སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལ
ྲེ ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༢༦

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ རེས་གཟའ་ཉི།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

འདའི ་ི སྒང་ལ་སྔར་ཡིན་ཡང་འཕུང་ལ་སྦྱར་ཡོད་
ལ། ད་ལྟ་ཡནི ་ནའང་གཡོ་སྒྱུ་ཁྲམ་པའི་དབང་ལས་ལས་
ཀ་བྱས་པ་ཡནི ་ན་འཛམ་བུ་གངླི ་ཡོངས་རྫོགས་འཕུང་ལ་
སྦྱར་བ་མ་གཏོགས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཤེས་གསལ་རེད།
དེ་འདྲ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་འོག་ལ་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་འདི་རླབས་
ཆེན་ཡིན། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་དམིགས་ཡུལ་བཞག དེ་འདྲའི་
ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་དངོས་གནས་
སུ་ལ་བཤད་དགོས་ཀྱང་བཤད་ཐུབ། ཡང་ན་རྒྱ་མི་ལ་
བཤད་དགོས་བྱུང་ནའང་ང་ཚོར་སྤོབས་པ་ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའ་ི འདི་ངོ་
ལགྐོ ་བྱས་ནས་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་མིན།
དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་དངོས་
གནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་དང་བསྲེག་བཏུབ་འཕེར་བ་
བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དཔང་འཕེར་ཆགས་
ཡོང་དུས་ང་ཚོའ་ི ལས་ཀ་དེ་གཟ་ི བརདྗི ་རེད།
དེ་འདྲའི་བོད་སྤྱི་པའ་ི དོན་དག་ལས་ཀ་རླབས་ཆེན་
པོ་ཕན་གནོད་དངོས་སུ་འབྲེལ་རྒྱུ་ཡོད་པའ་ི ལས་ཀ་དེ་ཕར་
བཞག་ནས་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་མང་པོ་འཕྲལ་སེལ་
བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རངི ་པོའ་ི ཆ་ནས་བསམ་
བློ་བཏང་བ་ཡནི ་ན་སོ་སོའ་ི དགའ་ཉེ་ཚོས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་
ཐབས་སྡུག་རེད་ཟེར་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་ཁྱེད་རང་རླབས་
ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཟེར་གྱི་མ་རེད། སོ་སོ་སྒེར་གྱི་
ངོས་ནས་མཐའ་མ་ཤ་ི བའ་ི ཉནི ་མོ་དེར་སོ་སོས་བསམ་བློ་
གཏོང་དུས་ངས་དངུལ་མང་པོ་བཟོ་ཐུབ་བྱུང་ཡང་ངས་
བོད་སྤྱི་པའ་ི དོན་དུ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མ་བྱུང༌།
ངའ་ི སྤུན་མཆེད་ཚོ་ཡང་ཐ་མ་བློ་ཕམ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་
བསམ་པའ་ི འགདྱོ ་པ་སྐསྱེ ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མེད། ང་

ཚོས་བོད་སྤྱི་པའ་ི དོན་དག་དང་འབྲེལ་བའ་ི ལས་ཀ་བྱེད་
པ་ཟེར་བ་དེ་ཆོས་ཁས་བླངས་ཀྱང་རུང་ཆོས་ཁས་མ་བླངས་
ཀྱང་རུང༌། རྒྱུ་མཚན་གང་ནས་བསམ་བློ་བཏང་པ་ཡནི ་
ནའང་དངོས་གནས་མ་ི ལུས་ཐོབ་ནས་གོ་ཆོད་པ་གཅིག་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཕར་བཞག་ནས་སོ་སོ་སྒེར་རང་
མགོ་གང་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་འཕྲལ་སེལ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་
མདོག་ཁ་པོ་རེད་དེ། ཆེ་ས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན་
སྤྱིར་མི་ལུས་ཐོབ་པའི་གོ་ཆོད་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ཡང་སྒོས་
ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་ལ་
སྐྱེས་པའི་མི་ཐོག་འདིས་རང་མགོ་གང་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་འགྲོ་གི་མ་རེད། བོད་ནང་ལོགས་ལ་མི་དེ་
ཚོ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞགི ་ག་ི སྒང་ལ་གནས་ཡོད། ང་
རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དེང་སང་ཕྲན་བུའ་ི མཐུན་རྐནྱེ ་
འཛོམས་སུ་ཕྱིན་ནས་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་
སྔོན་མ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་དང་པོ་རྒྱ་གར་ལ་སབླེ ས་ནས་མ་ི
དམངས་མང་ཆེ་བ་ལམ་བཟོ་བྱས་ནས་བསྡད་དུས་དཀའ་
ལས་གང་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་རེད། གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡནི ་ནའང་ཚ་བ་ངལ་དུབ་དེ་
འདྲའ་ི འོག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ང་ཚོའ་ི བཙན་བྱོལ་
གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ད་ལྟ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།
མདོར་ན་གཞིས་བྱེས་སྤྱི་བོ་གནམ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་
ལ་དཀའ་ངལ་འད་ི འདྲ་ཞགི ་འཕྲད་པའ་ི དུས་འདརི ་རང་
མགོ་གང་ཐོན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཐབས་སྡུག་རེད། དེ་བྱེད་
ཆོག་ག་ི མ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། ཡནི ་ནའང་བྱས་པ་ཡནི ་ན་
ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་རེད། དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཡོང་ག་ི རེད་
དེ་ཡནི ་ནའང་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་ར་ི བཙུགས་པ་ནང་
བཞིན་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྟེ་རྡོ་ལ་ཨི་ཁུང་འབིགས་ཐུབ་པ་
ལྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཚང་
མར་བཀྲ་ཤསི ་བདེ་ལེགས། ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ། ཞེས་བཀའ་བསྩལ།།

སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་ལུས་སེམས་
སྲོ ག ་གི ་ སྡེ་ཚན་ནས་སེ མ ས་ཁམས་འཕྲོ ད ་བསྟེ ན ་
(Mental Healthcare Services) བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་
གཞི་རིམ་དང་པོའ་ི ཟབ་སྦྱོང་འདི་ལོའ་ི ཟླ་༦ ཚེས་ ༡༤༢༤ བར་དང་། གཞ་ི རམི ་བར་མའ་ི ཟབ་སྦྱོང་ཡང་འད་ི
ལོའ་ི ཟླ་༡༠ ཚེས་ ༡༨-༢༧ བར་ཉིན་གྲངས་བཅུ་རེ་བོད་
ཀྱི་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ི ནང་གོ་སྒྲིག་
ཞུ་གཏན་ཁེལ་ཡོད། གོང་གི་སྡེ་ཚན་ནས་སེམས་ཁམས་

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལོ་བསྟུད་མར་གོ་སྒྲི ག་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པས་འད་ི ལོ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་ཆགས་ཡོད་
ལ་དེ་སྔའི་ཉམས་མྱོང་གཞིར་བཞག་འདི་ལོ་ཟབ་སྦྱོང་
རམི ་པ་གཉསི ་སུ་ཆ་བགོས་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་དམི ག ས་ཡུལ་གཙོ་བོ ་ནི།
ཆེས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདརི ་ཕྱི་དངོས་པོའ་ི
ཡར་རྒྱས་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་འཛམ་གླིང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་དང་དེ་བཞནི ་ཤར་ཕགྱོ ས་སུའང་ཉནི ་རེ་བཞནི ་

ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་རམ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་
ལོག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཕྲད་
བཞིན་ཡོད་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་
ཀྱང་གཞི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རགི ་པའ་ི གནས་
ལ་རེ་བ་གཏད་ནས་དོ་སྣང་ག་ི རླབས་གསར་ཞིག་འཕྱུར་
བཞིན་པའ་ི སྐབས་འདིར་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་
ནས་ཕྱི་མི་དོན་གཉེར་ཅན་དང་། ལྷག་པར་སེམས་ཁམས་
འཕྲོད་ལས་པ་ཚོ་ལ་དམིགས་ཏེ་གཙོ་བོ་ནང་པ་སངས་
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རྒྱས་པའ་ི སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་
སྨན་རྩིས་རིག་པ་གཉིས་ནང་གསལ་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་
པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། སྔོན་འགོག བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་
རྩ་བའི་བརྗོད་གཞིའ་ི སྟེང་གཞུང་བཤད་དང་ལག་ལེན་
དམར་ཁྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་རིམ་པ་གཉིས་གོ་
སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། དེའ་ི ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་འདོད་ཡོད་པ་
རྣམས་ནས་ཐོ་འགོད་འགེང་ཤགོ ་ཕབ་ལེན་ཆེད་སྨན་རྩིས་
ཁང་ག་ི དབྱིན་ཡགི ་དྲ་རྒྱའ་ི ནང་ངེས་གཟགི ས་ཡོང་བ་ཞུ།།

འཛམ་གླིང་རྡོ་ཐ་འགོག་པའི་ཉིན་མོ།

							

