སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལ
ྲེ ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༣༥

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༡༩༩༧།༩།༡༩

ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མིས་བརྡ་འདེད་གཏོང་མཁན་
དང༌། ཁྲིམས་ས་ཞིག་ལ་གཏུགས་མཁན་བྱུང་རུང་མ་
བྱུང་རུང༌། རང་བློ་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་དུས།
ངས་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་ཡོད་བསམ་པ་དང༌། སོ་སོ་
འགྱོད་པ་མེད་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་
རེད། མིས་བརྡ་འདེད་གཏོང་མཁན་དང་ཁྲིམས་སར་
གཏུགས་མཁན་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་ཨའུ་ཙམ་མིན་འགྲོ་
བསམ་ནས་སྡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ལ་བཟོ་ལྟ་ཡོད་པ་
མ་རེད། གང་ལྟར་མིས་བཀོད་པ་གཏོང་མཁན་དང༌། ནག་
ཁྲ་བཙུགས་མཁན་བྱུང་རུང་མ་བྱུང་རུང་སོ་སོའ་ི ངོས་
ནས་དངོས་གནས་རང་ངོ་ལྐོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་པ་བསམ་
པ་རྣམ་དག་ཅིག་གི་ཐོག་ཕྱིན་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རེད།
དཔེར་ན་ལྐོག་ལ་དངུལ་ཟ་བ་དང་ཉམ་ཆུང་ལ་ཐུབ་ཚོད་
བྱེད་པ་བསམ་བློའི་ནང་སླེབས་པ་ཡིན་ནའང་ཨ་ཙི་དེ་
འགགྲི ་ག་ི མ་རེད། དེ་ཆོས་དང་འགལ་གྱི་རེད། ཡ་རབས་
སྤྱོད་པ་དང་འགལ་གྱི་རེད་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་
ན་སོ་སོར་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་དབང་ཚད་འདྲ་དང༌།
གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་
སོ་སོས་སྒྲིག་ཅིག་འཁརྱེ ་ནས་བསྡད་ཀྱི་རེད། འཛམ་གླིང་
འདའི ་ི སྒང་ག་ི རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་ཀྱི་འགོ་ཁདྲི ་
པར་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཆེན་པོ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་
ཐོག་མར་གསར་བརྗེ་བྱེད་པའ་ི དུས་སུ་བསམ་པ་རྣམ་
དག་གསི ་རྒྱ་ཆེའ་ི མ་ི མང་དཀའ་སྡུག་མྱོང་མཁན་དེ་དག་

ག་ི དོན་ལ་ཏན་ཏན་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཡནི ་
ནའང་མཇུག་ལ་དབང་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་སོ་སོའ་ི ལག་
པར་སླེབས། སབྟོ ས་དང་འབྱོར་པ་གང་ཅ་ི ངེས་ཅན་ཞིག་
ཆགས་མཚམས་མསི ་ཞུ་དག་གཏོང་མཁན་ན་ི མེད། མསི ་
སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ན་ི མེད། ང་རང་གསི ་གང་བྱས་
ཡནི ་བསམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་དུས་རང་ཚོད་རང་གསི ་
ཟིན་མ་ཐུབ། ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་གཞན་དབང་དུ་
སོང་ནས་མི་སྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་
ཚོས་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་སོ་སོའ་ི བསམ་བློར་སོ་སོས་ཞུ་
དག་བཏང་ས།ྟེ དངོས་གནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅིག་
བྱས་ཡོད་བསམ་པ་ཞིག་དང༌། ལས་རྒྱུ་འབྲས་རགྙོ ་མེད་
བསམ་པ་ཞགི ་བྱུང་པ་ཡནི ་ན་སོ་སོ་ཡནི ་ནའང་བློ་བདེ་པོ།
རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་སླེབས་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཡོང་
གི་རེད། དཔེར་ན་སྔོན་མ་ཆབ་མདོ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་མཁན་ཞིག་
ཡོད། སྙིང་རྗེ། ཁོང་ཀ་ལོན་སྦུག་གི་དོན་གཅོད་འཁྱུག་
ཙམ་བྱས་པ་རེད། དེ་དུས་རྩི ས་ཁྲའི་སྐོར་གླེང་ཀ་ཞིག་
བྱུང༌། དེའ་ི སྐབས་རྩིས་ཁྲར་ཧེ་བག་ཡོང་ག་ི མ་རེད། ཁོང་
གྲ་པ་རེད། དེ་ཆོས་པ་རེད་ཟེར་བའ་ི སྐད་ཆ་བྱུང་སོང༌། ང་
རང་ཚོས་སོ་སོའ་ི སེམས་ནང་རྒྱུ་འབྲས་དཔང་འཕེར་གྱི་
བསམ་བློ་ཞིག་ཡོད་ན། ངས་འདི་བྱེད་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་དང་
གོ་སྐབས་འདུག མསི ་ན་ི ཤསེ ་ཀྱི་མ་ི འདུག་བསམ་པ་ཞིག་
དྲན་ན་ཡང་ལམ་སེང་འད་ི འདྲ་བྱས་ན་འགགྲི ་ག་ི མ་རེད་
བསམ་པ་སོ་སོའ་ི བསམ་བློའ་ི ནང་དྲན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འད་ི
ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མེད་ན་ལས་ཀ་ག་རེའ་ི ཐོག་
ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

དིལ་ླི བོད་ཁང་དུ་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་གྲུབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠།
༡༢། ༡༣། བཅས་ཉིན་བཞི་རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལླིར་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་བོད་ཀྱི་ཁང་
པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་
ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་སྐོར་ཉེས་སྐྱོན་གྱིས་མ་བསླད་པའི་
མི ་ཚེ འི་སྙི ང ་པོ ་མི ག ་འབྱེད་ཅེ ས ་པའི་བརྗོད ་གཞི འི་
ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་སོགས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། དེ་
ནི་གཙོ་བོ་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲ་ལས་མཆེ ད་པའི་ནང་དོན་
རིག་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་
ཐོག་ནས་བགྲོ་གླེང་མཛད་ཡོད། འདི་ལོ་དིལླི་བོད་ཁང་
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དབུ་བརསྙེ ་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ དང་། བོད་དུ་ལྷ་ས་སྨན་
རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་དུས་དྲན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཚེས་ ༩ ཉིན་དིལླིའ་ི
Thayagraj རྩེ ད ་རར་སྤྱི ་ནོར་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མཛད་སྒོ་དབུ་འབྱེད་གནང་
བ་དང་། དེར་རིས་མེད་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆེ་བའི་
སྟེང་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མི་ཚེའ་ི དོན་སྙིང་དང་། ཆོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའ་ི བཟང་སྤྱོད་ Meaning of
Life and Secular Ethics ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞི་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
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སྨན་རྩིས་བསྐོར་བསྐྱོད་ལས་བསྡོམས།

བོད་དུ་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརསྙེ ་ནས་མ་ི
ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༡༠༠ འཁོར་བ་དང་། བཙན་བྱོལ་དུ་སྨན་རྩིས་
ཁང་དབུས་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༥ ལྕགས་པོ་རི་སྨན་གྱི་མཐོ་
སློབ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༣༥༥ འཁོར་བའ་ི དུས་དྲན་སྲུང་
རྩིའ་ི ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་ཕྱི་ནང་གང་སར་སྨན་རྩིས་གཉསི ་
ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་དང་། གཏམ་བཤད། སྨན་སརྐོ ་བགྱིས་པ་
ལས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ བར་
སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་མཐའ་ཡས་ལགས། སྐར་རསྩི ་
པ་བསྟན་འཛིན་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས། སྐར་རྩིས་པ་སྨོན་
ལམ་ཡེ་ཤསེ ་ལགས། འགན་དྲུང་བསོད་ནམས་དབྱངས་སྒནྲོ ་
ལགས། ཀམ་པུ་ཊར་ལས་བྱེད་ཚེ་རངི ་དཔལ་འབྱོར་ལགས་
བཅས་སྨན་ལས་ལྔ་ཡིས་ཐའི་ཝེན་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་
གསུམ་དུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཞུས་པའ་ི ལས་བསམྡོ ས་སངྙི ་བསྡུས།

