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སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

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

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

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

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

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

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

བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

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

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བཞུགས་

སར་ཕོ་བྲང་དུ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལྷན་ལས་བྱེད་

ཟབ་སྦོང་བ་དང༌། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁོངས་རྱིས་

པའྱི་ཟབ་སྦོང་བ། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་དགེ་དང་

སྐབས་བཅུ་པའྱི་སོབ་ཐོན་སྨན་པ། སྐབས་ལྔ་པའྱི་སོབ་

ཐོན་སྐར་རྱིས་པ། ལྕགས་པོ་རྱིའྱི་སོབ་ཐོན་སྨན་པ་

བཅས་ལ་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ།

ཁེད་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་ཡོད། 

ཡྱིག་རྱིགས་འད་མྱི་འད་སོབ་སོྦང་བྱས། སོབ་སོྦང་ཐནོ་

པའྱི་མཚམས་ལ་ལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེགཞྱི་

ནས་མྱི་ཚེ་གསར་པ་ཞྱིག་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 

ཡངོས་རོགས་ཆ་ནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་མདེ་མྱི་ཤསེ་ཀང༌། ད་

ལྟ་ལས་དནོ་གང་ལ་སོབ་སྦོང་བྱས་ཡོད་པ་དའེྱི་ཐོག་མྱི་

ཚ་ེགཏངོ་རྒྱུའྱི་རྱིས་གཞྱི་རདེ། སོབ་སྦངོ་བྱས་ནས་དངསོ་

སུ་མྱི་ཚ་ེཞྱིག་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེལས་དནོ་ནང་ཞུགས་པའྱི་

ཚ་ེདེ་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་དང་མྱི་ཆགས་ནྱི་ཆོས་

ཕགོས་ནས་བཤད་ན་ར་བ་ཀུན་སངོ་ལ་རག་ལས་པ་རདེ། 

ཕགོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་པ་དང༌། མྱིང་ཞྱིག་ཡོང་

གྱི་རདེ་བསམ་པ། རྒྱུ་དངསོ་པ་ོཕན་བུ་གསགོ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་

བསམ་པ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་

གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་

པར་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང༌། ས་ོ

སའོྱི་ཁུར་དུ་བབས་པའྱི་ལས་འགན་གང་དང་གང་ཡྱིན་

ཡང་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་དང༌། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡངོ་དང་

མྱི་ཡོང་ལྷག་བསམ་ལ་རག་ལས་ཡོད། ལྷག་བསམ་ཡོད་

ན་ལས་ཀ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཐགོ་མར་མ་ཤསེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

རུང་ཉམས་མངོ་གསགོ་གྱིན་གསགོ་གྱིན་ཤསེ་རྒྱུ་དང༌། 

ལུས་སམེས་སགོ་གྱི་བག་ོགངེ་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་བཞྱི་པ་ལགེས་གྲུབ།

བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ལུས་སམེས་སགོ་གྱི་ས་ེ

ཚན་གྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པའྱི་ལུས་སམེས་སགོ་གྱི་བགོ་གེང་

ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་བཞྱི་པ་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ 

ཚསེ ༡༢ ནས ༡༤  བར་བཞུགས་སར་དྷ་ས་སྨན་རྱིས་མཐ་ོ

སབོ་ཚགོས་ཁང་དུ་ཚགོས་ཡདོ། 

ཐེངས་འདྱིའྱི ་དབུ་འ བྱེད་མཛད་སོའྱི ་

སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསན་པའྱི་མངའ་

བདག་༸དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པོ ་ཆེ་མཆོག་

དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསནེ་བཀའ་

བློན་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་

མྱི་གངས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

དའེྱི་སྐབས་སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབ་ོམཆགོ་གྱིས་ལུས་སམེས་སགོ་

གྱི་བག་ོགངེ་ཐངེས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་གསུང་བཤད་

ཕགོས་སྒྱིག་གྱི་དབེ་གངས་གསུམ་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡདོ།

ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་མཆོག་གྱིས་

སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་སམེས་ཁམས་སྐརོ་ལ་བག་ོགངེ་ཚགོས་

ཆནེ་བསྐངོ་ཚགོས་གནང་བ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་

སྐརོ་གསུངས།

སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབ་ོ༸དཔལ་རྒྱལ་བ་༸ཀརྨ་པ་རྱིན་

པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱིས། "འག་ོབ་མྱིའྱི་ནང་སམེས་ཀྱི་བད་ེཐང་

ཆདེ་དུ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་མཁས་དབང་ཚང་མས་ཐབས་ཤསེ་ཡདོ་

རྒུ་རལ་སྤྲུག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་ཡྱིན། དངེ་གྱི་ཆར་ཕྱི་དངསོ་

པའོྱི་ཡར་རྒྱས་དང་ཟང་ཟྱིང་ལ་བརེན་ནས། སམེས་ངལ་གྱི་

གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་མང་པ་ོཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། མ་འངོས་

པར་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་

སམེས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དརེ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་

གྲུབ་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ཉམས་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་ཀང་། 

མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་དང་འགན་ལནེ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཡངོ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོ

ཡྱིན་པ་འད་བ་ོའདུག་པས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ནུབ་ཕགོས་ཚན་

རྱིག་དང་ཤར་ཕགོས་ཀྱི་ནང་ཆསོ་སོགས་ཆསོ་ལུགས་རྣམས་

ཀྱི་བར་ལ། དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའག་ོབ་མྱིའྱི་ཕན་བདའེམ་

ལུས་སམེས་བད་ེཐང་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས། ག་ོབསྡུར་དང་

རྱིག་གཞུང་བར་ེལེན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་" 

སྐརོ་གསུངས།

ཐངེས་འདྱིའྱི་བག་ོགངེ་ཚོགས་ཆནེ་གྱི་བརདོ་

གཞྱི་ནྱི་ Depression: སམེས་ངལ་ཞསེ་དའེྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དང་

བཅསོ་ཐབས་སྐརོ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ནང་ཆསོ་དང་གས་ོརྱིག 

རྱིས་རྱིག དངེ་རབས་སམེས་ཁམས་རྱིག་པ་བཅས་ལུགས་

ཆེན་པོ་བཞྱིའྱི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མྱི་སྣ་བརྒྱད་

གདན་འཛམོས་གནང་ཡདོ། ད་ེཡང་ནང་པའྱི་སམེས་ཁམས་

ཚན་རྱིག་ལ་དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་དང་། དལོ་པ་ོསྤྲུལ་

སྐུ་རྣམ་གཉྱིས་དང་། ཕྱི་ལུགས་སམེས་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་ 

Dr. Sonnee Weedn, Dr. S. K. Khandelwal རྣམ་

གཉྱིས། བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་རམས་པ་ཡ་ེཤསེ་དག་ེ

ལགེས་དང་བསན་འཛནི་ལྷ་སོྒན་རྣམ་གཉྱིས། སྐར་དཔྱད་

རྱིས་རྱིག་པ་ཀུན་དགའ་དནོ་གྲུབ་དང་བསན་འཛནི་སྙན་

གགས་རྣམ་གཉྱིས་བཅས་ཀྱིས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གཏམ་

དྱིལྱི་བདོ་ཁང་ལ་ོལྔ་བཅུ་འཁརོ་བའྱི་དུས་དྲན།

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༥ ལརོ་ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགངོ་ས་སྐབས་

མགནོ་ཆནེ་པསོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དྱི་ལླྱིར་ྋགངོ་ས་ཏ་ྰལའྱི་

བླ་མ་མཆོག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་བོད་ཀྱི་ཁང་པ་དེ་

ཉྱིད་ཕག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་ད་ལོའྱི་བར་ལོ་ངོ་ཧྱིལ་

པོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་ཡོད། འདྱི་ལོའྱི་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་དུས་

སནོ་སྲུང་བརྱི་ད་ེཡང་དྱིལླྱི་བདོ་ཁང་དང་། བདོ་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་ཐུན་མངོ་ནས་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲ་ཆོས་བརྒྱུད་དྱི་མ་

མེད་པ་ལས་མཆེད་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་རྱིག་པ་

དང་། བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ། བོད་ཀྱི་སྐར་ནག་དབྱངས་

