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༄༅། །བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ ན་ཚགས།
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གསོ་རིག་འ ོད་བ ེན་ ས་དེབ་འདི་བཞིན་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ ན་ཚགས་ ི་ ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་༩་༩དགོངས་དོན་ ན་ཚགས་ ི་འཕར་མའི་ ེད་ ོའ ་
ཁོངས་ལས་འཆར་ ེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་འདས་པའི་ལོ་བ ་ ངས་རིང་ ན་ཚགས་ནས་འ ོད་བ ེན་དང་འ ེལ་བའི་ཉིན་མོ་ཁག་ཅིག་ལ་ ི་བཏང་འ ོད་བ ེན་དང་
ག་པར་ཟས་ ོད་འ ོད་པར་བ ེན་པའི་ ོ་ནས་ནད་གཞི་ ོན་འགོག་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་ལས་འ ལ་གོ་ ིག་ ས་དང་ ་བཞིན་ཡོད།

ག་པར་ ི་ལོ་༢༠༡༦

་༣ ཚས་༢༣ ཉིན་ ི་ནོར་༸གོང་ས་༸ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ ོབ་ ི་ནན་ཕེབས་དོན་ལ་ ན་ཚགས་ བས་གསར་ ིང་ཚགས་མི་ མས་ནས་
ོས་བ ར་ ས་པས་ ན་ཚགས་ནས་བོད་མིའི་ ིག་འ གས་ ི་འ ེལ་བོད་ ི་བ ན་འ ིན་ (Tibet Online TV) ི་ ་བ ན་ ེང་ ེགས་ ི་ལས་རིམ་ནང་
ནད་གཞི་མི་འ ་ཁག་བ ་གཉིས་ཙམ་ ི་ངོ་ ོད་དང་ནད་གཞི་དེ་དག་ ོན་འགོག་ ེད་ཐབས་ཐོག་གཏམ་བཤད་བ ོ་ ེང་ཞིག་གོ་ ིག་ ས་ཅིང་ ་བའི་རེས་གཟའ་པ་
སངས་གཉིས་པ་འཆར་ཅན་བོད་ ི་བ ན་འ ིན་བ ད་ ་ ་དང་བ ན་འ ིན་གཉིས་ཀར་ ང་བ ིངས་ ིས་གཟིགས་ ་ཡོད་པ་ཡིན།

ཡང་ ན་ཚགས་ཚགས་

ཐེངས་ ༢༦ པའི་ཐོག་ནད་གཞི་ ོན་འགོག་ཆེད་ལས་འཆར་ ེལ་ ར་ ོས་བ ར་ ས་པས་འདི་ནས་ ་བ་ག མ་རེའི་མཚམས་གསོ་རིག་འ ོད་བ ེན་ ས་དེབ་རེ་
འདོན་ འི་ཐག་གཅོད་ ང་ཡོད་པ་དང

ས་དེབ་འདི་ནི་གཙ་བོ་མི་མང་ད ས་མ་རང་ལ་དམིགས་ནས་ ན་ ་ཟས་ ོད་འ ོད་པར་བ ེན་ ལ་དང་གཞན་ཡང་ བ་

གདལ་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་ངོ་ ོད་དང་དེ་ ོན་འགོག་ ེད་ ོགས་ཐོག་ ོམ་ ིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་ ས་དེབ་འདི་བཞིན་བཙན་ ོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་ ོབ་

གསོ་རིག་

འ ོད་བ ེན་

།

རིན་མེད

ི་ལོ། ༢༠༡༨ ། ༡༢

གཤེར་མ་ངོས་འཛན་དང་ན་ གས་བཅོས་ཐབས་
བ ན་པ་ ི་ཕན་ ན་མཆོག་ཕ་ལམ།
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་ཁག དགོན་ ེ་ ་ཚང་། དེ་བཞིན་དཔེ་མཛད་ཆེ་ཁག་དང་འ ོད་བ ེན་ཚགས་ ེ་ཁག་བཅས་ལ་རིན་མེད་འ ེམས་ ེལ་ ་ འི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་བཞིན་འ ེམས་
ེལ་ ས་དང་ ་བཞིན་ཡོད།།

བ ་མཉེ་ནི་ ས་སེམས་བདེ་ཐང་གི་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་
ར།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ན་ཚགས་ཚགས་གཙ་

ས་དེབ་འདོན་ ེལ།

ན་ཚགས།

ོམ་ ིག་འགན་འ

ན་དགེ་རག་ ོ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན།

ལེགས་ ེས་དེ་ཡིན།
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ཚགས་གཞོན་ ན་པ་བསོད་ནམས་ ོལ་དཀར་ཨོ་ཤོད།
ང་ཆེ་ ན་པ་ཚ་རིང་མཚམས་གཅོད།

མཁལ་ཉམས་ནད་གཞི་ ོན་འགོག
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ོང་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ ས་སེམས་བདེ་ཐང་ལ་
གནས་པའི་འ ོད་བ ེན་བ བ་ །
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༄༅། །གཤེར་མ་ངོས་འཛན་དང་ན་ གས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ་ ི་ཕན་ ན་མཆོག་ཕ་ལམ།
ན་པ་ ོ་བཟང་ ལ་ ིམས།
གཤེར་མའི་གནས་ ལ་དང་དེ་དོན་ ོད་གཞན་དང་འ ེལ་ ལ།
གཤེར་མ་ནི་དོན་ ་ ོད་ ག་ལས་ལོགས་ ་ཡོད་པའི་འ ་ ེད་མ་ལག་གཙ་ ས་ ི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ཤིང་།
ངོ་བོའ ་ཆ་ནས་བཤད་ན།

དེ། དཔེར་ན་ཕོ་ ་ལོང་ག མ་ནི་ ོང་པོ་ ་ ་དང་དེ་ལས་ ེས་པའི་མཆིན་མ ིས་གཤེར་ག མ་ནི་འ ས་ ་དང་ལོ་མ་ ་ འི་ ལ་ ་
འ ེལ་ཏེ་ཐོགས་ཡོད། མིང་གི་ཆ་ནས་ ང་དེང་གི་ ས་ ་གཤེར་མ་དང་། གཤེར་ ེན་ ་བ ོད་མཁན་དང་གཤེར་མ་འ ི་མཁན་ཡང་
མང་པོ་ཡོད་མོད། དོན་ ི་དངོས་ནས་དེ་ ར་མིན་པར་ མ། ཡིན་ ་ནི་ གས་ཤ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ལ། གས་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་དེ། གས་
ཤའི་མིང་གི་ཐ་ ད་ངོ་མ་དེ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་གཞན་ལ་མི་འ ག་ཡིན། བོད་ ི་ ལ་ ང་ཕལ་མོ་ཆེ་ ་གཤེར་མ་ལ་ གས་ཤ་ ་འབོད་
ཅིང་། དམངས་ ི་ ད་དང་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་བ་མ་ཟད། མ ན་ བས་ཤིན་ ་ཆེ་བས་ངོས་འཛན་ ང་ལས་ ་ ་སོང་ཡོད། གཤེར་མའམ་
གས་ཤ་ནི་ ོད་ ་ཆ་བཞག་ནས་ ་ན། ག་དང་འ ེས་པའི་མངར་ཆར་ ངས་ ིགས་ ེ་ནས་མངར་ཆའི་ ངས་མ་ གས་ཤའི་ནང་ ་
བསགས་ཏེ་ ་སོར་བ ་གཉིས་ ི་ནང་ ་བཏང་བས། ཟས་འ ་བར་ཕན་ བས་བ ན་ ེད་ ི་འ ་ ེད་མ་ལག་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་
མ་ཟད་གཅིན་ ི་ཟ་ ་ ོན་འགོག་གི་ ས་པའང་ཆེན་པོ་ ན། ེད་ཐབས་ ད་པར་ཅན་ ་རེག་ ི་ག མ་ ིས་ནད་དང་ནད་ གས་ངོས་
འཛན་ ལ།
ཅི་ནས་ ང་མ ེན་དགོས་པ་ནི་གོང་ ་ ས་པ་ ར་ བ་ ི་ཚགས་པ་དེ་དག་དང་། ཕོ་བའི་ བ་ལོགས་ ི་གནས་དེ་དང་དེའི་
གཡོན་ངོས་ ི་ ད་ ་མནན་ན་ན་ ག་གཏོང་བ་དང་ཡང་ན་ཕན་ མ་ ེད་པ། ན་ ན་མིན་པའི་ཚར་བ་ཡོད་པ། མཐེབ་ ེས་ལེན་པ།
ཤ་པགས་ ི་དབར་ ་ ་སེར་བསགས་པ་དང་ ངས་པ་ ་ འི་ཉམས་ ང་ཡོད་ཚ། གཤེར་མའི་ནང་ ་ ོ་ཆགས་པ་དང་།ཤ་ ག་ ་མོ་
ེས་པའི་ གས་ཡིན་ ིད་པས་ ོ་མི་གཡེངས་པར་ ལ་མ ན་ ིས་ད ད་པའི་མཐའ་ ོགས་པ་ ེད་དགོས། གཞན་ཡང་གཅིན་མདོག་
ནག་པོ་ཡིན་པ། མིག་མཐའ་སེར་པོ་ཆགས་པ། ན་ ི་མདོག་ ་ ག་ཡིན་པ་དང་། ཟས་ལ་དང་ག་མེད་པ། ཞེ་མེར་ལངས་པ། གས་
པ། ོ་ ར་ ་ཤ་ མ་པ། ས་ ི་པགས་མདོག་སེར་པོར་ ར་བ། ཕོ་བའི་ ོད་མི་བདེ་བ། འ ་ ོབས་ཞན་པ། སེམས་མི་ ིད་པ་ལ་
སོགས་པའི་ནད་ གས་འདི་དག་ཡང་དང་བ ར་ ་ ེབས་ཚ་གཤེར་མའི་ ི་དང་ནང་། བས་གསེང་གང་ ང་ ན་ ན་མིན་པ་ ོགས་
དགོས་པ་ཡིན།

དེ་ནི་ཤ་ངོ་མ་ཞིག་ ང་མིན་ལ་ ེན་ཁོ་ནའང་མིན་པར་ གས་ཤ་ཟེར་བའི་ བ་ཆ་གཞན་ཞིག་ ེ་ ོད་ ིས་ལས་ ེད་པར་གཏོགས་པའི་
འ ་ ེད་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་པར་བསམ་ལ། མདོག་གི་ཆ་ནས་ ང་སེར་ཉམས་ཡོད་པ་དང་།གནས་ ི་ ལ་ནི་ ས་ཆ་ ོད་ ད་བར་
ག མ་ ་ད ེ་བའི་ད ིལ་ ི་གནས། ལ་ཚགས་བ ་གཅིག་དང་བ ་གཉིས་པ་ཡང་ན་བ ་ག མ་པའི་གནས་ ི་ ང་གཡོན་ངོས་ ི་
ོགས་ ། ད ིབས་ནར་མོ་ ར་ཕོ་བའི་ བ་ངོས་ ་ཆགས་ཡོད། ིར་ན་ ་སོར་བ ་གཉིས་ ི་ ་ བས་ནས་ ེས་པ་མཆིན་པ་དང་
མ ིས་ ོད་དང་གཤེར་མ་ག མ་ཡོད་ཅིང་། གཞི་ ་དེ་ག མ་ཀ་ ་སོར་བ ་གཉིས་ ི་ ་ བས་ལ་འ ེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་ནའང་དེ་ མས་
ི་ངོ་བོ་དང་། ཆགས་ ལ་ད ིབས་སོགས་ཐ་དད་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལས་ ེད་ ལ་ཡང་གཅིག་མ ངས་མིན། དེ་དག་ལ་སོ་སོའ ་གནས་
ལ་ནས་ཟེགས་ འམ་མ ིས་ ་ ་ ་སོགས་གཅིག་གི་ ལ་ནས། གཅིག་གི་གནས་ ་ཤོར་བའི་ ལ་ གས་ ིས་ ལ་དེ་ མས་
ོན་ཅན་ ་ ར་བ་རེད། གཤེར་མ་འམ་ གས་ཤ་ནི་ ་སོར་བ ་གཉིས་ ི་ གས་པའི་ ེབ་ནས་ ་ གས་དང་འ ེལ་ནས་ ེས་ཡོད་
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གཤེར་མའི་ནད་ ི་ཉེ་ ་དང་རིང་ ་ལ་གཞིགས་ཏེ་འ ལ་ནོར་ ོང་ ལ།
གང་ ར་ག ང་ཕལ་མོ་ཆེ་ ་གཤེར་མའི་མིང་དང་བཅོས་ཐབས་དེ་ཙམ་མང་པོ་མ་མཆིས་པས་བདག་གིས་འདིའི་ཐད་ ི་ ོན་
འགོག་དང་བཅོ་ཐབས་ ོགས་ནས་ ང་ཙམ་ ་ན་འ ོ་བ་ནད་པའི་རིགས་ ་གཏོགས་པ་དག་ལ་ཕན་པ་ལས་གནོད་མི་འ ང་བར་
བསམ། ིར་བཏང་ཡང་གཤེར་མའི་ནད་ ི་ ་ ེན་ ོགས་པ་ལ། ཉེ་བའི་ ་དང་རིང་བའི་ ་གཉིས་ངེས་ཅན་ ་ཤེས་དགོས་ལ། དང་པོ་
ཉེ་བའི་ ་ནི་ ས་ལ་ ན་ ེས་ ་ཡོད་པའི་ ང་མ ིས་བད་ཀན་ག མ་པོ་རང་གི་གནས་དང་ ང་ཚད་ལས་ ོམས་པ་ མ་པར་མ་ ར་
བ་རང་མལ་ ་གནས་པ་དེ་ནི། ནད་མངོན་ ར་བའི་ཉེ་བའི་ ར་འ ར་བ་ཡིན་པ་དང་། འ ལ་ ེན་ ོ་ ར་བ་ ིའི་ཚ་ ང་བ ན་ག མ་
ི་ ང་ཚད་མཐོ་ གས་པའི་ ེན་པས་ མ་པར་མ་ ར་བའི་ཆ་གཏོར་ནས་འཕེལ་ཟད་འ གས་ག མ་ ་ ར་ཏེ་ ང་མ ིས་བད་ཀན་
ག མ་པོ་ནད་ ི་ངོ་བོ་ ་ ར་ ར། ་མཚན་ནི་དོན་ ་ ོད་ ག་གིས་མཚན་པའི་ ས་ ོག་ལ་ག ང་ཞིང་གནོད་པས་ཡིན། འདིའི་
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ོགས་ ི་ ེན་དང་བཅོས་ཐབས་སོགས་ ི་ ོར་ནས་ ང་ ེང་བར་ ་ན་མིའི་ ི་ཚགས་ ་ ང་ གས་ཕན་སོས་པར་འདོད། ད་ ང་

བས་གཉིས་ཀའི་ཁ་ ་སོར་བ ་གཉིས་སམ་ ་མགོའ ་ ེང་ནས་ ར་ ་བ ོལ་ཡོད་ བས། བས་རེར་ ་དང་ ེན་ ི་དབང་གིས་

གཉིས་པ་རིང་བའི་ ་ལ་ཡང་ནད་ ི་ ི་ ་དང་ ད་པར་ ི་ ་གཉིས་ཡོད། དོན་དངོས་ ་དངོས་པོ་མཐའ་དག་བདག་མེད་པའི་རང་

ཟས་ ི་ ངས་ ིགས་མ ིས་ ོད་ ་ཤོར་བ་དང ཡང་ན་དེ་དག་གཤེར་མའི་གནས་ ་ཤོར་ནས་གཉན་ཚད་དང་བ ོངས་ཏེ། ོགས་

བཞིན་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཡང་མ་ཤེས་པ་ ོངས་པའི་དབང་གིས་བདག་ ་བ ང་བའི་ ལ་མ་ ོགས་པས་བདག་འཛན་ ན་ ེས་ ི་མ་རིག་

གཉིས་ ི་ ང་གསེབ་དང་ ་ བས་ ་ ེ ་སོགས་ཆགས་པར་འ ར། གཉིས་པ་ ེ་ ག་གི་ ོང་ ེན་ནི་བ ལ་ཚལ་དང་། ཧམ་ ལ་

པ་སེམས་ཅན་ ི་ ད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མཆིས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ཅན་འདི་དག་གནས་ བས་ ་འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་

