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སྐྱོང་ནས་རོར་གྱིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པར་བསོས་

པ་བཞྱིན། དརེ་ཁང་ཁུངས་ག་གཡར་བྱས་ཏ་ེབརྟག་དཔྱད་

སྨན་བཅོས་ཞུས། ར་ོར་ེགྱིང་གོང་རལ་ད་ེབཞྱིན་མཛསེ་སྡུག་

ལྡན་ལ་ཨྱིན་ཇྱིས་རྒྱ་གར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་

དབྱར་དུས་དཔོན་རྱིགས་རྣམས་ཚ་གཡོལ་དུ་ཕེབས་སའྱི་

གནས་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་གནས་དེར་ར་བའྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐནེ་གང་ལེགས་ཡོད་ནའང་། ད་ེགའྱི་བོད་

མྱི་རྣམས་དང་། ས་གནས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་རེ་བསྐུལ་

ལྟར་བོད་སྨན་བསེན་གཏུགས་ཆེད་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་རེད།  ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༨༢ ལོར་བོད་རྱིགས་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ཞུ་བ་ཁོ་མོའྱི་ཁང་

ཐོག་གསར་པ་དེ་ཁང་ག་སོྤད་ནས་བླངས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ས་ེཝནེ་ས་ེཝནེ་ཀྱིན་ (seven 

seventeen) ཞེས་པའྱི་མགོན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་བརེགས་

དང་པོ་རང་བདག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་ཏེ་ད་བར་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཡོད། ཉ་ེའཁོར་སོ་ན་ད་བཟོ་

གཞྱིས་ཁང་དུ་སྨན་བསོར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ཆ་སོམས་

སུ་ཉྱིན་རེར་ནད་པ་གངས་ ༡༢ བསེན་གཏུགས་ཞུ་མུས་

སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བོད་གཞུང་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་ཁང་གསར་པ་སོ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སོའྱི་

ཐགོ་སྨན་རྱིས་ལས་སོབ་ཡོངས་ལ་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ།

དེ ་རྱིང་འདྱིར་ང་རང་ཚོ ་ཐུག་འཕད་བྱ་རྒྱུའྱི་

གོ་སབས་བྱུང་བས་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱུང༌། ད་ལྟ་ལས་

བསོམས་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་ད་ཕན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ནའང་གྲུབ་འབས་མྱི་དམན་པ་ཞྱིག་ཐོབ་

ཡོད་པ་དེ་ནྱི་མང་པོས་ཕོགས་གང་ས་ནས་འབད་བརོན་

བྱས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན། སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་སུ་ལའང་

ཡོང་གྱི་རེད། དགེ་སྐྱོན་བསྡུར་ན་བྱས་རེས་མང་བ་ཡོད། 

ལོ་རེ་ཟུང་མ་ཡྱིན་པར་འདས་པའྱི་ལོ་མང་རྱིང་ལ་བོད་

ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དོན་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཞབས་

འདགེས་ཞུ་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དོན་སྱིང་གྱི་སོར་ནས་

བཤད་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལོ་ངོ་སོང་ཕག་སོང་ཡང་ད་

དུང་མྱི་རྱིགས་འབུར་དདོ་དུ་སོད་ཐུབ་པ་འདྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་

གཞུང་ཟུར་གསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་

ཡྱིན། བར་ལམ་བོད་ནང་རྐེན་ངན་གོད་ཆག་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། མདོར་ན་མྱི་རྱིགས་རང་ཉྱིད་བརླག་

ཉེན་ལ་ཐུག་པའྱི་ཕྱིའྱི་འགལ་རྐནེ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ད་དུང་

སེམས་ཤུགས་མ་ཉམས་པར་གནས་པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་

འཛམ་གྱིང་ཐོག་གྱི་བཙན་བོྱལ་བ་གཞན་གྱི་གནད་དོན་

དང་མྱི་འདྲ་བ་བོད་དོན་འདྱི་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཕྱིན་

ཀང་མུ་མཐུད་དོ་སྣང་བྱེད་པ། ལྷག་པར་བར་ལམ་བོད་

ཕྱི་ནང་གྱི་འབེལ་བ་མང་དུ་འགོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་དོ་

སྣང་ཆེ་རུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་བཅས་དེ་ལྟར་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་རེྐན་

ནྱི་བོད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་རྱིག་

གཞུང་ཞྱིག་ཡདོ་པ་འདྱི་ལ་ཐུག་ཡདོ། རྱིག་གཞུང་འདྱི་འདྲ་

ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ལུང་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་དོ་

སྣང་བྱེད་པ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་བོད་སྤྱི་པའྱི་དོན་ལ་

རྱིག་གཞུང་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་

པ་ོཐནོ།

རྱིག་གཞུང་སེ་ཚན་ལ་རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་

རྱིག་གནས་ཆ་ེབ་ལྔ་དང༌། ཆུང་བ་ལྔ་བཅས་བཅུར་བཤད་

ཡོད། དའེྱི་ནང་ནས་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་གསོ་བ་རྱིག་

པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མྱི་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་

བརྟེན་ཕལ་ཆེ་བས་དེ་གཉྱིས་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་བྱེད། གསོ་

བ་རྱིག་པས་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་བཟོ་བ་དང༌། ནང་དནོ་རྱིག་

པས་སེམས་ལ་ཞྱི་བདེ་བཟོ་གྱི་ཡོད། མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཀང་ལུས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཁག་གཉྱིས་

ཡོད། ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཞྱིང་བདེ་བ་སྐྲུན་མཁན་དེ་

གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དང༌། སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་

ནས་བསམ་བློ་ཞྱི་བདེ་བག་ཕེབས་དང་སྱིང་སོབས་ཆེན་

པོའྱི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་བཟོ་མཁན་དེ་ནང་དོན་རྱིག་པ་

ཡྱིན་པས། རྱིག་གནས་ད་ེགཉྱིས་ལ་མདུན་ལམ་ཆེན་པ་ོཡོད། 

བོད་སྤྱི་པའྱི་དོན་ལ་མཚོན་ནའང་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱིས་

བོད་པའྱི་མྱིང་མ་བརླག་པ་དང༌། བོད་པའྱི་སེམས་ཤུགས་

བརྟན་དུ་འགོ་བ། བོད་པར་དོ་སྣང་གསར་པ་སེབས་པ་

བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་གསར་པ་ཏན་ཏན་ཡོད། དེ་

ནྱི་རང་རེ་ནང་ཁུལ་འུར་ཤོབ་བཤད་པ་མྱིན། ང་ཚོས་ཨུ་

ཚུགས་ཀྱིས་ཕར་འགེལ་བཤད་བྱེད་མ་དགོས་པར་མྱི་ཚོས་

ཚུར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་བསོམས་

ནང་བཤད་པ་བཞྱིན་རེད། དེ་ནྱི་བོད་པར་མཚོན་ན་གལ་

ཆེན་པ་ོཡྱིན།

སབོས་སྨན་བཅུད་འདུས་རྒྱ་མཚ།ོ

བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་དགངོས་དནོ་

བཞྱིན་རང་བྱུང་སྔ་ོསྨན་ལས་སྦརོ་

བཟོ་བྱས་པའྱི་སོབས་སྨན་འདྱིས། 

ལུས་ཁམས་ཀྱི་མདངས་སབོས་རྒྱས་

པ། མྱིག་ལ་སགོས་པའྱི་དབང་པོ་

རྣམས་གསལ་བ། ཁད་པར་དུ་མཁལ་

མའྱི་དྲདོ་བསེྐྱད་ཅྱིང་འདདོ་པ་

ཉམས་པ་གས་ོནུས་པའྱི་ཕན་ཡནོ་

དམྱིགས་བསལ་ལྡན་ཡདོ།

བཞསེ་སངས། འ་ོམ་ཚ་པོའམ་ཡང་ན་

ཆུ་སལོ་མཉམ་ཉྱིན་ལྟར་བཞསེ་ཆགོ

སྔོ་སྦོར་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའྱི་
དུས་དྲན།

✴ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་ཨཌེ་སྱི་ཱཉྱིན་

མ་ོཡྱིན།

དང་། ལོ་རརེ་སྨན་སྦྱིན་སོར་ ༢,༢༨,༣༥༣༌༠༠ ཙམ་གཏོང་

བཞྱིན་ཡོད།
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སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ།

གཅསེ་བསྡུས་རྱིན་ཆནེ་འཕངེ་བ། 

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

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

ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

བ་ོཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིས་ལུས་ནང་ཆུ་ཁམས་ཉར་ཚགས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་འཕར་བར་བྱེད་ནས་སྱིང་ལ་ལས་ཀ་འཕར་མ་

བཟོས་པ་ཡྱིན། ༼American Heart Association, 

AHA༽ ཨ་རྱི་སྱིང་ཁམས་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཉྱིན་རེར་

ལན་ཚྭའྱི་ཚད་གཞྱི་ ༡༥༠༠ mg ལས་ཉུང་བ་ལོངས་སུ་

སྤོད་དགོས་པ་གདམས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སབས་བདེ་ཟས་

རྱིགས་དང་། སྔ་ོཚལ། ཐང་ཁུ། ཤ་རྱིགས། མར་རྫུན་མ་རྱིགས། 

སྤོད་སྣ་ཚོགས་ཚད། ཞ་ོཁགོ་རསོ་སམ་རྱིགས་ལ་སགོས་པའྱི་

ནང་ལན་ཚྭ་དང་། དེ་དང་འདྲ་བའྱི་རྫས་རྱིགས་ཚད་གཞྱི་

མཐ་ོབརོ་ཡོད་པས་འཛམེ་དགསོ་པ་གསུངས་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ། ལན་ཚྭ་ནྱི་འབྱུང་བ་

