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འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ང་ོསྤདོ།
གངས་སྐྱིད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

སྨན་རྱིས་ཁང་དབུས་སུ་ཡདོ་པའྱི་གངས་སྐྱིད་ཡན་ལག་

སྨན་ཁང་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་དབུ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེཡང་ར་བའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༡ ལརོ་བཙན་བྱལོ་དུ་བདོ་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་དབུ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་འག་ོཕན་སྨན་སྦྱིན་ཁང་

ཞསེ་མྱི་རྱིགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་བཙན་བྱལོ་བདོ་རྱིགས་རྣམས་

ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུར་དམྱིགས་ཏ་ེདབུ་འཛུགས་ཞུས་

པ་དང་དུས་མཉམ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༢ ལརོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་

མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྱི་གནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤངོས་སུ་

དབུས་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་། སྨན་རྱིས་མཐ་ོསབོ། སྨན་

སྦོར་ཁང་བཅས་སྤོས་བཞུད་ཐོག་དབུས་ཡྱིག་ཚང་འགོ་ཏུ་

བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་དང་། ནད་གས་ོཁང་བཅས་གསར་

བཙུགས་ཞུས་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༢ ལརོ་སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་

འཁྱིས་སུ་ད་ལྟའྱི་གངས་སྐྱིད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ད་ེལགོས་སུ་

གསར་རྒྱག་བྱས་པ་རདེ། སྨན་ཁང་དརེ་བདོ་མྱི་ཙམ་མྱིན་པར་

ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་། གནས་ཡུལ་མྱི་སྣས་བསེན་གཏུགས་

བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ། འདས་པའྱི་ནང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དསེ་

དྷ་ས་ཉ་ེཁུལ་ནརོ་གྱིང་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སྐོང་ཁང་

དང་། བཙུན་དགནོ་སོྒལ་མ་གྱིང་། སྱིང་སབོས་གྱིང་། ས་རྭ་བདོ་

ཀྱི་རྱིག་ལམ་སབོ་གཉརེ་ཁང་། ཤསེ་རབ་དགའ་ཚལ་སབོ་གྱིང་

ཁང་། ག་ོཔལཱ་པུར་བདོ་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ། དྷ་ཤདོ་བདོ་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ་

བཅས་སུ་སྨན་བསོར་བྱས་ཡདོ། ད་ལྟའྱི་འཆར་སྨན་ཁང་དརེ་

ཆ་སོམས་སུ་ཉྱིན་རརེ་ནད་པ་གངས་ ༨༠ ལས་མྱི་ཉུང་བ་བསནེ་

གཏུགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། འདྱི་ནས་ལ་ོརརེ་སྨན་སྦྱིན་སརོ་ 

༢༣,༢༦,༦༧༡༌༣༠ འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ།

ཀལོ་ཀ་ཏ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་།

ཀལོ་ཀ་ཏ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༤ 

ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་

ཇ་ཱདྷབ་པུར་ Jadavpur ཞསེ་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཁང་པ་ག་གཡར་

ཞུས་ཏ་ེབརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་འག་ོའཛུགས་ཞུས། ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་

པའྱི་གངོ་ཁྱརེ་ཆ་ེལ། མྱི་འབརོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བས་ནད་པ་བསནེ་

གཏུགས་ཞུ་མྱི་ཇ་ེམང་དུ་སངོ་བར་བརནེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༤ ལརོ་

ཏ་ོལྱི་གུན་ཇྱི་ Tollygunje ཞསེ་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་སུ་ཝྱིསྱི་པགཱ་ 

Swiss Park ཞསེ་པའྱི་འདུ་སོད་ནང་ཁང་པ་ཐགོ་རེག་ལྔ་ཅན་

ཞྱིག་ཉོས་ཏ་ེཡན་ལག་སྨན་ཁང་བརན་འཇགས་སུ་བཙུགས། 

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དརེ་ཆ་སམོས་སུ་ཉྱིན་རརེ་ནད་པ་གངས་ 

༡༧ ལས་མྱི་ཉུང་བ་བསནེ་གཏུགས་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། ལ་ོརརེ་

སྨན་སྦྱིན་སོར་ ༣༠,༢༦༡༌༠༠ འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཆསོ་བརྡ།

༸དཔལ་ས་སྐ་ཁྱི་ཆནེ་རྡ་ོར་ེའཆང་མཆགོ་གྱིས་སྨན་བླའྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱུ།
    

ལྡེ་ར་ཌུན་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གསུམ་ཐུན་མོང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་

བ་བཏབ་པ་བཞྱིན། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསན་པ་རྒྱས་པ་

དང་། ཡངས་པའྱི་འཇྱིག་རནེ་ཁམས་ལ་བཞྱི་བརྒྱ་ར་བཞྱིའྱི་

ནད་ཀྱི་གདུང་བ་ཞྱི་ཞྱིང་། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཚ་ེརྱིང་ནད་

མེད་བསམ་དནོ་ཆོས་བཞྱིན་འགྲུབ་པ། ལྷག་པར་༸སྤྱི་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་

པའྱི་བསན་འཛནི་གྱི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་མཛད་

འཕྱིན་རྒྱས་ཤྱིང་ཐུགས་བཞེད་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་

པའྱི་ཆེད། འཛམ་གྱིང་བསན་འགའོྱི་དཔལ་མགནོ་མཚུངས་

ཟླ་མ་མཆྱིས་པ་༸ས་སྐ་ཁྱི་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ཆེན་པོས་སངས་

རྒྱས་སྨན་བླའྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲྱིན་བསྐངས་རྒྱུ་ལགས་

ན།  དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་རེའུ་

མྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏ་ེམཛད་ཕགོས་ཡདོ་པ་ཞུ།

བཀའ་དབང་
གནང་ཡུལ།

ཨུཏ་ར་ཁཎཊ་མངའ་སེ་ལྡ་ེར་ཌུཎ་
འབྱི་གུང་དགནོ་གྱི་མདུན་ཕོགས་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐང་ཆནེ་དུ། 
Sahastradhara Road, 
Uttarakhand Dehradun

དུས་ཚོད།
སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༦ རསེ་
གཟའ་པ་སངས། (ས་གནོ་དང་། 

དངསོ་གཞྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་སྩལ་རྒྱུ།)

ཆསོ་ཞུར་འབྱརོ་དུས།
སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ 
ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད། ༧

བཀའ་དབང་འབལེ་
མཐུད་པ།

བླ་ོབཟང་ཚ་ེབརན། ཁ་པར་
ཨང་། ༧༥༧༩༡༨༧༨༠༣ དང་། 
༧༥༧༩༠༠༥༧༩༣

ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་ལ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

དྲུག་པ། བཅསོ་ཐབས། 

ཀ༽ ཟས་ཀྱིས་བཅོས་པ། 

ཁག་རླུང་ནད་གཞྱི་སེལ་བར་ཕན་པའྱི་ཟས་སོམ་

བསནེ་པའྱི་ཉྱིན་ནས་དངསོ་སུ་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་དམའ་རུ་

འག་ོབ་ཡྱིན། ད་ེཡང་ (Dietary approaches to stop 

hypertension, DASH diet) ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་

བསན་པ་ལྟར་ན། ཤྱིང་ཏགོ་དང་། སྔ་ོཚལ། བཅོས་མདེ་འབྲུ་

རྱིགས། སྣུམ་ཞག་ཉུང་བའྱི་དཀར་ཆུ་རྱིགས། ཉ་ཤ  ཁྱྱིམ་བྱ་

དང་སགོས་མཁགེས་ཤྱིང་འབས་བཅས་མང་དུ་བསནེ་དགསོ་

པ་གདམས་ཡདོ། ཟས་རྱིགས་ད་ེདག་ནང་ (potassium, 

magnesium, calcium, fiber, and protein)

བཅས་ལྷག་པ་ཡོད་ལ། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཁ་ཟས་ལས་ར་ོམངར་

བ་དང་ལན་ཚྭ་ཉུང་བ་ཡོད་པས་ཁག་རླུང་ཚད་གཞྱི་གཅོག་

པར་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་གསུངས་ཡདོ། འཛམེ་ཟོན་དགསོ་པའྱི་

ཟས་རྱིགས་ཁག་ནྱི། ཤ་ཆེན། ངན་སྣུམ་མམ་སྱིམ་སོྦར་ཟྱིན་

པའྱི་སྣུམ། བྱ་ེམ་ཀ་ར། ལན་ཚ་ཱབཅས་ཉུང་དུ་གཏངོ་དགསོ། 

གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ་ནད་འདྱི་ལ་ཟས་ཀྱིས་སོ་ནས་

བཅོས་ཚུལ་ནྱི། ལྷན་ཐབས་ལས། ཟས་ནྱི་གསར་བཅུད་བསནེ་

ཞྱིང་རྩུབ་ཡང་སྤང་། །ཞེས་གསུངས་ཡདོ། ད་ེསྔ་བདོ་ཀྱི་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་ནས་ཁག་རླུང་སདོ་འཚངས་

ནད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་སབས་ནད་པར་ཟས་སོྤད་སྤང་

བླང་གྱི་བསབ་བྱ་ཁག་ཅྱིག་ཕོགས་བསྒྱིགས་ཞུས་པ་དེ་སར་

ཡང་འདྱིར་བཤད་པར་འདདོ་ད།ེ

ཕན་པའྱི་ཟས།      
• ཤྱིང་ཏོག དུས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག་སེ་

ཀུ་ཤུ། པ་ལམ།:Plum རྒུན་འབྲུམ།:Grapes ཁམ་

བུ།:Apricot བས་ེཡབ།:Dried apple སོགས་མཁགེས་

ཤྱིང་འབས་སར་ག་ལ་སོགས་པ། ངང་ལག:Banana ཚ་

ལུ་མ། :Orange སེའུ།:Cherry རྒུན་འབྲུམ་སམ་

པ།ོ:Resin ཨ་འབས།:Mango ག་གནོ།:Melons ལོ་

གསུམ་ཁམ་བུ:Peaches ཨ་ནའྱི་འབས་བུ:Pineapples 

ཁ་སུར:Dates ཊནཻ་ཇྱི་རྱིན་ཚ་ལུམ།:Tangerines བཅས་

བཞསེ་དགསོ།

• ཚལ་དུ། སྐྱུ་ཚལ།:Chive དཀར་ཚལ།:Lettuce 

ཊོ་མ་ཊོ།:Tomato ཁུར་མང་། :Dandelion མཛུབ་

ཚལ།:Lady's finger མ་ེཏགོ་པད་ཚལ།:Cauliflower  

དྰལ།:Pulses ས་ོའཁརོ་པད་ཚལ།:Broccoli མནོ་སྲན་

ལབེ་མ།ོ:Flat beans མནོ་སྲན་གེའུ།:French beans, 

Shimpi ལྡུམ་ཤ:Eggplant གུང་ལ་ཕུག:Carrots སྲན་

རྱིལ།:Green peas ཞ་ོཁགོ་མངར་མ།ོ:Sweet potatoes 

སྔ།ོ:Kale  ཕྱུར་བ།:Tofu མར་བཏནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཞ།ོ:Yogurt 

