སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
Men-Tsee Da-Sar

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་གནས་ཤངི ་ལུག་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༡༣

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

༸ གོང་ས་མཆོག་ག་ི བཀའ་སབློ །

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༡༩༨༧།༣།༢༣
རང་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའ་ི འབྲས་བུ་
དང༌། མ་ི ཚེའ་ི མདུན་ལམ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན།
སྤྱི་པའ་ི ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དེ་སྔ་སྨན་རྩིས་ཁང་
ལ་སོགས་པར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་མི་
ཉུང་ཤས་ལས་ཕལ་ཆེ་བ་རྫོགས་པའ་ི དུས་ལ་སླེབས། མའི ་ི ཚེ་
ལའང་ཚད་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནི་ལོ་བརྒྱ་
ཕྲག་དང༌། སྟོང་ཕྲག་ནས་སྟོང་ཕྲག་བར་གནས་དགོས་པ་
ཞིག་ཡིན་པས་རྒན་པའི་མཇུག་ཁྱེད་ཚོ་གཞོན་པས་མཐུད་
དགོས་པའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནས་ཞུམ་མེད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་
དེ་ཧུར་ཐག་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ནད་པར་བལྟ་
སྐབས་ཀྱང་ཕན་པའི་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། སྨན་གྱི་ལག་རྩལ་མཁས་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཡནི ་ནའང་ནད་པར་སངྙི ་ནས་བརྩེ་བའ་ི བསམ་པ་ཞིག་མེད་
ན་ཕན་འབྲས་ཐོན་རྒྱུ་མེད། དེང་སང་སྨན་པས་མིའ་ི གཟུགས་
པོར་གཤག་བཅོས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བཅོས་ཐབས་འདྲ་མིན་
མང་པོ་ཞིག་བྱས་པའ་ི ཐ་མར་མི་ལ་དངོས་པོའ་ི འདུ་ཤེས་ལྟ་
བུ་ལས་མི་ནི་སྲོག་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་བརླགས་
ནས་བརྩེ་སེམས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས། གང་འཚམས་ནས་མི་
ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་སྐབས་རླངས་འཁོར་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་ཞིག་ལས་མི་འདི་རང་ཉིད་དང་
འདྲ་བར་ང་ཟེར་བའ་ི བློ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་སྙམ་པའ་ི བརྩེ་བ་
བྱེད་ཡུལ་གྱི་བསམ་བློ་བརླག་འགྲོ་གི་འདུག་པ་དེ་ནི་ཉེན་ཁ་
ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཤོད་མཁན་བྱུང༌། དེ་ན་ི ཡོང་སདྲི ་པ་ཞིག་
རེད། དཔེར་ན་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྨན་པ་ཞིག་ཐུག་སྟེ་
ཁོང་སྨན་བཅོས་མཁས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་རང་ཚོའ་ི བདེ་

ཐང་ལ་ཤ་ཚ་དང༌། སྙིང་ཉེ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་བསྟན་ན་ན་
ཚ་དྲག་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྨན་པས་དངོས་གནས་ཤ་ཚའ་ི
ཐོག་ནས་བལྟས་སོང་བསམ་པའི་དགའ་སྤྲོ་ཞིག་རང་ཤུགས་
སུ་ཡོང་བ་དང༌། ཡང་སྨན་པ་ཤནི ་ཏུ་མཁས་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་
ཡང་དེས་སེམས་ཀྱི་གཏངི ་ནས་ཤ་ཚ་སྙིང་ཉེའ་ི རྣམ་པ་ཞིག་
མེད་པར་བལྟས་ན་རང་གི་བསམ་པར་ཁོང་མཁས་པོ་ནི་
ཡོད་ཤག་དང༌། ཡག་པོ་ཞིག་བལྟས་ཨེ་ཡོད་སྙམ་པའ་ི སོམ་
ཉའི ་ི བློ་ཞིག་རང་ཤུགས་སུ་ཡོང་གི་འདུག ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་
གཅིག་པ་ཡནི ་པས། རང་ག་ི ལུས་ལ་དཔེ་ལོངས་ལ། །གཞན་
ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཅེས་པ་བཞིན་རང་ཐོག་གི་
ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་གཞན་ལ་བལྟ་སྐབས་དངོས་གནས་
ལྷག་བསམ་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བློའི་ཐོག་ནས་བལྟ་ཐུབ་ན་
དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནད་པས་ཀྱང་སྨན་པར་བརྩེ་སེམས་དང་
གུས་བརྩི་ཞིག་སླེབས་རྒྱུ་དང༌། ཕན་པའི་སེམས་པ་དེ་མིག་
གིས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ན་ཡང་ཕན་སེམས་དེའ་ི ནུས་པའི་ཐོག་
ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ན་སྨན་
པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ། ངས་རྟག་ཏུ་བརྗོད་
པ་ལྟར་ཕན་སེམས་ཞེ ས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ ན་པོ་
ཡིན། ཕན་སེམས་ནི་མི་ཚེའ་ི སྙིང་པོ་དང༌། བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའི་
རྩ་བ། ཐ་མ་མི་ཚེ་རྫོགས་སྐབས་ཀྱང་བློ་བདེའ་ི ངང་ནས་འགྲོ་
བ་བཅས་ཡོང་གི་རེད། ཕན་སེམས་མེད་མཁན་ལ་མི་ཚེའ་ི
རངི ་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་མི་ཐུབ་ལ། ཐ་མ་མི་ཚེ་རྫོགས་པའི་སྐབས་
ཀྱང་བློ་མི་བདེ་བའི་ངང་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ཡང་
ཁྱེད་རང་ཨེམ་ཆི་ཚོས་དེ་འདྲའི་ལྷག་བསམ་གྱིས་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཏེ་ནད་པར་བལྟ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཤནི ་ཏུ་གལ་ཆེན་
པོ་ཡིན་པར་བསམ་གྱི་འདུག
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
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ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ཁ༽ སྨན་གྱི་བཅོས་པ།

ཐོག་མར་ནད་འདི་གནས་གཞན་དུ་མི་བྱེར་
བར་ལམ་དེ་ཉིད་ནས་ལྡོག་པའི་ཆེད་དུ། མ་ནུ་བཞི་ཐང་
སྟེང་མིང་ཅན་སེར་པོ་དང་ཀོ་བྱི་ལ་གཉིས་བསྣན་པའི་ཐང་
ལན་འགའ་བཏང་དགོས། དངོས་གཞ་ི སྨན་ལ་ནད་པའ་ི ཆོས་
བཅུ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སྙིང་གི་བྱེད་ལས་ཚུལ་
བཞིན་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་རླུང་འཁྲུགས་པ་ཞ་ི བྱེད་དུ་ཚངས་
ལྷ། ཨར་ཚེས། ཨ་རྒྱན། ཙན་དན་༡༨། ཨར་ཀླུ། འཆ་ི མེད་
ཨར་བརྒྱད་བཏང་དགོས་པ་དང་། ངན་ཁྲག་ཞི་བར་བྱེད་
པ་དང་། ཁྲག་རྩ། འཁོར་རྒྱུག་ག་ི རྒྱུ་བ་ལེགས་པར་ཡོང་བར་
སྐྱུར་༢༥ མུ་ཏིག་༢༥ མན་བསིལ། ཁྲག་སྨན་༡༡། ཀོ་བྱི་༡༣།
ཨ་རུ་༡༠། དང་བྲག་ཞུན་༩། མནན་པ། མ་ཞུ་བ་དང་དྭངས་
མ་གནས་སུ་འཇོག་སྟེ་ལྗི་ཚད་གཅོག་པ་དང་། མཁལ་དྲོད་
སྲུང་བར་ཉི་དཀྱིལ། འབའ་སམ། ད་ལ་ི ༡༦། ཞ་ི གསེར། སྨན་
༣ བཏང་ན་ལེགས། དེ་བཞིན་རིན་ཆེན་རིལ་བུར་བྱུ་དམར་
༢༥ དང་། ར་བསམ། མང་སྦྱོར། བཅས་བདུན་རེར་ཐེངས་རེ་
བཞེས་ན་བཟང་བ་ཡོད།
ཕྱི་ལུགས་ནས་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ནད་ཀྱི་
བཅོས་ཐབས་སུ། ཆུ་སྨན་ (Diuretics/water pills)
བཏང་སྟེ་དྲི་ཆུ་མང་དུ་འབབ་བཅུག་པའ་ི སྒོ་ནས་ལུས་པོའ་ི
ཆུ་ཁམས་དང་ལན་ཚྭའི་རིགས་ (sodium) ཉུང་དུ་བཏང་
བ་ཡིན། ཆུ་སྨན་ཁག་ནི། chlorothiazide [(Diuril)

(Ace Inhibitors)

སྨན་དེ་ལུས་པོའི་
(angiotension II) ཞེས་སྙིང་གི་ཁྲག་རྩ་འཛུམ་པའམ་
ཕྲ་བར་གཏོང་མཁན་རྫས་ཀྱིས་བྱེད་ལས་དལ་བར་གཏོང་
གི་ཡོད། སྨན་དེས་སྙིང་རྩ་ལྷོད་དུ་བཏང་ནས་སྙིང་རྩའ་ི བུ་
ག་འབྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་
ཉུང་དུ་གཏོང་བཞིན་སྙིང་ཁམས་བྱེད་ལས་ལྷོད་པར་གྱུར་
བ་ཡིན། སྨན་དེ་བསནྟེ ་སྐབས་བུད་མེད་རྣམས་མངལ་དུ་
བུ་མ་ཆགས་པ་དགོས། ཕྱི་སྨན་དེ་རགི ས་ན།ི benazepril
(Lotensin), captopril (Capoten), enalapril
(Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril
(Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), and
perindopril (Aceon), quinapril (Accupril),
ramipril (Altace), trandolapril (Mavik) བཅས་

ནང་གསེས་དབྱེ་བའམ་ཆ་ཤས་ཡནི ་ནོ། །ཟུར་ཕོག་ན་ི ག་ློ སྐམ་
ལུ་བའམ། ལྤགས་པ་གཡའ་བ། མགོ་ཡུ་འཁོར་བ། བཅུད་རྫས་
(potassium) ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་ཡིན།
Angiotension

II

Receptor

Blockers (ARBs)

(HydroDiuril),

གོང་དུ་གསལ་བའི་ (ACE) སྨན་
གྱིས་ (angiotension II) ཡི་འབྱུང་ཁུངས་སམ་བྱེད་
ལས་དལ་བར་གཏོང་བ་བཞིན། (ARBs) ཕྱི་སྨན་དེ་
ཡིས་ (angiotension II) རྫས་ཀྱི་ལུས་ནང་འཛིན་རྫས་
(receptors) འགོག་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕན་ཡོན་གོང་ལྟར་
སྙིང་རྩར་ལྷོད་པ་དང་བུ་ག་ཕྱེ་པར་བྱེད་ནས་ཁྲག་རླུང་ཚད་
གཞ་ི ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡནི ། འོན་ཀྱང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཡོངས་
རྫོགས་ཐོན་པར་བདུན་ཕྲག་རེ་ཟུང་འགོར་གྱི་ཡོད།
ཕྱི ་ ལུགས་སྨན་ནི ། c a n d e s a r t a n

methyclothiazide (Enduron), metolazone

(Atacand), eprosartan (Teveten), irbesartan

(Zaroxolyn) དང་ Diulo, (Mykrox)

(Avapro), telmisartan (Micardis), valsartan

(oral or sodium injection)], chlorthalidone
( Hygroton),

indapamide

hydrochlorothiazide

( Lozol),

བཅས་ཡིན།
ཆུ་སྨན་དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་གིས་ལུས་པོའ་ི བཅུད་རྫས་
(potassium) ཟད་པར་བྱས་ནས་ཤ་སྒྲིམ་གུད་པ་དང་། ཉ་
རིལ་ན་བ། ལུས་ངལ་ཡོང་གི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཟ་ཁུ་ནད་
ཅན་ལ་ཁྲག་མངར་འཕེལ་བ་དང་རོ་ཙ་ཉམས་པའི་ཟུར་ཕོག་
མ་ི དམན་ཙམ་ཡང་ཡོད་འདུག
(Beta-blockers) སྨན་དེ་ཡིས་སྙིང་གི་
འཕར་གྲངས་དལ་དུ་གཏོང་བར་བྱེད་ནས་སྙིང་གི་བྱེད་
ལས་ལྷོད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞནི ་སྨན་དེ་དག་གསི ་སངྙི ་
ནད་ (arrhythmia) ཞེས་སྙིང་གི་འཕར་གྲངས་མི་སྙོམས་
པ་དེ་སྙོམས་པར་རོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྨན་རྣམས་ནི་

བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་བཀྲ་ཤསི ་དཔལ་འཁྱིལ།

མ་ནཱ་ལ།ི

སྤོག་ར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་ཡན་ལག་སྨན་
ཁང་ནི་བལ་ཡུལ་དུ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡
ཉིན་གསར་འཛུགས་ཞུས།
སྐབས་དེ ར་སྤོག་ར་བཀྲ་ཤི ས ་དཔལ་འཁྱི ལ ་
གཞསི ་ཆགས་ཀྱི་གཞསི ་འགོ་དང་མི་མང་ཡོང་ནས་རེ་བསྐུལ་
ཞུས་པ་ལྟར། དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་སྨན་པ་ཞིག་ཆེད་
གཏོང་གནང་ཡོད། ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ནས་གཞིས་
ཆགས་ནང་དུ་སྨན་ཁང་དང་། སྨན་པའ་ི ལས་ཤག་བཅས་
མཐུན་འགྱུར་གནང་། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེར་རམི ་བཞིན་
སྨན་པ་བསནྟེ ་གཏུག་ཞུ་མཁན་ཁོངས་སུ་ས་གནས་ཡུལ་མི་
དང་། ཡུལ་སྐོར་སྤ་ྲོ འཆམ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་ཉིན་
རེར་ནད་པ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞ་ི བཅུ་བར་སབླེ ས་ཡོད།
ད་ལྟའི་ཆར་བཀྲ་ཤིས་གླིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་
གི་སྨན་པས་བཀྲ་ཤིས་གླིང་དང་། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཁྱིལ་
ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གཉིས་ཀྱི་སྨན་པ་གཅིག་ལྕོགས་གནང་
བཞིན་ཡོད། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དེར་ཉིན་རེར་ཆ་སྙོམས་
ནད་པ་གྲངས་ ༡༢ ལས་མི་ཉུང་བ་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུག་
བྱེད་པ་དང་། ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་
ཡས་མས་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད།

མ་ནཱ་ལི ་ སྨན་རྩི ས ་ཁང་གི ་ ཡན་ལག་སྨན་
ཁང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ཉིན་གསར་འཛུགས་
ཞུས། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཤིང་ཁང་ཞིག་ཁང་གླར་བླངས་ཏེ་
བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་འགོ་བཙུགས། དགུན་དུས་ཟླ་གསུམ་
རངི ་ས་གནས་སུ་སྨན་པ་བསྟེན་གཏུགས་ཞུ་མཁན་ནད་པ་
ཉུང་བས་ས་གནས་དེའ་ི སྨན་པས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ atenolol (Tenormin), betaxolol (Kerlone,
དུ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཆེད་དུ་སྨན་བསྐོར་བསྐྱོད་སྲོལ་ཡོད། discontinued) betaxolol (Betoptic, Betoptic
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་སྨན་ཁང་དེ་ S), bisoprolol fumarate (Zebeta), carteolol
གཏན་འཇགས་ཐོག་གཞི་བརྟན་ཚུགས་པ་དང་། ཉེ་ཁུལ་བོད་མི་ (Cartrol, discontinued), carvedilol (Coreg),
གཞིས་སྒར་པཱཏ་ལི་ཀུལ་དང་། ཌོ་པི། སྤང་སྒང་རི་ཁྲོད་བཅས་ esmolol (Brevibloc), labetalol (Trandate,
སུ་སྨན་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད། དེང་སང་ས་གནས་དེ་དག་ཏུ་ Normodyne), metoprolol (Lopressor,
བོད་མ་ི གཏན་སདྡོ ་ཉུང་བས་ཆེད་མངགས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ Toprol XL), nadolol (Corgard), nebivolol
སྐབས་སྨན་པ་ཕེབས་པ་ལས་རྒྱུན་གཏན་སྨན་བསྐོར་བསྐྱོད་ (Bystolic), penbutolol (Levatol), pindolol
དགོས་མེད། མ་ན་ལི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ ( Visken, discontinued), propranolol
སྨན་སློབ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་ལྟར་དབྱར་དུས་སྨན་རྩ་ངོ་སྤྲོད་སློབ་སྦྱོང་ (Inderal, InnoPran), sotalol (Betapace),
ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་བཀའ་འཁལྲོ ་ཞུ་ timolol (Blocadren, discontinued) timolol
དགོས་རགི ས་ཁམས་གཙང་གནང་བཞནི ་ཡོད། ཡན་ལག་སྨན་ ophthalmic solution (Timoptic) བཅས་ཡིན་ནོ།།
ཁང་དེར་ཆ་སྙོམས་སུ་ཉིན་རེར་ནད་པ་གྲངས་ ༡༩ ལས་མི་ཉུང་ སྨན་དེ་དག་གི་ཟུར་ཕོག་ན་ི གཉིད་ཡེར་བ། མགོ་ཡུ་འཁོར་
བ་སྨན་པ་བསནྟེ ་གཏུག་བྱེད་པ་དང་། ལོ་རེར་སྨན་སྦྱིན་ཧནི ་ བ། ལུས་ངལ་བ། ཡན་ལག་མཐིལ་བཞ་ི གྲང་བ། རོ་ཙ་ཉམས་
སརྒོ ་འབུམ་གསུམ་ཡས་མས་སྤདྲོ ་བཞནི ་ཡོད།
པ་བཅས་ཡིན།
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(Diovan), losartan (Cozaar), and olmesartan
(Benicar) བཅས་བཟོ་གྲྭ་མང་པོས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་བཞན
ི ་

ཡོད། དེའ་ི ཟུར་ཕོག་ནི་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་། ཤ་གྲིམ་ན་
བ། གཉིད་ཡེར་བ། བཅུད་རྫས་ (potassium) ཚད་གཞི་
མཐོ་རུ་འགྲོ་བ་བཅས་ཡོད། སྨན་དེ་བསྟེན་སྐབས་བུད་མེད་
རྣམས་མངལ་དུ་བུ་མ་ཆགས་པ་དགོས།
Calcium channel blockers

སྤྱིར་བཅུད་རྫས་ཀེལ་ཤིཡམ་གྱིས་སྙིང་འབྱེད་
འཛུམ་གཉི ས ་ཀྱི ་འཛུམ་སྡུད་དྲག་པོ འི ་རྐྱེ ན ་བྱེད་ཀྱི ་
ཡོད། གོང་གི་སྨན་དེ་དག་གིས་སྙིང་དང་ཁྲག་རྩའ་ི ཕྲ་ཕུང་
ནང་ཀེལ་ཤིཡམ་གྱི་འགུལ་བསྐྱོད་དལ་བར་བཏང་ནས་སྙིང་
འཛུམ་པ་དང་ཁྲག་རྩ་ཅུང་ལྷོད་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྨན་དེ་
དག་ཁ་ཟས་དང་འོ་མ་ལྷན་དུ་བསྟེན་པ་དང་རྒུན་འབྲུམ་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༢ གཟིགས།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམགི ས་ཡུལ།
✴ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་གཞུང་དང་མཁས་པའ་ི མན་

ངག་ནས་བྱུང་བའ་ི ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་
ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསནྟེ ་ཡར་རྒྱས་དང་། རྒྱུན་
ལྡན་བྱེད་སྒོའ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
✴ འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་ས་
མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་
ལ་བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
✴ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ།
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བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།
སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

་་་་་་ནད་ལ་ལུགས་གཉིས་ཀྱིས་བལྟ་ཚུལ།

འབྲོང་ར་ྩེ བེའུ་བུམ་དཀར་པོ།
སྨན་གཞུང་འདི་ནི་འབྲོང་རྩེ ་ལྷ་བཙུན་རིན་
ཆེན་རྒྱ་མཚོའམ་བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་མཆོག་གིས་བརྩམས་
པ་ཞི ག ་ཡིན། ཁོ ང ་ནི་བོ ད ་ཀྱི ་གཙང་ཕྱོ ག ས་འབྲོང་རྩེ ་
ནས་བྱོན་ཞིང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ི གདུང་བརྒྱུད་ཡིན་པས་
འབྲོང་རྩེ་ལྷ་བཙུན་ནམ་ལྷ་སྲས་ཞེས་འབོད་པ་དང་། བོད་
སྨན་མཁས་པ་མི་དགུའ་ི ནང་ཚན་སྟོང་བརྒྱུད་དྲི་མ་མེད་
པ་དང་བྲང་ཏི ་ལུགས་ཀྱི ་བརྒྱུད་འཛིན་སྨན་པ་གྲགས་
ཅན་ཞིག་ཡིན། སྨན་གཞུང་འབྲོང་རྩེ་བེའུ་བུམ་དཀར་པོ་
འདི་ལ་ད་ལྟའ་ི ཆར་མ་ཕྱི་སུག་བྲིས་མ་འགའ་ཞིག་མཇལ་
རྒྱུ་ཡོ ད ་པ་བཞི ན ་གཞུང་གི ་མཚན་ལའང་མ་འདྲ་བ་
ཅུང་ཟད་ཡོད་དེ། བེའུ་བུམ་དཀོར་པོ་བདུད་རྩི་གདམས་
ངག་ (དབུ་ཅན་སུག་བྲིས་) ཅེས་པ་དང་། འབྲོང་རྩེ ་བུ་
བུམ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་བཞུགས་སོ་ (དབུ་
མེད་སུག་བྲིས་) ཞེས་བྱ་བ་དང་། ལྷ་བཙུན་པས་མཛད་
པའི་འབྲོང་རྩེ་བེ་བུམ་ཆེན་མོ་ (དབུ་མེད་སུག་བྲིས་མ་ཕྱི་
གཉིས་) བཞུགས་སོ། །དེ་བཞིན་གསར་དུ་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་
པ་འབྲོང་རྩེ་ལྷ་སྲས་རྗེས་མཛད་པའ་ི བེའུ་བུམ་ (མི་རགི ས་
དཔེ་སྐྲུན་ཁང་) བཅས་ཡིན། མ་ཕྱི་དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་ཕལ་
ཆེར་ཚིག་སྦྱོར་ཐད་ལ་མ་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་མངོན་པ་མ་
གཏོགས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་མེད། འབྲོང་རྩེ་ལྷ་
བཙུན་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་རམ་ལོ་རྒྱུས་རགས་རིམ་འཁོད་
པ་ཞིག་ཀྱང་མཇལ་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་ཁོང་ནི་མཁས་གྲུབ་དགེ་
ལེ གས་དཔལ་བཟང་གི་དངོས་སློ བ་ཡིན་པས་ཕལ་ཆེ ར་
དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལ་བྱོན་པར་སྙམ་ཞེས་མཁས་
དབང་བྱམས་པ་འཕནྲི ་ལས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས།
བེ འུ་བུམ་ཞེ ས་པའི་སྒྲ་དོན་ནི་མན་ངག་ཕྲན་
ཚེ ག ས་མང་པོ ་གླེ ག ས་བམ་གཅི ག ་ནང་ཕྱོག ས་བསྒྲི ག ས་
གནང་བ་ལ་ཟེ ར། འབྲོང་རྩེ ་བེ འུ་བུམ་ནང་དུའང་ལྷ་
བཙུན་རིན་ཆེ ན་རྒྱ་མཚོ ་རང་ཉི ས ་ཀྱི ས ་དངོ ས ་སུ་ཕྱག་
བཞེས་གནང་བའ་ི སྨན་སྦྱོར་དང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ཛོ་གི་
དང་། བྲང་ཏི་སོགས་ཀྱི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བཞུགས་
ཡོད། གཞུང་འདིའི་ནང་དུ་ལུས་སྟོད་དབང་པོའི་ནད་
དང་། དོན་སྣོད་ཀྱི་ནད། ཉེས་པ་བྱེ་བྲག་པའ་ི ནད། སནྲི ་དང་

བཞི་པ་མགྱོགས་ཐུག་ (instant noodles)
ནི། རང་རེའ་ི ཡུལ་གྱི་རོང་འབྲོག་གང་སར་འད་ི ལ་ཞམི ་ཟས་ལྟ་
བུར་བརསྩི ་ཏེ་མང་དུ་བཟའ་བ་དང༌། ཉནི ་མང་པོར་ཟས་གཞན་
མི་བཟའ་བར་འདི་ཁོ་ན་བཟའ་བ་ཡོད་འདུག་ཀྱང༌། འད་ི ཕོར་
བ་གང་གི་ནང་ན་ངན་འབྲས་སྐྱེད་པའི་དུག་རིགས་ཤནི ་ཏུ་མང་
པོ་ཡོད་པས་ཉེན་ཁ་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་བའི་ཁ་ཟས་ཤགི ་ཡིན་པར་འདུག་
ས།ྟེ གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ལནི ་ཀོང་ཁྲང་ན་རེ། མགགྱོ ས་
ཐུག་ཟོས་ན་ངན་འབྲས་སྐདྱེ ། གང་ག་ི ཕྱིར་ཞེ་ན། སྣུམ་བསགྲེ ས་
བྱས་པའི་གྲོ་རྗེན་སོགས་ཀྱིས་ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་པར་བྱེད་པ་ཡནི ་
ཏེ། ༢༠༠༢ ལོའ་ི ཟླ་བཞི་པར་སུའེ་ཏེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རིག་པས་
སགྙི ས་ཕྱེའ་ི རིགས་སྣུམ་ཚ་པོའ་ི ནང་དུ་བསྲེགས་ཚེ་ངན་འབྲས་
སྐདྱེ ་པའ་ི རྒྱུར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར། ༢༠༠༢ ལོའ་ི ཟླ་བདུན་པར་ཨ་
རའི ་ི སྨན་ཟས་དོ་དམ་ལྷན་ཁང་དང་དབྱིན་ཇིའ་ི ཚན་རིག་པས་
ཀྱང་དེ་ལ་བདེན་དཔང་བྱས་པར་མ་ཟད། ཁ་ཟས་གང་ཡིན་ཡང་
སྣུམ་ཚ་པོར་བསགྲེ ས་ཚེ་ངན་འབྲས་སྐྱེད་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་
ཟེར། དེས་ན་ཞགོ ་ཁོག་སྣུམ་བསྲེགས་བྱས་པའི་རིགས་དག་གིས་
ཀྱང་ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་དོ།།
མགྱོགས་ཐུག་མི་རུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་རུལ་འགོག་རྫས་
བླུགས་ཡོད། ད་ལྟ་རུལ་འགོག་རྫས་དེ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་མི་
བླུག་མོད། འོན་ཀྱང་དེ་བས་ཆེས་སྐྱོན་ཆེ་བའི་སྙོམ་སྨན་
(stabilizers) བྱ་བ་བླུགས་ཡོད། དེ་ན་ི ཐད་ཀར་ངན་
འབྲས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་མགྱོགས་ཐུག་
དེའ་ི ནང་དུ་ལྡུག་རྒྱུའི་བྲོ་བའ་ི ནང་དུ་ཚྭ་དང་བྲོ་རྩི་མང་བ་
དང༌། དེ་རྣམས་མི་རུལ་བའི་ཆེད་དུ་དབྱང་འགྱུར་འགོག་
རྫས་ (antioxidants,) ཞེས་པ་ཡོད་ཅངི ་དེ་ན་ི བརྒྱུད་ནས་
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འདུག འོན་ཀྱང་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་མཉམ་དུ་ནད་
ཁུ་བ་དང་ཆང་རག་མཉམ་བསྟེན་མི་རུང་བ་ཡིན། གཤམ་ གཞན་བསྡོང་ཡོད་ན་དཔྱད་བཅོས་སྣ་ཚོགས་ལག་བསྟར་
གསལ་སྨན་ amlodipine (Norvasc), diltiazem, གནང་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་དེང་སྐབས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་
felodipine, isradipine, nicardipine,

