
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།
           Men-Tsee Da-Sar

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

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ གཟིགས།

༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སོབ།

སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སོྤད་

བྱས་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བྱདེ་སོའྱི་སྤང་བླང་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་

སོབ་རྱིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་

བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

༡༩༩༤།༦།༢༨

ཞབས་འདེན་ཞུས་ནས་ཕར་ལག་པ་འཕྱིས། 

ཚུར་ལག་པ་འཕྱིས་ཏེ་བསྡད་ན་འགྱིག་ཐབས་ཡོད་པ་

མ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོབདོ་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་ཞྱིག་ལ་ས་ོས་ོདག་

འབུད་ཐུབ་ན་དེ་གས་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་བྱེད་པ་

འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་ཁེད་རང་ཚོའྱི་

ངསོ་ནས་སྐབས་ཐགོ་ས་ོས་ོདག་འབུད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་

ཡོད་ཀྱི་རདེ་ཀང༌། ྋརྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ངོས་ནས་མྱི་

གཅྱིག་དག་འབུད་བྱས་པས་འཐུས་ཐབས་མེད། བདོ་སྤྱི་

པའྱི་དནོ་དག་ལ་འཐུས་ཤརོ་བྱུང་བའྱི་འགག་རའྱི་གནས་

སྐབས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་ང་དཀར་པོ་

བཟོ་ཐུབ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མེད། ད་ེབཞྱིན་དུ་ང་རང་

ཚོ་ཚང་མས་སོ་སོ་ལས་ཀ་གང་དུ་ཡྱིན་རུང་རང་ངོས་

ནས་གང་ཐུབ་པ་ད་ེཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱེད་དགསོ་པ་

མ་གཏགོས་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་དྱི་མ་མ་འགསོ་ཙམ་དང༌། 

མྱིང་ཆད་ངན་པ་མ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྤྱི་པར་

འཐུས་ཤོར་སོང་ཡང་ད་དུང་ཁེལ་དགོད་བགད་ནས་

བསྡད་ན་ལྟས་ངན་རདེ། འདྱི་འད་བྱདེ་རྒྱུ་མདེ། ཤསེ་སངོ་

ངམ། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བྱདེ་དགསོ། བཀྱིས་བད་ེལགེས།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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སྨན་སྦྱིན་ཞབས་ཞུ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནྱི་༸སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པའོྱི་མཚན་བྱང་འགོ་ཏུ་སལོ་རྒྱུན་བདོ་

ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་འཛནི་སྐྱངོ་སྤལེ་གསུམ་བྱདེ་མཁན་

ལྟ་ེགནས་ཤྱིག་དང་། དག་ེརའྱི་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་ཏུ་

གནས་ཡདོ་པར་བརེན། སྨན་སྦྱིན་དག་ེརའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་

དུ། བདོ་མྱི་ལ་ོན་ ༦༥ སནོ་པ་དང་། དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ། བདོ་ནས་གསར་དུ་འབོྱར་ཏ་ེཟླ་དྲུག་

མ་ལནོ་པའྱི་གསར་འབྱརོ་རྱིགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ཉམས་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་

རགོས་ལ་སྨན་སྦྱིན་དང་། གཞྱི་རྱིམ་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་དང་། 

གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཕེད་བཅག་སྨན་སྦྱིན་འབུལ་གྱི་ཡདོ། ད་ེ

བཞྱིན་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་སྨན་

བཅསོ་བལྟ་སྐྱངོ་ཁངོས་སུ་ཡདོ་པའྱི་བདོ་རྱིགས་རྣམས་ལ་

སྨན་དདོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཆག་ཡང་འབུལ་གྱི་ཡདོ། 

གཞན་ཡང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་འགན་འཛནི་

གྱིས་ཐག་གཅདོ་ཐགོ་བདོ་རྱིགས་མ་ཡྱིན་ཀང་དགསོ་ངསེ་

ཉམ་ཐག་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་སྦྱིན་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ།

འདས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༤-༡༥ ནང་སྨན་

སྦྱིན་དང་། རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལས་གཞྱི་

བཅས་སུ་སྨན་སྦྱིན་འག་ོགནོ་སོར་ས་ཡ་ ༢༥ བརྒལ་བ་

བཏང་ཡོད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥-༡༦ ལོའྱི་ཟླ་ ༤ ནས་ ༦ 

བར་ཟླ་གསུམ་རྱིང་སྨན་སྦྱིན་སརོ་འབུམ་དནོ་བདུན་ ༧༧ 

(77 Lakhs) བརྒལ་བ་བཏང་གནང་ཡདོ།

རྒྱལ་ས་དྱིལྱི་གསར་པར་འཇམ་དཔྱད་ཁང་དབུ་འབདེ་ཞུས།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་དྱིལླྱི་བོད་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཉེ་འདབས་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཏུ་

འཇམ་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་དབུ་

འབྱེད་ཞུས་ཡདོ། འཇམ་དཔྱད་ཁང་ད་ེགསར་འཛུགས་

གནང་བའྱི་དགོས་པ་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་ཡོད་

དེ། དྱིལླྱིའྱི་རང་རེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ནད་པ་

བསནེ་གཏུག་ཞུ་མྱི་མང་བ་དང་། དའེྱི་ཁོངས་སུ་འཇམ་

དཔྱད་བྱེད་དགོས་པའྱི་ནད་པ་དེ་རྱིགས་ལ་ད་བར་

འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་མཐུན་རེྐན་བསྐྲུན་ཐུབ་མེད་པ་དང་། 

དངེ་དུས་ནད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་རང་གྱི་འཕདོ་བསནེ་ལ་

ད་ོསྣང་ཡདོ་མཁན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་སྙན་གགས་ལྡན་

གངས་ལངོས་བདོ་ཀྱི་ལྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་
མྱི་ལ་ོ	༡༠༠	ཕྲག་གཅྱིག་འཁརོ་བའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི།

བཙན་བྱོལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་རང་

ཡུལ་གངས་ལོངས་བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་ཞེས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་༸སྐུ་ཕེང་

བཅུ་གསུམ་པ་ཆནེ་པ་ོར་ེབཙུན་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་ཐུབ་

བསན་རྒྱ་མཚ་ོའཇྱིགས་བྲལ་དབང་ཕྱུག་ཕགོས་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྱི་དཔལ་བཟང་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༦ 

ལརོ་ཕག་བཏབ་པ་ནས་བཟུང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལརོ་མྱི་ལ་ོ 

༡༠༠ ཕག་གཅྱིག་འཁརོ་བའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་

ག་ོསྒྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་འཆར་གྱི་འགོ་གོན་

བསྡུ་རུབ་ཞུས་པ་ནྱི། སྨན་རྱིས་ལས་བྱདེ་ལས་མྱི་ཡངོས་ལ་

འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ལས་བྱདེ་དང་ལས་

མྱི་ཡངོས་ནས་རང་རང་ས་ོསའོྱི་ཕགོས་ནས་ཆུ་ཚདོ་ ༡༠༠ 

(སྤྱི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༥	ཉྱིན་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་

སྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ།)

དེ་རྱིང་འདྱིར་ང་ཚ་ོཡང་བསྐྱར་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་

བར་དགའ་པ་ོབྱུང༌། ལྷག་པར་བར་སྐབས་ནས་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་ལས་ཀ་ཕན་བུ་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་

ཚང་མས་མཐངོ་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་འགྱིགས་པ་འདུག་

བསམ་པ་ཞྱིག་ར་ེབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས་འདུག དེ་

འད་སངོ་ཙང་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཁདེ་ཚ་ོ

ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འགྲུབ་ཆེད་ཚང་མས་སེམས་

ཤུགས་བསྒྱིལ་ནས་འབད་བརོན་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པར་དགའ་

པ་ོབྱུང་ལ་ཁདེ་ཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་གྱི་ཡྱིན།

དེ་ནས་འགན་འཛནི་གྱི་གེང་མོལ་ནང་བྱེད་

འཆར་དང༌། དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོསལེ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་

པ་བཀདོ་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་ཡག་པ་ོའདུག ང་ལ་དམྱིགས་

བསལ་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁ་སང་ང་ཚ་ོའདྱིར་སྐད་

ཆ་བཤད་སར་མདེ་མཁན་མྱི་ཁ་ཤས་ཡདོ་པ་དང༌། ཕགོས་

མཐའ་ནས་ཡངོ་བའྱི་གས་ཁ་ཤས་ཡདོ་པ་རདེ།

མྱི་ཡྱིས་མཚོན་པའྱི་མདོར་ན་ནམ་མཁའྱི་

མཐས་གཏུགས་པའྱི་སམེས་ཅན་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་

མྱི་འདོད་པ་དང་བདེ་བ་འདོད་པ་རང་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་ལ་

ཡོད་པ་རང་བཞྱིན་རདེ། དེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་འགོ་བ་མྱི་

ལ་ལུས་པོ་འཚ་ོབ་དང་ལུས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོང་བའྱི་དནོ་

དུ་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་

བརནེ་ནས་བསྒྲུབས་པ་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདའྱི་རྱིག་

གནས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེལག་ལནེ་དུ་བཀལ་ནས་སྨན་བཅོས་

སྐོར་ཡར་རྒྱས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་

ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་སྨན་གྱི་རྱིག་

གཞུང་འདྱི་སྔར་ནས་ཆོས་རྒྱལ་ཚོའྱི་སྐབས་ལ་བོད་རང་

ཉྱིད་ལ་ཡདོ་པའྱི་སྨན་པའྱི་ཉམས་མོང་གཅྱིག་དང༌། ད་ེ

བཞྱིན་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་ཁག་ནས་སྨན་པའྱི་ལག་རྒྱུན་གྱི་

