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ལག་ལླེན་གྱི་འབབ་ལྡན་ལ་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྨན་བཅོས་ལག་ལླེན་གྱི་ཆུ་ཕན་དུ་མ་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྲན་པས་སྔར་ལས་ལྷག་པར་རྒྱས་པའྱི་ཆུ་ཀླུང་ལས་མཐའ་བཞྱི་ཉླེ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་དུ་མའྱི་ཡུར་བ་ལས་དྲངས་ནས་ཡུལ་སོ་སོའྱི་འགོ་བའྱི་ལུས་སླེམས་བདླེ་ཐང་གྱི་ལོ་ཐོག་རྒྱས་པའྱི་

གསོས་སུ་གྱུར་ཡོད།

རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལླེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྡན་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིང་

ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་དླེང་དུས་འཛམ་གྱིང་དུ་གགས་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་བཅོས་རྱིང་ལུགས་ཆླེན་པོ་བཞྱིར་

གགས་པའྱི་ཡ་གལ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བོད་བཙན་པོའྱི་(Thubat Great 



2

Empire)མངའ་ཐང་ནྱི་བོད་ཀྱི་མཐོ་སང་ཙམ་མམ། ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་ཀྱི་བོད་ལོངས་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཆུ་མོ་གངྒཱ་འབབ་པའྱི་ཡུལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དང་། ནུབ་

ཏ་ཟྱིག་ནོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་(Abbasid Empire)དང་། ཤར་རྒྱ་ནག་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ (Tang    
China Empire)གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་བར་ཁྱབ་ཅྱིང་། དཔུང་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁམས་གཉྱིས་

ཀར་སྤ་བཀང་ཞྱིང་ཚོང་དོན་གྱིས་ཕན་ཚུན་འབྲླེལ་བ་ཅན་གྱི་སྟོབས་དང་འབོར་བ་རྒྱས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅྱིག་ཡྱིན་པ་གོང་གསལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཀང་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ།

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་ལ་ལོ་རྒྱུས་སུ་མ་གགས་པའྱི་འཕོ་འགྱུར་ཆླེན་པོ་བྱུང་  

ཡང་། ༸གོང་ས་སྐབས་མགོན་ཆླེན་པོ་སྟོན་འཁོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཕླེབས་པ་དང་། རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་མྱི་མང་གྱིས་བ་ན་མླེད་པའྱི་རྒྱབ་སྐོར་འོག་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་

སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་སླེ་ཁག་དུ་མ་གསར་འཛུགས་མཛད་པའྱི་ནང་ཚན་དྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་ཕག་བཏབ་

པ་དང་། རྱིམ་བཞྱིན་ལྕགས་པོ་རྱིའྱི་གསོ་རྱིག་མཐོ་སོབ་དང་། ཝཱརཱཎསྱི་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆླེས་མཐོའྱི་

གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་། གླེ་དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉླེར་ཁང་སོ་སོར་སྨན་རྱིས་

རྱིག་སླེ་གསར་འཛུགས་དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལོར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་བོད་

ཀྱི་གསོ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་(CCTM)གསར་འཛུགས་མཛད་པ་དང་། ལྷ་རླེ་མཁས་པ་དུ་མ་གསོ་

སྐོང་སྐླེད་བསྱིང་བས་ཏླེ་འཛམ་གྱིང་གང་སར་མྱི་དམངས་ཀྱི་འཕོད་བསྟླེན་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་

འདྱི་དག་ལགས།

ཁྱིམས་མཐུན་གནས་བབས།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིང་ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་བོད་ཕྱི་ནང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག སོག་པོ། ལྷོ་འབྲུག 

བལ་ཡུལ་སོགས་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་མའྱི་མངའ་འབངས་མྱི་དམངས་ཀྱི་ལུས་སླེམས་

འཕོད་བསྟླེན་སྲུང་སྐོབ་དང་གོང་སྤླེལ་ཆླེད་དུ་བླེད་སྤོད་ཆོག་པ་དང་། རྱིང་ལུགས་དླེ་ཉྱིད་རྒྱུན་འཛིན་

དང་གོང་འཕླེལ་དགོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དླེ་དག་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ངོས་ལླེན་ཐོབ་པའྱི་གལ་ཆླེའྱི་སོལ་རྒྱུན་

སྨན་བཅོས་རྱིང་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན།

དུས་རབས་གསར་པའྱི་གནས་སྟངས།

རྱིག་གསར་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱི་དུས་རབས་དང་གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བསྐལ་པ་འདྱིར་ཡང་རྣམ་དཔྱོད་

ཅན་གྱི་གཟུར་གནས་མཁས་པ་དུ་མས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོབ་གཉླེར་

Keynote Address
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མཛད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་མཁས་པའྱི་བགོ་གླེང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཨ་རྱི་དང་། ཡོ་

རོབ། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག བོད། འབྲུག བལ་ཡུལ་བཅས་སུ་ལན་གངས་དུ་མ་སྐོང་ཚོགས་བས་ཏླེ་དླེང་

གྱི་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ལུས་སླེམས་བདླེ་ཐང་གྱི་ཚད་དང་མཚན་ཉྱིད་དང་འཚམས་

པའྱི་ཐབས་ལམ་གསར་གཏོད་དང་། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་སོགས་ལ་བགོ་གླེང་མཛད་པ་དང་། ལོ་

ཤས་སྔོན་སྨན་སྦོར་རཏྣ་བསམ་འཕླེལ་དང་། རྱིན་ཆླེན་མང་སྦོར་ཆླེན་མོ་སོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་

ཁབ་རྱིམ་པའྱི་ཐོན་རས་རླེ་ཕུད་ཀྱི་གསླེར་གྱི་རགས་མ་དང་། ལྷག་པར་འདྱི་ལོར་༸རྒྱལ་བའྱི་བ་སྨན་

ཟུར་པ་རོག་རྱིགས་དགླེ་སོང་ཡླེ་ཤླེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྱིམ་པའྱི་བ་དགའ་པདྨ་

ཤྲྱིའྱི་རགས་མ་འབུལ་བཞླེས་མཛད་ཡོད།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཙོ་གནད།

གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་ནད་བཅོས་སྨན་དཔྱད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་    

དང་། ནད་གཞྱིའྱི་ངོ་བོ་བརག་ཐབས་དང་། སླེམས་ཁམས། སླེམས་ཁམས་སམ་རོག་པའྱི་སྤང་གཉླེན་

(Emotion Regularize)དང་དླེ་དག་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་བཅོས་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེའང་ཕོགས་རླེ་བ་དང་། ལྟར་སྣང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གང་ལ་གནས་པའྱི་ཡུལ་

གྱི་གནས་བབས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག ནམ་དུས་ན་ཚོད་སོགས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ཕོགས། མྱི་

རྱིགས་དང་གང་ཟག་གྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན། སླེམས་ཀྱི་འདུ་ཤླེས་དང་འཛིན་སྟངས། ཆོས་ཀྱི་

ཉམས་ལླེན་དང་ཡྱིད་ཆླེས། ཟས་སྐོམ་གྱི་གོམས་པ། ལུས་ངག་གྱི་སྤོད་ཚུལ་སོགས་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་གྲུ་བཞྱི་ལམ་དུ་ཁྱླེར་བའྱི་སོ་ནས་ཕ་མོ་ཚུན་ལའང་བསམ་གཞྱིག་ནན་ཏན་གྱི་སོ་ནས་དངོས་

ཡོད་གནས་སྟངས་དང་། ཐབས་ལམ་གཏན་འབླེབས་དང་ལག་སྟར་བླེད་པ་ཡྱིན། དླེའང་རྒྱུད་ཆླེན་ལས། 

རྒྱུ་རྐླེན་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་ན་ཚོད་དང་། །གནས་ས་ཉྱིན་ཞག་ཟས་ཟོས་གོམས་པ་ཆུ། །འདྱི་བཅུའྱི་

སོ་ནས་ཕ་མོ་ཡན་ཆད་བརག །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

ཐླེངས་འདྱིའྱི་ཚོགས་ཆླེན་གྱི་གཙོ་གནད།

གཅྱིག ལུགས་གསུམ་བང་ཆུབ་ཆླེན་མོ།

ཚོགས་ཆླེན་གྱི་མྱིང་བང་ལས་གསལ་བ་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱི་མྱིག་བལྟས་སྐབས་རྣམ་

དཔྱོད་དང་དཔུང་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱུགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་དང་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་

གྱི་ཤླེས་ཡོན་གྱི་སྱིང་བཅུད་བསྡུས་ལླེན་བས་ཏླེ་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་དང་ཕུན་སུམ་ཇླེ་ཚོགས་
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སུ་མཛད་པ་མ་ཟད་རང་རྱིགས་རྣམས་ལ། ལུགས་ཆླེན་གསུམ་པོའྱི་ཚུལ་དག་མ་རོགས་ན། །སྨན་པ་

མཁས་པའྱི་གལ་དུ་མྱི་ཚུད་དླེ། །བར་སྣང་མཁའ་ལ་མཐོ་ཡྱིས་བསབས་པ་བཞྱིན། །ཞླེས་ཁྱིམས་སུ་

བཅས་པར་སྤང་བང་དང་། རང་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་དམ་བཅའ་མྱི་འདོར་བ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བ་ཐབས་

དླེ་ནྱི་དླེང་དུས་གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་དླེ་བས་ཀང་དོར་མྱི་རུང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པས་ཡར་ཐོན་དང་ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ཤླེས་ཡོན་གང་ན་ཅྱི་ཡོད་རྣམས་སྦྲང་རྱི་བཞྱིན་སྡུ་ལླེན་དང་

སྤོད་པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་མླེད་པའྱི་རང་ལྟ་མཆོག་འཛིན་ནྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སོ་འགླེག་ཡྱིན།

གཉྱིས། ཨླེཤྱིཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབ།

འདས་པའྱི་བྱུང་རབས་ལ་ལྟ་སྐབས་བོད་འདྱི་ད་ལྟའྱི་སྱིད་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ས་བབ་ཀྱི་བཅད་

མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏླེ་སྔར་བཤད་པ་བཞྱིན་རྒྱ་དཀར་ནག་ཏ་ཟྱིག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་བར་མངའ་

ཐང་དང་རྱིག་གཞུང་ཁྱབ་བརལ་བྱུང་བ་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་སུའང་ཨླེ་ཤ་ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་བལ་པོ་

དང་། ལྷོ་འབྲུག སོག་པོ། ཨུ་རུ་སུ། དླེ་བཞྱིན་མལ་ཡུལ་ལ་དྭགས་ནས་མོན་ལ་འོག་ཡུལ་གསུམ་བར་

གྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའམ། གངས་ཅན་གྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྱིང་མོར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་སོབ་

སྦོང་དང་། ཡུལ་དླེ་དག་གྱི་མངའ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སླེམས་བདླེ་སྲུང་གྱི་ཆླེད་དུ་ལག་བསྟར་བླེད་

བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དང་། དུས་རབས་གསར་པར་ཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཕན་ཚུན་ཤླེས་རོགས་དང་། ས་གནས་སོ་སོར་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཡར་རྒྱས་གོང་

འཕླེལ་གྱི་ཕོགས་སུ་བསྐོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞྱིབ་བླེད་པ་སོགས་ནྱི་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་ལས་

འགན་ཞྱིག་ཡྱིན།

གསུམ། ནད་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ།

མདའ་བཤའ་ཕང་བ་བཀང་ཡང་གཏད་ས་མདླེ་རླེ་གང་། །སོ་ནམས་དུས་བཞྱིར་བཙལ་ཡང་མདོ་དོན་

ལྟོ་རྒྱབ་གཉྱིས། །གསུངས་པ་བཞྱིན་མནའ་དླེང་གྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་དང་ལག་ལླེན་ཇྱི་སླེད་

ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་སྦྱིན་པོ་ནད་བཅོས་པའྱི་ཐབས་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་། 

གསོ་བ་རྱིག་པས་ནྱི། ནད་ཐམས་ཅད་རྐླེན་ལས་སྐླེད་པ་དང་། །རྒྱུད་ཆླེན་རྣམས་སུ་མ་གགས་ནད་སྣ་

མང་། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྐླེན་གསར་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་ནད་ཀང་སྣ་ཚོགས་པ་སྐླེད་པའྱི་ཕྱིར་

དླེང་དུས་ཀྱི་ཟས་སྤོད་དང་ཁོར་ཡུག་ནྱི་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བས་ན་སྔར་མ་གགས་པའྱི་ནད་གཞྱི་དུ་མ་

འབྱུང་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས། གནས་སྟངས་དླེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་གྱིས་དུས་སྐབས་འདྱིར་དར་ཁྱབ་ཆླེ་བའྱི་འབྲས་

དང་། འདུ་བ་གཤླེད་དུ་བབས་པའྱི་ནད་གཞྱི་སོགས་ནད་རྱིགས་གསར་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐླེན་དང་། ངོ་
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བོ། དླེ་དག་གྱི་གཉླེན་པོ་རྣམས་ལ་དླེང་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དང་ཡོ་བད་སྤད་དླེ་ཤླེས་རོགས་

བླེད་རྒྱུ་ནྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཀྱིས་བཀལ་བའྱི་བཟློག་པར་དཀའ་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན།

བཞྱི། སླེམས་ཁམས།

ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་འདྱི་ནྱི་འགན་བསྡུར་དང་ཕག་དོག་གྱི་དུས་རབས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་། དླེའྱི་ར་བ་ནྱི་

རང་ཁོ་ན་གཙོ་བོ་དང་། དླེའང་ཚེ་འདྱི་པ་ཙམ་ཞྱིག་གཙོ་བོར་བཟུང་ཞྱིང་བདླེ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་རོལ་གྱི་

རས་སམ་དངོས་པོ་འབའ་ཞྱིག་ལས་འབྱུང་བར་བལྟ་བ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། དླེའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། སྤད་པས་

མྱི་ངོམས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་སོ །ཞླེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཏླེར་ཁ་རོལ་ཏླེ་སླེམས་

ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཚད་འདྲ་མྱིན་གྱིས་མ་མནར་བའྱི་མྱི་མླེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། དླེའང་དླེང་སང་ཨ་རབ་

ཀྱི་གསར་བརླེའྱི་ནང་འཁྲུགས་དང་། འཇྱིགས་རྒོལ་དྲག་སྤོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དཔླེ་མཚོན་ཙམ་དུ་

འདྱི་ལོ་ཁོ་ནར་ཨ་རྱིར་སྱིང་དུ་སྡུག་པའྱི་ན་གཞོན་སོབ་ཕྲུག་འཕྲུལ་མདས་དམར་གསོད་ཆླེན་མོ་ཐླེངས་

བཅོ་བརྒྱད་དང་། མྱི་དམངས་སྤོ་སྐྱིད་འདུ་འཛོམས་དམར་གསོད་ཆླེན་མོ་སོགས་བསམ་བརོད་ལས་

འདས་པ་རྣམས་ནྱི་གཙོ་བོ་སླེམས་ཁམས་འགྱུར་བའྱི་ནད་གཞྱི་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པས། ངད་

ཅག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་མྱིང་འཆང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་འབྱུང་ར་དང་། དླེའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལམ་

ནད་གཞྱིའྱི་གཉླེན་པོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཚོལ་ཞྱིབ་སྔོགས་འདོན་གྱི་སོ་ནས་ཅྱི་མགོགས་གང་ནུས་

ཀྱིས་དླེ་རྣམས་འཇྱིགས་པ་དླེ་དག་ལས་སྒོལ་བ་ལ་མགོ་ལ་མླེ་ཤོར་བ་བཞྱིན་འབད་དགོས། དླེའང་

ཡང་དག་པའྱི་དོན་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱིས་ཡ་ང་བའྱི་དམར་གསོད་ཆླེན་མོ་ཞྱི་ཞྱིང་འགོག་ཐབས་