(complementary and alternative medicine,

nifedipine, nisoldipine, verapamil

CAM)

བཅས་ལ་
ཟུར་ཕོག་ཡོད་དེ། མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་། སྙིང་གཡུགས་
པ། ལོང་ཚིགས་གཡོས་པ། རྩ་འགགས་བཅས་ཡིན།
གཞན་ཁྲག་རྩ་དལ་བར་བྱེད་པའི ་ སྨན་
ནི། vasodilators, alpha blockers, and central
agonists བཅས་ཡིན། དེ་དག་གི་ཟུར་ཕོག་ནི་མགོ་ཡུ་
འཁོར་བ་དང་། སྙིང་གི་འཕར་གྲངས་མགྱོགས་པ། མགོ་ན་
བ། བཤལ་བ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།

ང་༽ དཔྱད་ཀྱི་བཅོས་པ།

ཆུ་སེར་མཛེ་ནད། ཐོར་ནད་སྣ་ཚོགས། ཁོང་ནད་སོགས་ནད་
རགི ས་དཔེ་ཚན་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་དྲུག་ཙམ་གྱི་བཅོས་ཐབས་ལ་
ཤིན་ཏུ་ཁུངས་བཙུན་པའི་སྨན་སྦྱོ ར་སྣ་ཚོ གས་དང་སྦྱོ ར་
ཚད། སྨན་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ། སྨན་སྦྱོར་གང་ཞིག་གི་རྒྱབ་
ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། བླ་བརྒྱུད་སོགས་གསལ་བར་བསྟན་
ཡོ ད ་པས་གཉེ ན་པོ ་བཞི འི་སྒོ ་ནས་འགྲོ ་དོན་མཛད་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ཞབི ་ལྟ་བྱེད་དགོས་པ་ཞགི ་ཏུ་སྣང་།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩི ས་
ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་དང་དཔར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་ནས་མ་ཕྱི་སུག་
བྲིས་མ་གཉིས་ལ་ཞིབ་བསྡུར་བགྱིས་ཏེ་གསོ་རིག་བེའུ་བུམ་
དཀར་པོ་བདུད་རྩིའི་གདམས་ངག་ཅེ ས་པ་དེའི་ནང་དུ་
སྲུང་འཁོར་སྐོར་དང་། ཁ་ཐོར་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ། སློབ་
དཔོན་པདྨས་མཛད་ཅིང་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གཏེར་ནས་
དྲངས་པ་གསོ་དཔྱད་བདུད་རྩི ་ཚེ་བུམ་ཞེས་པ་གསར་དུ་
བསྣན་ནས་དཔར་བསྐྲུན་མཛད་ཡོད།།

་་་་་་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

དཔལ་བླ་རུང་གི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།

ངན་འབྲས་སྐྱེད་བྱེད་ཡནི ། དེར་མ་ཟད་དེའ་ི སྣོད་ཕོར་བ་དེ་
འགྱིག་ལས་གྲུབ་པ་ཡནི ་ཞངི ༌། དེ་ཚ་ཚད་ (centigrade,
ཏུའུ་) བརྒྱ་ཡན་ཆད་དུ་གྱུར་བའ་ི ཚེ་ན་ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་པའ་ི
རྒྱུ་འབོར་ཆེན་འབྱུང་པར་འགྱུར། དེས་ན་མགྱོགས་ཐུག་ཕོར་
བ་གང་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ངན་འབྲས་སྐྱེད་པའ་ི རྒྱུ་དེ་འདྲ་མང་
པོ་ཞིག་ཡོད་པས་འདི་ཤིན་ཏུ་སྐྱོན་ཆེ་བའི་ཟས་རིགས་ཡིན་
ཏེ། གལ་ཏེ་བྱི་བ་ཞགི ་ལ་ཉནི ་ཉེར་གཅགི ་ག་ི རངི ་ལ་མགགྱོ ས་
ཐུག་བཟར་བཅུག་ན་དུག་གིས་འཆི་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཉི་
ཧོང་ག་ི གསོ་རགི ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་
བྱས་པས་མགྱོགས་ཐུག་ཕོར་བ་གང་གི་ནང་དུ་དུག་ཤིན་ཏུ་
མང་བས་དུག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཆིན་པས་སེལ་བར་བྱེད་
དགོས། མཆིན་པས་ཉིན་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལ་ཉིན་
མཚན་ཀུན་ཏུ་དུག་དེ་སེལ་བར་བྱས་ན་ད་གདོད་མགྱོགས་
ཐུག་ཕོར་གང་ག་ི དུག་སེལ་བར་བྱེད་ནུས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།
ལྔ་པ་ནི་དམ་ཟས་རྣམས་ཡིན་ཏེ། དམ་ཟས་ཞེས་པ་
ནི་ཤེལ་སོགས་དམ་བུ་དང་ལྕགས་དམ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
བླུགས་པའ་ི ཤ་དང་ཤིང་འབྲས་སོགས་ཟས་རགི ས་རྣམས་ལ་
ཟེར། དེ་དག་མི་རུལ་བའི་ཕྱིར་དུ་རུལ་འགོག་གི་རྫས་འགྱུར་སྣ་
ཚོགས་པ་བསསྲེ ་ཡོད་པས་ལུས་ལ་ཤནི ་ཏུ་གནོད་པས་འཛེམ་
དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ལིང་ཀོང་ཁྲག་
ན་རེ། དམ་ཟས་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རུལ་འགོག་རྫས་མང་དུ་
ཡོད་ཅིང་རུལ་འགོག་རྫས་དེས་ངན་འབྲས་སྐྱེད་པ་ནི་སྔར་
ནས་བདེན་དཔང་རདྙེ ་ཟནི ་པ་ཡནི ། འོན་ཀྱང་མ་ི རྣམས་ཀྱིས་
དམ་ཟས་སོགས་བཟའ་བའ་ི ཞོར་ལ་རུལ་འགོག་རྫས་མང་དུ་
ཟོས་པར་གྱུར། དཔེར་ན་ཐའེ་ཝན་གྱི་ཡུལ་སྲོལ་ལ་མི་ཤ་ི བའི་

རྩ་བར། དཔྱད་དུ་རླུང་ཤས་ཆེ ་ན་དཀར་
ནག་མཚམས། །ཚིགས་པ་དྲུག་དང་བདུན་པ་བསྲེག་པར་
བྱ། །དེ་ཡང་མདུན་ངོས་ཟུག་ཆེ་དཀར་ནག་མཚམས། །རྒྱབ་
ཏུ་ཆེ་ན་དྲུག་བདུན་གཉིས་པོ་བསྲེག །ཁྲག་ཤས་ཆེ་ན་དྲུག་
འགོ་གཏར་བྱ་ཞིང་། །ཁྲག་རླུང་གང་ཤས་ཆེ་ཡང་མེ་བུམ་
བྱར། །མཁས་འགའ་བཞེད་ཀྱང་རླུང་རྟགས་འཚངས་ལ་
ཕན། །ཤིན་ཏུ་འཚང་ཕུལ་ཆེ་ན་ངར་གདོང་གི། །རུས་ཟུར་
བྲིད་རྩ་ཨ་ཅུག་བསྡམས་ལ་མནན། །གཉིད་ལོག་རླུང་ནོན་
རྩ་དེ་མནན་པ་དང་། །མཆན་ཁུང་རྩ་ར་ཁུག་ཏུ་ཆུ་མདའ་
སོགས། །ཟབ་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ངག་ཏུ་ཉན། །གཟེར་ཆེ་
ཆུ་རྡོ་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་བསྲེག་པ་དང་། ཁྲག་ཤེད་ཀྱི་ཟུག་
ཆེ་བར་དྲུག་འགོ་གཏར་བ། གཉིས་བསྡོམས་ཀྱི་འཚངས་
ཤེད་ལ་མེ་བུམ། གཟེར་ལ་ཆུ་རྡོའི་དུགས། རླུང་གསང་
ལ་མར་གསར་གྱི ས ་བསྐུ་མཉེ་བྱེད་པས་ཁྲག་རླུང་སྟོ ད ་
འཚངས་ནད་བཅོས་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད།
ཕྱི ་ལུགས་ནས་ཁྲག་རླུང་སྟོ ད ་འཚངས་ནད་
རྐྱང་པར་དཔྱད་བཅོ ས་རིག ས་གང་ཡང་གསུངས་མིན་
ཚེ་རོ་ས་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་ལོ་བདུན་ཙམ་སོང་བ་ན་རུས་པ་
རྣམས་སླར་བླངས་ཏེ་ཉར་ཚགས་བྱེད། འོན་ཀྱང་ཉེ་བའི་ལོ་
བཅུ་ཉ་ི ཤུ་ཙམ་གྱི་རངི ་ལ་ལོ་བདུན་སོང་རྗེས་དུར་དུ་བཅུག་
པའ་ི རོ་ད་དུང་མ་རུལ་བ་ཤནི ་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་ས།ྟེ དེ་ཅའི ་ི ཕྱིར་
ཞེ་ན། གསོན་པའི་དུས་སུ་རུལ་འགོག་རྫས་མང་དུ་ཟོས་པའ་ི
དབང་གིས་ཤ་ི རྗེས་རོ་ཡང་རུལ་མ་ི ཐུབ་པ་ས།ྟེ ཤནི ་ཏུ་ཡ་ང་
བའ་ི གནས་ཡནི ་ནོ། །ཞེས་དང་། རབ་འབྱམས་པ་ལིན་ཡུན་ཏྲིང་
གསི ་ཀྱང་། དམ་ཟས་དང་དམ་བུའ་ི ནང་དུ་བླུགས་པའ་ི བཏུང་
བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་རུལ་འགོག་ག་ི རྫས་འད་ི ཡོད། ཡུན་དུ་
བཞག་ཀྱང་རུལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་
འད་ི དག་ག་ི ནང་དུ་རུལ་འགོག་རྫས་ཡོད་པས་མ་ི རུལ་བ་ཡནི ་
ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།
དྲུག་པ་ནི་བུར་ཆུའི་སྐོར་གྱི་བཏུང་བ་རྣམས་ཡིན་
ཏེ། བཏུང་བ་འད་ི རྣམས་རང་རེ་བོད་རྣམས་ཀྱིས་ཤནི ་ཏུ་མང་
པོ་འཐུང་བར་འདུག་ཀྱང་། འདི་ལ་གཟབ་པར་མ་བྱས་ན་
འདིས་ནད་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གསོ་རགི ་རབ་འབྱམས་པ་ལནི ་
ཀོང་ཁྲང་ན་རེ། ཁུ་ནག་ (coke,) ལ་སོགས་པའ་ི མངར་ཆུའ་ི
བཏུང་བ་དེ་རྣམས་འཐུང་བ་ན་ལུས་ཀྱི་ནང་གི་ཤིན་ཏུ་གལ་
ཆེ་བའ་ི བཅུད་གཉསི ་ཕྱིར་འབུད་པར་བྱེད་དེ། འཚོ་རྩི་ཁ་པའ་ི
དང་པོ་དང་གཉསི ་པ་དང་དྲུག་པ་བཅུ་གཉིས་པ་(vitamins
B1, 2, 6, 12) སོགས་དང་། ཀལ་ཤམ་ (calcium,) ས་ྟེ སྲ་
བཅུད་གཉིས་སོ། །མ་ི འགའ་རེས་སྲ་བཅུད་དེ་ཇ་ི ལྟར་གསོས་
ཀྱང་སོར་ཆུད་མ་ི ཐུབ་པ་ནི་སྲ་བཅུད་ཟགས་པའི་དབང་གིས་
ཡནི ། དེས་ན་དེ་གསོ་བ་ལས་མངར་ཟས་དང་བུར་ཆུའ་ི བཏུང་
བ་དེ་རྣམས་མ་འཐུངས་ན་དེ་ཉིད་བཟང་། བཏུང་བ་འདི་དག་
གསི ་གཅནི ་སའྙི ་ི ནད་ཀྱང་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅེས་ཟེར་རོ།།
བདུན་པ་ནི་སྣུམ་ཚ་པོའ་ི ནང་དུ་བསྲེགས་པའི་ཟས་
རགི ས་རྣམས་ཡནི ་ཏེ། ཕྱེའ་ི རིགས་ཀྱི་ཁ་ཟས་རྣམས་སྣུམ་ཁོལ་
བའི་ནང་དུ་བསྲེགས་པར་བྱས་ན་ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་པའ་ི རྫས་སུ་

སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་གཞུང་དག་ལས་དབུགས་སྦྱོང་
དང་། ལུས་སྦྱོང་། Tia chi བྱུགས་པ་ལ་སོགས་གནང་ན་
དགེ་མཚན་ཡོད།
བདུན་པ། མཇུག་དོན།
ཕྱི་ནང་གི་གསོ་རིག་གཞུང་དུ་ཁྲག་རླུང་སྟོད་
འཚངས་ནད་བཅོས་སྐོར་རྒྱས་པར་གསུངས་ཡོད། མཐའ་
བསྡོམས་ལ་ནད་གཞི་འདི་ལ་ཟས་སྤྱོད་ལོག་པ་དང་སྨན་
བཅོས་དུས་ཐོག་མ་བྱུང་ན་སྙིང་ནད་དང་། མཁལ་ནད། ལོང་
བ། ཀླད་སྒྲིབ། ཁྲག་རྩ་རྡོལ་བ་ལ་སོགས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་
ནད་གཞི་མང་པོས་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྡུག་ན་
གློ་བུར་དུ་ཚེ་སྲོག་ཀྱང་འཕྲོག་སྲིད་པས་རང་གཞན་ཀུན་གྱིས་
དུས་རྟག་ཏུ་ཕན་པའ་ི ཟས་སྤདྱོ ་ཁོ་ན་བསནྟེ ་དགོས། ཁྲག་རླུང་
སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད་ཡོད་མེད་རྟོགས་པར་ལོ་རེར་སྨན་པ་
བསནྟེ ་ནས་བརྟག་དཔྱད་གནང་གལ་ཆེ། སྤྱིར་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་
ལ་གཙིགས་ཆེན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནད་གཞི་འདིའ་ི སྤྱིའ་ི
ཤེས་བྱ་རྟོགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཡིན་ལ་ལྷག་པར་དུ་ནད་
འདི་ཕོག་ཡོད་པ་ཤེས་པ་ནས་བཟུང་སྨན་བཅོས་ལ་འབད་
དགོས་པ་ཡནི ། དེ་ཡང་དངི ་སང་ཕྱི་ནང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྨན་
བཅོས་ (integrative therapy) གནང་རྒྱུའ་ི དོ་སྣང་
གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཡོད། དེས་སྨན་གཞུང་གང་གིས་ཕན་
བསྐྱེད་བྱུང་བ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཅུང་ཟད་དཀའ་བ་ཡིན་ཡང་
ནད་པར་དགོས་པ་ནད་སེལ་བ་དང་ལུས་སེམས་སྤྲོ་བདེ་
ཐོབ་པ་ཡིན་པས་ལུགས་གཉིས་མཉམ་མཐུན་གྱིས་བཅོས་
ཐབས་གནང་རྒྱུའ་ི དུས་ལའང་བབ་ཡོད། འོན་ཀྱང་བཅོས་
ཐབས་ནང་བཞུགས་སྐབས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་ངལ་བའི་
ཚོར་བ་ཞིག་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ན་
གསོ་ཚུལ་དང་གསོ་ཐབས་གང་རུང་ཞིག་མ་ཚང་བ་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་ན་ཆོག་པ་ཡིན།

འགྱུར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གསོ་རགི ་རབ་འབྱམས་པ་ལནི ་ཡུན་ཏངྲི ་
ན་རེ། རྩི་ཏོག་གི་སྣུམ་ལའང་སྐྱོན་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོད་དེ། ཧ་
ཅང་ཚ་པོར་གྱུར་ཚེ་འཚོ་དབུགས་(འཚོ་རླུང་)དང་འཕྲད་ནས་
ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་པའ་ི རྫས་སུ་འགྱུར་བ་ཡནི ། དེས་ན་ར་ྩི ཏོག་ག་ི
སྣུམ་བསགྲེ ས་ནས་དེའ་ི ནང་དུ་སྔོ་ཚོད་བརསྔོ ་ཚེ་ངན་འབྲས་
སྐྱེད་རྫས་སུ་གྱུར་ཟནི ་པ་ཡནི ། ཉ་ཤ་སོགས་ཤ་སྣུམ་བསགྲེ ས་
བྱས་པ་ན་ི དེ་བས་ཀྱང་ཚབས་ཆེ། བསྐོལ་ཟནི ་པའ་ི སྣུམ་ཡང་
ཡང་བསྐོལ་ན་ནུས་པ་ལྡབ་འགྱུར་ཅན་གྱི་ངན་འབྲས་སྐྱེད་
རྫས་སུ་འགྱུར། དེས་ན་སྣུམ་ཚོས་ཀྱི་ཟས་རགི ས་ཐམས་ཅད་ལ་
སྐནྱོ ་འད་ི ཤནི ་ཏུ་ཆེ་བས་མང་དུ་བཟའ་མ་ི རུང་། ཚོད་མ་ཆུ་ནང་
དུ་བཙོས་ནས་དེའ་ི ནང་དུ་སྣུམ་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ན་དེས་ཆོག་
པ་ཡིན། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཆེད་དུ་སྣུམ་མ་ཟོས་ཀྱང་སྔོ་ཚོད་དང་
ལོ་མ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྣུམ་གྱི་ཆ་ལྷན་སྐསྱེ ་སུ་ཡོད་དེ། དཔེར་
ན་ཟོག་དང་གླང་པོ་ཆེ་སོགས་དུད་འག་ྲོ མང་པོས་རྩྭ་དང་ལོ་
མ་བཟའ་བ་ལས་སྣུམ་ཆེད་དུ་ཟོས་པ་མེད་ཀྱང་ལུས་ཚིལ་གྱིས་
ཁེངས་ནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། །གསོ་རིག་རབ་
འབྱམས་པ་ལནི ་ཀོང་ཁྲང་ན་རེ། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་
ཐ་མག་འཐེན་པ་ཉུང་ཡང་གློ་བའི་ངན་འབྲས་ཀྱི་ནད་ཐེབས་
པ་མང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། སྣུམ་མང་པོས་ཚོད་མ་རྔོད་ཚེ་
སྣ་བུག་ནས་སྣུམ་རླངས་མང་པོ་བརྔུབས་པས་ཡིན་ཞེས་སོགས་
ཟེར་རོ།།
བརྒྱད་པ་ནི་ཞིང་སྨན་བཏབ་ཡོད་པའི་སྔོ་ཚོད་སོགས་
ཡིན་ཏེ། སྤྱིར་སྔོ་ཚོད་དང་ཤངི ་འབྲས་ནི་བདེ་ཐང་གི་ཁ་ཟས་
ལེགས་པོ་ཡནི ་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་སང་ཤངི ་འབྲས་དང་སྔོ་
ཚོད་ལའང་རྫས་འགྱུར་གྱི་ལུད་དང་སྨན་གྱི་མིང་ཅན་གྱི་
དུག་མང་དུ་བཏབ་པས་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་པ་འབྱུང་བས་
འད་ི ལའང་བླང་དོར་ལེགས་པོ་བྱ་བ་གལ་ཆེ་ས།ྟེ སྨན་རམས་
པ་ལནི ་ཡུན་ཏངྲི ་ན་རེ། དེང་སང་ག་ི ཚོད་རགི ས་ཐམས་ཅད་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ནས་བོད་ཟླ་ ༤
པའི་ཚེས་ ༡༠ བར་བུམ་སངྟོ ་ཤར།
ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མ་ི རུང་།
ཟླ༣ ཚེས༩ ཟླ།
མེ་ཆུ།

Mon 27-4-2015
Fire Water

༣ ཚེས༡༠ མིག
མེ་ཆུ

Tue 28-4-2015
Fire Water

༣ ཚེས༡༡ ལྷག
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་སྤྱི་གནམ་སྒོ་ཡིན་
པས་བྱ་སྤྱིར་འཛེམས།

Wed 29-4-2015
Fire Wind

ཞག་ངན་ཡིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༣ ཚེས༡༢ ཕུར
མེ་རླུང་།

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་རླུང་
དར་འཛུག འོན་ཏེ་ཚོང་ཁེའ་ི ལས་
འཛེམས།

Thu 30-4-2015
Fire Wind

༣ ཚེས༡༣ སངས
ས་རླུང་།

Fri 1-5-2015
Earth Wind

༣ ཚེས༡༤ སྤེན
ས་རླུང་།

Sat 2-5-2015
Earth Wind

༣ ཚེས༡༥ ཉི
མེ་རླུང་།
Sun 3-5-2015
Fire Wind

༣ ཚེས༡༥ ཕྱི་མ ཟླ
ཆུ་རླུང

Mon 4-5-2015
Water Wind

༣ ཚེས༡༦ མིག
མེ༢

Tue 5-5-2015
Fire 2

༣ ཚེས༡༧ ལྷག
མེ་ཆུ

Wed 6-5-2015
Fire Water

༣ ཚེས༡༨ ཕུར
ས་རླུང་།

ཚེས་ཆ་ངན། བུ་ཚ་མ་སྦྱར་སྒོ་ཕྱིར་འདོན་
མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ལྷག་པར་ཁ་མཆུ་རྩོད་པ་
དང་། འཐབ་པ་སོགས་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། གསོ་སྦྱོང་། ཀླུ་ལྡོག
རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་ཀླུང་རྟ་འཛུག གཉེན་
འགྲིག་མི་རུང་།

ལྷྒ ཚེས་ཆ་ངན།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་ས་
བོན་འདེབས་པར་བཟང་། མཁར་བརྩིག་
པ་དང་ས་བསྐོ་རྡོ་སློག་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས། མེ་ཁམས་སྙིང་ཞག༧༢ རྒྱུ།

Thu 7-5-2015
Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་དུར་འདེབ་མི་རུང་།

༣ ཚེས ༡༩ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྟེན་བཞེངས་པ་དང་།
མཁར་བརྩིག་པར་བཟང་།
ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

Fri 8-5-2015
Earth 2

༣ ཚེས༢༠ སྤེན
ས་ཆུ
Sat 9-5-2015

Earth Water

༣ ཚེས༢༡

ཆྡ

༣ ཚེས ༢༢ ཉི
མེ་ཆུ

Sun 10-5-2015
Fire Water

༣ ཚེས ༢༣ ཟླ
ས་ཆུ

Mon 11-5-2015
Earth Water

༣ ཚེས༢༤ མིག
མེ་ཆུ

Tue 12-5-2015
Fire Water

༣ ཚེས༢༥ ལྷག
ས་ཆུ

Wed 13-5-2015
Earth Water

༣ ཚེས༢༦ ཕུར
མེ་རླུང་།

Thu 14-5-2015
Fire Wind

སྤྱི་ཡི་གནམ་སྒོ་ཡིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་
འཛེམས།
འོན་ཀྱང་འདི་ཉིན་མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་
འབོད་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཚོང་ཁེའ་ི ལས་
འཛེམས། ཀླུ་ཐེབས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་དང་།
གོས་རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་། འོན་ཏེ་བུ་
ཚ་མ་སྦྱར་སྒོ་ཕྱིར་འདོན་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཁ་མཆུ་རྩོད་པ་
དང་། འཐབ་པ་སོགས་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་ས་
བོན་འདེབས་པ་དང་། ནོར་ལྷ་མཆོད་པ་
བཟང་། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།
ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་ཆོས་
སྤྱོད་བྱ།

༣ ཚེས༢༧ སངས
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་གསར་དང་རྒྱན་
འདོག་པར་བཟང་། འོན་ཏེ་བག་མ་
གཏོང་ལེན་མི་རུང་།

༣ ཚེས ༢༨ སྤེན ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་གསར་དང་རྒྱན་
འདོག་པར་བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།

Fri 15-5-2015
Earth Water
Sat 16-5-2015
Earth Water
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རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རསྩི ་པའ་ི ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོའ་ི སྐབས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་དཔྱད་རམྩོ ་ཕགྱོ ས་བསྒྲིགས།

བོད་ཟླ་ ༤ པའ་ི ཚེས་ ༡༡ ནས་བོད་ཟླ་
༥ པའ་ི ཚེས་ ༡༡ བར་བུམ་སངྟོ ་ལྷོ།
དེ་ཕྱོགས་སུ་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།

