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སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

	བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་མན་

ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་མྱི་མང་ལ་ངོ་སོྤད་

བྱས་ཏ།ེ མྱི་མང་གྱི་འཕདོ་བསནེ་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་གྱི་

བྱདེ་སོའྱི་སྤང་བླང་ག་ོརྟགོས་ཡངོ་བ།

	འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྨན་

རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་རྱིམ་སྤལེ་ཞུས་ཏ་ེགང་

གྱི་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་

ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

	མྱི་མང་ལ་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

སྨན་སྦརོ་ཁང་།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་

སྦོར་ཁང་ནྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་༸སྐུའྱི་

བླ་སྨན་ཟུར་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་

ལགས་བཀའ་འགུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ 

༡༩༦༡ ལརོ་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་

ཚུགས་པ་དང་བསྟུན་འག་ོཚུགས་

ཤྱིང་། སྐབས་དརེ་ཁངོ་གྱི་སབོ་ཕྲུག་

འགའ་ནས་རྒྱུན་མཁོའྱི་སྨན་སྣ་

ཁག་ལག་རྡུང་ཁོ་ནས་བཟོ་སྐྲུན་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ང་ོསྤདོ།
འཕགས་ཡུལ་དུ་འགོ་ཕན་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་ཚུགས་ཏེ་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ ༥༣ འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའྱི་ནང་

ནས་བོད་མྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་སར་ས་གནས་མྱི་མང་ནས་

ར་ེསྐུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐགོ་སྨན་ཁང་བཙུགས་པ་ཞྱིག་དང་།  

རྒྱ་གར་བ་ནད་པ་འབྱོར་ལྡན་ཁ་ཤས་ནས་རེ་སྐུལ་ས་ཁང་

མཐུན་འགྱུར་གྱི་སྨན་ཁང་བཙུགས་པ་ཁག་གཉྱིས་ལས། 
 
སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་གངོ་དང་པའོྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

ད་ེནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༧ ལརོ་ལུགས་བསམ་མཉམ་འབེལ་ནས་

ས་ཁང་མཐུན་འགྱུར་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་དང་།  ནད་པ་ཇ་ེ

མང་རྐནེ་པས་སྨན་ལས་ཁ་སྣོན་གྱིས་སྐབས་དརེ་སེ་ར་ཆོས་

སར་དང་མནོ་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་། ཀ་ོལྱི་གལ།  བྷ་རྡ་ར་གཞྱིས་

ཆགས་སོགས་སུ་སྨན་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ 

ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རབ་གནས་ས་ཆོག་སྩལ་བའྱི་

ཐོག་རང་གཞུང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དབྱྱིན་

ཡུལ་སྦྱིན་བདག་སྐུ་ཞབས་ (Peter Summer) ལགས་

དང་ས་གནས་རྒྱ་གར་རོང་དཔནོ་ལས་ཁུངས།  ས་གནས་མྱི་

མང་།  བདོ་ཁྱིམ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་སྨན་ཁང་སདོ་

ཤག་སངེ་ཤདོ་བཅས་ཁང་མྱིག་ ༡༤  རྒྱ་སྐྱེད་བྱུང་ནས་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༠༠ ཙམ་ནས་ཉྱིན་ར་ེནད་པ་ཆ་སོམས་ ༡༢༠ བརྒལ་

བཞྱིན་ཡདོ།  ད་ེསྔ་ས་ེར་བྱསེ་སྨད་གཉྱིས་དང་རྣམ་གལོ་གྱིང་

དགནོ།  བད་ེསར་ལྕག་ཀརོ་གཞྱིས་གངོ་བཅས་སུ་སྨན་སྐོར་

དུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།  ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་པ་གསུམ་དང་

སྐར་རྱིས་པ་གཅྱིག་བཅས་སྨན་ལས་གངས་  ༧  ཡདོ།།

མནོ་ག་ོགཞྱིས་གངོ་གསུམ་པའྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

ད་ེནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་གཞྱིས་ལས་མྱི་མང་གྱིས་ར་ེསྐུལ་

མཐའ་ནན་ཞུས་དོན་བཞྱིན་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ནས་

སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་པའྱི་ལས་ཤག་སགོས་མཐུན་འགྱུར་

གནང་སེ་ས་གནས་ཀྱི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་ཡོངས་ཀྱི་ཟས་སོྤད་

བསནེ་ཕགོས་སགོས་ལ་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་།  ད་ེནས་ལ་ོ

བཞྱིའྱི་རསེ་ཇར་མན་ཨ་མ་ཝེ་ཀར་ལགས་ཀྱི་རགོས་རམ་ལ་

བརྟནེ་ནས་ད་ཡདོ་སྨན་ཁང་གྱི་འགོ་ཤདོ་རྣམས་གསར་རྒྱག་

ཐུབ་པ་དང་རྱིམ་པས་བོད་སྨན་གྱིས་ཁད་ཆོས་དང་ཕན་

ནུས་བོད་མྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་རྣམས་པས་

ཤེས་རྟགོས་ཀྱི་ནད་པ་ཇེ་མང་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་སྨན་ལས་

པ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་བྱུང་བར་སོད་ཤག་སོགས་དཀའ་

ངལ་འཕད་པར་བརྟནེ།  ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ལརོ་དབུས་སྨན་རྱིས་

ཁང་ནས་འག་ོགནོ་བཏང་ནས་ཨར་ལས་འག་ོཚུགས་ཀྱིས་རྒྱ་

སྐྱེད་ཞུས་ཡདོ།  ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཙམ་ནས་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་

དང་ཉ་ེའཁོར་གྱི་གོང་ཁེར་དང་གོང་གསེབ་སགོས་ཉྱིན་ར་ེ

ཆ་སོམ་ནད་པ་གངས་ ༨༠ བརྒལ་བ་དང་།  ད་ལྟ་སྨན་ཁང་

འདྱིར་སྨན་པ་དང་སྨན་ལས་པ་གངས་  ༦ ཡདོ།།

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།
(སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་བདོ་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ཆྱིབས་

བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སབོ།)

སོབ་ཚན་གང་དང་གང་ཁྱིད་ཡོད། སོབ་ཚན་གྱི་གཙོ་

གནད་རྣམས་ངསེ་པ་ོབྱུང་འདུག་གམ། ཁྱིད་རྒྱུ་མང་པ་ོབྱུང་

བ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། ངསེ་པོ་ཞྱིག་དགསོ་

པ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་རེད། ད་ལྟ་ཁེད་རང་ཚོས་སོབ་ཚན་

ཁག་ཟླ་བ་ཟླ་བར་བགོ་བཤའ་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད་

པས། ད་ལྟ་ཟླ་བ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རེད། རྱིས་ཁེ་གཙང་སྦོང་

མཁན་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རེད། གཞན་ཚང་མ་སྨན་སྦངོ་མཁན་

རདེ་པས། རྱིས་དམྱིགས་བཀར་སྦངོ་མཁན་སུ་སུ་རདེ། ཅསེ་

བཀའ་འདྲྱི་བསྐྱངས་རེས།

ད་འགྱིགས་སོང༌། བཀྲ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས། ད་ལྟ་བར་དུ་

བསབ་པ་དེ་ཚོ་ངེས་པོ་བྱུང་སོང་ངམ། སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་

བསབ་དགསོ། ངསེ་པ་ོཞྱིག་བེྱད་དགསོ། གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟེར་

བ་འདྱི་ཧ་ཅང་ར་ཆ་ེབ་དང་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་གྱི་ཡདོ་

པ་རེད། རྱིག་གནས་བཅུ་བཤད་པའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་

ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་རདེ། བདོ་པའྱི་སྨན་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་

གང་འཚམས་ཤྱིག་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའྱི་

སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག གཞྱི་རའྱི་

བོད་སྨན་གྱིས་ངོ་ཐོག་རང་མྱི་ལ་ཕན་པ་ཡོད་མཁན་དང༌། 

ནད་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ནུས་

པ་ཐནོ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།

བོད་སྨན་ལ་མདུན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་སྔོན་ནས་

མཐོང་གྱི་ཡོད། བར་ལམ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱུད་

ནས་ད་ཆ་གཞྱི་ར་འདྲ་པ་ོཚུགས་ནས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་

དུང་འདྱི་ལ་ང་ཚོས་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་སོད་ཐབས་མེད། 

ཁེད་རང་ཚོ་སོབ་སྦོང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་

དགོས། དུས་ཚོད་བསྐྱལ། སོབ་སོྦང་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལག་

འཁེར་བསན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོའྱི་སེམས་

ལ་ངསེ་པ་བྱདེ་དགསོ། འདྱི་ངས་རྟག་པར་ཤདོ་ཀྱི་ཡདོ། ར་

བའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་གནད་འགག་རྣམས་འོལ་ཚོད་ཙམ་

མྱིན་པར་ཡག་པོ་ཤེས་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་

ཚོ་དུས་ཚོད་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་སེབས་ཡོད། མྱིའྱི་ལུང་

པར་བསད་ནའང་དུས་ཚོད་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ན་བོད་ལུང་པར་བསེབ་ན་

ཡང་དུས་ཚདོ་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་སེབས་ཡངོ་གྱི་རདེ། 

དུས་ཚདོ་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་སབེས་དུས་ང་ཚའོྱི་རྱིག་

གཞུང་གྱི་སྐོར་ལ་རྒན་ལགས་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་བསབས་བྱུང༌། 

སྔ་མ་ོའདྱི་ལྟར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་བས་ལ་དག་གྱི་མ་

རདེ། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ། གནད་འགག་འདྱི་རདེ་ཅསེ་

རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད་ཀྱིས་གནད་འགག་རྣམས་བཤད་ཐུབ་པ་

དང༌། རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་ང་ོསྤདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགསོ་པ་མ་

གཏགོས་ལུང་ཙམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྱི་ནས་ལག་ལནེ་ནྱི་འདྱི་

འདྲ་རེད། དེ་ཕན་ཆད་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་ན་ཁུངས་བཙན་

པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡངོ་བ་ལ་ཐགོ་མར་

བསབ་པའྱི་སྐབས་ནས་གནད་འགག་དེ་ཚོ་བརད་གཅོད་

ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མྱིན་

ནམ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག ཤསེ་སངོ་ངམ། ང་རང་ཚ་ོད་ེ

སྔའྱི་བོད་ཀྱི་འགོ་སངས་རྱིང་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཁོ་

རང་སྔ་མའོྱི་བྱདེ་སངས་ད་ེགའྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱིན་པ་རདེ། དངེ་

གྱི་དུས་ཚོད་ལ་དེས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་སྔའྱི་ཕག་

རྒྱུན་རྐང་རྐང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་ཡྱིད་

ཆསེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་

འགག་ད་ེཚ་ོཤསེ་ཐུབ་པ་བྱདེ་དགསོ། རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་

འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་

ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དེང་དུས་དང་མཐུན་པ་

ཆགས་ཡངོ་གྱི་རདེ། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་

ཁེད་རང་ཚོ་ད་ལྟ་སོབ་སོྦང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ནས་དངོས་

གནས་རང་མགོ་ཚོས་པོ་ཞྱིག་དང་གཏྱིང་རྱིང་པོ་ཤེས་

ཐབས་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ རསེ་གཟའ་ཉྱི་མ།

གྱིས་སྨན་སྦྱིན་གནང་ནས་རྱིམ་པས་རྒྱ་བསྐྱདེ་བྱུང་སེ་སྨན་

འཐག་དང་རྱིལ་སྒྱིལ་འཕྲུལ་ཆས་བཀལོ་ནས་སྨན་ཕོན་འབོར་

ཆ་ེབ་བཟོ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་༸སྐུའྱི་

བླ་སྨན་དམ་པ་བསན་འཛནི་ཆསོ་གགས་ལགས་དང་སྨན་པ་

བསན་འཛནི་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐུགས་འགན་

བཞསེ་ནས་བཙན་བྱལོ་ནང་ཐགོ་མའྱི་རྱིན་ཆནེ་བཙ་ོཐལ་ཆནེ་

མའོྱི་ཕག་བཞསེ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ནས་ད་བར་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་

བུ་ཁག་ ༨  དང་།  རྒྱུན་མཁའོྱི་སྨན་སྣ་ཁག  ༡༧༢ བཅས་ཁོན་

སམོ་སྨན་སྣ་ཁག་ ༡༨༠ ལ་ོརེར་ཐུན་གངས་བྱ་ེབ་བཞྱི་ལྷག་སོལ་

རྒྱུན་ལག་ལནེ་གཞྱི་རར་བཟུང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གཙ་ོབརོ་གྱུར་པའྱི་སྨན་ཁང་