རྱིས་རྱིག་པ་གསུམ་གྱིས་ས་ོནས། སམེས་བད་ེཐང་། ལུས་

བད་ེཐང་། ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཉྱིན་བཞྱི་རྱིང་

གྱི་མཛད་འཆར་སྣ་མང་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

ད་ེཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་

རྒྱབ་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོར་བོད་

མྱིའྱི་བླ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགངོ་ས་སྐབས་

མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་

སྐལ་བཟང་ཐབོ་པར་བརེན་རྒྱལ་ས་དྱིལླྱིའྱི་ Thyagaraj 

Stadium, INA Colony ནང་ཚགོས་གཏན་འཁལེ་

ཡདོ། ད་ེནས་ཟླ་༡༢ ཚསེ་༡༠ ༡༢ ༡༣ བཅས་ཉྱིན་གསུམ་

གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་གྱི་ཚོགས་གནས་དྱིལླྱི་

བདོ་ཁང་དུ་ཡྱིན། དའེྱི་ནང་དུ་འགམེས་སནོ་དང་། བག་ོ

གེང་། གཏམ་བཤད། ཟབ་སྦོང་། གསོ་རྱིག་ཐནོ་དངསོ་

ཚོང་འགེམ། བཞུགས་མོལ་བཀའ་སྡུར། ལྷག་པར་རྱིན་

མེད་ཐོག་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་དང་། ངག་

ཐོག་རྱིས་འབྲས་འདོན་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དོན་

གནད་ལྡན་པ་ཤ་སག་བསྒྱིགས་ཡོད་ན་དནོ་གཉེར་ལྡན་

པའྱི་སརེ་སྐ་མང་ཚགོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདདོ་ཡདོ་

པ་ལྷན་རྒྱས་ཕབེས་འཐུས་ཆགོ་པ་ཡྱིན།   

བཤད་དང་བག་ོགངེ་གནང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། དུས་ཡུན་དའེྱི་

ནང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དྱི་བ་གང་མང་བཏང་

བར་ལན་འདབེས་སགོས་བག་ོགངེ་གང་ལགེས་བྱུང་ཡདོ། 

ཕྱི་ཚསེ་ ༡༤ ཕྱི་དརོ་འཇུག་སམོ་མཛད་སའོྱི་

སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབ་ོབདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་

ནས་གསུང་བཤད་པ་རྣམ་པར་ཆ་ེབསོད་ལེགས་འབུལ་

དང་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཚོགས་བཅར་ལག་ཁེར་

གནང་ཞྱིང་། ཁངོ་གྱིས་ནང་པའྱི་སམེས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

གལ་གནད་དང་དག་ེཕན་སགོས་ལས་བརམས་པའྱི་གལ་

ཆའེྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛནི་མཆགོ་གྱིས་བག་ོགངེ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འབྲལེ་བའྱི་

གལ་ཆའེྱི་གསུང་བཤད་གནང་།
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བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

འཛམ་གྱིང་སྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ།ོ
ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

༣༽ ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་ལ་གཟབ་དགསོ་ 

པ། ཨ་རྱི་ནང་དུ་ཁག་ཤདེ་རྐནེ་གྱིས་དབང་པ་ོཞ་བ་ོགྱུར་

ནས་མྱི་ཚ་ེལྷག་མ་ནུས་མདེ་བཟོ་མཁན་ཉནེ་རྐནེ་ཆ་ེཤསོ་

ཡྱིན་པར་འདདོ། རྒྱུན་དུ་ལན་ཚྭ་ཉུང་ངུ་བསནེ་དགསོ་པ་

དང་། དུས་ཐགོ་གསསོ་སྨན་བཞེས་རྒྱུ། འགུལ་སྐདོ་བྱ་རྒྱུ་

གལ་ཆ་ེཡྱིན། དསེ་ཁག་ཤདེ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མར་གཅགོ་ནས་

གངས་ཉུང་དུ་གཏངོ་བའམ། དགསོ་ངསེ་ཚད་གཞྱི་རང་

འཇགས་གནས་ཐུབ། ཁག་ཤདེ་ཚད་གཞྱི་ནྱི་སངེ་འགོ་དུ་

༡༢༠།༨༠ འམ་ད་ེལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་བར་དགསོ་པ་ཡྱིན།  

༤༽ རྒྱུན་གཏན་དུ་ལུས་པརོ་འགུལ་སྐདོ་ཆ་ེབ་དགསོ་

པ། བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཐངེས་༤ ཙམ་དང་། ཐངེས་

ར་ེརརེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༤༠ ཙམ་གྱི་རྱིང་ལུས་ལ་ངསེ་པར་

རོལ་བཅག་གནང་དགསོ། དསེ་ཁག་རླུང་དང་ཁག་ཞག་

ཚད་གཞྱི་མར་གཅགོ་པ་དང་ལུས་པའོྱི་ལྱིད་ཚད་སྙམོས་པར་

གནས་པའྱི་ཕན་ནུས་ཡདོ་པ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐའོྱི་ནང་

གསལ་འདུག ད་ེལྟར་གནང་མ་ཐུབ་ན་སྐར་མ་ ༡༠ ཙམ་གྱི་

འགུལ་སོྐད་བྱས་པས་ཀང་ལུས་པའོྱི་འཕདོ་བསནེ་ལ་ཕན་

ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ།

༥༽ ལུས་པའོ་ོལྱིད་ཚད་སྙམོས་པ་ོགནས་པའྱི་ཐབས། 

དངེ་སང་རྒན་གས་མ་ཟད་བྱྱིས་པའྱི་ནང་དུའང་ལུས་འཚ་ོ

ཆ་ེབའྱི་གནས་ཚུལ་ཇ་ེམང་རེད། ད་ེལ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྐམོ་

དང་། ཟ་ཚོད་རན་པར་བཟའ་བ། ལུས་པོར་འགུལ་སྐདོ་

མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཚ་ེལྱིད་ཚད་རན་པ་ོགནས་རྒྱུ་ངསེ། 

འཚ་ོཆ་ེབས་ཁག་ཞག་དང་། ཁག་རླུང་གྱི་ནད། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་

སྙྱིའྱི་ནད་གཞྱི་འཕགོ་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁའམ་དའེྱི་སངོ་རྐནེ་བྱདེ་

ཀྱི་ཡདོ།

༦༽ བླ་གཉན་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་ཀྱི་སྨན་བཅསོ། 

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་པ་ལ་ོན་ ༦༥ ཡན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨ 

ཙམ་སྙྱིང་ནད་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ཙམ་གྱིབ་སོྐན་རེྐན་གྱིས་

འདས་གངོས་སུ་འགྱུར་བཞྱིན་ཡདོ། གངོ་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་

ཁག་ཤདེ་དང་། ཁག་ཞག་མཐ་ོབའོྱི་ནད། ཐ་མག འཚ་ོཆ་ེབ། 

ལུས་པརོ་རལོ་བཅག་མདེ་པ་བཅས་ཀྱིས་ཟ་ཁུའྱི་ནད་པར་

སྙྱིང་ནད་རྐནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།

༧༽ སེམས་ངལ་ཞྱི་བར་བྱེད་ཐབས། ཉམས་ཞྱིབ་

ཀྱི་སྙན་ཐ་ོཁ་ཤས་ནང་གསལ་ལྟར་ན་སྙྱིང་རའྱི་ནད་དང་

སམེས་ངལ་བར་འབྲལེ་བ་ཡདོ་པ་དང་། སམེས་ངལ་གྱིས་

དངསོ་སུ་སྙྱིང་ནད་དང་གྱིབ་སྐནོ་གྱི་རྐནེ་བྱདེ་སྱིད་པ་ཤསེ་

ཡདོ། དཔརེ་ན། སམེས་ངལ་ཕགོ་པའྱི་ནད་པས་ཟ་ཚདོ་མ་

ཤསེ་པར་ཚད་ལས་མང་བ་བཟའ་བ་དང་། ཐ་མག་སགོས་

འཐནེ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་པའམ། རྒྱུན་གཏན་ལས་མང་བ་

འཐནེ་པ་ལྟ་བུ་རེད།  སྐེས་བུ་དར་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་

སམེས་ངལ་གྱིས་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ཀྱི་རེྐན་བྱདེ་

སྱིད་པའང་ཤསེ་འདུག

༨༽ ཆང་རག་ཉུང་དུ་གཏངོ་བར་འབད་དགསོ་པ། 

ཆང་རག་འཐུང་བ་ཐལ་དགས་ན་ཁག་ཤདེ་འཕར་བ་དང་། 

སྙྱིང་སྐྲངས་པ། གྱིབ་སོྐན། འབྲས་ནད་ལ་སགོས་པ་བྱུང་། མ་

ཟད་ཁག་ཞག་མཐ་ོབའོྱི་ནད་དང་། སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མ་

སྙམོས་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་། འཚ་ོཆ་ེབ་དང་། ཆང་

རག་ནད། རང་སགོ་གཅདོ་པའམ་བརྡབས་འགམས་བཅས་

ཀྱི་ཉནེ་ཁའང་ཡདོ།

ད་ེའད་ཡྱིན་པར་བརནེ་སནོ་འགགོ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་

སྙྱིང་ནད་ད་ེམ་འཕགོ་བར་ཚང་མས་ཟས་སྤོད་སགོས་ལ་

དོ་སྣང་གནང་ནས་མྱི་ཚེ་བདེ་ཐང་ངང་འཚོ་ཐུབ་པའྱི་

ཐབས་ལ་འབད་དགསོ་ས།ོ།

ར་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་ཨྱིན་བསྒྱུར།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པར་དོན་གཉེར་ཡོད་

པ་ཀུན་གྱིས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ར་གཞུང་《བདུད་རྱི་སྙྱིང་