ཅན་ཕོག་ ག་ཡོད་པའི་ཤིང་ཏོག་དང་ ོ་ཚལ་རིགས། མ་རིགས་ ན་ལོན་པ། ཚ་ ར་ ི་རིགས་བ ེན་ གས་པ། ཐལ་ ལ་དང་

ད་དེ་ ས་སེམས་བདེ་ནའང་ ོངས་པའི་དབང་གིས་ནད་འ ང་བའི་ ་དང་འ ལ་མི་ ས། གཉིས་པ་ ད་པར་ ི་ ་ནི་ ལ་མིན་ མ་

བཙག་པའི་རིགས་ཁ་ ར་ཤོར་བ་མང་ གས་པ། ས་ངལ་ཞིང་ཉོབ་ནས་ཉིན་ད ང་གཉིད་ཉལ་བ་མང་བས་མ ིས་པའི་ནད་གཞི་བ ང་

ོག་ལས་ ང་བ་ ག་ག མ་པོ་དེ་ལས། ་འདོད་ཆགས་ལས་འ ས་ ་ ང་ ང་བ་དང་། ་ཞེ་ ང་ལས་འ ས་ ་མ ིས་པ་ ང་།

བ་ལ་སོགས་པ་ ོང་ ེན་གཙ་བོ་ཡིན། མདོར་ན་ལོག་པའི་ ལ་ ་གཡེངས་ཏེ་ ོད་ལམ་དང་། ཁ་ཟས་ལ་ཚད་མེད་པར་ཞིམ་ཟས་

་གཏི་ ག་ལས་འ ས་ ་བད་ཀན་ ེད་པ་སོགས་ ི་གནས་ གས་ངེས་པར་ ས་ནས་ནད་ ི་གཞི་ འི་ ་ ེན་ ོགས་པ་གནད་

རིགས་བ ེན་པ་ཐལ་ གས་པས་ ས་ ག་པ་ཆགས་པ་སོགས་ཡིན། ག མ་པ་ ོང་ ལ་ནི་ ད་མེད་དང་། གཅིན་ ིའི་ཟ་ འི་ནད་

ཆེར་འཛན་དགོས། མདོར་ན་ ི་བཤད་ ི་ ལ་ ་བཤད་ན་ ་ ེན་དང་ནད་ གས། ངོས་འཛན་ ི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་ ོག་འཛང་དང་

ཡོད་པའི་མི་དང་། ལོ་ ག་ ་ལ་སོན་པའི་མི་ ན་པ་ལ་ ང་བ་མང་། ས་ ིས་ ོལ་བཅག་དང་ ལ་ ོད་མི་ ེད་པར་དལ་བར་བ ད་

ོགས་དཀའ་བ་ ་ ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འ ལ་ནོར་ཆེ་ས་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ལ། དཔེར་ན་མཆེར་ཚད་དང་། ིན་ལོང་ལ་ ང་

གས་པའི་མི་ལ་འ ང་ཉེན་ཆེ། གཤེར་མའི་ནད་ ི་ ོན་འགོག་ནི་ ་མ ད་ནས་ ས་ ོལ་བཅག་ ེད་ ་དང་། རང་ ས་ ི་ཚད་ལ་

གཟེར་བ བ་པ། ཕོ་བ་དང་ ་སོར་བ ་གཉིས་ལ་ཟས་ ག་ཕོག་པ་ལ་སོགས་པས་ནད་ གས་འ ་མ ངས་དང འདི་དག་གི་གནས་

དཔགས་ཏེ་ ིད་ཚད་ ོམས་ ིག་ ེད་པ། ཐ་མག་དང་ཆང་རག་ ངས་པ། པགས་པ་མ་བ ས་པའི་འ ་རིགས་མང་པོ་ཟ་བ་ལ་སོགས་

ལ་གཅིག་འ ར་ཡོད་ བས་ ག་བ བ་སའི་ ལ་འ ་བས་འ ལ་ཚབས་ཤིན་ ་ཆེ། མདོར་ན་འགོར་འ ངས་ ་སོང་བས་ གས་
ེན་ལ་བ ེན་ནས་ ག་པོའ ་ནད་ འང་འ ར་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ ་བས་ན་འ ས་དང་མ ིས་པའི་ ེ ་དང་གཉན་ཚད་ ི་དབང་གིས་

པས་གཤེར་མའི་ནད་ ང་བ་སངས་ ག་དང་མི་འ ང་བར་ ོན་འགོག་ ེད་ བ་བོ།།
ན་དང་ཟས་ ོད་ ི་ ས་པ་བ ས་ཏེ་གཤེར་མའི་ནད་བཅོས་ཐབས། བཅོས་ཐབས་ལ་ཚ་བ་དང་ ང་བ་གཉིས་ ་ ེས་ནས་གང་དག་

གཤེར་མ་ལ་ཕོག་ ག་གི་ ོན་བཟོས་ཏེ། མ་པར་ ར་བའི་ ེན་དང་འ ད་པས་ ང་ ལ་དེས་མིའི་རིགས་ ་ ར་བའི་ཚ་ཚད་ལ་

གས་ཆེ་ཡོད་པ་དེ་འཚམ་ ིས་གསོ་དགོས་ཤིང་། ིར་བཏང་གཤེར་མའི་ནད་འདི་ལ་ ེ ་ཆགས་པ། ཤ་ ན་ ་མོ་ ེས་པ། འ ས་

འཇིགས་ ག་དང་བར་ཆད་ ེད་ ི་ཡོད། དོ་ ང་གལ་ཆེན་པོ་ ེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ ལ་ཚགས་བ ་གཅིག་དང་བ ་གཉིས་པ་དང་།

ཆགས་པ་སོགས་ མ་པ་ག མ་ ་ ང་བས་བཅོས་ཐབས་ ང་རིམ་པ་ ར་འཁོད་པར་ ། དང་པོ་ ེ འི་རིགས་ཆགས་ཡོད་ཚ། གསེར་

དེ་བཞིན་ ་ཕོ་བའི་མ ན་ བ་དང་ ས་ ི་གཞོགས་གཡོན་མའི་གནས་ ་ན་ ག་གཏོང་བའི་མངོན་ གས་ཡོད་ཚ་ ན་པ་དང་ ན་ཁང་

ཏིག་དང་གར་ནག་བ ་བ། སར་ ང་དང་ ི་འཇོམས་ ོ་ཅན་སོགས་གཏོང་། གཞན་ཀོ་ལ་བ ་གཅིག་དང་ཀོ་ལ་བ ་ ག ་ཤེལ་སོ་

ལ་བ ེན་ག གས་ངེས་པར་ ེད་དགོས་པ་ཡིན།

བ ན་དང་། ངས་བཙ། ཞི་ ེད་ ག་པར་ཨ་ ་བ ན་པ་བ ེས་པ། ་བ ད། ཀོ་ལ་བ ་ད གྷི་ཏིག་སོགས་མ ིས་ཚད་དང་མཆིན་

གཤེར་མའི་ནད་ ི་ ོང་ ེན་དང་ ོན་འགོག

ཚད་ ི་ ན་ ོད་ ན་ ོར་འ ོད། གཉིས་པ་ ན་ ེས་ཡོད་པར་དོགས་ན། ན་བདེ་ ེད་ ོམས་ ན་དང་སེ་འ ་ ་པ། བསམ་ ང་།

ིར་བཏང་ནད་ ི་ ེན་ལ་ ེ་མཆེད་ ི་ ེན་དང་། གསོག་ ང་གི་ ེན། ོང་ ེན་དངོས་ཏེ་ མ་པ་ག མ་ ་ད ེ་ནས་བ ན་
ན་བཟང་ཡང་མང་ གས་པར་དོགས་པས་ ང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ ེང་ན་བསམ། དེས་ན་ བས་ ་བབ་པ་གཤེར་མའི་ནད་ ི་ ན་མོང་ ་

བདེ་ ག་དང་སེ་འ ་ ངས་གནས་སོགས་ ིགས་མ་མ་ ་བའི་ བས་ ི་གསོལ་ ན་སོགས་ནད་ ང་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་བཅོས་
དགོས། ག མ་པ་གཉན་འ ས་ ི་མངོན་ གས་ཡོད་ཚ་ ི་ གས་དང་བོད་ ན་གང་གིས་ ང་བཅོས་དཀའ་མོད། ཡིན་ན་ཡང་གོང་

ོང་བའི་ ེན་དང་ ེ་ ག་གི་ ོང་ ེན། ོང་ ལ་འ ོ་བ་ནད་པ་ག མ་ནི་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། དང་པོ་གཤེར་མའི་ནད་ ན་

ས་ ོན་འགོག་མཐའ་དག་སེམས་ ་བཅངས་ཏེ་ ན་ ་ཤེལ་བ ད་ ི་མ་དང་། ངས་བཙ་སོགས་ ིས་བཅོས། ད་པར་ ་རང་རེ་

མོང་གི་ ོང་ ེན་ནི། འ ང་བའི་དར་ ད་དང་ད ་གཤེད་ལ་འ ད་པས་ ིང་ ང་འ གས་པ། ས་ ི་ ོད་ལམ་དམན་ ག་ལོག་པས་

བོད་ ི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིན་ཆེན་བཙ་བ ་ ་ཤེལ། མང་ ོར་ཆེན་མོ་དང་ ང་ ོར་ཆེན་མོ་ བས་ བས་ ་ནད་བབ་ལ་བ ན་ཏེ་

ཚ་བ་དང་ ང་བའི་ ་བ ངས་པ། འ ང་བ་ལ་སོགས་གདོན་ ོ་ ར་བས་ཤེས་པ་ ོངས་བར་ ེད་པ། ར་ ག་ ་སོང་བའི་ཟས་རིགས་

གཏོང་བ་དང་། མེ་བཙའ་སོགས་ ི་བཅོས་ཐབས་ ་ཚགས་ལ་བ ེན་ནས་བཅོས་ གས་ ི་ནད་ངན་འདི་དག་བཅོས་ བ། གོང་གི་ ན་

ི་ ག་དང་། མི་འ ོད་པའི་ཟས་ལ་སོགས་པའི་ ངས་མ་དང་ ིགས་མ་ ོན་ཅན་དང

ན་པས་ནད་གཞི་མ་ ོགས་པར་གསོ་བ་ལོག་

ད ད་ ི་བཅོས་ཐབས་དག་ ི་བཏང་ཆ་ནས་ ས་པ་ལས་ནད་པ་ ས་ ང་ ན་པ་བ ེན་ག གས་ ིས་ ན་ད ད་བཅོས་ཐབས་གནང་

པ། ོན་ ི་ལས་ངན་པ་བསགས་པའི་ མ་ ིན་ ིས་བཅོས་དཀའ་ལ་གཟེར་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ོང་ ེན་ ་ཚགས་འ ང་། ད་ ང་དེ་

དགོས་པ་ལས་རང་མོས་དང་ནད་པ་གཞན་ ིས་ཕན་བ ེད་ལ་བ ོས་ནས་རང་ཉིད་ ན་ད ད་ ེད་ན་ཉེན་ཚབས་ཤིན་ ་ཆེ་བས་དེ་དོན་

དག་ལས་ཟོན་ ེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ། མ ིས་ ོད་ ི་མ ིས་ ་ ་ལམ་ ི་ ་གའི་ཁ་དང་གཤེར་མའི་གཤེར་ ་འཛག་ ོལ་ ེད་སའི་ ་
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གས་ལ་ངེས་པར་བཅངས་དགོས་པ་ཡིན།།
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༄༅། །བ ་མཉེ་ནི་ ས་སེམས་བདེ་ཐང་གི་ལེགས་ ེས་དེ་ཡིན།

བཞིན་ ་ ས་དང་སེམས་གཉིས་ ི་ཕན་ ན་ ི་འ ེལ་ལམ་ལ་ཡང་དམིགས་ ་དགེ་མཚན་དང་། ས་སེམས་ ི་འ ེལ་བ་ལེགས་ ་
ན་པ་དབང་འ ས།།

བ ་མཉེའི་ བ་ ོངས་ལ་ ད་ཙམ་ ་བ།
བ ་མཉེ་འམ་ གས་པ་ནི་རང་རེ་བོད་ ི་ ི་ཚགས་ནང་ལོ་ངོ་ ོང་ ག་ ོན་ནས་དར་ བ་དང་བེད་ ོད་ ེད་པའི་ ས་སེམས་
ི་འ ོད་བ ེན་དང་། ས་སེམས་དང་འ ེལ་བའི་ནད་ ི་ ོན་འགོག་དང་། ས་སེམས་ལས་ ་ ང་བའི་དགེ་ཕན་ ་མང་ཞིག་གི་ཆེད་
་བ ་མཉེ་ལ་དང་བ་ཆེན་པོའ་ ོ་ནས་འ ག་པར་ ེད་པ་ལགས།རང་རེའི་ལོ་ ས་ ི་ཡིག་ཚང་དག་ལ་བ ས་ན་ཡང་བ ་མཉེའི་རིག་
པ་ནི་བོད་ ་ ར་ནས་དར་ཆེ་བ་དང་ ག་པར་ ་ ོམ་ཉམས་ལེན་པ་རི་ ོད་ ི་ ལ་འ ོར་པ་དག་གིས་ ང་བ ་མཉེ་ལ་དམིགས་ ་དོ་
ང་དང་བཅས་རང་ཉིད་སོ་སོས་སོ་སོར་བ ་མཉེ་ ེད་ཅིང་།བ ་མཉེ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་སེམས་བདེ་ཐང་དང་། ས་སེམས་ ི་འ ེལ་
བ་ཡང་ཇེ་ལེགས་ ་འ ོ་བ་དང་བཅས་རང་ཉིད་ ི་ ོམ་ཉམས་ལེན་ ི་གནད་ལ་ཡང་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཆེར་འ ང་བར་སོང་། ར་རང་རེ་བོད་ ི་
ི་ཚགས་ལ་ ོས་ན་བ ་མཉེ་ནི་མཐོ་རིས་ ང་ལ་གནས་པའི་ ལ་འ ོར་བ་དང་། དམའ་བ་རི་ ང་ལ་གནས་པའི་ཞིང་འ ོག་མི་དམངས་
ོད་དར་ བ་ཆེན་པོ་ ང་འ ག་ན་ང་ཚ་མི་རིགས་ ི་ ེས་འཛན་པ་ཚས་བ ་མཉེ་ལ་དོ་ ང་དང་ ་མ ད་བ ་མཉེ་ཡི་ཁེ་ཕན་དེ་ལེན་
དགོས་པ་ནི་ཤིན་ ་ནས་གལ་ཆེ།

གཏོང་བ། ས་སེམས་ ི་འ ེལ་བ་ལེགས་པོར་གནས་པའི་ ོ་ནས་རང་ཉིད་ ི་འ ང་ཁམས་ ོམས་པ་དང་།འ ང་ཁམས་ ི་ ེད་ལས་
སམ་ ས་པ་ལེགས་ ་འ ོ་བ།དེ་ ་ འི་ ོ་ནས་རང་ཉིད་ ི་རོལ་ ི་འ ང་ཁམས་དང་།རང་འ ང་ཁོར་ ག་དང་འ ེལ་ཐག་ཉེ་བར་
ཆགས་པར་ ས་སེམས་ལ་བདེ་ ིད་དང་ ོ་ ང་མི་འ ་བ་ཞིག་ ེབ་ བ་པ་དང་།རིམས་ལ་སོགས་པའི་ནད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཡང་
ོན་འགོག་གི་གདོང་ལེན་ ེད་ བ་པ་ཡིན།
དེ་མིན་བ ་མཉེ་ ས་པས་ ས་ ི་པགས་པའི་ ེད་ལས་དང་པགས་མདངས་ལེགས་ ་འ ོ་བ། ་དང་ ་ ས་ ི་ ེད་ལས་
ཉམས་པ་ མས་གསོ་བ། ས་ ི་ཚགས་ན་བ་ལ་ཕན་པ་དང་ཚགས་དམིགས་ མས་ ི་ ེད་ལས་ཡག་ ་འ ོ་བ།པགས་འོག་ ་ ད་ ་
མོ་འགགས་པ་ མས་སེང་བ། ག་གི་འཁོར་ ག་ལེགས་ ་གཏོང་བ། ང་ ག་གི་ ་བ་ ོམ་པ། ་ ིབ་དང་ ་དཀར་ ི་ནད་ལ་ཕན་པ།
ང་ནད་ ི་ ེན་པས་གཉིད་མེད་པ་དང་།སེམས་དངངས་པ།མགོ་ ་འཁོར་བ།རོ་ ོད་འཚངས་པ། ་བ་ ར་བ།མིག་དང་ ་ལ་སོགས་
དབང་པོ་གཞན་ མས་མི་གསལ་བ་སོགས་ལ་ཕན་པ་ཤིན་ ་ཆེ། ད་མེད་ ་མཚན་ ས་ ་མི་བབ་པ་དང་ ་མཚན་དང་འ ེལ་བའི་ནད་
ལ་ཕན་པ།དེ་མིན་ ི་གསང་ གས་ཉམས་ལེན་པ་དང་། ་ ང་ཉམས་ལེན་པ། ོམ་ཉམས་ལེན་པ།འ ལ་འཁོར་ཉམས་ལེན་པ་སོགས་ལ་
སོ་སོའ ་དམིགས་པ་གནད་ ་གནས་པ་དང་ ས་སེམས་ཤིན་ ངས་ ི་ ས་པ་ ར་ ་འ ོ་བར་ཕན་པ་ལགས།མདོར་ན་བ ་མཉེ་ཡི་
ཕན་ཡོན་ ་ཆེ་ཞིང་དེ་ཡང་རང་རེ་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ ན་ག ང་ ད་བཞི་ལས་མདོར་ན་འདི་ ར་ག ངས་འ ག་ ེ། ོབས་

