
༸གངོ་ས་མཆགོ་ག་ི

གསུང་འཕནི།

༄༅། །༸རྒྱལ་མཆགོ་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མདེ་སྐུ་ཕངེ་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པའོྲི་བླ་ན་མེད་པའྲི་ཐུགས་དགོངས་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལས། ལྕགས་རྲི་རྲིག་བེད་འག་ོཕན་གྲིང་

ཡོད་མུས་ཐོག  རབ་བྱུང་བཅ་ོལྔ་པའྲི་མེ་འབྲུག་ཕྲི་ལོ་ 

༡༩༡༦ ལརོ་ལྷ་ས་སྨན་རྲིས་ཁང་གསར་འཛུགས་མཛད་ད་ེ

སབོ་དཔནོ་དུ་འབྲས་སྤུངས་ཀྲི་སྨན་སྦྲིན་པ་མཁས་དབང་

མཁེན་རབ་ནརོ་བུ་བསོ་གཞག་མཛད་པ་ལྟར་སྨན་སོབ་

སརེ་སྐྱ་དབ་ེབ་མདེ་པར་བདོ་སྨན་དང་། སར་རྲིས། སྙན་

སུམ། སྒྲ་རྲིག་པ་སགོས་སབོ་སྦངོ་སྤྲད་ད་ེད་ེནས་ཐནོ་པའྲི་

སྨན་པ་དབུས་གཙང་ཁུལ་ཙམ་མྲིན་པར་མད་ོསདོ་སྨད་

དང་། འབྲས་ལངོས། ལ་དྭགས་ཁུལ་བཅས་ལ་ཁབ་ས་ེའག་ོ

ཕན་རྒྱ་ཆ་ེབྱུང་དང་འབྱུང་བཞྲིན་ཡདོ།

ད་ལམ་སྨན་རྲིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྲི་ལ་ོ 

༡༠༠ འཁརོ་བའྲི་དུས་དན་ལ་འདྲི་གའྲི་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་

ཁང་ནས་དུས་དན་གྲི་བདེ་ས་ོསྣ་ཚགོས་སལེ་བ་དང་ཆབས་

ཅྲིག་ལ་ོབརྒྱ་འཁརོ་བའྲི་དུས་ཚགིས་ལ་དན་ཐ་ོབརན་དབེ་

ཅྲིག་ཀང་རོམ་སྒྲྲིག་བགྲིས་པར་ལེགས་ས་ོབཀྲ་ཤྲིས་བད་ེ

ལགེས་དང་། འབྲལེ་ཡདོ་འདས་གསནོ་ཀུན་ལ་སྐྱབས་སྨནོ་

བཅས། ཤཱཀའྲི་དག་ེསོྦང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའྲི་བླ་མ་བསན་

འཛནི་རྒྱ་མཚོས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྲི་ཤྲིང་ལུག་ཟླ་ 

༡༢ ཚསེ་ ༡༠ ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༩ ལ།།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།
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དམགིས་བསལ་འདནོ་ཐངེས།

སྨན་རིས་ཁང་དབུ་བརེས་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་འཁརོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་དནོ་སིང་ལྡན་

པའི་སྐལ་བཟང་གི་དུས་དྲན་ཉིན་མརོ་རྒྱ་ཆེའི་ཀོག་པ་པོ་ཡོངས་ལ་འཚམས་

འདྲའིི་བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས་ཞུ།  སྨན་རིས་ཟླ་གསར་ན་ིབདོ་ཀི་སྨན་རིས་རགི་

པའི་རྒྱུན་མཁའོི་ཤསེ་བྱ་ངོ་སྤོད་བརྒྱུད་མང་ཚགོས་ཀི་འཕདོ་བསེན་ཐགོ་ཞབས་

འདགེས་དང་། ངདེ་ཅག་ལ་སྩལ་བའ་ི༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་སབོ། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་

སྨན་རིས་ཁང་ངོ་སྤོད་བྱདེ་པའ་ིཟླ་རའེ་ིཚགས་པར་ཞགི་ཡནི་མདོ། འདནོ་ཐངེས་ 

༢༤ པ་འདི་ན།ི སྨན་རིས་ཁང་གི་བརྒྱ་སོན་སྐབས་སེལ་བའི་དམགིས་བསལ་

འདནོ་ཐངེས་ཤགི་ཡནི།

སྨན་རསི་བསན་རྒྱས་

སྨནོ་ལམ།

༄༅། །མཁནེ་པའྲི་རང་གཟུགས་འཇམ་དཔལ་

ར་ོར་ེདང་། །ཟླ་མདེ་སྙྲིང་ར་ེགཏརེ་འཆང་མྲིག་མྲི་འཛུམ།། 

མཐུ་སབོས་དབང་ཕྱུག་གསང་བའྲི་བདག་པ་ོསེ། །རྲིགས་

གསུམ་རྒྱལ་བས་དངེ་འདྲིར་ཤྲིས་པར་མཛདོ། །ལས་སྨནོ་

གསརེ་གྲི་ས་གཞྲིར་བསྐྱདེ་བསྲིང་བའྲི། །སྨན་རྲིས་འདུས་

པའྲི་ནགས་ཀླུང་རབ་རྒྱས་ཤྲིང་། །ཆོས་སོྤད་རྣམ་བཅུའྲི་

ལོ་འབྲས་དུད་བཞྲིན་དུ། །འགོ་འདྲིའྲི་ངལ་གསོ་མཆོག་

ཏུ་འགྱུར་བར་ཤགོ །ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསབ་

གསུམ་རྣམ་དག་ཅྲིང་། །ཕྲི་ནང་བར་གཅདོ་ཉརེ་འཚསེ་མྲི་

བརྲི་བར། །རྒྱ་ཆརེ་ཐསོ་བསམ་སོམ་པའྲི་བགྲི་བ་ལ། །ཉྲིན་

མཚན་ཀུན་ཏུ་གཡལེ་བ་མདེ་པར་ཤགོ །ནད་སེལ་སྨན་དང་

བླང་དརོ་འབདེ་པའྲི་རྲིས། །རྒྱལ་བ་བད་ེགཤགེས་སམེས་

དཔའ་ཆ་ེརྣམས་ཀྲིས། །ཇྲི་ལྟར་བསན་པའྲི་གཞུང་ལུགས་

མ་ལུས་པ། །འཁྲུལ་བྲལ་ཇྲི་བཞྲིན་བད་ེབླགས་རགོས་པར་

ཤགོ། བསན་པ་ད་ེའཛནི་དཔོན་སོབ་འཁརོ་བཅས་ཀྲི། །སྐུ་

ཚ་ེབརན་ཅྲིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་དང་། །འག་ོབའྲི་དནོ་

ལ་བརནོ་པ་ལྷུར་ལནེ་གྲིས། །དམ་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་བཞྲིན་

སྐྱངོ་བར་ཤགོ །ཐུབ་བསན་རྲིས་མདེ་སྤྲི་དང་ཁད་པར་དུ།། 

སྨན་བླ་དང་སངོ་རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་དང་། །ཕུག་པའྲི་

བཞེད་གཞུང་གཙུག་ལག་རྲིས་རྲིག་བཅས། །ཕོགས་དུས་

ཀུན་ཏུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །

༈ གཡུ་ཐགོ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པའོ་ིགསལོ་འདབེས་དད་བརྒྱའ་ིཔད་ོབཞད་པ།

 ༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་གུ་ཎ་ནཱ་ཐཱ་ཡ། མ་ལུས་ཕོགས་

དུས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྲི། །མཁནེ་བརེ་ནུས་པའྲི་ཡནོ་

ཏན་གཅྲིག་བསྡུས་ཉྲིད། །གངས་ཅན་འགོ་བའྲི་མགོན་

པོ་གཡུ་ཐོག་པ། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་ཁེད་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །གང་སྐུའྲི་གསང་བ་བརན་གཡ་ོཀུན་ལ་ཁབ།། 

གཞམོ་མདེ་ར་ོརའེྲི་གསུང་གྲི་ཆོས་ཀུན་མཛདོ། །ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་

སྙདེ་མཁེན་པའྲི་ཤེས་བ་གཟྲིགས། །བདེ་ཆེན་ར་ོརེའྲི་སྐུ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཚན་དཔེའྲི་དཔལ་འབར་ལྟ་

ན་སྡུག་པའྲི་སྐུ། །བདེ་ཆེན་གཟྲི་བྲིན་སོང་གྲིས་ལྷམ་མེ་

བ། །དན་པའྲི་མདོ་ལ་དངསོ་གྲུབ་རྣམ་གཉྲིས་སརེ། །ཡྲིད་

བཞྲིན་ནརོ་བུ་ཁེད་ལ་གསོལ་བ་འདབེས། །འཕྲིན་ལས་

རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མཉམ་གྱུར་ཀང་། །ཉམ་ཐག་ནད་

པའྲི་ཚོགས་ལ་རེས་བརེ་བའྲི། །གསུང་གྲི་འཕྲིན་ལས་

གངས་ཅན་གསོས་སུ་སྨྲིན། །སྨན་པའྲི་རྒྱལ་པོ་ཁེད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་རེས་