སུ་འཕྲུལ་མདའ་མང་རུ་གཏོང་བ་དང་། ཐ་ན་དགླེ་རྒན་རྣམས་ཀང་དམག་མྱི་བཞྱིན་མཚོན་ཆ་ལྡན་ཞྱིང་

མཚོན་ཆ་ལ་བང་ཆུབ་པ་དགོས་པ་སྨྲ་བ་སོགས་ནྱི་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྱི་གཡའ་ཞྱིང་འཇྱིགས་དངས་

སྐླེ་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ། ཐབས་ལམ་དླེ་ནྱི་རྨ་ལ་འགྱུར་བླེད་བཏབ་པ་དང་། མླེ་ལ་སྣུམ་བྲན་པ་བཞྱིན་

འཚེ་བ་འཕླེལ་ཞྱིང་རྒྱས་པའྱི་རྒྱུར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འགོ།

ལྔ་། སྨན་སྦོར་དང་ཉམས་ཞྱིབ།

སྨན་པ་ལ་མཁས་ཁྱད་འབྱིན་ཅྱིང་འདྱི་ཕྱིའྱི་དོན་འགྲུབ་པ་དང་། ནད་པར་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་

སྒོལ་བ་སོགས་རང་གཞན་གྱི་དོན་མ་ལུས་པ་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ཡོ་བད་ནྱི་སྨན་ཡྱིན་ཅྱིང་། དླེའང་དགོས་

འདོད་འབྱུང་བའྱི་ནོར་བུར་ཤླེས་པ་བ། །ནད་རྣམས་སླེལ་བའྱི་བདུད་རྱིར་ཤླེས་པར་བ། །ཞླེས་གསུངས་

པའྱི་སྦོར་བ་སྨན་གྱི་རྣམ་བཞག་ལ་དོ་སྣང་མླེད་པའམ་མྱི་ཤླེས་བཞྱིན་དུ་སྨན་པར་ཁས་འཆླེ་བ་ནྱི་སྨན་

པའྱི་གཟུགས་བརྙན་ནམ་མྱིང་ལ་དགའ་བ་ཙམ་མམ། ཡང་ན་གཞན་གྱི་འཛད་སྤོད་པ་ཞྱིག་ལས་མ་
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འདས་པས་སྨན་སྦོར་ཤླེས་བ་ནྱི་སྨན་པས་མྱི་ཤླེས་སུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེང་སང་གཞན་མགོ་སྐོར་

བ་ལ་མཁས་ཤྱིང་དངུལ་ལ་དགའ་བ་དང་། ཁྱིམས་དང་རྣམ་སྨྱིན་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པ་སྟླེ་མཁས་དགའ་

འཇྱིགས་མླེད་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྨན་སྦོར་དང་། བཟོ་གྲྭ་ཇྱི་སླེད་ཅྱིག་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཐོ་རང་གྱི་སྐར་

མ་དང་ནམ་གཞུག་གྱི་སྦྲང་བུ་བཞྱིན་འགྱུར་ངླེས་རླེད། དླེའང་དང་པོ་རྱིན་པོ་ཆླེ་དླེ་བཙལ་ལ་བཅང་།། 

ཞླེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྨན་དླེ་དགོས་འདོད་སོལ་བའྱི་ནོར་བུར་ངོ་ཤླེས་འཕོད་པའམ་འདུ་ཤླེས་ཡོད་

མཁན་གྱི་སྨན་པ་དླེ་དག་གྱིས་སྨན་དླེའྱི་མྱིང་གཟུགས་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་ངླེས་ཤླེས་འབྲོང་ངླེས་བ་བ་

དང་། རང་ལ་ནོར་བུ་ཡོད་ན་སོག་སོས་ཀྱིས་གསོག་སྲུང་བླེད་པ་བཞྱིན་སྨན་རས་རྣམས་ལ་གཅླེས་

སྲུང་བླེད་དགོས་པ་ཡྱིན། དླེའང་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་སྔོ་རས་ཕུག་འཚོལ་དང་། རས་སྒྱུར་གྱི་གནས་

སྟངས་དང་། སྐླེ་དངོས་སོ་སོའྱི་རྱིགས་རས་(Biomedical Signature)ལ་བརག་པ་སོགས་དླེང་

དུས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྤད་དླེ་ངླེས་ཤླེས་འབྲོང་ངླེས་ཀྱིས་ནད་གཞྱི་གསར་པ་ཇྱི་སླེད་ཅྱིག་

ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གཉླེན་པོར་ཐོགས་པ་མླེད་པར་འགོ་ངླེས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་གྱི་སྦོར་སླེ་གསར་པ་དླེ་

སླེད་ཅྱིག་ཐོན་དགོས་པ་ཡྱིན།

དྲུག གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ཉམས་ལླེན།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནྱི་ནད་དང་གཉླེན་པོའྱི་འགོ་ལྡོག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་གཞན་གྱི་དོན་

གཉྱིས་ལྷུན་གྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་རླེ ་མོ་བང་ཆུབ་སླེམས་ཀྱི་ར་བར་གྱུར་བའྱི་མྱི་སོབ་པའྱི་གོ་འཕང་

རྱིང་པོར་མྱི་ཐོགས་པར་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་ཤླེས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་སྟོན་པའྱི་ཐླེག་པ་ཆླེན་

པོའྱི་སླེ་སྣོད་དང་མ་མོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། དླེའང་གཡུ་ཐོག་པས་རང་གྱི་སྣོད་ལྡན་གྱི་སོབ་མ་ལ་ཉླེ་བརྒྱུད་

དུ་སལ་བའྱི་གདམ་པ་ལ་ཟབ་མོ་གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་ཏུ་གགས་ཤྱིང་། དླེའྱི་བརོད་བའམ་ལས་སུ་བ་བ་

གཙོ་བོ་ནྱི་ཟུང་འཇུག་གམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བླེད་པ་དླེ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དླེའྱི་ཐབས་གཙོ་

བོ་ནྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་མ་བཅོས་རོགས་པར་ཚང་བའྱི་ར་རླུང་ཐྱིག་ལླེ་ལ་གནད་དུ་སྣུན་ཏླེ་གཉུག་མའྱི་

འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ཏླེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། དླེ་ལ་སྨྱིན་བླེད་ཀྱི་སྐླེད་རྱིམས་ཀྱིས་རྒྱུད་མ་སྨྱིན་ན་དླེ་

འདྲ་ཡོང་ཐབས་མླེད་ཅྱིང་། དླེ་དག་སོམ་པ་ལ་ཚད་མ་བཞྱི་ལྡན་གྱི་བ་མའྱི་དྲུང་ནས་སྨྱིན་བླེད་ཟབ་མོའྱི་

དབང་བསྐུར་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བོན་ཐླེབ་ངླེས་སུ་ཐོབ་དགོས་པ་དང་། དླེ་ལ་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ངླེས་འབྱུང་

བང་སླེམས་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་སྟླེ་ལམ་གཙོ་གསུམ་མམ་ཞླེན་པ་བཞྱི་དང་བྲལ་བའྱི་སོ་ནས་རྒྱུད་

ལླེགས་པར་སྦང་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།

དླེ་ལྟ་བུའྱི་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་དླེ་སྒྲུབ་པའྱི་གླེགས་ལ་ནང་ཏྱིང་འཛིན་སླེམས་འཁྲུགས་དང་། ཕྱི་
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འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་གཉྱིས་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དླེ་ལ་དང་པོ་སླེལ་ཐབས་སུ་ར་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་

ཐུན་མོང་མྱིན་པ་དུ་མ་སྱིང་ཐྱིག་ལས་ཚོགས་སུ་བཞུགས་པ་དང་། ཕྱི་མའྱི་ཆླེད་དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་

དང་ཆ་ལག་དུ་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་ཡྱིན་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་ནད་དང་གདོན་ཞྱི་བ་སོགས་འགོ་བའྱི་

དོན་དུ་ལས་བཞྱིའྱི་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་བཞུགས་ཡོད།

གཞན་ཡང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྦོར་བ་སྨན་གྱི་རྣམ་བཞག་གྱི་ཁོད་ནས་བདུད་རྱི ་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་

ཆོག་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་། དླེའང་སྨན་པས་སྨན་དླེ་ཉྱིད་ནོར་བུ་བདུད་རྱི་མཆོད་རས་སུ་ཤླེས་ཤྱིང་

རོགས་དགོས་པ་གསུམ་ལས་གཉྱིས་པ་ལ། གཉྱིས་པ་ལླེགས་པར་སྦར་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས། །ཅླེས་

སྨན་སྦར་ཐབས་དང་། བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་པོ་རང་ལྷར་སྐླེད་པ་དང་། མདུན་གྱི་སྨན་རྣམས་ལྷར་བསྐླེད་

དླེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཤྱིས་པ་བརོད་པ་སོགས་ཀླད་པ་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་མཐོང་བས་ཤླེས་ཐུབ། དླེའང་འདྱི་

དག་ནྱི་རང་བཟོ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་བ་རོ་རླེ་འཆང་གྱིས་བདུད་རྱི་ཐབས་རྒྱུད་དང་། དུས་འཁོར། བདླེ་

དགླེས་སོགས་རྒྱུད་སླེ་ཇྱི་སླེད་ཅྱིག་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཁོད་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་

ཀྱི་དགོངས་པ་ཕྱུང་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དླེ་དག་གྱི་ཉམས་ལླེན་གྱི་རྒྱུན་དང་ལག་ལླེན་གྱི་ཆོ་ག་རྣམས་དུས་ཀྱི་

མཐའ་འདྱིར་ཡང་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་པས་བོ་ལྡན་རྣམས་རང་ལ་ནོར་བུ་ཡོད་པ་ཤླེས་པར་བས་

ཏླེ་མགོ་གནམ་ལ་བཏླེག་ནས་ལོང་བ་ཁྱྱིས་སྟོར་བ་མ་མཁྱླེན་པ་མླེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བདུན། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་གོ་རོགས།

དླེང་གྱི་གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར་ཡང་བ་དངོས་ཇྱི་སླེད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་

ཁྱིམས་དང་སྒྱིག་སོལ་གྱི་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་འོག་ནས་བ་རྒྱུ་ལས། རང་སྣང་གང་དྲན་དུ་གྱུར་ན་ཁྱུར་མྱི་

ཚུད་པའྱི་ལུག་ནག་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆླེ། ཁྱིམས་སྒྱིག་ཏུ་མ་ཚུད་པའྱི་བ་དངོས་དང་

ཚོགས་པ་ཇྱི་སླེད་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཉླེས་ཆད་ཐོབ་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་

ངོས་ལླེན་ཡོད་པའྱི་བ་དངོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་སྲུང་སྐོབ་ཐོབ་པའྱི་གོ་རོགས་སད་པ་

ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་བ་ཡྱིན། དླེའང་སོབ་གྲྭ་དང་དླེའྱི་སོབ་སྦོང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དུས་ཡུན་དང་། བཟོ་གྲྭ་

ཁག་གྱི་ཐོན་རས་ཐམས་ཅད་ཁྱིམས་ལ་འགན་འཁྱླེར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ན། མྱིའྱི་ཚེ་སོག་དང་

ཐད་ཀར་འབྲླེལ་བ་ཅན་གྱི་སྨན་པའྱི་ཤླེས་ཡོན་དང་། སྨན་གྱི་ཐོན་སྐླེད་ལ་དླེ་བས་ཀང་སྨོས་མྱི་དགོས་

པས་གནད་དོན་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་དུ་བཟུང་ཡོད།
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བརྒྱད། སྨན་རྒྱུ་དཀོན་པའྱི་དཀའ་ངལ།

འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་ཉྱིན་བཞྱིན་འཕླེལ་ཞྱིང་ནད་གཞྱི་ཇླེ་མང་དང་། སྨན་དང་སྨན་པའྱི་དགོས་མཁོ་

ཇླེ་མང་དུ་གྱུར་བ་མ་ཟད། འདོད་རམ་ཅན་འགས་རང་འདོད་ཁོ་ནས་སྨན་རྒྱུ་རྣམས་བདག་པོས་གཏོང་

བའྱི་རས་བཞྱིན་བག་མླེད་དུ་སྤོད་པ་དང་། དླེང་སང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་འབག་བཙོག་

སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡ་ང་བའྱི་ཁོད་ན་སྨན་རས་རྣམས་ཉམས་ཆག་དང་ར་སྟོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་

གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་འདྱིར་རང་ཅག་སྨན་པའྱི་མྱིང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནུས་ཤུགས་དང་ཐབས་

ཤླེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་ཀྱི་སོ་ནས་དླེ་དག་འཚོ་གནས་དང་སྲུང་སྐོབ་འཕླེལ་རྒྱས་སོགས་ཀྱི་ཐབས་

ལམ་འཚོལ་ཞྱིབ་བླེད་རྒྱུ་ནྱི་སྐླེ་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་བདླེ་ཐང་དང་འཚོ་གནས་ལ་བསམ་གཞྱིག་དང་འགན་

ཁུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གདོང་ཐུག་དཀའ་ངལ།

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཆབ་སྱིད་དང་།   རྱིག་གནས་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་བབ་ངོ་མ་

དང་། དླེའྱི་བྱུང་བ་གང་ལ་བསམ་ཡང་དླེ་དག་མདུན་བསྐོད་དང་འཕླེལ་རྒྱས་ལ་དཀའ་ངལ་དུ་མར་

གདོང་ཐུག་དང་། དླེ་དག་སླེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞྱིབ་ཀྱིས་མོང་བ་རྱིམ་བསགས་ཀྱིས་འཐུས་

ཚང་དང་ཡར་ཐོན་བྱུང་བ་འབའ་ཞྱིག་ལས་གོ་བུར་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་རབས་མླེད་ལ་ཡོང་མྱི་

སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད།

དླེ་བཞྱིན་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་ཉྱིད་འཛམ་གྱིང་ཧྱིལ་པོའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡར་རྒྱས་གོང་སྤླེལ་དུ་བསྐོད་

པར་ཛ་དྲག་གདོང་ལླེན་བླེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག

༡༽  དམྱིགས་ཚད་དང་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་གསལ་སྟོན།

༢༽ ཆ་ཚང་བའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབས་སྐོར།

༣༽ ཆ་ཚང་ཞྱིང་གཙོ་གནས་ཅན་གྱི་སྨན་དང་བཅོས་ཐབས་ལག་ལླེན།

ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕླེལ་གྱི་དཀའ་ངལ།

༡༽ གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤླེས་ཚད་དང་སྦོང་རར་དང་ཟབ་སྦོང་གྱི་གནས་བབས།

༢༽ ཞྱིབ་འཇུག་དང་གོང་འཕླེལ་གྱི་གྲུབ་དོན།

༣༽ གོང་འཕླེལ་དུ་འགོ་བའྱི་རྨང་གཞྱི་དང་སྒྱུ་རལ།
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༤༽ འགན་བསྡུར་ངང་ནས་མདུན་བསྐོད།

༥༽ འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་ཉྱིན་བཞྱིན་གོང་འཕླེལ་འགོ་བ་དང་། གོ་ལའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་

གྱིས་རང་བྱུང་སྨན་རས་ཐོན་ཁུངས་ཟད་སྟོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་དཀའ་ངལ་གདོང་ལླེན་བ་ཐབས་

འཚོལ་ཞྱིབ།

སྤུས་ཚད་དང་། འགན་སྲུང་། ཚད་གཞྱི་ཅན་དུ་སྤོད་ཐབས།(Quality, Safety and Rational Use)

༡༽ སྨན་དང་བཅོས་ཐབས་གོ་བདླེ་ཞྱིང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་འགླེལ་བཤད།