ལེགས་ཆ་དེ་འད་ཚུར་བཞེས་ནས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་

ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྨན་གཞུང་ཟེར་བ་འདྱི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྨན་

འདྱི་ཡྱིས་མྱི་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པས་མ་ཚད། ཁད་ཆོས་

རྱིགས་གཉྱིས་ཡདོ། ངའྱི་མཐངོ་ཚུལ་ལྟར་ན་ང་ཚའོྱི་སྨན་

འདྱི་འབུ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་དང༌། ཙ་ིཙ་ིདང༌། ཨ་

བྲ། རྱི་བོང་སོགས་ཀྱི་སོག་ལ་ཕངས་མེད་ཐོག་རེད་མོ་

བརེས་ནས་སྨན་སྦོར་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན། ང་ཚོའྱི་གསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་ར་བའྱི་ལྟ་བ་འཁེར་སོ་འདྱི་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་

བསྒྲུབ་པའྱི་བརེ་སེམས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ནད་གསོ་

བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་གྱི་ནད་གས་ོབའྱི་

དནོ་དུ་གཅྱིག་གྱི་ལུས་སགོ་ཕངས་མདེ་དུ་བཏང་བ་མྱིན་

སབས་འདྱི་བཟང་པོའྱི་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཡང་

དགེ་མཚན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད། གཉྱིས་ནས་ང་

རང་ཚོའྱི་སྨན་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྔོ་ལ་སོགས་པ་དང༌། 

རྱིན་པ་ོཆེའྱི་རྱིགས། ལྕགས་རྱིགས་ད་ེའདས་བཟོས་པ་མ་

གཏགོས་རས་སྦོར་འད་མྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་

མྱིན་དུས་དའེྱི་ཆ་ནས་ཁད་ཆསོ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ།

གལ་ཆེ་ཤོས་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་

ནད་སྤྱི་དང༌། ལྷག་པར་གཅོང་ནད་ཀྱི་རྱིགས་མང་པོ་

ཞྱིག་ལ་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། 

འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་སྨན་གྱི་

ཁད་ཆོས་འདྱི་དག་རྱིམ་པས་ངསོ་འཛནི་དང་ངསོ་ལེན་

ཆེ་རུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་དང༌། འགོ་བ་མྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་ནད་ཀྱིས་མནར་བའྱི་ཉམ་ཐག་པའྱི་སེམས་ཅན་ལ་

ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ།

པའྱི་མྱི་སྣ་ཚོས་རང་གྱི་ལུས་པོའྱི་གཞོན་ཤ་གཅེས་སྲུང་

དང་། པགས་པ་འཇམ་པ་ོཡངོ་བ། ཟུངས་ཁག་གྱི་འཁརོ་

རྒྱུགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་གྱི་འག་ོགནོ་གཏང་ས་ེ

འཇམ་དཔྱད་རྱིགས་ལ་དགའ་མསོ་གནང་མཁན་རྣམས་

ལ་དམྱིགས་ཏ་ེདྱིལླྱི་ལྟ་བུའྱི་གོང་ཁརེ་ནང་འཇམ་དཔྱད་

ཁང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུར་དངུལ་དངསོ་ཀྱི་འག་ོགནོ་གཏང་

བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཚད་ལྡན་ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་སྨནོ་ལྡན་པ་

ཞྱིག་དགོས་པ་ལྟར་བཙུགས་ཏེ་དབུ་འབྱེད་ཞུས་ཡོད། 

དརེ་ནད་པ་དང་། རང་མསོ་སུ་རུང་ནས་ག་ོསྐབས་བླང་

ཆོག་པ་མ་ཟད། ནད་པར་དམྱིགས་བསལ་བལྟ་སྐྱོང་ཞུ་

རྒྱུའྱི་དགསོ་འདུན་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།

ཡྱི་ཕགོས་འབབ་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ཡདོ་པ་དང་། སབོ་ཕྲུག་

ཡངོས་ནས་སྨན་སྦརོ་ཁང་གྱི་མཚནོ་པས་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་

ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་དུ་ལས་ཡུན་ཆུ་ཚདོ་ ༡༠༠ རེ་རྱིམ་
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སྨན་རས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབ་ོགསལ་རགོས་ཐུབ་པར་རོམ་

པ་པོས་སྨན་རས་ཀྱི་དབྱྱིབས་དང་བྱེད་ལས་སོགས་ལ་

དཔགས་ནས་ཐ་སྙད་གསར་དུ་བཏགས་གནང་ཡདོ།   

འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སྨན་རས་དཔེ་རྱིས་

རྣམས་འད་པར་དང་དེབ་རྱིགས་བཅས་ལ་བལྟས་ནས་

བྲྱིས་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྨན་རས་སྐྱ་ེསར་སྐྱེས་ཞེས་ས་གནས་

རང་དུ་དངསོ་སུ་ཕབེས་དཔྱད་ཞྱིབ་ལེགས་པར་སྔནོ་དུ་

བཏང་ནས་ཁད་ཆསོ་ཚང་འཛམོས་ཐུབ་པའྱི་ངལ་བ་དང་

ལནེ་གནང་ཡདོ། 

སྐྱ་ེདངསོ་སྨན་རས་ཕལ་ཆརེ་ལ་ཚང་བའྱི་ཡན་

ལག་སེ་ར་བ་དང་། སྡངོ་པ།ོ ཡལ་ག ལ་ོམ། མ་ེཏགོ འབྲས་

བུའྱི་རྣམ་པ་དུ་མའྱི་དཔ་ེརྱིས་དང་གཅེས་པའྱི་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་ཡང་བསན་ཡོད། ཡྱིད་དབང་ཅྱིག་ཅར་དུ་

འཕགོ་ཐུབ་པའྱི་དཔ་ེརྱིས་ད་ེདག་ལོངས་སུ་སོྤད་པ་པའོྱི་

གཟུགས་འཛནི་དབང་ཤསེ་ཀྱི་གསསོ་སུ་གྱུར་ཞྱིང་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་སྨན་རས་ཀྱི་ངསོ་འཛནི་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བར་

ཕན་རླབས་ཆ་ེབའྱི་ཁད་ཆོས་ལྡན་ཡདོ་ལ་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་སྨན་རས་ལ་དནོ་གཉརེ་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ངསེ་

པར་དུ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་།།

བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨		སྤྱི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡	

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།
བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་རྱིས་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་།

དེབ་དང་པ།ོ

སྨན་རམས་པ་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱིས་རོམ་སྒྱིག་

མཛད་པའྱི་《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་རས་དཔེ་

རྱིས་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་བློ་གསར་དགེས་པའྱི་ཉྱིན་བྱེད། 

དབེ་དང་པ།ོ》 ཞེས་པ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ༡༩༩༤ ཟླ་༡ པའོྱི་ནང་

དྷ་ས་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་འཛནི་སྐྱོང་ནས་དཔར་

བསྐྲུན་ཞུས་པ་རདེ། དབེ་འདྱི་ནྱི་རོམ་པ་པོའྱི་བཟོ་རྱིག་

རྱི་མའོྱི་སྒྱུ་རལ་ཕུལ་བྱུང་ལས་བསྐྲུན་པའྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་སྐྱ་ེདངསོ་སྨན་རས་ཀྱི་པར་རྱིས་འགེལ་བཤད་

སོགས་བཀོད་པའྱི་དེབ་ཅྱིག་ཡྱིན། དེབ་འདྱི་ལ་སྡེ་ཚན་

གཉྱིས་ཡོད་དེ་དང་པོ་སྨན་རས་ཀྱི་འགེལ་བརོད་དང་

གཉྱིས་པ་དའེྱི་དཔ་ེརྱིས་སྐརོ་ཡྱིན། 

འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཤྱིང་སྨན། སྔ་ོསྨན། ལྡུམ་བུ་ཐང་

སྨན། རྱི་སྨན་བཅས་ཀྱི་སྐྱ་ེདངསོ་སྨན་རས་བརྒྱ་དང་ང་

གཅྱིག་སྐརོ་བཀདོ་པ་སྨན་རས་ས་ོསའོྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་

(གབ་མྱིང་། བརྡ་རྱིང་། ལགེས་སྦར་དང་ཞང་ཞུང་སྐད་དུ་

སྨན་གྱི་ཐ་སྙད་བཅས།)དང་། ད་ེསྨན་གྱི་སྡ་ེཚན་གང་དུ་

གཏགོས་པ་དང་ཡན་ལག་གང་དང་གང་སྨན་དུ་གཏངོ་

ཚུལ། སྨན་གཞུང་འཁྲུངས་དཔ་ེནང་བསན་པའྱི་ངསོ་འཛནི་

ཁད་ཆོས་རྣམས་དེའུ་དམར་བསན་འཛནི་ཕུན་ཚོགས་

ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དྱི་མདེ་ཤལེ་ཕེང་སརོ་བཞག་དང་སྨན་གྱི་

འཁྲུངས་དཔ་ེགཞན་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ཁུངས་ཀང་དངས་

ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་གྱི་ར།ོ ང་ོབ།ོ ཕན་ནུས་རྣམས་ནྱི་གས་ོ

རྱིག་ཀུན་འདུས་ནང་ཕགོས་བསྡུས་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་

སརོ་བཞག་གནང་ཡདོ། གཞན་ཡང་། སྐྱ་ེགནས། བཏུ་དུས། 

ད་ེབཏུས་ནས་ལས་སྣནོ་བྱདེ་ཚུལ། ཁད་པར་དུ་སྨན་རས་

གང་ཞྱིག་འཁྲུངས་དཔ་ེཁག་ཏུ་གསལ་ཆ་ད་ེཙམ་དབནེ་

པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་རམོ་པ་པསོ་ཁ་སྐངོ་ཁད་ཆསོ་ཀྱི་ཚན་

