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ཨེམ་ཆྱི་བགྲེས་པ་བསན་འཛིན་ཆོས་གྲགས་དང༌། 

དབང་རྒྱལ། བསན་འཛནི་རྣམ་རྒྱལ། ཉ་ེདུས་གསར་འབོར་

བ་ཀུན་འགྱུར། རྒྱ་བོ་ལགས་སོགས་ཚང་མ་ཡུན་རྱིང་སྨན་

གྱི་སོབ་གཉེར་བས་པ་དང༌། ཉམས་མོང་མང་པོ་བསགས་

པའྱི་ཨེམ་ཆྱི་ཡག་པོ་ཤ་སག་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་ས་ནས་ཁེད་

རང་ཚོས་སོབ་སྦོང་ཡག་པ་ོབེད་དགསོ། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་

བེད་དགོས། ཤེས་སོང་ངམ། ཞེས་བཀའ་སྩལ།

སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་མན་ངག་

ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བ་གོ་བདེར་མྱི་མང་ལ་ངོ་སྤོད་

བས་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་གྱི་བེད་སོའྱི་སང་བང་ག་ོརྟགོས་ཡོང་བ།

འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸ སྤྱི་ནརོ་༸ 
གོང་ས་༸ སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྨན་

རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་སབོ་རྱིམ་སལེ་ཞུས་

ཏ་ེགང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་བཅངས་པའྱི་

དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

མྱི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསྤོད་ཞུ་རྒྱུ།

✴

✴

✴

༡༩༨༦།༡༡།༡༠ 
འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མྱིའྱི་ནུས་ཤུགས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་༸སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའྱི་དགོངས་པ་

རླབས་ཆེན་བཞེས་ཏ།ེ མགནོ་པོ་གང་གྱི་བཀའ་བབ་བཞྱིན་

༸སྐུའྱི་བ་སྨན་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལྡན་མཆོག་དང་། དུས་

འཁོར་བ་བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ནས་བོད་ཀྱི་

གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་། སར་ནག་དབངས་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་གནས་

ཐོག་འགན་འཁུར་གནང་སེ་མྱི་གཅྱིག་ལག་གཅྱིག་ལྟ་བུ་

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱིའྱི་རྨང་གཞྱི་བཙུགས་གནང་

མཛད། དེ་ནས་རྱིམ་པས་སྨན་དང་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་གནས་

ཐོག་བོད་མྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་བུམ་པ་གང་འཇའོྱི་ཚུལ་

དུ་སོབ་འཁྱིད་གནང་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཁད་ལས་མྱི་ས་གསོ་

སྐོང་དང་། སྐེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུ་ཆེད་

བོད་མྱི་འདུ་སོད་ཁག་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་གསར་

འཛུགས་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ འགོ་སོད་ནས་རྱིམ་པས་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་ཇ་ེམང་དུ་སོང་བ་དང་། བོད་སྨན་གྱི་དགསོ་

མཁོ་ཇེ་མང་སོང་བར་བརྟེན་དེང་རབས་འཕྲུལ་འཁོར་

ལམ་ནས་སྨན་རྱིལ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་དནོ་གཉེར་བ། མཐོ་སོབ་

ཏུ་སོབ་མ་བསྡུ་ལེན་དང་། ཉམས་ཞྱིབ། ཕྱི་འབྲེལ་དང་དྱིལ་

བསྒགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་འགྲོ་བ། བོད་སྨན་གྱིས་

ཕན་རླབས་ཐད་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཁག་གྱི་བྲྱིས་རོམ། དཔེ་

དེབ་ཨྱིན་བསྒྱུར་ཞུས་པ་སོགས་མགོན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་

དགོངས་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་དེ་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་དབུས་དང་ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་ཁག་ཡོངས་

སུ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཁད་ལས་པ་དང་། ཁད་

ལས་མྱིན་པ། སོབ་མ་བཅས་ཀྱི་གྲངས་འབརོ་གཤམ་གསལ།

ཨང་། ས་ེཚན། ཕ།ོ   མ།ོ བསོམས།

༡། སྨན་པ། ༨༥  ༥༤ ༡༣༩

༢། སར་རྱིས་པ། ༡༠       ༩ ༡༩

༣། ཆདོ་གན་སྨན་པ།                      ༦ ༠    ༦

༤། སྨན་སབོ།                           ༤༨  ༣༦ ༨༤

༥། རྱིས་སོབ། ༨              ༡༤     ༢༢

༦། ལས་བེད། ༡༤༠   ༡༣༨    ༢༧༨

༧། ཆོད་གན་ལས་བེད། ༩          ༤   ༡༣

༨། ལས་མྱི། ༦༧ ༦༣ ༡༣༠

བསོམས། ༣༧༣ ༣༡༨       ༦༩༡

ལྡྱི་ལྱི་ནྱི་ཛཱ་མུདྡཱྱིན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ས་ཁང་རང་བདག་

ཐོག་སྤུས་ཉོ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐོག་མར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༢ པའྱི་བདུན་ཕག་དང་པོའྱི་ནང་ལྡྱི་

ལྱི་བོད་ཁང་ནས་བོད་སྨན་གྱི་བདུན་ཕག་ཅེས་ཕྱི་ནང་མྱི་

རྱིགས་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཁད་ཆོས་ང་ོསོྤད་

དང་། བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་གོ་སྒྱིག་བས་པ་བརྒྱུད་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༤ ཆེས་ ༡ ནས་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་དུ་གཏན་

འཇགས་སྨན་ཁང་ཚུགས། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས 

༩ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་གཞུང་ནས་མ་ཡུར་ཝྱི་ཧཱར་ཞེས་པའྱི་

ས་གནས་སུ་སྨན་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཆེད་སོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་

ཁང་གའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་། ས་གནས་དེར་ནད་

པ་འགྲ་ོའངོ་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ 

ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ནྱི་ཛ་ཱམུ་དྡཱྱིན་དུ་ས་ོབཞུད་ཀྱིས་

ནྱི་ཛཱ་མུ་དྡཱྱིན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞེས་མྱིང་བཏགས། ཐོག་

མར་ལྡྱི་ལྱི་ནྱི་ཛཱ་མུ་དྡཱྱིན་སྨན་ཁང་གྱི་ས་ཁང་དེ་བཞྱིན་མྱི་

ལོ་ ༩༩ རྱིང་བདག་གཉེར་བེད་སྤོད་བེད་ཆོག་པའྱི་གན་

ཡྱིག་ཐོག་དེབ་སྐེལ་ཞུས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་རང་བདག་ཐོག་མྱིང་བསྒྱུར་དེབ་སྐེལ་ཞུས། 

སྨན་ཁང་དེར་བསེན་གཏུགས་བེད་མཁན་ནད་པའྱི་ཁོད་

རྒྱ་གར་ཞྱི་དག་དཔོན་རྱིགས་དང་། གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་

དཔནོ་རྱིགས། དེ་བཞྱིན་ཉ་ེའཁོར་མངའ་སེ་ཡུ་པྱི། ཧ་རྱི་ཡཱ་

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀྱི་སརོ། (Diabetes)

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་

ཀྱི་ཉྱིན་མོ་ (World Diabetes Day) སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་

ཡོད། ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྐེན་པས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདས་

གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། འདས་གྲོངས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་

ལོ་ར་ེབཞྱིན་ཇེ་མང་འགྲོ་བཞྱིན་པ་འགོག་ཆེད་ནད་གཞྱིའྱི་

སོན་འགོག་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ནྱི་ཉྱིན་མོ་དའེྱི་དགོས་

དམྱིགས་གཙོ་བོ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་མཉམ་

འབྲེལ་ཚོགས་པའྱི་ (International Diabetes 

Federation) སན་ཐའོྱི་ནང་མྱི་གྲངས་ས་ཡ་ ༣༨༢ ལྷག་

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཕོག་ཟྱིན་པ་དང་གལ་ཏེ་རྒྱུན་དེ་

ལྟར་མུ་མཐུད་གནས་པ་ཡྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ ༢༠༣༥ ལརོ་

གྲངས་འབརོ་ས་ཡ་ ༥༩༢ ཙམ་འཕར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡང་

ན་མྱི་བཅུའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕོག་རྒྱུ་ཡྱིན་

པའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། 

དེ་བཞྱིན་དངོས་སུ་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་པའྱི་

ཚུལ་དུ་གནས་མཁན་མང་དག་ཡོད་པར་གོང་དུ་བསན་

པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལས་ཆེས་མང་བ་ཡོད་པ་ཚོད་དཔག་བེད་

བཞྱིན་ཡོད། 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་

གཉྱིས་ནང་སོན་འགོག་གྱི་ཆ་རེྐན་དང་། གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་

འགུལ། དེ་བཞྱིན་དོ་བདག་གྱི་ཤེས་ཚད། དོ་སང་ཞན་པ་

སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྐེན་པས་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཚད་གཞྱི་

ལོ་ལྟར་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་བོ་འཚབ་སྐེས་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་བཤད་སོལ་ལ་འབྱུང་

འགྱུར་ལོར་རྒྱ་གར་ནྱི་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ལྟ་བུར་

འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པའང་བརོད་ཡོད། 

ཡྱིན་ནའང་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་གལ་

ཏ་ེནད་གཞྱི་འདྱི་དུས་ཐོག་ཏུ་ངསོ་འཛནི་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་

ན་སྨན་བཅོས་ཡོད་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སོང་རྐེན་སོགས་ལ་

དོ་སང་བས་ཏེ་སོན་འགོག་བེད་ཐུབ་ན་མྱི་ན་བར་གནས་

ཐུབ་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཡྱིད་སྐོའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་དེང་གྱི་

ཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ལྷོད་གཡེང་གྱིས་ནད་རྱིང་དུ་གྱུར་

ནས་བཅོས་ཐབས་བྲལ་ཏ་ེརང་སགོ་ཤརོ་དགསོ་པའྱི་གནས་

སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད།

རང་རའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནད་གཞྱི་འདྱིར་གཅྱིན་སྱིའྱི་

ན་ཚ། ཅྱི་ནྱིའྱི་ན་ཚ། མངར་མོའྱི་ན་ཚ། ཤུ་གར་ན་ཚ་སགོས་

ཐ་སད་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་ཐོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་

ཡོད་ནའང་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ན་ཚ་འདྱིའྱི་གནས་ལུགས་དང་

ཉེན་ཚབས་ཇྱི་ཡོད་མ་རྟོགས་པས་ལྷོད་གཡེང་ཤོར་ཉེན་ཆ་ེ

བར་སང་། 

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལུགས་སུ་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐ་

སད་ལ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། 

ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ནྱི། རྒྱུ་རྐནེ་ལན་ཚྭ་མངར་བསྱིལ་

