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

ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤསེ་བྱ་ག་ོབདརེ་ང་ོསོྤད་བྱས་ཏ།ེ མྱི་

མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་

སའོྱི་སྤང་བླང་ག་ོརོགས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གོང་ས་

མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་

རྱིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏ་ེགང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་བཅངས་

པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།
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ཡང་བྱེད་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན་སོ་སོ་མཚན་

ཉྱིད་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་སྦངས་མེད་ན་གཞུང་ཆེན་གྱི་ཐོག་

ནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཞྱིག་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

དགོས་བསམས་པའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ནའང་བྱེད་ཐབས་

ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་དང་བོད་པའྱི་སྨན་བཅོས་སོར་ལ་དེང་སང་

སད་གྲགས་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདུག 

དའེྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་

ནའང་སོ་སོ་སྦོང་བརྡར་བྱེད་དགོས། སོ་སོས་མ་ཤེས་ན་

བྱེད་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པའྱི་སྨན་མ་ཤེས་པ་

དང་བོད་པའྱི་ཆོས་མ་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་

འགྲེལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག 

དེ་ཚོའྱི་གྲས་ནྱི་ལོ་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་མཇུག་ཏུ་རྫུན་

རྐུབ་བརྡོལ་འགྲོ་གྱི་རེད། བདནེ་པ་མེད་པ་ཟེར་མཁན་

དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བརྫུན་རྐུབ་བརྡོལ་རྒྱུ་ཆོས་ཉྱིད་རདེ། 

ཁདེ་རང་ཚ་ོལ་མ་ར་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ས་ོསའོྱི་ལག་པར་ཡོད་

པ་ཡྱིན་དུས་བེད་སྤོད་མ་ནརོ་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་

ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད། གོང་དུ་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་ནང་

བཞྱིན་ཁེད་རང་ཚ་ོམང་ཆ་ེབ་སོ་སོ་སོབ་སྦོང་བྱེད་སའྱི་

སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་གའྱི་ནང་ལ་སོ་སོའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་

རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང༌། གོ་སྒྱིག་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

རེད་འདུག མ་གཞྱི་རང་ཉྱིད་སོབ་སྦོང་འདྱི་ནས་བྱས། 

སོ་སོ་མྱི་ཚ་ེསྐེལ་སངས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་

སེར་གྱི་འདདོ་མོས་ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྲྱིགས་
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ཁོངས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སོབ་སྦོང་འདྱི་གར་བྱས། སོ་སོ་

མྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ནང་བསྐལ། ད་ཆ་འདྱིའྱི་དྲྱིན་ལན་གསབ་

ཆེད་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་གའྱི་ནང་ལ་བསྡད་ནས་སྒྱིག་

འཛུགས་རྒྱ་བསྐེད་རྒྱུ་དང༌། ཚགས་ཚུད་དུ་འགྲོ་ཐབས་

ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའྱི་དནོ་ལ་སོ་སོས་གང་ལས་མེད་པའྱི་

ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་

པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་

ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཚགས་ཚུད་པ་ཡོད་དམ། 

བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཚགས་ཚུད་པ་

ཡོད། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་བོད་ནང་གྱི་དེ་དྲག་པ་འདུག 

བཀྱིས་བདེ་ལེགས། ཐུགས་ར་ེཆེ། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་

གནང་ཤགོ་ཨང༌། ཞེས་བཀའ་སྩལ།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་སྨན་སོར།

སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ལ་དྭགས་

སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཏེ་ལ་དྭགས་

བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཏུ་ལོ་ལྟར་སྨན་སྦྱིན་སོར་བསྐོད་བྱེད་

བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའྱི་སྨན་སྦྱིན་སོར་བསྐོད་

ཐངེས་དང་པ་ོཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༦ ནས་ ༢༦ བར་བསྐངས་

ཡོད། ཚེས་ ༡༦ སྔ་དྲོ་ལ་དྭགས་གེ་ནས་ཐོན་ཏེ་རྱིམ་

བཞྱིན་བྱང་ཐང་དང་། འབགོ་པའྱི་ཁུལ་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་

བརྒྱད་ལ་བསོར་ཏ་ེཁནོ་ནད་པ་གྲངས་ ༥༢༢ ལ་བརག་

དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས།

ཞྱི་བདའེྱི་གམོ་བགདོ་པར་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུ།

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་

བཀའ་ཡྱིག་ཕབེས་དནོ་ལྟར། ཐའྱི་ལནེ་ྜགནས་བརན་སྡ་ེ

པའྱི་དག་ེསངོ་ཞལ་གྲངས་ ༣༥ དང་། ཕག་རགོས་ ༡༥ 

བཅས་ཁོན་མྱི་གྲངས་ ༥༠ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༡ 

ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚསེ་ ༡༥ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་དྷ་ས་ནས་

ལ་དྭགས་སེ་བར་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་ཆེད་གམོ་བགྲདོ་

དུ་ཕབེས་པར་ལམ་དུ་སྙུན་གཞྱི་བྱུང་བར་ཛ་དྲག་སྨན་པ་

བསནེ་གཏུགས་དགསོ་གལ་བྱུང་ཚ་ེཕྱི་ལུགས་དང་། བདོ་

སྨན་གཉྱིས་ཐགོ་འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུའྱི་མཐུན་རེྐན་ངསེ་

པར་དགསོ་པར་བརནེ། བདོ་སྨན་ཐགོ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་

རྐང་འགན་བཞསེ་དགསོ་པ་ཡྱིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཕབེས་མ་

ཐག་འདྱི་ནས་གས་ོརྱིག་སྨན་པ་དྲུག་དང་། ཉརེ་མཁའོྱི་སྨན་

དང་ཆ་དཔྱད་རྱིགས། ད་ེདག་འརོ་འདྲནེ་ཆདེ་སྣུམ་འཁརོ་

གཅྱིག་བཅས་གྲ་སྒྱིག་འཐུས་ཚང་བྱས་ནས་འཕལ་དུ་གམོ་

བགྲདོ་པའྱི་འཕོད་ཞབས་སུ་བསྐདོ་ཡདོ། 

སྨན་བསོར་ཕབེས་ཡུལ།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་ཁག་ ༥༥ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཤམ་

གསལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་༣༨ ནས་དུས་བཀག་ས་ོསརོ་

གྲངས་འབོར་མང་ཉུང་དང་ས་ཐག་ཉེ་རྱིང་ལ་མ་ལྟོས་

པར་ནམ་རྒྱུན་བོད་མྱི་གནས་སྡོད་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་

ཁག་དང་། གཞན་ཡང་བོད་སྨན་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་

མཁན་གནས་ཚང་ཡུལ་མྱི་ངསོ་ནས་ར་ེསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་

ས་གནས་ཁག་ ༧༥ དུ་སྨན་སོར་བརྒྱུད་བརག་དཔྱད་

སྨན་བཅོས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཟས་སོྤད་ལམ་སོན་ཚུལ་

བཞྱིན་བྱེད་པའྱི་སོ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འཕོད་བསེན་

ཞབས་འདགེས་ལྷུར་ལནེ་བཞྱིན་ཡདོ།

༡། སེང་ལོར་ཡན་ལག་ནས། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་གཙུག་  

 ལག་སོབ་ཁང་། ཀ་ེར་ལ།

༢། བྷན་རྡ་ར་ཡན་ལག་ནས། ནཱག་པུར། ཝར་རྡ།

༣། མེའ་ོཡན་ལག་ནས། ཏྱིན་སུ་ཁྱི་ཡ། བྲུམ་བྲུ་མ། 

༤། སྱིར་ཡན་ལག་ནས། སྤོན་ཌ།ོ མཚ་ོཔདྨ། སུ་ཇ། 

བཀའ་ཡྱིག་ཏུ་སྨན་པ་གཉྱིས་གཙོས་སྨན་

དང་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁརོ་བཅས་ཀྱི་འགྲ་ོགྲནོ་རྣམས་

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་གནང་རྒྱུ་

ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ཡདོ། ཐགོ་མར་དྷ་ས་ནས་མ་ན་ལྱི་བར་

སྨན་པ་བླ་ོབཟང་བཟོད་པ་དང་སྨན་པ་བླ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་

