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བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་། ད་ེའབྲལེ་བྱམས་བརེ་

ལྡན་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཀང་བཀྱིན་སྩལ།

ས་ོསྨན་རྒྱུགས་སྤདོ་དང་ཐནོ་སྐརོ་མཛད་ས།ོ

བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལ་མངའ་བརེས་པའྱི་འཚ་ོ

བེྱད་སྨན་པ་ཞྱིག་ལ་མཚནོ་ན། སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་

ལ་མཁས་ཤྱིང་མན་ངག་ལག་ལནེ་དམར་ཁྱིད་ཀྱིས་

བརྒྱན་པ། སྨན་རྫས་འཁྲུལ་མེད་ངོས་འཛནི་ཐུབ་པ་

མ་ཟད་སྨན་གྱི་ར་ོནུས་ཞུ་རསེ་སྡེབ་སྦརོ་ཤསེ་པ་ལ་

སགོས་ཁད་ཆོས་ཚང་དགསོ་པར་བརནེ། གསོ་རྱིག་

སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ས་ོསྨན་ང་ོསྤོད་བྱདེ་ཐབས་

ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སོབ་སྦོང་སྤོད་པ་ནྱི་སྨན་རྱིས་

མཐོ་སོབ་ཁང་གྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་ཁྱིད་རྱིམ་པའྱི་ཆ་

ཤས་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེ་ནྱི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་༸རེ་བཙུན་

གཡུ་ཐགོ་རྱིང་མ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པསོ་ཀངོ་པོ་སྨན་

ལུང་དུ་སྨན་གྱི་སབོ་གྲྭ་ཐགོ་མར་དབུ་འཛུགས་གནང་

སྐབས་སལོ་བཏདོ་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་བདོ་གངས་ཅན་

ལངོས་སུ་གས་ོརྱིག་སབོ་གཉརེ་ཁང་ཇྱི་སདེ་ཅྱིག་བྱུང་

བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སལོ་བཟང་པ་ོད་ེམྱི་ཉམས་རྒྱུན་

འཛནི་བྱས་ཡདོ། 

ལྷག་པར་དུས་རབས་ ༡༧ ནང་སྡ་ེསྱིད་སངས་

རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཡུལ་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་སོ་སྨན་

ཐོན་རྒྱུགས་གྲུབ་རསེ་ཐོན་སྐོར་མཛད་སོ་ཟབ་རྒྱས་

ཨ་རྱིར་རྱིག་གཞུང་ག་ོརགོས་ཆདེ་བསྐྱདོ་རྒྱུ།
སྨན་རྱིས་མཐ་ོསབོ་ཁང་གྱི་སྐབས་ ༡༧ པ་

ཉམས་གསོག་སྨན་པ་དྲུག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ 

༢༣ ནས་ ༢༩ བར་ Emory University School of 

Medicine, USA དང་། ད་ེབཞྱིན་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༣༠ ནས་

ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༡ བར་ Centre for Spirituality 

& Healing, University of Minnesota, 

North Western Health Science University in 

Minneapolis, USA བཅས་སུ་རྱིག་གཞུང་གོ་རོགས་

སྤལེ་ཕྱིར་བསྐྱདོ་རྒྱུ་རདེ།

ད་ཐེངས་ཉམས་གསོག་སྨན་པ་ཨ་རྱིའྱི་སན་

གགས་ཆ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེདག་ཏུ་

སྨན་དང་འབྲལེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ག་ོརགོས་སྤལེ་རསེ་

ལྟ་སྐརོ་བསྐྱདོ་རྒྱུ་ད་ེཐགོ་མ་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡདོ། 

ཐངེས་འདྱིའྱི་ཉམས་གསགོ་སྨན་པ་བསན་འཛནི་

མཚ་ོམ་ོ(འབེྲལ་མཐུད་པ།)དང་། སྨན་པ་བད་ེསྐྱྱིད་ཉྱི་མ། 

སྨན་པ་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོྒན། སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་། སྨན་

པ་བསན་འཛནི་དགེ་ལགེས། སྨན་པ་སངས་རྒྱལ་ཁར། 

བཅས་ཡྱིན། ཁངོ་ཚ་ོལ་ོལྔའྱི་སྨན་གྱི་བསབ་པ་མཐར་

སནོ་པ་ཡྱིན་ལ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ག་ོའཕརེ་ཡདོ་པ། 

ལྷག་པར་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་གྱི་

ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་

ལམ་ནས་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཨ་རྱིར་ལྟ་སྐརོ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོནྱི་

ཉམས་གསགོ་སྨན་པ་ཚའོྱི་ཐསོ་རྒྱ་མཐངོ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏངོ་

སད་དང་།  ཨ་རྱི་སྨན་གྱི་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་དུ་

དངོས་སུ་བཅར་ནས་ད་ེགའྱི་དག་ེསབོ་དང་མཇལ་འཕད། 

སྐུ་མགནོ་སབོ་ཕྲུག་གྱི་ང་ོབརོ་འཛནི་གྲྭའྱི་གཏམ་བཤད་

ཀྱི་སབོ་ཐུན་འགའ་ཞྱིག་ལ་བཅར་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ལུགས་

སྨན་པའྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་སངས་ལ་རགོས་ཞྱིབ། རྱིག་

གཞུང་བྱདེ་ས་ོཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་སགོས་ཀྱི་

ས་ོནས་མངོ་ཚརོ་དང་ཉམས་མངོ་གསར་པ་གསགོ་པའྱི་

ཆདེ་དུ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་ཉམས་གསོག་སྨན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཤསེ་བྱའྱི་སྐརོ་དང་རང་གྱི་

མྱི་ཚའེྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྐརོ་ཡང་གངེ་སངོ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། 

སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ལོ་རསེ་མར་ཡང་ཉམས་

གསགོ་སྨན་པ་ལྔ་དང་རྱིས་པ་གཅྱིག་བཅས་ཨ་རྱིར་ལྟ་

སྐརོ་འདྱི་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གཏང་འཆར་ཡདོ།། 
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ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

དབུ་འཛུགས་གནང་སྐབས་སོ་སྨན་ངོས་འཛིན་

རྒྱུགས་སྤོད་རེ ་ཕུད་ལོན་པ་ལ་ལེགས་གསོལ་བྱ་

དགའ་དང་། རྒྱུགས་མ་འཕདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ལ་

འཕ་སྨོད་ཚུལ་དུ་སོབ་གཉེར་བ་ཚོར་སྐུལ་ལྕག་

གཏངོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གསར་བཏོད་གནང་བ་

རདེ། ད་ེཉྱིད་ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་། ད་ེབཞྱིན་

བཞུགས་སར་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ད་བར་རྣམ་པ་ཙམ་

ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་དབེ་ཕངེ་གསར་རམོ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལརོ་ལྷ་ལྡན་སྨན་རྱིས་ཁང་

དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁརོ་བའྱི་དུས་སོན་གྱི་

མཛད་སའོྱི་ཉྱིན་མརོ་ཚགོས་མགནོ་དུ་༸ཞབས་ཀྱིས་

བཅགས་པའྱི་ྋསྤྱི་ནརོ་ྋགངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་

Disease) ༡༥། ར་དཀར་ནད།(Nerve Disorder) 

༡༦། པགས་ནད།(Skin Disorder) ༡༧། མོ་ནད་

(Gynaecological Disorder) བཅས་ཁོན་

བསྡམོས་དབེ་ཕངེ་བཅུ་བདུན་རམོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡདོ།  

