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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།

༥/༡༡/༡༩༩༦ 

སོ་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་

བྱེད་དགསོ་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་

རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཡངོ་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཡང་རྱིགས་

ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚོ་དེ་སྔ་སོ་སོའྱི་ལུང་

པའྱི་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁ་ོནའྱི་ནང་ལ་

འཐམོས་བསྡད་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཕྱི་ལ་འབེལ་བ་མ་བྱུང་བ་

དང༌། མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཉུང་དྲགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་གནས་

དནོ་མ་རགོས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་འཐུས་ཤརོ་ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲ་

ཡང་ཡངོ་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། ང་རང་ཚོས་བཙོག་ན་ཡང་

ཨ་ཕའྱི་ཁ་ཕོར་ལབ་པ་བཞྱིན་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ང་

ཚོས་ཞནེ་ཁགོ་བྱས། ཕོགས་གཞན་དག་ཅྱིག་ནས་བལྟས་

ཡངོ་དུས་ང་རང་ཚོས་ད་ེསྔ་མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཉུང་དྲགས་

པའྱི་རྐནེ་གྱིས་གསལ་པ་ོམ་ཤསེ་པའྱི་ཉེར་ལནེ་གྱིས་སྐད་

ཆ་ལྷག་བསྡད་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེང་ཚ་ོསྤམ་ཤརོ་དགསོ་

དནོ་མདེ། ལུང་པ་གང་དང་སྤྱི་ཚགོས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་

མཐངོ་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེསྔ་མཐངོ་རྒྱ་

ཐོས་རྒྱ་ཉུང་དྲགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་སྐད་ཆ་ལྷག་པ་དེ་ཚ་ོ

རྱིམ་པས་སེལ་འག་ོབ་ཆསོ་ཉྱིད་རདེ། ད་ེལ་འགལ་བ་གང་

ཡང་མདེ། ད་ེའདྲ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ཤསེ་དགསོ་

པ་ཞྱིག་རདེ། བདོ་པ་རང་ཉྱིད་མཐོང་རྒྱ་ཐསོ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ

ཞྱིག་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་ཡོང་དུས་ཕན་བུ་མ་

འགྱིག་པ་དང་མ་རན་པ་ཞྱིག་གལ་སྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 

ང་རང་ཚ་ོརང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ད་ེཤསེ། གནས་ཚུལ་དའེྱི་

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་རྒྱལ་ས་

དྱིལླྱིར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ PHD Chamber 

of Commerce & Industry ཟུང་འབེལ་ཐོག་

བོད་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བཅོས་ཐབས་སྐོར་ཞེས་

པའྱི་བརོད་གཞྱི་ཐོག་བགོ ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་

འཚོགས་གནང་བ་རེད། དེར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་

འཛནི་མཆོག་དང་། སྨན་པ་གཙ་ོབོ་གཉྱིས་གཙོས་དྱིལླྱི་

དང་དྷ་ས་ནས་སྨན་ལས་གངས་ ༡༦ གྱིས་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད། དའེྱི་སེང་ Mr. Pradeep Multani, 

Chairman, PHD Chamber of Commerce 

དང་། Mr. Anil Khaitan, Vice President, 

PHD Chamber of Commerce, Mr. Vivek 

Seigall, Director, PHD Chamber of 

Commerce  སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་གགོས་པ།ོ (Friends 

of Men-Tsee-Khang) དེ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་

དུ་བོད་སྨན་བསེན་མཁན་ནད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་

དང་རྱིས་གཉྱིས་ཐོག་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་ཁག་

ཅྱིག་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

དའེྱི་ཉྱིན་སྔ་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་

ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དགའ་བསུའྱི་གསུང་བཤད་

གནང་། དེའྱི་རེས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་

མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ངོ་སྤོད་དང་སྦྲགས་

ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཟུང་འབེལ་གོ་སྒྱིག་ཞུས་

སྨན་རྱིས་སརོ་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 

ཕན་ཐགོས་ཡདོ་རདེ་བསམས་པ་དྲན་སངོ༌། ང་རང་ཚསོ་

ད་ེཡག་པ་ོམ་ཤསེ་པ་བྱས། བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་རྱིག་

གཞུང་ལ་ཐ་ེཚམོ་སྐསེ་ནས་བསྡད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྔནོ་

ལ་ད་ེམཐངོ་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམདེ། ང་རང་ཚའོྱི་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱུས་ཡདོ་ཆ་ཚང་ཡདོ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་

གྱིས་ཕན་བུའྱི་འགལ་འདུ་ཞྱིག་དང༌། ཕན་བུའྱི་མྱི་བད་ེབ་

ཅུང་ཟད་ཅྱིག་མཐངོ་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེགནད་འགག་གང་

འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་འདུག་བསམས་པའྱི་

ལམ་ཞྱིག་རེད་སྱིད་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ། བདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

སྤྱི་ཡངོས་ད་ེམ་ཤསེ་པ་བྱས། སྨན་གཞུང་ད་ེསྔ་མ་ོསྔ་མའོྱི་

རདེ། རསེ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ཐག་ཆདོ་བསམས་

ནས་དྲན་བསྡད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྐནོ་ད་ེརྱིགས་མཐངོ་

ན། ད་ེལ་ཁུངས་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཏན་ཏན་ཡདོ། 

དཔརེ་ན། ང་རང་ཚ་ོནང་པའྱི་ཆསོ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནང་

པའྱི་ཆསོ་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་གནས་སངས་མ་ཤསེ་མཁན་མྱི་ཞྱིག་

གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆསོ་མཎལྜ་ཕུལ་ཏ་ེརྱི་རབ་གྱིང་བཞྱི་བཤད་པ་

ད་ེལ་ཁུངས་ཁནོ་ནས་ཡདོ་མ་རདེ་ལབ་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་

ཡངོ་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ནང་པའྱི་ཆསོ་གང་འཚམས་ཤསེ་མཁན་

ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་པའྱི་ཆསོ་ཀྱི་རྨང་

གཞྱིའྱི་སྒམོ་བདནེ་པ་བཞྱི་དང༌། བདནེ་པ་གཉྱིས་ཟེར་བ་

ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བསངས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས་རྱི་རབ་གྱིང་

བཞྱིའྱི་གྱིང་ཕན་གྱི་རྣམ་གཞག་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་དངེ་སང་

དངསོ་སུ་མཐངོ་བ་འདྱི་དང༌།

ལྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བཙུགས་ཏ་ེམྱི་ལ་ོ ༡༠༠ དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༡ ལརོ་རྡ་སར་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བཙུགས་ཏ་ེམྱི་

ལ་ོ ༥༥། ད་ེབཞྱིན་ལྕགས་པ་ོརྱི་སྨན་གྱི་སོབ་གཉརེ་ཁང་དབུ་བཙུགས་ཏ་ེམྱི་ལ་ོ ༣༢༠ འཁརོ་བའྱི་དུས་ཚགིས་ཁད་པར་

ཅན་ད་ེལ་ོའཁརོ་མའོྱི་རྱིང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁངོས་སུ། ད་ཐངེས་ནུབ་ཕགོས་ཨ་ོསྱི་ཀ་ེལྱི་ཡ་དང་། ད་ེབཞྱིན་

སྱིང་ག་པུར་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་སུ་སྨན་རྱིས་སྐརོ་བསོྐད་ཕབེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་བསྡམོས་གཤམ་གསལ། 

དང་པ།ོ  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༠ ནས་

ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༥ བར་ཉྱིན་གངས་ ༢༥ རྱིང་སྨན་པ་གཙ་ོ

བ་ོསྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚ་ེདབང་ར་མགྱིན་ལགས་གཙསོ་སྨན་

ལས་གངས་ ༥ ཨ་ོསྱི་ཀེ་ལྱི་ཡར་(Australia)བརག་

དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་

སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གོ་སྒྱིག་ཞུས་

ཡདོ་ཀང་མཐངོ་ཆནེ་ Visa  ཐབོ་མདེ་པའྱི་གནས་སངས་

ཐོག་སྨན་པ་གཙོ་བོ་སྐུ་བཅར་སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་

ར་མགྱིན་ལགས་སྐུ་རྐང་དུས་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་ས་ཁུལ་ཁག་ 