པ་དའེྱི་འགོ་ཏུ་བྲྱིས་གནང་ཡདོ། ཁ་སྐངོ་ཁད་ཆསོ་ནང་དུ་

སྨན་རས་ད་ེཕ་ོམ་ོམ་ནྱིང་གྱི་རྱིགས་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེསྐྱ་ེ

འཕལེ་བྱདེ་པའྱི་དུས་ཡུན། ར་སྡངོ་སགོས་ཡན་ལག་རྣམས་

སྐྱ་ེསངས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་། དབྱྱིབས། རྒྱུ། ཁ་དགོ ང་ོབ་ོ

སགོས་ར་ེར་ེབཞྱིན་འགལེ་བརདོ་གནང་ཡདོ། གཞན་ཡང་

བཟའ་བཏུང་བསེན་ཚུལ།
ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

སའྱི་ག་ོལའྱི་སངེ་གནས་པའྱི་སྐྱ་ེབ་ོམཐའ་དག་

ལུས་བད་ེཐང་དུ་གནས་འདདོ་པ་ཤ་སག་རདེ།   ཅྱི་ཕྱིར་

ཞ་ེན་ལུས་ཁམས་བད་ེཐང་མདེ་ན་མྱི་ཚའེྱི་འདདོ་དནོ་སྒྲུབ་

པའྱི་ར་ེབ་སངོ་ཟད་འག་ོརྒྱུར་ངསེ་པས།  ལུས་ཁམས་བད་ེ

ཐང་དུ་གནས་པ་ལ་གཙ་ོབ་ོཟས་སྤོད་གཉྱིས་ལས་སྐབས་

བབ་བཟའ་བཏུང་བསནེ་ཚུལ་མད་ོཙམ་གངེ་བ་ལ།  ཟས་

ཚོད་ཟྱིན་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་།  ཟས་ཚོད་མ་ཟྱིན་

པའྱི་སྐྱནོ།  ཚདོ་བཟུང་ཚད།   སྐམོ་འཐུང་ཐབས།  ཟས་

ཚོད་ཟྱིན་པའྱི་ཡནོ་ཏན།  མྱི་འཕདོ་པ་འཕདོ་པར་བྱེད་

པའྱི་ཐབས་བཅས་རྣམ་པ་དགུ་ཡྱི་ས་ོནས་བསན་པར་བྱ་ས།ེ   

༡། ཚོད་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།   ནད་མདེ་ཅྱིང་

བད་ེབར་གནས་འདདོ་པའྱི་སེྐྱ་བ་ོབླ་ོདང་ལྡན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ཁ་ཟས་ཟ་བའྱི་ཚ་ེདུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཟས་ཚདོ་

རན་པར་ཟ་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ།ེ   དསེ་ན་ཁ་ཟས་ནུས་པ་

ཡང་བའྱི་རྱིགས་ནྱི་ལྟ་ོབ་འགངས་བར་ཟ་ཞྱིང་།  ནུས་པ་

ལྕྱི་བའྱི་རྱིགས་ནྱི་ཕེད་འགངས་ཙམ་ཟ་བར་བྱ་ལ་ད་ེནྱི་ཕ་ོ

བའྱི་མ་ེདདོ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་བེད་བླག་ཏུ་འཇུ་ས་བ་ཡྱིན་

པས་ཟས་ཀྱི་ཚདོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།   

༢། ཟས་ཚདོ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྐྱནོ།  གལ་ཏ་ེལྕྱི་ཡང་

གྱི་བྱ་ེབྲག་མ་ཤསེ་པ་དང་།  ཟས་ཚདོ་མ་ཟྱིན་པར་ཉུང་ངུ་

ལས་མ་བསནེ་པས་ཚད་གཞྱི་ཆུང་དགས་ན་ལུས་ཀྱི་སོབས་

དང་གཟྱི་མདངས་ལ་སགོས་པ་འཕལེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་།  

དསེ་ལུས་ཟུངས་ཉམས་པས་རླུང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡང་གཡ་ོ

སགོས་འཕལེ་བས་རླུང་ནད་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བར་བྱདེ་པ་

དང་།  གལ་ཏ་ེཧ་ཅང་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏ་ེཤྱིན་ཏུ་མང་དག་

ན་མ་ཞུ་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་བད་ཀན་བ་ེསྣབས་མང་དུ་སྐྱདེ་པ་

དང་།  ད་ེཡྱིས་མ་ེམཉམ་རླུང་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་ར་སྦུབས་རྣམས་

བཀག་ཏ་ེཕ་ོབའྱི་མ་ེདོད་ཉམས་པར་བྱདེ་ཅྱིང་།  དསེ་ན་མ་

ཞུ་བ་སགོས་ཁངོ་ནད་ཉསེ་པ་མ་ལུས་པ་སྐྱདེ་པར་འགྱུར་

བས་ན་ཁ་ཟས་མང་ཉུང་དང་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ཀྱི་སོབས་

གཉྱིས་སྦར་ནས་རན་པར་བཟའ་བར་བྱའ།ོ།  

༣། སྤྱིར་ཟས་ཚདོ་བཟུང་བའྱི་ཐབས་སམ་ཚད་

གཞྱི་ནྱི་ལྟ་ོབ་སེ་ཟས་སྣོད་ཕ་ོབ་ད་ེཉྱིད་ཆ་བཞྱི་རུ་བགསོ་

པའྱི་ཆ་གཉྱིས་ནྱི་ཟས་ཀྱིས་དགང་བར་བྱདེ་པ་དང་།   ཆ་

གཅྱིག་ནྱི་སྐོམ་སེ་བཏུང་བའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་དགང་བར་བྱ།  

ཆ་བཞྱི་པ་ནྱི་ཕོ་བའྱི་ནང་གྱི་ཟས་སྐོམ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་

པའྱི་རླུང་གྱི་གནས་སུ་སོང་པར་འཇགོ་དགསོ་པ་ཡྱིན།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

་་་་་་་འཁརོ་བའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི།

གསགོ་ཐགོ་ག་མེད་ལས་ཀ་བྱས་ཡདོ། ད་བར་ལས་བྱེད་

དང་ལས་མྱི་གངས་ ༥༠༣ དང་། ཐུགས་བར་ེལྡན་པའྱི་ནད་

པ་གངས་ ༡༣ བཅས་ནས་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་བ་སོར་འབུམ་ 

༤༧ བརྒལ་བ་བྱུང་ཡདོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོདབུ་བཞུགས་ཐགོ་སེང་ལརོ་གོང་

ཁརེ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བག་ོགེང་ཚགོས་

ཆནེ་ཞྱིག་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ལ་ོའཁརོ་མ་ཤར་ནུབ་

ཕགོས་ཡུལ་གྲུ་མང་པའོྱི་ནང་སྨན་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་

གཏམ་བཤད་དང་། བག་ོགངེ་། འགམེས་སནོ་སགོས་ཀྱི་ས་ོ

ནས་བརྒྱ་སོན་ཟབ་རྒྱས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་འཆར་ཡདོ་པ་རདེ།

འབྲས་ནད་ལ་བདོ་སྨན་གྱི་ཕན་ནུས།

ནད་བཅསོ་ཡྱིག་ཆར་དཔྱད་ཞྱིབ་བགྱིས་པའྱི་

སྙན་ཐ།ོ

འབྲས་ནད་ལ་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་ནུས། ནད་

བཅསོ་ཡྱིག་ཆར་དཔྱད་ཞྱིབ་བགྱིས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཞསེ་པའྱི་

རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་ཨ་རྱིའྱི་ས་ེཇྷྱི་པར་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་པར་སྐྲུན་

གནང་བའྱི་འབྲས་ནད་ཟུང་འབྲེལ་བཅོས་ཐབས་རྱིག་

པའྱི་དུས་དབེ་(Integrative Cancer Therapies) ནང་

སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༩ པའྱི་ནང་ད་རྒྱར་འདནོ་སྤེལ་དང་། ཕྱི་ཟླ་

༡༡ ནང་དབེ་གཟུགས་ཐགོ་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག རོམ་

ཡྱིག་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་ལྦར་ཇྱི་ནྱི་ཡ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་

མོའྱི་སོབ་དཔོན་སུ་སན་མཆོག་དང་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་ཐུན་མངོ་ནས་སྤེལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདུག སྙན་ཐ་ོ

འདྱིའྱི་ནང་དནོ་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱིར་སྒ་བསྒྱུར་ཞུས་ཡདོ།

དཔྱད་ཞྱིབ་སྙྱིང་བསྡུས།

ང་ོསྤདོ། བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ནྱི་ལུས་སམེས་

གཉྱིས་ཀར་སྨན་བཅོས་བྱདེ་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་

ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས། དངེ་གྱི་ཆར་

ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་དོ་སྣང་སེབས་བཞྱིན་

ཡདོ། འནོ་ཀང་ནད་བཅོས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་འབྲས་

ནད་ལ་བདོ་སྨན་གྱིས་ཕན་སྐྱདེ་ཇྱི་འད་ཡདོ་མདེ་ཉམས་

ཞྱིབ་བགྱིས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན། ཆདེ་རོམ་

འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ནྱི་བོད་ལུགས་གས་ོརྱིག་གྱི་

གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོྤད་དང་།  བོད་སྨན་གྱིས་འབྲས་