ཁག་ལ་མཁ་ོསོྤད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ།།

བདོ་སྨན། 
བདོ་སྨན་སྦརོ་བཟོའྱི་ལག་ལནེ་མང་པ་ོཡདོ་པ་ལས། འདྱི་ག་

སྨན་སྦརོ་ཁང་ནས་ཐང་དང་ཕ་ེམ།  རྱིལ་བུ།  ཁཎ།ྜ  སྨན་མར།  

བཙ་ོཐལ་བཅས་སོྦར་བཟོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་པར། 

༡། ཐང་ནྱི་སྨན་གྱི་ཁུ་བ་འབྱྱིན་པ་བཏུང་བས་ནད་རྱིགས་སྨྱིན་

སྡུད་འབྱདེ་པར་བྱདེ་ལ།  རོ་ཡྱིས་ལས་བེྱད་པ་མྱུར་བས་ཆམ་

ཚད་སགོས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕན་པ་ོཡདོ།  ད་ེལ་ནརོ་བུ་བདུན་ཐང་

དང་། འཕྲུལ་ཐང་། མ་ནུ་བཞྱི་ཐང་།  འབས་བུ་གསུམ་ཐང་

སགོས་ཡདོ་ལ།  ནད་པ་རྣམས་ལ་སབས་བད་ེཡངོ་ཆདེ་སྨན་

ཁུག་ནང་ཐུམ་རྒྱག་ཡདོ།  སྨན་ཁུག་ར་དང་ངར་ལྕགས་ཀྱི་

སྣདོ་ཆས་སྣུམ་མདེ་ནང་ཁུ་བ་གསུམ་ཆ་གཅྱིག་གྱི་བར་གདུ་

དགསོ་ལ།  ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེསྨན་ཁུག་ཆུ་སྐལོ་ནང་བླུགས་

ནས་མཆདོ་ཆགོ

༢། ཕ་ེམ་ནྱི་སྨན་སྦརོ་རྱི་བཞྱིན་བཏགས་པ་ནས་ནད་ཀྱི་ང་ོབ་ོ

གཞམོ་པ་དང་ཞུ་རསེ་ཀྱི་ལས་བྱདེ་པས་མྱུར་དལ་འབྱིང་བའྱི་

ཞྱིབ་མརོ་ཕ་ེམ་སྦར་བ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་རྱིལ་བུ་མཁགེས་པ་ོཡདོ་

པའྱི་སྨན་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེ་མའྱི་ཁབོ་ཞྱིབ་བཟོས་ནས་ཐུམ་རྒྱག་

བྱདེ་བཞྱིན་པས་སྨན་ནུས་མྱུར་ལ་ཕན་མདེ་དུ་མྱི་འག་ོབ་དང་།  

ནད་པ་རྣམས་ལ་ཟ་བད་ེསོྤད་བད་ེཡངོ་གྱི་ཡདོ།

༣། རྱིལ་བུ་ནྱི་སྨན་སྦརོ་རྣམས་ཕེ་མར་ཞྱིབ་ཏུ་བཏགས་ཏ་ེརླན་

གང་དགོས་ཀྱིས་སྦྲུས་ལ་གོང་བུ་དྲྱིལ་བ་རྱིལ་བུ་བཟོས་ནས།  

ནད་རྱིང་རྱིགས་གཏྱིང་ནས་འདནོ་པར་བྱེད་པས་རྱིལ་བུའྱི་

རྱིགས་མང་པ་ོབཟ་ོབཞྱིན་ཡདོ། 

༤། ཁཎ་ྜནྱི་སྨན་ནུས་ཕགོས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྱིལ་ཐུབ་པ་དང་སྨན་

ནུས་ཆ་ེརུ་གཏངོ་ཆདེ་སྨན་རྒྱུ་དཀནོ་པ་ོཡདོ་ཀང་སྨན་རྒྱུ་མང་

པ་ོཁཎ་ྜབཟོས་ནས་སྨན་ནང་མཉམ་བསགེ་བྱས་པས་སྨན་ནུས་

གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཡངོ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༥། སྨན་མར་ནྱི་མཁལ་གང་དང་གང་རླུང་སགོས་ལ་ཕན་རླབས་

ཆནེ་པ་ོཡདོ་པས།  ད་ལ་ོལག་ལནེ་གྱི་སྨན་མར་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་

རྡ་སའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་གཉྱིས་ལ་འགེམ་སྤལེ་ཞུས་ཡདོ་ལ།  རེས་

སུ་ཕན་ནུས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ནད་པ་

རྣམས་ལ་མཁ་ོའདནོ་བྱ་རྒྱུ།

༦། བཙ་ོཐལ་ནྱི་བདོ་སྨན་ལག་ལནེ་གྱི་ཡང་རེ་རྱིན་ཆནེ་བཙ་ོ

ཐལ་གྱི་ལག་ལནེ་ཡྱིན་པས།   ད་བར་ཐངེས་དྲུག་ཙམ་བཟོ་

སྐྲུན་ཞུས་ཡདོ།  ད་ེཡྱིས་ནད་པ་མང་པའོྱི་ལུས་སབོས་གས་ོབ་

དང་ནད་རྱིང་རྱི་ལྟར་ཞན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་གང་ཆ་ེ

བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་ཡདོ་པས།  དའེྱི་ལག་ལནེ་ཉམས་པ་

མདེ་པར་ནམ་དགསོ་དུས་སུ་བཟོ་འཆར་ཡྱིན་པ་བཅས། 

རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་ལ་འབདོ་སྐུལ།
ཉེ་ལམ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་

ཁུལ་ཤྱི་ལངོ་དང་། ཏྱི་རྫུ། མའེ་ོགསུམ་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་ཁག་ཏུ་དབུས་ནས་སྦྲག་ཁང་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་

རྱིལ་བུ་བགོ་འགེམས་བྱས་པ་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་

ཏུ་འབྱོར་སྐབས་སམ་ཤོག་སོང་པ་བཟོས་ནས་ཤོག་

སྱིགས་ལས་མདེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིམ་པ་ཐནོ་ཡདོ། 

སྤྱིར་བཏང་སྦྲག་ཁང་དང་། མ་ེའཁརོ་བབས་ཚུགས་

སྦྲག་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་དང་། བདོ་མྱི་སྱིག་ཅན་ར་ེའགའ་

ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་གྱིས་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ནད་པའྱི་

ཆེད་དུ་བཏང་བའྱི་སྨན་རྣམས་རྐུ་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

པའྱི་དོགས་པ་ཡོད། ད་དུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡྱིན་

ཁུལ་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་རྫུན་མ་ཞྱིག་ཐོན་བཞྱིན་ཡོད།  

གནད་དནོ་ད་ེདག་ནྱི་འག་ོཕན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དག་ེ

ར་ཚོགས་པའྱི་ལས་དོན་དང་མཚན་སན་ལ་ཤྱིན་ཏུ་

གནདོ་ཚབས་ཆེ་བས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་རད་གཅོད་

ལྷོད་གཡེང་མྱི་ཤོར་བ་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། བོད་མྱི་

ལྷག་བསམ་དཀར་བ་སུ་ཞྱིག་ནས་ས་གནས་གང་ཞྱིག་

ཏུ་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་ཕནོ་ཆ་ེལོག་ཚོང་དང་ལོག་འདྲནེ་

བྱེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མཁེན་རྟོགས་བྱུང་ཚེ། ཐག་ཉེ་

འབེལ་མཚུངས་ཀྱི་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་

གྱི་སྨན་པ་འགན་འཛིན་ནམ་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་

ཁང་གང་རུང་དུ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསོྤད་གནང་ན། དོ་

བདག་སུ་རུང་ལ་སྐུ་གོང་མེད་པའྱི་གཟྱིགས་གསོལ་

འབུལ་རྒྱུ་བཅས།  བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས།།  
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མསེ་པའོྱི་ཞལ་ལུང་།

ཤོག་ངསོ་གཉྱིས་པ། བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤  སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡  

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།

མྱིག་ནད་བར་འགྱིབས་སྐརོ་གྱི་ཤསེ་བྱ་མུན་སལེ་སྒནོ་མ།ེ
སྨན་པ་ཚ་ེབརྟན་མྱི་འགྱུར།

ནམ་དུས་བཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཟས་སོྤད་སོྐར།

བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་བཅུའྱི་ཡ་གལ་གསོ་བ་རྱིག་

པ་དང་སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་ལྟར་བྱས་ན། མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་

དང་ཕྱིའྱི་ཁརོ་ཡུག  ནམ་ཟླ་སགོས་ལ་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་དམ་

པོ་ཡོད་པས་ཕྱིའྱི་ནམ་ཟླ་སོགས་འགྱུར་ལྡོག་གྱིས་ནང་མྱིའྱི་

ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཁག་རླུང་རྒྱུ་བ་ལའང་ཤུགས་རྐེན་དེ་ལྟར་

བྱུང་བཞྱིན་ཡདོ་པར་གསུངས། དཔརེ་ན་ང་ཚསོ་དུས་རྒྱུན་

མཐོང་ཐོས་མང་བ་ནྱི་ནམ་ཟླའྱི་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་ལུས་

ཀྱི་ཚ་གང་ཆ་མ་སམོ་པས་ཆམ་པ་ (Common Cold & 

Flu) ཕགོ་པ་དང་ལུས་ལ་མྱི་འཕདོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་ (Al-

lergy) སོགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། དེར་བརྟེན་ལུས་སེམས་

བད་ེབར་འདདོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་ཚགིས་དང་མཐུན་པའྱི་

ཟས་སྐོམ་དང་སོྤད་ལམ་ལེགས་པོ་བསེན་དགོས་པ་ནྱི་ཤྱིན་

ཏུ་གལ་ཆེ་བར་བརྟེན་འདྱིར་གཞུང་དུ་གསལ་བའྱི་དུས་

ཚིགས་བཞྱི་དང་འབེལ་ཏེ་རྒྱུན་ལྡན་ཟས་སྤོད་བསེན་ཚུལ་

སྐརོ་ཇྱི་བཞྱིན་མདརོ་བསྡུས་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡། དཔྱྱིད་ཀ  (Spring Season):  དཔྱྱིད་ཀའྱི་ཐགོ་མའྱི་

དུས་སུ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བས་

ལུས་ཁམས་ཀྱི་གང་བ་དྲོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་རྱིམ་གྱིས་ཉྱི་

མ་བྱང་བགོད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པས་ཉྱི་འོད་རབ་ཏུ་ཚ་བ་

ཡྱིན་ལ། དེ་དང་འབེལ་ནས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་མེ་དྲོད་ཀང་

ལྷག་པར་རྒྱས་ཏེ་ལུས་ཟུངས་སྐེམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཟད། 

ལུས་གྱི་སོབས་འཕོག་ཅྱིང་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། དེས་

ན་དུས་འདྱིར་ལུས་ཟུངས་སྲུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་མངར་བ་དང་

སྣུམ་པའྱི་ཟས་གཙ་ོབརོ་བསནེ་དགསོ། དཔེར་ན། རོ་མངར་

ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ཏགོ་སསོ་པ་རྱིགས་དང་། བའྱི་འ་ོམ། ཤ་དང་

ཤ་ཁུ་སགོས་བསནེ་དགསོ་ལ། ཆུ་སྐལོ་གང་སོགས་ཆུ་བསྱིལ་

གང་མང་བསེན་དགོས། (ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་དང་ཁག་རླུང་

སོད་འཚངས་ནད་པ་རྱིགས་ཀྱིས་རོ་མངར་དང་སྣུམ་པའྱི་

ཟས་འབེལ་ཡདོ་སྨན་པའྱི་ངག་བཞྱིན་བསེན།) ད་ེལས་ལྡགོ་

སེ་རོ་ལན་ཚ་དང་སྐྱུར་བའྱི་རྱིགས་ཏེ་བོད་ཇ་དང་ཆང་

སྐྱུར་སོགས་བསེན་མྱི་རུང་། སྤོད་ལམ་དུ་ཤུགས་ལས་ཏེ་ས་

བར་ོརྡ་ོསགོ་དང་། འགྲུལ་བསྐྱདོ་ཆ་ེབ། ཉལ་བ་ོསྤད་དྲགས་

པ། ཉྱི་འོད་འོག་ཏུ་ཡུན་རྱིང་འདུག་པ་སོགས་ཀྱིས་ལུས་

ཟུངས་འཛད་ཅྱིང་གནདོ་པར་བྱདེ་པས་སྤངོ་། ཡང་དཔྱྱིད་

ཀ་ནྱི་དུས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཚ་བར་གཏགོས་པས་མཁྱིས་ཚད་སགོས་

ཚ་བའྱི་ནད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ས་བ་མ་ཟད། ཁག་

ཤས་ཆེ་བའྱི་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་པ་དང་དར་

མ་ཁག་མཁྱིས་ཁམས་ཤས་ཆ་ེབའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་གངས་ཆུ་

