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སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ལ་དྭགས་སུ་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་

པ་དང་། ལ་དྭགས་སེ་གྲོང་ཁེར་ས་ཁུལ་ཁོངས་ཀྱི་གཞྱིས་

སར་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེས་ལ་དྭགས་

གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་དང་། ས་གནས་ཡུལ་མྱི། ཡུལ་སྐོར་

སྤོ་འཆམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

པོ་བྱུང་ཡོད་ནའང། ས་ཁུལ་དརེ་འགྲུལ་བཞུད་སབས་བདེ་

མེད་པ་དང་། དགུན་དུས་ནད་པ་བསེན་གཏུགས་ཞུ་མྱི་

མེད་པ་རྱིམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་ཅོག་ལམ་སར་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་ཁོངས་ཟླ་སྒྱིལ་བཏང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། 

ཅོག་ལམ་སར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་ཨག་གྱིང་གཞྱིས་

སར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དུ་ཟླ་རརེ་སྨན་སྐོར་ཐེངས་གསུམ་

རེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེར་ས་གནས་

ནས་ཐོན་པའྱི་སྨན་རྒྱུ་གསོག་སྒྲུབ་ཀང་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད།

ལ་དྭགས་ཅགོ་ལམ་སར་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་།

ལ་དྭགས་ཅོག་ལམ་སར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེ་

བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་བྱས། 

དེ་སོན་ལ་དྭགས་ཨག་གྱིང་དུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞྱིག་

གསར་འཛུགས་ཟྱིན་ནའང་། ཨག་གྱིང་འདྱི་གྲོང་གསེབ་

ས་ཁུལ་དང་། འགྲུལ་བཞུད་སབས་མྱི་བདེ་བས་ཅོག་ལམ་

སར་ནས་ཨག་གྱིང་དུ་སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་བྱེད་རྒྱུར་

གང་ཅྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་གཟྱིགས་ཏེ་ཅོག་ལམ་སར་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གསར་དུ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་

རེད། ཨག་གྱིང་དུ་བདུན་རེར་བསྐོར་བསྐོད་སྨན་བཅོས་

བྱེད་སོ་ཚུགས་པ་ཡྱིན། ཅོག་ལམ་སར་འདྱི་ནྱི་ཨག་གྱིང་

ལས་ཀང་གནས་སྡོད་མྱི་འབོར་དང་། སོྤ་འཁམ་པ། ཚོང་

ལས། སོབ་གྲྭ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གནས་

སངས་ཡོད་པར་བརནེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཏན་འཇགས་

བཙུགས་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ལྷག་པ་བྱུང་ཡོད། ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་དེར་ཆ་སོམས་སུ་ཉྱིན་རེར་ནད་པ་གྲངས་ ༢༣ 

ལས་མྱི་ཉུང་བ་བསེན་གཏུགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་

རེར་སྨན་སྦྱིན་སོར་ ༩༥༨'༣༦༧།༠༠ འབུལ་བཞྱིན་ཡོད།

བོད་མིའི་འདས་མཆོད་ལས་བདུན་ཚིགས་སོར་
དང་། ཕུང་པོ་སྒིལ་སྦྱང་སོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།

རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་ལ་སདོ་ཤེལ་དཀར།

འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ཞེས་མཆོད་པར་བརོད་ནས་སྐབས་དོན་གེང་བར་

བྱ་བ་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་འདས་མཆོད་ལས་བདུན་ཚིགས་དང་

ཕུང་པོ་སྒྱིལ་སྦང་སྐོར་ཡྱིན་ཏ།ེ དེ་ཡང་འགྲོ་རྣམས་བདེ་བ་

འདོད་ལ་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་ཅྱིང་། སྐེ་

རྒ་ན་འཆྱིའྱི་འཇུག་ངོགས་ཀྱི་འཕང་ལས་ཐར་ཐབས་མེད་

ཅྱིང་། སྐེས་པའྱི་ཐ་མར་འཆྱི་བ་ནྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་

ཡྱིན་མོད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་སོ་སོའྱི་རྱིག་གནས་ལོ་

རྒྱུས་དང་ཁད་ཆོས་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཤྱིན་

པོའྱི་དགེ་རར་དམྱིགས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

སོ་སོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་རྱིམ་དང་། ཡུལ་གྱི་

རང་བྱུང་ཆ་རྐེན། ཆོས་ལུགས་སོགས་ཁད་ཆོས་མྱི་འདྲ་

བའྱི་ཐོག་ནས་འདས་པོའྱི་རེས་འཇུག་བྱ་ཚུལ་ལ་སོལ་མྱི་

འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པས་ན། རང་ཅག་གངས་རྱིའྱི་

རྭ་བས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཁྱིགས་པའྱི་བསྱིལ་ལྡན་ཆོས་ལྡན་

རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ཞྱིང་འོད་སྣང་རབ་ཏུ་

འབར་བའྱི་རྱིག་གནས་ཀྱིས་ཕྱུག་པ། དེ་བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་

སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལའང་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་མྱི་དགོས་པར་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནའ་བོའྱི་ཡུལ་ལུགས་གོམས་གཤྱིས་

སོགས་རྨད་བྱུང་ཤེས་རྱིག་མང་དག་ཡོད་པའྱི་ཕུལ་བྱུང་མྱི་

རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་སོན་བྱོན་གྱི་སྨྲ་དབང་

དུ་མའྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རལ་ལས་གནའ་བོའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་ཡུལ་ལུགས་གོམས་གཤྱིས་སོྐར་སོགས་དཔྱད་གཞྱིའྱི་

ཡྱིག་ཆ་འབོར་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ཁག་དང་། དེ་བཞྱིན་

སྐར་ནག་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་ཁག་ནང་གསལ་ཡོད་པས། དེ་

དག་གྱི་ཕྱིས་འབྱུང་གསར་བུའྱི་འདྲེན་བྱེད་དགའ་སོན་

དུ་བཤམས་ནས་རླབས་ཆེན་མེས་པོའྱི་ཕུལ་བྱུང་ཤེས་རྱིག་

འཕེལ་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་ཕྱིན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་སར་ལས་ལྷག་

པའྱི་ངོས་འཛིན་དང་ཤེས་རོགས་གཏྱིང་ཟབ་ཐུབ་རྒྱུར་

རྨང་གཞྱི་ཤྱིན་ཏུ་བརན་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད། དེར་བརེན་

ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ལོ་རྒྱུས་དང་གོམས་གཤྱིས་

བཟང་པོ་དེ་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་

ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་འགངས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལགས། དེ་

ཡང་སྐབས་སུ་བབ་པར་བདུན་ཚིགས་ཀྱི་གོ་དོན་དེ་དག་

གྱི་བརྱི་སངས་དང་ཕུང་པོ་སྒྱིལ་སྦང་སྐོར་བཤད་པ་ལ།

དང་པ།ོ བདུན་ཚིགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། སྤྱིར་

བཏང་བདུན་ཚིགས་འཛནི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། འཆྱི་

ཁར་འཇྱིགས་དངངས་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། གནད་

གཅོད་སྡུག་བསལ་མངས་པ། འཆྱི་སངས་བཟང་ངན་ག་

རེ་བྱུང་བ་དེ་ལུས་རེན་ཞྱིག་མ་ཐོབ་བར་དུ་བདུན་ཚིགས་

རེ་རེའྱི་ནང་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསལ་རེ་མོང་དགོས་པར་

བརེན་སྡུག་བསལ་དེ་ལས་སྐོབ་ཆེད་བདུན་ཚིགས་འཛིན་

པ་སེ། ཡར་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་དང་། མར་ངན་

སྤང་ལ་སྦྱིན་པ་སོགས་དགེ་ཚོགས་གསོག་དགོས་པ་རེད།

གཉིས་པ། བདུན་ཚིགས་བརི་སྟངས་བཤད་པ། 

དཔེར་ན། འདས་ཉྱིན་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཞོགས་པ་ལྟ་བུར་

མཚོན་ནས་བཤད་ན་བདུན་ཚིགས་གཟའ་སྤེན་པར་འཁེལ་

བ་དང་། ཡང་ཉྱིན་ཕེད་ཡོལ་ནས་འདས་ཚེ་གཟའ་ཉྱི་མར་

བརྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། ཡང་འགའ་ཞྱིག་ནས་ས་བསྣུར་བེྱད་

མཁན་ཡང་ཡོད་པར་གཤྱིན་པོའྱི་དགེ་རར་ས་བསྣུར་བྱེད་

པ་སྐོན་མེད་དགེ་ལྡན་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟར་འགྲྱིག་པ་འདས་

མཆོད་གཞན་དུའང་གསལ། འོན་ཀང་གོ་ཐོས་ལྟར་ན་

འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཕོ་མོ་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིས་ཕོ་ལ་དཀྱུས་ལྟར་དུ་

བརྱི་བ་དང་། མོ་ལ་ས་བསྣུར་བྱེད་པ་སོགས་ཡོད་ཚོད་ལ་

དཔྱད་པར་འཚལ། བདུན་ཚིགས་དང་པོ་དང་། གཉྱིས་པ། 

གསུམ་པ་སོ་སོར་མཁོས་བསྟུན་མཆོད་འབུལ་དང་། དགེ་

འདུན་སོགས་གདན་དྲངས་སྨོན་ལམ་དང་། དགའ་ཉ་ེསྤུན་

མཆེད་དག་ནས་མཆོད་སྤྱིན་སྣ་ལྔ་དང་། གསོལ་ཇ། དེ་

བཞྱིན་འདས་པོའྱི་ནང་མྱིར་སེམས་གསོ་བྱ་དགོས་པ་དེ་

ལྟར་དང་། བདུན་ཚིགས་བཞྱི་པར་ནྱི། གཤྱིན་པོ་ཕལ་ཆེར་

འགྲོ་བ་རྱིགས་དྲུག་གང་རུང་ལ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་ཏེ་སྐེ་

བ་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། དའེྱི་སྐབས་ཚོགས་འབུལ་ཞུ་

