སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལ
ྲེ ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༣༣

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་བཞུགས་
སྒར་ཕོ་བྲང་དུ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ལས་བྱེད་
ཟབ་སྦྱོང་བ་དང༌། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁོངས་རྩི ས་
པའི་ཟབ་སྦྱོ ང་བ། སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་སློ བ་དགེ་དང་
སྐབས་བཅུ་པའི་སློབ་ཐོན་སྨན་པ། སྐབས་ལྔ་པའི་སློབ་
ཐོན་སྐར་རྩི ས་པ། ལྕགས་པོ་རིའི་སློ བ་ཐོན་སྨན་པ་
བཅས་ལ་སྩལ་བའ་ི བཀའ་སློབ།

ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འདྲི་ཡོ ད།
ཡིག་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། སློབ་སྦྱོང་ཐོན་
པའ་ི མཚམས་ལ་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་གཞ་ི
ནས་མི་ཚེ་གསར་པ་ཞི ག་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
ཡོངས་རྫོགས་ཆ་ནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མ་ི ཤསེ ་ཀྱང༌། ད་
ལྟ་ལས་དོན་གང་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཡོད་པ་དེའ་ི ཐོག་མི་
ཚེ་གཏོང་རྒྱུའི་རྩིས་གཞི་རེད། སློབ་སྦྱོང་བྱས་ནས་དངོས་

སུ་མ་ི ཚེ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ལས་དོན་ནང་ཞུགས་པའ་ི
ཚེ་དེ་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་ཆགས་དང་མི་ཆགས་ནི་ཆོས་
ཕྱོགས་ནས་བཤད་ན་རྩ་བ་ཀུན་སློང་ལ་རག་ལས་པ་རེད།
ཕོགས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པ་དང༌། མིང་ཞིག་ཡོང་
ག་ི རེད་བསམ་པ། རྒྱུ་དངོས་པོ་ཕྲན་བུ་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
བསམ་པ་དེ་འདྲའ་ི ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡནི ་ན་ཕན་ཐོགས་
གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མིན་
པར་སྤྱིར་བཏང་ག་ི ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡནི ་ན་ཡང༌། སོ་
སོའ་ི ཁུར་དུ་བབས་པའི་ལས་འགན་གང་དང་གང་ཡིན་
ཡང་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་དང༌། ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་དང་
མི་ཡོང་ལྷག་བསམ་ལ་རག་ལས་ཡོད། ལྷག་བསམ་ཡོད་
ན་ལས་ཀ་ག་རེ་ཡནི ་ནའང་ཐོག་མར་མ་ཤསེ ་པ་ཞགི ་ཡནི ་
རུང་ཉམས་མྱོང་གསོག་གིན་གསོག་གིན་ཤསེ ་རྒྱུ་དང༌།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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དིལ་ླི བོད་ཁང་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་ྋསྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དི་ལླརི ་ྋགོང་ས་ཏྰ་ལའི་
བླ་མ་མཆོག་གི་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་བོད་ཀྱི་ཁང་པ་དེ་
ཉིད་ཕྱག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ད་ལོའ་ི བར་ལོ་ངོ་ཧྲིལ་
པོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་ཡོད། འདི་ལོའ་ི བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་དུས་
སྟོན་སྲུང་བརྩི་དེ་ཡང་དལི ་ིླ བོད་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་
རྩིས་ཁང་ཐུན་མོང་ནས་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲ་ཆོས་བརྒྱུད་དྲི་མ་
མེད་པ་ལས་མཆེད་པའ་ི བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རགི ་པ་
དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ། བོད་ཀྱི་སྐར་ནག་དབྱངས་
རྩིས་རགི ་པ་གསུམ་གྱིས་ས་ྒོ ནས། སེམས་བདེ་ཐང་། ལུས་
བདེ་ཐང་། ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའ་ི ཐོག་ལ་ཉིན་བཞི་རིང་
གི་མཛད་འཆར་སྣ་མང་ཞགི ་གོ་སྒགྲི ་ཞུས་ཡོད།
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉིན་
རྒྱབ་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་བོད་

མའི ་ི བླ་ན་མེད་པའ་ི དབུ་ཁདྲི ་ྋསྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་
སྐལ་བཟང་ཐོབ་པར་བརནྟེ ་རྒྱལ་ས་དལི འིླ ་ི Thyagaraj
Stadium, INA Colony ནང་ཚོགས་གཏན་འཁེལ་
ཡོད། དེ་ནས་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༠ ༡༢ ༡༣ བཅས་ཉནི ་གསུམ་
གྱི་དངོས་གཞིའ་ི ལས་རིམ་ཁག་གི་ཚོགས་གནས་དིལླི་
བོད་ཁང་དུ་ཡནི ། དེའ་ི ནང་དུ་འགམྲེ ས་སནྟོ ་དང་། བག་ྲོ
གླེང་། གཏམ་བཤད། ཟབ་སྦྱོང་། གསོ་རིག་ཐོན་དངོས་
ཚོང་འགྲེམ། བཞུགས་མོལ་བཀའ་སྡུར། ལྷག་པར་རིན་
མེད་ཐོག་གསོ་རིག་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་དང་། ངག་
ཐོ ག ་རྩི ས ་འབྲས་འདོན་པ་བཅས་ཀྱི ་ལས་རིམ ་དོན་
གནད་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་བསྒྲིགས་ཡོད་ན་དོན་གཉེར་ལྡན་
པའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདོད་ཡོད་
པ་ལྷན་རྒྱས་ཕེབས་འཐུས་ཆོག་པ་ཡནི །

ལུས་སེམས་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པ་ལེགས་གྲུབ།
སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེར་ནུབ་ཕགྱོ ས་ཀྱི་ཚན་རགི ་དང་ལྟ་
གྲུབ་ཀྱིས་ཞབི ་འཇུག་དང་། ཉམས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་།
མཐིལ་ཕྱིན་པ་དང་འགན་ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་
ཡནི ་པ་འདྲ་བོ་འདུག་པས། དེའ་ི ཐོག་ལ་ནུབ་ཕགྱོ ས་ཚན་
རིག་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ནང་ཆོས་སོགས་ཆོས་ལུགས་རྣམས་
ཀྱི་བར་ལ། དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཕན་བདེའམ་
ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་གཞ་ི ལ་བཞག་ནས། གོ་བསྡུར་དང་
རིག་གཞུང་བརྗེ་ལེན་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་"
སྐོར་གསུངས།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལུས་སེམས་སགྲོ ་ག་ི ས་ྡེ ཕགྱོ ས་སྒགྲི ་ག་ི དེབ་གྲངས་གསུམ་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད།
ཚན་གྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའ་ི ལུས་སེམས་སགྲོ ་ག་ི བག་ྲོ གངླེ ་
དེ་ནས་དམགི ས་བསལ་སྐུ་མགནྲོ ་མཆོག་གསི ་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠
སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སེམས་ཁམས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་
ཚེས ༡༢ ནས ༡༤ བར་བཞུགས་སྒར་དྷ་ས་སྨན་རསྩི ་མཐོ་
ཆེན་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ་ཧ་ཅང་ག་ི གལ་གནད་ཆེ་བའ་ི
སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་ཚོགས་ཡོད།
སྐོར་གསུངས།
ཐེ ང ས་འདི འི ་ དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ འི ་
སྐུ་མགནྲོ ་གཙོ་བོ་༸དཔལ་རྒྱལ་བ་༸ཀརྨ་པ་རནི ་
སྐུ་མགྲོ ན ་གཙོ ་ བོ ་ སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི ་ མངའ་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས། "འགྲོ་བ་མིའ་ི ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་
བདག་ ༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རི ན ་པོ ་ཆེ ་ མཆོ ག ་
ཆེད་དུ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་མཁས་དབང་ཚང་མས་ཐབས་ཤསེ ་ཡོད་
དང་། བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་
རྒུ་རྩལ་སྤྲུག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན། དེང་གི་ཆར་ཕྱི་དངོས་
བློན་ཆོ ས ་སྐྱོ ང ་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ས ་གཙོ ས ་
པོའ་ི ཡར་རྒྱས་དང་ཟང་ཟིང་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ངལ་གྱི་
མི ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཚོ ག ས་ཞུགས་གནང་ཡོ ད །
གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་མང་པོ་ཡོང་ག་ི ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་འོངས་
དེའ་ི སྐབས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་ལུས་སེམས་སྲོག་
པར་གནས་ཚུལ་དེ་དག་མང་དུ་འག་ྲོ རྒྱུ་ཡནི ། དེ་བཞནི ་
ག་ི བག་ྲོ གངླེ ་ཐེངས་དང་པོ་དང་གཉསི ་པའ་ི གསུང་བཤད་
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བཤད་དང་བག་ྲོ གངླེ ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དུས་ཡུན་དེའ་ི
ནང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ྲི བ་གང་མང་བཏང་
བར་ལན་འདེབས་སོགས་བག་ྲོ གངླེ ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་དྲོར་འཇུག་སྡོམ་མཛད་སྒོའ་ི
སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས་གསུང་བཤད་པ་རྣམ་པར་ཆེ་བསྟོད་ལེགས་འབུལ་
དང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཚོགས་བཅར་ལག་ཁྱེར་
གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ནང་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་
གལ་གནད་དང་དགེ་ཕན་སོགས་ལས་བརྩམས་པའ་ི གལ་
ཐེངས་འདིའ་ི བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་བརྗོད་ ཆེའ་ི གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་སྨན་རསྩི ་ཁང་ག་ི འགན་
གཞི་ནི་ Depression: སེམས་ངལ་ཞེས་དེའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ འཛིན་མཆོག་གསི ་བག་ྲོ གངླེ ་ག་ི བརྒྱུད་རམི ་དང་འབྲེལ་བའ་ི
བཅོས་ཐབས་སྐོར་ཡིན། དེའ་ི ཐོག་ནང་ཆོས་དང་གསོ་རིག གལ་ཆེའ་ི གསུང་བཤད་གནང་།
རྩིས་རིག དེང་རབས་སེམས་ཁམས་རགི ་པ་བཅས་ལུགས་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
ཆེན་པོ་བཞིའ་ི གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མི་སྣ་བརྒྱད་
 བོ ད ་ཀྱི ་སྨན་རྩི ས ་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
གདན་འཛོམས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ནང་པའ་ི སེམས་ཁམས་
ཚན་རིག་ལ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ་དང་། དོལ་པོ་སྤྲུལ་ མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
སྐུ་རྣམ་གཉསི ་དང་། ཕྱི་ལུགས་སེམས་ཁམས་ཚན་རིག་པ་
རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
Dr. Sonnee Weedn, Dr. S. K. Khandelwal རྣམ་
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
གཉིས། བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་ཁང་ག་ི སྨན་རམས་པ་ཡེ་ཤསེ ་དགེ་ ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
ལེགས་དང་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲོན་རྣམ་གཉིས། སྐར་དཔྱད་ སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
རྩིས་རིག་པ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་དང་བསྟན་འཛིན་སྙན་ བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
གྲགས་རྣམ་གཉིས་བཅས་ཀྱིས་ཉིན་གསུམ་རིང་གཏམ་
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤད
ྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