མ་ཉམས་པར་རྒྱུན་འཛནི་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། བཙན་

བོྱལ་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་པ་ནས་བཟུང་སྨན་

སབོ་རྣམས་ལ་ས་ོཁགོ་ངོས་འཛནི་བྱདེ་ཐབས་མཛུབ་

ཁྱིད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་སོབ་

རྣམས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ནང་། མ་ནཱ་ལྱི། མ་

རྱི། ར་ོཐང་སགོས་སུ་ས་ོསྨན་སབོ་སྦངོ་སད་འགྲུལ་

སྐྱོད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། ས་ོསྨན་རྒྱུགས་སྤོད་བྱདེ་ཚུལ་

ནྱི་ཉ་ེའཁརོ་གྱི་སྤང་རྱི་ས་གཙང་ཞྱིག་གྱི་སངེ་ས་ོསྨན་

རྣམས་སར་ཆགས་སུ་བསྒྱིགས་ཡདོ་པར་སབོ་གཉརེ་

བ་རེ་རེས་སོ་སྨན་རྣམས་ཀྱི་མདགོ་དབྱྱིབས་དྲྱི་རོ་

་་་ཐནོ་སྐརོ་མཛད་ས།ོ

ཨལེྤས་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ས་ོསྨན་འཚལོ་ཞྱིབ་དང་ང་ོསྤདོ།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༤ ནས་བཟུང་ཉྱིན་

གངས་ ༣༩ རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་རྫས་ཉམས་

ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ཕཱ་རན་

སྱིར་ (France) ཕབེས་ཏེ་ Alpes Himalaya 

ཚགོས་པའྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་ཨེལྤས་རྱི་རྒྱུད་ (Alpes 

Mountain) ཁུལ་གྱི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་རོག་

ཞྱིབ་སད་དུ་བསྐྱོད། ཐགོ་མར་ Ferme Aromatic 

Garden ཞསེ་པའྱི་ལྡུམ་རྭའྱི་ནང་གྱི་ས་ོསྨན་ལ་རགོ་

ཞྱིབ་དང་ག་ོབསྡུར་བྱས། ལྡུམ་ར་དའེྱི་ནང་ France 

བྱང་ཕགོས་ཁུལ་དུ་སྐྱ་ེབའྱི་ས་ོསྨན་འདབེས་འཛུགས་

བྱས་ཡོད། ཐེངས་འདྱིར་ France རྱི་རྒྱུད་ཁག་

བཞྱི་ལ་སོ་སྨན་འཚོལ་ཞྱིབ་དང་རོག་ཞྱིབ་བྱས་

ཡདོ། France བྱང་ཕགོས་ Alps mountain 

Belledonne རྱི་རྒྱུད་ད་ེནྱི་རྒྱ་མཚའོྱི་ངསོ་ནས་མཐོ་

ཚད་མྱི་ཀར་ ༣༠༠༠ ཡདོ་པ་དེ་དང་། France ལོྷ་

ཕགོས་ས་ཁུལ་ Devoluy mountain ནྱི་རྒྱ་མཚོ་

ངསོ་ནས་མཐ་ོཚད་མྱི་ཀར་ ༢༡༠༠ ཡདོ་པ་དརེ་ཡང་

བསྐྱོད། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ས་མཐོ་སོ་སྨན་འདེབས་ལས་

བྱདེ་ས་སན་གགས་ཅན་གྱི་ས་མཐོ་སོ་སྨན་ལྡུམ་ར་ 

Alpine Station Botanical Garden ནང་རོག་

ཞྱིབ་བྱས་འདུག དུས་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་སྐྱེ་དངོས་ཐོན་

རྫས་དང་། ར་ཆེའྱི་རྱི་ཤྱིང་རྒྱུད་གོང་གསེབ་ཡར་

རྒྱས་སྐོར་ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་རྒྱལ་ཡོངས་

ཚགོས་ཆེན་ཞྱིག་བསྐོང་ཚགོས་བྱས་པ་དརེ་སྨན་པ་

ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ལུགས་

གས་ོརྱིག་ཐད་ནས་སྐྱ་ེདངསོ་ས་ོསྨན་དང་། ད་ེདག་གྱི་

ཁད་ཆོས། ཕན་ཡནོ་སྐརོ་ཞེས་པའྱི་བརདོ་གཞྱི་ཐགོ་

གཏམ་བཤད་ཀང་གནང་ཡདོ།

མདརོ་ན། ཐངེས་འདྱིར་ས་ོསྨན་འཚལོ་ཞྱིབ་བྱདེ་

ཡུལ་ནྱི་ Alps Mountain རྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ཞྱིང་ Alps 

Mountain རྱི་རྒྱུད་ནྱི་ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་རྱི་མཐོ་ཤསོ་

ཤྱིག་དང་། རྱི་རྒྱུད་རྱིང་ཤསོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཙམ་དུ་མ་

ཟད་ France, Italy, Swiss, Austria རྒྱལ་ཁབ་ཁག་

ས་འདྲསེ་ཀྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་ས་ོསྨན་ས་ེའཛམོས་སྐྱསེ་ཡདོ།

སྨན་བཅསོ་སྨན་སྐརོ་གྱི་ལམ་སནོ་བཀའ་མངགས།
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་

ཁང་འཛནི་སྐྱངོ་ནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཡདོ་ད་ོཅགོ་

གྱི་གཙསོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་སྡ་ེཚན་ཁག་ལ་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་སྦྲགས་སྨན་བཅོས་དང་། 

སྨན་སྐརོ། སྨན་ཁང་ཕྱིར་བསྡུའྱི་གནས་ཚུལ་སགོས་

ཀྱི་སྐརོ་ལམ་སོན་བཀའ་ཡྱིག་རྱིག་གསལ་ཨང་ ༤༦ 

འཁོད་པ་ཞྱིག་བཏང་བ་དའེྱི་ནང་དོན་རྣམས་མང་

ཚགོས་ཀྱིས་ཤེས་རགོས་བྱུང་ན་དག་ེམཚན་དུ་མཐངོ་

ནས་འདྱིར་བཀདོ་ཡདོ།

"སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ལས་

འགན་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ཞྱིག་ནྱི་ནད་པར་

སྨན་བཅོས་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དརེ་བརནེ་ཇྱི་སྱིད་ནད་

པ་ཡདོ་པ་དེ་སྱིད་དུ་སྨན་སྐརོ་བེྱད་པའམ་སྨན་ཁང་

འཛུགས་པ་སོགས་བེྱད་རྒྱུ་དང་། ནད་པ་མེད་ཚ་ེསྨན་

ཁང་ཡདོ་པ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཡངོ་སྱིད། དཔརེ་

ན་ཉེ་བའྱི་ཆར་མཚ་ོཔདྨ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཕྱིར་

བསྡུས་ཀྱིས་སྨན་སྐརོ་བྱདེ་དགསོ་བྱུང་ཡདོ།

ཁེ་འབབ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལོྟས་པར་ནད་པ་

ཡདོ་ཕྱིན་ནད་པར་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན། ལྷག་པར་ནད་རྱིགས་སནོ་

འགོག་དང་ཟས་སོྤད་སྤང་བླང་ཐད་ལའང་སྨན་པ་

སོ་སསོ་རྒྱུན་དུ་ལས་དནོ་བྱདེ་དགསོ་རྱིགས་ལ་ལྷདོ་

གཡེང་མ་སོང་བ་ངེས་པར་འཁུར་དུ་བླང་དགོས། 

འདྱི་ལོ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་འཁརོ་

བའྱི་མཛད་སའོྱི་སྐབས་བཀའ་སབོ་ལྕྱི་བ་ོཕབེས་ཡདོ་

པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རདེ།

གལ་ཏེ་ནད་པ་མདེ་ཚ་ེནད་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་

ངག་ཐགོ་ནས་བརོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཟླ་གངས་

ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་སངས་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་འགདོ་འབུལ་

