
 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སོྤད་

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

རྒྱུན་ལྡན་བྱདེ་སོའྱི་སྤང་བླང་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་

སོབ་རྱིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་

བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྩི་དམྩིགས་ཡུལ།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།
           Men-Tsee Da-Sar
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༸གོང་ས་མཆགོ་གྩི་བཀའ་སོབ།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལ་ོ

ཕགོས་བྱསེ་ཀྱི་གདན་ས་ཆསོ་གྲྭ་ཆནེ་པ་ོབཀྱིས་ལྷུན་པརོ་སོྒལ་

དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁརོ་ལའོྱི་ཚ་ེདབང་བཀྱིན་བསྐྱངས་

སྐབས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་སོབ་བསྩལ་བའྱི་ནང་

མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསནེ་དང་འབེལ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་

བཀའ་སོབ་ནང་ཚན་ཞྱིག་ཟུར་འདནོ་བྱས་པ་གཤམ་གསལ།

"གཙོ་བོ་ཚེ་རྱིང་དུ་བསྱིངས་ཟེར་བ་འདྱི་

འཕོད་བསནེ་རདེ་ཤག གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་སྨན་ཁང་

དེ་ཚོ་འགོ་སོད་ལ་རགོས་རམ་བྱེད་མཁན་དང་། སྨན་

ཁང་ཨའུ་ཙམ་ཡདོ་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་སྨན་པ་དང་མཐུན་

རྐནེ་ཚང་མ་ཚང་ད་ེའདྲ་ཡངོ་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཧུན་སུར་

གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྨན་ཁང་གྱི་མཐུན་རྐནེ་ཡདོ་པ་ད་ེཚའོྱི་

ནང་སྨན་པ་སོགས་མཐུན་རེྐན་འཛམོས་པོ་མེད་པ་དེ་

འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་གྲས་གལ་ཆ་ེདནོ་ཆེར་རྱིས་

དགསོ་པ་རདེ། ཤསེ་སངོ་ངམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཆར་

ཅན་སང་ལ་མ་བཞག་པར་གྱིས།" 

ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭར་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་

དག་ེརྒན་དང་ཁདེ་རང་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་འཕདོ་བསེན་

སང་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

གདན་ས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་མྱི་འབརོ་མང་པ་ོཡདོ་

པ་ཡྱིན་ཙང་ཡྱིན་གྱི་རདེ། ནད་པ་མང་པ་ོདྷ་རམ་ས་ལར་

ཡངོ་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ལོ་ཕགོས་ནས་ཡངོ་པ་ཡྱིན། གདན་

ས་ཁག་ནས་ཡོང་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདྲར་ག་ར་ེན་

གྱི་འདུག་ཟེར་དུས། མཆྱིན་པ་དང་། མཁྱིས་པའྱི་ན་ཚ་

ཡདོ་པ་མང་པ་ོཡངོ་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་གྲས་ནད་

ན་ཚ་བྱུང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཕུ་བཏབ་རགོས། གཅྱིག་བྱདེ་

རགོས་ཟེར་དུས་ཕྱིས་དྲག་པ་རདེ། གཞན་དག་གང་ཡང་

བྱདེ་ཡས་མྱིན་འདུག

ནད་ན་ཚ་མ་ཡོང་བར་སོན་འགགོ་བྱེད་ཡས་

དང་རྒྱུན་དུ་ཟས་སྤོད་བསེན་སངས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 

སནོ་མ་ངས་སྐབས་ཞྱིག་ལབ་མོང་ཡདོ། ཟས་སོྤད་མཁས་

པ་ད་ེཚརོ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ནས་ལོ་ཆས་རྒྱུ་ཆ་གང་འདྲ་དགསོ་

ཀྱི་ཡདོ་མེད་ད་ོསྣང་བྱེད་དགསོ་རདེ། རྒྱུན་དུ་ཟས་སྤོད་

འཕོད་བསེན་ལ་ཡྱིད་གཟབ་བྱེད་དགོས། དེར་དགེ་

འདུན་པ་ཚོ་དཔེ་ཆ་འཁྱིད་པ་དང་ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་

བ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་ལུས་པ་ོབད་ེཐང་ཡངོ་བར་ད་ོསྣང་

བྱདེ་དགསོ་རདེ།

ས་མོ་ང་ཚ་ོབོད་ལ་ཞ་ེདྲག་ཡར་རྒྱས་ཡོད་མ་

རདེ་ཀང་གདན་ས་གསུམ་པ་ོས་ོསའོྱི་ནང་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་སྨན་པ་བཞག་ཡས་ཀྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་བསམ་

བྱུང་། དའེྱི་ཚ་ེདའེྱི་དུས་མཐུན་རྐནེ་འཛམོས་པ་ོགང་ཡང་

ཡདོ་མ་རདེ་ཀང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་རདེ། དངེ་སང་

མཐུན་རྐནེ་འཛམོས་སུ་ཕྱིན་ཡདོ་རདེ། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་

པ་དང་ང་ཚ་ོབདོ་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ཚསོ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆ་ེ

ཙམ་བྱདེ་དགསོ་འདུག གཞན་འཐུས་ཤརོ་འགྲ་ོགྱི་འདུག

ལག་དནོ་དཔ་ེཆ་གང་ཙམ་ཤསེ་མཁན་གྱི་ནད་

པ་ད་ེའདྲ་ཐུག་ཡངོ་དུས་གང་དྲག་བསམ་པ་མ་གཏགོས་

བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱིན་འདུག ད་ེཚ་ོདང་པ་ོནས་

འཐུས་ཤརོ་ཕྱིན་ཚར་པ་རདེ།" ཅསེ་སགོས་བཀའ་སྩལ།

རང་ཡུལ་བདོ་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་

སར་གནས་ཆགས་པའྱི་ལ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་ཞསེ་མཚན་སྙན་

ཡངོས་སུ་གྲགས་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོབདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་སྨན་རྱིས་

རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཐསོ་བསམ་བྱདེ་ས་སབོ་གཉརེ་ཁང་

ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ད་ེཡང་༸གངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་

ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆནེ་པོ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚ་ོམཆགོ་གྱིས་

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༦ ལརོ་ནད་སེལ་སྨན་དང་། བླང་དརོ་འབྱདེ་

པའྱི་རྱིས་ཀྱི་བསན་པ་ད་ེགཉྱིས་དུས་བསྟུན་མྱི་ཉམས་གངོ་

འཕལེ་དང་ཉམས་པ་སར་གསོ་ཆདེ་ཕག་བཏབ་པ་ད་ེནས་

བཟུང་། འདྱི་ལ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ བར་མྱི་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོ ༡༠༠ ཕག་

གཅྱིག་འཁརོ་གྱི་ཡདོ་པས་འདྱི་ནས་དགའ་སོྤ་འཁལོ་བའྱི་

ངང་དུས་སྐབས་ད་ེསྲུང་བརྱི་ཟབ་རྒྱས་ཞུ་འཆར་ལ་མངནོ་

དུ་ཕགོས་པ་ཡྱིན། དུས་དྲན་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་༣ ཚསེ་ ༢༣ 

ཉྱིན་དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལ་ོ ༥༥ 

འཁརོ་བའྱི་དུས་སོན་དང་སབས་བསྟུན་རེན་འབལེ་མཛད་

ས་ོཞྱིག་འཚགོས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་མ་ཟད་འདྱི་ལ་ོལྕགས་རྱི་

རྱིག་བྱདེ་འགྲ་ོཕན་གྱིང་ཡང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལ་ོ ༣༢༠ 

འཁརོ་བའྱི་དུས་ཚགིས་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཀང་ཁལེ་ཡདོ།

 ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ རསེ་གཟའ་ལག་པའྱི་ཉྱིན་ཐགེ་

ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ས་དྲོ་མཛད་སོ་དབུ་

འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ།

ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་

ཚན་ནས་ "རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགྲ་ོགངེ་

ཚོགས་ཆནེ།" [International Conference on 

Tibetan Medicine] ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

བགྲ་ོགངེ་ཚོགས་ཆནེ་གྱི་བརདོ་གཞྱིར་ "བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་བདནེ་པ་གསལ་འདནོ་བྱདེ་པ།" [Unlocking 

the Truth of Tibetan Medicine] ཞསེ་བདོ་ཀྱི་

གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལ་གྲུབ་དང་། ནང་དནོ་རྱིག་པ་དང་འབལེ་

བའྱི་གནད་དནོ་ཁག  ནད་བཅསོ་ཉམས་ཞྱིབ། སྨན་སྦརོ། 

སྨན་རྫས། བདོ་སྨན་གྱི་ཐནོ་དངསོ་སགོས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་

དང་ཚད་ལྡན་རོམ་ཡྱིག་བཅས་གསལ་འདནོ་དང་མཁནེ་

རགོས་ཆདེ་སྤལེ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་ཚགོས་ཆནེ་གྱི་བརདོ་གཞྱི་

དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་སེང་ཉ་ེཆར་

འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཡོད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་

ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ག་ཕུལ་འབྱརོ་ཟྱིན་པའྱི་ནང་ནས་འདམ་སྒྲུག་

བྱུང་བའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ས་དྲའོྱི་རྱིང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རམོ་

ཡྱིག་གྱིས་བརདོ་བྱ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་སྒོགས་སྦང་ཞུ་རྒྱུའྱི་

ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། རམོ་ཡྱིག་རྒྱས་པ་ཕྱི་དྲའོྱི་སྐབས་

སྒགོས་སྦང་ཞུ་རྒྱུ་རདེ།

ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་

ལས་ཐགོ་པ་དང་། ལས་ཟུར་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་སོ་སའོྱི་

ཉམས་མངོ་སགོས་སྤལེ་རྒྱུ། ད་ེནས་བཟུང་ལ་ོའཁརོ་གཅྱིག་

གྱི་རྱིང་ཕྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་སྨན་དང་རྱིས་ཀྱི་འགྲམེས་

