སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ཤངི ་རྟ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༩

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

༸ གོང་ས་མཆོག་ག་ི བཀའ་སབློ །
སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བོད་གཞུང་སྨན་
རྩི ས་ཁང་གི་སློབ་ཁང་གསར་པ་སྒོ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ི
ཐོག་སྨན་རྩིས་ལས་སློབ་ཡོངས་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།
དེ ་ རི ང ་འདི ར ་ང་རང་ཚོ ་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུའི ་
གོ་སྐབས་བྱུང་བས་ཤིན་ཏུ་དགའ་པོ་བྱུང༌། ད་ལྟ་ལས་
བསྡོམས་ནང་གསལ་བ་བཞིན་ད་ཕན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
ཞིག་བྱུང་ཡོད་ནའང་གྲུབ་འབྲས་མི་དམན་པ་ཞིག་ཐོབ་
ཡོད་པ་དེ་ནི་མང་པོས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་འབད་བརྩོན་
བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན། སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་སུ་ལའང་
ཡོང་གི་རེད། དགེ་སྐྱོན་བསྡུར་ན་བྱས་རྗེས་མང་བ་ཡོད།
ལོ་རེ་ཟུང་མ་ཡིན་པར་འདས་པའི་ལོ་མང་རིང་ལ་བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་དོན་ལ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀྱི་ཞབས་
འདེགས་ཞུ་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བོ ད ་ཀྱི ་གསོ ་བ་རིག ་པའི་དོན་སྙི ང ་གི ་སྐོ ར་ནས་
བཤད་ན། བོད་མི་རིགས་འདི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་སོང་ཡང་ད་
དུང་མ་ི རགི ས་འབུར་དོད་དུ་སྡོད་ཐུབ་པ་འདི་བོད་ཀྱི་རིག་
གཞུང་ཟུར་གསལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་
ཡིན། བར་ལམ་བོད་ནང་རྐྱེན་ངན་གོད་ཆག་ཧ་ཅང་ཆེན་
པོ་བྱུང་བ་མ་ཟད། མདོར་ན་མི་རིགས་རང་ཉིད་བརླག་
ཉེན་ལ་ཐུག་པའི་ཕྱིའ་ི འགལ་རྐནྱེ ་ཞིག་ཡོད་ནའང་ད་དུང་
སེམས་ཤུགས་མ་ཉམས་པར་གནས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་
འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་བཙན་བྱོལ་བ་གཞན་གྱི་གནད་དོན་
དང་མི་འདྲ་བ་བོད་དོན་འདི་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཕྱིན་
ཀྱང་མུ་མཐུད་དོ་སྣང་བྱེད་པ། ལྷག་པར་བར་ལམ་བོད་
ཕྱི་ནང་གི་འབྲེལ་བ་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་ནས་དོ་
སྣང་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་བཅས་དེ་ལྟར་ཡོང་བའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་
ནི་བོད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གོམས་གཤིས་ཀྱི་རིག་
གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་ལ་ཐུག་ཡོད། རིག་གཞུང་འདི་འདྲ་

ཞིག་ཡོད་པའི་མི་རིགས་དང་ལུང་པར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་དོ་
སྣང་བྱེད་པ་ནི་ཆོ ས་ཉི ད་ཡིན་པས་བོད་སྤྱི་པའི་དོན་ལ་
རིག་གཞུང་གིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་
པོ་ཐོན།
རགི ་གཞུང་སྡེ་ཚན་ལ་རྒྱ་གར་མཁས་པའ་ི ལུགས་ཀྱི་
རགི ་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང༌། ཆུང་བ་ལྔ་བཅས་བཅུར་བཤད་
ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ནང་དོན་རིག་པ་དང་གསོ་བ་རིག་
པ་གཉིས་ཀྱིས་མི་མང་པོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད་པར་
བརྟེན་ཕལ་ཆེ་བས་དེ་གཉིས་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བ་བྱེད། གསོ་
བ་རིག་པས་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་བཟོ་བ་དང༌། ནང་དོན་རིག་
པས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་བཟོ་གི་ཡོད། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ཀྱང་ལུས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་ཁག་གཉིས་
ཡོད། ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཞིང་བདེ་བ་སྐྲུན་མཁན་དེ་
གསོ་བ་རིག་པ་ཡིན་པ་དང༌། སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་
ནས་བསམ་བློ་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་དང་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་
པོའི་ངང་གནས་ཐུབ་པ་བཟོ་མཁན་དེ་ནང་དོན་རིག་པ་
ཡིན་པས། རིག་གནས་དེ་གཉིས་ལ་མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད།
བོད་སྤྱི་པའི་དོན་ལ་མཚོན་ནའང་གསོ་བ་རིག་པ་འདིས་
བོད་པའ་ི མིང་མ་བརླག་པ་དང༌། བོད་པའ་ི སེམས་ཤུགས་
བརྟན་དུ་འགྲོ་བ། བོད་པར་དོ་སྣང་གསར་པ་སླེབས་པ་
བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་གསར་པ་ཏན་ཏན་ཡོད། དེ་
ནི་རང་རེ་ནང་ཁུལ་འུར་ཤོབ་བཤད་པ་མིན། ང་ཚོས་ཨུ་
ཚུགས་ཀྱིས་ཕར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་མ་དགོས་པར་མི་ཚོས་
ཚུར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་བསྡོམས་
ནང་བཤད་པ་བཞིན་རེད། དེ་ན་ི བོད་པར་མཚོན་ན་གལ་
ཆེན་པོ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་གསར་འཛུགས་
བྱས། ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་སིམ་ལ་ནི་ཧིམཱཅལ་
མངའ་སྡེའི་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱལ་ས་ཡིན། ཐོག་མར་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་ཆགས་ཡུལ་དུ་རྒན་སྦྱི ན་པ་ཞུ་བས་སན་
ཇོ་ལི་ཞེས་པའི་ས་ཁུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་
གསར་རྒྱག་དང་འབྲེལ་ཁང་རྩེ ག་འོག་མ་སྨན་རྩི ས་ཁང་
ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་སྨན་ཁང་དང་། སྨན་ལས་
རྣམས་ཀྱི་ལས་ཤག་བཟོས་ཏེ་ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་
བཅོས་ཞུས། སྨན་ཁང་དེ་ན་ི རི་སྟེང་ཡོད་པ་དང་། འགྲུལ་
བཞུད་སྟབས་བདེ་མེད་པས་ནད་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པར་བརྟེན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་གྲོང་
ཁྱེར་དབུས་དང་ཉེ་བའི་ས་ཁུལ་ཀུ་སུམ་ཀྲི་ཞེས་པར་སྨན་
ཁང་ཆེད་ཁང་མིག་གཉིས་ལམ་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་དང་། ལས་
ཤག་ཆེད་ས་ཁང་རང་སྒྲིག་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཐབས་འཚོལ་
བྱས་ཏེ་སྨན་ཁང་སྤོ་བཞུད་བྱས། སྨན་ཁང་དེ་ནས་སོ་ལན་
བོན་གཞིས་དང་། སན་ཇོ་ལིར་སྨན་སྐོར་དང། ཇོ་ནང་
དགོན་དང་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་སྨན་པས་ནད་པར་བརྟག་
དཔྱད་ཆེད་བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད། ཆ་སྙོམས་སུ་ཉིན་རེར་ནད་
པ་གྲངས་ ༢༥ ལས་ཙམ་དང་། བསྐོར་བསྐྱོད་དུ་ནད་པ་
གྲངས་ ༤༥ ཙམ་བསྟེན་གཏུག་དང་། ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་
སྒོར་ ༣,༤༩,༤༠༥༌༠༠ ཙམ་གཏོང་གི་ཡོད།
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སྨན་རསྩི ་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་རིན་ཆེན་རིལ་
བུ་ཚོང་ཕྱོགས་སྐོར།

སྨན་རྩི ས་ཁང་ནས་གཙོ་བོ་ནད་པར་དམིགས་ཏེ་
རིན་ཆེན་རིལ་བུ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཚོང་སྒྱུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ནང་ཤིན་ཏུ་རིན་གོང་ཆེ་བའི་རྩ་ཆེའ་ི
རིན་ཆེན་རིགས་དང་། སྨན་རྫས། བྱིན་རྟེན་སོགས་ཡོད་
པར་བརྟེན་ནད་པ་ཙམ་མིན་པར་ཐ་མལ་ནད་མེ ད ་ཀྱི ་
སྐྱེས་བུ་ཡོངས་ལ་དངོས་སུ་ཕན། སྨན་རྩི ས་ཁང་ནས་བློ་
འདོད་ལྟར་ད་ལྟ་ཕོན་ཆེ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། བར་
སྐབས་ཤིག་ནས་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནར་བསམ་སྟེ་མགོ་
བདེ་དྲན་འཕྲུལ་བྱེད་མི་འགའ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་
རྩལ་སྤྲུག་གིས་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་རིན་ཆེ ན་རིལ་བུ་རག་
ཐབས་བྱེད་དེ་མདོ་སྨད་ཁུལ་དང་། བལ་ཡུལ། རུ་སུའི་
རྒྱལ་ས་མོསི་ཁོ། རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་བཅས་སུ་རིན་གོང་
ལྡབ་འགྱུར་ངང་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་།
སྨན་རྩིས་ཁང་གི་མིང་དང་ལས་རྟགས་བེད་སྤྱོད་ལོག་པར་
བཏང་ནས་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ་རིན་གོང་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཐོག་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐབས་སྡུག་བྱུང་འདུག་ན། གནད་དོན་འདི་རིགས་རིམ་
པས་རྩད་ཆོ ད ་བྱུང་མཚམས་ཁྲིམ ས་གཏུགས་བྱེད་ངེས་
ཡིན། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་སྨན་པ་
བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ནད་པ་སུ་རུང་ཞིག་ལ་གལ་
ཏེ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་བཏང་དགོས་ཡོད་ཚེ་སྨན་པས་སྨན་
ཤོག་བྲིས་པ་ལྟར་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་འདང་ངེས་བཞིན་དུ་
སྤྲོད་དགོས་པ་ནི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་འཁྲིས་པའི་ལས་འགན་
ཆགས་ཡོད། དེ་མིན་མང་ཚོགས་ལའང་དགོས་འདུན་ལྟར་
དུས་ནས་དུས་སུ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཚོང་སྒྱུར་ཞུ་འོས་ཀྱང་
འགྲོ ་ལུགས་འགྲོ ་སྟངས་ཤི ག ་མ་བྱུང་ཚེ་མགོ ་བདེ ་དྲན་
འཕྲུལ་བྱེད་མི་རྣམས་ནས་ཁེ་ཕན་བླང་སྟེ་སྤྱི་སྒེར་གཉིས་
ལ་གནོད་པའི་ལས་ལ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན་པར་སོང་། དེ་འགོག་
པའི་ཆེ ད་གཞི་ཡོང་བཞིན་འདུག་ན། ཉེ་ཆར་སྨན་རྩི ས་
ཁང་ནས་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཚོང་ཕྱོགས་ཐད་མང་ཚོ གས་
དང་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་སྤྱི་ཡོ ངས་ལ་
གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྟོབས་སྨན་བཅུད་འདུས་རྒྱ་མཚོ།
སྔོ་སྦྱོར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
སིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
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རྡོ་རྗེ་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དབུ་འཛུགས་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་སྐབས་གཉིས་པའི་སློབ་
ཐོན་སྨན་པ་སྐྱིད་འཛོམས་བུ་འཁྲིད་ལགས་དབུས་འཛིན་
སྐྱོང་ནས་རརྡོ ་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པར་བསྐོས་
པ་བཞིན། དེར་ཁང་ཁུངས་གླ་གཡར་བྱས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་
སྨན་བཅོས་ཞུས། རྡོ་རྗེ་གླིང་གྲོང་རྡལ་དེ་བཞིན་མཛེས་སྡུག་
ལྡན་ལ་ཨིན་ཇིས་རྒྱ་གར་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པའ་ི སྐབས་སུ་
དབྱར་དུས་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཚ་གཡོལ་དུ་ཕེབས་སའ་ི
གནས་ཞི ག་ཡིན། ས་གནས་དེར་རྩ་བའི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་
བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་ཡོད་ནའང་། དེ་གའི་བོད་
མི་རྣམས་དང་། ས་གནས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རེ་བསྐུལ་ དང་། ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་སྒོར་ ༢,༢༨,༣༥༣༌༠༠ ཙམ་གཏོང་
ལྟར་བོད་སྨན་བསྟེན་གཏུགས་ཆེ ད་སྨན་རྩི ས་ཁང་གིས་ བཞིན་ཡོད།
ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞུས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་
༡༩༨༢ ལོར་བོད་རིགས་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ཞུ་བ་ཁོ་མོའ་ི ཁང་
ཐོག་གསར་པ་དེ་ཁང་གླ་སྤྲོད་ནས་བླངས་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་
༡༩༩༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སེ་ཝེན་སེ་ཝེན་ཀྲིན་ (seven
seventeen) ཞེས་པའི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ཐོག་བརྩེགས་
དང་པོ་རང་བདག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་ཞུས་ཏེ་ད་བར་ཡན་ལག་
✴ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་འཛམ་གླིང་ཨེཌ་སི་ཱ ཉིན་
སྨན་ཁང་མུ་མཐུད་དེ་གནས་ཡོད། ཉེ་འཁོར་སོ་ན་ད་བཟོ་
མོ་ཡིན།
གཞི ས་ཁང་དུ་སྨན་བསྐོ ར་འགྲོ་བཞི ན་ཡོད། ཆ་སྙོམས་
སུ་ཉིན་རེར་ནད་པ་གྲངས་ ༡༢ བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་མུས་

འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་
དུས་དྲན།

བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དགོངས་དོན་
བཞིན་རང་བྱུང་སྔོ་སྨན་ལས་སྦྱོར་
བཟོ་བྱས་པའི་སྟོབས་སྨན་འདིས།
ལུས་ཁམས་ཀྱི་མདངས་སྟོབས་རྒྱས་
པ། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་
རྣམས་གསལ་བ། ཁྱད་པར་དུ་མཁལ་
མའི་དྲོད་བསྐྱེད་ཅིང་འདོད་པ་
ཉམས་པ་གསོ་ནུས་པའི་ཕན་ཡོན་
དམིགས་བསལ་ལྡན་ཡོད།
བཞེས་སྟངས། འོ་མ་ཚ་པོའམ་ཡང་ན་
ཆུ་སྐོལ་མཉམ་ཉིན་ལྟར་བཞེས་ཆོག

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་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

གཅེས་བསྡུས་རནི ་ཆེན་འཕངྲེ ་བ།
སྨན་གཞུང་འད་ི ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལས་
ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་རིག་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཁྱད་
པར་ཅན་མང་པོ་གཅེས་བཏུས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་
ན་ི ལ་སྟོད་ཟུར་འཚོ་བ་ཕྱག་རྡོར་མགོན་པོས་བརྩམས་
པ་ཡིན། ཕྱག་རྡོར་མགོན་པོའི་རྣམ་ཐར་དང་བྱུང་
རབས་སོགས་གསལ་བའི་ཡིག་ཆ་མ་རྙེད་ཀྱང་ཁོང་ནི་
དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་ནང་དུ་བྱོན་པའ་ི བོད་ཀྱི་གསོ་
རིག་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་པ་བརྩམས་གཞུང་ལས་
ཤེས་ཐུབ། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་
ཕྲེང་བའི་དཀར་ཆག་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའ་ི ནང་དུ་
གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་འཕན་དར་ (1511-1577)
ལ་མཆོད་བརྗོད་སྐབས། ‘’ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་འདི་ན་
མཁས་གྱུར་ཞིང་། །བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་
གཞུག་པའི་མཆོག’’ ཅེས་ད་ལྟ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་
ལས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་ཡིན་པ་
ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འདའི ་ི མ་དཔེ་
དབུ་མེ ད ་སུག་བྲི ས ་མ་ཞི ག ་ལག་སོན་བྱུང་བ་དེའི་
མཇུག་བྱང་དུ། ‘’གོང་སྨན་དཀོན་མཆོག་ཕན་དར་
གྱི་ཞབས་པད་ཡུན་རིང་བསྟེན་ཅིང་གསོ་བ་རིག་པའི་
ཚུལ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་བྱ་བ་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་བྱས་
པའི་ཟུར་འཚོ་བ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མགོན་པོ་ཡིས་རྒྱ་བོད་མཁས་
གྲུབ་དུ་མའ་ི གསུང་རྒྱུན་དང་། ཁྱད་པར་གོང་སྨན་ཡབ་
སྲས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད་བ་མོའ་ི རྒྱ་མཚོ་བསྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བ་
གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་འདི་’’ ཞེས་བཀོད་ཡོད་
པ་ལས་རྩོ མ་པ་པོའི་དུས་རབས་དང་གཞུང་འདིའི་མན་
ངག་ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་པོ་རྟོགས་
ཐུབ་པ་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་དམ་པ་ཁོང་ནི་དཔལ་ལྡན་ས་
སྐྱ་སྨན་གྲོང་དང་བྲང་ཏ་ི ཡབ་སྲས། དེའ་ི བརྒྱུད་འཛིན་གོང་
སྨན་ཞང་དབོན་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་འཛིན་པའི་གསོ་རིག་
གཞུང་ལུགས་དང་མན་ངག་ལག་ལེན་མཐར་སོན་པའི་
མཁས་དབང་ཞིག་ཡནི །

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་འདིའ་ི ནང་དུ་མན་
ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་བྱ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་ཕལ་ཆེར་ཏེ་
ཉེས་གསུམ། ཁོང་ནད། ཚད་པ། ལུས་སྟོད། དོན་སྣོད། གསང་
ནད། ཐོར་ནད། ལྷན་སྐྱེས་རྨ། བྱིས་པ། མོ་ནད། གདོན་ནད།
མཚོན་རྨ། དུག་ནད་དང་། བཅུད་ལེན་བཅས་ཀྱི་བཅོས་
ཐབས་མན་ངག་ཟབ་བཏུས་སྣ་ཚོ གས་བསྟན་ཡོད་པ་མ་
ཟད། སྔགས་བཅོས་དང་རྫས་སྲུང་སོགས་ཐུན་མིན་ཁྱད་
ཆོས་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད་པས་དོན་གཉེར་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བ་ཡིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་རྩོམ་
སྒྲིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱིས་གཞུང་འདའི ི་མ་དཔེ་
སུག་བྲིས ་མ་ཞི ག་ལ་ཞུ་དག་དང་བཅོ ས ་སྒྲིག་བྱས་ནས་
གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་བྱས་ཡོད།།

དེང་རབས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་ག་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བྱ་ཚུལ་ལས།
སྤང་བྱ་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།
དཔལ་བླ་རུང་གི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།

སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དམ་པའི་
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱང་
དེ་ལ་རྟེན་བདེ་ཐང་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཞིག་ཡོད་དགོས་ལ།
རྟེན་བཟང་པོ་དང་ལྡན་ན་དེ་དག་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་
མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ནི་དགྲ་ལྟར་མཐོང་མོད་ཀྱི། །དེ་
ལྟ་ན་ཡང་དེ་བསྲུང་བྱ། །ཁྲིམས་ལྡན་ཡུན་རིང་འཚོ་བ་ནི།
།དེ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །ལུས་བདེ་ཐང་དང་ལྡན་པ་ལ་རྒྱུ་གཉིས་ཏེ། རིང་བའི་
རྒྱུ་ནི་ཚེ་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་ལས་བཟང་པོ་བསགས་པ་ཡིན་ལ།
ཉེ་བའི་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ན་བཟའ་བཏུང་དང་
སྤྱོད་ལམ་གྱི་འཕདྲོ ་པ་བསྟེན་པ་དང་མི་འཕྲོད་པ་སྤོང་བར་
བྱེད་པ་དེ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ན་ི བྱ་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་
འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དེ་དག་ཅི་མི་སྙམ་དུ་བཞག་ནས་
རང་དགར་འཇུག་པ་སྤང་ཞིང་གཟབ་པར་བྱ་བ་ནི་ཆེས་
གལ་ཆེ་བ་ཡིན། དེང་སང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ནའང་ཡུལ་ཕྱོགས་
གཞན་ནས་ཐོན་པའི་བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་
ས་ཁྱབ་རྡོ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཡོད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་
ན་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་འཛོམས་སུ་གྱུར་པས་བཟང་བ་ལས་ཅི་
ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕགྱོ ས་གཞན་གཅིག་ནས་བཤད་ན། ཡུལ་དེ་
རྣམས་ཀྱི་མི་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་
པ་ཡིན་པས་ཁོང་ཅག་གི་སེམས་ན་བྱ་བ་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་ན་
ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་འགལ་བས་མི་རུང་སྙམ་པ་དང༌། རང་
ལ་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་འགྱུར་དུ་འོང་བས་བྱེད་
མ་ི ཕོད་སྙམ་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། མི་གཞན་གྱིས་མི་གོ་བ་ཞིག་
ཡིན་ཕྱིན་བྱ་བ་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཕོད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད།
དེའ་ི དབང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་སྐྱེད་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་
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ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

དུའང་གཞན་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་ཅན་གྱི་བྱ་བ་མང་པོ་
བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ད་སྔོན་དེ་དག་གིས་གསང་བའ་ི སྒོ་ནས་
བྱས་པའི་བྱ་བ་མ་རུངས་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་མཐིལ་བརྟོལ་
ནས་མི་ཕལ་མོ་ཆེས་ཤེས་པར་གྱུར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། འོན་
ཀྱང་རང་རེ་བོད་ཀྱི་མི་ཕལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་ད་དུང་མི་
ཤེས་མཁན་མང་པོ་ཡོད་སྲིད་པས་འདིར་དེང་རབས་ཀྱི་
བཟའ་བཏུང་ལ་བླང་དོར་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་
བརྗོད་པའི་དགོས་པ་སྐབས་སུ་བབ་ཡོད་དོ།།