རྩ་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་ཨན
ི ་བསྒྱུར།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པར་དོན་གཉེར་ཡོད་
པ་ཀུན་གྱིས་གསོ་བ་རིག་པའི་རྩ་གཞུང་《བདུད་རྩི་སྙིང་
པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་ག་ི རྒྱུད་》ཅེས་
སམ། མཚན་བསྡུས་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་《དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་
བཞི་》ཞེས་པ་དེ་ལ་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་ངེས་པར་
གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱུད་བཞི་ནི། དང་པོ་
རྩ་བའི་རྒྱུད། དེ་ལ་ལེའུ་དྲུག་ལ་ཤཀློ ་ ༡༢༠ ཡོད། གཉིས་
པ་བཤད་པའ་ི རྒྱུད། དེ་ལ་ལེའུ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་ལ་ཤླཀོ ་
༧༧༥ ཡོད། གསུམ་པ་མན་ངག་རྒྱུད། དེ་ལ་ལེའུ་གོ་གཉསི ་
ལ་ཤཀློ ་ ༤༠༢༨ ཡོད། མཐའ་མ་ཕྱི་མ་རྒྱུད། དེ་ལ་ལེའུ་ཉེར་
བདུན་ལ་ཤཀློ ་ ༡༠༡༥ ཡོད། དེའ་ི ནང་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་ ཚུལ། གསོ་ཐབས་གསུམ་གྱི་སྐོར། དེ་ནས་གསོ་བ་པོ་སྨན་
དང་པོ་གཉསི ་དང་ཕྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་མཐའ་མ་གཉསི ་ན་ི རྒྱུད་ པའི་སྐོར་བཅས་བསྟན་ཡོད། དེ་ལྟར་དོན་བཞི་པོ་དེ་ཡང་
གནས་བཅུ་གཅིག་གི་རྒྱས་པར་འབྱེད་ནས་བསྟན་ཡོད། ཇི་
བཞི་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་ལེའུ་ཡིན།
སྐད་དུ། སྐུ་ཡི་བཤད་རྒྱུད་བར་སྣང་ཉི་ཟླ་འདྲ།། ཚིག་དོན་
དེ་ལྟར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་འཕྲིན་ལས་ནི་
མ་ལུས་སྒྲིབ་མེད་གསལ་བར་སྟོན།། ཞེས་རྒྱུད་དེ་གཉིས་ལ་
འཛམ་གངླི ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཐོ་རངས་ཀྱི་ཉ་ི འོད་བཞནི ་
སྤྱི་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པར་དོན་གཉེར་ཡོད་
ཁྱབ་འཕེལ་མྱུར་བའི་སྐབས་འདིར་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་
པའམ་བོད་སྨན་བཞེས་མཁན་དམགི ས་བསལ་ང་ཚོ་བོད་
རྗེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་མཛད་པ་བོད་
རིགས་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་དོ་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན་དེའ་ི
ཀྱི་གསོ་རགི ་རྒྱ་མཚོའ་ི རྨང་གཞིར་གྱུར་པ་བསྟན་བཅོས་
གཞལ་དཀའ་བའི་རིན་ཐང་ད་གཟོད་ཤསེ ་ཐུབ་པ་གདོན་
ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ི ནང་དོན་ཡོངས་རྫོགས་
མི་ཟ་བ་ཡིན།
ཨིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་པ་ནས་
དོན་གཉེར་ཅན་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་
དགོངས་དོན་རྨ་མེད་རགྟོ ས་པར་ཤནི ་ཏུ་སྨན་ཞངི ་ཉེ་བར་ ད་ལྟའི་བར་པར་སློག་གསུམ་བརྒྱབ་ཡོད་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡
མཁོ་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་ཆེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་ ལོར་དཔར་ཐེངས་གཉིས་པའ་ི སྐབས་སླར་ཡང་ཞུ་སྒྲིག་
གཟགི ས་ཐུབ་པའ་ི དགེ་མཚན་དང་། སྨན་ལུགས་གཞན་ བྱས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ལ་པར་མ་སྣ་ཚོགས་ཤགི ་
དག་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིའང་འདི་ནས་བློ་ ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཨིན་སྒྱུར་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༩༢ ལོར་
སྐདྱེ ་མང་དག་ཅགི ་ངེས་པར་ལེན་ཐུབ་པ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་ པར་བཏབ་པའི་ལྕགས་པོ་རི་པར་མ་ལ་གཞིར་མཛད་ཡོད་
དུས་ལ་བབ་པར་གཟིགས་ནས་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་ ལ། འདིའ་ི ས་བཅས་ནི་ཉེ་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་མཁན་པོ་ཚེ་
དབུས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འདའི ་ི ཐད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཕབ་ རྣམ་གྱིས་བརྩམས་པའི་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་འགྲེལ་ཆེན་
སྒྱུར་ཚན་པ་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་གནང་ནས་ལས་གཞི་དབུ་ གྱི་ས་བཅད་བཀྲལ་བ་དེ་ཉདི ་དོན་རགྟོ ས་སླ་བ་སོགས་ཀྱི་
འཛུགས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དཔལ་ ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པས་དེའ་ི རྗེས་སུ་འབྲང་ནས་དང་པོ་རང་
ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ི དུམ་བུ་དང་པོ་རྩ་རྒྱུད་དང་། གཉིས་པ་ རེའ་ི སྐད་དུ་རྩ་བ་དང་དེ་ནས་ཨིན་བསྒྱུར་དེ་རམི ་པར་
བཤད་རྒྱུད་གཉསི ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་ནས་བོད་གཞུང་སྨན་ བཞག་ཡོད།
རྩིས་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་གསི ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས།
དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མ་རྩ་རྒྱུད་ནི། སྣོད་
ལྡན་བློ་རབ་དོན་དུ་གསོ་དཔྱད་རགི ་པའ་ི གཞུང་ལུགས་
ཐམས་ཅད་ས་བོན་ཚུལ་དུ། གནས་ལུགས་ནད་གཞིའ་ི
ལེའུ། ངོས་འཛིན་རྟགས་ཀྱི་ལེའུ། གསོ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་
གསུམ་དུ་སྙིང་པོ་རྣམས་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཡོད། ཇ་ི སྐད་
དུ་ཡོངས་གཏད་ལེའུར། རྩ་བ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདི་ས་བོན་
འདྲ།། འདི་ལས་མ་སྐྱེས་གསོ་དཔྱད་ཡོད་མ་ཡནི །། ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། གཉིས་པ་བཤད་རྒྱུད་ནི། གསོ་དཔྱད་
རིག་པའི་དགོངས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་དོན་གནད་བཞིའ་ི
ནང་དུ་བསྟན་ཡོད་དེ། གསོ་བྱའི་ཡུལ་དུ་ལུས་དང་ནད་ཀྱི་
སྐོར། གསོ་བྱེད་གཉེན་པོར་ཟས་སྤྱོད་སྨན་དཔྱད་བཞིའ་ི
སྐོར། དེས་ཇི་ལྟར་གསོ་བར་ནད་མེད་པར་ཚེ་རིང་དུ་
གནས་པའི་ཐབས་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་བསླབ་བྱ་
དང་། ནད་ཀྱིས་ཟནི ་པ་རྣམས་ལ་བརྟག་ཐབས་དང་། གསོ་
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ཡང་འདིའ་ི ནང་དུ་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐ་སྙད་
དཔེར་ན་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན། འདུས་པ། ཉེས་པ། ཆུ་སེར་
བཅས་དང་། དེ་བཞནི ་ནད་ཀྱི་ཐ་སྙད། མེ་དབལ། སུར་
ཡ། རྐང་བམ། གཅནི ་སྙི་སོགས་དང་། སྨན་གྱི་ཐ་སྙད། ག་
བུར། གུར་གུམ། ཛྰ་ཏ།ི མ་ནུ། སེ་འབྲུ་སོགས་དང་། གཞན་
ཡང་རིག་པའི་ཡེ་ཤསེ ། ཡིད་ལས་སྐྱེས་སོགས་ཨིན་ཡིག་ཏུ་
སྒྲ་སྒྱུར་ཙམ་བྱས་པ་ལས་དོན་བསྒྱུར་གནང་མེད། འོན་
ཀྱང་དེབ་ཀྱི་གཤམ་དུ་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐ་སྙད་དེ་དག་
ག་ི འགྲེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། སྨན་རྫས།
ནད་ཀྱི་མངི ་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ཐོན་པའ་ི
སྲོག་ཆགས་སོ་སོའ་ི མིང་ལ་སྒྲ་གདངས་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་
འབྲི་ཚུལ་ཞགི ་དང་། རྒྱུན་སྤདྱོ ་ཀྱི་མངི ་། ཚན་རགི ་ཐ་སྙད་
བཅས་སྟར་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་གནང་ཡོད་པས་གཞུང་སྤྱི་
ལ་སློབ་གཉེར་གནང་སྐབས་ངེས་པར་གཤམ་གྱི་སྡེ་ཚན་
ཁག་ལའང་ཟུར་ལྟ་མཛད་དགོས་པ་ཡནི །