བ་སོགས་མཆོད་འབུལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་སོ་ནས་ཆེ་

ཙམ་བྱེད་དགོས་པ་དང་དེ་ཉྱིན་རྱིས་འབས་ནས་བཏོན་

པའྱི་འཁྲུངས་རགས་ལ་ཡང་ནང་མྱི་དང་དགའ་ཉེ་ནས་

སན་དར་དང་། མཆོད་དོད། སོྨན་ལམ་གསུང་མྱིར་ཕག་

འགེད་འབུལ་སོལ་ཡང་མཆྱིས། སྐབས་འདྱིར་ནང་མྱི་

དག་ནས་མཇལ་དར་མཚམས་བལྟབ་ཀྱིས་འབུལ་དགོས་

པ་ཡྱིན། བདུན་ཚིགས་ལྔ་པ་དང་། དྲུག་པ་ལའང་མཆོད་

འབུལ་གྱི་བྱ་སོ་འཐུས་ཚང་བྱ་དགོས་པ་དང་། བདུན་

ཚིགས་བདུན་པ་སེ་ཞག་ཞེ་དགུ་རོགས་མཚམས་ཡྱིན་

པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའྱི་མཁོས་བསྟུན་གྱིས་མཆོད་འབུལ་

རྒྱས་ཙམ་བྱེད་སོལ་བཞྱིན་ཅུང་ཟད་མ་ངན་སངས་ཚུལ་

གྱི་རྣམ་པར་སྐྲ་འཁྲུ་བ་དང་། གོན་གོས་སྣེ་རེ་གཉྱིས་བར་ེ

ལེན་བྱེད་པ་དང་། དགའ་ཉེ་དག་ནས་ཁང་ཐོག་གྱི་དར་

ལོག་བར་ེལེན་གྲ་སྒྱིག་བྱེད་པ་དང་། དེ་ཉྱིན་ནས་འདས་

པོའྱི་ཆེད་ཀྱི་བསུར་སྣོད་དེ་ཡང་ཆུ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་སོ།།

གསུམ་པ། ཕུང་པོ་སྒིལ་སྦྱང་སོར། རང་རའེྱི་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ནྱི་གང་ཞྱིག་རྐེན་ལམ་དུ་

གྱུར་ཚེ་ཕུང་པོ་ཉལ་གཟན་ནམ་རས་དཀར་པོར་སྒྱིལ་བའྱི་

སོལ་ཡོད་པ་འདྱིར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན། གནའ་

ས་མོ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་དཀར་ནག་

དང་བལ་པོ་སོགས་ཀྱི་ཤན་ཞུགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ། 

དཔརེ་ན། རྒྱ་དཀར་ཧྱིནྡུའྱི་ལུགས་སུ་ད་ལྟ་མཐོང་བཞྱིན་པ་

ལྟར་ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་ནང་མྱི་གང་ཞྱིག་གྲོངས་པའྱི་རེས་

འདས་པོའྱི་ཕུང་པོ་རས་དཀར་གཙང་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་བ་

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།
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བོད་ཟླ་ ༤  ཚེས་ ༡༤  སྤི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

གཅླེས་བསྡུས་འཆ་ིམླེད་ནོར་ཕླེང་། (མ་ཡིག་དང་བུ་ཡིག)

ཀརྨ་ངེས ་དོན ་

བསན་འཛིན་འཕྱིན་ལས་

རབ་རྒྱས་སམ་མཚན་གཞན་

ལ་ཀརྨ་རཏྣ ་ཞེས ་གྲགས་

པ་ཁོང་ནྱི་རབ་བྱུང་ ༡༣ 

ལགས་སག་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༧༠ 

ལོར་མདོ ་ཁམས་ཁུལ་དུ་

སྐུ་འཁྲུངས། གཤེགས་ལོ་

དང་མཛད་རྣམ་གྱི་ཞྱིབ་ཆ་

གཞན་མྱི་གསལ།  དམ་པ་

འདྱི་དགུང་གྲངས་ཉྱི་ཤུར་

སོན་སྐབས་སྨན་སྦོར་རྱིག་པ་

བསན་པའྱི་ཚད་ལྡན་གཞུང་ 

《གཅེས་བསྡུས་འཆྱི་མེད་

ནརོ་ཕེང་། (མ་ཡྱིག)》 ཞེས་

པ་རོམ་སྒྱིག་མཛད་པ་རེད། 

གཞུང་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་མཇུག་བྱང་དུ་གསལ་

བ་ལྟར། "བྱང་ཟུར་མཁས་པའྱི་མཛོད་ཆེན་བོད་དང་བོད་

ཆེན་ལོངས་ཀྱི་ཆེ་རྒུ་ཡོངས་ཀྱི་དྲུང་འཚོ་བ་དག་གྱི་མན་

ངག་ཉེར་མཁོ་གཅེས་སོ་འཚལ་བསྡུས་ཤྱིང་བླ་མའྱི་མན་

ངག་གྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ་འཆྱི་མེད་ནོར་བུའྱི་ཕེང་

བ།" ཞེས་བྱང་ལུགས་དང་། ཟུར་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་མཁས་

པའྱི་མཛོད་འཛིན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་འཚོ་བྱེད་

མཁས་དབང་ཡོངས་ཀྱི་མན་ངག་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མཐའ་

དག་ཕོགས་བསྒྱིགས་ཐོག་རང་གྱི་བླ་མ་ཁབ་བདག་པདྨ་

ཉྱིན་བྱེད་དབང་པོའྱི་མན་ངག་མ་ལུས་པར་བརྒྱན་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་དང་བུ་ཡྱིག་ཚུལ་དུ་བརམས་པ་ 《གཅེས་

བསྡུས་འཆྱི་མདེ་ནརོ་ཕངེ་གྱི་ལྷན་ཐབས་སྱིང་གྱི་ནརོ་བུ། (བུ་

ཡྱིག)》 གཉྱིས་ཀྱི ་ནང་དུ་

ར་བའྱི་ནད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་བཅོ་

ལྔ་སེ། རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་

འདུས་ནད། གཅོང་ནད། ཚད་

པ། གཉན་ནད། བྱང་ཁགོ་སདོ་

སྨད། དོན་སྣོད། གང་ཐབས་

སོགས་ཐོར་ནད། ཆུ་སེར་གྱི་

ནད། མོ་ནད། དུག་ནད། རྨ་

སོགས་ལ་ཕན་པའྱི་སྨན་སྦོར་

གྱི་རྣམ་གྲངས། སྦོར་ཚད་དང་

ཕན་ཡོན། སྨན་སྦོར་ལག་

ལེན་སོགས་རྒྱས་པར་བསན་

ཡོད། སྨན་སྦོར་སྐོར་གསལ་

བར་བསན་པའྱི་གཞུང་འདྱི་

ལ་ས་དུས་ནས་བོད་དབུས་

གཙང་དང་མདོ ་སོད་སྨད་

ཡོངས་ཀྱི ་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཆེན་བྱས་ཤྱིང་

གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་སུ་དུས་ད་ལྟའང་གཞུང་འདྱི་ནས་

བསན་པའྱི་སྨན་སྦོར་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོན་སྐེད་བྱེད་

མུས་སོ ་ནས་འགྲོ་བ་ནད་པར་དངོས་སུ་ཕན་ཐོགས་

འབྱུང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་

རྒྱུན་དུ་ཟུར་ལྟ་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མངོན། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་རོམ་སྒྱིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་"གཅེས་བསྡུས་

འཆྱི་མེད་ནརོ་བུའྱི་ཕེང་བ་(མ་ཡྱིག་) དང་།  མན་ངག་སྱིང་

གྱི་ནརོ་བུ་(བུ་ཡྱིག་)བཞུགས་སོ།།" ཞེས་གཞུང་འདྱི་ཕག་

དབེ་ཚུལ་ལ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།

འཛམ་གིང་ཟུངས་ཁྲག་སྦྱིན་མཁན་ཉིན་མ།ོ

ཉམས་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་

མཛད་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་མཁན་ཉྱིན་

མོ་ (World Blood Donor Day) ཞེས་པའྱི་དུས་

ཆེན་དེ་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་

སོལ་ཡོད། འདྱི་ནྱི་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་

གྱིས་མྱི་མང་འཕོད་བསེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་

རྣམ་གྲངས་ཆེ་བ་བརྒྱད་ངོས་ལེན་བྱས་ཐོག་འཛམ་གྱིང་

ཡོངས་སུ་སྲུང་བརྱི ་ཟབ་རྒྱས་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཡ་གལ་

གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་སྐོན་མེད་པའྱི་ཁག་

དང་ཁག་གྱི་ཐོན་སྐེད་སྐོར་གོ་རོགས་སྤེལ་བ་དང་། རང་

འགུལ་ངང་ནས་ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པ་གཏོང་མཁན་རྣམས་

ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ ་ཞུ་ཆེད་དུ་སྲུང་བརྱི ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

རྒྱལ་སྤྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་འདྱི་ལའོྱི་ལས་

འགུལ་གྱི་བརདོ་གཞྱི་ནྱི། ངའྱི་སགོ་སྐབོ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཞསེ་

བཞག་གནང་ཡདོ།  ད་ེཡང་ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལ་

བརནེ་ནས་ཉྱིན་ལྟར་མྱི་མང་པའོྱི་སགོ་སྐབོ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། 

ག་ོལ་ཡངོས་སུ་མྱི་མང་པརོ་དང་བླངས་ཐགོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཟུངས་

ཁག་སྦྱིན་པ་གཏངོ་བར་བསྐུལ་མ་ཤུགས་ཆ་ེགཏངོ་ཆདེ་"རྱིན་

མདེ་ཐགོ་གཏངོ་། དུས་རྒྱུན་དུ་གཏངོ་། ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པ་གལ་

འགངས་ཆ་ེ"ཞསེ་པའྱི་འབདོ་ཚགི་འགོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུ་རདེ། 

འདི་ལོའ་ིལས་འགུལ་གི་དམིགས་ཡུལ་

བསྒྲུབ་བྱ་ཁག་གཅིག་ཡདོ་དླེ། 

➢ ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སོག་སོྐབ་པའྱི་

ཞལ་འདབེས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆ་ེཞུ།

➢ རྱིན་མེད་ཐོག་རྒྱུན་གཏན་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་

ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པ་གཏངོ་བར་མཐུན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ།

➢ རྒྱུན་གཏན་ནས་ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པ་གཏངོ་དགསོ་

པའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གོ་རོགས་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་

སྤེལ་རྒྱུ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁག་གྱི་གྲུབ་རས་ཀྱི་ཚེ་ཚད་ཐུང་ངུ་

ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱུན་ཏུ་སྦྱིན་པ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ད་དུང་

མུ་མཐུད་ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པ་གཏངོ་བར་བསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ།

➢ ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་མཁན་གྱི་འཕོད་བསེན་དང་།  

ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སྦྱིན་བདག་ལ་ལྟ་སོྐང་

གྱི་སྤུས་ཀ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པ་དེ། ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་མཁན་

