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བསནེ་ཤསེ་བྱ་དང་། འཕདོ་བསནེ་སབོ་གས་ོ

གནང་རྒྱུ་སོགས་འཕོད་བསེན་ལ་ཕན་ཐོགས་

བྱུང་བར་བརྟེན་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་ཧ་ཅང་

དགའ་མསོ་བྱདེ་པ་དང་། ས་གནས་ད་ེནས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་ཁུལ་དུ་འཆར་ཅན་ལ་ོརའེྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའྱི་ནང་ཉྱིན་གངས་

མང་པའོྱི་རྱིང་གམོ་བགདོ་ཀྱིས་སྨན་བསོྐར་དུ་བསྐྱདོ་བཞྱིན་ཡདོ། ལ་ོགཅྱིག་ནང་ཆ་སམོས་ནད་པ་མྱི་གངས་ ༣༤༤༧ སྨན་

བཅསོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། སྨན་སྦྱིན་ལ་ོར་ེཧྱིན་སརོ་འབུམ་ ༣༢༡༩༨༩ གཏངོ་གྱི་ཡདོ།

བྱུང་རྱིམ།
བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཁང་

འདྱི་ནྱི། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཁོར་

དང་བཅས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་

ཕབེས་རེས། ༸མགནོ་པ་ོགང་གྱི་བཀའ་

དགོངས་ལྟར་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་

འཛིན་སྐྱོང་འོག་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་

བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལར་སྨན་རྱིས་

ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཤྱིང་།  སྤྱི་

ལ་ོ ༡༩༦༡  ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢ ཉྱིན་སྨན་

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

རྱིས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་དངོས་སུ་དབུ་

བརེས། ད་བར་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་འདས་པའྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་ནང་། མཐོ་སོབ་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི་ཟུར་གསལ་ལྟར་སོབ་

སྤྱི་བགེས་གཞོན་གཉྱིས་དང་། སྨན་རྱིས་དགེ་རྒན་རྣམ་

པ། རྱིག་གནས་དང་ཆོས་དགེ། ཚན་དགེ་བཅས་ཀྱི་སོབ་

སནོ་འགན་འཁུར་འགོ་སྨན་སབོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་བར་དང་། 

རྱིས་སོབ་སྐབས་བརྒྱད་པ་བར་སོབ་ཐནོ་རྱིམ་པར་བྱུང་ཡདོ་

ལ། དེ་དག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་སྤྱི་སེར་གྱི་

འགོ་དོན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞྱིན་ཡོད། དེང་སྐབས་སྨན་

སབོ་སྐབས་བཅུ་བདུན་དང་། བཅ་ོབརྒྱད། བཅུ་དགུ།  རྱིས་

སབོ་སྐབས་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ་བཅས་ཀྱིས་སབོ་སོྦང་བྱདེ་

བཞྱིན་ཡདོ།

དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགསོ་པ།
སོལ་རྒྱུན་གྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་གྱི་སོབ་སོྦང་རྒྱུན་སྤེལ་

དང་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཤསེ་བྱའྱི་རྨང་གཞྱི་གངོ་སྤལེ་

དང་ས་བརྟན་ཡོང་ཐབས་སུ་ནུས་ཤུགས་འདོན་ཐབས་

དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཤེས་བྱའྱི་རྱིགས་མྱི་ཉམས་

གངོ་འཕལེ་དང་ཉམས་པར་སརོ་ཆུད་ཡངོ་ཐབས།  ཕྱི་ནང་

གྱི་སྨན་རྱིས་ཤེས་བྱ་དང་བོད་སྨན་དབར་ལེགས་ཆ་སྤེལ་

རསེ་དང་བདོ་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་སྨན་རྱིས་པ་ཚད་ལན་སྐྱདེ་སྱིང་

གྱིས་འགོ་བའྱི་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་སལེ་བའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་

ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱདེ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན།

གཞུང་ཚད་སབོ་སྦངོ་།
སྨན་རྱིས་མཐ་ོསབོ་ཁང་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ོདྲུག་རྱིང་།  བདོ་

ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་གནས་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་བ་

བཞྱིན། སྨན་སོབ་རྣམས་ཀྱིས་གསོ་རྱིག་ཀུན་གྱི་ཡང་རེར་

གྱུར་བའྱི་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ཆ་ལག་དང་བཅས་གཙོ་

བོར་གྱུར་བའྱི་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་བའྱི་གཞུང་ཚད་ལ་སོབ་

གཉེར་གནང་དགོས་པ་དང་། རྱིས་སོབ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་

ནག་དབྱངས་གསུམ་གཙ་ོབརོ་གྱུར་བའྱི་རྱིས་པ་དཀའ་བཅུ་

བའྱི་གཞུང་ཚད་ལ་སབོ་གཉརེ་གནང་དགསོ། གཞན་ཡང་

དེང་རབས་ཚན་རྱིག་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཤེས་བྱ་དང་སྨན་རྱིས་

དང་འབེལ་བའྱི་ས་བཅད་ཁག་ལ་གང་ནུས་ཅྱི་ལྕོགས་ཀྱི་

སོབ་སོྦང་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དཀའ་བཅུ་བའྱི་གཞུང་

ཚད་སོབ་ཐོན་རེས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སྐྱེད་བསྱིང་

ཆེད་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཚན་ཁག་དང་། བདུན་ཕག་རེ་

རའེྱི་ནང་སྨན་རྱིས་གཙ་ོབརོ་གྱུར་བའྱི་མཁས་དབང་གསུང་

བཤད་དང་སྨན་རྱིས་སོབ་མའྱི་གཏམ་བཤད་བགོ་གེང་

བཅས་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏ་ེསྤྱི་ཡངོས་ཀྱི་ཤསེ་ཚད་གངོ་

མཐརོ་གཏངོ་དགསོ་པ་བཅས་ས།ོ།

རྒྱུགས་འབུལ།
ལོ་རྱིམ་སོ་སོར་ཟླ་གསུམ་དང་ཟླ་དྲུག་མཚམས་སུ་བྱིས་

རྒྱུགས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་རེ་དང་ལོ་འཁོར་ལ་འབྱི་རྒྱུགས་དང་། 

ངག་རྒྱུགས།  སངོ་འགམེས་བཅས་རྒྱུགས་འབུལ་དགསོ་པ་

དང་། དབྱར་དུས་རྱི་ངོགས་སུ་སྔོ་སྨན་རྒྱུགས་བཤེར་དང་

འབེལ་ཐོན་སྐོར་ལས་ཚན་ལྔ་བཅས་འཁབ་སོན་ཀང་བྱེད་

དགོས་པ་དང་། ལོ་རྱིམ་དྲུག་པར་མཐོ་སོབ་ཡྱིག་རྒྱུགས་

ཚོགས་ཆུང་དང་སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་བཅས་ཀྱི་སར་སྨན་རྱིས་ས་ོསའོྱི་དཀའ་བཅུ་བའྱི་གཞུང་

ཚད་ཐནོ་རྒྱུགས་ཆནེ་མ་ོཁམས་གཙང་འབུལ་དགསོ་པའ།ོ།

ཉམས་མངོ་སྦངོ་བརར།
མཐོ་སོབ་སྒྱིག་གསལ་བཞྱིན་རེས་གཟའ་སྤེན་པའྱི་ཉྱིན་

སྨན་སོྦར་ཁང་དང་སྨན་མཛོད་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་

འབེལ་ནས་སྐབས་སུ་སྨན་རྒྱུ་ངོས་འཛིན་དང་གཙང་སེལ་

གནང་ཕོགས་སད་སྨན་སྦོར་ཁང་དུ་ལས་ཞུགས་དགོས་པ་

དང་། སྨན་མར་སགོས་དམྱིགས་བསལ་སབེ་སྦརོ་ལག་ལནེ་

ཁག་ཟུར་བཟོ་མཛུབ་སོན་བྱེད་པ་མ་ཟད། འདྱི་ལོ་ནས་

རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་ཕུད་པའྱི་སྨན་སྣ་ར་ེར་ེབཞྱིན་དམར་ཁྱིད་

བྱདེ་མག་ོའཛུགས་འཆར་ཕུལ་ཟྱིན་ཡདོ་ལ།  བརྟག་དཔྱད་

སྨན་བཅསོ་ཀྱི་སྦངོ་བརར་སད་ར་སངེ་ཤདོ་ཀྱི་སྨན་ཁང་གྱི་

བརྟག་དཔྱད་སྨན་པའྱི་སར་སོབ་ཕྲུག་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་བསྐྱདོ་

དགསོ་པ་དང་།  ལ་ོརྱིམ་ལྔ་པ་ཐནོ་རསེ་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་ས་

གནས་གང་སར་ཉམས་གསགོ་སད་བསྐྱདོ་དགསོ།  ད་ེནས་

དཀའ་བཅུ་བའྱི་ལག་འཁྱརེ་གནང་དགསོ་པ་ཡྱིན།

ཞར་བྱུང་སབོ་ཕྲུག་གསར་ཞུགས་སྐརོ།
འདྱི་གའྱི་སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གསར་

ཞུགས་གནང་ཕོགས་ནྱི། བོད་ཕྱི་ནང་གང་ནས་ཕེབས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། ཆ་རེྐན་གཙོ་བོ་གཞྱི་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་

གཉྱིས་ཐོན་པ་གང་ཞྱིག ལག་འཁྱེར་ཁམས་གཙང་ངེས་

པར་དུ་ཡདོ་དགསོ་པའྱི་སངེ་ཟུར་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཁག་ལན་

ཚེ།  ད་གཟོད་སྨན་རྱིས་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་གསར་ཞུགས་

འཛུལ་རྒྱུགས་སད་ཐ་ོའགདོ་བྱ་ཆགོ  ད་ེཡང་སོབ་ཞུགས་ས་

མྱིག་དབང་གྱིས་འཛུལ་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལནོ་ཡང་རེ་

བཏགོ་བརྒྱབ་རེས་མྱི་ཚུད་པ་ཡང་ཡངོ་སྱིད་པ་ཡྱིན།
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ཤགོ་ངསོ་གཉྱིས་པ། བདོ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢  སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡  

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དཔལ་ལན་རྒྱུད་བཞྱི་ལ། དེང་སྐབས་

མཇལ་དུ་ཡོད་པའྱི་གགས་ཅན་འགེལ་ཆེན་བཞྱི་༼སྐྱེམ་འགེལ་

དང་། མསེ་པའོྱི་ཞལ་ལུང་། བ་ཻསྔནོ། དྲང་སངོ་ཞལ་ལུང་།༽ཡྱི་གས་ཀྱི། 

འགལེ་ཆནེ་༼སྐྱམེ་འགེལ།༽ནྱི་ཟུར་ལུགས་སྨྲ་བའྱི་གཙུག་རྒྱན་

ཨ་བོ་ཆོས་རེའྱི་དངོས་སོབ་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་སྐྱེམ་པ་ཚེ་

འབུམ་ར་ོརའེྱི་སབོ་མ་སྐྱམེ་པ་ཚ་ེདབང་གྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་ལ། 

དམ་པ་འདྱི་ཉྱིད་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལ་ོཚགིས་ད་བར་གསལ་

པ་ོཞྱིག་མ་རདེ་ཀང་མཆགོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་༼བཤད་རྒྱུད་