སནོ་དང་། གཏམ་བཤད། བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་ལས་

རྱིམ་སྒྱིག་ཡདོ། ལས་འཆར་དུས་ཚགིས་གཏན་འབབེས་བྱུང་

རྱིམ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དྲ་རྒྱ་ www.men-tsee-

khang.org/www.mentsee.org ནང་གདནོ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཀླད་རའྩི་གནས་ལུགས་སོར་ཟབ་ཁྩིད།

སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་ལས་བེད་གསར་བསོས།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་ཆེད་གར་དགསོ་ལས་བྱེད་ Floating 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༦ ནས་ ༢༡ བར་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཀླད་རའྱི་དག་ེརྒན་བསན་འཛནི་གསལ་

སྒནོ་ལགས་ཀྱིས་འདྱི་གའྱི་སྨན་པ་གྲངས་ ༡༣ ལ་གཞྱི་རྱིམ་
Staff གྲངས་ ༡༠ གསར་བསྐསོ་ཞུས་ཡདོ། ད་ེཡང་ཐགོ་

མར་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཆ་རྐནེ་གསལ་བའྱི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་

བསྒགས་སྤེལ་བར་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་གྲངས་ ༡༣༥ 

ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་། སནོ་འགྲའོྱི་རྒྱུགས་འབུལ་དུ་ན་

གཞནོ་གྲངས་ ༡༢༢ ཕབེས། སནོ་འགྲའོྱི་རྒྱུགས་འབས་རེ་

ཕུད་གྲངས་ ༢༢ ལ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུས་

སུ་ག་ཡདོ་ཐགོ་ལས་སྣ་ེའདྲ་མྱིན་དུ་ལས་བཀདོ་དང་ཟབ་

སྦོང་སྤད་རེས་དངོས་གཞྱིའྱི་འདམེས་རྒྱུགས་བླངས་ཏེ་

རེ་ཕུད་གྲངས་ ༡༠ ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཕོགས་མཐའྱི་སེ་

ཚན་ཁག་ཏུ་ལས་བཀདོ་ག་ོསྒྱིག་གནང་ཡདོ།

འདོན་ཐེངས་རེས་མའྩི་སོར་གསལ་བཤད།

དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཟླ་རའེྱི་ཚགས་པར་《སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་》ཞསེ་པ་འདྱི་ད་བར་སྤྱིའྱི་འདནོ་

ཐངེས་ ༢༣ ཙམ་ཕྱི་ཟླ་ས་ོསའོྱི་ཚསེ་ཤར་དུ་ཡངོས་ཁབ་འདནོ་སྤལེ་བྱས་ཡདོ་ཀང་། རསེ་མའྱི་འདནོ་ཐངེས་

༢༤ པ་ད་ེཉྱིན་ཤས་ཕྱིར་འགངས་ཏ་ེའདྱི་ལའོྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གཙ་ོབ་ོབདོ་ཀྱི་ལ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་

དབུ་བརེས་ནས་མྱི་ལ་ོབརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་འཁརོ་བའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སོའྱི་སྐབས་འགྲམེས་

སྤལེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དའེྱི་ནང་མཛད་སའོྱི་སྐབས་ཉརེ་མཁའོྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་དང་། ལ་ོའཁརོ་མའོྱི་དུས་དྲན་

མཛད་འཆར་སགོས་དམྱིགས་བསལ་དུ་དགདོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཐུགས་འཇགས་འཚལ། 

ཀླད་རའྱི་གནས་ལུགས་སྐརོ་ཟབ་ཁྱིད་ཅྱིག་གནང་ཡདོ། ད་ེ

ནྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་ས་ེཚན་ནས་ག་ོསྒྱིག་

ཞུས་ཞྱིང་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ།

གངས་ལོངས་བདོ་ཀྩི་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་

བརེས་ནས་མྩི་ལ་ོ	༡༠༠	ཕྲག་གཅྩིག་

འཁརོ་བའྩི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི།
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བདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣		སྤྩི་ཟླ་	༢	ཚེས་༡	

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉྩིས་པ།

མན་ངག་ལྷན་ཐབས།

《མན་ངག་ཡནོ་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་ལན་ཐབས་ཟུག་

རྔུའྱི་ཚ་གདུང་སེལ་བའྱི་ཀཏྤྰུ་ར་དུས་མྱིན་འཆྱི་ཞགས་

གཅོད་པའྱི་རལ་གྲྱི།》 ཞེས་བྱ་བའམ་མཚན་བསྡུས་པར་ 

《མན་ངག་ལན་ཐབས།》 ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྱི་

སྨན་གཞུང་འདྱི་ནྱི་མྱི་དབང་སེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚ་ོ

(1653-1706) མཆགོ་དགུང་གྲངས་ས་ོདགུ་སནོ་སྐབས་

ཏ་ེལྕགས་མ་ོལུག་སྤྱི་ལ་ོ ༡༦༩༡ ལརོ་བརམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེཡང་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དཔ་ེདབེ་ཞྱིབ་འཇུག་

དང་པར་སྐྲུན་ས་ེཚན་ནས་གཞུང་འདྱི་ས་ེདགའེྱི་པར་མར་

གཞྱི་བཅོལ་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་དེབ་གཟུགས་ཤྱིག་

དང་། ལྕགས་རྱི་རྱིག་བྱདེ་གྱིང་གྱི་པར་མར་གྲགས་པའྱི་མ་

དཔ་ེགཉྱིས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཏ་ེཔར་འཇུག་དག་ཐརེ་བྱས་

ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལརོ་པར་སྐྲུན་འགྲམེས་སྤལེ་གནང་ཡདོ། 

སྨན་གཞུང་འདྱིའྱི་བརོད་བྱ་གཙོ་བོ ་ནྱི། 

བོཊའྱི་གསོ་བྱེད་དབང་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་

པསོ་རོམ་སྒྱིག་མཛད་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དུམ་བུ་

གསུམ་པ། མན་ངག་ཡནོ་ཏན་རྒྱུད་ནང་གསལ་སྤྱི་བོའྱི་

གཙུག་ནས་རྐང་མཐྱིལ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནད་རྱིགས་མཐའ་

དག་གྱི་གསོ་ཚུལ་ལག་ལེན་དམར་འཁྱིད་དུ་བསན་པ་

དའེྱི་ཁ་སྐངོ་ངམ་ལན་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མྱི་དབང་ས་ེསྱིད་

རྱིན་པ་ོཆའེྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རལ་ལས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའྱི་

ནང་བརམས་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་བཅོས་སྙན་

གྲགས་དང་ཕྱིན་ལས་ཆ་ེགྲས་ཤྱིག་ཡྱིན།  

འདྱིའྱི ་ནང ་གསོ ་བྱ ་ཡན་ལ ག་བརྒྱད་

དང་། གས་ོབྱདེ་སྐབས་བཅ་ོལྔར་ལའེུ་བརྒྱ་དང་ས་ོགསུམ་

དུ་ཕེས་ནས། ནད་སོ་སོའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དང་། དབྱེ་བ། ནད་

རགས། བཅོས་ཐབས་བཅས་རེ་རེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་དང་མཚུངས་པར་ཚིགས་བཅད་དུ་མ་ཚང་བ་མེད་

པར་དནོ་འདམོས་ནས་བསན་ཡདོ། ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་

རྒྱུད་དུ་ཕགོས་ཙམ་གསལ་བའྱི་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་མཐའ་མའྱི་

སྐབས་སུ་འཛམ་གྱིང་བཞྱི་ཆ་སོང་པའྱི་གཉན་རྱིམས་པར་ྤ

ཏ་ས་ེབབས་ས་མྱིང་གྱིས་རྣམ་པ་བརདོ་ཀྱིས་མྱི་ལང་ཀང་

འདྱིར་གྲགས་ཆ་ེབ་རྣམ་པ་བཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་དམྱིགས་སུ་

བཀར་ནས་ལའེུ་བཅ་ོབརྒྱད་དུ་བསན་ཡདོ། 

སྨན་གཞུང་འདྱི་ནྱི་གཙ་ོཆེར་མྱི་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་

བཟང་དང་མྱིའྱི་ཉྱི་མའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་རྱིགས་ལ་གཞྱི་བཟུང་། 

ས་འགྱུར་རོ་ར་ེཐགེ་པའྱི་བདུད་རྱི་བུམ་པ། སྐྱེས་བུ་མ་ེལ་

དང་སོབ་དཔནོ་ཕག་རྡུམ། ཞང་ཞུང་འཁོར་ལོ་རྒྱལ་པོ་

རྣམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས། གངོ་སྨན་པ། བང་ཏྱི། གཙང་སདོ་

དར་མ་མགནོ་པ།ོ ཕག་རརོ་མགནོ་པ།ོ འབངོ་རེ་ལ་སས། 

ས་སྐྱ་སྨན་གྲོང་། རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། མཚ་ོ

སྨད་མཁན་ཆནེ་སགོས་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་ལུགས་མཐའ་

དག་ནས་ལེགས་ཆ་བླངས་ཤྱིང་ཁ་བཀང་ནས་མོང་

བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྱིགས་ཁ་སྣནོ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དགངོས་དནོ་མ་ལུས་

རགོས་པར་ཉ་ེབར་མཁ་ོབའྱི་བསན་བཅོས་རྒྱ་མཚ་ོལ་བུ་

ཡདོ་པ་ལས་ས་ེསྱིད་ཉྱིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཇྱི་ལར་ཞ་ོདཀགོས་

ནས་སྙྱིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་བོད་

དུའང་ཌཱཀྱི་སོགས་ཀྱི་ལུང་བསན་གསང་སྨན་རྱིགས་

དང་། ཉམས་བཅོས་སགོས་བསྣན་པའྱི་ཡོངས་གྲུབ་ཚེའྱི་

ནད་ལ་འགྲན་ཟླ་བལ་བ་མན་རྒྱུད་ལན་ཐབས་འདྱི་ཡྱིན་

པར་གསུངས་ཡདོ། ཉནོ་མངོས་རགས་པའྱི་གཞན་དབང་

གྱི་རྱིར་ཚུད་པའྱི་ལྔ་བདའོྱི་དུས་ཀྱི་ལས་ཅན་སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་