ནད་དམ་ཁག་ནད་ལ་ཕན་སྐྱདེ་ཡདོ་པ་མ་ཟད་ད་ེབཞྱིན་

གནདོ་ཚབས་མེད་པའྱི་སྔོན་འགོའྱི་དཔང་རགས་ཤྱིག་

ཐབོ་པའྱི་ཆདེ་ཡྱིན།  

དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ། རྒྱ་གར་ནང་རནེ་

གཞྱི་བྱས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པས་ནད་ཐགོ་

སྨན་བཅསོ་བགྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཐངེས་

གཅྱིག་ཞུས་པ་དང་། དཔྱད་ཞྱིབ་འདྱིར་ཚུད་པའྱི་ནད་པའྱི་

ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་རྣམས་ལྡན་ཡདོ་ད།ེ 

ཀ༽ནུབ་ཕགོས་གས་ོརྱིག་གྱི་ཚད་ལྡན་བརག་དཔྱད་ལམ་

ནས་འབྲས་ནད་ཡང་ན་ཁག་ནད་ངསོ་འཛནི་གསལ་པ་ོ

བྱུང་ཡདོ་པ། ཁ༽བདོ་སྨན་ཁ་ོནའྱི་ཐགོ་ནས་སྨན་བཅོས་

བྱས་པའམ་ཡང་ན་ནུབ་ཕགོས་གས་ོརྱིག་ལམ་ནས་སྨན་

བཅོས་ཚད་མ་ལོངས་བར་བོད་སྨན་གྱི་ལམ་ནས་སྨན་

བཅསོ་བྱས་པ། ག༽ བདོ་སྨན་གྱི་ལམ་ནས་ནད་གཞྱི་ད་ེལ་

སྨན་བཅསོ་བྱས་ཏ་ེཉུང་མཐར་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་སངོ་བ་གང་

ཞྱིག་ནད་གཞྱིའྱི་གནས་སངས་རང་སརོ་གནས་པའམ་ཡང་

ན་དག་སྐྱདེ་བྱུང་ཡདོ་པ།

དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས། འབྲས་ནད་

གཅྱིག་དང་། ཁག་ནད་གཉྱིས་ལ་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་

བགྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཆར་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུར་འདེམ་

སྒྲུག་ཞུས། ༡༽འབྲས་ནད་འདྱི་ཕོ་བའྱི་འབྲས་ནད་ 

(adenocarcinoma of stomach) ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་

ལུགས་ཀྱི་བརག་དཔྱད་ནང་གསལ་ལྟར་ན་ཕོ་བའྱི་སྐྱྱི་

ལྤགས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་ཁ་ཤས་ཆེས་ངསོ་འཛནི་དཀའ་བ། ཁ་

ཤས་ཅུང་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་

དག་རནེ་བུ་དང་གཤརེ་ཁུའྱི་ནང་ཁབ་བརྡལ་སོང་ཡོད། 

དེར་བོད་སྨན་ལོ་གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་བསེན་པའྱི་

ནང་། ཕྱི་ལུགས་བརག་དཔྱད་ནང་ཕན་འབྲས་མངོན་

པ་དང་ནད་པ་ཡང་བདེ་ཐང་ངང་འཚོ་བར་རལོ་ཐུབ་

པ་བྱུང་འདུག ༢༽ཁག་ནད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་གཉྱིས་ཡདོ་པ་

ལས་དང་པ་ོཁག་རྱིལ་དཀར་པོའྱི་འབྲས་ནད་(chronic 

myelogenous leukemia) ཞེས་ནད་རྐང་མར་ནང་

ནད་སྱིན་འགགོ་འཇམོས་བྱེད་པའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་ང་ོབརོ་མ་

གྱུར་བར་འབྲས་ནད་ང་ོབརོ་སོང་བའྱི་གཅོང་ནད་ཅྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་། དེར་བོད་སྨན་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བསེན་

པའྱི་ནང་ཁག་ཕུང་རྣམས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་སར་གསོ་ཐུབ་

ས།ེ ལ་ོང་ོབཞྱི་ཙམ་རྱིང་འགྱུར་བ་མདེ་པར་རང་འཇགས་

གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ༣༽ཁག་ནད་གཉྱིས་པ་ད་ེཁག་

རྱིལ་དམར་པ་ོསྐྱ་ེའཕེལ་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ནད་ཅྱིག་(red 

blood aplasia) ཡྱིན་པ་དང་། དརེ་བོད་སྨན་བསནེ་

ནས་ཕན་སྐྱེད་ལེགས་པོ་བྱུང་བར་མ་ཟད། ལུས་ཁམས་

ནས་ཁག་རང་བཟོ་ཐུབ་སེ་སྔར་ཁག་བླུག་དགོས་པའྱི་

གནས་བབ་ལས་གོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ནད་གཞྱི་དེ་

གསུམ་ལ་བོད་སྨན་བསེན་པའྱི་དུས་ཡུན་ནང་མྱི་འཕོད་

པའྱི་གནདོ་ཚབས་གང་ཡང་ར་འཕདོ་བྱུང་མྱི་འདུག

མཇུག་དནོ། ནད་བྱ་ེབྲག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བོད་

སྨན་བསནེ་གཏུགས་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆར་དཔྱད་ཞྱིབ་པ་

བརྒྱུད། བདོ་སྨན་ནྱི་བད་ེའཇགས་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་མ་ཟད། འབྲས་ནད་དམ་ཁག་ནད་ཡདོ་པའྱི་ནད་

པའྱི་ལུས་ཁམས་སྔར་བས་བད་ེཐང་དུ་གཏངོ་བ། ནད་ལམ་

ནས་ལྡགོ་པ། ནད་གཞྱི་དག་སྐྱདེ་བཅས་ལ་དམྱིགས་བསལ་

ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་མངནོ། མ་འངོས་པར་ད་ེབས་ཞྱིབ་

ནན་གྱི་སོ་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་འསོ་པར་མཐངོ་ང་ོ།།
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤོད།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	སྤྱི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡

སྐར་མ་ར�ཥྱིའྱི་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།	
སྐར་རྱིས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།

བདོ་ཀྱི་སྐར་རྱིས་གཞུང་དུ་དང་སོང་ར�་ཥྱི་ཞསེ་

སྐར་མ་ར�་ཥྱི་ཤར་བའྱི་དུས་ནྱི་བདོ་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཚསེ་ཉརེ་

དྲུག་ཉེར་བདུན་ཙམ་ནས་ཞག་བདུན་གཅྱིག་རྱིང་འཆར་

བ་ཡྱིན། སྐར་མ་དའེྱི་འདོ་ཕགོ་ཚད་ཀྱི་ཆུ་ཚང་མ་སྨན་ཆུར་

གྱུར་འག་ོབས་བོད་ཀྱི་ཆབ་གཞུགས་དུས་ཆེན་ཟེར་བའྱི་

སོལ་རྒྱུན་འདྱི་ལས་བྱུང་བར་བཤད། སྐར་མ་ར�་ཥྱི་ཤར་

དུས་ཀྱི་ཆུ་བཟང་བའྱི་བཤད་སལོ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཡདོ་

པ་མཁས་པ་གངོ་མས་གསུངས་ཡདོ་པ་གཤམ་དུ་འཆད་

རྒྱུ། སྐབས་བབ་སྐར་མ་ར�་ཥྱི་འཆར་སྐབས་ཆུར་ཞུགས་ན་

གཟུགས་པརོ་ཕན་པ་དང་། སྨན་སོྦར་ན་སྨན་རྣམས་བདུད་

རྱིར་གྱུར་སྐརོ་སགོས་བཤད་སོལ་ཡདོ། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡྱིན་ནམ་ཞ་ེན། སྔནོ་ལ་ར�་ཥྱི་ནྱི་ལགེས་སྦར་སྐད་ཡྱིན་ཏ།ེ 

བདོ་སྐད་དུ་དང་སངོ་ཞསེ་པ་ཡྱིན། 

དེ་ཡང་ར�་ཥྱིའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་

དངས་ན་འདྱི་ལྟར་ཏ།ེ (མངནོ་བརདོ་མཁས་པའྱི་རྣ་རྒྱན་

དུ། ཁྱིམ་ནྱི་ནརོ་བུ་ཀ་ེཏ་ཀ དང་སངོ་ར�་ཥྱིའྱི་ཁང་བཟང་

ནྱི་ནརོ་བུ་ཀ་ེཏ་ཀ་ཡྱིན་པར་གསུངས། ཀ་ེཏ་ཀ་ད་ེསྔནོ་

གྱི་དུས་རྱིག་བྱེད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དུ་བསྐལ་པ་དང་པོ་

ཆགས་དུས་སུ་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་ཆུས་ཁེངས་ཏ་ེ

ཡདོ་སབས་འཇྱིག་རནེ་བྱདེ་པ་ོལྷ་ཆནེ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་རྒྱ་

མཚ་ོབསྲུབས་པས་འདོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་པ་ད་ེནརོ་བུ་མ་ེ

ཤལེ་ཡྱིན་པས་ད་ེམ་འངོ་པར་འག་ོབ་མྱི་ཆགས་དུས་འདོ་

སནོ་མཁན་ཞྱིག་དགསོ་སྙམ་ས་ེབར་སྣང་རླུང་གྱི་ག་ོལའྱི་

སངེ་བཞག་པས་ཉྱི་མ་དང་། སར་ཡང་མཚ་ོབསྲུབས་པས་

ནརོ་བུ་ཆུ་ཤལེ་ཞྱིག་ཐནོ་པས་མཚན་མརོ་འདོ་འཕསོ་བྱདེ་

གནམ་ལ་བཞག་པ་ཟླ་བ་དང་། ཡང་མཚ་ོབསྲུབས་པས་ཆུ་

དྭངས་བྱདེ་ཀྱི་ནརོ་བུ་རྱི་ཥྱིའྱི་ཁང་བཟང་ཐནོ་པས་ཟླ་བ་

དང་མཉམ་བར་སྣང་དུ་བཞག་པས་ཀ་ེཏ་ཀའམ་སྐར་མ་ར�་

ཥྱིའྱི་ཁང་བཟང་ཡྱིན་པར་བཤད། སར་ཡང་མཚ་ོབསྲུབས་

པས་དུག་བུམ་པ་གང་ཐོན་པས་དེ་གཞན་དུ་བཞག་ན་

སམེས་ཅན་ལ་གནདོ་ཅྱིང་ལྟ་ོབར་སངོ་ན་ལྟ་ོབ་འཚགི་པས་

ད་ེལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མགྱིན་པར་བཟུང་

བས་བ་ཻཌཱརུྱའྱི་མདགོ་ལྟ་བུའྱི་མགྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལགེས་པར་