འགལེ་བ་ཚགི་དནོ་ཉྱི་མ།༽ཡྱི་མཛད་བྱང་དུ། ས་མ་ོཕག་གྱི་ལ་ོ

ཁྲུམས་སདོ་ཟླ་བའྱི་ཚསེ་བཅུའྱི་ཉྱིན་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའ།ོ ཞསེ་

འཁདོ་པ་ལྟར་ན་སྤྱི་ལ་ོ ༡༤༧༩ ལརོ་བརམས་པ་དང་། དུས་

རབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་དུས་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཚོད་

འདུག  དགུང་ལ་ོམཐ་ོཙམ་བཞུགས་པའྱི་མཁས་དབང་འདྱི་

ཉྱིད་ཀྱིས་ར་རྒྱུད་འགལེ་པ་༼ལགེས་བཤད་སྨྲ་བ་མཆགོ་ཐབོ།༽ 

སྤྱི་ལ་ོ ༡༤༧༨ ལརོ་མཛད་ལ། བཤད་རྒྱུད་འགེལ་པ་༼ཚགི་དནོ་

ཉྱི་མ།༽ སྤྱི་ལ་ོ ༡༤༧༩ ལ་ོདང་།   མན་རྒྱུད་འགེལ་པ་༼བད་ེ

བའྱི་འདདོ་འཇ།ོ༽སྤྱི་ལ་ོ ༡༥༠༧ ལརོ་མཛད།  ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་

སྨན་གཞུང་ང་ོསྤདོ། དཔྱད་བཅསོ་ཀྱི་ཕན་ཡནོ།

དུས་རབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ། 

འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་གཞྱིགས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ལོར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་འཇམ་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་

ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ༢༠༡༣ ལོར་འཇམ་དཔྱད་

ལས་བྱེད་གསར་དུ་བསྡུས་ཏེ། ཟླ་དྲུག་རྱིང་བོད་ཀྱི་གསོ་

རྱིག་ལས་བསན་པའྱི་འཇམ་དཔྱད་ལག་ལནེ་དམར་འཁྱིད་

གནང་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་ར་སངེ་བདོ་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དཔྱད་བཅོས་བསྱི་གནས་ཁང་དངོས་སུ་

དབུ་འབྱདེ་གནང་། 

དཔྱད་བཅོས་ཁང་ནང་བསྐུ་མཉེ་དང་། དུགས།  

ལུམས། རླངས་ལུམས་སོགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ལ་དེའྱི་

ངོ་བོ་དང་དགོས་དམྱིགས་གཙོ་བོ་ནྱི། དུས་རབས་ཉེར་

གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་ཡར་རྒྱས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་

དབང་གྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་

དེ་ཡང་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཇེ་ཆེར་འགོ་བཞྱིན་སེམས་ངལ་

དང་། དངངས་སྐྲག ཞེད་སྣང་། སེམས་སྡུག་སོགས་ཡོང་

གྱི་ཡོད། བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལག་ལེན་འདྱི་ལྟ་

བུས་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། ནད་གཞྱི་སྔོན་

འགོག་དང་། སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་སོགས་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ཕན་

རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལན་ཡདོ།

ད་བར་དཔྱད་བཅོས་གནང་བའྱི་ཕྱི་ནང་མྱི་རྱིགས་

མང་པོའྱི་ལུས་སེམས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་

ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པས། ཀུན་གྱིས་དགའ་མོས་དང་

གདངེས་འཇགོ་ཀང་ཐབོ་བཞྱིན་འདུག  

རྒྱུད་ལས། ནད་ཀྱི་གཉེན་པོར་ཟས་དང་སོྤད་ལམ་

སྨན་དཔྱད་བཞྱི་ཡྱི་སོ་ནས་ནད་གསོ་བ་དང་། སྐབས་སུ་

བབ་པའྱི་དཔྱད་ལའང་འཇམ་དཔྱད་དང་རྩུབ་དཔྱད་

གཉྱིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས། འཇམ་དཔྱད་ཅེས་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་

ནས་ཐད་ཀར་དངོས་པོ་གང་རུང་སྦར་བ་དང་དུགས་པར་

བརྟེན་ནས་ནད་ཞྱི་ཞྱིང་འཇོམས་པར་བྱེད་པས་ན་དཔྱད་

ཅསེ་བྱ་ཞྱིང་། ད་ེཉྱིད་སྤདོ་པའྱི་ཚ་ེནད་པར་མྱི་བཟོད་པའྱི་

ཟུག་རྔུ་དང་། ཚརོ་བ་ཆ་ེཆརེ་མདེ་ཞྱིང་རེག་བྱ་འཇམ་པས་

ན་འཇམ་པོ་ཞེས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ལའང་དུགས། ལུམས།  

བྱུགས་པ་སགོས་བསན་ཡདོ་པ་ནྱི།

༡) དུགས། ཕོག་ཐུབ་ཐེབས་ཐུབ་པའྱི་སྨན་རྫས་ཀྱིས་ཐད་

ཀར་ན་ཟུག་ཡོད་ས་དང་དེའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་དུགས་

བརྒྱབ་པར་བརྟེན་ནས་ནད་གཞྱི་གསོ་ཐབས་བེྱད་པ་ཡྱིན། 

སྨན་རྱིས་ཁང་འཇམ་དཔྱད་སེ་ཚན།

ཁག་ཡངོས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ཤསེ་རྟགོས་བེྱད་པ།
 སྨན་པ་དཀར་མཚ་ོསྐྱྱིད། 

ར་ོཐ་ཡྱིས་ང་ཚའོྱི་འཕདོ་བསནེ་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆ།ེ

འཛམ་གྱིང་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཚགོས་ནས་ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ 

ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་ར་ོཐ་འགགོ་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོ (No Tobacco 

day) ཞསེ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  དུ་བ་ཡདོ་པའྱི་ར་ོཐའྱི་

རྱིགས་སེ་ཐ་མག་ (Cigarette) འཐནེ་པ་དང་། དུ་བ་མདེ་

པའྱི་རོ་ཐའྱི་རྱིགས་སེ་ཁ་ནང་ལད་པའྱི་ཁ་ནྱི་(Khani)

སགོས་བསནེ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ལ་ོལྟར་འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་ས་

ཡ་ ༦ ཙམ་ག་ོབ་དང་། ཁ། མྱིད་པ་སགོས་ཀྱི་འབས་ནད་

བྱུང་ནས་དུས་མ་ཡྱིན་པར་འཆྱི་ཡྱི་ཡདོ་པ་དང་། དའེྱི་ནང་

ནས་མང་ཆེ་བ་ནྱི་ན་གཞོན་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་རོ་ཐའྱི་

རྱིགས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བར་

བརྟེན་ཉྱིན་འདྱིར་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་རོ་ཐའྱི་རྱིགས་བེད་སོྤད་

ཉུང་དུ་གཏངོ་ཐབས་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ང་ཚོའྱི་བཙན་བོྱལ་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཁོད་དུའང་

ཐ་མག་དང་ཁ་ནྱི་སོགས་རོ་ཐའྱི་རྱིགས་བེད་སོྤད་གཏོང་

མཁན་མང་ཙམ་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་དང་བོད་

ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་ནང་མང་བར་མངོན། མྱི་སེར་

སོ་སོས་ངན་གོམས་འདྱི་རྱིགས་བསེན་པར་དགོས་པ་རྒྱུ་

མཚན་མང་དག་ཡོད་མོད། མཐར་ཐུག་ན་རང་གྱིས་རང་

གྱི་སགོ་གཅདོ་པ་མ་ཟད། གཉན་འཕང་གྱི་དུས་ལ་བདོ་མྱི་

རྱིགས་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་སོག་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ་དང་གཅྱིག་

མཚུངས་སུ་འགྱུར། རྱིག་གསར་ཚན་རྱིག་པ་ཚསོ་རདེ་དནོ་

ལྟར་ན། ར་ོཐའྱི་རྱིགས་ནང་སྐུལ་རྫས་གཙ་ོབ་ོ Nicotine 

ཞེས་པ་དེས་ལོངས་སྤོད་པ་པོའྱི་ཀད་པར་ཕོག་ཐུག་བཏང་

ནས་ངན་གོམས་ཤོར་བཅུག་པ་མ་ཟད། དུག་ལྟར་ལུས་ལ་

ན་ཚ་ཚབས་ཆའེྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པར་བརདོ། ད་ེ

ཡང་རོ་ཐའྱི་རྱིགས་བསེན་མཁན་མང་ཆེ་བ་ནྱི་དར་མའྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་ཚན།

དུས་ནས་ཐ་མག་གམ་ཁ་ནྱི་སོགས་རོ་ཐའྱི་རྱིགས་བསེན་

ན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་ངན་

གོམས་ཤོར་བར་ར་སོྤད་བྱུང་ཡོད་དུས། དེང་སང་རོ་ཐའྱི་

རྱིགས་འགགོ་ཐབས་ཆདེ་སྨན་བཅསོ་ལས་བསམ་བོའྱི་སབོ་

གསོ་དེ་ཕན་ཐོགས་དང་བཅོས་ཐབས་གལ་ཆེ་བར་འཛིན། 

བྱས་ཙང་རོ་ཐའྱི་ངན་གོམས་ཤོར་བ་ནྱི་ཐད་ཀར་བསམ་

པའྱི་འཁྱརེ་སའོམ་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་

གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རོ་ཐ་དང་བལ་འདོད་རྣམས་

ཀྱིས་གཤམ་གྱི་ཐབས་ལམ་གསུམ་པརོ་ལག་བསར་གནང་ཚ་ེ

ཏན་ཏན་རོ་ཐའྱི་ངན་གོམས་འགོག་ཐུབ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ངན་

གོམས་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་ཐབས་ལམ་འདྱི་དག་ལག་བསར་

གྱིས་ངན་གམོས་འགགོ་པར་ཕན་འབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག

༡། ཐོག་མར་ངས་དེ་རྱིང་ནས་བཟུང་རོ་ཐའྱི་རྱིགས་

ཐ་གཅྱིག་ཏུ་སྤོང་གྱི་ཡྱིན་ཅེས་པའྱི་བོ་སོབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་

བསྐྲུན་དགསོ་པ་དང་། ད་ེལྟར་ཡངོ་བ་ལ་ར་ོཐ་སྤངོ་དགསོ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གམ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་ཞྱིག་ངེས་

པར་དུ་དགསོ། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་མདེ་ཚ་ེརྟག་ཏུ་སྤངོ་ཐུབ་

པར་དཀའ། རོ་ཐའྱི་རྱིགས་སྤོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

དཔེར་ན། རོ་ཐ་ཡྱིས་རང་གྱི་ལུས་ཁམས་ལ་ན་ཚ་འབྱུང་

གྱི་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ངའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་། ངའྱི་ཁྱྱིམ་

ཚང་། གཞན་ལ་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཡངོ་བ། དཔལ་འབྱརོ་