གཉྱིས། དེ་ནས་མ་ན་ལྱི་ནས་ཀེ་ལོང་བར་སྨན་པ་ངག་

དབང་བཟོད་པ་དང་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སལ་བཟང་

གཉྱིས། མཐའ་མར་ཀ་ེལངོ་ནས་ལ་དྭགས་སེ་བར་སྨན་པ་

བསན་འཛནི་དང་སྨན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་གཉྱིས་

ནས་མཉམ་བསོྐད་བྱས་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 

༡༧ ཉྱིན་ལ་དྭགས་སེ་དང་ཉ་ེབའྱི་ས་ཁུལ་ཀ་རུ་ཞསེ་པར་

སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་

བསན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ཀང་སྣེ་ལེན་ཕེབས་བསུར་

བཅར། དའེྱི་དགངོ་མ་ོཆུ་ཚདོ་ ༦ ཙམ་ལ་ལ་དྭགས་ཐགེ་

ཆནེ་བསྱི་གནས་ཁང་དུ་འབྱརོ་རསེ་མཇུག་སྒྱིལ་བ་རདེ།

 བཀ་ཤྱིས་ལོངས། ཤེས་རབ་གྱིང༌།

༥། རྡ་སངེ་ཡན་ལག་ནས། བྱམས་པ་གྱིང་རྒས་གས་ོཁང༌། 

༦། རྡ་ོགྱིང་ཡན་ལག་ནས། ས་ོན་དཱ།

༧། སྱིམ་ལ་ཡན་ལག་ནས། ས་ོལནཱ་གྲངོ་ཁརེ། བནོ་གཞྱིས།

༨། སེལ་སོབ་ཡན་ལག་ནས། ཅ་ཀུར། བཀ་ཤྱིས་

 ལྷུན་པ།ོ ཀ་རུ་ཎ་བྱམས་བརེ་ཁང་། རྒས་གས་ོཁང༌།

༩། བད་ེསྐྱིད་གྱིང་ཡན་ལག་ནས། མན་བྲུ་ཝ་ལ། 

 ཚ་ེདནོ་གྱིང་། གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས། 

༡༠། རཱཇ་པུར་ཡན་ལག་ནས། མ་སུ་རྱི། རཱཇ་པུར་རྒས་  

 གས་ོཁང༌། གུ་རུ་ཧ་ཕ།ེ

༡༡། སྤནོ་ཌ་ཡན་ལག་ནས། ས་ཌནོ། པུ་རུ་བ་ཱལ།ཱ ལ་ཁན་བ་ཱལ།ཱ

༡༢། ཤྱི་ལོང་ཡན་ལག་ནས། ག་ོཧ་ཀྱི། ལྡྱི་མ་པུར།

༡༣། འབུམ་སྡ་ེལ་ཡན་ལག་ནས། བསན་སང་གཞྱིས་ཆགས།

༡༤། སང་ཏགོ་ཡན་ལག་ནས། རུམ་སགེས་དགནོ་པ།

༡༥། ཨ་ོརྱི་ས་ཡན་ལག་ནས། ད་ེགའྱི་རྒས་གས་ོཁང༌།

༡༦། བལ་ཡུལ་ཅ་སལེ་ཡན་ལག་ནས། ཇ་ོལ་ཁལེ། 

 ཀ་ོཔན་བཙུན་དགནོ། རྒས་གས་ོཁང༌། ཡང་ལ་ེཤདོ། 

༡༧། བལ་ཡུལ་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་ཡན་ལག་ནས། བཀ་ཤྱིས་  

 དཔལ་འཁྱིལ་གཞྱིས་ཆགས།

༡༨། བལ་ཡུལ་དཔལ་འབྱརོ་གྱིང་ཡན་ལག་ནས།  

 བྱམས་པ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས།

༡༩། བལ་ཡུལ་ཆ་ཏ་སྤ་ཀྱི་ཡན་ལག་ནས། ཐུགས་རེ་ 

 ཆསོ་གྱིང་བཙུན་དགནོ། འཕགས་ཤྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་།

༢༠། མནོ་གོ་གཞྱིས་གྲངོ་དྲུག་པའྱི་ཡན་ལག་ནས། ག་ོཝ།

༢༡། ས་ེར་ཡན་ལག་ནས། རྣམ་གྲལོ་གྱིང༌། སརེ་བྱསེ་དགནོ་པ།

༢༢། ལ་དྭགས་རྱིག་བསྱི་ཡན་ལག་ནས། བྱང་ཐང་ས་ 

 ཁུལ་ཁག་དགུ

༢༣། ལ་དྭགས་ཅོག་ལམ་སར་ཡན་ལག་ནས། ཨག་གྱིང་ 

 གཞྱིས་ཆགས།

༢༤། ཀ་ོལ་ེགལ་ཡན་ལག་ནས། ཨུ་ཀྱི།

༢༥། ཌལ་ཧོར་ཡན་ལག་ནས། གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེ 

 གདན། ཝ་ཱརཱ་ཎ་སྱི། ར་མཆོག་གྲོང༌།

༢༦། མུམ་ས་ེཡན་ལག་ནས། ནཱ་སྱིག  པུ་ཎཱ།

༢༧། ཅེན་ནའྱི་ཡན་ལག་ནས། པཱོནཌྱི་ཅ་རྱི། 

༢༨། ལྡྱི་ལྱི་ལ་དྭགས་ནང་དགནོ་ཡན་ལག  མེ་རཋ།

༢༩། ས་ལུ་ས་ར་ཡན་ལག་ནས། ཇའྱི་སང༌། མྱི་རྱིག

༣༠། ར་དབང་ཡན་ལག་ནས། ར་དབང་དགནོ་པ། ཀྱིབ་ཏྱི།

༣༡། མན་སྤར་ཡན་ལག་ནས། ར་ཡ་ེསར། ར་ཡ་ེཔུར།

༣༢། ཏ་པ་ོཡན་ལག་ནས། ཀཱ་ཛ།

༣༣། དྭང་སོབ་ཡན་ལག་ནས། ན་ེནྱི་ཏཱལ།

༣༤། སྱི་ཀཱན་རྡ་ར་སཏ་ཡན་ལག་ནས། བཱྱི་མ་ཝ་རམ།

༣༥། ཧོན་སུར་ཡན་ལག་ནས། མ་ེསརོ།

༣༦། དྱིལླྱི་ར་ོཧྱི་ནྱི་ཡན་ལག་ནས། ཧཱན་སྱི།

༣༧། ར་སང་ལ་ཡན་ལག་ནས། པཱར་སྱིང་།

༣༨། ཀཱ་ལ་ཱསྦུ་ར་གྱི་ཡན་ལག་ནས། གངྒ་པུར།

AUGUST ISSUE #29.indd   1 21-07-2016   11:50:07



བོད་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༩ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

འཕོས་ཤོག་གྲངས་༤ པར་གཟིགས།

Uric Acid གོ་དོན་དང་། ཟས་སམོ་བསབ་བྱ།
ཉམས་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན།

དང་འབེལ། གནདོ་ཚབས་གང་ཡོད་བཅས་གསོ་རྱིག་

སྨན་པ་ལས་དང་པ་ོབ་དང་། ནད་པ། མང་ཚགོས་ཀུན་ལ་

མཁེན་རོགས་སད་དུ་མདོ་ཙམ་བོད་བསྒྱུར་ཐོག་འདྱིར་

སྤལེ་ཡདོ།

༡། Uric Acid གྱི་ག་ོདནོ།

སྤྱིར་ Uric Acid ཞསེ་པ་ནྱི། ལུས་ཁམས་ཀྱི་སྙྱིགས་

མའྱི་ཆ་ཤས་སུ་གཏགོས་པའྱི་རྫས་རྡུལ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཡྱིན། 

ང་ཚོའྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་རྣམས་འཆྱི་བའྱི་སབས་ 

Purine ཞེས་རྫས་ཤྱིག་ཁག་ནང་གོད་གཏངོ་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་དང་། Purine དེ་བཞྱིན་རྱིམ་པས་ཆ་ཤས་སུ་

སངོ་ནས་མཐར་ Uric Acid ལ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། མདརོ་

ན། Purine ནྱི་མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་ནང་གྱི་ཕ་ཕུང་དང་ཕྱིའྱི་

ཟས་རྱིགས་ལ་ལྷན་སྐསེ་སུ་ཡདོ་པའྱི་རྫས་རྡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

༢། Purine ནང་གསསེ་དབྱ་ེབ་གཉྱིས།

•  Endogenous Purines:  འདྱི་ནྱི་གཙ་ོབ་ོལུས་

ཁམས་ནང་ལོགས་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ལུས་

ཁམས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་ལས་བྱུང་བ།

•   Exogenous Purines:   འདྱི་ནྱི་གཙ་ོབ་ོཕྱིའྱི་

ཟས་སོམ་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཟེར། དཔརེ་ན། སམེས་ཅན་གྱི་

དནོ་སྣདོ་སགོས་ཤའྱི་རྱིགས་དང་། ཆུར་གནས་པའྱི་སོག་

ཆགས་རྱིགས་ཉ་ལྟ་བུ། ཟས་རྱིགས་ནས་སན་རྱིལ་སམ་པ།ོ 

སམོ་ནས་ཆང་རག་སགོས་ནས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

༣། Purines རྫས་ད་ེཉྱིད་ Uric Acid ལ་

འགྱུར་ཚུལ།

སྤྱིར་བཏང་ལུས་སོབས་ལྡན་པའྱི་མྱི ་ཕལ་མོ་

ཆེས་ Purine ལྡན་པའྱི་ཟས་སོམ་བསེན་དྲགས་ནའང་

དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འབྱུང་གྱི་མེད། 

གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རས་ད་ེཉྱིད་ཐགོ་མར་མཆྱིན་པའྱི་གནས་

