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གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་འག་ོདང་མྱི་མང་ཡངོ་ནས་ར་ེབསྐུལ་

ཞུས་པ་ལྟར། དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་སྨན་པ་ཞྱིག་ཆེད་

གཏོང་གནང་ཡོད། ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ནས་གཞྱིས་

ཆགས་ནང་དུ་སྨན་ཁང་དང་། སྨན་པའྱི་ལས་ཤག་བཅས་

མཐུན་འགྱུར་གནང་། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དརེ་རྱིམ་བཞྱིན་

སྨན་པ་བསནེ་གཏུག་ཞུ་མཁན་ཁོངས་སུ་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་

དང་། ཡུལ་སྐོར་སྤ་ོའཆམ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་བཅས་ཉྱིན་

རརེ་ནད་པ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞྱི་བཅུ་བར་སེབས་ཡདོ། 

ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

གྱི་སྨན་པས་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་ལོགས་གནང་

བཞྱིན་ཡོད། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེར་ཉྱིན་རེར་ཆ་སོམས་

ནད་པ་གངས་ ༡༢ ལས་མྱི་ཉུང་བ་སྨན་པ་བསེན་གཏུག་

བྱེད་པ་དང་།  ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་ཧྱིན་སོར་འབུམ་གསུམ་

ཡས་མས་སྤོད་བཞྱིན་ཡོད།

མ་ནཱ་ལྱི།

མ་ནཱ་ལྱི ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་ནྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གསར་འཛུགས་

ཞུས། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཤྱིང་ཁང་ཞྱིག་ཁང་གར་བླངས་ཏེ་

བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང་འག་ོབཙུགས། དགུན་དུས་ཟླ་གསུམ་

རྱིང་ས་གནས་སུ་སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་ཞུ་མཁན་ནད་པ་

ཉུང་བས་ས་གནས་དའེྱི་སྨན་པས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་གདན་

དུ་དད་ལྡན་མང་ཚགོས་ཆདེ་དུ་སྨན་བསྐརོ་བསོྐད་སོལ་ཡདོ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་སྨན་ཁང་ད་ེ

གཏན་འཇགས་ཐགོ་གཞྱི་བརན་ཚུགས་པ་དང་། ཉ་ེཁུལ་བདོ་མྱི་

གཞྱིས་སར་པཏཱ་ལྱི་ཀུལ་དང་། ཌ་ོཔྱི། སྤང་སང་རྱི་ཁོད་བཅས་

སུ་སྨན་བསྐརོ་བསྐདོ་ཀྱི་ཡདོ། དངེ་སང་ས་གནས་ད་ེདག་ཏུ་

བདོ་མྱི་གཏན་སོད་ཉུང་བས་ཆེད་མངགས་གདན་འདྲནེ་ཞུ་

སྐབས་སྨན་པ་ཕབེས་པ་ལས་རྒྱུན་གཏན་སྨན་བསྐོར་བསྐོད་

དགསོ་མདེ། མ་ན་ལྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

སྨན་སབོ་རྣམས་ཀྱི་ལ་ོལྟར་དབྱར་དུས་སྨན་ར་ང་ོསོྤད་སབོ་སྦངོ་

ཆདེ་འབྲལེ་ཡདོ་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་

དགསོ་རྱིགས་ཁམས་གཙང་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་དརེ་ཆ་སམོས་སུ་ཉྱིན་རརེ་ནད་པ་གངས་ ༡༩ ལས་མྱི་ཉུང་

བ་སྨན་པ་བསེན་གཏུག་བྱདེ་པ་དང་། ལ་ོརརེ་སྨན་སྦྱིན་ཧྱིན་

སརོ་འབུམ་གསུམ་ཡས་མས་སོྤད་བཞྱིན་ཡདོ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

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

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ཁ༽ སྨན་གྱི་བཅོས་པ།
ཐོག་མར་ནད་འདྱི་གནས་གཞན་དུ་མྱི་བྱེར་

བར་ལམ་དེ་ཉྱིད་ནས་ལྡོག་པའྱི་ཆེད་དུ། མ་ནུ་བཞྱི་ཐང་

སངེ་མྱིང་ཅན་སེར་པོ་དང་ཀོ་བྱྱི་ལ་གཉྱིས་བསྣན་པའྱི་ཐང་

ལན་འགའ་བཏང་དགསོ། དངསོ་གཞྱི་སྨན་ལ་ནད་པའྱི་ཆོས་

བཅུ་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིང་གྱི་བྱེད་ལས་ཚུལ་

བཞྱིན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་རླུང་འཁྲུགས་པ་ཞྱི་བྱེད་དུ་ཚངས་

ལྷ། ཨར་ཚེས། ཨ་རྒྱན། ཙན་དན་༡༨། ཨར་ཀླུ། འཆྱི་མེད་

ཨར་བརྒྱད་བཏང་དགོས་པ་དང་། ངན་ཁག་ཞྱི་བར་བྱེད་

པ་དང་། ཁག་ར། འཁརོ་རྒྱུག་གྱི་རྒྱུ་བ་ལེགས་པར་ཡངོ་བར་

སྐྱུར་༢༥ མུ་ཏྱིག་༢༥ མན་བསྱིལ། ཁག་སྨན་༡༡། ཀ་ོབྱྱི་༡༣།  

ཨ་རུ་༡༠། དང་བྲག་ཞུན་༩། མནན་པ། མ་ཞུ་བ་དང་དྭངས་

མ་གནས་སུ་འཇགོ་སེ་ལྱི་ཚད་གཅོག་པ་དང་། མཁལ་དྲདོ་

སྲུང་བར་ཉྱི་དཀྱིལ། འབའ་སམ། ད་ལྱི་༡༦། ཞྱི་གསརེ། སྨན་

༣ བཏང་ན་ལེགས། ད་ེབཞྱིན་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུར་བྱུ་དམར་

༢༥ དང་། ར་བསམ། མང་སོྦར། བཅས་བདུན་རརེ་ཐངེས་ར་ེ

བཞསེ་ན་བཟང་བ་ཡདོ། 

ཕྱི་ལུགས་ནས་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ཀྱི་

བཅོས་ཐབས་སུ། ཆུ་སྨན་ (Diuretics/water pills) 

བཏང་སེ་དྲྱི་ཆུ་མང་དུ་འབབ་བཅུག་པའྱི་སོ་ནས་ལུས་པོའྱི་

ཆུ་ཁམས་དང་ལན་ཚྭའྱི་རྱིགས་ (sodium) ཉུང་དུ་བཏང་

བ་ཡྱིན། ཆུ་སྨན་ཁག་ནྱི། chlorothiazide [(Diuril) 

(oral or sodium injection)], chlorthalidone 

(Hygroton), indapamide (Lozol), 

hydrochlorothiazide (HydroDiuri l), 

methyclothiazide (Enduron), metolazone 

(Zaroxolyn) དང་ Diulo, (Mykrox) བཅས་ཡྱིན།  

ཆུ་སྨན་དེ་དག་ལས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ལུས་པོའྱི་བཅུད་རས་ 

(potassium) ཟད་པར་བྱས་ནས་ཤ་སྒྱིམ་གུད་པ་དང་། ཉ་

རྱིལ་ན་བ། ལུས་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད།  གཞན་ཡང་ཟ་ཁུ་ནད་

ཅན་ལ་ཁག་མངར་འཕལེ་བ་དང་ར་ོཙ་ཉམས་པའྱི་ཟུར་ཕགོ་

མྱི་དམན་ཙམ་ཡང་ཡདོ་འདུག

(Beta-blockers) སྨན་དེ་ཡྱིས་སྱིང་གྱི་

འཕར་གངས་དལ་དུ་གཏོང་བར་བྱེད་ནས་སྱིང་གྱི་བྱེད་

ལས་ལྷདོ་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་ད་ེདག་གྱིས་སྱིང་

ནད་ (arrhythmia) ཞསེ་སྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མྱི་སམོས་

པ་དེ་སོམས་པར་རོགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། སྨན་རྣམས་ནྱི་ 

atenolol (Tenormin), betaxolol (Kerlone, 

discontinued) betaxolol (Betoptic, Betoptic 

S), bisoprolol fumarate (Zebeta), carteolol 

(Cartrol, discontinued), carvedilol (Coreg), 

esmolol (Brevibloc), labetalol (Trandate, 

Normodyne), metoprolol (Lopressor, 

Toprol XL), nadolol (Corgard), nebivolol 

(Bystolic), penbutolol (Levatol), pindolol 

(Visken, discontinued), propranolol 

(Inderal, InnoPran), sotalol (Betapace), 

timolol (Blocadren, discontinued) timolol 

ophthalmic solution (Timoptic) བཅས་ཡྱིན་ན།ོ། 

སྨན་དེ་དག་གྱི་ཟུར་ཕོག་ནྱི་གཉྱིད་ཡེར་བ། མགོ་ཡུ་འཁོར་

བ། ལུས་ངལ་བ། ཡན་ལག་མཐྱིལ་བཞྱི་གང་བ། ར་ོཙ་ཉམས་

པ་བཅས་ཡྱིན།

(Ace Inhibitors) སྨན་དེ་ལུས་པོའྱི་

(angiotension II) ཞེས་སྱིང་གྱི་ཁག་ར་འཛུམ་པའམ་

ཕ་བར་གཏོང་མཁན་རས་ཀྱིས་བྱེད་ལས་དལ་བར་གཏོང་

གྱི་ཡོད། སྨན་དེས་སྱིང་ར་ལྷོད་དུ་བཏང་ནས་སྱིང་རའྱི་བུ་

ག་འབྱེད་ཀྱི་ཡདོ། དསེ་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་

ཉུང་དུ་གཏངོ་བཞྱིན་སྱིང་ཁམས་བྱེད་ལས་ལྷོད་པར་གྱུར་

བ་ཡྱིན།  སྨན་དེ་བསནེ་སྐབས་བུད་མེད་རྣམས་མངལ་དུ་

བུ་མ་ཆགས་པ་དགསོ། ཕྱི་སྨན་ད་ེརྱིགས་ནྱི།  benazepril 

(Lotensin), captopril (Capoten), enalapril 

(Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril 

(Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), and 

perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), 

ramipril (Altace), trandolapril (Mavik) བཅས་

ནང་གསསེ་དབྱ་ེབའམ་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ན།ོ །ཟུར་ཕགོ་ནྱི་ག་ོསྐམ་

ལུ་བའམ། ལྤགས་པ་གཡའ་བ། མག་ོཡུ་འཁརོ་བ། བཅུད་རས་ 

(potassium) ཚད་གཞྱི་མཐ་ོརུ་གཏངོ་བ་ཡྱིན།

Angiotension II Receptor 

Blockers (ARBs) གངོ་དུ་གསལ་བའྱི་ (ACE) སྨན་

གྱིས་ (angiotension II) ཡྱི་འབྱུང་ཁུངས་སམ་བྱེད་

ལས་དལ་བར་གཏོང་བ་བཞྱིན། (ARBs) ཕྱི་སྨན་དེ་

ཡྱིས་ (angiotension II) རས་ཀྱི་ལུས་ནང་འཛནི་རས་ 

(receptors) འགགོ་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ། ཕན་ཡནོ་གངོ་ལྟར་

སྱིང་རར་ལྷདོ་པ་དང་བུ་ག་ཕེ་པར་བྱེད་ནས་ཁག་རླུང་ཚད་

གཞྱི་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཡངོས་

རོགས་ཐནོ་པར་བདུན་ཕག་ར་ེཟུང་འགརོ་གྱི་ཡདོ།  

ཕྱི ་ལུགས་སྨན་ནྱི །  ca ndesa r t a n 

(Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan 

(Avapro), telmisartan (Micardis), valsartan 

(Diovan), losartan (Cozaar), and olmesartan 

(Benicar) བཅས་བཟོ་གྲྭ་མང་པསོ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞྱིན་

