༸ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ ི་ལོ་༢༠༠༩ ་༨ ཚས་༢༧ཉིན་ལ་ གས་ ་
རི་ ོང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ ོ་ ན་ཐོག་ཉིན་ག མ་ ི་ ལ་ཡོངས་བ ོ་ ེང་ཚགས་ཆེན་ ི་
ད ་འ ེད་མཛད་ ོའི་ཐོག་ག ང་བཤད་གནང་བ།།
National Seminar on Trans-Himalayan Medicinal Plants
Leh, Ladakh 27 – 29 August 2009
Organized by Sowa-Rigpa (Amchi) Reseache Centre
ད་རིང་འདིར་ལ་ གས་ ེར་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚགས་འ ་གཅིག་ཚགས་ ས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བ ད་ ི་ད་ ་
གནའ་རབས་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་གནས་ད་དོ་ ང་ཡོད་པའི་ཨེམ་ཆི་ བ་ བ་ ས་ནས་ཚགས་ ི་ཡོད་
རེད།་ད་ཐེངས་མ་ག་ཚད་རེད། ད་ད་རེས་ཐེངས་ ་པ་ཚགས་བཞིན་ཡིན་པ་རེད།ང་འདིར་ཡོང་རོགས་ཅིག་
ག ངས་པ་ནང་བཞིན་བཅར་ བ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ ང། ེད་རང་ཚ་ཚང་མ་ལོག་ལ་ཡང་ད་ད་རེ་
ཚགས་འ ་འདི་ བ་འ ས་ཐོན་པ་གཅིག་ཡོང་ཡས་རེ་བ་ ེད་ ི་ཡོད། ོན་ལམ་ ་ཡི་ཡོད།
དེ་ནས་ཚང་མ་ལ་བ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ ་ཡི་ཡོད། ད་འདིར་ ་གར་ད ས་ག ང་གི་འ ེལ་ཡོད་མི་ ་ཕེབས་
ས་ གས་འ ར་ཆེན་པོ་བཞེས་བཞིན་ཡིན་པ་རེད། གས་ ེ་ཆེ་ཞེས་ ་ཡི་ཡིན། ིར་ད་ ེས་པའི་ ོ་ གས་
ཡས་ཅིག་ཡོད་ན་མ ག་དེར་འཇིག་འ ོ་ཡས་དེ་ཆོས་ཉིད་རེད། ོ་གཅིག་ཡོད་ན་མ ག་བ ས་ཡས་ཅིག་
ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ཉིད་རེད་བ། ད་ང་རང་ཚའི་སེམས་ ན་ ོག་ཆགས་རིགས་ལ་ ེ་བ་དང་འཆི་བ།ད་ ོ་ གས་
ཡས་དང་མ ག་བ ་ཡས་བར་ལ་ཡང་ན་བའི་ ག་བ ལ། ་བའི་ ག་བ ལ་ཟེར་ཡས་ད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།
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ད་གཞི་ འི་ཆ་ནས་ ེ་ ་ན་འཆིའི་ ག་བ ལ་ཟེར་ཡས་དེ་གཡོལ་བ་མེད་པ་གཅིག་རེད།
རེད་བ་ཡ། ེ་བའི་ ག་བ ལ། འཆི་བའི་ ག་བ ལ། ན་བའི་ ག་བ ལ། ་བའི་ ག་བ ལ་ཟེར་ཡས་དེ་ཉེ་
བར་ལེན་པའི་ ང་པོ་འདི་འ ་ཞིག་ཡོད་ ིན་ཆད་ལ་ ་བའི་ ེན་དང་ན་བའི་ ེན་དེ་ ི་ལོག་ནས་ ང་བ་
ཞིག་མ་རེད། ང་རང་ཚའི་ ང་པོ་ཁོ་རང་ན་བའི་ ེན་དང་ ་བའི་ ེན་ཆགས་བ ད་ཡོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
ནད་ ི་རིགས་མང་པོ་གཅིག་ ོ་ ར་ ི་ ེན་ལ་ ེན་ནས་ཡོང་བ ད་མཁན་གཅིག དེ་འ ་ ་ འི་རིགས་
དེ་ལ་ ོ་ ར་བའི་འགལ་ ེན་དེ་འགོག་ཐབས་ ི་ཐབས་ཤེས་ ེད་ཡས་ཡོད་བ ད་པ་གཅིག དེ་འ ་ཞིག་གི་
གནས་ ངས་འོག་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་ཟེར་ཡས་རིག་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ཆེར་བཅོམ་ ན་འདས་མ་ ང་གོང་
ནས་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ ི་རེད་ལ་བཅོམ་ ན་འདས་བ གས་པའི་ཁ་ ག་ནས་ད་གསོ་བ་རིག་པ་ཟེར་ཡས་འདི་
ཡོད་བ ད་པ་གཅིག་ཆགས་བ ད་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་ ང་པ་མང་པོའི་ནང་ན་ ་ནག་ནང་ཡིན་ནས་རེད།
་གར་ནང་ཡིན་ནས་རེད། Asia ེ་ Central Asia ནང་ཡིན་ནས་རེད་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་ ང་བ ད་ཡོད་
པ་རེད། ད་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ད་ ན་པའི་ལོ་ ས་ ་བ་ཚས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ ས་རབས་
བ ད་པའི་ བས་ཆོས་ ལ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་ བས་ལ་བོད་རང་ཉིད་ ི་ ན་པ། ་གར་ ཱ་ ་ཝེ་དའི་ ན་པ།
་ནག་གི་ ན་པ། དེ་བཞིན་ ་ད་དེ་ ས་ཏ་ཟིག་ཟེར་ ི་ཡོད་རེད། ད་ཕལ་ཆེར་ཨ་ཕ་གྷ་ནི་ས་ཏན་དང་ཨི་རན་
