བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ རབ་བྱུང་ ༡༧ ཤངི ་རྟ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༢

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་།

Men-Tsee Da-Sar

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་༢ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།
དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་ཁང་ག་ི ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

སྨན་སབློ ་སྐབས་གཉསི ་པ་དང་ཁོང་ཚོའ་ི བར་ལ་ཁྱད་པར་
འདུག་གམ། གང་དེ་ཡག་ག་འདུག ཅེས་བཀའ་རྩད་གནང་
བར། སབློ ་དགེ་བར་ཞ་ི ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་མཆོག་ནས་
སྨན་སབློ ་སྐབས་གཉསི ་པ་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པོ་ཡོད།
ད་ལྟའི་སྨན་སློབ་འདི་ཚོ་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་པོ་ཞེ་དྲག་
ཡོད་ཅེས་ཞུས།
བཀའ་སློབ་གནང་དོན། ད་ཁྱེད་ཚོ་ལོ་ལྔ་སློབ་སྦྱོང་
བྱས་ནས་ཐོན་པ་རེད། གཞ་ི རྩ་སབློ ་སྦངྱོ ་འདའི ་ི ཐོག་ཉམས་
མྱོང་ཡག་པོ་གསོག་དགོས། གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཉམས་མྱོང་རེད།
དཔེར་ན་སློབ་སྦྱོང་འདི་སྒོ་ལྕགས་ལྟ་བུ་དང༌། ཉམས་མྱོང་

ལྡེའུ་མིག་འདྲ་བས་རིམ་པས་སྒོ་ཕྱེ་གྱིན་ཕྱེ་གྱིན་འགྲོ་དགོས་
པ་དང༌། ད་ལྟ་བར་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེ་མ་བརྗེད་པའི་ཐོག་
ཕྱག་དཔེ་མང་པོ་ཀགློ ཐོས་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བྱེད་དགོས་
པ་མ་ཟད་ཉམས་མྱོང་མང་ཙམ་གསོག་དགོས། ངས་བལྟས་
ན་ཕྲུ་གུ་རིག་པ་བཀྲ་བ་འགའ་ཤས་ནས་ཕྱི་ལུགས་ཁབ་
རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ལ་དོ་སྣང་འདྲ་བྱས། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཧིན་
རྡི་སྐད་ལ་ཡང་དོ་སྣང་བྱས་ནས་ཨ་ཡུར་ཝེ་དྷའི་ལེགས་ཆ་
གང་ཡོད་བླང་ཐུབ་ན་བསམ་པ་འདུག རྩ་བའ་ི ང་རང་ཚོའ་ི
སྨན་འདི་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ཕྱི་ནས་ལེགས་ཆ་གང་
ལེན་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་ན་ཡག་པོ་འདུག མ་འོངས་ང་རང་ཚོའ་ི
རིག་གཞུང་མ་ཉམས་པ་འཛིན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བསམ་
བ་ློ གུ་ཡངས་པོ་བྱས་ན་ཡག་ཤོས་དེ་རེད། ཅེས་བཀའ་སྩལ།

ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ངོ་སྤདྲོ །
འབུམ་སྡེ་ལ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནི། ཕྱི་ལོ་
༡༩༧༦ ལོར་གསར་དུ་ས་ྒོ འབྱེད་གནང་ཡོད། དེ་
ནས་རམི ་པས་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་རངི ་བསྟན་
འཛིན་སྒང་ཁུལ་དུ་སྨན་སྐོར་ལ་བསྐྱོད་དེ་ས་
གནས་མི་མང་ལ་དགེ་ཕན་གང་ལེགས་བྱུང་
བར་བརྟེན། ཕྱིས་སུ་བསྟན་སྒང་གཞིས་ཆགས་
མི་མང་གིས་ས་ཆ་རིན་མེད་གནང་བར་བརྟག་
དཔྱད་ཁང་དང་། ལས་ཤག་བཅས་གསར་རྒྱག་
གནང་། དེ་རྗེས་སྟབས་བདེའ་ི དབང་གི་འབུམ་
ལར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སདྟོ ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཁང་པ་
གཡར་ནས་སྨན་ཁང་སྒོ་འབྱེད་གནང་ས་ྟེ ད་བར་བསྟན་སྒང་གཞསི ་ཆགས་སུ་ཡང་ཟླ་རེའ་ི ནང་སྨན་བསྐོར་ལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད། སྨན་
ཁང་དེར་ལོ་གཅིག་ནང་ཆ་སམྙོ ་ནད་པ་མ་ི གྲངས་ ༣༢༠༠ ཙམ་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྨན་སྦྱིན་ལོ་རེ་ཧིན་སྒོར་
འབུམ་ ༡༠༢༢༧༦ གཏོང་གི་ཡོད།།
མེའ་ོ ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ཟླ་ ༩
ཚེས་ ༢༧ ཉནི ་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་།
སྨན་ཁང་དེ་ནི་ཐོག་མར་གཞིས་ལས་ཁང་ནས་
སྨན་ཁང་ཚུགས་ཡུལ་ཁང་མིག་གཉིས་དང་
སྨན་པའི་ལས་ཤག་ལྔ་བཅས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་ཡོད། ས་གནས་མི་མང་དང་ཉེ་འཁོར་
རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ཁག་གི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་
ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་མཚོན་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་
དང་། འཕྲོད་བསྟེན་སློབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་སོགས་
རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པར་བོད་སྨན་བསྟེན་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་བྱུང་བར་བརྟེན་སྨན་རསྩི ་ཁང་ནས་ས་གནས་གཞསི ་ལས་
ཁང་དང་གོ་བསྡུར་ཐོག་ས་གནས་གཞིས་ལས་ཁང་ནས་ཨར་རྒྱག་འགན་ལེན་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཅིག་
ལྷག་གིས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་སྟེ་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནང་སྨན་ཁང་གསར་པར་གནས་སྤོས་ཀྱི་
ཟླ་རེ་གྲུམ་གྲུམ་མ་ས་གནས་དང་། ཏནི ་སུ་ཀ་ི ཡར་ལ་སྨན་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་སྨན་ཁང་དེར་ལོ་གཅགི ་ནང་ཆ་སམྙོ ས་ནད་པ་
མ་ི གྲངས་ ༤༨༢༥ ཙམ་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོ་རེ་སྨན་སྦྱིན་ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༢༡༩༨༩ གཏོང་གི་ཡོད།།
ཏེ་རྫུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩
ལོ ར ་ས་གནས་མཉམ་འབྲེ ལ ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བའི་ཐོག་ཚུགས་པ་དང་། དེ་
ནས་རིམ་པས་ཏེ་རྫུ་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་སྨན་སྐོར་
བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་བོད་རགི ས་ཙམ་མ་ཟད། ཡུལ་
མི་རྣམས་ཀྱི་ཟས་སྤྱོད་ཀྱི་མཚོན་པའི་འཕྲོད་
བསནྟེ ་ཤེས་བྱ་དང་། འཕདྲོ ་བསནྟེ ་སབློ ་གསོ་
གནང་རྒྱུ་སོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་བར་བརྟེན་ས་གནས་མི་མང་གི་ཧ་ཅང་
དགའ་མོས་བྱེད་པ་དང་། ས་གནས་དེ་ནས་ཀྲུ་ཀྲིང་ས་ཁུལ་དུ་འཆར་ཅན་ལོ་རེའ་ི ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་ནང་ཉིན་གྲངས་
མང་པོའ་ི རངི ་གོམ་བགདྲོ ་ཀྱིས་སྨན་བསྐོར་དུ་བསྐྱོད་བཞནི ་ཡོད། ལོ་གཅིག་ནང་ཆ་སྙོམས་ནད་པ་མི་གྲངས་ ༣༤༤༧ སྨན་
བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྨན་སྦྱིན་ལོ་རེ་ཧནི ་སརྒོ ་འབུམ་ ༣༢༡༩༨༩ གཏོང་གི་ཡོད།
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སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ངོ་སྤྲོད།

༸གོང་ས་མཆོག་ག་ི བཀའ་སབློ །
(སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྐབས་གསུམ་པའི་སློབ་
ཐོན་སྨན་པ་རྣམས་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།)
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བྱུང་རམི །
བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་
འདི་ནི། ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཁོར་
དང་བཅས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་
ཕེབས་རྗེས། ༸མགོན་པོ་གང་གི་བཀའ་
དགོངས་ལྟར་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་
འཛིན་སྐྱོང་འོག་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་
བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་སྨན་རྩིས་
ཁང་གསར་འཛུགས་བསྐྱངས་ཤངི ་། སྤྱི་
ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྨན་
རྩིས་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་འདི་བཞིན་དངོས་སུ་དབུ་
བརྙེས། ད་བར་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་འདས་པའི་བརྒྱུད་
རིམ་ནང་། མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཟུར་གསལ་ལྟར་སློབ་
སྤྱི་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་དང་། སྨན་རྩིས་དགེ་རྒན་རྣམ་
པ། རིག་གནས་དང་ཆོས་དགེ། ཚན་དགེ་བཅས་ཀྱི་སློབ་
སནྟོ ་འགན་འཁུར་འོག་སྨན་སློབ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་བར་དང་།
རྩིས་སློབ་སྐབས་བརྒྱད་པ་བར་སློབ་ཐོན་རིམ་པར་བྱུང་ཡོད་
ལ། དེ་དག་གིས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་སྤྱི་སྒེར་གྱི་
འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་དང་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད། དེང་སྐབས་སྨན་
སློབ་སྐབས་བཅུ་བདུན་དང་། བཅོ་བརྒྱད། བཅུ་དགུ། རསྩི ་
སབློ ་སྐབས་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ་བཅས་ཀྱིས་སབློ ་སྦངྱོ ་བྱེད་
བཞནི ་ཡོད།

དམགི ས་ཡུལ་དང་དགོས་པ།

དང་། དབྱར་དུས་རི་ངོགས་སུ་སྔོ་སྨན་རྒྱུགས་བཤེར་དང་
འབྲེལ་ཐོན་སྐོར་ལས་ཚན་ལྔ་བཅས་འཁྲབ་སྟོན་ཀྱང་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། ལོ་རིམ་དྲུག་པར་མཐོ་སློབ་ཡིག་རྒྱུགས་
ཚོགས་ཆུང་དང་སྨན་རྩིས་རིག་གཞུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་བཅས་ཀྱི་སར་སྨན་རྩིས་སོ་སོའ་ི དཀའ་བཅུ་བའི་གཞུང་
ཚད་ཐོན་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་ཁམས་གཙང་འབུལ་དགོས་པའོ།།

ཉམས་མྱོང་སྦྱོང་བརྡར།
མཐོ་སློབ་སྒྲིག་གསལ་བཞིན་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་
སྨན་སྦྱོར་ཁང་དང་སྨན་མཛོད ་ཁང་གི་ ལས་དོན ་དང་
འབྲེལ་ནས་སྐབས་སུ་སྨན་རྒྱུ་ངོས་འཛིན་དང་གཙང་སེལ་
གནང་ཕྱོགས་སླད་སྨན་སྦྱོར་ཁང་དུ་ལས་ཞུགས་དགོས་པ་
དང་། སྨན་མར་སོགས་དམིགས་བསལ་སྡེབ་སྦྱོར་ལག་ལེན་
ཁག་ཟུར་བཟོ་མཛུབ་སྟོན་བྱེད་པ་མ་ཟད། འདི་ལོ་ནས་
རིན་ཆེན་རིལ་བུ་ཕུད་པའི་སྨན་སྣ་རེ་རེ་བཞིན་དམར་ཁྲིད་
བྱེད་མགོ་འཛུགས་འཆར་ཕུལ་ཟིན་ཡོད་ལ། བརྟག་དཔྱད་
སྨན་བཅོས་ཀྱི་སྦངྱོ ་བརྡར་སླད་རྡ་སངྟེ ་ཤོད་ཀྱི་སྨན་ཁང་ག་ི
བརྟག་དཔྱད་སྨན་པའ་ི སར་སབློ ་ཕྲུག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་བསྐྱོད་
དགོས་པ་དང་། ལོ་རིམ་ལྔ་པ་ཐོན་རྗེས་ལོ་གཅིག་རིང་ས་
གནས་གང་སར་ཉམས་གསོག་སླད་བསྐྱོད་དགོས། དེ་ནས་
དཀའ་བཅུ་བའ་ི ལག་འཁྱེར་གནང་དགོས་པ་ཡནི །

སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་སྨན་རྩིས་རིག་གཞུང་གི་སློབ་སྦྱོང་རྒྱུན་སྤེལ་
དང་དགོས་ངེས་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཤེས་བྱའི་རྨང་གཞི་གོང་སྤེལ་
དང་སྲ་བརྟན་ཡོང་ཐབས་སུ་ནུས་ཤུགས་འདོན་ཐབས་
དང་། རང་ལུགས་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཤེས་བྱའི་རིགས་མི་ཉམས་
གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པར་སོར་ཆུད་ཡོང་ཐབས། ཕྱི་ནང་
གི་སྨན་རྩིས་ཤེས་བྱ་དང་བོད་སྨན་དབར་ལེགས་ཆ་སྤེལ་
རེས་དང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་རསྩི ་པ་ཚད་ལྡན་སྐྱེད་སངྲི ་
གིས་འགྲོ་བའི་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་
ཞར་བྱུང་སློབ་ཕྲུག་གསར་ཞུགས་སྐོར།
ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡནི །
འདི་གའི་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སློབ་ཕྲུག་གསར་
གཞུང་ཚད་སློབ་སྦྱོང་།
ཞུགས་གནང་ཕྱོགས་ནི། བོད་ཕྱི་ནང་གང་ནས་ཕེབས་པ་
སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་གི་དུས་ཡུན་ལོ་དྲུག་རིང་། བོད་ ཞིག་ཡིན་རུང་། ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
ཀྱི་སྨན་རྩིས་རིག་གནས་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསལ་བ་ གཉིས་ཐོན་པ་གང་ཞིག ལག་འཁྱེར་ཁམས་གཙང་ངེས་
བཞིན། སྨན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་གསོ་རིག་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེར་ པར་དུ་ཡོད་དགོས་པའི་སྟེང་ཟུར་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཁག་ལྡན་
གྱུར་བའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིའི་ཆ་ལག་དང་བཅས་གཙོ་ ཚེ། ད་གཟོད་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་གསར་ཞུགས་
བོར་གྱུར་བའི་སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་བའི་གཞུང་ཚད་ལ་སློབ་ འཛུལ་རྒྱུགས་སླད་ཐོ་འགོད་བྱ་ཆོག དེ་ཡང་སབློ ་ཞུགས་ས་
གཉེར་གནང་དགོས་པ་དང་། རྩིས་སློབ་རྣམས་ཀྱི་དཀར་ མིག་དབང་གིས་འཛུལ་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལོན་ཡང་རྩེ་
ནག་དབྱངས་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའ་ི རསྩི ་པ་དཀའ་བཅུ་ བཏོག་བརྒྱབ་རསྗེ ་མ་ི ཚུད་པ་ཡང་ཡོང་སདྲི ་པ་ཡནི །
བའི་གཞུང་ཚད་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་དགོས། གཞན་ཡང་
དེང་རབས་ཚན་རིག་གི་གཞི་རྩའི་ཤེས་བྱ་དང་སྨན་རྩིས་
དང་འབྲེལ་བའི་ས་བཅད་ཁག་ལ་གང་ནུས་ཅི་ལྕོགས་ཀྱི་
སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། དཀའ་བཅུ་བའི་གཞུང་
ཚད་སློབ་ཐོན་རྗེས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་སྐྱེད་བསྲིང་ • བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་གཞུང་དང་མཁས་པའ་ི མན་ངག་
ཆེད་དམིགས་བསལ་སློབ་ཚན་ཁག་དང་། བདུན་ཕྲག་རེ་
ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་མི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་
རེའ་ི ནང་སྨན་རསྩི ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའ་ི མཁས་དབང་གསུང་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
བཤད་དང་སྨན་རྩིས་སློབ་མའི་གཏམ་བཤད་བགྲོ་གླེང་
རྒྱུན་གྱི་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རྟོགས་ཡོང་བ།
བཅས་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་གོང་ • འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸སྤྱི་ནོར་
མཐོར་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་སོ།།
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྨན་
རྒྱུགས་འབུལ།
རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་
ལོ་རིམ་སོ་སོར་ཟླ་གསུམ་དང་ཟླ་དྲུག་མཚམས་སུ་བྲིས་
ཏེ་གང་གི་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་བཅངས་
རྒྱུགས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་རེ་དང་ལོ་འཁོར་ལ་འབྲི་རྒྱུགས་དང་།
པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
ངག་རྒྱུགས། སྡོང་འགྲེམས་བཅས་རྒྱུགས་འབུལ་དགོས་པ་ • མ་ི མང་ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རསྩི ་ཁང་ངོ་སྤདྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།

སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་
དམིགས་ཡུལ།
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན།

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདྲོ །

མཁས་དབང་སྐྱེམ་པ་ཚེ་དབང་མཆོག་གསི ་མཛད་
པའ་ི རྒྱུད་བཞའི ་ི འགལྲེ ་པ།
བོད་ལུགས་གསོ་རིག་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་ལ། དེང་སྐབས་
མཇལ་དུ་ཡོད་པའི་གྲགས་ཅན་འགྲེལ་ཆེན་བཞི་༼སྐྱེམ་འགྲེལ་
དང་། མེས་པོའ་ི ཞལ་ལུང་། བཻ་སྔོན། དྲང་སངྲོ ་ཞལ་ལུང་།༽ཡི་གྲས་ཀྱི།
འགལྲེ ་ཆེན་༼སྐྱེམ་འགལྲེ །༽ནི་ཟུར་ལུགས་སྨྲ་བའི་གཙུག་རྒྱན་
ཨ་བོ་ཆོས་རྗེའི་དངོས་སློབ་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་སྐྱེམ་པ་ཚེ་
འབུམ་རྡོ་རྗེའ་ི སློབ་མ་སྐྱེམ་པ་ཚེ་དབང་གསི ་མཛད་པ་ཡནི ་ལ།
དམ་པ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་འདས་ཀྱི་ལོ་ཚིགས་ད་བར་གསལ་
པོ་ཞགི ་མ་རདྙེ ་ཀྱང་མཆོག་ཉདི ་ཀྱིས་མཛད་པའ་ི ༼བཤད་རྒྱུད་
འགྲེལ་བ་ཚིག་དོན་ཉི་མ།༽ཡ་ི མཛད་བྱང་དུ། ས་མོ་ཕག་ག་ི ལོ་
ཁྲུམས་སདྟོ ་ཟླ་བའ་ི ཚེས་བཅུའ་ི ཉནི ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའོ། ཞེས་
འཁོད་པ་ལྟར་ན་སྤྱི་ལོ་ ༡༤༧༩ ལོར་བརྩམས་པ་དང་། དུས་
རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་དུས་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་འཁྲུངས་ཡོད་ཚོད་
འདུག དགུང་ལོ་མཐོ་ཙམ་བཞུགས་པའ་ི མཁས་དབང་འད་ི
ཉིད་ཀྱིས་རྩ་རྒྱུད་འགལྲེ ་པ་༼ལེགས་བཤད་སྨྲ་བ་མཆོག་ཐོབ།༽
སྤྱི་ལོ་ ༡༤༧༨ ལོར་མཛད་ལ། བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་༼ཚིག་དོན་
ཉི་མ།༽ སྤྱི་ལོ་ ༡༤༧༩ ལོ་དང་། མན་རྒྱུད་འགལྲེ ་པ་༼བདེ་
བའི་འདོད་འཇོ།༽སྤྱི་ལོ་ ༡༥༠༧ ལོར་མཛད། དེ་བཞནི ་ཕྱི་

རྒྱུད་འགྲེ ལ ་
པ ་༼ ལ ག ་
ལེ ན ་གསལ་
བ ཤ ད ་༽ སྤྱི ་
ལོ་ ༡༥༣༥
ལོ ར ་ལྗགས་
རམྩོ ་མཛད་པ་
བཅས་འགྲེལ་
བ ་ བ ཞི ་ ག ་
པོ ད ་གསུམ་
དུ་བྱས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་༼སྐྱེམ་འགལྲེ ་༽ཞེས་གྲགས་པའོ། ༼སྐྱེམ་
འགྲེལ་༽ནི་རྒྱུད་འགྲེལ་གཞན་དག་ལས་ཁ་གསལ་ལ་གནད་
ཐོན་ཞིང་། གཞན་ལ་བརྒོལ་ཞིང་རྩོད་པའི་སྤྲོས་པ་དོར་ལ་རྒྱས་
བསྡུས་འཚམ་པ། ཚིག་གིས་འགྲེལ་པས་གཞུང་གི་དོན་སྒྲིབ་པ་
མ་ཡིན་པར་གོ་སླ་ལ་འཇུག་བདེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་
ལྡན་པའ་ི འགལྲེ ་ཆེན་རངྙི ་གྲས་ཤགི ་ཡནི །།

རྡོ་ཐ་ཡསི ་ང་ཚོའ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ།

སྨན་རྩིས་ཁང་འཇམ་དཔྱད་སྡེ་ཚན།

དུས་རབས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ།
འཇམ་དཔྱད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩
ལོར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་འཇམ་དཔྱད་ཁང་ཞིག་
ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ༢༠༡༣ ལོར་འཇམ་དཔྱད་
ལས་བྱེད་གསར་དུ་བསྡུས་ཏེ། ཟླ་དྲུག་རིང་བོད་ཀྱི་གསོ་
རགི ་ལས་བསྟན་པའ་ི འཇམ་དཔྱད་ལག་ལེན་དམར་འཁྲིད་
གནང་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རྡ་སྟེང་བོད་ཀྱི་
སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དཔྱད་བཅོས་བསྟི་གནས་ཁང་དངོས་སུ་
དབུ་འབྱེད་གནང་།
དཔྱད་བཅོས་ཁང་ནང་བསྐུ་མཉེ་དང་། དུགས།
ལུམས། རླངས་ལུམས་སོགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ་དེའི་
ངོ་བོ་དང་དགོས་དམིགས་གཙོ་བོ་ནི། དུས་རབས་ཉེར་
གཅིག་པའི་ནང་ཕྱི་དངོས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་
དབང་གིས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
དེ་ཡང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་སེམས་ངལ་
དང་། དངངས་སྐྲག ཞེད་སྣང་། སེམས་སྡུག་སོགས་ཡོང་
གི་ཡོད། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གཞུང་གི་ལག་ལེན་འདི་ལྟ་
བུས་ནད་ཀྱི་གདུང་བ་སེལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། ནད་གཞི་སྔོན་
འགོག་དང་། སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་སོགས་སེལ་ཐུབ་པའི་ཕན་
རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལྡན་ཡོད།
ད་བར་དཔྱད་བཅོས་གནང་བའི་ཕྱི་ནང་མི་རིགས་