རགི ་ཐོན་དངོས་ཀྱང་ཚོང་འགམྲེ ས་བྱས། འབྲས་སྤུངས་བློ་
གསལ་གླིང་གི་ཆོས་ཚོགས་ནས་དགོང་ཟས་སུ་མགྲོན་འབོད་
ལྟར་བཅར་ཏེ་དེར་ཡང་ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་དང་། ངག་
ཐོག་རྩིས་འབྲས་བཏོན། ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཀོང་ཅུང་གི་གཞི་
རམི ་སབློ ་ཁང་ Kaoshiung Fudong Elementary
School ཞེས་པར་འགམ
ྲེ ས་སནྟོ ་སྒགྲི ་བཤམས་བྱས། ཚེས་
༢༦།༢༧ ཉིན་གཉིས་རིང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་རིག་པའི་སྐོར་
གཏམ་བཤད་ཁནྱོ ་གྲངས་ ༨ བྱས་པར་མ་ི གྲངས་ ༡༠༠ སརྐོ ་
འདུ་འཛོམས་བྱུང་། བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། གསོ་
རིག་ཐོན་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་ཞུས། ཕྱོགས་བསྐྱོད་འདིའ་ི
རིང་ནད་གྲངས་ ༢༠༣ ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་
ཟས་སྤདྱོ ་སབློ ་སནྟོ ་བྱས། མ་ི གྲངས་ ༣༡༥ ལ་ངག་ཐོག་རསྩི ་
འབྲས་བཏོན། བོད་སྨན་དང་སྐར་རྩིས་སྐོར་གཏམ་བཤད་
ཐེངས་ ༡༦ བྱས་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ི ཕྱོགས་བསྐྱོད་གོ་སྒྲིག་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཐའི་ཝེན་
གནང་མཁན་དང་མཐུན་འགྱུར་ཕྱག་རོགས་གནང་མཁན་
རྒྱལ་ས་ཐའི་པེར་འབྱོར། ཐའི་ཝེན་དོན་གཅོད་ཁང་གི་
གཤམ་གསལ་བ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི །
དྲུང་ཆེ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་དང་། བྱང་རྩེ་ཆོས་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་མི་རྒྱ་རིགས་གཉིས་བཅས་ཀྱིས་མགནྲོ ་ཁང་དུ་ ༡། ཐའི་ཝེན་དོན་གཅོད་ཁང་དང་། དྲུང་ཆེ་དོན་གྲུབ་
དགའ་བསུ་ཞུས། ཚེས་ ༡༡ སྔ་དྲོར་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ལགས་ རྒྱལ་པོ་ལགས།
མཉམ་འགམྲེ ་སནྟོ ་བྱེད་ཡུལ་ Chuan-Der Buddhist ༢། Mr. Frank Gao
Center དུ་འགམ
ྲེ ་སནྟོ ་ཅ་དངོས་སྒགྲི ་ཤམོ ་བྱེད་པར་ས་ ༣། ཐའི་པེ ་བྱང་རྩེ ་ཆོ ས ་ཚོ ག ས། Chuan-Der
གནས་ཀྱི་བོད་རགི ས་འཐུས་མ་ི གཉསི ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ Buddhist Center
ཚོགས་མ་ི འགའ་ཡསི ་ཕྱག་རོགས་གནང་། དེར་ཚེས་ ༡༢ ༤། བསླབ་གསུམ་ཆོས་ཚོགས། Mrs. Chen Mingju
ནས་ ༡༦ བར་སྨན་རྩིས་སྐོར་གཏམ་བཤད་ཐེངས་བཞ་ི & Mr. Lee etc.
བྱས་པ་དང་། ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས། ངག་ཐོག་ ༥། ཀོང་ཅུང་བྱང་རྩེ་ཆོས་ཚོགས།
རྩིས་འབྲས་ཀྱང་བཏོན། གཏམ་བཤད་བྱེད་ཐེངས་རེར་མ་ི ༦། ཀོང་ཅུང་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི། Kaoshiung
གྲངས་ ༡༢༠ འདུ་འཛོམས་བྱུང་། ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྙིང་མའི་ Fudong Elementary School
ཆོས་ཚོགས་ཤགི ་ག་ི རྒྱལ་ཚབ་རནི ་པོ་ཆེས་མགནྲོ ་འབོད་ལྟར་ ༧། སྨན་པ་ Liu Sandy and group
བཅར་བར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས་པ་དང་། ཆོས་ ༨། རྒྱ་རགི ས་དང་བླངས་པ་ཐུན་མོང་། སྐད་སྒྱུར་བ་ཚང་མ་
ཚོགས་ཀྱི་མི་གྲངས་དགུ་ལ་རྩིས་འབྲས་སྙིང་བསྡུས་བྲིས་ཏེ་ དང་། དམགི ས་བསལ་དགེ་བཤེས་ནོར་བུ་ལགས་བཅས་སོ།།
གཏོང་རྒྱུ་བྱས། ཆོས་ཚོགས་དེར་གསོ་རིག་ཐོན་དངོས་ཚོང་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
འགམྲེ ས་ཀྱང་བྱས། ཚེས་ ༡༧ ཉནི ་བྱང་ར་ྩེ ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་
 བོ ད ་ཀྱི ་སྨན་རྩི ས ་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
རྒྱ་རིགས་ཕ་བུ་གཉིས་ཀྱིས་ཐའ་ི ཅུང་དུ་སྣུམ་འཁོར་ཞིག་
ནང་གདན་བསུ་ཞུས་པ་དང་། ས་གནས་ཐའི་ཅུང་དུ་ཉིན་ མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
གྲངས་ ༧ བསྡད་པ་དང་། དེར་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༤ བར་ བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
ལས་ཡུན་ཉིན་གྲངས་ ༦ བྱས་པའི་རིང་ལས་གནས་སོགས་
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བསླབ་གསུམ་ཆོས་ཚོགས་ཁང་གིས་
ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
གནང་། ས་གནས་དེར་སྨན་རྩིས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གྲངས་ སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
༤ དང་། ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་ཟས་སྤདྱོ ་ བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
སབློ ་སནྟོ ་ཞུས། ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས་བཏོན་པ་དང་། གསོ་
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤད
ྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ཤེས་བྱའི་དེབ་ཕྲེང་།
འདི ་ ནི ་ དྷ་ས་བོ ད ་ཀྱི ་ སྨན་
རྩིས་ཁང་གི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་
ནད་གཞ་ི ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་སནྔོ ་འགོག་
བྱ་ཐབས་བསྟན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་
ལག་དེབ་ཡིན། དེ་ནི་དཔེ་ཐོག་ཞིབ་
འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱིས་
དཔར་དུ་བཏབ་པ་ཞགི ་ཡནི །

ྋསྤྱི ་ ནོ ར ་གོ ང ་ས་སྐྱབས་
མགོན་༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་
པོ ་མཆོ ག ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་
ནས་མི་རིང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་
བོ ད ་ཀྱི ་ཐུན་མི ན་སྨན་རྩི ས ་རིག ་
པའི་བསྟན་པ་སླར་གསོའི་ཐུགས་
དགོ ང ས་རླབས་ཆེ ན ་བཞེ ས ་ཏེ ་
བྱེས་ཀྱི ་གདན་སར་བོ ད ་ཀྱི ་སྨན་
རྩིས་ཁང་ཐོག་མར་ཕྱག་བཏབ། དེ་
ཙ་ན་ཕྱི འི་མཐུན་རྐྱེན་ཙམ་པོ་བ་
ཞིག་དང་ནང་གི་མི་ཤུགས་ཉུང་བ་
སོགས་ཉིན་ལྟར་འགོག་རྐྱེན་ལྷུན་པོ་
ལྟ་བུ་ཇི་སྙེད་ཅིག་འཕྲད་ཡོད་ཀྱང་
སྨན་རྩི ས་རིག་གཞུང་ལ་བཅངས་
པའ་ི བརྩེ་སེམས་ཀྱི་ངར་ཤུགས་དང་
ལྷག་བསམ་དཀར་པོའ་ི རྡོ་རྗེ་ཐོགས་
པས་དཀའ་ཚེགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་
བར་བརླག་ཅིང་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ནི་སྐུ་
ཕྲེང་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་འབའ་ཞིག་ལས་
བྱུང་བ་བསྙོན་དུ་མེད། དེ་ཡང་སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་ཐོག་
མའི་གནས་སྐབས་ནས་གཙོ་ཆེར་བོད་མིའ་ི མང་ཚོགས་
དང་། དེ་ནས་རམི ་བཞིན་གནས་ཚང་ཡུལ་མི་སོགས་མི་
རགི ས་དང་ཡུལ་གྲུའ་ི ས་མཚམས་བརྒལ་ཏེ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་
ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་དང་། སྨན་རྩིས་ལྟ་གྲུབ་ཁྱབ་སྤེལ་
གང་ཐུབ་བྱས་དང་བྱེད་བཞནི ་ཡོད། སྤྱིར་སལྲོ ་རྒྱུན་གསོ་
རགི ་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུག་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ི
ནད་སབྟོ ས་ཆེ་ཆུང་དང་། ལུས་ཀྱི་རང་བཞནི ། ཡུལ་དུས་
ན་ཚོད་སོགས་ལ་གཞིགས་ནས་སྨན་དཔྱད་དང་། ལྷག་
པར་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་གི་སློབ་སྟོན་ཡང་དག་པ་གནང་
མུས་ཡིན། ནད་པའི་ཕྱག་རྩར་བརྟག་ནས་ནད་ཀྱི་ལུང་
བསྟན་གདགས་ཐབས་གནང་བ་དང་། ནད་པས་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་མ་དགོས་པར་སྨན་པའ་ི ངོས་ནས་ཟས་སྤྱོད་སྤང་
བླང་གི་སློབ་གསོ་བྱེད་པ། གསོ་རིག་སྨན་པའི་ཐུན་མིན་
ཁྱད་ཆོས་སུ་ཤེས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། འོན་ཀྱང་བར་སྐབས་ཤིག་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱིའ་ི
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཞབས་ཞུ་ཚན་པའི་འགྲོ་ལུགས་བཞིན་མང་
ཚོགས་ཀྱིས་བལྟ་བདེ་ཞིང་རྟོགས་སླ་བའི་ནད་གཞི་སོ་
སོའ་ི དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་ཡིག་ཆ་མཁོ་སྐྲུན་ཐུབ་མེད་པ་
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དང་། མང་ཚོགས་ནང་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་ནད་གཞི་བྱེ་
བྲག་སོ་སོའ་ི རྒྱུ་རྐྱེན་ངོ་སྤྲོད་སོགས་སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས་
སྐོར་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ཉུང་སྐྱོན་དུ་ཕྱིན་པའ་ི འཐུས་
ཤོར་སོང་བར་བརྟེན་ྋསྤྱི་ནོར་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀྱང་འདིའ་ི ཐད་ཀྱི་ཞན་ཆའི་ཕྱོགས་
སུ་མཛུབ་བཙུགས་གནང་ཡོད། དེ་འཕྲལ་སྨན་རྩིས་ཁང་
ག་ི འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་འད་ི གའ་ི སྨན་པ་ཉམས་མངྱོ ་
བགྲེས་པོ་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་དྲུང་
དུ་དངོས་སུ་ཡང་ཡང་བཅར་ནས་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་
ག་ི ལམ་སནྟོ ་དགོས་པ་དང་། ས་གནས་སོ་སོའ་ི རྒས་གསོ་
ཁང་སོགས་སུ་བཅར་ནས་ནད་པ་ལྟ་སྐྱོང་དགོས་པ། ལྷག་
པར་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལ་འགན་འཁ་ྲི གནང་ནས་ནད་
རིགས་སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་
དགོས་པར་བཀའ་མངགས་མཛད།

