
 

བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ག་ིགཏར་གའ་ིའཕེལ་རྒྱས་དང་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་དཔོག 

ཨ་ལ་སྐལ་བཟང་སྐྱབས།  རིན་ཆནེ་སོལ་མ། 

 

ནང་དནོ་གནད་བསྡུས།  སིར་བོད་ལུགས་གསོ་རགི་ནི་རང་བྱུང་ཚན་རིག་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། 

གསོ་དཔྱད་གཏར་ག་ནི་གསོ་ཚུལ་ལག་ལེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གྱལ་ཡིན་པས། དེའི་རིན་ཐང་གཙོ་བོ་ནི་

ནད་ཐོག་ལག་ལེན་དང་སྨན་བཅོས་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་དངོས་ཡོད་ཀི་ཁོད་ནས་བདེན་དཔང་དང་

གསལ་འགེལ་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་བས་རོམ་ཡིག་འདིར་ནང་དོན་ཁག་དྲུག་གི་སོ་ནས་བོད་ལུགས་གཏར་

གའི་ཚན་རིག་གི་དཔྱད་དཔོག་ལ་གདེང་འཇོག་མཛད་པ་ཞིབ་ཏུ་ཡི་གེར་ཕབ་ཡོད།  

 

ཐ་སྙད་གཙ་ོབ།ོ  གཏར་ཁ། གཤགས་ལས། དཔྱད་བཅོས། ཚན་རིག 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ཨ་ལ་སྐལ་བཟང་སྐྱབས།  བོད་སྨན་ཞིབ་འཇུག་པ།  ད་ལྟ་བོད་ལངོས་གསོ་རིག་སོབ་གིང་དུ་རབ་འབམས་ཞིབ་འཇུག་གི་སོབ་བ་གཉེར་བཞིན་ཡོད། 

རིན་ཆེན་སོལ་མ།  སྨན་པ་བཀའ་བཅུ་བ།   ད་ལྟ་ཟི་ཁོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་བོད་ལུགས་སྨན་རིས་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད།  



གེང་གཞ།ི  
སིར་བོད་ལུགས་གསོ་དཔྱད་ཀི་བྱུང་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་མང་པོའི་ལོ་ངོ་སུམ་སོང་དང་བཞི་སོང་

ལྷག་གི་དུས་ཡུན་ལ་ལུང་རིགས་ཚད་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབ་སེ་དེའི་ལོ་རྒྱུས་རིན་ཐང་ཇེ་གསལ་ཏུ་གཏོང་གི་

ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ལུགས་གཏར་དཔྱད་ལའང་དེ་མཚུངས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་

ལྡན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་མཚོ་བོད་མཐོ་སང་ན་ཐོག་མའི་གཞིས་ཁིམ་འཛིན་མཁན་གྱི་འབོག་མི་ལ་

མཚོན་ན། འཚོ་བའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འབེལ་བའི་"སོ་ཕྱུགས་ལ་མཚེར་རྒྱེབ་"ཞེས་པའི་ལག་ཐབས་ཞིག་

དར་ནས་ད་བར་ད་དུང་ལག་ལེན་བེད་བཞིན་ཡོད། བོད་ཡིག་ཚིག་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། མཚེར་རྒྱེབ་པ་

ནི་ནོར་ཕྱུག་ལ་ས་ནད་ཕོག་ཚེ་ཤིང་ཐུར་གྱིས་མཚེར་བ་འབིགས་པའི་བཅོས་ཐབས་ཤིག་ 1 ཞེས་འཁོད་

ཡོད་ལ། དེ་ལས་ལྕགས་རིགས་སོགས་མ་དར་གོང་ནས་ཤིང་ཆས་བེད་སད་དེ་ནད་ཁག་ཕྱིར་འབུད་ཀི་

རིག་པ་ཞིག་སྔ་མོ་(འཛམ་གིང་གི་ལྕགས་རིགས་འདུལ་བཟོ་ཐོག་མ་དེ་བྱུང་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་༣༤༠༠ཡས་མས་ཕྱིན་པ་དང་ཡ་གིང་ས་

ཆ་ཕལ་ཆེ་བར་སི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་༡༤༠༠ཙམ་དུ་ལྕགས་ཆས་དུས་རབས་སུ་སེབས་ཡོད་ལ། ཀྲུང་གོར་ཆིན་རྒྱལ་རབས་དེ་སི་ལོ་སྔོན་གྱི་༢༢༡ལོར་

ཡོངས་སུ་ལྕགས་ཆས་དུས་རབས་ལ་སེབས་པར་བརིས་ན་བོད་དུ་ལྕགས་རིགས་མ་དར་སྔོན་གྱི་སོ་ཕྱུགས་ལ་ཤིང་ཐུར་གྱིས་གཏར་བའི་ལག་

ལེན་དེ་མ་མཐར་ཡང་ལོ་ངོ་༣༠༠༠ལྷག་གི་དུས་ཡུན་ཡོད་སྙམ།)ནས་བྱུང་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། དེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་རྣམས་

ཀིས་ངན་ཁག་ཕྱིར་འདོན་གྱི་རིག་པ་འདི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་བེད་སད་དེ་གངས་ལོངས་

ས་མཐོའི་སེང་གི་མི་ཟོག་གང་མང་ཞིག་ལ་མི་ན་བར་གནས་པ་དང་ན་བའི་ཟུག་རྔུ་བཅོས་དེ་བདེ་ཐང་

འཚོལ་སྙེག་གི་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ན་ཕུལ་བྱུང་སྨན་བཅོས་ལག་རལ་འདིའི་དར་

རྒྱས་རྒུད་གསུམ་དང་ཚན་རིག་གི་རིན་ཐང་ལ་དཔྱད་དཔོག་ཕྲན་ཙམ་བེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བར་

འདོད།  

གཅགི     དར་རྒྱས་རྒུད་གསུམ་གྱ་ིབྱུང་རམིས་ཐརོ་བསྡུས།  

     སིར་རིག་གནས་ཤིག་གམ་རིག་པ་ཞིག་གི་ཚན་རིག་གི་རིན་ཐང་གེང་དུས་ཐོག་མར་དེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་

རྒྱབ་ལོངས་མི་སྔོག་ག་མེད་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་ངེས་བ་དོན་གྱི་གཏར་གའི་ལམ་རིམ་ཁོད་ཀི་སྐྱེས་

མཆོག་རེ་རེ་ནས་འགོ་བརམས་དགོས་ཏེ། ཁོ་ཚོས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་ཚིགས་ཀི་དཀོག་མཚམས་རེ་རེ་ན་



བཞག་པའི་རིག་དངོས་དང་དཔེ་གཞུང་གི་དཔང་བོ་ལ་རྒྱུ་འབས་དྲང་སྙོམས་དང་དངོས་ཐོག་བདེན་

འཚོལ་གྱི་ཚད་ཐིག་བཟུང་ནས་གདེང་འཇོག་བེད་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། དེ་ཡང་གཏར་བཅོས་ལག་ལེན་གྱི་

ཐོག་མའི་དུས་ཚོད་དེ་འདི་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་དཀའ་ན་ཡང་། བོད་ཀི་རྒྱལ་སིད་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་

གསུམ་གྱིས་སྐྱོང་ཞིང་བོན་ཤེས་བ་ཅན་བཅུ་གཉིས་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་མཚོན་ན། གཏོ་བཅོས་དང་གསོ་

དཔྱད་ཀི་དབེ་མཚམས་གསལ་བོ་ཞིག་མེད་མོད། འོན་ཀང་"སོན་པས་དཔྱད་འབུམ་ཁ་བོ་དང་སྨན་

འབུམ་དཀར་ནག་སོགས་སྨན་དཔྱད་ཀི་སྐོར་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཤིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དཔྱད་བུ་ཁི་

ཤེས་དང་དྲང་སོང་ཆེན་པོ་ལ་གཏད་གཉེར་མཛད་"ཅེས་དང་"དཔྱད་ཀི་བེ་བག་ཏུ་གཏར་འོས་ཀི་ར་

གནད་དགུ་བཅུ་ལ་གཏར་ཁ་བས་པས་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་དུ་ར་ནད་དང་ངན་ཁག་སོང་ཞིང་