དང་ར་ཆུ་ལྟ་བུ་ཤྱིན་ཏུ་བསྱིལ་བའྱི་ཆུ་གཙང་གྱིས་ལུས་པོ་

ཡང་ཡང་བཀྲུ་བ་དང་གོན་གོས་སབ་ལ་ཡང་བའྱི་རྱིགས་

ཏ་ེདཔརེ་ན་རས་དང་ཐརེ་མ་ལྟ་བུ་གནོ་དགསོ་ཅྱིང་། ཁང་

བའང་བསྱིལ་གྱིབ་ལྡན་ལ་དྲྱི་བཟང་གྱི་སྤོས་ཆུས་ཆག་ཆག་

བཏབ་པའྱི་ནང་བསད་ཅྱིང་ཤྱིང་གྱིབ་དང་ཆར་རླུང་གྱི་

ཟེགས་མ་ཡདོ་སར་ངལ་གསསོ་བེྱད་ན་ཕན།

༢། དབྱར་ཁ  (Summer/Monsoon Season):  དབྱར་

ཁའྱི་དུས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནམ་མཁར་སྤྱིན་འདུས་ཤྱིང་

ཆར་འབབ་པས་ས་གཞྱི་ཕལ་ཆེར་བརླན་གཤེར་ཆེ་ཞྱིང་

རླུང་དང་གང་བའྱི་རགེ་བྱ་ལྷག་པར་རྒྱས་ཏ།ེ ས་རླངས་དང་

བཏུང་ཆུ་རྣམས་ཀང་ཅུང་ཟད་རོག་མ་ཅན་དུ་གྱུར་བའྱི་

དབང་གྱིས་ལུས་ཀྱི་མ་ེདྲདོ་ལ་གནདོ་པར་འགྱུར་བས་མ་ཞུ་

བའྱི་ནད་རྱིགས་ཏ་ེདཔརེ་ན། གང་འཁྲུ་དང་རྒྱུ་གཟེར། གྲུམ་

དཀར་སགོས་འབྱུང་ས་བ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་དུས་འདྱིར་མ་ེ

དྲདོ་བསྐྱདེ་པའྱི་ཁ་ཟས་ནུས་པ་ཡང་ལ་དྲ་ོབའྱི་རྱིགས་གཙ་ོ

བོ་བསེན་དགོས་པ་དང་ཁད་པར་དུ་རོ་མངར་སྐྱུར་ལན་

ཚའྱི་རྱིགས་ཏ་ེདཔརེ་ན། བ་རྭའྱི་ཞ་ོདང་དར་བ། ཙ་ིཏྲ་ཀ ས་ེ

འབྲུ། སྔ་ོཚདོ་སགོས་དང་སྐམ་སའྱི་ཡུལ་གྱི་འབྲུ་རྱིགས་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཆང་རག་ཉུང་ཙམ་ར་ེབསེན་པ། ད་ེབཞྱིན་མཐུང་

ཆུ་ངསེ་པར་དུ་བསྐལོ་ནས་བསནེ་དགསོ། དབྱར་དུས་དྲདོ་

གང་མྱི་སོམས་པས་གབ་ཚད་ཀྱི་ནད་འབྱུང་ས་བ་མ་ཟད། 

ཁང་ཁྱིམ་གཡས་གཡོན་འཁྱིལ་ཆུ་སོགས་བརླན་གཤེར་ཆེ་

བས་འབུ་སྱིན་རྱིགས་སྐྱ་ེའཕལེ་གྱིས་རྱིམས་ནད་དང་གཉན་

ཚད་སོགས་ཀང་མང་དུ་འབྱུང་བར་བརྟེན་འཁོར་ཡུག་

གཙང་མ་དང་དུག་སལེ་བྱདེ་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེལ། ཕྱི་རལོ་

ཏུ་བྱ་བ་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབ་དགོས་ཚེ་ཆར་གདུགས་བཟུང་རྒྱུ་

མྱི་བརདེ་ཅྱིང་རྨས་སྐྱནོ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆདེ་དུ་རྱི་དང་ཤྱིང་

སངོ་། གཡང་སར་འཛགེས་རྒྱུ་སགོས་ལའང་འཛམེ་དགསོ།  

༣། སོན་ཀ  (Autumn Season):  སནོ་ཀའྱི་དུས་སུ་

ཆར་ཆུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཆད་ཅྱིང་ཕྱིའྱི་གང་རླུང་ཡང་ཞྱི་ནས་

འཕལ་ཏུ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་གདུང་བས་ན་ལུས་ཀྱི་ཚ་

སོབས་སར་ཡང་རྒྱས་པས་ཚ་བའྱི་ནད་ཅྱི་རྱིགས་འབྱུང་ས་

སེ་དཔེར་ན། མཁྱིས་ཚད་དང་མཁྱིས་རྱིམས། མགོ་གཟེར་

སོགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་ཟས་སྐོམ་རོ་ཁ་བ་དང་མངར་

བ། བསྐ་བ་སེ་དཔེར་ན་ཏྱིག་ཚལ། བུར་ཤྱིང་ཁུ་བ། ཤྱིང་

ཏགོ་སསོ་པ། སྔ་ོཚལ། ཆུ་སྐལོ་གང་མང་ཙམ་བསེན་དགསོ་

ལ་སྤདོ་ལམ་ཡང་ཉྱིན་མརོ་ཤུགས་ལས་བྱདེ་པར་སྤངོ་ནས་

དལ་བར་གནས་དགསོ། ལུས་ཆུ་བསྱིལ་ཀྲུད་པ། ད་ེབཞྱིན་ག་

བུར་དང་ཙན་དན་ལ་སགོས་པའྱི་དྲྱི་བགོས་པའྱི་གོས་གོན་

པ་དང་། ཁང་པའང་དཔྱྱིད་དུས་དང་མཚུངས་པར་བསྱིལ་

གྱིབ་ལྡན་ལ་དྲྱི་བཟང་གྱི་སྤོས་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པའྱི་

ནང་བསད་དགསོ་པ་ཡྱིན།

༤། དགུན་ཁ  (Winter Season):  དགུན་དུས་ཕྱི་ཡུལ་

གང་ངར་ཆེ་བས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུའྱི་བུ་གའྱི་སོ་རྣམས་བཀག་

སེ་ནང་གྱི་དྲོད་ཕྱིར་མ་ཤོར་བས་མེ་དྲོད་ཀྱི་སོབས་ཆེ་བ་

དང་། ཟས་འཇུ་ས་བས་ཁ་ཟས་ཉུང་བར་གྱུར་ན་ལུས་

ཟུངས་སྐེམས་ཞྱིང་སོབས་འཆོར་བར་འགྱུར་བས་ཁ་ཟས་

མང་ཙམ་བསནེ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ར་ོམངར་བ་དང་སྐྱུར་

བ། ལན་ཚ་བའྱི་རྱིགས་ཏ་ེལུག་ཤ་དང་ནང་ཁོལ། ཐུག་པ། ཤ་

ཁུ། ཞུན་མར་སགོས་སྣུམ་བཅུད་ལྡན་པའྱི་བཟའ་བཏུང་གྱི་

རྱིགས་བསནེ་འསོ་པ་ཡྱིན། དུས་འདྱིར་ཉྱིན་མ་ོལས་མཚན་

མོ་རྱིང་ཞྱིང་ཐོ་རེངས་དུས་སུ་གོ་ཁོག་ལྟོགས་ཆེ་བས་ལུས་

ཀྱི་སོབས་ཟད་པར་གྱུར་ནས་པགས་པ་རྩུབ་པོར་འགྱུར་

བར་བརྟེན་ཏྱིལ་མར་དང་འབྲུ་མར་རྱིགས་ཀྱིས་ལུས་ལ་

བསྐུ་མཉ་ེབྱདེ་དགསོ། ད་ེམྱིན་སྐབས་སྐབས་སུ་རླུང་གསང་

ཕདེ་ཙམ་དབར་མཚམས་བཞག་གྱིས་མྱིག་ལ་ངལ་གས་ོདགསོ་

པ་དང་། སྔ་དགངོ་རྟག་ཏུ་ཆུ་གཙང་བསྱིལ་པསོ་ཆུ་ལྕག་བེྱད་

དགསོ་ལ། གངོ་གསལ་གྱི་ནད་རྟགས་གང་ཡང་བྱུང་སྐབས་

དང་། ད་ེམྱིན་སྐབས་མཚམས་སུ་མྱིག་གྱི་བརྟག་དཔྱད་བྱ་གལ་

ཆའེ།ོ

* བཅསོ་ཐབས་དངསོ།

• ཟས་སོྤད། མྱིག་ནད་བར་འགྱིབས་གསར་པའྱི་དུས་སུ་

བ་ེསྣབས་སམ་སྤྱི་དཀར་ཉྱིད་སབ་ཅྱིང་མྱིག་གྱི་རྒྱལ་མའོྱི་སངེ་

ཡོངས་སུ་ཁབ་མེད་པས་དའེྱི་སྐབས་གོང་གསལ་སྔནོ་འགགོ་

སྐབས་ཀྱི་ཟས་སྤདོ་གཅྱིག་མཚུངས་ཚུལ་བཞྱིན་བསནེ་དགསོ། 

ད་ེལྟར་བསནེ་ཐུབ་ཚ་ེསྔནོ་འགོགོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་ནད་འདྱི་ཉྱིད་

སལེ་བར་ཡང་ཕན།

• སྨན། སྨན་གྱི་སོ་ནས་བཅོས་ཐབས་འདྱི་ཡང་གཙ་ོབ་ོ

བར་འགྱིབས་གསར་པའྱི་དུས་སུ་བདེ་སོྤད་པ་དང་། ད་ེཡང་

རང་ལུགས་ལྟར་ན་ཐང་ཕེ་རྱིལ་བུ་ལྡ་ེགུ་སགོས་ང་ོབ་ོའདྲ་མྱིན་

གྱི་སྨན་གཏངོ་ལུགས་དང་། འདུ་བ་གང་གྱིས་རེྐན་བྱདེ་པ་ལ་

གཞྱིགས་ནས་སྨན་གཏངོ་ལུགས་ཡདོ་བ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ལུགས་

གཞན་ལས། ནང་ཁངོ་དུ་གཏངོ་བ་དང་ཕྱིའྱི་མྱིག་ནང་བླུག་

རྒྱུའྱི་སྨན་འདྲ་མྱིན་ཡདོ།

• དཔྱད་བཅསོ། དཔྱད་བཅསོ་ནྱི་གཙ་ོབ་ོམྱིག་ནད་བར་

འགྱིབས་ཉྱིད་དུས་ཡུན་རྱིང་པརོ་སངོ་ནས་ཡངོས་སུ་རྒྱས་ཏ་ེ

མཐོང་བྱེད་རྒྱལ་མ་ོའགྱིབས་ནས་མྱིག་མྱི་མཐོང་བའྱི་སྐབས་

སུ་ཆ་དཔྱད་ཐུར་མ་སོགས་བེད་སྤད་ནས་མྱིག་གཤག་སེ་

མྱིག་འགྱིབས་སལེ་བའྱི་ལག་ལནེ་ཞྱིག་ཡྱིན། དའེྱི་སྐབས་ཟས་

སྤདོ་དང་སྨན་ཁ་ོནས་སེལ་བར་དཀའ། རང་ལུགས་ནང་མྱིག་

འགྱིབས་ཕེ་བའྱི་ལག་ལེན་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཡོད་རུང་ད་ཆ་

ཉམས་ནས་རང་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་ལནེ་བྱེད་མཁན་ཕལ་

ཆརེ་མདེ་ད།ོ ད་ེཡང་དངེ་དུས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་མྱིག་འགྱིབས་

ཕེ་བའྱི་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གནས་ཚད་མཐོ་པོར་

སེབས་ཞྱིང་དུས་ཡུན་ཚོུད་གཅྱིག་ལས་ཉུང་བའྱི་ནང་གཤས་

བཅསོ་ཕལ་ཆརེ་ལགེས་གྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། ལགེས་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་

གཞྱི་ཡང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཟྱིན་བཞྱིན་ཡདོ།

• དཔྱད་ལགེས་པའྱི་རྟགས། རང་ལུགས་ལྟར་ན་ནགས་ལ་

ཁ་བ་བབས་པ་འདྲ་བ་སྐྱ་དངེ་ངརེ་སྣང་བ་དང་། གངས་ལ་ཉྱི་

མ་ཤར་བ་ལྟར་དཀར་ལ་གསལ་བ་སྣང་བ། དཔྱད་རསེ་ཞག་

འགར་ན་ཟུག་མདེ་ཅྱིང་བད་ེབར་བྱུང་བ་བཅས་དཔྱད་ལགེས་

པ་ོབྱུང་བའྱི་རྟགས་དང་། དབེཞྱིན་ཕྱི་ལུགས་ལ་གཞྱིགས་ནའང་

ན་ཟུག་མདེ་པ་དང་། ཡུལ་སྔར་ལས་གསལ་བར་མཐངོ་བ། རྨ་

ཁ་མྱུར་དུ་གསོ་བ་བཅས་བྱུང་བ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་དཔྱད་ཀྱི་

རསེ་སུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའྱི་རྱིང་མྱིག་ནང་ཕན་བུའྱི་མྱི་བད་ེབ་

དང་། མྱིག་ཆུ་འཁརོ་བ། འདོ་ཆནེ་པའོྱི་རྱིགས་མྱི་བཟོད་པ་བྱུང་

སྱིད་པ་ཡྱིན་པས་ད་ེརྱིགས་རྒྱུན་ལྡན་ཡྱིན་ཞྱིང་དཔྱད་མྱི་ལགེས་

པའྱི་རྟགས་མ་ཡྱིན་ན།ོ

• དཔྱད་མྱི་ལགེས་པའྱི་རྟགས། གངོ་གསལ་རྟགས་རྣམས་

ལས་ལྡགོ་ཅྱིང་རང་ལུགས་ལྟར་ན་དཔྱད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ར་ཆད་