ལྱི་བའྱི་ཟས། །རླན་ཅན་མལ་འདུག་བད་ཀན་ཚིལ་འཕེལ་

བ། །ལྒང་པར་ཟགས་པས་ཟ་ཁུ་སྐེད་པར་བེད། །ཅེས་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་སོང་བའྱི་རྒྱུ་

རྐེན་ནྱི་ཁ་ཟས་ལན་ཚྭ་བ་དང་མངར་བ། ནུས་པ་བསྱིལ་

བ་དང་འཇུ་དཀའ་བ་སོགས་ལྱི་བའྱི་རྱིགས་བསེན་དགས་

ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།
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གོ ང ་ སྨ ན ་

དཀནོ་མཆགོ་

འཕན་དར་

གྱིས་མཛད་

པའྱི ་ཉམས་

ཡྱི ག ་ བ རྒྱ ་

ར ་ ཞེ ས ་ པ ་

འདྱི་ནྱི་བོད་

ལུགས་གསོ ་

རྱིག་གྱི་ནད་

བཅོས་རྱིག ་

པ ་ བ ས ན ་

པའྱི་སྨན་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན།   ཉམས་ཡྱིག་བརྒྱ་ར་ཞསེ་གཞུང་

འདྱི་སུག་བྲྱིས་སུ་ཡདོ་པ་གཉྱིས་དང་འདྱི་ནས་དཔར་བསྐྲུན་

ཞུས་པ་གཅྱིག་བཅས་མ་དཔེ་གསུམ་ལག་སོན་བྱུང་བའྱི་

གཞུང་དངོས་ཀྱི་མགོ་མཇུག་གང་དུའང་བརྒྱ་རའྱི་ཐ་སད་

དེ་མྱི་སང་བས་ཕལ་ཆེར་དུས་ཕྱིས་སུ་གཞན་གྱིས་བཏགས་

པར་སང་།  སྨན་གཞུང་འདྱིའྱི་དཀར་ཆག་ནརོ་བུའྱི་ཕངེ་

བའྱི་ནང་དུ། སྨན་གཞུང་འདྱི་ཆསོ་རྒྱལ་གུརུ་རཏ་ྣབྷད་ས་ེབ་

མ་རྱིན་ཆནེ་བཟང་པསོ་བསྐུལ་བ་དང་རང་གྱི་སབོ་བུ་རྣམས་

ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས་མན་ངག་ཉམས་ཡྱིག་འདྱི་

བརམ་པ་ཡྱིན་ཚུལ་གསུངས་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་ཉམས་ཡྱིག་

བརྒྱ་རའམ་མན་ངག་ཉམས་ཡྱིག་ཅསེ་པ་འདྱི་ནྱི་དནོ་ལ་ནད་

གཞྱི་བེ་བྲག་པའྱི་གཙོ་བོ་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་བསན་

པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ཕོགས་བསྒྱིགས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

སྨན་གཞུང་འདྱིའྱི་རོམ་པ་པོ ་གོང་སྨན་དཀོན་

མཆོག་འཕན་དར་(1511-1577)ནྱི་རང་གྱི་ཞང་པོ་དང་

ར་བའྱི་བ་མ་གོང་སྨན་དཀནོ་མཆོག་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཐུགས་

སས་དམ་པ་དེ་ཡྱིན། གཞུང་འདྱིའྱི་མ་དཔེ་དེ་དག་ཏུ་

དཀོན་མཆོག་ཕན་དར་རམ་འཕན་དར་ཞེས་འ་འཕུལ་

ཡོད་མེད་གཉྱིས་ཀ་བྲྱིས་སོལ་འདུག ཁོང་ནྱི་ཕྱིས་སུ་དབུས་

གཙང་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའྱི་སྨན་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་

བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩  སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ།

ཉམས་ཡྱིག་བརྒྱ་ར།

རྒྱན་དུ་གྱུར་བ་དང་སན་གྲགས་ཀྱི་བ་དན་རྒྱ་བོད་ཡོངས་

ལ་ཁབ་ཡོད་པ་རྣམ་ཐར་ཕགོས་བསྒྱིགས་སུ་གསལ། 

གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་ནད་རྱིགས་དབེ་བ་

དྲུག་ཅུ་ཙམ་ལ་ནང་གསེས་དབེ་བ་བཅས་ཁོན་བསོམས་

ནད་གཞྱི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་བཞུགས་ཡོད། དེ་ཡང་

ཉེས་གསུམ། ཁོང་ནད། ཚ་བའྱི་ནད། རྱིམས་ནད། དབང་

པོའྱི་ནད། དནོ་སོད་ཀྱི་ནད། ཐོར་ནད། ལྷན་སྐེས་རྨའྱི་ནད། 

བྱིས་པ་མོ་ནད་དང་གཟའ་གདོན་བཅས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་བེ་

བྲག་ས་ོསའོྱི་གཙ་ོབརོ་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་གཉྱིས་རྒྱས་

བསྡུས་འཚམ་པའྱི་སོ་ནས་བསན་ཡོད། བཅོས་ཐབས་ནང་

དུ་སྨན་དང་། དཔྱད། དེ་བཞྱིན་སགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་

ཀང་ཐརོ་ར་ེབ་བསན་ཡོད། བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཕལ་

མོ་ཆེ་ནྱི་རོམ་པ་པོའྱི་ར་བའྱི་བ་མ་གོང་སྨན་ཆེན་པོའྱི་ཞལ་

གདམས་དང་སན་བརྒྱུད་ཡྱིན་ལ། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་

ཕག་པའྱི་ཁད་ཆོས་དང་། ས་སྐ་བདག་ཆེན་པའྱི་ཕག་ལེན། 

འཕགས་སོན་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས། བ་མ་བྲང་ཏྱི་ཐུགས་དམ། 

གོང་སྨན་མཁས་པའྱི་ཕག་བཞེས་དང་གནད་ཀྱི་གདམས་

ངག སོད་སོན་དཀོན་མཆོག་སྐབས་ཀྱི་མན་ངག་བཅས་

དང་། དའེྱི་སེང་གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་འཕན་དར་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་སུ་བངས་པའྱི་ནད་བཅོས་ལག་ལེན་ཀྱི་མན་

ངག་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད།   དེ་ཡང་ནད་གཞྱི་

བཅོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་རེ་མཛད་པ་དེ་ཉྱིད་ནད་པའྱི་དོན་

བེད་པའྱི་སད་དུ་རང་གྱི་སོབ་བུ་བྲང་ཏྱི་སྨན་གྲོང་སས་པོ། 

ཉྱི་མ་གྲགས་པ། བསམ་གཏན་དཔལ་བཟང་། ཐང་རྱི་བ་

ནམ་མཁའ་བཀྱིས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཏད་པར་

གསལ།  གང་ལྟར་སྨན་གཞུང་འདྱི་ནད་བཅོས་ལག་ལེན་ལ་

ཞུགས་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ཟུར་བལྟ་བེད་

དགོས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གོར་མ་ཆག

སྨན་དཔེ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་དྷ་ས་བོད་

གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གནས་ཚུལ་ཕོགས་བསྒྱིགས་དང་

དཔར་བསྐྲུན་སེ་ཚན་ནས་མ་དཔེ་གཞན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཞྱིབ་

བསྡུར་བས་ནས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་བས་ཡོད་པ་རདེ།  

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་ལ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ། 
  

ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

བཤད་རྒྱུད་ལས། ཁབ་བེད་རླུང་ནྱི་སྱིང་ལ་གནས་

པ་སེ། །ལུས་ཀུན་ཁབ་པར་རྒྱུ་ཞྱིང་འདེགས་འཇོག་

བེད། །བརྐང་བསྐུམ་འབེད་འཛུམ་བ་བ་ཕལ་རག་

ལུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁབ་བེད་རླུང་གྱི་རྟནེ་ནྱི་སྱིང་

དང་། དའེྱི་བེད་ལས་ཚུལ་བཞྱིན་མེད་པའྱི་གནས་སབས་

སུ་གལ་ཏེ་ཁག་རླུང་ཡོ་བད་སེང་བརྟག་ཚེ་ཁག་རླུང་ཚད་

གཞྱི་ཇེ་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་མངོན་ཐུབ། ཁབ་

བེད་རླུང་གྱི་འཁྲུགས་རེྐན་ནྱི། མན་རྒྱུད་ལས། ཁབ་བེད་

འགྲོ་འདུག་རེད་མོ་དགས་པ་དང་། །འཇྱིགས་དང་ཡྱི་མུག་

ཁ་ཟས་རྩུབ་པས་འཁྲུགས། །སྱིང་སྤྱུགས་བརྒྱལ་འབོག་མང་

དུ་སྨྲ་བ་དང་། །འགྲོ་འདདོ་འཇྱིགས་སྐྲག་མྱི་སན་ཚིག་གྱིས་

སོང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁབ་བེད་རླུང་འཁྲུགས་ན་

ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ཙམ་མ་ཟད་སྱིང་ནད་དང་

སམེས་ནད་ཡང་སྐེད་པར་བེད་ཀྱི་ཡོད།

གསུམ་པ་ཁག་རླུང་ནད་ཀྱི་དབ་ེབ།

ཨང་། སེང་རྱིམ། འགོ་རྱིམ། བེ་བྲག་གྱི་མྱིང་།

༡ 120 མན། 80 མན། Normal Blood pressure

༢ 120 ནས་ 139 80 ནས་ 89 Pre Hypertension

༣ 140 ནས་ 159 90 ནས་ 99 Stage 1 Hypertension

༤ 160 ཡན 110 ཡན། Stage 2 Hypertension

༥ 180 ཡན། 110 ཡན། Hypertensive crisis

༦ 140 ཡན། 90 མན། I so l a t e d  Sy s t o l i c 
Hypertension

ཡང་། རྒྱུ་རྐནེ་གང་ཡང་མདེ་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ཁག་

རླུང་རྱིམ་པ་མཐ་ོབ་ོགསལ་བར་ (Primary hypertension) 

ཟེར་བ་དང་། རྒྱུ་རྐནེ་གང་རུང་ཞྱིག་དང་ལྡན་པའྱི་སབས་ཁག་

རླུང་མཐ་ོབརོ་ཡདོ་པར་ (Secondary hypertension) 

ཞསེ་དབ་ེབ་འབདེ་ཚུལ་འདུག  

མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས། དབེ་ན་ཁག་རླུང་གཉྱིས་

པོ་ཤེས་ཆེ་རེ། །ཡང་། བེ་བྲག་ཁག་ཤས་ཆེ་ན་གཟེར་ཆེ་

ཞྱིང་། །རླུང་ཤེས་ཆེ་ན་སོད་དུ་འཚང་ཕུལ་ཆེ། །ཞེས་ཁག་

ཤས་ཆེ་བ་དང་། རླུང་ཤས་ཆེ་བའྱི་དབེ་བ་གཉྱིས་གསུངས་

ཡོད། ཡང་ལ་ལས་ཁག་རླུང་གཉྱིས་བསོམས་ཀྱི་སོད་

འཚངས་ཞེས་དབ་ེབ་འབེད་བཞྱིན་ཡོད།

བཞྱི་པ། ནད་རྟགས། 

ཕྱི་ལུགས་པས་ནད་དེར་འཇབ་ནད་ཟེར། དའེྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་ནད་དེ་ཕོག་ནས་ལོ་མང་སོང་ཡང་ནད་རྟགས་