བསྱི་ཚགས། རོ་ཐལ་གྱི་འགོ་གོན་དེ་ཟུར་ཏུ་བསགས་ཏེ་

གཞན་དནོ་ཆདེ་གཏངོ་བ་སགོས་མང་པ་ོཡདོ་ཆགོ 

༢། ད་ེནས་རང་གྱི་བ་གཟའ་འམ། ཡང་ན་ར་བའྱི་བ་

མའྱི་བ་གཟའ། ཕྲུ་གུའྱི་སྐྱསེ་སྐར་སགོས་ཚསེ་གངས་བཟང་

རྒྱུད་འགེལ ་

པ ་༼ ལ ག ་

ལེན ་གསལ་

བ ཤ ད ་༽ སྤྱི ་

ལོ་ ༡༥༣༥ 

ལོར ་ལྗགས་

རམོ་མཛད་པ་

བཅས་འགེལ་

བ ་ བ ཞྱི ་ ག ་

པོད ་གསུམ་

དུ་བྱས་པ་ལ་ཡངོས་སུ་༼སྐྱམེ་འགེལ་༽ཞསེ་གགས་པའ།ོ ༼སྐྱམེ་

འགེལ་༽ནྱི་རྒྱུད་འགེལ་གཞན་དག་ལས་ཁ་གསལ་ལ་གནད་

ཐནོ་ཞྱིང་། གཞན་ལ་བརྒལོ་ཞྱིང་རདོ་པའྱི་སྤསོ་པ་དརོ་ལ་རྒྱས་

བསྡུས་འཚམ་པ། ཚགི་གྱིས་འགེལ་པས་གཞུང་གྱི་དནོ་སྒྱིབ་པ་

མ་ཡྱིན་པར་ག་ོས་ལ་འཇུག་བད་ེབ་སགོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་དུ་མ་

ལན་པའྱི་འགལེ་ཆནེ་རྱིང་གས་ཤྱིག་ཡྱིན།།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

མཁས་དབང་སྐྱམེ་པ་ཚ་ེདབང་མཆགོ་གྱིས་མཛད་
པའྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགལེ་པ།

ཤསེ་བྱ་འདྱིས་རང་གྱི་ཁག་ཡངོས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་

ཤསེ་རྟགོས་བྱདེ་པ་དང་། ཁག་དཀར་དམར་དང་ཁག་ལབེ་ 

(Platelets) སགོས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་མ་འདང་བའྱི་

རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྱིགས་ཀྱི་གནས་སངས་

གསལ་སནོ་བྱདེ་པར་རམ་འདགེས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ།

ཁག་ཡངོས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་འཇལ་བ། 
(CBC)

ཁག་ཡངོས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ཅསེ་པའྱི་ཐ་སད་

འདྱི་ནྱི་ཚགི་བསྡུས་ན་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་ CBC  ཟེར་

ཀྱི་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེནྱི་སྤྱིར་བཏང་དུ་ཁག་ཡངོས་ལ་བརྟག་

དཔྱད་བྱེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁག་ཡོངས་ལ་བརྟག་

དཔྱད་བྱས་པ་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁག་ཡོངས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་རྣམ་

གངས་གཙོ་བོ་གསུམ་ས།ེ ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་དང་། ཁག་

དཀར་ཕ་ཕུང་། ཁག་ལེབ་བཅས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་གནས་ཚུལ་

དག་གསལ་སནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། ཁག་རྱིགས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་རྣམས་

ནྱི་ཕ་ཕུང་བཟོ་འདོན་བྱེད་པའྱི་རྐང་མར་དང་རུས་པའྱི་

དཀྱིལ་དུ་གནས་པའྱི་ཕུང་གྲུབ་དག་ལ་བརྟནེ་ནས་འབྱུང་གྱི་

ཡདོ། རང་གྱི་ཀད་རུས་དང་། བང་རུས། རྱིབ་རུས། སལ་རུས། 

མཚང་རུས་སགོས་ཀྱི་རྐང་མར་གྱིས་ཁག་ཡངོས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་

དག་བཟོ་འདནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། ཁག་གྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་རྣམ་གངས་

ར་ེརསེ་ཀང་ལུས་པའོྱི་རྒྱུན་ལན་གྱི་བྱདེ་ལས་གལ་ཆནེ་རྣམས་

བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། 

ཁག་གྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ལ་འཇལ་
ཐབས་གཙ་ོབ་ོལྔ་ས།ེ

དང་པ།ོ ཁག་དཀར་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ (WBC) 

ནྱི།  ཁག་དཀར་ཕ་ཕུང་དག་གྱིས་འགོས་ནད་ཀྱི་རྱིགས་

མཐའ་དག་འགགོ་ཐབས་བྱས་ཏ་ེམདེ་པར་བཟོ་བ་དང་། ཕ་

ཕུང་ད་ེདག་ནྱི་ཁག་གྱི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞྱི་མ་མྱི་ལྱི་ལྱི་ཀྲརེ་ 

(k/ul) ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་སོང་ཕག་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ལྟར་འཇལ་

ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། མྱི་ལྱི་ལྱི་ཀྲརེ་རེ་རའེྱི་སངོ་ཕག་གྱི་རྱིས་

གཞྱི་༤ .༨ ཀྱི་ཁག་དཀར་ཕ་ཕུང་ནྱི་ཕ་ཕུང་གངས་ཚད་བཞྱི་

སངོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ (༤ ,༨༠༠) ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ (RBC) 

ནྱི། ཁག་དམར་པོའྱི་ཕ་ཕུང་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་

རྣམས་ལ་འཚ་ོརླུང་སྤདོ་ཅྱིང་ཕུང་གྲུབ་དག་ལས་ཕན་མདེ་

དུ་གྱུར་པའྱི་གྲུབ་རྫས་རྣམས་ར་མདེ་དུ་གཏངོ་གྱི་ཡདོ། ཁག་

དམར་ཕ་ཕུང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁག་དམར་སྤྱི་རྫས་ (HGB) 

ཀང་འདུས་ཡདོ། ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་ནྱི་ཁག་གྱི་རྒྱ་དཔངས་

གྲུ་བཞྱི་མ་མྱི་ལྱི་ལྱི་ཀྲརེ་ (m/ul) ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་ས་ཡའྱི་རྱིས་

གཞྱི་ལྟར་འཇལ་ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། མྱི་ལྱི་ལྱི་ཀྲརེ་ར་ེརེའྱི་ས་

ཡའྱི་རྱིས་གཞྱི་ ༤ .༨ ཀྱི་ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་ནྱི་ཕ་ཕུང་གངས་

ཚད་ས་ཡ་བཞྱི་དང་འབུམ་བརྒྱད་        (༤ ,༨༠༠༠༠༠) ཡྱིན།

 གསུམ་པ། ཁག་དམར་སྤྱི་རྫས་ཀྱི་ (HGB) གནས་

སངས་ནྱི། ཁག་དམར་སྤྱི་རྫས་ཀྱིས་ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་རྣམས་

ལ་རང་གྱི་ཚོན་རྫས་སོྤད་ཅྱིང་གོ་བ་ནས་ཕུང་གྲུབ་ལ་འཚོ་

རླུང་བརྒྱུད་པར་བྱདེ་པ་དང་། ཕུང་གྲུབ་ནས་ག་ོབ་ལ་ནག་

རླངས་འདྲནེ་གྱི་ཡདོ། ག་ོབ་ནས་ནག་རླངས་རྣམས་དབུགས་

བརྒྱུད་ད་ེཕྱི་ལ་འདནོ་ཀྱི་ཡདོ། ཁག་དམར་སྤྱི་རྫས་ནྱི་ཁག་

གྱི་ཌྱི་སྱི་ལྱི་ཀྲརེ་ (g/dl) ར་ེརེའྱི་ནང་དུ་གྷ་རམ་གྱི་རྱིས་གཞྱི་

ལྟར་འཇལ་ཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། 

བཞྱི་བ། ཁག་ཚད་ཀྱི་ (HCT) གནས་སངས།   ཁག་

ཚད་ནྱི་ཁྱདེ་ཀྱི་ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཁག་དམར་

ཡངོས་ཀྱི་གངས་ཚད་དང་། ཆ་ེཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཤྱིང་བརྒྱ་

ཆའྱི་ས་ོནས་བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དེར་ནད་ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་བསྱིལ་དུག་དང་དྲོད་

དུགས་གཉྱིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས་ཆུ་སེར་དང་ཁག་འཁྱགས་

ཚད་པས་གཟེར་བ་ལ་སགོས་སུ་སྐར་ཆུ་དང་། ཆུ་རོ།  འདག་

པ་ནག་པ་ོསགོས་བསྱིལ་དུགས་གངས་དགུ་དང་། བད་རླུང་

དང་མ་ཞུ་བ་སགོས་སུ་ཚ་དང་སྦང་སྐམ།  བྱྱི་ས་ཤར་བལྟས་

ཀྱི་ས། འབའ་ཆ་སགོས་གཙ་ོབརོ་བྱས་པ་དྲདོ་དུགས་གངས་

བཅུ་དགུ་བསན་ཡདོ། ད་ེནྱི་སབས་བད་ེལ་ནད་ཟུག་འཕལ་

དུ་གཅགོ་ཞྱིང་དཔྱད་ཀྱི་ནང་ནས་མཆགོ་ཅསེ་ཀང་བྱ་བ་ཡྱིན།

༢) ལུམས། ལུམས་ཞསེ་རླན་པའྱི་དནོ་ན།ོ  དསེ་ར་རྒྱུད་གོང་

པ་ོརྣམས་རླན་ཕབས་ཤྱིང་མཉནེ་པར་བྱདེ་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིག་

ཡྱིན། སྨན་ཁུ་སྐལོ་བའམ་དའེྱི་རླངས་པར་བརྟནེ་ནས་ནད་

རྱིགས་བཅསོ་པའྱི་ཐབས་ཤསེ་ཤྱིག་ཡྱིན། དརེ་དབྱ་ེན་རང་

བྱུང་ཆུ་ཚན་དང་།  བཅོས་མའྱི་ལུམས་ཞེས་ཁག་གཉྱིས་

སུ་དབྱེ་ཞྱིང་རླངས་ལུམས་ཀང་ཡོད། རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་

ནྱི། རང་བྱུང་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཆུ་ཚན་དང་། བཅོས་

ལུམས་ནྱི་གཙ་ོབ་ོབདུད་རྱི་ལྔ་ཡྱི་སྨན་ལུམས་ཀྱིས་བཟོས་པ་

དསེ། རྐང་འབམ་གྱི་ནད་མཇུག་སགོས་ཀྱིས་ཆུ་རྒྱུས་རངེས་

འཁུམས་དང་རུས་ཚིགས་སོྦས་སྐྲངས་ཆགས་པ། གྱིབ་སྐྱོན་

ར་དཀར་རྱིགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཞ་བ་དང་། ཤ་གྱིམ་ཉམས་

རྒུད་དུ་གྱུར་པ། ཤ་བཀྲ་སོགས་པགས་ནད་ཆུ་སེར་གྱི་ནད།  

རྨ་རྱིང་པ་དང་། རྨ་འབས། དོན་སྣོད་ཀྱི་སུར་ཡ། དུག་གྱི་

ནད་ར།ོ རླུང་གྱིས་ནད་

ར་ོདང་སྐྲངས་སྦསོ། ད་ེ

མྱིན་པགས་མདངས་

ཉམས་པ་དང་། རྩུབ་

པོར་འགྱུར་བ་མདོར་

ན་ནད་རྱིང ་བཅོས ་

དཀའ་བའྱི་རྱིགས་ལ་

ཕན་ནུས་མངནོ་གསལ་

འདོད་པ་དང་སབས་

བདེ ་བའྱི ་ཁྱད་ཆོས ་

ལན་ཡདོ། ངསེ་པར་དུ་

ཡྱིད་གཟབ་དགོས་པ་

ཁག་ཅྱིག་ནྱི། གཙ་ོབ་ོནད་པའྱི་རླུང་ཁམས་དང་། ཁག་ཤདེ། 

སྱིང་གྱི་འཕར་ལང་ཆེ་བ་སོགས་ཡོང་སྐབས་རླུང་ཁ་གནོན་

པའྱི་ཟས་སྨན་སགོས་ངསེ་པར་དུ་གཏངོ་བ་དང་ལུས་པ་ོདྲ་ོ

པ་ོབྱ་དགསོ།

༣) བྱུགས་པའམ་བསྐུ་མཉེ། བསྐུ་མཉེ་ནྱི་བསྡུས་མྱིང་སེ། 

བསྐུ་བ་ནྱི་སྣུམ་སྨན་རྫས་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུགས་སྨན་