གཟེར་ཟུག་གཅོག་པ་" 2 ཞེས་པ་སོགས་ཀིས་མ་མཐར་ཡང་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་དེ་སི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་

༥༠༠ཡར་སྔོན་ནས་བོད་ཡུལ་དུ་དར་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ། དེ་ནས་རྒྱལ་བོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་ཤལ་གྱི་སྐུ་

དུས་སུ་སྨན་པ་བི་བི་དགའ་བེད་དང་བི་ལྷ་དགའ་མཛེས་གཉིས་ཀིས་རེག་པ་རའི་མདོ་དང་འཚོ་བ་

ཟས་ཀི་མདོ། སོར་བ་སྨན་གྱི་མདོ། གཏར་སེག་དཔྱད་ཀི་མདོ་སོགས་གནང་སེ་གསོ་རིག་དར་བར་

མཛད་ 3 ཅེས་པ་དེའི་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་གཏར་དཔྱད་ཀི་མདོ་སོགས་གཞུང་ལུགས་དང་

འཆད་ཁིད་དུས་མཉམ་བྱུང་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཆིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡས་མས་འདས་བ་དང་། ལྷག་

པར་དུ་སྨན་པ་དུང་གི་ཐོར་ཅོག་ཅན་གྱི་སྐུ་རིང་ནས་བཟུང་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་བླ་སྨན་བསེན་

པའི་སོལ་བྱུང་བ་དེས་བོད་ལུགས་གཏར་གཤགས་སོགས་དཔྱད་བཅོས་གཙོ་བས་པའི་བོད་ཀི་གསོ་

དཔྱད་སི་ལ་ཆབ་སིད་ཐོག་གི་རྒྱབ་རེན་ཤུགས་ཆེན་ཞིག་རག་པས་རིག་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཀི་

སེང་ནས་ཕྱི་ནང་གི་མཐུན་རེན་གང་མང་འཛོམས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་འགོ་བརམས་པ་རེད། དེ་ཡང་བོད་

ཀི་རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཉིས་པ་ཁི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ཀི་རིག་གནས་སི་ལ་ཉམས་ཉེན་

མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་སྙན་ཤལ་(༣༧༣—༤༩༣)ནས་

ས་སྐྱ་སྨན་གོང་བའི་(བང་ཏི་དཔལ་ལྡན་འཚོ་བེད། ༡༡༤༧—༡༢༡༦)①བར་བླ་སྨན་བསེན་ཚུལ་སོགས་ཀི་སྔར་སོལ་གོ་

                                                        
① ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀིས་བརམས་པའི་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོདཀི་ཤོག་གངས་༡༧ནས་༢༤༦ན་གསལ།  



ཐོབ་ཀང་མ་ཉམས་པར་བྱུང་ཡོད་དེ། གསོ་རིག་མཁས་དབང་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གྱིས་"གསང་

སྔགས་བཞིན་གསོ་རིགས་ཀང་བི་ཇི་དང་ཆེར་རེ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོའི་བླ་སྨན་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་སི་དང་

བང་ཏི་རྒྱལ་མཉེས་མཁར་ཕུག་ནས་ཕྱིས་ཀི་ས་སྐྱ་སྨན་གོང་བ་ཡབ་སས་ཀི་བར་རྒྱུན་ཉམས་མ་མོང་

བས། གནང་བ་རིགས་ཀི་སྨན་པ་ཞེས་གགས་ཤིང་། གང་དར་མས་ཆོས་སྣུབས་པའི་སྐབས་སུའང་གསོ་

རིག་ནི་རང་ཉིད་ལ་དགོས་པར་བསམ་ནས་མ་བསྣུབས་པོ" 4 ཞེས་གསུང་བ་དོན་དང་ལྡན་དེ། གནའ་

བོའི་ལོ་ངོ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཀི་གསོ་རིག་བ་བཞག་དེ་རིག་གཞུང་དང་ལག་ལེན་གང་ཅིའི་

ཐད་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ནི་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་སྨན་པ་མཁས་པ་བརྒྱ་ཅུ་ར་གཅིག་གི་

མཛད་རྣམ་དང་གསུང་རོམ་ལས་གསལ་བས་འདིར་ཚིག་ཚོགས་ལ་བསམ་ནས་མི་སོས་མོད། བེ་བག་

དཔྱད་བཅོས་གཏར་གྱི་རིགས་ལ་གསོ་བེད་ཀི་བསན་བཅོས་ཆེ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་དུ་གཏར་སེག་

སོགས་ཀི་ལེའུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་བླ་དཔྱད་ཀི་གཞུང་འཚོ་བའི་མདོ་དང་བི་ཇིའི་པོ་ཏི་ཁ་སེར། དཔྱད་མདོ་

དགུ། གསོ་དཔྱད་རྒྱལ་བོའི་དཀོར་མཛོད། མིག་འབེད་མུན་སེལ་སོན་མེ། བང་ཁོག་གི་ཐིག་འགེམས་

གསལ་སོན་སོགས་མཚོན་རྨ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའི་གསུང་རོམ་འདི་དག་གིས་མཚོན། དེ་ནས་བང་

ཟུར་རྣམ་གཉིས་དང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བ་སོགས་ཀི་རིང་བོད་ལུགས་གཤགས་ལས་དང་གཏར་བཅོས་ལ་

དེ་བས་མཐོང་ཆེན་བས་ཏེ་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཇེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེལ་དམར་བསན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་(༡༦༧༣—)ཀིས་མཛད་པའི་གཏར་གའི་གདམ་པ་ཉེས་འཁྲུགས་སྙོག་མ་དྲུང་

འབིན་ནི་གཏར་བཅོས་རིག་པ་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཆེས་ཚབ་མཚོན་ལྡན་པའི་

གསུང་རོམ་ཤིག་ཡིན།  

ཡིན་ན་ཡང་ཐུར་དཔྱད་ལ་ཡང་དང་བསྐྱར་དུ་བཅོས་ལོག་བྱུང་སེ་ཐུར་མའི་ལག་རྒྱུན་རེ་

གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ནུབ་པས་རེན་གྱིས་གཏར་ཁ་སོགས་དཔྱད་བཅོས་སི་ལའང་ཤུགས་རེན་ཕྲན་

ཙམ་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཡུལ་དུས་དང་གོམས་སོལ་སོགས་མི་མཐུན་པའི་བསམ་བློའི་འཁེར་སོའི་དབང་

གིས་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་སྨན་བཅོས་འདིར་བློ་མཐུན་འགས། མི་ལུས་ལ་རྨ་ཁ་གཏོད་ནས་ཁག་མང་ཕྱིར་

འཛག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། སིད་སྨན་མེད་པར་རུས་པ་འདྲལ་གཅོད་སོགས་བེད་པའི་བོད་ཀི་གདུག་རྩུབ་



ཀི་སྨན་བཅོས་བེད་ཐབས་ཞེས་པའི་ནགས་ཉེས་སྙོན་འཛུག་ཉེས་འགེལ་གྱི་ཞྭ་མོ་བཀབ་ནས་དགག་

བཞག་དང་རོད་གེང་རབས་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དུས་རིམས་ཤིག་གི་ནང་བེད་སོད་ཀི་སོ་

བཀག་པ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ར་ལག་ཉམས་ཏེ་ཆ་བད་གང་མང་ཞིག་མིང་གི་གིབ་མ་ཙམ་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

འོན་ཀང་ཚན་རིག་ནི་ནམ་ཡང་ཚན་རིག་ཡིན་ལ་དེའི་རིན་ཐང་ནི་ལག་ལེན་གྱི་ཁོད་ནས་དལ་གྱིས་

མངོན་ཡོང་བ་ནི་བོད་ཀི་ཁ་དཔེར། གསེར་ས་འོག་ན་ཡོད་ཀང་འོད་ནམ་མཁར་ཁབ་ཅེས་པའི་དཔེ་

ལྟར་ཚན་རིག་ལག་རལ་དང་སྨན་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ཚད་ངེས་ཅན་དུ་སེབས་པའི་དེ་རིང་། བོད་ཀི་