པ་ོཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་》ཅེས་

སམ། མཚན་བསྡུས་པ་ཡངོས་གགས་སུ་《དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

བཞྱི་》ཞེས་པ་དེ་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་གཉེར་ངེས་པར་

གནང་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་རྒྱུད་བཞྱི་ནྱི། དང་པ་ོ

ར་བའྱི་རྒྱུད། ད་ེལ་ལའེུ་དྲུག་ལ་ཤླཀོ་ ༡༢༠ ཡདོ། གཉྱིས་

པ་བཤད་པའྱི་རྒྱུད། ད་ེལ་ལའེུ་སུམ་ཅུ་ས་ོགཅྱིག་ལ་ཤླཀོ་ 

༧༧༥ ཡདོ། གསུམ་པ་མན་ངག་རྒྱུད། ད་ེལ་ལའེུ་ག་ོགཉྱིས་

ལ་ཤླཀོ་ ༤༠༢༨ ཡདོ། མཐའ་མ་ཕྱི་མ་རྒྱུད། ད་ེལ་ལའེུ་ཉརེ་

བདུན་ལ་ཤླཀོ་ ༡༠༡༥ ཡདོ། དའེྱི་ནང་ནས་ར་རྒྱུད་ཀྱི་ལའེུ་

དང་པ་ོགཉྱིས་དང་ཕྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལའེུ་མཐའ་མ་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱུད་

བཞྱི་སྤྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་ལའེུ་ཡྱིན།

ད་ེལྟར་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་འཕྱིན་ལས་ནྱི་

འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཐ་ོརངས་ཀྱི་ཉྱི་འདོ་བཞྱིན་

ཁབ་འཕེལ་མྱུར་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་བདོ་ཀྱི་མཁས་དབང་

ར་ེབཙུན་གཡུ་ཐགོ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པསོ་མཛད་པ་བོད་

ཀྱི་གས་ོརྱིག་རྒྱ་མཚོའྱི་རྨང་གཞྱིར་གྱུར་པ་བསན་བཅོས་

ཆེན་མོ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ནང་དནོ་ཡོངས་རོགས་

ཨྱིན་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་

དནོ་གཉེར་ཅན་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་སགོས་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་

དགངོས་དནོ་རྨ་མདེ་རོགས་པར་ཤྱིན་ཏུ་སྨན་ཞྱིང་ཉ་ེབར་

མཁ་ོབ་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་ཆ་ེབ་མངནོ་སུམ་དུ་

གཟྱིགས་ཐུབ་པའྱི་དག་ེམཚན་དང་། སྨན་ལུགས་གཞན་

དག་ཉམས་ལནེ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིའང་འདྱི་ནས་བླ་ོ

སྐདེ་མང་དག་ཅྱིག་ངསེ་པར་ལནེ་ཐུབ་པ་ཡདོ་པས་ད་ེལྟར་

དུས་ལ་བབ་པར་གཟྱིགས་ནས་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་

དབུས་འཛནི་སྐངོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ལརོ་ཕབ་

སྒྱུར་ཚན་པ་ཞྱིག་ཆདེ་འཛུགས་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་དབུ་

འཛུགས་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལརོ་དཔལ་

ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དུམ་བུ་དང་པ་ོར་རྒྱུད་དང་། གཉྱིས་པ་

བཤད་རྒྱུད་གཉྱིས་ལགེས་པར་བསྒྱུར་ནས་བདོ་གཞུང་སྨན་

རྱིས་ཁང་འཛནི་སོྐང་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མ་ར་རྒྱུད་ནྱི། སྣོད་

ལྡན་བླ་ོརབ་དནོ་དུ་གས་ོདཔྱད་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་

ཐམས་ཅད་ས་བོན་ཚུལ་དུ། གནས་ལུགས་ནད་གཞྱིའྱི་

ལའེུ། ངསོ་འཛནི་རགས་ཀྱི་ལའེུ། གས་ོབྱདེ་ཐབས་ཀྱི་ལའེུ་

གསུམ་དུ་སྙྱིང་པ་ོརྣམས་བསྡུས་ནས་བསན་ཡདོ། ཇྱི་སྐད་

དུ་ཡངོས་གཏད་ལའེུར། ར་བ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདྱི་ས་བནོ་

འད།། འདྱི་ལས་མ་སེྐས་གས་ོདཔྱད་ཡདོ་མ་ཡྱིན།། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། གཉྱིས་པ་བཤད་རྒྱུད་ནྱི། གས་ོདཔྱད་

རྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་ཡངོས་རོགས་དནོ་གནད་བཞྱིའྱི་

ནང་དུ་བསན་ཡདོ་ད།ེ གས་ོབྱའྱི་ཡུལ་དུ་ལུས་དང་ནད་ཀྱི་

སྐོར། གས་ོབྱེད་གཉནེ་པརོ་ཟས་སོྤད་སྨན་དཔྱད་བཞྱིའྱི་

སྐོར། དེས་ཇྱི་ལྟར་གསོ་བར་ནད་མེད་པར་ཚེ་རྱིང་དུ་

གནས་པའྱི་ཐབས་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་གྱི་བསབ་བྱ་

དང་། ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་བརག་ཐབས་དང་། གས་ོ

ཚུལ། གས་ོཐབས་གསུམ་གྱི་སྐོར། ད་ེནས་གས་ོབ་པ་ོསྨན་

པའྱི་སྐརོ་བཅས་བསན་ཡདོ། ད་ེལྟར་དནོ་བཞྱི་པ་ོད་ེཡང་

གནས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱས་པར་འབྱདེ་ནས་བསན་ཡདོ། ཇྱི་

སྐད་དུ། སྐུ་ཡྱི་བཤད་རྒྱུད་བར་སྣང་ཉྱི་ཟླ་འད།། ཚགི་དནོ་

མ་ལུས་སྒྱིབ་མདེ་གསལ་བར་སནོ།། ཞསེ་རྒྱུད་ད་ེགཉྱིས་ལ་

སྤྱི་བཏང་ནས་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པར་དནོ་གཉེར་ཡདོ་

པའམ་བདོ་སྨན་བཞསེ་མཁན་དམྱིགས་བསལ་ང་ཚ་ོབདོ་

རྱིགས་རྒན་གཞནོ་ཚང་མས་ད་ོསྣང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་

གཞལ་དཀའ་བའྱི་རྱིན་ཐང་ད་གཟོད་ཤསེ་ཐུབ་པ་གདནོ་

མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལརོ་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་པ་ནས་

ད་ལྟའྱི་བར་པར་སོག་གསུམ་བརྒྱབ་ཡདོ་ཀང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ 

ལོར་དཔར་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སར་ཡང་ཞུ་སྒྱིག་

བྱས་ཡདོ།  དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་ལ་པར་མ་སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་

ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་ཨྱིན་སྒྱུར་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༨༩༢ ལརོ་

པར་བཏབ་པའྱི་ལྕགས་པ་ོརྱི་པར་མ་ལ་གཞྱིར་མཛད་ཡདོ་

ལ། འདྱིའྱི་ས་བཅས་ནྱི་ཉ་ེརབས་ཀྱི་མཁས་པ་མཁན་པ་ོཚ་ེ

རྣམ་གྱིས་བརམས་པའྱི་གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་འགེལ་ཆེན་

གྱི་ས་བཅད་བཀྲལ་བ་ད་ེཉྱིད་དནོ་རགོས་ས་བ་སགོས་ཀྱི་

ཁད་ཆོས་ཡདོ་པས་དའེྱི་རེས་སུ་འབྲང་ནས་དང་པ་ོརང་

རའེྱི་སྐད་དུ་ར་བ་དང་དེ་ནས་ཨྱིན་བསྒྱུར་དེ་རྱིམ་པར་

བཞག་ཡདོ། 

ཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐ་སྙད་

དཔརེ་ན་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན། འདུས་པ། ཉསེ་པ། ཆུ་སརེ་

བཅས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནད་ཀྱི་ཐ་སྙད། མ་ེདབལ། སུར་

ཡ། རྐང་བམ། གཅྱིན་སྙྱི་སགོས་དང་། སྨན་གྱི་ཐ་སྙད། ག་

བུར། གུར་གུམ། ཛ་ྰཏྱི། མ་ནུ། ས་ེའབྲུ་སགོས་དང་། གཞན་

ཡང་རྱིག་པའྱི་ཡ་ེཤསེ། ཡྱིད་ལས་སྐསེ་སགོས་ཨྱིན་ཡྱིག་ཏུ་

སྒ་སྒྱུར་ཙམ་བྱས་པ་ལས་དནོ་བསྒྱུར་གནང་མདེ།  འནོ་

ཀང་དབེ་ཀྱི་གཤམ་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་དག་

གྱི་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་དང་། སྨན་རས། 

ནད་ཀྱི་མྱིང་། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ཐནོ་པའྱི་

སགོ་ཆགས་ས་ོསའོྱི་མྱིང་ལ་སྒ་གདངས་གཙ་ོབ་ོབྱས་པའྱི་

འབྲྱི་ཚུལ་ཞྱིག་དང་། རྒྱུན་སོྤད་ཀྱི་མྱིང་། ཚན་རྱིག་ཐ་སྙད་

བཅས་སར་ཆགས་སུ་བསྒྱིགས་གནང་ཡདོ་པས་གཞུང་སྤྱི་

ལ་སོབ་གཉེར་གནང་སྐབས་ངསེ་པར་གཤམ་གྱི་ས་ེཚན་

ཁག་ལའང་ཟུར་ལྟ་མཛད་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

གཉན་རྱིམས་ཨཌེས་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་ང་ོསྤདོ།
ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་ནས་བསྒྱུར། ཁུངས། རྒྱལ་སྤྱི་འཕདོ་བསནེ་དྲྭ་རྒྱ།

