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པར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་།  སྤགོ་ར་རྒྱལ་སའྩི་བཟོ་

གཞྩིས་དཔལ་འབྱརོ་གྩིང་དུ་ཟླ་ར་ེཐངེས་ར་ེབསྐོར་བསྐྱོད་ལ་ོ

ཤས་རྩིམ་པས་རསེ་གཟའ་འཁརོ་ར་ེཐེངས་རེ་བསྐོར་བསྐྱོད་

གནང་། ཕྩི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ལརོ་སྤགོ་ར་དཔལ་འབྱརོ་གྩིང་དུ་མྩི་

འབརོ་མང་བ་དང་། ཡུལ་མྩི་ནད་པ་བསནེ་གཏུགས་སགོས་ཀྩི་

འགྲུལ་བཞུད་སབས་བད་ེབའྩི་ཆ་ནས་དཔལ་འབྱརོ་གྩིང་བཟོ་

གཞྩིས་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་བྱས་ཏ་ེབརག་དཔྱད་ཁང་

དང་སྨན་སྤདོ་ཁང་གྩི་ཆདེ་ཁང་པ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་

བརནེ་ནས་སྨན་ཁང་གནས་སྤསོ་བྱས། ད་ེནས་བྱམས་པ་གྩིང་

ས་གནས་ལ་མྩི་འབོར་དེ་ཙམ་མེད་པར་བརནེ་འཆར་ཅན་

རསེ་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་གཉྩིས་ལ་བསྐརོ་བསྐྱདོ་བྱདེ་

བཞྩིན་ཡདོ།  

ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ཡས་མས་ནས་ཉྩིན་ར་ེཆ་སྙམོས་ནད་པ་

གངས་ ༡༥  བརྒལ་བར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཀྩིས་ལ་ོ

གཅྩིག་ནང་དབེ་འགདོ་ནད་པ་གངས་  ༦༩༤༥  སྨན་སྦྩིན་

སརོ་  ༤༠༧,༡༧༩,༠༠ གཏངོ་གྩི་ཡདོ།

འཛམ་གྩིང་མཆྩིན་པའྩི་གཉན་ཚད་ཉྩིན་མ་ོསྲུང་བརྩི་ཞུས།

ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་༢༨ ཉྩིན་ཕྩི་དྲ་ོཆུ་ཚདོ་  ༤ 

ཐོག་བོད་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞྩིབ་ཁང་

གྩིས་ག་ོསྒྩིག་འགོ་མཐ་ོསབོ་ཚོགས་ཁང་དུ་འཕདོ་བསནེ་དྲུང་

ཆ་ེཤ་ོཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་། སྨན་རྩིས་

ཁང་གྩི་འགན་འཛནི་ཚ་ེརྩིང་བཀྲ་ཤྩིས་ལགས། ༸ སྐུ་བཅར་

སྨན་པ་གཙ་ོབ་ོཚ་ེདབང་ར་མགྩིན་ལགས། སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་

དྲུང་ཆ།ེ བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གྩི་ཕྩི་ལུགས་སྨན་པ་བརོན་

འགྲུས་ལགས། སྨན་རྩིས་ཁང་སེ་ཚན་ཁག་གྩི་འགན་འཛནི་

དང་སྨན་པ།  ལས་བྱདེ། ལས་མྩི། སོབ་ཕྲུག་བདོ་མྩིའྩི་གསར་

འགོད་པ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་སྨན་རམས་པ་རྩིག་

འཛནི་བཟང་མ་ོལགས་ཀྩིས་མཆྩིན་པའྩི་གཉན་ཚད་ཉྩིན་མ་ོ

སྲུང་བརྩིའྩི་དགསོ་དམྩིགས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་། 

དེ་ནས་འཕོད་བསེན་དྲུང་ཆེ་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་

ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྩིས་མཆྩིན་པའྩི་གཉན་ཚད་ཉྩིན་མ་ོསྲུང་

བརྩི་དང་འབེལ་མང་ཚོགས་ནང་ནད་གཞྩི་དའེྩི་གོ་རོགས་

སྤེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆ་ེཡྩིན་པའྩི་གསུང་བཤད་སགོས་གནང་

མཚམས་༸ སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚ་ེདབང་ར་མགྩིན་ལགས་ཀྩིས་

བདོ་ལུགས་གས་ོརྩིག་ཐགོ་ནས་ཟས་སོྤད་དང་།  སྨན་བཅོས་

ཚུལ་བཞྩིན་བསེན་ན་ནད་གཞྩི་ཞྩི་ལྷོད་འགོ་རྒྱུར་ཁད་པར་

ཆནེ་པ་ོཡདོ་པའྩི་ལམ་སོན་གསུང་བཤད་སགོས་གནང་།  ད་ེ

རེས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གྩི་སྨན་པ་བསན་འཛནི་བརོན་

འགྲུས་ལགས་ཀྩིས་ཕྩི་ལུགས་ནས་ནད་གཞྩི་དེ་སངས་དྲག་

གཏངོ་རྒྱུའྩི་ད་བར་སྨན་མེད་ཀང་། རང་ཉྩིད་ཀྩིས་ཕོགས་

ཡོངས་དང་། ལྷག་དོན་བོད་ལུགས་དང་ཕྩི་ལུགས་ཟུང་

འབེལ་གྩིས་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཡྩིན་པའྩི་ལམ་སནོ་

གསུང་བཤད་བཅས་གནང་ཡདོ།།

ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༤ ཉྩིན་བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་

ཁང་གྩི་མཐ་ོསོབ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་རྒྱ་ཡྩིག་ས་ེ

ཚན་ཞྩིག་གསར་དུ་དབུ་འབྱདེ་ཞུས་པའྩི་མཛད་ས་ོཚུགས། ད་ེ

ཉྩིན་ཕདེ་ཡལོ་ཆུ་ཚདོ་ ༣།༣༠ ཐགོ་སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབ་ོའཕདོ་

བསནེ་དྲུང་ཆ་ེཤ་ོཟུར་བསདོ་ནམས་ཆོས་འཕེལ་མཆོག ཤསེ་

རྩིག་དྲུང་ཆེ་སོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྩིང་མཆོག སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་

འགན་འཛནི་ཚ་ེརྩིང་བཀྲ་ཤྩིས་མཆགོ སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་དྲུང་

ཆེ་མཆོག་གྩིས་དབུས་པའྩི་སེ་ཚན་ཁག་གྩི་འགན་འཛིན་

དང་། ལས་བྱདེ། ལས་མྩི། སབོ་ཕྲུག་བཅས་ལྷན་འཛམོས་ཐགོ་

འགན་འཛནི་ཚ་ེརྩིང་བཀྲ་ཤྩིས་མཆགོ་གྩིས་༸ གངོ་ས་མཆགོ་

གྩི་བཀའ་སོབ་རྩིམ་པའྩི་དགངོས་དནོ་ལྟར། རྒྱ་ཡྩིག་ས་ེཚན་

འཛུགས་རྒྱུ་ཕྩི་དྲགས་མེད་ན་ས་དྲགས་མེད་པའྩི་དགོས་

དམྩིགས་ང་ོསོྤད་གསུང་བཤད་གྲུབ་བསྟུན། རྒྱ་ཡྩིག་ས་ེཚན་

གྩི་འགན་འཛནི་སྨན་རམས་པ་ཆོས་ལ་ོཐར་ལགས་ཀྩིས་བདོ་

ཀྩི་གས་ོརྩིག་ཙམ་མ་ཟད། རྩིས་ལུགས་དང་རྒྱའྩི་རྩིག་གཞུང་

དབར་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་རྩིག་གཞུང་གྩི་ལེགས་ཆ་

སྤདོ་ལནེ་ཐུབ་སད་སགོས་ང་ོསྤདོ་གནང་། ད་ེརསེ་སྐུ་མགནོ་

གཙ་ོབ་ོའཕདོ་བསནེ་དྲུང་ཆ་ེམཆགོ་གྩི་མཛད་ས་ོདང་འབལེ་

བའྩི་གསུང་བཤད་གནང་མཚམས་༸ སྐུ་བཅར་སྨན་རམས་

པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས་ལགས་ཀྩིས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་ཏ་ེ

མཛད་ས་ོགོལ། རྒྱ་ཡྩིག་ས་ེཚན་གྩི་འགན་འཛནི་ཆོས་ལ་ོཐར་

ལགས་དང་། ལས་བྱེད་༸ སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསན་འཛནི་

མཐའ་ཡས་ལགས། སྨན་པ་བསདོ་ནམས་ར་ོརེ་ལགས། སྨན་པ་

མགནོ་པ་ོཚ་ེརྩིང་ལགས། སྨན་པ་ཚ་ེརྩིང་ར་ོར་ེལགས་ཡྩིན།། 

བདེ་སྐྱྩིད་གྩིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། ཕྩི་ལོ་ ༡༩༨༦ 

ལོར་ས་གནས་དེ་གའྩི་འགོ་དམངས་ཡོངས་ཀྩིས་ནང་སྩིད་

ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ར་ེསྐུལ་ལྟར་སྐབས་དརེ་

ནང་སྩིད་ལས་ཁུངས་ཀྩི་བཀའ་འབལེ་བཞྩིན། ས་གནས་བད་ེ

དནོ་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གཉྩིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སེ་སྨན་

ཁང་ཚུགས་ཡུལ་དང་སྨན་པའྩི་ལས་ཤག་བཅས་ལ་ས་གནས་

གཞྩིས་ཆགས་ཀྩིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པའྩི་མྩི་གངས་ཉེར་

ལྔའྩི་ཁང་ཁུངས་གནང་། རྩིམ་པས་ཡུལ་མྩི་སགོས་ས་ཐག་རྩིང་

ཐུང་ཅྩི་རྩིགས་ནས་བོད་སྨན་གྩི་ཐུན་མོང་མ་ཡྩིན་པའྩི་ཁད་

ཆོས་དང་ཕན་ཡོན་གསན་ཏེ་ནད་པ་བསེན་གཏུགས་བྱེད་

མཁན་ཇ་ེམང་དུ་ཕྩིན་པ་མ་ཟད། ད་ེདག་ཁདོ་མངའ་སའེྩི་སྤྩི་

ཁབ་དྲུང་ཡྩིག་ཆེན་མ་ོདང་། རྒྱ་གར་དམག་སར་གྩི་དཔནོ་

རྩིགས། གལ་ཆའེྩི་ཆབ་སྩིད་པ་མང་པ་ོསེབས་བཞྩིན་ཡདོ་པ་

དསེ་བདོ་མྩིར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 

ད་ེས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་འདྩིས་མ་སུ་རྩི་དང་། དནོ་

གྲུབ་གྩིང་བདོ་མྩིའྩི་གཞྩིས་ཆགས་སུ་ཟླ་ར་ེདང་མངནོ་དགའ་

སོབ་གྲྭར་བདུན་ཕག་རེ་བརག་དཔྱད་བསྐོར་བསྐྱོད་དང་། 

དངེ་གྩིང་ཚང་གཞྩིས་ཆགས་སུ་སྨན་བསྐོར་བྱེད་བཞྩིན་ཡདོ། 

ཉྩིན་ར་ེསྨན་ཁང་འདྩིར་ཆ་སྙམོས་ནད་པ་གངས་ ༨༠ བརྒལ་

བར་བསེན་གཏུགས་ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། ལ་ོ

གཅྩིག་ནང་དབེ་འགདོ་ནད་པ་གངས་ ༣༠,༦༥༧ སྨན་སྦྩིན་

སརོ་ ༦༢༧,༦༤༢,༠༠ གཏངོ་གྩི་ཡདོ།

རྒྱ་ཡྩིག་ས་ེཚན་ཞྩིག་གསར་དུ་དབུ་འབྱདེ་ཞུས་པ།

པ་བཟང་ཚ་ེརྩིང་ལགས། ཁ་ལ་ོབ་རྩིག་འཛནི་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་

 ལ་དྭགས་སུ་དུས་དབང་ཐངེས་ ༣༣ ཐགོ་སྨན་བསྐརོ་ཞུས་པ།
༸ སྤྩི་ནརོ་༸ གངོ་ས་༸ སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་

གྩིས་ལ་དྭགས་སུ་དཔལ་དུས་ཀྩི་འཁོར་ལོའྩི་དབང་ཆེན་

ཐངེས་ ༣༣ སྩལ་གནང་མཛད་པ་དང་བསྟུན།  ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༤ 

ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༣  ནས་  ༡༤ བར་ཞྩི་བའྩི་ཚལ་གྩི་དུས་འཁརོ་

དབང་ཆནེ་གནང་ཡུལ་ཤར་བྱང་ཕགོས་སུ་བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་

ཁང་གྩིས་བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་ཁག་གཉྩིས་དང་།  སྨན་སོྤད་

ཁག་གཉྩིས་ཆེད་བཙུགས་ཀྩིས་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

གྩི་སྨན་རམས་པ་བསདོ་ནམས་བད་ེསྐྱྩིད་ལགས་དང་།  སྨན་

པ་བཤད་སྒྲུབ་ཚ་ེརྩིང་ལགས་ཐགོ་དབུས་ནས་༸སྐུ་བཅར་སྨན་

པ་བསན་འཛནི་ལྷ་སྒནོ་ལགས་ཁ་སྣནོ་གྩིས་སྨན་པ་རསེ་མསོ་

བརག་དཔྱད་གནང་ཐོག་སྨན་སྐོར་འགན་འཁུར་བ་བསན་

འཛནི་རོ་རེ་ལགས་དང་། ས་གནས་སྨན་རྩིས་ལས་སྣ་ེབ་བསདོ་

ནམས་སབོས་ལྡན་ལགས། རྩིག་འཛནི་ར་ོར་ེལགས། བཀྲྩིས་

མཚ་ོམ་ོལགས། སྦྩིན་པ་ར་ོར་ེལགས། སྩིད་གཅདོ་སྒལོ་མ་ལགས། 

བསདོ་ནམས་སྒལོ་དཀར་ལགས། བསན་འཛནི་ནརོ་བུ་ལགས། 

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༢ གཟིགས།

༸ གངོ་ས་མཆགོ་གྩི་བཀའ་སབོ།
༡༩༨༢།༡༡།༡༧
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བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧  སྤྩི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡  