ཆུ་མེ་གཉྱིས་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། དའེྱི་ངོ་བོ་ལེར་རེག་ན་

ཚ་ཞྱིང་མཆྱིལ་མ་འདུ་བ། སྤྱིར་བྱེད་ལས་ཉེས་པ་རླུང་

དང་བད་ཀན་སེལ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་

རྒྱུད་ལས། ལན་ཚྭས་ས་འཁྱིལ་འགགས་པ་འབྱྱིན་པ་

དང་། །དུགས་ཀྱིས་རྔུལ་དང་དྲདོ་སྐྱེད་ཡྱི་ག་འབྱེད། །བསེན་

དྲགས་སྐྲ་འབྱྱི་སྐྲ་དཀར་གཉེར་མ་མང་། །སོབས་འབྱི་སོམ་

མཛ་ེམ་ེདབལ་ཁག་མཁྱིས་སྐྱེད། །ཞེས་ལན་ཚྭ་བསནེ་དྲགས་

ན་རླུང་དང་བད་ཀན་ཟད་ནས་ཉེས་པ་ཁག་མཁྱིས་འཕེལ་

བས་ཁག་རླུང་ནད་སྐྱེས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཅ༽ ཁག་རླུང་དང་ཆང་རག

ཆང་རག་ཚོད་མདེ་འཐུང་མཁན་རྣམས་ལ་ཁག་རླུང་

ནད་ཕགོ་ས་བ་ཡདོ། འནོ་ཀང་ (AHA) ཡྱིས་ལུས་རྟནེ་གྱི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆང་རག་གྱི་ཚད་གཞྱི་གཏན་འབེབས་

ལྟར་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་ན་ད་ེཙམ་གྱི་སྐྱནོ་མདེ་པ་བཤད་

ཡོད། ད་ེཡང་ཕ་ོལ་ཕརོ་པ་གཉྱིས་དང་མ་ོལ་ཕརོ་པ་གཅྱིག་

ལས་མྱི་འགལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆ་ེབཤད། ཕོར་པ་དེ་

ཡང་འབྲུ་ཆང་ལ་༼12-ounce/355 ml beer༽དང་། རྒུན་

ཆང་ངམ་ཝ་ཨྱིན་ལ་༼four ounces/118 ml of wine ༽

བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཅན་གྱི་ཨ་རག་གྱི་དྭངས་མ་༼1.5 ounces/44 

ml of 80-proof spirits ༽ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཨ་

རག་གྱི་ཚད་གཞྱིར་༼ one ounce/30 ml of 100-proof 

spirits༽བཅས་ཆང་རག་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གཞྱིགས་ནས་དབྱེ་

ཞྱིབ་གནང་བ་རདེ་འདུག 

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ་ཆང་གྱིས་ཉེས་པ་བད་

ཀན་སེལ་ཞྱིང་མཁྱིས་པ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་གསུངས་ཡོད། 

དེ་བཞྱིན་ཆང་ལ་དུས་ཀྱི་དབྱེ་ན་ཆང་གསར། ཆང་རྱིངས་

ལྟ་བུ་དང་། ཡང་། རྫས་ཀྱིས་དབྱེ་ན་འབས་ཆང་། ནས་

ཆང་། སན་ཆང་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ། ཡང་སྨན་རྫས་དང་

འདྲེས་པས་མེ་ཏོག་སྦྲང་ཆང་དང་། བུར་ཆང་། གཟེ་ཆང་

ལ་སོགས་པ་མང་པོ་བསན་ཡོད། བཤད་རྒྱུད་ལས། ཆང་

ནྱི་མངར་སྐྱུར་ཁ་ལ་ཞུ་རེས་སྐྱུར། །རྣ་ོདྲོ་རྩུབ་ཕ་ཅུང་ཟད་

ཐུར་དུ་འཁྲུ། །དྲོད་འབར་སྤོབས་བསྐྱེད་གཉྱིད་འཕེལ་བད་

རླུང་སེལ། །ཐལ་དྲགས་སམེས་བསྒྱུར་བག་མེད་ང་ོཚ་འཇྱིག། 

ཡང་། ཚ་ནྱི་ཁག་མཁྱིས་བད་ཀན་སེལ་བར་བྱེད།། ཅེས་ཆང་

བཏུང་བ་ཐལ་དྲགས་པའྱི་ཁག་རླུང་སྐྱེད་ཚུལ་ནྱི། ཆང་གྱི་

ཞུ་རསེ་སྐྱུར་བ་ཡྱིན་པས་མཆྱིན་པ་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ཟས་

སོམ་མྱག་ཞུའྱི་མ་ལག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེ་ས་གཉྱིས་ཀྱི་སོབས་

ལྷག་པར་འཕེལ་བ་ཡྱིན། དའེྱི་ལུས་ཀྱི་ཁག་མཁྱིས་ཁམས་

རྒྱས་ནས་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ཕོག་ཞྱིང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

འག་ོབ་ཡྱིན།

ཆ༽ ཁག་རླུང་དང་ཀ་ེཕྱིན༼caffeine༽

ཀེ་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་ཟས་སོམ་ Coffee, Chocolate 

ལྟ་བུ་བསེན་རེས་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱིའྱི་རྱིམ་པ་མཐོ་རུ་འགོ་

བ་ཡྱིན། ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནང་ཀེ་ཕྱིན་གྱི་ཤུགས་རྐནེ་

ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པས་དེ་གཉྱིས་ལ་སྤྱི་བཏང་གྱི་འབེལ་བ་

ཡོད་པ་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གསལ་

སནོ་ཐུབ་མེད།  Coffee དེ་ཡང་ཉྱིན་རརེ་ཕོར་པ་གཅྱིག་

གཉྱིས་ཙམ་འཐུང་ན་དེ་ཙམ་གྱི་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ལ་

སྐྱོན་ཆ་མེད་པ་ AHA ཡྱིས་གསུངས་འདུག  སྤྱིར་ཀ་ེཕན་

ནྱི་ཀོ་ཕྱི་ཤྱིང་སོང་གྱི་འབྲུ་དང་། ཇ་ཤྱིང་གྱི་ལོ་མ་འཐུ་སམ་

བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་ར་ོཤྱིན་ཏུ་ཁ་བ་ཡོད། 

གསོ་བ་རྱིག་པར། རོ་ཁ་བ་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆུ་རླུང་

གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཕན་ཡནོ་ནྱི། བཤད་རྒྱུད་ལས། 

ཁ་དང་མངར་དང་བས་བས་མཁྱིས་པ་སེལ། །ཞེས་དང་། 

བསནེ་དྲགས་ན་ཉེས་པ་རླུང་གྱི་སོང་རྐནེ་གཙ་ོབོ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་གསུངས་ཡོད། ཡང་། བསེན་དྲགས་ཟུངས་འཛད་རླུང་

དང་བད་ཀན་སྐྱེད། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཀེ་ཕེན་ཡོད་

པའྱི་ཟས་སོམ་རྱིགས་ཀྱིས་ཉེས་པ་རླུང་སྐྱེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་དང་འབེལ་ཆགས་ཡོད།

ཇ༽ ཁག་རླུང་དང་སྦྲུམ་མ།

སྦྲུམ་མའྱི་དུས་སབས་གཉྱིས་པར་གལ་ཏེ་ཁག་རླུང་

སདོ་འཚངས་ཀྱི་ནད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ (Gestational 

hypertension) ཟརེ་བ་ཡྱིན། ད་ེདུས་སྨན་བཅོས་ལ་ལྷདོ་

ཡངས་ཤོར་ན་ (Preeclampsia) ཞེས་ནད་ཕོག་ཅྱིང་

མངལ་གནས་དའེྱི་ཁག་དང་སོག་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་

དང་། མའྱི་མཁལ་མ་དང་ཀླད་པར་གནདོ་སྐྱོན་བྱུང་བས་

མ་བུ་གཉྱིས་ཀའྱི་སགོ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད།  ད་ེདུས་སྨན་བཅོས་

གནང་བ་ཡྱིན་ན་བྱྱིས་པ་བཙས་རེས་རྱིང་མྱིན་མའྱི་ཁག་

རླུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་སམོས་པརོ་འག་ོགྱི་ཡོད། 

གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ། སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སབས་སུ་ཁག་

རླུང་སོད་འཚངས་ནད་འབྱུང་རྐེན་སོར་དངོས་སུ་གསལ་

བ་མ་མངནོ་ཀང་མོ་ནད་བྱེ་བག་གྱི་སྱིང་ཚབས་ནད་རྟགས་

དང་འདྲ་ཆོས་སུ་སྣང་ཡང་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་མྱི་མཐུན་གདའ།  

