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འཛམ་གངླི ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས།

༡༩༨༢།༡༡།༡༧
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ནས་བསྟན་པ་ཡིན་དུས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་
བ་ཞགི ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་སྨན་གྱི་ཐོག་
ནས་གཞན་ཕན་གྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་ཐོན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་
བའི་ཚོད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཞབས་འདེགས་ལ་
ཕན་པ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྤྱིར་འགྲོ་
བ་མའི ་ི ཞབས་འདེགས། ཡང་སསྒོ ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ཀྱི་ཞབས་འདེགས། བྱེ་བྲག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་
ཞབས་འདེགས་བཅས་ས་ྒོ གང་ས་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད།
བོད་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་འདིའ་ི ནང་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་
བཙན་བྱོལ་པ་མི་གྲངས་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་
འདི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་བྱང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའ་ི བོད་
ཀ་ྱི རགི ་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པ་དང༌། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་
ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ས་ཁུལ་གང་འཚམས་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང༌། དེས་མ་ཚད། དེ་
རིང་ཁ་སང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་སྐད་གྲགས་ཡོད་
མཁན་ཁདྲོ ་ནས་བོད་སྨན་ལ་དོ་སྣང་དང་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་
འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རྒྱ་གར་ནང་དང༌། ཕ་ྱི རྒྱལ་སྡེ་ཁག་ནང་སྨན་པ་མང་པོས་ལོ་
མང་པོ་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་མ་དྲག་པའི་ནད་རིགས་བོད་
སྨན་ཟོས་ནས་ཕན་པ་མགི ་མཐོང་ལག་ཟནི ་ཡོང་ག་ི ཡོད་པ་རེད།
བོད་སྨན་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་
ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་
རང་ཚོས་རིག་པ་བསྒྲིམས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡནི ་ན་ད་ལྟ་

ལབ་པ་ནང་བཞིན་རེད། གཞན་ཕན་རླབས་ཆེན་སྒྲུབ་ཐུབ་
པའ་ི མདུན་ལམ་ཡངས་ཤངི ་འོད་སངྟོ ་ལྡན་པ་ཡོང་ངེས་རེད།
དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའ་ི བསམ་བློ་གཏོང་དགོས། ཤེས་སོང་ངམ།
དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།
ངས་སྔོན་མ་སྨན་གྱི་སྐོར་གང་ཡང་ཤསེ ་ཀྱི་མེད། ཡིན་
ནའང་ང་རང་ནད་པ་བྱས་ནས་རྟག་པར་བོད་སྨན་བཟས་པ་
དེས། ནད་པ་རྒས་པོ་སྨན་པ་འདྲ་ཟེར་བ་བཞནི ་བོད་སྨན་ལ་
ཡིད་ཆེས་སྐྱེས་པ་དང༌། སྤྱིར་བཏང་ནད་པ་རྩག་རྩིག་དེ་ཚོའ་ི
གྲས་ལ་ཁྱེད་རང་སྨན་འདི་དང་འདི་བཟའ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད།
རྟག་པར་བོད་སྨན་འཁྲིས་ལ་ཉར་ནས་བོད་སྨན་གྱི་
གྲོགས་པོ་ཆགས་པ་ཡནི ་ཙང་བོད་སྨན་ལ་ཡིད་ཆེས་སླེབས་
ཏེ་ཕན་ནུས་ཇ་ི ཡོད་ཤེས་ཀ་ྱི ཡོད་པ་ལྟར་འད་ི ཡར་རྒྱས་ཤགི ་
གཏོང་ཐུབ་ན་སྙམ་པ་སྔོན་ནས་བསམས་མྱོང༌། ཡིན་ན་ཡང་
ཆ་རྐྱེན་འདྲ་པོ་མ་འཛོམས། སོ་སོའ་ི འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་
བཞིན་ཤར་ཤར་འགྲོ་མ་ཐུབ་པར་དེ་མུར་ལུས་པ་རེད། ད་
ཆ་ག་རེ་ཡནི ་ནའང་ཕ་ྱི ནང་ག་ི རྐནྱེ ་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་ཏེ་
ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་གཞི་ཡོད་དུས་ཙ་ན་ང་རང་ཡིན་ནའང་
བློ་བདེ་པོ་དང༌། དགའ་པོ་བྱུང༌། ད་དངོས་གནས་རེ་བ་ཆེན་
པོ་ཆགས་ནས་བསྡད་ཡོད། རེ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་
ཆེད་དུ་དགེ་རྒན་ཚོ་དང་དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་ཚོ། ལས་བྱེད་པ་
ཚོ་ཚང་མས་ནུས་ཤུགས་རྡོག་རྩ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ནས་ཧུར་
ཐག་གྱིས་ཤོག་ཨང༌། ཤེས་སོང་ངམ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
ཁྱེད་རང་ཚོ་སློབ་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞིག་དང༌། གཞན་ཕན་
རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའ་ི རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ།
ཞེས་བཀའ་སྩལ།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
བལ་ཡུལ་བྱམས་པ་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། དེ་སྔོན་
གློ་དྲག་པོའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་དེ་གཞིས་ཆགས་ངོ་
བོར་བསྒྱུར་རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་སྐབས་དེའ་ི བདེ་སྲུང་
བཀའ་བློན་སྟག་ལྷ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་མཆོག་དང་སྨན་
རྩིས་ཁང་ག་ི འགན་འཛིན་ཕྱག་རོགས་སྟག་ལྷ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་མོ་
གཉིས་གཟགི ས་སྐོར་དང་བསྟུན་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་ཁང་ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་དུ་འཛིན་སྐྱོང་རྩིས་བཞེས་རསྗེ ་སྤོག་ར་བྱམས་
པ་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཞེས་མིང་བཏགས།
དེ་ནས་བཟུང་གཞིས་མིས་གཙོས་ཡུལ་མི་སྒུ་རུང་། ཤར་
པ། རྟ་མང་སོགས་ཉིན་རེ་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ནད་
པར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། སྤོག་ར་རྒྱལ་སའི་བཟོ་
གཞིས་དཔལ་འབྱོར་གླིང་དུ་ཟླ་རེ་ཐེངས་རེ་བསྐོར་བསྐྱོད་ལོ་
ཤས་རམི ་པས་རསྗེ ་གཟའ་འཁོར་རེ་ཐེངས་རེ་བསྐོར་བསྐྱོད་
གནང་། ཕ་ྱི ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སྤོག་ར་དཔལ་འབྱོར་གླིང་དུ་མི་
འབོར་མང་བ་དང་། ཡུལ་མ་ི ནད་པ་བསནྟེ ་གཏུགས་སོགས་ཀ་ྱི
འགྲུལ་བཞུད་སྟབས་བདེ་བའི་ཆ་ནས་དཔལ་འབྱོར་གླིང་བཟོ་
གཞིས་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་
དང་སྨན་སྤདྲོ ་ཁང་ག་ི ཆེད་ཁང་པ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་
བརྟེན་ནས་སྨན་ཁང་གནས་སྤོས་བྱས། དེ་ནས་བྱམས་པ་གླིང་
ས་གནས་ལ་མི་འབོར་དེ་ཙམ་མེད་པར་བརྟེན་འཆར་ཅན་
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་གཉིས་ལ་བསྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་
བཞིན་ཡོད།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཡས་མས་ནས་ཉིན་རེ་ཆ་སྙོམས་ནད་པ་
གྲངས་ ༡༥ བརྒལ་བར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་ལོ་
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གཅགི ་ནང་དེབ་འགོད་ནད་པ་གྲངས་ ༦༩༤༥ སྨན་སྦནྱི ་
སརྒོ ་ ༤༠༧,༡༧༩,༠༠ གཏོང་གི་ཡོད།
བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦
ལོར་ས་གནས་དེ་གའ་ི འགོ་དམངས་ཡོངས་ཀྱིས་ནང་སྲིད་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་རེ་སྐུལ་ལྟར་སྐབས་དེར་
ནང་སདྲི ་ལས་ཁུངས་ཀ་ྱི བཀའ་འབལྲེ ་བཞནི ། ས་གནས་བདེ་
དོན་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གཉིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ས་ྟེ སྨན་
ཁང་ཚུགས་ཡུལ་དང་སྨན་པའ་ི ལས་ཤག་བཅས་ལ་ས་གནས་
གཞིས་ཆགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པའ་ི མི་གྲངས་ཉེར་
ལྔའི་ཁང་ཁུངས་གནང་། རིམ་པས་ཡུལ་མི་སོགས་ས་ཐག་རིང་
ཐུང་ཅི་རིགས་ནས་བོད་སྨན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་
ཆོས་དང་ཕན་ཡོན་གསན་ཏེ་ནད་པ་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་
མཁན་ཇེ་མང་དུ་ཕནྱི ་པ་མ་ཟད། དེ་དག་ཁདྲོ ་མངའ་སའྡེ ་ི སྤ་ྱི
ཁྱབ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་། རྒྱ་གར་དམག་སྒར་གྱི་དཔོན་
རིགས། གལ་ཆེའ་ི ཆབ་སྲིད་པ་མང་པོ་སླེབས་བཞིན་ཡོད་པ་
དེས་བོད་མརི ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།
དེ་སྔ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་འདསི ་མ་སུ་ར་ི དང་། དོན་
གྲུབ་གངླི ་བོད་མའི ་ི གཞིས་ཆགས་སུ་ཟླ་རེ་དང་མངོན་དགའ་
སློབ་གྲྭར་བདུན་ཕྲག་རེ་བརྟག་དཔྱད་བསྐོར་བསྐྱོད་དང་།
དེང་གླིང་ཚང་གཞིས་ཆགས་སུ་སྨན་བསྐོར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ཉིན་རེ་སྨན་ཁང་འདིར་ཆ་སྙོམས་ནད་པ་གྲངས་ ༨༠ བརྒལ་
བར་བསནྟེ ་གཏུགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། ལོ་
གཅིག་ནང་དེབ་འགོད་ནད་པ་གྲངས་ ༣༠,༦༥༧ སྨན་སྦྱིན་
སརྒོ ་ ༦༢༧,༦༤༢,༠༠ གཏོང་གི་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༨ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༤
ཐོག་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གིས་གོ་སྒྲིག་འོག་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་
ཆེ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་། སྨན་རྩིས་
ཁང་ག་ི འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས། ༸ སྐུ་བཅར་
སྨན་པ་གཙོ་བོ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས། སྨན་རྩིས་ཁང་གི་
དྲུང་ཆེ། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བརྩོན་
འགྲུས་ལགས། སྨན་རྩིས་ཁང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་སྨན་པ། ལས་བྱེད། ལས་མ།ི སློབ་ཕྲུག་བོད་མའི ་ི གསར་
འགོད་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྨན་རམས་པ་རིག་
འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱིས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཉིན་མོ་
སྲུང་བརྩིའ་ི དགོས་དམིགས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་།
དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཉིན་མོ་སྲུང་
བརྩི་དང་འབྲེལ་མང་ཚོགས་ནང་ནད་གཞི་དེའ་ི གོ་རྟོགས་
སྤེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་གསུང་བཤད་སོགས་གནང་
མཚམས་༸ སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་ལགས་ཀྱིས་
བོད་ལུགས་གསོ་རགི ་ཐོག་ནས་ཟས་སྤྱོད་དང་། སྨན་བཅོས་
ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ན་ནད་གཞི་ཞི་ལྷོད་འགྲོ་རྒྱུར་ཁྱད་པར་
ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་སོགས་གནང་། དེ་
རྗེས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་
འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལུགས་ནས་ནད་གཞི་དེ་སངས་དྲག་
གཏོང་རྒྱུའི་ད་བར་སྨན་མེད་ཀྱང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་
ཡོངས་དང་། ལྷག་དོན་བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཟུང་
འབྲེལ་གྱིས་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་
གསུང་བཤད་བཅས་གནང་ཡོད།།