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤོག་ངསོ་གཉྩིས་པ།

ཆ་ལག་བཅ་ོབརྒྱད།
ཆ་ལག་བཅ་ོབརྒྱད་ཅེས་འབོད་པ་འདྩི་ལ་ཕྩིས་སུ་དཔ་ེ

དབེ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་སྐབས་སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅ་ོབརྒྱད་

དམ། གཡུ་ཐགོ་ཆ་ལག་བཅ་ོབརྒྱད་ཅསེ་མྩིང་བཏགས་གནང་

ཡདོ། འདྩི་སྨན་གཞུང་རྩིང་པ་ཞྩིག་ཡྩིན་ལ་བར་སྐབས་མ་དཔ་ེ

དཀནོ་གས་སུ་གྱུར་བ་རདེ། འདྩི་ནྩི་ཆ་ལག་ས་ེཡན་ལག་བཅ་ོ

བརྒྱད་ལས་ཡངོས་སུ་གྲུབ་ཅྩིང་གགས་ཆ་ེབའྩི་གས་ོརྩིག་སྨན་

གཞུང་ཞྩིག་ཡྩིན། གཞུང་འདྩིའྩི་རམོ་པ་པ་ོགཡུ་ཐགོ་གསར་མ་

ཡོ ན ་ ཏ ན ་

མ གོ ན ་ པོ ་

ཡྩིན་ལ་དའེྩི་

སེང ་དུ ་ཆ་

ལག་ར་ེཟུང་

ཞྩི ག ་ ཁོ ང ་

གྩི ་ ད ངོ ས ་

སོ བ ་ སུ མ ་

སོན་ཡེ་ཤེས་

ག ཟུ ང ས ་

དང་། ལོ་

ཙྭ་བ་བཻ་རོ་

ཙ་ནས་བསྒྱུར་བ་ཆ་ལག་ད་ེགའྩི་མཇུག་བྱང་དུ་གསལ་བར་

བཀདོ་ཡོད་པ་ལས་ཤེས་ཐུབ། ཆ་ལག་མང་པོ་ཞྩིག་ལ་རོམ་

པ་པོའྩི་གསལ་ཆ་མེད་པར་བརེན་ཤག་རམ་པ་ཉྩི་མ་དཔལ། 

འབལ་སྨན། བང་ཏྩི། རགོ་སནོ་དཀནོ་ཅགོ་སྐྱབས་བཅས་ཡྩིན་

པ་སྨན་རྩིས་མཁས་དབང་བྱམས་པ་འཕྩིན་ལས་ཀྩིས་གསུངས་

འདུག གང་ལྟར་གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ 

(1126-1202) ད་ེཉྩིད་ཀྩིས་རྒྱུད་ཀྩི་གཞུང་འགལེ་མན་ངག་

ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པའྩི་ག་ོཆོད་དུ་ཆ་ལག་བཅ་ོབརྒྱད་འདྩི་

ལེགས་པར་བསྒྩིགས་ནས་གཡུ་ཐགོ་དབནོ་དགའ་ལ་རེས་སུ་

གནང་བ་རདེ། ད་ལྟ་གཞུང་འདྩི་ལྷ་ས་ཞོལ་དགའ་ལྡན་ཕུན་

ཚགོས་གྩིང་གྩི་དཔར་མ་དང་སེ་དག་ེདཔར་མ་གཉྩིས་ཀྩི་མ་ཕྩི་

མ་ཉམས་པར་གནས་ཡདོ།

སྨན་གཞུང་ཆ་ལག་བཅ་ོབརྒྱད་འདྩིའྩི་ནང་དུ། དཔལ་

ལྡན་རྒྱུད་བཞྩི་གའྩི་ས་བཅད་དང་། བཤད་པའྩི་རྒྱུད་ཀྩི་འགེལ་

པ་ཆ་ེས་གས་འབུམ་ཆུང་གསལ་སྒནོ་ནརོ་བུའྩི་འཕངེ་མཛསེ། 

ད་ེབཞྩིན་བཤད་རྒྱུད་ཀྩི་ག་ོབ་གསལ་བར་ལནེ་པར་ས་བཅད་

རྒྱས་པ་སངོ་ཐུན་མཛསེ་པའྩི་འཇའ་རྩིས་ཞསེ་པ་དང་། དཔལ་

ལྡན་རྒྱུད་བཞྩིའྩི་དཀའ་འཕངེ་གལོ་བར་ཊྩི་ཀ་མུན་སལེ་སོྒན་

མ་ེཅེས་བྱ་བ་དང་། བླ་ོགསོ་ཀྩི་རལ་མ་རོགས་པའྩི་བླ་ོཆུང་བ་

རྣམས་ཀྩི་ཆདེ་དུ་མན་ངག་རྒྱུད་ནང་བསན་ནད་མང་པ་ོཞྩིག་

གྩི་རྒྱུ་རེྐན་རགས་བཅོས་མདརོ་བསན་སོ་ནས་འཆད་པ་གས་ོ

དཔྱད་མུ་ཏྩིག་འཕངེ་བ་དང་། ར་ཆུའྩི་སོང་ཐུན་དང་ནད་ཚ་

གང་གཉྩིས་ལ་སྤྩི་བྱ་ེབག་གྩི་སོང་ཐུན། དུག་དང་རྨ་སགོས་སྐརོ་

ཚམོས་སངོ་ཐུན་བཅུ་གཅྩིག་པ་ོད་ེགསར་བུ་བ་དག་ལ་ག་ོས་

བའྩི་ཕྩིར་དུ་བསན་པ་བཅས་ཆ་ལག་རྣམས་བཞུགས་ཡདོ་པས་

དནོ་ལ་གཞུང་འདྩི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྩི་ཐགོ་མའྩི་འགལེ་ཆུང་

ཞྩིག་ཡྩིན་པ་བཤད་ཐུབ། ད་ེབཞྩིན་གས་ོདཔྱད་ཀྩི་དནོ་མ་ལུས་

པའྩི་ཁགོ་འབུབས། གས་ོརྩིག་མྩིང་དནོ་གབ་ཡྩིག་གསལ་སོན། 

ཞལ་གདམས། གདམས་པའྩི་ལག་ལནེ། སྙན་བརྒྱུད་མན་ངག 

སྨན་སོྦར་དང་གས་ོདཔྱད་སགོས་ཀྩི་ཆ་ལག་རྣམ་གངས་བཅ་ོ

བརྒྱད་བཞུགས་ཡོད་པས་བོད་ཀྩི་གསོ་རྩིག་ལ་དནོ་གཉེར་

ཡདོ་པ་རྣམས་ཀྩིས་ངསེ་པར་དུ་ལྟ་ཀོག་བྱདེ་དགསོ་པའྩི་སྨན་

གཞུང་ཞྩིག་ཡྩིན། སྨན་གཞུང་འདྩི་ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ལརོ་བཙན་

བྱལོ་བདོ་གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩིས་ཞལོ་དཔར་མ་ལས་མ་ཕྩི་

བླངས་ནས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་པ་རདེ།།

སའྩི་གོ་ལ་འདྩིའྩི་སེང་འགོ་བ་མྩི་ཐོག་མར་ཆགས་པ་

ནས་བཟུང་ཤྩིང་ཏོག་ནྩི་ལུས་དང་སོག་འཚོ་བར་བྱེད་པའྩི་

ཟས་རྩིགས་གལ་ཆེ་ཤོས་གས་ཡྩིན། འཇྩིག་རེན་བཀོད་པ་

འདདོ་པའྩི་ཡ་ེཤུའྩི་ཆོས་ལུགས་རསེ་འབང་པ་ཚོས་གསུངས་

ཚུལ་ཞྩིག་ལ། ཡ་ེཤུའྩི་སནོ་པས་འཛམ་གྩིང་འདྩི་ཉྩིད་བསྐྲུན་

མཚམས་སྐྱེ་དངསོ་དང་སགོ་ཆགས་རྩིགས་ལ་དབང་འཛནི་

མཁན་ལྟ་བུའྩི་ཚུལ་དུ་ཨེ་དྲམ་དང་ཨྩིབ་ (Adam & 

Eve) ཞེས་པ་ཕ་ོམ་ོགཉྩིས་ཏ་ེའག་ོབ་མྩིའྩི་ཐགོ་མར་བསྐྲུན་

པར་གགས། ཁངོ་གཉྩིས་ལྷྩིའྩི་ལྡུམ་རའྩི་ནང་དུ་གནས་བཅུག་

ཅྩིང་། ལྡུམ་རའྩི་དབུས་སུ་ཤྩིང་ལྡོང་ཞྩིག་ཀང་བསྐྲུན་ཡོད་

པས་དའེྩི་ཤྩིང་འབས་ནམ་ཡང་བཟའ་མ་ཆོག་པའྩི་བཀའ་

བཏང་ཡང་ཨེ་དྲམ་གྩིས་སོན་པའྩི་བཀའ་མ་ཉན་པར་ཤྩིང་

ཏགོ་ཟོས་བར་བརནེ་འཇྩིག་རནེ་འདྩིའྩི་ནང་སྡུག་བསལ་སྣ་

ཚགོས་བྱུང་བར་གགས། 

གང་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་འདྩི་རྩིགས་བདེན་དང་མྩི་བདེན་

གནས་ཚུལ་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་གང་བདནེ་པ་ནྩི་གདདོ་མའྩི་

དུས་ནས་མྩི་རྣམས་ལུས་སོག་འཚོ་བའྩི་ཕྩིར་རང་བྱུང་ཁོར་

ཡུག་གྩི་ཤྩིང་འབས་སགོས་ཟས་སུ་བསནེ་པ་ནྩི་རོད་མདེ་རདེ། 

དེང་སྐབས་ཚན་རལ་རྩིག་གསར་དར་ཁབ་ཤུགས་

ཆེན་དང་མྩི་རྣམས་ཀྩི་རྣམ་དཔྱོད་གོ་འཕང་ཇེ་མཐོར་ཕྩིན་

པའྩི་དུས་འདྩིར་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའྩི་ནང་དུ་སར་མེད་པའྩི་

ཤྩིང་འབས་ད་ལྟ་ཐབོ་རྒྱུ་ཡདོ་ལ། སར་ནམ་དུས་ཀྩི་ཤྩིང་ཏགོ་

ད་ལྟ་དུས་བཞྩི་ཀར་ཉ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་སེ་དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྩི་

ཨམ་འབས་ (Mango) དབྱྩིན་ཡུལ་དུ་མྩི་ཚོས་ཁམོ་ནས་

ཚང་ཀ་ཤྩིག་ཤྩིག་ཉ་ོབཞྩིན་པ་ལྟ་བུ་རདེ། སྤྩིར་ཕྩི་རྒྱལ་གྩི་མྩི་

ཚོས་བཤད་སོལ་དུ། ཉྩིན་ལྟར་ཀུ་ཤུ་གཅྩིག་བསནེ་པས། སྨན་

པ་རྣམས་དང་རྒྱང་རྩིང་སངོ་། ཞསེ་པ་ལྟར་ཤྩིང་ཏགོ་གྩིས་ང་

ཚའོྩི་ལུས་ཁམས་ལ་བཅུད་རས་མང་པ་ོསེར་གྩི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། 

བདེ་ཐང་གྩི་ཆེད་དུ་ཉྩིན་ལྟར་ཤྩིང་ཏགོ་བསེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

པ་ོཡྩིན་མདོ། འནོ་ཏ་ེདངེ་སང་ཁམོ་ནས་ཐབོ་པའྩི་ཤྩིང་ཏགོ་

དང་ཤྩིང་ཏགོ་ཁུ་བའྩི་རྩིགས་ཀྩིས་དངསོ་གནས་ང་ཚའོྩི་ལུས་

ཁམས་ལ་ཇྩི་ཙམ་ཕན་ནུས་སརེ་གྩིས་ཡོད་མེད་དངེ་གྩི་སྨན་

པ་དང་ཤསེ་ཡནོ་ཅན་ཚསོ་བླ་ོཚབས་དང་དགོས་འདྲྩི་རྩིམ་པ་

ཡངོ་གྩི་ཡདོ་པས། གནད་དནོ་དའེྩི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་གསར་པ་

དང་ཉམས་ཞྩིབ་ཀང་བྱདེ་བཞྩིན་ཡདོ། 

ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་ལྔ་པའྩི་ནང་དབྱྩིན་ཇྩིའྩི་སྩིད་གཞུང་

གྩིས་ལུང་པའྩི་ཟས་བཅུད་ལ་དཔྱད་ཞྩིབ་བྱས་པའྩི་སྙན་ཐོ་

ཞྩིག་སྤེལ་བའྩི་ནང་། དངེ་སང་ཁམོ་ནས་ཐབོ་པའྩི་ཤྩིང་ཏགོ་

ཁུ་བ་ལ་མངར་རས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པར་ཤེས་རོགས་

ཀྩིས་ཉྩིན་ལྟར་ཟས་དང་མཉམ་དུ་ཐེངས་རེ་ཙམ་འཐུང་

པ་ལས་གང་བྱུང་མང་པོ་འཐུང་ཚེ་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་