དགསོ། ལྷག་པར་སྤྱི་ཚགོས་ནང་དྲང་བདནེ་མྱིན་པའྱི་

འཆལ་གཏམ་སྤལེ་རྱིགས་ལའང་གནད་དུ་སྨྱིན་པའྱི་

གསལ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་བྱདེ་ཆགོ་པ་ཡྱིན།

སྨན་སྐོར་ཕབེས་ཡུལ་ས་གནས་སུ་ནད་པ་ར་ེ

ཟུང་ངམ་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་ཚེ་འཕལ་དུ་སྨན་སྐོར་

མཚམས་འཇགོ་མ་གནང་བར། ད་ེལྟ་བུའྱི་ས་གནས་

གཉྱིས་སམ་གསུམ་ལ་སྨན་སྐོར་ཉྱིན་གཅྱིག་ནང་

གྲུབ་ཐུབ་མྱིན་གཟྱིགས་རྒྱུ་སགོས་དུས་ཚདོ་ལ་དམ་

འཛནི་གནང་དགསོ། འཛནི་སྐྱངོ་གྱི་བཀའ་ཁལོ་མདེ་

པར་རང་འཚམ་སྨན་སྐོར་མཚམས་འཇོག་བྱས་ན་

འགྱིག་ཐབས་མདེ། ལྷག་པར་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་སྨན་

སྐོར་ཕེབས་སྐབས་ནད་པས་སྨན་དུས་ཐོག་བཞེས་

ཡོད་མེད་ལ་རོག་ཞྱིབ་དང་། འབྲེལ་ཡོད་ལའང་

མངགས་བྱ་ནན་ཏན་གནང་དགོས་པ་བཅས།།'' ཞེས་

གསལ་ཡདོ།

འདྱི་ལོ་དམྱིགས་བསལ་དབེ་ཕངེ་བཅུ་བདུན་

པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དཔར་བསྐྲུན་འགོ་གོན་དབུས་

བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་

དང་། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ཨ་

རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་བཏང་གནང་ཡོད་

ན་རྒྱ་ཆའེྱི་ཀགོ་པ་པོ་དང་དནོ་གཉེར་ཅན་ཡངོས་ཀྱི་

ཚབ་བྱས་ཏེ་བཞུགས་སར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱིས་འབེྲལ་ཡདོ་ཚན་པ་ཚང་མར་སྱིང་དབུས་ནས་

ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབེ་ཕངེ་ད་ེདག་རང་རྱིགས་

མང་ཚགོས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་གཅེས་སྲུང་དང་ནད་

གཞྱི་སནོ་འགགོ་ཁ་ོནའྱི་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་ཏ་ེརྱིན་མདེ་

འགམེ་སྤེལ་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མང་ཚགོས་ནས་

ཀང་སྱིང་པ་ོལངོས་སུ་སྤོད་ཐུབ་པ་བྱདེ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ  

དབེ་ཕེང་ད་ེདག་ནང་དུ་གཙ་ོབོ་བོད་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་གཞྱི་རར་བཞག་སེ་དངེ་

རབས་སྨན་གྱི་རྱིག་པ་སོགས་ནས་ཀང་ལེགས་ཆ་

བླངས་ཡོད། དའེྱི་ནང་ནད་གཞྱི་བྱེ་བྲག་སོ་སའོྱི་ངོ་

སྤདོ་དང་། རྒྱུ་རྐནེ། ནད་རྱིགས་དབྱ་ེབ་མདརོ་བསྡུས། 

ནད་རགས་དང་། ད་ེནས་ནད་གཞྱི་ས་ོསའོྱི་སནོ་འགགོ་

བྱ་ཐབས་ཁད་པར་བསན་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ཕན་

གནདོ་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་སྐརོ་དང་། ནད་གཞྱི་ཕགོ་

ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆདེ་དུའང་ཟས་སྤོད་ལམ་སནོ། བདོ་

རྱིས་རྱིག་པ་ནས་བསན་པའྱི་སནོ་འགགོ་ཐབས་ལམ། 

དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་དོ་སང་དགོས་རྱིགས་

སོགས་ཤེས་བྱ་ས་འཛོམས་ཡདོ་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་

རགོས་ཐུབ་པའྱི་ཚགི་སྦརོ་ག་ོབད་ེབ་གཙ་ོའདནོ་བྱས་

ཡདོ་ན་ཕན་ཐགོས་ངེས་ཅན་ཡངོ་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། 

པ་ོམཆགོ་གྱིས་མང་ཚགོས་ཀྱི་འཕདོ་བསེན་ཐད་ལ་

སྒྱིག་འཛུགས་ནས་འཐུས་ཤརོ་ཕྱིན་པའྱི་སྐརོ་བཀའ་

སབོ་ཟབ་གསལ་ཕབེས་པར་བརནེ། སྨན་རྱིས་ཁང་

ནས་《བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ནད་གཞྱི་སོན་

འགགོ་ཤསེ་བྱ།》ཞེས་པའྱི་དབེ་ཕེང་བརྒྱད་ཡོད་པ་

ཞྱིག་རམོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡདོ། ལོ་དའེྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་རྒྱལ་

ས་དྱིལྱིར་མཛད་སོ་ཞྱིག་ཏུ་མགནོ་པོ་གང་གྱིས་ལྷ་

ཕག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་མའྱི་དྲུང་ནས་ཐུགས་དགསེ་

མཉེས་ཆནེ་པའོྱི་ངང་དབུ་འབྱདེ་བཀྱིན་བསྐྱངས་པའྱི་

སྐལ་བཟང་གྱི་གོ་སྐབས་བརེས། ད་ེནས་རྱིང་མྱིན་

དབེ་ཕངེ་ད་ེདག་མང་ཚགོས་ལ་རྱིན་མེད་མཁོ་འདནོ་

ཞུས་ཡདོ།  

ས་ལའོྱི་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་ཤསེ་བྱ་ག་ོརགོས་

སྤེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཉྱིད་མུ་མཐུད་དེ་སར་ཡང་

སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ནད་གཞྱི་གསར་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སོན་

འགགོ་དབེ་ཕངེ་ཁག་རམོ་སྒྱིག་ཞུས་ཡདོ། དབེ་ཕངེ་

ད་ེདག་ནྱི། ༡། དབུགས་མྱི་བད་ེབ།(Asthma) ༢། ཟ་

ཁུ་གཅྱིན་སྱི།(Diabetes) ༣། གྲུམ་བུ།(Arthritis) 

༤། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པ།(Hep B) ༥། ཁག་

རླུང་སོད་འཚངས།(Hypertension) ༦། སྦྲུམ་

མའྱི་འཕདོ་བསེན།(Pregnancy Care) ༧། ཕོ་

འབྲས།(Stomach Cancer) ༨། གོ་གཅོང་ཟད་

བེྱད།(Tuberculosis) ༩། ཡ་ོག(Yoga) བཅས་ཡྱིན་

པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ལ་ོམུ་མཐུད་ནས། ༡༠། ཆམ་

རྱིམས།(Cold & Flu) ༡༡། གཞང་འབྲུམ།(Piles) 

༡༢ བཤང་འགགས་ནད།(Constipation) ༡༣། 

མགོ་ན་བ།(Headache) ༡༤། སྱིང་ནད།(Heart 

སོགས་ལ་ལེགས་པར་བརག་ནས་སོ་སྨན་སོ་སོའྱི་

མྱིང་དང་རྱིགས་སགོས་ལན་ཤགོ་ཐགོ་ཏུ་བྲྱིས་པའྱི་

ལམ་ནས་རྒྱུགས་སོྤད་གནང་སོལ་ཡདོ།

འདྱི་ལའོྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་

ཁང་གྱི་སབོ་སྤྱི་གཞོན་པ་སྨན་དག་ེབླ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་

