་ཚུལ། ལོ་གཅགི ་ནང་དུས་བཞ་ི འཕསྲོ ་དོན་
དང་བཅས་པའ་ི གཟེར་སོགས་ས་བཅད་རྣམ་གྲངས་གོ་དགུ་
དང་། མཇུག་ཏུ་ལོ་ཐོ་སྦྱོར་བ་ལ་མཁོ་བའི་ཤགོ ་ཁྲ་ལ་སོགས་ལེའུ་
གསུམ་དང་བཅས་གསལ་བའ་ི རསྩི ་གཞུང་ཤནི ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞགི ་གོ།

་་་་་་ནད་ལ་ལུགས་གཉསི ་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

ཟིན་པའི་བུད་མེད་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཆེ་བ་ཡོད་
འདུག ན་ཚོད་དེ་ནས་ ༦༥ མ་ཟིན་བར་དུ་ཕོ་མོ་གཉིས་
ཀར་གནོད་སྐྱོན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་གཅི ག་མཚུངས་ཡིན།
འོན་ཀྱང་ལོ་ན་ ༦༥ སླེབས་པའ་ི རྗེས་སུ་བུད་མེད་ལ་ནད་
དེ་མང་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་མི་ག་གེ་མོའ་ི ཕ་མའ་ི བརྒྱུད་པར་
ཁྲག་རླུང་གི་ནད་དང་། ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙི་ནད་ཡོད་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ཡོད་ན་རང་བཞིན་གྱིས་ཁྲག་རླུང་ནད་ཕོག་པའི་ཉེན་
ཁ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ཟ་ཁུ་ནད་ཅན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཙམ་ལ་
ཁྲག་རླུང་སདྟོ ་འཚངས་ཀྱི་ནད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚན་རགི ་
མཁས་དབང་དག་གིས། ཨཕ་རི་ཀ་མི་རིགས་ནི་ཚྭ་རིགས་
ལ་ཚོ ར་བ་རྣོ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྲག་རླུང་ནད་
གཞི་མང་བ་དང་། ན་ཚོད་ཆ་ནས་ནད་གཞི་འདི་ཕོག་སྔ་བ་
ཡོད་པ་བཤད།
བཤད་རྒྱུད་དུ། རྟེན་གྱི ་ དབྱེ ་ན་ཕོ ་མོ ་མ་ནིང ་
གསུམ། །ཞེ ས ་དང་། ན་ཚོ ད ་དབྱེ ་བ་བཅུ་དྲུག་བར་
བྱི ས ་པ། །དེ ་ལས་ལུས་ཟུངས་དབང་པོ ་གཟི ་མདངས་
སྟོབས། །འཕེལ་འགྱུར་བདུན་ཅུའི་བར་དུ་དར་མ་སྟེ། །དེ་
ལས་ཟད་པ་ཕན་ཆད་རྒན་པོ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
དར་མའ་ི སྐབས་སུ་ལུས་སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་འདུ་
བ་ཁྲག་མཁྲིས་ཤེད་ཆེ་བ་དང་། ནང་དུ་ཁོང་ཁྲོ་དང་ང་རྒྱལ་
ཆེ་བ་ཡོད། དེ་དུས་རང་བཞིན་གྱིས་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་
ནད་དེ་ལྡང་སྐྱེན་པ་ཡོད་སྙམ། དེ་ནས་ལུས་པོ་དེ་རིམ་
བཞིན་གུད་སྐབས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་ནད་གཞི་འདི་ཕོག་
ཉེན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་མོད་ཀྱང་། བུད་མེད་ལ་མངལ་
ཆགས་པ་དང་བྱིས་པ་བཙས་པ་སོགས་ལས་རྒས་ཀ་མྱུར་
བ་ཡོད་པ་དང་། ལོ་ན་རྒས་སྐབས་མོ་རྩི་བཟོ་བསྐྲུན་ཉུང་
བའམ་མེད་པས་སེམས་ངལ་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་
སྐྱེས་པ་ཕོ་ལས་ནད་འདི་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད་འདུག་སྙམ།
ཁ༽ ཁྲག་རླུང་དང་སེམས་ངལ།
ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་སེམས་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་
ལྡན་གྱི་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞི་ལས་ཅུང་མཐོ་རུ་འགྲོ་བ་བཤད།

ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

འོན་ཀྱང་སེམས་ངལ་དེ་ཉིད་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་
གཞི འི་རྐྱེན་ཡིན་པ་ད་བར་ཁུངས་སྐྱེ ལ་ར་སྤྲོ ད་ཀྱི་ཡིག་
ཆ་གང་ཡང་མེད། གང་ལྟར་སེམས་ངལ་ནི་སྙིང་ནད་སྐྱེས་
པར་བྱེད་པའ་ི རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་པ་ལགས་ན། སེམས་ངལ་དེ་
ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ལ་ཤུགས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་
སྲིད་ཅེས་བཤད། སེམས་ངལ་དབང་གིས་ཟས་ལ་དང་དོད་
བརླག་པས་ཟས་བཅུད་ཞན་པ་བསྟེན་པ་དང་། ཆང་རག ཐ་
མ་ཁ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་གོམས་གཤིས་ངན་
པས་ཁྲག་རླུང་དང་སྙིང་ནད་སྐྱེས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
རང་ལུགས་སུ། སེམས་ངལ་ནི་རླུང་འཁྲུགས་པའི་
སྐབས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཆོག ལྷན་ཐབས་ལས། དེ་
རྐྱེན་ལྟོ་དང་གཉིད་ཆག་བསེར་བུས་བུས། །མང་དུ་སྨྲས་
དང་ཡིད་མི་དགའ་བའི་ཚི ག །མྱ་ངན་སེམས་ལས་ཆེ ས་
དང་ཆུ་ཀླུང་སྒྲ། །ཕྱི་ཡུལ་ཆར་རླུང་གྲང་བ་ཁ་ཐལ་དང་། །ཇ་
སོགས་བསིལ་བའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་རླུང་བསླངས་ཏེ། །རླུང་ཤས་ཆེ་
བའ་ི སདྟོ ་འཚངས་འད་ི ལས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
ཟས་སྤདྱོ ་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉེས་པ་རླུང་འཕེལ་
བའི་རྐྱེན་གྱིས་རླུང་ཤས་ཆེ་བའི་སྟོད་འཚངས་བྱུང་གི་ཡོད།
ག༽ ཁྲག་རླུང་དང་ལུས་པོའ་ི ལྗིད་ཚད།
ལུས་རྒྱགས་པ་ཡོད་ན་སྙིང་གིས་ལས་འཕར་མ་ཞིག་
བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ཕོག་
པའ་ི ཉེན་ཁའང་ཆེ་བ་ཡོད། ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་
པར་ཟས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་བྱེད་པའ་ི སྐབས་གཙོ་བོ་ལུས་ཤ་སྐེམ་
པོ་འགྱུར་བའི་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་སྟངས་བསླབ་བཞིན་ཡོད།
དེ ་ཡང་སྣུམ་ཞག་ཆེ་བའི་ཁ་ཟས་དང་མངར་ཟས་ཉུང་
དུ་གཏོང་བ། ཤིང་ཏོག་དང་ཚལ་རིགས། འཇུ་སླ་བའ་ི སྤྲི་
དཀར། རྩ་རྒྱུས་ (fiber) མང་དུ་བསྟེན་དགོས་པ་སོགས་ཡིན།
དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཉུང་མཐར་ལྗིད་ཚད་ཀི་ལོ་ཕྱེད་
ཀ་ཙམ་ཆག་ཐུབ་ཀྱང་ཕན་ཡོན་ཡོད་པ་ཚོར་ཐུབ་པ་ཡིན།
གསོ ་ རི ག ་གཞུང་དུ་ཉམས་དམད་པའི་ ཡུལ་ནི །
བཤད་རྒྱུད་ལས། དེ ་ཡུལ་མ་ཞུ་སྣུམ་ཟོ ས ་བརླ་རེང ས་

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༥ ནས་བོད་ཟླ་ ༡༠ པའི་
ཚེས་ ༤ བར་བུམ་སྟོང་ནུབ། བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས༌ ༥
ནས་བུམ་སྟོང་བྱང༌། དེ་ཕྱོགས་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་
སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང་།
ཕུར། ༩-༢༨
Thu 11-20
སངས། ༩-༢༩
Fri 11-21
སནྤེ ། ༩-༣༠
Sat 11-22
ཉ།ི ༡༠-༡
Sun 11-23
ཟླ། ༡༠-༢
Mon 11-24

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབློ ་
གཉེར་འགོ་འཛུགས་བདྱེ ་པར་བཟང༌། དུར་བཏབ་
མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་ལྷག་
པར་མ་ི རུང༌། གསོ་སྦྱོང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གལ་ཆེའ་ི
མདུན་གྲོས་རགི ས་མ་ི རུང༌།

ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཉེན་
སྒགྲི ་དང་ཁྱིམ་གསར་འཛིན་པར་བཟང༌། ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌།

