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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།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

སྨན་རྱིས་བསརོ་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ོབརྒྱ་འཁརོ་བའྱི་དུས་ཚགིས་ཁྱད་པར་ཅན་ད་ེལ་ོའཁརོ་མའོྱི་རྱིང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་

རྱིམ་ཁངོས་སུ། ད་ཐངེས་མུམ་བྷ་ེས་ཁུལ་ཁག་གཉྱིས་སུ་བསོར་བསྐདོ་སགོས་བགྱིས་པའྱི་ལས་བསོམས།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ ནས་ ༢༧ བར་

ཉྱིན་ ༤ རྱིང་མུམ་བྷ་ེཤར་ངསོ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ Ghatkopar 

ཞསེ་པར་སྨན་སོར་དང་། རྱིས་འབྲས་འདནོ་སྤལེ། གས་ོརྱིག་

ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་སྒྱུར། འགམེས་སནོ། གཏམ་བཤད་བཅས་

ག་ོསྒྱིག་ཞུས། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ སྔ་ད་ོཆུ་ཚདོ་ ༩།༠༥ ལ་བརག་

དཔྱད་སྨན་ཁང་དང་། གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་ཁང་དབུ་

འབྱདེ་ཞུས། སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབརོ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་རྱིང་ནས་

བརེ་བའྱི་ལྕམ་སྐུ་ Jaya Maheshwari ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེ

ནས་མཛད་ས་ོདངསོ་གཞྱིའྱི་སབས་སྨན་པ་སལ་བཟང་སྒལོ་

མས་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་ཀམ་པུ་

ཊར་མ་ལག་འཛནི་སྐངོ་པ་ཚ་ེརྱིང་དཔལ་འབྱརོ་གྱིས་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱིས་འགན་འཛནི་མཆགོ་ནས་བསྩལ་བའྱི་གསུང་

འཕྱིན་སོྒགས་སྦྱང་གནང་། ད་ེནས་བསོར་བསོྐད་འདྱིར་

མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་འབྲལེ་ཡདོ་ཀུན་ལ་འཚམས་

འདྱི་མཇལ་དར་དང་མེ་ཏགོ་བཅས་ཕུལ། དབུ་འབྱེད་

མཛད་ས་ོགྲུབ་རསེ་སྨན་པ་སལ་བཟང་སོྒལ་མས་བདོ་ཀྱི་

གས་ོརྱིག་སྨན་ལུགས་དང་། སར་རྱིས་པ་བསན་འཛནི་ལྷ་

མསོ་བོད་ཀྱི་སར་ནག་དབྱངས་རྱིས་སོར་ང་ོསྤོད་གཏམ་

བཤད་གནང་། བསརོ་བསོྐད་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་ཕྱི་དོ་བདོ་

ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་འཕལེ་རྒྱས་དང་འབྲལེ་

བའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཁག་གཉྱིས་གཟྱིགས་ཕུལ་ཞུས།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་མུམ་བྷ་ེལྷ་ོཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ 

Chowpati ཉ་ེབར་ Bhartiya Stri Seva Sangh Hall 

༥/༡༡/༡༩༩༦ 

མ་མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དེས་

རྐེན་བྱས་ནས་ནང་པའྱི་ཆོས་ས་རུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། དཔེ་དེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སྨན་

གཞུང་ནང་ལ་དེ་འད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ་སྙམ་པ་དེ་དན་

གྱི་འདུག མཆོག་དམན་འགལ་འདུ་ག་ར་ེག་ར་ེཡོད་པ་

དེ་ང་རང་ཚོས་ཤེས། དེ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགལ་བ་

སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། དངོས་གནས་རང་མ་རོགས་

པའྱི་དབང་གྱིས་ནརོ་འཁྲུལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ང་ཚོས་

དེ་སྔ་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ནོར་འདུག་

(རྒྱ་གར་བའྱི་བུད་མདེ་རགོས་ས་ེཚོགས་ཁང་།)ཞེས་པའྱི་

ཚགོས་ཁང་ནང་བསརོ་བསྐདོ་འགེམས་སནོ་ག་སྒྱིག་བྱས་

པ་དང་། ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་དགུང་ཆུ་ཚདོ་ ༡༢།༡༥ ཐགོ་དབུ་

འབྱདེ་མཛད་ས་ོཞྱིག་བསྐངས། དརེ་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབརོ་ས་

ཁུལ་གྱི་གསར་འཕྱིན་  CEO, Janma Bhumi group of 

Newspapers (སེྐ་ས་ཚ་ོཁག་གསར་ཤགོ) ཞསེ་པའྱི་གཙ་ོ

འཛནི་ Mr. Kundan Vyas དང་། གགོ་བརྙན་འཁྲབ་

མཁན་དང་གཞས་མ་ Rageshwari Lumba གཉྱིས་

མགོན་འབདོ་ཞུས། གཞན་ཡང་འབྲལེ་ཡདོ་མཐུན་འགྱུར་

གནང་མཁན་ Jalpa H Vithlani དང་། ཁངོ་གྱི་ཡབ་ 

Shri Heera Bhai Vithlani བཅས་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་

ནས་འཚམས་འདྱིའྱི་མཇལ་དར་དང་ལེགས་སྐེས་བཅས་

ཕུལ། Jalpa H Vithlani ཡྱིས་འགམེས་སནོ་འདྱིར་མཉམ་

ཞུགས་བྱེད་མཁན་ཡོངས་ལ་དན་རནེ་ལེགས་སྐེས་སྩལ་

གནང་མཛད། དརེ་ཡང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་

མཆགོ་ནས་བསྐུར་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་སོྒགས་སྦྱང་ཞུས། 

ཚསེ་ ༣༠ དགངོ་ད་ོཆུ་ཚདོ་ ༥ པར་མཇུག་སམོ་

གྱི་མཛད་ས་ོཞྱིག་བསྐངས། ད་ེསབས་ད་རསེ་ཀྱི་སརོ་བསྐདོ་

འདྱིར་དཔལ་འབྱརོ་དང་། ཞབས་ཞུ་སགོས་མཐུན་འགྱུར་

གནང་མྱི་ཡངོས་ལ་ཐུགས་ར་ེལགེས་འབུལ་མཚནོ་བྱདེ་དུ་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐནོ་རྫས་ལགེས་སྐསེ་སུ་ཕུལ། བསརོ་བསོྐད་

ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིར་ནད་པ་གངས་ ༡,༢༦༥ དང་། རྱིས་འབྲས་

འདནོ་པ་གངས་ ༤༣ བཅས་གང་ལགེས་བྱུང་ཡདོ། 

ཕྱི་མྱི་དནོ་གཉརེ་ཅན་ལ་བདོ་སྨན་ཟབ་སྦངོ་སྤད།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༨ ནས་ ༢༤ བར་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཕྱི་མྱི་དནོ་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཨྱིན་

སད་ཐགོ་བདོ་ཀྱི་གས་ོདཔྱད་སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་སོར་

ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་ཞུས། ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཡང་རྱིམ་པ་

གསུམ་དུ་ཕ་ེབས་རྱིམ་པ་དང་པོ་ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༣ བར་

དང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ཚསེ་ ༡༤ ནས་ ༡༨ བར། རྱིམ་པ་

གསུམ་པ་ཚསེ་ ༢༠ ནས་ ༢༤ བར་ག་ོསྒྱིག་ཞུས། ཟབ་སྦྱངོ་

དརེ་ཡ་ོརབོ་དང་། བྱང་ཨ་རྱི། ལྷ་ོཨ་རྱི། ཤར་གྱིང་ཁུལ་

གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་མྱི་གངས་ ༤༩ 

མཉམ་ཞུགས་གནང་པས་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ།

ལབ་ན་དེ་ལ་འགལ་བ་གང་ཡང་མེད། དེ་འདའྱི་གནད་

འགག་འད་མེད་དམ་བསམས་པ་དན་བྱུང༌། ད་ལྟ་བོད་

སྨན་གྱི་ཐོག་ལ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་བལྟ་ཚུལ་འད་མྱི་འད་ཡོད་

པ་རདེ། བསོད་ར་གཏངོ་མཁན་ཤ་སག་གྱི་གནས་ཚུལ་

ཉན་བསད་པ་མྱིན་པར་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་དང༌། མཐོང་

ཚུལ་མྱི་འད་བ་དང་བསམ་ཚུལ་འད་མྱི་འད་ཡོད་པ་

ཚང་མ་ཤསེ་ཐབས་དང༌། ད་ེཚོའྱི་སོར་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོ

བྱུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ།  ཤསེ་སོང་ངམ། ད་ེམ་

གཏགོས་གཞན་ང་ལ་ཤདོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བཀྱིས་

བད་ེལེགས། ཞེས་བཀའ་སྩལ།

སམ་ཁབ་ཟབ་སོྦང་གོ་སྒྱིག་ཞུས།
ཅོན་ཏ་ར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ ༡༢ ལ་འདྱི་ལའོྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ 

ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༦ བར་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕེད་

ཀ་ཙམ་རྱིང་སམ་ཁབ་དཔྱད་བཅསོ་ཀྱི་སོབ་ཁྲྱིད་དང་ལག་

ལནེ་སྦྲགས་མའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཡདོ། ད་ེཡང་

འཛམ་གྱིང་ནང་གགས་ཆ་ེལ་མྱི་ཚོགས་མང་པསོ་དགའ་

མསོ་བྱདེ་ཅྱིང་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པར་བཤད་པའྱི་ར་

བའྱི་ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་དཔྱད་བཅསོ་ད་ེབཞྱིན་རང་རེའྱི་སྨན་པ་