ཡོད།  དའེྱི་ཟུར་ཕགོ་ནྱི་མག་ོཡུ་འཁརོ་བ་དང་། ཤ་གྱིམ་ན་

བ། གཉྱིད་ཡརེ་བ། བཅུད་རས་ (potassium) ཚད་གཞྱི་

མཐ་ོརུ་འག་ོབ་བཅས་ཡདོ། སྨན་ད་ེབསེན་སྐབས་བུད་མེད་

རྣམས་མངལ་དུ་བུ་མ་ཆགས་པ་དགསོ།

Calcium channel blockers 

སྤྱིར་བཅུད་རས་ཀེལ་ཤྱིཡམ་གྱིས་སྱིང་འབྱེད་

འཛུམ་གཉྱིས་ཀྱི ་འཛུམ་སྡུད་དྲག་པོའྱི་རྐེན་བྱེད་ཀྱི ་

ཡོད། གོང་གྱི་སྨན་དེ་དག་གྱིས་སྱིང་དང་ཁག་རའྱི་ཕ་ཕུང་

ནང་ཀེལ་ཤྱིཡམ་གྱི་འགུལ་བསོྐད་དལ་བར་བཏང་ནས་སྱིང་

འཛུམ་པ་དང་ཁག་ར་ཅུང་ལྷདོ་པར་བེྱད་ཀྱི་ཡོད། སྨན་དེ་

དག་ཁ་ཟས་དང་འ་ོམ་ལྷན་དུ་བསེན་པ་དང་རྒུན་འབྲུམ་
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བོད་ཟླ་ ༢  ཚེས་ ༡༢   སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།

འབྲངོ་ར་ེབའེུ་བུམ་དཀར་པ།ོ
སྨན་གཞུང་འདྱི་ནྱི་འབྲོང་རེ་ལྷ་བཙུན་རྱིན་

ཆེན་རྒྱ་མཚོའམ་བློ་གོས་དཔལ་བཟང་མཆོག་གྱིས་བརམས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་ནྱི་བོད་ཀྱི་གཙང་ཕོགས་འབྲོང་རེ ་

ནས་བྱོན་ཞྱིང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གདུང་བརྒྱུད་ཡྱིན་པས་

འབྲོང་རེ་ལྷ་བཙུན་ནམ་ལྷ་སས་ཞེས་འབོད་པ་དང་། བོད་

སྨན་མཁས་པ་མྱི་དགུའྱི་ནང་ཚན་སོང་བརྒྱུད་དྲྱི་མ་མེད་

པ་དང་བྲང་ཏྱི་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་སྨན་པ་གགས་

ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། སྨན་གཞུང་འབྲོང་རེ་བེའུ་བུམ་དཀར་པོ་

འདྱི་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་ཕྱི་སུག་བྲྱིས་མ་འགའ་ཞྱིག་མཇལ་

རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་མཚན་ལའང་མ་འདྲ་བ་

ཅུང་ཟད་ཡོད་དེ། བེའུ་བུམ་དཀོར་པོ་བདུད་རྱི་གདམས་

ངག་ (དབུ་ཅན་སུག་བྲྱིས་) ཅེས་པ་དང་། འབྲོང་རེ་བུ་

བུམ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་བཞུགས་སོ་ (དབུ་

མེད་སུག་བྲྱིས་) ཞེས་བྱ་བ་དང་། ལྷ་བཙུན་པས་མཛད་

པའྱི་འབྲོང་རེ་བེ་བུམ་ཆེན་མོ་ (དབུ་མེད་སུག་བྲྱིས་མ་ཕྱི་

གཉྱིས་) བཞུགས་ས།ོ །ད་ེབཞྱིན་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་

པ་འབྲོང་རེ་ལྷ་སས་རེས་མཛད་པའྱི་བེའུ་བུམ་ (མྱི་རྱིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་) བཅས་ཡྱིན། མ་ཕྱི་དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་ཕལ་

ཆེར་ཚིག་སོྦར་ཐད་ལ་མ་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་མངོན་པ་མ་

གཏོགས་དནོ་གྱི་ཆ་ནས་ཁད་པར་ཆེ་བ་མེད། འབྲོང་རེ་ལྷ་

བཙུན་མཆོག་གྱི་རྣམ་ཐར་རམ་ལོ་རྒྱུས་རགས་རྱིམ་འཁོད་

པ་ཞྱིག་ཀང་མཇལ་རྒྱུ་མེད་ཀང་ཁོང་ནྱི་མཁས་གྲུབ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་གྱི་དངོས་སོབ་ཡྱིན་པས་ཕལ་ཆེར་

དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལ་བྱོན་པར་སམ་ཞེས་མཁས་

དབང་བྱམས་པ་འཕྱིན་ལས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས། 

བེའུ་བུམ་ཞེས་པའྱི་སྒ་དོན་ནྱི་མན་ངག་ཕན་

ཚེགས་མང་པོ་གེགས་བམ་གཅྱིག་ནང་ཕོགས་བསྒྱིགས་

གནང་བ་ལ་ཟེར། འབྲོང་རེ ་བེའུ་བུམ་ནང་དུའང་ལྷ་

བཙུན་རྱིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་རང་ཉྱིས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ཕག་

བཞེས་གནང་བའྱི་སྨན་སྦོར་དང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ཛོ་གྱི་

དང་། བྲང་ཏྱི་སོགས་ཀྱི་མན་ངག་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་བཞུགས་

ཡོད། གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལུས་སོད་དབང་པོའྱི་ནད་

དང་། དནོ་སྣོད་ཀྱི་ནད། ཉེས་པ་བྱ་ེབྲག་པའྱི་ནད། སྱིན་དང་

ཆུ་སརེ་མཛ་ེནད། ཐརོ་ནད་སྣ་ཚོགས། ཁངོ་ནད་སགོས་ནད་

རྱིགས་དཔེ་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་ཙམ་གྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་

ཤྱིན་ཏུ་ཁུངས་བཙུན་པའྱི་སྨན་སོྦར་སྣ་ཚོགས་དང་སོྦར་

ཚད། སྨན་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ། སྨན་སྦོར་གང་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་

ལོངས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། བླ་བརྒྱུད་སགོས་གསལ་བར་བསན་

ཡོད་པས་གཉེན་པོ་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་འགོ་དོན་མཛད་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ངསེ་པར་དུ་ཞྱིབ་ལྟ་བྱདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་རོམ་སྒྱིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སེ་ཚན་ནས་མ་ཕྱི་སུག་

བྲྱིས་མ་གཉྱིས་ལ་ཞྱིབ་བསྡུར་བགྱིས་ཏེ་གསོ་རྱིག་བེའུ་བུམ་

དཀར་པོ་བདུད་རྱིའྱི་གདམས་ངག་ཅེས་པ་དའེྱི་ནང་དུ་

སྲུང་འཁོར་སྐོར་དང་། ཁ་ཐོར་རྱིན་ཆེན་འཕེང་བ། སོབ་

དཔོན་པདྨས་མཛད་ཅྱིང་བདེ་ཆེན་གྱིང་པས་གཏེར་ནས་

དྲངས་པ་གསོ་དཔྱད་བདུད་རྱི་ཚེ་བུམ་ཞེས་པ་གསར་དུ་

བསྣན་ནས་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་ཡོད།།

ཁུ་བ་དང་ཆང་རག་མཉམ་བསེན་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན། གཤམ་

གསལ་སྨན་ amlodipine (Norvasc), diltiazem, 

felodipine, isradipine, nicardipine, 

nifedipine, nisoldipine, verapamil བཅས་ལ་

ཟུར་ཕོག་ཡོད་དེ། མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་། སྱིང་གཡུགས་

པ། ལངོ་ཚགིས་གཡསོ་པ། ར་འགགས་བཅས་ཡྱིན།

གཞན་ཁག་ར ་དལ་བར་བྱེད ་པའྱི ་སྨན་

ནྱི། vasodilators, alpha blockers, and central 

agonists བཅས་ཡྱིན། དེ་དག་གྱི་ཟུར་ཕོག་ནྱི་མགོ་ཡུ་

འཁོར་བ་དང་། སྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མགོགས་པ། མགོ་ན་

བ། བཤལ་བ་ཡང་ཡངོ་གྱི་ཡདོ། 

ང་༽ དཔྱད་ཀྱི་བཅོས་པ།
ར་བར། དཔྱད་དུ་རླུང་ཤས་ཆེ་ན་དཀར་

ནག་མཚམས། །ཚིགས་པ་དྲུག་དང་བདུན་པ་བསེག་པར་

བྱ། །དེ་ཡང་མདུན་ངསོ་ཟུག་ཆ་ེདཀར་ནག་མཚམས། །རྒྱབ་

ཏུ་ཆ་ེན་དྲུག་བདུན་གཉྱིས་པོ་བསགེ  །ཁག་ཤས་ཆ་ེན་དྲུག་

འགོ་གཏར་བྱ་ཞྱིང་། །ཁག་རླུང་གང་ཤས་ཆེ་ཡང་མེ་བུམ་

བྱར། །མཁས་འགའ་བཞེད་ཀང་རླུང་རགས་འཚངས་ལ་

ཕན། །ཤྱིན་ཏུ་འཚང་ཕུལ་ཆེ་ན་ངར་གདོང་གྱི། །རུས་ཟུར་

བྲྱིད་ར་ཨ་ཅུག་བསམས་ལ་མནན། །གཉྱིད་ལོག་རླུང་ནནོ་

ར་དེ་མནན་པ་དང་། །མཆན་ཁུང་ར་ར་ཁུག་ཏུ་ཆུ་མདའ་

སགོས། །ཟབ་པའྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ངག་ཏུ་ཉན། །གཟེར་ཆ་ེ

ཆུ་ར་ོགནམ་མ་མཐོང་བས་བདུག  །མར་གསར་ལ་སོགས་

རླུང་གསང་བསྐུ་མཉེ་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔྱད་

བཅོས་སུ་རླུང་ཤེད་ཀྱི་ཟུག་ཆེ་བར་ཚིགས་པ་དྲུག་བདུན་

དང་དཀར་ནག་མཚམས་བསགེ་པ་དང་། ཁག་ཤདེ་ཀྱི་ཟུག་

ཆེ་བར་དྲུག་འགོ་གཏར་བ། གཉྱིས་བསོམས་ཀྱི་འཚངས་

ཤེད་ལ་མེ་བུམ། གཟེར་ལ་ཆུ་རོའྱི་དུགས། རླུང་གསང་

ལ་མར་གསར་གྱིས་བསྐུ་མཉེ་བྱེད་པས་ཁག་རླུང་སོད་

འཚངས་ནད་བཅོས་པར་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡོད། 

ཕྱི་ལུགས་ནས་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་

རྐང་པར་དཔྱད་བཅོས་རྱིགས་གང་ཡང་གསུངས་མྱིན་

་་་་་་ནད་ལ་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

འདུག འོན་ཀང་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་མཉམ་དུ་ནད་

གཞན་བསོང་ཡོད་ན་དཔྱད་བཅོས་སྣ་ཚོགས་ལག་བསར་

གནང་བཞྱིན་ཡདོ། གཞན་ཡང་དངེ་སྐབས་དར་ཁབ་ཆ་ེབའྱི་ 

(complementary and alternative medicine, 

CAM) སོལ་རྒྱུན་སྨན་གཞུང་དག་ལས་དབུགས་སོྦང་

དང་། ལུས་སྦོང་། Tia chi བྱུགས་པ་ལ་སགོས་གནང་ན་

དག་ེམཚན་ཡདོ།

བདུན་པ། མཇུག་དནོ། 

ཕྱི་ནང་གྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ་ཁག་རླུང་སོད་

འཚངས་ནད་བཅོས་སྐོར་རྒྱས་པར་གསུངས་ཡོད། མཐའ་

བསོམས་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཟས་སྤོད་ལོག་པ་དང་སྨན་

བཅོས་དུས་ཐགོ་མ་བྱུང་ན་སྱིང་ནད་དང་། མཁལ་ནད། ལངོ་

བ། ཀླད་སྒྱིབ། ཁག་ར་རོལ་བ་ལ་སགོས་མྱི་འདདོ་བཞྱིན་དུ་

ནད་གཞྱི་མང་པསོ་མནར་གཅོད་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། སྡུག་ན་

ག་ོབུར་དུ་ཚ་ེསོག་ཀང་འཕོག་སྱིད་པས་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་

དུས་རག་ཏུ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྤདོ་ཁ་ོན་བསནེ་དགསོ། ཁག་རླུང་

སོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་ཡོད་མེད་རོགས་པར་ལོ་རརེ་སྨན་པ་

བསེན་ནས་བརག་དཔྱད་གནང་གལ་ཆ།ེ སྤྱིར་འཕདོ་བསེན་

ལ་གཙིགས་ཆེན་འཛནི་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྤྱིའྱི་

ཤསེ་བྱ་རགོས་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་ལ་ལྷག་པར་དུ་ནད་

འདྱི་ཕོག་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ནས་བཟུང་སྨན་བཅོས་ལ་འབད་

དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེཡང་དྱིང་སང་ཕྱི་ནང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྨན་

བཅོས་ (integrative therapy) གནང་རྒྱུའྱི་དོ་སྣང་

གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད། དསེ་སྨན་གཞུང་གང་གྱིས་ཕན་