ངོས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའྱི་

འདུན་སེམས་དང་དམ་བཅའ་ལ་གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་

རྐནེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། 

➢ རྱིན་མེད་ཐོག་རྒྱུན་གཏན་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་

ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་མཁན་རྣམས་ལ་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་

ངོས་ནས་ཡྱི་རང་བསགས་བརོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཟུངས་

ཁག་སྦྱིན་མཁན་རྣམས་ལ་བལྟ་སོྐང་བཟང་པོ་ཡོང་ཆེད་

ལྡང་ངསེ་ཀྱི་མཐུན་རེྐན་མཁ་ོསོྤད་བྱདེ་རྒྱུའྱི་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་བདག་གྱི་ཕུལ་བའྱི་ཁག་དེ་

གང་ཟག་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་ཁག་གསབ་བམ་ཁག་སྣོན་

བླུག་པ་ལ་བརེན་ནས་ལོ་ལྟར་མྱི་ས་ཡ་མང་པོའྱི་ཚེ་སོག་

སྐོབ་བཞྱིན་ཡོད། ཟུངས་ཁག་དེ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་གྱི་དཔྱད་

བཅོས་དང་། ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་ལ་བེད་སོྤད་གནང་བའྱི་

སོ་ནས་ནད་པའྱི་ཚེ་སྱིང་བ་མ་ཟད་རེས་སུ་དོན་སྱིང་ལྡན་

པའྱི་མྱི་ཚེ་བསྐལ་བའྱི་གྲོགས་ཀང་བྱས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་

རང་བཞྱིན་འབྱུང་བའྱི་གནོད་ཚབས་དང་མྱིས་བཟོས་

པའྱི་དཀའ་རོག་སྐབས་ཟུངས་ཁག་གྱི་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་

ཡོད། དཔལ་འབྱོར་ཞན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁག་གསབ་བརྒྱ་

ཆ་ ༦༥ ཙམ་བྱྱིས་པ་ལོ་ན་ལྔ་མན་ལ་ཟུངས་ཁག་ཟད་པའྱི་

ནད་དང་། བྱྱིས་པ་བཙའ་བའྱི་སྐབས་གནས་སངས་ཛ་

དྲག་འགོ་བེད་སྤོད་གནང་གྱི་ཡོད། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་དུ་ཁག་གསབ་བརྒྱ་ ༧༦ ཙམ་ལོ་ན་ ༦༥ ཡན་

ལ་སྱིང་གྱི་བཤགས་བཅོས་དང་། དོན་སྣོད་བར་ེབ། ཁག་

སྐྲན་དང་ཁག་འབས་བཅས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཁ་ོསྤོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། ལྷག་པར་དུ་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་ཉེན་

སེལ་ཆེད་ཟུངས་ཁག་ངེས་པར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

རྒྱལ་སྤྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི་ ༢༠༡༤ 

ལོར་བཏོན་པའྱི་སན་ཐོ ་ལྟར་ན་ལོ ་རེར་འཛམ་གྱིང་

ཡོངས་ལ་མྱི་གྲངས་ས་ཡ་ ༡༠༨ ནས་ཟུངས་ཁག་སྦྱིན་

པ་བཏང་གནང་ཡོད། ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་

ནང་ནད་པའྱི་ཚེ་སོག་སྐོབ་པར་ཁག་གྱི ་དགོས་མཁོ་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁག་མ་ལྡང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་

པོ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་རུང་། ཟུངས་ཁག་གང་བྱུང་བ་

རྣམས་ལ་སྤུས་ཚད་བཟང་ངན་བརག་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་

ཆེ་བ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཁག་དེ་བཞྱིན་ངེས་པར་དུ་གཉན་

ནད་རེག་དུག་དང་། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་རྱིགས་ཁ་

པ་དང་ག་པ། བསེ་མོག་བཅས་ཀྱི་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་

ངེས་པར་བརག་དཔྱད་གནང་དགོས། ཁག་གསབ་རེྐན་

པས་འགོས་ནད་ (transfusion-transmissible 

infections (TTI)   ཀྱི་ཁབ་ཚད་དེ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་

ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཞན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བར་ཁད་

པར་ཆེན་པོ་མངོན་ཡོད། དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་ ༦༢ ནང་

དུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁག་གྱི་ཡོང་ཁུངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་

རང་འགུལ་དང་བླངས་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ 

༤༠ ནང་དུ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ནང་མྱི་སྤུན་མཆེད་ནས་

འབྱུང་བའམ། རྱིན་འབབ་སྤད་ནས་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཟུངས་

ཁག་སྦྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བརག་དཔྱད་

དང་། བྱ་ལུགས། ཉར་ཚགས་དང་མཁ་ོསྤདོ་གནང་ཚུལ་ཐད་

རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་གཟྱིགས་སྐངོ་འགོ་ལྟ་ེགནས་

ཁང་འཛུགས་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༢ བར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན་འཛམ་

གྱིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་ ༡༡༡ ཙམ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཁག་

གྱི་སྱིད་བྱུས་ཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་གནང་མུས་རེད། 

ཟུངས་ཁྲག་དླེ་བླེད་སྤོད་གཏོང་ལུགས།

སྦྱིན་པ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཁག་དེ་ཁག་གསབ་རྒྱུད་ཆ་ཚང་

མཁོ་སོྤད་བྱེད་པར་ (whole blood transfusion) 

བརོད་པ་ཡྱིན། ཡང་ཁག་གྱི་ཆ་ཤས་གསུམ་ཕེ་བ་བཞྱིན་

ནད་པ་སོ་སོའྱི་དགོས་མཁོར་བསྟུན་ནས་བེད་སྤོད་གནང་

ན་ནད་པ་མང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ངེས་ཡྱིན། ཕྱི་ལུགས་

ནས་ཟུངས་ཁག་ཉུང་དྲགས་པ་ནྱི། ཁག་ནང་གྱི་ཆ་ཤས་

གསུམ་ཕ་ེབ་ས།ེ ཁག་རྱིལ་དམར་པ་ོ (RBC) དང་། དཀར་

པ ོ(WBC)།  །པལཏེ་ལཏེ་ (Platelets) བཅས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་

གང་རུང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའམ་གསུམ་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཟེར། 

ཁག་རྱིལ་དམར་པོ།   དེ་ཡྱིས་སོག་རླུང་དང་

བཅུད་རས་མཁོ་སྤོད་ཀྱི་ལས་བྱེད། དེ་ཟད་པའྱི་རགས་

ནྱི། ལུས་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པ། དབུགས་རྒོད་པ། སྱིང་གྱི་

འཕར་ཚད་མགོགས་པ། མགོ་འཁོར་བ། བང་བསྡམས་ལ་

ཤ་སེར་འགྱུར་བ། དའེྱི་དུས་སུ་མལ་གསོ་བ་དང་། ལས་

རྱིགས་གལ་ཆེན་ས་ས་ནས་གནང་རྒྱུ་གྲ་སྒྱིག་དང་། ཁ་

ཟས་སུ་བཅུད་རྱིགས་བསེན་པ་དང་། གསོལ་ཇ་དང་ཆང་

རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོམ་གང་མང་བསེན་དགོས། རྒྱུན་

ལྡན་ནས་ (HgB) སེྐས་པ་ཕོ་ལ་ཚད་གཞྱི། ༡༤ ནས་ ༡༨ 

དང་། མོ་ལ་ ༡༢ ནས་ ༡༦ (g/dL) བར་ཡོད་དགོས།  

ཁག་རྱིལ་དཀར་པོ། དེར་རྣམ་གྲངས་མང་

པོ་ཡོད་པ་དང་གཙོ་བོ་ལུས་ནང་གྱི་གཉན་ཁ་མེད་པར་

བཟོ་བའྱི་ལས་བྱེད། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི་ ༤ ནས་ 

༡༡ (k/ul) ཡྱིན་དགོས། ཁག་རྱིལ་དཀར་པོ་ཟད་པའྱི་

ནད་པ་རྣམས་ལ་སོན་འགོག་མ་ལག་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཞན་

པས་གཉན་ཁ་བགོས་ཉེན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརེན་ལག་

པ་སོགས་འཁྲུས་དང་གཙང་སྤ་གང་ལེགས་གནང་གལ་

ཆེ། དེ་བཞྱིན་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཉེ་པོ་དང་

ལྷག་པར་དུ་ནད་པ་ཐུག་འཕད། སོ་ཡྱི་སྨན་བཅོས་རྱིགས་

↙

↙

གནང་རྒྱུ་འཛེམས་དགོས་པ་ཡྱིན། ཁག་རྱིལ་དཀར་པོ་

ཉུང་དུ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ནད་རགས་དམྱིགས་བསལ་མྱི་

མངོན་ཡང་རང་ངོས་ནས་ངེས་པར་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་

ནྱི། ལུས་ལ་དམར་སྐྲངས་དང་། གནད་སར་རྣག་གསོག་

པ། གོ་དང་ལུད་པ་ལུ་བ། སྣབས་ལུད་མང་བ། ར་དྲག་

གྱི་གནས་འབབ་ཏུ་ལུས་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ། གྲང་ཤུམ། གོ་

བུར་དུ་གཟེར་ལངས་པ། ཁ་མྱིད་ལ་རྨ། ལེར་བད་ཀན་

མཐུག་པོས་གཡོགས་པ། གཅྱིན་སྱི་ལ་ཚ་འབབ་བཅས་ཡོང་

སྱིད་པས་ངེས་པར་སྨན་པར་བསེན་གཏུག་བྱེད་དགོས།   

ཁག་རྱིགས་པལེཏ་ལེཏ།   བྱེད་ལས་གཙོ་

བོ་ནྱི་ར་ཁ་སྡོམ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཁག་རའྱི་ནང་

འཁོར་ཞྱིང་ནང་ལྡེབས་སུ་གྲལ་ལྟར་བསྒྱིགས་ནས་གནས། 

ཁག་རྱིགས་དེ་ཚད་གཞྱི་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སྐབས་ཁག་

རའྱི་ནང་ལྡེབས་སབ་པར་འགྱུར་ལ་ཁག་ཕ་མོ་ཙམ་ཕྱིར་

ཐོན་པས་ལྤགས་པར་དམར་ཐྱིག་ (petechiae) མངོན་

གྱི་ཡོད། ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི། ༡༥༠,༠༠༠ 

ནས་ ༤༠༠,༠༠༠ cells/mm3 ཡྱིན་པ་དང་གལ་སྱིད་

དེ ་ལས་རྱིམ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་འགྱུར་ཚེ་ཁག་ཤོར་བའྱི་