བ ་མཉེ་ནི་ བས་བདེ་ ེད་བདེ་ཞིག་ཡིན།
བ ་མཉེ་ནི་ ་བའི་ བས་བདེ་ཞེ་ གས་རེད།དེ་ཡང་གཙ་བོ་ མ་ ས་ལ་བ ས་ནས་ ར་མཉེ་ལེགས་པར་ ེད་པ་དེ་ལ་བ ་
མཉེ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་།རང་ཉིད་ ིས་རང་ལ་བ ་མཉེ་ ེད་པ་དཔེར་ན་ ང་པ་དང་།ལག་པ། ས་མོ་སོགས་ཚགས་དམིགས་ མས་དང
མགོ་བཅས་ལ་ མ་བ ་བ་དང་མཉེ་བ་སོགས་ ེད་ཚ་ཕན་ ས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ ེད་རོགས་ཞེས་རེ་
བ ལ་ ས་ནས་ ས་ ི་ བ་སོགས་ཡོངས་ ོགས་ལ་བ ་མཉེ་ ེད་ཚ་དེ་བས་ཁེ་ཕན་དང་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡོད།དེ་མིན་བ ་མཉེར་
ང་པ་ ས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་གི་ལག་ནས་བ ་མཉེ་ བ་ཚ་དེ་བས་ ས་སེམས་ ི་ངལ་གསོ་ལ་ཆེས་ཕན་ཞིང་།མ་ཟད་ ས་ ང་གི་ ་
དང་།ཤ་ ིམས།ཚགས་དམིགས་སོགས་ ི་ ེད་ལས་ལ་དེ་བས་ཕན་ བས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནི་བ ོད་མི་དགོས་ཤིང་།བ ་མཉེ་དེས་རང་
གི་ ས་སེམས་ ི་བདེ་ཐང་དང་།བདེ་ ིད་ཙམ་མ་ཟད་ད་ ང་རང་གི་ ས་ ང་དེ་ཉིད་ ར་ ་མི་ ས་པ་ ན་རིང་གཞོན་ཤ་དོད་པོར་
གནས་པར་ཡང་དགེ་ཕན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པའི་གཏམ་བཟང་ལགས།བ ་མཉེ་ ེད་པར་འ ོ་བར་ ་ ིག་སོགས་དམིགས་བསལ་
གང་ཡང་ ེད་དགོས་མེད་ལ།དེ་ནི་རང་ཉིད་ནས་ ས་ཚད་ ང་ཟད་ཅིག་དང་། ོར་ ོག་ ང་ཟད་ཅིག་ ོས་གཏོང་ ེད་དེ་ཤར་ ག་བ ་
མཉེ་ ེད་པར་ཕེབས་ཆོག་པ་ཡིན།

ང་ ས་དང་ ་ངན་སེམས་ལས་ཆེ། མིག་འ ིབ་གཉིད་མེད་ ོལ་བས་ བ་པ་དང་། ང་ནད་ ན་ལ་ མ་ ག་བ ེན་པར་ ། ག་
པའི་ཕན་ཡོན་ཚ་རིང་དབང་པོ་གསལ། ཞེས་ག ངས་སོ། བོད་མི་ མས་བ ་མཉེར་དོ་ ང་དགོས་པ།
་བའི་རང་རེའི་ ི་ཚགས་ནང་བ ་མཉེ་རིག་པ་ནི་ ར་ནས་ཤིན་ ་དར་ བ་ཆེ་ཡང་། དེང་རང་རེའི་ ི་ཚགས་ནང་ ་བ ་
མཉེ་ལ་དོ་ ང་ཅི་ཡང་མེད་པ་ནི་སེམས་ ོ་དགོས་པའི་གནས་ ལ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་བོད་མི་བ ་ཙམ་ལ་བ ་མཉེ་ ེད་ ོང་ཡོད་མེད་
ད་ཆ་ ིས་ཚ་མི་ག མ་ནས་ ་ཙམ་ལས་གཞན་ཚང་མ་བ ་མཉེ་ ེད་ ོང་མེད་པ་ཆགས་བ ད་ཡོད། གནས་ ལ་དེས་ག་རེ་བ ན་པ་
རེད་ཅེ་ན། ག གས་པོ་ལ་དོ་ ང་དང་དོ་ ར་མེད་པར་མཚན་ཡོད། རང་ཉིད་ ི་ག གས་པོ་ལ་དོ་ ང་དང་དོ་ ར་མེད་པ་དེ་འ ོད་བ ེན་
ི་ ་བའམ་ ོབ་གསོའ་རིག་པའི་ ོ་ནས་བཤད་ན་རང་ཉིད་ལ་འ ོད་བ ེན་ ིཤ
་ ེས་ ་དང་ ོབ་ ོང་མེད་པར་ར་ ོད་ ས་པ་ཙམ་མ་
ཟད། མི་རིགས་ཤིག་དང་ ལ་ཁབ་ཅིག་ལ་མཚན་ན་འ ོད་བ ེན་ ི་ ོང་ཆ་དང་འ ོད་བ ེན་ ི་ ེས་ ས་ཡིན་པ་དང་བཅས་ངོ་ཚ་
དགོས་པའི་གནས་ ངས་ ང་ཆགས་ཡོད།
དེང་ ་ས་གཙའི་བོད་མི་གནས་ ལ་མང་པོར་བོད་མི་བ ་མཉེ་ ེད་མཁན་དང་བ ་མཉེ་ཁང་མང་པོ་ཡོད།ཡིན་ཡང་དེ་དག་གི་
ནང་ ་བ ་མཉེ་ ེད་པར་འ ོ་མཁན་ཧ་ལམ་བོད་པ་མེད་པ་རེད། བ ་མཉེ་ཁང་གི་ ོ་ ང་ལ་བོད་མི་མ་ཡོང་ཞེས་ ིས་འ ག་གམ།ཡང་

བ ་མཉེ་ཡི་ཕན་ཡོན་མདོར་ཙམ།
བ ་མཉེ་ཡི་ཕན་ཡོན་གཙ་བོ་དེ་ ས་དང་སེམས་གཉིས་ ི་བདེ་ཐང་དང་ ེད་ལས་ལ་ཕན་ བས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་

5

ན་བོད་མི་ཚ་ཉིན་ཞིག་རིན་མེད་བ ་མཉེ་ཁང་ཞིག་ ོ་ ེ་གི་རེད་བསམ་ནས་རེ་ ག་ ས་ནས་བ ད་ཡོད་དམ། རང་རིགས་ ན་ ་བ ་

6

མཉེ་བ་དེ་ཚ་ཡང་བ ་མཉེ་ཁང་ ོ་ ེས་པ་དེ་སོ་སོའ ་མི་ཚའི་ ོ་གོས་ཙམ་ ི་ཆེད་ ་མ་ཡིན་པ། སོ་སོའ ་ལག་ ལ་དང་།ལས་རིགས་
འདིའི་ཐོག་ནས་ ི་ཚགས་ ི་བདེ་འཇགས་དང་། འ ོད་བ ེན་ལ་ཞབས་འདེགས་ ་ འི་ ན་ ོང་བཟང་པོ་བཅང་པ་ཤ་ ག་ཡིན།

ན་ ིས་འཇམ་ད ད་ཁང་ལ་གཅིག་ཕེབས་དང་།
རང་རེ་བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་ནས་ ན་ཁང་ཙམ་མ་ཡིན་པ་འཇམ་ད ད་ཁང་ཡང་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་ང་རང་ཚ་

་མཚན་དེ་ལ་བསམ་ནས་ང་རང་ཚས་ཁོང་བ ་མཉེ་བ་ མ་པ་ཚའི་འ མ་ནས་རང་ཉིད་ ི་འ ོད་བ ེན་ ི་ཁེ་ཕན་དེ་ཉིད་ལེན་པར་གོ་

ངེས་པར་ ་རང་ཉིད་ ི་འ ོད་བ ེན་ལེགས་ ་གཏོང་བའི་ཆེད་ ་ བས་མཚམས་ ་ཕེབས་གནང་དགོས་པ་ ས་ནས་ ན་བ ལ་ ་

བས་མ་ཤོར་བར་ ེད་དགོས་པ་དེ་སེམས་ནང་ ་བཞག་རོགས་ །རང་ཉིད་ ི་འ ོད་བ ེན་ ི་ཆེད་ ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ་བ ་མཉེ་

ཡི་ཡོད། ན་ ིས་འཇམ་ད ད་ཁང་ ་བ ་མཉེ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་འཇམ་ད ད་ ང་ཡོད། དཔེར་ན་ གས་པ་འ ་མིན་ ་ཚགས་

ཐེངས་མ་བཞི་ཙམ་ ས་ན་ཡང་འ ིག་བ ད་ཡོད། དེ་ནི་ནམ་ ས་རེས་ལ་བ ་མཉེ་ཐེངས་མ་རེ་ཙམ་རེད། དེ་ཙམ་ཞིག་ང་ཚས་ ེད་མི་

ིས་ ས་ ི་ན་ ག་ ལ་མ་ཉིད་ ་མེད་པར་ ེད་ བ་པ་དང་། ་ མས་ ་ཚགས་ ིས་ཚགས་དང་། ་དཀར་ནད། མ་ ་སོགས་

བ་པ་ག་ལ་ ིད། དེ་ཙམ་ཞིག་ ེད་ཡས་ལ་ང་ཚར་ ས་ཚད་མེད་པ་དང་ ོར་མོ་མེད་པ་ཡང་ག་ལ་ ིད།
ག གས་པོ་བདག་པོ་ཡག་པོ་ ོབ།

ནད་རིགས་ ང་ ིང་པའི་རིགས་ལ་ ག་པར་ ་ཕན་ བས་ཆེན་པོ་ཡོད། འཇམ་ད ད་ཁང་ ་རང་རེ་བོད་ ི་ ན་པ་ཡང་ཡོད་པས་ ་
མ ོན་ མ་པ་ཚར་རང་ཉིད་ལ་བ ་མཉེ་དང་འཇམ་ད ད་རིགས་གང་དགོས་མཁོ་ཡོད་མེད་བཀའ་འ ི་ ེད་ཡས་གོ་ བས་དང་།

ག གས་པོ་བདག་པོ་ཡག་པོ་ ག་གི་ཡོད་ཅེས་ཁ་ལག་ཡག་པོ་དང་ཞིམ་པོ་གཅིག་ ་ཟས་པ་དེ་ཙམ་ ིས་ ང་མི་ཆོག་ཅིང་།

ན་པས་ ་ཉིད་ ི་ག གས་གཞིའི་གནས་ ངས་གཙའི་གནས་བབས་གཞན་མང་པོར་ ོས་ནས་ ེད་ལ་ལམ་ ོན་དང་བཅས་འཇམ་

ག གས་པོ་བདག་པོ་ཡག་པོ་ ག་པར་ཡང་ཡང་ ས་ ལ་དང་། ཡང་ཡང་ ས་ ག་ཡས། ཡང་ཡང་ ས་ལ་ མ་ གས་ ེད་ཡས་

ད ད་ཁང་གི་བ ་མཉེ་བ་ཚར་ཡང་དེ་བཞིན་བཀའ་མངགས་ ེད་པས་ ེད་ལ་དགོས་ངེས་པའི་འཇམ་ད ད་ ི་ལག་ལེན་དེ་ཉིད་ཏག་

དང་བ ་མཉེ་སོགས་ ེད་དགོས་པ་གལ་ཆེར་ཆགས་ཡོད། ་བའི་ང་རང་ཚའི་མི་རིགས་འདི་འ ོད་བ ེན་ལ་དོ་ ང་དང་ག གས་པོ་

ཏག་རག་པར་ ེད་པ་ལགས།

ལ་དོ་འ ར་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ངས་དམིགས་ ་བཤད་དགོས་མེད་ཅིང་སོ་སོའ ་ནམ་ ན་འཚ་བ་དང་ ི་ཚགས་ ི་འ ོས་ལ་བ ས་ན་

འཇམ་ད ད་ཁང་གི་འཇམ་ད ད་ལག་ལེན་པ་དེ་དག་ ང་། བ ་མཉེ་གཙས་གཞན་འཇམ་ད ད་ཁག་ལ་ག ང་དང་ལག་ལེན་

ལེགས་པར་ ོགས་ བ་ ེ། མིག་ཆེ་ཙམ་ ེད་དེ་གཟིགས་དང་། དེ་ཡང་རང་རེ་བོད་མི་ཚ་ ད་མོ་བ ་ས་དང་། ོག་བ ན་བ ་ས།ཟ་

གཉིས་ཀར་ ོབ་ ོང་ལེགས་པར་ ས་པ་ཡིན་པས་ཁོང་ མ་པ་ཡང་ཚད་ ན་ ི་འཇམ་ད ད་ལག་ལེན་ ེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་ ེད་

ཁང་ཆེ་ས། ཚང་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་དང་ ོར་མོ་ཡང་ཕངས་མེད་ ་གཏོང་ཞིང་། ས་ཆ་དེ་ཚར་འ ོ་བར་ ས་ཚད་

ལ་གཞན་དང་མི་འ ་བའི་ཚར་བ་དང་། ཕན་པ། བདེ་ ིད། ས་པ་སོགས་ ོད་ བ་པར་དེ་ལ་ ེད་ནས་ནམ་ཡང་ཐེ་ཚམ་མི་དགོས།

དང་ ོར་མོ་ག་ ས་ཡིན་ཡང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད་འ ག་ལ། ས་ཆ་དེ་ཚར་ ང་ན་བ ན་ ག་དང་དེ་མིན་ན་ ་བ་འཆར་ཅན་ས་ཆ་དེ་ཚར་

མདོར་ན་རང་རེ་ ན་ ིས་ཁང་གི་འཇམ་ད ད་ཁང་ནི་ ོལ་ ན་ ི་འཇམ་ད ད་རིག་པ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ལག་ལེན་ ེད་པར་ ེད་ལ་

འ ོར་ཐོ་ ག་པར་འ ོ་བར་ག་ ས་ཡིན་ན་ཡང་ཚང་ཁ་རེད་འ ག

རང་རེ་རིག་ག ང་དང་འ ེལ་བའི་ ོལ་ ན་རིག་གནས་ ི་ ོ་བ་ཞིག་ ང་ ེད་ ིད་ལ། ེད་ནས་བ ་མཉེ་དང་འཇམ་ད ད་ལག་ལེན་

གོང་གི་དེ་ལས་ ོག་ ེ་བ ་མཉེ་ཁང་དང་། ས་ ལ་ཁང་། བདེ་ཐང་བ ན་ཁང་སོགས་ལ་ཧ་ལམ་བོད་མི་གཅིག་གཉིས་ཙམ་

