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གསུམ་དུ་ཕགོས་བསྐདོ་ཞུས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་ཐའྱི་ཝནེ་

རྒྱལ་ས་ཐའྱི་པརེ་འབྱརོ། ཐའྱི་ཝནེ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་

དྲུང་ཆ་ེདནོ་གྲུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་། བྱང་རེ་ཆསོ་ཚགོས་

ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྒྱ་རྱིགས་གཉྱིས་བཅས་ཀྱིས་མགནོ་ཁང་དུ་

དགའ་བསུ་ཞུས། ཚསེ་ ༡༡ ས་དྲརོ་དནོ་གྲུབ་རྒྱལ་པ་ོལགས་

མཉམ་འགམེ་སོན་བྱདེ་ཡུལ་ Chuan-Der Buddhist 

Center དུ་འགམེ་སནོ་ཅ་དངསོ་སྒྱིག་ཤམོ་བྱདེ་པར་ས་

གནས་ཀྱི་བདོ་རྱིགས་འཐུས་མྱི་གཉྱིས་དང་ཆསོ་ཚགོས་ཀྱི་

ཚགོས་མྱི་འགའ་ཡྱིས་ཕག་རོགས་གནང་། དརེ་ཚསེ་ ༡༢ 

ནས་ ༡༦ བར་སྨན་རྱིས་སོར་གཏམ་བཤད་ཐངེས་བཞྱི་

བྱས་པ་དང་། ནད་པར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ། ངག་ཐགོ་

རྱིས་འབྲས་ཀང་བཏནོ། གཏམ་བཤད་བྱདེ་ཐངེས་རེར་མྱི་

གངས་ ༡༢༠ འདུ་འཛམོས་བྱུང་། ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་རྱིང་མའྱི་

ཆསོ་ཚགོས་ཤྱིག་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པ་ོཆསེ་མགནོ་འབདོ་ལྟར་

བཅར་བར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས་པ་དང་། ཆསོ་

ཚགོས་ཀྱི་མྱི་གངས་དགུ་ལ་རྱིས་འབྲས་སྱིང་བསྡུས་བྲྱིས་ཏ་ེ

གཏངོ་རྒྱུ་བྱས། ཆསོ་ཚགོས་དརེ་གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་

འགམེས་ཀང་བྱས། ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་བྱང་ར་ེཆསོ་ཚགོས་ཀྱི་

རྒྱ་རྱིགས་ཕ་བུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐའྱི་ཅུང་དུ་སྣུམ་འཁརོ་ཞྱིག་

ནང་གདན་བསུ་ཞུས་པ་དང་། ས་གནས་ཐའྱི་ཅུང་དུ་ཉྱིན་

གངས་ ༧ བསད་པ་དང་། དརེ་ཚསེ་ ༡༩ ནས་ ༢༤ བར་

ལས་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ ༦ བྱས་པའྱི་རྱིང་ལས་གནས་སོགས་

ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བསབ་གསུམ་ཆོས་ཚོགས་ཁང་གྱིས་

གནང་། ས་གནས་དརེ་སྨན་རྱིས་སོར་གཏམ་བཤད་གངས་ 

༤ དང་། ནད་པར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་དང་ཟས་སྤདོ་

སབོ་སནོ་ཞུས། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས་བཏནོ་པ་དང་། གས་ོ

རྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཀང་ཚངོ་འགམེས་བྱས། འབྲས་སྤུངས་བླ་ོ

གསལ་གྱིང་གྱི་ཆསོ་ཚགོས་ནས་དགངོ་ཟས་སུ་མགནོ་འབདོ་

ལྟར་བཅར་ཏ་ེདརེ་ཡང་ནད་པར་བརག་དཔྱད་དང་། ངག་

ཐགོ་རྱིས་འབྲས་བཏནོ། ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་ཀངོ་ཅུང་གྱི་གཞྱི་

རྱིམ་སོབ་ཁང་ Kaoshiung Fudong Elementary 

School ཞསེ་པར་འགམེས་སོན་སྒྱིག་བཤམས་བྱས། ཚསེ་ 

༢༦།༢༧ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སརོ་

གཏམ་བཤད་ཁནོ་གངས་ ༨ བྱས་པར་མྱི་གངས་ ༡༠༠ སརོ་

འདུ་འཛམོས་བྱུང་། བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་དང་། གསོ་

རྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་འགམེས་ཞུས། ཕགོས་བསྐདོ་འདྱིའྱི་

རྱིང་ནད་གངས་ ༢༠༣ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་དང་

ཟས་སྤདོ་སབོ་སནོ་བྱས། མྱི་གངས་ ༣༡༥ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་

འབྲས་བཏནོ། བདོ་སྨན་དང་སར་རྱིས་སརོ་གཏམ་བཤད་

ཐངེས་ ༡༦ བྱས་ཡདོ། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཕགོས་བསྐདོ་ག་ོསྒྱིག་

གནང་མཁན་དང་མཐུན་འགྱུར་ཕག་རགོས་གནང་མཁན་

གཤམ་གསལ་བ་ཡངོས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡། ཐའྱི་ཝེན་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་། དྲུང་ཆེ་དནོ་གྲུབ་

རྒྱལ་པ་ོལགས། 

༢། Mr. Frank Gao

༣། ཐའྱི་པེ་བྱང་རེ ་ཆོས་ཚོགས། Chuan-Der 

Buddhist Center

༤། བསབ་གསུམ་ཆོས་ཚོགས། Mrs. Chen Mingju 

& Mr. Lee etc.

༥། ཀོང་ཅུང་བྱང་རེ་ཆོས་ཚོགས། 

༦། ཀོང་ཅུང་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྤྱི། Kaoshiung 

Fudong Elementary School

༧། སྨན་པ་ Liu Sandy and group

༨། རྒྱ་རྱིགས་དང་བླངས་པ་ཐུན་མངོ་། སད་སྒྱུར་བ་ཚང་མ་

དང་། དམྱིགས་བསལ་དག་ེབཤསེ་ནརོ་བུ་ལགས་བཅས་ས།ོ།

དྱིལྱི་བདོ་ཁང་དུ་མཛད་རྱིམ་ཁག་ལགེས་གྲུབ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ དང་ ༡༠། 

༡༢། ༡༣། བཅས་ཉྱིན་བཞྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དྱིལླྱིར་

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་བོད་ཀྱི་ཁང་

པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གཉྱིས་ཐུན་མོང་གྱིས་

ལུས་སམེས་བད་ེཐང་སོར་ཉེས་སྐོན་གྱིས་མ་བསད་པའྱི་

མྱི་ཚེའྱི་སྱིང་པོ་མྱིག་འབྱེད་ཅེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་

ཐོག་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་སོགས་གོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡོད། དེ་

ནྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ནཱ་ལནྡྲ་ལས་མཆེད་པའྱི་ནང་དོན་

རྱིག་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་

ཐོག་ནས་བགོ་གེང་མཛད་ཡོད། འདྱི་ལོ་དྱིལླྱི་བོད་ཁང་ འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།

དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལོ་ ༥༠ དང་། བོད་དུ་ལྷ་ས་སྨན་

རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལ་ོ ༡༠༠ འཁོར་བའྱི་རནེ་

འབྲེལ་དུས་དྲན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཚེས་ ༩ ཉྱིན་དྱིལླྱིའྱི་ 

Thayagraj རེད་རར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་

མགནོ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་མཛད་སོ་དབུ་འབྱེད་གནང་

བ་དང་། དེར་རྱིས་མེད་མྱི་མང་འདུ་འཛམོས་ཆེ་བའྱི་

སངེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མྱི་ཚེའྱི་དནོ་སྱིང་དང་། ཆོས་

ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སྤོད་ Meaning of 

Life and Secular Ethics ཅེས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་
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དང་། མང་ཚགོས་ནང་དངསོ་སུ་ཕབེས་ནས་ནད་གཞྱི་བྱ་ེ

བྲག་ས་ོསའོྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ང་ོསོྤད་སགོས་སནོ་འགགོ་བྱ་ཐབས་

སོར་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ཉུང་སོྐན་དུ་ཕྱིན་པའྱི་འཐུས་

ཤོར་སོང་བར་བརེན་ྋསྤྱི་ནོར་གོང་ས་སྐབས་མགོན་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་ཞན་ཆའྱི་ཕགོས་

