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 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་
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 � 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་
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 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།
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ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡངོས་རོགས་འཕུང་ལ་

སྦྱར་བ་མ་གཏགོས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཤེས་གསལ་རདེ། 

དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་འགོ་ལ་ང་ཚོས་འཐབ་རོད་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་འདྱི་རླབས་
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ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་སངས་དངསོ་གནས་

སུ་ལ་བཤད་དགོས་ཀང་བཤད་ཐུབ། ཡང་ན་རྒྱ་མྱི་ལ་

བཤད་དགོས་བྱུང་ནའང་ང་ཚོར་སྤོབས་པ་ཡོད་པའྱི་

ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ངོ་

ལགོ་བྱས་ནས་བཤད་དགསོ་པ་ཞྱིག་མྱིན། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་

གནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་བསེག་བཏུབ་འཕརེ་བ་

བདནེ་པ་བདནེ་ཐུབ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དཔང་འཕརེ་ཆགས་

ཡངོ་དུས་ང་ཚའོྱི་ལས་ཀ་ད་ེགཟྱི་བརྱིད་རདེ། 
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བཞག་ནས་སོ་ས་ོསརེ་གྱི་ཆདེ་དུ་དངུལ་མང་པ་ོའཕལ་སལེ་

བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོྱི་ཆ་ནས་བསམ་

བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་ས་ོསའོྱི་དགའ་ཉ་ེཚོས་ཀང་ཁདེ་རང་

ཐབས་སྡུག་རདེ་ཟེར་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས་ཁདེ་རང་རླབས་

ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཟེར་གྱི་མ་རདེ། ས་ོས་ོསེར་གྱི་

ངསོ་ནས་མཐའ་མ་ཤྱི་བའྱི་ཉྱིན་མ་ོདརེ་ས་ོསསོ་བསམ་བླ་ོ

གཏངོ་དུས་ངས་དངུལ་མང་པ་ོབཟོ་ཐུབ་བྱུང་ཡང་ངས་

བོད་སྤྱི་པའྱི་དནོ་དུ་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མ་བྱུང༌། 

ངའྱི་སྤུན་མཆདེ་ཚ་ོཡང་ཐ་མ་བླ་ོཕམ་དགསོ་པ་ཆགས་སངོ་

བསམ་པའྱི་འགོད་པ་སྐསེ་རྒྱུ་མ་གཏགོས་གང་ཡང་མདེ། ང་

ཚོས་བདོ་སྤྱི་པའྱི་དནོ་དག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་

པ་ཟེར་བ་ད་ེཆསོ་ཁས་བླངས་ཀང་རུང་ཆསོ་ཁས་མ་བླངས་

ཀང་རུང༌། རྒྱུ་མཚན་གང་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་

ནའང་དངསོ་གནས་མྱི་ལུས་ཐབོ་ནས་ག་ོཆོད་པ་གཅྱིག་

ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ཕར་བཞག་ནས་ས་ོས་ོསེར་རང་

མགོ་གང་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འཕལ་སེལ་སྐྱིད་པོ་ཡོང་

མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ་ད།ེ ཆ་ེས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་

སྤྱིར་མྱི་ལུས་ཐབོ་པའྱི་ག་ོཆདོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ལ། ཡང་སོས་

ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་མཚམས་ལ་

སྐསེ་པའྱི་མྱི་ཐགོ་འདྱིས་རང་མག་ོགང་ཐནོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་

ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་འག་ོགྱི་མ་རདེ། བདོ་ནང་ལགོས་ལ་མྱི་ད་ེ

ཚ་ོགནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གནས་ཡདོ། ང་

རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ནང་ལ་དངེ་སང་ཕན་བུའྱི་མཐུན་རེྐན་

འཛམོས་སུ་ཕྱིན་ནས་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས་

སྔནོ་མ་སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལརོ་དང་པ་ོརྒྱ་གར་ལ་སབེས་ནས་མྱི་

དམངས་མང་ཆ་ེབ་ལམ་བཟོ་བྱས་ནས་བསྡད་དུས་དཀའ་

ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་རདེ། གཞྱིས་

ཆགས་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚ་བ་ངལ་དུབ་ད་ེ

འདྲའྱི་འགོ་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་

གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དེ་ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། 

མདོར་ན་གཞྱིས་བྱེས་སྤྱི་བོ་གནམ་བསན་ཡོངས་རོགས་

ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་པའྱི་དུས་འདྱིར་རང་

མག་ོགང་ཐནོ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་སྡུག་རདེ། ད་ེབྱདེ་

ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་གྱི་མདེ། ཡྱིན་ནའང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་

ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་རདེ། དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་ཡངོ་གྱི་རདེ་

ད་ེཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ལྷག་བསམ་རྱི་བཙུགས་པ་ནང་

བཞྱིན་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ས་ེར་ོལ་ཨྱི་ཁུང་འབྱིགས་ཐུབ་པ་

ལྟར་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ཚང་

མར་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལགེས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཞསེ་བཀའ་བསྩལ།།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

སམེས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཟབ་སྦངོ་།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལུས་སེམས་

སོག་གྱི ་སྡེ ་ཚན་ནས་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་

(Mental Healthcare Services) བྱདེ་ཕགོས་ཐད་

གཞྱི་རྱིམ་དང་པའོྱི་ཟབ་སྦྱོང་འདྱི་ལོའྱི་ཟླ་༦ ཚེས་ ༡༤-

༢༤ བར་དང་། གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཡང་འདྱི་

ལའོྱི་ཟླ་༡༠ ཚེས་ ༡༨-༢༧ བར་ཉྱིན་གངས་བཅུ་ར་ེབདོ་

ཀྱི་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་ཚོགས་ཁང་ཆནེ་མའོྱི་ནང་ག་ོསྒྱིག་

ཞུ་གཏན་ཁེལ་ཡོད། གོང་གྱི་སྡེ་ཚན་ནས་སེམས་ཁམས་

འཕོད་བསེན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལོ་བསྟུད་མར་གོ་སྒྱིག་ཞུ་

བཞྱིན་ཡདོ་པས་འདྱི་ལ་ོཐེངས་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་ཡདོ་

ལ་དེ་སྔའྱི་ཉམས་མོང་གཞྱིར་བཞག་འདྱི་ལོ་ཟབ་སྦྱོང་

རྱིམ་པ་གཉྱིས་སུ་ཆ་བགསོ་གནང་ཡདོ།

ཟབ་སྦྱོང་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི། 

ཆསེ་དངེ་རབས་ཅན་གྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་ཕྱི་དངསོ་པའོྱི་

ཡར་རྒྱས་ལྷག་པར་ཆ་ེབའྱི་འཛམ་གྱིང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་

ཁབ་ཁག་དང་ད་ེབཞྱིན་ཤར་ཕགོས་སུའང་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་

འཛམ་གྱིང་ར་ོཐ་འགགོ་པའྱི་ཉྱིན་མ།ོ
       ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་ལ་ོལྟར་

ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་ "འཛམ་གྱིང་ར་ོཐ་འགགོ་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོ

" (World No Tobacco Day) ཞསེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་

ཡདོ། ད་ེལྟར་གནང་དགསོ་དནོ་ནྱི་ར་ོཐའྱི་རྱིགས་ཏ་ེདུ་བ་

ཡདོ་པའྱི་རོ་ཐ་ཐ་མག་(Cigarette) འཐནེ་པ་དང་། དུ་བ་

མདེ་པའྱི་ར་ོཐ་ཁའྱི་ནང་འཛནི་པ་ཁ་ཻནྱི་ (Khaini) སགོས་

བསནེ་པས་ལ་ོལྟར་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་མྱི་ས་ཡ་

མང་པརོ་ག་ོབ་དང་། ཁ་དང་། མྱིད་པ་སགོས་ལ་ནད་གཞྱི་

ཚབས་ཆེན་ཕགོ་ཏ་ེདུས་མྱིན་འཆྱི་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་བྱེད་

བཞྱིན་ཡདོ། ར་ོཐས་སྤྱི་སརེ་གྱི་འཕདོ་བསནེ་ཙམ་མ་ཟད། 

ཁྱིམ་ཚང་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིའྱི་ནུས་

ཤུགས། ཁརོ་ཡུག་འབག་བཙགོ་བཅས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལའང་

ཤུགས་རྐནེ་ཞན་ཆ་ཆནེ་པ་ོཐབེས་བཞྱིན་ཡདོ་པར་ར་སོྤད་

གསལ་པ་ོབྱུང་བར་བརནེ། རྒྱལ་ཡངོས་ནང་ར་ོཐའྱི་རྱིགས་

ཚངོ་རྒྱུ་དང་བསནེ་རྒྱུ་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་འགགོ་པའམ་ཉུང་དུ་

གཏངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ད་ལམ་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཟླ་རའེྱི་གསར་

ཤགོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་རོ་ཐ་འགགོ་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་དང་

འབྲལེ་དུ་བ་ཅན་གྱི་ར་ོཐ་ཐ་མག་སྤངས་པས་ལུས་ཁམས་ལ་

ཕན་ཡནོ་ཇྱི་ཡདོ་སྐརོ་ག་ོརགོས་སེྤལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ེཡང་དངེ་

