སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལ
ྲེ ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༣༡

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

༥/༡༡/༡༩༩༦

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

སྒོ་གསར་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་
བྱེད་དགོས་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཉམས་ཞིབ་བྱེད་
རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཡོང་སདྲི ་ཀྱི་རེད། ཡང་རགི ས་
ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚོ་དེ་སྔ་སོ་སོའ་ི ལུང་
པའི་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོ་ནའི་ནང་ལ་
འཐོམས་བསྡད་པའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་ཕྱི་ལ་འབྲེལ་བ་མ་བྱུང་བ་
དང༌། མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཉུང་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གནས་
དོན་མ་རགྟོ ས་པའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་
ཡང་ཡོང་མ་ི སདྲི ་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་བཙོག་ན་ཡང་
ཨ་ཕའི་ཁ་ཕོར་ལབ་པ་བཞིན་རགི ས་འགའ་ཞིག་ལ་ང་
ཚོས་ཞེན་ཁོག་བྱས། ཕགྱོ ས་གཞན་དག་ཅིག་ནས་བལྟས་
ཡོང་དུས་ང་རང་ཚོས་དེ་སྔ་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཉུང་དྲགས་
པའི་རྐྱེན་གྱིས་གསལ་པོ་མ་ཤེས་པའི་ཉེར་ལེན་གྱིས་སྐད་
ཆ་ལྷག་བསྡད་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་ང་ཚོ་སྤམ་ཤརོ ་དགོས་
དོན་མེད། ལུང་པ་གང་དང་སྤྱི་ཚོགས་གང་དུ་ཡིན་ནའང་
མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་ལ་དེ་སྔ་མཐོང་རྒྱ་
ཐོས་རྒྱ་ཉུང་དྲགས་པའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་སྐད་ཆ་ལྷག་པ་དེ་ཚོ་
རམི ་པས་སེལ་འག་ྲོ བ་ཆོས་ཉདི ་རེད། དེ་ལ་འགལ་བ་གང་
ཡང་མེད། དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཤསེ ་དགོས་
པ་ཞིག་རེད། བོད་པ་རང་ཉིད་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་
ཞིག་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་བལྟས་ཡོང་དུས་ཕྲན་བུ་མ་
འགྲིག་པ་དང་མ་རན་པ་ཞིག་གལ་སདྲི ་ཡོད་པ་ཡནི ་ན།
ང་རང་ཚོ་རང་གསི ་གནས་ཚུལ་དེ་ཤསེ ། གནས་ཚུལ་དེའ་ི
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སྨན་རྩིས་སྐོར་བསྐྱོད་ལས་བསྡོམས།

ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བཙུགས་ཏེ་མ་ི ལོ་ ༡༠༠ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་རྡ་སར་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བཙུགས་ཏེ་མ་ི
ལོ་ ༥༥། དེ་བཞནི ་ལྕགས་པོ་ར་ི སྨན་གྱི་སབློ ་གཉེར་ཁང་དབུ་བཙུགས་ཏེ་མ་ི ལོ་ ༣༢༠ འཁོར་བའ་ི དུས་ཚིགས་ཁྱད་པར་
ཅན་དེ་ལོ་འཁོར་མོའ་ི རངི ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའ་ི ལས་རམི ་ཁོངས་སུ། ད་ཐེངས་ནུབ་ཕགྱོ ས་ཨོ་ས་ི ཀ་ྲེ ལ་ི ཡ་དང་། དེ་བཞནི ་
སིང་ག་པུར་རྒྱལ་ཁབ་གཉསི ་སུ་སྨན་རྩིས་སྐོར་བསྐདྱོ ་ཕེབས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་གཤམ་གསལ།
དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ནས་ བཅོས་དང་། ཐོན་རྫས་འགམྲེ ས་ཚོང་། ངག་ཐོག་རསྩི ་འབྲས་
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ བར་ཉནི ་གྲངས་ ༢༥ རངི ་སྨན་པ་གཙོ་ འདོན་ཆོག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་མ་ཟད། ས་གནས་གཞན་
བོ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགནྲི ་ལགས་གཙོས་སྨན་ དུའང་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་དེ་ལྟར་གོ་སྒགྲི ་ཞུས་ཡོད།
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་
ལས་གྲངས་ ༥ ཨོ་ས་ི ཀ་ྲེ ལ་ི ཡར་(Australia)བརྟག་
དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་བོད་ལུགས་གསོ་རྩིས་རིག་པའི་ དུས་ཆེན་ཟབ་རྒྱས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་ Tangjong
སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ Katong Complex ཞེས་པའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོར་
ཡོད་ཀྱང་མཐོང་ཆེན་ Visa ཐོབ་མེད་པའ་ི གནས་སྟངས་ འགམྲེ ས་སནྟོ ་དང་། ཐོན་རྫས་འགམྲེ ས་ཚོང་ཞུས། Poh
ཐོག་སྨན་པ་གཙོ་བོ་སྐུ་བཅར་སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་ Min Tse Temple ཞེས་པར་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ས་རུ་
རྟ་མགནྲི ་ལགས་སྐུ་རྐྱང་དུས་ཡུན་དེའ་ི རིང་ས་ཁུལ་ཁག་ ཐོན་རྫས་འགྲེམས་ཚོང་དང་། འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་ཞུས།
Brisbane, Sydney, Canberra, New Castle, Amitabh Buddhist Centre ཞེས་པར་ཐོན་རྫས་
Adelaide བཅས་སུ་བསྡོམས་ནད་པ་ ༢༥༣ ལ་བརྟག་ ཚོང་འགྲེམས་ཞུས་ཡོད། Singapore Post ཞེས་པའི་
དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས་པ་དང་། བོད་སྨན་སྐོར་དང་། ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་རྩིས་གཉསི ་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་།
ལུས་སེམས་གཉིས་བདེ་ཐང་དུ་གནས་ཐབས་སྐོར། སེམས་ Singapore Science & Research Centre ཞེས་
ཁམས་བདེ་བའི་གནས་སྐབས། རྒས་པ་བདེ་ཐང་ངང་འག་ྲོ པར་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་མཐའ་ཡས་ལགས་
ཐབས། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བོད་སྨན་ Tibetan Medicine གདན་ཞུས་ལྟར་གཟགི ས་སྐོར་དང་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་
ྗོ ་གཞ་ི དེ་དག་ཐོག་གཏམ་ ཆེད་བསྐདྱོ ། སྐོར་བསྐདྱོ ་འདརི ་སྐར་རྩིས་པ་སྨོན་ལམ་ཡེ་
in the West ཞེས་པའ་ི བརད
ཤེས། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས། འགན་འཛིན་
བཤད་ཀྱང་གནང་།
གྱི་དྲུང་ཡིག་བསོད་ནམས་དབྱངས་སྒྲོན། སྒྲ་བརྙན་དང་
ཕྱི་བསྐྱོད་སྨན་སྐོར་འདིར་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་
ཀམ་པུ་ཀྲར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཚེ་རངི ་དཔལ་འབྱོར་
ཐུགས་བརྩེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་མཐུན་འགྱུར་གནང་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། ཉནི ་གྲངས་༢༣ རངི ་ནད་
མཁན་ཨོ་ས་ི ཀ་ྲེ ལ་ི ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ག་ི མཛད་
པ་གྲངས་ ༡༠༨ ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས་པ་དང་།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
གཙོ་རྣམ་པ། ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡ་བོད་སྨན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་
ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས་གྲངས་ ༦༧ བསྐོར་གནང་ཡོད། སངི ་
ཚོགས་གཙོ་དང་ཕྱག་རོགས་རྣམས་པ། སྤྱན་རས་གཟགི ས་
ག་པུར་གྱི་སྐོར་བསྐྱོད་སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་
ཀྱི་ཆོས་ཚོགས། བོད་རགི ས་མཐུན་ཚོགས་ཁག ནང་པའ་ི
མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
ཆོས་ཚོགས་ཁག དེ་བཞནི ་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི སྨན་པ་ལས་
དཔའ་ར་ི སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ། ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ Wayne
Seigall, Director, PHD Chamber of
བྱེད་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི །
Phan དང་ལྕམ་སྐུ་ Wee Nee དང་ཆོས་དགེ་དགེ་
Commerce སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་གྲོགས་པོ། (Friends
of Men-Tsee-Khang) དེ་བཞིན་སྨན་རྩི ས་ཁང་
གཉསི ་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ བཤེས་ཡོན་ཏན་བཅས་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དུ་བོད་སྨན་བསྟེན་མཁན་ནད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་ ༢༣ བར་ཉིན་གྲངས་ ༢༣ རངི ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསྟན་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
དང་རྩི ས་གཉི ས་ཐོག་དོན་གཉེ ར་ཅན་གྱི་མི་སྣ་ཁག་ འཛིན་མཐའ་ཡས་ལགས་གཙོས་སྨན་ལས་གྲངས་ ༥ སངི ་
 བོ ད ་ཀྱི ་སྨན་རྩི ས ་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
ཅིག་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ག་པུར་ (Singapore) རུ་བསྐྱོད། སིང་ག་པུར་རུ་ལས་ མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
དེའི་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ གཞི་གཙོ་ཆེར། སྨན་སྐོར་དང་། ངག་ཐོག་རསྩི ་འབྲས་འདོན་ བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
ཚོ གས་གཙོ་མཆོ ག་གིས་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་ རྒྱུ། འགྲེམས་སྟོན། སྨན་རྩིས་སྐོར་གཏམ་བཤད་བཅས་ཡིན། རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
གནང་། དེའི་རྗེས ་སྨན་རྩི ས ་ཁང་གི ་འགན་འཛིན་ དེའ་ི སླད་དེ་གའི་བོད་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ (Tibetan
མཆོ ག ་གི ས ་སྨན་རྩི ས ་ཁང་གི ་ ངོ ་ སྤྲོ ད ་དང་སྦྲགས་ Buddhist Centre) ཀྱི་འགན་འཛིན་དཔའ་ར་ི བ་སྦྱིན་ ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
ཚོ གས་འདུ་འདི་ལྟ་བུ་ཞི ག་ཟུང་འབྲེ ལ་གོ་སྒྲི ག་ཞུས་ པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་ཆོས་ཚོགས་སུ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤད
ྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།

ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡནི ་ན།
ཕན་ཐོགས་ཡོད་རེད་བསམས་པ་དྲན་སོང༌། ང་རང་ཚོས་
དེ་ཡག་པོ་མ་ཤསེ ་པ་བྱས། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི རགི ་
གཞུང་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐསྱེ ་ནས་བསྡད་མཁན་མ་ི ཞགི ་གསི ་སྔོན་
ལ་དེ་མཐོང་བ་ཡནི ་ན་ཡག་པོ་མེད། ང་རང་ཚོའ་ི གསོ་བ་
རགི ་པའ་ི ཐོག་ལ་རྒྱུས་ཡོད་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྡད་མཁན་ཞགི ་
གིས་ཕྲན་བུའི་འགལ་འདུ་ཞིག་དང༌། ཕྲན་བུའི་མི་བདེ་བ་
ཅུང་ཟད་ཅགི ་མཐོང་བ་ཡནི ་ནའང་དེ་གནད་འགག་གང་
འདྲ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐབས་འདུག་བསམས་པའ་ི
ལམ་ཞགི ་རདྙེ ་སདྲི ་མདོག་ཁ་པོ་རེད། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
སྤྱི་ཡོངས་དེ་མ་ཤསེ ་པ་བྱས། སྨན་གཞུང་དེ་སྔ་མོ་སྔ་མོའ་ི
རེད། རསྗེ ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞགི ་ཡོད་པ་ཐག་ཆོད་བསམས་
ནས་དྲན་བསྡད་མཁན་མི་ཞིག་གིས་སྐྱོན་དེ་རིགས་མཐོང་
ན། དེ་ལ་ཁུངས་མི་འདུག་ཟེར་རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད།
དཔེར་ན། ང་རང་ཚོ་ནང་པའི་ཆོས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནང་
པའ་ི ཆོས་ཀྱི་གཞ་ི རྩའ་ི གནས་སྟངས་མ་ཤསེ ་མཁན་མ་ི ཞགི ་
གིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་རི་རབ་གླིང་བཞི་བཤད་པ་
དེ་ལ་ཁུངས་ཁྱོན་ནས་ཡོད་མ་རེད་ལབ་བསྡད་མཁན་ཞིག་
ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། ནང་པའི་ཆོས་གང་འཚམས་ཤསེ ་མཁན་
ཞིག་གི་ངོས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྨང་
གཞིའ་ི སྒྲོམ་བདེན་པ་བཞི་དང༌། བདེན་པ་གཉིས་ཟེར་བ་
དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་བསླངས་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་རི་རབ་གླིང་
བཞའི ་ི གངླི ་ཕྲན་གྱི་རྣམ་གཞག་འཛམ་བུ་གངླི ་ག་ི དེང་སང་
དངོས་སུ་མཐོང་བ་འད་ི དང༌།

གསོ་རིག་བཅོས་ཐབས་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་འཚོགས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱལ་ས་
དིལླིར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ PHD Chamber
of Commerce & Industry ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་
བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་བཅོ ས་ཐབས་སྐོར་ཞེས་
པའི ་ བརྗོ ད ་གཞི ་ཐོ ག ་བགྲོ ་ གླེ ང ་ཚོ ག ས་འདུ་ཞི ག ་
འཚོགས་གནང་བ་རེད། དེར་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་མཆོག་དང་། སྨན་པ་གཙོ་བོ་གཉིས་གཙོས་དིལླི་
དང་དྷ་ས་ནས་སྨན་ལས་གྲངས་ ༡༦ གསི ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། དེའ་ི སྟེང་ Mr. Pradeep Multani,
Chairman, PHD Chamber of Commerce

དང་། Mr. Anil Khaitan, Vice President,
PHD Chamber of Commerce, Mr. Vivek
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡

བྱེད་ལས་ཞན་པའི་སྐབས་སུ་ཡར་ཀླད་པའ་ི ཁྲག་ག་ི འཁོར་
རྒྱུག་ལ་བར་དུ་ཆོད་ནས་ཀླད་པར་སགྲོ ་རླུང་དང་བཅུད་
རྫས་དུས་ཐོག་མ་རག་པའི་རྐྱེན་གྱི་ཡིན་སྙམ། དེར་དབྱིན་
དེ བ ་འདིའི་ནང་དུ་སྨན་སྣ་སོ ་ སོ འི་ རང་ སྐད་དུ་ (stroke) ཞུས་པ་དང་འདྲ་སྙམ།
བཞནི ་དེ། བསལི ་དྲོད་ཆེ་འབངྲི ་ཆུང་གསུམ་གང་ཡནི ་པ་
ནུབ་ཕྱོགས་སྨན་གྱི་ལུགས་ནང་སྙིང་ནད་
དང་། ཡང་ན། རང་བཞིན་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པ། སྨན་སྣ་
དེ་ལ་བཟ་ི ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ན་ཆེ་འབངྲི ་ཆུང་གསུམ་ (heart disease) དང་ཁྲག་རྩའ་ི འཁོར་རྒྱུག་མ་ལག་ག་ི
གང་ཡནི ་པ། དེ་བཞིན་སྨན་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་། སྨན་དེ་ གནས་གང་རུང་ག་ི ནད་(cardiovascular disease)
བཞེས་སྟངས་བསྟན་པའ་ི ནང་དུ། ཐོག་མར་སྨན་དེ་རལི ་ གཉིས་དོན་གཅིག་མིང་ག་ི རྣམ་གྲངས་ལྟ་བུ་རྩིས་བཞིན་
བུ་ཐང་ཕྱེ་མ་སོགས་སྡེ་ཚན་གང་ཡནི ་པ་དང་། དེ་ནས་ འདུག ལྷག་པར་དུ་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩའི་ནད་(coronary
དེ་གཞིར་བཟུང་ཐུན་ཚད་དང་སྨན་རྟ་ཆབ་ཁོལ་ཚ་མོས་ artery disease) ཀྱི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་(atherosclerosis)
སམ་ཁོལ་གྲང་གང་གསི ་བཞེས་དགོས་ཚུལ་སོགས་གསལ་ ཡིན་པ་བཤད། དེའ་ི དོན་ན་ི གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སངྙི ་ག་ི
ཁྲག་རྩའི་བུ་གའི་ནང་དུ་ཚིལ་ཞག་འཕེལ་བའི་དབང་གིས་
བར་བསྟན་གནང་བའ་ི ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།
རྩ་བུག་ཕྲ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཁྲག་རྒྱུ་བར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
དེབ་འདི་ནི་གཙོ་བོ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ ཡིན། གལ་ཏེ་ཁྲག་རྡོག་ངོ་བོ་འགྱུར་ཚེ་ཁྲག་ག་ི འཁོར་རྒྱུག་
ལ་དམིགས་ནས་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ཡོན་རྣམས་ཚིག་ལྷུག་ འགག་པར་བྱེད་པར་བརནྟེ ་(heart attack and stroke)
གོ་བདེ་བའ་ི ལམ་ནས་བསྲི ་ཡོད་སྟབས་སྨན་སྦྱོར་གང་ག་ི ནད་ཀྱང་ཕོག་ཉེན་ཡོད། ཡང་། heart arrhythmia: སྙིང་
ཕན་ཡོན་ཤསེ ་པར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་ངེས་དང་། ལྷག་པར་ ག་ི འཕར་གྲངས་མ་ི སྙོམས་པའི་ནད་དང་། congenital
དུ་ནད་གཞི་སྤྱི་དང་། ནད་རྟགས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ heart defect: ལྷན་སྐསྱེ ་སངྙི ་ནད། cardiomyopathy:
པའང་ཤེས་ཐུབ་པའ་ི གགྲོ ས་བྱེད་པ་ཡནི ། སྐབས་འགར་ སྙིང་སྐྲངས། heart infection: སངྙི ་གཉན། valvular
རང་གི་ལུས་ལ་སྔར་མེད་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་བྱུང་བ་དེ་ heart disease: སངྙི ་ག་ི གཅད་ས་ྒོ བསྣད་པའ་ི སངྙི ་ནད།
རང་བཞནི ་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཆ་འཇོག་བྱས་པ་ལས་དེ་ནད་ བཅས་ཀྱི་དབྱེ་བའང་ཡོད།
གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནད་རྟགས་ཡིན་པ་ར་མ་འཕྲོད་
ལྔ་པ། སང
ྙི ་ནད་ཀྱི་རྟགས།
པར་དེ་མུར་ལུས་པས་རིམ་བཞིན་ནད་གཞི་གཅོང་ནད་
མཐུ་ཆེན་དུ་གྱུར་བ་ཡནི ། གསོ་བ་རགི ་པའ་ི གཞུང་ལ་ཐོས་
༡། སངྙི ་ལ་རླུང་བཞུགས་པའམ་སངྙི ་འཕསྱོ ་ཀྱི་
བསམ་སབློ ་གཉེར་གྱི་གོ་སྐབས་མ་ཐོབ་པ་དག་གསི ་སྨན་གྱི་ རྟགས་སུ། མགོ་ན་བ་དང་། དྲན་པ་བརྗེད་སླ་བ། སྟོད་གང་
ཕན་ཡོན་ནང་གསལ་བའི་ནད་གཞི་སོ་སོའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་དབྱེ་བ་ བ། དབུགས་ཐུང་། ཤེས་པ་འཕ།ྱོ ལུས་འདར། སྨྲ་བ་འཆལ།
རྟགས་བཅས་ཤསེ ་ཐབས་མེད་པར་བརྟེན། མང་ཚོགས་ནས་ མགོ་འཁོར། གཉདི ་ཆུང་། སངྙི ་ཉདི ་སངྟོ ་པ་འགྱུར་བ་སྙམ་
ཕན་ཡོན་ལག་དེབ་འདི་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་གཟིགས་བཞིན་ པ་བཅས་ཡོང་། ༢། སངྙི ་གཟེར་ལས་རླུང་གཟེར་གྱི་རྟགས་
སྨན་སྣ་བྱེ་བྲག་པ་དེའ་ི ཕན་ཡོན་ནང་གསལ་བའ་ི ནད་གཞ་ི སུ། མགོ་བོ་འཁོར་བ་དང་། སདྟོ ་གཟེར་བ། དབུགས་ཐུང་
ནད་རྟགས་དང་། རང་ལ་ཡོད་པའི་ནད་རྟགས་གཉིས་ ལ་ཆེ། མིག་རྩ་རྒོད་པ། ཁ་ལྕེ་སྐམ་ལ་རྩུབ་པ་ཡོང་། ཁྲག་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་བཟུང་ནས་སྨན་སྦྱོར་དེ་གྱ་ཚོམ་ གཟེར་གྱི་རྟགས་སུ། ལྕེ་སྐམ་པ་དང་། ཟུག་གཟེར་ཆེ་བ།
དུ་བསྟེན་པ་མི་རིགས་སོ།། ཕན་ཡོན་ལག་དེབ་འདི་རྩོམ་ མགི ་འབུར་ཚུགས་སུ་བལྟ་བ། དབུགས་རྒོད། ནད་ཀྱི་གདུང་
སྒྲིག་བྱས་པའ་ི དམིགས་ཡུལ་ན་ི བོད་རགི ས་མང་ཚོགས་ བའི་སྐད་སྒྲ་འབྱིན། ༣། སངྙི ་ལ་ཚད་པ་བཞུགས་པའ་ི རྟགས་
རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕན་པའི་སླད། རྒྱུན་དུ་བོད་སྨན་ སུ། སེམས་མ་ྱོ བ་དང་། གཉིད་མང་། མིག་དམར། རོ་སྟོད་
བཞེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་སྨན་པས་གནང་བའི་སྨན་སྣ་ གཟེར་བ། སངྙི ་འཆུ་བ། སྣ་སྐམ། བྲང་དང་རྒྱབ་ཚ་བ། སངྙི ་
དེའམ། ཡང་ན་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ཡོན་ཙམ་ཞགི ་ཤསེ ་རགྟོ ས་ ག་ི འཕར་གྲངས་མང་བ་བཅས་ཡོང་། ༤། སྙིང་ལ་ཆུ་སེར་
སླད་ཡིན་པར་དགོངས་པར་འཇགས་དགོས་སོ།།
བཞུགས་པའི་རྟགས་སུ། སྨྲ་བ་མང་། ལུས་འདར། གཉདི ་

རྒྱུན་མཁོའ་ི བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ཡོན་ལག་དེབ།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི
གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་སྨན་
པ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ 《རྒྱུན་
མཁོའ་ི བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ཡོན་ལག་དེབ།》 ཅེས་བྱ་བ།
གཙོ་བོ་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སྨན་སྦྱོར་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ་བཞིན་
པའ་ི སྨན་སྣ་ཁག་གི་ཕན་ནུས་བསྟན་པའི་དེབ་ཅིག་ཡིན།
དེ་བརྩམས་ནས་འདི་ལོ་ ༢༠༡༦ བར་དཔར་ཐེངས་
བདུན་པ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟའ་ི བར་ཕན་
ཡོན་ལག་དེབ་འདི་ལ་ཐེངས་མང་བསྐྱར་ཞིབ་དང་དེ་
བཞནི ་སྨན་སྣ་གསར་པ་ཁག་གཅིག་གི་ཕན་ཡོན་ཁ་སྣོན་
ལེགས་བཅོས་ཀྱང་གནང་ཡོད།
ཕན་ཡོན་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔར་ཐེངས་དང་པོའ་ི
ནང་དུ་གཙོ་བོ་སྡེ་ཚན་གཉསི ་ཡོད་པ་ན།ི སྨན་སྦརྱོ ་ ༡༤༣
གྱི་ཕན་ནུས་བསྟན་པ་དེ་དང་། གཤམ་དུ་ནད་གཞི་སོ་
སོར་མཁོ་བའི་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་ ༢༧ ཡོད་པ་གཉིས་ཡིན།
འདི་ལོར་དཔེ་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་
ནས་དཔར་བཏབ་པའ་ི དཔར་ཐེངས་གསར་ཤོས་དེའ་ི
ནང་དུ། རྩོམ་སྒྲིག་པས་སྨན་སྦརྱོ ་ ༥༡ ག་ི སྨན་མངི ་མངོན་
བརྗོད་དང་། ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་དོན་གནད་ཁག་
ཅིག སྨན་སྦྱོར་ ༢༠༡ གི་ཕན་ནུས་བསྟན་པ། དེ་བཞིན་
ནད་གཞ་ི སོ་སོར་ཕན་པའི་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་ ༢༩ ཡོད་པ་
བཅས་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་གསར་སྣོན་
བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཡོད།

འཛམ་གླིང་སྙིང་གི་ཉིན་མོ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

གང་ལགས་ཟེར་ན་ atherosclerosis ནད་
འད་ི ལ་གནོད་པའ་ི ཁ་ཟས་དང་། ལུས་པོར་རྩོལ་བཅག་
མེད་པ། ལུས་པོ་འཚོ་ཆེ་བ། ཐ་མག་འཐེན་བའི་རྐྱེན་ལས་
བྱུང་གི་ཡོད་པ་ཤསེ །
གཞན་ཡང་བླ་གཉན་ནད་ཁྲག་རླུང་སྟོད་
འཚངས་དང་། ཁྲག་ཞག་མཐོ་བོ། གཅནི ་ས་ྙི ཟ་ཁུ། ལོ་ན་
རྒས་པ། ཕ་མ་བུ་རྒྱུད་ནད་ལྡང་སྐྱེན་པ། དཔལ་འབྱོར་
གནས་བབ་སྐ་ྱོ བོ། ཤེས་ཡོན་དམན་པ། སེམས་ཁམས་ཞན་
པ། ལུས་ལ་གཉན་ཤས་དང་ཁྲག་རྡོག་ནད་གཞ་ི བཅས་ཀྱིས་

ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན།

ཀྱང་སངྙི ་ནད་ཀྱི་རྐནྱེ ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
བཞི་པ། སྙིང་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ།