རྒྱ་ཡགི ་སྡེ་ཚན་ཞིག་གསར་དུ་དབུ་འབྱེད་ཞུས་པ།
ཕ་ྱི ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་
ཁང་གི་མཐོ་སློབ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི རྒྱ་ཡགི ་ས་ྡེ
ཚན་ཞིག་གསར་དུ་དབུ་འབྱེད་ཞུས་པའ་ི མཛད་ས་ྒོ ཚུགས། དེ་
ཉིན་ཕྱེད་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་འཕྲོད་
བསནྟེ ་དྲུང་ཆེ་ཤ་ོ ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག ཤེས་
རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་མཆོག སྨན་རྩིས་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཚེ་རངི ་བཀྲ་ཤསི ་མཆོག སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དྲུང་
ཆེ་མཆོ ག་གིས་དབུས་པའི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་འགན་འཛིན་
དང་། ལས་བྱེད། ལས་མ།ི སབློ ་ཕྲུག་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་
འགན་འཛིན་ཚེ་རངི ་བཀྲ་ཤསི ་མཆོག་གིས་༸ གོང་ས་མཆོག་
གི་བཀའ་སློབ་རིམ་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར། རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་
འཛུགས་རྒྱུ་ཕྱི་དྲགས་མེད་ན་སྔ་དྲགས་མེད་པའི་དགོས་

དམིགས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་གྲུབ་བསྟུན། རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་
ག་ྱི འགན་འཛིན་སྨན་རམས་པ་ཆོས་ལོ་ཐར་ལགས་ཀསྱི ་བོད་
ཀ་ྱི གསོ་རགི ་ཙམ་མ་ཟད། རྩིས་ལུགས་དང་རྒྱའ་ི རགི ་གཞུང་
དབར་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་རིག་གཞུང་གི་ལེགས་ཆ་
སྤྲོད་ལེན་ཐུབ་སླད་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་
གཙོ་བོ་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གི་མཛད་སྒོ་དང་འབྲེལ་
བའ་ི གསུང་བཤད་གནང་མཚམས་༸ སྐུ་བཅར་སྨན་རམས་
པ་བསྟན་འཛིན་མཐའ་ཡས་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུས་ཏེ་
མཛད་སྒོ་གྲོལ། རྒྱ་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཆོས་ལོ་ཐར་
ལགས་དང་། ལས་བྱེད་༸ སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་
མཐའ་ཡས་ལགས། སྨན་པ་བསོད་ནམས་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས། སྨན་པ་
མགོན་པོ་ཚེ་རིང་ལགས། སྨན་པ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཡིན།།

ལ་དྭགས་སུ་དུས་དབང་ཐེངས་ ༣༣ ཐོག་སྨན་བསྐོར་ཞུས་པ།
༸ སྤྱི་ནོར་༸ གོང་ས་༸ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ པ་བཟང་ཚེ་རིང་ལགས། ཁ་ལོ་བ་རིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་
གིས་ལ་དྭགས་སུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༢ གཟིགས།
ཐེངས་ ༣༣ སྩལ་གནང་མཛད་པ་དང་བསྟུན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣ ནས་ ༡༤ བར་ཞ་ི བའ་ི ཚལ་ག་ྱི དུས་འཁོར་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
དབང་ཆེན་གནང་ཡུལ་ཤར་བྱང་ཕགྱོ ས་སུ་བོད་ཀ་ྱི སྨན་རྩིས་
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཞུང་དང་མཁས་པའི་མན་
ཁང་གསི ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་ཁག་གཉིས་དང་། སྨན་སྤྲོད་
ཁག་གཉིས་ཆེད་བཙུགས་ཀསྱི ་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤསེ ་བྱ་གོ་བདེར་མི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་
ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་གྱི་བྱེད་
ག་ི སྨན་རམས་པ་བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་ལགས་དང་། སྨན་
སྒོའ་ི སྤང་བླང་གོ་རྟོགས་ཡོང་བ།
པ་བཤད་སྒྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཐོག་དབུས་ནས་༸སྐུ་བཅར་སྨན་
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸ སྤྱི་ནོར་
པ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲོན་ལགས་ཁ་སྣོན་གྱིས་སྨན་པ་རེས་མོས་
གོང་ས་༸ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་
བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐོག་སྨན་སྐོར་འགན་འཁུར་བ་བསྟན་ ༸ཁང་ལ་གནང་བའི
་བཀའ་སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་
འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་དང་། ས་གནས་སྨན་རྩིས་ལས་སྣེ་བ་བསོད་ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་གཉིས་ལ་བཅངས་པའི་དགོངས་གཞི་
ནམས་སྟོབས་ལྡན་ལགས། རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས། བཀྲིས་ ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
མཚོ་མོ་ལགས། སྦྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་ལགས། སྲིད་གཅོད་སྒྲོལ་མ་ལགས།
 མི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
བསོད་ནམས་སྒལྲོ ་དཀར་ལགས། བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས།
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ་ལ་ཞིབ་འཇུག

ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད།
ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་འབོད་པ་འདི་ལ་ཕྱིས་སུ་དཔེ་
དེབ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་སྐབས་སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་
དམ། གཡུ་ཐོག་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་མངི ་བཏགས་གནང་
ཡོད། འདི་སྨན་གཞུང་རངྙི ་པ་ཞགི ་ཡནི ་ལ་བར་སྐབས་མ་དཔེ་
དཀོན་གྲས་སུ་གྱུར་བ་རེད། འད་ི ན་ི ཆ་ལག་ས་ྟེ ཡན་ལག་བཅོ་
བརྒྱད་ལས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ཅངི ་གྲགས་ཆེ་བའ་ི གསོ་རགི ་སྨན་
གཞུང་ཞིག་ཡིན། གཞུང་འདའི ་ི རམྩོ ་པ་པོ་གཡུ་ཐོག་གསར་མ་
ཡོ ན ་ ཏ ན ་
མ གོ ན ་ པོ ་
ཡིན་ལ་དེའ་ི
སྟེ ང ་དུ་ཆ་
ལག་རེ་ཟུང་
ཞི ག ་ ཁོ ང ་
གི ་ ད ངོ ས ་
སློ བ ་ སུ མ ་
སྟོན་ཡེ་ཤེས་
ག ཟུ ང ས ་
དང་། ལོ་
ཙྭ་བ་བཻ ་ རོ ་
ཙ་ནས་བསྒྱུར་བ་ཆ་ལག་དེ་གའ་ི མཇུག་བྱང་དུ་གསལ་བར་
བཀོད་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་ཐུབ། ཆ་ལག་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྩོམ་
པ་པོའ་ི གསལ་ཆ་མེད་པར་བརནྟེ ་ཤག་རམ་པ་ཉ་ི མ་དཔལ།
འབལ་སྨན། བྲང་ཏི། རོག་སྟོན་དཀོན་ཅོག་སྐྱབས་བཅས་ཡིན་
པ་སྨན་རྩིས་མཁས་དབང་བྱམས་པ་འཕནྲི ་ལས་ཀསྱི ་གསུངས་
འདུག གང་ལྟར་གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་
(1126-1202) དེ་ཉདི ་ཀྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་མན་ངག་
ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པའི་གོ་ཆོད་དུ་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་འདི་

ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན།

ལེགས་པར་བསྒྲིགས་ནས་གཡུ་ཐོག་དབོན་དགའ་ལ་རསྗེ ་སུ་
གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་གཞུང་འད་ི ལྷ་ས་ཞོལ་དགའ་ལྡན་ཕུན་
ཚོགས་གངླི ་ག་ི དཔར་མ་དང་ས་ྡེ དགེ་དཔར་མ་གཉསི ་ཀ་ྱི མ་ཕ་ྱི
མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད།
སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་འདའི ་ི ནང་དུ། དཔལ་
ལྡན་རྒྱུད་བཞི་གའི་ས་བཅད་དང་། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་
པ་ཆེ་སྔ་གྲས་འབུམ་ཆུང་གསལ་སྒྲོན་ནོར་བུའི་འཕྲེང་མཛེས།
དེ་བཞིན་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་གོ་བ་གསལ་བར་ལེན་པར་ས་བཅད་
རྒྱས་པ་སངྟོ ་ཐུན་མཛེས་པའ་ི འཇའ་རསི ་ཞེས་པ་དང་། དཔལ་
ལྡན་རྒྱུད་བཞའི ་ི དཀའ་འཕངྲེ ་གལྲོ ་བར་ཊ་ཱི ཀ་མུན་སེལ་སྒནྲོ ་
མེ་ཅེས་བྱ་བ་དང་། བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་མ་རྫོགས་པའི་བློ་ཆུང་བ་
རྣམས་ཀ་ྱི ཆེད་དུ་མན་ངག་རྒྱུད་ནང་བསྟན་ནད་མང་པོ་ཞགི ་
གི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟགས་བཅོས་མདོར་བསྟན་སྒོ་ནས་འཆད་པ་གསོ་
དཔྱད་མུ་ཏགི ་འཕངྲེ ་བ་དང་། རྩ་ཆུའ་ི སངྟོ ་ཐུན་དང་ནད་ཚ་
གྲང་གཉསི ་ལ་སྤ་ྱི བྱེ་བྲག་ག་ི སངྟོ ་ཐུན། དུག་དང་རྨ་སོགས་སྐོར་
ཚོམས་སྟོང་ཐུན་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་གསར་བུ་བ་དག་ལ་གོ་སླ་
བའི་ཕྱིར་དུ་བསྟན་པ་བཅས་ཆ་ལག་རྣམས་བཞུགས་ཡོད་པས་
དོན་ལ་གཞུང་འདི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འགྲེལ་ཆུང་
ཞིག་ཡནི ་པ་བཤད་ཐུབ། དེ་བཞནི ་གསོ་དཔྱད་ཀ་ྱི དོན་མ་ལུས་
པའ་ི ཁོག་འབུབས། གསོ་རགི ་མངི ་དོན་གབ་ཡགི ་གསལ་སནྟོ །
ཞལ་གདམས། གདམས་པའ་ི ལག་ལེན། སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག
སྨན་སྦྱོར་དང་གསོ་དཔྱད་སོགས་ཀ་ྱི ཆ་ལག་རྣམ་གྲངས་བཅོ་
བརྒྱད་བཞུགས་ཡོད་པས་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལ་དོན་གཉེར་
ཡོད་པ་རྣམས་ཀསྱི ་ངེས་པར་དུ་ལྟ་ཀགློ ་བྱེད་དགོས་པའ་ི སྨན་
གཞུང་ཞིག་ཡིན། སྨན་གཞུང་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་བཙན་
བྱོལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་ཞོལ་དཔར་མ་ལས་མ་ཕྱི་
བླངས་ནས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་པ་རེད།།

དུག་ཐབས་ནད། (HEP B) ལ་དཔྱད་པ་མདོ་ཙམ་འཆད་པ།
སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་སྦནྱི ་པ་བསུ་སྣང་།