གཉན་ནད་གདུག་པ་ཅན་གྱིས་ཡོངས་སུ་མནར་བ་ལ་

མན་རྒྱུད་ལན་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་གོ་བདེ་ཞྱིང་ནང་དོན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནད་ཅན་སྐྱེས་བུའྱི་དབུགས་དབྱུང་

ནུས་པ་འདྱི་ལ་བུ་ཡོད་པ་ནྱི་བདུད་རྱི་དངོས་ཡོད་པ་

དང་ཆ་མཚུངས་པར་དགངོས་ན་མྱི་འཐད་པ་མདེ་ད།ོ།

༢༠༡༦	ལའོྩི་འཛམ་གྩིང་ཀེན་སར་ཉྩིན་མ།ོ
ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

ལ་ོསར་ཆགས་ལར་འདྱི་ལ་ོཡང་ཟླ་བ་ ༢ ཚསེ་ 

༤ ད་ེའཛམ་གྱིང་ཀནེ་སར་ཉྱིན་མ་ོ [World Cancer 

Day] འཛམ་གྱིང་ཡངོས་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། འདྱིར་

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཀནེ་སར་ཚོད་འཛནི་ལ་ེགནང་ཁང་གྱི་དྲ་ཐགོ་

ནང་གསལ་ཕྱི་ལུགས་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཤསེ་བྱའྱི་ག་ོརགོས་

སྤེལ་ཆེད་ཀེན་སར་ནད་ཀྱི་སྐོར་འཁོད་པ་ཞྱིག་དུས་

སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བདོ་བསྒྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

ཀནེ་སར་ནད་ནྱི་ང་ཚའོྱི་ལུས་པ་ོཐ་མལ་ནད་

མདེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ཚད་

གཞྱི་ལས་མང་བ་ཁབ་གདལ་དུ་འགྱུར་ས་ེགངོ་བུ་གསར་

དུ་སྐྱེས་པའམ་སྐྲན་དུ་གྱུར་བ་ལ་ཟེར། ཁག་གྱི་ཀནེ་སར་

ཕུད་པས་གཞན་ཀནེ་སར་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ེལར་བྱུང་གྱི་

ཡདོ། གལ་ཏ་ེབཅསོ་ཐབས་མ་བྱས་ཚ་ེསྐྲན་ད་ེཉྱིད་ཇ་ེཆརེ་

འགྲ་ོབ་དང་ཉ་ེའགྲམ་གྱི་ཕུང་གྲུབ་སར་ཁབ་ཅྱིང་། ཡང་ན་

ཁག་གམ་རནེ་བུའྱི་རྒྱུ་ལམ་བརྒྱུད་ལུས་པའོྱི་ཆ་ཤས་གཞན་

དུ་ཁབ་ནས་འཇུ་བྱདེ་དང་། དབང་ར། འཁརོ་རྒྱུག་མ་ལག་

ལ་གནདོ་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། 

ཀ༽ སྐྲན་ནད། Tumour སྐྲན་ལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་

མེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་གཉྱིས་བཞག་ཡོད། Benign 

tumours རྱིགས་ནྱི་ཀནེ་སར་མྱིན་ལ་སོག་ལའང་ཉནེ་

ཁ་མདེ། ད་ེརྱིགས་རང་གནས་སུ་ཆ་ེརུ་འགྲ་ོབར་དུས་ཡུན་

རྱིང་པ་ོའགརོ་ཅྱིང་། ལུས་པའོྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་ཁབ་འཕལེ་

མྱི་འགྲ་ོབ་དང་། ཕལ་ཆརེ་ཐ་མལ་ནད་མདེ་ཀྱི་ཕ་ཕུང་དང་

མཚུངས། གལ་ཏ་ེསྐྲན་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོཆགས་པ་དང་

མཉམ་དུ་ལུས་པརོ་མྱི་བད་ེབའམ་ཉ་ེའགྲམ་གྱི་དནོ་སྣདོ་

དང་དབང་པ་ོགཞན་ལ་གནནོ་ཤུགས་བཏང་ཚ་ེལུས་པརོ་

དཀའ་ངལ་སྤདོ་ཀྱི་ཡདོ། ཀླད་སྐྲན་ལ་བུ། 

Malignant Tumours ནྱི་གོང་ལས་ལྡོག་སེ་སྐྲན་

རྱིགས་འདྱི་མགགོས་མྱུར་དུ་ཆེན་པ་ོཆགས་པ་དང་། ཉ་ེ

འགྲམ་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཁབ་འཕེལ་དང་གནདོ་པར་བྱེད་

ཐུབ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ Malignant Tumours གྱི་

ཕ་ཕུང་ཁ་ཤས་རང་གྱི་གོང་བུ་ནས་བལ་བའམ་ཆད་དེ་

ལུས་པོའྱི་གནས་གཞན་དུ་ཁབ་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡྱིན། དེ་

ལ་(Metastasis)ཞེས་བརོད། དེ་འདྲའྱི་ཕ་ཕུང་གྱིས་

གནས་གཞན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཏང་ནས་

ཀནེ་སར་གསར་དུ་སྐྱསེ་པ་དང་ཁབ་འཕལེ་ཡང་བྱདེ། 

ཁ༽ ངོ་བོའྱི་དབྱེ་བ། ཀེན་སར་ཞེས་པའྱི་ནད་ལ་ཕོག་

སའྱི་གནས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དབྱེ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་དེ། 

Carcinoma ཞསེ་ནུ་མ་དང་། ལྒང་རནེ། ག་ོབ། ལངོ་གྱི་

ཀནེ་སར་ལ་བུ་དང་། Sarcoma ནྱི་རུས་པའམ་ཚིལ། ཤ 

སགོ་ར་དཀར་ནག དནོ་སྣདོ་ཀྱི་ཕྱི་རལོ་ཕུང་གྲུབ་བཅས་

ཀྱི་ཀནེ་སར་ལ་འབོད་པ་ཡྱིན། Lymphoma ནྱི་རནེ་

བུ་མ་ལག་གྱི་ཀནེ་སར་ཡྱིན་ཅྱིང་ལུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བས་ན་

ལུས་གནས་གང་ལའང་ཕོག་སྱིད་པ་ཡྱིན། དརེ་གཙ་ོབོ་

དབྱ་ེབ་གཉྱིས་ཡདོ། Leukaemia ཞསེ་པ་ནྱི་ཁག་རྱིལ་

དཀར་པོ་དང་དམར་པོའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་རྒྱུ་རྐང་གྱི་ཀནེ་སར་

ཡྱིན། དརེ་ནང་གསསེ་དབྱ་ེབ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ་ོཡདོ།

ག༽ རྐནེ། ད་ལ་ཡངོས་གྲགས་སུ་ཤསེ་པ་ཀནེ་སར་དབྱ་ེབ་

བྱ་ེབག་ ༢༠༠ ཙམ་ཡདོ་པ་དང་། ནད་གཞྱི་གཞན་དང་

གཅྱིག་མཚུངས་ལར་རྐནེ་གཅྱིག་ཁ་ོན་མྱིན་པར་རྐནེ་མང་

དག་ཅྱིག་གྱིས་ཀན་སརེ་ནད་བྱ་ེབག་ཅྱིག་བྱུང་གྱི་ཡདོ། 

༡༽ Carcinogens ཞསེ་པ་འདྱི་ཀནེ་སར་སྐྱསེ་བྱདེ་ཀྱི་

རྫས་རྱིགས་ Cancer-causing substances ཞྱིག་

ཡྱིན། རྫས་གང་ཞྱིག་གྱི་ཕ་ཕུང་ལ་གནདོ་སྐྱོན་བྱས་ནས་

དའེྱི་གཤྱིས་སྤོད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དང་། མཐར་ཕ་

ཕུང་ད་ེཉྱིད་ཀནེ་སར་ཕ་ཕུང་ང་ོབརོ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཟེར། 

༢༽ ན་ཚདོ། ཀནེ་སར་ནད་རྱིགས་ཁ་ཤས་ན་ཚདོ་རྒས་པ་

ལ་ཁབ་གདལ་ཆ་ེབ་ཡདོ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་གྱི་ཚ་ེཚད་

རྱིང་བ་ད་ེཚདོ་ཀྱི་ནད་ཀྱི་རྐནེ་དང་འཕད་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡདོ།

༣༽ རྱིགས་རྒྱུད། ད་ེནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ནང་དུ་ཕ་ཕུང་

སྐྱོན་ཅན་རྱིགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ཁེད་ལ་ཀནེ་སར་

ཕོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ངེས་པ་མེད། འནོ་ཀང་ནད་གཞྱི་འདྱི་

ཕགོ་པའྱི་ཉེན་ཁ་རྱིགས་རྒྱུད་ནང་མེད་པའྱི་མྱི་གཞན་པ་

ཚ་ོལས་ཆ་ེབ་ཡདོ། དཔེར་ན། ལངོ་གྱི་ཀནེ་སར་ད་ེརྱིགས་

རྒྱུད་ཀྱི་རྫས་རྒྱུན་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་ཤསེ། 

༤༽ སནོ་འགགོ་མ་ལག དནོ་སྣདོ་བར་ེལནེ་དགསོ་པའྱི་

སྐབས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དང་། གཉན་ནད་རགེ་དུག་གྱི་ནད། 

གཉན་ནད་རྱིགས་གཞན་བཅས་ཀྱིས་ལུས་པོའྱི་སོན་

འགོག་གྱི་ནུས་པ་ཆེས་ཞན་པར་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་ཀནེ་སར་རྱིགས་ཅྱིག་བྱུང་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡདོ།  