སུ་མཛུབ་བཙུགས་གནང་ཡདོ། ད་ེའཕལ་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་འགན་འཛནི་མཆགོ་ནས་འདྱི་གའྱི་སྨན་པ་ཉམས་མངོ་

བགེས་པོ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བོད་རྱིགས་མང་ཚོགས་དྲུང་

དུ་དངསོ་སུ་ཡང་ཡང་བཅར་ནས་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་

གྱི་ལམ་སོན་དགསོ་པ་དང་། ས་གནས་ས་ོསའོྱི་རྒས་གས་ོ

ཁང་སགོས་སུ་བཅར་ནས་ནད་པ་ལྟ་སྐངོ་དགསོ་པ། ལྷག་

པར་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ལ་འགན་འཁྱི་གནང་ནས་ནད་

རྱིགས་སནོ་འགགོ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་རོམ་སྒྱིག་གནང་

དགསོ་པར་བཀའ་མངགས་མཛད།

ད་ེལྟར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་དབུས་

པའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་མྱི་བཅུ་དང་། སོབ་སོན་པ་གངས་

བཅུ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་ཚོགས་ཆུང་

ཞྱིག་གསར་དུ་བསྒྱིགས་ནས་ཐགོ་མར་རང་ར་ེསྨན་ཁང་

དུ་འབརོ་ཆ་ེབའྱི་ནད་གཞྱི་ཁག་གཅྱིག་ཟུར་དུ་བཏནོ་པ་

དའེྱི་སངེ་སནོ་འགགོ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ལགེས་བཤད་རོམ་སྒྱིག་

ཞུས་ནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ས་ོས་ོབརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་

རྱིན་མེད་མཁོ་འདནོ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དནོ་གཉེར་ལྡན་པའྱི་

མང་ཚོགས་ནས་ཀང་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་གྱི་ནང་དནོ་རྣམས་

ལེགས་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའྱི་

ནང་ཟས་སོྤད་སྤང་བླང་མ་ནརོ་བར་ལག་བསར་གནང་

ཐུབ་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ནད་རྱིགས་སནོ་འགོག་གྱི་

ལག་དབེ་ད་ེདག་བཀླགས་པའྱི་རསེ་གང་བྱུང་ཡལ་བར་

མ་དོར་བར་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་སྤོད་གནང་

དགསོ་པ་གལ་ཆ།ེ

ད་ཐེངས་ 《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ནད་

གཞྱི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།》 ཞེས་པའྱི་དེབ་ཕེང་ནང་

དུ། ཕ་ོའབྲས། (Stomach Cancer) ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི། 

(Diabetes) ག་ོགཅོང་ཟད་བྱེད། (Tuberculosis) 

གྲུམ་བུ། (Arthritis) མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་

ཁ་པ། (Hepatitis B) ཁག་རླུང་སོད་འཚངས། 

(Hypertension) དབུགས་མྱི་བད་ེ (Asthma) བའྱི་

ནད་གཞྱི་དང་། སྦྲུམ་མའྱི་འཕོད་བསནེ་ (Mother and 

Child Care) བཅས་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་ཐགོ་སོན་འགགོ་

བྱ་ཐབས་སོར་རོམ་སྒྱིག་ཞུས་ཡོད། ནད་གཞྱི་བྱེ་བྲག་སོ་

སའོྱི་ག་ོདནོ་དང་། རྒྱུ་རྐནེ། ནད་རགས། སྨན་བཅོས། སནོ་

འགགོ ཟས་སོྤད་སྤང་བླང་། དམྱིགས་བསལ་ལམ་སནོ། ད་ེ

བཞྱིན་རྱིག་གསར་སྨན་ལུགས་ཀྱིས་ངོས་འཛནི་གནང་

ཕགོས་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་སར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ནང་

བཞུགས་ནད་གཞྱི་ས་ོསའོྱི་སོན་འགགོ་ཐབས་ལམ་སགོས་

ཀྱི་བརོད་གཞྱི་སེང་ནང་དནོ་འཛམོ་ལ་གོ་བདེ་བ་གཙོ་

འདནོ་བྱས་ནས་བསན་ཡདོ་པས་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་ངསེ་ས།ོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

འཛམ་གྱིང་མཛ་ེནད་ལབེ་ར་ོསྱི་ (Leprosy) ཉྱིན་མོ།

ནད་འདྱི་ལ་གཞན་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་དང་

ནད་པས་སྡུག་བསལ་མོང་ཚུལ་གསོ་རྱིག་སྨན་གཞུང་

ལས། མཐོང་བས་སྐྱུག་བྲོ་བསམས་པས་སྐྱི་འཇྱིགས་

ཤྱིང་། །ཐོས་ན་ཡ་ང་རང་རོ་རང་གྱིས་མཐོང་། །ཚེ་

འདྱི་གཉེན་འདུན་ཀུན་དང་གསོན་འབྲལ་བྱེད། །ཅེས་

གསུངས། ནད་འདྱི་ངོས་འཛིན་དང་བཅོས་ཐབས་

མ་བྱུང་བའྱི་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣ་དང་ཁའྱི་རླངས་པ་

བརྒྱུད་ནས་གཞན་ལ་འགོས་ཁབ་འགོ་བ་དང་། ལྷག་

པར་མྱི་དར་མ་དང་རྒན་པ་ལས་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་འགོ་

ས་བ་ཡྱིན། རྒྱུད་ལས། ཟས་སོམ་སོྤད་ལམ་གནས་མལ་

གོས་ལ་སགོས། །དྲྱི་དང་རགེ་པས་འགོས་ཕྱིར་བསྲུང་བ་

གཅེས། །ཞསེ་ནད་ད་ེནྱི་ཟས་སམོ་དང་། སྤདོ་ལམ་འདྲསེ་

པ། གནས་མལ་གསོ་ལ་སགོས་ཕན་ཚུན་མཉམ་སོྤད་བྱས་

པས་འག་ོབ་དང་། མདརོ་ན་དྲྱི་དང་རགེ་པ་ལ་སགོས་པ་

ལས་འག་ོབའྱི་ཕྱིར་སྲུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་གཟབ་དགསོ་ས།ོ།  

ནད་ཀྱི་དབ་ེབ། 

སྤྱིར་མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སྱི ་ཡྱི ་དབྱེ ་བ་ནྱི། 

ནད་སྱིན་གྱི་གངས་ཚད་དང་། ལྤགས་གཉན་གྱི་ཁབ་

ཚད་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ནས་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་ཡོད་ཀང་སྤྱི་

ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་རྒྱལ་སྤྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་

ཡོངས་གགས་གོ་བདེ་ཆེད་དུ་ནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་སེ་གཙོ་

བ་ོ Paucibacillary (PB) leprosy དང་ Multi 

bacillary (MB) leprosy གཉྱིས་ཐོག་གཏན་ལ་

ཕབ། ས་མ་ནྱི་ནད་གཞྱི་ཅུང་ཚབས་ཆུང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་

ལྤགས་གཉན་ཁབ་ཚད་ཉུང་ལ་མདོག་སྐ་ཤས་ཆེ་བ་

ཡོད། ལྤགས་གཉན་ཀྱི་གནས་འདྱིར་ར་རུ་སོྐན་གནད་

ཕོག་པས་ཚོར་བ་བྲལ་ཞྱིང་འགོས་ཁབ་ཅུང་ཉུང་བ་

ཡྱིན། ཕྱི་མ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ལྤགས་རྒྱ་ཆེར་གནོད་པས་

ལྦགས་གཉན་དང་། མདོག་དམར་ཤས་ཆེ་ལ། ཚོར་བ་

དང་བྲལ་བ། ཤ་སྒྱིམ་གུད་པ་མ་ཟད། དབང་པོ་མྱིག་

དང་། སྣ། མཁལ་མ། ཕ་ོམཚན་བཅས་ལའང་སོྐན་གནད་

ཕགོ་སྱིད་ལ་འགོས་ཁབ་ཀང་མྱུར་བ་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་

རྱིག་ནས་ནད་དེར་ནང་ཚན་དུ་གནས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ལ་