བསྐུ་བ་དང་། མཉེ་བ་ནྱི་ཕུར་བར་བྱེད་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག  

ནད་ཁམས་ལ་གཞྱིག་པའྱི་སྨན་རྫས་དང་སྣུམ་སོགས་ལུས་

ཀྱི་ཕྱི་ནས་ན་བའྱི་གནས་སུ་བསྐུ་བའམ་བྱུགས་པ་བྱེད་པ་

དང་མཉམ་དུ་ཕུར་མཉ་ེད་ེབཞྱིན་ཚལི་དང་བད་ཀན་སལེ་

ཆེད་དྲྱིལ་ཕྱིས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བསེན་ནས་ནད་རྱིགས་བཅོས་

པའྱི་ཐབས་ཤསེ་ཤྱིག་ཡྱིན། རྒས་ཀ་ས་བ་ནད་མདེ་པ་དང་

དབང་པ་ོགསལ་བ་དང་། ལུས་རྩུབ་པ་དང་ཁག་དང་ཁུ་བ་

ཟད་པ། སོབས་ཆུང་བ། མྱིག་འགྱིབ་པ། རོལ་བས་དུབ་པ།  

རླུང་ཤས་ཆེ་བས་མ་ངན་དང་སེམས་ལས་ཆེ་བ་སོགས་སུ་

བསྐུ་མཉ་ེབྱ་དགསོ་པ་བཅས་ཡྱིན།
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ཤགོ་ངསོ་གསུམ་པ།བདོ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢  སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡  

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་ད་ེབདོ་ཟླ་བོད་ཚསེ་

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

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།
ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༣༠ ནས་ཟླ་བ་ ༤ པའྱི་ཚསེ་ ༣༠ 
བར་བུམ་སངོ་ལྷ།ོ   ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་པ་

མྱི་རུང༌། 
སྤནེ། ༣-༡༨
Sat 5-17

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།  ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནརོ་
ལྷ་གསལོ་མཆདོ་དང༌གཡང་སྒྲུབ་གཡང་ལནོ་བྱདེ་

པར་དག།ེ དུར་བཏབ་མྱི་རུང༌།     

ཉྱི། ༣-༡༩
Sun 5-18

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་ལྷག་
པར་མྱི་རུང༌།

ཟླ། ༣-༢༠
Mon 5-19

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། གལ་ཆའེྱི་མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།    
ཀླུ་ཐབེས།

དམར། ༣-༢༡
Tue 5-20

ཚསེ་ཆ་ཞན། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་། 

ལྷག ༣-༢༢
Wed 5-21

ཚསེ་ཆ་བཟང༌།   ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་
དཔནོ་རྱིགས་མཇལ་འཕད་བྱདེ་པར་བཟང་། ཚངོ་

ལས་འག་ོཚུགས་མྱི་རུང༌།    ཀླུ་ཐབེས།

ཕུར། ༣-༢༣
Thu 5-22

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་མྱི་རུང༌།

སངས།༣-༢༤
Fri 5-23

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚངོ་ལས་
འག་ོའཛུགས་བཟང༌། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་

འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང༌།      ཚསེ་ ༢༥ ཆད།

སྤནེ། ༣-༢༦
Sat 5-24

ཚསེ་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱྱིམ་
སྤ་ོལྷག་པར་མྱི་རུང༌། 

ཉྱི། ༣-༢༧
Sun 5-25

ཚསེ་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་དང༌གཏར་སགེ་
ལྷག་པར་མྱི་རུང༌། 

ཟླ། ༣-༢༨
Mon 5-26

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དབང་
དང་མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་། ཁྱྱིམ་གསར་

འཛནི་པར་བཟང༌། དུར་བཏབ་མྱི་རུང་། 

དམར། ༣-༢༩
Tue 5-27

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ལམ་དུ་
ཞུགས་པར་བཟང་། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་

པ་མྱི་རུང༌།    

ལྷག ༣-༣༠
Wed 5-28

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གལ་ཆའེྱི་
མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།       གས་ོསྦངོ་།  

ཕུར། ༤-༡
Thu 5-29

ཚསེ་ཆ་འབྱིང༌། སབོ་གཉརེ་འག་ོའཛུགས་པར་
བཟང༌། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་

འཛམོས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

སངས། ༤-༢
Fri 5-30

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་རྟནེ་བཞངེས་
མཁར་རྱིག་འག་ོའཛུགས་བཟང༌། ཚངོ་ལས་འག་ོ
འཛུགས་མྱི་དག ེསགེ་ཚསེ་འཁལེ་བས་གཏར་སགེ་

རྱིགས་བྱ་མྱི་རུང༌།

སྤནེ། ༤-༣
Sat 5-31

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

ཉྱི། ༤-༤
Sun 6-1

ཚསེ་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོ
འཛུགས་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

ཟླ། ༤-༥
Mon 6-2

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཉནེ་སྒྱིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་མྱི་རུང༌།     ཀླུ་ཐབེས།   

     

ཉྱིན་རའེྱི་རྱིས་འབས།
ཚསེ་ ༡ ནས་ཚསེ ༢༩ བར་བུམ་སངོ་ཤར།     

ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་པ་མྱི་རུང༌། 
ལྷག ༣-༡

Wed 4-30
ཚསེ་ཆ་ཞན། མགནོ་འབདོ་སགོས་དགའ་ཉ་ེའདུ་

འཛམོས་རྱིགས་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཕུར། ༣-༢
Thu 5-1

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་མྱི་རུང་།

སངས། ༣-༣
Fri 5-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་གསར་སྤལེ་དང་སྐྱསེ་
དངསོ་འདབེས་ལས་རྱིགས་ལ་ལྷག་པར་བཟང་། 

ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་དང་སྐྱསེ་སྐར་
གཏངོ་བ་མྱི་རུང་། 

སྤནེ། ༣-༤
Sat 5-3

ཆུ་ཚདོ་ ༨ བར་ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་
པས་ཆགོ ཁ་མཆུ་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱིམས་

གཏུགས་རྱིགས་མྱི་རུང་།

ཉྱི། ༣-༥
Sun 5-4

ཚསེ་ཆ་ཞན། དགའ་ཉ་ེའདུ་འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོ
བྱདེ་པ་ལྷག་པར་མྱི་རུང་།

ཟླ། ༣-༦ 
Mon 5-5

ཚསེ་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱྱིམ་སྤ་ོལྷག་
པར་མྱི་རུང་། མ་ེཁམས་སྱིང་ར་ཞག ༧༢ རྒྱུ་འག་ོཚུགས།

དམར། ༣-༧
Tue 5-6

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཀླུང་
དར་འཛུགས་པར་བཟང་ན་ཡང་། བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་མྱི་རུང༌།

ལྷག ༣-༨              
Wed 5-7

ཚསེ་ཆ་ཞན།    དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

ཕུར། ༣-༩  
Thu 5-8

ཚསེ་ཆ་ཞན། གཤྱིན་པའོྱི་ཆདེ་སནོ་མ་ོབྱདེ་པ་་ལྷག་
པར་མྱི་རུང་།

སངས། ༣-༡༠
Fri 5-9

ཚསེ་ཆ་ཞན། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གལ་ཆའེྱི་
མདུན་གསོ་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

སྤནེ། ༣-༡༡
Sat 5-10

ཚསེ་ཆ་ཞན། མགནོ་འབདོ་དང་ནརོ་རྫས་ཕནོ་ཆ་ེ
ཕྱིར་གཏངོ་མྱི་རུང༌། 

ཉྱི། ༣-༡༢
Sun 5-11

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དཔནོ་
རྱིགས་མཇལ་བར་བཟང་། ཚངོ་ལས་འག་ོའཛུགས་
མྱི་རུང་། སགེ་ཚསེ་འཁལེ་བས་གཏར་སགེ་རྱིགས་

མྱི་རུང༌། 

ཟླ། ༣-༡༣
Mon 5-12

ཚསེ་ཆ་ཞན།  ཕྲུ་གུ་ཐགོ་མར་ས་ོནས་ཕྱིར་འདནོ་
དང་སྐྱསེ་སྐར་གཏངོ་བ་ལྷག་པར་མྱི་རུང༌།

དམར། ༣-༡༤
Tue 5-13

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཁ་མཆུ་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་འག་ོ
འཛུགས་རྱིགས་མྱི་རུང༌།

ལྷག ༣-༡༥
Wed 5-14

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། རང་ལུགས་སནོ་པས་དུས་འཁརོ་
གསུངས་པའྱི་དུས་ཆནེ། དཀར་ཕགོས་དག་ེབའྱི་

ལས་ལ་དག ེགཉནེ་སྒྱིག་དང་དགའ་ཉ་ེའདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་སནོ་མ་ོབྱདེ་པའྱི་རྱིགས་མྱི་རུང༌།     

གས་ོསྦངོ༌།

ཕུར། ༣-༡༦
Thu 5-15

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ལས་སྤྱིར་དག་ེཡང་མཁར་ལས་
འག་ོའཛུགས་དང་ཁྱྱིམ་སྤ་ོམྱི་རུང༌།  

སངས། ༣-༡༧
Fri 5-16

ཚསེ་ཆ་བཟང༌། ལས་དནོ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྟནེ་
བཞངེས་མཁར་རྱིག་འག་ོའཛུགས་བཟང༌། བག་མ་
གཏངོ་ལནེ་མྱི་རུང་། སགེ་ཚསེ་འཁལེ་བས་གཏར་

སགེ་རྱིགས་རྣམས་འཛམེ།

ན་མོ་མྗ་ུཤྱི་ཡཱ། རྒྱལ་ཀུན་རྣམ་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །མཚན་

དཔེའྱི་མཛེས་པ་རབ་རྫོགས་པ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་

གང་སྐལ་མཉམ་གྱི། །ཚུལ་བསན་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་

འདུད། །ཅེས་མཆོད་པར་བརོད་ནས་དེང་དུས་རང་རེ་

བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཐུགས་སྣང་

ཡོད་པའྱི་སྐྱ་སེར་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ཏེ་ད་ལམ་

གཙུག་ལག་འབྱུང་རྱིས་རྱིག་པ་ལ་སྦང་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐལ་

བཟང་ཐོབ་པར་བརྟེན་ད་ལམ་ལོ་གཅྱིག་ཀེག་རྱིས་ལས་

རང་ཀེག་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་གསོལ་རྒྱུར། འདྱིར་ཀེག་

རྱིས་ཞེས་པའྱི་གོ་དོན་ནྱི། ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་འགོ་བའྱི་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའྱི་ནག་

རྱིས་སམ་འབྱུང་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ནང་གསེས་ཞྱིག་སེ།  དང་

པོ་རང་ཀེག་རྩུབ་པ་ཞེས་པ་ནྱི། རྩུབ་རེལ་བདུན་གྱི་ནང་

གསེས་ཤྱིག་སེ། བརྱི་བྱའྱི་ལོ་རྟ་བྱྱི་བ་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག་