འདི་ ོང་ནས་རང་ཉིད་ལ་ ར་མ་འཚར་བའི་སོ་སོའ ་ ོལ་ ན་ ི་རིག་ག ང་ལ་དང་བ་དང་། ཞེན་ཁོག དད་པ་སོགས་སོ་སོའ ་ ོལ་

ལས་གཞན་མཐོང་ཡས་མེད་པ་རེད། བོད་མི་གཅིག་གཉིས་དེ་ཚ་ཡང་ཁ་ནས་བ ་མཉེ་དེ་ ིད་པོ་ ་འ ག་ ེ་རིན་གོང་ཨོ་ཚད་འ ག་ ་

ན་རིག་ག ང་གི་རིན་ཐང་དེ་ ོགས་ཤིང་། རིག་ག ང་གི་རིན་ཐང་དེ་ཤེས་ནས་སོ་སོ་ཡང་རིག་ག ང་འདི་དང་འ ེལ་བའི་མི་རིགས་

ཞེས་སེམས་ནས་ཕངས་སེམས་ ་ ་མངོན་པ་དེ་ཚ་དངོས་གནས་ནོར་འ ལ་ཆེན་པོ་རེད། ོས་དང་། ད་ཆ་ ིས་དང་། བ ་མཉེ་ཁང་

ཤིག་ཡིན་བསམ་ནས་སེམས་ ་མི་རིགས་ ི་འ ་ཤེས་གསར་པ་ཞིག་དང་རང་མི་རིགས་ལ་ ོབས་པ་ ང་ཟད་ ང་ ེ་ ིད་ན་ ་ཉིད་

ལ་བ ་མཉེ་ ེད་པར་འ ོ་མཁན་དེ་ ་རེད་འ ག ི་ ལ་དང་ ི་མི་ཤ་ ག་རེད་འ ག་པ་དེ་ ོར་མོའ ་གནས་ ངས་ ོན་ནས་མ་རེད།

ངེས་པར་ ་བ ་མཉེ་ ེད་པར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ ། བཅས་མདོར་ན་ ས་པོ་ མ་ མ་དང་ན་ཚ་ན་ན་བར་ ་ ག་མ་བ ད་པར་

དེ་མི་སོ་སོའ ་འ ོད་བ ེན་ཤེས་ ་ཡོད་མེད་དང་རང་ཉིད་ ི་ག གས་པོ་དང་འ ོད་བ ེན་ལ་དོ་ ང་དོ་ ར་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ ི་གནས་

བས་མཚམས་ ་རང་རེ་བོད་ ི་ ན་པའི་སར་ཟས་ ོད་ ོབ་ ོན་ལེན་པ་དང་། བ ་མཉེ་ཁང་ ་སོང་ནས་བ ་མཉེ་སོགས་གཞན་

ངས་རེད། ོར་མོའ ་གནས་ ངས་ཡིན་ན་གསེར་ ིད་ཏིག་ཏིག་ ས་ལ་བཏགས་མཁན་དེ་ ་རེད་འ ག རིན་གོང་ཆེན་པོའ ་ ན་ཆ་

འཇམ་ད ད་ ི་ཁེ་ཕན་ཁག་ ས་ནས་ ས་ ་ལེན་རོགས་ཞེས་ ས་ནས་ཤ་ཚའི་ ིང་གཏམ་ ི་ ལ་ ་བ ར་ནན་བཅས་ ་གི་ཡོད།།།

ས་ལ་ ོན་མཁན་དེ་ ་རེད་འ ག ག གས་པོ་བདག་པོ་ ག་ ངས་མ་ཤེས་ན། པགས་པ་གསེར་ ི་གཡོག་ ང་ཕན་པ་མེད།
དེ་ཚ་ལ་བསམ་ ོ་ཞིག་བཏང་ནས་ང་ཚས་ག གས་པོ་བདག་པོ་ཡག་པོ་ ག་ཡས་དང་འ ོད་བ ེན་ལེགས་བཟང་ ་གཏོང་བར་ ས་པ་
གསར་པ་དང་ཁ་ ོགས་གསར་པ་ཞིག་ལ་ངེས་པར་ ་འ ོ་དགོས་པ་ལགས།
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༄༅། །མཁལ་ཉམས་ནད་གཞི་ ོན་འགོག

གཞན་ ད་ ིང་དང་འ ེལ་བའི་ ས་ ི་ ག་ཤེད་ ང་དོ་ ོམས་པ་བཅས་ ེད་ལས་མཐའ་ཡས་པ་མཁལ་མས་ བ་བཞིན་ཡོད།
ན་དགེ་བ ན་འཛན་ ིན་པ།

བལ་ ལ་ ལ་ ིའི་གསོ་རིག་མཐོ་ ོབ་ཁང་།
༄༅། ། ང་གཉིས་འ ོ་ལ་ ེ་ ་ན་འཆིའི་འཇིག །

དེ་ཡང་ ངས་མའི་ ེན་ ས་ ངས་གནས་པའི་དོན་ ེད་ ས་པའི་གནད་ ི་དམ་པ་དེ་ལ་དོན་ཞེས་བ ོད། ིར་ ོ་ ིང་ལ་
སོགས་པའི་དོན་གཞན་ མས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བ ོད་མི་དགོས་ལ། ཉིན་མཚན་ ན་ ་ ས་ ངས་བ ན་དང་དོན་ ོད་ལ་
སོགས་པའི་ ིགས་དོར་བ ད་ལེན་ ི་ ་བ་ཕལ་མོ་ཆེ་མཁལ་མའི་བ ད་ནས་འ ོ་དགོས་པ་ཡིན། ས་ཡོངས་ལ་འཚ་བ ད་ ི་ཆ་
མས་ ལ་བཞིན་སིམ་པ་ལ་མཁལ་མའི་ཚགས་བསིང་གི་ ས་པ་ལ་རག་ ས་ཡོད། དེ་ ་ འི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཁལ་མ་ནི་ ལ་

གོང་མ་གཉིས་དང་ཐ་མའི་འཇིག་པ་ལ།།

ག ང་ཚགས་པ་བ ་བཞི་པའི་ཐད་ཀར་གནས་ཐོག་ ས་ ོད་ ད་ ི་འ ེལ་མ ད་ ེ་གནས་ཤིག་ ང་ཆགས་ཡོད།

རེ་ཞིག་ཐབས་ཟད་ག མ་པ་ ག་ འི་ནད།།

ང་རང་ཚའི་ ན་ ན་འཚ་བའི་གནས་ ངས་ལ་གཞིགས་ན་དེ་ ་དང་མི་འ ་བར་མཁལ་མར་གཙང་སེལ་ ི་ ་བ་འཕར་མ་

གསོ་མཛད་ ན་ ལ་ག ་ཐོག་མགོན་པོར་འ ད།།
བ ེ་འཛན་ཤེས་ ོལ་འ ོ་བའི་མགོན་ ་བ གས།
བ ེ་ ོད་ཤེས་ ིབ་བདག་ ོའ ་ ོན་མེར་ཤར།
བ ེ་ཤེས་ག གས་ ིས་ ག་ ་ ོང་མཛད་གང་།
ིན་ཆེན་ ་མ་ མས་ལ་ ས་ ག་འཚལ།། ཞེས་མཆོད་བ ོད་ ོན་ ་བཏང་ནས་ བས་ ་བབས་པ་ཟས་ ོད་
གཉིས་ ི་ཐོག་ནས་མཁལ་མའི་འ ོད་བ ེན་ ་ཐབས་དང་ནད་མི་འ ང་ ོན་
འགོག་ ོར་ ེང་བར་ ་བ་ནི། ཐོག་མ་མཁལ་མའི་ བ་ཆ་དང་ ེད་ལས་སོགས་ ི་
འ ེལ་བ ོད་ ས་པ་འོག་ ་རེ ་མིག་ལམ་ནས་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད་པས་རེ་
ཞིག་མི་ ོས། མཁལ་མའི་ ོར་དེང་ ས་འཛམ་ ིང་ ེ་བོ་ ི་དང་ ེ་ ག་ ན་པ།
དེ་བཞིན་འ ོད་བ ེན་དང་འ ེལ་བའི་ ན་ལས་པ་ཚས་དམིགས་བསལ་དོ་ ང་ ་
དགོས་པའི་ ་མཚན་ཅི་ཡིན་ མ་ན་ ོག་འ ོག་གི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་མཁལ་ནད་ ི་འཆི་ ེན་ཨང་རིམ་
གཉིས་པར་ངོས་འཛན་ ེད་བཞིན་ཡོད། ཉེ་བའི་ཆར་ ལ་ ིའི་འ ོད་བ ེན་ ན་ཁང་ (WHO) ནས་གསལ་ གས་ ེལ་བ་ ར་ན་ལོ་
རེ་བཞིན་མཁལ་ཉམས་ ི་ནད་གཞིས་ ེན་པས་མི་འབོར་ས་ཡ་གཅིག་ ག་ཙམ་འདས་ ོངས་འ ོ་བཞིན་ཡོད་པ་འཁོད་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་
ཟད་མཁལ་གཅོང་གི་ནད་ལས་ ར་ ོབ་ ན་བཅོས་བ ེན་པའི་ ངས་འབོར་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད་ བས། ལ་ ིའི་
འ ོད་བ ེན་ལས་ ངས་ནས་དམིགས་བསལ་དོ་འ ར་ཆེན་པོའ ་ཐོག་ ི་ལོ་༢༠༡༦ ་ ༣ ཚས་ ༡༠ ཉིན་ནས་བ ང་ལོ་ ར་མཁལ་
མའི་ཉིན་མོ་ (WORLD KIDNEY DAY) ཞེས་ ང་ ི་ ་བཞིན་ཡོད།
དེ་ ར་གལ་གནད་ཆེ་བའི་མཁལ་མའི་ ེད་ལས་མདོར་ཙམ་ངོ་ ོད་ ལ་ ་བ ོད་ན།
མཁལ་མས་ ངས་ ག་ མས་ཚགས་བསིང་གཙང་སེལ་ ེད་པ་དང་དེའི་མཉམ་ ་ ས་ ི་ ་ཁམས་ མས་བཏང་འཛན་ལེགས་

བ་དགོས་པ་ནི་མངོན་གསལ་ཡིན། ིར་རང་ ང་ ད་མེད་ ི་འཚ་བའི་གནས་ ངས་ལ་གཞིགས་ན་མཁལ་མར་དེ་ཙམ་ ི་ཕོག་ ག་
ཡོང་བའི་ ེན་མེད་ ང་དེང་གི་ཆར་ ག་ ས་འ ་མིན་ ོར་ ེ་ལས་བ ན་པའི་ཟས་ ོམ་རིགས་ ་ཚགས། ལ་དང་ ལ་མིན་ ི་འཚ་
བ ད་རིལ་ ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་འ ལ་ཕན་ ག་གནོད་ ན་མིང་ ་བཏགས་པ་མང་པོ་ཞིག་རང་རེའི་ ན་ ན་ ི་འཚ་བའི་ནང་ ེབས་
ཡོད་ བས་མཁལ་མར་གནོན་ གས་འཕར་མ་གཏོང་བ་མ་ཟད་རིམ་པས་མཁལ་མ་ཉམས་ ད་འ ོ་བའི་ ེན་ཆེན་པོ་ ེད་པའང་ཡོད།
ད་ལས། མཁལ་མའི་འ ་དཔེར།
མཁལ་མ་ ི་ ོན་ ད་པ་ག ང་འདེགས་འ །
ཞེས་ ལ་ ིད་ ི་མངའ་ཐང་ ོབས་ གས་སོགས་གང་འ ་ཞིག་ཡིན་ ང་ ོ་དང་ ན་པའི་ ི་ ོན་ ད་པ་ག ང་འདེགས་ ་
་ཞིག་མེད་ན་ ལ་ ིད་ཇི་བཞིན་ ོང་ བ་ཐབས་མེད་པ་ ར་མཁལ་མའི་ ེད་ལས་ ལ་དང་ ན་པའི་ ངས་འཛན་མེད་ཚ་ ས་ ོག་
གནས་ བ་ཐབས་མེད་པ་ཇི་བཞིན་ནོ། མཁལ་མའི་ནད་གཞི་ ོན་འགོག་དང་ ན་བཅོས་བཅས་པ་ལམ་ ོང་ཡོང་བ་ལ་ཐོག་མ་འ ང་བ་
ཆེན་པོ་ ས་འ ོ་བ་མིའི་ ས་ ི་ཆ་ཤས་ བ་ ལ་ ི་འ ེལ་བ་དང་ ད་པར་ ་དོན་ ་ ོད་ ག་ཚ་ ང་གང་ ་གཏོགས་ ལ་ཤེས་པ་
གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་ བས། དེའི་ ལ་ག ང་ ར་མདོར་ཙམ་བཀོད་ན།
དེ་ཡང་ ད་ལས། ོན་པས་ག ངས་པ། ེ་ ང་ ོང་ཆེན་པོ་ཡིད་ལས་ ེས།
ཐབས་དང་ཐབས་ ང་འ ེལ་བ་ཅི་ ེ་མེད།
འ ོ་བའི་ ས་འདི་འ ང་བ་བཞི་ལས་ བ།
གསོ་ འི་ནད་ ང་འ ང་བ་བཞི་ཡིས་བ ེད།
གཉེན་པོའ ་ ན་ཡང་འ ང་བཞིའི་ངོ་བོ་ཉིད།
ས་ནད་གཉེན་པོ་བདག་ཉིད་གཅིག་པར་འ ེལ།།

པར་ ེད་བཞིན་ཡོད། ག་རིལ་དམར་པོར་མཁོ་བའི་ ལ་ ི་ (Hormone) བཟོ་བ ན་མཁལ་མའི་ ད་ནས་འ ོ་དགོས་པ་ཡིན།
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ཞེས་གོང་ ་འ ང་བ་བཞི་ག ངས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ ི་ བ་ ་གནས་པས་ གས་ ་གོ་ ས་པ་ཡིན། འ ང་བ་དེ་ མས་ ས་ ི་ཉེས་
པ་ ང་མ ིས་བད་ཀན་ག མ་དང་ ས་ ངས་བ ན་ ི་མ་དང་བཅས་པའི་འ ེལ་བ་དཔེ་རེས་ ་བཀོད་པ།

ིར་ ས་ ོད་ལ་ཚ་བའི་ནད་དང་ ད་ ་ ང་བ་ ས་གཅིག་ལ་ཡོང་ ིད་ ང་ ད་ ་ཚ་བ་དང་ ོད་ ་ ང་བའི་ནད་ ས་
གཅིག་ལ་ནམ་ཡང་འ ང་མི་ ིད་དོ། དེ་ ་ འི་ ་ཁམས་ ་གཏོགས་པ་དོན་མཁལ་མ་ནད་ ་མི་འ ར་བའི་ཐབས་ནི་དེའི་ ་ ེན་ཇི་
བཞིན་ཤེས་པ་ལ་རག་ ས་པ་ཡིན།
མཁལ་ཉམས་ནད་ ི་ ་ ེན།

ངས་མ་ཤ་ཚལ་ ང་ ་བ།

དེ་ཡང་ ད་ལས།
ནད་ ན་ ་ལས་ ེན་ ིས་བ ང་ལས་འ ང་།
ེན་མེད་ ་ལས་འ ས་ ་འ ང་མི་ ིད།།
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ནད་ ི་ ་གང་ཞིག་ས་བོན་ ི་ ལ་ ་ ན་ཇི་ཙམ་གནས་ ང་དེ་ ོང་བར་ ེད་པའི་ ེན་ཇི་ ིད་ནམ་མ་
ད་བར་ ་ནད་ ི་ ག་ ་ ང་བར་མི་ ས་པ་ ར་ཡིན།ཐོག་མ་ ེན་ མས་གང་ ་བབས་པའི་འ ོ་བ་མིའི་ ས་ ི་ཆགས་ ལ་དང་
གནས་ གས་ ོར་མདོར་ཙམ་ ད་ལས།
དང་པོ་ཕ་མའི་ ་ ག་ ོན་མེད་པ།
མ་ཤེས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ ིས་བ ལ་ནས།
འ ང་ ་ཚགས་པ་མངལ་ ་ཆགས་པའི་ །
ཞེས་ ་ག མ་ག ངས་ཡོད་པ་ལས།
དང་པོ་ཕ་མའི་ ་ ག་གཉིས་ནི་བར་མ་དོའ ་ མ་ཤེས་དེའི་ ས་རགས་པ་ བ་པའི་གཞི་ ེན་ ་ ར་ཡོད་པས་རིགས་ ད་དང་
ན་ ེས་ ི་གནས་ ངས་ཕལ་ཆེར་འདིེར་ ེན་ཚབ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། གཉིས་པ་བར་དོའ ་ མ་ཤེས་ ན་ ་ཡོད་པའི་དགེ་དང་མི་
དགེའི་བག་ཆགས་ནི་ ས་གསར་པའི་དབང་ཤེས་ ད་ནས་སེམས་ ི་བདེ་ ག་ཚར་བ་ མ་པ་ ་ཚགས་ ་ཤར་བ་ཡིན། ་ག མ་པ་
་ ག་སེམས་ག མ་ ན་ ་འཛམས་མ་ཐག་འ ང་བ་ ་རགས་དང་དེ་བཞིན་ ི་ནང་འ ང་བ་ ་ཡིས་ ས་འཕེལ་ ེད་ ི་ འམ་ཚ་
འདིའི་ཉེས་པ་གང་ཡིན་མངོན་ ་ བ་པར་ ེད། ་ག མ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་མ་འོངས་ ས་ ི་གནས་ ངས་ཇི་ ར་འ ང་མིན་ཕན་ ན་