ཤྩིང་ཏགོ་ཁུ་བ་ལ་ཞྩིབ་འཇུག
ཉམས་ཞྩིབ་སེ་ཚན།

ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརོད། ཞྩིབ་འཇུག་འདྩིའྩི་ནང་

དབྱྩིན་ཇྩིའྩི་ན་གཞོན་ལོ་ ༡༡ ནས་ ༡༩ ཁག་གཅྩིག་ལ་

ཁག་བརག་དཔྱད་བྱས་པས་ཤྩིང་ཏོག་ཁུ་བ་དང་། རས་ཆུ་

མངར་མ།ོ འཁུར་ར། འབྲུ་རྩིགས་དང་ཤྩིང་ཏགོ་ལས་བཟོས་

པའྩི་མངར་ཟས་སོགས་བསེན་དྲགས་པའྩི་རྐེན་གྩིས་མཁོ་

བའྩི་མངར་ཚད་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༧ མང་བར་ཐོན་ཡོད་པ་

དང་། དེ་བཞྩིན་ཕྲུ་གུ་ལོ་ ༡༠ མན་ཆད་ལ་བརག་དཔྱད་

ཀྩིས་མངར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༣༤ མང་བར་མངནོ། དེ་མ་ཟད་

ཞྩིབ་འཇུག་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་ཕོ་མོའྩི་མྩི་

གངས་ ༤༠༠༠ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨ ལ་ Cholesterol (ཁག་ནང་

གྩི་ཞག་རྩིའྩི་རྩིགས་) ཚད་ལས་མཐ་ོབ་ཡདོ་པར་ར་སོྤད་བྱུང་འདུག  

ཞྩིབ་འཇུག་འདྩི་ནྩི་སྤྩི་ལོ་༢༠༠༨ ནས་༢༠༡༢ བར་

ལོ་བཞྩིའྩི་རྩིང་གནང་ཞྩིང་དེའྩི་གྲུབ་འབས་ལ་གཞྩིགས་

ན་མ་འངོས་པར་སྙྩིང་གྩི་ནད་དང་། གཅྩིན་སྙྩི་ཟ་ཁུ། གྩིབ་

སྐྱོན། འཚོ་ཆེས་པའྩི་ནད་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཉག་གཅྩིག་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་འཕོད་བསེན་དང་དཔལ་འབྱོར་

གང་ཅྩི་ཐད་ལའང་དོ་ཕོག་ཆེན་པོ་འབྱུང་རྒྱུ་སོན་བར་ལྟ་

བུ་བཏང་ཡོད།

ཡང་ད་ེདང་ཕགོས་མཚུངས་ཤྩིང་ཏགོ་ཁུ་བ་ཉོས་ནས་

འཐུང་པ་དང་ཤྩིང་ཏགོ་ཐད་ཀར་བསེན་པའྩི་གཉྩིས་དབར་

ཤྩིང་ཏོག་ཁུ་བས་ཁག་ནང་གྩི་མངར་ཚད་ཇེ་མྱུར་དུ་རྒྱས་

པར་བྱེད་ཅྩིང་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབར་བརདོ། སྤྩིར་རྒྱལ་སྤྩིའྩི་

འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ང་ཚོའྩི་ལུས་ཁམས་ལ་མངར་

ཚད་ཇྩི་ཙམ་དགསོ་མདེ་གཏན་ལ་བབ་པ་ནྩི། ཉྩིན་ལྟར་ཟས་

རྩིགས་བསནེ་པའྩི་ཁོན་བསམོས་ཀེ་ལོ་རྩི་ (Total Cal-

ories) ནས་མངར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥ ལས་མྩི་བརྒལ་བ་ཞྩིག་

དགསོ་ཅེས་གསུངས། 

མདརོ་ན། དབྱྩིན་ཡུལ་ཙམ་མྩིན་པར་ང་ཚོའྩི་བཙན་

བྱལོ་བདོ་མྩི་སྤྩི་ཚགོས་ནང་དུའང་སར་དང་མྩི་འདྲ་བར་གཅྩིན་

སྙྩི་དང་། སྙྩིང་གྩི་ནད། ཁག་ཤདེ། གྩིབ་སྐྱནོ་སགོས་ན་མཁན་མང་

དུ་འག་ོབཞྩིན་པ་ནྩི། གཙ་ོབ་ོཟས་སྤདོ་བསནེ་སངས་འགྩིག་གྩི་

མདེ་པ་དང་། ད་ེབཞྩིན་ཕ་མས་ཕྲུ་གུའམ། ཡང་ན་རྒན་པས་

ཆུང་བ་ལ་བརེ་བ་ཡྩིན་ཁུལ་གྩིས་བཅུད་མདེ་མངར་ཟས་དང་

རྔན་པ་སྣ་ཚགོས་སྤདོ་བཞྩིན་པའྩི་གམོས་སལོ་ངན་པ་འདྩི་ཡང་

བཅོས་བསྒྱུར་དགསོ་པའྩི་དུས་ལ་སེབས་ཡདོ། ལྷག་པར་དུ་

སབོ་གྲྭའྩི་ཚངོ་ཁང་དུ་རྔན་པ་དང་མངར་ཟས་རྩིགས་ཚངོ་རྒྱུ་

མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཏ་ེལུས་ཁམས་ལ་ཕན་པའྩི་ཤྩིང་ཏགོ་སསོ་

པ་སགོས་བཙངོ་བ་ཡྩིན་ན་ཏན་ཏན་བདོ་ཕྲུག་གྩི་ལུས་ཁམས་

བད་ེཐང་ནད་ཉུང་བ། ཚ་ེརྩིང་བ། རང་གྩི་མྩི་རྩིགས་དང་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྩི་དནོ་དུ་བྱ་བ་གང་ཞྩིག་སྒྲུབ་པའྩི་ཆ་རྐནེ་གལ་ཆ་ེཤསོ་

འཕདོ་བསེན་བཟང་པ་ོལྡན་ཡདོ་ཅསེ་བཤད་ཆགོ །

དུག་ཐབས་ནད། (HEP B) ལ་དཔྱད་པ་མད་ོཙམ་འཆད་པ།    
 

  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་སྦྩིན་པ་བསུ་སྣང་།

དུག་ཐབས་ནད་འདྩི་ཉྩིད། བོད་ཀྩི་གསོ་རྩིག་རྒྱུད་

གཞུང་། གང་དུ་བསན་ཡདོ་དམ། ཞ་ེན། འདྩི་ནྩི། མན་ངག་རྒྱུད་

ཀྩི་ལའེུ་ས་ོདྲུག་པར། མཆྩིན་ནད་དབྱ་ེབ་བཅ་ོབརྒྱད་གསུངས་

པའྩི་ནང་ཚན་གསུམ་པའྩི་ནང་གསལ་བར་བསན་ཡདོ།

Hepatitis B ཞེས་པའྩི་ནད་འདྩི། བོད་ཀྩི་གསོ་

རྩིག་རྒྱུད་གཞུང་ཐོག་ནས་དུག་ཐབས་ནད་དུ་ངོས་འཛནི་

ཇྩི་ལྟར་བྱེད་དམ། ཞ་ེན། ཕྩི་ལུགས་ཀྩིས་བཤད་པའྩི་ནད་

འདྩིའྩི་མངནོ་རགས། མྩིག་དང་པགས་པ་སེར་པོར་འགྱུར་

བ་དང་། ཚ་བ་རྒྱས་ཤྩིང་ཐང་ཆད་པ། ཟས་ཀྩི་དང་ག་འགག་

པ། ཞ་ེམརེ་ལྡང་ཞྩིང་སྐྱུག་པ། ཚིགས་ཟུག་ལྡང་བ། བཤང་བ་

ཐལ་མདགོ་འབྱུང་བ་རྣམས། དུག་ཐབས་མྩིག་དམར་གདངོ་

སོ་རྩིབ་སེང་ཟུག །ཕོ་མཆྩིན་གང་སྙམ་འཇུ་དཀའ་ཟོས་ཚེ་

ན། །བྲུན་སྐམ་བོལ་གཡ་ོམུར་གོང་མཐྩིལ་བཞྩི་སེར། །གཞུག་

ཏུ་མཆྩིན་པ་རུལ་ནས་དུད་ཁུར་ལུ། །ཞེས། རྒྱུད་གཞུང་དུ་

གསུངས་པའྩི་ནད་རགས་བཅུ་པོ་རྣམས་དང་མཚུངས་སྡུར་

བྱས་ཏེ། གཅྩིག་མཚུངས་ལྡན་པ་འདྩིའྩི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་

དུག་ཐབས་ནད་དུ་ཁུངས་གཏུགས་དགསོ་པ་ཡྩིན།

ཕྩི་ལུགས་ཀྩིས་བཤད་པའྩི་ནད་རགས་ནང་། ཚ་བ་

རྒྱས་པ་བཤད་པ་འདྩི་ནྩི། ཅྩིའྩི་ཕྩིར་དྭངས་མ་མཆྩིན་གནས་

མཁྩིས་ལྡན་ཚ། །ཞེས། རྒྱུད་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་དེ་དང་། 

འགོ་ཏུ་འཆད་འགྱུར་གྩི་དགའ་བ་ོམངལ་དུ་འཇུག་པ་བསན་

པའྩི་མད་ོཚིག་བཅས་ལ།  བདག་གྩིས་ཁུངས་གཏུགས་བྱས་

པ་ནྩི། ཁདེ་རྣམས་ཀྩི་སྤན་སར་དཔྱད་གཞྩིའྩི་ཆེད་དུ་བཀདོ་

ཡོད། ནད་རགས་ལྷག་མ་རྣམས། རྒྱུད་གཞུང་ལ་ཁུངས་

གཏུག་བྱདེ་ས་བར་འདུག་པས་འདྩིར་བཀདོ་མདེ།།

ཕན་གྩི་ནད་ཐོག་ཉམས་མོང་གྩི་བརྒྱུད་རྩིམ་གྩི་ཐོག་

ནས་བཤད་པ་ཡྩིན་ནའང་། ནད་རགས་དང་པོ། མྩིག་ར་

དམར་བ་དང་། གཉྩིས་པ། གདངོ་སོ་བ་སེ་ནག་པརོ་འགྱུར་

བ་དང་། གསུམ་པ། མཆྩིན་པའྩི་གནས། རྩིབ་མ་གཡས་པའྩི་

སངེ་དུ་ཟུག་པ་དང་། བཞྩི་པ། ཕོ་མཆྩིན་རླུང་གྩིས་གང་སྙམ་

བྱེད་པ་དང་། ལྔ་པ། ཕོ་མཆྩིན་གྩི་བྱེད་ལས་རྒུད་པའྩི་རྐནེ་

གྩིས་ཟས་སྐོམ་འཇུ་དཀའ་བ་དང་། དྲུག་པ། ཟས་སྐོམ་སནེ་

པའྩི་ཚ་ེན། ཕ་ོམཆྩིན་གནས་སུ་ན་བ་དང་། བདུན་པ། བྲུན་

སྐམ་པོ་འབྱུང་བ་དང་། བརྒྱད་པ། ནད་རྩིང་བར་གྱུར་པ་

དའེྩི་ཚ་ེན། པུས་མ་ོམན་དུ་ཆུ་ཞུགས་པའྩི་རྐནེ་གྩིས་བོལ་གངོ་

གཡོ་བ་དང་། དགུ་པ། ཚད་མཁྩིས་དབང་གྩིས་མུར་གོང་

དང་། མཐྩིལ་བཞྩི་སརེ་བརོ་འགྱུར་བ་དང་། བཅུ་པ། མཐར་

མཆྩིན་པ་རུལ་བ་ས།ེ མཆྩིན་པ་ཧངེ་ཞྩིང་། ཁ་དགོ་ལྗང་ཞད་

ཅན་ལ་སྨུག་པརོ་འགྱུར་བ་བཅས་ནྩི། ནད་འདྩིས་ཟྩིན་པའྩི་

ནད་པ་མང་པརོ་ཡོངས་སུ་ཚང་ཡོད་པ་དངསོ་སུ་མཐོང་རྒྱུ་

ཡདོ། ཡྩིན་ནའང་། དུད་ཁུར་འདྲ་བ་ལུ་བ་ནྩི་ད་བར་བདག་

གྩིས་མཐངོ་མ་མོང་། 

ནད་འདྩིའྩི་མྩིང་། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའྩི་འགན་སུ་

ལ་ཡོད་དམ། ཞ་ེན། སྤྩི་ཚོགས་སུ་ནད་ཀྩི་ཐོག་ལ། དམྩིགས་

བསལ་འགན་འཁུར་ལྡན་པའྩི་ཚོགས་སེ་གང་ཞྩིག་གྩིས་

ངེས་ཤེས་བརེས་པའྩི་ནད་ཀྩི་མྩིང་ཞྩིག་འཁོལ་སྤོད་བྱེད་

མ་ཐུབ་ཚེ། དེར་མང་ཚོགས་ཀྩིས་ཡྩིད་ཆེས་དང་། སྣང་

མེད་དབང་གྩིས་རྒྱུད་གཞུང་དང་མྩི་མཐུན་པའྩི་ནད་ཀྩི་

མྩིང་། མངོན་པར་མྩི་གསལ་བའྩི་ཚུལ་གྩིས་སྤྩི་ཚོགས་ནང་

དུ་སྩིམ་པ་ཡྩིན། 

ཕྩི་ལུགས་ཀྩིས་བཤད་པའྩི་ Hepatitis B ཡྩི་

མངོན་རགས་དེ་དག བོད་ཀྩི་གསོ་རྩིག་གཞུང་ནང་བསན་

པའྩི་མཆྩིན་ནད་འདྩིའྩི་རགས་གང་ཞྩིག་ཚང་འདུག་གམ། 

དབྱེ་བ་གང་དུ་འདུ་བ་བཅས་ལ་ངེས་ཤེས་བརེས་པའྩི་

རོག་དཔྱོད་སོན་དུ་སོང་བའྩི་ཐོག་ནས་ནད་ཀྩི་མྩིང་གཏན་

འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ནྩི། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡྩིན། 