སྐབས་བདོ་མྱི་ན་གཞནོ་ནང་དང་ལྷག་པར་དུ་བདོ་ཕྲུག་

ལ་ོན་ཆུང་གས་ནང་དུ་ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་གང་འཚམ་

ཞྱིག་ཡདོ་ཚདོ་འདུག་པས། ལ་ོཆུང་ཁ་ཤས་ཐ་མག་གྱིས་ལུས་

ཁམས་ལ་གནདོ་སོྐན་ཇྱི་ལྟར་དང་ཇྱི་ཙམ་གཏངོ་བའྱི་གནས་

ཚུལ་ཡངོས་སུ་མ་ཤསེ་པར་ཐ་མག་འཐནེ་པ་ད་ེཕ་ོགཞནོ་

གྱི་རགས་མཚན་དང་སྣང་བ་སྐྱིད་མདགོ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་

ངསོ་འཛནི་ནས་འཐནེ་མཁན་ཡང་ཡདོ་པར་བརནེ། འདྱི་ག་

སྡ་ེཚན་ནས་རང་རའེྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་སྤྱི་ཡངོས་ནས་འཕདོ་

བསནེ་གལ་ཆ་ེཡྱིན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་བདོ་མྱི་ཐ་མག་

འཐནེ་མཁན་རྣམས་ལ་ཐ་མག་གྱི་ཉསེ་དམྱིགས་སགོས་ཀྱི་

སྐརོ་ལ་ག་ོརགོས་སྤལེ་ཏ་ེནང་གྱི་བླ་ོསོ་ཡངས་པ་ོའབྱདེ་ཅྱིང་

ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་རམ་འདུ་ཤེས་འཛནི་སངས་

ལོག་པའྱི་རེྐན་གྱིས་དཀའ་ངལ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་འཕད་

བཞྱིན་ཡོད་ལ་ནུབ་ཕོགས་སམེས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཚོས་

ཀང་གཞྱི་ནས་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་པའྱི་གནས་

ལ་ར་ེབ་གཏད་ནས་ད་ོསྣང་གྱི་རླབས་གསར་ཞྱིག་འཕྱུར་

བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

ནས་ཕྱི་མྱི་དནོ་གཉརེ་ཅན་དང་། ལྷག་པར་སམེས་ཁམས་

འཕོད་ལས་པ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་ཏེ་གཙོ་བོ་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་གཉྱིས་ནང་གསལ་སམེས་ཁམས་འཁྲུག་

པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དང་། སྔནོ་འགོག བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་

ར་བའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་སངེ་གཞུང་བཤད་དང་ལག་ལེན་

དམར་ཁྲྱིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་གོ་

སྒྱིག་ཞུས་ཡདོ། དའེྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་འདདོ་ཡདོ་པ་

རྣམས་ནས་ཐ་ོའགདོ་འགངེ་ཤགོ་ཕབ་ལནེ་ཆདེ་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་དབྱྱིན་ཡྱིག་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ངསེ་གཟྱིགས་ཡངོ་བ་ཞུ།།

རང་མསོ་ནས་ཐ་མག་འཐནེ་པ་མཚམས་འཇགོ་གནང་རྒྱུར་

དམྱིགས་ཏ་ེདཔྱད་རམོ་འདྱི་སྤལེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  འདྱིར་ཐ་

མག་སྤངས་པའྱི་ཕན་ཡནོ་རྣམས་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་

ལྷན་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགསར་སྤལེ་ལ་གཞྱི་བཅལོ་ཏ་ེབཀདོ་པ་

ལས་སྡ་ེཚན་ནམ་སྨན་པ་ག་ག་ེམ་ོཞྱིག་གྱིས་འདདོ་ལུགས་

ནག་འགསོ་སུ་བཀདོ་པ་མྱིན་པར་ཤསེ་དགསོ་པར་གལ་ཆ།ེ

འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོ

གསར་སེལ་ནང་ཐ་མག་སངས་པས་ལུས་

ཁམས་ལ་ཕན་ཡནོ་ཇྱི་ཡདོ་གཤམ་གསལ།

ཁ་ེཕན་དང་པ།ོ  ཐ་མག་འཐནེ་རྒྱུ་མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་

པའམ་སྤངས་པའྱི་འབྲས་བུར་རང་གྱི་འཕདོ་བསནེ་ཐགོ་

འཕལ་ཕུགས་གཉྱིས་ཀར་དག་ེཕན་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ད།ེ 

• ཐ་མག་སྤངས་པས་སྐར་མ་ ༢༠ ནང་སྙྱིང་ཁམས་

ཀྱི་འཕར་ཚད་དང་ཁྲག་ཤདེ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་དམའ་བར་བྱདེ་པ།

• ཚུདོ་ ༡༢ རེས་ཟུངས་ཁྲག་ལྷན་དུ་བཞུགས་པའྱི་

སྙྱིགས་མྱིའྱི་རླུང་ (Carbon monoxide) གྱི་ཚད་གཞྱི་མར་

ལྷུང་ནས་སྙམོས་པར་གནས་པ།

• བདུན་ཕག་ ༢-༡༢ རསེ་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཟུངས་

ཁྲག་འཁརོ་རྒྱུགས་དང་ག་ོབ་གཉྱིས་ཀྱི་བྱདེ་ལས་ཇ་ེབཟང་

དུ་གཏངོ་བ།

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

༢༠༡༦ ལའོྱི་འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསནེ་ཉྱིན་མ།ོ 
         ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

མངར་མོར་མྱི་བཟོད་པ་དང་ལྟོ་སོང་ཁྲག་

མངར་མྱི་སྙམོས་པ།༼ Impaired glucose tolerance 

(IGT) and impaired fasting glycaemia (IFG)༽ 

གནས་སྐབས་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་དང་ནད་

ཅན་གཉྱིས་ཀྱི་བར་མཚམས་སྐབས་སུ་བརདོ་ཅྱིང་། ད་ེ

འདྲའྱི་གནས་སྐབས་བྱུང་བའྱི་སྐེས་བུར་མ་འངོས་པར་ཟ་

ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་ཕགོ་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡདོ་ཀང་མཐའ་གཅྱིག་

ཏུ་ངསེ་པ་མདེ།

ནད་ཀྱི་ཉནེ་ཚབས་སརོ།

ནད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ལས་འདས་པ་དང་མཉམ་དུ་

སྙྱིང་དང་། ཁྲག་ར། མཁལ་མ། ར་དཀར་ལ་གནདོ་སྐནོ་བྱདེ། 

• ནད་གཞྱི་འདྱིས་སྙྱིང་ནད་དང་ཁྲག་ར་འགག་

པའྱི་ནད་རྱིགས་ཀྱི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེརུ་བཏང་། 

• ཁྲག་འཁོར་རྒྱུགས་ཞན་པར་འགྱུར་བ་དང་

རྐང་པའྱི་ར་དཀར་ནད་གཉྱིས་བསྡམོ་ནས་རྐང་པར་རྨ་

ངན་དང་། གཉན་ཁ། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཞ་བརོ་འགྱུར་

བས་ཉནེ་རྐནེ་ཆ་ེརུ་བཏང་།

• ཡུན་རྱིང་ནས་མྱིག་གྱི་ཁྲག་ར་ཕ་མོ་དག་ལ་

གནདོ་པར་བྱེད་ནས་ལོང་བ་ཆགས་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡདོ་པ་

དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ལངོ་བ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་ནད་གཞྱི་འདྱི་

ཡྱིས་རྐནེ་ལས་བྱུང་བར་འདདོ།

• མཁལ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེྐན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་

འཛནི་བྱདེ།

ནད་ཀྱི་ཉནེ་ཚབས་གཅོག་ཐབས། 

སནོ་འགགོ 

• ལུས་པོའྱི་ལྱིད་ཚད་རན་པོ་གནས་ཐབས་སུ་

འབད་དགསོ།

• ཉྱིན་ལྟར་ཚོུད་ཕེད་ཀ་ཙམ་ལུས་པོར་རོལ་

བཅག་གནང་གལ་ཆ།ེ

• ཉྱིན་ལྟར་ཤྱིང་ཏགོ་དང་སྔ་ོཚལ་རྱིགས་བསནེ་

དགསོ་ཞྱིང་། བཅོས་མའྱི་མངར་མ་ོདང་ཞག་ངན་རྱིགས་

འཛམེས་གནང་དགསོ།

• ར་ོཐ་རྱིགས་བདེ་སྤོད་གནང་རྒྱུ་མདེ་ལ་ཐ་མ་

ཁས་སྙྱིང་ནད་ཀྱི་ཉནེ་རེྐན་ཆ་ེརུ་བཏང་།

ངསོ་འཛནི་དང་བཅསོ་ཐབས། 

རྱིན་གངོ་ཆུང་བའྱི་ཁྲག་གྱི་བརག་དཔྱད་རྒྱུད་

སྔ་ས་ནས་ནད་གཞྱི་ཡདོ་མདེ་རགོས་ཐུབ། གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ཟ་

ཁུ་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་སུ་ཁྲག་མངར་ཚད་གཞྱི་ཉུང་དུ་