ནས་མྱིག་ནང་ཁག་གྱིས་གང་བ་དང་། མྱིག་བཅར་ནས་རགོ་

ནག་ལངས་པ། དཔྱད་རསེ་ན་ཟུག་བྱུང་བ་བཅས་དང་།  ཕྱི་

ལུགས་ལ་གཞྱིག་ན་ཟུག་གཟེར་ཡང་ས་ེབྱུང་བ་དང་། ག་ོབུར་

དུ་མྱིག་གྱི་གསལ་བྱ་ཞན་དུ་སོང་བ། རབ་རྱིབ་དུ་གྱུར་བ། གགོ་

ཁྱུག་པ་སྣང་བ་བཅས་ནྱི་དཔྱད་མྱི་ལགེས་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན།

• དཔྱད་ཀྱི་ཕྱི་རེས། དཔྱད་ཀྱི་རསེ་སུ་ཟས་དང་སོྤད་ལམ་

ལ་ཡྱིད་གཟབ་དགསོ་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆ་ེཞྱིང་། རང་

ལུགས་ལྟར་ན་ཁ་ཟས་མར་དཀར་དང་། འ་ོཟན་འཚོས་པར་

བཙོས་པའྱི་སྐྱོ་ོའདུར་སསོ་བལྡད་མྱི་དགསོ་པ་ལྟ་ོབ་མ་ལྟགོས་

ཙམ་དུ་ཕན་བུ་ར་ེབསེན་པ་དང་། ཁ་སྐམོ་ན་ཆུ་བསྐོལ་གང་

ལ་རམ་པ་ཕན་བུ་བཏབ་སེ་ཉུང་ཟད་བཏུང་བར་བྱ་དགསོ་ལ། 

སྤདོ་ལམ་ནང་སྦྲྱིད་པ་དང་། ག་ོལུ་བ། སྣབས་ཕྱིས་པ། མཆྱིལ་མ་

འདརོ་བ། ཉལ་བ་སགོས་ལུས་ངག་གྱི་བྱ་བ་དྲག་ཤུགས་རྱིགས་

གང་ཡང་བྱ་བ་སྤང་དགསོ་ས།ོ ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལུགས་ལ་གཞྱིགས་

ནའང་སྤདོ་ལམ་དྲག་ཤུགས་རྱིགས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་སྤང་

དགསོ་ལ་སྨན་པས་གནང་བའྱི་སྨན་རྣམས་དུས་ཐོག་བསེན་

དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེལྟར་དཔྱད་ཀྱི་རེས་སུ་ཟས་སོྤད་རྣམས་ཚུལ་

བཞྱིན་བསེན་ཚ་ེརྨ་ཁ་མྱུར་དུ་གས་ོབ་དང་། དྲག་སྐྱདེ་ལགེས་

པ་ོབྱུང་བ། ནད་ལགོ་དང་། ད་ེམྱིན་བླ་གཉན་གྱི་ནད་གཞྱི་མྱི་

འབྱུང་བར་ཕན་ན།ོ།

ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

གགས་ཅན་འགེལ་ཆནེ་ <<མསེ་པའོྱི་ཞལ་ལུང་།>> ལ་སོད་

སྨད་ཆ་གཉྱིས་སུ་ཡདོ་པ་ལས། སདོ་ཆ་ནྱི་རབ་བྱུང་དགུ་བའྱི་

ས་སྦྲུལ་སྤྱི་ལ་ོ ༡༥༠༩ ལརོ་སྐུ་བལྟམས་པའྱི་

ཟུར་མཁར་བློ་གོས་རྒྱལ་པོས་ཟུར་མཁར་

གོང་མའྱི་བཞེད་པ་གཙོ་བོར་བསེན་ནས་

ར་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད། ཕྱི་རྒྱུད་ཆུ་མད་ོ

ཡན་ལ་འགེལ་བ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། 

དའེྱི་ནང་། གཞན་གྱིས་ནརོ་བའྱི་འགལེ་བ་

དང་མ་དག་པའྱི་བཤད་པ་རྣམས་ལ་རང་

ལུགས་ཚད་མས་སུན་དབྱུང་བ་དང་།  རྒྱུད་

ཀྱི་ས་བཅད་དབྱ་ེགསལ་ལ་ཚགི་གྱི་འགལེ་

བ་ག་ོས་བ། གཞུང་གྱི་དནོ་ལ་འགལེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་བས་ག་ོ

བད་ེབ་སགོས་ཁད་ཆསོ་དུ་མས་ཕྱུག་པའྱི་འགལེ་ཆནེ་ཚད་མ་

ཞྱིག་ཡྱིན།  ད་ེབཞྱིན་ <<མསེ་པའོྱི་ཞལ་ལུང་>> གྱི་སྨད་ཆ་

ནྱི། རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ས་སག སྤྱི་ལ་ོ ༡༦༣༨ ལརོ་སྐུ་

འཁྲུངས་བའྱི་དར་མ་ོསྨན་རམས་པ་བླ་ོབཟང་ཆསོ་གགས་ལ་

རྒྱལ་དབང་ལྔ་བས་བཀའྱི་གནང་བ་བསྩལ་

བ་ལྟར། རོམ་འཕརོ་ལུས་པའྱི་མསེ་པའོྱི་

ཞལ་ལུང་གྱི་ཁ་སྐངོ་ཚུལ་དུ་ཕྱི་རྒྱུད་ཆུ་མད་ོ

མན་གྱི་འགེལ་བ་ <<དཀའ་གནད་རྡ་ོརེའྱི་

མདུད་བཀྲལོ་>> དང་། མན་རྒྱུན་འགལེ་

བ་ <<དཀའ་གནད་ལགེས་བཤད་གསརེ་

རྒྱན་>> གཉྱིས་རོམ་པར་མཛད་པ་ལ་

ཡངོས་གགས་སུ་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགལེ་བ་མསེ་

པའོྱི་ཞལ་ལུང་གྱི་སྨད་ཆ་ཞསེ་འབདོ། ད་ེ

ལྟར་སྨད་ཆ་ནྱི་ཕྱི་མ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་

བའྱི་གནད་རྣམས་ར་ེར་ེབཞྱིན་གསལ་བར་འགལེ་ནས་རྒྱས་

པར་གསུངས་བའྱི་འགེལ་ཆནེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ོ།

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ང་ོབ།ོ རྒྱུ་རེྐན་དུ་མའྱི་དབང་གྱིས་འདུ་བ་འཁྲུགས་ནས་མྱིག་

གྱི་མཐོང་བྱེད་རྒྱལ་མོའྱི་སེང་བེ་སྣབས་སམ་སྤྱི་དཀར་རྒྱས་

ནས་རྱིམ་པས་ཡོངས་སུ་འགྱིབས་པར་འགྱུར་ཏེ་མྱིག་ཤེས་

དབང་པསོ་གཟུགས་མྱི་མཐངོ་བའྱི་མྱིག་འགྱིབས་ནད་ཀྱི་ཡ་

གལ་ཞྱིག་ཡྱིན།

རྒྱུ་རྐནེ། 
* ལོ་ན་རྒས་པ། ལོ་ན་རྒས་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡདོ་པ་དང་། རྒས་པའྱི་དུས་སུ་སྤྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་

བའྱི་ཁམས་དང་ཟུངས་རྣམས་ཟད་པ་དང་སྦྲགས་མྱིག་ཤསེ་

དབང་པོའྱི་བྱེད་ལས་དང་། སྲུང་སོྐྱབ་ནུས་པའང་ཉམས་

པའྱི་རེྐན་ནོ། དེ་ཡང་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་དེང་སྐབས་ལོ་ན་༤༠ 

ཡན་ལ་ཕལ་ཆརེ་མང་བ་འབྱུང་བཞྱིན་པའ།ོ

* ཟས། སྤྱིར་ཤ་རུལ་དང་། ཙངོ་། སོག་པ། ཆང་སྐྱུར་སགོས་

ཁག་མཁྱིས་སྐྱདེ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཆང་རག་

དང་། མངར་ཆ། ཚལི་ཞག་ཆ་ེབའྱི་ཟས་རྱིགས་བསེན་དྲགས་པ་

སགོས་ཡྱིན།

* སྤདོ་ལམ། སྤྱིར་དྲག་ཤུགས་ཀྱི་ལས་དང་། ཁུར་བ་ོམྱི་ཐགེ་

བཞྱིན་དུ་འཁུར་བ། དུ་བ། མཚནོ་ཕགོ་པ་སོགས་དང་། ཁད་

པར་དུ་ཉྱི་ཟེར་ཐད་ཀར་མྱིག་ལ་ཕོག་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་

བོད་ལྟ་བུའྱི་ས་བབ་མཐོ་པོའྱི་ཉྱི་ཟེར། དེ་མྱིན་ཁ་བ་དང་

བརན་འཕྱིན་སགོས་ཀྱི་འདོ་མདངས། ཐ་མག་བསནེ་དྲགས་

པ་དང་དའེྱི་དུ་བ། ད་ེབཞྱིན་བཟོ་གྲྭ་སགོས་ཀྱི་དུ་རླངས་ཕགོ་

པ་སགོས་ཡྱིན།

* རྱིགས་རྒྱུད། གང་ཟག་སོ་སོའྱི་ཕ་མ་དང་འབེལ་བའྱི་

རྱིགས་རྒྱུད་ནང་ད་ེསྔ་མྱིག་ནད་བར་འགྱིབས་བྱུང་མངོ་ཡདོ་

ཚ་ེདའེྱི་རྐནེ་པས་རྱིགས་རས་རྒྱུད་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་

འབྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན། ད་ེཡང་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་རེྐན་ཉྱིད་མང་ཆ་ེ

བ་ཕྲུ་གུའྱི་དུས་སུ་མྱིག་ནད་བར་འགྱིབས་བྱུང་བ་དང་འབལེ་

བ་ཆགས་ཡདོ།

* ནད་རྱིགས། སྤྱིར་ནད་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱིས་མྱིག་ནད་

བར་འགྱིབས་ཀྱི་རྐནེ་བྱདེ་སྱིད་རུང་། གཙ་ོབ་ོཁག་མཁྱིས་དང་

འབལེ་བའྱི་ནད་གཞྱི། ད་ེཡང་པགས་པ་དང་མྱིག་གྱི་རྒྱལ་མའོྱི་

གཞྱི་རའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པར་བརྟནེ་

པགས་ནད་བྱུང་བའྱི་དབང་གྱིས་མྱིག་ནད་བར་འགྱིབས་

འབྱུང་བར་རེྐན་བྱདེ་པ་དང་། ད་ེམྱིན་ནད་གཞྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་

དང་ཁག་ཤདེ་མཐ་ོཔའོྱི་རྱིགས་ཀྱིས་རེྐན་བེྱད་ད།ོ

ནད་རྟགས།  རླུང་ལས་གྱུར་པའྱི་བར་འགྱིབས་ཀྱི་དབྱྱིབས་

དང་། ཁ་དགོ་ནྱི་ཉྱི་མ་དང་འདྲ་བ། མཁྱིས་པ་ལས་གྱུར་པ་ནྱི་

འུག་པའྱི་མྱིག་དང་འདྲ་བ་ཁ་དགོ་སརེ་པ།ོ བད་ཀན་ལས་གྱུར་

པ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བ་ཁ་དགོ་དཀར་པ།ོ འདུས་པ་ལས་གྱུར་

བ་འཇའ་མཚནོ་འདྲ་བ་ཁ་དགོ་སྣ་ཚོགས་ཡདོ་པ་ང་ོབ་ོཕ་བ་ོ

བཅས་དང་། ད་ེམྱིན་ཐགོ་མའྱི་རྟགས་སུ་མྱིག་རབ་རྱིབ་ཏུ་གྱུར་

ནས་མཐངོ་ཡུལ་སྔར་ལྟར་གསལ་པརོ་མྱི་མཐངོ་བ་དང་། ཁ་

དགོ་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་མཐངོ་བར་ལགོ་པར་མཐངོ་བ། ཉྱིན་མཚན་

གང་ལའང་འདོ་ཟེར་ཆནེ་པའོྱི་རྱིགས་མྱི་བཟོད་པ། མཐངོ་ཡུལ་

གཅྱིག་ཡདོ་ཀང་གཉྱིས་ཙམ་འཆར་བ། གོ་བུར་དུ་མྱིག་ཤལེ་གྱི་

མཐངོ་ཤུགས་ཚད་གཞྱི་འགྱུར་དགསོ་པ་སགོས་བྱུང་ནས་རྱིམ་

པས་མཐངོ་བྱདེ་རྒྱལ་མ་ོཡངོས་སུ་འགྱིབས་ནས་མྱིག་མྱི་མཐངོ་

བར་གྱུར་བ་ཡྱིན།

བཅསོ་ཐབས།
* སྔནོ་འགགོ  མྱིག་ནད་བར་འགྱིབས་ཀྱི་མྱི་མནར་བའྱི་

ཆདེ་སྔནོ་འགགོ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆ་ེབ་ཡྱིན། སོྔན་འགགོ་