༢༽ ཡར་རྒྱས་གོང་འཕླེལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་དང་དླེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

༣༽ ཐོན་རས་དང་ཞབས་ཞུའྱི་སྤུས་ཚད། འགན་སྲུང་། གོང་ཚད་གསལ་སྟོན།

༤༽ དངོས་གནས་དང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་མདུན་བསྐོད།

༥༽ སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལག་ལླེན་རྣམས་ལ་འགན་ཁྱླེར་བའྱི་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་དང་། མདུན་

བསྐོད།

གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་གནས་ཚད་ཅན་གྱི་སྒྱིག་གཞྱི།

༡༽ གོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་སྤོད་རྒྱུར་མྱི་མཐུན་པ་མླེད་པ།

༢༽ དཔལ་འབོར་དང་། ཚོང་འབྲླེལ་གྱི་གནས་སྟངས་གཞན་དང་དོ་མཉམ་པ།

༣༽ ཤླེས་ཡོན་དང་། ཉམས་མོང་། གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རོགས་སྤླེལ་རླེས།

༤༽ མཐོ་སོབ་ཁག་གྱི་སོབ་སྦོང་གྱི་མཐུན་རྐླེན་རྣམས་ཚད་གཞྱི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཐབས།

༥༽ སྨན་པའྱི་ཀུན་སྤོད་(Moral Ethics)མྱི་ཉམས་གོང་འཕླེལ་གྱི་སོབ་གསོ་དང་ཐབས་ལམ་གལ་

ཆླེར་བཟུང་བ།

དགོས་ངླེླེས་ཅན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་སྱིད་ཇུས།(Common Strategy)

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མཐུན་ཚོགས་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་བཙུགས་ཏླེ། དླེ་

དག་གྱིས་རྱིང་ལུགས་འདྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ལུས་སླེམས་བདླེ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་དང་གོང་སྤླེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་

མྱི་དམངས་ལ་གསལ་སྟོན་བས་ཏླེ་གོ་རོགས་སྤླེལ་ཐབས་དང་། དླེ་དག་ལ་སྨན་བཅོས་འཕོད་བསྟླེན་

གྱི་འགན་སྲུང་ཁླེ་ཕན་(Insurance)སྤྱི་མཚུངས་ཐོབ་ཐང་ཤླེས་རོགས་སད་ཐབས་སོགས་ཕོགས་
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ཡོངས་ནས་ཡར་ཐོན་དང་ཆ་ལག་རོགས་ཤྱིང་ཚད་གཞྱི་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་

ཀྱིས་སོ་ནས་འབད་བརོན་མཛད་གལ།

མཐའ་དོན། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འཆྱི་ལ་ཉླེ་བའྱི་གཉན་འཕང་གྱི་དུས་སྐབས་འདྱིར་རྒྱ་གར་

གཞུང་དང་མྱི་དམངས་ནས་སོག་མཐུད་ཅྱིང་། བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་དྲོ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྐང་བའྱི་བཀའ་

དྲྱིན་གཞལ་ཐབས་བྲལ་བར་སྱིང་ཁོངས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་བ་དང་། དླེ་བཞྱིན་རྒྱལ་

ཁབ་གཞན་ནས་ཕླེབས་པའྱི་མཁས་དབང་རྣམས་པ་མཛད་འཕོ་བཞག་སྟླེ་བོང་བ་གསླེར་གཟྱིགས་

ཀྱིས་དླེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཕླེབས་ཤྱིང་ཤླེས་རབ་ཀྱི་བདུད་རྱི ་བསལ་བར་མཛད་པར་ཐུགས་རླེ་

ཆླེ་ཞུ།

དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཚོགས་པའྱི་ལྷ་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལླེགས་བས་ཇྱི་སླེད་མཆྱིས་པ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་

ཤྱིང་ཟླུམ་པའྱི་མཐུ་ལ་བརླེན་ནས་ས་སྟླེང་སྐླེ་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་འདྲླེན་པ་ཆླེན་པོ་གངས་ཅན་ལྷ་མྱི་རྣམས་

ཀྱི་སྐླེ་བ་གཏན་གྱི་མགོན་སྐབས་༸རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐུགས་བཞླེད་ཡོངས་སུ་

འགྲུབ་ནས་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་སྨོན་ལམ་འདླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།། །།

ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

 

*******

Keynote Address



11

Opening Speech of the International Conference  
on Tibetan Medicine (Sowa-Rigpa)

Keynote Address by Prof. (Dr.) Rakdho Lobsang Tenzin
Dean, Faculty of Sowa-Rigpa and Bhot Jyotish, CIHTS

Chairman, Central Council of Tibetan Medicine

Aims and Objective:

The reason for organizing this International Conference is to present the 
Tibetan Science of health and wellbeing in its entirety.  Understanding 
the value and quality of Sowa-Rigpa, a system having a very long 
history of its comprehensive practice and concept, it has been utilized 
for the mental and physical wellbeing of human kind irrespective 
of caste, creed, color, religion and nationality. During the reign of 
Tibetan Emperor Trison Duetsen (8th century) many medical scholars 
from the neighboring countries, gathered at Samye, Central Tibet, 
where the first world-known International Conference on Medicine 
was held. Extensive and profound discussion on Medical practices, 
clinical experiences, literal concepts were carried out for days, months 
and years. Even after this formal discussion many scholars stayed 
back to pass down their knowledge to Tibetan students and some even 
established their medical lineage and many medical literatures of these 
scholars were translated into Tibetan. The scholars who went back 
to their countries after this conference also took medical knowledge 
acquired from Tibetan medical scholars. From then onwards, there has 
been an uninterrupted exchange of medical knowledge and clinical 
practices from these neighboring countries. The main stream Sowa-
Rigpa flourished and the fruit of mental and physical wellbeing was 
enjoyed by the later generations in these countries and Sowa-Rigpa 
became one of the four Great Traditional Medical Systems of the 
World. During the 8th century, the influence and power of Thubat Great 
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Emperor not only reigned the Tibetan Plateau but also extended to the 
basins of Ganges in the South, (which is now a days in India), Persia, 
Abbasid Empire in the West and Tang Chinese Empire in the East. 
The political influence and military power of the Tibetan Emperor 
at that time was popularly known throughout the Central Asia and 
their economic and business status were evident from their historical 
records. In the 20th Century, an unfortunate but unprecedented political 
and religious transformation occurred in Tibet, when His Holiness the 
Dalai Lama had to flee to India after the brutal invasion of Tibet by 
China. His Holiness established Tibetan schools, Tibetan settlements 
and monastic institutions in exile with genuine support from the 
Government and people of India. Men-Tsee-Khang, Dharamsala was 
part of these establishments. Gradually Chapori Tibetan Medical 
College, Department of Sowa-Rigpa, CIHTS, Department of Sowa-
Rigpa and Jyotish, CIBS, Leh, Ladakh were founded. Many Sowa-
Rigpa practitioners were produced from these medical institutes 
for the service of human health around the world. Under the kind 
guidance of His Holiness the Dalai Lama, Central Council of Tibetan 
Medicine (CCTM) was established on Jan 5, 2004 after the ‘Tibetan 
Medicine Council Act, 2003’ was passed by the 13th Assembly of the 
Tibetan Parliament in Exile. Till date 5 Medical Colleges/Institutes, 
467 Medical practitioners and 5 pharmacies have been registered 
under the Council.  

Legal Status of Sowa-Rigpa:

Sowa-Rigpa is not only practiced in Tibet, but also outside of Tibet 
in various countries like India, China, Mongolia, Bhutan, Nepal and 
Russia for wellbeing and it has been embraced by the people of these 
countries for the promotion and preservation of their physical and 
mental health. Thus, this system has been legally recognized in these 
countries as an important traditional system of Medicine.

Keynote Address
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Status of Sowa-Rigpa in the New Era:

In this era of Science, Technology and Globalization, many scholars 
and intellects of the world, have shown interest and have studied and 
undertaken research on Sowa-Rigpa. Many seminars, national and 
international conferences have been organized in various countries 
like America, Europe, India, China, Bhutan, Nepal and many new 
modalities, methodologies and measures have been developed for the 
promotion of physical and mental health. And discussions on further 
development and future course of Sowa-Rigpa are held. Few years 
ago, the Sowa-Rigpa precious pills - Rinchen Manjor and Rinchen 
Ratna Samphel - received the certification (Golden award) for Top 
Quality in compliance with the GMP, among the various pharma 
products in China. Especially this year, former personal physician to 
His Holiness the Dalai Lama, Dr Yeshi Dhonden was awarded one of 
the highest civilian honors, Padma Shri in recognition of his service in 
the field of Medicine by the Government of India.  

Significance of Sowa-Rigpa:

Sowa-Rigpa not only entails subjects on disease, treatment, medicine, 
external therapies but also is a comprehensive inclusion of prevention 
of disease and nature of disease, disease diagnosis, cognition, 
psychological disease and their manifestation and treatment. The 
approach to these are not only one-sided and are not mere conceptions 
but the minute details involving the actual habitat, environment, 
season, age, time, ethnic background, individual constitution, mental 
state, spirituality, spiritual practice, faith, dietary habits, physical and 
verbal behavior etc. are analyzed and treatment strategy are planned 
and followed accordingly. 
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THE VITAL THEMES OF THIS CONFERENCE:

1. A Glimpse into the Three Great Medical Systems of Asia:

As legally pronounced by the Emperor of Tibet, after the first 
conference on Sowa-Rigpa “Unless one has studied the three Great 
medical systems, one is not eligible to be a Scholar of Medicine”. 
Such an importance has been given to the entitlement of Medical 
fraternity at that time. The liberal ideology of the Emperor of that time 
shows the importance of such thinking in this era of globalization also 
where one firmly stands on its ground principle yet integrate the best 
prevalent practices and experience of other traditions.

2. Present Status of Sowa-Rigpa in Asian Countries:

As discussed earlier, in the past centuries, Tibetan territory 
geographically and its political status has extended far and wide 
throughout Central Asia. Likewise, in the current era, the influence 
of Sowa-Rigpa is robust in its neighboring countries like Mongolia, 
Bhutan, Russia, Nepal, China, and India (especially in trans Himalayan 
belt). It has become an imperative responsibility of the present Sowa-
Rigpa practitioners of this new generation to standardize the practice 
and study of Sowa-Rigpa, further develop the system, sensibly trail 
into the future course for ultimately benefitting the physical and 
mental health of the respective citizens by understanding new issues 
and facing the new challenges.

3. Clinical Management of Somatic Disorders:

Whether its traditional or modern practice of Medicine the sole or 
primary aim is to heal the diseases and the feeling of suffering. Sowa-
Rigpa, states that, ‘Every disease arises from its cause, so there are 
infinite number of diseases not included in the medical literatures”. 
As from every new cause, there arises a new disease which further 
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manifests into various forms and since diet, lifestyle and environment 
undergoes constant change, unheard new diseases are bound to 
emerge undoubtedly. Therefore because of these ever-changing 
causes and conditions new diseases like various forms of Cancer, 
auto-immune diseases have emerged. Therefore, it is an unavoidable 
responsibility of every Sowa-Rigpa practitioner to look into new 
research methodologies and carry out research studies to understand 
the new causes, conditions, nature of disease and their therapeutics.

4. Clinical Management of Psychological Disorders:

This is a comparative and competitive century. The root of which is 
self-centeredness, and due to viewing this mere life as the primary 
objective and thinking that all the happiness comes from material 
entity. The root of all these sufferings is discontentment. Therefore, 
there is no one devoid of such suffering at mental level which could 
be in various intensities. For instance, these are evident from recent 
Jasmine Revolution in Arabian countries, 18 school shootings so far 
this year in U.S, various terrorist attacks and so on. These unimaginable 
incidences are the sole results of psychological disorders and it’s the 
duty of Sowa-Rigpa practitioners who are entitled with Menpa, to find 
out the root cause and antidote of these mental issues. Sadly, the current 
President of U.S, instead of controlling the gun-licenses, has increased 
the issuance of gun-license. Even school teachers are encouraged to 
be well trained in handling guns like a military personnel. Isn’t it sad, 
irritating and fearful listening to such comments? Such strategy is 
like spilling acid on an open wound, which adds to the prevalence of 
violence and mental disorder.

5. Pharmaceutics and Research:

Drugs and Medicines are indispensable tools to fulfil our goal, earn 
popularity, free the patients from the suffering of disease and fulfil 
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one’s and others’ aspirations. Sorig text says “Medicines are understood 
as the wish fulfilling jewel and ambrosia to heal all diseases”. Thus, 
the practitioner who is unaware of the compounding of medicines 
is considered as a ‘Quack” or imitator of others. And those people 
who are fond of money and fame, who are not fearful of law and the 
causality, and who are running such institutions and pharmaceutical 
companies without proper knowledge of compounding the medicines, 
are bound to turn into like the fading morning star. Those practitioners 
who understand medicine as Ambrosia and who have the consideration 
of the medical values, must know the nomenclature, physical and 
chemical properties of medicines and thereby protect the medicines by 
studying and undertaking research through Phyto-chemistry, medical 
chemistry, DNA fingerprinting and by using other research tools. 
There should be novel medicines designed from such research studies 
against all the new emerging diseases. 

6. Advanced Sowa Rigpa Practice:

Sowa-Rigpa is not only a means to heal the ailments but also to fulfil 
the aspiration of self and others and attain the ultimate spiritual goal, 
which is very much intact in the advanced Sowa-Rigpa Practice. For 
instance, Yuthog Yonten Gonpo has orally transmitted the treatise like 
“Yuthog-Nyingthig – A drop of essence”; the main content of which 
is the attainment of Nirvana or Buddhahood. The primary method to 
attain the path is to illuminate the primordial clear light nature of mind 
by working on the subtle bodily channels-tsa, loong, and thigle which 
are very much present in every body. Without receiving a maturing 
agent through the stages of generation, there is no any other way. In-
order to proceed into the meditation, one requires a formal initiation 
from an authentic and standard spiritual master, to attain the four 
bodies of Buddhahood like receiving favorable agents for sprouting of 
seeds. Through the three common paths; Renunciation, the Practice of 
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Bodhicitta and Right-View one undergoes inner purification. To attain 
such extra-ordinary goal, the inner obstacles like mental disturbance 
to single pointedly concentrate and external obstacles like physical 
imbalances, are combated with their antidotes such as the unique 
techniques to work on tsa, loong and thigle, which are discussed in 
the four treatises, medical literature and supplementary texts for the 
benefit of others. Many other discussions are also presented relating to 
the pacification of the psychological diseases and disease manifested 
from invisible forces. It also deals with potentiating of medicine and 
drugs (mendrub) and their procedures and rituals. The standards of 
compounding medicines and drugs are also mentioned elaborately. 
The potentiating procedures are done through the practice of auto-
generation of one’s spiritual deity and visualizing the medicines which 
are in front of self as an indivisible form of one’s deity. These are 
not self-created but are well documented and essence-extracted from 
the highest Buddhist Tantric texts like Kalachakra, Guhya-samaja, 
hevajra, etc. Such advanced yet profound practices and lineages exist 
even to this degenerating era and those wise and intelligent must 
understand that one has this wish-fulfilling Gem and embrace it fully.

7. Medico-Legal Issues:

In this era of globalization, every activity is controlled by existing 
law and regulations. If one bridges these rules, they will be outlawed, 
thus it is important to understand and abide by these laws. Those 
who are operating illegal manufactures, and are involved in unlawful 
activities, will receive penalty as per the existing law of the Land. 
Those who abide by the Laws will receive proper protection from 
the law. And in order to protect the standards of Sowa-Rigpa, it is of 
utmost importance to standardize the education, course, curriculum, 
duration, good manufacturing ethics of the products and practice of 
Sowa-Rigpa system, which is directly related with human life.
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8. Materia Medica and its Challenges:

With the ever-increasing population of the world, number of diseases 
are also increasing and apparently, there is greater requirement of 
Physicians and Medicines. Few greedy entrepreneurs, are consuming 
the natural resources unethically, and with the pollution of nature 
and degradation of the eco-system, leading to the extinction and 
endangering the natural habitat and herbs. It is the responsibility of 
the practitioners to cooperate and work together with every effort to 
protect and conserve the diversity of flora and fauna. Such studies 
and finding new techniques will benefit the health and survival of 
humanity. 