ན། ཤར་བའྱི་གནམ་ལོ་ཡང་བྱྱི་བ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་དེ་གཉྱིས་

ལོ་འགོས་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་པའྱི་རྩུབ་པ་ལ་ཟེར་ཞྱིང་། འདྱི་

ལ་གནམ་ལོའྱི་དབང་ཁམས་བརྱི་བྱའྱི་དབང་ཁམས་ཀྱི་

མ་སོགས་གང་ཡྱིན་གྱིས་ཕེས་པའྱི་འབྱོར་བའྱི་ཀེག་དང་། 

དབུགས་གསོའྱི་ཀེག བདུད་གཅོད་ཀེག དཔལ་བབས་ཀེག 

བྱེ་བལ་ཀེག་བཅས་ནང་གསེས་ལྔ་ཡོད། ཀེག་དུས་དེ་དག་

ཏུ་སྤྱིར་ནད་པའྱི་སྔས་འགོ་དང་མཁར་ལས་སྤང་དགོས་

ལ། སངས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་མ་ངན་གྱི་ངོ་ཡོད་པས། གཡེང་བ་

སྤངས་ཏེ་དགེ་སོྦར་ལ་འབད་དགོས། དེ་བཞྱིན་མྱི་ཕོའྱི་

ཀེག་བསུ་ཞེས་པས་ལོ་སྔ་མ་ནས་རྱིམ་གོ་བྱ་དགོས། མྱི་

མོའྱི་ཀེག་སྐྱེལ་ཞེས་པས་རང་ཀེག་གྱི་ལོ་ཕྱི་མ་ལའང་རྱིམ་

གོ་དགོས་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་ལོའྱི་ཐོག་ཏུ་རྱིམ་གོ་

ལ་འབད་པར་བྱ། 

རང་ཀགེ་རྩུབ་པའྱི་ནང་གསསེ་འབྱརོ་བའྱི་

ཀགེ་ཞསེ་པ་ནྱི།
བཻ་དཀར་སོད་ཆའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༨༨ ལས། །བཅུ་

གསུམ་བུ་ཐོག་ནད་དང་ནྱི། །འབྱོར་པར་དག་ལང་ལུས་

དབང་གཙོ། །སྣང་བརྒྱད་གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔ་འདོན། 

དཔལ་བསྐྱེད་དག་བཟོླག་དག་མནན་བྱ། །ནད་བཏབ་

ཉེར་ལྔ་ལས་མྱི་འདའ། ཞེས་པ་སེ། བརྱི་བྱའྱི་ལོ་ཁམས་ས་

སྤེལ་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག་ན། ལྕགས་སེྤལ་ལོར་ཤར་བ་ལྟ་བུ་

དབང་ཐང་བུར་འགོ་བའྱི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་ཞྱིང་། དེ་ནྱི་

ལ་ོགཅྱིག་མཁྱུད་བསྐརོ་ཀགེ་རྱིས་ལས་རང་ཀགེ་
སྐརོ་ཅུང་ཟད་གངེ་བ།

བརྱི་བྱ་དག་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་དང་དོན་གསུམ་བཅས་

ལ་སོན་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཀེག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཀེག་དུས་དེར་འབྱོར་

བར་དག་དང་ལུས་ལ་ནད་ལང་བས། བཟོླག་རྱིམ་སྣང་

བརྒྱད་དང་། གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔ་བཅས་འདོན་དགོས་ལ། 

དཔལ་བསྐྱེད་དག་བཟོླག་དང་དག་མནན་ཡང་བྱ་དགོས། 

རང་ཀགེ་རྩུབ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་དབུགས་
གསའོྱི་ཀགེ་ཞསེ་པ་ནྱི།

བཻ་དཀར་ར་བར། །ཉེར་ལྔ་གོགས་ཐོག་དབུགས་

གསོའྱི་ཀེག །རེས་བདེ་རེས་མྱི་བདེ་བ་དང་། །མྱི་བདེ་

འཕུང་གོད་བྱུར་འདྲེ་ལང་། །ཕོ་སོག་བེུད་དབང་ཐང་

གཙོ། །ཏོག་གཟུངས་རྣམ་འཇོམས་ཚེ་མདོ་བཀག ཅེས་

པ་སེ། བརྱི་བྱའྱི་ལོ་ཁམས་ས་སེྤལ་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག་

ན། ཤྱིང་སྤེལ་གནམ་ལོ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཐང་གོགས་

སུ་འགོ་བའྱི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་བརྱི་བྱ་རང་ལོ་

ཉེར་ལྔ་དང་ག་ལྔ་བཅས་ལ་སོན་དུས་ཀྱི་རང་ཀེག་ཡྱིན་

ཞྱིང་། དུས་དེར་བདེ་སྡུག་རེས་ཀྱིས་འོང་ཞྱིང་འཕུང་གོད་

བྱུར་འདྲེ་ལང་བས། བཟོླག་རྱིམ་ལ་ཏོག་གཟུངས་དང་། 

རྣམ་འཇོམས། ཚེ་མདོ་བཅས་བཀག་དགོས་ལ། བྱབས་ཁྲུས་

ཀང་བྱ་དགོས། 

རང་ཀགེ་རྩུབ་པའྱི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་བདུད་
གཅདོ་ཀགེ་ཞསེ་པ་ནྱི།

བཻ་དཀར་ར་བར། །སོ་བདུན་དག་ཐོག་བདུད་གཅོད་

ཀེག །ཆུང་དུ་ན་ཚ་གོད་ཆགས་འོང་། །འདྲེ་ངན་ཀེག་ཡྱིན་

དབང་ཐང་གཙོ། །ཤེར་ཕྱིན་ཏོག་གཟུངས་འདོན་པ་དང་། 

སོག་བསླུ་ཚེ་གཟུངས་འཆྱི་བ་བསླུ། །གོད་སྱི་མནན་ལ་གོད་

འདྲེ་བཀར། །ནད་བཏབ་སོ་བདུན་ལས་མྱི་འདའ། ཞེས་

པ་སེ། བརྱི་བྱའྱི་ལོ་ཁམས་ས་སེྤལ་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག་ན། 

ཤྱིང་སྤེལ་གནམ་ལོ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཁམས་དགར་

འགོ་བའྱི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན། ཀེག་དུས་དེ་ནྱི་བརྱི་

བྱ་དག་རང་ལོ་སོ་བདུན་དང་གོ་བདུན་བཅས་ལ་སོན་

དུས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དུས་ངན་དེར་ལུས་ནད་དང་ནོར་ལ་གོད་

འབྱུང་བས། བཅོས་སུ་ཚེ་ཆོག་དང་། ཀླུ་གཏོར། གཟའ་ཡུམ། 

མཚོ་སྨན་དགུ་མདོས་བཅས་བྱ་དགོས། 

རང་ཀགེ་རྩུབ་པའྱི་ནང་གསེས་བཞྱི་པ་དཔལ་
བབས་ཀགེ་ཞསེ་པ་ནྱི།

བཻ་དཀར་ར་བར། །ཞེ་དགུ་མ་ལ་དཔལ་བབས་ཀེག། 

ཚོང་གོགས་ཁ་རེ་ཆེ་བ་ཡྱིན། །ཀླུང་གཙོ་བྱེ་བག་གཞན་

དང་བསྟུན། །ནད་བཏབ་རེ་གཅྱིག་ལས་མྱི་བརྒལ། །ཞེས་

པ་སེ། བརྱི་བྱའྱི་ལོ་ཁམས་ས་སེྤལ་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག་ན། 

མེ་སྤེལ་གནམ་ལོ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཁམས་མར་འགོ་

བའྱི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་བརྱི་བྱ་དག་རང་ལོ་

ཞེ་དགུ་དང་། དགུས་ལྷག་པའྱི་བརྒྱ་ལ་སོན་དུས་བཅས་ཀྱི་

རང་ཀེག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཀེག་དུས་དེ་དག་ཏུ་ཚོང་གོགས་ཁ་

ཆེ་ཡང་ཀླུང་རྟ་གུད་ཉེན་ཡོད་པས། བཅོས་སུ་ཉྱི་ཁྱི་དང་

ཞྱི་བའྱི་སྦྱིན་བསེག་གཏོང་དགོས། ཁྱད་པར་དུ་ཀླུང་རྟ་

གཙོ་བས་ནང་འཐབ་ཀླུང་ཁམས་ཀྱི་བཟང་ངན་ལ་བརྟག་

པ་གཅེས། 

རང་ཀགེ་རྩུབ་པའྱི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་

བྱ་ེབལ་ཀགེ་ཞསེ་པ་ནྱི།
བཻ་དཀར་ར་བར། །རེ་གཅྱིག་རང་ཐོག་བྱེ་བལ་ཀེག 

བྱེ་བལ་ན་ཚ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །ཕོ་དོག་བདུད་གཅོད་

སོག་ཁམས་གཙོ། །རུས་ལྔས་འབུམ་འདོན་སཱཙྪ་གདབ། །བྱེ་

བལ་གཏོ་ཡྱི་ཆོ་ག་དང་། །ནད་བཟོླག་བྱུར་འབུད་དཔལ་

བསྐྱེད་བྱ། །ནད་གཏབ་དོན་གསུམ་ལས་མྱི་འགངས། ཞེས་

པ་སེ། བརྱི་བྱའྱི་ལོ་ཁམས་ས་སེྤལ་ཡྱིན་པར་ཆ་བཞག་ན། 

གནམ་ལོ་ཡང་ས་སེྤལ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཐང་གཅྱིག་

པའྱི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་ཞྱིང་། དེ་ནྱི་བརྱི་བྱ་དག་རང་ལོ་

གཅྱིག་དང་རེ་གཅྱིག་བཅས་ལ་སོན་དུས་ཀྱི་ཀེག་ཡྱིན། 

ཀེག་དུས་དེ་བདུད་ཀྱི་འཚེ་བ་དང་། བྱེ་བལ། ནད་ཚ། སྡུག་

བསྔལ་བཅས་འབྱུང་བས། བཟོླག་རྱིམ་ལ་བེྱ་བལ་གྱི་གཏོ་

དང་། ནད་བཟོླག བྱུར་འབུད། དཔལ་བསྐྱེད། ཤེར་སྱིང་

སོང་། སཙྪ་འདེབས་པ། ཚེ་སྒྲུབ་སོགས་བྱ་དགོས། 

མཧཱ་ཙ་ིནའྱི་རྱིས་རྱིགས་རལེ་འགལེ་འཐརོ་བསྡུས་འདདོ་རྒུ་
འཇ་ོབའྱི་དཔག་བསམ་ལྗནོ་ཤྱིང་། 

ནག་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་

ནྱི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞྱི་ནང་

འཁྲུངས་པའྱི ་གནས་ལྔ་

རྱིག་པའྱི་པཎ་ཌྱི་ཏ་ཆེན་པོ་

ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལན་

བཀྲ་ཤྱིས་འཁྱྱིལ་གྱི་ར་ོརམས་

པ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས་

རྒྱ་མཚོ་འམ་མཚན་གཞན་ཨ་ཁུ་ལྷ་མོ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་

མཆགོ་གྱིས་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་ཙ་ིན་ཞསེ་པ་ནྱི་རྒྱ་