བཟུང་རྲིག་པའྲི་གནས། །ཀུན་མཁེན་མུ་སེགས་རོལ་

བ་རོད་པས་བཅོམ། །རྒྱ་བོད་འཛིན་མའྲི་ཁོན་ལ་ཉྲི་

ལྟར་གསལ། །མཁས་པའྲི་ཁྱུ་མཆོག་ཁེད་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་རྐུན་པོ་ལ་སགོས་པ། །ལྟ་

སངས་ཙམ་གྲིས་བརྟུལ་ཞྲིང་གནས་ཡུལ་འགྲིམས། །རྣམ་

མང་སྤྲུལ་པས་ཌཱ་ཀྲི་དབང་དུ་བསྡུས། །གྲུབ་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་ཁེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །འཚོ་བེད་གཞོན་ནུ་མཉམ་

མེད་དྭགས་པོ་སོགས། །གང་འདུལ་རལོ་པར་སོན་པ་

ང་ཉྲིད་ཅེས། །བདནེ་པའྲི་ཞལ་བཞེས་གནང་ལ་གསོལ་

བ་འདབེས། །སྨན་བླ་མྲི་བསྐྱོད་རྒྱལ་བའྲི་ཡ་ེཤསེ་སྐུ། །ད་ེ

ལས་ཅུང་ཟད་གཡོ་བ་མེད་བཞྲིན་དུ། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་

པའྲི་རལོ་པ་ཆུ་ཟླ་བཞྲིན། །གང་འདུལ་མསོ་ངརོ་སྣང་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ར་ོརེའྲི་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་འཁྲུག་གསོ་

བ་དང་། །རསེ་འབྲེལ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའྲི་སྨྲིན་གོལ་

གྲིས། །སལ་ལྡན་གདུལ་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་རེས་བཟུང་

ས།ེ །རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚགོས་སོན་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །གངས་

ཅན་འདྲི་ན་ཕན་དང་བདེ་བའྲི་སོ། །ཇྲི་སེྙད་སྣང་བར་

མཛད་ནས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ། །སྐྱེ་འཆྲི་ལས་འདས་མཁའ་

སྤདོ་བད་ེཆནེ་དུ། །མངནོ་སུམ་བནོ་པར་མཛད་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། །བསྙེན་སྒྲུབ་གཞན་ལ་ལོ་ཟླར་འབད་པ་

ལས། །གང་ཉྲིད་ཡུད་ཙམ་དན་པ་དནོ་ཆ་ེཞྲིང་།  །ཞག་

བདུན་གསོལ་བཏབ་ངེས་པར་རེས་འཛནི་ཞེས། །ཞལ་

བཞེས་བསླུ་མེད་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སས་

བཅས་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་ར་ེརབ་མཉམ་ཡང་། །སྙྲིགས་འག་ོ

སལ་བ་དམན་རྣམས་སྐྱོབ་པའྲི་ཕྲིར། །སས་བཅས་རྒྱལ་

བའྲི་འཕྲིན་ལས་ང་ཡྲིན་པས། །བྲིན་རླབས་མྱུར་ཞེས་

གསུངས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས། །དེ་ཕྲིར་མགནོ་པོ་ཁེད་

ལ་སྙྲིང་ནས་ནྲི། །མསོ་གུས་གདུང་ཤུགས་དག་པསོ་གསལོ་

འདབེས་ན། །སྙྲིགས་མའྲི་དུས་སྐྱསེ་ནད་གདནོ་སྡུག་བསྔལ་

གྲི། །འཇྲིགས་པས་ཉནེ་པ་བདག་ལ་སྐྱབོ་མཛདོ་ཅྲིག །ལས་

ཉནོ་འཁྲུལ་བའྲི་སྦུབས་སུ་འཐུམས་པ་བདག །རང་གྲི་ཉསེ་

པས་སས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡྲི། །འཕྲིན་ལས་འཇུག་པའྲི་ཡུལ་

དུ་མ་གྱུར་ཀང་། །སྐྱབས༌བྲལ་ཡྲིད་ཆད་བདག་ལ་ཐུགས་

རསེ་གཟྲིགས། །ཁདེ་ལས་རེ་ས་སྐྱབས་གནས་གཞན་མདེ་

པས། །མཁེན་བརེ་ནུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་རྲིགས་གསུམ་

དང་། །དབརེ་མདེ་བླ་མ་སྙྲིགས་མའྲི་འགོ་བ་ཡྲི། །མགནོ་པོ་

གཅྲིག་པུས་བདག་ཅག་མ་འདརོ་ཅྲིག །བདག་གྲིས་ནམ་

མཁའ་ཇྲི་སྲིད་འག་ོཀུན་དང་། །ཁད་པར་སལ་དམན་སྡུག་

བསྔལ་གྱུར་པ་ལ། །ཕན་འདདོ་སྙྲིང་རའེྲི་དམ་བཅའ་འདྲི་

འཛནི་ན། །མཁནེ་ནུས་བརེ་བའྲི་དབང་བསྐུར་བདག་ལ་

སོལ། །འདྲི་ནས་བང་ཆུབ་སྙྲིང་པོར་མཆྲིས་ཀྲི་བར། །འབྲལ་

མདེ་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པོར་དགེས་བཞུགས་ནས། །རྒུད་པ་

ཀུན༌བྲལ་དངསོ་གྲུབ་ཡྲིད་བཞྲིན་འཐབོ། །མགནོ་པ་ོཁདེ་

དང་དབེར་མདེ་འགྲུབ་པར་ཤགོ  ། 

མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་

བདེ་སྡུག་དང་། སེམས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་

ཁག་གཉིས་ཡོད། གསོ་བ་རིག་པས་

ལུས་པོ་བདེ་ཐང་བཟོ་བ་དང།  ནང་དོན་

རིག་པས་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་བཟོ་གི་

ཡོད་པས་རིག་གནས་དེ་གཉིས་ལ་

མདུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོད།
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༥ སིྤ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

MESSAGE

 It is a matter of immense pleasure that Men-Tsee-Khang is 

organizing a Centenary Celebration on March 23, 2016 at the main temple 
(Tsuglak Khang) and a souvenir is being brought out to mark this occasion.  

 I am glad to know that Men-Tsee-Khang has completed 100 years 
of establishment by the Great 13th Dalai Lama in Lhasa, Tibet, 55 years 
of re-establishing Men-Tsee-Khang in Dharamshala (India) by the Great 
14th Dalai Lama, and 320 years of establishing Chagpori Medical College 
in Lhasa (Tibet) by the Great 5th Dalai Lama.  Men-Tsee-Khang has been 
working dedicatedly in providing health services to the poor and needy.  
Men-Tsee-Khang has been practicing therapies that arose from practical ex-
perience and gradually formed the basis for the art of healing over the years.  

 I congratulate Men-Tsee-Khang for their noble contribution 
towards humanity and wish them success in their endeavor.

      Karan Singh (Minister)
      Co-operation & Ayurveda 
      Government of HP 
      Date: 9/02/2016

དབུས་བདོ་མའི་ིསྒགི་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་

མཆགོ་ག་ིགསུང་འཕནི།

༄༅། །བཞུགས་སར་ར་ས་བོད་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པསོ་

ཕྲི་ལ་ོ ༡༩༡༦ ལརོ་བདོ་ཀྲི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རྲིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལ་ོ ༡༠༠ འཁརོ་བ་དང་། 

༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྲི་པ་ཆནེ་པ་ོམཆོག་བཙན་བོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་རྲིང་པརོ་མ་ཐགོས་པར་

ཕྲི་ལ་ོ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྲིན་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལ་ོ ༥༥ འཁརོ་བ་དང་། 

༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆནེ་པོའྲི་སབས་ལྕགས་པ་ོརྲིར་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལ་ོ ༣༢༠ འཁརོ་

བའྲི་དུས་དན་གསུམ་འཛམོས་སྲུང་བརྲི་གནང་ཆདེ་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་ནས་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཕྲི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ 

ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྲིས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ་ནང་བདོ་མྲིའྲི་འདུས་སདོ་ཁག་དང་། གངོ་ཁརེ། ཕྲི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་

གང་སར་སྨན་རྲིས་སོར་བསྐྱདོ་དང་། འགམེས་སོན། གཏམ་བཤད་སགོས་ལས་རྲིམ་སྣ་ཚོགས་ཤྲིག་སེལ་འཆར་ལ་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་སབས་མགནོ་པ་ོགང་ཉྲིད་ནས་ད་ལྟའྲི་སྨན་