༡། གཉན་རྱིམས་ཨཌེས་	HIV/AIDS	

ཀྱི་གོ་དོན།

གཉན་རྱིམས་ཨཌེས་ HIV/AIDS ཞེས་

པ་འདྱི་ནྱི་ཐགོ་མར་སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༧༠ ནང་གྱིང་ཕན་ཨ་ཧ་ྥརྱི་

ཀའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་སགོ་ཆགས་སྤའྱི་ནད་འབུ་རྱིགས་ཞྱིག་མྱི་

ལ་འགསོ་ཁབ་དུ་སོང་སེ་རྱིམ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་

ལ་རྒྱ་ཆེར་ཁབ་གདལ་སོང་བའྱི་རྱིམས་ནད་ཚབས་ཆེན་

ཞྱིག་ཡྱིན། གཉན་ནད་འདྱི་དབྱྱིན་སྐད་དུ་ Human 

Immunodeficiency Virus (བསྡུས་མྱིང་ HIV) 

ཞེས་བརདོ་ལ། ནད་སྱིན་ཕ་མ་ོའདྱིས་མྱིའྱི་གཟུགས་པའོྱི་

ནང་ཞུགས་ནས་ནད་འགོག་མ་ལག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ 

CD4 cells (T cells) གྱི་ཚད་གཞྱི་དང་ནུས་པ་ཉམས་

ཞན་དུ་བཏང་བས། གོ་གཅོང་ཀྲྱི་ཝྱི་སོགས་བླ་གཉན་

གྱི་ནད་རྱིགས་ (Opportunistic infections) 

མང་དུ་འགོས་པས་བཅོས་དཀའ་བའྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན། 

ཡངོས་གགས་སུ་ནད་འདྱི་ལ་ Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (བསྡུས་མྱིང་AIDS) ཞསེ་

འབོད་པ་དང་། དའེྱི་དནོ་ནྱི་ Acquired འགསོ་པ། 

Immune ནད་འགགོ་ནུས་པ། Deficiency ཉམས་པ། 

Syndrome ན་ཚའམ་ནད་བཅས་ནད་འགགོ་ནུས་པ་

ཉམས་སྨད་དུ་གཏངོ་བའྱི་འགསོ་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན། 

༢། ཨཌེས་	HIV/AIDS ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེྐན།

ཨཌེས་ནད་འདྱི། HIV/AIDS ཞེས་པའྱི་

ནད་སྱིན་ཕ་མ་ོལས་བྱུང་བར་འདདོ་པ་དང་། ནད་སྱིན་

འདྱིས་མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་སྐྱི་ལྤགས་རྡོལ་བའྱི་རྨ་ཁ་དང་ཆུ་སརེ་

སོགས་བརྒྱུད་གཟུགས་པོའྱི་ནང་ཞུགས་ཏེ་རྱིམ་གྱིས་

འཕེལ་རྒྱས་སོང་ནས་ནད་འགོག་གྱི་ནུས་པ་དང་འཐབ་

ཅྱིང་། ནད་འགོག་ནུས་པ་ཉམས་ཞན་དུ་གྱུར་ནས་གོ་

གཅངོ་སགོས་བླ་གཉན་ནད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་འགསོ་པས་

མཐར་ HIV/AIDS ཞསེ་པ་ཡྱིན། ནད་འབུ་འདྱི་སྤ་སྤའེུ་

དང་མྱིའྱི་གཟུགས་པའོྱི་ནང་འཚ་ོཐུབ་པ་ལས། ཕྱིའྱི་ཁརོ་

ཡུག་ནང་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་བཅུ་ཡས་མས་ལས་གསོན་པོ་

གནས་ཐུབ་ཀྱི་མདེ་པར་བརདོ།། 
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡

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

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

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

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

་་་ང་ོསྤདོ་བླང་དརོ་ལམ་སནོ།
རྱིས་པ་བཀའ་བཅུ་པ་བསན་འཛནི་ཆསོ་རྒྱལ།

ད་ེནས་ཡར་བཞྱི་རྱིས་པ་ཡསོ་དང་། མར་བཞྱི་

རྱིས་པ་བྱ་ཡྱིན་པས། ཡསོ་ཟླ་ ༡༢ པ་དང་། 

བྱ་ཟླ་ ༦ གཉྱིས་ནག་ཅྱིང་ད་ེགཉྱིས་ཀ་འབྲྱིང་

པ་ོབཞྱིའྱི་གས་ཡྱིན་པས་སང་ནག་ཅསེ་ཚསེ་༡༡ ནས་ཚསེ་༢༠ 

བར་ནག་ཆ།ེ 

ད་ེལྟར་ཟླ་ནག་ངསོ་བཟུང་ནས། སྤང་བྱའྱི་ལས་

རྱིགས་རྣམས་ཀང་། བ་ཻདཀར་ལས། གསནོ་གཤྱིན་བྱ་བ་ཐམས་

ཅད་དང་། །ཁད་པར་གཤྱིད་མཁར་དག་ེབའྱི་ལས། །ཚངོ་

དུར་ས་ལས་ནརོ་ཕྱིར་གཏངོ་། །བག་སོན་རབ་བྱུང་རབ་

ཏུ་གནས། །ཆ་ེའདནོ་ལ་སགོས་འཛམེས་པ་དང་། །ཞསེ་

དང་། ལས་དནོ་ལག་ལནེ་བསར་འསོ་པ་བ་ཻདཀར་ལས། མཐུ་

གཏད་མནན་བསགེ་དག་མྱིང་འབྲྱི། །དག་ལས་དབྱརེ་

སྦརོ་བཤྱིག་བཟང་། ཞསེ་གསུངས་པའྱི་དནོ་མ་ནརོ་བར་

འཛམེས་བྱ་དག་ེལས་རྱིགས་མྱི་བྱདེ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་

དག་ལས་རྣམས་དེ་དང་བསྟུན་ན་མཐུ་ནུས་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

གལ་ཏ་ེཉམས་ན་སྒྱིབ་བཅསོ་སམ་བཅསོ་ཐབས་ལ། གཞུང་

ད་ེཉྱིད་ལས། བཅསོ་ཐབས་མར་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ། །སྦྲ་ཁྱིམ་

ཁང་པའྱི་གངོ་ཆུར་བཞག །བདནེ་པ་བདར་ཞྱིང་འདྱི་ལྟར་

བརདོ། །ཟླ་ནག་མ་ཡྱིན་དཀར་བ་ཡྱིན། །ལས་དང་བྱ་བ་

ཤྱིས་པར་ཤགོ །ཅསེ་བརདོ་ཟན་གྱི་ཟླ་ནག་གསུམ། །མྱི་ཁའྱི་

རས་བཅས་ལམ་མདརོ་བསྐལ། །ཟླ་ནག་ལགོ་པར་བལྟ་བ་

དང་། །མྱི་མཐུན་ཕགོས་རྱིགས་ངན་དགུའྱི་ཚགོས། །བསན་

གནདོ་དག་བགགེས་སངེ་དུ་བསྒྱུར། །ཞསེ་དང་འདོ་ཟེར་ཅན་

མ་སོྒགས། །གཞན་ཡང་འདྱི་ལས་སབས་བད་ེསྒྱིབ་བཅསོ་ནྱི། 

བ་ཻདཀར་ལས། ཁ་ཚར་མ་ཉམས་དར་རས་དཀར། །འཕར་

ཞྱིང་མར་བསུར་གཏངོ་བ་དང་། །ཕགོས་བཞྱིར་ས་དམར་

གཏརོ་ལ་ནྱི། །གཡག་ལུག་མག་ོབ་ོདཀར་པ་ོལ། དར་དཀར་

བརྒྱན་པས་ཟླ་ནག་སྒྱིབ། །ཆུ་གཏརོ་མང་གཏངོ་གཟུངས་

འདུས་ཀྱི། །གསུངས་སྒགོས་ད་ེཡྱིས་ཉསེ་པ་ཞྱི། 

གསུམ་པ་ཞག་ནག་དང་བཞྱི་པ་དུས་ནག་

རྱིས་ཚུལ་ནྱི། བ་ཻདཀར་ལས། ད་ནྱི་ཞག་ནག་བཤད་པར་

བྱ། །གངོ་དུ་ཟླ་ནག་བཤད་པ་ལྟར། །འདྱིར་ནྱི་ཟླ་བ་ཉྱི་མ་

སྤད། །དཔརེ་ན་བྱྱི་རའྱི་ཟླ་བ་ལ། །བྱ་ཡསོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉྱི་མ་

