
༄༅། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་མཆྱིན་པའྱི་འབྲས་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། 
 

( Treatment of Liver Cancer according to TTM) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

སྨན་རམས་པ་ཚེ་དབང་རྟ་མགྱིན། རྡ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྱིགས། 



སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། 



༄༅། ཐུགས་རྗེ་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་བཅོམས་ལྡན་འདས། མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགོའྱི་སྡུག་
བསྔལ་སྗེལ། དུག་གསུམ་ནད་སྗེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། བྗེ་དུརཡྱའྱི་འོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞྗེས་ཡུལ་
ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གུས་ཕག་མངོན་དུ་ཕུལ་ནས་བརོད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། 
༡། སྔོན་གྗེང།  
༢ བརོད་གཞྱི་ནད་ཀྱི་སོར།  
༣ འཇུག་ཡུལ་གནས་ཀྱི་ངོ་སོད།  
༤ འབྲས་ནད་སྗེད་པའྱི་ཟས་སོད།  
༥ མཆྱིན་པའྱི་འབྲས་ནད་སྗེད་པའྱི་དམྱིགས་གསལ་ནད་ཁག་གཅྱིག་།  
༦ བརྟག་ཐབས་ངོས་འཛིན།  
༧ བཅོས་ཐབས་སྱི།  
༨ མོང་བཅོས་སྨན་།  
༩ དུས་རྱིམས་དང་སྗེད་གང།  
༡༠ འཇུག་བསོམས།  



དང་པ་ོསྔནོ་གྗེང། 
མཁས་རྒྱུ་མྗེད་ཀང་ལམ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྗེ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ད་རྗེ་མཆྱིན་པའྱི་འབྲས་ནད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཞྗེས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་གལ་ཆྗེ་པོ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ས་བོན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏམ་རོགས་མའྱི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞྱིག་བློ་གསར་དོན་གྗེར་ལྡན་པའྱི་སྨན་པ་གསར་བུ་བ་རྣམས་
ལ་བདག་སྨན་ཞན་གྱི་ལོང་ངོ་༣༩ ལ་ྗེ་བའྱི་ནད་བཅོས་ཀྱི་དུས་ཚིགས་འདྱིའྱི་ནང་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་བཅོས་པའྱི་གཏམ་ཞྱིག་

བརོད་ཐུབ་ན་ཞྗེས་འབོད་བསྐུལ་གནང་མཁན་གྱི་འབྲྗེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ར་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ནད་འདྱི་ནྱི་དྗེང་དུས་ནད་གསར་པ་ཞྱིག་ནྱི་ར་བ་ནས་མ་རྗེད།  བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་
གཞུང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་ཞྗེས་པའྱི་རྒྱུད་གསུམ་པ་མན་ངག་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ཀྱི་ལྗེའུ་༦༣པ་འབྲས་ནད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལྗེའུ་དྗེ་
ཡྱི་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རྗེད། དྗེང་སང་ཚན་རྱིག་གྱི་འཕྲུས་ཆས་ལྗེགས་པ་དང་དུས་དབང་གྱི་རྗེན་པས་ནད་འདྱི་ན་མཁན་
ཧ་ཅང་མང་བ་མ་ཟད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆ་ནས་དྲག་སྗེད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞན་ཆ་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་སོང་འདས་གོང་
གུ་འགོ་མཁན་ནྱི་ཧ་ཅང་མང་བའྱི་ནད་རྱིགས་ཀྱི་གས་ཞྱིག་རྗེད། བོད་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བཅོས་ཐབས་བསྗེན་མཁན་གྱི་
ནད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ནུས་ཀྱི་ཆ་ནས་དྲག་ངོ་མཐོན་མཁན་དང་འཆྱི་གསོན་ཐོབ་མཁན་ནྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ཐོས་པ་