(fat-free) བཅས་མང་དུ་བཞསེ་ན་ལགེས།

• དམར་ཟས་ཤ་རྱིགས་ཆུང་བ། བྱ་ཤ། ཉ་ཤ Tuna,  

བསེན་ན་བཟང་བ་ཡྱིན། 

• ཟ་འབྲུ། གོ་ཞྱིབ་དང་ཡུ་གུའྱི་ཚག་ཚེ། ནས་ལ་

སགོས་ཀྱི་གླུམ། ཨ་ཤམོ་ཙམ་པ་བཟང་།

• སྣུམ་རྱིགས། ཉྱི་མ་མེ་ཏོག་གྱི་སྣུམ་དང་། སར་

གའྱི་སྣུམ། མར་གསར་བཟང་བ་ཡདོ།

གནདོ་ཟས།                                                                                                  
• ཞག་ཚིལ། གཡག་དང་ར་ཡྱི་ཤ་ཚིལ། ཏྱིལ་དཀར་

ནག་གྱི་སྣུམ། :Sesame oil ཡུངས་ཀར་རམ་པད་ཁའྱི་སྣུམ་

མམ་སྣུམ་ནག:Mustard oil ལུག་ཕག་གྱི་ཤ་བསྲེགས་

སམ་ཤ་བསྐྲགས། ཤྱིང་མར།:Vanaspati གོ་བ་དང་རྒྱུ་མ་

འདྲོན་ཐེངས་དགུ་པའི་འཕྲོས།
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སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ།

�

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

གས་ོརྱིག་ཁགོ་འབུབས་བསྡུས་དནོ་ཉུང་ངུའྱི་ངག་གྱི་གཏམ།

གཞུང་འདྱིའྱི་མཚན་ལ་ "དཔལ་ལྡན་གསོ་བ་རྱིག་

པའྱི་མན་ངག་གྱི་ཁགོ་འབུབས་བསྡུས་དནོ་ཉུང་ངུའྱི་ངག་གྱི་

གཏམ་དུ་བྱ་བ་དྲང་སྲོང་ཀུན་ཏུ་དགེས་པའྱི་རལོ་མ།ོ" ཞེས་

ཟེར་ལ་འདྱི་ནྱི་བག་དཀར་ར་སོའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་

ཕྱུག་ (1775-1837) མཆོག་གྱིས་བརམས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་

ནང་དུ། རོམ་པ་པསོ་སྔནོ་བྱོན་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་

ཀྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱའྱི་ཁོག་འབུབས་པའྱི་བསན་

བཅོས་མང་པོ་མཛད་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མྱི་དབང་སེ་སྲྱིད་

རྱིན་པོ་ཆེས་བརམས་པའྱི་ཁོག་འབུབས་དེ་ཉྱིད་མཆོག་ཏུ་

གཟྱིགས་ཤྱིང་དའེྱི་ནང་བསན་པའྱི་བརོད་བྱ་རྣམས་ཚིག་

ཉུང་གོ་ས་ཁྱེར་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ་བསྡུས་དནོ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་

ཚུལ་དུ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཡདོ། 

གཞུང་འདྱིར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྤྱི་བཤད། གསོ་བ་

རྱིག་པ་ད་ེལྷ་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། ད་ེནས་མྱི་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། 

ད་ེབཞྱིན་བོད་ལ་དར་ཚུལ་དང་། གས་ོབ་རྱིག་པ་ལ་བསབ་

པར་བྱ་ཚུལ་བཅས་ར་བའྱི་ས་བཅད་ལྔའྱི་ས་ོནས་བསན་ཡདོ། 

དང་པ་ོསྤྱི་བཤད་དུ་སྤྱིར་རྱིག་པའྱི་གནས་ཆནེ་ཀུན་ལ་བསབ་

དགསོ་པ་དང་། བྱ་ེབག་ཏུ་འགོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་མངནོ་སུམ་

དུ་འབྱྱིན་པ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་མན་ངག་ལས་གཞན་དུ་མེད་

པས་ད་ེངསེ་པར་བསབ་དགསོ་ཚུལ་བསན་ནས། ལྷ་ཡུལ་དུ་

དར་ཚུལ་སབས་སེ་སྲྱིད་ཁོག་འབུགས་སུ་ཚངས་པའྱི་ཞལ་

ནས་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་བྱུང་ཚུལ་རྣམས་དནོ་བསྡུས་ནས་བཤད་

ཡོད། གསུམ་པ་མྱི་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་ལ་སྤྱིར་བསལ་བཟང་

ལྷའྱི་ལུགས་དང་རྱིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་གྱི་ལུགས་བཅས་

ཡོད་ཀང་འདྱིར་སནོ་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུགས་ལྟར་འཆད་

ཡདོ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་གསུང་པའྱི་གནས་

གོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་སྡུག་གྱི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་སོར། རྒྱུད་བཞྱི་

བཀའ་བསན་རྣམ་བཞག་ཕེ་བའྱི་སབས་མཁས་པ་གཞན་

དང་དམྱིགས་གསལ་རང་གྱི་ཐུན་མངོ་མྱིན་པའྱི་བཞེད་ཚུལ་

ལུང་རྱིགས་དུ་མའྱི་སོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་བཅས་

དང་། བཞྱི་པ་གས་ོབ་རྱིག་པ་བདོ་དུ་དར་ཚུལ་སབས་གནམ་

རྱི་སྲོང་བཙན་གྱི་དུས་བོད་དུ་ཡྱི་ག་ེམེད་པའྱི་གནས་སབས་

སུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྤྱིའྱི་གནས་སངས་ནས་བཟུང་དུས་

རབས་བཅུ་དགུའྱི་སོད་ཆ་ར་ེརང་ཉྱིད་ཀྱི་བར་དུ་བྱོན་པའྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པར་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེབའྱི་ཆོས་རྒྱལ་མེས་

དབནོ་རྣམ་གསུམ་གཙོས་མཁས་གྲུབ་ལ་ོཔཎ་སགོས་ཀྱི་སོར་

དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བཀའ་གཏརེ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་

སྲལོ། རྒྱུད་བཞྱིའྱི་པར་གྱི་རྣམ་གངས་སོར་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་

ཞྱིང་ཁ་གསལ་ས་ོནས་བསན་ཡདོ།  

གཞུང་འདྱིའྱི་རོམ་པོ་པོའྱི་སོར་ལ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ 

ལོར་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གྱིས་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་

པའྱི་ <<བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།>> 

ཞེས་བྱ་བ་དའེྱི་ཤོག་གངས་ ༤༥༧ ནང་དུ་གཞུང་འདྱི་

དུས་རབས་ ༡༧ ནང་དུ་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་གྱིས་

མཛད་པར་གསལ་འདུག་ཀང་། གཞུང་དངོས་ཀྱི་མཇུག་

བྱང་དུ་རོམ་པ་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (༡༧༧༥ - ༡༨༣༧)

གྱིས་རབ་བྱུང་ ༡༤ མེ་མོ་གང་ལོ་སེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༡༧ ལོར་

བརམས་ཡྱིན་པ་གསལ་ཡོད། 

གཞུང་འདྱི་ནྱི་ད་བར་གཞྱིས་བྱེས་གང་དུའང་དཔར་

བསྐྲུན་བྱུང་མོང་མེད་ལ་མ་ཕྱི་དབུ་མེད་སུག་བྱིས་ཤོག་

ལྡབེས་ ༦༧ ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལརོ་

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཁང་དང་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་

ས་ེཚན་ཐུན་མངོ་ནས་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡདོ།

ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སརོ་གངེ་བ།

ནད་བཅསོ་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱི་སན་ཐ་ོལྟར་ན། ཊྱི་སྱི་ནྱི་

འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆ་ེཤསོ་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་

འཛནི་གནང་ཡདོ། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབརོ་

སུམ་ཆ་གཅྱིག་ཙམ་ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་ཡདོ། ད་ེཡང་ཕྱི་ལ་ོ 

༢༠༡༢ ལརོ་མྱི་ས་ཡ་ ༨་༦ ཙམ་ཊྱི་སྱི་ནད་ཕོག་ཡདོ་པའྱི་ནང་

ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་ཊྱི་སྱི་དར་ཁྱབ་ཆ་ེབའྱི་ཡུལ་ལུང་གངས་ 

༢༢ ནས་ཡྱིན་འདུག ཕགོས་མཚུངས་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་དསེ། 

གཉན་ནད་རགེ་དུག་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲགོ་འཕགོ་མཁན་གཙ་ོ

ཆ་ེཤསོ་གས་སུ་ཆགས་ཡདོ།  

ཊྱི་སྱི་ཉྱིན་མརོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དནོ་སརོ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༠ ལོར་ནྱི་ཋེར་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཨེམ་

སྚེར་ཌེམ་དུ་འཛམ་གྱིང་ཕོགས་གང་སར་ནས་ཊྱི་སྱི་མཐུན་

ཚོགས་མང་དག་ཅྱིག་མཉམ་འཛམོས་གནང་ནས་ཁོང་རྣམ་

པའྱི་ལས་དནོ་ཁ་ཕགོས་གཅྱིག་ཏུ་དཔུང་སྒྱིག་སད་ (Stop 

TB Partnership) ཞསེ་པའྱི་ཚགོས་པ་གསར་པ་ཞྱིག་འག་ོ

འཛུགས་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེནས་བཟུང་འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསནེ་

ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱིའྱི་འགགོ་ཐབས་ཀྱི་

ལས་དནོ་སྣ་ཚགོས་སྤལེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཕྱི་ལ་ོ༡༨༨༢ ཟླ་༣ ཚསེ་༢༤ ཉྱིན། ཌཀོ་ཊར། ར་ོསྤཊ། 

ཀཅོ་ (Dr. Robert koch) ལགས་ཀྱིས་ཇར་མན་རྒྱལ་ས་

བྷར་ལྱིན་དུ་ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ TB bacillus ཞསེ་པའྱི་

ནད་འབུ་ད་ེངསོ་འཛནི་གནང་བའྱི་གསལ་བསྒགས་ཐགོ་མར་

གནང་ཡདོ། ད་ེདུས་ཡ་ོརཔ་དང་ཨ་རྱི་གྱིང་ཕན་དུ་མྱི་བདུན་

ནང་ནས་གཅྱིག་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་དབང་གྱིས་འདས་གངོས་སུ་

འག་ོབའྱི་དུས་སབས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཟླ་༣ ཚསེ་༢༤ ཉྱིན་གྱི་དྲན་

གས་ོལྟ་བུ་ལ་ོལྟར་ཉྱིན་ད་ེརང་ལ། འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་

ལྷན་ཚགོས་དང་ (Stop TB Partnership) འགན་འཁུར་

འགོ་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་དང་འབེལ་གོ་རོགས་གནད་ཡྱིག་

སྤལེ་བ། བརག་ཐབས་རྱིག་པར་ཉམས་ཞྱིབ། སྨན་གསར་བཟོ། 

དཔལ་འབྱརོ་རྒྱབ་གཉརེ། གཞུང་གྱི་འཕདོ་བསནེ་ཕག་བསར་

སྲྱིད་བྱུས་ལ་སོབ་གས་ོལ་སགོས་ལས་དནོ་མང་དག་ཅྱིག་ལ་

རམ་འདགེས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

རང་རའེྱི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ག་ོགཅོང་

ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་དང་། དའེྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་

ཁང་། དྷ་སའྱི་བད་ེལགེས་སྨན་ཁང་། བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