རྲིས་ཁང་གཞྲི་རྒྱ་ཆུང་བས་དཔལ་འབརོ་དང་མྲིའྲི་ནུས་ཤུགས་གང་ཅྲིའྲི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ངསེ་ཀང་

འབྱུང་འགྱུར་མྲི་ལོ་སུམ་ཅུའམ་བཞྲི་བཅུ་ནང་བོད་སྨན་རང་གྲིས་ཁ་གག་གྲི་རེད་ཅེས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་

ཕེབས་པ་བཞྲིན་བོད་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ཁབ་ཁོངས་བོད་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་ནས་

གས་ོརྲིག་རྒྱུད་འཛནི་མྲི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་ཐགོ སྐྱ་ེའག་ོསྤྲི་དང་། བྲ་ེབྲག་བདོ་མྲིའྲི་སྤྲི་ཚོགས་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་

འདགེས་རླབས་ཆནེ་བསྐྲུན་དང་སྐྲུན་བཞྲིན་ཡདོ་ཁར། བདོ་རྲིགས་དང་། ཆོས་འབྲེལ་ནད་པ། དག་ེབཙུན། སོབ་

ཕྲུག སྲི་ཞུ་ལས་བདེ། ཉམ་ཐག་བཅས་ལ་རྲིན་མདེ་སྨན་སྦྲིན་དང་། ཕེད་བཅག་སྨན་སྦྲིན་ལ་ོལྟར་ཧྲིན་སོར་ས་ཡ་དུ་

མ་མཐུན་འགྱུར་སྦོར་སྤྲོད་གནང་བཞྲིན་ཡདོ་ཁར། སྨན་རྲིས་ཁང་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་ཚོགས་མྲིར་སྨན་རྲིན་

བརྒྱ་ཆ་༡༠ ཆག་ཡང་གནང་བཞྲིན་པར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བདོ་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་འཕདོ་བསེན་ལས་

ཁུངས་ནས་བདོ་ཀྲི་གས་ོརྲིག་རྒྱུད་འཛནི་མྲི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་སད་བདོ་ཀྲི་གས་ོབ་རྲིག་པའྲི་སྨན་པའྲི་ལྷན་ཚགོས་

གསར་འཛུགས་མཐུན་འགྱུར་དང་། སྨན་ལྷན་གྲི་རྒྱུན་གནོ་སགོས་གང་ཅྲིའྲི་ཐད་མཐུན་འགྱུར་སོྦར་བཞྲིན་ཡདོ།

གངོ་འཁདོ་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་ལས་འཆར་འདྲི་བརྒྱུད་རང་རའེྲི་ར་ཆའེྲི་གས་ོརྲིག་རྒྱུན་འཛནི་མྲི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་སད་སྨན་དང་རྲིས་ཀྲི་རྲིག་གནས་འཛམ་གྲིང་ག་ོལའྲི་སངེ་གཏམ་བཤད་སགོས་ཀྲི་ལམ་ནས་

ང་ོསྤྲདོ་རྒྱ་ཆ་ེགནང་འཆར་ལ་དགའ་སོབས་དང་། ཡྲིད་གདུང་དག་པསོ་མནར་བའྲི་སྐྱ་ེའགའོྲི་ནད་གདུང་སེལ་བ་

དང་། སྤྲི་ཚོགས་ཀྲི་འཕོད་བསེན་བད་ེརར་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆ་ེབསྐྲུན་ཐུབ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་སྨནོ་འདུན་བཅས། འཕདོ་

བསེན་བཀའ་བླནོ་གྲིས་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཕྲི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣ ལ།།

བདོ་མི་མང་སྤ་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགསུང་འཕནི།

༄༅། །འདྲི་ལ་ོནྲི་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆནེ་པའོྲི་སྐུ་དུས་སུ་ལྕགས་པ་ོརྲིར་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་

མཛད་ནས་ད་བར་ལ་ོ ༣༢༠ འཁརོ་བ་དང་། ༸རྒྱལ་མཆགོ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆནེ་པསོ་ཕྲི་ལ་ོ ༡༩༡༦ ལརོ་བདོ་

ཀྲི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྨན་རྲིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལ་ོ ༡༠༠ འཁརོ་བ། ༸རྒྱལ་མཆགོ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྲི་པ་

ཆནེ་པསོ་འཕགས་ཡུལ་ར་རམ་ས་ལར་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་ནས་ལ་ོ ༥༥ འཁརོ་བ་བཅས་ཀྲི་

དུས་ཚགིས་གསུམ་འཛམོས་ཤྲིག་ཆགས་ཀྲི་ཡདོ་པས། ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྲིན་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་གསར་

འཛུགས་བསྐྱངས་པའྲི་ཉྲིན་མརོ་ཐགེ་ཆནེ་ཆསོ་གྲིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་དན་མཛད་ས་ོཟབ་རྒྱས་གནང་སེ། ད་ེནས་

བཟུང་ལ་ོའཁརོ་མ་ོགཅྲིག་རྲིང་རྒྱ་གར་ནང་དང། ཕྲིའྲི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འགེམས་སནོ་དང་། གས་ོབ་རྲིག་པ་དང་སར་

རྲིས་རྲིག་པའྲི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་དང་བགོ་གེང་། ཐནོ་སྐྱདེ་ཚངོ་སྒྱུར་སགོས་ཀྲི་ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ་བཅས་ཡྲིན་འདུག་

པར་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་དབུ་ལས་སབོ་ཕྲུག་དང་བཅས་པར་བདོ་མྲི་མང་སྤྲི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྲིས་མཛའ་བརེས་

དངས་པའྲི་འཚམས་འདྲིའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་བད་ེལགེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན།

བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་འདྲི་ཡང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྲི་པ་ཆནེ་པསོ་ཉམ་ཐག་པའྲི་སྐྱ་ེའགརོ་ལྷག་

པར་བམས་གཟྲིགས་བསྐྱངས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་དང་། དའེྲི་ཐགོ་དབུ་འཛནི་རྲིམ་པ་དང་། སྨན་པ་རྣམ་པ། ལས་བེད་རྲིམ་

པ། སབོ་ཕག་བཅས་པས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུར་བཞསེ་གནང་བའྲི་འབྲས་བུར་སྨན་དང་རྲིས་ཀྲི་བསན་པའྲི་ཆ་ལག་དང་

བཅས་པ་མྲི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་རྒྱུན་འཛནི་དང་། སྨན་རྲིས་མཐ་ོསབོ་ནས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྲི་ན་གཞནོ་བརྒྱ་ཕག་མང་

པ་ོརྲིམ་ཐནོ་གྲིས་དངེ་སབས་སྨན་རྲིས་ཁང་དབུས་དང་། བདོ་མྲི་འདུས་སདོ་ས་གནས་ཕལ་མ་ོཆརེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

ས་ོསརོ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་དང་། ད་དུང་འཛམ་གྲིང་ས་ཕགོས་གང་སར་ནད་ཀྲིས་མནར་བའྲི་སྐྱ་ེའག་ོ

གངས་ལས་འདས་པར་ལག་ལནེ་དངསོ་ཀྲི་ཐགོ་ནས་ཕན་ནུས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ། དགསོ་ངསེ་རྲིགས་ལ་སྨན་སྦྲིན་ཆ་ཚང་དང་

ཆག་ཡང་གྲི་སོ་ནས་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆ་ེགནང་དང་གནང་བཞྲིན་པ། ད་ེབཞྲིན་སར་དཔྱད་རྲིས་རྲིག་སེ་ཚན་ནས་ཀང་ལ་ོ

ཐ་ོརྒྱས་བསྡུས་དང་། ཚ་ེརྲིས་དང་ཀགེ་རྲིས་སགོས་སྤྲི་སེར་གང་སར་རྲིས་འབྲས་གང་མང་བཏནོ་དང་འདནོ་བཞྲིན་པ། 

སྲུང་འཁརོ་སྣ་ཚགོས་སགོས་ཀྲིས་སྐྱ་ེའགོའྲི་ཕན་བད་ེབསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞྲིན་པ། 

ལྷག་པར་འཛམ་གྲིང་སྐྱ་ེའག་ོཡངོས་ཀྲི་སྤྲི་ནརོ་༸གངོ་ས་ལྷ་མྲིའྲི་རྣམ་འདནེ་༸སྐྱབས་མགནོ་༸རྒྱལ་བའྲི་

དབང་པ་ོམཆགོ་གྲི་༸སྐུའྲི་འཕོད་བཞསེ་ཀྲི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞྲིན་པ་དང་། ད་ལྟའྲི་ཆར་བདོ་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་