ནག །ཅསེ་ཞག་ནག་དང་ཡང་དུས་ཚདོ་ནག་པའོྱི་རྱི་ཚུལ་

ཡང་། གངོ་དང་སྦར་ཏ་ེཤསེ་པར་བྱ། །ད་ེཡང་བྱྱི་རའྱི་ཉྱི་

མ་ལ། །བྱ་ཡསོ་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ནག །ད་ེཡྱི་རྱིག་པས་

ཤསེ་པར་བྱ། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་སོན་དུ་འཆད་ཟྱིན་པ་

ཟླ་ནག་གྱི་སྐབས་བཞྱིན་འདྱིར་ཡང་ཡར་མར་བཞྱི་བཞྱིར་

རྱིས་ནས་སོན་དགསོ་ད་ེཡང་གཤམ་གསལ་རེའུ་མྱིག་གྱི་

ལམ་ནས་བསན་པར།

ལ་ོའཁརོ་བཅུྱིས། བྱྱི གང སག ཡསོ འབྲུག སྦྲུལ ར ལུག སྤལེ བྱ ཁྱི ཕག

ཟླ་ནག ཟླ་གངས ༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡ ༢ ལོ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨
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དུས་ནག ཚུདོ ༡༡ ༡༢ ༡  ༢ ༣  ༤ ༥  ༦ ༧  ༨ ༩  ༡༠ ཉྱི ༡  ༢ ༣  ༤ ༥  ༦ ༧  ༨ ༩  ༡༠

དཔརེ་ན་བདོ་ཟླ་ ༣ ར ཟླ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚསེ་ 

༢ ༨ ༡༤ ༢༠ ༢༦ བཅས་རྣམས་བྱ་ཡསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཡྱིན་པར་

བརནེ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཞག་ནག་ཏུ་ངསོ་འཛནི་མཛད་

དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཟླ་བ་ཐམས་ཅད་ལའང་སྦར་

དགསོ། དུས་ནག་ཀང་ར་ཡྱི་ཉྱི་མའྱི་སྐབས་སུ་ནམ་ལངས་

ཡསོ་དང་ཉྱི་ནུབ་བྱ་ཡྱི་དུས་རག་རྱིས་ལག་འཁརོ་ས་དའོྱི་

ཚུདོ་༥ ༦ དང་དགངོ་ད་ོཚུདོ་༥ ༦ བཅས་ས་ོསརོ་དུས་

ཚདོ་ནག་པརོ་ངསོ་འཛནི་དགསོ་པ་བཞྱིན་ཉྱིན་ལྟར་ཉྱིན་

རའེྱི་ལ་ོརགས་གང་ཡྱིན་དའེྱི་བཞྱི་གཤདེ་ཀྱི་དུས་གཉྱིས་པ་ོ

ད་ེདུས་ཚདོ་ནག

ལྔ་པ་ཉྱི་ནག་ནྱི། བ་ཻདཀར་ལས། ཉྱི་མ་ནག་

པ་ོཞེས་གངས་པ། །ཡ་བདུད་རྡ་ོར་ེགོག་ཕེང་དང་། །ས་

སྱིན་འབར་མ་བྱ་བ་ལ། །བུ་ནྱི་ར་ཱཧུ་ལ་ཞསེ་པ། །བུ་འོབྲགོ་

སྱིང་ཆུ་སྱིན་གདོང་། །དེ་འགོ་སག་སྱིང་ཟོར་གདོང་

དང་། །ད་ེའགོ་སོང་སྱིང་བ་ལང་གདངོ་། །ཆུང་བ་དམ་སྱིང་

དདེ་གདངོ་བཞྱི། །ད་ེནས་ར་ཱཧུས་རྱི་རབ་ལ། །གཡས་བསྐརོ་

བམ་སྱིང་གཡནོ་བསྐརོ་བ། །དཔྱྱིད་རའྱི་ཚསེ་བདུན་མནལོ་

ཤརོ་དུས། །འདྱི་ལ་ངན་དགུ་འཛམོས་པ་ཞསེ། །འགོ་རླུང་

སངེ་དང་སངེ་རླུང་འགོ །ཐད་རླུང་འཁྱུག་ཅྱིང་འབྱུང་ལྔ་

འཁྲུགས། །བཙན་དུག་ལྟ་བུའྱི་ཉྱི་འཆར་ཞསེ། །རྣམ་པ་དགུ་རུ་

འདནེ་ན་ཡང་། །ཡང་དག་དནོ་གྱི་སྙྱིང་པོ་རུ། །ངན་པའྱི་མང་

ཚགི་དགུ་ཉྱིད་དམ། །ངན་པ་ཐ་ཆད་མྱིང་དུ་འདདོ། །དཔྱྱིད་

འབྲྱིང་བཅུ་བཞྱི་སྐསེ་པའྱི་དུས། །དཔྱྱིད་ཐའྱི་ཉརེ་གཅྱིག་རྡལོ་

བའྱི་དུས། །དབྱར་རའྱི་ཚསེ་གཅྱིག་སག་སྱིང་མནལོ། །དབྱར་

འབྲྱིང་བཅུ་དྲུག་ཁག་གོད་སེྐས། །དབྱར་ཐའྱི་ཉརེ་བཞྱི་གདོ་

པ་རྡལོ། །སནོ་རའྱི་དགུ་ལ་སངོ་སྱིང་མནལོ། །སནོ་འབྲྱིང་

བཅ་ོབརྒྱད་ལྕགས་གདོ་སྐསེ། །སནོ་ཐའྱི་ཉརེ་བདུན་གདོ་པ་

རྡལོ། །དགུན་རའྱི་ཚསེ་བཅུར་བམ་སྱིང་མནལོ། །འབྲྱིང་པའོྱི་

ཉྱི་ཤུར་ཆུ་གདོ་སྐསེ། །ཐ་ཆུང་གནམ་གང་ལྐུགས་པ་རྡལོ། །ཞསེ་

གསུངས་པ་ལྟར་ཕ་ཡ་བདུད་རྡ་ོར་ེགགོ་ཕེང་དང་། །མ་ས་སྱིན་

འབར་མ་གཉྱིས་ལས། །བུ་རཧཱུ་དང་བུ་མ་ོཆ་ེཆུང་བཞྱི་བྱུང་། 

དཔྱྱིད་ར་བདོ་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་བུ་ར་ཱཧུ་རྱི་རབ་ལ་གཡས་

བསྐརོ་དང་། བུ་མ་ོཆུང་བ་བམ་སྱིང་དེད། གདངོ་གཉྱིས་རྱི་

རབ་གཡནོ་བསྐོར་དུ་ཕྱིན་པ་མྱིང་སྱིང་འཕད་དུས་ང་ོམ་

ཤསེ་པར་མནལོ་ཤརོ་བས་ཉྱིན་དརེ་ངན་པ་དགུ་འཛམོས་

ཞསེ་ལ་ོགཅྱིག་ནང་གྱི་ཉྱི་ནག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་མ་ད་ེཡྱིན། 

ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཟླ་ ༡༢ དཔྱྱིད་འབྲྱིང་ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་སྐསེ་

པའྱི་དུས་འདྱི་ཉྱི་ནག་གཉྱིས་པ་དང་། ཟླ་ ༡ དཔྱྱིད་ཐའྱི་ཚསེ་ 

༢༡ ཉྱིན་རྡལོ་བའྱི་དུས་འདྱི་ཉྱིན་ནག་གསུམ་པ་བཅས་རྱིམ་

བཞྱིན་བདོ་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༨ དང་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ 

༢༤ སག་སྱིང་མནལོ་བའྱི་དུས་དང་།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༩ ནས་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༩ བར་

བུམ་སངོ་ཤར། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

བདོ་ཟླ ༡༠   ཚསེ ༢  ཕུར
ས་རླུང

THU 1-12-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཚངོ་མྱི་བྱ།

༡༠  ཚསེ ༣  སངས
ས་ཆུ

FRI  2-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བུ་ཁྱིད་སྤངས།

༡༠  ཚསེ ༤  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 3-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༥   ཉྱི
ས་མེ

SUN 4-12-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་སྒྱིག་

མྱི་བྱ།

༡༠   ཚསེ་ ༦  ཟླ
ས་ཆུ

MON  5-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེམཁར་

བརྱིགས་སྤངོས། 

༡༠   ཚསེ ༧   མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  6-12-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

༡༠   ཚསེ ༨  ལྷག
ས་ཆུ

WED  7-12-2016
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་མྱི་

རུང་།

 

༡༠  ཚསེ ༩   ཕུར
མ་ེརླུང་།

THU  8-12-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེནརོ་ཕྱིར་མྱི་

གཏངོ་། ཤྱིད་སོན་སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༡༠   སངས 
ས་ཆུ