དམར། ༡༠-༣
Tue 11-25

ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཕྲུ་གུ་ཐོག་
མར་ ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་
མ་ི རུང༌།
ལྷག ༡༠-༤ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
Wed 11-26 ཀྱི་བྱ་བར་བཟང་། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཕུར། ༡༠-༥ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགའ་ཉེ་འདུ་
Thu 11-27 འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱ་བ་མ་ི རུང༌། ༼ཚེས་ ༦ ཆད།༽
སངས། ༡༠-༧
Fri 11-28
སནྤེ ༡༠-༨
Sat 11-29

ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། བག་མ་གཏོང་ལེན་བདྱེ ་པ་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཡང་
འདེམས་བྱ་བར་བཟང་། འོན་ཏེ་དུར་བཏབ་མ་ི རུང༌།

ཉ།ི ༡༠-༩
Sun 11-30

ཚེས་ཆ་ཞན། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱ་བ་ལྷག་པར་
མ་ི རུང༌།

ཟླ། ༡༠-༡༠
ཚེས་ཆ་ཞན། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གྲོས་རགི ས་ལྷག་པར་
Mon 12-1
མ་ི རུང༌།
དམར། ༡༠-༡༡
ཚེས་ཆ་ཞན། མགྲོན་འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉེ་འདུ་
Tue 12-2
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང་།
ལྷག ༡༠-༡༢
ཚེས་ཆ་འབྲིང༌། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌།
Wed 12-3
ཕུར། ༡༠-༡༣ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
Thu 12-4
འགོ་འཛུགས་རགི ས་ལ་བཟང༌། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ
ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐསྱེ ་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང༌།
སངས། ༡༠-༡༤ ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
Fri 12-5
འཛུགས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
སནྤེ ། ༡༠-༡༥ ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་
Sat 12-6
བྱ་བའ་ི རགི ས་མ་ི རུང༌། གསོ་སྦྱོང༌།
ཉ།ི ༡༠-༡༦
Sun 12-7

ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ྤོ
བྱ་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།

ཟླ། ༡༠-༡༧
ཚེས་ཆ༌འབྲིང༌། བག་མ་གཏོང་ལེན་མ་ི རུང༌།
Mon 12-8
དམར། ༡༠-༡༨ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུར་བཏབ་
Tue 12-9
མ་ི རུང༌།
ལྷག། ༡༠-༡༩ ཚེས་ཆ་ཞན། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བདྱེ ་པ་ལྷག་
Wed 12-10
པར་མ་ི རུང༌།
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་
དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀི་དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡིན།

ནད། །རི མ ས་དང་གཅི ན ་སྙི ་ ཁོ ང ་འབྲས་དྲེ ག ་གྲུམ་
མཆེར། །ལྐོག་ཀླད་སྙིང་ནད་ཚད་འཁྲུ་སྐྱུགས་པ་དང་། །ལུས་
ལྕི་དང་ག་མི་བདེ་བཤང་གཅི་འགགས། །འཚོ་ཆེས་ཆུ་སེར་
བད་མཁྲིས་རྒྱས་པའི་ནད། །སྟོབས་ལྡན་དར་བབ་དགུན་
དུས་སྨྱུང་བས་བཅོས། །ཞེས་དང་། ཕན་ཡོན་ན།ི ཞི་སྦྱང་
ཉམས་དམད་ཕན་ཡོན་དབང་པོ་གསལ། །ལུས་ཡང་ཡི་ག་
བདེ་ལ་བྱ་བྱེད་བརྩོན། །བཀྲེས་སྐོམ་དུས་འབྱུང་བཤང་རླུང་
བདེ་བར་རྒྱུ།
ཞེས་དང་། ཡང་། ཐལ་དྲགས་འཚོ་ཆེས་འབྲས་དང་
རྨེན་བུ་དང་། །རྨོངས་བག་གཅིན་སྙི་ལུད་པ་བད་ཀན་འཕེལ།།
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ལུགས་སུ་འཚོ་ཆེས་དྲགས་
ན་བད་ཀན་ས་ཆུའི་ཁམས་ལྷག་པར་འཕེལ་བ་དང་། དེའ་ི
དབང་གིས་ཕོ་བའ་ི མེ་དདྲོ ་ཉམས་ནས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་སྐྱེས་
ཤིང་དོན་སྣོད་དག་ལ་གནོད་པས་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་
ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཉེས་པ་དུ་མ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ང་༽ ཁྲག་རླུང་དང་ལན་ཚྭ། (Sodium)
(Sodium) ཞེས་པ་ནི་ལན་ཚྭའི་ཁྱབ་ཁོངས་གཙོ་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡

བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་འཁྲིད་དགོས་སམ།

མང་གཙོའ་ི དུས་ཆེན།

ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒྲོན་ནམ་སྨྱུག་རྩེ་མས་བསྒྱུར།