གཏངོ་རྒྱུ་དང་གཞན་ཁྲག་རར་གནདོ་སོྐན་གྱུར་བའྱི་ཉནེ་

ཁའྱི་རྱིགས་ཉུང་དུ་གཏངོ་བར་འབད་དགསོ། ར་ོཐ་རྱིགས་

བདེ་སྤདོ་ལས་འཛམེས་དགསོ། མད་ོདནོ་ཁྲག་མངར་ཚད་

གཞྱི་དང་། ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་སྙམོས་པར་

གནས་ཐབས་དང་། རྐང་པ། མྱིག་ར། ཁྲག་ཞག མཁལ་མའྱི་

བྱདེ་ལས་ཁག་དུས་ནས་དུས་སུ་བརག་དཔྱད་གནང་གལ་

ཆ།ེ ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྐམོ་དང་། རལོ་བཅག 

ལྱིད་ཚད་སྙམོས་པར་གནས་ཐབས། ཐ་མ་ཁ་འཐནེ་རྒྱུ་མདེ་

པ་བཅས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཧ་ཅང་དགསོ་གལ་ཆ།ེ

འགྱུར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༣༠ ནང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་ད་ེཚ་ེསགོ་

འཕོག་མཁན་ཨང་རྱིམ་བདུན་པར་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ཚོད་

དཔག་གནང་ཡདོ། 

• ཕན་པའྱི་ཟས་སྐོམ་དང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རོལ་

བ། ལུས་པའོྱི་ལྱིད་ཚད་སྙམོས་པ། ར་ོཐ་རྱིགས་བདེ་སོྤད་མ་

གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་གཞྱི་འགགོ་པའམ་

མངནོ་ཚུལ་རྱིང་བར་གཏངོ་ཐུབ།

• ད་ཡདོ་མྱི་ས་ཡ་ ༣༥༠ ཙམ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་

ནད་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོ ༢༠ ནང་གངས་ད་ེ

ལྡབ་འགྱུར་དུ་འཕར་ཉནེ་ཡདོ།

• ད་ཡདོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་ཀྱི་བརྒྱ་ 

ཆ་ ༩༠ ཙམ་ནྱི་གཤམ་གསལ་ནད་རྱིགས་དབྱ་ེབ་གཉྱིས་

པ་ད་ེཆགས་ཡདོ། ད་ེནྱི་བྱྱིས་པའྱི་ནང་དར་ཁབ་ཆ་ེབ་ཤསེ་

རགོས་བྱུང་ཡདོ།

དབེ་བ།

༡༽ རྱིགས་དང་པ།ོ ༼ Type 1 Diabetes 

(previously known as insulin-dependent, 

juvenile or childhood-onset) ༽ཨྱིན་སུ་ལྱིན་བཟོ་སྐྲུན་

ཉུང་ཞྱིང་ཉྱིན་ལྟར་ཨྱིན་སུ་ལྱིན་མཁ་ོསྤདོ་བྱདེ་དགསོ། ད་བར་

ནད་གཞྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ངསོ་འཛནི་བྱུང་མདེ་ཅྱིང་སྔནོ་འགགོ་ཐབས་

ལམ་ཡང་མདེ། ནད་རགས་གཙ་ོབ་ོནྱི་གཅྱིན་སྙྱི་བ། སྐམོ་དད་

ཆ་ེབ། ལྟགོས་ས་བ། ལྱིད་ཚད་ཆགས་པ། མཐངོ་ཤུགས་ཉམས་

པ་དང་ལུས་ངལ་བ་བཅས་ག་ོབུར་དུ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ། 

༢༽ རྱིགས་གཉྱིས་པ།༼Type 2 Diabetes 

(formerly called non-insulin-dependent or 

adult-onset)༽  ད་ེནྱི་ལུས་པོས་ཨྱིན་སུ་ལྱིན་ལགེས་པར་

བདེ་སྤདོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྐནེ་ལས་བྱུང་། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སེང་

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་ནད་རྱིགས་འདྱི་

ཡྱིན་ཅྱིང་། གཙ་ོབ་ོལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་ཆ་ེབ་དང་། ལུས་པརོ་

རལོ་བཅག་མདེ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ནད་གཞྱི་བྱུང་གྱི་ཡདོ། གངོ་

གྱི་རྱིགས་དང་པའོྱི་ནད་རགས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡདོ་

ཀང་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོབྱུང་གྱི་མདེ། དརེ་བརནེ་ནད་

གཞྱི་ཞུགས་རསེ་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོའདས་ཀང་ངསོ་འཛནི་

རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་དང་། མ་ཟད་བླ་གཉན་ནད་

རྱིགས་མང་པ་ོམཉམ་དུ་ལྡང་གྱི་ཡདོ། ནད་གཞྱི་འདྱི་སྤྱིར་ན་

ཚདོ་རྒན་པའྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་མདོ་ཀང་དངེ་སང་བྱྱིས་པའྱི་

ནང་དུ་མང་བ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ།

སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད། 

(Gestational Diabetes) 

ད་ེནྱི་སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཁྲག་མངར་གྱི་

ཚད་གཞྱི་ལས་ཅུང་མང་བ་ད་ེནས་ནད་གཞྱི་དངསོ་ངསོ་ 

འཛནི་པའྱི་མཚམས་མ་སེབས་ཀྱི་བར་མཚམས་དརེ་བརོད། 

སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་ཅན་གྱི་བུད་

མདེ་རྣམས་སྦྲུམ་མའྱི་དུས་ཡུན་དང་ཕྲུ་གུ་བཙའ་སྐབས་བླ་

གཉན་ནད་གཞྱི་ཕགོ་ཉནེ་ཆ་ེབ་ཡདོ། མ་ཟད་ཁ་ོམརོ་མ་

འངོས་པར་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་གཞྱི་དངསོ་སུ་ཕགོ་ཉནེ་

ཆ་ེབ་ཡདོ།  སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བརག་ཐབས་སྐབས་

སུ་ནད་གཞྱི་ད་ེཉྱིད་ངསོ་འཛནི་བྱུང་གྱི་ཡདོ་པ་མ་གཏགོས་

མངནོ་ཚུལ་ནད་རགས་ནས་བྱུང་གྱི་མདེ། 

མན་ངག་གཅེས་བཏུས་ཀུན་འདུས་གཏརེ་མཛདོ།

ར་ེབཙུན་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་

བའྱི་དངསོ་སོབ་ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ར་ོཕུན་ཚོགས་དར་

རྒྱས་གྱིང་དང་རྒྱམ་ར་ོརྱིའྱི་གཡུ་མཚ་ོརྱི་ཁྲདོ་དུ་ས་སེྤལ་

ལོར་བརམས་པའྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་ཁ་བྱང་ལྡེ་མྱིག་ཀུན་

གསལ་ཉྱི་མ་ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་《གསོ་རྱིག་གཅེས་བཏུས་

ཀུན་འདུས་པ་རྱིན་ཆེན་གཏརེ་གྱི་བང་མཛདོ་》ཅེས་བྱ་

བ་དང་། ཡང་མཇུག་བྱང་དུ་《གཅེས་བཏུས་ཀུན་འདུས་

རྱིན་ཆནེ་གཏརེ་མཛདོ་》ཅེས་མཚན་འཁདོ་པ་གང་ལྟར་

ཡང་འདྱི་ནྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སྦྱོར་གཙ་ོབརོ་

བསན་པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞན་ཡང་མཇུག་བྱང་དུ་

ཀརྨ་ངེས་ལེགས་བསན་འཛནི་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་1732 

ལོར་མཛད་པའྱི་སྨན་བསྡུས་ཨེ་ཝཾ་གཉྱིས་སྐོར་གསལ་

ཡོད་པར་གཞྱིགས་ན་མན་ངག་གཅེས་བཏུས་ཀྱི་གཞུང་

འདྱི་ས་སེྤལ་ལརོ་བརམས་པར་གསུངས་སྐབས་ཕལ་ཆརེ་

ཕྱི་ལ་ོ 1788, 1848, 1908 ལ་ོགང་རུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ཚདོ་དཔག་གནང་ཐུབ། 

གཞུང་འདྱིའྱི་དཀར་ཆག་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་

གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བསན་བཅོས་ཆེན་མ་ོདཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

བཞྱིའྱི་དུམ་བུ་གསུམ་པ་མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་

བརོད་བྱ་སྐབས་བཅོ་ལྔར་ལེའུ་གོ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་གོ་

རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་བསྒྱིགས་ཡོད། དེ་ཡང་མན་ངག་

རྒྱུད་ནང་གསལ་ནད་རྱིགས་དག་གྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དང་དབྱ་ེབ་

རགས་རྣམས་གང་ཡང་བསན་མདེ་ལ་འདྱིའྱི་ནང་བཅོས་

ཐབས་སུ་གཉེན་པ་ོཟས་སོྤད་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་ཡདོ་པའྱི་

ནང་ནས་དམྱིགས་བཀར་སྨན་གྱི་སྦྱོར་སྡ་ེདང་སྦྱོར་ཚད་

ཕན་ཡོན་སོགས་ཞྱིབ་གསལ་བསན་གནང་ཡོད། ཀརྨ་

ཆསོ་རྒྱལ་མཆགོ་གྱིས་གཞུང་འདྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་