དང་མཐོང་བ་དང་བྱུང་བ་སོགས་མང་དག་ཡོད། 
 རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གསོ་བྱ་གསོ་བྱྗེད་བསོད་ནམས་ལས་ཀྱི་འབྲྗེལ་ཞྗེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལ་ཡྱིད་མཆྗེས་ཡོད། གང་ལ་ཞྗེ་
ན་ན་ཚ་ན་དགོས་པའང་ཚེ་འདྱིའྱི་ྗེས་པ་དང་སྔོན་གྱི་ལས་དྗེ་ྱིད་འདྲྗེས་ལས་འབྱུང་དང་རྣམས་པ་གསུམ་ཞྗེས་གསུངས་ཡོད་
པར་སོང་དྗེ་དག་གྱི་གྗེན་པོ་ལུགས་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་དམྱིགས་གསལ་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་
ལག་ལྗེན་མང་པོ་ཞྱིག་བསན་པ་རྣམས་ལག་དུ་ལྗེན་དང་མ་ལྗེན་གྱི་ཆ་ནས་ཕན་འབྲས་མྱི་འདྲ་བ་ནང་གསྗེས་སུའང་ཁྱད་པར་

ཡོད་པ་ནྱི་མོང་མཐོང་ཡྱིན། 
 



གྱིས་པ་བརདོ་གཞྱི་ནད་ཀྱི་སརོ། (འབྲས་ནད་) 
 
 ཕྱི་ལུགས། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ནད་འདྱི་ལ་ཀན་སར་ཞྗེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན།  དྗེ་ནྱི་ཕྱི་ལོའྱི་སྔོན་གྱི་
ལོ་༤༠༠ ནང་གནའ་བོའྱི་སྨན་ལུགས་ཞྱི་ལྱིའྱི་སྨན་པ་ཚོས་མྱིའྱི་ལུས་སྗེང་དུ་ནད་དབྱྱིབས་རྡོག་རོྡག་དང་དྗེའྱི་
འབྲྗེལ་བའྱི་སོད་ར་ནྱི་སྱིག་སྱིན་རྐང་པ་དྲུག་ལྡན་དང་འདྲ་བོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང། རྱིམས་བཞྱིན་དུས་རབས་
གྱིས་པའྱི་ནང་ཞྱི་ལྱིའྱི་སྨན་པ་ག་ལྗེར་ནོན་གྱིས་ནུས་མའྱི་སྐྲན་དང་རྗེན་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་ར་ནྱི་སྱིག་
སྱིན་གྱི་གཟུགས་དང་གཅྱིག་པ་འདྲ་བར་སྔར་ལས་གསལ་བ་མཐོང་ཡོད་པ་རྗེད། དྗེ་འདྲ་སོང་གཙང་ནད་དྗེར་

ཞྱི་ལྱིའྱི་སད་དུ་karkinos ཞྗེས་མྱིང་དྗེ་དང་པོར་བཏགས་པ་རྗེད། ཕྱི་སུ  Latin ཞྗེས་རྡ་རྱིང་པའྱི་སད་ལ་ 
Cancer ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་དབྱྱིན་སད་དུའང་ཐ་སད་དྗེ་ཁྱབ་ཏྗེ་ Cancer 

 ཞྗེས་དུ་ད་ལྟའང་བརོད་བཞྱིན་པ་རྗེད། སབས་དྗེར་ནད་དྗེར་སྐྱུགས་པའྱི་ 
བཅོས་གཙོ་བོར་བྱྗེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག། 

  



བོད་ལུགས། བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལ་ནད་འདྱི་ལ་འབྲས་ནད་ཞྗེས་བརདོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རྗེད་།  
དྗེ་ཡང་  
༡། ༡༤༠༥ སག་ཚངས་ལོ་ར་བ་ཤྗེས་རབ་རྱིན་ཆྗེན་གྱིས།  འགམས་འཁྲུགས་དྭངས་མ་མ་སྨྱིན་པར་། ངན་ཁྲག་རྒྱས་ཏྗེ་ར་མྱིག་
བྱྗེར། རླུང་གྱིས་འདྲྱིལ་ནས་བྗེ་འབྲས་ལྟར་དཔར།ས་ཞྱིང་མཁྲྗེགས་གྱུར་འབྲས་ཞྗེས་བཤད།  
༢། ༡༦༣༡ འབྲྱིང་གུང་ཚེ་དབང་བསན་པའམ་དཀོན་མཆོག་འགོ་ཕན་དབང་པོས་། རྣག་དང་ཆུ་སྗེར་དཀྱིལ་དུ་འབྲས་ལྟར་སྗེས་