བཅས་ཐུན་མངོ་ནས་ད་བར་ཕག་ལས་མང་དག་ཅྱིག་གནང་

ཡདོ་ཀང་། ནད་འདྱི་ད་དུང་ཡང་ར་བ་ནས་གཅོད་མ་ཐུབ་

པར་གཞུང་སེར་གཉྱིས་ལ་དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བཞྱིན་

ཡདོ་ན། ལ་ོལྟར་ཉྱིན་ད་ེའཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱིས་གལ་ཆརེ་

གཟྱིགས་ནས། ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སོར་ལ་རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་

ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་བའྱི་ས་ོནས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་ངསོ་འཛནི། 

ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་འདྱི་ལུས་ནང་དུ་ཁྱབ་ཆ་ེབའྱི་སྲགོ་རླུང་དང་

ཁག་ཡདོ་སར་དལ་བུའྱི་ངང་འཚར་ལངོས་བྱུང་གྱི་ཡདོ། ནད་

འབུ་དེ་གོ་བའྱི་ནང་མང་པོ་མངོན་པས་གོ་ནད་ཊྱི་སྱི་ཡང་

ཟེར། འནོ་ཀང་སབས་ར་ེཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ད་ེཁག་བརྒྱུད་ནས་

ལུས་ཀྱི་གནས་གཞན་ལའང་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་རྱིགས་ལ་ 

(extrapulmonary TB) ཟེར་བ་ཡྱིན། ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་

སྨན་གྱི་བཅསོ་ཐབས་གང་ལགེས་ཡདོ། སྤྱིར་བཏང་བཅསོ་ཀྱི་

དུས་ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་དགུའྱི་བར་འགརོ་གྱི་ཡདོ། སབས་ར་ེ

ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆ་ེབར་སྨན་བཅོས་ལ་ོགཉྱིས་མན་ཙམ་

ཡང་འགརོ་སྲྱིད་པ་ཡྱིན། 

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེབ།

ཊྱི་སྱི་ནད་ད་ེཕྱིར་མངནོ་དང་མྱི་མངནོ་གནས་སབས་གཉྱིས་

ཀྱི་སོ་ནས་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། དང་པ།ོ ཊྱི་སྱི་ནད་ད་ེདངསོ་

སུ་མྱི་ལྡང་བའྱི་གནས་སབས་ལ་ (latent TB) ཟེར་བ་ཡྱིན། ད་ེ

ནྱི་ལུས་ནང་ནད་འབུ་ཡདོ་ཀང་། ལུས་ཀྱི་སྔནོ་འགགོ་མ་ལག་

གྱིས་ནད་འབུ་ད་ེཕྱི་ཤུན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་བཏུམས་ནས་ནད་

གཞྱི་དངསོ་སུ་ལྡང་མ་བཅུག་པར་ལགེས་པར་སྲུང་བ་ལ་ཟེར་

བ་ཡྱིན། ད་ེདུས་ནད་རགས་གང་ཡང་མདེ་ལ་ནད་གཞྱི་ད་ེམྱི་

གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་བྱདེ་ཀྱི་མདེ། འནོ་ཀང་། ལུས་པའོྱི་སྔནོ་

འགགོ་ནུས་པ་ཞན་དུ་འག་ོབའྱི་སབས་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུའྱི་ནུས་

ཤུགས་འཕེལ་ཏ་ེནད་དངསོ་སུ་ལྡང་བར་བྱདེ་པ་ཡྱིན། ད་ེབརྒྱ་

ཆར་བགསོ་ན་ ༥ ནས་ ༡༠ ཙམ་ཡྱིན། དཔརེ་ན་མྱི་ཉྱི་ཤུ་ནས་

མྱི་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་ལ་མྱི་ཚ་ེཧྱིལ་པའོྱི་ནང་ནད་འདྱི་དངསོ་

སུ་ལྡང་གྱི་ཡདོ་པའྱི་ཚདོ་དཔག་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ཊྱི་སྱི་ནད་དངསོ་སུ་ལྡང་བར་ (Active TB) ཟེར་

བ་ཡྱིན། དའེྱི་དནོ་ནྱི་ལུས་ནང་དུ་ཏྱི་སྱིའྱི་ནད་འབུ་ལྷག་པར་

འཕལེ་ཡདོ་པ་དང་། ནད་རགས་ཀང་གསལ་པ་ོསནོ་པ་ཡྱིན། 

གལ་ཏ་ེག་ོབའྱི་ནང་ནད་འབུ་ཡདོ་ན་ཉ་ེའགམ་གྱི་མྱི་གཞན་ལ་

གང་མྱུར་ཁྱབ་གདལ་གཏངོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་སརོ།

ག་ོནད་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ངསོ་འཛནི་པར་ནད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། 

བརག་དཔྱད། ནད་རགས་བཅས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་གནས་ཚུལ་སངེ་

དུ། ལུད་པར་བརག་དཔྱད་དང་། གགོ་པར་བཅས་ལ་གཞྱིགས་

ནས་ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་ཡདོ། (latent TB) ཞསེ་པ་ད་ེཡདོ་

མདེ་རགོས་པར་ཐགོ་མ་ལག་ངར་གཡས་གཡནོ་གང་རུང་གྱི་

ཤ་ལྤགས་བར་སྨན་ཁབ་ (Tuberculin) ཞེས་བརྒྱབ་ནས་

ཕག་ཚདོ་ ༤༨ ནང་གལ་ཏ་ེསྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཤུལ་དརེ་སྐྲངས་

དམར་གྱུར་ཡདོ་ན། ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ཡདོ་པ་ངསོ་འཛནི་བྱས་ཀྱི་

ཡདོ། གཞན་ཡང་ཟུངས་ཁག་བརག་དཔྱད་རྒྱུད་ནས་ཆུ་ཚདོ་ 

༢༤ ནང་ལའང་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ཡདོ་མདེ་རགོས་ཐུབ།

ག་ོགཅངོ་ངམ་ག་ོབའྱི་ཊྱི་སྱི་མ་ཡྱིན་པར་གནས་གཞན་

གྱི་ཊྱི་སྱི་ལ་བརག་ཐབས་མང་པ་ོཡདོ་པ་ནྱི།

• Biopsy: ལུས་གནད་ད་ེནས་ཤ་ཕན་བུ་བཀགོ་

རསེ་ནད་འབུ་ (bacteria) རྱིགས་གང་གྱིས་རྐནེ་བྱས་ཡདོ་པ་

ར་སྤདོ་བྱདེ།  

• Urine culture: གཅྱིན་པར་བརག་དཔྱད་འདྱིའྱི་

བརྒྱུད་ནས་མཁལ་མར་ཊྱི་སྱི་ནད་ཡདོ་མདེ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ།

• Lumbar puncture: མཁལ་རེད་ཚིགས་

དམྱིགས་ནས་གཤརེ་ཁུ་ཅུང་ཟད་བླངས་པ་དརེ་བརག་ནས་

ཀླད་པར་ཊྱི་སྱི་ནད་ཕགོ་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་ཐུབ།

• CT scan: བརག་ཐབས་འདྱིས་ལུས་ཀུན་ལ་ཊྱི་སྱི་

ནད་ཁྱབ་རྱིགས་དང་ག་ོབར་བུ་ག་ཆགས་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་ཐུབ།

• MRI: བརག་ཐབས་འདྱིས་ཀླད་པའམ་རྒྱུངས་

པར་ཊྱི་སྱི་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་ཐུབ།

ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཉན་ནད་རགེ་དུག་དང་མཆྱིན་པའྱི་

གཉན་ཚད་ནད་གཞྱི་ཡདོ་མདེ་བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་

པ་ོཡྱིན། གཞན་ཡང་ཊྱི་སྱི་སྨན་བཅསོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་

སུ་ངསེ་པར་ཟླ་རརེ་ལུད་པར་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་གསསོ་སྨན་

གྱི་ཕན་བསེྐད་རགོས་དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྨན་བཅསོ་དུས་

ཡུན་རགོས་མཚམས་སུ་གགོ་པར་བརྒྱབ་ནས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་བར་

དཔྱད་ཞྱིབ་བྱདེ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཆ།ེ ལྷག་པར་དུ་མཆྱིན་པའྱི་

བེྱད་ལས་དང་། མྱིག་དང་རྣ་བའྱི་བརག་དཔྱད་བཅས་བྱས་ནས་

ཊྱི་སྱི་སྨན་གྱིས་ཟུར་ཕགོ་གང་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།
 
ག་ོནད་ཊྱི་སྱི་ནྱི་འགསོ་ནད་ཡྱིན་པའྱི་སརོ། 

ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་དངསོ་སུ་ལྡང་ཟྱིན་པའྱི་སབས། ནད་པ་དའེྱི་

དབུགས་དང་མཉམ་དུ་ནད་འབུ་ཡང་ཕྱིར་འབྱྱིན་གྱི་ཡོད། 

འཁརོ་ཡུག་དའེྱི་ནང་གལ་ཏ་ེམྱི་གཞན་ཞྱིག་ཡདོ་ན། ནད་འབུ་

ཡདོ་པའྱི་རླུང་ད་ེཁ་སྣ་ནས་རྔུབ་པས་མྱི་ད་ེལའང་ནད་འདྱི་

འག་ོགྱི་ཡདོ། ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ད་ེདག་བར་སྣང་དུ་དུས་ཡུན་

ཕག་ཚོད་མང་པ་ོགསནོ་པརོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ། ལྷག་པར་

ནད་པ་དསེ་ག་ོལུ་བ་དང་། ཧབ་སྦྱིད་རྒྱག་པ། གད་མ་ོཤརོ་བ། 

གཞས་གཏངོ་བ་བཅས་ཀྱིས་ནད་འབུ་མང་པ་ོཁ་སྣ་ནས་འཁརོ་

ཡུག་དརེ་གདོ་ཀྱི་ཡདོ། གལ་ཏ་ེལུས་པའོྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ཞྱིག་ལ་

ཡདོ་པའྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་རྱིགས་ (extrapulmonary TB) ཡྱིན་

ན་མྱི་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་ད་ེཙམ་མྱུར་པ་ོམདེ། ངསེ་དགསོ་པ་

ཞྱིག་ལ་ཊྱི་སྱི་སྨན་བཅསོ་འག་ོའཛུགས་ནས་བདུན་ཕག་གཉྱིས་

ཀྱི་རསེ་སུ་མྱི་གཞན་ལ་ཁྱབ་གདལ་གཏངོ་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་འགསོ་ཁྱབ་བྱུང་སྐནེ་པའྱི་གང་ཟག

• སྔོན་འགོག་ནུས་པ་ཞན་དུ་འགོ་བའྱི་ནད་གཞྱི་

གཉན་ནད་རགེ་དུག་ (HIV-AIDS) དང་། གཞན་ད་ེདང་

ཆ་འདྲ་བའྱི་ནད་པ།

• དངསོ་སུ་ཊྱི་སྱི་ནད་ལྡང་བའྱི་ནད་ཅན་མཉམ་དུ་

འབེལ་ཆ་ེབའྱི་གང་ཟག དཔརེ་ན། ཁང་པ་གཅྱིག་མཉམ་སོྤད་

བྱདེ་པ་ལྟ་བུ།

• ཊྱི་སྱི་ནད་པར་དངོས་སུ་སྨན་བཅོས་གནང་

མཁན་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ།

• མྱི་ཚགོས་མང་བའྱི་ནང་ཊྱི་སྱི་ནད་ཅན་ཡདོ་སྲྱིད། 

དཔརེ་ན། བཙནོ་ཁང་དང་། ནད་གས་ོཁང་། ཡང་ན། རང་ཁྱྱིམ་

མེད་པ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོད་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་གནས་པའམ་