སྤང་བྱ་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཅུ་
གཅིག་བཤད་པ།

སྤང་བྱ་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ནི། དེང་རབས་
དཔལ་ཡོན་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་
ལ་དེང་རབས་དཔལ་ཡོན་གྱི་ནད་ཅེ ས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཕྱི་
དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་ནམ་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོ གས་པ་ཇེ་
མང་དུ་སོང་ཞིང༌། ཚན་རིག་གི་ལག་རྩལ་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་
འབགས་བཙོག་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་པས་བཟའ་བཏུང་སོགས་
ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དུག་ཅན་དུ་གྱུར། ལོངས་སྤྱོད་དེ་
དག་ལ་མི་རྣམས་ཀྱི ས ་སྲེད་པ་ཆེ ན་པོས ་ངོམས་མེ ད་དུ་
སྤྱད་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ནད་རྣམས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་
ཏེ། དཔེར་ན། ཐེ་ཝན་ན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༩ ལོར་དུས་ཚོད་སྐར་
མ་ ༡༢ དང་སྐར་ཆ་ ༡༥ རེའ་ི ནང་དུ་མི་རེ་ལ་ངན་འབྲས་
ཀྱི་ནད་[1]ཐེབས་པ་དང༌། ༢༠༠༠ ལོར་དུས་ཚོད་སྐར་མ་
༡༡ དང་སྐར་ཆ་ ༡༧ རེའ་ི ནང་དུ་དང༌། ༢༠༠༡ ལོར་དུས་
སྐར་ ༡༠ རེའ་ི ནང་དུ་མི་རེ་ལ་ངན་འབྲས་ཀྱི་ནད་ཐེབས་
པར་གྱུར། ཉིན་གཉིས་རེའི་ནང་དུ་མི་གསུམ་ལྷག་རེ་ལ་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

བོ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡིས་ལུས་ནང་ཆུ་ཁམས་ཉར་ཚགས་
ཀྱི་ཆ་ཤས་འཕར་བར་བྱེད་ནས་སྙིང་ལ་ལས་ཀ་འཕར་མ་
བཟོས་པ་ཡིན། ༼American Heart Association,
AHA༽ ཨ་རི་སྙིང་ཁམས་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཉིན་རེར་
ལན་ཚྭའི་ཚད་གཞི་ ༡༥༠༠ mg ལས་ཉུང་བ་ལོངས་སུ་
སྤྱོད་དགོས་པ་གདམས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྟབས་བདེ་ཟས་
རིགས་དང་། སྔོ་ཚལ། ཐང་ཁུ། ཤ་རིགས། མར་རྫུན་མ་རིགས།
སྤོད་སྣ་ཚོགས་ཚད། ཞོ་ཁོག་རྔོས་སྐམ་རིགས་ལ་སོགས་པའི་
ནང་ལན་ཚྭ་དང་། དེ་དང་འདྲ་བའི་རྫས་རིགས་ཚད་གཞི་
མཐོ་བོར་ཡོད་པས་འཛེམ་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད།
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་དུ། ལན་ཚྭ་ནི་འབྱུང་བ་
ཆུ་མེ་གཉིས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། དེའ་ི ངོ་བོ་ལྕེར་རེག་ན་
ཚ་ཞི ང་མཆི ལ་མ་འདུ་བ། སྤྱི ར་བྱེད་ལས་ཉེ ས་པ་རླུང་
དང་བད་ཀན་སེལ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་
རྒྱུད་ལས། ལན་ཚྭས་སྲ་འཁྱི ལ ་འགགས་པ་འབྱི ན་པ་
དང་། །དུགས་ཀྱིས་རྔུལ་དང་དྲོད་སྐྱེད་ཡི་ག་འབྱེད། །བསྟེན་
དྲགས་སྐྲ་འབྱི་སྐྲ་དཀར་གཉེར་མ་མང་། །སྟོབས་འབྲི་སྐོམ་
མཛེ་མེ་དབལ་ཁྲག་མཁྲིས་སྐྱེད། །ཞེས་ལན་ཚྭ་བསྟེན་དྲགས་
ན་རླུང་དང་བད་ཀན་ཟད་ནས་ཉེས་པ་ཁྲག་མཁྲིས་འཕེལ་
བས་ཁྲག་རླུང་ནད་སྐྱེས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཅ༽ ཁྲག་རླུང་དང་ཆང་རག
ཆང་རག་ཚོད་མེད་འཐུང་མཁན་རྣམས་ལ་ཁྲག་རླུང་
ནད་ཕོག་སླ་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ (AHA) ཡསི ་ལུས་རྟེན་གྱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆང་རག་གི་ཚད་གཞ་ི གཏན་འབེབས་
ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་ན་དེ་ཙམ་གྱི་སྐྱོན་མེད་པ་བཤད་
ཡོད། དེ་ཡང་ཕོ་ལ་ཕོར་པ་གཉིས་དང་མོ་ལ་ཕོར་པ་གཅིག་
ལས་མི་འགལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བཤད། ཕོར་པ་དེ་
ཡང་འབྲུ་ཆང་ལ་༼12-ounce/355 ml beer༽དང་། རྒུན་
ཆང་ངམ་ཝ་ཨིན་ལ་༼four ounces/118 ml of wine ༽
བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཅན་གྱི་ཨ་རག་གི་དྭངས་མ་༼1.5 ounces/44
ml of 80-proof spirits ༽ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཨ་
རག་གྱི་ཚད་གཞིར་༼ one ounce/30 ml of 100-proof
spirits༽བཅས་ཆང་རག་གི་ངོ་བོ་ལ་གཞིགས་ནས་དབྱེ་
ཞབི ་གནང་བ་རེད་འདུག
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་དུ་ཆང་གིས་ཉེས་པ་བད་
ཀན་སེལ་ཞིང་མཁྲིས་པ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་གསུངས་ཡོད།
དེ་བཞིན་ཆང་ལ་དུས་ཀྱི་དབྱེ་ན་ཆང་གསར། ཆང་རྙིངས་
ལྟ་བུ་དང་། ཡང་། རྫས་ཀྱིས་དབྱེ་ན་འབྲས་ཆང་། ནས་
ཆང་། སྲན་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་བསྟན་ཡོད། བཤད་རྒྱུད་ལས། ཆང་
ནི་མངར་སྐྱུར་ཁ་ལ་ཞུ་རྗེས་སྐྱུར། །རྣོ་དྲོ་རྩུབ་ཕྲ་ཅུང་ཟད་
ཐུར་དུ་འཁྲུ། །དྲོད་འབར་སྤོབས་བསྐྱེད་གཉིད་འཕེལ་བད་
རླུང་སེལ། །ཐལ་དྲགས་སེམས་བསྒྱུར་བག་མེད་ངོ་ཚ་འཇིག།
ཡང་། ཚ་ནི་ཁྲག་མཁྲིས་བད་ཀན་སེལ་བར་བྱེད།། ཅེས་ཆང་
བཏུང་བ་ཐལ་དྲགས་པའི་ཁྲག་རླུང་སྐྱེད་ཚུལ་ནི། ཆང་གི་
ཞུ་རྗེས་སྐྱུར་བ་ཡིན་པས་མཆིན་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའ་ི ཟས་
སྐོམ་མྱག་ཞུའི་མ་ལག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེ་ས་གཉིས་ཀྱི་སྟོབས་
ལྷག་པར་འཕེལ་བ་ཡིན། དེའ་ི ལུས་ཀྱི་ཁྲག་མཁྲིས་ཁམས་
རྒྱས་ནས་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ཕོག་ཞིང་ཇེ་སྡུག་ཏུ་
འག་ྲོ བ་ཡནི །
ཆ༽ ཁྲག་རླུང་དང་ཀེ་ཕིན༼caffeine༽
ཀེ་ཕིན་ཡོད་པའི་ཟས་སྐོམ་ Coffee, Chocolate
ལྟ་བུ་བསནྟེ ་རསྗེ ་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞིའ་ི རམི ་པ་མཐོ་རུ་འགྲོ་
བ་ཡིན། ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནང་ཀེ་ཕིན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་
ཉམས་ཞིབ་བྱས་པས་དེ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བཏང་གི་འབྲེལ་བ་
ཡོ ད་པ་ཤེས་ཀྱང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེ ལ་བ་ཡོ ད་པ་གསལ་
སྟོན་ཐུབ་མེད། Coffee དེ་ཡང་ཉིན་རེར་ཕོར་པ་གཅིག་
གཉིས་ཙམ་འཐུང་ན་དེ་ཙམ་གྱི་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ལ་
སྐྱོན་ཆ་མེད་པ་ AHA ཡིས་གསུངས་འདུག སྤྱིར་ཀེ་ཕན་
ནི་ཀོ་ཕི་ཤིང་སྡོང་གྱི་འབྲུ་དང་། ཇ་ཤིང་གི་ལོ་མ་འཐུ་སྐམ་

ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་རོ་ཤནི ་ཏུ་ཁ་བ་ཡོད།
གསོ་བ་རིག་པར། རོ་ཁ་བ་ནི་འབྱུང་བ་ཆུ་རླུང་
གཉིས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། དེའ་ི ཕན་ཡོན་ནི། བཤད་རྒྱུད་ལས།
ཁ་དང་མངར་དང་བསྐ་བས་མཁྲིས་པ་སེལ། །ཞེས་དང་།
བསྟེན་དྲགས་ན་ཉེས་པ་རླུང་གི་སློང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་
པ་གསུངས་ཡོད། ཡང་། བསྟེན་དྲགས་ཟུངས་འཛད་རླུང་
དང་བད་ཀན་སྐྱེད། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཀེ་ཕེན་ཡོད་
པའི་ཟས་སྐོམ་རིགས་ཀྱིས་ཉེས་པ་རླུང་སྐྱེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཡོད།
ཇ༽ ཁྲག་རླུང་དང་སྦྲུམ་མ།
སྦྲུམ་མའ་ི དུས་སྐབས་གཉིས་པར་གལ་ཏེ་ཁྲག་རླུང་
སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ (Gestational
hypertension) ཟེར་བ་ཡིན། དེ་དུས་སྨན་བཅོས་ལ་ལྷོད་
ཡངས་ཤོར་ན་ (Preeclampsia) ཞེས་ནད་ཕོག་ཅིང་
མངལ་གནས་དེའ་ི ཁྲག་དང་སྲོག་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་
དང་། མའི་མཁལ་མ་དང་ཀླད་པར་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བས་
མ་བུ་གཉིས་ཀའ་ི སགྲོ ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད། དེ་དུས་སྨན་བཅོས་
གནང་བ་ཡིན་ན་བྱིས་པ་བཙས་རྗེས་རིང་མིན་མའ་ི ཁྲག་
རླུང་གི་ཚད་གཞི་སྙོམས་པོར་འགྲོ་གི་ཡོད།
གསོ་རགི ་གཞུང་དུ། སྦྲུམ་མའ་ི གནས་སྐབས་སུ་ཁྲག་
རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་འབྱུང་རྐྱེན་སྐོར་དངོས་སུ་གསལ་
བ་མ་མངོན་ཀྱང་མོ་ནད་བྱེ་བྲག་གི་སྙིང་ཚབས་ནད་རྟགས་
དང་འདྲ་ཆོས་སུ་སྣང་ཡང་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་མཐུན་གདའ།
བཤད་རྒྱུད་ལས། ཉལ་པོ་རྩོ ལ་དྲག་མཚན་མོ་གཉིད་མི་
ལོག །ཉིན་གཉིད་ཤུགས་བཀག་ཚ་རྣོ་ལྕི་བ་དང་། །བཤང་
དགག་ཟས་དང་རློན་ཁྲུས་མས་བཏང་དང་། །གཏར་ག་ལ་
སོགས་ཟླ་བརྒྱད་བར་དུ་སྤང་། །ཅི་ཕྱིར་མངལ་འཇིག་འཆི་
འམ་དཀུ་སྐམས་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་སྦྲུམ་མའི་
གནས་སྐབས་སུ་ཟས་སྤྱོ ད་ལམ་སྟོན་ལྟར་ལག་ལེན་ཚུལ་
བཞིན་གནང་ན་ཁྲག་རླུང་ནད་མི་འབྱུང་བ་ཡིན།
ཉ༽ ཁྲག་རླུང་དང་རྫས་སྨན།
ཡ་ཆམ་དང་ཆམ་ཚད་ཀྱི་སྨན་སྦྱོར་ནང་འགགས་པ་
བསང་བའ་ི སྨན་(decongestants)འདི་སྨན་རགི ས་མང་
པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་གཏོང་
མཁན་གྲས་ཞིག་ཡིན། གཞན་ཡང་རྫས་སྨན་ NSAID
ཟུག་ཅག་སྨན་དང་། Steroids སྐེམ་སྨན། སྐྱེས་འགོག་
སྨན། སེམས་ནད་ཀྱི་སྨན་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་ཁྲག་རླུང་ཚད་
གཞི་མཐོ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད། ཁྲག་རླུང་ཆེད་ཕྱི་ལུགས་སྨན་
བཅོ ས་གནང་སྐབས་གཞན་རྫས་སྨན་དང་སྔོ་སྨན་གང་
ཡང་བསྟེ ན ་པ་རྣམས་ངེ ས ་པར་སྨན་པ་བསྟེ ན ་གཏུག་
གནང་ནས་དེ་དག་གིས་ཁྲག་རླུང་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་
བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགོས།
གསོ་རིག་གཞུང་དུ། སྨན་གང་ཞི ག་མི་འཇུ་བའི་
སྐབས་ལ་ཐོ ག ་མར་ཕོ ་ བའི ་ མེ ་ དྲོད་འཕེ ལ ་བའི ་ སྨན་
དང་། མ་ཞུ་འཇུ་བྱེད་ཀྱི་སྨན་སེ་འབྲུ་བདུན་སྦྱོར་ཕྱེ་མའི་
སྟེང་དུག་རལི ་སྦྱོར་སྡེའ་ི ཕྱེ་མ་དང་ལྟག་པ་སྤྲད་དགོས་པ་
གསུངས་ཡོད། མན་རྒྱུད་ལས། སྨན་མ་ཞུ་ན་དུག་རལི ་ལྟག་
པ་སྤྲད། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྫས་སྨན་གྱི་ཟུར་ཕོག་ཉུང་
བར་གཏོང་བའ་ི གགྲོ ས་བྱེད་ཐུབ་སྙམ།
ཏ༽ སྟོད་གོས་དཀར་པོའི་ཁྲག་རླུང་། (White
Coat Hypertension)
གང་ཟག་འགའ་ཞི ག ་སྨན་པ་ཡོ ད ་པའི ་ བརྟག་
དཔྱད་ཁང་དུ་བཅར་ནས་གློ ་ བུར་གྱི ་ ཁྲག་རླུང་སྟོ ད ་
འཚངས་ཚད་གཞི་བརྟག་སྐབས་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞི་མཐོ་
བོ་ཡོད་པ་ཤེས་པ་དེ་ལ་སྟོད་གོས་དཀར་པོའི་ཁྲག་རླུང་
ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཚད་གཞི་མཐོ་བོ་ཡོད་པ་ནི་དེའ་ི ཚེ་
དེའ་ི དུས་སེམས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཡོད་པ་ལས་བྱུང་སྲིད་
པ་ཡིན། འགའ་ཞིག་ལ་སྐབས་རེ་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞ་ི མཐོ་
བོ་ཡོད་ཀྱང་དུས་གཞན་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་གནས་པའང་
ཡོད། དེ་རགི ས་ལ་མ་འོངས་པར་ཁྲག་རླུང་ནད་བསངྡོ ས་སླ་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡
རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡༠ པའ་ི ཚེས་ ༥ ནས་བོད་ཟླ་ ༡༡ པའི་
ཚེས་ ༦ བར་བུམ་སྟོང་བྱང༌། དེ་ཕྱོགས་ཞལ་
ཕགྱོ ས་ཏེ་ལས་སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང་།

བོད་ཀྱི་སལྲོ ་རྒྱུན་ལེ་ཐོ་ལྟ་སྟངས་དང་འབལྲེ ་བའི་བོད་རྩིས་
རགི ་པའ་ི རྣམ་བཤད་ཀུན་གསལ་ཡདི ་ཀྱི་མེ་ལོང་།

ཟླ། ༡༠-༡༠ ཚེས་ཆ་ཞན། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་ལྷག་པར་
Mon 12-1
མ་ི རུང༌།
དམར། ༡༠-༡༡ ཚེས་ཆ་ཞན། མགནྲོ ་འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉེ་འདུ་ཛོམས་
Tue 12-2
རགི ས་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༡༠-༡༢
Wed 12-3
ཕུར། ༡༠-༡༣
Thu 12-4

ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་རགི ས་ལ་བཟང༌། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ
ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐྱེས་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༌།
སྤེན། ༡༠-༡༥ ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱ་
Sat 12-6
བའ་ི རགི ས་མ་ི རུང༌། གསོ་སྦྱོང༌།
ཉི། ༡༠-༡༦
Sun 12-7

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

ཟླ། ༡༠-༡༧
ཚེས་ཆ༌འབངྲི ༌། 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་བྱེད་པ་མ་ི རུང༌།
Wed 12-10
ཕུར། ༡༠-༢༠ ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། སབློ ་གཉེར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་
Thu 12-11
བཟང༌། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང༌།
སངས། ༡༠-༢༡ ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། སྐྱེ་དངོས་འདེབས་ལས་ལ་བཟང༌།
Fri 12-12 མགྲོན་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་
མ་ི རུང༌།
སྤེན། ༡༠-༢༢ ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་རགི ས་ལྷག་པར་
Sat 12-13 མི་རུང༌། སགྲེ ་ཚེས་ཀྱིས་གཏར་སགྲེ ་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཉི། ༡༠-༢༣
Sun 12-14
ཟླ། ༡༠-༢༤
Mon 12-15

ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཕྲུ་གུ་ཐོག་
མར་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་
མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
འཛུགས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

དམར། ༡༠-༢༥ ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་
Tue 12-16 བྱེད་པའ་ི རགི ས་མ་ི རུང༌། སགྲེ ་ཚེས་ཀྱིས་གཏར་སགྲེ ་
རགི ས་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༡༠-༢༦ ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་
Wed 12-17
སྤོའ་ི རགི ས་མ་ི རུང་།
ཕུར། ༡༠-༢༧ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
Thu 12-18 འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་བཟང༌། བག་མ་གཏོང་ལེན་
མ་ི རུང༌།
སངས། ༡༠-༢༨ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུར་བཏབ་
Fri 12-19
མ་ི རུང༌།
སྤེན། ༡༠-༢༩ ཚེས་ཆ་ཞན། རྒྱུ་ནོར་ཕོན་ཆེ་ཕྱིར་གཏོང་དང་གཤནིེ ་
Sat 12-20
པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
ཉི། ༡༠-༣༠
Sun 12-21

ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གལ་ཆེའ་ི
མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང༌། གསོ་སྦངྱོ ༌།

ཟླ། ༡༡-༡
Mon 12-22

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ཞ་ི བའ་ི ལས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་
སློབ་གཉེར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་བཟང༌། མགནྲོ ་
འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
༼དགུན་ཉ་ི ལྡོག དགུ་དང་པོ་འདྲེན།༽

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།

སྨན་རྩི ས་རིག་པ་བ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལགས་
ཀྱིས་ཆེ ད་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞི ག་རེད། ལེ་ཐོ་ལྟ་སྟངས་
འདིའ་ི ནང་དོན་རྣམས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བའི་
སྐར་ནག་རྩི ས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་གཞི་བཅོ ལ་བའི་
ཐོག་སྲོལ་རྒྱུལ་ལོ་ཐོའ་ི ནང་གི་དོན་རྣམས་འགྲེལ་བརྗོད་ཁ་
གསལ་དང་། ལྷག་པར་ཁོ་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་མྱོང་བས་གྲུབ་
པའི་མན་ངག་རྣམས་གབ་སྦས་སུ་མེད་པར་བཀོད་ཡོད་
ཅིང་། དེ་ཡང་ལེ་ཐོ་ལྟ་སྟངས་འདིའ་ི མགོར་སུམ་བིད་ཀྱི་
རྒྱན་པའི་ཐོག་ནང་དོན་ཐད་བོད་རྩི ས་རིགས་པའི་རྣམ་
དབྱེ་གསལ་བར་བཀྲལ་ཞིང་། བོད་རྩི ས་རིག་པ་བྱུང་བ་

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

བའ་ི ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཉེ་དུས་ཉམས་ཞབི ་པས་ཤསེ ་རྟོགས་
བྱུང་འདུག རང་ཉིད་ལ་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞི་ཇི་ཙམ་ཡོད་
པ་ལེགས་པར་རྟོགས་ཆེད་སོ་སོའ་ི ཁྱིམ་དུ་ཉིན་ལྟར་བརྟག་
དཔྱད་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད་ཚད་གཞ་ི དེ་ཟུར་དུ་ཐོ་བཀོད་
གནང་ནས་སྨན་པར་བསྟན་ཐུབ་ན་བཟང་། ཁྲག་རླུང་འཇལ་
བྱེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བྱད་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་པའམ་ཁྲག་
རླུང་ཚད་གཞ་ི འཇལ་ཐབས་མ་ཤེས་པའ་ི དབང་ལས་བྱུང་
བའི་ཞན་ཆ་སེལ་ཐབས་སུ་ཡོ་བྱད་དེ་སྨན་ཁང་དུ་བསྣམ་
ནས་སྨན་པ་ལས་ཡང་དག་པར་བསླབ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད།
བཤད་རྒྱུད་ལས། སྤྱིར་སྟོད་གོས་དཀར་པོའ་ི ཁྲག་རླུང་
སདྟོ ་འཚངས་དེ་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པའ་ི གནས་སྐབས་སུ་སྨན་
པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་སོགས་ཀྱིས་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ལམ་
སནྟོ ་སྟངས་ལ་ལྷག་པར་རག་ལུས་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀྱི་གསོ་
རིག་གཞུང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞ་ི དུ་སྨན་པའ་ི རྒྱུ་དྲུག་
སྐོར་རྒྱས་པར་བསྟན་པའ་ི ནང་། འབུ་སྲིན་གྱི་སྲོག་ལའང་
རང་དང་མཉམ་པར་གཅེས་སྲུང་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྨན་
པ་བསམ་པ་དཀར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་དགོས་པ་
གདམས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུའ་ི སྨན་པ་ལ་ནད་པས་ཡདི ་ཆེས་བྱེད་
ཐུབ་པ་མ་ཟད་སྨན་པའ་ི ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་སེམས་
དགའ་དད་ངང་བག་ཕེབས་སུ་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་