འཛམ་གླིང་མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སི་ (Leprosy) ཉིན་མོ།
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ནད་འདི་ལ་གཞན་གྱི ས་མཐོ ང་ཚུལ་དང་
ནད་པས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ཚུལ་གསོ་རིག་སྨན་གཞུང་
ལས། མཐོང་བས་སྐྱུག་བྲོ་བསམས་པས་སྐྱི་འཇིགས་
ཤིང་། །ཐོས་ན་ཡ་ང་རང་རོ་རང་གིས་མཐོང་། །ཚེ་
འདི་གཉེན་འདུན་ཀུན་དང་གསོན་འབྲལ་བྱེད། །ཅེས་
གསུངས། ནད་འདི་ངོས་འཛིན་དང་བཅོ ས་ཐབས་
མ་བྱུང་བའི་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣ་དང་ཁའི་རླངས་པ་
བརྒྱུད་ནས་གཞན་ལ་འགོས་ཁྱབ་འགྲོ་བ་དང་། ལྷག་
པར་མི་དར་མ་དང་རྒན་པ་ལས་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་འགོ་
སླ་བ་ཡིན། རྒྱུད་ལས། ཟས་སྐོམ་སྤྱོད་ལམ་གནས་མལ་
གོས་ལ་སོགས། །དྲི་དང་རེག་པས་འགོས་ཕྱིར་བསྲུང་བ་
གཅེས། །ཞེས་ནད་དེ་ན་ི ཟས་སམྐོ ་དང་། སྤདྱོ ་ལམ་འདྲེས་
པ། གནས་མལ་གོས་ལ་སོགས་ཕན་ཚུན་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་
པས་འགོ་བ་དང་། མདོར་ན་དྲི་དང་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་
དེ་ལྟར་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན་དབུས་
ལས་འགོ་བའ་ི ཕྱིར་སྲུང་བ་ཤནི ་ཏུ་གཟབ་དགོས་སོ།།
པའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་མི་བཅུ་དང་། སློབ་སྟོན་པ་གྲངས་
བཅུ་ལས་གྲུབ་པའི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་
ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ཞིག་གསར་དུ་བསྒྲིགས་ནས་ཐོག་མར་རང་རེ་སྨན་ཁང་
སྤྱི ར ་མཛེ ་ ནད་ལེ བ ་རོ ་ སི ་ ཡི ་ དབྱེ་བ་ནི །
དུ་འབོར་ཆེ་བའ་ི ནད་གཞ་ི ཁག་གཅིག་ཟུར་དུ་བཏོན་པ་
དེའ་ི སྟེང་སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་རྩོམ་སྒྲིག་ ནད་སྲིན་གྱི་གྲངས་ཚད་དང་། ལྤགས་གཉན་གྱི་ཁྱབ་
ཞུས་ནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་སོ་སོ་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་ ཚད་བཅས་ལ་གཞིགས་ནས་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་ཡོད་ཀྱང་སྤྱི་
རིན་མེད་མཁོ་འདོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དོན་གཉེར་ལྡན་པའི་ ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་རྒྱལ་སྤྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་
མང་ཚོགས་ནས་ཀྱང་ཡགི ་ཆ་དེ་དག་ག་ི ནང་དོན་རྣམས་ ཡོངས་གྲགས་གོ་བདེ་ཆེད་དུ་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྟེ་གཙོ་
ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའ་ི བོ་ Paucibacillary (PB) leprosy དང་ Multi
ནང་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་མ་ནོར་བར་ལག་བསྟར་གནང་ bacillary (MB) leprosy གཉིས་ཐོག་གཏན་ལ་
ཐུབ་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ནད་རགི ས་སནྔོ ་འགོག་གི་ ཕབ། སྔ་མ་ནི་ནད་གཞི་ཅུང་ཚབས་ཆུང་བ་ཡིན་ཞིང་
ལག་དེབ་དེ་དག་བཀླགས་པའ་ི རསྗེ ་གང་བྱུང་ཡལ་བར་ ལྤགས་གཉན་ཁྱབ་ཚད་ཉུང་ལ་མདོག་སྐྱ་ཤས་ཆེ་བ་
མ་དོར་བར་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་སྤྲོད་གནང་ ཡོད། ལྤགས་གཉན་ཀྱི་གནས་འདིར་རྩ་རུ་སྐྱོན་གནད་
ཕོག་པས་ཚོ ར་བ་བྲལ་ཞི ང་འགོས་ཁྱབ་ཅུང་ཉུང་བ་
དགོས་པ་གལ་ཆེ།
ཡིན། ཕྱི་མ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ལྤགས་རྒྱ་ཆེ ར་གནོད་པས་
ད་ཐེངས་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ལས་ནད་ ལྦགས་གཉན་དང་། མདོག་དམར་ཤས་ཆེ་ལ། ཚོར་བ་
གཞི་སྔོན་འགོག་ཤེས་བྱ།》 ཞེས་པའི་དེབ་ཕྲེང་ནང་ དང་བྲལ་བ། ཤ་སྒྲིམ་གུད་པ་མ་ཟད། དབང་པོ་མིག་
དུ། ཕོ་འབྲས། (Stomach Cancer) ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙི། དང་། སྣ། མཁལ་མ། ཕོ་མཚན་བཅས་ལའང་སྐྱོན་གནད་
(Diabetes) ག་ློ གཅོང་ཟད་བྱེད། (Tuberculosis)
ཕོག་སྲིད་ལ་འགོས་ཁྱབ་ཀྱང་མྱུར་བ་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་
གྲུམ་བུ། (Arthritis) མཆི ན་པའི་གཉན་ནད་ རིག་ནས་ནད་དེར་ནང་ཚན་དུ་གནས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ལ་
ཁ་པ། (Hepatitis B) ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས། བཅོ་བརྒྱད་དང་། རིགས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ལ་བཅོ་བརྒྱད་དེ་
(Hypertension) དབུགས་མ་ི བདེ་ (Asthma) བའི་
སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་གསུངས་ཡོད།
ནད་གཞ་ི དང་། སྦྲུམ་མའ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ (Mother and
ནད་རྟགས།
Child Care) བཅས་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་སན
ྔོ ་འགོག་
བྱ་ཐབས་སྐོར་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། ནད་གཞི་བྱེ་བྲག་སོ་
ནད་གཞི་འདི ་ནི་ལུས་ཀྱི ་ལྤགས་པ་དང་།
སོའ་ི གོ་དོན་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན། ནད་རྟགས། སྨན་བཅོས། སྔོན་
ཡན་ལག་གི་རྩ། དབང་པོ་ལྔ་ནས་མིག་དང་། སྣའི་ནང་
འགོག ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་། དམིགས་བསལ་ལམ་སྟོན། དེ་
ཤུན་ལ་སྐྱོན་གནད་གཏོང་གི་ཡོད་སྟབས། ནད་རྟགས་
བཞིན་རིག་གསར་སྨན་ལུགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་
གཙོ་བོ ་ནི། ལྤགས་མདོ ག ་རྨ་ངན་གྱི ་ཁྱབ་པ་དང་།
ཕྱོགས་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་ནང་
སྐྲངས་འབུར་ཐོན་ཅིང་ཡུན་རངི ་ནས་དྲག་བསྐྱེད་མེད་
བཞུགས་ནད་གཞི་སོ་སོའ་ི སྔོན་འགོག་ཐབས་ལམ་སོགས་
པ། རྨ་ངན་དེ་རྣམས་མདོག་སྐྱ་ཤས་དང་། ཡན་ལག་
ཀྱི་བརྗོད་གཞི་སྟེང་ནང་དོན་འཛོམ་ལ་གོ་བདེ་བ་གཙོ་
གི་རྩ་དཀར་གནད་པས་ཚ་གྲང་དང་ན་ཟུག་གི་ཚོ ར་
འདོན་བྱས་ནས་བསྟན་ཡོད་པས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ངེས་སོ།།
བ་མེད་པ། ཤ་སྒྲིམ་གུད་པ་བཅས་ཡོད། ནད་སྲིན་དེ་
འགོས་མ་ཐག་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མི་མངོན་ཡང་ལོ་

ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན།

༣ ནས་ ༥ རྗེས་ཁ་གསལ་དུ་མངོན་པ་དང་། མི་ཁ་ཤས་
ལ་ལོ་ངོ་ ༢༠ རྗེས་ལ་གཞི་ནས་ནད་རྟགས་ཐོན་པའང་
ཡོད། དེས་ན་ནད་རྟགས་མ་མངོན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་
incubation period ཤིན་ཏུ་རིང་བར་བརྟེན་ནད་
འདིའ་ི བཅོས་ཐབས་ཐད་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཆེན་པོ་འབྱུང་
བཞིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གཞུང་ནང་དུ་བབས་
ས་གནས་ཀྱི་རྟགས་ལ། སྐྲ་དང་བ་སྤུ་བྱི་བའམ་བུད་པ།
པགས་པར་གཡའ་ཞིང་སྐྱི་གྱོང་མདོག་མི་སྡུག ཆུ་འབུར་
འོང་བ། མདངས་ཉམས་པ། བཞིན་མདོག་འགྱུར་བ།
མགོ་འཐོམ་ཞིང་ཤེས་པ་ཉམས་པ། སྒྱིད་པ་སྐྱུར་བ། ཚོར་
བ་ཆུང་ལ་ཤ་རོ་འོང་བ། ལུས་རིད་པ། ཡན་ལག་གྱོང་
ཞིང་ན་བ། རྩ་སྦྲིད་པའམ་ཤལ་བ། གདོང་དམར་ཞིང་
ཚ་བ། ལུས་ལྕི་ལ་སྣ་ཁྲག་འཛག་པ། གྲུམ་ཐབས་སུ་ན་ལ་
ཤ་སྐམ་ཀོ་ལེར་ན་བ་དང་སྣ་ཞོམ། ཚིགས་གཞི་སྐྲངས་
པ། ཡན་ལག་བཞིའ་ི མཐིལ་དང་མིག་དམར་བ། ཁུ་བ་
སྐམས་སམ་ལུག་ཅིང་དབང་པོ་ལྡང་མི་ཐུབ་པ། ལྕེ་ལ་
ཐོར་པ་འོང་བ། རོ་སྟོད་ལྕི་ཞིང་སྐད་འཛེར་བ་དང་སྣ་
ཆུ་སྐྱ་མོར་འོང་བ། མཆུ་མདོག་སྐྱ་བོ་འགྱུར་ཞིང་ཁོང་པ་
སྦོ་བ། རྣ་བ་འོན་ཞིང་མཁལ་རྐེད་དང་འབྲས་བུ་སྐྲངས་
པ་བཅས་འབྱུང་བ་ཡིན།
བརྟག་ཐབས་ངོས་འཛིན།

ཐོ ག ་མར་སྨན་པས་དོ ག ས་གཞི ་ཅན་གྱི ་
ལྤགས་པའི་རྨ་ངན་ནས་ཤ་རོ་ཅུང་བཀོག་ནས་བརྟག་
དཔྱད་གནང་བར་ skin biopsy ཞུ་བ་དང་། ཡང་
ན་ skin smear test ཞེས་པའི་བརྟག་དཔྱད་རྒྱུད་
ནས་ནད་ཀྱི་སྲིན་འབུ་ Mycobacterium leprae
ལྡན་ཡོད་མེད་ཤེས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་
གཞུང་ནང་དུ་བརྟག་ཐབས།
སྤྱི་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ནད་
ངོས་འཛིན་གནང་ཞིང་། ཕྱི་རུ་རང་ཚོར་རྨི་ལམ་དང་
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་འགྱུར་བ་ལ་བརྟག་པ་
དང་། ནང་གི་བརྟག་པ་དབང་པོ་མིག་གི་རྩ་གནོད་མི་
གནོད་ཀྱི་བརྟག་པ་མ་ཟད་གདོན་རགི ས་དང་། འཇུག་
ཚུལ། ལུས་ཀྱི་ཞུགས་ས། ནད་གདོན་བཅོས་པའི་ཐུབ་
དང་མི་ཐུབ། ལོ་གྲངས་བརྟག་པ་བཅས་ཡིན། གསང་
རྟགས་ནི་སྨན་གྱི་སྒོ་ནས་དྲི་ཆུ་ལ་བརྟག་རྒྱུ་ཡོད། བྱེ་
བྲག་གི་བརྟག་པ་ལ་དུག་དང་། གདོན་རགི ས། ཞུགས་
ཚུལ། བབས་ས། ཉེས་པའ་ི རགི ས་ཀྱིས་བརྟག་རྒྱུའང་ཡོད།
བཅོས་ཐབས།

ནད་རྙིང་གདུག་པ་ཅན་མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་
སི་འདི་ལ་བཅོ ས་ཐབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྨན་བཅོ ས་
རྒྱུད་རིམ་ནད་གཞི་གཞན་ལྟར་རྙོགས་པོ་མེད་ལ་ཕན་
ནུས་ཀྱང་ཆེ། འདས་པའ་ི ལོ་ ༢༠ ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་སྨན་རིན་མེད་ཐོག་སྨན་
བཅོས་ཀྱིས་ནད་པ་ས་ཡ་ ༡༦ ཙམ་སེང་དྲག་སོང་ཡོད།
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

31-01-2017 16:33:33

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡
བོད་རྩིས་རིག་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ ཕྱི་ཟླའི་ ༣༠ བར་བུམ་

སྟོང་ནུབ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
བོད་ཟླ ༡༢ ཚེས ༥ ལྷག
མེ་ཆུ
WED 1-2-2017
Fire-Water

༡༢ ཚེས ༦ ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 2-2-2017
Water-Wind

༡༢ ཚེས ༧ སངས
ས་ཆུ

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། གཉེན་འགྲིག་
དང་། མཁར་ལས་མི་བྱ།

FRI 3-2-2017
Earth-Water

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། བག་མ་
གཏོང་ལེན་མི་བྱ། ཤིང་ཁམས་
མཆིན་རྩ་ཞག༧༢ རྒྱུ།

༡༢ ཚེས ༨ སྤེན
ས་རླུང

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། དུར་གདབ་མི་བྱ།

SAT 4-2-2017
Earth-Wind

༡༢ ཚེས ༩ ཉི
མེ་ ༢

SUN 5-2-2017
Fire 2

༡༢ ཚེས ༡༠ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 6-2-2017
Fire-Water

༡༢ ཚེས ༡༡ མིག
ས་མེ
TUE 7-2-2017
Earth-Fire

༡༢ ཚེས ༡༢ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 8-2-2017
Water-Wind

༡༢ ཚེས ༡༣
ཆད
༡༢ ཚེས ༡༤ ཕུར
རླུང ༢

THU 9-2-2017
Wind-2

༡༢ ཚེས ༡༥ སངས
ས་མེ
FRI 10-2-2017
Earth-Fire

༡༢ ཚེས ༡༦ སྤེན
ས་ཆུ
SAT 11-2-2017
Earth-Water

༡༢ ཚེས ༡༧ ཉི
མེ ༢
SUN 12-2-2017
Fire-2

༡༢ ཚེས ༡༨ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 13-2-2017
Fire-Water

༡༢ ཚེས ༡༩ མིག
མེ ༢

TUE 14-2-2017
Fire-2

༡༢ ཚེས ༢༠ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 15-2-2017
Water-Wind