སྒྱུར་པ་པོའ་ི གཏམ།

དུ་འཁྲིད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ཞསེ ་གསུངས།
༨༽ རྒྱུ་རྐྱེན་མངོན་གསལ་མིན་པའི་སིབ་བིའ་ི ནད་
མངོན་པའམ་ལྷག་པར་དུ་ཚ་བ་ཡང་ཅུང་བརྒྱབ་ཡོད་ན་བྱིས་
པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་ནས་སྨན་པ་བསནྟེ ་གཏུགས་བདྱེ ་དགོས།
༩༽ གློ་ལུ་བ་དང་། མ་ཟད་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་
སྐབས་ཀྱི་མཚོ་གཟིག་ཀྱི་སྐད་འདོན་པའི་སྒྲ་ལྟར་བྱུང་ན་དེ་
ན་ི གློ་སོར་ཡིན་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། མཁས་དབང་གིས་གསུངས་
དོན་ཆམ་རིམ ས་སྐབས་ཁྲག་ལ་དགའ་བའི་དབྱུག་སྲིན་
(HIB) འགོག་ནུས་ས་བོན་གྱིས་ག་ློ སོར་སནྔོ ་འགོག་བདྱེ ་སདྲི ་
ལ། མ་ཟད་ནད་རྟགས་འདིའ་ི རིགས་མངོན་པ་ཡིན་ན་སྨན་
ཁང་དུ་འཁདྲི ་དེ་སྨན་པས་ངེས་པར་བརྟག་དཔྱད་བདྱེ ་དགོས་
ངེས་ཤགི ་ཡནི །
༡༠༽ མཚོག་མ་ཀོང་ཀོང་ཆགས་པ་དང་དུས་མཚུངས་
ནད་རྟགས་གཞན་ཡང་མངོན་གྱི་ཡོད་དེ་མཆུ་སྐམ་པ་དང་
ཉིན་རེའ་ི ཆབ་གདན་ཐེངས་དྲུག་ཀྱང་བརློན་པ་བཟོ་གི་མེད་ལ།
གཅནི ་པའི་མདོག་སེར་ནག་ཀྱང་སེར་ནག་མངོན་པར་བྱེད། དེ་
དག་ན་ི ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཉམས་པའ་ི རྟགས་ཡནི ་སདྲི ་པས་འཕྲལ་དུ་
སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བདྱེ ་དགོས།
༡༡༽ ཀླད་སྐྱིའ་ི ནད་རིགས་གཅིག་ཡན་ཆད་ནད་
རྟགས་མངོན་ན་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་ནས་སྨན་པ་
བསྟེན་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།
(༡) མཚོག་མ་སསྦོ ་པ།
(༢) གཉིད་ལ་སྲེད་པའམ་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་རིག་པ་
རྨོངས་པའ་ི ཚོར་བ།
(༣) ལུས་ཧྲིལ་པོ་མཉེན་པོར་འགྱུར་པ་དང་རིག་པ་ཉོབ་
པོར་འགྱུར་བ།
(༤) རྒྱ་སྨུག་མདོག་གི་པགས་འབྲུམ་མངོན་པ་དང་ཤལེ ་
ཕོར་གྱིས་གནོན་ཀྱང་མ་ི ཡལ་བ།
(༥) འོད་མ་ི ཐེག་པ།
(༦) མཇངི ་པ་མཁགྲེ ས་པོར་འགྱུར་བ།