གཏར་དཔྱད་རིག་པ་ལའང་རང་ཉིད་ཀི་རིན་ཐང་ཕྱིར་མངོན་པའི་རེ་བའི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་ཡོད། དེ་ནི་

ངོ་མ་བཤད་ན་མེས་པོའི་ཤེས་རབ་ལ་བདེན་པའི་དབང་བོ་རེད་པ་ཞིག་རེད་ལ། བོད་ལུགས་གཏར་

དཔྱད་ཀིས་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་ལུས་སེམས་ལ་མུ་མཐུད་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་

སེབས་པ་རེད།  

གཉསི། ཁད་པར་ཟུངས་ངན་ཁག་འབདེ་ཀ་ིཤསེ་རབ།  

དེ་ཡང་ཉེས་འཁྲུགས་སྙོག་མ་དྲུངས་འབིན་ལས། སྔོན་འགོ་ཞག་གསུམ་གོང་ནས་དབེ་ཐང་

གཏོང་།། ནད་ཁག་ཟུངས་ཁག་འོ་མ་ཆུ་འདྲེས་འདྲ།། འབས་བུ་གསུམ་ཐང་ངང་བ་ཆུ་འབེད་འདྲ།། ཞེས་

དང་། དེ་ལྟར་ངན་ཁག་ཟུངས་ཁག་འབེད་བས་ནས།། གཏར་གོང་ནུབ་མོ་པི་ལིང་བསྡུས་པའི་ཐང་།། 

ངད་ཡལ་ཡུན་ཅིག་བཏང་བས་ནད་ཁག་རྣམས།། མ་ལུས་དོན་སོད་རང་རང་གཏར་རར་འདྲེན།། 

ཟུངས་དང་ནད་ཁག་འདྲེས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལ།། ནག་པོ་ཚན ེ་སིན་བུ་པད ེ་འདྲ།། ཐང་མ་གཏོང་བར་གཏར་

ན་ཟུངས་ཁག་འཆོར།། ནད་ཁག་མི་ཐོན་ཟུངས་ཟད་ནད་རོ་ལུས།། 5ཞེས་པའི་ར་ཚིག་འདི་དག་ནི་གསུང་

གསེར་ནག་གི་ཞུན་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་གམ་ཁག་ངན་འབེད་པའི་ཚན་རིག་གི་སོམ་ཚིག་ཤིག་ཡིན། དེ་ཡང་

སོལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་ཕལ་ཆེ་བར་གཅིག་མཐུན་གྱི་བརག་ཐབས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་བལྟ་རེག་དྲི་བ་གསུམ་སེ་

མིག་གིས་ལྕེ་དང་དྲི་ཆུ། ཤ་མདངས་སོགས་ལ་བལྟ་བ་དང་། སོར་མོས་བརྡ་སོར་འཕྲིན་པ་ར་སོགས་ལ་

རེག་པ། དྲི་བས་ནད་པ་དང་ཕན་ཚུན་བར་གེང་མོལ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ན་ལུགས་དང་རྒྱུ་རེན་སོགས་ལ་

དཔགས་ཏེ་ནད་གཞི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ཡིན་ལ། བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ལ་མཚོན་ན་ཡང་བལྟ་རེག་



དྲི་གསུམ་གྱིས་ནད་ངོས་བཟུང་རེས། ནད་པའི་ལུས་ལ་གཏར་ག་འཕྲོད་མིན་དང་ནད་དེ་ལ་གཏར་ག་

རུང་མིན་སོགས་གཟབ་ནན་དང་ར་དོན་མང་པོ་ཡོད་ལ། བེ་བག་རང་རང་སོ་སོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་

ངོས་འཛིན་བརག་ཐབས་(གཞན་ཡང་ཁག་པྲ་དང་ཁག་ས་ལ་བརག་ནས་ནད་ངོས་འཛིན་ཚུལ་)སོགས་

ཀང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་མི་ལུས་ཀི་ནད་ཁག་དང་ཟུངས་ཁག་དབེ་བའི་ལག་ལེན་གྱི་རིག་པ་གོ་རིམ་ཅན་

དེས་བཀག་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཁག་མཁིས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་ཀུན་ལ་གཏར་བཅོས་བེད་

ཆོག་པ་ཤེས་ཐུབ་མོད། གལ་སིད་རིག་པ་དེ་མེད་ན་གཏར་གས་མི་ལུས་ལ་ཕན་ནུས་འཐོན་རྒྱུ་ཕར་ཟད་

སབས་མ་ལེགས་ན་ཚེ་སོག་ལ་ཡང་རོལ་སིད་དེ། མེས་ཞལ་ལས། ཁག་དེས་ནི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆེར་

བརླན་པར་བེད་ཅིང་། ཁད་པར་སོག་འཚོ་བའི་གཙོ་བོ་ཉིད་ཡིན། 6 ཞེས་གསུངས་བས་གཏར་ག་བེད་

དཀའ་ལ་ཟླ་ཟེར་དུ། ཤ་ཡི་གནད་བཅད་ཁག་རྒྱུན་འཛག། ཤ་བཀྲུས་འདྲར་འགྱུར་ས་བ་དང་།། སྐྱ་ཞིང་

དབང་བོ་ཉམས་པ་དང་།། མྱུར་དུ་འཆི་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར།། ཞེས་དང་དེ་ལ་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀི་སོག་ནི་

ཤས་ཆེར་ཁག་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར།7ཞེས་པ་སོགས་ཀིས་ཁག་ནི་ལུས་ཟུངས་ཀི་དྭངས་མ་ཡིན་པས་དེའི་རྒྱུ་

ལམ་ལ་གཏར་ཁ་བས་ཏེ་ཟུངས་ཁག་བཏོན་པ་མང་དྲགས་ན་ངེས་པར་དུ་འཆི་སིད་པ་བསན། དེས་ན་

བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀི་བློ་གོས་ཀི་རལ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་ཁག་དབེ་འབེད་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་ཕྲ་མོ་དེ་

ལ་ཚན་རིག་གི་རིན་ཐང་ངེས་ཅན་ལྡན་སྙམ།  

གསུམ། ནད་ཐགོ་ལག་ལནེ་གྱ་ིབདེ་སདོ་རནི་ཐང་།  

དེ་ཡང་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལ་མཚོན་ན་གཉེན་པོ་ཟས་སོད་སྨན་དཔྱད་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་

ནས་གཏར་ག་ནི་དཔྱད་ཀི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་སེ། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལས། དཔྱད་ལྔའི་མཆོག་གྱུར་གཏར་

གའི་བརྡེག་ཐབས་ལ།། ཆ་བད་བརག་པ་ཐབས་དང་སྐྱོན་ཡོན་ལྔ།། ཞེས་པས་གཏར་ག་ནི་དཔྱད་ཀི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མ་ཟད་དེའི་ནང་ནས་ཕན་ནུས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ལག་ལེན་གྱི་ཉམས་

མོང་ལ་རིག་གཞུང་གི་གཞི་འཛིན་ས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་ཡོད། དེ་མིན་ལག་ལེན་གྱི་སོད་རྒྱ་ཡང་

ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད་པ་བཤད་ན། ད་སྐབས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་ལུགས་སྨན་རིས་ཆེ་

འབིང་ཆུང་གསུམ་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་དཔྱད་བཅོས་ཀི་སེ་ཁག་ཡོད་ལ། དེ་ལས་གཏར་སེག་གཉིས་ནི་



རྒྱུན་སོད་ལྟ་བུར་ཆགས་ཡོད། གཞན་ཡང་འབོག་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བར་ར་ནོར་སོགས་སེམས་ཅན་

ལ་ཡང་གཏར་བཅོས་ཀི་སོ་ནས་ནད་བཅོས་བེད་པའི་ལག་ལེན་མང་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སོད་ཀི་ཡོད། 

བོད་རིགས་མི་དམངས་ཙམ་མ་ཟད་སོག་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་སོགས་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་