འཛུགས་ཀྲི་ཁབ་ཁངོས་རང་རྐྱ་འཕརེ་བའྲི་ས་ེཚན་གལ་ཆ་ེཞྲིག་ཆགས་ཡདོ།

མདརོ་ན་བཙན་བལོ་བདོ་མྲིའྲི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་། བདོ་ཀྲི་གནའ་བའོྲི་སྨན་གྲི་ལག་ལནེ་དང་། སྨན་སྦརོ། 

བདོ་ཀྲི་གས་ོརྲིག་དང་དངེ་རབས་ཀྲི་གས་ོརྲིག་དབར་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་ཉམས་ཞྲིབ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས། བདོ་སྨན་

གྲི་སྨན་སོྦར་ལག་ལནེ་བསར་ཕགོས་ཚད་ལྡན་ཡངོ་ཐབས་བ་རྒྱུ་སགོས་གསལ་བ་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་ནས་ལག་ལནེ་

དངསོ་སུ་བསར་བཞྲིན་པ་བསྔགས་འསོ་སུ་ཡདོ་པ་ལྟར་ད་དུང་མུ་མཐུད་ཤུགས་བསྐྱདེ་ཐགོ བདོ་མྲི་མང་སྤྲི་འཐུས་ལྷན་

ཚགོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་བདོ་ཀྲི་གས་ོབ་རྲིག་པའྲི་ལྷན་ཚགོས་ཀྲི་ཁྲིམས་ཡྲིག་དགངོས་དནོ་རྣམས་ལའང་ཕར་གྲུ་

མཉམ་འདགེས་ཡངོ་བའྲི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འངོས་པར་ཡང་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་ལས་དནོ་མཐའ་དག་

གགེས་མདེ་ལྷུན་གྲུབ་ཡངོ་བའྲི་སྨནོ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། བདོ་མྲི་མང་སྤྲི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྲིས་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ 

ཚསེ་༥ ལ།།

སདི་སྐངོ་མཆགོ་ག་ིགསུང་འཕནི།

༄༅། །ལ་ོའདྲིའྲི་ནང་བདོ་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་ནས་དུས་དན་གསུམ་འཛམོས་སྲུང་བརྲི་ཞུ་རྒྱུའྲི་ཕག་བྲྲིས་

གནང་སནོ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་ཡྲིད་སྤྲ་ོཆ།ེ ད་ེཡང་ཕྲི་ལ་ོ ༡༦༩༦ ལརོ་ྋརྒྱལ་མཆགོ་ལྔ་པ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྲིས་ལྕགས་

པ་ོརྲིར་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་དང་། ཕྲི་ལ་ོ ༡༩༡༦ ལརོ་ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གྲིས་ལྷ་སར་སྨན་རྲིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ། བཙན་བོལ་དུ་འབརོ་རསེ་ ༡༩༦༡ ལརོ་

ྋསྤྲི་ནརོ་ྋགངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྲི་པ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྲིས་འཕགས་ཡུལ་ར་རམ་ས་ལར་

སྨན་རྲིས་ཁང་བསྐྱར་འཛུགས་བསྐྱངས་པ་བཅས་ཁནོ་ལ་ོགངས་ ༤༨༡ སོང་ཡདོ་ཅྲིང་། ལྷག་པར་བཙན་བོལ་དུ་

དབུས་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་གཙསོ་ཡན་ལག་སྨན་རྲིས་ཁང་ཁག་ནས་མྲི་རྲིགས་དང་། དབུལ་ཕྱུག མཆགོ་དམན་སགོས་

ཀྲི་དབེ་བ་མེད་པར་ནད་པ་གངས་ལས་འདས་པར་ནད་བཅོས་ཀྲིས་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྲིན་

ཡདོ། དངེ་སྨན་རྲིས་ཁང་ནས་བཟ་ོསྐྲུན་བགྲིད་པའྲི་བདོ་སྨན་ལ་རྒྱལ་སྤྲིའྲི་ནང་ཆ་ེམཐངོ་ཇ་ེཆེར་འག་ོབཞྲིན་ཡདོ། 

ད་ལན་ག་ོསབས་བཟུང་སེ་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་འབད་བརོན་ཆེན་པསོ་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པ་ོ

བྱུང་བ་ལ་ལེགས་གསའོྲི་བསྔགས་བརདོ་དང་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། ད་ེབཞྲིན་ལ་ོའཁརོ་ནང་དུས་དན་གསུམ་

འཛམོས་སྲུང་བརྲི་ཞུ་རྒྱུའྲི་ལས་རྲིམ་འཆར་འགོད་གནང་བ་རྣམས་དནོ་འབྲས་སནོ་པའྲི་སྨོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 

བདོ་མྲིའྲི་སྒྲྲིག་འཛུགས་ཀྲི་སྲིད་སྐྱངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེནས། ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༥ ལ།།
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ཉིན་རའེ་ིཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༢  ཚསེ་ ༡༩ བར་བུམ་སོང་ནུབ།  

ཚསེ་ ༢༠ ནས་བུམ་སོང་བྱང་། ཕགོས་དེར་

ལས་ས་ེགཏདོ་མི་རུང་།

༢ ཚསེ ༡༥  ལྷག
མ་ེཆུ

WED 23-3-2016 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། གཉནེ་སྒྲྲིག་སངོས། 

ཞག་ངན། ཀླུ་ཐབེས།

༢  ཚསེ ༡༦  ཕུར
རླུང་ ༢

THU 24-3-2016 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་རླུང་

དར་འཛུག་པར་བཟང་། མཁར་

ལས་སངོས།

༢  ཚསེ ༡༧  སངས
ས་རླུང་

FRI 25-3-2016
 Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། གཏར་སགེ་དང་བག་

མ་གཏངོ་ལནེ་མྲི་བ།    

༢  ཚསེ ༡༨  སནེ
ས་རླུང་

SAT 26-3-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་མྲི་རུང་།

༢  ཚསེ ༡༩  ཉྲི
མ་ེརླུང་

SUN  27-3-2016
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་དང་རླུང་

དར་བཟང་། ཤྲིད་སོན་མྲི་རུང་།

༢  ཚསེ ༢༠  ཟླ
   མ་ེཆུ                  

MON 28-3-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བ་བ་སྤྲིར་འཛམེས།

༢  ཚསེ ༢༡  མྲིག
ས་མེ

TUE 29-3-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  བ་བ་སྤྲི་དང་ལྷག་
པར་མགོན་སངོས།

༢  ཚསེ༢༢  ལྷག
ས་ཆུ

WED 30-3-2016
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཞྲི་ལས་བཟང་། 

ཚངོ་སངོས།

༢  ཚསེ༢༣  ཕུར
ཆུ་རླུང་

THU 31-3-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བུ་ཁྲིད་སོངས།

༢ ཚསེ ༢༤  སངས
ས་ཆུ

FRI 1-4-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བ་བ་སྤྲིར་བཟང་། 

ཁ་མཆུ་རོད་པ་སངོས།

༢ ཚསེ ༢༥  སནེ 
ས ༢

SAT 2-4-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡང་སྒྲུབ་བཟང་། 

གཉནེ་སྒྲྲིག་མྲི་བ།

༢ ཚསེ ༢༦ ཉྲི
ས་མེ

SUN 3-4-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  བ་བ་སྤྲིར་འཛམེས། 
ལྷག་པར་མཁར་ལས་སོངས།

༢ ཚསེ ༢༧ ཟླ
ཆུ ༢

MON 4-4-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་བཟང་། 

བག་མ་གཏནོ་ལནེ་འཛམེས།

༢ ཚསེ ༢༨  མྲིག
ས་མེ

TUE 5-4-2016
 Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བ་བ་སྤྲིར་འཛམེས། 

དུར་གདབ་མྲི་རུང་།

༢ ཚསེ ༢༩ ལྷག
མ་ེཆུ

WED 6-4-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བ་བ་སྤྲིར་འཛམེས་

ལྷག་པར་ཤྲིད་སོན་མྲི་རུང་།

གསོ་སྦངོ་།

༢ ཚསེ ༣༠  ཕུར
ཆུ་རླུང་

THU 7-4 -2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བ་བ་སྤྲིར་འཛམེས།

ཟླ ༣ ཚསེ ༡ སངས 
ས་ཆུ 

FRI  8-4-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བ་བ་སྤྲིར་བཟང་

ཡང་མགོན་སངོས།

རྒྱ་ཟླ་༣ ཚསེ་༢ 

༣ ཚསེ ༢ སནེ
ས་རླུང 

SAT 9-4-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ནརོ་ཕྲིར་གཏངོ་བ་

དང་ཚངོ་ལས་སོངས།

༣ ཚསེ ༣ ཉྲི
མ ེ༢

SUN 10-4-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་

བཟང་། བུ་ཁྲིད་ངན།

༣ ཚསེ ༤ ཟླ

མ་ེཆུ
MON 11-4-2016 

Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་ཆུ་བརོད་པ་སོངས།

༣ ཚསེ ༦ མྲིག

ས་མེ
TUE 12-4-2016 

 Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་འབྲྲིང་། མཁར་ལས་སོངས།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༥ སིྤ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣

ཉིན་རའེ་ིཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ བར་བུམ་སོང་བྱང་། 

ཚསེ་ ༢༡ ནས་བུམ་སོང་ཤར། ཕོགས་དེར་

ལས་ས་ེགཏདོ་མི་རུང་།

༣ ཚསེ ༧  ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED 13-4-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྲྲིང་། བག་སོན་མྲི་བ།

༣  ཚསེ ༨  ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU 14-4-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྲིང་། དུར་འདབ་མྲི་བ། 

༣ ཚསེ ༩ སངས
ས་རླུང

FRI 15-4-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཤྲིད་སོན་མྲི་བ།

ཡན་ཀངོ་།

༣ ཚསེ ༡༠ སནེ
ས་མེ

SAT 16-4-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བ་ལས་སྤྲིར་འཛམེས།

༣ ཚསེ ༡༡  ཉྲི
མ་ེཆུ 

SUN 17-4-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། དབུལ་ལག 

ཞག་ངན།	   ས་ཁམས་མཆརེ་ར་
ཞག་ ༡༨ རྒྱུ།

༣  ཚསེ ༡༢  ཟླ
མ་ེཆུ

MON 18-4-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་ཚངོ་

ལས་སངོས།

༣ ཚསེ ༡༣ མྲིག
མ་ེ ༢

TUE 19-4-2016
 Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་ཀླུང་དར་

བཟང་། བུ་འཁྲིད་སངོས།

༣ ཚསེ ༡༤ ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED 20-4-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་

བརོད་པ་སངོས།

༣ ཚསེ ༡༥ སྔ་མ། ཕུར
རླུང་ ༢ 

THU 21-4-2016
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་ཀླུང་དར་

བཟང་། གཉནེ་སྒྲྲིགས་སངོས། 

གསོ་སྦངོ་།

༣ ཚསེ ༡༥ ཕྲི་མ། སངས
ས་རླུང་།

FRI  22-4-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། གཉནེ་སྒྲྲིགས་སངོས།

༣ ཚསེ ༡༦ སནེ
ས་རླུང་།  

SAT 23-4-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་སངོས།

ཉ་ིནག

༣ ཚསེ ༡༧ ཉྲི
མ་ེ ༢

SUN 24-4-2016 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་

བཟང་། བག་སོན་མྲི་བ།

༣ ཚསེ ༡༨ ཟླ
ས་ཆུ

MON 25-4-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྲིང་། ཞྲི་ལས་བཟང་། 

དུར་འདབ་མྲི་བ།

༣ ཚསེ་ ༡༩  མྲིག
ས་མ།ེ

TUE 26-4-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྲིད་སོན་མྲི་བ།

༣ ཚསེ ༢༠ ལྷག
ས་ཆུ།

WED 27-4-2016 
Earth-Water

ཚེས་ཆ་འབྲྲིང་། སྨན་སྦོར་བཟང་། 

བ་བ་སྤྲིར་འཛམེས། ཀླུ་ཐབེས།

༣ ཚསེ ༢༡  ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU 28-4-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། མགོན་མྲི་བ། 

སགེ་ཚསེ།

༣ ཚསེ ༢༢ སངས
ས་ཆུ

FRI 29-4-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཞྲི་ལས་བཟང་། 

ཚངོ་ལས་སངོས།

ཀླུ་ཐབེས།

༣  ཚསེ ༢༣ སནེ
ས་ ༢

SAT 30-4-2016 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡང་བསྒྲུབ་
བཟང་། བུ་འཁྲིད་སངོས།

༣ ཚསེ ༢༤ ཉྲི
ས་མེ

SUN 1-5-2016  
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་

བརོད་པ་སངོས།

༣ ཚསེ ༢༥ ཟླ
ཆུ ༢

MON 2-5-2016 
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་དང་ཞྲི་

ལས་བཟང་། གཉནེ་སྒྲྲིག་མྲི་བ། 

༣  ཚསེ ༢༦ མྲིག
ས་མེ

TUE 3-5-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་འབྲྲིང་། མཁར་ལས་སོངས།

རྒྱལ་སྤའི་ིབདོ་ལུགས་སྨན་ག་ིབག་ོགངེ་ཚགོས་ཆནེ།

༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྲིན་དྷ་ས་བདོ་ཀྲི་

སྨན་རྲིས་ཁང་ཉམས་ཞྲིབ་སེ་ཚན་ནས་"བོད་ཀྲི་གསོ་བ་

རྲིག་པའྲི་བདནེ་པ་གསལ་འདནོ་"ཞསེ་པའྲི་བརདོ་གཞྲིའྲི་

ཐགོ་རྒྱལ་སྤྲིའྲི་བོད་ལུགས་སྨན་གྲི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ 

[International Conference on Tibetan 

Medicine] ཞྲིག་ག་ོསྒྲྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། ད་ེསྔ་བདོ་ཀྲི་གས་ོབ་

རྲིག་པ་དང་འབྲལེ་ཡདོ་བརོད་གཞྲི་སྣ་ཚགོས་སངེ་ཉམས་

ཞྲིབ་ཚད་ལྡན་བགྲིས་པའྲི་སྙན་ཐ་ོབསྐུར་དགསོ་པའྲི་འབདོ་

སྐུལ་གསལ་བསྒྲགས་སྔནོ་སངོ་བཞྲིན་མང་དག་ཅྲིག་འབྲལེ་

ཡདོ་ས་ེཚན་དུ་འབརོ་ཡདོ། སྒྲགོས་སྦང་ཞུ་རྒྱུའྲི་ག་ོསབས་

འདྲིའྲི་དུས་ཚདོ་ལ་གཞྲིགས་ནས་མཁས་པ་ལྔའྲི་ཉམས་ཡྲིག་

སྙན་ཐ་ོའདམེས་སྒྲུག་གནང་ཡདོ། ད་ེཡང་བརདོ་གཞྲི་དང་

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྣམས་ནྲི། 

ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ། Is Mercury 

in Tibetan Medicine Toxic? : Clinical, 

Neorocognitive and Biochemical 

Results of a case controlled cross 

sectional study (སྨན་རྲིས་ཁང་དང་ཟུང་སྦེལ་

ཐོག་བཙོ་ཐལ་ལ་ཚན་རྲིག་གྲི་ལམ་ནས་ཉམས་ཞྲིབ་

བས་ནས་ནད་རགས་དང་། དབང་རའྲི་བེད་ལས། སྐྱེས་

ལྡན་རས་སྦོར་ཐོག་མངོན་པའྲི་གྲུབ་དནོ་གེང་བ།) — 

Dr. Sarah Sallon ཨྲི་ཛ་ཱརལ་ཧ་ད་སཧ་སྨན་ཁང་གྲི་

རང་བྱུང་སྨན་གྲི་ཉམས་ཞྲིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྲི་ཉམས་ཞྲིབ་པ།

ཚོགས་ཐངེས་གཉིས་པ།  From Medical 

tradition to Traditional Medicine: A 

Tibetan formula in the European frame 

work (བོད་ལུགས་གསོ་བ་རྲིག་པའྲི་ལམ་ནས་སྨན་

སྦོར་བགྲིས་པའྲི་སྨན་རྣམས་ཡོ་རོབ་སྨན་གྲི་ཁྲིམས་

སྒྲྲིག་དང་མཐུན་པའྲི་ངང་དར་སེལ་ཡོང་ཐབས།) —  

Dr. Cecile Vennos སུད་ཛ་ིལན་ཊྲི་པད་ྨབདོ་སྨན་

བཟ་ོགྲྭའྲི་ཚདོ་འཛནི་དང་སྨན་གྲི་ཚན་རྲིག་ས་ེའགན།

ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ། Traditional 

Tibetan Medicines as a potential 

source of agents for treatment of 

Glioblastoma multiforme: A controlled, 

cell culture-based pilot study (སྨན་རྲིས་

ཁང་དང་ཟུང་སྦེལ་ཐགོ་བོད་སྨན་གྲིས་ཀླད་པའྲི་འབྲས་

སྐྲན་བཅོས་པར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་མངནོ་ཚུལ་སོར་ཚན་

རྲིག་གྲི་ལམ་ནས་སྔནོ་འགའོྲི་ཉམས་ཞྲིབ་བགྲིས་པའྲི་སྙན་

ཐ།ོ) — Dr. Dziugas Meskelevicius ཨྲིལ་ནྲིས་

གཙུག་ལས་སབོ་གྲྭའྲི་ཉམས་ཞྲིབ་པ།

ཚོགས ་ཐེངས ་བཞི ་པ །  Weight 

reduction in patients with coronary 

artery disease: Comparison of 

Traditional Tibetan Medicine and 

western diet (སྙྲིང་ཁམས་འཕར་རའྲི་ནད་པའྲི་ལུས་

པོའྲི་ལྲིད་ཚད་གཅོག་ཚུལ་ཐད་བོད་དང་ནུབ་ཕོགས་

སྨན་ལུགས་གཉྲིས་ཀྲི་ཁ་ཟས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་བགྲིས་