དརེ་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་གྱི་མྱི།

• རང་ཁྱྱིམ་མདེ་པ་དང་། ཡུལ་གར་བའྱི་སྐེས་བུར་

འཕདོ་བསེན་མཐུན་རྐནེ་ཞན་པ།

• ཆང་རག་དང་སོྨ་རས་ངན་གམོས་ཤརོ་བའྱི་མྱི།

• སྤྱིར་བཏང་ནས་ཊྱི་སྱི་སྨན་བཅོས་ཚུལ་བཞྱིན་མ་

བྱདེ་པའྱི་ཡུལ་ལུང་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་། ཨཕ་རྱི་ཀ། ཨ་ེཤྱི་ཡ། 

ཤར་ཡུ་རུབ་དང་། རུ་སྱི་བཅས་ལ་འགྱིམ་འགྲུལ་ལམ་འཚར་

ལངོས་བྱུང་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས།

ད་ེལྟར་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབའྱི་མྱི་རྣམས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ཡང་ན་

ལ་ོགཉྱིས་ར་ེམཚམས་སུ་ཊྱི་སྱི་བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་

གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན།      

ཊྱི་སྱི་ནད་རགས།

ཐགོ་མར་ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་སབས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཚབས་ཆནེ་

པ་ོགང་ཡང་མ་ཡྱིན། འདྱི་དུས་ནད་རགས་ཀང་མྱི་མངནོ་ལ། 

གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ནད་ཕགོ་ཡདོ་མདེ་མྱི་ཤསེ། ཊྱི་

སྱི་ནད་གཞྱི་དངསོ་སུ་ལྡང་བའྱི་སབས་ཀྱི་ནད་རགས་རྣམས་ནྱི།

• བདུན་ཕག་གཉྱིས་ལས་མང་བ་གོ་ལུ་བ་དང་། 

ལུད་པ་མཐུག་ལ་སྦུ་སབོ་སངེ་སབས་ར་ེཁག་བྱུང་བ།

• ལུས་ངལ་ཆ་ེབ་དང་ལུས་སམོས་པ།

• ཟས་ཀྱི་དང་ག་འགག་ལ་ལྱིད་ཚད་ཆག་པ།

• མཚན་མརོ་རྔུལ་མང་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ།

• སྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མགགོས་པ།

• མཇྱིང་པའྱི་རེན་བུ་སྐྲངས་པརོ་འགྱུར་བ།

• དབུགས་རྔུབ་སབས་བང་གཟེར་བ། 

ཊྱི་སྱི་ནད་རགས་གཞན་ཡང་ཡདོ་ད།ེ  ག་ོབའྱི་ཊྱི་སྱི་མ་

ཡྱིན་པར་ལུས་ཀྱི་གནས་གཞན་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་ཊྱི་སྱི་ཕགོ་

ཡོད་ན་དེ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ནད་རགས་ཀང་གསལ་པོ་

སནོ་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། རྒྱུངས་པའྱི་ཊྱི་སྱི་ཡྱིན་ན། ནད་རགས་

སུ་ལུས་པའོྱི་ར་ོསོད་སྨད་ན་ཟུག་ལྡང་བ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་། 

མཇྱིང་པའྱི་རནེ་བུ་རྒྱས་པ་ད་ེཉྱིད་མཇྱིང་པའྱི་རནེ་བུ་ལ་ཊྱི་སྱི་

བཞུགས་པའྱི་རགས་ཡྱིན།  

ཊྱི་སྱི་ནད་ལགོ་དང་གནདོ་སྐནོ།

ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱིར་དྲག་བསྐདེ་མདེ་པའམ། ནད་ལགོ་བྱུང་བའྱི་
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རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་

དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་
དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡྱིན།

་་་་་་གནདོ་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།
 དཔལ་བླ་རུང་གྱི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྱིམས་བློ་གོས།

འ་ོམ་འདྱི་འདྲ་མང་དུ་བཏུང་ཚ་ེལུས་ལ་ཕན་པ་ལས་

གནདོ་པ་ཆའེ།ོ །ཞསེ་ཟརེ་ར།ོ།

ད་ེབཞྱིན་དུ་གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཀངོ་ཁང་

ན་ར།ེ ཟོག་གྱི་འ་ོམ་འཐུང་ན་ལུས་ཁམས་ལ་གནདོ་པ་མང་

པོ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཇྱི་ལྟར་ཞ་ེན། ཟོག་གྱི་འ་ོམའྱི་ནང་གྱི་

སྤྱི་བཅུད་ནྱི་ཞའོྱི་སྤྱི་བཅུད་ཡྱིན། ཞའོྱི་སྤྱི་བཅུད་ད་ེལུས་ནང་

ནས་བཞུ་དཀའ་བ་ཡྱིན། དའེྱི་རྐེན་གྱིས་ཟས་འཇུ་བའྱི་མ་

ལག་གྱི་དནོ་སྣོད་རྣམས་ལ་སྐོན་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཞྱིང༌། སྤྱི་བཅུད་ད་ེདག་བཞུས་ཟྱིན་ཚ་ེསྐྱུར་ཅན་གྱི་རས་དུ་

མར་འགྱུར། དའེྱི་ཚེ་ན་ལུས་ཀྱི་རུས་པའྱི་ནང་ནས་ཚྭ་ཅན་

གྱི་སྲ་བཅུད་མང་པོ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་ནས་ལུས་ཀྱི་ཚྭ་

སྐྱུར་གཉྱིས་སོམས་པར་བྱེད། ད་ེལྟར་མ་བྱས་ན་ལུས་པ་ོསྐྱུར་

ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ནད་མང་པོ་འབྱུར་བར་འགྱུར། ཨ་རྱིའྱི་

ཧ་ཧྥོར་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མསོ་ལ་ོབཅུ་ཕག་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་

མྱི་དགུ་ཁྱི་བརྒྱད་སོང་ལ་ནད་ཐོག་བརག་དཔྱད་བྱས་པས་

ཟོག་འ་ོབཏུང་སེ་སྲ་བཅུད་གསོ་བ་དང་རུས་སོབ་ཀྱི་ནད་

སྔནོ་འགགོ་གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་ཤསེ། དའེྱི་

ཕྱིར་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་འབེལ་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཟོག་

འ་ོལས་གྲུབ་པའྱི་བཟའ་བཏུང་གྱིས་རུས་སབོ་ཀྱི་ནད་འགགོ་

ཐུབ་ཅེས་པའྱི་འགམེ་བརྡ་གཏངོ་མཁན་ཞྱིག་ཡདོ་ན་ཁྱིམས་

འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཐག་བཅད་ཡདོ། ཟོག་འ་ོབཏུང་བ་ཇྱི་ལྟར་

མང་བའྱི་ས་ཁུལ་དུ་རུས་སོབ་ཀྱི་ནད་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་མང་

ས།ེ ཨ་རྱིའྱི་བུད་མདེ་སུམ་ཆ་གཅྱིག་ལ་རུས་སབོ་ཀྱི་ནད་ཡདོ། 

སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཟེར་བའང་འདུག སྲ་བཅུད་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མཐ་ོ

རུ་གྱུར་པ་ད་ེབཞྱིན་དུ་ཕབས་རྱིའྱི་ enzymes, བཅུད་ཀྱི་

ཚད་དམའ་རུ་འགྱུར། ད་ེདམའ་བར་གྱུར་ཚ་ེསྱིང་ནད་དང་

སེམས་མྱི་སྐྱིད་པའྱི་ནད་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཟོག་འ་ོབཏུང་

པས་ནུ་མའྱི་ངན་འབས་བསྐེད་པ་མང་དུ་མཐོང༌། དེར་མ་

ཟད་དངེ་སང་འ་ོམའྱི་ནང་དུ་ཕ་སྲྱིན་གསདོ་པའྱི་སྨན་བླུགས་

ནས་འ་ོམ་ཉམས་པར་བྱས་ཟྱིན་པས་ཤྱི་བའྱི་ར་ོལྟ་བུ་ཡྱིན། འ་ོ

མ་འདྱི་བའེུ་ལ་བླུད་ན་བདུན་ཕག་དྲུག་གྱིས་འཆྱི་བར་འགྱུར་

བ་ཡྱིན། དསེ་ན་འ་ོམ་དང་ཤ་དང་ས་ོང་ནྱི་དངེ་རབས་དཔལ་

ཡོན་ནད་རྣམས་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན། ཞེས་ཟེར་ར།ོ །དེང་རབས་

དཔལ་ཡནོ་ནད་ཀྱི་བྱུང་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ནྱི་གས་ོརྱིག་པ་

དང་ཟས་བཅུད་རྱིག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནརོ་འཁྲུལ་ཚབས་

པ་ོཆ་ེཞྱིག་ཤརོ་བ་ད་ེཡྱིན་ཏ།ེ དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་དཀྱིལ་དུ་

ཨ་རྱིའྱི་གས་ོརྱིག་པ་དང་ཟས་བཅུད་རྱིག་པ་པ་དག་གྱིས་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་ཉ་ཤ་དང་ཤ་དང་ས་ོང་དང་འ་ོམ་རྣམས་ཁ་ཟས་

ཀྱི་གཙ་ོབ་ོབྱ་དགསོ་ཤྱིང༌། ཚདོ་མ་དང་ཤྱིང་འབས་དང་འབྲུ་

རྱིགས་རྣམས་ཕལ་བ་བྱ་དགསོ་ཞསེ་སྨྲས། ལ་ོབཞྱི་བཅུའྱི་རྱིང་

ལ་དེ་ལྟར་བྱས་པས་མྱི་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་སྱིང་ནད་ཀྱིས་ཤྱི་

བ་སགོས་གོང་སྨོས་ཀྱི་སོྐན་ད་ེདག་བྱུང༌། ༡༩༩༦ ལརོ་སྔནོ་

བཤད་པ་ད་ེདག་གཞྱི་ནས་ནརོ་བར་ཤསེ་ནས་བཟའ་བཏུང་

བསནེ་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསར་བ་གསལ་བསྒགས་བྱས་ཏ།ེ 

སྔནོ་གྱི་འདུ་ཤསེ་ད་ེདག་ཡངོས་སུ་སྤངས་པར་བྱས་ས།ོ།

དེ་ལྟར་ཤ་དང་བྱ་སོ་ང་དང་ཟོག་འ་ོནྱི་དེང་རབས་

དཔལ་ཡནོ་ནད་ཀྱི་ར་བ་གསུམ་ཡྱིན་པས་མྱི་རྣམས་ལ་ཚ་ེཕྱི་

མ་མ་ཚད་ཚ་ེའདྱིར་ཡང་ལུས་ལ་ནད་ངན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་

སྐེད་པའྱི་ཕན་མེད་གནདོ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཁ་ཟས་ཡྱིན་

མོད། འནོ་ཀང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་དང་སོ་ང་འ་ོམ་གསུམ་པོ་

འདྱིའྱི་ཕྱིར་དུ་སེམས་ཅན་དུང་ཕྱུར་མང་པོ་དམར་གསོད་

གཏངོ་བ་དང༌། མ་བསད་པ་རྣམས་ལའང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་