ནག་ཆནེ་པའོྱི་ཡུལ་གྱི་ཐ་སད་ཡྱིན་པ་དང་། ༼རྒྱ་ནག་ནས་

དར་བའྱི་རྱིས་ལ་རྒྱ་རྱིས་དང་། ནག་རྱིས་སམ་འབྱུང་རྱིས་

ཞེས་པ་ལས་ནག་རྱིས་ནྱི་རྒྱ་ནག་ནས་དར་བར་སོང་ནག་

རྱིས་ཞེས་བཤད། འབྱུང་རྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་བརྱི་གཞྱི་ཐམས་

ཅད་འབྱུང་བ་ལྔ་སེ་ཤྱིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་སེ་འབྱུང་བའྱི་

ཁམ་ལ་བརྟནེ་ནས་ལ་ོདང་ཟླ་བ་ཞག་དུས་དང་། སགོ ལུས། 

དབང་ཐང་། རླུང་རྟ་སགོས་བརྱི་བའྱི་ལུགས་ཤྱིག་ལ་ཟེར་བ་

ཡྱིན།༽ གཞུང་འདྱི་འགརོ་འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་

རྒྱ་ནག་ར་ོབ་ོར་ེལྔར་རྒྱ་ནག་ཆནེ་པའོྱི་ཡུལ་གྱི་འག་ོབ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཆསོ་ཀྱི་མ་དུལ་བ་རྣམས་བཙུག་ལག་རྱིས་ཀྱི་བདནེ་

པས་གདུལ་བར་དགངོས་ནས་འབྱུང་བའྱི་རྱིས་འདྱི་གསུངས་

ཚུལ་དང་། ཐགོ་མར་རྱིས་ལ་སབོ་པར་འཇུག་པའྱི་ཐགོ་མ་

སྣདོ་བཅུད་རྱིམ་གྱིས་ཆགས་ཚུལ་དང་། གནས་མཆགོ་རྱི་བ་ོ

ར་ེལྔར་༼རྱི་བ་ོརེ་ལྔ་ཞསེ་པའྱི་གནས་མཆགོ་ད་ེནྱི་རྱིའྱི་ར་བ་

གཅྱིག་ལ་རེ་མོ་ལྔར་གེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརྟེན་རྱི་བོ་རེ་

ལྔར་གགས།༽འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་རྱིང་

བསལེ་གྱི་རུས་སྦལ་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ། རྒྱལ་

ཁབ་ཆེན་པོ་སོགས་སུ་དྲང་སོང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་འགེལ་

མཛད་པ་དང་རྒྱ་བདོ་མཁས་པས་བདོ་ཡུལ་གངས་ལན་དུ་

ཇྱི་ལྟར་སྤལེ་ལུགས་དང་། ད་ེནས་འབྱུང་རྱིས་སྔནོ་འགའོྱི་

རྱིམ་པ་རྒྱུད་འགེལ་དགངོས་པའྱི་ཚུལ་དུ་སེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་

རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྱི་བཻཌཱུར་དཀར་པོ་སོགས་ལས་བྱུང་བ་

རྣམས་ཐརོ་བསྡུས་སུ་བཀདོ་པ། འགོ་བ་རྣམས་ལ་ལ་ོགཅྱིག་

ནང་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སྡུག་ཅྱི་

ཡངོ་གྱི་ཀགེ་རྱིས་སྣ་ཚགོས་ཕགོས་གཅྱིག་དུ་སབེ་པ། མྱི་ཚ་ེ

གཅྱིག་ནང་གྱི་བད་ེསྡུག་བརྟག་པའྱི་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས། ཕ་ོ

མ་ོགཉནེ་འགྱིག་གྱི་རྱིས་སགོ ལུས། དབང་ཐང་། རླུང་བཅས་

མ་བུ་དག་གགོས་ཀྱིས་འག་ོནས་ཕ་ོམ་ོམཐུན་མ་མཐུན་བརྟག་

ཐབས།  གཞན་ཡང་གཤྱིན་གྱི་རྱིས་བསྐརོ་ཐབས་དང་། འགོ་

བ་ནད་མནར་བར་ནད་རྱིས་བརྟ་ཐབས་དང་། རྱིམ་གོའྱི་སྐརོ་

རྒྱས་སྤསོ་སུ་བཀདོ་པའྱི་རྱིས་གཞུང་གཞན་ལས་ཁ་གསལ་བ་

དང་རྟགོས་ས་འཇུག་བད་ེབའྱི་གས་ཤྱིག་ག ོ །

རྩུབ་རལེ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་དང་པ་ོརང་ཀགེ་
བད་ེབག་བསན་པའྱི་རེའུ་མྱིག

རང་ཀགེ་གྱི་མྱིང་།
བར་ཆད་གང་ཡངོ་

མྱིན།
རང་ཀགེ་གྱི་བཅསོ་

ཐབས།

རང་ལ།ོ  ༡༣   ༧༣   
འབྱརོ་བའྱི་ཀགེ

དབང་ཐང་བུར་འག་ོ
བའྱི་རང་ཀགེ

ནད་དང་དག་འངོ་།

སྣང་བརྒྱད་གཟུངས་
ཆནེ་གྲྭ་ལྔ་འདནོ། 

།དཔལ་བསྐྱདེ་དག་
བཟོླག་དག་མནན་བྱ།

རང་ལ།ོ  ༢༥  ༨༥  
དབུགས་གསའོྱི་ཀགེ
དབང་ཐང་གགོས་སུ་
འག་ོབའྱི་རང་ཀགེ

འཕུང་གདོ་དང་
བྱུར་འདྲ་ེལང་།

བཟོླག་རྱིམ་ལ་ཏགོ་
གཟུངས་དང་། རྣམ་
འཇམོས། ཚ་ེམད་ོ

བཅས་བཀག་དགསོ་
ལ། བྱབས་ཁྲུས་ཀང་

བྱ་དགསོ།

རང་ལ།ོ ༣༧  ༩༧ 
བདུད་གཅདོ་ཀགེ

དབང་ཁམས་དགར་
འག་ོབའྱི་རང་ཀགེ

ནད་དང་ནརོ་གདོ་
ཡངོ་།

བཅསོ་སུ་ཚ་ེཆགོ་
དང་། ཀླུ་གཏརོ། 
གཟའ་ཡུམ། མཚ་ོ
སྨན་དགུ་མདསོ་
བཅས་བྱ་དགསོ།

རང་ལ།ོ ༤༩ དཔལ་
བབས་ཀགེ

དབང་ཁམས་མར་
འག་ོབའྱི་རང་ཀགེ

ཚངོ་གགོས་ཁ་ཆ་ེ
ཡང་ཀླུང་རྟ་གུད་

ཉནེ།

བཅསོ་སུ་ཉྱི་ཁྱི་དང་
ཞྱི་བའྱི་སྦྱིན་བསགེ་

གཏངོ་དགསོ།

རང་ལ།ོ  ༦༡ བྱ་ེ
བལ་ཀགེ

དབང་ཐང་གཅྱིག་
པའྱི་རང་ཀགེ

བདུད་ཀྱི་འཚ་ེབ་
དང་། བྱ་ེབལ། ནད་

ཚ། སྡུག་བསྔལ་
བཅས་འབྱུང་།

བཟོླག་རྱིམ་ལ་བྱ་ེབལ་
གྱི་གཏ་ོདང་། ནད་
བཟོླག བྱུར་འབུད། 
དཔལ་བསྐྱདེ། ཤརེ་
སྱིང་སངོ་།  སཙྪ་

འདབེས་པ། ཚ་ེསྒྲུབ་
སགོས་བྱ་དགསོ།

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

དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེསྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚསེ་ཡྱིན།
རྱིས་གཞུང་ང་ོསྤདོ།

རྱིས་རམས་པ་དཀནོ་མཆགོ་བསན་འཛནི།

Mentsi Dasar Paper Final.indd   3 24-04-2014   11:14:56



ཤགོ་ངསོ་བཞྱི་པ།

དཔར་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བ། སྨན་རམས་པ་བསདོ་ནམས་སོྒལ་མ།
རམོ་སྒྱིག་འགན་འཁུར་བ། རྱིག་དག་ེབོ་བཟང་བཀྲ་ཤྱིས།
ཚགོས་མྱི།  རྱིས་རམས་པ་རོ་ར་ེདབང་རྒྱལ།
  རྱིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚ་ེརྱིང་།
   སྨན་རམས་པ་སོན་པ་སྐྱབས།
   བདོ་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉྱི་མ།
གགོ་ཀད་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱྱིད་འཛམོས། 
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འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཆབ་ལྷ་ོགཡུ་སོྒན་ནམ་སྨྱུག་རེ་མ། ༼སྨན་སོབ།༽

བདོ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢  སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡  

མདོར་ན་སྣུམ་དང་ཚྭ་དེ་བཞྱིན་མངར་དང་སྤྱི་དཀར་

རྱིགས་ཉུང་བསེན་དང་རྒྱུས་པ་ཅན་གྱི་ཤྱིང་ཏོག་རྱིགས་

གང་མང་བསེན་དགོས་པ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་ར་

འཛུགས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བསེན་པར་བྱ།

གཉྱིས་པ།  ཟས་སྐོམ་གྱི་སྤང་བྱའམ་གཟབ་བྱའྱི་རྒྱུན་

ཤེས། མངལ་གནས་ལུས་ཅན་དེའྱི་དབང་གྱིས་སྦྲུམ་མ་དེའྱི་

སྱིང་ལ་ཟས་སྐམོ་སྣ་ཚགོས་འདདོ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ། ཇྱི་

ལྟར་འདོད་པའྱི་ཟས་རྱིགས་རྣམས་མ་བྱྱིན་པར་བཀག་ན་

མངལ་གནས་བྱྱིས་པ་དེ་ཉྱིད་འཇྱིག་ཅྱིང་འཆྱི་བར་འགྱུར་

ལ་ད་ེབཞྱིན་མ་འཆྱི་ནའང་ལུས་ཀྱི་དབང་པ་ོགང་རུང་ཞྱིག་

ལ་བར་ཆད་འབྱུང་ངེས་པས་ན་སྦྲུམ་མ་དེས་འདོད་པའྱི་

ཟས་རྱིགས་ད་ེདག་ཚདོ་རན་པར་བྱྱིན་པར་བྱ་ལ། ད་ེབཞྱིན་

མ་དང་བྱྱིས་པ་གཉྱིས་ཀར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནོད་པའྱི་

ཟས་རྱིགས་མ་བུ་གཉྱིས་ཀར་འཕོད་པའྱི་ཟས་དང་ལྷན་དུ་

མ་དེས་སྱིང་ལ་འདོད་པའྱི་ཟས་སྐོམ་དང་ལྷན་དུ་བསེས་

ནས་འབྱྱིན་པར་བྱ་དགོས་པ་ནྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ལའེུ་ལས། སྐྱུར་ལ་དགའ་ཞྱིང་སྱིང་ལ་སྣ་

ཚགོས་འདདོ། །ད་ེབཀག་མངལ་འཇྱིག་གཟུགས་མྱི་སྡུག་པར་

འགྱུར། །དེ་བས་གནོད་པའང་ཕན་བསེས་ཅུང་ཟད་བྱྱིན།། 

ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞྱིན་འཇུ་དཀའ་ལ་བསྱིལ་ཆེ་

བའྱི་ཟས་དང་ཤ་རྱིགས་དང་ཚོང་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་ཡོལ་