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་། ཨ་རྩིའྩི་བོད་སྐད་རླུང་

འཕྩིན་ཁང་དང་། དབུས་བདོ་མྩིའྩི་སྒྩིག་འཛུགས་ཀྩི་ Tibet 

Online TV བཅས་ཀྩིས་མཆྩིན་པའྩི་གཉན་ཚད། ཅེས། 

བཀོལ་བ་དེ་བོད་ཀྩི་གསོ་རྩིག་རྒྱུད་གཞུང་དང་། མཐུན་མྩི་

མཐུན་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་དེ། ངེས་ཤེས་བརསེ་པའྩི་ཐ་

སྙད་འཁོལ་སོྤད་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནྩི། གང་ཅྩིའྩི་ཐོག་ནས་

བདོ་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་དམྩིགས་བསལ་གྩི་འཁུར་དུ་བབས་

པའྩི་སྤྩི་ཚོགས་ཀྩི་ལས་འགན་ཆནེ་པ་ོཞྩིག་རདེ།།

  དབུས་ནས་རགོས་སྐྱརོ་དགསོ་པའྩི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།
བོད་ཀྩི་སྨན་རྩིས་ཁང་གྩི་བསྒྲུབ་བྱ་དམྩིགས་ཡུལ་

གཞྩིར་བཟུང་བདོ་མྩི་འདུས་སོད་ས་ཁུལ་གང་སར་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་བཙུགས་ཏ་ེསྨན་བཅསོ་ལྟ་སྐྱངོ་བྱདེ་མུས་ཡྩིན། 

ས་གནས་ཁག་ར་ེཟུང་ནང་ནད་པ་བསེན་གཏུགས་ཞུ་

མྩི་མདེ་པས་སྨན་ལས་རྣམས་ཀྩི་ར་ཆའེྩི་མྩི་ཡྩི་ནུས་ཤུགས་ཆུད་

ཟོས་སུ་མྩི་འག་ོཆདེ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཕྩིར་བསྡུ་བྱདེ་དགསོ་

བྱུང་ཡདོ། 

དཔརེ་ན། གནས་ཆནེ་མཚ་ོཔད་ྨརུ་ད་ེས་སྨན་སྐརོ་བྱདེ་

མུས་སྐབས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཏན་འཇགས་ཤྩིག་དགསོ་པའྩི་

ར་ེའདུན་བཏནོ་པར་ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡༦ ཉྩིན་སྨན་

ཁང་དབུ་འབྱདེ་ཞུས་རུང་ནད་པ་ཉུང་རེྐན་ལ་ོམཚམས་ནས་

སྨན་ཁང་ཕྩིར་བསྡུས་ཐགོ་སྨན་སྐརོ་མུ་མཐུད་བྱདེ་བཞྩིན་ཡདོ། 

ཕགོས་མཚུངས་ས་གནས་འགར་ནད་པ་བསནེ་གཏུགས་

ཞུ་མྩི་ཁངོས་སུ་བདོ་མྩི་ཉམ་ཐག་དང་། ན་སོ་བགསེ་པོར་སྨན་

སྦྩིན་དང་སྨན་རྩིན་ཕེད་འབབ་སྤད་ད་ེསྨན་ཁང་གྩི་རྒྱུན་གནོ་

དང་། སྨན་ལས་རྣམས་ཀྩི་གསོལ་ཕགོས་ཆེད་སྨན་རྩིས་ཁང་

དབུས་ནས་བསྣན་དངུལ་བཏང་ནས་སྨན་ཁང་རྒྱུན་གནས་

ཞུས་པ་ད་ེརྩིགས་ཀང་མྩི་ཉུང་བ་ཡདོ།  དཔརེ་ན།  ཕྩི་ལ་ོ ༢༠༡༣ 

ནས་ ༢༠༡༤ ནང་དབུས་ནས་བསྣན་དངུལ་བཏང་བའྩི་ཡན་

ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གཅྩིག་གྩི་གནས་སངས་གཤམ་གསལ།

༡།  ཀྲུ་ཀྲྩིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།  སརོ།  ༡༢༩,༠༠༠,༠༠

༢།  ཏ་ེརྫུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་། སརོ།  ༡༠,༥༤༡,༠༠

༣།  ཨྩི་ཀྲ་ན་གར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང། སརོ།  ༨,༨༩༠,༠༠

༤། མན་སྤར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།  སརོ།  ༢༥,༠༠༠,༠༠ 

་་་་་་༣༣ ཐགོ་སྨན་སྐརོ་ཞུས་པ།
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕོས།

དང་། ཚེ་རྩིང་དབང་ཕྱུགས་ལགས་བཅས་འཕོད་བསེན་

ལས་དོན་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཀྩི ་ཕྩིར་ཚོང་ཐོན་དངོས་

འགེམས་ཚོང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉྩིན་གངས་བཅུ་

གཉྩིས་རྩིང་ཁོན་ཆོས་ཞུ་བ་དེབ་འགོད་ནད་པ་གངས་ 

༣,༦༤༧,༠༠ བརག་དཔྱད་དང་སྨན་སྦྩིན་སོར་འབུམ་ 

༢༢༥,༧༣༩,༠༠བཏང་ཡོད། དེ་བཞྩིན་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་

དེབ་འགོད་བོད་ནས་ཕེབས་པའྩི་ཆོས་ཞུ་བ་མྩི་གངས་བརྒྱ་

བརྒལ་བར་རྩིན་ཆནེ་སྣ་ེཁ་བརྒྱད་སྤུས་ཚངོ་ཞུས་ཡདོ།།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངསོ་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧  སྤྩི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡  

རྩིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

དགོས་སངོ་།
 སྐར་རྩིས་པ་གགས་པ་ནས།

གཟའ་རྣམས་འགོས་ཚད་གཅྩིག་ལ་རྒྱུན་གནས་ཏ།ེ།

སྐར་ཁྩིམ་བཅུ་གཉྩིས་ལངོས་སུ་མྩི་སོྤད་པར།།

སྐབས་རརེ་བུལ་ཞྩིང་མཚམས་རརེ་མྱུར་བ་ཡྩི།།

འགསོ་ཡྩི་ཁད་འདྩི་རྒྱུ་རྐནེ་གང་ལས་བྱུང་།།

 གཟའ་རྣམས་རང་རང་ས་ོསའོྩི་དཀྩིལ་འཁརོ་གྩིས།།

སསོ་ཞག་སྐར་མས་བསྒྱུར་ལ་བགདོ་པ་སོགས།།

གཅྩིག་མཐུན་ཆ་ོག་བྱས་ཀང་ཐབོ་པའྩི་འབས།།

ཞྩི་རྐང་དྲག་དལ་གཉྩིས་སུ་གྱུར་དནོ་ཅྩི།།

 གཟའ་ལྔའྩི་ལངོས་སོྤད་རྣམ་པར་དག་པ་ལ།།

དལ་བ་དག་པ་ཙམ་གྩིས་མྩི་ཆགོ་པར།།

མྱུར་རྐང་ཟེར་བ་ཞྩིག་གྩི་སྦྩིན་དརོ་ལ།།

བརནེ་ནས་ཡདོ་པའྩི་ཚུལ་འདྩི་ཇྩི་ལྟར་འགེལ།།                       

ཉྩིན་རའེྩི་རྩིས་འབས།
ཟླ་བ་ ༧ ཚསེ་ ༣ ནས་ཟླ་བ་ ༨ པའྩི་ཚསེ་ ༢ པར་
བུམ་སངོ་ཤར། ད་ེཕགོས་ཞལ་ཕགོས་ཏ་ེལས་སྣ་ེ

གཏདོ་པ་མྩི་རུང་། 

དམར། ༧-༡ 
Tue 8-26

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་རྩིགས་མྩི་རུང་། ཀླུ་ཐབེས།

ལྷག ༧-༢
Wed 8-27

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

ཕུར། ༧-༣ 
Thu 8-28

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་སབོ་
གཉརེ་འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་བཟང་། ཕྲུ་གུ་ཐགོ་
མར་ས་ོནས་ཕྩིར་འདནོ་དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་

མྩི་རུང་།

སངས། ༧-༤ 
Fri 8-29

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྩིམས་
གཏུགས་རྩིགས་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

སྤནེ། ༧-༥
Sat 8-30

ཚསེ་ཆ་ཞན། དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྩིས་སནོ་མ་ོ
བྱདེ་པ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

ཉྩི། ༧-༦ 
Sun 8-31

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་དཔནོ་
རྩིགས་མཇལ་འཕད་བྱདེ་པར་བཟང་ན་ཡག མཁར་

ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྩིམ་སྤ་ོམྩི་རུང་།

ཟླ། ༧-༧ 
Mon 9-1

ཚསེ་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

དམར། ༧-༨
Tue 9-2

ཆུ་ཚདོ་ ༡༠།༣༠ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་
དང་ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་དག ེདུར་བཏབ་པ་

མྩི་རུང་།

ལྷག ༧-༩ 
Wed 9-3

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བཟང་། འནོ་ཏ་ེགཤྩིན་པའོྩི་ཆདེ་སནོ་

མ་ོབྱདེ་པ་མྩི་རུང་།

ཕུར། ༧-༡༠
Thu 9-4

ཚསེ་ཆ་ཞན། གལ་ཆའེྩི་མདུན་གསོ་རྩིགས་ལྷག་པར་
མྩི་རུང་།

སངས། ༧-༡༡ 
Fri 9-5

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་སྐྱ་ེདངསོ་
འདབེས་ལས་བྱདེ་པར་བཟང་ན་ཡང་། མགནོ་
འབོད་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྩིགས་མྩི་

རུང་། ཀླུ་ཐབེས།

སྤནེ། ༧-༡༢
Sat 9-6

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་མྩི་རུང་།

ཉྩི། ༧-༡༣ 
Sun 9-7

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

ཟླ། ༧-༡༤ 
Mon 9-8

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། ཚ་ེདབང་ཚ་ེསྒྲུབ་དང་འཆྩི་ངསེ་སགོ་
བསླུ་གཏངོ་བར་དག ེཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་

ཁྩིམས་གཏུགས་རྩིགས་མྩི་རུང་།

དམར། ༧-༡༥
Tue 9-9

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྩིག་དང་། དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྩིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྩི་རུང་། གས་ོསྦངོ༌། ཆུ་
ཚདོ་ ༡༥།༢༤ ནས་རྩི་བྱྩི་འཆར། ཞག་བདུན་རྩིང་
ཆུ་རླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་རྩིར་འགྱུར་

བས་སྨན་དཔྱད་དང་ཁྲུས་ཀྩི་ལས་ལ་ཞུགས་ན་དགེ  
ཚསེ་ ༡༦ ཆད།

ལྷག ༧-༡༧
Wed 9-10

ཚསེ་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

ཉྩིན་རའེྩི་རྩིས་འབས།
ཟླ་བ་ ༨ ཚསེ་ ༣ ནས་ཟླ་བ་ ༩ པའྩི་ཚསེ་ ༤ པར་

བུམ་སངོ་ལྷ།ོ ད་ེཕགོས་ཞལ་ཕགོས་ཏ་ེལས་སེྣ་
གཏདོ་པ་མྩི་རུང་།

ཕུར། ༧-༡༨
Thu 9-11

ཚསེ་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

སངས། ༧-༡༩
Fri 9-12

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བྱདེ་པར་བཟང་། གཤྩིན་པའོྩི་ཆདེ་སནོ་

མ་ོབྱདེ་པ་མྩི་རུང་།

སྤནེ། ༧-༢༠
Sat 9-13

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་།  གལ་ཆའེྩི་མདུན་གསོ་རྩིགས་མྩི་རུང་།

ཉྩི། ༧-༢༡
Sun 9-14

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལ་དགེ 
མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་རྩིགས་

མྩི་རུང་།   ཀླུ་ཐབེས།

ཟླ། ༧-༢༢
Mon 9-15

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་རྒྱུ་ནརོ་
ཕྩིར་གཏངོ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།  ཀླུ་ཐབེས།

དམར། ༧-༢༣
Tue 9-16

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

ལྷག ༧-༢༤
Wed 9-17

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁྩིམས་གཏུགས་འག་ོ
འཛུགས་རྩིགས་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

ཕུར། ༧-༢༥
Thu 9-18

ཚསེ་ཆ་ཞན། དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྩིས་སོན་མ་ོ
བྱདེ་པའྩི་རྩིགས་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

སངས། ༧-༢༦
Fri 9-19

ཚསེ་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྩིམ་སྤའོྩི་
རྩིགས་དམྩིགས་བསལ་འཛམེས།

སྤནེ། ༧-༢༧
Sat 9-20

ཚསེ་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་དང༌ཁྩི་གསར་གས་ོ
བ་ལྷག་པར་མྩི་རུང་།

ཉྩི། ༧-༢༨
Sun 9-21

ཚསེ་ཆ་འབྩིང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང་། འནོ་
ཏ་ེདུར་བཏབ་བྱ་བ་མྩི་རུང༌།

ཟླ། ༧-༢༩
Mon 9-22

ཆུ་ཚདོ་ ༩ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང་། ད་ེརསེ་ཞན། མཁར་
ལས་འག་ོའཛུགས་དང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ། རྒྱུ་ནརོ་
ཕྩིར་གཏངོ་། གཤྩིན་པའོྩི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱ་བ་བཅས་མྩི་

རུང་། ཚསེ་ ༢༩ ས་མ།

དམར། ༧-༢༩
Tue 9-23

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྩི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་གྩི་
བྱ་བར་བཟང་། གཤྩིན་པའོྩི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱ་བ་མྩི་

རུང་།     གས་ོསྦངོ༌། 

ལྷག ༧-༣༠
Wed 9-24

ཚསེ་ཆ་ཞན། ནརོ་རས་ཕྩིར་གཏངོ་དང་གལ་ཆའེྩི་
མདུན་གསོ་རྩིགས་ལྷག་པར་མྩི་རུང་། ཆུ་ཚདོ་ ༢༡།༢༤ 