གསོ་རིག་གཞུང་དུ་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བདུན་ཕྱེ་
ཡོད་དེ། སངྙི ་འཕསྱོ ་དང་། སངྙི ་གཟེར། སངྙི ་ཚད། སངྙི ་
ཆུ། སངྙི ་འཐབི ས། སངྙི ་ག་ི སནྲི ་བུ། སངྙི ་ནད་ཁ་ལེ་ནག་པོ་
བཅས་སོ། །དེ་དག་ཉེས་པ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གྱི་ལྡང་
ཚད་མི་སམྙོ ས་པ་དང་མ་ཟད་ཁྲག་དང་ཚད་པ་ཆུ་སེར་
སྲིན་བཅས་འཁྲུགས་པ་ལས་དབྱེ་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྙིང་ནད་
ཁ་ལེ་ནག་པོ་ཞེས་པ་འདིའ་ི ནད་རྟགས་ལ་དཔྱད་ན་སྙིང་གི་

ཆུང་། སངྙི ་གདུང་། གཡལ་སངྟོ ་གཡོ། གླུ་དང་དགོད་ལ་
དགའ་བ་དང་། དོན་མེད་ཚིག་པ་ཟ་བའང་ཡོང་། ༥། སངྙི ་
ཐབི ས་སམ་སངྙི ་ལ་བད་ཀན་ཞུགས་པའ་ི རྟགས་སུ། བརདྗེ ་
ངས་ཆེ་ཞངི ་། སེམས་ལས་ཆེ། དང་ག་མ་ི བདེ་བ། གཉདི ་ཆེ།
སདྟོ ་རྒྱངས། ལུས་སེམས་ལྕི་བའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ༦། སྙིང་
ག་ི སནྲི ་བུའ་ི རྟགས་སུ། མིག་མདོག་ནག་པོ་དང་། མཆིལ་
མ་ལྗན་ལྗིན་འཛག་པ། སྙིང་གི་འཕར་གྲངས་མང་བ། མུན་
འཐབི ས་དང་ན་ཟུག་འདུག་སྙམ་པ་བྱུང་། ༧། སངྙི ་ནད་
ཁ་ལེ་ནག་པོའ་ི རྟགས་སུ། རྩར་མནན་ཚེ་སངྟོ ་ལ་ལུས་ལ་
ཚད་པ་ཆེ། སྨྲ་བ་ཉུང་ལ་སྤ་ྲོ ཐུང་བ། ཡར་རྡེག་འདོད་པ་
དང་། མགི ་འབུར་ཚུགས་སུ་ལྟ་བ། མགོ་བོ་ཕདྱེ ་ན་བ། ཁ་ཡོ་
བར་འགྱུར་བ་བཅས་བྱུང་། གཞན་ཡང་མན་རྒྱུད་མཁྲིས་
པའ་ི ལེའུ་ལས། སངྙི ་ལ་མཁྲིས་པ་བཞུགས་པའི་རྟགས་ལ།

དོན་གློ་བ་དང་སྙིང་མི་བདེ་བ། སྟོད་མི་བདེ་བ། ལྕེ་སེར་
ལ་གཉིད་ཆུང་། སངྙི ་ལ་གྲང་མོ་འདོད་པ་ཡོང་བ་གསལ།
ཕྱི་ལུགས་སུ་སངྙི ་རྩའ་ི ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནྱེ ་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་ཤསོ ་
atherosclerosis ཞེས་པ་དེའ་ི མ་ི འགྱུར་རྟགས་སུ་བྲང་
ན་བ་དང་། དབུགས་རྒོད་པ། སྐེ་དང་། འགྲམ་པ། མདི ་པ།
བྱང་ཁོག་སྟོད་དམ་རོ་སྟོད་ན་བ། གལ་ཏེ་ཡན་ལག་གྱི་རྩར་
བསྣད་ཡོད་ཚེ་རྐང་ལག་ན་བའམ་སྦྲིད་པ། ཡང་ན་དྲོད་
ཉམས་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་གི་ཡོད།
དྲུག་པ། སྙིང་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།

སྙིང་རླུང་ལ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་སྨན་མར་
བཟའ་ཞི ང་ལུས་ལ་བྱུག་པ་དང་འཇམ་རྩིའི་ངོ་བོར་
བཏང་། དེ་བཞིན་ཛཱ་ཏ་ི དང་ཁ་རུ་ཚའ་ི སྨན་མར་ལ་ཁ་
ཚར་སྨན་བཏང་བ། བཙན་དུག་རིལ་བུ་ཐབས་དང་ལྡན་པ་
བསནྟེ ་པ། དཔྱད་དུ་ཚིགས་པ་དྲུག་བདུན་དང་། སངྙི ་སདྟོ ་
དང་སྙིང་ལོགས་སུ་མེ་དང་ཐུར་མ་བྱ་བ། མི་ཚོགས་དང་
སྐད་སྒྲ་ཆེན་པོ་སྤང་དགོས། རླུང་གཟེར་ལ་ཛཱ་ཏ་ི གོ་སདྙོ ་
ཞོ་ཤའ་ི ཐང་དང་། དེའ་ི ཕ་ྱེ མར་ཁ་ཚར་སྨན་དང་། དཔྱད་
དུ་སངྙི ་གསང་མདུན་རྒྱབ་གང་དུ་ན་བ་དེར་བསགྲེ ་དགོས།
ཁྲག་གཟེར་གྱི་བཅོས་ཐབས་ལ། ཞོ་ཤ་ས་ླེ ཏསྲེ ་ཨ་རུའ་ི ཐང་
དང་། དེའ་ི ཕ་ྱེ མར་ཁ་ཚར་སྨན་དང་། དཔྱད་དུ་ཨ་སོ་དང་
རྩེ་ཆུང་གཏར་ལ་ཚིགས་པ་དྲུག་བདུན་གཉིས་བསྲེགས་
དགོས་གསུངས། སྙིང་ཚད་བཅོས་ཐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱུད་ག་
བུར་བདུན་པ་དང་། དགུ་པ། ཉ་ི ཤུ་རྩ་ལྔ་སྦྱར་བ་བསནྟེ ་
ཅིང་ཚ་བ་འཁྱིལ་བ་ལ་དེའ་ི སྟེང་དུ་ཐོང་རྩ་དང་། ཨ་སོ།
ལྕེ་འོག་གཏར་དགོས་གསུངས། སངྙི ་ག་ི ཆུ་སེར་ནད་ལ་སེ་
འབྲུའ་ི སྦརྱོ ་བའ་ི སངྟེ ་དུ་དཔྱད་མེ་བྲང་གཞུང་དཀར་ནག་
དང་། སྡུད་ས།ྒོ ཚིགས་པ་བདུན་པར་བསགྲེ ་པ་དང་། འབྲས་
གསུམ་དང་སེང་ལྡེང་སྨན་མར་བསནྟེ ་དགོས་པ་གསུངས།
སྙིང་འཐིབས་ནད་ལ་སྐྱུགས་དང་། ཆུ་སྐོལ་མང་དུ་བཏང་
བ། སེ་འབྲུའི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐང་བསྔགས། དྲོད་སྨན་
ལ་སོགས་པའ་ི སྦརྱོ ་བ་སྦྲང་དང་སྦྱར་བ་བསནྟེ ་པ་གསུངས།
སྙིང་སནྲི ་ནད་ལ་བྱི་ཏང་གའ་ི སྦྱོར་བ་བསནྟེ ་པས་ཚ་བ་
དང་། གཡའ་བ། གཟེར་འཁྱུག་བྱེད་པ་རྣམས་སེལ་བར་
གསུངས། སངྙི ་ནད་ཁ་ལེ་ནག་པོར་སྐྱུ་རུ་རའ་ི ཐང་བཏུང་
བའ་ི རསྗེ ་སུ་ཐུག་པ་དང་། ཞོ་ཤའ་ི སྨན་མར་བཟའ་བ། སངྙི ་
རྩ་བསྲེག་པ་བཅས་གདམས་ཡོད།
ནུབ་ཕྱོགས་སྨན་གཞུང་ནང་དུ། སྙིང་ནད་ཀྱི་
ངོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་བཅོས་ཐབས་ལ་ཁྱད་པར་འག་ྲོ བ་གཅགི ་
མཚུངས་ལྟར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་གསོ་ཐབས་ན།ི དང་པོ། ཟས་སྤདྱོ ་
སྤང་བླང་སྐོར་ལ་ཁ་ཟས་སུ་ཞག་ཚིལ་དང་ཚ་ཉུང་བ་བསནྟེ ་
པ། ཉིན་རེར་ཉུང་མཐའ་སྐར་མ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་རལྩོ ་བཅག་
དགོས་པ། ཐ་མག་སྤོང་བ་དང་། ཆང་རག་ཉུང་ངུ་བཏང་བ་
བཅས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལ་འབད་དགོས་པ་དང་། གཉསི ་པ་
སྨན་བཅོས་སུ་གལ་ཏེ་ཟས་སྤྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསྟེན་
ཀྱང་ནད་ཀྱི་དཔུང་གཅོག་མ་ི ནུས་པའ་ི མཚམས་སུ་སངྙི ་ནད་
ཀྱི་ངོ་བོར་གཟིགས་ནས་གསོས་སྨན་བཏང་དགོས་འདུག
གསུམ་པ། དེ་ནས་སྨན་གྱིས་ནད་དཔུང་གཞོམ་པར་དཀའ་
བར་འགྱུར་བའི་ཚེ་སྨན་པས་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
གང་ལ་གང་དགོས་པ་བེད་སྤྱོད་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡
བོད་རྩིས་རིག་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཕྱི་ཟླའི་ ༢༨ བར་བུམ་

