སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

MEN-TSEE DA-SAR

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་གནས་མེ་བྱ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༣༧

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༡༩༩༧།༩།༡༩

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན་སྤྱིར་བཏང་སློབ་
གྲྭ་ཐནོ ་མཁན་ནང་ལ་སོ་སོས་ཐབས་ཤསེ ་ཤགི ་ཐུབ་མཁན་
དང༌། སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཚད་ཡག་པ་ོ ཡདོ ་མཁན་ཚོས་
ང་རང་ཚོའ་ི གཞུང་ག་ི སྒྲིག་འཛུགས་འདིའ་ི ནང་ལས་ཀ་
བྱས་པ་ལས་མཐུན་རྐྱེན་བཟང་བ་དང་ཕོགས་ཐོབ་ཆེ་ས་
དེ་འདྲའ་ི ལས་ཀ་བཙལ་ཏེ་འགྲོ་མཁན་ཁག་ཅིག་ཡོང་གི་
འདུག དེའ་ི ལག་རྗེས་ལ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ནང་ཞུགས་
མཁན་མང་ཆེ་བ་སློབ་སྦྱོང་ཐོན་པའི་རྩེ་གྲའི་རིགས་མིན་
པའི་དེའ་ི འོག་གི་སྙིགས་རོའ་ི ནང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་
བཟོ་འདྲ་ཞིག་སྐབས་རེ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུག གང་ལྟར་ཡང་དེ་རིང་འདིར་ཡོད་པའི་ཁྱེད་རང་
ཚོ་བོད་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ནང་འགྲོ་རྒྱུའི་སོ་
སརོ ་འདུན་པ་སྐྱེས་ཏེ་སབླེ ས་པ་ལ་རསྗེ ་སུ་ཡ་ི རངས་ཡདོ །
ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་དནོ ་དང་བདོ ་དནོ ་ཟེར་བ་དང༌།
རང་བཙན་དང་རང་བཙན་ཟེར་ནས་མང་པ་ོ ཞགི ་བཤད།
རང་བཙན་སྒྲུབ་མཁན་ཡནི ་ནའང་འདྲ། ངས་ལབ་པའ་ི
དབུ་མའ་ི ལམ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མདོ་དོན་ང་ཚོ་
ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ྲོ དགསོ ་པ་ཞགི ་རེད་མ་གཏགོ ས་
ཁ་ནས་བཤད་དེ་བསྡད་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། སྨན་པར་ཆ་བཞག་
ན་དེ་བས་ཀྱང་གལ་གནད་ཆེ། མིའ་ི སྲོག་སྐྱོབ་མཁན་རེད།
སྨན་པ་གཏུགས་པར་ཡངོ ་མཁན་མ་ི སུ་དང་སུ་ཡནི ་རུང་
འུ་ཐུག ཐབས་ཟད། རེ་བ་ཞིག་བཅོལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
ཡིན་དུས། སྨན་པའི་ངསོ ་ནས་ནད་པ་ཞགི ་ཡནི ་ཕྱིན་ཆད་
ལ་དེར་དངོས་གནས་སགྲོ ་ག་ི སྦྱིན་པ་གཏངོ ་ག་ི ཡདོ ་སྙམ་
པའ་ི བརྩེ་བའ་ི བསམ་པ། གཞན་དནོ ་འཁུར་དུ་འཁརྱེ ་པའ་ི
བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་
བྱེད་རྒྱུ་ཤནི ་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོ ཡནི ། ང་རང་ཚོ་དེ་སྔ་བདོ ་
ལ་ཤདོ ་རྒྱུན་ཡངོ ་ག་ི འདུག ཨེམ་ཆི་ལགས་མཁས་པ་ཆེན་
པོ་ཞིག་རེད་དེ། སྨན་གྱིས་ཕན་གྱི་མ་ི འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་
ཤདོ ་སྲོལ་ཡོང༌། སྨན་གྱིས་ཕན་དང་མ་ཕན་དེ་གཙོ་བ་ོ སྨན་
པའ་ི སེམས་རྒྱུད་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་པར་ཤདོ ་པ་དེ་
དཔེ་སྙིང་རྗེ་པོ་རེད། བྱས་ཙང་ཁདྱེ ་རང་ཚོ་སྨན་པ་ཚོས་ས་ོ
སོའ་ི སེམས་རྒྱུད་བཟང་པོ་བཟོ་དགོས། སེམས་ནག་པོ་ཕན་
སེམས་མེད་ན་སྨན་རིན་ཐང་ཆེན་པ་ོ ཞགི ་སྤྲད་ན་ཡང་ནད་
པར་མ་ཕན། ག་ལེ་ག་ལེར་ནད་པ་ཁ་ོ ཡང་བསམ་པ་ངན་པ་
ཆགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་གསོ་བ་རིག་པ་
ཟེར་བ་འདི་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

ལུས་སེམས་སྲོག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་

དཔའ་ི ཉམས་ལེན་ཡག་པ་ོ ཡནི ་པས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བྱེད་དགོས། རྒྱུགས་འཕྲོད་དེ་སོ་སོའ་ི ལྟོ་གོས་འགྲོ་སྟངས་
ཤེས་སོང་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་
དངསོ ་གནས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་སྟེ་ས་ོ སའོ ་ི
མ་ི ཚེ་དནོ ་དང་ལྡན་པ་ཞགི ་བྱེད་དགསོ ། ལྷག་དནོ ་ནད་པ་
ཟེར་བ་དེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཛ་དྲག་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་
མནར་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེ་དག་ལ་གང་ཕན་ཅི་
ཕན་ཞིག་ངས་མ་སྒྲུབ་ན་སུས་བསྒྲུབ་བསམ་པའི་བསམ་
བློ་ངེས་པར་དུ་གཏངོ ་དགསོ ། དེ་དང་ཆབས་ཅགི ་ས་ོ སསོ ་

ལྔ་པ་ཚོགས་འཆར།

སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ལུས་སེམས་སགྲོ ་ག་ི སྡེ་ཚན་
གྱིས་ལུས་སེམས་སྲོག་ག་ི བག་ྲོ གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་
པ་དེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ - ༦ བར་ཉནི ་གསུམ་
རིང་འདི་ག་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་ཁང་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་
རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཡོད། ཐེངས་འདིའ་ི བརྗོད་གཞི་
ནི་སེམས་ནད་སྔོན་འགགོ ་བྱ་ཐབས་ (Prevention of
Mental Disorder) ཞེས་འདེམས་གནང་ཡོད་པ་
དང་། དེའ་ི སྟེང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ི སེམས་ཁམས་རགི ་

ལྷ་ལྡན་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་

༡༠༡ འཁོར་བ་དང་། དྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་

བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༦ འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་དུས་དྲན་ཉིན་མོར་འཚམས་འདྲིའ་ི

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གྲངས་མེད་ཞུ།
ཉམས་མྱོང་གསགོ ་གནི ་སབློ ་གཉེར་མུ་མཐུད་བྱས་ཏེ། བདོ ་
པའ་ི སྨན་གཞུང་ཁགོ ་ལནོ ་པ་ཞགི ་བྱེད་དགསོ ། ལ་ོ ཤས་རངི ་
སབློ ་འཁྲིད་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚད་ལོན་པ་ཞིག་དང་གདེང་
ཚོད་ཐུབ་པ་ཁག་པ་ོ རེད། ང་རང་ཚོའ་ི བླ་སྨན་བགསྲེ ་པ་དེ་
ཚོའ་ི གྲས་ལོ་མང་པོར་ཉམས་མྱོང་བསགས་ཏེ་ཤེས་ཡོན་
ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡནི ། ཉམས་མྱོང་བསག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། ཉིན་རེ་ཉིན་རེའ་ི ནད་པ་ཚོར་རྩ་བལྟས། སྨན་འདྲ་
ཞགི ་སྤྲད། དེའ་ི མག་ོ བུད་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་གའ་ི ཐགོ ་ནས་ཉ་ི
མ་གང་འཁྱོལ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་པར་ནད་རགི ས་གསར་པ་ལྟ་
བུའ་ི གནས་ཚུལ་མ་ི འདྲ་བ་ཞགི ་ཡངོ ་ག་ི འདུག་ན་ས་ོ སསོ ་
སྨན་གཞུང་ལ་བལྟས། ཕྱོགས་བསྡོམས་བརྒྱབ། བརདྗེ ་ཐ་ོ
འདྲ་བསྲི ། དུས་དུས་ལ་སྨན་པའ་ི ཚོགས་འདུ་འདྲ་ཚོགས་
པའ་ི སྐབས་ལ་གནད་དནོ ་དེ་འདྲ་ཞགི ་ག་ི ཉམས་མྱོང་བྱུང༌།
དེ་གང་འདྲ་བྱས་ན་ལེགས་ག་ོ བསྡུར་འདྲ་བྱས། བག་ྲོ གངླེ ་
འདྲ་བྱས། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ ག་ི རེད། ས་ོ ས་ོ སརྒེ ་
ལ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་གི་རེད་ལ། སྨན་གཞུང་སྤྱིའ་ི ཐོག་ལ་ཡིན་
ནའང་རེད། སྨན་རྩིས་ཁང་སྤྱི་ལ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ རྒྱུར་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། ང་ཚོའ་ི སྨན་གཞུང་སྔར་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།