ཉེན་ཁ་ཡང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན། ཕྱི་ཡྱི་ནད་རགས་སུ་རྨ་

ཧྲད་མང་དུ་མངོན་པ། དམར་ཐྱིག སྣ་དང་རྐན། གཞང་

བཅས་ནས་ཁག་ཤོར་བྱུང་སྱིད། ལྷག་པར་དུ་ཁག་

ཤོར་བའྱི་གནས་སུ་ཤུགས་ཀྱིས་ཀང་བཀག་མྱི་ཐུབ་པ་

དང་། ན་ཟུག་དང་། འགེལ་བ། མྱིག་རབ་རྱིབ་བཅས་

འབྱུང་བ་ཡྱིན། དེ་དུས་ངེས་པར་དུ་སྨན་པ་བསེན་གཏུག་

གནང་དགོས། རྒྱུན་ལྡན་ནས་འཇམ་རྱི་དང་། སོ་གཙང་

མ་བཟོ་བ། འགུལ་བསྐོད་དྲག་པོའྱི་རྱིགས་སྤང་དགོས། 

གསོ་རགི་གཞུང་དུ་ཟུངས་ཁྲག་སོར།

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ་ཟུངས་ཁག་སྐོར་

གངེ་བ་ཅུང་ཟད་འཆད་ན། ཟུངས་ཁག་གྱིས་ལུས་པརོ་བརླན་

གཤེར་དང་སགོ་འཚ་ོབར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ལུས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་

ཡདོ་ད་ོཅོག་ལ་རང་རང་གྱི་བྱེད་ལས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡོང་བར་

སགོ་རླུང་མཁ་ོསོྤད་བྱདེ། ཉེས་པ་གསུམ་ལས་མཁྱིས་པ་དང་

འབེལ་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བརནེ་པ་མཆྱིན་པའྱི་གནས་སུ་

དྭངས་མའྱི་དྭངས་མ་ལས་ལུས་ཟུངས་གཉྱིས་པ་ཁག་བཟོ་

བསྐྲུན་བྱདེ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མཁྱིས་པའྱི་རྒྱུ་ལམ་གལ་ཆནེ་

ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ། ར་བར། མཁྱིས་པ་ཁག་དང་རྔུལ་ལ་གནས་

པ་ཡྱིན། །ཡང་། ནད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལའེུ་ལས། ཁག་མཁྱིས་

འཁྲུ་སྐྱུགས་རྔུལ་ཆ་ེདྲྱི་མ་མནམ། །ཞེས་མདརོ་ན་ལུས་རནེ་

ཆགས་གནས་འཇྱིག་གསུམ་གྱི་གཞྱི་ར་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་ཡདོ། རང་གྱི་ལྡང་ཚད་སྱིམ་པ་བདུན་

ལས་འཕལེ་ཟད་དམ་མང་ཉུང་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་སྐབས་ར་བ་ལས། 

ཁག་འཕལེ་མ་ེདབལ་ཁངོ་འབས་མཆརེ་པའྱི་ནད། །མཛ་ེསྐྲན་

ཁག་མཁྱིས་ནད་དང་མྱིག་སརེ་དང་། །རྱིལ་ནད་བསྐདོ་དཀའ་

མྱིག་དང་གཅྱིན་ལྤགས་དམར། །ད་ེབཞྱིན།  ཁག་ཟད་ར་ལྷདོ་

ལྤགས་རྩུབ་བསྱིལ་སྐྱུར་དད། །ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ །ཁག་

ཟད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཉེས་པ་རླུང་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་གཉནེ་པརོ་བཅུད་བཞྱི་དང་ཟས་སྐམོ་ལྱི་སྣུམ་འཇམ་དྲའོྱི་

རྱིགས་བསནེ་དགསོ།  ཁག་ཟད་པའྱི་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཟས་སྐམོ་

བསེན་ཚུལ་ནྱི། རྒྱུན་གཏན་དུ་སོ་ཚལ་དང་། ཉུང་དམར། ཤ། སྦ་

དམ། ཊ་ོམ་ཊ།ོ ས་ོང་། ས་ེའབྲུ། ལ་ཕུག་དམར་པ།ོ སན་དཀར། 

མ་བཅསོ་འབྲུ་རྱིགས། སྐགོས་མཁགེས་ཤྱིང་འབས། མཚ་ོཟས། 

སྦྲང་རྱི། བུ་རམ། ལ་ོགསུམ་ཁམ་བུ། པ་ལམ། རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པ།ོ 

ཀུ་ཤུ་དང་ཁ་སུར་རམ་འབ་ག་ོལ་སགོས་པ་བསནེ་དགསོ། དསེ་

ལུས་ནང་རྱིམ་བཞྱིན་ཟུངས་ཁག་ཚད་གཞྱི་འཕེལ་བར་བྱེད་

པ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་རོལ་བཅག་དྲག་པོ་དང་། བཅོས་

མའྱི་ཁ་ཟས། སྣུམ་ངན། བཅསོ་མའྱི་ཀ་ར། བཅསོ་མངར་བཏུང་

རྱིགས། སམེས་ངལ་ལ་སགོས་པའྱི་ཟས་སྤོད་ལོག་པ་རྣམས་

ལུས་ཁམས་ལ་མྱི་ཕན་པས་ངེས་པར་དུ་འཛམེས་ན་ལེགས། 

མཐའ་བསྡམོས་སུ་རང་ཉྱིད་ལ་ཟུངས་ཁག་ཉུང་

བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཁག་གསབ་ས་ོནས་བཅསོ་ཐབས་གནང་

དགསོ་པ་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་གངོ་གྱི་ཟས་སོྤད་

སྤང་བླང་ཚུལ་བཞྱིན་བསནེ་པའྱི་ས་ོནས་རང་ཉྱིད་ལ་ཟུངས་

ཁག་ཉུང་བའྱི་སྐོན་མེད་པའྱི་ཁར་སྨན་ཁང་དུ་ཟུངས་ཁག་

སྦྱིན་པ་གཏངོ་ཐུབ་པ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེབས་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་སམ་མ།ོ།
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རིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ སྤི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡

ཉིན་རླེའ་ིཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཕི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༡ བར་བུམ་

སྟོང་ལོ། ཕོགས་དླེར་ལས་སླེ་གཏོད་མི་རུང་།

ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༣  ལྷག
ས་ཆུ

WED 10-6-2015 
Earth Water  

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་བྱ་བ་

དང་། ཆ་ེསར་འདནོ་པར་བཟང་། འནོ་ཏ་ེ
བུ་ཚ་ཐགོ་མར་སོ་ཕྱིར་འཁྱིད་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ་ ༢༤  ཕུར 
མ་ེརླུང་།

THU 11-6-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཉྱི་ནག་ཡྱིན་པས་

འཛམེས་ན་བཟང་། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་

རོད་པ་སྤངས།

༤ ཚསེ་ ༢༥ ཆྡ
འདྱི་ཉྱིན་གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་རུང་།  ཀླུ་

མཆདོ་པར་བཟང་། 

༤ ཚསེ་༢༦  སངས
ས་ཆུ

FRI 12-6-2015
 Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་བྱ་བ་
དང་། ཆ་ེསར་འདནོ་པ་བཟང་། ཨར་

ལས་རྱིགས་འཛམེས།

༤  ཚསེ ༢༧   སྤནེ
ས་རླུང

SAT  13-6-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༤ ཚསེ ༢༨  ཉྱི
མ ེ༢

SUN 14-6-2015
Fire  2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་
བནོ་འདབེས་པ་དང་།  ནརོ་ལྷ་མཆདོ་པ་

ལ་བཟང་།

༤ ཚསེ་ ༢༩   ཟླ
མ་ེཆུ

MON 15-6-2015  
Fire Water  

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ་ ༣༠  མྱིག
ས་མེ

TUE 16-6-2015 
Earth 2 

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་

ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ་ ༡  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 17-6-2015
 Water Wind

རྒྱ་ཟླ༥ ཆེ་ཚེས ༢  ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་

པར་འདྱི་ཉྱིན་མགྲནོ་འགྲ་ོམགྲནོ་འབདོ་

མྱི་བྱ།

༥ ཚསེ་ ༢  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 18-6-2015  
 Water Wind

ཚསེ་བྱ་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་གྱི་ལས་རྱིགས་

འཛམེས།

༥ ཚསེ་ ༣  སངས
ས་རླུང

FRI 19-6-2015  
 Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་ཚ་ཐགོ་མར་སོ་
ཕྱིར་མྱི་འདནོ།

༥ ཚསེ་ ༤  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 20-6-2015
 Earth  Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་ས་བདག་ཡན་

ཀངོ་འཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ་ ༥  ཉྱི
 མ ེ ༢

SUN 21-6-2015 
Fire 2 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་

བནོ་འདབེས་པ་དང་། ནརོ་ལྷ་མཆདོ་པ་

བཅས་བཟང་། གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་རུང་།  

ཀླུ་ལྡོག

༥  ཚསེ་ ༦  ཟླ
ཆུ ༢

MON 22-6-2015 
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དགའ་སོན་བྱ་བ་

དང་། གསོ་རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། ཨར་

ལས་འཛམེས།  ཆར་དུས་ཟིན།

༥  ཚསེ་ ༧ མྱིག
མ ེ༢

TUE 23-6-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་
བནོ་འདབེས། ནརོ་ལྷ་མཆདོ་པ་བཅས་ལ་

བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༥ ཚསེ་ ༨ ལྷག
མ་ེཆུ

WED 24-6-2015 
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཞག་ངན་ཡྱིན་

པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ་ ༩  ཕུར
རླུང ༢

THU 25-6-2015
Wind 2 

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མྱུར་བའྱི་ལས་རྣམས་

བཟང་། ཁ་མཆུ་བསྡུམས།

༥ ཚསེ་ ༡༠  སངས
ས་རླུང

FRI 26-6-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་སྤྱི་ཡྱི་གནམ་སོ་
ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། ཀླུ་ལྡོག

༥ ཚསེ ༡༡  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 27-6-2015 
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲནོ་འགྲ་ོམགྲནོ་
འབདོ་ངན། 

༥ ཚསེ༡༡   ཉྱི    ལ
ྷྒ

མ་ེརླུང
SUN 28-6-2015

Fire Wind 

ཚསེ ༡༡ ཕྱི་མ་ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་
སྦྱིན་གཏངོ་ས་བནོ་འདབེ་པར་བཟང་།  