དང་ནད་པ་ཡངོས་ལ་དམྱིགས་ནས་ལ་ོསར་ཆགས་སུ་ཟབ་

སྦྱངོ་ག་ོསྒྱིག་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཐངེས་འདྱི་ཡང་ཟབ་སྦྱངོ་

སྤོད་མཁན་འཇར་མན་ནས་ཡྱིན་པ་སམ་ཁབ་དག་ེརྒན་ 

Kay Ehrbar ཞུ་བ་ཁངོ་ཡྱིན། ཁངོ་གྱིས་འདྱི་ཐ་ེབའྱི་ད་

བར་ཟབ་སྦྱངོ་ཐངེས་བཞྱི་སྤད་ཡདོ། ད་ལན་གྱི་སམ་ཁབ་

ཟབ་སྦྱོང་འདྱི་གྲུབ་མཚམས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ 

༧༠ ཡྱིས་སམ་ཁབ་དཔྱད་བཅསོ་ཀྱི་ལག་ལནེ་ཚུལ་བཞྱིན་

གནང་ཐུབ་པ་ཡདོ།

གཞུང་འབལེ་སྐུ་མགནོ་ཕབེས་པ་ཁག
སྤྱིར་༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་བླ་ན་

མདེ་པའྱི་ཐུགས་རའེྱི་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་བསྐདོ་པའྱི་

འབྲས་བུར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་སྨན་རྱིས་རྱིག་པའྱི་བསན་

པ་ཡར་ངའོྱི་ཟླ་བ་བཞྱིན་འཕལེ་བཞྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་

དབུས་འཛནི་སྐངོ་ནས་ཀང་ཐབས་མཁས་འབྲེལ་མཐུད་

ཀྱི་ལམ་སྣ་འདནེ་པའྱི་མཚན་མར་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་གལ་ཆནེ་དང་། འག་ོ

ཁྲྱིད་དཔནོ་ཁག་སྣ་མང་ཞྱིག་འཚམས་འདྱིའྱི་གཟྱིགས་སོར་

ཕབེས་བཞྱིན་ཡདོ། དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་སྔར་ཡདོ་འབྲེལ་བ་

དམ་ཟབ་དང་སྔར་མེད་འབྲེལ་ལམ་གསར་འཛུགས་སོ་

ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་སྐེད་བཞྱིན་ཡོད། 

ད་ེལྟར་འདས་པའྱི་ཟླ་ ༦ ཙམ་གྱི་རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་

གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་མང་དག་ཅྱིག་སྐུ་མགནོ་ཚུལ་དུ་ཕབེས་

པའྱི་མཚན་གཞུང་ཙམ་ཞྱིག་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལགས་ས།ོ།

༢༠༡༦།༤།༢༥    རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དྲུང་ཆ་ེཟུར་པ་ Mr. PM Heblikar

༢༠༡༦།༦།༤    དྱིལླྱི་ཨྱིན་ཇྱི་གཞུང་ཚབ་འགན་གཞནོ་ Mr. Andrew Soper སྐུ་འཁརོ་གཉྱིས།

༢༠༡༦།༦།༩     བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་གངས་ ༢༠

༢༠༡༦།༦།༡༠    རྒྱ་གར་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་བཞྱི་དང་། ལྕམ་སྐུ་ Ms Nupur Nadda

༢༠༡༦།༦།༢༣    རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་སརོ་སྲུང་ས་ེཔའྱི་ཟུང་འབྲལེ་དྲུང་ཆ་ེ Mr. V Shashank Shekhar

༢༠༡༦།༧།༡༤    ཨྱིང་ལན་ྜབདོ་དནོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་སས་མ།ོ

༢༠༡༦།༨།༨    USAID Mission Director Jonathan Addelton and Wife

༢༠༡༦།༨།༢༦    ཧ་ོལན་ྜབོད་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ Panla de Wys དང་ཕག་རོགས།

༢༠༡༦།༩།༢༧    ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྤྱི་འཐུས་༥

༢༠༡༦།༩།༢༨    དང་སོབ་དམག་སར་གྱི་མདའ་དཔནོ་ཚ་ེརྱིང་དནོ་གྲུབ་གཙོས་འག་ོལས་གངས་ ༡༢།

༢༠༡༦།༩།༣༠    དང་སབོ་དམག་སར་གྱི་དམག་སྤྱི་མཆགོ་གཙོས་སྣ་ེཡདོ་མྱི་སྣ་གངས་ ༥། IG SFF
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སྙྱིང་གྱི་གཅད་ས་ོནད། Valvular heart disease 

སྙྱིང་གྱི་ཁགོ་ཆནེ་བཞྱི་ཡྱི་གཅད་སོ་འབྱདེ་འཛུམ་གྱི་བྱདེ་

ལས་ལ་བརནེ་ནས་སྙྱིང་གྱི་ནང་དུ་ཁྲག་འཁརོ་བར་བྱེད། 

རུས་ཚད་དང་གཉན་ནད། ཤ་ནད་བཅས་ཀྱི་རྐནེ་པས་

གཅད་སོ་དེ་དག་ལ་སྐོན་ཕོག་སེ་རེ་འགའ་ཕ་རུ་འགོ་

བའམ་ཡང་ན་ལེགས་པོ་སྲུང་མ་ཐུབ་པར་ཁྲག་གཏྱིག་

པ་དང་། ཡང་ན་སོ་ལེགས་པོ་འཚུམ་མ་ཐུབ་པའང་

ཡོང་། སྙྱིང་གྱི་གཅད་སོ་བསྣད་པའྱི་སྤྱི་རགས་ནྱི། ལུས་

བོད་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

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

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

བདུན་པ། ནུབ་ཕགོས་སྨན་དུ་སྱིང་ནད་གཞན་

གྱི་སརོ། 

སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མྱི་སྙམོས་པའྱི་ནད་ Heart 

arrhythmia འདྱིར་ལྷན་སྐེས་སྙྱིང་ནད་དང་། སྙྱིང་

རའྱི་ནད། ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས། གཅྱིན་སྙྱི་ཟ་ཁུ། ཐ་

མ་ཁ ཆང་རག་དང་ཚིག་ཇ་མང་དུ་བཏུང་བ། ཉལ་ཐ། 

སམེས་ངལ། སྙྱིང་གྱི་གཅད་སོའྱི་ནད། གཞན་ཡང་རྫས་

སྨན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ར་ེའགའ་སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མགགོས་

པའམ་དལ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་ན་འཕར་གངས་

གཅྱིག་ཏུ་མ་ངསེ་པའང་ཡངོ་། དའེྱི་ནད་རགས་གཙ་ོབརོ་

བྲང་འདར་བ་དང་། སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མགོགས་པ། 

སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་དལ་བ། བྲང་ན་བའམ་མྱི་བདེ་བ། 

དབུགས་ཐུང་བ། མག་ོའཁརོ་བ། དན་པ་འཐརོ་བ་བཅས་

ཡོང་། བཅོས་ཐབས་སུ་སྨན་དང་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་

ནས་སྙྱིང་གྱི་ནང་དུ་ཆ་བྱད་འཇོག་ནས་འཕར་གངས་

སྙམོ་པའྱི་ཐབས་བྱདེ་པ་ཡྱིན། 

ལྷན་སེྐས་སྙྱིང་ནད། Congenital heart defects 

འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོ་མའྱི་ཟས་སྤོད་ཚུལ་མཐུན་མ་བསེན་

པའྱི་རེྐན་གྱིས་མངལ་ནད་བུ་ལ་ལྷུང་བའྱི་ནད་ཅྱིག་

ཡྱིན། དེ་ཡང་མ་ཡྱིས་ཆང་རག་འཐུང་བ་དང་། སྨན་

རས་ thalidomide, warfarin བཟའ་བ། གཉན་

ནད་ཕགོ་པ། ཁ་ཟས་འཚ་ོབཅུད་ཞན་པ་བསནེ་པ། སྤུན་

ཉ་ེམྱིང་སྱིང་ཕན་ཚུན་བར་ལུས་འབྲེལ་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཆགས་

པ་བཅས་ལ་ལྷན་སྐེས་སྙྱིང་ནད་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་བཤད། 

ད་ེལ་ཡང་ཉནེ་ཚབས་ཆ་ེཆུང་གྱི་རྱིགས་གཉྱིས་དབྱ་ེཞྱིང་

ཚབས་ཆེ་བ་ནྱི་ཕྲུ་གུ་བཙས་མ་ཐག་རོགས་སེ་ལྤགས་

མདོག་སྐ་སེར་རམ་སྔོ་བ་ཡོད་པ་དང་། རྐང་པ་དང་། 

གདོ་ཁགོ མྱིག་འཁརོ་བཅས་ལ་སྐྲངས་པ་ོཡོང་། གཞན་

ཡང་ནུ་མ་བསྣུན་ཚེ་དབུགས་ཐུང་ལ་ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་

ཡག་པོ་འཕར་མྱི་ཐུབ། ལྷན་སྐེས་སྙྱིང་ནད་ཉེན་ཚབས་

ཆུང་བ་དེ་བྱྱིས་པའྱི་གནས་སབས་འཚར་ལོང་མ་བྱུང་

བར་དུ་ནད་ངསོ་འཛནི་མྱི་ཐུབ། ནད་རགས་རྣམས་ཀང་

སོག་ལ་ཉེན་ཁ་དེ་ཙམ་མེད་དེ་ལུས་པོར་འགུལ་བསོྐད་

བྱེད་ཚ་ེདབུགས་ཐུང་བ་དང་ལུས་ངལ། རྐང་ལག་དང་

ལངོ་ཚགིས་སྐྲངས་པ་བཅས་ཡངོ་། 

སྙྱིང་གྱི་ཤ་སྒྱིམ་ཉམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྙྱིང་ནད་