བཅ་ོབརྒྱད་དང་། རྱིགས་ཀྱིས་དབྱེ་བ་ལ་བཅ་ོབརྒྱད་དེ་

སུམ་ཅུ་ས་ོདྲུག་གསུངས་ཡོད། 

ནད་རྟགས།

ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ལྤགས་པ་དང་། 

ཡན་ལག་གྱི་ར། དབང་པོ་ལྔ་ནས་མྱིག་དང་། སྣའྱི་ནང་

ཤུན་ལ་སྐོན་གནད་གཏོང་གྱི་ཡོད་སབས། ནད་རགས་

གཙོ་བོ་ནྱི། ལྤགས་མདོག་རྨ་ངན་གྱི་ཁབ་པ་དང་། 

སྐྲངས་འབུར་ཐོན་ཅྱིང་ཡུན་རྱིང་ནས་དྲག་བསེྐད་མེད་

པ། རྨ་ངན་དེ་རྣམས་མདོག་སྐ་ཤས་དང་། ཡན་ལག་

གྱི་ར་དཀར་གནད་པས་ཚ་གང་དང་ན་ཟུག་གྱི་ཚོར་

བ་མེད་པ། ཤ་སྒྱིམ་གུད་པ་བཅས་ཡོད། ནད་སྱིན་དེ་

འགོས་མ་ཐག་ནད་རགས་གང་ཡང་མྱི་མངོན་ཡང་ལོ་ 

ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་ཤསེ་བའྱི་དབེ་ཕངེ་།

འདྱི་ནྱི་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་ནད་རྱིགས་སོན་འགགོ་

ཚགོས་ཆུང་ནས་རོམ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་

ནད་གཞྱི་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་

བྱ་ཐབས་བསན་པའྱི་འཕདོ་བསནེ་

ལག་དབེ་ཡྱིན། ད་ེནྱི་དཔ་ེཐགོ་ཞྱིབ་

འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་སེ་ཚན་གྱིས་

དཔར་དུ་བཏབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ྋསྤྱི ་ནོར ་གོང ་ས ་སྐ བས་

མགོན་༸སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་

པོ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་

ནས་མྱི་རྱིང་བར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༡ ལརོ་

བོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་སྨན་རྱིས་རྱིག་

པའྱི་བསན་པ་སར་གསོའྱི་ཐུགས་

དགོངས་རླབས་ཆེན་བཞེས་ཏེ ་

བྱེས་ཀྱི་གདན་སར་བོད་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་ཐགོ་མར་ཕག་བཏབ། ད་ེ

ཙ་ན་ཕྱིའྱི་མཐུན་རྐེན་ཙམ་པོ་བ་

ཞྱིག་དང་ནང་གྱི་མྱི་ཤུགས་ཉུང་བ་

སགོས་ཉྱིན་ལྟར་འགགོ་རྐནེ་ལྷུན་པ་ོ

ལྟ་བུ་ཇྱི་སེད་ཅྱིག་འཕད་ཡོད་ཀང་

སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་ལ་བཅངས་

པའྱི་བརེ་སམེས་ཀྱི་ངར་ཤུགས་དང་

ལྷག་བསམ་དཀར་པོའྱི་རྡ་ོར་ེཐོགས་

པས་དཀའ་ཚེགས་ཐམས་ཅད་ཐལ་

བར་བརླག་ཅྱིང་རྱིམ་པས་ཡར་རྒྱས་

ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པའྱི་ཕོགས་སུ་བསྐོད་ཐུབ་པ་ནྱི་སྐུ་

ཕེང་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་འབའ་ཞྱིག་ལས་

བྱུང་བ་བསོན་དུ་མེད། དེ་ཡང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་

མའྱི་གནས་སབས་ནས་གཙ་ོཆེར་བོད་མྱིའྱི་མང་ཚོགས་

དང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་གནས་ཚང་ཡུལ་མྱི་སགོས་མྱི་

རྱིགས་དང་ཡུལ་གྲུའྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་ཏ་ེའཕདོ་བསེན་

ཞབས་འདགེས་ཞུས་པ་དང་། སྨན་རྱིས་ལྟ་གྲུབ་ཁབ་སྤལེ་

གང་ཐུབ་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ།  སྤྱིར་སོལ་རྒྱུན་གས་ོ

རྱིག་སྨན་པ་བསེན་གཏུག་ཕབེས་མཁན་རྣམས་ལ་ས་ོསའོྱི་

ནད་སོབས་ཆ་ེཆུང་དང་། ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། ཡུལ་དུས་

ན་ཚོད་སོགས་ལ་གཞྱིགས་ནས་སྨན་དཔྱད་དང་། ལྷག་

པར་ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་གྱི་སོབ་སོན་ཡང་དག་པ་གནང་

མུས་ཡྱིན། ནད་པའྱི་ཕག་རར་བརག་ནས་ནད་ཀྱི་ལུང་

བསན་གདགས་ཐབས་གནང་བ་དང་། ནད་པས་བཀའ་

འདྲྱི་ཞུ་མ་དགསོ་པར་སྨན་པའྱི་ངསོ་ནས་ཟས་སོྤད་སྤང་

བླང་གྱི་སོབ་གསོ་བྱེད་པ། གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ཐུན་མྱིན་

ཁད་ཆོས་སུ་ཤེས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་

ཡོད།  འནོ་ཀང་བར་སབས་ཤྱིག་ནས་འཛམ་གྱིང་སྤྱིའྱི་

འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུ་ཚན་པའྱི་འག་ོལུགས་བཞྱིན་མང་

ཚོགས་ཀྱིས་བལྟ་བདེ་ཞྱིང་རོགས་ས་བའྱི་ནད་གཞྱི་སོ་

སོའྱི་དནོ་སྱིང་ལྡན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མཁོ་སྐྲུན་ཐུབ་མེད་པ་

༣ ནས་ ༥ རསེ་ཁ་གསལ་དུ་མངནོ་པ་དང་། མྱི་ཁ་ཤས་

ལ་ལོ་ངོ་ ༢༠ རེས་ལ་གཞྱི་ནས་ནད་རགས་ཐོན་པའང་

ཡོད། དེས་ན་ནད་རགས་མ་མངོན་བར་གྱི་དུས་ཡུན་ 

incubation period ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བར་བརནེ་ནད་