གྱུར་བའ།ོ)  གང་ལྟར་ཀ་ེཏ་ཀ་ཞསེ་པ་རགོ་པ་དྭངས་བར་

བྱདེ་པའྱི་དནོ་ཡྱིན་པས་ནརོ་བུ་ཀ་ེཏ་ཀ་ཞསེ་ར�་ཥྱིའྱི་ཁང་

བཟང་ལ་ངསོ་བཟུང་བ་དང་། ར�་ཥྱིའྱི་ཁང་བཟང་ཞེས་

གངོ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཀ་ེཏ་ཀས་ཆུ་རོག་དྭངས་བར་བྱདེ་

པའྱི་ཁད་ཆསོ་ལྡན་ཡདོ་པས་ན་སྐར་མ་ར�་ཥྱི་འཆར་སྐབས་

སྐར་མའྱི་འདོ་ཕགོ་ཚད་ཀྱི་ཆུ་རྣམས་བདུད་རྱིར་གྱུར་སྐརོ་

གྱིས་བདོ་དུ་མྱི་རྣམས་ཁྲུས་ལ་གཞུག་ཅྱིང་སོྤ་སྐྱྱིད་གཏངོ་

བའྱི་སལོ་ཡདོ་ད།ོ།

སྐར་མ་ར�་ཥྱི་ཤར་དུས་ཀྱི་ཆུ་བཟང་བའྱི་བཤད་

སལོ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཡདོ་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། ད་ེཡང་ཆུ་ལ་

ང་ོབའོྱི་སོ་ནས་བསྱིལ་བ་དང་། ཡང་བ། དྭངས་བ། འཇམ་

པ། ཞྱིམ་པ། དྱི་མྱི་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པར་

མ་ཟད། འཐུང་ན་རླན་འཛནི་པ་དང་སྐམོ་པ་སལེ་བ། ཚ་

གདུང་སལེ་བ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་ཡདོ། ཆུའྱི་བཟང་ངན་

སྐརོ་ལ་སྔནོ་བྱནོ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་རྱིགས་བདུན་དུ་

དབྱ་ེབ་ལས། མཆགོ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཆུ་འག་ོགངས་ལ་ཐུག་པ་

བཞྱིན་ཞསེ་སྡམོ་ཚགི་བཀདོ་པ་ལྟར་ར་བའྱི་འབྱུང་ཁུངས་

ཀྱི་སོ་ནས་དབྱ་ེན། ཡུལ་དུས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་ཡདོ་པ་ལས། 

དང་པོ་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་ནྱི། རླན་གཤེར་ཆེ་བའྱི་ཡུལ་

དང་། བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་ཡུལ། འདམ་རབ་ཅན་གྱི་ཡུལ། དུག་

ཤྱིང་ནགས་ཚལ་ཅན་གྱི་ཡུལ། ཉྱི་འདོ་དང་རླུང་ཕགོ་ཉུང་

བའྱི་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་སྐྱསེ་ཆུ་རྱིགས་ལ་ཆུ་ངན་ཟེར། ད་ེལས་

ལྡགོ་པའྱི་ཡུལ་ཕོགས་ཁ་ལྷ་ོལྟ་ཡྱིན་པ། ས་གཞྱི་གཙང་ལ་

ཉྱི་འདོ་ལགེས་པར་ཕགོ་པའྱི་ཆུའྱི་རྱིགས་ལ་ཆུ་བཟང་ཟེར་

གསུངས། ད་དུང་ཆུའྱི་ཡན་ལག་ལ་ཆར་ཆུ་དང་། གངས་

ཆུ། གཙང་ཆུ། ཆུ་མྱིག་ཆུ། ཁོན་པའྱི་ཆུ། བ་ཚྭའྱི་ཆུ། ཤྱིང་ཆུ་

སགོས་ས་ོསའོྱི་གནས་དང་འབབ་སའྱི་དབང་གྱིས་བཟང་

ངན་དབྱེ་བ་མང་པོ་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ན་གསལ། 

ཡང་དུས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱི་སོྐར་ལ་རང་རེའྱི་རྒན་རབས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ངག་འགོས་སུ་དཔྱྱིད་ཆུ་ངན། སནོ་ཆུ་བཟང་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ། ད་ེཡང་མཁས་པའྱི་གསུངས་

ལས་དཔྱྱིད་ཀ་སབེས་ཚ་ེདགུན་དུས་བསགས་པའྱི་ཁ་རྡུལ་

མྱི་གཙང་བ་རྣམས་དཔྱྱིད་ཀ་དང་སསོ་ཀའྱི་དོད་རླུང་ཆསེ་

ཆེར་ལྡང་བས་ས་རླུང་འཕེལ་བ་དང་། ས་རླུང་དང་མཚ་ོ

རླངས་འདསེ་ཏ་ེབར་སྣང་དུ་འཕྱུར་བའྱི་ཁ་ཆར་བབས་

པས་རྡུལ་རླུང་མྱི་གཙང་བ་རྣམས་ས་སེང་གྱི་ཆུ་ནང་དུ་

འདསེ་པའྱི་རེྐན་གྱིས་ཆུ་ད་ེལྕྱི་ལ་རྩུབ་པ། དྱི་མ་ཅུང་ཟད་

ལྡན་པ། བསྐོལ་ན་ལྦུ་བ་ཆ་ེབ། བཏུང་ན་ཕ་ོབར་གནདོ་

པ། བརྒལ་ན་ལུས་ལ་གཟན་པ་བཅས་ཀྱི་ཉསེ་པ་ཡདོ་པས་

དཔྱྱིད་ཆུ་ངན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལྟར་དང་། དགུན་དཔྱྱིད་

གཉྱིས་ཀྱི་དུས་སུ་བསགས་པའྱི་མཁའ་རླུང་མྱི་གཙང་བའྱི་

རྱིགས་ཚང་མ་དབྱར་གྱི་དུས་སུ་ཉྱི་འདོ་དང་རླུང་། ཆར་ཆུ་

བཅས་ཀྱིས་སོབས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་ཞྱི་བར་སྦངས་རསེ་སོན་

དུས་མཁའ་རླུང་རྱིམ་བཞྱིན་གཙང་བས་ཆར་ཆུ་དང་སྐྱསེ་

ཆུ་དྭངས་ལ་ཡང་བ། བསྐལོ་ན་ལྦུ་བ་མདེ་པ། བཏུང་ན་ཕ་ོ

བ་ལ་མྱི་གནདོ་པ་བཅས་ཀྱི་ཡནོ་ཏན་ཡདོ་པས་ན་སནོ་ཆུ་

བཟང་ཞསེ་གསུངས། 

མདརོ་དནོ་བདོ་ཀྱི་སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་

ལས་བདོ་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ཚདོ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་

གྱི་ཚད་འཛནི་བྱདེ་ས་གཙ་ོབ་ོནྱི་གནམ་གྱི་སྐར་མ་རགས་

སུ་བཟུང་ནས་ཆུ་བཟང་ངན་དབྱེ་བ་འབྱེད་པར་བྱེད་

ལ། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་དུས་བཞྱི་ཡང་ད་ེལྟར་ངསོ་འཛནི་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ས།ེ དཔརེ་ན། སྐར་མ་སྣོན་དང་སྣྲུབས་

ཀྱིས་ནམ་སྐྱལེ་བའྱི་སྐབས་དབྱར་དུས་ཡྱིན་པས་དག་ཆར་

བབས་རེས་ཆུ་རོག་པ་ཡྱིན་པས་ཆུ་ལ་བརྒལ་མྱི་ཉན་པ་

དང་། སནོ་ཟླ་འབྲྱིང་པའོྱི་ནང་དུ་ལྷ་ོརྱིའྱི་རེ་ནས་སྐར་མ་

ར�་ཥྱི་ཐ་ོརངེས་དུས་སུ་མཐངོ་དུས་ཆུ་དྭངས་ཤྱིང་ཚ་གང་

སྙམོས་པའྱི་དུས་ལ་ངསོ་འཛནི་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཞྱིང་འབྲགོ་མྱི་

དམངས་རྣམས་སྐབས་དརེ་གཙང་འགམ་སགོས་ལ་ཁྲུས་

བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་སོྤ་སྐྱྱིད་གཏངོ་སོལ་ཡདོ། སྐར་མ་ར�་

ཥྱིའྱི་འདོ་ཀྱིས་རྩྭ་ཆུ་ཇ་ེབཟང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་རྱིས་གཞུང་

དག་ལས་དང་སངོ་ར�་ཥྱི་ཞསེ་ཟེར་ཞྱིང་། གྱིང་འདྱིར་ཐགོ་

མར་འཆར་དུས་ཐོ་རེངས་དུས་སུ་ལྷོ་སོད་ཕོགས་ནས་

མཐོང་བའྱི་སྐར་མ་འདྱི་ཉྱིད་ནརོ་བུ་ཀེ་ཏ་ཀ་ལས་གྲུབ་

པའྱི་སྐར་ཁྱིམ་ཡྱིན་སབས་དའེྱི་འདོ་ཆུ་ལ་ཕགོ་ཚད་ཞག་

བདུན་གྱི་རྱིང་ཆུ་བ་ོཐམས་ཅད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་དུ་

འགྱུར་བས། དའེྱི་ཚ་ེཁྲུས་ལ་ཞུགས་ན་གྱིབ་དང་འབག་

བཙགོ་ཐམས་ཅད་དག་པར་གསུངས། འདྱི་ནྱི་སྔནོ་གྱི་དང་

སངོ་རྣམས་ཀྱིས་སྨནོ་ལམ་གྱི་སབོས་ཡང་ཡྱིན་ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།
བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༡༤	ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	༡༥	