བྱ་ཚུལ་ནྱི་གཙ་ོབ་ོགངོ་དུ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་འདྲ་མྱིན་རྣམས་

ལ་ཡྱིད་གཟབ་ཀྱིས་ལག་ལནེ་དུ་འཁལེ་དགསོ། ད་ེཡང་ལ་ོན་

རྒས་པ་དང་། རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་རེྐན་གཉྱིས་ལས་ལྡགོ་པར་དཀའ་

ཡང་རྒྱུ་རྐནེ་གཞན་རྣམས་ལས་ལྡགོ་ནུས་ལ། ལ་ོན་རྒས་པའྱི་

སྐབས་སུའང་ཟས་སོྤད་དང་། ནད་རྱིགས་ཀྱི་རེྐན་རྣམས་ལས་

སྲུང་ཐུབ་ཚ་ེམྱིག་ནད་བར་འགྱིབས་མྱི་ན་བའྱི་སྔནོ་འགགོ་

ཐུབ་སྱིད། སྔོན་འགོག་ཆེད་གོང་གསལ་རྐེན་བྱེད་ཀྱི་ཟས་

སྤདོ་རྣམས་སྤངས་ནས་རབ་བྱུང་ན་ཚལ་དང་ཤྱིང་ཏགོ་འབྲུ་

རྱིགས་སོགས་རས་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་མེད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་སོ་

ནམ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཐནོ་ སྐྱསེ་ཁ་ཟས་སྣ་ེའཛམོས་བསནེ་དགསོ་

ལ། སྤདོ་ལམ་སྐབས་ཉྱི་ཟེར་སྲུང་ཆདེ་མྱིག་ཤལེ་ཚད་ལྡན་དང་

ཞྭ་མ་ོབདེ་སྤདོ་པ་དང་། གགོ་ཀླད་དང་། བརན་འཕྱིན། དཔ་ེ

དབེ་སགོས་བར་མཚམས་མདེ་པར་བལྟ་བར་མ་ཡྱིན་པར་ཚུདོ་
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ཤོག་ངསོ་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤  སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡  

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

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེསྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།

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

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེསྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།
 ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚསེ་ ༡  ནས་ཚསེ་ ༣༠ བར་བུམ་སངོ་

ལྷ།ོ   ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་པ་མྱི་རུང༌།

ཕུར། ༤-༡
Thu 5-29

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། སབོ་གཉརེ་འག་ོའཛུགས་ལ་དག།ེ མགནོ་
འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང་།

སངས། ༤-༢
Fri 5-30

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྟནེ་
བཞངེས་མཁར་རྱིག་འག་ོའཛུགས་བཟང༌། ཚངོ་ལས་

འག་ོའཛུགས་དང༌། སགེ་ཚསེ་འཁལེ་བས་གཏར་
བསེག་རྱིགས་མྱི་རུང་།

སྤནེ། ༤-༣
Sat 5-31

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་
སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༤-༤
Sun 6-1

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོ
འཛུགས་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༤-༥
Mon 6-2

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྱིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་

ཀྱི་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།    ཀླུ་ཐབེས།    

དམར། ༤-༦
Tue 6-3

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་མཁར་
ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤའོྱི་རྱིགས་མྱི་རུང་།     

ཚསེ་ ༦ སྔ་མ། 

ལྷག ༤-༦
Wed 6-4

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་པར་བཟང་། 
མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤ་ོམྱི་རུང་། 

ཕུར། ༤-༧
Thu 6-5

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། བག་
མ་གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང༌།

སངས། ༤-༨
Fri 6-6

ཚསེ་ཆ༌འབྱིང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང། དུར་
བཏབ་མྱི་རུང་།

སྤནེ། ༤-༩
Sat 6-7

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱ་བ་ལྷག་པར་
མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༤-༡༠
Sun 6-8

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། གལ་ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༤-༡༡ 
Mon 6-9

ཚསེ་ཆ་ཞན།  མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་དང་། སགེ་ཚསེ་ཀྱིས་གཏར་བསགེ་རྱིགས་

མྱི་རུང་།

དམར། 
༤-༡༢ Tue 

6-10

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དྲག་པའོྱི་
དཔནོ་རྱིགས་མཇལ་འཕད་བཟང༌། ཚངོ་ལས་འག་ོ

འཛུགས་མྱི་རུང༌།

ལྷག ༤-༡༣ 
Wed 6-11 

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་
སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་ལྷག་པར་མྱི་རུང།

ཕུར། ༤-༡༤ 
Thu 6-12

ཉྱིན་ཕདེ་ཆུ་ཚདོ་ ༡༢ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་
དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང་། 

གས་ོསྦངོ་།

སངས། 
༤-༡༥ Fri 

6-13

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ས་ཟླའྱི་དུས་ཆནེ། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་
ལྷག་པར་བསན་སྲུང་གསལོ་མཆདོ་བྱ་བར་བཟང་། 

གཉནེ་སྒྱིག་དང་།  དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་
མ་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང་། 

སྤནེ། ༤-༡༦ 
Sat 6-14

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་གཡང་
ལནོ་གཡང་བསྒྲུབ་བཟང་། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་

དང་ཁྱིམ་སྤ་ོམྱི་རུང་། 

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།
ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡ ནས༌ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡ བར་བུམ་སངོ་

ནུབ། ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་པ་མྱི་རུང༌།

ཉྱི། ༤-༡༧ Sun 
6-15

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་
གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང་།     ཚསེ་ ༡༨ ཆད།

ཟླ། ༤-༡༩ 
Mon 6-16

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། གཤནེ་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་
མྱི་རུང་།

དམར། ༤-༢༠ 
Tue ༦-17

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། གལ་ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་
རུང་།     ཀླུ་ཐབེས། 

ལྷག ༤-༢༡ 
Wed 6-18

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ཚངོ་གཉརེ་
རྱིགས་འག་ོའཛུགས༌བཟང་། མགནོ་འབདོ་ཀྱིས་

དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཕུར། ༤-༢༢ 
Thu 6-19

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་རྒྱུ་ནརོ་
ཕནོ་ཆ་ེཕྱིར་གཏངོ་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌། 

སངས།༤-༢༣ 
Fri 6-20

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

སྤནེ། ༤-༢༤ 
Sat 6-21

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམས་
གཏུགས་རྱིགས་མྱི་རུང་། 

ཉྱི། ༤-༢༥ Sun 
6-22

ཚསེ་ཆ་ཞན།  གཉནེ་སྒྱིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང༌།  འདྱི་ཉྱིན་
དབྱར་ཉྱི་ལྡགོ  ལགོ་ཞག ༢༡ འདྲནེ།    ཀླུ་ཐབེས།  

ཟླ། ༤-༢༦ 
Mon 6-23

ཚསེ་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་
སྤ་ོལྷག་པར་མྱི་རུང་། སགེ་ཚསེ་ཀྱིས་གཏར་བསགེ་

རྱིགས་མྱི་རུང་།

དམར། ༤-༢༧ 
Tue 6-24

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལ་བཟང་
ཡང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་བྱདེ་པ་མྱི་རུང་།

ལྷག ༤-༢༨ 
Wed 6-25

ཚསེ་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༤-༢༩ 
Thu 6-26

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་ལྷག་
པར་མྱི་རུང་།

སངས། ༤-༣༠ 
Fri 6-27

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དང་བྱ་བ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་གལ་
ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་རུང་།  

 གས་ོསྦངོ་།

སྤནེ། ༥-༡ Sat 
6-28

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། སྐྱསེ་དངསོ་འདབེས་ལས་འག་ོ
འཛུགས་བཟང༌། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེ

འདུ་འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༥-༢ 
Sun 6-29

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༥-༣ 
Mon 6.30

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང་།

དམར། ༥-༤ 
Tue 7-1

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། 
ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྱིགས་

མྱི་རུང་།

ལྷག ༥-༥ 
Wed 7-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། གཉནེ་སྒྱིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང་།

རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

རང་གྱི་མཛུབ་མ་ོནས་ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤྱི་ས་ཆག་ཞསེ་པ་
ཚསེ་གངས་གང་ལ་ཁལེ་མྱིན་བརྱི་ཚུལ།

བདོ་ཚསེ་ ༡
བདོ་ཚསེ་ ༢

བདོ་ཚསེ་ ༣
བདོ་ཚསེ་ ༤

བདོ་ཚསེ་ ༥

བདོ་ཚསེ་ ༦

ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤྱི་ས་
ཆག་ཚེས་གངས་འདྱིར་
ཁལེ་གྱི་ཡདོ།

➢

➢

➢ ➢
➢

➢ ➢

སྐར་རྱིས་པ་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱལ་མཚན།སྤྱིར་བཏང་རྟ་ཤྱི་ས་ཆག་ཅསེ་པ་

ནྱི། སྔ་མ་ོབདོ་ནང་ཕྱི་དངསོ་པོ་

ཡར་རྒྱས་ད་ེཙམ་མདེ་པའྱི་དུས་

སུ་ཅ་དངོས་འོར་འདྲེན་དང་

འགོ་འོང་བྱེད་པར་རྟ་སོགས་

སེམས་ཅན་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡདོ། གལ་ཏ་ེའགྲུལ་བཞུད་བྱདེ་

པའྱི་ཉྱིན་དེར་ཆུ་ཚགས་ཁེལ་

ཡདོ་ན་སྐྱལེ་འདྲནེ་གཙ་ོབ་ོརྟ་ཤྱི་

བ་དང་ས་ཆག་པ་ལ་སགོས་པའྱི་

མྱི་འདོད་པའྱི་རྐེན་ངན་ཐོག་

ཏུ་འབབ་པ་ལ་ག་ོབ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ཆུ་ཚགས་ཁལེ་བའྱི་

ཉྱིན་དེར་གལ་ཆེའྱི་ལས་རྱིགས་འགོ་འཛུགས་བྱདེ་པ་དང་

འགྲུལ་བཞུད་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་ལས་དནོ་ལ་ད་ོཕགོ་འངོ་ཉནེ་

ཡདོ། གནའ་བའོྱི་དུས་ཀྱི་རྟའྱི་བཞནོ་པ་ད་ེདྱིང་སང་གྱི་མ་ོཊ་

སགོས་ལ་ག་ོན་འཐུས་པ་ཡྱིན། བྱ་ེབག་བརྱི་བྱ་དང་དའེྱི་ཉྱིན་

གྱི་གཟའ་སྐར་སགོས་ལ་བརྟག་དགསོ་ས།ོ།

སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་ཤསེ་ས་བའྱི་ཆདེ་ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤྱི་ས་ཆག་ནྱི། 

རང་གྱི་མཛུབ་མོའྱི་རེ་ནས་བོད་ཚེས་གང་ལ་ཁེལ་མྱིན་ལྟ་

བདའེྱི་བརྱི་ཚུལ་ཤསེ་པར་འདདོ་ན། གངོ་གསལ་རྱི་མ་ོའདྱིའྱི་

སངེ་སྐུ་ཉྱིད་ཀྱི་མཐ་ེབངོ་ནས་ཚསེ་གངས་ ༡ སོགས་རྱིམ་

༼འབྱུང་རྱིས་མན་ངག་ཟླ་བའྱི་འདོ་ཟེར།༽ཞསེ་བྱ་བ་འདྱི་

ནྱི་སྨྱིན་གྱིང་ལ་ོཆནེ་དྷརྨ་ཤྲྱིའམ་ལ་ོཆནེ་ཆསོ་དཔལ་བཟང་

པསོ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་མ་ེཡསོ་སྤྱི་ལ་ོ ༡༦༨༧ ལརོ་

བརམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ཡང་འབྱུང་རྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་སྨན་

རྱིས་ཟླ་གསར་འདོན་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་འཁོད་པ་

བཞྱིན་བརྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྔ་སེ་ཤྱིང་མེ་ས་

ལྕགས་ཆུ་ས་ེའབྱུང་བ་ལྔའྱི་ཁམས་ལ་བརྟནེ་ནས་ལ་ོཟླ་ཞག་

དུས་དང་། རྱི་བྱའྱི་སགོ་ལུས་དབང་ཐང་རླུང་རྟ་བཅས་ཕན་

ཚུན་མ་བུ་དག་གོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརྟགས་ཏ་ེའགོ་བའྱི་བད་ེ

སྡུག་བརྟག་ཐབས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་ལ་ཟེར་

བ་ཡྱིན། ད་ེཡང་སྤརོ་ཐང་རྱིས་སམ། ནག་རྱིས་ཤསེ་ཡངོས་

སུ་གགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆེས་སྔ་བའྱི་དུས་ནས་དར་བར་ངེས་