རྣམ་གངས་བརདོ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་མོང་དུ་བཅུག་སེ་ཁ་

ཟས་འདྱི་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ད།ེ ཤའྱི་ཕྱིར་དུ་སམེས་ཅན་གྱི་

སྲགོ་གཅོད་པས་སྡུག་བསྔལ་གཏདོ་པ་སྨོས་མ་དགསོ་ལ། ས་ོ

ངའྱི་ཕྱིར་དུ་བྱ་རྣམས་ལ་གསོན་པ་ལས་ཤྱི་བ་དགའ་ངེས་

པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་གངས་མང་པ་ོགཏངོ༌། འ་ོམའྱི་ཕྱིར་

ཟོག་རྣམས་ལ་དཀའ་སྡུག་མང་པ་ོམོང་དུ་བཅུག་ས།ེ ཉྱི་མ་ར་ེ

ར་ེབཞྱིན་འ་ོམ་མང་དུ་བཞོས་པས་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་ཟད་ནས་

ལྤགས་པ་སོང་པ་ལྟར་དུ་གྱུར་པ་ན་གསོད་པར་བྱེད། བོད་

ཀྱི་ཡུལ་ན་སོ་ང་དང་འ་ོམའྱི་ཕྱིར་དུ་སེམས་ཅན་ལ་མནར་

གཅོད་གཏངོ་བ་ཅུང་ཟད་ཉུང་ཡང༌། ཤའྱི་ཕྱིར་དུ་སེམས་

ཅན་མང་པོ་རང་གྱིས་གསོད་པ་དང་གཞན་ལ་གསོད་དུ་

འཇུག སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླག་མེད་

པ་གཏད་ནས་སྲོག་བཅད་པའྱི་རྱིན་དུ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཤའྱི་བོ་

བ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ལུས་ལ་གནོད་པ་ལས་ཕན་པ་

ཅྱི་ཡང་མེད། བ་ོབ་ནྱི་མྱིད་པ་སརོ་གསུམ་བརྒལ་ཚ་ེཅྱི་ཡང་

མེད་པ་མངནོ་སུམ་ཡྱིན། དེས་ན་རང་དནོ་ཆུང་ངུ་འདྱི་ལྟ་

བུའྱི་ཕྱིར་དུ་གཞན་སྲགོ་ཆགས་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆནེ་པོ་

ད་ེའདྲ་གཏདོ་པ་འདྱི་འསོ་སམ་མྱི་འསོ་མན་ོབསམ་ཞྱིབ་ཏུ་

གཏངོ་བར་བྱ་དགསོ་ས།ོ།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།
བདོ་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚསེ་ ༡༠ ནས་བདོ་ཟླ་ ༣ པའྱི་

ཚསེ་ ༩ བར་བུམ་སངོ་བྱང་། ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེ
གཏདོ་མྱི་རུང་།

ཟླ་༡ ཚེས་༢༩ ཕུར། 
ཆུ་རླུང་།

Thu 19-3-2015 
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཤྱིད་སནོ་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་བཟོླག་ཡྱིན་པས་ཀླུ་མཆདོ་མྱི་རུང་། 
གསོ་སྦོང་།

༡ ཚེས་ ༣༠ སངས། ས་༢

Fri 20-3-2015
Earth 2

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། འོན་ཀང་སྤྱི་ཡྱི་

གནམ་སོ་དང་། ཞག་ངན་ཡྱིན་པས་

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

 ཀླུ་ལྡོག

ཟླ་༢ ཚེས་༡ སྤེན། ས་མེ 
རྒྱ་ཟླ་༢ ཆེ་ཚེས་ ༢

Sat 21-3- 2015 
Earth Fire

ཚེས་ཆ་ངན།  མགོན་འགོ་མགོན་

འབོད་མྱི་རུང་།

༢ ཚེས་༢ ཉྱི། མེ་ཆུ། རྒྱ་
ཟླ་༢ ཆེ ཚེས་༢

Sun 22-3-2015
Fire Water

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་ཁེའྱི་ལས་རྱིགས་

འཛེམས།

༢ ཚེས་༣ ཟླ། ཆུ་རླུང་།

Mon 23-3-2015
Water Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཕྲུ་གུ་མ་སྦར་ཐོག་མར་

སོ་ཕྱིར་འདོན་མྱི་རུང་།

༢ ཚེས་༤    ཆྡ
འདྱི་ཉྱིན་ནོར་ཕྱིར་གཏོང་བ་དང་། 

ཁ་མཆུ་རོད་པ་སོགས་མྱི་བྱ།

༢ ཚེས་༥ མྱིག མེ་༢

Tue 24-3-2015
Fire 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་ཁེའྱི་ལས་དང་། 

ལྷག་པར་མཆོད་སྦྱིན་དང་།

ནོར་ལྷ་མཆོད་པར་བཟང་།

༢ ཚེས་༦ ལྷག མེཆུ། 

Wed 25-3-2015 
Fire Water

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་བརེག་པ་དང་། 

ས་བརོ་རྡོ་སོག་འཛེམས།

༢ ཚེས་༧  ཕུར། ས་རླུང་།

Thu 26-3-2015
 Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་བསྒྱིག་དང་། 

བག་མ་གཏོང་ལེན་འཛེམས།

༢ ཚེས་༨ སངས། སུ་
རླུང་། 

Fri 27-3-2015 
 Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཉྱི་ནག ཉོར་ཕྱིར་

གཏོང་བ་དང་། དུར་འདེབ་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་ཐེབས།

༢ ཚེས་ ༩ སྤེན། ས་ཆུ།

Sat 28-3-2015  
Earth Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། སོམ་མོ་ཡོ་ལངས་བྱ་

བ་དང་། གོས་གསར་རྒྱན་འདོག་པར་

བཟང་། འོན་ཀང་ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱི། མེ་རླུང་།

Sun 29-3-2015
Fire Wind

ཚེས་འབྱིང་། འོན་ཀང་སྤྱི་ཡྱི་གནམ་

སོ་ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༢ ཚེས་༡༡ སྔ་མ། ཟླ། 
མེ་ཆུ  

Mon 30-3-2015 
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་ངན་འཛམེས།

༢ ཚེས ༡༡ དམར།  
མེ་༢  ལྷྒ

Tue 31-3-2015
Fire 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། ནོར་ལྷ་མཆོད་པ་

དང་། ཚོང་སོགས་སྐེད་འཕེལ་གྱི་བྱ་

བར་བཟང་།

༢ ཚེས་ ༡༢ ལྷག  ཆུ༢  

Wed 1-4-2015
Water 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦོར་ཁྲུས་བྱེད་

པ་དང་། བག་མ་ལེན་པ། གཉེན་

བསྒྱིག་པར་བཟང་། ཚོང་ཁེའྱི་ལས་

འཛེམས།

༢ ཚེས་ ༡༣ ཕུར། 
མེ་རླུང་། 

Thu 2-4-2015 
Fire Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྱིམ་གོ་ལྷ་གསོལ་བྱ་

བར་བཟང་། དེ་མྱིན་ཡན་ཀོང་ཁེལ་

བས་བྱ་བ་གཞན་འཛེམས།

༢ ཚེས་ ༡༤ སངས། 
ས་མེ། 

Fri 3-4-2015
Earth Fire 

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རོད་

པའྱི་རྱིགས་འཛེམས།

གས་ོསྦངོ༌།

༢ ཚེས་ ༡༥ སྤེན། 
ས་རླུང་།

Sat 4-4-2015
Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་བསྒྱིག་

མྱི་རུང་། ཀླུ་ཐེབས། 

༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱི། མེ་རླུང་། 

Sun 5-4-2015 
Fire Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལྷ་གསོལ་རླུང་དར་

འཛུག་པར་བཟང་། མཁར་ལས་ས་

བརོ་འཛེམས།

༢ ཚེས་ ༡༧ ཟླ ཆུ་རླུང་།

Mon 6-4-2015
Water Wind

ཚེས་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏོང་ལེན་

འཛེམས།

༢ ཚེས་ ༡༨ མྱིག 
མེ་རླུང་།

Tue 7-4-2015 
Fire Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྱིམ་གོ་ལྷ་གསོལ་

ཆོས་སྤོད་བྱ། ཞྱི་རྒྱས་དབང་གྱི་ལས་

རྣམས་འགྲུབ། དུར་འདབ་མྱི་རུང་།  

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབས།
བདོ་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༡༠ ནས་བདོ་ཟླ་  ༤ པའྱི་

ཚསེ་ ༡༠ བར་བུམ་སངོ་ཤར། ད་ེཕགོས་སུ་ལས་སེྣ་
གཏདོ་མྱི་རུང་།

ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ལྷག 
མེ་ཆུ

Wed 8-4-2015
 Fire Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཤྱིད་སོན་

མྱི་རུང་།

༢ ཚེས་ ༢༠ ཕུར། 
ས་རླུང་། 

Thu 9-4-2015
Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱི་ཡྱི་གནམ་སོ་ཡྱིན་པས་

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས། 

ཀླུ་བཟློག

༢ ཚེས་ ༢༡ སངས།  
ས་༢ 

Fri 10-4-2015
Earth 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། རེན་བཞེངས་མཁར་

རྱིག་ཞྱིང་ཉོ་བར་བཟང་། མགོན་འགོ་

མགོན་འབོད་བྱ་བར་ངན།

༢ ཚེས་ ༢༢ སྤེན། ས་ཆུ། 

Sat 11-4-2015
 Earth Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་དང་གོས་
རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་། འོན་ཀང་

ཚོང་ཁེ་ལས་རྱིགས་འཛེམས།

༢ ཚེས་ ༢༣ ཉྱི། མེ་ཆུ། 

Sun 12-4-2015
Fire Water

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཕྲུ་གུ་མ་སྦར་

ཐོག་མར་སོ་ཕྱིར་འདོན་མྱི་རུང་།
 

༢ ཚེས་ ༢༤ ཟླ། ས་ཆུ།

Mon 13-4-2015
Earth Water

ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སོན་དང་གོས་

རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་།

༢ ཚེས་ ༢༥ མྱིག ས་མེ། 

Tue 14-4-2015 
Earth Fire 

ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་གཉེན་བསྒྱིག་
མྱི་རུང་། ཀླུ་བཟློག 

༢ ཚེས་ ༢༦ ལྷག ཆུ༢

Wed 15-4-2015
Water 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦོར་དང་། ཁྲུས་
བྱེད་པར་བཟང་། མཁར་རེག་པ་དང་། 

ས་བརོ་རྡོ་སོག་འཛེམས།

༢ ཚེས་ ༢༧ ཕུར། 
ས་རླུང་། 

Thu 16-4-2015
Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས། ས་ཁམས་མཆེར་ར་ཞག 

༡༨ རྒྱུ།

༢ ཚེས་ ༢༨  ཆྡ
འོན་ཀང་འདྱི་ཉྱིན་དུར་འདབ་མྱི་

རུང་།

༢ ཚེས་༢༩ སངས། ས་མེ། 

Fri 17-4-2015
Earth Fire

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཤྱིད་སོན་

མྱི་རུང་།

༢ ཚེས་ ༣༠ སྤེན། ས་ཆུ།

Sat 18-4-2015 
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འོན་ཀང་སྤྱིའྱི་གནམ་
སོ་ཁེལ་བའྱི་འཛེམས། 