གིས་གཏར་བཅོས་ལ་བརེན་ནས་ནད་གཞི་གསོ་བཅོས་དང་དྲག་སྐྱེད་ལ་དང་ལེན་བ་མཁན་གྱི་ནད་པ་

ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེར་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་རེད། དེ་ལས་གཅིག་ནས་གཏར་བཅོས་བས་ན་ནད་གཞི་

གསོ་བའི་ནུས་པ་མྱུར་བ་མ་ཟད། འགོ་གོན་ཉུང་བ། སབས་བདེ་བ་སོགས་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་གྱི་རིན་

ཐང་ལྡན་ནོ། །  

བཞ།ི ཆ་ཚང་བའ་ིགཏར་གའ་ིཆ་བད་ཀ་ིབཟ་ོརལ་རགི་པ།  

བོད་ལུགས་གསོ་རིག་དཔྱད་བཅོས་ཀི་ལག་ཐབས་ལ་རང་ཉིད་ཀི་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའི་སོལ་

རྒྱུན་སྨན་བཅོས་སིག་ཆས་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་དཔྱད་དང་དཔྱད་ཀི་ཆ་བད་ཅེས་ཟུག་རྔུ་བརག་པ་དང་ཟུག་

རྔུ་འབིན་པའི་ལག་ཆ་དེ་དག་རེད། དཔྱད་ཀི་དང་པོ་གཏར་གའི་ལག་ལེན་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་

གཙགས་བུའི་སེ་ཞེས་ཆ་ཚང་བའི་ཆ་བད་རྣམ་གངས་དང་བཅས་པ་བསན་ཡོད་དེ། "བེའུ་སྦུ་གུའི་སོ་

འདྲ་ནི་རིང་ཚད་སོར་དྲུག་དང་རེ་མོ་སོར་དབིབས། ཁའི་ཞེང་ཚད་ལ་ནས་འབྲུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཤའི་

གསེབ་ན་གནས་པའི་ཁག་ར་ཆེ་གས་རྣམས་གཏར་བ་ལ་སོད་པ། ལྟག་ཉལ་ནི་ལྟག་པ་གསེག་འགོས་སུ་

སྨྱུག་གིའི་རེ་ལྟར་ཉལ་ལ་རྒྱབ་ངོས་རྣོ་མེད་ཅིང་མདུན་ངོས་རྣོ་བའི་རིང་ཚད་སིད་སོར་དྲུག་ཡོད་པ་

སོད་ཀ་དང་རེ་ཆུང་གཏར་བེད། ས་རེ་ཁ་འདྲ་ནི་རྐང་ཟླུམ་ལ་རྐེད་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་འདབ་མ་

དང་ལྡན་པ་ཞིང་རེ་མོར་ས་རེའི་ཁ་དང་འདྲ་བ། རིང་ཚད་ལ་སོར་བརྒྱད་ཡོད་པ་དེ་རུས་སེང་དུ་ཡོད་

པའི་གཏར་ར་ལ་སོད་པ། ཚེས་གཉིས་ཟླ་བ་ནི་ཚེས་གཉིས་ཀི་ཟླ་བའི་དབིབས་དང་འདྲ་བ་སེ་གཉིས་

རིམ་བཞིན་ཕྲ་བ་དང་རྣེ་གཅིག་གི་རེ་མོ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བས་ར་ཕྲན་སོགས་རལ་བར་སོད། སྤུ་གི་འདྲ་བ་ནི་

སབ་ལ་རྣོ་བས་སྐྲངས་པའི་སེང་གི་པགས་པ་ཞལ་ཞལ་གྱིས་འོག་གི་ནད་རོ་འདོན་པར་བ། ཟོར་དབིབས་

ནི་ཡུ་བ་ཟླུམ་ཤིང་རིང་ཚད་སོར་བརྒྱད་སེ་མོར་ཟོར་ཆུང་དབིབས་འདྲ། ཁ་རྣོ་ཞིང་རྒྱབ་སྙོམས་པ། ཁ་ལ་

ནས་འབྲུ་ཙམ་ཡོད་པ་ལྕེའི་སྐྲངས་པ་རྣག་ཏུ་སྨིན་པ་སོགས་གཤག་པ་ལ་བཀོལ། བང་བ་ཅན་ནི་གཞི་



གཙགས་བུ་དང་འདྲ་བ་དེ་ལས་ཆེ་ཞིང་གི་དབལ་ལམ་སྨྱུག་གིའི་དབིབས་ལྟར་འབུར་དུ་དོད་པ་ནི་མགོ་

རྨ་སར་ཡང་འདྲ་དགོས་པ་རྣམས་ལ་སོད་པ་བཅས་སོ།།"8དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་མིང་དང་རྒྱུ་

ཆ། དབིབས། རིང་ཐུང་། ཁ་གངས། རྣོ་འདོན་སོགས་ཀི་བཟོ་རལ་ཀི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ལྡན་པ་མ་ཟད་

བེད་སོད་བེད་སངས་དང་བདག་ཉལ་བེད་ཐབས་སོགས་ལ་ཡང་རེ་བ་མཐོན་པོ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་

གཏར་རུང་བའི་ནད་གཞི་སོ་སོའི་གནས་ལ་ངེས་གཏན་གྱི་གཙགས་བུ་གང་དགོས་སད་དེ་ནད་རླངས་

ཕྱིར་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་དེའང་གཙོ་བོ་ཆ་བད་དེ་དག་གི་ནུས་པར་རགས་ལས་ཡོད་པ་དང་། ཆ་བད་དེ་

དག་གི་གང་ལ་གང་མཁོའི་ཚད་གཞི་དང་བཟོ་རིག་ལག་རལ་ཡང་གཏར་ག་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་དང་

མཉམ་དུ་བྱུང་བས་བོད་རིགས་བཟོ་ལས་ཀི་ལག་རལ་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་ཀང་ཤུགས་ནས་མཚོན་ཐུབ།  

ལྔ། ཕྲ་གཤགས་དང་བསྡུར་བའ་ིདཔྱད་དཔགོ 

1. དཔྱད་དང་ཕྲ་གཤགས་ཀ་ིངསོ་འཛནི།  

འདི་ལ་ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་བོད་ལུགས་གཏར་ག་དེ་དེང་དུས་བཤད་པའི་

གཤགས་བཅོས་(手术 operation：是指医生用医疗器械对病人身体进行的切除、缝合等治疗。以刀、剪、针等器械

在人体具部进行的操作，来维持患者的健康。)ཀི་རིགས་སུ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཏེ། "གཉེན་པོ་དཔྱད་ཀི་

ནང་དོན་ཁོངས་སུ་ནི་དེང་དུས་ཀི་གཤགས་ལས་རིག་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། རང་རེས་ནི་

འདི་ལ་དཔྱད་བཅོས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས་ཡོད་ལ། དམིགས་བསལ་ཁད་ཆོས་འབུམ་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡིན།"9ཞེས་གསུངས་ཡོད་པས། བོད་ཀི་གཤགས་ལས་རིག་པ་ཡང་དཔྱད་ཀི་ཁོངས་སུ་འདུ་ཞིང་དེ་

ལ་འཇམ་རྩུབ་དྲག་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་གསལ་བོ་ཕྱེས་པ་བཤད་རྒྱུད་ལས། ལུས་ཀི་ཕྱི་ནས་ནད་རྣམས་

འབིན་པ་དང་།། ཞི་བར་བེད་པ་གང་ཡིན་དཔྱད་ཡིན་ཏེ།། དེ་ཡང་འཇམ་དང་རྩུབ་དང་དྲག་པོ་གསུམ།། 

འཇམ་པོའི་དཔྱད་ལ་དུགས་ལུམས་བྱུག་པ་གསུམ།། རྩུབ་པའི་དཔྱད་ལ་གཏར་བསེག་དབུག་པ་གསུམ།། 

དྲག་པོ་འདྲལ་གཅོད་འདྲུད་དང་འབིན་པ་བཞི།།10ཞེས་བསན་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་ལུགས་གཏར་ག་ནི་

ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དེང་སྐབས་སྔོན་ཐོན་གྱི་གཤགས་ལས་ལག་རལ་ཕྲ་གཤགས་