༡༢ ཚེས ༢༡ ཕུར
རླུང ༢
THU 16-2-2017
Wind-2

༡༢ ཚེས ༢༢ སངས
ས་རླུང
FRI 17-2-2017
Earth-Wind

༡༢ ཚེས ༢༢ སྤེན
ས་རླུང

SAT 18-2-2017
Earth-Wind

༡༢ ཚེས ༢༣ ཉི
མེ ༢

SUN 19-2-2017
Fire-2

༡༢ ཚེས ༢༤ ཟླ
ས་ཆུ

MON 20-2-2017
Earth-Water

ཀླུ་ལྡོག

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ཤིད་སྟོན་མི་བྱ།

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

ཐོག་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་དང་། སྨན་རྩི ས་
ཁང་གིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའ་ི ནད་གཞ་ི སྔོན་འགོག་
གི་དེབ་གྲངས་ ༨ དབུ་འབྱེད་གནང་། མཛད་སྒོར་རྒྱ་
གར་གྱི་ནང་སྲིད་བློན་ཆེན་ Kiran Rijiju མཆོག་
དང་། དིལླི་མངའ་སྡེའ་ི སྲིད་སྐྱོང་ Lt Governor
Shri Najeeb Jung དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱི ་ཆོ ས ་རིག ་བཀའ་བློན་ཀརྨ་དགེ ་ལེ ག ས་གཡུ་ཐོ ག ་
མཆོག Former Director of Indira Gandhi

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས། ཀླུ་ཐེབས།

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ལྷག་པར་མགྲོན་
སྤོངས།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་
མི་བྱ།

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། འོན་ཏེ་ས་
བདག ཡན་ཀོང་། བྱ་བ་སྤྱིར་
འཛེམས།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། གཉེན་འགྲིག་མི་
བྱ། གསོ་སྦྱོང་།
འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། འོན་ཏེ་མཁར་
ལས་མི་བྱ།
འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་
གཏོང་ལེན་མི་བྱ།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ལྷག་པར་དུར་
གདབ་སྤོངས། ཀླུ་ལྡོག
འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། ཤི་སྟོན་མི་བྱ།

སྤྱི་གནམ་སྒོ་སྟེ་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། ནོར་ཕྱིར་
གཏོང་དང་། མགྲོན་མི་བྱ།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ལྷག་པར་ཚོང་མི་
བྱ། ཀླུ་ལྡོག
ལྷག འབྱུང་ཕྲོད་ངན། གཏར་

སྲེག་མི་བྱ།

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ནོར་ཕྱིར་གཏོང་།
བུ་ཆུང་སྒོར་མི་འདོན།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

National Centre for Arts, Smt. Dr. Kapila
Vatsyayan

རྣམས་ཕེབས་ཡོད། ཚོགས་ཡུལ་དེའ་ི
ནང་མི་གྲངས་ ༧༠༠༠ སྐོར་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད།
ལྷག་མ་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་མཛད་སྒོ་དིལིླ་བོད་ཁང་དུ་
བསྐྱངས་པ་དང་། དེར་རིན་མེད་ཐོག་བོད་ལུགས་གསོ་
རིག་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོ ས་དང་། སྐར་
རྩིས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས་འདོན་པ།
གཞན་ཡང་སྨན་རྩི ས་གཉིས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཡང་གོ་
སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།།

་་་་་ལེབ་རོ་སི་ཉིན་མོ།

ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པོ་དེ་བོད་ཟླ་བོད་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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་་་་་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་གྲུབ།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོ་ནས་བཟུང་སྨན་བཅོས་བྱེད་སྟངས་
ནད་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིན་འཇོམས་སྨན་
སྣ་གཉིས་སམ་གསུམ་ dapsone, rifampicin &
clofazimine ལས་སྒྲུབ་པའི་སྨན་བཅོ ས་ multi
drug therapy ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་ལོ་གཅིག་
བར་བསྟེན་དགོས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། འོན་
ཏེ་མཛེ་ནད་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེ་བ་ལ་དེ་བས་ཀྱང་ལོ་མང་
བ་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཉན་སནྲི ་འཇོམས་
སྨན་དེ་དག་རྩ་གཉན་ལ་ཕན་གྱི་མེད་སྟབས་དེའི་ན་
ཟུག་གཅོག་པའ་ི ཆེད་དུ་གཉན་སྨན་ prednisone
ལོགས་སུ་བསྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ལྤགས་པ་
སྐྱོན་ཅན་སྐྲན་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ་ལྤགས་སྐྲན་འཇོམས་
པའི་སྨན་ Thalidomide གོང་གསལ་སྨན་དང་
མཉམ་དུ་གཏོང་སྲོལ་ཡོད། མཛེ་ནད་འདི་ལ་དུས་ཐོག་
ཏུ་སྨན་བཅོས་མ་གནང་ཚེ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ཡན་
ལག་ལ་ཁྱབ་པས་དེ་དུས་བཅོ ས་ཐབས་མེ ད་པ་ཡིན།
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ནས་མཛེ་ནད་ལ་སྨན་བཅོས་རྒྱ་
ཆེར་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་ཡིག་ཚོགས་མང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་
འདིར་བཀོད་རྒྱུ་མིན་ཏེ། ཟས་སྤྱོད་གཉིས་གལ་ཆེ་བས་
འདིར་ཅུང་ཟད་ཞུ་བ་ལ། ཁ་ཟས་དཀར་དང་མངར་གྱི་
རིགས་ལས་སྲིན་བསྐྱེད་པ་དང་། རུལ་པས་ཕོ་བས་མི་
འཇུ་བ། སྐྱུར་བས་ཆུ་སེར་བསྐྱེད་པ། ས་ྔོ ཚོད་རངྙི ས་པས་
རྩ་སྒོ་འགག་པ། ཉ་ཕག་ཤ་ཡིས་ནད་འདི་ལ་གནོད་ཆེ་

བས་དེ་རྣམས་དུས་རྟག་ཏུ་སྤོང་དགོས་པ་དང་། འབྲུ་
རྙིང་ཞེས་སྐམ་སའི་འབྲུ་ལོ་ལོན་པ་དང་། ཤ་གསར་
པ། ཤ་སྐམ་བཏབ་པའི་ཕྱེ་ཐུག་དང་། ཆབ་ཚ་ཞེས་ཇ་
འཇམ་རྡོར་ཆུང་དང་། སིངས་པོ་བརྡ་བྲོ་བ་སྟེ་ཆང་གི་
ཞད་ཡོད་ཙམ་དང་ཆུ་གྲང་སོགས་བསྟེན་དགོས། སྤྱོད་
ལམ་དུ་ཆགས་པ་སྤྱད་དྲགས་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་གྱི་
ལས། ཉིན་མོའ་ི གཉིད། མི་གཙང་བ་གྲིབ་བཙོག་ཕོག་
པ། གཉན་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་མི་དགེ་ལས་བྱེད་པ་ཀུན་
འཛེམ ས་དགོ ས། དེ ་ལས་ཀྱང་གལ་ཆེ་ཤོ ས ་ཤི ག ་ནི།
མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སིའ་ི ནད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་
མཐོང་ཚུལ་ངན་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྤངས་ནས་བྱམས་
བརྩེ ་ལྡན་པའ་ི ངང་ནད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། བྱམས་
སྐྱོ ང ་གནང་དགོ ས་པ་ནི་སྨན་བཅོ ས ་ལས་ཀྱང་གལ་
གནད་ཆེ་བར་བརྟེན། ཀུན་ནས་དེ་ལྟར་གནང་དགོས་
པའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ནད་པ་རང་
ངོ ས ་ནས་ཀྱང་དུས་ཐོ ག ་སྨན་བསྟེ ན ་རྒྱུ་མི ་ བརྗེ ད ་
པའམ་མི་འགྱངས་པ་དང་། ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་ཚུལ་
བཞིན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སྨོས་མེད་
དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྨན་བཅོས་རྒྱུད་རིམ་ཙམ་མ་
ཡནི ་པར་རྒྱུན་དུ་ནས་རང་སེམས་ཆོས་སུ་འཇུག་རྒྱུའང་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་འབད་དགོས་ལ། ནད་ལས་མྱུར་
དུ་ཐར་ཐབས་ཆེད་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའི་སྒོམ་
བཟླས་དང་དགེ་སྒྲུབ་སྔོ་སྨོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆེ།། །།

རན
ི ་མེད་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས།

སྦིར་སྡེ་དགེ་དང་། ནང་ཆེན་གཞིས་འགོ་ཐུན་
མོང་ནས་རེ་བསྐུལ་ཞུས་དོན་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢
ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཅོན་ཏ་ར་ཡུལ་མི་
རྣམས་ལ་ཉིན་གཅིག་རིང་རིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་སྨན་
བཅོས་བྱས་ཡོད། སྦིར་ས་ྡེ དགེ་དང་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་
གཞསི ་འགོ་ཐུན་མོང་ནས་ཅོན་ཏ་ར་ཁམྲོ ་གཞུང་དུ་ Dr.
Amar Singh Rathore MD (AY) Ph D མཆོག་
ག་ི གཟམི ་ཤག་མདུན་དུ་སྨན་སྒར་གྱི་གུར་འབུབས་གནང་