པ་དང་། བདོ ་ཀྱི་གས་ོ བ་རགི ་པ། བདོ ་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྩིས་
རགི ་པ། དེང་རབས་ཚན་རགི ་བཅས་གནའ་དེང་ག་ི རགི ་
གཞུང་ཆེན་པོ་བཞིའ་ི ནང་དུ་བཞུགས་པའི་སེམས་ནད་
སྔོན་འགོག་བྱ་ཚུལ་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་
གཉསི ་རེ་བཅས་ཁྱོན་མཁས་པ་བརྒྱད་གདན་འཛོམ་གནང་
རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན། དོན་གཉེར་ཅན་མཉམ་ཞུགས་གནང་
འདདོ ་ཡདོ ་པ་རྣམས་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ད་ྲྭ རྒྱའ་ི ནང་
ཕེབས་ནས་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་མཁནྱེ ་རྟོགས་ཡངོ ་བར་ཞུ།།
ལགས་གཙོས་སྨན་པ་གྲངས་ ༨ དང་། ལས་བྱེད་གྲངས་
༡༢ དེ་བཞིན་བསྐུ་མཉེ་ཚན་པར་རྒྱ་རིགས་སྨན་པ་ཞིག་
དང་། སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི སྨན་སབློ ་གྲངས་ ༤ གཟམི ་སསྤོ ་
དང་སྨན་བསངས། གས་ོ རགི ་ཐནོ ་རྫས་ཚོང་ཁང་དུ་ལས་
བྱེད་གྲངས་ ༨ བཅས་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱས་ཏེ་ལས་དནོ ་
འཐུས་གཙང་བསྒྲུབས་ཡདོ ། དེ་བཞནི ་སྐར་རྩིས་ཀྱི་སབློ ་མ་
གྲངས་ ༡༣ ཡང་རྩིས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་དུས་འཁོར་
བཀའ་དབང་ཞུ་བར་ཕེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ཀྱང་སྔ་
དགངོ ་རངི ་སྨན་ལས་རྣམས་ལ་ཕྱག་རགོ ས་གནང་ཡདོ །

སྨན་རྩིས་བསྐོར་བསྐྱོད།

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁརོ ་ལའོ ་ི བཀའ་དབང་རངི ་
བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་དེ་དག་དུ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༡༥ བར་༸སྤྱི་ མཁན་རསི ་མེད་ནད་པ་གྲངས་ ༤༦༥༥ དང་། བསྐུ་མཉེ་
ནརོ ་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་ ཚན་པར་ནད་པ་གྲངས་ ༤༠༠ སྐོར་བྱུང་ཡོད།
མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི བཀའ་
ཐེ ང ས་འདིའི་དཔལ་དུས་ཀྱི ་འཁོ ར ་ལོ འི་
དབང་ཐེངས་ ༣༤ པ་དེ་བསྩལ་སྐབས་སྨན་རྩིས་ཁང་ བཀའ་དབང་རངི ་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་
ནས་གཙོ་ཆེར་བདོ ་ནས་ཕེབས་པའ་ི ཆསོ ་ཞུ་བ་རྣམས་དང་། མཁན་ཁོངས་སུ་མཧཱ་ཡཱནའི་མགྲོན་ཁང་ནས་སྤྱི་ཐབ་ཁང་
རིས་མེད་གྲྭ་བཙུན། དད་ལྡན་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་ དང་། མལ་གདན་གཡར་པ་ོ གནང་ཡདོ ། དབུས་བོད་མིའ་ི
བསྟེན་ཞབས་ཞུ་དང་། བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཆོས་ཞུ་བ་ སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དུས་འཁོར་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
རྣམས་ལ་མཁོ་བའི་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་སྤུས་ཚོང་ཞུ་རྒྱུའ་ི ཆེད་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
དམགི ས་བསལ་སྨན་སྒར་ཁག་བཞ་ི དང་། བསྐུ་མཉེ་ཚན་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
པ་ཞིག གསོ་རིག་ཐོན་རྫས་ཚོང་འགམྲེ ས། གཟམི ་སསྤོ ་དང་
 བོ ད ་ཀྱི ་སྨན་རྩི ས ་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
སྨན་བསངས་ཚོང་ཁང་བཅས་ག་ོ སྒགྲི ་ཞུས། བརྟག་དཔྱད་ མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
སྨན་ཁང་ཁག་བཞ་ི ན།ི གསུང་ཆོས་རྭ་བའི་འཁྲིས་སུ་སྨན་ བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
ཁང་གཅིག མགདྷ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭར་མི་མང་སྡོད་གུར་ རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་ག་ོ རྟོགས་ཐུབ་པ།
ཡོད་སར་གཅིག གཏེར་སྒར་དགནོ ་གྱི་འཁསྲི ་སུ་གཅགི ས་ྣེ
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
ལེན་འབལྲེ ་མཐུད་ཁང་དུ་གཅགི ་བཅས་ཡནི །
བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་དེ་དག་ཏུ་དབུས་ སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
བཅངས་པའ་ི དགངོ ས་གཞ་ི ལནོ ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
ནས་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་སྒྲོན་
 བད
ོ ་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ང་ོ སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཡོ་ག་ལས་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

ཞུས་ཟིན་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཡང་ཡང་བཅར་
ནས་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་དང་ཟས་སྤྱོད་
ལམ་སྟོན་གྱི་གཏམ་བཤད་བྱེད་པ་སོགས་ལས་གཞི་མུ་
མཐུད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ལ། ད་ཐེངས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རགི ་པ་དང་ཐད་ཀར་འབལྲེ ་བ་མེད་ཀྱང་ཕྱི་རལོ ་པའ་ི ཡ་ོ
ག་ཉམས་ལེན་བྱེད་པས་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལ་དངསོ ་སུ་ཕན་
ཐགོ ས་ཆེན་པ་ོ ཡདོ ་པ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་གྲགས་ཡནི ་པ་
གཞི་བཟུང་དེ་སྔ་སྤྱི་སྒེར་གང་རུང་ནས་ཡོ་གའི་སྐོར་བོད་
སྐད་དུ་དེབ་ཆུང་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡདོ ་མེད་ལ་མ་ལྟོས་
པར་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ད་རེས་བོད་རགི ས་མང་ཚོགས་
ཀྱི ས་བདེ་བླག་ཐོག་རྟོགས་ནུས་པའི་གོ་བདེ་བ་གཙོ་
འདོན་བྱས་ནས་བྲིས་པའི་དེབ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་
སྨན་པ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་
པའ་ི ངལ་བ་ལྷུར་ལེན་བྱས་ཡདོ །

དེབ་ 《ཡོ་ག་ལས་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ཤས
ེ་
བྱ།》 ཞེས་པ་འད་ི ན་ི བདོ ་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ནད་གཞ་ི
སྔོན་འགོག་དེབ་ཕྲེང་དགུ་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། ཁོང་ནི་ལོ་
ཤས་སྔོན་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སྨན་པ་
ཁག་གཅགི ་ར�ཥ་ི ཀེཤ་རུ་ཡ་ོ ག་སབློ ་སྦྱོང་ཆེད་མངགས་པའ་ི
ཁོངས་ནས་གཅིག་ཡིན། དེབ་འདི་ནི་ཕྱི་རོལ་པའི་ཡོ་གའི་
སློབ་དཔོན་སམྭཱ ་ཱི སཏྱཱནནྡ་སརསྭཏཱི་ཡིས་བརྩམས་པའི་ཡོ་
གའི་སྐོར་གྲགས་ཆེ་བའི་དེབ་ 《ཨཱསན་པཎཱྲཱ ཡཱམ་མུདབྲཱ ནྡྷ།》
ཞེས་པ་དེ་ཉིད་གཞི་རྩར་བཞག་ནས་རྩོམ་སྒྱུར་བྱས་པ་
ཞིག་ཡིན།
སྨན་རྩིས་ཁང་ནི་བཙན་བྱོལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་
རྒྱུན་གསོ་བ་རིག་པ་དང་སྐར་རྩིས་རགི ་པ་གཉིས་འཛིན་
སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་དང་
མང་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མཁན་རྙིང་
ཤསོ ་ཤིག་ཀྱང་ཡིན། ལྷག་པར་ན་ནིང་ྋགོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ནས་
བཟུང་སྨན་རྩིས་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཐུགས་ཁུར་དང་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པོའ་ི ཐོག་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་གཙོ་
བོར་གྱུར་བའི་རིས་མེད་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསྟེན་
གཅེས་སྲུང་བྱ་ཐབས་ཐད་ས་ྒོ གང་ས་ནས་ལས་གཞ་ི རྣམ་
མང་སྔར་ལྷག་བརྩམས་དང་རྩོམ་བཞིན་ཡོད། དེའ་ི
ཁོངས་ནས་མང་ཚོགས་ཆེད་ནད་གཞ་ི སྔོན་འགོག་དེབ་
ཕྲེང་བརྒྱད་སྐོར་རྩོམ་སྒྲིག་དང་རིན་མེད་འགྲེམ་སྤེལ་