ནས་སནོ་ཉྩིན་མཚན་མཉམ།

ཕུར། ༨-༡ 
Thu 9-25

ཚསེ་ཆ་འབྩིང༌། རླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌། 
མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་། བག་གཏངོ་ལནེ། 

ནརོ་རས་ཕྩིར་གཏངོ་། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེ
འདུ་འཛམོས་རྩིགས་མྩི་རུང༌།

སངས། ༨-༢ 
Fri 9-26

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་པར་མྩི་རུང་
ཞྩིང་། སགེ་ཚསེ་འཁལེ་བས་གཏར་སགེ་རྩིགས་མྩི་རུང་། 

སྤནེ། ༨-༣ 
Sat 9-27

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

ཉྩི། ༨-༤ 
Sun 9-28

ཚསེ་ཆ་འབྩིང༌། ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དག ེཁ་མཆུ་
དང་ཁྩིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྩིགས་རུང་མྩིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྩི་རསེ་ཀྩི་བོད་ཡྩིག་ཨང་ཀྩི་ད་ེབོད་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྩི་ལུགས་ཨང་ཀྩི་ད་ེསྤྩི་ཟླ་སྤྩི་ཚེས་ཡྩིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྩི་རསེ་ཀྩི་བདོ་ཡྩིག་ཨང་ཀྩི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྩི་ལུགས་ཨང་ཀྩི་ད་ེསྤྩི་ཟླ་སྤྩི་ཚེས་ཡྩིན།

བདོ་རྩིས་རྩིག་པ་ཞསེ་པའྩི་འབྲུ་འགལེ།
       རྩིས་དག་ེབསན་འཛནི་བླ་ོལྡན།

དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྩི་གསུང་ལས། ཐ་སྙད་ལ་ནྩི་

མ་བརནེ་པར། །དམ་པའྩི་དནོ་ནྩི་རགོས་མྩི་འགྱུར། །ཞེས་པ་

བཞྩིན་རང་རའེྩི་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་དར་ཁབ་བྱུང་

བའྩི་རྩིས་རྩིག་དེར་བོད་རྩིས་རྩིག་པ་ཞེས་ཟེར་ཞྩིང་། རྩིས་

རྩིག་འདྩིའྩི་རྨང་གཞྩི་གདོད་མའྩི་རྩིས་རྩིག་འདྩི་ཉྩིད་ཡྩིན་

མོད་ཀང་། ཕྩིས་སུ་ནང་འདྲནེ་བྱུང་བའྩི་ཕྩི་དུས་ཀྩི་འཁོར་

ལོའྩི་ལེའུ་ལས་གཙོར་ཕྱུངས་པའྩི་གནམ་རྩིག་སྐར་རྩིས་ཀྩི་

ཤེས་བྱ་དང་། རྒྱ་ནག་ནས་དར་ཁབ་བྱུང་བའྩི་རྒྱ་རྩིས་རྩིང་

མའམ་འབྱུང་རྩིས་རྩིག་པ། སྐར་རྩིས་ཀྩི་ཡ་གལ་དུ་ངོས་

འཛིན་ཆོག་པའྩི་དབྱངས་འཆར་བཅས་ཀྩིས་བོད་རྩིས་

རྩིག་པ་ཞེས་པ་དེ་མཚོན་པ་ཡྩིན། 

ཁ་ཅྩིག་གྩིས་དེ་ལྟ་བུའྩི་ནང་འདྲེན་བྱུང་བའྩི་ཤེས་

བྱའྩི་རྣམ་གངས་དག་གྩི་སྤྩི་མྩིང་ལྟ་བུར་བོད་རྩིས་རྩིག་པ་

ཞེས་ཟེར་ན་མྩི་འཚམ་པའྩི་སྐོར་བརོད་བཞྩིན་འདུག་པར་

ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་བཞྩིན་སྐར་རྩིས་རྩིག་པའྩི་རྨང་

གཞྩིའྩི་ཤེས་བྱ་མཚན་གཞྩིར་བཞག་སེ་དོན་ཚན་འགའ་

ཞྩིག་བརདོ་ན། 

སྤྩིར་རང་རེའྩི་ནང་ཆོས་ཀྩི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་གར་

འཕགས་པའྩི་ཡུལ་ཡྩིན་པ་དང་། ལེའུ་ལྔའྩི་བདག་ཉྩིད་

༸དཔལ་དུས་ཀྩི་འཁོར་ལོའྩི་གཞུང་འདྩི་ཉྩིད་ཀང་ད་

ལྟའྩི་སངས་རྒྱས་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ཞུ་བ་པོའྩི་གཙོ་བོ་

ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པོར་བསྩལ་བ་ཞྩིག་ལ་ངོས་འཛིན་

ཅྩིང་། ཕྩིས་སུ་རྩིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དང་། 

རྩིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོས་མཛད་པར་གགས་པའྩི་དུས་

འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དང་། དའེྩི་མཆན་འགེལ་འགེལ་ཆེན་

དྲྩི་མེད་འདོ་གཉྩིས་ནྩི་རང་རའེྩི་སྐར་རྩིས་ཀྩི་ཤེས་བྱའྩི་རྨང་

གཞྩི་ལྟ་བུ་ཡྩིན་པ་ནྩི་གོར་མ་ཆག དངེ་གྩི་ཆར་བོད་ཕྩི་ནང་

གང་སར་སྐར་རྩིས་རྩིག་པའྩི་སོབ་དེབ་ཀྩི་གཞྩི་རར་འཛནི་

ཏེ་སོབ་བཞྩིན་པའྩི་རྩིགས་ལྡན་འཛུམ་ཟེར་ལ་མཚོན་

ནའང་། གཞྩི་དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་གཉྩིས་

དང་། མཆན་འགེལ་དྲྩི་མེད་འོད་ཡྩིན་ཏེ། ར་བར། ད་ནྩི་

ར་རྒྱུད་རེས་འབངས་ནས། །རྣམ་དག་གྲུབ་པའྩི་ལྔ་བསྡུས་

བཤད། །ཅེས་དང་། བྱེད་རྩིས་ལྔ་བསྡུས་སྐབས་སུ། ར་བར། 

ད་ནྩི་བསྡུས་རྒྱུད་རེས་འབངས་ནས། །ཞེས་པས་རོགས་

ཐུབ། འནོ་ཏེ་བྱེད་གྲུབ་གཉྩིས་རྣམ་པར་དག་པ་གངས་ཀྩི་

རྩི་མོས་མཚོན་ཞྩིང་། རྩི་མོ་ནྩི་བསྒྱུར་བགོས་འབྩིད་སྣོན་

གྩི་ཆོ་གས་དང་། སྤྩིར་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དུ། ཀ་ཀོའྩི་

དབང་པོའྩི་ལོ་ནྩི་ལག་པ་གདངེས་ཅན་ཟླ་བས་དམན་པའྩི་

ལྷག་མ་དག་ཀང་ཉྩི་མས་བསྒྱུར།  །ནག་པ་ལ་སོགས་ཟླ་བ་

བསེས་ཏེ་འགོ་ཏུ་དུས་ཀྩིས་བསྒྱུར་བ་མཁའ་མེ་ཟླ་བས་རྣམ་

པར་དབྱེ། །ཞེས་པའྩི་ཚིག་རྐང་གཉྩིས་པོས་བསྒྱུར་བགོས་

འབྩིད་སྣོན་བཞྩི་པོ་རབ་ཏུ་གསལ་ཡོད་ཀང་། དངེ་གྩི་ཆར་

སོབ་སོྦང་གྩི་རྩིམ་པ་ཐོག་མར་བསྒྱུར་བགོད་འཕྩི་སྣོན་གྩི་

ཆོ་ག་ལེགས་པར་རོགས་པའྩི་སད་དུ་དའེྩི་ས་གོན་ལྟ་བུར་

གསུངས་པའྩི་ལུས་ངག་ཡྩིད་གསུམ་གྩི་ལས་དང་། ཕོགས་

མཚུངས་རྩི་མ་ོདངསོ་སུ་ལག་ལནེ་དུ་བྱེད་སྐབས་མེད་དུ་མྩི་

རུང་བའྩི་ས་རྩིས་ནྩི་སོན་བྱོན་བོད་ཀྩི་མཁས་དབང་རྣམས་

ཀྩི་སྐུ་དྲྩིན་གྩིས་གསར་གཏདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་སམེས།

སྤྩིར་གཞུང་ལུགས་གང་ཞྩིག་སོབ་སྦོང་བྱེད་པའྩི་

བརྒྱུད་རྩིམ་ནང་ལུང་རྩིགས་མོང་གསུམ་ལྡན་དགོས་པ་

ནྩི་གལ་ཆེ་བ་བཞྩིན། རང་རེའྩི་རྩིས་རྩིག་པ་ལ་ཡང་དེ་

དང་གཉྩིས་སུ་མ་མཆྩིས། བོད་དུ་རྩིས་རྩིག་དར་ཁབ་བྱུང་

བའྩི་བརྒྱུད་རྩིམ་ནང་བོད་ཀྩི་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྩིས་

མཛད་པའྩི་རྩིས་ཀྩི་ཕག་དཔེ་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་སོགས་

དང་། ཁད་པར་དུས་འཁོར་གཞུང་ལ་མཆན་འགེལ་མང་

དག་ཅྩིག་བརམས་གནང་མཛད་པ་དེས་བོད་ནང་དར་

ཁབ་བྱུང་བའྩི་རྩིས་ཀྩི་རྩིག་པའྩི་གཞུང་ལུགས་ཐོག་བོད་

ཀྩི་མཁས་པའྩི་ཕག་རེས་མཚོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཟའ་

འཛིན་སྐོར་གེང་སྐབས་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྩིས། རྒྱུད་འགེལ་

དུ་འཛིན་ཚུལ་དང་འཁོར་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ལས་མ་

གསུངས་པའྩི་ཕྩིར་ལུང་རྩིགས་ཁོ་ནས་འཆད་དཀའ་བར་

སྣང་བས་མཁས་པའྩི་གསུང་རྒྱུན་དང་རང་གྩི་ཉམས་

མོང་ཅུང་ཟད་ཀྩིས་ཀང་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ་བཤད་པར་

བྱ། ཞེས་པས་གཟའ་འཛནི་གནས་སྐབས་དེར་དུས་འཁོར་

ལ་སོགས་པའྩི་གཞུང་ལས་གསལ་བའྩི་རྒྱལ་བའྩི་བཀའ་སེ་

ལུང་དང་། རང་རེའྩི་རྣམ་དཔོྱད་ལས་རབ་ཏུ་སེྐྱས་པའྩི་

རྩིགས་པ་ཙམ་གྩིས་ཆེས་མྩི་གསལ་བར། འདྩིར་མཁས་པའྩི་

གསུང་རྒྱུན་ཏེ་སོན་བྱོན་སྤྩི་བྱེ་བག་གྩི་བོད་མཁས་ན་རྩིམ་

དང་། ལོ་ཆེན་རྩིན་པོ་ཆེ་རང་ཉྩིད་ཀྩི་ཉམས་མོང་གྩིས་

བརྒྱན་ཏ་ེཕག་ལེན་དུ་འཁེལ་བཞྩིན་དུ་མཆྩིས།

མདོར་ན་བོད་རྩིས་རྩིག་པ་ཞེས་མྩིང་དུ་ཐོག་པ་རྒྱུ་

མཚན་ཁུངས་དག་ལ་བརནེ་པ་ལས་རོག་བཟོ་མྩིན་པ་འདྩི་

ནས་གསལ་རགོས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྩིན།

ཚ་ེརྩིས་འབས་བུ་བོླ་གསར་དགའ་སྐྱདེ།

ཚེ་རྩིས་འབས་བུ་བློ་གསར་དགའ་སྐྱེད་ཅེས་བྱ་བའྩི་

དཔ་ེདབེ་འདྩི་ནྩི། ཐགོ་མར་སྤྩི་ལ་ོ ༡༩༦༡ ལརོ་སྤྩི་ནརོ་གངོ་ས་

སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པསོ་ཐུགས་དགངོས་གཞྩི་ཆནེ་པསོ་བདོ་ཀྩི་

ཐུན་མངོ་མ་ཡྩིན་པའྩི་རྩིག་གཞུང་སྨན་དང་། གཙུག་ལག་སྐར་

ནག་དབྱངས་གསུམ་རྩིས། ཟོླས་གར་ལ་སགོས་པ་མྩི་ཉམས་

རྒྱུད་འཛིན་ཡོང་ཕྩིར་སྨན་རྩིས་གཉྩིས་ཀྩི་སོབ་གྲྭ་གསར་

བཙུག་གནང་། 

སྐབས་དེར་རྩིས་རྩིག་སོབ་གྲྭ་ཆོས་དོན་ལྷན་ཁང་

ཁངོས་ཡྩིན་པ་དང་། ད་ེརེས་ ༡༩༦༧ ལརོ་སྨན་རྩིས་གཉྩིས་ཟླ་

བསྒྩིལ་གནང་ནས་རྩིས་སབོ་སྐབས་གཉྩིས་པའྩི་སབོ་གཉརེ་བ་

གསར་འཛུགས་སྐབས་སབོ་ཚན་ནང་སྐྱསེ་བུའྩི་ཚ་ེགང་གྩི་བད་ེ

སྡུག་གསལ་བར་སནོ་པའྩི་ཚ་ེརབས་ལས་རྩིས་ཀང་མཆྩིས་པར་

བརནེ་དའེྩི་འབས་བཤད་རྣམས་རྩིས་གཞུང་ཁག་ནང་གསལ་

བར་བརནེ། སྐབས་ད་ེདུས་རྩིས་གཞུང་ཆ་ེཁག་སོབ་གྲྭ་བས་

མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་དཀའ་བར་བརནེ་སྐབས་དའེྩི་རྩིས་དག་ེདམ་པ་