དང་སྨན་སྦརོ་ཁང་གྱི་སྨན་པ་སྤེན་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་སེ་

ཁྱིད་གནང་འགོ་སྨན་སབོ་གངས་ ༥༤ དང་། ས་ོསྨན་

ང་ོསྤོད་གནང་མཁན་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེའགན་

སྨན་རམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ནརོ་བུ་དང་། སྨན་རྫས་ཉམས་

ཞྱིབ་སྨན་པ་ཚ་ེབརན་མྱི་འགྱུར་བཅས་ཀྱིས་བདུན་

གཉྱིས་རྱིང་མ་ནཱ་ལྱི་དང་མ་རྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་རྱི་ཀླུང་སྤང་

ལངོས་མྱུལ་ཏ་ེས་ོསྨན་གངས་ ༢༤༠ ཙམ་སྨན་སབོ་

རྣམས་ལ་ངོ་སྤོད་བྱས་ཡོད། ལྷག་པར་སྨན་སོབ་

སྐབས་ ༡༩ པ་རྣམས་ལ་སོ་སྨན་ཐནོ་རྒྱུགས་ཆེན་

མོ་དང་། ལོ་རྱིམ་དང་པོ་ཡྱིན་པ་སྨན་སོབ་སྐབས་ 

༢༠ པ་རྣམས་ཀང་སོ་སྨན་རྒྱུགས་སྤོད་བཏང་ཡདོ།  

ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་མཐོ་སབོ་

ཚགོས་ཁང་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་

དང་། སྨན་རྱིས་དག་ེསོབ་ཚང་འཛམོས་ཐགོ་སྨན་

སོབ་སྐབས་ ༡༩ པ་རྣམས་ལ་ས་ོསྨན་རྒྱུགས་སྤོད་

ཐནོ་སྐརོ་མཛད་ས་ོཞྱིག་ཀང་འཚགོས་ཡདོ།

October Dasar_09092017.indd   2 9/20/2017   1:13:31 PM



བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡

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

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

་་་དྭངས་གསལ་མེ་ལངོ་།

ད་སྐབས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མྱི་འབརོ།

ཨང་། རྣམ་གངས། ཕ།ོ མོ། བསྡམོས།

༡ སྨན་པ། ༦༧ ༤༨ ༡༡༥

༢ ཆདོ་གན་སྨན་པ། ༥ - ༥

༣ སྐར་རྱིས་པ། ༨ ༧ ༡༥

༤ སྨན་སབོ། ༤༤ ༣༩ ༨༣

༥ སྐར་རྱིས་སབོ་ཕྲུག ༨ ༡༤ ༢༢

༦ འཛནི་སྐྱངོ་ལས་བྱདེ། ༡༧༡ ༡༤༩ ༣༢༠

༧ འཛནི་སྐྱངོ་ཆདོ་གན་ལས་བྱདེ། ༤༣ ༡༥ ༥༨

༨ ཆདོ་གན་ལས་མྱི། ༡༦ ༡༩ ༣༥

༩ ལས་མྱི། ༢༤ ༣༥ ༥༩

༡༠ ཚོད་བལྟ། ༥ ༡ ༦

༡༡ བསྡམོས། ༣༩༡ ༣༢༧ ༧༡༨

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༧ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ ༩ ཚསེ་ ༦ བར་

བུམ་སངོ་ལྷ།ོ ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

བོད་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༡ ཉྱི
ས་མེ

SUN- 1-10-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  

༨  ཚསེ་ ༡༢ ཟླ
ས་ཆུ

MON- 2-10-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས།

༨ ཚསེ་ ༡༣ མྱིག
མེ་ཆུ

TUE- 3-10-2017
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  

༨ ཚསེ་ ༡༤ ལྷག
ས་ཆུ

WED - 4-10-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤངོས། 
གསོ་སྦངོ་།

༨ ཚསེ་ ༡༥ ཕུར
མེ་རླུང

THU - 5-10-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཉེན་འགྱིག་
མྱི་བྱ། 

༨ ཚསེ་ ༡༦ སངས
ས་ཆུ 

FRI- 6-10-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཨར་ལས་
སྤངོས།

༨ ཚསེ་ ༡༧ སྤེན
ས་ཆུ

SAT - 7-10-2017 
Earth-Water

 ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་འཛམེས། 

༨ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱི
མེ༢

SUN - 8-10-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་
སྤངོས།

 ༨ ཚསེ་ ༡༩ ཟླ
མ་ེཆུ 

MON- 9-10-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། 
ཀླུ་ལོྡག

༨  ཚསེ ༢༠   མྱིག
མེ༢

TUE -10-10-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་ངན། 

༨  ཚསེ་ ༢༡ ལྷག
ས་ཆུ

WED -11-10-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགནོ་སྤངོས།  

༨ ཚསེ་ ༢༢ ཕུར
རླུང༢ 

THU- 12-10-2017 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་ངན།

༨ ཚསེ་ ༢༣ སངས
ས་ཆུ

FRI- 13-10-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ། 

༨  ཚསེ་ ༢༤ 
ཆད

༨ ཚསེ་ ༢༥ སྤེན
ས་མེ

SAT- 14-10-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།

༨ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱི
མ་ེཆུ 

SUN- 15-10-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།། 

༨ ཚསེ་ ༢༧ ཟླ
མེ་ཆུ

MON- 16-10-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  

༨ ཚསེ་ ༢༨ མྱིག
མེ༢

TUE- 17-10-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་
སྤངོས། 

༨ ཚསེ་ ༢༩ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED- 18-10-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།

  ༨ ཚསེ་ ༣༠ ཕུར
རླུང༢

THU- 19-10-2017 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་ངན།  
གསོ་སྦངོ་།

བོད་ཟླ ༩ ཚསེ་ ༡ སངས
ས་རླུང

FRI- 20-10-20167
Earth-Wind

རྒྱ་ཟླ ༩ ཆ་ེཚསེ ༡  ཚསེ་ཆ་ངན། 
ས་ཁམས་མཆརེ་ར་ཞག ༡༨ རྒྱུ།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ ༡༠ ཚསེ་ ༨ བར་བུམ་

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

ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢ སྤེན
ས་རླུང  

SAT- 21-10-2017
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཀླུ་ལོྡག

༩ ཚསེ་ ༣ ཉྱི
མེ་རླུང

SUN- 22-10-2017
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   བྱྱིས་སནོ་
མྱི་བྱ།

 ༩ ཚསེ་ ༤ ཟླ
མེ་ཆུ

MON-23-10-2017
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  

༩  ཚསེ་ ༥ མྱིག
ས་མེ

TUE- 24-10-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  

 ༩ ཚསེ་ ༦ ལྷག
ས་ཆུ

WED- 25-10-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མཁར་སྤངོས། 
གཏར་སགེ་མྱི་བྱ།