༥  ཚསེ ༡༢   ཟླ
མ་ེཆུ

MON 29-6-2015 
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་ནད་པར་གཏར་
སགེ་དང་།  ཚངོ་ཁའེྱི་ལས་རྱིགས་

འཛམེས།

ཉིན་རླེའ་ིཚེས་འབྲས།

བདོ་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༢ ནས་བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་༡༢ བར་

བུམ་སྟོང་ལ།ོ ཕོགས་དླེར་ལས་སླེ་གཏོད་མ་ིརུང་།

ཟླ་ ༥ ཚསེ༡༣  མྱིག
ས་མེ

TUE 30-6-2015
 Wind 2

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་བུ་ཚ་ཐགོ་མར་སོ་
ཕྱིར་འདནོ་མྱི་རུང་།

༥  ཚསེ་༡༤  ལྷག
ས་ཆུ

WED 1-7-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་བྱ་བ་དང་གསོ་
རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་།  གསྡོ་སྦྡོང་།

༥  ཚསེ་༡༥  ཕུར
ཆུ་རླུང་།

THU  2-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་བྱ། 

༥ ཚསེ༡༦  སངས
ས་ཆུ 

FRI 3-7-2015
Earth  Water 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་བྱ་བ་དང་། 
གསོ་གསར་དང་། རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། 

ཨར་ལས་འཛམེས།

༥  ཚསེ༡༧  ཆྡ བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༥ ཚསེ༡༨ སྤནེ
ས༢

SAT 4-7-2015 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང། རནེ་བཞངེས་པ་དང་།  ས་
ཞྱིང་ཉ་ོབ། མཁར་བརྱིག་པ་བཅས་ལ་

བཟང་། དུར་འདབ་མྱི་རུང་།  དུག་ཕག་
ཞག༧ ཟྱིན། སྨན་འཐུ་ཆུ་ཡྱི་ལས་འཛམེས།

༥ ཚསེ༡༩  ཉྱི
ས་མེ

SUN  5-7-2015 
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།   ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 
ཀླུ་ཐེབས།

༥ ཚསེ་ ༢༠  ཟླ
ཆུ ༢

MON 6-7-2015 
 Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་
ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས་ན་དག།ེ

༥ ཚསེ་༢༡  མྱིག
ས་མེ

TUE 7-7-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་མགྲནོ་འགྲ་ོམགྲནོ་
འབདོ་མྱི་བྱ།   ཀླུ་ལྡོག

༥ ཚསེ༢༢ ལྷག
མ་ེཆུ།

WED 8-7-2015 
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།   ཁད་པར་ཚངོ་ཁའེྱི་ལས་
རྣམས་འཛམེས།

༥  ཚསེ་༢༣  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 9-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་ཚ་ཐགོ་མར་སོ་

ཕྱིར་འདནོ་མྱི་རུང་།

༥ ཚསེ་༢༤  སངས
ས་ཆུ

FRI 10-7-2015 
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དགའ་སོན་བྱ་བ་དང་། 

གསོ་གསར་གོན་པ། རྒྱན་འདགོ་པ་བཅས་

ལ་བཟང་། ཁ་མཆུ་མྱི་རོད། ཨུཏལྤ་མ་ེ

ཏགོ་སང་།

༥ ཚསེ༢༥ སྤནེ
ས་རླུང 

SAT 11-7-2015 
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་རུང་། 

༥ ཚསེ༢༦   ཉྱི
མ ེ༢

SUN 12-7-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་
ས་བནོ་འདབེ་པ་དང་། ནརོ་ལྷ་མཆདོ་

པར་བཟང་། ཨར་ལས་འཛམེས། 
དུག་སྦྲང་སེབས།

༥ ཚསེ༢༧   ཟླ
མ་ེཆུ

MON 13-7-2015
 Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་འཛམེས། 

སྨན་ཞག་༡༥ ཟྱིན། ཚ་དུས་དང་པ་ོཚུགས།

༥ ཚསེ༢༨  མྱིག
ས་མེ

TUE 14-7-2015 
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ལྷག་པར་དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༥ ཚསེ༢༩  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 15-7-2015
  Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་། 
གསྡོ་སྦྡོང་།

༥ ཚསེ༣༠   ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 16-7-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  སྤྱིའྱི་གནམ་སོ་ཡྱིན་པས་བྱ་

བ་སྤྱིར་འཛམེས།  

༦  ཚསེ་ ༡ སངས
ས་རླང

FRI 17-7-2015
 Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་མགྲནོ་འགྲ་ོམགྲནོ་

འབདོ་མྱི་རུང་། རྒྱ་ཟླ༦ ཆུང་ཚེས༢

༦ ཚསེ་ ༢   སྤནེ
ས་མེ

SAT 18-7-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  འདྱི་ཉྱིན་ས་བདག་ཡན་ཀངོ་
ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་ངན་པས་འཛམེས།

དཔལ་དུས་ཀ་ིའཁརོ་ལའོ་ིབསྡུས་པའ་ིརྒྱུད་དང་དླེའ་ི

རྒྱས་འགླེལ་དི་མ་མླེད་པའ་ིའདོ་ཅླེས་བྱ་བ། པདོ་(ཝ)ཾ

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་དང་དེའྱི་

རྒྱས་འགྲེལ་དྲྱི་མེད་འོད་ཅེས་བྱ་

བ་གེགས་བམ་གཉྱིས་ལས་(ཨེ)

དང་(ཝཾ)ཡོད། འདྱིར་པོད་གཉྱིས་

པ་(ཝཾ)ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། སྤྱིར་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་

བའྱི་གསུང་རབ་འདྱིའྱི་ནང་དོན་

ནྱི། ཕྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཉྱི་

ཟླ་རྒྱུ་སྐར་སོགས་ཀྱི་འཁོར་ཚུལ་

རྣམས་ནང་དུ་མྱི་ཡྱི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་

བ་ལྔ་དང་། ར་རླུང་ཐྱིག་ལེ་བཅས་

ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་

དང་ཟུང་འབེལ་བྱས་ནས་གསང་

སགས་ཀྱི་ལམ་སོམ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་

བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། དེ་

ལའང་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དུ་

གསུངས་པ་སེ། དེ་ལ་དང་པོ་ཕྱི་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནྱི། རྱི་

རབ། གྱིང་བཞྱི། གྱིང་ཕན་བརྒྱད་

སོགས་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཡྱིན་པ་དང་། ནང་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི། འདོད་ཁམས་ལྔ། འདོད་ལྷ་དྲུག གཟུགས་

ཁམས་བཅུ་དྲུག གཟུགས་མེད་སྐེད་བྱེད་མུ་བཞྱི་སེ་ནང་

བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རནེ་སྱིད་པ་སུམ་ཅུ་ས་ོགཅྱིག་སགོས་དང་། 

གཞན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ནྱི། སྐེད་རྱིམ་གྱི་རནེ་དང་བརནེ་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དང་། རོགས་རྱིམ་གྱི་ར་རླུང་ཐྱིག་ལེ་སོགས་

ཡྱིན་པ་གསུངས་ས།ོ། 

སྐབས་སུ་བབ་པ་པོད་(ཝཾ)འདྱིར་ནང་གྱི ་

ལེའུའྱི་འགྲེལ་བཤད། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུའྱི་འགྲེལ་བཤད། 

དབང་གྱི་ལེའུའྱི་འགྲེལ་བཤད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུའྱི་འགྲེལ་

བཤད་བཅས་ལའེུ་བཞྱིར་བསྡུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཡང་ནང་

གྱི་ལའེུ་ལས། དང་པ་ོབཅུད་ལནེ་ལ་སགོས་པ་དང་བྱྱིས་པའྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ། གཉྱིས་པ། རང་དང་གཞན་

གྱི་ལྟ་བ་རྱིགས་པས་དཔྱད་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ། 

གཉྱིས་པ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ལས། གནས་

སྲུང་བ་དང་སྡྱིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ། བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་སྐུ་རོགས་པའྱི་

མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ། སོག་དང་ལྷ་སྐེད་པའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ །  སྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རོགས་པའྱི་

རྱིམ་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ །  སྣ་

ཚོ གས ་པའྱི ་སྒྲུ བ ་ཐབས་ཀྱི ་མ དོར ་བ སྡུ ས ་ཆེ ན ་པོ ། 

གསུམ་པ། ནང་གྱི་ལེའུ་ལས། སོབ་དཔོན་ལ་

སོགས་པ་དང་ལས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ། སྲུང་བའྱི་འཁོར་

ལོ་སོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་གཟུང་བའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ། དཀྱིལ་འཁོར་བྱི་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ། རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་ཆོ་ག་དང་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་

པོ། ཕག་རྒྱ་དང་ལྟ་སངས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་

གསོལ་བ་དང་དཔའ་བོའྱི་སོན་མོའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ། 

བཞྱི་པ། ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ་ལས། རྣལ་འབྱོར་

མའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ། སྐུ་

བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་

པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ། ཐབས་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས ་འདུལ་བའྱི ་མདོར ་བསྡུས་ཆེན་པོ ་བཅ ས་སོ ། །

དང་ནང་མྱི་གཉེན་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་རས་དཀར་གཙང་

ལས་བཟོས་པའྱི་རང་ལུགས་ཆས་གོན་ཏེ་མ་ངན་བྱེད་པ་

ནྱི་ཀུན་གྱི་མཐོང་ཆོས་ཡྱིན། ལྷག་པར་བཟའ་ཚང་ཞྱིག་ལ་

མཚོན་ནས་བཤད་ན། ཁོ་ཤྱི་ན་ཆུང་མས་སེང་རས་དཀར་

པོ་གོན་ཏེ་མ་ངན་ཞུ་བ་མ་ཟད་རེས་སོར་ཡང་ཁ་ོགསར་པ་

མྱི་བསནེ་པར་སྡོད་པའྱི་སོལ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་ཆོས་སུ་བལ་པོའྱི་ཡུལ་གྱི་ར་མང་བ་

དང་། གུརུང་། ཤར་པ་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་གྱི་

ཕ་མ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་རེས་ཁྱིམ་དའེྱི་བུ་ཚ་རྣམས་ནས་མགོ་

སྐྲ་གཙང་མར་བཞར་བ་དང་། གོན་གོས་ལྷམ་དང་བཅས་

པ་ཆ་ཚང་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་དཀར་པོ་ཁེ་གཙང་གོན་དགོས་

པ་འདྱི་ལྟར་ལགས། རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བཤད་སོལ་

བཞྱིན་དཀར་ནག་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱིས་དཀར་པོ་ནྱི་གཤྱིན་