དེ་ ར་རེ ་མིག་ལམ་ནས་ཉེས་ག མ་དང་འ ེལ་བའི་དོན་ ོད་ཚ་ ང་གང་ ་ ོགས་པའི་དོན་ ་ཚག་ལས།

ེན་དང་བ ེན་པའི་འ ེལ་བའི་ ལ་ ་གནས་པའོ།།
དེ་ཡང་ ད་ལས།

དཔེར་ན་འདབ་ཆགས་ ་ཡིས་གར་འ ར་ཡང
ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལས་འ ར་ས་མེད་པ་བཞིན།

་ནི་བ བས་དང་མི་ཐེག་ ར་དང་བཏེག

བད་ ང་ ང་ལ་ ག་མ ིས་ཚ་བས་ན།།

ན་ལ་འ ག་དང་ ་ཡི་ལས་ ས་འ ང

་མར་ ེ་ཡང་ཚ་ ང་གཉིས་ ་འ ས།། ཞེས་ག ངས། མདོར་ན་དོན་ ོད་ ས་ ངས་ ི་མ་ལ་སོགས་པ་དང་འ ང་བ་ ་ཕན་ ན་
འ ེལ་ ལ་བཅས་པ་ལས་མཁལ་ ང་གཉིས་ནི་ས་ འི་ ས་པ་ཤས་ཆེར་ ན་པ་དང་ ེད་ལས་ ང་མ ངས་ ན་ ་གནས་པའོ།

11

ད ེ་བ་མཁལ་ ང་མཁལ་གཅོང་འོར་ ང་དང
མཁལ་ཚད་ ་ཤོར་འ མས་ མ་ད་ ན་བ ད།། ཞེས་མདོར་ཙམ་ག ངས་ཡོད།

12

ད་ནས་དངོས་ ་མ་ག ངས་ ང་དེང་ ས་མཁལ་མའི་ནད་གཞི་ཇེ་མང་ ་འ ོ་བཞིན་པའི་ཁོངས་ནས་ ་ ེན་གཞན་ཁ་ ོང་ ལ་ ་
བཀོད་ན།

མཁལ་ཉམས་ནད་གཞིའི་ གས།
མཁལ་ཉམས་ནད་གཞིའི་ གས་ནི་ ན་ ་མཁལ་ ེད་མི་བདེ་བ་ན་ ག་གཏོང་བ། ་བ་ ར་བའམ་འོན་པ། ང་པ་འབོལ་གོང་

༡། གཅིན་ ི་ཟ་ འི་ནད།

གཡོ་ ངས་ ང་བ། ས་ ི་དང་ ག་པར་ ད་ ་ ོད་མི་ ག་པ། ང་པའི་འདེགས་འཇོག་ ་བ་ཉམས་པ། གཅིན་ཡང་ཡང་བབས་

༢། བ ད་ཟས་རིགས་བ ེན་ གས་པ།

པའང་གཏོང་དཀའ་བ། གཅིན་ཁ་ཚ་ཤར་རམ་ན་ ག་གཏོང་བ། གཅིན་ ག་ ན་ ་ཡོང་བ། མཁལ་འ མ་ ོད་ལ་ ེར་ན་ནད་ གས་ ་

༣།

ག་ཤེད་མཐོ་བ།

ག་འ མ་ན་ཞིང་ ེད་བ ར་དཀའ་བ། ཡང་མཁལ་འ མ་བར་ ་ ེར་ན་ད ི་ ེང་འ ེལ་མཚམས་ ་ནག་ ོས་ཤིང་ ོ་དང་ ིད་པ་

༤།

ས་ ི་ ིད་ཚད་ ས་པ།

ང་ཚ་བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་ན་ ག་གཏོང་བ། གཞན་ཡང་མཁལ་འ མ་ ད་ ་ ང་ན་ ང་པ་བཤལ་བའང་ཚར་མི་ བ་པ།

༥།

ས་ ོར་ ན་འ ་མིན་དང་ ག་པར་ ག་ཤེད་ ན། དེ་བཞིན་ ག་བཅག་ ན་ ན་ ་བ ེན་པ།

༥།

ས་སེམས་གཉིས་ ི་ ོལ་བ་ཆེ་བའམ་ ང་ གས་པ།

༦།

ོ་ ར་ ་བ བས་འ མས་ ང་བ།

མཁལ་ མ་ནད་ གས་ནི་ ལ་ག ང་རེངས་ཤིང་ ེད་མན་ཐམས་ཅད་ན་བ། རེ་འགའ་ ས་ ོག་ ག་ ་འ ོ་བ། མཁལ་ཚད་ནི་
ཆང་དང་ ོད་བ ད་བཟོས་པས་ཚ་བ་ ེད་པ། ད་ ན་ནི་ཚགས་པ་ ིར་དོན་ནས་ ར་པོར་འ ོ་བ། ་ ད་ཆག་ ་ཞན་པ། འི་མདོག་
ོག་མ་ཅན་དང་ ་ཡ་ ེ་མ་དང་འ ་བ་བཅས་ནད་ གས་ག ང་ ར་བཀོད། དེ་ལས་གཞན་པའི་མཁལ་མའི་ནད་ གས་མངོན་ ལ་མང་

༧། ཕོ་བའི་ ག་ ་ ངས་ ིགས་ ི་ ས་པ་ཉམས་པས་ ་ བ་འོར་ད ་ ་ལ་སོགས་པ་མཁལ་མར་བབས་པ།

པོ་ཡོད་པས། འགའ་ཞིག་ ར་ ་བཀོད་ན། ས་ ི་དང་ ེ་ ག་མཁལ་མའི་ཉེ་འཁོར་པགས་ཐོར་ཟ་འ ག་ ང་བ། འ ོ་བ ོད་ བས་ ་

༨།

ན་ད ད་འ ་མིན་ ིས་བཅོས་ལོག་སོང་བ།

ཐང་ཆད་ ་བ། དབང་པོ་འདོད་པའི་ ོ་བ་ཉམས་པ། མིག་ ིབས་ ་བབ་ མ་པ་ ོས་པ། ེ་ ར་ནག་ཐིག་ཆགས་པ། ས་ ལ་ ི་ངན་

༩།

ོད་ ོག་ ེན་ ིས་མཁལ་ཚལ་ ་བ།

ང་བ། མགོ་ན་ཞིང་མགོ་ ་འཁོར་བ། ག་ཞག་གི་ཚད་གཞི་མཐོ་ ་སོང་བ། ག་ཤེད་མཐོ་དམན་ཆ་མི་ ོམས་པ། ན་ ་སེམས་ མ་

༡༠། གནས་གཅིག་ ་ ན་རིང་ ོད་ གས་པ།
༡༡།

པའམ་ངལ་བའི་ མ་པ་ ོན་པ་བཅས་མཁལ་མ་དང་འ ེལ་བའི་ནད་ གས་ ས་སེམས་གཉིས་ཀར་མཐའ་ཡས་པ་མངོན་ནོ།

ན་ ་ ང་པས་འ ོ་བ ོད་ ་བ་མེད་པ།

དེང་གི་ཆར་ཡོངས་ གས་མཁལ་མར་ནད་གཞི་ཡོད་མེད་གཙ་བོ་ ག་བ ག་ད ད་ནང་ ས་རིགས་ ཏྀནྀན་ (CREATININE)

༡༢། མཁལ་མར་ ེ ་གསོག་པའི་ ེན་ལས་མཁལ་མའི་ ་ལམ་ཉམས་པ།

ཚད་གཞི་མཐོ་དམན་བཅས་ལས་གཏན་འབེབས་ ེད་པ་ཡིན། གཅིན་པའི་ནང་ ་རྀ་ཡ (UREA) ཚད་གཞི་མཐོན་པོ་མངོན་ཚ་མཁལ་

༡༣། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ ས་ ི་ད ི་གཤམ་ ་ ན་རིང་བཅང་བ།

མའི་ ེད་ལས་ཉམས་ ད་འ ོ་བའི་ གས་ ང་ཡིན། ིར་ ས་དེ་རིགས་མཁལ་མས་གཙང་སེལ་ ེད་ནས་གཅིན་ལམ་ ད་ ིར་དོར་

༡༤། ན་རིང་ཁང་པ་གཞའ་ཚན་ཅན་ ་ཉལ་འ ག་ གས་པ།

བ་ཡིན་ ང་། མཁལ་མ་ཉམས་ ད་སོང་ཚ་དེའི་གཙང་སེལ་ ི་ ས་པ་ཉམས་པས་ ས་ ིགས་དེ་ མས་ ག་ནང་རང་གར་ ས་པས་

༡༥།

གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་གཏོང་བ་ཡིན།

ས་འ ེལ་སོགས་ ལ་མིན་ ི་ ་བ་ ོད་པ།

༡༦། ་བསིལ་འ གས་རོམ་བ ེན་ ག་པ།

གཉེན་པོ་བཞི་ལས་ཟས་ ོད་གཉིས་གཙ་བོར་བ ན་པ།
མཁལ་མའི་ནད་ ི་ ་ ེན་ད ེ་བ་ གས་དང་བཅས་པ་བ ན་ནས་ད་ནི་དེ་ མས་མི་འ ང་ ོན་འགོག་ ་ཐབས་དང་། ནད་ཟིན་པ་

༡༧། གཅིན་པ་ ན་རིང་བཀག་པ།
༡༨།

ལའང་ཕན་པའི་གཉེན་པོ་བཞིའི་ནང་ཚན་ཟས་དང་ ོད་ལམ་གཉིས་ ི་ ལ་ མས་མདོར་ཙམ་ ་ན། གཉེན་པོའ ་ནང་ནས་མཆོག་ ་ ར་

་སོགས་ ོམ་ ི་རིགས་ ས་ ན་ ང་ ར་འ ང་བ།

༡༩། གཉན་ ིན་སོགས་ ིས་མཁལ་མ་ཉམས་ ད་གཏོང་བ།

བ་ནི་ནད་མི་འ ང་ ོན་འགོག་ཡིན་པས་ ག་ ་ནད་ ི་འ ས་ ་མི་འདོད་པ་གང་ཞིག་དེ་ ོང་བར་ ེད་པའི་ ེན་ཟས་ ོད་གཉིས་ ན་

༢༠། ན་ཚད་ ས་པའི་དབང་གིས་མཁལ་མ་ཉམས་ ད་ཤོར་བ།

པས་ ག་ ་ ོང་བ་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་ ད་ལས། ནད་ ོང་ ེན་གཉིས་ ན་པས་ ག་ ་ ོང ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ ིར་ནད་ ི་གཉེན་

༢༡། རིགས་ ད་ལས་འོང་བའི་མཁལ་ཉམས་ནད་གཞི་ ང་བ། དེ་དག་ལ་སོགས་པའི་ ེན་ མ་པ་ ་ཚགས་ ིས་ཡོང་ ིད་པ་ཡིན།

པོར་ཟས་ ོད་ ན་ད ད་བཞི་ཡོད་པ་ལས་ནད་མི་འ ང་བའི་ ོན་འགོག་གི་གལ་མདོ་ ་ ་ནི་ཟས་ ོད་གཉིས་ ི་ ང་ ང་ ལ་ ན་
ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ བས་བབ་མཁལ་མའི་འ ོད་བ ེན་ ་ ོགས་ཐད་ ོལ་ ན་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་དང་དེང་རབས་ ན་
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གས་གཉིས་དབར་གཞི་མ ན་ ི་ཆ་ ོགས་གཅིག་ ་བཀོད་ན།

འགའ་ཧ་ཅང་མི་འ ོད་པ་ཡིན།

དང་པོ། གསོ་བ་རིག་པའི་ག ང་ལས་མཁལ་མར་གནོད་པའི་ཟས་ ོམ་རིགས་མང་པོ་ཡོད་ ང་། གཙ་བོ་རོ་མངར་ལན་ ་ཁ་བ་
དང་ ས་པ་ ི་ མ་བསིལ་ལ་སོགས་པ་ མས་འཛམ་དགོས། དེ་དང་མཉམ་ ་མཁལ་མར་གནོད་པའི་ཟས་གཤམ་གསལ་ལས།
ཤ་རིགས། ་རིགས། འ ་རིགས། མངར་རིགས། ཚལ་རིགས།འོ་རིགས། ཤིང་ཏོག་རིགས་ལ་སོགས་གོང་གི་འཛམ་ འི་ཟས་རིགས་

ཁག་གཙ་བོ་མཁལ་མའི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་ ང་དང་ན་སོས་གོམས་གཤིས་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་གཞིགས་ནས་ ང་ ང་གི་རིམ་པ་མི་འ ་
ང་བ་ཡིན། དཔེར་ན་མཁལ་མའི་ ེད་ལས་བ ་ཆ་བ ད་བ ་ཡན་ཉམས་ ད་སོང་ཚར་བའི་ནད་པར་གོང་གི་ཟས་ མས་ངེས་པར་ ་