སུ་སབེས་ཏ་ེ Uric Acid སུ་འགྱུར་ཡང་ཁག་ལམ་བརྒྱུད་

མཁལ་མར་བབས་ཅྱིང་གཅྱིན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལུས་

ཁམས་ནས་ཕྱིར་དོར་བ་ཡྱིན། འནོ་ཏེ་འཇུ་སོབས་ཞན་

པའམ། ཡང་ན་མཁལ་མའྱི་དྲདོ་ཚད་དང་བྱདེ་ལས་ཞན་

པའྱི་མྱིས་ Purine ལྡན་པའྱི་ཟས་སམོ་བསེན་དྲགས་ན་

ནད་གཞྱི་གསགོ་པ་ཡྱིན། མདརོ་ན། Purine དང་ལྡན་

པའྱི་ཟས་སམོ་བསནེ་པ་དསེ་མཆྱིན་པའྱི་གནས་སུ་ Uric 

Acid དུ་འགྱུར་བ་གཅྱིག་དང་། ཡང་ང་ཚའོྱི་ལུས་ཁམས་

ཀྱི་ཕ་ཕུང་འཆྱི་བའྱི་སབས་ Purine རྫས་རྡུལ་ཁག་ནང་

ཐད་ཀར་གོད་གཏོང་བྱས་པས་རྱིམ་བཞྱིན་ཆ་ཤས་སུ་

སངོ་ནས་ Uric Acid ལ་འགྱུར་བ་བཅས་འགྱུར་ཚུལ་

མྱི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡདོ།

༤། Uric Acid གྱི་ལུས་ཁམས་ལ་དགེ་སྐནོ།

སྤྱིར་ང་ཚའོྱི་ལུས་ཁམས་ནང་ལ་ Uric Acid ལྡང་ཚད་

བཞྱིན་ངསེ་པར་དུ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ། Uric Acid ཡྱིས་ཁག་

རའྱི་བུ་ག་རྣམས་ལ་སྲུང་སྐབོ་བེྱད་པར་ཕན་གྱི་ཡདོ་པས་

རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལུས་ཁམས་ལ་དགསོ་མཁ་ོཆ།ེ འནོ་ཏ་ེསབས་

ར་ེཁག་དང་ལུས་པའོྱི་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་གནས་པའྱི་ Uric 

Acid དེ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་འབྱུང་

གྱི་ཡོད། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི། ང་ཚོའྱི་ལུས་ཁམས་

ནང་དུ་ Uric Acid སྙམོས་དང་མ་སྙམོས་དེ་མཁལ་

མའྱི་བྱེད་ལས་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་

ནས་བཤད་ན། ང་ཚའོྱི་ལུས་ཁམས་ནང་གྱི་ Uric Acid 

སངས་འཛནི་བྱེད་མཁན་གྱི་དནོ་སྣོད་གཙ་ོཆ་ེཤསོ་ད་ེནྱི་

མཁལ་མ་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་མཁལ་མར་ནད་ཞུགས་

པའྱི་དབང་གྱིས་ལུས་པའོྱི་ནང་ Uric Acid ཧ་ཅང་མང་

པོ་གསོག་གྱི་ཡོད་ལ། ལུས་ཁམས་ནང་གྱི་ཕ་ཕུང་མང་

པོ་འཆྱི་བའམ་སྐོན་ཤོར་ནའང་དེ་མང་པོ་གསོག་པའམ་

འཕེལ་བ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེལུས་པའོྱི་ནང་ Uric Acid ཧ་

ཅང་མང་པ་ོགསགོ་ཚ་ེད་ེརྣམས་རྡ་ོཤེལ་ཀྱི་དབྱྱིབས་ལྟར་

ཆུང་ཆུང་དུ་འདྲྱིལ་ཏ་ེཆུ་རྒྱུས་དང་། རུས་ཚིགས། མཁལ་

མ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་གསོག་འཇོག་

གྱིས་དྲགེ་གྲུམ་མམ་དྲགེ་གྱི་ནད་གཞྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན། 

༥། Hyperuricemia ནད་གཞྱིའྱི་ངསོ་འཛནི། 

ཕྱི་ལུགས་སྨན་དུ་ Hyperuricemia ཞེས་པ་

ནྱི། ང་ཚའོྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཁག་འཁརོ་རྒྱུགས་ནང་ Uric 

Acid ཚད་གཞྱི་མཐོ་བོའམ་ཚད་ལས་མང་བ་འབྱུང་

བ་དེར་ཟེར་གྱི་ཡོད། Uric Acid ཚད་གཞྱི་དེ་ཁག་

ནང་མང་པོ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཡོད། 

གཅྱིག་ནྱི། ལུས་ཁམས་ནང་ལགོས་ནས་ Uric Acid ད་ེ

ཚད་ལས་མང་བ་བསྐྲུན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་ནྱི། 

ལུས་ཁམས་ཀྱིས Uric Acid ད་ེཚད་གཞྱི་ལྟར་སྙམོས་

པོར་བསྐྲུན་ནའང་མཁལ་མའྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའྱི་

དབང་གྱིས་ད་ེཉྱིད་གཅྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་ཕྱིར་དརོ་མ་ཐུབ་

པར་བརེན་ནད་གཞྱི་འདྱི་འབྱུང་བར་བཤད། མདོར་

ན། Hyperuricemia འདྱི་ཡྱིས་དྲགེ་གྲུམ་ནད་དང་། 

མཁལ་མར་རྡ་ོསྐྲན་བསགས་པ་སོགས་མཁལ་མའྱི་ནད་

གཞྱི་འབྱུང་བའྱི་རྐནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།

༦།  Hyperuricemia ཡང་ན། Uric Acid 

ཚད་གཞྱི་བརྟག་ཐབས། 

 � ཁག་ལ་བརག་པ། 

 � གཅྱིན་པར་བརག་པ།

སྤྱིར་བཏང་ Uric Acid ལྡང་ཚད་དམ། སྙམོས་

པའྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི། 3.5 – 7.2 mg/dl ཡྱིན།

༧། Uric Acid མཐ་ོཔ་ོཡདོ་པའྱི་དགེ་གྲུམ་

དང་མཁལ་གཅངོ་གྱི་ནད་པས་འཛམེ་དགསོ་

པའྱི་ཟས་སམོ་ལམ་སནོ། 

 � ཤའྱི་རྱིགས།ཿ བ་ཕྱུག་གྱི་ཤ་དང་། ཕག་ཤ 

ལུག་ཤ བྱ་ཤ ཆུར་གནས་སེམས་ཅན་གྱི་ཤ་རྱིགས་དཔེར་

ན་ཉ་ཤ་དང་སྡྱིག་སྱིན་ལྟ་བུ། སམེས་ཅན་གྱི་དནོ་སྣོད་ཤ 

ད་ེབཞྱིན་ཞག་ཚིལ་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་ཉུང་དུ་བསནེ་དགོས། 

 � སན་མའྱི་རྱིགས།ཿ སན་རྱིལ་དམར་པ།ོ (Red 

Kidney Beans/Rajma) དང་། སན་ལང་། (Green 

Peas) སགོས་ཉུང་དུ་བསནེ་དགོས།

རྒྱུན་སོྤད་ཀྱི་བསབ་བྱ་དང་ཟས་སོྤད་སྤང་བླང་།

རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་

བྱེད ་ནྱི ་འཛམ་

གྱི ང ་ སྨ ན ་ གྱི ་

རྱིག་པ་ཆེས་རྱིང་

ཤསོ་གྲས་སུ་ཡྱིན་

ལ་ལྷག་པར་དུ་

གཞུང་ལུགས་རྒྱ་

ཆནེ་པ་ོཡདོ་པའྱི་

རྱིག་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན། འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྨན་གྱི་བསན་

བཅོས་ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་ཁག་ཅྱིག་སྔནོ་

གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་བཀྱིན་དག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནས་བོད་

སད་དུ་བསྒྱུར་བ་ད་ལྟའང་བསན་འགྱུར་གྱི་གས་ོརྱིག་སྡ་ེ

ཚན་ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་དུའང་བདོ་སད་དུ་ཙརཀ་

དང་སུཤྲུཏ་བསྡུ་བ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་བསྒྱུར་རྒྱུ་ལྷག་

ཡདོ། གཞན་གྱི་ལགེས་ཆ་ནང་དུ་འདྲནེ་པའྱི་ས་ོནས་རང་

གྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱ་སྐེད་གཏངོ་བའྱི་རང་རའེྱི་མསེ་པ་ོདམ་

པའྱི་སོལ་བཟང་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་

ལྟར་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཚའེྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་

ཆེན་ཙརཀ་སཧཾྱིཏ་ྰད་ེཉྱིད་བོད་སད་དུ་སྒྱུར་བཞྱིན་ཡོད། 

འོན་ཀང་བར་སབས་སུ་སྨན་རམས་པ་ཚེ་རྱིང་རྡོ་རེ་

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཚའེྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ཆནེ་ད་ེདག་

