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དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཟླ་རེའྱི་ཚགས་པར།

༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སོབ།

རྒྱ་གར་ལ་རྩ་བ་ནས་སྐྱེ་མ་མྱོང་མཁན་དགྱེ་

འཕྱེལ་རི་ལ་སྐྱེས་ཡྱོད་པའི་སྨན་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་སྨན་

གཞུང་ནང་ཡྱོང་ཤྱེས་སྟངས་མྱེད། རྒྱ་གར་ག་ིའགྱོ་སྟངས་

ཕྲན་བུ་ཤྱེས་མཁན་དང༌། མངི་ཚགི་ཤྱེས་མཁན་ཁ་ཤས་ཀསི་

ཨུཏལྤ་ཟྱེར་བ་འད་ིའདམ་ལས་སྐྱེས་པའ་ིའདམ་སྐྱེས་པད་ྨ

ཟྱེར་བ་འད་ིརྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་ག་ིའདུག འད་ིསྨན་སྦྱོར་ཡྱོངས་

རྱོགས་ནང་ལ་འད་ིབསྱེས་རྒྱུ་མནི་ཀང་དྱེ་ཚརོ་ཉམས་ཞབི་

བྱེད་དགྱོས། རྒྱ་གར་ཨ་ཡུ་ཝྱེ་དྷ་ཁྱོང་ཚོས་ཨུཏལྤ་དུ་ངྱོས་

འཛནི་པའ་ིཨུཏྤལ་འདི་ཆུའ་ིདཀིལ་ལ་སྐྱེས་པའ་ིའདམ་

སྐྱེས་པདྨའ་ིབཟྱོ་འདྲ་དྱེ་ཚོའ་ིགས་གབི་སྐམ་སྱོགས་ག་རྱེ་

བྱེད་དགྱོས་པ་རྣམས་བས་ནས་ང་ཚའོ་ིཨུཏལྤ་བསྱེས་སའ་ི

སྨན་ག་ིནང་དུ་བཏང་ནས་བྱེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀ་ིཡནི་ན་བསམ་

པ་དྲན་ག་ིཡྱོད། དྱེ་འདྲའ་ིརགིས་སྱོན་ལ་ནད་པ་ཛ་དྲག་

སྐབས་ལ་བཏང་ན་འགགི་ཀ་ིམ་རྱེད། ནད་པ་དྱེ་ཙམ་སྐྱོན་

མྱེད་མཁན་གི་གས་སྨན་ཐུན་གཅགི་གཉསི་ནྱོར་ནའང་ཁྱོ་

ཤི་གི་རྱེད་བསམ་པའ་ིཉྱེན་ཁ་མྱེད་པ་དྱེ་འདྲ་ལ་བརྟག་

དཔྱད་བས་ནས་ག་རྱེ་ཡྱོད་མྱེད་ཉམས་མྱོང་གསྱོག་རྒྱུ་རྱེད། 

སྱོག་ལ་ཕངས་མྱེད་བས་ན་འགགིས་ཀི་མ་རྱེད། གང་ལྟར་

དྱེ་སྐྱོར་བརྟག་དཔྱད་བས་ན་སྙམ་གི་འདུག མདྱོ་དྱོན་ང་

རང་ཚའོ་ིསྤ་ིཡྱོངས་ཀ་ིགསྱོ་བ་རགི་པའ་ིནང་ང་རང་ཚའོ་ི

སར་གི་གྱོམས་གཤིས་ག་རྱེ་ཡྱོད་པ་དྱེ་རང་མ་གཏྱོགས་

གསར་གཏྱོད་བས་ན་མ་ིའགིགས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡནི་པར་ང་

ཚོས་ཏན་ཏན་ཉམས་མྱོང་གསྱོག་དགྱོས། དྱེ་ཡང་ཤྱེས་ལ་

མ་ཤྱེས་མཁན་ག་ིཧ་རྱེ་ཧུ་རྱེ་བས་ན་དཔྱེ་མ་སདི་པའ་ིཉྱེན་

ཁ་རྱེད། དྱེ་འདྲ་བས་ན་གཏན་ནས་མ་ིའགགི འད་ིརགིས་

ཉམས་ཞབི་ཚགོས་ཆུང་དང༌། དྱེ་དང་འབྱེལ་བའ་ིཚགོས་

ཆུང་བཙུགས་ནས་མ་ིདྱོ་བརྟན་གནད་འགག་ཆ་ཚང་ཤྱེས་

མཁན་ཚའོ་ིཐྱོག་ནས་གྱོ་བསྡུར་དང་ཉམས་ཞབི་ཏན་ཏན་

བས། སང་ལ་འཇལ་ནས་ལདི་ཚད་དང༌། མང་ཉུང་དྱེ་ཚའོ་ི

གས་དྱེང་སང་ག་ིའཕྲུལ་ཆས་བྱེད་སྤད་དྱེ་ཞབི་ཚགས་པྱོའ་ི
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འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཐྱོག་ནས་གཏན་འབྱེབས་བས། གནས་ཚུལ་ག་རྱེ་བྱུང་བ་

དྱེ་ཚ།ོ དུས་ཚདོ་དྱེ་འདྲ་ཞགི་ལ་བྱུང་བ་རྱེད་ཟྱེར་བའ་ིངག་

རྒྱུན་ལ་འཇགས་པ་དྱེ་འདྲ་མནི་པར་ཡགི་ཐྱོག་ལ་གཅིག་

དང་གཉསི་ཀསི་བཀྱོད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཀིན་བྱེད་

ཀིན་བྱེད་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆྱེན་པྱོ་མིན་ནམ་བསམ་པ་དྲན་

སྱོང༌། དྱེ་འདྲ་བས་ན་རགིས་ཁ་ཤས་དཔྱེར་ན་ང་ཚརོ་སྨན་

རྒྱུ་འབྱེལ་དུ་འགྱོ་བ་ཡྱོང་སདི་ཀ་ིརྱེད། གང་ལྟར་ཡང་སྙངི་

ད་ལྟ་བཤད་པ་བཞནི་རྒྱ་གར་གི་སྨན་གཞུང་ནང་བཤད་

པའི་སྱོ་དྱེ་བྱོད་ལ་མ་གཏྱོགས་མི་སྐྱེས་མཁན་དྱེ་གང་

འདྲ་རྱེད་ཅྱེས་དྲསི་ན། འྱོ་ད་གང་ཤྱེས་ཟྱེར་ལབ་རྒྱུ་རྱེད་

མ་གཏྱོགས་གཞན་བཤད་རྒྱུ་མ་ིའདུག དཔྱེར་ན་རྒྱ་གར་

མཁས་པའ་ིགཞུང་ནང་ལ་གཡག་ཟྱེར་བ་དྱེ་ཧ་ལམ་ཐྱོན་

ག་ིཡྱོད་པ་མ་རྱེད། དྱེ་ཚའོ་ིགས་ལ་དྱོ་སྣང་བས་ན་སྙམ་པ་

དྲན་སྱོང༌།

དྱེ་ནས་ཁིམས་མཐུན་བཟྱོ་རྒྱུ་ཟྱེར་བ་འདི་

དཔྱེ་གནད་འགག་ཆྱེན་པྱོ་འདུག དཔྱེར་ན། ང་ཚོའ་ི

བྱོད་པའ་ིསྨན་གཞུང་ནང་གསལ་སྨན་སྣ་ཡྱོངས་རྱོགས་

ཁམིས་མཐུན་ག་ིདྱེབ་སྐྱེལ་ཐྱོག་ནས་ཁས་ལྱེན་ཡྱོང་བར་

ཡིན་ཅིག་མིན་ཅིག་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགྱོས་ཀི་ཨྱེ་ཡྱོད་

དྲན་གི་འདུག སྨན་སྣྱེ་ཁ་རྱེ་རྱེས་ནད་བྱེ་བག་པ་འགའ་

ཞགི་ལ་ཕན་གི་ཡྱོད་མྱེད་ཡྱོངས་གགས་ཚན་རགི་ག་ིཐྱོག་

ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགྱོས་ཡྱོད་ནའང་ཚན་རགི་གི་

ཐྱོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་ཏྱེ་དྱེས་ཕན་གི་འདུག་ན། 

དྱེ་འདྲའ་ིཐྱོག་ནས་ནད་བྱེ་བག་པ་འདི་ལ་སྨན་བྱེ་བག་

པ་འདསི་ཕན་ག་ིའདུག་ཅྱེས་དྱེ་ཚོའ་ིགས་ཁམིས་མཐུན་

ཆགས་པ་ཞིག་ཕལ་ཆྱེར་ཡྱོང་ག་ིརྱེད་བསམ་པ་དྲན་ཡྱོང་

གི་འདུག དཔྱེར་ན་ཨྱེ་ལྱོ་པྱེ་ཐིའ་ིསྨན་ཁ་ཤས་གསར་པ་

བཏྱོན་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རངི་སྐད་གགས་ཆྱེན་པྱོ་བས། དྱེ་

ནས་ལྱོ་གཅིག་ལྱོ་གཉིས་སྱོང་རྱེས་སྨན་འདསི་གནྱོད་ཀ་ི

རྱེད་ཟྱེར་ནས་བཀག་དགྱོས་པ་ཡྱོང་ག་ིཡྱོད། 

སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བྱོད་ཀི་སྨན་རྩིས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའ་ིཤྱེས་བ་གྱོ་བདྱེར་ངྱོ་སྤྱོད་

བས་ཏྱེ། མི་མང་གི་འཕྲྱོད་བསྟྱེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སྱོའ་ིསྤང་བླང་གྱོ་རྟྱོགས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའ་ིམི་ལྱོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའ་ིནང་༸གྱོང་

ས་མཆྱོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའ་ིབཀའ་

སྱོབ་རམི་སྤྱེལ་ཞུས་ཏྱེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་

བཅངས་པའ་ིདགྱོངས་གཞ་ིལྱོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བྱོད་ཀ་ིསྨན་རྩིས་ཁང་ངྱོ་སྤྱོད་ཞུ་རྒྱུ།

སྨན་རྱིས་ལས་སེ་བར་ཟབ་སྦོང་།

སྦྱོང་ཕུལ་ཡྱོད། ཟབ་སྦྱོང་ཉནི་མཐའ་མར་སྨན་རྩིས་ཁང་

ག་ིའགན་འཛནི་དང་། དྲུང་ཆྱེ། མ་ིཤུགས་གྱོང་སྤྱེལ་འགན་

འཛནི་དང་ཁྱད་ལས་པ། ཡན་ལག་འགན་འཛནི། ནང་ཞབི་

བཅས་ཀི་ལྷན་དུ་བཞུགས་མྱོལ་ཚོགས་འདུ་བསྐངས་ཏྱེ་

ཟབ་སྦྱོང་ཕྱེབས་མ་ིརྣམས་ཀ་ིདགྱོངས་འཆར་ལ་གསན་ཞབི་

དང་། དྱོགས་འདྲ་ིལ་ལན་འདྱེབས་བས་རྱེས་འགན་འཛནི་

མཆྱོག་གསི་ཟབ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་ཕྱག་ཁྱྱེར་སྩལ།

དྱིལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་བདོ་སྒར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིལས་བྱེད་ཁྱོངས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་

རྩིས་དང་། འཛནི་སྐྱོང་ག་ིལས་དྱོན་ནང་ཞུགས་སྨན་རྩིས་

ལས་སྣྱེ་༼སྨན་སྤྱོད། རྩིས་པ། ལས་དྲུང་། སྣྱེ་ལྱེན་པ།༽བར་མ་ིཤུགས་

གྱོང་སྤྱེལ་སྱེ་ཚན་ནས་རྩིས་དང་འཛནི་སྐྱོང་ག་ིཟབ་སྦྱོང་

ཞིག་གྱོ་སྒིག་ཞུས། དྱེའ་ིནང་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིཡན་ལག་

ཁག་ ༢༡ ནས་ཕྱེབས་པའ་ིསྨན་རྩིས་ལས་སྣྱེ་བ་ ༢༡ ལ་གཙ་ོ

བྱོ་རྩིས་དང་། སྨན་རྩིས་འགྱོ་ལུགས། སྱོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་

དང་སྟངས་འཛནི། རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སྱོ་ཁག་ག་ིཐད་ལ་ཟབ་