པའྲི་གྲུབ་དནོ་གངེ་བ།) — Dr. Namgyal Qusar  ཁྱུ་

གསར་བདོ་ལུགས་གས་ོརྲིག་སྨན་པ།

ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ། Learning how 

to make a link: Interest to study the 

concepts and the way of teaching 

Tibetan Medicine (བོད་ཀྲི་གསོ་བ་རྲིག་པའྲི་

རྣམ་བཞག་དང་། དེ་སོབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་གཉྲིས་ཀྲི་

བར་འབྲལེ་བ་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་པའྲི་སོར་ཤསེ་ཐབས་བེད་པ།) 

— Dr. Marie T. Nicholas ཧ་ྥརན་སྲི་མནོ་པྲི་ལྲིའྲི་

གཙུག་ལག་སབོ་གྲྭ་ཆནེ་མའོྲི་ཉམས་ཞྲིབ་པ།

༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉནི་ག་ིམཛད་འཆར།

དེ་ཡང་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་ལས་བེད་ཟུར་པ་

རྣམས་དང་། ལས་ཐོག་རྣམས་ནས་སྨན་རྲིས་ཉམས་

མོང་དང་། སྨན་རྲིས་ཁང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕོགས་སོར་

ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གྲིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་

རྒྱུའྲི་ག་ོསབས་འབུལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་བཅས་ཡྲིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྲི་རསེ་ཀྲི་བདོ་ཡྲིག་ཨང་ཀྲི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྲི་ལུགས་ཨང་ཀྲི་ད་ེཕྲི་ཟླ་ཕྲི་ཚསེ་ཡྲིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྲི་རསེ་ཀྲི་བདོ་ཡྲིག་ཨང་ཀྲི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྲི་ལུགས་ཨང་ཀྲི་ད་ེཕྲི་ཟླ་ཕྲི་ཚསེ་ཡྲིན།

རནི་ཆནེ་རལི་བུའ་ིསྐརོ་གསལ་འདབེས།

གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་ཞསེ་པ་ལྟར་ད་ེསྔའྲི་སྨན་

རྲིས་ཟླ་གསར་འདནོ་ཐངེས་མང་པའོྲི་ནང་རྲིན་ཆནེ་རྲིལ་

བུ་ཚངོ་འགམེས་ཞུ་ཕགོས་སརོ་གནས་ཚུལ་རབས་དང་རྲིམ་

པ་བྱུང་བ་རྣམས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡདོ། ད་རསེ་སར་ཡང་

བདོ་རྲིགས་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བརག་དཔྱད་སྨན་

པས་ནད་པར་སྨན་བཅོས་ཞུ་སབས་ནད་ཀྲི་ང་ོབ་ོསགོས་

ལ་གཞྲིགས་ནས་ནད་པ་ད་ེལ་རྲིན་ཆནེ་རྲིལ་བུ་གང་དང་

ཇྲི་ཙམ་སྤྲདོ་དགསོ་པ་སྨན་པ་ད་ེཉྲིད་ལ་འགན་དབང་ཆ་

ཚང་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེལྟར་དགསོ་ངསེ་ཅན་གྲི་ནད་པའྲི་

རྲིགས་ལ་རྲིན་ཆནེ་རྲིལ་བུ་ཆད་སྐྱནོ་བྱུང་ན་གཏན་ནས་མྲི་

འགྲིག་ཚུལ་དབུས་འཛནི་སྐྱངོ་ནས་ལམ་སནོ་ཁ་གསལ་ཞུས་

པ་བཞྲིན་ལག་བསར་འགོ་མུས་ཡྲིན། བར་སབས་སྤདོ་ངན་

འགའ་ཞྲིག་གྲིས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་གསགོ་ཁ་ོནར་དམྲིགས་

ཏ་ེསྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་མཚན་དང་ལས་རགས་བདེ་སྤདོ་ལགོ་

པར་བཏང་ནས་རྲིན་ཆནེ་རྲིལ་བུ་རྫུན་མ་བཟོས་ཏ་ེབཙངོ་

པའྲི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྲི་ཐད་རད་ཞྲིབ་བེད་བཞྲིན་ཡདོ་

ལ་ནག་ཉེས་ཅན་ད་ེངསོ་ཟྲིན་མ་ཐག་ཁྲིམས་གཏུགས་བ་

ངསེ་ཡྲིན། ད་ེབཞྲིན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ཚུལ་མཐུན་

ངང་རྲིལ་བུ་ཚངོ་འགམེས་ཞུ་སབས་ཚངོ་གྲི་ག་ོསབས་ཡདོ་

པར་མཐངོ་ནས་སབས་འཚལོ་བ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཚད་ལས་

བརལ་བའྲི་རག་ཐབས་ཀྲིས་སྨན་པ་དང་ལས་བདེ་རྣམས་

ལ་ཚགི་རྩུབ་དང་། ཐ་ན་འཁྲུགས་འཛངིས་བྱུང་གབས་ཀྲི་

གནད་དནོ་ཡང་བྱུང་ཡདོ།  ད་ལྟའྲི་ཆར་རྲིན་ཆནེ་རྲིལ་བུ་

ཚངོ་འགམེས་ཞུ་ཕགོས་ཀྲི་འག་ོལུགས་ཤྲིག་གཏན་འབབེས་

གང་ལེགས་བཟོས་ཡོད་པས་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ནས་ཡན་

ལག་ས་ོསའོྲི་སྨན་ལས་རྣམས་ཀྲི་སབས་བབ་ལམ་སནོ་ལྟར་

བཟང་སྤདོ་དང་ལྡན་པའྲི་ས་ོནས་ད་ེརྒྱུན་འཁངོས་ཐབས་

ལ་ཕར་བ་གྲུ་འདགེས་ཡངོ་བར་ཞུ།
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༸རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ག་ིགཞས་ཚགི

 རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ། །བམས་བརེའྲི་ཕོགས་རྲིས་མེད་ཀང་།།

 འགོ་བའྲི་ཟུག་རྔུ་གཅོད་མཁན། །སངས་རྒྱས་སྨན་གྲི་བླ་མ།།

 དུག་བཅོས་གཡུང་དྲུང་འཁྲིལ་བ། །ཉམས་མོང་གནད་ཀྲི་སྒྲོམ་བུ།།

 བོད་ཡུལ་སྨན་པའྲི་ཐོག་མ།  །དང་སོང་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས།།

 གངས་ལོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའྲི། །བླ་སྨན་ཀུན་གྲི་མེས་པོ།།

 གཙང་མོ་ཆབ་ཀྲི་འགོ་ཁུངས། །སྨན་པ་དུང་གྲི་ཐོར་ཅོག །

 མཐའ་བཞྲིའྲི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྲི། །མན་ངག་བོད་ལ་དངས་ནས།།

 གསོ་རྲིག་བསན་པ་སེལ་བའྲི། །གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།།

 རྲིག་གནས་སྤྲི་ལ་མཁས་ནས། །གསོ་རྲིག་རལ་ཏུ་བཏོན་བྱུང་།།

 བང་ལུགས་ཤྲིང་རའྲི་སོལ་འབེད། །བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་།།

 སྙན་གགས་དགུང་ལས་མཐོ་བ། །མཛད་རེས་མཚོ་ལས་ཟབ་པ།།

 ཟུར་ལུགས་སྲིད་པའྲི་གངས་རྒྱན། །ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉྲིད་རོ་རེ།།

 རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས།  །ལྕགས་པོ་རྲི་ཡྲི་རེ་ལ།།

 སྨན་རྲིས་གྲྭ་ཚང་བཙུགས་ནས། །མྲི་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ།།

 རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོས། །རྒྱལ་ས་ལྷ་ལྡན་ཞྲིང་ལ།།

 སྨན་རྲིས་ཁང་ཆེན་བཙུགས་ནས། །མྲི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་འཁོར་ཡོད།།

 རྒྱལ་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། །རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ།།

 སྨན་རྲིས་མེ་རོ་གསོས་ནས།  །མྲི་ལོ་ང་ལྔ་འཁོར་ཡོད།།

 སྨན་རྲིས་བསན་པ་འཕྲིན་ལས། །འཛམ་གྲིང་ཡོངས་ལ་རྒྱས་སོ།།

 གྲིང་བཞྲིའྲི་སྐྱེ་འགོ་ཀུན་གྲིས། །དགའ་མགུའྲི་བསོད་དབངས་ཕུལ་སོང་།། 

 རྒྱལ་མཆོག་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། །དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའྲི།།