གྱི་ནང་དུ་བསན་པའྱི་ཟས་སམོ་དང་སྤོད་ལམ་གྱི་བསབ་

བྱ་ཤྱིན་ཏུ་མཁ་ོབ་དག་ཟུར་དུ་བཀོལ་ནས་ 《རྒྱ་གར་ཚ་ེ

ཡྱི་རྱིག་བྱདེ་ལས་རྒྱུན་སྤོད་ཀྱི་བསབ་བྱ་དང་རྒྱུན་མཐངོ་

ནད་རྱིགས་ཀྱི་ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་》 ཞེས་པའྱི་ཕག་དབེ་

བསྒྱུར་བསྒྱིགས་ཞུས་ཐུབ་པ་འདྱི་དུས་ཐོག་སྦྲང་ཆར་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཡདོ། 

ཕག་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཙོ་ཆེར་ཚེའྱི་རྱིག་

བྱེད་ཀྱི་སྨན་པ་བྷག་བྰན་དྰས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་

བརམས་པའྱི་ 《ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།》 ཞེས་

པའྱི་དབེ་དང་དེ་བཞྱིན་ཙ་ར་ཀའྱི་བསན་བཅོས་སགོས་

ནས་རྒྱུན་སྤོད་ཀྱི་བསབ་བྱ་ཁག་དང་། རྒྱུན་མཐོང་ནད་

རྱིགས་ཀྱི་ཟས་སོམ་དང་སྤོད་ལམ་སྤང་བླང་གྱི་ལེགས་

བཤད་རྣམས་ཕགོས་བསྡུས་གནང་ཡདོ།

དང་པ་ོརྒྱུན་སྤོད་ཀྱི་བསབ་བྱའྱི་ནང་དུ་གང་

ཟག་གང་ཞྱིག་ཐོ་རངས་མལ་ནས་ལྡང་མ་ཐག་བྱད་

བཞྱིན་འཁྲུད་པ་ནས་བཟུང་མཚན་མ་ོཉལ་ཆས་འབལོ་པ་ོ

དགསོ་པའྱི་བར་གྱི་བསབ་བྱ་རྣམ་གྲངས་སུམ་ཅུ་ས་ོདྲུག་

ཙམ་བསན་ཡདོ། ད་ེཡང་མྱིག་སྲུང་ཐབས། ནངས་ར་ེཆུ་

འཐུང་པའྱི་ཕན་ཡནོ། ལྟ་ོབ་སྦང་ཐབས། ས་ོབཀྲུ་བ། རོལ་

བཅག དགོང་ཟས། མཁལ་རྡ་ོསྔནོ་འགགོ་སགོས་བརདོ་

གཞྱི་ག་ནམོ་པའྱི་སོར་འཁདོ་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱུན་མཐངོ་

ནད་རྱིགས་རྣམ་གྲངས་དགུ་བཅུ་སོར་གྱི་ཕན་པ་དང་

གནདོ་པའྱི་ཟས་དང་སོྤད་ལམ་གྱི་སྤང་བླང་སོར་རྒྱས་

པར་བསན་ཡོད། ནད་རྱིགས་དེ་དག་གྱི་ས་བཅད་སྒྱིག་

སངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་མན་ངག་ཡནོ་ཏན་རྒྱུད་

ཀྱི་བརོད་བྱ་སབས་བཅོ་ལྔའྱི་ཁད་ཆོས་དང་མཚུངས་

པར་བསྒྱིགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཉེས་པ་རླུང་མཁྱིས་

དང་ཚ་བའྱི་ནད། བད་ཀན་མ་ཞུ་གཅོང་ནད། དནོ་སྣདོ་

དང་ཐོར་ནད། དབང་པོ་གདནོ་དང་མོ་ནད་སོགས་ཀྱི་

ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་གྱི་ཤསེ་བྱ་ཁ་ོན་ཟུར་འདནོ་བྱས་ཡདོ་

པས་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་སོབ་གཉེར་བ་སྤྱི་དང་འཕོད་ལས་

པ་ད་ེབཞྱིན་དནོ་གཉེར་ལྡན་པའྱི་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་

ཐུགས་ཕན་གས་ོཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡདོ། 

དངེ་རབས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལྷག་པར་རྒྱ་སེྐད་

འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་དུས་འདྱིར་འདུ་འཛིའྱི་རྣམ་གྲངས་

མཐའ་ཡས་པ་མཆྱིས་བས་ད་ེདག་ལོངས་སུ་སོྤད་སབས་

ལུས་ངག་གྱི་སྤོད་ལམ་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ཡྱིན་ན་ནད་

གཞྱི་གསོག་པའམ་དངོས་སུ་ལྡང་བའྱི་སོང་རྐེན་དུ་

འགྱུར་ཉནེ་ཆ།ེ དརེ་བརནེ་མཐུན་རྐནེ་ད་ེནད་གཞྱི་སངོ་

རྐནེ་དུ་མ་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་སུ་རང་གྱི་སོ་གསུམ་གྱི་སོྤད་

ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བག་ཡདོ་པར་བྱདེ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་

གལ་ཆ།ེ སྨན་བཅོས་ལས་སྔནོ་འགགོ་གལ་ཆ་ེཡྱིན་སབས། 

ཕལ་ཆེར་གཞན་དབང་སྔནོ་ལས་མ་གཏགོས་པའྱི་ནད་

གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་ར་བ་ཟས་སྤོད་སྤང་

བླང་གྱི་ཡང་དག་ཤེས་བྱ་དང་། དེ་ཚུལ་བཞྱིན་ལག་

བསར་བྱེད་སྙམ་པའྱི་ཆོད་སམེས་བརན་པ་ོཡདོ་པ་ད་ེང་

ཚོའྱི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་མཚོན་

བྱ་གཅྱིག་པོ་དེ་ཡྱིན། དེར་བརནེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་

པ་དང་རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་ལས་ཟས་སོྤད་སྤང་བླང་

བསན་པའྱི་དབེ་རྱིགས་དང་། སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་སགོས་

ལ་དུས་རྒྱུན་དབང་པ་ོཉ་ེབར་གཏདོ་པ་རྱིགས་ས།ོ།

སྤྱིར་བཏང་གནའ་དེང་གྱི་སྨན་པ་གང་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ནད་པར་སྨན་བཅོས་ཚུལ་བཞྱིན་བྱུང་

ཡོད་མེད་དེ་ནད་ཀྱི་ངོས་འཛནི་གསལ་པོ་རོགས་དང་

མ་རོགས་ལ་རག་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ནད་ཀྱི་བརག་

ཐབས་རྱིག་པ་ནྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ར་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དངེ་

རབས་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་རང་ལུགས་

དཔྱྱིས་ཕྱིན་ཤསེ་པ་རླབས་ཆེན་ཡྱིན་ལ། དའེྱི་སངེ་གཞན་

གྱི་སྨན་ལུགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་

དར་ཁབ་ཆེ་བའྱི་དེང་རབས་ཚན་རྱིག་འཕྲུལ་ཆས་ལ་

བརནེ་པའྱི་སྨན་ལུགས་དའེྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ནད་གཞྱི་ངསོ་

འཛནི་བྱེད་ལུགས། གཉེན་པ་ོབསེན་ཚུལ་སགོས་ཆ་ཚང་

མྱིན་ནའང་ཕགོས་ཙམ་ཞྱིག་ངསེ་པར་ཤསེ་དགསོ་པ་གལ་

ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ལ་དུས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོའང་ཡྱིན། དསེ་ན་ད་

ལན་ནད་པ་ཞྱིག་ལ་དངེ་དུས་སྨན་ལུགས་བརག་དཔྱད་

ཀྱིས་སྙན་ཐོའྱི་ནང་ Uric Acid ཚད་མཐོ་བོ་ཡོད་པ་

གསལ་ཚ་ེད་ེགང་ཡྱིན་པ་དང་ལུས་ཁམས་དནོ་སྣདོ་གང་
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རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་༥ ཚསེ་ ༢༩ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡

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

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

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

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

ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་ཀྱི་སརོ་མད་ོཙམ་བརདོ་པ།
རྱིས་རམས་པ་རྒྱལ་ནང་བླ་ོབཟང་ནརོ་བུ། 

ལས་དག་ེསྡྱིག་གྱི་ས་བནོ་ལ་འཇམོས་རྒྱུ་ཡོད་

པ། ཁོང་ཁོས་དགེ་ར་འཇམོས་པ་དང་། བཤགས་པས་

སྡྱིག་པ་དག་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། གཏམ་དཔེར་ཡང་། ཆུ་

མ་ཤོར་གོང་ནས་རགས་དང་། རྐེན་མ་བྱུང་གོང་ནས་

བཟློག་པ་ཞེས་པ་དནོ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཕྱིར་རྱིས་

རྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ཚ་ེགང་གྱི་བར་ཆད་ངན་པ་རགོས་པར་

བྱས་ནས། བར་ཆད་ངན་དགོ་དག་བཟོླག་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་

ག་ོསབས་སྦྱིན་པ་འདྱི་ཚ་ེརྱིས་བསན་པའྱི་དགསོ་པ་ཡྱིན་

ཞྱིང་། ད་ེལས་ཚ་ེའདྱིར་བར་ཆད་མདེ་པར་བད་ེབའྱི་ངང་

དམ་ཆོས་སགོས་སྒྲུབ་ནས་སྐུ་བཞྱིའྱི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པ་