ལས་འགུལ་སྣྱེ་མང་སྤྱེལ་བར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། 

སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ཀང་སྐད་འབྱོད་

ལས་འགུལ་དུ་བཅར་མ་ིརྣམས་ཀ་ིའཕྲྱོད་བསྟྱེན་ཞབས་ཞུ་

བསྒྲུབས་ཡྱོད། དལིླ་ིནས་ནནཻཏཱིལ། Nainital དང་། མྱེརཋ་ 

Meerut ས་ཁུལ་དུའང་སྨན་སྐྱོར་བསྐངས་ཡྱོད། ད་ལྟའ་ི

ཆར་ཡན་ལག་དྱེར་ཆ་སྙྱོམས་སུ་ཉིན་རྱེར་ནད་པ་གངས་ 

༨༦ ལས་མ་ིཉུང་བ་བསྟྱེན་གཏུགས་བྱེད་བཞནི་པ་དང་། 

ལྱོ་རྱེར་སྨན་སིྦན་སྱོར་ ༣༢༣,༦༦༨།༠༠  འབུལ་བཞནི་ཡྱོད།

སྐམ་ཁབ་ཟབ་སྦོང་དང་།	སྨན་བཅསོ།
བྱོད་ཀི་སྨན་རྩསི་ཁང་འཛནི་སྐྱོང་ནས་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ཕྱེབས་པའ་ིགསྱོ་རིག་སྨན་པ་གངས་བཅུ་

གཉསི་ལ་སྐམ་ཁབ་ལག་ལྱེན་ག་ིཟབ་སྦྱོང་ཐྱེངས་བཞ་ིཔ་དྱེ་

འད་ིལྱོའ་ིཟླ་༩ ཚསེ་༦ ནས་ཟླ་༡༠ ཚསེ་༦ བར་ཟླ་བ་གཅགི་

རངི་ཅྱོན་ཏ་ར་སྨན་རྩསི་ཁང་དུ་གྱོ་སྒགི་ཞུས་པ་རྱེད།

སྐམ་ཁབ་ཟབ་སྦྱོང་ག་ིདགྱེ་རྒན་སྐུ་ཞབས་ Kay 

Ehrbar ལགས་ཡནི་པ་དང་། དྱེ་ས་ཡང་ཁྱོང་གསི་ཟབ་སྦྱོང་

ཐྱེངས་གསུམ་ཕུལ་ཡྱོད། ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་ས་དྲྱོའ་ིརངི་སྐམ་

ཁབ་བཤད་ཁདི་དང་གསང་དམགིས་ངྱོ་སྤྱོད་སྱོགས་གནང་། 

ཉནི་རྒྱབ་དངྱོས་སུ་སྦྱོང་བརྡར་དང་འབྱེལ་སྐམ་ཁབ་དཔྱད་

བཅྱོས་ཆྱེད་ཕྱེབས་ནད་པ་རྣམས་ལ་ལག་ལྱེན་དམར་ཁདི་

མཛད་གནང་ཡྱོད།

སྤི་ཡྱོངས་ཉིན་རྱེ་བཞིན་ནད་པ་ཕྱེབས་པ་

བསྱོམས་ན་ནད་གངས་ ༡༩༩ སྐྱོར་ཕྱེབས་ཡྱོད། ཟབ་སྦྱོང་

འདསི་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིསྨན་པའ་ིདཔྱད་བཅྱོས་ལག་རྩལ་

ཡར་རྒྱས་ཙམ་ལ་དམགིས་ནས་གྱོ་སྒགི་ཞུས་པ་མ་ཡནི་པར་

གཙ་ོབྱོ་ཉམ་ཐག་ནད་པར་ཞབས་འདྱེགས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུར་

གཞ་ིརྩར་བཟུང་ཡྱོད།

དལིླི་བྱོད་སར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དྱེ་བཞིན་

ཕྱ་ིལྱོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༧ ཉནི་འགྱོ་འཛུགས་ཞུས་པ་

ཞགི་ཡནི། ཐྱོག་མར་དྱེ་གའ་ིས་ཁང་སྱོ་ཨང་ A4 ད་ལྟ་རླུང་

རྟ་མགྱོན་ཁང་ཞྱེས་པ་དྱེར་སྨན་ཁང་བཙུགས། དྱེ་ཡང་དལིླ་ི

མཇན�་ཱུཊལི་ཱཞྱེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དལིླ་ིབང་ངྱོས་སུ་རྒྱ་གར་

སིཁ་ཆྱོས་ལུགས་ཀ་ིམཆྱོད་རྟྱེན་འཁསི་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་

གིས་བྱོད་མི་སྐབས་བཅྱོལ་བར་འཚ་ོགནས་ཆྱེད་གནང་

བའ་ིས་ཁུལ་ཡནི་ཞངི་། གནའ་རབས་ལྱོ་རྒྱུས་ནང་ཡྱོངས་

སུ་གགས་པའ་ིཆུ་བྱོ་ཡ་མུ་ན་ཡ་ིའགམ་དུ་ཆགས་ཡྱོད། ཕྱ་ི

ལྱོ་ ༡༩༩༥ ལྱོར་ཡ་མུ་ནའ་ིཆུ་བྱོ་རྒྱས་ཏྱེ་དལིླ་ིབྱོད་སར་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་ག་ིཁང་པར་གས་སྐྱོན་ཤྱོར་བ་བརྟྱེན་ད་ལྟའ་ི

སྨན་ཁང་ཆགས་ཡུལ་སྱོ་རྟགས་ཨང་B32 དྱེ་བཞནི་སྤུས་

གཟིགས་ཐྱོག་སྨན་ཁང་སྤྱོ་བཞུད་བས།  སྨན་ཁང་དྱེར་ནད་

པ་བསྟྱེན་གཏུགས་ཞུ་མ་ིཇྱེ་མང་དུ་སྱོང་བར་བརྟྱེན་སར་

ཡྱོད་སྨན་ཁང་འཁསི་ཀ་ིས་ཁང་སྱོ་རྟགས་ཨང་A32 ཡང་

སྤུས་གཟིགས་ཐྱོག་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་། དལིླ་ིབྱོད་སར་ནང་

བཞུགས་བྱོད་རགིས་རྣམས་ཀིས་བྱོད་དྱོན་བདྱེན་མཐའ་

སྱེལ་སད་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དྲན་དང་། དམགིས་བསལ་

ལུས་སེམས་སོག་གྱི་བགོ་གེང་ཐངེས་གསུམ་པ།
ཕྱ་ིལྱོ་ ༢༠༡༥ ཟླ ༡༠ ཚསེ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་ལུས་

སྱེམས་སྱོག་ག་ིབགྱོ་གྱེང་ཚགོས་ཆྱེན་ཐྱེངས་གསུམ་པ་ལྱེགས་

པར་བསྒྲུབས་ཡྱོད། ཐྱེངས་འདའི་ིབགྱོ་གྱེང་ག་ིབརྱོད་གཞ་ི

སྱེམས་ཁམས་འཁྲུག་རྐྱེན་དང་། བཅྱོས་ཐབས་གཉསི་རྩལ་

འདྱོན་དང་འབྱེལ་ལག་ལྱེན་དངྱོས་ཀ་ིམྱོང་ཁདི་སྐྱོར་ཡནི། 

བགྱོ་གྱེང་ནང་ནང་དྱོན་རགི་པའ་ིམཁས་དབང་གཉསི། བྱོད་

ལུགས་གསྱོ་རགི་སྨན་པ་གཉསི། བྱོད་རྩསི་རགི་པའ་ིསྐར་རྩསི་

པ་གཉསི། ཚན་རགི་པ་གཉསི་བཅས་ཀསི་འགྱོ་བ་མའི་ིལུས་

སྱེམས་གཉསི་ལས་གཙ་ོབྱོ་སྱེམས་ཁམས་འཕྲྱོད་བསྟྱེན་ཞབས་

ཞུ་ཚད་མཐྱོར་ཡྱོང་ཐབས་སུ་རང་ག་ིམྱོང་བའ་ིཐད་ནས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡྱོད།

ཐྱེངས་འདའི་ིབགྱོ་གྱེང་དུ་ཚགོས་བཅར་བ་ཆྱོས་

བཞུགས་རབ་བྱུང་བ་དང་། སྨན་པ། སྐར་རྩསི་པ། སྱོབ་ཕྲུག  

ཕྱ་ིརྒྱལ་མ་ིརགིས་བཅས་བསྱོམས་མ་ིགངས་ ༢༧༥ བྱུང་ཡྱོད། 

བགྱོ་གྱེང་ཚགོས་འདུའ་ིདབུ་འབྱེད་མཛད་སྱོའ་ིསྐུ་མགྱོན་གཙ་ོ

བྱོར་བྱོད་མ་ིམང་སིྤ་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོསྤྱེན་པ་ཚ་ེརངི་མཆྱོག་

དང་། མཇུག་བསྱོམས་མཛད་སྱོའ་ིསྐུ་མགྱོན་གཙ་ོབྱོར་དབུས་

བྱོད་མའི་ིསྒགི་འཛུགས་ཀ་ིམ་ིརྱེ་ཆྱོས་རགི་བཀའ་བླྱོན་པད་ྨ

ཆྱོས་འབྱོར་མཆྱོག་ཕྱེབས་ཡྱོད། སྨན་རྩསི་ཁང་ག་ིའགན་འཛནི་

མཆྱོག་གསི་མཇུག་བསྱོམས་མཛད་སྱོར་བགྱོ་གྱེང་ཚགོས་འདུ་

ཐྱེངས་བཞ་ིཔ་བསྐང་རྒྱུའ་ིགསལ་བསྒགས་ཀང་གནང་ཡྱོད།
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བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༡		སྤྱི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་༡	

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

ཕྱི་ལུགས་སྨན་ནས་གཉན་རྱིམས་ཨེཌས་	
(HIV/AIDS) ནད་ཀྱི་ངོ་སྤོད།

ཉམས་ཞབི་སྱེ་ཚན་ནས་བསྒྱུར། འབྱུང་ཁུངས། རྒྱལ་སྤའི་ིའཕྲྱོད་བསྟྱེན་དྲྭ་རྒྱ།

༡		གཉན་རྱིམས་ཨེཌས་	(HIV/AIDS)	ཀྱི་
གོ་དོན་བཤད་པ།

གཉན་རམིས་ཨྱེཌས་ HIV/AIDS ཞྱེས་པ་

འད་ིན་ིཐྱོག་མར་སྤ་ིལྱོ་ ༡༩༧༠ ནང་གངི་ཕྲན་ཨ་ཧ་ྥར་ིཀའ་ི

ས་ཁུལ་གི་སྱེམས་ཅན་སྤའ་ིནད་འབུ་རགིས་ཞིག་མི་ལ་

འགྱོས་ཁྱབ་དུ་སྱོང་སྟྱེ་རམི་བཞནི་འཛམ་གངི་ཡྱོངས་ལ་རྒྱ་

ཆྱེར་མཆྱེད་པའ་ིབཅྱོས་དཀའ་བའ་ིརམིས་ནད་ཚབས་ཆྱེན་

ཞགི་ཡནི། གཉན་ནད་འད་ིན་ིདབནི་སྐད་དུ་ Human 

Immunodeficiency Virus (བསྡུས་མངི་དུ་HIV) 

ཞྱེས་འབྱོད་པའ་ིནད་སིན་དུག་པ་དྱེས་མའི་ིལུས་ཟུངས་ཀི་

ནད་འགྱོག་མ་ལག་ནུས་པ་ཡྱོངས་རྱོགས་ཉམས་ཞན་དུ་

བཏང་ནས་བླ་གཉན་ག་ིནད་རགིས་ (opportunistic 

infection) མང་དུ་འབྱུང་བའ་ིགཉན་རིམས་ཤགི་སྟྱེ་

རྒྱལ་སྤའི་ིནང་ཡྱོངས་གགས་སུ་ Acquired Immune 

Deficiency syndrome (བསྡུས་མངི་དུ་AIDS) ཞྱེས་

འབྱོད་པ་ཡནི། ཐ་སྙད་འདའི་ིགྱོ་དྱོན་ན་ི Acquired འགྱོས་

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

པ། syndrome ན་ཚའམ་རམིས་ནད་ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ཡནི། 

༢	ཨེཌས་	(HIV/AIDS)	ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བཤད་པ།

ཨྱེཌས་ནད་ན།ི HIV ཞྱེས་པའ་ིནད་ཀ་ིསནི་འབུ་

ཕྲ་རབ་ལས་བྱུང་བར་འདྱོད། ནད་སནི་གདུག་པ་ཅན་དྱེས་

མའི་ིལུས་ཀི་སྐ་ིལྤགས་རྡྱོལ་བའ་ིརྨ་ཁ་དང་ཆུ་སྱེར་སྱོགས་

བརྒྱུད་ནས་ལུས་ཟུངས་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་རམི་གིས་སྨིན་ནས་