གས་ོསྦངོ་།

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉྱི། མེ་ཆུ།  

Sun 19-4-2015 
 Fire Water

ཚེས་ཆ་ངན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་། ལྷག་
པར་མགོན་འགོ་མགོན་འབོད་ངན།

རྒྱ་ཟླ་༣ ཆུང་ཚསེ་ ༡

༣ ཚེས་ ༢ ཟླ། ཆུ་རླུང་།

20-4-2015
Water Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་ཁེའྱི་རྱིགས་
འཛེམས།

༣ ཚེས་ ༣ མྱིག མེ་༢

 Tue 21-4-2015
 Fire 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་

དང་། ས་བོན་འདེབས་པ། ནོར་ལྷ་
མཆོད་པར་བཟང་། ཕྲུ་གུ་མ་སྦར་ཐོག་
མར་སོ་ཕྱིར་འདོན་མྱི་རུང་། སྤྱི་ཚད་

རྱིམ་བཞྱིན་འཕེལ།

༣ ཚེས་ ༤ ལྷག མེ་ཆུ།

Wed 22-4-2015 
Fire Water

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་རོད་པ་སོག་

མྱི་རུང་།

༣ ཚེས་ ༥ ཕུར། ས་རླུང་།  

Thu 23-4-2015
 Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་བསྒྱིག་དང་། ནོར་
ཕྱིར་གཏོང་བ་དང་། བུན་སྐེད་གཏོང་

བ་སོགས་མྱི་བྱ།

༣ ཚེས་ ༦ སངས། 
ས་རླུང་།  

Fri 24-4-2015
 Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་མཁར་ལས་
དང་། ས་བརོ་རྡོ་སོག་འཛེམས།

༣ ཚེས་ ༧ སྤེན། ས་ཆུ།  

Sat 25-4-2015
 Earth Water

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། དགའ་སོན་བྱ་བ་

དང་། གོས་གསར་དང་རྒྱན་འདོག་
པར་བཟང་། འོན་ཀང་བག་མ་གཏོང་
ལེན་དང་། གཏར་སྲེག་དང་། མེ་ལས་

ཧྃ་སྤར་མྱི་རུང་

༣ ཚེས་༨ ཉྱི། མེ་རླུང་། 

Sun 26-4-2015
 Fire Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྱིམ་གོ་ལྷ་གསོལ་

དང་། ཞྱི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ལ་
བཟང་། ཀླུ་ལྡོག

<<གཙུག་ལག>> ཞསེ་པའྱི་དུས་དབེ་དང་པ་ོའདྱི་ནྱི་

སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༢ རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་ལརོ་སྲུང་རྱི་ཞུ་ཕྱིར་དང་། བདོ་

ཀྱི ་ རྱི ས ་

རྱིག་སར་

ན ག ་

ད བྱ ང ས ་

ག སུ མ ་

ལ་ཐུགས་

སྣ ང ་

མ ཛ ད ་

མྱིར་སྨན་

སད་བོད་

ཀྱི ་ ས ར ་

དཔྱད་རྱིས་རྱིག་སེ་ཚན་ནས་འདནོ་སྤེལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད། 

དུས་དབེ་འདྱིའྱི་འགརོ་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་ནག་ཤཀ་དར་པས་

མཛད་པའྱི་འབྱུང་བའྱི་ར་བ་རྱིན་ཆནེ་ཀུན་བསྡུས་ཞསེ་པ་ད།ེ 

རྱིས་རྱིག་སབོ་དཔནོ་བག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་ང་ོ

སྤདོ་གནང་ཡདོ་པ་དང་། དུས་དབེ་འདྱིའྱི་ནང་ཁྱནོ་བསམོས་

རམོ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་བཅུ་བཞྱི་ཡདོ། 

དཔྱད་རོམ་དང་བ།ོ འབྱུང་བའྱི་ར་བ་རྱིན་ཆནེ་ཀུན་བསྡུས།  

མཁས་པ་ཁྱུང་ནག 

གཉྱིས་པ། འབྱུང་བའྱི་ར་རྱིན་ཆནེ་ཀུན་བསྡུས་ང་ོསྤདོ། རྱིས་

རྱིག་སབོ་དཔནོ་བག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་པ། ལ་ོཐའོྱི་ང་ོསོྤད་ཐུང་ཙམ་བཀདོ་པ་དྭང་གསལ་མ་ེལངོ་།

བཞྱི་པ། ལ་ོའག་ོའཛནི་ཚུལ་སརོ་གྱི་གསལ་བཤད་དྭགོས་པའྱི་

མུན་སལེ།

ལྔ་པ། ཟླ་བཤལོ་ང་ོསྤདོ་ག་ོབད་ེདནོ་བསྡུས་ཐགོ་མའྱི་ས་བནོ།

དྲུག་པ། ཚེས་གངས་ཆད་ལྷག་བྱུང་ཚུལ་མད་ོཙམ་བཀདོ་པ་

དནོ་གསལ་མ་ེལངོ་།

བདུན་པ། ལ་ོནག་སགོས་ཀྱི་ང་ོསྤདོ་བླང་དརོ་ལམ་སནོ།

བརྒྱད་པ། ཚ་ེརྱིས་སོར་མད་ོཙམ་བརདོ་པ་དནོ་གྱི་སྣང་གསལ།

དགུ་པ། དུས་སོྦར་གྱི་ལག་ལནེ་འགའ་ཞྱིག་བསན་པ་ག་ནྱི་པའྱི་

སྱིང་ནརོ།

བཅུ་པ། གངས་ཀྱི་མངནོ་བརོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་གསར་བུའྱི་མྱིག་

འབྱདེ།

བཅུྱིག་པ། བག་རྱིས་ཀྱི་སརོ་མད་ོཙམ་བརདོ་པ་མཛངས་མའྱི་

ར་ེསོང་།

བཅུྱིས་པ། སྲྱིད་པ་ཧའོྱི་གསལ་བཤད།

བཅུ་གསུམ་པ། སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་བསྔགས་བརདོ་དཔྱྱིད་ཀྱི་

རྒྱལ་མའོྱི་མགྱིན་གླུ།

བཅུ་བཞྱི་པ། བལྟ་བདའེྱི་ཤགོ་ཁ་བཅས་འཁདོ་པའྱི་སར་ནག་

རྱིས་ཀྱི་དུས་དབེ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གོ
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བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡  

་་་་་་ཊྱི་སྱི་ནད་སརོ་གངེ་བ།
ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོནྱི། སྨན་བཅསོ་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་གསསོ་

སྨན་ཆད་པ་ད་ེཡྱིན་པ་དང་། ནད་ལགོ་བྱུང་ཚ་ེསར་ཡང་སྨན་

བཅསོ་འག་ོའཛུགས་དགསོ། སྤྱིར་སྨན་བཅསོ་དུས་ཡུན་རོགས་

ནས་ཟླ་དྲུག་གམ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ཚུད་ལ་ནད་ལགོ་བྱུང་ཉནེ་

ཆ་ེབ་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་བཅསོ་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་མཇུག་སྒྱིལ་

མ་ཐུབ་ཚ།ེ སྨན་གྱི་ནུས་པས་འགགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ནད་འབུ་གསར་

པ་ (MDR TB, XDR TB) ད་ེརྱིགས་འབྱུང་བ་དང་། ད་ེ

ལས་གས་ོཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆནེ་པོ་ཡདོ། སྨན་བཅསོ་

ཚུལ་བཞྱིན་མ་གནང་བའྱི་ཉནེ་ཚབས་གཞན་དག་མང་པ་ོཡདོ་

ད།ེ ག་ོབའྱི་ནང་བུ་ག་ཆགས་པའམ། ག་ོབ་རྡལོ་བས་ག་ོབའྱི་ནང་

ཁག་ཤརོ་ཉནེ་ཆ་ེལ་རྣག་གསགོ་སྲྱིད། དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་འགག་

པས་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་ཤྱིན་ཏུ་ཁག་པ་ོཡདོ། གང་ལྟར་གཅསེ་

པའྱི་སྲགོ་ཀང་འཕགོ་སྲྱིད་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡདོ།

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་སོར།

ག་ོནད་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ཁ་ོན་བཅོས་པར་གཉན་འཇམོས་སྨན་

མང་པ་ོཡདོ་པ་རྱིལ་བུའམ་ཁབ་ཀྱི་ང་ོབརོ་གནས་ཡདོ། ག་ོབའྱི་

ཊྱི་སྱི་དང་ལུས་གནས་གཞན་ཕལ་ཆེར་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཊྱི་སྱི་

གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཀང་། 

ཀླད་པའྱི་ཊྱི་སྱི། ལུས་ཡངོས་རོགས་ཀྱི་ཊྱི་སྱི། ཕྲུ་གུའྱི་རུས་པའྱི་ཊྱི་

སྱི་རྣམས་ཀྱི་སྨན་བཅསོ་དུས་ཡུན་ལ་ོགཅྱིག་རདེ་འདུག 

བྱྱིས་པ་དང་། སྦྲུམ་མ། ལུས་པའོྱི་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ནུས་པ་

ཆསེ་ཞན་པའྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་པ་གང་ཡྱིན་ཀང་། ན་ཚདོ་དབྱ་ེབ་མདེ་

པར་སྨན་པས་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་འགགོ་སྨན་ནམ་གཉན་འཇམོས་

སྨན་སོྤད་ཀྱི་ཡདོ། གཙ་ོབ་ོགཉན་སྨན་གཅྱིག་ལས་མང་བ་སྤད་

དགསོ་པ་ནྱི་ (multidrug-resistant TB)  འགགོ་ཐབས་ཆདེ་

དུ་ཡྱིན། སྨན་གཞུང་དགངོས་དནོ་ལྟར་ན་ཐགོ་མར་གཉན་སྨན་

ཁག་བཞྱི་ཟླ་གཉྱིས་རྱིང་བཏང་གྱི་ཡདོ། ད་ེནས་སྨན་བཅསོ་ཟླ་

བ་ ༤ ནས་ ༩ འམ་ཡང་ན་ད་ེལས་མང་བ་མུ་འཐུད་དགསོ། ནད་

པ་ས་ོསའོྱི་ (Sensitivity testing)  བརག་དཔྱད་ལ་གཞྱིགས་

ནས་གཉན་སྨན་གངས་མང་ཉུང་གཏན་འབབེས་གནང་བཞྱིན་

ཡདོ། (Directly observed therapy (DOT) ཀྱི་ཐབས་ལམ་

ནྱི་སྨན་ཞབས་པས་བལྟ་རགོས་འགོ་ནད་པར་གསསོ་སྨན་ཆ་ཚང་

མཆདོ་དགསོ་པ་དང་། སྨན་བཅསོ་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཡྱིན་པར་

བརནེ་ནད་པས་སྨན་མཆདོ་པར་བགགེས་དང་དཀའ་ངལ་མྱི་

ཡངོ་བར་རགོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། གལ་ཏ་ེགཉན་སྨན་གང་ཞྱིག་གྱིས་

ནད་འབུ་གསདོ་མྱི་ཐུབ་པ་ཤསེ་ཚ་ེགཉན་སྨན་གཞན་དང་ཆ་

སྒྱིག་གནང་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན། ལྷག་པར་གཉན་ནད་རགེ་དུག་

གྱི་ནད་པ་དང་། སྦྲུམ་མ། བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་གས་ོཐབས་དང་གས་ོ