བསེྐད་བྱུང་བ་ར་སོྤད་ཐུབ་པ་ཅུང་ཟད་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཡང་

ནད་པར་དགོས་པ་ནད་སེལ་བ་དང་ལུས་སེམས་སོྤ་བདེ་

ཐོབ་པ་ཡྱིན་པས་ལུགས་གཉྱིས་མཉམ་མཐུན་གྱིས་བཅོས་

ཐབས་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ལའང་བབ་ཡོད། འནོ་ཀང་བཅོས་

ཐབས་ནང་བཞུགས་སྐབས་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀར་ངལ་བའྱི་

ཚོར་བ་ཞྱིག་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་ན་

གས་ོཚུལ་དང་གས་ོཐབས་གང་རུང་ཞྱིག་མ་ཚང་བ་ལ་ངསོ་

འཛནི་ཞུས་ན་ཆགོ་པ་ཡྱིན།

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

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

བཞྱི་པ་མགོགས་ཐུག་ (instant noodles) 

ནྱི། རང་རའེྱི་ཡུལ་གྱི་རངོ་འབྲགོ་གང་སར་འདྱི་ལ་ཞྱིམ་ཟས་ལྟ་

བུར་བརྱིས་ཏ་ེམང་དུ་བཟའ་བ་དང༌། ཉྱིན་མང་པརོ་ཟས་གཞན་

མྱི་བཟའ་བར་འདྱི་ཁ་ོན་བཟའ་བ་ཡདོ་འདུག་ཀང༌། འདྱི་ཕརོ་

བ་གང་གྱི་ནང་ན་ངན་འབྲས་སྐདེ་པའྱི་དུག་རྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་

པ་ོཡདོ་པས་ཉནེ་ཁ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབའྱི་ཁ་ཟས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་འདུག་

ས།ེ གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཀངོ་ཁང་ན་ར།ེ མགགོས་

ཐུག་ཟོས་ན་ངན་འབྲས་སེྐད། གང་གྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། སྣུམ་བསེགས་

བྱས་པའྱི་ག་ོརནེ་སགོས་ཀྱིས་ངན་འབྲས་སྐདེ་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན་

ཏ།ེ ༢༠༠༢ ལའོྱི་ཟླ་བཞྱི་པར་སུའ་ེཏནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པས་

སྱིགས་ཕེའྱི་རྱིགས་སྣུམ་ཚ་པའོྱི་ནང་དུ་བསེགས་ཚ་ེངན་འབྲས་

སྐདེ་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞསེ་ཟེར། ༢༠༠༢ ལའོྱི་ཟླ་བདུན་པར་ཨ་

རྱིའྱི་སྨན་ཟས་ད་ོདམ་ལྷན་ཁང་དང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚན་རྱིག་པས་

ཀང་ད་ེལ་བདནེ་དཔང་བྱས་པར་མ་ཟད། ཁ་ཟས་གང་ཡྱིན་ཡང་

སྣུམ་ཚ་པརོ་བསགེས་ཚ་ེངན་འབྲས་སྐེད་བྱདེ་དུ་འགྱུར་ཞེས་

ཟེར། དསེ་ན་ཞགོ་ཁགོ་སྣུམ་བསགེས་བྱས་པའྱི་རྱིགས་དག་གྱིས་

ཀང་ངན་འབྲས་སྐདེ་ད།ོ།

མགོགས་ཐུག་མྱི་རུལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རུལ་འགོག་རས་

བླུགས་ཡོད། ད་ལྟ་རུལ་འགོག་རས་དེ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་མྱི་

བླུག་མོད། འནོ་ཀང་དེ་བས་ཆེས་སྐོན་ཆེ་བའྱི་སོམ་སྨན་ 

(stabilizers) བྱ་བ་བླུགས་ཡོད། དེ་ནྱི་ཐད་ཀར་ངན་

འབྲས་སེྐད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་མགོགས་ཐུག་

དའེྱི་ནང་དུ་ལྡུག་རྒྱུའྱི་བྲོ་བའྱི་ནང་དུ་ཚྭ་དང་བྲོ་རྱི་མང་བ་

དང༌། དེ་རྣམས་མྱི་རུལ་བའྱི་ཆེད་དུ་དབྱང་འགྱུར་འགོག་

རས་ (antioxidants,) ཞསེ་པ་ཡདོ་ཅྱིང་ད་ེནྱི་བརྒྱུད་ནས་

ངན་འབྲས་སེྐད་བྱདེ་ཡྱིན། དརེ་མ་ཟད་དའེྱི་སྣདོ་ཕརོ་བ་ད་ེ

འགྱིག་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། ད་ེཚ་ཚད་ (centigrade, 

ཏུའུ་) བརྒྱ་ཡན་ཆད་དུ་གྱུར་བའྱི་ཚ་ེན་ངན་འབྲས་སྐདེ་པའྱི་

རྒྱུ་འབརོ་ཆནེ་འབྱུང་པར་འགྱུར། དསེ་ན་མགོགས་ཐུག་ཕརོ་

བ་གང་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ངན་འབྲས་སེྐད་པའྱི་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་མང་

པོ་ཞྱིག་ཡོད་པས་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་སྐོན་ཆ་ེབའྱི་ཟས་རྱིགས་ཡྱིན་

ཏ།ེ གལ་ཏ་ེབྱྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ཉྱིན་ཉརེ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་མགགོས་

ཐུག་བཟར་བཅུག་ན་དུག་གྱིས་འཆྱི་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན།ོ །ཉྱི་

ཧངོ་གྱི་གས་ོརྱིག་ཆདེ་ལས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརག་དཔྱད་

བྱས་པས་མགོགས་ཐུག་ཕོར་བ་གང་གྱི་ནང་དུ་དུག་ཤྱིན་ཏུ་

མང་བས་དུག་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་མཆྱིན་པས་སལེ་བར་བྱདེ་

དགོས། མཆྱིན་པས་ཉྱིན་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཉྱིན་

མཚན་ཀུན་ཏུ་དུག་དེ་སེལ་བར་བྱས་ན་ད་གདདོ་མགོགས་

ཐུག་ཕརོ་གང་གྱི་དུག་སལེ་བར་བྱདེ་ནུས་ས།ོ །ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

 ལྔ་པ་ནྱི་དམ་ཟས་རྣམས་ཡྱིན་ཏ།ེ དམ་ཟས་ཞེས་པ་

ནྱི་ཤེལ་སོགས་དམ་བུ་དང་ལགས་དམ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་

བླུགས་པའྱི་ཤ་དང་ཤྱིང་འབྲས་སགོས་ཟས་རྱིགས་རྣམས་ལ་

ཟེར། ད་ེདག་མྱི་རུལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རུལ་འགགོ་གྱི་རས་འགྱུར་སྣ་

ཚོགས་པ་བསསེ་ཡདོ་པས་ལུས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་པས་འཛམེ་

དགསོ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིང་ཀངོ་ཁག་

ན་ར།ེ དམ་ཟས་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རུལ་འགོག་རས་མང་དུ་

ཡོད་ཅྱིང་རུལ་འགོག་རས་དེས་ངན་འབྲས་སྐེད་པ་ནྱི་སྔར་

ནས་བདནེ་དཔང་རེད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་

དམ་ཟས་སགོས་བཟའ་བའྱི་ཞོར་ལ་རུལ་འགགོ་རས་མང་དུ་

ཟོས་པར་གྱུར། དཔརེ་ན་ཐའ་ེཝན་གྱི་ཡུལ་སལོ་ལ་མྱི་ཤྱི་བའྱི་

ཚ་ེར་ོས་འགོ་ཏུ་བཅུག་ནས་ལ་ོབདུན་ཙམ་སངོ་བ་ན་རུས་པ་

རྣམས་སར་བླངས་ཏ་ེཉར་ཚགས་བྱེད། འནོ་ཀང་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོ

བཅུ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ལ་ོབདུན་སངོ་རསེ་དུར་དུ་བཅུག་

པའྱི་ར་ོད་དུང་མ་རུལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་ས།ེ ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་

ཞ་ེན། གསནོ་པའྱི་དུས་སུ་རུལ་འགགོ་རས་མང་དུ་ཟོས་པའྱི་

དབང་གྱིས་ཤྱི་རསེ་ར་ོཡང་རུལ་མྱི་ཐུབ་པ་ས།ེ ཤྱིན་ཏུ་ཡ་ང་

བའྱི་གནས་ཡྱིན་ན།ོ །ཞསེ་དང་། རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་

གྱིས་ཀང་། དམ་ཟས་དང་དམ་བུའྱི་ནང་དུ་བླུགས་པའྱི་བཏུང་

བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་རུལ་འགགོ་གྱི་རས་འདྱི་ཡདོ། ཡུན་དུ་

བཞག་ཀང་རུལ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་

འདྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་རུལ་འགགོ་རས་ཡདོ་པས་མྱི་རུལ་བ་ཡྱིན་

ན།ོ །ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

དྲུག་པ་ནྱི་བུར་ཆུའྱི་སྐོར་གྱི་བཏུང་བ་རྣམས་ཡྱིན་

ཏ།ེ བཏུང་བ་འདྱི་རྣམས་རང་རེ་བོད་རྣམས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་མང་

པོ་འཐུང་བར་འདུག་ཀང་། འདྱི་ལ་གཟབ་པར་མ་བྱས་ན་

འདྱིས་ནད་སྐེད་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་

ཀངོ་ཁང་ན་ར།ེ ཁུ་ནག་ (coke,) ལ་སོགས་པའྱི་མངར་ཆུའྱི་

བཏུང་བ་ད་ེརྣམས་འཐུང་བ་ན་ལུས་ཀྱི་ནང་གྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་

ཆ་ེབའྱི་བཅུད་གཉྱིས་ཕྱིར་འབུད་པར་བྱདེ་ད།ེ འཚ་ོརྱི་ཁ་པའྱི་

དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་དང་དྲུག་པ་བཅུ་གཉྱིས་པ་(vitamins 

B1, 2, 6, 12) སགོས་དང་། ཀལ་ཤམ་ (calcium,) སེ་ས་

བཅུད་གཉྱིས་ས།ོ །མྱི་འགའ་རསེ་ས་བཅུད་ད་ེཇྱི་ལྟར་གསསོ་

ཀང་སརོ་ཆུད་མྱི་ཐུབ་པ་ནྱི་ས་བཅུད་ཟགས་པའྱི་དབང་གྱིས་

ཡྱིན། དསེ་ན་ད་ེགས་ོབ་ལས་མངར་ཟས་དང་བུར་ཆུའྱི་བཏུང་

བ་ད་ེརྣམས་མ་འཐུངས་ན་ད་ེཉྱིད་བཟང་། བཏུང་བ་འདྱི་དག་

གྱིས་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀང་སེྐད་པར་བྱདེ་ཅསེ་ཟེར་ར།ོ།

བདུན་པ་ནྱི་སྣུམ་ཚ་པོའྱི་ནང་དུ་བསེགས་པའྱི་ཟས་

རྱིགས་རྣམས་ཡྱིན་ཏ།ེ ཕའེྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་རྣམས་སྣུམ་ཁལོ་

བའྱི་ནང་དུ་བསགེས་པར་བྱས་ན་ངན་འབྲས་སྐདེ་པའྱི་རས་སུ་

འགྱུར་ཞསེ་ཟེར་ཏ།ེ གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་

ན་ར།ེ རྱི་ཏགོ་གྱི་སྣུམ་ལའང་སྐནོ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་ཡདོ་ད།ེ ཧ་

ཅང་ཚ་པརོ་གྱུར་ཚ་ེའཚ་ོདབུགས་(འཚ་ོརླུང་)དང་འཕད་ནས་

ངན་འབྲས་སྐདེ་པའྱི་རས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། དསེ་ན་རྱི་ཏགོ་གྱི་

སྣུམ་བསེགས་ནས་དའེྱི་ནང་དུ་སྔ་ོཚོད་བརསོ་ཚ་ེངན་འབྲས་

སྐེད་རས་སུ་གྱུར་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཉ་ཤ་སགོས་ཤ་སྣུམ་བསགེས་

བྱས་པ་ནྱི་ད་ེབས་ཀང་ཚབས་ཆ།ེ བསྐོལ་ཟྱིན་པའྱི་སྣུམ་ཡང་

ཡང་བསྐོལ་ན་ནུས་པ་ལྡབ་འགྱུར་ཅན་གྱི་ངན་འབྲས་སྐེད་

རས་སུ་འགྱུར། དསེ་ན་སྣུམ་ཚསོ་ཀྱི་ཟས་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ལ་