བོད་རྩི ས་རིག་པའི་ཚོགས་
ཆེ ན ་ཐེ ང ས་དང་པོ འི ་ གསུང་
བཤད་དང་དཔྱད་རྩོ མ་ཕྱོགས་
བསྒྲིགས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་
ནི། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་སྨན་རྩིས་
ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱི་
ལམ་སྟོན་ལྟར་ལོ་དེའ་ི སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་
༢༠ ནས་ ༢༢ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་
བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་པའི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་ཞེས་པ་ཞིག་
བསྐྱངས་ཏེ། ཕགྱོ ས་མཐའ་ི མཁས་
དབང་མང་པོ་ཞིག་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་
གདན་ཞུ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡནི ་པའ་ི སྐར་ནག་རྩིས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་དང་འབྲེལ་བའ་ི དཔྱད་རྩོམ་གནང་བ་
ཁག་ཕགྱོ ས་བསྒགྲི ས་གནང་བ་ཞགི ་ཡནི ་པ་དང་། ཚོགས་བཅར་
བའི་གཙོ་བོ་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་པ་རེད།
དཔེ་དེབ་འདིའ་ི ནང་ཁྱོན་བསྡོམས་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་བཅོ་
ལྔ་ཡོད་ཅངི ་དཔྱད་རྩོམ་དང་བོ། དུས་འཁོར་ཕྱི་ནང་གཞན་
གསུམ་དག་པ་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ། ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།
གཉིས་པ། བོད་ཀྱི་རསྩི ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་ཚད་སྐོར། རྩིས་རིག་
སབློ ་དཔོན་བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག
གསུམ་པ། ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི ནང་དམིགས་བསལ་རྩིས་རིག་
ལག་ལེན་བྱེད་སྟངས་འདྲ་མནི ་སྐོར། སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན། ཁུ་ནུ།
བཞི་པ། མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའ་ི རླབས་ཆེན་མཛད་རྗེས་
དྲན་གསོ། ཟེ་ཕུག་དགེ་སློང་ཆོས་འཕེལ། མོན་སྒོ།
ལྔ་པ། ཞང་བོད་རསྩི ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཤེན་གྱི་ཞལ་ལུང་། འགོ་པ་དགེ་

ཟླ༣ ཚེས༢༩ ཉི
མེ་རླུང་།

བཤེས་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་གྲགས།
བོན་དགོན་སོ་ལན།
དྲུག་པ། བྱེད་རྩིས་རྐྱང་པའི་སྐོར།
སྨན་པ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ལ་
དྭགས།
དེ་ནས་གཤམ་གསལ་དཔྱད་རྩོམ་
རྣམས་དྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐར་
རསྩི ་པ་དག་ག་ི ཡནི །
བདུན་པ། གསོ་སྦྱོང་དང་ས་བདག་
བ་དན་ཁྲ་བོའ་ི སྐོར། སྐར་རསྩི ་སློབ་
དཔོན་བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་
མཚན། དྷ་ས།
བརྒྱད་པ། བྱེད་གྲུབ་གཉསི ་བཟུང་
འབྲེལ་བྱ་དགོས་སྐོར། སྐར་རྩིས་
སབློ ་དཔོན་བྲག་མཐོན་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན། དྷ་ས།
དགུ་པ། དུས་ཟེར་ཉེར་བཞི་ལས་འཕྲོས་ཏེ་འབྱུང་རསྩི ་ཀྱི་ལོ་འགོ་
འཛིན་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ་བྱིས་པ་གཞོན་ནུའི་གོམ་གྲོས།
བཅུ་པ། བོད་ཀྱི་རསྩི ་རིག་དང་འབྲེལ་བའ་ི དཔྱད་རམྩོ ་གྱི་སྐོར་ངོ་
སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་ ༡༩༩༦ བར།
བཅིུག བོད་ཀྱི་རྩིས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྩིས་རིག་སྐོར།
བཅིུས། རུས་སྦལ་གྱི་འབྱུང་རྩིས་མཚོན་ཚུལ་དང་འབྱུང་བའི་
བྱེད་ལས་སྐོར་གླེང་བ།
བཅུ་གསུམ། གཤིན་རྩིས་དང་སྤར་ཁའ་ི ཕྱག་རྒྱ་སོགས་ལ་ཅུང་
ཞགི ་དཔྱད་པ།
བཅུ་བཞི། ཚེ་རབས་ལས་རྩིས་ཀྱི་ཉམས་མངྱོ ་ལས་འཕསྲོ ་པའ་ི
དཔྱད་གཏམ་ཀུན་ཕན་ལྡེ་མིག
བཅོ་ལྔ། བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་པའི་གྲངས་ཀྱི་མངོན་བརྗོད་
དང་དེ་དག་གི་བརྡ་འཆད་ཚུལ་སྐོར།

་་་་་་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

ཞངི ་སྨན་བཏབ་ས་ྟེ རསྨོ ་པ་རེད། ལོ་བརྒྱའ་ི གོང་རོལ་ཏུ་འཇར་
མན་གྱི་ཚན་རིག་པ་ཇསེ་ཏསེ་ཝོན་ལེའ་ི བིག་ (Justus von
Leibig, 1803-1873) ཞེས་པས་རྫས་འགྱུར་གྱི་ལུད་
གསར་མཐོང་བྱུང་སྟེ། རྫས་འགྱུར་གྱི་ལུད་བླུགས་ནས་རྨོས་
པའ་ི ཚོད་རགི ས་སོགས་ཕྱི་རོལ་ནས་བལྟས་ན་ཤནི ་ཏུ་རྒྱས་པ་
དང་མཛེས་པར་སྣང་། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་
ཡིན་གྱི། ནང་ཐམས་ཅད་གསོག་གསོབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་
ཞིག་ཡནི ། རྫས་འགྱུར་གྱི་ལུད་བླུགས་པས་ས་ཞངི ་ཉམས་རྒུད་
དུ་འག།ྲོ དེའ་ི དབང་གསི ་ལོ་ཏོག་ལའང་ཟས་བཅུད་ཤནི ་ཏུ་
ཉུང་བར་གྱུར། རྩི་ཤིང་ལོ་ཏོག་གི་བཅུད་ཉུང་བར་གྱུར་ན་
གནོད་འགོག་ནུས་པའང་ཤནི ་ཏུ་ཞན་པས་འབུ་སནྲི ་གྱི་གནོད་
པ་འབྱུང་། དེའ་ི དབང་གིས་ཞིང་སྨན་འདེབས་དགོས་པར་
གྱུར་ཏོ། །འོ་ན་ཞིང་སྨན་ཞེས་པ་ཅི་ཞེ་ན། འཛམ་གླིང་གཡུལ་
ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་གཡུལ་དུ་སྤྱད་རྒྱུའི་འགད་རྫས་
ཡིན། གཡུལ་མཚམས་བཞག་ཚེ་འགད་རྫས་དེ་དག་བཀོལ་ས་
མེད་པར་གྱུར་པས་ཞིང་སྨན་བཟོ་བའི་རྒྱུ་བྱས། དེས་ན་ཞིང་
སྨན་བཏབ་པའི་ཚོད་མ་དང་ཤངི ་འབྲས་དག་ཟོས་ཚེ་འགད་
རྫས་ཀྱི་ནང་ན་ཡོད་པའི་གནོད་པ་དང་བཅས་པའི་རྫས་
འགྱུར་གྱི་རིགས་དག་བཟའ་བར་འགྱུར། བཟའ་མི་རུང་བའི་
དངོས་པོ་དེ་དག་ཟོས་པས་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་པ་མང་པོ་
འབྱུང་། ཞིང་སྨན་གྱི་ནང་དུ་ཟེ་སྐྱུར་ཚྭ་ (nitric acid salt)
ཞེས་པའི་རྫས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ལོ་ཏོག་གི་ནང་དུ་སོང་ནས་
མཐར་མའི ་ི ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཟེ་སྐྱུར་དམན་པ་ཞེས་པའ་ི རྫས་སུ་
འགྱུར། དེ་མིའ་ི ལུས་ཀྱི་ཨེམ་གཞི་སྐྱུར་དང་འདྲེས་ན་ཟེ་ཨེམ་
དམན་པ་ (nitrosamine) ཞེས་པའི་རྫས་སུ་འགྱུར། འདི་ཤནི ་
ཏུ་ཚབས་ཆེ་བའ་ི ངན་འབྲས་སྐྱེད་པའ་ི རྫས་ཤགི ་ཡནི ། རུལ་
འགོག་རྫས་ཉིད་ཀྱང་ཟེ་སྐྱུར་དམན་པ་ཡནི ། ཐེ་ཝན་གྱི་སྙན་
ཞུ་ཞགི ་ལས། ཐེ་ཝན་གྱི་མ་ི རེས་ལོ་རེ་ལ་རུལ་འགོག་རྫས་སྤྱི་རྒྱ་

Sun 17-5-2015
Fire Wind

ཟླ༣ ཚེས༣༠ ཟླ
མེ་ཆུ།

Mon 18-5-2015
Fire Water

ཟླ༤ ཚེས༡ མིག
རྒྱ་ཟླ༤ ཆུང་ཚེས༢
མེ༢

Tue 19-5-2015
Fire 2

ཚེས་ཆ་ངན། སྤྱི་གནམ་སྒོ་ཡིན་པས་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་ས་
བོན་འདེབས་པར་བཟང་། མགྲོན་འགྲོ་
མགྲོན་འབོད་མི་བྱ།

ཟླ༤ ཚེས ༢ ལྷག
ས་ཆུ།

ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་དང་།
གོས་རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་། འོན་ཏེ་ཚོང་
ཁེའ་ི ལས་འཛེམས། སེ་བའི་མེ་ཏོག་འཆར།

༤ ཚེས༣ ཕུར
རླུང༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། མྱུར་བའི་ལས་རྣམས་
བཟང་། ཁ་མཆུ་བསྡུམས། བུ་ཚ་མ་སྦྱར་
ཐོག་མ་སྒོ་ཕྱིར་མི་འདོན།

༤ ཚེས༤ སངས
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་དང་། གོས་
རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་། ཁ་མཆུ་རྩོད་པ་
སོགས་མི་བྱ། འདྲེ་ཤིག་ལྡང་།

Wed 20-5-2015
Earth Water

Thu 21-5-2015
Wind 2

Fri 22-5-2015
Earth Wind

༤ ཚེས༥ སྤེན
ས་རླུང་།

Sat 23-5-2015
Earth Wind

༤ ཚེས ༦ ཉི
མེ༢

Sun 24-5-2015
Fire

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་གཉེན་འགྲིག་མི་
རུང་། ཀླུ་ཐེབས། གངས་ཆུ་མདར་སླེབས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་ས་བདག་ཡན་
ཀོང་འཁེལ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༤ ཚེས༧ ཟླ
ཆུ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། སྨན་སྦྱོར་དང་། ཁྲུས་བྱེད་
པར་བཟང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་མི་རུང་།
སྟག་མའི་མེ་ཏོག་འཆར།

༤ ཚེས ༨ མིག
མེ༢

Tue 26-5-2015
Fire 2

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་ས་
བོན་འདེབས་པ་དང་། ནོར་ལྷ་ནཆོད་པར་
བཟང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།

༤ ཚེས༩ ལྷག
མེ་ཆུ།

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

Mon 25-5-2015
Water 2

Wed 27-5-2015
Fire Water

༤ ཚེས༡༠ ཕུར
རླུང༢

ལྔ་རེ་བཟའ་བར་འདུག་ཟེར། ཞེས་དང་། དེང་སང་ས་ཞངི ་ལ་
རྫས་འགྱུར་གྱི་ལུད་དང་ཞངི ་སྨན་གྱིས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་བྱས་
པས་འབྲུ་ཚོད་ཤངི ་འབྲས་དང་ཤ་རིགས་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བཅུད་ཉམས་པར་གྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། ལ་ཕུག་སེར་པོ་གཅིག་
ག་ི བཅུད་ལ་མཚོན་ན། ༡༩༤༨ ལོར་ལ་སེར་རགྡོ ་པོ་གཅགི ་ག་ི
བཅུད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྡེ་ཚན་ཉི་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཡོད། ༡༩༩༡ ལོར་གོང་
གི་དེ་དང་ལྕིད་མཉམ་པའ་ི ལ་སེར་གཅགི ་ལ་བཅུད་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི
སྡེ་ཚན་དགུ་བཅུ་གོ་གཅིག་ལས་མེད། དེས་ན་གང་ལྟར་བྱས་
ཀྱང་ཟས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྙེད་དཀའ་བའི་གནས་
སུ་གྱུར་ཡོད་པས་ལུས་ཟུངས་གསོ་བའི་ཚད་ལྡན་གྱི་སྨན་གྱི་
བཅུད་ལེན་རེ་ལ་བསྟེན་ཀྱང་མི་ལེགས་པ་མེད་པར་མ་ཟད་
ཕན་པ་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་ཟས་རགི ས་དཀོན་པའ་ི ས་ཁུལ་དུ་
དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།
དགུ་པ་ནི་ཆུ་སྟེ་ཆུ་བཟང་ངན་གྱིས་ལུས་ལ་ཕན་གནོད་
རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་རང་རེའ་ི གསོ་རགི ་ལས་ཀྱང་གསུངས་
ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་དེང་སང་ཆུའ་ི ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་གྱི་རགི ས་
བཏབ་ཡོད་པས་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་པ་ཡནི ་ཏེ། གསོ་རགི ་
རབ་འབྱམས་པ་ལནི ་ཡུན་ཏངྲི ་ན་རེ། དེང་སང་གངྲོ ་ཁརྱེ ་ན་
ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྦུག་འདྲེན་བཏུང་ཆུ་ལ་ལོངས་
སྤྱོད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་སྦུག་ཆུ་འདི་ལའང་སྐྱོན་ཆེ་སྟེ། ཆུ་འདིའ་ི
ནང་དུ་སནྲི ་ཕྲ་གསོད་པའ་ི ཕྱིར་དུ་ཁལི ་ (cholorine) ཞེས་
པའི་རྫས་བཏབ་ཡོད། རྫས་དེ་དང་སནྲི ་ཕྲའ་ི རོ་གཉསི ་ཚོགས་
པ་ན་ཁིལ་གསུམ་ཀ་ལོན་ (chloroform) ཞེས་པའ་ི རྫས་སུ་
འགྱུར་ཞིང་། དེའང་ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་པའ་ི རྫས་ཡནི ་པས་སྦུག་
ཆུ་འཐུང་བ་འདི་དུག་འཐུང་བ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ།།
བཅུ་པ་ནུས་པ་ཞན་པའམ་སྐྱུར་ཅན་གྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་རིགས་
དག་ཡིན་ཏེ། ནུས་པ་ཞན་པའི་ཁ་ཟས་ཞེས་པ་ནི། ཟས་དེ་ལ་

ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་ཆོས་
སྤྱོད་བྱ། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་། གསོ་སྦྱོང་།

Thu 28-5-2015
Wind 2

༤ ཚེས༡༡ སངས
ས་རླུང་།

Fire 29-5-2015
Earth Wind

༤ ཚེས༡༢ སྤེན
ས་རླུང་།

Sat 30-5-2015
Earth Wind

༤ ཚེས༡༣ ཉི
མེ་རླུང

Sun 31-5-2015
Fire Wind

༤ ཚེས༡༤ ཟླ
ཆུ་རླུང་།

Mon 1-6-2015
Water Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱི་གནམ་སྒོ་ཡིན་
པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་མགྲོན་འགྲོ་མགྲོན་
འབོད་མི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཚོང་ཁེའ་ི ལས་
རིགས་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། རིམ་གྲོ་ལྷ་གསོལ་ཆོས་
སྤྱོད་བྱ། འོན་ཏེ་བུ་ཚ་མ་ཐོག་མར་སྒོ་
ཕྱིར་འདོན་མི་རུང་། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་ཁ་མཆུ་རྩོད་པ་
མི་བྱ།

༤ ཚེས༡༥ མིག
མེ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་བྱ་སྦྱིན་གཏོང་ས་
བོན་འདེབས་པར་བཟང་། འོན་ཏེ་གཉེན་
འགྲིག་མི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག

༤ ཚེས༡༦ ལྷག
ས་ཆུ།

ཚེས་ཆ་བཟང་། དགའ་སྟོན་བྱ་བ་
དང་། གོས་རྒྱན་འདོག་པར་བཟང་། མཁར་
བརྩིག་པ་མི་རུང་།

Tue 2-6-2015
Fire 2

Wed 3-6-2015
Earth Water

༤ ཚེས༡༧ ཕུར
ས་རླུང་།

Thu 4-6-2015
Earth Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཁྱད་པར་བག་མ་གཏོང་
ལེན་འཛེམས།

༤ ཚེས༡༨ སངས
ས་ཆུ།

ཚེས་ཆ་བཟང་། གོས་རྒྱན་འདོག་པ་དང་།
དགའ་སྟོན་བྱེད་པར་བཟང་། དུར་གདབ་
མི་རུང་།

༤ ཚེས༡༩ སྤེན།
ས་ཆུ།

ཚེས་ཆ་བཟང། གོས་རྒྱན་འདོག་པ་དང་།
དགའ་སྟོན་བྱ་བར་བཟང་། དུར་གདབ་མི་
རུང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

Fri 5-6-2015
Earth Water

Fri 6-6-2015
Earth Water

འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།

27-03-2015 15:30:29

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ སྤྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡

་་་་་་གནོད་བཅས་ཀྱི་ཁ་ཟས་བཤད་པ།
ཤོག་ངོས་ ༣ འཕྲོས།

མིའ་ི ལུས་ལ་ཕན་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའི་རིགས་ཡིན་
ལ། སྐྱུར་ཅན་ཞེས་པའང་རོ་སྐྱུར་པོ་ཅན་ལ་གོ་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་
ན་ཇ་ི ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། གསོ་རགི ་རབ་འབྱམས་པ་ལནི ་ཡུན་
ཏྲིང་ན་རེ། ནུས་ཚད་དྲག་ཞན་ཞེས་པ་ཅ་ི ཞེ་ན། ཁ་ཟས་རྣམས་
རིགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ། ནུས་པ་དྲག་པོ་ཅན་དང་ནུས་པ་
ཞན་པའོ། །དེ་ལ་ནུས་པ་དྲག་པོ་ཅན་ན།ི སྔོ་ཚོད་དང་། ཤངི ་
འབྲས་དང་། འབྲུ་རགི ས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཇི་ལྟར་རགས་
པའང་རྩུབ་པ་དེ་ལྟར་ནུས་པ་དྲག་པོ་ཅན་ཡིན། ནུས་པ་ཞན་
པའ་ི ཟས་རགི ས་ན།ི ཤ་དང་། ས་ྒོ ང་དང་། འོ་མ་དང་། སྣུམ་
དང་། བུ་རམ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། རནྗེ ་དཀར་དང་། འབྲས་
དཀར་དང་། རནྗེ ་སངྒོ ་དཀར་པོ་སོགས་ཕྲ་ཞངི ་ཞབི ་པའ་ི ཟས་
རགི ས་རྣམས་ཡིན། ཇི་ལྟར་ཕྲ་ཞབི ་ཡནི ་པ་དེ་ལྟར་ནུས་པ་ཞན་
པ་ཡིན་ནོ།།
སུའུ་ལེན་གྱི་ཚན་རིག་པས་ཁྱི་ཕྲུག་ག་ི ཕོ་བའ་ི ནང་དུ་ཟས་
རིགས་འཇུ་ཡུན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། ཁྱི་ཕྲུག་རྣམས་ཁག་ལྔར་
བགོས་ཏེ། ཁག་དང་པོ་ལ་རྗེན་སྒོང་དཀར་པོ་བྱིན། ཁག་གཉིས་
པ་ལ་བྲ་བོའ་ི རྗེན་སྒོང་བྱིན། ཁག་གསུམ་པ་ལ་སྔོ་ཚོད་དང་ཤངི ་
འབྲས་བྱིན། ཁག་བཞི་པ་ལ་ཤ་བྱིན། ཁག་ལྔ་པ་ལ་ཤ་དང་རནྗེ ་
སྒོང་དཀར་པོ་གཉསི ་ཀ་བྱིན་ནས་བཟར་བཅུག་ནས་བརྟགས་
པས། རྗེན་སྒོང་དཀར་པོ་ཕོ་ཁའི་ནང་ནས་བཞུ་བ་ལ་དུས་ཚོད་
གཉིས་ཕདྱེ ་ནས་གསུམ་བར་འགོར། བྲ་བོའ་ི རྗེན་ལ་དུས་ཚོད་
གཅིག་ནས་གཅིག་ཕྱེད་བར་འགོར། སྔོ་ཚོད་དང་ཤངི ་འབྲས་
ལ་དུས་ཚོད་ཕདྱེ ་འགོར། ཤ་ལ་དུས་ཚོད་བཞ་ི འགོར། ཤ་དང་
རནྗེ ་སྒོང་དཀར་པོ་གཉིས་ཀ་ལ་དུས་ཚོད་བརྒྱད་འགོར་བར་
གྱུར། དེས་ན་ཤའ་ི རགི ས་དང་རྗེན་དཀར་ལྟ་བུ་ཕོ་ཁའི་ནང་
ནས་འཇུ་བ་ལ་དུས་ཚོད་ཡུན་རངི ་དགོས་པས་ཕོ་བའ་ི ནུས་
ཤུགས་ཆེན་པོ་སྤྱད་ནས་བཞུ་དགོས། འོན་ཀྱང་དེ་དག་ག་ི ནང་
ནས་ཟས་བཅུད་ཚུར་ཐོབ་རྒྱུ་ཅ་ི ཡང་མེད་དེ་ཐཱན་ཆུ་འདྲེས་རྫས་
(carbonhydrate) ཙམ་ཞགི ་ཡནི ། འབྲས་དཀར་ཞེས་པ་ཅ་ི
ཞེ་ན། འབྲས་རྩིང་གི་ཕྱི་ན་ཡོད་པའི་ཤུན་པ་སེར་པོ་དེ་མེད་པར་
བྱས་ནས་འབྲས་འབྲུ་དཀར་པོ་ཁོ་ནར་བྱས་པ་ལ་ཟེར། འབྲས་
ཀྱི་ཟས་བཅུད་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་བདུན་དེ་ཤུན་པ་དེ་རྣམས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད། བྲ་བོ་དང་འབྲས་རྩིང་སོགས་རགས་ཤངི ་རྩུབ་
པའི་བཟའ་བཅའ་རྣམས་ཁོག་པའ་ི ནང་ནས་དུས་ཚོད་ཕྱེད་
ཙམ་གྱིས་བཞུ་ཐུབ་ཤནི ་ཏུ་མྱུར། ཕར་ཕོ་བའི་ནུས་ཤུགས་མང་
པོ་ཕྱུང་མི་དགོས། ཚུར་ཟས་བཅུད་མང་པོ་འཐོབ། འབྲུ་རིགས་
དང་ཤིང་འབྲས་ན་ི དེ་བས་ཀྱང་བཟང་བ་ཡནི ། ཤའ་ི ཁ་ཟས་
བཞུ་བ་ལ་དུས་ཚོད་བཞ་ི དགོས་ཤིང་། སྲོག་ཆགས་ལས་བྱུང་
བའ་ི སྤ་ྲི དཀར་ཡནི ་པས་ཟོས་པའི་རྗེས་སུ་ཨེམ་གཞི་སྐྱུར་གྱི་རྫས་
ཆུང་ངུར་འགྱུར། དེ་དང་མཉམ་དུ་གཅིན་སྐྱུར་(uric acid)
དང་ལནི ་སྐྱུར་(phosphoric acid)དང་ཟངས་སྐྱུར་(copper
acid)སོགས་སྐྱུར་དུག་གི་རིགས་དུ་མར་འགྱུར། དུག་རིགས་
དེ་དག་ཕྱིར་འབུད་དགོས་ཤིང་། དེའང་མཁལ་མས་འབུད་
ལ། མཆིན་པས་དག་གཙང་བྱེད་དགོས། བཟའ་བ་ཅི་ཙམ་མང་
བ་དེ་ཙམ་དུ་ཕྱིར་འབུད་དགོས་པའང་མང་བས་མཁལ་མའ་ི
ཁུར་ཇེ་ལྗིར་འགྲོ་སྟེ། དེའ་ི ཕྱིར་བྱིས་པ་ཤ་བཟའ་བར་དགའ་
བ་རྣམས་ཆུང་ངུའ་ི དུས་ནས་མཁལ་མའ་ི ནུས་པ་ཉམས་ནས་
དུག་དེ་དག་ཕྱིར་འབུད་མ་ནུས་ནས་དུག་དེ་དག་ཁྲག་ག་ི རྒྱུན་
གྱི་ནང་དུ་འག་ྲོ ས།ྟེ དེ་ནས་ལྷུ་ཚིགས་དང་ཕྲ་ཕུང་དག་གི་ནང་
དུ་བསགས་ནས་སྐྱུར་རྫས་སུ་འགྱུར། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུག་
རིགས་ཡིན་པས་ཡུན་རིང་སོང་ཚེ་ནད་མང་པོ་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་
ན་ཤའ་ི ཁ་ཟས་ཀྱི་ནང་ན་སྐྱུར་རྫས་འབོར་ཆེན་ཡོད་པས་ནད་
འད་ི རྣམས་འདྲེན་པར་བྱེད། ཤའི་རིགས་རྣམས་དང་པོ་བཞུ་
བའི་ཚེ་དུས་ཚོད་བཞིའ་ི ཡུན་གྱི་ཕོ་བའི་ནུས་ཤུགས་གཟད། དེར་
མ་ཟད་སྐྱུར་རྫས་འབོར་ཆེན་ཡོད་པས་ནད་འད་ི རྣམས་འདྲེན་
པར་བྱེད། །ཤའ་ི རགི ས་རྣམས་དང་པོ་བཞུ་བའི་ཚེ་དུས་ཚོད་
བཞིའ་ི ཡུན་གྱི་ཕོ་བའི་ནུས་ཤུགས་གཟད། དེར་མ་ཟད་སྐྱུར་
རྫས་འབོར་ཆེན་འབྱུང་། ལུས་ཀྱིས་དུག་འབོར་ཆེན་ཕྱིར་འབུད་
དགོས་པས་ཕར་འགྲོ་བ་ཆེ་ལ། ཟས་བཅུད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལས་
འཐོབ་རྒྱུ་མེད་པས་ཚུར་འོང་བ་ཉུང་བའི་ཟས་རིགས་ཡིན། དེས་
ན་རྒྱུན་དུ་ཟས་འདི་རིགས་ཟོས་ཚེ་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཟས་ལས་
བྱུང་བའ་ི དུག་མང་པོ་བསགས་ཏེ། ཕྱིར་འབུད་མ་ི ནུས་ཤངི ་ཕྲ་
ཕུང་རྣམས་ཉམས་གསོ་བྱེད་མི་ནུས་པར་མ་ཟད་བར་མ་ཆད་
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དཔལ་བླ་རུང་གི་མཁན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས།