 ག་སོན་དབངས་ཀྲི་མཆོད་པ། །སྐྱེ་འགོ་ཀུན་གྲིས་ལེན་ནོ།།

ཤགོ་ངོས་བཞ་ིཔ། བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༥ སིྤ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣  

རམོ་སྒྲྲིག་པ།   རྲིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྲིས།

  ཚགོས་མྲི།    དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྲིང་ཕུན་ཚགོས།

                        རྲིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྲིང་།

              སྨན་པ་ཉྲི་མ་ཚ་ེརྲིང་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགདོ་པ།   ལྷ་མ་ོསྐྱྲིད་འཛམོས།
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༢༠༡༥ ལའོ་ིསྨན་རསི་སབོ་མའ་ིལ་ོའཁརོ་རྒྱུགས་འབྲས་

རེ་གས་སྒགོས་སྦང་།

སྨན་སབོ་སབས་ ༡༧ ལ་ོརྲིམ་བཞྲི་པ། ཨང་

རྲིམ་དང་པ།ོ སྨན་སབོ་ཉྲི་མ་ཚ་ེརྲིང་། མྲིང་གཞུང་ཨང་། 

༣༤༨ བརྒྱ་ཆ། ༩༣་༠༡། ཨང་རྲིམ་གཉྲིས་པ། སྨན་སབོ་ཚ་ེ

རྲིང་གཡུ་སྒྲནོ། མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༣༥༩ བརྒྱ་ཆ། ༩༡་༧༥། 

ཨང་རྲིམ་གསུམ་པ། སྨན་སབོ་ཚ་ེརྲིང་སྒྲལོ་མ། མྲིང་གཞུང་

ཨང་། ༣༤༦ བརྒྱ་ཆ་ ༨༩་༦ 

སྨན་སབོ་སབས་ ༡༨ ལ་ོརྲིམ་གསུམ་པ། ཨང་

རྲིམ་དང་པོ། སྨན་སོབ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ། མྲིང་གཞུང་

ཨང་། ༣༧༡ བརྒྱ་ཆ། ༩༤་༣ ཨང་རྲིམ་གཉྲིས་པ། སྨན་སབོ་

དབངས་ཅན་སྒྲལོ་དཀར། མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༣༧༥ བརྒྱ་

ཆ། ༩༢་༨༥ ཨང་རྲིམ་གསུམ་པ། སྨན་སབོ་བསན་འཛནི་ཟླ་

གསལ། མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༣༧༠ བརྒྱ་ཆ། ༩༢་༦

སྨན་སོབ་སབས་༡༩ ལ་ོརྲིམ་གཉྲིས་པ། ཨང་

རྲིམ་དང་པ།ོ སྨན་སོབ་བསན་འཛནི་ཚ་ེབརན། མྲིང་

གཞུང་ཨང་། ༤༡༩ བརྒྱ་ཆ། ༩༢་༤ ཨང་རྲིམ་གཉྲིས་པ། 

སྨན་སོབ་སྒྲལོ་མ་ལྷ་མ།ོ མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༤༡༤ བརྒྱ་ཆ། 

༩༡་༨༩ ཨང་རྲིམ་གསུམ་པ། སྨན་སོབ་བསན་འཛནི་མཚ་ོ

མ།ོ མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༤༠༡ བརྒྱ་ཆ། ༩༡་༢༧

རྲིས་སོབ་སབས་༩ ལ་ོརྲིམ་གསུམ་པ། ཨང་

རྲིམ་དང་པ།ོ རྲིས་སབོ་ཆསོ་སྐྱྲིད། མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༦༣ 

བརྒྱ་ཆ། ༨༩་༧ ཨང་རྲིམ་གཉྲིས་པ། རྲིས་སབོ་ཀུན་བཟང་

ཆསོ་སྒྲནོ། མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༦༦ བརྒྱ་ཆ། ༨༥ ཨང་རྲིམ་

གསུམ་པ། རྲིས་སབོ་བླ་ོབཟང་། མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༦༨ 

བརྒྱ་ཆ། ༨༤་༡ 

རྲིས་སབོ་སབས་༡༠ ལ་ོརྲིམ་གཉྲིས་པ། ཨང་

རྲིམ་དང་པ།ོ རྲིས་སོབ་སལ་བཟང་། མྲིང་གཞུང་ཨང་། 

༧༦ བརྒྱ་ཆ། ༩༤་༧ ཨང་རྲིམ་གཉྲིས་པ། རྲིས་སབོ་བསན་

འཛནི་རྲིན་འཛནི། མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༨༧ བརྒྱ་ཆ། ༩༣་༦ 

ཨང་རྲིམ་གསུམ་པ། རྲིས་སབོ་བསན་འཛནི་མཁའ་འག།ོ 

མྲིང་གཞུང་ཨང་། ༨༦ བརྒྱ་ཆ། ༩༢་༩

ཆ་སྙམོས་ཀྲི་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཤསོ། ཨང་རྲིམ་དང་

པ།ོ སྨན་སོབ་སབས་ ༡༧ ཚ་ེརྲིང་སྒྲལོ་མ།  མྲིང་གཞུང་

ཨང་། ༣༤༦ བརྒྱ་ཆ། ༩༡་༩༥

༢༠༡༥ ལའོྲི་སབོ་གྲྭ་སྤྲིའྲི་རན་བདག་བླ་ོབཟང་དང་། 

བུ་མའོྲི་རན་བདག་བད་ེསྐྱྲིད་ཚ་ེདབང་བཅས་ཡྲིན་ན།ོ། 

གླུ་དབྱངས་འགན་བསྡུར་གི་གནས་ཚུལ།

གོང་འཁོད་གཞས་ཚིག་དེ་སྨན་རྲིས་མཐོ་

སོབ་རྲིག་དགེ་ཟུར་པ་ཧོར་གཙང་འཇྲིགས་མེད་ལགས་

དང་། སྨན་རམས་པ་ཆསོ་ལ་ོཐར་ལགས་གཉྲིས་ཀྲིས་སྨན་

རྲིས་ཁང་ལ་ོབརྒྱ་འཁརོ་བའྲི་དུས་དན་སྲུང་བརྲིའྲི་སབས་

ྋརྒྱལ་བའྲི་བཀའ་དྲིན་རསེ་དན་ཆེད་བརམས། གཞས་

ཚིག་དེ་དང་འཚམས་པའྲི་གཞས་གདངས་ཤྲིག་གསར་

བཟོ་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཕྲིར་གཞས་

གདངས་འགན་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྲི་སོར་སྨན་རྲིས་ཁང་

གྲི་ད་རྒྱ་དང་།  སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་གསར་ཤགོ་ནང་གསལ་

བསྒྲགས་སེལ་དནོ་ལྟར་སརེ་གྲི་གཞས་གདངས་གསར་རམོ་

བས་པ་ ༥ འབརོ།

ད་ེནས་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༤ ཉྲིན་

དངསོ་གཞྲི་འགན་བསྡུར་སབས་ཆེད་མངགས་བདོ་མྲིའྲི་

སྒྲྲིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྲི་དྲུང་འཕར་ཀུན་

དགའ་བཀྲ་ཤྲིས་ལགས།  སཱ་ར་མཐ་ོསབོ་ཀྲི་རམོ་རྲིག་སབོ་

དཔོན་སྤྲེལ་ནག་པ་བླ་ོགསོ་དཔལ་བཟང་ལགས།  ཟོླས་

དག་ེཟུར་པ་དབུ་རྒྱན་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས།  ཟོླས་ཟུར་བཀྲས་

མཐངོ་སལ་བཟང་ཆསོ་སྐྱྲིད་ལགས།  མད་ོསྨད་གཞས་པ་

འཇམ་དབངས་བཀྲ་ཤྲིས་ལགས་བཅས་གཟུར་དཔང་དུ་

གདན་ཞུས་ཀྲིས་བོད་ཀྲི་སྨན་རྲིས་མཐ་ོསོབ་ཚོགས་ཁང་

དུ་སྨན་རྲིས་ལས་བདེ་དང་ཕྲི་མྲི་གང་འཚམ་འཛམོས་ཐགོ་

གླུ་དབངས་འགན་བསྡུར་གནང་བ་ལས། ཨང་རྲིམ་དང་པརོ་

གཞས་པ་བསན་འཛནི་ནརོ་བུ་ལགས་དང་།  ཨང་རྲིམ་གཉྲིས་

པར་སུད་སྲིར་གནས་བཞུགས་ཟོླས་ཟུར་འཇམ་དབངས་ཆསོ་

ལྡན་ལགས།  ཨང་རྲིམ་གསུམ་པར་ཀ་ོརྲི་ཡར་གནས་བཞུགས་

ཁ་རག་སནེ་པ་ལགས་བཅས་སུ་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་ཡདོ།  

ལས་བེྱད་ཞབས་ལ་ོཉ་ིཤུ་དང་སུམ་ཅུ་འཁོར་བ།

འདྲི་ལོ་དྷ་ས་བོད་ཀྲི་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་ལས་བེད་