ལུས་ཀི་འཚ་ོབཅུད་ཡྱོད་ཚད་འཕྲྱོག་སྟྱེ་ནད་འགྱོག་ག་ིནུས་

པ་ཉམས་ཞན་དུ་བཏང་བ་ཡནི། དྱེ་ནས་གྱོ་གཅྱོང་སྱོགས་བླ་

གཉན་ནད་རགིས་སྣ་འདྲྱེན་བྱེད་པས་མཐར་ AIDS ཞྱེས་

པའ་ིནད་གཞ་ིབྱུང་བ་ཡནི། HIV ནད་འབུ་དྱེ་སྤ་སྤྱེའུ་དང་

འགྱོ་བ་མའི་ིལུས་ཟུངས་ཀ་ིཕྲ་ཕུང་གསྱོན་པྱོའ་ིནང་འཚ་ོཐུབ་

པ་ལས། ལུས་པྱོའ་ིཕྱ་ིརྱོལ་ཏྱེ་རང་བྱུང་ཁྱོར་ཡུག་ནང་དུ་ཆུ་ཚདོ་

སྐར་མ་བཅུ་ཡས་མས་ལས་གསྱོན་པྱོ་གནས་མ་ིཐུབ་པར་བརྱོད། 

༣	ཨེཌས་	(HIV/AIDS)	ནད་ཀྱི་མཆེད་རྐེན་
བཤད་པ།

ཨྱེཌས་ནད་ཀ་ིམཆྱེད་རྐྱེན་ནམ་ནད་འད་ིཕན་

ཚུན་འགྱོས་ཁྱབ་ཏུ་འགྱོ་བའ་ིལམ་གཙ་ོབྱོ་ན།ི

༡། ཉྱེན་སྲུང་མྱེད་པའ་ིའཁགི་སྦྱོར་བརྒྱུད་འགྱོས་པ། ནད་པ་

དང་ནད་མྱེད་བར་ཉྱེན་སྲུང་མྱེད་པའ་ིཕྱོ་མྱོའ་ིའཁགི་སྦྱོར་

བརྒྱུད་ནས་འགྱོས་ཁྱབ་དང་། གཞན་ཡང་མཚན་མཐུན་

འཁགི་སྦྱོར་ཏྱེ་ཕྱོས་ཕྱོ་དང་། མྱོ་ཡསི་མྱོ་ལ་ཉྱེན་སྲུང་མྱེད་

པའ་ིའཁགི་སྦྱོར་བྱེད་པ་སྱོགས་དྱེང་རབས་ནུབ་ཕྱྱོགས་སུ་

གགས་ཆྱེ་བའ་ིལྱོག་གཡྱེམ་ག་ིརྣམ་པ་སྣ་ཚགོས་བརྒྱུད་ནས་

ཕན་ཚུན་འགྱོས་ཁྱབ་འགྱོ་བ། 

༢། ཟུངས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་འགྱོས་པ། ནད་པའ་ིཁག་དྱེ་མ་ི

ནད་མྱེད་ལ་བླུག་པའམ་གསབ་པ་དང་། ནད་པའ་ིཁག་

རྣག་དང་ཆུ་སྱེར། ནུ་ཆུ་སྱོགས་ལུས་པྱོའ་ིགཤྱེར་ཁུ་རྣམས་

ནད་མྱེད་མི་ཡི་ལུས་པྱོའ་ིསྐི་ལྤགས་རལ་རྡྱོལ་བྱུང་ཡྱོད་

སའ་ིརྨ་ཁ་སྱོགས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་ནད་འགྱོས་ཁྱབ་

བྱུང་བ།

༣། ནད་པའ་ིཡྱོ་བད་བརྒྱུད་ནས་འགྱོས་པ། ནད་པའ་ིརྣག་

ཁག་དང་ཆུ་སྱེར་སྱོགས་ལུས་ཀ་ིགཤྱེར་ཁུ་འགྱོས་ཡྱོད་པའ་ི

ཡྱོ་བད་སྟྱེ། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་སྱོགས་བྱེག་པའ་ིཡྱོ་ཆས་རྣམས་

དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའ་ིནང་དུ་དུག་སྱེལ་མ་བས་པར་ནད་མྱེད་

མ་ིཡ་ིལུས་པྱོའ་ིརྨ་ཁར་ཐུག་ནས་འགྱོས་ཁྱབ་འགྱོ་བ།

༤། ནད་པའ་ིཁབ་དང་ཁབ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་འགྱོས་པ། 

ནད་པས་བྱེད་སྤྱོད་ཟནི་པའ་ིཁབ་དང་ཁབ་མདའ་དུག་

སྱེལ་མ་བས་པ་དྱེ་ནད་མྱེད་ལ་བྱེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་བཟི་སྨན་རགིས་རྩ་ནང་དུ་བརྒྱབ་ནས་འཐྱེན་

མཁན་རྣམས་ལ་ཁབ་དང་ཁབ་མདའ་བརྒྱུད་ནས་འགྱོས་

ཁྱབ་འགྱོ་བ།

༥། མ་ནད་ཅན་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུར་འགྱོས་པ། མ་ནད་ཅན་

ག་ིནུ་ཞྱོ་ཕྲུ་གུར་བླུད་ནས་ཕྲུ་གུར་འགྱོས་པ་སྱོགས་དྱེ་དང་

དྱེ་འདྲ་བའ་ིཆ་རྐྱེན་འྱོག་ཏུ་ནད་འད་ིཕན་ཚུན་འགྱོས་ཁྱབ་

དུ་འགྱོ་བ་ཡནི། 

གལ་སིད་མའི་ིལུས་པྱོའ་ིཕྱ་ིནང་ག་ིསིྐ་ལྤགས་

སྱོགས་རྨ་ཁ་ཅ་ིཡང་མྱེད་ན། ནད་པ་དང་ནད་མྱེད་ཕན་

ཚན་ཐུག་རྱེག་བས་པ་དང་། ལྷན་དུ་ཟས་བཟྱོས་པ། མཉམ་

དུ་འགྱོ་འདུག་བས་པ། ལག་པ་གཏྱོང་བ། ཁྲུས་དང་གསང་

སྤྱོད་ཁང་མཉམ་དུ་བྱེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཙམ་གསི་ནད་འད་ི

ཕན་ཚུན་འགྱོས་ཀ་ིམྱེད།

༤	རྒྱལ་སྤྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ལྟར་
འཛམ་གྱིང་དུ་ཨེཌས་	(HIV/AIDS)	ནད་ཀྱི་

གནས་བབ་བཤད་པ།

འཛམ་གངི་ནང་དུ་ཨྱེཌས་ནད་དྱེ་ཐྱོག་མར་ཕྱ་ི

ལྱོ་ ༡༩༨༡ ལྱོར་ཨ་མྱེ་ར་ིཁའ་ིནད་པ་ཞགི་ངྱོས་བཟུང་བ་

ནས་བཟུང་ད་ལྱོ་ ༢༠༡༥ བར་རྒྱལ་སྤའི་ིའཕྲྱོད་བསྟྱེན་ལྷན་

ཁང་ག་ིདྲ་ཚགིས་སུ་འཁྱོད་པ་ལྟར་ན་མ་ིགངས་ས་ཡ་ ༧༥ 

ཙམ་འགྱོས་ནད་འད་ིཕྱོག་ཡྱོད་པ་གསལ། དྱེའ་ིནང་ནས་ས་

ཡ་ ༣༩ ཙམ་ནད་འད་ིརྐྱེན་པས་འདས་གྱོངས་སུ་གྱུར་ཡྱོད།  

ལྷག་པར་དུ་ནད་འད་ིཁྱབ་གདལ་ཆྱེ་བའ་ིགངི་ཕྲན་ཨ་ཧ་ྥ

ར་ིཀའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་ཉནི་ལྟར་མ་ིགངས་ ༤༥༠༠ ཙམ་ལ་

གཉན་རམིས་འད་ིབཞནི་གསར་དུ་འགྱོས་ཁྱབ་འགྱོ་བཞནི་

ཡྱོད་པ་དང་། ནད་པ་ ༣༣༠༠ ཙམ་ཉནི་ལྟར་འདས་གྱོངས་

སུ་འགྱུར་བཞིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཡ་ང་བ་འཁྱོད་འདུག 

དྱེས་ན་ནད་འདའི་ིཁྱབ་གདལ་ག་ིམགྱོགས་ཚད་ལ་བརྟག་

ན། ཨྱེཌས་ནད་ཀིས་མིའ་ིརགིས་ཀུན་ལ་འཇིགས་སྣང་

ཚབས་ཆྱེན་བསྐུལ་དང་སྐུལ་བཞནི་ཡྱོད་པར་བརྟྱེན། ང་

ཚསོ་འད་ིལ་བསམ་བླྱོ་ནན་ཏན་ཞགི་བཏང་སྟྱེ་རྒྱལ་ཡྱོངས་

ཀསི་སྟྱོབས་ཤུགས་གཅགི་ཏུ་བསྡུས་པའ་ིསྱོ་ནས་ནད་འདའི་ི

སྱོན་འགྱོག་བ་ཐབས་དང་འཛམ་གངི་སྤའི་ིའཕྲྱོད་བསྟྱེན་

ཡར་རྒྱས་ཐྱོག་ལ་ལས་དྱོན་དར་སྤྱེལ་དང་ཤུགས་སྣྱོན་མ་

བས་ཚ།ེ ཇ་ིསྐད་དུ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞ་ིལས། གཉན་

རམིས་ནག་པྱོས་འཛམ་གིང་བཞ་ིཆ་སྟྱོང་། །ཞྱེས་གསུངས་

ཡྱོད་པ་ལྟར་དུས་ཡུན་རངི་པྱོ་མ་ིའགྱོར་བར་འགྱོ་བ་མའི་ི

འཇིག་རྟྱེན་ལ་ནད་འདིས་གནྱོད་ཚབས་ཆྱེན་པྱོ་གཏྱོང་

བར་འགྱུར་བའ་ིཉྱེན་ཁ་ཞགི་ཏན་ཏན་ཡྱོད་པར་གསལ་པྱོ་

རྟྱོགས་ཐུབ་བྱོ༎

༥	ཨེཌས་	(HIV/AIDS)	ནད་ཀྱི་སོན་འགགོ་
བེད་ཐབས་བཤད་པ།

ད་བར་ནད་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གི་སྱོན་

འགྱོག་སྨན་ཁབ་རགིས་བཟྱོ་སྐྲུན་ཐུབ་མྱེད་པར་བརྟྱེན། 

གཉན་རམིས་ཚབས་ཆྱེན་འདའི་ིསྐྱོར་མང་ཚགོས་ཁྱོད་དྲལི་

བསྒགས་དང་གྱོ་རྟྱོགས་སྤྱེལ་རྒྱུ་ན་ིཨྱེཌས་ནད་ཀི་འགྱོག་

སྲུང་བྱེད་པའ་ིཐབས་ལམ་གཅིག་པྱོ་དང་། ཆྱེས་ལྱེགས་

ཤྱོས་ཤགི་ཆགས་ཡྱོད། བས་ཙང་རྒྱལ་སྤ་ིའཕྲྱོད་བསྟྱེན་ལྷན་

ཁང་ནས་ལྱོ་ལྟར་ཟླ་བ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡ ཉནི་དམགིས་བསལ་

དུ་འཛམ་གིང་ཨྱེཌས་ནད་ཀ་ིཉིན་མྱོ་(World AIDS 

Day)སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞནི་ཡྱོད་ལ་ང་ཚ་ོབྱོད་མ་ིསྤ་ིཡྱོངས་

ནས་ཀང་རམིས་ནད་འད་ིལ་དྱོགས་ཟྱོན་དང་ནད་འདའི་ི

སྱོན་འགྱོག་བ་ཐབས་ལ་དྱོ་སྣང་ཆྱེན་པྱོ་གནང་དགྱོས་ཏྱེ། 

ང་ཚའོ་ིམ་ིརགིས་ཆགས་འཇགི་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཆྱེན་པྱོ་

གཏྱོང་ཉྱེན་ཡྱོད།

༡། འཕྲྱོད་བསྟྱེན་ཀི་ཚོགས་པ་སྱོགས་སྤི་སྱེར་གང་གིས་

ཨྱེཌས་ནད་ཀ་ིརྒྱུན་ཤྱེས་སྐྱོར་གྱོ་རྟྱོགས་ལས་འགུལ་སྤྱེལ་

སྐབས་མང་ཚོགས་ནས་ནད་འདའི་ིརྒྱུ་རྐྱེན་དང་། འགྱོས་

ཁྱབ་བརྒྱུད་ལམ། ནད་རྟགས་མངྱོན་ཚུལ། འགྱོག་སྲུང་བྱེད་

ཐབས་བཅས་ལ་དྱོ་སྣང་བྱེད་དགྱོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

གྱོ་རྟྱོགས་མྱེད་པའ་ིམ་ིགཞན་ལའང་ལམ་སྟྱོན་ཚུལ་བཞནི་

བྱེད་དགྱོས་པ་གལ་ཆྱེ།

༢། བཟའ་མ་ིརྣམས་ཀསི་བཟའ་ཚང་གཅགི་ག་ིལམ་ལུགས་

ཟྱིན་ཏྱིག་བདུད་རྱིའྱི་ཐྱིགས་པ།

འཇམ་དབངས་ཀྱོང་སྤྲུལ་ཀརྨ་ངག་དབང་

ཡྱོན་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོབླྱོ་གྱོས་མཐའ་ཡས་(1813-1900)མཆྱོག་