དམ་སྙྱིང་སྐྲངས། Cardiomyopathy ནད་གཞྱི་གསར་

པའྱི་དུས་སུ་ནད་རགས་གང་ཡང་མདེ་ཀང་ནད་གཞྱི་མཐུ་

ཆནེ་དུ་འག་ོབ་དང་དུས་མཉམ་ནད་རགས་མངནོ་པ་ནྱི། 

ལུས་པོར་འགུལ་བའམ་དལ་བའྱི་གནས་སབས་གང་ཡྱིན་

རུང་དབུགས་བསགས་པ་དང་། རྐང་ལག་དང་ལངོ་ཚགིས་

སྐྲངས་པ། ལུས་ངལ་བ། སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མྱི་སྙམོས་

སངེ་གཡུགས་པའམ་འདར་བ། མག་ོབ་ོའཁརོ་ཞྱིང་བརྒྱལ་

བ། སྙྱིང་སྐྲངས་ཀྱི་ནད་འདྱིར་གཙ་ོབོ་དནོ་རྐནེ་གསུམ་

ལ་བརནེ་ནས་དབྱ་ེབ་གསུམ་ཡདོ་ད།ེ དང་པ།ོ Dilated 

Cardiomyopathy ཞསེ་པ་ད་ེཁྱབ་གདལ་ཆ་ེཤསོ་དང་

གཙ་ོབ་ོསྙྱིང་གྱི་ཁགོ་སྨད་གཡནོ་མར་རྒྱས་ཅྱིང་དནོ་རྐནེ་

ཇྱི་ཡྱིན་མྱི་ཤསེ་ཀང་སྙྱིང་གྱི་ཤ་སྒྱིམ་ལ་ཁྲག་ཉུང་ངུ་ལས་མ་

སབེས་པའམ་ཡང་ན། གཉན་སྱིན་དང་། རྫས་དུག རྱིགས་

རྒྱུད་ལས་བྱུང་བར་བཞདེ་ད།ོ །གཉྱིས་པ། Hypertrophic 

cardiomyopathy ཞསེ་པ་ད་ེསྙྱིང་གྱི་ཤ་སྒྱིམ་དག་ཁྲག་

རླུང་སོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་དང་།  ན་ས་ོརྒས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་

དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོམ་ཐགོས་པར་སྙྱིང་ཚད་གཞྱི་ལས་རྒྱས་

པའམ་སྐྲངས་པརོ་འགྱུར། ད་ེལ་ཡང་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་རྐནེ་

ཡདོ་ད།ོ །གསུམ་པ། Restrictive cardiomyopathy 

ཞེས་པ་དེ་སྙྱིང་གྱི་ཤ་སྒྱིམ་གྱི་མཉན་ཆ་ཟད་ནས་རངེས་

པརོ་འག་ོབ་དང་། དའེྱི་དནོ་རྐནེ་དམྱིགས་བསལ་ཇྱི་ཡྱིན་

ད་བར་ཤསེ་མེད་ལ་ཁྱབ་གདལ་ཡང་ད་ེཙམ་མེད། འནོ་

ཀང་འབྱརོ་བྱདེ་ཕ་ཕུང་གྱི་ནད་ Connective Tissue 

Disease དང་། ལུས་ནང་དུ་ལྕགས་ཁམས་འཕལེ་བ། ཡང་

ན་འབྲས་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་སུ་རྫས་སྨན་དང་གོག་

བཅསོ་བསནེ་པ་ལས་བྱུང་སྱིད་པ་འདདོ། 

ཕྱི་ཡྱི་གཉན་སྱིན་རྐེན་པའྱི་སྙྱིང་ནད། Heart 

Infections འདྱི་ལ་རྱིགས་གསུམ་དབྱ་ེསེ་ཕྱི་ནང་གྱི་སྱིན་

འཁྲུགས་པ་ལ་བརནེ་ནས་སྙྱིང་གྱི་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གྱི་

ཕ་ཕུང་གང་རུང་ལ་གཉན་ནད་ཕགོ་པ་ pericarditis, 

endocarditis and myocarditis བཅས་ཡྱིན། ནད་

རགས་གཙ་ོབརོ། ཚ་བ་འཕར་བ། དབུགས་ཐུང་བ། ལུས་ངལ། 

རྐང་པ་དང་གདོ་ཁགོ་སོས་པ། སྙྱིང་གྱི་འཕར་ཚུལ་འགྱུར་

བ། སམ་ག་ོའམ་ཡུན་རྱིང་ག་ོལུ་བ། ལྤགས་པར་དམར་རྩུབ་

བཅས་ཡངོ་། བཅོས་ཐབས་སུ་གཉན་འཇམོས་སྨན་གྱིས་

གཉན་སྱིན་མཐའ་དག་གཅགོ་པར་ཕན་ནུས་ལྡན།

བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་སྨན་རྫས་རྣམས་སྤདོ་ཡུལ་སྨན་

སྦརོ་གང་དུ་གསལ་བ་བཙ་ོསྦང་ཞུན་ཐྱིགས།

སྨན་རམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ནརོ་

བུ་ལགས་ཀྱིས་བརམས་བསྒྱིགས་

བྱས་པའྱི་དེབ་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་རྫས་སེ་ཚན་

བརྒྱད་དུ་གཏགོས་པ་རྣམས་སྤདོ་

ཡུལ་སྨན་སྦྱོར་གང་དུ་གསལ་

བ་བཙ་ོསྦྱང་ཞུན་ཐྱིགས།》 ཞེས་

པ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལརོ་བོད་

གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་

རྫས་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ར་གཞུང་བསན་བཅོས་

ཆེན་མ་ོདཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དུམ་བུ་གཉྱིས་པ་བཤད་

པའྱི་རྒྱུད་དུ་ནད་སེལ་བའྱི་གཉནེ་པ་ོསྨན་གྱི་རྱིགས་སམ་

ས་ེཚན་ལ་གངས་བརྒྱད་བསན་ཡདོ་ད།ེ རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྨན་

དང་། ས་སྨན། རོ་སྨན། ཤྱིང་སྨན། རྱི་སྨན། ཐང་སྨན། སྔ་ོ

སྨན། སོག་ཆགས་སྨན་བཅས་ས།ོ། དབེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྨན་

རྫས་རྱིགས་བརྒྱད་པོའྱི་ཁོངས་སུ་གཏགོས་པའྱི་སྨན་སྣ་

ཁྱནོ་བསམོས་དྲུག་བརྒྱ་ག་ོགཉྱིས་སོར་གྱི་སྨན་སྦྱོར་རྣམ་

གངས་ཆྱིག་སངོ་ཉྱིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་ེགཉྱིས་བསན་ཡདོ། 

དའེྱི་སངེ་སྨན་གྱི་སྦྱོར་ཚད་ཀང་རགོས་ས་བའྱི་ཆེད་དངེ་

རབས་ལྱིད་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཚད་གཞྱི་ gram ནང་དུ་

ཕབ་ནས་བསན་ཡདོ། སྨན་སྦྱོར་ད་ེདག་ཁུངས་གཏུགས་

སའྱི་སྨན་གཞུང་རྒྱུད་བཞྱི་དང་། གཅེས་བཏུས། ཕགོས་

བསྒྱིགས། ཉམས་ཡྱིག ཟྱིན་ཏྱིག་སགོས་སྨན་གཞུང་བཅུ་

གཉྱིས་ཡདོ་པ་གང་ནས་ཁུངས་དངས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཁ་

བྱང་སྨན་སྦྱོར་ས་ོསའོྱི་འགོ་ཏུ་བཀདོ་ཡདོ་པ་དང་། ལྷག་

པར་སྨན་སྦྱོར་ད་ེདག་གྱི་ནང་དུ་སྨན་སྦྱོར་ཙམ་ལས་སྦྱརོ་

བའྱི་ཚད་གཞྱི་མ་གསལ་བ་དག་ལ་སྨན་རམས་པ་ཉྱིད་

ཀྱིས་སྦྱོར་ཚད་གསར་དུ་བཀདོ་ཡདོ་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀང་

བཞུགས་ཡདོ།

དེ་ལྟར་སྨན་རྫས་བདུན་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བ་ཡོད་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་སྨན་སྦྱོར་སོར་རྒྱས་པར་བསན་

ཡདོ་ད།ེ དཔརེ་ན། གཞུང་འདྱིའྱི་ས་བཅད་ཀ་མད་ཕངེ་

བའྱི་ཚུལ་དུ་བསྒྱིགས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། དང་པོ་ཀ་

ཀོ་ལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། རྱི་སྨན་གྱི་རྱིགས། ར་ོཚ་