་་་་་་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

ཨེཌྶེ་ (AIDS, ནད་འགོས་པར་གྱུར། ཨ་རིའ་ི མི་བརྒྱའི་
ནང་ནས་ལྔ་བཅུ་རེ་སྙིང་གི་ནད་ཀྱིས་འཆི་བ་དང༌། ༡༩༩༩
ལོར་ཨ་རིས་སྡོམ་རྩི ས་བྱས་པས་ཨ་རིའི་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆ་
སྙོམས་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༧༠ ཐམ་པ་ཙམ་ལས་མེད་པས་འཛམ་
གླིང་གི་ཨང་ཉེར་བཞི་པ་ཡིན། ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་ཞབས་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༤༩ དང་ལོ་གཅིག་གི་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༦ སྟེ་ལོ་ཞེ་དགུ་དང་ཕྱེད་ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་པ་
ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཨ་རིའ་ི ནུབ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི
ཟས་བཅུད་རིག་པའ་ི རབ་འབྱམས་པ་དང༌། ཟས་བཅུད་
དང་བདེ་ཐང་རིག་པའ་ི སྣེ་ཁྲིད་པ་དང༌། ཟས་བཅུད་རགི ་
པའི་ཆེད་ལས་པ་ལིན་ཡུན་ཏྲིང་ (ན་རེ། ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་
༡༩༠༠ ལོར་མི་ཉེར་བདུན་ནང་ནས་གཅིག་ལ་ངན་འབྲས་
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བརྗོ ད ་པའི་འགོ ་ནས་བོ ད ་ཀྱི ་སྲོ ལ ་
རྒྱུན་ལེ་ཐོ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་
སྐོ ར ་དང་དེ ་ དག་གི ་ མཚན་ཉི ད ་
དང་། ལེ་ཐོའི་ཁ་བྱང་དང་ཁ་ཤོག་
གི ་མཚོ ན་རེས ་སོ ་སོ འི་མཚོ ན་དོན་
ངོ་སྤྲོད་བཅས་ཀྱི་ཐོག ཐོག་མར་ལེ་
ཐོ་བྱུང་རིམ། སྲོལ་རྒྱུན་ལེ་ཐོའ་ི ནང་
ཐོག་མར་དངོས་གཞི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་
བསྟན་པ་འཛིན་པ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་
རྣམས་དུས་ནམ་བྱོན་པའི་ལོ་གྲངས་
གསལ་བར་སྟོན་པའ་ི རྩི ས་རིག མདོ་ལུགས་བསྟན་པའི་
གནས་ཚད་དང་། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རིམ་བྱོན་
གྱི་མཛད་དུས་གསལ་བའ་ི རེའུ་མིག་ཁ་གསལ། དུས་འཁོར་
རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་གནས་ཚད་བཤད་པ་དང་ཤམྦྷ་
ལའི་ཆོ ས་རྒྱལ་རྣམས་དང་རིགས་ལྡན་དག་གི་ཁྲི་རབས་
རིམ་བྱོན། དུས་བཞིའ་ི ཚད་བརྩི་ཚུལ་དང་། ལོ་དཔྱད་ཀྱི་གོ་
དོན་དང་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ། ལོའ་ི ཐ་སྙད་དང་ཟླ་བ་བཅུ་
གཉིས་པོའ་ི ངོས་འཛིན་དང་། ཟླ་ཉི་ཇི་ལྟར་སྒྲིབ་ཚུལ་དང་།
ཇི་ལྟར་སྒྲིབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཤད་པ་སོགས་གསལ་བའི་ལེའུ་
ལྔ་ཅན་གྱི་བོད་ཀྱི་ལེ་ཐོ་ལྟ་སྟངས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་གོ །།

ཀྱི་ནད་ཡོད། ༡༩༥༠ ལོར་མི་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་དུ་གཅིག་ལ་
ངན་འབྲས་ཡོད། ༡༩༨༥ ལོར་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཅིག་
ལ་ཡོད། ༢༠༠༢ ལོར་མི་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ལ་ངན་
འབྲས་ཡོད། ཐེ་ཝན་དུ་མི་གསུམ་རེའ་ི ནང་ནས་གཅིག་རེ་
ལ་ངན་འབྲས་ཀྱི་ནད་ཡོད། མི་ཤི་བར་གྱུར་པ་རྣམས་ལས་
མི་ལྔ་རེའ་ི ནང་ནས་གཅིག་རེ་ངན་འབྲས་ཀྱི་ནད་ཀྱིས་ཤི་
བ་ཡིན། ཨ་རིའ་ི མི་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅིག་སྙིང་གི་ཁྲག་
རྩའ་ི ནད་ཀྱིས་ཤི་བར་གྱུར། བུད་མེད་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་
གཅི ག་ལ་རུས་སོབ་ཀྱི་ནད་ཕོག མི་ཉི་ཤུ་རེའི་ནང་ནས་
གཅིག་རེ་གཅིན་སྙིའམ་གཅིན་མངར་ནད་ཐེབས་ནས་ཤི་
བར་གྱུར། གཞན་ཡང་གྲུམ་བུའ་ི ནད་དང་རྒས་པའ་ི གླེན་
ནད་སོགས་ནད་སྣ་ཚོགས་པ་ཇེ་བས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བར་
མ་ཟད། ནད་ཐེབས་པའི་ལོ་ཚད་ཀྱང་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་སྟེ། ཐ་

སདྟོ ་གོས་དཀར་པོའ་ི ཁྲག་རླུང་སདྟོ ་འཚངས་དེ་མ་ི ཡོང་བར་
ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན།
ཐ༽ ཁྲག་རླུང་དང་བྱིས་པ།
གཏམ་འདའི ་ི འགོ་བརདྗོ ་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ན་ཚོད་
བྱིས་པའི་ནང་ནད་འདི་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཡོད། ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་ཁྲག་རླུང་ཚད་གཞ་ི འད་ི ཉིད་བྱིས་
པའི་ལོ་ཁམས་དང་། ལུས་བོངས། ལུས་རྟེན་བཅས་གཞིར་
བཟུང་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས། བྱིས་པ་
འཚོ་ཆེས་བ་དང་། རགི ས་རྒྱུད། དེ་བཞིན་ཨཕ་རི་ཀ་མི་རིགས་
བཅས་ལ་ནད་འད་ི ཕོག་སླ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད།
བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་གཞུང་དུ་བྱིས་པ་ནི་ན་ཚོད་ཆ་ནས་
བད་ཀན་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད། བྱིས་པའི་
ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་གཞ་ི བཅོས་སྐབས་ན་ཚོད་ལ་
བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་བཅུ་
དང་སྦྱར་ནས་གཟིགས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་བཤད་
རྒྱུད་ལས། གནོད་བྱ་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་ན་ཚོད་དང་། །ནད་
ཁམས་གནས་དང་མེ་དྲོད་ཉམས་སྟོབས་དང། །གོམས་པ་འདི་
བཅུས་ཕྲ་མོ་ཡན་ཆད་བརྟག །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁྲག་
རླུང་སདྟོ ་འཚངས་ཀྱི་ནད་བཅོས་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་ཆེས་
བཞེས་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད།
ན་བྱིས་པ་ལའང་སྙིང་ནད་དང་མཁལ་མའ་ི ནད། གཅིན་
སྙིའ་ི ནད་ཐེབས་པར་གྱུར། དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་རིག་འཕེལ་
རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཀྱང་དོན་འདི་རྣམས་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་ནུས་
ཏེ། སྨན་གྱིས་མིའ་ི ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གསོན་དུ་འཇུག་མི་ནུས་
ཤིང་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གསོ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའ་ི ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་
ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གསོ་བྱ་དགོས་ན་ལུས་ནང་གི་དུག་རྣམས་ཕྱིར་
ཕུད་དགོས་ཤིང་དེ་ཡང་ལུས་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱེད་དགོས་
ཏེ། ལུས་པོ་རང་ཉིད་ཆེས་རླབས་ཆེ་བའ་ི སྨན་པ་ཡནི ། ལུས་
པོ་རང་ལ་རང་གི་ཆ་ཤས་སླར་སོས་པར་བྱེད་པའ་ི ནུས་པ་
ཡོད། འོན་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་ནུས་ཚད་དྲག་པོའ་ི སྐབས་སུ་བྱ་བ་
དེ་དག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་གྱི། ནུས་ཚད་དམའ་བའ་ི སྐབས་
སུ་བྱེད་མི་ཐུབ་སྟེ། ལུས་པོ་ཇེ་བས་ཇེ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན།
ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ།།
དེས་ན་ནད་འདི་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དེང་རབས་
ཀྱི་ཁ་ཟས་དུག་ཅན་འགའ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མར་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་ནས་ཤ་ནི་ཆེས་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ཞིང་

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༧ ནས་བོད་ཟླ་ ༡༢ པའི་
ཚེས་ ༧ བར་བུམ་སྟོང་ཤར། དེ་ཕྱོགས་ཞལ་ཕྱོགས་
ཏེ་ལས་སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང་།
དམར། ༡༡-༢ ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
Tue 12-23
ལྷག ༡༡-༣
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་
Wed 12-24 བཟང༌། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་
སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང༌། སགྲེ ་ཚེས་ཀྱིས་གཏར་
སགྲེ ་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཕུར། ༡༡-༤
Thu 12-25

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

སངས། ༡༡-༥
Fri 12-26

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཚོང་
ལས་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་བཟང༌། དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང༌།
སྤེན། ༡༡-༦ ཆུ་ཚོད་ ༡༥ བར་ཚེས་ཆ་བཟང་། དེ་རསྗེ ་ངན་པ་དགུ་
Sat 12-27 འཛོམས་ཤར་བས་ངན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་
རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
ཉ།ི ༡༡-༧
ཆུ་ཚོད་ ༡༢ བར་དུས་ཚོད་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་
Sun 12-28 པས་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཉེན་སྒྲིག་
དང་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པའ་ི
རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཟླ། ༡༡-༨
ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབློ ་
Mon 12-29 གཉེར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་བཟང་། དུར་བཏབ་
མ་ི རུང༌།
དམར། ༡༡-༩ ཚེས་ཆ་ཞན། གཤེན་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང༌།
Tue 12-30
ལྷག ༡༡-༡༠ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་
Wed 12-31 རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་། དགུ་གཉསི ་པ་འདྲེན།
ཕུར། ༡༡-༡༡
Thu 20151-1