འ ོད་པའི་ཟས་རིགས་ཁག་གཤམ་གསལ།

ང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ཅི་ཡིན་ མ་ན་མཁལ་མར་ཟས་རིགས་དེ་ མས་མི་འ ོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་ ེད་ལས་ཐོག་གནོན་ གས་འཕར་མ་
གཏོང་གི་ཡོད། དེ་མིན་མཁལ་མའི་ནད་གཞི་ ན་ ་དོགས་གཞི་ཡོད་པ་བཅས་ལ་ཆ་ཚང་ ང་མི་དགོས་སོ། ཅི་ ེ་ཡིད་ཐད་ ང་དཀའ་
བའི་ཟས་རིགས་ཁག་ ོད་འདོད་པའི་ཚ་ཐབས་མཁས་གཡོས་ ོར་ལམ་ནས་གནོད་པའི་ཆ་ ང་ ར་གཏོང་བའམ་འགོག་ ས་པ་ཡིན།
དེ་ཡང་ཞོ་ཁོག་ ་ ་ ་ཚད་ལེན་གཉིས་ཙམ་སོང་ ེས་གནོད་ ས་ ི་ཆ་ ིར་ད ང་བ་ན་དེ་ཙམ་ ི་གནོད་ ོན་མི་ ང་། མཁལ་མར་
དམིགས་བསལ་ ང་དགོས་པའི་གོང་གི་ཟས་རིགས་ཁག་ ན་ ་ནད་མེད་ བས་ ས་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཁོ་བའི་བ ད་ ས་མང་
པོ་ ན་ཡོད། ཤིང་ཏོག་ངང་ལག་ ་ ་མཁལ་མ་ཉམས་ ད་སོང་བའི་ནད་པར་མི་འ ོད་པ་ཡིན་མོད་ ང་ ས་ངལ་ ོབས་ཞན་པའི་ བས་
ངང་ལག་ནི་ ས་ གས་ཐད་ཀར་འ ིན་པ་ལ་མཆོག་ ་འ ར་བ་ཡིན། མདོར་ན་མཁལ་མར་བ ད་ཟས་ ིས་དཀར་ (PROTEIN)
གས་ ས་ ོ་ ་ (POTASUIM) ་ཚལ་ ན་ནག་ (PHOSPHORUS) ལ་ ས་ (SODIUM) ལ་སོགས་པ་ ས་རིགས་
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ཅིང་གཙ་བོ་ ས་ ོར་རིག་པའི་ལམ་ནས་འ ེལ་བ ོད་ ེད་ ི་ཡོད། དཔེར་ན་ཞོ་ཁོག་དང་ངང་ལག་དེ་བཞིན་ཤ་བ ད་རིགས་མཁལ་
མར་མི་འ ོད་པ་ནི་ གས་ ས་ ོ་ ་ (POTASSUIM) དང་ ི་དཀར་ (PROTEIN) ཚད་གཞི་མཐོ་བོ་ཡོད་པའི་དེ་རིགས་ ང་
དགོས་པ་གསལ་ཡོད། ལབ་གཞོན་དང་ཤིང་ཏོག་ཨ་ན་དེ་བཞིན་པ་ ་ཡ་ལ་སོགས་པ་ཕན་པའི་ཁོངས་ ་བཞག་ཡོད། གོང་འཁོད་ཕན་
གནོད་རེ ་མིག་གི་ཟས་རིགས་ཁག་ནི་ཟས་རིགས་ཁོ་ནས་མཁལ་ནད་བཅོས་ ལ་དང་ ན་ ་བ ་ཆའི་ཐོག་ནས་མི་མ ངས་པས་
འདིར་ཟས་ ོད་ལ་སོགས་གཉེན་པོ་བཞི་ ན་ ི་ལག་ལེན་ཚང་བའི་གཞིར་བཞག་བཀོད།
ོད་ལམ་ ི་བཅོས་ཐབས།
ནད་གཞི་ཕལ་མོ་ཆེ་ ོད་ལམ་ལོག་པའི་དབང་གིས་ཡོང་བ་མ་ཟད་ཚ་ ོག་ཐད་ཀར་འ ོག་པའི་ ེན་ཡང་ ེད་ ིད། ོད་ལམ་
དེའང་ མ་པ་ ་ཚགས་ ་འ ེལ་ གས་ཡོད་ ང་ ས་ངག་ཡིད་ ་མ་འ ས་པ་མེད་ཅིང གསོ་རིག་ག ང་ གས་ ར་ན་ ན་ ོད་
་བའི་བ ་ བ་ཐོག་ནས་བོད་ ི་གསོ་རིག་དང་དེང་རབས་ ན་ གས་དབར་མི་མ ན་པའི་དབང་གི་བཅོས་ ལ་ཡང་མི་འ ་བ་ཡོང་
བ་ཡིན། བོད་ གས་གསོ་རིག་ ར་ན་མཁལ་མར་ ོད་བ ད་གལ་ཆེན་པོ་ག ངས་ཡོད། དེ་ནི་ཁམས་འ ང་བ་ ་དང་ ེད་ལས་ ང་དེ་

ས་ ོད་གནས་ བས་ ོད་ལམ་ཞེས་ ེ་ཚན་ག མ་ ་ད ེ་ཡོད། ན་ ོད་ནང་ཚ་ ང་པའི་ ོད་ལམ་འཇིག་ ེན་མི་ཆོས་པའི་ ོད་
ལམ་དང་དམ་པ་ ་ཆོས་ ི་ ོད་ལམ། ས་ ོད་ནང་ལོ་ ་ཞག་དང་བཅས་པར་ ོད་ལམ་ཇི་ ར་བ ེན་ ལ་དང མཐའ་མ་གནས་
བས་ ི་ ོད་ལམ་ནི་ ས་པོར་ ན་ ེས་ ི་ ་བའི་ཆ་ལ་ ོད་ལམ་ ་ ལ་བཅས་སོ།

དང་མ ན་པའི་འ ེལ་ཡོད།

བས་བབ་གཙ་བོ་ ོད་ལམ་ ་ ལ་ ོར་མདོར་ཙམ་ ་ན་གོང་ ་ ་ ེན་ཁོངས་ ་ ོན་ལ་འ ག་པ་དང་ ་ཡིས་ལས་ ེད་ལ་
སོགས་པས་གསོག་ ང་གི་ ེན་ ་ ར་བ་ མས་ ན་ཤེས་བག་ཡོད་ཐོག་ནས་ ང་བ་དང་འ ོད་པའི་ ོད་བ ད་ལ་སོགས་ ན་ ་
བ ེན་པ་ནི་མཁལ་མར་མེད་ ་མི་ ང་བའི་ ང་ ང་གི་ ོད་ལམ་ཆགས་ཡོད། ིར་ ོད་ལམ་མི་འཚམ་པ་གང་ཡིན་ ས་སེམས་
གཉིས་ཀར་མི་བདེ་བ་འ ིན་པ་དང་ ེ་ ག་ ་ ོད་ལམ་འགའ་རེ་ ས་ ི་གནད་དང་ཐད་ཀར་འ ེལ་བ་ཡོད་ངོས་དེར་གནོད་ཚབས་ཆེན་
པོ་གཏོང་ ས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་ ས་ ོང་ལ་སོགས་པ་ ན་ ་ ེད་མོའ ་ མ་པ་རན་ཙམ་ ང་ན་ ་དང་ ག་གི་འཁོར་ ག་ལ་མཐོང་
ཆོས་ ་ཕན་པ་ཡོད་པ་གསལ།འོན་ ང་ཚད་ལས་ཐལ་བས་བ བ་ ོན་ལ་སོགས་པའི་མཁལ་ ་འ ས་པ་དང་གསང་འ ས་འབབ་པ་ལ་
སོགས་པ་ ོན་ ་ཚགས་ ང་ ིད་པ་ཡིན། ཡང་དེ་ལས་ ོག་པའི་ ས་ ི་དང་ ད་པར་མཁལ་མ་དང་འ ེལ་བའི་ ་ལ་འ ལ་ ོད་ ་
བ་ནས་མེད་པའང་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་དབང་གིས་དེའི་ ་ གས་རིམ་པས་ཉམས་ ད་འ ོ་བ་ཡིན།
འོན་ ང་མཁལ་མས་ ལ་ ན་ ི་ ་བ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་ཁོང་རང་གི་ཉིན་རེ་འཚ་བ ད་ ི་ཆ་ ང་ངེས་ཚང་དགོས་པ་གལ་
དེང་གི་ ན་ གས་ནང་མཁལ་མའི་ ོར་ཧ་ཅང་འ ེལ་བ ོད་མང་པོ་འཁོད་ཡོད། བདག་ཅག་གསོ་རིག་ ད་བཞི་ནང་ཟས་རིགས་
ང་ ང་གནད་ ི་གཙ་བོ་ནི་འ ང་བ་ཉེས་པ་སོ་སོའ ་མཚན་ཉིད་ཕན་ ས་དང་བཅས་པ་གཞིགས་ནས་ག ངས་ཡོད་ བས་ གས་
གཉིས་སོ་སོས་འདོད་ ལ་ཐ་དད་པ་ལས་ བས་ ་བབ་པ་མཁལ་མར་ ས་པ་ ི་བསིལ་དང་ ན་པ་ཞོ་ཁོག་དང་ ག་ ་ལ་སོགས་པ་

ཆེ། དེ་ནི་གཙ་བོ་ཟས་ ོམ་འ ་མིན་ལས་ ང་བའི་བ ད་ མས་ ག་ ན་འཁོར་ ག་ ད་ནས་དེར་སིམ་དགོས་པ་ཡིན།མཁལ་མའི་
ེད་ལས་ནི་ ིས་ཞིབ་པ་ ར་གཞན་ལ་འཚ་གནས་ ི་ཆེད་ ་རེ་ ་ཕོག་ ོད་དེ་ ིས་ ་གཙང་སེལ་བཞག་པའི་མཉམ་ ་རང་གི་འཚ་
གནས་ ང་དེ་ལ་ ེན་དགོས་པ་བཞིན་མཁལ་མ་དེ་ཡང་ ངས་ ིགས་གི་ཆ་གཙང་སེལ་ཚགས་ལེགས་པར་ ེད་པས་ ས་ཡོངས་

ཚལ་རིགས་ས་ འི་ ས་པ་ཤས་ཆེ་ ན་པས་གནོད་པའི་ཁོངས་ ་བཞག་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེ་འ ་དང་ལབ་གཞོན་ལ་སོགས་

ོགས་ལ་འཚ་ ེན་ ི་ ་བ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རང་གི་ངལ་བས་ཚགས་ཟིན་ བ་པའི་ ངས་ ག་གཙང་མ་དེ་མཁལ་

པ་ ས་པ་ཡང་ ོ་དང་ ན་པ་ མས་ཕན་པའི་ཁོངས་ ་འཇོག་པ་ཡིན། ི་བསིལ་ ོད་བ ད་ལ་སོགས་པའི་ ོར་དེང་རབས་ ན་ནང་མེད་

མ་རང་འཚ་ ོང་ ེད་པ་ལ་མེད་ ་མི་ ང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། འོན་ ང་ཟས་ ོད་ལོག་པའི་དབང་གིས་མཁལ་མའི་ ངས་བ ད་ཉམས་
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པས་ཚགས་བསིང་གི་ ་བ་ ལ་བཞིན་ ེད་མི་ བ་པ་འ ར་བས་མཁལ་ཉམས་ ི་ ེན་གཙ་བོ་ཆགས་པའོ། རང་ཉིད་ ི་ ོང་འཚར་ལ་

གོང་གི་རིམ་པ་ མས་ ན་ ར་མ་ཁ་ཤས་ཙམ་གནས་པར་ ་དགོས། ཕན་ཡོན་ནི་མཁལ་མའི་ ་ གས་ ི་ ས་པ་ཆེ་ ་གཏོང་བའི་

གཞིགས་ན་དེང་གི་ཆར་འ ོ་བ་མིའི་ ང་འདེགས་འ ོ་བ ོད་ ི་ ་བ་ མས་དེ་ཙམ་མེད་པའམ་བེད་ ོད་མེད་པ་ ེན་ ིས་དེ་དང་

ཕན་ཡོན་ཡོད།

འ ེལ་བའི་ ་ ས་ ་ ས་ལ་སོགས་པའི་ ས་ གས་རིམ་པས་ཞན་ ་སོང་བས་མཁལ་མར་རམ་འདེགས་ ི་ཆ་མེད་པར་ ་ ར་སོང་
ཡོད།
གཤམ་གསལ་ ས་ ོང་ཁག་གིས་མཁལ་མ་ཉམས་ ད་མི་འ ོ་བའི་ ོན་འགོག་དང་ཉམས་སོང་འགའ་ཡང་ ངས་ ོབས་ ས་
པའི་མ ན་ ོགས་ ི་ཆ་ཤས་ ་བཀོད།
ི་ གས་ ོད་ ངས། ས་མོ་གཉིས་སར་བ ག་འཕོང་ ང་གཏིང་བར་བཞག་ནས་ ོད་དགོས། ས་ ོད་ ང་པོ་གནས་ཐོག་ ར་མ་
༥>༡༠ བར་ ་དགོང་ ན་ ་འ ག་ཚ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཡོད།དེ་ནི་གཙ་བོ་ ི་བསིལ་ ི་ ས་པ་འགོག་ ས་པ་ཙམ་མ་ཟད་སའི་ཐེན་
གས་ ི་གནོད་པའི་ཆ་མི་འ ང་བའི་དགེ་མཚན་ཡོད།

འ ལ་འཁོར་ ི་ ས་ ོང

ས་ ང་པོར་ ང་གཉིས་ས་གདན་ ་གནས་ཐོག་ ་ནས་ད གས་རིང་ལེན་མ་ཐག་ལག་གཉིས་གནམ་ ་

བཏེག དེ་ནས་ད གས་ གས་ཆེ་ཆེར་ ིར་འ ིན་ བས་ ས་མོའ ་མཚམས་ ་མར་ ག་ཙམ་གནས་ཐོག་དེ་མ་ཐག་ཡར་ལངས་ནས་
གོང་ ར་ ་མ ད་ལེན་ ང་ཐ་༡༥>༢༠ བར་ ་དགོས། དེ་ནི་མཁལ་མ་གཙང་སེལ་ ི་ ས་པ་ཆེ་ཆེར་གཏོང་བའི་ཕན་ཡོན་ཡོད།

ང་འཁོར་ ི་ ས་ ོང ས་གདན་ ་ ལ་ག ང་ཐོག་ཉལ་ནས་ ང་གཉིས་ ེན་ ་ ས་མོ་མི་འ ག་པར་མཚམས་བར་ཡར་གང་ བ་
གནམ་ ་བཏེག་ནས་ བ་མ ན་རེ་མོས་ ང་འཁོར་གི་ མ་པ་ལེན་ ངས་༢༠>༣༠བར་བ ོར་དགོས་པ་ཡིན།
དེ་ནི་མཁལ་མར་ ག་འཁོར་ ག་ ལ་ ན་ཡོང་བའི་ ས་ ོང་ཡིན།

མཁལ་མར་ ང་ ོང་གི་ ས་པ། ས་གདན་ ་ ོ་ ེ་ད ིལ་ ང་ལ་སོགས་པའི་འ ག་ ངས་གང་བདེ་འཁོད་དེ་ ལ་ཚགས་ ང་པོར་
འཇོག ་གཉིས་ནས་དལ་ ས་ད གས་ལེན་ ར་ཆ་ ངས་༧ཙམ་ལེན་ ེས་ད གས་ ིར་གཏོང་ བས་དལ་ ས་ ར་ཆ་ ༡༡ ཙམ་
ིར་འ ད་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ ་གཡས་ལག་པའི་མཐེབ་མོས་བཀག་ ེ་ ་གཡོན་ནས་དལ་ ས་ད གས་ ིར་ ར་ཆ་ ངས་ ༡༡
ཙམ་ ིར་ད ང

ར་ཡང་ ་གཡོན་ནས་ད གས་རིམ་པར་ཡར་ ར་ཆ་ ངས་༧ཙམ་རིང་ད གས་ལེན་དགོས། དེ་ནས་ ་གཡས་

ང་མོས་བཀག་ཏེ་ ་གཡས་ ད་ ིར་ད གས་ ར་ཆ་ ངས་༡༡ ཙམ་ ིར་འ ད་དགོས། ཡང་ ་གཡས་ནས་ད གས་དལ་ ས་
ར་ཆ་ ངས་༧ ཙམ་ཡར་འཐེན་ ེས་མཐེབ་མོས་ ་གཡས་བཀག་ཏེ་དེ་དག་ལེན་ ངས་༡༠>༢༠ བར་ ེད་དགོས། དེའི་ཕན་ཡོན་
གདེངས་ཀ་ཅན་ ི་ ས་ ོང ས་གདན་ ་ ས་ ང་པོ་ཁ་ བ་ཉལ་ཐོག་ལག་མཐིལ་གཉིས་ ང་ངོས་མ ན་སར་འཇོག་ ེས་རིམ་པས་

གཙ་བོ་ནི་ ག་ ངས་ ིགས་རོ་ མས་ ིར་འ ིན་པའི་ ོགས་ ེད་ ས་པ་ཡིན། མཐའ་ ོམས་ ་མཁལ་མ་ ང་ ོབ་ ་ ་ནི་གལ་

ང་ཁོག་ཡར་བཏེག་ནས་ ་མོ་གཉིས་ ང་པོར་གནས་དགོས། དེ་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པ་ལག་གཉིས་ ང་པའི་ ེང་ ་འཇོག་ ེ། མ་ལེ་

གནད་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་མིན་ཟས་ ོད་ལོག་པ་ལ་སོགས་པའི་ ེན་ ིས་ ས་ནམ་ཞིག་མཁལ་མའི་ ེད་ལས་ཆ་ཚང་ཉམས་ཚ་མཁལ་

སར་གནས་ཐོག་ ང་གཉིས་ ང་པོ་ཐོ་གང་ཙམ་གནམ་ ་བཏེག་དགོས། རིམ་པ་ག མ་པ་ནི་ས་གདན་ ་ ས་ ང་པོ་ ལ་ག ང་ཐོག་

མའི་ ན་ ི་ ངས་ ག་ཚགས་བསིང་གི་ ་བ་དེ་ ིའི་འ ལ་ཆས་ (dialysis) ལམ་ནས་གཙང་སེལ་ ་དགོས་པ་ཡིན། ཐབས་ལམ་