བ། ང་ོབ་ོད་ོཞྱིང་རྩུབ་པ། ཕན་ཡནོ་ཕ་ོམཆེར་སགོས་ཀྱི་

ནད་སེལ་བ། དེ་བཞྱིན་ར་སོང་

སོགས་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱི་ནང་

ནས་འབྲས་བུ་དང་དེའྱི་ནང་

གྱི་འབྲུ་གུ་སྨན་དུ་སོྤད་པ།  དེ་

བཏུ་བའྱི་དུས་དང་བཏུས་རེས་

ཀྱི་ལས་སྣོན་གྱི་རྱིམ་པ་སོགས་

གནད་བསྡུས་སོ་ནས་བསན་པ་

དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཀ་ཀོ་ལས་

མཆེར་ནད་དང་། མཆེར་པའྱི་སྐ་

རྦབ་སལེ་བ། མཆརེ་རླུང་སལེ་བ། རགེ་དུག་སལེ་བའྱི་སྨན་

སྦྱོར་གྱི་མྱིང་དང་། དའེྱི་ནང་གྱི་སྨན་སྣ་ས་ོསའོྱི་སྦྱོར་ཚད་

རྣམས་ཁ་གསལ་དུ་བསན་པ་མ་ཟད། ནད་གཞན་སེལ་

བའྱི་སྨན་སྦྱརོ་ཁག་གྱི་མཚན་བྱང་ཡང་བསན་ཡདོ། ཡང་

དུག་ཤས་ཡོད་པའྱི་སྨན་སྣ་གང་མཆྱིས་པ་སྨན་རྫས་སོ་

སའོྱི་སབས་གསལ་ཡདོ། 

དབེ་འདྱི་ནྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པར་ཐོས་བསམ་

སབོ་གཉེར་གནང་མཁན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ནད་བཅོས་

ལག་ལེན་དུ་ཞུགས་པའྱི་སྨན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་སྨན་རྫས་དང་། སྨན་སྦྱརོ་ཐགོ་དནོ་གཉརེ་ཡདོ་

པ་ཀུན་གྱིས་ངསེ་པར་སོབ་གཉེར་མཛད་དགསོ་པ་ཞྱིག་

འདུག དབེ་འདྱི་ལ་ཟུར་ལྟ་བྱས་པ་ཙམ་གྱི་རང་ར་ེབོད་

གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ནང་གྱི་སྨན་སྦྱོར་

རྱིག་པ་ད་ེཇྱི་ཙམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ཆ་ེབ་ཡོད་

ཚུལ་གསལ་པ་ོརགོས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འདྱིར་བསན་པའྱི་

སྨན་སྦྱརོ་ད་ེརྣམས་གངས་ཐ་ོཙམ་མ་ཡྱིན་ལ་སྔནོ་བྱནོ་གས་ོ

རྱིག་མསེ་པ་ོདམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་མོང་ཁྱད་པར་བ་

ལས་བྱུང་བའྱི་མན་ངག་ཤ་སག་ཡྱིན། སྨན་སྦྱོར་ད་ེསྙདེ་

ཅྱིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉམ་ཐག་ནད་པར་དངོས་སུ་

བཏང་ནས་ཕན་ཐགོས་མངནོ་གསལ་བྱུང་བ་དག་ཉམས་

ཡྱིག་སགོས་སུ་བཀདོ་པ་ཡྱིན་དུས་རང་རའེྱི་གས་ོརྱིག་མསེ་

པོ་རྣམས་ཀྱི་སྨན་རྫས་དང་སྨན་སྦྱོར་གྱི་མཁྱེན་རྒྱ་དང་

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ནུས་སོབས་ལའང་

དད་གུས་ཤུགས་དག་སྐསེ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རོམ་སྒྱིག་པས་

ཇྱི་ཙམ་ངལ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་བརམས་བསྒྱིགས་ཞུས་

པའང་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་ཐུབ་པས་ཡྱིད་རང་བསྔགས་

བརདོ་འཐནོ་རྒྱུ་ངསེ་པ་ལྟ་བུ་སྣང་ང་ོ།།

ངལ་བ་དང་། དབུགས་ཐུང་བ། སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་

མྱི་སྙམོས་པ། རྐང་ལངོ་སྐྲངས་པ། བྲང་ན། བརྒྱལ་འབགོ་

བཅས་ཡྱིན། བཅོས་ཐབས་སུ་སྨན་དང་དཔྱད་དུ་སྙྱིང་གྱི་

གཅད་ས་ོགཤག་བཅོས་བྱདེ་དགསོ་ས།ོ།

བརྒྱད་པ། སྱིང་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ

གངོ་དུ་ཞུས་པའྱི་ཉ་ེབའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་རྣམས་ལགེས་པར་

ཤེས་ན་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྔནོ་འགགོ་ལ་ཕན་ནུས་ཆནེ་པ་ོ

ཡདོ་པ་བརདོ་མྱི་དགསོ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སར་ཡང་གལ་

པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་ཚུལ་དུ་ཅུང་ཟད་བརདོ་པ་ལ། 

༡༽ ཐ་མག་འཐནེ་རྒྱུ་སྤངོ་དགསོ། 

༢༽ ཕན་གནདོ་ཀྱི་ཟས་སོམ་བསེན་ཐབས་ཤསེ་པའྱི་

ཐགོ་ཟས་ཚོད་རན་པ་བཟའ་བ། ད་ེཡང་ཟས་སོམ་དུ་སྔ་ོ

ཚལ་རྱིགས་དང་། ཤྱིང་ཏགོ མ་བཅོས་པའྱི་འབྲུ་རྱིགས། 

ཞག་ཚལི་ཉུང་བའྱི་དཀར་ཟས། སན་རྱིགས། ཉ་ཤ སགོས་

མཁྲེགས་ཤྱིང་འབྲས་རྱིགས་བཟང་བས་བསེན་པ་དང་། 

མངར་ཟས་དང་། བཅསོ་མའྱི་བཏུང་བ་མངར་མའོྱི་རྱིགས་

དང་། ཤ་དམར་དག་འཛམེས་དགསོ། ད་ེལྟར་གནང་ན་

ཁྲག་ཞག་མཐ་ོབའོྱི་ནད་དང་། ཁྲག་ཤདེ། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི། 

འཚ་ོཆ་ེབ་བཅས་ཤུགས་སུ་འགགོ་ཐུབ། གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་

ལ་ཕན་པའྱི་ཟས་སོམ་ལངོས་སུ་སྤདོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་

ད་ེདག་མང་ཉུང་ཐལ་ཆ་མ་སངོ་བར་བསེན་ཚད་རན་པར་

དགསོ་པ་གལ་ཆའེ།ོ།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ 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།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ཕྱི་ཟླའྱི་ ༢༩ བར་བུམ་སངོ་

བྱང་།  ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

བདོ་ཟླ ༩   ཚསེ ༢  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 1-11-2016
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལོག

༩  ཚསེ ༣  ལྷག
མ་ེཆུ

WED  2-11-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་གཏར་སེག་

སྤངོས།

༩  ཚསེ ༤  ཕུར
ས་རླུང

THU 3-11-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༥   སངས
ས ༢

FRI  4-11-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེགཉནེ་

སྒྱིག་མྱི་བྱ།

༩ ཚསེ་ ༦  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 5-11-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེམཁར་

བརྱིགས་སྤངོས། 

༩  ཚསེ ༧  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN  6-11-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

༩ ཚསེ ༨  ཟླ
ས་ཆུ

MON  7-11-2016
Earth-Water

ཚེས་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་མྱི་རུང་། 
དགུན་ཚུགས། ཆུ་ཁམས་མཁལ་ར་

ཞག༧༢ རྒྱུ།

༩  ཚསེ ༩   མྱིག
ས་མེ

TUE  8-11-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། ཤྱིད་སནོ་སྤངོ་།

༩  ཚསེ ༡༠  ལྷག  
ཆུ ༢

WED  9-11-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱི་གནམ་སོ་

ཡྱིན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༩  ཚསེ ༡༡  ཕུར
ས་རླུང

THU  10-11-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། མགོན་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༡༢   སངས
ས་མེ

FRI  11-11-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་མྱི་བྱ།

༩  ཚསེ ༡༣    སྤནེ
ས་ཆུ 

SAT  12-11-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བུ་འཁྲྱིད་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༡༤    ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN  13-11-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༡༥   ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 14-11-2016 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན།  གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།    

གསོ་སྦངོ་། ཞག་ངན།		    

༩   ཚསེ ༡༦  མྱིག 
མ ེ༢

TUE 15-11-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཨར་ལས་སྤངོས།  

ཀླུ་ལོག

༩  ཚསེ ༡༧   ལྷག
མ་ེཆུ

WED  16-11-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་མྱི་བྱ།

 ཀླུ་ཐབེས། 

༩  ཚསེ ༡༨  ཕུར
ས་རླུང

THU 17-11-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༡༩  སངས
ས་རླུང

FRI  18-11-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༩  ཚསེ ༢༠  སྤནེ
ས་རླུང

SAT  19-11-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཀླུ་ལོག  བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས།  ཉྱི་ནག 

༩  ཚསེ ༢༡  ཆད མགནོ་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༢༢   ཉྱི
མ ེ༢

SUN 20-11-2016
Fire-2

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཚངོ་སྤངོས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།

བོད་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ནས་༡༠ ཚསེ༢༩ བར་བུམ་

སངོ་བྱང་། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༩  ཚསེ ༢༣  ཟླ
ཆུ ༢

MON  21-11-2016
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་དང་བྱྱིས་

སནོ་མྱི་བྱ།

༩  ཚསེ ༢༤   མྱིག
མ ེ༢

TUE  22-11-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེས་བདག་

ཡན་ཀངོ་ཁལེ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༩  ཚསེ ༢༥  ལྷག
མ་ེཆུ

WED  23-11-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་སྒྱིག་མྱི་བྱ།

༩  ཚསེ ༢༦  ཕུར
མ་ེརླུང

THU  24-11-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཨར་ལས་འཛམེས། 

ཀླུ་ལོག

༩ ཚསེ་ ༢༦  སངས ལྷག
ས་རླུང

FRI  25-11-2016 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། 

༩  ཚསེ ༢༧   སྤནེ
ས་རླུང

SAT  2 6-11-2016 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།         

༩  ཚསེ ༢༨  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN   27-11-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༩  ཚསེ ༢༩   ཟླ
ཆུ་རླུང