སྤྱིར་ཡོ་ག་ལ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་
ཀྱང་འདིར་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་དངོས་སུ་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ཡོད་དེ། དབུགས་
སྦྱོང་དང་། ལུས་སྦྱོང་གཉིས་ཡིན། དེ་ཡང་དབུགས་སྦྱོང་
ལ་ནང་ཚན་ལྔ་དང་། ལུས་སྦྱོང་ལ་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་དྲུག་
ལ་ནང་ཚན་ཁྱོན་བསྡོམས་སུམ་ཅུ་ས་ོ གཅིག་ཐགོ ་ག་ོ བདེ་
ཚིག་ག་ི ལམ་ནས་ང་ོ སྤྲོད། བྱ་ཐབས། གནས་སྐབས་གང་
འདྲ་ཞིག་ལ་བྱེད་མི་རུང་བ། ཕན་ཡོན་སོགས་བསྟན་
པ་དང་། དེ་བཞིན་བྱ་ཐབས་རྣམས་དཔར་རིས་གྲངས་
ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་སྒོ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་ཡོད། དེབ་
འདི་གང་མགྱོགས་བོད་རགི ས་མང་ཚོགས་ལ་རནི ་མེད་
འགྲེམས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཙམ་གྱི་ཡོ་གའི་སྒོ་ནས་
འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་འདེགས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྫོགས་པའི་གྲས་
སུ་མ་བཞག་པར་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལམ་སྟོན་ལྟར་བོད་ཀྱི་
སྨན་རྩི ས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་བརྒྱ་དང་གཅིག་
འཁརོ ་བའ་ི དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཉིན་ནས་བཟུང་ཡ་ོ གའ་ི
དགེ་ཆེ་སྨན་པ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་དང་། ཡོ་གའི་དགེ་རྒན་ཚེ་
རིང་དནོ ་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་དངསོ ་སུ་བོད་མིའ་ི གཞིས་
ཆགས་ཚང་མར་རིམ་པས་བཅར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཡོ་
གའི་སློབ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ན་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་
ནས་ཀྱང་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཐོག་ཚང་མས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་གལ་ཆེན་པ་ོ ཡནི །

གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད་ (TB) ནད་ཀྱི་སྐོར་གླེང་བ།
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

བཅོས་ཐབས།
གློ ་ནད་ཊི ་སྦི ་ནད་གཞི་ཁོ་ན་བཅོ ས ་པར་
གཉན་འཇོམ ས་སྨན་མང་པོ ་ཡོ ད ་པ་ཕལ་ཆེ ར་རིལ ་
བུའམ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད། གློ་བའི་ཊི་སྦི་དང་
ལུས་གནས་གཞན་ཕལ་ཆེར་གྱི་ཊི་སྦི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་
སྨན་བཅོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་
ཀྱང་། ཀླད་པའི་ཊི་སྦི་དང་། ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཊི་
སྦི། ཕྲུ་གུའ་ི རུས་པའ་ི ཊི་སྦི་རྣམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དུས་
ཡུན་ལོ་གཅིག་རེད་འདུག བྱིས་པ་དང་། སྦྲུམ་མ། ལུས་
པོའ་ི སྔོན་འགོག་གི་ནུས་པ་ཆེས་ཞན་པའི་ཊི་སྦི་ནད་པ་
གང་ཡིན་ཀྱང་། ན་ཚོད་དབྱེ་བ་མེད་པར་སྨན་པས་ཊི་
སྦི་ནད་འབུ་འགོག་སྨན་ནམ་གཉན་འཇོམས་སྨན་སྤྲོད་
ཀྱི་ཡོད། གཙོ་བོ་གཉན་སྨན་གཅིག་ལས་མང་བ་སྤྲད་
དགོས་པ་ནི་ (Multidrug-resistant TB) འགོག་
ཐབས་ཆེད་དུ་ཡིན། སྨན་གཞུང་དགོངས་དོན་ལྟར་ན་
ཐོག་མར་གཉན་སྨན་ཁག་བཞི་ཟླ་གཉིས་རིང་བཏང་
གི་ཡོད། དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ཟླ་བ་ ༤ ནས་ ༩ འམ་ཡང་
ན་དེ་ལས་མང་བ་མུ་མཐུད་དགོས། ནད་པ་སོ་སོའི་
(Sensitivity testing) བརྟག་དཔྱད་ལ་གཞི གས་
ནས་གཉན་སྨན་གྲངས་མང་ཉུང་གཏན་འབེ བ ས་
གནང་བཞིན་ཡོད། (Directly observed therapy
(DOT) ཞེས་པའི་ཐབས་ལམ་ན་ི སྨན་ཞབས་པས་བལྟ་
རྟོགས་འོག་ནད་པར་གསོས་སྨན་ཆ་ཚང་བཞེས་དགོས་
པ་དང་། སྨན་བཅོས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཡིན་པར་བརྟེན་
ནད་པས་སྨན་བཟའ་བར་བགེགས་དང་དཀའ་ངལ་མི་
ཡོང་བར་རགོ ས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་གཉན་སྨན་གང་
ཞི ག་གིས་ནད་འབུ་གསོ ད་མི་ཐུབ་པ་ཤེས་ཚེ་གཉན་
སྨན་གཞན་དང་ཆ་སྒྲི ག ་གནང་ནས་གཏོང ་བ་ཡིན།
ལྷག་པར་གཉན་ནད་རེག་དུག་གི་ནད་པ་དང་། སྦྲུམ་མ།
བྱིས་པ་རྣམས་ལ་གསོ་ཐབས་དང་གསོ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་
བེད་སྤྱོད་གནང་དགོས་པ་ཡིན། ཊི་སྦི་ནད་འབུ་མི་ལྡང་
བའི་རིགས་ (Latent TB) ཀྱི་སྨན་བཅོས་དུས་ཡུན་
ནི་ཟླ་ ༤ ནས་ ༩ བར་ཡིན། ཡང་ན་བདུན་རེར་གཉན་
འཇོམས་སྨན་གཅིག་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བསྟེན་དགསོ །

ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན།

ག་ློ ནད་ཊ་ི ས་ྦི ནད་གཞ་ི ལ་དཔྱད་བཅོས་བེད་
སྤྱོད་གནང་བ་ཆེས་དཀནོ ་པ་ོ ཡནི ་ཀྱང་ནད་གཞ་ི ཚབས་
ཆེ་བའི་རིགས་ (Extensively drug-resistant TB
(XDR-TB) དང་། གློ་བའམ་དོན་སྣོང་གང་རུང་ལ་
གཉན་ཤས་ཆེ་བས་བླ་གཉན་ནད་རིགས་གཞན་དང་། གློ་
བར་ཁྲག་རྩ་འགག་མ་ི ཐུབ་པ་དང་། སྨན་ཡུན་རངི ་བཏང་
ཡང་ནད་འབུའི་ཚང་འཇོམས་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་
དཔྱད་བཅོས་བེད་སྤྱོད་གནང་སྲོལ་འདུག དཔྱད་བཅོས་
ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཟུར་ཕོག་གི་ཉེན་ཁ་
ཡང་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། གློ་བར་གཉན་ཁ་དང་། དབུགས་
འཚང་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། གློ་ནད་ཊི་སྦི་མ་ཡིན་པའི་གཞན་
ཀླད་པ་དང་། སངྙི ་ག མཁལ་མ། རུས་ཚིགས་བཅས་ཀྱི་ཊ་ི
ས་ྦི ནད་གཞ་ི ལ་དཔྱད་བཅོས་གནང་བཞནི ་ཡདོ །
གློ་གཅོ ང་ཟད་བྱེད་ནི། དེང་རབས་སྨན་
ལུགས་དང་བོ ད ་ཀྱི ་གསོ ་རིག ་གཉི ས ་ཀ་ནས་བཅོ ས ་
ཐབས་ཡོད་པའི་ནད་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།
ནད་འདིར་སྨན་བཅོས་ཡུན་རིང་པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
སྟབས་སྨན་གཏོང་བ་དང་མཉམ་དུ་ནད་པའི་གཟུགས་
གཞི་གསོ་རྒྱུའང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེར་བརྟེན་གཤམ་དུ་
ཡོད་པའི་ཕན་པའི་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་རྣམས་ནད་པས་
ཉིན་ལྟར་སྨན་བསྟེན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་བསྟར་བྱས་
ཚེ་ནད་འད་ི ལས་གང་མགྱོགས་དྲག་སྐྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད།
ལུས་སྟོབས་ཀྱང་གས་ོ ཐུབ་པ་ཡནི །