མངོན་གསལ་དོད་པོ་སོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་ཡྱིན། དེ་ཡང་

སྤྱིར་བཏང་ནད་པ་གྲངས་ལྔ་ལས་གཅྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་

ནད་ཡོད་པ་ཤེས་རྟགོས་མེད་པ་གསུངས་བཞྱིན་ཡོད། 

མན་ངག་ལྷན་ཐབས་སུ། དེ་རྟགས་ར་ནྱི་སོང་རྒྱུག་

མནན་མྱི་བཟོད། །ཆུ་མདོག་སོ་འམ་ཡང་ན་དམར་སེར་

དྭངས། །མག་ོདང་མྱིག་རུས་ས་ོདང་མུར་འགྲམ་དང་། །སྒོག་

རུས་དཔྱྱི་རདེ་རང་ངར་ཚིགས་གཞྱི་ན། །གྲང་ཤུམ་བེད་ཅྱིང་

ལུས་རྔུལ་ཕྲུམ་སརེ་ཁརེ། །གཉྱིད་མེད་གཡལ་འདར་མ་ེདང་

ཉྱི་མ་འདདོ། །ཁངོ་པ་སངོ་ཞྱིང་གྲང་ལ་སྱིང་མྱི་དགའ། །འདྱི་

རྣམས་ཁག་རླུང་ནད་ཀྱི་མངོན་ཚུལ་ཏེ། །ཞེས་དའེྱི་དུས་སུ་

གསོ་བཅོས་མེད་པར་སང་མེད་དུ་ཤོར་ན་ཁག་རླུང་རྱིམ་

པ་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཁད་པར་གྱི་ནད་རྟགས་

ནྱི། ར་བར། ཁད་པར་བྲང་རྒྱབ་གཟེར་ཞྱིང་ལྟག་མདུད་

ན། །ནང་དུ་འཇུག་པའྱི་རླུང་དང་དགེ་དགུ་དཀའ། །རྔམ་

རོད་དབུགས་མྱི་བདེ་ཞྱིང་སོད་དུ་འཚང་། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་གསོ་རྱིག་གཞུང་ནང་གསལ་བའྱི་ཁག་རླུང་གྱི་

མངནོ་ཚུལ་རྟགས་རྣམས་ཕྱི་ནང་གྱི་སྨན་པའམ་སྨན་ཞབས་

སོགས་སུས་ཀང་ལེགས་པར་རྟོགས་ཐུབ་ན། ནད་གཞྱི་འདྱི་

ཇེ་ཐུ་རུ་མྱི་འགྲོ་བར་སོན་འགོག་ཐབས་ཤེས་བེད་ཐུབ་པ་

དང་། དུས་ཐགོ་ཏུ་བཅོས་ཐུབ་པའྱི་དག་ེམཚན་ཡོད།

ལྔ་པ། ཕྱི་ལུགས་ནས་བཤད་པའྱི་ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཀྱི་

ཉེན་ཁའྱི་རྐནེ་ལ་དཔྱད་པ། 

ཀ༽ཁག་རླུང་དང་ལུས་རྟནེ་གྱི་ཁད་པར།

ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་དེ་ལོ་ན་ ༤༥ ཙམ་

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སོྤད་ལམ་དུ་རླན་ཅན་ཡུལ་དུ་རྒྱུན་

རྱིང་བསད་དགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་གཙོ་

བོ་བད་ཀན་ཡྱིན། བད་ཀན་ནྱི་ས་ཆུའྱི་ཁམས་ཡྱིན་པས་

མེ་དོད་ཀྱི་སོབས་ཉམས་པར་བེད་པའྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད། 

སྤྱིར་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བར་གཞྱི་འཛིན་ས་གཙོ་བོ་ནྱི་

ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་ལ་རག་ལུས་ཡདོ། ཟས་ཟོས་པ་རྣམས་ཕ་ོབར་

བད་མཁྱིས་རླུང་གྱི་འཇུ་བདེ་ལས་ཀྱིས་ཟས་འཇུ་བཞྱིན་ཡདོ་

རུང་སབས་འདྱིར་གོང་འཁོད་རྒྱུ་རེྐན་གྱིས་ཁ་ཟས་འཇུ་མ་

ནུས་པར་ར་ོམངར་ཤས་ཅན་གྱི་བད་ཀན་ས་ཆུའྱི་རང་བཞྱིན་

ཚད་ལས་ལྷག་པར་འཕེལ་ཏ་ེརྱིམ་པས་མཆྱིན་པའྱི་གནས་སུ་

ལྷུང་ནས་ལགེས་པར་སྨྱིན་མ་ཐུབ་པར་ཁག་ནང་མངར་བའྱི་

ཤས་ད་ེཤུགས་ཀྱིས་སབེས་ཀྱི་ཡདོ། ཁག་ནང་མངར་བའྱི་ཤས་

འཕེལ་བས་དསེ་བད་ཀན་ཚིལ་ལྷག་པར་འཕེལ་ཏ་ེརྱིམ་པས་

ཁག་གར་པ་ོཆགས་ཏ་ེཁག་ར་འགག་པའྱི་ནད་དང་ཀླད་ནད། 

སྱིང་ནད། ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད། མཁལ་མའྱི་ནད་

སགོས་མྱི་སྡུག་པའྱི་ཚབས་ཆའེྱི་ནད་གཞྱི་སོང་བར་བེད་པ་མ་

ཟད། ནད་འདྱི་རྱིང་པ་ཆགས་ན་བ་གཉན་གྱི་ནད་མང་དག་

ཅྱིག་འདནེ་ཏེ་བཅོས་དཀའ་བར་འགྱུར་ཏེ་མྱི་བཟོད་པའྱི་

སྡུག་བསལ་འབྱིན་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ལ་བརྟནེ་ནད་གཞྱི་འདྱིར་

དོ་སང་དང་ཉེན་ཚབས་ཅན་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དརེ་ཐུག་ཡདོ། 

གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ནད་གཞྱི་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་

རྒྱུ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ལས་མྱི་བྱུང་བ་མེད་སབས་

ནད་ཀྱི་ང་ོབ་ོཡང་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཚང་

དགསོ་པ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། དརེ་སངོ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་

ལའང་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་སོ་སོའྱི་རྐེན་གྱིས་དབེ་བ་མྱི་

འད་བ་གྲངས་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གསུངས་ཡདོ་པས་སབས་ཐགོ་ནད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཟུངས་སོབས་སོགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་

བས་ཏ་ེགཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་བ་ེབྲག་དབ་ེབ་ངསོ་འཛནི་གྱིས་སྨན་

བཅོས་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་བསྐདེ་ཆནེ་

པ་ོཡངོ་གྱི་ཡདོ། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧-༢༠༠༠ བར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་ཀྱིས་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་གཞྱིར་ཉམས་

ཞྱིབ་ཐངེས་དང་པ་ོབས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་རང་རའེྱི་བདོ་

པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཡདོ་མཁན་

མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་དའེྱི་རེྐན་གྱིས་ཁག་རླུང་

སདོ་འཚངས་སམ་ཁག་ཤདེ་འཕེལ་བ་དང་ཁག་གྲྱིབ་ཕགོ་པ་

ད་ེའད་མང་དག་ཡདོ། 

ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལས་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ལ་

བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་བསྐེད་གང་ལེགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ར་

སྤདོ་ཡང་བྱུང་ཡདོ། 

ཕྱི་ལུགས་ལས་ནད་གཞྱི་འདྱིར་མངར་ཚད་གཅོག་

ཐབས་དང་ཟས་སྤོད་སྲུང་ཐབས་མ་གཏོགས་སེང་དག་ཏུ་

གཏོང་ཐུབ་པའྱི་སྨན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ད་བར་མེད་པ་ཞྱིག་

ཏུ་སང་ཡང་བོད་ལུགས་ལས་ནད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ལ་ཁུངས་

གཏུགས་ནས་སྨན་བཅོས་བེད་སབས་ཕན་བསྐེད་ངོ་གསོ་

ཐནོ་པ་ད་ེའད་ཡངོ་བཞྱིན་ཡདོ། 

གཙོ་བོ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་བཅོས་ཐབས་རྱིག་པར་གཞྱི་བཞག་གྱིས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེྐན་

གཙ་ོབོར་དམྱིགས་ཏེ་སྨན་དང་ཟས་སྤོད་ཀྱི་ལམ་སོན་ཟུང་

དུ་འབྲེལ་ནས་སྨན་བཅོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནད་གཞྱི་

འདྱིར་སྤྱིར་བཏང་མངོན་ཚུལ་གྱི་ནད་རྟགས་དམྱིགས་སུ་

ཛ་དག་མེད་ནའང་མངནོ་ཚུལ་གྱི་ནད་རྟགས་ཕལ་ཆ་ེབ་ནྱི། 

གཉྱིད་མང་དུ་ཉལ་བར་འདདོ་པ། གཟུགས་པོར་རྔུལ་མང་

་་་་་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀྱི་སརོ། (Diabetes)

དུ་འབྱུང་བ། གཅྱིན་པ་ཡང་ཡང་འབབ་པ་དང་གཅྱིན་པའྱི་

མདོག་རགོས་པ། ཁ་མངར་ལ་གྲེ་བ་དང་རན་སོགས་སམ་

པ། རང་ལག་མཐྱིལ་བཞྱི་ཚ་བ། རང་པའྱི་བྱིན་ཉྭ་ན་བ། ཐང་

ཆད་པ་སགོས་ཡོང་གྱི་ཡདོ་པས་ད་ེལྟར་མངནོ་ཚུལ་གྱི་ནད་

རྟགས་རྣམས་ཡོད་ན་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཡྱིན་པ་ངེས་པ་མེད་

རུང་ལྷོད་གཡེང་དུ་མ་སོང་བར་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀྱིས་

གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་

བདེ་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

དེང་གྱི་ཆར་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སབས་བདའེྱི་འཕྲུལ་ཆས་

བརྒྱུད་བརྟག་དཔྱད་བེད་བདེ་བ་དང་རྱིན་གོང་དམའ་

བས་ཚང་མས་ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་བདོ་

ལུགས་སྨན་པར་སབས་ར་ེབརྟག་དཔྱད་བས་ནའང་འཐུས། 

གང་ལྟར་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་འཛནི་

བྱུང་ཚེ་བཅོས་ས་བ་ཡོད། ནད་གཞྱི་རྱིང་པར་གྱུར་ན་བ་

གཉན་གྱི་པགས་ནད་ཐརོ་པ་འཇྱིགས་སུ་རུང་བ་ད་ེའད་ཐནོ་

པ་མ་ཟད། མྱིག་ལོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། རང་པ་ཞར་ནས་

