སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མེ་སྤལ
ྲེ ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༢༩

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

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

སྤྱིར་བཏང་དཔེར་ན་ང་རང་ཚོའ་ི བོད་དོན་
གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རིགས་གཅིག་
རྐང་འཛིན་ལྟ་བུའི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས། སྦྱོང་བརྡར་
གྱི་གཞི་རྩ་མ་རྩ་འདྲ་པོ་མེ ད་ན་བྱེད་འདོད་ཡོ ད་ན་
ཡང་བྱེད་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན་སོ་སོ་མཚན་
ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་སྦྱངས་མེད་ན་གཞུང་ཆེན་གྱི་ཐོག་
ནས་བོ ད ་ཀྱི ་རིག ་གནས་ཞི ག ་ལ་ཞབས་འདེ ག ས་ཞུ་
དགོས་བསམས་པའ་ི འདོད་པ་ཡོད་ནའང་བྱེད་ཐབས་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོའ་ི གསོ་བ་རིག་པའི་
གཞུང་དང་བོ ད ་པའི་སྨན་བཅོ ས ་སྐོ ར་ལ་དེང ་སང་
སྐད་གྲགས་ཆེན་པོ་འདུག དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག
དེའི་ཐོག་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་སོ་སོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་དགོས། སོ་སོས་མ་ཤེས་ན་
བྱེད་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པའ་ི སྨན་མ་ཤེས་པ་
དང་བོད་པའི་ཆོ ས་མ་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་
འགྲེལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཡོང་གི་འདུག
དེ་ཚོའི་གྲས་ནི་ལོ་རེ་ཟུང་མ་གཏོགས་མཇུག་ཏུ་རྫུན་
རྐུབ་བརྡོལ་འགྲོ་གི་རེད། བདེན་པ་མེད་པ་ཟེར་མཁན་
དེ་རང་བཞིན་གྱིས་བརྫུན་རྐུབ་བརྡོལ་རྒྱུ་ཆོས་ཉིད་རེད།
ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་མ་རྩ་འདྲ་པོ་ཞིག་སོ་སོའ་ི ལག་པར་ཡོད་
པ་ཡནི ་དུས་བེད་སྤྱོད་མ་ནོར་བ་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་

ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད། གོང་དུ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ནང་
བཞིན་ཁྱེད་རང་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སོ་སོ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་སའི་
སྒྲི ག་འཛུགས་འདི་གའི་ནང་ལ་སོ་སོའི་ལས་ཀ་བྱེད་
རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དང༌། གོ་སྒྲིག་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
རེད་འདུག མ་གཞི་རང་ཉིད་སློབ་སྦྱོང་འདི་ནས་བྱས།
སོ་སོ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་
སྒེར་གྱི་འདོད་མོས་ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནའང་མ་འགྲིགས་
པ་མེད། རང་དབང་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བཏབ་ས་དེར་
སྨིན་པ་འབྱུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་རེད། སྨན་རྩི ས་ཁང་གི་
ཁོངས་ཡིན་ནའང་རེད། སློབ་སྦྱོང་འདི་གར་བྱས། སོ་སོ་
མི་ཚེ་འདིའ་ི ནང་བསྐྱལ། ད་ཆ་འདིའ་ི དྲིན་ལན་གསབ་
ཆེད་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གའ་ི ནང་ལ་བསྡད་ནས་སྒྲིག་
འཛུགས་རྒྱ་བསྐྱེད་རྒྱུ་དང༌། ཚགས་ཚུད་དུ་འགྲོ་ཐབས་
ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུའི་དོན་ལ་སོ་སོས་གང་ལས་མེད་པའི་
ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་པ་ཡནི ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་
པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ལ་ཡོད་པའི་སྨན་རྩི ས་ཁང་ཚགས་ཚུད་པ་ཡོད་དམ།
བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སྨན་རྩི ས་ཁང་ཚགས་ཚུད་པ་
ཡོད། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་བོད་ནང་གི་དེ་དྲག་པ་འདུག
བཀྲིས་བདེ་ལེགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་
གནང་ཤོག་ཨང༌། ཞེས་བཀའ་སྩལ།

སྨན་བསར
ྐོ ་ཕེབས་ཡུལ།

སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡན་ལག་སྨན་
ཁང་ཁག་ ༥༥ ཡོད་པའི་ནང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་གཤམ་
གསལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་༣༨ ནས་དུས་བཀག་སོ་སོར་
གྲངས་འབོར་མང་ཉུང་དང་ས་ཐག་ཉེ་རིང་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ནམ་རྒྱུན་བོད་མི་གནས་སྡོད་ཡོད་པའ་ི ས་གནས་
ཁག་དང་། གཞན་ཡང་བོད་སྨན་ལ་དགའ་མོས་ཡོད་
མཁན་གནས་ཚང་ཡུལ་མ་ི ངོས་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་
ས་གནས་ཁག་ ༧༥ དུ་སྨན་སྐོར་བརྒྱུད་བརྟག་དཔྱད་
སྨན་བཅོས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཟས་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་ཚུལ་
བཞིན་བྱེད་པའ་ི སྒོ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་
ཞབས་འདེགས་ལྷུར་ལེན་བཞིན་ཡོད།
༡། སྦེང་ལོར་ཡན་ལག་ནས། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གཙུག་		
ལག་སློབ་ཁང་། ཀེ་ར་ལ།
༢། བྷན་རྡ་ར་ཡན་ལག་ནས། ནཱག་པུར། ཝར་རྡ།
༣། མེའ་ོ ཡན་ལག་ནས། ཏིན་སུ་ཁི་ཡ། བྲུམ་བྲུ་མ།
༤། སྦིར་ཡན་ལག་ནས། སྤོན་ཌོ། མཚོ་པདྨ། སུ་ཇ།
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བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་ཟླ།

བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས། ཤེས་རབ་གླིང༌།
༥། རྡ་སངྟེ ་ཡན་ལག་ནས། བྱམས་པ་གངླི ་རྒས་གསོ་ཁང༌།
༦།	རྡོ་གླིང་ཡན་ལག་ནས། སོ་ན་དཱ།
༧། སམི ་ལ་ཡན་ལག་ནས། སོ་ལཱན་གྲོང་ཁརྱེ ། བོན་གཞསི །
༨། སྦེལ་སྐོབ་ཡན་ལག་ནས། ཅ་ཀུར། བཀྲ་ཤིས་
ལྷུན་པོ། ཀ་རུ་ཎ་བྱམས་བརྩེ་ཁང་། རྒས་གསོ་ཁང༌།
༩། བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཡན་ལག་ནས། མན་བྲུ་ཝ་ལ།
ཚེ་དོན་གླིང་། གླིང་ཚང་གཞིས་ཆགས།
༡༠། རཱཇ་པུར་ཡན་ལག་ནས། མ་སུ་རི། རཱཇ་པུར་རྒས་		
གསོ་ཁང༌། གུ་རུ་ཧ་ཕེ།
༡༡།	སྤོན་ཌ་ཡན་ལག་ནས། ས་ཌོན། པུ་རུ་བཱ་ལཱ། ལ་ཁན་བཱ་ལཱ།
༡༢། ཤི་ལོང་ཡན་ལག་ནས། གྷོ་ཧ་ཀྲི། ལྡི་མ་པུར།
༡༣། འབུམ་སྡེ་ལ་ཡན་ལག་ནས། བསྟན་སྒང་གཞིས་ཆགས།
༡༤།	སྒང་ཏོག་ཡན་ལག་ནས། རུམ་སྟེགས་དགོན་པ།
༡༥། ཨོ་རི་ས་ཡན་ལག་ནས། དེ་གའི་རྒས་གསོ་ཁང༌།
༡༦། བལ་ཡུལ་ཅ་སྦེལ་ཡན་ལག་ནས། ཇོ་ལ་ཁེལ།
ཀོ་པན་བཙུན་དགོན། རྒས་གསོ་ཁང༌། ཡང་ལེ་ཤདོ །
༡༧། བལ་ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ཡན་ལག་ནས། བཀྲ་ཤིས་		

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་དུ་སྨན་སྐོར།

སྨན་རྩི ས་རིག་གཞུང་བསྟི་གནས་ལ་དྭགས་
སྨན་རྩི ས་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་ཏེ་ལ་དྭགས་
བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཏུ་ལོ་ལྟར་སྨན་སྦྱིན་སྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་
བཞིན་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ི སྨན་སྦྱིན་སྐོར་བསྐྱོད་
ཐེངས་དང་པོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༦ བར་བསྐྱངས་

ཡོད། ཚེས་ ༡༦ སྔ་དྲོ་ལ་དྭགས་གླེ་ནས་ཐོན་ཏེ་རིམ་
བཞིན་བྱང་ཐང་དང་། འབགྲོ ་པའ་ི ཁུལ་མ་ི འདྲ་བ་ཁག་
བརྒྱད་ལ་བསྐོར་ཏེ་ཁནྱོ ་ནད་པ་གྲངས་ ༥༢༢ ལ་བརྟག་
དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས།