ཡོད། སྨན་སྐོར་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ Shri Anurag
Sharma, Bir Paragliding President མཆོག་
དང་། ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འཐུས་གཙོ་ Shri Piar
Chand, Pradhan གཉས
ི ་ཕེབས་པར་གསོལ་ཇ་ཞལ་
ཏོག་འདེགས་འབུལ་ཞུས་འདུག སྨན་སྐོར་བགྱིས་པའ་ི
གནས་ཚུལ་ས་གནས་ཀྱི་ཉིན་རེའ་ི གསར་ཤོག་ནང་དུ་
ཐོན་འདུག་ཅངི ་། སྨན་སྐོར་དེར་ནད་པ་གྲངས་ ༧༦ ལ་
སྨན་རནི ་སརྒོ ་ ༩༧༡༢༌༥༠ སྨན་སྦྱིན་ཕུལ་ཡོད།།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ བར་བུམ་
སྟོང་ནུབ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༡༢ ཚེས ༢༥ མིག
ས་མེ

TUE 21-2-2017
Earth-Fire

༡༢ ཚེས ༢༦ ལྷག
ཆུ ༢

WED 22-2-2017
Water-2

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་
འཛེམས།
འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། འོན་ཏེ་མཁར་
ལས་འཛེམས།

༡༢ ཚེས ༢༧ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 23-2-2017

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་
གཏོང་ལེན་འཛེམས།

༡༢ ཚེས ༢༨ སངས
ས༢

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། བགསྟོན་མི་བྱ།

Water-Wind

FRI 24-2-2017
Earth-2

༡༢ ཚེས་ ༢༩ སྤེན
ས༢

SAT 25-2-2017
Earth-2

༡༢ ཚེས ༣༠ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 2 6-2-2017
Fire-Water

བོད་ཟླ ༡ ཚེས ༡ ཟླ
ས་ཆུ

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་
རུང་། གསོ་སྦྱོང་།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་
འཛེམས།

MON 27-2-2017
Earth-Water

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་།
རྒྱ་ཟླ༢ ཆེ་ཚེས༢ མགྲོན་སྤོངས།

༡ ཚེས ༢ མིག
མེ ༢

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། ཚོང་སྤོངས།

༡ ཚེས ༣ ལྷག
ཆུ ༢

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ཚོང་སྤོང་།

TUE 28-2-2017
Fire-2

WED 1-3-2017
Water-2

༡ ཚེས ༤ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 2-3-2017
Water-Wind

༡ ཚེས ༥ སངས
ས་རླུང

FRI 3-3-2017
Earth-Wind

༡ ཚེས ༦ སྤེན
ས་མེ

SAT 4-3-2017
Earth-Fire

༡ ཚེས ༧ ཉི
མེ ༢

SUN 5-3-2017
Fire-2

༡ ཚེས ༨

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོང་།
ཀླུ་ལྡོག

འབྱུང་ཕྲོད་ངན། གཉེན་འགྲིག་མི་
བྱ། ཀླུ་ལྡོག
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། མཁར་ལས་
འཛེམས།

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། བག་མ་གཏོང་
ལེན་འཛེམས། ཀླུ་ལྡོག

ཆད

༡ ཚེས ༩ ཟླ
ས་ཆུ
MON 6-3-2017
Earth-Water

༡ ཚེས ༡༠ མིག
མེ་རླུང

TUE 7-3-2017
Fire-Wind

༡ ཚེས ༡༡ ལྷག
ཆུ ༢

WED 8-3-2017
Water-2

༡ ཚེས ༡༢ ཕུར
རླུང ༢

THU 9-3-2017
Wind-2

༡ ཚེས ༡༣ སངས
ས་མེ
FRI 10-3-2017
Earth-Fire

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་
རུང་། ཀླུ་ལྡོག
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཡན་ཀོང་།

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
འབྱུང་ཕྲོད་བཟང། ཚོང་ལས་སྤོངས།
འབྱུང་ཕྲོད་ངན། བྱིས་སྟོན་སོགས་
སྤོངས། ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༡༤ སྤེན
ས་ཆུ

འབྱུང་ཕྲོད་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༡ ཚེས ༡༥ ཉི
མེ ༢

གསོ་སྦྱོང་།

SAT 11-3-2017
Earth-Water

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། གཉེན་འགྲིག་
SUN 12-3-2017
Fire-2
སྤོངས། ཀླུ་ལྡོག
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པོ་དེ་བོད་ཟླ་བོད་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །

31-01-2017 16:33:35

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡

སྦྲུམ་ཆགས་པའི་རྗེས་སུ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

རེ་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་ལེགས་པོ་བྱས་ཀྱང་ནད་
ངན་འདི་བཅོས་དཀའ་བས། སྦྲུམ་ཆགས་པའ་ི དུས་སུ་
ཀའེ་རིགས་མང་ཙམ་ཟ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། སྤྱིར་བཏང་
བཤད་ན་སྲན་སེར་དང་། ཞན་ཚལ། ཀྲ་ཚལ། འོ་རྩམ་
སོགས་ཀྱི་ཟ་ཆས་ནང་དུ་ཀའ་རགི ས་ཡང་མང་པོ་ཡོད།
གལ་སྲིད་ཕྲུ་གུ་འཁོར་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་རསྗེ ་སུ་རུས་ཐང་
འཐུང་བ་དང་། ཉ་སྐམ་པོའ་ི ཤ་དང་རུས་པ་སབྡེ ་གཅིག་
ཏུ་བཟས་པ་ན་ཀའེ་མང་པོ་ཐོབ་ཐུབ།
ཝེ་ཧྲེང་སུའུ་འཚོ་བཅུད་ A ཟེར་བས་སྐྱོན་
བྲལ་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་དང་།
འཚར་ལོངས། སྐྱེས་འཕེལ་བཅས་རྒྱུན་སྲུང་བྱེད་པར་ནུས་
པ་གལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཐུབ། བསྡོམས་བརྩིས་ལྟར་ན་ཝེ་ཧྲེང་
སུའུ་འཚོ་བཅུད་ A ཉུང་བ་དང་མི་འདང་བའ་ི རྐྱེན་
ལས་ཕྲུ་གུ་སྔ་སྐྱེ་སྔ་མངལ་བྱུང་བ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྦྲུམ་
མ་ལས་ལྡབ་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀས་མང་བ་དང་། ཕྲུ་གུ་
དབུགས་མེད་ཤ་ི མངལ་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྦྲུམ་མ་ལས་
ལྡབ་བཞིས་མང་། སྐྱེས་རསྗེ ་ན་ཚ་འགོས་པའང་ཧ་ཅང་
མང་། ཨོ་ཅུ་ས་ྔོ ཚལ་དང་། པའེ་ཚལ་སྔོ་ཚལ། སྲན་མ་སྔོན་
པོ། ཆནི ་ཚལ་ས་ྔོ ཚལ། ལ་སེར། ཞོག་ཁོག་མངར་མོ་བཅས་
ལ་ཝེ་ཧངྲེ ་སུའུ་འཚོ་བཅུད་ A ཟེར་བ་ཅུང་མང་པོ་ཡོད་
པ་དང་། ཉ་མཆིན་གྱི་སྣུམ་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མཆིན་
ཤའི་ནང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།
ཝེ་ཧྲེང་སུའུ་འཚོ་བཅུད་ D ཟེར་བ་འདི་རྒྱུ་
མ་ཡིས་ཀའེ་དང་ལིན་གྱི་བཅུད་འདང་ངེས་ཤིག་ལེན་
པར་ཕན་ཆེ་བར་མ་ཟད། རུས་པ་སྲ་ཆགས་ཡོང་བར་ཕན་
ནུས་ཐད་ཀར་ཐོན་ཐུབ་པས། སྙིང་ནད་མ་བྱུང་གོང་སྔོན་
འགོག་དང་སངྙི ་ནད་ཕོག་རྗེས་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐུབ། ཝེ་
ཧངྲེ ་སུའུ་འཚོ་བཅུད་ D ཟེར་བ་དེ་གཙོ་བོ་ཉ་མཆིན་གྱི་
སྣུམ་དང་སྒོ་ངའ་ི སེར་རིལ་དུ་ཡོད། དེ་མིན་ད་དུང་ཉི་
མར་མང་ཙམ་བསྲོ་དགོས་སོ།།
གཉིས་པ། ལུས་རྩལ་དང་། ངལ་གསོ། གཉིད་
ཉལ་བ་བཅས་གསུམ། སྦྲུམ་མ་སྒོ་ཕྱིར་དོན་ཏེ་འགུལ་
བསྐྱོད་འོས་འཚམས་ཤིག་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན་འཁྱམ་
དུ་སོང་བ་དང་འགུལ་བསྐྱོད་ཆེན་པོ་རྒྱག་མ་ི དགོས་པའ་ི
སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པ་ན་ལྟོ་ཆས་འཇུ་རྒྱུ་དང་གཉིད་ཁུག་
པར་ཕན་གྱི་རེད། སྦྲུམ་ཆགས་ནས་ཟླ་བཞི་ཕྱིན་རྗེས་
དྲག་པོའ་ི ལུས་རྩལ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་དཔེར་ན་རྐང་འཁོར་
བཞོན་པ་དང་རྐྱལ་རྒྱག་པའི་ལས་ཀ་སོགས་བྱེད་རྒྱུ་མེད།
ཚད་ལས་རྒལ་བའ་ི ངལ་དུབ་དང་དེ་མཚུངས་ཡུན་རངི ་
སདྡོ ་པ་དང་ཡུན་རིང་ལངས་པའི་ལས་ཀ་གང་ཉུང་ཉུང་
བྱེད་རྒྱུ། དགོང་རེར་ཆུ་ཚོུད་བརྒྱད་གཉིད་ཁུག་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་
སྐྱེས་གྲབས་ཡོད་པའི་ཟླ་སྨད་དུ་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་ན་ཉིན་གུང་
ཆུ་ཚོད་གཅིག་ངལ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུ། སྐྱེས་རན་སྐབས་དེ་བས་
ངལ་གསོ་མང་ཙམ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཡིན།
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བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་ག་ི འཕནྲི ་བཟང་།

སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

གསུམ་པ། ནུ་མ་དང་གདྲོ ་ཁོག་བདག་གཅེས་
བྱེད་རྒྱུ། སྦྲུམ་ཆགས་པའི་རིང་ནུ་མ་བདག་གཅེས་བྱེད་རྒྱུ་
གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། སྦྲུམ་ཆགས་ནས་ཟླ་བཞིར་སླེབས་
དུས་ནུ་མའི་རྩེ་དང་ནུ་རྩ་ནས་ཆུ་ཞིག་ཐོན་སྲིད་དེ་དུས་
ངེས་པར་རྟག་ཏུ་ཡི་ཙི་ཡོད་པའི་དྲོད་འཇམ་ཆུས་འཁྲུ་
དགོས་པར་མ་ཟད་ནུ་མའ་ི དྲེག་པ་ཨ་རག་ཙིའུ་ཅངི ་ངམ་
ཡང་ན་ཇ་ཁུས་གཙང་མར་བཀྲུས་ཐོག ཕུར་ཕུར་བཏང་
བ་ན་ནུ་མའ་ི རྩེ་ཏོག་གི་པགས་པ་མཁྲེགས་པོ་ཆགས་ཀྱི་
རེད། དེ་ནས་ཆུ་མེད་ལུག་བལ་ཚི་ལམ་ཡང་ན་འཚོ་བཅུད་
ཝེ་ཧྲེང་སུའུ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལྡན་པའི་ B12 ཞེས་པའི་སྣུམ་ཚིལ་
འབྱུག་དགོས། གལ་ཏེ་ནུ་མའ་ི རྩེ་ནང་དུ་རྡིབ་པའམ་ལེབ་
ལེབ་ཡིན་ཕྱིན་དུས་རྒྱུན་ལག་པས་ནུ་མའི་རྩེ་ཏོག་ཕྱིར་
འཐེན་པ་དང་། དེའ་ི སྒང་སྣུམ་ཚིལ་འབྱུག་སྟེ་པགས་པ་
སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རྗེས་ནུ་མ་མ་གས་པར་ཕན་གྱི་
རེད། གལ་སྲིད་ནུ་མ་ནར་ནར་རམ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་ན་ནུ་
ཁེབས་གནྱོ ་རྒྱུ། གལ་ཏེ་མངལ་མར་ཟགས་གྲབས་བྱས་ཚེ་
སྐད་རགས་ཀྱིས་ཡར་བཀྱག་དགོས་པ་རེད།

ཆང་རག་ཉུང་ཙམ་འཐུང་ན་གཟའ་གབྲི ་སནྔོ ་
འགོག་བྱེད་རྒྱུར་ཕན། དབྱིན་ཇིའ་ི གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་མི་སྣས། ཆང་རག་མང་པོ་འཐུང་མཁན་
ལ་གཟའ་གབྲི ་ཀྱི་ནད་འཕོག་སདྲི ་པ་དེ་ཆང་རག་ཁམ་གང་
ཡང་མི་འཐུང་མཁན་ལས་ལྡབ་གསུམ་གྱིས་མང་བ་ཡོད་
ཅངི ་། ཡནི ་ནའང་ཆང་རག་ཉུང་ཙམ་འཐུང་ན་གཟའ་གབྲི ་
སནྔོ ་འགོག་བྱེད་ཐུབ་སདྲི ་པ་ཉེ་ཆར་ཤསེ ་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་
གཟའ་འཁོར་རེར་ཆང་རག་འཐུང་ཚད་སམྡོ ་འབོར་པ་ི ཙི་
༡༠ ཕོ་ཙིའུ་ཧྲེ་ དང་མཚུངས་པ་ལས་ཉུང་བའ་ི སྐསྱེ ་པར་
གཟའ་གྲིབ་ཕོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཆང་རག་མ་ི འཐུང་མཁན་གྱི་
ཕདྱེ ་ཀ་ལས་མེད་པ་ཤསེ ་པ་རེད།

ལྔ་པ། སྨན་སྤྱོད་སྟངས། ཕྲུ་གུ་འཁོར་ནས་ཟླ་
གསུམ་ཕྱིན་རྗེས་ལྷིང་འཇགས་ཀྱི་སྨན་བཟས་ན་མ་ནེའ་ི
བཟོ་ལྟ་འཆོར་བ་དང་། ཧུའེ་ཉངི ་དང་ལྕུམ་སོགས་བཏང་
བ་ན་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའ་ི རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚར་ལོངས་ལ་
གནོད། ཐ་ན་ཕྲུ་གུ་སྔ་ཤོར་དང་སྔ་སྐྱེ་སོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་
ཡོང་གི་རེད། དེར་བརྟེན་མངལ་ཆགས་ཀྱི་དུས་སུ་ལེགས་
ཤོས་སུ་སྨན་གཏོང་རྒྱུ་མེད། གལ་ཏེ་སྨན་མ་བཏང་ཀ་
མད་བྱུང་ཚེ་ངེས་པར་དུ་སྨན་པའི་ཁ་ལ་ཉན་ཏེ་གཟབ་
གཟབ་ཀྱིས་སྨན་སྤདྱོ ་དགོས།

རྒན་འཁོགས་ ༢༦༠ ལ་ལོ་ངོ་ཉ་ི ཤུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཞུང་
རྒྱུད་བརྟག་དཔྱད་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལས་ཤེས་གསལ་
ལྟར་ན། ཁོང་ཚོའ་ི བདེ་ཐང་ལ་འཇིགས་སྣང་སྐུལ་བའི་
ནད་ཡམས་གཙོ་བོ་ནི་སྙིང་ཁྲག་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་ནད་
དང་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་ཡིན་ཞིང་། ཁྲག་ཤེད་མཐོ་
བའ་ི ནད་དང་། སངྙི ་ཁྲག་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་ནད། གློ་ཡུའི་
ཡལ་གའི་གཅོང་ནད། ཕོ་བའི་གཅོང་ནད། རྒྱུ་སོར་བཅུ་
གཉིས་སྨུག་པོའ་ི ནད་སོགས་ལོ་ ༤༠ སོན་དུས་འཕོག་གི་
ཡོད་པ་དང་། ལོ་ ༥༠ ནས་ ༦༠ སོན་དུས་ནད་ཚབས་ཆེ་
ཤོས་སུ་སླེབས་ཤངི ་། མཇངི ་ཚིགས་ཀྱི་ནད་དང་། གཅིན་
པ་མངར་འགྱུར་གྱི་ནད། གློ་ལྒང་རྒྱས་རྡོལ་གྱི་ནད། སྐྱ་
འགྲིབ། མདུན་ཆགས་གཤེར་རྨེན་རྒྱས་ནད། ཀླད་པའི་
འཕར་རྩ་སྲ་འགྱུར་སོགས་ལོ་ ༤༥ ནས་འཕོག་རྒྱུ་མང་
དུ་འགྲོ་བ་དང་ལོ་ན་ ༦༥ སོན་དུས་མང་ཤསོ ་སུ་སླེབས་
ཀྱི་ཡོད་རྐྱེན། གནས་ཚུལ་འདིར་གཞིགས་ནས་གནད་ཆེ་
བ་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་སྔ་ཤསེ ་སྔ་བཅོས་བྱས་ཆོག་མཆསི །