ཀླུ་ལོྡག

  ༩ ཚསེ་ ༦ ཕྱི་མ  ཕུར  
ཆུ་རླུང

THU- 26-10-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  

 ༩ ཚསེ་ ༧ སངས
ས་ཆུ

FRI- 27-10-2017 
Earth-Water

  ཚསེ་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་འཛམེས། བུམ་སངོ་ནུབ། 

ཀླུ་ཐབེས།

༩ ཚསེ་ ༨ སྤེན
ས༢

SAT- 28-10-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་
སྤངོས།

༩ ཚསེ་ ༩ ཉྱི
ས་མེ

SUN- 29-10-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  

༩ ཚསེ་ ༡༠ ཟླ
ཆུ༢

MON-30-10-2017 
Water-2

 ཚསེ་ཆ་ངན།  

༩ ཚསེ་ ༡༡ མྱིག
ས་མེ

TUE-31-10-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།

༩ ཚསེ་ ༡༢ ལྷག
མེ་ཆུ

WED-1-11-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།

༩ ཚསེ་ ༡༣ ཕུར
ཆུ་རླུང 

THU-2-11-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།

༩ ཚསེ་ ༡༤ སངས
ས་ཆུ

FRI- 3-11-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤངོས། 
གསོ་སྦངོ་།	 

༩ ཚསེ་ ༡༥ སྤེན
ས་རླུང

SAT-4-11-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཞག་ངན།

༩ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱི
མེ༢

SUN-5-11-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མཁར་སྤངོས།

༩ ཚསེ་ ༡༧
 ཆད

༩ ཚསེ་ ༡༨ ཟླ
མེ་ཆུ

MON- 6-11-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་
སྤངོས།

༩ ཚསེ་ ༡༩ མྱིག
ས་མེ

TUE- 7-11-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཆུ་ཁམས་མཁལ་
ར་ཞག ༧༢ རྒྱུ།

༩ ཚསེ་ ༢༠ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED- 8-11-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཀླུ་ལོྡག

༩ ཚསེ་ ༢༡ ཕུར
ཆུ་རླུང

THU- 9-11-2017
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འདྱི་ནྱི་དུས་ཚོད་མྱིན་ལ་ཡུལ་ལོངས་ཞེས་

བགདོ་ཡུལ་གངོ་གསལ་རྒྱུ་སྐར་ ༢༧ པ་ོར་ེར་ེལ་དུམ་བུ་

དྲུག་ཅུ་རརེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཉྱི་མ་བགདོ་པ་དལ་བས་

ཉྱིན་རརེ་ཡུལ་གྱི་ཚུདོ་ ༤ ལྷག་ཙམ་ལས་མྱི་འག་ོ 
4 
༡
༢༤

7༽
8  

སྦརོ་བས་ལངོས་སྤོད་ཡྱིན་པས་འདྱི་ནྱི་དུས་ཚདོ་ཡྱིན་

ཞྱིང་དེ་ཡང་ནམ་ལངས་ཕན་ལ་སྤད་ཟྱིན་པའྱི་ཆུ་ཚོད་

ཀྱི་གངས་ཡྱིན། 
5
༢
༡

7༽
8  བྱདེ་པའྱི་ཟླ་སྐར་ཡྱིན་སབས་རྱི་

ཚུལ་གྲུབ་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན། 
6
༠
༥

7༽
8  ནྱི་འདས་

ཞག་ཡྱིན་ཞྱིང་ཉྱི་མ་གངོ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་སེབས་ནས་ཇྱི་

ཙམ་འདས་པའྱི་ཞག་གངས་ད་ེཡྱིན། 
1
༡
༣༩
༤༤

2
༠
༤༩
༢༥

3 
༠
༣༥
༢༠

4 
༡
༢༤
༤༥

5
༢
༡
༢༨6 

༠
༥
༢༦

7༽
8
9

 རྣམས་ནྱི་རང་རང་ལངོས་སྤདོ་ཀྱི་དྲུག་ཅུའྱི་ཆ་ཆུ་

སང་ཞེས་པ་ད་ེཡྱིན། འདྱིར་དབུགས་དང་ཆ་ཤས་

སགོས་ནྱི་བཀདོ་ 
6
༠
༥
༢༦

7༽
8
9

འདྱི་ནྱི་འདས་ཞག་དའེྱི་སངེ་ད་ེ

རྱིང་གྱི་ཞག་ཁངོས་ནས་ཆུ་ཚདོ་ཇྱི་འདས་ཀྱི་གངས་

ཡྱིན། འདྱི་གཤམ་སང་དབུགས་ཆ་ཤས་བཅས་ཡདོ་

ཀང་འགདོ་སལོ་མེད། ཟུར་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཕྱི་ལའོྱི་ཟླ་ཚསེ་

ཀྱི་ཨང་ཀྱི་ནྱི་མཁནེ་ས་བ་ལགས། ད་ེལྟར་ངོ་སྤོད་ཀྱི་

རྱིམ་པ་རྣམས་ཞུས་ཟྱིན་ནས་ད་ེདག་གྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་

ཞྱིབ་པ་བ་ཻདཀར་དང་ཉྱི་སང་སགོས་རྱིས་གཞུང་ཆ་ེཁག་

དང་འབྲས་རྱིས་ཁག་སོགས་ནས་མཁེན་པ་མཛད་རྒྱུ་

དང་། དེ་དག་ལས་གཟའ་སྐར་ངན་པ་བབས་ཚ་ེབཅོས་

ཐབས་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུག་གྱི་ཆདེ་ཟླ་བའྱི་ས་བདག་གྱི་

སྒྱིབ་བཅོས་ནས་བཟུང་སྒྱིབ་བཅོས་ཁག་དང་། ཁད་

པར་ཡནོང་གྱི་སྒྱིབ་བཅསོ་དཔ་ེརྱིས་དང་བཅས་པ་ས་

བདག་སྤྱི་ལ་ཡང་ཕན་པ་དང་། དེ་མཇུག་སྒ་གཅན་

འཁོར་ལའོྱི་རྱི་མོ་དང་། མཇུག་བྱང་བཅས་ལ་ོཐ་ོཧྱིལ་

པའོྱི་འགལེ་བཤད་གང་གསལ་དུ་བཀདོ་པ་ལགས་ས།ོ།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་སྦྱིན།
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

ྋརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དགངོས་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་

མང་ཚོགས་ལ་འཕོད་བསེན་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་འཛནི་སྐྱོང་སྤེལ་

གསུམ་གྱི་ལས་འགན་གཙུག་ནརོ་ལྟ་བུར་འཛནི་པ་

ལྟར། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བོད་རྱིགས་ལ་ོན་ ༦༥ ཡན་

སོན་རྒན་གས་རྣམས་དང་། ནད་གཅོང་།  སྱི་ཞུའྱི་ལས་

བྱདེ། བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བ། ཉམ་ཐག་རྱིགས། 

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་དང་སྡདོ་གཅྱིག་ནང་མྱི་

བཅས་ལ་སྨན་སྦྱིན་ཆ་ཚང་དང་། གྲྭ་བཙུན་དང་། སོབ་

ཕྲུག་བཅས་ལ་སྨན་དོད་ཕེད་བཅག  དེ་བཞྱིན་སྨན་

བཅསོ་ལྟ་སྐྱངོ་ཁངོས་སུ་ཡདོ་པའྱི་བདོ་རྱིགས་རྣམས་

ལ་སྨན་དདོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཆག་ཡང་ཆད་མེད་སྤོད་

བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེལྟར་སྨན་སྦྱིན་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་

བབས་ཡངོ་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོནྱི། ༸སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་སྐྱབས་

མགནོ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མཆོག་གྱི་བླ་

ན་མདེ་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་གཟྱི་བྱྱིན་ལས་བྱུང་བ་སྨོས་

ག་ལ་དགསོ། འཕལ་རྐནེ་གངོ་ཁརེ་ཁག་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་བསེན་

གཏུགས་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལྷག་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་

ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེརྱིགས་ལ་སྨན་སྦྱིན་འབུལ་མྱི་

དགསོ་པའྱི་ཐགོ་སྨན་རྱིན་ཡངོ་འབབ་ག་ནམོ་པ་བྱུང་

བར་བརནེ་ནས་ཡྱིན། སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་སྨན་རྒྱུ་ར་ཆའེྱི་