ནྱི་ཉྱིང་དགསོ་དང་། དསེ་ཚ་ེརྱིས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་དགསོ་པ་

བསན་པ་ལགས་ས།ོ།

ས་བཅད་གཉྱིས་པ་ཚེ་རབས་ལས་རྱིས་རྱི་

ཚུལ་དངསོ། ད་ེལའང་ནང་གསསེ་གསུམ་དུ་ཡདོ་པ་ལས། 

དབྱངས་འཆར་བའྱི་རྒྱུད་ནས་བསན་པ། དུས་ཀྱི་འཁརོ་

ལའོྱི་རྒྱུད་ནས་བསན་པ། འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་

པ་བཅས་ས།ོ། 

དེ་ལ་དང་པོ་དབྱངས་འཆར་བའྱི་རྒྱུད་ནས་

བསན་པའྱི་རྱི་ཚུལ་ནྱི། ཀུན་གཟྱིགས་དབྱངས་འཆར་ཆནེ་

མ་ོལས། “བཙས་དུས་སར་སགོས་ལགེས་བརག་ནས།” ཞསེ་

རྱི་བྱའྱི་སྐསེ་བུ་ད་ེབཙས་པའྱི་ལ་ོདང་། ཟླ་བ། ཞག་རྣམས་

སྨོས་མེད་ཐོག་བཙས་དུས་ཀང་མ་འཕྱུགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་

གལ་ཆ་ེཞྱིང་། རྡ་ོར་ེམཁའ་འགྲའོྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། "སྔནོ་དུ་

སྐསེ་དུས་ཤསེ་བྱ་སེ། །ཕྱི་ནས་དུས་ནྱི་རྱི་བར་བྱ། །གཞན་དུ་

དུས་ནྱི་སྨྲ་བ་དག །ཐམས་ཅད་དནོ་མདེ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར།།" 

ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་བཙས་དུས་ཀྱི་ཟླ་སར་འདས་དབྱུག་

དང་། བཅས་པ་ལེགས་པར་བརག་ཏ།ེ སྐེས་སར་བཟོ་

དགསོ་ཤྱིང་། སྐསེ་སར་དརེ་ཆུ་ཚདོ་ཇྱི་ཡདོ་དབུགས་བར་

བསྱིལ་དགསོ། དའེྱི་གནད་ནྱི་ཉྱིན་ཞག་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་སྐསེ་

བུ་དར་མ་ནད་མེད་གཅྱིག་གྱི་དབྱུང་རྔུབ་གནས་གསུམ་

གཅྱིག་ཏུ་རྱིས་པ་གྲངས་༢༡༦༠༠ རྒྱུ་བ། (མཆན། དབུགས་

༦ ལ་ཆུ་སང་༡། ཆུ་སང་༦༠ ལ་ཆུ་ཚདོ་༡ ཆུ་ཚདོ་༦༠ ཉྱིན་

ཞག་ཕྲུག་གཅྱིག འབྱུང་རྱིས་ལུགས་སུ་ནམ་ལངས་ཡསོ་

སགོས་ལ་ོའཁརོ་བཅུ་གཉྱིས་དང་སྦར་བའྱི་དུས་ཚོད༡༢། 

དུས་ཚོད་རརེ་སར་རྱིས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་༥ ར།ེ དངེ་དུས་ཀྱི་

འཁརོ་ལའོྱི་ཆུ་ཚོད་ལྟར་ན་དུས་ཚོད་རརེ་འཁརོ་ལའོྱི་ཆུ་

ཚོད་༢ ར་ེཡྱིན།) དརེ་བརནེ་རྱི་བྱའྱི་སྐེས་བུ་ད་ེམ་ལས་

བཙས་པ་ནས་མྱི་ཚ་ེགང་གྱི་རྱིང་དབུགས་གྲངས་ཅྱི་ཙམ་

གཏངོ་རྒྱུའྱི་སལ་བ་ཇྱི་ཡདོ་རྱིས་ཏ།ེ ད་ེདུས་དང་། ཞག ཟླ་

བ། ལ་ོབཅས་སུ་རྱིམ་གྱི་བསྒྱིལ་ཏ་ེམཐར་ཚ་ེཚད་རྱིང་ཐུང་

གྲུབ་དགསོ་པ་ཡྱིན། ཀུན་གཟྱིགས་དབྱངས་འཆར་ཆནེ་མ་ོ

ལས། “རླུང་གྱི་གནད་ལ་རྣལ་འབྱརོ་དུ་བྱས་པའྱི་འཆྱི་བ་

བསླུ། རྒུད་པ་གས།ོ མཆགོ་ཐུན་མངོ་གྱི་དངསོ་གྲུབ་འགྲུབ།’’ 

ཅེས་རླུང་གནད་ལ་ལེགས་པར་སྦང་ཏ་ེཉྱིན་རའེྱི་རླུང་གྱི་

འགྲོ་ཚད་ནས་བསྱི་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་ན་འཆྱི་བའང་བསླུ་

བར་ནུས་པ་གསུངས་པ་བཞྱིན་དཔེར་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱི་

འཆར་ཅན་ཟླ་ར་ེསརོ་མ་ོ༣༠ ར་ེའགྲ་ོསོང་གཏངོ་བ། མྱི་དསེ་

འགྲ་ོསངོ་ནས་ཉྱིན་ར་ེཔད་ཤག་༥ ར་ེབསྱི་ཚགས་བྱས་ཚ་ེཟླ་

བ་གཅྱིག་ནང་སརོ་མ་ོ ༡/༥༠ རེས་སུ་བདེ་སོྤད་བྱ་རྒྱུར་ལྷག་

ནས་སྡད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ཚ་ེཚད་ལའང་བཞེད་ཚུལ་འདྲ་

མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་པ་སྔ་དུས་དབྱངས་འཆར་གཞུང་འདྱི་

ཐོག་མར་གསུངས་སབས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེལོ་རྱིང་མཐའ་

ལ་ོ༡༢༠ ཡྱིན་པ་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིས་པ་རྣམས་དུས་ད་ལྟའང་

ད་ེབཞྱིན་དུ་རྱི་སལོ་ཡདོ་པ་དང་། རང་ལུགས་སུ་དངེ་གྱི་

སབས་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་ར་ེཟུང་ཡོད་པ་དེར་ཆ་བཞག་སེ་

རྱིང་མཐའ་ལ་ོ༡༠༠ བྱས་ཏ་ེརྱི་མུས། གཞན་དངེ་སང་དུས་

སུ་ཚ་ེཚད་ལ་ོག་ོལྔ། དགུ་བཅུ་ཐམ་པ། བརྒྱད་བཅུར་བཞདེ་

པ་སགོས་ཀང་ཡདོ། འབས་བུ་དངསོ་ལ་རང་ཉྱིད་བཙས་

པ་ནས་ནམ་འཚའོྱི་བར་བད་ེབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཇྱི་ཡངོ་། 

ལས་ཀ་ལམ་དུ་འགྲ་ོམྱིན། ལུས་ལ་ན་ཚ་ཡངོ་མྱིན། ཕ་སྤུན་

གཉནེ་འཁརོ་ལ་བད་ེདགོ་ཇྱི་ཡངོ་། གཞན་ཡང་རང་ལ་ོ

གང་ནས་གང་བར་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་བདའེམ་མྱི་བད་ེབ་ཡངོ་

ཚུལ་སགོས་རང་ཉྱིད་སྐ་ེདུས་ཀྱི་སྐེས་སར་བདག་གཟའ་

ཐགོ་མར་བྱས་ཏ་ེརྱིས་དགསོ། ད་ེཡང་རསེ་གཟའ་ཉྱི་མ་

ལྟ་བུ་བདག་གཟའ་ཡྱིན་ཚ།ེ དཔརེ་ན་ (ཉྱི། ཟླ། དམར། ར་ཱ

ཧུ། ཕུར། སྤནེ། ལྷག ཀ་ེཏུ། སངས།) དགུ་པ་ོས་ོསའོྱི་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་བདག་དབང་བྱདེ་པས། དའེྱི་རྱིང་གཟའ་ས་ོསོ་ཞྱི་

དྲག་གང་ཡྱིན་གྱི་རང་དང་མཐུན་པའྱི་འབས་བུའྱི་ནུས་པ་

སྦྱིན་པས་ན་བད་ེསྡུག་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བ་རྡ་ོར་ེམཁའ་

འགྲའོྱི་རྒྱུད་ལས “སྐ་ེདུས་ཤྱིན་ཏུ་མཉམ་བཞག་ཏ།ེ །ཞྱི་དང་

དྲག་པ་ོདཔྱད་པར་བྱ། །ཚ་ེདང་འཆྱི་དུས་ལ་སགོས་པ། །ད་ེ

ནས་ད་ེལྟར་ལུང་དུ་བསན།།" ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ།

གཉྱིས་པ་དུས་ཀྱི་འཁརོ་ལའོྱི་རྒྱུད་ནས་འབྱུང་

བ་ནྱི། གཟའ། ཚསེ། སར། སྦརོ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་། ཉྱི། 