Future Challenges:

In the history of any human race, the origination and the real 
development of the political, cultural and economic status has always 
been possible due to encountering the challenges coming on its 
way. Solely by finding solution to these challenges, experiences are 
gradually gathered and proper development is made and it has never 
occurred on its own or it’s impossible to obtain such a status out of the 
blue because of a spiritual blessing. 

Likewise, in-order to promote Sowa-Rigpa to an International level, 
certain challenges must be met which are as follows:

▪ Highlighting the Vision and Direction of the policy
▪ Comprehensive Legal status of Sowa-Rigpa 
▪ Comprehensive Practice of Medicine and Treatment           

Challenges in its Development and Promotion:

▪ The status of educational qualification, practice and continuing  
education of Sowa-Rigpa practitioners
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▪ Outcomes of Sowa-Rigpa Development and Research studies
▪ The foundation and skills for its promotion
▪ Stepping forward with competition
▪ Finding methods for combating the challenges brought forth      

by the ever-increasing population of the world and extinction       
of  natural resources due to drastic changes in the natural environ- 
ment

Quality, Safety and Rational Use:

▪ Easy and Logical explanation of the Medicine and Treatment
▪ The parameters for its development and its objective
▪ Highlighting the quality of the raw materials, service standards,        

obligation and cost
▪ Further advancement through genuine and legal means
▪ Innovation and advancement by taking responsibility of the 

traditional concept and practice

Regulations equivalent to the Standards of Globalization 

▪ No conflict with the changes of globalization 
▪ Similar financial and economic status to others
▪ Exchange of knowledge, experience and happenings
▪ Efforts to standardize the Educational facilities of the Medical 

Colleges 
▪ Giving importance to the education and method of safeguarding 

and promoting Moral Ethics in Sowa-Rigpa practice

Common Strategy:

It is important to jointly coordinate to establish Sowa-Rigpa 
Association at National level globally and promote the knowledge of 
Sowa-Rigpa, and protect physical and mental wellbeing of human-
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kind. It is high time to initiate “Right to Health” in various countries 
equivalent to the main-stream medical system. 

Finally, we extend our heartfelt thanks, to Government of India and 
its people for extending their genuine-support for the sustenance and 
conservation of Tibetan culture and tradition, at this critical juncture. 
And I express my sincere thanks to those expert speakers who have 
come all the way from their countries to this conference, and who have 
accepted our invitation to illuminate the participants, disseminate their 
valuable knowledge and give their blessings. May whatever merit we 
will collect through this interface, fulfil the wishes and aspiration of 
His Holiness the Dalai Lama and become the cause for his long life. 

Thank You

Sarva Mangalam

*******
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Session Theme: A Glimpse into the Three Great Medical        
Systems of Asia

ཐུན། གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ལས་འཕོས་པའི་ལུགས་ཆེན་གསུམ་གི་སོར།

Ayurveda: Knowledge From Home to Hospital

Dr. Shiv Ji Gupta
BHU, Varanasi

E-mail <guptasjbhu@yahoo.co.in>

Ayurveda has been a common pool of health-keeping knowledge shared 
unrestrictive through passing generations. Traditionally, Ayurveda is 
found to have a strong footing in Indian households for simplicity 
of its applications and easy access to its modalities being largely 
derived from the resources searchable easily within the premises of 
a common home. Being derived largely from the natural sources like 
herbs, condiments, and minerals which already have a comfortable 
positioning in Indian kitchens, Ayurveda often being used as a primary 
care intervention in almost every ailment unless a specialized care is 
warranted in certain conditions. 

Ayurvedic health keeping principals are more deeply ingrained in 
Indian psyche. This influence of Ayurveda is so deep in Indian life 
-style that often many routine acts which are known for their health 
benefits are ritually followed without noticing that these have a bearing 
to Ayurveda. Ayurveda home-based application for health keeping is 
more profound compared to the benefits obtained by Ayurveda when 
one is sick. This is noteworthy to observe that such health care rituals 
observed in Indian households are actually the assimilated forms of 
Ayurvedic fundamentals which have been refined and simplified for 
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everyone’s use in a routine through past many centuries. 

With the rapid advances in medical science in past few decades, 
hospital-based health care has grown exponentially. Hospital-based 
care is marked with specialized care often requiring a composite 
monitoring by a dedicated health care team and formulations which are 
fast acting and dependable. This also requires thorough investigative 
facilities for close monitoring of the patient to warrant any action 
required to be taken quickly to save the life. By and large, this is 
believed that Ayurveda although having a good say for chronic and 
degenerative disorders, may not have a good scope for acute ailments 
where modern health care seems more equipped and hence appropriate. 
Because of this belief, hospital-based care remained largely neglected 
in Ayurveda and it remained strictly limited to kshara sutra and pancha 
karma procedures alone. Regularly decreasing bed occupancy patterns 
at most ayurvedic hospitals is symbolic to this popular belief and 
nothing has seriously been done to rectify this image by showcasing 
that Ayurveda may also be effective as a hospital-based care. We, 
however, have observed that Ayurveda is found equally effective 
in many acute and intractable illnesses where the conventional care 
does not respond.  Although sparingly, we can also find published 
case reports in authentic journals claiming the effects of Ayurveda in 
various clinical conditions where modern medicine was not of much 
help.

We therefore argue that a serious lookout is needed to revive hospital-
based care in Ayurveda. Although, for such care a comprehensive 
team of dedicated people may be required involving various domains 
of ayurvedic health care viz. dietitian, nursing personals, pharmacists, 
panckakarma technicians etc. besides a team of competent physicians 
representing various specialties of Ayurveda. This is needless to 
emphasize here that a well-equipped hospital is essential to give a 
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quality driven hospital-based care in Ayurveda. A well-equipped 
kitchen and pharmacy are supposed to be crucial in Ayurvedic 
hospital-based health care. We may therefore give a serious thought to 
the face lifting of Ayurveda by giving it a chance to act competitively 
on the front of hospital-based care also. This would possibly give us 
an opportunity to explore the other best part of Ayurvedic health care 
potentials which are still unknown to most of us.            

*******
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Traditional Chinese Medicine: Antidotes from History to 
Present

Dr. Edward Yap
E-mail <edwyea@gmail.com>

Traditional medicine, also known as complementary and alternative 
medicine (CAM) has, in the past 15 years, claimed an increasing 
share of the public’s awareness. Studies have documented that about 
half the population of many industrialized countries now use CAM, 
and the proportion is as high as 80% in many developing countries. 
The essence of the Traditional Chinese medicine (TCM) has always 
been the most advanced and experienced therapeutic approach in the 
world. It has knowledge that can impact the direction of future modern 
medical development; still, it is easy to find simple knowledge with 
mark of times and special cultures. In this talk, you will find out more 
about the concepts of TCM, and the different modalities used, and 
how it is still relevant in this modern world.

*******
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[Translated English version]

Sowa-Rigpa: Healing from Physical to Spiritual

Prof. (Dr.) Rakdho Lobsang Tenzin
Dean, Faculty of Sowa-Rigpa and Bhot Jyotish, CIHTS

E-mail <drrakdho@yahoo.com>

Sowa-Rigpa of Tibet, one among the four most popularly known 
traditional systems of medicine as per the contemporary historians, is 
an ocean of gradual accumulation of drops of experiences acquainted 
by Tibetan people through its extraordinary natural environment and 
elements on the roof of the world for billions of years. Apart from that 
Sowa-Rigpa is also a huge ocean of a never-ending flow of profound 
essence of medical traditions integrated with the support of courageous 
Dharma Kings, ministers, intelligent translators and scholars of Tibet 
from the neighboring countries (East and West). Especially in the 
seventh century, Emperor Songtsen Gampo established strict rules 
and regulations pertaining to the three great medical traditions, the 
specialist physicians, their duties and rights. 

This extraordinary medical system which has profound history 
and theoretical knowledge is known as ‘Sowa-Rigpa’. It has been 
designated so, based on the fundamentals and theoretical knowledge 
of the nature of the afflicted disorder, the nature of its antidote 
and the practice of correlating the disorder and its antidotes and 
not just designated arbitrarily out of the blue. As per some ancient 
and contemporary scholars, all the medical traditions are generally 
designated as ‘Sorig’ and ‘Sowa-Rigpa’ is designated and translated 
as ‘Treatment’ (Chikitsa), ‘Medicine’, ‘Ayurveda’, ‘Healing’ and so 
on which is due to lack of analysis of the term. 

The meaning of ‘Sowa’ is merely to restore like to repair, to revive, 
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to renovate and so on based fundamentally on its action and subject. 
The meaning of ‘Rigpa’ is knowledge, cognition and accomplishment 
which is based principally on object. Thus, this name was designated 
depending on reason which is also perceivable if enough attention is 
paid on the grammar. In case of fever or all the other disorders, the 
nature of the disorder is the imbalanced characteristic of the nyepa 
or the unbalanced state and this unbalanced state is none other than 
the excessive or deficient states. And the only way to a healthy and 
a disease-free state is to restore anything that is deficient or has 
degenerated, through the antidotes. Thus, the subject of healing, the 
means of healing and the method of healing signifies the complete 
subject matter of Sowa-Rigpa and with the addition of the characteristic 
of the healer implies the comprehensive meaning of Sowa-Rigpa.

*******
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[Tibetan version]

༄༅།།གསོ་བ་རྱིག་པ།

གསོ་རྱིག་སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་སླེ་འགན་འཛིན།

དླེང་རབས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའྱི་ཁོད་དུ་འཛམ་གྱིང་སོལ་རྒྱུན་སྨན་བཅོས་རྱིག་པ་བཞྱིར་གགས་པའྱི་ཡ་

གལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་གཙུག་ཏོར་དུ་འཁོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཐུན་

མོང་མྱིན་པའྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྱུང་ཁམས་ལ་མྱི་ལོ་ཐླེར་འབུམ་དུ་མར་རྒྱུས་ལོན་བས་པའྱི་

ཉམས་མོང་གྱི་ཐྱིག་པ་རྱིམ་བསག་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་

ཅན་གྱི་བཙན་པོ་རྒྱལ་བོན་དང་། བོ་གོས་ཀྱི་སྣང་བ་འབར་བའྱི་རང་རྱིགས་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་རང་

གྱི་ཤར་ནུབ་ཏུ་འཁོད་པའྱི་ཁྱྱིམས་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་རྱིག་པའྱི་ཉྱིང་ཁུ་ཟབ་མོའྱི་

འབབ་ལྡན་ཟམ་མ་ཆད་པ་བྲན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷག་པར་

དུས་རབས་བདུན་པར་བཙན་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོས་ལུགས་གསུམ་བང་ཆུབ་ཆླེན་པོའྱི་བཀའ་ཁྱིམས་

བཙན་པོ་བཅས་ཏླེ་ཆླེད་ལས་སྨན་པ་དང་དླེའྱི་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབས།

དླེ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་དང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་གཏྱིང་ཟབ་ལྡན་ཞྱིང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

རྱིང་ལུགས་དའྱི་མྱིང་ལ་<<གསོ་བ་རྱིག་པ་>>ཞླེས་གགས་ཤྱིང་། དླེ་ནྱི་གདུང་བླེད་ནད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་   

དང་། དླེའྱི་གཉླེན་པོའྱི་ངོ་བོ་གཅླེར་མཐོར་གྱིས་ནད་དང་གཉླེན་པོ་ཇྱི་ལྟར་སྤོད་པའྱི་ལག་ལླེན་གྱི་ར་

བའམ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་བཏག་པ་ཞྱིག་ལས་གོ་བུར་འདོད་རྒྱལ་དུ་བཏགས་པ་ཞྱིག་ག་ལ་

ཡྱིན། དླེའང་གནའ་དླེང་གྱི་མཁས་པ་འགས་སྤྱིར་སྨན་བཅོས་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོ་རྱིག་ཏུ་བཏག་

པ་དང་།          གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་བཅོས་ཐབས་(च िक ित्सा ཅྱིཀྱིཏྟས་) དང་།                སྨན་

(Medicine མླེཌྱིསན་)     ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་(आयुर्वेद ཨཱཡུརབླེད་)  སྨན་བཅོས་(Healing 
ཧྱིལལྱིང་) སོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་བཏགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཐ་སད་ལ་དཔྱད་པ་མ་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་

བ་ཡྱིན། དླེས་ན་གསོ་བའྱི་དོན་ནྱི་ཉམས་གསོ་དང་། སྐར་གསོ། ཞྱིག་གསོ་སོགས་ཀྱི་གསོ་བའྱི་དོན་

དླེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཅྱིང་བ་བ་དང་ཡུལ་གཙོ་བོ་དང་། རྱིག་པ་ནྱི་ཤླེས་རབ་དང་། རོགས་པ། ཆུབ་པ། བླེདྱ་

སྟླེ་ཡུལ་ཅན་གཙོ་བོར་སྨོས་པ་རླེས་གྲུབ་དོན་ལྡན་པའྱི་མྱིང་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བར་སྤོད་ལ་བོ་ཁ་

ཕོགས་པས་ཀང་ཤླེས་ཐུབ། དླེས་ན་ཚ་བ་སོགས་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཉླེས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་མ་སོམ་པའམ་
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རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དླེ་ནྱི་འཕླེལ་ཟད་གཉྱིས་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱིར་གང་ཟད་པའམ་ཉམས་

པ་དླེ་གཉླེན་པོས་སར་གསོ་བའྱི་སོ་ནས་སོམས་པར་བཟོ་བ་ནྱི་ནད་མླེད་བདླེ་ཐང་དུ་སྒྱུར་ཅྱིང་གནས་

པའྱི་ཐབས་ཉག་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དླེས་ན་གསོ་བ་དང་། གསོ་བླེད། ཇྱི་ལྟར་གསོ་བའྱི་ཚུལ་

བཅས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བརོད་བ་ཐམས་ཅད་དང་། དླེའྱི་སྟླེང་དུ་གང་གྱིས་གསོ་བ་པོ་སྨན་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་བསྣན་པས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གནད་དོན་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།
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Education, Practice and Research in Ayurveda: 
Evolutionary Development and Future Challenges

Prof. (Dr.) Sanjeev Rastogi
State Ayurvedic College and Hospital, 

Lucknow University, Lucknow 
E-mail <rastogisanjeev@rediffmail.com>

Ayurveda is supposed to have its roots in eternity. As a health care 
science, this seems to be a culmination of observational knowledge 
accumulated through generations in past hundreds and thousands of 
years. Nature had remained the sole source of everything to human. 
Gradually, during the process of evolution, man has learned to make 
use of natural resources for his own benefit and in this process, he also 
learned to refine the usage by processing the raw materials to obtain 
the desired benefits. A pharmaceutical science therefore started which 
subsequently proposed the best ways to utilize the natural resources. 