བག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆགོ་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆ་ེ

བཞསེ་ཀྩིས་སྙན་བསྐུལ་དང་། མ་ཕྩི་ཕུལ་ཏ་ེསྨན་རྩིས་དག་ེཆ་ེ

མཁས་དབང་བར་གཞྩིས་ཕུན་ཚགོས་དབང་རྒྱལ་མཆགོ་ནས་

རྩིས་གཞུང་བ་ཻདཀར་ནང་གྩི་ཚ་ེརྩིས་ལའེུ་གཞྩིར་བཞག་ཐགོ་

གང་ཉྩིད་ཀྩི་གཟྩིགས་དཔ་ེསགོས་ནས་ཁ་རྒྱན་གྩིས་ (ཚ་ེརྩིས་འབས་

བུ་རྒྱས་མྩིན་གོ་བདེར་བཏུས་པ་) ཞེས་ཕགོས་བསྒྩིགས་གནང་བ་དང་།  

ད་ེནས་སར་ཡང་དཔར་འདབེས་སྐབས་རྩིས་དག་ེདམ་པ་བག་

མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་གཙ་ོའགན་དང་ལནེ་གྩིས་

བདར་དབྱངས་

དང་། དཀར་ཆག་

འ ཕ ར ་ བ སྣོ ན ་

དང་། མཇུག་ཏུ་

དགེ་བའྩི་བཤེས་

གཉེ ན ་ཆེ ན ་པོ ་

དུས་འཁོར་བ་བློ་

གོས་རྒྱ་ཚོ ་དམ་

པ འྩི ་ཕ ག ་རྒྱུ ན་

དབྱངས་འཆར་

གཟའ་དགུའྩི་ཚེ་

རྩིས་བརྒྱག་ཚུལ་གསར་དུ་བསྣན་པའྩི་ཐོག་གང་ཟག་གང་

ཞྩིག་ཐགོ་མར་མའྩི་མངལ་ནས་སྐྱེས་པའྩི་ཉྩིན་གྩི་གཟའ་དང་། 

སྐར་མ། ཁྩིམ། རནེ་འབལེ་བཅུ་གཉྩིས། ཚསེ་གང་ལ་སྐྱསེ་པའྩི་

འབས་བུས་མཚོན་པའྩི་མདོར་ན་མྩི་གཅྩིག་ཚ་ེགང་གྩི་བདེ་

སྡུག་ལགེས་ཉེས་ཅྩི་ཡངོ་མ་འདྲསེ་པ་གསལ་པརོ་གསལ་བའྩི་

དཔ་ེདབེ་ཚད་ལྡན་ཞྩིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྩིག་ཡྩིན་ལ། དབེ་འདྩིའྩི་

ཁ་བྱང་ཚ་ེརྩིས་འབས་བུ་བློ་གསར་དགའ་སྐྱེད་ཅེས་ད་ལྟའྩི་

བར་འདྩི་གའྩི་སྐར་ནག་དབྱངས་གསུམ་ལ་སྦངས་པའྩི་རྩིས་པ་

རྣམས་ཀྩིས་ཕྩི་ནང་མྩི་རྩིགས་ཀྩིས་རེ་བསྐུལ་བཞྩིན་ཚ་ེརབས་

ལས་རྩིས་རྒྱས་འབྩིང་བསྡུས་གསུམ་གྩི་འབས་བཤད་འདནོ་

སྤལེ་ཞུ་ཡུལ་གྩི་ཕག་དཔ་ེགཙ་ོབས་ཤྩིག་ཡྩིན་ན།ོ།

སྙན་ཐོའྩི་ནང་། ཨེ་སོ་ལོ་གཉན་སྩིན་དེ་སོན་གང་དམག་

སྐབས་ཨུ་རུ་སུར་ཁ་གཏད་གཅོག་པའྩི་ནུས་ལྡན་མཚནོ་ཆར་

ག་སྒྩིག་བྱས་མངོ་བའྩི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། ད་ེརེས་ཉྩི་ཧངོ་གྩིས་ཀང་

ད་ེམཚུངས་རང་དགར་ཁ་གཏད་གཅགོ་པའྩི་ནུས་ལྡན་མཚནོ་

ཆར་བདེ་སོྤད་ཆདེ་ཉམས་ཞྩིབ་བྱས་པའྩི་ལ་ོརྒྱུས་ཡང་ཡདོ།

ཏ། ད་ལྟའྩི་གནས་བབས། 
སྙན་ཐོ་གསར་པར་གཞྩིགས་ན་ཉ་ེཆར་ནུབ་ཨ་ཧྤ་ེརྩི་

ཀའྩི་ནང་ཨྩི་བོ་ལ་ཱགཉན་ནད་ཀྩིས་འཆྩི་རེྐན་བྱུང་བའྩི་གནས་

སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡྩིན་པ་བཀོད་ཡོད་ལ། འཛམ་གྩིང་

འཕདོ་བསེན་སྒྩིག་འཛུགས་ཀྩི་སྙན་ཐའོྩི་ནང་། གཉན་ནད་

ད་ེའགསོ་ཁབ་བྱུང་ནས་ཟླ་གཅྩིག་ནང་ཚུན་མྩི་གངས་ ༩༣༢ 

འདས་གངོ་སངོ་བ་དང་། དའེྩི་ནང་ནས་མྩི་གངས་ ༤༥ ཕྩི་

ཟླ་ ༨ པའྩི་ཚསེ་ ༢ ནས་ ༤ བར་ཏ་ེཉྩིན་གཉྩིས་རྩིང་འདས་

གངོ་སངོ་བ།  གཞན་ཡང་གྩི་ནྩིས་ཡ་ཱ (Guinea) དང་ལྩི་བྩི་

རྩི་ཡ།ཱ (Liberia) སསཱ་ར་ལྩིའནོ། (Sierra Leone) ནྩི་ཇས་

རྩི་ཡ་ཱ (Nigeria) བཅས་ཀྩི་ནང་འདས་གངོ་སུ་སངོ་བ་རྣམས་

བསམོས་ན་ཁནོ་མྩི་གངས་ ༡༧༡༡ ལྷག་ཙམ་ཟྩིན་ཡདོ། འཛམ་

གྩིང་འཕོད་བསེན་སྒྩིག་འཛུགས་ནས་སར་ཡང་རསེ་གཟའ་སྤནེ་

པ་དང་ཟླ་བའྩི་དབར་ཨ་ཧྥྩི་རྩི་ཀའྩི་ལུང་པ་བཞྩི་ཡྩི་ནང་ཉནེ་

ཚབས་ཆ་ེབའྩི་ནད་པ་གསར་པ་གངས་ ༡༠༨ གསལ་སནོ་བྱས་ཡདོ།

་་་་་་ཨྩི་བ་ོལའཱྩི་ (Ebola) སྐརོ།
ཤོག་ངོས་ ༤ འཕོས།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ཤགོ་ངསོ་བཞྩི་པ།

རམོ་སྒྩིག་འགན་འཁུར་བ། རྩིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྩིས།

ཚགོས་མྩི། རྩིས་རམས་པ་རོ་རེ་དབང་རྒྱལ།

 རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྩིང་།

 བདོ་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉྩི་མ།

གགོ་ཀད་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱྩིད་འཛམོས། 
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བདོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༧  སྤྩི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡  

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

འཁྲུངས་སྐར་ཉྩིན་གརེ་འདནོ་འགན་རདོ་ལ་ཕུལ་བའྩི་སོབ་
ཕྲུག་གྩི་སྙན་རམོ།

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས།
སྨན་སབོ་འཇྩིགས་མདེ་མཆགོ་གྲུབ།

ཡྩིད་བཞྩིན་ནརོ་བུ། ཨ་ཕས་བཤད་ན། ཁེད་ཉྩིད་ཕ་ོལ་ོདྲུག་

གསུམ་བཅ་ོབརྒྱད་ལ་མ་སནོ་པའྩི་གངོ་རལོ་ནས། མྩི་རྩིགས་ཤྩིག་

གྩི་བདནེ་དནོ་ཁུར་དུ་བཞསེ་བཞྩིན། གཞུང་ཆནེ་བཀའ་པདོ་ལྔ་ལ་

སྦང་པ་མཐར་ཕྩིན་མཛད་རདེ་ཟེར། སྐབས་དརེ། ངས་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུ་

དབྱངས་སུ་གརེ་ནས། རླབས་ཆ་ེབའྩི་ཁདེ་ཀྩི་མཛད་རསེ་ལ་བསདོ་

གླུ་དང་བཅས་ཁེད་ལ་དད་པའྩི་མ་ེཏགོ་ཕུལ་བ་ཡྩིན། 

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས། ཡྩིད་བཞྩིན་ནརོ་བུ། ཨ་མས་བཤད་

ན། གདངོ་ལ་འཛུམ་གྩིས་ཁངེས་ཤྩིང་། ཁ་ལ་བཅྩིངས་གོལ་འཁེར་

ཡངོ་བའྩི་དམར་ཕགོས་པ་ཁྱུ་གཅྩིག་འུ་ཚང་གྩི་སོ་ཁར་སེབས་ནས། 

ཡྩིན་མདགོ་མདགོ་གྩི་འཛུམ་མདངས་ཤྩིག་དང་། སྙན་དུང་དུང་གྩི་

སྐད་ཆ་འགའ་བརོད་བཞྩིན། སྤ་ོསྤ་ོལགས་ཀྩི་མག་ོབ་ོབེག་ནས་ས་

ལ་གཡུག་སངོ་ལ། རྨ་ོརྨ་ོལགས་ཀྩི་ནུ་ཏགོ་བཅད་ནས་ཁ་ཟས་བྱདེ་

སངོ་ཟེར། ད་དུང་། གཅར་རྡུང་དྲག་གསུམ་གྩི་ལམ་ནས། འུ་ཚང་

གྩི་ཁྩིམ་མྩི་ཚང་མ་ཁ་ཁར་བཏང་སངོ་ཟེར། ཡྩིན་ནའང་། ནང་མྩི་

ལྷན་འཛམོས་ཀྩི་ཆདེ་དུ། ཕ་ོལ་ོཉརེ་ལྔ་ལ་མ་སནོ་པའྩི་ཁདེ་ཉྩིད་

འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕུལ།
སྨན་སབོ་ར་ོར་ེཚ་ེརྩིང་།

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས། ཁདེ་ནྩི་ཟླ་མདེ་ཀྩི་ཞྩི་བདའེྩི་དདེ་

དཔནོ་ཞྩིག་སེ་རྣ་ོངར་མཚནོ་ཆའྩི་དམག་འཁྲུགས་དང་། ཞ་ེསང་

མེ་འབར་གྩི་འཁོན་འཛིན་སོགས་དྲག་པོའྩི་གཡུལ་ས་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་ཏེ་ཞྩི་བདེ་དང་དྲང་བདེན། འདྲ་མཉམ་དང་འཆམ་

མཐུན་སགོས་ཀྩི་སྤྩི་ཚགོས་ཤྩིག་བསྐྲུན་པར་འཛམ་གྩིང་ཀུན་ཁབ་

ཀྩི་འགན་འཁྩི་ད་ེདང་དུ་བཞསེ་པས། ཞྩི་བད་ེལ་དགའ་བའྩི་མྩི་བུ་

རྣམས་ཀྩིས་ཁདོ་ལ་ན་ོབལེ་ཞྩི་བདའེྩི་གཟེངས་རགས་ལ་སགོས་པ་

གངས་མདེ་གཟེངས་སོད་ཀྩི་མཆདོ་པ་ཕུལ་སངོ་། 

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས། ཁེད་ནྩི་བྱམས་སམེས་ཀྩི་ཆསོ་པ་

རྣམ་དག་ཞྩིག་ས།ེ རྩིང་ཞནེ་དང་འཁགེས་བཟུང་གྩིས་དམ་པརོ་

བཅྩིངས་པའྩི་ཆསོ་ལུགས་སྣ་མང་ད་ེདག་གྩི་དབུས་སུ། གུ་ཡངས་

དང་མཛའ་གོགས་ཀྩི་ཕག་ཟུང་ཐལ་མོར་སྦར་ནས་ཆོས་ལུགས་

དེ་དག་གྩི་ཆེ་བསོད་ཀྩི་དབུ་ཞྭ་རེ་རེ་བཞྩིན་བཞེས་དུས། ཆོས་

ལུགས་ཀྩི་འཐནེ་འཁེར་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྩི་འགལ་ཟླ་ད་ེདག་ཡང་ར་ེ

ར་ེབཞྩིན་གལོ་ཏ།ེ ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར་དང་འཆམ་མཐུན་གྩི་སྤྩི་

ཚགོས་ཤྩིག་ཏུ་ཁ་ཕོགས་སངོ་། 

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས། ཁདེ་ནྩི་གངས་ཅན་གྩི་མགནོ་པ།ོ 

གདངོ་དམར་བུ་ཕྲུག་ཚའོྩི་བླ་མདེ་ཀྩི་མགནོ་སྐྱབས། འུ་ཚང་ལ་

བསོད་ནམས་དམན་པས་ང་དགུའྩི་གོད་ཆག་དེའྩི་འོག་རང་ས་

གཞན་ལག་ཏུ་ཤརོ་ཡང་། ཁདེ་ཀྩི་ཞལ་རས་ཀྩི་མཛུམ་མདངས་ད་ེ

ནམ་ཡང་ཡལ་མ་མངོ་ལ། ཐུ་བྷདོ་ཚང་གྩི་ར་ེབ་ད་ེད་ེབས་མདརོ་

མདེ། ད་དུང་ང་རྒྱལ་དང་ཁངོ་ཁ་ོམདེ་པར་འཚ་ེམདེ་དང་དྲང་

བདནེ་ལ་ཕགོས་ནས་དབུ་མའྩི་ལམ་གྩི་བདནེ་དནོ་འཚལོ་བཞྩིན་

པར་གངས་ཅན་པ་ཚསོ་སྙྩིང་དབུས་ནས་གུས་བརྩི་ཞུ་བཞྩིན་ཡདོ། 

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས། ད་ེལྟར་ཁདེ་ཀྩི་གཏན་ཚགིས་འདྩི་

