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འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

བདོ་ཟླ་	༨	ཚེས་	༧	རྡེས་གཟའ་ལྷག་པ།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ང་ོསྤདོ།

༸	གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

ཀ་སྦུག་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།	 	 ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་	
༡༩༨༥	 ལོར་ཀ་སྦུག་གྱི་ཁོམ་གཞུང་ཉྡེ་འཁྱིས་བྷག་རྡ་

ར་ཞྡེས་པར་ཁང་པ་གླས་ཏྡེ་སྨན་ཁང་དབུ་འབྱྡེད་བྱས་

པ་ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཁང་གླའྱི་སྡེང་

གནས།	 དྡེ་རྡེས་ལྕམ་སྐུ་ནོར་དབྱངས་ལགས་ཞུ་བ་ཞྱིག་

ནས་ཁོ་མོའྱི་ཁང་ཁྱིམ་དང་།	ཉྡེ་འཁོར་ཞྱིང་ས་དང་།	བྲན་

གཡོག་ཡུལ་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་བདུན་དང་དྡེ་དག་གྱི་སོད་ཁང་

དང་ས་ཁང་ཡོངས་རོགས་ལས་བྲན་གཡོག་སོད་ཁྱིམ་

ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་དྡེ་དག་ས་གནས་གཞྱིས་འགོ་བརྒྱུད་

སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ས་སྦྱིན་དང་།	 དྡེའྱི་སོད་དུ་ལྕམ་སྐུ་དམ་

པ་དྡེའྱི་བཞུགས་སའྱི་ཁང་ཁྱིམ་རྱིང་པ་དྡེ་དང་ཞྱིང་ས་

རྣམས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༥	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༥	

ཉྱིན་ཚོང་བསྒྱུར་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུས།	 དྡེར་ཐོག་མར་ལྕམ་སྐུ་

དམ་པ་དྡེའྱི་བཞུགས་ཁང་རྱིང་པར་སྨན་ཁང་བྱས་པ་དང་།	

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༩	 ལོར་ཟུར་གྱི་ས་སོང་དུ་སྨན་ཁང་

གསར་རྒྱག་ཞུས་པ་རྡེད།	རྡེས་སུ་སྨན་ལས་པ་རྱིམ་འཕར་

གྱིས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་ལས་པའྱི་ལས་ཤག་མ་འདང་

བར་ཁང་རྱིང་དྡེ་དག་ཡོངས་སུ་གཏོར་ཏྡེ་ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༥	

ལོར་ལས་ཤག་གསར་པ་ཞྱིག་ཀང་གསར་རྒྱག་ཞུས།	 ཕྱི་

ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཁོངས་

ཀྱི་ནང་སྱིད་ནས་རྡེ་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་སྨན་ཁང་སོད་

ཀྱི་ས་སོང་དྡེར་རྒས་གསོ་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་གནང་བ་

དང་།	ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་

ཀང་དྡེར་གསར་རྒྱག་གནང་ཡོད།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༠	ཡས་མས་

ནས་སྨན་ཁང་འདྱིར་ཉྱིན་རྡེ་ཆ་སོམས་ནད་པ་གྲངས་	༡༥	

བརྒལ་བ་བསྡེན་གཏུགས་དང་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་

ཀྱིས་ལོ་གཅྱིག་ནང་དྡེབ་འགོད་ནད་པ་གྲངས་	 ༤,༩༧༣	

སྨན་སྦྱིན་སོར་	༢,༡༨,༨༢༦།༨༨		གཏོང་གྱི་ཡོད།

སྱིར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།	ཕྱི་ལ་ོ	༡༩༨༧	ལརོ་ཐགོ་
མར་ཁང་ཁུངས་ངན་ངོན་ཙམ་ས་གནས་བཟོ་གཞྱིས་ལས་

ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དང་།	 ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༩༣	

ནས་སྱིར་བཟོ་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་ནས་སྤྱི་ཁང་ཞྱིག་ཁང་

གླའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད།	 ཕྱི་ལོ་	 ༢༠༠༣	 ལོར་

སྱིར་བོད་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཁང་གསར་རྒྱག་

ཆྡེད་ས་ཆ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་

འོག་སྨན་ཁང་དང་།	 སྡེང་ལས་ཤག་བྱས་པ་ཞྱིག་གསར་

རྒྱག་ལྡེགས་བསྒྲུབས་ཟྱིན་ཏྡེ་ད་བར་སྨན་ཁང་ཚུགས་མུས་

ཡྱིན།	 སྨན་ཁང་འདྱིའྱི་སྨན་པས་ཉྡེ་འཁརོ་བཀྲ་ཤྱིས་ལངོས་

དང་།	ཤྡེས་རབ་གླྱིང་།	པནོ་ཊ།	མཚ་ོཔད་ྨསགོས་ལ་སྨན་བསོར་

བསྐདོ་བཞྱིན་ཡདོ།	

ཕྱི་ལོ་	 ༢,༠༠༠	 ཡས་མས་ནས་སྨན་ཁང་འདྱིར་

ཉྱིན་རྡེ་ཆ་སོམས་ནད་པ་བསྡེན་གཏུགས་གྲངས་	 ༣༠	

བརྒལ་བར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་

དྡེབ་འགོད་ནད་པ་གྲངས་	 ༩༤༤༠	 སྨན་སྦྱིན་སོར་		

༥,༥༥,༡༦༤།༦༡		གཏོང་གྱི་ཡོད།

གསོ་རྱིག་ཐོན་དངོས་སོར།
སོ་སྦོར་ཉམས་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ལས་བྱྡེད་འདྡེམས་ཕོགས་སོར།
བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་དང་བསྟུན་

གཤྱིས་སྤོད་ལྡན་པའྱི་ལས་བྱྡེད་མྱི་ཉུང་བ་འདྡེམས་བསོ་

ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་སོང་།	 སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

འཛིན་སོྐང་ཁོངས་སུ་མྱི་ཤུགས་གོང་སྡེལ་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་

ཟུར་འཛུགས་ཞུས་པ་དྡེས་ལས་བྱྡེད་གསར་བསྡུའྱི་གསལ་

བསྒགས་སྡེལ་རྒྱུ་དང་།	 འདྡེམས་རྒྱུགས་བླང་རྒྱུ།	 བསོ་

བཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད།	དྡེས་

ན་ཐོག་མར་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ལས་བྱྡེད་གསར་བསྡུའྱི་

གསལ་བསྒགས་སྡེལ་མཚམས་ན་གཞོན་སུ་རུང་ནས་རང་

ཉྱིད་ལ་ཆ་རྐྡེན་ལྡན་ཡོད་ཚེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་

འགྡེང་ཤོག་“ཀ་”པ་	 (Form A) དབབ་བཤུས་ཐོག་

འཚེམས་ལུས་མྡེད་པ་བཀང་སྡེ་དབུས་སུ་གཏང་དགོས།	

འགྡེང་ཤོག་ནང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བློ་འདོད་ལྟར་གང་དུ་ཉྡེ་

བའྱི་ས་གནས་འདྡེམ་ཁ་ཞུས་པ་དྡེར་བྲྱིས་རྒྱུགས་གཏོང་

བར་ཕྡེབས་དགོས།	 ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་ས་དོ་བྲྱིས་རྒྱུགས་

གཅྱིག་དང་།	 ཕྱི་དོ་བྲྱིས་རྒྱུགས་གཅྱིག་བཅས་བྲྱིས་རྒྱུགས་

ཁག་གཉྱིས་གཏོང་གྱི་ཡོད།	 བྲྱིས་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་

གསལ་བསྒགས་སྡེལ་མཚམས་བྲྱིས་རྒྱུགས་རྡེ་ཐོན་པ་ཁག་

གཅྱིག་དབུས་སུ་ངག་རྒྱུགས་དང་།	 གཟུགས་གཞྱི་བརྟག་

དཔྱད་ཆྡེད་འབོད་ཡྱིག་དོ་བདག་སོ་སོར་གཏོང་གྱི་ཡོད།	

འབོད་ཡྱིག་འབྱོར་མཚམས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ནས་

འགྡེང་ཤོག་“ཁ་”པ་	 (Form B) དབབ་བཤུས་གནང་

ཐོག་འཚེམས་ལུས་མྡེད་པ་བཀང་སྡེ་དབུས་སུ་གཏང་

དགོས།	 ངག་རྒྱུགས་ལྡེགས་སོན་ཐོག་གཟུགས་ཐང་ལས་

འཕྡེར་ལྡན་པའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་གསལ་བསྒགས་འབྲུ་

དོན་ལྟར་ཐོག་མར་ལོ་གཅྱིག་ཚོད་ལྟའྱི་ངོ་བོར་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་ཡན་ལག་རྡེ་ཟུང་དུ་དུས་ཡུན་ཟླ་གསུམ་ནས་བཞྱི་

བར་ལས་དོན་བཀོད་སྒྱིག་དང་།	 དྡེ་ནས་རྱིམ་པས་ལས་

བྱྡེད་ངོ་མར་བསོ་བཞག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ལས་བྱྡེད་

གསར་འདྡེམས་ཀྱི་བྲྱིས་རྒྱུགས་གཏོང་བར་ཕྡེབས་སབས་

དོ་བདག་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་དོན་དང་བླང་མ་དངུལ་དཔྱ་དྡེབ་

མཉམ་ཁྡེར་དགོས་པ་དང་།	 ངག་རྒྱུགས་ཆྡེད་དབུས་སུ་

ཕྡེབས་སབས་དགོས་ངྡེས་ཤྡེས་ཚད་ལག་ཁྡེར་དང་།	ཆ་རྐྡེན་

ཇྱི་དགོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འགྡེང་ཤགོ་ཁ་པ་ནང་གསལ་ལྟར་

བསྣམ་ཕྡེབས་དགསོ་པ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༨༦	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉྱིན་སོབ་དགྡེ་རྣམ་པ་

དང༌།	སབས་ལྔ་པའྱི་སོབ་ཐནོ་སྨན་པ་བཅས་མཇལ་བཅར་

སབས་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ།

ཁྡེད་རང་ཚོ་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་བདྡེ་ལྡེགས་ཡོད།	 ད་ཆ་

ལག་ལྡེན་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་རྡེད།	

བོད་སྨན་འདྱི་ངོ་ཐོག་རང་མྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་

ཐོགས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྡེད།	འདྱི་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆོས་དང་འབྲྡེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ལ།	 བོད་མྱི་རྱིགས་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ལོ་སོང་ཕྲག་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ།	དྡེང་སང་འཛམ་བུ་གླྱིང་དང་བོད་པའྱི་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་

ཞྱིག་རྡེད།

ད་ཆ་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་རྱིམ་པས་ང་རང་ཚོའྱི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ལག་ཤྡེས་ཡོད་པ་

འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངྡེས་པར་དུ་དྡེང་སང་ཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་

ཆྡེན་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དྡེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་འད་

བསགས།	གནད་དནོ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་གཏུགས་ཏྡེ་བརྟག་

དཔྱད་བྱས།	 དྡེ་དང་ཟུང་འབྲྡེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་

འགྲྡེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྡེད།	ང་རང་ཚ་ོ

ཆོས་ཕོགས་ནས་བླ་མ་ཟྡེར་ནའང་རུང༌།	 སྨན་གྱི་འགྲོ་དནོ་

མཛད་པའྱི་སྐྡེས་བུ་དམ་པ་དྡེ་ཚོའྱི་གྲས་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཚན་

རྱིག་པ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་བྱྡེད་ཀྱིན་བྱྡེད་ཀྱིན།	ཉམས་མོང་

གསོག་གྱིན་གསོག་གྱིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་མདོག་ཁ་

པོ་རྡེད།	 ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་ནྱི་ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབྲྡེལ་གྱི་ཏྱིང་

ངྡེ་འཛིན་གྱི་རྟོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྡེད་དྡེ་ཕྲ་ཞྱིང་ཕྲ་བའྱི་

ལོག་གྱུར་གྱི་གནས་མང་པོ་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་སོབས་ཀྱིས་

ཤྡེས་ནས་སྨན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་

པ་རྡེད།	དྡེང་སང་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་མྱི་ཐ་མལ་པ་ཚོས་དངསོ་

པོའྱི་གནས་ཚུལ་ངོ་མར་གཏུགས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱྡེད་

བཞྱིན་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཤྡེས་ཀྱིན་ཤྡེས་ཀྱིན།	 ཉམས་

མོང་གསོག་གྱིན་གསོག་གྱིན་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་གཅྱིག་དང༌།	

ང་རང་ཚོའྱི་ལུགས་ལྟར་ས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་

མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་བཅས་

ཐགོ་མའྱི་ཡངོ་སངས་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རྡེད།

རྒྱ་གར་ནང་ཨ་ཡུར་ཝྡེ་དྷ་ཟྡེར་བའྱི་སར་གྱི་སྨན་

བཅོས་བྱྡེད་སངས་ཤྱིག་དང༌།	 རྒྱ་མྱི་ལའང་ས་དུས་སྨན་

བཅོས་ལག་ལྡེན་དང༌།	དྡེ་བཞྱིན་ཁ་ཆྡེ་ལའང་ཡུ་ན་ནྱི་ཟྡེར་

བའྱི་སྨན་བཅོས་ལག་ལྡེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྡེད།	 དྡེ་ཚོའྱི་གྲས་

ང་ཚོས་རྱིམ་པས་ཤྡེས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་རྡེད།	དྡེ་ཡང་མྱི་རྡེ་