སྟོང་ནུབ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
ཟླ༨ ཚེས ༡ སྤེན
ས་རླུང

SAT 1-10-2016
Earth-Wind

༨ ཚེས ༢ ཉི
མེ་རླུང

SUN 2-10-2016
Fire-Wind

༨ ཚེས ༢ ཟླ ལྷག
ཆུ་རླུང

MON 3-10-2016
Water-Wind

རྒྱ་ཟླ་༩ ཆེ་ཚེས་༡
ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་སྤོངས།

༨ ཚེས ༣ མིག
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བུ་ཁྲིད་སྤོངས།

༨ ཚེས ༤ ལྷག
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༨ ཚེས ༥ ཕུར
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིག་སྤོངས།

༨ ཚེས ༦ སངས
ས༢
FRI 7-10-2016

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཨར་ལས་སྤོངས།

TUE 4-10-2016
Fire-Wind

WED 5-10-2016
Fire-Water

THU 6-10-2016
Earth-Wind

Earth-2

༨ ཚེས ༧ སྤེན
ས༢

SAT 8-10-2016
Earth-2

༨ ཚེས ༨ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 9-10-2016
Fire-Water

༨ ཚེས ༩ ཟླ
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་གཏོང་
ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྤོངས།
ཀླུ་ཐེབས།

MON 10-10-2016
Water-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཞག་ངན་།  

༨ ཚེས ༡༠ མིག
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༨ ཚེས ༡༡ ལྷག
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་མགྲོན་སྤོང་།

TUE 11-10-2016
Earth-Fire

          ཀླུ་ལྡོག

           ཀླུ་ལྡོག

WED 12-10-2016
Earth-Water

༨ ཚེས ༡༢ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 13-10-2016

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་སྤོངས།

Water-Wind

༨ ཚེས ༡༣ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བུ་ཁྲིད་སྤོངས།

༨ ཚེས ༡༤ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་སྤོངས།

FRI 14-10-2016
Earth-2

SAT 15-10-2016
Earth-Fire

གསོ་སྦྱོང་།

༨ ཚེས ༡༥ ཉི
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒྲིག་སྤོངས།

༨ ཚེས ༡༦ ཟླ
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་སྤོངས།

SUN 16-10-2016
Fire-Water

MON 17-10-2016
Water-2

༨ ཚེས ༡༧ ཆད
༨ ཚེས ༡༨ མིག
མེ ༢

TUE 18-10-2016
Fire-2

༨ ཚེས ༡༩ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 19-10-2016
Fire-Water

༨ ཚེས ༢༠ ཕུར
ས་རླུང

THU 20-10-2016
Earth-Wind

བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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སྐྱེས་རྟགས་བཞེངས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ།

རྩིས་པ་དཀའ་བཅུ་པ་ཕུན་ཚོགས་སྙན་གྲགས།

འདིར་ཕྲན་གྱི་གླེང་གཞི་གཙོ་བོ་ནི། སྲིད་
གསུམ་འདི་ན་སྐྱེ་བོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐོག་མར་
བཙས། བར་དུ་གནས། ཐ་མ་འཇིག་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི།
འཇིག ་རྟེན་གྱི ་ཆོ ས ་ཉི ད ་ལས་ཐབས་གཞན་ཡོ ད ་པ་
མ་ཡིན། དེར་བརྟེན་རང་གསོན་པོར་གནས་རིང་སྐྱེས་
རྟགས་སམ་འཁྲུངས་རྟགས་བཞེངས་ན་དགེ་མཚན་ཧ་
ཅང་ཆེ་བའི་སྐོར་ལ་རགས་ཙམ་གླེང་བ་ལ། དེ་ཡང་སྐྱེས་
རྟགས་རང་རང་སོ་སོའ་ི སྐྱེས་སྨེ་ནས་འདོན་དགོས་པས་
ཐོག་མར་སྨེ་བའི་ངོ་སྤྲོ ད་ཅུང་ཟད་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ།
དཔེར་ན། རྩ་བ་ལས་སྡོང་པོ། སྡོང་པོ་ལས་ཡལ་ག གྱེས་
པ་བཞིན་དུ་བརྗོད་གཞི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་། བརྗོད་
བྱའི་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་མ་ཤེས་པར་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་
པར་དཀའ་བས། དེས་ན་ངོ་སྤྲོད་ཙམ་ནི། སྤྱིར་སྨེ་ཞེས་
སྡུག་བསྔལ་དང་། སྨེ་བདུན་ཞེས་རྒྱུ་སྐར་ཞིག་སྟེ་སྐར་
མའི་སྐར་ཚོགས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་དང་།
ཡང་སྨེ་ཞེ ས ་ལུས་ཀྱི ་ སྨེ་བ་སྟེ ་མི འི་ སྐྱི ་མོ ་
ནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའ་ི མིང་དང་། སྨེ་བ་ཞེས་པ་ལུས་ཀྱི་
ཤ་མཚན་ནག་ཐིག་གམ་ཤའི་འཛེར་པ་དང་། འབྲི་
ཚུལ་གཞན་དུ་རྨེ་ཞེས་བྲིས་པའང་བརྡ་རྙིང་དུ་གསལ་
བ་སོགས་དོན་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་འཇུག་རུང་། འདིར་
བཤད་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྨེ་བ་ནི་དེ་ལྟར་མིན་པར་གོང་
གི་དོན་འགའ་རེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱང་། མདོར་ན་
རྩིས་འབྲས་འདོན་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་མཚན་དགུའི་མིང་སྟེ།
དེ་ནི་འབྱུང་རྩི ས་སམ་ནག་རྩི ས་དང་འབྲེལ་ནས་རྩི ས་
འབྲས་ཤིག་འདོན་དགོས་ཚེ་སྨེ་བ་ནི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཞི ང་
རྩིས་འབྲས་ཟབ་པས་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་
པས་སྐྱེས་རྟགས་ཀྱང་སྨེ་བ་ནས་འདོན་དགོས་པ་ཡིན།
འཁྲུངས་རྟགས་བཞེངས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་རིག་པའི་ཉེས་པ་ཀུན་དང་
ཡོངས་སུ་བྲལ་ཞིང་རྣམ་རྟོག་གི་བློ་ཏལི ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་
མེད་པས་རྩིས་རིག་པར་བསྟེན་མི་དགོས་ཤིང་། གཞན་
ལས་འབྲས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་དང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་
མེད་མཁན་ཚོར་དེ་བས་བོད་ཀྱི་རྩི ས་རིག་པར་བསྟེན་
མི་དགོས་པས་དགོས་མཁོ་མ་མཆིས་ཀྱང་། གཞན་དག་
གང་ཟག་རྣམས་ནི་བདག་མེད་དོན་མ་རྟོགས་པས་མ་
རིག ་དབང་གི ས ་རྣམ་རྟོག ་གམ་དོག ས་པས་ལས་སུ་
འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་སྣང་ངོར་འཆར་མཁན་ཤ་སྟག་
ཡིན་པས། དེ་སེལ་སླད་བོད་ཀྱི་རྩི ས་རིག་པར་བསྟེན་
མཁན་རྣམས་གལ་ཏེ་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་སོགས་བརྒྱབ་
ཚེ་རང་རང་སོ་སོའི་སྐྱེས་རྟགས་སམ་འཁྲུངས་རྟགས་
ག་རེ་བཞེངས་དགོས་པ་དེའི་ནང་དུ་གསལ་བ་དང་།
གཞན་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་རང་ཉིད་བཙས་
དུས་ཀྱི་ལག་འཁོར་ཚོུ ད་ཆུ་སྲང་དང་བཅས་པ་ངེས་