ལྷན་ཐབས་སུ་བསྒྱིགས་པ་ཞྱིག་དང་རྒྱུད་རྒྱལ་ལ་ཞབས་

འདགེས་ཚུལ་དུ་མཛད་ཚུལ་གསུངས་ཡདོ། 

བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་སོལ་རྒྱུན་ལྷ་ར་ེརྣམས་

ནས་སྐབས་དའེྱི་ཡོངས་ཁབ་ལམ་སོལ་གཞྱིར་བཟུང་

ཉམ་ཐག་ནད་པ་ག་ལ་བ་དའེྱི་སར་དངསོ་སུ་ཕབེས་ནས་

བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་

དགོངས་དནོ་ལྟར་གནདོ་བྱ་ལུས་ཟུངས་དྲྱི་མ་དང་ཡུལ་

དུས་ན་ཚོད་རང་བཞྱིན་སོགས་གསོ་ཚུལ་གྱི་ཆོས་བཅུ་

དང་སྦྱར་ནས་ནད་གཞྱི་འཁྲུལ་མེད་བརག་རེས་མཛོ་

ཁལ་ལུག་ཁལ་ལྟ་བུའྱི་ནད་ལ་འཚམ་པའྱི་གཉེན་པོའྱི་

སྨན་སྦྱོར་དང་། ཡང་ན་ཉེར་མཁའོྱི་སྐབས་ཁ་ཚར་སྨན་

སྣ་འདེབས་ནས་ཐད་ཀར་སྦྱོར་སྡེ་བྱས་སོལ་ལག་ལེན་

བརྒྱུད་སྨན་གཞུང་ནང་གསལ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཡང་དག་པའྱི་

སྨན་སྦྱོར་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་གྱི་མོང་གྲུབ་ལས་

ཐབོ་པའྱི་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མན་ངག་མང་དག་ཅྱིག་སོལ་རྒྱུན་

གསོ་རྱིག་སོབ་དཔོན་ཕལ་མོ་ཆ་ེལ་མངའ་བ་ནྱི་བོད་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་གྱི་བང་མཛོད་

ལྟ་བུར་གནས་ཡོད་པ་དང་། ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གྱིས་

བྱས་པའྱི་གཅེས་བཏུས་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་རང་གྱི་མོང་

ཐོག་ཤེས་རོགས་ཀྱི་ཤེས་བྱའྱི་སེང་སོབ་དཔོན་གཞན་

གྱིས་མཛད་པའྱི་གཅེས་བཏུས་མང་པའོྱི་དནོ་བསྡུས་ནས་

འཆད་ཡདོ་པས་གས་ོརྱིག་ལྷ་རེ་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་གྱི་བདུད་

རྱིར་གྱུར་བ་ལས་དམངས་བྱྱིངས་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་དནོ་བྱདེ་

མྱི་ཐུབ་གང་སྙམ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༥ ལརོ་ར་རྣ་བླ་མ་ཞུ་བ་ཞྱིག་གྱིས་

སྨན་གཞུང་འདྱིའྱི་མ་ཡྱིག་དབུ་མདེ་བྲྱིས་མ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ད་ེ

བསྐར་པར་བྱས་ནས་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་པ་ད་ེལ་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༠ 

ལརོ་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གས་ོརྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་སྡ་ེཚན་

ནས་མ་ཕྱི་མཛད་ཅྱིང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡདོ། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པར་བརནེ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི་ནད་ད་ེ

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི་མང་དང་། ཚགོས་པ། སརེ། གཞུང་ཕན་ཚུན་

གྱི་ལས་ཁུངས་ཀུན་ལ་འབྲལེ་ཆགས་པ་ཡྱིན། ད་ཡདོ་རྒྱལ་

ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་

ཀྱི་དཀའ་ངལ་གདངོ་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གནས་བབ་མ་

འདྲ་བར་སྣ་ཚོགས་ཡྱིན་པར་བརནེ་རྒྱལ་གཞུང་དང་ས་

གནས་ནས་ ༢༠༡༦ ལའོྱི་འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསནེ་ཉྱིན་

མརོ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་ཀྱི་ག་ོརགོས་ཆ་ེརུ་གཏངོ་ཐབས་

དང་དངསོ་སུ་གདངོ་ལནེ་ལས་རྱིམ་རྒྱ་ཆནེ་པརོ་དམྱིགས་

དགསོ་པ་ཤསེ་རགོས་བྱུང་ཡདོ། 

དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག

• སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི་མང་ལ་ོན་ ༡༨ 

ཡན་གྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་ཀྱི་ཁབ་ཚད་ནྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩ 

ཙམ་ཡྱིན།

• སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ནང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་ཀྱིས་

མནར་བའྱི་ནད་པ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་འདས་གོངས་

སུ་སངོ་ཡདོ། 

• དའེྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལས་མང་བ་དཔལ་

འབྱརོ་ཞན་པ་དང་འབྲྱིང་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བྱུང་ཡདོ།

• རྒྱལ་སྤྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱིས་འབྱུང་
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ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༣  ཚསེ་ ༢༤ ནས་བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་

༢༡ བར་བུམ་སོང་ཤར། ཕོགས་དེར་ལས་

ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༣ ཚསེ ༢༤ ཉྱི
ས་མེ

SUN 1-5-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁ་མཆུ་རོད་པ་སྤངོས།

༣ ཚསེ ༢༥  ཟླ
ཆུ ༢

MON 2-5-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡང་སྒྲུབ་བཟང་། 
གཉནེ་སྒྱིག་མྱི་བྱ།

༣ ཚསེ ༢༦ མྱིག
ས་མེ

TUE 3-5-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  མཁར་ལས་སྤངོས།

༣ ཚསེ ༢༧ ལྷག
ཆུ ༢

WED 4-5-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་། ཚངོ་ལས་བཟང་། 
བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༣ ཚསེ ༢༨ ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 5-5-2016
 Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 
དུར་གདབ་མྱི་རུང་། 

གསོ་སྦངོ་། 

(མེ་ཁམས་སྙྱིང་ར་ཞག ༧༢ རྒྱུ།)

༣ ཚསེ ༣༠ སངས
ས་རླུང

FRI 6-5-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༤ ཚསེ ༡  སྤནེ
ས་མེ

SAT 7-5 -2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་ངན། ལྷག་
པར་མགོན་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༢ ཉྱི 
མ་ེ༢ 

SUN  8-5-2016 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུགས་
པར་བཟང་། ཚངོ་ལས་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༣ ཟླ
ས་ཆུ

MON 9-5-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་། 
བུ་ཁྲྱིད་ངན།

༤ ཚསེ ༤ མྱིག
མ་ེརླུང་།

TUE 10-5-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་
བཟང་། ཁ་ཆུ་རོད་པ་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༥ ལྷག
ཆུ ༢

WED 11-5-2016 
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སོབ་གཉརེ་བྱདེ་
པར་བཟང་། གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

ཀླུ་ཐབེས།

༤ ཚསེ ༦ ཕུར
རླུང ༢

THUR 12-5-2016 
 Wind 2

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་། རླུང་དར་བཟང་། 
མཁར་ལས་སྤངོས། 

སགེ་ཚསེ། དབུལ་ལག

༤ ཚསེ ༧ སངས
ས་མེ

FRI 13-5-2016
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 
ལྷག་པར་བག་སནོ་མྱི་བྱ།  

ཡན་ཀངོ་།

༤  ཚསེ ༨ སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 14-5-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡང་སྒྲུབ་བཟང་། 
དུར་འདབ་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༩ ཉྱི
མ་ེ༢

SUN 15-5-2016 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་
དར་འཛུགས་པར་བཟང་། ཤྱིད་

སནོ་མྱི་བྱ།

རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༢ ནས་བདོ་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ 

༢༥ བར་བུམ་སངོ་ལྷ།ོ ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེ

གཏདོ་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ ༡༠ ཟླ
མ་ེཆུ

MON 16-5-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་ལས་སྤྱིར་འཛམེས།

༤ ཚསེ ༡༡  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 17-5-2016
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།	  རླུང་དར་འཛུགས་
པ་བཟང་། མགོན་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༡༢  ལྷག
ཆུ་རླུང་།

WED 18-5-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་ངན། ལྷག་
པར་ཚངོ་ལས་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༡༣ ཕུར
རླུང ༢

THU 19-5-2016
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསལོ་ཀླུང་དར་
བཟང་། བུ་ཁྲྱིད་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༡༤ སངས
ས་རླུང་།

FRI 20-5-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་
བརོད་པ་སྤངོས། 
གསོ་སྦངོ་།

༤ ཚསེ ༡༥ སྤནེ
ས་རླུང 

SAT 21-5-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་སྒྱིགས་སྤངོས། 
ས་ཟླའྱི་དུས་ཆནེ།

༤ ཚསེ ༡༦ ཉྱི
མ་ེ ༢

SUN  22-5-2016
Fire 2

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་། ལྷ་གསལོ་རླུང་དར་
བཟང་། མཁར་ལས་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༡༧ ཟླ
ས་ཆུ།

MON 23-5-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱརོ་བྱདེ་པར་
བཟང་། བག་སོན་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༡༨ མྱིག
ས་མེ

TUE 24-5-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 
ལྷག་པར་དུར་འདབ་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༡༩ལྷག
ཆུ༢

WED 25-5-2016 
Water2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཞྱིང་ལས་ས་བནོ་
འདབེས་པར་བཟང་། ཤྱིད་སོན་

མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ་ ༢༠ ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU 26-5-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 
ཀླུ་ཐབེས།

༤ ཚསེ ༢༡ སངས
ས་༢

FRI 27-5-2016 
Earth2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ས་བནོ་འདབེས་
པར་བཟང་། མགོན་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༢༢  སྤནེ
ས་༢

SAT 28-5-2016 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ནརོ་ཚུར་ལནེ་པར་
བཟང་། ཚངོ་ལས་མྱི་བྱ། 