༥༽ ཟས་སོྤད་ལགོ་པ་བསེན་པ། ཟས་སྤདོ་ལགོ་པ་བསེན་

པའྱི་རེྐན་གྱིས་ཀནེ་སར་ནད་ཀང་བྱུང་གྱི་ཡདོ། དརེ་གཙ་ོ

བ་ོབསྙལ་བའམ་བཅསོ་མའྱི་ཤ་རྱིགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་དང་། ས་ོ

ཚལ་དང་ཤྱིང་ཏགོ་མདེ་པའྱི་ཁ་ཟས་བསནེ་དྲགས་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཡྱིན། ལུས་པའོྱི་ལྱིད་ཚད་བཏང་སྙམོས་སུ་གནས་

ཐབས་ལ་ཕན་པའྱི་ཁ་ཟས་དང་། དུས་རྒྱུན་ལུས་རལ་མུ་

མཐུད་གནང་ཐུབ་ན་ཀནེ་སར་ནད་གཞྱི་རྐནེ་པས་འཆྱི་བ་

གསུམ་ནས་གཅྱིག་ངསེ་པར་འགགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། 

༦༽ འཚོ་ཆེ་དྲགས་པ། དེས་ཨྱིན་སུ་ལྱིན་རྱི་རྫས་

(Insulin hormone) མ་སྙོམས་པར་བྱས་པ་ལ་

བརནེ་ནས་ལངོ་དང་། གཤརེ་མའྱི་ཀནེ་སར་ནད་བཏབ་

རྒྱུ་ཉེན་ཁ་ཆ་ེལ་མྱིད་པ་དང་། མཁལ་མ། ལྒང་པ། ནུ་མ། 

མངལ་བཅས་ཀྱི་ཀན་སར་བྱུང་ཉནེ་ཆ་ེབ་མཐངོ་ཡདོ།                                                              

༧༽ ཆང་རག  མང་ཉུང་ལ་མ་ལསོ་པར་ཆང་རག་འཐུང་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དང་། མྱིད་པ། གྲ་ེབ། མཆྱིན་པ། ནུ་མ། 

ལངོ་བཅས་ལ་ཀནེ་སར་བྱུང་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡདོ།                                             

༨༽ ར་ོཐའམ་ཐ་མ་ཁ། ད་ེའཐནེ་མཁན་རྣམས་ལ་ག་ོབ་

དང་ཁ་ཡྱི་ཀནེ་སར་ཕགོ་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་ཡངོས་གྲགས་

ཡྱིན། ཐ་མ་ཁ་འཐནེ་པས་ཁག་བརྒྱུད་ལུས་པོའྱི་གནས་

གཞན་ལའང་ཀན་སར་རྱིགས་མང་པོ་བྱུང་ཉེན་ཆ།ེ ཇྱི་

ཙམ་གྱིས་ན་སོ་གཞོན་པ་དང་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་

འཐནེ་པ་ད་ེཙམ་གྱིས་ཉནེ་ཁ་ཡང་ཇ་ེཆརེ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། 

༩༽འདོ་ཟེར་གྱི་དུག བཅོས་མའྱི་འདོ་ཟེར་ནང་ཕག་ལས་

གནང་མཁན་དང་། ཕྱི་རལོ་ཏུ་ཉྱི་ཟེར་དྲག་པ་ོཕགོ་པའྱི་

རྐེན་གྱིས་ལྤགས་པའྱི་ཀན་སར་བྱུང་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་

དམྱིགས་བསལ་དུ་བཞྱིན་རས་དཀར་པ་ོདང་། སྨ་ེབ་མང་

པ་ོཡདོ་མཁན་ལ་ཕགོ་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡདོ།

༡༠༽ བཟ་ོལས་ཀྱི་ཉནེ་ཁ། ར་ེའགའ་རང་གྱི་ལས་ཀ་དང་

འབལེ་བའྱི་རྐནེ་གྱི་ཀནེ་སར་ནད་བྱུང་གྱི་ཡདོ། དཔརེ་ན། 

རས་ཆ་སོགས་ཚོས་རྒྱག་པའྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་ལས་མྱི་ལ་ལྒང་

པའྱི་ཀེན་སར་མང་བ་འཐོན་བཞྱིན་པ་དང་། ར་ོབལ་

བཟོ་གྲྭའྱི་ནང་རྒྱུ་ཆ་ར་ོབལ་ད་ེཁ་སྣའྱི་བརྒྱུད་ནས་གོ་བའྱི་

ཕྱི་ཤུན་ཀནེ་སར་གྱི་རེྐན་ཏུ་གྱུར་གྱི་ཡདོ་པ་ཤསེ་ཡདོ།





འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༣	སྤྩི་ཟླ་	༢	ཚེས་	༡

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེསྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེསྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

་་་་་་འདས་མཆདོ་བ་ཚུལ་ཀུན་ཕན་བཞྩིན་སོད།
གྲགས་པ་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ།

དབུགས་ཁམས་རླུང་ལ་ཐྱིམ་པའྱི་དབུགས་ནང་

དུ་སྡུད་དཀའ་ཞྱིང་ཕྱི་ལ་བརེགས་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ལུས་

ཀྱི་ཁག་ཐམས་ཅད་སོག་རར་འདུས་ཏ་ེསྙྱིང་དབུས་སུ་ཁག་

ཐྱིག་རྱིམ་པ་གསུམ་བརྒྱབ་པས་དབུགས་རྱིང་གསུམ་ཕྱི་ལ་

འཕནེ་ཞྱིང་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ཆད་དུས་དརེ། སྤྱི་བ་ོནས་ཕ་

ལས་ཐབོ་པའྱི་དྭངས་མ་དཀར་ཆ་ཐུར་ལ་རྒྱུག་པས་སྣང་བ་

སྐྱ་ལམ་ལམ་འཆར། ལ་ེབ་ནས་མ་ལས་ཐབོ་པའྱི་རཀ་ྟདམར་

ཆ་གནེ་ལ་རྒྱུག་པས་མཆདེ་པ་དམར་ལམ་ལམ་འཆར། ད་ེ

ནས་དཀར་དམར་ད་ེགཉྱིས་སྙྱིང་དབུས་སུ་ཕད་པའྱི་བར་

དརེ་རྣམ་ཤསེ་ཚུད་ནས་ནག་ཐུམ་གྱི་བརྒྱལ་འགྲ།ོ ད་ེལ་

ཉེར་ཐབོ་ནག་ལམ་ཞསེ་ཟེར། ད་ེདུས་རྣམ་ཤསེ་སྤེའུ་མུན་

ཁང་དུ་བཅུག་པ་ལ་བུ་ཡདོ་པས་ཕུང་པརོ་ཐུག་རགེ་བྱུང་

ས་ནས་རྣམ་ཤེས་ཐནོ་འགྲོ་བས་ངསེ་པར་འཕོ་བའྱི་རྱིམ་

པའང་འཛམོས་ན་དང་ད་ེམྱིན་བསམ་པ་བཟང་པསོ་སྨནོ་

ལམ་དང་བཅས་སྤྱི་བའོྱི་སྐྲ་ནས་འཐནེ་ཙམ་བྱེད་དགསོ་

པ་ད་ེཡང་གནད་དུ་ཆ།ེ (འཕ་ོབ་རྒྱག་མཁན་ཡདོ་ཚ་ེངསེ་པར་

དུ་འཕོ་རེན་འདས་པོའྱི་གོས་སྣེ་དང་ཁ་བཏགས་དངུལ་ཕན་བུ་

དགསོ།) སྐབས་དརེ་འགངས་འཕ་ོཞུ་བ་སགོས་དཀར་ཉ་ེ

སྤུན་མཆདེ་ཀྱིས་སྡུག་ཆང་འདྲནེ་དགསོ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ 

ས་བཅད་གཉྱིས་པ། 

ག་ག་ེམ་ོཞྱིག་འདས་པའྱི་དུས་ལ་སེབས་པ་ནས་ལ་ོ

མཆདོ་བར་གྱི་རྱིམ་པ། ད་ེཡང་འདས་མཆདོ་དངསོ་ལ་དངསོ་

གཞྱི། བདུན་ཚགིས། ལ་ོམཆདོ་གསུམ་གྱི་རྱིམ་པ་ཡདོ་ད།ེ 

1. དངསོ་གཞྱི།  སྐབས་འདྱིར་སྡུག་ཆང་འདྲནེ་

པ་ནྱི་ནང་མྱིར་སམེས་གས་ོདང་ཆང་འདྲནེ་པ་ཡང་རླུང་ལ་

སྨན་པའྱི་སད་དུ་ཡྱིན་པ་ལས་ཚང་མ་རུབ་སོད་ཀྱིས་ཆང་

བཏུང་བ་མྱི་རུང་བ་དང་། ཚསེ་བཅུ་མཆདེ་གྲགོས། མག་ོ

རྡུང་བའྱི་གྲགོས་མཆདེ་ཡདོ་ན་དང་ད་ེམྱིན་དཀར་ཉ་ེསྤུན་

མཆདེ་ཀྱིས། མགགོས་ས་ོཞུ་བ། རྒྱུན་པ་ཞསེ་ཆསོ་འདནོ་པ། 

གདན་འདྲནེ་གཤྱིན་རྱིས་རྒྱག་རྒྱུ་གསུམ་གཙ་ོབ་ོཡྱིན། 

མགགོས་བས་ོད་ེག་ག་ེམ་ོཚ་ེལས་འདས་འཕལ་

མཆདོ་མ་ེའབུལ་བ་དང་། འཕ་ོབའྱི་རྱིམ་པ་ཚར་རསེ་དགནོ་

པའྱི་ནང་དང་། གྲངོ་ཁྱིམ་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཚད་ལྡན་བླ་མར་

བས་ོབ་ཞུ་རནེ་འཁསོ་བསྟུན་རྒྱ་ཆ་ེདང་། འདས་པའོྱི་ཆསོ་

དད་དང་བསྟུན་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ ད་ེལ་ཡང་བས་ོབའྱི་ཡྱི་གའེྱི་ནང་