འདྱིའྱི་བཅོས་ཐབས་ཐད་ལ་འགོག་རེྐན་ཆེན་པོ་འབྱུང་

བཞྱིན་ཡོད། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ནང་དུ་བབས་

ས་གནས་ཀྱི་རགས་ལ། སྐྲ་དང་བ་སྤུ་བྱྱི་བའམ་བུད་པ། 

པགས་པར་གཡའ་ཞྱིང་སྐྱི་གོང་མདགོ་མྱི་སྡུག ཆུ་འབུར་

འངོ་བ།  མདངས་ཉམས་པ། བཞྱིན་མདོག་འགྱུར་བ། 

མག་ོའཐམོ་ཞྱིང་ཤེས་པ་ཉམས་པ། སྒྱིད་པ་སྐྱུར་བ། ཚོར་

བ་ཆུང་ལ་ཤ་རོ་འངོ་བ། ལུས་རྱིད་པ། ཡན་ལག་གོང་

ཞྱིང་ན་བ། ར་སྦྱིད་པའམ་ཤལ་བ། གདོང་དམར་ཞྱིང་

ཚ་བ། ལུས་ལྕྱི་ལ་སྣ་ཁག་འཛག་པ། གྲུམ་ཐབས་སུ་ན་ལ་

ཤ་སམ་ཀོ་ལེར་ན་བ་དང་སྣ་ཞོམ། ཚིགས་གཞྱི་སྐྲངས་

པ། ཡན་ལག་བཞྱིའྱི་མཐྱིལ་དང་མྱིག་དམར་བ། ཁུ་བ་

སམས་སམ་ལུག་ཅྱིང་དབང་པོ་ལྡང་མྱི་ཐུབ་པ། ལྕེ་ལ་

ཐོར་པ་འངོ་བ། རོ་སོད་ལྕྱི་ཞྱིང་སད་འཛེར་བ་དང་སྣ་

ཆུ་སྐ་མརོ་འངོ་བ། མཆུ་མདགོ་སྐ་བ་ོའགྱུར་ཞྱིང་ཁོང་པ་

སོ་བ། རྣ་བ་འནོ་ཞྱིང་མཁལ་རེད་དང་འབྲས་བུ་སྐྲངས་

པ་བཅས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

བརྟག་ཐབས་ངོས་འཛནི།

ཐོག་མར་སྨན་པས་དོགས་གཞྱི་ཅན་གྱི་

ལྤགས་པའྱི་རྨ་ངན་ནས་ཤ་རོ་ཅུང་བཀོག་ནས་བརག་

དཔྱད་གནང་བར་  skin biopsy ཞུ་བ་དང་། ཡང་

ན་ skin smear test ཞེས་པའྱི་བརག་དཔྱད་རྒྱུད་

ནས་ནད་ཀྱི་སྱིན་འབུ་ Mycobacterium leprae 

ལྡན་ཡོད་མེད་ཤེས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་གས་ོརྱིག་

གཞུང་ནང་དུ་བརག་ཐབས། 

སྤྱི་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་ནད་

ངོས་འཛིན་གནང་ཞྱིང་། ཕྱི་རུ་རང་ཚོར་རྨྱི་ལམ་དང་

ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སོྤད་པ་འགྱུར་བ་ལ་བརག་པ་

དང་། ནང་གྱི་བརག་པ་དབང་པོ་མྱིག་གྱི་ར་གནདོ་མྱི་

གནདོ་ཀྱི་བརག་པ་མ་ཟད་གདནོ་རྱིགས་དང་། འཇུག་

ཚུལ། ལུས་ཀྱི་ཞུགས་ས། ནད་གདོན་བཅོས་པའྱི་ཐུབ་

དང་མྱི་ཐུབ། ལོ་གངས་བརག་པ་བཅས་ཡྱིན། གསང་

རགས་ནྱི་སྨན་གྱི་སོ་ནས་དྲྱི་ཆུ་ལ་བརག་རྒྱུ་ཡོད། བྱེ་

བྲག་གྱི་བརག་པ་ལ་དུག་དང་། གདནོ་རྱིགས། ཞུགས་

ཚུལ། བབས་ས། ཉསེ་པའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བརག་རྒྱུའང་ཡདོ།

བཅོས་ཐབས།

ནད་རྱིང་གདུག་པ་ཅན་མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་

སྱི་འདྱི་ལ་བཅོས་ཐབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྨན་བཅོས་

རྒྱུད་རྱིམ་ནད་གཞྱི་གཞན་ལྟར་རགོས་པོ་མེད་ལ་ཕན་

ནུས་ཀང་ཆེ། འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠ ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་སྨན་རྱིན་མེད་ཐོག་སྨན་

བཅོས་ཀྱིས་ནད་པ་ས་ཡ་ ༡༦ ཙམ་སེང་དྲག་སོང་ཡོད། 

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།

ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡

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

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

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

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༩ བར་བུམ་

སངོ་ནུབ། ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༡༢ ཚསེ ༢༥  མྱིག
ས་མེ

TUE  21-2-2017
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས།

༡༢  ཚསེ ༢༦  ལྷག
ཆུ ༢

WED 22-2-2017 
Water-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། འནོ་ཏ་ེམཁར་

ལས་འཛམེས།

༡༢ ཚསེ ༢༧   ཕུར
ཆུ་རླུང

THU  23-2-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། ལྷག་པར་བག་མ་

གཏངོ་ལནེ་འཛམེས།

༡༢  ཚསེ ༢༨    སངས
ས ༢

FRI 24-2-2017 
Earth-2

འབྱུང་ཕོད་ངན། བགསནོ་མྱི་བྱ།

༡༢ ཚསེ་ ༢༩  སྤནེ
ས ༢

SAT  25-2-2017 
Earth-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་

རུང་། གས་ོསྦངོ་།

༡༢ ཚསེ ༣༠  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN  2 6-2-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས།

བདོ་ཟླ ༡  ཚསེ ༡    ཟླ
ས་ཆུ

MON 27-2-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། 

རྒྱ་ཟླ༢	ཆ་ེཚེས༢  མགནོ་སྤངོས།

༡  ཚསེ ༢ མྱིག
མ ེ༢

TUE  28-2-2017 
Fire-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས།

༡  ཚསེ ༣   ལྷག
ཆུ ༢

WED  1-3-2017 
Water-2

     འབྱུང་ཕོད་ངན། ཚངོ་སྤངོ་།

༡  ཚསེ ༤   ཕུར
ཆུ་རླུང 

 THU  2-3-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕདོ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོང་། 
ཀླུ་ལགོ

༡  ཚསེ ༥  སངས
ས་རླུང

FRI  3-3-2017 
Earth-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་

བྱ། ཀླུ་ལགོ

༡  ཚསེ ༦  སྤནེ
ས་མེ

SAT  4-3-2017 
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། མཁར་ལས་

འཛམེས།      

	

༡   ཚསེ ༧   ཉྱི 
མ ེ༢

SUN  5-3-2017 
Fire-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས། ཀླུ་ལགོ

༡  ཚསེ ༨
 ཆད

༡  ཚསེ ༩  ཟླ
ས་ཆུ

MON  6-3-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་

རུང་། ཀླུ་ལགོ

༡  ཚསེ ༡༠   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE  7-3-2017 
Fire-Wind

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡  ཚསེ ༡༡   ལྷག
ཆུ ༢

WED  8-3-2017 
Water-2

ཡན་ཀངོ་།

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡  ཚསེ ༡༢    ཕུར
རླུང ༢

THU  9-3-2017 
Wind-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང། ཚངོ་ལས་སྤངོས།

༡  ཚསེ ༡༣    སངས
ས་མེ

FRI  10-3-2017 
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། བྱྱིས་སནོ་སགོས་

སྤངོས། ཀླུ་ལགོ

༡  ཚསེ ༡༤    སྤནེ
ས་ཆུ

SAT 11-3-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

ཀླུ་ལགོ

༡  ཚསེ ༡༥  ཉྱི
མ ེ༢

SUN 12-3-2017 
Fire-2

གས་ོསྦངོ་།

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཉནེ་འགྱིག་

སྤངོས། ཀླུ་ལགོ

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༠ ཕྱི་ཟླའྱི་ ༣༠ བར་བུམ་

སངོ་ནུབ།  ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

བདོ་ཟླ ༡༢   ཚསེ ༥  ལྷག
མ་ེཆུ

WED 1-2-2017
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན།  ལྷག་པར་གཉནེ་

འགྱིག་སྤངོས།

༡༢  ཚསེ ༦   ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 2-2-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན།  གཉནེ་འགྱིག་

དང་། མཁར་ལས་མྱི་བྱ།

༡༢ ཚསེ ༧  སངས
ས་ཆུ

FRI 3-2-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་།   བག་མ་

གཏངོ་ལནེ་མྱི་བྱ། ཤྱིང་ཁམས་

མཆྱིན་ར་ཞག༧༢ རྒྱུ།

༡༢  ཚསེ ༨  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 4-2-2017 
Earth-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། དུར་གདབ་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལགོ

༡༢  ཚསེ ༩   ཉྱི
མ་ེ ༢

SUN 5-2-2017 
Fire 2

འབྱུང་ཕོད་ངན།  ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༡༢  ཚསེ ༡༠   ཟླ
མ་ེཆུ

MON 6-2-2017 
Fire-Water

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། ཀླུ་ཐབེས།

༡༢   ཚསེ ༡༡   མྱིག
ས་མེ

TUE  7-2-2017
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། ལྷག་པར་མགནོ་

སྤངོས། 

༡༢ ཚསེ ༡༢   ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 8-2-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན།  ལྷག་པར་ཚངོ་

མྱི་བྱ།

༡༢  ཚསེ ༡༣ 
ཆད

༡༢  ཚསེ ༡༤  ཕུར
རླུང ༢

THU  9-2-2017 
Wind-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། འནོ་ཏ་ེས་

བདག ཡན་ཀངོ་། བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས།

༡༢  ཚསེ ༡༥  སངས
ས་མེ

FRI 10-2-2017 
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་
བྱ། གས་ོསྦངོ་།

༡༢  ཚསེ ༡༦   སྤནེ
ས་ཆུ 

SAT  11-2-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། འནོ་ཏ་ེམཁར་

ལས་མྱི་བྱ།

༡༢  ཚསེ ༡༧    ཉྱི
མ ེ༢

SUN  12-2-2017 
Fire-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབག་མ་
གཏངོ་ལནེ་མྱི་བྱ།