དུ་ཉམས་རྒུད་དུ་སོང་ནས་མཐར་ནུས་ཉམས་ཀྱི་ནད་མང་པོ་
ཞགི ་འདྲེན་པར་བྱེད། ནད་དེ་དག་སྨན་གྱིས་བཅོས་ཐབས་མེད་
པས་ཇེ་བས་ཇེ་ངན་དུ་སོང་ས།ྟེ མཐར་ཚེ་དུས་ལས་འདས་པར་
འགྱུར་རོ།།
དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ནུས་པ་མཐོ་བའི་ཟས་རིགས་རྣམས་
ཟོས་ན་ལུས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ནད་འདི་དག་ཐག་གཅོད་བྱེད་
ཐུབ། གལ་ཏེ་ལུས་པོ་མི་བཟང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཟས་རིགས་
འདི་རྣམས་བསྟེན་ན་རིམ་གྱིས་ལུས་པོ་བཟང་བར་འགྱུར། ཁྲེ་
དང་ཞོག་མངར་རྣམས་ན་ི ཤནི ་ཏུ་བཟང་། སྔོ་ཚོད་རྣམས་འཚེད་
པར་མི ་བྱ་ཞི ང ་ཁྱད་པར་དུ་སྣུམ་བླུགས་ནས་འཚེ ད ་མི ་
རུང་། རྗེན་པའམ་གསོན་པོར་བཟའ་དགོས་ཏེ། བཙོས་ན་ཟས་
ཀྱི་ནུས་བཅུད་ཉམས་པར་བྱེད་པའ་ི ཕྱིར། གསོན་པོར་ཟོས་ན་
ཟས་ཀྱི་བཅུད་ཕབས་རྩིའམ་ (enzyme,) རུ་མ་() དག་ཉམས་
པར་མི་བྱེད་དེ། འདི་དག་ཤནི ་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང་
བཙོས་པའི་ཚེ་འདི་དག་ཀུན་ཉམས་པར་བྱེད། ཆུས་བཞུ་བའི་
རགི ས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་རྣམས་བཙོས་ན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་འཇིག་
པར་འགྱུར། ཕབས་རྩི་མེད་པར་གྱུར་ཚེ་མའི ་ི ལུས་ཤནི ་ཏུ་མྱུར་
བར་རྒ་བར་འགྱུར་རོ།།
ད་ལྟ་ཕྱི་གླིང་པ་དག་གིས་རང་བྱུང་གི་གསོ་ཐབས་ཞེས་
པ་འདི་ལ་ཤནི ་ཏུ་གཙིགས་ཆེན་བྱེད། དེ་གང་ཞེ་ན། འབྲུ་རིགས་
དང་ཚོད་མ་སོགས་མི་བཙོ་བར་གསོན་པོར་བཟའ་བ་ལ་བྱ་
ས།ྟེ མ་ི རྣམས་འབྲུ་དང་ཚོད་རགི ས་བཟའ་བ་དང་དེ་ཡང་གསོན་
པོར་བཟའ་བའི་རིགས་ཡིན་པས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཚུལ་ལུགས་
དང་མཐུན་པ་ཡནི ། སྤྱིར་ཟས་བཟའ་བ་མང་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་
ནུས་ཞན་ཟས་རགི ས་བཟའ་བ་མང་ན་ལུས་དང་སགྲོ ་ལ་གནོད་
ཅངི ་ཉུང་ན་ཕན་པ་ཡིན་ཏེ། ༡༩༦༦ ལོར་ཨ་རིར་སྨན་པ་ཞིག་
གིས་ཚོད་བལྟ་བྱ་ཕྱིར་བྱི་བ་རྣམས་ཁག་བགོས་ཏེ་་ཟས་རགི ས་མ་ི
མཐུན་པ་བཟར་བཅུག དེའ་ི ནང་ནས་ཁག་གཅིག་ལ་ཟས་ཕལ་
བ་བྱིན་ཅངི ་ཉནི ་ལྔ་རེ་ལ་ཟས་ཟོས་རསྗེ ་ཉནི ་གཉསི ་རེ་ལ་ངལ་
གསོ་བཅུག་པས་བྱི་བ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་གཞན་པ་རྣམས་ལས་ཉིས་
འགྱུར་གྱིས་རིང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་དང་། སྤྱིར་ཟས་ཚྭ་ཅན་གྱི་
རིགས་དང་སྐྱུར་ཅན་གྱི་རིགས་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི། སྔོ་ཚོད་
དང་། ཤིང་འབྲས་དང་། ཁྲེ་དང་། ཡུང་དམར་རམ་ཞོག་མངར་
སོགས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། ཤ་དང་། སྒོ་ང་དང་། འོ་མ་དང་། སྣུམ་
དང་། ལན་ཚྭ་དང་། ཀ་ར་དང་། རྗེན་དཀར་དང་། འབྲས་དཀར་
སོགས་ཡིན་ནོ། །བ་དམ་མམ་ས་སྟར་ག དང་སྲན་མ་དང་ཁུ་ནག་
རྣམས་ནི་སྐྱུར་དྲག་པོ་ཡིན་པས་ཉུང་བཟའ་བྱ་དགོས། ཁུ་ནག་
གསི ་ལུས་ལ་ཤནི ་ཏུ་གནོད་པ་ཡིན། སྐྱུར་རིགས་དང་ཚྭ་རིགས་
ཞེས་པ་འད་ི བྲོ་བ་སྐྱུར་པོ་དང་ལན་ཚྭའ་ི བྲོ་བ་ལ་གོ་མ་ི རུང་། མའི ་ི
ལུས་ཀྱི་ཁྲག་ན་ི ཞན་པའ་ི ཚྭ་ཅན་དུ་གཏོགས་པས་ཁ་ཟས་ཀྱང་
ཚྭ་ཅན་བསྟེན་དགོས་པ་ཡིན། མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱུར་ཅན་གྱི་ཟས་
ཤ་དང་ས་ྒོ ང་དང་འོ་མ་དང་སྣུམ་སོགས་ཟོས་ནས་ཁོག་པའ་ི ནང་
དུ་ཞུ་བའ་ི ཚེ་ན་མུ་ཟའི ་ི སྐྱུར་དང་ཟངས་སྐྱུར་སོགས་སྐྱུར་ཅན་གྱི་
དངོས་པོ་འབོར་ཆེན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའ་ི ཚེ་རུས་པ་དག་
ལས་སྲ་བཅུད་ཀལ་མང་དུ་ཕྱུང་ནས་སྐྱུར་རྫས་དེ་དག་སྙོམས་
པར་བྱ་དགོས་པས་འོ་མས་སྲ་བཅུད་མ་ི གསོ་བར་མ་ཟད་འོ་མ་
ཇ་ི ཙམ་མང་དུ་བཏུང་བ་དེ་ཙམ་དུ་སྲ་བཅུད་འཛད་པར་འགྱུར་
བ་ཡིན་ནོ། །ཚན་རིག་པ་དག་གིས་ཨ་རིར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
པས་ཨ་ར་ི ན་ི བུད་མེད་ལ་རུས་སོབ་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་ཆེས་མང་
བའ་ི མ་ི རགི ས་ཤགི ་ཡནི ་པར་མཐོང་ས།ྟེ ཁོང་ཚོ་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ་
ལ་སོན་སྐབས་རུས་པའ་ི ཕདྱེ ་དམ་བརྒྱ་ཆ་དོན་ལྔ་ཙམ་ཞགི ་སྲབ་
པར་གྱུར། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་བཟའ་བཏུང་སོགས་དངོས་པོའ་ི ལོངས་
སྤདྱོ ་ཤནི ་ཏུ་འབོལ་པོ་ཡོད་པས་ཟོག་འོ་མང་དུ་འཐུང་། ཤ་མང་
དུ་ཟོས། མངར་རིགས་མང་པོ་ཟོས་པས་མཐར་དེ་ལྟར་དུ་གྱུར་པ་
རེད། ཨ་རིའ་ི ཚན་རིག་པ་དག་གིས་ཨ་ཧྥ་ེ རི་ཁའི་དབུལ་ཕོངས་
ས་ཁུལ་གྱི་བུད་མེད་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པས་ཡུལ་དེ་གའ་ི བུད་
མེད་རྣམས་ལ་ཚེ་གང་རངི ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་ཙམ་རེ་བཙའ་ཡང་ཕྲུ་གུ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རུས་པ་ཤནི ་ཏུ་སྲ་བར་མ་ཟད། བུད་མེད་དེ་དག་
ལོ་རེ་ལྔར་སོན་པ་ན་ད་དུང་རུས་པ་ཤནི ་ཏུ་སྲ་སྟེ་རུས་སོབ་ཀྱི་ནད་
མཐོང་རྒྱུ་མེད། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་དེ་རྣམས་ལ་འོ་མ་མང་པོ་འཐུང་རྒྱུ་
དང་། ཤ་བཟའ་རྒྱུ་མེད་ཅངི ་། འབྲུ་རགི ས་རགས་པ་དག་དང་ཚྭ་
ཅན་གྱི་ཟས་རིགས་རྣམས་ཟོས་ནས་རུས་པའི་སྲ་བཅུད་མ་ཉམས་
པར་གནས་པའི་དབང་གིས་ཡིན། ཞེས་ཟེར་རོ།།

བཅུ་གཅིག་པ་ནི་ཟས་ཀྱི་བྲོ་བ་འབྱིན་པའི་རྫས་འགའ་
ཞིག་སྟེ། བྲོ་བའི་རྫས་འདི་དག་གི་ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་གྱི་རིགས་
སོགས་ངན་འབྲས་སྐྱེད་པའ་ི དུག་རགི ས་མང་པོ་ཡོད་པས་ཤནི ་
ཏུ་གཟབ་དགོས་པར་མངོན་ཏེ། གསོ་རགི ་རབ་འབྱམས་པ་
ལིན་ཀོང་ཁྲང་ན་རེ། ཚྭ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྤོད་སྣ་སྟེ་ཚྭ་དཀར་
དང་། བྲོ་ར་ྩི (དེང་སྐབས་ལ་ྦི ཅངི ་ཞེས་འབོད་པ་ monosodium
glutamate) དང་། སྲན་སྣུམ་བཅས་ན་ི ངན་འབྲས་ཀྱི་མཐུན་
ཟས་ཡིན། དེས་ན་བྲོ་བ་གར་མོ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ངན་
འབྲས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་ཉེ་ཞངི ་། ཆང་ངན་པས་ཀྱང་མཆནི ་པའ་ི
ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་པར་བྱེད། ཅེས་ཟེར་ཏེ། ཚྭ་མང་དུ་ཟོས་ན་ལུས་
པོ་སྐྱུར་ཅན་དུ་འག་ྲོ ས།ྟེ ལུས་པོ་སྐྱུར་ཅན་ནད་ཀུན་འབྱུང་བའ་ི
གཞི། ཞེས་ཟེར་བ་བཞིན་དུ་ངན་འབྲས་སོགས་སྐྱེད་པར་བྱེད་
པ་ཡིན། བྲོ་རྩི་ཟོས་ན། མགོའ་ི སྐྲ་བྱི་བ་དང་། མགོ་ཡོམ་འཁོར་བ་
དང་། ངལ་ཞངི ་དུབ་པ་དང་། སེམས་རྩེ་གཅགི ་ཏུ་མ་ི གནས་པ་
རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར། སྲན་སྣུམ་གྱིས་ཁྲག་ཤུགས་ལ་གནོད་
པར་འགྱུར། བུ་རམ་གྱིས་ལུས་ཀྱི་སྲ་བཅུད་ཀལ་སོགས་ཉམས་
པར་བྱེད། འོན་ཀྱང་བུ་རམ་མ་ཟོས་ཐབས་མེད་ཡིན་ན་བུར་
དམར་ཅུང་ཟད་རེ་ཟོས་ཀྱང་ཆོག་ཅེས་ཟེར་རོ།།