འཛམ་གླིང་སྙིང་གི་ཉིན་མོ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༣༽ ཁྲག་རླུང་སདྟོ ་འཚངས་ནད་ལ་གཟབ་དགོས་
པ། ཨ་ར་ི ནང་དུ་ཁྲག་ཤདེ ་རྐྱེན་གྱིས་དབང་པོ་ཞ་བོ་གྱུར་
ནས་མ་ི ཚེ་ལྷག་མ་ནུས་མེད་བཟོ་མཁན་ཉེན་རྐནྱེ ་ཆེ་ཤསོ ་
ཡིན་པར་འདོད། རྒྱུན་དུ་ལན་ཚྭ་ཉུང་ངུ་བསནྟེ ་དགོས་པ་
དང་། དུས་ཐོག་གསོས་སྨན་བཞེས་རྒྱུ། འགུལ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་
གལ་ཆེ་ཡནི ། དེས་ཁྲག་ཤདེ ་ཀྱི་ཚད་གཞི་མར་གཅོག་ནས་
གྲངས་ཉུང་དུ་གཏོང་བའམ། དགོས་ངེས་ཚད་གཞི་རང་
འཇགས་གནས་ཐུབ། ཁྲག་ཤདེ ་ཚད་གཞ་ི ན་ི སངྟེ ་འོག་དུ་
༡༢༠།༨༠ འམ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་བར་དགོས་པ་ཡིན།
༤༽ རྒྱུན་གཏན་དུ་ལུས་པོར་འགུལ་སྐདྱོ ་ཆེ་བ་དགོས་
པ། བདུན་ཕྲག་གཅིག་ག་ི ནང་ཐེངས་༤ ཙམ་དང་། ཐེངས་
རེ་རེར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤༠ ཙམ་གྱི་རིང་ལུས་ལ་ངེས་པར་
རྩོལ་བཅག་གནང་དགོས། དེས་ཁྲག་རླུང་དང་ཁྲག་ཞག་
ཚད་གཞི་མར་གཅོག་པ་དང་ལུས་པོའ་ི ལདྗི ་ཚད་སྙོམས་པར་
གནས་པའ་ི ཕན་ནུས་ཡོད་པ་ཉམས་ཞབི ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་
གསལ་འདུག དེ་ལྟར་གནང་མ་ཐུབ་ན་སྐར་མ་ ༡༠ ཙམ་གྱི་
འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པས་ཀྱང་ལུས་པོའ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད།
༥༽ ལུས་པོའ་ོ ལདྗི ་ཚད་སྙོམས་པོ་གནས་པའ་ི ཐབས།
དེང་སང་རྒན་གྲས་མ་ཟད་བྱིས་པའ་ི ནང་དུའང་ལུས་འཚོ་
ཆེ་བའ་ི གནས་ཚུལ་ཇེ་མང་རེད། དེ་ལ་ཕན་པའ་ི ཟས་སྐོམ་
དང་། ཟ་ཚོད་རན་པར་བཟའ་བ། ལུས་པོར་འགུལ་སྐདྱོ ་
མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཚེ་ལྗིད་ཚད་རན་པོ་གནས་རྒྱུ་ངེས།
འཚོ་ཆེ་བས་ཁྲག་ཞག་དང་། ཁྲག་རླུང་ག་ི ནད། ཟ་ཁུ་གཅནི ་
སྙིའི་ནད་གཞི་འཕོག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁའམ་དེའ་ི སློང་རྐྱེན་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད།
༦༽ བླ་གཉན་ཟ་ཁུ་གཅནི ་སྙིའ་ི ནད་ཀྱི་སྨན་བཅོས།

ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན།

ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙིའི་ནད་པ་ལོ་ན་ ༦༥ ཡན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨
ཙམ་སྙིང་ནད་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ཙམ་གབྲི ་སྐནྱོ ་རྐནྱེ ་གྱིས་
འདས་གངྲོ ས་སུ་འགྱུར་བཞནི ་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་
ཁྲག་ཤདེ ་དང་། ཁྲག་ཞག་མཐོ་བོའ་ི ནད། ཐ་མག འཚོ་ཆེ་བ།
ལུས་པོར་རལྩོ ་བཅག་མེད་པ་བཅས་ཀྱིས་ཟ་ཁུའ་ི ནད་པར་
སྙིང་ནད་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
༧༽ སེམས་ངལ་ཞ་ི བར་བྱེད་ཐབས། ཉམས་ཞིབ་
ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཁ་ཤས་ནང་གསལ་ལྟར་ན་སྙིང་རྩའི་ནད་དང་
སེམས་ངལ་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ངལ་གྱིས་
དངོས་སུ་སྙིང་ནད་དང་གབྲི ་སྐནྱོ ་གྱི་རྐནྱེ ་བྱེད་སདྲི ་པ་ཤསེ ་
ཡོད། དཔེར་ན། སེམས་ངལ་ཕོག་པའི་ནད་པས་ཟ་ཚོད་མ་
ཤེས་པར་ཚད་ལས་མང་བ་བཟའ་བ་དང་། ཐ་མག་སོགས་
འཐེན་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་པའམ། རྒྱུན་གཏན་ལས་མང་བ་
འཐེན་པ་ལྟ་བུ་རེད། སྐྱེས་བུ་དར་མའི་གནས་སྐབས་སུ་
སེམས་ངལ་གྱིས་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་བྱེད་
སདྲི ་པའང་ཤསེ ་འདུག
༨༽ ཆང་རག་ཉུང་དུ་གཏོང་བར་འབད་དགོས་པ།
ཆང་རག་འཐུང་བ་ཐལ་དྲགས་ན་ཁྲག་ཤདེ ་འཕར་བ་དང་།
སྙིང་སྐྲངས་པ། གབྲི ་སྐནྱོ ། འབྲས་ནད་ལ་སོགས་པ་བྱུང་། མ་
ཟད་ཁྲག་ཞག་མཐོ་བོའ་ི ནད་དང་། སྙིང་གི་འཕར་གྲངས་མ་
སྙོམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་། འཚོ་ཆེ་བ་དང་། ཆང་
རག་ནད། རང་སགྲོ ་གཅོད་པའམ་བརྡབས་འགྲམས་བཅས་
ཀྱི་ཉེན་ཁའང་ཡོད།
དེ་འདྲ་ཡིན་པར་བརྟེན་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་པའི་
སྙིང་ནད་དེ་མ་འཕོག་བར་ཚང་མས་ཟས་སྤྱོད་སོགས་ལ་
དོ་སྣང་གནང་ནས་མི་ཚེ་བདེ་ཐང་ངང་འཚོ་ཐུབ་པའི་
ཐབས་ལ་འབད་དགོས་སོ།།