༡༢  ཚསེ ༡༨  ཟླ
མ་ེཆུ

MON 13-2-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། ལྷག་པར་དུར་

གདབ་སྤངོས། 	ཀླུ་ལགོ

༡༢   ཚསེ ༡༩  མྱིག
མ ེ༢

TUE  14-2-2017 
Fire-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཤྱི་སོན་མྱི་བྱ།

༡༢  ཚསེ ༢༠  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 15-2-2017 
Water-Wind

སྤྱི་གནམ་ས་ོསེ་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

༡༢  ཚསེ ༢༡   ཕུར
རླུང ༢

THU 16-2-2017 
Wind-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ནརོ་ཕྱིར་

གཏངོ་དང་། མགོན་མྱི་བྱ།

༡༢  ཚསེ ༢༢  སངས
ས་རླུང

FRI 17-2-2017 
Earth-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། ལྷག་པར་ཚངོ་མྱི་

བྱ།	ཀླུ་ལགོ

༡༢ ཚསེ ༢༢  སྤནེ
ས་རླུང

SAT 18-2-2017 
Earth-Wind

ལྷག འབྱུང་ཕོད་ངན། གཏར་

སགེ་མྱི་བྱ།

༡༢ ཚསེ ༢༣   ཉྱི
མ ེ༢

SUN 19-2-2017 
Fire-2 

འབྱུང་ཕོད་ངན། ནརོ་ཕྱིར་གཏངོ་། 

བུ་ཆུང་སོར་མྱི་འདནོ།

༡༢  ཚསེ ༢༤  ཟླ
ས་ཆུ

MON 20-2-2017
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

ཐོག་བཀའ་སོབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་དང་། སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་

གྱི་དེབ་གངས་ ༨ དབུ་འབྱེད་གནང་། མཛད་སོར་རྒྱ་

གར་གྱི་ནང་སྱིད་བློན་ཆེན་ Kiran Rijiju མཆོག་

དང་། དྱིལླྱི་མངའ་སེའྱི་སྱིད་སྐོང་ Lt Governor 

Shri Najeeb Jung དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ཀྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བློན་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་གཡུ་ཐོག་

མཆོག  Former Director of Indira Gandhi 

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོ་ནས་བཟུང་སྨན་བཅོས་བྱེད་སངས་

ནད་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ལ་བརེན་ནས་སྱིན་འཇོམས་སྨན་

སྣ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་ dapsone,  rifampicin & 

clofazimine ལས་སྒྲུབ་པའྱི་སྨན་བཅོས་ multi 

drug therapy ཉུང་མཐར་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་ལ་ོགཅྱིག་

བར་བསནེ་དགོས་པ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། འནོ་

ཏ་ེམཛ་ེནད་ཤྱིན་ཏུ་ཚབས་ཆ་ེབ་ལ་ད་ེབས་ཀང་ལ་ོམང་

བ་སྨན་བཅོས་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། གཉན་སྱིན་འཇམོས་

སྨན་དེ་དག་ར་གཉན་ལ་ཕན་གྱི་མེད་སབས་དའེྱི་ན་

ཟུག་གཅོག་པའྱི་ཆེད་དུ་གཉན་སྨན་ prednisone 

ལོགས་སུ་བསེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ལྤགས་པ་

སྐོན་ཅན་སྐྲན་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ་ལྤགས་སྐྲན་འཇོམས་

པའྱི་སྨན་ Thalidomide གོང་གསལ་སྨན་དང་

མཉམ་དུ་གཏངོ་སོལ་ཡོད། མཛེ་ནད་འདྱི་ལ་དུས་ཐོག་

ཏུ་སྨན་བཅོས་མ་གནང་ཚེ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ཡན་

ལག་ལ་ཁབ་པས་དེ་དུས་བཅོས་ཐབས་མེད་པ་ཡྱིན། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནས་མཛེ་ནད་ལ་སྨན་བཅོས་རྒྱ་

ཆེར་བསན་ཡོད་ཀང་ཡྱིག་ཚོགས་མང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་

འདྱིར་བཀོད་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཟས་སྤོད་གཉྱིས་གལ་ཆེ་བས་

འདྱིར་ཅུང་ཟད་ཞུ་བ་ལ། ཁ་ཟས་དཀར་དང་མངར་གྱི་

རྱིགས་ལས་སྱིན་བསེྐད་པ་དང་། རུལ་པས་ཕོ་བས་མྱི་

འཇུ་བ། སྐྱུར་བས་ཆུ་སརེ་བསྐེད་པ། ས་ོཚོད་རྱིངས་པས་

ར་སོ་འགག་པ། ཉ་ཕག་ཤ་ཡྱིས་ནད་འདྱི་ལ་གནདོ་ཆེ་

བས་དེ་རྣམས་དུས་རག་ཏུ་སྤོང་དགོས་པ་དང་། འབྲུ་

རྱིང་ཞེས་སམ་སའྱི་འབྲུ་ལོ་ལོན་པ་དང་། ཤ་གསར་

པ། ཤ་སམ་བཏབ་པའྱི་ཕེ་ཐུག་དང་། ཆབ་ཚ་ཞེས་ཇ་

འཇམ་རྡརོ་ཆུང་དང་། སྱིངས་པོ་བརྡ་བྲོ་བ་སེ་ཆང་གྱི་

ཞད་ཡོད་ཙམ་དང་ཆུ་གང་སོགས་བསེན་དགོས། སྤོད་

ལམ་དུ་ཆགས་པ་སྤད་དྲགས་པ་དང་། དྲག་ཤུལ་གྱི་

ལས། ཉྱིན་མོའྱི་གཉྱིད། མྱི་གཙང་བ་གྱིབ་བཙོག་ཕོག་

པ། གཉན་པའྱི་ས་ཕོགས་སུ་མྱི་དགེ་ལས་བྱེད་པ་ཀུན་

འཛེམས་དགོས། དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི། 

མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སྱིའྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་

མཐོང་ཚུལ་ངན་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་སྤངས་ནས་བྱམས་

བརེ་ལྡན་པའྱི་ངང་ནད་པར་རྒྱབ་སོྐར་དང་། བྱམས་

སྐོང་གནང་དགོས་པ་ནྱི་སྨན་བཅོས་ལས་ཀང་གལ་

གནད་ཆེ་བར་བརེན། ཀུན་ནས་དེ་ལྟར་གནང་དགོས་

པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ནད་པ་རང་

ངོས་ནས་ཀང་དུས་ཐོག་སྨན་བསེན་རྒྱུ་མྱི་བརེད་

པའམ་མྱི་འགངས་པ་དང་། ཟས་སོྤད་སྤང་བླང་ཚུལ་

བཞྱིན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་སྨོས་མེད་

དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྨན་བཅོས་རྒྱུད་རྱིམ་ཙམ་མ་

ཡྱིན་པར་རྒྱུན་དུ་ནས་རང་སམེས་ཆོས་སུ་འཇུག་རྒྱུའང་

གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་འབད་དགོས་ལ། ནད་ལས་མྱུར་

དུ་ཐར་ཐབས་ཆེད་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླའྱི་སོམ་

བཟླས་དང་དག་ེསྒྲུབ་ས་ོསྨོན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆ།ེ། །།

་་་་་ལབེ་ར་ོསྱི་ཉྱིན་མ།ོ

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

་་་་་མཛད་རྱིམ་ཁག་ལགེས་གྲུབ།

National Centre for Arts, Smt. Dr. Kapila 

Vatsyayan རྣམས་ཕེབས་ཡོད། ཚོགས་ཡུལ་དའེྱི་

ནང་མྱི་གངས་ ༧༠༠༠ སོར་འདུ་འཛམོས་བྱུང་ཡོད། 

ལྷག་མ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གྱི་མཛད་སོ་དྱིལླྱི་བོད་ཁང་དུ་

བསྐངས་པ་དང་། དེར་རྱིན་མེད་ཐོག་བོད་ལུགས་གསོ་

རྱིག་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། སར་

རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ངག་ཐོག་རྱིས་འབྲས་འདནོ་པ། 

གཞན་ཡང་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་འགེམས་སོན་ཡང་གོ་

སྒྱིག་ཞུས་ཡོད།།

རྱིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས།

སྱིར་ས་ེདག་ེདང་། ནང་ཆནེ་གཞྱིས་འག་ོཐུན་

མོང་ནས་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་དནོ་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཅོན་ཏ་ར་ཡུལ་མྱི་

རྣམས་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་རྱིན་མེད་བརག་དཔྱད་སྨན་

བཅོས་བྱས་ཡོད། སྱིར་ས་ེདག་ེདང་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན་

གཞྱིས་འག་ོཐུན་མངོ་ནས་ཅནོ་ཏ་ར་ཁམོ་གཞུང་དུ་   Dr. 