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་ལྟར་
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ "འཛམ་གངླི ་ར་ྡོ ཐ་འགོག་པའ་ི ཉནི ་མོ་
" (World No Tobacco Day) ཞེས་སྲུང་བར་ྩི ཞུ་བཞནི ་
ཡོད། དེ་ལྟར་གནང་དགོས་དོན་ནི་རྡོ་ཐའི་རིགས་ཏེ་དུ་བ་
ཡོད་པའི་རྡོ་ཐ་ཐ་མག་(Cigarette) འཐེན་པ་དང་། དུ་བ་
མེད་པའི་རྡོ་ཐ་ཁའི་ནང་འཛིན་པ་ཁཻ་ནི་ (Khaini) སོགས་
བསནྟེ ་པས་ལོ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་མི་ས་ཡ་
མང་པོར་གློ་བ་དང་། ཁ་དང་། མདི ་པ་སོགས་ལ་ནད་གཞ་ི
ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཏེ་དུས་མིན་འཆི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་བྱེད་
བཞིན་ཡོད། རྡོ་ཐས་སྤྱི་སྒེར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཙམ་མ་ཟད།
ཁྱིམ་ཚང་ག་ི དཔལ་འབྱོར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིའ་ི ནུས་
ཤུགས། ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་བཅས་གང་ཅིའ་ི ཐད་ལའང་
ཤུགས་རྐྱེན་ཞན་ཆ་ཆེན་པོ་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པར་ར་སྤྲོད་
གསལ་པོ་བྱུང་བར་བརནྟེ ། རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ར་ྡོ ཐའ་ི རགི ས་
ཚོང་རྒྱུ་དང་བསྟེན་རྒྱུ་མཐའ་ཅིག་ཏུ་འགོག་པའམ་ཉུང་དུ་
གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་ཉིན་མོ་འདི་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་ཞགི ་ཡིན།
ད་ལམ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ཟླ་རེའ་ི གསར་
ཤོག་འདའི ་ི ཐོག་ར་ྡོ ཐ་འགོག་པའ་ི ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་དང་
འབྲེལ་དུ་བ་ཅན་གྱི་ར་ྡོ ཐ་ཐ་མག་སྤངས་པས་ལུས་ཁམས་ལ་
ཕན་ཡོན་ཇི་ཡོད་སྐོར་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་དེང་
སྐབས་བོད་མི་ན་གཞོན་ནང་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཕྲུག་
ལོ་ན་ཆུང་གྲས་ནང་དུ་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་གང་འཚམ་
ཞགི ་ཡོད་ཚོད་འདུག་པས། ལོ་ཆུང་ཁ་ཤས་ཐ་མག་གསི ་ལུས་
ཁམས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཇ་ི ལྟར་དང་ཇ་ི ཙམ་གཏོང་བའ་ི གནས་
ཚུལ་ཡོངས་སུ་མ་ཤསེ ་པར་ཐ་མག་འཐེན་པ་དེ་ཕོ་གཞོན་
གྱི་རྟགས་མཚན་དང་སྣང་བ་སྐྱིད་མདོག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་
ངོས་འཛིན་ནས་འཐེན་མཁན་ཡང་ཡོད་པར་བརནྟེ ། འད་ི ག་
སྡེ་ཚན་ནས་རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་སྤྱི་ཡོངས་ནས་འཕྲོད་
བསནྟེ ་གལ་ཆེ་ཡནི ་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བོད་མ་ི ཐ་མག་
འཐེན་མཁན་རྣམས་ལ་ཐ་མག་གི་ཉེས་དམིགས་སོགས་ཀྱི་
སྐོར་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཏེ་ནང་ག་ི བློ་ས་ྒོ ཡངས་པོ་འབྱེད་ཅངི ་

ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

རང་མོས་ནས་ཐ་མག་འཐེན་པ་མཚམས་འཇོག་གནང་རྒྱུར་
དམགི ས་ཏེ་དཔྱད་རམྩོ ་འད་ི སྤེལ་བ་ཞགི ་ཡནི ། འདརི ་ཐ་
མག་སྤངས་པའ་ི ཕན་ཡོན་རྣམས་འཛམ་གངླི ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་
ལྷན་ཁང་ག་ི སྙན་ཐོ་གསར་སྤེལ་ལ་གཞ་ི བཅོལ་ཏེ་བཀོད་པ་
ལས་སྡེ་ཚན་ནམ་སྨན་པ་ག་གེ་མོ་ཞགི ་གསི ་འདོད་ལུགས་
ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་མིན་པར་ཤསེ ་དགོས་པར་གལ་ཆེ།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་སྙན་ཐོ་
གསར་སྤེལ་ནང་ཐ་མག་སྤངས་པས་ལུས་
ཁམས་ལ་ཕན་ཡོན་ཇ་ི ཡོད་གཤམ་གསལ།

ཁེ་ཕན་དང་པོ། ཐ་མག་འཐེན་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་
པའམ་སྤངས་པའ་ི འབྲས་བུར་རང་ག་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཐོག་
འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀར་དགེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ།
• ཐ་མག་སྤངས་པས་སྐར་མ་ ༢༠ ནང་སྙིང་ཁམས་
ཀྱི་འཕར་ཚད་དང་ཁྲག་ཤདེ ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དམའ་བར་བྱེད་པ།
• ཚོུད་ ༡༢ རསྗེ ་ཟུངས་ཁྲག་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའ་ི
སྙིགས་མའི ་ི རླུང་ (Carbon monoxide) ག་ི ཚད་གཞ་ི མར་
ལྷུང་ནས་སྙོམས་པར་གནས་པ།
• བདུན་ཕྲག་ ༢-༡༢ རསྗེ ་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཟུངས་
ཁྲག་འཁོར་རྒྱུགས་དང་ག་ློ བ་གཉསི ་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཇེ་བཟང་
དུ་གཏོང་བ།
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤདྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

མན་ངག་གཅེས་བཏུས་ཀུན་འདུས་གཏེར་མཛོད།

ར་ྗེ བཙུན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་
བའི་དངོས་སློབ་ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་རྡོ་ཕུན་ཚོགས་དར་
རྒྱས་གླིང་དང་རྒྱམ་ར་ྡོ རའི ་ི གཡུ་མཚོ་ར་ི ཁྲོད་དུ་ས་སྤྲེལ་
ལོར་བརྩམས་པའི་གཞུང་འདིའ་ི ཁ་བྱང་ལྡེ་མིག་ཀུན་
གསལ་ཉི་མ་ཞེས་པའི་ནང་དུ་《གསོ་རིག་གཅེས་བཏུས་
ཀུན་འདུས་པ་རནི ་ཆེན་གཏེར་གྱི་བང་མཛོད་》ཅེས་བྱ་
བ་དང་། ཡང་མཇུག་བྱང་དུ་《གཅེས་བཏུས་ཀུན་འདུས་
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་》ཅེས་མཚན་འཁོད་པ་གང་ལྟར་
ཡང་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་སྦྱོར་གཙོ་བོར་
བསྟན་པའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན། གཞན་ཡང་མཇུག་བྱང་དུ་
ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་1732
ལོར་མཛད་པའི་སྨན་བསྡུས་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་སྐོར་གསལ་
ཡོད་པར་གཞིགས་ན་མན་ངག་གཅེས་བཏུས་ཀྱི་གཞུང་
དུས་ན་ཚོད་རང་བཞིན་སོགས་གསོ་ཚུལ་གྱི་ཆོས་བཅུ་
འད་ི ས་སྤལྲེ ་ལོར་བརྩམས་པར་གསུངས་སྐབས་ཕལ་ཆེར་
དང་སྦྱར་ནས་ནད་གཞི་འཁྲུལ་མེད་བརྟག་རྗེས་མཛོ་
ཕྱི་ལོ་ 1788, 1848, 1908 ལོ་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་པའི་
ཁལ་ལུག་ཁལ་ལྟ་བུའི་ནད་ལ་འཚམ་པའི་གཉེན་པོའ་ི
ཚོད་དཔག་གནང་ཐུབ།
སྨན་སྦྱོར་དང་། ཡང་ན་ཉེར་མཁོའ་ི སྐབས་ཁ་ཚར་སྨན་
གཞུང་འདའི ི་དཀར་ཆག་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་ སྣ་འདེབས་ནས་ཐད་ཀར་སྦྱོར་སྡེ་བྱས་སྲོལ་ལག་ལེན་
གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ བརྒྱུད་སྨན་གཞུང་ནང་གསལ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཡང་དག་པའི་
བཞིའི་དུམ་བུ་གསུམ་པ་མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་ སྨན་སྦྱོར་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་གི་མྱོང་གྲུབ་ལས་
བརྗོད་བྱ་སྐབས་བཅོ་ལྔར་ལེའུ་གོ་གཉིས་ཡོད་པའི་གོ་ ཐོབ་པའ་ི སྨན་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་མང་དག་ཅིག་སྲོལ་རྒྱུན་
རམི ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྒྲིགས་ཡོད། དེ་ཡང་མན་ངག་ གསོ་རིག་སློབ་དཔོན་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་མངའ་བ་ནི་བོད་ཀྱི་
རྒྱུད་ནང་གསལ་ནད་རིགས་དག་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་དབྱེ་བ་ གསོ་བ་རིག་པའི་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་གྱི་བང་མཛོད་
རྟགས་རྣམས་གང་ཡང་བསྟན་མེད་ལ་འདིའ་ི ནང་བཅོས་ ལྟ་བུར་གནས་ཡོད་པ་དང་། ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་
ཐབས་སུ་གཉེན་པོ་ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་བཞི་ཡོད་པའི་ བྱས་པའ་ི གཅེས་བཏུས་འདའི ་ི ནང་དུའང་རང་གི་མྱོང་
ནང་ནས་དམིགས་བཀར་སྨན་གྱི་སྦྱོར་སྡེ་དང་སྦྱོར་ཚད་ ཐོག་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་སྟེང་སློབ་དཔོན་གཞན་
ཕན་ཡོན་སོགས་ཞིབ་གསལ་བསྟན་གནང་ཡོད། ཀརྨ་ གྱིས་མཛད་པའ་ི གཅེས་བཏུས་མང་པོའ་ི དོན་བསྡུས་ནས་
ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གིས་གཞུང་འདི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ི འཆད་ཡོད་པས་གསོ་རགི ་ལྷ་ར་ྗེ རྣམས་ཀྱི་མགི ་ག་ི བདུད་
ལྷན་ཐབས་སུ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་དང་རྒྱུད་རྒྱལ་ལ་ཞབས་ རྩིར་གྱུར་བ་ལས་དམངས་བྱིངས་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་དོན་བྱེད་
འདེགས་ཚུལ་དུ་མཛད་ཚུལ་གསུངས་ཡོད།
མི་ཐུབ་གྲང་སྙམ།
བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སྲོལ་རྒྱུན་ལྷ་རྗེ་རྣམས་
ནས་སྐབས་དེའི་ཡོངས་ཁྱབ་ལམ་སྲོལ་གཞི ར་བཟུང་
ཉམ་ཐག་ནད་པ་ག་ལ་བ་དེའ་ི སར་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་
བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་
དགོངས་དོན་ལྟར་གནོད་བྱ་ལུས་ཟུངས་དྲི་མ་དང་ཡུལ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་རྟ་རྣ་བླ་མ་ཞུ་བ་ཞིག་གིས་
སྨན་གཞུང་འདིའ་ི མ་ཡིག་དབུ་མེད་བྲིས་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་
བསྐྱར་པར་བྱས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས་པ་དེ་ལ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠
ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རསྩི ་ཁང་གསོ་རིག་ཞབི ་འཇུག་སྡེ་ཚན་
ནས་མ་ཕྱི་མཛད་ཅིང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།