MON  28-11-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།    

གསོ་སྦོང་།

༩  ཚསེ ༣༠  མྱིག
མ ེ༢

TUE  29-11-2016 
Fire-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་
ས་ོཁལེ་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

བདོ་ཟླ ༡༠   ཚསེ ༡  ལྷག
ས་ཆུ 

WED  30-11-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགོན་སྤངོས།

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་།   ཨར་ལས་འཛམེས།                                   

	

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།  གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས། 

༡༠  ཚསེ ༦   ཟླ
ས་ཆུ

MON  5-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཨར་ལས་འཛམེས།

༡༠  ཚསེ ༧   མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  6-12-2016 
Fire-Warter

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ།

༡༠  ཚསེ ༨   ལྷག
ས་ཆུ

WED   7-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་སྤངོས།

༡༠  ཚསེ ༩   ཕུར
མ་ེརླུང

THU  8-12-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

༡༠  ཚསེ ༡༠    སངས
ས་ཆུ

FRI  9-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང། འནོ་ཏ་ེསྤྱི་གནམ་སོ་

ཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡༠  ཚསེ ༡༡  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT  10-12-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེམགནོ་

སྤངོས།

༩  ཚསེ ༢༢  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN 11-12-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཚངོ་སྤངོས།

ལ་ོནག་སགོས་ཀྱི་ངོ་སྤདོ་བླང་དརོ་ལམ་སནོ།
རྱིས་པ་བཀའ་བཅུ་པ་བསན་འཛནི་ཆསོ་རྒྱལ།

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་སྔོན་མྱི་ལོ་

སོང་ཕག་གྱི་གོང་ནས་དར་བ་ལས་དང་བྱ་བ་གལ་ཆེ་

གང་བརམ་ཡང་རྱིས་རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཚེས་གངས་དང་

དུས་ཚོད། གཟའ། སར་མ། འཕོད་སྦྱོར་སོགས་དགེ་མྱི་

དག་ེལ་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ད་ལྟའང་ཉམས་ཆག་མདེ་པར་ལག་

ལནེ་བསར་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདང་ཕགོས་མཚུངས་གསནོ་

གཤྱིན་གྱི་ལས་རྣམས་ལ་ངེས་པར་འཛམེས་དགོས་པའྱི་

ལ་ོནག ཟླ་ནག ཞག་ནག  ཉྱི་ནག་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་བཀའ་

གཉན་པས་དེ་དག་གྱི་ཚུལ་མ་མཁྱེན་པར་རང་གྱི་གང་

དན་བྱས་པས་ལས་བྱུས་མྱི་འགོ་བ་སོགས་དཀའ་ངལ་

མང་པོ་འཕད་བཞྱིན་པ་དང་། དེ་ཚོའྱི་སོར་ཞྱིབ་ཙམ་

ཤསེ་པ་ནྱི་སྤྱིར་རྱིས་རྱིག་གྱི་འགོ་སངས་མ་ཤསེ་ན་རགོས་

མྱི་ཐུབ་པས། དརེ་བརནེ་མྱི་མང་གྱི་མཁྱནེ་བད་ེབའྱི་སད་

དུ་འདྱིར་ད་ེདག་གྱི་སརོ་རབོ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུར། 

ཐགོ་མར་ལ་ོནག་གྱི་སོར་གེང་བར་བ་ཻདཀར་

ལས། ད་ནྱི་ལ་ོནག་ཅེས་གགས་པ། །སག་སྤེལ་ཕག་སྦྲུལ་

ལོ་བཞྱི་ལ། །རསེ་སོར་འབབ་སེ་སྨེ་གཉྱིས་ནག །དབུས་

སུ་གྱུར་པ་དེ་ཉྱིད་ལ། །ཧལ་ཁྱྱི་གནམ་ཁྱྱི་ལོར་དབང་

བས། །ལོ་ནག་མཆེ་བ་ཅན་ཞེས་སམ། །རུས་སལ་རང་

འདའྱི་རྒྱུད་དག་ལས། །ས་བདག་ཝང་གྱིང་ནག་པོ་

ཞེས། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་གགས། །ཞེས་གསུངས་

པས་ལ་ོནག་གྱི་ར་བའྱི་རྱི་ཡུལ་ལ་ོའཁརོ་བཅུ་གཉྱིས་དང་

སྨེ་བ་དགུ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡང་ལོ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི། 

སག་སྤེལ་ཕག་སྦྲུལ་བཞྱི། བྱྱི་ར་བྱ་ཡོས་བཞྱི། གང་ལུག་

ཁྱྱི་འབྲུག་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་ར་འབྲྱིང་ཐ་གསུམ་དུ་དབྱ་ེ

བ་དང་སྨ་ེབ་ལའང་གཅྱིག་དཀར་ལྷ། གཉྱིས་ནག་བདུད། 

གསུམ་ཐྱིང་པ་སྱིན། བཞྱི་ལང་ཀླུ་རྒྱལ། ལྔ་སརེ་ས་བདག 

དྲུག་དཀར་རྒྱལ་པ།ོ བདུན་དམར་བཙན། བརྒྱད་དཀར་

ལྷ། དགུ་དམར་མ་མ་ོབཅས་སུ། དབྱ་ེབས་སག་སྤེལ་ཕག་

སྦྲུལ་ར་བ་བཞྱི་གང་རུང་གནམ་ལརོ་ཤར་བ་དང་ལྷན་དུ་

བདུད་ཀྱི་སྨེ་བ་གཉྱིས་ནག་དབུས་བཞུགས་གནམ་ལོའྱི་

སྨ་ེབར་འཁལེ་ཚ་ེགནམ་ལ་ས་བདག་གནམ་ཁྱྱི་དང་ས་ལ་

ས་བདག་ཧལ་ཁྱྱིས་དབང་བྱེད་པའྱི་ལ་ོདརེ་སྤྱིར་སངས་

ཡོངས་གགས་ཀྱི་ལོ་ནག་མཆེ་བ་ཅན་ཞེས་པ་དེ་འཁེལ་

བ་དང་། འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ནྱི་ས་བདག་ཝང་གྱིང་

ནག་པ་ོའཆར་བའྱི་ལརོ་བཞེད། ལ་ོདརེ་དམྱིགས་བསལ་

སྤང་བྱའྱི་ལས། བ་ཻདཀར་ལས། ལ་ོདརེ་མཁར་ལས་རྨང་

གསར་འདེབས། །མཁར་རྙྱིང་བཤྱིག་དང་རེན་ཆེན་

བཞེངས། །ཆུ་ཤྱིང་གཅོད་བྲགེ་གཤག་པ། །རྱི་བརལ་བག་

མ་གཏངོ་ལནེ་དང་། །དམག་ཇག་འདུ་ལངོས་རྔམས་ཆནེ་

ལས། །འདྱི་ཡྱི་དུས་སུ་བསྲུང་བ་གཅེས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་སྤྱིར་ལོ་འདྱིར་གལ་ཆེའྱི་ལས་རྱིགས་རྣམས་

འཛམེས་དགོས་ཤྱིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་

ལས་རྱིགས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་བཀའ་གཉན་པས་ངེས་པར་

འཛམེས་དགོས། གལ་ཏེ་ལོ་འདྱིར་སྔོན་གྱི་ལས་འཕོའྱི་

དབང་གྱིས་སམ་ཡང་ན་དབང་མེད་ཤུགས་ཀྱི་བྱ་དགསོ་

ཚེ་ཟབ་ཆོས་འདྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་ཡྱིན་

ཏ།ེ བཻ་དཀར་ལས། གཟའ་སར་འཕོད་སྦྱོར་བཟང་པོའྱི་

ཉྱིན། །ཤགོ་བུར་ནག་པ་ོཆནེ་པའོྱི་གཟུགས། །ཞལ་གཅྱིག་

ཕག་གཉྱིས་གཡས་ཐདོ་ཁྲག །གཡནོ་པ་དབྱུག་ཏ་ོའཛནི་

པ་དང་། །དརོ་སབས་དར་གྱི་སྨད་དཀྱིས་ཅན། །འཇྱིགས་

སུ་རུང་བའྱི་སྙྱིང་ག་རུ། །སགོ་ཡྱིག་ཏྱི་དང་ཛ་ཁ་སྤདོ། །ད་ེ

མཐར་འདྱི་ལྟར་བྲྱི་བར་བྱ། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཆྱིངས་ཤྱིག 

སགོ་བདུད་ནག་པ་ོའཆྱིང་ཤྱིག ཅེས་མཇུག་དམོད་ཚིག་

བྲྱི་བ་ནྱི་མཁར་ལས་ཕྲུ་སོག་ལ་སགོས་པ། བྱ་བ་འདྱི་ཞེས་

བྱ་བ་ལ། །ཀོ་ལོང་གདུག་རྩུབ་ཕག་དགོ་ཅྱིང་། །མྱི་དགེ་

ཉེས་གོད་སྣ་འདེན་པར། །བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཆྱིངས་

ཤྱིག་དང་། །བནྡྷ་བནྡྷ་ཆྱིངས་ཤྱིག་བྲྱི། །གདུག་རྩུབ་རྔུར་ཁ་

ཐམས་ཅད་ཀུན། །སམྦྷ་ཡ་ནན་ཞསེ་པ་བྲྱི། །ལགེས་བལྟབ་

ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔས་དཀྱིས། །ཟངས་སམ་རྫ་དམར་སོྣད་དུ་