ཚེས་ཆ་བཟང༌། སབློ ་གཉེར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་
བཟང༌། རྒྱུ་ནོར་ཕོན་ཆེ་ཕྱིར་གཏོང་དང་མགནྲོ ་
འབོད་ཀྱིས་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང།
༼ཚེས་ ༡༢ ཆད།༽

སངས། ༡༡-༡༣ ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་འདོན་
Fri 1-2
དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང༌།
སྤེན། ༡༡-༡༤ ཚེས་ཆ་བཟང༌། གཡང་བསྒྲུབ་དང་གཡང་ཁ་བསྡམས་
Sat 1-3
པར་བཟང༌། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང༌། ཀླུ་ཐེབས།
ཉ།ི ༡༡-༡༥ ཚེས་ཆ་བཟང༌། དཔོན་རགི ས་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་པར་
Sun 1-4
བཟང༌། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་
པ་མ་ི རུང༌།
ཟླ། ༡༡-༡༦ ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། མཁར་ལས༌འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་
Mon 1-5
སྤོའ་ི རགི ས་མ་ི རུང༌། གསོ་སྦངྱོ ༌། ༼ཚེས་ ༡༦ སྔ་
མ།༽
དམར ༡༡-༡༦
Tue 1-6

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང་
། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤོའ་ི རགི ས་
མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ༌ཞན། བག་མ་གཏོང་ལེན་མ་ི རུང༌།

ལྷག ༡༡-༡༧
Wed 1-7
ཕུར། ༡༡-༡༨ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། དུར་
Thu 1-8
བཏབ་མ་ི རུང༌།
སངས། ༡༡-༡༩ ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། སྐྱེ་དངོས་འདེབས་ལས་བྱེད་པར་
Fri 1-9
བཟང༌། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང༌།
དགུ་གསུམ་པ་འདྲེན།
སྤེན། ༡༡-༢༠
Sat 1-10

ཚེས་ཆ་ཞན། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་ཀྱི་འགོ་
འཛུགས་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།

དེའ་ི སངྟེ ་དུ་བྱ་སངྒོ ་དང་འོ་མ་ས་ྟེ གསུམ་པོ་འད་ི ན་ི ནད་འད་ི
རྣམས་འབྱུང་བའི་རྩ་བའི་ཟས་རིགས་གསུམ་ཞེས་བྱའོ།།
དེ་ལས་དང་པོ་ཤའི་རིགས་ནི། ཤའི་ཁ་ཟས་འདི་མི་
རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཆར་དང་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་
པོ་དང༌། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཚབས་
ཆེན་བྱེད་པ་ཞི ག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལུས་ལ་གནོད་པ་ཆེ་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྤྱིར་རང་རེ་མིའ་ི རིགས་ཀྱི་ལུས་ཆགས་
ཚུལ་འདི་ཤ་ཟ་བའ་ི སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་མ་ཡནི ་ཞིང༌། འབྲུ་
དང་ཚོད་མ་ཤིང་འབྲས་སོགས་ཤ་མ་ཡིན་པའ་ི ཟས་ཟ་བའ་ི
རིགས་སུ་གནས་པའ་ི སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་སུ་ཡོད་ལ། ཤའ་ི
ཁ་ཟས་འདི་རང་རེའ་ི ལུས་ལ་མི་འཕྲོད་པས་ནད་མང་པོ་
སྐྱེད་པ་ཡིན། འདི་ལ་འདོད་པ་མི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་རེ་
ཡོད་མཆི་ཡང་མི་རྣམས་ཤ་ཟ་བའི་རིགས་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུ་
མཚན་མང་པོ་ཡོད་དེ། གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ལིན་ཡུན་
ཏྲིང་ན་རེ། གདོད་མའི་དུས་སུ་མི་རྣམས་ཤ་མེད་ཀྱི་དཀར་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡

གཏར་གའི་ནད་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ་དྲང་སངྲོ ་དགསྱེ ་པའ་ི
འཛུམ་ཟེར་བཞུགས།
ལས་ཉོན་དྲག་པོས་གཟིར་བའ་ི འགྲོ་ལ་བྱམས་བརྩེའ་ི
འོད་སྣང་འགྱེད་མཛད་ཅིང་། །མ་རིག་རྨོངས་པའི་སྨག་
རུམ་མཐུག་པོ་ཀུན་ནས་བསལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ཅན། །དུག་
གསུམ་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པར་སེལ་བའ་ི
མགོན། །མཉམ་མེད་བླ་མ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་བར་
དུ་སྤྱི་བོར་བསྙེན། །གསོ་དཔྱད་མདོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའ་ི དགོངས་
དོན་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པས་གདེང་དང་ལྡན། །ལུང་རགི ་མན་
ངག་འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཅིང་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་
རྒྱས། །བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་འཁོར་སློབ་སྐྱོང་ཞིང་གསོ་རིག་
བསྟན་པའ་ི རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། །དོན་གྱིས་ཕྱུག་པའ་ི བཤེས་
གཉེན་དམ་པ་དད་གསུམ་ཚང་བས་གཙུག་ཏུ་བཀུར།།
རྣོ་ངར་ལྡན་པའི་གཙགས་བུ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཁོང་ནད་
ཁྲག་མཁསྲི ་ལ་སོགས་ཉེས་པ་དང་། །ལུས་ཀྱི་ངན་ཁྲག་ཕྱི་རུ་
འདོན་པའི་ཐབས། །གཏར་ཁའི་གནད་ཀྱང་འདི་རུ་འགོད་པར་
བྱ། །གཙགས་བུ་སོར་དྲུག་རྣོ་ཞངི ་ལེགས་པ་ས།ྟེ །ཟླ་ཚེས་མདུང་
རྩེ་མ་དང་ལྟག་ཉལ་དང་། །དྲང་པོ་བྲང་ཅན་ལ་སོགས་སྟ་རེའ་ི
ཁ། །རྣོ་ཚད་སྤུ་གཤོག་ནུས་པ་ལུས་ལ་བཅངས།།
གཏར་རུང་ནད་གཞི་ཚ་བ་ཁྲག་ནད་དང་། །འགྲམས་
འཁྲུགས་རིམས་དང་མེ་དབལ་ཆུ་སེར་དང་། །འབམ་དང་
རྨ་དྲེག་སྐྲངས་སྦོས་ནད་ལ་གཏར། །མདོར་ན་ཚ་གྲང་ཀུན་
ལ་གཏར་ན་ཤེས། །མ་ི རུང་རྒན་འཁོགས་སྦྲུམ་མ་ཟུངས་ཟད་
དང་། །རླུང་ནད་ཅན་དང་ངལ་དུབ་ཆེ་བ་དང་། །སྐྱ་རྦབ་གཅོང་
ཆེན་ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཉམས། །བཙས་པའི་རྗེས་དང་ར་རོ་སོགས་
ལ་མིན། །བད་ཀན་རླུང་དང་བསྡོང་བའི་མི་རྣམས་ལ། །སྨན་གྱིས་
རླུང་སྣ་མནན་ཏེ་གཏར་ན་བཟང་། །ཁྲག་པས་རླངས་ཕན་རྨ་ཁ་
ཆེ་བར་བྱ། །རྩ་ཆེན་རྣམས་ལ་རིག་པས་དཔྱད་དེ་གཏར།།
གཏར་གནས་རྩ་ལ་སྒང་གཤགས་མ་བྱས་པར། །ཐད་
དུ་བཅད་ན་ནད་པའ་ི ཟུངས་ཁྲག་ཤོར། །དེའ་ི ཕྱིར་རྩ་རྣམས་
ཀུན་ལ་སྒང་གཤགས་བྱ། །འདི་ནི་དྲང་སྲོང་ཆེན་པོའ་ི མན་
ངག་ཡནི ། །ཤ་དང་ལྤགས་ནད་ཀུན་ལ་ཁྲག་དང་རྣག །སུལ་
ལ་བརྟགས་ཏེ་གཏར་བའ་ི ལས་མཛོད་ཅིག །གཏར་དམིགས་
ནོར་ན་སྲོག་གི་གཤེད་མ་རུ། །འགྱུར་ཕྱིར་གཏར་གསང་དྲང་
པོའ་ི ཐགི ་གསི ་འཇལ། །མུར་གོང་མགི ་ཟུར་རྣ་ཕགྱོ ས་སོར་དེའ་ི
མཚམས། །གཏར་ན་ཟ་འགྲམ་འཆང་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན། །ནད་
ཀྱི་ཟུག་གཟེར་ཆེས་ཆེར་ལྡང་བ་དང་། །མིག་སོགས་དབང་
པོའ་ི ཚ་བ་སེལ་བར་བྱེད། །རུ་ཐུང་གྲུ་ཁུག་སོར་བཞིའ་ི གོང་
ཉིད་དུ། །གཏར་ན་ཚ་བ་མཆིན་མཆེར་རྒྱས་པ་དང་། །བད་
ཀན་སྨུག་པོའ་ི ནད་ལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་། །ཐེ་ཚོམ་སྤངས་ཏེ་
ལག་ཏུ་བླང་བར་གཅེས། །ཐོང་རྩ་ཨོལ་མོ་གོང་དུ་གཏར་ག་
གདབ། །སྐད་འགགས་ནད་དང་ལྐུགས་པ་གཅོད་པའ་ི མཆོག །ག་ློ
སོགས་སྟོད་དུ་ཚ་བ་རྒྱས་པ་དང་། །ཁྲག་འཁྱག་ནད་ལ་དྲུག་འགོ་
སྒང་རྩ་གཉིས། །མདོར་ན་སྟོད་ནད་ཀུན་ལ་རྩེ་ཆུང་དང་། །བར་
ནད་ཀུན་ལ་སྣོད་ཀ་རུ་ཐུང་གཏར། །སྨད་ནད་ཀུན་ལ་ལོང་རྩ་
བྱིན་གཞུག་གཏར། །གསུངས་ཀྱང་སདྟོ ་སྨད་བར་གྱི་ཕྱི་ནང་
གི། །གསང་གསུམ་གང་ལ་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་ཡ།ི །གཏར་
དམགི ས་ཆེ་བ་ཁོ་ནར་གཏར་བ་ན།ི །འགགྲི ་གམ་མ་ི འགགྲི ་རགི ་
པས་དཔྱད་བྱས་ནས། །ནད་དམིགས་གང་ལ་གང་ཉེ་ཐམས་ཅད་
གཏར། །རྩ་ཆུང་རྣམས་ལ་གཏར་དམིགས་མ་གསུངས་ཀྱང་། །ཆེ་
ཆུང་མེད་པར་ཤ་ལྤགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སངྟེ ་དུ་རྩ་མ་ི གསལ་
བའི་གནས་རྣམས་སུ། །གཏར་གའ་ི གསང་ནད་མང་པོ་ཡོད་
པར་ངེས། །ཕོ་ནད་ཕོ་ཚད་ཕོ་རྭ་གཡས་གཡོན་གྱི། །ལྷེན་རུས་
གཡས་གཡོན་གཉསི ་ལ་གཏར་ག་གདབ། །རྩ་དམགི ས་མེད་པ་
བླ་དང་དཔུང་བ་དང་། །ཤ་གནད་མཐུག་པོ་རྣམས་ལ་གསང་མི་
མངོན། །གཞན་ཡང་ཕྲུ་གུ་ལོ་བདུན་མན་ཆད་དུ། །ལུས་ཟུངས་
སབྟོ ས་ཤུགས་ཆེན་པོ་མ་རྒྱས་སྐབས། །གྲོད་པ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་
རིགས་རྣམས་ལ། །ངན་ཁྲག་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་གཏར་ན་ཕན།།
གཏར་གནས་མཛུབ་གོང་སྲིན་མཛུབ་རྩེ་མོ་དང་། །རྣ་
བའི་གཤོག་རྒྱབ་རྐང་བོལ་གནས་རྣམས་སུ། །རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་
ལྡན་སྨན་པ་མཁས་པ་ཡིས། །ཞིབ་མོའ་ི བློ་ཡིས་བརྟགས་ལ་
གཏར་བར་བྱ། །བྱིས་པའ་ི གཙགས་བུ་རུས་མཁྲེགས་ཡིན་ན་
རབ། །དེ་མིན་འཚེམ་ཁབ་རྣོ་གཉེན་ལྡན་པ་ཡི། །སོ་ཁ་གྱེན་ལ་
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རྣམས་ལ་མང་གཏར་བྱེད་པ་གལ། །རྩ་ཆེན་རྣམས་ཀྱང་ཐེངས་
མ་གཉིས་གསུམ་གཏར། །འོན་ཀྱང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཆད་མི་
རུང་། །ཐེངས་མ་མང་དུ་གཏར་བའི་ནད་པ་ལ། །རླུང་ཁ་གནོན་
བྱེད་སྨན་གྱིས་བརྔན་པ་སྟེར། །ཤ་ཁུ་རུས་ཁུ་བཅུད་བཞིའ་ི ཁུ་བ་
སྨན་སློབ་ཨོ་མདོ།
དང་། །འབྲུ་མར་ལོ་མར་བུ་རམ་ཤ་ཆེན་དང་། །འོ་མ་ར་མཉེ་ཟན་
བཀན་ཏེ་གཟབ་བྱས་ནས། །གཏར་ན་ཕན་པའ་ི འབྲས་བུ་མྱུར་ ཆང་ལ་སོགས་པ། །བཅུད་དང་ལྡན་པའ་ི ཁ་ཟས་རྒྱུན་དུ་སྤདྲོ །
དུ་སྨིན། །བུད་མེད་ཟླ་མཚན་དུས་སུ་མ་བྱུང་ཚེ། །པུས་མོའ་ི རུས་
པ་རལི ་བུའ་ི དྲང་ཐད་ཀྱི། །འོག་གསི ་རྒྱུད་ཁུང་ནང་དུ་གཏར་ སླར་སྨྲས་པ།
གྱུར་ན། །ཁྲག་མཁར་བཤིག་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད། །གློ་བུར་
འགྱེལ་དང་མིག་རིལ་གྱེན་དུ་ལྡོག །འཁུན་སྒྲ་འབྱིན་པ་ལ་ དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཟབ་མོ་རྨོངས་རྟུལ་བདག་
སོགས་རྐནྱེ ་ངན་ནད། །སྣ་སའྒོ ་ི ཤུར་ཁུང་འོག་གསི ་གསང་གནས་ གསི ་ག་ལ་རྟོག །ལག་ལེན་མཁས་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཇི་བཞིན་
དེར། །གཙགས་བུ་གནྱེ ་དུ་གསེག་འཛུག་བྱས་ཏེ་གཏར། །འད་ི ན་ི རྟོགས་པའ་ི ཤསེ ་རབ་བདག་ལ་དབེན། །འོན་ཀྱང་མེས་པོ་སྟོང་
མྱུར་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་གནས་ཡིན་པས། །ཁྱད་ཆོས་ལྡན་མིན་ལག་ གིས་ཤུལ་བཞག་སྣུམ་ཟད་མར་མེའ་ི རྗེས་སུ་བསྙེགས། །དཔྱད་
ཏུ་ལོངས་དང་གསལ། །གཏར་དང་སྐམ་ཁབ་གཉསི ་ཀའ་ི གསང་
དམིགས་ན།ི །གཅགི ་པ་ཡནི ་ཕྱིར་སྐམ་ཁབ་དེ་རུ་གདབ། །མཁསྲི ་
པའ་ི ནད་ཀྱིས་མགོ་བོ་རྒྱུན་རངི ་དུ། །གཟེར་ན་སྤྱི་བོ་མར་ནས་
ཚོན་གཉིས་མཚམས། །གསེར་མདུང་གཏར་ན་མགོ་བོའ་ི ནད་ 					
རྣམས་ལ། །ཕན་པའ་ི མན་ངག་འད་ི ཡང་སངྙི ་ལ་ཆོངས། །པུས་
འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་སྐྱུགས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ལྟར་
མོར་ཆུ་སེར་བབས་ནས་སྐྲངས་པ་དང་། །རྗེ་ངར་རྩ་འཁྱགས་ འབྱུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
འགྲོ་མི་ཐུབ་པ་དང་། །རྐང་པར་གཟེར་ཞིང་ཟུག་པའི་མི་རྣམས་
ང་ཚོའ་ི འཚོ་བ་ན་ི སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གིས་གྲུབ་ཡོད་ལ་དེ་
ལ། །རྐང་བའི་བོལ་གོང་གཏར་ན་ཤནི ་ཏུ་ཕན། །རྩ་འདིའ་ི ཤ་ ཡང་མི་དང་མིའ་ི དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དང་
གདན་དྲག་པོས་མ་བསྣད་ན། །གཞན་པའི་ལས་ཉེས་གང་ཡང་ སྤྱི་ཚོགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ལས་མཐོང་གོམས་མྱོང་གསུམ་
འབྱུང་མི་སྲིད། །ལོང་བུའི་རུས་པ་འབུར་བོའ་ི རྒྱབ་ལོགས་སུ།། བརྒྱུད་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་
གཏར་ན་དྲི་འགག་ནད་ལ་མཆོག་ཏུ་ཕན། །རྟིང་པའི་ཁ་ཟུར་ བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་འགྲུལ་བཞུད་ནི་
གྱེན་ནས་ནད་པ་ཡི། །མཛུབ་མོ་གང་གི་སར་གཏར་ལོང་རྩེའ་ི སྣེ།། མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན།
གནས་འདིར་ཤནི ་ཏུ་གཟབ་ནས་གདབ་གྱུར་ན། །མཁལ་ནད་
གནའ་སྔ་མོ་ཡིན་ན་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་འཕྲུལ་ཆས་
དཔྱི་དང་བརླ་རྐང་ཟུག་གཟེར་གཅོག །རྐང་པ་སྦྲིད་ནས་ཚོར་ རིག ས་མེ ད ་པར་བརྟེན་དུད་འགྲོ ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུལ་
བ་ཉམས་པ་ལ། །ཁྱད་ཆོས་ལག་ཏུ་ལོངས་དང་ནུས་མཐུ་ལྡན།། བཞུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། བོད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ནི་རྟ་དང་
གཏར་དང་གཅོད་མ་འཕྱི་ན་ལེགས་པ་སྟེ། །གཏར་སྔ་དྲོད་དང་ བོང་བུ། དེ་མིན་གཡག་དང་བ་གླང་སོགས་ལ་བཞོན་ནས་
གཏར་མཇུག་བསལི ་གྱིས་བཅོས། །འོན་ཀྱང་རྐང་ལག་བཞ་ི ལ་ འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བས་རྟ་བཞོན་པ་ནི་ཆོ ལ་
གནས་པ་ཡི། །རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ནང་གི་ཆེ་ཤསོ ་ནི། །འདི་ཉིད་ གསུམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བཞོན་པ་ལྟ་བུ་རེད་ལ། རང་བྱུང་ཁོར་
ཡནི ་པས་ཤནི ་ཏུ་གཟབ་པར་འཚལ། །སྨན་པའ་ི ལག་དགྲས་བྱ་ ཡུག་ལ་ལྷད་མེད་པས་ཟས་དང་མཁའ་རླུང་། ཆུ་སོགས་ལ་
ཉེས་སྲོག་འཕྲོག་བྱེད། །གཏར་ཉེས་གཏར་ལེགས་མ་གཏར་སྔོན་ རྫས་ཀྱི་དྲི་མས་མ་འབག་པར་བརྟེན་མི་རྣམས་ལ་སྐྱུགས་
ནས་བརྟགས།།
པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་མེད།
ཡན་ལག་ཀུན་ལ་བསྙལ་ཐབས་ལག་ལེན་གཅེས། །བསྙལ་
ཡིན་ན་ཡང་དེང་གི་དུས་འདིར་ཕྱི་དངོས་པོའ་ི ཡར་
རྗེས་གཏར་བའ་ི གནས་སུ་མཉེ་བར་བྱ། །གཏར་དུས་ཕྱི་དྲོ་ཡནི ་ རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་རྐང་འཁོར་དང་། རླངས་འཁོར། མེ་
པས་འགྲུལ་སྲུང་བྱ། །རླུང་དང་ཐལ་རྡུལ་རླན་དང་དྲི་ངན་ འཁོར། གནམ་གྲུ་སོགས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྣམས་
སྤངས། །བསྙལ་མ་ཐག་གཏར་གཏར་མ་ཁྲག་གློད་པར། །ཁྲག་མི་ ཀྱི་སྟབས་བདེའ་ི ཕྱིར་ཡུལ་ཕན་ཚུན་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་
འབྱུང་བས་དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་མཛོད། །ཟུངས་ཁྲག་ཐོན་ན་མྱུར་ ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་མཚུངས་པའི་མི་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་
དུ་མཚམས་བཅད་དགོས། །སམྐེ ་རདི ་རྣམས་ལ་ཟུངས་ཁྲག་མ་ དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་
ཐོན་ཀྱང་། །ཁྲག་ངན་ཆུ་སེར་ལ་ཡང་རན་ཚོད་ཟུངས། །ནད་ ཡོད་པ་ནི་མགོ་ཡུ་འཁོར་བའི་ནད་དམ་སྐྱུགས་པའི་ནད་
མང་ཟུངས་ཟད་རྣམས་ལ་ཆུ་སེར་ཡང་། །རན་ཚོད་མ་བཟུང་ ཅེས་པ་དེ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ནད་རིགས་གཞན་དང་བསྡུར་
ཟུངས་ཁྲག་ཆད་ཉེན་ཆེ། །གཏར་དམིགས་ཁྲག་རྩ་དེ་ལ་ཁྲག་ ན་འཇིགས་དགོས་པའི་ནད་ཅིག་མིན་ལ། དེ་བས་བཅོས་སླ་
མེད་ན། །ཉེ་འབལྲེ ་རྩ་རྣམས་གཡར་ཏེ་གཏར་བར་བྱ། །ཁྲག་མང་ བའི་རྒྱུན་མཐོང་གི་འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞིག་
ཕྱུང་བའི་ཚབ་ཏུ་བུ་རམ་དང་། །ཆབ་གཙང་སྐོལ་གྲངས་མང་དུ་ རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེར་སྣང་ཆུང་ཡང་བྱེད་མི་རུང་བ་ཞིག་
བཞེས་པ་གལ། །གློ་དང་སྙིང་ལ་ཁྲག་ངན་རྒྱས་པ་ལ། །གློ་སྙིང་ རེད་ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་སྨན་པ་དང་
འདོམ་པའ་ི རྩ་ལ་གཏར་ཁ་གདབ། །གཏར་ཁར་སྐྲངས་དང་སྦོས་ ནད་ཅན་ནད་མེད་ཚང་མའི་འོས་འགན་ཞིག་རེད།
ན་ཚྭ་མར་བྱུགས། །ཁྲག་མ་ཆོད་ན་རྡོ་ལྕགས་གྲང་མོ་གླན།།
གཏར་གའི་སྔོན་དང་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ནི། །རླུང་ཁ་གནོན་
འོ་ན་རླངས་འཁོར་ནང་བསྐྱོད་སྐབས་
ཕྱིར་བུ་རམ་རུས་ཐང་དང་། །ནོར་བུ་བདུན་ཐང་ལ་སོགས་ མི་འགའ་རེ་སྐྱུགས་པ་དང་མགོ་ཡུ་འཁོར་གྱི་
གཏང་བར་བྱ། །དུས་ཚིགས་དཔྱིད་ཀའི་དུས་སུ་གཏར་ན་ ཡོད་དམ་ཞེ་ན།
བཟང་། །བསྙལ་ཐབས་ལག་ལེན་མགོ་དང་སྨིན་མཚམས་
དང་། །རྩེ་ཆུང་མཆན་ཁུང་ཐོང་རྩར་སྐེ་བསྐོར་བྱ། །ཟུངས་
ཕྱི་ལུགས་ལྟར་ན་རླངས་འཁོར་ནང་མགོ་ཡུ་འཁོར་
ཁྲག་ངན་ཁྲག་ཐང་གིས་ཕྱེས་ནས་གཏར། །འབྲས་གསུམ་པི་ བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་རྣ་བའི་གཞུ་སྐྱབས་ནི་མྱོང་བ་བརྟན་
པ་ི ལིང་གི་ཆིག་ཐང་བཏང་། །ལྕེ་རྩ་ཤངི ་སྐམ་དལ་གྱིས་དྲིལ་ལ་ པོ་དང་བཙན་སའི་འགུལ་སྐྱོད་མྱུར་ཚད་མགྱོགས་སུ་གཏོང་
གཏར། །ལ་ྕེ རྩ་ལ་ྕེ འོག་རྩ་སྔོན་གཉིས་ལ་གདབ། །ལ་ྕེ སྐྲངས་ལ་ྕེ བྱེད་ཀྱི ་ཚོ ར་བྱེད་དབང་རྩའི་མཇུག་སྣེ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ ་
ལྐུགས་ལྕེ་ཆུང་གཟེར་བ་དང་། །ལྕེ་སྐམ་སོགས་ཀྱི་ནད་ལ་ཤནི ་ ཡིན། དེས་རྣའི་གཞུ་སྐྱབས་ལ་གནོད་སྐྱོན་འཐེབ་དྲགས་པ་
ཏུ་ཕན། །བསྙལ་ཐག་མགོ་དང་པུས་མོའ་ི འོག་དང་ནི། །ལག་ དང་འགུལ་ཤུགས་ཆེས་པའ་ི ཤུགས་རྐྱེན་འཐེབ་པའ་ི ཚེ་རང་
པ་སོགས་སུ་ཐི་གུས་བཅིངས་པ་དང་། །རྐེད་པ་མཆན་ཁུང་ འགུལ་གཙོ་འཛིན་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་ལྡོག་འགུལ་འཐེབ་ཀྱི་
སོགས་སུ་འཇམ་པོས་བསྡམས། །བསྙལ་ཐག་འོག་གི་སོར་གསུམ་ ཡོད་དེ། དཔེར་ན་རླངས་འཁོར་ནང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་ལྟ་
མཚམས་སུ་གཏར། །གཏར་བའི་སྐབས་སུ་སྨན་པ་རང་ཉིད་ བུ་རེད། དེ་མིན་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་སྟངས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་
ཀྱང་། །ཁ་ཟས་རྒྱགས་དྲགས་བཟས་པ་མ་ཡནི ་པར། །ནད་པ་ འབྱུང་བའ་ི རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཀྱང་འབྱུང་གི་ཡོད་སྐོར་གླེང་གི་
འདུག་སར་འགྲོ་ཚེ་དབུགས་འཚངས་དང་། །ཚམ་ཚོམ་མེད་ ཡོད་དེ། རླངས་འཁོར་ནང་མ་ཞུགས་སྔོན་དུ་ཁ་ལག་ཟོས་
པར་ལུས་སེམས་ལྷོད་པ་གལ། །གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་ཐུགས་ལ་ དྲགས་པ་དང་སྣུམ་རིགས་བསྟེན་དྲགས་པ་ལས་ཕོ་བ་དང་
འཆང་བྱས་ཏེ། །སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་ལ་སོགས་གདོན་པར་ རྒྱུ་མའི་བྱེད་ལས་ལ་གནོན་ཤུགས་འཕར་མ་སྟེར་གྱི་ཡོད་
བྱ། །ནད་པ་ཚབས་ཆེན་བདུན་ཕྲག་རེ་རེའ་ི མཚམས། །རྩ་ཕྲན་ པས་འབྱུང་བ། དེ་མིན་གལ་ཏེ་ཕོ་བའ་ི ནང་ཟས་མྱགས་ཞུ་