Amar Singh Rathore MD (AY) Ph D མཆགོ་

གྱི་གཟྱིམ་ཤག་མདུན་དུ་སྨན་སར་གྱི་གུར་འབུབས་གནང་

ཡདོ། སྨན་སོར་དུ་སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབརོ་ Shri Anurag 

Sharma, Bir Paragliding President མཆོག་

དང་། ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འཐུས་གཙོ་ Shri Piar 

Chand, Pradhan གཉྱིས་ཕབེས་པར་གསལོ་ཇ་ཞལ་

ཏགོ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་འདུག  སྨན་སོར་བགྱིས་པའྱི་

གནས་ཚུལ་ས་གནས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་གསར་ཤོག་ནང་དུ་

ཐནོ་འདུག་ཅྱིང་། སྨན་སོར་དརེ་ནད་པ་གངས་ ༧༦ ལ་

སྨན་རྱིན་སོར་ ༩༧༡༢༌༥༠ སྨན་སྦྱིན་ཕུལ་ཡདོ།།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།
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ཤགོ་ངོས་བཞྱི་པ། བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡  
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              སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།
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སྦྲུམ་ཆགས་པའྱི་རསེ་སུ།
བད་ེསྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

གསུམ་པ། ནུ་མ་དང་གདོ་ཁགོ་བདག་གཅེས་

བྱདེ་རྒྱུ། སྦྲུམ་ཆགས་པའྱི་རྱིང་ནུ་མ་བདག་གཅེས་བྱདེ་རྒྱུ་

གལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེཞྱིང་། སྦྲུམ་ཆགས་ནས་ཟླ་བཞྱིར་སེབས་

དུས་ནུ་མའྱི་རེ་དང་ནུ་ར་ནས་ཆུ་ཞྱིག་ཐནོ་སྱིད་དེ་དུས་

ངེས་པར་རག་ཏུ་ཡྱི་ཙི་ཡོད་པའྱི་དྲོད་འཇམ་ཆུས་འཁྲུ་

དགསོ་པར་མ་ཟད་ནུ་མའྱི་དྲགེ་པ་ཨ་རག་ཙའིུ་ཅྱིང་ངམ་

ཡང་ན་ཇ་ཁུས་གཙང་མར་བཀྲུས་ཐགོ ཕུར་ཕུར་བཏང་

བ་ན་ནུ་མའྱི་རེ་ཏགོ་གྱི་པགས་པ་མཁེགས་པོ་ཆགས་ཀྱི་

རདེ། ད་ེནས་ཆུ་མདེ་ལུག་བལ་ཚ་ིལམ་ཡང་ན་འཚ་ོབཅུད་

ཝ་ེཧེང་སུའུ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལྡན་པའྱི་ B12 ཞསེ་པའྱི་སྣུམ་ཚལི་

འབྱུག་དགསོ། གལ་ཏ་ེནུ་མའྱི་རེ་ནང་དུ་རྡྱིབ་པའམ་ལབེ་

ལེབ་ཡྱིན་ཕྱིན་དུས་རྒྱུན་ལག་པས་ནུ་མའྱི་རེ་ཏོག་ཕྱིར་

འཐནེ་པ་དང་། དའེྱི་སང་སྣུམ་ཚིལ་འབྱུག་སེ་པགས་པ་

སྲུང་སྐབོ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་སྐསེ་རསེ་ནུ་མ་མ་གས་པར་ཕན་གྱི་

རདེ། གལ་སྱིད་ནུ་མ་ནར་ནར་རམ་ཆནེ་པ་ོཆགས་པ་ན་ནུ་

ཁབེས་གོན་རྒྱུ། གལ་ཏ་ེམངལ་མར་ཟགས་གབས་བྱས་ཚ་ེ

སད་རགས་ཀྱིས་ཡར་བཀག་དགསོ་པ་རདེ།

བཞྱི་པ། འཕོད་བསནེ་དང་གོས། སྦྲུམ་མས་

གཙང་སྦར་དོ་སྣང་བྱས་ཏེ་རག་པར་གཟུགས་པོ་འཁྲུ་

དགསོ། ཁ་སྦུག་དང་སའོྱི་གཙང་སྦ་རྒྱུན་འཁངོས་བྱདེ་རྒྱུ། 

ཉྱིན་ལྟར་དགངོ་ཞགོས་གཉྱིས་སུ་ཐངེས་ར་ེའཁྲུས་དགསོ་

པ་དང་། གསོ་ཡང་ཆ་ེཙམ་གནོ་ན་ལགེས།

ལྔ་པ། སྨན་སྤོད་སངས། ཕྲུ་གུ་འཁརོ་ནས་ཟླ་

གསུམ་ཕྱིན་རསེ་ལྷྱིང་འཇགས་ཀྱི་སྨན་བཟས་ན་མ་ནའེྱི་

བཟོ་ལྟ་འཆོར་བ་དང་། ཧུའ་ེཉྱིང་དང་ལྕུམ་སགོས་བཏང་

བ་ན་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚར་ལོངས་ལ་

གནདོ། ཐ་ན་ཕྲུ་གུ་ས་ཤོར་དང་ས་སྐེ་སོགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་

ཡངོ་གྱི་རདེ། དརེ་བརནེ་མངལ་ཆགས་ཀྱི་དུས་སུ་ལགེས་

ཤོས་སུ་སྨན་གཏོང་རྒྱུ་མེད། གལ་ཏེ་སྨན་མ་བཏང་ཀ་

མད་བྱུང་ཚ་ེངེས་པར་དུ་སྨན་པའྱི་ཁ་ལ་ཉན་ཏེ་གཟབ་

གཟབ་ཀྱིས་སྨན་སོྤད་དགསོ།

དྲུག་པ། ལུས་འབྲལེ་གྱི་འཚ་ོབ། སྦྲུམ་ཆགས་ཀྱི་

དུས་སུ་ལུས་འབྲེལ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་ཤརོ་ས་བ་དང་ཡང་ན་

ཟླ་ཚད་མ་ལོངས་གོང་སེྐ་བ་འབྱུང་ས། སྦྲུམ་ཆགས་རསེ་

ཀྱི་ཐོག་མའྱི་ཟླ་གསུམ་གྱི་རྱིང་དང་མཇུག་གྱི་ཟླ་གསུམ་

རྱིང་ལུས་འབྲེལ་ཚོད་འཛནི་བྱེད་དགོས། མཐའ་མའྱི་

གཟའ་འཁོར་འགའ་ཤས་ནང་ལུས་འབྲེལ་གཏན་ནས་

བྱདེ་མྱི་རུང་། ད་ེའདྲ་བྱས་ན་ཕྲུ་གུ་སེྐས་རེས་ན་ཚ་འགསོ་

ས་པ་ོཡངོ་གྱི་རདེ།

བདུན་པ། ད་ེབྱྱིངས་གཞན་པའྱི་ཐད། སྦྲུམ་མས་

དུ་བ་འཐེན་པ་དང་ཆང་དང་ཨ་རག་འཐུང་ན་མངལ་

གནས་ཕྲུ་གུར་གནདོ་ཆ།ེ སྦྲུམ་ཆགས་ཀྱི་ཟླ་གསུམ་ནང་འཕ་ོ

བའྱི་འདོ་ཟེར་དང་། ཆམ་པ། སྱི་བྱིའྱི་ནད་སགོས་ཀྱི་དུག་

ལས་བྱུང་བའྱི་ན་ཚ་ཚང་མས་མངལ་ལ་གནདོ་སྐནོ་འབྱུང་

ས་སབས། དརེ་གཟབ་གཟབ་ངསེ་ཅན་བྱདེ་དགསོ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

རེ་ཞྱིག་གསོ་སྐོང་ལེགས་པོ་བྱས་ཀང་ནད་

ངན་འདྱི་བཅོས་དཀའ་བས། སྦྲུམ་ཆགས་པའྱི་དུས་སུ་

ཀའ་ེརྱིགས་མང་ཙམ་ཟ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཞྱིང་། སྤྱིར་བཏང་