གཅོད་དགསོ་པ། ཁག་གྲྱིབ་ཕགོ་པ། མཁལ་མ་སྐོན་ཅན་དུ་

སངོ་བ་སགོས་མྱི་སྡུག་པའྱི་ནད་གཞན་མང་པ་ོའདནེ་གྱི་ཡདོ་

པ་ནྱི་ཚང་མས་མཁནེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀྱིས་མྱིག་ལངོ་བ་ཆགས་པ་དང་

རང་ལག་གཅོད་དགསོ་པ། མཁལ་མ་སོྐན་ཅན་དུ་བཏང་བ་

སགོས་ཀྱི་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོབདེ་ཀྱི་ཡདོ། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་པ་

དང་དགོས་གཞྱི་ཡདོ་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་མངར་བ་

དང་བསྱིལ་བ་ལྱི་བའྱི་རྱིགས་དཔརེ་ན་ཤྱིང་ཏགོ་མངར་མའོྱི་

ཁུ་བ། བ་ེམ་ཀ་ར་དང་བུ་རམ། བྱི་རྱིལ། འབྲས། ཞ་ོཁགོ ཞ་ོཁགོ་

མངར་མ།ོ ཕར་ཤྱིའྱི་ཚལ་སགོས་ཉུང་དུ་བསནེ་དགསོ་པ་དང་ད་ེ

བཞྱིན་ཉྱིན་ལྟར་ཆུ་ཚདོ་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ལུས་རལ་ཕན་བུ་རེ་རེད་

པའམ་ཡང་ན་གམོ་པ་རྒྱབ་པ་ད་ེམཚུངས་སམེས་པ་གུ་ཡངས་

པ་ོདང་སྐྱིད་པ་ོསདོ་དགསོ་པ་སགོས་ལ་ད་ོསང་གནང་གལ་ཆ།ེ 

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

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ད་ལྟ་འགྲོ་

བཞྱིན་པས་རང་ཉྱིད་ལ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀྱི་དོགས་པ་ཡོད་

ན་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་སེང་ལོར། སྱི་ཀཾདར་བཱད། ཨཧམད་

བཱད། མུཾ་བཨྱི། ལྡྱི་ལྱི་བཅས་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་རྱིན་མེད་

བརྟག་དཔྱད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏ་ེབརྟག་

དཔྱད་ནང་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་གཞྱི་ཐནོ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ནང་

བཞུགས་འདོད་ཡོད་ན་ཟླ་དྲུག་སྨན་བཅོས་རྱིན་མེད་ཐོག་

གནང་བཞྱིན་ཡདོ་པས་ཕབེས་ན་འགྲྱིག་པ་ཡྱིན། 

དེ་བཞྱིན་དེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟས་སྤོད་ཀྱི་ལམ་སོན་

ཐད་འདྱི་ག་སེ་ཚན་དུ་འབྲེལ་བ་གནང་ནའང་འདྱི་ནས་

གང་ཐུབ་སོབ་སོན་ཞུ་ཆོག་པས་ཚང་མས་རང་སོག་རང་

གཅེས་འཛནི་ཏ་ེནད་གཞྱི་མྱི་ཡངོ་བའྱི་སནོ་འགགོ་ལ་འབད་

དགོས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་གསལ་གྱི་ལ་ོན་ ༣༠ ཡན་སནོ་པ་

རྣམས་ལོ་ལྟར་ཐེངས་རེ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཡོད་མེད་

བརྟག་དཔྱད་གནང་དགསོ་པ་ནྱི་གལ་ཆ་ེཡྱིན། གལ་ཏ་ེནད་

གཞྱི་འདྱི་ཕགོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བ་ོཞུམ་ལྷདོ་གཡངེ་མ་བས་

པར་སྨན་བཅོས་སགོས་རྒྱུན་འཁོངས་དང་དུས་ཐོག་གནང་

དགསོ། གལ་ཆ་ེཤསོ་ནྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུས་

ནས་དུས་སུ་འབྲེལ་ཡདོ་སྨན་པར་བརྟག་དཔྱད་བེད་དགསོ་

པ་ནྱི་གནད་འགག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ཟས་

སྤོད་གཉྱིས་ནྱི་གལ་གནད་ཆནེ་པརོ་རྱིས་ཡདོ་པས་ཟས་སོྤད་

ཀྱི་སང་བང་ལགེས་པར་ཤསེ་པའྱི་ཐགོ་སྲུང་ཐུབ་ན་ནད་གཞྱི་

མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སནོ་འགགོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འཕདོ་པའྱི་ཟས་

སྤདོ་གཉྱིས་ནྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཀང་མཚནོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།།

ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།
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ཤགོ་ངསོ་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡  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།

རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

རྱིས་ཀྱི་མན་ངག་ཉྱིན་མརོ་བདེ་པའྱི་སང་བ་ཞསེ་བ་བ། 
ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༥ ནས་བདོ་ཟླ་  ༡༠ པའྱི་
ཚསེ་ ༤ བར་བུམ་སངོ་ནུབ། ད་ེཕགོས་ཞལ་ཕགོས་

ཏ་ེལས་ས་ེགཏདོ་པ་མྱི་རུང་། 

སནེ། ༩-༩ 
Sat 11-1

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། གཡང་འདམེས་དང་། སྐ་ེདངསོ་
འདབེས་ལས། ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་བཅས་ལ་བཟང༌། 

གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབདེ་པ་མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༩-༡༠
Sun 11-2

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

ཟླ། ༩-༡༡
Mon 11-3

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབོ་གཉརེ་
འག་ོའཛུགས་བདེ་པར་བཟང༌། སགེ་ཚསེ་ཀྱིས་གཏར་
སགེ་རྱིགས་མྱི་རུང༌། མགྲནོ་འབདོ་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེའདུ་

འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

དམར། ༩-༡༢
Tue 11-4

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང༌།              
༼ཚསེ་ ༡༣ ཆད།༽

ལྷག། ༩-༡༤
Wed 11-5

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌། ཚ་ེདབང་ཚ་ེསྒྲུབ་བདེ་པ་དང་འཆྱི་
ངསེ་སགོ་བསླུ་གཏངོ་བར་བཟང༌། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་

བཏུགས་འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང༌།

ཕུར ༩-༡༥
Thu 11-6

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

སངས། ༩-༡༦
Fri 11-7

ཚསེ་ཆ༌ཞན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་པར་མྱི་
རུང༌། ཆུ་ཁམས་མཁལ་ར་ཞག་ ༧༢ རྒྱུ་འག་ོཚུགས། 

གསོ་སྦོང༌།

སནེ། ༩-༡༧
Sat 11-8

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་མྱི་རུང༌། ཀླུ་ཐེབས།

ཉྱི། ༩-༡༨
Sun 11-9

ཆུ་ཚདོ་ ༡༡ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང༌། དཔནོ་རྱིགས་མཇལ་
འཕད་དང་ཚངོ་ལས་གཉརེ་བར་བཟང༌། དུར་བཏབ་

མྱི་རུང༌།

ཟླ།  ༩-༡༩ 
Mon11-10

ཆུ་ཚདོ་ ༡༢ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་
པར་སོབ་གཉརེ་འག་ོའཛུགས་དང༌། ཁྱིམ་གསར་འཛནི་
པར་བཟང༌།  གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབདེ་པ་མྱི་རུང༌།

དམར། ༩-༢༠
Tue 11-11

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

ལྷག ༩-༢༡
Wed 11-12

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་། མགྲནོ་འབདོ་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཕུར ༩-༢༢
Thu 11-13

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབོ་
གཉརེ་འག་ོའཛུགས་བདེ་པར་བཟང་། ཚངོ་ལས་འག་ོ

འཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།  

སངས། ༩-༢༣ 
Fri 11-14

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཕྲུ་གུ་ཐགོ་
མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐསེ་སར་གཏངོ་བ་མྱི་

རུང༌། ༼ཚསེ་ ༢༣ ས་མ།༽

སནེ། ༩-༢༣
Sat 11-15

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཡང་
འདམེས་བ་བར་བཟང༌། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་

འདནོ་དང་སྐསེ་སར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༩-༢༤  
Sun 11-16

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།  ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། ཁ་
མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཟླ། ༩-༢༥
Mon 11-17

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགའ་ཉ་ེ
འདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབ་བ་མྱི་རུང་།

དམར། ༩-༢༦
Tue 11-18

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བདེ་པར་བཟང༌། མཁར་ལས་འག་ོ

འཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ོམྱི་རུང༌།

ལྷག། ༩-༢༧
Wed 11-19

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་མྱི་རུང་།

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབྲས།
བདོ་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༥ ནས་བདོ་ཟླ་  ༡༠ པའྱི་

ཚསེ་ ༤ བར་བུམ་སངོ་ནུབ། བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ༌ ༥ 
ནས་བུམ་སངོ་བང༌། ད་ེཕགོས་ཞལ་ཕགོས་ཏ་ེལས་

ས་ེགཏདོ་པ་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༩-༢༨
Thu 11-20

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབོ་
གཉརེ་འག་ོའཛུགས་བདེ་པར་བཟང༌། དུར་བཏབ་

མྱི་རུང༌།

སངས། ༩-༢༩ 
Fri 11-21

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབདེ་པ་ལྷག་

པར་མྱི་རུང༌།   གསོ་སྦོང༌།

སནེ། ༩-༣༠
Sat 11-22

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

ཉྱི། ༡༠-༡
Sun 11-23

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌། མགྲནོ་འབདོ་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌། 

ཟླ། ༡༠-༢
Mon 11-24

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།  ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཉནེ་
སྒྱིག་དང་ཁྱིམ་གསར་འཛནི་པར་བཟང༌།   ཚངོ་ལས་

འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང༌།

དམར། ༡༠-༣
Tue 11-25

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཕྲུ་གུ་ཐགོ་
མར་ ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐསེ་སར་གཏངོ་བ་

མྱི་རུང༌།

ལྷག ༡༠-༤
Wed 11-26 

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
ཀྱི་བ་བར་བཟང་། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོ

འཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཕུར། ༡༠-༥
Thu 11-27

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབ་བ་མྱི་རུང༌། ༼ཚསེ་ ༦ ཆད།༽

སངས། ༡༠-༧
Fri 11-28

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་བདེ་པ་མྱི་རུང༌།

སནེ ༡༠-༨
Sat 11-29

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཡང་
འདམེས་བ་བར་བཟང་། འནོ་ཏ་ེདུར་བཏབ་མྱི་རུང༌།  