ཕན་པའི་ཟས་སྐོམ།
• བ་ཡི་འོ་མ། དེ་མེད་ན་རའི་འོ་མས་གློ་ནད་ལ་ཕན་
པས་ཉིན་ལྟར་བསྐོལ་ནས་སྔ་དགོང་འཐུང་དགོས།
• པོ་ཚལ་ལྟ་བུ་ལོ་མ་ལྗང་ཁུའི་ཚལ་རིགས་སོས་པ་
སྣུམ་བསྲེགས་མིན་པར་རླངས་བཙོས་སམ། ཡང་ན་ཆུ་
བཙོས་རྒྱག་ནས་ཉིན་ལྟར་བསྟེན་པ་དང་། དེའ་ི མཉམ་
སྒོག་སྐྱ་ཅུང་ཟད་བླུགས་ན་ཕན་ཆེ།
• ནམ་དུས་སུ་སྨིན་པའི་ཤིང་ཏོག་ཀུ་ཤུ་དང་ཚ་ལུ་
མ་སོགས་སོས་པ་རིགས་ཉིན་ལྟར་བསྟེན་དགོས།
• ཤིང་ཏོག་ལས་སེ་འབྲུས་ཕོ་བ་དང་། རྒུན་འབྲུམ་
དང་། སྟར་བུས་གློ་བར་ཕན་པས་བསྟེན་དགོས།




• རོ་མངར་བའི་སྦྲང་རྩི་ཚད་ལྡན་བསྟེན་དགོས།
• སྣུམ་སགྲེ ་མནི ་པར་ཁ་ཏིག་ཚོད་མ་སྟེ་རོ་ཁ་ཏིག་གིས་
སྲིན་དང་རམི ས་ལ་ཕན་པས་ཉནི ་གུང་བསྟེན་དགསོ །
• བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས་བསྟེན་པ་དང་། ལྷག་པར་སྣུམ་
གྱི་མཆོ ག་ཞུན་མར་ཚད་ལྡན་ཐོ་རེངས་ལྟོ་སྟོང་དུས་
ཉུང་ཉུང་བསྟེན་དགསོ །
• གལ་ཏེ་ཤ་བསྟེན་གྱི་ཡོད་ཚེ་ཉ་ཤ་དང་། ར་ཤ བྱ་ཤ
ལུག་ཤ་བཅས་སྣུམ་བསྲེགས་མིན་པར་རན་པོ་བསྟེན་དགོས།
• ཉི ན་ལྟར་ཟས་ཟོས་པའི་རྗེས་དང་ཁ་སྐོམ་པའི་
དུས་ལ་སྨན་གྱི ་ཐོ ག ་མ་ཆུ་ཁོ ལ ་དྲོད་འཇམ་རན་པོ ་
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བསྟེན་དགོས།
• ཁ་ཟས་སུ་འབྲས་དང་། འབྲུ་རངྙི ་ལས་ཐགས་པའ་ི
རྩམ་པའི་ཟས་རིགས་བསྟེན་དགོས།
དེ་ལས་བཟློག་ཏེ་ཁ་ཟས་རྗེན་པ་དང་། སྐམ་
པོ། མཁྲེགས་པོ། གྲང་མོ། སྣུམ་དང་མེར་བསྲེགས་ཆེ་བ།
དེང་དུས་རྫས་སྦྱོར་འགོ ་ཉར་ཚགས་བྱས་པའ་ི ཟས་རགི ས།
ཁེངས་པོ་སྟེ་དེང་དུས་ཕྱིའ་ི བླུག་སྣོད་མཛེས་ཅིང་ནང་
དུ་རླུང་གསི ་བསྐངས་པའ་ི བཅུད་མེད་ཁ་ཟས་རགི ས། ཚ་
དང་སྐྱུར་རྩི་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཟས་རིགས་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ལུས་ཁམས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གློ་བར་དུག་ལྟར་
གནདོ ་ཀྱི་ཡདོ ་པས་དུས་རྟག་ཏུ་སྤང་བར་བྱ་དགསོ །

ཕན་པའི་སྤྱོད་ལམ་ནི།

• ཁ་ནས་གླིང་བུ་སགོ ས་བཏང་དྲགས་པ་དང་། སྐད་
• དབང་པོ་ལྔའི་ནང་གསེས་སྣ་བུག་ནི་གློ་བའི་མེ་ ཤུགས་ཆེ ན་པོ་རྒྱག་དྲགས་པ་ནི་གློ་བར་གནོད་པས་
ཏོག་ཡིན་པས་རང་གི་ཡུལ་དྲི་མ་ལས། མེས་ཚིག་པའ་ི སྐད་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་སམྙོ ས་པོ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་
དྲི་ངན་སོགས་སྣོམ་དྲགས་ཚེ་གློ་བར་གནོད་ཀྱི་ཡོད་ ག་ློ བ་དང་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་
དབུགས་སྦྱོང་རན་པ་ོ བྱེད་དགསོ ་པ་གལ་ཆེ།
པས་དྲི་ཞིམ་ལ་རན་པོར་འཇུག་ན་ཕན་ཆེ།
• ཐ་ོ རེངས་མཁའ་རླུང་དྭངས་ཞིང་གཙང་བས་ཚོུད་
ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཉིན་ལྟར་གོམ་འགྲོས་ཀྱིས་ལུས་རྩལ་བྱས་
ན་གློ་བར་ཧ་ཅང་ཕན། འནོ ་ཏེ་བང་རྒྱུག་སོགས་ལུས་
ཁམས་འཁྲུགས་ཆེ་བའི་ལུས་རྩལ་རིགས་དང་ཤུགས་
ལས་རགི ས་བྱ་རྒྱུ་མེད།

• ནད་པ་ཚོར་གཉིད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་
མཚན་མོ་ཕྱི་པོ་མ་བསྡད་པར་དུས་སུ་གཉིད་ལེགས་པ་
ཁུག་ཚེ་ལུས་སེམས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ག་ློ བར་ཕན། ལྷག་
པར་སསོ ་ཀ་སྟེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ ༥ བའ་ི བར་ཉནི ་མའོ ་ི སྐབས་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡
བོད་རྩིས་རིག་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ ནས་༣༠ བར་བུམ་སྟོང་
བྱང་། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༢ ཚེས ༥ སྤེན
ས་མེ

SAT 1-4-2017
Earth-Fire

༢ ཚེས ༦ ཉི
ས་མེ

SUN 2-4-2017
Earth-Fire

༢ ཚེས ༧ ཟླ
ཆུ་རླུང
MON 3-4-2017

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛེམས།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།

Water-Wind

༢ ཚེས ༨ མིག
མེ་ཆུ

TUE 4-4-2017
Fire-Water

༢ ཚེས ༩ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 5-4-2017
Water-Wind

༢ ཚེས ༡༠ ཕུར
མེ་རླུང

THU 6-4-2017
Fire-Wind

༢ ཚེས ༡༡ སངས
ས་ཆུ
FRI 7-4-2017
Earth-Water

༢ ཚེས ༡༢ སྤེན
ས་མེ

SAT 8-4-2017
Earth-Fire

༢ ཚེས ༡༣ ཉི
མེ ༢

SUN 9-4-20167
Fire-2

༢ ཚེས ༡༤ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 10-4-2017
Water-Wind

༢ ཚེས ༡༥ མིག
མེ་རླུང་།

TUE 11-4-2017
Fire-Wind

༢ ཚེས ༡༦ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 12-4-2017
Water-Wind