པོ་དེར་བརེན་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་རེན་འབེལ་བཟང་

བའྱི་ཁད་ཆོས་དབང་དུ་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་རང་རེའྱི་

་་་་་་སྦྱང་སོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།
ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གནས་ཁག་བཅུའྱི་ནང་ནས་

རྱིས་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྡེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་

པའྱི་རྱིས་གཞུང་བཻ་དཀར་གཤྱིན་རྱིས་ལེའུའྱི་ནང་སྤར་

ཁའྱི་འབས་བུ་འདོན་སྐབས་འདས་པོའྱི་བབས་སྤར་གྱི་ཁ་

དོག་ལྟར་ཕུང་པོར་གདངོ་ཁེབས་ཀྱི་ཁ་དོག་བསན་ཡོད་པ་

བཞྱིན་གལ་ཏེ་འདས་པོའྱི་བབས་སྤར། ལྱི་   ཡྱིན་

ན། གདངོ་ཁེབ་བམ་ཕུང་པོ་སྒྱིལ་རས་ཟན་ཁ་དོག་ནག་པོ་

དང་། འདས་པོའྱི་བབས་སྤར་ཁོན་ ཡྱིན་ན་ཕུང་པོ་

སྒྱིལ་བྱེད་རས་ཟན་ཁ་དགོ་ལང་ཁུ། འདས་པའོྱི་བབས་སྤར་

དྭ་ ཡྱིན་ན་རས་ཟན་དམར་པོ་བཅས་རྱིག་འགྲེ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟར་འདས་པའོྱི་བབས་སྤར་གང་ཡྱིན་གྱི་ཁ་དགོ་དསེ་མ་

བུ་དགྲ་གྲོགས་ཀྱིས་སོ་ནས་དགྲ་གཤེད་དུ་བརྱི་དགོས་པ་

དང་། འདས་པའོྱི་བབས་སྤར་གྱི་ཕག་རྒྱ་ད་ེདག་ཕུང་པའོྱི་ང་ོ

གདངོ་ངམ་ཕུང་པོ་སྒྱིལ་ཆེད་ཀྱི་རས་ཟན་སེང་འབྱི་བའམ་

ཡང་ན་ཤགོ་བུར་བྱིས་ཏ་ེསྦར་ཀང་ཆགོ སརྦ་མངལྒ།ཾ། 
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ཡུལ་སྐོར་བ། ཁ་ལ་ོབ་དང་། ཟས་སྤོད་ལ་གམོས་འདྲྱིས་མདེ་

པའྱི་རྒན་དར་གཞནོ་གསུམ་ལ་དགྲ་ལྟར་སགོ་འཕོག་པར་བྱདེ་

པའྱི་གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་

བཞྱིན་པ་ནྱི་འཕལ་སེལ་གྱི་འཕོད་བསནེ་ནས་འགོ་བཙུགས་

པའྱི་གམོས་འདྲྱིས་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན།  ཡང་དགནོ་

སྡེ་ཁག་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དགོན་སྡེ་ཉྱིན་རེའྱི་བྱེད་སོ་རྣམ་

བཞག་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་རྐེན་པས་གཞང་འབྲུམ་གྱི་

ནད་དག་ེའདུན་པའྱི་ནང་བྱུང་མང་བ་ཡྱིན། དསེ་ན་ནད་ཆུང་

ཡང་སྣང་མདེ་དུ་བསྐྱུར་ན་སགོ་འཕོག་པར་བྱདེ་ཅྱིང་རྒྱུན་དུ་

མཐོང་རྒྱུ་ཡདོ་པའྱི་གཞང་འབྲུམ་ནད་གཞྱི་སྐོར་གེང་བར་བྱ།

གཞང་འབྲུམ་ཞླེས་པའ་ིགོ་དོན།

གསོ་རྱིག་ཀོག་དེབ་ལས། ཟས་སྤོད་ལོག་པ་

དང་སྱིན་གྱི་ཉེར་འཚེ་སོགས་རྐེན་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱིས་གཞང་ཁ་

དང་། ནང་ངོས་ཀྱི་ཁག་ར་སྦོས་སྐྲངས་འབུར་དུ་འདནོ་པ་

འབྲུམ་ཐོར་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་སེ་དགྲ་ལྟར་སོག་འཕོག་པར་བྱེད་

པའྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དེང་རབས་གཞང་འབྲུམ་

གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྐེ་བོ་ཆེས་མང་བའྱི་ནད་དུ་འགྱུར་ཡོད།

 ཕྱི་ལུགས་ནས་གཞང་འབྲུམ་ཞེས་པ་ནྱི་བཤང་

ལམ་མམ་ (rectum) གཞང་ཁར་ (Anus) འབྲུམ་པ་

ཆགས་པ་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་པ་དང་། དེ་བསྐེད་ཚུལ་ནྱི་མྱི་

ཚང་མར་ཡོད་པའྱི་བཤང་ལམ་ (གཉ་ེམ) སྨད་དང་གཞང་

ཁའྱི་མཐར་བེ་སྣབས་སྐྱི་པགས་འོག་ཏུ་གནས་པའྱི་སྡོད་

རའྱི་ཚོགས་གནས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་རེྐན་གང་རུང་ཞྱིག་

གྱིས་གནནོ་ཤུགས་ཐེབ་པ་ལས། ར་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་

ཁག་གཞང་ཁའྱི་གནས་ནས་ཡར་སྱིང་ལ་ལོག་ནས་རྒྱུ་མ་

ཐུབ་པར་གནས་པ་དེ་རང་ལ་ཁག་གསོག་ཅྱིང་། མང་དུ་

འཕེལ་བས་ར་ལམ་ཆེར་སྐྲངས་པ་ལས་གཞང་འབྲུམ་བྱུང་། 

གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀི་རྒྱུ་རྐླེན།

རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་རྐནེ་ཁྲུས་དྲགས་བཤང་ལམ་གཅེའུས་བཙན།།

སན་སབ་བཙགོ་འདུག་བཤང་གཅྱི་འཕེན་འགག་བཙརི།།

བཞནོ་བསེན་ཐུར་སལེ་རླུང་འཁྲུགས་གཞང་འབྲུམ་སེྐད།།

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞང་འབྲུམ་གྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ནྱི་

འཁྲུས་དྲགས་པ་སེ་བཤལ་དྲགས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་

འཚོགས་པའྱི་སྐབས་དང་། སོབ་ཚན་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་

སུ་སན་སབ་པོའྱི་སེང་འདུག་དྲགས་པ། སྒྱིག་འཛུགས་ཡང་

ན་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་འཚེར་སྣང་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་

བཤང་གཅྱི་དུས་སུ་མྱི་འདོར་བར་བཀག་པ་དང་། ཡང་ན་

ཤུགས་ཀྱིས་བཙིར་བ་སོགས་བྱས་ཚེ་བཤང་བ་འདོར་བའྱི་

དབང་རའྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ། ར་དང་འཕྲུལ་

རའྱི་བཞོན་པ་ལྟ་བུ་བསེན་དྲགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ཐུར་

སེལ་གྱི་རླུང་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཞང་འབྲུམ་ནད་

སྐེད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལུགས་ནས་སྨན་པ་ཚོས་གཞང་

འབྲུམ་བསྐདེ་པར་བྱདེ་པའྱི་རྐནེ་ནྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་

ཡོད་ལ་གཙ་ོཆ་ེབ་ནྱི་བཙོག་པ་དུས་སུ་མ་བཏང་བར་བཀག་

པ་དང་། (constipation) ཆབ་ཆེན་མྱི་བྱུང་བཞྱིན་དུ་

ཤུགས་ཀྱིས་བཙིར་བ་དང་། (straining during bowel 

movement) ལྟ་ོབ་འཁྲུས་དྲགས་པ། (diarrhea) སྦྲུམ་མའྱི་

གནས་སྐབས་ (pregnancy) བཅས་ལ་གཉ་ེམ་དང་གཞང་

ཁར་གནས་པའྱི་སྡདོ་རར་གནནོ་ཤུགས་ཐབེ་པར་བྱུང་གྱི་ཡདོ།

གཞང་འབྲུམ་ཕགོ་སིད་པའ་ིགནས་སབས་དང་

དབྱླེ་བ།

ན་ཚོད་དབང་དུ་བྱས་ན་གཞང་འབྲུམ་ནྱི་སུ་

ལའང་འབྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན་མདོ་ཀང་རྒས་པ་རླུང་ཤས་ཆ་ེབའྱི་

མྱི་དང་། སྦྲུམ་མ་རྣམས་རས་འགྱུར་བ་དང་ལྷན་དུ་ཐུར་དུ་

མནནོ་དྲགས་པས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། གང་ཟག་འཚོ་ཆེས་པ་

སེ་ཤ་རྒྱགས་པ་རྣམས་ལ་དེ་བས་བྱུང་མང་བ། དེ་མྱིན་བུད་

མེད་ལས་སྐེས་པ་ལ་ནད་འདྱི་མང་བ་ཡོད་དེ། དེང་གྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁདོ་ཁ་ལ་ོབ་དང་། སོབ་གྲྭ་བ། དག་ེའདུན་སྡ་ེསགོས་

ཁོད་ཀྱི་མྱི་རྣམས་ལ་བྱུང་མང་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་

སྨན་གཞུང་དུ། ཉེས་པའྱི་དབང་གྱིས་རླུང་ལས་འགྱུར་བ་

དང་། ཁག་ལས་འགྱུར་བ། མཁྱིས་པ་ལས་འགྱུར་བའྱི་གཞང་

འབྲུམ་ཡང་དབྱེ་རྒྱུ་ཡོད། ཕྱི་ལུགས་སུའང་གཞང་འབྲུམ་

གྱི་སེྐ་སའྱི་གནས་ལ་གཞྱིགས་ནས་ཕྱི་ནང་དབྱེ་གྱི་ཡོད། 

གཞང་འབྲུམ་ནད་རྟགས།

རྒྱུད་ལས། ད་ེརགས་འབྲུམ་པས་གཞང་འབྲུམ་ཐུར་སེལ་ལོག

ཉསེ་པ་འཁྲུགས་ཏ་ེདྲདོ་ཆུང་ཡན་ལག་ན།།

རླུང་ཁྱིམ་ཁངོ་སྦ་ོམག་ོའཁརོ་ཡྱི་ག་འཆུ།།

སབོས་ཆུང་ཤ་སྐམ་མཆྱིལ་མང་རྒྱུས་ཚགིས་ན།།

གཅྱིན་མང་བཤང་བ་ཉུང་ཞྱིང་འཁྲུའམ་སྐམ།།

ཆུ་སྱི་མཚན་མ་ན་འབབ་གཞང་ཁ་གཟེར།།

དྲྱི་མ་ཁག་བཅས་སུལ་ལས་གྲངས་ཕོགས་དཔག།

ཅེས་སྤྱི་རགས་རྣམས་གསལ་བར་བསན་ནས། བྱ་ེ

བག་གྱི་རགས་སུ་ཉསེ་པ་ས་ོསའོྱི་རང་བཞྱིན་དང་ནུས་པ་སྦར་

དགསོ། གཞང་འབྲུམ་གྱི་ནད་རགས་སུ་བཤང་ལམ་ནས་ཁག་

འཐནོ་པ་ནྱི་སནོ་ཆད་ཡོད་པའྱི་གཞང་གྱི་འབྲུམ་པ་ད་ེལ་ར་

ཆུ་འགགས་པའྱི་རེྐན་གྱིས་བཤང་བ་ས་བ། ནུས་པ་རྩུབ་པ་ད་ེ

ཡྱིས་འབྲུམ་པ་ད་ེལ་ཕགོ་ཐུག་བྱདེ་པས་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ནད་པ་