Brisbane, Sydney, Canberra, New Castle, 

Adelaide བཅས་སུ་བསྡམོས་ནད་པ་ ༢༥༣ ལ་བརག་

དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས་པ་དང་། བོད་སྨན་སོྐར་དང་། 

ལུས་སམེས་གཉྱིས་བད་ེཐང་དུ་གནས་ཐབས་སྐརོ། སེམས་

ཁམས་བད་ེབའྱི་གནས་སྐབས། རྒས་པ་བད་ེཐང་ངང་འག་ོ

ཐབས། ནུབ་ཕགོས་སུ་བདོ་སྨན་ Tibetan Medicine 

in the West ཞསེ་པའྱི་བརདོ་གཞྱི་ད་ེདག་ཐགོ་གཏམ་

བཤད་ཀང་གནང་།

ཕྱི་བསྐོད་སྨན་སྐོར་འདྱིར་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་

ཐུགས་བརེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏ་ེམཐུན་འགྱུར་གནང་

མཁན་ཨ་ོསྱི་ཀ་ེལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་མཛད་

གཙ་ོརྣམ་པ། ཨོ་སྱི་ཀེ་ལྱི་ཡ་བོད་སྨན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚགོས་གཙ་ོདང་ཕག་རགོས་རྣམས་པ། སྤན་རས་གཟྱིགས་

ཀྱི་ཆསོ་ཚགོས། བདོ་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་ཁག  ནང་པའྱི་

ཆསོ་ཚགོས་ཁག  ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ལས་

བྱདེ་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ ནས་ 

༢༣ བར་ཉྱིན་གངས་ ༢༣ རྱིང་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསན་

འཛནི་མཐའ་ཡས་ལགས་གཙསོ་སྨན་ལས་གངས་ ༥ སྱིང་

ག་པུར་ (Singapore) རུ་བསོྐད། སྱིང་ག་པུར་རུ་ལས་

གཞྱི་གཙ་ོཆརེ། སྨན་སྐརོ་དང་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་འདནོ་

རྒྱུ། འགམེས་སནོ། སྨན་རྱིས་སྐརོ་གཏམ་བཤད་བཅས་ཡྱིན། 

དའེྱི་སད་ད་ེགའྱི་བདོ་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆསོ་ཚགོས་ (Tibetan 

Buddhist Centre) ཀྱི་འགན་འཛནི་དཔའ་རྱི་བ་སྦྱིན་

པ་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས་ཆོས་ཚོགས་སུ་བརག་དཔྱད་སྨན་

བཅསོ་དང་། ཐནོ་རྫས་འགམེས་ཚངོ་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་

འདནོ་ཆོག་ག་ོསྒྱིག་གནང་བ་མ་ཟད། ས་གནས་གཞན་

དུའང་ག་ོསྐབས་དང་བསྟུན་ད་ེལྟར་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་

དུས་ཆེན་ཟབ་རྒྱས་ཤྱིག་གོ་སྒྱིག་ཞུས་ཏེ་ Tangjong 

Katong Complex ཞེས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ཆནེ་པརོ་

འགམེས་སོན་དང་། ཐནོ་རྫས་འགམེས་ཚངོ་ཞུས། Poh 

Min Tse Temple ཞསེ་པར་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ས་རུ་

ཐནོ་རྫས་འགམེས་ཚངོ་དང་། འགམེས་སནོ་ག་ོསྒྱིག་ཞུས། 

Amitabh Buddhist Centre ཞསེ་པར་ཐནོ་རྫས་

ཚངོ་འགམེས་ཞུས་ཡདོ། Singapore Post ཞསེ་པའྱི་

ཚགོས་ཁང་དུ་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང་། 

Singapore Science & Research Centre ཞསེ་

པར་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས་ལགས་

གདན་ཞུས་ལྟར་གཟྱིགས་སྐོར་དང་ཉམས་མོང་སྤེལ་རསེ་

ཆདེ་བསྐདོ། སྐོར་བསྐདོ་འདྱིར་སྐར་རྱིས་པ་སོྨན་ལམ་ཡ་ེ

ཤསེ། སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཆོས་དབྱྱིངས། འགན་འཛནི་

གྱི་དྲུང་ཡྱིག་བསདོ་ནམས་དབྱངས་སྒནོ། སྒ་བརན་དང་

ཀམ་པུ་ཀར་སེྡ་ཚན་གྱི་འགན་འཛནི་ཚ་ེརྱིང་དཔལ་འབོྱར་

བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། ཉྱིན་གངས་༢༣ རྱིང་ནད་

པ་གངས་ ༡༠༨ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་ཞུས་པ་དང་། 

ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་གངས་ ༦༧ བསྐརོ་གནང་ཡདོ། སྱིང་

ག་པུར་གྱི་སྐོར་བསྐོད་སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་

མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་

དཔའ་རྱི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚ།ོ ཚགོས་གཞནོ་སྐུ་ཞབས་ Wayne 

Phan དང་ལྕམ་སྐུ་ Wee Nee དང་ཆོས་དག་ེདག་ེ

བཤསེ་ཡནོ་ཏན་བཅས་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གས་ོརྱིག་བཅསོ་ཐབས་སརོ་ལ་བག་ོགངེ་འཚགོས།
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བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

གང་ལགས་ཟེར་ན་ atherosclerosis ནད་

འདྱི་ལ་གནདོ་པའྱི་ཁ་ཟས་དང་། ལུས་པརོ་རོལ་བཅག་

མདེ་པ། ལུས་པ་ོའཚ་ོཆ་ེབ། ཐ་མག་འཐནེ་བའྱི་རྐནེ་ལས་

བྱུང་གྱི་ཡདོ་པ་ཤསེ། 

གཞན་ཡང་བླ་གཉན་ནད་ཁྲག་རླུང་སོད་

འཚངས་དང་། ཁྲག་ཞག་མཐ་ོབ།ོ གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུ། ལ་ོན་

རྒས་པ། ཕ་མ་བུ་རྒྱུད་ནད་ལྡང་སེྐན་པ། དཔལ་འབྱརོ་

གནས་བབ་སྐ་ོབ།ོ ཤསེ་ཡནོ་དམན་པ། སམེས་ཁམས་ཞན་

པ། ལུས་ལ་གཉན་ཤས་དང་ཁྲག་རྡགོ་ནད་གཞྱི་བཅས་ཀྱིས་

ཀང་སྱིང་ནད་ཀྱི་རྐནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།

བཞྱི་པ། སྱིང་ནད་ཀྱི་དབ་ེབ།

གས་ོརྱིག་གཞུང་དུ་དབྱ་ེབ་རྣམ་པ་བདུན་ཕ་ེ

ཡདོ་ད།ེ སྱིང་འཕསོ་དང་། སྱིང་གཟེར། སྱིང་ཚད། སྱིང་

ཆུ། སྱིང་འཐྱིབས། སྱིང་གྱི་སྱིན་བུ། སྱིང་ནད་ཁ་ལ་ེནག་པ་ོ

བཅས་ས།ོ །ད་ེདག་ཉེས་པ་རླུང་མཁྲྱིས་བད་ཀན་གྱི་ལྡང་

ཚད་མྱི་སམོས་པ་དང་མ་ཟད་ཁྲག་དང་ཚད་པ་ཆུ་སེར་

སྱིན་བཅས་འཁྲུགས་པ་ལས་དབྱ་ེཡདོ། འནོ་ཀང་སྱིང་ནད་

ཁ་ལ་ེནག་པ་ོཞསེ་པ་འདྱིའྱི་ནད་རགས་ལ་དཔྱད་ན་སྱིང་གྱི་

བྱདེ་ལས་ཞན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་ཀླད་པའྱི་ཁྲག་གྱི་འཁརོ་

རྒྱུག་ལ་བར་དུ་ཆོད་ནས་ཀླད་པར་སོག་རླུང་དང་བཅུད་

རྫས་དུས་ཐགོ་མ་རག་པའྱི་རྐནེ་གྱི་ཡྱིན་སམ། དརེ་དབྱྱིན་

སྐད་དུ་ (stroke) ཞུས་པ་དང་འདྲ་སམ། 

ནུབ་ཕོགས་སྨན་གྱི་ལུགས་ནང་སྱིང་ནད་

(heart disease) དང་ཁྲག་རའྱི་འཁརོ་རྒྱུག་མ་ལག་གྱི་

གནས་གང་རུང་གྱི་ནད་(cardiovascular disease) 

གཉྱིས་དནོ་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལྟ་བུ་རྱིས་བཞྱིན་

འདུག ལྷག་པར་དུ་སྱིང་གྱི་ཁྲག་རའྱི་ནད་(coronary 

artery disease) ཀྱི་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོནྱི་(atherosclerosis)

ཡྱིན་པ་བཤད། དའེྱི་དནོ་ནྱི་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱིང་གྱི་

ཁྲག་རའྱི་བུ་གའྱི་ནང་དུ་ཚལི་ཞག་འཕལེ་བའྱི་དབང་གྱིས་

ར་བུག་ཕ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཁྲག་རྒྱུ་བར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་