ཉྱི། ༡༠-༩ 
Sun 11-30

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབ་བ་ལྷག་པར་
མྱི་རུང༌།

ཟླ། ༡༠-༡༠
Mon 12-1

ཚསེ་ཆ་ཞན། གལ་ཆའེྱི་མདུན་གྲསོ་རྱིགས་ལྷག་པར་
མྱི་རུང༌།

དམར། ༡༠-༡༡ 
Tue 12-2

ཚསེ་ཆ་ཞན། མགྲནོ་འབདོ་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང་།

ལྷག ༡༠-༡༢
Wed 12-3

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

ཕུར། ༡༠-༡༣
Thu 12-4

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་རྱིགས་ལ་བཟང༌། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོ
ནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐསེ་སར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང༌། 

སངས། ༡༠-༡༤
Fri 12-5

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོ
འཛུགས་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།  

སནེ། ༡༠-༡༥
Sat 12-6

ཚསེ་ཆ་ཞན།    དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོ

བ་བའྱི་རྱིགས་མྱི་རུང༌།    གསོ་སྦོང༌།

ཉྱི། ༡༠-༡༦
Sun 12-7

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

ཟླ། ༡༠-༡༧
Mon 12-8

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

དམར། ༡༠-༡༨
Tue 12-9

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུར་བཏབ་
མྱི་རུང༌། 

ལྷག། ༡༠-༡༩
Wed 12-10

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབདེ་པ་ལྷག་
པར་མྱི་རུང༌།

རྱིས་གཞུང་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་མྱིག་མཧཱ་པཎྜྱི་ཏ་དྷརྨ་

ཤཱྱིས་བརམས་གནང་བ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡང་མཁས་དབང་དུང་

དཀར་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་གསུང་འབུམ་ནང་། ལ་ོཙ་ཱབ་དྡྷརྨ་ཤཱྱི་ཞསེ་པ་

རྒྱ་གར་སད་དུ་ལ་ོཙ་ཱབ་ཞསེ་པ་ལཀོ་ཅཀྴ་ུས་ེབདོ་སད་དུ་བསྒྱུར་

ན། འཇྱིག་རྟནེ་མྱིག་ཟེར་ཞྱིང༌། ལ་ོཙ་ཱབ་རྣམས་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སད་དང་ཡྱི་ག་ེལ་མཁས་པ་མ་ཟད། མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་སད་

དང་ཡྱི་ག་ེལ་ཡང་མཁས་པས་མྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་གྱི་རྱིག་གཞུང་

དར་སེལ་བཏང་བ་ལ་འཇྱིག་རྟནེ་འདྱིའྱི་མྱིག་དང་འད་བ་ཡྱིན་

པས་མྱིང་ད་ེལྟར་ཐགོས། སྨྱིན་གྲལོ་གྱིང་གྱི་མཁས་པ་ཆནེ་པ་ོལ་ོ

ཆནེ་དྷརྨ་ཤཱྱི་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སད་ཡྱིག་དང་བདོ་ཀྱི་སད་ཡྱིག་

གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་རོམ་ཡྱིག་འབྲྱི་བར་མཁས་པའྱི་ལ་ོཙ་ཱབ་

ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་དང་། ཁངོ་ནྱི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་

ཤྱིང་རྟ་ ༡༦༥༤ ལ་ོནས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་མ་ེབ་ ༡༧༡༧ 

ལ་ོབར་དགུང་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེབཞྱི་བཞུགས། སྨྱིན་གྲལོ་གྱིང་གཏརེ་

བདག་གྱིང་པ་འགྱུར་མདེ་རྡ་ོརེ་སགོས་བ་མ་མཁས་པ་མང་པ་ོ

བསནེ་ནས་གསང་སགས་གསར་རྱིང་དང་རྱིག་གནས་ལྔ་ལ་

མཁས་པར་སྦངས་ཤྱིང་གསུང་རོམ་ཡང་ཕུག་ལུགས་རྱིས་ཀྱི་

འགྲལེ་ཆནེ་ཉྱིན་བདེ་སང་བ་ར་བ་དང་འགྲལེ་པ། བུ་ཡྱིག སན་

ངག་ལའེུ་གསུམ་གྱི་དཔརེ་བརདོ་སགོས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡདོ། 

རསེ་སུ་སགོ་པ་ོཇུན་གར་ཚ་ེདབང་རབ་བརྟན་གྱིས་བཏང་བའྱི་

དམག་དཔུང་བདོ་དུ་འབོར་སབས་སྐུ་བཀོངས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ལ་ོ

རྒྱུས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་གསལ་ཞསེ་ས།ོ །སབས་སུ་བབས་པ་འདྱིར་

ང་ོསྤདོ་བ་རྒྱུ་ནྱི་ཁངོ་གྱིས་བརམས་གནང་བའྱི་རྱིས་གཞུང་ཉྱིན་

བདེ་སང་བ་ར་བ་ཡྱིན། ད་ེཡང་རྱིས་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་། རྱིས་

ཀྱི་སནོ་འགྲའོྱི་སབས་དང་པ་ོནས་སབས་དགུ་བཅུ་ག་ོདགུ་བར་

དང་། མཇུག་ཏུ་ཉྱི་སང་བུ་ཡྱིག་ལའེུ་གསུམ་བཅས་ཡདོ། 
སབས་དང་པ་ོསནོ་འགྲ་ོབ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་། ཐ་སད་

རྣམ་གྲངས་

བ ས ན ་ པ ་

ལ ས ་ ཐོ ག ་

མར་གྲངས་

ཀྱི་བརྡ་ཆད་

བ ཤ ད ་ པ ། 

ད་ེཡང་ཐུན་

མངོ་མ་ཡྱིན་

པ འྱི ་ བོ ད ་

རྱི ས ་ རྱི ག ་

པ འྱི ་ ན ང ་

ཨང་ཀྱི་རྣམས་ལ་ཡྱི་གའེྱི་ལམ་ནས་བརྡ་མཚནོ་བཤད་ཡདོ་པ་

ས།ེ དཔརེ་ན། ཨང་ཀྱི་གཅྱིག་ལ་ཚནོ་ན། རང་བཞྱིན་གཟུགས་

ཞསེ་པ་ལྟ་བུ་གཟུགས་གཅྱིག་ལས་མདེ་སབས་གྲངས་གཅྱིག་

ཚནོ་པ་བཞྱིན་གྲངས་ས་ོསརོ་བརྡ་ཆད་མྱི་འད་བ་མང་ཉུང་ས་

ཚགོས་ཡདོ།

ད་ེབཞྱིན་ལ་ོདང་། ཁྱིམ་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་དང་། རྒྱུ་སར། 

དུས་བཞྱི། རྒྱ་ནག་འཕྲུལ་གྱི་རྱིས་གཞུང་ལས། བྱི་བ་ལ་སགོས་

ལོ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་སོ་སོར། དབང་ཐང་ཁམས་ལྔ་རྱིམ་པ་

དང་། དབང་ཐང་ཁམས་རརེ་ཕ་ོལ་ོདང་མ་ོལརོ། ཕེ་སེ་སྦར་

བའྱི་ལ་ོརན་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་བ་བཞྱིན། དཔརེ་ན་མ་ེམ་ོཡསོ། མ་ེ

ཕ་ོསག་ལྟ་བུ་དང་།

བསན་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག བེད་པ་དང་གྲུབ་པ། ཉྱི་

ཟླར་སྒ་གཅན་འཇུག་ཚུལ། ལ་ོགཅྱིག་ནང་དུས་བཞྱི་འཕསོ་དནོ་

དང་བཅས་པའྱི་གཟེར་སོགས་ས་བཅད་རྣམ་གྲངས་ག་ོདགུ་

དང་། མཇུག་ཏུ་ལ་ོཐ་ོསྦརོ་བ་ལ་མཁ་ོབའྱི་ཤགོ་ཁ་ལ་སགོས་ལའེུ་

གསུམ་དང་བཅས་གསལ་བའྱི་རྱིས་གཞུང་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ག།ོ

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

ངལ་གསའོྱི་གླུ།
སར་ནག་དབངས་རྱིས་པ་གྲགས་པ།

ཟབ་བརླྱིང་བོད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཆེན་ལ།།

སྦངས་ཙམ་བགྱིས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལས་བྱུང་བའྱི།།

རྣམ་རྟགོ་དྱི་བ་མང་པའོྱི་ཀློང་རུམ་ནས།།

སམེས་ཀྱི་ངལ་བ་དྭངས་བའྱི་གླུ་ཞྱིག་ལེན།།

དངེ་རབས་གནམ་རྱིག་མཁན་པའོྱི་སྐུ་དྱིན་ལ།།

ཉྱིན་རའེྱི་གནམ་གཤྱིས་སནོ་བརྡ་འཁྲུལ་མེད་རདེ།།

གཟའ་དང་སར་ཁམས་བརྱིས་པའྱི་སནོ་དཔགས་ཀྱིས།།

ཐྱིག་མྱིན་སམེས་ཁལ་ཞྱི་བའྱི་གླུ་ཞྱིག་ལེན།།

སནོ་ཐནོ་ཚན་རལ་རྱིག་པའྱི་གསལ་འདབེས་ཀྱིས།།

གཟའ་དང་སར་མའྱི་རང་བཞྱིན་རྟགོས་ནས་ཡོད།།

ཟླ་བ་གཟའ་ཡྱིས་བཟུང་བའྱི་དུས་མོད་ལ།།

གཏངོ་མྱིན་སམེས་འཚབ་ཞྱི་བའྱི་གླུ་ཞྱིག་ལེན།།

བོད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་བརོད་དནོ་གཏྱིང་ཟབ་རདེ།།

བ་ོདམན་བདག་འདས་དཔྱྱིས་ཕྱིན་རྟགོས་མ་སོང་།།

དྱིས་པའྱི་དནོ་ལ་ལན་ཞྱིག་མ་འབརོ་བས།།

ར་ེབའྱི་འདུན་པ་ཞྱི་བའྱི་གླུ་ཞྱིག་ལེན།།
འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཟྱིན་པའྱི་བུད་མེད་ལས་སྐེས་པ་ལ་གནདོ་སྐོན་ཆེ་བ་ཡོད་

འདུག ན་ཚོད་དེ་ནས་ ༦༥ མ་ཟྱིན་བར་དུ་ཕོ་མོ་གཉྱིས་

ཀར་གནོད་སྐོན་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། 

འནོ་ཀང་ལོ་ན་ ༦༥ སེབས་པའྱི་རེས་སུ་བུད་མེད་ལ་ནད་

དེ་མང་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་མྱི་ག་གེ་མོའྱི་ཕ་མའྱི་བརྒྱུད་པར་

ཁག་རླུང་གྱི་ནད་དང་། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་ཡོད་པའྱི་ལོ་

རྒྱུས་ཡོད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁག་རླུང་ནད་ཕོག་པའྱི་ཉེན་