སྐནོ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབས་མང་དུ་བཟའ་མྱི་རུང་། ཚདོ་མ་ཆུ་ནང་

དུ་བཙོས་ནས་དའེྱི་ནང་དུ་སྣུམ་ཅུང་ཟད་བསེས་ན་དསེ་ཆགོ་

པ་ཡྱིན། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཆདེ་དུ་སྣུམ་མ་ཟོས་ཀང་སོྔ་ཚདོ་དང་

ལ་ོམ་སགོས་ཀྱི་ནང་དུ་སྣུམ་གྱི་ཆ་ལྷན་སེྐས་སུ་ཡདོ་ད།ེ དཔརེ་

ན་ཟོག་དང་གང་པ་ོཆ་ེསགོས་དུད་འག་ོམང་པསོ་རྩྭ་དང་ལ་ོ

མ་བཟའ་བ་ལས་སྣུམ་ཆདེ་དུ་ཟོས་པ་མདེ་ཀང་ལུས་ཚལི་གྱིས་

ཁངེས་ནས་ཡདོ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།ོ །ཞསེ་དང་། །གས་ོརྱིག་རབ་

འབྱམས་པ་ལྱིན་ཀངོ་ཁང་ན་ར།ེ བུད་མདེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་

ཐ་མག་འཐནེ་པ་ཉུང་ཡང་ག་ོབའྱི་ངན་འབྲས་ཀྱི་ནད་ཐབེས་

པ་མང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞ་ེན། སྣུམ་མང་པསོ་ཚདོ་མ་རདོ་ཚ་ེ

སྣ་བུག་ནས་སྣུམ་རླངས་མང་པ་ོབརྔུབས་པས་ཡྱིན་ཞསེ་སགོས་

ཟེར་རོ།།

བརྒྱད་པ་ནྱི་ཞྱིང་སྨན་བཏབ་ཡོད་པའྱི་སྔ་ོཚོད་སགོས་

ཡྱིན་ཏ།ེ སྤྱིར་སྔ་ོཚདོ་དང་ཤྱིང་འབྲས་ནྱི་བད་ེཐང་གྱི་ཁ་ཟས་

ལགེས་པ་ོཡྱིན་མདོ། འནོ་ཀང་དངེ་སང་ཤྱིང་འབྲས་དང་སྔ་ོ

ཚོད་ལའང་རས་འགྱུར་གྱི་ལུད་དང་སྨན་གྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་

དུག་མང་དུ་བཏབ་པས་ལུས་ཁམས་ལ་གནདོ་པ་འབྱུང་བས་

འདྱི་ལའང་བླང་དརོ་ལགེས་པ་ོབྱ་བ་གལ་ཆ་ེས།ེ སྨན་རམས་

པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་ན་ར།ེ དངེ་སང་གྱི་ཚདོ་རྱིགས་ཐམས་ཅད་

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།
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རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

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

བདོ་རྒྱལ་ཡངོས་རྱིས་པའྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་དང་པའོྱི་སྐབས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་དཔྱད་རམོ་ཕགོས་བསྒྱིགས།

བོད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་

ཆེན་ཐེངས་དང་པོའྱི་གསུང་

བཤད་དང་དཔྱད་རོམ་ཕོགས་

བསྒྱིགས་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་འདྱི་

ནྱི། སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ལརོ་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་སྤྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གྱི་

ལམ་སནོ་ལྟར་ལ་ོདའེྱི་སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 

༢༠ ནས་ ༢༢ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་

བདོ་རྒྱལ་ཡངོས་རྱིས་པའྱི་ཚོགས་

ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་

བསྐངས་ཏ།ེ ཕགོས་མཐའྱི་མཁས་

དབང་མང་པ་ོཞྱིག་ཚགོས་ཐགོ་ཏུ་

གདན་ཞུ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་

མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐར་ནག་རྱིས་ཀྱི་

ཐགོ་ལ་གསུང་བཤད་དང་འབྲེལ་བའྱི་དཔྱད་རོམ་གནང་བ་

ཁག་ཕགོས་བསྒྱིགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཚགོས་བཅར་

བའྱི་གཙ་ོབ་ོཁམས་སྤྲུལ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ཡྱིན་པ་རདེ། 

དཔ་ེདབེ་འདྱིའྱི་ནང་ཁནོ་བསམོས་དཔྱད་རོམ་ཁག་བཅ་ོ

ལྔ་ཡདོ་ཅྱིང་དཔྱད་རོམ་དང་བ།ོ དུས་འཁརོ་ཕྱི་ནང་གཞན་

གསུམ་དག་པ་མཉམ་སྦརོ་གྱི་ཚུལ། ཁམས་སྤྲུལ་རྱིན་པ་ོཆ།ེ

གཉྱིས་པ། བདོ་ཀྱི་རྱིས་ཀྱི་སྤྱི་ཚགོས་ལ་ཁབ་ཚད་སྐརོ། རྱིས་རྱིག་

སབོ་དཔནོ་བྲག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆགོ

གསུམ་པ། ཡུལ་ལུང་སོ་སའོྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་རྱིག་

ལག་ལནེ་བྱདེ་སངས་འདྲ་མྱིན་སྐརོ། སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་

མཚན། ཁུ་ནུ།

བཞྱི་པ། མྱི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚའོྱི་རླབས་ཆནེ་མཛད་རསེ་

དྲན་གས།ོ ཟ་ེཕུག་དག་ེསངོ་ཆསོ་འཕལེ། མནོ་ས།ོ

ལྔ་པ། ཞང་བདོ་རྱིས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གཤནེ་གྱི་ཞལ་ལུང་། འག་ོཔ་དག་ེ

བཤསེ་བསན་འཛནི་འབྲུག་གགས། 

བནོ་དགནོ་ས་ོལན།

དྲུག་པ། བྱེད་རྱིས་རྐང་པའྱི་སྐོར། 

སྨན་པ་ཚ་ེརྱིང་དཔལ་འབྱརོ། ལ་

དྭགས། 

ད་ེནས་གཤམ་གསལ་དཔྱད་རོམ་

རྣམས་དྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྐར་

རྱིས་པ་དག་གྱི་ཡྱིན།

བདུན་པ། གས་ོསྦངོ་དང་ས་བདག་

བ་དན་ཁ་བའོྱི་སྐརོ། སྐར་རྱིས་སབོ་

དཔནོ་བྲག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་

མཚན། དྷ་ས།

བརྒྱད་པ། བྱདེ་གྲུབ་གཉྱིས་བཟུང་

འབྲེལ་བྱ་དགསོ་སྐོར། སྐར་རྱིས་

སབོ་དཔནོ་བྲག་མཐནོ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན། དྷ་ས།

དགུ་པ། དུས་ཟེར་ཉརེ་བཞྱི་ལས་འཕོས་ཏ་ེའབྱུང་རྱིས་ཀྱི་ལ་ོའག་ོ

འཛནི་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ་བྱྱིས་པ་གཞནོ་ནུའྱི་གམོ་གསོ། 

བཅུ་པ། བདོ་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་དང་འབྲལེ་བའྱི་དཔྱད་རམོ་གྱི་སྐརོ་ང་ོ

སྤདོ་མདརོ་བསྡུས། སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༩༦ བར།

བཅུྱིག བདོ་ཀྱི་རྱིས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྱིས་རྱིག་སྐརོ། 

བཅུྱིས། རུས་སྦལ་གྱི་འབྱུང་རྱིས་མཚནོ་ཚུལ་དང་འབྱུང་བའྱི་

བྱདེ་ལས་སྐརོ་གངེ་བ། 

བཅུ་གསུམ། གཤྱིན་རྱིས་དང་སྤར་ཁའྱི་ཕག་རྒྱ་སགོས་ལ་ཅུང་

ཞྱིག་དཔྱད་པ། 

བཅུ་བཞྱི། ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་ཀྱི་ཉམས་མངོ་ལས་འཕོས་པའྱི་

དཔྱད་གཏམ་ཀུན་ཕན་ལྡ་ེམྱིག 

བཅ་ོལྔ། བདོ་ཀྱི་སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གངས་ཀྱི་མངནོ་བརདོ་

དང་ད་ེདག་གྱི་བར་འཆད་ཚུལ་སྐརོ།

་་་་་་གནདོ་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།

ཞྱིང་སྨན་བཏབ་ས་ེརསོ་པ་རདེ། ལ་ོབརྒྱའྱི་གངོ་རལོ་ཏུ་འཇར་

མན་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཇས་ེཏས་ེཝནོ་ལའེྱི་བྱིག་ (Justus von 

Leibig, 1803-1873) ཞེས་པས་རས་འགྱུར་གྱི་ལུད་

གསར་མཐོང་བྱུང་ས།ེ རས་འགྱུར་གྱི་ལུད་བླུགས་ནས་རོས་

པའྱི་ཚདོ་རྱིགས་སགོས་ཕྱི་རལོ་ནས་བལྟས་ན་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པ་

དང་མཛསེ་པར་སྣང་། འནོ་ཀང་དེ་དག་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་

ཡྱིན་གྱི། ནང་ཐམས་ཅད་གསགོ་གསབོ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་

ཞྱིག་ཡྱིན། རས་འགྱུར་གྱི་ལུད་བླུགས་པས་ས་ཞྱིང་ཉམས་རྒུད་

དུ་འག།ོ དའེྱི་དབང་གྱིས་ལ་ོཏགོ་ལའང་ཟས་བཅུད་ཤྱིན་ཏུ་

ཉུང་བར་གྱུར། རྱི་ཤྱིང་ལོ་ཏགོ་གྱི་བཅུད་ཉུང་བར་གྱུར་ན་

གནདོ་འགགོ་ནུས་པའང་ཤྱིན་ཏུ་ཞན་པས་འབུ་སྱིན་གྱི་གནདོ་

པ་འབྱུང་། དའེྱི་དབང་གྱིས་ཞྱིང་སྨན་འདབེས་དགསོ་པར་

གྱུར་ཏ།ོ །འ་ོན་ཞྱིང་སྨན་ཞསེ་པ་ཅྱི་ཞ་ེན། འཛམ་གྱིང་གཡུལ་

ཆེན་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཡུལ་དུ་སྤད་རྒྱུའྱི་འགད་རས་

ཡྱིན། གཡུལ་མཚམས་བཞག་ཚ་ེའགད་རས་ད་ེདག་བཀལོ་ས་

མདེ་པར་གྱུར་པས་ཞྱིང་སྨན་བཟོ་བའྱི་རྒྱུ་བྱས། དསེ་ན་ཞྱིང་

སྨན་བཏབ་པའྱི་ཚོད་མ་དང་ཤྱིང་འབྲས་དག་ཟོས་ཚ་ེའགད་

རས་ཀྱི་ནང་ན་ཡོད་པའྱི་གནོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་རས་

འགྱུར་གྱི་རྱིགས་དག་བཟའ་བར་འགྱུར། བཟའ་མྱི་རུང་བའྱི་

དངསོ་པོ་དེ་དག་ཟོས་པས་ལུས་ཁམས་ལ་གནདོ་པ་མང་པོ་

འབྱུང་། ཞྱིང་སྨན་གྱི་ནང་དུ་ཟེ་སྐྱུར་ཚྭ་ (nitric acid salt) 

ཞེས་པའྱི་རས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལོ་ཏོག་གྱི་ནང་དུ་སོང་ནས་

མཐར་མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཟེ་སྐྱུར་དམན་པ་ཞསེ་པའྱི་རས་སུ་

འགྱུར། ད་ེམྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་ཨམེ་གཞྱི་སྐྱུར་དང་འདྲསེ་ན་ཟ་ེཨམེ་

དམན་པ་ (nitrosamine) ཞསེ་པའྱི་རས་སུ་འགྱུར། འདྱི་ཤྱིན་

ཏུ་ཚབས་ཆ་ེབའྱི་ངན་འབྲས་སེྐད་པའྱི་རས་ཤྱིག་ཡྱིན། རུལ་

འགགོ་རས་ཉྱིད་ཀང་ཟེ་སྐྱུར་དམན་པ་ཡྱིན། ཐ་ེཝན་གྱི་སན་

ཞུ་ཞྱིག་ལས། ཐ་ེཝན་གྱི་མྱི་རསེ་ལ་ོར་ེལ་རུལ་འགགོ་རས་སྤྱི་རྒྱ་

ལྔ་ར་ེབཟའ་བར་འདུག་ཟེར། ཞསེ་དང་། དངེ་སང་ས་ཞྱིང་ལ་

རས་འགྱུར་གྱི་ལུད་དང་ཞྱིང་སྨན་གྱིས་གནདོ་པ་ཆནེ་པ་ོབྱས་

པས་འབྲུ་ཚདོ་ཤྱིང་འབྲས་དང་ཤ་རྱིགས་སགོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བཅུད་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ།ེ དཔརེ་ན། ལ་ཕུག་སརེ་པ་ོགཅྱིག་