སགེ་ཚསེ། དབུལ་ལག

༤ ཚསེ ༢༣ ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 29-5-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 
ལྷག་པར་བུ་ཁྲྱིད་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༢༤ ཟླ
ས་ཆུ

MON 30-5-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 
ལྷག་པར་ཁ་ཆུ་རོད་པ་སྤངོས།

ཉྱི་ནག

༤  ཚསེ ༢༥ མྱིག
མ༢ེ

TUE 31-5-2016 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 
ལྷག་པར་གཉནེ་སྒྱིག་མྱི་བྱ། 
སགེ་ཚསེ། ཞག་ངན། 

ཀླུ་ཐབེས། 

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

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

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

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

་་་་་་འདས་མཆདོ་བ་ཚུལ་ཀུན་ཕན་བཞྱིན་སདོ།
གགས་པ་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

3. ལ་ོམཆོད། ད་ེཡང་ཞྱིང་དམ་པ་གཤགེས་

པའྱི་དུས་མཆོད་ནྱི་སར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་གསོལ་

འདབེས་སྨནོ་ལམ་ཞུ་བ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེམྱིན་ཆསོ་དད་མདེ་

པ་རྣམས་ཀང་འདས་པ་ོགང་གྱི་ཕག་རསེ་སམ་ཡང་ན་དའེྱི་

བཀའ་དྲྱིན་དྲན་པའྱི་ས་ོནས་མ་ངན་གྱི་དྲན་གས་ོཞུ་བ་ཡྱིན། 

ཕགོས་མཚུངས་ང་ཚ་ོབདོ་རྱིགས་ཀྱི་ལ་ོམཆདོ་ད་ེཡང་ཆསོ་

དད་དང་འབྲལེ་ཏ་ེགང་ཞྱིག་ཚ་ེལས་འདས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་

འཁརོ་བ་ཡྱིན་པས་སེྐ་གནས་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡདོ་མདེ་ཆ་

མ་མཆྱིས་པས། གང་ལྟར་ཕ་མ་ཡྱིན་ན་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་

པ། བུ་ཕྲུག་བཟའ་ཟླ་སགོས་ཡྱིན་ན་འཆྱི་པརོ་རང་དབང་

མདེ་པས་མྱི་ཡུལ་དུ་སྡདོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དའེྱི་ཆདེ་དུ་དག་ེ

ར་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་ཕྱི་ཐག་ཡ་རབས་བབ་ཆགས་ཀྱི་སོ་

ནས་དའེྱི་སྡྱིག་སྒྱིབ་སྦྱངོ་བ་སགོས་ཡྱིན་པས་འཁསོ་བསྟུན་

དག་ེར་སྨྱིན་པ་ོཞྱིག་དགསོ་པ་ཡྱིན། མདརོ་ན་ལ་ོམཆོད་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། དངསོ་གཞྱི་དང་། བདུན་ཚིགས་གང་

གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡུལ་གམོས་དང་བསྟུན་མཆོད་འབུལ་

དགསོ་པ་སེ། དཔརེ་ན་ཆ་རེྐན་འཛམོས་མཁན་ལྟ་བུས་ཚ་ེ

འདས་ཀྱི་དནོ་དུ་ཞག་ཞ་ེདགུ་བར་མ་ཆད་པ་མཆོད་པ་

འབུལ། ད་ེབཞྱིན་དགནོ་པ་གང་སར་མཆོད་འབྲེལ་ངན་

སངོ་ལ་སྦྱྱིན་གཏངོ་སགོས་བྱདེ་སལོ་ཡདོ། ཡྱིན་ནའྱི་སྤྱིར་

བཏང་བདུན་ཚགིས་ད་ེགལ་ཆ་ེབས་མཆདོ་འབུལ་དགསོ་

ལ་དགེ་འདུན་སོགས་ཀང་ངེས་པར་གདན་འདྲེན་པ་

སགོས་ཡྱིན། ངསེ་མདེ་དག་ེའདུན་པ་གདན་མ་དྲངོས་པ་

དང་དཔལ་འབྱརོ་སགོས་ཀྱི་ཆ་རྐནེ་ད་ེཙམ་མ་འཛམོས་

ཀང་ལྷག་བསམ་དག་པོའྱི་སོ་ནས་ཁྱིམ་མྱིས་མཆོད་མེ་

དང་། མཆདོ་ཡནོ་འབུལ་དགསོ། ད་ེམྱིན་སྡམོ་པ་སགོས་

བླང་ན་ད་ེབས་ཁད་པར་ཆ་ེསེ། མད་ོལས། ཆོས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་རྐནེ་ཡྱིན་ཏ།ེ །འདུན་པ་རེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས།། 

ཞེས་གསུངས་པས་དཔལ་འབྱརོ་ཆ་ེཆུང་མྱིན་པ་གཙ་ོབ་ོ

སམེས་སྐདེ་ཆ་ེཆུང་ལ་ག་ོབ་ལནེ་དགསོ་པ་དང་། ལ་ོམཆདོ་

སགོས་སུ་རང་ས་ོསའོྱི་འཁསོ་བསྟུན་མཆདོ་འབུལ་དཔརེ་

ན། སྦྱྱིན་སགེ་འབུམ་སྒགོ་དང་ཚགོས་འབུལ། རྣམ་རྒྱལ་སངོ་

མཆདོ་སགོས་གང་ཞུས་ཀང་ཆགོ་པ་ལས་ཚགོས་འབུལ་ཁ་ོ

ན་དགསོ་པའྱི་ཁབ་པ་མདེ། ཡྱིན་ནའྱི་ཚགོས་འབུལ་ལྟ་བུར་

ཆ་བཞག་ནས་བརོད་ན། ཁྱིམ་ཚང་གྱིས་དང་ཐགོ་དཀྱིལ་

འཁརོ་རམ་ཚགོས་བཞངེས་བུམ་པ་འཁྲུངས་རགས་བཅས་

པར་མཇལ་དར་ར་ེཕུལ། དགངོ་དྲ་ོསྐུ་ཡནོ་དང་མཇལ་དར་

མཚམས་སབས་ཀྱིས་འབུལ་བ་དང་། དཀར་ཉ་ེནས་ཚགོས་

ཤྱིང་ངམ་དཀྱིལ་འཁརོ་འཁྲུངས་རགས་གཉྱིས་ལ་སྙན་ཤལ་

འབུལ། སྐུ་ཞབས་ཚརོ་ཕག་འགདེ་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལ་མཆདོ་

དདོ་བཅས་འབུལ་དགསོ། འནོ་ཀང་མཆདོ་དདོ་ཀྱི་འགོ་

ཏུ་ཁ་སབས་མཚམས་བཏབས་ཀྱིས་འཇགོ་རྒྱུན་ཡདོ། ཁྱིམ་

ཚང་ནས་ཀང་དཀར་ཉརེ་ཇ་ཆང་གང་མཉསེ་དང་། ཚགོས་

འབུལ། ཞལ་ལག་སགེས་པ་ལས་རེན་འབྲལེ་ལྟ་བུའྱི་ལགས་

བཞུར་དང་གླུ་གཞས་སགོས་ར་བ་ནས་བྱ་རྒྱུ་མདེ། དཀར་ཉ་ེ

རྣམས་ནས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པས་སམེས་གས་ོདང་

བབ་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བཟུང་དགསོ་ལ། སྐུ་ཞབས་རྣམས་

དང་ཁྱིམ་མྱི་ད་ེབཞྱིན་རྔ་སགོས་སུའང་མཇལ་དར་འབུལ་

བ་ནྱི་མ་ངན་གྱི་རྣམ་པ་འཆལོ་བ་ཡྱིན། དཔརེ་ན་ཁྱིམ་ཚང་

གྱི་ཕ་གངོ་ནས་ལ་ོགཅྱིག་སངོ་བ་ལ་ཨ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་ཁ་

བཏགས་བཏགས་པ་ད་ེལ་འགལེ་བཤད་ཇྱི་ལྟར་བརྒྱབ་པ་ད་ེ

བཞྱིན་བུམ་པ་དང་། རྔ་ལ་མཇལ་དར་འབུལ་ན་དྲྱིལ་བུ་དང་

ར་ོར་ེརྔ་བརྡུང་བྱདེ་སགོས་ཆསོ་ཆས་ཡངོས་རགོས་སུ་འབུལ་

དགསོ། ད་ེམྱིན་རྔ་གཅྱིག་པུར་དར་འབུལ་བ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་

བརདོ་རྒྱུ་མདེ་པས་ས།ོ །དནོ་ཆུང་ཆུང་ད་ེལྟ་བུ་ལ་རེན་ནས་

འདས་མཆདོ་ད་ེདགའ་སོྤའྱི་རནེ་འབྲལེ་གྱི་རྣམ་པར་གྱུར་

ན་མྱིའྱི་བར་ེསམེས་དརོ་བའྱི་མྱིག་ལྟསོ་སུ་གྱུར་ཉནེ་ཆ།ེ དརེ་

བརེན་བླ་ོགཟུ་བརོ་གནས་ཤྱིང་སྤྱི་སེམས་ཀྱི་མཁནེ་པ་ལྡན་

པ། མཐངོ་བ་རྒྱུད་པའྱི་ལག་ལནེ་ཡདོ་མཁན་གྱི་བགསེ་གས་

ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བ་དང་། ད་ེདག་གྱིས་ཀང་ཁུངས་ལུང་