བཤད་རྒྱུད་ལས། ཉལ་པོ་རོལ་དྲག་མཚན་མོ་གཉྱིད་མྱི་

ལོག །ཉྱིན་གཉྱིད་ཤུགས་བཀག་ཚ་རྣ་ོལྱི་བ་དང་། །བཤང་

དགག་ཟས་དང་རློན་ཁྲུས་མས་བཏང་དང་། །གཏར་ག་ལ་

སོགས་ཟླ་བརྒྱད་བར་དུ་སྤང་། །ཅྱི་ཕྱིར་མངལ་འཇྱིག་འཆྱི་

འམ་དཀུ་སམས་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་སྦྲུམ་མའྱི་

གནས་སབས་སུ་ཟས་སྤོད་ལམ་སོན་ལྟར་ལག་ལེན་ཚུལ་

བཞྱིན་གནང་ན་ཁག་རླུང་ནད་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

ཉ༽ ཁག་རླུང་དང་རྫས་སྨན།

ཡ་ཆམ་དང་ཆམ་ཚད་ཀྱི་སྨན་སྦོར་ནང་འགགས་པ་

བསང་བའྱི་སྨན་(decongestants)འདྱི་སྨན་རྱིགས་མང་

པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་མཐོ་རུ་གཏོང་

མཁན་གས་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞན་ཡང་རྫས་སྨན་ NSAID 

ཟུག་ཅག་སྨན་དང་། Steroids སེམ་སྨན། སྐྱེས་འགོག་

སྨན། སེམས་ནད་ཀྱི་སྨན་བཅས་ཀྱིས་ཀང་ཁག་རླུང་ཚད་

གཞྱི་མཐོ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཁག་རླུང་ཆེད་ཕྱི་ལུགས་སྨན་

བཅོས་གནང་སབས་གཞན་རྫས་སྨན་དང་སྔོ་སྨན་གང་

ཡང་བསེན་པ་རྣམས་ངེས་པར་སྨན་པ་བསེན་གཏུག་

གནང་ནས་དེ་དག་གྱིས་ཁག་རླུང་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་

བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས། 

གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ། སྨན་གང་ཞྱིག་མྱི་འཇུ་བའྱི་

སབས་ལ་ཐོག་མར་ཕོ ་བའྱི་མེ ་དྲོད་འཕེལ་བའྱི་སྨན་

དང་། མ་ཞུ་འཇུ་བྱེད་ཀྱི་སྨན་སེ་འབྲུ་བདུན་སོྦར་ཕེ་མའྱི་

སེང་དུག་རྱིལ་སོྦར་སེའྱི་ཕེ་མ་དང་ལྟག་པ་སྤད་དགོས་པ་

གསུངས་ཡོད། མན་རྒྱུད་ལས། སྨན་མ་ཞུ་ན་དུག་རྱིལ་ལྟག་

པ་སྤད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྫས་སྨན་གྱི་ཟུར་ཕོག་ཉུང་

བར་གཏངོ་བའྱི་གགོས་བྱེད་ཐུབ་སམ།

ཏ༽ སོད་གོས་དཀར་པོའྱི་ཁག་རླུང་། (White 

Coat Hypertension)

གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་སྨན་པ་ཡོད་པའྱི་བརྟག་

དཔྱད་ཁང་དུ་བཅར་ནས་གོ་བུར་གྱི་ཁག་རླུང་སོད་

འཚངས་ཚད་གཞྱི་བརྟག་སབས་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་མཐོ་

བོ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དེ་ལ་སོད་གོས་དཀར་པོའྱི་ཁག་རླུང་

ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཚད་གཞྱི་མཐོ་བོ་ཡོད་པ་ནྱི་དའེྱི་ཚེ་

དའེྱི་དུས་སེམས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཡོད་པ་ལས་བྱུང་སྱིད་

པ་ཡྱིན། འགའ་ཞྱིག་ལ་སབས་རེ་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་མཐོ་

བོ་ཡོད་ཀང་དུས་གཞན་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་གནས་པའང་

ཡདོ།  ད་ེརྱིགས་ལ་མ་འངོས་པར་ཁག་རླུང་ནད་བསངོས་ས་

སྨན་གཞུང་འདྱི་ནྱི་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལས་

ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་རྱིག་པའྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཁད་

པར་ཅན་མང་པ་ོགཅེས་བཏུས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་

ནྱི་ལ་སོད་ཟུར་འཚོ་བ་ཕག་རརོ་མགོན་པོས་བརམས་

པ་ཡྱིན། ཕག་རོར་མགོན་པོའྱི་རྣམ་ཐར་དང་བྱུང་

རབས་སོགས་གསལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མ་རདེ་ཀང་ཁོང་ནྱི་

དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ནང་དུ་བྱོན་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་

རྱིག་མཁས་དབང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བརམས་གཞུང་ལས་

ཤེས་ཐུབ། དེ་ཡང་ཇྱི་སད་དུ། གཅེས་བཏུས་རྱིན་ཆེན་

ཕེང་བའྱི་དཀར་ཆག་བསམ་འཕེལ་ནརོ་བུའྱི་ནང་དུ་

གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་འཕན་དར་ (1511-1577) 

ལ་མཆོད་བརོད་སབས། ‘’ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་འདྱི་ན་

མཁས་གྱུར་ཞྱིང་། །བརྒྱུད་པའྱི་བྱྱིན་རླབས་མ་ལུས་

གཞུག་པའྱི་མཆོག’’ ཅེས་ད་ལྟ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་

ལས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་གཉྱིས་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པ་

ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འདྱིའྱི་མ་དཔེ་

དབུ་མེད་སུག་བྱིས་མ་ཞྱིག་ལག་སོན་བྱུང་བ་དེའྱི་

མཇུག་བྱང་དུ། ‘’གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་ཕན་དར་

གྱི་ཞབས་པད་ཡུན་རྱིང་བསནེ་ཅྱིང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

ཚུལ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་བྱ་བ་ལན་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་བྱས་

པའྱི་ཟུར་འཚ་ོབ་ཕག་ན་ར་ོར་ེམགནོ་པོ་ཡྱིས་རྒྱ་བོད་མཁས་

གྲུབ་དུ་མའྱི་གསུང་རྒྱུན་དང་། ཁད་པར་གོང་སྨན་ཡབ་

སས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད་བ་མོའྱི་རྒྱ་མཚ་ོབསྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་

གཅེས་བསྡུས་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་འདྱི་’’ ཞེས་བཀོད་ཡོད་

པ་ལས་རོམ་པ་པོའྱི་དུས་རབས་དང་གཞུང་འདྱིའྱི་མན་

ངག་ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་པོ་རྟོགས་

ཐུབ་པ་ཡྱིན།  ཁད་པར་དུ་དམ་པ་ཁོང་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ས་

སྐྱ་སྨན་གོང་དང་བང་ཏྱི་ཡབ་སས། དའེྱི་བརྒྱུད་འཛནི་གོང་

སྨན་ཞང་དབོན་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་འཛིན་པའྱི་གསོ་རྱིག་

གཞུང་ལུགས་དང་མན་ངག་ལག་ལེན་མཐར་སོན་པའྱི་

མཁས་དབང་ཞྱིག་ཡྱིན།

གཅེས་བསྡུས་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མན་

ངག་ཡནོ་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་བསན་བྱ་སབས་བཅ་ོལྔ་ཕལ་ཆེར་ཏ་ེ

ཉེས་གསུམ། ཁོང་ནད། ཚད་པ། ལུས་སདོ། དནོ་སྣོད། གསང་

ནད། ཐོར་ནད། ལྷན་སྐྱེས་རྨ། བྱྱིས་པ། མོ་ནད། གདནོ་ནད། 

མཚོན་རྨ། དུག་ནད་དང་། བཅུད་ལེན་བཅས་ཀྱི་བཅོས་

ཐབས་མན་ངག་ཟབ་བཏུས་སྣ་ཚོགས་བསན་ཡོད་པ་མ་

ཟད། སྔགས་བཅོས་དང་རྫས་སྲུང་སོགས་ཐུན་མྱིན་ཁད་

ཆོས་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད་པས་དནོ་གཉེར་ཡོད་པ་རྣམས་

ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁ་ོབ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་རོམ་

སྒྲྱིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སེ་ཚན་གྱིས་གཞུང་འདྱིའྱི་མ་དཔེ་

སུག་བྱིས་མ་ཞྱིག་ལ་ཞུ་དག་དང་བཅོས་སྒྲྱིག་བྱས་ནས་

གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད།།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།

དངེ་རབས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་གྱི་འཕདོ་བསནེ་བྱ་ཚུལ་ལས།
སྤང་བྱ་གནདོ་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།

 དཔལ་བླ་རུང་གྱི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་བློ་གོས།

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དམ་པའྱི་

ཆོས་དང་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་བྱ་བ་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀང་

དེ་ལ་རྟནེ་བདེ་ཐང་དང་ལྡན་པའྱི་ལུས་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་ལ། 

རྟནེ་བཟང་པོ་དང་ལྡན་ན་དེ་དག་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ དབུ་

མ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ནྱི་དག་ལྟར་མཐོང་མོད་ཀྱི། །དེ་

ལྟ་ན་ཡང་དེ་བསྲུང་བྱ། །ཁྱིམས་ལྡན་ཡུན་རྱིང་འཚོ་བ་ནྱི། 

།དེ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ར།ོ །ལུས་བདེ་ཐང་དང་ལྡན་པ་ལ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཏེ། རྱིང་བའྱི་

རྒྱུ་ནྱི་ཚེ་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ལས་བཟང་པོ་བསགས་པ་ཡྱིན་ལ། 

ཉེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ན་བཟའ་བཏུང་དང་

སྤོད་ལམ་གྱི་འཕདོ་པ་བསནེ་པ་དང་མྱི་འཕདོ་པ་སྤོང་བར་

བྱེད་པ་དེ་ཡྱིན། ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ནྱི་བྱ་བ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་

འབེལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེ་དག་ཅྱི་མྱི་སམ་དུ་བཞག་ནས་

རང་དགར་འཇུག་པ་སྤང་ཞྱིང་གཟབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཆེས་

གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། དེང་སང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ནའང་ཡུལ་ཕོགས་