བར་བུམ་སོང་ལྷོ།		ཕོགས་དེར་ལས་སེ་

གཏོད་མྱི་རུང་།

༧ ཚསེ ༡༨ དམར
མ༢ེ 

TUE 1-9-2015 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་
བནོ་འདབེས་པར་བཟང་། དུར་གདབ་

མྱི་རུང་།

༧ ཚསེ ༡༩   ལྷག
ཆུ ༢

WED 2-9-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་དང་། ཁྲུས་ལ་
ཞུགས་པར་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་། 

སྤང་རྒྱན་མ་ེཏགོ་སང་།

༧  ཚསེ ༢༠ ཕུར
རླུང ༢

THU 3-9-2015
 Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡ་ོདག་མྱུར་བའྱི་ལས་
ལ་བཟང་། ཁ་མཆུ་བསྡུམས།

༧ ཚསེ ༢༡  སངས
ས་མེ 

FRI 4-9-2015 
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  མགནོ་འག་ོམགནོ་འབདོ་
མྱི་བྱ། ཀླུ་ཐབེས།

༧ ཚསེ ༢༢ སྤནེ 
ས་མེ 

SAT 5-9-2015 
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རོད་པ་
དང་། འཐབ་པ་སགོས་མྱི་བྱ། བུན་དཀྱི་
བ་སགོས་ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། ཀླུ་ཐབེས།

༧ ཚསེ ༢༣  ཉྱི
ས་མེ

SUN 6-9-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རོད་པ་
དང་། འཐབ་པ་སགོས་མྱི་བྱ། བུ་ཆུང་

སོར་མྱི་འདནོ།

༧ ཚསེ ༢༤  ཆྡ འཐབ་པ་དང་རོད་པ་སགོས་མྱི་བྱ།

༧ ཚསེ་ ༢༥  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON7-9-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་འགྱིག་
སྤངོས།

༧ ཚསེ༢༦ མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 8-9-2015
Frie Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   རྱིམ་གོ་ལྷ་གསལོ་དང་ 
ཞྱི་རྒྱས་དབང་གྱི་ལས་རྣམས་བྱ། ཨར་

ལས་འཛམེས།

༧  ཚསེ་༢༧  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 9-9-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་སྤངོས། སྐར་མ་རྱི་བྱྱི་འཆར།

༧ ཚསེ་༢༧  ཕུར  ལྷྒ
མ་ེརླུང

WED10-9-2015 
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྱིམ་གོ་ལྷ་གསལོ་དང་། 
དགའ་སནོ་བྱ་བ་སགོས་ཀུན་ལ་བཟང་།

༧ ཚསེ༢༨ སངས
ས་ཆུ

FRI 11-9-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་ས་བདག་ཡན་
ཀངོ་ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༧ ཚསེ༢༩  སྤནེ
ས་མེ

SUN 12-9-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།  
གས་ོསོྦང་།

༧ ཚསེ༣༠  ཉྱི
མ ེ༢

SUN 13-9-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཀང་ཞག་ངན་
ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༨ ཚསེ ༡ ཟླ
མ་ེཆུ

MON 14-92015
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།   ཁད་པར་ནརོ་ཕྱིར་
གཏངོ་བ་དང་། མགོན་འག་ོམགནོ་

འབདོ་སྤངོས། རྒྱ་ཟླ༨ ཆ་ེཚསེ༢

༨ ཚསེ ༢ མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 15-9-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་རྱིམ་གོ་ལྷ་གསལོ་བྱ་བར་
བཟང་། ཚངོ་ལས་སྤངོས། 

༨ ཚསེ ༣  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 16-9-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བུ་ཆུང་སོ་ཕྱིར་འདནོ་པ་
དང་། ནད་པར་གཏར་སེག་སྤངོས།

༨  ཚསེ ༤  ཕུར
རླུང ༢

THU 17-9-2015
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྷག་པར་མྱུར་བའྱི་ལས་
རྣམས་ལ་བཟང་། འཐབ་རོད་སྤངོས། 

དབྱར་ཞག་༨༨ རོགས།

༨ ཚསེ་ ༥  སངས
ས་རླུང

FRI 18-9-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་གཉནེ་འགྱིག་
སྤངོས། ཀངོ་གཉྱིས་པ་འགོ།

༨  ཚསེ ༦  སྤནེ
ས་མེ

SAT 19-9-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཨར་ལས་སྤངོས། 
ལ་ོགསུམ་ཁམ་བུ་སྨྱིན།

༨ ཚསེ ༧  ཉྱི
ས་མེ

SUN20-9-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡ་ོདག་མྱུར་བའྱི་ལས་
དང་། གཏར་སེག་བཟང་། ཨར་ལས་

འཛམེས།

ཉྱིན་རེའྱི་ཚེས་འབྲས།
བདོ་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	ཕྱི་ཟླའྱི་ཚེས་	

༡༦བར་བུམ་སོང་ནུབ།		ཕོགས་དེར་ལས་

སེ་གཏོད་མྱི་རུང་།

༨ ཚསེ ༨  ཟླ
ས་ཆུ

MON21-9-2015

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་། དགའ་སོན་བྱ་བར་
བཟང་།  དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༨ ཚསེ ༩   མྱིག
མ་ེཆུ

TUE22-9-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༨ ཚསེ ༡༠  ལྷག
ཆུ ༢

WED23-9-2015
 Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སྨན་སོྦར་དང་། ཁྲུས་ལ་
ཞུགས་པར་བཟང་།

༨ ཚསེ ༡༡  ཕུར
ས་རླུང

THU 24-9-2015 
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་མགོན་འག་ོ
མགནོ་འབདོ་སྤངོས། སནོ་ཉྱིན་མཚན་

མཉམ།

༨ ཚསེ ༡༢  སངས
ས ༢

FRI 25-9-2015 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང། རནེ་བཞངེས་པ་ར་
བཟང་།  ཚངོ་ལས་མྱི་རུང་། 

༨ ཚསེ ༡༣  སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 26-9-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། སོན་མ་ོཡ་ོལངས་བྱདེ་
པར་བཟང་།

༨ ཚསེ ༡༤  ཉྱི 
ས་མེ

SUN 27-9-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རོད་པར་
མྱི་བྱ། གས་ོསོྦང་།

༨ ཚསེ་ ༡༥  ཟླ
མ་ེཆུ

MON28-9-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉནེ་འགྱིག་
སྤངོས།

༨ ཚསེ༡༦  ཆྡ མཁར་ལས་འཛམེས།

༨ ཚསེ་༡༧  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE 29-9-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་སྤངོས། 

༨ ཚསེ་༡༨ ལྷག
ཆུ ༢

WED30-9-2015 
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦོར་བ་དང་།  
ཁྲུས་ལ་ཞུགས་པར་བཟང་།

༨ ཚསེ༡༩ ཕུར
རླུང ༢

THU 1-10-2015
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་ མྱུར་བའྱི་ལས་རྣམས་ལ་
བཟང་།  ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།  ཀླུ་ལྡགོ

༨ ཚསེ༢༠ སངས
ས་མེ

FRI 2-10-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ། 

༨ ཚསེ༢༡ སྤནེ
ས་མེ 

SAT 3-10-2015
Earth Fire 

ཚསེ་ཆ་ངན།  མགནོ་འག་ོམགནོ་འབདོ་
སྤངོས།

༨ ཚསེ༢༢  ཉྱི
ས་མེ

SUN 4-10-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།   ཁད་པར་ཚངོ་གྱི་བྱ་བར་
འཛམེས།

༨ ཚསེ ༢༣  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 5-10-2015
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་བུ་ཆུང་སོ་ཕྱིར་
མྱི་འདནོ། 

༨ ཚསེ ༢༤  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE 6-10-2015
 Fire Water 

ཚསེ་ཆ་ངན།  ལྷག་པར་འཐབ་རོད་
སྤངོས།།

༨  ཚསེ ༢༥  ལྷག
ཆུ་རླུང 

WED 7-10-2015
Water Wind

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

༨ ཚསེ་ ༢༦ ཕུར
མ་ེརླུང

THU 8-10-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྱིམ་གོ་ལྷ་གསལོ་རླུང་
དར་འཛུག་པར་བཟང་། མཁར་ལས་

སྤངོས།  ཀླུ་ལྡགོ

༨  ཚསེ ༢༧  སངས
ས་ཆུ

Fri 9-10-2015
Earth Water

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

༨ ཚསེ ༢༨  སྤནེ
ས་མེ

SAT10-10-2015
Earth Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་དུར་གདབ་
མྱི་རུང་།
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ཤོག་ངོས་བཞྱི་པ།

རམོ་སྒྱིག་པ།  རྱིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀ་ཤྱིས།

ཚགོས་མྱི།     དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས།

                           རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།

              སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།

ཀམ་པུ་ཀར་ཇུས་འགདོ་པ།   ལྷ་མ་ོསྐྱྱིད་འཛམོས།
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བདོ་ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	སྤྱི་ཟླ་	༩	ཚེས་	༡		

མཁལ་གས་ོལུས་སྲུང་བེད་སངས་སབས་བད་ེའགའ་ཞྱིག མྱིར་ནད་ག་ག་ེམ་ོཞྱིག་ཕགོ་ཚ་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚ་སྐྱ།ེ

(ཤེས་བའྱི་ཟེགས་མ་ལས་བཏུས།)	