པའོ་ཞྗེས་དང་།  
༣། ༡༦༥༣  སྗེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས། གན་རྱིམས་ཤ་རུས་ར་་བྗེམ་འབྲས་ཞྗེས་པ། རྒྱུ་ནྱི་གན་ཚད་སྱི་དང་འདྲ་བ་ལ། 
དྲག་ཤུལ་རྗེན་དང་ས་བདག་ཀླུ་གན་འགས། ངན་ཁྲག་ཆུ་སྗེར་རྐུན་བུ་ལ་སོགས་པ། རླུང་སྱིལ་ལུས་ཀྱི་ལྷན་སྗེས་སྱིན་དང་

བསོངས། ཞྗེས་སོགས་གསུངས། 
༤། ༡༨༡༣  ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས། ཤྱིང་བྗེ་ཏོ་ར་ཡྱི་འབྲས་བུ་ 
ལྟར་ས་ཞྱིང་འཁྲྗེགས་པ་ལུས་ལ་བྱུང་པས་སོ་ཞྗེས་སོ། 
གང་ཡང་རྒྱུ་རྗེན་གཞྱི་མཐུན་དུ་བསན་པ་ནྱི། འགམས་པ་སྗེ་ཕོག་ཐུགས་ཤོར་བའྱི་དོན་ལ་འཇུགས་པས། རྒྱལ་པོའྱི་ཐུགས་
འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུའོ། རྗེན་དུས་གདོན་ཟས་སོད་བཞྱི་པོས་རང་གྱི་གནས་ནས་གཞན་གྱི་གནས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་
མ་སྨྱིན་པར་མགས་ཞུ་དྭངས་སྱིགས་ལྗེགས་པར་མ་འབྱྗེད་པ་སོགས་ཀྱིས་ངན་ཁྲག་རྒྱས་ཏྗེ་ར་མྱིག་དུ་ཤོར་བ་ལ་ྗེ་པ་རླུང་གྱིས་
གོང་བུར་བསྱིལ་ནས་རང་བཞྱིན་ལྷ་ཅྱིག་ཏུ་ལུས་ཀྱི་སོད་སྨད་ཆ་ཤས་ངྗེས་མྗེད་དུ་སྐྲངས་པ་ས་འཁྲྗེགས་ཅན་ཆྗེ་ཆུང་ངྗེས་མྗེད་དུ་

འབྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ཟྗེར། 

 



གསུམ་པ་འཇུག་ཡུལ་གནས་ཀྱི་ང་ོསདོ། 

 
   
ནང་འབྲས་༩ ཡྱི་གསུམ་པ་བཙུན་མོ་ལྟ་བུ་དོན་མཆྱིན་པའྱི་གནས་དྗེ་ཡྱིན།  སྱི་བཏང་མྱི་བདྗེ་ཐང་གྱི་མཆྱིན་པ་དྗེ་
ཁྲག་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ཁྗེངས་པས། མདོག་སྨུག་ཁམས་ཡྱིན་པ། དབྱྱིབས་སོད་མཐུག་ཅྱིང་སྨད་ས་བ་རྟ་ཡྱི་རྱིགས་པ་དང་འདྲ་བ་ས་

སྱི་རང་གྱི་ལྗེ་དང་འདྲ་བ་། གཞན་ཡང་ལུ་གུ་ལ་བ་དང་འདྲ་བ། གྲུ་མོ་ གཡས་ཀྱི་འཁོར་ཚོད་འོག། ཁྱྱི་ལྗེ་བཞྱིན་དུ་ནར་བ་དང། 
ཁུར་མཚུར་གཞྱིན་དུ་བཅངས། བར་དུ་རྟ་མྱིག་བཞྱིན་དུ་ཟླུམ་། ལྱིད་ཚད་གྷ་རམ་ ༡༢༠༠ ནས་ ༡༥༠༠  བར་ཡོད། 
 བྱྗེད་ལས། ཕོ་བ་ (བྱྗེད་ལས་ལ་བལྟོས་ནས་བཏགས་པའྱི་སྣོད་དྲུག་གྱི་ཡ་གལ་མྱིད་པ་དང་ལོང་གའྱི་བར་གྱི་ཆ་
ཤས་ཀྱི་མྱིང་། རོ་དྲུག་གང་གྱིས་ཟས་སོམ་ཟོས་པ་རྣམས། མག་ཞུ་དྭངས་སྱིགས་ཕྗེ་ནས་ནྱི། ཐུར་དུ་རྒྱུ་མའྱི་ཡུལ་དུ་ཕོ་བའམ་