གཞན་ནས་ཐོན་པའྱི་བཟའ་བཏུང་གྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་པ་

ས་ཁབ་ར་ོཁབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཤད་

ན་ལོངས་སྤོད་སྣ་འཛོམས་སུ་གྱུར་པས་བཟང་བ་ལས་ཅྱི་

ཡོད། འནོ་ཀང་ཕགོས་གཞན་གཅྱིག་ནས་བཤད་ན། ཡུལ་ད་ེ

རྣམས་ཀྱི་མྱི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞྱིག་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་

པ་ཡྱིན་པས་ཁོང་ཅག་གྱི་སེམས་ན་བྱ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱས་ན་

ལས་རྒྱུ་འབས་དང་འགལ་བས་མྱི་རུང་སམ་པ་དང༌། རང་

ལ་ལས་ངན་གྱི་འབས་བུ་སྨྱིན་པར་འགྱུར་དུ་འངོ་བས་བྱེད་

མྱི་ཕོད་སམ་པ་ར་བ་ནས་མེད། མྱི་གཞན་གྱིས་མྱི་ག་ོབ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཕྱིན་བྱ་བ་གང་ཡང་བྱེད་མྱི་ཕོད་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད། 

དའེྱི་དབང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་ེསྐྱེད་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་

དུའང་གཞན་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་མང་པོ་

བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ད་སྔོན་དེ་དག་གྱིས་གསང་བའྱི་སོ་ནས་

བྱས་པའྱི་བྱ་བ་མ་རུངས་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མཐྱིལ་བརྟོལ་

ནས་མྱི་ཕལ་མོ་ཆེས་ཤེས་པར་གྱུར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རདེ། འནོ་

ཀང་རང་ར་ེབོད་ཀྱི་མྱི་ཕལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་ད་དུང་མྱི་

ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་སྱིད་པས་འདྱིར་དེང་རབས་ཀྱི་

བཟའ་བཏུང་ལ་བླང་དོར་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་

བརདོ་པའྱི་དགསོ་པ་སབས་སུ་བབ་ཡོད་ད།ོ།

 སྤང་བྱ་གནདོ་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཅུ་
གཅྱིག་བཤད་པ།

 སྤང་བྱ་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ནྱི། དེང་རབས་

དཔལ་ཡོན་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་

ལ་དེང་རབས་དཔལ་ཡོན་གྱི་ནད་ཅེས་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། ཕྱི་

དངོས་པོའྱི་དཔལ་ཡོན་ནམ་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་པ་ཇེ་

མང་དུ་སོང་ཞྱིང༌། ཚན་རྱིག་གྱི་ལག་རལ་གྱིས་ཁརོ་ཡུག་ལ་

འབགས་བཙོག་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་པས་བཟའ་བཏུང་སོགས་

ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་དུག་ཅན་དུ་གྱུར། ལོངས་སྤོད་དེ་

དག་ལ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སེད་པ་ཆེན་པོས་ངོམས་མེད་དུ་

སྤད་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྣམས་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན་

ཏ།ེ དཔེར་ན། ཐེ་ཝན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་དུས་ཚོད་སར་

མ་ ༡༢ དང་སར་ཆ་ ༡༥ རའེྱི་ནང་དུ་མྱི་ར་ེལ་ངན་འབས་

ཀྱི་ནད་[1]ཐེབས་པ་དང༌། ༢༠༠༠ ལོར་དུས་ཚོད་སར་མ་

༡༡ དང་སར་ཆ་ ༡༧ རའེྱི་ནང་དུ་དང༌། ༢༠༠༡ ལོར་དུས་

སར་ ༡༠ རའེྱི་ནང་དུ་མྱི་རེ་ལ་ངན་འབས་ཀྱི་ནད་ཐེབས་

པར་གྱུར། ཉྱིན་གཉྱིས་རེའྱི་ནང་དུ་མྱི་གསུམ་ལྷག་རེ་ལ་

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།
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ཤགོ་ངསོ་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ 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།

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།
བདོ་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚསེ་ ༥ ནས་བདོ་ཟླ་  ༡༡ པའྱི་

ཚསེ་ ༦ བར་བུམ་སངོ་བྱང༌། ད་ེཕགོས་ཞལ་
ཕགོས་ཏ་ེལས་སྣ་ེགཏདོ་པ་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༡༠-༡༠
Mon 12-1

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

དམར། ༡༠-༡༡ 
Tue 12-2

ཚསེ་ཆ་ཞན། མགནོ་འབདོ་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེའདུ་ཛམོས་
རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ལྷག ༡༠-༡༢
Wed 12-3

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌།  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་སྐྱསེ་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༌།  

སྤནེ། ༡༠-༡༥
Sat 12-6

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

བའྱི་རྱིགས་མྱི་རུང༌།    གསོ་སྦོང༌།

ཉྱི། ༡༠-༡༦
Sun 12-7

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

ཟླ། ༡༠-༡༧
Mon 12-8

ཚསེ་ཆ༌འབྱིང༌། 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་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང༌།

ཕུར།  ༡༠-༢༠ 
Thu 12-11

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། སབོ་གཉརེ་འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་
བཟང༌།  གལ་ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

སངས། ༡༠-༢༡
Fri 12-12

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌།  སྐྱ་ེདངསོ་འདབེས་ལས་ལ་བཟང༌། 
མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྱིགས་

མྱི་རུང༌།

སྤནེ། ༡༠-༢༢
Sat 12-13

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་རྱིགས་ལྷག་པར་
མྱི་རུང༌། སགེ་ཚསེ་ཀྱིས་གཏར་སགེ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།  

ཉྱི། ༡༠-༢༣ 
Sun 12-14

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

མྱི་རུང༌། 

ཟླ། ༡༠-༢༤
Mon 12-15

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

དམར། ༡༠-༢༥  
Tue 12-16

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོ
བྱདེ་པའྱི་རྱིགས་མྱི་རུང༌། སགེ་ཚསེ་ཀྱིས་གཏར་སགེ་

རྱིགས་མྱི་རུང༌། 

ལྷག ༡༠-༢༦
Wed 12-17

ཚསེ་ཆ་ཞན།  མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་
སྤའོྱི་རྱིགས་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༡༠-༢༧
Thu 12-18

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་བཟང༌། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་རུང༌།

སངས། ༡༠-༢༨
Fri 12-19

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

སྤནེ། ༡༠-༢༩
Sat 12-20

ཚསེ་ཆ་ཞན། རྒྱུ་ནརོ་ཕནོ་ཆ་ེཕྱིར་གཏངོ་དང་གཤྱིནེ་
པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

ཉྱི། ༡༠-༣༠ 
Sun 12-21

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

ཟླ། ༡༡-༡
Mon 12-22

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ཞྱི་བའྱི་ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་
སབོ་གཉརེ་འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་བཟང༌། མགནོ་
འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌། 

༼དགུན་ཉྱི་ལྡགོ  དགུ་དང་པ་ོའདྲནེ།༽

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།
བདོ་ཟླ་ ༡༡ པའྱི་ཚསེ་ ༧ ནས་བདོ་ཟླ་  ༡༢ པའྱི་
ཚསེ་ ༧ བར་བུམ་སངོ་ཤར། ད་ེཕགོས་ཞལ་ཕགོས་

ཏ་ེལས་སེྣ་གཏདོ་པ་མྱི་རུང་།

དམར། ༡༡-༢
Tue 12-23

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌། 

ལྷག ༡༡-༣
Wed 12-24

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་
བཟང༌།   ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་
སྐྱསེ་སར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང༌། སགེ་ཚསེ་ཀྱིས་གཏར་

སགེ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཕུར། ༡༡-༤
Thu 12-25

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

སངས། ༡༡-༥
Fri 12-26 

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་ཚངོ་
ལས་འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་བཟང༌། དགའ་ཉ་ེའདུ་

འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང༌།

སྤནེ། ༡༡-༦
Sat 12-27

ཆུ་ཚདོ་ ༡༥ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང་། ད་ེརསེ་ངན་པ་དགུ་
འཛམོས་ཤར་བས་ངན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་

རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

ཉྱི། ༡༡-༧
Sun 12-28

ཆུ་ཚདོ་ ༡༢ བར་དུས་ཚདོ་ངན་པ་དགུ་འཛམོས་
པས་ངན།  ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཉནེ་སྒྲྱིག་
དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་པའྱི་

རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཟླ། ༡༡-༨
Mon 12-29

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

མྱི་རུང༌།  

དམར། ༡༡-༩ 
Tue 12-30

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤནེ་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང༌།  

ལྷག ༡༡-༡༠
Wed 12-31

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་གལ་ཆའེྱི་མདུན་གསོ་
རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་། དགུ་གཉྱིས་པ་འདྲནེ།

ཕུར། ༡༡-༡༡ 
Thu 2015-

1-1

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། སབོ་གཉརེ་འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་
བཟང༌།   རྒྱུ་ནརོ་ཕནོ་ཆ་ེཕྱིར་གཏངོ་དང་མགནོ་
འབདོ་ཀྱིས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང།   

༼ཚསེ་ ༡༢ ཆད།༽

སངས། ༡༡-༡༣ 
Fri 1-2

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྱསེ་སར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང༌།

སྤནེ། ༡༡-༡༤
Sat 1-3

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། གཡང་བསྒྲུབ་དང་གཡང་ཁ་བསམས་
པར་བཟང༌། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོ

འཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།  ཀླུ་ཐབེས།

ཉྱི། ༡༡-༡༥
Sun 1-4

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། དཔནོ་རྱིགས་མཇལ་འཕད་བྱདེ་པར་
བཟང༌། དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་