གཉན་རིམས་ཨེཌས་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།
ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན་ནས་བསྒྱུར། ཁུངས། རྒྱལ་སྤྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ད་ྲྭ རྒྱ།

༡། གཉན་རིམས་ཨེཌས་ HIV/AIDS

འབོད་པ་དང་། དེའ་ི དོན་ནི་ Acquired འགོས་པ།
Immune ནད་འགོག་ནུས་པ། Deficiency ཉམས་པ།
ཀྱི་གོ་དོན།
གཉན་རམི ས་ཨེཌས་ HIV/AIDS ཞེས་ Syndrome ན་ཚའམ་ནད་བཅས་ནད་འགོག་ནུས་པ་
པ་འད་ི ན་ི ཐོག་མར་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་གླིང་ཕྲན་ཨ་ཧྥ་རི་ ཉམས་སྨད་དུ་གཏོང་བའ་ི འགོས་ནད་ཅགི ་ཡནི །
ཀའི་ས་ཁུལ་གྱི་སྲོག་ཆགས་སྤྲའ་ི ནད་འབུ་རགི ས་ཞིག་མ་ི
༢། ཨེཌས་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐན
ྱེ །
ལ་འགོས་ཁྱབ་དུ་སོང་སྟེ་རིམ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་
ཨེཌས་ནད་འདི། HIV/AIDS ཞེས་པའི་
ལ་རྒྱ་ཆེར་ཁྱབ་གདལ་སོང་བའ་ི རམི ས་ནད་ཚབས་ཆེན་
ནད་སནྲི ་ཕྲ་མོ་ལས་བྱུང་བར་འདོད་པ་དང་། ནད་སནྲི ་
ཞིག་ཡིན། གཉན་ནད་འདི་དབྱིན་སྐད་དུ་ Human
འདསི ་མའི ་ི ལུས་ཀྱི་སྐྱི་ལྤགས་རྡོལ་བའ་ི རྨ་ཁ་དང་ཆུ་སེར་
ི ་ HIV)
Immunodeficiency Virus (བསྡུས་མང
སོགས་བརྒྱུད་གཟུགས་པོའི་ནང་ཞུགས་ཏེ་རིམ་གྱིས་
ཞེས་བརྗོད་ལ། ནད་སྲིན་ཕྲ་མོ་འདིས་མིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི
འཕེལ་རྒྱས་སོང་ནས་ནད་འགོག་གི་ནུས་པ་དང་འཐབ་
ནང་ཞུགས་ནས་ནད་འགོག་མ་ལག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་
ཅིང་། ནད་འགོག་ནུས་པ་ཉམས་ཞན་དུ་གྱུར་ནས་གློ་
CD4 cells (T cells) ག་ི ཚད་གཞ་ི དང་ནུས་པ་ཉམས་
གཅོང་སོགས་བླ་གཉན་ནད་རགི ས་སྣ་ཚོགས་འགོས་པས་
ཞན་དུ་བཏང་བས། གློ་གཅོང་ཀྲི་ཝི་སོགས་བླ་གཉན་
མཐར་ HIV/AIDS ཞེས་པ་ཡནི ། ནད་འབུ་འད་ི སྤྲ་སྤའུྲེ ་
གྱི་ནད་རིགས་ (Opportunistic infections)
དང་མིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི ནང་འཚོ་ཐུབ་པ་ལས། ཕྱིའ་ི ཁོར་
མང་དུ་འགོས་པས་བཅོས་དཀའ་བའི་ནད་ཅིག་ཡིན།
ཡུག་ནང་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་བཅུ་ཡས་མས་ལས་གསོན་པོ་
ཡོངས་གྲགས་སུ་ནད་འདི་ལ་ Acquired Immune
གནས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་བརདྗོ །།
ི ་AIDS) ཞེས་
Deficiency Syndrome (བསྡུས་མང
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡
བོད་རྩིས་རིག་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ བར་

བུམ་སྟོང་ཤར། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།

བོད་ཟླ ༡༠ ཚེས ༢ ཕུར
ས་རླུང
THU 1-12-2016
Earth-Wind

༡༠ ཚེས ༣ སངས
ས་ཆུ
FRI 2-12-2016
Earth-Water

༡༠ ཚེས ༤ སྤེན
ས་ཆུ

SAT 3-12-2016
Earth-Water

༡༠ ཚེས ༥ ཉི
ས་མེ

SUN 4-12-2016
Earth-Fire

༡༠ ཚེས་ ༦ ཟླ
ས་ཆུ

MON 5-12-2016
Earth-Water

༡༠ ཚེས ༧ མིག
མེ་ཆུ

TUE 6-12-2016
Fire-Water

༡༠ ཚེས ༨ ལྷག
ས་ཆུ
WED 7-12-2016

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་མི་བྱ།

ཚེས་ཆ་བཟང་། བུ་ཁྲིད་སྤངས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་སྒྲིག་
མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་མཁར་
བརྩིགས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་མི་
རུང་།

Earth-Water

༡༠ ཚེས ༩ ཕུར
མེ་རླུང་།

THU 8-12-2016
Earth-Fire

༡༠ ཚེས ༡༠ སངས
ས་ཆུ
FRI 9-12-2016
Earth-Water

༡༠ ཚེས ༡༡ སྤེན
ས་ཆུ

SAT 10-12-2016
Earth-Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ནོར་ཕྱིར་མི་
གཏོང་། ཤིད་སྟོན་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། མགྲོན་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། མགྲོན་སྤོངས།

༡༠ ཚེས ༡༢ ཉི
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཚོང་མི་བྱ།

༡༠ ཚེས ༡༣ ཟླ
མེ་ཆུ
MON 12-12-2016

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་འཁྲིད་
སྤོངས།

SUN 11-12-2016
Fire-Wind

Fire-Water

ཚེས་ ༡༤ ཆད།

༡༠ ཚེས ༡༥ མིག
མེ ༢

TUE 13-12-2016
Fire-2

༡༠ ཚེས ༡༦ ལྷག
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་གཉེན་སྒྲིག་
སྤོངས། གསོ་སྦྱོང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཨར་ལས་སྤོངས།

WED 14-12-2016
Earth-Water

༡༠ ཚེས ༡༧ ཕུར
རླུང ༢

THU 15-12-2016
Wind-2

༡༠ ཚེས ༡༨ སངས
ས་ཆུ
FRI 16-12-2016
Earth-Water

༡༠ ཚེས ༡༩ སྤེན
ས་རླུང

SAT 17-12-2016
Earth-Wind

༡༠ ཚེས ༢༠ ཉི
མེ ༢

SUN 18-12-2016
Fire-2

༡༠ ཚེས ༢༡ ཟླ
ཆུ ༢

MON 19-12-2016
Water-2

༡༠ ཚེས ༢༢ མིག
མེ ༢

TUE 20-12-2016
Fire-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏོང་
ལེན་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་དུར་གདབ་
སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་
མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་སྤྱིའ་ི
གནམ་སྒོ་ཁེལ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་ཡན་ཀོང་
ཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་སྤོངས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པོ་དེ་བོད་ཟླ་བོད་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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་་་ངོ་སྤྲོད་བླང་དོར་ལམ་སྟོན།