སྐྱབས་ཞུ་དང་ཞུ་རེན་ངསེ་པར་ཚུད་དགསོ་ལ་བསོ་ཞུའྱི་ཡྱིག་

རྱིང་ལ་དཔ་ེབལས་ཏ་ེབྱིས་ཀང་ཆགོ ཅུང་ཟད་འདས་པའོྱི་

དད་མསོ་དང་མཐུན་པའྱི་རྒྱུན་པ་དག་ེའདུན་དང་གསོ་

དཀར་ས་ེཔ་གདན་དྲངས་འཁསོ་བསྟུན་གསལོ་བ་ཞབས་

འདགེས་ལ་སྣང་ཆུང་བྱདེ་རྒྱུ་མདེ། ཆསོ་འདནོ་པས་ཀང་

མད་ོརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་བཞྱིན་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆ་ེབ་བྱང་ཆུབ་

སམེས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ཐབས་ཟབ་མ་ོམྱུར་ལམ་ལ་བརེན་པའྱི་ཆ་ོ

གར་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རྱིས་ཟྱིན་པར་མཛད། སྐབས་འདྱིར་

བསུར་སྣདོ་རྫ་གས་ཆག་མདེ་པ་གསར་པ་དང་བསུར་ཆས་

མཆདོ་པའྱི་ཡ་ོཆས་སགོས་གྲ་སྒྱིག་དང་། ད་ེནས་གཤྱིན་རྱིས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡང་རྱིས་ཡནོ་དང་ཁ་བཏགས་བཅས་དགསོ། རྱིས་

པས་ཀང་གཞུང་ལར་སྤྱི་བྱ་ེབག་འབྱདེ་པ་གཤྱིན་པའོྱི་ཁྱིམ་

ཚང་གྱི་འཁསོ་བསྟུན་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པའྱི་གཏ་ོརྱིམ་

ཐནོ་ཚསེ་སགོས་གནང་དགསོ་པ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་བལ་བ་

སགོས་ལ་ཐུགས་བསམ་བཏང་དགསོ། དཀར་ཉ་ེསྤུན་མཆདེ་

ག་ོཆདོ་ར་ེཟུང་གྱིས་དངསོ་གཞྱི་ཞག་གསུམ་དང་གཤྱིན་པོར་

སྨན་པའྱི་མཆདོ་འབུལ་ཡུལ་སྤྱི་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་མྱི་གནདོ་

པའྱི་གཏ་ོརྱིམ་དང་།  ཐནོ་ཆས་རྣམས་ནང་མྱི་དང་ཞྱིབ་

བསྡུར་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་འཁསོ་བཞྱིན་མ་མཐར་ཡང་བདུན་

ཚགིས་བདུན་གྱི་འགྲ་ོསངོ་སགོས་ཀང་ཁགོ་རྱིས་སུ་བཞག་

པ་ལས། རང་གྱི་ག་ོཐསོ་སགོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཐལ་

དྲགས་པའྱི་བྱུས་འདནོ་ཆང་བག་མདེ་དུ་བཏུང་བ་ངག་ཀལ་

གྱི་བྱ་བ་སགོས་སྤངས་ཏ་ེཁ་ཁུ་སྱིམ་པའོྱི་ངང་འདས་མཆདོ་

ལ་འཇུག་དགསོ།།

དངསོ་གཞྱིའྱི་ནང་ཚསེ་བཅུ་མཆདེ་གྲགོས་སམ་

ས་ོབརྡུང་བའྱི་གྲགོས་མཆདེ་སགོས་ཀྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་བབས་

བསྟུན་ཕུང་པའོྱི་འཇགོ་ལུགས་དང་། སྤྱིར་བཏང་ཕུང་པའོྱི་

ལས་བྱདེ་མཁན་གྱིས་ར་ཐག་གྱིས་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་ལ་བསམས་ནས་

ཁང་པའྱི་ཟུར་དུ་ས་སྤག་གསུམ་གྱི་སེང་དུ་བཞག་ཅྱིང་། བྱ་ེ

མ་ཕན་བུ་འདྱིང་དགསོ་ད་ེནྱི་ཆུ་ཁག་སགོས་ལནེ་ཆདེ་ཡྱིན། 

ཁ་ཕགོས་སགོས་རྱིས་གཞུང་དང་བསྟུན་དགསོ། འནོ་ཀང་ཆ་

རྐནེ་འཛམོས་ཚ་ེཉལ་སངས་ལར་བཞག་ཀང་འགལ་བ་མདེ། 

རྣ་གཡུ་སགོས་རྒྱན་ཡདོ་ཚ་ེངསེ་པར་དུ་བཀལོ་ཏ་ེདཀར་ཉ་ེ

སྤུན་མཆདེ་རྒྱུད་བདག་པོར་སྤད་ད།ེ ཅུང་ཟད་དཔལ་འབྱརོ་

ཡདོ་མཁན་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལར་ཕུང་པརོ་འཇུ་རུང་གྱི་ཕུང་

ལས་པ་གྲ་སྒྱིག་དགསོ། སྤུར་དབང་ཞུས་པ་སགོས་བྱས་ཚ་ེ

ཕུང་པ་ོའཁྲུ་བ་སགོས་ཀང་གཞུང་དང་བསྟུན། སྤྱིར་བཏང་

དུ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཉལ་ཟན་དཀར་རྐང་ཞྱིག་གྲ་སྒྱིག་དགསོ་

པ་དང་། དཀར་ཉ་ེནས་ར་ཐག་དང་། གྲྱི་ཕུང་ལས་པ་དུར་

ཁདོ་ལ་འགྲ་ོམྱི་གང་དགསོ་བཅས་གྲ་སྒྱིག་དགསོ། དངསོ་

གཞྱིའྱི་སྐབས་དཀར་ཉ་ེདང་ཐ་ཐད་སྤུན་མཆདེ་ཀྱིས་མཆདོ་

པའྱི་ཡ་ོཆས་དང་། སྐུ་ཞབས་ཚརོ་གསལོ་ཇ་ཐངེས་ར་ེགཉྱིས་

ར་ེམསོ་ཀྱིས་འཁརེ་ནས་བཏགེས་དགསོ། ཕུང་པ་ོསང་ཉྱིན་

ཐནོ་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་རྱིས་ལར་དཀར་མ་ེདངསོ་གཞྱི་བྱ་དགསོ། ད་ེ

ལ་ཁྱིམ་ཚང་ནས་ཚགོས་བཞངེས་ཏ།ེ ཚགོས་ས་ལུག་སྨད། 

དཀར་ཉ་ེནས་ཚགོས་ཤ་ཆང་། སྤསོ། མཆདོ་དདོ། སྤུར་དར་

བཅས་དགསོ་ལ། ལམ་འདྲནེ་གྱི་དར་ཅུང་ཟད་ལགེས་རྱིང་

ཞྱིག་དགསོ། སྐབས་འདྱིར་ཡུལ་མྱི་དཀར་འབུལ་དངུལ་དང་།  

སྤསོ། སྤུར་དར་བཅས་དགསོ་ལ་ནག་ཐ་ོཁ་གསལ་རྒྱག་དགསོ། 

དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ཕ་ཤྱི་ཡང་མ་ངན་ཞག་

གསུམ་ཟེར་བ་ལར་མྱི་ཤྱི་བྱུང་བ་ན་བུ་ལ་དཀའ་བ་ཕ་མའྱི་ར་ོ

འདནོ་ཟེར་བ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་འགྲ་ོསངོ་ཡང་མྱི་ཉུང་

བ་ཞྱིག་གཏངོ་དགསོ་དུས་ཡུལ་མྱི་ཁྱིམ་མཚེས་མང་པའོྱི་

རགོས་རམ་ཕན་བུས་ཀང་གཅྱིག་བསྡུས་སུ་སབོས་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེ

བས་གནའ་བཟང་དངེ་སོྤད་ད་ེལ་ས་ས་ནས་དམ་འཛནི་དང་

རང་ལའང་དནོ་ད་ེཡངོ་རྒྱུར་ཐ་ེཚམོ་མྱི་དགསོ་པའང་གལ་ཆ།ེ 

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཉྩིན་རེའྩི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	ཕྩི་ཟླའྩི་ཚེས་	༡༩	

བར་བུམ་སོང་ནུབ།		ཕོགས་དེར་ལས་སེ་

གཏོད་མྩི་རུང་།

བདོ་ཟླ   ༡༢  ཚསེ ༢༣   ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 1-2-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་བུ་ཁྱིད་
སྤངོས།

༡༢ ཚསེ ༢༤  མྱིག 
མ་ེརླུང 

TUE 2-2-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལ་གསལོ་དར་
འཛུག་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༡༢  ཚསེ ༢༥   ལག
མ་ེཆུ

WED  3-2-2016
Fire-Water 

ཚསེ་ཆ་ངན། ཞག་ངན་ཡྱིན་པས་
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡༢  ཚསེ ༢༦  ཕུར
ས་རླུང

THU 4-2-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལག་པར་མཁར་
ལས་སྤངོས། ཤྱིང་ཁམས་མཆྱིན་ར་

ཞག༧༢ རྒྱུ        

༡༢   ཚསེ ༢༧  སངས
ས ༢

FRI  5-2-2016
 Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཨར་ལས་དང་། ས་
ཞྱིང་ཉ་ོབར་བཟང་།  བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༡༢  ཚསེ ༢༨   སྤནེ 
ས་ཆུ

SAT  6-2-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གསོ་རྒྱན་སོྤས་པར་
བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

ཀླུ་ལོག

 ༡༢  ཚསེ ༢༩   ཉྱི
མ་ེཆུ 

SUN  7-2 -2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་
རུང་། 	གསོ་སྦོང་།

༡༢  ཚསེ ༣༠   ཟླ 
ས་ཆུ 

MON  8-2-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་
ས་ོཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

བདོ་ཟླ  ༡  ཚསེ ༡  མྱིག
ས་མེ  

TUE 9-2-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་མགྲནོ་
སྤངོས།

རྒྱ་ཟླ་༡	ཆ་ེཚེས༢	
ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༢   ལག 
ཆུ ༢