ཞི་བདེའ་ི གོམ་བགྲོད་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ།

དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡགི ་ཚང་ནས་
བཀའ་ཡིག་ཕེབས་དོན་ལྟར། ཐའི་ལེན་ྜ གནས་བརྟན་སྡེ་
པའི་དགེ་སློང་ཞལ་གྲངས་ ༣༥ དང་། ཕྱག་རོགས་ ༡༥
བཅས་ཁནྱོ ་མ་ི གྲངས་ ༥༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༡
ས་ག་ཟླ་བའ་ི ཚེས་ ༡༥ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་དྷ་ས་ནས་
ལ་དྭགས་སླེ་བར་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའ་ི ཆེད་གོམ་བགྲོད་
དུ་ཕེབས་པར་ལམ་དུ་སྙུན་གཞ་ི བྱུང་བར་ཛ་དྲག་སྨན་པ་
བསནྟེ ་གཏུགས་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ་ཕྱི་ལུགས་དང་། བོད་
སྨན་གཉིས་ཐོག་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་རྐྱེན་ངེས་
པར་དགོས་པར་བརནྟེ ། བོད་སྨན་ཐོག་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་
རྐང་འགན་བཞེས་དགོས་པ་ཡིག་ཚང་ནས་བཀའ་ཕེབས་མ་
ཐག་འདི་ནས་གསོ་རགི ་སྨན་པ་དྲུག་དང་། ཉེར་མཁོའ་ི སྨན་
དང་ཆ་དཔྱད་རིགས། དེ་དག་འོར་འདྲེན་ཆེད་སྣུམ་འཁོར་
གཅིག་བཅས་གྲ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་བྱས་ནས་འཕྲལ་དུ་གོམ་
བགྲོད་པའི་འཕྲོད་ཞབས་སུ་བསྐདྱོ ་ཡོད།

བཀའ་ཡིག་ཏུ་སྨན་པ་གཉི ས་གཙོ ས་སྨན་
དང་འགྲུལ་བཞུད་སྣུམ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་རྣམས་
དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་གནང་རྒྱུ་
ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད། ཐོག་མར་དྷ་ས་ནས་མ་ན་ལི་བར་
སྨན་པ་བློ་བཟང་བཟོད་པ་དང་སྨན་པ་བློ་བཟང་ཡེ་ཤསེ ་
གཉིས། དེ་ནས་མ་ན་ལི་ནས་ཀེ་ལོང་བར་སྨན་པ་ངག་
དབང་བཟོད་པ་དང་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་
གཉསི ། མཐའ་མར་ཀེ་ལོང་ནས་ལ་དྭགས་ས་ླེ བར་སྨན་པ་
བསྟན་འཛིན་དང་སྨན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་
ནས་མཉམ་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་
༡༧ ཉནི ་ལ་དྭགས་ས་ླེ དང་ཉེ་བའ་ི ས་ཁུལ་ཀ་རུ་ཞེས་པར་
སྨན་རྩིས་རགི ་གཞུང་བསྟི་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ཀྱང་སྣེ་ལེན་ཕེབས་བསུར་
བཅར། དེའ་ི དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཙམ་ལ་ལ་དྭགས་ཐེག་
ཆེན་བས་ྟི གནས་ཁང་དུ་འབྱོར་རསྗེ ་མཇུག་སྒྲིལ་བ་རེད།

དཔལ་འཁྱིལ་གཞིས་ཆགས།
༡༨། བལ་ཡུལ་དཔལ་འབྱོར་གླིང་ཡན་ལག་ནས།
བྱམས་པ་གླིང་གཞིས་ཆགས།
༡༩། བལ་ཡུལ་ཆ་ཏ་སྤ་ཀ་ྲི ཡན་ལག་ནས། ཐུགས་ར་ྗེ
ཆོས་གླིང་བཙུན་དགོན། འཕགས་ཤངི ་རྒས་གསོ་ཁང་།
༢༠། མོན་ག་ྷོ གཞསི ་གྲོང་དྲུག་པའ་ི ཡན་ལག་ནས། གོ་ཝ།
༢༡། སེ་ར་ཡན་ལག་ནས། རྣམ་གྲོལ་གངླི ༌། སེར་བྱེས་དགོན་པ།
༢༢། ལ་དྭགས་རགི ་བསྟི་ཡན་ལག་ནས། བྱང་ཐང་ས་
ཁུལ་ཁག་དགུ
༢༣། ལ་དྭགས་ཅོག་ལམ་སར་ཡན་ལག་ནས། ཨག་གླིང་
གཞིས་ཆགས།
༢༤། ཀོ་ལེ་གྷལ་ཡན་ལག་ནས། ཨུ་ཀྲི།
༢༥། ཌལ་ཧོར་ཡན་ལག་ནས། གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་
གདན། ཝཱ་རཱ་ཎ་སི། རྩ་མཆོག་གྲོང༌།
༢༦། མུམ་སྦེ་ཡན་ལག་ནས། ནཱ་སིག པུ་ཎཱ།
༢༧། ཅེན་ནའི་ཡན་ལག་ནས། པཱོནཌི་ཅ་རི།
༢༨།	ལྡི་ལི་ལ་དྭགས་ནང་དགོན་ཡན་ལག མེ་རཋ།
༢༩། ས་ལུ་སྒ་ར་ཡན་ལག་ནས། ཇའི་སྒང༌། མི་རིག
༣༠།	རྟ་དབང་ཡན་ལག་ནས། རྟ་དབང་དགོན་པ། ཀིབ་ཏི།

༣༡། མན་སྤར་ཡན་ལག་ནས། ར་ཡེ་སྒར། ར་ཡེ་པུར།
༣༢། ཏ་པོ་ཡན་ལག་ནས། ཀཱ་ཛ།
༣༣། དྭང་སློབ་ཡན་ལག་ནས། ནེ་ནི་ཏཱལ།
༣༤། ས་ི ཀཱན་རྡ་ར་སྦཏ་ཡན་ལག་ནས། བཱ་ི མ་ཝ་རམ།
༣༥། ཧོན་སུར་ཡན་ལག་ནས། མེ་སོར།
༣༦། དིལ་ླི རོ་ཧི་ནི་ཡན་ལག་ནས། ཧཱན་སི།
༣༧། ར་སྦང་ལ་ཡན་ལག་ནས། པཱར་སྦིང་།
༣༨། ཀཱ་ལཱ་སྦུ་ར་ག་ི ཡན་ལག་ནས། གངྒ་པུར།
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།



བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཞུང་དང་མཁས་པའ་ི མན་
ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ། མི་
མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་
སྒོའ་ི སྤང་བླང་གོ་རྟོགས་ཐུབ་པ།
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་སྨན་རྩི ས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་
རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་བཅངས་
པའི་དགོངས་གཞི་ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡

དང་འབྲེལ། གནོད་ཚབས་གང་ཡོད་བཅས་གསོ་རིག་ Acid དེ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ཧ་ཅང་མཐོ་བོ་འབྱུང་
སྨན་པ་ལས་དང་པོ་བ་དང་། ནད་པ། མང་ཚོགས་ཀུན་ལ་ གི་ཡོད། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི། ང་ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་
མཁྱེན་རྟོགས་སླད་དུ་མདོ་ཙམ་བོད་བསྒྱུར་ཐོག་འདིར་ ནང་དུ་ Uric Acid སྙོམས་དང་མ་སྙོམས་དེ་མཁལ་
མའི་བྱེད་ལས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་
བཞནི ་འཁྲུད་པ་ནས་བཟུང་མཚན་མོ་ཉལ་ཆས་འབོལ་པོ་ སྤེལ་ཡོད།
ནས་བཤད་ན། ང་ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་ནང་ག་ི Uric Acid
དགོས་པའ་ི བར་གྱི་བསླབ་བྱ་རྣམ་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་
༡། Uric Acid གི་གོ་དོན།
སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་དོན་སྣོད་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནི་
ཙམ་བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་མགི ་སྲུང་ཐབས། ནངས་རེ་ཆུ་
འཐུང་པའི་ཕན་ཡོན། ལྟོ་བ་སྦྱང་ཐབས། སོ་བཀྲུ་བ། རྩོལ་
སྤྱིར་ Uric Acid ཞེས་པ་ན།ི ལུས་ཁམས་ཀྱི་སྙིགས་ མཁལ་མ་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་མཁལ་མར་ནད་ཞུགས་
བཅག དགོང་ཟས། མཁལ་རྡོ་སྔོན་འགོག་སོགས་བརྗོད་ མའ་ི ཆ་ཤས་སུ་གཏོགས་པའི་རྫས་རྡུལ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན། པའ་ི དབང་གསི ་ལུས་པོའ་ི ནང་ Uric Acid ཧ་ཅང་མང་
གཞི་གྱ་ནོམ་པའི་སྐོར་འཁོད་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱུན་མཐོང་ ང་ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་འཆི་བའི་སྐབས་ པོ་གསོག་གི་ཡོད་ལ། ལུས་ཁམས་ནང་གི་ཕྲ་ཕུང་མང་
ནད་རིགས་རྣམ་གྲངས་དགུ་བཅུ་སྐོར་གྱི་ཕན་པ་དང་ Purine ཞེས་རྫས་ཤིག་ཁྲག་ནང་གློད་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ པོ་འཆི་བའམ་སྐྱོན་ཤོར་ནའང་དེ་མང་པོ་གསོག་པའམ་
གནོད་པའི་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་གྱི་སྤང་བླང་སྐོར་རྒྱས་ ཡོད་པ་དང་། Purine དེ་བཞིན་རམི ་པས་ཆ་ཤས་སུ་ འཕེལ་བ་ཡནི ། གལ་ཏེ་ལུས་པོའ་ི ནང་ Uric Acid ཧ་
པར་བསྟན་ཡོད། ནད་རགི ས་དེ་དག་གི་ས་བཅད་སྒྲིག་ སོང་ནས་མཐར་ Uric Acid ལ་འགྱུར་བ་ཡནི ། མདོར་ ཅང་མང་པོ་གསོག་ཚེ་དེ་རྣམས་རྡོ་ཤེལ་ཀྱི་དབྱིབས་ལྟར་
སྟངས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའ་ི མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ ན། Purine ནི་མིའ་ི ལུས་ཁམས་ནང་ག་ི ཕྲ་ཕུང་དང་ཕྱིའ་ི ཆུང་ཆུང་དུ་འདྲིལ་ཏེ་ཆུ་རྒྱུས་དང་། རུས་ཚིགས། མཁལ་
ཀྱི་བརྗོད་བྱ་སྐབས་བཅོ་ལྔའ་ི ཁྱད་ཆོས་དང་མཚུངས་ ཟས་རིགས་ལ་ལྷན་སྐསྱེ ་སུ་ཡོད་པའ་ི རྫས་རྡུལ་ཞགི ་ཡནི ། མ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་རིམ་བཞིན་གསོག་འཇོག་
གསི ་དྲེག་གྲུམ་མམ་དྲེག་ག་ི ནད་གཞ་ི འབྱུང་བ་ཡནི །
པར་བསྒྲིགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཉེས་པ་རླུང་མཁྲིས་
༢། Purine ནང་གསེས་དབྱེ་བ་གཉིས།
དང་ཚ་བའི་ནད། བད་ཀན་མ་ཞུ་གཅོང་ནད། དོན་སྣོད་
༥། Hyperuricemia ནད་གཞིའ་ི ངོས་འཛིན།
དང་ཐོར་ནད། དབང་པོ་གདོན་དང་མོ་ནད་སོགས་ཀྱི་
• Endogenous Purines: འདི་ནི་གཙོ་བོ་ལུས་
ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་ག་ི ཤསེ ་བྱ་ཁོ་ན་ཟུར་འདོན་བྱས་ཡོད་ ཁམས་ནང་ལོགས་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ལུས་
ཕྱི་ལུགས་སྨན་དུ་ Hyperuricemia ཞེས་པ་
པས་བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་སློབ་གཉེར་བ་སྤྱི་དང་འཕདྲོ ་ལས་ ཁམས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ལས་བྱུང་བ།
ན།ི ང་ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཁྲག་འཁོར་རྒྱུགས་ནང་ Uric
པ་དེ་བཞིན་དོན་གཉེར་ལྡན་པའ་ི མང་ཚོགས་བཅས་ལ་
Acid ཚད་གཞ་ི མཐོ་བོའམ་ཚད་ལས་མང་བ་འབྱུང་
• Exogenous Purines: འདི་ནི་གཙོ་བོ་ཕྱིའ་ི བ་དེར་ཟེར་གྱི་ཡོད། Uric Acid ཚད་གཞི་དེ་ཁྲག་
ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད།
ཟས་སྐོམ་ནས་བྱུང་བ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། སེམས་ཅན་གྱི་ ནང་མང་པོ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཡོད།
དེང་རབས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལྷག་པར་རྒྱ་སྐྱེད་ དོན་སྣོད་སོགས་ཤའ་ི རགི ས་དང་། ཆུར་གནས་པའ་ི སགྲོ ་
གཅིག་ན།ི ལུས་ཁམས་ནང་ལོགས་ནས་ Uric Acid དེ་
འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་འདིར་འདུ་འཛིའི་རྣམ་གྲངས་ ཆགས་རིགས་ཉ་ལྟ་བུ། ཟས་རགི ས་ནས་སྲན་རལི ་སྐམ་པོ།
ཚད་ལས་མང་བ་བསྐྲུན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ནི།
མཐའ་ཡས་པ་མཆིས་བས་དེ་དག་ལོངས་སུ་སྤྱོད་སྐབས་ སྐོམ་ནས་ཆང་རག་སོགས་ནས་འབྱུང་བ་ཡནི །
ལུས་ཁམས་ཀྱིས Uric Acid དེ་ཚད་གཞི་ལྟར་སྙོམས་
ལུས་ངག་གི་སྤྱོད་ལམ་དམན་ལྷག་ལོག་པ་ཡིན་ན་ནད་
པོར་བསྐྲུན་ནའང་མཁལ་མའི་བྱེད་ལས་ཉམས་པའི་
གཞི་གསོ ག ་པའམ་དངོས ་སུ་ལྡང་བའི་སློ ང ་རྐྱེན་དུ་ ༣། Purines རྫས་དེ་ཉིད་ Uric Acid ལ་
དབང་གིས་དེ་ཉིད་གཅིན་པའི་བརྒྱུད་ཕྱིར་དོར་མ་ཐུབ་
འགྱུར་ཚུལ།
འགྱུར་ཉེན་ཆེ། དེར་བརྟེན་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ནད་གཞི་སློང་
པར་བརྟེན་ནད་གཞི་འདི་འབྱུང་བར་བཤད། མདོར་
རྐནྱེ ་དུ་མ་འགྱུར་བའ་ི ཐབས་སུ་རང་ག་ི ས་ྒོ གསུམ་གྱི་སྤདྱོ ་
སྤྱི ར ་བཏང་ལུས་སྟོ བ ས་ལྡན་པའི ་ མི ་ ཕལ་མོ ་ ན། Hyperuricemia འདི་ཡིས་དྲེག་གྲུམ་ནད་དང་།
ལམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བག་ཡོད་པར་བྱེད་རྒྱུ་ཤནི ་ཏུ་
ཆེས་ Purine ལྡན་པའ་ི ཟས་སྐོམ་བསནྟེ ་དྲགས་ནའང་ མཁལ་མར་རྡོ་སྐྲན་བསགས་པ་སོགས་མཁལ་མའ་ི ནད་
གལ་ཆེ། སྨན་བཅོས་ལས་སྔོན་འགོག་གལ་ཆེ་ཡནི ་སྟབས།
དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འབྱུང་གི་མེད། གཞི་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཕལ་ཆེར་གཞན་དབང་སྔོན་ལས་མ་གཏོགས་པའ་ི ནད་
གང་ཡནི ་ཞེ་ན། རྗས་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་མཆིན་པའི་གནས་
གཞི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་རྩ་བ་ཟས་སྤྱོད་སྤང་
སུ་སབླེ ས་ཏེ་ Uric Acid སུ་འགྱུར་ཡང་ཁྲག་ལམ་བརྒྱུད་ ༦། Hyperuricemia ཡང་ན། Uric Acid
བླང་གི་ཡང་དག་ཤེས་བྱ་དང་། དེ་ཚུལ་བཞིན་ལག་
ཚད་གཞི་བརྟག་ཐབས།
མཁལ་མར་བབས་ཅིང་གཅིན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལུས་
བསྟར་བྱེད་སྙམ་པའ་ི ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ང་
ཁམས་ནས་ཕྱིར་དོར་བ་ཡིན། འོན་ཏེ་འཇུ་སྟོབས་ཞན་

ཁྲག་ལ་བརྟག་པ།
ཚོའ་ི ཕྱག་ཏུ་ཡོད་པའི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་མཚོན་
པའམ། ཡང་ན་མཁལ་མའ་ི དྲོད་ཚད་དང་བྱེད་ལས་ཞན་