ཞབས་ལ་ོསུམ་ཅུ་སནོ་པ་གཉྲིས་དང་། ཞབས་ལ་ོཉྲི་ཤུ་སནོ་

པ་བདུན་བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་དག་པའྲི་

ཞབས་འདགེས་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཞུས་ཐུབ་པར་བསྔགས་

བརདོ་ཡྲི་རང་དང་སྦགས། ཁངོ་རྣམས་པའྲི་ང་ོསྤྲདོ་མདརོ་

བསྡུས་ར་ེཞུ་རྒྱུར།

དང་པ།ོ ཞབས་ལ་ོསུམ་ཅུ་སནོ་པ་གཉྲིས་ནྲི།  1 ཟླ་

བ་སྒྲལོ་མ་ལགས། ཁངོ་མ་ོ ༡༩༨༥ ལརོ་ཐགོ་མར་དྲི་ལླྲི་ནྲི་

མུན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྣ་ེལནེ་མ་དང་། ད་ེནས་ལས་

དྲུང་། ལས་ཞོར་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་ཕྲི་ནང་འབྲེལ་མཐུད་

པའྲི་ལས་འཁུར་ཡང་བཞེས། ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་

དྲི་ལླྲི་ཕྲིར་ཚངོ་ཁང་གྲི་འགན་འཛནི་གཞནོ་པ་དང་། ཕྲི་

ནང་ཚངོ་འབྲལེ་གྲི་འབྲལེ་མཐུད་པའྲི་ལས་འགན་བཞསེ་

བཞྲིན་ཡདོ།  2 དག་འདུལ་ལགས། ཁངོ་ ༡༩༨༦ ལརོ་ཐགོ་

མར་སྨན་སྦརོ་ཁང་དུ་སྨན་གཙང་བཟོ་དང་། ད་ེནས་སྨན་

ཐག་འཕྲུལ་འཁརོ་གཏངོ་མྲི་ལས་འཁུར་ཞུས། ༡༩༩༧ ལ་ོ

ནས་མཐ་ོསབོ་བུའྲི་ཉལ་ཁང་གྲི་ཕ་ཚབ་དང་། ༢༠༡༣ ལརོ་

སྨན་རྲིས་ཁང་དབུས་ས་ཁང་ས་ེཚན་གྲི་འགན་འཛནི་ལས་

འགན་བཞསེ་མུས་ཡྲིན། 

གཉྲིས་པ། ཞབས་ལ་ོཉྲི་ཤུ་སནོ་པ་བདུན་ནྲི། 1 བཀྲྲིས་

ཟླ་བ་ལགས། ཁངོ་ ༡༩༩༣ ལརོ་ཐགོ་མར་སྨན་སྦོར་ཁང་

དང་། ད་ེནས་སྨན་མཛདོ་དང་སྨན་ཚངོ་སེ་ཚན་དུ་སྨན་

མཛདོ་ཟོག་གཉརེ་ལས་རགོས། ༢༠༡༤ ལ་ོནས་སྨན་རྲིས་

ཁང་གྲི་ཁོར་ཡུག་བདེ་འཇགས་དང་ཉེན་སྲུང་དོ་དམ་

འགན་འཛནི་། ལས་ཞརོ་སྨན་རྲིས་ལས་བདེ་དང་ལས་མྲི་

ཚམོ་བུའྲི་འགན་འཛནི་གྲི་ལས་འགན་གཅྲིག་ལྕགོས། ལས་

ཡུན་རྲིང་བད་ེདནོ་ཚགོས་གཙ་ོདང་ད་ལྟ་ཚགོས་མྲི་གནང་

མུས་ཡྲིན།  2 སྨན་རམས་པ་ཉྲི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཁངོ་ 

༡༩༩༤ ལརོ་ཤྲིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་པའྲི་ལས་

འཁུར་ཞུས། ད་ེནས་རྲིམ་བཞྲིན་སེལ་ལརོ། ཤྲི་ལངོ་། ཀ་ཏ། 

མན་སར། བྷན་ཌ་ར། ཅ་ཻན་ེཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་

སྨན་པ་དང་། འགན་འཛནི་སྨན་པའྲི་ལས་འཁུར་ཞུས། ད་

ལྟ་སྨན་དག་ེལས་འགན་བཞསེ་མུས་ཡྲིན། ༢༠༠༥ ལརོ་སྨན་

རམས་པ་ཆུང་བ་དང༌། ༢༠༡༣ ལརོ་སྨན་རམས་པ་འབྲྲིང་

བའྲི་ཕག་ཁརེ་བཞསེ།  3 ཀུན་དགའ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས། ཁངོ་

མ་ོ ༡༩༩༥ ལརོ་ཐགོ་མར་ས་ལུ་ས་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

གྲི་སྣ་ེལནེ་མ་དང་། ད་ེནས་ར་ོགྲིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་

སྨན་རྲིས་ལས་སྣ།ེ ས་ལུ་ས་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་རྲིས་

པ། སངེ་ལརོ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་སྤྲདོ་དང་། ད་ལྟ་

ར་ོགྲིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་རྲིས་པའྲི་ལས་འཁུར་གནས་

མུས་ཡྲིན།  4 སེན་པ་ལྷ་མ་ོལགས། ཁངོ་མ་ོ ༡༩༩༥ ལརོ་

ཐགོ་མར་ཀ་ོལྲི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་སྤྲདོ། ད་ེ

ནས་སོན་ཌ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་སྤྲོད། དེ་རེས་

སར་ཀ་ོལྲི་གྷལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་རྲིས་པ་དང་། ད་

ལྟ་སལེ་སབོ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་རྲིས་ལས་སྣ་ེབའྲི་

ལས་འགན་གནང་མུས་ཡྲིན།  5 བསན་འཛནི་སྙན་གགས་

ལགས། ཁངོ་ ༡༩༩༥ ལརོ་ཐགོ་མར་ལྡྲི་ལྲི་ནྲི་མུན་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་གྲི་ལས་དྲུང་དང་། ལྡྲི་ལྲི་བོད་སར་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་གྲི་མགནོ་ཁང་བདག་གཉེར་བ། ད་ེནས་དབུས་

སྨན་མཛདོ་དང་སྨན་ཚངོ་ས་ེཚན་དུ་རྲིས་པའྲི་ལས་རགོས། 

དབུས་ཡན་ལག་སྤྲི་ཁབ་ས་ེཚན་དུ་རྲིས་ཁ་དང་སྲིལ་འཛནི་

ཞྲིབ་འཇུག་པ་དང་རྲིས་པ། ༢༠༡༥ ལ་ོནས་ད་ལྟ་སྔ་ོསྦརོ་

ཉམས་ཞྲིབ་ས་ེའགན་ལས་རགོས་གནང་མུས་ཡྲིན། ལས་

ཡུན་རྲིང་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ནང་ཞྲིབ་པ། བད་ེདནོ་ཚགོས་

ཆུང་དང་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྲི་ཚོགས་མྲི་བཅས་འགན་

ཁུར་ཞུས་ཡདོ།  6 ཚ་ེརྲིང་བད་ེསྐྱྲིད་ལགས། ཁངོ་མ་ོ ༡༩༩༥ 

ལརོ་ཐགོ་མར་ས་ལུ་ས་ར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་རྲིས་པ་

དང་། ད་ེནས་དྭང་སབོ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་སོྤྲད་

རྲིས་པ་གཅྲིག་ལྕགོས། ཤྲིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་

རྲིས་ལས་སྣ་ེདང། ད་ལྟ་སནོ་ཌ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྲི་སྨན་

རྲིས་ལས་སྣ་ེའགན་ཁུར་གནང་མུས་ཡྲིན།  7 བཀྲ་ཤྲིས་ལྷ་

རྒྱལ་ལགས། ཁངོ་ ༡༩༩༥ ལརོ་དབུས་སྨན་རྲིས་ཁང་གྲི་ད་ོ

སྐྱལེ་སྣུམ་འཁརོ་ཁ་ལ་ོབ་དང་། ད་ེརསེ་ལ་དྭགས་སྨན་རྲིས་

རྲིག་གཞུང་བསྲི་གནས་ཁང་གྲི་ཁ་ལ།ོ སར་དབུས་སྨན་རྲིས་

ཁང་དུ་ཁ་ལ་ོབའྲི་ལས་འཁུར་ཞུས་ཡདོ། ༢༠༡༣ ལརོ་ཁ་ལ་ོ

བའྲི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་ཞུས་བས་ཏ་ེད་ལྟ་མཚན་

སྲུང་བའྲི་ལས་འགན་གནང་མུས་ཡྲིན།
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