༢༠༡༦ ལོའ་ི འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོ།

									

དེ་འདྲ་ཡནི ་པར་བརནྟེ ་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙི་ནད་དེ་
རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མ་ི མང་དང་། ཚོགས་པ། སྒེར། གཞུང་ཕན་ཚུན་
གྱི་ལས་ཁུངས་ཀུན་ལ་འབྲེལ་ཆགས་པ་ཡིན། ད་ཡོད་རྒྱལ་
ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའི་ནད་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གནས་བབ་མ་
འདྲ་བར་སྣ་ཚོགས་ཡནི ་པར་བརནྟེ ་རྒྱལ་གཞུང་དང་ས་
གནས་ནས་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་
མོར་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙིའ་ི ནད་ཀྱི་གོ་རགྟོ ས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐབས་
དང་དངོས་སུ་གདོང་ལེན་ལས་རིམ་རྒྱ་ཆེན་པོར་དམིགས་
དགོས་པ་ཤསེ ་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།
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ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན།

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞག
ི

• སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མ་ི མང་ལོ་ན་ ༡༨
ཡན་གྱི་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའ་ི ནད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ན་ི བརྒྱ་ཆ་ ༩
ཙམ་ཡནི །
• སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནང་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙིའ་ི ནད་ཀྱིས་
མནར་བའ་ི ནད་པ་ས་ཡ་གཅགི ་དང་ཕདྱེ ་ཀ་འདས་གངྲོ ས་
སུ་སོང་ཡོད།
• དེའ་ི ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལས་མང་བ་དཔལ་
འབྱོར་ཞན་པ་དང་འབྲིང་བའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱུང་ཡོད།
• རྒྱལ་སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གིས་འབྱུང་

འགྱུར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ ནང་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙི་ནད་དེ་ཚེ་སྲོག་
འཕྲོག་མཁན་ཨང་རིམ་བདུན་པར་འགྱུར་རྒྱུའི་ཚོད་
དཔག་གནང་ཡོད།
• ཕན་པའ་ི ཟས་སྐོམ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྩོལ་
བ། ལུས་པོའ་ི ལྗིད་ཚད་སྙོམས་པ། རྡོ་ཐ་རིགས་བེད་སྤྱོད་མ་
གནང་བ་ཡིན་ན་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙིའ་ི ནད་གཞ་ི འགོག་པའམ་
མངོན་ཚུལ་རིང་བར་གཏོང་ཐུབ།
• ད་ཡོད་མ་ི ས་ཡ་ ༣༥༠ ཙམ་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙིའ་ི
ནད་ཅན་ཡནི ་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༢༠ ནང་གྲངས་དེ་
ལྡབ་འགྱུར་དུ་འཕར་ཉེན་ཡོད།
• ད་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའི་ནད་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༠ ཙམ་ནི་གཤམ་གསལ་ནད་རགི ས་དབྱེ་བ་གཉསི ་
པ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་ན་ི བྱིས་པའ་ི ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཤསེ ་
རྟོགས་བྱུང་ཡོད།
དབྱེ་བ།

༡༽ རིགས་དང་པོ། ༼ Type 1 Diabetes
(previously known as insulin-dependent,
juvenile or childhood-onset) ༽ཨིན་སུ་ལིན་བཟོ་སྐྲུན་
ཉུང་ཞངི ་ཉནི ་ལྟར་ཨིན་སུ་ལིན་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་དགོས། ད་བར་
ནད་གཞི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མེད་ཅིང་སྔོན་འགོག་ཐབས་
ལམ་ཡང་མེད། ནད་རྟགས་གཙོ་བོ་ནི་གཅིན་སྙི་བ། སྐོམ་དད་
ཆེ་བ། ལྟོགས་སླ་བ། ལདྗི ་ཚད་ཆགས་པ། མཐོང་ཤུགས་ཉམས་
པ་དང་ལུས་ངལ་བ་བཅས་ག་ློ བུར་དུ་ཡོང་ག་ི ཡོད།
༢༽ རིགས་གཉིས་པ།༼Type 2 Diabetes
(formerly called non-insulin-dependent or
adult-onset)༽ དེ་ན་ི ལུས་པོས་ཨནི ་སུ་ལནི ་ལེགས་པར་
བེད་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའ་ི རྐནྱེ ་ལས་བྱུང་། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སངྟེ ་
ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙིའ་ི ནད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་ནད་རགི ས་འད་ི
ཡིན་ཅིང་། གཙོ་བོ་ལུས་ཀྱི་ལདྗི ་ཚད་ཆེ་བ་དང་། ལུས་པོར་
རྩོལ་བཅག་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་གཞི་བྱུང་གི་ཡོད། གོང་
གི་རིགས་དང་པོའ་ི ནད་རྟགས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡོད་
ཀྱང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་བྱུང་གི་མེད། དེར་བརྟེན་ནད་
གཞ་ི ཞུགས་རསྗེ ་དུས་ཡུན་རངི ་པོ་འདས་ཀྱང་ངོས་འཛིན་
རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞནི ་པ་དང་། མ་ཟད་བླ་གཉན་ནད་
རགི ས་མང་པོ་མཉམ་དུ་ལྡང་ག་ི ཡོད། ནད་གཞ་ི འད་ི སྤྱིར་ན་
ཚོད་རྒན་པའི་ནད་ཅིག་ཡིན་མོད་ཀྱང་དེང་སང་བྱིས་པའི་
ནང་དུ་མང་བ་ཡོང་གི་ཡོད།
སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའི་ནད།
(Gestational Diabetes)

དེ་ནི་སྦྲུམ་མའི་གནས་སྐབས་སུ་ཁྲག་མངར་གྱི་
ཚད་གཞ་ི ལས་ཅུང་མང་བ་དེ་ནས་ནད་གཞ་ི དངོས་ངོས་
འཛིན་པའི་མཚམས་མ་སླེབས་ཀྱི་བར་མཚམས་དེར་བརྗོད།
སྦྲུམ་མའ་ི གནས་སྐབས་ཀྱི་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙི་ནད་ཅན་གྱི་བུད་
མེད་རྣམས་སྦྲུམ་མའ་ི དུས་ཡུན་དང་ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྐབས་བླ་
གཉན་ནད་གཞ་ི ཕོག་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད། མ་ཟད་ཁོ་མོར་མ་
འོངས་པར་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙིའ་ི ནད་གཞ་ི དངོས་སུ་ཕོག་ཉེན་
ཆེ་བ་ཡོད། སྦྲུམ་མའ་ི གནས་སྐབས་ཀྱི་བརྟག་ཐབས་སྐབས་
སུ་ནད་གཞི་དེ་ཉིད་ངོས་འཛིན་བྱུང་གི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་
མངོན་ཚུལ་ནད་རྟགས་ནས་བྱུང་ག་ི མེད།