༢ ཚེས ༡༧ ཕུར
རླུང ༢

THU 13-4-2017
Wind-2

༢ ཚེས ༡༨ སངས
ས་མེ
FRI 14-4-2017
Earth-Fire

༢ ཚེས ༡༠ སྤེན
ས་མེ

SAT 15-4-2017
Earth-Fire

༢ ཚེས ༢༠ ཉི
ས་མེ

SUN 16-4-2017
Earth-Fire

༢ ཚེས ༢༢ ཟླ
ས་ཆུ
MON 17-4-2017

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཀླུ་ཐེབས། ཉི་ནག

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཡན་ཀྭོང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱི་གནམ་སྒོ་
ཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མགྲོན་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་དོན་སྤོངས།

TUE 18-4-2017
Fire-Water

༢ ཚེས ༢༣ ལྷག
ཆུ ༢

WED 19-4-2017
Water-2

སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་སྐུ་མགྲོན་
༢༠༡༦།༡༠།༢༤

མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཕེབས་པ་ཁག

Mrs. Madhuri Sondhi, Director ML Sondhi Institute for Asia Pacific

སྦེལ་ཇམ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་སྐུ་མགྲོན་ Ms Philippine དང་གཉེན་བཤེས།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༢༠༡༧།༠༢།༠༦ ཇར་མན་གཞུང་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་མཐུན་དང་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཁང་ག་ི དྲུང་ཆེ་

གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། གཉེན་འགྲིག་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མཁར་ལས་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་་བཟང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་ངན། ཤིད་སྟོན་མི་བྱ
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། མགྲོན་སྤོངས།

ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཚོགས་པ་ Wales Green Party ཡི་འགོ་ཁྲིད་ Ms Pippa Bartolotti.
Dr. Friedrich Kitschelt

་་་སྐོར་བསྐྱོད།
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཆེད་གུར་གཉིས། བཀའ་བརྒྱུད་གཏེར་
སྒར་དགནོ ་གྱི་དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའ་ི མཚུར་ཕུ་བླ་
བྲང་གིས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ཆེད་གུར་གཉིས་དང་འཛིན་
ཆས་མལ་གདན། ས་ྣེ ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་ནས་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་། སྨན་མཛོད་ཁང་། སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་
ཡུལ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སྡོད་གུར་གསུམ་དང་འཛིན་ཆས་
བཅས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོ བྲང་ནས་དཔལ་དུས་འཁརོ ་བཀའ་དབང་གྲུབ་རསྗེ ་
སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པསོ ་སྨན་རྒྱུ་རགི ས་

་་་བཀའ་སློབ།
ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་དོན་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། བྱིས་སྟོན་དང་།
སྒོར་འཁྲིད་མི་བྱ།

༢ ཚེས ༢༥ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།
ཀླུ་ལྡོག

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བདོ ་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པ་ོ དེ་བདོ ་ཟླ་བདོ ་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ཉནི ་ཚུར་ལམ་དུ་ལྡི་ལ་ི སྨན་རྩིས་
ཁང་ག་ི འཇམ་དཔྱད་ཁང་དུ་ནད་པ་གྲངས་ ༡༡༨ ལས་
བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའ་ི
འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུར་བཅར་བ་དང་། སྤྱི་ནརོ ་༸གངོ ་ས་
༸སྐྱབས་མགནོ ་ཆེན་པ་ོ མཆགོ ་གསི ་རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ལ་
བཀའ་སློབ་གནང་སྐབས་ཚོགས་བཅར་ཞུས།
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༢ བར་ཝཱརཎཱ སཱ་ི བདོ ་
ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་
བདོ ་ལུགས་བརྟག་ཐབས་རགི ་པའ་ི ཚོགས་ཆེན་དུ་གདན་
འདྲེན་གནང་བ་ལྟར་ཕེབས་ཏེ་གསུང་བཤད་གནང་བ་
དང་དཔྱད་རྩོམ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས། ས་གནས་དེར་ཡང་ནད་པ་
གྲངས་ ༨༨ ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ ་མཛད།།

༢༠༡༧།༠༢།༠༡

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

FRI 21-4-2017
Earth-2

བལ་ཡུལ་སྤོ ག་རའི་གློ་སྒྲི ག་འཛུགས་ཀྱི ས་
དཔལ་ལྡན་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་དནོ ་ལྟར། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡ བར་སྨན་
རྩིས་ཁང་ག་ི སྨན་པ་གཙོ་བ་ོ སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་
མགནྲི ་ལགས་བལ་ཡུལ་སགྤོ ་ར་དང་། ཀཐ་མན་ྜུ རུ་ཕྱོགས་
བསྐྱོད་ཞུས། སགྤོ ་ར་ཁུལ་དུ་ཉནི ་གཉསི ་རངི ་བྱམས་པ་གངླི ་
དང་། དཔལ་འབྱོར་གངླི ་། བཀྲ་ཤསི ་གངླི ་། བཀྲ་ཤསི ་དཔལ་
འཁྱིལ་བཅས་སུ་བསྡོམས་ནད་པ་གྲངས་ ༣༥༥ ལ་བརྟག་
དཔྱད་སྨན་བཅསོ ་གནང་། དེ་ནས་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་ྜུ ཁུལ་
དུ་ཉིན་གཉིས་རིང་དེ་གའི་ཇོ་ལ་ཁེལ་དང་། ཅ་སྦེལ། ཆ་ཏ་
སྤ་ཀྲི་བཅས་སུ་བསྡོམས་ནད་པ་གྲངས་ ༣༥༦ ལ་བརྟག་
དཔྱད་སྨན་བཅོས་མཛད།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བྱིས་སྟོན་དང་།
སྒོར་ཕྱིར་མི་འཁྲིད།

༢ ཚེས ༢༤ ཕུར
ས་རླུང

THU 20-4-2017
Earth-Wind

མཆོག་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུར་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

༢༠༡༦།༡༡།༡༠

Earth-Water

༢ ཚེས ༢༢ མིག
མེ་ཆུ

སྨན་པ་གཙོ་བོ་སྐུ་བཅར་སྨན་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན་

ནས་བརྩམས་ཏེ་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད།
འནོ ་ཀྱང་དེང་སང་ག་ི ན་ཚ་གསར་པ་དཔེར་
ན་ཨེཌསེ་ (AIDS) ཟེར་བ་བོད་པས་རེག་དུག་ཟེར་བ་
དེ་མིན་ནམ། དེང་སང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་སྨན་པ་ཚོས་རྫས་
སྦྱོར་འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནད་གསར་
པ་གཉན་ནད། སྐྲན་ནད་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ཚུལ་ཟེར་བ་
དེ་འདྲའ་ི རགི ས་ང་རང་ཚོས་བརྟག་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྡོམས་
བྱེད་ཐུབ་ན། རྩ་བའི་བོད་པའི་སྨན་གཞུང་སྔ་མོ་ནས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པ་དེའ་ི ཐོག་ལ་ཁ་སྐོང་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་
དུ་སྨན་གསར་པ་བཟ་ོ རྒྱུ་དེ་གྲས་ཡངོ ་མ་ི སདྲི ་པ་མ་རེད།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ནས་ཕྱི་ཟླའི་ ༢ བར་བུམ་
སྟོང་ཤར། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༢ ཚེས ༢༦ སྤེན
ས་ཆུ

SAT 22-4-2017
Earth-Water

༢ ཚེས ༢༧ ཉི
ས་མེ

SUN 23-4-2017
Earth-Fire

ཁྱེད་རང་ཚོ་རྩིས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཁག་ཅིག་
ཡདོ ་པ་རེད། ང་ཚོའ་ི ལས་ཀའ་ི རགི ས་མང་པ་ོ ཞགི ་ལ་ཕྱི་ནང་
གང་ས་ནས་གངླེ ་གཞ་ི ལྷགས་པའ་ི རྩ་དནོ ་གཅགི ་དངུལ་གྱི་
ཐགོ ་ནས་ཡངོ ་ག་ི ཡདོ ་པ་རེད། ལས་དནོ ་བྱེད་མཁན་གྱིས་
བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་ཡདོ ་ནའང༌། ཡ་ི གེའ་ི ཐགོ ་གམ་རསྩི ་
ཁྲའ་ི ཐགོ ་ནས་ཁམས་དྭངས་པོ་ཞིག་མེད་ན་དྭོགས་པ་ཟ་
དགོས་པ་ཞགི ་ཡོང་བ་དང༌།
རྩིས་ལ་ཧེ་བག་ཡདོ ་པའ་ི སྡུག་པ་ཞགི ་ཡནི ་ན་ན་ི
དེ་བས་ཀྱང་ཡ་ི གེའ་ི ཐགོ ་ནས་གསལ་པ་ོ མེད་པ་དང༌། རྩིས་
ཁྲའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུར་བརྟེན་
རྩིས་ཁྲར་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་པ་ོ བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
མ་ི བྱ།