གཅནི ་པར་བརྟག་པ།
བྱ་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན། དེར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་
པའ་ི མསི ་ Purine ལྡན་པའི་ཟས་སྐོམ་བསྟེན་དྲགས་ན་
སྤྱིར་བཏང་ Uric Acid ལྡང་ཚད་དམ། སྙོམས་
པ་དང་རྒྱ་གར་ཚེའ་ི རིག་བྱེད་ལས་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་
ནད་གཞི་གསོག་པ་ཡནི ། མདོར་ན། Purine དང་ལྡན་ པའི་ཚད་གཞི་ནི། 3.5 – 7.2 mg/dl ཡིན།
བསྟན་པའ་ི དེབ་རགི ས་དང་། སྨན་པའ་ི ལམ་སནྟོ ་སོགས་
པའི་ཟས་སྐོམ་བསྟེན་པ་དེས་མཆནི ་པའ་ི གནས་སུ་ Uric
ལ་དུས་རྒྱུན་དབང་པོ་ཉེ་བར་གཏོད་པ་རགི ས་སོ།།
༧། Uric Acid མཐོ་པོ་ཡོད་པའི་དྲེག་གྲུམ་
Acid དུ་འགྱུར་བ་གཅིག་དང་། ཡང་ང་ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་
ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་འཆི་བའི་སྐབས་ Purine རྫས་རྡུལ་ཁྲག་ནང་ དང་མཁལ་གཅོང་གི་ནད་པས་འཛེམ་དགོས་
པའ་ི ཟས་སམ
ྐོ ་ལམ་སན
ྟོ །
ཐད་ཀར་གློད་གཏོང་བྱས་པས་རམི ་བཞིན་ཆ་ཤས་སུ་
སོང་ནས་ Uric Acid ལ་འགྱུར་བ་བཅས་འགྱུར་ཚུལ་
ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན།

ཤའི་རིགས།ཿ བ་ཕྱུག་གི་ཤ་དང་། ཕག་ཤ
དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དེང་རབས་ཚན་རིག་འཕྲུལ་ཆས་ལ་ མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་གཉསི ་ཡོད།
ལུག་ཤ བྱ་ཤ ཆུར་གནས་སེམས་ཅན་གྱི་ཤ་རིགས་དཔེར་
བརྟེན་པའི་སྨན་ལུགས་དེའ་ི ལྟ་གྲུབ་དང་ནད་གཞི་ངོས་
༤། Uric Acid གྱི་ལུས་ཁམས་ལ་དགེ་སྐན
ྱོ ། ན་ཉ་ཤ་དང་སྡིག་སྲིན་ལྟ་བུ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྣོད་ཤ
འཛིན་བྱེད་ལུགས། གཉེན་པོ་བསནྟེ ་ཚུལ་སོགས་ཆ་ཚང་
དེ་བཞིན་ཞག་ཚིལ་ཆེ་བའི་རིགས་ཉུང་དུ་བསྟེན་དགོས།
མནི ་ནའང་ཕགྱོ ས་ཙམ་ཞགི ་ངེས་པར་ཤསེ ་དགོས་པ་གལ་ སྤྱིར་ང་ཚོའ་ི ལུས་ཁམས་ནང་ལ་ Uric Acid ལྡང་ཚད་
ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་འང་ཡིན། དེས་ན་ད་ བཞིན་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། Uric Acid ཡསི ་ཁྲག་  སྲན་མའི་རིགས།ཿ སྲན་རལི ་དམར་པོ། (Red
ལན་ནད་པ་ཞིག་ལ་དེང་དུས་སྨན་ལུགས་བརྟག་དཔྱད་ རྩའི་བུ་ག་རྣམས་ལ་སྲུང་སྐབྱོ ་བྱེད་པར་ཕན་གྱི་ཡོད་པས་ Kidney Beans/Rajma) དང་། སྲན་ལྗང་། (Green
ཀྱིས་སྙན་ཐོའ་ི ནང་ Uric Acid ཚད་མཐོ་བོ་ཡོད་པ་ རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལུས་ཁམས་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ། འོན་ཏེ་སྐབས་ Peas) སོགས་ཉུང་དུ་བསྟེན་དགོས།
གསལ་ཚེ་དེ་གང་ཡིན་པ་དང་ལུས་ཁམས་དོན་སྣོད་གང་ རེ་ཁྲག་དང་ལུས་པོའ་ི ཆ་ཤས་གཞན་དུ་གནས་པའ་ི Uric
འཕྲོས་ཤོག་གྲངས་༤ པར་གཟིགས།

རྒྱུན་སྤད
ྱོ ་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་།

རྒྱ་གར་ཚེའ་ི རིག་
བྱེད་ནི ་ འཛམ་
གླི ང ་ སྨ ན ་ གྱི ་
རགི ་པ་ཆེས་རངྙི ་
ཤོས་གྲས་སུ་ཡིན་
ལ་ལྷག་པར་དུ་
གཞུང་ལུགས་རྒྱ་
ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་
རགི ་གནས་ཤིག་ཡིན། འཕགས་ཡུལ་གྱི་སྨན་གྱི་བསྟན་
བཅོས་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པའ་ི ནང་ནས་ཁག་ཅིག་སྔོན་
གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་བཀྲིན་དག་གིས་རྒྱ་གར་ནས་བོད་
སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ད་ལྟའང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་གསོ་རིག་སྡེ་
ཚན་ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད། ད་དུའང་བོད་སྐད་དུ་ཙརཀ་
དང་སུཤྲུཏ་བསྡུ་བ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བསྒྱུར་རྒྱུ་ལྷག་
ཡོད། གཞན་གྱི་ལེགས་ཆ་ནང་དུ་འདྲེན་པའི་སྒོ་ནས་རང་
གི་རིག་གཞུང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བའ་ི རང་རེའ་ི མེས་པོ་དམ་
པའི་སྲོལ་བཟང་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་
ལྟར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཚེའ་ི རིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་
ཆེན་ཙརཀ་སཾཧཏི ་ྰ དེ་ཉིད་བོད་སྐད་དུ་སྒྱུར་བཞིན་ཡོད།
འོན་ཀྱང་བར་སྐབས་སུ་སྨན་རམས་པ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་
ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཚེའ་ི རིག་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་ཆེན་དེ་དག་
གི་ནང་དུ་བསྟན་པའ་ི ཟས་སམྐོ ་དང་སྤྱོད་ལམ་གྱི་བསླབ་
བྱ་ཤནི ་ཏུ་མཁོ་བ་དག་ཟུར་དུ་བཀོལ་ནས་ 《རྒྱ་གར་ཚེ་
ཡི་རིག་བྱེད་ལས་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་རྒྱུན་མཐོང་
ནད་རགི ས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་》 ཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་
བསྒྱུར་བསྒྲིགས་ཞུས་ཐུབ་པ་འདི་དུས་ཐོག་སྦྲང་ཆར་ལྟ་
བུར་གྱུར་ཡོད།
ཕྱག་དེབ་འདིའ་ི ནང་དུ་གཙོ་ཆེར་ཚེའ་ི རིག་
བྱེད་ཀྱི་སྨན་པ་བྷག་བྰན་དྰས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་
བརྩམས་པའི་ 《ཚེའ་ི རིག་བྱེད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས།》 ཞེས་
པའི་དེབ་དང་དེ་བཞིན་ཙ་ར་ཀའི་བསྟན་བཅོས་སོགས་
ནས་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཁག་དང་། རྒྱུན་མཐོང་ནད་
རིགས་ཀྱི་ཟས་སྐོམ་དང་སྤྱོད་ལམ་སྤང་བླང་གི་ལེགས་
བཤད་རྣམས་ཕགྱོ ས་བསྡུས་གནང་ཡོད།
དང་པོ་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་བྱའ་ི ནང་དུ་གང་
ཟག་གང་ཞི ག་ཐོ་རངས་མལ་ནས་ལྡང་མ་ཐག་བྱད་

Uric Acid

གོ་དོན་དང་། ཟས་སམ
ྐོ ་བསླབ་བྱ།

སྤྱི ར ་བཏང་གནའ་དེ ང ་གི ་ སྨན་པ་གང་
ཞིག་ཡིན་ཡང་ནད་པར་སྨན་བཅོས་ཚུལ་བཞིན་བྱུང་
ཡོད་མེད་དེ་ནད་ཀྱི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་རྟོགས་དང་
མ་རྟོགས་ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ནད་ཀྱི་བརྟག་
ཐབས་རིག་པ་ནི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེང་
རབས་གསོ་རིག་སྨན་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རང་ལུགས་
དཔྱིས་ཕྱིན་ཤསེ ་པ་རླབས་ཆེན་ཡིན་ལ། དེའ་ི སྟེང་གཞན་
གྱི་སྨན་ལུགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་༥ ཚེས་ ༢༩ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡
རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཕྱི་ཟླའི་ ༢༧ བར་བུམ་

སྟོང་ཤར། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
ཟླ ༥ ཚེས ༢༩ ཟླ
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཤིད་སྤོངས།

༥ ཚེས ༣༠ དམར
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི གནམ་
སྒོ་ཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

MON 1-8-2016
Water-2

TUE 2-8-2016
Fire-Wind

ཟླ༦ ཚེས ༡ ལྷག
མེ་ཆུ

WED 3-8-2016
Fire-Water

༦ ཚེས ༢ ཕུར
ཆུ་རླུང

THU 4-8-2016
Water-Wind

༦ ཚེས ༣ སངས
ས་མེ

FRI 5-8-2016
Earth-Fire

གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཡན་ཀྭོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཆུང་སྒོར་མི་འདོན།
ཀླུ་ལྡོག