ཟླ། དམར། ལྷག སངས། སྤནེ། ཕུར། སྒ་གཅན་བཅས་ལ་རང་

གྱི་ཁམས་དང་། ཡྱི་ག་ེབདག་སར་བཅས་སྦར་ནས་ཚ་ེཚད་

མཆགོ་ལ་ོརྒྱུད་རྒྱལ་གསུངས་དུས་ལ་ོ ༡༠༨ ཡྱིན་པས་ད་ེལ་

བརནེ་པའྱི་ཚ་ེརྱིས་འདནོ་ལུགས་ “ཉྱི་སྣང་བུ་ཡྱིག” ནས་

བསན་པ་སགོས་རྱི་བ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་

པ། དང་པ་ོམའྱི་མངལ་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚ།ེ འབྱུང་བ་ལྔ་

ལ་བརནེ་ནས་འཇུག་པ་དང་། བར་དུ་བད་ེདང་མྱི་བད་ེ

སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའང་འབྱུང་བ་དེ་དག་འཁྲུགས་པ་

དང་། མ་འཁྲུག་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་སགོས་ལ་བརེན་པ་

དང་། ཐ་མ་འཆྱི་བའང་འབྱུང་བ་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་བསྡུས་

ཏ་ེའཆྱི་བ་བཅས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་བྱདེ་པར་བརནེ། 

བ་ཻདཀར་འབྱུང་རྱིས་སྔནོ་འགྲའོྱི་ལེའུར། “ལྕགས་ཆུ་མ་ེ

ས་ཤྱིང་ལྔ་པ།ོ །ཅདོ་རླན་དྲདོ་ས་གཡ་ོབ་ཡྱི། །མཚན་ཉྱིད་

ལྡན་པ་འདྱི་དག་གྱིས། །མ་འཁྲུགས་ལས་རྣམས་བད་ེབྱདེ་

ཅྱིང་། །ལྡགོ་ན་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་སགོས་འབྱུང་། །ད་ེཕྱིར་རྱིས་

འདྱི་གཅསེ་པར་བཟུང་།།” ཞསེ་དང་། 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༥ ཕྱི་ཟླའྱི་ ༢༧ བར་བུམ་

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

ཟླ ༥ ཚསེ ༢༩ ཟླ
ཆུ ༢

MON 1-8-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༣༠ དམར 
མ་ེརླུང

TUE 2-8-2016 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་

ས་ོཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

གསོ་སྦོང་།

ཟླ༦ ཚསེ ༡  ལྷག
མ་ེཆུ

WED 3-8-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

 ཡན་ཀོང་།

༦ ཚསེ ༢  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 4-8-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས།

༦ ཚསེ ༣  སངས
ས་མེ

FRI  5-8-2016
 Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཆུང་སོར་མྱི་འདནོ། 

ཀླུ་ལྡོག

༦ ཚསེ ༤  སྤནེ
ས་མེ

SAT 6-8-2016 
 Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  དམག་སྤངོས།

༦ ཚསེ ༥ ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN 7-8-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལྕཊ་ཁམས་གོ་ར་
ཞག༧༢ རྒྱུ། རླུང་དར་འཛུག་པར་

བཟང་། གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་བྱ།

གསྡོ་སྦྡོང་།

༦  ཚསེ ༦  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 8-8-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛམེས།

ཀླུ་ལོག

༦ ཚསེ ༧  མྱིག 
མ་ེརླུང 

TUE 9-8-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུག་

པར་བཟང་།

༦ ཚསེ ༧ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 10-8-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས། 

༦ ཚསེ ༨ ཕུར

རླུང ༢
THU 11-8-2016 

Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་།

དབུལ། ཀླུ་ཐེབས།

༦ ཚསེ ༩  སངས

ས་མེ
FRI 12-8-2016 

 Earth-Fire 

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་

ཀླུ་ལྡོག

༦ ཚསེ ༡༠  སྤནེ
ས ༢

SAT 13-8-2016
Earth-2

ཚསེ་ཆ་ངན། འནོ་ཏ་ེསྤྱི་གནམ་སོ་

ཁལེ་བའྱི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༦ ཚསེ ༡༡  ཉྱི
ས་མེ

SUN 14-8-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མགྲནོ་སྤངོས།

༦ ཚསེ ༡༢  ཟླ
ཆུ ༢

MON 15-8-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས།

༦ ཚསེ ༡༣  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE 16-8-2016 
Fire-Water 

ཚསེ་ཆ་ངན། བུ་འཁྱིད་སྤངོས།

༦ ཚསེ ༡༤  ལྷག
ས་ཆུ

WED 17-8-2016
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

གསོ་སྦོང་།

༦  ཚསེ ༡༥  ཕུར
ས་རླུང

THU 18-8-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་འགྲྱིག་མྱི་བྱ།

༦ ཚསེ ༡༦  སངས
ས་ཆུ

FRI 19-8-2016
 Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།

ཀླུ་ལོག

༦ ཚསེ ༡༧  སྤནེ
ས ༢

SAT 20-8-2016
 Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་མྱི་བྱ།

༦ ཚསེ ༡༨ ཉྱི 
མ ེ༢ 

SUN 21-8-2016
Fire-2 

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཉྱི་ནག་ཡྱིན་

པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཉི་ནག

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༥  བར་བུམ་སོང་ཤར། 

ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༦ ཚསེ ༡༩  ཟླ
ཆུ ༢

MON  22-8-2016
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༦ ཚསེ ༢༠ 
ཆད

སྤྱི་གནམ་ས་ོཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས།

༦ ཚསེ ༢༡  དམར
མ་ེཆུ

TUE 23-8-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲནོ་

སྤངོས།

༦ ཚསེ ༢༢  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 24-8-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས།

༦ ཚསེ་ ༢༣  ཕུར
མ་ེརླུང

THU 25-8-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བུ་འཁྱིད་སྤངོས།

༦ ཚསེ ༢༤  སངས
ས་མེ

FRI 26-8-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༦ ཚསེ ༢༥  སྤནེ    
ས་རླུང

SAT 27-8-2016 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། གཉནེའགྲྱིག་མྱི་བྱ། 

གཞུང་ཞག༢༡ འདྲནེ།  

༦ ཚསེ ༢༦ ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN 28-8-2016 
Fire-Wind

འབྱུང་འཕོད་བཟང་། རླུང་དར་

འཛུག་པར་བཟང་། མཁར་ལས་

འཛམེས།

༦ ཚསེ ༢༧  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 29-8-2016 
Water-Wind 

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་
འཛམེས།

༦ ཚསེ ༢༨ མྱིག
མ ེ༢

TUE 30-8-2016 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  དུར་གདབ་མྱི་

རུང་། 

༦  ཚསེ ༢༩  ལྷག
ཆུ ༢

WED 31-8-2016 
Water-2

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

ཡན་ཀཱྡོང་།

༦ ཚསེ ༣༠ ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 1-9-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་སོ་ཡྱིན།

གསོ་སྦོང་།

༧ ཚསེ ༡ སངས
ས་མེ

FRI 2-9-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མགྲནོ་སྤངོས། སྤང་

རྒྱན་མ་ེཏགོ་སང་།

༧ ཚསེ ༢ སྤནེ
ས་མེ

SAT 3-9-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས།

༧  ཚསེ ༣ ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN 4-9-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བུ་འཁྱིད་སྤངོ་།

༧  ཚསེ ༤  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 5-9-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༧  ཚསེ ༥ མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 6-9-2016 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེགཉནེ་

འགྲྱིག་སྤངོས།

༧ ཚསེ ༦ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 7-9-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་མྱི་བྱ།

༧  ཚསེ ༧  ཕུར
མ་ེརླུང

THU 8-9-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབག་མ་

གཏངོ་ལནེ་མྱི་བྱ།

༧  ཚསེ ༨ སངས
ས ༢

FRI  9-9-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་སྤངོས།

༧  ཚསེ ༩  སྤནེ
ས ༢

SAT 10-9-2016 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།  

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།
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གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་སབས་ཟནོ་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་གསུམ།
ར་མགྲྱིན་རྡ་ོརསེ་བསྒྱུར།

གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་སབས་

སུ་ལུས་ཁམས་བད་ེསྲུང་བྱདེ་པར་ད་ོསྣང་མ་བྱས་ན་མྱིག་

ལ་གནདོ་པ་ཡངོ་བ་ད་ེམ་བཤད་ནའང་མྱི་ཚང་མས་ཤསེ་

ཀྱི་རདེ། འནོ་ཀང་གགོ་འཆར་ལ་བལྟས་ན་ད་ེལས་ནད་

རྱིགས་གཞན་གསུམ་སོང་སྱིད་པ་དེ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ད་

དུང་ཤསེ་ཀྱི་མདེ་ཀང་སྱིད།

བྱྱིས་པར་ཕགོ་པའྱི་ནད། གཟུགས་མཐངོ་

གགོ་འཕྱིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བའྱི་ནད།

བྱྱིས་པ་ཚ་ོགཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ེཚན་

འསོ་འཚམས་ར་ེགཉྱིས་ལ་ལྟ་རུ་བཅུག་ན་བླ་ོརྱིག་རྒྱས་པ་

དང་། ཡནོ་ཏན་འཕལེ་བར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་ནྱི་བཤད་