སྨན་རསྩི ་ཁང་ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན།

འཛམ་གངླི ་འཕདྲོ ་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༥
ཚེས་ ༣༡ ཉནི ་ར་ྡོ ཐ་འགོག་པའ་ི ཉནི ་མོ་ (No Tobacco
day) ཞེས་སྲུང་བར་ྩི ཞུ་བཞནི ་ཡོད། དུ་བ་ཡོད་པའ་ི ར་ྡོ ཐའ་ི
རིགས་ས་ྟེ ཐ་མག་ (Cigarette) འཐེན་པ་དང་། དུ་བ་མེད་
པའི་རྡོ་ཐའི་རིགས་སྟེ་ཁ་ནང་ལྡད་པའི་ཁ་ནི་(Khani)
སོགས་བསནྟེ ་པའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་ལོ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ནང་མི་ས་
ཡ་ ༦ ཙམ་ག་ློ བ་དང་། ཁ། མིད་པ་སོགས་ཀྱི་འབྲས་ནད་
བྱུང་ནས་དུས་མ་ཡནི ་པར་འཆ་ི ཡ་ི ཡོད་པ་དང་། དེའ་ི ནང་
ནས་མང་ཆེ་བ་ནི་ན་གཞོན་ཆགས་ཡོད། དེས་ན་རྡོ་ཐའི་
རིགས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བར་
བརྟེན་ཉིན་འདིར་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རྡོ་ཐའི་རིགས་བེད་སྤྱོད་
ཉུང་དུ་གཏོང་ཐབས་ཆེད་དུ་དམགི ས་པ་ཞགི ་ཡནི །
ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཁྲོད་དུའང་
ཐ་མག་དང་ཁ་ནི་སོགས་རྡོ་ཐའི་རིགས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་
མཁན་མང་ཙམ་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ན་གཞོན་དང་བོད་
ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་ནང་མང་བར་མངོན། མི་སྒེར་
སོ་སོས་ངན་གོམས་འདི་རིགས་བསྟེན་པར་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་མང་དག་ཡོད་མོད། མཐར་ཐུག་ན་རང་གིས་རང་
ག་ི སགྲོ ་གཅོད་པ་མ་ཟད། གཉན་འཕྲང་གི་དུས་ལ་བོད་མི་
རིགས་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ་དང་གཅིག་
མཚུངས་སུ་འགྱུར། རགི ་གསར་ཚན་རིག་པ་ཚོས་རྙེད་དོན་
ལྟར་ན། ར་ྡོ ཐའ་ི རགི ས་ནང་སྐུལ་རྫས་གཙོ་བོ་ Nicotine
ཞེས་པ་དེས་ལོངས་སྤྱོད་པ་པོའི་ཀླད་པར་ཕོག་ཐུག་བཏང་
ནས་ངན་གོམས་ཤོར་བཅུག་པ་མ་ཟད། དུག་ལྟར་ལུས་ལ་
ན་ཚ་ཚབས་ཆེའ་ི རྒྱུ་རྐནྱེ ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་བརདྗོ ། དེ་
ཡང་རྡོ་ཐའི་རིགས་བསྟེན་མཁན་མང་ཆེ་བ་ནི་དར་མའི་

དུས་ནས་ཐ་མག་གམ་ཁ་ནི་སོགས་རྡོ་ཐའི་རིགས་བསྟེན་
ན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་ངན་
གོམས་ཤོར་བར་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད་དུས། དེང་སང་རྡོ་ཐའི་
རགི ས་འགོག་ཐབས་ཆེད་སྨན་བཅོས་ལས་བསམ་བློའ་ི སློབ་
གསོ་དེ་ཕན་ཐོགས་དང་བཅོས་ཐབས་གལ་ཆེ་བར་འཛིན།
བྱས་ཙང་རྡོ་ཐའི་ངན་གོམས་ཤོར་བ་ནི་ཐད་ཀར་བསམ་
པའ་ི འཁྱེར་སོའམ་བསམ་བ་ློ གཏོང་ཕགྱོ ས་དང་འབལྲེ ་བའ་ི
གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་པས་རྡོ་ཐ་དང་བྲལ་འདོད་རྣམས་
ཀྱིས་གཤམ་གྱི་ཐབས་ལམ་གསུམ་པོར་ལག་བསྟར་གནང་ཚེ་
ཏན་ཏན་རྡོ་ཐའི་ངན་གོམས་འགོག་ཐུབ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ངན་
གོམས་ཤོར་བ་རྣམས་ལ་ཐབས་ལམ་འདི་དག་ལག་བསྟར་
གྱིས་ངན་གོམས་འགོག་པར་ཕན་འབྲས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག
༡། ཐོག་མར་ངས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་རྡོ་ཐའི་རིགས་
ཐ་གཅིག་ཏུ་སྤོང་གི་ཡིན་ཅེས་པའི་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞིག་
བསྐྲུན་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་ར་ྡོ ཐ་སྤོང་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གམ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་ཞིག་ངེས་
པར་དུ་དགོས། གལ་སྲིད་དེ་འདྲ་མེད་ཚེ་རྟག་ཏུ་སྤོང་ཐུབ་
པར་དཀའ། རྡོ་ཐའི་རིགས་སྤོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
དཔེར་ན། རྡོ་ཐ་ཡིས་རང་གི་ལུས་ཁམས་ལ་ན་ཚ་འབྱུང་
གི་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་ངའི་མི་རིགས་དང་། ངའི་ཁྱིམ་
ཚང་། གཞན་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཡོང་བ། དཔལ་འབྱོར་
བསྲི་ཚགས། རྡོ་ཐལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་དེ་ཟུར་ཏུ་བསགས་ཏེ་
གཞན་དོན་ཆེད་གཏོང་བ་སོགས་མང་པོ་ཡོད་ཆོག
༢། དེ་ནས་རང་ག་ི བླ་གཟའ་འམ། ཡང་ན་རྩ་བའ་ི བླ་
མའི་བླ་གཟའ། ཕྲུ་གུའི་སྐྱེས་སྐར་སོགས་ཚེས་གྲངས་བཟང་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།

མང་པོའི་ལུས་སེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པས། ཀུན་གྱིས་དགའ་མོས་དང་
གདེངས་འཇོག་ཀྱང་ཐོབ་བཞནི ་འདུག		
རྒྱུད་ལས། ནད་ཀྱི་གཉེན་པོར་ཟས་དང་སྤྱོད་ལམ་
སྨན་དཔྱད་བཞི་ཡི་སྒོ་ནས་ནད་གསོ་བ་དང་། སྐབས་སུ་
བབ་པའི་དཔྱད་ལའང་འཇམ་དཔྱད་དང་རྩུབ་དཔྱད་
གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས། འཇམ་དཔྱད་ཅེས་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་
ནས་ཐད་ཀར་དངོས་པོ་གང་རུང་སྦྱར་བ་དང་དུགས་པར་
བརྟེན་ནས་ནད་ཞི་ཞིང་འཇོམས་པར་བྱེད་པས་ན་དཔྱད་
ཅེས་བྱ་ཞངི ་། དེ་ཉདི ་སྤྱོད་པའི་ཚེ་ནད་པར་མི་བཟོད་པའི་
ཟུག་རྔུ་དང་། ཚོར་བ་ཆེ་ཆེར་མེད་ཞིང་རེག་བྱ་འཇམ་པས་
ན་འཇམ་པོ་ཞེས་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལའང་དུགས། ལུམས།
བྱུགས་པ་སོགས་བསྟན་ཡོད་པ་ན།ི
༡) དུགས། ཕོག་ཐུབ་ཐེབས་ཐུབ་པའི་སྨན་རྫས་ཀྱིས་ཐད་
ཀར་ན་ཟུག་ཡོད་ས་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་དུགས་
བརྒྱབ་པར་བརྟེན་ནས་ནད་གཞི་གསོ་ཐབས་བྱེད་པ་ཡིན།

ཁྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ག་ི གྲངས་ཚད་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ།
ཤེས་བྱ་འདསི ་རང་ག་ི ཁྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲངས་ཚད་
ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ་དང་། ཁྲག་དཀར་དམར་དང་ཁྲག་ལེབ་
(Platelets) སོགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ག་ི གྲངས་ཚད་མ་འདང་བའ་ི
རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གསལ་སྟོན་བྱེད་པར་རམ་འདེགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

དག་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྲག་རིགས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་
ནི་ཕྲ་ཕུང་བཟོ་འདོན་བྱེད་པའི་རྐང་མར་དང་རུས་པའི་
དཀྱིལ་དུ་གནས་པའི་ཕུང་གྲུབ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་གི་
ཡོད། རང་གི་ཀླད་རུས་དང་། བྲང་རུས། རྩིབ་རུས། སྒལ་རུས།
མཚང་རུས་སོགས་ཀྱི་རྐང་མར་གྱིས་ཁྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་
ཁྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ག་ི གྲངས་ཚད་འཇལ་བ། དག་བཟོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁྲག་ག་ི ཕྲ་ཕུང་ག་ི རྣམ་གྲངས་
(CBC)
རེ་རེས་ཀྱང་ལུས་པོའ་ི རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བྱེད་ལས་གལ་ཆེན་རྣམས་
ཁྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ག་ི གྲངས་ཚད་ཅེས་པའ་ི ཐ་སྙད་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
འད་ི ན་ི ཚིག་བསྡུས་ན་ཨནི ་ཡགི ་ག་ི ནང་དུ་ CBC ཟེར་
ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲངས་ཚད་ལ་འཇལ་
ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ན་ི སྤྱིར་བཏང་དུ་ཁྲག་ཡོངས་ལ་བརྟག་
ཐབས་གཙོ་བོ་ལྔ་སྟེ།
དཔྱད་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན། ཁྲག་ཡོངས་ལ་བརྟག་
དང་པོ། ཁྲག་དཀར་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲངས་ཚད་ (WBC)
དཔྱད་བྱས་པ་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་རྣམ་ ནི། ཁྲག་དཀར་ཕྲ་ཕུང་དག་གིས་འགོས་ནད་ཀྱི་རིགས་
གྲངས་གཙོ་བོ་གསུམ་སྟེ། ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་དང་། ཁྲག་ མཐའ་དག་འགོག་ཐབས་བྱས་ཏེ་མེད་པར་བཟོ་བ་དང་། ཕྲ་
དཀར་ཕྲ་ཕུང་། ཁྲག་ལེབ་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ ཕུང་དེ་དག་ན་ི ཁྲག་ག་ི རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞ་ི མ་མ་ི ལ་ི ལ་ི ཀྲེར་
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(k/ul) རེ་རེའ་ི ནང་དུ་སྟོང་ཕྲག་གི་རྩིས་གཞི་ལྟར་འཇལ་
ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་ི ལ་ི ལ་ི ཀྲེར་རེ་རེའ་ི སངྟོ ་ཕྲག་ག་ི རསྩི ་
གཞི་༤ .༨ ཀྱི་ཁྲག་དཀར་ཕྲ་ཕུང་ནི་ཕྲ་ཕུང་གྲངས་ཚད་བཞི་
སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ (༤ ,༨༠༠) ཡིན།
གཉིས་པ། ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་ག་ི གྲངས་ཚད་ (RBC)
ནི། ཁྲག་དམར་པོའི་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་
རྣམས་ལ་འཚོ་རླུང་སྤྲོད་ཅིང་ཕུང་གྲུབ་དག་ལས་ཕན་མེད་
དུ་གྱུར་པའི་གྲུབ་རྫས་རྣམས་རྩ་མེད་དུ་གཏོང་ག་ི ཡོད། ཁྲག་
དམར་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁྲག་དམར་སྤྲི་རྫས་ (HGB)
ཀྱང་འདུས་ཡོད། ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་ནི་ཁྲག་གི་རྒྱ་དཔངས་
གྲུ་བཞི་མ་མི་ལི་ལི་ཀྲེར་ (m/ul) རེ་རེའ་ི ནང་དུ་ས་ཡའི་རྩིས་
གཞ་ི ལྟར་འཇལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མ་ི ལ་ི ལ་ི ཀྲེར་རེ་རེའ་ི ས་
ཡའི་རྩིས་གཞི་ ༤ .༨ ཀྱི་ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་ནི་ཕྲ་ཕུང་གྲངས་
ཚད་ས་ཡ་བཞི་དང་འབུམ་བརྒྱད་ (༤ ,༨༠༠༠༠༠) ཡིན།