གྱི་བཅུད་ལ་མཚནོ་ན། ༡༩༤༨ ལརོ་ལ་སེར་རགོ་པ་ོགཅྱིག་གྱི་

བཅུད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ས་ེཚན་ཉྱི་ཁྱི་ལྔ་སངོ་ཡདོ། ༡༩༩༡ ལརོ་གངོ་

གྱི་ད་ེདང་ལྱིད་མཉམ་པའྱི་ལ་སརེ་གཅྱིག་ལ་བཅུད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་

ས་ེཚན་དགུ་བཅུ་ག་ོགཅྱིག་ལས་མདེ། དསེ་ན་གང་ལྟར་བྱས་

ཀང་ཟས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རེད་དཀའ་བའྱི་གནས་

སུ་གྱུར་ཡོད་པས་ལུས་ཟུངས་གས་ོབའྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་གྱི་

བཅུད་ལེན་ར་ེལ་བསནེ་ཀང་མྱི་ལེགས་པ་མེད་པར་མ་ཟད་

ཕན་པ་ཡདོ། ཁད་པར་དུ་ཟས་རྱིགས་དཀནོ་པའྱི་ས་ཁུལ་དུ་

དགསོ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ན།ོ །ཞསེ་ཟེར་རོ།།

དགུ་པ་ནྱི་ཆུ་ས་ེཆུ་བཟང་ངན་གྱིས་ལུས་ལ་ཕན་གནདོ་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་རང་རའེྱི་གསོ་རྱིག་ལས་ཀང་གསུངས་

ཤྱིང་། ཁད་པར་དུ་དངེ་སང་ཆུའྱི་ནང་དུ་རས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་

བཏབ་ཡདོ་པས་ལུས་ཁམས་ལ་གནདོ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ གས་ོརྱིག་

རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་ན་ར།ེ དངེ་སང་གངོ་ཁེར་ན་

ཡདོ་པའྱི་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྦུག་འདྲནེ་བཏུང་ཆུ་ལ་ལངོས་

སྤདོ་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་སྦུག་ཆུ་འདྱི་ལའང་སྐནོ་ཆ་ེས།ེ ཆུ་འདྱིའྱི་

ནང་དུ་སྱིན་ཕ་གསདོ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱིལ་ (cholorine)  ཞསེ་

པའྱི་རས་བཏབ་ཡདོ། རས་ད་ེདང་སྱིན་ཕའྱི་ར་ོགཉྱིས་ཚགོས་

པ་ན་ཁྱིལ་གསུམ་ཀ་ལནོ་ (chloroform) ཞསེ་པའྱི་རས་སུ་

འགྱུར་ཞྱིང་། དའེང་ངན་འབྲས་སྐདེ་པའྱི་རས་ཡྱིན་པས་སྦུག་

ཆུ་འཐུང་བ་འདྱི་དུག་འཐུང་བ་དང་འདྲའ།ོ །ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

བཅུ་པ་ནུས་པ་ཞན་པའམ་སྐྱུར་ཅན་གྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྱིགས་

དག་ཡྱིན་ཏ།ེ ནུས་པ་ཞན་པའྱི་ཁ་ཟས་ཞསེ་པ་ནྱི། ཟས་ད་ེལ་

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

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

པའྱི་ཚསེ་ ༡༠ བར་བུམ་སངོ་ཤར། 
ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།
ཟླ༣ ཚསེ༩ ཟླ། 

 མ་ེཆུ།
Mon 27-4-2015 

Fire Water 

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༣ ཚསེ༡༠ མྱིག  
མ་ེཆུ

Tue 28-4-2015
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་སྤྱི་གནམ་ས་ོཡྱིན་

པས་བྱ་སྤྱིར་འཛམེས།

༣ ཚསེ༡༡ ལྷག
མ་ེཆུ

Wed 29-4-2015 
Fire Wind

ཞག་ངན་ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༣ ཚསེ༡༢ ཕུར  
མ་ེརླུང་། 

Thu 30-4-2015
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྱིམ་ག་ོལྷ་གསལོ་རླུང་

དར་འཛུག འནོ་ཏ་ེཚངོ་ཁའེྱི་ལས་

འཛམེས།

༣ ཚསེ༡༣ སངས 
ས་རླུང་།

Fri 1-5-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བུ་ཚ་མ་སྦར་ས་ོཕྱིར་འདནོ་

མྱི་རུང་།

༣ ཚསེ༡༤  སྤནེ 
ས་རླུང་། 

 Sat 2-5-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རདོ་པ་
དང་། འཐབ་པ་སགོས་མྱི་བྱ།

༣ ཚསེ༡༥ ཉྱི  
མ་ེརླུང་།

Sun 3-5-2015         
Fire Wind 

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   གས་ོསྦངོ་།  ཀླུ་ལྡགོ 
རྱིམ་ག་ོལྷ་གསལོ་ཀླུང་ར་འཛུག གཉནེ་

འགྱིག་མྱི་རུང་།  

༣ ཚསེ༡༥ ཕྱི་མ  ཟླ 
ཆུ་རླུང 

Mon 4-5-2015 
Water Wind 

ལྷ ྒ ཚསེ་ཆ་ངན།

༣ ཚསེ༡༦  མྱིག 
མ༢ེ

Tue 5-5-2015
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་

བནོ་འདབེས་པར་བཟང་། མཁར་བརྱིག་

པ་དང་ས་བསྐ་ོར་ོསོག་མྱི་རུང་།

༣ ཚསེ༡༧  ལྷག 
མ་ེཆུ

Wed 6-5-2015 
 Fire Water

ཚསེ་ཆ་འབྲྱིང་།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།  མ་ེཁམས་སྱིང་ཞག༧༢ རྒྱུ།

༣ ཚསེ༡༨  ཕུར 
ས་རླུང་།

Thu 7-5-2015  
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁད་པར་དུར་འདབེ་མྱི་རུང་། 

༣ ཚསེ ༡༩  སངས 
ས ༢

Fri 8-5-2015
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རནེ་བཞངེས་པ་དང་། 

མཁར་བརྱིག་པར་བཟང་། 

ཤྱིད་སནོ་མྱི་རུང་།

༣ ཚསེ༢༠  སྤནེ 
 ས་ཆུ

Sat 9-5-2015 
Earth Water

སྤྱི་ཡྱི་གནམ་ས་ོཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས། 

༣ ཚསེ༢༡   
ཆྡ

འནོ་ཀང་འདྱི་ཉྱིན་མགནོ་འག་ོམགནོ་

འབདོ་མྱི་བྱ།

༣ ཚསེ ༢༢  ཉྱི
མ་ེཆུ  

Sun 10-5-2015
Fire Water 

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་ཚངོ་ཁའེྱི་ལས་
འཛམེས། ཀླུ་ཐབེས།

༣ ཚསེ ༢༣  ཟླ
ས་ཆུ 

Mon 11-5-2015 
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སནོ་བྱ་བ་དང་། 

གསོ་རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབུ་

ཚ་མ་སྦར་ས་ོཕྱིར་འདནོ་མྱི་རུང་། 

༣ ཚསེ༢༤  མྱིག  
མ་ེཆུ 

Tue 12-5-2015
Fire Water 

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་ཁ་མཆུ་རདོ་པ་
དང་། འཐབ་པ་སགོས་མྱི་བྱ།

༣ ཚསེ༢༥   ལྷག 
ས་ཆུ

Wed 13-5-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་
བནོ་འདབེས་པ་དང་། ནརོ་ལྷ་མཆདོ་པ་

བཟང་། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།

༣ ཚསེ༢༦ ཕུར
མ་ེརླུང་།

Thu  14-5-2015 
Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྱིམ་ག་ོལྷ་གསལོ་ཆསོ་
སྤདོ་བྱ།

༣ ཚསེ༢༧  སངས 
ས་ཆུ

Fri 15-5-2015
Earth Water 

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གསོ་གསར་དང་རྒྱན་
འདགོ་པར་བཟང་། འནོ་ཏ་ེབག་མ་

གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང་།

༣ ཚསེ ༢༨ སྤནེ  ས་ཆུ

Sat 16-5-2015 
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གསོ་གསར་དང་རྒྱན་
འདགོ་པར་བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བདོ་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚསེ་ ༡༡ ནས་བདོ་ཟླ་  

༥ པའྱི་ཚསེ་ ༡༡ བར་བུམ་སངོ་ལྷ།ོ
 ད་ེཕོགས་སུ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།
ཟླ༣ ཚསེ༢༩ ཉྱི 

མ་ེརླུང་།
Sun 17-5-2015

 Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྱིམ་ག་ོལྷ་གསལོ་ཆསོ་
སྤདོ་བྱ། ཤྱིད་སནོ་མྱི་རུང་། གས་ོསྦངོ་། 

ཟླ༣  ཚསེ༣༠  ཟླ
མ་ེཆུ། 

Mon 18-5-2015
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་ས་ོཡྱིན་པས་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛམེས།

ཟླ༤ ཚསེ༡  མྱིག
རྒྱ་ཟླ༤ ཆུང་ཚསེ༢

མ༢ེ
Tue 19-5-2015

Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་
བནོ་འདབེས་པར་བཟང་། མགནོ་འག་ོ

མགནོ་འབདོ་མྱི་བྱ།

ཟླ༤ ཚསེ ༢ ལྷག
ས་ཆུ། 

Wed 20-5-2015
 Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སནོ་བྱ་བ་དང་། 
གསོ་རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཚངོ་
ཁའེྱི་ལས་འཛམེས།  ས་ེབའྱི་མ་ེཏགོ་འཆར།

༤ ཚསེ༣ ཕུར 
རླུང༢

Thu 21-5-2015
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའྱི་ལས་རྣམས་
བཟང་། ཁ་མཆུ་བསྡུམས། བུ་ཚ་མ་སྦར་

ཐགོ་མ་ས་ོཕྱིར་མྱི་འདནོ།

༤ ཚསེ༤ སངས
ས་ཆུ

Fri 22-5-2015 
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སནོ་བྱ་བ་དང་། གསོ་
རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་།  ཁ་མཆུ་རདོ་པ་

སགོས་མྱི་བྱ།   འདྲ་ེཤྱིག་ལྡང་།

༤ ཚསེ༥ སྤནེ
ས་རླུང་།

Sat 23-5-2015 
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་གཉནེ་འགྱིག་མྱི་
རུང་། ཀླུ་ཐབེས། གངས་ཆུ་མདར་སབེས། 

༤ ཚསེ ༦  ཉྱི 
མ༢ེ

Sun 24-5-2015
Fire

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེས་བདག་ཡན་
ཀངོ་འཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༤ ཚསེ༧  ཟླ
 ཆུ༢ 

Mon 25-5-2015
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  སྨན་སྦརོ་དང་། ཁྲུས་བྱདེ་
པར་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང་། 

སག་མའྱི་མ་ེཏགོ་འཆར།

༤ ཚསེ ༨  མྱིག  
མ༢ེ

Tue 26-5-2015 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་
བནོ་འདབེས་པ་དང་། ནརོ་ལྷ་ནཆདོ་པར་

བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ༩  ལྷག  
མ་ེཆུ།

Wed 27-5-2015
Fire Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་ཤྱིད་སནོ་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ༡༠  ཕུར
རླུང༢

Thu 28-5-2015 
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱི་གནམ་ས་ོཡྱིན་
པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༤ ཚསེ༡༡  སངས
ས་རླུང་།  

Fire 29-5-2015 
 Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་མགནོ་འག་ོམགནོ་
འབདོ་མྱི་བྱ།  ཀླུ་ལྡགོ

༤ ཚསེ༡༢  སྤནེ
ས་རླུང་།

Sat 30-5-2015
Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་ཚངོ་ཁའེྱི་ལས་
རྱིགས་འཛམེས།

༤ ཚསེ༡༣   ཉྱི 
མ་ེརླུང

 Sun 31-5-2015
 Fire Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྱིམ་ག་ོལྷ་གསལོ་ཆསོ་
སྤདོ་བྱ།  འནོ་ཏ་ེབུ་ཚ་མ་ཐགོ་མར་ས་ོ