ཉལ་ནས་ལག་གཉིས་བ ་ ར་ཉེ་འ མ་ས་ལ་འཇོག་པའི་མཉམ་ ་ ང་གཉིས་ ས་མོ་མ་འ ག་པར་གང་ཙམ་བཏེག་ ེ་གནས་དགོས།

དེ་ནི་འཚ་བའི་ ོགས་ ི་ཐ་མ་ལས་གཞན་གང་ཡང་ ་ཐབས་མེད་དོ།
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ནད་པ་རང་ཉིད་ཤི་གསོན་དང་འ ་བར་ ན་ ི་ ་བ་གང་ལ་ཡང་འ ག་མི་ ས་པ་ཡིན། རང་གི་ ིམ་ཚང་ལ་ཡང་ ས་སེམས་གཉིས་
ི་དཀའ་ ག་གང་མང་ ད་ ་དང་ ག་པར་ ིམ་ཚང་དེའི་དཔལ་ལོངས་ ོད་རིམ་ ིས་ཉམས་པའི་ ེན་ཡང་ཆགས་ ིད་པ་ཡིན། དེས་
ན་དེའི་ ོར་ལ་དོ་ ང་གང་མང་གནང་ ་དང་ ན་ ན་ ན་པ་བ ེན་ག ག་ ་བ་ཤིན་ ་ནས་གལ་ཆེའོ།
ད་ལས།

༄༅། ། ོང་ག མ་ ི་ ོ་ནས་ ས་སེམས་བདེ་ཐང་ལ་གནས་པའི་འ ོད་བ ེན་བ བ་ །
ན་པ་དབང་འ ས།།
ིར་ ས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་མི་ མས་རང་ཉིད་ ི་འ ོད་བ ེན་ལ་དོ་འ ར་དང་། འ ོད་བ ེན་ ི་ཤེས་ ་ཁག་ལ་དོ་ ང་
ཆེ་ཆེར་ ེད་པ་ནི་ ི་ཚགས་ཡར་ ས་ ་སོང་བའི་མངོན་ གས་རེད་ལ། དེ་ནི་ ི་ཚགས་ནང་གི་བཟང་ ོགས་ ི་འ ར་བ་ཆེས་བ ོད་

ོབས་ ང་ནད་ལ་དང་པོ་ ོད་ལམ་ཟབ།

པར་འོས་པ་དེ་ཡང་ཆགས་ཡོད། དེ་ན་དེང་སང་འ ོད་བ ེན་ ོར་ལ་ ས་རབས་དང་མ ན་པའི་ཤེས་ ་ཇི་མང་དང་། ཚན་རིག་གི་རིག་

དེས་མ་ཞི་ན་ཕན་གནོད་ཟས་ ིས་བཅོས།

ལམ་ནས་གསར་ ་བ ེད་པའི་འ ོད་བ ེན་ཤེས་ ་ཇི་ ེད་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ང་རང་ཚ་མིའི་མི་ཚའི་བདེ་ ིད་བ ན་ཐབས་ ི་རམས་

དེས་མ་ཞི་ན་བསིལ་ ོད་ ན་ ིས་བཅོས།
ག མ་གས་མ་ནོན་ད ད་ ིས་ནད་ ལ་ད ང་།། ཞེས་ག ངས་སོ།

འདེགས་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རང་རེ་བོད་ལ་མཚན་ན་ཡང་གནའ་ ་མོ་ནས་འ ོད་བ ེན་ ི་ཤེས་ ་ཇི་མང་ཞིག་དར་ བ་དང་།
འ ོད་བ ེན་ ི་ཤེས་ འི་ཐབས་ལམ་དེ་དག་ བས་བདེ་བ་དང་ཕན་ བས་ཆེ་བ་སོགས་ཁེ་ཕན་ ་ཆེར་འ ག་ན། ང་ཚས་འ ོད་བ ེན་
ཤེས་ ་དེ་དག་ལ་དོ་ ང་དང་ ོབ་ ོང་ ས་ཏེ་ཉིན་རེའི་འཚ་བའི་ནང་ལག་ལེན་ ་འ ེར་དགོས་ཡས་ ི་གནད་འགག་ཞིག་ཆགས་
བ ད་འ ག་ན་དེ་དག་ལ་དོ་ ང་དང་ལག་ལེན་ ་གང་ ོགས་ ོགས་ཞིག་གནང་རོགས་ ། ད་རེས་ ས་ནས་ ་ཡས་ལ་རང་རེའི་མེས་
པོས་བཞག་གནང་བའི་འ ོད་བ ེན་རིག་གནས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ ་ཐིགས་ཙམ་ ི་ ལ་ ་ ོང་ག མ་ ི་ ོ་ནས་འ ོད་བ ེན་
ཇི་ ར་གང་ལེགས་ ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ོང་ག མ་ནི། ོ་ ོང་། ང་ ོང་། ས་ ོང་བཅས་ག མ་ཡིན།
དང་པོ། ོ་ ོང་གི་ ོ་ནས་འ ོད་བ ེན་གང་ལེགས་ ་གཏོང་བ།
དེ་ཡང་རང་རེ་བོད་གངས་ཅན་ ོངས་ ི་ ན་ ི་རིག་གནས་གསོ་བ་རིག་པ་ལ་ཞིག་ན་ནད་ཞེས་པ་དེ་ ་མེད་ ེན་མེད་གཞན་ལ་
མ་ ོས་པ་རང་ བ་ནས་ ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ཞིང་། ནད་ཞེས་པ་དེ་ནི་ ་ ེན་མང་པོ་ཞིག་ཚགས་པ་ལས་ ང་བ་ལགས་ན་ ་ ེན་དེ་
དག་ལ་གོ་ ོགས་ཤེས་ ོགས་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེ་ཡིན། ནད་ ི་ ་ ེན་དེ་དག་ལ་ཡང་ ིའི་ ་ ེན་དང་། ནང་གི་ ་ ེན་ཡོད་པར་ད་
རེས་ ོ་ ོང་དང་འ ེལ་བའི་ ོ་ནས་ནང་གི་ནད་ ི་ ་ ེན་འགོག་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། རང་རེ་བོད་ ི་ ན་ ི་བ ན་
བཅོས་ཆེན་མོ་དཔལ་ ན་ ད་བཞི་ལས། ནད་ མས་ ན་ ི་ ་ནི་གཅིག་ ་ ེ། བདག་མེད་དོན་མ་ ོགས་པ་མ་རིག་ཅེས། ཞེས་དང་།
འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ ག་ག མ་ལས། འ ས་ ་ ང་མ ིས་བད་ཀན་རིམ་པས་ ེད། ཞེས་ག ངས།
དེས་ན་ནད་ཞེས་པ་དེ་ ས་སེམས་གཉིས་ཀའི་གནས་ གས་ལ་འ ར་བའམ་ མ་པ་ལོག་པ་ལས་ནད་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ཟག་སོ་
སོའ ་ཟས་བ ེན་ཐབས་མ་འ ིག་པ་དང་ ོད་ལམ་ ེད་ ངས་མ་འ ིག་པ་ལས་ ས་དང་འ ེལ་བའི་ནད་ཕལ་མོ་ཆེ་འ ང་བ་དང་།
བསམ་ ོ་འམ་སེམས་ ི་འ ེར་སོ་མ་འ ིག་པ་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་ ང་། གཏི་ ག་གི་དབང་ ་སོང་བ་ལས་སེམས་དང་
འ ེལ་བའི་ནད་ཕལ་མོ་ཆེ་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་། ་བའི་ ས་སེམས་གཉིས་ཀ་ཕན་ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་བ ེན་དང་། གཅིག་ཕན་ཅིག་
ོགས་ཆར་པ་ ་ཡི་ ོགས་ ་འ ར་བ་ ར་གནས་ཡོད་པ་ལས། སེམས་དེ་ཉིད་དེ་བས་ ས་ལ་དབང་བ ར་བའི་ ེ་དཔོན་ ་ ར་
ཆགས་ཡོད་པས་སེམས་ ི་འ ེར་ ོགས་སམ་བསམ་ ོ་གཏོང་ ངས་ ོ་ གས་པ་ལས་རང་ཉིད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་མང་པོ་ཡོང་བ་
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དང་། ག་པར་ ས་ ི་དབང་པོའ་ ་བ་ལ་ཡང་དོ་ཕོག་གཏོང་གི་ཡོད། རང་ཉིད་ ི་སེམས་དེ་ཉོན་མོངས་པ་ ག་ག མ་འདོད་ཆགས་

གཉིས་ ་བ ས་ཅིང་། ང་རགས་པ་ང་རང་ཚའི་ད གས་འ ིན་ བ་དང་། ས་ནང་གི་ ག་འཁོར་སོགས་རགས་པའི་ ་བ་མང་པོ་

དང་། ཞེ་ ང་། གཏི་ ག་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་སེམས་མ་ ིད་པ་དང་སེམས་པ་ བ་ བས་དོགས་པོ་ ེད་ཚ་དེས་ ས་ ི་ ག་འཁོར་དང་

ཞིག་དང་འ ེལ་ཆགས་པ་དེ་ལ་གོ་བ་ཡིན། ང་ ་བ་ང་རང་ཚའི་ ང་ཁམས་ ི་འ ར་བ་དང་སེམས་ ི་ ེད་ལས་ཡོངས་ ོགས་དང་

ང་གི་ ་བ་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་བ་དང་། ག་དང་ ང་གི་ ་བའམ་གནས་ཚད་དེ་ཉིད་ ས་ཁམས་ ་ཏག་ཏག་མ་བ ད་ཚ་དེས་ག་ལེར་

འ ེལ་བའི་ ད་གཅིག་མི་གནས་པའི་ ་བ་མཐའ་དག་ལ་འ ག་ ས་པ་དེ་ལ་ ང་ ་བ་ཞེས་གོ་དགོས་སོ། ང་ ་རགས་དེ་གཉིས་ལ་

ས་ ི་ ང་ བ་ ང་ ང་དག་ལ་ཡང་དོ་ཕོག་དང་འ ར་བ་གཏོང་བ་ཡིན། ང་ བ་ ་མོ་དེ་དག་གི་ ་བ་ ལ་བཞིན་མ་ ེད་པར་ ་བ་

ཡང་ཕན་ ན་གཅིག་ལ་གཅིག་འ ེལ་ཆགས་གནས་ཡོད་པར་སོང་རགས་པའི་ ང་གི་གནས་ ངས་དང་ ་བ་སོགས་ ལ་དང་ ན་ཚ་

ལོག་པར་ ེད་པའི་ ེན་ ིས་ ས་ལ་ནད་ ེད་པར་ ེད་པ་ཡིན།

དེས་ ་བའི་ ང་གི་ ་བ་ལ་ཡང་ཁེ་ཕན་དང་། ་བའི་ ང་དེ་ཉིད་སེམས་དང་གཞི་མ ན་ ་གནས་པར་རང་གི་སེམས་ལ་བདེ་ ིད་དང་

བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་ལས། སེམས་མ་ ིད་པ་ཆགས་ ང་དབང་ ་སོང་ན་ ང་གི་ནད་བ ེད་པ་དང་། སེམས་ཞེ་ ང་ ག་དོག་
དབང་ ་སོང་ན་མ ིས་པའི་ནད་བ ེད་པ་དང་། སེམས་དེ་གཏི་ ག་དབང་ ་སོང་ན་བད་ཀན་ ི་ནད་བ ེད་པ་སོགས་ང་རང་ཚའི་ ས་

སེམས་བདེ་ཐང་ ་གནས་པར་རང་ གས་ཁེ་ཕན་ཡོད།
བོད་ ི་གསོ་རིག་ག ང་ ་ཡང་ ང་དེ་ཉིད་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་དེའི་བཅོས་ཐབས་སོགས་ལ་ ་ཆེར་འ ེལ་བཤད་

ལ་རང་ཆས་ ་ཡོད་པའི་ ས་པ་མཁོ་ ོད་ ེད་པའི་ ང་མ ིས་བད་ཀན་ ི་གནས་ གས་དེ་དག་ མ་པ་ ལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ མ་

ཡོད་ཅིང་། མ་ཟད་ ང་གིས་ ་བ་མཐའ་དག་གི་འགོ་ ོམ་པ་དང་མ ག་བ ་བ། ང་འ གས་པ་ལ་བ ེན་ནས་གཞན་བད་ཀན་དང་

པ་འ ར་ཚ་ང་རང་ཚའི་ ས་སེམས་ ི་ ་བ་ ལ་བཞིན་ ེད་ ི་མེད་པ་ནད་ ི་ངོ་བོར་ཆགས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་ ར་ན་རང་ཉིད་ ི་

མ ིས་པ་གཉིས་ཡང་རང་ གས་ ི་འ གས་འ ོ་བ་དང་ལོག་པའི་ ་བ་ལ་འ ག་པར་ ེད་པ་ཡིན།

སེམས་དེ་འདོད་ཆགས་དང ཞེ་ ང་། གཏི་ ག་དང་། ང་ ལ་ ག་དོག་གི་དབང་ ་མ་སོང་བར་སེམས་བག་ཕེབས་དང་། སེམས་པ་ ་

དཔལ་ ན་གསོ་རིག་ ད་བཞི་ལས། ང་ནི་ ་འ ེན་མ ག་ ད་འཐོར་དང་ བ། རང་ ད་ ག་ཅིང་ནད་མང་ བ་པའི་ ིར། ཐོག་མར་

ཡངས་པོ། སེམས་གཤིས་ ོད་ ོད་དང་། སེམས་པ་ ིད་ ང་ ང་ངང་གནས་དགོས་པ་ནིཤ
་ ིན་ ་ནས་གལ་ཆེ། ་བའི་ང་ཚ་ད་ འི་

ང་གི་བཅོས་ཐབས་ཤེས་པར་ ། ཞེས་ནན་བ ོད་ ས་ཡོད། ང་གི་ ་བ་མ ག་ ད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡང་གོ་བ་མང་པོ་ཡོད་ ང་གཅིག་

གནས་ ངས་ ོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ ང་ང་རང་ཚ་བསོད་ནམས་ཅན་ ི་མི་རིགས་ཤིག་ཆགས་ ད་ཡོད་པ་ནི། དེ་ཡང་ནང་ཆོས་དར་

ཚའི་མ ག་ ད་པ་ཞེས་པ་དེ་ལ་གོ་བ་ཡིན། ཚང་མས་མ ེན་གསལ་ ར་ནམ་ ན་རང་རེའི་འཚ་བའི་ནང་ ་ཡང་ལབ་ ེང་དེ་འ ་

བའི་ ང་པ་དང་འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་ ི་ག ལ་ ར་འ ར་བར་དགའ་བ་ ོམ་དགོས། ག་པར་ ་དེང་གི་ ས་༧ བས་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ ་ ས་ཕ་མའི་ཁ་ལ་མ་ཉན་པ་དང་ ོད་པ་ ོག་ཚ་ཕ་མས་ད་ང་ ང་གིས་ ེལ་ས་རེད་ཞེས་ཁ་ ན་ལ་ག ངས་ ི་

མགོན་རིན་པོ་ཆེ་གཙས་རིས་མེད་ ་ཆེན་མང་པོའ་ ང་ནས་བཀའ་ ོབ་བཀའ་ཆོས་ཉན་ འི་གོ་ བས་ཡོད་པ་དང་། ཉན་པ་ཙམ་མ་ཟད་

འ ག་པ་དེས་ ང་ང་ཚའི་ ང་ཞེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་པ་ཧ་གོ་ངེས་ཡིན།

ཁོང་ མ་པར་བཀའ་འ ི་ ་ འི་གོ་ བས་ ང་ཡོད་པ་བཅས་འདི་ ་ འི་རིན་ཐང་ཆེ་བ་གང་ནས་བ ལ་ཡང་བ ེད་ཐབས་མེད་པར་ཁོང་

དེས་ན་ ང་གི་ ་བ་ ལ་ ན་དང་ ས་སེམས་བདེ་ཐང་ལ་གནས་པར་ ང་ ོང་སམ་ད གས་ ོང་ལ་ངེས་པར་ ་འབད་དགོས་

མ་པའི་བཀའ་ ོབ་དེ་དག་སེམས་ ི་གཏིང་ ་བཞག་ནས་ཡང་ཡང་ ན་པ་ ས་ཏེ་རང་ཉིད་ ི་སེམས་བཟང་ ོགས་ ་བ ར་བ་གཏོང་