མངར་མོར་མི་བཟོད་པ་དང་ལྟོ་སྟོང་ཁྲག་
མངར་མ་ི སྙོམས་པ།༼ Impaired glucose tolerance
(IGT) and impaired fasting glycaemia (IFG)༽
གནས་སྐབས་འདི་རིགས་ནི་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་དང་ནད་
ཅན་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་སྐབས་སུ་བརྗོད་ཅིང་། དེ་
འདྲའ་ི གནས་སྐབས་བྱུང་བའ་ི སྐྱེས་བུར་མ་འོངས་པར་ཟ་
ཁུ་གཅནི ་སྙི་ནད་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བ་ཡོད་ཀྱང་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ངེས་པ་མེད།
ནད་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་སྐོར།

ནད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་འདས་པ་དང་མཉམ་དུ་
སྙིང་དང་། ཁྲག་རྩ། མཁལ་མ། རྩ་དཀར་ལ་གནོད་སྐནྱོ ་བྱེད།
• ནད་གཞ་ི འདསི ་སྙིང་ནད་དང་ཁྲག་རྩ་འགག་
པའི་ནད་རིགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་བཏང་།
• ཁྲག་འཁོར་རྒྱུགས་ཞན་པར་འགྱུར་བ་དང་
རྐང་པའ་ི རྩ་དཀར་ནད་གཉིས་བསྡོམ་ནས་རྐང་པར་རྨ་
ངན་དང་། གཉན་ཁ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཞ་བོར་འགྱུར་
བས་ཉེན་རྐྱེན་ཆེ་རུ་བཏང་།
• ཡུན་རིང་ནས་མིག་གི་ཁྲག་རྩ་ཕྲ་མོ་དག་ལ་
གནོད་པར་བྱེད་ནས་ལོང་བ་ཆགས་པའ་ི ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་
དང་། རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལོང་བ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཙམ་ནད་གཞི་འདི་
ཡསི ་རྐནྱེ ་ལས་བྱུང་བར་འདོད།
• མཁལ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བྱེད།
ནད་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་གཅོག་ཐབས།
སྔོན་འགོག

• ལུས་པོའ་ི ལྗིད་ཚད་རན་པོ་གནས་ཐབས་སུ་
འབད་དགོས།
• ཉིན་ལྟར་ཚོུད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལུས་པོར་རྩོ ལ་
བཅག་གནང་གལ་ཆེ།
• ཉནི ་ལྟར་ཤངི ་ཏོག་དང་སྔོ་ཚལ་རགི ས་བསནྟེ ་
དགོས་ཞངི ་། བཅོས་མའ་ི མངར་མོ་དང་ཞག་ངན་རགི ས་
འཛེམས་གནང་དགོས།
• ར་ྡོ ཐ་རགི ས་བེད་སྤྱོད་གནང་རྒྱུ་མེད་ལ་ཐ་མ་
ཁས་སྙིང་ནད་ཀྱི་ཉེན་རྐནྱེ ་ཆེ་རུ་བཏང་།
ངོས་འཛིན་དང་བཅོས་ཐབས།

རནི ་གོང་ཆུང་བའ་ི ཁྲག་ག་ི བརྟག་དཔྱད་རྒྱུད་
སྔ་ས་ནས་ནད་གཞ་ི ཡོད་མེད་རགྟོ ས་ཐུབ། གཅནི ་སྙིའ་ི ཟ་
ཁུ་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་སུ་ཁྲག་མངར་ཚད་གཞ་ི ཉུང་དུ་
གཏོང་རྒྱུ་དང་གཞན་ཁྲག་རྩར་གནོད་སྐནྱོ ་གྱུར་བའ་ི ཉེན་
ཁའ་ི རགི ས་ཉུང་དུ་གཏོང་བར་འབད་དགོས། ར་ྡོ ཐ་རགི ས་
བེད་སྤྱོད་ལས་འཛེམས་དགོས། མདོ་དོན་ཁྲག་མངར་ཚད་
གཞ་ི དང་། ཁྲག་རླུང་སདྟོ ་འཚངས་ཀྱི་ཚད་གཞ་ི སྙོམས་པར་
གནས་ཐབས་དང་། རྐང་པ། མགི ་རྩ། ཁྲག་ཞག མཁལ་མའ་ི
བྱེད་ལས་ཁག་དུས་ནས་དུས་སུ་བརྟག་དཔྱད་གནང་གལ་
ཆེ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕན་པའི་ཟས་སྐོམ་དང་། རྩོལ་བཅག
ལདྗི ་ཚད་སྙོམས་པར་གནས་ཐབས། ཐ་མ་ཁ་འཐེན་རྒྱུ་མེད་
པ་བཅས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་དགོས་གལ་ཆེ།
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡
རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ནས་བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་
༢༡ བར་བུམ་སང
ྟོ ་ཤར། ཕག
ྱོ ས་དེར་ལས་
སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།

་་་་་་འདས་མཆོད་བྱ་ཚུལ་ཀུན་ཕན་བཞན
ི ་སད
ྣོ །
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