དེར་ནད་ཁམས་དང་བསྟུན་ནས་བསིལ་དུག་དང་དྲོད་
དུགས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས་ཆུ་སེར་དང་ཁྲག་འཁྱགས་
ཚད་པས་གཟེར་བ་ལ་སོགས་སུ་སྐར་ཆུ་དང་། ཆུ་ར།ྡོ འདག་
པ་ནག་པོ་སོགས་བསིལ་དུགས་གྲངས་དགུ་དང་། བད་རླུང་
དང་མ་ཞུ་བ་སོགས་སུ་ཚ་དང་སྦང་སྐམ། བྱི་ས་ཤར་བལྟས་
ཀྱི་ས། འབའ་ཆ་སོགས་གཙོ་བོར་བྱས་པ་དྲོད་དུགས་གྲངས་
བཅུ་དགུ་བསྟན་ཡོད། དེ་ན་ི སྟབས་བདེ་ལ་ནད་ཟུག་འཕྲལ་
དུ་གཅོག་ཞིང་དཔྱད་ཀྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཅེས་ཀྱང་བྱ་བ་ཡིན།
༢) ལུམས། ལུམས་ཞེས་རླན་པའ་ི དོན་ནོ། དེས་རྩ་རྒྱུད་གངྱོ ་
པོ་རྣམས་རླན་ཕབས་ཤངི ་མཉེན་པར་བྱེད་པའ་ི དཔྱད་ཞགི ་
ཡིན། སྨན་ཁུ་སྐོལ་བའམ་དེའ་ི རླངས་པར་བརྟེན་ནས་ནད་
རིགས་བཅོས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན། དེར་དབྱེ་ན་རང་
བྱུང་ཆུ་ཚན་དང་། བཅོས་མའི་ལུམས་ཞེས་ཁག་གཉིས་
སུ་དབྱེ་ཞིང་རླངས་ལུམས་ཀྱང་ཡོད། རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་
ནི། རང་བྱུང་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི་ཆུ་ཚན་དང་། བཅོས་
ལུམས་ནི་གཙོ་བོ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་སྨན་ལུམས་ཀྱིས་བཟོས་པ་
དེས། རྐང་འབམ་གྱི་ནད་མཇུག་སོགས་ཀྱིས་ཆུ་རྒྱུས་རེངས་
འཁུམས་དང་རུས་ཚིགས་སྦོས་སྐྲངས་ཆགས་པ། གྲིབ་སྐྱོན་
རྩ་དཀར་རིགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཞ་བ་དང་། ཤ་གྲིམ་ཉམས་
རྒུད་དུ་གྱུར་པ། ཤ་བཀྲ་སོགས་པགས་ནད་ཆུ་སེར་གྱི་ནད།
རྨ་རྙིང་པ་དང་། རྨ་འབྲས། དོན་སྣོད་ཀྱི་སུར་ཡ། དུག་གི་
ནད་རོ། རླུང་གིས་ནད་
རོ་དང་སྐྲངས་སྦོས། དེ་
མི ན ་པགས་མདངས་
ཉམས་པ་དང་། རྩུབ་
པོ ར ་འགྱུར་བ་མདོ ར ་
ན་ནད་རྙི ང ་བཅོ ས ་
དཀའ་བའི ་ རི ག ས་ལ་
ཕན་ནུས་མངོན་གསལ་
འདོ ད ་པ་དང་སྟབས་
བདེ ་ བའི ་ ཁྱད་ཆོ ས ་
ལྡན་ཡོད། ངེས་པར་དུ་
ཡི ད ་གཟབ་དགོ ས ་པ་
ཁག་ཅགི ་ན།ི གཙོ་བོ་ནད་པའ་ི རླུང་ཁམས་དང་། ཁྲག་ཤེད།
སྙིང་གི་འཕར་ལྡང་ཆེ་བ་སོགས་ཡོང་སྐབས་རླུང་ཁ་གནོན་
པའི་ཟས་སྨན་སོགས་ངེས་པར་དུ་གཏོང་བ་དང་ལུས་པོ་དྲོ་
པོ་བྱ་དགོས།
༣) བྱུགས་པའམ་བསྐུ་མཉེ། བསྐུ་མཉེ་ནི་བསྡུས་མིང་སྟེ།
བསྐུ་བ་ནི་སྣུམ་སྨན་རྫས་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཕྱིར་བྱུགས་སྨན་
བསྐུ་བ་དང་། མཉེ་བ་ནི་ཕུར་བར་བྱེད་པའི་དོན་ལ་འཇུག
ནད་ཁམས་ལ་གཞིག་པའི་སྨན་རྫས་དང་སྣུམ་སོགས་ལུས་
ཀྱི་ཕྱི་ནས་ན་བའི་གནས་སུ་བསྐུ་བའམ་བྱུགས་པ་བྱེད་པ་
དང་མཉམ་དུ་ཕུར་མཉེ་དེ་བཞིན་ཚིལ་དང་བད་ཀན་སེལ་
ཆེད་དྲིལ་ཕྱིས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བསྟེན་ནས་ནད་རིགས་བཅོས་
པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན། རྒས་ཀ་སྲ་བ་ནད་མེད་པ་དང་
དབང་པོ་གསལ་བ་དང་། ལུས་རྩུབ་པ་དང་ཁྲག་དང་ཁུ་བ་
ཟད་པ། སྟོབས་ཆུང་བ། མིག་འགྲིབ་པ། རྩོལ་བས་དུབ་པ།
རླུང་ཤས་ཆེ་བས་མྱ་ངན་དང་སེམས་ལས་ཆེ་བ་སོགས་སུ་
བསྐུ་མཉེ་བྱ་དགོས་པ་བཅས་ཡནི །
སྨན་པ་དཀར་མཚོ་སྐྱིད།

གསུམ་པ། ཁྲག་དམར་སྤྲི་རྫས་ཀྱི་ (HGB) གནས་
སྟངས་ནི། ཁྲག་དམར་སྤྲི་རྫས་ཀྱིས་ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་
ལ་རང་གི་ཚོན་རྫས་སྤྲོད་ཅིང་གློ་བ་ནས་ཕུང་གྲུབ་ལ་འཚོ་
རླུང་བརྒྱུད་པར་བྱེད་པ་དང་། ཕུང་གྲུབ་ནས་ག་ློ བ་ལ་ནག་
རླངས་འདྲེན་གྱི་ཡོད། ག་ློ བ་ནས་ནག་རླངས་རྣམས་དབུགས་
བརྒྱུད་དེ་ཕྱི་ལ་འདོན་ཀྱི་ཡོད། ཁྲག་དམར་སྤ་ྲི རྫས་ན་ི ཁྲག་
ག་ི ཌ་ི ས་ི ལ་ི ཀྲེར་ (g/dl) རེ་རེའ་ི ནང་དུ་གྷ་རམ་གྱི་རསྩི ་གཞ་ི
ལྟར་འཇལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
བཞ་ི བ། ཁྲག་ཚད་ཀྱི་ (HCT) གནས་སྟངས། ཁྲག་
ཚད་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲག་དམར་
ཡོངས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་དང་། ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ཤིང་བརྒྱ་
ཆའི་སྒོ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན།
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡

ཉིན་རེའ་ི རསྩི ་འབྲས།

ཚེས་ ༡ ནས་ཚེས ༢༩ བར་བུམ་སྟོང་ཤར།
ཕགྱོ ས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་པ་མི་རུང༌།
ལྷག ༣-༡
Wed 4-30
ཕུར། ༣-༢
Thu 5-1
སངས། ༣-༣
Fri 5-2

སྤེན། ༣-༤
Sat 5-3
ཉ།ི ༣-༥
Sun 5-4
ཟླ། ༣-༦
Mon 5-5
དམར། ༣-༧
Tue 5-6

ཚེས་ཆ་ཞན། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་གསར་སྤེལ་དང་སྐྱེས་
དངོས་འདེབས་ལས་རགི ས་ལ་ལྷག་པར་བཟང་།
ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་དང་སྐྱེས་སྐར་
གཏོང་བ་མ་ི རུང་།
ཆུ་ཚོད་ ༨ བར་ཚེས་ཆ་བཟང་། ཀླུང་དར་འཛུགས་
པས་ཆོག ཁ་མཆུ་འགོ་འཛུགས་དང་ཁམྲི ས་
གཏུགས་རགི ས་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། དགའ་ཉེ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་
བྱེད་པ་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།
ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤོ་ལྷག་
པར་མ་ི རུང་། མེ་ཁམས་སྙིང་རྩ་ཞག ༧༢ རྒྱུ་འགོ་ཚུགས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཀླུང་
དར་འཛུགས་པར་བཟང་ན་ཡང་། བག་མ་གཏོང་
ལེན་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། དུར་བཏབ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།

ལྷག ༣-༨
Wed 5-7
ཕུར། ༣-༩ ཚེས་ཆ་ཞན། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་་ལྷག་
Thu 5-8
པར་མ་ི རུང་།
སངས། ༣-༡༠ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གལ་ཆེའ་ི
Fri 5-9
མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང༌།
སྤེན། ༣-༡༡ ཚེས་ཆ་ཞན། མགནྲོ ་འབོད་དང་ནོར་རྫས་ཕོན་ཆེ་
Sat 5-10
ཕྱིར་གཏོང་མ་ི རུང༌།
ཉ།ི ༣-༡༢ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དཔོན་
Sun 5-11 རགི ས་མཇལ་བར་བཟང་། ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་
མ་ི རུང་། སགྲེ ་ཚེས་འཁེལ་བས་གཏར་སགྲེ ་རགི ས་
མ་ི རུང༌།
ཟླ། ༣-༡༣
ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་
Mon 5-12
དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།
དམར། ༣-༡༤ ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
Tue 5-13
འཛུགས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༣-༡༥
Wed 5-14

ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། རང་ལུགས་སནྟོ ་པས་དུས་འཁོར་
གསུངས་པའ་ི དུས་ཆེན། དཀར་ཕགྱོ ས་དགེ་བའ་ི
ལས་ལ་དགེ གཉེན་སྒགྲི ་དང་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པའ་ི རགི ས་མ་ི རུང༌།
གསོ་སྦངྱོ ༌།

ཕུར། ༣-༡༦
Thu 5-15

ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་སྤྱིར་དགེ་ཡང་མཁར་ལས་
འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་སྤོ་མ་ི རུང༌།

སངས། ༣-༡༧ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྟེན་
Fri 5-16 བཞེངས་མཁར་རགྩི ་འགོ་འཛུགས་བཟང༌། བག་མ་
གཏོང་ལེན་མ་ི རུང་། སགྲེ ་ཚེས་འཁེལ་བས་གཏར་
སགྲེ ་རགི ས་རྣམས་འཛེམ།
ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་
དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡནི །

ལོ་གཅགི ་མཁྱུད་བསྐོར་ཀེག་རསྩི ་ལས་རང་ཀེག་
སྐོར་ཅུང་ཟད་གངླེ ་བ།
རསྩི ་རམས་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།

ན་མོ་མ་ྗུ ཤྲི་ཡཱ། རྒྱལ་ཀུན་རྣམ་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །མཚན་
དཔེའི་མཛེས་པ་རབ་རྫོགས་པ། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
གང་སྐལ་མཉམ་གྱི། །ཚུལ་བསྟན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་
འདུད། །ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ནས་དེང་དུས་རང་རེ་
བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་ལ་ཐུགས་སྣང་
ཡོ ད ་པའི ་ སྐྱ་སེ ར ་ཕོ ་ མོ ་ རྣམས་ལ་དམི ག ས་ཏེ ་ ད་ལམ་
གཙུག་ལག་འབྱུང་རྩིས་རིག་པ་ལ་སྦྱང་པ་བྱ་རྒྱུའི་སྐལ་
བཟང་ཐོབ་པར་བརྟེན་ད་ལམ་ལོ་གཅིག་ཀེག་རྩིས་ལས་
རང་ཀེག་སྐོར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་གསོལ་རྒྱུར། འདིར་ཀེག་
རྩིས་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ནི། ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་འགྲོ་བའི་
སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་དུ་གསུངས་པའི་ནག་
རྩིས་སམ་འབྱུང་རྩིས་རིག་པའི་ནང་གསེས་ཞིག་སྟེ། དང་
པོ་རང་ཀེག་རྩུབ་པ་ཞེས་པ་ནི། རྩུབ་རྡེལ་བདུན་གྱི་ནང་
གསེས་ཤིག་སྟེ། བརྩི་བྱའི་ལོ་རྟ་བྱི་བ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་
ན། ཤར་བའི་གནམ་ལོ་ཡང་བྱི་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དེ་གཉིས་
ལོ་འགྲོས་གཅིག་རང་ཡིན་པའི་རྩུབ་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། འདི་
ལ་གནམ་ལོའི་དབང་ཁམས་བརྩི་བྱའི་དབང་ཁམས་ཀྱི་
མ་སོགས་གང་ཡིན་གྱིས་ཕྱེས་པའི་འབྱོར་བའི་ཀེག་དང་།
དབུགས་གསོའི་ཀེག བདུད་གཅོད་ཀེག དཔལ་བབས་ཀེག
བྱེ་བྲལ་ཀེག་བཅས་ནང་གསེས་ལྔ་ཡོད། ཀེག་དུས་དེ་དག་
ཏུ་སྤྱིར་ནད་པའི་སྔས་འགྲོ་དང་མཁར་ལས་སྤང་དགོས་
ལ། སངས་མི་ཐུབ་པའི་མྱ་ངན་གྱི་ངོ་ཡོད་པས། གཡེང་བ་
སྤངས་ཏེ་དགེ་སྦྱོར་ལ་འབད་དགོས། དེ་བཞིན་མི་ཕོའི་
ཀེག་བསུ་ཞེས་པས་ལོ་སྔ་མ་ནས་རིམ་གྲོ་བྱ་དགོས། མི་
མོའི་ཀེག་སྐྱེལ་ཞེས་པས་རང་ཀེག་གི་ལོ་ཕྱི་མ་ལའང་རིམ་
གྲོ་དགོས་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་ལོའི་ཐོག་ཏུ་རིམ་གྲོ་
ལ་འབད་པར་བྱ།