ཕྱིར་འདནོ་མྱི་རུང་། ཀླུ་ལྡགོ

༤ ཚསེ༡༤  ཟླ
ཆུ་རླུང་།

Mon 1-6-2015 
Water Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་ཁ་མཆུ་རདོ་པ་
མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ༡༥  མྱིག 
མ༢ེ 

Tue 2-6-2015
  Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་བྱ་སྦྱིན་གཏངོ་ས་
བནོ་འདབེས་པར་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེགཉནེ་

འགྱིག་མྱི་བྱ། ཀླུ་ལྡགོ

༤ ཚསེ༡༦ ལྷག 
ས་ཆུ།

Wed 3-6-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དགའ་སནོ་བྱ་བ་
དང་། གསོ་རྒྱན་འདགོ་པར་བཟང་། མཁར་

བརྱིག་པ་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ༡༧ ཕུར
ས་རླུང་། 

Thu 4-6-2015
 Earth Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁད་པར་བག་མ་གཏངོ་
ལནེ་འཛམེས།

༤ ཚསེ༡༨ སངས
ས་ཆུ།

Fri 5-6-2015
 Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གསོ་རྒྱན་འདགོ་པ་དང་། 
དགའ་སནོ་བྱདེ་པར་བཟང་། དུར་གདབ་

མྱི་རུང་། 

༤ ཚསེ༡༩ སྤནེ།  
ས་ཆུ། 

Fri 6-6-2015
Earth Water

ཚསེ་ཆ་བཟང། གསོ་རྒྱན་འདགོ་པ་དང་། 
དགའ་སནོ་བྱ་བར་བཟང་། དུར་གདབ་མྱི་

རུང་། ཤྱིད་སནོ་མྱི་རུང་།
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ཤགོ་ངསོ་བཞྱི་པ།

རམོ་སྒྱིག་པ།  རྱིག་དག་ེབླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྱིས།

ཚགོས་མྱི། དྲུང་ཆ་ེཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས།
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡  

ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ འཕྲོས།

མྱིའྱི་ལུས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་

ལ། སྐྱུར་ཅན་ཞསེ་པའང་ར་ོསྐྱུར་པ་ོཅན་ལ་ག་ོརྒྱུ་མ་ཡྱིན་ན།ོ །འ་ོ

ན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞ་ེན། གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་

ཏྱིང་ན་ར།ེ ནུས་ཚད་དྲག་ཞན་ཞསེ་པ་ཅྱི་ཞ་ེན། ཁ་ཟས་རྣམས་

རྱིགས་གཉྱིས་སུ་དབྱེ་སེ། ནུས་པ་དྲག་པོ་ཅན་དང་ནུས་པ་

ཞན་པའ།ོ །ད་ེལ་ནུས་པ་དྲག་པ་ོཅན་ནྱི། སྔ་ོཚདོ་དང་། ཤྱིང་

འབྲས་དང་། འབྲུ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཇྱི་ལྟར་རགས་

པའང་རྩུབ་པ་ད་ེལྟར་ནུས་པ་དྲག་པ་ོཅན་ཡྱིན། ནུས་པ་ཞན་

པའྱི་ཟས་རྱིགས་ནྱི། ཤ་དང་། ས་ོང་དང་། འ་ོམ་དང་། སྣུམ་

དང་། བུ་རམ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། རནེ་དཀར་དང་། འབྲས་

དཀར་དང་། རནེ་སོང་དཀར་པོ་སོགས་ཕ་ཞྱིང་ཞྱིབ་པའྱི་ཟས་

རྱིགས་རྣམས་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟར་ཕ་ཞྱིབ་ཡྱིན་པ་ད་ེལྟར་ནུས་པ་ཞན་

པ་ཡྱིན་ན།ོ།

སུའུ་ལནེ་གྱི་ཚན་རྱིག་པས་ཁྱི་ཕྲུག་གྱི་ཕ་ོབའྱི་ནང་དུ་ཟས་

རྱིགས་འཇུ་ཡུན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ།ེ ཁྱི་ཕྲུག་རྣམས་ཁག་ལྔར་

བགསོ་ཏ།ེ ཁག་དང་པ་ོལ་རནེ་སོང་དཀར་པ་ོབྱྱིན། ཁག་གཉྱིས་

པ་ལ་བྲ་བའོྱི་རནེ་སངོ་བྱྱིན། ཁག་གསུམ་པ་ལ་སྔ་ོཚདོ་དང་ཤྱིང་

འབྲས་བྱྱིན། ཁག་བཞྱི་པ་ལ་ཤ་བྱྱིན། ཁག་ལྔ་པ་ལ་ཤ་དང་རནེ་

སངོ་དཀར་པ་ོགཉྱིས་ཀ་བྱྱིན་ནས་བཟར་བཅུག་ནས་བརགས་

པས། རནེ་སངོ་དཀར་པ་ོཕ་ོཁའྱི་ནང་ནས་བཞུ་བ་ལ་དུས་ཚདོ་

གཉྱིས་ཕེད་ནས་གསུམ་བར་འགརོ། བྲ་བོའྱི་རནེ་ལ་དུས་ཚདོ་

གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཕེད་བར་འགརོ། སྔ་ོཚོད་དང་ཤྱིང་འབྲས་

ལ་དུས་ཚདོ་ཕདེ་འགརོ། ཤ་ལ་དུས་ཚདོ་བཞྱི་འགརོ། ཤ་དང་

རནེ་སོང་དཀར་པ་ོགཉྱིས་ཀ་ལ་དུས་ཚོད་བརྒྱད་འགརོ་བར་

གྱུར། དསེ་ན་ཤའྱི་རྱིགས་དང་རནེ་དཀར་ལྟ་བུ་ཕོ་ཁའྱི་ནང་

ནས་འཇུ་བ་ལ་དུས་ཚོད་ཡུན་རྱིང་དགོས་པས་ཕོ་བའྱི་ནུས་

ཤུགས་ཆནེ་པ་ོསྤད་ནས་བཞུ་དགསོ། འནོ་ཀང་ད་ེདག་གྱི་ནང་

ནས་ཟས་བཅུད་ཚུར་ཐབོ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མདེ་ད་ེཐནཱ་ཆུ་འདྲསེ་རས་

(carbonhydrate) ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། འབྲས་དཀར་ཞསེ་པ་ཅྱི་

ཞ་ེན། འབྲས་རྱིང་གྱི་ཕྱི་ན་ཡདོ་པའྱི་ཤུན་པ་སརེ་པ་ོད་ེམདེ་པར་

བྱས་ནས་འབྲས་འབྲུ་དཀར་པོ་ཁ་ོནར་བྱས་པ་ལ་ཟེར། འབྲས་

ཀྱི་ཟས་བཅུད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ག་ོབདུན་ད་ེཤུན་པ་ད་ེརྣམས་

ཀྱི་ནང་དུ་ཡདོ། བྲ་བ་ོདང་འབྲས་རྱིང་སགོས་རགས་ཤྱིང་རྩུབ་

པའྱི་བཟའ་བཅའ་རྣམས་ཁོག་པའྱི་ནང་ནས་དུས་ཚོད་ཕེད་

ཙམ་གྱིས་བཞུ་ཐུབ་ཤྱིན་ཏུ་མྱུར། ཕར་ཕོ་བའྱི་ནུས་ཤུགས་མང་

པ་ོཕྱུང་མྱི་དགསོ། ཚུར་ཟས་བཅུད་མང་པ་ོའཐབོ། འབྲུ་རྱིགས་

དང་ཤྱིང་འབྲས་ནྱི་ད་ེབས་ཀང་བཟང་བ་ཡྱིན། ཤའྱི་ཁ་ཟས་

བཞུ་བ་ལ་དུས་ཚོད་བཞྱི་དགསོ་ཤྱིང་། སགོ་ཆགས་ལས་བྱུང་

བའྱི་སྤྱི་དཀར་ཡྱིན་པས་ཟོས་པའྱི་རསེ་སུ་ཨམེ་གཞྱི་སྐྱུར་གྱི་རས་

ཆུང་ངུར་འགྱུར། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཅྱིན་སྐྱུར་(uric acid)

དང་ལྱིན་སྐྱུར་(phosphoric acid)དང་ཟངས་སྐྱུར་(copper 

acid)སགོས་སྐྱུར་དུག་གྱི་རྱིགས་དུ་མར་འགྱུར། དུག་རྱིགས་

དེ་དག་ཕྱིར་འབུད་དགོས་ཤྱིང་། དའེང་མཁལ་མས་འབུད་

ལ། མཆྱིན་པས་དག་གཙང་བྱདེ་དགསོ། བཟའ་བ་ཅྱི་ཙམ་མང་

བ་ད་ེཙམ་དུ་ཕྱིར་འབུད་དགསོ་པའང་མང་བས་མཁལ་མའྱི་

ཁུར་ཇ་ེལྱིར་འག་ོས།ེ དའེྱི་ཕྱིར་བྱྱིས་པ་ཤ་བཟའ་བར་དགའ་

བ་རྣམས་ཆུང་ངུའྱི་དུས་ནས་མཁལ་མའྱི་ནུས་པ་ཉམས་ནས་

དུག་ད་ེདག་ཕྱིར་འབུད་མ་ནུས་ནས་དུག་ད་ེདག་ཁག་གྱི་རྒྱུན་

གྱི་ནང་དུ་འག་ོསེ། ད་ེནས་ལྷུ་ཚགིས་དང་ཕ་ཕུང་དག་གྱི་ནང་

དུ་བསགས་ནས་སྐྱུར་རས་སུ་འགྱུར། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་དུག་

རྱིགས་ཡྱིན་པས་ཡུན་རྱིང་སངོ་ཚ་ེནད་མང་པ་ོའབྱུང་ས།ེ དཔརེ་

ན་ཤའྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱུར་རས་འབོར་ཆནེ་ཡདོ་པས་ནད་

འདྱི་རྣམས་འདྲནེ་པར་བྱེད། ཤའྱི་རྱིགས་རྣམས་དང་པོ་བཞུ་

བའྱི་ཚ་ེདུས་ཚདོ་བཞྱིའྱི་ཡུན་གྱི་ཕ་ོབའྱི་ནུས་ཤུགས་གཟད། དརེ་

མ་ཟད་སྐྱུར་རས་འབརོ་ཆནེ་ཡདོ་པས་ནད་འདྱི་རྣམས་འདྲནེ་

པར་བྱེད། །ཤའྱི་རྱིགས་རྣམས་དང་པ་ོབཞུ་བའྱི་ཚ་ེདུས་ཚོད་

བཞྱིའྱི་ཡུན་གྱི་ཕོ་བའྱི་ནུས་ཤུགས་གཟད། དརེ་མ་ཟད་སྐྱུར་

རས་འབརོ་ཆནེ་འབྱུང་། ལུས་ཀྱིས་དུག་འབརོ་ཆནེ་ཕྱིར་འབུད་

དགསོ་པས་ཕར་འག་ོབ་ཆ་ེལ། ཟས་བཅུད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་

འཐབོ་རྒྱུ་མདེ་པས་ཚུར་འངོ་བ་ཉུང་བའྱི་ཟས་རྱིགས་ཡྱིན། དསེ་

ན་རྒྱུན་དུ་ཟས་འདྱི་རྱིགས་ཟོས་ཚ་ེལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཟས་ལས་

བྱུང་བའྱི་དུག་མང་པ་ོབསགས་ཏ།ེ ཕྱིར་འབུད་མྱི་ནུས་ཤྱིང་ཕ་

ཕུང་རྣམས་ཉམས་གས་ོབྱེད་མྱི་ནུས་པར་མ་ཟད་བར་མ་ཆད་

དུ་ཉམས་རྒུད་དུ་སངོ་ནས་མཐར་ནུས་ཉམས་ཀྱི་ནད་མང་པ་ོ

ཞྱིག་འདྲནེ་པར་བྱདེ། ནད་ད་ེདག་སྨན་གྱིས་བཅསོ་ཐབས་མདེ་

པས་ཇ་ེབས་ཇ་ེངན་དུ་སངོ་སེ། མཐར་ཚ་ེདུས་ལས་འདས་པར་

འགྱུར་ར།ོ།

དེ་ལས་ལྡོག་སེ་ནུས་པ་མཐོ་བའྱི་ཟས་རྱིགས་རྣམས་

ཟོས་ན་ལུས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནད་འདྱི་དག་ཐག་གཅོད་བྱེད་

ཐུབ། གལ་ཏ་ེལུས་པ་ོམྱི་བཟང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཟས་རྱིགས་