བའྱི་ཟས་རྱིགས། དེ་བཞྱིན་རུལ་བ་དང་རྱིང་པའྱི་ཟས་སྤྱི་

དང་ལྷག་པར་དུ་དེ་སྔ་བཟའ་མ་མོང་བའྱི་ཕྱི་ལུགས་ཟས་

དང་ད་ེབཞྱིན་དུས་གསུམ་དང་བལ་བའྱི་དུས་ངསེ་མདེ་ཟས་

བཟའ་མྱི་ཉན།

མ་ཡྱི་བད་ེཐང་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་ཡྱིན།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཟས་སྐོམ་བསེན་ཚུལ་ལེའུ་

ལས་ཞག་གཅྱིག་སོང་ན་དུག་འདྲ་ཉེས་ཀུན་སེྐྱད། །ཅེས་

གསལ་བ་ལྟར་ཞག་གཅྱིག་སོང་བའྱི་ཆུ་སྐོལ་ནྱི་ཉེས་པ་རླུང་

མཁྱིས་བད་ཀན་སོང་བར་བྱེད་པས་སྦྲུམ་མས་སྤང་བར་

བྱ་ལ། དེ་བཞྱིན་མྱི་གཙང་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་ཆུ་དང་ཇ་གར་པོ། 

རང་བྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱིས་བཟོས་པའྱི་བཏུང་བྱའྱི་རྱིགས་སྣ་

ཚགོས་ནྱི་རྫས་རྱིགས་འདྲསེ་པས་གཟབ་དགསོ་པ་དང་ལུས་

ཟུངས་ལ་གནདོ་གཞྱིའྱི་ཁ་ོཧྥྱི་ (coffee) སགོས་སྤངོས་བར་

བྱ།  ལྷག་པར་དུ་སྦྲུམ་མས་དུ་བ་དང་ཆང་རག་དེ་བཞྱིན་

ཉོས་ཟས་རྱིགས་ངེས་པར་དུ་སྤོངས་དགོས། དེ་དག་གྱིས་

རང་དང་མངལ་གནས་བྱྱིས་པར་གནོད་འཚེ་ཤུགས་ཆེན་

ཐེབས་ཏེ་མངལ་གནས་བྱྱིས་པ་འཆྱི་བ་དང་ལུས་བོངས་མ་

སྨྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་ནད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སྱིད་པས་བོད་ཀྱི་

གནའ་དཔེ་ལ་དུ་བ་དང་ཨ་རག་སོགས་ནྱི་བུ་མོའྱི་རྒྱན་ཆ་

མྱིན་ཞེས་བཟང་སྤོད་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་དེ་ནྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡདོ་པ་ཤསེ་པའྱི་ས་ོནས་སྤངོས་དགསོ།

གསུམ་པ། སྤོད་ལམ་བསེན་ཚུལ་གྱི་སྤང་བང་རྒྱུན་

ཤེས་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པ། མངལ་གནས་བྱྱིས་པ་དེའྱི་ལུས་

དང་དབང་པོའྱི་ཆ་ཤས་གང་ལ་ཡང་གནོད་མེད་བདེ་

ཐང་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། སྦྲུམ་མ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སངས་

ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།

བཙ་ོཐལ་ནང་གྱི་དངུལ་ཆུའྱི་བྱདེ་ནུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག

དབྱྱིན་ཡུལ་གྱི་ལྱི་ཝར་པུལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་རྫས་སྦོར་

སེ་ཚན་ (University of Liverpool Chemistry 

Dept.) དབྱྱིན་ཡུལ་མན་ཅྱི་སྱི་ཏྲར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་

རྫས་སྦརོ་ཚན་པ་ (Department of Chemistry, Uni-

versity of Manchester, UK) བདོ་གཞུང་བད་ེལགེས་

སྨན་ཁང་ (Delek hospital, Dharamsala, India) 

བཅས་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སྔོན་

འགོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བྱས་པ་དང་། 

སར་ཡང་ཉམས་ཞྱིབ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེསྤྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ལརོ་

འག་ོའཛུགས་ཞུས།

ཉམས་ཞྱིབ་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉྱིས་བགྱིས་པའྱི་གྲུབ་

འབས་ལ་གཞྱིགས་ན་བཙོ་ཐལ་སྨན་སྦོར་བྱས་པའྱི་བོད་

སྨན་རྣམས་དུས་བསྱིངས་ནས་བསེན་ཡང་། ལུས་ཁམས་

ལ་དུག་ཤས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་མངོན་གསལ་མེད་པ་མ་ཟད། 

སྤྱིར་བཏང་ལུས་པོའྱི་རྣམ་པ་དང་། མཁལ་མཆྱིན་གྱི་བྱེད་

ནུས།   གལ་ཆའེྱི་དབང་རྟནེ་ཁག་གྱི་ཕུང་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་

ལ་ཤུགས་རྐེན་མངོན་གསལ་མེད་པས། བཙོ་ཐལ་གྱི་ཟུར་

ཕོག་མེད་ཁར་བདེ་འཇགས་རང་བཞྱིན་ལེགས་པོ་ཡྱིན་པ་

བདེན་དཔང་ར་འཕོད་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ནད་པའྱི་ཁག་

དང་གཅྱིན་པའྱི་ནང་ལའང་དངུལ་ཆུའྱི་ཚད་གཞྱི་མངོན་

གསལ་ཆེ་བ་མེད་ཅྱིང་། ཡང་ན། དངུལ་ཆུ་གཟུགས་པོའྱི་

ནང་ཐྱིམ་པའྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་དང་། དེ་མྱིན་དངུལ་

ཆུ་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱིས་སྐབས་སྐྱེས་ལན་དངུལ་ཆུའྱི་ངོ་

བོར་ (HgS) གྱུར་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གཟུགས་པོའྱི་ནང་

ཐྱིམ་ཡང་འགའ་ཤས་སྐྱནོ་མདེ་པར་བཤང་གཅྱི་མཉམ་མྱུར་

དུ་ཕྱིར་ཐོན་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་སྱིད། ཅེས་མཇུག་སོམ་

གནང་ཡདོ།

མདོར་ན་ཉམས་ཞྱིབ་སྔ་ཕྱི་ཐེངས་གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་

འབས་སུ་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའྱི་བོད་སྨན་བསེན་ན། ལུས་

ཁམས་ཀྱིས་དབང་རྟེན་ལ་གནོད་ཚབས་མེད་པར་བདེ་

འཇགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཟང་པོ་ལན་པའྱི་བདནེ་དཔང་ར་

འཕོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད། སྔོན་འགོའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་

ཐ་ོད་ེབཞྱིན་ཚན་རྱིག་དུས་དབེ་ Human and experi-

mental Toxicology (2006)}25:405-412) ནང་

འདོན་སྤེལ་ཟྱིན་པ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་

གྲུབ་འབས་རྒྱས་པར་རྱིང་མྱིན་ཚན་རྱིག་དུས་དབེ་ཏུ་འདནོ་

འཆར་ཡདོ། ཚན་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ Dr. Sarah Sallon 

མཆགོ་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ཨྱི་སྱི་རལེ་རང་བྱུང་སྨན་གྱི་

ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཐགོ་ནས་སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ 

ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་

ཆེན་ཐེངས་གཉྱིས་པར་བཙོ་ཐལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཐེངས་གཉྱིས་

པའྱི་གྲུབ་འབས་ཐགོ་གནང་བའྱི་གཏམ་བཤད་དང་། སན་ཐ་ོ

སྱིང་བསྡུས་ཚགོས་ཆནེ་གྱི་དུས་དབེ་ཏུ་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་ཡདོ།

ཉེ་ཆར་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ཚན་རྱིག་པ་སེར་པ་

ཞྱིག་མཉམ་འབེལ་ཐོག་བོད་སྨན་གྱི་སོྦར་བས་འབས་ནད་

ཀྱི་ཕ་ཕུང་ལ་ཕན་གནོད་ཇྱི་བྱུང་ཐོག་སྔོན་འགོའྱི་བརྟག་

ཞྱིབ་ (Cell line study) ཅྱིག་བྱས་ཡདོ་པས་གྲུབ་འབས་

སྱིང་བསྡུས་ནྱི་བཙོ་ཐལ་གྱི་སྦོར་བ་ལན་པའྱི་བོད་སྨན་ཁག་

གཉྱིས་དང་། བཙོ་ཐལ་མེད་པའྱི་བོད་སྨན་གྱི་སོྦར་བས་ཕ་

ཕུང་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་མེད་བརྟག་འབས་སུ་འབས་ནད་ཕ་

ཕུང་གྱི་འགྱུར་འགོས་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་ངུར་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྔོན་

དཔག་བཞྱིན་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ནད་མེད་དམ་

རྒྱུན་ལན་སྐྱེས་ལན་ཕ་ཕུང་རྣམས་ལ་བོད་སྨན་སྦོར་བས་

གནོད་སྐྱོན་མ་མངོན་པ་ནྱི། སྤྱིར་བོད་སྨན་དང་ལྷག་པར་

བཙ་ོཐལ་གྱི་སྦརོ་བ་ད་ེལ་རྫས་སྐྱདེ་ཀྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་བཟང་

པོ་ལན་ལ་བདེ་འཇགས་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ཡང་མངོན་

གསལ་ར་འཕོད་བྱུང་ཡདོ།

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠  ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་

ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་གཉྱིས་པའྱི་

མཇལ་བཅར་སྐབས། སྤྱི་ནརོ་ྋགངོ་ས་སྐྱབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོ

མཆོག་ནས་བཙོ་ཐལ་ཐོག་བཀའ་སོབ་བསྩལ་དོན། “ ངེད་

རང་ལ་ོརའེྱི་འཕདོ་བསནེ་བརྟག་དཔྱད་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཕྱི་

ལུགས་སྨན་པ་ཁ་ཤས་ནས་ངསོ་ཀྱི་ཁག་ནང་དངུལ་ཆུའྱི་ཆ་

འདྲ་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ངོས་རང་ནས་

ཁོང་ཚོར་རྐང་ཚུགས་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད།  ང་

ཚོས་དུག་འདོན་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་ཆུ་༼བཙོ་ཐལ༽བེད་སྤོད་

བྱ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལས་དུག་འདོན་མ་ཟྱིན་པའྱི་དངུལ་ཆུ་ཞྱིག་

བདེ་སྤདོ་བྱ་ཡྱི་མདེ། བྱས་ཙང་ངསོ་ནས་བགང་བྱ་བཞྱི་བཅུ་

ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའྱི་བོད་སྨན་མུ་མཐུད་བེད་

སྤདོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཡང་། དངུལ་ཆུའྱི་དུག་ཤས་ཅན་གྱི་མངནོ་

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའྱི་དུས་དྲན།

* སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་རོ་ཐ་འགགོ་པའྱི་ཉྱིན་མ།ོ

གཏམ་བཟང་།
མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིང་

དང་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉྱིས་མཉམ་སྦེལ་ཐོག་

༼བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་ཀུན་བཏུས།༽དཔ་ེདབེ་གངས་ ༦༠ 

རམོ་སྒྱིག་དཔ་ེབསྐྲུན་གནང་འདུག

དེ་ཡང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རོམ་

སྒྱིག་པའྱི་གངེ་བརདོ་ནང་། མཚ་ོསོྔན་ཞྱིང་ཆནེ་བོད་ཀྱི་

གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིང་གྱི་དཔེ་རྱིང་དག་སྒྱིག་ཚན་

པ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་པས་ལོ་ངོ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་

འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཡྱིན་པ་

དང་། བདོ་དང་། རྒྱ་ནག ཕྱི་རྒྱལ་བཅས་སུ་བརལ་འཚལོ་

བྱས་པའྱི་དཔེ་ཆ་ཆྱིག་སོང་ཆྱིག་བརྒྱ་ལྷག་ནས་ཡོངས་

གགས་སུ་ཚད་མར་འཛནི་བཞྱིན་སྤདོ་ས་ོཆ་ེབ་དང་། ཞྱིབ་

འཇུག་དང་ཉར་ཚགས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ལན་ལ་བདོ་ཀྱི་གསོ་

རྱིག་འཛནི་སྐྱངོ་སྤལེ་གསུམ་ལ་ཕན་ནུས་ཆའེ་ོསམ་པའྱི་

གནའ་རབས་མཁས་པ་རྱིམ་བྱནོ་གྱིས་མཛད་པའྱི་བརམས་

ཆསོ་ལྔ་བརྒྱ་དནོ་བདུན་དང་། དངེ་རབས་ཀྱི་མཁས་པས་

མཛད་པའྱི་བརམས་ཆོས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅྱིག་བཅས་ཁྱོན་

བསོམས་དྲུག་བརྒྱ་སོ་བརྒྱད་བདམས་འགོད་གནང་བ་

གསལ་འདུག

བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ད་ེལྟའྱི་གྲུབ་འབས་རླབས་

ཆེ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་སྩལ་བར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་

འཚམས་འདྲྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལགེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔ་ེདབེ་

གངས་དྲུག་ཅུ་ད་ེདག་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་བླུ་ཡནོ་

ཞུས་ཏ་ེའདྱི་གའྱི་སྨན་པ་རྣམས་དང་སབོ་ཕྲུག་གཙསོ་ཕྱི་

ནང་མྱི་རྱིགས་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆདེ་འདྱི་གའྱི་

དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནང་ཉར་ཚགས་ཞུས་ཡདོ།

་་་་་བསནེ་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆ།ེ

བའྱི་ཉྱིན་རྟེན་གསུམ་མམ་བ་མའྱི་དྲུང་དུ་རོ་ཐ་མྱི་བསེན་

པའྱི་དམ་བཅའ་འཇགོ་དགསོ།

༣། དམ་བཅའ་ད་ེརོ་ལ་རྱི་མ་ོབྱིས་པར་ལྟར་གཏན་པ་ོ

བཟུང་ནས་ཉྱིན་ལྟར་ཟས་སྤདོ་ཡག་པ་ོབསནེ་པ། སམེས་གུ་

ཡང་པོ་བྱེད་པ། དབུགས་སྦོང་བྱེད་པ། རོ་ཐ་བསེན་མཁན་

ལ་འཛམེས་པ། ལུས་ཁམས་བསྐྱར་གསའོྱི་ཆདེ་སྨན་པ་བསེན་

གཏུགས་སགོས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཡྱིན། མཐར་ར་ོཐའྱི་ངན་གམོས་

ཤརོ་བ་སྤངོ་རྒྱུ་ད་ེཁ་ནས་བཤད་པ་དང་ལག་པས་བྱིས་པ་ལྟར་

ལས་ས་པ་ོམདེ་ཀང་། འཆར་གཞྱི་དང་ལན་པའྱི་ཐགོ་འབད་

བརོན་མུ་མཐུད་བྱེད་ཚེ་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིར་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་བྱ་

བ་གང་ཡང་མདེ་པས་རོ་ཐ་སྤངོ་བར་ལྟ་ཅྱི་སྨྲསོ། ཡང་སྨན་

གཞུང་དུ། མྱི་འཕདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་མམ་ར་ོཐའྱི་རྱིགས་སྤངོ་

ཚུལ་དུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སྤོང་དགོས་པ་ལས་

འཕལ་དུ་སྤངོ་ཐབས་བྱདེ་ན་ལུས་ཀྱི་ཉསེ་པ་རླུང་མཁྱིས་བད་

ཀན་རྣམས་འཁྲུག་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་པས་ད་ེལྟར་

བྱདེ་དགསོ། ཇྱི་སྐད་དུ། རང་ཉྱིད་རང་གྱི་མགནོ་ཡྱིན། ཞསེ་པ་

ལྟར་ར་ོཐ་སྤངོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཐམས་ཅད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལག་

ཏུ་ཡདོ། དསེ་ན་ང་ཚའོྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་ར་ོཐ་བསནེ་མཁན་

རྣམས་གངོ་གྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེདག་ལག་བསར་གྱིས་སྤངོ་ཐབས་

གནང་རགོས་ཅསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག གཉནེ་

ཉ་ེའཁརོ་ཀུན་ནས་ཀང་ཁངོ་རྣམས་ལ་བྱམས་བརའེྱི་ངང་སབོ་

གས་ོགནང་དགསོ་པ་ལས་སྤྱི་ཚགོས་ཐད་དམའ་འབབེས་དང་

མཐངོ་ཆུང་སགོས་བྱདེ་མྱི་རུང་བ་བཅས་ཞུ། 

ཚུལ་ལམ་རྟགས་མཚན་འདྲ་པོ་གང་ཡང་མངོན་གསལ་མྱི་

འདུག”  ཅསེ་བཀའ་བསྩལ།

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་

སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༢ ཙམ་ནས་ཚགོས་བཅར་བ་གངས་ ༢༣༠ 

ཙམ་འདུ་འཛོམས་སར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་ཤྱིག་

སྤལེ་བའྱི་ནང་། Dr.Sarah Sallon མཆགོ་གྱིས་གསུངས་

དནོ།  «ང་རང་སྨན་པ་ཞྱིག་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་

ནས་བོད་སྨན་ནང་གྱི་བཙོ་ཐལ་ལ་ད་བར་ང་ཚོས་ཉམས་

ཞྱིབ་ལན་གཉྱིས་བྱས་པའྱི་ནང་དནོ་དང་། གྲུབ་འབས་ཀྱིས་

བཙ་ོཐལ་སྨན་སོྦར་བྱས་པའྱི་བདོ་སྨན་རྣམས་དུས་བསྱིངས་

ནས་བསེན་ཡང་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་མེད་བདེ་འཇགས་

རང་བཞྱིན་ལེགས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་བདེན་དཔང་ར་འཕོད་

བྱུང་ཡོད།” ཅེས་བརོད། སྐབས་དེར་ Siddha ལུགས་ཀྱི་

སྨན་པ་ Dr.T.Thirunarayana མཆོག་ནས་གསུངས་

དོན། «Siddha སྨན་ལུགས་ནང་ལ་ཡང་དུག་འདོན་ཟྱིན་

པའྱི་དངུལ་ཆུ་བདེ་སོྤད་རྒྱ་ཆ་ེབྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། དའེྱི་སྦརོ་

བས་འབས་ནད་སགོས་ལ་ཕན་ནུས་ཆ་ེབ། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་

ཀྱི་འབས་ནད་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་སགོས་ནས་དུག་འདནོ་ཟྱིན་

པའྱི་དངུལ་ཆུར་ཉམས་ཞྱིབ་ཐངེས་འགའ་བྱས་པས་དུག་གྱི་

ཞོར་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་པ་ར་འཕོད་བྱུང་ཡོད། དངུལ་ཆུ་

དུག་འདོན་ལེགས་པོ་བྱ་དགོས་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ནས་དེ་

ལྟར་ལག་ལནེ་ཆགོ་པའྱི་ངསོ་ལནེ་དགསོ་པ་ནྱི། སྤྱི་ཚགོས་ཀྱི་

འཕདོ་བསེན་ལ་གལ་གནད་ཆ།ེ” ཞསེ་གསུངས་ཡདོ།

༤༽ བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཙོ་ཐལ་ཉམས་ཞྱིབ། 

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ལརོ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བག་ོ

གེང་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ལྷ་སར་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་བོད་པ་

དང་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་མཁས་དབང་ ༦༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་

སར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་ཛམ་

རོ་མཆོག་ནས་གསུངས་དོན་ལ། ཁོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སོབ་

གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་གཏེར་དངོས་སྨན་རྫས་ཡོད་པའྱི་བོད་

སྨན་ལ་དུག་ཤས་ཡོད་མེད་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་

འབས་སུ་དུག་ཤས་མདེ་པ་ར་འཕདོ་བྱུང་ཞསེ་གཏམ་བཤད་

གནང་བ་ Beijing Review August 28,2000 ནང་

འདནོ་སྤལེ་ཡང་གནང་འདུག

ལྔ་བ། ཁག་ལེབ་ཀྱི་ (Platelets) གངས་ཚད། ཁག་

ལེབ་ཀྱིས་རང་གྱི་ཁག་ལྱིང་ (clots) ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་བྱས་ཏེ་

ཁག་བཞུར་བ་སོགས་གཅོད་པ་དང་འགོག་པའྱི་ནུས་པ་

འདོན་གྱི་ཡོད། ཁག་ལེབ་ནྱི་ཁག་དཀར་དམར་གྱི་ཕ་ཕུང་

ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང་། དེའྱི་གངས་ཚད་ནྱི་ཁག་གྱི་རྒྱ་

དཔངས་གྲུ་བཞྱི་མ་མྱི་ལྱི་ལྱི་ཀྲེར་ (k/ul) རེ་རེའྱི་ནང་དུ་

སོང་ཕག་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ལྟར་འཇལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་

ལྱི་ལྱི་ཀྲེར་རེ་རེའྱི་སོང་ཕག་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ ༢༠༠ ཡྱི་ཁག་

ལེབ་ཕ་ཕུང་ནྱི་ཕ་ཕུང་གངས་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱིས་བརྒྱ་

(༢༠༠,༠༠༠) ཡྱིན།

 ཁག་ཡོངས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ (CBC) ལ་
རྒྱུན་ལན་གྱི་ཚད་རྱིམ་ནྱི།

ཁག་དཀར་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ (WBC) ནྱི། རྒྱ་དཔངས་

གྲུ་བཞྱི་མ་མྱི་ལྱི་ལྱི་ཀྲརེ་ (k/ul) ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་སོང་ཕག་གྱི་

རྱིས་གཞྱི་ལྟར་༣.༣---༨.༧བར་དུ་ཡྱིན།

ཁག་དམར་ཕ་ཕུང་གྱི་གངས་ཚད་ (RBC) ནྱི།  རྒྱ་

དཔངས་གྲུ་བཞྱི་མ་མྱི་ལྱི་ལྱི་ཀྲརེ་ (m/ul)ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་ས་

ཡའྱི་རྱིས་གཞྱི་ལྟར་ ༣.༩༣---༥.༦༩ བར་དུ་ཡྱིན། 

ཁག་དམར་སྤྱི་རྫས་ (HGB) ནྱི།   སྒ་ེསྱི་ལྱི་ཀྲརེ་(g/dl)

ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་གྷྱི་རམ་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ལྟར་༡༢.༦---༡༦.༡བར་

དུ་ཡྱིན། 

ཁག་ཚད་ (HCT) ནྱི། ཁག་དམར་ཡངོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

ལྟར་༣༨---༤༧བར་དུ་ཡྱིན། 

ཁག་ལབེ་ (Platelets) ནྱི། རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞྱི་མ་མྱི་

ལྱི་ལྱི་ཀྲརེ་ (k/ul) ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་སངོ་ཕག་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ལྟར་

༡༤༧---༣༤༧བར་དུ་ཡྱིན།   

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

་་་་་ཚད་ཤསེ་རྟགོས་བྱདེ་པ།
ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ འཕྲོས།
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