ང་ོརྡེ་ཚང་མས་ཤྡེས་དགསོ་ཟྡེར་བ་མྱིན།	ར་བའྱི་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ས་དུས་ཀྱི་

སྨན་བཅོས་དང༌།	 དྡེང་སང་གྱི་གསར་གཏོད་སོགས་གང་

ལྟར་ཡང་སྱིང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་འད་མྱི་འད་དང༌།	

ཉམས་མོང་འད་མྱི་འད་ཡོད་པ་ཚང་མ་ནས་ལྡེགས་ཆ་གང་

ཡོད་ལྡེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་དཔལ་དང་རྒྱན་རྡེད།	མ་འངོས་པ་

ལའང་ང་ཚསོ་དྡེ་ལྟར་དངསོ་སུ་བྱྡེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་གནས་

ཚུལ་ཐ་དད་རྡེད།	འནོ་ཀང་བསམ་བླའོྱི་ནང་ལ་དྡེ་ལྟར་བྱྡེད་

དགོས་པའྱི་ངོས་འཛནི་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རྡེད།	 དྡེ་འད་ཡྱིན་

ཙང་ཁྡེད་རང་ཚ་ོད་ཕན་སོབ་སྦོང་བྱས་པ་དྡེ་རྣམས་དངསོ་

སུ་ལག་ལྡེན་གྱི་ཉམས་མོང་དང་སྦྡེལ་ནས་གདྡེང་འཁྡེལ་བ་

ཞྱིག་བཟོ་དགསོ།	ནད་པར་བལྟ་དུས་ཧལོ་རྒྱུགས་མ་བྱས་པར་

ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང༌།	བབ་ལྷྱིང་བྱྡེད་དགསོ།	ནད་པ་ཚ་ོལུས་ན་

ཚས་གདུངས།	ཛ་དག་འུ་ཐུག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཨྡེམ་ཆྱིར་གཏུག་

ཏུ་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ཨྡེམ་ཆྱིའྱི་ངོས་ནས་སྣང་ཆུང་ལྷོད་

ཡྡེང་དང་ཧོལ་རྒྱུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་སྱིག་པ་

ཡངོ་རྒྱུ་རྡེད།	ངྡེས་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་བྱྡེད་དགསོ་པ་རྡེད།

ཐོན་དངོས་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཐོན་དངོས་རྣམ་

གྲངས་ལས།	སོབས་སྐྡེད་དང་བཅུད་ལྡེན་སོགས་ཟས་སྨན་

རྱིགས་ཀྱི་སྣྡེ་གྲངས་	༨།	སྨན་ཇའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྣྡེ་གྲངས་	༡༦།	

པགས་མདངས་རྒྱས་པ་དང་གསོ་བའྱི་ཆྡེད་བྱུག་པ་རྱིགས་

ཀྱི་སྣྡེ་གྲངས་	 ༡༢།	 ར་རྒྱུད་ཤ་སྒྱིམ་དང་གྲུམ་བུ་སོགས་

ལ་ཕན་པའྱི་བྱུག་སྣུམ་རྱིགས་ཀྱི་སྣྡེ་གྲངས་	 ༥།	 དྡེ་བཞྱིན་

བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས་དང་ཛཱ་ཏྱི་དུགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྣྡེ་

གྲངས་	༦།	བཅས་བཟོ་སྐྲུན་བྱྡེད་བཞྱིན་ཡོད།	

ཕྱི་ལ་ོ	༢༠༡༤	ཤར་མཚམས་ནས་ཐནོ་དངསོ་གསར་

པ་གྲུམ་བུའྱི་བྱུག་སྣུམ་ཚོད་ལྟའྱི་ལམ་ནས་ལྡེགས་གྲུབ་བྱུང་

བར་བརྟྡེན།	ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཚོང་འགྲྡེམས་བྱྡེད་བཞྱིན་པའྱི་

གྲུམ་བུའྱི་བྱུག་སྣུམ་གྱི་ཕན་ཡནོ་ནྱི།	པུས་ཚིགས་སགོས་རྐང་

ལག་གྱི་ཚིགས་དང་།	རྐྡེད་པའྱི་ཚིགས་རྣམས་ལ་ཕན་ནུས་

ངྡེས་ཅན་ཡོད།	

དྡེ་བཞྱིན་བྡེད་སྤོད་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་ཉྱིན་

ལྟར་ཐྡེངས་གཉྱིས་ཙམ་པུས་ཚིགས་སོགས་ན་སར་བྱུག་ན་

སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་མན་ངག་

ནས་བྱུང་བའྱི་ཤྡེས་བྱ་གོ་བདྡེར་མྱི་མང་ལ་ངོ་སྤོད་

བྱས་ཏྡེ།	 མྱི་མང་གྱི་འཕྲོད་བསྡེན་ཡར་རྒྱས་དང་།	

རྒྱུན་གྱི་བྱྡེད་སོའྱི་སང་བླང་ག་ོརྟགོས་ཡོང་བ།

འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའྱི་ནང་༸	སྤྱི་ནརོ་༸	
གོང་ས་༸	 སྐབས་མགོན་ཆྡེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྨན་

རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་སབོ་རྱིམ་སྡེལ་ཞུས་

ཏྡེ་གང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་བཅངས་པའྱི་

དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

མྱི་མང་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསྤོད་ཞུ་རྒྱུ།

✴

✴

✴

ཕན་ནུས་ཆྡེ་བ་ཡོད་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུ།།
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དྡེབ་འདྱིའྱི ་

མ ཚ ན ་ ལ ་	

“བདུད་ནད་

གཞོམ་པའྱི ་

ག ཉྡེ ན ་ པོ ་

རྱི ་ སྨ ན ་ གྱི ་

ནུས་པ་རྐང་

བཤད་གསལ་

སོན་དྱི་མྡེད་

ཤྡེ ལ ་ གོ ང ་

དང་།	 བདུད་

རྱི ་ སྨ ན ་ གྱི ་

རྣམ་དབྱྡེ་ངོ་བོ་ནུས་མྱིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྱི་མྡེད་ཤྡེལ་

ཕྲྡེང་།”	ཞྡེས་བརོད་པ་ཡྱིན།	ཡངོས་གྲགས་སུ་མཚན་བསྡུས་

པ་ལ་	 “ཤྡེལ་གངོ་ཤྡེལ་ཕྲྡེང་”	ཟྡེར།	དཔྡེ་དྡེབ་འདྱི་ནྱི་བདོ་

ཀྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་སྨན་རས་རྱིག་པའྱི་བསན་བཅོས་ཡྱིན་ལ་

ལྷག་པར་དུ་སོ་འབུམ་ནང་གྱི་རྒྱས་ཤསོ་ཤྱིག་ཆགས་ཡདོ།	

གཞུང་འདྱིའྱི་རོམ་པ་པོ་དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་

བསན་འཛནི་ཕུན་ཚོགས་ཡྱིན།	རོམ་ཡྱིག་འགའ་རྡེ་མཇུག་

བྱང་དུ་མྱིང་དངོས་ལ་ངག་དབང་བསན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ཞྡེས་པའང་བྲྱིས་འདུག	 	 དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་

ཞྡེས་པ་ནྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་གོ་འཇའོྱི་གསྡེར་དགའ་ཞྡེས་པའྱི་

གྲོང་ཚོའྱི་འགྲམ་ལ་རྱི་དྡེའུ་དམར་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཉྡེ་

ལོགས་སུ་མཚམས་ཁང་བརྒྱབ་ནས་བཞུགས་པ་དང་།	དུས་

ཕྱིས་དབུས་སུ་ཕྡེབས་ནས་སྡེ་ར་ཐྡེག་ཆྡེན་གླྱིང་དུ་གཞུང་

ཆྡེན་བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཐོས་བསམ་མཛད་ནས་དགྡེ་བཤྡེས་

ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཞྡེས་པས་དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་ཞྡེས་

མཚན་དྡེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡྱིན།	 དམ་པ་ཁོང་སྐུ་འཁྲུངས་

པའྱི་ལོ་ཚིགས་ལ་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་མྱིང་མཛོད་

དང་གོ་འཇོ་རོང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་ཚེ་

རྱིང་གྱིས་མཛད་པའྱི་དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་

མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་གཉྱིས་སུ་རབ་བྱུང་	 ༡༡	 ཆུ་བྱྱི་

ཕྱི་ལོ་	 ༡༦༧༢	ལོར་བཞྡེད་པ་དང་།	མཁས་དབང་བྱམས་

པ་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་	༡༢	ཤྱིང་སྤྲུལ་ཕྱི་ལོ་	༡༧༢༥	

ལོར་གསུངས་ཀང་དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་ཀྱིས་བརམས་

པའྱི་པུ་རྱི་སྐྲ་བཅྱིང་གྱི་སགས་ཆོག་དུག་འཇོམས་རྨ་བྱའྱི་

རྒྱལ་པོ་ཞྡེས་པའྱི་མཇུག་བྱང་དུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་

མྡེ་ལུག་ལོར་བརམས་ཡྱིན་པ་དང་།	གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་

སྨན་ཞྱིང་ལྟ་ན་སྡུག་གྱི་གསལོ་འདྡེབས་མཇུག་བྱང་དུ་རང་ལ་ོ

བཅུ་གཉྱིས་ཤྱིང་བྱྱི་ཞྡེས་བཀདོ་ཡདོ་པར་གཞྱིག་ན་ཁངོ་རབ་

བྱུང་	༡༡	ཆུ་མ་ོགླང་ཕྱི་ལ་ོ	༡༦༧༣	ལརོ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ཤྡེས་ཐུབ།	

བོད་ཟླ་	༨	ཚེས་	༧		སྤྱི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡		

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ།

ཤྡེལ་གངོ་ཤྡེལ་ཕྲྡེང་།

དྱི་མྡེད་ཤྡེལ་གོང་ནྱི་ར་བ་དང་དྱི་མྡེད་ཤྡེལ་ཕྲྡེང་ནྱི་

དྡེའྱི་འགྲྡེལ་པ་ཡྱིན།	དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་དགུང་གྲངས་

ང་ལྔ་ཕྡེབས་སབས་ཏྡེ་རབ་བྱུང་	 ༡༣	 མྡེ་མོ་ལུག་ཕྱི་ལོ་	

༡༧༢༧	ལོར་དྱི་མྡེད་ཤྡེལ་ཕྲྡེང་མཛད་པ་རྡེད།	ཕྱིས་སུ་ཉྱིད་

ཀྱི་སོབ་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རྡེ་བསྐུལ་ལྟར་བློ་འཛིན་བདྡེ་བླག་

ཡོང་ཕྱིར་ར་ཚིག་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིགས་པ་དྱི་མྡེད་ཤྡེལ་

གོང་བརམས་པ་རྡེད།	

དྱི་མྡེད་ཤྡེལ་གོང་དུ་རྱིན་པོ་ཆྡེའྱི་སྨན།	 རྡོའྱི་སྨན།	

སའྱི་སྨན།	རྱིའྱི་སྨན།	ཤྱིང་སྨན།	ཐང་སྨན།	སའོྱི་སྨན།	ལན་

ཚྭའྱི་སྨན།	 སོག་ཆགས་སྨན།	 ལོ་ཐོག་ལས་བྱུང་བའྱི་སྨན།	

ཆུའྱི་སྨན།	མྡེའྱི་སྨན་དང་།	གདུས་སྨན་བཅས་སྡེ་ཚན་བཅུ་

གསུམ་ལ་སྨན་སྣ་	༩༡༥	སོར་བསན་ཡོད་པ་དང་།	དྱི་མྡེད་

ཤྡེལ་ཕྲྡེང་དུ་སྡེ་ཚན་དྡེ་དག་གྱི་ནང་གསྡེས་ཁོན་བསོམས་

སྨན་སྣ་	༢༢༩༤	ཙམ་གྱི་ངོ་བོ།	ཕན་ཡོན།	མྱིང་གྱི་མངོན་

བརོད།	ནང་གསྡེས་དབྱྡེ་བ་དང་།	རྱིགས་ཀྱི་དབྱྡེ་བ་སོགས་

རྒྱས་པར་བསན་ཡོད།	 ལྷག་པར་དུ་ངོས་འཛིན་མྱི་མཐུན་

པའྱི་སྨན་སྣ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་རྣམ་གསུམ་གྱིས་སོྒ་

འདོགས་ལྡེགས་པར་བཅད་ནས་གཏན་འབྡེབས་མཛད་

ཡོད།	དྡེ་ནྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྡེང་སྨན་རས་

འཁྲུངས་དཔྡེ་བསན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཟབ་གསལ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་རས་

ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་

སུ་བཀུར་ཅྱིང་གཞྱི་འཛིན་ས་ཞྱིག་དང་རྒྱབ་རྟྡེན་གྱི་ལུང་

འདྡེན་བྱྡེད་ས་ཞྱིག་ཏུའང་གྱུར་ཡོད།	

འགྲྡེལ་པ་དྱི་མྡེད་ཤྡེལ་ཕྲྡེང་ལྟ་བུ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་

དྡེ་ཞག་པོ་ཉྡེར་བརྒྱད་ནང་དུ་ལྡེགས་པར་བརམས་གྲུབ་

པས་དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་ཁོང་དོན་དངོས་ལ་མཁས་

པའྱི་དབང་པ་ོཡྱིན་པ་ཤྡེས་ཐུབ།	ཁོང་གྱིས་བརམས་ཆོས་པ་ོ

ཏྱི་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཡདོ་པར་གྲགས་ཀང་ད་ལྟ་ལག་སནོ་བྱུང་