དུག་ཐབས་ནད་འདི་ཉིད། བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་རྒྱུད་
གཞུང་། གང་དུ་བསྟན་ཡོད་དམ། ཞེ་ན། འད་ི ན།ི མན་ངག་རྒྱུད་
ཀ་ྱི ལེའུ་སོ་དྲུག་པར། མཆནི ་ནད་དབྱེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་གསུངས་
པའི་ནང་ཚན་གསུམ་པའ་ི ནང་གསལ་བར་བསྟན་ཡོད།
Hepatitis B ཞེས་པའི་ནད་འདི། བོད་ཀྱི་གསོ་
རིག་རྒྱུད་གཞུང་ཐོག་ནས་དུག་ཐབས་ནད་དུ་ངོས་འཛིན་
ཇི་ལྟར་བྱེད་དམ། ཞེ་ན། ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ནད་
འདིའ་ི མངོན་རྟགས། མིག་དང་པགས་པ་སེར་པོར་འགྱུར་
བ་དང་། ཚ་བ་རྒྱས་ཤངི ་ཐང་ཆད་པ། ཟས་ཀ་ྱི དང་ག་འགག་
པ། ཞེ་མེར་ལྡང་ཞིང་སྐྱུག་པ། ཚིགས་ཟུག་ལྡང་བ། བཤང་བ་
ཐལ་མདོག་འབྱུང་བ་རྣམས། དུག་ཐབས་མགི ་དམར་གདོང་
སྔོ་རྩིབ་སྟེང་ཟུག །ཕོ་མཆིན་གང་སྙམ་འཇུ་དཀའ་ཟོས་ཚེ་
ན། །བྲུན་སྐམ་བོལ་གཡོ་མུར་གོང་མཐིལ་བཞི་སེར། །གཞུག་
ཏུ་མཆིན་པ་རུལ་ནས་དུད་ཁུར་ལུ། །ཞེས། རྒྱུད་གཞུང་དུ་
གསུངས་པའི་ནད་རྟགས་བཅུ་པོ་རྣམས་དང་མཚུངས་སྡུར་
བྱས་ཏེ། གཅིག་མཚུངས་ལྡན་པ་འདའི ་ི ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
དུག་ཐབས་ནད་དུ་ཁུངས་གཏུགས་དགོས་པ་ཡིན།
ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་བཤད་པའ་ི ནད་རྟགས་ནང་། ཚ་བ་
རྒྱས་པ་བཤད་པ་འད་ི ནི། ཅིའ་ི ཕརྱི ་དྭངས་མ་མཆིན་གནས་
མཁྲིས་ལྡན་ཚ། །ཞེས། རྒྱུད་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་དེ་དང་།
འོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་ག་ྱི དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་བསྟན་
པའ་ི མདོ་ཚིག་བཅས་ལ། བདག་གིས་ཁུངས་གཏུགས་བྱས་
པ་ན།ི ཁདྱེ ་རྣམས་ཀ་ྱི སྤྱན་སྔར་དཔྱད་གཞིའ་ི ཆེད་དུ་བཀོད་
ཡོད། ནད་རྟགས་ལྷག་མ་རྣམས། རྒྱུད་གཞུང་ལ་ཁུངས་
གཏུག་བྱེད་སླ་བར་འདུག་པས་འདིར་བཀོད་མེད།།
ཕྲན་གྱི་ནད་ཐོག་ཉམས་མྱོང་གི་བརྒྱུད་རམི ་གྱི་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། ནད་རྟགས་དང་པོ། མིག་རྩ་
དམར་བ་དང་། གཉིས་པ། གདོང་ས་ྔོ བ་ས་ྟེ ནག་པོར་འགྱུར་
བ་དང་། གསུམ་པ། མཆིན་པའ་ི གནས། རྩིབ་མ་གཡས་པའ་ི
སངྟེ ་དུ་ཟུག་པ་དང་། བཞ་ི པ། ཕོ་མཆིན་རླུང་གིས་གང་སྙམ་
བྱེད་པ་དང་། ལྔ་པ། ཕོ་མཆིན་གྱི་བྱེད་ལས་རྒུད་པའི་རྐྱེན་
གྱིས་ཟས་སྐོམ་འཇུ་དཀའ་བ་དང་། དྲུག་པ། ཟས་སྐོམ་སནྟེ ་
པའ་ི ཚེ་ན། ཕོ་མཆིན་གནས་སུ་ན་བ་དང་། བདུན་པ། བྲུན་
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སྐམ་པོ་འབྱུང་བ་དང་། བརྒྱད་པ། ནད་རངྙི ་བར་གྱུར་པ་
དེའ་ི ཚེ་ན། པུས་མོ་མན་དུ་ཆུ་ཞུགས་པའ་ི རྐནྱེ ་གསྱི ་བོལ་གོང་
གཡོ་བ་དང་། དགུ་པ། ཚད་མཁྲིས་དབང་གིས་མུར་གོང་
དང་། མཐིལ་བཞི་སེར་བོར་འགྱུར་བ་དང་། བཅུ་པ། མཐར་
མཆིན་པ་རུལ་བ་སྟེ། མཆིན་པ་ཧྲེང་ཞིང་། ཁ་དོག་ལྗང་ཞད་
ཅན་ལ་སྨུག་པོར་འགྱུར་བ་བཅས་ནི། ནད་འདིས་ཟིན་པའི་
ནད་པ་མང་པོར་ཡོངས་སུ་ཚང་ཡོད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་
ཡོད། ཡིན་ནའང་། དུད་ཁུར་འདྲ་བ་ལུ་བ་ནི་ད་བར་བདག་
གིས་མཐོང་མ་མྱོང་།
ནད་འདིའ་ི མིང་། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་འགན་སུ་
ལ་ཡོད་དམ། ཞེ་ན། སྤྱི་ཚོགས་སུ་ནད་ཀྱི་ཐོག་ལ། དམིགས་
བསལ་འགན་འཁུར་ལྡན་པའི་ཚོ གས་སྡེ་གང་ཞི ག་གིས་
ངེས་ཤེས་བརྙེས་པའི་ནད་ཀྱི་མིང་ཞི ག་འཁོ ལ་སྤྱོད་བྱེད་
མ་ཐུབ་ཚེ། དེར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཡིད་ཆེས་དང་། སྣང་
མེད་དབང་གིས་རྒྱུད་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པའི་ནད་ཀྱི་
མིང་། མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་སིམ་པ་ཡིན།
ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ Hepatitis B ཡི་
མངོན་རྟགས་དེ་དག བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་གཞུང་ནང་བསྟན་
པའི་མཆིན་ནད་འདིའ་ི རྟགས་གང་ཞིག་ཚང་འདུག་གམ།
དབྱེ་བ་གང་དུ་འདུ་བ་བཅས་ལ་ངེས ་ཤེ ས ་བརྙེས ་པའི་
རྟོག་དཔྱོད་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཐོག་ནས་ནད་ཀྱི་མིང་གཏན་
འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ནི། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན།
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་། ཨ་རའི ་ི བོད་སྐད་རླུང་
འཕྲིན་ཁང་དང་། དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ Tibet
Online TV བཅས་ཀྱིས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། ཅེས།
བཀོལ་བ་དེ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རྒྱུད་གཞུང་དང་། མཐུན་མི་
མཐུན་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་དེ། ངེས་ཤེས་བརསྙེ ་པའ་ི ཐ་
སྙད་འཁོལ་སྤྱོད་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ན།ི གང་ཅིའ་ི ཐོག་ནས་
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་འཁུར་དུ་བབས་
པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

སའི་གོ་ལ་འདིའ་ི སྟེང་འགྲོ་བ་མི་ཐོག་མར་ཆགས་པ་
ནས་བཟུང་ཤིང་ཏོག་ནི་ལུས་དང་སྲོག་འཚོ་བར་བྱེད་པའི་
ཟས་རིགས་གལ་ཆེ་ཤོས་གྲས་ཡིན། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་
འདོད་པའ་ི ཡེ་ཤུའ་ི ཆོས་ལུགས་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོས་གསུངས་
ཚུལ་ཞིག་ལ། ཡེ་ཤུའི་སྟོན་པས་འཛམ་གླིང་འདི་ཉིད་བསྐྲུན་
མཚམས་སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་རིགས་ལ་དབང་འཛིན་
མཁན་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་ཨེ་དྲམ་དང་ཨིབ་ (Adam &
Eve) ཞེས་པ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའ་ི ཐོག་མར་བསྐྲུན་
པར་གྲགས། ཁོང་གཉིས་ལྷིའི་ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་གནས་བཅུག་
ཅིང་། ལྡུམ་རའ་ི དབུས་སུ་ཤིང་ལྡོང་ཞིག་ཀྱང་བསྐྲུན་ཡོད་
པས་དེའ་ི ཤིང་འབྲས་ནམ་ཡང་བཟའ་མ་ཆོག་པའ་ི བཀའ་
བཏང་ཡང་ཨེ་དྲམ་གྱིས་སྟོན་པའི་བཀའ་མ་ཉན་པར་ཤིང་
ཏོག་ཟོས་བར་བརྟེན་འཇིག་རྟེན་འདིའ་ི ནང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་
ཚོགས་བྱུང་བར་གྲགས།
གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་འདི་རིགས་བདེན་དང་མི་བདེན་
གནས་ཚུལ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་གང་བདེན་པ་ན་ི གདོད་མའ་ི
དུས་ནས་མི་རྣམས་ལུས་སྲོག་འཚོ་བའི་ཕྱིར་རང་བྱུང་ཁོར་
ཡུག་གི་ཤངི ་འབྲས་སོགས་ཟས་སུ་བསྟེན་པ་ནི་རྩོད་མེད་རེད།
དེང་སྐབས་ཚན་རྩལ་རིག་གསར་དར་ཁྱབ་ཤུགས་
ཆེན་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་གོ་འཕང་ཇེ་མཐོར་ཕྱིན་
པའི་དུས་འདིར་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི ནང་དུ་སྔར་མེད་པའི་
ཤིང་འབྲས་ད་ལྟ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་ལ། སྔར་ནམ་དུས་ཀྱི་ཤངི ་ཏོག་
ད་ལྟ་དུས་བཞ་ི ཀར་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་སྟེ་དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་
ཨམ་འབྲས་ (Mango) དབྱིན་ཡུལ་དུ་མི་ཚོས་ཁྲོམ་ནས་
ཚང་ཀ་ཤིག་ཤིག་ཉོ་བཞིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། སྤྱིར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་
ཚོས་བཤད་སྲོལ་དུ། ཉིན་ལྟར་ཀུ་ཤུ་གཅིག་བསནྟེ ་པས། སྨན་
པ་རྣམས་དང་རྒྱང་རངི ་སོང་། ཞེས་པ་ལྟར་ཤངི ་ཏོག་གིས་ང་
ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་ལ་བཅུད་རྫས་མང་པོ་སརྟེ ་ག་ྱི ཡོད་པ་མ་ཟད།
བདེ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་ཉིན་ལྟར་ཤིང་ཏོག་བསནྟེ ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་ཡིན་མོད། འོན་ཏེ་དེང་སང་ཁྲོམ་ནས་ཐོབ་པའི་ཤངི ་ཏོག་
དང་ཤངི ་ཏོག་ཁུ་བའ་ི རགི ས་ཀསྱི ་དངོས་གནས་ང་ཚོའ་ི ལུས་
ཁམས་ལ་ཇི་ཙམ་ཕན་ནུས་སྟེར་གྱིས་ཡོད་མེད་དེང་གི་སྨན་
པ་དང་ཤསེ ་ཡོན་ཅན་ཚོས་བློ་ཚབས་དང་དོགས་འདྲི་རིམ་པ་
ཡོང་གི་ཡོད་པས། གནད་དོན་དེའ་ི ཐོག་ལ་དོ་སྣང་གསར་པ་
དང་ཉམས་ཞབི ་ཀྱང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་གཞུང་
གིས་ལུང་པའ་ི ཟས་བཅུད་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་
ཞིག་སྤེལ་བའི་ནང་། དེང་སང་ཁམྲོ ་ནས་ཐོབ་པའ་ི ཤངི ་ཏོག་
ཁུ་བ་ལ་མངར་རྫས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པར་ཤེས་རྟོགས་
ཀྱིས་ཉིན་ལྟར་ཟས་དང་མཉམ་དུ་ཐེངས་རེ་ཙམ་འཐུང་
པ་ལས་གང་བྱུང་མང་པོ་འཐུང་ཚེ་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་

ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརྗོད། ཞིབ་འཇུག་འདིའ་ི ནང་
དབྱིན་ཇིའ་ི ན་གཞོན་ལོ་ ༡༡ ནས་ ༡༩ ཁག་གཅིག་ལ་
ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པས་ཤིང་ཏོག་ཁུ་བ་དང་། རྗས་ཆུ་
མངར་མོ། འཁུར་ར། འབྲུ་རགི ས་དང་ཤིང་ཏོག་ལས་བཟོས་
པའི་མངར་ཟས་སོགས་བསྟེན་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མཁོ་
བའི་མངར་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༧ མང་བར་ཐོན་ཡོད་པ་
དང་། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༡༠ མན་ཆད་ལ་བརྟག་དཔྱད་
ཀྱིས་མངར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༤ མང་བར་མངོན། དེ་མ་ཟད་
ཞིབ་འཇུག་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་ཕོ་མོའ་ི མི་
གྲངས་ ༤༠༠༠ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨ ལ་ Cholesterol (ཁྲག་ནང་
གི་ཞག་རྩིའ་ི རིགས་) ཚད་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་པར་ར་སྤད
ྲོ ་བྱུང་འདུག
ཞིབ་འཇུག་འདི་ནི་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་
ལོ་བཞིའི་རིང་གནང་ཞི ང་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གཞི གས་
ན་མ་འོངས་པར་སྙིང་གི་ནད་དང་། གཅིན་སྙི་ཟ་ཁུ། གྲིབ་
སྐྱོན། འཚོ་ཆེས་པའི་ནད་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་དང་།
ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་དཔལ་འབྱོར་
གང་ཅི་ཐད་ལའང་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་འབྱུང་རྒྱུ་སྔོན་བརྡ་ལྟ་
བུ་བཏང་ཡོད།
ཡང་དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཤངི ་ཏོག་ཁུ་བ་ཉོས་ནས་
འཐུང་པ་དང་ཤིང་ཏོག་ཐད་ཀར་བསྟེན་པའི་གཉིས་དབར་
ཤིང་ཏོག་ཁུ་བས་ཁྲག་ནང་གི་མངར་ཚད་ཇེ་མྱུར་དུ་རྒྱས་
པར་བྱེད་ཅིང་གནོད་ཚབས་ཆེ་བར་བརྗོད། སྤྱིར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ང་ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་ལ་མངར་
ཚད་ཇ་ི ཙམ་དགོས་མེད་གཏན་ལ་བབ་པ་ན།ི ཉནི ་ལྟར་ཟས་
རིགས་བསྟེན་པའི་ཁྱོན་བསྡོམས་ཀེ་ལོ་རི་ (Total Calories) ནས་མངར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥ ལས་མི་བརྒལ་བ་ཞིག་
དགོས་ཅེས་གསུངས།
མདོར་ན། དབྱིན་ཡུལ་ཙམ་མིན་པར་ང་ཚོའ་ི བཙན་
བྱོལ་བོད་མ་ི སྤ་ྱི ཚོགས་ནང་དུའང་སྔར་དང་མ་ི འདྲ་བར་གཅནི ་
སྙི་དང་། སྙིང་ག་ི ནད། ཁྲག་ཤདེ ། གབྲི ་སྐྱོན་སོགས་ན་མཁན་མང་
དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་ནི། གཙོ་བོ་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་སྟངས་འགྲིག་གི་
མེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕ་མས་ཕྲུ་གུའམ། ཡང་ན་རྒན་པས་
ཆུང་བ་ལ་བརྩེ་བ་ཡནི ་ཁུལ་གསྱི ་བཅུད་མེད་མངར་ཟས་དང་
རྔན་པ་སྣ་ཚོགས་སྤདྲོ ་བཞནི ་པའ་ི གོམས་སལྲོ ་ངན་པ་འད་ི ཡང་
བཅོས་བསྒྱུར་དགོས་པའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་
སློབ་གྲྭའི་ཚོང་ཁང་དུ་རྔན་པ་དང་མངར་ཟས་རིགས་ཚོང་རྒྱུ་
མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་ལུས་ཁམས་ལ་ཕན་པའི་ཤངི ་ཏོག་སོས་
པ་སོགས་བཙོང་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་བོད་ཕྲུག་གི་ལུས་ཁམས་
བདེ་ཐང་ནད་ཉུང་བ། ཚེ་རིང་བ། རང་གི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀ་ྱི དོན་དུ་བྱ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པའ་ི ཆ་རྐནྱེ ་གལ་ཆེ་ཤསོ ་
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བཟང་པོ་ལྡན་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཆོག །

༣༣ ཐོག་སྨན་སྐོར་ཞུས་པ།

་་་་་་

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

གཉི ས་རི ང ་ཁྱོ ན ་ཆོ ས་ཞུ་བ་དེ བ་འགོ ད ་ནད་པ་གྲངས་
དང་། ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུགས་ལགས་བཅས་འཕྲོད་བསྟེན་ ༣,༦༤༧,༠༠ བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་སྦྱིན་སྒོར་འབུམ་
ལས་དོ ན ་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི ་ ཕྱི ར ་ཚོ ང ་ཐོ ན ་དངོ ས ་ ༢༢༥,༧༣༩,༠༠བཏང་ཡོད། དེ་བཞིན་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་
འགྲེམས་ཚོང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉིན་གྲངས་བཅུ་ དེབ་འགོད་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་བརྒྱ་
བརྒལ་བར་རནི ་ཆེན་སྣེ་ཁ་བརྒྱད་སྤུས་ཚོང་ཞུས་ཡོད།།

དབུས་ནས་རོགས་སྐྱོར་དགོས་པའི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་དམིགས་ཡུལ་
གཞིར་བཟུང་བོད་མི་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་གང་སར་ཡན་ལག་
སྨན་ཁང་བཙུགས་ཏེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མུས་ཡིན།
ས་གནས་ཁག་རེ་ཟུང་ནང་ནད་པ་བསནྟེ ་གཏུགས་ཞུ་
མི་མེད་པས་སྨན་ལས་རྣམས་ཀ་ྱི རྩ་ཆེའ་ི མ་ི ཡ་ི ནུས་ཤུགས་ཆུད་
ཟོས་སུ་མ་ི འག་ྲོ ཆེད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཕྱིར་བསྡུ་བྱེད་དགོས་
བྱུང་ཡོད།
དཔེར་ན། གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨ་རུ་དེ་སྔ་སྨན་སྐོར་བྱེད་
མུས་སྐབས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཏན་འཇགས་ཤགི ་དགོས་པའི་
རེ་འདུན་བཏོན་པར་ཕ་ྱི ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉནི ་སྨན་
ཁང་དབུ་འབྱེད་ཞུས་རུང་ནད་པ་ཉུང་རྐནྱེ ་ལོ་མཚམས་ནས་
སྨན་ཁང་ཕརྱི ་བསྡུས་ཐགོ ་སྨན་སྐོར་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཕགྱོ ས་མཚུངས་ས་གནས་འགར་ནད་པ་བསནྟེ ་གཏུགས་
ཞུ་མ་ི ཁོངས་སུ་བོད་མ་ི ཉམ་ཐག་དང་། ན་སོ་བགསྲེ ་པོར་སྨན་
སྦྱིན་དང་སྨན་རིན་ཕྱེད་འབབ་སྤྲད་དེ་སྨན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་
དང་། སྨན་ལས་རྣམས་ཀ་ྱི གསོལ་ཕོགས་ཆེད་སྨན་རྩིས་ཁང་
དབུས་ནས་བསྣན་དངུལ་བཏང་ནས་སྨན་ཁང་རྒྱུན་གནས་
ཞུས་པ་དེ་རགི ས་ཀྱང་མ་ི ཉུང་བ་ཡོད། དཔེར་ན། ཕ་ྱི ལོ་ ༢༠༡༣
ནས་ ༢༠༡༤ ནང་དབུས་ནས་བསྣན་དངུལ་བཏང་བའ་ི ཡན་
ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གཅགི ་ག་ི གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
༡། ཀྲུ་ཀྲིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། སྒོར། ༡༢༩,༠༠༠,༠༠
༢། ཏེ་རྫུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། སྒོར། ༡༠,༥༤༡,༠༠
༣། ཨི་ཀྲ་ན་གར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང། སྒོར། ༨,༨༩༠,༠༠
༤། མན་སྤར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། སྒོར། ༢༥,༠༠༠,༠༠
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བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༣ ནས་ཟླ་བ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢ པར་
བུམ་སངྟོ ་ཤར། དེ་ཕྱོགས་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་སྣེ་
གཏོད་པ་མི་རུང་།
དམར། ༧-༡
Tue 8-26

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང་། ཀླུ་ཐེབས།

ལྷག ༧-༢
Wed 8-27
ཕུར། ༧-༣
Thu 8-28

ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ལྷག་པར་མི་རུང་།

སངས། ༧-༤
Fri 8-29

ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྲི ས་
གཏུགས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

སྤེན། ༧-༥
Sat 8-30
ཉི། ༧-༦
Sun 8-31

ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀསྱི ་སནྟོ ་མོ་
བྱེད་པ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤ་ྱི དང་ལྷག་པར་དཔོན་
རིགས་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་པར་བཟང་ན་ཡག མཁར་
ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྱི ་སྤོ་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏོང་ལེན་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ཟླ། ༧-༧
Mon 9-1
དམར། ༧-༨
Tue 9-2
ལྷག ༧-༩
Wed 9-3
ཕུར། ༧-༡༠
Thu 9-4
སངས། ༧-༡༡
Fri 9-5

སྤེན། ༧-༡༢
Sat 9-6
ཉི། ༧-༡༣
Sun 9-7

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤ་ྱི དང་ལྷག་པར་སབློ ་
གཉེར་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་བཟང་། ཕྲུ་གུ་ཐོག་
མར་ས་ྒོ ནས་ཕརྱི ་འདོན་དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་
མ་ི རུང་།

ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ བར་ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤ་ྱི
དང་ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་དགེ དུར་བཏབ་པ་
མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤ་ྱི དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
འགོ་འཛུགས་བཟང་། འོན་ཏེ་གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་
མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་ལྷག་པར་
མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤ་ྱི དང་ལྷག་པར་སྐྱེ་དངོས་
འདེབས་ལས་བྱེད་པར་བཟང་ན་ཡང་། མགནྲོ ་
འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི
རུང་། ཀླུ་ཐེབས།
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང་།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།
རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཚེ་རྩིས་འབྲས་བུ་བློ་གསར་དགའ་སྐྱེད།
ཚེ་རྩིས་འབྲས་བུ་བློ་གསར་དགའ་སྐྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་
དཔེ་དེབ་འདི་ནི། ཐོག་མར་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་སྤྱི་ནོར་གོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་ཐུགས་དགོངས་གཞ་ི ཆེན་པོས་བོད་ཀ་ྱི
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་སྨན་དང་། གཙུག་ལག་སྐར་
ནག་དབྱངས་གསུམ་རྩིས། ཟློས་གར་ལ་སོགས་པ་མ་ི ཉམས་
རྒྱུད་འཛིན་ཡོང་ཕྱིར་སྨན་རྩི ས་གཉིས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་གསར་
བཙུག་གནང་།
སྐབས་དེར་རྩི ས་རིག་སློ བ་གྲྭ་ཆོ ས་དོན་ལྷན་ཁང་
ཁོངས་ཡིན་པ་དང་། དེ་རྗེས་ ༡༩༦༧ ལོར་སྨན་རྩིས་གཉིས་ཟླ་
བསྒལྲི ་གནང་ནས་རྩིས་སབློ ་སྐབས་གཉསི ་པའ་ི སབློ ་གཉེར་བ་
གསར་འཛུགས་སྐབས་སབློ ་ཚན་ནང་སྐྱེས་བུའ་ི ཚེ་གང་ག་ི བདེ་
སྡུག་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་ཀྱང་མཆིས་པར་
བརནྟེ ་དེའ་ི འབྲས་བཤད་རྣམས་རྩིས་གཞུང་ཁག་ནང་གསལ་
བར་བརྟེན། སྐབས་དེ་དུས་རྩིས་གཞུང་ཆེ་ཁག་སློབ་གྲྭ་བས་
མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་དཀའ་བར་བརྟེན་སྐབས་དེའ་ི རྩིས་དགེ་དམ་པ་
བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་
བཞེས་ཀསྱི ་སྙན་བསྐུལ་དང་། མ་ཕ་ྱི ཕུལ་ཏེ་སྨན་རྩིས་དགེ་ཆེ་
མཁས་དབང་བར་གཞིས་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནས་
རྩིས་གཞུང་བཻ་དཀར་ནང་གི་ཚེ་རྩིས་ལེའུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་
གང་ཉིད་ཀྱི་གཟིགས་དཔེ་སོགས་ནས་ཁ་རྒྱན་གྱིས་ (ཚེ་རྩིས་འབྲས་
བུ་རྒྱས་མིན་གོ་བདེར་བཏུས་པ་) ཞེས་ཕག
ྱོ ས་བསྒྲིགས་གནང་བ་དང་།
དེ་ནས་སླར་ཡང་དཔར་འདེབས་སྐབས་རྩིས་དགེ་དམ་པ་བྲག་
མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་གཙོ་འགན་དང་ལེན་གྱིས་