ཡྱིན། གལ་ཏ་ེཁྲག་རྡགོ་ང་ོབ་ོའགྱུར་ཚ་ེཁྲག་གྱི་འཁརོ་རྒྱུག་

འགག་པར་བྱདེ་པར་བརེན་(heart attack and stroke) 

ནད་ཀང་ཕགོ་ཉནེ་ཡདོ། ཡང་། heart arrhythmia: སྱིང་

གྱི་འཕར་གངས་མྱི་སོམས་པའྱི་ནད་དང་། congenital 

heart defect: ལྷན་སྐསེ་སྱིང་ནད། cardiomyopathy: 

སྱིང་སྐྲངས། heart infection: སྱིང་གཉན། valvular 

heart disease: སྱིང་གྱི་གཅད་སོ་བསྣད་པའྱི་སྱིང་ནད། 

བཅས་ཀྱི་དབྱ་ེབའང་ཡདོ།

ལྔ་པ། སྱིང་ནད་ཀྱི་རྟགས།

༡། སྱིང་ལ་རླུང་བཞུགས་པའམ་སྱིང་འཕསོ་ཀྱི་

རགས་སུ། མག་ོན་བ་དང་། དྲན་པ་བརདེ་ས་བ། སདོ་གང་

བ། དབུགས་ཐུང་། ཤསེ་པ་འཕ།ོ ལུས་འདར། སྨྲ་བ་འཆལ། 

མག་ོའཁརོ། གཉྱིད་ཆུང་། སྱིང་ཉྱིད་སོང་པ་འགྱུར་བ་སམ་

པ་བཅས་ཡངོ་། ༢། སྱིང་གཟེར་ལས་རླུང་གཟེར་གྱི་རགས་

སུ། མག་ོབ་ོའཁརོ་བ་དང་། སདོ་གཟེར་བ། དབུགས་ཐུང་

ལ་ཆ།ེ མྱིག་ར་རྒདོ་པ། ཁ་ལྕ་ེསྐམ་ལ་རྩུབ་པ་ཡངོ་། ཁྲག་

གཟེར་གྱི་རགས་སུ། ལྕ་ེསྐམ་པ་དང་། ཟུག་གཟེར་ཆ་ེབ། 

མྱིག་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟ་བ། དབུགས་རྒདོ། ནད་ཀྱི་གདུང་

བའྱི་སྐད་སྒ་འབྱྱིན། ༣། སྱིང་ལ་ཚད་པ་བཞུགས་པའྱི་རགས་

སུ། སམེས་མ་ོབ་དང་། གཉྱིད་མང་། མྱིག་དམར། ར་ོསདོ་

གཟེར་བ། སྱིང་འཆུ་བ། སྣ་སྐམ། བང་དང་རྒྱབ་ཚ་བ། སྱིང་

གྱི་འཕར་གངས་མང་བ་བཅས་ཡངོ་། ༤། སྱིང་ལ་ཆུ་སརེ་

བཞུགས་པའྱི་རགས་སུ། སྨྲ་བ་མང་། ལུས་འདར། གཉྱིད་

ཆུང་། སྱིང་གདུང་། གཡལ་སོང་གཡ།ོ གླུ་དང་དགདོ་ལ་

དགའ་བ་དང་། དནོ་མདེ་ཚགི་པ་ཟ་བའང་ཡངོ་། ༥། སྱིང་

ཐྱིབས་སམ་སྱིང་ལ་བད་ཀན་ཞུགས་པའྱི་རགས་སུ། བརདེ་

ངས་ཆ་ེཞྱིང་། སམེས་ལས་ཆ།ེ དང་ག་མྱི་བད་ེབ། གཉྱིད་ཆ།ེ 

སདོ་རྒྱངས། ལུས་སེམས་ལྕྱི་བའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་། ༦། སྱིང་

གྱི་སྱིན་བུའྱི་རགས་སུ། མྱིག་མདགོ་ནག་པ་ོདང་། མཆྱིལ་

མ་ལྗན་ལྗྱིན་འཛག་པ། སྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མང་བ། མུན་

འཐྱིབས་དང་ན་ཟུག་འདུག་སམ་པ་བྱུང་། ༧། སྱིང་ནད་

ཁ་ལ་ེནག་པའོྱི་རགས་སུ། རར་མནན་ཚ་ེསོང་ལ་ལུས་ལ་

ཚད་པ་ཆ།ེ སྨྲ་བ་ཉུང་ལ་སོྤ་ཐུང་བ། ཡར་རྡགེ་འདདོ་པ་

དང་། མྱིག་འབུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་བ། མག་ོབ་ོཕདེ་ན་བ། ཁ་ཡ་ོ

བར་འགྱུར་བ་བཅས་བྱུང་། གཞན་ཡང་མན་རྒྱུད་མཁྲྱིས་

པའྱི་ལའེུ་ལས།  སྱིང་ལ་མཁྲྱིས་པ་བཞུགས་པའྱི་རགས་ལ། 

དནོ་ག་ོབ་དང་སྱིང་མྱི་བད་ེབ། སདོ་མྱི་བད་ེབ། ལྕ་ེསརེ་

ལ་གཉྱིད་ཆུང་། སྱིང་ལ་གང་མ་ོའདདོ་པ་ཡངོ་བ་གསལ། 

ཕྱི་ལུགས་སུ་སྱིང་རའྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ཁབ་གདལ་ཆ་ེཤསོ་

atherosclerosis ཞསེ་པ་དའེྱི་མྱི་འགྱུར་རགས་སུ་བང་

ན་བ་དང་། དབུགས་རྒདོ་པ། སྐ་ེདང་། འགམ་པ། མྱིད་པ། 

བྱང་ཁགོ་སོད་དམ་ར་ོསདོ་ན་བ། གལ་ཏ་ེཡན་ལག་གྱི་རར་

བསྣད་ཡདོ་ཚ་ེརྐང་ལག་ན་བའམ་སྦྲྱིད་པ། ཡང་ན་དྲདོ་

ཉམས་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་གྱི་ཡདོ། 

དྲུག་པ། སྱིང་ནད་ཀྱི་བཅསོ་ཐབས། 

སྱིང་རླུང་ལ་འབས་བུ་གསུམ་གྱི་སྨན་མར་

བཟའ་ཞྱིང་ལུས་ལ་བྱུག་པ་དང་འཇམ་རྱིའྱི་ངོ་བོར་

བཏང་། ད་ེབཞྱིན་ཛ་ཱཏྱི་དང་ཁ་རུ་ཚའྱི་སྨན་མར་ལ་ཁ་

ཚར་སྨན་བཏང་བ། བཙན་དུག་རྱིལ་བུ་ཐབས་དང་ལྡན་པ་

བསནེ་པ། དཔྱད་དུ་ཚགིས་པ་དྲུག་བདུན་དང་། སྱིང་སདོ་

དང་སྱིང་ལགོས་སུ་མ་ེདང་ཐུར་མ་བྱ་བ། མྱི་ཚོགས་དང་

སྐད་སྒ་ཆནེ་པ་ོསྤང་དགསོ། རླུང་གཟེར་ལ་ཛ་ཱཏྱི་ག་ོསོད་

ཞ་ོཤའྱི་ཐང་དང་། དའེྱི་ཕེ་མར་ཁ་ཚར་སྨན་དང་། དཔྱད་

དུ་སྱིང་གསང་མདུན་རྒྱབ་གང་དུ་ན་བ་དརེ་བསགེ་དགསོ། 

ཁྲག་གཟེར་གྱི་བཅསོ་ཐབས་ལ། ཞ་ོཤ་ས་ེཏསེ་ཨ་རུའྱི་ཐང་

དང་། དའེྱི་ཕེ་མར་ཁ་ཚར་སྨན་དང་། དཔྱད་དུ་ཨ་སོ་དང་

རེ་ཆུང་གཏར་ལ་ཚིགས་པ་དྲུག་བདུན་གཉྱིས་བསེགས་

དགོས་གསུངས། སྱིང་ཚད་བཅོས་ཐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱུད་ག་

བུར་བདུན་པ་དང་། དགུ་པ། ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་སྦར་བ་བསེན་

ཅྱིང་ཚ་བ་འཁྱིལ་བ་ལ་དའེྱི་སངེ་དུ་ཐོང་ར་དང་། ཨ་ས།ོ 

ལྕ་ེའགོ་གཏར་དགསོ་གསུངས། སྱིང་གྱི་ཆུ་སརེ་ནད་ལ་ས་ེ

འབྲུའྱི་སྦརོ་བའྱི་སངེ་དུ་དཔྱད་མ་ེབང་གཞུང་དཀར་ནག་

དང་། སྡུད་ས།ོ ཚགིས་པ་བདུན་པར་བསགེ་པ་དང་། འབས་

གསུམ་དང་སངེ་ལྡངེ་སྨན་མར་བསནེ་དགསོ་པ་གསུངས། 

སྱིང་འཐྱིབས་ནད་ལ་སྐྱུགས་དང་། ཆུ་སྐལོ་མང་དུ་བཏང་

བ། ས་ེའབྲུའྱི་སྦརོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐང་བསྔགས། དྲདོ་སྨན་