༦ ཚེས ༤ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། དམག་སྤོངས།

༦ ཚེས ༥ ཉི
མེ་རླུང
SUN 7-8-2016

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྕཊ་ཁམས་གློ་རྩ་
ཞག༧༢ རྒྱུ། རླུང་དར་འཛུག་པར་
བཟང་། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།

SAT 6-8-2016
Earth-Fire

Fire-Water

༦ ཚེས ༦ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 8-8-2016
Water-Wind

༦ ཚེས ༧ མིག
མེ་རླུང

TUE 9-8-2016
Fire-Wind

༦ ཚེས ༧ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 10-8-2016
Water-Wind

༦ ཚེས ༨ ཕུར
རླུང ༢

THU 11-8-2016
Wind-2

༦ ཚེས ༩ སངས
ས་མེ

FRI 12-8-2016
Earth-Fire

༦ ཚེས ༡༠ སྤེན
ས༢
SAT 13-8-2016
Earth-2

༦ ཚེས ༡༡ ཉི
ས་མེ

SUN 14-8-2016
Earth-Fire

༦ ཚེས ༡༢ ཟླ
ཆུ ༢

MON 15-8-2016
Water-2

༦ ཚེས ༡༣ མིག
མེ་ཆུ

TUE 16-8-2016
Fire-Water

༦ ཚེས ༡༤ ལྷག
ས་ཆུ

WED 17-8-2016
Earth-Water

༦ ཚེས ༡༥ ཕུར
ས་རླུང

THU 18-8-2016
Earth-Wind

༦ ཚེས ༡༦ སངས
ས་ཆུ
FRI 19-8-2016
Earth-Water

༦ ཚེས ༡༧ སྤེན
ས༢

SAT 20-8-2016
Earth-2

༦ ཚེས ༡༨ ཉི
མེ ༢

SUN 21-8-2016
Fire-2

གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛེམས།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་འཛུག་
པར་བཟང་།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།
དབུལ། ཀླུ་ཐེབས།

ཚེས་ཆ་ངན། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། འོན་ཏེ་སྤྱི་གནམ་སྒོ་
ཁེལ་བའི་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་སྤོངས།

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་འཁྲིད་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།
གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་།

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏོང་
ལེན་མ་ི བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ཉི་ནག་ཡིན་
པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཉི་ནག

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་ཀྱི་སྐོར་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།
རྩིས་རམས་པ་རྒྱལ་ནང་བློ་བཟང་ནོར་བུ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ལས་དགེ་སྡིག་གི་ས་བོན་ལ་འཇོམས་རྒྱུ་ཡོད་
པ། ཁོང་ཁྲོས་དགེ་རྩ་འཇོམས་པ་དང་། བཤགས་པས་
སྡིག་པ་དག་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། གཏམ་དཔེར་ཡང་། ཆུ་
མ་ཤོར་གོང་ནས་རགས་དང་། རྐྱེན་མ་བྱུང་གོང་ནས་
བཟློག་པ་ཞེས་པ་དོན་ལ་གནས་པ་ཡིན། དེའ་ི ཕྱིར་རྩིས་
རགི ་ག་ི ལམ་ནས་ཚེ་གང་ག་ི བར་ཆད་ངན་པ་རགྟོ ས་པར་
བྱས་ནས། བར་ཆད་ངན་དོག་དག་བཟློག་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་སྦྱིན་པ་འད་ི ཚེ་རྩིས་བསྟན་པའ་ི དགོས་པ་ཡནི ་
ཞིང་། དེ་ལས་ཚེ་འདིར་བར་ཆད་མེད་པར་བདེ་བའི་ངང་
དམ་ཆོས་སོགས་སྒྲུབ་ནས་སྐུ་བཞིའ་ི གོ་འཕང་འགྲུབ་པ་
ནི་ཉིང་དགོས་དང་། དེས་ཚེ་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་གི་དགོས་པ་
བསྟན་པ་ལགས་སོ།།
ས་བཅད་གཉིས་པ་ཚེ་རབས་ལས་རྩི ས་རྩི ་
ཚུལ་དངོས། དེ་ལའང་ནང་གསེས་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ལས།
དབྱངས་འཆར་བའ་ི རྒྱུད་ནས་བསྟན་པ། དུས་ཀྱི་འཁོར་
ལོའ་ི རྒྱུད་ནས་བསྟན་པ། འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་
པ་བཅས་སོ།།
དེ་ལ་དང་པོ་དབྱངས་འཆར་བའི་རྒྱུད་ནས་
བསྟན་པའི་རྩི་ཚུལ་ནི། ཀུན་གཟིགས་དབྱངས་འཆར་ཆེན་
མོ་ལས། “བཙས་དུས་སྐར་སོགས་ལེགས་བརྟག་ནས།” ཞེས་
རྩི་བྱའི་སྐྱེས་བུ་དེ་བཙས་པའི་ལོ་དང་། ཟླ་བ། ཞག་རྣམས་
སྨོས་མེད་ཐོག་བཙས་དུས་ཀྱང་མ་འཕྱུགས་པ་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེ་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། "སྔོན་དུ་
སྐྱེས་དུས་ཤསེ ་བྱ་སྟེ། །ཕྱི་ནས་དུས་ནི་རྩི་བར་བྱ། །གཞན་དུ་
དུས་ན་ི སྨྲ་བ་དག །ཐམས་ཅད་དོན་མེད་ཉདི ་དུ་འགྱུར།།"
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཙས་དུས་ཀྱི་ཟླ་སྐར་འདས་དབྱུག་
དང་། བཅས་པ་ལེགས་པར་བརྟག་ཏེ། སྐྱེས་སྐར་བཟོ་
དགོས་ཤངི ་། སྐསྱེ ་སྐར་དེར་ཆུ་ཚོད་ཇ་ི ཡོད་དབུགས་བར་
བསིལ་དགོས། དེའ་ི གནད་ནི་ཉིན་ཞག་ཕྲུག་གཅིག་ལ་སྐྱེས་
བུ་དར་མ་ནད་མེད་གཅིག་ག་ི དབྱུང་རྔུབ་གནས་གསུམ་
གཅིག་ཏུ་རྩིས་པ་གྲངས་༢༡༦༠༠ རྒྱུ་བ། (མཆན། དབུགས་
༦ ལ་ཆུ་སྲང་༡། ཆུ་སྲང་༦༠ ལ་ཆུ་ཚོད་༡ ཆུ་ཚོད་༦༠ ཉནི ་
ཞག་ཕྲུག་གཅིག འབྱུང་རྩིས་ལུགས་སུ་ནམ་ལངས་ཡོས་
སོགས་ལོ་འཁོར་བཅུ་གཉིས་དང་སྦྱར་བའི་དུས་ཚོད༡༢།
དུས་ཚོད་རེར་སྐར་རྩིས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་༥ རེ། དེང་དུས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའ་ི ཆུ་ཚོད་ལྟར་ན་དུས་ཚོད་རེར་འཁོར་ལོའ་ི ཆུ་
ཚོད་༢ རེ་ཡིན།) དེར་བརྟེན་རྩི་བྱའི་སྐྱེས་བུ་དེ་མ་ལས་
བཙས་པ་ནས་མ་ི ཚེ་གང་ག་ི རངི ་དབུགས་གྲངས་ཅ་ི ཙམ་
གཏོང་རྒྱུའ་ི སྐལ་བ་ཇི་ཡོད་རྩིས་ཏེ། དེ་དུས་དང་། ཞག ཟླ་
བ། ལོ་བཅས་སུ་རིམ་གྱི་བསྒྲིལ་ཏེ་མཐར་ཚེ་ཚད་རིང་ཐུང་
གྲུབ་དགོས་པ་ཡནི ། ཀུན་གཟགི ས་དབྱངས་འཆར་ཆེན་མོ་
ལས། “རླུང་ག་ི གནད་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱས་པའ་ི འཆ་ི བ་
བསླུ། རྒུད་པ་གསོ། མཆོག་ཐུན་མོང་ག་ི དངོས་གྲུབ་འགྲུབ།’’
ཅེས་རླུང་གནད་ལ་ལེགས་པར་སྦྱང་ཏེ་ཉིན་རེའ་ི རླུང་གི་
འགྲོ་ཚད་ནས་བསྲི་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་ན་འཆི་བའང་བསླུ་