པ་ཡིན། ད གས་ ོང་ནི་ལས་ ་པོ་དང་། བས་བདེ་པོ་ཞེ་ གས་ཡིན་པར་ཞོགས་ ་པོ་ཉིན་ ར་ད གས་ ོང་ལ་ ང་ཟད་ ས་ཚད་

བ་དང་། སེམས་ཞི་བདེ་ ིད་ ང་ ང་ ་གནས་ བ་པར་ ེད་དགོས། དེ་ ར་ ས་ ན་ ་ནས་ ོ་ ོང་གི་ ག་དཔེ་རིགས་ ང་ཟད་རེས་

གཏང་ན་ ེད་རང་གི་མི་ཚའི་ ས་ཚད་དེ་རིང་ ་འ ོ་བ་ཡིན། ད གས་ ོང་དེ་ཉིད་ཞོགས་པ་ ་ཙམ་ལང་ནས་གནས་ ་སིམ་པོ་ཡོད་

ངེས་པར་ ོག་དགོས་པ་དང་། ཞལ་འདོན་ཁག་འདོན་ཡས་དང་། ས་ཁོམ་པ་ཡོད་ཚ་ ོ་ ོང་ ོར་ ི་ ་མའི་བཀའ་ ོབ་ཉོན། སེམས་མ་

པ། ཁང་པའི་ ེང་ངམ་ཡང་ན་ ི་ལོག་ མ་ ་སོགས་གནས་གཙང་ཡིད་ ་འོང་བ་དང་། མཁའ་ ང་གཙང་མ་ཡོད་པ་ཞིག་ ་ད གས་

ིད་པ་འ ག་ན་ ་བའི་ ་མའི་ཞལ་རས་ཡིད་ལ་ ོམ། ད་ཆ་བཤད་རོགས་མེད་པ་ཁ་ ོང་པ་འ ག་ན་མ་ཎི་འདོན། ི་ལ་འ ོ་ ིང་

ོང་ ེད་དགོས། དེ་ཡང་ད གས་ ོང་ཞེས་གཙ་བོ་ ་ ང་ནས་ད གས་འ ིན་ བ་ ེད་པ་དེ་ཡིན། ་ ང་ནས་ད གས་དེ་ཡང་ག་

འདོད་ན་དགོན་པ་དང་ ིང་ ོར་ལ་ ག་དང་བ ོར་བ་བ ི། སེམས་ལ་དངངས་ ག་དང་ མ་ ོག་ གས་ཆེར་འ ག་ན་ ་མ་དང་ ན་

ལེར་ག་ལེར་ད གས་ ན་རིང་པོར་ནང་ ་ བ་ཡས་དང་། དེ་ནས་ ང་ཟད་གཅིག་ད གས་དེ་ཁོང་པའི་ནང་ ་བ ང་ནས་ག་ལེར་ ིར་

པར་བཀའ་ ོབ་ ས། མདོར་ན་སེམས་པ་བག་ཕེབས་དང་སེམས་པ་ ིད་པོ་གནས་དགོས་པ་ནི་རང་ཉིད་ ི་འ ོད་བ ེན་ལ་གལ་ཆེཤོ
་ ས་

འ ིན་དགོས་པ་ལགས། ་ ང་གཡས་བཀག་ ་ ང་གཡོན་ནས་ད གས་ལེན་པ་དང་ ིར་ ་ ང་གཡས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་

དེ་ཆགས་ ད་ཡོད། དེ་ནི་ཆོས་དད་དང་ ོངས་དད་མ་ཡིན་ཞིང་དེང་ཚན་རིག་གི་དཔང་ གས་ར་ ོད་ཡོད་པའི་བདེན་བ བ་ཞིག་ཆགས་

གཡས་གཡོན་རེ་མོས་ ི་ ོ་ནས་ད གས་ ོང་ ེད་དགོས།
དེ་ ར་ད གས་ ོང་ ེད་ ངས་དང་དམིགས་རིམ་སོགས་མི་འ ་བ་མང་པོ་ཡོད་པས་ད གས་ ོང་དགེ་ ན་ཞིག་བ ེན་ནས་

བ ད་ཡོད།།
གཉིས་པ། ང་ ོང་གི་ ོ་ནས་འ ོད་བ ེན་གང་ལེགས་ ་གཏོང་བ།
དང་པོ་ ང་ཞེས་པ་ངོས་འཛན་དགོས་པ་ཡིན་ཅིང་ ང་ཞེས་པ་དེ་ལ་ཡང་གོ་བདེ་པོའ ་ ོ་ནས་བ ོད་ན་ནང་གསེས་ ་རགས་
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ང་དགོས་པ་གལ་ཆེ། བས་བདེ་པོ་ད གས་ ོང་འདི་ ་ ་ ེད་པས་རང་ཉིད་ ི་འ ོད་བ ེན་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནི་དེང་
འཛམ་ ིང་ ན་ ་ཡོངས་ གས་ཡིན་པས་ ་ཉིད་ད་ ང་ཡང་ད ་འཐོམ་ཟིར་ཟིར་ད གས་ ོང་མ་ ེད་པར་བ ད་ན་འ ིག་ཨེ་ཡོད།

24

དེང་ཚན་རིག་པས་ ང་ད གས་དང་མཁའ་ ང་གིས་ ག་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་ ག་ནང་ལ་དགོས་པའི་ ས་པ་ ད་པར་ཅན་ཞིག་མཁའ་
ང་ངམ་ད གས་ ད་ནས་རག་པར་སོང་། ད གས་འ ིན་ བ་ ི་ ང་དེ་ཉིད་ནི་རང་རེའི་ ས་ ོག་འཚ་བའི་གཞི་ ེན་ཨ་མ་ ་ ་དེ་
ཆགས་ ད་ཡོད། དེ་ ར་ ེད་ནས་ ན་ ་ཞོགས་པ་ད གས་ ོང་ལ་འབད་པ་ ེད་ནས་རང་ཉིད་ ི་ ས་སེམས་ ི་འ ོད་བ ེན་ལ་དོ་
ང་ ེད་རོགས།།

ོང་ཆོ་ག་ ་ ན་ (The yoga of ﬁve Tibetan rites) དེ་ཉིད་ བས་བདེ་བ་དང་། ཁེ་ཕན་ཆེ་བ། དེང་འཛམ་ ིང་གོ་ལ་ མ་པོར་
གཏམ་ག མ་ ད་ ི་ཆོད་པ་དེ་ངེས་པར་ ་ ང་ནས་ཉིན་ ར་ ས་ ོང་ལ་བ ོན་དགོས། བཅས་ ས་ ོང་གི་དགེ་ཕན་ཤིན་ ་ཆེ་
བས་ ས་ ག་ ་ ས་ ོང་དང་ ས་ ལ་ ེད་རིགས་ལ་འ ག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན།
རང་རེ་བོད་ ་ ར་ནས་དེང་བར་ ལ་འ ོར་པ་དང་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་ཉམས་ལེན་པ་ཇི་ ེད་གཅིག་གིས་ཚ་གཅིག་ ས་གཅིག་ལ་

ག མ་པ། ས་ ོང་གི་ ོ་ནས་འ ོད་བ ེན་གང་ལེགས་ ་གཏོང་བ།
ས་ནི་མིག་གི་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་རགས་པའི་ ང་པོ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡག་ ག་ ་འ ོ་བར་ ས་དང་ ེན་ ་ཚགས་ ིས་ལམ་

སངས་ ས་པ་དེ་འ ་མང་པོ་ ང་བ་དེ་དག་ ང་ ོང་ག མ་དང་འ ེལ་བའི་བཅའ་བ་ ས་ ི་གནད། འཇམ་ བ་ ང་གི་གནད།
དམིགས་པ་སེམས་ ི་གནད་ག མ་ལ་ ོས་ནས་ ས་སེམས་བདེ་ཐང་དང་མཐར་ ོགས་པ་ཆེན་པོ་སངས་ ས་པ་ ང་འ ག ང་རང་ཚ་

སེང་འཕོ་ ར་ ་གཏོང་བ་ནི་ཧ་གོ་དོན་གསལ་ཆགས་པར་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ཡིན། དེ་ཡང་ཁ་ཟས་མེད་པ་དང་། ཡང་ན་ཁ་ཟས་ ི་

ོང་ག མ་ལ་ ོས་ནས་ཚ་འདི་ལ་སངས་མ་ ས་ ང་མི་ཚ་འདི་བདེ་མ་ཐང་མ་དང་། ས་སེམས་བདེ་ ང་ ང་དང་ ིད་ ང་ ང་གི་

བ ད་མ་འདང་བ་ ན་རིང་སོང་ཚ་ ས་པོ་ ོ་བོ་ལམ་སེང་ཆགས་པ་དང་། དེ་ལས་ ོག་ ེ་ཟས་བ ད་ཅན་ལེགས་པོ་རག་ཚ་ ས་

ོ་ནས་མི་ཚ་ཞིག་ ེལ་ བ་པ་འ ང་ན་ཡང་སེམས་ཚམས་པར་འ ག་པས་དེ་ ར་ཡོང་བར་རེ་ ོན་དང་བཅས་ ན་ ིས་འབད་པར་

ངས་ ི་ ོབས་ལམ་སེང་ ེད་པར་ ེད་པ་བཞིན་ ས་ལ་དེ་ ར་ ས་ ོང་དང་ ས་ ལ་རག་ཚ་ ས་དེ་ཉིད་བདེ་བར་གནས་པ་དང་།

འཚལ་ལོ།།

ས་ལ་ ས་ ོང་དང་ ས་ ལ་སོགས་མ་རག་ཚ་ ས་དེ་ཉིད་ག་ལེར་ཉམས་ནས་མི་བདེ་བའི་ངོ་བོར་འ ར་བ་སོགས་ ས་ ི་ ་བར་
དཀའ་ངལ་ ད་པ་ཡིན།
ིར་བཏང་ ས་ ོང་ངམ་ ས་ ལ་དེ་རང་ཉིད་ ི་ཉིན་རེར་ ས་པོའ ་འ ལ་བ ོད་ལ་རག་ ས་ཡོད། རང་ཉིད་ནམ་ ན་ནས་
ལས་ཀ་དང་འ ེལ་བའི་གོམས་པ་མང་པོ་ ག་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་ཞིང་ལས་སོགས་ ི་ ས་འ ལ་ ོད་ ི་ ས་པ་མང་པོ་ ོན་
དགོས་པ་དང་། འ ོག་ལས་དང་འ ེལ་བའི་ གས་རིགས་ ི་ ེས་ ་རི་འཛགས་སོགས་མང་པོ་འ ོ་དགོས་པ་བཅས་དེ་དག་ནི་རང་ཉིད་
ི་ ས་པོའ་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་ཅིང་ ས་ ོང་གི་ མ་པ་ ་ ་ཆགས་བ ད་ཡོད། གོང་གི་དེ་ལས་ ོག་ ེ་རང་ཉིད་ ི་ཉིན་རེར་ལས་ཀ་དེ་
ཡང་ ས་ལ་འ ལ་ ོད་ཞེ་ གས་མེད་པ་ ན་ ར་གནས་གཅིག་ ་གནས་པ་གོམས་པ་ཡང་མང་པོ་ ག་མི་དགོས་པ་དེ་འ ་ཡིན་ཚ་
ངེས་པར་ ་ ས་ ོང་དང་ ས་ ལ་ལ་འབད་དགོས་པ་ཤིན་ ་གལ་ཆེ།
་བའི་ ས་ ོང་དང་ ས་ ལ་དེ་ཐོག་མ་དགེ་ ན་ཞིག་ལས་ ོབ་ ོན་ ས་ནས་ ང་དགོས་པ་ཡང་གནད་འགགས་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད། གང་ལགས་ ས་ན་ ས་ ོང་དེས་ ས་ ི་ཆ་ཤས་ནམ་ ན་འ ལ་ ོད་མེད་པའི་གནས་དེ་དག་ལ་ཡང་འ ལ་ ོད་ ི་
ས་པ་ ོད་ བ་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཡང་འཚར་བ་དང་ ས་པ་མ་འ ་ཞིག་ ིན་ ས་པ་ལགས། ས་ ོང་ ོབ་ ོན་པའི་ལམ་ ོན་
བཞིན་སོང་ན་དགེ་མཚན་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་ཆེ་བ་ཡོད། མདོར་ན་ ས་ ོང་དང་ ས་ ལ་དེ་ལ་བ ེན་ནས་ ས་ ི་ ས་ཚགས་ མས་
ི་ ་བ་ལེགས་པ་དང་ ས་ཚགས་བ ན་པ། ས་ ི་ ་བ་དང་ ས་པའི་ ་བ་ལེགས་ ་འ ོ་བ་དང་ ་ ས་ ི་ནད་མི་འ ང་བ། ས་
ོང་དེས་ ས་ ི་ ་འཁོར་ མས་ ི་ཁམས་ ི་ ་བ་ ོམས་པ་དང་ ་ ད་དག་གི་ ་བ་ ལ་བཞིན་ ེད་པ། ཕོ་བའི་འ ་ ེད་ ི་མེ་
ོད་ལེགས་ ་འ ོ་བའི་ཁ་ཟས་ལ་དང་ག་དང་། ཟ་ཁམས་ཡངས་པ་དང་ཁ་ཟས་ ི་བ ད་དེ་དག་ ས་པོའ ་ ས་ ོབས་ ་འ ོ་བ་
སོགས་ཕན་ཡོན་ཆེ། ་བའི་དེང་ ས་ ོང་གི་ མ་ ངས་མི་འ ་བ་མང་པོ་ཡོད་ ང་རང་རེ་བོད་ལ་ལོ་ངོ་ ོང་ ོན་ནས་ཡོད་པའི་ ས་
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༄༅།། ན་ ིས་བ ན་ ས་ ོན་ལམ་བ གས་སོ།།
མ ེན་པའི་རང་ག གས་འཇམ་དཔལ་ ོ་ ེ་དང ། ་མེད་ ིང་ ེའི་གཏེར་འཆང་མིག་མི་འ མ།
།མ ་ ོབས་དབང་ ག་གསང་བའི་བདག་པོ་ ེ། །རིགས་ག མ་ ལ་བས་དེང་འདིར་ཤིས་པར་མཛད།
།ལས་ ོན་གསེར་ ི་ས་གཞིར་བ ེད་བ ིང་བའི། ། ན་ ིས་འ ས་པའི་གནག་ ང་རབ་ ས་ཤིང་།
།ཆོས་ ོད་ མ་བ འི་ལོ་འ ས་ ད་བཞིན་ ། །འ ོ་འདིའི་ངལ་གསོ་མཆོག་ ་འ ར་བར་ཤོག
། གས་མ ན་ ིམས་གཙང་བ བ་ག མ་ མ་དག་ཅིང་། ། ི་ནང་བར་གཅོད་ཉེར་འཚས་མི་བ ི་བར།
། ་ཆེར་ཐོས་བསམ་ ོམ་པའི་བ ི་བ་ལ། །ཉིན་མཚན་ ན་ ་གཡེལ་བ་མེད་པར་ཤོག །ནད་སེལ་ ན་དང་ ང་དོར་འ ེད་པའི་ ིས།
། ལ་བ་བདེ་གཤེགས་སེམས་དཔའ་ཆེ་ མས་ ིས།
།ཇི་ ར་བ ན་པའི་ག ང་ གས་མ་ ས་པ།འ ལ་ ལ་ཇི་བཞིན་བདེ་ ག་ ོགས་པར་ཤོག
།བ ན་པ་དེ་འཛན་དཔོན་ ོབ་འཁོར་བཅས་ ི། ། ་ཚ་བ ན་ཅིང་མཛད་འ ིན་ ས་པ་དང་། །འ ོ་བའི་དོན་ལ་བ ོན་པ་ ར་ལེན་ ིས།
།དམ་པའི་ མ་ཐར་ ལ་བཞིན་ ོང་བར་ཤོག ། བ་བ ན་རིས་མེད་ ི་དང་ ད་པར་ ། ། ན་ ་ ང་ ོང་ ལ་བའི་རིང་ གས་དང་།
། ག་པའི་བཞེད་ག ང་ག ག་ལག་ ིས་རིག་བཅས། ། ོགས་ ས་ ན་ ་དར་ཞིང་ ས་འ ར་ཅིག །།
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