གསུམ་རུམ་དུ་བཅངས་ནས་ས་ཕགོས་གང་སར་ཆྩིབས་སྒྱུར་གནང་

དུས། སྐྱ་ེའག་ོཀུན་གྩིས་ཁདེ་ལ་དགའ་བའྩི་མ་ེཏགོ་གཏརོ་བཞྩིན་

འདུག་ལ། ཁདེ་ལ་གདུངས་བའྩི་བསདོ་ཚགི་ཀང་འབུལ་བཞྩིན་

འདུག ཁ་ོབསོ་ཀང་ད་ེརྩིང་ཁདེ་ཀྩི་འཁྲུངས་སྐར་ཉྩིན་མ་ོའདྩིར་

ལག་གཉྩིས་ཐལ་མ་ོསྦར་ནས་ཁདེ་སྐུ་ཚ་ེཡུན་རྩིང་བརན་པར་སྨནོ་

འདུན་ཞུ་བཞྩིན་ཡདོ། 

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས། ཁེད་སྐུ་ཚ་ེསྐལ་བརྒྱར་བརན་པར་ཤགོ

ལྷ་མ་ོདནོ་འགྲུབ།
སྨན་སབོ་བསན་འཛནི་རབ་རྒྱལ།

ཀྩིས། དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་ཁད་དུ་བསད་ནས། རང་ཡུལ་དང་ཁ་

གསེ་དགསོ་བྱུང་སངོ་ཟེར། སྐབས་དརེ། ངའྩི་མྩིག་ཀངོ་ནས་རོགས་

ཐབས་བལ་བའྩི་མྩིག་ཆུ་ཁྩི་སངོ་མང་པ་ོཕམོ་ཕམོ་དུ་བཞུར་གྩིན་

འདུག་ལ། ཤ་ཁག་རུས་གསུམ་གྩིས་གྲུབ་པའྩི་ངའྩི་ལུས་ཕུང་འདྩི་

རླུང་ཁའྩི་དར་ལོག་བཞྩིན། ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བྱདེ་ཀྩིན་འདུག 

མ་ཟད། ངས་ར་ེབ་སངོ་གྩིས་བསུ་བཞྩིན། ཞུམ་པ་མདེ་པའྩི་ཁདེ་ཀྩི་

ལྷག་བསམ་ལ། དད་པའྩི་མ་ེཏགོ་ཕུལ་བ་ཡྩིན། 

༸ སྐྱབས་མགནོ་ལགས། ཡྩིད་བཞྩིན་ནརོ་བུ། ད་ེརྩིང་། བུ་

ངས། ཁདེ་ཉྩིད་དགུང་གངས་དནོ་དགུ་ལ་སནོ་ནའང་། ད་དུང་འུ་

ཚང་གྩི་བད་ེསྡུག་ལ་དརོ་ཁུར་བྱདེ་བཞྩིན། དྲང་བདནེ་དང་ལྷག་

བསམ་གྩི་ས་ོནས་ག་ོལ་ཟླུམ་པ་ོའདྩི་འགུལ་བསྐྱདོ་གཏངོ་བཞྩིན་པ། 

དངསོ་སུ་མཐངོ་དུས། བརོད་མྩི་ཚར་བའྩི་ཚརོ་བ་རྣནོ་པ་ོཞྩིག་དང་

ལྷན་དུ། ངས་སྤབོས་པའྩི་དར་ཆ་མཐ་ོརུ་སེྒང་ནས། ཁེད་ལ་དད་

པའྩི་མ་ེཏགོ་ཕུལ་བ་ལགས།

ཕྩིར་མྩིག་གྩི་ཀོང་ན། ཁེད་ནྩི་གེང་མྩི་ཚར་བའྩི་ཕུང་

བོ་དེ་ཆགས་འདུག་ལ། ཕྩིར་རོགས་གྩི་ཁམས་ན། ཁེད་ནྩི་

བྩིས་མྩི་ཚར་བའྩི་གསང་བ་དེ་ཆགས་འདུག ས་ཆེན་པོའྩི་རྒྱ་

ཕྩིབས་ལྟ་བུའྩི་གནས་དེ་ནས། ཞབས་རེས་རེ་རེ་ལ་ཞྩི་བདེའྩི་

མེ་ཏོག་གྩི་ཕ་ཚོམ་བཞད་པ། སྐྱེས་ཆེན་ཞྩིག་གྩིས་བཐོ་ས་སེྙག་

པའྩི། འཛད་མེད་ཀྩི་མཛད་འཕྩིན་རྒྱས་པའྩི་གཏམ་རྒྱུད་

ཡྩིན། དུས་ཀྩི་བགོད་པ་ནྩི་མདུན་བསྐྱོད་ཀྩི་གོམ་སྒ་ཡྩིན་པའྩི་

དབང་ཏུ་བཏང་ན། བགང་བྱ་བརྒྱད་ཅུ་ནྩི་དཔའ་བོ་ཞྩིག་གྩི་

སྐུ་ཚེའྩི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་གསེར་འོད་འཁྱུད་པའྩི་ལོ་ཟླ་ཡྩིན་ལས་

ཆེ། ད་ལྟའྩི་དུས་སུ། ཁེད་རང་རྒས་འདུག་ནའང་། ནམ་ཡང་། 

དུས་གཏན་ཏུ་རྒས་པ་དང་འཆྩི་བ་མེད་པ་ནྩི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྩི་མཛད་པ་འཕྩིན་ལས་མཐའ་དག་གོ

ཐོགས་རེག་བལ་བའྩི་གསུང་གྩི་དབུགས་དབྱུང་རེ་རེ་

ལ། དུས་ཀྩི་འགྱུར་ལྡོག་གྩི་རྣམ་པ་མངོན་པར་དད་པས། གདུལ་

བྱའྩི་ཐོགས་ལ་དུས་ཐོག་ཆར་པ་བཞྩིན་དང་། བདུད་རྩིའྩི་ཆར་

རྒྱུན་བཞྩིན་དུ་གནས། ཁེད་ནྩི་རྒྱལ་བསན་གྩི་ཁུར་ཆེན་ཐེག་

པ་ལ་གནམ་འདེགས་ཀྩི་ཀ་བ་ཡྩིན་ལ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཞྩིག་

གྩི་གདོང་ཚབ་བྱེད་པ་ལ་བློ་དང་སྤོབས་པ་ལྡན་ཡོད། དེ་བས་

ན། འཇྩིག་རེན་གྩི་མྩིག་དང་ས་ཆེན་གྩི་སྙྩིང་ལྟ་བུའྩི་ལྷ་མོ་དོན་

འགྲུབ་རྒྱལ་ལོ། རྒྱལ་ལོ།།

བཀའ་དྲྩིན་ཆ།ེ གསརེ་གྩི་ཉྩི་མ།
གཅན་ར་ོརེ།

སྨུག་ནག་གངས་རྩིར་མ་བཏུམས་པའྩི་ཡང་སོན། ནམ་

མཁར་རུ་ང་ོམཚར་གྩི་འཇའ་ཚནོ་ཤར། ས་གཞྩི་ལ་མཛསེ་སྡུག་གྩི་

མ་ེཏགོ་བཞད། དུས་ཚདོ་ད་ེནྩི་གནམ་རྒན་མས་མྩི་ཡུལ་ལ་གསལོ་

རས་ཤྩིག་གནང་བའྩི་སྐལ་པ་ཡྩིན། སྤྩིར་ད་ེརྩིང་གྩི་དུས་ཚདོ་འདྩི་

རུ། གངས་རྩི་ལ་སྨུག་ནག་གྩིས་བཏུམས་ཡདོ་ནའང་། ཉྩི་མ་ཁདེ་

ཀྩི་སྐུ་དྲྩིན་འགོ སདོ་ནརོ་གྩི་བང་མཛདོ་དུ་དཔལ་འབྱརོ་གྩི་མངའ་

ཐང་རྒྱས། སྨད་རྩིག་པའྩི་གངོ་ཁརེ་ལ་ཤསེ་ཡནོ་གྩི་མཁར་གང་

བརྩིགས། བར་བསན་པའྩི་ཞྩིང་ཁམས་སུ་དག་ེབའྩི་ལས་བཞག་

སར་ལས་བསྒྲུབས་ཏ།ེ གངས་ལྗངོས་ཀྩི་ཡུལ་གྲུ་འདྩིར། བཀྲ་ཤྩིས་

ཀྩི་དག་ེམཚན་འཕལེ། ཀེ་ཀ།ེ འཇྩིག་རེན་གྩི་མགནོ་པ་ོལགས། ཁེད་

ནྩི་གངས་རྩིའྩི་འདབས་རོལ་ནས་ཤར་ཏེ། འཛམ་བུའྩི་གྩིང་གྩི་

མཁའ་དབྱྩིངས་སུ་འཚརེ། ཁདེ་ནྩི་ང་ཡྩི་བླ་ོཡྩིད་དུ་བརྩིད་པའྩི་ཁྩི་

གདུགས་ཉྩི་མ། ཁདེ་ཀྩི་བྱམས་པ་དང་སྙྩིང་ར་ེལྷག་བསམ་གྩིས་དྭ་

ཕྲུག་གྩི་རྨྩི་ལམ། འདོ་ཟེར་གྩིས་འཕོས། ཁདེ་ཀྩི་བར་ེསམེས་ཟབ་མསོ་

ང་ཚ་ོལ་ལང་ཚ་ོགནང་ས་ེཤསེ་རྩིག་ཏུ་ཡནོ་ཏན་གྩི་འདབ་ལ་ོརྒྱས། 

ཁདེ་ཀྩི་མཐུན་སྒྩིལ་གྩི་འདོ་སྣང་གྩིས། འཛམ་གྩིང་ལ་ཞྩི་བདའེྩི་མ་ེ

ཏགོ་བཞད། ང་ཡྩི་སམེས་ཁངོས་སུ་ཤར་བའྩི་ཉྩི་མ། ཁདེ་ཀྩི་ལྷག་

བསམ་དཀར་མསོ་ང་ཚའོྩི་ཕུགས་འདུན་ལ་འདོ་སྣང་བསྩལ། ཁདེ་

ཀྩི་བྱམས་བརེ་ཟབ་མསོ་ང་ཚརོ་རང་ལམ་ར་ེབསྐྲུན་ནས་མག་ོབ་ོ

དག་ེདག་ེབྱདེ་དུ་བཅུག ཉྩི་མ་ཡ་ཉྩི་མ། གསརེ་གྩི་ཉྩི་མ། ད་ེརྩིང་ནྩི་

ཁདེ་ཀྩི་འཁྲུངས་སྐར་ཡྩིན་པས། ང་ཚསོ་ཀྩི་གླུ་དབྱངས་ལནེ་བཞྩིན། 

སངས་སབས་ཀྩི་ཞབས་བོ་འཁབ་སེ། ཁེད་ལ་འཁྲུངས་སྐར་གྩི་

རནེ་འབལེ་ཞུ། ད་ེརྩིང་ནྩི་ཁདེ་ཀྩི་འཁྲུངས་སྐར་ཡྩིན་པས། ང་ཚསོ་

དགའ་བའྩི་ལྷ་བསང་གཏངོ་བཞྩིན། བཀྲ་ཤྩིས་ཀྩི་ཁ་གཡང་སྒགོ་ས།ེ 

ཁདེ་ལ་བཀའ་དྲྩིན་ཆ་ེཞུ་བ་ཡྩིན།

ཁདེ་ཀྩིས་ཤསེ་དགསོ་པའྩི་གཉན་རྩིམས་ཨྩི་བ་ོལའཱྩི་ (Ebola) སྐརོ།
ཅནོ་ཏ་ར་ཞྩིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་ས་ེཚན་

ཀ  ཐགོ་མའྩི་འབྱུང་ཁུངས། 
ཨྩི་བ་ོལ་ཱ (Ebola) ཞེས་པ་ནྩི་ཆེས་ཕ་བའྩི་ནད་འབུ་

ཕ་མ་ོཞྩིག་གྩི་མྩིང་ཡྩིན་ལ།   ནད་འབུ་འདྩི་ཐགོ་མར་ ༡༩༧༦ 

ལརོ་ཨ་ཧྥྩི་རྩི་ཀའྩི་ཀངོ་ཀ་ོ (Congo) སྤྩི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྩི་

ཨྩི་བ་ོལ་ཱགཙང་པའོྩི་ཉ་ེའགམ་ནས་གསར་དུ་རདེ་པར་བརནེ་

མྩིང་ད་ེལྟར་ཐགོས་ཤྩིང་། ནད་འདྩིས་ཟྩིན་པའྩི་ནད་པ་བརྒྱ་

ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་འདས་གོངས་སུ་འགོ་བཞྩིན་ཡོད། འཛམ་

གྩིང་འཕོད་བསནེ་སྒྩིག་འཛུགས་ (WHO) ནས་གཉན་

རྩིམས་འདྩིར་ཨྩི་བ་ོལ་ཱཚད་ནད་ཁག་ཤརོ་ (Ebola hem-

orrhagic fever) ཞསེ་ཀང་འབདོ་སོལ་འདུག  ནད་འབུ་

ཕ་མ་ོའདྩི་ཧྥྩི་ལ་ོཞེས་པའྩི་གཉན་སྩིན་ (Filovirus) རྩིགས་

གསུམ་གྩི་ཡ་གལ་ཞྩིག་ཡྩིན་པ་དང་དེ་ལའང་ནང་གསེས་

དབྱ་ེབ་རྩིགས་ལྔ་ཡདོ།  ནད་འབུ་ད་ེལུས་ཀྩི་ནང་ཁབ་ཚ་ེལུས་

པའོྩི་འགགོ་སྲུང་གྩི་ནུས་པ་ཉམས་རྒུད་གཏངོ་བ་དང་སྦྲགས་

རང་བྱུང་ཁག་འགགོ་གྩི་ནུས་པ་ཤརོ་ཏ་ེཁངོ་ཁག་ཤརོ་བའམ་

བུ་ག་རྣམས་ནས་ཁག་འགགོ་མདེ་དུ་ཕྩིར་ཐནོ་པ་ཡྩིན།  

ཨྩི་བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ཀྩི་ནད་འབུ་ཕ་མོའྩི་འབྱུང་