ཚུལ་སྣ་ཚགོས་བདེ་སྤདོ་གནང་དགསོ་པ་ཡྱིན། ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་མྱི་

ལྡང་བའྱི་རྱིགས་ (Latent TB) ཀྱི་སྨན་བཅསོ་དུས་ཡུན་ནྱི་ཟླ་ 

༤ ནས་ ༩ བར་ཡྱིན།  ཡང་ན་བདུན་རརེ་གཉན་འཇམོས་སྨན་

གཅྱིག་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་བསནེ་དགསོ། 

གོ་ནད་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ལ་དཔྱད་བཅོས་བེད་སོྤད་

ཆེས་དཀོན་པོ་ཡྱིན་ཀང་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་བའྱི་རྱིགས་  

(Extensively drug-resistant TB (XDR-TB) དང་། ག་ོ

བའམ་དནོ་སྣངོ་གང་རུང་ལ་གཉན་ཤས་ཆ་ེབས་བླ་གཉན་ནད་

རྱིགས་གཞན་དང་། ག་ོབར་ཁག་ར་འགག་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། སྨན་

ཡུན་རྱིང་བཏང་ཡང་ནད་འབུའྱི་ཚང་འཇམོས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་

རྱིགས་ལ་དཔྱད་བཅོས་བདེ་སོྤད་གནང་སྲོལ་འདུག དཔྱད་

བཅསོ་ལ་ཕན་ནུས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་མ་ཟད་ཟུར་ཕགོ་གྱི་ཉནེ་ཁ་

ཡང་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ད།ེ ག་ོབར་གཉན་ཁ་དང་། དབུགས་འཚང་པ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན། ག་ོནད་ཊྱི་སྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཀླད་པ་དང་། སྱིང་

ག  མཁལ་མ། རུས་ཚགིས་བཅས་ཀྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ལ་དཔྱད་

བཅསོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ།  

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག

ག་ོནད་ཊྱི་སྱི་ནྱི་འགསོ་ཁྱབ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབའྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཙང་

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབརོ་

སུམ་ཆ་གཅྱིག་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུས་ཟྱིན་ཡདོ་པ་ཚདོ་དཔག་གནང་

ཡོད། ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགགོ་ཆེད་ཐུགས་སྣང་ངསེ་པར་

དགསོ་པའྱི་དནོ་གནད་འགའ་ཞྱིག་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན།

• ཊྱི་སྱི་ནད་པ་ད་ེསྨན་བཅསོ་འག་ོའཛུགས་ནས་དུས་

ཡུན་བདུན་ཕག་གཉྱིས་མ་སངོ་བའྱི་སྔ་རལོ་དུ་རླུང་འག་ོཞན་

པའྱི་སོད་ཁྱྱིམ་གཅྱིག་ནང་ནད་ཅན་ནད་མདེ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་

སདོ་རྒྱུ་མདེ། ད་ེནྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་འགསོ་ཁྱབ་མ་འག་ོབའྱི་ཐབས་

ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་ནད་པ་ད་ེལ་ཁྱད་གསདོ་བྱདེ་པ་མྱིན།

• ཊྱི་སྱི་ནད་པའྱི་ནད་གས་ོཁང་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་ཕག་

ལས་གནང་མཁན་སྨན་ལས་རྣམས་ནས་ངསེ་པར་འགགོ་སྲུང་

ཁ་རས་གོན་དགསོ།

• ཊྱི་སྱི་ནད་པ་དའེྱི་ནང་མྱི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ནས་

ངསེ་པར་བཅསོ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སནོ་ཆ་ཚང་སྲུང་བརྱི་བྱདེ་དགསོ།

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་ཀྱི་སརོ།

ཊྱི་སྱི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་ (Bacille Calmette-Guerin, or 

BCG) ཞསེ་པ་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་ནང་བདེ་སོྤད་གཏངོ་

བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་། ཨ་རྱི་ནང་ལག་བསར་རྒྱུན་ནས་གནང་མདེ་

ད།ེ ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་ཉནེ་ཚབས་ཤྱིན་ཏུ་དམའ་པ་ོཡདོ་

ལ། སྨན་ཁབ་ད་ེན་ས་ོརྒས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ནུས་ཀྱི་གསལ་ཆ་

བྱུང་མདེ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་ཁབ་ད་ེབརྒྱབ་ནས་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ཡདོ་

མདེ་ཀྱི་ལྤགས་པར་བརག་དཔྱད་ (Tuberculin skin test) 

གནང་སབས་ནད་འབུ་དངསོ་སུ་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ནད་

འབུ་ཡདོ་པ་གསལ་བའྱི་ནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་པས། དནོ་དངསོ་ཐགོ་

ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་བརག་དཔྱད་དརེ་ཕན་འབས་མདེ་

པ་བཟོས་ཡདོ། དའེྱི་རེྐན་གྱིས་བདེ་སྤདོ་གནང་སྲལོ་མྱི་འདུག                                                

ཊྱི་སྱི་ནད་པ་རང་ངོས་ནས་བྱེད་དགོས་པའྱི་
ཐུགས་སྣང་།

ནད་པ་རང་ཉྱིད་ས་ོསའོྱི་སདོ་ཁྱྱིམ་ལ་ཡདོ་པའྱི་སབས་སུ་རང་

ལུས་རང་གཅེས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་དགསོ་པ་ནྱི་སྨན་ནུས་འགགོ་

རྒལོ་གྱི་ཟོླག་ཐབས་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན།

• སྨན་པ་དུས་ཐགོ་བསནེ་གཏུགས་དགསོ་པ།

• གསསོ་སྨན་ཇྱི་ལྟར་གསལོ་བསྩལ་གནང་བ་བཞྱིན་

མཆདོ་དགསོ་པ།

• སྨན་གྱི་ཟུར་ཕགོ་ལྷག་པར་མྱིག་དང་འབལེ་བ་ཇྱི་

བྱུང་སན་སངེ་ཞུ་དགསོ་པ།

• གལ་ཏ་ེསྨན་བཅསོ་དུས་ཡུན་སབས་འགྱིམ་འགྲུལ་

བྱེད་དགསོ་འབྱུང་ཚ་ེསྨན་བཅོས་མཚམས་མ་ཆད་པ་དགསོ་

གལ་ཆ་ེབ།

• བཅུད་དང་ལྡན་པའྱི་ཁ་ཟས་དང་། གཉྱིད་ལགེས་

པ་ོཁུག་པ། ལུས་རལ་འབྱིང་ཙམ་གནང་དགསོ།

• ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་ཆསེ་དམའ་བ་ོའགྱུར་བའྱི་སབས་

ངསེ་པར་སྤྱི་དཀར་དང་བཅུད་ཟས་བསེན་དགསོ།

• ཟས་ཀྱི་དང་ག་འགག་པའྱི་སབས་སུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

ཁ་ཟས་མཉསེ་ཤསོ་རྱིགས་དུས་གཅྱིག་ལ་བངོས་ཆནེ་པ་ོམ་ཡྱིན་

པར་བངོས་ཆུང་ལ་ལན་མང་མཆདོ་དགསོ།

• ཁ་ཟས་བར་མཚམས་སུ་སྤྱི་དཀར་གྱི་ཐང་འཐུང་བ་

དང་བཅུད་ལྡན་ཁ་ཟས་ཁ་ོན་བསནེ་དགསོ།

• གལ་ཏ་ེཕ་ོབར་མྱི་བད་ེབའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཚ་ེ

ས་ཡྱི་ཆྱིག་ཐང་མཆདོ་ཐུབ་ན་ལགེས་པ་ཡདོ།

• ལུས་རལ་གང་འག་ོའཛུགས་དགསོ་མདེ་སྨན་པར་

བཀའ་འདྲྱི་གནང་དགསོ་པ་དང་། ཐགོ་མར་གང་ལ་གམོས་པ་

ད་ེནས་འག་ོའཛུགས་ནས་ཉྱིན་རརེ་དུས་ཡུན་སར་མ་ ༢༠ འམ་

ཡང་ན་སར་མ་ ༡༠ ར་ེཐངེས་གཉྱིས་གནང་དགསོ། གང་ལྟར་

དུས་ཡུན་རྱིམ་བཞྱིན་སྤར་གནང་དགསོ།

• ནད་པའྱི་སདོ་ཁྱྱིམ་གྱི་སེའུ་ཁུང་ཕ་ེནས་ནད་འབུ་

རང་ཁྱྱིམ་ནས་ཐནོ་པར་རླུང་འག་ོཡག་པ་ོཡངོ་བར་གཟྱིཌ་དགསོ།

• ངསེ་པར་དུ་གོ་ལུ་བ་དང་ཧབ་སྦྱིད་རྒྱག་པའྱི་སབས་

སུ་ཁ་སྣ་བཀབ་པ་དང་། ཕྱི་རས་སམ་ཤགོ་རས་ད་ེབླུགས་སྣདོ་

ནང་འཇགོ་པ་ལས་གང་བྱུང་སར་མ་གཡུགས་པར་བརོན་དགསོ།

• ཊྱི་སྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་འགརོ་བས་

རང་བཞྱིན་གྱི་སམེས་ཁལ་ཡངོ་ངསེ་དང་། རང་གྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་

ཡངོ་བའྱི་སྨན་ལས་དང་ནང་མྱི་སྤུན་མཆེད་ནས་ཁ་རས་གནོ་

པར་བླ་ོཕམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡངོ་སྲྱིད་པས། ཕགོས་མཚུངས་རང་

ཉྱིད་ནས་གཞན་ལ་ནད་འག་ོབའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་སོབ་གྲྭའམ་

ལས་ཀར་འག་ོམྱི་ཆོག་པས་ཁྱརེ་རྐང་ལུས་པ་དང་། ཡང་རང་

ཉྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་ཤརོ་ནས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཡང་བཏང་

མ་ཐུབ་པའམ་ཡངོས་ཁུངས་མདེ་པའྱི་སྡུག་བསྔལ། རང་ཉྱིད་

ཀྱི་ནང་མྱི་དང་གཉནེ་ཉ་ེགགོས་ལ་སམེས་ངལ་འབྱྱིན་པས་ང་ོ

གནངོ་། བླ་ོཞུམ་པ་གང་ཡང་ཡངོ་ཉནེ་ཆ་ེབར་བརེན་ངསེ་པར་

བླ་ོགུ་ཡངས་དང་སམེས་ཞྱི་བད།ེ སམེས་ཁལ་ད་ེདག་གདངོ་

ལནེ་གནང་དགསོ་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གནས་སབས་ཐབས་

སྡུག་པོ་ཇྱི་ལྟར་ཡདོ་ཀང་ཐ་མ་བཟང་ཕོགས་སུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ར་ེ

བ་ད་ེནམ་ཡང་བརླག་མ་བཅུག་པར་བྱདེ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་

ལ། རང་གྱི་བླ་མ་དང་ཡར་མྱིག་ལྟསོ་བྱདེ་ས་རྣམས་ནས་བཀའ་

སབོ་ལམ་སནོ་ཞུ་ཐུབ་ན་ལགེས།

མཇུག་བསྡུས་པའྱི་གཏམ།

དེ་ཡང་རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་པ་ཇྱི་ཡོད་

རྣམས་དང་། ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐད་མྱི་མང་གྱི་ག་ོརོགས་སྤེལ་