(微创手术 carcinoma operation)
①དང་ཕན་ནུས་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ལ་བེ་བག་རང་ཉིད་ཀི་ཁད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། བོད་

ལུགས་གསོ་རིག་གཞུང་དུ་གཏར་ག་ནི་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་དཔྱད་བཅོས་ཤིག་ཡིན་པས་དཔྱད་

མཆོག་གཏར་ག་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ལ། གཙོ་བོ་ནད་གཞི་རད་ནས་འབིན་མ་ནུས་པའི་རིགས་ལ་ར་

གཏར་ཏེ་ངན་ཁག་རླངས་སོགས་ཕྱིར་བཏོན་ནས་ནད་གཞི་དངོས་སུ་འབིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤེས་

ཤིག་སེ་གཙོ་བོ་ནད་རྒྱུ་འབིན་པ་དེ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་འདིའི་ངེས་ཚིག་ལ་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགེལ་ཏུ། 

གཏར་ཞེས་ཕུག་པའི་དོན་དང་ཁ་ནི་དོན་སོད་རང་རང་གི་རའི་གཏར་དམིགས་ཀི་སེང་དུ་གཙགས་

བུས་ཕུག་ཅིང་ཁག་ངན་དབྱུང་བའི་ལམ་ཁ་གཏོད་པ་ལྟ་བུ་བས་པ་ལ་གཏར་ཁ་ཞེས་ཟེར་རོ།། གཞན་དུ་

གཏར་ག་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས་དོན་གཅིག་གོ།11ཞེས་གསུངས་བས་ཀང་རོགས་ཐུབ།   

ཕྲ་གཤགས་(微创手术 carcinoma operation)ཀི་གོ་དོན་ནི་རྨ་ཁ་ཆུང་བའི་གཤགས་ལས་ལ་བ་སེ། དེ་ནི་བང་ཁོག་

སོད་སྨད་ལ་ཕྲ་ཤེལ་སོགས་དེང་རབས་སྨན་བཅོས་ཆ་བད་དང་འབེལ་ཡོད་སིག་ཆས་བེད་སད་པའི་

གཤགས་ལས་ཞིག་ཡིན། ཕྲ་གཤགས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ནི་གསོ་རིག་སིའི་ཡར་ཐོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤིག་

དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་བ་ཧིལ་བོའི་སེ་ཁིད་ལས་འབྱུང་བའི་མཚོན་རགས་ཞིག་རེད། ཕྲ་གཤགས་ཀིས་

ནད་པའི་སེམས་ཁམས་དང་སི་ཚོགས། སྐྱེ་ཁམས(ཟུག་གཟེར)། རིག་སོབས། འཚོ་བའི་སྤུས་ཚད་བཅས་

ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བདེ་ཐང་གི་འགན་ལེན་བས་ཏེ་ཆེས་མཐོ་བའི་ངེས་ཚད་ཞིག་ནས་ནད་པ་དང་

འབེལ་ཏེ་ནད་གདུང་སེལ་བ་དེ་ཡིན། གཤགས་བཅོས་འདི་ལ་གཙོ་བོ་རྨ་ཁ་ཕྲ་བ་དང་ན་ཟུག་ཆུང་བ། 

དྲག་སྐྱེད་མགྱོགས་པ་བཅས་ཀི་ལེགས་ཆ་ལྡན་པས་གཤགས་བཅོས་དགོས་པའི་ནད་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་

ན་རེ་བའི་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཡོད་ལ། ཕྱི་ལུགས་ཕྲ་གཤགས་འདིས་ད་ལྟ་རེ་བའི་རྨི་ལམ་འདི་ལེགས་

གྲུབ་བྱུང་ཡོད། 1987ལོར་ཧྥ་རན་སིའི་སྨན་པ་མའོ་རེ་ཐི་(Mouret)ཡིས་གོ་བུར་དུ་ཆེས་ཐོག་མའི་བང་ཁོག་མེ་

ལོང་གིས་སོད་མཁིས་འདྲལ་གཅོད་(LC)བས་པ་དེས་གསོ་རིག་རྡོ་རིང་གསར་བ་ཞིག་བཞེངས་བ་རེད་ལ། 

ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་ཕྲ་གཤགས་ཀིས་འཛམ་གིང་གསོ་རིག་གི་གཤགས་ལས་ཁོད་གོ་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་

                                                        
①
微创手术 carcinoma operation ཞེས་པ་འདི་དོན་དུ་རྨ་ཁ་ཆུང་བའམ་ཕྲ་བའི་བཤའ་བཅོས་ཞེས་པའི་དནོ་ཡནི་མོད། རང་ཉདི་ཀིས་རམོ་ཡིག་འདིར་ཕྲ་གཤགས་ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད།  



བཟུང་ཡོད། དེ་བས་འདིར་གཏར་ག་དང་ཕྲ་གཤགས་བར་གྱི་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ལ་དབེ་ཞིབ་

བ་རྒྱུ་ནི་དོན་ལ་བོད་ལུགས་གཏར་གའི་ཚན་རིག་གི་རང་བཞིན་ར་སོད་དང་གསལ་བཤད་བས་པ་རེད།  

2.བསྡུར་དཔྱད།  

བོད་ལུགས་གཏར་ག་དང་དེང་རབས་སྔོན་ཐོན་གྱི་ཕྲ་གཤགས་གཉིས་དཔྱད་བསྡུར་བས་ཚེ། 

སྐབས་ལ་ལར་ཕྲ་གཤགས་ཀི་ཕན་ནུས་གཏར་གའི་ཚད་དུ་སེབས་པར་མུ་མཐུད་ཧུར་བརོན་བེད་དགོས་

སྙམ་སེ། ལུས་ཟུངས་གྱུར་ཚུལ་ལམ་ནད་གྱུར་ཚུལ་གྱི་རིག་པ་བེད་སད་ནས་འབས་སྐྲན་སོགས་ལ་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་ནད་ཁག་ཕྱིར་འདོན་དང་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་གི་རིགས་པ་ཕྲ་མོ་དེ་ནད་ཐོག་ཏུ་སད་པ་ནི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་རེད་སྙམ།  