༢ ཚེས ༢༨ ཟླ
མེ་ཆུ
MON 24-4-2017

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། དུར་གདབ་སྤོངས།

༢ ཚེས ༢༩ མིག
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། ཤིད་སྟོན་སྤོངས།

Fire-Water

TUE 25-4-2017
Fire-Water

༢ ཚེས་ ༣༠ ལྷག
ཆུ ༢

གསོ་སྦྱོང་།

WED 26-4-2017
Water-2

རྒྱ་ཟླ་ ༤ ཆེ། ཚེས་ ༡ ཚེས་ཆ་
བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི གནམ་སྒོ་ཁེལ།
བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

ཟླ ༣ ཚེས ༡ ཕུར
རླུང ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། མགྲོན་སྤོངས།

༣ ཚེས ༢ སངས
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ཞན། ཚོང་དོན་དང་། གཏར་
སྲེག་མི་བྱ།

༣ ཚེས ༣ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། བྱིས་སྟོན་སྤོངས།

༣ ཚེས ༤ ཉི
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༣ ཚེས ༥ ཟླ
ཆུ་རླུང
MON 1-5-2017

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ནོར་ཕྱིར་མི་
གཏོང་།

ཆད

༣ ཚེས ༧ མིག
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༣ ཚེས ༨ ལྷག
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།

༣ ཚེས ༩ ཕུར
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

༣ ཚེས ༡༠ སངས
ས་མེ
FRI 5-5-2017

ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་སྒོ་ཁེལ། བྱ་
བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༣ ཚེས ༡༡ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༣ ཚེས ༡༢ ཉི
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཚོང་དོན་སྤོངས།

THU 27-4-2017
Wind-2

FRI 28-4-2017
Earth-Fire

SAT 29-4-2017
Earth-Fire

SUN 30-4-2017
Earth-Fire

Water-Wind

འགའ་ཞིག་གསོལ་སྩལ་བྱུང་བར་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲིན་
ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབུས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་
ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡིད་
ཆེས་དགེ་རྩ་ནས་ཐེངས་འདིའ་ི དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི
བཀའ་དབང་དང་སྟབས་བསྟུན་ར་ྡོ གདན་ཁུལ་དུ་ཉམ་ཐག་
ནད་པར་སྨན་སྦྱིན་ཆེད་སརྒོ ་འབུམ་བརྒྱད་གནང་ཡདོ ། དེ་
བཞིན་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི སྨན་པ་ཟུར་པ་བདེ་ཁང་ཚེ་རངི ་
རྡོ་རྗེ་ལགས་ནས་ཀྱང་ཐེངས་འདའི ་ི དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁརོ ་
ལོའ་ི བཀའ་དབང་བསྩལ་སྐབས་སྨན་སྦྱིན་འབུལ་ཆེད་
སྒོར་འབུམ་གཅིག་ཞལ་འདེབས་གནང་བྱུང་བར་ཡི་རང་
བསྔགས་བརྗོད་ཞུ།།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། མཁར་ལས་
འཛེམས།

TUE 2-5-2017
Fire-Wind

WED 3-5-2017
Fire-Water

THU 4-5-2017
Water-Wind

Earth-Fire

SAT 6-5-2017
Earth-Fire

SUN 7-5-2017
Fire-Wind

༣ ཚེས ༡༣ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 8-5-2017
Water-Wind

ཡན་ཀང
ྭོ ་།   
ཀླུ་ལྡོག

ཞག་ངན།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བྱིས་སྟོན་དང་།
སྒོར་འཁྲིད་སྤོངས།

༣ ཚེས ༡༤ མིག
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༣ ཚེས ༡༥ ལྷག
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།

༣ ཚེས ༡༦ ཕུར
རླུང ༢

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

TUE 9-5-2017
Fire-Wind

WED 10-5-2017
Water-Wind

THU 11-5-20167
Wind-2

ཀླུ་ལྡོག གསོ་སྦྱོང་།
ཉ་ི ནག

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བདོ ་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པ་ོ དེ་བདོ ་ཟླ་བདོ ་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །

30-03-2017 12:41:31

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

ཆང་རག་འཐུང་མཁན་གྱིས་སྣང་མེད་བྱེད་མི་རུང་བའི་རྒྱུན་ཤེས།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡

རིན་ཆེན་གྱིས་བསྒྱུར།

བཀྲ་ཤསི ་དུས་ཆེན་དང་ཁྱིམ་མ་ི དགའ་འཛོམས་
བྱུང་དུས་ཆང་རག་བཤམས་ནས་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབལྲེ ་
ཞུ་བ་ན་ི འཇགི ་རྟེན་མའི ་ི འག་ྲོ ལུགས་ཤགི ་ཡནི ་ལ་ཆང་རག་
འཚམ་པ་ོ ཞགི ་འཐུང་བ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་རྩ་ལམ་བདེ་
ཞིང་ལུས་དྲོད་གསོ་བ་དང་ངལ་དུབ་སེལ་བར་ཕན་ཐགོ ས་
ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཆང་རག་འཐུང་རྒྱུ་མང་དྲགས་
ན་དབང་རྩ་དང་ཟུངས་ཁྲག་བཅས་ལ་གནདོ ་པ་མ་ཟད།
སྐབས་རེ་ད་དུང་ན་ཚ་མང་པོ་ཁྲིད་ཡོང་བར་བརྟེན། ཆང་
རག་འཐུང་སྐབས་དགསོ ་ངེས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་རྒྱུན་ཤསེ ་ལ་
སྣང་མེད་བྱེད་མི་རུང་།

༡ ཆང་རག་འཇམ་པོའ་ི རིགས་ཚད་རན་པོ་
ཞིག་འཐུང་ན་འཕྲོད་ཆེ།
ངར་ཞངི ་གར་བའི་ཨ་རག་དཀར་པོ་ཡུན་རིང་
འཐུང་ན་གྲེ་བ་དང་། མིད་པ། ཕོ་བ། གཤེར་རྨེན། མཆིན་
མཁསྲི ། སྐ་ྱེ འཕེལ་ཕྲ་ཕུང་། གྲུབ་བྱེད་འདུ་བའི་ཀླད་ཕུང་
གི་རྒྱབ་ས།ྣེ འབུར་ཀླད་སྨད་མ་བཅས་ཚང་མར་གནོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་ལག་ལེན་ཐགོ ་ནས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རེད། གྲུབ་བྱེད་
འདུ་བའ་ི ཀླད་ཕུང་ག་ི རྒྱབ་ས་ྣེ དང་འབུར་ཀླད་སྨད་མའ་ི
བྱེད་ལས་ཀྱིས་གཞོན་ནུ་དང་ལ་ོ ཆུང་ག་ི ལུས་ཕུང་རྒྱས་རྒྱུར་
ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ཆང་རག་གི་ཉིང་
ཁུས་ཕོ་མོ་སོ་སོའ་ི ལུས་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འཕེལ་བར་
གཏརོ ་བཤགི ་ཚབས་ཆེན་གཏངོ ་ག་ི ཡདོ ་པར་བརྟེན། ལུས་
ཕུང་འཚར་བཞིན་པའི་གཞནོ ་ནུ་དང་ལ་ོ ཆུང་ཚོས་ཨ་རག་
ངར་པ་ོ འཐུང་མ་ི ཉན། ཨ་རག་འཇམ་པ་ོ མའི ་ི གཟུགས་པརོ ་
གནདོ ་ཤས་ཅུང་ཆུང་བ་དང་འབྲེལ། རྒྱུན་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ཨ་
རག་དང་འབ་ི རག་སགོ ས་ལྟ་བུ་ཤངི ་ཏགོ ་ག་ི ཆང་རག་ཕྲན་
བུ་འཐུང་ན་མི་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་
ཞགི ་ཡདོ ་པ་རེད། ཡནི ་ནའང་ར་བཟི་བའི་རྗེས་སུ་ལུས་པོར་
མི་གནོད་པ་གཏན་ནས་ཡདོ ་མ་ི སདྲི ་པས་འཐུང་ཚད་རན་
པོ་བྱེད་རྒྱུར་ད་ོ སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས།