དང་དེ་བར་གཅིག་འ ེལ་བ་གཅིག་ཡོད་རེད། ད་དེ་འ ་ཡིན་ ས་ད་ ་ན་ནི་ཟེར་ཡས་དེ་ཕལ་ཆེར་མིན་
འ ོ གང་ ར་བོད་ ི་ བ་ ད་ནས་ ན་པ་མཁས་པ་དེ་འ ་འཛམས་ ས་གང་ ར་ བ་ནས་ ་ན་ནའི་ ན།
ོ་ནས་ ཱ་ ་ཝེ་དིག ཤར་ནས་ ་ནག་གི་ ན་ག ང་དེ་ནས་བོད་རང་ཉིད་ ི་ ན་ག ང་བཅས་ད་དེ་ ས་
བསམ་ཡས་ལ་International / Semi International Medical Conference གཅིག་ཚགས་པ་རེད་
ཟེར་ ི་འ ག་ཨ། དེ་དེ་ནས་ཨེ་ནི་ད་ངས་ཡག་པོ་ཤེས་ ི་མེད་ད། གང་ ར་ང་ཚ་བོད་པའི་ ན་ག ང་ནང་
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ལ་ ་བ་འ ་པོ་ད་བ ན་འ ར་ནང་ལ་ཡོད་བ ད་པའི་ ན་ག ང་དེ་འ ་ཡོད་པ་རེད། ་གར་མཁས་
པས་མཛད་བཞག་པ་་ད་ ོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་རེད་པས། དེ་ག་ནང་བཞིན་མགོན་པོ་ ་ བ་གཅིག་ཡོད་པ་མ་
རེད་པས་་ཨ་ཨ་་ཉི་ ་ ་གཉིས་ཨོག་ཨོག་་་་གང་ ར་བོད་པའི་ ན་ག ང་ནང་ ན་ཟེར་ཡས་དེ་འ ་ ་ ད་
ཅིག་འ ག་ག་ད་དེ་འ ་ཡིན་ ས་ ་ནག་དང་འ ེལ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་ ག་རེད། གང་ ར་
མདོ་དོན་དེའི་ བས་ནས་བ ང་ཅིག་ད་ ་ང་ཚ་ལག་ལེན་ཡོད་བཞིན་པའི་བོད་པའི་ ན་ག ང་འདི་ད་
ོགས་མང་པོ་གཅིག་ནས་དེའི་ཚ་དེའི་ ས་ཡོད་བ ད་པའི་ ན་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་གནས་མང་པོ་
གཅིག་བ ས་ནས་བཟོས་བཞག་པ་གཅིག་ཕལ་ཆེར་རེད་བ ད་ཡོད་རེད། ཨེ་ནི་དེ་ནས་བོད་ལ་ཡང་ག ་ཐོག་
ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཟེར་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚའི་ ལ་ ི་ ན་ ི་མཁས་པ་རིམ་པས་ ང་ནས་དེ་ཚའི་ཉམས་
ོང་རང་གི་ཐོག་ནས་ན་ ན་ད ད་ ེད་ ངས་ ན་བཟོ་ ངས་དེ་འ ་ ན་ ་ ན་ ་ཕལ་ཆེར་ཡར་ ས་
བཏང་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་རེད།ད་འདི་ལོ་ ས་ ས། ད་གང་ ར་ ས་རབ་ཉི་ ་པ་འདིའི་ནང་ལ་ད་བོད་
པའི་ ན་ལ་དོ་ ང་ ེད་མཁན་ ི་ལོག་མི་གསར་པ་ ང་བ་རེད། དཔེར་ན་ཕར་ཚ་དེ་ལ་ ་མི་ ང་ ན་ ིས་
རིག་གནས་གསར་བ ེ་ཁ་ ག་ལ་ཡ་བོད་ ི་ཆོས་མེད་པ་བཟོ་ཡས་འབད་བ ོན་ཞེ་ ག་ ས་པ་རེད། དགོན་
པ་མང་པོ་གཏོར་བ་རེད། དཔེ་ཆ་མང་པོ་མེར་ ེག་པ་རེད། བཀའ་འ ར་བ ན་བ ར་མཚན་པའི་དཔེ་ཆ་
མང་པོ་མེ་ ེག་བཏང་བ་རེད། དགོན་པ་རེ་རེའི་ནང་དཔེ་ཆ་མང་པོ་མེ་ ེག་བཏང་ན་ཉི་མ་བ ན་ ག་ཅིག་
མེའི་ ་བ་ བ་བ ད་ཡས་དེ་འ ་ ང་འ ག་ག ཡིན་ནས་དེའི་གནས་ བས་ལ་ཡ་ ་ས་ ན་ ིས་ཁང་དེ་
བཞག་པ་རེད། གང་ ར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གཅིག་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། ་མིའི་དཔོན་པོ་མང་པོ་གཅིག་གིས་
བོད་པའི་ ན་ ི་ཟ་ཡི་ཡོད་པའི་ ད་ཆ་འ ག་ག དེ་ནས་བར་ བས་ཅིག་ལ་ ་ནག་ནང་བོད་པའི་ ན་ནང་
ད ལ་ ་བཙ་བ འི་ ན་གཅིག་ཡོད་རེད་པ་དེའི་ ོར་ལ་ ་ནག་ལ་ ན་ ི་ ེ་ཚན་གཅིག་གི་ཞིབ་འ ག་
3

ས་བཞག བཙ་བ ར་ ག་ ང་ཡོད་མེད་བ ག་ད ད་ ས་ནས་དངོས་ ་ནམ་ ན་ ན་བ ག་ད ད་
ེད་པ་ནང་བཞིན་ ས་ནས་གཅིག་Genepigཟེར་བ་མ་རེད་པས་ཙ་ཙ་དང་དེ་འ ་ལ་དངོས་ ་བ ག་ད ད་
ས་ནས་འོ་ ག་ ང་ ོན་ནས་མིན་འ ག ད ལ་ ་འ ལ་ ོང་ ས་ནས་དངོས་གནས་རང་ ན་ ི་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་ ག་ ང་མེད་བ ད་པ་གཅིག་རེད་བཞག་ཅེས་དེ་འ ་ཞིག་གི་གནས་ ལ་
ད་ ་ང་ཚ་ ་ནག་ལ་ ་ཚབ་ ིན་པའི་ བས་གཅིག་ལ་ཡ་ ་མིའི་ ན་པའི་ ེ་ཚན་མཁས་པ་དེ་འ ་ གས་
ས་ཁོང་ཚ་དང་དངོས་ ་དེ་འ ་ལབ་བཞག ད་དེ་གསལ་བ གས་ ས་ཡོད་མ་རེད། ནང་ ར་ཞིབ་འ ག་
ས་ནས་དེ་ཚད་དང་ ན་པ་རེད་བཞག་ཅེས་བཤད་བཞག ས་ཙང་ ་ནག་ ང་ ན་ ིས་བོད་ ི་ ན་
ཟེར་ཡས་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གཅིག་ངོས་འཛན་ ས་ ས་དོ་ ང་ ས་བ ད་ ི་འ ག