 དཔྱད་

བཅསོ།  

བསྡུར་གཞ།ི  

ཕྱ་ིལུགས་ཕྲ་གཤགས།  བདོ་ལུགས་གཏར་ག བསྡུར་འབས།  

རྨ་ཁ་ 

ཆ་ེཆུང་།  

བང་ཁོག་ལ་ལི་སྨིད་༡ཙམ་གཤགས་

པ། རྨ་ཤུལ་ཟྭ་ཁུང་ཙམ་ལས་མེད།  

དོན་སོད་སོ་སོའི་གཏར་རར་

ལི་སྨི་༠.༥ཙམ་ཕུག་པའི་རྨ་

རེས་ཡོད་པ།  

རྨ་ཁའི་ཆེ་ཆུང་དང་ཟབ་ཚད་

གཉིས་ཀར་ཕྲ་གཤགས་གཏར་

ག་ལས་ཆེ་བ།  

ན་ཟུག་ 

ཆ་ེཆུང་།  

ཁག་རར་སིད་སྨན་བརྒྱབ་ནས་ནད་

པ་གཉིད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་

གཤགས་བཅོས་ཚར་བས་ན་ཟུག་མི་

ཚོར།  

སིད་སྨན་རྒྱག་པའི་སོལ་མེད་

ལ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢ནང་

ཆ་ཚང་ཚར་འགོ།  

གཏར་གར་སིད་སྨན་མི་དགོས་

ལ་གཏར་ཡུན་ནི་ཕྲ་གཤགས་

ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མགྱོགས་

མོད་ན་ཟུག་ཚོར། 

ནད་གཞ་ི 

དྲག་སྐྱདེ།  

དོན་སོད་ལ་གནོད་སྐྱོན་དང་ཤུགས་

རེན་ཆུང་དུ་གཏོང་བས་གཤགས་

དོན་སོད་ལ་གནོད་རེན་མེད་

མོད་གཏར་རེས་ཀི་དྲག་སྐྱེད་

ཕྲ་གཤགས་གནོད་སྐྱོན་ཆུང་ལ་

དྲག་སྐྱེན་མགྱོགས་པ་དང་



རེས་དྲག་སྐྱེད་དུས་ཡུན་མགྱོགས།  དུས་ཡུན་རིང་ཙམ།  གཏར་ག་གནོད་སྐྱོན་མེད་ལ་

དྲག་སྐྱེད་དལ་བ།  

ནད་སདོ་ 

དུས་ཡུན།  

སིར་གཏང་ཆུ་ཚོད་༨གྱི་རེས་ནས་

ནད་ཁི་ལས་འབབ་ཆོག་ལ། ཆུ་ཚོད་

༢༤རེས་ཟས་སྙིགས་འདོར་ལེན་བས་

ཆོག་པ་དང་། ནད་སོད་དུས་ཡུན་

ཉིན་༣ནས་༥བར་དང་གཟའ་འཁོར་

གཅིག་གི་རེས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བེད་

ཆོག་པ།  

གཏར་ག་བས་ཚར་རེས་རྒྱུན་

ལྡན་ལྟར་འགོ་ཆོག་ལ་སིར་

བཏང་ནད་སོད་བེད་མི་

དགོས།  

གཏར་གར་ནད་སོད་བེད་མི་

དགོས་ལ་ཕྲ་གཤགས་ལ་མ་

མཐར་ཡང་ནད་སོད་དུས་ཡུན་

ཉིན་༥ཙམ་དགོས་པ།  

ཁག་འཛག་ 

མང་ཉུང་།  

བཤའ་རིམ་ཁོད་སིར་བཏང་ཁག་མི་

འབྱུང་ལ། དེའི་གཤགས་ཡུལ་མངོན་

གསལ་དང་ཁག་ར་ཐག་གཅོད་ལ་

ཞིབ་ཆ་ལྡན།  

གཏར་རིམ་ཁོད་ནད་གཞིར་

བལྟོས་ནས་ཁག་འདོན་པ་

དང་། ནད་གཞི་རེ་འགར་

ནད་ཁག་ཧའོ་ཧེང་

༣༠༠ལྷག་ཙམ་བཏོན་པའང་

ཡོད།  

གསོ་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་གཏར་

གའི་ཁག་འཛག་པ་ཕྲ་གཤགས་

ལས་མང་བ།  

འག་ོགནོ་ 

མང་ཉུང་།  

ནད་སོད་དང་སིད་སྨན། རེས་བཅོས་

བཅས་ཀི་རིན་གོང་མ་བརིས་པས་

བཤའ་རིན་དམངས་སོར་༨༠༠ནས་

༢༠༠༠བར་ཡིན།  

གཏར་གའི་སྔ་གཞུག་གཉིས་

ཀི་སྨན་རིན་སོམ་པས་

དམངས་སོར་༥༠ནས་

༡༠༠བར་ཡིན།  

ཕྲ་གཤགས་ཀི་འགོ་སོང་གཏར་

ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མཐོ་བ།  

བརྒྱུད་རམི་ 

དཀའ་ས།  

ཕྱི་ལུགས་ཀིས་ནད་གཞི་བརག་རེས་

སིད་སྨན་བརྒྱབ་ཏེ་བང་ཁོག་སོད་

སྨད་ནང་དེང་རབས་སྨན་བཅོས་

བོད་ལུགས་ནད་ངོས་བཟུང་

རེས་ལུས་ཀི་ཕྱི་ནས་དོན་

སོད་སོ་སོའི་གཏར་དམིགས་

གསོ་ཐབས་མི་འདྲ་བས་རང་

རང་སོ་སོའི་དཔྱད་བཅོས་

བརྒྱུད་རིམ་མི་འདྲ།  



སིག་ཆས་བེད་སད་ནས་བཤའ་

དགོས་པ་ཞིག 

སུ་གང་འོས་ཀི་གཙགས་བུ་

སད་དེ་གཏར་བ་ཞིག 

སགི་ཆས་ 

རྣམ་གངས།  

ཚད་ལྡན་གྱི་བཤའ་བཅོས་ཁང་ཞིག་

ངེས་པར་དགོས་ལ། བཤའ་དཔྱད་ཀི་

ཕྲ་ཤེལ་དང་སྐུལ་འོད། འདར་འགུལ་

གྱི་གཙགས་གི་སོགས་མངོན་ཐོན་གྱི་

སིག་ཆས་ཀང་མང་པོ་དགོས།  

ཚད་ལྡན་གྱི་ཆ་བད་གཙགས་

བུ་དང་ཚད་ཟིན་ཁག་སོད། 

བསྙལ་གདན། བསྙལ་ཐག་

སོགས་ཡོད་པས་རུང་ངོ་།།  

ཕྲ་གཤགས་ཀི་སྨན་བཅོས་སིག་

ཆས་དང་ཆ་བད་སོགས་གཏར་

ག་ལས་རོག་འཛིང་ཅུང་ཆེ།  

ནད་གཞའི་ི 

ཁབ་ཁངོས།  

བང་ཁོག་སོད་སྨད་དུ་འབས་སྐྲན་

སོགས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ནད་

རིགས་ལ་བཤའ་བ་མ་ཟད་གཉན་

མཁིས་དང་རྒྱུ་ལྷག་སོགས་མྱུར་སྐྱོབ་

རང་བཞིན་གྱི་ནད་པར་ཡང་སོད།  

ཁག་མཁིས་ལས་གྱུར་བའི་

འགམས་འཁྲུགས་གཉན་

རིམས་དང་འབས་སྐྲན་(ཁག་

དང་ཆུ་སྐྲན་སོཊ་)ལ་གཏར་

བ་མ་ཟད་བང་ཁོག་སོད་

སྨད་ལ་ཁག་ཟཊ་ཏེ་དོན་

ཟིན་པ་དང་ས་ཁག་མ་ཆོད་

པ་སོཊ་ལ་སོད།  

ནད་གཞི་སོ་སོའི་བཅོས་ཡུལ་མི་

འདྲ་བས་རགས་བལྟས་ལ་ཕྲག་

གཤགས་བ་ཡུལ་གྱི་ནད་གཞི་

དེ་རིགས་གཏར་བཅོས་ལས་

མང་བར་མཐོང་། (ཚ་གང་གི་

དབེ་བ་ཡོད་མེད། ) 

སབི་མཐངོ་ 

དང་ཉནེ་

ཁའ་ིརང་

བཞནི།  

གཤགས་བཅོས་རེས་ནད་རོ་དང་

འབས་སྐྲན་སོགས་སོན་རྒྱུ་ཡོད་མོད། 

འོན་ཀང་སིད་སྨན་སོགས་རྒྱག་

དགོས་པས་ཉེན་ཁ་ཅུང་ཆེ།  

གཏར་རེས་ནད་ཁག་དང་ཆུ་

སེར་ཅེས་སོན་པ་མ་གཏོགས་

གཞན་མི་མཐོང་ཡང་ཉེན་

ཁ་ཅུང་ཆུང་།  

བཅོས་ཚུལ་མི་འདྲ་ཡང་ཕྲ་

གཤགས་དེ་གཏར་ག་ལས་ཉེན་

ཁ་ཆེ།  

གོང་གི་རེའུ་མིག་དེ་ལས་ང་ཚོའི་ཕྲ་གཤགས་ལག་རལ་གྱི་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ཁད་ཆོས་

དང་བོད་ལུགས་གཏར་གའི་ལག་རལ་གཉིས་ལ་འདྲ་ས་དང་མི་འདྲ་སའི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་རོགས་

ཐུབ་ལ། ཁད་པར་རང་རང་སོ་སོའི་སྨན་བཅོས་ར་དོན་ལས་བྱུང་བའི་རིགས་པ་དང་དེའི་ནད་ཐོག་



ཕན་ནུས་ཀང་གསལ་བོ་མཐོང་ཐུབ། དེ་ན་བོད་ལུགས་གཏར་ག་འདི་ཡང་ཕུལ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྲ་གཤགས་