རང་ཀེག་རྩུབ་པའ་ི ནང་གསེས་འབྱོར་བའ་ི
ཀེག་ཞེས་པ་ན།ི
བཻ་དཀར་སྟོད་ཆའི་ཤོག་གྲངས་ ༣༨༨ ལས། །བཅུ་
གསུམ་བུ་ཐོག་ནད་དང་ནི། །འབྱོར་པར་དགྲ་ལྡང་ལུས་
དབང་གཙོ ། །སྣང་བརྒྱད་གཟུངས་ཆེ ན ་གྲྭ་ལྔ་འདོ ན །
དཔལ་བསྐྱེད་དགྲ་བཟློག་དགྲ་མནན་བྱ། །ནད་བཏབ་
ཉེར་ལྔ་ལས་མི་འདའ། ཞེས་པ་སྟེ། བརྩི་བྱའི་ལོ་ཁམས་ས་
སྤྲེལ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ན། ལྕགས་སྤྲེལ་ལོར་ཤར་བ་ལྟ་བུ་
དབང་ཐང་བུར་འགྲོ་བའི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་

རྩིས་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

མཧཱ་ཙི་ནའ་ི རསྩི ་རགི ས་རལྡེ ་འགལྲེ ་འཐོར་བསྡུས་འདོད་རྒུ་
འཇོ་བའ་ི དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤངི ་།
ནག་རྩི ས ་ཀྱི ་ གཞུང་འདི ་
ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་ནང་
འཁྲུངས་པའི ་ གནས་ལྔ་
རིག་པའི་པཎ་ཌི་ཏ་ཆེན་པོ་
ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་
གཉེན་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་
བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་རྡོ་རམས་
པ་བློ ་ བཟང་ཚུལ་ཁྲི མ ས་
རྒྱ་མཚོ་འམ་མཚན་གཞན་ཨ་ཁུ་ལྷ་མོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག་གསི ་མཛད་པ་ཞགི ་ཡནི ། དེ་ཡང་ཙི་ན་ཞེས་པ་ན་ི རྒྱ་
ནག་ཆེན་པོའ་ི ཡུལ་གྱི་ཐ་སྙད་ཡནི ་པ་དང་། ༼རྒྱ་ནག་ནས་
དར་བའ་ི རསྩི ་ལ་རྒྱ་རསྩི ་དང་། ནག་རསྩི ་སམ་འབྱུང་རསྩི ་
ཞེས་པ་ལས་ནག་རྩིས་ནི་རྒྱ་ནག་ནས་དར་བར་སོང་ནག་
རྩིས་ཞེས་བཤད། འབྱུང་རྩིས་ཞེས་པ་ནི་བརྩི་གཞི་ཐམས་
ཅད་འབྱུང་བ་ལྔ་སྟེ་ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་སྟེ་འབྱུང་བའི་
ཁམ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཞག་དུས་དང་། སྲོག ལུས།
དབང་ཐང་། རླུང་རྟ་སོགས་བར་ྩི བའ་ི ལུགས་ཤགི ་ལ་ཟེར་བ་
ཡནི །༽ གཞུང་འད་ི འགོར་འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་
རྒྱ་ནག་རོ་བོ་རྩེ་ལྔར་རྒྱ་ནག་ཆེན་པོའ་ི ཡུལ་གྱི་འག་ྲོ བ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མ་དུལ་བ་རྣམས་བཙུག་ལག་རསྩི ་ཀྱི་བདེན་
པས་གདུལ་བར་དགོངས་ནས་འབྱུང་བའི་རྩིས་འདི་གསུངས་
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ཚུལ་དང་། ཐོག་མར་རསྩི ་ལ་སབློ ་པར་འཇུག་པའ་ི ཐོག་མ་
སྣོད་བཅུད་རིམ་གྱིས་ཆགས་ཚུལ་དང་། གནས་མཆོག་རི་བོ་
རྩེ་ལྔར་༼རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ཞེས་པའི་གནས་མཆོག་དེ་ནི་རིའ་ི རྩ་བ་
གཅིག་ལ་རྩེ་མོ་ལྔར་གྱེས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟེན་རི་བོ་རྩེ་
ལྔར་གྲགས།༽འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་རངི ་
བསྲེལ་གྱི་རུས་སྦལ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ། རྒྱལ་
ཁབ་ཆེན་པོ་སོགས་སུ་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་འགྲེལ་
མཛད་པ་དང་རྒྱ་བོད་མཁས་པས་བོད་ཡུལ་གངས་ལྡན་དུ་
ཇི་ལྟར་སྤེལ་ལུགས་དང་། དེ་ནས་འབྱུང་རྩིས་སྔོན་འགྲོའ་ི
རམི ་པ་རྒྱུད་འགལྲེ ་དགོངས་པའ་ི ཚུལ་དུ་ས་ྡེ སདྲི ་སངས་རྒྱས་
རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་བཻཌཱུར་དཀར་པོ་སོགས་ལས་བྱུང་བ་
རྣམས་ཐོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ། འག་ྲོ བ་རྣམས་ལ་ལོ་གཅགི ་
ནང་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སྡུག་ཅི་
ཡོང་ག་ི ཀེག་རསྩི ་སྣ་ཚོགས་ཕགྱོ ས་གཅགི ་དུ་སབྡེ ་པ། མ་ི ཚེ་
གཅགི ་ནང་ག་ི བདེ་སྡུག་བརྟག་པའ་ི ཚེ་རབས་ལས་རསྩི ། ཕོ་
མོ་གཉེན་འགྲིག་གི་རྩིས་སྲོག ལུས། དབང་ཐང་། རླུང་བཅས་
མ་བུ་དགྲ་གྲོགས་ཀྱིས་འགོ་ནས་ཕོ་མོ་མཐུན་མ་མཐུན་བརྟག་
ཐབས། གཞན་ཡང་གཤིན་གྱི་རྩིས་བསྐོར་ཐབས་དང་། འགྲོ་
བ་ནད་མནར་བར་ནད་རྩིས་བརྟ་ཐབས་དང་། རིམ་གྲོའ་ི སྐོར་
རྒྱས་སྤསྲོ ་སུ་བཀོད་པའ་ི རསྩི ་གཞུང་གཞན་ལས་ཁ་གསལ་བ་
དང་རྟོགས་སླ་འཇུག་བདེ་བའི་གྲས་ཤིག་གོ །

བརྩི་བྱ་དག་རང་ལོ་བཅུ་གསུམ་དང་དོན་གསུམ་བཅས་
ལ་སོན་པའི་དུས་ཀྱི་ཀེག་ཡིན་ཞིང་། ཀེག་དུས་དེར་འབྱོར་
བར་དགྲ་དང་ལུས་ལ་ནད་ལྡང་བས། བཟློག་རིམ་སྣང་
བརྒྱད་དང་། གཟུངས་ཆེན་གྲྭ་ལྔ་བཅས་འདོན་དགོས་ལ།
དཔལ་བསྐྱེད་དགྲ་བཟློག་དང་དགྲ་མནན་ཡང་བྱ་དགོས།

རང་ཀེག་རྩུབ་པའ་ི ནང་གསེས་གཉིས་པ་དབུགས་
གསོའ་ི ཀེག་ཞེས་པ་ནི།
བཻ་དཀར་རྩ་བར། །ཉེར་ལྔ་གྲོགས་ཐོག་དབུགས་
གསོའི་ཀེག །རེས་བདེ་རེས་མི་བདེ་བ་དང་། །མི་བདེ་
འཕུང་གྱོད་བྱུར་འདྲེ་ལྡང་། །ཕོ་སྲོག་བེུད་དབང་ཐང་
གཙོ། །ཏོག་གཟུངས་རྣམ་འཇོམས་ཚེ་མདོ་བཀླག ཅེས་
པ་སྟེ། བརྩི་བྱའི་ལོ་ཁམས་ས་སྤྲེལ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་
ན། ཤིང་སྤྲེལ་གནམ་ལོ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཐང་གྲོགས་
སུ་འགྲོ་བའི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་བརྩི་བྱ་རང་ལོ་
ཉེར་ལྔ་དང་གྱ་ལྔ་བཅས་ལ་སོན་དུས་ཀྱི་རང་ཀེག་ཡིན་
ཞིང་། དུས་དེར་བདེ་སྡུག་རེས་ཀྱིས་འོང་ཞིང་འཕུང་གྱོད་
བྱུར་འདྲེ་ལྡང་བས། བཟློག་རིམ་ལ་ཏོག་གཟུངས་དང་།
རྣམ་འཇོམས། ཚེ་མདོ་བཅས་བཀླག་དགོས་ལ། བྱབས་ཁྲུས་
ཀྱང་བྱ་དགོས།

རང་ཀེག་རྩུབ་པའི་ནང་གསེས་གསུམ་པ་བདུད་
གཅོད་ཀེག་ཞེས་པ་ནི།
བཻ་དཀར་རྩ་བར། །སོ་བདུན་དགྲ་ཐོག་བདུད་གཅོད་
ཀེག །ཆུང་དུ་ན་ཚ་གོད་ཆགས་འོང་། །འདྲེ་ངན་ཀེག་ཡིན་
དབང་ཐང་གཙོ། །ཤེར་ཕྱིན་ཏོག་གཟུངས་འདོན་པ་དང་།
སྲོག་བསླུ་ཚེ་གཟུངས་འཆི་བ་བསླུ། །གོད་སྲི་མནན་ལ་གོད་
འདྲེ་བཀར། །ནད་བཏབ་སོ་བདུན་ལས་མི་འདའ། ཞེས་
པ་སྟེ། བརྩི་བྱའི་ལོ་ཁམས་ས་སྤྲེལ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ན།
ཤིང་སྤྲེལ་གནམ་ལོ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཁམས་དགྲར་
འགྲོ་བའི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཀེག་དུས་དེ་ནི་བརྩི་
བྱ་དག་རང་ལོ་སོ་བདུན་དང་གོ་བདུན་བཅས་ལ་སོན་
དུས་ཡིན་ཞིང་། 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་ཀེག་རྩུབ་པའི་ནང་གསེས་བཞི་པ་དཔལ་
བབས་ཀེག་ཞེས་པ་ནི།
བཻ་དཀར་རྩ་བར། །ཞེ་དགུ་མ་ལ་དཔལ་བབས་ཀེག།
ཚོང་གྲོགས་ཁ་རྗེ་ཆེ་བ་ཡིན། །ཀླུང་གཙོ་བྱེ་བྲག་གཞན་
དང་བསྟུན། །ནད་བཏབ་རེ་གཅིག་ལས་མི་བརྒལ། །ཞེས་
པ་སྟེ། བརྩི་བྱའི་ལོ་ཁམས་ས་སྤྲེལ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ན།
མེ་སྤྲེལ་གནམ་ལོ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཁམས་མར་འགྲོ་
བའི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ནི་བརྩི་བྱ་དག་རང་ལོ་
ཞེ་དགུ་དང་། དགུས་ལྷག་པའི་བརྒྱ་ལ་སོན་དུས་བཅས་ཀྱི་
རང་ཀེག་ཡིན་ཞིང་། ཀེག་དུས་དེ་དག་ཏུ་ཚོང་གྲོགས་ཁ་
ཆེ་ཡང་ཀླུང་རྟ་གུད་ཉེན་ཡོད་པས། བཅོས་སུ་ཉི་ཁྲི་དང་
ཞི་བའི་སྦྱིན་བསྲེག་གཏོང་དགོས། ཁྱད་པར་དུ་ཀླུང་རྟ་
གཙོ་བས་ནང་འཐབ་ཀླུང་ཁམས་ཀྱི་བཟང་ངན་ལ་བརྟག་
པ་གཅེས།