ད་ ་ལོ་གཅིག་ ་ནག་ལ་ན་ཚ་གཅིག་ ང་སོང་བ་ད་དེ་གང་ཟེར། ན་ཚའི་མིང་པེ་ལེག་ཟེར་རེད་བས་གང་
ར་ན་ཚ་ ང་བ་རེད། ན་ཚ་ ང་བའི་ བས་ལ་བོད་པ་པེ་ཅིང་ནང་ཡོད་པ་དེ་ཚ་ན་ཚ་དེ་ ོན་ནས་ན་ཡོད་
མ་རེད་ཟེར། དེ་གསལ་པོ་རེད་བཞག ས་ནས་ད་བོད་པའི་རིན་ཆེན་རིལ་ ་ཉར་བ ད་པ་ ས་ལ་བཅང་
བ་དེ་ཚར་ན་ཚ་དེ་འ ་མིན་འ ག དེ་ ས་ད་ ་མིའི་དཔོན་པོ་དེ་ཚ་ལ་བོད་པའི་ ན་ལ་དོ་ ང་ གས་ཆེན་
པོ་ ས་འ ག་ག ད་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ ལ་གཅིག་རེད། ད་དེ་ནས་ཨེ་མི་རི་ཀ ཁེ་ན་ཌ་ ་རོབ་ ང་པ་
མང་པོ་གཅིག་ལ་ ིམས་མ ན་ ི་ངོས་ལེན་ཡོད་མ་རེད་དེ་ཡིན་ནས་མི་མང་པོ་གཅིག་ ན་ཟ་ཡི་ཡོད་རེད།
ས་ན་ ན་དེས་ཕན་ ི་ཡོད་རེད། ་གར་ནང་ཆ་བཞག་ནས་བོམ་བེ། ི་ལི། ེང་ལོར། ས་ཆ་མང་པོ་གཅིག་
ནང་ ིམས་མ ན་ ི་ངོས་ལེན་ཡོད་མ་རེད་དེ་བོད་པའི་ ན་ཟ་ཡི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན་ད་ ་ ི་ལི་ All India
Medical Centre ི་ཨེམ་ ེ་Dr. Nandi ཁོང་རང་གི་ཨ་ཅེ་ན་ ས། Dr. Nandi ཡིན་པ་ཡོད།ངས་ངོ་
ཤེས་ ི་ཡོད། ཨེམ་ ེ་ཡག་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད། ོན་མ་བ ན་འཛན་ཆོས་ གས་ཡོད་པའི་ཁ་ ག་ལ་ཡ་ Dr.
Nandi ཁོིང་རང་གི་ ེས་དམན་དེ་Allopathy་Medicine ིས་ཕན་མ་ཐོག་པ་ ས། བཟོ་མ་ བ་པ་
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ས། ཨེམ་ ེ་བ ན་འཛན་ཆོས་ གས་ངོ་ཤེས་བ ད་ཡོད་རེད། ཨེམ་ ེ་བ ན་འཛན་ཆོས་ གས་ ི་
ན་ ད་ནས་ཕན་ཐོགས་ ང་བ ད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་དངོས་ཡོད་གནས་ ལ་ལ་ཡ་ ི་ལིའི་ ན་ཁང་
ཁ ཤས་གཅིག་གིས་ནད་པ་ནད་རིགས་ཁ་ཤས་ཞིག་ལ་ད་ང་ཚས་ ེད་ཡས་ཡོད་མ་རེད། བོད་པའི་ ན་ཟ་ ་
ག་ཅེས་དེ་འ ་བཤད་ ི་འ ག་ག གང་ ར་བོད་པའི་ ན་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ ལ་ ིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པ་གཅིག་མཐོང་བ ད་ ི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ད་ད་རེས་ཉེ་འཆར་པོ་ལན་ལ་ཡང་བོད་པའི་ཨེམ་ ེ་གཅིག་ཡོད་
རེད། ཕལ་ཆེར་ལོ་བ ་ ངས་གཅིག་ ིན་མེད་འ ོ། ད་ཕ་གེ་ད་བོད་པའི་ ན་དམིགས་བསལ་ ིམས་མ ན་
ངོས་ལེན་མེད་པ་གཅིག་ལ་བོད་ ན་འ ག་སེ་ ོད་བ ད་ ི་ཡོད་རེད། ད་ད་ལན་ཉེ་འཆར་Warsaw,པོ་
ལན་ ལ་ས་ཝར་ཝོ་ལ་ཡ་གང་ ར་ ིམས་མ ན་ངོས་ལེན་ ས་ ས་ད་ག ང་འ ེལ་ ིས་གང་ ར་Register
ས་ནས་ ན་ཁང་ ང་ ང་ཞིག་བ གས་ ས་ང་ཁ་ཉིན་དེར་ ོ་འ ེད་ ེད་ག་ ིན་པ་ཡིན། ད་དེ་འ ་ཡིན་
ས་པོ་ལན་ག ང་མ ན་ ི་ ིམས་མ ན་ ི་ངོས་ལེན་ཡོད་བ ད་པ་ཆགས་བ ད་ཡོད་རེད། ད་དེ་འ ་
གཅིག་དངོས་ཡོད་གནས་ ལ་ལ་ཕན་ ི་ཡོད་པ་ཡིན་ ས་ཙམ་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དེ་ད་དཔེ་འ ་པོ་
གཅིག་ཆ་བཞག་ན་Allopathy ན་དེ་ད་དགོས་ ས་གཅིག་ལ་ ན་དེ་ཕན་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་ལབ། གང་
མཚམས་ ེས་་Side affect ཡོང་གི་འ ག་གནོད་ ི་ཅེས་ལབ་མཁན་འ ག་གད་མ ག་ ར་ ན་དེ་བཙང་
ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་ ི་འ ག་ག ས་ཙང་ག་བོད་པའི་ ན་ལ་ཆ་བཞག་ན་བོད་པའི་ ན་ ི་དེ་བཤད་
ཡས་མ་རེད་བ། བོད་པའི་ ན་ ེ་ ག་འགའ་ཤས་འགའ་ཤས་ད་ ང་ཞིབ་འ ག་ ེད་དགོས་ཡས་དེ་འ ་
ཡོད་དོགས་ཁ་བོ་རེད།ཡིན་ནས་ ི་ཡོངས་ ི་ཆ་ནས་Allopathy ན་འགའ་ཤས་འགའ་ཤས་མ ག་གོར་
གནོད་ཅེས་ལབ་ནས་ban ེད་ཡས་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་དེ་ཨེ་ལོ་པེ་ཐི་ ན་དེ་ ིམས་མ ན་ཆགས་ ི་
ཡོད་རེད་པ། ས་ཙང་བོད་པའི་ ན་ལ་ཆ་བཞག་ནས་དེ་དེ་བཞིན་ ེད་ནས་ཁོ་ཡོངས་ ོགས་ལོག་ལ་