ལ་སགོས་པའྱི་སྦརོ་བ་སྦྲང་དང་སྦར་བ་བསནེ་པ་གསུངས། 

སྱིང་སྱིན་ནད་ལ་བྱྱི་ཏང་གའྱི་སྦོར་བ་བསེན་པས་ཚ་བ་

དང་། གཡའ་བ། གཟེར་འཁྱུག་བྱེད་པ་རྣམས་སེལ་བར་

གསུངས། སྱིང་ནད་ཁ་ལ་ེནག་པརོ་སྐྱུ་རུ་རའྱི་ཐང་བཏུང་

བའྱི་རསེ་སུ་ཐུག་པ་དང་། ཞ་ོཤའྱི་སྨན་མར་བཟའ་བ། སྱིང་

ར་བསེག་པ་བཅས་གདམས་ཡདོ། 

ནུབ་ཕོགས་སྨན་གཞུང་ནང་དུ། སྱིང་ནད་ཀྱི་

ང་ོབའོྱི་ཐགོ་ནས་བཅསོ་ཐབས་ལ་ཁད་པར་འག་ོབ་གཅྱིག་

མཚུངས་ལྟར་སྤྱི་ཡངོས་ཀྱི་གས་ོཐབས་ནྱི། དང་པ།ོ ཟས་སྤདོ་

སྤང་བླང་སྐརོ་ལ་ཁ་ཟས་སུ་ཞག་ཚལི་དང་ཚ་ཉུང་བ་བསནེ་

པ།  ཉྱིན་རེར་ཉུང་མཐའ་སྐར་མ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་རལོ་བཅག་

དགསོ་པ། ཐ་མག་སྤངོ་བ་དང་། ཆང་རག་ཉུང་ངུ་བཏང་བ་

བཅས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལ་འབད་དགསོ་པ་དང་། གཉྱིས་པ་

སྨན་བཅསོ་སུ་གལ་ཏ་ེཟས་སྤདོ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསནེ་

ཀང་ནད་ཀྱི་དཔུང་གཅགོ་མྱི་ནུས་པའྱི་མཚམས་སུ་སྱིང་ནད་

ཀྱི་ང་ོབརོ་གཟྱིགས་ནས་གསསོ་སྨན་བཏང་དགསོ་འདུག 

གསུམ་པ། ད་ེནས་སྨན་གྱིས་ནད་དཔུང་གཞམོ་པར་དཀའ་

བར་འགྱུར་བའྱི་ཚ་ེསྨན་པས་དཔྱད་བཅསོ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

གང་ལ་གང་དགསོ་པ་བདེ་སྤདོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་འདུག

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

རྒྱུན་མཁའོྱི་བདོ་སྨན་གྱི་ཕན་ཡནོ་ལག་དབེ།

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

གནས་ཚུལ་ཕོགས་སྒྱིག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྨན་

པ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ཀྱིས་རོམ་སྒྱིག་བྱས་པ་ 《རྒྱུན་

མཁོའྱི་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ཡོན་ལག་དེབ།》 ཅེས་བྱ་བ། 

གཙ་ོབ་ོསྨན་རྱིས་ཁང་ནས་སྨན་སྦོར་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་

པའྱི་སྨན་སྣ་ཁག་གྱི་ཕན་ནུས་བསན་པའྱི་དབེ་ཅྱིག་ཡྱིན། 

དེ་བརམས་ནས་འདྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ བར་དཔར་ཐེངས་

བདུན་པ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བར་ཕན་

ཡོན་ལག་དེབ་འདྱི་ལ་ཐེངས་མང་བསྐར་ཞྱིབ་དང་དེ་

བཞྱིན་སྨན་སྣ་གསར་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ཕན་ཡནོ་ཁ་སྣནོ་

ལགེས་བཅོས་ཀང་གནང་ཡདོ། 

ཕན་ཡནོ་ལག་དབེ་ཀྱི་དཔར་ཐངེས་དང་པའོྱི་

ནང་དུ་གཙ་ོབ་ོསྡ་ེཚན་གཉྱིས་ཡདོ་པ་ནྱི། སྨན་སོྦར་ ༡༤༣ 

གྱི་ཕན་ནུས་བསན་པ་དེ་དང་། གཤམ་དུ་ནད་གཞྱི་སོ་

སརོ་མཁ་ོབའྱི་སྨན་གྱི་སྡ་ེཚན་ ༢༧ ཡོད་པ་གཉྱིས་ཡྱིན། 

འདྱི་ལོར་དཔེ་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་

ནས་དཔར་བཏབ་པའྱི་དཔར་ཐེངས་གསར་ཤོས་དའེྱི་

ནང་དུ། རོམ་སྒྱིག་པས་སྨན་སོྦར་ ༥༡ གྱི་སྨན་མྱིང་མངནོ་

བརོད་དང་། ཐུགས་སྣང་དགོས་པའྱི་དནོ་གནད་ཁག་

ཅྱིག སྨན་སྦོར་ ༢༠༡ གྱི་ཕན་ནུས་བསན་པ། ད་ེབཞྱིན་

ནད་གཞྱི་ས་ོསརོ་ཕན་པའྱི་སྨན་གྱི་སྡ་ེཚན་ ༢༩ ཡདོ་པ་

བཅས་དུས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོདང་འཚམས་པའྱི་གསར་སྣནོ་

བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་ཡདོ། 

དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྨན་སྣ་སོ་སོའྱི་རང་

བཞྱིན་ད།ེ བསྱིལ་དྲདོ་ཆ་ེའབྱིང་ཆུང་གསུམ་གང་ཡྱིན་པ་

དང་། ཡང་ན། རང་བཞྱིན་བསྱིལ་དྲདོ་སམོས་པ། སྨན་སྣ་

ད་ེལ་བཟྱི་ཡདོ་མདེ་དང་། ཡདོ་ན་ཆ་ེའབྱིང་ཆུང་གསུམ་

གང་ཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་གྱི་ཕན་ཡནོ་དང་། སྨན་ད་ེ

བཞེས་སངས་བསན་པའྱི་ནང་དུ། ཐགོ་མར་སྨན་ད་ེརྱིལ་

བུ་ཐང་ཕེ་མ་སོགས་སྡེ་ཚན་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་

ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཐུན་ཚད་དང་སྨན་ར་ཆབ་ཁོལ་ཚ་མསོ་

སམ་ཁལོ་གང་གང་གྱིས་བཞསེ་དགསོ་ཚུལ་སགོས་གསལ་

བར་བསན་གནང་བའྱི་ཁད་ཆསོ་ལྡན་ཡདོ།

དེབ་འདྱི་ནྱི་གཙ་ོབོ་བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་

ལ་དམྱིགས་ནས་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ཡནོ་རྣམས་ཚིག་ལྷུག་

ག་ོབད་ེབའྱི་ལམ་ནས་བྱིས་ཡདོ་སབས་སྨན་སྦོར་གང་གྱི་

ཕན་ཡནོ་ཤསེ་པར་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་ངསེ་དང་། ལྷག་པར་

དུ་ནད་གཞྱི་སྤྱི་དང་། ནད་རགས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་

པའང་ཤསེ་ཐུབ་པའྱི་གགོས་བྱེད་པ་ཡྱིན། སྐབས་འགར་

རང་གྱི་ལུས་ལ་སྔར་མེད་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་བྱུང་བ་དེ་

རང་བཞྱིན་གྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ལ་ཆ་འཇགོ་བྱས་པ་ལས་ད་ེནད་

གཞྱི་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་ནད་རགས་ཡྱིན་པ་ར་མ་འཕོད་

པར་ད་ེམུར་ལུས་པས་རྱིམ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་གཅོང་ནད་

མཐུ་ཆནེ་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལ་ཐསོ་

བསམ་སོབ་གཉརེ་གྱི་ག་ོསྐབས་མ་ཐབོ་པ་དག་གྱིས་སྨན་གྱི་

ཕན་ཡནོ་ནང་གསལ་བའྱི་ནད་གཞྱི་ས་ོསའོྱི་རྒྱུ་རེྐན་དབྱ་ེབ་

རགས་བཅས་ཤསེ་ཐབས་མདེ་པར་བརེན། མང་ཚགོས་ནས་

ཕན་ཡནོ་ལག་དབེ་འདྱི་ལྟ་བུ་གང་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་བཞྱིན་