ཀྱི་མན་ངག་ཉམས་ལ་ཉེ་བས་བདག་སེམས་སྐྱོ་བའི་ཟློས་
གར་རྩེན། །འདིར་འབད་དགེ་བས་མ་གྱུར་འགྲོ་བློའི་རྨོངས་
པའི་རྨག་རུམ་ཡོངས་བསལ་ཏེ། །འགྱུར་མེད་ཚེ་སྲོག་ལྕགས་
ལས་སྲ་ཞིང་བདེ་དགའ་འབུམ་གྱིས་འཚོ་བར་སྨོན། །མ་ཤེས་
འཁྲུལ་པའ་ི གནོད་པ་མཆིས་ཚད་གཟུར་གནས་སྐྱེ་བོའ་ི སྤྱན་
སྔར་བཤགས། །བདག་མེད་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་
པའི་བློ་གྲོས་ཟབ་མོའ་ི ཤསེ ་རབ་རྩོལ། །བདག་ནི་འདི་ནས་ཚེ་
རབས་ཀུན་ཏུ་སྨན་དང་སྨན་པ་ཉིད་དག་གིས། །གཞན་དོན་
སྒྲུབ་ལ་སྐྱོ་ངལ་སྤངས་ནས་རླབས་ཆེན་འགྲོ་བའ་ི དོན་བྱེད་
པར། །མེ་ཚོགས་སྤུ་གྲིའ་ི སོ་ཡང་བརྒལ་ཏེ་སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་
བ་རུ། །སྤྲོ་དགའ་དང་བཅས་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་ཉེས་ཀུན་
སེལ་བའི་བྱེད་པོར་སྨོན། མངྒ་ལམ། དགེ་འོ།།

འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་སྐྱུགས་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས།
ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒྲོན་ནམ་སྨྱུག་རྩེ་མ།

ལེགས་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རླངས་འཁོར་ནང་གཡོ་འགུལ་
ནད་གཞི་ motion sickness བྱུང་སླ་བ་ཡིན། འོ་མ་དང་
སྲན་ཁུ། དེ་བཞིན་ཀ་ར་ཤུགས་ཆེར་ལྡན་པའི་ཟས་རིགས་
བསྟེན་པ་སོགས་ལས་བྱུང་ཞེས་བརྗོད་ལ་དེ་བཞིན་བཅོས་
ཐབས་ཀྱང་སྣ་ཚོ གས་ཡོ ད་དེ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི འི་
སྐྱུགས་ཀྱི་ལེའུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། དཀའ་ངལ་དེ་དང་
འབྲེལ་བ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གསུངས་མེད་ཀྱང་རིག་
པས་དཔྱད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་བཅོས་མེད་པ་ནི་མ་
ཡིན་ཏེ་སྨན་པ་རང་གི་རིག་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་བཞི་
གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་བཅོས་གནང་བཞིན་པ་རེད།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ནད་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྒྱུ་ནི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་
བཞག་གི་ཡོད་པ་བཞིན་སྐྱུགས་ནད་གསོ་བའ་ི ལེའུ་ལས། རྒྱུ་
རྐྱེན་མ་ཞུ་ལྷེན་དང་ལྕགས་དྲེག་དང་། །ཁོང་འབྲས་བད་
སྨུག་སྲིན་བུ་སྟེང་རླུང་འཁྲུག །མི་སྡུག་ཡུལ་མཐོང་རྣམས་
ཀྱི ས་གྱེ ན་དུ་སྐྱུགས། །ཞེ ས་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཉེ ས་གསུམ་རྒྱུས་
བསྐྱེད་པའི་མ་ཞུ་བ་ཤས་ཆེ་བས་ཡོང་གི་ཡོད། ནད་མེད་ཀྱི་
སྒོ་ནས་བཤད་ན་རླུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ནི་
མངར་སྐྱུར་ཁ་ཚའི་རོ་ལ་སྲེད་པ་དང་། གྲང་ལྷག་མི་བཟོད་
པ་དང་། མཁྲིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མི་རྣམས་ནི་རོ་
མངར་བ། ཁ་བ། བསྐ་བ། ནུས་པ་བསིལ་བའ་ི ཟས་ལ་སྲེད་
པ། ཚ་དྲོད་ལ་མི་བཟོད་པ། བད་ཀན་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མི་
རྣམས་ན་ི རོ་ཚ་བ་དང་། སྐྱུར་བ། བསྐ་བ་དང་རྩུབ་པའ་ི ཟས་
ལ་སྲེད་པ་དང་། དལ་བར་འདུག་པ་སོགས་རང་གི་མཚན་
ཉིད་དང་མཐུན་པའ་ི ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་དྲགས་པའམ་ཡང་
ན་མི་བསྟེན་པས་ཉེས་པ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པར་གྱུར་བ་
ཡིན། དེའ་ི གཉེན་པོ་ཅི་ཡང་མི་བསྟེན་པའམ་ཡང་ན། བསྟེན་
དྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་ཞུ་བ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་
མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་གཞི་གཞན་དང་ལྷག་པར་དུ་
འགྲུལ་བཞུད་སྐབས་སྐྱུགས་པ་དང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བའི་
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