བཅུག །ཁ་གཅོད་གཡམ་པ་འཇམ་པོ་ལ། །གྱིང་བཞྱི་རྱི་

རབ་བྲྱིས་པས་བཅད། །ད་ེསེང་སཙྪཱ་ནག་པ་ོམནན། །ལས་

བྱེད་དབུས་སུ་དངོ་བྲུས་ལ། །སྨན་དར་འབྲུ་སྣ་རྱིན་ཆེན་

ལྔས། །གདན་བྱས་ཁར་བཞག་རས་ནག་གམ། །ར་ེནག་

གྱི་གཡོག་ས་ཡྱིས་བྱྱིབ། །དེ་སེང་ཐོ་དཀར་རྱིག་བྱས་

ལ། །ཕུད་གཏོར་བདནེ་པ་བདར་བ་ནྱི། །ན་མོ་སྐབས་

གནས་དཀནོ་མཆོག་གསུམ། །ཕགོས་དུས་རྒྱལ་སས་སོབ་

མར་བཅས། །ཞྱི་དང་ཁྲ་ོབའོྱི་གར་བསྒྱུར་བའྱི། །ཡྱི་དམ་

ལྷ་ཡྱི་བདནེ་པ་དང་། ཁྱད་པར་མཁྱེན་ནུས་བརེ་བའྱི་

བདག །རྱིགས་གསུམ་མགོན་པོའྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །ཞུ་

འཆང་འཕྲུལ་གྱི་མྱི་ནས་བཟུང་། །ར་བའྱི་བླ་མ་བར་བྱནོ་

པའྱི། །གཙུག་ལག་བརྒྱུད་པའྱི་བདནེ་པ་དང་། །བདག་

གྱི་ལྷ་སྔགས་ཕག་རྒྱ་དང་། །གཙུག་ལག་རྒྱུད་དནོ་ཉམས་

མྱིན་པར། །དཔྱད་པའྱི་རྫས་སྔགས་གཏ་ོཐབ་མཐུས། །བྱ་

ལས་འདྱི་ལ་ཕག་དགོ་པའྱི། །ནག་པ་ོཆ་ེསགོས་ས་བདག་

གྱི། །མཐུ་སོབས་ནུས་ངན་ལྡང་མེད་གྱུར། །ཅེས་བརདོ་

ཟྱིན་ནས་རནེ་འབྲེལ་འདནོ། །གཏང་རག་ཕུད་གཏོར་

ཉམས་པ་གས།ོ །མ་བཏནོ་རང་ལ་རྩུབ་པས་གཟབ། །ཅེས་

གསུངས་པ་རྣམས་གོ་བདེ་བས་དེ་ལྟར་མཛད་ནས་རསེ་

སུ་ལས་དནོ་གང་བརམ་བྱ་ད་ེགྲུབ་པ་དང་། གཏ་ོབཅོས་

རྣམས་གཤེགས་གསོལ་ཞུས་ནས་བཏནོ་ལ་ཤུལ་མེད་བྱ་

དགསོ་པ་ལགས། 

གཉྱིས་པ་ཟླ་ནག་ནྱི། བཻ་དཀར་ལས། ཟླ་ནག་

འདོད་པ་མང་ན་ཡང་། །རྣམ་དག་ཕུག་པ་གོང་མའྱི་

ལུགས། །གནམ་ལོ་རྒྱལ་པོ་དབུས་ཞག་པའྱི། །ཡར་མར་

བཞྱི་གཤདེ་ཟླ་བ་ནག །ད་ེཡང་ར་བ་བཞྱི་ཡྱི་སདོ། །འབྲྱིང་

སང་ཐ་ཆུང་ཟླ་སྨད་ནག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནམ་

ལོའྱི་ལོ་རགས་དབུས་བཞག་ནས་ཡར་མར་བཞྱི་བཞྱི་

རྱིས་པས་བཞྱི་པ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཟླ་བ་ནག ལ་ོགཅྱིག་ལ་

ཟླ་ནག་གཉྱིས་ལས་མྱི་འབྱུང་། ལ་ོཐརོ་འགདོ་སབས་སྤྱིར་

ཟླ་འདྱི་ནག་ཅྱིང་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཟླ་བ་ར་བ་བཞྱིར་སདོ་ནག་

ཅེས་པ་ཚེས་༡ ནས་ཚེས་༡༠ བར་དང་། འབྲྱིང་བཞྱིར་

སང་ནག་ཅསེ་ཚསེ་༡༡ ནས་ཚསེ་༢༠ བར། ཐ་ཆུང་བཞྱི་ལ་

སྨད་ནག་ཅེས་ཚསེ་༢༡ ནས་ཚསེ་༣༠ བར་ནག་ཆ།ེ དཔརེ་

ན་གནམ་ལ་ོར་ཡྱིན་ན། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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་་་་་ནད་བཅོས་གོན་ཆས།

འཕུར་མཉེད་གོན་གསོ། ཨ་རྱིའྱི་ལུས་པ་ོབད་ེསྲུང་

རྱིག་པའྱི་མཁས་དབང་ཁ་ཏརེ་གྱིས་འཕུར་འདདེ་ཀྱི་ར་

བའྱི་རྱིགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས། གོས་ཀྱི་ནང་ངསོ་སུ་

འབུར་དུ་ཐནོ་པའྱི་འགྱིག་རྱིལ་མང་པོ་སྦྱར་བའྱི་འཕུར་

མཉེད་གསོ་དམ་པ་ོཞྱིག་ཇུས་འགདོ་བྱས་པ་ད་ེགོན་ནས་

འག་ོབའམ་འགུལ་སྐདོ་བྱདེ་སབས་འགྱིག་རྱིལ་གྱིས་རང་

ཤུགས་སུ་ལུས་ཧྱིལ་པའོྱི་ཤ་འཕུར་མཉེད་བྱས་ནས་ར་ཁ་

བཤངས་པ་དང་ངལ་དུབ་སལེ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

བརྒྱལ་འགགོ་གསོ་ཐུང་། རང་རྒྱལ་གྱི་སྨན་བཅསོ་མྱི་

སྣས་འགྱིག་ལྤགས་ལས་གྲུབ་པའྱི་བརྒྱལ་འགགོ་གསོ་ཐུང་

ཞྱིག་ཚདོ་བཟོ་བྱས་ཤྱིང་། བརྒྱལ་འགགོ་གསོ་ཐང་ད་ེལུས་

ལ་གནོ་རསེ་རླུང་གཟུགས་ཀྱི་གནནོ་ཤུགས་ལ་བརནེ་ནས་

གདོ་ཁགོ་དང་ཁགོ་སྨད་ཀྱི་སདོ་རའྱི་ནང་དུ་བསད་པའྱི་

ཁྲག་རྣམས་ཁགོ་སདོ་དུ་རྒྱུག་ཏུ་བཅུག་ས།ེ ཀླད་པ་དང་། 

སྙྱིང་། ག་ོབ་སགོས་དབང་རནེ་གཙ་ོབའོྱི་དགསོ་མཁ་ོའགན་

ལནེ་བྱདེ་ཐུབ་པར་བརེན། བརྒྱལ་བ་ཚདོ་འཛནི་དང་ལྡགོ་

སྒྱུར་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

བརྒྱལ་བའྱི་ནད་པས་བརྒྱལ་འགགོ་གསོ་ཐུང་གོན་

རསེ་ཀྱི་སར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་གྱིས་རང་ལ་

ཁྲག་ཧའ་ོཧངེ་750 1000 དངས་པ་དང་མཚུངས་པར་

བརེན། ཆུ་ཚདོ་མང་པའོྱི་རྱིང་ཁྲག་ཤདེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་གནས་

ཐུབ་སེ། གམོ་གང་མདུན་སྤསོ་ཀྱིས་སྨན་བཅསོ་བྱདེ་རྒྱུར་ག་ོ

སབས་ཐབོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

ཁབ་ལནེ་སྨན་གསོ། རྱི་པྱིན་དུ་ཁབ་ལནེ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་

པའྱི་གནོ་གསོ་ཤྱིག་ཡདོ་པ་དསེ་ཁབ་ལནེ་གྱི་འཐནེ་ནུས་ལ་

བརེན་ནས་ཁྲག་རྒྱུན་འཁརོ་རྒྱུག་བྱདེ་པར་སྐུལ་སྤལེ་བྱས་

པར་བརེན། ཁྲག་རྒྱུན་གྲུབ་ཆ་གར་རྡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏ་ེརྐདེ་

པ་དང་ཁགོ་སོད་ན་བར་ཕན་པ་དང་ཁྲག་ཤདེ་དམའ་རུ་

གཏངོ་ཐུབ། རང་རྒྱལ་གྱིས་ཐནོ་སྐདེ་བྱས་པའྱི་ཁབ་ལནེ་སྨན་

གསོ་རྔུལ་ལནེ་ཡང་རྐདེ་པ་ན་མཁན་འགའ་ཤས་དང་། ཁྲག་

ཤདེ་མཐ་ོབའྱི་མྱིས་རག་པར་སྤདོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

བསྱིལ་ལྡན་གནོ་གསོ། པ་ཞྱིའྱི་སྨན་པས་ཇུས་འགདོ་

བྱས་པའྱི་བསྱིལ་ལྡན་གནོ་གསོ་ནྱི། གནོ་གསོ་ཀྱི་བར་འཚང་

དུ་མཁའ་རླུང་སྙམོས་ཆས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཅུག་བཞག་