འབྲལེ་བའྱི་བཀའ་སོབ་དང་ལག་ལནེ་རྒྱུད་སོྤད་མཛད་རྒྱུ་

དང་། ཆསོ་བྱདེ་སྐུ་ཞབས་རྣམས་པས་ཀང་ཐུགས་བརེ་བ་

ཆནེ་པསོ་འདས་མཆདོ་མ་འཆལོ་བའྱི་སོབ་སོན་མཛད་ད་ེ

དཔལ་འབྱརོ་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་བལྟསོ་པས་དནོ་དརེ་འཇུག་

བད་ེདང་ཁུངས་འབྲལེ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འགའ་རསེ་གངོ་གྱི་དག་ེརའྱི་མཐུ་ལས་འདས་པ་ོ

སྐ་ེབ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡདོ་པའྱི་དབང་གྱིས་ལ་ོམཆདོ་ནྱི་འགའ་

སནོ་གྱི་མཆདོ་འབུལ་ཡྱིན་ཞསེ་པ་སགོས་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་

དང་མྱི་འབྲལེ། ད་ེཡང་དག་ེར་རྒྱ་ཆ་ེབསྒྲུབས་པའྱི་གཤྱིན་པ་ོ

དང་རྒྱ་ཆ་ེམ་བྱུང་བའྱི་གཤྱིན་པ་ོགཉྱིས་སུ་ཕ་ེདགསོ། སྐསེ་

གནས་བཟང་པ་ོཐབོ་པའྱི་དབང་དུ་དགའ་སོན་དང་། བཟང་

པ་ོམ་ཐབོ་པའྱི་དབང་དུ་མ་ངན་བཅས་དབྱ་ེདགསོ་པ་ནྱི་

འགལ་བ་དངསོ་གསལ་ཡྱིན་ལ་ད་ེའདྲ་དབྱ་ེརྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་

དཀའ། དགའ་སོན་གྱི་མཆདོ་འབུལ་ཟེར་བའྱི་རེས་སུ་བླུན་

པ་ོཆང་ལ་དགའ་བས་ཞགོས་རྒྱུགས་ཀྱིས་ལག་ལནེ་རྒྱ་ཆརེ་

མཆདེ་པ་ལས་ཡང་དག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ག་ལ་ཡདོ། 

ད་ེལས་འདས་པ་ོགང་ཞྱིག་འདས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་

སངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སར་ཡང་ཁྱིམ་མྱིས་དའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་

བར་ེབ་དྲན་པ་དང་བྱས་བསགས་དག་པའྱི་མཆདོ་འབུལ་ཡྱིན་

སབས་བབ་ཆགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ན་ཡ་རབས་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་

འགལེ་བཤད་ཀང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡདོ་པས་གནའ་བཟང་དངེ་སྤདོ་དུ་

མྱི་རྱིགས་གཞན་པས་ཀང་བརྱི་འཇགོ་ཐབོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས་ས།ོ།• ཟླ་བ་ ༡-༩ རསེ་ག་ོརྒྱག་པ་དང་དབུགས་གཏངོ་

ལནེ་གྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཉུང་དུ་འག་ོབ། 

• ལ་ོ ༡ རསེ་སྙྱིང་ལ་ནད་གཞྱི་ (Coronary 

heart disease) ཕགོ་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེཐ་མག་འཐནེ་མཁན་

ཚ་ོལས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡྱི་ཉུང་དུ་སངོ་བ།

• ལ་ོ ༥ རསེ་ཀླད་གྱིབ་ནད་ (Stroke) ཀྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེ

རྒྱུན་ལྡན་ཐ་མག་མ་འཐནེ་མཁན་ཚ་ོལྟར་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ།

• ལ་ོ ༡༠ རེས་ག་ོབའྱི་འབྲས་ནད་འབྱུང་བའྱི་ཉནེ་

ཁ་ད་ེཐ་མག་འཐནེ་མཁན་ཚ་ོལས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡྱི་ཉུང་དུ་

སངོ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁ་དང་། མྱིད་པ། ག་ེབ། ལྒང་པ། བུ་

སྣདོ། གཤརེ་རྨནེ་བཅས་ལ་འབྲས་ནད་ཕགོ་པའྱི་ཉནེ་ཁའང་

ཧ་ཅང་ཆུང་དུ་སངོ་བ།

• ལ་ོ ༡༥ རསེ་སྙྱིང་ལ་ནད་གཞྱི་ (Coronary 

heart disease) ཕགོ་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་ཐ་མག་

འཐནེ་མ་མོང་མཁན་ཚ་ོལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མདེ་པར་གྱུར་

ནས་ཐ་མ་མདེ་པར་ཆགས་པ་ཡྱིན།

་་་་་་འགོག་པའྱི་ཉྱིན་མོ།

ཁ་ེཕན་གཉྱིས་པ།  ཐ་མག་ངན་གམོས་ཀྱིས་ལུས་ཁམས་ལ་

ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་

ན་ཚདོ་རྒས་གཞནོ་གང་ཡང་ཐ་མག་འཐནེ་རྒྱུ་མཚམས་འཇགོ་

བྱས་ཚ་ེད་ེལ་དཔགས་པའྱི་ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཅན་ཡདོ།  ཐ་མག་མུ་

མཐུད་འཐནེ་མཁན་ཚ་ོདང་བསྡུར་ན་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་ཡདོ་པ་ནྱི།

• གལ་ཏ་ེལ་ོན་ ༣༠ ཐགོ་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཡདོ་

ན། རང་གྱི་འཚ་ོཡུན་ནམ་ཚ་ེཚད་ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་རྱིང་དུ་སོང་བ།

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕོས།
• གལ་ཏ་ེལ་ོན་༤༠ ཐགོ་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཡདོ་

ན། རང་གྱི་འཚ་ོཡུན་ནམ་ཚ་ེཚད་ལ་ོ ༩ ཡྱི་རྱིང་དུ་སོང་བ།

• གལ་ཏ་ེལ་ོན་ ༥༠ ཐགོ་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཡདོ་

ན། རང་གྱི་འཚ་ོཡུན་ནམ་ཚ་ེཚད་ལ་ོ ༦ ཡྱི་རྱིང་དུ་སོང་བ།

• གལ་ཏ་ེལ་ོན་༦༠ ཐགོ་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཡདོ་

ན། རང་གྱི་འཚ་ོཡུན་ནམ་ཚ་ེཚད་ལ་ོ ༣ ཡྱི་རྱིང་དུ་སོང་བ།

• གལ་ཏ་ེསྙྱིང་གཟེར་(Heart attack) ཕགོ་མོང་

བའྱི་ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཐ་མག་མཚམས་བཞག་

ཚ་ེབསྐར་དུ་སྙྱིང་གཟེར་ནད་གཞྱི་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་བརྒྱ་

ཆ་ ༥༠ ཉུང་དུ་སངོ་བ་ཡྱིན།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ས་ོང་ཟ་སངས་ཀྱི་ཤེས་བ།
རྱིན་ཆནེ་གྱིས་བསྒྱུར།

ས་ོང་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་ལོགས་འཚ་ོབཅུད་ཀྱི་རྐནེ་

གང་ཡང་མ་ཕགོ་པའྱི་འགོ་བསྙལ་ན་བྱ་ཕྲུག་འབྱུང་ཐུབ་

པས། ས་ོང་དསེ་འཚ་ོབཅུད་དངསོ་པ་ོཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡདོ་པ་ཏན་ཏན་གསལ་བཤད་བྱེད་

ཐུབ། དརེ་བརནེ་ས་ོང་ཟ་རྒྱུ་ད་ེམྱི་ཚང་མས་དགའ་པ་ོབྱདེ་

པའྱི་གསལོ་ཚགིས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་

ནའང་། ས་ོང་ཟ་བ་ལའང་ཤསེ་བྱ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡདོ།

རནེ་ཟ་དང་བཙསོ་ཟ།

མྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་ང་རནེ་པར་འཐུང་ན་

བཅུད་ཆ་ེབ་ཡདོ་པར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་ནྱི་དནོ་

དངསོ་ཐགོ་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཤསེ་

པའྱི་འབྲས་བུར་ས་ོང་རནེ་པ་གསུམ་འཐུང་བ་དང་ས་ོང་

བཙསོ་པ་གཉྱིས་ཟོས་པ་གཉྱིས་མཉམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་ོ

ང་རེན་པའྱི་འཇུ་ཚད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ལས་

ཟྱིན་གྱི་མདེ་ལ། ས་ོང་བཙསོ་མའྱི་འཇུ་ཚད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་

ཡན་ལ་སབེས་ཀྱི་ཡདོ་པས་རདེ།

སོ་ང་རེན་པར་ད་དུང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་

དངསོ་པ་ོཁག་གཉྱིས་འདྲསེ་ཡདོ་ད་ེགཅྱིག་ནྱི་ཡྱི་འགགོ་

སྤྱི་དཀར་མཱ་ེཟེར་བ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དསེ་སྤྱི་དཀར་འཇུ་བར་

གགེས་བྱདེ། གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སྐ་ེདངསོ་སུའུ་འགགོ་བྱདེ་སྤྱི་