པར་དུ་དགོས་པས་དུས་ཚོད་སོགས་གང་ཡང་བཤད་
རྒྱུ་མེད་པར་ཚེ་རྩི ས་སོགས་བརྒྱབ་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་རུང་། སྐྱེས་རྟགས་བཞེངས་སྐབས་རང་གི་
ལོ་གྲངས་གཅིག་པུ་བརྗོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཆོག་པས། སྐྱེས་
རྟགས་ངེས་པར་དུ་བཞེངས་ནས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་སྨོན་
ལམ་འདེབས་པ། སེམས་པ་བཟང་པོ་བྱ་བ། ཚད་དང་
ལྡན་པའི་ཆོས་བྱ་གལ་ཆེ་ཞིང་དེ་ལྟར་འབད་ན་ཚེ་ཕྱི་
མ་ངན་འགྲོ་སོགས་གང་བྱུང་ལུས་སུ་མི་སྐྱེ་བའི་དགོས་
པ་དང་ལྡན་ཞིང་གཞན་ཡང་ཕ་སྤུན་སོགས་གང་ཡང་
མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་
གནས་སུ་འཆི་ཚེ་སྐྱེས་རྟགས་བཞེངས་མཁན་མི་འབྱུང་
བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་སྲིད་པས། དེར་
བརྟེན་རང་ཉིད་ལོ་ན་ཕྲ་དུས་ནས་སྐྱེས་རྟགས་བཞེངས་
དགོས་ཤིང་། མི་སོ་སོའ་ི སྐྱེས་སྨེའི་སྟེང་ནས་སྐྱེས་རྟགས་
བཞེ ང ས་ཚུལ་ནི། ལེ ག ས་བཤད་བཻ ཌ�ཱུ ར ་དཀར་པོ ་
ལས། སྐྱེས་སྨེ་གཅི ག་དཀར་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་
སྐུ་བཞེངས། གཉིས་ནག་ལ་ཕྱག་རྡོར་སྐུ་དང་མཆོད་
རྟེན་བཞེངས། གསུམ་མཐིང་ལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་པའི་སྐུ་
བཞེངས། བཞི་ལྗང་ལ་ཕྱག་རྡོར་སྐུ་བཞེངས། ལྔ་སེར་ལ་
ཐུབ་དབང་སྐུ་དང་རྡོར་གཅོད་བཞེངས། དྲུག་དཀར་
ལ་གཙུག་ཏོར་དང་། བླ་མའ་ི སྐུ་བཞེངས་གསུངས་པས།
གཙུག་ཏོར་ལ་རིགས་འགའ་ཡོད་པ་ལས་གཙུག་ཏོར་
རྣམ་རྒྱལ་མའི་སྐུ་དང་། བླ་མའི་སྐུ་བཞེངས་ཞེས་རང་
གི་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐུའམ་སྟོན་པའི་སྐུ་བཞེངས་ན་ཆོག
བདུན་དམར་ལ་སྒྲོལ་མའ་ི སྐུ་བཞེངས། བརྒྱད་དཀར་
ལ་སྟོན་པའ་ི སྐུ་བཞེངས། དགུ་དམར་ལ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་
བཞེངས་ན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།
གཅིག་དཀར་ལ་ནི་སྐྱེས་པའི་མི། །སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ར་ལུས་
སམ། །འདབ་ཆགས་ངང་ངུར་གང་རིགས་ལུས། །གནོད་
སྦྱིན་བྲག་ཆགས་ཡུལ་མིའམ། །ཀླུ་རུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེས་
བཤད། །དེ་ཡི་འགོག་ཐབས་སྐྱེས་རྟགས་སུ། །སྤྱན་རས་
གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་བཞེངས་ན། །ཕྱི་མ་འབྱོར་ལྡན་ཕོ་ལུས་
སམ། །ལྷ་འམ་བྲམ་ཟེའ་ི རིགས་སུ་སྐྱེས། །གཉིས་ནག་
འདི་ལ་གང་སྐྱེས་པ། །སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་སྲིན་བུ་འམ། །དོམ་
སྤྲེལ་ཡི་དྭགས་གང་རུང་སྐྱེ། །ཕྱག་རྡོར་སྐུ་དང་མཆོད་
རྟེ ན ་བཞེ ང ས། །ཚད་ལྡན་ཆོ ས ་བྱས་ཚངས་རི ས ་
སམ། །ཞང་བློན་ཕོ་ལུས་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ། །ཞེས་དགོས་པ་འདི་
ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཤེས་ནས་སྐྱེས་རྟགས་བཞེངས་དགོས་པ་
དང་། འདིར་དཔེ་གཉིས་ཙམ་ལས་ཚང་མ་བཀོད་མེད་
རུང་གཞན་རྣམས་ཀྱང་གལ་ཏེ་མཁྱེན་ལྡན་ཡངས་པ་
ཚོ་ཞིབ་ཕྲ་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ཚེ་(ལེགས་བཤད་བཻཌ�ཱུར་
དཀར་པོ་ལས་)གསལ་བས་དེར་གཟགི ས་རགྟོ ་ཡོང་བའ་ི
རེ་འདུན་དང་བཅས་སོ།།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༨ ཚེས་ ༢༨ བར་བུམ་
སྟོང་ནུབ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༨ ཚེས ༢༡ སངས
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་སྤོངས།

༨ ཚེས ༢༢ སྤེན
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་སྤོངས།

༨ ཚེས ༢༣ ཉི
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། བུ་ཁྲིད་སྤོངས།

༨ ཚེས ༢༤ ཟླ
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༨ ཚེས་ ༢༥ མིག
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་སྒགྲི ་སྤོངས།

FRI 21-10-2016
Earth-Wind

SAT 22-10-2016
Earth-Water

SUN 23-10-2016
Fire-Wind

MON 24-10-2016
Fire-Water

TUE 25-10-2016
Fire-Water

༨ ཚེས ༢༦ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 26-10-2016
Fire-Water

༨ ཚེས ༢༧ ཕུར
མེ་རླུང

THU 27-10-2016
Fire-Wind

༨ ཚེས ༢༨ སངས
ས་རླུང

FRI 28-10-2016
Earth-Wind

༨ ཚེས ༢༩ སྤེན
ས་རླུང

SAT 29-10-2016
Earth-Wind

༨ ཚེས ༣༠ ཉི
མེ་རླུང
SUN 30-10-2016
Fire-Wind

ཟླ ༩ ཚེས ༡ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 31-10-2016
Water-Wind

༩ ཚེས ༢ མིག
མེ་རླུང

TUE 1-11-2016
Fire-Wind

༩ ཚེས ༣ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 2-11-2016
Fire-Water

༩ ཚེས ༤ ཕུར
ས་རླུང

THU 3-11-2016
Earth-Wind

༩ ཚེས ༥ སངས
ས༢
FRI 4-11-2016

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་སྤོངས།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།

འབྱུང་འཕྲོད་ངན། དུར་གདབ་མ་ི རུང་།

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཤདི ་སྟོན་
སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
          གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།
བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་སྤོངས།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན།
བྱིས་སྟོན་སྤོངས།
གཏར་སགྲེ ་མ་ི བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། གཉེན་སྒྲིག་སྤོངས།

Earth-2

༩ ཚེས ༦ སྤེན
ས་ཆུ

SAT 5-11-2016
Earth-Water

༩ ཚེས ༧ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 6-11-2016
Fire-Water

༩ ཚེས ༨ ཟླ
ས་ཆུ

MON 7-11-2016
Earth-Water

༩ ཚེས ༩ མིག
ས་མེ

TUE 8-11-2016
Earth-Fire

༩ ཚེས ༡༠ ལྷག
ཆུ ༢

WED 9-11-2016
Water-2

༩ ཚེས ༡༡ ཕུར
ས་རླུང

THU 10-11-2016
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཨར་ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་སྤོངས།
དགུན་ཚུགས། ཆུ་ཁམས་མཁལ་རྩ་
ཞག༧༢ རྒྱུ
ཚེས་ཆ་ངན། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱི་གནམ་སྒོ་
ཡིན་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་སྤོངས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡

སོ་སྨན་གྱི་ལྦུ་བ།

སོ ་ སྨན་བརྒྱབ་ནས་སོ ་འཁྲུ་སྐབས་ལྦུ་བ་
དཀར་པོ་མང་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་དེར་མི་ལ་ལས་དགའ་
པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་མི་ལ་ལས་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་མེད།
ཡང་སྙིང་ལྦུ་བ་མང་ན་ལེགས་སམ་ཉུང་ན་ལེགས་པའི་
སྐོར་དང་། ལྦུ་བ་ག་འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བའ་ི སྐོར་ཞུས་ན།