དཔྱད་བཅོས་ཤིག་མ་རེད་ཅེས་སུས་ཀང་བརོད་ཐབས་བལ། དེ་བས་ཁོ་བོའི་གཏར་ག་དང་ཐུར་མ་

སོགས་ནི་བོད་མིས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་གསར་རོགས་བྱུང་བའི་དེང་རབས་རྨ་ཆུང་གཤགས་ལས་(ཕྲ་

གཤགས་)ཀི་འབྱུང་ར་རེད་ཅེས་བརོད་ན་ཐལ་མ་དྲགས་སྙམ།  

 

དྲུག གཏར་གའ་ིཕན་ནུས་ཀ་ིདཔྱད་དཔགོ 

དེ་ཡང་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལས། གཏར་ལེགས་ཡོན་ཏན་ར་ནད་ངན་ཁག་སོང་།། གཟེར་བ་ཟུག་གཅོག་

སྐྲངས་པ་རྒྱུ་ནས་འཇོམས།། འདྲུལ་བ་བརས་བེད་རྣག་ཆུ་རད་ནས་གཅོད།། རྨ་ཡི་མདོག་འབིན་ཁོལ་

བུའི་ནད་རླངས་འདོན།། སོམ་པོ་འབི་ལ་སྐེམ་པོ་ཤ་རྒྱས་བེད།། ནད་ངོས་ཕྱིར་འབིན་དཔྱད་མཆོག་

གཏར་གར་བཤད།། ཅེས་གསུངས་ཡོད་པའི་ཕན་ནུས་འདི་དག་ནད་ཐོག་ལས་རེ་རེ་བཞིན་གསལ་

བཤད་དང་ར་སོད་བ་ཐུབ་མོད། འོན་ཀང་འདིར་དཔེ་མཚོན་རེ་གཉིས་ཙམ་བཀོད་དེ་སོམ་རིས་རིག་པ་

སད་ནས་གསལ་འགེལ་བས་ན།  

༡. བོད་ལོངས་སྨན་རིས་ཁང་དུ་བོད་ལུགས་ངན་ཁག་རྒྱས་པའི་ནད་དང་ཕྱི་ལུགས་ཀིས་ཁག་འཕེལ་

ནད་(多血症)ཡོད་པའི་ནད་པར་ཉིན་གསུམ་རིང་འབས་བུ་༣ཐང་བཏུང་དུ་བཅུག་ནས་ཉིན་བཞི་བའི་

ཉིན་ཚོགས་གསང་གཏར་བ་དང་དེ་རེས་ཡང་མུ་མཐུད་ཉིན་གསུམ་ལ་འབས་གསུམ་ལྡུད་དེ་སང་ར་

སགོས་གཏར་བས་ནད་པའི་མགོ་ན་བ་དང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ། སྙིང་ཁམས་མི་བདེ་བ། དབུགས་རོད་པ་

སོགས་ཀི་ནད་རགས་ཞི་བ་མ་ཟད་ཁག་གི་རྫས་འགྱུར་བརག་འབས་སུ་དེའི་ནང་གི་ཁག་དམར་སི་

དཀར་དང་ཕྲ་ཕུང་དམར་པོ། ཕྲ་ཕུང་དཀར་པོ། ཁག་རི་སོགས་ཀི་གངས་ཚད་མངོན་གསལ་གྱིས་ཇེ་

དམའ་རུ་ཆགས་པ་མཐོང་།  

༢. ༢༠༡༣ལོར་ངེད་སྨན་ཁང་དུ་ཁག་རླུང་ནད་པ་ཞིག་ལ་སྨན་བཅོས་གཞན་གང་གིས་ཀང་མ་ཕན་

པར་གཏར་བཅོས་ལག་ལེན་གོ་རིམ་ཚུལ་བཞིན་བས་ཏེ་དཔྲལ་ར་དང་མཚོག་གསང་གཏར་བས་ནད་

པའི་ཁག་ཤེད་དང་ཁག་རིལ་དཀར་པོའི་གངས་ཚད་སོགས་མར་ཆགས་ཏེ་ཕན་འབས་ཆེན་པོ་ཐོན་པ་



རེད། དེ་མིན་མཁས་པའི་དབང་པོ་རན་ཚེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ལོངས་སོབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རན་ཞིག་ལ་

རིག་གསར་རེས་སུ་སྙིང་ནད་ཕོག་ནས་བཅོས་སྐྱེད་གང་གིས་ཀང་མ་ཕན་པ་ལ་ཁོང་གིས་རྒྱུ་ར་གཏར་

ནས་སང་དྲག་བྱུང་།①ཞེས་པའི་དངོས་དོན་ཀང་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་དམར་ཁིད་ལག་ལེན་དང་ནད་

ཐོག་ཕན་ནུས་མང་པོ་ཡོད་མོད་རེ་རེ་བཞིན་མི་འཁོད་ལ་གཤམ་ཏུ་ཁག་འཕེལ་དང་ཁག་རླུང་ནད་ཀི་

ནད་པ་མི་གངས་148ལ་གཏར་བཅོས་བས་པའི་མཇུག་འབས་སོམ་རིས་བས་པ་གཤམ་གསལ།12 
རའེུ་མགི་༡ གཏར་བཅསོ་བས་པའི་ཁག་འཕལེ་ནད་ཀི་མཇུག་འབས་དབ་ེཞབི།② 

གངས་
ཚད།  

ཕན་ནུས།  

ནད་གངས།  བརྒྱ་ཆ་(%) 

མངནོ་དྲག 53 65.5 

ཕན་ཡནོ།  24 29.5 

ཕན་མདེ།  4 4.9 

སིའི་ཕན་འབས།  81 95.5 

རའེུ་མགི་༢ གཏར་བཅསོ་བས་པའ་ིཁག་རླུང་ནད་ཀ་ིམཇུག་འབས་དབེ་ཞབི།③ 
གངས་

ཚད།  
ཕན་ནུས།  

ནད་གངས།  བརྒྱ་ཆ་(%) 

མངནོ་དྲག 36 53.7 

ཕན་ཡནོ།  23 34.3 

ཕན་མདེ།  8 12 

སའི་ིཕན་འབས།  67 88.1 

རའེུ་མགི་༣ བདོ་ལངོས་སྨན་རསི་ཁང་གི་ནད་པའ་ིགཏར་བཅསོ་བས་དང་མ་བས་སྔནོ་གྱ་ིཁག་རྒྱུན་གྱ་ིདམགིས་ཚད་་བསྡུར་བ།④ 
ཁག་དབ་ེབ།  ཁག་ར་ིདམར་པ།ོ  ཕྲ་ཕུང་དམར་པ།ོ  ཕྲ་ཕུང་དཀར་པ།ོ  ཁག་རྡུལ།  

མ་གཏར་སྔནོ།  210.27±25 6.67±0.92 7.25±6.94 170.61±69.77 

གཏར་རསེ།  189.59±25.10 6.11±1.06 6.94±2.01 160.20±61.75 

གོང་གསལ་རེའུ་མིག་༡དང་༢ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ཀིས་ནད་

ཐོག་ལ་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་གྱིན་ཡོད་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་

དང་དེང་རབས་གསོ་རིག་གིས་སོད་ར་ལས་ཁག་བཏོན་པའི་བཅོས་ཐབས་དེ་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་

དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ཁག་འཕེལ་ནད་ལ་མཚོན་ན། རེའུ་མིག་དེ་

                                                        
①

 རན་རོང་པ་མིག་དམར་ལགས་ཀི་༢༠༡༣ལོའ་ིསོབ་ཁིད་སྐབས་ཀི་ཟིན་བིས་ལས་བླངས།  
②③④རེའུ་མི་འདི་དག་ག་ིགཞི་འཛནི་གངས་ཚང་མ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་དཔྱད་བཅོས་གཙོ་གནད་ཆདེ་ལས་སེ་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིའི་གངས་མཛདོ་ལས་བླངས་བ་ཡིན། (以上数据

从藏医外治重点专科建设项目数据库借用) 
 
 



གསུམ་ག་དོན་དུ་ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ལྡང་ཚད་འཕར་བ་བཅོས་པའི་བེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། ཁག་