དཀར་ཡྱིན་པས་སྐ་ེདངསོ་སུའུ་བསྡུ་ལནེ་བྱདེ་རྒྱུར་གགེས་

བྱེད་དངསོ་པ་ོརྱིགས་གཉྱིས་པ་ོད་ེབཙོས་པ་ཡྱིན་ན་མདེ་

པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། དརེ་བརེན་ས་ོང་བཙསོ་ནས་ཟོས་ན་ཡག 

གཞན་ཡང་སངོ་ལྤགས་ངསོ་ནྱི་འབུ་ཕ་དང་། མ་ེཅུན་འབུ་

ཕ། གཞན་རནེ་འཚ་ོའབུའྱི་འབུ་སངོ་གྱིས་ཡངོས་སུ་ཁབ་པ་

ད་ེཚསོ་མྱིག་གྱིས་མཐངོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སངོ་ལྤགས་སངེ་གྱི་ཨྱི་

ཁུང་ཆང་ཆུང་བརྒྱུད་ད་ེནང་དུ་འཛུལ་ནས་སངོ་ངའྱི་ནང་

བཙགོ་པ་བཟོ་བཞྱིན་ཡདོ་པས་གལ་ཏ་ེབཙསོ་ནས་ཟོས་ན་

གནདོ་པ་ད་ེཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ།

སངོ་སྤྱི་སརེ་པ་ོདང་སངོ་སྤྱི་དཀར་པ།ོ

སྤྱི་དཀར་གྱི་རྱིགས་དང་ཚ་ིལུ་འདུས་ཚད་ཀྱི་

ཐགོ་ནས་བལྟས་ནས་ད་ེགཉྱིས་སངོ་སྤྱི་སརེ་པའོྱི་ནང་བརྒྱ་

ཆ་ 1.5% དང་། 33.3% ཡདོ་པ་དང་། སོང་སྤྱི་དཀར་པའོྱི་

ནང་བརྒྱ་ཆ 12.3%  དང་།  0.2% ཡདོ། གངས་ཚད་ཀྱི་

ཐགོ་ནས་བཤད་ན་སངོ་སྤྱི་སརེ་པའོྱི་འཚ་ོབཅུད་ད་ེསངོ་སྤྱི་

དཀར་པ་ོལས་མཐ་ོབ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཕུད་སོ་ང་སྤྱི་སརེ་

པའོྱི་ནང་ད་དུང་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའྱི་འཚ་ོབཅུད་སྐ་ེམདེ་

ཀྱི་ཚྭ་འདྲསེ་ཡདོ་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལྕགས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ནྱི་

སངོ་སྤྱི་དཀར་པ་ོལས་ལྡབ་ 20 ཡྱིས་མཐ་ོབ་ཡདོ། ལུས་པསོ་

བདེ་སྤདོ་བྱདེ་ཚད་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སབེས་ཀྱི་ཡདོ་པ་

རདེ། དརེ་བརནེ། ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་ཁ་ཟས་ལ་སོང་སྤྱི་

སརེ་པསོ་ཁ་སྣནོ་བྱདེ་རྒྱུ་དང་པརོ་བཞག་ནས་འ་ོམའྱི་ནང་

མྱི་འདང་བའྱི་ལྕགས་ཁ་གསབ་བྱདེ་དགསོ།

མྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སོང་སྤྱི་སེར་པོའྱི་ནང་ཏན་

ཀུའུ་ཁྲུན་འདུས་ཚད་མཐ་ོབས་ཁྲག་ཤདེ་མཐ་ོབ་དང་སྙྱིང་

ཁམས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་བའྱི་ཞེད་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཚ་ོ

བཅུད་མཁས་ཅན་གྱིས་ངསོ་འཛནི་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཉྱིན་

ལྟར་ར་ེབཞྱིན་སོ་ང་གཉྱིས་ར་ེཟོས་ན་ཏན་ཀུའུ་ཁྲུན་མང་དུ་

ཡངོ་མྱི་ཐུབ་ལ་ད་ེབས་ས་ོངའྱི་སརེ་ཐྱིག་ནང་གྱི་ལནོ་ལྱིན་

ཀྲྱིས་ད་དུང་འཕར་ར་རངེས་པོར་འགྱུར་བ་འགོག་ཐུབ་

པའྱི་ནུས་པ་ཡདོ། དརེ་བརནེ་སམེས་ཁྲལ་ད་ེརྱིགས་བྱདེ་མྱི་

དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ།

སངོ་དམར་དང་སངོ་དཀར།

སངོ་ལྤགས་དམར་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ས་ོངའྱི་མདགོ་

མཛསེ་ཞྱིང་། ལྤགས་པ་མཐུག་པ་ོཡདོ་པས་ཆག་དཀའ་བ། 

ས་ོངའྱི་སྤྱི་སརེ་མདགོ་ཟབ་པ། ཧ་ལམ་སྣུམ་ཞག བྱུགས་ཡདོ་

པ་དང་མཚུངས་པར་བརནེ། མྱི་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ད་ེསོང་དཀར་

ལས་འཚ་ོབཅུད་ཆ་ེབ་ཡདོ་པར་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།

དབྱ་ེཞྱིབ་བྱས་པའྱི་འབྲས་བུར་བལྟས་ན། སྤྱི་

དཀར་རྱིགས་ཀྱི་འདུས་ཚད་ཆ་སྙམོས་བྱས་ན་སངོ་དམར་ལ་

བརྒྱ་ཆ་ 12.4% དང་། སོང་དཀར་བརྒྱ་ཆ་ 13% ཚལི་ཞག་

གྱི་འདུས་ཚད་སངོ་དམར་ལ་ 11.2% དང་། སངོ་དཀར་ལ་

9.9% ཡདོ། ད་ེམྱིན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཞན་ཡང་ར་བའྱི་ཆ་ནས་

གཅྱིག་པ་ཡྱིན། དརེ་བརེན་སོང་དམར་དང་སོང་དཀར་

གང་ཞྱིག་འཚ་ོབཅུད་ཆ་ེབ་ཡདོ་མདེ་སྐརོ་གྱི་རོད་པ་ད་ེནྱི་

ཆ་ོམདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པརོ་རགོས་ཐུབ།

གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་སབས་ཟནོ་བདེ་

དགོས་པའྱི་ནད་རྱིགས་གསུམ།

གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་

སུ་ལུས་ཁམས་བད་ེསྲུང་བྱདེ་པར་ད་ོསྣང་མ་བྱས་ན་མྱིག་

ལ་གནདོ་པ་ཡངོ་བ་ད་ེམ་བཤད་ནའང་མྱི་ཚང་མས་ཤསེ་ཀྱི་

རདེ། འནོ་ཀང་གགོ་འཆར་ལ་བལྟས་ན་ད་ེལས་ནད་རྱིགས་

གཞན་གསུམ་སངོ་སྱིད་པ་ད་ེམྱི་རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་ཤསེ་ཀྱི་

མདེ་ཀང་སྱིད།

བྱིས་པར་ཕགོ་པའྱི་ནད། གཟུགས་མཐངོ་གགོ་

འཕྱིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བའྱི་ནད།

བྱྱིས་པ་ཚ་ོགཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ེཚན་

འསོ་འཚམས་ར་ེགཉྱིས་ལ་ལྟ་རུ་བཅུག་ན་བླ་ོརྱིག་རྒྱས་པ་

དང་། ཡནོ་ཏན་འཕལེ་བར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་ནྱི་བཤད་མ་

དགསོ་མདོ། འནོ་ཀང་ཕ་མ་ལ་ལས་བྱྱིས་པས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

ལས་ཀ་དང་སབོ་སྦྱངོ་ལ་གནདོ་མྱི་སེྐལ་བའམ། བྱྱིས་པ་ཚ་ོཕྱི་

ལགོས་སུ་རེད་མ་ོརེ་བར་འཁམས་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཉྱིན་

ལྟར་ར་ེབཞྱིན་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་གྱི་ལ་ེཚན་གྱིས་

བྱྱིས་པའྱི་བླ་ོའགུགས་ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལྟར་

བྱས་ན་བྱྱིས་པའྱི་མྱིག་ལ་གནདོ་པ་ཡངོ་བར་མ་ཟད། ད་དུང་

གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ཁ་ོནར་ལྟ་བའྱི་ནད་ཀང་ཡངོ་སྱིད།

གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ཁ་ོནར་ལྟ་བའྱི་ནད་

ཅསེ་པ་ད་ེལ་ོ3-7་བར་གྱི་བྱྱིས་པ་ལ་བྱུང་བ་མང་། ནད་ད་ེ

རྱིགས་བྱུང་བའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་

དང་འབྲལ་མྱི་འདདོ་པ་དང་། མཐའ་སྐོར་གྱི་བྱ་བ་དང་

དངསོ་པ་ོལ་སམེས་ཁུར་མྱི་བྱདེ་པར་གཟུགས་མཐངོ་གོག་

འཕྱིན་ཁ་ོནར་ལྟ་བར་དགའ་བ་ས།ེ མྱི་གཞན་རྣམས་རྣམ་

ཤསེ་དཀྲུག་ཏུ་མྱི་འཇུག་པ་དང་། བར་མཚམས་མདེ་པར་

གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ནང་གྱི་མྱི་སྣའྱི་སྤདོ་པ་དང་སྐད་

ཆའྱི་ལད་མ་ོབྱདེ་པར་བྲལེ་ཞྱིང་། རང་ཉྱིད་ནྱི་ཟོླས་གར་ནང་

གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྣང་བ་དང་ཐ་ན་ཁརེ་ལབ་རྒྱག་པའྱི་