བ་ཆོས་ཚན་དྲུག་བཅུ་ལྷག་ཡོད་ལ་དྡེའྱི་ནང་ནས་ཤྡེལ་གོང་

ཤྡེལ་ཕྲྡེང་ནྱི་ཡོངས་གྲགས་ཆྡེ་ཤོས་དང་ཕྲྱིན་ལས་འགྲོ་དནོ་

ཆྡེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་	༢༠༠༩	ལོར་

ལྕགས་པོ་རྱིའྱི་པར་མ་དཔྡེ་རྱིང་མདའ་ཚད་མ་ལ་ར་བར་

བཟུང་ཞྱིང་པར་མ་གཞན་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔྡེ་བསྡུར་བྱས་

ནས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།	དཔྡེ་དྡེབ་དྡེའྱི་ནང་

དུ་དྡེའུ་དམར་དགྡེ་བཤྡེས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་	 “ལག་ལྡེན་

གཅྡེས་རྱིགས་བཏུས་པ་སྨན་ཀུན་བཅུད་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་

ག་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛདོ་”	ཅྡེས་བྱ་བ་ཞྱིག་ཀང་གཤམ་དུ་

བསྒྱིགས་ཡདོ།	དྡེ་ནྱི་གཙ་ོཆྡེར་སྨན་རས་རྱིགས་ཀྱི་དུག་འདནོ་

དང་གཡའ་ཕྱིས་སགོས་ལས་སྣནོ་བྱྡེད་ཚུལ་སོར་བསན་ཡདོ།།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་ལ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

དྡེང་སབས་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི་ས་ཡ་མང་པོ་ལ་ཁག་རླུང་

སོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཕོག་ཡོད།	 དྡེ་ཁོངས་སུ་ན་ཚོད་

དར་མ་དང་རྒན་པ་ཙམ་མ་ཟད་བྱྱིས་པའང་ཇྡེ་མང་ཡོད།	

ནད་གཞྱི་འདྱི་སྱིང་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྡེན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

ངོས་འཛིན་བྱྡེད་ཀྱི་ཡོད།	 ཕྱི་ལུགས་ནས་	 Hyperten-
sion ཞྡེས་བཤད་པའྱི་ནད་དྡེ་དང་།	གས་ོརྱིག་ནས་བསན་
པའྱི་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ས་ོསའོྱི་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་ཐགོ་ནས་ཅུང་ཟད་རྟགོ་ཞྱིབ་ཞུ་བ་ལ།

དང་པ།ོ	ནད་ཀྱི་ངསོ་འཛནི་སོར།	

ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་	 Hypertension	 ནད་དྡེ་ངོས་འཛིན་

གནང་ཚུལ་ནྱི།	 ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་དྡེ་ཕོག་ཡོད་

མྱིན་ཁག་རླུང་འཇལ་བྱྡེད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ནང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་

ར་བ་བཟུང་བཞྱིན་ཡདོ།	དྡེ་ཡང་སྡེང་གྱི་མཐ་ོཚད་དྡེ་	༡༢༠	

དང་འོག་མ་དྡེ་	 ༨༠	 ལས་ཉུང་བ་ཡོད་ན་ཁག་རླུང་སོད་

འཚངས་ཕགོ་མྡེད་པར་འདདོ་ཀྱི་ཡདོ།	དྡེ་ལས་ཇྱི་ཙམ་མང་

བ་ཡོད་པ་དྡེ་ཚོད་ཀྱི་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་

གཏན་འབྡེབས་བྱྡེད་བཞྱིན་ཡོད།	 རང་ལུགས་བོད་ཀྱི་གསོ་

རྱིག་གཞུང་ནང་ནད་འདྱིའྱི་ང་ོབ་ོནྱི།	མན་ངག་ལྷན་ཐབས་

ལས།	ཁབ་རྒྱུའྱི་རླུང་འཁྲུགས་སོད་འཚངས་ཞྡེས་པ་ཡྱི།	།ཞྡེས་

དང་།	ཡང་།	རྒྱུ་ནྱི་ཐ་མལ་ལུས་འདྱིའྱི་རླུང་དང་ཁག	།ཞྡེས་

གསུངས་པ་ལྟར་འདུ་བ་རླུང་ཁག་འཁྲུགས་པ་ལས་ནད་དྡེ་

འབྱུང་བ་བཤད་ཡདོ།

གཉྱིས་པ།	སྱིང་ནྱི་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྟྡེན་ཡྱིན་ཚུལ།	

ཁག་རླུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་དྡེ་སྱིང་འབྱྡེད་འཛུམ་གྱི་འཕར་

ཤུགས་རྱིམ་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།	 དྡེ་ལ་བརྟྡེན་ནས་ནང་དོན་

སྣདོ་དང་།	ཕྱི་ཤ་ལྤགས།	མག་ོནས་རྐང་མཐྱིལ་བར་ལུས་པ་ོ

ཡོངས་སུ་ཁག་འཁོར་རྒྱུག་གྱི་བྱྡེད་ལས་ཚུལ་བཞྱིན་ཡོང་

གྱི་ཡོད།	 དྡེ་ཡང་ཁག་རླུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་སྡེང་གྱི་མཐོ་ཚད་

དྡེ་སྱིང་འཕར་བའྱི་སབས་ཀྱི་ཤྡེད་༼འབྱྡེད༽དང་།	 འོག་

མ་དྡེ་སྱིང་འཕར་གྱི་བར་མཚམས་སྡེ་སྱིང་ནང་ཁག་སྡེབས་

པའྱི་སབས་ཀྱི་ཤྡེད་༼འཛུམ༽མཚནོ་པར་བྱྡེད་ཀྱི་ཡདོ།	 	ཇྱི་

ཙམ་གྱི་ཚད་གཞྱིའྱི་གྲངས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དྡེ་ཚོད་ཀྱི་སྱིང་

ལ་ལས་སྣནོ་འཕར་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།	 སྱིང་རར་གནདོ་

སྐོན་ཡོང་ཉྡེན་ཡོད་པ་ཡྱིན།	 གལ་ཏྡེ་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་དུས་

ཡུན་ཡལོ་ཚ་ེསྱིང་ནད་དང་།	མཁལ་ནད།	ཀླད་གྲྱིབ་ཤརོ་བ་

ལ་སགོས་པའྱི་ཉྡེན་ཁ་ཆྡེས་མཐ་ོབ་ཡདོ།	

ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་རྐྡེན་གང་ངམ།	ཞྡེ་ན།	བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་

རྒྱུད་གཞུང་ལས།	རྒྱུ་ནྱི་ཚ་སྐྱུར་ཟས་དང་དག་ཤུལ་སྐྡེད།	 །ཅྡེས།	

ར་ོཚ་ཞྱིང་སྐྱུར་བའྱི་ཟས་དང་།	དག་ཤུལ་ཆྡེ་བའྱི་ས་ོགསུམ་གྱི་

སྤདོ་ལམ་བསྡེན་དགས་པ་བཅས་ནྱི།	མཆྱིན་ནད་སྤྱིའྱི་རྒྱུ་རྐྡེན་

དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན།	སྤྱིར་དུས་ཀུན་དུ་ཟས་ཚདོ་རན་པར་

མྱི་ཟ་བ་དང་།	 ཟས་རྣམས་ལྕྱི་ཡང་གྱི་ཚད་ལས་མྱི་དཔགོ་པ་

དང་།	 བདྡེ་བླག་ཏུ་འཇུ་བར་ས་བའྱི་ཚདོ་ཟྱིན་གྱི་ཟས་བསྡེན་

སངས་ལགོ་པ་དང་།	བྱྡེ་བྲག་ཏུ།	ཞག་ཚའིྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཟས་སོམ་

ཤས་ཆྡེར་བསྡེན་པ་དྡེ་དག་ནྱི།	ནད་འདྱི་འབྱུང་བར་བྱྡེད་པའྱི་

རྒྱུ་རྐྡེན་གཙ་ོབ་ོརྡེད།	སྤྱིར་ཞག་ཚ་ིལ།	ས་ོལས་འབྱུང་བའྱི་ཞག་

ཚ་ིདང་།	ཤ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཞག་ཚ་ིབཅས་རྱིགས་གཉྱིས་ཡདོ།	

དང་བསོ་མཆྱིན་པར་གནདོ་ཚད་ཆུང་ཞྱིང་།	 ཕྱི་མས་གནདོ་

ཚད་ཧ་ཅང་ཆྡེ་བ་ཡདོ།	དཔྡེར་ན།	ས་ོལས་འབྱུང་བའྱི་ཞག་ཚ་ི

སྡེ།	 མྡེར་ཚ་བ་ོབཟོས་པའྱི་ཉྱི་མ་མྡེ་ཏགོ་གྱི་སྣུམ་ཐྱིགས་འགའ།	

ཆུ་གྲང་མའོྱི་ནང་དུ་གཏྱིག་པ་ན།	དྡེ་ཆུའྱི་ཁར་འགྲམས་པ་ཙམ་

ལས་ས་བར་མྱི་འགྱུར་བས།	སྱིང་ར་དང་།	མཆྱིན་རའྱི་སྦུབས་

སངོས་སུ་འགག་པའྱི་ཉྡེས་སོྐན་ཆུང་།	དྡེ་ལས་ལྡགོ་ཏྡེ།	ཤ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཞག་ཚ་ིསྡེ།	དཔྡེར་ན།	ཚིལ་བུ་དདོ་ཀྱིས་བཞུར་བའྱི་

ཐྱིགས་པ་འགའ།	སནོ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཆུ་གྲང་མའོྱི་ནང་དུ་

གཏྱིག་པ་ན།	 དྡེ་ཆུའྱི་ཁ་རུ་མྱུར་བར་ས་བ་ལས་བཟོ་དབྱྱིབས་

རྡགོ་པ་ོསགོས་སུ་གྱུར་བས།	 སྱིང་དང་།	 མཆྱིན་རའྱི་སྦུབས་

སངོས་འགག་པའྱི་ཉྡེས་སྐནོ་ཧ་ཅང་ཆྡེ་བ་ཡདོ།	

ཞག་ཚ་ིཤས་ཆྡེར་ལྡན་པའྱི་ཟས་སོམ་ཀྱི་རྱིགས།	ཕ་ོབས་

མགས་ཞུ་དྭངས་གསུམ་བྱས་པའྱི་རྡེས་སུ།	 ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་

མཆྱིན་པའྱི་གནས་སུ་སོང་བ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཁག་དྡེ་ལའང་

ཞག་ཚ་ིཤས་ཆྡེར་འདྡེས།	 དྡེ་ལས་ཁག་མཐུག་པ་ོའམ་གར་བོ་

རུ་འགྱུར།	ཁག་དྡེའང་།	ཉྱིན་ཞག་ཟླ་ལ་ོབསྟུད་དྡེ།	མཆྱིན་སྱིང་

ཟུང་གྱི་ར་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་ལུས་ར་ཡོངས་སུ།	 རྒྱུན་མྱི་

འཆད་པའྱི་འཁརོ་རྒྱུག་བྱྡེད།	 དྡེ་ལས་མཆྱིན་རའྱི་སྦུབས་ངསོ་

སུའང་།	དལ་གྱིས་ཞག་ཚ་ིའབྱར་ཞྱིང་མཐུག་ཏུ་སངོ་བས་རའྱི་

སྦུབས་སངོས་རྣམས་ཁྡེངས་པ་ཡྱིན།	དཔྡེར་ན།	ལ་ོམང་སོང་བའྱི་

རྒྱུག་ཆུའྱི་འགོ་གྱི་རྡའོྱི་སྡེང་དུ།	རྱིམ་གྱིས་ཆུ་དྡེག་ཆགས་པ་ལྟར་

རྡེད།	དྡེའྱི་རྐྡེན་གྱིས།	ཁག་ར་ཕྲ་མ་ོརྣམས་འགག་པ་དང་།	དྡེའྱི་

དབང་གྱིས།	ཁག་རྒྱུ་བའྱི་བུ་ག་ཆུང་དུ་སོང་བ་བཅས་ལ་བརྟྡེན་

ནས།	མཆྱིན་པའྱི་བྱྡེད་ལས་ཀང་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།	

སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས།	 དགའ་བ་ོམངལ་དུ་འཇུག་པ་

བསན་པའྱི་མདའོྱི་ནང་།	སྱིན་བུའྱི་རྱིགས།	མུ་ཏྱིག་ཅྡེས་བྱ་བ་

གཅྱིག་ཡདོ་དྡེ།	 མཆྱིན་པ་ལ་གནས་ནས་མཆྱིན་པ་ལ་ཟ་བར་

བྱྡེད་ད།ོ	 །ཞྡེས།	 གོང་བཤད་ལྟར་གྱི་ཟས་སོྤད་འཁྲུགས་པའྱི་

ཉྡེར་ལྡེན་ལ་བརྟྡེན་ནས།	 རྱིམ་གྱིས་མཆྱིན་པར་གནས་པའྱི་

འབུ་སྱིན་ཡངོས་སུ་རྒྱས།	འདྱིས་མཆྱིན་པ་བཟས་ཤྱིང་།	མཆྱིན་

པའྱི་བྱྡེད་ལས་ཀང་ཡངོས་སུ་ཉམ་ཉྡེས་སུ་བྱྡེད་པ་གསལ་བར་

གསུངས་འདུག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།	རང་རྡེའྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་