༢ ན་ཚ་འགའ་ཞགི ་ཕགོ ་སྐབས་ཆང་རག་
འཐུང་མ་ི ཉན།

ཁྲག་ཤདེ ་མཐོ་བ་དང་། སྙིང་གི་ནད། མཆིན་ནད།
ཕོ་བ་སྨུག་པའོ ་ི ནད་བཅས་དང་དེ་མནི ་དསོ ་དྲག་ག་ི ནད་
རགི ས་སྣ་ཚོགས་ཕོག་སྐབས་ཆང་རག་འཐུང་མི་ཉན་ལ། ནད་
པས་སྨན་འགའ་གཏོང་བའི་སྐབས་སུའང་ཆང་རག་འཐུང་
མི་ཉན། དཔེར་ན་འབམ་གྲུམ་ན་མཁན་གྱིས་སྨན་ཨ་སི་ཕི་
ལིན་ནམ་ཝེ་ཐ་ི ཧྲུའུ་ཞསེ ་པ་སོགས་གཏོང་སྐབས་ཆང་འཐུང་
ན་ཕ་ོ རྒྱུ་ནས་ཁྲག་དནོ ་སླ་བ་དང་། གཅནི ་པ་མངར་འགྱུར་གྱི་
ནད་པས་ཅ་ཧངོ ་ཏངི ་ཉའི ་ོ དང་མངར་རྒྱུ་འཐེན་བྱེད་སྨན་སྣ་
ཚོགས་གཏངོ ་སྐབས་ཆང་རག་འཐུང་ན་ཁྲག་ནང་ག་ི མངར་
རྒྱུ་ཉུང་དྲགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཞངི ་། གླང་ཤུ་ཕོག་མཁན་ནད་
པས་སྨན་ཨན་ཅཱ་ཏིའ་ེ ལིང་ཞསེ ་པ་གཏོང་སྐབས་ཆང་འཐུང་
ན་མཆིན་པར་གནོད་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་
ཡིན་པ་དང་འབལྲེ ། གཞན་ཡང་། དབང་རྩ་ཉམས་ཏེ་གཉིད་
ཆག་མཁན་གྱིས་ཆང་རག་བཏུངས་རྗེས་གཉིད་ཡེར་བའི་
ནད་རྟགས་ཡོང་གི་རེད།

༣ ཟ་བཏུང་མཉམ་དུ་བྱེད་དགསོ ་པ་ལས། གདྲོ ་
ཁགོ ་སྟོང་པར་ཆང་རག་འཐུང་མ་ི རུང་།
གྲོད་ཁོག་སྟོང་པར་ཆང་རག་གང་འདོད་
བཏུངས་ནས་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ཕྱིན་ཚེ་ཆང་རག་ག་ི ཉངི ་ཁུ་
ལུས་པོར་གནོད་ཚད་ཆེ་ཤོས་སུ་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་
སེམས་སྡུག་ཆེ་བ་དང་ཁངོ ་ཁ་ྲོ ལངས་རྐནྱེ ་ཆང་རག་འཐུང་
བ་ཚང་མར་ར་བཟ་ི སླ་པ་ོ ཡདོ ་ཅངི ་། དེ་ལས་ཟས་ཟ་གནི ་དུ་
ཆང་འཐུང་བ་ཡིན་ན་ཆང་རག་གི་ཉིང་ཁུ་འཇུ་ཡས་འགོར་
བ་ཡོད་པས་ཆང་རག་དལ་པོར་འཐུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་
ཚིལ་དང་སྤྲི་དཀར་འབེལ་བའི་ཟས་རིགས་མང་ཙམ་བཟས་
ན་ཆང་རག་ག་ི ཉངི ་ཁུ་ཕ་ོ བའ་ི སྐྱི་པགས་ལ་གནདོ ་ཤུགས་
ཆུང་དུ་འགྲོ་ཐུབ། ཆང་རག་འཐུང་སྐབས་སྲན་ཟས་རིགས་
དང་། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བཟོས་པའི་ཟས་རིགས། སྒོ་ངའི་

་་་ནད་ཀྱི་སྐོར་གླེང་བ།

ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

མེད་སར་བསྡད་ན་ཕན་ཆེ།

གཉདི ་ཅུང་ཟད་ཉལ་ན་ལུས་ཁམས་ནང་རླུང་འཕེལ་བ་དེ་ • ཉིན་ལྟར་ལུས་ཁམས་གཙང་ཁྲུས་ཡག་པོ་བྱས་ན་
ཞ་ི བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཕན།
ལུས་ཁམས་ཀྱི་མེ་དྲོད་རྒྱས་ཏེ་ཁ་ཟས་འཇུ་སྟོབས་འཕེལ་
• སྨན་བཅོས་རྣམས་དུས་ཐོག་ཏུ་བསྟེན་དགོས་པ་ བས་ཕན་ཆེ།
དང་། སྨན་མ་ཟ་བའི་གོང་དུ་སངས་རྒྱས་སྨན་བླ་ཡིད་ལ་ • ནད་འདའི ་ི ཐོག་སེམས་ངལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་
སྒོམ་ནས་སྨན་བླའི་གཟུངས་སྔགས་སགོ ས་བཟླས་ཚེ་ཕན་ཆེ། སེམས་ལ་མྱ་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་བྱེད་དྲགས་པ། སེམས་
• རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ལྟ་བུ་མཁའ་རླུང་འབག་བཙོག་
ཆེ་བའི་གནས་སུ་ཡུན་རངི ་པ་ོ སྡོད་པ་དང་། དུ་བ་ཆེར་ཡདོ ་
པའ་ི གནས་དཔེར་ན་ཁང་པའི་ནང་བསང་རྫས་བཏང་
དྲགས་པ། བཟོ་གྲྭ་དང་གད་སགྙི ས་མེར་སགྲེ ་གཏངོ ་སའ་ི ཉེ་
འགྲམ་ལ་ཡུན་རིང་སྡོད་པ། དེ་བཞནི ་ཐ་མག་ག་ི དུ་བ་ཁགོ ་
པའི་ནང་སོང་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱིས་གློ་བར་ཤནི ་ཏུ་གནོད་
པས་ཡུལ་དེ་དག་སྤོང་ནས་ཁ་རླུང་གཙང་མ་དང་དུ་བ་
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གུ་དགོ ས་པོ་བྱེད་པ། རང་ཉིད་སྐྱོན་གྱི་གོང་བུ་ཞིག་ཏུ་
བལྟས་ནས་རང་གསི ་རང་ལ་མ་ི དགའ་བ་བྱེད་པ་ཡནི ་ན་
ཤིན་ཏུ་གནོད་ཆེ་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ཁྲོ་དང་ཞེ་སྡང་
སོགས་མ་བྱེད་པར་སེམས་གུ་ཡངས་པ་ོ དང་། མ་ི འཁྲུགས་
པ་སྙོམས་པ། ཞི་ཞིང་འཇམ་པ། ཡིད་འོང་གྱི་གྲོགས་རྣམས་
བསྟེན་ཞིང་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པའི་གཏམ་གླེང་བ་དང་། སྙན་པའི་
ཚིག་གིས་སྨྲ་བར་བྱས་ན་ལུས་སེམས་གསོ་བར་ཧ་ཅང་ཕན།།

སེར་ཐགི སྔོ་ཚལ་སསོ ་པ་སགོ ས་མང་ཙམ་བཟས་ན། ཆང་ སོན་ཡན་ཞེས་པ་སོགས་ལྷོད་འཇགས་དངོས་པོའ་ི རིགས་
མང་པ་ོ ཡདོ ་པས་ཆང་བཏུངས་རསྗེ ་སྤྱིར་བཏང་གཉདི ་སྨན་
རག་ག་ི དུག་ཤདེ ་སེལ་བར་ཕན་ཆེ།
གཏངོ ་མ་ི ཉན།