བཤད་ན་སན་སེར་དང་། ཞན་ཚལ། ཀྲ་ཚལ། འ་ོརམ་

སོགས་ཀྱི་ཟ་ཆས་ནང་དུ་ཀའ་རྱིགས་ཡང་མང་པོ་ཡོད། 

གལ་སྱིད་ཕྲུ་གུ་འཁརོ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་རསེ་སུ་རུས་ཐང་

འཐུང་བ་དང་། ཉ་སམ་པའོྱི་ཤ་དང་རུས་པ་སབེ་གཅྱིག་

ཏུ་བཟས་པ་ན་ཀའ་ེམང་པ་ོཐབོ་ཐུབ།

ཝེ་ཧེང་སུའུ་འཚ་ོབཅུད་ A ཟེར་བས་སོྐན་

བྲལ་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ནུས་རལ་དང་། 

འཚར་ལངོས། སྐསེ་འཕལེ་བཅས་རྒྱུན་སྲུང་བྱདེ་པར་ནུས་

པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཐབོ་ཐུབ། བསམོས་བརྱིས་ལྟར་ན་ཝ་ེཧངེ་

སུའུ་འཚོ་བཅུད་ A ཉུང་བ་དང་མྱི་འདང་བའྱི་རྐེན་

ལས་ཕྲུ་གུ་ས་སྐེ་ས་མངལ་བྱུང་བ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྦྲུམ་

མ་ལས་ལྡབ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀས་མང་བ་དང་། ཕྲུ་གུ་

དབུགས་མདེ་ཤྱི་མངལ་སྐེས་པ་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྦྲུམ་མ་ལས་

ལྡབ་བཞྱིས་མང་། སྐེས་རསེ་ན་ཚ་འགོས་པའང་ཧ་ཅང་

མང་། ཨ་ོཅུ་ས་ོཚལ་དང་། པའ་ེཚལ་ས་ོཚལ། སན་མ་སནོ་

པ།ོ ཆྱིན་ཚལ་ས་ོཚལ། ལ་སརེ། ཞགོ་ཁགོ་མངར་མ་ོབཅས་

ལ་ཝ་ེཧངེ་སུའུ་འཚ་ོབཅུད་ A ཟེར་བ་ཅུང་མང་པ་ོཡདོ་

པ་དང་། ཉ་མཆྱིན་གྱི་སྣུམ་དང་སོག་ཆགས་ཀྱི་མཆྱིན་

ཤའྱི་ནང་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ།

ཝ་ེཧེང་སུའུ་འཚ་ོབཅུད་ D ཟེར་བ་འདྱི་རྒྱུ་

མ་ཡྱིས་ཀའ་ེདང་ལྱིན་གྱི་བཅུད་འདང་ངེས་ཤྱིག་ལེན་

པར་ཕན་ཆ་ེབར་མ་ཟད། རུས་པ་ས་ཆགས་ཡངོ་བར་ཕན་

ནུས་ཐད་ཀར་ཐནོ་ཐུབ་པས། སྱིང་ནད་མ་བྱུང་གངོ་སནོ་

འགགོ་དང་སྱིང་ནད་ཕགོ་རསེ་སྨན་བཅོས་བྱདེ་ཐུབ། ཝ་ེ

ཧངེ་སུའུ་འཚ་ོབཅུད་ D ཟརེ་བ་ད་ེགཙ་ོབ་ོཉ་མཆྱིན་གྱི་

སྣུམ་དང་སོ་ངའྱི་སེར་རྱིལ་དུ་ཡོད། དེ་མྱིན་ད་དུང་ཉྱི་

མར་མང་ཙམ་བས་ོདགསོ་ས།ོ། 

གཉྱིས་པ། ལུས་རལ་དང་། ངལ་གས།ོ གཉྱིད་

ཉལ་བ་བཅས་གསུམ། སྦྲུམ་མ་སོ་ཕྱིར་དོན་ཏེ་འགུལ་

བསྐོད་འསོ་འཚམས་ཤྱིག་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན་འཁམ་

དུ་སངོ་བ་དང་འགུལ་བསྐོད་ཆནེ་པ་ོརྒྱག་མྱི་དགསོ་པའྱི་

སྦོང་བརྡར་བྱས་པ་ན་ལྟོ་ཆས་འཇུ་རྒྱུ་དང་གཉྱིད་ཁུག་

པར་ཕན་གྱི་རེད། སྦྲུམ་ཆགས་ནས་ཟླ་བཞྱི་ཕྱིན་རེས་

དྲག་པའོྱི་ལུས་རལ་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་དཔརེ་ན་རང་འཁརོ་

བཞོན་པ་དང་རྐལ་རྒྱག་པའྱི་ལས་ཀ་སགོས་བྱེད་རྒྱུ་མེད། 

ཚད་ལས་རྒལ་བའྱི་ངལ་དུབ་དང་ད་ེམཚུངས་ཡུན་རྱིང་

སདོ་པ་དང་ཡུན་རྱིང་ལངས་པའྱི་ལས་ཀ་གང་ཉུང་ཉུང་

བྱེད་རྒྱུ། དགངོ་རརེ་ཆུ་ཚོུད་བརྒྱད་གཉྱིད་ཁུག་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་

སྐེས་གབས་ཡདོ་པའྱི་ཟླ་སྨད་དུ་ཆ་རྐནེ་ཡདོ་ན་ཉྱིན་གུང་

ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་ངལ་གས་ོརྒྱག་རྒྱུ། སྐསེ་རན་སབས་ད་ེབས་

ངལ་གས་ོམང་ཙམ་རྒྱག་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།

ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་གྱི་འཕྱིན་བཟང་།
སྒོལ་མ་སྐབས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ཆང་རག་ཉུང་ཙམ་འཐུང་ན་གཟའ་གྱིབ་སནོ་

འགགོ་བྱེད་རྒྱུར་ཕན། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་གས་ོརྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་

ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་མྱི་སྣས། ཆང་རག་མང་པ་ོའཐུང་མཁན་

ལ་གཟའ་གྱིབ་ཀྱི་ནད་འཕགོ་སྱིད་པ་ད་ེཆང་རག་ཁམ་གང་

ཡང་མྱི་འཐུང་མཁན་ལས་ལྡབ་གསུམ་གྱིས་མང་བ་ཡདོ་

ཅྱིང་། ཡྱིན་ནའང་ཆང་རག་ཉུང་ཙམ་འཐུང་ན་གཟའ་གྱིབ་

སནོ་འགགོ་བྱདེ་ཐུབ་སྱིད་པ་ཉ་ེཆར་ཤསེ་པ་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་

གཟའ་འཁརོ་རརེ་ཆང་རག་འཐུང་ཚད་སམོ་འབརོ་པྱི་ཙ་ི

༡༠ ཕ་ོཙའིུ་ཧེ་  དང་མཚུངས་པ་ལས་ཉུང་བའྱི་སེྐས་པར་

གཟའ་གྱིབ་ཕགོ་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆང་རག་མྱི་འཐུང་མཁན་གྱི་

ཕདེ་ཀ་ལས་མདེ་པ་ཤསེ་པ་རདེ།

དུས་རྒྱུན་དུ་ཆང་རག་འཐུང་མཁན་གྱི་ཀླད་

ཆེན་འཁུམ་འག་ོབ། ཨའ་ོཏ་ལྱི་ཡའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མྱི་སྣས་

རྱིས་འཁརོ་གྱིས་ཁ་ལ་ོསྒྱུར་བའྱི་རྱིམ་འབྱེད་དབྱ་ེཞྱིབ་ཀྱི་  

འདོ་ཐྱིག་གྱི་པར་ཆས་ཀྱིས་ལྟ་ཞྱིབ་བྱས་རསེ། དུས་རྒྱུན་དུ་

ཆང་རག་འཐུང་མཁན་ 95   ཡྱི་ཀླད་ཆནེ་མངནོ་གསལ་

དུ་འཁུམ་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། སབས་སབས་སུ་ཆང་

རག་འཐུང་མཁན་ཚ་ོཡང་ ༨༥ ཡྱི་ཀླད་ཆནེ་འཁུམ་འག་ོ

བཞྱིན་ཡདོ་པ་མཐངོ་མཆྱིས།

མྱི་རྒན་དར་གྱི་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་བྱེད་

རྒྱུ་ལ་ོན་ ༤༠ ནས་འག་ོའཛུགས་དགསོ། བཅྱིངས་འགལོ་

དམག་གྱི་སྤྱི་ཁབ་སྨན་ཁང་སོགས་སེ་ཚན་གྱིས་སྐེས་པ་

རྒན་འཁགོས་ ༢༦༠ ལ་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཞུང་

རྒྱུད་བརག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལས་ཤེས་གསལ་

ལྟར་ན། ཁོང་ཚོའྱི་བདེ་ཐང་ལ་འཇྱིགས་སྣང་སྐུལ་བའྱི་

ནད་ཡམས་གཙོ་བོ་ནྱི་སྱིང་ཁག་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་ནད་