གསི་བརྩམས་པའ་ིསྨན་གཞུང་《འཚ་ོབྱེད་ལས་དང་པྱོ་བ་

ལ་ཉྱེ་བར་མཁྱོ་བའ་ིཟིན་ཏགི་གཅྱེས་པར་བཏུས་པ་བདུད་

རྩའི་ིཐགིས་པ།》 མཚན་བསྡུས་པར། 《ཀྱོང་སྤྲུལ་ཟིན་ཏགི་

གམ་ཟནི་ཏགི་བདུད་རྩི་ཐིགས་པ།》ཞྱེས་འབྱོད་པ་ཡནི། 

སྨན་གཞུང་དྱེ་ན་ིཕྱ་ིལྱོ་ 2004 ལྱོར་བྱོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་

ཁང་ག་ིསྨན་རྩིས་རྩྱོམ་སྒིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྱེ་ཚན་ནས་

དྱེ་ས་ཕྱ་ིལྱོ་༡༩༧༤ ལྱོར་ལ་དྭགས་གྱེ་སྨན་རྩིས་ཤྱེས་རགི་

དཔྱེ་མཛདོ་ནས་བྱོད་ཀི་པར་མ་དཔྱེ་ཐུང་ཞགི་ལ་མ་དཔྱེ་

བས་ནས་དཔར་བཏབ་པའ་ིདཔྱེ་དྱེབ་དྱེ་ལ་དཔྱད་གཞརི་

བཟུང་ནས་ཞུས་སྒིག་དང་བཅས་དྱེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་

བསྐྲུན་ཞུས་ཡྱོད།

 དྱེ་ཡང་གངས་ཅན་གསྱོ་རགི་བསྟན་པའ་ིཉནི་

བྱེད་རམི་བྱོན་ག་ིརྣམ་ཐར་ལྟར་ན། གཞུང་འད་ིན་ིཀྱོང་

སྤྲུལ་རནི་པྱོ་ཆྱེ་དགུང་ལྱོ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་ཕྱེབས་སྐབས་མཛད་

པར་གསལ་བས་སྐུ་ཚ་ེསྨད་ལ་བརྩམས་པའ་ིཞལ་གདམས་

སྙངི་ག་ིནྱོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡནི་པར་བསགས་ཡྱོད། དྱེ་ན་ིབརྱོད་

བ་ནད་སྨན་སྤྱོད་པའ་ིཟིན་ཏགི་ཅགི་ཡནི་ལ་རྱོད་བྱེད་རྒྱས་

བསྡུས་རན་ཞངི་ལག་ལྱེན་དུ་བསྟར་བདྱེ་བས་བྱོད་ལྱོངས་

ཡྱོངས་སུ་གསྱོ་རགི་སྨན་པ་བགྱེས་གཞྱོན་ཀུན་ལ་ཤནི་ཏུ་

གགས་ཆྱེ་བའ་ིསྨན་ག་ིབསྟན་བཅྱོས་ཞགི་ཡནི།  

འདའི་ིནང་དུ་གཙ་ོབྱོ་མན་ངག་རྒྱུད་ཀ་ིསྐབས་

བཅྱོ་ལྔ་སྟྱེ་ཉྱེས་པ་རླུང་མཁསི་བད་ཀན་གསུམ། མ་ཞུ་སྐྲན་

སྱོགས་ཁྱོང་ནད། ཚ་བའ་ིནད། ལུས་སྟྱོད་ཀ་ིནད། དྱོན་སྣྱོད་

ཀ་ིནད། ཐྱོར་བུའ་ིནད། བསི་པའ་ིནད། མྱོ་ནད། དུག་ནད་

སྱོགས་ཕལ་ཆྱེར་ཚང་བའ་ིརྒྱུན་མཐྱོང་ནད་རགིས་བརྒྱ་

ཕྲག་ལྷག་ག་ིཐྱོག་མར་ནད་གཞ་ིསྱོ་སྱོའ་ིརྒྱུ་རྐྱེན་དང་། ནད་

རྟགས། བརྟག་ཐབས། སྨན་དཔྱད་ཀ་ིབཅྱོས་ཐབས། ཟས་

སྤྱོད་ལམ་སྟྱོན་བཅས་རྱོད་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་རན་འཚམ་

ཐྱོག་གནད་ལ་ཁྱེལ་བའ་ིནད་གཞི་བཅྱོས་ཐབས་སྐྱོར་

བསྟན་གནང་ཡྱོད། གཞན་ཡང་ཞར་བྱུང་གི་ས་བཅད་

ནང་དུ་སྱོན་དུས་བྱོད་ལྱོངས་ཡྱོངས་སུ་སྐྱེལ་འདྲྱེན་ག་ིཞྱོན་

པ་གཙ་ོབྱོ་ཡནི་པ་རྟ་ལ་ཕྱོག་པའ་ིནད་གཞ་ིསྣ་ཚོགས་ཀ་ི

བཅྱོས་ཐབས་སྐྱོར་གསལ་བར་བསྟན་པ་མ་ཟད། མཁྱོ་གལ་

ཆྱེ་བའ་ིལག་ལྱེན་ཁ་ཤས་ཀ་ིདྲན་ཐྱོ་འགྱོད་པ་ལའང་རནི་

ཆྱེན་རགིས་སྱོགས་ཀ་ིདུག་འདྱོན་དང་། དྱེ་བཞནི་འབའ་

སམ་སྱོགས་སྨན་མར་རགིས་བཟྱོ་ཚུལ། སྨན་ཆང་རགིས། 

སྱེག་ཐལ་རགིས་སྱོགས་ལག་ལྱེན་སྐྱོར་ཁ་གསལ་གསུངས་

གནང་ཡྱོད། 

ཀྱོང་སྤྲུལ་རནི་པྱོ་ཆྱེ་ཡསི་གཞུང་འད་ིབརྩམས་

དགྱོས་པའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྱོ་ནི་གསྱོ་བ་རིག་པའ་ི

གཞུང་ལ་ཐྱོས་བསམ་མ་བས་པར་སྨན་ག་ིཕན་ཡྱོན་དང་

ཉམས་ཡིག་དྱེ་བཞིན་མན་ངག་ཡིན་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་

ཀྱོག་བས་ནས་གཙོ་བྱོ་འགྱོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་བྱེད་

སྱོ་མཐའ་དག་ཉམ་ཐག་ནད་པ་བསླུ་ཁིད་བས་པའ་ིཐྱོག་

ནས་ཟང་ཟིང་གསྱོག་འཇྱོག་ཁྱོ་ནར་གཞྱོལ་བའི་སྨན་

པའ་ིགཟུགས་སུ་བརྫུས་པ་རྣམས་ལ་དམགིས་ནས་མཐར་

ཐུག་ཉམ་ཐག་ནད་པར་ལྷག་པར་བམས་པའ་ིཀུན་ནས་

བསངས་ཏྱེ་བརྩམས་པར་ཡནི་གཤསི། གཞུང་འད་ིབརྩམ་

པར་དམ་བཅའ་བའ་ིསྐབས་སུ། རགི་པ་དཔྱེ་ཐྱོག་ལུས་པའ་ི

ལག་ལྱེན་དཀའ། །མ་སྦངས་སྨན་རྐལ་ཐྱོགས་པས་ནད་པ་

བསླུ། །ཟང་ཟངི་དྱོན་གཉྱེར་སྨན་པའ་ིམངི་འཛནི་ལ། །འད་ི

འདྲ་དྱོན་དུ་འགྱུར་སྙམ་འབད་པས་འགྱོད། །ཅྱེས་གསུངས་

ཡྱོད་ཀང་། དྱེ་ལྟ་ནའང་བླྱོ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཚང་མས་དུས་རྟག་

ཏུ་གཟྱོབ་དགྱོས་པ་ན།ི རང་ཉདི་གསྱོ་རགི་སྨན་པ་ཁས་འཆྱེ་

བའ་ིསྨན་པ་བརྗུས་མ་རྣམས་ཡནི་ལ། ཁྱོ་ཅག་རྣམས་ཀསི་

སྨན་གཞུང་འད་ིམཇལ་བས་ཇ་ིཙམ་ཕན་ཐྱོགས་འབྱུང་ཚུལ་

མ་ངྱེས་ཀང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞརི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའ་ི

སྱོ་ནས་ཐྱོས་བསམ་སྦངས་པ་རྣམས་ལ་ན་ིསྙངི་པྱོ་དྲལི་ཡྱོད་

པས་ཕན་ཐྱོགས་ངྱེས་ཅན་ཐྱོབ་རྒྱུར་སྨྱོས་མ་དགྱོས་པ་ཡནི།
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༡	སྤྱི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡

ཟུར་མཆན། རྱེས་གཟའ་ིརྱེས་ཀ་ིབྱོད་ཡགི་ཨང་ཀ་ིདྱེ་བྱོད་ཟླ་བྱོད་ཚེས་དང་། 

ཕྱ་ིལུགས་ཨང་ཀ་ིདྱེ་སིྤ་ཟླ་སིྤ་ཚསེ་ཡནི།

ཟུར་མཆན། རྱེས་གཟའ་ིརྱེས་ཀ་ིབྱོད་ཡགི་ཨང་ཀ་ིདྱེ་བྱོད་ཟླ་བྱོད་ཚེས་དང་། 

ཕྱ་ིལུགས་ཨང་ཀ་ིདྱེ་སིྤ་ཟླ་སྤ་ིཚསེ་ཡནི།

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༨	ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	

༡༨	བར་བུམ་སོང་ཤར།		ཕོགས་དེར་ལས་

སེ་གཏོད་མྱི་རུང་།

༡༠ ཚསེ་༢༡  མགི
མྱེ ༢

TUE 1-12-2015 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་དང་། ས་བྱོན་
འདྱེབ་པ། ནྱོར་ལྷ་མཆྱོད།  མགྱོན་སྤྱོངས།

༡༠ ཚསེ ༢༢  ལྷག 
ཆུ༢ 

WED 2-12-2015 
Water-2

ཚསེ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་། ཁྲུས་བྱེད་
པར་བཟང་།  ཚངོ་སྤྱོངས།

༡༠ ཚསེ ༢༣  ཕུར།  
མྱེ་རླུང་། 

THU 3-12-2015 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསྱོལ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། བུ་ཁིད་སྤྱོངས།

༡༠ ཚསེ ༢༤  པ་སངས
ས་མྱེ

 FRI 4-12-2015 
Earth-Fire 

ཚསེ་ཆ་ངན།  བ་བ་སྤིར་ངན།

༡༠ ཚསེ ༢༥ སྤྱེན
ས་མྱེ 

SAT 5-12-2015 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཞག་ངན་ཡནི་པས་བ་བ་
སྤིར་འཛམེས།

༡༠ ཚསེ ༢༦  ཉི 
མྱེ་རླུང 

SUN 6-12-2015
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསྱོལ་རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། ཨར་ལས་འཛམེས།

༡༠ ཚསེ ༢༧  ཟླ 
ཆུ་རླུང 

MON 7-12-2015 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་བག་མ་གཏྱོང་
ལྱེན་འཛམེས།

༡༠ ཚསེ ༢༧  མགི  ལྷྒ
མྱེ་རླུང 

TUE 8-12-2015
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ བཟང་།  རམི་གྱོ་ལྷ་གསྱོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།  

༡༠ ཚསེ ༢༨ ལྷག 
ཆུ་རླུང 

WED 9-12-2015 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་དུར་གདབ་
མ་ིརུང་། 

༡༠ ཚསེ ༢༩  ཕུར 
མྱེ་རླུང 

THU 10-12-2015 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རམི་གྱོ་ལྷ་གསྱོལ་དང་། 
རླུང་དར་འཛུག་པར་བཟང་།  ཤདི་སྟྱོན་

མ་ིརུང་།  གསྱོ་སྦྱོང་།

༡༠ ཚསེ ༣༠  སངས 
ས ༢ 

FRI 11-12-2015 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འྱོན་ཀང་སིྤའ་ིགནམ་སྱོ་
ཡནི་པས་བ་བ་སིྤར་འཛམེས།

བྱོད་ཟླ  ༡༡ ཚསེ་༡  སྤྱེན
ས ༢

SAT 12-12-2015 
Earth -2

ཚེས་ཆ་བཟང་།  འྱོན་ཏྱེ་མགྱོན་སྤྱོངས། 
རྒྱ་ཟླ༡༡ ཆུང་ཚསེ ༢

༡༡ ཚསེ ༢  ཉི
མྱེ་ཆུ 

SUN 13-12-2015
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་སྤྱོངས། 

༡༡ ཚསེ ༣  ཟླ  
ཆུ ༢

MON 14-12-2015 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦྱོར་བ་དང་། ཁྲུས་
བ་བར་བཟང་།