རང་ཀེག་རྩུབ་པའི་ནང་གསེས་ལྔ་པ་
བྱེ་བྲལ་ཀེག་ཞེས་པ་ནི།
བཻ་དཀར་རྩ་བར། །རེ་གཅིག་རང་ཐོག་བྱེ་བྲལ་ཀེག
བྱེ་བྲལ་ན་ཚ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་། །ཕོ་དོག་བདུད་གཅོད་
སྲོག་ཁམས་གཙོ། །རུས་ལྔས་འབུམ་འདོན་སཱཙྪ་གདབ། །བྱེ་
བྲལ་གཏོ་ཡི་ཆོ་ག་དང་། །ནད་བཟློག་བྱུར་འབུད་དཔལ་
བསྐྱེད་བྱ། །ནད་གཏབ་དོན་གསུམ་ལས་མི་འགྱངས། ཞེས་
པ་སྟེ། བརྩི་བྱའི་ལོ་ཁམས་ས་སྤྲེལ་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་ན།
གནམ་ལོ་ཡང་ས་སྤྲེལ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དབང་ཐང་གཅིག་
པའི་རང་ཀེག་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་བརྩི་བྱ་དག་རང་ལོ་
གཅིག་དང་རེ་གཅིག་བཅས་ལ་སོ ན ་དུས་ཀྱི ་ ཀེ ག ་ཡི ན །
ཀེག་དུས་དེ་བདུད་ཀྱི་འཚེ་བ་དང་། བྱེ་བྲལ། ནད་ཚ། སྡུག་
བསྔལ་བཅས་འབྱུང་བས། བཟློག་རིམ་ལ་བྱེ་བྲལ་གྱི་གཏོ་
དང་། ནད་བཟློག བྱུར་འབུད། དཔལ་བསྐྱེད། ཤེར་སྙིང་
སྟོང་། སཙྪ་འདེབས་པ། ཚེ་སྒྲུབ་སོགས་བྱ་དགོས།

ཉིན་རེའ་ི རྩིས་འབྲས།
ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་བ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༣༠
བར་བུམ་སྟོང་ལྷོ། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་པ་
མི་རུང༌།
སྤེན། ༣-༡༨
Sat 5-17

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ནོར་
ལྷ་གསོལ་མཆོད་དང༌གཡང་སྒྲུབ་གཡང་ལོན་བྱེད་
པར་དགེ། དུར་བཏབ་མ་ི རུང༌།

ཉ།ི ༣-༡༩
Sun 5-18
ཟླ། ༣-༢༠
Mon 5-19

ཚེས་ཆ་ཞན། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་ལྷག་
པར་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་འབངྲི ་། གལ་ཆེའ་ི མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཀླུ་ཐེབས།

དམར། ༣-༢༡
Tue 5-20

ཚེས་ཆ་ཞན། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང་།

ལྷག ༣-༢༢
Wed 5-21

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་
དཔོན་རགི ས་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་པར་བཟང་། ཚོང་
ལས་འགོ་ཚུགས་མ་ི རུང༌། ཀླུ་ཐེབས།

ཕུར། ༣-༢༣
Thu 5-22

ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་
དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་མ་ི རུང༌།

སངས།༣-༢༤ ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚོང་ལས་
Fri 5-23 འགོ་འཛུགས་བཟང༌། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་
འགོ་འཛུགས་མ་ི རུང༌། ཚེས་ ༢༥ ཆད།
སྤེན། ༣-༢༦
Sat 5-24

ཚེས་ཆ་ཞན། མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་
སྤོ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།

ཉ།ི ༣-༢༧
Sun 5-25

ཚེས་ཆ་ཞན། བག་མ་གཏོང་ལེན་དང༌གཏར་སགྲེ ་
ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།

ཟླ། ༣-༢༨
Mon 5-26

ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དབང་
དང་མཁར་ལས་འགོ་འཛུགས་དང་། ཁྱིམ་གསར་
འཛིན་པར་བཟང༌། དུར་བཏབ་མ་ི རུང་།
དམར། ༣-༢༩ ཚེས་ཆ་བཟང༌། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ལམ་དུ་
Tue 5-27 ཞུགས་པར་བཟང་། གཤནི ་པོའ་ི ཆེད་སནྟོ ་མོ་བྱེད་
པ་མ་ི རུང༌།
ལྷག ༣-༣༠ ཚེས་ཆ་ཞན། ལས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གལ་ཆེའ་ི
Wed 5-28
མདུན་གསྲོ ་རགི ས་མ་ི རུང༌། གསོ་སྦངྱོ ་།
ཕུར། ༤-༡
Thu 5-29

སྤེན། ༤-༣
Sat 5-31

ཚེས་ཆ་འབངྲི ༌། སབློ ་གཉེར་འགོ་འཛུགས་པར་
བཟང༌། མགནྲོ ་འབོད་སོགས་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་རགི ས་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་བཟང་། ལས་དོན་སྤྱི་དང་རྟེན་བཞེངས་
མཁར་རགྩི ་འགོ་འཛུགས་བཟང༌། ཚོང་ལས་འགོ་
འཛུགས་མ་ི དགེ སགྲེ ་ཚེས་འཁེལ་བས་གཏར་སགྲེ ་
རགི ས་བྱ་མ་ི རུང༌།
ཚེས་ཆ་ཞན། ཕྲུ་གུ་ཐོག་མར་ས་ྒོ ནས་ཕྱིར་འདོན་
དང་སྐྱེས་སྐར་གཏོང་བ་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།

ཉ།ི ༤-༤
Sun 6-1

ཚེས་ཆ་ཞན། ཁ་མཆུ་དང་ཁམྲི ས་གཏུགས་འགོ་
འཛུགས་རགི ས་ལྷག་པར་མ་ི རུང༌།

ཟླ། ༤-༥
Mon 6-2

ཚེས་ཆ་ཞན། གཉེན་སྒགྲི ་དང་དགའ་ཉེ་འདུ་
འཛོམས་ཀྱིས་སནྟོ ་མོ་བྱེད་པ་མ་ི རུང༌། ཀླུ་ཐེབས།

སངས། ༤-༢
Fri 5-30

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དེ་བོད་ཟླ་བོད་ཚེས་
དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་སྤྱི་ཟླ་སྤྱི་ཚེས་ཡནི །

རྩུབ་རྡེལ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་དང་པོ་རང་ཀེག་
བདེ་བླག་བསྟན་པའི་རེའུ་མིག
རང་ཀེག་ག་ི མངི ་།

བར་ཆད་གང་ཡོང་
མནི །

རང་ཀེག་ག་ི བཅོས་
ཐབས།

རང་ལོ། ༡༣ ༧༣
སྣང་བརྒྱད་གཟུངས་
འབྱོར་བའ་ི ཀེག ནད་དང་དགྲ་འོང་། ཆེན་གྲྭ་ལྔ་འདོན།
དབང་ཐང་བུར་འག་ྲོ
།དཔལ་བསྐྱེད་དགྲ་
བའ་ི རང་ཀེག
བཟློག་དགྲ་མནན་བྱ།
རང་ལོ། ༢༥ ༨༥
དབུགས་གསོའ་ི ཀེག
དབང་ཐང་གགྲོ ས་སུ་
འག་ྲོ བའ་ི རང་ཀེག

འཕུང་གདྱོ ་དང་
བྱུར་འདྲེ་ལྡང་།

བཟློག་རམི ་ལ་ཏོག་
གཟུངས་དང་། རྣམ་
འཇོམས། ཚེ་མདོ་
བཅས་བཀླག་དགོས་
ལ། བྱབས་ཁྲུས་ཀྱང་
བྱ་དགོས།

རང་ལོ། ༣༧ ༩༧
བདུད་གཅོད་ཀེག ནད་དང་ནོར་གོད་
དབང་ཁམས་དགྲར་
ཡོང་།
འག་ྲོ བའ་ི རང་ཀེག

བཅོས་སུ་ཚེ་ཆོག་
དང་། ཀླུ་གཏོར།
གཟའ་ཡུམ། མཚོ་
སྨན་དགུ་མདོས་
བཅས་བྱ་དགོས།

རང་ལོ། ༤༩ དཔལ་
བབས་ཀེག
དབང་ཁམས་མར་
འག་ྲོ བའ་ི རང་ཀེག

ཚོང་གགྲོ ས་ཁ་ཆེ་
ཡང་ཀླུང་རྟ་གུད་
ཉེན།

བཅོས་སུ་ཉ་ི ཁ་ྲི དང་
ཞ་ི བའ་ི སྦྱིན་བསགྲེ ་
གཏོང་དགོས།

རང་ལོ། ༦༡ བྱེ་
བྲལ་ཀེག
དབང་ཐང་གཅགི ་
པའ་ི རང་ཀེག

བཟློག་རིམ་ལ་བྱེ་བྲལ་
་གཏོ་དང་། ནད་
བདུད་ཀྱི་འཚེ་བ་ གྱིབཟློག
བྱུར་འབུད།
དང་། བྱེ་བྲལ། ནད་ དཔལ་བསྐྱེ
ད། ཤེར་
ཚ། སྡུག་བསྔལ་
ས
ང
ྙི
་ས
ང
ྟོ
་།
བཅས་འབྱུང་། འདེབས་པ། ཚེསཙྪ་
་སྒྲུབ་
སོགས་བྱ་དགོས།
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བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

གཏམ་བཟང་།
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་
དང་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གཉིས་མཉམ་སྦྲེལ་ཐོག་
༼བོད་ཀྱི་གསོ་རགི ་ཀུན་བཏུས།༽དཔེ་དེབ་གྲངས་ ༦༠
རྩོམ་སྒྲིག་དཔེ་བསྐྲུན་གནང་འདུག
དེ་ཡང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རྩོམ་
སྒྲིག་པའ་ི གངླེ ་བརདྗོ ་ནང་། མཚོ་སྔོན་ཞངི ་ཆེན་བོད་ཀྱི་
གསོ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གླིང་གི་དཔེ་རྙིང་དག་སྒྲིག་ཚན་
པ་གཞི་བྱས་པའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་
འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་གནང་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན་པ་
དང་། བོད་དང་། རྒྱ་ནག ཕྱི་རྒྱལ་བཅས་སུ་བརྩལ་འཚོལ་
བྱས་པའི་དཔེ་ཆ་ཆིག་སྟོང་ཆིག་བརྒྱ་ལྷག་ནས་ཡོངས་
གྲགས་སུ་ཚད་མར་འཛིན་བཞནི ་སྤདྱོ ་ས་ྒོ ཆེ་བ་དང་། ཞབི ་
འཇུག་དང་ཉར་ཚགས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལྡན་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་
རགི ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་ལ་ཕན་ནུས་ཆེའ་ོ སྙམ་པའ་ི
གནའ་རབས་མཁས་པ་རིམ་བྱོན་གྱིས་མཛད་པའི་བརྩམས་
ཆོས་ལྔ་བརྒྱ་དོན་བདུན་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་མཁས་པས་
མཛད་པའི་བརྩམས་ཆོས་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་བཅས་ཁྱོན་
བསྡོམས་དྲུག་བརྒྱ་སོ་བརྒྱད་བདམས་འགོད་གནང་བ་
གསལ་འདུག
བོད་ཀྱི་རགི ་གཞུང་ཐོག་དེ་ལྟའ་ི གྲུབ་འབྲས་རླབས་
ཆེ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་སྩལ་བར་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་
འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེ་དེབ་
གྲངས་དྲུག་ཅུ་དེ་དག་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་བླུ་ཡོན་
ཞུས་ཏེ་འད་ི གའ་ི སྨན་པ་རྣམས་དང་སབློ ་ཕྲུག་གཙོས་ཕྱི་
ནང་མ་ི རགི ས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་འདི་གའི་
དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ཉར་ཚགས་ཞུས་ཡོད།