བའྱི་སད་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན་ནས་བསྒྱུར་

རོམ་འདྱི་སྤེལ་བ་ཡྱིན། སྤྱིར་ནད་པ་རང་ཉྱིད་ནས་རང་དནོ་

རང་གཅསེ་དགསོ་གལ་ཆ་ེབ་དང་། འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུ་བ་

སྨན་ལས་རྣམས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ལུས་སམེས་གཉྱིས་ཀྱི་གདུང་

བ་སེལ་བར་ཕན་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སོང་བཅངས་ནས་ཁངོ་ཚོར་

བཅོས་མྱིན་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། ཕྱི་ལུགས་སྨན་བཅོས་མཉམ་དུ་བདོ་སྨན་ཡང་མཆོད་

ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབར་ཡདོ། མཐར་འག་ོཀུན་ལུས་

སམེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནད་ལས་ཐར་བར་སོྨན་འདུན་དང་བཅས།།

ཁ་ཚར། མར་དང་ཞུན་མར་རྱིང་པ་ལས་བཟོས་པའྱི་ཁ་ཟས་

དང་བཏུང་བ་སོམ་རྱིགས། སྣུམ་རོས་ཁ་ཟས། (samosa, 

pakora, tika) སོ་ང་ཨོམ་ལེཊ།:Omelette བཅས་

འཛམེས་དགསོ།

• ཁ་ཟས། ལྱི་བའྱི་ས་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་

མངར་བཅུད་ Carbohydrate ཤས་ཆ་ེབའྱི་མདཻྰ།:Maida 

flour ཕེ་མ་དང་། ཀ་ར། བུར་ཤྱིང་ཁུ་བ་ལས་བཟོས་པའྱི་

ཁ་ཟས་དང་བཏུང་བ། Cold drinks རྒྱ་གར་མངར་མོ་

འ་ོམ་དང་ལྷན་དུ་བཟོས་རྱིགས་ Jalebi, Kalaazar, 

Sonpari, Ladoo ལ་སོགས་པ། ཁྰྱིར།:Kheer ག་ོཐུག་

གར་པ།ོ ཟས་རྱིངས་དང་ལྷག་འཕོ། ཚལ་ལས་ས་འགོ་ཏུ་སྐེས་

པའྱི་ཞ་ོཁགོ་དང་། ཉུང་མ། ལ་ཕུག་རྱིད་པ་ལ་སགོས་པ་དང་། 

སྔ་ོཔ་ཱལག:Palak, Spinach སྣའེུ།:Amaranth བཅས་

ཀྱི་ཚལ་ལམ་མགོ་མགོ་གམ་བག་ལབེ་ Sandwich རྱིགས་

བསནེ་རྒྱུ་མདེ། 

• སྤོས་དང་ཚ་རྱིགས། བོད་ཇ། ཇ་གར་པོ། ཀོ་ཕྱི། 

དངེ་དུས་ལགས་ཀྲྱིན་ནང་དུ་བླུགས་པའྱི་ཟས་ Canned or 

processed food ཀྱི་སངེ་དུ་སར་ཚྭ་བསྣན་པ། ད་ེབཞྱིན་

ཁྱེའུ་སུས་ཟས་སམ་ཞལ་ཏགོ་ Salty and spicy snacks 

ལ་སོགས་པ། བཙོང་སོག་རནེ་པ། སུག་སྨེལ།:Elaichi ཕོ་

རྱིལ།:Pepper  བདྰམྰ།:Peanuts  གཡརེ་མ།:Fagara ལྱི་

ཤྱི།:Cloves ཤྱིང་ཚ།:Cinnamon ཟ་ཱབ།ོ:Nettle leaf 

ལ་སགོས་པ་ཉུང་དུ་བསེན་དགསོ། མདརོ་ན་ཉྱིན་རརེ་ཚྭ་གྷ་

རམ་༢ ལས་མྱི་འགལ་བ་བྱདེ་དགསོ།                                           

• རྡ་ོཐ། (Tobacco) ཐ་མག་དང་ཁནཻྱི། (Gutkha, 

Madhu, Panparak) ལ་སགོས་པ་སྤང་དགསོ།  
              

ཁ༽ སྤདོ་ལམ་གྱིས་བཅོས་པ།

ལྷན་ཐབས་ལས། སྤོད་ལམ་དྲོ་བའྱི་གནས་སུ་སན་

པའྱི་ཚིག །ཡྱིད་འངོ་གོགས་ཀྱིས་ནད་པའྱི་བློ་ཁྱིད་བྱ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དྲ་ོབ་ནྱི་སམ་པའྱི་གནས་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུས་

ན་ལགེས། སན་ཚགི་དང་ཡྱིད་འངོ་གགོས་ཀྱིས་སམེས་ཞྱི་བད་ེ

བག་ཕབེས་ངང་གནས་པར་མཐུན་གྱུར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། རྒྱུན་དུ་

སྤདོ་ལམ་སྲུང་དགསོ་པ་ནྱི། གཙ་ོབ་ོརོལ་བཅག་གནང་བའྱི་ས་ོ

ནས་ལུས་པའོྱི་ལྱིད་ཚད་ཆུང་དུ་གཏངོ་དགསོ་པ་དང་། སོྨ་ཆུ་

ལ་ཞེན་པའྱི་གོམས་གཞྱིས་ངན་པ་སྤོང་ཐབས་གནས་དགོས་

པ། རག་ཏུ་སྱིང་ལ་ཕན་པའྱི་ཁ་ཟས་བསེན་པ་དང་ཁངོ་དུ་ཚྭ་

རྱིགས་ཉུང་ངུ་བསནེ་ཐབས་ལ་འབད་དགསོ།

༡༽ ལུས་ཀྱི་བོངས་ཚད་ལ་གཞྱིགས་ནས་མྱི་དགོས་

པའྱི་ལྱིད་ཚད་དརོ་དགསོ། རག་ཏུ་ལྱིད་ཚད་རན་པར་གནས་

ཐབས་ལ་འབད་དགོས། བཤད་རྒྱུད་ལས། འཚོ་བས་སེམ་

བཟང་བར་བ་ཚོད་ཟྱིན་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་འཚ་ོ

ཆ་ེབ་ལས་སེམ་པ་བཟང་བ་ཡྱིན།

༢༽ ལུས་ཀྱི་རོལ་བཅག་མང་དུ་བྱ་བ། ཉྱིན་རརེ་ཕག་

ཚོད་ཕེད་ཀ་ལས་མྱི་ཉུང་བར་ལུས་འགུལ་གནང་དགོས་སེ། 

དཔེར་ན། དགནོ་པར་ཞབས་སོར་བསོྐད་པ་དང་། རེན་དྲུང་

ཕག་འཚལ་བ། ཁང་པའྱི་མཐའ་སོར་གཙང་བཟོ་བྱེད་པ། མ་ེ

ཏགོ་འདབེས་ལས། དབུགས་སྦོང་། ལུས་སྦོང་། སྐུ་འཆམ་ལ་

ཕབེས་པ། ཞབས་བོ་བསོྐན་པ། རང་འཁརོ་གཏངོ་བ་སགོས་

སམེས་སྤ་ོསྣང་ལྡན་པའྱི་ས་ོནས་ལས་ལ་འཇུག་དགསོ་པ་ཡྱིན།། 

༣༽ ཞྱི་བ་ལྷས། གལ་ཏ་ེབཅོས་སུ་ཡདོ་ན་ནྱི། །ད་ེལ་མྱི་

དགའ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །གལ་ཏ་ེབཅོས་སུ་མེད་ན་ནྱི། །དེ་ལ་མྱི་

དགའ་བྱ་ཅྱི་ཕན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དནོ་ལ་བསམ་བླ་ོནན་

པ་ོབཏང་ནས་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་ཀང་ཐུགས་

ཁག་གནང་བ་དགསོ་པ་མདེ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀང་མདེ་པས་བླ་ོ

བག་ཕབེས་ངང་བཞུགས་དགསོ། ད་ེབཞྱིན་ལུས་ངལ་གས་ོབ་

དང་། དབུགས་གཏངོ་ལནེ་སོམ་པ། Yoga ལ་སགོས་པ་བྱདེ་

་་་་་་ནད་ལ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུའྱི་འགངེས་ཤགོ་གསར་བཟོ།

ན་དག་ེམཚན་ཆ།ེ ཡྱིད་ཀྱི་མྱི་དག་ེབ་གསུམ་ས་ེབརྣབ་སམེས་

དང་། གནདོ་སམེས། ལགོ་ལྟའྱི་གཞན་དབང་དུ་མ་འཚུད་པ་

འབད་དགསོ། བླ་ོསྣ་དག་ེབས་དྲངས་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ 

གཞན་ཡང་། སྤྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་དང་། ཉྱིན་ལྟར་

ཁ་འདནོ་དག་ེསྦོར། བརེ་སམེས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་གཞན་དང་

མཐུན་སྒྱིལ་གནང་དགསོ། ཡང་དག་པའྱི་བླ་མ་དང་དག་ེབའྱི་

བཤསེ་གཉེན་སར་ཆོས་ཞུ་བར་བཅར་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

མྱི་ཚ་ེགཉྱིད་ནང་མྱི་བསྐལ་བ་གཙ་ོའདནོ་གནང་དགསོ།

འཛམེས་བྱ། ཐ་མག་དང་ཆང་རག་གྱི་གོམས་གཤྱིས་

ངན་པ་སྤོང་དགསོ། ད་ེབཞྱིན་ཆུ་ཚ་པའོམ་ཆུ་ཚན་བརྒལ་བ་

དང་། རླངས་འཚུབ་ཀྱིས་འཁྲུས་བྱ་མྱི་རུང་།  

བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་སྤུས་ཚངོ་

བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་སོ་སོར་འགེངས་ཤོག་ཅྱིག་

གསར་བཟོ་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༦ 

ཉྱིན་ཡོངས་གསལ་ཨང་། ༥༤༥ ནང་འགེངས་ཤགོ་ད་ེདག་

གྱི་ལམ་སནོ་ཁག་ཁ་གསལ་བཀདོ་ཡདོ། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་

འགེངས་ཤོག་རྣམས་ཁུང་སོ་སོར་གཏངོ་འཆར་ཡོད་པས་དེ་

བར་སྔར་རྒྱུན་བཞྱིན་ལག་བསར་དགསོ་པ་དང་། འགངེས་ཤགོ་

འབྱརོ་མཚམས་ལམ་སནོ་བཞྱིན་ལག་བསར་བྱ་དགསོ།

རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུའྱི་ཕན་ཡནོ།
རྱིན་ཆནེ་ཚ་སྦརོ་ཆནེ་མ།ོ

དྲགེ་དང་། གྲུམ་བུ། འབས་ནད། སུརྱ། མཛ་ེནད། སྐྲན་

ནད། དམུ་ཆུ། འརོ་ནད་སགོས་འཇམོས་ཤྱིང་། ར་སྦུག་ནང་

ངན་ཁག་རྒྱས་ཏ་ེའགགས་པ་དང་། གང་བའྱི་རྣག་སོགས་ཀང་

སེམ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། ནད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བསནེ་ན་གོང་

གསལ་ནད་གཞྱི་རྣམས་སྔནོ་འགོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་

སྨན་པར་བསེན་གཏུགས་གནང་ནས་བསེན་ན་དག་ེཕན་ཆ།ེ
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