ཞར་བྱུང་དུ་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་པའི་དངོས་པོ་
ལྔ་བཤད་པ།
དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་པའི་
དངོས་པོ་འགའ་ཞགི ་བརདྗོ ་པར་བྱ་སྟེ།
དང་པོ་ཐ་མག་འཐེན་པ་ན།ི ཐ་མག་འཐེན་ན་ལུས་
ཁམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གནོད་པས་ཅིས་ཀྱང་སྤང་བར་བྱ་དགོས་
ཏེ། འདིས་འཐེན་མཁན་རང་ལ་གནོད་པར་མ་ཟད་ཉེ་འཁོར་ན་
ཡོད་པའི་མི་གཞན་རྣམས་ལའང་གནོད་དེ། ཐ་མག་གསི ་ག་ློ བའ་ི
ངན་འབྲས་སྐདྱེ ་པ་དང་། ཁྲག་རྩ་སྲ་རེངས་སུ་གྱུར་ནས་སྙིང་གི་
ནད་སྐྱེད། ཀླད་པའི་གྲིབ་ནད་སོགས་ནད་མང་པོ་སྐྱེད། ཐ་མག་
གི་ནང་དུ་ངན་འབྲས་སྐྱེད་པའི་དུག་རིགས་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞིག་
ཡོད་ལ། སྤྱིར་དུ་བ་རྐང་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུག་རིགས་སྟོང་ཕྲག་
གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཟེར། ཐ་མག་འཐེན་མཁན་གྱི་ཁོང་དུ་
ཐ་མག་གི་དུ་བ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་ཞགི ་འག་ྲོ ཞངི ་། ཉེ་འཁོར་ན་
ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁོང་དུ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་འགྲོ་བར་
འགྱུར། དབྱིན་ཇའི ་ི ཚན་རགི ་པས་ཚོད་བལྟ་བྱས་པས། ཐ་མག་
རྐང་གཅིག་འཐེན་ན་ཚེ་སྲོག་དུས་ཚོད་སྐར་མ་བཅུ་གཅིག་
གིས་ཇེ་ཐུང་དུ་འགྲོ་ཞེས་ཟེར། དེས་ན་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ཐ་མག་
སྒམ་ཆུང་གང་འཐེན་ན་ཚེ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་སྐར་མ་བདུན་
གྱིས་ཇེ་ཐུང་དུ་འགྲོའ།ོ །བུད་མེད་སྦྲུམ་མའི་ཁོང་དུ་གཞན་གྱིས་
འཐེན་པའི་ཐ་མག་གི་དུ་བ་སོང་ན། བྱིས་པ་མངལ་ནས་ཤ་ི བ་
དང་། བཙའ་མ་རན་གོང་ནས་བཙའ་བ་དང་། ཤེས་པ་གནླེ ་པ་
དང་། ལུས་བོངས་མ་སྨིན་པ་སོགས་སྐྱོན་མང་པོ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གསོ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ལིན་ཡུན་ཏྲིང་ན་
རེ། མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ནང་དུག་རགི ས་མང་དུ་གནས་ཏེ། གངྲོ ་
ཁརྱེ ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བར་སྣང་ན་རླངས་འཁོར་གྱི་དུད་རླངས་
སོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ནས་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུག་འབའ་
ཞགི ་ཡནི ། ཁྱད་པར་ཐ་མག་ག་ི དུག་ན་ི ཤནི ་ཏུ་ཚབས་ཆེ་ས།ྟེ ཐ་
མག་རྐང་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུག་ག་ི རགི ས་སངྟོ ་ཕྲག་གཅགི ་ཙམ་
རེ་ཡོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་སོང་ན་ཤནི ་ཏུ་མ་ི འཕདྲོ ་ཅངི ་
གནོད་པ་ཆེ་བས་གཟབ་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་སོགས་ཟེར་རོ།།
གཉིས་པ་གློག་ཆས་ཀྱི་ཁྱབ་འཕ་ྲོ ན།ི ༡༩༩༦ ལོའ་ི ཟླ་
གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་དབྱིན་ཇིའ་ི དངོས་ཁམས་རིག་
པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམ་སྤྱད་གགློ ་ཆས་ལས་བྱུང་བའ་ི གགློ ་རྡུད་
རླབས་ཁྱམས་ཀྱིས་ངན་འབྲས་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅེས་ཐོག་མར་
གསལ་བསྒྲག་བྱས། དེ་ཡང་ཁྱིམ་སྤྱད་གགློ ་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གློག་ལམ་ལས་རོད་རླངས་(radiation)སྤ་ྲོ བར་བྱེད་ཅངི ་། རོད་
རླངས་ཞེས་པ་དེ་ནམ་རྒྱུན་རླངས་པའ་ི གཟུགས་སྐུ་གཤན་ཤངི ་
མདོག་མེད་དྲི་མེད་པ་ཞིག་ས།ྟེ དེས་ངན་འབྲས་ནད་བཞ་ི བཅུ་
ལྷག་ཅིག་སྐྱེད་པར་ད་ལྟ་ཤསེ ་ཟནི ་པ་ཡནི ། རོད་རླངས་འད་ི མའི ་ི
ཁ་སྣ་བརྒྱུད་དེ་ཁོང་དུ་སོང་ན་གློ་བའི་ངན་འབྲས་སྐྱེད་པར་
བྱེད། ད་ལྟ་ཁྱིམ་ཚང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྱིམ་སྤྱད་གགློ ་ཆས་རྣམས་
མེད་ན་འཚོ་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུར་བརྩིས་ཏེ། ཁྱིམ་གགློ ་མང་པོ་
བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་མོད། བརྙན་འཕྲུལ་དང་། རྩིས་
འཕྲུལ་དང་། ལག་འཕནྲི ་ནམ་ལག་འཁྱེར་ཁ་པར་དང་། གློག་
སྒྲོན་སོགས་མདོར་ན་གགློ ་ཆས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གློག་
ཡོད་ཕྱིན་ཆད་དེའ་ི ཉེ་འཁོར་ན་གློག་དང་ཁབ་ལེན་ནམ་སྡུད་
ལྕགས་ཀྱི་ཁྱབ་འཕྲོ་(radiation)ཡོད་ལ། གགློ ་སྡུད་ཀྱི་ཁྱབ་འཕ་ྲོ

ཞེས་པ་དེར་མདོག་དང་དྲི་མེད་ཅིང་མིའ་ི ལུས་སོགས་དངོས་
པོ་རྣམས་ཐལ་བྱུང་དུ་བརྟོལ་ནས་འགྲོ་སྟེ། དེས་མིའ་ི ལུས་ཀྱི་
ཕྲ་ཕུང་རྣམས་རྨས་པ་དང་གསོད་པར་བྱེད་ཅངི ་། ངན་འབྲས་
སྐདྱེ ་པར་བྱེད་པས་གནོད་ཚབས་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་ས།ྟེ ༡༩༩༧ ལོའ་ི ཟླ་
གསུམ་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན་གྱི་འཛམ་གླིང་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་
སྙམ་ཞུ་ལས། རྩིས་འཕྲུལ་གྱི་མདུན་དུ་དུས་ཚོད་ལྔའི་རིང་ལ་བྱ་
བ་བསྒྲུབས་ན། དེའ་ི ཁྱབ་འཕའྲོ ་ི ནུས་པས་མ་ི དེ་ཉ་ི མ་གཅགི ་ཚེ་
ཇེ་ཐུང་དུ་གཏོང་བར་བྱེད་ཅེས་ཟེར་རོ།།
གསུམ་པ་གློག་སྡུད་ཀྱི་རླབས་ན།ི དབྱིན་ཇིའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ཁྱབ་འཕྲོ ་ སྲུང་སྐྱོ བ ས་བསྐོས་མི ་ཚོ ག ས་པས་
༡༩༩༨ ལོ་ནས་ལག་འཕྲིན་གྱིས་མིའ་ི དྲན་པ་མི་གསལ་བ་
དང་། ཤེས་པ་རྩེ་གཅགི ་ཏུ་མ་ི གནས་པའ་ི ཉོབ་པོར་འགྱུར་བར་
བཤད་ཅིང་། གཞན་ཡང་མགོ་འཐོམ་པ་དང་། གཉིད་རྨུགས་
པ་སོགས་འབྱུང་ས།ྟེ ཀླད་པར་གནོད་ཚབས་ཆེ་བ་ཡནི ་འདུག
དབྱིན་ཇིའ་ི གཟད་སྤྱོད་པའི་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་འཛིན་ཁ་
པར་སྐེད་པར་འདོགས་པ་འད་ི ལ་དུས་འཁེལ་འགད་རྫས་ཞེས་
པའི་མིང་འདོགས་ཏེ། འདི་སྐེད་པར་བཏགས་ན་ལུས་ལ་ཤནི ་
ཏུ་གནོད་དེ། ལག་འཕྲིན་རྒྱུན་དུ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བཏགས་ན་
ལུས་ལ་ཤིན་ཏུ་གནོད་དེ། ལག་འཕྲིན་རྒྱུན་དུ་གཡས་ཕྱོགས་
སུ་བཏགས་ན་མཆིན་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱབ་
ཕགྱོ ས་སུ་བཏགས་ན་མཁལ་མ་ལ་གནོད་པ་དང་། གཡོན་ཕགྱོ ས་
སུ་བཏགས་ན་མཚེར་བ་ལ་གནོད་པ་དང་། མདུན་ཕྱོགས་
སུ་བཏགས་ན་དོན་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་
ཏེ། ཁྱབ་འཕྲོའ་ི གནོད་པ་ནི་ཤནི ་ཏུ་ཚབས་ཆེ་བ་ཡིན། སུའེ་ཏེན་
གྱི་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཁྲི་གཅིག་དང་སྟོང་གཅིག་ལ་
བརྟག་དཔྱད་བྱས་པས་ལག་འཕྲིན་ཡུན་རིང་སྤྱད་ན་མགོ་ན་
བ་དང་། ལུས་པོ་ངལ་དུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། སྦྲུམ་མ་ཡིན་ན་
མངལ་གནས་ཀྱི་ལུས་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་དོ།།
བཞ་ི པ་གགློ ་སྡུད་ཀྱི་ཁྱབ་འཕ་ྲོ ན།ི ཤུགས་མཐོའ་ི
གློག་སྐུད་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དང་། གློག་སྐུད་ཕལ་བའ་ི ཉེ་འགྲམ་
ནའང་གློག་རླབས་ཡོད་ཅིང་དེས་ལུས་ལ་གནོད་པ་ཡིན་པས་
མཐོ་ཤུགས་གློག་སྐད་དམ་གློག་སྒྱུར་ཆས་སོགས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་
ཁང་པ་སྐྲུན་པ་སོགས་མ་ི རུང་ལ། མལ་ཁང་དང་འདུག་གནས་
ཀྱི་ཉེ་སར་གློག་སྐུད་དང་གློག་གི་གཏོང་འཛིན་ཡོད་ན་ལུས་ལ་
གནོད། དབྱི་ཐ་ལརི ་(Italy)བྱིས་པ་བཞ་ི བརྒྱ་ལ་ཁྲག་དཀར་
ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་དང་། ཧྥནི ་ལན་དུ་མི་ཆིག་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་ལ་
སེམས་རྒྱུད་མི་བརྟན་པའི་ནད་བྱུང་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་མཐོ་ཤུགས་གློག་སྐུད་དང་ཉེ་ཆེས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་
པར་ཤེས། གནོད་པ་འདི་དག་ཀྱང་རིམ་པར་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་
བསགས་ཏེ་མཐར་ཡོངས་སུ་སྨིན་ནས་སྲོག་ལ་རྒོལ་བར་བྱེད་
པ་ཡནི ། འད་ི རྣམས་ཀྱི་གནོད་ཡུལ་གཙོ་བོ་མགི ་དང་སངྙི ་དང་
དབང་པོ་རྣམས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།།
ལྔ་པ་ན།ི དྲོད་སམྙོ ་ལས་བྱུང་བའ་ི རླུང་གསི ་ཀྱང་མའི ་ི
ལུས་ལ་གནོད་པ་ཡནི ་ཏེ། མཁའ་དབུགས་གསར་པ་རྔུབ་མ་ི ཐུབ་
ཅིང་། མཁའ་དབུགས་ཀྱི་ནང་དུ་གྱེས་རྡུལ་མོ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་མིའ་ི རྔུབ་རྒྱུའ་ི དབུགས་ཀྱི་ནང་དུ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་
ཡནི ་ཡང་དྲོད་སམྙོ ་གྱིས་དེ་ཉིད་མེད་པར་བྱས་ཟནི ་པས་མའི ་ི
རྐང་པ་ན་ཞངི ་ཤུགས་མེད་པ་དང་། མགོ་ན། མགོ་འཐོམ། གཉདི ་
ཡལ། ལུས་དུབ། ཁྲག་ཤུགས་མཐོ། སྙིང་འཕར་མགྱོགས། ཁ་སྐམ་
པ་སོགས་ནད་རྟགས་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་
ཡང་རླངས་འཁོར་སོགས་འཕྲུལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཕུད་
པའི་རླངས་པ་མཁའ་དབུགས་དང་འདྲེས་པ་དང་། ཁོར་ཡུག་
ལ་གཏོར་བརླག་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་
དུག་རིགས་ཀྱིས་བར་སྣང་དང་ཆུ་དང་རྒྱ་མཚོ་དང་ས་འོག་ལ་
སོགས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ནས་ཡོད་དེ་ཞབི ་པར་གཞན་ནས་ཤསེ ་
པར་བྱ་དགོས་སོ།།
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
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