གཞུང་རྱིང་དག་གྱིས་ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བཀྲལ་འདུག	

དྡེང་དུས་ཕྱིའྱི་སྨན་ལུགས་བས་ཀང་།		ནད་འདྱིའྱི་འབུ་སྱིན་ཕྲ་

མ་ོ	(	HBV	)		ཞྡེས་པ།		མཆྱིན་པར་གནས་ནས་མཆྱིན་པ་ཉམ་

པར་བྱས་པ་ཡྱིན།	 ཞྡེས།	 སནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་གསུང་སངས་

དང་མཚུངས་པའྱི་འགྲྡེལ་བརདོ་བྱས་པ་འདྱི་ནྱི།	ང་ཚའོྱི་ཐུན་

མངོ་མྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་ཏུ་སུས་མྱི་སྨྲ།		

ནད་དྡེ་འགགོ་པའྱི་ཟས་སོྤད་སྡེན་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་རམ།	

ཞྡེ་ན།	ནད་ལ་གས་ོབར་བྱྡེད་པའྱི་གཉྡེན་པ་ོནྱི།	།ཟས་དང་སོྤད་

ལམ་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་ཡྱིན་ཏྡེ།	 །ཞྡེས་གསུངས་པ་ལྟར།	 བདོ་

ཀྱི་གས་ོརྱིག་རྒྱུད་གཞུང་གྱི་ནང་དནོ་ཕལ་མ་ོཆྡེར།	 ཟས་སོྤད་

སྨན་དཔྱད་བཞྱི་པ་ོརྣམས།	གས་ོབྱྡེད་གཉྡེན་པ་ོརུ་ག་ོརྱིམ་སྒྱིག་

སངས་གཅྱིག་ཏུ་བཀདོ་ཡདོ།	 	 ཕྲན་ཚེགས་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་

དྡེའྱི་ཚ་ེན།	མྱུར་བར་སྨན་དང་།	དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པར།	

ཐགོ་མར་ཟས་སྤདོ་ལམ་ནས་སྡེལ་ཐབས་དང་།	དྡེས་མ་ཐུབ་ན།	

སྨན་དང་།	 དྡེས་ཀང་མ་ཐུབ་ན།	 དཔྱད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་

འཇུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ག་ོརྱིམ་གཅྱིག་ལ་བསྒྱིགས་པ་རྡེད།	

ནད་སོང་རྐྡེན་གཉྱིས་དན་པས་རྟག་ཏུ་སང་།	།ཞྡེས།	བདོ་

ཀྱི་གས་ོརྱིག་རྒྱུད་གཞུང་དུ།	 ཟས་ལགོ་པ་དང་།	 ས་ོགསུམ་གྱི་

སྤདོ་ལམ་ལགོ་པ་གཉྱིས།	ཡྱིད་ལ་དན་པས་རྟག་ཏུ་སངོས་པར་

བྱསོ།	ཞྡེས།	བསན་པ་དང་གཅྱིག	གཞན་ཡང་།	རྟག་ཏུ་གཅྱིག་

ལ་མ་ཡྱིན་ཀུན་སམོས་སྤད།	།ཅྡེས།	ར་ོས་ོསའོྱི་བྱྡེད་ནུས་མྱི་འད་

བའྱི་དབང་གྱིས་རྟག་ཏུ་ཟས་སྣ་གཅྱིག་ལ་མ་ཡྱིན་པར།	 	ཟས་

ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་སོམས་པར་ཞུགས་ཤྱིག	 	ཅྡེས།	བསན་པ་དང་

གཉྱིས་ནྱི།	ལུས་བདྡེ་བར་བྱྡེད་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབས་སམ།		ཐགོ་

མའྱི་སནོ་འགགོ་ཀང་ཡྱིན།		དྡེས་ན།	གངོ་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་

ཟས་སོྤད་བསྡེན་ཐབས་གཉྱིས་པ་ོརྟག་ཏུ་ཡྱིད་ལ་ལྡེགས་པར་

བཅངས་ཏྡེ།			བྱྡེ་བྲག་ཏུ།			ཞག་ཚ་ིཤས་ཆྡེར་ལྡན་པའྱི་ཟས་སོམ་

རྱིགས་མང་དུ་སྡེན་པ་སང་རྒྱུ་ནྱི་སྣང་ཆྡེན་ཡྱིན།		

ནད་འདྱིས་འག་ོཁབ་བྱྡེད་སངས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་གང་འད་

ཞྱིག་རྡེད་དམ།	ཞྡེ་ན།	 	 བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་རྒྱུད་གཞུང་དུ་འག་ོ

ཁབ་བྱྡེད་ཚུལ་དྡེ་ཙམ་གསལ་བརོ་གསུངས་མྡེད།	དྡེས་ན།	ཕྱི་

ལུགས་སྨན་པས་བཤད་སངས་ལྟར་བྱས་ཚ།ེ	 	ནད་འདྱིའྱི་འབུ་

སྱིན་ཕྲ་མསོ་	 (HBV)	རང་གྱི་རྒྱུ་ལམ་རྔུལ་དང།	 	མཆྱིལ་མ་

དང་།	འཁྱིག་པ་དང་།	ཁག་དང་།	ཁུ་བ་དཀར་བ་ོདང་།	ལུས་

ཀྱི་རོན་གཤྡེར་གཞན་དག་བརྒྱུད་དྡེ་གང་ཟག་གཞན་ལ་འག་ོ

ཁབ་བྱས་པ་རྡེད།	ཅྡེས།	བཤད་ཀྱི་ཡདོ།	དྡེ་ལྟ་ནའང་།	འདས་

པའྱི་དུས་སུ་ཕྲན་གྱིས་ཚདོ་ལྟ་བྱས་པ་དང་།	དངསོ་མཐངོ་བྱུང་

བའྱི་ཉམས་མོང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་གླྡེང་པ་ཡྱིན་ན།	 ཁག་

བརྒྱུད་ནས་གཞན་ལ་འགསོ་པའྱི་ར་འཕྲདོ་དངསོ་མཐངོ་མང་

དུ་བྱུང་བ་མ་གཏགོས།	 རྒྱུ་ལམ་གཞན་ལྷག་མ་རྣམས་བརྒྱུད་

དྡེ་གང་ཟག་གཞན་ལ་འག་ོཁབ་བྱྡེད་པའྱི་བཤད་ཚུལ་ལ།	ཕྲན་

གྱིས་ཐ་ཚགི་བཅད་དྡེ་འདྱིར་བརོད་ཚདོ་མ་ཐྱིག	དཔྡེར་ན།	ཁ་ོ

ཤུག་གང་རུང་ལ་ནད་འདྱིས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་མང་པས།	ལ་ོ

གྲངས་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང།	ལན་མང་ཁག་ལ་བརྟགས་པ་ལས་

ས་ོསའོྱི་བཟའ་ཟླ་རུ།	ནད་དྡེ་འགསོ་མྡེད་པའྱི་ར་འཕྲདོ་བྱུང་བ་

བདག་ལ་དངསོ་མཐངོ་མང་དུ་བྱུང་།	 དྡེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།	 ཁ་ོ

ཤུག་གང་རུང་ལ་ནད་འདྱི་ལྡན་པའྱི་བཟའ་ཟླར།	ཕྲུ་གུ་བཙས་

རྡེས་སུའང་རང་གྱི་བཟའ་མ་དང་།	 ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀར་ཁག་

བརྟག་དཔྱད་ལམ་ནས་ནད་འདྱི་འགསོ་མྡེད་པའྱི་ར་འཕྲདོ་

བྱུང་བའང་མང་བ་ོབདག་གྱིས་མཐངོ་།	དྡེས་ན།	ཐ་ཚགི་བཅད་

དྡེ་འདྱིར་ཕྲན་གྱིས་བརདོ་ཚདོ་མ་ཐྱིག་ཅྡེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འང་

འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན།	

དུག་ཐབས་ནད་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་དྡེར་རྡེག་ཐུག་

སགོས་བྱྡེད་མྱི་རུང་ཞྱིང་།	 སྤྱི་ཚོགས་ནས་ལགོས་སུ་བཀར་ཏྡེ།	

ཆྡེས་ཉྡེན་ཁ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་འདདོ་ན་འགྲྱིག་གམ།	 	ཞྡེ་ན།	 	ནད་

ཀྱི་ངོ་བོའྱི་ཐོག་ནས་སོག་འཕྲོག་པར་བྱྡེད་པའྱི་ནད་ཉྡེན་ཁ་

ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བདྡེན་དུ་ཆུག་ཀང་།	ཆྡེས་ཉྡེན་ཁ་ཅན་ཞྱིག་

དང་།	 རྡེག་ཐུག་སགོས་བྱྡེད་མྱི་རུང་བ་དང་།	 སྤྱི་ཚོགས་ནས་

ལགོས་སུ་འགྡེར་དགསོ་པའྱི་འུད་སྒགོ་ཁབ་པ་ཡྱིན་ན།	འདྱི་ནྱི་

གཏན་ནས་མ་འགྲྱིག་པ་ཡྱིན།	ནད་འདྱི་ལ་	Non Reactive  

དང་།	Reactive	ཅན་བཅས་གཉྱིས་ཡདོ།	དྡེ་གཉྱིས་ཀ་ཁག་

བརྒྱུད་དྡེ་ཕན་ཚུན་འག་ོཁབ་འགྲ་ོབ་གཅྱིག་ཏུ་མཚུངས་ནའང་།	

རྒྱུ་ལམ་གཞན་ལྷག་མ་རྣམས་བརྒྱུད་དྡེ་འག་ོཁབ་བྱྡེད་མྱིན་ཐད་

གདྡེང་ཚོད་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྲན་གྱིས་བཤད་ཚོད་མ་ཐུབ།	

ངས་གངོ་དུ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྡེ་དག་དང་།	འག་ོཁབ་ཀྱི་

རྒྱུ་ལམ་དང་།	འག་ོཁབ་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་།		སནོ་འགགོ་གྱི་སྨན་

བཅསོ་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་ཚ།ེ	ང་ཚའོྱི་སྤྱི་ཚགོས་

ནང་ཛ་དག་ཅན་དུ་ནམ་ཡང་གྱུར་མྡེད་ལ།	 སྤྱི་ཚོགས་ནས་

ལོགས་སུ་བཀར་ཏྡེ།	 ནད་པར་ལྟ་ཕོགས་ངན་པ་འབྱུང་རྒྱུའྱི་

ངལ་བའྱི་རྣམ་རྟགོ་ཀང་སྐྡེ་དགསོ་པ་བདག་གྱིས་མ་མཐངོ་།

མཐའ་སོམ།	ནད་འདྱིའྱི་མྱིང་དང་།	ང་ོབོ་དང་།	འབྱུང་

རྐྡེན་དང་།	འག་ོབྱྡེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་དང་།	འག་ོཁབ་བྱྡེད་སངས་

དང་།	འག་ོཁབ་ཀྱི་མྱུར་ཚད་དང་།	འགགོ་བྱྡེད་ཀྱི་ཟས་སྤོད་

བསྡེན་ཐབས་དང་བཅས་པ།	 ང་ཚོས་ངྡེས་པར་དུ་ཤྡེས་པའྱི་

ཐགོ་ནས།	ཐགོ་མར་ཟས་སོྤད་སནོ་འགགོ་གྱི་ཐབས་ལ་འཇུག་

དགསོ་པ་ནྱི།	བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་གྱི་དགོངས་དནོ་ཡྱིན།	

དམྱིགས་བསལ་འགན་འཁུར་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་གང་ཞྱིག་

གྱིས་ཀང་།	 ངྡེས་པ་འདྡེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གཞྱི་ལ་

བཞག་སྡེ།	 འགྲྡེམ་ཡྱིག་དང་།	 གསལ་སོྒག་སགོས་སུ་འདྱི་ལ་

སགོས་པའྱི་གནས་དནོ་རྱིགས།	འགདོ་འཐུབ་པར་བྱྡེད་པ་ལ་

བརོན་དགསོ།	མདརོ་ན།	ཕྲན་གྱིས་གངོ་དུ་བཤད་པ་དག་ལ་

ཀླགོ་པ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙིགས་ཆྡེན་དུ་བཟུང་སྡེ།	མཆྱིན་པ་

སྲུང་ཐབས་ལ་ནན་གྱིས་འབད་པའྱི་དོ་སྣང་སྐྡེ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་

འདྱི་ཉྱིད།	བདག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་པས་རྟག་ཏུ་

ཡྱིད་ལ་ཆངོས་ཤྱིག་ཀྡེ།།	།།	

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

		སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་སྦྱིན་པ་བསུ་སྣང་།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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ཤགོ་ངསོ་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་	༨	ཚེས་	༧		སྤྱི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡		

ཟུར་མཆན།	རྡེས་གཟའྱི་རྡེས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དྡེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་

དང་།	ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་དྡེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།

ཉྱིན་རྡེའྱི་རྱིས་འབྲས།
ཟླ་བ་	༨	པའྱི་ཚསེ་	༣	ནས་ཟླ་བ་	༩	པའྱི་ཚསེ་	༤	
བར་བུམ་སངོ་ལྷ།ོ	དྡེ་ཕགོས་ཞལ་ཕགོས་ཏྡེ་ལས་

སྣྡེ་གཏདོ་པ་མྱི་རུང་།	
ཕུར།	༨-༡	
Thu	9-25

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	རླུང་དར་འཛུགས་པར་བཟང༌།	མཁར་
ལས་འག་ོའཛུགས་དང་།	བག་མ་གཏངོ་ལྡེན།	ནརོ་
རས་ཕྱིར་གཏངོ་།	མགྲནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉྡེ་འདུ་

འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

སངས།	༨-༢	
Fri	9-26

ཚསེ་ཆ་ཞན།	ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་
ཞྱིང་།	སྡེག་ཚསེ་འཁྡེལ་བས་གཏར་སྡེག་འཛམེས།	

སྡེན།	༨-༣	
Sat	9-27

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

ཉྱི།	༨-༤	
Sun	9-28

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དགྡེ	ཁ་མཆུ་
དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང་།

ཟླ།	༨-༥	
Mon	9-29

ཚསེ་ཆ་ཞན།	དགའ་ཉྡེ་འདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱ་
བའྱི་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

དམར།	༨-༦
Tue	9-30

ཚསེ་ཆ་ཞན།	མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ོ
ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

ལྷག	༨-༧
Wed	10-1

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བཟང༌།	བག་མ་གཏངོ་ལྡེན་མྱི་རུང༌།

ཕུར།	༨-༨	
Thu	10-2

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	དུར་བཏབ་མྱི་རུང༌།	ཀླུ་ཐེབས།		
༼ཚསེ་	༩	ཆད།༽

སངས།	༨-༡༠	
Fri	10-3

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	སྐྡེས་དངསོ་འདྡེབས་ལས་དང་ཀླུང་
དར་འཛུགས་པར་བཟང༌།	འནོ་ཏྡེ་གལ་ཆྡེའྱི་མདུན་

གྲསོ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

སྡེན།	༨-༡༡
Sat	10-4

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	གཡང་ལནོ་གཡང་བསྒྲུབ་བྱྡེད་པར་
བཟང༌།	མགྲནོ་འབདོ་ཀྱིས་དགའ་ཉྡེ་འདུ་འཛམོས་

རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཉྱི།	༨-༡༢
Sun	10-5

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

སྡེག་རྱིགས་མྱི་རུང༌།	

ཟླ།	༨-༡༣
Mon	10-6

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་སབོ་གཉྡེར་
དང་ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་བཟང༌།	ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་
ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐྡེས་སར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང༌།

དམར།	༨-༡༤
Tue	10-7

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་བཟང༌།		ཁ་མཆུ་
དང་ཁྱིམས་བཏུགས་འག་ོའཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ལྷག	༨-༡༥
Wed	10-8

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།		ཀླུང་དར་འཛུགས་པ་དང་།		དགའ་ཉྡེ་
འདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱ་བ་མྱི་རུང༌།			གས་ོསྦངོ༌།

ཕུར།	༨-༡༦
Thu	10-9

ཚསེ་ཆ༌ཞན།	མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ོ
ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།	

སངས།	༨-༡༧
Fri	10-10

ཚསེ་ཆ་ཞན།	བག་མ་གཏངོ་ལྡེན་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།	སྡེག་
ཚསེ་འཁྡེལ་བས་གཏར་སྡེག་རྱིགས་རྣམས་འཛམེས།

སྡེན།	༨-༡༨
Sat	10-11

ཚསེ་ཆ་ཞན།	གལ་ཆྡེའྱི་བྱ་བ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུར་
བཏབ་མྱི་རུང༌།			ཀླུ་ཐེབས།

ཉྱི།	༨-༡༩	
Sun	10-12

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དཔནོ་
རྱིགས་མཇལ་འཕྲད་བྱྡེད་པར་བཟང༌།	གཤྱིན་པའོྱི་ཆྡེད་

སནོ་མ་ོབྱྡེད་པ་མྱི་རུང༌།

ཉྱིན་རྡེའྱི་རྱིས་འབྲས།
ཟླ་བ་	༨	པའྱི་ཚསེ་	༣	ནས་ཟླ་བ་	༩	པའྱི་ཚསེ་	༤	
བར་བུམ་སངོ་ལྷ།ོ		ཚསེ་	༥	ནས་བུམ་སངོ་ནུབ།	དྡེ་
ཕགོས་ཞལ་ཕགོས་ཏྡེ་ལས་སྣྡེ་གཏདོ་པ་མྱི་རུང་།

ཟླ།	༨-༢༠
Mon	10-13

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།	ལས་དནོ་སྤྱིར་དགྡེ་ཡང་གལ་ཆྡེའྱི་
མདུན་གྲསོ་རྱིགས་རུང༌མྱིན།

དམར།	༨-༢༡
Tue	10-14

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	མགྲནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉྡེ་འདུ་
འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ལྷག	༨-༢༢
Wed	10-15

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།	ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང༌།		

ཕུར།	༨-༢༣	
Thu	10-16

ཚསེ་ཆ་བཟང་།	གལ་ཆྡེའྱི་དནོ་གཉྡེར་རྱིགས་ལ་དགྡེ་
ན་ཡང་།	ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐྡེས་

སར་གཏངོ་བར་མྱི་དགྡེ།

སངས།	༨-༢༤
Fri	10-17

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

སྡེན།	༨-༢༥		
Sat	10-18

ཚསེ་ཆ་ཞན།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དགའ་ཉྡེ་
འདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱ་བའྱི་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ཉྱི།	༨-༢༦
Sun	10-19

ཚསེ་ཆ་ཞན།	ཉྱིན་རྒྱབ་ནས་ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།	མཁར་
ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ོརུང་མྱིན།

ཟླ།	༨-༢༧
Mon	10-20

ཚསེ་ཆ་ཞན།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་བག་མ་
གཏངོ་ལྡེན་མྱི་རུང༌།	ས་ཁམས་མཆྡེར་ར་ཞག་	༡༨	རྒྱུ།

དམར།	༨-༢༨
Tue	10-21

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བྱྡེད་པར་བཟང་།	དུར་བཏབ་པ་མྱི་རུང༌།

ལྷག	༨-༢༩
Wed	10-22

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	གཤྱིན་པའོྱི་ཆྡེད་སནོ་མ་ོབྱྡེད་པ་མྱི་རུང༌།

ཕུར།	༨-༣༠	
Thu	10-23

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།	གལ་ཆྡེའྱི་མདུན་གྲསོ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།														

གསོ་སྦོང༌།

སངས།	༩-༡
Fri	10-24

ཚསེ་ཆ་ཞན།		ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱུ་ནརོ་ཕནོ་
ཆྡེན་ཕྱིར་གཏངོ་དང་།	མགྲནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉྡེ་

འདུ་འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

སྡེན།	༩-༢
Sat	10-25

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

ཉྱི།	༩-༣
Sun	10-26

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།		ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྡེས་སར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང༌།

ཟླ།	༩-༤
Mon	10-27

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཞྱི་བའྱི་
ལས་ལ་དགྡེ།	ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམས་

གཏུགས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

དམར།	༩-༥
Tue	10-28

ཚསེ་ཆ་ཞན།	གཉྡེན་སྒྱིག་དང་དགའ་ཉྡེ་འདུ་འཛམོས་
ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱྡེད་པ་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

ལྷག	༩-༦
Wed	10-29

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།	ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་དུ་ཚ་ེ
དབང་ཚ་ེསྒྲུབ་དང་།	སགོ་བསླུ་བྱྡེད་པར་བཟང་ན་
ཡང་།	མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམ་ས་ོམྱི་རུང༌།		

ཕུར།	༩-༧	
Thu	10-30

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང༌།	ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྡེས་སར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང༌།	 ཀླུ་ཐེབས།

སངས།	༩-༨
Fri	10-31

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།		ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བཟང༌།	དུར་བཏབ་མྱི་རུང་།

ཟུར་མཆན།	རྡེས་གཟའྱི་རྡེས་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དྡེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་
དང་།	ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་དྡེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།

རང་གྱི་མཛུབ་མ་ོནས་ས་བདག་བ་དན་ཟླ་བ་ས་ོསརོ་ཚསེ་
གྲངས་གང་ལ་ཁྡེལ་མྱིན་བརྱི་ཚུལ་ང་ོསྤདོ།

རྟགས་ངསོ་འཛནི།

ཟླ་གྲངས་འཁོར་ལམ་རྟགས།

ཚེས་གྲངས་བརྱི་ཚུལ་གྱི་ལམ།

•

ཚེས་གྲངས་དང་བ་དན་གྱི་རྟགས།✩

2/6/10
3/7/11

4/8/12

༢

༣

༦

༨

༩

༡༢

→
☛

→

བདོ་ཚསེ་	༡	འདྱི་ནས་
འག་ོའཛནི།

→

བདོ་ཟླ་དང་པ་ོའདྱི་
ནས་འག་ོའཛནི།→

☞

བ་དན་གྱི་འཛམེས་བྱ་གཙ་ོབོ་ས་རྐ་ོརྡ་ོ

སགོ་བྱ་བར་ངན་ཞྡེས་ཕྱི་ལ་ོ	༡༩༩༧	

ལརོ་མཚ་ོསནོ་མྱི་རྱིགས་དཔར་ཁང་

ནས་དཔར་སྐྲུན་མཛད་པའྱི་རྱིས་

གཞུང་བ་ཻཌྰརུྱ་དཀར་པ་ོཤགོ་གྲངས་	

༢༡༩	ས་བདག་ལྡེའུའྱི་ནང་དུ་གསལ།

→

1/5/9

→

༡༠

• →

<

<•
✩

• <
༤

༡༡

༧

༡

༥

→

→

→

→
→

→

ཟླ་གྲངས།	(1, 2, 3 Etc)•

→

→

རྒྱ་ཆྡེའྱི་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ས་བདག་བ་དན་

ཟླ་བ་སོ་སོར་ཚེས་གྲངས་གང་ལ་ཁྡེལ་མྱིན་བརྱི་ཚུལ་ཤྡེས་

རྟོགས་ཡོང་ཕྱིར།	 ཐོག་མར་ངོ་སྤོད།	 བར་དུ་བརྱི་ཚུལ།	

མཐར་དཔྡེ་མཚོན་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།	 དང་པོ་ལ་གཉྱིས།	

གཞུང་སྤྱི་དང་བརྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ལས།	བརྱི་ཚུལ་གྱི་ངོ་སོྤད་

ནྱི།	 རང་གྱི་ལག་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་མཛུབ་མོ་གང་ནས་

བརྱི་རུང་བོད་ཟླ་དང་ཚེས་གྲངས་གཉྱིས་ཀྱི་བརྱི ་འགོ་

འཛནི་ས་གོ་ལྡོག་དགོས།	(གོ་ལྡོག་ཞྡེས་པ་ནྱི།	བོད་ཟླ་དང་བོད་ཚེས་

གཉྱིས་ཀྱི་བརྱི་འགོ་འཛནི་ས་མཛུབ་མོ་དང་ཐྡེའུ་ཆུང་ལ་གོ་བ་ཡྱིན།)	ཟླ་

གྲངས་ངོས་འཛནི་གྱི་རྟགས་	 (	 	 )	འདྱི་བཀོད་ཡོད་ལ་དྡེ་

ཡང་ཟླ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་མ་འཁྲུག་པའྱི་ཆྡེད་དུ་ཨྱིན་

ཡྱིག་ཨང་རྟགས་དྡེ་ཟླ་གྲངས་མཚོན་གྱི་ཡོད།	བོད་ཚེས་ཀྱི་

རྟགས་	 (	 	 )	འདྱི་བཀོད་ཡོད་ལ་དྡེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་གོང་

གསལ་དཔྡེ་རྱི་ལྟར་བོད་ལུགས་ཨང་གྲངས་རྣམས་བོད་

ཚེས་མཚོན་གྱི་ཡོད།	 བར་དུ་བརྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས་ཏྡེ།	 ཟླ་

གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་གཉྱིས་ཡོད།	བོད་ཟླའམ་ཟླ་གྲངས་

བརྱི་ཚུལ་ནྱི།	མཛུབ་མོའྱི་སྡེང་ཟླ་བའྱི་རྟགས་བཀདོ་ཡོད་པ་

འདྱི་ནས་བོད་ཟླ་དང་པོའྱི་བརྱི་འགོ་འཛིན་པར་བྱ།	 གུང་

མོ་སྡེང་ཟླ་བའྱི་རྟགས་ཡོད་པ་ནྱི་བོད་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་།	

→ →
→

✩
✩

→

✩

རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

འབྲས་རྱིས་བ་ཻདཀར་དགངོས་དནོ་དྱི་མྡེད་ཀུན་ཕན་མྡེ་ལངོ་།	
འབྲས་རྱིས་བ་ཻདཀར་དགངོས་དནོ་དྱི་མྡེད་ཀུན་ཕན་མྡེ་ལངོ་

ཞྡེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་སྡེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་རབ་བྱུང་

བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་མྡེ་ཡོས་ལོར་མཛད་པའྱི་ཕུག་ལུགས་རྱིས་

ཀྱི་བསན་བཅསོ་བ་ཻཌཱརུ་དཀར་པོའྱི་ད་ོཤལ་དཔོྱད་ལྡན་སྱིང་

ནོར་ཞྡེས་བྱ་བའྱི་ནང་སར་རྱིས་དང་ནག་རྱིས་ཀྱི་འབྲས་

བཤད་ལྡེའུ་ནས་ཟུར་འདནོ་མཛད་དྡེ་དྡེ་ས་ལྷ་ལྡན་དན་བག་

གཟྱིམ་ཁང་ནས་པར་གཞྱི་གསར་དུ་བསྐྲུན་གནང་བའྱི་དཔྡེ་

རྱིང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མྡེ་སྐནོ་དུ་སོང་སབས།	སར་ལྷ་ལྡན་དཔར་