འདྱི་རྣམས་བསནེ་ན་རྱིམ་གྱིས་ལུས་པ་ོབཟང་བར་འགྱུར། ཁ་ེ

དང་ཞགོ་མངར་རྣམས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། སྔ་ོཚདོ་རྣམས་འཚདེ་

པར་མྱི་བྱ་ཞྱིང་ཁད་པར་དུ་སྣུམ་བླུགས་ནས་འཚེད་མྱི་

རུང་། རེན་པའམ་གསནོ་པརོ་བཟའ་དགསོ་ཏ།ེ བཙསོ་ན་ཟས་

ཀྱི་ནུས་བཅུད་ཉམས་པར་བྱདེ་པའྱི་ཕྱིར། གསནོ་པརོ་ཟོས་ན་

ཟས་ཀྱི་བཅུད་ཕབས་རྱིའམ་ (enzyme,) རུ་མ་() དག་ཉམས་

པར་མྱི་བྱེད་ད།ེ འདྱི་དག་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་

བཙོས་པའྱི་ཚ་ེའདྱི་དག་ཀུན་ཉམས་པར་བྱདེ། ཆུས་བཞུ་བའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་རྣམས་བཙོས་ན་ཕལ་མ་ོཆ་ེཞྱིག་འཇྱིག་

པར་འགྱུར། ཕབས་རྱི་མདེ་པར་གྱུར་ཚ་ེམྱིའྱི་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་

བར་རྒ་བར་འགྱུར་ར།ོ།

ད་ལྟ་ཕྱི་གྱིང་པ་དག་གྱིས་རང་བྱུང་གྱི་གས་ོཐབས་ཞེས་

པ་འདྱི་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གཙགིས་ཆནེ་བྱདེ། ད་ེགང་ཞ་ེན། འབྲུ་རྱིགས་

དང་ཚོད་མ་སོགས་མྱི་བཙོ་བར་གསོན་པོར་བཟའ་བ་ལ་བྱ་

ས།ེ མྱི་རྣམས་འབྲུ་དང་ཚདོ་རྱིགས་བཟའ་བ་དང་ད་ེཡང་གསནོ་

པརོ་བཟའ་བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཚུལ་ལུགས་

དང་མཐུན་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་ཟས་བཟའ་བ་མང་བ་དང་ཁད་པར་དུ་

ནུས་ཞན་ཟས་རྱིགས་བཟའ་བ་མང་ན་ལུས་དང་སགོ་ལ་གནདོ་

ཅྱིང་ཉུང་ན་ཕན་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ༡༩༦༦ ལརོ་ཨ་རྱིར་སྨན་པ་ཞྱིག་

གྱིས་ཚདོ་བལྟ་བྱ་ཕྱིར་བྱྱི་བ་རྣམས་ཁག་བགསོ་ཏ་ེ་ཟས་རྱིགས་མྱི་

མཐུན་པ་བཟར་བཅུག དའེྱི་ནང་ནས་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཟས་ཕལ་

བ་བྱྱིན་ཅྱིང་ཉྱིན་ལྔ་ར་ེལ་ཟས་ཟོས་རསེ་ཉྱིན་གཉྱིས་ར་ེལ་ངལ་

གས་ོབཅུག་པས་བྱྱི་བ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེགཞན་པ་རྣམས་ལས་ཉྱིས་

འགྱུར་གྱིས་རྱིང་བར་གྱུར་ཏ།ོ །ཞསེ་དང་། སྤྱིར་ཟས་ཚྭ་ཅན་གྱི་

རྱིགས་དང་སྐྱུར་ཅན་གྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཡདོ། དང་པ་ོནྱི། སྔ་ོཚདོ་

དང་། ཤྱིང་འབྲས་དང་། ཁ་ེདང་། ཡུང་དམར་རམ་ཞགོ་མངར་

སགོས་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤ་དང་། ས་ོང་དང་། འ་ོམ་དང་། སྣུམ་

དང་། ལན་ཚྭ་དང་། ཀ་ར་དང་། རནེ་དཀར་དང་། འབྲས་དཀར་

སགོས་ཡྱིན་ན།ོ །བ་དམ་མམ་ས་སར་ག དང་སན་མ་དང་ཁུ་ནག་

རྣམས་ནྱི་སྐྱུར་དྲག་པ་ོཡྱིན་པས་ཉུང་བཟའ་བྱ་དགསོ། ཁུ་ནག་

གྱིས་ལུས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་པ་ཡྱིན། སྐྱུར་རྱིགས་དང་ཚྭ་རྱིགས་

ཞསེ་པ་འདྱི་བྲ་ོབ་སྐྱུར་པ་ོདང་ལན་ཚྭའྱི་བྲ་ོབ་ལ་ག་ོམྱི་རུང་། མྱིའྱི་

ལུས་ཀྱི་ཁག་ནྱི་ཞན་པའྱི་ཚྭ་ཅན་དུ་གཏགོས་པས་ཁ་ཟས་ཀང་

ཚྭ་ཅན་བསེན་དགསོ་པ་ཡྱིན། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱུར་ཅན་གྱི་ཟས་

ཤ་དང་ས་ོང་དང་འ་ོམ་དང་སྣུམ་སགོས་ཟོས་ནས་ཁགོ་པའྱི་ནང་

དུ་ཞུ་བའྱི་ཚ་ེན་མུ་ཟྱིའྱི་སྐྱུར་དང་ཟངས་སྐྱུར་སགོས་སྐྱུར་ཅན་གྱི་

དངསོ་པ་ོའབརོ་ཆནེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏ།ེ དའེྱི་ཚ་ེརུས་པ་དག་

ལས་ས་བཅུད་ཀལ་མང་དུ་ཕྱུང་ནས་སྐྱུར་རས་ད་ེདག་སོམས་

པར་བྱ་དགསོ་པས་འ་ོམས་ས་བཅུད་མྱི་གས་ོབར་མ་ཟད་འ་ོམ་

ཇྱི་ཙམ་མང་དུ་བཏུང་བ་ད་ེཙམ་དུ་ས་བཅུད་འཛད་པར་འགྱུར་

བ་ཡྱིན་ན།ོ །ཚན་རྱིག་པ་དག་གྱིས་ཨ་རྱིར་བརག་དཔྱད་བྱས་

པས་ཨ་རྱི་ནྱི་བུད་མདེ་ལ་རུས་སབོ་ནད་ཀྱིས་ཐབེས་པ་ཆསེ་མང་

བའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་མཐངོ་ས།ེ ཁངོ་ཚ་ོལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེལྔ་

ལ་སནོ་སྐབས་རུས་པའྱི་ཕདེ་དམ་བརྒྱ་ཆ་དནོ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་སབ་

པར་གྱུར། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་བཟའ་བཏུང་སགོས་དངསོ་པའོྱི་ལངོས་

སྤདོ་ཤྱིན་ཏུ་འབལོ་པ་ོཡདོ་པས་ཟོག་འ་ོམང་དུ་འཐུང་། ཤ་མང་

དུ་ཟོས། མངར་རྱིགས་མང་པ་ོཟོས་པས་མཐར་ད་ེལྟར་དུ་གྱུར་པ་

རདེ། ཨ་རྱིའྱི་ཚན་རྱིག་པ་དག་གྱིས་ཨ་ཧྥ་ེརྱི་ཁའྱི་དབུལ་ཕངོས་

ས་ཁུལ་གྱི་བུད་མདེ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱས་པས་ཡུལ་ད་ེགའྱི་བུད་

མདེ་རྣམས་ལ་ཚ་ེགང་རྱིང་ཕྲུ་གུ་བཅུ་ཙམ་ར་ེབཙའ་ཡང་ཕྲུ་གུ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ས་བར་མ་ཟད། བུད་མདེ་ད་ེདག་

ལ་ོར་ེལྔར་སནོ་པ་ན་ད་དུང་རུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ས་ས་ེརུས་སབོ་ཀྱི་ནད་

མཐངོ་རྒྱུ་མདེ། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརྣམས་ལ་འ་ོམ་མང་པ་ོའཐུང་རྒྱུ་

དང་། ཤ་བཟའ་རྒྱུ་མདེ་ཅྱིང་། འབྲུ་རྱིགས་རགས་པ་དག་དང་ཚྭ་

ཅན་གྱི་ཟས་རྱིགས་རྣམས་ཟོས་ནས་རུས་པའྱི་ས་བཅུད་མ་ཉམས་

པར་གནས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན། ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི་ཟས་ཀྱི་བྲོ་བ་འབྱྱིན་པའྱི་རས་འགའ་

ཞྱིག་ས།ེ བྲ་ོབའྱི་རས་འདྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་རས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་

སགོས་ངན་འབྲས་སྐདེ་པའྱི་དུག་རྱིགས་མང་པ་ོཡདོ་པས་ཤྱིན་

ཏུ་གཟབ་དགོས་པར་མངནོ་ཏ།ེ གསོ་རྱིག་རབ་འབྱམས་པ་

ལྱིན་ཀངོ་ཁང་ན་ར།ེ ཚྭ་དང་། ཁད་པར་དུ་སྤདོ་སྣ་ས་ེཚྭ་དཀར་

དང་། བྲ་ོརྱི་(དངེ་སྐབས་ལྱི་ཅྱིང་ཞསེ་འབདོ་པ་ monosodium 

glutamate) དང་། སན་སྣུམ་བཅས་ནྱི་ངན་འབྲས་ཀྱི་མཐུན་

ཟས་ཡྱིན། དེས་ན་བྲོ་བ་གར་མོ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ངན་

འབྲས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་ཉ་ེཞྱིང་། ཆང་ངན་པས་ཀང་མཆྱིན་པའྱི་

ངན་འབྲས་སྐདེ་པར་བྱདེ། ཅསེ་ཟེར་ཏ།ེ ཚྭ་མང་དུ་ཟོས་ན་ལུས་

པ་ོསྐྱུར་ཅན་དུ་འག་ོསེ། ལུས་པ་ོསྐྱུར་ཅན་ནད་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་

གཞྱི། ཞསེ་ཟེར་བ་བཞྱིན་དུ་ངན་འབྲས་སགོས་སེྐད་པར་བྱདེ་

པ་ཡྱིན། བྲ་ོརྱི་ཟོས་ན། མགའོྱི་སྐྲ་བྱྱི་བ་དང་། མག་ོཡམོ་འཁརོ་བ་

དང་། ངལ་ཞྱིང་དུབ་པ་དང་། སམེས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་གནས་པ་

རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར། སན་སྣུམ་གྱིས་ཁག་ཤུགས་ལ་གནདོ་

པར་འགྱུར། བུ་རམ་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ས་བཅུད་ཀལ་སོགས་ཉམས་

པར་བྱེད། འནོ་ཀང་བུ་རམ་མ་ཟོས་ཐབས་མེད་ཡྱིན་ན་བུར་

དམར་ཅུང་ཟད་ར་ེཟོས་ཀང་ཆགོ་ཅསེ་ཟེར་ར།ོ།

ཞར་བྱུང་དུ་ལུས་ཁམས་ལ་གནདོ་པའྱི་དངསོ་པོ་
ལྔ་བཤད་པ།

དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པའྱི་ལུས་ཁམས་ལ་གནདོ་པའྱི་

དངསོ་པ་ོའགའ་ཞྱིག་བརདོ་པར་བྱ་སེ། 

དང་པ་ོཐ་མག་འཐནེ་པ་ནྱི། ཐ་མག་འཐནེ་ན་ལུས་

ཁམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་པས་ཅྱིས་ཀང་སྤང་བར་བྱ་དགོས་

ཏ།ེ འདྱིས་འཐནེ་མཁན་རང་ལ་གནདོ་པར་མ་ཟད་ཉ་ེའཁརོ་ན་

ཡདོ་པའྱི་མྱི་གཞན་རྣམས་ལའང་གནདོ་ད།ེ ཐ་མག་གྱིས་ག་ོབའྱི་

ངན་འབྲས་སྐདེ་པ་དང་། ཁག་ར་ས་རངེས་སུ་གྱུར་ནས་སྱིང་གྱི་

ནད་སྐདེ། ཀླད་པའྱི་གྱིབ་ནད་སགོས་ནད་མང་པ་ོསེྐད། ཐ་མག་

གྱི་ནང་དུ་ངན་འབྲས་སྐེད་པའྱི་དུག་རྱིགས་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཞྱིག་

ཡདོ་ལ། སྤྱིར་དུ་བ་རྐང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དུག་རྱིགས་སོང་ཕག་

གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་ཡདོ་ཟེར། ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་གྱི་ཁངོ་དུ་