པས། ད་ེཡང་་བནོ་ལུགས་ལྟར་ན་རྒྱལ་པ་ོགཉའ་ཁྱི་བཙན་

པོའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱུའྱི་བོན་ཤེས་པ་བཅུ་གཉྱིས་བྱུང་བའྱི་ནང་

ནས་སྐོས་ཤེས་རྱིས་མཁན་ནྱི་འབྱུང་རྱིས་ལམ་སོལ་སོན་

པར་བྱེད་པ་པོར་ཤེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྤུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་

དུས་སུའང་དུར་གཤེན་མཚོན་ཆ་ཅན་ཞེས་དུར་གཤེན་

མཚོན་ཆ་ཅན་གྱིས་གཤྱིན་གྱི་རྱིས་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་

ལ་གཞྱིག་ན་དུས་ཆེས་སྔ་བའྱི་སྐབས་ནས་འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་

ས་ོནས་གསནོ་གཤྱིན་གྱི་རྱིས་བྱདེ་པ་ངསེ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་

འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོས་རྒྱ་བཟའ་ཀོང་འཇོ་

ཁབ་ཏུ་བསུས་པས་ཀོང་འཇོས་བསྣམ་ཕེབས་པའྱི་འབྱུང་

རྱིས་ཀྱི་གཞུང་ཐོག་མར་བསྒྱུར་བ་དང། དེ་ནས་བཟུང་

འབྱུང་རྱིས་གཞུང་བསྒྱུར་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་བྱུང་བར་བཞདེ་

པ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་གསལ། ཡྱིན་ཀང་བསན་

པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་དུ་གོད་ཆག་བྱུང་བའྱི་དབང་

གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མང་དག་ཅྱིག་དམྱིགས་

འབྱུང་རྱིས་མན་ངག་ཟླ་བའྱི་འདོ་ཟེར།
མེད ་དུ ་སོང ་

བའྱི་ནང་ནས་

འ བྱུ ང ་ རྱི ས ་

གཞུང་གགས་

ཆེ ་བ ་མཇལ་

དུ ་མེད ་པར་

བཤད། མཐའ་

དོ ན ་ འ བྱུ ང ་

རྱི ས ་ ཟླ ་ ཟེ ར ་

ཞེ ས ་ པ འྱི ་

གཞུང་འདྱི་ནྱི་

གངོ་དུ་ཞུས་པས་ལ་ོདུས་ ༦༨༧ ཙམ་ལ་ལ་ོཆནེ་ཆསོ་དཔལ་

བཟང་པསོ་བརདོ་བྱ་ཉུང་ལ་བརདོ་བྱདེ་གཏྱིང་གཟབ་ཅྱིང་

རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ནག་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་གཏྱིང་ཟབས་ཅན་འདྱི་

གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་སུ་སོབ་གཉེར་བར་ཤྱིན་ཏུ་མཁོ་བའྱི་

དཔེ་དེབ་ཅྱིག་ཡྱིན། ༼གཞུང་འདྱིའྱི་འགོར་ཕྱིས་བེྱས་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིས་རྱིག་སོབ་དཔོན་བག་མཐོན་བྱམས་

པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་མཁས་གྲུབ་ཆནེ་པ་ོཁྱུང་ཤཱཀ་དར་པས་

མཛད་པའྱི་འབྱུང་བའྱི་ར་བ་རྱིན་ཆེན་ཀུན་བསྡུས་ཀྱི་ངོ་

སྤོད་དང་། འཇུག་ཏུ་སོབ་དཔོན་རང་གྱིས་གསར་དུ་སྤེལ་

བའྱི་གཙུག་ལག་སོ་འབྱེད་རེའུ་མྱིག་ཀང་གསར་དུ་བསྣན་

ཡོད།༽གཞུང་དངོས་སུ་སྐོར་འགོ་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བསན་

པའྱི་ཐགོ རྒྱ་བདོ་ཀྱི་སྐརོ་འག་ོསུམ་ཅུ། ནམ་ཞག་གཏན་གྱི་

མཐའ་རྱིས། ཕོ་མོ་མཐུན་སྦོར་གཉེན་རྱིས། ལོ་གཅྱིག་ཀག་

རྱིས། འབྱུང་འཁྲུགས་སྱིའུའྱི་རྱིས། ནད་རྱིས། ཟངས་ཀམ་

གཤྱིན་གྱི་རྱིས་བཅས་ལའེུ་བདུན་དུ་བསྡུས་པའྱི་རྱིས་གཞུང་

ནང་དནོ་གཏྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ོ།

བཞྱིན་བརྱིས་ཏ།ེ མཐ་ེབངོ་དང་མཛུབ་མའོྱི་བར་དུ་ཁལེ་བའྱི་

ཚསེ་གངས་ད་ེཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་ཤྱི་ས་ཆག་ཁལེ་བ་ཡྱིན། ད་ེ

ཡང་བདོ་ཚསེ་ ༢།༨།༡༤།༢༠།༢༦། རྣམས་ལ་ཆུ་ཚགས་སམ་རྟ་

ཤྱི་ས་ཆག་ཁལེ་བ་ཤསེ་པར་བྱ། ཆུ་ཚགས་ཁལེ་སྐབས་དམྱིགས་

བསལ་གལ་ཆེའྱི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་ཐོག་མར་འགྲུལ་བསྐྱོད་

འག་ོའཛུག་བྱདེ་པར་ངན་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱིའྱི་ཉྱིན་མརོ་

མ་འགོ་ཀ་མདེ་ཐུག་ཚ་ེདའེྱི་བཅསོ་ཐབས་སུ་ནང་ནས་ཕྱིར་

མ་ཐནོ་གངོ་ཇ་ཚགས་ནང་ཆུ་བཙག་པའྱི་གཏ་ོབཅསོ་བྱདེ་ན་

དའེྱི་ངན་འབས་ཞྱི་བའྱི་ཕན་ནུས་ཡདོ།།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

་་་མཐུན་པའྱི་ཟས་སྤདོ་སྐརོ།

དང་མཁལ་རདེ་དྲདོ་དུགས་རྒྱག་པ་དང་ལུས་ཉྱི་མའྱི་འདོ་

ལ་རན་ཙམ་བསོ་དགོས་པར་མ་ཟད། གོན་གོས་དྲོད་བོའྱི་

རྱིགས་གནོ་དགསོ་ལ་གནས་ཁང་ཡང་དྲདོ་ཆ་ེབའྱི་ནང་དུ་

བསད་ན་གང་བའྱི་ནད་རྱིགས་ཏེ་དཔེར་ན། བད་ཀན་གྱི་

ནད་དང་། གྲུམ་བུའྱི་ནད། མཁལ་གང་གྱི་ནད་སོགས་མྱི་

འབྱུང་བ་ཡྱིན། 

མདོར་ན། དུས་ཚིགས་བཞྱིའྱི་ཟས་སྐོམ་དང་སོྤད་ལམ་གྱི་

སྤང་བླང་ནྱི་དུས་ཚིགས་སོ་སོས་ཁད་ཆོས་དང་སྦར་ཏེ་

དབྱར་དགུན་གཉྱིས་ལ་ཟས་སྤོད་དྲོ་བཅུད་རྱིགས་དང་

དཔྱྱིད་ཀར་ཟས་སྤདོ་རྩུབ་པའྱི་རྱིགས། སནོ་ཁ་ལ་ཟས་སྤདོ་

བསྱིལ་བའྱི་རྱིགས་གཙ་ོབརོ་བསེན་དགསོ་པ་ཡྱིན།། 

གཉན་ནད་རགེ་དུག་དང་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་
ཐགོ་སྨན་སྦྱིན་བཏང་བ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོའྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག་བཙན་བྱོལ་ནང་སྤྱི་ཚོགས་ནང་བོད་

ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུད་འཛནི་དང་། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་གས་ོབ་

རྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་འགོ་བ་ནད་པར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

མཁན་ཡྱིན་པར་སོང་། ལོ་རེ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་ར་དང་ཤེས་

ཡོན། རྱིག་གཞུང་། འཕོད་བསེན་སོགས་ཐོག་ལོ་རེ་སྨན་

སྦྱིན་སོར་ས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་བརྒལ་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ལས།  ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༡༣ གཅྱིག་པུའྱི་ནང་གཉན་ནད་རགེ་དུག་ (HIV) 

ནད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་དགུ་

ནས་ནད་པ་དེབ་འགོད་གངས་ ༡༡༨ ལ་སྨན་སྦྱིན་སོར་ 

༡༦༢༠༥།༠༠ བཏང་ཡདོ་པ་དང་།  མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ 

(Hep B) ནད་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

ཁག་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་ནས་ནད་པ་དེབ་འགོད་གངས་ 

༦༤༦༤ ལ་སོར་ ༧༩༢‚༣༡༤།༠༠ སྨན་སྦྱིན་བཏང་ཡདོ།།

བུད་མདེ་འཕདོ་བསནེ་སྐརོ་ལ་
བདོ་ལུགས་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣  ཚསེ་ ༡༣ ནས་ ༢༨ བར་བདོ་མྱིའྱི་

སྒྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོྱར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཡར་

རྒྱས་ཐགེ་ར་ནས་ག་ོསྒྱིག་ཞུས་པའྱི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕགོས་བཙུན་

དགནོ་ཁག་ནང་བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤལེ་བའྱི་ཟབ་ཁྱིད་

ནང་༸སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསན་འཛིན་ལྷ་སྒོན་ལགས་དང་།  

སྱིམ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་བསན་འཛནི་ངག་སོྒན་

ལགས།  བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་བསདོ་

ནམས་ལྷ་མོ་ལགས་བཅས་ཁག་སོ་སོས་ས་གནས་སོ་སོའྱི་

བཙུན་དགནོ་གྱི་བཙུན་མ་བསམོས་ ༣༠༠ བརྒལ་བར་བདོ་

ལུགས་བུད་མེད་ཀྱི་འཕོད་བསེན་བེྱད་སངས་སྐོར་ལ་ཟབ་

ཁྱིད་གནང་ཡདོ།། 

སམེས་ཁམས་ཐད་ཟབ་ཁྱིད་
ཞྱིག་གནང་བ།

ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༡༢ བར་རྡ་ས་བཞུགས་སར་སྨན་

རྱིས་མཐོ་སོབ་ཚོགས་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ལུས་

སམེས་སོག་གྱི་ས་ེཚན་གྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཐགོ་ཕྱི་རྒྱལ་དནོ་གཉརེ་

བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ཕྱི་ལུགས་སེམས་ཁམས་སྨན་པ་དང་

སབོ་གཉརེ་བ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བདོ་ཀྱི་ནང་ཆསོ་ནས་གསུང་

པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སྐོར་ལ་དགེ་བཤེས་མྱི་སྣ་ལྔ་

ཡྱིས་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཡདོ།  ད་ེཡང་སམེས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

རྨང་གཞྱི་སམེས་ཀྱི་སྤྱི་བཤད་དང་།  དག་ེམྱི་དག་ེསམེས་ཀྱི་

དམྱིགས་རྣམ་བྱདེ་གསུམ།  གཞན་ཡང་བྱམས་སྱིང་ར་ེདང་

བཟོད་པ་ཉམས་ལེན།  སོམ་སྒྲུབ་བྱདེ་ཚུལ།  རྟེན་འབེལ་

དང་དྲན་པ་ཉེར་གཞག  སྨན་བླའྱི་སོམ་བཟླས་བཅས་ངོ་

སྤདོ་དང་འབེལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཡང་གནང་ཡདོ།།
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ཤགོ་ངསོ་བཞྱི་པ།

དཔར་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བ། སྨན་རམས་པ་བསདོ་ནམས་སོྒལ་མ།
རམོ་སྒྱིག་འགན་འཁུར་བ། རྱིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྱིས།
ཚགོས་མྱི།  རྱིས་རམས་པ་རྡ་ོརེ་དབང་རྒྱལ།
  རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།
   སྨན་རམས་པ་སོན་པ་སྐྱབས།
   བདོ་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉྱི་མ།
གགོ་ཀླད་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱྱིད་འཛམོས། 
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ཆབ་ལྷ་ོགཡུ་སོྒན་ནམ་སྨྱུག་རེ་མ། ༼སྨན་སོབ།༽

བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤  སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡  

སབས་ལ་གཟབ་དགོས་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལྟོ་བའྱི་སེང་དུ་

དངསོ་པ་ོའཐགེ་དཀའ་བ་འཁེར་མྱི་རུང་ལ། ད་ེབས་བཙིར་

གནནོ་འབྱུང་མྱི་རུང་ཞྱིང་ནང་གྱི་གོན་པ་དང་སྐ་ེརགས་སགོས་

དམ་དྲགས་རྒྱུ་མདེ་པར་ལྷདོ་ནས་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་། ཉྱིན་

ལྟར་ཟུག་ཟེར་དང་ཐང་ཆད་པར་འཛམེས་ནས་ཁྱིམ་དུ་འདུག་

ནས་བཞུགས་མྱི་རུང་བར་ངསེ་པར་འགུལ་སོྐྱད་ལ་བཞུགས་

དགསོ་ཤྱིང་ད་ེཡང་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པའྱི་ས་ོནས་འགུལ་སྐྱདོ་