 གཏོང་བ་བྱྗེད་པ་ན་དྗེ་ལྟར་གགས།)དང་ཐད་ཀར་འབྲྗེལ་བ་ཆྗེན་པོ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཁ་ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་
རྣམས་རང་གྱི་གནས་སུ་དྲངས་ནས་ཁྲག་གྱི་གཞྱི་རྟྗེན་དང་གཙང་མ་བཟོ་བར་བྱྗེད་པ་། ལུས་ཟུངས་ཀྱི་ཁ་དོག་གྱུར་བ་དང་

 པགས་པའྱི་མདོག་གསལ་བ། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་གསལ་བར་བྱྗེད་། ལུས་ཀྱི་ སོབས་མདྭངས་འཕྗེལ་བ་དང་བསྲུངས་
བརྱི་བྱྗེད་པ་། ཚེ་སོག་གནས་པའྱི་གཞྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་སྱིང་ལ་འཁོར་བཙུན་མོའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱྗེད་ལས་གལ་ཆྗེན་མང་དག་ཞྱིག་བྱྗེད་

ཀྱི་ཡོད་པ་རྗེད། 

 



བཞྱི་པ་འབྲས་ནད་སྗེད་པའྱི་ཟས་སདོ་། 

 
 ༡། ཟས་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི། 
 གང་ཤ། ཕག་ཤ། མྗེར་བསྗེགས་པའྱི་ཤ་རྱིགས། འོ་འཆྱིང། བསལ་ཟས། སྣུམ་རྱིགས་མང་བསྗེན། རྫས་སོར་གྱི་བཅོས་
 མྱིའྱི་ཟས་རྱིགས། རྱིང་ཟས། མ་སྨྱིན་པ་དང་མ་འཚོས་པའྱི་རྱིགས་སོགས། 

 
 ༢། སོད་ལམ་ནྱི། 
 ལུས་རལ་ཉུང་དྲགས་པ། ལུས་ཤ་རྒྱགས་ཆྗེ་པ། ཁ་རླུང་བརོག་པ། སྱིག་ལས་སྣ་ཚོགས་དང་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས། སྗེམས་
 ངལ་ཆྗེ་དྲག་པ། དུས་སུ་མ་ལ་པ། དུས་སུ་མ་ཟོས་པ། ཐ་མག་རྡོ་ཐལ་། ཆང་རག་( འདོད་ཆགས་། ཞྗེ་སང། གཏྱི་
 མུག།  ང་རྒྱལ་། ཕྲག་དོག་སྗེ་དུག་ལྔའྱི་རང་རྟགས་དྗེ་ལ་ཚང་ཡོད་པ་དང་སྗེ་བུ་རྣམས་ཀྱི་དུག་ལྔ་ལག་
 པར་ཆང་བ་ལྟར་དྗེའྱི་བྱྗེད་ལས་ཀྱིས་དུག་ལྔའྱི་བྱ་བ་བྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆང་ཞྗེས་ཟྗེར་བའོ་) མང་སོད་ཐལ་པ་སོགས། 

 



ལྔ་པ་མཆྱིན་པའྱི་འབྲས་ནད་སྗེད་པའྱི་དམྱིགས་གསལ་ནད་ཁག་གཅྱིག། 

 
༡  མ་ཞུ་བ།  
༢  མཁྲྱིས་རྡོ།  
༣  མཆྱིན་ཚིལ།  
༤  སྨུག་པོའྱི་ནད།  
༥  མཆྱིན་དུག་ཁ་པ།  
༦  མཆྱིན་དུག་ག་པ།  
༧  འགམས་ཁྲག་ལུས་པ།  
༨  མཚོན་ཕོག་པ།  
༩  བརྡབ་འགམས་བྱུང་བ།  
༡༠ གོ་གཅོང་ཟུར་ཕོག། 