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བ ག་ད ད་ ེད་མ་ཚར་ནས་གཙ་ཆེ་ཆེ་མང་པོ་གཅིག་ད་ཕན་ ི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་ ག་རེད་པ།
ད་དེ་འ ་ཡིན་ ས་ ིམས་མ ན་ངོས་འཛན་ ེད་ཡས་ལ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་ ་མཚན་ཡོད་པ་གཅིག་
ཆགས་བ ད་ ི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ང་རང་ ེར་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ནས་ང་ཚ་བོད་པའི་དཔེ་ཞིག་ཡོད་རེད་
ནད་པ་ ས་པོ་ཨེམ་ ེ་ཡིན་ཤེས་ ི་ཡོད་པས། གོ་སོང་བས། ཧེ་ཧེ་ ས་ཙང། ད་ ན་མང་པོ་ཟས་ ས་ནས་
ད་གང་མཚམས་ཅིག་ནས་ ན་དེ་ ད་ཡོད་ཅིག་ཆགས་ ས་སོ་སོ་སོ་སོས་ཨེམ་ ེ་ ེད་ཡས་དེ་འ ་ཡོང་
བ ད་ ི་འ ག་ག གང་ ར་ད་བོད་པའི་ ན་་ད་ང་ལོ་བ ན་ ་དོན་བཞི་ལ་ ེབས་བ ད་ཡོད་རེད།
ལོ་བ ན་ ་དོན་བཞི་མ་ ེབས་བར་ག ག་བོད་པའི་ ན་ཟས་བ ད་པ་རེད། ཨཽ་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་ ག་རེད་བཞག་
ང་ཚའི་བོད་པའི་ ན། དངོས་གནས་ ང་གནས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བ ད་པ་གཅིག་རེད་འ ག་ཡང་Side
Affect ཟེར་མཁན་དེ་ཞེ་ ག་མེད་བ ད་པ། ད་དེ་འ ་ཡིན་ ས་ང་རང་ ེར་ངོས་ནས་བཤད་ན་བོད་
པའི་ ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བ ་ཆ་བ ་ཐམ་པ་རེད། ད་གཉིས་ནས་ད་རེ་ཁ་སང་ བ་ ོགས་དེ་ཕར་དེ་
འ ་ཡོང་གི་འ ག་ག་ད་གཅིག་Chemical མང་པོས་བཟོ་བཞག་པའི་ ན་དེ་འ ་ལ་ཏོག་ཙམ་དགའ་
པོ་ཞེ་ ག་མ་ ེད་ ས་Natural ཟེར་དགོས་རེད་དང་Herb དང་དེ་འ ས་བཟོས་བཞག་པའི་ ན་ལ་
དགའ་པོ་ ེད་མཁན་རིགས་ཅིག་ཡོང་གི་འ ག་ག ས་ཙང་བོད་པའི་ ན་དེ་ཏག་ཏག་དེ་ཚ་ལ་རན་པོ་
ཞེ་བོ་གཅིག་རེད་བ ད་ཡོད་རེད། ད་མ་གཞི་མི་གཅིག་གི་ལོ་ ས་རེད་མི་གཅིག་གི་ལོ་ ས་དེ་བ ་ཆ་
བ ་ཐམ་པ་Prove ེད་ བ་ ི་མ་རེད།ད་ ་ ོན་མ་བོམ་བེ་ནས་ཡིན་པའི་མི་ཚང་གཅིག་ངའི་སར་ གས་
གར་ ེབས་ ང། ཁོིང་ཚའི་མི་ཚང་གི་ ་གཅིག་ ག་གི་ན་ཚ་ ག་གི་ཀེན་སར་ནས་བ ན་ ག་རེ་རེའི་ནང་
Blood transfusion ེད་དགོས་མཁན་གཅིག་རེད་འ ག དེ་ ་རམ་ ཱ་ལར་ཡོང་ནས་དེ་ ས་ཨེམ་ ེ་
བ ན་འཛན་དབང་ ལ་ལགས་ཡོད་རེད། དབང་ ལ་ལགས་ ིས་ ན་གཅིག་ ད་ནས་བ ན་ ག་གཅིག་
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ནང་ལོག་ལ་ ག་transfusion ེད་མི་དགོས་ ང་བཞག ངས་མ ག་གོར་དབང་ ལ་ལགས་ལ་ ན་ག་
རེ་ ད་པ་ཟེར་ཡིན། བཙ་བ ་ ་ཤེས་ ད་པ་ཡིན་ཟེར། བཙ་བ ་ ་ཤེལ། ས་ ན་ག་ཚད་ ིན་ཡོད་ན་
གང་ ར་ད་བ ན་ ག་གཅིག་ནང་ ག་transfusion ེད་དགོས་མཁན་ནད་པ་ཛ་ ག་གཅིག་བཙ་བ ་
་ཤེས་ཟས་ནས་བ ན་ ག་གཅིག་ནང་ ག་གསར་པ་ ག་མི་དགོས་ཡས་ ང་ཡོད་རེད་ད། མ ག་གོར་
མོ་རང་དགའ་པོ་ ང་ནས་བོམ་བེ་ནང་བོད་པའི་ ན་ ི་Clinic གཅིག་བ ག་རོགས་ཅེས་མ ག་གོར་
གཅིག་བ ག་ ང་བ ག་པ་རེད། ས་ཙང་ད་དེ་འ ་འདི་བོད་པའི་ ན་ ིས་ཕན་ ི་ཡོད་བ ད་པའི་
ལོ་ ས་དང་གང་ ར་འཛམ་ ་ ིང་འདིའི་ནང་འོས་པ་གཅིག་ཡིན་བ ད་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཞེ་ ག་
རེད། ཤེས་སོང་བ། ད་དེ་འ ་གཅིག་ ས། ད་ཡིན་ན་ཡང་བོད་པའི་ ན་ད་ ་བར་ ་གཅིག་བོད་པའི་ ན་ ི་
འ ོ་ ངས་ཅིག་ཡོད་པ་རེད་དེ་ད་ག་རང་མ་གཏོགས་ད་དེ་ནས་ཡར་ཡར་ ས་དགོས་མ་རེད་ལབ་ཡས་ ་བ་
ཉིད་ནས་མ་རེད། ་མ ད་ནས་ Modern Scientific Investigation ེད་ཡས་དེ་ ང་ ་འ ེལ་ནས་
ེད་ ི་ཡིན་ན་ད་ ་པོ་བོ་ལགས་འདིས་ག ངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དེ་ཏན་ཏན་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།
ད་ འི་འཛམ་ འི་ ིང་ནང་ ིར་གནས་ ལ་མང་པོ་ཞིག་Science ི་ཐོག་ནས་ར་འ ོད་པ་གཅིག་དགོས་