པ་མྱི་རུང༌།  

ཟླ། ༡༡-༡༦
Mon 1-5

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། མཁར་ལས༌འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་
སྤའོྱི་རྱིགས་མྱི་རུང༌།   གས་ོསྦངོ༌།   ༼ཚསེ་ ༡༦ སྔ་

མ།༽

དམར ༡༡-༡༦
Tue 1-6

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང་
། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤའོྱི་རྱིགས་

མྱི་རུང༌། 

ལྷག ༡༡-༡༧
Wed 1-7

ཚསེ་ཆ༌ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང༌།

ཕུར། ༡༡-༡༨
Thu 1-8

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། དུར་
བཏབ་མྱི་རུང༌། 

སངས། ༡༡-༡༩
Fri 1-9

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། སྐྱ་ེདངསོ་འདབེས་ལས་བྱདེ་པར་
བཟང༌། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང༌། 

དགུ་གསུམ་པ་འདྲནེ།

སྤནེ།  ༡༡-༢༠ 
Sat 1-10

ཚསེ་ཆ་ཞན། གལ་ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་ཀྱི་འག་ོ
འཛུགས་མྱི་རུང༌།

བའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་ཉ་ེདུས་ཉམས་ཞྱིབ་པས་ཤསེ་རྟགོས་

བྱུང་འདུག རང་ཉྱིད་ལ་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་

པ་ལེགས་པར་རྟོགས་ཆེད་སོ་སོའྱི་ཁྱིམ་དུ་ཉྱིན་ལྟར་བརྟག་

དཔྱད་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད་ཚད་གཞྱི་ད་ེཟུར་དུ་ཐ་ོབཀདོ་

གནང་ནས་སྨན་པར་བསན་ཐུབ་ན་བཟང་། ཁག་རླུང་འཇལ་

བྱེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བྱད་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་པའམ་ཁག་

རླུང་ཚད་གཞྱི་འཇལ་ཐབས་མ་ཤེས་པའྱི་དབང་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཞན་ཆ་སེལ་ཐབས་སུ་ཡོ་བྱད་དེ་སྨན་ཁང་དུ་བསྣམ་

ནས་སྨན་པ་ལས་ཡང་དག་པར་བསབ་ན་དག་ེམཚན་ཡདོ། 

བཤད་རྒྱུད་ལས། སྤྱིར་སདོ་གསོ་དཀར་པའོྱི་ཁག་རླུང་

སདོ་འཚངས་ད་ེསྨན་ཁང་དུ་ཡདོ་པའྱི་གནས་སབས་སུ་སྨན་

པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་སོགས་ཀྱིས་སོ་གསུམ་གྱི་སྤོད་ལམ་

སནོ་སངས་ལ་ལྷག་པར་རག་ལུས་ཡོད་སབས། བོད་ཀྱི་གས་ོ

རྱིག་གཞུང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་དུ་སྨན་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་

སོར་རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་ནང་། འབུ་སྱིན་གྱི་སོག་ལའང་

རང་དང་མཉམ་པར་གཅེས་སྲུང་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྨན་

པ་བསམ་པ་དཀར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་དགོས་པ་

གདམས་ཡདོ། ད་ེལྟ་བུའྱི་སྨན་པ་ལ་ནད་པས་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་

ཐུབ་པ་མ་ཟད་སྨན་པའྱི་ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་སེམས་

དགའ་དད་ངང་བག་ཕེབས་སུ་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་

་་་་་་་ནད་ལ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

སདོ་གསོ་དཀར་པའོྱི་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ད་ེམྱི་ཡངོ་བར་

ཁུངས་སྐྱལེ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཐ༽ ཁག་རླུང་དང་བྱྱིས་པ།

གཏམ་འདྱིའྱི་འགོ་བརདོ་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ན་ཚོད་

བྱྱིས་པའྱི་ནང་ནད་འདྱི་དར་ཁབ་ཆེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་

ཡདོ། ཐ་མལ་ནད་མདེ་ཀྱི་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་བྱྱིས་

པའྱི་ལོ་ཁམས་དང་། ལུས་བོངས། ལུས་རྟནེ་བཅས་གཞྱིར་

བཟུང་ཐོག་འཕོད་བསེན་ལམ་སོན་གནང་དགོས། བྱྱིས་པ་

འཚ་ོཆསེ་བ་དང་། རྱིགས་རྒྱུད། ད་ེབཞྱིན་ཨཕ་རྱི་ཀ་མྱི་རྱིགས་

བཅས་ལ་ནད་འདྱི་ཕགོ་ས་བའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ཡདོ།

བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་དུ་བྱྱིས་པ་ནྱི་ན་ཚོད་ཆ་ནས་

བད་ཀན་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཡོད། བྱྱིས་པའྱི་

ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་གཞྱི་བཅོས་སབས་ན་ཚོད་ལ་

བསམ་གཞྱིགས་བྱདེ་དགསོ་པ་མ་ཟད་སྤྱི་ཡངོས་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་

དང་སྦར་ནས་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་བཤད་

རྒྱུད་ལས། གནདོ་བྱ་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་ན་ཚདོ་དང་། །ནད་

ཁམས་གནས་དང་མ་ེདྲདོ་ཉམས་སབོས་དང། །གམོས་པ་འདྱི་

བཅུས་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་བརྟག །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁག་

རླུང་སདོ་འཚངས་ཀྱི་ནད་བཅོས་སབས་སུ་དགོངས་པ་ཆེས་

བཞསེ་དགསོ་པ་བསན་ཡདོ།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

བདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་ལ་ེཐ་ོལྟ་སངས་དང་འབལེ་བའྱི་བདོ་རྱིས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་བཤད་ཀུན་གསལ་ཡྱིད་ཀྱི་མ་ེལངོ་།

སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་བ་བསོད་ནམས་རྱིན་ཆེན་ལགས་

ཀྱིས་ཆེད་བསྒྲྱིགས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ལེ་ཐོ་ལྟ་སངས་

འདྱིའྱི་ནང་དོན་རྣམས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བའྱི་

སར་ནག་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་

ཐོག་སོལ་རྒྱུལ་ལོ་ཐོའྱི་ནང་གྱི་དནོ་རྣམས་འགེལ་བརོད་ཁ་

གསལ་དང་། ལྷག་པར་ཁོ་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱོང་བས་གྲུབ་

པའྱི་མན་ངག་རྣམས་གབ་སྦས་སུ་མེད་པར་བཀོད་ཡོད་

ཅྱིང་། དེ་ཡང་ལེ་ཐོ་ལྟ་སངས་འདྱིའྱི་མགོར་སུམ་བྱིད་ཀྱི་

རྒྱན་པའྱི་ཐོག་ནང་དོན་ཐད་བོད་རྱིས་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་

དབྱེ་གསལ་བར་བཀལ་ཞྱིང་། བོད་རྱིས་རྱིག་པ་བྱུང་བ་

བརོད་པའྱི་འགོ་ནས་བོད་ཀྱི་སོལ་

རྒྱུན་ལེ་ཐོ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་

སོར་དང་དེ ་དག་གྱི ་མཚན་ཉྱིད་

དང་། ལེ་ཐོའྱི་ཁ་བྱང་དང་ཁ་ཤོག་

གྱི་མཚོན་རེས་སོ་སོའྱི་མཚོན་དོན་

ངོ་སྤོད་བཅས་ཀྱི་ཐོག ཐོག་མར་ལེ་

ཐོ་བྱུང་རྱིམ། སོལ་རྒྱུན་ལེ་ཐོའྱི་ནང་

ཐོག་མར་དངོས་གཞྱི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་

བསན་པ་འཛནི་པ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་

རྣམས་དུས་ནམ་བྱོན་པའྱི་ལོ་གངས་
གསལ་བར་སོན་པའྱི་རྱིས་རྱིག  མདོ་ལུགས་བསན་པའྱི་

གནས་ཚད་དང་། བསན་འཛནི་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྱིམ་བྱོན་

གྱི་མཛད་དུས་གསལ་བའྱི་རེའུ་མྱིག་ཁ་གསལ། དུས་འཁོར་

རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་བསན་པའྱི་གནས་ཚད་བཤད་པ་དང་ཤམྦྷ་

ལའྱི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་དང་རྱིགས་ལྡན་དག་གྱི་ཁྱི་རབས་

རྱིམ་བྱོན། དུས་བཞྱིའྱི་ཚད་བརྱི་ཚུལ་དང་། ལ་ོདཔྱད་ཀྱི་ག་ོ

དནོ་དང་དེ་དག་གྱི་འབས་བུ། ལོའྱི་ཐ་སད་དང་ཟླ་བ་བཅུ་

གཉྱིས་པོའྱི་ངོས་འཛནི་དང་། ཟླ་ཉྱི་ཇྱི་ལྟར་སྒྲྱིབ་ཚུལ་དང་། 

ཇྱི་ལྟར་སྒྲྱིབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་བཤད་པ་སོགས་གསལ་བའྱི་ལེའུ་

ལྔ་ཅན་གྱི་བོད་ཀྱི་ལ་ེཐ་ོལྟ་སངས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གོ །། 

ཨེཌྶེ་ (AIDS, ནད་འགོས་པར་གྱུར། ཨ་རྱིའྱི་མྱི་བརྒྱའྱི་

ནང་ནས་ལྔ་བཅུ་ར་ེསྱིང་གྱི་ནད་ཀྱིས་འཆྱི་བ་དང༌། ༡༩༩༩ 

ལོར་ཨ་རྱིས་སོམ་རྱིས་བྱས་པས་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆ་