བོད་རྩིས་རགི ་པ་ཞེས་པའ་ི འབྲུ་འགྲེལ།
							

ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕརྱི ་འདོན་དང་
སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་ལས། ཐ་སྙད་ལ་ན་ི
མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་རྟོགས་མི་འགྱུར། །ཞེས་པ་
ཟླ། ༧-༡༤ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚེ་དབང་ཚེ་སྒྲུབ་དང་འཆ་ི ངེས་སགྲོ ་
བཞིན་རང་རེའ་ི བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་
Mon 9-8
བསླུ་གཏོང་བར་དགེ ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་
བའི་རྩིས་རིག་དེར་བོད་རྩིས་རིག་པ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། རྩིས་
ཁམྲི ས་གཏུགས་རགི ས་མ་ི རུང་།
རིག་འདིའ་ི རྨང་གཞི་གདོད་མའི་རྩི ས་རིག་འདི་ཉིད་ཡིན་
དམར། ༧-༡༥
ཚེས་ཆ་ཞན། གཉེན་སྒགྲི ་དང་། དགའ་ཉེ་འདུ་
Tue 9-9 འཛོམས་ཀསྱི ་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང་། གསོ་སྦངྱོ ༌། ཆུ་ མོད་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་ནང་འདྲེན་བྱུང་བའ་ི ཕྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་
ཚོད་ ༡༥།༢༤ ནས་ར་ི བྱི་འཆར། ཞག་བདུན་རངི ་
ལོའ་ི ལེའུ་ལས་གཙོར་ཕྱུངས་པའི་གནམ་རིག་སྐར་རྩི ས་ཀྱི་
ཆུ་རླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་རྩིར་འགྱུར་
བས་སྨན་དཔྱད་དང་ཁྲུས་ཀ་ྱི ལས་ལ་ཞུགས་ན་དགེ
ཤེས་བྱ་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའི་རྒྱ་རྩིས་རྙིང་
ཚེས་ ༡༦ ཆད།
མའམ་འབྱུང་རྩི ས་རིག་པ། སྐར་རྩི ས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་དུ་ངོས་
ལྷག ༧-༡༧ ཚེས་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏོང་ལེན་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
འཛིན་ཆོ ག ་པའི་དབྱངས་འཆར་བཅས་ཀྱི ས ་བོ ད ་རྩི ས ་
Wed 9-10
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀ་ྱི བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་། རིག་པ་ཞེས་པ་དེ་མཚོན་པ་ཡིན།
ཁ་ཅི ག་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་ནང་འདྲེན་བྱུང་བའི་ཤེས་
ཕ་ྱི ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤ་ྱི ཟླ་སྤ་ྱི ཚེས་ཡནི །
བྱའི་རྣམ་གྲངས་དག་གི་སྤྱི་མིང་ལྟ་བུར་བོད་རྩི ས་རིག་པ་
ཞེས་ཟེར་ན་མི་འཚམ་པའི་སྐོར་བརྗོད་བཞིན་འདུག་པར་
ཟུར་བལྟས་ལེ བ་མཐོ ང་བཞི ན་སྐར་རྩི ས་རིག་པའི་རྨང་
སྐར་རྩིས་པ་གྲགས་པ་ནས། གཞི འི་ཤེ ས ་བྱ་མཚན་གཞི ར་བཞག་སྟེ ་དོན་ཚན་འགའ་
ཞིག་བརྗོད་ན།
གཟའ་རྣམས་འགསྲོ ་ཚད་གཅགི ་ལ་རྒྱུན་གནས་ཏེ།།
སྤྱི ར་རང་རེའི་ནང་ཆོ ས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་
སྐར་ཁམྱི ་བཅུ་གཉསི ་ལོངས་སུ་མ་ི སྤདྱོ ་པར།།
འཕགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། ལེའུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་
སྐབས་རེར་བུལ་ཞངི ་མཚམས་རེར་མྱུར་བ་ཡ།ི །
འགསྲོ ་ཡ་ི ཁྱད་འད་ི རྒྱུ་རྐནྱེ ་གང་ལས་བྱུང་།།
༸དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོ ར ་ལོ འི་ གཞུང་འདི ་ཉི ད ་ཀྱང་ད་
ལྟའི་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཞུ་བ་པོའ་ི གཙོ་བོ་
གཟའ་རྣམས་རང་རང་སོ་སོའ་ི དཀལྱི ་འཁོར་གསྱི །།
ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོར་བསྩལ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་
སྒོས་ཞག་སྐར་མས་བསྒྱུར་ལ་བགོད་པ་སོགས།།
ཅིང་། ཕྱིས་སུ་རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་དང་།
གཅགི ་མཐུན་ཆོ་ག་བྱས་ཀྱང་ཐོབ་པའ་ི འབྲས།།
རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་དུས་
ཞི་རྐང་དྲག་དལ་གཉསི ་སུ་གྱུར་དོན་ཅ།ི །
འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དང་། དེའ་ི མཆན་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆེན་
གཟའ་ལྔའ་ི ལོངས་སྤདྱོ ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ།།
དྲི་མེད་འོད་གཉིས་ནི་རང་རེའ་ི སྐར་རྩིས་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་རྨང་
དལ་བ་དག་པ་ཙམ་གསྱི ་མ་ི ཆོག་པར།།
གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ནི་གོར་མ་ཆག དེང་གི་ཆར་བོད་ཕྱི་ནང་
མྱུར་རྐང་ཟེར་བ་ཞགི ་ག་ི སྦནྱི ་དོར་ལ།།
གང་སར་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་སློབ་དེབ་ཀྱི་གཞི་རྩར་འཛིན་
བརནྟེ ་ནས་ཡོད་པའ་ི ཚུལ་འད་ི ཇ་ི ལྟར་འགལྲེ །།
ཏེ ་ སློ བ ་བཞི ན ་པའི་ རི ག ས་ལྡན་འཛུམ་ཟེ ར ་ལ་མཚོ ན ་
ནའང་། གཞི་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་གཉིས་
དང་། མཆན་འགྲེལ་དྲི་མེད་འོད་ཡིན་ཏེ། རྩ་བར། ད་ནི་
རྩ་རྒྱུད་རྗེས་འབྲངས་ནས། །རྣམ་དག་གྲུབ་པའ་ི ལྔ་བསྡུས་
བཤད། །ཅེས་དང་། བྱེད་རྩིས་ལྔ་བསྡུས་སྐབས་སུ། རྩ་བར།
ད་ནི་བསྡུས་རྒྱུད་རྗེས་འབྲངས་ནས། །ཞེས་པས་རྟོགས་
ཐུབ། འོན་ཏེ་བྱེད་གྲུབ་གཉིས་རྣམ་པར་དག་པ་གྲངས་ཀྱི་
རི་མོས་མཚོན་ཞིང་། རི་མོ་ནི་བསྒྱུར་བགོས་འབྲིད་སྣོན་
གྱི་ཆོ་གས་དང་། སྤྱིར་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དུ། ཀླ་ཀློའ་ི

དོགས་སངློ ་།
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བདར་དབྱངས་
དང་། དཀར་ཆག་
འ ཕ ར ་ བ སྣོ ན ་
དང་། མཇུག་ཏུ་
དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེ ན ་ཆེ ན ་པོ ་
དུས་འཁོར་བ་བློ་
གྲོ ས ་རྒྱ་ཚོ ་ དམ་
པའི ་ ཕྱག་རྒྱུན་
དབྱངས་འཆར་
གཟའ་དགུའི་ཚེ་
རྩི ས་བརྒྱག་ཚུལ་གསར་དུ་བསྣན་པའི་ཐོག་གང་ཟག་གང་
ཞིག་ཐོག་མར་མའི་མངལ་ནས་སྐྱེས་པའི་ཉིན་གྱི་གཟའ་དང་།
སྐར་མ། ཁྱིམ། རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས། ཚེས་གང་ལ་སྐྱེས་པའི་
འབྲས་བུས་མཚོན་པའི་མདོར་ན་མི་གཅིག་ཚེ་གང་གི་བདེ་
སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་ཡོང་མ་འདྲེས་པ་གསལ་པོར་གསལ་བའི་
དཔེ་དེབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེབ་འདིའ་ི
ཁ་བྱང་ཚེ་རྩིས་འབྲས་བུ་བློ་གསར་དགའ་སྐྱེད་ཅེས་ད་ལྟའི་
བར་འདི་གའི་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་ལ་སྦྱངས་པའི་རྩིས་པ་
རྣམས་ཀསྱི ་ཕ་ྱི ནང་མ་ི རགི ས་ཀསྱི ་རེ་བསྐུལ་བཞནི ་ཚེ་རབས་
ལས་རྩིས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་འབྲས་བཤད་འདོན་
སྤེལ་ཞུ་ཡུལ་ག་ྱི ཕྱག་དཔེ་གཙོ་བྲས་ཤགི ་ཡིན་ནོ།།

རྩིས་དགེ་བསྟན་འཛིན་བློ་ལྡན།

དབང་པོའ་ི ལོ་ན་ི ལག་པ་གདེངས་ཅན་ཟླ་བས་དམན་པའི་
ལྷག་མ་དག་ཀྱང་ཉི་མས་བསྒྱུར། །ནག་པ་ལ་སོགས་ཟླ་བ་
བསྲེས་ཏེ་འོག་ཏུ་དུས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་མཁའ་མེ་ཟླ་བས་རྣམ་
པར་དབྱེ། །ཞེས་པའ་ི ཚིག་རྐང་གཉིས་པོས་བསྒྱུར་བགོས་
འབྲིད་སྣོན་བཞ་ི པོ་རབ་ཏུ་གསལ་ཡོད་ཀྱང་། དེང་གི་ཆར་
སློབ་སྦྱོང་གི་རིམ་པ་ཐོག་མར་བསྒྱུར་བགོད་འཕྲི་སྣོན་གྱི་
ཆོ་ག་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་སླད་དུ་དེའ་ི སྟ་གོན་ལྟ་བུར་
གསུངས་པའ་ི ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ལས་དང་། ཕྱོགས་
མཚུངས་རི་མོ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་དུ་བྱེད་སྐབས་མེད་དུ་མི་
རུང་བའ་ི ས་རསི ་ན་ི སྔོན་བྱོན་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་
ཀྱི་སྐུ་དྲིན་གྱིས་གསར་གཏོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་སེམས།
སྤྱི ར་གཞུང་ལུགས་གང་ཞི ག ་སློ བ་སྦྱོ ང ་བྱེད་པའི་
བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལུང་རིགས་མྱོ ང་གསུམ་ལྡན་དགོས་པ་
ནི་གལ་ཆེ་བ་བཞིན། རང་རེའི་རྩི ས་རིག་པ་ལ་ཡང་དེ་
དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས། བོད་དུ་རྩི ས་རིག་དར་ཁྱབ་བྱུང་
བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི ས་
མཛད་པའི་རྩི ས་ཀྱི་ཕྱག་དཔེ་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་སོགས་
དང་། ཁྱད་པར་དུས་འཁོར་གཞུང་ལ་མཆན་འགྲེལ་མང་
དག་ཅི ག་བརྩམས་གནང་མཛད་པ་དེས་བོད་ནང་དར་
ཁྱབ་བྱུང་བའི་རྩི ས་ཀྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་བོད་
ཀྱི་མཁས་པའ་ི ཕྱག་རྗེས་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཟའ་
འཛིན་སྐོར་གླེང་སྐབས་ལོ་ཆེ ན་དྷརྨ་ཤྲིས། རྒྱུད་འགྲེ ལ་
དུ་འཛིན་ཚུལ་དང་འཁོ ར་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ལས་མ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ལུང་རིགས་ཁོ་ནས་འཆད་དཀའ་བར་
སྣང་བས་མཁས་པའི་ གསུང་རྒྱུན་དང་རང་གི ་ཉམས་
མྱོང་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ་བཤད་པར་
བྱ། ཞེས་པས་གཟའ་འཛིན་གནས་སྐབས་དེར་དུས་འཁོར་
ལ་སོགས་པའ་ི གཞུང་ལས་གསལ་བའ་ི རྒྱལ་བའ་ི བཀའ་སྟེ་
ལུང་དང་། རང་རེའ་ི རྣམ་དཔྱོད་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེས་པའ་ི
རིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆེས་མི་གསལ་བར། འདིར་མཁས་པའ་ི
གསུང་རྒྱུན་ཏེ་སྔོན་བྱོན་སྤྱི་བྱེ་བྲག་གི་བོད་མཁས་ན་རིམ་
དང་། ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རང་ཉི ད་ཀྱི་ཉམས་མྱོ ང་གིས་
བརྒྱན་ཏེ་ཕྱག་ལེན་དུ་འཁེལ་བཞིན་དུ་མཆིས།
མདོར་ན་བོད་རྩི ས་རིག་པ་ཞེས་མིང་དུ་ཐོག་པ་རྒྱུ་
མཚན་ཁུངས་དག་ལ་བརྟེན་པ་ལས་རྟོག་བཟོ་མིན་པ་འདི་
ནས་གསལ་རགྟོ ས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡནི །

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༣ ནས་ཟླ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༤ པར་
བུམ་སྟོང་ལྷོ། དེ་ཕྱོགས་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ་ལས་སྣེ་
གཏོད་པ་མི་རུང་།
ཕུར། ༧-༡༨
ཚེས་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
Thu 9-11
སངས། ༧-༡༩ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤ་ྱི དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
Fri 9-12 འགོ་འཛུགས་བྱེད་པར་བཟང་། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་
མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང་།
སྤེན། ༧-༢༠ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང་།
Sat 9-13
ཉ།ི ༧-༢༡
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ལ་དགེ
Sun 9-14 མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་རགི ས་
མ་ི རུང་། ཀླུ་ཐེབས།
ཟླ། ༧-༢༢
Mon 9-15

ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་རྒྱུ་ནོར་
ཕརྱི ་གཏོང་ལྷག་པར་མ་ི རུང་། ཀླུ་ཐེབས།

དམར། ༧-༢༣ ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕརྱི ་འདོན་དང་
Tue 9-16
སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ལྷག ༧-༢༤
ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
Wed 9-17
འཛུགས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ཕུར། ༧-༢༥ ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀསྱི ་སནྟོ ་མོ་
Thu 9-18
བྱེད་པའ་ི རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
སངས། ༧-༢༦ ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྱི ་སྤོའ་ི
Fri 9-19
རགི ས་དམགི ས་བསལ་འཛེམས།
སྤེན། ༧-༢༧
Sat 9-20
ཉ།ི ༧-༢༨
Sun 9-21
ཟླ། ༧-༢༩
Mon 9-22

ཚེས་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏོང་ལེན་དང༌ཁ་ྱི གསར་གསོ་
བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང་། འོན་
ཏེ་དུར་བཏབ་བྱ་བ་མ་ི རུང༌།
ཆུ་ཚོད་ ༩ བར་ཚེས་ཆ་བཟང་། དེ་རསྗེ ་ཞན། མཁར་
ལས་འགོ་འཛུགས་དང་། བག་མ་གཏོང་ལེན། རྒྱུ་ནོར་
ཕརྱི ་གཏོང་། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱ་བ་བཅས་མ་ི
རུང་། ཚེས་ ༢༩ སྔ་མ།
དམར། ༧-༢༩ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤ་ྱི དང་ལྷག་པར་ཚོང་ག་ི
Tue 9-23
བྱ་བར་བཟང་། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱ་བ་མ་ི
རུང་། གསོ་སྦངྱོ ༌།
ལྷག ༧-༣༠
ཚེས་ཆ་ཞན། ནོར་རྫས་ཕརྱི ་གཏོང་དང་གལ་ཆེའ་ི
Wed 9-24 མདུན་གསྲོ ་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་། ཆུ་ཚོད་ ༢༡།༢༤
ནས་སནྟོ ་ཉནི ་མཚན་མཉམ།
ཕུར། ༨-༡
ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། རླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌།
Thu 9-25
མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་། བག་གཏོང་ལེན།
ནོར་རྫས་ཕརྱི ་གཏོང་། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་
འདུ་འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
སངས། ༨-༢ ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་
Fri 9-26 ཞངི ་། སགྲེ ་ཚེས་འཁེལ་བས་གཏར་སགྲེ ་རགི ས་མ་ི རུང་།
སྤེན། ༨-༣ ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕརྱི ་འདོན་དང་
Sat 9-27
སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
ཉ།ི ༨-༤
ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དགེ ཁ་མཆུ་
Sun 9-28 དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་འཛུགས་རགི ས་རུང་མནི །
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀ་ྱི བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕ་ྱི ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤ་ྱི ཟླ་སྤ་ྱི ཚེས་ཡནི །

་་་་་་ཨི་བོ་ལཱའ་ི (Ebola) སྐོར།
ཤོག་ངོས་ ༤ འཕྲོས།

སྙན་ཐོའ་ི ནང་། ཨེ་སྦོ་ལོ་གཉན་སྲིན་དེ་སྔོན་གྲང་དམག་
སྐབས་ཨུ་རུ་སུར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའ་ི ནུས་ལྡན་མཚོན་ཆར་
གྲ་སྒགྲི ་བྱས་མངྱོ ་བའ་ི ལོ་རྒྱུས་དང་། དེ་རསྗེ ་ཉ་ི ཧོང་གསི ་ཀྱང་
དེ་མཚུངས་རང་དགྲར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ནུས་ལྡན་མཚོན་
ཆར་བེད་སྤྱོད་ཆེད་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡང་ཡོད།

ཏ། ད་ལྟའི་གནས་བབས།
སྙན་ཐོ་གསར་པར་གཞིགས་ན་ཉེ་ཆར་ནུབ་ཨ་ཧྤ་ེ རི་
ཀའི་ནང་ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་ནད་ཀྱིས་འཆི་རྐྱེན་བྱུང་བའི་གནས་
སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་བཀོད་ཡོད་ལ། འཛམ་གླིང་
འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ི ནང་། གཉན་ནད་
དེ་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་ནས་ཟླ་གཅིག་ནང་ཚུན་མ་ི གྲངས་ ༩༣༢
འདས་གྲོང་སོང་བ་དང་། དེའ་ི ནང་ནས་མི་གྲངས་ ༤༥ ཕྱི་
ཟླ་ ༨ པའ་ི ཚེས་ ༢ ནས་ ༤ བར་ཏེ་ཉནི ་གཉསི ་རངི ་འདས་
གྲོང་སོང་བ། གཞན་ཡང་གཱི་ནིས་ཡཱ་ (Guinea) དང་ལི་བི་
རི་ཡཱ། (Liberia) སཱས་ར་ལིའནོ ། (Sierra Leone) ན་ཱི ཇས་
རི་ཡཱ་ (Nigeria) བཅས་ཀྱི་ནང་འདས་གྲོང་སུ་སོང་བ་རྣམས་
བསམྡོ ས་ན་ཁནྱོ ་མ་ི གྲངས་ ༡༧༡༡ ལྷག་ཙམ་ཟནི ་ཡོད། འཛམ་
གངླི ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སྒགྲི ་འཛུགས་ནས་སླར་ཡང་རེས་གཟའ་སྤེན་
པ་དང་ཟླ་བའ་ི དབར་ཨ་ཧྥ་ི ར་ི ཀའ་ི ལུང་པ་བཞ་ི ཡ་ི ནང་ཉེན་
ཚབས་ཆ་ེ བའ་ི ནད་པ་གསར་པ་གྲངས་ ༡༠༨ གསལ་སནྟོ ་བྱས་ཡོད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧ སྤྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡

འཁྲུངས་སྐར་ཉནི ་གརྱེ ་འདོན་འགྲན་རདྩོ ་ལ་ཕུལ་བའ་ི སབློ ་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་པའི་གཉན་རིམས་ཨི་བོ་ལཱའ་ི (Ebola) སྐོར།
ཕྲུག་ག་ི སྙན་རམྩོ །

ཅོན་ཏ་ར་ཞབི ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་ས་ྡེ ཚན་

ཀ ཐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས།
སྨན་སབློ ་འཇགི ས་མེད་མཆོག་གྲུབ།

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཨ་ཕས་བཤད་ན། ཁདྱེ ་ཉདི ་ཕོ་ལོ་དྲུག་
གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མ་སོན་པའི་གོང་རོལ་ནས། མི་རིགས་ཤིག་
གི་བདེན་དོན་ཁུར་དུ་བཞེས་བཞིན། གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་
སྦྱང་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད་རེད་ཟེར། སྐབས་དེར། ངས་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུ་
དབྱངས་སུ་གྱེར་ནས། རླབས་ཆེ་བའ་ི ཁདྱེ ་ཀ་ྱི མཛད་རསྗེ ་ལ་བསདྟོ ་
གླུ་དང་བཅས་ཁྱེད་ལ་དད་པའ་ི མེ་ཏོག་ཕུལ་བ་ཡནི །
༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས། ཡདི ་བཞནི ་ནོར་བུ། ཨ་མས་བཤད་
ན། གདོང་ལ་འཛུམ་གྱིས་ཁེངས་ཤིང་། ཁ་ལ་བཅིངས་གྲོལ་འཁྱེར་
ཡོང་བའི་དམར་ཕྱོགས་པ་ཁྱུ་གཅིག་འུ་ཚང་གི་སྒོ་ཁར་སླེབས་ནས།
ཡནི ་མདོག་མདོག་གི་འཛུམ་མདངས་ཤགི ་དང་། སྙན་དུང་དུང་ག་ི
སྐད་ཆ་འགའ་བརདྗོ ་བཞནི ། སྤོ་སྤོ་ལགས་ཀྱི་མགོ་བོ་བྲེག་ནས་ས་
ལ་གཡུག་སོང་ལ། རྨོ་རྨོ་ལགས་ཀྱི་ནུ་ཏོག་བཅད་ནས་ཁ་ཟས་བྱེད་
སོང་ཟེར། ད་དུང་། གཅར་རྡུང་དྲག་གསུམ་ག་ྱི ལམ་ནས། འུ་ཚང་
ག་ི ཁམྱི ་མི་ཚང་མ་ཁ་ཁར་བཏང་སོང་ཟེར། ཡིན་ནའང་། ནང་མི་
ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཕོ་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལ་མ་སོན་པའ་ི ཁདྱེ ་ཉདི ་

ཀསྱི ། དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས། རང་ཡུལ་དང་ཁ་
གསྱེ ་དགོས་བྱུང་སོང་ཟེར། སྐབས་དེར། ངའི་མིག་ཀོང་ནས་རྫོགས་
ཐབས་བྲལ་བའི་མིག་ཆུ་ཁྲི་སྟོང་མང་པོ་ཕྲོམ་ཕྲོམ་དུ་བཞུར་གྱིན་
འདུག་ལ། ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་གསྱི ་གྲུབ་པའ་ི ངའ་ི ལུས་ཕུང་འད་ི
རླུང་ཁའ་ི དར་ལགྕོ ་བཞནི ། ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱེད་ཀནྱི ་འདུག
མ་ཟད། ངས་རེ་བ་སྟོང་གིས་བསུ་བཞིན། ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་
ལྷག་བསམ་ལ། དད་པའ་ི མེ་ཏོག་ཕུལ་བ་ཡནི །
༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས། ཡདི ་བཞནི ་ནོར་བུ། དེ་རངི ་། བུ་
ངས། ཁྱེད་ཉིད་དགུང་གྲངས་དོན་དགུ་ལ་སོན་ནའང་། ད་དུང་འུ་
ཚང་ག་ི བདེ་སྡུག་ལ་དོར་ཁུར་བྱེད་བཞནི ། དྲང་བདེན་དང་ལྷག་
བསམ་ག་ྱི ས་ྒོ ནས་གོ་ལ་ཟླུམ་པོ་འད་ི འགུལ་བསྐྱོད་གཏོང་བཞནི ་པ།
དངོས་སུ་མཐོང་དུས། བརདྗོ ་མ་ི ཚར་བའ་ི ཚོར་བ་རྣོན་པོ་ཞགི ་དང་
ལྷན་དུ། ངས་སྤོབས་པའ་ི དར་ཆ་མཐོ་རུ་སྒངྲེ ་ནས། ཁདྱེ ་ལ་དད་
པའ་ི མེ་ཏོག་ཕུལ་བ་ལགས།

འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕུལ།
སྨན་སབློ ་ར་ྡོ ར་ྗེ ཚེ་རངི ་།

༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས། ཁདྱེ ་ན་ི ཟླ་མེད་ཀ་ྱི ཞ་ི བདེའ་ི དེད་
དཔོན་ཞགི ་ས་ྟེ རྣོ་ངར་མཚོན་ཆའི་དམག་འཁྲུགས་དང་། ཞེ་སྡང་
མེ་འབར་གྱི་འཁོན་འཛིན་སོགས་དྲག་པོའི་གཡུལ་ས་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་ཏེ་ཞི་བདེ་དང་དྲང་བདེན། འདྲ་མཉམ་དང་འཆམ་
མཐུན་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤགི ་བསྐྲུན་པར་འཛམ་གངླི ་ཀུན་ཁྱབ་
ཀྱི་འགན་འཁྲི་དེ་དང་དུ་བཞེས་པས། ཞི་བདེ་ལ་དགའ་བའི་མི་བུ་
རྣམས་ཀསྱི ་ཁདྱོ ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་ལ་སོགས་པ་
གྲངས་མེད་གཟེངས་སྟོད་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་སོང་།
༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས། ཁདྱེ ་ན་ི བྱམས་སེམས་ཀ་ྱི ཆོས་པ་
རྣམ་དག་ཞིག་སྟེ། རྙིང་ཞེན་དང་འཁྲེགས་བཟུང་གིས་དམ་པོར་
བཅངི ས་པའི་ཆོས་ལུགས་སྣ་མང་དེ་དག་གི་དབུས་སུ། གུ་ཡངས་
དང་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་ཕྱག་ཟུང་ཐལ་མོར་སྦྱར་ནས་ཆོས་ལུགས་
དེ་དག་གི་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་དབུ་ཞྭ་རེ་རེ་བཞིན་བཞེས་དུས། ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དེ་དག་ཡང་རེ་
རེ་བཞནི ་གལྲོ ་ཏེ། ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར་དང་འཆམ་མཐུན་ག་ྱི སྤ་ྱི
ཚོགས་ཤིག་ཏུ་ཁ་ཕྱོགས་སོང་།

༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས། ཁྱེད་ནི་གངས་ཅན་གྱི་མགོན་པོ།
གདོང་དམར་བུ་ཕྲུག་ཚོའ་ི བླ་མེད་ཀ་ྱི མགོན་སྐྱབས། འུ་ཚང་ལ་
བསོད་ནམས་དམན་པས་ང་དགུའི་གོད་ཆག་དེའི་འོག་རང་ས་
གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་ཡང་། ཁདྱེ ་ཀ་ྱི ཞལ་རས་ཀ་ྱི མཛུམ་མདངས་དེ་
ནམ་ཡང་ཡལ་མ་མྱོང་ལ། ཐུ་བྷོད་ཚང་གི་རེ་བ་དེ་དེ་བས་མདོར་
མེད། ད་དུང་ང་རྒྱལ་དང་ཁོང་ཁྲོ་མེད་པར་འཚེ་མེད་དང་དྲང་
བདེན་ལ་ཕགྱོ ས་ནས་དབུ་མའ་ི ལམ་ག་ྱི བདེན་དོན་འཚོལ་བཞནི ་
པར་གངས་ཅན་པ་ཚོས་སྙིང་དབུས་ནས་གུས་བརྩི་ཞུ་བཞནི ་ཡོད།
༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས། དེ་ལྟར་ཁདྱེ ་ཀ་ྱི གཏན་ཚིགས་འད་ི
གསུམ་རུམ་དུ་བཅངས་ནས་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཆིབས་སྒྱུར་གནང་
དུས། སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བའི་མེ་ཏོག་གཏོར་བཞིན་
འདུག་ལ། ཁྱེད་ལ་གདུངས་བའི་བསྟོད་ཚིག་ཀྱང་འབུལ་བཞིན་
འདུག ཁོ་བོས་ཀྱང་དེ་རངི ་ཁདྱེ ་ཀ་ྱི འཁྲུངས་སྐར་ཉནི ་མོ་འདརི ་
ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་ཁྱེད་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་པར་སྨོན་
འདུན་ཞུ་བཞནི ་ཡོད།
༸ སྐྱབས་མགོན་ལགས། ཁྱེད་སྐུ་ཚེ་སྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པར་ཤོག

ལྷ་མོ་དོན་འགྲུབ།
སྨན་སབློ ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱལ།

ཕྱིར་མིག་གི་ཀློང་ན། ཁྱེད་ནི་གླེང་མི་ཚར་བའི་ཕུང་
བོ་དེ་ཆགས་འདུག་ལ། ཕྱིར་རྟོགས་གི་ཁམས་ན། ཁྱེད་ནི་
བྲིས་མི་ཚར་བའི་གསང་བ་དེ་ཆགས་འདུག ས་ཆེན་པོའི་རྒྱ་
ཕིབས་ལྟ་བུའི་གནས་དེ་ནས། ཞབས་རྗེས་རེ་རེ་ལ་ཞི་བདེའི་
མེ་ཏོག་གི་ཕྲ་ཚོམ་བཞད་པ། སྐྱེས་ཆེན་ཞིག་གིས་བཐོ་ས་སྙེག་
པའི ། འཛད་མེ ད ་ཀྱི ་ མཛད་འཕྲི ན ་རྒྱས་པའི ་ གཏམ་རྒྱུད་
ཡིན། དུས་ཀྱི་བགྲོད་པ་ནི་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱི་གོམ་སྒྲ་ཡིན་པའི་
དབང་ཏུ་བཏང་ན། བགྲང་བྱ་བརྒྱད་ཅུ་ནི་དཔའ་བོ་ཞིག་གི་
སྐུ་ཚེའི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་གསེར་འོད་འཁྱུད་པའི་ལོ་ཟླ་ཡིན་ལས་
ཆེ། ད་ལྟའི་དུས་སུ། ཁྱེད་རང་རྒས་འདུག་ནའང་། ནམ་ཡང་།

དུས་གཏན་ཏུ་རྒས་པ་དང་འཆི་བ་མེད་པ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀ་ྱི མཛད་པ་འཕནྲི ་ལས་མཐའ་དག་གོ
ཐོགས་རེག་བྲལ་བའི་གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་རེ་རེ་
ལ། དུས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྣམ་པ་མངོན་པར་དད་པས། གདུལ་
བྱའི་ཐོགས་ལ་དུས་ཐོག་ཆར་པ་བཞིན་དང་། བདུད་རྩིའི་ཆར་
རྒྱུན་བཞིན་དུ་གནས། ཁྱེད་ནི་རྒྱལ་བསྟན་གྱི་ཁུར་ཆེན་ཐེག་
པ་ལ་གནམ་འདེགས་ཀྱི་ཀ་བ་ཡིན་ལ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞིག་
གི་གདོང་ཚབ་བྱེད་པ་ལ་བློ་དང་སྤོབས་པ་ལྡན་ཡོད། དེ་བས་
ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་དང་ས་ཆེན་གྱི་སྙིང་ལྟ་བུའི་ལྷ་མོ་དོན་
འགྲུབ་རྒྱལ་ལོ། རྒྱལ་ལོ།།

བཀའ་དྲིན་ཆེ། གསེར་གྱི་ཉི་མ།
གཅན་ར་ྡོ ར།ྗེ
སྨུག་ནག་གངས་རིར་མ་བཏུམས་པའི་ཡང་སྔོན། ནམ་
མཁར་རུ་ངོ་མཚར་གྱི་འཇའ་ཚོན་ཤར། ས་གཞི་ལ་མཛེས་སྡུག་གི་
མེ་ཏོག་བཞད། དུས་ཚོད་དེ་ན་ི གནམ་རྒན་མས་མ་ི ཡུལ་ལ་གསོལ་
རས་ཤིག་གནང་བའི་སྐལ་པ་ཡིན། སྤྱིར་དེ་རིང་གི་དུས་ཚོད་འདི་
རུ། གངས་ར་ི ལ་སྨུག་ནག་གསི ་བཏུམས་ཡོད་ནའང་། ཉི་མ་ཁྱེད་
ཀྱི་སྐུ་དྲིན་འོག སྟོད་ནོར་གྱི་བང་མཛོད་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མངའ་
ཐང་རྒྱས། སྨད་རིག་པའི་གངྲོ ་ཁརྱེ ་ལ་ཤེས་ཡོན་ག་ྱི མཁར་གྱང་
བརྩིགས། བར་བསྟན་པའི་ཞངི ་ཁམས་སུ་དགེ་བའ་ི ལས་བཞག་
སྔར་ལས་བསྒྲུབས་ཏེ། གངས་ལྗོངས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་འདིར། བཀྲ་ཤིས་
ཀྱི་དགེ་མཚན་འཕེལ། ཀ་ྱེ ཀ།ྱེ འཇིག་རྟེན་གྱི་མགོན་པོ་ལགས། ཁྱེད་
ནི་གངས་རིའི་འདབས་རོལ་ནས་ཤར་ཏེ། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་
མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཚེར། ཁདྱེ ་ན་ི ང་ཡ་ི བློ་ཡདི ་དུ་བརདྗི ་པའ་ི ཁ་ྲི
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གདུགས་ཉི་མ། ཁྱེད་ཀྱི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ལྷག་བསམ་གྱིས་དྭ་
ཕྲུག་ག་ི རྨི་ལམ། འོད་ཟེར་གསྱི ་འཕསྲོ ། ཁདྱེ ་ཀ་ྱི བར་ྩེ སེམས་ཟབ་མོས་
ང་ཚོ་ལ་ལང་ཚོ་གནང་ས་ྟེ ཤེས་རགི ་ཏུ་ཡོན་ཏན་ག་ྱི འདབ་ལོ་རྒྱས།
ཁདྱེ ་ཀ་ྱི མཐུན་སྒལྲི ་ག་ྱི འོད་སྣང་གསི ། འཛམ་གངླི ་ལ་ཞ་ི བདེའ་ི མེ་
ཏོག་བཞད། ང་ཡི་སེམས་ཁོངས་སུ་ཤར་བའི་ཉི་མ། ཁྱེད་ཀྱི་ལྷག་
བསམ་དཀར་མོས་ང་ཚོའ་ི ཕུགས་འདུན་ལ་འོད་སྣང་བསྩལ། ཁདྱེ ་
ཀྱི་བྱམས་བར་ྩེ ཟབ་མོས་ང་ཚོར་རང་ལམ་རེ་བསྐྲུན་ནས་མགོ་བོ་
དགྱེ་དགྱེ་བྱེད་དུ་བཅུག ཉི་མ་ཡ་ཉི་མ། གསེར་གྱི་ཉི་མ། དེ་རིང་ནི་
ཁྱེད་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ཀྱི་གླུ་དབྱངས་ལེན་བཞིན།
སྟངས་སྟབས་ཀྱི་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་སྟེ། ཁྱེད་ལ་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་
རནྟེ ་འབྲེལ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཡིན་པས། ང་ཚོས་
དགའ་བའི་ལྷ་བསང་གཏོང་བཞིན། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁ་གཡང་སྒྲོག་སྟེ།
ཁདྱེ ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ཡནི །