འཕེལ་ནད་ལ་གཏར་བཅོས་དེ་ཁག་རླུང་ལས་ཕན་ཆེ་བ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། ཁག་ལས་

རླུང་ལ་ཕན་ཞིང་རྨ་ཁ་སོགས་ཆེ་དགོས་པས་ཁག་རླུང་གཉིས་ལ་ཇི་ལྟར་ཕན་གྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ནི་མུ་

མཐུད་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་གྱི་ཁོད་ནས་ར་སོད་དང་དབེ་ཞིབ་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་སྙམ་སེ། བོད་

ལུགས་གཏར་གའི་ཕན་ནུས་ལ་རིག་གཞུང་དང་ལུང་རིགས་གཅིག་པོའི་ཚད་གཞལ་བས་མི་འདང་ལ། 

ནད་ཐོག་ཕན་ནུས་ཀི་འབས་བུ་ནི་གཏར་གའི་ཚན་རིག་དཔྱད་དཔོག་གི་ཚད་གཞི་འཚམ་ཤོས་ཤིག་

རེད།  

མཇུག་བསྡུ་བའ་ིགཏམ།  

དེ་ཡང་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ཀི་དཔྱད་དཔོག་རང་བཞིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རིན་ཐང་དང་གསོ་

ཐབས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད། ནད་ཐོག་གི་ལག་ལེན། ཆ་བད་ཀི་བཟོ་རལ་བཅས་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་

གདེང་འཇོག་དང་གསལ་བཤད་རགས་ཙམ་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལུགས་ཕྲ་གཤགས་དང་ཁག་

འཕེལ་ནད་ཀི་བཅོས་ཚུལ་ལ་བསྡུར་བ་དང་དབེ་ཞིབ་བས་ཏེ། དེའི་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་ཚན་རིག་གི་

ནད་བཅོས་རང་བཞིན་ངོ་སོད་གང་ཐུབ་བས་ཡོད། འོན་ཀང་རོམ་ཡིག་འདིར་ནོར་འཁྲུལ་འགལ་

གསུམ་ཀི་ཆ་གང་མང་ཡོད་སིད་པས་མཁེན་ལྡན་ཀོག་པོ་རྣམས་ཀིས་ཡོ་བསང་ཡོད་པར་མཁེན།  ད་

དུང་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ཀི་ནད་བཅོས་ཚད་གཞི་དང་ནད་ཐོག་དོ་དམ། ལག་རལ་སིག་

ཆས། ཁིམས་ལུགས་རྒྱབ་སྐྱོར་སོགས་ཀི་ཐད་ན་མི་འདང་བའི་ཆ་གང་མང་ཞིག་ལྷག་ཡོད་པས། བོད་

ལུགས་གསོ་རིག་ཆེད་མཁས་རྣམ་པ་དང་ལས་རྐང་གཅིག་པའི་ན་མཉམ་མཆེད་གོགས་ཚོས་མུ་མཐུད་

ཁ་གསབ་དང་ནན་ཏན་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཤིན་ཏུ་མཐོ།  

 

དཔྱད་གཞའི་ིཡགི་ཆ།  

བདོ་ཡགི(དཔེ་བང་ཀ་མད་ལྟར་བསགིས། ) 

རྒྱུད་བཞིའ་ིའགལེ་བ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་། ཟུར་མཁར་བླ་ོགོས་རྒྱལ་པོ། [M]ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ཀི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ལ།ོ  
ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་གསུང་རམོ་ཕོྱགས་བསིགས། [M]ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུནཁང་། ༡༩༩༤ལོ།  



བོད་ཀི་གསོ་རིག་ཆོས་འབྱུང་བེེཌ ྰུརྱའ་ིའཕེྲང་བ། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆནེ། [M]ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ།  
བོད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། དམུ་དག་ེབསམ་གཏན། [M]སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལ།ོ  
བོད་ཡིག་ཚགི་གཏེར་རྒྱ་མཚོ། ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས། [M]སི་ཁོན་དཔར་སྐྲུན་ཚོགས་པ། ༢༠༡༢ལོ[སྨད་ཆ། ] 
བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཉན་པོ་དཔྱད་ཀི་ཆ་བད་ཞིབ་འཇུག གཡང་མེར་གྱིས་བརམས། [M]མཚོ་སོྔན་མ་ིརིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ།  
གཡུ་ཐོག་དགོངས་རྒྱན། དབང་འདུས། [M]མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོ།  
ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛདོ། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀསི་བརམས། [M]མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལོ།  
གསོ་བ་རིག་པའ་ིར་འགེལ་བདམ་བསིགས། རྡོ་རེ་རྒྱལ་པོས་བདམས་སིག་བས། [M]མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ།  
གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི། གཡུ་ཐགོ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་རམོ་སིག་མཛད། [M]བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༠ལོ།  
གསོ་རིག་གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་ཕེྲང་བ། དེའུ་དམར་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། [M]མཚོ་སོྔན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ།  

རྒྱ་ཡགི 

ཀྲུང་གའོི་བོད་ཀི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས། ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་། [M] (རྒྱ་ཡིག)ཧང་ཧེ་ཚན་རལ་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༩ལོ།  
藏医放学疗法治疗查培病（高原红细胞增多症）48 列临床疗效评价.次仁央宗等. [I]世界科学技术—中医药现代化.第五卷第五期。 

 

གསལ་བཤད།  

                                                        
1
 ཐུབ་བསན་ཕུན་ཚོགས། བོད་ཡགི་ཚགི་གཏེར་རྒྱ་མཚ།ོ སི་ཁོན་དཔར་སྐྲུན་ཚོགས་པ། ༢༠༡༢ལོ[སྨད་ཆ། ]ཤགོ་༢༧༨༡ 

2
 ནམ་མཁའི་ནོར་བུའི་གསུང་རོམ་ཕྱོགས་བསིགས། ཀྲུང་གའོི་བོད་རིག་པ་དཔེ་སྐྲུནཁང་། ༡༩༩༤ལོ། ཤགོ་༣༧༣ཤོག་༣༨༡ 

3
 དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། བོད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོ། ཤོག་གངས་༤་ན་གསལ།  

4
 དཀོན་མཆགོ་རིན་ཆནེ། བོད་ཀི་གསོ་རིག་ཆོས་འབྱུང་བེེཌ ྰུརྱའི་འཕེྲང་བ། ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ། ཤོག་༢༣ 

5
 དེའུ་དམར་བསན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས། གསོ་རིག་གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། མཚོ་སྔོན་མ་ིརིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ། ཤོག་༥༩༦ 

6
 ཟུར་མཁར་བློ་གོས་རྒྱལ་པོ། རྒྱུད་བཞའིི་འགེལ་བ་མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀི་ཤེས་རགི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ལོ། ཤོག་༡༨༨ 

7
 རྡོ་རེ་རྒྱལ་པོས་བདམས་སིག་བས། གསོ་བ་རིག་པའི་ར་འགལེ་བདམ་བསིགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ། ཤགོ་༨༠༨དང་༨༡༣ན་གསལ།  

8
 ཐུབ་བསན་ཚེ་རིང་། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀི་གསོ་རིག་ཀུན་འདུས། (རྒྱ་ཡགི)ཧང་ཧེ་ཚན་རལ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༩ལོ། ཤོག་༧༧ 

9 གཡང་མེར་གྱིས་བརམས། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཉན་པོ་དཔྱད་ཀི་ཆ་བད་ཞིབ་འཇུག མཚོ་སྔནོ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤོག་༤༣ 
10

 གཡུ་ཐགོ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་རོམ་སིག་མཛད། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི། བོད་ལོངས་མ་ིདམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༠ལ།ོ ཤགོ་༧༨ 
11

 དབང་འདུས། གཡུ་ཐོག་དགོངས་རྒྱན། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོ། ཤགོ་༢༠༣ན་གསལ།  
12

 藏医放学疗法治疗查培病（高原红细胞增多症）48 列临床疗效评价.次仁央宗等.世界科学技术—中医药现代化.第五卷第五期。 