སྲིད་པ་དང་སོ་སྨན་བླུག་སྣོད་ལ་བསླད་སྐྱོན་ཆེན་པོ་
ཡོང་སྲིད་པར་མ་ཟད། ཁ་ནང་གི་འབྱར་སྐྱིར་ཕོག་ཐུག་
ཡོད་པའ་ི ཐོག་ཚབས་ཆེ་སྐབས་སོ་རལྙི ་སྐྲངས་པ་ཡང་
ཡོང་སྲིད། དེ་མིན་དག་རྫས་རོ་དྲི་མི་ཞིམ་པ་ཡོང་བས་
སོ་སྨན་གྱི་ནང་དུ་དག་རྫས་ཕོན་ཆེན་བླུག་ན་མངར་
བཅུད་དང་དྲི་ཞིམ་རྒྱུ་རྫས་སོགས་རོ་དྲི་ཞིམ་རྫས་ཀྱང་
དེ་དང་བསྟུན་ནས་མང་བ་བླུགས་ནས་རོ་དྲི་མི་ཞིམ་
པ་དེ་གསོད་དགོས་པ་ཡིན། དེའ་ི ཐོག་ནས་ལྦུ་བ་མང་
བའི་སོ་སྨན་སྤྱད་ན་ལེགས་པོ་མེད་པ་མཐོང་ཐུབ། འོན་
ཀྱང་དེ་འདྲ་བཤད་པ་དེ་ནི་ལྦུ་བ་ཇི་ཙམ་ཉུང་ན་དེ་
ཙམ་ལེགས་ཞེས་བཤད་པ་མིན། སྤྱིར་ན་ལྦུ་བ་མང་ཉུང་
འཚམ་པའི་སོ་སྨན་སྤྱད་ན་ལེགས།

སོ་སྨན་གྱི་ལྦུ་བ་ནི་སོ་སྨན་གྱི་ནང་དུ་དག་
རྫས་(ཡི ་ ཙི ) བླུགས་ཡོ ད ་པའི ་ སྟབས་ཀྱི ས ་བྱུང་བ་
དང་། དག་རྫས་ཇི་ཙམ་མང་ན་ལྦུ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་མང་
བ་ཡོད། སོ་སྨན་རྣམས་ལྦུ་བ་མང་ཉུང་ལ་གཞིགས་ཏེ་ལྦུ་
བ་མང་བ་(དེའ་ི ནང་དག་རྫས་ཀྱིས་སོ་སྨན་ལྗིད་ཚད་
ཀྱི་18% ཟིན་ཡོད།) ལྦུ་བ་འབྲིང་བ་(དེའ་ི ནང་དག་
རྫས་ཀྱིས་10-18 % ཟིན་ཡོད།) ལྦུ་བ་ཉུང་བ་(དེའ་ི
ཉེ་ཆར་མི་རྣམས་ཀྱིས་དག་རྫས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་
ནང་དག་རྫས་ཀྱིས་5-10 % ཟིན་ཡོད།) བཅས་རིགས་
སེལ་ཆེད་དག་རྫས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་འདྲེས་སྦྱོར་འཁྲུད་རྫས་
གསུམ་དུ་ཕ་ྱེ ཡོད།)
སྤྱད་པའ་ི སོ་སྨན་བཟོས་པ་དེ་སོ་དྲེག་དག་ནུས་ཆེ་བ་
སོ ་ སྨན་གྱི ་ནང་དུ་དག་རྫས་བླུག་དགོ ས ་
དང་ལྦུ་བ་མང་བར་མ་ཟད། བ་ཚྭའི་ངོ་བོ་ཉུང་ལ་རོ་དྲི་
དོན་གཙོ་བོ་ནི་སོ་དྲེག་དག་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་། ལྦུ་བ་
ངན་པ་ཡང་དག་རྫས་ལས་ཞེ་དྲགས་ཀྱིས་ཉུང་བ་ཡོད་
མང་པོ ་ཡོ ད ་ན་སོ ་དྲེག་དག་ཤུགས་ཆེ ན་པོ ་ཡོ ད ་པ་
སྟབས། སོ་སྨན་དེ་རིགས་ལ་ལྦུ་བ་མང་ན་ལེགས་པ་ཡོད་
དཔེར་ན། ཐ་མག་འཐེན་མཁན་གྱི་སོ་སེར་པོ་ཆགས་སླ་
པ་རེད།
བས་ལྦུ་བ་མང་བའི་སོ་སྨན་སྤྱད་ན་ལེགས། ཡིན་ནའང་
དེ་མནི ་དག་རྫས་བླུགས་མེད་པའ་ི སོ་སྨན་འགའ་
ལྦུ་བ་ཇི་ཙམ་མང་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་དག་རྫས་ཀྱང་མང་
བ་བླུག་དགོས། དག་རྫས་ནི་བ་ཚྭའི་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་ ཞིག་ལ་ལྦུ་བ་ལངས་རྫས་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་། སོ་སྨན་དེ་
དངོས་རྫས་ཤིག་ཡིན་སྟབས། དག་རྫས་མང་དྲགས་ན་ རིགས་ཀྱི་སོ་དྲེག་དག་ནུས་ཞན་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།
སོ་སྨན་གྱི་ངོ་བོ་བརྟན་པོར་གནས་པ་བྱེད་རྒྱུར་གནོད་

རྒྱན་ཆ་འདོགས་དུས་ངེས་པར་དུ་རྒྱན་ཆའ་ི ན་ཚ་
སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས།

ཀྲང་ཡུན་ཀནྲེ ་གྱིས་བསྒྱུར།

ནད་བཅོས་གྱོན་ཆས།

མིའ་ི ལུས་དང་མགོ་བོར་གྱོན་པའི་གོས་དང་
ཞྭ་མོས་གྲང་ངར་འགོག་ཐུབ་པ་དང་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་
ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སྨན་བཅོས་དང་ལུས་ཁམས་
བདེ་སྲུང་བྱེད་པ་སྟེ་གྱོན་ཆས་ཀྱིས་ནད་ཀྱང་བཅོ ས་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱ་ནག་གི ས ་གནའ་རབས་སུ་གྱོ ན ་ཆས་
ཀྱིས་ནད་བཅོས་པའ་ི ཐབས་མང་པོ་བཀོད་ཡོད་པའ་ི
ནང་ནས་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ལྷ་འབྲུམ་ཕོག་
མཁན་གྱི་གོས་མི་ཐང་པོ་གཞན་དག་ལ་བསྐོན་ན་ལྷ་
འབྲུམ་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད། ཐང་
རྒྱལ་རབས་དུས་ཀྱི་ <<སྨན་སྦྱོར་མེ་ལོང་>>ཞེས་པའི་
ནང་དུ་སུན་སི་མིའོ་ཡིས་གྱོ ན་ཆས་ཀྱིས་ནད་བཅོ ས་
པའི་ཐབས་མི་ཉུང་བ་ཞི ག་བཀོད་ཡོད་པ་དཔེར་ན་
སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་དང་། པོ་ཧོ། ག་བུར་བཅས་ཀྱིས་ཞྭ་
མོའ་ི བར་འཚང་བྱས་ན་ཚ་བ་སེལ་ཞིང་རགི ་པར་ཕན་
པ་དང་། ཞི་ཞིན་དང་བོང་ང་ནག་པོ་སོགས་ལྷམ་ནང་
བཞག་ན། ཐག་རངི ་ཕྱིན་ཡང་ཐང་མི་ཆད་པ་དང་རྐང་
པ་མི་ན། གོས་དང་ཞྭ་མོའ་ི ནང་དུ་གླ་རྩི་གཏོར་ན་ཀླད་
པ་ཐང་ཞིང་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པ་སོགས་ལྟ་བུ་རེད། ལི་ཧྲི་
ཀནྲེ ་གྱི་སྔོ་སྨན་རབ་གསལ་ནང་དུ་མིག་གསལ་སྔས་མགོ

ཚན་རིག་འཕེ ལ་རྒྱས་ཕྱི ན་པ་དང་ཆབས་
ཅི ག ་གྱོ ན་གོ ས ་ཀྱི ས ་ནད་བཅོ ས ་པའི་ཐབས་ཀྱང་མུ་
མཐུད་དེ་ཡར་རྒྱས་སོང་ནས་ཉེ་རབས་སུ་སླེབས་སྐབས་
ནད་འགོག་ནད་བཅོས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་གྱོན་གོས་དང་རྒྱན་
ཆ་སྔ་རསྗེ ་སུ་ཐོན་པ་རེད།
འབུ་གསོད་གྱོན་གོས། དུག་སྦྲང་དང་འབུས་
སོ་མ་ི རྒྱག་པའ་ི ཆེད་དུ། ཧྥ་གོས་དུག་སྦྲང་དང་འབུ་ཤ་ི འག་ྲོ
བའི་སྨན་སྐྱི་ཡོད་པའི་གོས་ཚོད་བཟོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