རྩིས་པ་བཀའ་བཅུ་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

དཔེར་ན་བོད་ཟླ་ ༣ རྟ ཟླ་བའ་ི སྐབས་སུ་ཚེས་
དེ་ནས་ཡར་བཞ་ི རྩིས་པ་ཡོས་དང་། མར་བཞ་ི
༢ ༨ ༡༤ ༢༠ ༢༦ བཅས་རྣམས་བྱ་ཡོས་ཀྱི་ཉ་ི མ་ཡནི ་པར་
རྩིས་པ་བྱ་ཡིན་པས། ཡོས་ཟླ་ ༡༢ པ་དང་།
བརྟེན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞག་ནག་ཏུ་ངོས་འཛིན་མཛད་
བྱ་ཟླ་ ༦ གཉིས་ནག་ཅིང་དེ་གཉིས་ཀ་འབྲིང་ དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཟླ་བ་ཐམས་ཅད་ལའང་སྦྱར་
པོ་བཞའི ་ི གྲས་ཡནི ་པས་སྒང་ནག་ཅེས་ཚེས་༡༡ ནས་ཚེས་༢༠ དགོས། དུས་ནག་ཀྱང་རྟ་ཡ་ི ཉ་ི མའ་ི སྐབས་སུ་ནམ་ལངས་
བར་ནག་ཆེ།
ཡོས་དང་ཉ་ི ནུབ་བྱ་ཡ་ི དུས་རག་རྩིས་ལག་འཁོར་སྔ་དའྲོ ་ི
དེ་ལྟར་ཟླ་ནག་ངོས་བཟུང་ནས། སྤང་བྱའི་ལས་ ཚོུད་༥ ༦ དང་དགོང་ད་ྲོ ཚོུད་༥ ༦ བཅས་སོ་སོར་དུས་
རགི ས་རྣམས་ཀྱང་། བཻ་དཀར་ལས། གསོན་གཤནི ་བྱ་བ་ཐམས་ ཚོད་ནག་པོར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་བཞིན་ཉིན་ལྟར་ཉིན་
ཅད་དང་། །ཁྱད་པར་གཤིད་མཁར་དགེ་བའི་ལས། །ཚོང་ རེའ་ི ལོ་རྟགས་གང་ཡིན་དེའ་ི བཞི་གཤེད་ཀྱི་དུས་གཉིས་པོ་
དུར་ས་ལས་ནོར་ཕྱིར་གཏོང་། །བག་སྟོན་རབ་བྱུང་རབ་ དེ་དུས་ཚོད་ནག
ཏུ་གནས། །ཆེ་འདོན་ལ་སོགས་འཛེམས་པ་དང་། །ཞེས་
དང་། ལས་དོན་ལག་ལེན་བསྟར་འསོ ་པ་བཻ་དཀར་ལས། མཐུ་
གཏད་མནན་བསགྲེ ་དགྲ་མིང་འབྲི། །དྲག་ལས་དབྱེར་
སྦརྱོ ་བཤགི ་བཟང་། ཞེས་གསུངས་པའ་ི དོན་མ་ནོར་བར་
འཛེམས་བྱ་དགེ་ལས་རགི ས་མ་ི བྱེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་
དྲག་ལས་རྣམས་དེ་དང་བསྟུན་ན་མཐུ་ནུས་ཆེ་བ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ཉམས་ན་སྒབྲི ་བཅོས་སམ་བཅོས་ཐབས་ལ། གཞུང་
དེ་ཉིད་ལས། བཅོས་ཐབས་མར་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ། །སྦྲ་ཁྱིམ་
ཁང་པའ་ི གོང་ཆུར་བཞག །བདེན་པ་བདར་ཞངི ་འད་ི ལྟར་
བརྗོད། །ཟླ་ནག་མ་ཡིན་དཀར་བ་ཡིན། །ལས་དང་བྱ་བ་
ཤིས་པར་ཤགོ །ཅེས་བརྗོད་ཟན་གྱི་ཟླ་ནག་གསུམ། །མི་ཁའི་
རྫས་བཅས་ལམ་མདོར་བསྐྱལ། །ཟླ་ནག་ལོག་པར་བལྟ་བ་
དང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་རིགས་ངན་དགུའི་ཚོགས། །བསྟན་
གནོད་དགྲ་བགེགས་སྟེང་དུ་བསྒྱུར། །ཞསེ ་དང་འདོ ་ཟེར་ཅན་
མ་སྒགྲོ ས། །གཞན་ཡང་འདི་ལས་སྟབས་བདེ་སྒྲིབ་བཅོས་ནི།
བཻ་དཀར་ལས། ཁ་ཚར་མ་ཉམས་དར་རས་དཀར། །འཕྱར་
ཞིང་མར་བསུར་གཏོང་བ་དང་། །ཕྱོགས་བཞིར་ས་དམར་
གཏོར་ལ་ནི། །གཡག་ལུག་མགོ་བོ་དཀར་པོ་ལ། དར་དཀར་
བརྒྱན་པས་ཟླ་ནག་སྒབྲི ། །ཆུ་གཏོར་མང་གཏོང་གཟུངས་
འདུས་ཀྱི། །གསུངས་སྒྲོགས་དེ་ཡིས་ཉེས་པ་ཞ།ི
གསུམ་པ་ཞག་ནག་དང་བཞི་པ་དུས་ནག་
རྩིས་ཚུལ་ན།ི བཻ་དཀར་ལས། ད་ན་ི ཞག་ནག་བཤད་པར་
བྱ། །གོང་དུ་ཟླ་ནག་བཤད་པ་ལྟར། །འདརི ་ན་ི ཟླ་བ་ཉ་ི མ་
སྤྲད། །དཔེར་ན་བྱི་རྟའ་ི ཟླ་བ་ལ། །བྱ་ཡོས་གཉསི ་ཀྱི་ཉ་ི མ་
ནག །ཅེས་ཞག་ནག་དང་ཡང་དུས་ཚོད་ནག་པོའ་ི རྩི་ཚུལ་
ཡང་། གོང་དང་སྦྱར་ཏེ་ཤསེ ་པར་བྱ། །དེ་ཡང་བྱི་རྟའ་ི ཉ་ི
མ་ལ། །བྱ་ཡོས་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ནག །དེ་ཡི་རིག་པས་
ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སནྔོ ་དུ་འཆད་ཟནི ་པ་
ཟླ་ནག་ག་ི སྐབས་བཞནི ་འདརི ་ཡང་ཡར་མར་བཞ་ི བཞརི ་
རྩིས་ནས་སྟོན་དགོས་དེ་ཡང་གཤམ་གསལ་རེའུ་མིག་གི་
ལམ་ནས་བསྟན་པར།
ལོ་འཁོར་བཅིུས།

བྱི

ཟླ་ནག ཟླ་གྲངས ༩
ཞག་ནག
ཚེས་གྲངས

༡༡
༢༣

ལྔ་པ་ཉི་ནག་ན།ི བཻ་དཀར་ལས། ཉ་ི མ་ནག་
པོ་ཞེས་གྲངས་པ། །ཡ་བདུད་རྡོ་རྗེ་གློག་ཕྲེང་དང་། །ས་
སནྲི ་འབར་མ་བྱ་བ་ལ། །བུ་ན་ི རཱ་ཧུ་ལ་ཞེས་པ། །བུ་ོའབྲོག་
སྲིང་ཆུ་སྲིན་གདོང ་། །དེ་འོག་སྟག་སྲིང་ཟོར་གདོང་
དང་། །དེ་འོག་སྟོང་སྲིང་བ་ལང་གདོང་། །ཆུང་བ་དམ་སྲིང་
དདྲེ ་གདོང་བཞ།ི །དེ་ནས་རཱ་ཧུས་ར་ི རབ་ལ། །གཡས་བསྐོར་
བམ་སྲིང་གཡོན་བསྐོར་བ། །དཔྱིད་རའི་ཚེས་བདུན་མནོལ་
ཤོར་དུས། །འདི་ལ་ངན་དགུ་འཛོམས་པ་ཞེས། །འོག་རླུང་
སངྟེ ་དང་སངྟེ ་རླུང་འོག །ཐད་རླུང་འཁྱུག་ཅངི ་འབྱུང་ལྔ་
འཁྲུགས། །བཙན་དུག་ལྟ་བུའི་ཉི་འཆར་ཞསེ ། །རྣམ་པ་དགུ་རུ་
འདནྲེ ་ན་ཡང་། །ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་རུ། །ངན་པའི་མང་
ཚིག་དགུ་ཉིད་དམ། །ངན་པ་ཐ་ཆད་མིང་དུ་འདོད། །དཔྱིད་
འབྲིང་བཅུ་བཞི་སྐྱེས་པའི་དུས། །དཔྱིད་ཐའི་ཉེར་གཅིག་རྡོལ་
བའ་ི དུས། །དབྱར་རའི་ཚེས་གཅིག་སྟག་སྲིང་མནོལ། །དབྱར་
འབྲིང་བཅུ་དྲུག་ཁྲག་གྲོད་སྐྱེས། །དབྱར་ཐའི་ཉེར་བཞི་གྲོད་
པ་རྡོལ། །སྟོན་རའི་དགུ་ལ་སྟོང་སྲིང་མནོལ། །སྟོན་འབྲིང་
བཅོ་བརྒྱད་ལྕགས་གྲོད་སྐྱེས། །སྟོན་ཐའི་ཉེར་བདུན་གྲོད་པ་
རྡོལ། །དགུན་རའི་ཚེས་བཅུར་བམ་སྲིང་མནོལ། །འབྲིང་པོའ་ི
ཉ་ི ཤུར་ཆུ་གདྲོ ་སྐསྱེ ། །ཐ་ཆུང་གནམ་གང་ལྐུགས་པ་རྡོལ། །ཞསེ ་
གསུངས་པ་ལྟར་ཕ་ཡ་བདུད་རྡོ་ར་ྗེ གློག་ཕྲེང་དང་། །མ་ས་སྲིན་
འབར་མ་གཉིས་ལས། །བུ་རཱཧུ་དང་བུ་མོ་ཆེ་ཆུང་བཞི་བྱུང་།
དཔྱིད་ར་བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་བུ་རཱ་ཧུ་རི་རབ་ལ་གཡས་
བསྐོར་དང་། བུ་མོ་ཆུང་བ་བམ་སངྲི ་དདྲེ ། གདོང་གཉསི ་ར་ི
རབ་གཡོན་བསྐོར་དུ་ཕྱིན་པ་མངི ་སངྲི ་འཕྲད་དུས་ངོ་མ་
ཤེས་པར་མནོལ་ཤརོ ་བས་ཉིན་དེར་ངན་པ་དགུ་འཛོམས་
ཞེས་ལོ་གཅིག་ནང་གི་ཉི་ནག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཟླ་ ༡༢ དཔྱིད་འབྲིང་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སྐྱེས་
པའི་དུས་འདི་ཉི་ནག་གཉིས་པ་དང་། ཟླ་ ༡ དཔྱིད་ཐའི་ཚེས་
༢༡ ཉིན་རྡོལ་བའི་དུས་འད་ི ཉནི ་ནག་གསུམ་པ་བཅས་རམི ་
བཞནི ་བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ དང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་
༢༤ སྟག་སྲིང་མནོལ་བའི་དུས་དང་།