མ་དགོས་མོད། འནོ་ཀང་ཕ་མ་ལ་ལས་བྱྱིས་པས་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་སོབ་སོྦང་ལ་གནདོ་མྱི་སྐེལ་བའམ། 

བྱྱིས་པ་ཚ་ོཕྱི་ལོགས་སུ་རེད་མོ་རེ་བར་འཁམས་མྱི་འགྲོ་

བའྱི་ཆེད་དུ་ཉྱིན་ལྟར་རེ་བཞྱིན་གཟུགས་མཐོང་གོག་

འཕྱིན་གྱི་ལ་ེཚན་གྱིས་བྱྱིས་པའྱི་བློ་འགུགས་ཐབས་བྱེད་

ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལྟར་བྱས་ན་བྱྱིས་པའྱི་མྱིག་ལ་གནདོ་

པ་ཡངོ་བར་མ་ཟད། ད་དུང་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་

ཁ་ོནར་ལྟ་བའྱི་ནད་ཀང་ཡངོ་སྱིད།

གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བའྱི་

ནད་ཅེས་པ་དེ་ལོ་ ༣-༧ བར་གྱི་བྱྱིས་པ་ལ་བྱུང་བ་

མང་། ནད་དེ་རྱིགས་བྱུང་བའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་གཟུགས་

མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་དང་འབལ་མྱི་འདདོ་པ་དང་། མཐའ་

སོར་གྱི་བྱ་བ་དང་དངསོ་པོ་ལ་སེམས་ཁུར་མྱི་བྱེད་པར་

གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ཁ་ོནར་ལྟ་བར་དགའ་བ་ས།ེ 

མྱི་གཞན་རྣམས་རྣམ་ཤེས་དཀྲུག་ཏུ་མྱི་འཇུག་པ་དང་། 

བར་མཚམས་མདེ་པར་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ནང་

གྱི་མྱི་སྣའྱི་སོྤད་པ་དང་སད་ཆའྱི་ལད་མོ་བྱེད་པར་བེལ་

ཞྱིང་། རང་ཉྱིད་ནྱི་ཟློས་གར་ནང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

སྣང་བ་དང་ཐ་ན་ཁརེ་ལབ་རྒྱག་པའྱི་རྒྱུན་ལྡགོ་གྱི་གནས་

ཚུལ་དུའང་འགྱུར་སྱིད།

ནད་ད་ེརྱིགས་ཡོང་དནོ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ེནྱི་

བྱྱིས་པའྱི་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞྱིབ་ནུས་པ་ཞན་ཞྱིང་

ལད་མོ་བྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཆེ་ཕྱིར་གཟུགས་མཐོང་

གོག་འཕྱིན་ནང་གྱི་བརྡ་འཕྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོ་ཚོའྱི་

གཤྱིས་རྒྱུད་དང་བྱ་སོྤད་ནང་དུ་གཏྱིང་ཟབ་པའོྱི་སོ་ནས་

སྱིམ་འགྲོ་སབས་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བ་

ཇྱི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་དུ་ཤུགས་རྐེན་ཡང་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་

འགྲ་ོབ་རདེ། ནད་ད་ེརྱིགས་མྱི་ཕགོ་པ་བྱེད་ན་ངསེ་པར་

དུ་བྱྱིས་པས་གཟུགས་མཐོང་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་དུས་

ཚོད་ཚོད་འཛནི་བྱེད་དགོས། སྤྱིར་བཏང་དུ་ལྟ་ཐེངས་

གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་དང་། ཁ་ོཚའོྱི་

ན་ཚོད་དང་འཕདོ་པའྱི་ལ་ེཚན་བདམ་ནས་ལྟ་རུ་འཇུག་

ཐབས། གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་སབས་ནང་

མྱིས་ཀང་ལྟ་རགོས་བྱས་ཏ་ེཧ་མྱི་ག་ོབའྱི་བརོད་བྱ་རྣམས་

སབས་དང་བསྟུན་ནས་འགྲལེ་བཤད་དང་། ཁ་ོཚོས་དྲྱིས་

པའྱི་གནད་དནོ་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་ཞྱིབ་མོ་བཅས་

བྱདེ་དགསོ།

གཞནོ་ནུར་ཕགོ་པའྱི་ནད། གཟུགས་མཐངོ་

གགོ་འཕྱིན་ལ་དབྱྱིངས་ཡདོ་པའྱི་ཕགོས་

བསྡུས་ནད།

ཁདོ་ལ་མག་ོཡུ་འཁརོ་བ་དང་། མྱིག་ལམ་རབ་

རྱིབ་ཏུ་འགྱུར་བ། མྱིག་སམ་ཞྱིང་མྱི་བད་ེབ། ཡྱི་ག་ཆག་

པ། གཉྱིད་མྱི་འཁུགས་པ། རྱི་ལམ་མང་བ་སགོས་བྱུང་ཚ་ེ

ཁདོ་ལ་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་དབྱྱིངས་ཡདོ་པའྱི་

ཕགོས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་ཕགོ་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་དགསོ།

གོག་འཆར་ལ་ཞེན་མཁན་ཚོས་དགོང་མོ་

གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་

རྱིང་། ཤེས་གསལ་ལྟར་ན་གཞོན་ནུ་ལ་ལས་གཅྱིག་རསེ་

གཉྱིས་མཐུད་དུ་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བ་

ས།ེ ཉྱིན་མ་ོབལྟས་པས་མ་ཚད་དགངོ་མ་ོཡང་ལྟ་བ་དང་

ཐ་ན་མཚན་གང་ལྟ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ལས་གཟུགས་

མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལ་བལྟས་ཚར་མ་ཐག་མལ་དུ་ཉལ་

གྱི་ཡོད་ཅྱིང་། སབས་དེར་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་

ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ལ་ང་ོམཚར་ཆ་ེབ་རྣམས་ཀླད་

པའྱི་ནང་དུ་འཆར་ཡངོ་བས། ཀླད་ཆནེ་སད་ལངས་བྱས་

དྲགས་ན་གཉྱིད་ཐབེས་ཅོག་ཅྱིང་། གཉྱིད་འཁུགས་ཀང་

རྱི་ལམ་རྱིས་ས་བར་འགྱུར། གཟུགས་མཐོང་གགོ་འཕྱིན་

ལ་དབྱྱིངས་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་དེ་རྱིགས་

འབྱུང་རྐེན་གཙོ་བོ་ནྱི་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལེ་

ཚན་ལ་དབྱྱིངས་ཆགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་

ན་ཟས་ཟ་བའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚ་ོབའྱི་སྤོད་སངས་གཏརོ་

པས་རྱི་ཤྱིང་དབྱྱིབས་ཀྱི་དབང་རའྱི་ནུས་པ་འཁྲུགས་

ཤྱིང་། འཇུ་བྱེད་འབྱར་ཁུ་ཟགས་ཐནོ་བྱེད་རྒྱུ་ཇ་ེཉུང་དུ་

ཕྱིན་ནས། ལྟ་ོཟ་མྱི་འདདོ་པ་དང་། ལྟ་ོམྱི་འཇུ་བ། ཞནེ་ཁ་

ལོག་པ། ཟས་སྐྱུག་པ་སོགས་མུ་འབེལ་ལྡོག་ཚོར་འགྱུར་

སྱིད། གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་ཡུན་རྱིང་ན་ད་

དུང་གཟུགས་པོའྱི་ནང་གྱི་འཚ་ོརྒྱུ་Aཟད་གྲནོ་ཆ་ེདྲགས་

པས་མྱིག་སམ་པ་ོཆགས་ནས་མྱི་བད་ེབ་ཡངོ་གྱི་རདེ།

"གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་དབྱྱིངས་ཡདོ་

པའྱི་ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་"སྔོན་འགོག་བྱེད་ན་ན་ཚོད་

ལྟར་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་ལྟ་ཐངེས་དང་

དུས་ཡུན་ཚོད་འཛནི་བྱེད་དགོས་ཤྱིང་། ལོ་ན་ཇྱི་ཙམ་

ཆུང་བ་དེ་ཙམ་ཚོད་འཛནི་བྱེད་དགོས། ནད་དེ་རྱིགས་

ཕོག་ཚ་ེརང་ཉྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་སོབ་སྦོང་ལ་གནདོ་པ་

ཚབས་ཆེན་ཡོང་བར་མ་ཟད། ལུས་ཁམས་ལའང་གནདོ་

སྐོན་ཆེན་པོ་ཡོང་སྱིད། སྤྱིར་བཏང་དུ་གཞོན་ནུ་ཚོས་

གཟུགས་མཐོང་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་

གསུམ་ལས་མྱི་བརྒལ་བ་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་རྒྱུ་

A ལྡན་པའྱི་ཟས་ཏ་ེདཔརེ་ན་ཕག་མཆྱིན་དང་སངོ་སེར་

སགོས་མང་ཙམ་ཟ་བར་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ། 

མྱི་རྒན་པར་ཕགོ་པའྱི་ནད། གཟུགས་

མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་རྐང་ནད། 

མྱི་རྒན་པ་རྣམས་ལས་འཁྱུར་ངལ་གས་ོབྱས་རེས་

ལས་ཀའྱི་འགན་ཁུར་མེད་པ་དང་། ལས་ཀའྱི་དགའ་ཚོར་

ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་འསོ་འཚམས་

ཤྱིག་ལ་བལྟས་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་པའྱི་རྱིག་གནས་འཚ་ོ

བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏངོ་ཐབས་དང་། སམེས་ཁལ་དང་

རྐང་ཧེང་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཉུང་དུ་འགྲ་ོཐབས་བྱས་ན་མྱི་ཆོག་རྒྱུ་

མེད་མོད། འནོ་ཀང་མྱི་རྒན་པའྱི་ཁག་དྲནོ་འཁརོ་རྒྱུག་ཅུང་

ཞན་པ་ོཡྱིན་སབས་དུས་ཚོད་རྱིང་པརོ་གཟུགས་མཐོང་གགོ་

འཕྱིན་ལ་བལྟས་བསྡད་ན། རྐང་པའྱི་སྡདོ་ར་གནནོ་ཡུན་རྱིང་

བས་ཁག་དྲནོ་ཕྱིར་རྒྱུག་མྱི་བད་ེབར་བརེན་ཨངོ་རུས་དབང་

ར་ན་བའྱི་ནད་དང་འདྲ་བའྱི་ནད་གསར་པ་ཞྱིག་སེ་གཟུགས་

མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་ཡུན་རྱིང་བའྱི་རྐང་ནད་ཅྱིག་འཕོག་

ཡངོ་ཞྱིང་། ནད་ད་ེརྱིགས་ཀྱི་མཚནོ་རགས་གཙ་ོབརོ་རྐང་པ་

སྦྲྱིད་པ་དང་། ར་འཕར་བ། ན་ཟུག་སེྐ་བ། སྐྲང་པ་སགོས་ཡངོ་། 

ཐ་ན་སོྡད་སངས་སགོས་མ་འགྲྱིག་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ད་དུང་རྐང་

ཤ་སྦྲྱིད་འཐནེ་བྱདེ་པ་བཟོ་སྱིད་པས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བད་ེཐང་

ལ་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡདོ། 

དརེ་བརནེ་ཚན་རྱིག་དར་རྒྱས་ཆ་ེཞྱིང་གཟུགས་

མཐོང་གགོ་འཕྱིན་ཁབ་རྡལ་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་དངེ་སབས་

སུ་མྱི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་

དང་བསྟུན་ནས་གཟུགས་མཐོང་གགོ་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་དུས་

ཡུན་ཚོད་འཛིན་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་བྱས་ན་ལེགས། 

ཉྱིན་རརེ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཡས་མས་ལས་རྱིང་ན་མྱི་འསོ། རབ་

ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་བལྟས་རེས་རྐང་པ་འགུལ་

སྐོད་རྒྱག་པར་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ནང་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱས་

ཐགོ་དབུགས་རླངས་གསར་པ་ཏགོ་ཙམ་རྔུབས་ན་རྐང་པའྱི་

སྡདོ་རའྱི་ཁག་དྲནོ་འཁརོ་རྒྱུག་བད་ེབླག་ཡངོ་བར་ཕན་ན།ོ།

་་་ཟས་སམོ་བསབ་བྱ།

དྲུག ཕྱིར་དྲན་ཡྱིད་འཛིན་བེྱད་ཐབས། སོབ་མོང་བ་

རྣམས་སྔོན་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་ཕྱིར་དྲན་བྱས། དེ་ནས་

དེབ་ངོས་དང་བསྡུར་ནས་ནོར་འཕྱུགས་ཡོད་མེད་ལ་

ལྟ་དགོས་ཤྱིང་། ཡྱིད་འཛིན་བྱས་ནས་ནོར་བ་དང་

ཡྱིད་དུ་གསལ་པོར་ངེས་མེད་པ་རྣམས་དམྱིགས་སུ་

བཀར་ནས་བསྐར་སྦངས་ཡང་ཡང་བྱས་ན་ཡྱིད་

འཛནི་བརན་པོ་ཡོང་།།

བདུན། ལག་ལནེ་ཡྱིད་འཛནི་བྱདེ་ཐབས། ཡྱིད་དུ་བཟུང་

བ་རྣམས་སྔོན་དུ་ལག་ལེན་ནང་དུ་བཀོལ་སྤོད་བྱེད་རྒྱུ། 

བཀོལ་སོྤད་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིད་འཛིན་ཇེ་ཟབ་ཏུ་

གཏངོ་ཐུབ། དཔརེ་ན་དངོས་ཁམས་དང་རྫས་འགྱུར་གྱི་

ཚོད་ལྟ་བྱས་ན་དའེྱི་ཐ་སྙད་དང་སྤྱི་འགྲོས་ཡྱིད་འཛནི་

བྱདེ་པར་ཕན་པ་ལྟ་བུའ།ོ།

 � ཚལ་གྱི་རྱིགས།ཿ ཤ་མོང་། (Mushrooms) 

མ་ེཏགོ་པད་ཚལ། (Cauliflower) སྔ་ོཔ་ཱལག་གམ་པའོ་ོ

ཚལ། (Spinach) ཐའེུ་པད་ཚལ། (Broccoli) ལ་ོའཁརོ་

པད་ཚལ། (Cabbage) སགོས་ཀང་ཉུང་ངུ་བཞསེ་དགསོ།

 � སོམ་གྱི་རྱིགས།ཿ ཆང་། སྱི་རག (Beer) ཆུ་

མངར་གྱི་རྱིགས། (Soft drinks/juice drinks) 

སགོས་འཛམེས་དགོས་པ་བཅས་ཡྱིན།།

ཤོག་ངོས་ ༢ འཕོས།
ཡྱིད་འཛནི་བེྱད་ཐབས་བདུན།

གཅྱིག ཀླགོ་འབྱིའྱི་ཡྱིད་འཛནི་བྱེད་ཐབས། ཡྱི་ག་ེཀླགོ་

ཞརོ་འབྱི་ཞརོ་བྱས་ན་འཆར་སྣང་ཟབ་ཏུ་འགྲ་ོབས། ཡྱི་ག་ེ

དང་། ཐ་སྙད། གཏམ་དཔ།ེ སྙན་ཚིག་སགོས་ཡྱིད་འཛནི་

བྱདེ་པར་ཕན།

གཉྱིས། ཐད་ལྟའྱི་ཡྱིད་འཛནི་བྱདེ་ཐབས། ས་ཁམས་དང་

ལོ་རྒྱུས་སྦོང་སབས་ས་ཁ་དང་རེའུ་མྱིག་ལ་ཐེངས་མང་

པརོ་བལྟས་ན་ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་དང་། ས་དབྱྱིབས། 

གནམ་གཤྱིས། རྒྱལ་རབས། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དནོ་རྐནེ་གལ་ཆནེ་

བཅས་ཡྱིད་འཛནི་བྱདེ་ས་པརོ་འགྱུར།

གསུམ། གཏན་ཚགིས་ཡྱིད་འཛནི་བྱདེ་ཐབས། སབོ་སྦངོ་

གྱི་ནང་དནོ་ཡྱིད་འཛནི་བྱདེ་སབས་ད་ེདག་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་

འཚོལ་བར་ད་ོསྣང་བྱས་ན་ཡྱིད་དུ་བཟུང་བ་བརན་ཞྱིང་

སྐེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བས། སྙན་ཚིག་དང་བརྡ་རྱིང་སོགས་

བླརོ་འཛནི་པར་ཕན་འབས་ལགེས་པ་ོཐབོ།

བཞྱི། ས་བསྡུས་ཡྱིད་འཛནི་བྱེད་ཐབས། དཔྱད་གཞྱིའྱི་

ཡྱིག་རྱིགས་ཕ་ཞྱིང་ཞྱིབ་པ་རྣམས་དེ་མཚོན་བྱེད་ས་

བསྡུས་བྱེད་ཐབས་ལ་བརནེ་ནས་ཡྱིད་དུ་འཛནི་དགོས། 

བྱ་ཐབས་དེས་རྱིས་རྱིག་དང་། དངོས་ཁམས་རྱིག་པ། 

རྫས་འགྱུར་རྱིག་པ་བཅས་སོབ་སྦོང་བྱེད་པར་རོགས་

རམ་ཆནེ་པ་ོཡངོ་ཐུབ།

ལྔ། དནོ་གནད་ཡྱིད་འཛནི་བྱེད་ཐབས། དབེ་ཅྱིག་ཀླགོ་

པ་དང་རོམ་ཡྱིག་སོབ་ཀང་རུང་ད་ེདག་གྱི་གནད་འགག་

འཇུས་ནས་ཡྱིད་དུ་འཛནི་དགོས། གནའ་མྱིས་ཉུང་ན་

ཡྱིད་ལ་ཟྱིན། མང་ན་མག་ོབ་ོརངོས། ཞསེ་པ་ལྟར་ར།ོ།
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