A foundation of Ayurveda may be traced back to Vedas, 
especiallyAtharvaveda, which talks explicitly about disease curing 
potential of various natural resources including Sun. Besides such 
remedies, Vedas also vividly describe about various religious rituals 
offering health to a sufferer. These basic concepts of health and disease 
and about use of various natural resources to prevent disease and to 
procure health got further strengthened during Samhita period. This 
was the time when great compendiums of Ayurveda in the form of 
Charaka Samhita and Sushruta Samhita were written. This was the 
summit of Ayurveda when its sages preached and practiced Ayurveda 
for the highest societal goals and pursuits.   The compendiums like 
Charaka and Sushruta evolved in this time are still unchallenged and 
rather a matter of great surprise to everyone noting that how precisely 
the subject as complex as health and its preservation and disease and 
its management is dealt in these texts.
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In the later part of history, Ayurveda faced a continued decline by 
virtue of many factors operating within the socio-political structure of 
India.  A long 1200-year rule of foreign invaders initially of Muslims 
and subsequently British has virtually uprooted the philosophical and 
philanthropic basis of Ayurveda and its practice was subsequently 
replaced by a consumer driven motive with a focus upon physical 
ailments and their remedies. Post-independence period in India 
marked the restructuring of ayurvedic education, practice and research. 
With the upsurge in demand of natural medicine world over, there is 
a renewed reawakening about Ayurveda education and research and 
subsequently its practice to carry forward its advantages to the masses. 
India is also taking steps to remain visible in the scene of this global 
reawakening.  A lot of gaps are however in the sight requiring an 
urgent attention. Quality of education, drugs and health care services 
are among the ones facing largest critics. Current research in Ayurveda 
is also far from what is desired.

Seeing the expected role, a traditional health care may play in future 
in order to find the solutions to many unresolved issues, a timely, 
rigorous and focused approach to handle all the relevant issues in field 
of education, practice and research in Ayurveda is therefore highly 
required.

*******
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The Evolutional Development of Traditional Chinese 
Medicine: Challenges, Training, Practice, Research and                              

Future Development

Dr. Edward Yap
E-mail <edwyea@gmail.com>

Traditional Chinese Medicine (TCM) is an experience-based medical 
practice. Its principles and concepts are abstract, and it is not easily 
understood by many people. With the modernization in medical 
advancements, methods of treatments have evolved over the years, 
and biomedical research methodology has been used for the TCM 
modernization. Many countries have legalized the use of TCM, 
especially on the area of acupuncture. From this presentation, you will 
have an overview of the development of TCM over the years and the 
challenges it faces.

*******
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The Evolutional Development of Unani Medicine: 
Education, Practice, Research, Future Development and 

Challenges

Prof. (Dr.) Rais-ur-Rahman
      Advisor (Unani), 

Ministry of AYUSH, Govt. of India, New Delhi
E-mail <advisorunani@gmail.com>

The Unani System of Medicine, as its name suggests, originated in 
Yūnān- ancient Greece. The Greeks had adopted the initial concepts of 
Medicine (Ṭibb) from Egypt and Mesopotamia and systematized them. 
Thereafter, the Romans further advanced these concepts. In the Middle 
Ages, Medicine travelled to the Arab world, Central Asian countries, 
and parts of Europe, where it was developed to great heights. In India, 
the Unani System of Medicine came from Arab and Iran, and flourished 
tremendously and found here its permanent home. Today, India is the 
world leader in Unani System of Medicine with the increasing support 
and funds from the Government of India. The Government of India 
accorded great importance to the multifaceted development of the 
Unani System of Medicine to make its best use in healthcare delivery 
system. As a result, education, research and healthcare in Unani 
System of Medicine have been developed considerably in the country 
during the last seven decades. Unani System of Medicine forms an 
integral part of national healthcare delivery structure and owing to the 
global resurgence of interest in this traditional but time-tested system 
of medicine, India is making concerted efforts to validate its strengths 
in scientific parlance and promote the system for global healthcare. 

Today, the country has adequately growing infrastructure of academic, 
research and healthcare institutions of Unani System of Medicine. There 
are 50 teaching institutions for degree level education and training, 
and eleven of these offer postgraduate courses in ten specialties. The 
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National Institute of Unani Medicine (NIUM), Bangalore (Karnataka) 
has been set up by the Central Government to conduct postgraduate 
education and research programme in Unani System of Medicine and 
develop benchmark standards of training and healthcare. 

In the area of public healthcare, a large network of Unani hospitals and 
dispensaries is functioning across the country; predominantly through 
Central and State Government initiatives. There are a good number of 
licensed manufacturing units for Unani drugs in the private & public 
sectors of the country. 

Research and development in Unani Medicine is by and large in the 
hands of Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM). 
The Council has, over the past three and a half decades, emerged as the 
leading organization to bring out significant scientific outcomes and 
documents for reference and use in this field. Due to the leads obtained 
in clinical research, drug standardization, survey and cultivation of 
medicinal plants, and literary research, the contribution of CCRUM 
has been noticed worldwide. Grant of patents for innovative research 
outcomes and publication of research work in journals of international 
repute has brought laurels to the Council for its spirited engagement 
in scientific activities.

*******
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Session Theme: Present Status of Sowa-Rigpa in Asian     
Countries

ཐུན། ད་ལྟའི་ཨེཤིཡའི་ནང་དུ་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་བབས།

Legal Issues of Tibetan Medicine in Russia

Oyuna S. Rinchinova
Co-author - Tsymzhit P. Vanchikova, Doctor of Sciences, Professor, 

Senior Research Assosiate,
The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies 

(Russian Academy of Sciences), Sakhianovoi st., 8a
Ulan-Ude, Republic of Buryatia, 670047+7(3012)433264

Rinchinova.os@imbt.ru
E-mail <rinchinova.os@gmailcom>

The article discusses legal status of institutions and specialists of 
Tibetan medicine in Russia, and its integration into national health 
system. 

The term of traditional oriental medicine in Russia comprises the 
Tibetan medicine as well. In official documents, it is referred as a 
“Traditional (complementary) medicine”, according to federal law № 
323 “On the Fundamentals of Health Care of Citizens in the Russian 
Federation”. This document doesn’t permit distribution and import 
of medicines based on Tibetan formulas; the traditional methods of 
treatment and diagnostics are not included in the medical standards; 
therefore, they are not covered by insurance; there is no educational 
program of a doctor of traditional medicine.

Exploring the activities that are carried out to address these problems, 
I demonstrate joint efforts of politicians, scientists, doctors to manage 
the major complications of traditional medicine in Russia. 
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A study of the activities of Alexander and Peter Badmaevs on 
promotion of Tibetan medicine in the 19th – early 20th centuries leads 
me to the conclusion that they dealt with the similar problems that still 
exist in modern Russia.

Keywords: Tibetan medicine, oriental medicine, legal status, Russia.
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[English version/Full paper]

Legal Issues of Tibetan Medicine in Russia

Tsymzhit P. Vanchikova,
doctor of Sciences (History), Professor, Senior Research Assosiate,

 Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies SB RAS.
(Ulan-Ude, 6, Sakhyanova st., Ulan-Ude,670031,tel.8(3012)433354)

E-mail <vanchikova.ts@gmail.com >
Oyuna S. Rinchinova

Candidate of Sciences (History), Research Assosiate,
 Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies SB RAS.

(Ulan-Ude, 6, Sakhyanova st., Ulan-Ude,670031,tel.8(3012)433354)
E-mail <rinchinova.os@gmailcom>

The article discusses legal status of institutions and specialists of 
Tibetan medicine in Russia, and its integration into national health 
system. 

In contemporary Russia, the term “Tibetan medicine” is not officially 
acknowledged and traditional Tibetan methods of treatment and 
diagnostics are not included into Russian medical standards, there is no 
educational program for teaching and preparing doctors of traditional 
medicine. Therefore, the doctors and the patients are not covered by 
insurance; it is looked upon as one of the kinds of traditional oriental 
medicine. According to the federal law № 323 “On the Fundamentals 
of Health Care of Citizens of the Russian Federation” it is referred to 
as a “Traditional (complementary) medicine”. This document does not 
allow distribution and import of medicines based on Tibetan formulas. 
It does not have legal status. Such situation with Tibetan medicine in 
Russia can be traced back to the 19th – early 20th centuries, when it 
was introduced to European medical system by Alexander and Peter 
Badmaevs in Sankt-Petersburg. The main goal of the paper is aimed at 
analyzing the legal status of traditional medicine in nowadays Russia.
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Buddhism penetrated to Buryatia beginning from the early XVII 
century. It was brought by Buddhist missionaries from Tibet and 
Mongolia. For the short period of time Buddhism and Buddhist 
monasteries took an important place in spiritual, cultural and social life 
of the Buryat population. Tibetan medicine was one of the important 
factors of this phenomenon.

At the turn of the XIX-XX centuries in tsarist Russia Tibetan 
medical system was experiencing the peak of prosperity because 
there functioned medical faculties (mamba datsans) at the largest 
Buryat Buddhist monasteries. In the early twentieth century, the main 
schools of Tibetan medicine were mamba-datsans at Gusinoozersky, 
Tsugolsky, Aginskoye, Atsagatsky and Chelutai temples. There 
appeared many learned Buryat emchi-lamas. They translated many 
important medical treatises from Tibetan and composed their own 
works, dictionaries, textbooks, etc. Buryat Buddhist temples and lamas 
were engaged in the production of multicomponent drugs, created 
their own prescriptions of medicines based on local raw materials. 
Among them we can mention Kushok khambo lama Agvan Dorzhiev, 
the founder of the Atsagat mamba datsan, Galsan-Zhimba Dylgirov, 
Iroltuev, Yondonov, etc. The most well-known of them can be called 
two brothers - Alexander and Peter Badmaev. They studied medicine 
in the Buryat monastery and later popularized Tibetan medicine in 
Russia having acquainted the tsarist court with the effective methods 
of healing. Particularly known is Peter Badmaev, a doctor, political 
and public figure, translator of the canonic treatise of the Tibetan 
medicine “rGyud bzhi” into Russian. Peter Badmaev was a prominent 
practitioner of Tibetan medicine with excellent political connections 
in the Russian imperial court. P. Badmaev treated many Russian 
noblemen, famous persons and ordinary citizens with the methods of 
Tibetan medicine. The population of the imperial capital of Russia 
learnt about the effectiveness of treatment methods of Tibetan 
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medicine through his deep knowledge and activities. 

Since the thirties of the last century in connection with the anti-
religious campaign, all Buddhist temples were closed and ruined; 
repressions began against lamas and doctors. Buddhism practically 
ceased to exist and Tibetan medicine was banned. For 70 years in the 
Soviet Union, the legacy of Tibetan medicine was not used. 

The heritage of Tibetan medicine became the object of scientific 
research since the end of first half of the 20th century. It was studied 
by specialists in various fields: orientalists, philologists, historians, 
pharmacists, biologists, clinicians, and so on.

Systematic academic researches of the heritage of Tibetan medicine 
started in 1966 at the Buryat Scientific Center in the Department of 
Source Studies of our Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan 
studies with the study of the experience of old Buryat lamas of using 
natural raw materials in traditional Tibetan medicine and on this basis 
effective medicines based on them were created. 

Our colleagues of the Institute of general and experimental medicine 
have created new integrative medical technologies for treatment and 
prevention of some common diseases, as well as effective and safe 
medicines from ecologically pure raw materials of the Siberian region. 
These created medicines were patented and certified, but they have not 
been licensed for industrial production.

The practice of integrating traditional medicine into the system of 
the Russian healthcare has revealed the following problems, first 
of all, connected with the process of formulating and developing of 
consensual uniform standards:

- the necessity of unification of terminology for creating common 
conceptual and legal basis;
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- developing joint standards of diagnostic and treatment methods, of 
raw materials used in medicines;

- the necessity of development of professional educational programs 
of different levels.

The accumulated results of researches found practical application in 
the creation of the “Center of the Oriental Medicine” in Ulan-Ude. 
This Center is the only state institution of Russia for 30 years working 
with the use of the methods of Oriental medicine. This Centre provides 
medical services to the population from all over the Russia. The right 
for carrying these activities is certified by the state license.

In Russia, the most common “oriental medicine” embraces Chinese, 
Mongolian, Buryat, Kalmyk, Tyva, Ayurvedic systems of medicine. 
While the term “Tibetan” medicine has disappeared from official 
documents giving way to the term “traditional medicine”. 

The future development of traditional oriental medicine in the 
Russian Federation depends on the solution of several large complex 
problems. First of all, this is the problem of unsolved legal status of 
traditional medicine in Russia, including it into the official medical 
system. For the second, the importance of withdrawal of sanctions for 
the distribution and import of medicines based on Tibetan formulas. 
For the third, founding the basis for educational programs for teaching 
doctors of traditional medicine.

All these problems arose with the adoption of the Federal Law of 
November 21, 2011, No. 323 called “On the fundamentals of protecting 
the health of citizens in the Russian Federation” (Article 50). This law 
significantly limited the legal status of traditional medicine in Russia 
in general, with all negative implications arising from it. The adoption 
of this law opposed it to the official European medicine, which is 
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strictly regulated by the state through a legislative framework. This 
situation means that according to these law organizations of traditional 
medicine, specialists and medicines cannot be licensed and cannot be 
controlled by the state institutions and that is why their activities are 
not legal. 

Traditional medicine is equated to “folk medicine”, i.e. to the not 
scholarly system, traditional folk healing. 

The need for legalization of traditional methods of treatment of oriental 
medicine facilitated the unification of efforts of scientists, doctors and 
politicians in promoting the regulatory and legal issues of Tibetan 
medicine in the legislative field. Thus, for the past five years, the State 
Parliament has held “Round tables” on the topic of “Legal regulation 
and the perspective of the development of traditional, folk and oriental 
medicine in the Russian Federation”, which resulted in the creation in 
the State Parliament of the Expert Committee on Traditional Medicine. 
The work of this Committee is aimed at changing the existing laws and 
regulations, like the Federal Law “On the fundamentals of protecting 
the health of Russian citizens” and “On the circulation of medicines”, 
for including phytotherapy, hirudotherapy and homeopathy into 
to the register of specialties that were excluded earlier from it.  As 
well as to decide the problem of restoration of the Federal Scientific 
Clinical Experimental Center for Traditional Methods of Diagnosis 
and Treatment that has been closed according to the aforementioned 
Federal Law No. 323 and to work out the system of managing 
coordination with the State medical organizations.  

This Committee has worked out a special plan for the integration of 
traditional medicine into the modern medical healthcare system of 
the Russian Federation and has passed it to the Ministry of Health 
of the Russian Federation. The main demand of this document is 
to include methods of traditional medicine (phytotherapy, manual 
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therapy, reflexology, traditional diagnostics) into the standards of 
modern medical care and to add the specialties: “phyto therapist”, 
“homeopath”, “traditional medicine doctor” to “The nomenclature of 
specialists with a higher medical and pharmaceutical education”. This 
will give to the doctors the right for carrying on their work officially 
and legally. 

This Expert Committee under the State Duma is trying to develop 
a new mechanism for accelerated certification of medicines and for 
creating new special pharmacopoeia for traditional medicines. 

Successful realization and implementation of these tasks connected 
with official recognition of the legal status of traditional medicine will 
provide for effective integration of the legacy of Tibetan medicine 
into modern Russian health care program and will give a new impetus 
to the scientific research of oriental medical system in general and 
particularly of the Tibetan medicine.

*******
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Sowa-Rigpa in Asia: A Quantitative Overview

Stephan Kloos
Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences

E-mail <skloos@gmail.com>
 

Over the past 20 years, Sowa-Rigpa (Tibetan medicine) has undergone 
an unprecedented process of industrialization in almost all its 
locations, completely transforming its status, size and shape. Indeed, 
the emergence of a transnational Sowa-Rigpa industry constitutes one 
of the most fundamental re-assemblages of Tibetan medicine in its 
history. In order to understand this development and its consequences, 
it is imperative to gain a hitherto non-existent quantitative and 
qualitative overview of the emerging Sowa-Rigpa industry. A major 
outcome of the ongoing ERC-funded RATIMED project (ratimed.
net), this paper will present a new picture of contemporary Sowa-
Rigpa in Asia: not as a traditional medicine struggling for survival, 
but as a modern, lucrative, and growing industry that is an integral part 
of Asia’s innovative knowledge sector. 