ཡས་ཆགས་ ི་ཡོད་རེད་ལ་ ག་པར་ ན་ ོར་ཆ་བཞག་ན་Scienceཐོག་ཞིབ་འ ག་ ེད་ནས་ད་གང་ ར་
ངེས་པ་བ ེས་པ་གཅིག་དགོས་ ི་ཡོད་རེད། ད་དེ་འ ་ཡིན་ ས་བོད་ ན་ ོར་དེ་ད་ག་ནང་བཞིན་Scientific
ཐོག་ནས་Research དེ་འ ་མང་ཙམ་ ེད་ བ་ཡས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག གཉིས་ནས་ང་ཚ་ད་ ་ ོ་
ན་བཏབ་ཡས་དེ་ད་ ་འདི་ནས་ག ངས་སོང་བ་ ོ་ ན་བཏང་ཡས་ ང་སོང་བ། དེ་ ོགས་ཅིག་ནས་བོད་
ན་འདི་ཡར་ ས་ གས་ཆེན་པོ་ཆགས་ག ང་འ ེལ་ ི་ངོས་འཛན་ཆགས་པ་དེ་ ང་བ་ཡིན་ན་དཔེར་ན་
་གར་ནང་ཆ་བཞག་ནས་ད་བོད་ ན་ བ་ཆེན་པོ་འ ོ་ཡས་ཡོང་གི་རེད་པ། དེ་ཡོང་ ས་བོད་ ན་ ི་ ན་
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་ པ་ས་མཐོ་བོར་ ེས་བ ད་མཁན། ད་ས་དམའ་སར་ ེས་མཁན་ ོག་ ན་འ ་བོ་ཡིན་ན་དེ་འབེལ་པོ་
ཡོང་གི་རེད། ད་ས་མཐོ་སར་ ེས་མཁན་དེ་ཚའི་ ལ་མ་གདང་ཡས་ཉེན་ཁ་འ ག་ག ད་དེ་འ ་ཡིན་ ས་
ས་མཐོ་བོ་དེ་གས་དེ་ ོ་ ན་ཐོན་ ེས་ ེད་ཡས་ ང་བ་ཡིན་ན་ ོགས་ཅིག་ནས་བོད་ ན་ ་ཆེན་པོ་གཅིག་
Production ེད་ཡོང་ ས་ གས་ལ་ ་ཆ་དེ་ ང་ངེས་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་ ལ་མི་
ལས་བབ་ཅིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ ེད་རང་ཟེར་ཡས་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་འ ག ད་དེ་ནས་བོད་པའི་ཨེམ་ ེ་ཚས་
ོན་མ་ནས་ངས་འདི་བཤད་བ ད་ ི་ཡོད་ ོ་ ན་ད་དེ་ ་དཔེ་ཆའི་ནང་བཤད་པ་ ོ་ ན་གི་མདོག་དང་
ད ིབས་དེ་འ ་གཅིག་ཡོད་རེད། ལོ་མ་ཏོག་ཙམ་ བ་པོ་གཅིག་ཡོད་རེད་ཡང་འཇམ་པོ་གཅིག་ཡོད་རེད་
ཟེར་ཡས་དེ་འ ་རོབ་ཙམ་བཤད་ ི་ཡོད་རེད་དེ་ཞིབ་ཚག་པོའི་འ ེལ་བཤད་གཅིག་ཕལ་ཆེན་གདང་གི་ཡོད་
མ་རེད། དེ་ཚའི་ ལ་དེ་ཡིན་ཅིག་མིན་ཅིག་དཔར་ བ་ཡང་ན་རི་མོ་ ིས། དེ་འ འི་ཐོག་ནས་ ོ་ ན་ངོས་
འཛན་མ་ནོར་བ་གཅིག་དགོས་ཡས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཤག བས་རེ་ཡང་ང་ཚ་ ན་ འི་ནང་ལ་ཡང་ ན་
ག ང་ནང་བ ན་བཞག་པའི་ ན་ ་དེ་མ་རག་ན་དེའི་ཚབ་གཏོང་ཡས་དེ་འ འི་གཅིག་ཡོང་བ ད་ ི་
འ ག་ག ད་འོ་དེ་ཚའི་ ལ་ ང་ན་ ན་ག ང་ནང་ཡོད་པའི་ ན་ ་ངོ་མ་ ང་ན་ ག་ཡས་མ་གཏོགས་འདིའི་
ཚབ་བཟོ་གཏོང་ཡས་གང་ ང་ ང་ ང་ན་ཡག་པོ་མེད་འ ོ། ཡང་ ་བ་བོད་པའི་ ན་ག ང་ཚད་དངོས་
གནས་ཚད་ ན་གཅིག་ཡོད་རེད་དེ་ཡིན་ནས་ ན་པ་ ེ་ ག་པ་གཅིག་གི་ཤེས་ཚད་མ་གདང་ཡས་ཡོང་ ིད་
ི་རེད། གཉིས་ན་ ན་ ས་དག་པོ་མ་ ང་ན་ ན་ ི་ ས་པ་བཤད་བཞག་པ་ནང་བཞིན་ནད་པ་ལ་ཕན་མ་
ཐོགས་པ་ཡོང་གི་རེད་པ། ས་ཙང་ ན་ ་དེ་ ས་དག་པོ་དགོས་ཡས་ཞེ་ ག་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཤག
ན་ ་ ས་དག་པོ་ཡོང་ཡས་ལ་ ོགས་ཅིག་ནས་ ན་ ་འབེལ་པོ་གཅིག་ཡས་དགོས་ ི་ཡོད་རེད་ལ།
གཉིས་ནས་ ོ་ ན་དེ་དག་གི་ངོས་འཛན་དེ་མ་ནོར་ཡས་གཅིག་ ེད་ཡས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བཞག ངས་ནམ་
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ན་ ེད་ཀ་ ེད་མོ་ཡིན་ ེད་ཀ་ ེན་གཤིག་དང་ ེད་མོ་ཡིན། ོན་མ་ང་ལ་ གས་ལ་ཡོང་བའི་ཁ་ ག་
ཅིག་ལ་ ན་པ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་དེ་གང་ཟེར་་་ཨོ་བ ན་འཛན་ མ་ ལ་རེད། ན་ ོར་ཞེ་ ག་
མཁས་པོ་རེད་བ། རེད་བ་ཡ། བ ན་འཛན་ མ་ ལ་མཉམ་ ་ཡོད། ང་དེ་ ས་མོ་ཊའི་ནང་ཡོང་བའི་
ཁ་ ག་ཅིག་རེད་ ག་ཙམ་ ག་ཙམ་མོ་ཊ་བཀག་ནས་ ང་ ང་ལ་ཡ་ ིན། ་མར་ ིམ་ ིམ་ཡོང་སའི་ཁ་
ག་དེ་བ་ ང་ ིང་ ེ་མོ་དང་མེ་ཏོ་ ིང་ ེ་མོ་དེ་འ ་ཤར་ ི་འ ག མེ་ཏོག་ད་ག་རེ་ཟེར་མཁན་དེ་རེད་ ིས།
དེ་ ང་ ན་ཟེར་མཁན་དེ་རེད་ཟེར། མེ་ཏོག་ཟིང་ ་ ང་ ང་ཅིག ད་དེ་ནས་ཡར་ ིན་ནས་ཡང་མེ་ཏོག་
དེ་འ ་འ ག མཚན་གཞི་གཅིག་པ་རེད། ད ིབས་མ་འ ་རེད། རིང་ལོས་མ་འ ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར།