ནས་གོག་སྨན་གྱིས་གགོ་བཏང་རེས་སརེ་བུ་ཐནོ་པས་ལུས་

གཟུགས་བསྱིལ་པརོ་གནས་ནས་ཚ་གདུང་སལེ་བ་དང་ན་

ཚ་འགགོ་བཅསོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

བཟའ་ཆས་ཀྱིས་སྨན་གྱི་ཚབ་བྱས་ནས་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བེྱད་པ།
ཚ་ེརྱིང་མཚ་ོམསོ་བསྒྱུར།

གཉྱིད་མ་ཁུག་ན་ངལ་གས་ོརྒྱག་རྒྱུར་གནདོ་སྐནོ་ཡངོ་

གྱི་ཡདོ་ལ། གཟུགས་པའོྱི་བད་ེཐང་ལ་ཡང་གནདོ་སེྐལ་གྱི་

ཡདོ། གཉྱིད་འགུགས་ཀྱི་སྨན་ནང་གཅྱིག་ནས་སྨན་ནུས་

འགགོ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཐནོ་པ་དང་གཉྱིས་ནས་མཆྱིན་པར་

སྐནོ་བྱདེ་ས་པ་ོཡདོ་པ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་མཁས་

ཅན་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གསར་རྙདེ་བྱུང་བ་ལྟར་ན། 

བཟའ་ཆས་ཁ་ཤས་བཟས་ན་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱདེ་པ་དརེ་

ནུས་པ་ཡག་པ་ོཐནོ་གྱི་ཡདོ་སབས། གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པའྱི་ནད་

ཕགོ་མཁན་ཚསོ་ཚདོ་ལྟ་ཞྱིག་གནང་དང་། 

ཆུ་མངར་མསོ་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱདེ་པ། མྱི་རྣམས་

སུན་སྣང་དང་འཚབ་འཚུབ་ཡོང་སབས་ཀླད་ཆེན་གྱི་སེྐ་

རྱིམ་འཁོལ་འཕེལ་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱུང་བར་བརནེ་གཉྱིད་

ལྷོད་པོར་ཁུག་པ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་པས་སབས་དེར་

གལ་ཏ་ེཆུ་མངར་མ་ོདཀར་ཡལོ་གང་བཏུངས་ན་ལམ་སང་

གཉྱིད་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཁུག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། མྱི་རྣམས་གཉྱིད་ཁུག་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཀླད་ཆནེ་ནང་གྱི་དྭངས་ཁྲག་གྱི་རྱི་ཡྱིས་

ནུས་པ་ཐནོ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ། མྱིས་ཆུ་མངར་མ་ོབཏུང་

རསེ་གཟུགས་པའོྱི་ནང་གྱི་རྫས་འགྱུར་གྱི་འགྱུར་ལྡགོ་རབ་

དང་རྱིམ་པ་བྱུང་ས་ེམཐར་དྭངས་ཁྲག་གྱི་རྱི་ཧ་ཅང་མང་

པ་ོཐནོ་པས་ཀླད་ཆེན་སེྐ་རྱིམ་ལ་ཚོད་འཛནི་ཁེལ་སབས་

གཉྱིད་སྐྱིད་པ་ོཁུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

བའྱི་འ་ོམས་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱེད་པ། སྨན་པས་

བའྱི་འ་ོམའྱི་ནང་མྱི་རྣམས་ཉོབ་པོ་བཟོ་བའྱི་སྐེ་འགྱུར་

དངསོ་པ་ོམདགོ་ལྡན་ཨན་སྐྱུར་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ཤསེ་

རགོས་ཡདོ་ཅྱིང་། ད་ེནྱི་མྱིའྱི་གཟུགས་པའོྱི་ནང་མེད་དུ་

མྱི་རུང་བའྱི་ཨན་ཅྱི་སནོ་ནང་གྱི་གཅྱིག་རདེ། དརེ་བརནེ་

གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པའྱི་ནད་ཕགོ་མཁན་ཚོས་ཉལ་ཁར་བའྱི་

འ་ོམ་ཚ་པོ་དཀར་ཡོལ་གང་བཏུངས་ན་གཉྱིད་སྐྱིད་པོ་

ཁུག་པའྱི་ཕན་ནུས་ཐནོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཚདོ་ལྟ་བྱས་པའྱི་

ཐགོ་ནས་སྤྱིར་བཏང་དུ་གཉྱིད་འགུགས་སྨན་བཏང་རསེ་

གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་ནུས་པ་རྱིམ་བཞྱིན་ཇ་ེཆེར་འག་ོགྱི་ཡདོ་

པ་དང་། བའྱི་འ་ོམ་བཏུངས་རེས་གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་ནུས་

པ་རྱིམ་བཞྱིན་ཇ་ེཆརེ་འགོ་གྱི་ཡདོ་པ་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ནམ་སྨད་ལ་གཉྱིད་དེ་བས་སྐྱིད་པོ་ཞྱིག་ཁུག་ཐུབ་ཀྱི་

ཡདོ་པ་ར་འཕོད་གསལ་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། བའྱི་འ་ོམ་ནྱི་

བཅུད་ལྡན་ཀྱི་ཟས་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། ད་ེནྱི་བགསེ་སངོ་

གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པའྱི་ནད་ཡདོ་མཁན་ཚ་ོལ་མཚནོ་ན་གཉྱིད་

ཁུག་ཐབས་བྱདེ་ཡས་ཀྱི་སྨན་ཡག་ཤསོ་ཤྱིག་རདེ།

མེན་པའ་ོཡྱིས་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱེད་པ། སོག་

ཆགས་རྱིག་པ་བ་ཚོས་ཚོད་ལྟ་བྱས་རསེ་"གལ་ཏ་ེགཉྱིད་

མ་ཁུག་ན་མནེ་པའ་ོཏགོ་ཙམ་བཟས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་པ་

ལྷྱིང་འཇགས་བྱུང་ནས་གཉྱིད་སྐྱིད་པ་ོཞྱིག་ཁུག་ཐུབ་ཀྱི་

ཡདོ་”ཅེས་སམོ་ཚིག་བྱུང་བ་རདེ། མྱིས་མནེ་པའ་ོབཟས་

རེས་གཤེར་མའྱི་རྨེན་བུ་ནས་གཤེར་མའྱི་རྨེན་བའྱི་རྒྱུ་

རྱི་ཐོན་ནས་མེན་པའ་ོནང་གྱི་ཨན་ཅྱི་སོན་ལ་རྙྱིང་ཚབ་

གསར་བར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། དའེྱི་ནང་ཝུའྱི་ཆྱིང་སེ་

ཨན་གྱིས་ཨན་ཅྱི་སནོ་ཟེར་བའྱི་རྙྱིང་ཚབ་གསར་བརེའྱི་

དངོས་པོས་དབང་ར་ལྷྱིང་འཇགས་སུ་བཏང་སེ་གཉྱིད་

སྐྱིད་པ་ོཁུག་ཐུབ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ།

ཤྱིང་འབྲས་ཀྱིས་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱེད་པ། མྱི་

དགའ་དགས་པའྱི་སབས་ལའང་གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པ་ཞྱིག་

ཆགས་ས་པ་ོཡདོ་ཅྱིང་། སབས་དརེ་ཚ་ལུ་མ་དང་ཡང་ན་ཀུ་

ཤུ་སགོས་པའྱི་ཤྱིང་འབྲས་གཤགས་ཏ་ེསྔས་མགའོྱི་འཁྲྱིས་

སུ་བཞག་ནས་འདྱིའྱི་དྱི་ཞྱིམ་སྣམོ་ན་གཉྱིད་ལྷདོ་པ་ོཁུག་གྱི་

ཡདོ་པ་རདེ། ༼ཅ་ེཏུ་ཧན་པྱི་ཅུའ ེ༽རམོ་མཁན་ཏ་ཀྲུང་མ་

ལའང་གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པའྱི་ནད་ཧ་ཅང་ལྱིད་པ་ོཞྱིག་ཕགོ་

མངོ་གཤྱིས། ཁངོ་གྱིས་དགངོ་ལྟར་ར་ེབཞྱིན་ཉལ་ཁར་ཀུ་

ཤུ་ར་ེབཟས་པར་མ་ཟད་རང་བཅུན་ནས་དུས་ཐགོ་ཏུ་ཉལ་

ལངས་བྱས་པར་བརེན་མཐར་གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པའྱི་ནད་ད་ེ

བཅོས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཤྱིང་འབྲས་

ཀྱི་དྱི་ཞྱིམ་དསེ་མྱིའྱི་དབང་ར་ལྷདོ་འཇགས་སུ་གཏངོ་བའྱི་

ནུས་པ་ཡདོ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ། 

ཝ་ོསུན་ཚལ་གྱིས་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱདེ་པ། ཝ་ོསནོ་

ནྱི་སྔ་ོཚལ་ཞྱིག་རདེ། དའེྱི་སངོ་པ་ོདང་ཡལ་གའྱི་ནང་འ་ོ

མ་ལྟ་བུའྱི་གཤརེ་ཆུ་ཡདོ། གཤརེ་ཆུ་དརེ་ཉལ་ཐ་ལྟ་བུའྱི་

དབང་ར་ལྷདོ་པ་ོདང་སམེས་སྐྱིད་པ་ོཡངོ་བ་བཟོ་བའྱི་ནུས་

པ་ཡདོ་པའྱི་ཁར་དུག་ཤས་མེད་པས་དབང་རའྱི་ནུས་པ་

ཉམས་ནས་གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པ་ཆགས་པའྱི་སབས་སུ་གཤརེ་

ཆུ་ཏགོ་ཙམ་བཏུངས་ན་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱདེ་པའྱི་ནུས་