སྤྱི་ནས་རབ་ཚསེ་མྡེ་འབྲུག་སྤྱི་ལ་ོ	 ༡༩༡༦	 ལརོ་དཔར་གཞྱི་

གསར་དུ་བསྐྲུན་གནང་བ་དྡེའང་དུས་དབང་གྱིས་རྐྡེན་པས་

བདོ་མྱི་རྱིགས་དང་།	ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཉྱིས་ཀར་ཉམས་

ཆག་ཚབ་ཆྡེ་བྱུང་།	དུས་ཕྱིས་སྤྱི་ལ་ོ	༡༩༨༠	ནང་གཞྱི་ནས་སར་

དཔྡེ་རྱིང་རང་སོར་བཞག་ཐོག་དཔར་སོག་གནང་བ་ཞྱིག་

འདྱི་ག་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་སྡེ་

ཚན་དུ་ལག་སནོ་བྱུང་བ་མ་དཔྡེ་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་གླགོ་ཀླད་

ནང་བཅུག་སྒྱིག་གྱིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།	

དཔྡེ་དྡེབ་འདྱི་ནྱི་བདོ་ཀྱི་ཞྱིང་འབྲགོ་མྱི་མང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སལོ་

རྒྱུན་ལ་ོཐ་ོབལྟ་རྟགོས་ཤྡེས་ཕྱིར་གྱི་ལྡྡེའུ་མྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན།	

དཔྡེ་དྡེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུས་བཞྱིའྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་

གཟའ་སར་འཕྲོད་སྦོར་དང་བསྟུན་ས་ལུད་ཁ་འབྱྡེད་པ་

དང་།		ཞྱིང་ལས་ས་བནོ་འདྡེབས་པ།	ཡྱིག་རྱིས་རྱིག་པ་སོབ་

པ།	སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟྡེན་ལྷ་ཁང་སགོས་བཞྡེངས་པ།	བསན་

བཅོས་བརོམ་དང་སན་ངག་སྒ་སོགས་སོབ་པ།	 སྨན་སྦོར་

བྱྡེད་པ།	 གཏར་མྡེ་དབྱུག་བཅོས་བྱྡེད་པ།	 བག་མ་གཏོང་

ལྡེན།	 རྒྱན་འདོགས་པ།	 སྱི་མནནོ་བྱྡེད་པ།	 སྦྱིན་སྡེག་བྱྡེད་

པ།	 རབ་

ག ན ས ་

བྱྡེ ད ་ པ །	

བཟོླག་པ་

རྱི མ ་ གྲོ ་

བྱྡེད་པ།	ཐ་

ན་སྐྲ་སྡེན་

བྲྡེག་པ་ལ་

བཟང་བ་

སགོས་རྒྱུན་

གཏན་འཚ་ོ

བའྱི་ནང་

བྱ་ས་ོཆྡེ་ཕྲ་གང་ཡྱིན་ཡང་གཟའ་སར་འཕྲདོ་སྦརོ་བཟང་ངན་

ལ་བརྟྡེན་ནས་སང་བླང་བྱ་ཚུལ་བཅས་གསལ་བར་འཁདོ་པའྱི་

དཔྡེ་དྡེབ་གལ་ཆྡེ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ོ།

དྡེ་བཞྱིན་སྱིན་མཛུབ་སྡེང་ཟླ་བའྱི་རྟགས་ནྱི་བོད་ཟླ་གསུམ་

པ།	 ཐྡེའུ་ཆུང་སྡེང་བོད་ཟླ་བཞྱི་པ་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་ཟླ་

གྲངས་	༡༢	བར་བརྱིས་ཏྡེ་མཛུབ་མ་ོསོ་སོར་ཟླ་གྲངས་གང་

ཁྡེལ་པ་དྡེ་ངྡེས་པ་ཡྱིན།	 ཚེས་གྲངས་བརྱི་ཚུལ་ནྱི།	 བོད་ཟླ་

གང་ཡྱིན་རུང་ཐྡེའུ་ཆུང་སྡེང་གྱི་སར་མའྱི་རྟགས་འདྱི་ནས་

ཚེས་གྲངས་	༡	བརྱི་འག་ོབཟུང་ཏྡེ་གོང་གསལ་པར་རྱི་ལྟར་

ཚེས་གྲངས་༣༠	བར་རྱིམ་བཞྱིན་བརྱིས་ན་ཚེས་གྲངས་གང་

ལ་བ་དན་ཁྡེལ་མྱིན་གསལ་པོ་ཤྡེས་ཐུབ།	དཔྡེར་ན།	བོད་ཟླ་

༣	ནང་ས་བདག་བ་དན་ཚེས་	༤།༡༦།༢༨	ལ་ཁྡེལ་ཡོད།	དྡེ་

ཤྡེས་པར་འདདོ་ན།	བོད་ཟླ་དང་པ་ོཟླ་བའྱི་རྟགས་མཛུབ་མ་ོ

ནས་བརྱི་འགོ་བཟུང་ཏྡེ་བོད་ཟླ་༣	སྱིན་མཛུབ་སྡེང་ཟླ་བའྱི་

རྟགས་ཡོད་པ་དྡེ་ལ་ཁྡེལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་བོད་ཟླ་༣	ཡྱིན་པར་

ངོས་འཛནི་དགོས།	 ཚེས་གྲངས་ངོས་འཛནི་ཚུལ་ནྱི།	 གོང་

གསལ་དཔྡེ་རྱིའྱི་ལྟར་ཐྡེའུ་ཆུང་སྡེང་གྱི་སར་རྟགས་ཡོད་པ་

དྡེ་ནས་ཚེས་	 ༡	 སོགས་རྱིམ་བཞྱིན་བརྱིས་ཏྡེ་སྱིན་མཛུབ་

སྡེང་སར་རྟགས་ཡོད་པ་དྡེ་ཚེས་	༤།༡༦།༢༨	ཁྡེལ་གྱི་ཡོད།	

དྡེ་རྣམས་བོད་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་གྱི་ས་བདག་བ་དན་ཚེས་

གྲངས་ཡྱིན།	བྱྡེ་བྲག་ཟླ་བ་ས་ོསརོ་རྱིགས་བསྒྡེ་བྱའ།ོ།

•

✩

་་་་་་གཉན་རྱིམས་ཨྱི་བ་ོལའཱྱི་	(Ebola)	སརོ།
འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས། ཅོན་ཏ་ར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན།

སར་རྱིས་པ་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱལ་མཚན།

ལ་ོཚགིས། རྒྱལ་ཁབ། ཨྱི་བ་ོལ་ཱགཉན་སྱིན་རྱིགས། གནད་དནོ། འཆྱི་རྐྡེན། བརྒྱ་ཆ།

2012 ཀངོ་ཀ་ོམང་གཙ་ོསྤྱི་མཐུན། སྦུན་རྡྱི་སྦུག་ཡ།ོ 57 29 51%

2012 ཡུ་རྒན་ཏ། སུ་ཏན། 7 4 57%

2012 ཡུ་རྒན་ཏ། སུ་ཏན། 24 17 71%

2011 ཡུ་རྒན་ཏ། སུ་ཏན། 1 1 10%

2008 ཀངོ་ཀ་ོམང་གཙ་ོསྤྱི་མཐུན། ཛད་རྡེས། 32 14 44%

2007 ཡུ་རྒན་ཏ། སྦུན་རྡྱི་སྦུག་ཡ།ོ 149 37 25%

2007 ཀངོ་ཀ་ོམང་གཙ་ོསྤྱི་མཐུན། ཛད་རྡེས། 264 187 71%

2005 ཀངོ་ཀ།ོ ཛད་རྡེས། 12 10 83%

2004 སུ་ཏན། སུ་ཏན། 17 7 41%

2003(Nov-Dec) ཀངོ་ཀ།ོ ཛད་རྡེས། 35 29 83%

2003(Jan-April) ཀངོ་ཀ།ོ ཛད་རྡེས། 143 128 90%

2001-2002 ཀངོ་ཀ།ོ ཛད་རྡེས། 59 44 75%

2001-2002 རྒ་སནོ། ཛད་རྡེས། 65 53 82%

2000 ཡུ་རྒན་ཏ། སུ་ཏན། 425 224 53%

1996 ལྷ་ོཨ་ཧྥྱི་རྱི་ཀ ཛད་རྡེས། 1 1 100%

1996(Jul-Dec) རྒ་སནོ། ཛད་རྡེས། 60 45 75%

1996(Jan-April) རྒ་སནོ། ཛད་རྡེས། 31 21 68%

1995 ཀངོ་ཀ་ོམང་གཙ་ོསྤྱི་མཐུན། ཛད་རྡེས། 315 254 81%

1994 ཀཌོ་ཨྱི་ཝ་ོརྱི། ཐའྡེ་ཧྥ་ོརས་སྡེ། 1 0 0%

1994 རྒ་སནོ། ཛད་རྡེས། 52 31 60%

1979 སུ་ཏན། སུ་ཏན། 34 22 65%

1977 ཀངོ་ཀ་ོམང་གཙ་ོསྤྱི་མཐུན། ཛད་རྡེས། 1 1 100%

1976 སུ་ཏན། སུ་ཏན། 284 151 53%

1976 ཀངོ་ཀ་ོམང་གཙ་ོསྤྱི་མཐུན། ཛད་རྡེས། 318 280 88%

ཐ།		ཨྱི་བ་ོལ་ཱགཉན་རྱིམས་འགོས་ཁབ་ལ་ོརྒྱུས་རྡེའུ་མྱིག
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ཤགོ་ངསོ་བཞྱི་པ།

རམོ་སྒྱིག་འགན་འཁུར་བ།
རྱིག་དགྡེ་བླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྱིས།

ཚགོས་མྱི།	 རྱིས་རམས་པ་རྡ་ོརྡེ་དབང་རྒྱལ།
	 རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།
	 བདོ་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉྱི་མ།
	 དྲུང་ཆྡེ་ཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས།
	 སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།
གླགོ་ཀླད་ཇུས་འགདོ་པ།	 ལྷ་མ་ོསྐྱིད་འཛམོས།	
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བོད་ཟླ་	༨	ཚེས་	༧		སྤྱི་ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡		

མང་གཙའོྱི་དུས་ཆྡེན་ཉྱིན་གྡེར་འདནོ་འགྲན་རདོ་ལ་ཕུལ་བའྱི་སབོ་ཕྲུག་གྱི་སན་རམོ།

མང་གཙའོྱི་དུས་དན་ལ་ཕུལ་བ།
སྨན་སོབ་ཨོ་མདོ།

དྡེ་རྱིང་གྱི་ང་ཚོ་ནྱི།	 དམངས་གཙོའྱི་ཁྡེ་དབང་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་ལངོས་སུ་སྤད་དྡེ་བགྲང་བྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་འཁརོ་

བའྱི་སལ་བཟང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོརྡེད།	 ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གླྡེགས་བམ་ཁདོ་

དུ་ལྷག་པའྱི་ང་ཚ་ོསྡེ།	ཡུལ་སོལ་དང་གམོས་གཤྱིས།	དམངས་

གཙའོྱི་ཁྡེ་དབང་འདྱི་དག་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་དམྱིགས་འདུན་རྡེད།

ཞུམ་མྡེད་ཀྱི་སྱིང་སབོས་དང་།	ནུབ་མྡེད་ཀྱི་མཛད་རྡེས་

གངས་ལ་བཞག་པའྱི་ཡབ་མྡེས་ཚོས།	 ཤུལ་བཞག་གྱི་གཅྡེས་

ནརོ་འདྱི་དག	 ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་བརྡེད་མྱི་སྱིད་ལ་དརོ་

ཀང་ག་ལ་སྱིད།	 དམངས་གཙོ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཡྱིན་པས་

ནམ་ཡང་བརྡེད་མྱི་རུང་།	 འདྱི་ནྱི་རབས་ཆྡེན་གྱི་གྲུབ་དནོ་

ཞྱིག་སྡེ།	འད་མཉམ་དང་དམངས་གཙ་ོཐབོ་ཐང་དང་བདག་

དབང་།	སད་དང་ཡྱི་གྡེ་འདྱི་དག་ནྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ཚ་ེསོག་སྡེ།	

དུས་ནམ་ཡང་འདརོ་མྱི་རུང་ལ་བརྡེད་ཀང་ག་ལ་སྱིད།	ས་ཡ་

དྲུག་གྱི་སྐབས་མགནོ་ལགས།	 ཁྡེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་བསྩལ་བའྱི་

དམངས་གཙ་ོདང་བྱམས་བརྡེ།	ལྷག་བསམ།	སབོས་པ།	འཚ་ེབ་

སངས་པའྱི་ལམ་ཆྡེན་སྡེ།	འདྱི་དག་ནྱི་ང་ཚོས་དམྱིགས་འདུན་

ཡྱིན་པས་ནམ་ཡང་དོར་མྱི་རུང་ལ།	 བརྡེད་ཀང་ག་ལ་སྱིད།	

རྡེད་ཡ་གངས་ཅན་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོ།	 ལ་རྒྱ་ཡྱི་མྡེ་ལྕྡེའྱི་ཁོད་དུ་

རང་དབང་དང་བདྡེན་དནོ་ཆྡེད་དུ་བཞུད་ཟྱིན་པའྱི་དཔའ་

རྒདོ་ཚ།ོ	ཁྡེད་ཚོས་དམངས་ལ་བཅོལ་བའྱི་རྡེ་སྨནོ་དང་།	ཤུལ་

དུ་བཞག་པའྱི་ཞལ་ཆྡེམས་དག་ཤུལ་ལུས་ཀྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱིས་