གླང སྟག ཡོས འབྲུག སྦྲུལ རྟ ལུག སྤྲེལ
༡༠

༡༡

༡༢

༡

༡༡ ༡ ༡༣ ༢ ༡༤ ༣ ༡༥
༢༤ ༢༥ ༢༦ ༢༧

དུས་ནག ཚོུད ༡༡ ༡༢ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨

༢

ལོ ༤

༥

བྱ
༦

ཁྱི
༧

ཕག
༨

༤ ༡༦
༦ ༡༨ ༧ ༡༩
༡༠
ཟླ
༨ ༢༠ ༩ ༢༡
༢༨
༢༩ ༣༠
༢༢
༩ ༡༠ ཉི ༡ ༢

༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༡༠

འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ བར་

བུམ་སྟོང་ཤར། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།

༡༠ ཚེས ༢༣ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 21-12-2016
Fire-Water

༡༠ ཚེས ༢༤ ཕུར
རླུང ༢

THU 22-12-2016
Wind-2

༡༠ ཚེས ༢༥ སངས
ས་རླུང
FRI 23-12-2016
Earth-Wind

༡༠ ཚེས ༢༦ སྤེན
ས་རླུང
SAT 24-12-2016
Earth-Wind

༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཉི
མེ་རླུང

SUN 25-12-2016
Fire-Wind

༡༠ ཚེས ༢༨ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 26-12-2016
Fire-Water

༡༠ ཚེས ༢༩ མིག
ས་མེ

TUE 27-12-2016
Earth-Fire

༡༠ ཚེས ༣༠ ལྷག
ས་ཆུ

WED 28-12-2016
Earth-Water

༡༠ ཚེས ༣༠ ཕུར
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་ཁྲིད་
སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། བདག་ཡན་ཀོང་
ཁེལ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིག་མི་བྱ།
ཞག་ངན།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཨར་ལས་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་
གཏོང་ལེམ་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་གདབ་
སྤོངས།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་
མ་ི བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང། སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་ཁེལ།
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས། གསོ་སྦྱོང་།

THU 29-12-2016
Earth-Wind

ལྷག ཚེས་ཆ་ངན།

བོད་ཟླ ༡༡ ཚེས ༡ སངས
ས་ཆུ
FRI 30-12-2016

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་མགྲོན་
སྤོངས། ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།

༡༡ ཚེས ༢ སྤེན
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང། འོན་ཏེ་ཚོང་མི་བྱ།

༡༡ ཚེས ༣ ཉི
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་འཁྲིད་
སྤོངས། སྤྱི་ལོ་གསར་ཚེས།

༡༡ ཚེས ༤ ཟླ
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༡༡ ཚེས ༥ མིག
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིག་སྤོངས།

༡༡ ཚེས ༦ ལྷག
ས་ཆུ
WED 4-1-2017

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཨར་ལས་འཛེམས།
ངན་པ་དགུ་འཛོམས་ཟིན།

Earth-Water

SAT 31-12-2016
Earth-Water

SUN 1-1-2017
Earth-Fire

MON 2-1-2017
Earth-Water

TUE 3-1-2017
Earth-Water

Earth-Water

༡༡ ཚེས ༧ ཕུར
མེ་རླུང

THU 5-1-2017
Fire-Wind

ཚེས་ ༨ ཆད།

༡༡ ཚེས ༩ སངས
ས་ཆུ
FRI 6-1-2017
Earth-Water

༡༡ ཚེས ༡༠ སྤེན
ས་ཆུ

SAT 7-1-2017
Earth-Water

༡༡ ཚེས ༡༡ ཉི
མེ ༢

SUN 8-1-2017
Fire-2

༩ ཚེས ༡༢ ཟླ
མེ ༢

MON 9-1-2017
Fire-2

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང། འོན་ཏེ་ཉི་ནག་ཡིན་
པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཤདི ་སྟོན་
མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང། འོན་ཏེ་སྤྱི་གནམ་སྒོ་
ཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ནོར་ཕྱིར་
མ་ི གཏོང་།

ཚེས་ཆ་བཟང། ཚོང་སྤོངས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པོ་དེ་བོད་ཟླ་བོད་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡

མོག་རོའ་ི སྤྱོད་སྒོ།

མ་ི ཚང་མ་མོག་རོས་བཟོས་པའི་ཚལ་ཟ་བར་དགའ་
པོ་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་བྲོ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། མཐོ་
རིམ་གྱི་ཚལ་བཟོ་བྱའི་རྒྱུ་ཆ་དང་བྲོ་བ་འདོན་བྱེད་མེད་
དུ་མ་ི རུང་བ་ཞགི ་རེད།
མོག་རོའ་ི ནང་དུ་སྤྱིན་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་
ཅིང་། དེས་ཕོ་རྒྱུའི་ནང་འཚངས་པའི་སྤུ་དང་ཚི་སྣའི་
རགི ས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཁྲུད་འབུད་བྱེད་པའ་ི དམགི ས་
བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ། མོག་རོའ་ི ནང་ལ་སྤྲི་དཀར་
གྱི་རིགས་དང་། ཚིལ། སོལ་ཆུའི་འདྲེས་འགྱུར་དངོས་
པོ་བཅས་དང་ཚེ་གསོ་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་ལ། དེ་མིན་ཀའེ་དང་།
ལནི ། ལྕགས། ཅའ། རྨེ་ལ་སོགས་པའ་ི གཏེར་རྒྱུའང་ཉུང་
ཉུང་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟེན། དེ་ནི་སྐྲ་བཞར་མཁན་དང་།
འཐག་ལས་བྱེད་མཁན། གཏེར་ཁ་འདོན་མཁན། ལྕགས་
བཙོ་སྦྱང་བྱེད་མཁན། ཁྲོན་དོང་འདྲུ་མཁན། མཐོ་སྒང་
དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་བཅས་པའ་ི བཟོ་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལུས་གསོའ་ི བཟའ་ཆས་ཤགི ་རེད།
རང་རྒྱལ་མ་ི དམངས་ཀྱིས་མོག་རོའ་ི ཕན་པ་ཤསེ ་པ་
དང་བཟའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་རངི ་པོ་རེད། ཐང་རྒྱལ་
རབས་ཀྱི་གསུང་རྩོམ་འགའི་ནང་མིའ་ི ཐབས་ཀྱིས་མོག་
རོ་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་ཚུལ་བཀོད་འདུག མིང་རྒྱལ་རབས་
ཀྱི་ལི་ཧྲི་ཀྲེན་གྱིས་བརྩམས་པའི་རྩི་ཤིང་གསལ་བའི་མེ་
ལོང་། ཞེས་པའ་ི ནང་མོག་རོས་ལུས་ཡང་སྟོབས་བསྐྱེད་ཀྱི་