སྨན་སྣ་བྱ་ེབག་པ་དའེྱི་ཕན་ཡནོ་ནང་གསལ་བའྱི་ནད་གཞྱི་

ནད་རགས་དང་། རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ནད་རགས་གཉྱིས་

གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པར་བཟུང་ནས་སྨན་སྦརོ་ད་ེག་ཚམོ་

དུ་བསེན་པ་མྱི་རྱིགས་ས།ོ། ཕན་ཡནོ་ལག་དབེ་འདྱི་རོམ་

སྒྱིག་བྱས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱི་འཕདོ་བསེན་ལ་ཕན་པའྱི་སད། རྒྱུན་དུ་བདོ་སྨན་

བཞེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྨན་པས་གནང་བའྱི་སྨན་སྣ་

དའེམ། ཡང་ན་བདོ་སྨན་གྱི་ཕན་ཡནོ་ཙམ་ཞྱིག་ཤསེ་རགོས་

སད་ཡྱིན་པར་དགངོས་པར་འཇགས་དགསོ་ས།ོ།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡

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

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

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

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

སྐེས་རྟགས་བཞངེས་ན་དག་ེམཚན་ཆ།ེ

རྱིས་པ་དཀའ་བཅུ་པ་ཕུན་ཚོགས་སན་གགས།

འདྱིར་ཕན་གྱི་གེང་གཞྱི་གཙོ་བོ་ནྱི། སྱིད་

གསུམ་འདྱི་ན་སྐེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཐོག་མར་

བཙས། བར་དུ་གནས། ཐ་མ་འཇྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ནྱི། 

འཇྱིག་རེན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལས་ཐབས་གཞན་ཡོད་པ་

མ་ཡྱིན། དེར་བརེན་རང་གསོན་པོར་གནས་རྱིང་སྐེས་

རགས་སམ་འཁྲུངས་རགས་བཞེངས་ན་དགེ་མཚན་ཧ་

ཅང་ཆ་ེབའྱི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་གེང་བ་ལ། ད་ེཡང་སེྐས་

རགས་རང་རང་སོ་སོའྱི་སྐེས་སྨེ་ནས་འདནོ་དགོས་པས་

ཐོག་མར་སྨེ་བའྱི་ངོ་སྤོད་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱ་སེ། 

དཔརེ་ན། ར་བ་ལས་སྡངོ་པ།ོ སྡངོ་པ་ོལས་ཡལ་ག གེས་

པ་བཞྱིན་དུ་བརདོ་གཞྱི་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། བརདོ་

བྱའྱི་ངོ་སྤོད་ཙམ་མ་ཤེས་པར་རོད་བྱེད་ཀྱི་དནོ་རོགས་

པར་དཀའ་བས། དེས་ན་ངོ་སྤོད་ཙམ་ནྱི། སྤྱིར་སྨེ་ཞེས་

སྡུག་བསྔལ་དང་། སྨེ་བདུན་ཞེས་རྒྱུ་སྐར་ཞྱིག་སེ་སྐར་

མའྱི་སྐར་ཚོགས་ཀྱི་གས་ཤྱིག་དང་། 

ཡང་སྨེ་ཞེས་ལུས་ཀྱི་སྨེ་བ་སེ་མྱིའྱི་སྐྱི་མོ་

ནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་མྱིང་དང་། སྨེ་བ་ཞེས་པ་ལུས་ཀྱི་

ཤ་མཚན་ནག་ཐྱིག་གམ་ཤའྱི་འཛེར་པ་དང་། འབྱི་

ཚུལ་གཞན་དུ་རྨ་ེཞེས་བྱིས་པའང་བརྡ་རྱིང་དུ་གསལ་

བ་སོགས་དོན་མྱི་འདྲ་བ་དུ་མར་འཇུག་རུང་། འདྱིར་

བཤད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་སྨེ་བ་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱིན་པར་གོང་

གྱི་དནོ་འགའ་ར་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ཀང་། མདོར་ན་

རྱིས་འབས་འདནོ་བྱེད་ཀྱི་རགས་མཚན་དགུའྱི་མྱིང་སེ། 

དེ་ནྱི་འབྱུང་རྱིས་སམ་ནག་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་རྱིས་

འབས་ཤྱིག་འདོན་དགོས་ཚེ་སྨེ་བ་ནྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང་

རྱིས་འབས་ཟབ་པས་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་

པས་སེྐས་རགས་ཀང་སྨེ་བ་ནས་འདོན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

འཁྲུངས་རགས་བཞེངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་ཉེས་པ་ཀུན་དང་

ཡོངས་སུ་བལ་ཞྱིང་རྣམ་རོག་གྱི་བློ་ཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་

མེད་པས་རྱིས་རྱིག་པར་བསེན་མྱི་དགོས་ཤྱིང་། གཞན་

ལས་འབས་ཁས་མྱི་ལེན་མཁན་དང་ཆོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་

མེད་མཁན་ཚོར་དེ་བས་བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་པར་བསེན་

མྱི་དགོས་པས་དགོས་མཁ་ོམ་མཆྱིས་ཀང་། གཞན་དག་

གང་ཟག་རྣམས་ནྱི་བདག་མེད་དོན་མ་རོགས་པས་མ་

རྱིག་དབང་གྱིས་རྣམ་རོག་གམ་དོགས་པས་ལས་སུ་

འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་སྣང་ངོར་འཆར་མཁན་ཤ་སག་

ཡྱིན་པས། དེ་སེལ་སད་བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་པར་བསེན་

མཁན་རྣམས་གལ་ཏེ་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་སོགས་བརྒྱབ་

ཚེ་རང་རང་སོ་སོའྱི་སེྐས་རགས་སམ་འཁྲུངས་རགས་

ག་རེ་བཞེངས་དགོས་པ་དའེྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་དང་། 

གཞན་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་རྒྱག་སྐབས་རང་ཉྱིད་བཙས་

དུས་ཀྱི་ལག་འཁོར་ཚོུད་ཆུ་སང་དང་བཅས་པ་ངེས་

པར་དུ་དགོས་པས་དུས་ཚོད་སོགས་གང་ཡང་བཤད་

རྒྱུ་མེད་པར་ཚེ་རྱིས་སོགས་བརྒྱབ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་

ངལ་ཡོད་རུང་། སེྐས་རགས་བཞེངས་སྐབས་རང་གྱི་

ལོ་གངས་གཅྱིག་པུ་བརོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཆོག་པས། སྐེས་

རགས་ངསེ་པར་དུ་བཞེངས་ནས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་སྨོན་

ལམ་འདེབས་པ། སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་བ། ཚད་དང་

ལྡན་པའྱི་ཆོས་བྱ་གལ་ཆེ་ཞྱིང་དེ་ལྟར་འབད་ན་ཚེ་ཕྱི་

མ་ངན་འགོ་སོགས་གང་བྱུང་ལུས་སུ་མྱི་སེྐ་བའྱི་དགོས་

པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་གཞན་ཡང་ཕ་སྤུན་སོགས་གང་ཡང་

མེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་

གནས་སུ་འཆྱི་ཚ་ེསྐེས་རགས་བཞེངས་མཁན་མྱི་འབྱུང་

བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕད་སྱིད་པས། དེར་

བརནེ་རང་ཉྱིད་ལོ་ན་ཕ་དུས་ནས་སྐེས་རགས་བཞེངས་

དགོས་ཤྱིང་། མྱི་སོ་སོའྱི་སྐེས་སྨེའྱི་སེང་ནས་སྐེས་རགས་

བཞེངས་ཚུལ་ནྱི། ལེགས་བཤད་བཻཌ�ཱུར་དཀར་པོ་

ལས། སྐེས་སྨེ་གཅྱིག་དཀར་ལ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་

སྐུ་བཞེངས། གཉྱིས་ནག་ལ་ཕག་རྡོར་སྐུ་དང་མཆོད་

རེན་བཞེངས། གསུམ་མཐྱིང་ལ་རྡ་ོར་ེསེམས་པའྱི་སྐུ་

བཞེངས། བཞྱི་ལྗང་ལ་ཕག་རྡརོ་སྐུ་བཞེངས། ལྔ་སེར་ལ་

ཐུབ་དབང་སྐུ་དང་རྡརོ་གཅོད་བཞེངས། དྲུག་དཀར་

ལ་གཙུག་ཏརོ་དང་། བླ་མའྱི་སྐུ་བཞེངས་གསུངས་པས། 

གཙུག་ཏོར་ལ་རྱིགས་འགའ་ཡོད་པ་ལས་གཙུག་ཏོར་

རྣམ་རྒྱལ་མའྱི་སྐུ་དང་། བླ་མའྱི་སྐུ་བཞེངས་ཞེས་རང་

གྱི་ར་བའྱི་བླ་མའྱི་སྐུའམ་སོན་པའྱི་སྐུ་བཞེངས་ན་ཆོག 

བདུན་དམར་ལ་སྒོལ་མའྱི་སྐུ་བཞེངས། བརྒྱད་དཀར་

ལ་སོན་པའྱི་སྐུ་བཞེངས། དགུ་དམར་ལ་སྒོལ་མའྱི་སྐུ་

བཞེངས་ན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཆ་ེབ་ནྱི། ཡང་ད་ེཉྱིད་ལས། 