 



དྲུག་པ་བརྟག་ཐབས་ངསོ་འཛནི། 

  
༡ ཕྱི་ལུགས་། དུས་རབས་༡༨པའྱི་ནང་ཕྲ་མཐོང་ཆྗེ་ཤྗེལ་གསར་གཏོད་དང་དྗེའྱི་བྗེད་སོད་བྱས་པའྱི་དབང་གྱི་ནད་རྱིག་ཞྱིབ་
འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀན་སར་སྗེས་ཚུལ་གྱི་གོ་རྱིམ་རྣམས་རྟོག།་ཁོང་ཚོའྱི་ཀན་སར་ནྱི་ཕྲ་པུང་གྱི་རང་ཚོད་མ་ཟྱིན་པའྱི་འཕྗེལ་
རྒྱས་སམ་ངོ་བོ་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཤྗེས་ལ། འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལུགས་གསོ་རྱིག་གྱི་ཀན་སར་ཞྗེས་པའྱི་
ནད་དྗེའྱི་ངོས་འཛིན་གྱི་ར་དོན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། དྗེང་སང་ཀན་སར་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་༡༠༠ཙམ་ངོས་འཛིན་བྱྗེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པ་རྗེད། 

  



ནད་རྱིགས་དྗེ་དག་ CT scan་དང་ Mamogram, Dna་དྗེ་བཞྱིན་དུ་Biopsy ཕུང་གྲུབ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རྱིགས་དང་དབྱྗེ་བ་གཏན་འཁྗེལ་སོགས་བྱྗེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྗེད། 
 ༢ རང་ལུགས། ༡ མཐོང་བ་ཡུལ་ཆུ་ལ་་མྱིག་ལྟ་བུའྱི་ལྦུ་བ་ཆགས་པ་དང་ཆུ་མདོག་དམར་སྗེར་སྨུག་ལ་རོགས་
ཅན་ཀོ་རུལ་གྱི་དྲྱི་ཁ་བ། 
 ༢ རྗེག་པ་ར་་ལ་སྱིར་ར་རྒྱུད་ཕྲ་ལ་འདར་ཞྱིང་ལྷག་པར་དུ་གཞོག་གཡོན་གྱི་ཀན་ར་ཞན་ཅྱིང་ཞར་བ་མངོན་པ། 
 ༣ ཐོས་པ་ས་ལ་དུས་རྱིམས་དང་པོར་རང་གནས་ཀྱིས་དམྱིགས་གསལ་མྱི་བདྗེ་བའྱི་འཚོར་སྣང་མྱི་མངོན། དུས་
རྱིམས་གྱིས་པར་རྗེན་བུའྱི་ལམ་ནས་མཆྗེད་འགོ་བས་ཅུང་ཟད་ལུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་བྱ་བར་བྱྗེད་མྱི་བདྗེ་བའམ་ཤུག་ཞན་པ་ཕོ་
མཆྱིན་སོས་པ་ཟས་ལ་དྭངས་ཁ་མྗེད་པ་དང་ཁོང་འཁྲོ་བ་སོགས་འོང། དུས་རྱིམས་གསུམ་པར་ཁྲག་རའྱི་ནང་མཆྗེད་འགོ་བས་
ནད་རྟག་གོང་གསལ་རྣམས་མངོན་གསལ་ཆྗེ་བས་སད་མདངས་ཞན་པ་བཤང་གཅྱིན་འབབས་དཀའ་བ་ཆམ་ལྡང་ཆྗེ་བ་སྗེམས་
ལ་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ་གྱིད་ལམ་མང་བ་སོགས་འོང། དུས་རྱིམས་བཞྱི་པར་གོང་གྱི་ནད་རྟགས་རྣམས་སྔར་ལས་མངོན་གསལ་བ་
དང་དྲྱི་ཆུ་འབབས་དཀའ་བ་། ཆུ་ཡྱི་ཁར་བརྒྱད་སྐྲངས་པ།་གདོང་མདྭངས་ས་བ། ་འགྱུར་མང་བ།མྱིག་ཤྗེད་ཞན་པ་།གསུས་པ་