བྱདེ་དགསོ། ངསེ་པར་དུ་སྨྲ་བ་ཉུང་བ་དང་སྐད་ཅརོ་ཆནེ་པསོ་

གླུ་དང་དཔ་ེཆ་སྐྱརོ་མྱི་རུང་བ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རས་དང་དུག་

རས་རྱིགས་ལ་གཟབ་དགསོ། བཤང་གཅྱི་ཤུགས་ཀྱི་བཀག་པ་

དང་འདརོ་མྱི་རུང་ཞྱིང་སྤྱིར་ན་བུད་མེད་སུ་ཡྱིན་རུང་ཆུ་དྲོ་

འཇམ་གྱིས་ལུས་པ་ོའཁྲུ་དགསོ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཟླ་མཚན་

བབས་པའྱི་དུས་ཆུ་གང་མརོ་ལག་པ་འཆང་མྱི་རུང་བར་ངསེ་

པར་དུ་ཆུ་དྲནོ་མ་ོསྤདོ་དགསོ་པ་ནྱི་རང་ཉྱིད་སྦྲུམ་མར་འགྱུར་

དུས་ཀྱི་འཕོད་བསནེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་ཡདོ་ལ་སྦྲུམ་

མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེབས་ཆུ་དྲ་ོའཇམ་གྱི་གཟུགས་པོ་འཁྲུ་བ་དང་

ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀ་ལྷོད་པོ་ཡོད་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལྷག་

པར་སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ནྱི་དེ་བས་གལ་ཆེ་བས་སེམས་

བག་ཕེབས་པོ་དང་སོྤ་བ་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་དེ་བས་གལ་

ཆ།ེ དངེ་གྱི་དུས་ཚོད་ནྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དུས་རབས་ཡྱིན་པས་

མྱི་རྣམས་ལ་འཕྲུལ་ཆས་སྣ་ཚགོས་མདེ་པ་ནྱི་དཀནོ་མདོ་ཀང་། 

འཕྲུལ་ཆས་ལས་བྱུང་བའྱི་གནདོ་སྐྱནོ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་ཡདོ་པ་

ནྱི་གསང་བ་ལྟ་བུར་གནས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ན་ཡང་འཕྲུལ་

ཆས་ར་ེརའེྱི་དག་ེམཚན་ཤུགས་ཆནེ་ཡདོ་པ་བཞྱིན་གནདོ་སྐྱནོ་

ཡང་ད་ེམཚུངས་སུ་ཡདོ་པས་ད་ེདག་གྱི་འདོ་རླབས་ལ་བརྟནེ་

ནས་སྦྲུམ་མའྱི་བད་ེཐང་ལ་གནདོ་སྐྱོན་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བཞྱིན་

ཡདོ་པ་དརེ་བརྟནེ། སྦྲུམ་མ་ཚསོ་བརན་འཕྱིན་དང་གགོ་ཀླད་

དེ་བཞྱིན་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་དའེྱི་རྣ་བར་བརྒྱུད་བེྱད་

སགོས་ལ་བརྟནེ་ལྟད་མོ་མང་པོ་བལྟ་བ་དང་སྐད་ཆ་མང་བ་

ད་ེབཞྱིན་ཉན་དྲགས་པ་སགོས་ལས་འདོ་རླབས་བརྒྱུད་ད་ེརང་

དང་མངལ་གནས་བྱྱིས་པར་གནདོ་སྐྱོན་བཟོ་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་

ཡདོ་པས་གཟབ་པར་བྱ།

མ་ཡྱི་བད་ེཐང་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་ཡྱིན།

བཞྱི་པ།  སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སྤང་བླང་། སྦྲུམ་མས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་

སྨན་པས་གནང་བའྱི་སྨན་རྱིགས་ཕུད་དེ་མྱིན་རང་འཚམས་

ཀྱིས་སྨན་གང་བྱུང་བསེན་མྱི་རུང་བ་དང་། ལྷག་པར་ག་རྱི་དང་

བཙན་དུག་སོགས་བཟྱི་ལྡན་སྨན་སྦོར། བཟྱི་སྨན་དང་གཉྱིད་

སྨན་རྱིགས་ད་ེབས་བཟའ་མྱི་རུང་། ད་ེདག་ནྱི་ཀླད་པའྱི་དབང་

རར་གནདོ་སྐྱནོ་ཆ་ེབས་སྨན་པས་གནང་བའྱི་ཞྱི་འཇམ་གྱི་སྨན་

རྱིགས་བསནེ་དགསོ་པ་དང་ལུས་ཟུངས་གས་ོབའྱི་སྨན་རྱིགས་

དང་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་གས་ོབའྱི་སྨན་ས་ེའབྲུ་དངས་གནས་སགོས་

ས་ེའབྲུའྱི་རྱིགས་དང་། ཉྱི་དཀྱིལ་དང་གུ་ཡུ་བད་ེདཔག གུ་ཡུ་

ཉེར་བརྒྱད་སགོས་མཁལ་དྲདོ་གས་ོབའྱི་སྨན་སྤོད་ན་འགྱིག་

ཀང་སྨན་པ་བསནེ་བཏུགས་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་སྦྲུམ་མའྱི་ངསོ་ནས་བཤད་

ན་གལ་ཆ་ེདནོ་ཆནེ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 སྤྱིར་ན་སྦྲུམ་ལྡན་སྐྱདེ་མར་དཔྱད་ཡ་ེནས་སྤདོ་མྱི་རུང་ཟེར་

བ་མྱིན་པར་སྦྲུམ་མའྱི་ལུས་ཟུངས་གས་ོཆེད་དང་། མ་ེདྲདོ་ལ་

མྱི་གནདོ་པའྱི་འཇམ་དཔྱད་རྱིགས་གནང་སོལ་ཡདོ་མདོ། ཕྱི་

ལུགས་ལས་བྱྱིས་པ་བཙའ་བའྱི་དུས་བཙའ་དཀའ་བ་ཅན་ལ་

གཤག་བཅོས་གནང་སོལ་ཡོད་རུང་སྦྲུམ་མའྱི་དུས་སུ་དཔྱད་

ར་ེའགའ་མྱི་རུང་བ་ནྱི་ཁག་འདནོ་པ་དང་བཤལ་སྨན་གཏངོ་

བ། ལུས་པའོྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ལ་གཤག་བཅོས་བྱདེ་པ་དང་། 

རྔུལ་ནག་དབྱུང་བའྱི་རྩུབ་དཔྱད་ལག་ལནེ་བྱདེ་པ། ཚད་ལས་

བརྒལ་བའྱི་དྲོད་བཅོས་བྱས་པས་སྦྲུམ་མའྱི་ལུས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་

གནས་སངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་ཏེ་གནོད་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་

འཐབེས་སྱིད་པས་འཛམེས་བྱ་དང་། སྦྲུམ་མས་དུས་ནམ་ཡྱིན་

རུང་སྨན་པ་བསནེ་བཏུགས་བྱདེ་པ་དང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་

ཤེས་ཡོན་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་དགོས་ལ་ལྷག་པར་དུ་སྐྱེས་པ་ཚོས་

ཀང་། ཨ་མ་བུ་ཕྲུག་གྱི་གཡས་གཞོགས་གཡནོ་འདགེས་ཀྱིས་

རླབས་ཆནེ་གྱི་ཨ་ཕ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གནང་ས་ེརང་ཉྱིད་ཀྱི་

མྱི་རབས་རསེ་མ་ད།ེ རང་ཉྱིད་ལས་ལྷག་པའྱི་སྤུས་ཚད་ལྡན་

པ་ཞྱིག་འབྱུང་ན་དེ་ནྱི་ཁེད་ཀྱིས་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ་ཕུལ་བའྱི་

ལེགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ཐུན་མངོ་ནས་རྒྱུས་ལནོ་

གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆའེྱི་གལ་ཆ་ེཞྱིག་ཡྱིན།།

བཙ་ོཐལ་ནང་གྱི་དངུལ་ཆུའྱི་བྱདེ་ནུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣  ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི་རྱིགས་

དོན་གཅོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གྱི་ www.seac.gov.

cn ཞེས་པའྱི་དྲ་ཚིགས་ནང་ (བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་ནང་གྱི་

དངུལ་ཆུའྱི་བྱེད་ནུས་དམྱིགས་བསལ་དང་བདེ་འཇགས་

རང་བཞྱིན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག) ཅེས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་དཀར་

མཛེས་བོད་སྨན་ཁང་དང་། ཁྱིན་ཐུའུ་ཀྲུང་དབྱྱིས་སྨན་

ལུགས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། ཧྭ་ཞྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་

བཅས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འགན་

ལེན་གནང་ས།ེ ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སངས་དང་། རྒྱལ་

ཡོངས་སྨན་རས་ལྟ་ཞྱིབ་ཅུའུ་ཡྱིས་བཏོན་པའྱི་སྨན་རས་

ཀྱི་བདེ་འཇགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ་

གཞྱིར་བཟུང་ཚན་རྱིག་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤད་དེ་ཉམས་ཞྱིབ་

བྱས་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ནང་དནོ་དང་གྲུབ་འབས་ཀྱིས་

བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་གྱི་བདེ་འཇགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་

འཇུག་ལས་ཀའྱི་ཕོགས་ཀྱི་སོང་ཆར་ཁ་གསབ་བྱས་པ་མ་

ཟད། རྒྱལ་ནང་གྱི་རྱིགས་མཚུངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྔོན་ཐོན་

ཆུ་ཚད་ལ་ཡང་སེབས་ཡོད་འདུག བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་ལ་

མངོན་གསལ་གྱི་དུག་རྱིགས་ཟུར་ཕོག་མེད་པ་དང་། ལུས་

ཕུང་གྱི་དབང་རྟེན་ལ་གནདོ་སྐྱོན་མེད་པ། ནད་ཐོག་ལག་

ལེན་སེང་བེད་སྤོད་བྱས་ཚེ་བདེ་འཇགས་ཡྱིན་པའྱི་སོམ་

ཚིག་ཐོབ་ཡོད།

སྨན་དུག་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་རྒྱ་རྱིགས་

ཁད་ལས་པ་འགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འགའ་

ཤས་ལ་གཞྱིགས་ན། གསེར་ཐལ་དང་དངུལ་ཐལ་བཙོ་ཐལ་

སོགས་སྨན་དུག་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་སོག་ཆགས་བྱྱི་

ལའྱི་སེང་བྱས་བར་སྨན་སྦོར་དེ་དག་གྱིས་བྱྱི་ལའྱི་ཕྱི་ཚུལ་

གྱི་རྣམ་པ་བཟང་ཞྱིང་། སྤུ་པགས་ལ་འོད་ལྡན་པ། འགོ་

འདུག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ། བཟའ་བཏུང་དང་བཤང་

གཅྱི་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དོན་སྣོད་གཙོ་བོར་

གཤག་ལས་བྱས་ཀང་རྒྱུན་ལྡན་མྱིན་པའྱི་སྣང་ཚུལ་མ་

མངོན།གཞན་ཡང་ [བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་གྱི་གཙོ་བོའྱི་ཕན་

ནུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག] ཅེས་པའྱི་འགོ་བརོད་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་

བྱས་འབས་ལ་བཙོ་ཐལ་གྱིས་ནད་འབུ་འཕེལ་བར་འགོག་

སྲུང་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་ཚ་ེསྱིང་ལ་ཚད་པ་འཇམོས་ཤྱིང་

གཉན་ཁ་གཅོག་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནད་རྱིགས་

འགོག་སྲུང་གྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐོ་བོ་ལྡན་པའྱི་ར་

འཕདོ་གནང་འདུག

གཞན་ཡང་། [བོད་སྨན་བཙོ་ཐལ་ནང་གྱི་དངུལ་ཆུས་

ཙི་ཙིའྱི་མཁལ་མར་ཤུགས་རྐེན་ཇྱི་ཡོད།] ཅེས་པའྱི་ཉམས་

ཞྱིབ་བྱས་འབས་ལྟར་ན་ཙི་ཙིའྱི་མཁལ་མར་ཚད་ངེས་ཅན་

གྱིས་གནདོ་སྐྱོན་ཐེབས་བཞྱིན་ཡོད་པ་གསལ་འདུག་རུང་། 

ཉམས་ཞྱིབ་དའེྱི་མཇུག་སོམ་དེ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བཙོ་ཐལ་

སྤྱིའྱི་ཕན་གནདོ་ཡྱིན་པ་ར་འཕདོ་ག་ལ་ཐུབ། 

རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནང་བཙོ་ཐལ་

བེད་སྤོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕན་ནུས་ཀང་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་སྨན་

ནང་གསུངས་པ་དང་མཚུངས། དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་དབུས་

གཞུང་སོལ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་སེ་ཚན་ (AYUSH) གྱིས་བཀའ་

མངགས་འོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚན་རྱིག་སོབ་གཉེར་

ཁང་དུ་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་

སྦོར་ཞྱིག་ལ་སོག་ཆགས་ཙི་ཙིའྱི་སེང་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་སེ་