གཅྱིག་དཀར་ལ་ནྱི་སྐེས་པའྱི་མྱི། །སྐེ་བ་ཕྱི་མ་ར་ལུས་

སམ། །འདབ་ཆགས་ངང་ངུར་གང་རྱིགས་ལུས། །གནདོ་

སྦྱིན་བག་ཆགས་ཡུལ་མྱིའམ། །ཀླུ་རུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞེས་

བཤད། །དེ་ཡྱི་འགོག་ཐབས་སྐེས་རགས་སུ། །སྤན་རས་

གཟྱིགས་ཀྱི་སྐུ་བཞེངས་ན། །ཕྱི་མ་འབྱོར་ལྡན་ཕོ་ལུས་

སམ། །ལྷ་འམ་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་སུ་སྐེས། །གཉྱིས་ནག་

འདྱི་ལ་གང་སེྐས་པ། །སྐེ་བ་ཕྱི་མ་སྱིན་བུ་འམ། །དོམ་

སྤེལ་ཡྱི་དྭགས་གང་རུང་སྐེ། །ཕག་རྡརོ་སྐུ་དང་མཆོད་

རེན་བཞེངས། །ཚད་ལྡན་ཆོས་བྱས་ཚངས་རྱིས་

སམ། །ཞང་བློན་ཕོ་ལུས་ཞྱིག་ཏུ་སྐེ། །ཞེས་དགོས་པ་འདྱི་

ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་སེྐས་རགས་བཞེངས་དགོས་པ་

དང་། འདྱིར་དཔེ་གཉྱིས་ཙམ་ལས་ཚང་མ་བཀོད་མེད་

རུང་གཞན་རྣམས་ཀང་གལ་ཏེ་མཁེན་ལྡན་ཡངས་པ་

ཚོ་ཞྱིབ་ཕ་མཁེན་འདོད་ཡོད་ཚེ་(ལེགས་བཤད་བཻཌ�ཱུར་

དཀར་པ་ོལས་)གསལ་བས་དརེ་གཟྱིགས་རགོ་ཡོང་བའྱི་

ར་ེའདུན་དང་བཅས་སོ།།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༧ ཕྱི་ཟླའྱི་ ༢༨ བར་བུམ་

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

ཟླ༨   ཚསེ ༡  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 1-10-2016 
Earth-Wind

རྒྱ་ཟླ་༩ ཆ་ེཚསེ་༡

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་མྱི་བྱ།

༨  ཚསེ ༢  ཉྱི 
མ་ེརླུང

SUN  2-10-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༢  ཟླ ལྷག    	
ཆུ་རླུང

MON  3-10-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༣  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 4-10-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབུ་ཁྲྱིད་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༤  ལྷག
མ་ེཆུ

WED 5-10-2016
 Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

༨  ཚསེ ༥   ཕུར
ས་རླུང

THU  6-10-2016 
 Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།   གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༦   སངས
ས ༢

FRI  7-10-2016
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེཨར་ལས་སྤངོས།

 

༨  ཚསེ ༧   སྤནེ
ས  ༢

SAT  8-10-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབག་མ་གཏངོ་
ལནེ་འཛམེས།

༨  ཚསེ ༨  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN  9-10-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  དུར་གདབ་སྤངོས།

 ཀླུ་ཐབེས།

༨  ཚསེ ༩   ཟླ
ཆུ ༢

MON 10-10-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཞག་ངན་།		

										ཀླུ་ལགོ

༨  ཚསེ ༡༠  མྱིག

ས་མེ
TUE  11-10-2016 

Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

											ཀླུ་ལགོ

༨   ཚསེ ༡༡    ལྷག

ས་ཆུ  
WED  12-10-2016 

 Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་མགནོ་སྤངོ་།

༨   ཚསེ ༡༢  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 13-10-2016
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༡༣  སངས
ས  ༢

FRI 14-10-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེབུ་ཁྲྱིད་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༡༤  སྤནེ
ས་མེ 

SAT 15-10-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

གས་ོསྦངོ་།

༨  ཚསེ ༡༥  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 16-10-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༡༦  ཟླ
ཆུ ༢

MON  17-10-2016
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མཁར་ལས་སྤངོས།

༨ ཚསེ ༡༧   ཆད བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༨  ཚསེ ༡༨  མྱིག
མ ེ༢

TUE  18-10-2016
 Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་མྱི་རུང་།  

༨  ཚསེ ༡༩  ལྷག
མ་ེཆུ

WED  19-10-2016
 Fire-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

ཀླུ་ལགོ

༨  ཚསེ ༢༠  ཕུར
ས་རླུང

THU  20-10-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༧  ནས་ ༨ ཚསེ་ ༢༨ བར་བུམ་

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

༨  ཚསེ ༢༡  སངས
ས་རླུང

FRI  21-10-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  མགནོ་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༢༢  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT  22-10-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༢༣   ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN  23-10-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བུ་ཁྲྱིད་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༢༤   ཟླ
མ་ེཆུ

MON  24-10-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༨  ཚསེ་ ༢༥  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  25-10-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༢༦  ལྷག
མ་ེཆུ

WED  26-10-2016 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན།  མཁར་ལས་སྤངོས། 

                 ཀླུ་ལགོ

༨  ཚསེ ༢༧  ཕུར  
མ་ེརླུང

THU  27-10-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

༨  ཚསེ ༢༨  སངས
ས་རླུང

FRI 28-10-2016 
Earth-Wind

འབྱུང་འཕོད་ངན། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༨  ཚསེ ༢༩   སྤནེ
ས་རླུང

SAT  29-10-2016 
Earth-Wind 

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་
སྤངོས།

༨  ཚསེ ༣༠  ཉྱི
མ་ེརླུང 

SUN  30-10-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

										གས་ོསྦངོ་།	

ཟླ ༩  ཚསེ ༡  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON  31-10-2016 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 

བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༩  ཚསེ ༢  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE  1-11-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས།                                             

ཀླུ་ལགོ

	

༩   ཚསེ ༣  ལྷག     
མ་ེཆུ

WED  2-11-2016 
Fire-Water

ཚེས་ཆ་ངན། བྱྱིས་སནོ་སྤངོས།  

གཏར་སགེ་མྱི་བྱ།

༩  ཚསེ ༤   ཕུར
ས་རླུང

THU  3-11-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༥   སངས
ས ༢

FRI  4-11-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

༩  ཚསེ ༦  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT  5-11-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཨར་ལས་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

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་སྤངོས། 

དགུན་ཚུགས། ཆུ་ཁམས་མཁལ་ར་

ཞག༧༢ རྒྱུ

༩  ཚསེ ༩    མྱིག
ས་མེ

TUE  8-11-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་། 

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།  མགནོ་སྤངོས།
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རྒྱན་ཆ་འདགོས་དུས་ངེས་པར་དུ་རྒྱན་ཆའྱི་ན་ཚ་

སནོ་འགགོ་བདེ་དགསོ།
ཀང་ཡུན་ཀནེ་གྱིས་བསྒྱུར།

རྒྱན་ཆ་འདོགས་སོལ་དར་བའྱི་ཆབས་ཅྱིག་

ཏུ་རྒྱན་ཆའྱི་ན་ཚ་ཡང་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རདེ།

སོར་གདུབ་དམ་དྲགས་པའྱི་སྐོན། གཞོན་

ནུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སོར་གདུབ་བརླག་དོགས་ཀྱིས་སྐུད་

པས་སོར་གདུབ་ཀྱི་སྣེ་མཐུད་དམ་པོར་དཀྱིས་ནས་

བཏགས་པས་རྐུ་མས་རྐུ་ཁེར་བྱེད་མྱི་ཐུབ་ལ་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཀང་ལས་ས་པོར་འབུད་མྱི་ཐུབ་པར་ཟླ་བ་མང་