དུས་རྒྱུན་དུ་ཆང་རག་འཐུང་མཁན་གྱི་ཀླད་
ཆེན་འཁུམ་འགྲོ་བ། ཨའོ་ཏ་ལ་ི ཡའ་ི ཞིབ་འཇུག་མ་ི སྣས་
རྩིས་འཁོར་གྱིས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་རིམ་འབྱེད་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་
འོད་ཐིག་གི་པར་ཆས་ཀྱིས་ལྟ་ཞབི ་བྱས་རསྗེ ། དུས་རྒྱུན་དུ་
ཆང་རག་འཐུང་མཁན་ 95 ཡ་ི ཀླད་ཆེན་མངོན་གསལ་
དུ་འཁུམ་འག་ྲོ ག་ི ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་སྐབས་སུ་ཆང་
བཞི་པ། འཕྲོད་བསྟེན་དང་གོས། སྦྲུམ་མས་ རག་འཐུང་མཁན་ཚོ་ཡང་ ༨༥ ཡི་ཀླད་ཆེན་འཁུམ་འགྲོ་
གཙང་སྦྲར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་རྟག་པར་གཟུགས་པོ་འཁྲུ་ བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་མཆིས།
དགོས། ཁ་སྦུག་དང་སོའ་ི གཙང་སྦྲ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་རྒྱུ།
མི་རྒན་དར་གྱི་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་བྱེད་
ཉིན་ལྟར་དགོང་ཞོགས་གཉིས་སུ་ཐེངས་རེ་འཁྲུས་དགོས་ རྒྱུ་ལོ་ན་ ༤༠ ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས། བཅངི ས་འགལྲོ ་
པ་དང་། གོས་ཡང་ཆེ་ཙམ་གྱོན་ན་ལེགས།
དམག་གི་སྤྱི་ཁྱབ་སྨན་ཁང་སོགས་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྐྱེས་པ་

དྲུག་པ། ལུས་འབྲེལ་གྱི་འཚོ་བ། སྦྲུམ་ཆགས་ཀྱི་
དུས་སུ་ལུས་འབྲེལ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་ཤོར་སླ་བ་དང་ཡང་ན་
ཟླ་ཚད་མ་ལོངས་གོང་སྐ་ྱེ བ་འབྱུང་སླ། སྦྲུམ་ཆགས་རསྗེ ་
ཀྱི་ཐོག་མའི་ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་དང་མཇུག་གི་ཟླ་གསུམ་
རིང་ལུས་འབྲེལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས། མཐའ་མའི་
གཟའ་འཁོར་འགའ་ཤས་ནང་ལུས་འབྲེལ་གཏན་ནས་
བྱེད་མ་ི རུང་། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རསྗེ ་ན་ཚ་འགོས་
སླ་པོ་ཡོང་ག་ི རེད།
བདུན་པ། དེ་བྱིངས་གཞན་པའ་ི ཐད། སྦྲུམ་མས་
དུ་བ་འཐེན་པ་དང་ཆང་དང་ཨ་རག་འཐུང་ན་མངལ་
གནས་ཕྲུ་གུར་གནོད་ཆེ། སྦྲུམ་ཆགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་ནང་འཕ་ྲོ
བའི་འོད་ཟེར་དང་། ཆམ་པ། སི་བིའ་ི ནད་སོགས་ཀྱི་དུག་
ལས་བྱུང་བའ་ི ན་ཚ་ཚང་མས་མངལ་ལ་གནོད་སྐནྱོ ་འབྱུང་
སླ་སྟབས། དེར་གཟབ་གཟབ་ངེས་ཅན་བྱེད་དགོས།

སྨན་ལྡན་ཐ་མག་གིས་ནད་བཅོ ས་མི་ཐུབ།
ཚོང་རར་བྲིན་པོ་ཡོད་པའ་ི དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཀྱི་ཐ་མག་
དང་། དམར་རལི ་མགོ་ནག་གི་ཐ་མག ལུའོ་པུའུ་གསོ་
མའི་ཐ་མག་སོགས་སྣ་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པས། མི་འགའ་
ཤས་ཀྱི་སེམས་ལ་དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་ཀྱི་ཐ་མག་འཐེན་
ན་ལུས་ཟུངས་གསོ་ཐུབ་པ་དང་། ལུའོ་པུའུ་གསོ་མའ་ི ཐ་
མག་འཐེན་ན་ཁྲག་ཤེད་གཅོག་ཐུབ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དོན་དམ་དུ་རྒྱ་ལུགས་གསོ་སྨན་གྱི་སྨན་ནུས་ཐོག་

ནས་བཤད་ན་སྨན་རྫས་འདི་དག་མང་ཆེ་བ་ཆུའི་ནང་
བསྐོལ་ནས་འཐུང་ན་གཞ་ི ནས་ཕན་འབྲས་ཐོན་ཐུབ་པ་
དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད་ན། སྨན་གྱི་ཁུ་བ་འཐུང་ན་
མ་གཏོགས་ཕན་འབྲས་མི་ཐོན་པས་གལ་ཏེ་སྨན་རྫས་
རྣམས་ཐ་མག་དང་མཉམ་གཅིག་ཏུ་མེར་བསྲེགས་ནས་
འཐེན་ན། ཕན་འབྲས་ཐོན་རྒྱུ་ཕར་བཞག་རྡོ་ཐའི་ནང་གི་
དུག་རྫས་རྣམས་མིའ་ི ཁོག་པའ་ི ནང་དུ་འཐེན་ནས་བདེ་
ཐང་ལ་གནོད་པ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་འདྲེན་བྱས་
པའི་མི་ཐབས་ཀྱིས་སྦྱོར་བའི་དྲི་ཞིམ་སྙིང་རྫས་ལ་ངན་
སྐྲན་སློང་བའ་ི དུག་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཁྱབ་ཆེན་པོར་
བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་
རིང་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་འབོར་ཆེན་ནང་འདྲེན་བྱས་
ནས་དཀར་ཟས་དང་། འཐུང་བཅའ། ཁ་ཟས་རྩག་རྩིག་
བཅས་ལས་སྣོན་བྱེད་པར་སྤྱོད་པའི་ཤིང་ཏོག་པོ་ལུའོའ་ི
དྲི་བཟང་འཐུལ་བའི་དྲི་ཞིམ་སྙིང་རྫས་སྦྱོར་མ་དང་། ཁ་
ཟས་ཀྱི་སྨན་རྫས་ཨེར་ཅ་ཅི་ཧ་ྥུ ནན་ཐུང་ཞེས་པར་འཕྲལ་
འགྱུར་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་། ཡ་མ་གཟུགས་དང་ངན་
སྐྲན་བཟོ་བའི་ཉེན་ཁ་མི་མངོན་པར་གནས་ཡོད་པ་དེ་
ད་ཆ་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་འཕྲོད་བསྟེན་ནད་ཡམས་སྔོན་
འགོག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་ཤསེ ་པ་མ་ཟད། འཕདྲོ ་བསནྟེ ་པུའུ་
དང་པེ་ཅི ན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་ཁག་གིས་
བདེན་དཔང་བྱས་པ་རེད།
གློག་འོད་ཆེ་དྲགས་ན་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་
མགི ་ལ་གནོད། ཟླ་བ་དྲུག་མན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་
མགི ་འབྲས་རྦད་དེ་རང་སྨིན་མེད་པས། འོད་ཆེ་དྲགས་ན་
ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་མིག་གི་སྦྱིན་སྐྱི་དང་མཐོང་བྱེད་
དྲ་སྐྱིར་སྐྱོན་ཤོར་ནས་མཐོང་ཤུགས་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་
ཅིང་། གལ་ཏེ་པར་ཆས་ཀྱི་འོད་འཚེར་གློག་དང་བར་ཐག་
སྨི་གཅིག་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གནས་ན་འོད་ཤུགས་
ཆེན་པོའ་ི ཕོག་ཐུག་དེ་བས་ཀྱང་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརནྟེ ། ལོ་
ན་གཞོན་པའ་ི ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་ཟླ་ཁ་གང་བའ་ི འདྲ་པར་
ལེན་པའམ་ཉིན་བརྒྱ་ལོན་པའ་ི འདྲ་པར་ལེན་སྐབས་སུ།
འོད་རང་བཞིན་འཇམ་པོ་སྤྱོད་དགོས་པ་ལས་གགློ ་རྡུལ་
གྱི་འོད་འཁྱུག་པའ་ི གགློ ་ཞུ་སྤྱོད་མ་ི ཉན། དུས་རྒྱུན་ཕྲུ་གུ་
དམར་འབྱར་ཡོད་སའ་ི གགློ ་འོད་ཀྱང་ཆེ་དྲགས་མ་ི ཉན་ལ་
ཉི་འོད་ཐད་ཀར་ཕྲུ་གུར་འཕྲོ་རུ་འཇུག་མི་ཉན།
མ་ི རབས་ཁ་ཤས་ནང་ཨ་མའ་ི ནུ་མ་མ་ནུས་ཚེ་
མིའ་ི རིགས་ཀྱི་བློ་རིག་ཉམས་འགྲོ་གི་ཡོད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
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