༡༡ ཚསེ ༤  མགི
ས་མྱེ

TUE 15-12-2015 
Earth-Fire 

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་འཐབ་རྩྱོད་
སྱོགས་མ་ིབ།

༡༡ ཚསེ ༥ ལྷག
ས་ཆུ

WED 16-12-2015 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྟྱོན་མྱོ་བ་བར་བཟང་།  
འྱོན་ཀང་གཉྱེན་འགགི་སྤྱོངས།  

༡༡ ཚསེ ༦  ཕུར
ཆུ་རླུང 

THU 17-12-2015
 Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཨར་ལས་
དང་། ནད་པར་གཏར་བསྱེག་མ་ིབ། 

ངན་པ་དགུ་འཛམོས།

ཚསེ ༧     ཆྡ བག་མ་གཏྱོང་ལྱེན་འཛམེས།  

༡༡ ཚསེ ༨  སངས 
ས ༢

FRI 18-12-2015 
Earth-2 

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་སྤྱོངས།

༡༡ ཚསེ ༩  སྤྱེན
ས་མྱེ

SAT 19-12-2015 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མྱེ་ལས་ཧ་ྃསྤར་དང་། ཤདི་
སྟྱོན་མ་ིརུང་།

༡༡ ཚསེ ༡༠  ཉི
མྱེ་ཆུ

SUN 20-12-2015 
Fire-Water

ཚསེ་ཆངན། ལྷག་པར་ཞག་ངན་ཡནི་
པས་བ་བ་སིྤར་འཛམེས།

༡༡ ཚསེ༡༡  ཟླ
ཆུ ༢ 

MON 21-12-2015 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ས་བྱོན་འདྱེབ་པ་དང་། 
ནད་པར་གཏར་བསྱེག་རུང་། ནྱོར་ཕྱརི་

གཏྱོང་དང་། མགྱོན་སྤྱོངས།

 

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༨	ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	

༡༨	བར་བུམ་སོང་ཤར།		ཕོགས་དེར་ལས་

སེ་གཏོད་མྱི་རུང་།

༡༡ ཚསེ་༡༢  མགི
མྱེ་རླུང

TUE 22-12-2015 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསྱོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།  

ཚངོ་སྤྱོངས།

༡༡ ཚསེ ༡༣  ལྷག 
མྱེ་ཆུ

WED 23-12-2015 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བུ་ཁདི་སྤྱོངས། 
དགུ་དང་པྱོ་འདྲྱེན།

༡༡ ཚསེ ༡༤  ཕུར།  
མྱེ་རླུང་། 

THU 24-12-02015 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསྱོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།  ཁ་

མཆུ་སྤྱོངས།    ཀླུ་ཐྱེབས།

༡༡ ཚསེ ༡༥  སངས
ས ༢

FRI 25-12-2015 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འྱོན་ཀང་གཉྱེན་
འགགི་སྤྱོངས།     

གསྱོ་སྦྱོང་། 

༡༡ ཚསེ ༡༦  སྤྱེན
ས་རླུང

SAT 26-12-2015
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཨར་
ལས་སྤྱོངས།

༡༡  ཚསེ ༡༧  ཉི
མྱེ་ཆུ

SUN 27-12-2015
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་ བག་མ་
གཏྱོང་ལྱེན་འཛམེས།

༡༡  ཚསེ་ ༡༨  ཟླ
ཆུ་རླུང་།

MON 28-12-2015
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་
གདབ་སྤྱོངས།

༡༡  ཚསེ ༡༩  མགི
མྱེ ༢

TUE 29-12-2015
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་དང་། ས་
བྱོན་འདྱེབ་པར་བཟང་།

ཤདི་སྟྱོན་མ་ིརུང་། 

༡༡ ཚསེ་༢༠  ལྷག
ཆུ ༢

WED 30-12-2015
Water-2

ཚེས་ཆ་ངན། སྤའི་ིགནམ་སྱོ་ཡནི་
པས་བ་བ་སིྤར་འཛམེས། 

༡༡ ཚསེ་༢༡  ཕུར
མྱེ་རླུང

THU 31-12-2015 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འྱོན་ཏྱེ་ས་
བདག་ཡན་ཀྱོང་ཁྱེལ་བའ་ིབ་བ་

སྤིར་འཛམེས། 

༡༡ ཚསེ ༢༢  སངས
ས་མྱེ

FRI 1-1-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་
སྤྱོངས། 

དགུ་གཉསི་པ་འདྲྱེན།

༡༡ ཚསེ ༢༣  སྤྱེན  
ས་རླུང་། 

SAT 2-1-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་བུ་
འཁདི་སྤྱོངས།  

༡༡ ཚསེ ༢༤   ཉི
མྱེ་རླུང

 SUN 3-1-2016 
Fire-Wind 

ཚསེ་ཆ་བཟང་ ། ལྷ་གསྱོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།  

ཁ་མཆུ་སྤྱོངས། 

༡༡ ཚསེ ༢༥  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 4-1-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་གཉྱེན་
འགགི་སྤྱོངས།  

༡༡ ཚསེ ༢༦   མགི
མྱེ་རླུང 

TUE 5-1-2016
 Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལྷ་གསྱོལ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་།  

ཨར་ལས་འཛམེས། 

༡༡ ཚསེ ༢༧   ལྷག
མྱེ་ཆུ 

WED 6-1-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་བག་མ་
གཏྱོང་ལྱེན་འཛམེས།

༡༡ ཚསེ ༢༨   ཕུར 
ས་རླུང 

THU 7-1-2016 
Earth-Wind 

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་དུར་
གདབ་ངན། 

༡༡ ཚསེ ༢༩  སངས 
ས ༢

FRI 8-1-2016
 Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦྱོར་དང་། 
ཁྲུས་བྱེད་པར་བཟང་།    

ཤདི་སྟྱོན་མ་ིརུང་།  གསྱོ་སྦྱོང་།

༡༡ ཚསེ ༣༠  སྤྱེན
ས ༢

SAT  9-1-2016 
Earth-2

ཚེས་ཆ་བཟང་། འྱོན་ཏྱེ་སྤའི་ི
གནམ་སྱོ་ཁྱེལ་བའ་ིབ་བ་སྤིར་

འཛམེས།

ཟླ༡༢  ཚསེ ༡     ཉི
མྱེ་ཆུ

SUN 10-1-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་མགྱོན་ 
འབྱོད་མ་ིརུང་། དགུ་༣ འདྲྱེན།

རྒྱ་ཟླ་༡༢ ཆུང་ཚསེ༡

སྐར་ནག་རྱིས་ཀྱི་ཤེས་བ་འགའ། 

ལོ་འགོ་འཛིན་ཚུལ་ལུགས་མྱི་འདྲ་ཁག

ལྱོ་རྱེའ་ིཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལས་གང་དང་གང་

ལ་ལྱོ་འགྱོ་འཛནི་ཚུལ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཡྱོད་དྱེ། ཧྱོར་ཟླའ་ི

འགྱོ་ནས་བཤད་ན། ཧྱོར་ཟླ་གསུམ་པའ་ིཚེས་གཅིག་སྟྱེ་

ནག་ཟླ་ཡར་ངྱོའ་ིཚེས་གཅིག་ལ་འཛནི་པ་ན་ིདུས་འཁྱོར་

རྩ་རྒྱུད་ཀི་རྱེས་སུ་འབང་ནས་སྐར་རྩིས་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས། ཡང་ཧྱོར་ཟླ་དང་པྱོའ་ིཚེས་གཅིག་ལ་འཛནི་པ་ན།ི 

མདྱོ་སྱེ་གསྱེར་འྱོད་དང་སྨན་གི་རྒྱུད་བཞ་ིལྟར་རྒྱ་ནག་

ཧྱོར་གི་རྒྱལ་པྱོ། བྱོད་ཁ་བ་ཅན་པ། ནག་རྩིས་པ་འགའ་

ཞིག་བཅས་ཐམས་ཅད་མཐུན་པས་ད་ལྟ་ཡྱོངས་གགས་

ལྟར་རྱོ། །ཧྱོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའམ་དགུན་ཟླ་འབིང་པྱོ་

རྒྱལ་ཟླ་བ་ནས་འཛནི་པ་ན་ིགདན་བཞ་ིདང་རྡྱོ་རྱེ་མཁའ་

འགྱོའ་ིལུགས། ཧྱོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའ་ིཚེས་གཅིག་གམ་

དགུན་ཉི་ལྡྱོག་ནས་འཛནི་པ་ན་ིནག་རྩིས་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ཡནི། རགས་རྩིས་བས་ན་ཚེས་གཅིག་དང་། ཞིབ་

རྩིས་བས་ན་དགུན་ཉ་ིལྡྱོག་ནས་འཛནི། ཧྱོར་ཟླ་བཅུ་པའ་ི

མར་ངྱོའ་ིཚེས་གཅིག་ནས་འཛནི་པ་ན་ིའདུལ་བ་དང་། 

མངྱོན་པ་མཛདོ་ཀ་ིརྱེས་སུ་འབངས་ནས་ས་པཎ་དང་རྱེ་

ཙོང་ཁ་པ་སྱོགས་ཀི་ལུགས་ཡནི། ཧྱོར་ཟླ་དགུ་པའ་ིམར་

ངྱོའ་ིགཅིག་ནས་འཛནི་པ་ན་ིམདྱོ་སྱེ་ཉི་མའ་ིསྙིང་པྱོའ་ི

རྱེས་སུ་འབངས་ནས། ཁ་ཆྱེ་པཎ་ཆྱེན་དང་། སྣར་ཐང་པ། 

མཆིམས་འཇམ་དཔལ་དབངས་སྱོགས་ཀི་ལུགས་ཡིན། 

ཧྱོར་ཟླ་བརྒྱད་པའ་ིམར་ངྱོའ་ིཚེས་གཅིག་ནས་འཛནི་པ་

ན་ིརྟྱེན་འབྱེལ་མདྱོ་འགྱེལ་ག་ིརྱེས་སུ་འབངས་ནས་སྐྱོར་

མྱོ་ལུང་ག་ིསྦ་ཏ་ིདག་བཅྱོམ་པ་སྱོགས་ཀ་ིལུགས་ཡནི།

ལྱོ་རྒན་དྲུག་ཅུ། རྒྱ་ནག་ལུགས་ལ་ལྱོ་བཅུ་

གཉིས། །ཤངི་མྱེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་ཡ།ི །དབང་ཐང་ཁམས་

དང་ཕྱོ་དང་མྱོར། །སྦར་བས་ལྱོ་རྒན་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་། །དྱེ་

ཡང་འད་ིལྟ་ཏྱེ། 1. རབ་བྱུང་།(མྱེ་ཡྱོས) 2.རྣམ་འབྱུང་།(ས་

ཕྱོ་འབྲུག)3.དཀར་པྱོ།(ས་མྱོ་སྦྲུལ)4.རབ་མྱོས།(ལྕགས་ཕྱོ་

སྟག)5.སྐྱེས་བདག(ས་མྱོ་ལུག)6.ཨངིྒ་ར།(ཆུ་ཕྱོ་སྤྱེལ)7.

དཔལ་གདྱོང་།(ཆུ་མྱོ་བ)8.དངྱོས་པྱོ།(ཤངི་ཕྱོ་ཁྱ)ི9.ན་ཚདོ་

ལྡན།(ཤིང་མྱོ་ཕག)10.འཛནི་བྱེད།(མྱེ་ཕྱོ་བི)11.དབང་

ཕྱུག(མྱེ་མྱོ་གང་)12.འབྲུ་མང་།(ས་ཕྱོ་སྟག)13.མྱོས་ལྡན།(ས་

མྱོ་ཡྱོས)14.རྣམ་གནྱོན།(ལྕཊ་ཕྱོ་འབྲུག)15.ཁྱུ་མཆྱོག(ལྕཊ་

མྱོ་སྦྲུལ)16.སྣ་ཚོགས།(ཆུ་ཕྱོ་རྟ)17.ཉ་ིམ།(ཆུ་མྱོ་ལུག)18.

ཉི་གྱོལ་བྱེད།(ཤིང་ཕྱོ་སྤྱེལ)19.ས་སྐྱོང་།(ཤིང་མྱོ་བ)20.

མི་ཟད།(མྱེ་ཕྱོ་ཁྱི)21.ཐམས་ཅད་འདུལ།(མྱེ་མྱོ་ཕག)22.

ཀུན་འཛནི།(ས་ཕྱོ་བི)23.འགལ་བ།(ས་མྱོ་གང་)24.རྣམ་

འགྱུར།(ལྕཊ་ཕྱོ་སྟག)25.བྱོང་བུ།(ལྕཊ་མྱོ་ཡྱོས)26.དགའ་

བ།(ཆུ་ཕྱོ་འབྲུག)27.རྣམ་རྒྱལ།(ཆུ་མྱོ་སྦྲུལ)28.རྒྱལ་བ།(ཤངི་

ཕྱོ་རྟ)29.མྱོས་བྱེད།(ཤིང་མྱོ་ལུག)30.གདྱོང་ངན།(ཆུ་ཕྱོ་

སྤྱེལ)31.གསྱེར་འཕྱང་།(མྱེ་མྱོ་བ)32.རྣམ་འཕྱང་།(ས་ཕ་

ཁྱ)ི33.སྒྱུར་བྱེད།(ས་མྱོ་ཕག)34.ཀུན་ལྡན།(ལྕཊ་ཕྱོ་བ)ི35.