པོ་སོང་མཐར་སོར་མོ་སྦྲྱིད་ཡོང་དུས་གཞྱི་ནས་ཇེམ་

ཙེས་དཀྱིས་སྐུད་བཅད་ནས་སྐམ་པས་སོར་གདུབ་ཀྱི་

ཁ་གཤགས་ཏེ་སོར་གདུབ་འབུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་

ཀང་དེ་དུས་སོར་མོའྱི་པགས་པ་དང་། ཤ་གནད། རུས་

པ་བཅས་ཚང་མ་བརྡྱིབས་ནས་སོར་གདུབ་ཀྱི་པར་རསེ་

གཏྱིང་རྱིང་པོ་བླངས་ཏེ་སོར་མོ་ཡ་མ་གཟུགས་ཆགས་

ཚར་ཡོད། གལ་ཏ་ེསོར་གདུབ་འབུད་རྒྱུ་ཅུང་སྔ་ན་སོར་

གདུབ་ཀྱི་པར་རེས་ཡལ་ཐུབ། གལ་སྱིད་བཏགས་ཡུན་

རྱིང་པོར་སོང་ན་སར་གསོ་བྱེད་ཐབས་བལ་ལ། མྱི་ལ་

ལའྱི་སོར་གདུབ་དམ་དྲགས་པས་སོར་མོའྱི་ཁྲག་རྒྱུན་

འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་ཁག་པོ་བྱུང་ནས་སོར་མོའྱི་གནས་ཆ་

ཤས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཉམས་པ་དང་ལ་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་ཏེ་

མེད་ཐགོ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་བསྐོར་གནང་ཡོད། བོད་

ལུགས་བརག་དཔྱད་དང་ངག་ཐོག་རྱིས་འབས་གཉྱིས་

ལ་ཐུགས་སྣང་དང་དགའ་མོས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་

མང་པོ་བྱུང་ཡོད། ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་སྐབས་ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་

ཚོང་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དང་།  ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཀྱིས་

སྨན་རྱིས་ཅ་དངསོ་ཚོང་འགམེས་ཀང་གནང་ཡོད།  

 གོང་གསལ་ལས་རྱིམ་དེ་དང་

བསྟུན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་འགན་འཛིན་མཆོག་

ནས་ Shri Shripad Yesso Naik, Minister, 

AYUSH དང་ Shri Ajit M. Sharan, 

Secretary, AYUSH,  Shri  P.N. Ranjit 

Kumar, Joint Secretary བཅས་གལ་ཆེ་མྱི་སྣ་

ཁག་གཅྱིག་མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་ཞུས་

ཡོད། ཡང་དེ་ཉྱིན་དགོང་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༥ པའྱི་ཐོག་ལྡྱི་

ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་བོད་རྱིགས་ཁག་ལ་ནད་རྱིགས་སྔནོ་

འགོག་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ཕོགས་སྐོར་ལམ་སོན་གསུང་

བཤད་ཀང་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ས།ོ།

པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། དམྱིགས་ཡུལ། འཆར་གཞྱི་བཅས་ཞྱིབ་ཕ་

གསལ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 

དེ་ནས་དངོས་གཞྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུའྱི་

ནང་དུ་སྨན་པ་གཙོ་བོ་མཆོག་གྱིས་བོད་སྨན་ངོ་སོྤད་

དང་སྦྲགས་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་བསེྐད་ཇྱི་བྱུང་སྐོར་

དང་། གཞན་ཡང་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲྱིམ་སྐལ་བཟང་ལགས་

ཀྱིས་བོད་སྨན་དང་ནང་ཆོས་དབར་གྱི་འབེལ་བ་དང་།  

ར་ཆུ་བརག་ཐབས་སྐོར། སྨན་པ་བསོད་ནམས་དབང་

མོ་ལགས་ཀྱིས་གཅྱིན་སྱིའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྐོར། སྨན་པ་

བསོད་ནམས་སོྒལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཟས་སོྤད་ལམ་

སོན་སྐོར། སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཆོས་སྒོན་ལགས་ཀྱིས་

འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར། སྐར་རྱིས་པ་ཀུན་དགའ་དོན་

གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྐར་རྱིས་ཀྱི་ངོ་སྤོད། སྤུས་ཚད་སངས་

འཛིན་མ་ཚེ་རྱིང་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་སྨན་རྱིས་ཐོན་

དངོས་ཁག་ལ་སྤུས་ཚད་སངས་འཛིན་བྱ་ཕོགས་སྐོར། 

ལུས་སེམས་སོག་གྱི་དབང་རའྱི་ཚན་རྱིག་པ་བསན་

འཛིན་གསལ་སོྒན་ལགས་ཀྱིས་ལུས་སེམས་སོག་གྱི་ངོ་

སྤོད་དང་སྦྲགས་སེམས་ངལ་(Stress)གྱི་ངོ་སོྤད་དང་

བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་།

 ཉྱིན་རྒྱབ་ཏུ་སྨན་པ་གཙ་ོབ་ོམཆོག་གྱིས་ནད་

པ་གངས་ ༤༠ ལ་རྱིན་མེད་ཐོག་བོད་ལུགས་བརག་

དཔྱད་དང་ཟས་སྤོད་ལམ་སོན་གནང་། སྐར་རྱིས་པ་

ཀུན་དགའ་དནོ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་མྱི་གངས་ ༡༡ ལ་རྱིན་

སོ་སྨན་གྱི་ལྦུ་བ།

རྨ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།

རྣ་བའྱི་ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་ཚ་ནད། རྣ་བར་ཨྱི་ཁུང་

འབྱིགས་པའམ་ཡང་ན་རྣ་རྒྱན་བཏགས་རྐནེ་རྣ་ཤལ་ལ་

གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་དང་རྣག་བརྒྱབ་པ་རྣམས་དུས་ཐོག་

ཏུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་སེ་ནད་འབུ་ཁབ་ནས་

རྣ་བའྱི་ཕྲུམ་རུས་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་དེ་ནྱི་སྨན་བཅོས་

བྱེད་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན།

པགས་པའྱི་ཚ་ནད་དམ་དུག་ཕོག་པ། མྱི་ལ་

ལས་རྣ་བར་ཨྱི་ཁུང་འབྱིགས་རེས་ཨྱི་ཁུང་གྱི་ཁ་ཟུམ་

དོགས་ཀྱིས་ཞ་སྐུད་བརྒྱུས་བཞག་པ་དང་། ཡང་མྱི་ལ་

ལས་ཞན་གཤའྱི་རྣ་རྒྱན་ཡུན་རྱིང་འདོགས་པའྱི་རྐེན་

གྱིས་པགས་པའྱི་ཚ་ནད་དམ་ཞན་གཤའྱི་དུག་ཕོག་གྱི་

ཡོད། ད་དུང་མྱི་ལ་ལས་ཟངས་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་སྐེ་རྒྱན་

ནམ་ལག་གདུབ་སགོས་རྒྱན་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་དངུལ་ཆུ་བྱུགས་

ནས་གོན་པས་དངུལ་ཆུའྱི་དུག་ཕགོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

གངོ་གསལ་རྐནེ་པས་ལ་ོཆུང་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱན་

ཆ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལུས་ཕུང་རྒྱས་པར་གནདོ་པ་དང་དུག་

ཡདོ་པའྱི་རྒྱན་ཆ་མ་གོན་པའམ་མ་བཏགས་ན་ཡག་གྱི་རདེ།

སོ་སྨན་བརྒྱབ་ནས་སོ་འཁྲུ་སྐབས་ལྦུ་བ་

དཀར་པོ་མང་པོ་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་དརེ་མྱི་ལ་ལས་དགའ་

པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་མྱི་ལ་ལས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད། 

ཡང་སྱིང་ལྦུ་བ་མང་ན་ལེགས་སམ་ཉུང་ན་ལེགས་པའྱི་

སྐརོ་དང་། ལྦུ་བ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བའྱི་སྐརོ་ཞུས་ན།

སོ་སྨན་གྱི་ལྦུ་བ་ནྱི་སོ་སྨན་གྱི་ནང་དུ་དག་

རྫས་(ཡྱི ་ཙི )བླུགས་ཡོད་པའྱི་སབས་ཀྱིས་བྱུང་བ་

དང་། དག་རྫས་ཇྱི་ཙམ་མང་ན་ལྦུ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་མང་

བ་ཡོད། ས་ོསྨན་རྣམས་ལྦུ་བ་མང་ཉུང་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེལྦུ་

བ་མང་བ་(དའེྱི་ནང་དག་རྫས་ཀྱིས་སོ་སྨན་ལྗྱིད་ཚད་

ཀྱི་18% ཟྱིན་ཡོད།) ལྦུ་བ་འབྱིང་བ་(དའེྱི་ནང་དག་

རྫས་ཀྱིས་10-18 % ཟྱིན་ཡོད།) ལྦུ་བ་ཉུང་བ་(དའེྱི་

ནང་དག་རྫས་ཀྱིས་5-10 % ཟྱིན་ཡོད།) བཅས་རྱིགས་

གསུམ་དུ་ཕེ་ཡོད།)