དེ་ ང་ ན་རེད་ཟེར། ས་ཙང་རིའི་ ང་ ིན་པའི་ བས་མེ་ཏོག་ཟིང་ ་ཡིན་ན་ ང་ ན་ཡིན་པ་ བ་
པའི་བཟོ་འ ་ཞིག་འ ག ཧེ་ཧེ་ཧེ་ཧེ། ས་ཙང་ང་ཚ་ ན་ཞིབ་ཚག་པོ་ཞིག་མ་ ང་ན་ཤེས་སོང་ང་གནད་
འགག་ཅིག་ཡོད་བཟོ་འ ོ་གཅིག་འ ག ས་ཙང་ཏོག་ཙམ་ཞིབ་ཚག་པོ་ ེད་ཨ། དེ་ནས་ངས་ནམ་ ན་
ནས་ ད་ཅིག་བཀོག་གི་ཡོད་རེད།

ྤལ་ཟེར་ཡས་མེ་ཏོག་ཅིག་འ ག་ག་དེ་ད་ ་ ་གར་ཚས་ད་ ར་

འདི་ཟེར་ ི་འ ག་ཨ་ འི་ནང་ ེས་པའི་Water Lily ཟེར་ཡས་ཅིག་འ ག་ག་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ ྤལ་
ཟེར་ ི་འ ག་བསམ་ ང། ས་ཙང་ ྤལ་ ོན་པོ་ ྤལ་དམར་ཟེར་ཡས་དེ་ཚ་དཔེར་ན་ ེ་བ ན་ ོལ་
མ་ཆ་བཞག་ནས་ ྤལ་ ོན་པོའི་ ན་ཆ་ཡོད་རེད་བ་ད་ང་ཚས་ ྤལ་ཟེར་ཡས་དེ་དགེ་ ན་རིར་ ེས་
བ ད་པའི་མེ་ཏོག་ཚར་ ོན་ཟེར་ཡས་གཅིག་ཡོད་རེད་ལ་ ག་པར་ ་ ་མོ་ང་དགེ་ ན་རི་ལ་ ིན་པའི་ཁ་
ག་ ྤལ་རེད་ཅེས་བ བ་བཞག་པ་གཅིག་མ ེར་ ེབས་སོང་་་་གང་འ ་ཡིན་ན་བསམ་ང་དོགས་པ་
ཟ་ཡི་ཡོད། ཤེས་སོང་ང། ོན་མ་ངས་ལབ་ ོང། དེ་ཚའི་ ལ་ང་ཚས་ཞིབ་འ ག་དང་གོ་ ར་ ེད་དེ་ནས་
ས་མཐོ་བོར་ ེས་པའི་ཚར་ ོན་དེ་ཚ་དང་ འི་ནང་ ེས་པའི་ལི་ལི་དེ་ཚ་ ས་པ་གཅིག་པ་རེད་འ ག མིན་
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འ ག་ ད་པར་ཡོང་འ ག་ག་བ ་དགོས་ཡས་ཅིག་རེད་འ ག་ག དེ་ནས་གཞི་ནས་དོགས་པ་དེ་གཅོད་
ཡོང་གི་རེད། ས་ཙང་ངས་དེ་འ ་ཞིག་ ན་ཡོང་གི་འ ག ས་ཙང་ང་རང་ཚ་ཡིན་ནས་ ོགས་ཅིག་
ནས་ ན་ ་འབེལ་པོ་དགོས་ ི་རེད་ལ། ོགས་ཅིག་ནས་ ོ་ ན་དེ་ཚ་མ་ནོར་བ་ ས་ངོས་འཛན་ཡས་
དང་གཅིག་དེ་ཚ་གནད་འགག་མིན་འ ོ་བསམ་ ན་སོང་དེ་ངས་དེ་ག་ཚད་བཤད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་
བཤད་ཡས་མིན་འ གདེ་ནས་ད་ ་ག་རེ་ ན་སོང། ད་ད་ ་དེབ་འདིའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་
ོབ་ཟེར་ནས་ནད་པ་ལ་ མས་བ ེ་ ན་པའི་ཐོག་ནས་ ན་ ོད་དགོས་རེད་ཅེས་བ བ་ ་དེ་དག་བ ར་
་ལབ་དགོས་ཡས་མིན་འ ག དེ་ནས་འདི་འ གམིའི་ ས་པོར་བཤགས་བཅོས་ ིས་བ མས་པའི་དེང་
གི་བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་འ ་མིན་མང་པོ་ ེད་པའི་མཐའ་མར་མི་ལ་དངོས་པོའི་འ ་ཤེས་ལས་དེ་ ོག་ ན་
ཞིག་ཡིན་པའི་འ ་ཤེས་བ ག་ན་ཟེར་ ས་་་ཧ་ཧ་ཧགཅིག་ཁ་ཤས་ཐལ་དག་འ ་ཆོད་ ས་མིའི་ ས་ལ་ཅ་
ལག་གི་འ ་ཤེས་མ་གཏོགས་མེད་པ་ ས་ ིང་དེ་ཕར་བཀོག ོ་བ་དེ་ཕར་བཀོག ད་དེའི་ ང་ལ་ གས་འ ་
བོ་གཅིག་བ ོན་འཕར་ བ་ག་ ས་མིའི་བ ེ་བ་དང་འ ་ཤེས་མེད་པ་ཡོང་ ིད་པ་རེད་བ། རེད་བ་ཡ།
ད་དེ་ཚའི་ ལ་ང་ཚ་སེམས་ཅན་བདེ་ ག་འཚར་བ་ཡོད་པ། བདེ་བ་འདོད་པ་ ག་བ ལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་
ཡིན་པ་དེ་ངོས་འཛན་ ེད་ནས་དེ་ གས་ ི་བ ེ་བ་དང་ ན་པའི་ཐོག་ནས་ ན་བཅོས་ ེད་ཡས་ཟེར་ཡས་དེ་
བ ར་ ་ ་དགོས་ཡས་མིན་འ ག དེ་ ེད་རང་ཚ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཟེར་ཡས་ཡིན། ང་ཚ་བོད་
ལ་ཡང་དེ་འ ་བཤད་ཡས་ཡོད་རེད ཨེམ་ ེ་གཅིག་གཅིག་ཟེར་མཁན་དེ་མཁས་པ་ཞེ་ ག་ཡོད་རེད་ཡིན་ནས་
གས་སེམས་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་ ག་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ཧི་ཧི་ཧི་དེ་འ ་ཡིན་ ས་ ན་ཞེ་ ག་ཕན་པོ་མི་ཡོང་ཟེར་
ཡོང། ཟེར་ཡོང་ངམ། ེད་རང་ཚ་གོ་ ོང་ངས། ཨེམ་ ེ་གཅིག་གཅིག་ཟེར་མཁན་དེ་མཁས་པ་ཞེ་ ག་ཡོད་
ནས་མེད་ནས་དེ་ གས་སེམས་ཞེ་ ག་ཡག་པོ་རེད་ ན་ཞེ་ ག་ཕན་པོ་ཡོད་རེད་ཟེར་ ོང། དེ་ཡང་གོ་
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་གཅིག་འ ག་ག ད་འདི་ཡང་གནད་འགག་རེད། ད་དེ་རིང་གཞན་དག་གང་ཡང་ ་ཡས་མིན་འ ག