འགའ་ཤས་ཟུངས་ཁག་ཐོན་དྲགས་པའྱི་ནད་དང་། ཟུངས་

ཁག་ཞན་དྲགས་པའྱི་ནད་ (Anemia) ཡང་ཡོང་སྱིད།

ཕྱི་ལུགས་ནས་གཞང་ཁ་དང་བཤང་ལམ་དུ་སྐྲངས་

པ་ོཚོར་བ་ད་ེཡྱིད་དུ་མྱི་འངོ་བའྱི་ཚོར་བ་སེར་བ་དང་། ཆབ་

ཆེན་བབས་ཟྱིན་པའྱི་ཤུལ་ལ་ཁག་བྱུང་བ། རྒྱུན་གཏན་དང་

མྱི་འདྲ་བར་བཤང་བ་བབས་དཀའ་བ་དང་། དུས་སུ་མྱི་བྱུང་

བ་སགོས་ཀྱི་རགས་ནས་ངསོ་འཛནི་པར་བྱདེ། གཞང་འབྲུམ་

ནད་དང་འཁྲུལ་ས་ོཡདོ་པའྱི་ནད་ཀང་ཡདོ་ད།ེ སྨུག་པ་ོཐུར་

དུ་བབས་པ། རྒྱུ་མའྱི་ར་གས་པ། གཞང་ཁ་ལ་ཤ་ལྷག་སྐེས་པ་

ལ་སགོས་པ་བཤང་ལམ་ནས་ཁག་འཐནོ་པ་གཅྱིག་མཚུངས་

ཡྱིན་རུང་བཤང་བ་བབས་ཚར་རསེ་ཁག་འཛག་ན་སྨུག་པ་ོཐུར་

བབས་སམ་ར་རྡོལ་བ་སགོས་ཡྱིན། བཤང་བ་ཁག་དང་འདྲནེ་

ཚ་ེགཞང་འབྲུམ་དུ་འདདོ། ད་ེམྱིན་གཞང་ལུག་པ་དང་། གཞང་

འབྲུམ་གཉྱིས་ཀང་ཐ་དད་ཡྱིན།

གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀི་བཅསོ་ཐབས།

ནད་པའྱི་ངོས་ནས་ནད་ཀྱི ་སོན་འགོག་ལ་

འབད་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ནད་རྱིགས་གཞན་དང་འདྲ་

བར་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་ཤེས་བྱ་སོབ་སྦོང་

བྱེད་དགོས། ནད་བྱུང་ཚ་ེནད་ཆུང་དུས་ནས་སྨན་པ་བསནེ་

གཏུགས་བྱས་ཏེ་དྲག་སེྐས་ཡོང་བར་འབད་དགོས། སྨན་

པའྱི་ངོས་ནས་བྱམས་དང་བརེ་བའྱི་ཀུན་སོང་གྱིས་ཟྱིན་

པར་བྱས་ཏེ་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་ལ་བརོན་དགོས། དེ་དང་

འབེལ་ནས་གཞང་འབྲུམ་ནད་ཅན་གྱིས་ཟས་སུ་དྲདོ་བཅུད་

བསེན་པ་དང་། ཁད་པར་འབྱི་དང་མཛའོྱི་དར་བ་བསེན་

པ་དང་། མ་བྱུང་ན་ཁོམ་ན་ཡོད་པའྱི་དར་བ་བསེན་ཡང་

ཆོག་ཏ་ེརྒྱུད་ལས་ཀང་། དར་བས་གཞང་འབྲུམ་ནད་བཅོམ་

སར་མྱི་ལྡོག  །ཞེས་དང་། ལྱི་བའྱི་ཟས། འབས་དང་། ཤྱིང་

ཏགོ ཆུ་བསྐོལ་གྲང་མང་ཙམ་འཐུང་བར་བྱ། གཞང་འབྲུམ་

ནད་ལ་ཟས་སྨན་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན། རུལ་བ། སྐྱུར་བ། མངར་

བ་སོགས་ཀྱི་ཟས་སྐོམ་དང་། སོ་ངད་རནེ་ཟས་སོགས་སྤོང་

བར་བྱ། ཕྱི་ལུགས་ལྟར་ན་བལ་འདབ་ (fibre) མང་པོ་

ཡོད་པའྱི་ཟས་ཟ་དགོས་ཟེར། སྤོད་ལམ་ཐད། གོང་དུ་རྒྱུ་

རྐེན་སྐབས་བསན་པ་ལྟར་ཤུགས་བཙིར་སན་སབ་ཉུང་

བསེན་སགོས་བྱ་དགོས་པ། དེ་བཞྱིན་རླན་གྲང་དང་མེ་ཉྱིས་

གདུངས་པ་རག་ཏུ་སྤང་བར་བྱ། རོལ་བཅག་བསནེ་པར་བྱ།

མི་ལུས་ཀི་ངོ་མཚར།
འཇམ་དབྱངས་གཡུ་སྒོན་གྱིས་བསྒྱུར།

(ཤླེས་བྱའ་ིཟླེགས་མ་ལས་བཏུས།)

མྱིའྱི་ལུས་པོ་ཀུན་ཏུ་རབ་ཕའྱི་ཁག་ར་ཆུང་ཆུང་

དུང་ཕྱུར་ཆྱིག་སོང་ལྷག་ཙམ་ཁབ་བསྡད་ཡདོ་ཅྱིང་། ད་ེཡང་

ཁག་ར་ས་ོས་ོཧ་ཅང་ཐུང་ཐུང་ཡྱིན་རུང་ད་ེདག་ཚང་མ་ལྷན་དུ་

མཐུད་ན་རྱིང་ཚད་ཧ་ལམ་སྤྱི་ལ་ེཁྱི་ཚ་ོབཅུ་ཡདོ་སབས། སའྱི་ག་ོ

ལར་སྐརོ་བ་གཉྱིས་རྒྱག་ཐུབ་གཤྱིས།  ད་ེའཛམ་གྱིང་ཐགོ་གྱི་སྦུག་

མདངོ་རྱིང་ཤསོ་ཡྱིན་ཟརེ་ཆགོ

མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཀད་པའྱི་ཕ་ཕུང་བར་གྱི་ཚང་ཚིང་

འབལེ་བ་ད་ེརགོ་དྲ་ཧ་ཅང་ཆ་ེབའྱི་དྲ་བའྱི་མ་ལག་ལྟར་ཆགས་

བསྡད་ཡདོ་ཅྱིང་། གལ་སྱིད་འཛམ་གྱིང་ཐགོ་གྱི་མྱི་ཚང་མར་

རང་སོའྱི་ཆེད་སོྤད་ཁ་པར་ར་ེར་ེབཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་འཛམ་

གྱིང་གྱི་ཁ་པར་ཨ་མར་མཐུད་པའྱི་ཁ་པར་གོག་སྐུད་ཡདོ་ཚད་

ལས་ཆགས་པའྱི་ཁ་པར་གགོ་སྐུད་ཀྱི་དྲ་བའྱི་མ་ལག་ད་ེམྱི་ཞྱིག་

གྱི་ཀད་པའྱི་ནང་གྱི་དབང་རའྱི་འབེལ་བ་ལས་ཞ་ེདྲག་གྱིས་ཉུང་

ཞྱིང་རགོ་དྲ་ཆུང་བ་ཡདོ་པ་རདེ།

མྱིའྱི་སྱིང་ཁམས་ནས་རྒྱུན་ཆད་མདེ་པར་སགོ་གྱི་

དབང་པ་ོསྐངོ་བའྱི་ཁག་རྒྱུན་འདནོ་གྱི་ཡདོ་ཅྱིང་། སྱིང་ཁམས་

ཐང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཉམས་གས་ོགང་ཡང་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པར་ལས་

ཀ་ས་ོཆྱིག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་སྟུད་མར་བྱདེ་ཐུབ་པ་དང་། ཉྱིན་ར་ེ

ཁག་རྒྱུན་དྲུག་ནས་བརྒྱད་བར་འདནོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པར་བརནེ། 

ལ་ོཕེད་བཞྱིའྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཐནོ་པའྱི་ཁག་རྒྱུན་ཐགོ་ཏུན་

ཁྱི་ཐགེ་པའྱི་གྲུ་གཟྱིངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གཡངེ་ཐུབ། དུས་ད་ལྟའྱི་

བར་དུ་འཛམ་གྱིང་ཐགོ་སྱིང་ཁམས་ལྟ་བུ་ལས་ཀ་དུས་ཡུན་རྱིང་

པ་ོད་ེའདྲ་བྱས་ཀང་ཉམས་གསོ་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཆུ་འཐནེ་

འཁརོ་ལ་ོརྱིགས་གཅྱིག་ཀང་མདེ། སྱིང་ཁམས་ནྱི་འཛམ་གྱིང་

ཐགོ་གྱི་ཆུ་འཐནེ་འཁརོ་ལ་ོའགྲན་ཟླ་བལ་བ་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་ཆོག

མྱིའྱི་ལག་མཐྱིལ་ནྱི་རྔུལ་ཆུའྱི་རྨནེ་ར་མང་ཤསོ་ཡྱིན་

ཏ་ེལྱི་སྨྱི་གྲུ་བཞྱི་རརེ་ཧ་ལམ་རྔུལ་ཆུའྱི་རྨནེ་ར་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་