ཐ་མག་གྱི་དུ་བ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཞྱིང་། ཉ་ེའཁརོ་ན་

ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོང་དུ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་འགོ་བར་

འགྱུར། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ཚན་རྱིག་པས་ཚདོ་བལྟ་བྱས་པས། ཐ་མག་

རྐང་གཅྱིག་འཐེན་ན་ཚེ་སོག་དུས་ཚོད་སྐར་མ་བཅུ་གཅྱིག་

གྱིས་ཇ་ེཐུང་དུ་འག་ོཞསེ་ཟེར། དསེ་ན་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ཐ་མག་

སམ་ཆུང་གང་འཐནེ་ན་ཚ་ེཆུ་ཚདོ་གསུམ་དང་སྐར་མ་བདུན་

གྱིས་ཇ་ེཐུང་དུ་འགའོ།ོ །བུད་མདེ་སྦྲུམ་མའྱི་ཁངོ་དུ་གཞན་གྱིས་

འཐནེ་པའྱི་ཐ་མག་གྱི་དུ་བ་སངོ་ན། བྱྱིས་པ་མངལ་ནས་ཤྱི་བ་

དང་། བཙའ་མ་རན་གངོ་ནས་བཙའ་བ་དང་། ཤསེ་པ་གེན་པ་

དང་། ལུས་བངོས་མ་སྨྱིན་པ་སགོས་སྐོན་མང་པ་ོའབྱུང་བར་

འགྱུར་ཞསེ་ཟེར་ཏ།ེ གས་ོརྱིག་རབ་འབྱམས་པ་ལྱིན་ཡུན་ཏྱིང་ན་

ར།ེ མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ནང་དུག་རྱིགས་མང་དུ་གནས་ཏ།ེ གོང་

ཁརེ་ཆནེ་པ་ོརྣམས་ཀྱི་བར་སྣང་ན་རླངས་འཁརོ་གྱི་དུད་རླངས་

སགོས་ཀྱིས་ཁབ་ནས་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་དུག་འབའ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ཁད་པར་ཐ་མག་གྱི་དུག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཚབས་ཆ་ེས།ེ ཐ་

མག་རྐང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དུག་གྱི་རྱིགས་སོང་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་

ར་ེཡདོ། ད་ེཐམས་ཅད་ཁངོ་དུ་སངོ་ན་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཕོད་ཅྱིང་

གནདོ་པ་ཆ་ེབས་གཟབ་པར་བྱ་དགསོ་ས།ོ །ཞསེ་སོགས་ཟེར་ར།ོ།

གཉྱིས་པ་གོག་ཆས་ཀྱི་ཁབ་འཕོ་ནྱི། ༡༩༩༦ ལའོྱི་ཟླ་

གཉྱིས་པའྱི་ཚེས་བཅུ་བཞྱི་ཉྱིན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་དངསོ་ཁམས་རྱིག་

པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམ་སྤད་གོག་ཆས་ལས་བྱུང་བའྱི་གོག་རྡུད་

རླབས་ཁམས་ཀྱིས་ངན་འབྲས་སེྐད་པར་བེྱད་ཅེས་ཐོག་མར་

གསལ་བསྒག་བྱས། ད་ེཡང་ཁྱིམ་སྤད་གགོ་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

གགོ་ལམ་ལས་རདོ་རླངས་(radiation)སྤ་ོབར་བྱདེ་ཅྱིང་། རདོ་

རླངས་ཞསེ་པ་ད་ེནམ་རྒྱུན་རླངས་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་གཤན་ཤྱིང་

མདགོ་མདེ་དྲྱི་མདེ་པ་ཞྱིག་ས།ེ དསེ་ངན་འབྲས་ནད་བཞྱི་བཅུ་

ལྷག་ཅྱིག་སྐདེ་པར་ད་ལྟ་ཤསེ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རདོ་རླངས་འདྱི་མྱིའྱི་

ཁ་སྣ་བརྒྱུད་ད་ེཁོང་དུ་སོང་ན་ག་ོབའྱི་ངན་འབྲས་སྐེད་པར་

བྱདེ། ད་ལྟ་ཁྱིམ་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྱིམ་སྤད་གགོ་ཆས་རྣམས་

མདེ་ན་འཚ་ོཐབས་མདེ་པ་ལྟ་བུར་བརྱིས་ཏ།ེ ཁྱིམ་གགོ་མང་པ་ོ

བདེ་སྤོད་གཏངོ་བཞྱིན་ཡདོ་མདོ། བརན་འཕྲུལ་དང་། རྱིས་

འཕྲུལ་དང་། ལག་འཕྱིན་ནམ་ལག་འཁརེ་ཁ་པར་དང་། གགོ་

སྒོན་སགོས་མདརོ་ན་གགོ་ཆས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གགོ་

ཡདོ་ཕྱིན་ཆད་དའེྱི་ཉ་ེའཁརོ་ན་གགོ་དང་ཁབ་ལནེ་ནམ་སྡུད་

ལགས་ཀྱི་ཁབ་འཕོ་(radiation)ཡདོ་ལ། གགོ་སྡུད་ཀྱི་ཁབ་འཕོ་

ཞེས་པ་དརེ་མདགོ་དང་དྲྱི་མེད་ཅྱིང་མྱིའྱི་ལུས་སགོས་དངསོ་

པ་ོརྣམས་ཐལ་བྱུང་དུ་བརོལ་ནས་འགོ་སེ། དསེ་མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་

ཕ་ཕུང་རྣམས་རས་པ་དང་གསདོ་པར་བྱདེ་ཅྱིང་། ངན་འབྲས་

སྐདེ་པར་བེྱད་པས་གནདོ་ཚབས་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེས།ེ ༡༩༩༧ ལའོྱི་ཟླ་

གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉྱིན་གྱི་འཛམ་གྱིང་གེང་སགེས་ཀྱི་

སམ་ཞུ་ལས། རྱིས་འཕྲུལ་གྱི་མདུན་དུ་དུས་ཚདོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་བྱ་

བ་བསྒྲུབས་ན། དའེྱི་ཁབ་འཕོའྱི་ནུས་པས་མྱི་ད་ེཉྱི་མ་གཅྱིག་ཚ་ེ

ཇ་ེཐུང་དུ་གཏངོ་བར་བྱདེ་ཅསེ་ཟེར་ར།ོ།

གསུམ་པ་གོག་སྡུད་ཀྱི་རླབས་ནྱི། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་

རྒྱལ་ཁབ་ཁབ་འཕོ་སྲུང་སྐོབས་བསྐོས་མྱི་ཚོགས་པས་

༡༩༩༨ ལོ་ནས་ལག་འཕྱིན་གྱིས་མྱིའྱི་དྲན་པ་མྱི་གསལ་བ་

དང་། ཤསེ་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་གནས་པའྱི་ཉབོ་པརོ་འགྱུར་བར་

བཤད་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་མག་ོའཐམོ་པ་དང་། གཉྱིད་རྨུགས་

པ་སོགས་འབྱུང་སེ། ཀླད་པར་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབ་ཡྱིན་འདུག 

དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་གཟད་སྤོད་པའྱི་ར་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་འཛནི་ཁ་

པར་སྐདེ་པར་འདགོས་པ་འདྱི་ལ་དུས་འཁལེ་འགད་རས་ཞསེ་

པའྱི་མྱིང་འདགོས་ཏ།ེ འདྱི་སྐདེ་པར་བཏགས་ན་ལུས་ལ་ཤྱིན་

ཏུ་གནདོ་ད།ེ ལག་འཕྱིན་རྒྱུན་དུ་གཡས་ཕོགས་སུ་བཏགས་ན་

ལུས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་ད།ེ ལག་འཕྱིན་རྒྱུན་དུ་གཡས་ཕགོས་

སུ་བཏགས་ན་མཆྱིན་པ་ལ་གནདོ་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱབ་

ཕགོས་སུ་བཏགས་ན་མཁལ་མ་ལ་གནདོ་པ་དང་། གཡནོ་ཕགོས་

སུ་བཏགས་ན་མཚེར་བ་ལ་གནདོ་པ་དང་། མདུན་ཕོགས་

སུ་བཏགས་ན་དོན་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལ་གནདོ་པར་འགྱུར་

ཏ།ེ ཁབ་འཕའོྱི་གནདོ་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཚབས་ཆ་ེབ་ཡྱིན། སུའ་ེཏནེ་

གྱི་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཁྱི་གཅྱིག་དང་སོང་གཅྱིག་ལ་

བརག་དཔྱད་བྱས་པས་ལག་འཕྱིན་ཡུན་རྱིང་སྤད་ན་མག་ོན་

བ་དང་། ལུས་པོ་ངལ་དུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་ན་

མངལ་གནས་ཀྱི་ལུས་སོྐན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་ད།ོ།

བཞྱི་པ་གགོ་སྡུད་ཀྱི་ཁབ་འཕ་ོནྱི། ཤུགས་མཐའོྱི་

གོག་སྐུད་ཀྱི་ཉ་ེའགམ་དང་། གོག་སྐུད་ཕལ་བའྱི་ཉ་ེའགམ་

ནའང་གགོ་རླབས་ཡདོ་ཅྱིང་དསེ་ལུས་ལ་གནདོ་པ་ཡྱིན་པས་

མཐ་ོཤུགས་གོག་སྐད་དམ་གོག་སྒྱུར་ཆས་སགོས་ཀྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་

ཁང་པ་སྐྲུན་པ་སགོས་མྱི་རུང་ལ། མལ་ཁང་དང་འདུག་གནས་

ཀྱི་ཉ་ེསར་གགོ་སྐུད་དང་གགོ་གྱི་གཏངོ་འཛནི་ཡདོ་ན་ལུས་ལ་

གནདོ། དབྱྱི་ཐ་ལྱིར་(Italy)བྱྱིས་པ་བཞྱི་བརྒྱ་ལ་ཁག་དཀར་

ནད་ཀྱིས་ཐབེས་པ་དང་། ཧྥྱིན་ལན་དུ་མྱི་ཆྱིག་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་ལ་

སམེས་རྒྱུད་མྱི་བརན་པའྱི་ནད་བྱུང་སེ། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་

ཀང་མཐ་ོཤུགས་གགོ་སྐུད་དང་ཉ་ེཆེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་

པར་ཤསེ། གནདོ་པ་འདྱི་དག་ཀང་རྱིམ་པར་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་

བསགས་ཏ་ེམཐར་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་ནས་སགོ་ལ་རྒོལ་བར་བྱེད་

པ་ཡྱིན། འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གནདོ་ཡུལ་གཙ་ོབོ་མྱིག་དང་སྱིང་དང་

དབང་པ་ོརྣམས་ཡྱིན་ཞསེ་ཟེར་ར།ོ།

ལྔ་པ་ནྱི། དྲདོ་སམོ་ལས་བྱུང་བའྱི་རླུང་གྱིས་ཀང་མྱིའྱི་

ལུས་ལ་གནདོ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ མཁའ་དབུགས་གསར་པ་རྔུབ་མྱི་ཐུབ་

ཅྱིང་། མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ནང་དུ་གསེ་རྡུལ་མ་ོཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་

པ་མྱིའྱི་རྔུབ་རྒྱུའྱི་དབུགས་ཀྱི་ནང་དུ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཡང་དྲདོ་སམོ་གྱིས་ད་ེཉྱིད་མདེ་པར་བྱས་ཟྱིན་པས་མྱིའྱི་

རྐང་པ་ན་ཞྱིང་ཤུགས་མདེ་པ་དང་། མག་ོན། མག་ོའཐམོ། གཉྱིད་

ཡལ། ལུས་དུབ། ཁག་ཤུགས་མཐ།ོ སྱིང་འཕར་མགགོས། ཁ་སྐམ་

པ་སགོས་ནད་རགས་མང་པ་ོའབྱུང་བར་འགྱུར་ར།ོ །གཞན་

ཡང་རླངས་འཁརོ་སགོས་འཕྲུལ་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཕུད་

པའྱི་རླངས་པ་མཁའ་དབུགས་དང་འདྲསེ་པ་དང་། ཁརོ་ཡུག་

ལ་གཏརོ་བརླག་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་

དུག་རྱིགས་ཀྱིས་བར་སྣང་དང་ཆུ་དང་རྒྱ་མཚ་ོདང་ས་འགོ་ལ་

སགོས་ཐམས་ཅད་ཁབ་ནས་ཡདོ་ད་ེཞྱིབ་པར་གཞན་ནས་ཤསེ་

པར་བྱ་དགསོ་ས།ོ།

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