Sowa-Rigpa’s industrial development is closely connected to national 
policies aiming to regulate Tibetan medicine, leading to its integration 
both into national health systems and the capitalist market. This paper 
will therefore begin with an overview of national policies - especially 
in China - that triggered its dramatic growth as an industry. Following 
that, it will present comprehensive quantitative data on the size and 
shape of the Sowa-Rigpa industry across China, India, Mongolia, Nepal 
and Bhutan, and an analysis thereof. Among the questions this paper 
will address are: what has contributed to China’s dominant position in 
the industry (up to 99% of its global sales value is generated in China), 
and why has this not translated, so far, into a similar dominance in the 
international market for Sowa-Rigpa, which is largely controlled by 
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exile Tibetan and Mongolian institutions, practitioners and products? 

Based on hundreds of conversations with Sowa-Rigpa practitioners, 
producers, stakeholders, and policy-makers across Asia, Europe 
and North America since 2005, in-depth analysis of government 
documents, official reports, and media coverage, as well as extensive 
observations from visits to pharmacies, workshops, and conferences, 
this paper offers the first comprehensive overview of the transnational 
Sowa-Rigpa industry in Asia. By assessing its status quo, it finally 
also raises important questions about the direction and dynamics of its 
future development, and its potential consequences.

*******
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Development of Sowa-Rigpa in Bhutan through Research

Sherab Tenzin
E-mail <sherabtenzin@health.gov.bt>

<coolsherabe@gmail.com>
Chief Pharmacist, Menjong Sorig Pharmaceuticals, 

DTMS, Ministry of Health, Bhutan

This paper will outline efforts towards development, promotion and 
preservation of the rich ancient knowledge of Sowa-Rigpa medicine 
system in Bhutan through research and institutional development. 
Further, the research on traditional medicine and its potential of 
discovering new drugs as well as the challenges involved in such 
research will be highlighted. 

Ever since the introduction of Sowa-Rigpa based Traditional Medicine 
System in 1967, the Royal Government of Bhutan has placed high 
regard for the preservation of this knowledge through research and 
development and promotion at par with western allopathic medical 
system. Today the Traditional Medicine services in Bhutan are 
fully integrated and dispensed through the same window as modern 
healthcare delivery system. The increasing access to Traditional 
Medicine services and the introduction of stringent regulatory 
mechanisms is driving research and development in Sowa-Rigpa 
to document evidences of therapeutic claims and properties of 
formulations. 

Bhutan is endowed with rich biodiversity and of more than 600 
medicinal plants identified, 50% of them are commonly in use for the 
production of Sowa-Rigpa medicine. For the production of safe and 
quality traditional medicines, research was formally started in 1998. 
So far, medicinal plant ingredients were coded and standardized with 
botanical nomenclature and herbarium specimens developed with 

Theme: Present Status of Sowa-Rigpa in Asian Countries



45

bibliographic reviews. The monographs on finished products, high 
altitude medicinal plants and precious minerals and metals were also 
developed. From the screening of some high altitude medicinal plants 
for active therapeutic compounds at molecular and phyto-chemistry 
level, few studies have led to discovery of new chemical compounds. 
One such compound with potential to develop as anti-malarial drug has 
been filed for patent. In order to scientifically validate the claims, some 
form of clinical trial studies on few formulations and therapies are also 
being initiated. Besides core researches, study on conservation and 
sustainable utilization of medicinal plants, resource mapping surveys 
and cultivation trials are other research projects aimed at preservation 
of this age-old healing tradition through sustainable promotion and 
development.  

Additionally, to implement the national policy of preserving and 
promoting this traditional medical system and to explore vast scope 
for research, the Department of Traditional Medicine Services had 
instituted research division to develop research culture and capacity 
amongst Sowa-Rigpa stakeholders. At academic level, the Faculty 
of Traditional Medicine introduced Master degree through research 
to further spur researches in Sowa-Rigpa science besides teaching 
research skills at an undergraduate level. While understanding 
the immensity of research scope, it should also be understood that 
research on traditional medicines, like any other research demands a 
lot of resource and technical expertise. Evaluation study designs that 
are often used in normal research may not be suitable as traditional 
medicine works by combination of spiritual, psychological and 
material practices. If the study design is wrong, the results of the study 
could at times be misleading. Addressing intellectual property rights 
issues could also help promote research on traditional medicines but 
the cost implications and complication of such formalities could be 
another obstacle for the researchers.
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Research on traditional medicine is very crucial for Bhutan to ensure 
the continuity of traditional medicine services and therefore should 
be pursued considering its immense benefits to the mankind and in 
particular to the people of this Land of Medicinal Plants.

*******
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Legal Status of Sowa Rigpa in Nepal

Dr. Nyima Tsering
Principal, Sowa Ripga International College

Kathmandu, Nepal
E-mail <nyimatsering@gmail.com>

Nepal is regarded as the land of precious herbs. The Himalayan 
foot hill is covered by rich medicinal plants, which have wondrous 
properties in curing many ailments.

The peaceful country of Nepal is in urgent need to reduce incidences 
of disease, which are at the stake of “Emergency”. In order to improve 
overall Health and Hygiene condition, it is the responsibility of every 
individual and health care sections of the country.

Nepal is a developing country and a low socio-economic status nation.  
Our country has become the victim of infectious diseases, nutritional 
disorders, metabolic problems, and chronic diseases; those must be 
brought under control by educating basic hygiene methods.

All the more, infectious diseases like HIV, STD and Tuberculosis 
are on the rise, which need urgent “Health Precautions and Remedial 
Education” to be provided to the community.

Likewise, non–communicable diseases like metabolic disorders, 
cardiovascular, neoplastic and mental health problem are also 
increasing at an alarming rate which has become a huge social concern 
to be noted.

Due to humans’ greed, our natural environment gets greatly affected 
by causing Global warming, which caused the most devastating 
health problems of this world. Sowa-Rigpa plays a vital role in 
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the conservation and preservation of Global Climate change and 
Environment.

The concept of Sowa-Rigpa is to maintain the inner and outer 5 
elements in helping to resolve the biggest issue of global climate 
change in general and chronic cases like metabolic disorders and 
cancers in particular. Furthermore, the external therapies of Sowa-
Rigpa medicine can help many local people who are living in remote 
hilly areas where medical access is not accessible.

It was rightly quoted and predicated by Yuthok Yonten Gonpo, Father 
of Sowa-Rigpa Medicine, since 12th Century, that, “My wish is that 
Sowa-Rigpa would spread like the infinite expanse of the sky in order 
to benefit all sentient beings.”

In order to keep alive, the hopes and aspiration of the Great Father 
of Sowa-Rigpa Medicine, on the date of July 31, 2016, history was 
created by establishing Sowa-Rigpa International College, Nepal, 
which came into being under the affiliation of Lumbini Buddhist 
University, Nepal. This renowned newly established College has 
initiated Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine program. The curriculum 
has been designed after extensive discussion among various learned 
physicians, professors, and lecturers after extensive review.

Sowa-Rigpa International College of Nepal is the Learning Temple, 
whose door is wide opened for the continuous flow of great learning 
scholars from all over the world. It is the right place to keep the main 
stream of Herbal Sowa-Rigpa Medicine, flowing from generation to 
generation like perennial rivers. And this is the stepping stone for the 
establishment of Sowa-Rigpa Council in Nepal under the government 
of Nepal. 
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[Tibetan version]

༄༅།།བལ་ཡུལ་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་བབས།

སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྤྱི། བལ་ཡུལ།

རྱི་བོ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཉླེ་འདབ་ཏུ་ཆགས་པའྱི་བལ་ཡུལ་ནྱི་ཕན་ནུས་ངོ་མཚར་ལྡན་པའྱི་སྔོ་སྨན་གྱི་བང་

མཛོད་ཅྱིག་ཡྱིན། ཡང་དག་པའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་དུ་བསྐོད་ཅྱིང་ལྷྱིང་འཇགས་ཞྱི་བདླེ་ལྡན་པའྱི་

ཡུལ་འདྱིའྱི་མདུན་དུ་ལྷགས་པའྱི་འོས་འགན་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་ཉླེན་འཚབ་ཆླེ་བའྱི་ནད་རྱིགས་མང་དག་

ཅྱིག་ལ་འཐབ་རོད་བ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འཕོད་བསྟླེན་གྱི་སྤྱི་བླེའྱི་གནས་བབས་དླེ་དག་གོང་འཐོར་འགོ་བ་

ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་སླེར་མྱི་རླེ་ངོ་རླེར་འགན་ཁྱི་ཡོད།

བལ་ཡུལ་ནྱི་ཆབ་དཔལ་རྱིག་གསུམ་གོམས་སྟབས་དལ་པོར་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཅྱིག་ཡྱིན་གཤྱིས། ཉླེན་འཚབ་ཆླེ་བའྱི་ནད་རྱིམས་འདྲ་མྱིན་དང་། འཚོ་བཅུད་ཞན་པ། གཅོང་ནད་

སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་ཡོད། དཔླེར་ན། གཉན་ནད་རླེག་དུག གོ་

གཅོང་། རྱིམས་ནད་སོགས་ཉྱིན་རླེ་ལས་མ་སད་པར་ཁྱབ་འཕླེལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཉླེན་འཚབ་ཆླེན་པོ་

ཡོད་པའྱི་ནད་རྱིགས་དླེ་དག་སྔོན་འགོགས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་ལམ་སྟོན་དང་། སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་

འཚོལ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆླེ།

དླེ་བཞྱིན་དུ་འགོས་ནད་མྱིན་པའྱི་སྱིང་ནད། འདུ་བའྱི་ནད། ཀླད་པའྱི་ནད། སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་

སོགས་གཅོང་ནད་ཀྱི་གངས་འབོར་ཇླེ་མང་དུ་སོང་བཞྱིན་པར་དོ་སྣང་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཡྱིན། 

མདོར་ན། མྱིའྱི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱིས་འཇྱིག་རླེན་ཁམས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ལ་དོ་ཕོག་ཆླེན་པོ་འགོ་བཞྱིན་

དུས་འདྱིར། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་སྣོད་བཅུད་སར་གསོར་ཞབས་འདླེགས་རླབས་ཆླེན་བཞག་

དང་འཇོག་བཞྱིན་ཡོད།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ནྱི་འབྱུང་བཞྱི་འཕླེལ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་དབང་དུ་མ་སོང་བར་

སོམས་པར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ་དང་གཅོང་ནད་དང་འབྲས་ནད་སོགས་

ལའང་གཉླེན་པོར་འགོ་ཐུབ། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཕྱི་བཅོས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གོ་སྐབས་

དམན་པའྱི་ལུང་ཁུག་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་རྣག་ཐོག་བཙག་ཁླེལ་དུ་འགྱུར་ཡོད།།
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ཇྱི་སྐད་དུ། རླེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་པས། གསོ་བ་རྱིག་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྱི་སླེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅླེས་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ་བཞྱིན་རླེ་བདག་ཉྱིད་ཆླེན་པོའྱི་ལྷ་ལམ་

ཡངས་པའྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༧ ཚེས་༣༡ ཉྱིན་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་དླེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ལུམ་བྱི་ནྱི་ནང་པའྱི་ཆླེས་མཐོ་གཙུག་

ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱིས་ངོས་འཛིན་དཔང་ཡྱིག་ཐོབ་ཡོད། ཆླེད་ལས་མྱི་སྣའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཟླ་

བ་མང་པོར་འབད་བརོན་གནང་འབྲས་ལོ་ལྔ་དང་ཕླེད་ཀའྱི་སོབ་ཚན་གཏན་འབླེབས་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་

སྒྱིག་ནས་ལུམ་བྱི་ནྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་གྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཐའ་མའྱི་ཆོག་མཆན་

ཐོབ་སྟླེ་དངོས་སུ་སོབ་ཚན་མགོ་བཙུགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་དླེ་བཞྱིན་

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལ་དོ་དབྱིངས་ལྡན་པའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྐླེ་བོ་རྱིས་མླེད་ཀུན་ལ་སོབ་གཉླེར་

གནང་སའྱི་ཤླེས་རྱིག་ཞྱིང་ས་ཞྱིག་ཏུ་སོ་མོ་ཡངས་པོར་ཕླེ་ཡོད། མདོར་ན། འདྱི། བལ་ཡུལ་དུ་ཁྱིམས་

མཐུན་གྱི་གནས་བབས་བཟང་པོ་ཡོང་བའྱི་ལམ་ཚེགས་ཀྱི་རོ་རྱིང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ།།
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[English version]

Sowa-Rigpa: Historical Background and Current Status in  
Mongolia

Ganzorig Davaa-Ochir (Menrampa), Mongolia
Secretary, Professional Council of Traditional Medicine,              

Ministry of Health, Government of Mongolia
Naidan Traditional Medicine Clinic, Ulaanbaatar, Mongolia

Tel:+976-95152368
E-mail <ganzorigd@yahoo.com>

Sowa-Rigpa has at least one thousand years of history 
among the Mongols and served as the only means of medical 
service for the nation for a millennium. It was adapted to their 
nomadic way of life and became an inseparable part of their cultural 
heritage. Though this system of medicine, which has a close tie to 
Buddhism, witnessed a very tragic history in the twentieth century, 
today it is an integral part of the healthcare system having an official 
recognition in Mongolia and Mongolian regions of the PRC. Sowa-
Rigpa in Mongolia, known as Mongolian traditional medicine, today 
is almost unknown in scholarly literature on global Sowa-Rigpa 
industry. In this article, I will present how Sowa-Rigpa medicine is 
transmitted among the Mongols, together with Buddhism as one of the 
ten Buddhist sciences and then how it transformed into a Mongolian 
traditional medicine when influenced by political ideology, national 
identity, cultural and religious revival of the Mongols in the last 
century and so forth.
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[English version/Full paper]

Sowa-Rigpa: Historical Background and Current Status in  
Mongolia

Ganzorig Davaa-Ochir (Menrampa), Mongolia
Secretary, Professional Council of Traditional Medicine,              

Ministry of Health, Government of Mongolia
Naidan Traditional Medicine Clinic, Ulaanbaatar, Mongolia

Tel:+976-95152368
E-mail <ganzorigd@yahoo.com>

Sowa-Rigpa has at least one thousand years of history among the 
Mongols and served as the main means of medical service for the 
nation for a millennium, was adapted to their nomadic way of life 
and became an inseparable part of their cultural heritage. Though this 
system of medicine, which has a close tie to Buddhism, witnessed a 
very tragic history in the twentieth century, today it is an integral part 
of the healthcare system having an official recognition in Mongolia 
and Mongolian regions of the PRC. Sowa-Rigpa in Mongolia, known 
as Mongolian traditional medicine, today is almost unknown in 
scholarly literature on global Sowa-Rigpa industry. In this article, I 
will present how Sowa-Rigpa medicine is transmitted among the 
Mongols, together with Buddhism as one of the ten Buddhist sciences 
and then how it transformed into a Mongolian traditional medicine 
when influenced by political ideology, national identity, cultural and 
religious revival of the Mongols in the last century and so forth.

Historical background   

The Mongols’ first encounter with Buddhism and its medical tradition 
happened during the Uighur Empire in Mongolia in the 8-10th 

centuries. The Uighurs imported their distinct form of Buddhism from 
the Indian and Central Asian Buddhist kingdoms. Later, the Buddhist 

Theme: Present Status of Sowa-Rigpa in Asian Countries



53

Uighurs served as tutors of the emerging Mongol elite of the thirteenth 
century. It was the Uighurs who gave the Mongols a script, among 
other cultural gifts.1 Many technical terms of Buddhism and Ayurvedic 
medicine were borrowed from Uyghur language and in turn, a body of 
these loan words and names were used in translation of Tibetan texts 
at a later period.