ཙི་ཙིའྱི་ཀླད་པ་དང་། མཁལ་མ། མཆྱིན་པར་དུག་གྱི་ཞོར་

སྐྱོན་མངོན་གསལ་ཐོན་མེད་པ་ནྱི། བཙོ་ཐལ་དེ་ཉྱིད་ནད་

ཐོག་བེད་སྤོད་བྱས་ཚེ་གནདོ་མེད་བདེ་འཇགས་ཡྱིན་པའྱི་

ར་སྤོད་བྱས་འདུག དེ་བཞྱིན་ཀྲུང་ལུགས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ནང་

ལ་ཡང་དུག་འདནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཅོག་ལ་བེད་སྤོད་བྱེད་བཞྱིན་

པ་དང་། མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་ལ་གནདོ་མེད་བདེ་འཇགས་ཡྱིན་

ལུགས་གཅྱིག་མཚུངས་གསུངས་པ་དང་ཙི་ཙི་ཐོག་ཉམས་

ཞྱིབ་ལམ་ནས་ནད་ཐོག་བེད་སྤོད་བྱས་ཚེ་གནདོ་མེད་བདེ་

འཇགས་ཡྱིན་པའྱི་ར་སྤོད་བྱས་འདུག

མདོར་ན་བཙོ་ཐལ་གྱིས་མྱིའྱི་ཚེ་སོག་ལ་གནོད་དང་མ་

གནོད་ནྱི་ལས་སྣོན་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ལ་རག་ལས་ཡོད་སབས་

བཙོ་ཐལ་གྱི་ལས་སྣོན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་པ་ནྱི་གོར་མ་

ཆག །

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས། འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

སྨན་པ་དང་སྐར་རྱིས་པ་སབོ་མཐར་སནོ་པའྱི་གནོ་གསོ་གསར་བཟོ་ཞུས་པ།
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལ་ོནྱི་༸གངོ་ས་

མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཐགོ རྱིག་གཞུང་སྲུང་བརྱིའྱི་

ལརོ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དང་སྐབས་བསྟུན། སྨན་རྱིས་

ཁང་མཐ་ོསོབ་ནས་སྨན་པ་དང་རྱིས་པ་དཀའ་བཅུ་པ་དང་

སྨན་རམས་པ་དང་། རྱིས་རམས་པའྱི་སོབ་མཐར་སོན་པའྱི་

གནོ་གསོ་གསར་བཟོ་ཞུས་པ་དང་། དའེྱི་འགེལ་བཤད་ནྱི།
གངེ་གཞྱི།

བསྱིལ་ལྡན་རྭ་བ་དཀར་པོས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་ལོངས་

འདྱིར་སྨན་པ་ཞསེ་པའྱི་ཐ་སད་ནྱི་ཧ་ཅང་སྔ་བའྱི་དུས་ནས་

ཡོད་པ་དང་། དེ་རེས་པུར་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་རྱིམ་

བཞྱིན་དར་རྒྱས་བྱུང་ཐགོ ཆབ་སྱིད་དང་། དཔལ་འབྱརོ། རྱིག་

གནས་གང་ཅྱིར་གོང་འཕེལ་སྔར་ན་མ་གགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་

བའྱི་དབང་གྱིས་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་བྱ་གཞག་མགོགས་མྱུར་

ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་བརྟནེ་སྨན་པ་དང་། འཚ་ོབྱདེ་སྨན་པ། ལྷ་

རེ་ཞེས་པའྱི་བར་མཚན་སན་ཇེ་མཐོར་ཕྱིན་པར་བརྟེན་དེ་

ནས་བཟུང་བདོ་ཁམས་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ལ་ཚང་མས་གུས་ཞབས་

དང་བརྱི་འཇགོ་བྱདེ་ཡུལ་གྱི་ལས་རྱིགས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར།

ཞྭ་སངེ་འབྱུང་བ་ཆནེ་པ་ོལྔའྱི་མཚནོ་དནོ་ནྱི།
༡། ཐུགས་སྤྲུལ་མྱི་བསྐྱདོ་རྱིག་པའྱི་ཡ་ེཤསེ་མཐྱིང་།། མཚན་

དཔའེྱི་རྒྱན་རགོས་རྡ་ོར་ེལྟུང་བཟེད་བསྣམས།། ར་རྒྱུད་སནོ་

མཛད་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དང་།། ཞེ་སང་རྒྱུ་འབས་ནད་སེལ་

དབང་བསྐུར་ར།ོ། 

༢། སྐུ་སྤྲུལ་རྣམ་སྣང་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དཀར།། མཚན་

དཔེའྱི་རྒྱན་རོགས་འཁོར་ལོ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། བཤད་

རྒྱུད་སོན་མཛད་ཆོས་དབྱྱིངས་ཡེ་ཤེས་དང་།། གཏྱི་མུག་རྒྱུ་

འབས་ནད་སལེ་དབང་བསྐུར་ར།ོ། 

༣། ཡོན་ཏན་རྱིན་འབྱུང་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སེར།། མཚན་

དཔརེ་རྒྱན་རགོས་རྱིན་ཆནེ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། མན་ངག་

རྒྱུད་སནོ་མཉམ་ཉྱིད་ཡ་ེཤསེ་དང་།། ང་རྒྱལ་རྒྱུ་འབས་ནད་

སལེ་དབང་བསྐུར་ར།ོ།

༤། འཕྱིན་ལས་དོན་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལང་།། མཚན་

དཔེའྱི་རྒྱན་རོགས་རྒྱ་གམ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། ཕྱི་རྒྱུད་

སོན་མཛད་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དང་།། ཕག་དོག་རྒྱུ་འབས་ནད་

སལེ་དབང་བསྐུར་ར།ོ། 

༥། གསུང་སྤྲུལ་མཐའ་ཡས་ཡྱིད་ལས་སྐྱསེ་པ་དམར།། མཚན་

དཔེའྱི་རྒྱན་རོགས་པདྨ་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས།། རྒྱུད་ཀྱི་ཞུ་

ཆེན་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དང་།། འདོད་ཆགས་རྒྱུ་འབས་ནད་

སལེ་དབང་བསྐུར་ར།ོ།

གཞྱི་རས་ཀྱི་ཁ་མདགོ་མཐྱིང་གྱིས་ཚགི་འབྲུ་བཅ་ོལྔས་
ཟླ་བ་ཉ་གང་མཚནོ་དནོ།

ཕུལ་བྱུང་གདོད་མའྱི་སྐྱེད་དཀའ་ཐུགས་མཆོག་བརེ་བ་

ཆེན་པོའྱི་རྱིངས་ཞུགས་ཏེ།། རླབས་ཆེན་མཛད་པའྱི་དར་

ཆེན་གཡོ་བས་ཟུག་རྔུའྱི་རྒྱ་མཚོ་མཐར་བརྒལ་ནས།། མྱི་

ཤྱིགས་སོག་གྱི་རྱིན་ཆེན་གྱིང་ཡྱིན་འགོ་བའྱི་ཕན་བདེ་རོལ་

མཛད་པ།། སྱིགས་མའྱི་མགོན་པོ་བདེ་གཤེགས་བདུན་དང་

སྨན་བླའྱི་སྐུ་མདགོ་མཐྱིང་གྱི་རྒྱན།། མཐའ་ཡྱིས་གསུང་སྤྲུལ་

ཡྱིད་ལས་སྐྱསེ་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དམར་བའྱི་འཇའ་གཟུགས་བཀྲ།།

ནང་གསོ་དཀར་པའོྱི་དགུ་ཚགི་རྒྱལ་མསོ་གནམ་གྱི་
སྐ་ེརགས་ཀྱི་མཚནོ་དནོ།

ཕན་བདའེྱི་འབྱུང་གནས་རྨད་བྱུང་གངས་ཅན་གྱི།། བསྱིལ་

ལྡན་པན་གྲུབ་རྒྱུ་སྐར་འཕངེ་བའྱི་དབུས།། གསོ་དཀར་ལྕང་

ལོའྱི་སེ་འཛིན་གཡུ་ཐོག་པ།། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་

མངནོ་འཕགས་བྱང་ཟུར་ལུགས།།

ཞྭ་མའོྱི་མཚནོ་དནོ།
སྨན་པའྱི་དབུ་ཞྭའྱི་དབྱྱིབས་གཟུགས་གྲུ་བཞྱི་ནར་མོ་བའྱི་

མཚནོ་དནོ་ནྱི།། གས་ོབ་རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དནོ་ས་བནོ་

ཚུལ་དུ་སོན་པ་ར་རྒྱུད།། དའེྱི་དནོ་ཐམས་ཅད་བཤད་ཐབས་

ཀྱི་སོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་བཤད་རྒྱུད་དང་། དེའྱི་

དོན་ཐམས་ཅད་མན་ངག་ལག་ལེན་གྱི་སོ་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྱི་མན་ངག་རྒྱུད་དང་། དེའྱི་ལག་ལེན་རྣམས་

ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ཁེར་བདེ་བའྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའྱི་ཕྱི་མ་རྒྱུད། 

དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་དེར་མཇུག་དོན་དང་ཡོངས་

གཏད་བཅས་ལའེུ་ ༡༥༦ མཚནོ་དནོ་བསན།

ཞྭ་མ་ོཟུར་བཞྱི་མཚནོ་དནོ།
༢། བསམ་པ་དཀར་བ་བྱང་ཆུབ་སམེས་ལྡན་པ།། སྡུག་བསྔལ་

མཐངོ་དང་ཕན་འདགོས་དད་པ་དང་།། བཟང་ངན་བྱམས་

སང་ཞ་ེནས་སོམས་པ་ཡྱིས།། སྱིང་ར་ེབྱམས་པ་དགའ་བ་བཏང་

སོམས་བཞྱི།། སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེྐྱད་དེ།། 

དངསོ་གཞྱི་འཇུག་པ་ཚད་མདེ་ཉམས་སུ་བླངས།། འཇུག་པ་

བསྔགས་པར་བལྟ་ཞྱིང་འཁནོ་འཛནི་མདེ།། ད་ེལྡན་གས་ོས་

འཚ་ོམང་གགོས་སུ་གྱུར།། སྨན་པ་གང་ཞྱིག་མཁས་པའྱི་སགེས་

བུ་ལྟ་བུ་བླ་ོགོས་དང་། སྦངས་པ། སན་གགས། ཀུན་གྱིས་བཀུར་

བ་དང་བཞྱི་ལ་འཛེགས་པས་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་སྤྱི་དང་། 

ཁད་པར་དུ་གས་ོབ་རྱིག་པར་མངནོ་པར་མཐ་ོབ་དང་། རྒྱུད་

དང་། བསན་བཅསོ་དང་། ལུང་དང་། མན་ངག་བཞྱིའྱི་ས་ོནས་

གཞུང་གྱི་དནོ་མཐའ་དག་ཤསེ་པ་དང་།

ཞྭ་མའོྱི་གནེ་ཐྱིག་དྲུག་གྱི་མཚནོ་དནོ། 
ཨོ།ཾ ཡྱི་ག་ེཨོ་ཾནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བཤད།། མཆགོ་དང་ནརོ་སེར་དཔལ་

དང་གཡང་།། སྐལ་བཟང་རྣམ་པར་དག་ལྡན་ཞྱིང་།། དམ་

བཅའ་བ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་དོན།། ནོར་བུ་འཛིན་པའྱི་སྱིང་པོ་

ཡྱིན།། འག་ོདྲུག་གཙ་ོབརོ་གྱུར་བ་མྱི་ལུས་ལ།། མྱི་ན་གནས་

དང་ན་བ་གས་ོབ་དང་།། ཚ་ེརྱིང་ཆསོ་ནརོ་བད་ེབ་སྒྲུབ་པའྱི་

ཕྱིར།། སྨན་པ་བླ་ོལྡན་ཤསེ་རབ་ཅན།། རང་གྱི་ཡནོ་ཏན་ཕུན་

སུམ་ཚགོས།། སྱིང་རའེྱི་སམེས་ཀྱིས་བརླན་པ་ནྱི།། སྨན་པ་ཀུན་

གྱི་སྤྱི་རྒྱན་ཡྱིན།། ཞསེ་དང་།

ཞྭ་ཐག་གྱི་མདུད་གསུམ་ལས་གསུམ་ཚན་རྱིག་པར་མཚནོ།
དགསོ་འདདོ་འབྱུང་བའྱི་ནརོ་བུར་ཤསེ་པ་བྱ།། ནད་རྣམས་

སལེ་བའྱི་བདུད་རྱིར་ཤསེ་པར་བྱ།། ཕུད་ཀྱི་རྱིག་འཛནི་མཆདོ་

པའྱི་རས་སུ་ཤེས།། དབྱེ་བ་རླུང་དང་མཁྱིས་པ་བད་ཀན་

གསུམ།། རྒྱུ་དང་ང་ོབ་ོདཔ་ེདང་འབས་བུ་དང་།། གཉནེ་པའོྱི་ས་ོ

ནས་གངས་དང་ག་ོརྱིམ་གྲུབ།།
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