བར་ནུས་པ་གསུངས་པ་བཞིན་དཔེར་ན། མི་གཅིག་གི་
འཆར་ཅན་ཟླ་རེ་སྒོར་མོ་༣༠ རེ་འགྲོ་སོང་གཏོང་བ། མ་ི དེས་
འགྲོ་སོང་ནས་ཉནི ་རེ་པད་ཤག་༥ རེ་བས་ྲི ཚགས་བྱས་ཚེ་ཟླ་
བ་གཅགི ་ནང་སརྒོ ་མོ་ ༡/༥༠ རསྗེ ་སུ་བེད་སྤདྱོ ་བྱ་རྒྱུར་ལྷག་
ནས་སྡད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཚེ་ཚད་ལའང་བཞེད་ཚུལ་འདྲ་
མནི ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་སྔ་དུས་དབྱངས་འཆར་གཞུང་འད་ི
ཐོག་མར་གསུངས་སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་རིང་མཐའ་
ལོ་༡༢༠ ཡནི ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་པ་རྣམས་དུས་ད་ལྟའང་
དེ་བཞིན་དུ་རྩི་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། རང་ལུགས་སུ་དེང་ག་ི
སྐབས་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་ཡོད་པ་དེར་ཆ་བཞག་སྟེ་
རིང་མཐའ་ལོ་༡༠༠ བྱས་ཏེ་རྩི་མུས། གཞན་དེང་སང་དུས་
སུ་ཚེ་ཚད་ལོ་གོ་ལྔ། དགུ་བཅུ་ཐམ་པ། བརྒྱད་བཅུར་བཞེད་
པ་སོགས་ཀྱང་ཡོད། འབྲས་བུ་དངོས་ལ་རང་ཉདི ་བཙས་
པ་ནས་ནམ་འཚོའ་ི བར་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཇ་ི ཡོང་།
ལས་ཀ་ལམ་དུ་འགྲོ་མནི ། ལུས་ལ་ན་ཚ་ཡོང་མནི ། ཕ་སྤུན་
གཉེན་འཁོར་ལ་བདེ་དོག་ཇ་ི ཡོང་། གཞན་ཡང་རང་ལོ་
གང་ནས་གང་བར་ཡུན་ཇི་ཙམ་བདེའམ་མི་བདེ་བ་ཡོང་
ཚུལ་སོགས་རང་ཉིད་སྐ་ྱེ དུས་ཀྱི་སྐྱེས་སྐར་བདག་གཟའ་
ཐོག་མར་བྱས་ཏེ་རྩིས་དགོས། དེ་ཡང་རེས་གཟའ་ཉ་ི མ་
ལྟ་བུ་བདག་གཟའ་ཡནི ་ཚེ། དཔེར་ན་ (ཉ།ི ཟླ། དམར། རཱ་
ཧུ། ཕུར། སྤེན། ལྷག ཀེ་ཏུ། སངས།) དགུ་པོ་སོ་སོའ་ི རམི ་པ་
བཞནི ་བདག་དབང་བྱེད་པས། དེའ་ི རངི ་གཟའ་སོ་སོ་ཞ་ི
དྲག་གང་ཡནི ་གྱི་རང་དང་མཐུན་པའ་ི འབྲས་བུའ་ི ནུས་པ་
སྦྱིན་པས་ན་བདེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་
འགྲོའ་ི རྒྱུད་ལས “སྐ་ྱེ དུས་ཤནི ་ཏུ་མཉམ་བཞག་ཏེ། །ཞ་ི དང་
དྲག་པོ་དཔྱད་པར་བྱ། །ཚེ་དང་འཆི་དུས་ལ་སོགས་པ། །དེ་
ནས་དེ་ལྟར་ལུང་དུ་བསྟན།།" ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།
གཉསི ་པ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ི རྒྱུད་ནས་འབྱུང་
བ་ན།ི གཟའ། ཚེས། སྐར། སྦརྱོ ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་། ཉ།ི
ཟླ། དམར། ལྷག སངས། སྤེན། ཕུར། སྒྲ་གཅན་བཅས་ལ་རང་
གི་ཁམས་དང་། ཡི་གེ་བདག་སྐར་བཅས་སྦྱར་ནས་ཚེ་ཚད་
མཆོག་ལོ་རྒྱུད་རྒྱལ་གསུངས་དུས་ལོ་ ༡༠༨ ཡནི ་པས་དེ་ལ་
བརྟེན་པའི་ཚེ་རྩིས་འདོན་ལུགས་ “ཉ་ི སྣང་བུ་ཡགི ” ནས་
བསྟན་པ་སོགས་རྩི་བ་ཡིན།
གསུམ་པ་འབྱུང་རྩིས་ཀྱི་གཞུང་ནས་བཤད་
པ། དང་པོ་མའི་མངལ་དུ་འཇུག་པའ་ི ཚེ། འབྱུང་བ་ལྔ་
ལ་བརནྟེ ་ནས་འཇུག་པ་དང་། བར་དུ་བདེ་དང་མ་ི བདེ་
སྣ་ཚོ ག ས་བྱུང་བའང་འབྱུང་བ་དེ་དག་འཁྲུགས་པ་
དང་། མ་འཁྲུག་མཐུན་དང་མ་ི མཐུན་སོགས་ལ་བརནྟེ ་པ་
དང་། ཐ་མ་འཆ་ི བའང་འབྱུང་བ་རྣམས་རམི ་བཞནི ་བསྡུས་
ཏེ་འཆ་ི བ་བཅས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་བྱེད་པར་བརྟེན།
བཻ་དཀར་འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོའི་ལེའུར། “ལྕགས་ཆུ་མེ་
ས་ཤངི ་ལྔ་པོ། །ཅོད་རླན་དྲོད་ས་གཡོ་བ་ཡ།ི །མཚན་ཉདི ་
ལྡན་པ་འད་ི དག་གསི ། །མ་འཁྲུགས་ལས་རྣམས་བདེ་བྱེད་
ཅིང་། །ལྡོག་ན་ན་འཆའི ་ི སྡུག་སོགས་འབྱུང་། །དེ་ཕྱིར་རྩིས་
འད་ི གཅེས་པར་བཟུང་།།” ཞེས་དང་།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ བར་བུམ་སྟོང་ཤར།
ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༦ ཚེས ༡༩ ཟླ
ཆུ ༢

MON 22-8-2016
Water-2

༦ ཚེས ༢༠

ཆད

༦ ཚེས ༢༡ དམར
མེ་ཆུ

TUE 23-8-2016
Fire-Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་བྱ།
སྤྱི་གནམ་སྒོ་ཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་མགྲོན་
སྤོངས།

༦ ཚེས ༢༢ ལྷག
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་སྤོངས།

༦ ཚེས་ ༢༣ ཕུར
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་བཟང་། བུ་འཁྲིད་སྤོངས།

༦ ཚེས ༢༤ སངས
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

WED 24-8-2016
Water-Wind

THU 25-8-2016
Fire-Wind

FRI 26-8-2016
Earth-Fire

༦ ཚེས ༢༥ སྤེན
ས་རླུང

SAT 27-8-2016
Earth-Wind

༦ ཚེས ༢༦ ཉི
མེ་རླུང

SUN 28-8-2016
Fire-Wind

༦ ཚེས ༢༧ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 29-8-2016
Water-Wind

༦ ཚེས ༢༨ མིག
མེ ༢

TUE 30-8-2016
Fire-2

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེནའགྲིག་མི་བྱ།
གཞུང་ཞག༢༡ འདྲེན།
འབྱུང་འཕྲོད་བཟང་། རླུང་དར་
འཛུག་པར་བཟང་། མཁར་ལས་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་མི་
རུང་།

༦ ཚེས ༢༩ ལྷག
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༦ ཚེས ༣༠ ཕུར
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་སྒོ་ཡིན།

༧ ཚེས ༡ སངས
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་སྤོངས། སྤང་
རྒྱན་མེ་ཏོག་སྒང་།

༧ ཚེས ༢ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་སྤོངས།

WED 31-8-2016
Water-2

THU 1-9-2016
Water-Wind

FRI 2-9-2016
Earth-Fire

SAT 3-9-2016
Earth-Fire

༧ ཚེས ༣ ཉི
མེ་རླུང
SUN 4-9-2016

ཡན་ཀཱོང་།
གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་འཁྲིད་སྤོང་།

Fire-Wind

༧ ཚེས ༤ ཟླ
ཆུ་རླུང

MON 5-9-2016
Water-Wind

༧ ཚེས ༥ མིག
མེ་རླུང

TUE 6-9-2016
Fire-Wind

༧ ཚེས ༦ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 7-9-2016
Water-Wind

༧ ཚེས ༧ ཕུར
མེ་རླུང

THU 8-9-2016
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་གཉེན་
འགྲིག་སྤོངས།
ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་
གཏོང་ལེན་མི་བྱ།

༧ ཚེས ༨ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། དུར་གདབ་སྤོངས།

༧ ཚེས ༩ སྤེན
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

FRI 9-9-2016
Earth-2

SAT 10-9-2016
Earth-2

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའི་རྗེས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཨང་ཀི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་དང་།
ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །

21-07-2016 11:50:09

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡

གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་སྐབས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པའི་ནད་རིགས་གསུམ།

གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་ལྟ་བའ་ི སྐབས་
སུ་ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་བྱེད་པར་དོ་སྣང་མ་བྱས་ན་མིག་
ལ་གནོད་པ་ཡོང་བ་དེ་མ་བཤད་ནའང་མི་ཚང་མས་ཤསེ ་
ཀྱི་རེད། འོན་ཀྱང་གློག་འཆར་ལ་བལྟས་ན་དེ་ལས་ནད་
རིགས་གཞན་གསུམ་སློང་སྲིད་པ་དེ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ད་
དུང་ཤསེ ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་སྲིད།
བྱིས་པར་ཕོག་པའི་ནད། གཟུགས་མཐོང་
གློག་འཕྲིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བའི་ནད།

ཚུལ་དུའང་འགྱུར་སདྲི །

ནད་དེ་རིགས་ཡོང་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་
བྱིས་པའི་བསམ་གཞིགས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ནུས་པ་ཞན་ཞིང་
ལད་མོ་བྱེད་པའ་ི རང་བཞིན་ཆེ་ཕྱིར་གཟུགས་མཐོང་
གློག་འཕྲིན་ནང་གི་བརྡ་འཕྲིན་མང་པོ་ཞི ག་ཁོ་ཚོ འི་
གཤིས་རྒྱུད་དང་བྱ་སྤྱོད་ནང་དུ་གཏིང་ཟབ་པོའ་ི སྒོ་ནས་
སིམ་འགྲོ་སྟབས་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བ་
ཇི་ཙམ་མང་བ་ཙམ་དུ་ཤུགས་རྐྱེན་ཡང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་
འགྲོ་བ་རེད། ནད་དེ་རགི ས་མ་ི ཕོག་པ་བྱེད་ན་ངེས་པར་
དུ་བྱིས་པས་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བའི་དུས་
ཚོད་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས། སྤྱིར་བཏང་དུ་ལྟ་ཐེངས་
གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལས་མ་ི བརྒལ་བ་དང་། ཁོ་ཚོའ་ི
ན་ཚོད་དང་འཕྲོད་པའི་ལེ་ཚན་བདམ་ནས་ལྟ་རུ་འཇུག་
ཐབས། གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་སྐབས་ནང་
མིས་ཀྱང་ལྟ་རོགས་བྱས་ཏེ་ཧ་མི་གོ་བའི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་
སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་འགྲེལ་བཤད་དང་། ཁོ་ཚོས་དྲིས་
པའི་གནད་དོན་རྣམས་ལ་ལན་འདེབས་ཞིབ་མོ་བཅས་
བྱེད་དགོས།

བྱིས་པ་ཚོ་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལེ་ཚན་
འོས་འཚམས་རེ་གཉིས་ལ་ལྟ་རུ་བཅུག་ན་བློ་རིག་རྒྱས་པ་
དང་། ཡོན་ཏན་འཕེལ་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ནི་བཤད་
མ་དགོས་མོད། འོན་ཀྱང་ཕ་མ་ལ་ལས་བྱིས་པས་རང་
ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་སློབ་སྦྱོང་ལ་གནོད་མི་སྐྱེལ་བའམ།
བྱིས་པ་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་སུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བར་འཁྱམས་མི་འགྲོ་
བའི་ཆེད་དུ་ཉིན་ལྟར་རེ་བཞིན་གཟུགས་མཐོང་གློག་
འཕྲིན་གྱི་ལེ་ཚན་གྱིས་བྱིས་པའི་བློ་འགུགས་ཐབས་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བྱིས་པའི་མིག་ལ་གནོད་
པ་ཡོང་བར་མ་ཟད། ད་དུང་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་
ཁོ་ནར་ལྟ་བའི་ནད་ཀྱང་ཡོང་སདྲི །
གཞོན་ནུར་ཕོག་པའི་ནད། གཟུགས་མཐོང་

གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ཁོ་ནར་ལྟ་བའི་
ནད་ཅེས་པ་དེ་ལོ་ ༣-༧ བར་གྱི་བྱིས་པ་ལ་བྱུང་བ་
མང་། ནད་དེ་རིགས་བྱུང་བའི་བྱིས་པ་རྣམས་གཟུགས་
མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་དང་འབྲལ་མི་འདོད་པ་དང་། མཐའ་
སྐོར་གྱི་བྱ་བ་དང་དངོས་པོ་ལ་སེམས་ཁུར་མི་བྱེད་པར་
གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕནྲི ་ཁོ་ནར་ལྟ་བར་དགའ་བ་ས།ྟེ
མི་གཞན་རྣམས་རྣམ་ཤེས་དཀྲུག་ཏུ་མི་འཇུག་པ་དང་།
བར་མཚམས་མེད་པར་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ནང་
གི་མི་སྣའི་སྤྱོད་པ་དང་སྐད་ཆའ་ི ལད་མོ་བྱེད་པར་བྲེལ་
ཞིང་། རང་ཉིད་ནི་ཟློས་གར་ནང་གི་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་
སྣང་བ་དང་ཐ་ན་ཁེར་ལབ་རྒྱག་པའི་རྒྱུན་ལྡོག་གི་གནས་

གཅིག

གློག་འཕྲིན་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་
བསྡུས་ནད།

ཁདྱོ ་ལ་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་། མགི ་ལམ་རབ་
རིབ་ཏུ་འགྱུར་བ། མིག་སྐམ་ཞིང་མི་བདེ་བ། ཡི་ག་ཆག་
པ། གཉིད་མ་ི འཁུགས་པ། ར་ྨི ལམ་མང་བ་སོགས་བྱུང་ཚེ་
ཁྱོད་ལ་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་དབྱིངས་ཡོད་པའི་
ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་ཕོག་པ་ཡིན་མིན་ལྟ་དགོས།
གློག་འཆར་ལ་ཞེ ན་མཁན་ཚོ ས་དགོ ང་མོ་
གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་ལྟ་བའ་ི དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་
རིང་། ཤེས་གསལ་ལྟར་ན་གཞོན་ནུ་ལ་ལས་གཅིག་རྗེས་

"གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་དབྱིངས་ཡོད་
པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་"སྔོན་འགོག་བྱེད་ན་ན་ཚོད་
ལྟར་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བའི་ལྟ་ཐེངས་དང་
དུས་ཡུན་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཤིང་། ལོ་ན་ཇི་ཙམ་
ཆུང་བ་དེ་ཙམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས། ནད་དེ་རིགས་
ཕོག་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀ་དང་སློབ་སྦྱོང་ལ་གནོད་པ་
ཚབས་ཆེན་ཡོང་བར་མ་ཟད། ལུས་ཁམས་ལའང་གནོད་
སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཡོང་སྲིད། སྤྱིར་བཏང་དུ་གཞོན་ནུ་ཚོས་
གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བའི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་
གསུམ་ལས་མི་བརྒལ་བ་བྱེད་པ་དང་མཉམ་དུ་འཚོ་རྒྱུ་
A ལྡན་པའི་ཟས་ཏེ་དཔེར་ན་ཕག་མཆིན་དང་སྒོང་སེར་
སོགས་མང་ཙམ་ཟ་བར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།