འཕར་བ།(ལྕཊ་མྱོ་གང)36.དགྱེ་བྱེད།(ཆུ་ཕྱོ་སྟག)37.མཛསེ་

བྱེད།(ཆུ་མྱོ་ཡྱོས)38.ཁྱོ་མྱོ།(ཤིང་ཕྱོ་འབྲུག)39.སྣ་ཚོགས་

དབགི(ཤངི་མྱོ་སྦྲུལ)40.ཟལི་གནྱོན།(མྱེ་ཕྱོ་རྟ)41.སྤྱེའུ།(མྱེ་

མྱོ་ལུག)42.ཕུར་བུ།(ས་ཕྱོ་སྤྱེལ)43.ཞ་ིབ།(ས་མྱོ་བ)44.

ཐུན་མྱོང་།(ལྕཊ་ཕྱོ་ཁྱ)ི45.འགལ་བྱེད།(ལྕཊ་མྱོ་ཕག)46.

ཡྱོངས་འཛནི།(ཆུ་ཕྱོ་བ)ི47.བག་མྱེད།(ཆུ་མྱོ་གང་)48.ཀུན་

དགའ།(ཤིང་ཕྱོ་སྟག)49.སནི་པྱོ།(ཤིང་མྱོ་ཡྱོས)50.མྱེ།(མྱེ་

ཕྱོ་འབྲུག)51.དམར་སྱེར་ཅན།(མྱེ་མྱོ་སྦྲུལ)52.དུས་ཀ་ིཕྱོ་

ཉ།(ས་ཕྱོ་རྟ)53.དྱོན་གྲུབ།(ས་མྱོ་ལུག)54.དྲག་པྱོ།(ལྕཊ་ཕྱོ་

སྤྱེལ)55.བླྱོ་ངན།(ལྕཊ་མྱོ་བ)56.རྔ་ཆྱེན།(ཆུ་ཕྱོ་ཁྱ)ི57.ཁག་

སྐྱུག(ཆུ་མྱོ་ཕག)58.མགི་དམར།(ཤངི་ཕྱོ་ཁྱ)ི59.ཁྱོ་བྱོ་(ཤངི་

མྱོ་གང་)60.ཟད་པ།(མྱེ་ཕྱོ་སྟག)ཞྱེས་བ་ལྱོ་དྲུག་ཅུའྱོ།།

དར་སྤྱེལ་བྱེད་སྟྱེ། ཕྱོ་མྱོ་གཞན་ལ་འདྱོད་ལྱོག་འཁགི་སྦྱོར་

མ་ིབྱེད་པ་དང་། དྱེ་བཞིན་དུ་ཕྱོ་མྱོ་སུ་འདྲ་ནས་ཆ་རྒྱུས་

མྱེད་པའ་ིམ་ིགཞན་མཉམ་ལུས་འབྱེལ་མ་ིབྱེད་པ། གལ་

སདི་བྱེད་ཚ་ེངྱེས་པར་དུ་བདྱེ་འཇགས་མཚན་ཤུབ་བམ་

སྦྲུམ་འགྱོག་འགགི་ཤུབ་གྱོན་དགྱོས་པ་གལ་ཆྱེ། 

༣། སྨྱོ་རས་ངན་གྱོམས་ལང་ཤྱོར་སྐབས་བཟི་སྨན་ཡྱོད་པའ་ི

ཁབ་རགིས་ཕན་ཚུན་དྱོགས་སྱོང་ཙམ་ཡང་མྱེད་པར་བྱེད་

སྤྱོད་བྱེད་པ་དྱེ་ན་ིནད་གཞ་ིའད་ིའགྱོ་བའ་ིལམ་ཞགི་ཡནི་

པས་ངྱེས་པར་དུ་བཟི་སྨན་ཁབ་རགིས་བཀྱོལ་སྤྱོད་གཏན་

ནས་འགྱོག་ཐབས་བྱེད་དགྱོས་པ་གལ་ཆྱེ། 

༤། ར་དྲག་ག་ིགནས་བབ་སུའང་ཁག་གསབ་སྱོགས་བཀྱོལ་

སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ངྱེས་པར་དུ་ཁག་དྱེར་ནད་འབུ་ཡྱོད་མྱེད་

ཀི་བརྟག་དཔྱད་ཚད་ལྡན་བས་ཡྱོད་མྱེད་ཤྱེས་རྟྱོགས་

དགྱོས་པ་ལས་བྱེལ་འཚུབ་ངང་ཁག་རྒྱག་པའམ་ཁག་རས་

བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱེད་མ་ིརུང་།

༥། སྨན་ཁང་དང་། སྐྲ་བཞར་ཁང་། སྱོའ་ིསྨན་ཁང་། ཁྲུས་

ཁང་། སྐུ་མཉྱེ་ཁང་། མཛསེ་བཟྱོ་ཁང་སྱོགས་ཀི་ཡྱོ་བད་དག་

ལ་དུག་སྱེལ་ཚད་ལྡན་བྱེད་དགྱོས་པ་གལ་ཆྱེ།

ཨེཌས་ (HIV/AIDS)	ནད་ཀྱི་ངོ་སྤོད།

༦། རང་ག་ིལུས་སྟྱེང་དུ་རྨ་ཁ་རགིས་ཡྱོད་ཚ་ེམ་ིགཞན་པའ་ི

ཁག་དང་ཆུ་སྱེར་སྱོགས་ལུས་པྱོའ་ིགཤྱེར་ཁུ་རགིས་རང་ག་ི

ལུས་ཐྱོག་ག་ིརྨ་ཁ་རུ་འགྱོས་པར་དྱོགས་ཟྱོན་ནན་མྱོར་བྱེད་

དགྱོས་པ་གལ་ཆྱེ།

༧། གང་རྣག་གི་ནད་དང་། རྱེག་དུག་ནད་སྱོགས་ཕྱོ་

མྱོའ་ིམཚན་མའ་ིའགྱོས་ནད་ཡྱོད་པའ་ིནད་པ་རྣམས་ལ་

ཨྱེཌས་ནད་དྱེའང་འགྱོས་ཧ་ཅང་ས་བས་དྱོགས་ཟྱོན་

མཐྱོར་འདྱེགས་བྱེད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། འགྱོས་ནད་དྱེའ་ི

རིགས་ལ་གསྱོ་བཅྱོས་ཡག་པྱོ་བས་ཏྱེ་གང་མྱུར་དྲག་

ཐབས་བྱེད་དགྱོས།

༨། གལ་ཏྱེ་རང་ལ་ཨྱེཌས་ནད་དྱེ་འགྱོས་ཡྱོད་ཚེ་བྱོད་

ལུགས་དང་ཕྱ་ིལུགས་སྨན་བཅྱོས་ཀི་རམི་པ་ཆ་ཚང་བྱེད་

དགྱོས་པ་དང་། སྨན་པའ་ིལམ་སྟྱོན་ལྟར་ཟས་སྤྱོད་ཀ་ིསྤང་

བླང་རྣམས་ཚུལ་བཞནི་བསྟྱེན་དགྱོས་པ་ལས། རང་ཉདི་ཀ་ི

ཤྱེས་བཞིན་དུ་གསང་བ་བས་ཏྱེ་གཞན་དང་འཁིག་སྦྱོར་

བྱེད་པ་སྱོགས་ཁྱབ་སྤྱེལ་བས་ན། ཆྱོས་དང་འཇགི་རྟྱེན་གང་

གི་ཆ་ནས་ཀང་ཉྱེས་པ་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱོད་པས་དགྱེ་སིག་སྤང་

བླང་ག་ིལྟ་བ་ཡང་དག་ཅགི་འཛནི་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྱེའྱོ།། །།

ཤོག་ངོས་༢ འཕོས།
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ཤོག་ངོས་བཞྱི་པ། བདོ་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༡	སྤྱི་ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡		

མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས།

(བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་བཤད་ལས་བསྡུ་སྒྱིག་བས་པ།)

རྩྱོམ་སིྒག་པ།  རགི་དགྱེ་བླྱོ་བཟང་བཀྲ་ཤསི།

ཚགོས་མ།ི     དྲུང་ཆྱེ་ཚ་ེརངི་ཕུན་ཚགོས།

                           རྩསི་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརངི་།

              སྨན་པ་ཉ་ིམ་ཚ་ེརངི་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགྱོད་པ།   ལྷ་མྱོ་སྐདི་འཛམོས།
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འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

མཚན་མ་ན་ིསྐྱེས་པ་ལ་ཕྱརི་ག་ཚདོ་ཐྱོན་པ་ནང་

ནའང་དྱེ་ཙམ་ཡྱོད་ལ། བུད་མྱེད་ལ་ནང་དུ་ནུབ་པ་རང་ག་ི

མཐྱོ་གང་ག་ིཚད་ཡནི་ཞྱེས་བཤད། ལུས་སིྤའ་ིབྱོངས་ཚད་ན་ི

རང་ག་ིམཐྱོ་བརྒྱད་དམ་ཁྲུ་བཞ་ིསྟྱེ་འདྱོམ་པ་གང་(གཟུགས་

ངན་པ་ལ་རང་ཁྲུ་གསུམ་དང་ཕྱྱེད་ཀ་སྟྱེ་མཐྱོ་བདུན་ལས་མྱེད་པའང་

སདི)ཡྱོད་པ་སྟྱེ་དྱེ་དག་ན་ིལྡང་ཚད་ལུས་ཟུངས་ཀ་ིགནས་

ལུགས་ཡནི་ནྱོ།།

གཉསི་པ་འབྱེལ་བ་རྩའ་ིགནས་ལུགས་ན།ི སྤ་ིརྩ་

ན་ིལུས་ཀུན་ལ་དྲ་བ་ལྟར་འབྱེལ་ཡྱོད་ལ། དྱེ་ཡང་སྱོག་རྩ་ན་ི

སྱོང་པ་ལྟ་བུར་གནས་ཤངི་། རྩ་གཞན་རྣམས་དྱེ་ལས་གྱེས་

པའ་ིཡལ་ག་ལྟ་བུར་ཆགས་ཏྱེ། དྱེའང་ཐྱོག་མར་ལྟྱེ་བའ་ིརྩ་

མདུད་ནས་ཐུར་དུ་རྩ་གཅགི་དང་། གྱེན་དུ་རྩ་གཉསི་(ཡལ་

ག)གྱེས་པའ་ིསྱོག་རྩ་སྟྱེ་དྱེ་ལ་རླུང་ཁག་གཉསི་ལྡན་གི་འཕར་

རྩ་(གཡྱོན)དང་སྱོག་རྩ་ནག་པྱོ་(གཡས)གཉིས་མཉམ་གཤབི་

ཀསི་གྱེན་དུ་སྱོང་བ་དྱེའ་ིཚིགས་མཚམས་རྣམས་ནས་སྙངི་

དང་མགནི་པའ་ིརྩ་འདབ་གྱེས་ཤངི་རྩྱེ་མྱོར་མགྱོ་བྱོའ་ིཀད་

རྩ་ཆགས་པ་དྱེ་ན་ིགཏ་ིམུག་དང་བད་ཀན་ག་ིརྟྱེན། བར་དུ་

ཟུག་པའ་ིསྱོག་རྩ་ནག་པྱོ་ན་ིཞྱེ་སང་དང་མཁསི་པའ་ིརྟྱེན། 

རྩ་གཅིག་སྨད་དུ་ཟུག་པ་འདྱོད་ཆགས་དང་རླུང་ག་ིརྟྱེན་

བཅས་ཡནི་ཞངི་། དྱེའང་དབང་པྱོ་ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བྱེད་

པའ་ིརྩ། །ཀད་པ་ལ་སིད་རྩ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྱོར། །དྲན་པའ་ི

དབང་པྱོ་གསལ་བར་བྱེད་པའ་ིརྩ། །སྙངི་ལ་སིད་དྱེ་རྩ་ཕྲན་

ལྔ་བརྒྱས་བསྐྱོར། །ལུས་ཀི་ཕུང་པྱོ་ཆགས་པར་བྱེད་པའ་ི

རྩ། །ལྟྱེ་བ་ལ་སདི་རྩ་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྱོར། །བུ་ཚ་རགིས་

བརྒྱུད་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པའ་ིརྩ། །མཚན་མ་ལ་སདི་རྩ་ཕྲན་