ཆྗེ་ལ་རྐང་ལག་ཕྲ་བ་བྱྱི་ལའྱི་མགུལ་འདྲ་བ་འོང།  གང་ཟོས་སྐྱུགས་པ་དང་ན་ཟུག་ཆྗེ་བ་ཟུངས་གསུམ་ཤོར་བ་ཡར་ཁུང་
ལྡྱིབ་པ་སད་མདངས་མས་པ་དབང་པོ་མྱི་གསལ་ཞྱིང་རྱི་ལམ་མྱི་བཟང་ན་འཚོ་རྟགས་མྱིན། 

 



བདུན་པ་བཅསོ་པའྱི་ཐབས་སྱི་། 

 
 ༡  སོད་ལམ།  ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་མམ་འཇོགས་ལས་དྲག་ཤུལ་རྱིགས་བྱ་མྱི་ན། 
 ༢  ཟས། ར་ཤ་དང་་ཤ་དང་བྱ་ཤའྱི་རྱིགས་། བཟའ་བཏུང་གསོས་པ་དང་སྔོ་ཚལ་ཀྱི་རྱིགས་
  དང་དྗེའྱི་ཐང། དྗེ་བཞྱིན་ཤྱིང་ཏོག་། ཆུ་སོལ་དྲོད་འཇམ།  སྒ་སྨུག་དང་བཙོང། མར་གསར་པ་དང་
  བཙགས་བཅད་སྣུམ་རྱིགས། ཡུང་བ་དང་།མངར་ཤས་དང་ཚྭ་ཉུང་བའྱི་གོ་ཐུག་དང་འབྲས་
  ཐུག་ཙམ་པའྱི་ཐུག་པ་།  མོག་རོ་། ཟས་ཚོད་རན་པ་བཟའ་བ་དང་སོར་བ་མྱི་མཚུངས་བ་མྱིན་
  པའྱི་ཟས་བསྗེན། 
 ༣  སྨན། བྲག་ཞུན་ཨ་རུ་སོས་དཀར་གསུམ་གཞྱིར་བཞག་སྗེང་། མཆྱིན་པར་བ་ཤ་ཀ་དང་གུར་
  གུམ་ཁ་མཚར་བསྣན་ཞྗེས་པ་སོགས་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་སོལ་གང་ཡོད་
  རྣམས་ལག་ལྟར་འཁྗེལ་ཐབས་ཀྱིས་མས་ཞྱིབ་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་གནང་དགོས། 
 ༤ དཔྱད། རུ་འཐུང་གཏར་བ་དང་མཆྱིན་གསང་དུ་མྗེ་བཙའ་གདབ་པ། 
 ༥ ཞབས་རྱིམས།  ལ་མ་མོ་བྱང་སྨན་དང་འཆྱི་བསླུ་གཏོང་དགོས། 
 ༦ རྱིས་གཏ་ོལ།  ནད་རྱིས་ནང་གང་འབབ། དང་ཚེ་ཪ ྱིས་དྗེ་ངྗེས་པར་དུ་རྒྱབ་དགོས། 

 