3. ལོ་མཆོད། དེ་ཡང་ཞིང་དམ་པ་གཤེགས་
པའི་དུས་མཆོད་ནི་སླར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་གསོལ་
༣ ཚེས ༢༤ ཉི
འདེབས་སྨོན་ལམ་ཞུ་བ་ཞགི ་རེད། དེ་མནི ་ཆོས་དད་མེད་
ས་མེ
ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་རྩོད་པ་སྤོངས།
SUN 1-5-2016
པ་རྣམས་ཀྱང་འདས་པོ་གང་གི་ཕྱག་རྗེས་སམ་ཡང་ན་དེའ་ི
Earth-Fire
༣ ཚེས ༢༥ ཟླ
བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་མྱ་ངན་གྱི་དྲན་གསོ་ཞུ་བ་ཡིན།
ཚེས་ཆ་བཟང་། གཡང་སྒྲུབ་བཟང་།
ཆུ ༢
MON 2-5-2016
གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱ།
ཕྱོགས་མཚུངས་ང་ཚོ་བོད་རིགས་ཀྱི་ལོ་མཆོད་དེ་ཡང་ཆོས་
Water-2
དད་དང་འབྲེལ་ཏེ་གང་ཞིག་ཚེ་ལས་འདས་ནས་ལོ་གཅིག་
༣ ཚེས ༢༦ མིག
ས་མེ
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མཁར་ལས་སྤོངས། འཁོར་བ་ཡིན་པས་སྐྱེ་གནས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད་མེད་ཆ་
TUE 3-5-2016
Earth-Fire
མ་མཆིས་པས། གང་ལྟར་ཕ་མ་ཡནི ་ན་བཀའ་དྲིན་དྲན་
༣ ཚེས ༢༧ ལྷག
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཚོང་ལས་བཟང་།
ཆུ ༢
པ། བུ་ཕྲུག་བཟའ་ཟླ་སོགས་ཡིན་ན་འཆི་པོར་རང་དབང་
བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།
WED 4-5-2016
Water-2
མེད་པས་མི་ཡུལ་དུ་སྡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེའ་ི ཆེད་དུ་དགེ་
ཚེ
ས
་ཆ་ངན།
བྱ་བ་སྤྱི
ར
་འཛེ
མ
ས།
༣ ཚེས ༢༨ ཕུར
རྩ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་ཕྱི་ཐག་ཡ་རབས་བབ་ཆགས་ཀྱི་སྒོ་
དུར་གདབ་མི་རུང་།
ཆུ་རླུང
THU 5-5-2016
གསོ་སྦྱོང་།
ནས་དེའ་ི སྡིག་སྒབྲི ་སྦྱོང་བ་སོགས་ཡནི ་པས་འཁོས་བསྟུན་
Water-Wind
(མེ་ཁམས་སྙིང་རྩ་ཞག ༧༢ རྒྱུ།)
དགེ་རྩ་སྨིན་པོ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། མདོར་ན་ལོ་མཆོད་
༣ ཚེས ༣༠ སངས
ས་རླུང
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཙམ་དུ་མ་ཟད། དངོས་གཞི་དང་། བདུན་ཚིགས་གང་
FRI 6-5-2016
Earth-Wind
གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡུལ་གོམས་དང་བསྟུན་མཆོད་འབུལ་
༤ ཚེས ༡ སྤེན
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་ངན། ལྷག་
ས་མེ
དགོས་པ་ས།ྟེ དཔེར་ན་ཆ་རྐནྱེ ་འཛོམས་མཁན་ལྟ་བུས་ཚེ་
པར་མགྲོན་སྤོངས།
SAT 7-5 -2016
Earth-Fire
འདས་ཀྱི་དོན་དུ་ཞག་ཞེ་དགུ་བར་མ་ཆད་པ་མཆོད་པ་
༤ ཚེས ༢ ཉི
ཚེས་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུགས་
འབུལ། དེ་བཞིན་དགོན་པ་གང་སར་མཆོད་འབྲེལ་ངན་
མེ་༢
པར་བཟང་། ཚོང་ལས་སྤོངས།
SUN 8-5-2016
Fire 2
སློང་ལ་སྦྱིན་གཏོང་སོགས་བྱེད་སྲོལ་ཡོད། ཡིན་ནའི་སྤྱིར་
༤ ཚེས ༣ ཟླ
བཏང་བདུན་ཚིགས་དེ་གལ་ཆེ་བས་མཆོད་འབུལ་དགོས་
ཚེས་ཆ་བཟང་། བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་།
ས་ཆུ
བུ་ཁྲིད་ངན།
MON 9-5-2016
ལ་དགེ་འདུན་སོགས་ཀྱང་ངེས་པར་གདན་འདྲེན་པ་
Earth-Water
སོགས་ཡནི ། ངེས་མེད་དགེ་འདུན་པ་གདན་མ་དྲོངས་པ་
༤ ཚེས ༤ མིག
ཚེ
ས
་ཆ་བཟང་།
ལྷ་གསོ
ལ
་རླུང་དར་
མེ་རླུང་།
དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཀྱི་ཆ་རྐནྱེ ་དེ་ཙམ་མ་འཛོམས་
TUE 10-5-2016
བཟང་། ཁ་ཆུ་རྩོད་པ་སྤོངས།
Fire-Wind
ཀྱང་ལྷག་བསམ་དག་པོའ་ི སྒོ་ནས་ཁྱིམ་མིས་མཆོད་མེ་
༤ ཚེས ༥ ལྷག
ཚེས་ཆ་བཟང་། སློབ་གཉེར་བྱེད་
ཆུ ༢
དང་། མཆོད་ཡོན་འབུལ་དགོས། དེ་མིན་སྡོམ་པ་སོགས་
པར་བཟང་། གཉེན་སྒྲིག་སྤོངས།
WED 11-5-2016
ཀླུ་ཐེ
བ
ས།
Water 2
བླང་ན་དེ་བས་ཁྱད་པར་ཆེ་ས།ྟེ མདོ་ལས། ཆོས་རྣམས་
༤ ཚེས ༦ ཕུར
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། རླུང་དར་བཟང་།
ཐམས་ཅད་རྐྱེན་ཡིན་ཏེ། །འདུན་པ་རྩེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས།།
རླུང ༢
མཁར་ལས་སྤོངས།
THUR 12-5-2016
སག
ྲེ ་ཚེས། དབུལ་ལག
Wind 2
ཞེས་གསུངས་པས་དཔལ་འབྱོར་ཆེ་ཆུང་མིན་པ་གཙོ་བོ་
༤ ཚེས ༧ སངས
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
སེམས་སྐྱེད་ཆེ་ཆུང་ལ་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་དང་། ལོ་མཆོད་
ས་མེ
ལྷག་པར་བག་སྟོ
ན
་མི
་
བྱ།
FRI 13-5-2016
ཡན་ཀང
ྭོ ་།
སོགས་སུ་རང་སོ་སོའ་ི འཁོས་བསྟུན་མཆོད་འབུལ་དཔེར་
Earth-Fire
༤ ཚེས ༨ སྤེན
ན། སྦྱིན་སགྲེ ་འབུམ་སྒགྲོ ་དང་ཚོགས་འབུལ། རྣམ་རྒྱལ་སངྟོ ་
ཚེས་ཆ་བཟང་། གཡང་སྒྲུབ་བཟང་།
ས་ཆུ
SAT 14-5-2016
དུར་འདབ་མི་བྱ།
མཆོད་སོགས་གང་ཞུས་ཀྱང་ཆོག་པ་ལས་ཚོགས་འབུལ་ཁོ་
Earth-Water
ན་དགོས་པའ་ི ཁྱབ་པ་མེད། ཡནི ་ནའ་ི ཚོགས་འབུལ་ལྟ་བུར་
༤ ཚེས ༩ ཉི
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་
མེ་༢
དར་འཛུགས་པར་བཟང་། ཤིད་
ཆ་བཞག་ནས་བརདྗོ ་ན། ཁྱིམ་ཚང་གསི ་དང་ཐོག་དཀྱིལ་
SUN 15-5-2016
སྟོན་མི་བྱ།
Fire 2
འཁོར་རམ་ཚོགས་བཞེངས་བུམ་པ་འཁྲུངས་རྟགས་བཅས་
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
པར་མཇལ་དར་རེ་ཕུལ། དགོང་དྲོ་སྐུ་ཡོན་དང་མཇལ་དར་
མཚམས་སྟབས་ཀྱིས་འབུལ་བ་དང་། དཀར་ཉེ་ནས་ཚོགས་
ཤིང་ངམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁྲུངས་རྟགས་གཉིས་ལ་སྙན་ཤལ་
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།
འབུལ། སྐུ་ཞབས་ཚོར་ཕྱག་འགྱེད་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་མཆོད་
• ཟླ་བ་ ༡-༩ རྗེས་གློ་རྒྱག་པ་དང་དབུགས་གཏོང་ དོད་བཅས་འབུལ་དགོས། འོན་ཀྱང་མཆོད་དོད་ཀྱི་འོག་
ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་རགི ས་ཉུང་དུ་འག་ྲོ བ།
• ལོ་ ༡ རྗེས་སྙིང་ལ་ནད་གཞི་ (Coronary སོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཁ་དང་། མིད་པ། གྲེ་བ། ལྒང་པ། བུ་
heart disease) ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་དེ་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ སྣོད། གཤེར་རྨེན་བཅས་ལ་འབྲས་ནད་ཕོག་པའ་ི ཉེན་ཁའང་
ཧ་ཅང་ཆུང་དུ་སོང་བ།
ཚོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡ་ི ཉུང་དུ་སོང་བ།
• ལོ་ ༡༥ རྗེས་སྙིང་ལ་ནད་གཞི་ (Coronary
• ལོ་ ༥ རསྗེ ་ཀླད་གྲིབ་ནད་ (Stroke) ཀྱི་ཉནེ ་ཁ་དེ་
heart disease) ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་ཐ་མག་
རྒྱུན་ལྡན་ཐ་མག་མ་འཐེན་མཁན་ཚ་ོ ལྟར་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ།
• ལོ་ ༡༠ རསྗེ ་ག་ློ བའ་ི འབྲས་ནད་འབྱུང་བའ་ི ཉེན་ འཐེན་མ་མྱོང་མཁན་ཚོ་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མེད་པར་གྱུར་
ཁ་དེ་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ཚོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡི་ཉུང་དུ་ ནས་ཐ་མ་མེད་པར་ཆགས་པ་ཡིན།

་་་་་་འགོག་པའི་ཉིན་མོ།
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གྲགས་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ནས་བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་
༢༥ བར་བུམ་སྟོང་ལྷོ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་
གཏོད་མ་ི རུང་།