ལྔ། མཁལ་རྒྱུད་འཕུར་མཉེད་བྱེད་སངས་ཏ།ེ 

ལག་ཟུང་གྱིས་ཆུ་ཚདོ་འཁརོ་ལའོྱི་འག་ོཕགོས་ལྟར་སྐདེ་པའྱི་

གཡས་གཡནོ་ལ་ཤུགས་ཆནེ་པསོ་འཕུར་མཉདེ་སྐརོ་བ་ལན་

ལྔ་བཅུ་ར་ེབྱས་རེས། ལག་པ་གཉྱིས་པསོ་སྐདེ་པ་དང་སལ་

གཞུང་དུ་འཕུར་འཕུར་སྐར་མ་བཅུ་གཏངོ་དགསོ། ཀྲུང་དབྱྱི་

སྨན་པ་ཚོས་"སྐེད་པ་ནྱི་མཁལ་མའྱི་ཁྱིམ་དང་སལ་པ་ནྱི་

མཁལ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན།" ཞསེ་དགངོས་པར་བརནེ། མཁལ་རྒྱུད་

འཕུར་མཉདེ་དང་སལ་པ་འཕུར་འཕུར་བྱས་ན་མཁལ་མའྱི་

ར་ལག་བཤང་ཤྱིང་མཁལ་མ་ཐང་ལ་ལུས་ཟུངས་རྒྱས་པས་ན་

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།
ས་ོདར་མའྱི་མཁལ་མ་ཞན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྐདེ་པ་དང་སལ་

པ་ན་བ་སྨན་བཅསོ་བྱདེ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་མཆྱིས།

དྲུག  བཤང་ལམ་གྱི་ཤ་གནག་སྐུམ་སངས། མ་

ཉལ་གངོ་བཤང་ལམ་གྱི་ཤ་གནག་ཤུགས་ཀྱིས་ལན་ལྔ་བཅུ་

ནས་བརྒྱ་ཙམ་བསྐུམས་ན་ན་ས་ོདར་མ་མཁལ་མ་ཞན་པའྱི་

དབང་གྱིས་ཁམས་དཀར་རང་དགར་འཆརོ་བ་དང་། རྱི་ལམ་

དུ་འཆརོ་བ། འཆརོ་སྔ་བཅས་བཅསོ་པར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ། 

བདུན། རྐང་མཐྱིལ་འཕྱིད་སངས། རྐང་པའྱི་

སོར་ཡོད་པའྱི་གསང་མྱིག་ནྱི་མཁལ་མ་དང་ཐད་ཀར་

འབྲལེ་ཡདོ་སབས། གཉྱིད་ཉལ་ཁར་ལག་པས་རྐང་མཐྱིལ་

དམར་ཞྱིང་དོན་པརོ་མ་ཆགས་བར་འཕྱིད་འཕུར་བྱས་ན་

མཁལ་མད་དང་ལུས་ཟངས་ལ་ཕན་ནུས་མཆྱིས་ས།ོ།

ང་ཚ་ོསྨན་ཁང་ནང་དུ་ནད་བལྟ་བར་ཕྱིན་ཚ།ེ 

གང་ལྟར་སྨན་པས་ཐོག་མར་ལུས་དོད་ཀྱི་ཚད་འཇལ་

གྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། མྱིའྱི་གཟུགས་པོའྱི་དོད་ཚད་

ནྱི་ཕལ་ཆེར་གཏན་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་སེ། རག་པར་ཧེ་

ཧྱི་ཏུའུ་གངས་སོ་བདུན་ཡས་མས་སུ་གནས་ཡོད་པས། 

གལ་ཏེ་གཟུགས་པོའྱི་དོད་ཚད་དེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚད་

ལས་བརྒལ་ན། རག་པར་མྱི་དརེ་ནད་ག་གེ་མོ་ཞྱིག་ཕགོ་

ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པས་རདེ།

མྱིའྱི་གཟུགས་པོར་ཚ་སྐྱེ་བ་ནྱི་རག་པར་ནད་

འབུས་བཙོག་བཟོ་བྱས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ལ། ཚ་སྐྱེ་དུས་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་གྱིས་མྱི་བདེ་བའྱི་ཚོར་

སྣང་སྐྱེ་བར་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱུན་དུ་དབུགས་འབྱྱིན་

རྔུབ་མགོགས་སུ་འགོ་བ་དང་། ཡྱི་ག་ཆུང་དུ་འགོ་བ། 

མག་ོབ་ོན་བ་སགོས་ཀང་བསྡངོས་ནས་ཡོང་།

དོན་དངོས་ཐོག་ཚ་སྐྱེ་བ་སེ་མྱིའྱི་གཟུགས་

པོས་ནད་འབུ་ནང་འཛུལ་ཡོང་བར་སྐྱེ་ཁམས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་འགོག་སྐྱོབ་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པས། ལུས་ཁམས་ལ་སྲུང་སྐྱོང་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད། 

གཟུགས་པོའྱི་དོད་ཚད་ཇེ་མཐོར་སོང་ཚེ་མྱིའྱི་གཟུགས་

པོའྱི་སྤྱིན་ཕབ་མའ་ེརྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་

པ་མཐ་ོརུ་ཕྱིན་པས་ན་རྱིང་ཚབ་གསར་བྱེད་ཀང་འཁྲུག་

པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་མཚུངས་སུ་མྱིའྱི་གཟུགས་

པའོྱི་ཁག་རྒྱུན་ནང་གྱི་རང་བྱུང་སྲུང་མཚམས་ཏ་ེཕ་ཕུང་

དཀར་པོའང་སྡབ་འབོར་གྱིས་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་གཅྱིག་

རེས་གཉྱིས་མཐུད་དུ་ཐོན་ཡོང་སེ་ནད་འབུའྱི་མཐའ་

བསྐོར་ནས་ནད་འབུ་དག་ཐར་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་

སུ་ལྷུང་དུ་འཕེན། ཕན་ཚུན་བར་ཁོད་ཤྱི་ང་གསོན་གྱི་

འཛིང་རེས་ཤྱིག་བྱས་མཐར་ཕ་ཕུང་དཀར་པོ་རྣམས་

ཀྱིས་རག་པར་རྒྱལ་ཁའྱི་རུ་མཚོན་འཕར་ཞྱིང་། ནད་

འབུའྱི་དཔུང་ཚོགས་ཚང་མ་ལྔ་བའྱི་ལམ་དུ་འགོ། དུས་

དརེ་མྱིའྱི་གཟུགས་པོའྱི་དདོ་ཚད་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚད་དུ་

ཕྱིར་འབབ་ཅྱིང་ལུས་ཁམས་ཀང་སར་ཐང་པོར་འགྱུར།

ཉེ་ལམ་ལོ་འགའྱི་རྱིང་ལ། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་

སྡྱིག་སྐྲན་གྱི་ནད་ཕོག་པའྱི་ནད་པར་ནད་འབུས་བཙོག་

པར་བཟོས་རེས། ནད་འབུས་བཙོག་བཟོས་ཀྱི་ནད་

དེ་དག་ཏུ་བཅུག་པ་ན། སྐྲན་ནད་ཀང་རག་པར་མ་

བཅོས་ངང་གྱིས་དག་འགོ་བ་ཤེས་པ་རེད། མ་གཞྱི་མྱིའྱི་

གཟུགས་པོར་ཕ་ཕུང་དཀར་པོ་ཡོད་པས་མྱི་ཚད། ད་

དུང་སྲུང་མཚམས་གཉྱིས་པ་སེ་ཡམས་འགོག་མ་ལག་

ཀང་ཡོད། དེ་ཚོས་མྱིའྱི་གཟུགས་པོའྱི་ནད་ཅྱི་རྱིགས་ལ་

བཀག་འགོག་གྱི་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་སེ། སྡྱིག་སྐྲན་

གྱི་ཕ་ཕུང་གྱིས་མྱིའྱི་གཟུགས་པོ་རུ་དམག་ས་ཟྱིན་རེས། 

རང་ཉྱིད་ལུས་ཡོངས་སུ་ཡམས་ཁབ་བྱེད་ཆེད་ཐབས་

ཤེས་ངོ་མཚར་ཞྱིག་སྤད་དེ་ཡམས་འགོག་ཕ་ཕུང་གཉྱིད་

ལོག་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་སུ་འཇུག ཡྱིན་ནའང་ནད་འབུ་

ནང་དུ་འཛུལ་རེས་མྱིའྱི་གཟུགས་པོར་ཚ་སྐྱེ་ཞྱིང་ཡམས་

འགགོ་མ་ལག་རོངས་ཉྱིད་ལས་བསངས་ཏ།ེ སྡྱིག་སྐྲན་ཕ་

ཕུང་དང་དམག་འཐབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་པ་ན་

ནད་པ་སྐྲན་ནད་ཀྱི་ད་བ་ལས་ཐར་ཐུབ་ཀྱི་རདེ།

མྱིའྱི་གཟུགས་པོར་དམྱིགས་ཏེ་བཤད་ན་ཚ་

སྐྱེ་བ་ནྱི་ངན་མང་ལེགས་ཉུང་ཡྱིན་པ་སྨོས་ཅྱི་དགོས། ཚ་

སྐྱེས་ན་མྱིའྱི་གཟུགས་པོའྱི་འཚོ་བཅུད་དངོས་པོ་དུ་མ་

ཟད་གནོ་དུ་འགོ་བར་མ་ཟད། མ་ལག་སོ་སོ་དང་དབང་

པོའྱི་ནུས་པ་ལའང་བགེགས་སྐྱོན་འབྱུང་དུ་འཇུག་པས། 

མྱིའྱི་གཟུགས་པོར་ཚ་སྐྱེས་རེས་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཚ་སྐྱེ་

བའྱི་རྐནེ་བཙལ་ཏ།ེ འབནེ་ཡོད་སར་མདའ་འཕནེ་པ་ཇྱི་

བཞྱིན་ནད་ལ་བརག་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགསོ།

ར་ོམངར་སྐརོ་གེང་བ།

བྱིས་པ་མངར་ཆར་དགའ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་རདེ།

སྤྱིར་ན་བྱྱིས་པ་ཚང་མས་མངར་ཆ་ཟ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་