ཡད
ི ་འཛིན་བྱེད་ཐབས་བདུན།

ཀློག་འབྲིའ་ི ཡིད་འཛིན་བྱེད་ཐབས། ཡ་ི གེ་ཀློག་ སྐྱེན་པོ་ཞིག་ཡོང་བས། སྙན་ཚིག་དང་བརྡ་རྙིང་སོགས་
ཞོར་འབ་ྲི ཞོར་བྱས་ན་འཆར་སྣང་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་བས། ཡ་ི གེ་ བློར་འཛིན་པར་ཕན་འབྲས་ལེགས་པོ་ཐོབ།
དང་། ཐ་སྙད། གཏམ་དཔེ། སྙན་ཚིག་སོགས་ཡིད་འཛིན་
བཞ།ི སླ་བསྡུས་ཡིད་འཛིན་བྱེད་ཐབས། དཔྱད་གཞིའ་ི
བྱེད་པར་ཕན།
ཡིག་རིགས་ཕྲ་ཞི ང་ཞི བ་པ་རྣམས་དེ་མཚོ ན་བྱེད་སླ་
ྟེ ་ནས་ཡིད་དུ་འཛིན་དགོས།
གཉིས། ཐད་ལྟའ་ི ཡིད་འཛིན་བྱེད་ཐབས། ས་ཁམས་དང་ བསྡུས་བྱེད་ཐབས་ལ་བརན
ལོ་རྒྱུས་སྦྱོང་སྐབས་ས་ཁྲ་དང་རེ འུ་མིག་ལ་ཐེངས་མང་ བྱ་ཐབས་དེས་རྩི ས་རིག་དང་། དངོས་ཁམས་རིག་པ།
པོར་བལྟས་ན་ས་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཡུལ་དང་། ས་དབྱིབས། རྫས་འགྱུར་རིག་པ་བཅས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པར་རོགས་
གནམ་གཤིས། རྒྱལ་རབས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ རམ་ཆེན་པོ་ཡོང་ཐུབ།
བཅས་ཡིད་འཛིན་བྱེད་སླ་པོར་འགྱུར།
ལྔ། དོན་གནད་ཡིད་འཛིན་བྱེད་ཐབས། དེབ་ཅིག་ཀློག་
གསུམ། གཏན་ཚིགས་ཡིད་འཛིན་བྱེད་ཐབས། སློབ་སྦྱོང་ པ་དང་རྩོམ་ཡིག་སློབ་ཀྱང་རུང་དེ་དག་གི་གནད་འགག་
གི་ནང་དོན་ཡིད་འཛིན་བྱེད་སྐབས་དེ་དག་གི་ཆོས་ཉིད་ འཇུས་ནས་ཡིད་དུ་འཛིན་དགོས། གནའ་མིས་ཉུང་ན་
འཚོལ་བར་དོ་སྣང་བྱས་ན་ཡདི ་དུ་བཟུང་བ་བརྟན་ཞིང་ ཡིད་ལ་ཟིན། མང་ན་མགོ་བོ་རྨོངས། ཞེས་པ་ལྟར་རོ།།
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གཉིས་མཐུད་དུ་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བ་
སྟེ། ཉིན་མོ་བལྟས་པས་མ་ཚད་དགོང་མོ་ཡང་ལྟ་བ་དང་
ཐ་ན་མཚན་གང་ལྟ་གི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ལས་གཟུགས་
མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་བལྟས་ཚར་མ་ཐག་མལ་དུ་ཉལ་
གྱི་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དེར་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་
ནང་གི་གནས་ཚུལ་གསར་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་རྣམས་ཀླད་
པའ་ི ནང་དུ་འཆར་ཡོང་བས། ཀླད་ཆེན་སད་ལངས་བྱས་
དྲགས་ན་གཉིད་ཐེབས་ཅོག་ཅིང་། གཉིད་འཁུགས་ཀྱང་
ར་ྨི ལམ་རསྨི ་སླ་བར་འགྱུར། གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་
ལ་དབྱིངས་ཡོད་པའ་ི ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནད་དེ་རིགས་
འབྱུང་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལེ་
ཚན་ལ་དབྱིངས་ཆགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་
ན་ཟས་ཟ་བའ་ི རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཚོ་བའི་སྤྱོད་སྟངས་གཏོར་
པས་རྩི ་ཤིང་དབྱིབས་ཀྱི་དབང་རྩའི་ནུས་པ་འཁྲུགས་
ཤིང་། འཇུ་བྱེད་འབྱར་ཁུ་ཟགས་ཐོན་བྱེད་རྒྱུ་ཇེ་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་ནས། ལྟོ་ཟ་མ་ི འདོད་པ་དང་། ལྟོ་མི་འཇུ་བ། ཞེན་ཁ་
ལོག་པ། ཟས་སྐྱུག་པ་སོགས་མུ་འབྲེལ་ལྡོག་ཚོར་འགྱུར་
སྲིད། གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་ཡུན་རིང་ན་ད་
དུང་གཟུགས་པོའ་ི ནང་གི་འཚོ་རྒྱུ་Aཟད་གྲོན་ཆེ་དྲགས་
པས་མིག་སྐམ་པོ་ཆགས་ནས་མ་ི བདེ་བ་ཡོང་ག་ི རེད།

རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེས་བསྒྱུར།

མི་རྒན་པར་ཕོག་པའི་ནད། གཟུགས་
མཐོང་གློག་འཕྲིན་རྐང་ནད།

མ་ི རྒན་པ་རྣམས་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསོ་བྱས་རསྗེ ་

ལས་ཀའི་འགན་ཁུར་མེད་པ་དང་། ལས་ཀའི་དགའ་ཚོར་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པས་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕནྲི ་འོས་འཚམས་
ཤགི ་ལ་བལྟས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་པའ་ི རགི ་གནས་འཚོ་
བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་ཐབས་དང་། སེམས་ཁྲལ་དང་
རྐྱང་ཧྲེང་གི་སྣང་ཚུལ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཐབས་བྱས་ན་མི་ཆོག་རྒྱུ་
མེད་མོད། འོན་ཀྱང་མི་རྒན་པའི་ཁྲག་དྲོན་འཁོར་རྒྱུག་ཅུང་
ཞན་པོ་ཡིན་སྟབས་དུས་ཚོད་རིང་པོར་གཟུགས་མཐོང་གློག་
འཕྲིན་ལ་བལྟས་བསྡད་ན། རྐང་པའི་སྡོད་རྩ་གནོན་ཡུན་རིང་
བས་ཁྲག་དྲོན་ཕྱིར་རྒྱུག་མ་ི བདེ་བར་བརནྟེ ་ཨོང་རུས་དབང་
རྩ་ན་བའི་ནད་དང་འདྲ་བའི་ནད་གསར་པ་ཞིག་སྟེ་གཟུགས་
མཐོང་གགློ ་འཕནྲི ་ལ་ལྟ་ཡུན་རངི ་བའ་ི རྐང་ནད་ཅིག་འཕོག་
ཡོང་ཞིང་། ནད་དེ་རགི ས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་གཙོ་བོར་རྐང་པ་
སྦྲིད་པ་དང་། རྩ་འཕར་བ། ན་ཟུག་སྐྱེ་བ། སྐྲང་པ་སོགས་ཡོང་།
ཐ་ན་སྡོད་སྟངས་སོགས་མ་འགྲིག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་དུང་རྐང་
ཤ་སྦྲིད་འཐེན་བྱེད་པ་བཟོ་སྲིད་པས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་
ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད།
དེར་བརྟེན་ཚན་རིག་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་གཟུགས་
མཐོང་གློག་འཕྲིན་ཁྱབ་རྡལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དེང་སྐབས་
སུ་མི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་པོའ་ི གནས་ཚུལ་
དང་བསྟུན་ནས་གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་ལ་ལྟ་བའི་དུས་
ཡུན་ཚོད་འཛིན་འོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་བྱས་ན་ལེགས།
ཉིན་རེར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཡས་མས་ལས་རིང་ན་མི་འོས། རབ་
ཡིན་ན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་རངི ་བལྟས་རྗེས་རྐང་པ་འགུལ་
སྐྱོད་རྒྱག་པར་ཁང་པའ་ི ཕྱི་ནང་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱས་
ཐོག་དབུགས་རླངས་གསར་པ་ཏོག་ཙམ་རྔུབས་ན་རྐང་པའི་
སྡོད་རྩའི་ཁྲག་དྲོན་འཁོར་རྒྱུག་བདེ་བླག་ཡོང་བར་ཕན་ནོ།།

་་་ཟས་སྐོམ་བསླབ་བྱ།

ཚལ་གྱི་རིགས།ཿ ཤ་མོང་། (Mushrooms)
དྲུག ཕྱིར་དྲན་ཡིད་འཛིན་བྱེད་ཐབས། སློ བ་མྱོ ང་བ་ མེ་ཏོག་པད་ཚལ། (Cauliflower) སྔོ་པཱ་ལག་གམ་པོའ་ོ
རྣམས་སྔོན་ལ་ཐེངས་གཅི ག་ཕྱིར་དྲན་བྱས། དེ་ནས་ ཚལ། (Spinach) ཐེའུ་པད་ཚལ། (Broccoli) ལོ་འཁོར་
དེབ་ངོས་དང་བསྡུར་ནས་ནོར་འཕྱུགས་ཡོད་མེད་ལ་ པད་ཚལ། (Cabbage) སོགས་ཀྱང་ཉུང་ངུ་བཞེས་དགོས།
ལྟ་དགོས་ཤི ང་། ཡི ད་འཛིན་བྱས་ནས་ནོར་བ་དང་

སྐོམ་གྱི་རིགས།ཿ ཆང་། སྦི་རག (Beer) ཆུ་
ཡི ད ་དུ་གསལ་པོ ར་ངེས ་མེ ད ་པ་རྣམས་དམི ག ས་སུ་
མངར་གྱི་རིགས། (Soft drinks/juice drinks)
བཀར་ནས་བསྐྱར་སྦྱངས་ཡང་ཡང་བྱས་ན་ཡི ད ་
སོགས་འཛེམས་དགོས་པ་བཅས་ཡིན།།
འཛིན་བརྟན་པོ་ཡོང་།།
བདུན། ལག་ལེན་ཡད
ི ་འཛིན་བྱེད་ཐབས། ཡདི ་དུ་བཟུང་

བ་རྣམས་སྔོན་དུ་ལག་ལེན་ནང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ།
བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡིད་འཛིན་ཇེ་ཟབ་ཏུ་
གཏོང་ཐུབ། དཔེར་ན་དོངས་ཁམས་དང་རྫས་འགྱུར་གྱི་
ཚོད་ལྟ་བྱས་ན་དེའ་ི ཐ་སྙད་དང་སྤྱི་འགྲོས་ཡིད་འཛིན་
བྱེད་པར་ཕན་པ་ལྟ་བུའོ།།



ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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