ཁ་ཆ་ེརུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན། ཟ་ཁུ་ནད་ཅན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཙམ་ལ་

ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་ཡོད། གཞན་ཡང་ཚན་རྱིག་

མཁས་དབང་དག་གྱིས། ཨཕ་རྱི་ཀ་མྱི་རྱིགས་ནྱི་ཚྭ་རྱིགས་

ལ་ཚོར་བ་རྣ་ོབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁག་རླུང་ནད་

གཞྱི་མང་བ་དང་། ན་ཚོད་ཆ་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕགོ་ས་བ་

ཡོད་པ་བཤད། 

བཤད་རྒྱུད་དུ། རྟེན་གྱི་དབེ་ན་ཕོ་མོ་མ་ནྱིང་

གསུམ། །ཞེས་དང་། ན་ཚོད་དབེ་བ་བཅུ་དྲུག་བར་

བྱིས་པ། །དེ་ལས་ལུས་ཟུངས་དབང་པོ་གཟྱི་མདངས་

སོབས། །འཕེལ་འགྱུར་བདུན་ཅུའྱི་བར་དུ་དར་མ་སེ། །དེ་

ལས་ཟད་པ་ཕན་ཆད་རན་པོ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

དར་མའྱི་སབས་སུ་ལུས་སོབས་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་འདུ་

བ་ཁག་མཁྱིས་ཤདེ་ཆ་ེབ་དང་། ནང་དུ་ཁོང་ཁ་ོདང་ང་རྒྱལ་

ཆ་ེབ་ཡོད། ད་ེདུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་

ནད་དེ་ལྡང་སྐེན་པ་ཡོད་སམ། དེ་ནས་ལུས་པོ་དེ་རྱིམ་

བཞྱིན་གུད་སབས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀར་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕོག་

ཉེན་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་མོད་ཀང་། བུད་མེད་ལ་མངལ་

ཆགས་པ་དང་བྱིས་པ་བཙས་པ་སོགས་ལས་རས་ཀ་མྱུར་

བ་ཡོད་པ་དང་། ལོ་ན་རས་སབས་མོ་རྱི་བཟོ་བསྐྲུན་ཉུང་

བའམ་མེད་པས་སེམས་ངལ་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་

སྐེས་པ་ཕ་ོལས་ནད་འདྱི་ཕགོ་ཉེན་ཆ་ེབ་ཡོད་འདུག་སམ།

ཁ༽ ཁག་རླུང་དང་སམེས་ངལ། 

ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་སེམས་ངལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་ལས་ཅུང་མཐ་ོརུ་འགྲ་ོབ་བཤད། 

འནོ་ཀང་སེམས་ངལ་དེ་ཉྱིད་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་

གཞྱིའྱི་རྐེན་ཡྱིན་པ་ད་བར་ཁུངས་སེྐལ་ར་སོྤད་ཀྱི་ཡྱིག་

ཆ་གང་ཡང་མེད། གང་ལྟར་སེམས་ངལ་ནྱི་སྱིང་ནད་སྐེས་

པར་བེད་པའྱི་རྐེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལགས་ན། སེམས་ངལ་དེ་

ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ལ་ཤུགས་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་

སྱིད་ཅེས་བཤད། སེམས་ངལ་དབང་གྱིས་ཟས་ལ་དང་དདོ་

བརླག་པས་ཟས་བཅུད་ཞན་པ་བསེན་པ་དང་། ཆང་རག ཐ་

མ་ཁ་བེད་སོྤད་བེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ངན་

པས་ཁག་རླུང་དང་སྱིང་ནད་སྐེས་པར་བེད་ཀྱི་ཡོད། 

རང་ལུགས་སུ། སེམས་ངལ་ནྱི་རླུང་འཁྲུགས་པའྱི་

སབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་ཆོག ལྷན་ཐབས་ལས། དེ་

རྐེན་ལྟོ་དང་གཉྱིད་ཆག་བསེར་བུས་བུས། །མང་དུ་སྨྲས་

དང་ཡྱིད་མྱི་དགའ་བའྱི་ཚིག །མ་ངན་སེམས་ལས་ཆེས་

དང་ཆུ་ཀླུང་སྒ། །ཕྱི་ཡུལ་ཆར་རླུང་གྲང་བ་ཁ་ཐལ་དང་། །ཇ་

སགོས་བསྱིལ་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་རླུང་བསངས་ཏ།ེ །རླུང་ཤས་ཆ་ེ

བའྱི་སོད་འཚངས་འདྱི་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཟས་སོྤད་དམན་ལྷག་ལགོ་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉསེ་པ་རླུང་འཕལེ་

བའྱི་རྐནེ་གྱིས་རླུང་ཤས་ཆ་ེབའྱི་སདོ་འཚངས་བྱུང་གྱི་ཡདོ།

ག༽ ཁག་རླུང་དང་ལུས་པའོྱི་ལྱིད་ཚད།

ལུས་རྒྱགས་པ་ཡོད་ན་སྱིང་གྱིས་ལས་འཕར་མ་ཞྱིག་

བེད་དགོས་པ་མ་ཟད་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ཕོག་

པའྱི་ཉེན་ཁའང་ཆེ་བ་ཡོད། ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་

པར་ཟས་ཀྱི་བསབ་བ་བེད་པའྱི་སབས་གཙ་ོབོ་ལུས་ཤ་སེམ་

པོ་འགྱུར་བའྱི་ཟས་སྤོད་བསེན་སངས་བསབ་བཞྱིན་ཡོད། 

དེ་ཡང་སྣུམ་ཞག་ཆེ་བའྱི་ཁ་ཟས་དང་མངར་ཟས་ཉུང་

དུ་གཏོང་བ། ཤྱིང་ཏོག་དང་ཚལ་རྱིགས། འཇུ་ས་བའྱི་སྤྱི་

དཀར། ར་རྒྱུས་ (fiber) མང་དུ་བསེན་དགསོ་པ་སགོས་ཡྱིན། 

ད་ེལྟར་ཉམས་སུ་བངས་ནས་ཉུང་མཐར་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལ་ོཕེད་

ཀ་ཙམ་ཆག་ཐུབ་ཀང་ཕན་ཡནོ་ཡདོ་པ་ཚརོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ་ཉམས་དམད་པའྱི་ཡུལ་ནྱི། 

བཤད་རྒྱུད་ལས། དེ་ཡུལ་མ་ཞུ་སྣུམ་ཟོས་བརླ་རེངས་

ནད། །རྱིམས་དང་གཅྱིན་སྱི ་ཁོང་འབྲས་དེག་གྲུམ་

མཆེར། །ལོག་ཀླད་སྱིང་ནད་ཚད་འཁྲུ་སྐྱུགས་པ་དང་། །ལུས་

ལྱི་དང་ག་མྱི་བདེ་བཤང་གཅྱི་འགགས། །འཚོ་ཆེས་ཆུ་སེར་

བད་མཁྱིས་རྒྱས་པའྱི་ནད། །སོབས་ལྡན་དར་བབ་དགུན་

དུས་སྨྱུང་བས་བཅོས། །ཞེས་དང་། ཕན་ཡོན་ནྱི། ཞྱི་སྦང་

ཉམས་དམད་ཕན་ཡོན་དབང་པོ་གསལ། །ལུས་ཡང་ཡྱི་ག་

བད་ེལ་བ་བེད་བརོན། །བཀསེ་སོམ་དུས་འབྱུང་བཤང་རླུང་

བད་ེབར་རྒྱུ།

ཞེས་དང་། ཡང་། ཐལ་དགས་འཚ་ོཆེས་འབྲས་དང་

རྨནེ་བུ་དང་། །རྨངོས་བག་གཅྱིན་སྱི་ལུད་པ་བད་ཀན་འཕེལ།། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ལུགས་སུ་འཚ་ོཆེས་དགས་

ན་བད་ཀན་ས་ཆུའྱི་ཁམས་ལྷག་པར་འཕེལ་བ་དང་། དའེྱི་

དབང་གྱིས་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ཉམས་ནས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་སྐེས་

ཤྱིང་དནོ་སོད་དག་ལ་གནདོ་པས་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཉསེ་པ་དུ་མ་སེྐད་པར་བེད་ཀྱི་ཡདོ། 

ང་༽ ཁག་རླུང་དང་ལན་ཚྭ། (Sodium) 

(Sodium) ཞེས་པ་ནྱི་ལན་ཚྭའྱི་ཁབ་ཁོངས་གཙོ་

ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

་་་་་་ནད་ལ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།
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ཤགོ་ངསོ་བཞྱི་པ།

རམོ་སྒྱིག་འགན་འཁུར་བ།

རྱིག་དག་ེབོ་བཟང་བཀ་ཤྱིས།

ཚགོས་མྱི། རྱིས་རམས་པ་རྡ་ོརེ་དབང་རྒྱལ།
 རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།
 དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས།
 སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།

གགོ་ཀླད་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱིད་འཛམོས། 
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བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡  

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

མང་གཙའོྱི་དུས་ཆནེ།

  སྨན་སོབ་བཟང་མོ་སྐྱིད།

བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་དགསོ་སམ།
ཆབ་ལྷ་ོགཡུ་སྒནོ་ནམ་སྨྱུག་ར་ེམས་བསྒྱུར།

སྒྱུར་པ་པའོྱི་གཏམ།

མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ཆེས་གལ་ཆ་ེཤསོ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་དང་

རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ན་ཡང་། ད་ེལས་ཀང་གལ་ཆ་ེབ་ནྱི་ད་ེདག་

དནོ་དུ་གཉརེ་མཁན་གྱི་མྱི་བུ་དག་ཡྱིན། ད་ེབས་གལ་ཆ་ེབ་ནྱི་

མྱི་བུ་ད་ེདག་གྱི་བད་ེཐང་ཡྱིན་ལ་བད་ེཐང་ད་ེཡང་མའྱི་མངལ་

དུ་འབྱུང་བའྱི་དུས་དང་། བཙས་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་ཀྱི་ཉྱིན་དང་པ་ོ

ནས་དང་དདོ་གནང་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་གལ་ཆའེྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས། ཆགས་འཇྱིག་མཚམས་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱིས་རང་གྱི་

སནོ་རའྱི་འཕོད་བསེན་ཨང་དང་པ་ོདང་ཤསེ་ཡནོ་ཨང་གཉྱིས་

པར་འཇགོ་པའྱི་འདུ་ཤསེ་བཟང་པརོ་དང་དདོ་དང་སབོ་སྦངོ་

གནང་དགོས་ངེས་ཤྱིག་རདེ་སམ་སེ་འདྱིར་གལ་ཆེར་འཛནི་

ནས་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན། 

གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་བྱིས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཆེས་བཟང་ཤོས་