པ་ཡག་པ་ོཐནོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའཐུང་སབས་སྔནོ་ལ་ཆུ་

དཀར་ཡལོ་གང་གྱི་ནང་གཤརེ་ཆུ་ཁྱམེ་བུ་གང་བླུགས་ཏ་ེ

དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་ནས་འཐུང་དགསོ།

འ་ོམས་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱེད་པ། ཕྲུ་གུ་དམར་

འབྱར་ནྱི་རག་པར་ཨ་མའྱི་སྤང་ཁའྱི་ནང་འ་ོམ་བཏུང་

བཞྱིན་དུ་གཉྱིད་ཁུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནས་ཚུལ་དའེྱི་

རྱིགས་ལ་ཚན་རྱིག་མཁས་ཅན་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པས་

འ་ོམའྱི་ནང་མཧྥ་ེཟརེ་བའྱི་སྦྲྱིད་སྨན་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པས། 

མའྱི་འ་ོམ་ཧ་ོཧངེ་གང་རའེྱི་ནང་ཧ་ལམ་མ་ཧྥ་ེཧའ་ོ ༢༠༠-

༥༠༠་ཙམ་ཡདོ་པ་རདེ། མ་ཧྥ་ེགྱི་ནུས་པ་ནྱི་མྱི་སྦྲྱིད་པ་དང་། 

ན་ཟུག་གཅགོ་པ། ལྷདོ་འཇགས་གཏངོ་ཡས་བཅས་ཀྱི་སྨན་

རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ལྷདོ་འཇགས་དང་གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་

ནུས་པ་ད་ེམྱི་དར་མར་ཡང་ཐནོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

ཚུའུ་ཡྱིས་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱདེ་པ། མྱི་འགའ་ཤས་

རག་པར་འགྲུལ་སོྐད་བྱས་ནས་ལམ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བྱུང་

བས་གཉྱིད་ཁུག་གྱི་མདེ་པ་རདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཐུག་

དུས་མ་ཉལ་གངོ་ལ་ཆུ་བསལོ་གང་དཀར་ཡལོ་གང་གྱི་ནང་

ཚུའུ་ཁྱམེ་བུ་གང་བླུགས་ཏ་ེབཏུངས་ན་མགགོས་མྱུར་གཉྱིད་

ཁུག་ཐུབ་པར་མ་ཟད་གཉྱིད་སྐྱིད་པོ་ཡང་ཁུག་གྱི་རདེ།

ཁྲསེ་གཉྱིད་ཁུག་ཐབས་བྱདེ་པ། ང་ཚའོྱི་མསེ་པོ་ཚསོ་

ཁྲ་ེལ་གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་སྔ་ས་ནས་ཤསེ་ཀྱི་

ཡདོ་པ་རདེ། ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་པའྱི་བཤད་སངས་ལྟར་ན་

ཁྲའེྱི་རང་བཞྱིན་ཅུང་བསྱིལ་བ་དང་། བྲ་ོབ་མངར་མ་ོཡྱིན་

ཞྱིང་། མཚརེ་པ་དང་། ཕ་ོབ། མཁལ་མ་བཅས་སུ་རྒྱུག་གྱི་

ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་"མཚརེ་པ་གས་ོབ་དང་། ཕ་ོབ་བད་ེཔ་ོ

ཡངོ་བ། གཉྱིད་ཁུག་པ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡདོ་པའྱི་ངསོ་

འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཁྲའེྱི་ཐུག་པ་བསལོ་ནས་དའེྱི་

ནང་གྱི་ཕ་ེམ་ལྡུར་ལྡུར་ཆགས་པ་དང་བཅུད་ཚང་མ་ཆུའྱི་

ནང་སྱིམ་གྱི་ཡདོ་པས་ཕ་ོབའྱི་ནང་འགོ་བད་ེཞྱིང་འཕོད་པ་

དང་། བཅུད་ལནེ་འཇུ་ས་བ་བཅས་ཡདོ་པ་རདེ། ཉལ་ཁར་

ཐུག་པ་བཏུངས་ན་མགོགས་པ་ོཉབོ་པ་ོཆགས་ནས་གཉྱིད་

སྐྱིད་པ་ོཞྱིག་ཁུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁྲའེྱི་ནང་

མདོག་ལྡན་ཨན་སྐྱུར་དང་ཏནེ་ཧྥནུ་འདེས་ཚད་མཐོན་

པ་ོཡདོ་པས་ཟས་རེས་གཤརེ་རྨནེ་རྒྱུ་ཟགས་ཐནོ་བྱུང་སེ་

མདགོ་ལྡན་ཨན་སྐྱུར་ཀླད་པའྱི་ནང་རྒྱུག་ཚད་མང་དུ་ཕྱིན་

སབས་གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་ནུས་པ་ཐནོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། 

སྤསོ་ཤལེ་གྱི་ས་ེགདུབ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ལྦ་བའྱི་ནད་ཡདོ་

མཁན་བུད་མདེ་ཀྱིས་སྤསོ་ཤེལ་གྱི་ས་ེགདུབ་གནོ་ཡདོ་པ་

རག་ཏུ་མཐོང་བ་དེ་ནྱི་སྤོས་ཤེལ་དང་ལུས་ཀྱི་པགས་པ་

འཕུར་བརར་ཐབེས་སབས་འཁྱྱིལ་གགོ་ཐནོ་ནས་ན་ཟུག་

གཅོག་ཐུབ་པ་དང་ལྦ་བའྱི་རྨེན་རའྱི་བྱེད་ལས་ཆུང་དུ་

གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ།

ཁབ་ལནེ་སྨན་བཅསོ་ལག་འདགོས་ཆུ་ཚདོ། རྒྱ་ནག་

གྱིས་བཟོས་པའྱི་ཁབ་ལནེ་སྨན་བཅསོ་ལག་འདགོས་ཆུ་ཚདོ་

ནྱི་འདགོས་བད་ེཞྱིང་སྨན་བཅསོ་ནུས་པ་ཆ་ེབས་ཁྲག་ཤདེ་

མཐ་ོབའྱི་ནད་པ་ཚརོ་འཕྱིན་བཟང་བསྐལ་ཡངོ་བ་རདེ།

ཁབ་ལནེ་སྨན་བཅསོ་བྲང་ཁབེས། ཧང་ཧའ་ེགོང་ཁྱརེ་

མྱི་དམངས་སྨན་ཁང་དྲུག་པས་ཁབ་ལནེ་ནུ་ཁབེས་ཀྱིས་ནུ་

མའྱི་ར་འདབ་རྒྱས་ནད་བཅསོ་པར་འབྲས་བུ་ཧ་ཅང་ཡག་

པ་ོཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ། ནད་པས་ནུ་ཁབེས་ད་ེཉྱིན་ལྟར་ཆུ་ཚདོ་

བརྒྱད་ཡན་ཆད་བསྟུད་མར་གནོ་དགསོ་པ་དང་སྨན་བཅསོ་

དུས་ཡུན་རརེ་ཟླ་བ་གསུམ་ར་ེཟླ་མཚན་དུས་སུ་འབུད་དགསོ། 

ཡྱིན་ཞྱིང་། སྨན་བཅསོ་དངསོ་སུ་བྱས་ནས་ཕགོས་སོམ་བྱས་

པ་བརྒྱུད་སྤྱིའྱི་ཕན་འབྲས་ཐནོ་ཚད་ཟྱིན་གྱི་ཡདོ་པ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཚངོ་རར་ད་དུང་དྱི་ཞྱིམ་འཐུལ་

བའྱི་ནང་འབྱར་སྣ་ཚགོས་དང་། དགུན་ཞྭ། ལུས་གསའོྱི་ལྷམ། 

གཉྱིད་སྐྱིད་སྔས་མག་ོསགོས་བགང་གྱིས་མྱི་ལངས་པ་ཡདོ་པ་

རདེ། རྱི་པྱིན་དུ་ད་དུང་ད་ེབས་ཀང་ང་ོམཚར་ཆ་ེབའྱི་ཟོས་

ཆགོ་པའྱི་གསོ་ཤྱིག་ཡདོ་པ་ད་ེནྱི། སྤྱི་དཀར་དང་། ཨན་ཅྱི་

སྐྱུར་རྱི་ཤྱིང་ཏགོ་ལྡ་ེགུ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ཏུ་རྒྱུ་ཡནོ་སུའུ་ཕན་བུ་

ཞྱིག་བསྣན་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེརྒྱང་རྱིང་མཚ་ོ

སྐདོ་དང་། རྱི་ཐང་དུ་རད་ཞྱིབ་ཐྱིག་ལནེ། རྱི་འཛགེ་སགོས་

བྱདེ་མཁན་མྱི་སྣར་ཆདེ་མངག་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ནམ་

ཞྱིག་འབྲུ་རྱིགས་ཆད་པ་འད་བྱུང་ན་གནས་སབས་གནོ་གསོ་

ད་ེདག་ཟས་སུ་སྤད་ཆགོ་གྱི་ཡདོ་པ་རེད།

ཚན་རྱིག་ལག་རལ་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་གྱི་ཡོད་

ལ། གོན་ཆས་ལ་བརེན་ནས་ནད་བཅོས་བྱ་ཐབས་དེས་

ཀང་སྨན་བཅོས་བྱ་ཐབས་གཞན་དག་སྣ་ཚོགས་དང་

མཉམ་གཤྱིབ་མཉམ་སོྐད་ཀྱིས་མྱིའྱི་རྱིགས་བད་ེཐང་ཡངོ་

ཆདེ་བྱས་རསེ་འཇགོ་ངསེ་རདེ།
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