WED 10-2-2016 
Water-2

ཚེས་ཆ་བཟང་།  ཁྲུས་བྱ་བར་
བཟང་།  ཚངོ་སྤངོས།

༡  ཚསེ ༣  ཕུར
ས་རླུང

THU 11-2-2016
 Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་ནརོ་ཕྱིར་མྱི་
གཏངོ་། ཀླུ་ལོག

 ༡ ཚསེ ༤  སངས 
ས་མེ 

FRI 12-2-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལག་པར་ཁ་མཆུ་མྱི་
རུང་། ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༥   སྤནེ
ས་ཆུ

SAT  13-2-2016
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦོར་བར་
བཟང་།  གཉནེ་འགྲྱིག་སྤངོས།  

ཀླུ་ལོག   

ཆྡ འདྱི་ཉྱིན་ཨར་ལས་སྤངོས། 

༡   ཚསེ ༧  ཉྱི
མ་ེརླུང 

SUN 14-2-2016
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལ་གསལོ་རླུང་དར་
འཛུག བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས། 

ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༨  ཟླ
མ་ེཆུ

MON  15-2-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་ནརོ་ཕྱིར་མྱི་
གཏངོ་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༡  ཚསེ ༩   མྱིག
མ ེ༢ 

TUE 16-2-2016
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལ་གསལོ་ཀླུང་དར་
འཛུག   ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་ལོག	

༡  ཚསེ ༡༠  ལག 
ས་ཆུ 

WED  17-2-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་
ས་ོཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༡༡   ཕུར
རླུང ༢ 

THU 18-2-2016 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའྱི་ལས་ལ་
བཟང་། མགྲནོ་འབདོ་ངན། 

	ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༡༢   སངས
ས་ཆུ

FRI 19-2-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སོན་མ་ོཡ་ོལང་བྱ་
བར་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས་། 

ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༡༣  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 20-2-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་ཡན་ཀོང་
ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན། 

ཀླུ་ལོག

ཉྩིན་རེའྩི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༠	ཕྩི་ཟླའྩི་ཚེས་	༡༩	

བར་བུམ་སོང་ནུབ།		ཕོགས་དེར་ལས་སེ་

གཏོད་མྩི་རུང་།

༡  ཚསེ ༡༤  ཉྱི
མ ེ ༢ 

SUN 21-2-2016
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་དང་ས་བནོ་
འདབེ་པར་བཟང་། ཁ་མཆུ་མྱི་རུང་

ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༡༥  ཟླ
ཆུ  ༢

MON 22-2-2016
 Water-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦོར་དང། 
ཁྲུས་བྱདེ་པ་སགོས་བཟང་། གཉནེ་

འགྲྱིག་སྤངོས། གསོ་སྦོང་།

༡ ཚསེ ༡༦  མྱིག
མ ེ ༢

TUE  23-2-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་དང་ས་བནོ་
འདབེ་པར་བཟང་། ཨར་ལས་

འཛམེས། ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༡༧   ལག
མ་ེཆུ

WED  24-2-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལག་པར་བག་མ་
གཏངོ་ལནེ་འཛམེས། ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༡༨   ཕུར
མ་ེརླུང

THU  25-2-2016
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའྱི་ལས་
རྣམས་བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་

ཀླུ་ལོག   

༡  ཚསེ ༡༩   སངས
ས་རླུང

FRI 26-2-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་
རུང་། ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༢༠  སྤནེ
ས་རླུང

SAT  27-2-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལག་པར་སྤྱིའྱི་གནམ་
ས་ོཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན། 

ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༢༡  ཉྱི
   མ་ེརླུང་།                   

SUN 28-2-2016
Fire-Wind

 ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེཉྩི་ནག	
ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡  ཚསེ ༢༢  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON  29-2-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལག་པར་ཚངོ་སྤངོས། 
ཀླུ་ལོག

༡ ཚསེ༢༢  མྱིག
མ ེ ༢

TUE 1-3-2016
Fire-2

ལ
ྷྒ
   ཚསེ་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའྱི་ལས་

ལ་རྣམས་བཟང་།

༡  ཚསེ༢༣   ལག
ས་ཆུ

WED 2-3-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སོན་མ་ོཡ་ོལང་བྱདེ་
པར་དག ེ བུ་ཁྱིད་སྤངོས། 

ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༢༤   ཕུར
ས་རླུང

THU 3-3-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལག་པར་ཁ་མཆུ་
སྤངོས། ཀླུ་ལོག

༡ ཚསེ ༢༥  སངས
ས་ཆུ

FIRE 4-3-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སནོ་མ་ོཡ་ོལང་
ལ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེགཉནེ་འགྲྱིག་

སྤངོས། ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༢༦   སྤནེ
ས་ཆུ 

SAT 5-3-2016
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སོན་མ་ོཡ་ོལང་ལ་
བཟང་།  ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༢༧  ཉྱི
ས་མེ

SUN 6-3-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལག་པར་བག་མ་
གཏངོ་ལནེ་མྱི་བྱ

༡  ཚསེ ༢༨  ཟླ
ས་ཆུ

MON  7-3-2016
 Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སནོ་མ་ོབྱདེ་པར་
བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་། 
ཀླུ་ལོག	གསོ་སྦོང་།

༡  ཚསེ ༢༩  མྱིག
མ་ེཆུ 

TUE 8-3-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་ཤྱིད་སོན་
མྱི་རུང་། 
ཀླུ་ལོག

༡  ཚསེ ༣༠ ལག
ས་ཆུ 

WED  9-3 -2016
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་དང་། 
ཞག་ངན་ཁལེ།

བོད་ཟླ ༢   ཚསེ ༡  ཆྡ མགྲནོ་སྤངོས།

༢  ཚསེ ༢   ཕུར
མ་ེརླུང  

THU 10-3-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལ་གསལོ་རླུང་དར་
འཛུག   ཚངོ་སྤངོས།
རྒྱ་ཟླ་༢	ཆ་ེཚེས༢	

ཀླུ་ལོག

༢  ཚསེ ༣   སངས
ས་ཆུ

FRI 11-3-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  གསོ་རྒྱན་འདགོ་པ་
སགོས་ལ་བཟང་། བུ་ཁྱིད་ངན། 

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།
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བདོ་ཀྩི་གསོ་བ་རྩིག་པའྩི་གཞུང་གྩི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྩི་གཏར་ར་དོན་བདུན་

ཞལ་རྒྱུན་ལྟར་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།
(ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚགོས་ཀྱིས་བྱིས།)

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་གྱི་ལག་ལེན་

དམར་འབྱྱིན་གྱི་དཔྱད་མཆོག་གཏར་གའྱི་གདམས་པ་

ལས། གཏར་གནས་ར་ཡྱི་རྣམ་གྲངས་དནོ་བདུན་ལ་ངསོ་

འཛནི་སངས་ཅུང་མྱི་འདྲ་བ་ཡདོ་པ་མཐངོ་ཡང་། འདྱིར་

པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱི་གཅུང་པོ་སྨན་

རྒྱལ་ཀར་བསམ་གཏན་གྱི་ཞལ་རྒྱུན་ལར་བཀདོ་པ་ལ།།

དང་པ་ོམག་ོཡྱི་གཏར་ར་ཉརེ་གཅྱིག་ལས། 

1 མཚགོ་གསང་སྐྲ་མཚམས་གནེ་དུ་སརོ་བཞྱི་སར་གཏར། 

2 སྣ་རེ་གཅེར་མཐངོ་མྱིན་ཙམ་འགོ་ཏུ་གཏར་ར།ོ། 3 ཐངོ་

ར་སྐེ་སོང་ཅ་ར་ཁུང་ནས་གེན་དུ་ཚོན་གང་སར་ཨོལ་

སངེ་གྱི་ངསོ་འགོ་ཏུ་གཏར། 4 གསརེ་མདུང་སྨྱིན་དབག་

དབུས་ནས་ཟུར་དུ་ཚོན་གང་དང་དེ་ནས་གེན་དུ་སོར་

བཞྱིའྱི་གཡས་ངོས་ཀྱི་སྐྲ་མཚམས་སུ་གཏར། 5 གཡོན་

ངོས་དངུལ་མདུང་ཡྱིན། 6-7 ལག་རལ་གཡས་གཡོན་

གཉྱིས་ནྱི་མུར་གངོ་གདངོ་ཤ་ཡལོ་བའྱི་མཚམས་སུ་རྣ་རའེྱི་

མདུན་ངོས་ཀྱི་སྐྲ་ཡྱི་གསེབ་ཏུ་གཏར། མུར་གོང་འཕར་

ར། སྱིན་ར། ལག་རལ་རྣམས་དནོ་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམས་