མ་ི རགི ས་ཤགི ་ག་ི ཆེས་གལ་ཆེ་ཤསོ ་ན་ི ཆོས་ལུགས་དང་
རགི ་གཞུང་ཡནི ་ན་ཡང་། དེ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ན་ི དེ་དག་
དོན་དུ་གཉེར་མཁན་གྱི་མི་བུ་དག་ཡནི ། དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ན་ི
མ་ི བུ་དེ་དག་གི་བདེ་ཐང་ཡིན་ལ་བདེ་ཐང་དེ་ཡང་མའི་མངལ་
དུ་འབྱུང་བའི་དུས་དང་། བཙས་ཟིན་པའི་རྗེས་ཀྱི་ཉིན་དང་པོ་
ནས་དང་དོད་གནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་གལ་ཆེའ་ི རང་བཞནི ་ཞགི ་
ཡིན་པས། ཆགས་འཇགི ་མཚམས་ཀྱི་མི་རིགས་འདིས་རང་གི་
སོན་རྩའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཨང་དང་པོ་དང་ཤསེ ་ཡོན་ཨང་གཉིས་
པར་འཇོག་པའི་འདུ་ཤསེ ་བཟང་པོར་དང་དོད་དང་སློབ་སྦྱོང་
གནང་དགོས་ངེས་ཤིག་རེད་སྙམ་སྟེ་འདིར་གལ་ཆེར་འཛིན་
ནས་བསྒྱུར་བ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་བྱིས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཆེས་བཟང་ཤོས་
ན་ི བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་རྒྱུའ་ི གོམས་གཤསི ་ཡོད་དགོས་
པ་ཡནི ། ཡོང་རྒྱུའ་ི ལོ་ཤས་ནང་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་རྒྱུ་
འབྱུང་ངེས་པས་ཡནི ། ཁདྱེ ་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ནམ་ཡནི ་རུང་
བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་དགོས་པའ་ི རྒྱུ་མཚན་ན་ི བྱིས་པའ་ི
སནྔོ ་འགོག་མ་ལག་ཡོངས་སུ་སྨིན་མེད་པས་ཡནི ། དེས་ན་ཁོ་པ་
རང་ཉདི ་ལས་ཆེ་བའ་ི ཕྲུ་གུ་དང་མ་ི རྒན་པའ་ི ནད་ཕྲན་ཚེགས་
ཡནི ་ཡང་གོ་སླ་བར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་དེ་དཔེར་ན། ག་ློ ནད་དང་
སྤྱིར་བཏང་གི་ཆམ་པ་དང་གྲོད་པ་ན་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་
རེད། ཕྲུ་གུ་མར་འབྱར་ན་བ་ཡོང་ག་ི ཡོད་ལ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་
ཡང་མྱུར་བ་ཡནི ་པས། བྱིས་པ་མར་འབྱར་མ་ི བདེ་བ་འབྱུང་
ཚེ་གང་མགྱོགས་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གཞན་ཞིག་ཡནི ། བྱིས་ནད་མཁས་དབང་ཞིག་གསི ་གསུངས་
དོན། བྱིས་པ་མར་འབྱར་ལ་ལྟ་རྟོག་བདྱེ ་པར་གཟབ་ནན་བདྱེ ་
དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོ་པར་གནས་གང་དུ་མི་བདེ་བ་ཅུང་ཙམ་
བྱུང་ན་ཡང་འཕྲལ་དུ་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པར་
བསྐྱོད་དགོས། ཞེས་སྤྱིར་ན་བྱིས་པ་ན་བ་མགགྱོ ས་ཀྱང་ཡང་
དག་པའི་སྨན་བཅོས་བྱུང་ཚེ་དྲག་སྐྱེས་ཀྱང་མགྱོགས་པ་ནི་
གཞན་དང་བསྡུར་ན་བཟང་ཕྱོགས་ཤགི ་རེད། དུས་ནམ་ཞིག་ གཉསི ་པ། ཉནི ་གཅགི ་ག་ི རསྗེ ་བྱིས་པ་བསྐྱར་དུ་སྨན་ཁང་
དུ་འཁདྲི ་དགོས་པའ་ི གནས་ཚུལ།
ཆམ་ནད་འཕོག་པའ་ི བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་དགོས་པ་དེ་
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་བྱིས་པ་གཤམ་འཁོད་ནད་རྟགས་གང་
རྒྱུས་མངའ་ཡོད་དགོས།
དང་པོ། བྱིས་པ་འཕྲལ་དུ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་དགོས་ རུང་མངོན་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ བརྒལ་ན་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་
འཁདྲི ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བདྱེ ་དགོས།
གནས་ཚུལ།
༡༽ རྒྱུ་རྐྱེན་གསལ་པོ་མེད་པ་དང་རྒྱུན་ལྡན་དང་མི་
གལ་ཏེ་བྱིས་པར་གཤམ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་འཕྲལ་
འདྲ་བའི་སུན་འཚབ་དང་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེ་བ་དང་། ངུ་བའི་རིགས་
དུ་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་ནས་སྨན་པ་བསནྟེ ་དགོས།
༡༽ གྲོད་པ་བཤལ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉསི ་བརྒལ་བ། བྱུང་ན་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་དགོས།
༢༽ མིག་དམར་པོར་འགྱུར་བ་དང་ཆུ་འདོན་པའམ་
༢༽ སྣ་དང་རྣ་བ། མཆུ། མཚན་མ་བཅས་ནང་དངོས་
པོ་སོགས་འཛུལ་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཅ་ ཚི་ཅན་འཐོན་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་མིག་འབྲས་སྐྱི་མོའ་ི གཉན་ཚད་
དངོས་ཁ་ཤས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་འདོན་ཐབས་བདྱེ ་མ་ི རུང་། སོགས་མིག་གི་འགོ་ནད་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་སྲིད་པས་འགོ་ནས་རང་
༣༽ འཚིག་རྨས་སམ་སྤྱིར་བཏང་འཚིག་རྨས་བྱུང་བའ་ི བཞནི ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་འཕྲལ་དུ་བཅོས་དགོས།
༣༽ རྣ་དང་མགི ལྟེ་བ། ཕོ་མཚན་དང་མོ་མཚན་བཅས་
ཚད་ཕལ་ཆེར་ཧའོ་རྨི་ ༣༠ བྱུང་བ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་པགས་
པའ་ི རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་སྦོས་འཐེབས་པ་དང་ཉི་མས་འཚིག་ནས་རྨས་ ནས་གཤེར་ཁུ་འཛགས་པ།