རྱིགས་མཁོ་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡདོ་པ་

དང་། ནམ་དུས་འཚམ་པའྱི་རྱིང་སྨན་སྦརོ་ར་ེར་ེབཟ་ོ

སྐྲུན་སྐབས་སུ་སྨན་པ་དང་ལས་བེྱད་ལས་མྱི་རྣམས་

ས་ལངས་ཕྱི་ཉལ་ངང་འབད་རོལ་ལྷོད་མེད་གནང་

དགསོ་པར་བརནེ། སྨན་སྦྱིན་ལནེ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་

ཀང་སྨན་དུས་ཐགོ་བཞསེ་ཏ་ེརང་གྱི་འཕདོ་བསནེ་ལ་

གཅསེ་སྲུང་དང་ནད་རྱིགས་ཞྱི་ཐབས་གནང་རྒྱུ་གལ་

ཆནེ་པོ་ཡྱིན་ལ། སྨན་སྦྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་སྨན་རྣམས་

དུས་ཐགོ་ཏུ་མ་བཞེས་པར་སྤུང་གསགོ་བྱདེ་ད་ེཆུད་

ཟསོ་སུ་མ་སངོ་བ་ངསེ་པར་གནང་དགསོ། 

ས་ལ་ོཟླ་ ༧ པ་ནས་འདྱི་ལའོྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་བར་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་སྨན་སྦྱིན་བཏང་བའྱི་རེའུ་མྱིག

ཕྱི་ལ་ོཟླ་དུས་ས་ོསརོ། སྨན་སྦྱིན་ཕུལ་བ་སརོ།

༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ - ༩ བར། ༨'༣༤༤'༠༡༦།༦༥

༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ - ༡༢ བར། ༩'༤༡༡'༡༤༣།༥༨

༢༠༡༧ ཟླ་ ༡ - ༣ བར། ༧'༣༠༨'༣༩༣།༣༨

༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ - ༦ བར། ༨'༢༨༨'༨༤༥།༠༢

བསྡམོས་སརོ། ༣༣'༣༥༢'༣༩༨།༦༣
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རམོ་སྒྱིག་པ། རྱིག་དག་ེབློ་བཟང་བཀ་ཤྱིས།

   ཚགོས་མྱི། དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས།

                 རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།

 སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་། 

 ཀམ་པུ་ཀར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱྱིད་འཛམོས།

ཉསེ་པ་གསུམ་སྐརོ་བསམ་ཚུལ།
བསམ་པ། (སྨན་སོབ་སྐབས་ཉྱི་ཤུ་ཕྱི་རྒྱལ་སབོ་མ།)

བོད་པའྱི་སྨན་པ་བསེན་དུས་ཁོང་གྱིས་རླུང་

འདུག་མཁྱིས་པ་འདུག་བད་ཀན་འདུག་ཅེས་དུས་རག་

ཏུ་གསུངས་པ་ཡྱིན། དསེ་གང་སནོ་པ་རདེ་ཟརེ་ན། རླུང་

མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་སྐརོ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ནང་

དམྱིགས་བསལ་དུ་གལ་ཆནེ་པ་ོདང་། ད་ེགསུམ་གྱི་སྐྱནོ་

ཡནོ་ཤསེ་ན་གཟུགས་པ་ོབད་ེབར་གནས་ཐུབ། ཉསེ་པ་

གསུམ་སྐརོ་གཏམ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རོམ་

འབྲྱི་ནའང་རེད་གང་ལྟར་ཡང་ད་ེནྱི་མཐའ་ཡས་པ་དང་

བརདོ་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ། འནོ་ཀང་། ང་རང་གྱིས་

གང་ཤསེ་པ་ད་ེབསམ་འཆར་ཐུང་ངུ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མྱི་ལུས་ལ་ཆ་ཤས་གཙ་ོབོ་གསུམ་ཡདོ། ད་ེ

ནྱི་ཉེས་པ་གསུམ་དང་ལུས་ཟུངས་བདུན་དང་དྲྱི་མ་

གསུམ་ཡྱིན།  དེའྱི་ནང་ནས་ཉསེ་པ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་

ནྱི་གཟུགས་པའོྱི་བྱདེ་ལས་དང་། ལུས་ཟུངས་བདུན་ནྱི་

གཟུགས་པོ་རགས་པ་དང་། དྲྱི་མ་གསུམ་ནྱི་གཟུགས་པོ་

རགས་པའྱི་སྱིགས་མ་ལ་གོ་བ་ལནེ་ཆགོ་པ་འདྲ།

དརེ་བརེན་ནས་ཉེས་པ་ཞེས་བཏགས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་གནདོ་པར་བེྱད་པའྱི་ན་ཉེས་པ་དང་། ངའྱི་

བསམ་ཚུལ་ལ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་འཕལེ་

ཟད་འཁྲུགས་པས་ནད་འབྱུང་བ་དང་། གཟུགས་པོའྱི་

བེྱད་ལས་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་པས་ནད་འབྱུང་བ་རེད་

བརདོ་ན་ད་ེགཉྱིས་འདྲ་བ་ོརདེ་འདུག དཔརེ་ན། ལུས་

ཀྱི་བྱདེ་ལས་རླུང་། བྱདེ་ལས་དའེྱི་རྱིགས་ལྔ་དང་། སགོ་

འཛནི། གནེ་རྒྱུ། ཁབ་བྱདེ། མེ་མཉམ། ཐུར་སལེ་བཅས་

ལྔ་ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་སགོ་འཛནི་ནྱི་ཟས་སྐམོ་མྱིད་དང་། 

དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་དང་། བོླ་དང་དབང་པོ་གསལ་ཞྱིང་

སམེས་འཛནི་བྱདེ་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གཟུགས་པའོྱི་བྱདེ་

ལས་རླུང་གྱི་རྱིགས་སགོ་འཛནི་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་པ་

དང་། དའེྱི་བེྱད་ལས་ལ་རགས་པ་ཙམ་ལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 

སམེས་འཛནི་མྱི་ཐུབ་པ་ཟརེ་ན་འཆྱི་བའྱི་དནོ་ཡྱིན་གྱི་

རདེ། ད་ེནས་བླ་ོདང་དབང་པ་ོམྱི་གསལ་བ། དབུགས་

འབྱྱིན་རྔུབ་མྱི་ཐུབ་པ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའབྱུང་

བར་གྱུར། ལུས་ཀྱི་བེྱད་ལས་མཁྱིས་པ། བེྱད་ལས་དེའྱི་

རྱིགས་ལྔ་ནྱི་འཇུ་བྱདེ། མདངས་སྒྱུར། སྒྲུབ་བྱདེ། མཐངོ་

བྱདེ། མདགོ་གསལ་བཅས་ལྔ་ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་འཇུ་

བེྱད་ནྱི་ཟས་འཇུ་བ་དང་། དྭངས་སྱིགས་འབེྱད་པ། ལུས་

ཀྱི་དྲདོ་སྐྱདེ་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གཟུགས་པའོྱི་བྱདེ་ལས་

མཁྱིས་པ། དའེྱི་རྱིགས་འཇུ་བེྱད་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཟས་འཇུ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། དྭངས་

སྱིགས་མ་འབེྱད་པ། ལུས་ཀྱི་དྲདོ་ཉམས་པ་བཞྱིན་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ལུས་ཀྱི་བེྱད་