དུས་ནམ་ཡང་འདརོ་མྱི་སྱིད་ལ་བརྡེད་ཀང་ག་ལ་སྱིད།	ཆལོ་ཁ་

གསུམ་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོ།	 ང་ཚོ་ནྱི་ཤ་རུས་པ་གཅྱིག་ལས་མཆྡེད་

ཅྱིང་།	ཕ་མ་གཅྱིག་ལས་སྐྡེས་པའྱི་བུ་ཕྲུག་རྡེད།	ང་ཚསོ་གཞྱི་

བྱྡེས་མཉམ་འཛམོས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྒུག་ནས་ཡདོ་ལ།	རང་སྱིད་

རང་སྐོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་བཞྱིན་ཡོད།	 གཉྱིས་སྨན་དབུ་

ཁྡེད་དང་ང་ཡྱི་དམངས་གཙ།ོ
སྨན་སོབ་བསན་འཛིན་ཆོས་འབྱོར།

དམངས་གཙོས་མྱི་རའོྱི་རྱིག་པ་བརྱིགས་ཤྱིང་།		ཁག་གྱི ་རྒྱ་

མཚོ་བསྐྱིལ།	 དམངས་གཙོ་དང་མྡེ་མདའྱི་སད་སྒའྱི་འགོ་

ནས་སྐྡེ་བོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའྱི་ཚེ་སོག་ཤོར་ཞྱིང་།	 ཁུ་ཚུར་

དང་མྡེ་སོྒགས་ཀྱི་འཐབ་འཛངི་ཁོད་ནས་སྐྡེ་བོ་ཁྱི་ཁག་མང་

པོ་རྐྡེན་ལམ་དུ་སོང་།	འནོ་ཀང་།	༸རྒྱལ་བའྱི་རབས་ཆྡེན་གྱི་

དགོངས་པ་དང་།	 	 ཐུགས་རྡེ་ཡྱི་འོད་ཟྡེར་ལ་བོད་མྱི་ཚོར།	

དམངས་གཙོ་ཡྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ཞྱིང་།	 རང་དབང་གྱི་དོ་སྐྱིད་

ཐོབ།	 སོན་ཆད།	 ང་ཚོའྱི་མྡེས་པོ་དག་གྱིས།	 དམངས་གཙོ་

ཞྡེས་པ་གོ་མོང་མྡེད་ལ།	དམངས་གཙ་ོཞྡེས་པ་རྨྱི་ལམ་དུའང་

མང་གཙོ་ནྱི་འོད་སོང་གྱི་ལམ་བུ་ཞྱིག་སྡེ་མང་གཙོ་མྡེད་

པའྱི་ས་དྡེར་དབང་བཙན་པའྱི་སྡེར་གཅོད་པས་མྱི་མང་

གྱི་བདྡེ་སྡུག་ལ་ས་འགུལ་བ་དང་།	 གནམ་སོག་པ་ལྟ་བུའྱི་

གདུང་བ་སྡེར་བས་ནང་འཁྲུག་གྱི་འགལ་བ་རྣ་ོངར་ཅན་དུ་

འགྱུར་ཞྱིང་།	 རོད་རགོ་གྱི་གད་ཤྱིང་རྱི་བོར་བརྡེགས་ཏྡེ་མྱི་

མང་ལ་ཡ་ང་བའྱི་གདུང་བ་སྡེར་བའྱི་དུས་ཤྱིག་འཛམ་གླྱིང་

འདྱིར་བྱུང་ཡོད།	 ཡྱིན་ན་ཡང་འགྲོ་བའྱི་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་

གསར་བརྡེས་མང་གཙོའྱི་འདོ་སོང་གྱི་ལམ་སོ་ཕྡེ་ཞྱིང་ལས་

སལ་དུ་སྨྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསལ་ཉམས་སུ་མོང་མྱི་དགོས་

པ་མ་ཟད།	 དག་ཤུགས་དང་གཡུལ་ས་ཆྡེན་པོ་རྡེ་ཞྱིག་

འཚམས་འཇགོ་བྱུང་།

དྡེ་བས་ཧྥ་ཤྱི་སྱི་དང་གུང་ཁན་རྱིང་ལུགས།	 དམག་

ཤྡེད་ཅན་གྱི་སྱིད་དབང་སྡེར་གཅོད་བཅས་སོངས་ཟྱིན་པ་

དང་སོང་ལ་ཉྡེ་བ་རྡེད་ལ།	འདོ་སོང་ལྡན་པའྱི་མང་གཙོ་ཁོ་

ནར་ཕུགས་བསམ་དང་བློ་སྐྡེད་ཀྱི་ལམ་བུའྱི་སོ་མོ་ཕྡེ་དང་

འབྱྡེད་བཞྱིན་པ་རྡེད།

མང་གཙོ་ནྱི་འདོ་སོང་གྱི་ལམ་བུ་ཞྱིག་རྡེད་ཡ།	 དུས་

རབས་དྲུག་པའྱི་ནང་སྡེར་གཅོད་ཅན་གྱི་གཉའ་མནནོ་འགོ་

གྱི་གྷྱི་རྱིག་སྱི་ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་མང་གཙོའྱི་ཕོགས་སུ་གོམ་པ་

དང་པོ་སོས་པ་བཞྱིན།	 མྱི་རྱིང་བའྱི་སར་ང་ཚོ་ཡང་བསམ་

བླ་ོདང་འགྲ་ོའདུག་གྱི་རང་དབང་།	དྡེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་དཔྱོད་ཀྱི་

རང་དབང་ཡོད་ཚད་སྡུག་བསལ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་མོང་

ཞྱིང་།	 དང་བདྡེན་མྱིན་པ་དང་ཕོགས་ལྷུང་ཅན་གྱི་ཁྱིམས་

ཤྱིག་འབྱུང་ཡོད་མོད།	 ཡྱིན་ཡང་ཁོད་ཤྱི་ང་གསོན་གྱི་དག་

འཛིང་བྱྡེད་མྱི་དགོས་པར་ང་དང་ང་འད་བ་དང་།	 ཁྡེད་

དང་ཁྡེད་འད་བས་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་དབྱངས་རྟ་གྡེར་བཞྱིན་

གླུ་གར་གྱི་ཉམས།	 སན་འཇྡེབས་ཀྱི་རོལ་མོ་དང་ལྷན་དུ་

འདོ་སོང་ལྡན་པའྱི་མང་གཙོའྱི་རྡེད་ཐང་གྱི་འད་མཉམ་ལ་

ལོངས་སུ་སྤོད་བཞྱིན་པ་དྡེ་ཡང་།	ལྷད་མྡེད་པའྱི་ཁ་བའྱི་རྱི་

རྒྱ་ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་ཤྱིག་གྱི་སྐུས་ངལ་བ་ཁད་དུ་བསད་

པའྱི་འཕྲྱིན་ལས་ཀྱི་དྱིན་རྡེད་ལ།	 ཚངས་པའྱི་དབྱངས་ལ་

འགྲན་པའྱི་གསུང་གྱི་བྱྱིན་རབས་ལས་འབྱུང་བའྱི་དྱིན་ཞྱིག		

དྡེ་བས་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་མཁྡེན་དཔོྱད་

ཡངས་མ་ོལས་འབྱུང་བའྱི་ཡར་སྐུལ་དང་།	དཀྡེལ་ཡངས།	ཞྱི་

བདྡེ་དང་སྱིང་རྡེ།	བཟང་སྤོད་ལྡན་པའྱི་མྡེ་ཏགོ་ཚོམ་ཚོམ་དུ་

བཞད་པའྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་རྱིན་ཐང་བྲལ་

བ་ཞྱིག་བསྐྲུན་པའྱི་དྱིན་རྡེད།

བདུད་ལྷ་རྒྱལ་གྱིས་མང་གཙོ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནས་

ཆྡེས་ཆྡེ་བའྱི་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་ནརོ་བུ་རྱིན་པོ་ཆྡེ་དང་།	མང་

གཙོ་ནྱི་འགྲོ་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ཤྡེས་སུ་སྤོད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་

ལྡེགས་བཤད་གསྡེར་གྱི་སྦང་ཆར་ཞྱིག་ཟྡེར།	རྡེད་ལགས།	དྡེ་

བས་ཀང་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ལྟ་བུར་

མཚོན་ན་མང་གཙ་ོནྱི་འདོ་སོང་གྱི་ལམ་བུ་ཞྱིག་དང་།	མང་

གཙོ་ནྱི་སྡེས་དབང་དུ་འབྱུང་བའྱི་རྨྱི་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་

སྡེ་ད་ལྟ་རང་དགར་ལོངས་སུ་སྤོད་བཞྱིན་པའྱི་རང་དབང་

དང་།	ཞྱི་ལྷོད་འད་མཉམ་གྱི་འཚོ་བ་དང་།	སུས་སུ་ལ་ཡང་

བཙན་གྱིས་སྐུལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བདག་དབང་

ཞྱིག་མ་རྡེད་དམ།

མང་གཙོ་ནྱི་འོད་སོང་གྱི་ལམ་བུ་ཞྱིག་སྡེ།	 གལ་ཏྡེ་

ཁྡེད་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་ན་དྡེ་ནྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་སྐྡེས་པ་

རབས་ཆྡེན་ཞྱིག་གྱིས་གནང་བའྱི་དན་ཤྱིང་ནརོ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་སྱིང་རུམ་ཏུ་བཅངས་ཨྡེ་ཡོད།	 གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་ཚོར་བ་

ཡོད་ན་མྱི་བུ་གང་དྡེས་སྐུ་ངལ་དན་ཞྱིང་མྱི་རྱིགས་དྡེའྱི་ཆྡེད་

དུ་ལྷག་བསམ་བཤའ་མ་ཞྱིག་བསྐྡེད་བསམ་པའྱི་དམ་བཅའ་

ཞྱིག་བཞག་ཨྡེ་ཡོད།	གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་ན་རབས་

ཆྡེན་གྱི་མྱི་བུ་དྡེ་དང་འད་བའྱི་ལ་ཞྡེན་ཅན་དང་།	 ཤྡེས་

འཇནོ་དང་བཟང་སྤོད་ཀྱི་དྱི་དང་མྱི་བྲལ་བའྱི་སྐྡེས་བུ་ནག་

ནགོ་ཏུ་མྱི་གཏོང་བའྱི་དམ་བཅའ་བཞག་ཨྡེ་ཡོད།	 གལ་ཏྡེ་

ཁྡེད་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་ན་བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་གཞྱི་ལུས་བོད་

མྱིའྱི་རྡེ་བ་བསྒྲུབ་བསམ་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཤྱིག་རོམ་ཨྡེ་

ཡོད།	དྡེ་བས་ཀང་གལ་ཏྡེ་ཁྡེད་ལ་མྱི་རྱིགས་འདྱི་དང་རྱིག་

གཞུང་དྡེའྱི་ཆྡེད་དུ་རང་ཉྱིད་ལྡེགས་སྐྡེས་སུ་ཕུལ་ཏྡེ་སྨོན་

ལམ་ལོག་པའྱི་རྡེས་འབྲང་དུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་དམ་བཅའ་

བཞག་ཨྡེ་ཡོད།

སོབ་གྲོགས་ཚོ།	ང་ཚོ་ནྱི་ན་གཞོན་རྡེད།	ང་ཚོའྱི་ཕྲག་

སྡེང་དུ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དནོ་སྡེལ་བ་དང་།	མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་

གཞུང་དར་སྡེལ་གཏོང་བའྱི་ལས་འགན་ལྕྱི་མོ་ཞྱིག་འཁུར་

བའྱི་གཉན་འཕྲང་གྱི་དུས་ཡྱིན་པས་གང་དགའ་དང་།	གང་

སྐྱིད།	ཁྱི་མོ་སྒ་སད་ཀྱི་རྡེས་སུ་རྒྱུགས་པ་དང་།	རྱི་བོང་ཅལ་

འདོགས་ལྟར་གང་བཤད་དུ་བསོྐད་བཞྱིན་པའྱི་བྱྱིས་པའྱི་

རྨངོས་གཉྱིད་ལས་སད་དྡེ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་བསྐྡེད་

རན་པའྱི་དུས་རྡེད་ཡ།	སོབ་གྲོགས་ཚོ།	 མྱི་རྱིགས་དང་རྱིག་

གཞུང་གྱི་ཆྡེད་དུ་ང་ཚ་ོཡོད་ཚད་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་ཏུ་

བསྐདོ་དང་།	ངའྱི་རྡེ་བ་ནྱི་ཁྡེད་དང་ཁྡེད་ཚའོྱི་རྡེ་བ་ནྱི་ང་ཡྱིན་

པས་ང་ཚ་ོགཅྱིག་ཏུ་སྒྱིལ་ནས་འདོ་སོང་ལྡན་པའྱི་མང་གཙ་ོལ་

ལངོས་སུ་སྤདོ་ད།ོ	།ངའྱི་ཤ་ཚ་བའྱི་སྨནོ་དྱིན་གྱི་སབོ་གྲགོས་ཚ།ོ

དྭངས་གཙང་དད་པའྱི་བསདོ་དབྱངས།
སྨན་སོབ་བདྡེ་སྐྱིད་ཚེ་དབང་།

བརྡེ་ཆྡེན་ཐུགས་རྡེ་སྣང་བ་དཀར་པསོ་འགྲ་ོབའྱི་སྡུག་བསལ་

རྣམས་སྡེལ་ཞྱིང་།།	 ཞྱི་བདྡེའྱི་སྦང་ཆར་ཉྡེ་རྱིང་མྡེད་པར་

འཛམ་གླྱིང་བ་དན་ཀུན་ལ་ཁབ།།	 གངས་རྱིའྱི་ཞྱིང་གྱི་མྱི་

མཇྡེད་བདག་པ་ོརྒྱལ་དབང་བསན་འཛནི་རྒྱ་མཚ་ོལ།།	ཞབས་

ཀྱི་པད་མོར་གུས་པས་བཏུད་ནས་དྭངས་གཙང་དད་པའྱི་

བསདོ་དབྱངས་ཕུལ།།

ང་དགུའྱི་ལ་ོནས་ཤར་ཕོགས་སྱིན་པསོ་བདོ་འབངས་སྡུག་ལ་

མནར་ན་ཡང་།།	གངས་ཅན་མགནོ་པའོྱི་ཐུགས་དགངོས་ཆྡེན་

པསོ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་བདྡེ་སྐྱིད་ཆྡེད།།	ཕྲག་དགོ་ང་རྒྱལ་མུ་གྡེ་