༤༽ ཟས་ལ་དང་ག་མེད་པ། ཐུན་གཉིས་ཡན་ཟས་མ་ི
པ་ཡིན་ན་ཅུང་ཉེན་ཆེ་བ་ཡིན།
༤༽ ཚ་བ་འབར་བ། བྱིས་པ་ཚ་བ་མཐོ་པོ་འཕར་བའམ་ བཟའ་བའི་རིགས།
གསུམ་པ། བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་དགོས་པའི་རྫ་
ཡང་ན་ཚ་བ་འཕར་བའ་ི དུས་ཡུན་ཉིན་གཉིས་ལས་བརྒལ་བའམ་
ཡང་ན་གཞན་སེམས་ཁྲལ་བདྱེ ་འོས་པའ་ི ནད་རྟགས་དཔེར་ན་ དྲགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་བྱིས་པ་ནད་ཤུགས་ཆེན་གྱིས་མནར་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ངུ་བའམ་སིབ་ཐོར་འཐོན་པའི་སྐབས་ངེས་
ཤིང་འཕྲལ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་ངེས་ཤགི ་ཡིན་ཕྱིན་པ་
པར་དུ་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས།
༥༽ སྐྱུགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ལས་བརྒལ་བའམ་དེ་ལས་ ཚོར་བ། དཔེར་ན། བྱིས་པའི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ལ་དཀའ་
ཡུན་རངི ་བ་སྐྱུགས་པ། ཡང་དུས་མཚུངས་ནད་རྟགས་གཞན་ ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕྲད་པའ་ི སྐབས་ཁྱེདཀྱིས་འཕྲལ་དུ་
དག་མངོན་པ་དཔེར་ན། ཚ་བ་འཕར་བ་དང་སིབ་ཐོར་འཐོན་པ། སྨན་ཁང་ལ་ཁ་པར་གཏོང་དགོས་པ་དང་ཁ་པར་གཏོང་བའ་ི
༦༽ རྒྱུན་མ་ི ཆད་པར་ངུས་ན་ཨ་མ་ཞིག་ག་ི ངོས་ནས་ བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་མདོར་བསྡུས་པོའ་ི སྒོ་ནས་བྱིས་པའི་
རང་གི་བྱིས་པའི་ངུ་སྐད་དང་རྣམ་འགྱུར་མི་གང་རུང་ལས་ ནད་རྟགས་བརྗོད་དགོས། དེས་སྨན་ཞབས་རྣམས་ཀྱིས་འོས་
ཆེས་གསལ་པོ་རྟོགས་མཁན་ཞིག་ཡིན་པས། གལ་ཏེ་རྒྱུན་ འཚམས་ཀྱིས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ལ། དེ་
གཏན་ནས་ངུ་བ་མང་བའམ་ཡང་ན་ངུ་སྐད་ཉན་དུས་རྒྱུན་ མཚུངས་མྱུར་སྐྱོབས་རླངས་འཁོར་མ་སླེབ་པའི་སྔོན་བྱིས་པའི་
གཏན་མ་ཡནི ་པ་གོ་ཕྱིན་ཚང་མས་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་ ནད་རྟགས་འཕྲལ་སེལ་བྱེད་ཐབས་ཡོད་མེད་ཀྱང་བཀའ་འདྲི་
ཞུ་དགོས། གལ་ཏེ་ངེས་པར་དུ་སྐབས་འཕྲལ་སྐྱོབ་དགོས་ངེས་
དགོས་པ་ཡིན།
༧༽ དངོས་པོ་སྐྱུགས་པའམ་བཤང་བའི་ནང་ཁྲག་འཐོན་ ཀྱི་ཡནི ་ན་རང་ངོས་ནས་བྱིས་པ་འཁདྲི ་དེ་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་
ན་མཁས་དབང་གིས་གནས་ཚུལ་དེའ་ི རགི ས་བྱུང་ན་ངེས་པར་ དཔྱད་བདྱེ ་པར་བསྐདྱོ ་དགོས། གལ་ཏེ་བྱིས་པར་གཤམ་འཁོད་
དུ་སྐབས་འཕྲལ་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་དགོས། སྤྱིར་ན་ཉེན་ གནས་ཚུལ་དག་མངོན་ན་ཁདྱེ ་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་མྱུར་སྐྱོབས་
ཁ་ཕྱེད་མང་ཆེ་བའི་གནད་དོན་མིན་ན་ཡང་གང་ལྟར་སྨན་ཁང་ རླངས་འཁོར་འབོད་ནས་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་ནས་མྱུར་སྐྱོབ་
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བྱེད་དགོས།
༡༽ དྲན་པ་ཉམས་པ་དང་དྲན་པ་གསལ་པོ་མེད་པ།
༢༽ དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་
འབྱིན་རྔུབ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་མགགྱོ ས་པ། ལྷག་པར་དུ་གལ་
ཏེ་བྱིས་པའི་པགས་པ་དང་མཆུ་རྒྱུ་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་འགོ་ཚུགས་ན་
དེས་བྱིས་པའི་སྲོག་རླུང་མི་ལྡང་བ་གསལ་བཤད་བདྱེ ་ཐུབ།
༣༽ ཐེངས་དང་པོ་རྩ་འཁུམ་པ་མངོན་པའམ་རྒྱུན་
མཐུད་ནས་སྐར་མ་གཅིག་ལས་ཡུན་རིང་བའི་རྩ་འཁུམ་ན་
བྱིས་པའི་མིག་རིལ་ཀླད་རྒྱབ་ཕགྱོ ས་ལ་ལྡོག་ཡོད་སདྲི ་ལ། དྲན་
པ་གསལ་པོ་མེད་པ་དང་རྐང་ལག་བཞ་ི པོ་རྩ་འདར་བདྱེ །
༤༽ དུག་ཤོར་བའམ་གནོད་པའི་དངོས་པོ་ཟོས་པའི་
རྗེས་བདེ་པོ་མེད་པ་ཚོར་བར་བྱེད། དཔེར་ན་མི་རྒན་པས་
བཟའ་བྱེད་ཀྱི་སྨན་ལྟ་བུ། བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྲིད་པའི་
སྐབས་སྨན་རྫས་དང་སྨན་འཐུམ་ཤགོ ་སྒམ་མམ། ཡང་ན་ཤལེ ་
དམ་འཁརྱེ ་ཡོང་རྒྱུ་དྲན་པ་བརྗེད་རྒྱུ་མེད། གལ་ཏེ་བྱིས་པར་
གཤམ་འོག་ག་ི ནད་རྟགས་བྱུང་ན་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁདྲི ་
ནས་མྱུར་སྐབྱོ ་བདྱེ ་དགོས།
༡༽ ཁྲག་མང་པོ་འཐོན་པའི་རིགས་ཀྱི་རྨས་སྐྱོན་ཤོར་
བའམ། རྨ་ཁ་གཏངི ་གཟབ་པོའ་ི རིགས་མཐོང་ན་ཕལ་ཆེར་
འཚེམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། མཁས་དབང་གི་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་ན་
རས་གཟང་མ་ཞིག་སྤྱད་ནས་རྨ་ཁ་མནན་དགོས་པ་མ་ཟད།
རྨས་སྐནྱོ ་ཆེ་སའ་ི གནས་ཀྱི་ཁྲག་རྣམས་བཀག་དགོས།
༢༽ ཚབ་ཆེའ་ི བརྡབ་སྐནྱོ ་ཤརོ ་ན་ཁདྱེ ་ལ་བྱིས་པ་དེར་རུས་
པ་ཆགས་པའམ་ཚིགས་ཆུས་པའ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་སདྲི ་པ་ཡནི །
༣༽ མགོ་བོར་ཚབ་ཆེའ་ི བརྡབ་སྐྱོན་ཤརོ ་བ།
༤༽ མདི ་འགྱུར་བཏང་བའམ་དུག་ཤདེ ་ཆུང་བའ་ི རང་
བཞནི ། ཡང་ན་ཉེན་ཁ་ཆུང་བའ་ི དངོས་པོ་ཟོས་པ་ཡནི ་ན་སྐནྱོ ་
དེ་ཙམ་མེད་དོ།།