Buddhism from Tibet was introduced among Mongols in two different 
phases. First were the Sakya and Kagyu schools of Tibetan Buddhism 
during the Mongol Yuan Dynasty in the 13th-14th century and then the 
Gelugpa School in the 16th century. The great Tibetan scholars such as 
Sakya Pandita Kunga Gyaltsen (1182-1251), Drogon Chogyal Phagpa 
(1235-1280) and Karma Pakshi (1204-1283) travelled to Mongolia to 
teach Buddhism. The Mongol Yuan dynasty encouraged all medical 
traditions including Chinese, Arabic and Tibetan medicine in their 
realm.  Tibetan Buddhist texts printed at the Yuan Court in China 
in cooperation with the Yuan Mongol patrons, Tibetan scholars and 
Chinese craftsmen are known as Hor spar ma, which literally means 
‘the Mongol Edition’ of Tibetan texts in Tibetan. Among these editions, 
the Tibetan translation of Vagbhatta’s Astanga Hridaya was printed in 
Daidu, the capital of Yuan in sponsorship of the mother of the Yuan 
emperor Kulug Khan (1281-1311). This print is considered the first 
ever woodblock printing of a Tibetan medical text.2 Urgyen Rinchen 
Bal (1230–1309), the founder of the alchemical tradition in Tibetan 
medicine was the royal tutor at the court of Khublai Khan in 1292-
1293. It seems that Sowa-Rigpa during the Yuan Dynasty was only 
limited to the Mongol elites in the royal court. Some studies suggest 
that the Four Medical Tantras were translated during that time by 
Sakya translator Choekyi Woser, however, a proof of this translation’s 

1 Michael R. Drompp, 2005
2 Kawa Sherab Sangpo, 2016
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existence has not been found so far.

After the collapse of the Mongol Yuan Dynasty in China in 1368, the 
Mongols faced a period of disunity which gradually brought them under 
the rule of the Manchus, who founded the Manchu Qing Dynasty in 
China. The second wave of propagation of the Gelug school of Tibetan 
Buddhism started simultaneously with attempts to revive the Great 
Yuan Dynasty by several leaders of the Mongol tribes. Among them 
was Altan Khan of Tumed Mongols who led the Gelug conversion of 
the Mongols that was influenced by the Third Dalai Lama. In southern 
Mongolia, Ligden Khan, the last Mongol leader before the Manchu 
conquering of the Mongols, tried to revive the old Sakya School of 
the Yuan, inviting the Sakya’s Sharba Pandita, who was appointed his 
preceptor in 1617. Ligden Khan finished a translation project of the 
Mongolian Kangyur which started during the Yuan Dynasty.3

Buddhist monastic traditions were established in different parts of 
Mongolian regions with direct involvement of the Dalai Lama and 
Panchen Lama institutions. Mongolian versions of the institution of 
reincarnations such as Jebtsundamba in Khalkha and Neij Toin in 
Inner Mongolia were established. There were thirteen reincarnate 
lamas who were officially recognized by the Manchu court by the 
beginning of the 20th century in the Khalkha region of Mongolia. All 
these reincarnate masters - also known as khutugtu - had their own 
large monastic centers with a medical faculty ‘manba datsang’ where 
monks studied Sowa-Rigpa.

There are three reincarnate lamas, Jebtsundamba, Erdeni Pandita 
and Zaya Pandita whose fame entitled them the “Three Lamps of 
Mongolian Buddhism” played a major role in the propagation of 
Buddhism and its medical science in Mongolia. According to the 

3 Ochir, A., 2003, p.58
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biography of Zanabazar (1635-1723), the first Jebtsundamba khutugtu 
of Khalkha, who was the reincarnation of Jonang Jebtsun Taranatha 
(1575–1634), he studied in Central Tibet under the Great Fifth and 
the 4th Panchen Lama. When he returned to Mongolia from Tibet 
after 10 years of study, he brought with him, fifty Tibetan scholars of 
different Buddhist sciences.4 Among them was a Tibetan physician 
called Lobsang Norbu, a scholar from Chakpori Medical Institute, 
Lhasa, who was appointed as a personal physician of Jebtsundamba. 
Several other physicians from the Chagpori Medical Institute who 
were appointed as personal physicians of Jebtsundamba khutugtus of 
Mongolia were actively involved in the establishment of Sowa-Rigpa 
monastic schools around the country. 

Lobsang Tenzin Gyaltsen (1639-1704), the first incarnation of Erdeni 
Pandita was one of the influential Buddhist figures in Northern 
Mongolia. As a child, he started his medical study with a Mongolian 
physician Kunga Changchub and later continued his studies in Tibet 
under Lingtoe Zhabdrung Lobsang Gyatso and Darmo Manrampa 
Lobsang Choedag. These two great masters of Tibetan medicine 
played an important role in the transmission of Sowa-Rigpa knowledge 
among Mongolian Buddhist monks in their time. Lobsang Tenzin 
Gyaltsen composed several works on medicine and astrology. It is said 
that he also established one of the first medical schools in Mongolia 
after he returned from Tibet.5  

At the same time, Khalkha Zaya Pandita Lobsang Thringle (1642-
1701) introduced different transmissions of medical lineages such as 
Gyu zhi and Yuthog Nyingthig after his long study in Tibet. We can 
find valuable information on medical lineages and transmissions of 

4 Bareja-Starzynsk Agata 201
5 Byambaa Ragchaa, 2008
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Tibetan Buddhist masters in his two volumes of San-yig ‘Record on 
Teachings Received’.

In Western Mongolia, Oirad Zaya Pandita Namkha Gyaltsen was 
active in propagating Buddha’s teachings and he translated the first 
known Mongolian translation of Gyushi and Manngag Lhanthab in 
1565. Translator Mingyur Chorje, a student of both Jebtsundamba and 
Zaya Pandita made a full Mongolian translation of Gyuzhi and this 
was printed in Beijing in 1720.

Hundreds of Mongolian monks from all over Mongolia travelled to 
Tibetan monastic universities. They studied Sowa-Rigpa medicine in 
medical faculties of Labrang, Kunbum and Gonglung monasteries in 
Amdo and Chagpori Medical College in Central Tibet. It is claimed 
that the first ever medical college in the tradition of Sowa-Rigpa was 
founded in 1585 in Central Mongolia by a physician called Lobsang 
Choedag. By the 1920s there were 222 registered manba datsangs 
in Mongolia.6  The Manba datsang of Mongoljin Gegen Monastery, 
which is situated in the present day in Liaoning province of China, 
was established in 1702 by a monk Tsagaan Dayanch. It was one of 
the largest and well-known medical colleges in Southern Mongolia. 
Emchi-lamas from this medical college took considerable role in 
the later development of Mongolian medicine in Inner Mongolian 
Autonomous Region, PRC in 1950s.

Tibetan language has been played a lingua franca for Buddhist 
scholars in Mongolia. Instruction languages for medical teachings are 
Tibetan and Mongolian and students memorize and study Gyushi and 
other commentarial works in Tibetan. Scholars composed their works 
in Tibetan and today, there are thousands of Tibetan language works 

6 Natsagdorj and Saruul-Oyun 2017
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written by Mongol scholars kept in private collections and monastic 
libraries across Mongolia. For example, Mongolian manrampa 
Lungrig Tendar’s medical works are well known among the Sowa-
Rigpa community all over the world. This scholarly tradition is still 
continuing in some parts of Mongolia today.         

Current Status of Sowa-Rigpa in Mongolia

Even though it reached its highest peak of flourishing at the beginning 
of the 20th century, Sowa-Rigpa medicine in Mongolia experienced 
a tragedy of repressions and destructions unlike any other medical 
system in the history of humankind. In 1911, after 300 years of rule 
under the Manchu Qing dynasty, Mongolia declared independence 
and then in 1921, the Soviet Union orchestrated a revolution. With 
the declaration of the People’s Republic of Mongolia in 1924, 
the Jetsundamba Institute, the head of Mongolian Buddhism, was 
consequently abolished.

The new government took an aggressive policy to introduce a Soviet-
oriented healthcare system in the country, tolerating Tibetan medicine 
at first. However, Buddhism and its clergy were discouraged and 
heavy taxations were imposed on Buddhist establishments which 
caused monks to disrobe and monasteries to close. Initially, the two 
systems of medicine, Russian and Tibetan medicine, collaborated 
and Russian educated doctors and manba datsang trained monk-
physicians co-worked in the government hospitals. Since Tibetan 
medicine was successful in many cases and Russian doctors failed 
on numerous occasions, competition arose between the two systems. 
Loyalty of patients to the Tibetan medicine and its practitioners was 
seen as a strong obstacle to the introduction of the new healthcare 
system.  Its strong connection with Buddhism was also seen as anti-
communist ideology and perceived as a threat to the communist 
revolution and socialist modernization. The government policy on 
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traditional medicine radically changed in the 1930s and a new act 
banning practice of Tibetan medicine was issued by the People’s 
government in 1934.

Communist repression of Tibetan medicine in Mongolia started 
with the execution of Manramba Sereenen, the personal physician 
of Jebtsundamba Khutugtu, falsely accusing him of poisoning 
Sukhbaatar, the revolutionary leader of Mongolia in 1922.  At 
the climax of the Great Purge in 1938, in a spate of violence that 
lasted nearly 18 months, Stalin’s special committee of the killing 
machine approved and carried out the execution of over 18,000 
counter-revolutionary-labelled lamas. Monks that were not executed 
were forcibly laicised while 746 of the country’s monasteries were 
liquidated. Traditional medicine suffered the greatest loss as its manba 
datsangs were eliminated, medical texts and medical substances were 
destroyed and practitioners were killed without trial or sent to remote 
labour camps. However, there are narratives that circulated among 
Buddhist Mongols about how dissident monks continued healing both 
in labor camps and at large. Only a handful of them survived the Great 
Purge and some of the survivors were actively involved in various 
projects at the Institute of the People’s Medicine in 1960-1980s. Some 
former emchi-lamas engaged in secret medical practice. Hundreds of 
propaganda movies, drama, novels, cartoons assaulted Sowa-Rigpa 
medicine and those promoting modern medicine were produced. 
However, this violence and propaganda never resulted in the complete 
disappearance of Tibetan medicine in Mongolia. 

Following the rapid development of Tibetan medicine in the Russian 
Empire, especially among the Buryat-Mongolian Buddhists, Soviet 
scholars engaged in studying it in the 1920s. After a brief period of 
toleration, in the 1930s and early 1940s, the Soviet government took the 
same action of oppression and repression of Tibetan medicine together 

Theme: Present Status of Sowa-Rigpa in Asian Countries



59

with other practices related to Buddhism in three Mongolian regions 
in the Soviet Union, Buryatia, Kalmykia and the formally independent 
Tuva. Despite the symbolic re-establishment of institutionalized 
Buddhism in the Soviet Union in 1945, Tibetan medicine was not 
officially legalized until 1990. The research of Tibetan medicine 
resumed in the 1960s and 1970s by some scholars who also engaged 
in medical practice.7 The Four Medical Tantras was translated from 
Tibetan into Russian in 1988 by Buryat translator, Dandar Dashiev.

Sengee, a leading communist writer and who was a KGB agent during 
the violence in the 1930s, suffered life threatening stomach cancer 
which was resistant to the Russian drugs, however he experienced 
some improvement after consulting a traditional healer. At the third 
plenum of the Mongolian People’s Revolutionary Party in 1959, he 
made an appeal to revive ‘folk medicine’8 saying “Whilst we could 
eliminate the folk medicine, why we cannot revive it?”.9 At that time, 
some Soviet leaders began to ask their Mongolian counterparts for 
a consultation from a surviving Tibetan medical practitioner and the 
Mongolian communist leaders witnessed the Soviets reviving their 
research in Tibetan medicine. This triggered Mongolian communist 
leaders to change their minds regarding Tibetan medicine but the strict 
policy on traditional medicine was not changed until the collapse of 
the Soviet Union.

7 Ivan Sablin, Tibetan Medicine and Buddhism in the Soviet Union:          
Research, Repression, and Revival, 1922–1991

8 A mongolian term refers traditional medicine in the communist time. 
Traditional medicine ‘ulamjlalt anagaah uhaan’ is a comparatively 
new term existed in the 1990s during the revival of Sowa-Rigpa.

9          Khaidav 2011
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A controversial scientist, Dr Khaidav (1922-2010), who graduated 
from the Soviet medical school in 1946, played a dramatic role in 
the communist revival of traditional medicine in Mongolia. With 
a personal request and strong support from Mongolia’s chairman 
Tsedenbal (1916-1991) and his Russian wife, he carried out a survey 
of surviving manrambas in the country and his findings revealed that 
only five were left after years of violence against Tibetan medicine. 
With these surviving manrambas10, a team of scientists made a 
medicinal plant survey spanning across Mongolia and produced 
several publications on the subject including a Russian-Mongolian-
Tibetan-Latin Glossary of Medicinal Plants Used in Mongolian 
Medicine in 1965. It is believed that Dr Khaidav laid the foundation 
for studying traditional medicine from a scientific basis by founding 
the Laboratory of Mongolian traditional drugs and plants in 1959. The 
laboratory was expanded to the Institute of Natural Compounds in 1975 
and then the Institute of the People’s Medicine in 1981. He recruited 
these surviving Sowa-Rigpa scholars to translate Tibetan medical 
texts and identify Tibetan medicinal plants. However, in many cases 
he did not mention these old scholars in his numerous scientific works. 
Memories from old practitioners tell us he personally collaborated the 
secret service to trace Sowa-Rigpa practitioners and confiscate their 
medical texts, instruments and herbs.11 His controversial activities 
make people suspect him as having had the double duty of both an 
agent for the Mongolian KGB and as a scientist. He and his team 
slaughtered thousands of test animals in their labs in order to check 
traditional medicine or discover new drug that contradicted “non-
violence” teaching of Buddhist medicine.

10 The highest medical degree earned after 10-15 years of training at 
a manba datsang, monastic medical college in Mongolia.

11 Gendendaram 1990
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During these years in socialist Mongolia, the name of Tibetan 
medicine was radically changed into the Mongolian name “Mongol 
ardiin emneleg” a term that loosely bears the double meaning of 
‘Mongolian people’s medicine’ or ‘Mongolian folk medicine’. 
Ironacilly, rinchen rilbus from Dharamsala was officially used in the 
2nd general hospital in Ulaanbaatar, where the country’s communist 
elites received traditional medical services. Communist leaders and 
their families secretly consulted emchi-lamas.  Apart from scientific 
scrutiny of traditional medicine at the Institute, surviving practitioners 
continued their traditional medical service to the population receiving 
constant threats from secret service agents. It is interesting that 
ingredients from India and China were supplied to these practitioners 
by diplomatic missions in subsequent countries. 

When Sowa-Rigpa finds its new name of “People’s Medicine” and Dr. 
Khaidav was doing his research on it in Mongolia, in the neighboring 
People’s Republic of China in the 1950s, Sowa-Rigpa medicine took 
a new direction in the newly founded Autonomous Region of Inner 
Mongolia. The government of the new state encouraged traditional 
medicine as they had a shortage of manpower in their healthcare 
system. It says that the system of “barefoot doctors” contributed a 
positive development to traditional medicine in China and Sowa-Rigpa 
medicine centers were founded in towns and villages in Inner Mongolia. 
Sowa-Rigpa transformed with a national flavor as its name was 
changed into “Mongolian medicine” at that time. Translating projects 
for major Tibetan medical texts was executed as part of ‘detibetisation’ 
and secularization of the newly invented Mongolian medicine with 
involvement of manba datsang educated Mongolian emchi-lamas. 
And Buddhist ideas of philosophy and practice were eliminated from 
these translations under the guise of superstition. These emchi-lamas 
played a crucial role in evolving the system of Mongolian medicine in 
China. In 1958, the Department of Traditional Chinese and Mongolian 
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Medicine at the Inner Mongolia Medical College opened its doors 
to students. In 2007, it expanded opening a state-of-the-art campus 
just outside Hohhot City. The Chinese government has been making 
an enormous investment in the Mongolian medicine establishments 
in China and has also established scores of Mongolian medicine 
hospitals since 1949, including 41 in Inner Mongolia, 3 in Xinjiang 
and 1 in each of Liaoning, Heilongjiang, Gansu and Qinghai.12 The 
state regulated Mongolian medicine in Inner Mongolia is officially 
atheist while private practitioners’ interest in Buddhist spirituality 
and Tibetan language has been reviving over the past years. However, 
during the Cultural Revolution, Mongolian medicine faced the same 
fate in China, as in Tibet. There is an unofficial statistic on the number 
of Sowa-Rigpa (Mongolian medicine) practitioners in Mongolian 
regions of PRC that estimates more than 10,000 official practitioners.13

As Mongolia embraced democratic change in 1990, the policy on 
traditional medicine liberalized and hospitals started to offer services 
of traditional medicine again. During the transitional time after 
Mongolia lost its financial support from the Soviet Union when it 
collapsed, traditional medicine played an important role in the drug 
shortage-stricken healthcare system in the country.14 After 70 years 
of communist repression of traditional medical practices, it has re-
emerged as “Mongolian traditional medicine” following the model of 
Inner Mongolia from the 1990s.