ཁུངས་ད་དབར་ཤེས་རགོས་གསལ་པོ་བྱུང་མེད་ཀང་། ནད་

འབུ་དའེྩི་རང་བཞྩིན་དང་བེྱད་ལས་སོགས་ལ་ཉམས་ཞྩིབ་

སྐབས་སེམས་ཅན་ལས་བྱུང་བ་ཞྩིག་ཡྩིན་པ་དང་། དེ་ཡང་

བྱ་མ་བྱྩིའམ་ཕ་ཝང་ནྩི་ནད་འབུ་དའེྩི་གནས་སར་ངསོ་འཛནི་

བྱདེ་བཞྩིན་ཡདོ།

ཁ། དབྱ་ེབ། 
ཨྩི་བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ནད་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་

རྩིགས་ལྔར་ཕེ་བ་ལས་ས་གནས་ཀྩི་ཁད་པར་དང་དའེྩི་ནུས་

པའྩི་དབང་གྩིས་མྩིང་ཀང་མྩི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ཡྩིན། དེ་ཡང་

ཛད་རསེ་ཨྩི་བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ (Zaire ebolavirus) 

དང་སུ་ཏན་ཨྩི་བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ (Sudan ebola-

virus) ཐེའྩི་ཧྥ་ོར་སྩི་ཨྩི་བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ (Tai for-

est ebolavirus) སྦུན་རྩི་སྦུག་ཡ་ོཨྩི་བ་ོལ་ཱགཉན་རྩིམས་ 

(Bundibugyo ebolavirus) བཅས་བཞྩི་ཡྩིས་འགོ་བ་

མྩིའྩི་ཚ་ེསགོ་ལ་གནདོ་པ་དང་། ཅྩིག་ཤོས་རས་སེ་ཀྲནོ་ཨྩི་བོ་

ལ་ཱགཉན་རྩིམས་ (Reston ebolavirus) ཀྩིས་འག་ོབ་མྩི་

མ་ཡྩིན་པའྩི་མཐ་ོརྩིམ་སོག་ཆགས་སྤ་དང་སེྤའུ།   མྩི་རྒདོ་ལྟ་

བུར་གནདོ་པ་ཡྩིན།   
ག ཨྩི་བ་ོལ་ཱགཉན་རྩིམས་འགསོ་ཁབ་འག་ོསངས། 

ཐོག་མར་ཨྩི་བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ནད་ཅན་གྩི་སོག་

ཆགས་ཀྩི་ཁག་དང་ཆུ་སེར། བརླན་གཤེར་སོགས་ལ་ཐད་

ཀར་རགེ་ཐུག་བྱུང་བ་ལས་གཉན་ནད་ད་ེམྩིའྩི་སྤྩི་ཚོགས་ནང་

ཁབ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། དེ་ནས་རྩིམ་བཞྩིན་མྩི་ཕན་ཚུན་

དབར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རེག་ཐུག་འཕད་པ་

སོགས་ལས་དངོས་སུ་མྩིའྩི་སྤྩི་ཚོགས་ནང་ཡམས་ཐབས་སུ་

འགོས་ཁབ་བྱུང་བ་ལྟར། ཨྩི་བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ཀྩིས་མནར་

བའྩི་མྩིའྩི་དབང་པོ་དང་ཁག གཤེར་ཁུ་ཟགས་རས་རྩིགས། 

ལུས་ཀྩི་བརླན་གཤརེ་གྩི་ཆ་གང་དང་འཕད་པའམ་རགེ་ཐུག་

བྱུང་བ། འཕོད་བསནེ་གྩི་ལས་ཀ་བྱེད་མྩི་གང་ཞྩིག་གྩིས་ཨྩི་

བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ནད་ཅན་དང་འབེལ་ཐུག་བྱུང་བའམ་

དའེྩི་ལུས་ཀྩི་བརླན་གཤེར་རྩིགས་ལ་རགེ་ཐུག་བྱུང་བ། ཨྩི་

བོ་ལཱ་གཉན་རྩིམས་ནད་ཅན་གྩི་སེམས་ཅན་དཔེར་ན། སེྤའུ་

དང་མྩི་རྒདོ།  ཕ་ཝང་སགོས་ཀྩི་པགས་པ་དང་ལུས་ཀྩི་བརླན་

གཤེར་ལ་རགེ་ཐུག་བྱུང་བ། འདས་གོང་སོང་བའྩི་ཨྩི་བོ་ལཱ་

གཉན་རྩིམས་ནད་ཅན་གྩི་མྩིའྩི་ལུས་ཀྩི་བརླན་གཤེར་དང་

རགེ་ཐུག་བྱུང་བ། གཞན་ཡང་ནད་འདྩིར་བདེ་སྤོད་ཟྩིན་པའྩི་

ཁབ་དང་སྣོད་སོགས་ལ་རགེ་ཐུག་བེད་སྤོད་སོགས་བྱས་ན་

འགསོ་པ་ཡྩིན། དམྩིགས་བསལ་ནད་འདྩི་ས་ཆ་གང་སར་འག་ོ

འངོ་བྱེད་མཁན་ཡུལ་སྐོར་བ་དང་། གཅྩིན་སྙྩིའྩི་ཟ་ཁུའྩི་ནད་

པ། འཇུ་བྱདེ་ནུས་པ་ཞན་པ། མཁལ་མ་དང་མཆྩིན་པའྩི་བྱདེ་

ལས་ཉམས་པ།   གཉན་ནད་རེག་དུག སྨན་ལས་པའྩི་རྩིགས་

བཅས་ལ་འགོས་ཉེན་ཡོད། འནོ་ཀང་ཨྩི་བ་ོལ་ཱགཉན་རྩིམས་

འདྩི་མཁའ་རླུང་དང་ཆུ།  ཟས།  ནད་ཅན་ཞྩིག་ལ་ནད་རགས་

གཏན་ནས་མདེ་ན་འགསོ་ཁབ་མྩི་འབྱུང་བ་ཡྩིན། 

 ང་། ནད་རགས།
ནད་འགོས་ནས་ཉྩིན་གཉྩིས་ནས་ཉེར་གཉྩིས་ཙམ་གྩི་

བར་ཐགོ་མའྩི་ནད་རགས་སུ།

ཚ་དྲདོ་རྒྱས་པ།  མག་ོན་བ། ཚགིས་གཞྩི་དང་ཤ་སྒྩིམ་ན་

བ། མྩིད་པར་རྨ་ཐནོ་པ། ལུས་ངལ་བ། ཕ་ོབར་ཟུག་ཆ་ེབ། ཐརོ་

སྩིབ་དནོ་པ། ཞ་ེམརེ་བ།  སྐྱུགས་པ། བཤལ་བ། དང་ག་འགག་

པ་བཅས་འབྱུང་བ་དང་ནད་རྒྱུན་རྩིང་ཞྩིང་ནད་ཚབས་ཆ་ེརུ་

ཕྩིན་ཚ་ེནད་རགས་སུ། ཁ་དང་རྣ་བ། སྣ། མྩིག་སགོས་ནས་ཁག་

ཐནོ་པ། པགས་པ་བརེ་བ། མཚན་མ་སྐྲངས་པ། ལུས་ལ་ཐརོ་

སྩིབ་དནོ་པ། མཆུ་ཏ་ོདམར་པོར་ཆགས་པ། གོ་རྒྱག་པ་དང་

ལྷན་དུ་ཁག་ལུ་པ་བཅས་ཀྩི་རགས་འབྱུང་བ་ཡྩིན།

ཅ།  ནད་བརག་ཐབས། 
ཨྩི་བ་ོལ་ཱགཉན་རྩིམས་ཡྩིན་མྩིན་བརག་དཔྱད་མ་བྱས་

གོང་འདར་ཚད་དང་རྒྱུ་ཚད། འཁྲུ་སྐྱུག  ཀད་ཚད། མཆྩིན་

དུག་ལ་སོགས་ཚ་བའྩི་ནད་དང་འབེལ་བའྩི་རྩིགས་རྣམས་

མེད་པའམ་སནོ་འགགོ་བལྟ་བཅོས་དགསོ། སྤྩིར་བཏང་སྨན་

པ་ཚོས་གོང་གྩི་ནད་རགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ནད་ངོས་

ཟྩིན་ཐུབ་ཀང་ནད་ལ་འཁྲུལ་སོ་མ་ཡོང་བའྩི་ཕྩིར་ར་བའྩི་

བརག་དཔྱད་ལ་ complete blood count (ཁག་ནང་

ཕ་ཕུང་གྩི་གནས་སངས་ཤེས་ཆེད་དང་།) coagulation 

studies (ཁག་གར་པོའམ་འགག་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཇྩི་ཙམ་

འགརོ་མྩིན།) viral antigen testing (གཉན་འཇམོས་

ཕ་གཟུགས་སྐྱ་ེརས་བརག་དཔྱད།) liver function test 

(མཆྩིན་པའྩི་བྱེད་ལས།) བཅས་ཀྩི་བརག་དཔྱད་ཁག་གནང་

དགསོ་པ་ཡྩིན།

ཆ།  བཅསོ་ཐབས། 
དུས་རྒྱུན་སྤོད་བཞྩིན་པའྩི་གཉན་སྩིན་འགོག་སྨན་

རྩིགས་ཀྩིས་ཨ་ེསོ་ལ་གཉན་རྩིམས་ལ་ནུས་པ་གང་ཡང་འདནོ་

ཐུབ་ཀྩི་མེད་པས། ད་ལྟའྩི་ཆར་ནད་འདྩིར་བཅོས་ཐབས་

དམྩིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། དེར་བརནེ་ང་ཚོའྩི་བཅོས་

ཐབས་ཀྩི་དམྩིགས་ཡུལ་ཞྩིག་ནྩི་ནད་རགས་རྣམས་ཞྩི་བར་

བྱ་རྒྱུ་དང་གཉན་ཁ་སར་མྩི་ཡོང་བའྩི་སོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ། བླ་

གཉན་གྩི་ནད་གོ་ཚད་དང་མཆྩིན་པའྩི་བྱེད་ལས་ཉམས་

པ་སགོས་མྩི་ཡངོ་བ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། གཞན་ཡང་གཉན་སྩིན་ད་ེ

འགསོ་ཡདོ་པའྩི་མྩི་ཕལ་ཆ་ེབ་འཁྲུ་སྐྱུག་བྱདེ་ཀྩི་ཡདོ་པས་འཐུང་

ཆུ་སགོས་གཤརེ་ཁུའྩི་རྩིགས་མང་ཙམ་བསནེ་དགསོ་པ་ཡྩིན།

ཇ།  སནོ་འགགོ 
ད་ལྟའྩི་ཆར་གཉན་ནད་དེར་དམྩིགས་བསལ་སྨན་

བཅོས་སོགས་གང་ཡང་མེད་ཀང་། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ལག་པ་

གཙང་མ་འཁྲུ་རྒྱུ་དང་ས་གཙང་ནས་འཐུང་ཆུ་ལེན་པ། མ་

འཚོས་པའྩི་ཤ་རྩིགས་ཟ་རྒྱུ་མདེ་པ།  ས་ོསའོྩི་ཁརོ་ཡུག་གཙང་

མ་ཉར་བ། མྩི་ཚོགས་ཁོད་འག་ོའངོ་མང་པ་ོམྩི་བྱདེ་པ་བཅས་

ཚུལ་བཞྩིན་བྱ་རྒྱུ་ནྩི་སོག་འགགོ་གྩི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤསོ་ཤྩིག་

ཡྩིན་ལ། གཉན་ནད་དེ་ཕོག་ཡུལ་མཆྩིན་པ་དང་མཁལ་མ་

སོགས་སྲུང་སོྐྱབ་དང་མྩིའྩི་གཟུགས་པོར་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་

པའྩི་འགོག་སྲུང་གྩི་ནུས་ཤུགས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའྩི་སྨན་

ཁབ་ NPC1 སོྤད་པ་ལས་ཐབས་གཞན་མདེ།  

ཉ།  གཉན་སྩིན་དའེྩི་བེྱད་ནུས་གཞན། 
ཨེ་སོ་ལ་གཉན་སྩིན་དེ་མྩིའྩི་སོག་ལ་རྒོལ་བའྩི་ཆེས་

རྣ་ོམྱུར་ཅན་གྩི་ནད་འབུ་ཞྩིག་ཡྩིན་པར་བརེན། ཨ་རྩིའྩི་ནད་

རྩིགས་སོན་འགགོ་ཚདོ་འཛནི་ལྟ་ེགནས་ཀྩིས་ཞྩིབ་འཇུག་བྱས་

པ་བརྒྱུད་སྐྱེ་དངོས་དམག་འཁྲུག་ལ་བེད་སྤོད་ཀྩིས་འགོ་བ་

མྩིའྩི་རྩིགས་ཀྩི་ཚ་ེསགོ་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་བཟོ་མཁན་གྩི་ནུས་ལྡན་

མཚནོ་ཆ་ཞྩིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱས་ཡདོ་པ་དང་།  ཨ་རྩིའྩི་ཚན་

རྩིག་པ་ཧྥོར་ཌ་རྩིག་ (Fort Detrick) ཀྩི་བརག་དཔྱད་
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