བརྒྱད་པ་མངོ་བའྱི་བཅསོ་སྨན། 

 
 དྭངས་བཙ།ོ  ཞྱི་སྗེར།  ཞྱི་རུ།  ཐང་ཆྗེན་༢༥། བྲག་ཞུན་༩ པ་། 
མན་བསྱིལ།  ཟླ་ཤྗེལ་༣༧། ཟླ་ཤྗེལ་བདུད་རྱི་མ། གུར་གུམ་༡༣། སྐྱུ་རུ་༢༥  ས་གས་༩པ། ས་ཏྱིག། 
རྱིལ་པད། གུར་ཏྱིག། ཨ་རུ་བདུན་པ། དགའ་བ་༡༦། སྐྲན་བཤྱིག། དྭགས་སྨན་༡༥།  
བདྗེ་སོམས་། བདྗེ་མྱུག། གསྗེར་མདོག་༥པ། གང་མཁྲྱིས་༡༠ པ།  བཅུ་བདྗེ། དྭངས་མ་ཆུ་འདྲྗེན། 
སོས་དཀར་བཅུ་པ། ཀླུ་བདུད་༡༨ ཁྱུང་ལྔ། ཁྱུང་ལྔ་ནྱི་ལ། གསང་བདག། ཁྲབ་རྱིང། 
སང་རྱི་༡༢། ཕན་ཀུན། རྟ་བཟྱི།  གུར་འསྱིན། སོས་གུར། གསྗེར་མདོག་༡༡། རྣམ་སྗེར། ཕོགས་རྗེ།   
ཨར་ཀླུ། ཚང་ལྷ་། སྐྲན་འཇོམས་ཟླ་བསྱིལ།  གཡུ་རྱིང་༢༥། བཙོ་བཀྲུ་ཟླ་ཤྗེལ། ལགས་
རྱིལ་ཆྗེན་མོ།  མང་སོར་ཆྗེན་མོ། གང་སོར་ཆྗེན་མོ། ཚ་སོར་ཆྗེན་མོ། 

 



དགུ་པ་དུས་རྱིམས་དང་སྗེད་གང་དང་གང་།  

 
 ༡།སྗེང་དྲག།   ༢། འཕྲལ་དྲག།  ༣། སྗེད་མྗེད། 

  
དུས་རྱིམས་དང་པོ།   དུས་རྱིམས་གསུམ་པ།   དུས་རྱིམས་བཞྱི་པ།  
དུས་རྱིམས་གྱིས་པ། 

 



བཅུ་པ་འཇུག་བསམོས།  

 
 རང་ྱིད་སྨན་པ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་མཁས་ལྗེན་དམ་ཆ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རྗེད། དྗེ་
འདྲ་སོང་གཙང་ལས་འགན་གང་ཡྱིན་པ་དང་གང་བྱྗེད་དགོས་དང་མྱི་དགོས་པ་ཡང་མཁྱྗེན་ཆུབ་རྗེད་། རྒྱུད་ཀྱི་འཇུག་དོན་
ཡོངས་གཏད་ཀྱི་ལྗེའུྱི་ནང་མྱི་སོག་ཚོད་ལྗེན་མ་བྱྗེད་གདྗེངས་ལྡན་སོབ། སྨན་དཔྱད་ཤྗེས་བློ་མ་བྱྗེད་རྟོག་དཔྱོད་གཟོབ། འབུ་སྱིན་

སོགས་ཀུན་རྟག་དུ་རང་འདྲ་བལྟ། གང་ཐོག་མར་ཕོ་འབོར་ན་གསོད་སྱིག་བཞྱིན།  སྨན་དཔྱད་དུས་ལས་མ་མགངས་བརོན་
པས་གྱིམས། ལས་རྣམས་ཕལ་ཆྗེར་ཟླ་ཚེས་དུས་སུ་བསང་པར་གཅྗེས། ལོག་པའྱི་གོ་ས་བཞྱི་རུ་མ་ཤོར་བ་། ྗེས་ཆར་ཡོད་ཀང་གསོ་
རུ་ཡོད་པ་སྨྲ། ྗེན་ཆུང་ཡྱིན་ཀང་བྱ་ར་དགོས་པ་སྣང་ཞྗེས་བྱམས་དང་སྱིང་རྗེ་དགོས་པ་གསུངས་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་བསབ་བྱ་རྣམས་
རྟག་དུ་ཡྱིད་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལོག་པའྱི་གོལ་ས་བཞྱི་རུ་མ་ཤོར་བ་གནང་ན་བྱས་པའྱི་ལས་ལ་འབྲས་བུ་གཞན་ལས་

ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོང་པ་ནྱི་རང་གྱི་མོང་བ་དངོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་འཆྱི་བ་སོབས་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་ས་མ་ཡ་ཡྱིན།  

 



ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ། 