གངས་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར།

ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཅིང་། གཞང་འབྲུམ་ལ་སོགས་པའི་ནད་
མང་པོ་བཅོས་ཐུབ་ཅེས་བཀོད་འདུག
ཀྲུང་ལུགས་སྨན་རགི ་ནང་དུ་མོག་རོས་རླུང་ཁྲག་
གསོ་ཐུབ་ཅངི ་། ག་ློ ཚ་སྙོམ་པ་དང་ཕོ་བ་གསོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།
དབུགས་ཞན་ཁྲག་ཤརོ ་དང་། གློ་ཚ་གློ་རྒྱག ལུད་པའི་ནང་
ཁྲག་ཐནོ ་པ་ལ་སོགས་པའི་ན་ཚ་བཅོས་ཐུབ་པར་ངོས་འཛིན་
གྱི་འདུག དེང་སང་མོག་རོས་ཁྲག་ཤདེ ་མཐོ་བ་དང་། འཕར་
རྩ་མཁགྲེ ས་འགྱུར། བཙོག་པ་འགག་པ། རྩ་འགྱུར་བ་ལ་
སོགས་པའ་ི ནད་རགི ས་བཅོས་ཆོག་པ་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་
ཟླ་མཚན་ཤརོ ་ཐལ་ཆེ་བ་དང་། བུ་བཙས་རསྗེ ་ལུས་སབྟོ ས་
ཉམས་པ། གྲང་བ་དཀར་པོ་མང་ཐོན། མངལ་སྒོའ་ི སྐྲན། མོ་
མཚན་གྱིས་སྐྲན་ནད་སོགས་བཅོས་པར་ཡང་ཕན།
མོག་རོ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་སྔར་ནས་ད་བར་དུ་ཕྱིར་
གཏོང་བྱེད་པའི་ཚོང་ཟོག་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གླིང་གི་
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་ཚོང་བ་ཡིན། མོག་རོ་ཏུན་གཅིག་
ཕྱིར་བཏང་ན་ཨ་རའི ་ི སརྒོ ་ཁ་ྲི གཉསི ་ཙམ་རག་ཐུབ། མོག་
རོའ་ི ཐོན་སྐྱེད་གོང་དུ་སྤེལ་བ་དེས་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་
བའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བ་དང་། རི་ཁུལ་གྱི་སྣ་མང་བདག་
གཉེར་གོང་འཕེལ། ཐུན་མོང་གི་དཔལ་འབྱོར་སྲ་བརྟན།
ཧ་ྲེ ཡོན་གྱི་ཡོང་འབབ་འཕར་སྣོན། སྤྱི་ཚོགས་རངི ་ལུགས་
འཛུགས་སྐྲུན་ལ་རོགས་སྐྱོར་བཅས་བྱེད་པར་དོན་སྙིང་
ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད།

་་་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

༣། ཨེཌས་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་མཆེད་རྐྱེན་
བཤད་པ།

ཨེཌས་ནད་ཀྱི་མཆེད་རྐྱེན་ནམ་ནད་འདི་མི་གཅིག་
ནས་གཅིག་ལ་འགོས་ཁྱབ་འག་ྲོ བའ་ི ལམ་གཙོ་བོ་གཤམ་
གསལ།
 ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་འཁྲིག་སྦྱོར་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ།
HIV/AIDS ནད་པ་དང་ནད་མེད་བར་ཉེན་སྲུང་མེད་
པའི་ངང་འཁྲིག་སྦྱོར་བྱས་ན་ནད་འདི་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་བ།
 ནད་པའ་ི ཁྲག་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ། HIV/AIDS
ནད་པའི་ཁྲག་དེ་གཞན་ལ་ཁྲག་གསབ་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ།
དེ་བཞིན་ནད་པའི་ཁྲག་རྣག་དང་། ཆུ་སེར། ནུ་ཆུ་སོགས་ལུས་
པོའ་ི གཤེར་ཁུ་གང་ཡང་ནད་མེད་ཀྱི་ལུས་པོའ་ི སྐྱི་ལྤགས་
རལ་རྡོལ་ལམ་རྨ་ཁར་ཐུག་ན་ནད་འད་ི འགོས་ཁྱབ་འག་ྲོ བ།
 ནད་པའི་ཡོ་བྱད་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ། HIV/AIDS
ནད་པའི་རྣག་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་སོགས་ལུས་ཀྱི་གཤེར་ཁུ་
འགོས་ཡོད་པའི་ཡོ་བྱད་དམ་ཅ་ལག་ས།ྟེ དཔེར་ན། སྐྲ་དང་
ཁ་སྤུ་བྲེག་ཆས་སོགས་ལ་ལམ་སེང་དུག་སེལ་མ་བྱས་པར་
ནད་མེད་མ་ི ཞིག་ག་ི ལུས་པོའ་ི རྨ་ཁར་དང་འཕྲད་ཚེ་ནད་
འདི་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་བ།
 ནད་པའི་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ།
HIV/AIDS ནད་པའ་ི བདེ་སྤད
ྱོ ་ཟནི ་པའ་ི སྨན་ཁབ་དང་
ཁབ་མདའ་གང་ཡང་དུག་སེལ་མ་བྱེད་པ་དེ་ནད་མེད་ལ་
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༥། ཨེཌས་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་འགོག་སྲུང་
བྱ་ཐབས།

སྨན་སྦྱིན་སྐོར།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་གིས་འདས་པའི་ལོ་
མང་པོའ་ི རིང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་བོ ད ་མི འི་སྤྱི ་ཚོ ག ས་བདེ ་རྩར་
དམིགས་ཏེ། བོད་རིགས་ལོ་ན་ ༦༥ ཡན་སོན་རྒན་གྲས་
དང་། ཉམས་ཐག་དབུལ་ཕོངས། ས་ྲི ཞུ་བ་ལས་བྱེད། བོད་
ནས་གསར་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཟླ་དྲུག་མ་སོང་བའི་གསར་
འབྱོར་བ། གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་མཆིན་ནད་དུག་
ཐབས་ནད་པ་རྣམས་ལ་རནི ་མེད་སྨན་སྦྱིན་གནང་བཞནི ་
ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་དང་རིས་མེད་གྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ལ་ཕདྱེ ་བཅག་སྨན་སྦྱིན་འབུལ་བཞནི ་ཡོད།
འད་ི ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ནས་ ༦ བར་ཟླ་གྲངས་གསུམ་རངི ་
རནི ་མེད་སྨན་སྦྱིན་དང་ཕྱེད་བཅག་སྨན་སྦྱིན་བསྡོམས་
 གཞས
ི ་ཆགས་དང་སབློ ་གྲྭ། དགོན་ས་ྡེ སོགས་ལ་འཕདྲོ ་
ཧནི ་སརྒོ ་འབུམ་གྱ་ལྔ་ (༨༥) ལྷག་ཙམ་ཕུལ་ཡོད།
བསྟེན་ཚོགས་པ་གང་ནས་ཀྱང་ཨེཌས་ནད་ཀྱི་སནྔོ ་འགོག་
སྐོར་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་མང་
ཚོགས་ནས་དོ་སྣང་དང་མཉམ་ཞུགས་དགོས་གལ་ཆེ།

ད་བར་ནད་འདི་ལས་སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་སྔོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་གང་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་མེད་པར་བརྟེན། གཉན་
རིམས་གདུག་པ་ཅན་འདའི ་ི འགོག་ཐབས་སུ་མང་ཚོགས་ལ་
ནད་འདིའ་ི སྐོར་གོ་རགྟོ ས་སྤེལ་རྒྱུ་ན་ི ཐབས་ལམ་ཡག་ཤསོ ་
ཆགས་ཡོད། དེས་ན་རྒྱལ་སྤྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་
ལྟར་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉནི ་དམགི ས་བཀར་དུ་ཨེཌས་ནད་
ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་
ནས་ཀྱང་ནད་ཚབས་ཆེན་འདའི ་ི སནྔོ ་འགོག་ཐོག་དོ་སྣང་
མ་བྱས་ཚེ་རྩ་ཆེའ་ི བོད་མ་ི རགི ས་ཆགས་འཇགི ་ལའང་ཤུགས་
རྐྱེན་ཆེན་པོ་གཏོང་ཉེན་ལ་སོང་། གཤམ་གྱི་སྔོན་འགོག་
ཐབས་ལམ་ལ་དོ་སྣང་དང་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ།

བཟའ་མི་རྣམས་ནས་རང་ག་ི བཟའ་ཟླ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་
མི་ཚངས་པ་སྤྱོད་རྒྱུ་མེད་པ་གལ་ཆེ་དང་། དེ་བཞནི ་དུ་ཕོ་
མོ་སུ་འདྲ་ཡནི ་རུང་ཆ་རྒྱུས་མེད་པའ་ི མ་ི གཞན་མཉམ་ལུས་
འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་མེད། གལ་སྲིད་འཁྲིག་སྦྱོར་བྱེད་ཚེ་ངེས་པར་
དུ་བདེ་འཇགས་མཚན་ཤུབ་བམ་སྦྲུམ་འགོག་འགྱིག་ཤུབ་
གནྱོ ་དགོས་པ་གལ།