སོམས་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༧༠ ཐམ་པ་ཙམ་ལས་མེད་པས་འཛམ་

གྱིང་གྱི་ཨང་ཉེར་བཞྱི་པ་ཡྱིན། ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་ཞབས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཆ་སོམས་ཀྱི་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༤༩ དང་ལོ་གཅྱིག་གྱི་

བརྒྱ་ཆ་ ༥༦ སེ་ལོ་ཞ་ེདགུ་དང་ཕེད་ཙམ་ཞྱིག་ལས་མེད་པ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཨ་རྱིའྱི་ནུབ་ཞྱི་བད་ེརྒྱ་མཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའྱི་

ཟས་བཅུད་རྱིག་པའྱི་རབ་འབྱམས་པ་དང༌། ཟས་བཅུད་

དང་བདེ་ཐང་རྱིག་པའྱི་སྣེ་ཁྱིད་པ་དང༌། ཟས་བཅུད་རྱིག་

པའྱི་ཆེད་ལས་པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་ (ན་ར།ེ ཨ་རྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ 

༡༩༠༠ ལོར་མྱི་ཉེར་བདུན་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་ངན་འབས་

ཀྱི་ནད་ཡོད། ༡༩༥༠ ལོར་མྱི་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་ལ་

ངན་འབས་ཡོད། ༡༩༨༥ ལོར་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་

ལ་ཡོད། ༢༠༠༢ ལོར་མྱི་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེདགུ་ལ་ངན་

འབས་ཡོད། ཐེ་ཝན་དུ་མྱི་གསུམ་རའེྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་རེ་

ལ་ངན་འབས་ཀྱི་ནད་ཡོད། མྱི་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལས་

མྱི་ལྔ་རེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་རེ་ངན་འབས་ཀྱི་ནད་ཀྱིས་ཤྱི་

བ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་སྱིང་གྱི་ཁག་

རའྱི་ནད་ཀྱིས་ཤྱི་བར་གྱུར། བུད་མེད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་

གཅྱིག་ལ་རུས་སོབ་ཀྱི་ནད་ཕོག མྱི་ཉྱི་ཤུ་རེའྱི་ནང་ནས་

གཅྱིག་རེ་གཅྱིན་སྱིའམ་གཅྱིན་མངར་ནད་ཐེབས་ནས་ཤྱི་

བར་གྱུར། གཞན་ཡང་གྲུམ་བུའྱི་ནད་དང་རྒས་པའྱི་གེན་

ནད་སོགས་ནད་སྣ་ཚོགས་པ་ཇེ་བས་ཇེ་མང་དུ་འགོ་བར་

མ་ཟད། ནད་ཐབེས་པའྱི་ལ་ོཚད་ཀང་ཇ་ེཆུང་དུ་སོང་ས།ེ ཐ་

ན་བྱྱིས་པ་ལའང་སྱིང་ནད་དང་མཁལ་མའྱི་ནད། གཅྱིན་

སྱིའྱི་ནད་ཐེབས་པར་གྱུར། དངེ་རབས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་འཕེལ་

རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཀང་དནོ་འདྱི་རྣམས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མྱི་ནུས་

ཏ།ེ སྨན་གྱིས་མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གསོན་དུ་འཇུག་མྱི་ནུས་

ཤྱིང་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་གསོ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཕ་ཕུང་ཞྱིག་གསོ་བྱ་དགོས་ན་ལུས་ནང་གྱི་དུག་རྣམས་ཕྱིར་

ཕུད་དགོས་ཤྱིང་དེ་ཡང་ལུས་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱེད་དགོས་

ཏ།ེ ལུས་པོ་རང་ཉྱིད་ཆེས་རླབས་ཆ་ེབའྱི་སྨན་པ་ཡྱིན། ལུས་

པོ་རང་ལ་རང་གྱི་ཆ་ཤས་སར་སོས་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་

ཡོད། འནོ་ཀང་ལུས་ཀྱི་ནུས་ཚད་དྲག་པོའྱི་སབས་སུ་བྱ་བ་

དེ་དག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་གྱི། ནུས་ཚད་དམའ་བའྱི་སབས་

སུ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་སེ། ལུས་པོ་ཇེ་བས་ཇེ་ཞན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན། 

ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའ།ོ།

དསེ་ན་ནད་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དངེ་རབས་

ཀྱི་ཁ་ཟས་དུག་ཅན་འགའ་ཞྱིག་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཐགོ་མར་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཤ་ནྱི་ཆེས་སོྐྱན་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་ཞྱིང་

དའེྱི་སེང་དུ་བྱ་སོང་དང་འ་ོམ་ས་ེགསུམ་པ་ོའདྱི་ནྱི་ནད་འདྱི་

རྣམས་འབྱུང་བའྱི་ར་བའྱི་ཟས་རྱིགས་གསུམ་ཞསེ་བྱའ།ོ།

དེ་ལས་དང་པོ་ཤའྱི་རྱིགས་ནྱི། ཤའྱི་ཁ་ཟས་འདྱི་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཆར་དང་ཚེ་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་

པོ་དང༌། རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ལ་གནདོ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཚབས་

ཆེན་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལུས་ལ་གནོད་པ་ཆེ་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྤྱིར་རང་རེ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལུས་ཆགས་

ཚུལ་འདྱི་ཤ་ཟ་བའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། འབྲུ་

དང་ཚོད་མ་ཤྱིང་འབས་སོགས་ཤ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས་ཟ་བའྱི་

རྱིགས་སུ་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་ཡོད་ལ། ཤའྱི་

ཁ་ཟས་འདྱི་རང་རེའྱི་ལུས་ལ་མྱི་འཕོད་པས་ནད་མང་པོ་

སྐྱེད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་འདོད་པ་མྱི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་རེ་
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གཏར་གནས་མཛུབ་གངོ་སྱིན་མཛུབ་རེ་མ་ོདང་། །རྣ་

བའྱི་གཤགོ་རྒྱབ་རྐང་བལོ་གནས་རྣམས་སུ། །རྣམ་དཔྱདོ་རལ་

ལྡན་སྨན་པ་མཁས་པ་ཡྱིས། །ཞྱིབ་མོའྱི་བློ་ཡྱིས་བརྟགས་ལ་

གཏར་བར་བྱ། །བྱྱིས་པའྱི་གཙགས་བུ་རུས་མཁེགས་ཡྱིན་ན་

རབ། །ད་ེམྱིན་འཚམེ་ཁབ་རྣ་ོགཉནེ་ལྡན་པ་ཡྱི། །ས་ོཁ་གནེ་ལ་

བཀན་ཏ་ེགཟབ་བྱས་ནས། །གཏར་ན་ཕན་པའྱི་འབས་བུ་མྱུར་

དུ་སྨྱིན། །བུད་མདེ་ཟླ་མཚན་དུས་སུ་མ་བྱུང་ཚ།ེ །པུས་མའོྱི་རུས་

པ་རྱིལ་བུའྱི་དྲང་ཐད་ཀྱི། །འགོ་གྱིས་རྒྱུད་ཁུང་ནང་དུ་གཏར་

གྱུར་ན། །ཁག་མཁར་བཤྱིག་པའྱི་ནུས་པ་ཆནེ་པ་ོཡདོ། །གོ་བུར་

འགེལ་དང་མྱིག་རྱིལ་གེན་དུ་ལྡོག །འཁུན་སྒྲ་འབྱྱིན་པ་ལ་

སགོས་རེྐན་ངན་ནད། །སྣ་སའོྱི་ཤུར་ཁུང་འགོ་གྱིས་གསང་གནས་

དརེ། །གཙགས་བུ་གནེ་དུ་གསགེ་འཛུག་བྱས་ཏ་ེགཏར།  །འདྱི་ནྱི་

མྱུར་སྐྱབོ་བྱདེ་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པས། །ཁད་ཆསོ་ལྡན་མྱིན་ལག་

ཏུ་ལངོས་དང་གསལ། །གཏར་དང་སམ་ཁབ་གཉྱིས་ཀའྱི་གསང་

དམྱིགས་ནྱི། །གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཕྱིར་སམ་ཁབ་ད་ེརུ་གདབ། །མཁྱིས་

པའྱི་ནད་ཀྱིས་མག་ོབ་ོརྒྱུན་རྱིང་དུ། །གཟེར་ན་སྤྱི་བ་ོམར་ནས་

ཚནོ་གཉྱིས་མཚམས། །གསརེ་མདུང་གཏར་ན་མག་ོབའོྱི་ནད་

རྣམས་ལ། །ཕན་པའྱི་མན་ངག་འདྱི་ཡང་སྱིང་ལ་ཆངོས། །པུས་

མརོ་ཆུ་སརེ་བབས་ནས་སྐྲངས་པ་དང་། །ར་ེངར་ར་འཁགས་

འག་ོམྱི་ཐུབ་པ་དང་། །རྐང་པར་གཟེར་ཞྱིང་ཟུག་པའྱི་མྱི་རྣམས་

ལ། །རྐང་བའྱི་བོལ་གངོ་གཏར་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཕན། །ར་འདྱིའྱི་ཤ་

གདན་དྲག་པསོ་མ་བསྣད་ན། །གཞན་པའྱི་ལས་ཉསེ་གང་ཡང་

འབྱུང་མྱི་སྱིད། །ལོང་བུའྱི་རུས་པ་འབུར་བའོྱི་རྒྱབ་ལགོས་སུ།། 

གཏར་ན་དྲྱི་འགག་ནད་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན། །རྟྱིང་པའྱི་ཁ་ཟུར་