སྨན་སློབ་བཟང་མོ་སྐྱིད།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ཕུང་པོའི་རི་བོ་བརྩི གས་ལ། མུ་གེ་དང་མནར་གཅོད་ཀྱི་
ལོ་ཟླ་རིང་མོའི་འཐབ་རྩོ ད་ལས། གཞི་ནས་ཉི་མ་བཞིན་
དཔངས་མཐོ་ལ། འོད་མདངས་བཀྲ་བ། གཅེས་པར་འོས་པ།
ཀུན་ལ་སམྙོ ས་པའ་ི མང་གཙོའ་ི གཞུང་ལུགས་འདི་བཙུགས་
པ་རེད། དེ་བས་ལྡོག་སྟེ། ཕ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དང་མ་བྲག་སྲིན་མོའ་ི གདུང་རྒྱུད། གངས་ཅན་བོད་པ་ང་
ཚོར། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་རྒྱུ་སྐར་བཞིན་རབ་ཏུ་གསལ་བའི། བོད་
ཆེན་མོའ་ི མང་གཙོའ་ི གཞུང་ལུགས་འདི་ནི། ཁ་བ་ཅན་པ་
ཚོའ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི སྤྲུལ་པས།
ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མངོན་རྟོག་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་འོད་མངས་
ལས། བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ། གསོལ་རས་སུ་
བསྩལ་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ཆེས་ཕུལ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་རེད། དེ་ནི་
ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོའ་ི དགའ་སྤོབས་བྱེད་ས། གཟི་བརྗིད་ངོམས་
ས་དང་། གཅེས་འཛིན་ངོམས་ས་དང་། གཅེས་འཛིན་བྱེད་
ས། བོད་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་པའ་ི གཞ་ི
མ། རྣམ་དཔྱོད་ངོམས་སའི་གར་སྟེགས། མདོར་ན། བོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་མོའ་ི དར་རྒྱས་ཀྱི་སྒོ་ཆེན་ཡིན་པས་ན། བོད་ཀྱི་
མང་གཙོའ་ི གཞུང་ལུགས། གོང་ནས་གོང་དུ། མི་རབས་ནས་
མི་རབས་བར། དུས་གཏན་དུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག

རྒས་པ་གསོ་བ་བཅུད་ལེན་ཆེན་མོ།
					

བཅུད་ལེ ན ་འདི ་ ནི ་
རྒན་རྒོན་རྣམས་དང་། ནད་
གཅོང་། དེ་བཞིན་ངལ་དུབ་
དབང་གི ས ་ཁྲག་ལ་སོ ག ས་
པ འི ་ ལུ ས ་ ཟུ ང ས ་རྣ མ ས ་
དང་། འབྱུང་བ་འགྲིབ་ནས་
གཟུགས་པོ་སྒུར་ཞི ང་གཉེ ར་
མས་ཁྱབ་པ་དང་། སྐྲ་དང་
སྨ་ར་དཀར་པོར་གྱུར་བའམ་
འབུད་པ། མིག་ལ་སོགས་པའ་ི
དབང་པོའ་ི ཚོར་ཤུགས་ཉམས་
པ། པགས་པ་རྩུབ་པོ་ཆགས་
པ། སྙིང་སྟོབས་ཞན་པས་དྲན་
ཤེ ས ་ཉམས་པ་དང་། ལུས་
ཤུགས་ཉམས་པ་སོགས་འགོག་
ཅིང་། རེ་ཞིག་ལུས་ཁམས་འཚོ་
ཞིང་ཚེ་རིང་དུ་འགྲོ་བའི་ཆེད་
དུ་བཅུད་ལེན་འདི་མེད་དུ་མི་
རུང་བ་ཞིག་ཡིན།
མདོར་ན། བཅུད་ལེན་
བསྟེན་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ལ། ཚེ་
རིང་བ། ན་ཚོད་དར་མ་ཡུན་བསངྲི ་ནས་གནས་ཐུབ་པ། ལུས་
ཁམས་ཀྱི་མདངས་སྟོབས་རྒྱས་པ། མགི ་ལ་སོགས་པའ་ི དབང་
པོའ་ི ནུས་པ་དང་སེམས་ཀྱི་དྲན་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ། བློ་
རིག་རྣོ་བ། སྐད་གདངས་དང་ལྡན་ཞིང་། ཁྱད་པར་རོ་ཙ་དང་
ལུས་ཤ་སྐྱེས་པའི་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་ཡནི །
བསྟེན་དུས། བྱུང་ན་ཟླ་བ་ཡར་ངོའ་ི ཚེས་གཅིག་དང་
དེ་མིན་སྔ་དྲོའ་ི དུས་སུ་སྨན་ཕྱེ་ཤོག་ཐུམ་རེ་ཉིན་ལྟར་བཞེས་
ལ་དེ་རྗེས་རྔུལ་ཆུ་མ་འཐོན་ཙམ་གྱི་བར་འཆམ་འཆམ་མམ་
ལུས་སྦྱོང་གནང་དགོས།

སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

རམྩོ ་སྒགྲི ་འགན་འཁུར་བ།
རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

ཚོགས་མ།ི རྩིས་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་རྒྱལ།
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་།
དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
གགློ ་ཀླད་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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