༤ ཆང་རག་འཐུང་མཁན་གྱིས་ཐ་མག་
འཐེན་མ་ི ཉན།

༦ ཆང་བཏུངས་རྗེས་འཁྲུག་ལས་ཆེས་མི་ཉན།

ཆང་རག་གི་ཉིང་ཁུ་རྣམས་མིའ་ི གཟུགས་པོ་ནས་ཕྱིར་
བཤང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་འགོར་པོ་ཡོད་ཅིང་། ནམ་རྒྱུན་ཆང་རག་
ཉིང་ཁུ་ནས་དོན་པའི་འདྲེས་སྦྱོར་དངོས་རྫས་དབྱེ་ཆོན་
ཞེས་པ་དེའ་ི དུག་ཤདེ ་ཉུང་མཐར་ཡང་ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞ་ི
སངོ ་རསྗེ ་གཞ་ི ནས་ཡལ་འག་ྲོ ག་ི ཡདོ ་པར་བརྟེན། ཆང་རག་
བཏུངས་རསྗེ ་འཁྲུགས་ལས་ཆེ་དྲགས་ན་ཆང་རག་ག་ི ཉངི ་
ཁུའ་ི དུག་ཤདེ ་ནུས་པ་ཐནོ ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ྲོ ག་ི ཡདོ ། གཞན་
ཡང་ར་བཟ་ི མཁན་ཚང་མར་སྤྲོ་བ་འཕེལ་བ་ནས་ཤསེ ་ཚོར་
མེད་པ་ཆགས་པའ་ི ག་ོ རམི ་ཞགི ་ཡདོ ་པར་བརྟེན་མ་ི ཁ་ཤས་
ཆང་རག་བཏུངས་རསྗེ ་ར་བཟ་ི མེད་པར་སྣང་ཡང་འགུལ་
སྐྱོད་དུས་ཡུན་ཕྲན་བུ་བྱས་རསྗེ ་ར་བཟ་ི ནས་རལི ་འག་ྲོ ག་ི
ཡདོ ་པ་རེད། མ་ི ཁག་གཅགི ་གསི ་ཆང་རག་བཏུངས་རསྗེ ་
སྤྲོ་བ་རབ་ཏུ་འཕེལ་ནས་རླངས་འཁརོ ་གཏངོ ་བའམ་སྦག་
སྦག་བཞོན་ནས་གང་སར་དཀྲོག་དཀྲོག་བྱེད་པ་ན་ི དནོ ་
དངོས་ཐོག་ཉེན་ཁ་ཆེ་བས་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་གནོད་
པ་ཞགི ་རེད། ཆང་རག་བཏུངས་རསྗེ ་ར་བཟ་ི མེད་ནའང་
༥ ར་དྭངས་བྱེད་ཀྱི་ཟས་རིགས་འདེམས་དགོས། རགི ་པ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་དྭངས་པ་ོ མེད་རྐནྱེ ་ག་ློ བུར་ཐབོ ་རྒྱག་
ཟས་རགི ས་མང་པ་ོ དཔེར་ན། གྲང་ཚལ་ལ་ཕུག་སིལ་སིལ་ ག་ི གནས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་ཚེ་བྱེད་ཚོད་མ་ཐགི ས་པ་ཡངོ ་ཉེན་
དང་། པད་ཚལ་ནང་སྙིང་མངར་སྐྱུར། ཤིང་ཏོག་ཨ་མྲ་སོས་ ཆེ་བས། ཆང་རག་འཐུང་མང་བའ་ི མ་ི རྣམས་ཁ་ཁུ་སམི ་པརོ ་
པ། སྲན་མ་ནག་པོའམ་སྲན་ལེབ་ཀྱི་ལྡེ་གུ ཤངི ་ཏགོ ་སསོ ་པ་ ཉལ་ནས་ངལ་གས་ོ ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞ་ི རྒྱག་དགསོ །
བཅས་ཚང་མས་ར་ཡག་པ་ོ དྭངས་ཐུབ་ལ། བཏུང་བ་གྲང་
གཞན་ཡང་། ཆང་རག་བཏུངས་རསྗེ ་མཉམ་
མ་ོ སགོ ས་ཀྱིས་ཀྱང་ར་དྭངས་ཐུབ། ཆང་རག་འཐུང་མང་ དུ་ཉལ་བ་ལས་འཁོར་བའི་ཕྲུ་གུ་ཡ་མ་གཟུགས་འབྱུང་
བའ་ི རསྗེ ་ལ་གངོ ་གསལ་གྱི་ཟས་རགི ས་སྣ་ཁ་གཉསི ་གསུམ་ ཚད་མཐ་ོ བ་དང་། འགའ་ཞགི ་ཡ་མ་གཟུགས་ཆགས་མེད་
བཟས་ནས་ར་དྭངས་ཐབས་བྱས་ཆགོ ཡནི ་ནའང་ཇ་གར་ ནའང་སྐསྱེ ་པའ་ི རསྗེ ་ལ་བ་ློ རགི ་དམན་པར་བརྟེན་གཞནོ ་
པོའམ་ཁ་ཧྥ་ེ ཇ་འཐུང་མ་ི ཉན། ཆང་བཏུང་རསྗེ ་ཇ་གར་ ནུ་བཟའ་ཚང་གསར་པ་ཚོའ་ི ངོས་ནས་བཤད་ན་ར་བཟི་
པ་ོ མང་པ་ོ འཐུང་ན་མཁལ་མ་དང་སྙིང་ཁམས་ཀྱི་འགན་ དུས་མངལ་མི་འཁོར་བ་བྱེད་རྒྱུར་དེ་བས་ཀྱང་དོ་སྣང་
འབབ་ལྗིད་དུ་འགྲོ་གི་ཡདོ ་ཅངི ་། ཆང་རག་ནང་པ་པ་ི ཐུའ་ོ ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས།
ཆང་རག་འཐུང་སྐབས་ཐ་མག་འཐེན་ན་ཐ་
མག་ནང་ག་ི དུག་དངསོ ་ལུས་པརོ ་འཇུ་མྱུར་བ་མ་ཟད་དེ་
གཉིས་དབར་རམ་འདེགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐོན་ནས་གནོད་
ཤས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་གི་ཡོད་ཅིང་། དཔྱད་གཞི་འབོར་ཆེན་གྱི་
ཐོག་ནས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཆང་རག་འཐུང་སྐབས་
ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ནང་སྣའ་ི ངན་སྐྲན་དང་ག་ྲེ བའ་ི ངན་
སྐྲན་ཕོག་མཁན་ཞེ་དྲག་མང་བ་ཡདོ ་པ་མ་ཟད། ཆང་རག་
འཐུང་སྐབས་ཐ་མག་འཐེན་ན་ད་དུང་མཆིན་ཁམས་ཀྱི་
དུག་སེལ་ཁུར་པོ་ལྗིད་དུ་འག་ྲོ བ་དང་། རངྙི ་འབུད་གསར་
ལེན་ནུས་པར་ཤུགས་སྐྱོན་ཐེབས་ཐགོ ་ལུས་པའོ ་ི ནད་འགགོ ་
ནུས་ཤུགས་ཉམས་ནས་ཆང་རག་གི་ཉིང་ཁུའི་དུག་ཕོག་པ་
དང་། འཚོ་བཅུད་མ་ི འདང་བ། དབང་རྩ་ཉམས་པ་སགོ ས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡངོ ་སླ་པོ་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། གལ་སྲིད་
སྦྲུམ་མ་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་ཤརོ ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའམ་སླད་ཕྱིན་
ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནདོ ་ཀྱི་ཡདོ ་པ་རེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཐ་མག་བཅད་ན་ལེགས།

ཚེ་རིང་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

ཐ་མག་འཐེན་མཁན་ཞིག་གསི ་ཐ་མག་ག་ི དུ་
ལུས་དལ་སེམས་ལྷོད་སྤྲོ་པོར་བཞུགས། །ཞལ་ནས་
ཞག་ཧའ་ོ ཧངྲེ ་གང་རྔུབ་པའ་ི དུས་མཚུངས་སུ། ག་ློ བའ་ི ནང་
དུ་བའི་སྨུག་རླངས་འཕྱུར། །བལྟས་ན་སྐྱིད་པའི་ཚུལ་མངོན་
ལ་དུ་རྡུལ་རབ་ཕྲ་དུང་ཕྱུར་ ༥༠ རྔུབ་ཀྱི་ཡོད། ཉིན་རེར་
ཡང་། །ཚོར་མེད་ལུས་ཕུང་དུག་གིས་འཚོས། །རྗེས་འགྱོད་སྨན་
ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་གང་རེ་འཐེན་གྱི་ཡོད་པའ་ི མི་ཞིག་གི་
བསྟེན་མ་དགོས་གོང་། །ཐ་མག་ནད་དུག་བཀག་ན་ལེགས།།
ག་ློ ཡུའ་ི ཡན་ལག་ལ་ལ་ོ རེར་ལེ་མུའུ་ཨར་ཧྥ་འཕེན་ཐིག་གི་
ཁྱབ་འགྱེད་འཕྲོ་འོད་ཧའ་ོ 5000 - 5500 ཕགོ ་ག་ི ཡདོ ་
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
པ་དེ་ཕལ་ཆེར་བྲང་ཁར་ X འཕ་ྲོ འདོ ་ཀྱི་གགློ ་པར་ཐེངས་
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
༡༥༠ ནས་ ༢༠༠ བླངས་པའི་འཕེན་ཐིག་ཕོག་ཚད་དང་
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
འདྲ་བས་འསོ ་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༩ ནས་ ༡༠ བརྒལ་ཡདོ ། ཐ་
ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགདོ ་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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