་་་་་བསནྟེ ་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེ། མ་ཡ་ི བདེ་ཐང་ནི་མི་རིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

བའི་ཉིན་རྟེན་གསུམ་མམ་བླ་མའི་དྲུང་དུ་རྡོ་ཐ་མི་བསྟེན་
པའ་ི དམ་བཅའ་འཇོག་དགོས།
༣། དམ་བཅའ་དེ་ར་ྡོ ལ་ར་ི མོ་བསྲི ་པར་ལྟར་གཏན་པོ་
བཟུང་ནས་ཉིན་ལྟར་ཟས་སྤྱོད་ཡག་པོ་བསྟེན་པ། སེམས་གུ་
ཡང་པོ་བྱེད་པ། དབུགས་སྦྱོང་བྱེད་པ། རྡོ་ཐ་བསྟེན་མཁན་
ལ་འཛེམས་པ། ལུས་ཁམས་བསྐྱར་གསོའ་ི ཆེད་སྨན་པ་བསནྟེ ་
གཏུགས་སོགས་བྱེད་དགོས་པ་ཡནི ། མཐར་ར་ྡོ ཐའ་ི ངན་གོམས་
ཤོར་བ་སྤོང་རྒྱུ་དེ་ཁ་ནས་བཤད་པ་དང་ལག་པས་བསྲི ་པ་ལྟར་
ལས་སླ་པོ་མེད་ཀྱང་། འཆར་གཞ་ི དང་ལྡན་པའ་ི ཐོག་འབད་
བརྩོན་མུ་མཐུད་བྱེད་ཚེ་འཇིག་རྟེན་འདིར་མི་སྒྲུབ་པའི་བྱ་
བ་གང་ཡང་མེད་པས་རྡོ་ཐ་སྤོང་བར་ལྟ་ཅི་སྨྲོས། ཡང་སྨན་
གཞུང་དུ། མ་ི འཕདྲོ ་པའ་ི ཟས་སྐོམ་མམ་ར་ྡོ ཐའ་ི རགི ས་སྤོང་
ཚུལ་དུ་རིམ་བཞིན་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སྤོང་དགོས་པ་ལས་
འཕྲལ་དུ་སྤོང་ཐབས་བྱེད་ན་ལུས་ཀྱི་ཉེས་པ་རླུང་མཁསྲི ་བད་
ཀན་རྣམས་འཁྲུག་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་
བྱེད་དགོས། ཇི་སྐད་དུ། རང་ཉིད་རང་གི་མགོན་ཡིན། ཞེས་པ་
ལྟར་རྡོ་ཐ་སྤོང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་
ཏུ་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་ར་ྡོ ཐ་བསནྟེ ་མཁན་
རྣམས་གོང་ག་ི ཐབས་ལམ་དེ་དག་ལག་བསྟར་གྱིས་སྤོང་ཐབས་
གནང་རོགས་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག གཉེན་
ཉེ་འཁོར་ཀུན་ནས་ཀྱང་ཁོང་རྣམས་ལ་བྱམས་བརའྩེ ་ི ངང་སབློ ་
གསོ་གནང་དགོས་པ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་ཐད་དམའ་འབེབས་དང་
མཐོང་ཆུང་སོགས་བྱེད་མ་ི རུང་བ་བཅས་ཞུ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

མདོར ་ན་སྣུམ་དང་ཚྭ་དེ ་ བཞི ན ་མངར་དང་སྤྲི ་ དཀར་
རིགས་ཉུང་བསྟེན་དང་རྒྱུས་པ་ཅན་གྱི་ཤིང་ཏོག་རིགས་
གང་མང་བསྟེན་དགོས་པ་ནི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་
འཛུགས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བསནྟེ ་པར་བྱ།
གཉིས་པ། ཟས་སྐོམ་གྱི་སྤང་བྱའམ་གཟབ་བྱའི་རྒྱུན་
ཤེས། མངལ་གནས་ལུས་ཅན་དེའི་དབང་གིས་སྦྲུམ་མ་དེའི་
སྙིང་ལ་ཟས་སྐོམ་སྣ་ཚོགས་འདོད་པར་འགྱུར་བ་ཡནི ་ལ། ཇ་ི
ལྟར་འདོད་པའི་ཟས་རིགས་རྣམས་མ་བྱིན་པར་བཀག་ན་
མངལ་གནས་བྱིས་པ་དེ་ཉིད་འཇིག་ཅིང་འཆི་བར་འགྱུར་
ལ་དེ་བཞིན་མ་འཆི་ནའང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གང་རུང་ཞིག་
ལ་བར་ཆད་འབྱུང་ངེས་པས་ན་སྦྲུམ་མ་དེས་འདོད་པའི་
ཟས་རིགས་དེ་དག་ཚོད་རན་པར་བྱིན་པར་བྱ་ལ། དེ་བཞནི ་
མ་དང་བྱིས་པ་གཉིས་ཀར་དམིགས་བསལ་གྱི་གནོད་པའི་
ཟས་རིགས་མ་བུ་གཉིས་ཀར་འཕྲོད་པའི་ཟས་དང་ལྷན་དུ་
མ་དེས་སྙིང་ལ་འདོད་པའི་ཟས་སྐོམ་དང་ལྷན་དུ་བསྲེས་
ནས་འབྱིན་པར་བྱ་དགོས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་
ལུས་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་ལེའུ་ལས། སྐྱུར་ལ་དགའ་ཞངི ་སངྙི ་ལ་སྣ་
ཚོགས་འདོད། །དེ་བཀག་མངལ་འཇགི ་གཟུགས་མ་ི སྡུག་པར་
འགྱུར། །དེ་བས་གནོད་པའང་ཕན་བསྲེས་ཅུང་ཟད་བྱིན།།
ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞིན་འཇུ་དཀའ་ལ་བསིལ་ཆེ་
བའི་ཟས་དང་ཤ་རིགས་དང་ཚོང་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་ཡོལ་
བའི་ཟས་རིགས། དེ་བཞིན་རུལ་བ་དང་རྙིང་པའི་ཟས་སྤྱི་
དང་ལྷག་པར་དུ་དེ་སྔ་བཟའ་མ་མྱོང་བའི་ཕྱི་ལུགས་ཟས་
དང་དེ་བཞནི ་དུས་གསུམ་དང་བྲལ་བའ་ི དུས་ངེས་མེད་ཟས་
བཟའ་མ་ི ཉན།

བཙོ་ཐལ་ནང་ག་ི དངུལ་ཆུའ་ི བྱེད་ནུས་ལ་ཞབི ་འཇུག
འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

དབྱིན་ཡུལ་གྱི་ལི་ཝར་པུལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་རྫས་སྦྱོར་
སྡེ་ཚན་ (University of Liverpool Chemistry
Dept.) དབྱིན་ཡུལ་མན་ཅི་སི་ཏྲར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་
རྫས་སྦརྱོ ་ཚན་པ་ (Department of Chemistry, University of Manchester, UK) བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་
སྨན་ཁང་ (Delek hospital, Dharamsala, India)
བཅས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྔོན་
འགྲོའི་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་བྱས་པ་དང་།
སླར་ཡང་ཉམས་ཞབི ་རམི ་པ་གཉསི ་པ་དེ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་
འགོ་འཛུགས་ཞུས།
ཉམས་ཞི བ ་སྔ་ཕྱི ་ ཐེ ང ས་གཉི ས ་བགྱི ས ་པའི ་ གྲུབ་
འབྲས་ལ་གཞིགས་ན་བཙོ་ཐལ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པའི་བོད་
སྨན་རྣམས་དུས་བསྲིངས་ནས་བསྟེན་ཡང་། ལུས་ཁམས་
ལ་དུག་ཤས་ཀྱི་གནོད་སྐྱོན་མངོན་གསལ་མེད་པ་མ་ཟད།
སྤྱིར་བཏང་ལུས་པོའི་རྣམ་པ་དང་། མཁལ་མཆིན་གྱི་བྱེད་
ནུས། གལ་ཆེའ་ི དབང་རྟེན་ཁག་ག་ི ཕུང་གྲུབ་རགི ་པའ་ི ཐོག་
ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མངོན་གསལ་མེད་པས། བཙོ་ཐལ་གྱི་ཟུར་
ཕོག་མེད་ཁར་བདེ་འཇགས་རང་བཞིན་ལེགས་པོ་ཡིན་པ་
བདེན་དཔང་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ནད་པའི་ཁྲག་
དང་གཅིན་པའི་ནང་ལའང་དངུལ་ཆུའི་ཚད་གཞི་མངོན་
གསལ་ཆེ་བ་མེད་ཅིང་། ཡང་ན། དངུལ་ཆུ་གཟུགས་པོའི་
ནང་ཐིམ་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་དང་། དེ་མིན་དངུལ་
ཆུ་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱིས་སྐབས་སྐྱེས་ལྡན་དངུལ་ཆུའི་ངོ་
བོར་ (HgS) གྱུར་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་གཟུགས་པོའི་ནང་
ཐམི ་ཡང་འགའ་ཤས་སྐྱོན་མེད་པར་བཤང་གཅི་མཉམ་མྱུར་
དུ་ཕྱིར་ཐོན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་སྲིད། ཅེས་མཇུག་སྡོམ་
གནང་ཡོད།
མདོ ར ་ན་ཉམས་ཞི བ ་སྔ་ཕྱི ་ ཐེ ང ས་གཉི ས ་ཀྱི ་ གྲུབ་
འབྲས་སུ་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའི་བོད་སྨན་བསྟེན་ན། ལུས་
ཁམས་ཀྱིས་དབང་རྟེན་ལ་གནོད་ཚབས་མེད་པར་བདེ་
འཇགས་ཀྱི་རང་བཞནི ་བཟང་པོ་ལྡན་པའི་བདེན་དཔང་ར་
འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད། སྔོན་འགྲོའི་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་
ཐོ་དེ་བཞནི ་ཚན་རགི ་དུས་དེབ་ Human and experimental Toxicology (2006)}25:405-412) ནང་
འདོན་སྤེལ་ཟིན་པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་པའི་
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གྲུབ་འབྲས་རྒྱས་པར་རངི ་མནི ་ཚན་རགི ་དུས་དེབ་ཏུ་འདོན་
འཆར་ཡོད། ཚན་རགི ་ཉམས་ཞབི ་པ་ Dr. Sarah Sallon
མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་དང་ཨི་སི་རེལ་རང་བྱུང་སྨན་གྱི་
ཉམས་ཞབི ་ས་ྡེ ཚན་གཉསི ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་ནས་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢
ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པར་བཙོ་ཐལ་ཉམས་ཞིབ་ཐེངས་གཉིས་
པའ་ི གྲུབ་འབྲས་ཐོག་གནང་བའི་གཏམ་བཤད་དང་། སྙན་ཐོ་
སངྙི ་བསྡུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དུས་དེབ་ཏུ་འདོན་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།
ཉེ ་ ཆར་སྨན་རྩི ས ་ཁང་དང་ཚན་རི ག ་པ་སྒེ ར ་པ་
ཞིག་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བོད་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བས་འབྲས་ནད་
ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་ཕན་གནོད་ཇི་བྱུང་ཐོག་སྔོན་འགྲོའི་བརྟག་
ཞིབ་ (Cell line study) ཅིག་བྱས་ཡོད་པས་གྲུབ་འབྲས་
སྙིང་བསྡུས་ནི་བཙོ་ཐལ་གྱི་སྦྱོར་བ་ལྡན་པའི་བོད་སྨན་ཁག་
གཉིས་དང་། བཙོ་ཐལ་མེད་པའི་བོད་སྨན་གྱི་སྦྱོར་བས་ཕྲ་
ཕུང་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་མེད་བརྟག་འབྲས་སུ་འབྲས་ནད་ཕྲ་
ཕུང་གི་འགྱུར་འགྲོས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ངུར་གཏོང་རྒྱུའི་སྔོན་
དཔག་བཞིན་དེ་ལྟར་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞིན་ནད་མེད་དམ་
རྒྱུན་ལྡན་སྐྱེས་ལྡན་ཕྲ་ཕུང་རྣམས་ལ་བོད་སྨན་སྦྱོར་བས་
གནོད་སྐྱོན་མ་མངོན་པ་ནི། སྤྱིར་བོད་སྨན་དང་ལྷག་པར་
བཙོ་ཐལ་གྱི་སྦརྱོ ་བ་དེ་ལ་རྫས་སྐྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་བཟང་
པོ་ལྡན་ལ་བདེ་འཇགས་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཡང་མངོན་
གསལ་ར་འཕདྲོ ་བྱུང་ཡོད།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་
ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི བག་ྲོ གངླེ ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉསི ་པའ་ི
མཇལ་བཅར་སྐབས། སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ནས་བཙོ་ཐལ་ཐོག་བཀའ་སློབ་བསྩལ་དོན། “ ངེད་
རང་ལོ་རེའ་ི འཕདྲོ ་བསནྟེ ་བརྟག་དཔྱད་བརྒྱུད་རམི ་ནང་ཕྱི་
ལུགས་སྨན་པ་ཁ་ཤས་ནས་ངོས་ཀྱི་ཁྲག་ནང་དངུལ་ཆུའི་ཆ་
འདྲ་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངོས་རང་ནས་
ཁོང་ཚོར་རྐང་ཚུགས་ནས་བཏང་གི་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ང་
ཚོས་དུག་འདོན་ཟིན་པའི་དངུལ་ཆུ་༼བཙོ་ཐལ༽བེད་སྤྱོད་
བྱ་ཡི་ཡོད་པ་ལས་དུག་འདོན་མ་ཟིན་པའི་དངུལ་ཆུ་ཞིག་
བེད་སྤྱོད་བྱ་ཡི་མེད། བྱས་ཙང་ངོས་ནས་བགྲང་བྱ་བཞི་བཅུ་
ལྔ་བཅུའི་རིང་བཙོ་ཐལ་ཡོད་པའི་བོད་སྨན་མུ་མཐུད་བེད་
སྤདྱོ ་བྱས་པ་ཡནི ་ཡང་། དངུལ་ཆུའ་ི དུག་ཤས་ཅན་གྱི་མངོན་