གྲངས་ཡྱིན། སྐྲ་ཡྱི་གསབེ་ཏུ་གཏར་བ་ནྱི་ཁག་ཆོད་ས་བ་

ལ་དགངོས་ཟེར། 8-9 ལག་ར་སྡུད་ས་ོནས་གཡས་གཡནོ་

སརོ་གསུམ་ར་ེབཅལ་བ་དང་ད་ེནས་གེན་དུ་སརོ་གསུམ་

བཅལ་བ་ལག་ར་ནག་པོ་གཉྱིས་ཡྱིན། དང་པོ་འཕར་ར་

བཙལ། ད་ེནས་བསྙལ། གཏར་རེས་བསགེ 10 རྣ་བའྱི་ནང་

ལོན་གཡས། 11 རྣ་བའྱི་ནང་ལོན་གཡནོ། 12 རྣ་བའྱི་ཕྱི་

ལནོ་གཡས། 13 རྣ་བའྱི་ཕྱི་ལནོ་གཡནོ། ལནོ་ཤྱིང་རྣ་བའྱི་

བུ་གར་ནས་ནང་དུ་ཚོན་གང་དང་ཕྱི་རུ་ཚོན་གང་སར་

ཡྱིན། ར་གང་མངནོ་ཡང་གཏར། 14 ལྕ་ེར་གཡས། 15 ལྕ་ེ

ར་གཡནོ། ལྕ་ེར་ར་མདུད་ཡལོ་བའྱི་གང་སམོ་དརེ་གཏར། 

16-17 མྱིག་ར་གཡས་གཡནོ་སྨྱིན་མའྱི་མཇུག་ནས་གེན་

དུ་དྲང་ཐད་སྐྲ་མཚམས་སུ་གཏར། 18-19 ས་ོར་གཡས་

གཡནོ་གཉྱིས་ནྱི་མ་མགལ་རུས་པའྱི་སང་གྱི་ཟུར་དུ་ཚོན་

གང་གཞལ་མཚམས་ཀྱི་འཕར་ར་ད་ེགཏར། 20 རེ་ཆུང་

གཡས། 21 རེ་ཆུང་གཡནོ། རེ་ཆུང་སྒོག་རུས་སངེ་ནས་

གེན་དུ་སོར་བཞྱིའྱི་སར་གཏར། དའེང་གསུམ་ཡོད་ན་

དབུས་མ་དང་། གཉྱིས་ཡདོ་ན་ཕྱི་མ་ས་ེརྣ་ཤ་གེན་འཐནེ་

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

རེས་སུ་གང་འབང་བ་དའེ།ོ ཁའྱི་ནང་དུ་འཕར་ར་ནག་པོ་

གཉྱིས་ཡོད་པ་ཞར་བྱུང་སེ་འདྱི་ལ་སོད་སགོས་བྱུང་ན་སྦར་དུག་

གྱི་རགས་ཡྱིན་གསུངས་པས་ང་ོམཚར་ར།ོ། 

གཉྱིས་པ་ལག་པའྱི་གཏར་ར་ས་ོབཞྱི་ལས། 

22-23 དཔུང་ར་གཡས་གཡོན་ནྱི་ལུག་གཞུག་གྱི་འགོ་

ཏུ་སརོ་གསུམ་གཞལ་བའྱི་དཔུང་དབུས་སུ་གཏར། འདྱི་

ལ་དེའུ་དམར་བས། བསྙལ་འགོ་སོར་གསུམ་བཅལ་བའྱི་

དཔུང་དབུས་གཏར།། ཞསེ་པའང་། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལས་བསྙལ་

ཐབས་སྐབས། དཔུང་ར་ལུག་གཞུག་འགོ་ཏུ་ཐྱིག་གུས་

བསམ།། ཞེས་བསན་པས་འདྱི་དང་དནོ་གཅྱིག 24-25 

ག་ོབའྱི་སང་ར་གྲུ་ཁུག་ནས་སརོ་བཞྱི་བཅལ་མཚམས་སུ་

གཏར། ད་ེཡང་ར་མདུད་མེད་ས་ཏ།ེ དནོ་དུ་དཔུང་རའྱི་

སྣེ་མོའ།ོ། 26-27 སྣོད་ཀ་ནྱི་ཨ་སོ་ཡང་ཟེར། གྲུ་མཆོག་

ནང་ལོགས་ནས་ལག་ངར་ངསོ་ནས་སངེ་དུ་སངོ་བ་དའེ།ོ། 

གཏར་མྱིག་ནྱི་འགོ་གྱི་འཕར་ར་ལྱི་ཀ་དང་འགྲགོས་པ་ར་

གཞན་དང་མ་འདམོ་སར་གཏར། འདྱི་ཡང་དནོ་སྣདོ་ཀྱི་

རའ།ོ། 28-29 དྲུག་འག་ོགཡས་གཡནོ་ནྱི་གྲུ་ཁུག་རྱི་མའོྱི་

སེང་དུ་གཏར། འདྱི་སྣོད་ཀ་དང་མྱི་གཅྱིག དནོ་སྣོད་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་ཡྱིན། ཕངེ་གྱི་རྱིས་འདྱི་ཁ་ོན་གཏར། དངེ་

སང་དབུས་པ་ཚ་ོཡང་དེ་རེས་འབང་བ་གདའ་གསུངས།  

30-31 རུ་ཐུང་གཡས་གཡནོ་ནྱི་དྲུག་འགའོྱི་ཡལ་ག་ལག་

རྒྱབ་ཏུ་འགྲོ་བ་དེ་ཡྱིན། གཞུ་མཆོག་སྣ་ནས་སོར་བཞྱི་

བཅལ་བའྱི་མཚམས་སུ་གཏར། 32-33 གོ་སྙྱིང་འདམོ་

ར་གཡས་གཡནོ་ནྱི་སྣོད་ཀ་དང་སར་བཤད་པའྱི་ག་ོབའྱི་

སང་ར་གཉྱིས་འདམོ་པའྱི་ལག་ངར་སང་རྒྱུད་དརེ་གཏར། 

ཁ་ཅྱིག་ཁརོ་བའྱི་ཁ་ནས་མཛུབ་མ་ོགང་དང་སརོ་བཞྱིར་

བཅལ་བ་དང་དནོ་གཅྱིག 34-35 གོ་མཆྱིན་འདམོ་ར་

གཡས་གཡོན་ནྱི་སང་གྱི་གོ་ར་དང་རྒྱབ་ཀྱི་མཆྱིན་ར་

གཉྱིས་འདམོ་པའྱི་འགོ་ཏུ་གཏར། 36-37 མཆྱིན་མཁྱིས་

འདམོ་ར་གཡས་གཡནོ་ནྱི་དྲུག་འགའོྱི་ཡལ་ག་ས་ེརུ་ཐུང་

དང་མཁྱིས་པ་བཤའ་རྱིང་གཉྱིས་འདམོ་པའྱི་མཚམས་སུ་

གཏར། 38-39 བད་ཀན་བཤའ་རྱིང་གཡས་གཡནོ་ནྱི་གྲུ་

ཁུག་མཁྱིག་གཉེར་མཚམས་སུ་བལབ་པའྱི་ཚད་ཀྱི་ལག་

ངར་ནང་དབུས་སུ་གཏར། མཁྱིས་པ་བཤའ་རྱིང་དང་ཆུ་

སེར་བཤའ་རྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ནས་གེས་པ་དེ་ལ་ངོས་

འཛནི་པ་ཞལ་རྒྱུན་གྱི་ལུགས་ཡྱིན།། དེའུ་དམར་བས། ར་

རྱིགས་མ་ངེས་ཤ་རུས་གསང་ལ་གཏར། །ཞེས་གསུངས། 

40-41 མཁྱིས་པ་བཤའ་རྱིང་གཡས་གཡནོ་ནྱི་ལག་ངར་

ཉྱིན་ངསོ་ནས་མར་ལ་ཟུར་དུ་འགྲ་ོབའྱི་དང་པ་ོད་ེལ་ངསོ་

འཛནི། དའེྱི་མར་སྣེ་གྲུ་མགོའྱི་ནང་དུ་འགྲོ་བར་བཤད། 

42-43 ཆུ་སེར་བཤའ་རྱིང་གཡས་གཡོན་ནྱི་མཁྱིས་པ་

བཤའ་རྱིང་བཞྱིན་དུ་ཟུར་དུ་ཡར་མར་འགྲོ་བའྱི་གཉྱིས་

པ་ད་ེལ་གཏར། 44-45 རྒྱབ་ར་དྲུག་འདུས་གཡས་གཡནོ་

ནྱི་ལག་མག་ོརྒྱབ་འདུས་སོ་ཆ་ེབ་སེ་ལག་ཚིགས་མཚམས་

ནས་སོར་བཞྱི་མར་བཅལ་བ་གུང་རུའྱི་སང་དུ་གཏར། 

46-47 སྐྱོར་གོང་གཡས་གཡོན་ནྱི་ཆང་ཁ་ནས་གེན་

དུ་ཚོན་གང་བཅལ་བའྱི་སར་གཏར། 48-49 སྱིན་ལག་

རྒྱབ་ར་གཡས་གཡནོ་ནྱི་སྱིན་ལག་ཚིགས་ཆེན་ནས་གེན་

དུ་ཚོན་གང་སེང་དུ་སེ་དའེང་ར་མདུད་མེད་སར་གཏར། 

ཕན་བུ་དྲུག་ལས། 50 གཡས་པའྱི་མཛུབ་གུང་སོྐྱར་གོང་

ནྱི་གོ་ལོང་གྱི་ར་སེ་མཛུབ་གུང་བར་གྱི་ཁོར་བའྱི་ཁ་ནས་

ཚནོ་གང་གཞལ་མཚམས་སུ་གཏར། 51 གཡས་གུང་སྱིན་

སྐྱོར་གོང་མཆྱིན་མཁྱིས་ར་ས་ེགུང་སྱིན་བར་གྱི་ཁརོ་བའྱི་

ཁ་ནས་ཚནོ་གང་གཞལ་མཚམས་གཏར། 52 སྱིན་ཐབེས་

སྐྱོར་གོང་མཁལ་གཡས་དང་ལྒང་པ་འདོམ་པའྱི་ར་སེ་

སྱིན་ཐེབས་བར་གྱི་ཁོར་བའྱི་ཁ་ནས་སོར་གསུམ་གཞལ་

བའྱི་མཚམས་སུ་གཏར། 53 གཡནོ་པའྱི་མཛུབ་གུང་སྐྱོར་

གངོ་ནྱི་སྙྱིང་དང་རྒྱུ་མ་འདམོ་པའྱི་ར། 54 གུང་སྱིན་སྐྱརོ་

ར་མཆརེ་པ་དང་ཕ་ོབ་འདམོ་པའྱི་ར། 55 སྱིན་ཆུང་སྐྱརོ་ར་

མཁལ་གཡནོ་དང་བསམ་སའེུ་འདམོ་པའྱི་ར་ཡྱིན། གཏར་

གནས་བཙལ་ཚུལ་གཡས་དང་མཚུངས། མ་ོལ་ག་ོསྙྱིང་ག་ོ

བརསེ་གཞན་སར་བཞྱིན། དནོ་ལ་སྐྱོར་བའྱི་ར་ཡྱིན་པས་

སྐྱརོ་ར་དང་། པྲན་རེའྱི་བར་ར་དྲུག་ཅསེ་ཀང་བྱའ།ོ།

གསུམ་པ་རྐང་པའྱི་གཏར་ར་བཅ་ོབརྒྱད་ལས། 

56-57 ར་ཆེན་གཡས་གཡོན་པུས་ནང་གེན་སོར་བཞྱི་

བཅལ་མཚམས་སུ་གཏར། རང་ཡུལ་སྐད་དུ་བརླ་ཡྱི་ར་ནག་

མ་ཟེར། 58-59 སབ་ར་གཡས་གཡནོ་ནྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནས་མར་