FRI  9-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགོན་སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༡༡   སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 10-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགོན་སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༡༢  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN  11-12-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེཚངོ་མྱི་བྱ།

༡༠  ཚསེ ༡༣    ཟླ
མ་ེཆུ 

MON  12-12-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་བུ་འཁྱིད་

སྤངོས།

ཚསེ་ ༡༤ ཆད།

༡༠  ཚསེ ༡༥   མྱིག
མ ེ ༢

TUE 13-12-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེགཉནེ་སྒྱིག་

སྤངོས།    གས་ོསྦངོ་།	   

༡༠   ཚསེ ༡༦  ལྷག
ས་ཆུ

WED 14-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཨར་ལས་སྤངོས།  

༡༠  ཚསེ ༡༧   ཕུར
རླུང  ༢

THU  15-12-2016 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་མྱི་བྱ། 

༡༠  ཚསེ ༡༨  སངས
ས་ཆུ

FRI  16-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེདུར་གདབ་

སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༡༩   སྤནེ
ས་རླུང

SAT 17-12-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་

མྱི་བྱ།

༡༠ ཚསེ ༢༠    ཉྱི
མ ེ ༢

SUN  18-12-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཀང་སྤྱིའྱི་

གནམ་ས་ོཁལེ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡༠ ཚསེ ༢༡    ཟླ
ཆུ ༢

MON  19-12-2016 
Water-2 

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཀང་ཡན་ཀངོ་

ཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡༠  ཚསེ ༢༢   མྱིག
མ ེ༢

TUE  20-12-2016
Fire-2

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཚངོ་སྤངོས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༩ ནས་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༩ བར་

བུམ་སངོ་ཤར། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༡༠  ཚསེ ༢༣   ལྷག
མ་ེཆུ 

WED  21-12-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་བུ་ཁྱིད་

སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༢༤   ཕུར
རླུང ༢

THU   22-12-2016 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བདག་ཡན་ཀངོ་

ཁལེ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡༠  ཚསེ ༢༥  སངས
ས་རླུང

FRI  23-12-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་སྒྱིག་མྱི་བྱ། 

ཞག་ངན།

༡༠  ཚསེ ༢༦    སྤནེ
ས་རླུང

SAT 24-12-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཨར་ལས་

འཛམེས།

༡༠ ཚསེ་ ༢༧  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN  25-12-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེབག་མ་

གཏངོ་ལམེ་མྱི་བྱ། 

༡༠ ཚསེ ༢༨   ཟླ
མ་ེཆུ

MON  26-12-2016 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་དུར་གདབ་

སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༢༩    མྱིག
ས་མེ

TUE  27-12-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་

མྱི་བྱ།

༡༠  ཚསེ ༣༠   ལྷག
ས་ཆུ

WED  28-12-2016 
Earth-Water

ཚེས་ཆ་བཟང།  སྤྱིའྱི་གནམ་ས་ོཁལེ། 

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།    གས་ོསྦངོ་།

༡༠  ཚསེ ༣༠   ཕུར
ས་རླུང

THU  29-12-2016 
Earth-Wind

 ལྷག  ཚསེ་ཆ་ངན།

བདོ་ཟླ ༡༡   ཚསེ ༡  སངས
ས་ཆུ 

FRI  30-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེམགནོ་

སྤངོས། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་།

༡༡   ཚསེ ༢  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 31-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང།  འནོ་ཏ་ེཚངོ་མྱི་བྱ།

༡༡  ཚསེ ༣  ཉྱི
ས་མེ

SUN  1-1-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་འཁྱིད་

སྤངོས། སྤྱི་ལ་ོགསར་ཚསེ།                          

	

༡༡   ཚསེ ༤    ཟླ   
ས་ཆུ

MON   2-1-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༡༡  ཚསེ ༥   མྱིག
ས་ཆུ 

TUE  3-1-2017 
Earth-Water

 ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

 ཀླུ་ལགོ

༡༡  ཚསེ ༦   ལྷག
ས་ཆུ

WED  4-1-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཨར་ལས་འཛམེས།   

ངན་པ་དགུ་འཛམོས་ཟྱིན།

༡༡  ཚསེ ༧   ཕུར
མ་ེརླུང

THU  5-1-2017 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང། འནོ་ཏ་ེཉྱི་ནག་ཡྱིན་

པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཚསེ་ ༨ ཆད།

༡༡  ཚསེ ༩    སངས
ས་ཆུ

FRI  6-1-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེཤྱིད་སོན་

མྱི་རུང་།

༡༡  ཚསེ ༡༠  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT   7-1-2017 
Earth-Water

ཚེས་ཆ་བཟང། འནོ་ཏ་ེསྤྱི་གནམ་ས་ོ

ཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡༡  ཚསེ ༡༡  ཉྱི
མ ེ ༢

SUN  8-1-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེནརོ་ཕྱིར་

མྱི་གཏངོ་།

༩  ཚསེ ༡༢  ཟླ
མ ེ༢

MON 9-1-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང།  ཚངོ་སྤངོས།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།
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མགོ་རའོྱི་སྤདོ་ས།ོ
གངས་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར།

མྱི་ཚང་མ་མགོ་རསོ་བཟོས་པའྱི་ཚལ་ཟ་བར་དགའ་

པ་ོབྱེད་པ་ཡྱིན། ད་ེབྲ་ོབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡདོ་པས། མཐ་ོ

རྱིམ་གྱི་ཚལ་བཟོ་བྱའྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་བྲོ་བ་འདནོ་བྱེད་མེད་

དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་རདེ།

མགོ་རའོྱི་ནང་དུ་སྤྱིན་འད་བའྱི་དངསོ་པ་ོཞྱིག་ཡདོ་

ཅྱིང་། དེས་ཕོ་རྒྱུའྱི་ནང་འཚངས་པའྱི་སྤུ་དང་ཚི་སྣའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་དངསོ་པ་ོརྣམས་ཁྲུད་འབུད་བྱདེ་པའྱི་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ནུས་པ་ཐནོ་ཐུབ། མོག་རའོྱི་ནང་ལ་སྤྱི་དཀར་

གྱི་རྱིགས་དང་། ཚིལ། སོལ་ཆུའྱི་འདེས་འགྱུར་དངོས་

པོ་བཅས་དང་ཚ་ེགསོ་རྒྱུ་ཆ་ཡོད་ལ། དེ་མྱིན་ཀའ་ེདང་། 

ལྱིན། ལྕགས། ཅའ། རྨ་ེལ་སགོས་པའྱི་གཏརེ་རྒྱུའང་ཉུང་

ཉུང་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརནེ། ད་ེནྱི་སྐྲ་བཞར་མཁན་དང་། 

འཐག་ལས་བྱེད་མཁན། གཏརེ་ཁ་འདནོ་མཁན། ལྕགས་

བཙ་ོསྦང་བྱེད་མཁན། ཁནོ་དངོ་འདྲུ་མཁན། མཐ་ོསང་

དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་བཅས་པའྱི་བཟོ་པ་རྣམས་ཀྱི་

ལུས་གསའོྱི་བཟའ་ཆས་ཤྱིག་རདེ།

རང་རྒྱལ་མྱི་དམངས་ཀྱིས་མགོ་རའོྱི་ཕན་པ་ཤསེ་པ་

དང་བཟའ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་རྱིང་པོ་རདེ། ཐང་རྒྱལ་

རབས་ཀྱི་གསུང་རོམ་འགའྱི་ནང་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་མོག་

རོ་ཐོན་སེྐད་བྱས་ཚུལ་བཀོད་འདུག མྱིང་རྒྱལ་རབས་

ཀྱི་ལྱི་ཧྱི་ཀྲེན་གྱིས་བརམས་པའྱི་རྱི་ཤྱིང་གསལ་བའྱི་མེ་

ལངོ་། ཞསེ་པའྱི་ནང་མགོ་རསོ་ལུས་ཡང་སབོས་བསྐདེ་ཀྱི་

ནུས་པ་ཐནོ་ཐུབ་ཅྱིང་། གཞང་འབྲུམ་ལ་སགོས་པའྱི་ནད་

མང་པ་ོབཅོས་ཐུབ་ཅེས་བཀདོ་འདུག

ཀྲུང་ལུགས་སྨན་རྱིག་ནང་དུ་མོག་རསོ་རླུང་ཁག་

གས་ོཐུབ་ཅྱིང་། ག་ོཚ་སྙམོ་པ་དང་ཕ་ོབ་གས་ོཐུབ་པ་མ་ཟད། 

དབུགས་ཞན་ཁག་ཤརོ་དང་། ག་ོཚ་ག་ོརྒྱག ལུད་པའྱི་ནང་

ཁག་ཐནོ་པ་ལ་སགོས་པའྱི་ན་ཚ་བཅསོ་ཐུབ་པར་ངསོ་འཛནི་

གྱི་འདུག དངེ་སང་མགོ་རསོ་ཁག་ཤདེ་མཐ་ོབ་དང་། འཕར་

ར་མཁགེས་འགྱུར། བཙགོ་པ་འགག་པ། ར་འགྱུར་བ་ལ་

སགོས་པའྱི་ནད་རྱིགས་བཅསོ་ཆགོ་པ་དང་། བུད་མདེ་ཀྱི་

ཟླ་མཚན་ཤརོ་ཐལ་ཆ་ེབ་དང་། བུ་བཙས་རེས་ལུས་སོབས་

ཉམས་པ། གང་བ་དཀར་པ་ོམང་ཐནོ། མངལ་སོའྱི་སྐྲན། མ་ོ

མཚན་གྱིས་སྐྲན་ནད་སགོས་བཅསོ་པར་ཡང་ཕན།

མོག་རོ་ནྱི་རང་རྒྱལ་གྱི་སར་ནས་ད་བར་དུ་ཕྱིར་

གཏོང་བྱེད་པའྱི་ཚོང་ཟོག་ཡྱིན་ཞྱིང་། འཛམ་གྱིང་གྱི་

རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་ཚོང་བ་ཡྱིན། མོག་རོ་ཏུན་གཅྱིག་