ལ་སགོས་ལ་ོརྒྱུས་མྡེད་པར་ཞྱི་བའྱི་ངང་།།	 བྱྱིན་རབས་བདུད་

རྱིའྱི་མང་གཙའོྱི་མགུལ་རྒྱན་རང་ཅག་ཁ་བའྱི་མྱི་ལ་སྦྱིན།།

རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ལ་རང་བཙན་ལྡན་ཡང་ཆོས་དད་རང་

དབང་མུན་པས་སྒྱིབ།།	 འུ་ཅག་གདོང་དམར་གཞན་ཡུལ་

གར་ཡང་ཆསོ་ལུགས་མང་པའོྱི་སར་ཚགོས་བཀྲ།།	བཀའ་དང་

རྨྱིས་མ་མོང་།	ཁྡེད་དཔནོ་པོ་ཡྱིན་ན།	ཁྡེད་ཀྱི་མྱི་རབས་ནས་

མྱི་རབས་དཔོན་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་།	 ང་ཚོ་གཡོག་པོ་ཡྱིན་ན།	 ང་

ཚོའྱི་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་གཡོག་པོ་ཡྱིན།	 ཁྡེད་ཆྱིབས་

སྡེང་དུ་ཕྡེབས་ན་ང་ཚོ་གོམ་བགྲོད་ཀྱིས་བསྐོད་དགོས་ཤྱིང་།		

ཁྡེད་གཟྱིམ་སྦུག་གྱི་ནརོ་བུ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་སོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཕག་མ་

ཡྱིན།	ད་ཆ།	༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་རྡེ་ཡྱིས།	ང་ཚོས་དམངས་གཙ་ོ

ག་ོམོང་ལ།	དམངས་གཙ་ོལོངས་སུ་ཡང་སྤོད་མོང་།	དམངས་

གཙོའྱི་བཏང་སོམ་གྱི་འོད་ཟྡེར་འགོ་ཏུ།	 ཁྡེད་དང་ང་ཚོར་

མཐ་ོདམན་མྡེད་ལ།	ཁྡེད་དང་ང་ཚོར་མཆགོ་དམན་ཡང་མྡེད།

མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་།	 མཐུན་སྒྱིལ་

གྱི་སོབས་ཤུགས་འདྱི་དག་དུས་ནམ་ཡང་འདོར་མྱི་རུང་ལ།	

བརྡེད་ཀང་ག་ལ་སྱིད།	 རྡེ་སྨོན་དང་ཡྱིད་ཆྡེས་སོང་ཕྲག་གྱི་

ཁདོ་ན།	 ང་ཚོའྱི་ཚ་ེསགོ་ཡུན་དུ་འཚ་ོདགོས།	 མཚོན་ཆ་དང་

དག་པོའྱི་བྱ་སྤོད་ཀྱིས་ང་ཚོ་དུས་ནམ་ཡང་རྒྱལ་མྱི་ཐུབ་ལ།	

གཡ་ོརྒྱུ་དང་རྫུན་སྒོག་སངོ་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་རྱི་མ་ོནམ་

ཡང་བསུབ་མྱི་ཐུབ།	 ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཛམ་གླྱིང་སུམ་

གཉྱིས་དབང་དུ་བསྡུས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ལ།	 ཤྡེས་རྱིག་དང་

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟྡེན་ཡོད་པས་ང་ཚོ་སྡེ།	 དང་བདྡེན་

དང་ལྷག་བསམ་དཀར་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི་དམངས་ཚོ་

ང་དང་ཁྡེད་ཀྱི་རྒྱབ་རར་ཡོད་པས།	 དུས་ནམ་ཡང་དཔའ་

མྱི་ཞུམ།	 བསླུ་བ་མྡེད་པའྱི་མཆོག་གསུམ་དང་།	 ལས་འབྲས།	

བདྡེན་དནོ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའྱི་ང་ཚ་ོསྡེ།	 འདྱི་གངས་ཅན་

པ་ཡོངས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་རྡེད།	 ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་འཕང་མཐོ་བའྱི་

དཔོན་པ་ོཚ།ོ	མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་བར།	རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཚ་ོ

གནས་དང་།	སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྡེལ་འགྲསོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཁདོ།	རྒྱལ་ཁབ་དང་།	མྱི་རྱིགས།	འད་མཉམ་དང་།	ཐབོ་ཐང་།	

བདག་དབང་།	དམངས་གཙ་ོའདྱིའྱི་ཆྡེད་དུ།	དབལ་ཚ་བའྱི་མྡེ་

ལྕྡེ་ཡྱི་ཁོད་ན།	དམར་ལྷབ་ལྷབ་ཏུ་འབར་གྱིན་པ་ང་ཚ་ོསྡེ།	འདྱི་

ནྱི་འཚ་ེབ་སངས་པའྱི་དང་བདྡེན་གྱི་འགྲན་རོད་ཡྱིན་ཤྡེས་ཨྡེ་

བྱུང་།	 འདྱི་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་བའྱི་དང་བདྡེན་གྱི་ཀྱི་སྒ་ཡྱིན་

པར་ཐསོ་ཨྡེ་བྱུང་།

ཟོལ་མྡེད་ཀྱི་བྱམས་བརྡེ་དང་དང་བདྡེན་གྱི་ཕག་ཟུང་

བརྐངས་ཏྡེ།	 གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ཆྡེད་དུ།	 བདྡེན་པའྱི་

རྒྱལ་ཁ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལངོས་ཤགོ	དམངས་གཙ་ོརྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག	

བདྡེན་པ་ཉྱིད་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག	བཀའ་དྱིན་ཆྡེ།

མང་གཙ་ོནྱི་འདོ་སངོ་གྱི་ལམ་བུ་ཞྱིག
སྨན་སོབ་ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒོན།

བསན་བཅསོ་གསུང་འབུམ་དུ་མས་དུག་གསུམ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་

དག་ལ།།	 མགནོ་པ་ོཁྡེད་ཀྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་བསན་ལ་མང་གཙའོྱི་

མཛད་བཟང་རབ་ཏུ་སྡེལ།།

རྒྱལ་བའྱི་མཛད་པའྱི་ལྟ་ོབ་ལས་འཁྲུངས་ཤྡེས་བྱའྱི་ལྡུམ་རྭའྱི་

སྐྡེས་ཚལ་ནང་།།	 གངས་རྭྱིའྱི་ཁདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འཛནི་པའྱི་

གཡུ་སྦང་བུང་བ་སྣ་ཚགོས་འདུས།།	གནའ་དྡེང་ཤྡེས་བྱ་ཟུང་དུ་

འབྲྡེལ་བའྱི་ར་ོབཅུད་མངར་མ་ོལ་རལོ་ནས།།	མ་འངོས་མདུན་

ལམ་གསར་དུ་འཚལོ་ཞྱིང་རང་དབང་བདྡེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རལོ།།

སོན་ཐོན་གྲགས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ལ་ལུས་སོག་འབྡེན་

བཙུགས་མང་གཙོ་འཚོལ།།	 བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིས་དམངས་

གཙ་ོམ་ཤྡེས་དྡེ་ཡྱིས་ཐབོ་ཐང་མ་རོད་ཀང་།།	 ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་

པོས་དུས་ལ་གཟྱིགས་ནས་མང་གཙོའྱི་སོ་རྒྱ་ལྡེགས་ཕྡེ་ནས།།	

ལྷྱིང་འཇགས་ཞྱི་བདྡེའྱི་རང་དབང་གནང་བར་རང་ཅག་བདོ་

མྱིར་བཀའ་དྱིན་ཆྡེ།།

བདོ་ཀྱི་མང་གཙ།ོ
སྨན་སོབ་བསན་འཛིན་དགྡེ་ལྡེགས།

རྒྱལ་ཁབ།	 སྱིད་གཞུང་།	 སྤྱི་ཚོགས།	མདོར་ན།	ཡུལ་འཁོར་

ཆྡེ་ཆུང་གྱི་དབང་ཆ་སྡེ།	 མང་ཚོགས་གཙོ་གྱུར་གྱི་ལམ་སོལ་

ནྱི།	མང་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་ཡྱིན།	གཞན་ཡང་།	མང་གཙ་ོནྱི་

མུ་མཐའ་མྡེད་པའྱི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པོར་ཏྡེ།	ཆབ་དཔལ་རྱིག་

གསུམ་གྱི་དར་སྡེལ་དང་།	 རང་དབང་ལྷ་མོའྱི་གཤོག་ཟུང་

ངམོས་སའྱི་གར་སྡེགས་ཡྱིན།	

དྡེ་ཡང་།	ཁྱིམས་ཀྱི་མདུན་ས་དང་།	དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཁྡེ་

ཕན།	ག་ོསབས་འད་མཉམ་ནྱི།	མང་གཙ་ོལས་མཆྡེད་པའྱི་མང་

ཚོགས་ཀྱི་འད་མཉམ་ཡྱིན་ལ།	 འདྱི་ནྱི་མང་གཙ་ོཉྱིད་ཀྱི་ལྷན་

སྐྡེས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཡྱིན།	དྡེའྱི་ཕྱིར།	སར་ནས་ད་བར།	འཛམ་

གླྱིང་འདྱིར།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་མང་པོས།	 མང་གཙ་ོ

དནོ་གཉྡེར་གྱི་སད་དུ།	 མྱི་གསདོ་ཁག་སྦོར་གྱི་རོད་ལྡེན་བྱས་

ཏྡེ།	 མང་གཙོའྱི་མངནོ་འདདོ་ལ་འབད་འབུངས་བྱྡེད་བཞྱིན་

ཡདོ།	འནོ་ཀང་།	འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདྡེའྱི་དྡེད་དཔནོ།	སྤན་རས་

གཟྱིགས་ཀྱི་ཕག་ཟུང་ལས།	ཞྱི་བདྡེའྱི་འདོ་སྣང་དང་བསངོ་ནས་

འཕྲོས་པ་ནྱི།	 ཤར་ཕགོས་པའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་

འདྡེས་པའྱི་བདོ་ཀྱི་མང་གཙ་ོསྡེ།	ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙ་ོཡྱིན།	

དྡེ་བས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་ཞྱིང་།	བྱྱིན་གྱིས་བརབས་

པའྱི་བདོ་ཀྱི་མང་གཙའོྱི་ཁདོ་ནས།	དུས་རབས་ཉྡེར་གཅྱིག་པའྱི་

འཛམ་གླྱིང་ནང་།	ཞྱི་བདྡེ་ཀུན་ཁབ་འབྱུང་བར་བཀྲ་ཤྱིས་ཤགོ	།

མང་གཙ་ོདུས་དན་ཉྱིན་མ།ོ
སྨན་སོབ་བཟང་མོ་སྐྱིད།

འདས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་ཁདོ་ལས།	གསར་

དུ་རྒྱས་པའྱི་དུས་རབས་ཉྡེར་གཅྱིག་པ་ཚོས།	བསདོ་བསལ་དུ་

ལངོས་སུ་སོྤད་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས།	འགྲ་ོབ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ཀུན་གཤྱིས་རྣལ་མ་མངནོ་པར་གསལ་ཞྱིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་

བྱྡེད་མཁན་གྱི་སྒྱིགས་འཛུགས།	འད་མཉམ་དང་རང་དབང་

ཐབོ་ཐང་གཙུག་ཏུ་འཛནི་པའྱི་རྱིག་གཞུང་།	གཟུར་གནས་ཀྱི་

གཞུང་འཛནི་པ་ཚོའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྡེ་མོ་ན་ཤར་བའྱི་རྒྱལ་

མཚན།	 ཤྡེས་ལྡན་པ་དུ་མས་དགའ་སོབས་ཀྱི་མྡེ་ཏགོ་གཏརོ་

སའྱི་མཆོད་པ།	དྡེ་ནྱི།	ཡང་དག་པའྱི་གཞུང་དང་།	ཚུལ་དང་

ལྡན་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས།	 ཕྱི་ནང་གསལ་བའྱི་ཚོགས་སྡེ།	 དུས་

རབས་འདྱིའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྡེ་མ་ོན་འཕ་ོབཞྱིན་པའྱི་མང་

གཙོའྱི་གཞུང་ལུགས་རྡེད།	 འནོ་ཀང་ཡྱིད་འཕང་པ་ཞྱིག་

ལ།	མང་གཙ་ོདང་རང་དབང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་པའྱི་

སོབས་ཆྡེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རྱི་དང་ཕྷ་རན་སྱི་ཇར་མན་ལ་

སགོས་པས་ཁག་གྱི་རྒྱ་མཚ་ོའཁྱིལ་ཞྱིང་།	

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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