དགའ་པ་ོཡདོ་པ་རདེ། བྱྱིས་པ་མངར་ཆར་དགའ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྱི་རདེ་ཅསེ་ཁདེ་ལ་དྱིས་ན་ཁདེ་ཀྱིས་མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཞྱིམ་

པ་ོཡདོ་པས་རདེ་ཅསེ་གསུང་ངསེ་རདེ། འནོ་ཀང་ད་ེཕུད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གཞན་དག་ཇྱི་ཡདོ་ཁེད་ཀྱིས་མཁནེ་གྱི་ཡདོ་དམ།

དནོ་དམ་དུ་མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དངསོ་པ་ོནྱི་

མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་འཚར་བར་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ཕྲུ་གུ་མ་འབྱར་གྱིས་ཨ་མའྱི་འ་ོམ་འཐུང་དགསོ་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དའེྱི་ནང་ལ་མངར་ཆ་ཡདོ་པས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེ

བཞྱིན་ང་ཚའོྱི་བཟའ་བཅའ་གཙ་ོབ་ོདཔརེ་ན་འབྲས་དང་ག་ོ

ཞྱིབ་སགོས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དངསོ་པ་ོ

ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡདོ་པ་རདེ།

མངར་ཆའྱི་བྲ་ོབ་ནྱི་མངར་མ་ོརདེ། མྱིའམ་སགོ་

ཆགས་གཞན་དག་གྱི་ལྕའེྱི་དབང་པསོ་ར་ོམངར་ཚོར་བའྱི་

དབང་པ་ོཡདོ་དགསོ་པ་དང་། གཅྱིག་ནྱི་ར་ོམཚར་ཚརོ་བའྱི་

དབང་པོ་དེ་མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་

གཏུག་བྱདེ་དགསོ་ཤྱིང་། བྱྱི་བ་དང་། སྤའེུ་སགོས་སགོ་ཆགས་

ཀྱི་ལྕའེྱི་ཐགོ་ལ་ར་ོམངར་ཚརོ་བའྱི་དབང་པ་ོཡདོ་སབས། ད་ེ

ཚརོ་མྱིའྱི་རྱིགས་དང་འད་བར་ར་ོམངར་གྱི་ཚརོ་བ་ཡདོ་ཅྱིང་། 

བྱ་ད་ེདང་། ཞྱི་མྱི་སགོས་སགོ་ཆགས་ཀྱི་ལྕའེྱི་ཐགོ་ལ་ར་ོམངར་

ཚོར་བའྱི་དབང་པ་ོམདེ་པས་ད་ེཚོར་བཟའ་བཅའ་མངར་

ཤསོ་ཀྱི་རྱིགས་སེར་ནའང་ར་ོམངར་གྱི་ཚརོ་བ་ཡངོ་ཐབས་

མདེ་པ་རདེ།

མངར་ཆ་ཟེར་བ་དེ་ར་ོམངར་དངོས་པ་ོཡྱིན་ནམ།

མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བྲ་ོབ་མངར་མ་ོཡྱིན་པའྱི་དངསོ་

པ་ོཡདོ་ཚད་ལ་ར་ོམངར་དངསོ་པ་ོཟེར་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ར་ོ

མངར་དངསོ་པའོྱི་སྐརོ་བརདོ་མ་ཐག་མྱི་ཚང་མས་ལམ་སང་

བྱ་ེམ་ཀ་ར་དང་ཤལེ་ཀ་ར་སགོས་དན་གྱི་རདེ དནོ་དུ་ང་ཚསོ་

སྤྱིར་བཏང་བཤད་པའྱི་མངར་ཆ་ནྱི་བཟའ་བྱའྱི་མངར་ཆ་

དང་མངར་ཆས་བཟོས་པའྱི་བཟའ་བཅའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་མྱིང་

རདེ། འནོ་ཀང་རས་འགྱུར་རྱིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་ན་

མངར་ཆ་ཟརེ་བ་ད་ེནྱི་མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐན་ཆུའྱི་འདསེ་

སྦརོ་དངསོ་པའོྱི་སྤྱི་མྱིང་ཡྱིན་ཞྱིང་། དའེྱི་ཁངོས་སུ་རྒུན་འབྲུམ་

གྱི་མངར་ཆ་དང་། ཤྱིང་འབྲས་ཀྱི་མངར་ཆ། བུ་རམ་ཤྱིང་གྱི་

མངར་ཆ། ཕྱིང་རམ་སགོས་གཏགོས་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ཐུན་མངོ་

ལས་མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདསེ་སོྦར་དངསོ་པ་ོབྱུང་བ་རདེ།

མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདསེ་སྦརོ་དངསོ་པ་ོམྱིན་

པའྱི་ར་ོམངར་དངསོ་པ་ོད་དུང་སྣ་ཁ་མང་པ་ོཡདོ་པ་དཔརེ་

ན། ང་ཚ་ོཚང་མར་རྒྱུས་མངའ་ཡདོ་པའྱི་རྒྱ་སྐད་དུ་ཐང་ཅྱིང་

ཞསེ་པའྱི་མངར་བཅུད་ད་ེབྲ་ོབ་ཧ་ཅང་མངར་མ་ོཡྱིན་ཡང་

མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདསེ་སྦརོ་དངསོ་པ་ོམྱིན། ད་ཕན་ལ་ོ

བཅུ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་འཛམ་གྱིང་ཐགོ་ར་ོམངར་དངསོ་པའོྱི་སྣ་

རྱིགས་འཕལེ་རྒྱས་ཧ་ཅང་མགགོས་པ་ོབྱུང་ས།ེ ༡༩༧༠ ལརོ་

སྣ་ཁ་༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ལས་མདེ་ཀང་། ༡༩༨༣ ལརོ་སྣ་ཁ་༡༠༠༠ 

ལྷག་ཙམ་བར་འཕལེ་རྒྱས་བྱུང་བར་མ་ཟད། ཚན་རྱིག་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ད་བར་ད་དུང་ར་ོམངར་དངསོ་པ་ོགསར་པ་རྒྱུན་

ཆད་མདེ་པར་འདསེ་སྦརོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། གངོ་གསལ་ར་ོ

མངར་དངསོ་པ་ོསྣ་ཁ་༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ད་ེཚ་ོརྱིགས་༥༠ ལྷག་

ཙམ་དུ་བགསོ་ཆགོ་ཅྱིང་། མངར་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདསེ་སྦརོ་

དངསོ་པ་ོནྱི་ད་ེཚའོྱི་ནང་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཙམ་རདེ།

མངར་ཆའྱི་ནང་གྱི་རྒྱལ་པ་ོདེ་སུ་རདེ།

དངསོ་པའོྱི་བྲ་ོབ་མངར་ལདོ་ཀྱི་ཚད་ལ་མངར་

ཚད་ཟེར། ཚན་རྱིག་པས་གཏན་འབབེས་བྱས་པ་ལྟར་ན། བུ་

རམ་ཤྱིང་གྱི་མངར་ཚད་༡༠༠ ཐམ་པ་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཞག་

ས།ེ སར་ཚད་འད་མཚུངས་ཡྱིན་ཡང་བུ་རམ་ཤྱིང་ལས་ལྡབ་

༥ མངར་ཚད་ནྱི་༡༠༠༠ ཡྱིན་པ་ད་ེལྟར་ཚད་འཇལ་ནས་ཤསེ་

གསལ་དུ། ཤྱིང་འབྲས་ཀྱི་མངར་ཚད་ནྱི་༡༧༣ ཡྱིན་པས་བུ་

རམ་ཤྱིང་ལས་མངར་བ་ཡདོ་པ་དང་། རྒུན་འབྲུམ་གྱི་མངར་

ཆའྱི་མངར་ཚད་ནྱི་༦༤ ཡྱིན་པས་བུ་རམ་ཤྱིང་ནང་བཞྱིན་

མངར་མ་ོཡདོ་པ་མ་རདེ།

མངར་བཅུད་ཐང་ཅྱིང་བུ་རམ་ཤྱིང་ལས་ལྡབ་

བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མངར་བ་ཡདོ་ཀང་། དངསོ་པ་ོམངར་

ཤསོ་ད་ེམ་རདེ། ལ་ོཤས་ཀྱི་སྔནོ་དུ་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་

ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀ་ོཅྱིང་ཁ་ོཞསེ་པའྱི་རྱི་ཤྱིང་ཞྱིག་རདེ་

ཡདོ་པ་དའེྱི་འབྲས་བུའྱི་ནང་དུ་ས་ོམ་ཏྱིང་ཞསེ་པའྱི་དངསོ་པ་ོ

ཞྱིག་ཡདོ་པ་ད་ེབུ་རམ་ཤྱིང་ལས་ལྡབ་༣༠༠༠ གྱིས་མངར་བ་

ཡདོ་པ་དང་། ད་བར་རདེ་པའྱི་དངསོ་པ་ོམངར་ཤསོ་ནྱི་ཨརེ་

ཐའ ེ༢ མནོ་ཏུང་ཞན་ལྱིའ་ོཔྱིན་ཨརེ་སནོ་ཅ་ཧྥངེ་ཀྱི་ཞསེ་པའྱི་

སྤྱི་དཀར་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དའེྱི་མངར་ཚད་ནྱི་བུ་རམ་

ཤྱིང་གྱི་ལྡབ་ཁྱི་༣ ཡྱིན་པས། མངར་ཆའྱི་ནང་གྱི་རྒྱལ་པ་ོམྱིང་

དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་རང་རདེ།

འ་ོམ་དགོང་མོ་འཐུང་ན་བཟང་། ཞོགས་པ་

འཐུང་ན་ལས་ལ་གནདོ། ལྟོགས་དུས་འཐུང་ན་འབྱུང་
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