བཟ་ི སྨན་གྱི་ཁབ་མདའ་གཅགི ་པུ་དེ་རོགས་ཕན་ཚུན་གྱི་
རྩའི་ནང་བརྒྱབ་པའམ་བེད་སྤདྱོ ་བྱེད་པ་སོགས་སྤདྱོ ་ངན་
རིགས་རྣམས་སྤོང་དགོས།


 རྫ་དྲག་ཏུ་ནད་པར་ཁྲག་གསབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
བདེ་སྤྱོད་བྱས་ན་ནད་འདི་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་དང་། གཞན་
གཞན་གྱི་ཁྲག་དེར་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཚད་
ཡང་བཟི་སྨན་གྱི་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་གཅིག་པུ་ཕན་ཚུན་
ལྡན་བྱས་ཡོད་མེད་ཤསེ ་རགྟོ ས་དགོས་པ་དང་། ཁྲག་གཙང་
མི་མང་པོ་ལ་རྒྱག་པས་ནད་འདི་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་བ།
མ་ཡིན་ཚེ་ནད་པར་ཁྲག་གསབ་བྱས་ན་འོས་པ་ཡནི །

མ་ནད་ཅན་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུར་འགོས་པ། HIV/
 སྨན་ཁང་དང་། སྐྲ་བཞར་ཁང་། སོའ་ི སྨན་ཁང་། ཁྲུས་
AIDS ནད་པའི་མའི་ནུ་ཞོ་དེ་ཕྲུ་གུར་སྟེར་ན་ཕྲུ་གུར་
ཁང་། བསྐུ་མཉེ་ཁང་། མཛེས་བཟོ་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཁག་
འགོས་ཉེན་ཡོད་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་ལུས་པོའ་ི ཕྱི་ནང་སྐྱི་
ལ་དུས་རྟག་ཏུ་དུག་སེལ་ཡག་པོའམ་ཚད་ལྡན་བྱ་དགོས།
ལྤགས་སོགས་ལ་རྨ་ཁ་ཅི་ཡང་མེད་ན། ནད་པ་དང་ནད་
མེད་བར་ཕན་ཚན་ཐུག་རེག་བྱེད་པ་དང་། ལྷན་དུ་ཟས་ཟོས་  རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་པོའ་ི སངྟེ ་དུ་རྨ་ཁ་རགི ས་ཡོད་ཚེ་མ་ི
པ། མཉམ་དུ་འགྲོ་འདུག་བྱེད་པ། ལག་པ་གཏོང་བ། ཁྲུས་ གཞན་པའ་ི ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་སོགས་གཤེར་ཁུའི་རིགས་དེར་
དང་གསང་སྤྱོད་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནད་འད་ི མི་འགོས་པར་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགོས།
 ཕོ་མོའ་ི མཚན་མའི་འགོས་ནད་རིགས་མང་པོ་ཡོད་
འགོས་ཀྱི་མེད་པར་ཤསེ ་དགོས།
པས་དེ་འདྲའ་ི ནད་ཞིག་ཡོད་ཚེ་ཨེཌས་ནད་ཀྱང་འགོས་
༤། ཨེཌས་ HIV/AIDS ནད་འད་ི ཉེན་ཚབས་ སླ་བར་སོང་། དོག་ཟོན་མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགོས་ལ།
ཆེ་ཆུང་ཇི་འདྲ་ཡིན་མིན།
མཚན་མའ་ི འགོས་ནད་དེ་ལ་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་
ད་ལྟའ་ི ཆར་མ་ི གྲངས་ས་ཡ་ ༣༦.༧ ལ་འགོས་ནད་ དྲག་ཐབས་བྱ་དགོས།
འདི་ཕོག་ཡོད།
 རང་ཉིད་ལ་ཨེཌས་ནད་གཞ་ི ཕོག་ཡོད་ཚེ། བོད་ལུགས་
ཕྲུ་གུའམ་བྱིས་པའི་གྲངས་ས་ཡ་ ༡.༨ ལ་འགོས་ནད་
དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་བཅོས་དང་ཟས་སྤདྱོ ་ཀྱི་སྤང་བླང་ཚུལ་
འདི་ཕོག་ཡོད་པས་མ་ནད་ཅན་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པའི་བརྒྱ་
བཞིན་བསྟེན་དགོས་པ་ལས། ཤེས་བཞིན་དུ་གསང་བ་བྱས་
ཆ་དེ་མང་བ་ཆགས་ཡོད།
ཏེ་གཞན་དང་འཁྲིག་སྦྱོར་བྱེད་པ་སོགས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་ན།
HIV/AIDS ནད་པའ་ི བརྒྱ་ཆ་དེ་གང
ླི ་ཕྲན་ཨ་ཧྥ་ར་ི
ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་མི་འགྲིག་པ་ཡིན་
ཀ་དང་ཨེ་ཤ་ི ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་
དུས་དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་གི་ལྟ་བ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་
དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཞན་པའི་ནང་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་
ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་མི་ཉམས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེའ།ོ ། །།
པའ་ི གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད།།

ཀ་ཤ་དང་དེའ་ི སྤྱོད་སྒོ།
གངས་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར་བ།

ཀ་ཤ་ནི་ཟ་ཆོག་པའི་འབུ་ཕྲའི་རིགས་ཤིག་
ཡིན་ཞིང་། རིམ་པ་ཅུང་དམའ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཁོངས་
སུ་གཏོགས། ཀ་ཤ་རང་བྱུང་ཁམས་ནང་ཚར་སྐྱེད་བྱེད་
སྐབས་འོད་ནུས་ལ་མི་བརནྟེ ་པར། ཤིང་སྡོང་དང་སོག་
མ་སོགས་རྩི་ཤིང་གི་རགི ས་སམ་ཡང་ན་རྟ་སྦངས་དང་།
ལྕི་བ། རལི ་མ། གད་སྙིགས་ལ་སོགས་པའ་ི ནང་ག་ི སྐ་ྱེ ལྡན་
དངོས་པོར་བརྟེན་ནས་གསོ་ཐབས་བྱེད་པ་ཡིན། འཚོ་
བཅུད་ལེན་ཐབས་དང་ཞུ་ཐབས་བྱེད་པའི་དབང་རྩ་ནི་
ཀ་ཤའ་ི ས་ྲི ཕུང་ཡནི ་ཞིང་། ཀ་ཤའ་ི ས་ྲི ཕུང་དུས་རམི ་གང་
འཚམ་ཞིག་སྐྱེས་རསྗེ ་དེ་ལས་བསྐྱེད་མཆེད་དབང་རྩ་ས་ྟེ
འབྲས་ལྡན་དངོས་གཟུགས་བུད་ཡོང་གི་རེད། འབྲས་
ལྡན་དངོས་གཟུགས་ཞེ ས་པ་དེ་ནི་ང་ཚོ ས་སྤང་དང་
ནགས་ནས་བཏོག་པའ་ི ཀ་ཤ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་རེད།
ཀ་ཤ་གཟུགས་དངོས་སུ་གྲུབ་རྗེས་དེ་ཉིད་ཀྱི་
གདུགས་ཀྱི་འོག་དང་དེའ་ི ནང་དུ་མཚོན་སྣ་མ་ི འདྲ་བའ་ི
ཕྱེ་རིལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་ཀ་ཤའི་འབུ་ཕྲའི་ཕུང་པོ་རེད།
རང་སྐྱེས་ཀ་ཤའི་འབུ་ཕྲའི་ཕུང་པོ་ཡོད་པ་ནི་ཀ་ཤའི་
འབུ་ཕྲའ་ི ཕུང་པོ་རེད། རང་སྐྱེས་ཀ་ཤའ་ི འབུ་ཕྲའ་ི ཕུང་
པོ་ན་ི རླུང་ག་ི ཤུགས་ལ་བརནྟེ ་ནས་རང་འབྱམས་སུ་འག་ྲོ
ག་ི ཡོད། འབུ་ཕྲའ་ི ཕུང་པོ་དེ་དདྲོ ་ཚད་དང་གཞའ་ཚད་
དང་འཚོ་བཅུད་བཅས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་འོས་འཚམ་ཡོད་པའི་
སར་ལྷུང་རྗེས་རམི ་པར་ཀ་ཤའ་ི སྲི་སྐུད་དུ་གྱུར་པ་དང་
དེ་ནས་ཀ་ཤའ་ི ས་ྲི ཕུང་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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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