ལས་བད་ཀན། བྱདེ་ལས་དའེྱི་རྱིགས་ལྔ་ནྱི་རནེ་བྱདེ། 

མག་བྱདེ། མངོ་བྱདེ། ཚམི་བྱདེ། འབྱརོ་བྱདེ་བཅས་ཡདོ་

པའྱི་ནང་ནས་རནེ་བྱདེ་ནྱི་ལྷག་མ་བཞྱིའྱི་རནེ་དང་། ཆུ་

འཛནི་པའྱི་ལས་བྱདེ་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གཟུགས་པའོྱི་

བྱདེ་ལས་བད་ཀན། དའེྱི་རྱིགས་རནེ་བྱདེ་འཕལེ་ཟད་

འཁྲུགས་པས་ལྷག་མ་བཞྱིའྱི་རེན་མྱི་བེྱད་པ་དང་། ཆུ་

འཛནི་པའྱི་ལས་མྱི་བེྱད་པ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་འབྱུང་

བར་འགྱུར།

མདོར་ན་མྱི་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་

ཚ་ེརྱིང་པརོ་གནས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན། ད་ེ

ཡྱིན་དུས་ནད་མེད་གནས་པར་ཐབས་ལམ་གཙ་ོབོ་ནྱི་

ལུས་སྐརོ་ཡག་པ་ོཤསེ་པར་བྱ་དགསོ། ལུས་ཤསེ་པ་

ལ་གསུམ་ཡདོ་པ་ནྱི། དང་པོ། བེྱད་ལས་རླུང་མཁྱིས་

བད་ཀན། གཉྱིས་པ། ལུས་རགས་པ་ལུས་ཟུངས་

བདུན། གསུམ་པ། སྱིགས་མ་དྲྱི་མ་གསུམ། ཁད་པར་དུ་

གཟུགས་པོའྱི་བེྱད་ལས་ཉེས་པ་གསུམ་ལ་བསྟུན་ནས་

འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆདེ་དུ་འཚོ་བ་

བསྐྱལ་བ་ལ་འབད་དགོས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། བེྱད་ལས་

ད་ེཚ་ོའཁྲུགས་ཆགོ་ཆགོ་དང་།

འཁྲུགས་ནས་ལུས་རགས་པར་གནོད་

བསྐྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མྱི་ལུས་ལ་དཀའ་ངལ་

འབྱུང་། ཕོགས་གཞན་དུ་བེྱད་ལས་ཏག་ཏག་ཡདོ་པ་

ཡྱིན་ན་གཟུགས་པོ་སབོས་རྒྱས་པ་དང་། གཟྱི་མདངས་

ལྡན་པ། ལུས་ཀྱི་བེྱད་ལས་ཉསེ་པ་གསུམ་ཉསེ་པར་མྱི་

འགྱུར་བར་གོགས་སུ་གྱུར་ར།ོ།

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སམེས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་

ཡར་རྒྱས་ལ་ཤུགས་སནོ་དགོས་པའྱི་ར་ེའདུན།
དབྱངས་སྒོན། སྨན་སབོ་སྐབས་བཅུ་དགུ་པ།

སནོ་དུ་འག་ོབའྱི་གཏམ།

ད་ེལ་འདྱིར་གུས་མསོ་གང་ཞྱིག་གངེ་བར་བྱ་བ་

ནྱི། བདོ་ཀྱི་བཅུ་ཕག་རྱིག་པའྱི་གནས་ལས་རྱིག་གནས་

ཆ་ེབ་ལྔའྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་བའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ད་ེཡང་སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་གས་ོབ་རྱིག་པ་ནྱི་

བདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་རྱིག་གནས་ཡངོས་

རྫགོས་ཀྱི་ར་ེམ་ོདང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པ་གཅྱིག་པུ་ད་ེཡྱིན་ན་ོ

ཞེས། བཅུ་ཕག་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སྨྲ་ལེྕ་ཡངས་པའྱི་

དཔདོ་ལྡན་ཟུར་གནས་དག་གྱིས་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་སྨྲ་

ལ། གུས་མ་ོལྟ་བུའྱི་ལས་དང་པ་ོབ་ཞྱིག་གྱི་མངོ་ཚརོ་

དང་སྦར་ནས་བཤད་ན་ཡང་། གས་ོབ་རྱིག་པ་འདྱི་སྤྱིར་

མྱིའྱི་རྱིགས་དང་ལྷག་པར་དུ་བདོ་མྱི་རྱིགས་ལ་མེད་དུ་མྱི་

རུང་བའྱི་ར་ཆའེྱི་རྱིག་གནས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་པ་མ་ཟད། 

འདྱི་ཉྱིད་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཀུན་གྱི་སྱིང་བཅུད་མ་ཚང་

བ་མདེ་པར་འདུས་པའྱི་ཉྱིང་ཁུའམ། ཡང་ན་བདོ་ཀྱི་རྱིག་

གནས་ཀུན་ལ་སྡངོ་པོ་དང་ཡལ་གའྱི་ཚུལ་དུ་ཁ་འབྲལ་

ཐབས་མེད་པར་གནས་ཡདོ་ཅེས་སྨྲ་སྤབོས་པར་སམ།

ད་ེབས། ད་ེལྟའྱི་ཟབ་བརླྱིང་གྱི་ཡནོ་ཏན་རབ་ཏུ་

བརྱིད་པའྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་སྦྲལེ་ཏ།ེ དུས་རབས་ཤྱིག་

གྱི་འསོ་འགན་ཕག་ལ་འཁུར་བར་འདོད་པའམ། ཡང་ན་

ཚན་རལ་དང་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་རེ་མོར་སོན་པར་གགས་

པའྱི་དུས་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པ་འདྱིར། ངེས་པར་དུ་གདངོ་

ལནེ་བྱདེ་འསོ་པ་ཞྱིག་ནྱི་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བཟསོ་པའྱི་

གཡལོ་མྱི་བཏུབ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ས།ེ དཔལ་འབྱརོ་

གྱི་འགན་རདོ་བར་ནས་མྱིའྱི་སམེས་ཁམས་སམོ་སྒྱིག་

མ་བཏུབ་པར་ཁརེ་རྐང་གྱི་ན་ཚ་སགོས། སམེས་ཁམས་

དང་འབྲལེ་བའྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ནུབ་ཕགོས་

གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་འབོྱར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་དཀའ་

ངལ་སྤད་དང་སྤདོ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། དེ་མཚུངས་སྤྱི་

ཚགོས་ཀྱི་འགུལ་ཤུགས་ད་ེཉྱིད་བདོ་པའྱི་ཚགོས་སྡ་ེས་

ཚགོས་སུ་ཡང་། སྱིན་གྱིས་ཟསོ་པ་དང་འག་ོབའྱི་ནད་

ལྟར་ཟུར་དང་ཤུགས་ཀྱིས་ཁབ་བཞྱིན་ཡདོ་པས། འདྱིར་

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་གསུངས་པ་འདྱི་དུས་དང་

ཡངོས་སུ་རན་པའམ་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་

སམེས་ཁམས་སམོ་སྒྱིག་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་ཤུགས་

སནོ་རྒྱག་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་མད་ོཙམ་བརདོ་པར་སྤའོ།ོ།

དངསོ་གཞྱིའྱི་སྐད་ཆ།

ད་ེཡང་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་གཞུང་ལས་སྨན་ཞསེ་

པ་ནྱི་ཕན་པའྱི་དནོ་དང་། ཚགི་མཛདོ་ཁུངས་ལྡན་རྣམས་

སུ་ཡང་ཕན་པའྱི་མྱིང་བརྡ་རྱིང་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་