་་་སྐོར་ལ་འགྲོ་གླེང་འཚོགས།

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

མེད་ཐོག་ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས་བསྐོར་གནང་ཡོད། བོད་
པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་པའ་ི རྒྱུ་ ལུགས་བརྟག་དཔྱད་དང་ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས་གཉིས་
མཚན་དང་། དམིགས་ཡུལ། འཆར་གཞི་བཅས་ཞིབ་ཕྲ་ ལ་ཐུགས་སྣང་དང་དགའ་མོས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་
མང་པོ་བྱུང་ཡོད། ལས་རིམ་འདའི ་ི སྐབས་ལྡི་ལི་ཕྱིར་
གསལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་།
ཚོང་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་། ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་
དེ་ནས་དངོས་གཞི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུའི་
སྨན་རྩིས་ཅ་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་ཀྱང་གནང་ཡོད།
ནང་དུ་སྨན་པ་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་བོད་སྨན་ངོ་སྤྲོད་
གོ ང ་གསལ་ལས་རི མ ་དེ ་ དང་
དང་སྦྲགས་བོ ད ་སྨན་གྱི ས ་ཕན་བསྐྱེ ད ་ཇི ་བྱུང་སྐོར་
དང་། གཞན་ཡང་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམ་སྐལ་བཟང་ལགས་ བསྟུན་བོ ད ་ཀྱི ་ སྨན་རྩི ས ་ཁང་འགན་འཛིན་མཆོ ག ་
ཀྱིས་བོད་སྨན་དང་ནང་ཆོས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་། ནས་ Shri Shripad Yesso Naik, Minister,
རྩ་ཆུ་བརྟག་ཐབས་སྐོར། སྨན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ AYUSH དང་ Shri Ajit M. Sharan,
མོ་ལགས་ཀྱིས་གཅིན་སྙིའི་ཉམས་ཞིབ་སྐོར། སྨན་པ་ Secretary, AYUSH, Shri P.N. Ranjit
བསོད་ནམས་སྒྲོ ལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཟས་སྤྱོ ད་ལམ་ Kumar, Joint Secretary བཅས་གལ་ཆེ་མི་སྣ་
སྟོན་སྐོར། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་ཞུས་
འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར། སྐར་རྩི ས་པ་ཀུན་དགའ་དོན་ ཡོད། ཡང་དེ་ཉིན་དགོང་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༥ པའི་ཐོག་ལྡི་
གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། སྤུས་ཚད་སྟངས་ ལ་ི བསམ་ཡས་གླིང་བོད་རགི ས་ཁག་ལ་ནད་རགི ས་སྔོན་
འཛིན་མ་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་སྨན་རྩི ས་ཐོན་ འགོག་གི་ལས་དོན་སྤེལ་ཕྱོགས་སྐོར་ལམ་སྟོན་གསུང་
དངོས་ཁག་ལ་སྤུས་ཚད་སྟངས་འཛིན་བྱ་ཕྱོགས་སྐོར། བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོད་པ་བཅས་སོ།།
ལུས་སེ མ ས་སྲོ ག ་གི ་དབང་རྩའི་ཚན་རིག ་པ་བསྟན་
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
འཛིན་གསལ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ལུས་སེམས་སྲོག་གི་ངོ་
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
སྤྲོད་དང་སྦྲགས་སེམས་ངལ་(Stress)གྱི་ངོ་སྤྲོད་དང་
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་།

རྒྱན་ཆ་འདོགས་སྲོལ་དར་བའ་ི ཆབས་ཅིག་ རྨ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
ཏུ་རྒྱན་ཆའ་ི ན་ཚ་ཡང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།
རྣ་བའི་ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་ཚ་ནད། རྣ་བར་ཨི་ཁུང་
སོར་གདུབ་དམ་དྲགས་པའི་སྐྱོན། གཞོན་ འབིགས་པའམ་ཡང་ན་རྣ་རྒྱན་བཏགས་རྐྱེན་རྣ་ཤལ་ལ་
ནུ་འགའ་ཞིག་གིས་སོར་གདུབ་བརླག་དོགས་ཀྱིས་སྐུད་ གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་དང་རྣག་བརྒྱབ་པ་རྣམས་དུས་ཐོག་
པས་སོ ར་གདུབ་ཀྱི ་སྣེ་མཐུད་དམ་པོ ར་དཀྲི ས ་ནས་ ཏུ་སྨན་བཅོ ས་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ་ནད་འབུ་ཁྱབ་ནས་
བཏགས་པས་རྐུ་མས་རྐུ་ཁྱེར་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ་རང་ཉིད་ རྣ་བའ་ི ཕྲུམ་རུས་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་དེ་ན་ི སྨན་བཅོས་
ཀྱིས་ཀྱང་ལས་སླ་པོར་འབུད་མི་ཐུབ་པར་ཟླ་བ་མང་ བྱེད་ཁག་པོ་ཞིག་ཡནི །
པོ་སོང་མཐར་སོར་མོ་སྦྲིད་ཡོང་དུས་གཞི་ནས་ཇེམ་
པགས་པའི་ཚ་ནད་དམ་དུག་ཕོག་པ། མི་ལ་
ཙེས་དཀྲིས་སྐུད་བཅད་ནས་སྐམ་པས་སོར་གདུབ་ཀྱི་
ལས་རྣ་བར་ཨི་ཁུང་འབིགས་རྗེས་ཨི་ཁུང་གི་ཁ་ཟུམ་
ཁ་གཤགས་ཏེ་སོར་གདུབ་འབུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་
དོགས་ཀྱིས་ཞ་སྐུད་བརྒྱུས་བཞག་པ་དང་། ཡང་མི་ལ་
ཀྱང་དེ་དུས་སོར་མོའ་ི པགས་པ་དང་། ཤ་གནད། རུས་
ལས་ཞན་གཤའི་རྣ་རྒྱན་ཡུན་རིང་འདོགས་པའི་རྐྱེན་
པ་བཅས་ཚང་མ་བརྡིབས་ནས་སོར་གདུབ་ཀྱི་པར་རྗེས་
གྱིས་པགས་པའི་ཚ་ནད་དམ་ཞན་གཤའི་དུག་ཕོག་གི་
གཏིང་རིང་པོ་བླངས་ཏེ་སོར་མོ་ཡ་མ་གཟུགས་ཆགས་
ཡོད། ད་དུང་མི་ལ་ལས་ཟངས་ཀྱིས་བཟོས་པའི་སྐེ་རྒྱན་
ཚར་ཡོད། གལ་ཏེ་སོར་གདུབ་འབུད་རྒྱུ་ཅུང་སྔ་ན་སོར་
ནམ་ལག་གདུབ་སོགས་རྒྱན་ཆའ་ི ཐོག་ལ་དངུལ་ཆུ་བྱུགས་
གདུབ་ཀྱི་པར་རྗེས་ཡལ་ཐུབ། གལ་སྲིད་བཏགས་ཡུན་
ནས་གནྱོ ་པས་དངུལ་ཆུའ་ི དུག་ཕོག་ག་ི ཡོད་པ་རེད།
རིང་པོར་སོང་ན་སླར་གསོ་བྱེད་ཐབས་བྲལ་ལ། མི་ལ་
ཉིན་རྒྱབ་ཏུ་སྨན་པ་གཙོ་བོ་མཆོག་གསི ་ནད་
ལའ་ི སོར་གདུབ་དམ་དྲགས་པས་སོར་མོའ་ི ཁྲག་རྒྱུན་
གོང་གསལ་རྐྱེན་པས་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱན་ པ་གྲངས་ ༤༠ ལ་རིན་མེད་ཐོག་བོད་ལུགས་བརྟག་
འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་ཁག་པོ་བྱུང་ནས་སོར་མོའ་ི གནས་ཆ་ ཆ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལུས་ཕུང་རྒྱས་པར་གནོད་པ་དང་དུག་ དཔྱད་དང་ཟས་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་གནང་། སྐར་རྩི ས་པ་
ཤས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཉམས་པ་དང་ལ་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་ཏེ་ ཡོད་པའི་རྒྱན་ཆ་མ་གྱོན་པའམ་མ་བཏགས་ན་ཡག་གི་རེད། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་མི་གྲངས་ ༡༡ ལ་རིན་
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ཞེས་པ་ཞིག་བཀོད་པ་དེ་བྲའི་ཤུན་ལྤགས་དང་། སྲན་
ནག་གི་ཤུན་ལྤགས། ཐལ་ཀ་རྡོ་ར།ྗེ སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་
བཅས་བསྲེས་ནས་སྔས་མགོ་བྱས་ན། ལོ་ན་རྒས་ཀྱང་
མིག་གསལ་པོར་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དམངས་
ཁྲོད་དུའང་དར་འབུའ་ི བྲུན་དང་། ཇ་རོས་སྔས་མགོ་
བྱས་ནས་ཚ་བ་སེལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་
སྨན་རྫས་ཤི ང་མངར་དང་བ་ལང་ལྕ་བ་སོགས་སྡེབ་
སྦྱོར་བྱས་ནས་ཀུ་རུ་པིན་ད་ཕྱེ་མ་བཟོས་ཏེ། ལྷམ་མཐིལ་
གྱི་བར་རམི ་དུ་བཞག་ན་རྐང་རྔུལ་འགོག་པ་དང་འབུ་
འགོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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