སོ་སྨན་གྱི་ནང་དུ་དག་རྫས་བླུག་དགོས་

དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་སོ་དྲེག་དག་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྦུ་བ་

མང་པོ་ཡོད་ན་སོ་དྲེག་དག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་

དཔེར་ན། ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་གྱི་སོ་སེར་པོ་ཆགས་ས་

བས་ལྦུ་བ་མང་བའྱི་སོ་སྨན་སྤད་ན་ལེགས། ཡྱིན་ནའང་

ལྦུ་བ་ཇྱི་ཙམ་མང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དག་རྫས་ཀང་མང་

བ་བླུག་དགོས། དག་རྫས་ནྱི་བ་ཚྭའྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་

དངོས་རྫས་ཤྱིག་ཡྱིན་སབས། དག་རྫས་མང་དྲགས་ན་

སོ་སྨན་གྱི་ངོ་བོ་བརན་པོར་གནས་པ་བྱེད་རྒྱུར་གནདོ་

སྱིད་པ་དང་སོ་སྨན་བླུག་སྣོད་ལ་བསད་སྐོན་ཆེན་པོ་

ཡོང་སྱིད་པར་མ་ཟད། ཁ་ནང་གྱི་འབྱར་སྐྱིར་ཕགོ་ཐུག་

ཡོད་པའྱི་ཐོག་ཚབས་ཆེ་སྐབས་སོ་རྱིལ་སྐྲངས་པ་ཡང་

ཡོང་སྱིད། དེ་མྱིན་དག་རྫས་ར་ོདྲྱི་མྱི་ཞྱིམ་པ་ཡོང་བས་

སོ་སྨན་གྱི་ནང་དུ་དག་རྫས་ཕོན་ཆེན་བླུག་ན་མངར་

བཅུད་དང་དྲྱི་ཞྱིམ་རྒྱུ་རྫས་སོགས་ར་ོདྲྱི་ཞྱིམ་རྫས་ཀང་

དེ་དང་བསྟུན་ནས་མང་བ་བླུགས་ནས་རོ་དྲྱི་མྱི་ཞྱིམ་

པ་དེ་གསོད་དགོས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐོག་ནས་ལྦུ་བ་མང་

བའྱི་སོ་སྨན་སྤད་ན་ལེགས་པོ་མེད་པ་མཐོང་ཐུབ། འནོ་

ཀང་དེ་འདྲ་བཤད་པ་དེ་ནྱི་ལྦུ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཉུང་ན་དེ་

ཙམ་ལེགས་ཞེས་བཤད་པ་མྱིན། སྤྱིར་ན་ལྦུ་བ་མང་ཉུང་

འཚམ་པའྱི་ས་ོསྨན་སྤད་ན་ལེགས།

ཉེ་ཆར་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་དག་རྫས་ཀྱི་སོྐན་ཆ་

སེལ་ཆེད་དག་རྫས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་འདྲེས་སོྦར་འཁྲུད་རྫས་

སྤད་པའྱི་སོ་སྨན་བཟོས་པ་དེ་སོ་དྲེག་དག་ནུས་ཆེ་བ་

དང་ལྦུ་བ་མང་བར་མ་ཟད། བ་ཚྭའྱི་ངོ་བོ་ཉུང་ལ་ར་ོདྲྱི་

ངན་པ་ཡང་དག་རྫས་ལས་ཞ་ེདྲགས་ཀྱིས་ཉུང་བ་ཡོད་

སབས། ས་ོསྨན་ད་ེརྱིགས་ལ་ལྦུ་བ་མང་ན་ལེགས་པ་ཡོད་

པ་རདེ།

ད་ེམྱིན་དག་རྫས་བླུགས་མདེ་པའྱི་ས་ོསྨན་འགའ་

ཞྱིག་ལ་ལྦུ་བ་ལངས་རྫས་གཏན་ནས་མདེ་པ་དང་། ས་ོསྨན་ད་ེ

རྱིགས་ཀྱི་ས་ོདྲགེ་དག་ནུས་ཞན་ཙམ་ཡདོ་པ་རདེ།

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕོས།

་་་སརོ་ལ་འག་ོགངེ་འཚགོས།

ནད་བཅསོ་གནོ་ཆས།

མྱིའྱི་ལུས་དང་མགོ་བོར་གོན་པའྱི་གོས་དང་

ཞྭ་མོས་གང་ངར་འགོག་ཐུབ་པ་དང་མཛེས་རྒྱན་སྤས་

ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སྨན་བཅོས་དང་ལུས་ཁམས་

བདེ་སྲུང་བྱེད་པ་སེ་གོན་ཆས་ཀྱིས་ནད་ཀང་བཅོས་

ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།

རྒྱ་ནག་གྱིས་གནའ་རབས་སུ་གོན་ཆས་

ཀྱིས་ནད་བཅོས་པའྱི་ཐབས་མང་པོ་བཀོད་ཡོད་པའྱི་

ནང་ནས་སྐད་གགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་ལྷ་འབྲུམ་ཕོག་

མཁན་གྱི་གོས་མྱི་ཐང་པོ་གཞན་དག་ལ་བསྐོན་ན་ལྷ་

འབྲུམ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཐང་

རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ <<སྨན་སྦོར་མེ་ལོང་>>ཞེས་པའྱི་

ནང་དུ་སུན་སྱི་མྱིའོ་ཡྱིས་གོན་ཆས་ཀྱིས་ནད་བཅོས་

པའྱི་ཐབས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་དཔེར་ན་

སྐལ་བཟང་མེ་ཏགོ་དང་། པོ་ཧ།ོ ག་བུར་བཅས་ཀྱིས་ཞྭ་

མོའྱི་བར་འཚང་བྱས་ན་ཚ་བ་སེལ་ཞྱིང་རྱིག་པར་ཕན་

པ་དང་། ཞྱི་ཞྱིན་དང་བོང་ང་ནག་པོ་སོགས་ལྷམ་ནང་

བཞག་ན། ཐག་རྱིང་ཕྱིན་ཡང་ཐང་མྱི་ཆད་པ་དང་རྐང་

པ་མྱི་ན། གོས་དང་ཞྭ་མོའྱི་ནང་དུ་ག་རྱི་གཏོར་ན་ཀླད་

པ་ཐང་ཞྱིང་ལུས་སབོས་རྒྱས་པ་སགོས་ལྟ་བུ་རདེ། ལྱི་ཧྱི་

ཀནེ་གྱི་སྔ་ོསྨན་རབ་གསལ་ནང་དུ་མྱིག་གསལ་སྔས་མགོ 

ཞེས་པ་ཞྱིག་བཀོད་པ་དེ་བའྱི་ཤུན་ལྤགས་དང་། སན་

ནག་གྱི་ཤུན་ལྤགས། ཐལ་ཀ་རྡ་ོར།ེ སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་

བཅས་བསེས་ནས་སྔས་མགོ་བྱས་ན། ལོ་ན་རྒས་ཀང་

མྱིག་གསལ་པོར་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དམངས་

ཁྲོད་དུའང་དར་འབུའྱི་བྲུན་དང་། ཇ་རོས་སྔས་མགོ་

བྱས་ནས་ཚ་བ་སེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་

སྨན་རྫས་ཤྱིང་མངར་དང་བ་ལང་ལྕ་བ་སོགས་སྡེབ་

སྦོར་བྱས་ནས་ཀུ་རུ་པྱིན་ད་ཕེ་མ་བཟོས་ཏ།ེ ལྷམ་མཐྱིལ་

གྱི་བར་རྱིམ་དུ་བཞག་ན་རྐང་རྔུལ་འགོག་པ་དང་འབུ་

འགགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།

ཚན་རྱིག་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་

ཅྱིག་གོན་གོས་ཀྱིས་ནད་བཅོས་པའྱི་ཐབས་ཀང་མུ་

མཐུད་ད་ེཡར་རྒྱས་སོང་ནས་ཉ་ེརབས་སུ་སེབས་སྐབས་

ནད་འགགོ་ནད་བཅོས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་གོན་གསོ་དང་རྒྱན་

ཆ་སྔ་རསེ་སུ་ཐནོ་པ་རེད། 

འབུ་གསདོ་གོན་གསོ། དུག་སྦྲང་དང་འབུས་

ས་ོམྱི་རྒྱག་པའྱི་ཆདེ་དུ། ཧ་ྥགསོ་དུག་སྦྲང་དང་འབུ་ཤྱི་འག་ོ

བའྱི་སྨན་སྐྱི་ཡདོ་པའྱི་གསོ་ཚདོ་བཟོ་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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