གནེ་ནས་ནད་པ་ཡྱི། །མཛུབ་མ་ོགང་གྱི་སར་གཏར་ལངོ་རའེྱི་སྣ།ེ། 

གནས་འདྱིར་ཤྱིན་ཏུ་གཟབ་ནས་གདབ་གྱུར་ན། །མཁལ་ནད་

དཔྱྱི་དང་བརླ་རྐང་ཟུག་གཟེར་གཅོག །རྐང་པ་སྦྲྱིད་ནས་ཚོར་

བ་ཉམས་པ་ལ། །ཁད་ཆསོ་ལག་ཏུ་ལངོས་དང་ནུས་མཐུ་ལྡན།། 

གཏར་དང་གཅདོ་མ་འཕྱི་ན་ལགེས་པ་ས།ེ །གཏར་སྔ་དྲདོ་དང་

གཏར་མཇུག་བསྱིལ་གྱིས་བཅོས། །འནོ་ཀང་རྐང་ལག་བཞྱི་ལ་

གནས་པ་ཡྱི། །ར་ཆནེ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་གྱི་ཆ་ེཤསོ་ནྱི། །འདྱི་ཉྱིད་

ཡྱིན་པས་ཤྱིན་ཏུ་གཟབ་པར་འཚལ། །སྨན་པའྱི་ལག་དགས་བྱ་

ཉསེ་སགོ་འཕགོ་བྱདེ། །གཏར་ཉསེ་གཏར་ལགེས་མ་གཏར་སྔནོ་

ནས་བརྟགས།།

ཡན་ལག་ཀུན་ལ་བསལ་ཐབས་ལག་ལནེ་གཅསེ། །བསལ་

རསེ་གཏར་བའྱི་གནས་སུ་མཉ་ེབར་བྱ། །གཏར་དུས་ཕྱི་དྲ་ོཡྱིན་

པས་འགྲུལ་སྲུང་བྱ། །རླུང་དང་ཐལ་རྡུལ་རླན་དང་དྲྱི་ངན་

སྤངས། །བསལ་མ་ཐག་གཏར་གཏར་མ་ཁག་གདོ་པར། །ཁག་མྱི་

འབྱུང་བས་ད་ེལ་ཐུགས་སྣང་མཛདོ། །ཟུངས་ཁག་ཐནོ་ན་མྱུར་

དུ་མཚམས་བཅད་དགསོ། །སམེ་རྱིད་རྣམས་ལ་ཟུངས་ཁག་མ་

ཐནོ་ཀང་། །ཁག་ངན་ཆུ་སརེ་ལ་ཡང་རན་ཚོད་ཟུངས། །ནད་

མང་ཟུངས་ཟད་རྣམས་ལ་ཆུ་སརེ་ཡང་། །རན་ཚོད་མ་བཟུང་

ཟུངས་ཁག་ཆད་ཉནེ་ཆ།ེ །གཏར་དམྱིགས་ཁག་ར་ད་ེལ་ཁག་

མདེ་ན། །ཉ་ེའབེལ་ར་རྣམས་གཡར་ཏ་ེགཏར་བར་བྱ། །ཁག་མང་

ཕྱུང་བའྱི་ཚབ་ཏུ་བུ་རམ་དང་། །ཆབ་གཙང་སལོ་གངས་མང་དུ་

བཞསེ་པ་གལ། །གོ་དང་སྱིང་ལ་ཁག་ངན་རྒྱས་པ་ལ། །གོ་སྱིང་

འདམོ་པའྱི་ར་ལ་གཏར་ཁ་གདབ། །གཏར་ཁར་སྐྲངས་དང་སྦསོ་

ན་ཚྭ་མར་བྱུགས། །ཁག་མ་ཆདོ་ན་ར་ོལགས་གང་མ་ོགན།།

གཏར་གའྱི་སྔནོ་དང་རསེ་ཀྱི་བྱ་བ་ནྱི། །རླུང་ཁ་གནནོ་

ཕྱིར་བུ་རམ་རུས་ཐང་དང་། །ནརོ་བུ་བདུན་ཐང་ལ་སོགས་

གཏང་བར་བྱ། །དུས་ཚིགས་དཔྱྱིད་ཀའྱི་དུས་སུ་གཏར་ན་

བཟང་། །བསལ་ཐབས་ལག་ལེན་མགོ་དང་སྨྱིན་མཚམས་

དང་། །རེ་ཆུང་མཆན་ཁུང་ཐོང་རར་སེ་བསོར་བྱ། །ཟུངས་

ཁག་ངན་ཁག་ཐང་གྱིས་ཕེས་ནས་གཏར། །འབས་གསུམ་པྱི་

པྱི་ལྱིང་གྱི་ཆྱིག་ཐང་བཏང་། །ལ་ེར་ཤྱིང་སམ་དལ་གྱིས་དྲྱིལ་ལ་

གཏར། །ལ་ེར་ལ་ེའགོ་ར་སྔནོ་གཉྱིས་ལ་གདབ། །ལེ་སྐྲངས་ལ་ེ

ལྐུགས་ལ་ེཆུང་གཟེར་བ་དང་། །ལ་ེསམ་སགོས་ཀྱི་ནད་ལ་ཤྱིན་

ཏུ་ཕན། །བསལ་ཐག་མག་ོདང་པུས་མའོྱི་འགོ་དང་ནྱི། །ལག་

པ་སགོས་སུ་ཐྱི་གུས་བཅྱིངས་པ་དང་། །རྐདེ་པ་མཆན་ཁུང་

སགོས་སུ་འཇམ་པསོ་བསམས། །བསལ་ཐག་འགོ་གྱི་སརོ་གསུམ་

མཚམས་སུ་གཏར། །གཏར་བའྱི་སབས་སུ་སྨན་པ་རང་ཉྱིད་

ཀང་། །ཁ་ཟས་རྒྱགས་དྲགས་བཟས་པ་མ་ཡྱིན་པར། །ནད་པ་

འདུག་སར་འགོ་ཚ་ེདབུགས་འཚངས་དང་། །ཚམ་ཚོམ་མེད་

པར་ལུས་སམེས་ལྷདོ་པ་གལ། །གཞན་དནོ་འབའ་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་

འཆང་བྱས་ཏ།ེ །སྨན་བླའྱི་གཟུངས་སྔགས་ལ་སགོས་གདནོ་པར་

བྱ། །ནད་པ་ཚབས་ཆནེ་བདུན་ཕག་ར་ེརའེྱི་མཚམས། །ར་ཕན་

འགྲུལ་བཞུད་སབས་སྐྱུགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐབས།
     ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒྲོན་ནམ་སྨྱུག་རེ་མ།

འགྲུལ་བཞུད་སབས་སྐྱུགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ལྟར་

འབྱུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞ་ེན། 

ང་ཚོའྱི་འཚ་ོབ་ནྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་ལ་དེ་

ཡང་མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་གྱི་འབེལ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་

སྤྱི་ཚོགས་དབར་གྱི་འབེལ་བ་ལས་མཐོང་གམོས་མྱོང་གསུམ་

བརྒྱུད་ཉྱིན་རེ་ནས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་

བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁདོ་འགྲུལ་བཞུད་ནྱི་

མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གནའ་སྔ་མོ་ཡྱིན་ན་འཛམ་གྱིང་སྤྱི་ལ་འཕྲུལ་ཆས་

རྱིགས་མེད་པར་བརྟེན་དུད་འགོ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུལ་

བཞུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། བོད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ནྱི་རྟ་དང་

བོང་བུ། དེ་མྱིན་གཡག་དང་བ་གང་སོགས་ལ་བཞོན་ནས་

འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བས་རྟ་བཞོན་པ་ནྱི་ཆོལ་

གསུམ་སྤྱི་ཁབ་ཀྱི་བཞོན་པ་ལྟ་བུ་རེད་ལ། རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་ལ་ལྷད་མེད་པས་ཟས་དང་མཁའ་རླུང་། ཆུ་སོགས་ལ་

རྫས་ཀྱི་དྲྱི་མས་མ་འབག་པར་བརྟེན་མྱི་རྣམས་ལ་སྐྱུགས་

པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་མེད། 

ཡྱིན་ན་ཡང་དེང་གྱི་དུས་འདྱིར་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་ཡར་

རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་རྐང་འཁོར་དང་། རླངས་འཁོར། མེ་

འཁོར། གནམ་གྲུ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་མྱི་རྣམས་

ཀྱི་སབས་བདའེྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ཕན་ཚུན་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། ད་ེདང་མཚུངས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱི་བད་ེཐང་

དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་

ཡོད་པ་ནྱི་མགོ་ཡུ་འཁོར་བའྱི་ནད་དམ་སྐྱུགས་པའྱི་ནད་

ཅེས་པ་དེ་ཡྱིན། སྤྱིར་བཏང་ནད་རྱིགས་གཞན་དང་བསྡུར་

ན་འཇྱིགས་དགོས་པའྱི་ནད་ཅྱིག་མྱིན་ལ། དེ་བས་བཅོས་ས་

བའྱི་རྒྱུན་མཐོང་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་སབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་

རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་དེར་སྣང་ཆུང་ཡང་བེྱད་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་

རདེ་ལ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་གོ་རྟགོས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་སྨན་པ་དང་