ནྱི་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་གམོས་གཤྱིས་ཡདོ་དགསོ་

པ་ཡྱིན། ཡངོ་རྒྱུའྱི་ལ་ོཤས་ནང་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་རྒྱུ་

འབྱུང་ངསེ་པས་ཡྱིན། ཁདེ་ཀྱིས་ངསེ་པར་དུ་ནམ་ཡྱིན་རུང་

བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བྱིས་པའྱི་

སནོ་འགགོ་མ་ལག་ཡངོས་སུ་སྨྱིན་མདེ་པས་ཡྱིན། དསེ་ན་ཁ་ོཔ་

རང་ཉྱིད་ལས་ཆ་ེབའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་མྱི་རན་པའྱི་ནད་ཕན་ཚགེས་

ཡྱིན་ཡང་ག་ོས་བར་འགྱུར་གྱི་ཡདོ་ད་ེདཔརེ་ན། ག་ོནད་དང་

སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཆམ་པ་དང་གྲོད་པ་ན་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་

རདེ། ཕྲུ་གུ་མར་འབར་ན་བ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་ལ་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབ་

ཡང་མྱུར་བ་ཡྱིན་པས། བྱིས་པ་མར་འབར་མྱི་བད་ེབ་འབྱུང་

ཚེ་གང་མགོགས་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན། བྱིས་ནད་མཁས་དབང་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་

དནོ། བྱིས་པ་མར་འབར་ལ་ལྟ་རྟགོ་བེད་པར་གཟབ་ནན་བེད་

དགསོ་པ་མ་ཟད། ཁ་ོཔར་གནས་གང་དུ་མྱི་བད་ེབ་ཅུང་ཙམ་

བྱུང་ན་ཡང་འཕལ་དུ་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བེད་པར་

བསྐོད་དགསོ། ཞེས་སྤྱིར་ན་བྱིས་པ་ན་བ་མགགོས་ཀང་ཡང་

དག་པའྱི་སྨན་བཅོས་བྱུང་ཚེ་དག་སྐེས་ཀང་མགོགས་པ་ནྱི་

གཞན་དང་བསྡུར་ན་བཟང་ཕགོས་ཤྱིག་རེད། དུས་ནམ་ཞྱིག་

ཆམ་ནད་འཕགོ་པའྱི་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དགསོ་པ་ད་ེ

རྒྱུས་མངའ་ཡདོ་དགསོ།

དང་པ།ོ བྱིས་པ་འཕལ་དུ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དགསོ་

གནས་ཚུལ།

གལ་ཏ་ེབྱིས་པར་གཤམ་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་འཕལ་

དུ་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་ནས་སྨན་པ་བསནེ་དགསོ།

༡༽ གྲདོ་པ་བཤལ་ནས་ཆུ་ཚདོ་བཅུ་གཉྱིས་བརལ་བ།

༢༽ ས་དང་རྣ་བ། མཆུ། མཚན་མ་བཅས་ནང་དངསོ་

པོ་སོགས་འཛུལ་ན་ཁེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཅ་

དངསོ་ཁ་ཤས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱིར་འདནོ་ཐབས་བདེ་མྱི་རུང་།

༣༽ འཚགི་རྨས་སམ་སྤྱིར་བཏང་འཚགི་རྨས་བྱུང་བའྱི་

ཚད་ཕལ་ཆརེ་ཧའ་ོརྨྱི་ ༣༠ བྱུང་བ་དང་། ལྷག་དནོ་དུ་པགས་

པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཆུ་སོས་འཐབེས་པ་དང་ཉྱི་མས་འཚགི་ནས་རྨས་

པ་ཡྱིན་ན་ཅུང་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡྱིན།

༤༽ ཚ་བ་འབར་བ། བྱིས་པ་ཚ་བ་མཐ་ོཔ་ོའཕར་བའམ་

ཡང་ན་ཚ་བ་འཕར་བའྱི་དུས་ཡུན་ཉྱིན་གཉྱིས་ལས་བརལ་བའམ་

ཡང་ན་གཞན་སམེས་ཁལ་བདེ་འསོ་པའྱི་ནད་རྟགས་དཔརེ་ན་

རྒྱུན་ཆད་མདེ་པར་ངུ་བའམ་སྱིབ་ཐརོ་འཐནོ་པའྱི་སབས་ངསེ་

པར་དུ་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་བེད་དུ་འཇུག་དགསོ།

༥༽ སྐྱུགས་པ་ཆུ་ཚདོ་ ༡༢ ལས་བརལ་བའམ་ད་ེལས་

ཡུན་རྱིང་བ་སྐྱུགས་པ། ཡང་དུས་མཚུངས་ནད་རྟགས་གཞན་

དག་མངནོ་པ་དཔརེ་ན། ཚ་བ་འཕར་བ་དང་སྱིབ་ཐརོ་འཐནོ་པ།

༦༽ རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ངུས་ན་ཨ་མ་ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་

རང་གྱི་བྱིས་པའྱི་ངུ་སད་དང་རྣམ་འགྱུར་མྱི་གང་རུང་ལས་

ཆེས་གསལ་པོ་རྟོགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། གལ་ཏེ་རྒྱུན་

གཏན་ནས་ངུ་བ་མང་བའམ་ཡང་ན་ངུ་སད་ཉན་དུས་རྒྱུན་

གཏན་མ་ཡྱིན་པ་ག་ོཕྱིན་ཚང་མས་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་

དགསོ་པ་ཡྱིན།

༧༽ དངསོ་པ་ོསྐྱུགས་པའམ་བཤང་བའྱི་ནང་ཁག་འཐནོ་

ན་མཁས་དབང་གྱིས་གནས་ཚུལ་དའེྱི་རྱིགས་བྱུང་ན་ངསེ་པར་

དུ་སབས་འཕལ་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དགསོ། སྤྱིར་ན་ཉནེ་

ཁ་ཕེད་མང་ཆ་ེབའྱི་གནད་དནོ་མྱིན་ན་ཡང་གང་ལྟར་སྨན་ཁང་

དུ་འཁྱིད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས།

༨༽ རྒྱུ་རྐེན་མངོན་གསལ་མྱིན་པའྱི་སྱིབ་བྱིའྱི་ནད་

མངནོ་པའམ་ལྷག་པར་དུ་ཚ་བ་ཡང་ཅུང་བརྒྱབ་ཡདོ་ན་བྱིས་

པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་ནས་སྨན་པ་བསནེ་གཏུགས་བདེ་དགསོ།

༩༽ ག་ོལུ་བ་དང་། མ་ཟད་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བེད་

སབས་ཀྱི་མཚོ་གཟྱིག་ཀྱི་སད་འདནོ་པའྱི་སྒ་ལྟར་བྱུང་ན་དེ་

ནྱི་ག་ོསརོ་ཡྱིན་སྱིད་པ་ཞྱིག་རདེ། མཁས་དབང་གྱིས་གསུངས་

དོན་ཆམ་རྱིམས་སབས་ཁག་ལ་དགའ་བའྱི་དབྱུག་སྱིན་ 

(HIB) འགགོ་ནུས་ས་བནོ་གྱིས་གོ་སརོ་སནོ་འགགོ་བེད་སྱིད་

ལ། མ་ཟད་ནད་རྟགས་འདྱིའྱི་རྱིགས་མངནོ་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་

ཁང་དུ་འཁྱིད་ད་ེསྨན་པས་ངསེ་པར་བརྟག་དཔྱད་བེད་དགསོ་

ངསེ་ཤྱིག་ཡྱིན།

༡༠༽ མཚགོ་མ་ཀངོ་ཀངོ་ཆགས་པ་དང་དུས་མཚུངས་

ནད་རྟགས་གཞན་ཡང་མངོན་གྱི་ཡོད་དེ་མཆུ་སམ་པ་དང་

ཉྱིན་རའེྱི་ཆབ་གདན་ཐངེས་དྲུག་ཀང་བརླནོ་པ་བཟ་ོགྱི་མདེ་ལ། 

གཅྱིན་པའྱི་མདགོ་སརེ་ནག་ཀང་སརེ་ནག་མངནོ་པར་བདེ། ད་ེ

དག་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཆུ་ཉམས་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་སྱིད་པས་འཕལ་དུ་

སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བདེ་དགསོ།

༡༡༽ ཀླད་སྐྱིའྱི་ནད་རྱིགས་གཅྱིག་ཡན་ཆད་ནད་

རྟགས་མངོན་ན་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་ནས་སྨན་པ་

བསེན་དགསོ་པ་གཤམ་གསལ།

(༡) མཚགོ་མ་སསོ་པ།

(༢) གཉྱིད་ལ་སདེ་པའམ་རྒྱུན་ལྡན་མྱིན་པའྱི་རྱིག་པ་

རྨངོས་པའྱི་ཚརོ་བ།

(༣) ལུས་ཧྱིལ་པ་ོམཉནེ་པརོ་འགྱུར་པ་དང་རྱིག་པ་ཉབོ་

པརོ་འགྱུར་བ།

(༤) རྒྱ་སྨུག་མདགོ་གྱི་པགས་འབྲུམ་མངནོ་པ་དང་ཤལེ་

ཕརོ་གྱིས་གནནོ་ཀང་མྱི་ཡལ་བ།

(༥) འདོ་མྱི་ཐགེ་པ།

(༦) མཇྱིང་པ་མཁེགས་པརོ་འགྱུར་བ།

གཉྱིས་པ། ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་རསེ་བྱིས་པ་བསྐར་དུ་སྨན་ཁང་

དུ་འཁྱིད་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ།

གལ་ཏ་ེཁདེ་ཀྱི་བྱིས་པ་གཤམ་འཁདོ་ནད་རྟགས་གང་

རུང་མངནོ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ བརལ་ན་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་

འཁྱིད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བདེ་དགསོ།

༡༽ རྒྱུ་རྐནེ་གསལ་པོ་མེད་པ་དང་རྒྱུན་ལྡན་དང་མྱི་

འད་བའྱི་སུན་འཚབ་དང་ཁངོ་ཁོ་སྐ་ེབ་དང་། ངུ་བའྱི་རྱིགས་

བྱུང་ན་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དགསོ།

༢༽ མྱིག་དམར་པརོ་འགྱུར་བ་དང་ཆུ་འདནོ་པའམ་

ཚ་ིཅན་འཐནོ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེནྱི་མྱིག་འབྲས་སྐྱི་མའོྱི་གཉན་ཚད་

སགོས་མྱིག་གྱི་འག་ོནད་ཀྱི་རྟགས་ཡྱིན་སྱིད་པས་འག་ོནས་རང་

བཞྱིན་ཤུགས་ཆ་ེབ་དང་འཕལ་དུ་བཅསོ་དགསོ།

༣༽ རྣ་དང་མྱིག ལྟ་ེབ། ཕ་ོམཚན་དང་མ་ོམཚན་བཅས་

ནས་གཤརེ་ཁུ་འཛགས་པ།

༤༽ ཟས་ལ་དང་ག་མདེ་པ། ཐུན་གཉྱིས་ཡན་ཟས་མྱི་

བཟའ་བའྱི་རྱིགས།

གསུམ་པ། བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དགསོ་པའྱི་ར་

དགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་བྱིས་པ་ནད་ཤུགས་ཆེན་གྱིས་མནར་