ཨི་བོ་ལཱ་ (Ebola) ཞེས་པ་ན་ི ཆེས་ཕྲ་བའ་ི ནད་འབུ་
ཕྲ་མོ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། ནད་འབུ་འདི་ཐོག་མར་ ༡༩༧༦
ལོར་ཨ་ཧྥ་ི རི་ཀའི་ཀོང་ཀོ་ (Congo) སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཨ་ི བོ་ལཱ་གཙང་པོའ་ི ཉེ་འགྲམ་ནས་གསར་དུ་རདྙེ ་པར་བརནྟེ ་
མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་ཤིང་། ནད་འདིས་ཟིན་པའི་ནད་པ་བརྒྱ་
ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འཛམ་
གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ (WHO) ནས་གཉན་
རིམས་འདིར་ཨི་བོ་ལཱ་ཚད་ནད་ཁྲག་ཤརོ ་ (Ebola hemorrhagic fever) ཞེས་ཀྱང་འབོད་སྲོལ་འདུག ནད་འབུ་
ཕྲ་མོ་འདི་ཧྥ་ི ལོ་ཞེས་པའི་གཉན་སྲིན་ (Filovirus) རགི ས་
གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དེ་ལའང་ནང་གསེས་
དབྱེ་བ་རིགས་ལྔ་ཡོད། ནད་འབུ་དེ་ལུས་ཀྱི་ནང་ཁྱབ་ཚེ་ལུས་
པོའ་ི འགོག་སྲུང་ག་ི ནུས་པ་ཉམས་རྒུད་གཏོང་བ་དང་སྦྲགས་
རང་བྱུང་ཁྲག་འགོག་གི་ནུས་པ་ཤརོ ་ཏེ་ཁོང་ཁྲག་ཤརོ ་བའམ་
བུ་ག་རྣམས་ནས་ཁྲག་འགོག་མེད་དུ་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཡིན།
ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་ཀྱི་ནད་འབུ་ཕྲ་མོའི་འབྱུང་
ཁུངས་ད་དབར་ཤེས་རྟོགས་གསལ་པོ་བྱུང་མེད་ཀྱང་། ནད་
འབུ་དེའ་ི རང་བཞིན་དང་བྱེད་ལས་སོགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་
སྐབས་སེམས་ཅན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་
བྱ་མ་བྱིའམ་ཕ་ཝང་ནི་ནད་འབུ་དེའ་ི གནས་སར་ངོས་འཛིན་
བྱེད་བཞིན་ཡོད།

ཁ། དབྱེ་བ།
ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་ནད་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་
རགི ས་ལྔར་ཕྱེ་བ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་དེའ་ི ནུས་
པའི་དབང་གིས་མིང་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་
ཛད་རེས་ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་ (Zaire ebolavirus)
དང་སུ་ཏན་ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རམི ས་ (Sudan ebolavirus) ཐེའ་ི ཧྥ་ོ ར་སི་ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་ (Tai forest ebolavirus) སྦུན་རྡི་སྦུག་ཡོ་ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་
(Bundibugyo ebolavirus) བཅས་བཞ་ི ཡས
ི ་འག་ྲོ བ་
མིའ་ི ཚེ་སྲོག་ལ་གནོད་པ་དང་། ཅིག་ཤོས་རས་སེ་ཀྲོན་ཨི་བོ་
ལཱ་གཉན་རིམས་ (Reston ebolavirus) ཀྱིས་འགྲོ་བ་མི་
མ་ཡནི ་པའ་ི མཐོ་རམི ་སགྲོ ་ཆགས་སྤྲ་དང་སྤྲེའུ། མི་རྒོད་ལྟ་
བུར་གནོད་པ་ཡིན།

ག ཨ་ི བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་སྟངས།
ཐོག་མར་ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་ནད་ཅན་གྱི་སྲོག་
ཆགས་ཀྱི་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར། བརླན་གཤེར་སོགས་ལ་ཐད་
ཀར་རེག་ཐུག་བྱུང་བ་ལས་གཉན་ནད་དེ་མའི ་ི སྤ་ྱི ཚོགས་ནང་
ཁྱབ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མི་ཕན་ཚུན་
དབར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རེག་ཐུག་འཕྲད་པ་
སོགས་ལས་དངོས་སུ་མིའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡམས་ཐབས་སུ་
འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བ་ལྟར། ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་ཀྱིས་མནར་
བའི་མིའ་ི དབང་པོ་དང་ཁྲག གཤེར་ཁུ་ཟགས་རྫས་རིགས།
ལུས་ཀ་ྱི བརླན་གཤེར་ག་ྱི ཆ་གང་དང་འཕྲད་པའམ་རེག་ཐུག་
བྱུང་བ། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མི་གང་ཞིག་གིས་ཨི་
བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་ནད་ཅན་དང་འབྲེལ་ཐུག་བྱུང་བའམ་
དེའ་ི ལུས་ཀྱི་བརླན་གཤེར་རིགས་ལ་རེག་ཐུག་བྱུང་བ། ཨི་
བོ་ལཱ་གཉན་རམི ས་ནད་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་དཔེར་ན། སྤྲེའུ་
དང་མ་ི རྒོད། ཕ་ཝང་སོགས་ཀ་ྱི པགས་པ་དང་ལུས་ཀ་ྱི བརླན་
གཤེར་ལ་རེག་ཐུག་བྱུང་བ། འདས་གྲོང་སོང་བའ་ི ཨི་བོ་ལཱ་
གཉན་རམི ས་ནད་ཅན་གྱི་མིའ་ི ལུས་ཀྱི་བརླན་གཤེར་དང་
རེག་ཐུག་བྱུང་བ། གཞན་ཡང་ནད་འདརི ་བེད་སྤྱོད་ཟནི ་པའ་ི
ཁབ་དང་སྣོད་སོགས་ལ་རེག་ཐུག་བེད་སྤྱོད་སོགས་བྱས་ན་
འགོས་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་ནད་འདི་ས་ཆ་གང་སར་འགྲོ་
འོང་བྱེད་མཁན་ཡུལ་སྐོར་བ་དང་། གཅིན་སྙིའི་ཟ་ཁུའི་ནད་
པ། འཇུ་བྱེད་ནུས་པ་ཞན་པ། མཁལ་མ་དང་མཆནི ་པའ་ི བྱེད་
ལས་ཉམས་པ། གཉན་ནད་རེག་དུག སྨན་ལས་པའ་ི རགི ས་
བཅས་ལ་འགོས་ཉེན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཨི་བོ་ལཱ་གཉན་རིམས་
འདི་མཁའ་རླུང་དང་ཆུ། ཟས། ནད་ཅན་ཞིག་ལ་ནད་རྟགས་
གཏན་ནས་མེད་ན་འགོས་ཁྱབ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན།

ང་། ནད་རྟགས།
ནད་འགོས་ནས་ཉིན་གཉིས་ནས་ཉེར་གཉིས་ཙམ་གྱི་

བར་ཐོག་མའི་ནད་རྟགས་སུ།
ཚ་དྲོད་རྒྱས་པ། མགོ་ན་བ། ཚིགས་གཞི་དང་ཤ་སྒྲིམ་ན་
བ། མིད་པར་རྨ་ཐོན་པ། ལུས་ངལ་བ། ཕོ་བར་ཟུག་ཆེ་བ། ཐོར་
སིབ་དོན་པ། ཞེ་མེར་བ། སྐྱུགས་པ། བཤལ་བ། དང་ག་འགག་
པ་བཅས་འབྱུང་བ་དང་ནད་རྒྱུན་རངི ་ཞངི ་ནད་ཚབས་ཆེ་རུ་
ཕྱིན་ཚེ་ནད་རྟགས་སུ། ཁ་དང་རྣ་བ། སྣ། མིག་སོགས་ནས་ཁྲག་
ཐོན་པ། པགས་པ་བརྩེ་བ། མཚན་མ་སྐྲངས་པ། ལུས་ལ་ཐོར་
སིབ་དོན་པ། མཆུ་ཏོ་དམར་པོར་ཆགས་པ། གློ་རྒྱག་པ་དང་
ལྷན་དུ་ཁྲག་ལུ་པ་བཅས་ཀྱི་རྟགས་འབྱུང་བ་ཡིན།

ཅ། ནད་བརྟག་ཐབས།
ཨ་ི བོ་ལཱ་གཉན་རམི ས་ཡནི ་མནི ་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་
གོང་འདར་ཚད་དང་རྒྱུ་ཚད། འཁྲུ་སྐྱུག ཀླད་ཚད། མཆིན་
དུག་ལ་སོགས་ཚ་བའི་ནད་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་རྣམས་
མེད་པའམ་སྔོན་འགོག་བལྟ་བཅོས་དགོས། སྤྱིར་བཏང་སྨན་
པ་ཚོས་གོང་གི་ནད་རྟགས་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་ངོས་
ཟིན་ཐུབ་ཀྱང་ནད་ལ་འཁྲུལ་སོ་མ་ཡོང་བའ་ི ཕྱིར་རྩ་བའ་ི
བརྟག་དཔྱད་ལ་ complete blood count (ཁྲག་ནང་
ཕྲ་ཕུང་གི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཆེད་དང་།) coagulation
studies (ཁྲག་གར་པོའམ་འགག་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཇི་ཙམ་
འགོར་མིན།) viral antigen testing (གཉན་འཇོམས་
ཕྲ་གཟུགས་སྐྱེ་རྫས་བརྟག་དཔྱད།) liver function test
(མཆིན་པའི་བྱེད་ལས།) བཅས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁག་གནང་
དགོས་པ་ཡིན།

ཆ། བཅོས་ཐབས།
དུས་རྒྱུན་སྤྱོ ད་བཞིན་པའི་གཉན་སྲིན་འགོག་སྨན་
རགི ས་ཀསྱི ་ཨེ་ས་ྦོ ལ་གཉན་རམི ས་ལ་ནུས་པ་གང་ཡང་འདོན་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས། ད་ལྟའི་ཆར་ནད་འདིར་བཅོས་ཐབས་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའ་ི བཅོས་
ཐབས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ནི་ནད་རྟགས་རྣམས་ཞི་བར་
བྱ་རྒྱུ་དང་གཉན་ཁ་སླར་མི་ཡོང་བའ་ི སནྔོ ་འགོག་བྱ་རྒྱུ། བླ་
གཉན་གྱི་ནད་གློ་ཚད་དང་མཆི ན་པའི་བྱེད་ལས་ཉམས་
པ་སོགས་མི་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། གཞན་ཡང་གཉན་སྲིན་དེ་
འགོས་ཡོད་པའ་ི མ་ི ཕལ་ཆེ་བ་འཁྲུ་སྐྱུག་བྱེད་ཀ་ྱི ཡོད་པས་འཐུང་
ཆུ་སོགས་གཤེར་ཁུའ་ི རགི ས་མང་ཙམ་བསནྟེ ་དགོས་པ་ཡནི །

ཇ། སྔོན་འགོག
ད་ལྟའི་ཆར་གཉན་ནད་དེར་དམིགས་བསལ་སྨན་
བཅོས་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ལག་པ་
གཙང་མ་འཁྲུ་རྒྱུ་དང་ས་གཙང་ནས་འཐུང་ཆུ་ལེན་པ། མ་
འཚོས་པའི་ཤ་རིགས་ཟ་རྒྱུ་མེད་པ། སོ་སོའ་ི ཁོར་ཡུག་གཙང་
མ་ཉར་བ། མ་ི ཚོགས་ཁདྲོ ་འག་ྲོ འོང་མང་པོ་མ་ི བྱེད་པ་བཅས་
ཚུལ་བཞནི ་བྱ་རྒྱུ་ན་ི སགྔོ ་འགོག་ག་ི ཐབས་ལམ་ཡག་ཤསོ ་ཤགི ་
ཡིན་ལ། གཉན་ནད་དེ་ཕོག་ཡུལ་མཆིན་པ་དང་མཁལ་མ་
སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་མིའ་ི གཟུགས་པོར་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་
པའི་འགོག་སྲུང་གི་ནུས་ཤུགས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་སྨན་
ཁབ་ NPC1 སྤྱོད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མེད།

ཉ། གཉན་སྲིན་དེའ་ི བྱེད་ནུས་གཞན།
ཨེ་སྦོ་ལ་གཉན་སྲིན་དེ་མིའི་སྲོག་ལ་རྒོལ་བའི་ཆེས་
རྣོ་མྱུར་ཅན་གྱི་ནད་འབུ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། ཨ་རིའ་ི ནད་
རིགས་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་
པ་བརྒྱུད་སྐྱེ་དངོས་དམག་འཁྲུག་ལ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་
མའི ་ི རགི ས་ཀ་ྱི ཚེ་སགྲོ ་ལ་གནོད་སྐྱོན་བཟོ་མཁན་ག་ྱི ནུས་ལྡན་
མཚོན་ཆ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་རིའ་ི ཚན་
རིག་པ་ཧྥོར་ཌ་རིག་ (Fort Detrick) ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

རམྩོ ་སྒགྲི ་འགན་འཁུར་བ། རགི ་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤསི །
ཚོགས་མ།ི རྩིས་རམས་པ་ར་ྡོ ར་ྗེ དབང་རྒྱལ།
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
བོད་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉ་ི མ།
གགློ ་ཀླད་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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