ཅྱིང་། མདརོ་ན་གང་ཞྱིག་མ་སོམ་པ་སོམ་པར་བེྱད་པ་

དང་ཅྱི་ཞྱིག་མ་སསོ་པ་གས་ོབར་བྱདེ་པ་ས།ེ ཐ་སད་ད་ེ

གཉྱིས་ཀྱི་ཕགོས་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཡང་སྨན་གྱི་

གཞུང་ལུགས་སམ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི། གནའ་བོའྱི་བདོ་

ཀྱི་གཏམ་དཔརེ། ཤ་ཚ་བའྱི་སྱིང་གཏམ་སམེས་ལ་

སྨན། །ཞསེ་པ་ལྟར། གས་ོབ་རྱིག་པར་སབོ་སྦངོ་བྱདེ་

མཁན་ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་གང་ལ་ཇྱི་ལྟར་དང་

ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྨན་པའམ་ཕན་དགསོ་པའྱི་ཕགོས་ལ་བསམ་

གཞྱིག་དགསོ་པ་ནྱི། གཡལོ་མེད་ཀྱི་འགན་བབས་ཉག་

གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བརདོ་མྱི་དགསོ་པས། གུས་མསོ་སྐབས་

འདྱིར་གཙ་ོབ་ོདནོ་ཚན་བཞྱིའྱི་ལམ་ནས་སམེས་ཁམས་

སམོ་སྒྱིག་གྱི་ཕགོས་ལ་ཧུར་ཐག་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་

ནས་ཡྱིད་ལ་གང་ཤར་ཙམ་བརདོ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སུ་ཞྱིག་གྱིས་གསོ་དགོས་པའྱི་ཕོགས་ནས་

བརདོ་ན། སྨན་པ་ནྱི་གོང་ནས་ཟུར་ཙམ་བརོད་པ་ལྟར་

གསོ་བར་བེྱད་པ་པོ་ཡྱིན་པར་ཡངོས་གགས་སུ་བསད་

ན། ད་ེལ་སགོ་ལྡན་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་སམེས་ན་གཅྱིག་

མཚུངས་སུ་གཅེས་ཤྱིང་ཕང་པའྱི་ཚ་ེསགོ་གསོ་བ་

པོ་ཡྱིན་དགསོ་པས། མ་མཐར་ཡང་མྱི་སགོ་བསླུ་

བའམ་སྐྱོབ་པར་འདོད་པའྱི་ཀུན་སངོ་གཙང་མ་ཞྱིག་

ཅྱིས་ཀང་ཡདོ་དགསོ་པའྱི་ཆ་རྐནེ་འགོ གཙ་ོབ་ོསྨན་

པའྱི་ཡནོ་ཏན་དང་སྨན་པའྱི་སྤདོ་པ་གཉྱིས་ནྱི། སྨན་པ་

ཞྱིག་ལ་མཚནོ་ན་མེད་ཐབས་མདེ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་

ཟུང་འཇུག་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡདོ་པས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

ཀྱི་ནང་དུ་སྨན་པར་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་དྲུག་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་

བ་ཇྱི་ལྟར་འཁདོ་ཡདོ་པ་འདྱིར་བསྐྱར་ཟླསོ་མྱི་དགསོ་

པར། སྐབས་འདྱིར་གཙ་ོབ་ོནད་པའྱི་སམེས་ཁམས་

སམོ་སྒྱིག་གྱི་ལམ་ནས་འགོ་བརམས་ཏ།ེ གང་ལ་གང་

འདུལ་གྱི་ལམ་ནས་ནད་དག་གཙང་མར་གསོ་དགོས་

པ་ནྱི་སྐབས་ཐབོ་ཀྱི་བཤད་བྱ་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་པས། ཟུར་

དའེྱི་ངསོ་ནས་བལྟས་ན་ཤསེ་ཡནོ་དང་ལྷག་བསམ་ཟུང་

སེྦྲལ་གྱི་ལམ་ནས། ནད་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་

ནད་དག་ཞྱི་བར་བྱདེ་པ་པ་ོནྱི་འདྱིར་བརདོ་པར་འདདོ་

པའྱི་གས་ོབ་པརོ་འཇགོ་པ་ཡྱིན་ན།ོ།

ཡུལ་གང་ཞྱིག་གམ་ཡང་ན་སུ་དང་གང་ཞྱིག་

གསོ་དགསོ་པའྱི་ངསོ་ནས་བརོད་ན། ནད་པ་ནྱི་ནང་

སམེས་ཁམས་ཀྱི་འདུ་ཤསེ་དང་ཚརོ་བ་མ་སམོ་པས་

ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བའྱི་འདུ་འཕདོ་མ་སམོ་པ་དང་། ཕྱིའྱི་

རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འབྱུང་བ་མ་སོམ་པ་ལ་བརེན་

ནས་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བའྱི་འདུ་བ་ཉེས་པ་གསུམ་དང་

ལུས་ཟུངས་བདུན་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་

བྱུང་སེ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གདུང་བས་གཟྱིར་བ་

སོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོ་མོས་རལ་དུ་བཏནོ་ནས་

བཤད་སྱིང་འདདོ་པ་ནྱི་སམེས་ཁམས་འཁྲུགས་ཏ།ེ

ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་ལ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་ཕྱིར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་ཞུས་པ།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་ོདེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཙསོ་པའྱི་བོད་མྱི་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོྱི་ནང་བདོ་མྱི་དང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་

ལརོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ཆ་ེཞུའྱི་ག་ོ

སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་འཁོད་པ་གནང་འབོྱར་བྱུང་བ་འདྱི་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ 

༥ ཉྱིན་ཡངོས་གསལ་ཨང་ ༡༠༣༨ ཐགོ་བཏང་ཡདོ་པ་ལྟར་ཡྱིན་གཤྱིས།

ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ག་ོསྒྱིག་ཐགོ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་མྱི་འག་ོབསྐ་ོགཞག་

ཞུས་པ་གཤམ་གསལ།

༡།  ༸སྐུ་བཅར་སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས། ༢།  སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་།

༣།  སྨན་པ་ཚ་ེབརན་མྱི་འགྱུར།  ༤།  སྨན་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།

༥།  སྐར་རྱིས་པ་སྨནོ་ལམ་ཡ་ེཤེས།  ༦།  སྐར་རྱིས་པ་བསན་འཛནི་དབྱངས་སྐྱྱིད།

༧།  སྤུས་ཚད་སངས་འཛནི་པ་ཚ་ེརྱིང་དབང་མོ།  ༨།  འགན་དྲུང་བསོད་ནམས་དབྱངས་སོྒན།

༩།  འགན་དྲུང་བསན་འཛནི་དགེ་འཕལེ།

ཚགོས་ཆུང་འདྱི་ནས་དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགས་རེ་ཆ་ེཞུའྱི་ལོ་སྲུང་བརྱིའྱི་ལས་དནོ་

ཐགོ་གོ་སྒྱིག་ཞུ་ཕགོས་ལ་ལམ་སོན་དང་ལྟ་རོག་སངས་འཛནི་གནང་རྒྱུ། ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛནི་ཁག་

དང་། བདོ་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས། བདོ་ཀྱི་བུདེ་ལྷན་ཚགོས་བཅས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་སྲུང་བརྱིའྱི་ལས་

གཞྱི་སྤེལ་སྐབས་དབུས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མ་དགོས་པར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་གང་ཐུབ་མཐུན་

འགྱུར་གཞགོས་འདགེས་གནང་དགསོ། ཚགོས་ཆུང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་སྐརོ་

རྱིང་མྱིན་ཡངོས་གསལ་ང་ོབརོ་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་ངོ་བཤུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་ག་ོསྒྱིག་

ཚགོས་ཆུང་དུའང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཕབེས་སངོ་བ་ད་ེདནོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ། 

         སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན།།
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