ཤྱིང་འཕལ་དུ་སྨན་བཅོས་བེད་དགསོ་ངསེ་ཤྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་པ་

ཚོར་བ། དཔརེ་ན། བྱིས་པའྱི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ལ་དཀའ་

ངལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕད་པའྱི་སབས་ཁེདཀྱིས་འཕལ་དུ་

སྨན་ཁང་ལ་ཁ་པར་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་ཁ་པར་གཏངོ་བའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཁདེ་ཀྱིས་མདརོ་བསྡུས་པའོྱི་ས་ོནས་བྱིས་པའྱི་

ནད་རྟགས་བརདོ་དགསོ། དསེ་སྨན་ཞབས་རྣམས་ཀྱིས་འསོ་

འཚམས་ཀྱིས་གྲ་སྒྱིག་བདེ་རྒྱུར་སབས་བད་ེབསྐྲུན་ཐུབ་ལ། ད་ེ

མཚུངས་མྱུར་སྐབོས་རླངས་འཁརོ་མ་སབེ་པའྱི་སནོ་བྱིས་པའྱི་

ནད་རྟགས་འཕལ་སལེ་བེད་ཐབས་ཡདོ་མདེ་ཀང་བཀའ་འདྱི་

ཞུ་དགསོ། གལ་ཏ་ེངསེ་པར་དུ་སབས་འཕལ་སྐབོ་དགསོ་ངསེ་

ཀྱི་ཡྱིན་ན་རང་ངསོ་ནས་བྱིས་པ་འཁྱིད་ད་ེསྨན་ཁང་དུ་བརྟག་

དཔྱད་བེད་པར་བསྐདོ་དགསོ། གལ་ཏ་ེབྱིས་པར་གཤམ་འཁདོ་

གནས་ཚུལ་དག་མངནོ་ན་ཁདེ་ཀྱིས་ངསེ་པར་དུ་མྱུར་སྐོབས་

རླངས་འཁོར་འབོད་ནས་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་ནས་མྱུར་སྐོབ་

བདེ་དགསོ།

༡༽ དན་པ་ཉམས་པ་དང་དན་པ་གསལ་པ་ོམདེ་པ།

༢༽ དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་

འབྱིན་རྔུབ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པར་མགོགས་པ། ལྷག་པར་དུ་གལ་

ཏ་ེབྱིས་པའྱི་པགས་པ་དང་མཆུ་རྒྱུ་སྨུག་ཏུ་འགྱུར་འག་ོཚུགས་ན་

དསེ་བྱིས་པའྱི་སགོ་རླུང་མྱི་ལྡང་བ་གསལ་བཤད་བདེ་ཐུབ།

༣༽ ཐེངས་དང་པོ་ར་འཁུམ་པ་མངོན་པའམ་རྒྱུན་

མཐུད་ནས་སར་མ་གཅྱིག་ལས་ཡུན་རྱིང་བའྱི་ར་འཁུམ་ན་

བྱིས་པའྱི་མྱིག་རྱིལ་ཀླད་རྒྱབ་ཕགོས་ལ་ལྡགོ་ཡདོ་སྱིད་ལ། དན་

པ་གསལ་པ་ོམདེ་པ་དང་རང་ལག་བཞྱི་པ་ོར་འདར་བདེ།

༤༽ དུག་ཤརོ་བའམ་གནདོ་པའྱི་དངསོ་པ་ོཟོས་པའྱི་

རེས་བདེ་པོ་མེད་པ་ཚོར་བར་བེད། དཔེར་ན་མྱི་རན་པས་

བཟའ་བེད་ཀྱི་སྨན་ལྟ་བུ། བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་པའྱི་

སབས་སྨན་རས་དང་སྨན་འཐུམ་ཤགོ་སམ་མམ། ཡང་ན་ཤལེ་

དམ་འཁརེ་ཡོང་རྒྱུ་དན་པ་བརེད་རྒྱུ་མེད། གལ་ཏ་ེབྱིས་པར་

གཤམ་འགོ་གྱི་ནད་རྟགས་བྱུང་ན་བྱིས་པ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱིད་

ནས་མྱུར་སྐབོ་བེད་དགསོ།

༡༽ ཁག་མང་པ་ོའཐནོ་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྨས་སྐོན་ཤརོ་

བའམ། རྨ་ཁ་གཏྱིང་གཟབ་པོའྱི་རྱིགས་མཐོང་ན་ཕལ་ཆེར་

འཚམེ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ། མཁས་དབང་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ལྟར་ན་

རས་གཟང་མ་ཞྱིག་སྤད་ནས་རྨ་ཁ་མནན་དགོས་པ་མ་ཟད། 

རྨས་སྐནོ་ཆ་ེསའྱི་གནས་ཀྱི་ཁག་རྣམས་བཀག་དགསོ།

༢༽ ཚབ་ཆའེྱི་བརྡབ་སོྐན་ཤརོ་ན་ཁདེ་ལ་བྱིས་པ་དརེ་རུས་

པ་ཆགས་པའམ་ཚགིས་ཆུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན།

༣༽ མག་ོབརོ་ཚབ་ཆའེྱི་བརྡབ་སྐནོ་ཤརོ་བ།

༤༽ མྱིད་འགྱུར་བཏང་བའམ་དུག་ཤདེ་ཆུང་བའྱི་རང་

བཞྱིན། ཡང་ན་ཉནེ་ཁ་ཆུང་བའྱི་དངསོ་པ་ོཟོས་པ་ཡྱིན་ན་སོྐན་

ད་ེཙམ་མདེ་ད།ོ།

ཕུང་པོའྱི་རྱི་བོ་བརྱིགས་ལ། མུ་གེ་དང་མནར་གཅོད་ཀྱི་

ལོ་ཟླ་རྱིང་མོའྱི་འཐབ་རོད་ལས། གཞྱི་ནས་ཉྱི་མ་བཞྱིན་

དཔངས་མཐོ་ལ། འདོ་མདངས་བཀ་བ། གཅེས་པར་འསོ་པ། 

ཀུན་ལ་སམོས་པའྱི་མང་གཙོའྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱི་བཙུགས་

པ་རེད། དེ་བས་ལྡོག་སེ། ཕ་སྤེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་མ་བྲག་སྱིན་མོའྱི་གདུང་རྒྱུད། གངས་ཅན་བོད་པ་ང་

ཚོར། ལོ་རྒྱུས་སེང་རྒྱུ་སར་བཞྱིན་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི། བོད་

ཆེན་མོའྱི་མང་གཙོའྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱི་ནྱི། ཁ་བ་ཅན་པ་

ཚོའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད། ཐུགས་ར་ེཆེན་པོའྱི་སྤྲུལ་པས། 

ཐབས་ཤེས་ཀྱི་མངོན་རྟོག་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་འོད་མངས་

ལས། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ། གསོལ་རས་སུ་

བསྩལ་བའྱི་ལེགས་སྐེས་ཆེས་ཕུལ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་རེད། དེ་ནྱི་

ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚོའྱི་དགའ་སོབས་བེད་ས། གཟྱི་བརྱིད་ངམོས་

ས་དང་། གཅེས་འཛནི་ངམོས་ས་དང་། གཅེས་འཛནི་བེད་

ས། བོད་ཀྱི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་པའྱི་གཞྱི་

མ། རྣམ་དཔྱོད་ངམོས་སའྱི་གར་སེགས། མདརོ་ན། བོད་རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་མོའྱི་དར་རྒྱས་ཀྱི་སོ་ཆེན་ཡྱིན་པས་ན། བོད་ཀྱི་

མང་གཙོའྱི་གཞུང་ལུགས། གོང་ནས་གོང་དུ། མྱི་རབས་ནས་

མྱི་རབས་བར། དུས་གཏན་དུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག

རས་པ་གས་ོབ་བཅུད་ལནེ་ཆནེ་མ།ོ
     སོ་སྦོར་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

བ ཅུ ད་ལེན ་འདྱི ་ནྱི ་

རན་རོན་རྣམས་དང་། ནད་

གཅོང་། དེ་བཞྱིན་ངལ་དུབ་

དབང་གྱིས་ཁག་ལ་སོགས་

པ འྱི ་ ལུ ས ་ ཟུ ང ས ་རྣ མ ས ་

དང་། འབྱུང་བ་འགྲྱིབ་ནས་

གཟུགས་པོ་སྒུར་ཞྱིང་གཉེར་

མས་ཁབ་པ་དང་། སྐྲ་དང་

སྨ་ར་དཀར་པོར་གྱུར་བའམ་

འབུད་པ། མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་

དབང་པོའྱི་ཚོར་ཤུགས་ཉམས་

པ། པགས་པ་རྩུབ་པོ་ཆགས་

པ། སྱིང་སོབས་ཞན་པས་དན་

ཤེས་ཉམས་པ་དང་། ལུས་

ཤུགས་ཉམས་པ་སོགས་འགོག་

ཅྱིང་། ར་ེཞྱིག་ལུས་ཁམས་འཚ་ོ

ཞྱིང་ཚེ་རྱིང་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཆེད་

དུ་བཅུད་ལེན་འདྱི་མེད་དུ་མྱི་

རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

མདོར་ན། བཅུད་ལེན་

བསེན་པའྱི་སྐེས་བུ་དེ་ལ། ཚེ་

རྱིང་བ། ན་ཚོད་དར་མ་ཡུན་བསྱིང་ནས་གནས་ཐུབ་པ། ལུས་

ཁམས་ཀྱི་མདངས་སབོས་རྒྱས་པ། མྱིག་ལ་སགོས་པའྱི་དབང་

པོའྱི་ནུས་པ་དང་སེམས་ཀྱི་དན་པ་གསལ་བར་བེད་པ། བོ་

རྱིག་རྣ་ོབ། སད་གདངས་དང་ལྡན་ཞྱིང་། ཁད་པར་ར་ོཙ་དང་

ལུས་ཤ་སྐེས་པའྱི་ཕན་ཡནོ་ཆ་ེབ་ཡྱིན།

བསནེ་དུས། བྱུང་ན་ཟླ་བ་ཡར་ངོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་དང་

དེ་མྱིན་ས་དའོྱི་དུས་སུ་སྨན་ཕེ་ཤོག་ཐུམ་ར་ེཉྱིན་ལྟར་བཞེས་

ལ་དེ་རེས་རྔུལ་ཆུ་མ་འཐོན་ཙམ་གྱི་བར་འཆམ་འཆམ་མམ་

ལུས་སྦོང་གནང་དགོས།
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