དང་ཁག་ཤདེ་མཐོ་བའྱི་ནད་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཁག་ཤདེ་མཐོ་

བའྱི་ནད་དང་། སྱིང་ཁག་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་ནད། ག་ོཡུའྱི་

ཡལ་གའྱི་གཅོང་ནད། ཕ་ོབའྱི་གཅོང་ནད། རྒྱུ་སརོ་བཅུ་

གཉྱིས་སྨུག་པའོྱི་ནད་སགོས་ལ་ོ ༤༠ སནོ་དུས་འཕགོ་གྱི་

ཡདོ་པ་དང་། ལ་ོ ༥༠ ནས་ ༦༠ སནོ་དུས་ནད་ཚབས་ཆ་ེ

ཤསོ་སུ་སེབས་ཤྱིང་། མཇྱིང་ཚིགས་ཀྱི་ནད་དང་། གཅྱིན་

པ་མངར་འགྱུར་གྱི་ནད། གོ་ལྒང་རྒྱས་རྡོལ་གྱི་ནད། སྐ་

འགྱིབ། མདུན་ཆགས་གཤེར་རྨནེ་རྒྱས་ནད། ཀླད་པའྱི་

འཕར་ར་ས་འགྱུར་སགོས་ལོ་ ༤༥ ནས་འཕགོ་རྒྱུ་མང་

དུ་འག་ོབ་དང་ལ་ོན་ ༦༥ སནོ་དུས་མང་ཤསོ་སུ་སེབས་

ཀྱི་ཡདོ་རྐནེ། གནས་ཚུལ་འདྱིར་གཞྱིགས་ནས་གནད་ཆ་ེ

བ་བཟུང་བའྱི་ས་ོནས་ས་ཤསེ་ས་བཅོས་བྱས་ཆགོ་མཆྱིས།

སྨན་ལྡན་ཐ་མག་གྱིས་ནད་བཅོས་མྱི་ཐུབ། 

ཚངོ་རར་བྲྱིན་པ་ོཡདོ་པའྱི་དཀར་པོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཐ་མག་

དང་། དམར་རྱིལ་མགོ་ནག་གྱི་ཐ་མག ལུའ་ོཔུའུ་གསོ་

མའྱི་ཐ་མག་སོགས་སྣ་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པས། མྱི་འགའ་

ཤས་ཀྱི་སེམས་ལ་དཀར་པོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཐ་མག་འཐེན་

ན་ལུས་ཟུངས་གས་ོཐུབ་པ་དང་། ལུའ་ོཔུའུ་གསོ་མའྱི་ཐ་

མག་འཐེན་ན་ཁག་ཤེད་གཅོག་ཐུབ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་

རདེ། དནོ་དམ་དུ་རྒྱ་ལུགས་གསོ་སྨན་གྱི་སྨན་ནུས་ཐོག་

ནས་བཤད་ན་སྨན་རས་འདྱི་དག་མང་ཆེ་བ་ཆུའྱི་ནང་

བསོལ་ནས་འཐུང་ན་གཞྱི་ནས་ཕན་འབྲས་ཐནོ་ཐུབ་པ་

དེ་ཡང་གསལ་པོར་བཤད་ན། སྨན་གྱི་ཁུ་བ་འཐུང་ན་

མ་གཏོགས་ཕན་འབྲས་མྱི་ཐོན་པས་གལ་ཏེ་སྨན་རས་

རྣམས་ཐ་མག་དང་མཉམ་གཅྱིག་ཏུ་མེར་བསེགས་ནས་

འཐནེ་ན། ཕན་འབྲས་ཐནོ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་རྡ་ོཐའྱི་ནང་གྱི་

དུག་རས་རྣམས་མྱིའྱི་ཁོག་པའྱི་ནང་དུ་འཐནེ་ནས་བདེ་

ཐང་ལ་གནདོ་པ་སྐེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་འདྲནེ་བྱས་

པའྱི་མྱི་ཐབས་ཀྱིས་སོྦར་བའྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་སྱིང་རས་ལ་ངན་

སྐྲན་སོང་བའྱི་དུག་རྒྱུ་ཡདོ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཁབ་ཆེན་པརོ་

བཀོལ་སྤོད་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་བའྱི་ལོ་འགའྱི་

རྱིང་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཀང་འབོར་ཆེན་ནང་འདྲེན་བྱས་

ནས་དཀར་ཟས་དང་། འཐུང་བཅའ། ཁ་ཟས་རག་རྱིག་

བཅས་ལས་སྣོན་བྱེད་པར་སྤོད་པའྱི་ཤྱིང་ཏགོ་པོ་ལུའའོྱི་

དྲྱི་བཟང་འཐུལ་བའྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་སྱིང་རས་སོྦར་མ་དང་། ཁ་

ཟས་ཀྱི་སྨན་རས་ཨརེ་ཅ་ཅྱི་ཧྥ་ུནན་ཐུང་ཞེས་པར་འཕལ་

འགྱུར་ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་། ཡ་མ་གཟུགས་དང་ངན་

སྐྲན་བཟོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་མྱི་མངོན་པར་གནས་ཡོད་པ་དེ་

ད་ཆ་ཐནེ་ཅྱིན་གོང་ཁརེ་འཕདོ་བསནེ་ནད་ཡམས་སནོ་

འགགོ་ལྟ་ེགནས་ཀྱིས་ཤསེ་པ་མ་ཟད། འཕདོ་བསནེ་པུའུ་

དང་པེ་ཅྱིན་གོང་ཁེར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་ཁག་གྱིས་

བདནེ་དཔང་བྱས་པ་རདེ།

གགོ་འདོ་ཆ་ེདྲགས་ན་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་

མྱིག་ལ་གནདོ། ཟླ་བ་དྲུག་མན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་

མྱིག་འབྲས་རྦད་ད་ེརང་སྨྱིན་མདེ་པས། འདོ་ཆ་ེདྲགས་ན་

ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་མྱིག་གྱི་སྦྱིན་སྐྱི་དང་མཐོང་བྱེད་

དྲ་སྐྱིར་སྐོན་ཤོར་ནས་མཐོང་ཤུགས་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་

ཅྱིང་། གལ་ཏ་ེཔར་ཆས་ཀྱི་འདོ་འཚརེ་གགོ་དང་བར་ཐག་

སྨྱི་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གནས་ན་འདོ་ཤུགས་

ཆནེ་པོའྱི་ཕགོ་ཐུག་ད་ེབས་ཀང་ཆ་ེབ་ཡདོ་པར་བརེན། ལ་ོ

ན་གཞོན་པའྱི་ཕ་མས་ཕྲུ་གུར་ཟླ་ཁ་གང་བའྱི་འདྲ་པར་

ལེན་པའམ་ཉྱིན་བརྒྱ་ལོན་པའྱི་འདྲ་པར་ལེན་སབས་སུ། 

འདོ་རང་བཞྱིན་འཇམ་པ་ོསྤོད་དགསོ་པ་ལས་གགོ་རྡུལ་

གྱི་འདོ་འཁྱུག་པའྱི་གོག་ཞུ་སོྤད་མྱི་ཉན། དུས་རྒྱུན་ཕྲུ་གུ་

དམར་འབྱར་ཡདོ་སའྱི་གོག་འདོ་ཀང་ཆ་ེདྲགས་མྱི་ཉན་ལ་

ཉྱི་འདོ་ཐད་ཀར་ཕྲུ་གུར་འཕོ་རུ་འཇུག་མྱི་ཉན།

མྱི་རབས་ཁ་ཤས་ནང་ཨ་མའྱི་ནུ་མ་མ་ནུས་ཚ་ེ

མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བླ་ོརྱིག་ཉམས་འག་ོགྱི་ཡདོ། 
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