ནད་ཅན་ནད་མདེ་ཚང་མའྱི་འསོ་འགན་ཞྱིག་རེད།

འ་ོན་རླངས་འཁོར་ནང་བསྐྱོད་སབས་
མྱི་འགའ་ར་ེསྐྱུགས་པ་དང་མགོ་ཡུ་འཁོར་གྱི་
ཡོད་དམ་ཞ་ེན།

ཕྱི་ལུགས་ལྟར་ན་རླངས་འཁོར་ནང་མགོ་ཡུ་འཁོར་

བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙ་ོབོ་ནྱི་རྣ་བའྱི་གཞུ་སྐྱབས་ནྱི་མྱོང་བ་བརྟན་

པ་ོདང་བཙན་སའྱི་འགུལ་སྐྱོད་མྱུར་ཚད་མགོགས་སུ་གཏངོ་

བྱེད་ཀྱི་ཚོར་བྱེད་དབང་རའྱི་མཇུག་སྣེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་

ཡྱིན། དེས་རྣའྱི་གཞུ་སྐྱབས་ལ་གནདོ་སྐྱོན་འཐེབ་དྲགས་པ་

དང་འགུལ་ཤུགས་ཆེས་པའྱི་ཤུགས་རྐེན་འཐེབ་པའྱི་ཚ་ེརང་

འགུལ་གཙོ་འཛིན་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་ལྡོག་འགུལ་འཐེབ་ཀྱི་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན་རླངས་འཁོར་ནང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་ལྟ་

བུ་རེད། དེ་མྱིན་ཟས་སོྤད་བསེན་སངས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མ་

འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཀང་འབྱུང་གྱི་ཡོད་སོར་གེང་གྱི་

ཡོད་དེ། རླངས་འཁོར་ནང་མ་ཞུགས་སྔོན་དུ་ཁ་ལག་ཟོས་

དྲགས་པ་དང་སྣུམ་རྱིགས་བསེན་དྲགས་པ་ལས་ཕོ་བ་དང་

རྒྱུ་མའྱི་བྱེད་ལས་ལ་གནོན་ཤུགས་འཕར་མ་སེར་གྱི་ཡོད་

པས་འབྱུང་བ། དེ་མྱིན་གལ་ཏེ་ཕོ་བའྱི་ནང་ཟས་མྱགས་ཞུ་

ལེགས་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རླངས་འཁོར་ནང་གཡོ་འགུལ་

ནད་གཞྱི་ motion sickness བྱུང་ས་བ་ཡྱིན། འ་ོམ་དང་

སན་ཁུ། དེ་བཞྱིན་ཀ་ར་ཤུགས་ཆེར་ལྡན་པའྱི་ཟས་རྱིགས་

བསེན་པ་སོགས་ལས་བྱུང་ཞེས་བརོད་ལ་དེ་བཞྱིན་བཅོས་

ཐབས་ཀང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་

སྐྱུགས་ཀྱི་ལེའུ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། དཀའ་ངལ་དེ་དང་

འབེལ་བ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས་མེད་ཀང་རྱིག་

པས་དཔྱད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་བཅོས་མེད་པ་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ་སྨན་པ་རང་གྱི་རྱིག་སོབས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱུད་བཞྱི་

གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཅོས་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ནད་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁད་པར་རྒྱུ་ནྱི་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་

བཞག་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་སྐྱུགས་ནད་གསོ་བའྱི་ལེའུ་ལས། རྒྱུ་

རྐེན་མ་ཞུ་ལྷེན་དང་ལགས་དྲེག་དང་། །ཁོང་འབས་བད་

སྨུག་སྱིན་བུ་སེང་རླུང་འཁྲུག །མྱི་སྡུག་ཡུལ་མཐོང་རྣམས་

ཀྱིས་གེན་དུ་སྐྱུགས། །ཞེས་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཉེས་གསུམ་རྒྱུས་

བསྐྱེད་པའྱི་མ་ཞུ་བ་ཤས་ཆེ་བས་ཡོང་གྱི་ཡོད། ནད་མེད་ཀྱི་

སོ་ནས་བཤད་ན་རླུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི་

མངར་སྐྱུར་ཁ་ཚའྱི་ར་ོལ་སེད་པ་དང་། གང་ལྷག་མྱི་བཟོད་

པ་དང་། མཁྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་མྱི་རྣམས་ནྱི་རོ་

མངར་བ། ཁ་བ། བས་བ། ནུས་པ་བསྱིལ་བའྱི་ཟས་ལ་སེད་

པ། ཚ་དྲདོ་ལ་མྱི་བཟོད་པ། བད་ཀན་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་མྱི་

རྣམས་ནྱི་ར་ོཚ་བ་དང་། སྐྱུར་བ། བས་བ་དང་རྩུབ་པའྱི་ཟས་

ལ་སེད་པ་དང་། དལ་བར་འདུག་པ་སོགས་རང་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་དང་མཐུན་པའྱི་ཟས་སོྤད་བསེན་དྲགས་པའམ་ཡང་

ན་མྱི་བསེན་པས་ཉེས་པ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པར་གྱུར་བ་

ཡྱིན། དའེྱི་གཉེན་པ་ོཅྱི་ཡང་མྱི་བསནེ་པའམ་ཡང་ན། བསནེ་

དྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཞུ་བ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལ་བརྟནེ་ནས་ནད་གཞྱི་གཞན་དང་ལྷག་པར་དུ་

འགྲུལ་བཞུད་སབས་སྐྱུགས་པ་དང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བའྱི་

དཀའ་ངལ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད།

ཡང་། མདངས་ནྱི་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཟད་

ད།ེ །ཞེས་རྒྱུད་དུ་གསལ་བ་ལྟར་མདངས་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། 

བཅུད་མེད་ཁ་ཟས་ཡན་ལ་གཏད་པ། སེམས་ལས་ཆེས་པ་

དང་སེམས་མྱི་སྐྱྱིད་པར་འགྱུར་བས་མདངས་ཟད་དེ་རླུང་

ཤས་ཆེར་འཕེལ་བ་ཡྱིན། དའེྱི་སབས་རླངས་འཁོར་ནང་

བསྐྱོད་ན་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་སྐྱུགས་པའྱི་ནད་ཀྱི་གནས་

ཚུལ་ཡང་འབྱུང་གྱི་ཡོད་སམ།

རྣམས་ལ་མང་གཏར་བྱདེ་པ་གལ། །ར་ཆནེ་རྣམས་ཀང་ཐངེས་

མ་གཉྱིས་གསུམ་གཏར། །འནོ་ཀང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཆད་མྱི་

རུང་། །ཐངེས་མ་མང་དུ་གཏར་བའྱི་ནད་པ་ལ། །རླུང་ཁ་གནནོ་

བྱདེ་སྨན་གྱིས་བརན་པ་སརེ། །ཤ་ཁུ་རུས་ཁུ་བཅུད་བཞྱིའྱི་ཁུ་བ་

དང་། །འབྲུ་མར་ལ་ོམར་བུ་རམ་ཤ་ཆནེ་དང་། །འ་ོམ་ར་མཉ་ེཟན་

ཆང་ལ་སགོས་པ། །བཅུད་དང་ལྡན་པའྱི་ཁ་ཟས་རྒྱུན་དུ་སོྤད།

སར་སྨྲས་པ།

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དནོ་ཟབ་མོ་རྨོངས་རྟུལ་བདག་

གྱིས་ག་ལ་རྟགོ །ལག་ལནེ་མཁས་པའྱི་ཕག་བཞེས་ཇྱི་བཞྱིན་

རྟགོས་པའྱི་ཤསེ་རབ་བདག་ལ་དབནེ། །འནོ་ཀང་མསེ་པ་ོསོང་

གྱིས་ཤུལ་བཞག་སྣུམ་ཟད་མར་མའེྱི་རསེ་སུ་བསགེས། །དཔྱད་

ཀྱི་མན་ངག་ཉམས་ལ་ཉེ་བས་བདག་སེམས་སྐྱོ་བའྱི་ཟོླས་

གར་རེན། །འདྱིར་འབད་དག་ེབས་མ་གྱུར་འགོ་བླའོྱི་རྨངོས་

པའྱི་རྨག་རུམ་ཡོངས་བསལ་ཏ།ེ །འགྱུར་མེད་ཚ་ེསོག་ལགས་

ལས་ས་ཞྱིང་བད་ེདགའ་འབུམ་གྱིས་འཚ་ོབར་སྨོན། །མ་ཤསེ་

འཁྲུལ་པའྱི་གནདོ་པ་མཆྱིས་ཚད་གཟུར་གནས་སྐྱེ་བའོྱི་སྤན་

སྔར་བཤགས། །བདག་མེད་གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་རྟགོས་

པའྱི་བླ་ོགསོ་ཟབ་མའོྱི་ཤསེ་རབ་རོལ། །བདག་ནྱི་འདྱི་ནས་ཚ་ེ

རབས་ཀུན་ཏུ་སྨན་དང་སྨན་པ་ཉྱིད་དག་གྱིས། །གཞན་དནོ་

སྒྲུབ་ལ་སྐྱོ་ངལ་སྤངས་ནས་རླབས་ཆེན་འགོ་བའྱི་དནོ་བྱེད་

པར། །མ་ེཚགོས་སྤུ་གྱིའྱི་ས་ོཡང་བརྒལ་ཏ་ེསྐྱ་ེདང་སྐྱ་ེབའྱི་ཕེང་

བ་རུ། །སོྤ་དགའ་དང་བཅས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ཉེས་ཀུན་

སལེ་བའྱི་བྱདེ་པརོ་སྨནོ། མང་ྒལམ། དག་ེའ།ོ།  
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