ཏུ་ཁ་སྟབས་མཚམས་བཏབས་ཀྱིས་འཇོག་རྒྱུན་ཡོད། ཁྱིམ་
༤ ཚེས ༡༠ ཟླ
ཚང་ནས་ཀྱང་དཀར་ཉེར་ཇ་ཆང་གང་མཉེས་དང་། ཚོགས་
མེ་ཆུ
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་ལས་སྤྱིར་འཛེམས།
MON 16-5-2016
འབུལ། ཞལ་ལག་སགྟེ ས་པ་ལས་རནྟེ ་འབྲེལ་ལྟ་བུའ་ི ལྗགས་
Fire-Water
༤ ཚེས ༡༡ མིག
བཞུར་དང་གླུ་གཞས་སོགས་རྩ་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མེད། དཀར་ཉེ་
ཚེས་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུགས་
མེ་རླུང
TUE 17-5-2016
པ་བཟང་། མགྲོན་སྤོངས།
རྣམས་ནས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པས་སེམས་གསོ་དང་
Fire-Wind
བབ་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་དགོས་ལ། སྐུ་ཞབས་རྣམས་
༤ ཚེས ༡༢ ལྷག
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་ངན། ལྷག་
ཆུ་རླུང་།
དང་ཁྱིམ་མ་ི དེ་བཞནི ་རྔ་སོགས་སུའང་མཇལ་དར་འབུལ་
WED 18-5-2016
པར་ཚོང་ལས་སྤོངས།
Water-Wind
བ་ནི་མྱ་ངན་གྱི་རྣམ་པ་འཆོལ་བ་ཡནི ། དཔེར་ན་ཁྱིམ་ཚང་
༤ ཚེས ༡༣ ཕུར
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་ཀླུང་དར་
རླུང ༢
གི་ཕ་གྲོང་ནས་ལོ་གཅགི ་སོང་བ་ལ་ཨ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་ཁ་
བཟང་། བུ་ཁྲིད་སྤོངས།
THU 19-5-2016
Wind 2
བཏགས་བཏགས་པ་དེ་ལ་འགལྲེ ་བཤད་ཇ་ི ལྟར་བརྒྱབ་པ་དེ་
༤ ཚེས ༡༤ སངས
ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་
བཞིན་བུམ་པ་དང་། རྔ་ལ་མཇལ་དར་འབུལ་ན་དྲིལ་བུ་དང་
ས་རླུང་།
བརྩོད་པ་སྤོངས།
FRI 20-5-2016
གསོ་སྦྱོང་།
Earth-Wind
རྡོ་རྗེ་རྔ་བརྡུང་བྱེད་སོགས་ཆོས་ཆས་ཡོངས་རྫོགས་སུ་འབུལ་
༤ ཚེས ༡༥ སྤེན
ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིགས་སྤོངས།
དགོས། དེ་མནི ་རྔ་གཅིག་པུར་དར་འབུལ་བ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་
ས་རླུང
ས་ཟླའི་དུས་ཆེན།
SAT 21-5-2016
བརདྗོ ་རྒྱུ་མེད་པས་སོ། །དོན་ཆུང་ཆུང་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རནྟེ ་ནས་
Earth-Wind
༤ ཚེས ༡༦ ཉི
འདས་མཆོད་དེ་དགའ་སྤྲོའ་ི རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་པར་གྱུར་
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་
མེ་ ༢
SUN
22-5-2016
བཟང་། མཁར་ལས་སྤོངས།
ན་མིའ་ི བརྩེ་སེམས་དོར་བའི་མིག་ལྟོས་སུ་གྱུར་ཉེན་ཆེ། དེར་
Fire 2
བརནྟེ ་བློ་གཟུ་བོར་གནས་ཤངི ་སྤྱི་སེམས་ཀྱི་མཁནྱེ ་པ་ལྡན་
༤ ཚེས ༡༧ ཟླ
ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་བྱེད་པར་
ས་ཆུ།
MON 23-5-2016
བཟང་། བག་སྟོན་མི་བྱ།
པ། མཐོང་བ་རྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་ཡོད་མཁན་གྱི་བགྲེས་གྲས་
Earth-Water
ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་བ་དང་། དེ་དག་གསི ་ཀྱང་ཁུངས་ལུང་
༤ ཚེས ༡༨ མིག
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ས་མེ
འབྲེལ་བའི་བཀའ་སབློ ་དང་ལག་ལེན་རྒྱུད་སྤདྲོ ་མཛད་རྒྱུ་
TUE 24-5-2016
ལྷག་པར་དུར་འདབ་མི་བྱ།
Earth-Fire
དང་། ཆོས་བྱེད་སྐུ་ཞབས་རྣམས་པས་ཀྱང་ཐུགས་བརྩེ་བ་
༤ ཚེས ༡༩ལྷག
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཞིང་ལས་ས་བོན་
ཆུ༢
ཆེན་པོས་འདས་མཆོད་མ་འཆོལ་བའི་སློབ་སྟོན་མཛད་དེ་
འདེབས་པར་བཟང་། ཤིད་སྟོན་
WED 25-5-2016
མ་ི བྱ།
Water2
དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པས་དོན་དེར་འཇུག་
༤ ཚེས་ ༢༠ ཕུར
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
བདེ་དང་ཁུངས་འབྲེལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡནི །
ཆུ་རླུང་།
THU 26-5-2016
ཀླུ་ཐེབས།
Water-Wind
འགའ་རེས་གོང་ག་ི དགེ་རྩའ་ི མཐུ་ལས་འདས་པོ་
༤ ཚེས ༢༡ སངས
སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་ཐབོ ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ལོ་མཆོད་ནི་འགའ་
ཚེས་ཆ་བཟང་། ས་བོན་འདེབས་
ས་༢
FRI 27-5-2016
པར་བཟང་། མགྲོན་མི་བྱ།
སྟོན་གྱི་མཆོད་འབུལ་ཡིན་ཞསེ ་པ་སོགས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་
Earth2
དང་མི་འབྲེལ། དེ་ཡང་དགེ་རྩ་རྒྱ་ཆེ་བསྒྲུབས་པའི་གཤིན་པོ་
༤ ཚེས ༢༢ སྤེན
ཚེས་ཆ་བཟང་། ནོར་ཚུར་ལེན་པར་
ས་༢
བཟང་། ཚོང་ལས་མི་བྱ།
དང་རྒྱ་ཆེ་མ་བྱུང་བའི་གཤིན་པོ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་དགོས། སྐྱེས་
SAT 28-5-2016
ས
ག
ྲེ ་ཚེས། དབུལ་ལག
Earth 2
གནས་བཟང་པོ་ཐབོ ་པའི་དབང་དུ་དགའ་སྟོན་དང་། བཟང་
༤ ཚེས ༢༣ ཉི
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
པོ་མ་ཐོབ་པའ་ི དབང་དུ་མྱ་ངན་བཅས་དབྱེ་དགོས་པ་ན་ི
མེ་ཆུ
SUN 29-5-2016
ལྷག་པར་བུ་ཁྲིད་སྤོངས།
Fire-Water
འགལ་བ་དངོས་གསལ་ཡནི ་ལ་དེ་འདྲ་དབྱེ་རྒྱུ་ན་ི ཤནི ་ཏུ་
༤ ཚེས ༢༤ ཟླ
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
དཀའ། དགའ་སྟོན་གྱི་མཆོད་འབུལ་ཟེར་བའ་ི རསྗེ ་སུ་བླུན་
ས་ཆུ
ལྷག་པར་ཁ་ཆུ་རྩོད་པ་སྤོངས།
MON 30-5-2016
ཉི་ནག
པོ་ཆང་ལ་དགའ་བས་ཞོགས་རྒྱུགས་ཀྱིས་ལག་ལེན་རྒྱ་ཆེར་
Earth-Water
མཆེད་པ་ལས་ཡང་དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ག་ལ་ཡོད།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
༤ ཚེས ༢༥ མིག
ལྷག་པར་གཉེན་སྒགྲི ་མ་ི བྱ།
མེ༢
དེ་ལས་འདས་པོ་གང་ཞགི ་འདས་ནས་ལོ་གཅགི ་
TUE 31-5-2016
སག
ྲེ ་ཚེས། ཞག་ངན།
Fire 2
ཀླུ་ཐེབས།
སོང་བའ་ི སྐབས་སུ་སླར་ཡང་ཁྱིམ་མིས་དེའ་ི བཀའ་དྲིན་དང་
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
བརྩེ་བ་དྲན་པ་དང་བྱས་བསགས་དག་པའི་མཆོད་འབུལ་ཡིན་
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
སྟབས་བབ་ཆགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་ཡ་རབས་ལུགས་ཡནི ་པའ་ི
• གལ་ཏེ་ལོ་ན་༤༠ ཐོག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་
འགལྲེ ་བཤད་ཀྱང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པས་གནའ་བཟང་དེང་སྤྱོད་དུ་ ན། རང་གི་འཚོ་ཡུན་ནམ་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༩ ཡི་རིང་དུ་སོང་བ།
མི་རིགས་གཞན་པས་ཀྱང་བརྩི་འཇོག་ཐབོ ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་སོ།
• གལ་ཏེ་ལོ་ན་ ༥༠ ཐོག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་
ན། རང་གི་འཚོ་ཡུན་ནམ་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༦ ཡི་རིང་དུ་སོང་བ།
ཁེ་ཕན་གཉིས་པ། ཐ་མག་ངན་གོམས་ཀྱིས་ལུས་ཁམས་ལ་
• གལ་ཏེ་ལོ་ན་༦༠ ཐོག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་
དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་གཞིའ་ི དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་
ན། རང་གི་འཚོ་ཡུན་ནམ་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༣ ཡི་རིང་དུ་སོང་བ།
ན་ཚདོ ་རྒས་གཞོན་གང་ཡང་ཐ་མག་འཐེན་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་
• གལ་ཏེ་སྙིང་གཟེར་(Heart attack) ཕོག་མངྱོ ་
བྱས་ཚ་ེ ད་ེ ལ་དཔགས་པའ་ིཕན་ཐགོ ས་ངསེ ་ཅན་ཡདོ ། ཐ་མག་མུ་
བའི་ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ཞགི ་གིས་ཐ་མག་མཚམས་བཞག་
མཐུད་འཐེན་མཁན་ཚ་ོ དང་བསྡུར་ན་ཕན་ཐགོ ས་ཇི་ཡོད་པ་ན།ི
ཚེ་བསྐྱར་དུ་སྙིང་གཟེར་ནད་གཞ་ི འབྱུང་རྒྱུའ་ི ཉེན་ཁ་བརྒྱ་
• གལ་ཏེ་ལོ་ན་ ༣༠ ཐོག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་
ཆ་ ༥༠ ཉུང་དུ་སོང་བ་ཡནི །
ན། རང་གི་འཚོ་ཡུན་ནམ་ཚེ་ཚད་ལོ་ ༡༠ ཡི་རིང་དུ་སོང་བ།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡

སྒོ་ང་ཟ་སྟངས་ཀྱི་ཤེས་བྱ།

རནི ་ཆེན་གྱིས་བསྒྱུར།

ནང་བརྒྱ་ཆ 12.3% དང་། 0.2% ཡོད། གྲངས་ཚད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་བཤད་ན་སངྒོ ་སྤ་ྲི སེར་པོའ་ི འཚོ་བཅུད་དེ་སངྒོ ་སྤ་ྲི
དཀར་པོ་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕུད་སྒོ་ང་སྤྲི་སེར་
པོའ་ི ནང་ད་དུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་འཚོ་བཅུད་སྐྱེ་མེད་
ཀྱི་ཚྭ་འདྲེས་ཡོད་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལྕགས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ན་ི
སྒོང་སྤྲི་དཀར་པོ་ལས་ལྡབ་ 20 ཡིས་མཐོ་བ་ཡོད། ལུས་པོས་
བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚད་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརྟེན། ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་ཁ་ཟས་ལ་སྒོང་སྤྲི་
རྗེན་ཟ་དང་བཙོས་ཟ།
སེར་པོས་ཁ་སྣོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་པོར་བཞག་ནས་འོ་མའ་ི ནང་
མི་འགའ་ཞིག་གིས་སྒོ་ང་རྗེན་པར་འཐུང་ན་
མི་འདང་བའི་ལྕགས་ཁ་གསབ་བྱེད་དགོས།
བཅུད་ཆེ་བ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་དོན་
དངོས་ཐོག་དེ་འདྲ་མ་རེད། བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཤསེ ་
མི་ཁ་ཅིག་གིས་སྒོང་སྤྲི་སེར་པོའ་ི ནང་ཏན་
པའ་ི འབྲས་བུར་ས་ྒོ ང་རྗེན་པ་གསུམ་འཐུང་བ་དང་སྒོ་ང་ ཀུའུ་ཁྲུན་འདུས་ཚད་མཐོ་བས་ཁྲག་ཤདེ ་མཐོ་བ་དང་སྙིང་
བཙོས་པ་གཉསི ་ཟོས་པ་གཉསི ་མཉམ། གང་ཡནི ་ཟེར་ན་ས་ྒོ ཁམས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་བའི་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཚོ་
ང་རནྗེ ་པའ་ི འཇུ་ཚད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ལས་ བཅུད་མཁས་ཅན་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཉནི ་
ཟནི ་གྱི་མེད་ལ། ས་ྒོ ང་བཙོས་མའི་འཇུ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ ལྟར་རེ་བཞིན་སྒོ་ང་གཉིས་རེ་ཟོས་ན་ཏན་ཀུའུ་ཁྲུན་མང་དུ་
ཡན་ལ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པས་རེད།
ཡོང་མ་ི ཐུབ་ལ་དེ་བས་ས་ྒོ ངའ་ི སེར་ཐགི ་ནང་ག་ི ལོན་ལནི ་

ས་ྒོ ང་གཅིག་ལ་ཕྱི་ལོགས་འཚོ་བཅུད་ཀྱི་རྐནྱེ ་
གང་ཡང་མ་ཕོག་པའ་ི འོག་བསྙལ་ན་བྱ་ཕྲུག་འབྱུང་ཐུབ་
པས། སྒོ་ང་དེས་འཚོ་བཅུད་དངོས་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་གསལ་བཤད་བྱེད་
ཐུབ། དེར་བརྟེན་སྒོ་ང་ཟ་རྒྱུ་དེ་མ་ི ཚང་མས་དགའ་པོ་བྱེད་
པའི་གསོལ་ཚིགས་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་། སྒོ་ང་ཟ་བ་ལའང་ཤསེ ་བྱ་མི་ཉུང་བ་ཞགི ་ཡོད།

སྒོ་ང་རྗེན་པར་ད་དུང་དམིགས་བསལ་གྱི་
དངོས་པོ་ཁག་གཉིས་འདྲེས་ཡོད་དེ་གཅིག་ནི་ཡི་འགོག་
སྤ་ྲི དཀར་མཱ་ེ ཟེར་བ་ཞགི ་ཡོད་པ་དེས་སྤ་ྲི དཀར་འཇུ་བར་
གེགས་བྱེད། གཞན་ཞིག་ནི་སྐྱེ་དངོས་སུའུ་འགོག་བྱེད་སྤྲི་
དཀར་ཡིན་པས་སྐྱེ་དངོས་སུའུ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་གེགས་
བྱེད་དངོས་པོ་རིགས་གཉིས་པོ་དེ་བཙོས་པ་ཡིན་ན་མེད་
པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེར་བརནྟེ ་ས་ྒོ ང་བཙོས་ནས་ཟོས་ན་ཡག
གཞན་ཡང་སངྒོ ་ལྤགས་ངོས་ནི་འབུ་ཕྲ་དང་། མེ་ཅུན་འབུ་
ཕྲ། གཞན་རྟེན་འཚོ་འབུའ་ི འབུ་སངྒོ ་གསི ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་
དེ་ཚོས་མགི ་གསི ་མཐོང་མ་ི ཐུབ་པའ་ི སངྒོ ་ལྤགས་སངྟེ ་ག་ི ཨ་ི
ཁུང་ཆང་ཆུང་བརྒྱུད་དེ་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་སངྒོ ་ངའ་ི ནང་
བཙོག་པ་བཟོ་བཞནི ་ཡོད་པས་གལ་ཏེ་བཙོས་ནས་ཟོས་ན་
གནོད་པ་དེ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

ཀྲིས་ད་དུང་འཕར་རྩ་རེངས་པོར་འགྱུར་བ་འགོག་ཐུབ་
པའི་ནུས་པ་ཡོད། དེར་བརྟེན་སེམས་ཁྲལ་དེ་རིགས་བྱེད་མི་
དགོས་པ་ཞགི ་རེད།
སྒོང་དམར་དང་སྒོང་དཀར།

སངྒོ ་ལྤགས་དམར་པོ་ཡནི ་པའ་ི ས་ྒོ ངའ་ི མདོག་
མཛེས་ཞངི ་། ལྤགས་པ་མཐུག་པོ་ཡོད་པས་ཆག་དཀའ་བ།
སྒོ་ངའི་སྤྲི་སེར་མདོག་ཟབ་པ། ཧ་ལམ་སྣུམ་ཞག བྱུགས་ཡོད་
པ་དང་མཚུངས་པར་བརྟེན། མི་ཁ་ཅིག་གིས་དེ་སྒོང་དཀར་
ལས་འཚོ་བཅུད་ཆེ་བ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དབྱེ་ཞབི ་བྱས་པའ་ི འབྲས་བུར་བལྟས་ན། སྤ་ྲི
དཀར་རགི ས་ཀྱི་འདུས་ཚད་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་སངྒོ ་དམར་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ 12.4% དང་། སྒོང་དཀར་བརྒྱ་ཆ་ 13% ཚིལ་ཞག་
གི་འདུས་ཚད་སྒོང་དམར་ལ་ 11.2% དང་། སྒོང་དཀར་ལ་
9.9% ཡོད། དེ་མིན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཞན་ཡང་རྩ་བའི་ཆ་ནས་
སྒོང་སྤྲི་སེར་པོ་དང་སྒོང་སྤྲི་དཀར་པོ།
སྤྲི་དཀར་གྱི་རགི ས་དང་ཚི་ལུ་འདུས་ཚད་ཀྱི་ གཅིག་པ་ཡནི ། དེར་བརནྟེ ་སངྒོ ་དམར་དང་སངྒོ ་དཀར་
ཐོག་ནས་བལྟས་ནས་དེ་གཉསི ་སངྒོ ་སྤ་ྲི སེར་པོའ་ི ནང་བརྒྱ་ གང་ཞགི ་འཚོ་བཅུད་ཆེ་བ་ཡོད་མེད་སྐོར་གྱི་རྩོད་པ་དེ་ན་ི
ཆ་ 1.5% དང་། 33.3% ཡོད་པ་དང་། སྒོང་སྤྲི་དཀར་པོའ་ི ཆོ་མེད་པ་ཞགི ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་རྟོགས་ཐུབ།

མི་རྒན་པར་ཕོག་པའི་ནད། གཟུགས་མཐོང་གློག་
འཕྲིན་རྐང་ནད།

མི་རྒན་པ་རྣམས་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས་
རསྗེ ་ལས་ཀའ་ི འགན་ཁུར་མེད་པ་དང་། ལས་ཀའ་ི དགའ་
ཚོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕནྲི ་འོས་
འཚམས་ཤགི ་ལ་བལྟས་ནས་རང་ཉདི ་ཀྱི་བསམ་པའ་ི རགི ་
གནས་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཐབས་དང་།
སེམས་ཁྲལ་དང་རྐྱང་ཧངྲེ ་ག་ི སྣང་ཚུལ་ཉུང་དུ་འག་ྲོ ཐབས་
བྱས་ན་མ་ི ཆོག་རྒྱུ་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་མ་ི རྒན་པའ་ི ཁྲག་
དྲོན་འཁོར་རྒྱུག་ཅུང་ཞན་པོ་ཡིན་སྟབས་དུས་ཚོད་རིང་
པོར་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་བལྟས་བསྡད་ན། རྐང་

པའ་ི སྡོད་རྩ་གནོན་ཡུན་རངི ་བས་ཁྲག་དྲོན་ཕྱིར་རྒྱུག་མ་ི
བདེ་བར་བརྟེན་ཨོང་རུས་དབང་རྩ་ན་བའི་ནད་དང་འདྲ་
བའ་ི ནད་གསར་པ་ཞགི ་ས་ྟེ གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་
ལྟ་ཡུན་རིང་བའི་རྐང་ནད་ཅིག་འཕོག་ཡོང་ཞིང་། ནད་དེ་
རིགས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་གཙོ་བོར་རྐང་པ་སྦྲིད་པ་དང་། རྩ་
འཕར་བ། ན་ཟུག་སྐྱེ་བ། སྐྲང་པ་སོགས་ཡོང། ཐ་ན་སྡོད་
སྟངས་སོགས་མ་འགྲིག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་དུང་རྐང་ཤ་སྦྲིད་
འཐེན་བྱེད་པ་བཟོ་སྲིད་པས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་
ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་སྐབས་ཟོན་བྱེད་
དགོས་པའ་ི ནད་རག
ི ས་གསུམ།

གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་ལྟ་བའ་ི སྐབས་
སུ་ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་བྱེད་པར་དོ་སྣང་མ་བྱས་ན་མིག་
ལ་གནོད་པ་ཡོང་བ་དེ་མ་བཤད་ནའང་མི་ཚང་མས་ཤསེ ་ཀྱི་
རེད། འོན་ཀྱང་གློག་འཆར་ལ་བལྟས་ན་དེ་ལས་ནད་རགི ས་
གཞན་གསུམ་སངློ ་སདྲི ་པ་དེ་མ་ི རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་ཤསེ ་ཀྱི་
མེད་ཀྱང་སདྲི །
བྱིས་པར་ཕོག་པའི་ནད། གཟུགས་མཐོང་གློག་
འཕྲིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བའི་ནད།

བྱིས་པ་ཚོ་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལེ་ཚན་
འོས་འཚམས་རེ་གཉིས་ལ་ལྟ་རུ་བཅུག་ན་བློ་རགི ་རྒྱས་པ་
དང་། ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ན་ི བཤད་མ་
དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་ཕ་མ་ལ་ལས་བྱིས་པས་རང་ཉདི ་ཀྱི་
ལས་ཀ་དང་སབློ ་སྦྱོང་ལ་གནོད་མ་ི སྐལྱེ ་བའམ། བྱིས་པ་ཚོ་ཕྱི་
ལོགས་སུ་རྩེད་མོ་ར་ྩེ བར་འཁྱམས་མ་ི འག་ྲོ བའ་ི ཆེད་དུ་ཉནི ་
ལྟར་རེ་བཞིན་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་གྱི་ལེ་ཚན་གྱིས་
བྱིས་པའི་བློ་འགུགས་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་
བྱས་ན་བྱིས་པའི་མིག་ལ་གནོད་པ་ཡོང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་
གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕྲིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བའི་ནད་ཀྱང་ཡོང་སྲིད།
གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ཁོ་ནར་ལྟ་བའ་ི ནད་
ཅེས་པ་དེ་ལོ་3-7་བར་གྱི་བྱིས་པ་ལ་བྱུང་བ་མང་། ནད་དེ་
རིགས་བྱུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་
དང་འབྲལ་མ་ི འདོད་པ་དང་། མཐའ་སྐོར་གྱི་བྱ་བ་དང་
དངོས་པོ་ལ་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་པར་གཟུགས་མཐོང་གློག་
འཕྲིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བར་དགའ་བ་ས།ྟེ མ་ི གཞན་རྣམས་རྣམ་
ཤེས་དཀྲུག་ཏུ་མི་འཇུག་པ་དང་། བར་མཚམས་མེད་པར་
གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕནྲི ་ནང་ག་ི མ་ི སྣའ་ི སྤདྱོ ་པ་དང་སྐད་
ཆའི་ལད་མོ་བྱེད་པར་བྲེལ་ཞངི ་། རང་ཉིད་ནི་ཟློས་གར་ནང་
ག་ི མ་ི ཞགི ་ཡནི ་པའ་ི སྣང་བ་དང་ཐ་ན་ཁེར་ལབ་རྒྱག་པའ་ི
རྒྱུན་ལྡོག་ག་ི གནས་ཚུལ་དུའང་འགྱུར་སྲིད།
ནད་དེ་རིགས་ཡོང་དོན་ཅི་ཡིན་ཞ་ེ ན། དེ་ནི་བྱིས་པའི་
བསམ་གཞིགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞབི ་ནུས་པ་ཞན་ཞངི ་ལད་མོ་བྱེད་
པའ་ི རང་བཞནི ་ཆེ་ཕྱིར་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ནང་ག་ི
བརྡ་འཕནྲི ་མང་པོ་ཞགི ་ཁོ་ཚོའ་ི གཤིས་རྒྱུད་དང་བྱ་སྤྱོད་ནང་
དུ་གཏངི ་ཟབ་པོའ་ི ས་ྒོ ནས་སམི ་འག་ྲོ སྟབས་གཟུགས་མཐོང་
གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བ་ཇི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཡང་
གཏིང་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་བ་རེད། ནད་དེ་རགི ས་མ་ི ཕོག་པ་བྱེད་ན་
ངེས་པར་དུ་བྱིས་པས་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་ལྟ་བའ་ི
དུས་ཚོད་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས། སྤྱིར་བཏང་དུ་ལྟ་ཐེངས་
གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་། ཁོ་ཚོའ་ི ན་
ཚོད་དང་འཕདྲོ ་པའ་ི ལེ་ཚན་བདམ་ནས་ལྟ་རུ་འཇུག་ཐབས།
གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕྲིན་ལ་ལྟ་སྐབས་ནང་མིས་ཀྱང་ལྟ་
རོགས་བྱས་ཏེ་ཧ་མི་གོ་བའ་ི བརདྗོ ་བྱ་རྣམས་སྐབས་དང་
བསྟུན་ནས་འགལྲེ ་བཤད་དང་། ཁོ་ཚོས་དྲིས་པའ་ི གནད་དོན་
རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་ཞབི ་མོ་བཅས་བྱེད་དགོས།
གཞོན་ནུར་ཕོག་པའི་ནད། གཟུགས་མཐོང་
གློག་འཕྲིན་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་
བསྡུས་ནད།

ཁདྱོ ་ལ་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་། མགི ་ལམ་རབ་

རབི ་ཏུ་འགྱུར་བ། མགི ་སྐམ་ཞངི ་མ་ི བདེ་བ། ཡ་ི ག་ཆག་པ།
གཉདི ་མ་ི འཁུགས་པ། རྨི་ལམ་མང་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་ཁདྱོ ་
ལ་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པའ་ི ཕགྱོ ས་
བསྡུས་ཀྱི་ནད་ཕོག་པ་ཡིན་མིན་ལྟ་དགོས།
གློག་འཆར་ལ་ཞེ ན་མཁན་ཚོ ས་དགོ ང་མོ་
གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བའི་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་
རངི ་། ཤེས་གསལ་ལྟར་ན་གཞོན་ནུ་ལ་ལས་གཅིག་རསྗེ ་
གཉིས་མཐུད་དུ་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་ལྟ་བ་ས།ྟེ
ཉིན་མོ་བལྟས་པས་མ་ཚད་དགོང་མོ་ཡང་ལྟ་བ་དང་ཐ་
ན་མཚན་གང་ལྟ་ག་ི ཡོད་པ་རེད། ལ་ལས་གཟུགས་མཐོང་
གློག་འཕྲིན་ལ་བལྟས་ཚར་མ་ཐག་མལ་དུ་ཉལ་གྱི་ཡོད་
ཅིང་། སྐབས་དེར་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕནྲི ་ནང་གི་
གནས་ཚུལ་གསར་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་རྣམས་ཀླད་པའི་ནང་
དུ་འཆར་ཡོང་བས། ཀླད་ཆེན་སད་ལངས་བྱས་དྲགས་ན་
གཉདི ་ཐེབས་ཅོག་ཅངི ་། གཉདི ་འཁུགས་ཀྱང་རྨི་ལམ་རྨིས་
སླ་བར་འགྱུར། གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་དབྱིངས་
ཡོད་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་དེ་རིགས་འབྱུང་རྐྱེན་
གཙོ་བོ་ན་ི གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལེ་ཚན་ལ་དབྱིངས་
ཆགས་པའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཟས་ཟ་བའ་ི རྒྱུན་
ལྡན་གྱི་འཚོ་བའ་ི སྤདྱོ ་སྟངས་གཏོར་པས་རྩི་ཤངི ་དབྱིབས་
ཀྱི་དབང་རྩའ་ི ནུས་པ་འཁྲུགས་ཤངི ་། འཇུ་བྱེད་འབྱར་ཁུ་
ཟགས་ཐོན་བྱེད་རྒྱུ་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། ལྟོ་ཟ་མི་འདོད་པ་
དང་། ལྟོ་མ་ི འཇུ་བ། ཞེན་ཁ་ལོག་པ། ཟས་སྐྱུག་པ་སོགས་མུ་
འབྲེལ་ལྡོག་ཚོར་འགྱུར་སྲིད། གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་
ལ་ལྟ་ཡུན་རིང་ན་ད་དུང་གཟུགས་པོའ་ི ནང་གི་འཚོ་རྒྱུ་ A
ཟད་གནྲོ ་ཆེ་དྲགས་པས་མགི ་སྐམ་པོ་ཆགས་ནས་མ་ི བདེ་བ་
ཡོང་གི་རེད།
"གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་དབྱིངས་ཡོད་
པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་"སྔོན་འགོག་བྱེད་ན་ན་ཚོད་
ལྟར་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བའི་ལྟ་ཐེངས་དང་
དུས་ཡུན་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཤངི ་། ལོ་ན་ཇི་ཙམ་ཆུང་
བ་དེ་ཙམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས། ནད་དེ་རིགས་ཕོག་
ཚེ་རང་ཉདི ་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་སབློ ་སྦྱོང་ལ་གནོད་པ་ཚབས་
ཆེན་ཡོང་བར་མ་ཟད། ལུས་ཁམས་ལའང་གནོད་སྐནྱོ ་ཆེན་
པོ་ཡོང་སདྲི ། སྤྱིར་བཏང་དུ་གཞོན་ནུ་ཚོས་གཟུགས་མཐོང་
གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ལས་མི་
བརྒལ་བ་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་རྒྱུ་ A ལྡན་པའ་ི ཟས་
ཏེ་དཔེར་ན་ཕག་མཆནི ་དང་སངྒོ ་སེར་སོགས་མང་ཙམ་ཟ་
བར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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