ཡདོ་པར་བརནེ། ལག་མཐྱིལ་དུ་རྔུལ་ནག་ཐནོ་ས་པ་ོམཆྱིས།

ཉྱིན་མརོ་ཁདེ་ཀྱིས་བལེ་བ་ཆ་ེབའྱི་ངང་ལས་ཀའམ་

ཡང་ན་སབོ་སྦངོ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁདེ་ཀྱི་མྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཁམོ་པ་དམ་འཛནི་གྱིས་ངལ་གས་ོརྒྱག་གྱི་ཡདོ་པས་ཆུ་ཚདོ་རརེ་

མྱིག་སྐར་མ་ལྔ་ར་ེབཙུམ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རེད། གང་ལགས་ཞ་ེན། 

སྤྱིར་བཏང་གྱི་མྱི་ཚསོ་སྐར་མ་ར་ེམྱིག་ཧ་ལམ་ཐངེས་ལྔ་བཙུམ་གྱི་

ཡདོ་པ་དང་། མྱིག་བཙུམ་ཐངེས་རའེྱི་དུས་ཚདོ་ཧ་ལམ་སྐར་ཆ་༠་

༢ ཡྱིན་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ།

མྱིའྱི་གཟུགས་པོ་ནང་གྱི་རྱིང་འབུད་གསར་ལེན་

བྱདེ་པ་ད་ེམང་ཆ་ེབ་རས་འགྱུར་གྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། "མའེ་ེ

"ཟེར་བའྱི་འགྱུར་སྐུལ་དངསོ་རས་སྣ་ཁ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཚདོ་

འཛནི་འགོ མང་བ་བརྱི་ཐབས་བལ་བའྱི་རས་འགྱུར་གྱི་འགྱུར་

ལྡགོ་རྣམས་ད་ོདམ་ཞྱིང་རགོ་དྲ་ཆ་ེབའྱི་མཉམ་བྱའྱི་རྱིས་ཕེང་

རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་ལུགས་ལྟར་གམོ་བགྲདོ་ར་ེར་ེབཞྱིན་འགྱུར་

ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་ས།ེ ཕགོས་གཅྱིག་ནས་མྱིའྱི་རྱིགས་འཚ་ོགནས་ལ་

མདེ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་དངསོ་རས་འདྲསེ་སྦརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་དང་། 

ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གནདོ་སྐནོ་ལྡན་པའྱི་དུག་རས་སྣ་ཚགོས་

རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་དབྱ་ེའཕལ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་ཅྱིང་། རས་འགྱུར་

འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་མཉམ་བྱའྱི་ཚུལ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བྱིས་པའྱི་རས་

འགྱུར་རམོ་དབེ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་ཀང་མདེ་ལ། འགྱུར་ལྡགོ་ད་ེདག་

ཡང་བསྐར་དུ་ཚདོ་ལྟ་ཆ་ཚང་བྱདེ་ཐུབ་མཁན་གྱི་ཚདོ་ལྟ་ཁང་

གཅྱིག་ཀང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། འགྱུར་ལྡགོ་ད་ེདག་མང་ཤསོ་ལྱིད་

ཚད་སྤྱི་རྒྱ་ཕདེ་གཉྱིས་ཙམ་ལས་མདེ་པའྱི་མཆྱིན་པའྱི་ནང་བྱདེ་

པ་ཡྱིན་སབས། མཆྱིན་པ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཐགོ་གྱི་རས་འགྱུར་བཟོ་

གྲྭ་ཆུང་ཤསོ་དངསོ་འབལེ་ད་ེཡྱིན།

སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་མྱིའྱི་ལུས་ཕུང་ནྱི་ཀེང་

རུས་ཀྱིས་སྐོར་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ཀེང་རུས་ནྱི་

ཁགོ་སོང་ཡྱིན་ཡང་ཤུགས་ཀྱི་རགེ་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཁ་རྱིས་

གྲུབ་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རྐནེ། ཀེང་རུས་ཡང་མ་ོཡྱིན་ལ་

ས་མོ་ཡང་རདེ། ལྱི་སྨྱི་གྲུ་བཞྱི་རའེྱི་རུས་པས་ལྱིད་ཚད་ཏུན་

ཕེད་གཉྱིས་ཐེག་ཐུབ་པ་དེ་ནྱི་འཇངོ་རྡ་ོདང་ཁད་མེད། ཡ་

མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ལ་རུས་པ་ས་མོ་དེ་ལྟ་བུ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་

ཆའྱི་ནང་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ཆུ་ཡྱིན་པ་དང་། རུས་རྒྱུ་ས་པ་ོཀའྱི་

ལགས་ཀྱིས་རུས་པའྱི་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ཕེད་ཙམ་ལས་ཟྱིན་མེད། 

དེ་མྱིན་ཚང་མ་སྤྱིན་རྒྱུ་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུ་རས་མཉེན་མོ་ཤ་

སག་རདེ། གལ་སྱིད་ཚྭ་སྐྱུར་ཞུ་ཁུའྱི་ནང་རུས་པའྱི་ས་རྒྱུ་ཀའ་ེ

ལགས་སྦང་ནས་ཞུ་ལནེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཀངེ་རུས་རྣམས་གང་

འདོད་ལྟར་བཀུག་ཅོག་པའྱི་སྦུ་གུ་སྱི་མོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། 

རནི་ཆླེན་གང་སྦྱོར་རིལ་ནག་ཆླེན་མའོ་ིཕན་ཡནོ།

ཕོ་བ་ན་བ་དང། མཆྱིན་ཁག་རྒྱས་པ། སྨུག་

པོ་འཐབ་ནས་གང་ཐབས་ན་བ། བང་དང་ཕོ་བར་ཚ་

ཤར་བརྒྱབ་པ། རྒྱ་བཤལ་ལམ་ཁག་རུལ་དུད་ཁུ་སྐྱུགས་

པ། བཤང་བར་ཁག་འདྲེས་པ། གཞན་ཡང་སྱིང་ནད་

ཀྱིས་སྱིང་གྱི་རྒྱུ་བ་ཞན་པ། ཆུ་བསགས་པ། དྲེག་གྲུམ་

ཆུ་སེར་དང་། རྨ་རྱིགས་སོགས་ཀྱི་རྣག་ཁག་འཛགས་

པ། ཟས་དུག་ཤོར་བ། བཙན་དུག་དང་སྦར་དུག་སོགས་

དུག་རྱིགས་ཁོང་དུ་ཤོར་བ། རྒྱུ་གཟེར་བཤལ་རྱིགས། 

མཛེ་འབས། གག་ལྷོག གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ནད་སོགས་ལ་

ཕན་པར་མ་ཟད། ནད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བསེན་ན་ལུས་

མདངས་རྒྱས་ཤྱིང་། དབང་པོ་གསལ་བ། ར་དང་རུས་པ་

འཁེགས་པ་སོགས་སོབས་སྐེད་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན། 

རིན་ཆླེན་རིལ་བུ་སྤིའ་ིབསྟླེན་ཚུལ། རྱིལ་བུ་འདྱི་

མ་བཏང་གོང་གྱི་ནུབ་མོར་གཡེར་མ་རྡོག་བདུན་ཙམ་གྱི་

ཐང་བསྐོལ་ནས་དྲདོ་འཇམ་འཐུང་བས་ར་ཁ་འབྱེད་དགསོ་

པ་མ་ཟད། ནུབ་དརེ་རྱིལ་བུར་ཉྱི་འདོ་དང་གོག་འདོ་སོགས་

དཀར་ཆའྱི་རྱིགས་ཤུགས་ཆེར་མ་ཕོག་པར་སྣོད་གས་ཆག་

མེད་པ་དཀར་ཡོལ་ལྟ་བུར་རྱིལ་བུ་ནུབ་ཙམ་གྱི་ཆུ་ཁོལ་དུ་

སྦངས་ཏེ་ཁེབ་གཅོད་གཙང་མ་བཀབ་ནས་འཇོག་དགོས། 

སང་ཉྱིན་དེར་སྨན་བླའྱི་གཟུངས་བསགས་དང་ཡྱིག་དྲུག་

མ་ནྱི་གང་མང་བཟླས་རེས་ཉྱིན་སའྱི་ནུབ་མོར་སྦངས་པའྱི་

རྱིལ་བུ་སྱིན་འཛུབ་ཀྱིས་བསྣུར་བའྱི་ཐོག་ཆུ་ཁོལ་ཅུང་ཟད་

བསེན་ཏེ་ཐོ་རེངས་བདུད་རྱི་མཐུན་མཚམས་དང་བསྟུན་

ནས་བཞེས་ན་ནུས་པའྱི་ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། དེ་

ནས་ཉལ་ཆས་དྲོ་པོ་གོན་ཏ་ེལུས་རྔུལ་ངསེ་བྱས་ནས་ཆུ་ཚོད་

གཅྱིག་ཙམ་ཉལ་རེས་ཁ་ཆེ་གུར་གུམ་ཆུ་ཁོལ་ལ་སྣང་པའྱི་

ཁུ་བ་ཅུང་ཟད་བཞེས་ནས་ལུས་ཀྱི་ར་ཁ་བསྡམས་ཏེ་སྨན་

ནུས་ཕྱིར་མྱི་ཤོར་བའྱི་དགོས་ཁད་ཡོད། རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་

བཏང་རེས་ཉྱིན་གསུམ་ནས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་

ཁ་ཟས་སོ་ཚལ་རྱིགས་དང་། ཉ་ཕག་སོང་གསུམ། ཆང་སྐྱུར། 

སོག་བཙོང་། ཁ་ཚ་རུལ་སུངས་དང་རེན་ཟས་རྱིགས་དང་

སྤོད་ལམ་བརྡབས་འཁྲུགས་སོགས་དྲག་ཤུལ་གྱི་རྱིགས་དང་། 

འཁྱིག་སྤོད་སགོས་ཉྱིན་ཤས་འཛམེས་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཚེས་

བཅ་ོལྔ་དང་གནམ་གང་སགོས་གཟའ་ཚེས་དག་ེབའྱི་དུས་སུ་

རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་བཞེས་ཐུབ་ཚ་ེསྨན་གྱི་ཕུན་ནུས་ཆ་ེབ་ཡོད། 

འོན་ཀང་ནད་ཅན་ཛ་དྲག་རྱིགས་ལ་གོང་གྱི་བཞེས་ཚུལ་

དང་བསྟུན་མྱི་དགསོ་པར་སྐབས་མཚམས་བཞེས་ན་འགྲྱིག །
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