ལྔ་བརྒྱས་བསྐྱོར། །ཞྱེས་རྩ་ཆྱེན་སྱེ་བཞ་ིའཁྱོར་ལྱོའ་ིཚུལ་

དུ་གནས་པ་དང་། འཁྱོར་ལྱོ་རྱེ་ལ་རྩ་གཙ་ོབྱོ་ཉྱེར་བཞ་ིརྱེ་

སྟྱེ་ཡྱོངས་དྲལི་རྩ་ཉསི་སྟྱོང་དགུ་བརྒྱ་རྩ་དྲུག་གྱོ  །ཤ་ཁག་

འཕྱེལ་བྱེད་ཀ་ིརྩ་ཉ་ིཤུ་རྩ་བཞ་ིལས། ཡན་ལག་ཕྱརི་འབྱེལ་

མངྱོན་གསལ་ག་ིརྩ་བཅུ་དྲུག་ཡྱོད་དྱེ། རྐང་ལག་བཞ་ིལ་རྩ་

གཉསི་གཉསི་ཏྱེ་བརྒྱད། སྐྱེ་ལ་གཉདི་ལྱོག རྩྱེ་ནག རྩྱེ་འདྲ་

བཅས་གཉསི་གཉསི་དྲུག་དང། མཚན་མའ་ིའཕར་རྩ་གཉསི་

བཅས་སྱོ། །དྱོན་སྣྱོད་ནང་འབྱེལ་སྦས་པའ་ིརྩ་ཆྱེན་བརྒྱད་

ཡྱོད་དྱེ། ཚགིས་པ་གསུམ་པ་ནས་མདུན་དུ་རྩ་གསུམ་བྱུང་

བ་དབུས་མ་སྙངི་དང་། གཡས་གཡྱོན་གཉསི་གྱོ་བུ་གཉསི་

ལ་ཟུག་པ་དང་། ཚགིས་པ་བརྒྱད་པ་ནས་རྩ་གཅགི་མཆནི་

པར་ཟུག་པ། བཅུ་གཅིག་པ་ནས་རྩ་གཅིག་མཆྱེར་པ་དང་

འབྱེལ་བ། བཅུ་གསུམ་པ་ནས་རྩ་གཅགི་བསམ་སྱེར་འབྱེལ་

བ། བཅུ་བཞ་ིཔ་ནས་རྩ་གཉསི་མཁལ་མ་གཡས་གཡྱོན་དུ་

འབྱེལ་བ་བཅས་དྱེ་དག་ན་ིལུས་ཀི་སྟྱོད་སྨད་ཕྱ་ིནང་ཀུན་

ཏུ་དངྱོས་བསྟན་ཤ་ཁག་འཕྱེལ་བྱེད་ཀ་ིརྩ་ཉྱེར་བཞའིྱོ། །དྱེ་

དང་འབྱེལ་བའ་ིརྩ་ཕྲན་རགིས་གཏར་རྩ་བདུན་ཅུ་དྱོན་

བདུན་(གཏར་གའ་ིསྐབས་སུ་གསལ)དང་། གཉན་པའ་ིརྩ་གནད་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་(གཤམ་དུ་གསལ)བཅས་བསྱོམས་པས་

འདྲྱེས་པའ་ིརྩ་ཕྲན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ག་དགུ་ཞྱེས་བཤད་

པ་ཡནི་ནྱོ། །ཞབི་ཏུ་དབྱེ་ན་ལུས་ཀི་ཕྱ་ིནང་བར་གསུམ་ལ་

རྩ་བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ་རྱེ་ཡྱོད་པ་སྟྱེ། ཕྱ་ིཤ་པགས་དང་འབྱེལ་བ་

བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ། བར་རུས་པ་དང་འབྱེལ་བ་བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ། 

ནང་དྱོན་སྣྱོད་དང་འབྱེལ་བ་བརྒྱ་དང་ཉ་ིཤུ་བཅས་དྲལི་

བས་རྩ་ཕྲན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་། དྱེ་དག་ལས་གྱེས་པའ་ི

རྩ་ཕྲན་བདུན་བརྒྱ། དྱེ་ལས་ཡང་ཕྲན་ལུས་ཀུན་ལ་དྲ་བ་ལྟར་

འབྱེལ་བའྱོ།།

རྩ་དཀར་ལ་བ་བ་བྱེད་པའ་ིརྩ་དཀར་དང་། 

རླུང་རྒྱུ་བའ་ིརྩ་དཀར་རྣམ་པ་གཉསི། དང་པྱོ་ཀད་པ་ལས་

གྱེས་ཤངི་དྱོན་ལྔ་སྣྱོད་དྲུག་དང་འབྱེལ་བའ་ིདར་ག་ིདཔྱང་

ཐག་བཅུ་གསུམ། ཡན་ལག་ཕྱརི་འབྱེལ་མངྱོན་པའ་ིརྩ་དྲུག་

སྟྱེ་དྱེ་དག་ན་ིབ་བ་བྱེད་པའ་ིརྩ་བཅུ་དགུའྱོ། །གཉསི་པ་ཕྱ་ི

རྱོལ་ཏུ་མངྱོན་པའ་ིརྩ་དྲུག་པྱོ་དྱེ་ལས་གྱེས་པ་དཔུང་པའ་ི

ལུག་གཞུག་གཉསི། གྲུ་མྱོ་གཉསི། སྤལ་མགྱོ་གཉསི། སིྒད་ཁུང་

གཉསི། སྱེ་ལྱོང་རྒྱུངས་རྩ་གཉསི། རྟངི་ཆུ་གཉསི། རྐང་པའ་ི

མཐྱེ་བྱོང་སྐྱེས་པརི་མགྱོ་གཉསི། མགྱོའ་ིརྣ་བའ་ིམདུན་ངྱོས་

ནས་སྱོ་རྩ་ལྡད་བྱེད་གཉིས་བཅས་ན་ིརླུང་རྒྱུ་བའ་ིརྩ་བཅུ་

དྲུག་གྱོ །དྱེ་དག་ན་ིའབྱེལ་བ་རྩའ་ིགནས་ལུགས་ཡནི་ནྱོ།།

གསུམ་པ་གཉན་པ་གནད་ཀི་གནས་ལུགས་

ན།ི ཤ་གནད་དང་། ཚིལ་གནད། རུས་པ། ཆུ་རྒྱུས། དྱོན། 

སྣྱོད། རྩ་བཅས་རགིས་བདུན་དང་། གངས་ན་ིཤ་གནད་

བཞ་ིབཅུ་ཞྱེ་ལྔ་སྟྱེ། མགྱོ་ལ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་ལ་བཞ།ི བང་ཁྱོག་

སྟྱོད་སྨད་ལ་བཅྱོ་བརྒྱད། ཡན་ལག་བཞ་ིལ་བཅྱོ་བརྒྱད་

དྱོ། །ཚིལ་གནད་བརྒྱད་དྱེ་བང་ཁྱོག་ལ་གཉསི་དང་། ཡན་

ལ་དྲུག་གྱོ །རུས་པའ་ིགནད་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཏྱེ་མགྱོ་ལ་

བཅུ་བཞ་ིདང་། བང་ཁྱོག་ལ་བདུན། སྐྱེ་ལ་ལྔ། ཡན་ལག་ལ་

དྲུག་གྱོ །རྒྱུས་གནད་བཅུ་བཞ་ིསྟྱེ་སྐྱེ་ལ་གཉིས། བང་ཁྱོག་

ལ་གཉསི། ཡན་ལག་ལ་བཅུའྱོ། །དྱོན་གནད་ལྔ་སྟྱེ་སྙངི་ག་ི

རྩྱེ་དང་། གྱོ་བའ་ིབུ། མཆནི་པའ་ིདཀལི། མཆྱེར་པའ་ིམཐའ། 

མཁལ་མའ་ིའབས(གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་པ)རྣམས་སྱོ། །སྣྱོད་

ལ་བརྒྱད་ཡྱོད་དྱེ་ཕྱོ་བའ་ིརྱེམས། མཁསི་པའ་ིརྩི། ལྱོང་གའ་ི

ཁག་ལྱོང་། རྒྱུ་མའ་ིསྦྲུལ་མགྱོ །ལྒང་པའ་ིཁ། གཞང་ཁ་ནག་

པྱོ། སྙྱེ་མ་སྟྱེ་རྒྱུ་དཀར། བསམ་སྱེ་བཅས་སྱོ། །རྩ་གནད་བརྒྱ་

དང་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ལས་ཀད་པའ་ིརྩ་བཅྱོ་ལྔ་དང་། ཤའ་ི

རྩ་བཅུ་དྲུག རུས་པའ་ིརྩ་བཅུ་གཅིག སིྤ་བྱོའ་ིཚངས་སྐུད་

བཅས་མགྱོ་ལ་རྩ་གནད་བཞ་ིབཅུ་ཞྱེ་གསུམ། སྐྱེ་ལ་ཉ་ིཤུ་

རྩ་གཉིས། བང་ཁྱོག་ཕྱ་ིནང་ལ་སྦས་པའ་ིརྩ་ཆྱེན་བརྒྱད་

དང་། སྙངི་ལ་དྲུག གྱོ་བ་ལ་ཉྱེར་གཉསི། ཕྱོ་བར་ལྔ། བསམ་

སྱེ་ལ་གཅིག མཚན་མར་གསུམ། ལྱོང་ལ་གཉིས། རྒྱུ་མར་

གཉིས། མཆིན་པར་གཉིས། མཆྱེར་པར་གཉིས་བཅས་

བསྱོམས་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ། ཡན་ལག་བཞ་ིལ་བདུན་ཅུ་དྱོན་

གཉིས་སྱོ། །དྱེ་དག་ཡྱོངས་སུ་དྲལི་བས་གནད་ཀ་ིགངས་

སུམ་བརྒྱ་རྩ་གཉསི་ཡྱོད་ཅངི་ལུས་ལ་ཁྱབ་པའ་ིཚུལ་ན་ིམགྱོ་

ལ་ཤ་གནད་ལྔ། རུས་གནད་བཅུ་བཞ།ི རྩ་གནད་ཞྱེ་གསུམ་

སྟྱེ་བསྱོམས་དྲུག་ཅུ་རྱེ་གཉིས་དང་། སྐྱེ་ལ་ཤ་གནད་བཞ།ི 

རུས་གནད་ལྔ། རྒྱུས་གནད་གཉསི། རྩ་གནད་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཉསི་

ཏྱེ་བསྱོམས་སུམ་ཅུ་སྱོ་གསུམ། བང་ཁྱོག་ལ་ཤ་གནད་བཅྱོ་

བརྒྱད། ཚལི་གནད་གཉསི། རུས་གནད་བདུན། རྒྱུས་གནད་

གཉསི། རྩ་གནད་ང་གསུམ། དྱོན་སྣྱོད་ཀི་གནད་བཅུ་གསུམ་

སྟྱེ་བསྱོམས་དགུ་བཅུ་གྱོ་ལྔ། ཡན་ལག་བཞ་ིལ་ཤ་གནད་བཅྱོ་

བརྒྱད། ཚལི་གནད་དྲུག རུས་གནད་དྲུག རྒྱུས་གནད་བཅུ། 

རྩ་གནད་བདུན་ཅུ་དྱོན་གཉསི་སྟྱེ་བསྱོམས་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉསི་སྱོ། །དྱེ་ལྟར་ཡྱོངས་སུ་དྲལི་བས་སུམ་བརྒྱ་རྩ་གཉསི་

ཏྱེ། འདི་ན་ིགྱོང་མ་མི་འགྱུར་བའ་ིགཟྱེར་ཆྱེན་དུ་བསྟན་

པའྱོ། །གནད་རྣམས་ཀ་ིནང་ནས་ཀང་ཤནི་ཏུ་གཉན་པ་དགུ་

བཅུ་གྱོ་དྲུག འབངི་དུ་གཉན་པ་བཞ་ིབཅུ་ཞྱེ་དགུ། ལྷག་མ་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཡྱོད་པ་སྟྱེ་དྱེ་དག་ན་ིགཉན་པ་