ཕྱིར་བཏང་ན་ཨ་རྱིའྱི་སརོ་ཁྱི་གཉྱིས་ཙམ་རག་ཐུབ། མགོ་

རའོྱི་ཐོན་སྐེད་གོང་དུ་སྤེལ་བ་དེས་མྱི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་

བའྱི་དགསོ་མཁ་ོསྐངོ་བ་དང་། རྱི་ཁུལ་གྱི་སྣ་མང་བདག་

གཉེར་གོང་འཕེལ། ཐུན་མོང་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་ས་བརན། 

ཧ་ེཡནོ་གྱི་ཡངོ་འབབ་འཕར་སྣནོ། སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་

འཛུགས་སྐྲུན་ལ་རགོས་སྐོར་བཅས་བྱེད་པར་དནོ་སྙྱིང་

ཤྱིན་ཏུ་ཆནེ་པ་ོཡདོ།

ཀ་ཤ་དང་དའེྱི་སྤདོ་ས།ོ
གངས་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར་བ།

ཀ་ཤ་ནྱི་ཟ་ཆོག་པའྱི་འབུ་ཕའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། རྱིམ་པ་ཅུང་དམའ་བའྱི་སྐ་ེདངསོ་ཀྱི་ཁོངས་

སུ་གཏགོས། ཀ་ཤ་རང་བྱུང་ཁམས་ནང་ཚར་སེྐད་བྱེད་

སྐབས་འདོ་ནུས་ལ་མྱི་བརནེ་པར། ཤྱིང་སོང་དང་སོག་

མ་སོགས་རྱི་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་སམ་ཡང་ན་ར་སྦངས་དང་། 

ལྕྱི་བ། རྱིལ་མ། གད་སྙྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་གྱི་སེྐ་ལྡན་

དངོས་པོར་བརནེ་ནས་གསོ་ཐབས་བྱེད་པ་ཡྱིན། འཚོ་

བཅུད་ལེན་ཐབས་དང་ཞུ་ཐབས་བྱེད་པའྱི་དབང་ར་ནྱི་

ཀ་ཤའྱི་སྱི་ཕུང་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཀ་ཤའྱི་སྱི་ཕུང་དུས་རྱིམ་གང་

འཚམ་ཞྱིག་སེྐས་རསེ་ད་ེལས་བསེྐད་མཆེད་དབང་ར་སེ་

འབྲས་ལྡན་དངོས་གཟུགས་བུད་ཡོང་གྱི་རེད། འབྲས་

ལྡན་དངོས་གཟུགས་ཞེས་པ་དེ་ནྱི་ང་ཚོས་སྤང་དང་

ནགས་ནས་བཏགོ་པའྱི་ཀ་ཤ་སྣ་ཚགོས་པ་དག་རདེ།

ཀ་ཤ་གཟུགས་དངསོ་སུ་གྲུབ་རསེ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་

གདུགས་ཀྱི་འགོ་དང་དའེྱི་ནང་དུ་མཚོན་སྣ་མྱི་འད་བའྱི་

ཕེ་རྱིལ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནྱི་ཀ་ཤའྱི་འབུ་ཕའྱི་ཕུང་པོ་རདེ། 

རང་སྐེས་ཀ་ཤའྱི་འབུ་ཕའྱི་ཕུང་པོ་ཡོད་པ་ནྱི་ཀ་ཤའྱི་

འབུ་ཕའྱི་ཕུང་པོ་རདེ། རང་སེྐས་ཀ་ཤའྱི་འབུ་ཕའྱི་ཕུང་

པ་ོནྱི་རླུང་གྱི་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་རང་འབྱམས་སུ་འགོ་

གྱི་ཡདོ། འབུ་ཕའྱི་ཕུང་པོ་ད་ེདདོ་ཚད་དང་གཞའ་ཚད་

དང་འཚ་ོབཅུད་བཅས་ཀྱི་ཆ་རྐནེ་འསོ་འཚམ་ཡོད་པའྱི་

སར་ལྷུང་རེས་རྱིམ་པར་ཀ་ཤའྱི་སྱི་སྐུད་དུ་གྱུར་པ་དང་

ད་ེནས་ཀ་ཤའྱི་སྱི་ཕུང་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡདོ། 

༣། ཨཌེས་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་མཆདེ་རྐནེ་

བཤད་པ།

ཨཌེས་ནད་ཀྱི་མཆེད་རེྐན་ནམ་ནད་འདྱི་མྱི་གཅྱིག་

ནས་གཅྱིག་ལ་འགསོ་ཁབ་འགོ་བའྱི་ལམ་གཙ་ོབ་ོགཤམ་

གསལ།

 ཉནེ་སྲུང་མདེ་པའྱི་འཁྱིག་སྦརོ་བརྒྱུད་ནས་འགསོ་པ། 

HIV/AIDS ནད་པ་དང་ནད་མདེ་བར་ཉནེ་སྲུང་མདེ་

པའྱི་ངང་འཁྱིག་སྦརོ་བྱས་ན་ནད་འདྱི་འགསོ་ཁབ་འག་ོབ།

 ནད་པའྱི་ཁག་བརྒྱུད་ནས་འགསོ་པ། HIV/AIDS 

ནད་པའྱི་ཁག་ད་ེགཞན་ལ་ཁག་གསབ་བརྒྱུད་ནས་འགསོ་པ། 

ད་ེབཞྱིན་ནད་པའྱི་ཁག་རྣག་དང་། ཆུ་སརེ། ནུ་ཆུ་སགོས་ལུས་

པའོྱི་གཤརེ་ཁུ་གང་ཡང་ནད་མདེ་ཀྱི་ལུས་པའོྱི་སྐྱི་ལྤགས་

རལ་རྡལོ་ལམ་རྨ་ཁར་ཐུག་ན་ནད་འདྱི་འགསོ་ཁབ་འག་ོབ།

 ནད་པའྱི་ཡ་ོབྱད་བརྒྱུད་ནས་འགསོ་པ། HIV/AIDS 

ནད་པའྱི་རྣག་ཁག་དང་ཆུ་སརེ་སགོས་ལུས་ཀྱི་གཤརེ་ཁུ་

འགསོ་ཡདོ་པའྱི་ཡ་ོབྱད་དམ་ཅ་ལག་ས།ེ དཔརེ་ན། སྐྲ་དང་

ཁ་སྤུ་བྲགེ་ཆས་སགོས་ལ་ལམ་སངེ་དུག་སལེ་མ་བྱས་པར་

ནད་མདེ་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ལུས་པའོྱི་རྨ་ཁར་དང་འཕད་ཚ་ེནད་

འདྱི་འགསོ་ཁབ་འག་ོབ།

 ནད་པའྱི་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་འགསོ་པ། 

HIV/AIDS ནད་པའྱི་བད་ེསྤདོ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་ཁབ་དང་

ཁབ་མདའ་གང་ཡང་དུག་སལེ་མ་བྱདེ་པ་ད་ེནད་མདེ་ལ་

བད་ེསོྤད་བྱས་ན་ནད་འདྱི་འགསོ་ཁབ་འག་ོབ་དང་། གཞན་

ཡང་བཟྱི་སྨན་གྱི་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་གཅྱིག་པུ་ཕན་ཚུན་

མྱི་མང་པ་ོལ་རྒྱག་པས་ནད་འདྱི་འགསོ་ཁབ་འགོ་བ།

 མ་ནད་ཅན་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུར་འགསོ་པ། HIV/

AIDS ནད་པའྱི་མའྱི་ནུ་ཞ་ོདེ་ཕྲུ་གུར་སེར་ན་ཕྲུ་གུར་

འགསོ་ཉེན་ཡདོ་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ལུས་པའོྱི་ཕྱི་ནང་སྐྱི་