རྒྱུན་ལྡགོ་གྱི་གནས་ཚུལ་དུའང་འགྱུར་སྱིད།

ནད་ད་ེརྱིགས་ཡངོ་དནོ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ེནྱི་བྱྱིས་པའྱི་

བསམ་གཞྱིགས་ཀྱི་དབྱ་ེཞྱིབ་ནུས་པ་ཞན་ཞྱིང་ལད་མ་ོབྱདེ་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཆ་ེཕྱིར་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ནང་གྱི་

བར་འཕྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་ོཚའོྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་དང་བྱ་སྤདོ་ནང་

དུ་གཏྱིང་ཟབ་པའོྱི་ས་ོནས་སྱིམ་འག་ོསབས་གཟུགས་མཐངོ་

གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བ་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་དུ་ཤུགས་རྐནེ་ཡང་

གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་འག་ོབ་རདེ། ནད་ད་ེརྱིགས་མྱི་ཕོག་པ་བྱདེ་ན་

ངསེ་པར་དུ་བྱྱིས་པས་གཟུགས་མཐངོ་གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་

དུས་ཚདོ་ཚདོ་འཛནི་བྱདེ་དགསོ། སྤྱིར་བཏང་དུ་ལྟ་ཐངེས་

གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་དང་། ཁ་ོཚའོྱི་ན་

ཚདོ་དང་འཕདོ་པའྱི་ལ་ེཚན་བདམ་ནས་ལྟ་རུ་འཇུག་ཐབས། 

གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་སྐབས་ནང་མྱིས་ཀང་ལྟ་

རགོས་བྱས་ཏ་ེཧ་མྱི་ག་ོབའྱི་བརདོ་བྱ་རྣམས་སྐབས་དང་

བསྟུན་ནས་འགལེ་བཤད་དང་། ཁ་ོཚསོ་དྲྱིས་པའྱི་གནད་དནོ་

རྣམས་ལ་ལན་འདབེས་ཞྱིབ་མ་ོབཅས་བྱདེ་དགསོ།

གཞནོ་ནུར་ཕགོ་པའྱི་ནད། གཟུགས་མཐངོ་

གགོ་འཕྱིན་ལ་དབྱིངས་ཡདོ་པའྱི་ཕགོས་

བསྡུས་ནད།

ཁདོ་ལ་མག་ོཡུ་འཁརོ་བ་དང་། མྱིག་ལམ་རབ་

རྱིབ་ཏུ་འགྱུར་བ། མྱིག་སྐམ་ཞྱིང་མྱི་བད་ེབ། ཡྱི་ག་ཆག་པ། 

གཉྱིད་མྱི་འཁུགས་པ། རྨྱི་ལམ་མང་བ་སོགས་བྱུང་ཚ་ེཁོད་

ལ་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་དབྱྱིངས་ཡདོ་པའྱི་ཕགོས་

བསྡུས་ཀྱི་ནད་ཕོག་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་དགསོ།

གོག་འཆར་ལ་ཞེན་མཁན་ཚོས་དགོང་མོ་

གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་

རྱིང་། ཤསེ་གསལ་ལྟར་ན་གཞོན་ནུ་ལ་ལས་གཅྱིག་རསེ་

གཉྱིས་མཐུད་དུ་གཟུགས་མཐོང་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བ་ས།ེ 

ཉྱིན་མོ་བལྟས་པས་མ་ཚད་དགོང་མོ་ཡང་ལྟ་བ་དང་ཐ་

ན་མཚན་གང་ལྟ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ལ་ལས་གཟུགས་མཐངོ་

གོག་འཕྱིན་ལ་བལྟས་ཚར་མ་ཐག་མལ་དུ་ཉལ་གྱི་ཡོད་

ཅྱིང་། སྐབས་དེར་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ནང་གྱི་

གནས་ཚུལ་གསར་ལ་ང་ོམཚར་ཆ་ེབ་རྣམས་ཀླད་པའྱི་ནང་

དུ་འཆར་ཡངོ་བས། ཀླད་ཆནེ་སད་ལངས་བྱས་དྲགས་ན་

གཉྱིད་ཐབེས་ཅགོ་ཅྱིང་། གཉྱིད་འཁུགས་ཀང་རྨྱི་ལམ་རྨྱིས་

ས་བར་འགྱུར། གཟུགས་མཐོང་གགོ་འཕྱིན་ལ་དབྱྱིངས་

ཡོད་པའྱི་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་དེ་རྱིགས་འབྱུང་རེྐན་

གཙ་ོབ་ོནྱི་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ེཚན་ལ་དབྱྱིངས་

ཆགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་ན་ཟས་ཟ་བའྱི་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་འཚ་ོབའྱི་སྤདོ་སངས་གཏརོ་པས་རྱི་ཤྱིང་དབྱྱིབས་

ཀྱི་དབང་རའྱི་ནུས་པ་འཁྲུགས་ཤྱིང་། འཇུ་བྱདེ་འབྱར་ཁུ་

ཟགས་ཐནོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཇ་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། ལྟ་ོཟ་མྱི་འདདོ་པ་

དང་། ལྟ་ོམྱི་འཇུ་བ། ཞནེ་ཁ་ལགོ་པ། ཟས་སྐྱུག་པ་སགོས་མུ་

འབྲལེ་ལྡགོ་ཚརོ་འགྱུར་སྱིད། གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་

ལ་ལྟ་ཡུན་རྱིང་ན་ད་དུང་གཟུགས་པའོྱི་ནང་གྱི་འཚ་ོརྒྱུ་ A 

ཟད་གནོ་ཆ་ེདྲགས་པས་མྱིག་སྐམ་པ་ོཆགས་ནས་མྱི་བད་ེབ་

ཡངོ་གྱི་རདེ།

"གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་དབྱྱིངས་ཡདོ་

པའྱི་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་"སྔོན་འགོག་བྱེད་ན་ན་ཚོད་

ལྟར་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་ལྟ་ཐངེས་དང་

དུས་ཡུན་ཚདོ་འཛནི་བྱདེ་དགསོ་ཤྱིང་། ལ་ོན་ཇྱི་ཙམ་ཆུང་

བ་དེ་ཙམ་ཚོད་འཛནི་བྱེད་དགོས། ནད་དེ་རྱིགས་ཕགོ་

ཚ་ེརང་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་སབོ་སྦྱངོ་ལ་གནདོ་པ་ཚབས་

ཆནེ་ཡངོ་བར་མ་ཟད། ལུས་ཁམས་ལའང་གནདོ་སྐནོ་ཆནེ་

པ་ོཡངོ་སྱིད། སྤྱིར་བཏང་དུ་གཞནོ་ནུ་ཚསོ་གཟུགས་མཐངོ་

གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གསུམ་ལས་མྱི་

བརྒལ་བ་བྱདེ་པ་དང་མཉམ་དུ་འཚ་ོརྒྱུ་ A ལྡན་པའྱི་ཟས་

ཏ་ེདཔརེ་ན་ཕག་མཆྱིན་དང་སངོ་སེར་སགོས་མང་ཙམ་ཟ་

བར་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ།

མྱི་རྒན་པར་ཕགོ་པའྱི་ནད། གཟུགས་མཐངོ་གགོ་

འཕྱིན་རྐང་ནད།

པའྱི་སྡདོ་ར་གནནོ་ཡུན་རྱིང་བས་ཁྲག་དྲནོ་ཕྱིར་རྒྱུག་མྱི་

བད་ེབར་བརནེ་ཨངོ་རུས་དབང་ར་ན་བའྱི་ནད་དང་འདྲ་

བའྱི་ནད་གསར་པ་ཞྱིག་སེ་གཟུགས་མཐངོ་གོག་འཕྱིན་ལ་

ལྟ་ཡུན་རྱིང་བའྱི་རྐང་ནད་ཅྱིག་འཕགོ་ཡངོ་ཞྱིང་། ནད་ད་ེ

རྱིགས་ཀྱི་མཚནོ་རགས་གཙ་ོབརོ་རྐང་པ་སྦྱིད་པ་དང་། ར་

འཕར་བ། ན་ཟུག་སྐ་ེབ། སྐྲང་པ་སགོས་ཡངོ། ཐ་ན་སྡདོ་

སངས་སགོས་མ་འགྱིག་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ད་དུང་རྐང་ཤ་སྦྱིད་

འཐནེ་བྱེད་པ་བཟོ་སྱིད་པས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བད་ེཐང་ལ་

ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡདོ།

མྱི་རྒན་པ་རྣམས་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས་

རསེ་ལས་ཀའྱི་འགན་ཁུར་མདེ་པ་དང་། ལས་ཀའྱི་དགའ་

ཚོར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་འསོ་

འཚམས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་པའྱི་རྱིག་

གནས་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཐབས་དང་། 

སམེས་ཁྲལ་དང་རྐང་ཧངེ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཉུང་དུ་འག་ོཐབས་

བྱས་ན་མྱི་ཆོག་རྒྱུ་མདེ་མདོ། འནོ་ཀང་མྱི་རྒན་པའྱི་ཁྲག་

དྲནོ་འཁོར་རྒྱུག་ཅུང་ཞན་པོ་ཡྱིན་སབས་དུས་ཚོད་རྱིང་

པརོ་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་བལྟས་བསྡད་ན། རྐང་

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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