གནད་ཀ་ིགནས་ལུགས་ཡནི་ནྱོ།།

བཞ་ིཔ་རྒྱུ་ལམ་བུ་གའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ཕྱ་ིནང་

གཉིས་ཏྱེ་ནང་གི་བུ་ག་ན།ི སྱོག་རླུང་རྒྱུ་བའ་ིསྱོག་རྩ་ཕྲ་

རགས་ཐམས་ཅད་དང་། དྭངས་མ་རྒྱུ་བའ་ིལམ་བུ་ག་བདུན་

ལ་ལུས་ཟུངས་བདུན་ཞྱེས་བགངས་པ་དང་། དྲ་ིམ་གསུམ་

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

རྒྱུ་བའ་ིལམ་བུ་ག་གསུམ་དང་། ཟས་སྐྱོམ་རྒྱུ་བའ་ིལམ་བུ་

ག་གཉིས་བཅས་བཅུ་གཉིས་དང་། ཕྱིའ་ིབུ་ག་ན་ིམགྱོ་ལ་

མགི་དང་། རྣ་བ། སྣ་བཅས་ལ་གཉསི་རྱེ་སྟྱེ་དྲུག་ག་ིསྟྱེང་ཁ་

དང་བཅས་པའ་ིབདུན་དང་། ལུས་སྨད་ཀ་ིགསང་བ་གཉསི་

ཏྱེ་སྐྱེས་པ་ལ་དགུ་དང་། བུད་མྱེད་ལ་མངལ་སྱོ་དང་ནུ་མ་

གཉསི་ཀིས་མང་བས་བཅུ་གཉསི་སུ་བགངས་སྱོ། །དྱེ་དག་

ན་ིརྒྱུ་ལམ་བུ་གའ་ིགནས་ལུགས་ཡནི་ནྱོ།།

ཚ་སྐྲན་ནྱི་ཁརོ་ཡུག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཚ་སྐྲན་ནི་དྱེང་སྐབས་མིའ་ིརིགས་འཆི་བའ་ི

ནད་རགིས་ཆྱེན་པྱོ་ལྔའ་ིནང་ག་ིགཅགི་ཡནི་ཞངི་། དྱེས་གྱོ་

གནས་ཨང་གཉིས་པ་བཟུང་འདུག རྒྱལ་ཁབ་ཕྱ་ིནང་ག་ི

ནད་ཀ་ིལྱོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་ཚ།ེ འཛམ་གངི་ཐྱོག་ཏུ་རླབས་ཆྱེ་

བའ་ིཚན་རགི་པ་དང་རྨད་དུ་བྱུང་བའ་ིཆབ་སིད་པ་མང་

པྱོ་འདུས་པའ་ིམ་ིཅ་ིའདྲ་མང་པྱོའ་ིརནི་ཐང་བལ་བའ་ིཚ་ེ

སྱོག་རྣམས་འཇགིས་སུ་རུང་བའ་ིཚ་སྐྲན་གིས་འཕྲྱོགས་སྱོང་

བར་བརྟྱེན། མ་ིརྣམས་ཀ་ིམགི་ལམ་དུ་ཚ་སྐྲན་ནམ་ངན་སྐྲན་

ཞྱེས་པ་དྱེ་ཧ་ལམ་གཤིན་རྱེ་ཞྱེས་པའ་ིམིང་ཚབ་ཏུ་གྱུར། 

ཡནི་ནའང་ཚ་སྐྲན་ཕྱོག་པའ་ིརྒྱུ་རྐྱེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་

བཅུ་ན་ིང་ཚ་ོའཚ་ོགནས་བྱེད་སའ་ིརང་བྱུང་ཁྱོར་ཡུག་དང་

འབྱེལ་བ་དམ་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཞགི་ཡནི་པ་དྱེ་ཁྱྱེད་ཀསི་མཁྱྱེན་

ག་ིཡྱོད་དམ།

ཚ་སྐྲན་ནི་ཁྱོར་ཡུག་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་། དྱེ་ཡང་དང་ཐྱོག་ཚ་སྐྲན་ལ་ས་ཁྱོངས་ཀི་ཁྱད་ཆྱོས་

གསལ་པྱོ་ཡྱོད་པའ་ིཐྱོག་ནས་མཚནོ། མའི་ིརགིས་ཀ་ིཚ་སྐྲན་

ན་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་། རགིས་རྒྱུད། དཔལ་འབྱོར་ག་ིཆ་རྐྱེན། ལྱོ་

ཚད་བཅས་མ་ིའདྲ་བ་ཚང་མར་ཕྱོག་སདི་པ་དྱེ་ཡནི་ཡང་

ཡནི་ལ་བདྱེན་ཡང་བདྱེན་རུང་། ཚ་སྐྲན་བྱུང་ཚད་དང་

ཕྱོག་སའ་ིགནས་ལ་ཧྱེ་བག་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་རྱེད། ཉྱེ་

རབས་གསྱོ་རགི་ཞབི་འཇུག་བས་པའ་ིའབས་བུའ་ིཐྱོག་ནས་

གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ས་ཁུལ་མ་ིའདྲ་བའ་ིས་རྒྱུ་

དང་། འཐུང་ཆུ། ལྱོ་ཏྱོག་ཟས་རགིས་བཅས་ནང་དུ་སྱེབས་

པའ་ིགངས་ཚད་དང་རགིས་ཀང་མ་ིའདྲ་བར་བརྟྱེན། རྒྱུ་

འགའ་མི་འདང་བའམ་མང་དྲགས་པའ་ིརྐྱེན་ཚང་མས་

ལུས་པྱོའ་ིགནས་མ་ིའདྲ་བར་ཚ་སྐྲན་གི་ནད་བསྱོང་ག་ིརྱེད། 

དཔྱེར་ན་ཕྱོ་བའ་ིངན་སྐྲན་ཕྱོག་མང་ཉུང་ན་ིས་རྒྱུའ་ིནང་

ག་ིསྨྱེ་ལྕགས་མང་ཉུང་དང་འབྱེལ་བ་ཡྱོད་པ་དང་། ལྕགས་

རགིས་གཏྱེར་ཁུལ་འགའ་ིས་འྱོག་ཆུ་དང་འཐུང་ཆུའ་ིནང་

དུ་ཧྱེན་རྡྱོ་འདྲྱེས་ནས་བཙོག་པ་ཆགས་པ་ཡནི་ན། པགས་

པའ་ིཚ་སྐྲན་ཕྱོག་རྒྱུ་མང་བ་ཡྱོད་པ། འཐུང་ཆུའ་ིནང་དུ་

ཝ་ཚྭ་ཉུང་དྲགས་པ་ཡནི་ན་ལྦ་བའ་ིགཤྱེར་རྨྱེན་ག་ིཚ་སྐྲན་

ཕྱོག་ཚད་མང་དུ་འགྱོ་ག་ིཡྱོད་པ་ལྟ་བུ་རྱེད། རང་རྒྱལ་ག་ི

ཧན་ཞ་ིདང་། ཧྱོ་ནན། ཧྱོ་པྱེ་སྱོགས་ཀ་ིམདི་པའ་ིཚ་སྐྲན་ཕྱོག་

མང་བའ་ིས་ཁུལ་གི་ས་རྒྱུ་དང་ཆུ་མགི་ག་ིཆུའ་ིནང་དུ་མུའུ་

ལྕགས་དང་། ཟངས། ལྕགས་སྱོགས་ཀ་ིརྒྱུ་འདྲྱེས་ཚད་མདི་

པའ་ིཚ་སྐྲན་ཕྱོག་ཉུང་བའ་ིས་ཁུལ་ལས་ཉུང་བ་ཡྱོད་་པ་

དང་། ཡང་ཏན་རླུང་དང་དབང་རླུང་འདྲྱེས་སྦྱོར་དངྱོས་

རས་རྣམས་ཚ་སྐྲན་ཕྱོག་ཉུང་བའ་ིས་ཁུལ་ལས་མང་བ་ཡྱོད་

པ་རྱེད། འད་ིདག་ཚང་མའ་ིཐྱོག་ནས་ཚ་སྐྲན་ལ་ས་ཁྱོངས་

རང་བཞནི་གི་ཁྱད་ཆྱོས་ཡྱོད་པ་ར་སྤྱོད་བྱུང་བ་རྱེད།

ཚ་སྐྲན་དང་ཁྱོར་ཡུག་བར་འབྱེལ་བ་ཧ་ཅང་

དམ་པྱོ་ཡྱོད་པ་དྱེ་ན་ིཡང་ཚ་སྐྲན་ལ་ལས་རགིས་ཀི་ཁྱད་

ཆྱོས་གསལ་པྱོ་ཡྱོད་པའ་ིཐྱོག་ནས་ཀང་མཚནོ། ལྱོ་ངྱོ་ཉསི་

བརྒྱ་ལྷག་ག་ིགྱོང་དུ་དབིན་གྱོའ་ིསྨན་པས་ཨ་སྨ་ིཐུའྱོ་དང་

གཙའ་སྐྱོན་སྱེལ་བྱེད་སྦྱོར་སྨན་གཞན་དག་རྣམས་དང་ཡུན་

རངི་འབྱེལ་བ་ཡྱོད་མཁན་ལྕགས་ལམ་བཟྱོ་པ་ཚོའ་ིལུས་

པྱོའ་ིགནས་སྱོ་སྱོར་ཚ་སྐྲན་ཕྱོག་རྒྱུ་མང་དུ་འགྱོ་བཟྱོ་ཡྱོད་པ་

དང་། འདྲྱེས་སྦྱོར་ཚསོ་རས་བཟྱོ་གྲྭའ་ིནང་དུ་ལྒང་བུའ་ིཚ་

སྐྲན་ཕྱོག་མཁན་མ་ིགཞན་དག་ལས་མང་བ་ཡྱོད་པ། འཕྲྱོ་

འྱོད་རང་བཞིན་གི་དངྱོས་པྱོ་འབྱོར་ཆྱེན་དང་འབྱེལ་བ་

ཡྱོད་མཁན་བཟྱོ་པའ་ིནང་དུ་ཁག་ག་ིཚ་སྐྲན་ཕྱོག་ས་པྱོ་ཡྱོད་

པ། ཡའིུ་ལྕགས་གཏྱེར་ལས་བཟྱོ་པ་གྱོ་བའ་ིཚ་སྐྲན་ཕྱོག་ནས་

འཆ་ིབའ་ིཚད་ཧ་ཅང་མཐྱོན་པྱོ་ཡྱོད་པ་བཅས་ཤྱེས་པ་རྱེད། 

རྡྱོ་བལ་གསི་གྱོ་བའ་ིཚ་སྐྲན་ཁིད་ཡྱོང་བ་ན་ིམ་ིརྣམས་ཀསི་

ས་ས་ནས་ཤྱེས་གསལ་ལྟར་ཡནི་ཞངི་། མྱེ་གྱོའ་ིསྙན་ཞུ་གསར་

ཤྱོས་ལ་གཞགིས་ན། རྡྱོ་བལ་སྤྱོད་མཁན་བཟྱོ་གྲྭའ་ིནང་དུ་ཐ་

མག་འཐྱེན་ན་ཚ་སྐྲན་ཕྱོག་ཚད་ལྡབ་བརྒྱད་འཕར་ག་ིཡྱོད་

པ་བཅས་ཀ་ིརྐྱེན་པས། ང་ཚསོ་ཚ་སྐྲན་སྱོན་འགྱོག་བྱེད་དུས་

དང་ཐྱོག་ཁྱོར་ཡུག་ཡག་ཏུ་གཏྱོང་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཡག་པྱོ་

བྱེད་རྒྱུར་དམགིས་དགྱོས།

ཐབ་ཚང་ནང་དུ་ཚ་སྐྲན་འགགོ་བེད་འཛངི་རགས་རྒྱག་དགསོ།

(ནག་ཆུའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཀསི།)

(སྒྱོལ་མ་སྐབས་ཀསི་བསྒྱུར།)

བཟའ་བཏུང་དང་ཚ་སྐྲན་བར་འབྱེལ་བ་ཧ་

ཅང་དམ་པྱོ་ཡྱོད་པ་ད་ལྟ་ར་སྤྱོད་བྱུང་བ་རྱེད། ཟས་ལ་

ལས་ཚ་སྐྲན་ཁདི་ཡྱོང་བ་དང་ཡང་ཟས་གཞན་པ་འགའ་

ཤས་ཀསི་ཚ་སྐྲན་སྱོན་འགྱོག་བྱེད་ཐུབ་ཀ་ིཡྱོད་པ་རྱེད།

མགིན་པའ་ིཚ་སྐྲན་དང་མིད་པའ་ིཚ་སྐྲན་ཇྱེ་

ཉུང་དུ་གཏྱོང་ཐུབ་པའ་ིབཟའ་ཆས་ཚང་མའ་ིནང་དུ་

གུང་ལ་ཕུག་གི་རྒྱུ་འབྱོར་ཆྱེན་ཡྱོད་ཅིང་། བཟའ་ཆས་དྱེ་

དག་ན་ིལུའྱོ་མའ་ིཀྭ་མངར་དང་། ཁམ་བུ། སྱོང་པྱོ་ཁ་རསི་

ཀན་ལན། པྱོ་ཚལ། ཚལ་སྱོན་པྱོའ་ིརིགས།

ཞྱོག་ཁྱོག་མངར་མྱོ། གུང་ལ་ཕུག ནན་ཀྭ ཀྲྱོ་མ་

ཀྲུ ཚ་ལུ་མ་དང་ཉངི་མྱེང་རགིས་ཀ་ིཤངི་འབས་དང་ཐང་

བཟྱོ་ཡས་ཀ་ིཚལ་རགིས་རྣམས་རྱེད།

(སྒྱོལ་མ་སྐབས་ཀསི་བསྒྱུར།)
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