ལྤགས་སགོས་ལ་རྨ་ཁ་ཅྱི་ཡང་མདེ་ན། ནད་པ་དང་ནད་

མདེ་བར་ཕན་ཚན་ཐུག་རགེ་བྱདེ་པ་དང་། ལྷན་དུ་ཟས་ཟོས་

པ། མཉམ་དུ་འག་ོའདུག་བྱདེ་པ། ལག་པ་གཏངོ་བ། ཁྲུས་

དང་གསང་སྤོད་མཉམ་སོྤད་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནད་འདྱི་

འགསོ་ཀྱི་མདེ་པར་ཤསེ་དགསོ།

༤། ཨཌེས་ HIV/AIDS ནད་འདྱི་ཉནེ་ཚབས་

ཆ་ེཆུང་ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན།

ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༣༦.༧ ལ་འགསོ་ནད་

འདྱི་ཕགོ་ཡདོ།

ཕྲུ་གུའམ་བྱྱིས་པའྱི་གངས་ས་ཡ་ ༡.༨ ལ་འགསོ་ནད་

འདྱི་ཕགོ་ཡདོ་པས་མ་ནད་ཅན་བརྒྱུད་ནས་འགསོ་པའྱི་བརྒྱ་

ཆ་ད་ེམང་བ་ཆགས་ཡདོ།

HIV/AIDS ནད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེགྱིང་ཕན་ཨ་ཧ་ྥརྱི་

ཀ་དང་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སེ་སྤྱི་ཚགོས་དང་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་

དཔལ་འབྱརོ་གནས་སངས་ཞན་པའྱི་ནང་ཚད་མཐ་ོབ་ཡདོ་

པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡདོ།།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

་་་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་ང་ོསྤདོ།

སྨན་སྦྱིན་སརོ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་

མང་པོའྱི་རྱིང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་

གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་རར་

དམྱིགས་ཏ།ེ བདོ་རྱིགས་ལ་ོན་ ༦༥ ཡན་སནོ་རྒན་གས་

དང་། ཉམས་ཐག་དབུལ་ཕངོས། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱདེ། བདོ་

ནས་གསར་དུ་འབྱོར་ཏེ་ཟླ་དྲུག་མ་སོང་བའྱི་གསར་

འབྱོར་བ། གཉན་ནད་རགེ་དུག་དང་མཆྱིན་ནད་དུག་

ཐབས་ནད་པ་རྣམས་ལ་རྱིན་མདེ་སྨན་སྦྱིན་གནང་བཞྱིན་

ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་དང་རྱིས་མེད་གྲྭ་

བཙུན་རྣམས་ལ་ཕེད་བཅག་སྨན་སྦྱིན་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། 

འདྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ནས་ ༦ བར་ཟླ་གངས་གསུམ་རྱིང་

རྱིན་མེད་སྨན་སྦྱིན་དང་ཕེད་བཅག་སྨན་སྦྱིན་བསོམས་

ཧྱིན་སོར་འབུམ་ག་ལྔ་ (༨༥) ལྷག་ཙམ་ཕུལ་ཡདོ།

༥། ཨཌེས་ HIV/AIDS ནད་ཀྱི་འགོག་སྲུང་

བྱ་ཐབས།

ད་བར་ནད་འདྱི་ལས་སོྐབ་ཐུབ་པའྱི་སོན་འགོག་

སྨན་ཁབ་གང་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་མདེ་པར་བརནེ། གཉན་

རྱིམས་གདུག་པ་ཅན་འདྱིའྱི་འགགོ་ཐབས་སུ་མང་ཚགོས་ལ་

ནད་འདྱིའྱི་སྐརོ་ག་ོརོགས་སྤལེ་རྒྱུ་ནྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤསོ་

ཆགས་ཡདོ། དསེ་ན་རྒྱལ་སྤྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་ལ་ོ

ལྟར་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་དམྱིགས་བཀར་དུ་ཨཌེས་ནད་

ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ལ། ང་ཚ་ོབདོ་མྱི་རྣམས་

ནས་ཀང་ནད་ཚབས་ཆནེ་འདྱིའྱི་སོན་འགགོ་ཐགོ་ད་ོསྣང་

མ་བྱས་ཚ་ེར་ཆའེྱི་བདོ་མྱི་རྱིགས་ཆགས་འཇྱིག་ལའང་ཤུགས་

རྐནེ་ཆེན་པ་ོགཏངོ་ཉེན་ལ་སངོ་། གཤམ་གྱི་སནོ་འགགོ་

ཐབས་ལམ་ལ་ད་ོསྣང་དང་ལག་བསར་དགསོ་རྒྱུ།

 གཞྱིས་ཆགས་དང་སབོ་གྲྭ། དགནོ་སེ་སགོས་ལ་འཕདོ་

བསནེ་ཚགོས་པ་གང་ནས་ཀང་ཨཌེས་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་

སྐོར་དྱིལ་བསྒགས་དང་གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་མང་

ཚགོས་ནས་ད་ོསྣང་དང་མཉམ་ཞུགས་དགསོ་གལ་ཆ།ེ

 བཟའ་མྱི་རྣམས་ནས་རང་གྱི་བཟའ་ཟླ་ལས་ཕྱི་རལོ་དུ་

མྱི་ཚངས་པ་སྤདོ་རྒྱུ་མདེ་པ་གལ་ཆ་ེདང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཕ་ོ

མ་ོསུ་འད་ཡྱིན་རུང་ཆ་རྒྱུས་མདེ་པའྱི་མྱི་གཞན་མཉམ་ལུས་

འབྲལེ་བྱདེ་རྒྱུ་མདེ། གལ་སྱིད་འཁྱིག་སྦརོ་བྱདེ་ཚ་ེངསེ་པར་

དུ་བད་ེའཇགས་མཚན་ཤུབ་བམ་སྦྲུམ་འགགོ་འགྱིག་ཤུབ་

གནོ་དགསོ་པ་གལ།

 བཟྱི་སྨན་གྱི་ཁབ་མདའ་གཅྱིག་པུ་ད་ེརགོས་ཕན་ཚུན་གྱི་

རའྱི་ནང་བརྒྱབ་པའམ་བདེ་སྤདོ་བྱདེ་པ་སགོས་སྤདོ་ངན་

རྱིགས་རྣམས་སྤངོ་དགསོ།

 ར་དག་ཏུ་ནད་པར་ཁག་གསབ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ནའང་

གཞན་གྱི་ཁག་དརེ་ནད་འབུ་ཡདོ་མདེ་བརག་དཔྱད་ཚད་

ལྡན་བྱས་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་རགོས་དགསོ་པ་དང་། ཁག་གཙང་

མ་ཡྱིན་ཚ་ེནད་པར་ཁག་གསབ་བྱས་ན་འསོ་པ་ཡྱིན།

 སྨན་ཁང་དང་། སྐྲ་བཞར་ཁང་། སའོྱི་སྨན་ཁང་། ཁྲུས་

ཁང་། བསྐུ་མཉ་ེཁང་། མཛསེ་བཟོ་ཁང་སགོས་ཀྱི་ཡ་ོབྱད་ཁག་

ལ་དུས་རག་ཏུ་དུག་སལེ་ཡག་པའོམ་ཚད་ལྡན་བྱ་དགསོ།

 རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་པའོྱི་སེང་དུ་རྨ་ཁ་རྱིགས་ཡདོ་ཚ་ེམྱི་

གཞན་པའྱི་ཁག་དང་ཆུ་སརེ་སགོས་གཤརེ་ཁུའྱི་རྱིགས་དརེ་

མྱི་འགསོ་པར་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགསོ།

 ཕོ་མོའྱི་མཚན་མའྱི་འགོས་ནད་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་

པས་ད་ེའདའྱི་ནད་ཞྱིག་ཡོད་ཚ་ེཨཌེས་ནད་ཀང་འགསོ་

ས་བར་སོང་། དོག་ཟོན་མཐོར་འདེགས་བྱེད་དགོས་ལ། 

མཚན་མའྱི་འགསོ་ནད་ད་ེལ་དུས་ཐགོ་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་

དག་ཐབས་བྱ་དགསོ།

 རང་ཉྱིད་ལ་ཨཌེས་ནད་གཞྱི་ཕགོ་ཡདོ་ཚ།ེ བདོ་ལུགས་

དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་བཅསོ་དང་ཟས་སོྤད་ཀྱི་སྤང་བླང་ཚུལ་

བཞྱིན་བསེན་དགསོ་པ་ལས། ཤསེ་བཞྱིན་དུ་གསང་བ་བྱས་

ཏ་ེགཞན་དང་འཁྱིག་སོྦར་བྱདེ་པ་སགོས་ཁབ་སྤལེ་བྱས་ན། 

ཆསོ་དང་འཇྱིག་རནེ་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་མྱི་འགྱིག་པ་ཡྱིན་

དུས་དག་ེསྱིག་སྤང་བླང་གྱི་ལྟ་བ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་

ཀྱི་སྤདོ་ཚུལ་མྱི་ཉམས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆའེ།ོ། །།
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