ལ་སརོ་བཞྱི་བཅལ་བར་སདོ་ར་མང་པ་ོཡདོ་པས་དབུས་མ་

་་་་་་ཤྩིང་ཏོག་མང་ཙམ་བཟས་ན་ཚ་སྐྲན་འགགོ་ཐུབ།

(སྒོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱུར)

འཚ་ོརྒྱུ་Cཡྱིས་ཡ་ཞའ་ོསནོ་ཨན་ཟུང་དུ་སྦེལ་

བའྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་ཨན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པས་ཡ་ཞའ་ོསནོ་

ཨན་ཟུང་དུ་སེྦལ་བའྱི་ནུས་པ་ལས་ཆ་ེབ་ཡདོ་པར་བརནེ། 

ཨ་ཞའོ་ཨན་རྱིགས་ཀྱི་འདྲེས་སྦོར་དངོས་རྫས་རྣམས་

ཆགས་རྒྱུ་འགགོ་ཐུབ་པ་ར་སོྤད་བྱུང་བ་རདེ། དརེ་བརནེ་

འཚ་ོརྒྱུ་C་འདང་བ་ཡྱིན་ན་ཚ་སྐྲན་ཆགས་བྱདེ་དངསོ་རྫས་

ཀང་ད་ེདང་དཔགས་ནས་ཇ་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་ཏ་ེམྱིའྱི་གཟུགས་

ཁམས་བད་ེཐང་ཡངོ་བར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་རདེ།

གཞན་ཡང་ཚལ་རྱིགས་དང་ཤྱིང་འབས་སགོས་

ཀྱི་ནང་ད་དུང་མྱིའྱི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱིས་རྱིང་འབུད་གསར་

ལནེ་བྱེད་རྒྱུར་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་ཕ་ཆུང་རྱིགས་མུའུ་

ལྕགས་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ད་ེགལ་སྱིད་མདེ་པ་ཡྱིན་ནའང་

ཚ་སྐྲན་ཕོག་ས་པོ་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ལ་ལས་མྱིད་པའྱི་ཚ་

སྐྲན་དང་མཆྱིན་པའྱི་ཚ་སྐྲན་ཅུང་ཕགོ་མང་བའྱི་ས་ཁུལ་

དུ་བརག་དཔྱད་བྱས་མོང་བ་ལར་ན་མྱིའྱི་སྐྲ་དང་། མཆྱིལ་

མ། གཅྱིན་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་མུའུ་ལྕགས་འདྲསེ་ཚད་མངནོ་

གསལ་དུ་དམའ་རུ་སངོ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཡུལ་ད་ེགའྱི་ས་རྒྱུ་

ཆ་ེབ་ད་ེགཏར་ཉ་སྙྱིང་ལ་བྱའ།ོ། 60-61 ར་མཐུར་གཡས་

གཡནོ་ནྱི་ངར་གདངོ་ནས་ཕེད་དུ་སོང་བའྱི་ར་ར་ཡྱི་མཐུར་

དང་འདྲ་བ་ད་ེགང་བདའེྱི་གསང་ལ་གཏར། 62-63 བྱྱིན་

གཞུག་གཡས་གཡནོ་རྱིང་པའྱི་གེན་མཛུབ་གང་གསུངས་

ཀང་གང་བདརེ་གཏར། 64-65 བྱྱིན་ཀགོ་གཡས་གཡནོ་

ནྱི་བྱྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ལགོས་སུ་འབུར་ནས་ཀགོ་པ་དའེ།ོ 66-67 

ཆུ་སེར་གདངོ་ར་གཡས་གཡནོ་ནྱི་བོལ་ཚིགས་གོང་ནས་

གནེ་ཏུ་སརོ་བཞྱིར་བཅལ་མཚམས་སུ་གཏར། 68-69 ལངོ་

ར་གཡས་གཡནོ་ནང་ལོང་འབུར་ནས་གེན་དུ་ཚོན་གང་

བཅལ་མཚམས་སུ་གཏར། 70-71 ཡབོ་གངོ་གཡས་གཡནོ་

ནྱི་བལོ་གངོ་སངེ་གྱི་མཐ་ེབངོ་རྒྱུད་ཀྱི་རུས་སངེ་མཐ་ོས་ད་ེ

བལོ་ཚགིས་སངེ་ནས་གནེ་དུ་ཚནོ་གང་གཞལ་མཚམས་སུ་

སྙྱིང་གྱི་འཕར་ར་དང་མ་ནརོ་བར་གཏར། 72-73 རྒྱུ་ར་

གཡས་གཡནོ་ནྱི་རྐང་མཐྱིལ་དུ་ཚངས་ཐྱིག་གདབ། ད་ེཉྱིད་

བཀུག་པའྱི་དབུས་མ་ནརོ་བའྱི་དཀྱིལ་དུ་གཉརེ་མ་གསུམ་

བྱུང་དབུས་མའྱི་ར་དེ་ལ་གཏར། ཁག་ནག་པོ་ཐྱིགས་པ་

གསུམ་བཞྱི་ཙམ་དབྱུང་རེས་མརེ་བསེག ར་ངསོ་མ་ཟྱིན་ལ་

གང་སོམ་ས་དརེ་གཏར། 

བཞྱི་པ་ལུས་སྦུབ་ཀྱི་གཏར་ར་བཞྱི་ལས། 

74-75 ཕོ་བའྱི་རྭ་གཡས་གཡོན་ནྱི་ཕོ་གསང་ཟུར་དུ་

གཏར། མཚན་མའྱི་འགྲམ་ར་ས་ེ 76 ཕ་ོམཚན་ར་ནྱི་སངེ་

གྱི་ཤ་ཆ་ེབའྱི་ངསོ་སྐདེ་པའྱི་དཀྱིལ་དུ་གཉྱིས་ལནེ་བྱ་ས་ེལྕ་ེ

ར་བཞྱིན་དུ་གཏར། 77 མ་ོམཚན་ར་ནྱི་ཀང་ྐམུ་ཁ་སེ་བྱ་

ལའེྱི་འགོ་ཏུ་གཏར། 

སྨྲས་པ། མ་རྱིག་དབང་གྱི་ལས་དང་ཉོན་

མངོས་ཀྱི། །སྱིད་པའྱི་ལུས་ཅན་འགྲ་ོབའྱི་ཟུག་རྔུ་དག །རད་

ནས་འབྱྱིན་ལ་ལག་ལེན་དམར་ཁྱིད་ཀྱི། །དཔྱད་མཆོག་

གཏར་གའྱི་གདམས་པ་འདྱི་ཉྱིད་བསགས། །འནོ་ཀང་

དཔྱད་གསུམ་དག་པའྱི་རྒྱུད་གཞུང་དང་། །མན་ངག་

ཟབ་མོའྱི་གནད་གསང་མ་རོགས་པ། །འོལ་སྤྱིའྱི་རྱིག་

པས་སགོ་གྱི་གདངེ་འཇལ་བའྱི། །བདག་འདྲའྱི་གས་ོམྱིང་

ཕལ་ལ་ཅྱི་ཆ་ཡོད། །རྒྱུད་དུ་གསལ་བའྱི་གཏར་གནས་

ར་བའྱི་གྲངས། །བསྐྱར་དུ་སྨོས་ལ་དགོས་གལ་མ་མཐོང་

ཡང་། །བདག་བླའོྱི་མཛདོ་ནས་མ་རྱིག་ཆམོ་པ་ོཡྱིས། །བརྐུ་

བའྱི་ཉནེ་ཁ་སྲུང་བའྱི་དཔལ་དུ་བྱིས། །བདག་ནྱི་སྐྱེས་སྦོར་

ཤསེ་རབ་མྱི་ལྡན་ཞྱིང་། །ལུང་རྱིགས་དཔྱད་པའྱི་སྤབོས་པ་

ཆསེ་དབུལ་བས། །རོགས་པའྱི་སྐྱནོ་གསུམ་རྒྱ་ལས་མྱི་འདའ་

བས། །གཟུར་གནས་རྱིག་པའྱི་རལ་གྲྱིས་རནེ་པར་འཚལ།།དང་། ད་ེལས་ཐནོ་པའྱི་འབྲུ་རྱིགས། སོ་ཚལ་རྱིགས་བཅས་

ཀྱི་ནང་དུའང་མུའུ་ལྕགས་འདྲསེ་ཚད་དམའ་པ་ོཡྱིན་པར་

བརནེ། མྱིད་པའྱི་ཚ་སྐྲན་དང་མཆྱིན་པའྱི་ཚ་སྐྲན་ནྱི་མུའུ་

ལྕགས་ཉུང་པ་དང་འབལེ་བ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཡདོ་པའྱི་ངསོ་

འཛནི་བྱས་གཤྱིས། གུང་ལ་ཕུག་དང་། རྒྱ་ལ་ཕུག་དཀར་

པ།ོ ལ་ོསརོ་པད་ཚལ་སགོས་ཀྱི་ས་ོཚལ་རྱིགས་ནང་དུ་མུའུ་

ལྕགས་འདྲསེ་ཚད་ཅུང་མཐ་ོབ་ཡདོ་པ་ཚད་འཇལ་གཏན་

འཁལེ་བྱས་ཡདོ་པས་ད་ེདག་མང་ཙམ་བཟའ་དགསོ།
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