ད་ཡང་ངས་འདི་ཆབ་ ིད་ ི་གནས་ ལ་འ ་བོ་གཅིག་ཆགས་ ི་འ ག་ཏེ་ ེད་དེ་ཆབ་ ིད་ ི་གནས་ ལ་
ཟེར་ཡས་གང་མ་རེད། ངས་ནམ་ ན་ ག་པར་འདི་བཤད་བ ད་ ི་ཡོད། སངས་ ས་ ི་ཆོས་ལ་ ཱ་ལི་
གས་(Pali Tradition) དང་སམ་ ི་ཏའི་ གས་(Sanskrit Tradition) ས་གཉིས་ཡོད་རེད།
Pali Tradition་དེ་ ས་རབས་བ ་ ག་མང་པོའི་རིང་ལ་འབར་མ། ཐཻ་ལན། ི་ལ ྒ། ཀམ་བཽ་ཌི་ཡ།
ལཽ་ས་དེ་དག་གིས་ཉར་ཚག་འཛིན་ ོང་ ེལ་ག མ་ཡག་པོ་ ེད་ནས་བ ད་ཡོད་རེད། ས་ཙང་ ཱ་ལི་
གས་ ི་Authority དེ་ ི་ལ ྒ་དང་དེ་དག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་རེད། ད་Sanskrit Tradition འདི་
་མོ་སམ་ ི་ཏའི་ ད་ལ་ཡོད་པ་དེ་ ི་ ལ་ ི་ ད་ལ་དང་པོ་བ ར་ཡས་དེ་ ་ནག་ ད་ལ་བ ར་
བ་རེད། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་བོད་ ད་ལ་བ ར་བ་རེད་བཞག ད་ ་ནག་ཆ་བཞག་ན་ད་ ་ ང་ ན་
ཆགས་བ ད་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་ ས་Sanskrit Tradition ི་Authorityདེ་ ང་ ན་ཏང་གིས་ ེད་
ནས་ཡག་པོ་གཅིག་མིན་འ ག་ག ད་བོད་པ་དང་སོག་པོ་ཆ་བཞག་ན་བོད་པ་ནི་གཞི་ བ་ཡོད་མ་རེད།
དེ་འ ་སོང་ཙང་Sanskrit Buddhist Authority དེ་ ་གར་རང་གི་ཉེར་དགོས་འ ག དེ་རིང་ཁ་སང་
་གར་ནང་ཤེས་ཡོན་ཅན་ ཧ་མན་དེ་འ ་ངས་ངོ་ཤེས་པ་དེ་འ ་ ཱར་ ་ཐ་ ཱ ཱ་ཎ་སིའི་སམ་ ི་ཏའི་
Sanskrit University Professor མང་པོ་གཅིག་དངོས་གནས་Sanskrit scholar ཆགས་བ ད་
ཡོད་རེད། Authentic ཡོད་བ ད་མཁན་ཆགས་བ ད་ཡོད་རེད། དེ་ཚས་ནང་ཆོས་ལ་དོ་ ང་ཞེ་ ག་
ེད་བ ད་ ི་འ ག་ག ད་ཧིན་ ་ ག་པོ་ཞེ་བོ་དེ་འ ་ཡོང་གི་འ ག་ག འདིར་ ་བཞག་མཁན་དེ་འ ་
ཧ་ཧ་ཧ་་་ ས་ཙང་ ་གར་ནང་ལོག་ལ་ཡ་ནང་ཆོས་ལ་དོ་ ང་གསར་པ་ ེད་མཁན་དེ་འ ་བ ེབ་བ ད་
ི་འ ག་ག ང་ ོན་མ་ཨམ་ ཱ་ཝ་ཏི་ལ་ ིན་པ་རེད། ཨམ་ ཱ་ ཱ་ཏིའི་མི་མང་པོ་གཅིག་གིས་དོ་ ང་མང་པོ་ ེད་
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བ ད་ ི་འ ག ཡང་Dr. Ambedkar ེས་འ ང་དེ་ཚ་ཡང་ ཱ་ལིའི་Tradition གཅིག་བ ེབ་ ི་འ ག་
ག ད་Buddhist Traditionནང་ ཱ་ལིའི་ གས་དང་སམ་ ི་ཏའི་ གས་གཉིས་ཡོད་རེད་བ་ད་སམ་
ི་ཏའི་Tradition དེ་ ་གར་ ིས་བདག་པོ་ བ་བ ད་པ་དེ་རེད། དེ་བཞིན་ ་ད་དེ་དཔེ་ལ་བཀོད་པ་རེད།
དེ་བཞིན་ ་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ ་བའི་ ་མིའི་གསོ་བ་རིག་པའང་བ ེབ་བ ད་ཡོད་རེད་ ་ན་ནིའང་
བ ེབ་ཡོད་རེད། རེད་དེ་ཡིན་ནས་ང་ཚ་ཡོངས་ གས་ལ་ཡ་ ་གར་ནས་ད་ ་བ ན་འ ར་ནང་གི་ཆོས་ཚན་
༢༢ ཡོད་པ་དེ་ ་གར་ནས་ཡོང་བ ད་པ་གཅིག་རེད། ་ནག་ནས་བ ར་བ་མེད་པ་རེད། ང་ཚས་ནམ་ ན་
ནས་བོད་ ི་ ན་ག ང་ ་བ་ ངས་བ ག་ས་དེ་ ་གར་ནས་རེད་ཟེར་ནས་ནམ་ ན་གཙ་བོ་དེ་ག ངས་ ི་
ཡོད་རེད་པ། རེད་པ་ཡ། ས་ཙང་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ ་གར་བས་བདག་པོ་ བ་དགོས་ཡས་རེད་
བཞག་མ་གཏོགས་ ་ནག་གིས་བདག་པོ་ བ་དགོས་ཡས་ཅིག་མིན་འ ག་ག དེ་ནས་ཡང་ང་ད་ ་ ་གར་
ག ང་ལ་ ེས་བཀོད་པ་དེ་འ ་མ་རེད་ད། བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་ ་ནག་གིས་ངོས་འཛན་ ས།
་གར་དེའི་མ ག་ ར་ ས་པ་ཡིན་ན་ ོ་བོ་འ ་བོ་གཅིག་རེད། ཧེ་ཧེ་ད་འདིར་Some political
implication གཅིག་འ ག་ག National Interest བ ིས་པ་ཡིན་ནས། Nobody doubt that Tibet
Buddhism is come from India. Some of the Chinese nationalist, narrow minded
nationalist , they want Tibet Buddhist also should be come from China. But the fact is
not like that. So the Buddhist is come from India. Now similarly Tibetan Medical
System also basically come from India. So India has a rigid sort of ownership. I think