ཚུལ་ལམ་རྟགས་མཚན་འདྲ་པོ་གང་ཡང་མངོན་གསལ་མི་
འདུག”  ཅེས་བཀའ་བསྩལ།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ཉནི ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་
སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༢ ཙམ་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་གྲངས་ ༢༣༠
ཙམ་འདུ་འཛོམས་སར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་
སྤེལ་བའ་ི ནང་། Dr.Sarah Sallon མཆོག་གིས་གསུངས་
དོན།  «ང་རང་སྨན་པ་ཞགི ་དང་ཉམས་ཞབི ་པ་ཞགི ་ག་ི ཐོག་
ནས་བོད་སྨན་ནང་གི་བཙོ་ཐལ་ལ་ད་བར་ང་ཚོས་ཉམས་
ཞབི ་ལན་གཉསི ་བྱས་པའི་ནང་དོན་དང་། གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་
བཙོ་ཐལ་སྨན་སྦྱོར་བྱས་པའི་བོད་སྨན་རྣམས་དུས་བསྲིངས་
ནས་བསྟེན་ཡང་ལུས་ཁམས་ལ་གནོད་མེད་བདེ་འཇགས་
རང་བཞིན་ལེགས་པོ་ཡིན་པའི་བདེན་དཔང་ར་འཕྲོད་
བྱུང་ཡོད།” ཅེས་བརྗོད། སྐབས་དེར་ Siddha ལུགས་ཀྱི་
སྨན་པ་ Dr.T.Thirunarayana མཆོག་ནས་གསུངས་
དོན། «Siddha སྨན་ལུགས་ནང་ལ་ཡང་དུག་འདོན་ཟིན་
པའ་ི དངུལ་ཆུ་བེད་སྤདྱོ ་རྒྱ་ཆེ་བྱེད་བཞནི ་པ་དང་། དེའ་ི སྦརྱོ ་
བས་འབྲས་ནད་སོགས་ལ་ཕན་ནུས་ཆེ་བ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕགྱོ ས་
ཀྱི་འབྲས་ནད་ཉམས་ཞབི ་ཁང་སོགས་ནས་དུག་འདོན་ཟིན་
པའ་ི དངུལ་ཆུར་ཉམས་ཞིབ་ཐེངས་འགའ་བྱས་པས་དུག་གི་
ཞོར་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད། དངུལ་ཆུ་
དུག་འདོན་ལེགས་པོ་བྱ་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ནས་དེ་
ལྟར་ལག་ལེན་ཆོག་པའ་ི ངོས་ལེན་དགོས་པ་ན།ི སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལ་གལ་གནད་ཆེ།” ཞེས་གསུངས་ཡོད།
༤༽ བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཙོ་ཐལ་ཉམས་ཞིབ།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་
གླེང་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ལྷ་སར་ཚོགས་པའི་སྐབས་བོད་པ་
དང་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་མཁས་དབང་ ༦༠༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་
སར་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ཛམ་
རྡོ་མཆོག་ནས་གསུངས་དོན་ལ། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་
གཉེར་ཁང་ཞིག་ཏུ་གཏེར་དངོས་སྨན་རྫས་ཡོད་པའི་བོད་
སྨན་ལ་དུག་ཤས་ཡོད་མེད་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་གྲུབ་
འབྲས་སུ་དུག་ཤས་མེད་པ་ར་འཕདྲོ ་བྱུང་ཞེས་གཏམ་བཤད་
གནང་བ་ Beijing Review August 28,2000 ནང་
འདོན་སྤེལ་ཡང་གནང་འདུག
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

ཆབ་ལྷོ་གཡུ་སྒནྲོ ་ནམ་སྨྱུག་ར་ྩེ མ། ༼སྨན་སབློ །༽

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཟས་སྐོམ་བསྟེན་ཚུལ་ལེའུ་
ལས་ཞག་གཅིག་སོང་ན་དུག་འདྲ་ཉེས་ཀུན་སྐྱེད། །ཅེས་
གསལ་བ་ལྟར་ཞག་གཅིག་སོང་བའི་ཆུ་སྐོལ་ནི་ཉེས་པ་རླུང་
མཁྲིས་བད་ཀན་སློང་བར་བྱེད་པས་སྦྲུམ་མས་སྤང་བར་
བྱ་ལ། དེ་བཞིན་མི་གཙང་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་ཆུ་དང་ཇ་གར་པོ།
རང་བྱུང་མ་ཡནི ་པའ་ི མསི ་བཟོས་པའ་ི བཏུང་བྱའ་ི རགི ས་སྣ་
ཚོགས་ནི་རྫས་རིགས་འདྲེས་པས་གཟབ་དགོས་པ་དང་ལུས་
ཟུངས་ལ་གནོད་གཞའི ་ི ཁོ་ཧྥ་ི (coffee) སོགས་སྤོངས་བར་
བྱ། ལྷག་པར་དུ་སྦྲུམ་མས་དུ་བ་དང་ཆང་རག་དེ་བཞིན་
ཉོས་ཟས་རིགས་ངེས་པར་དུ་སྤོངས་དགོས། དེ་དག་གིས་
རང་དང་མངལ་གནས་བྱིས་པར་གནོད་འཚེ་ཤུགས་ཆེན་
ཐེབས་ཏེ་མངལ་གནས་བྱིས་པ་འཆི་བ་དང་ལུས་བོངས་མ་
སྨིན་པ་དེ་བཞིན་ནད་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་སྲིད་པས་བོད་ཀྱི་
གནའ་དཔེ་ལ་དུ་བ་དང་ཨ་རག་སོགས་ནི་བུ་མོའི་རྒྱན་ཆ་
མིན་ཞེས་བཟང་སྤྱོད་མིན་པའི་རིགས་སུ་འཇོག་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་པ་ཤེས་པའ་ི ས་ྒོ ནས་སྤོངས་དགོས།
གསུམ་པ། སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་ཚུལ་གྱི་སྤང་བླང་རྒྱུན་
ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ། མངལ་གནས་བྱིས་པ་དེའི་ལུས་
དང་དབང་པོ འི ་ ཆ་ཤས་གང་ལ་ཡང་གནོ ད ་མེ ད ་བདེ ་
ཐང་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། སྦྲུམ་མ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྟངས་
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

་་་་་ཚད་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ།
ཤོག་ངོས་ ༢ འཕྲོས།

ལྔ་བ། ཁྲག་ལེབ་ཀྱི་ (Platelets) གྲངས་ཚད། ཁྲག་
ལེབ་ཀྱིས་རང་གི་ཁྲག་ལིང་ (clots) ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་
ཁྲག་བཞུར་བ་སོགས་གཅོད་པ་དང་འགོག་པའི་ནུས་པ་
འདོན་གྱི་ཡོད། ཁྲག་ལེབ་ནི་ཁྲག་དཀར་དམར་གྱི་ཕྲ་ཕུང་
ལས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང་། དེའི་གྲངས་ཚད་ནི་ཁྲག་གི་རྒྱ་
དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་མི་ལི་ལི་ཀྲེར་ (k/ul) རེ་རེའི་ནང་དུ་
སྟོང་ཕྲག་གི་རྩིས་གཞི་ལྟར་འཇལ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་
ལི་ལི་ཀྲེར་རེ་རེའི་སྟོང་ཕྲག་གི་རྩིས་གཞི་ ༢༠༠ ཡི་ཁྲག་
ལེ བ་ཕྲ་ཕུང་ནི ་ ཕྲ་ཕུང་གྲངས་ཚད་སྟོ ང ་ཕྲག་ཉི ས་བརྒྱ་
(༢༠༠,༠༠༠) ཡིན།

ཁྲག་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲངས་ཚད་ (CBC) ལ་
རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཚད་རིམ་ནི།
ཁྲག་དཀར་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲངས་ཚད་ (WBC) ནི། རྒྱ་དཔངས་
གྲུ་བཞི་མ་མི་ལི་ལི་ཀྲེར་ (k/ul) རེ་རེའ་ི ནང་དུ་སྟོང་ཕྲག་གི་
རྩིས་གཞི་ལྟར་༣.༣---༨.༧བར་དུ་ཡིན།
ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་ག་ི གྲངས་ཚད་ (RBC) ན།ི རྒྱ་
དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་མི་ལི་ལི་ཀྲེར་ (m/ul)རེ་རེའ་ི ནང་དུ་ས་
ཡའི་རྩིས་གཞི་ལྟར་ ༣.༩༣---༥.༦༩ བར་དུ་ཡིན།
ཁྲག་དམར་སྤྲི་རྫས་ (HGB) ནི། སྒྲེ་སི་ལི་ཀྲེར་(g/dl)
རེ་རེའ་ི ནང་དུ་གྷི་རམ་གྱི་རྩིས་གཞི་ལྟར་༡༢.༦---༡༦.༡བར་
དུ་ཡིན།
ཁྲག་ཚད་ (HCT) ནི། ཁྲག་དམར་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
ལྟར་༣༨---༤༧བར་དུ་ཡིན།
ཁྲག་ལེབ་ (Platelets) ནི། རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་མ་མི་
ལི་ལི་ཀྲེར་ (k/ul) རེ་རེའ་ི ནང་དུ་སྟོང་ཕྲག་གི་རྩིས་གཞི་ལྟར་
༡༤༧---༣༤༧བར་དུ་ཡིན།

འཕདྲོ ་བསནྟེ ་དང་འབལྲེ ་བའ་ི དུས་དྲན།
* སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ཉནི ་ར་ྡོ ཐ་འགོག་པའ་ི ཉནི ་མོ།
དཔར་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ།
ཚོགས་མི།		
		
		
གློག་ཀླད་ཇུས་འགོད་པ།

སྨན་རམས་པ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།
རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
རྩིས་རམས་པ་རྡོ་རྗེ་དབང་རྒྱལ།
རྩིས་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རིང་།
སྨན་རམས་པ་སྟོན་པ་སྐྱབས།
བོད་དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཉི་མ།
ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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