that’s important. ད་འདི་ངས་ཆབ་ ིད་ ས་ནས་བཤད་ ི་མེད་ད། འོ་ད་འདི་འ ་རེད་ཅིག་རེད།
so, that’s all. བ ོས་ཨ། ངས་ཅིག་ ས་བཞག བ་ལ་ གས་ནས་ཤར་མོན་བར་གང་ ར་བོད་ ི་ཆོས་དང་
རིག་ག ང་ཅིག་འ ར་ཆགས་བ ད་ཡོད་རེད། ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་དང་བ ན་ནས་ ལ་ ང་དེ་དག་ཡོང་གི་
རེད་བ། དེ་ག་ནང་བཞིན་གསོ་བ་རིག་པའི་ཨེམ་ ེ་ བ་ལ་ གས་ནས་ཤར་མོན་བར་ཡོད་རེད། ད་དེ་དག་
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གི་ནང་ནས་དེང་སང་གི་Modern ས་ཚད་དེ་ ེས་ཟིན་ བ་པ་ ེད་ ས་ངས་ནམ་ ན་ནས་ལབ་བ ད་
པ་ The best way to preserve one’s own tradition is with modern education.
སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་ཡོད་པ་དེ་ ང་ ོབ་ ེད་ཡས་དེ་Modern དང་མ་འ ེལ་བ་ ས་ ག་
ོག་ལ་བ ད་པ་དེ་Suicide ེད་པ་དང་གཅིག་པ་རེད། སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་དེ་Modern
Education ཆ་ཚང་གཅིག་ཡོད་ ས་དེང་རབས་ ི་ཤེས་ཡོན། དེང་རབས་ ི་ལག་བ ལ་དེ་དག་ཆ་ཚང་
ཡོད་ ེད་དེའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་ག ང་ ང་ ོབ་ ེད་ ི་ཡིན་ན་དངོས་གནས་ ང་གནས་ ་
མཚན་ ན་པ་གཅིག་དང་ ས་པ་ ན་པ་དང་ ན་རིང་པོ་ ང་ ོབ་ ེད་ བ་ཡས་གཅིག་ཡོང་ཡ་རེད།
དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་Norway, Finland ས་ ང་ ོགས་ལ་ཡོད་པའི་མི་རིགས་འ ག་ག འོ་ཁོང་
ཚའི་མི་རིགས་གོམས་གཤིས་ཆ་ གས་བ ་ ོད་ ང་ ོབ་ ེད་ཡས་དེ་Modern Education ཆ་ཚང་ཡོད་
པ་ ེད་དཔེར་ན་Samiland ཆ་བཞག་ན་ཁོ་རང་ཚའི་ ོས་ཚགས་བ ག་འ ག་ག དེ་འ འི་ཐོག་ནས་ཁོང་
ཚས་དེང་ ས་ ི་ཤེས་ཡོན་Modern Education Knowledge ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚའི་
མི་རིགས་ ི་རིག་ག ང་དང་ མ་པ་དེ་བ ང་གི་འ ག་ག ད་ ང་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཡ་Latin America
དེ་བར་འ ག སོ་སོའི་མི་རིགས་ ི་རིག་ག ང་དང་ ད་ལ་ཞེན་འགོག་ཞེ་ ག་ ེད་ ི་ཡོད་རེད་དེ་ད་
དེ་ ད་དེ་ ག་ཡོང་བསམ་ནས་Isolate ེད་བ ད་ ི་འ ག་ག ས་ཙང་ང་རང་ད་ ་ལ་ གས་ ལ་
ེད་ནས་ངས་འདི་རེ་བ་ཆེན་པོ་འ ་ཞིག་མཐོང་སོང། ེད་རང་ཚ་དེང་སང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་ཨིན་
ཇིའི་ ད་དང་ཧིན་ ིའི་ ད་དེའང་ཡོད་པ་ ས། དཔེན་ན་ཨེམ་ ེ་ཆ་བཞག་ན་Modern Medical
Education ང་ ས་ཨེམ་ ེ་ཐོན་པ་དེ་འ ་མང་པོ་འ ག་ག ཕལ་ཆེར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ ལ་རིང་པོ་
འདིའི་ནང་ནས་Potential ཆེ་ཤོས་དེ་ ེད་རང་ཚ་ཕལ་ཆེན་ལ་ གས་ལ་ཡོད་པ་འ ་པོ་གཅིག་འ ག
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ས་ཙང་ ེད་རང་ཚ་ད་ ་བར་ ་Active sort of role in this period, so I am very very
encourage… or proud and I very much appreciate. So please continue more active
role and in the mean time close cooperation, now here with Himachal, very good and
then also the other state with same like Arunachal, Sikkim with more cooperation.
Then our Institution in Sarnath, Ngawang Samten and one medical person there
Lobsang Tenzin. So you all cooperate, its very good. So please continue. All these
responsibility of preservation of Tibetan Sowa-Rigpa is our core responsibility.
So we must work together.
Thank You!
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