The Government of Mongolia considers traditional medicine to be 

12 Valerie Sartor,Traditional Mongolian Medicine in China, China.
org.cn, July 30, 2007.

13 This number is provided by Tsetsenbaatar Gunsennyam, the direc-
tor of International Association of Mongolian Traditional Medicine, 
Ulaanbaatar, Mongolia on 02 February, 2018.

14 Craig R. Janes, Casey Hilliard 2008
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an important health care resource for the population and is therefore 
working to incorporate traditional medical remedies into the official 
health service. Today, Mongolia is one of 25 countries where a 
national policy on the traditional medicine is implemented among 129 
WHO member states. A draft policy on the development of Mongolian 
traditional medicine was discussed at the Conference on National 
Policy regarding Traditional Medicine in 1998 and was adopted by 
the State Parliament on 2 July 1999. This document contains plans 
for developing Mongolian traditional medicine over the next 10 to 
15 years and covers 19 areas of work. In 2010, the Health Minister 
of Mongolia issued a National program for Mongolian traditional 
medicine in order to strengthen the implementation of the National 
policy on the development of Mongolian traditional medicine and to 
improve the quality of the traditional medicine healthcare service. 
Almost all government funded hospitals have a unit of MTM. In the 
private sector, there are 93 outpatient clinics, 22 inpatient hospitals 
together with 29 health resorts offering traditional medicine services. 
There are 7584 physicians working in the Mongolian healthcare 
system, while 780 are practitioners of MTM. The percentage of the 
MTM practitioners has increased to 10%, whilst it was only 4.5% in 
2005. There are six manufacturing units for MTM where more than 
200 different herbal products are produced in accordance with the 
formulae of Sowa-Rigpa medicine. The first volume of Pharmacopeia 
of MTM was published in 2017.

An education system for MTM was established in 1991. 1838 
practitioners have graduated since the establishment of the first 
modern traditional medicine school in 1991. Among them 33.8% 
are undergraduates and 63.7% are postgraduate degree holders. A 
standard for undergraduate level curriculum for TMM professionals 
was approved by the Ministry of Education in 2008. There are six 
schools offering a six-year undergraduate and two-year postgraduate 
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training for MTM professionals. 285 students have graduated in 2017, 
while 191 graduated in 2016.  There are 60 postgraduate students 
(master and doctoral studies) in traditional medicine.

Today, the legacy of Dr. Khaidav is still extant in the system of 
traditional medicine in Mongolia. Evidence based, scientifically 
proven, rationalized form of traditional medicine is encouraged 
by his students who are centered around the National Institute of 
Traditional Medicine and Technology and International School of 
Mongolian Traditional Medicine. In the initial part of the revival of 
MTM, biomedical doctors widely converted to traditional medicine 
after taking crash courses of acupuncture and MTM such as a 45-day 
course.  These biomedicine-turned-traditional medicine doctors still 
hold important positions in every field of MTM.

In 1990, Ven. Natsagdorj, an enthusiastic young monk who studied 
Sowa-Rigpa with emchi-lamas during socialist Mongolia, went to 
India to study at Men-Tsee-Khang (TMAI) for a short term. Returning 
to Mongolia after witnessing how Tibetan medicine is flourishing in 
India, he re-established the Sorig Shanphan Ling Medical Institute of 
the Jebtsundamba’s Ikh Khuree, the largest monastic centre in pre-
communist Mongolia. Sorig Shanphan Ling Medical Institute was one 
of the important Sowa-Rigpa medicine institutes in Mongolia and its 
young monks were recruited to the first Russian hospitals in the capital 
city of Ulaanbaatar to study Russian-style western medicine along 
with their practice of Tibetan medicine. These emchi-lamas became 
the first batch of biomedical doctors in Mongolia. 

Today, Natsagdorj’s manba datsang consists of a monastery that 
focuses on healing related ceremonies such as Medicine Buddha 
healing rituals, whilst a school in the complex offers a 6-year training 
course for traditional medical doctors based on the Gyushi and its 
commentaries. There is a 40-bed inpatient hospital along with an 
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outpatient clinic and a pharmacy which produces numerous herbal 
products.

Since two parallel developments have been taking place in the 
revitalization of Sowa-Rigpa medicine in Mongolia since 1990, it 
is evident that these two schools differ in their medical thinking and 
ways of clinical practice due to their different respective training 
backgrounds.  The first school is characterized by a series of seminars 
and clinical teachings similar to that in modern medical schools. 
The second school follows the classical teaching based on root 
text memorization, teachings on classic root and commentary texts 
and guidance on clinical and pharmaceutical practices under the 
supervision of tutors. 
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[Tibetan version]

༄༅།།ཆླེན་པོ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་དར་བའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དླེང་
སང་གྱི་གནས་ཚུལ།

སོག་པོ་སྨན་རམས་པ་གངས་མཛོད་རྱིགས།

སོལ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་ཆླེད་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆླེ། 

སོག་པོའྱི་གཞུང་འཕོད་བསྟླེན་ལྷན་ཁང་།

སོམ། 

དླེ་ལ་འདྱིར་སྤྱིར་ཆླེན་པོ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ཆབ་སྱིད་དུས་བསྒྱུར་དབང་གྱིས་སོག་པོ་

ཕྱི་ནང་གཉྱིས་དང་སོག་པོ་ཅུང་གར་སོགས་དབླེ་བ་མང་དུ་བྱུང་བ་དང་། དླེང་གྱི་ཆར་ཡང་སོག་པོ་

མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སོག་པོ་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། རྒྱ་སླེར་གྱི་སོག་རྱིགས་རང་སྐོང་ལོངས་

གསུམ་དུ་གགས་པའྱི་པོར་ཡད་དང་། ཁལ་མྱིག་དང་། ཐུ་བ་གསུམ་དང་། རྒྱ་ནག་མངའ་འོག་ཏུ་གནས་

པའྱི་ནང་སོག་དང་ཞྱིང་ཅན་ཡུ་གུར་རང་སྐོང་ལོངས་གཉྱིས་སོགས་སུ་ཁ་འཐོར་ཏུ་གནས་ཡོད་བ་མ་

ཟད། རྒྱ་སླེར་ནག་དུ་གནས་པའྱི་སོག་རྱིགས་འགས་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ཕ་མླེས་གང་ཡྱིན་པ་ངོས་

མྱི་ཤླེས་པའྱི་གནས་སུ་ལུས་ཡོད། །འགོ་དྲུག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་མྱི་ལུས་ལ་མྱི་ན་གནས་དང་ན་བ་

གསོ་བ་དང་ཆོས་ནོར་བདླེ་བ་གསུམ་གྲུབ་པའྱི་མན་ངག་བ་ན་མླེད་པ་གཞན་རླེས་སུ་ཛིན་པའྱི་གསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་འདྱི་ཆླེན་པོ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་དུས་མཉམ་

དུ་སྔ་ཕྱིའྱི་རྱིམ་པས་དར་བ་ནྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པར་གགས། ས་མཐོ་ལ་གང་

ངར་ཆླེ་བ་སོགས་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། མྱི་རྱིགས་རང་གྱི་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་བླེ་བྲག་དང་བསྟུན་ནས་

དར་སྤླེལ་བྱུང་སྐབས་སུ་སོག་པོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་བྲལ་ཐབས་མླེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་

བའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་ཆླེན་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

འོན་ཀང་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་གསོ་རྱིག་བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སྤླེལ་པའྱི་མཁས་དབང་རྱིམ་བོན་གནམ་གྱི་

རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུར་ཕླེབས་ཀང་བར་སྐབས་སུ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་འགོར་ཡུལ་དླེར་ལྟ་ངན་འཛིན་པའྱི་

དམར་པོའྱི་རྱིང་ལུགས་དར་བས་སྤྱིར་ནང་བའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་བླེ་བྲག་ནང་བའྱི་རྱིག་གནས་ཆླེན་

པོ་ལྔའྱི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་བ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་དླེར་ཉམས་རྒུད་ཚད་མླེད་བྱུང་བ་ནྱི་བརོད་པར་

དཀའ་བའྱི་གནས་ལུགས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་དླེ། འཛམ་གྱིང་སའྱི་གོ་ལའྱི་སྟླེང་དུ་གནས་པའྱི་གསོ་
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བ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་གང་དུའང་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྡུག་པ་བྱུང་མོང་མླེད་ཟླེར། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

ལུགས་འདྱིར་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་སྨད་ཀྱི་ཆར་སོག་ཡུལ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་བྱུང་པའྱི་དུས་བསྒྱུར་

དབང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐད་ལ་མྱི་རྱིགས་རང་ཉྱིད་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་འདུ་

ཤླེས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོག་ལུགས་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རྱིག་ཞླེས་པའྱི་མྱིང་འདོགས་ཤྱིང་། དུས་རབས་ཉླེར་

གཅྱིག་པ་ཚན་རྱིག་གཙོ་བོར་སྨྲ་བའྱི་དླེང་དུས་འདྱིར་གནའ་པོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རྱིག་གྱི་ལུགས་དླེར་

སོག་ཡུལ་སྱིད་གཞུང་གྱིས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ར་ཆླེན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་ལླེན་མཛད་པ་དང་། རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་འཕོད་བསྟླེན་མ་ལག་གྱི་མླེད་ཐབས་མླེད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཡོད།།

ཅླེས་སོག་པོ་སྨན་རམས་པ་གངས་མཛོད་རྱིགས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགོ་གླེང་

ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་སོག་ཡུལ་དུ་དར་བའྱི་གསོ་རྱིག་དང་འབྲླེལ་པའྱི་དཔྱད་རོམ་གྱི་

སོམས་སུ་བྲྱིས་སོ།།

*******
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Session Theme: Clinical Management of Somatic                  
Disorders

ཐུན། ལུས་ཀི་ནད་བཅོས་སོར།

[English version]

Sowa-Rigpa: Knowing Cancer and its Important 
Parameters

Dr. Dorjee Rapten Neshar(Menrampa)
CMO, Bengaluru Branch Medical Centre, 

Men-Tsee-Khang
E-Mail <drdorjee.neshar@gmail.com>

Tibetan Medical System is a unique system where medical science & 
spirituality are blended harmoniously together to offer total health to 
all. It is spirituality in healing where one studies Buddha Dharma to 
understand the very nature of our birth, existence, suffering and death. 
It is also a dynamic science of healing that deals with prevention and 
treatment of various diseases and disease-causing agents through 
proper diet, proper lifestyle, herbal remedies, and accessory or wellness 
therapies. It also encourages sound doctor & patient relationship 
where the doctors and patient play equally important role in so called 
total healing. All these holds true when it comes to the treatment and 
management of cancer.

Though not much is heard about the high incidence of cancer among 
the Tibetans before the 1959 political tragedy. Yet, the Great Four 
Tantras of Tibetan Medical text, which dates back to 8th century, 
explains volumes about this disease. Cancer is placed among the 8 
congenital wounds that are often difficult to treat. Multiple treatment 
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modalities were explained in great length in dealing with the various 
forms of cancer. Improper food & life style is considered to be the 
main cause.

Cancer continues to be one of the leading killers of the century. 
No matter how much information is gained about this dreadful & 
mysterious disease, it still haunts the imagination of humanity who 
continues to suffer from its relentless attack. Despite the advancement 
in science & technology, its new age cutting technologies and high 
cost research breakthroughs, this disease still continues to wreak havoc 
among the lives of millions of people across the world, particularly 
among the less privileged lots. According to the latest findings, it is 
fast assuming the proportion of epidemic disease. It is also noted that 
though the rate of cancer occurrence is significantly more in the US 
and Europe as compared to the Eastern countries, the rate of survival is 
more in the West and very much less in the East. More recent findings 
suggest that more than 70% of people in India succumb to the disease 
before the five-year period.

Notwithstanding the 18 different types of cancer as explained in the 
Tibetan medical text, modern day society is sadly afflicted with more 
than two hundred different types of cancer. Some of the most common 
types of cancer that we see today are Breast cancer, Lung, Colorectal 
cancer, Multiple Myeloma, Non-Hodgkin’s Lymphoma, Brain, 
Stomach and Liver, Mouth and throat, Prostrate in men and ovarian in 
women and different types of Blood cancer too. Most of them come 
to us at the very late stages with multiple secondary infection; post 
chemotherapy, immunotherapy and radiation etc. and, after failing to 
get any desired result from the Allopathic medicines, but with dietary 
and life style advises, and also helping them to understand the disease 
better and need for them to participate in the treatment and healing 
processes. It calls for significant change in the attitude of the patients 

Theme: Clinical Management of Somatic Disorders
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towards the disease so that one no longer feels hopeless and deeply 
frightened by the prospects of what lies ahead.

It is understood clearly that there is no magic bullet in the treatment 
of cancer. It has to be very natural and holistic in approach with 
multipronged strategy to deal with this major disease. Though it may 
seem bit farfetched, I am of the strong opinion that it is very important 
to understand the cause, nature and developments of the cancer in 
each individual. Proper administration of diet, lifestyle, mental and 
emotional factor plays very crucial role in the control and management 
of this otherwise very costly and fatal disease. I am afraid that in 
large percentage of the people with cancer, it was unfortunately the 
treatment regiments that have proved more fatal with the invasion from 
the cancer per-se. Most of the secondary infections and progression of 
the diseases may come from the excesses and mistaken treatment. It 
is high time that people need to be more educated and well informed 
regarding the cause and nature of the disease so that they can make 
their well-informed decision and take necessary precaution.

It was clear that Tibetan Medicine did have a positive healing effect upon 
many cancer cases. It was also shown to produce some encouraging 
effects in terms of several important factors like; delaying the tumor 
progression, pain reduction, enhancing the immune response & life 
expectancy, & over all well-being of the patients. Moreover, we also 
found that Tibetan Medicines work very well in complementary with 
Chemotherapy and Radiation therapy in reducing their notorious side 
effects and in boosting up the immune response.

“SARVAMANGALAM”

*******
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[Tibetan version]

༄༅།།གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་འབྲས་ནད་སྨན་བཅོས།

སྨན་རམས་པ་རོ་རླེ་རབ་བརན།

བླེངྒ་ལུ་རུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སྨན་པ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

༄༅། །ཨོྃ་ཨཱ་ཧཱུཾ། འབྲས་ནད་ཀན་སར་ཞླེས་པ་ཆླེས་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་དླེ་སྔ་༡༩༥༩ 

བོད་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཆླེན་མོ་མ་བྱུང་སྔོན་དུ་སྐབས་དླེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དླེ་ཙམ་མཐོང་ཐོས་

ཁྱབ་བརལ་ཆླེན་པོ་རྱིག་རྒྱུ་མླེད་ནའང་། རང་གཞུང་གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་དང་སྨན་དཔྱད་གཞུང་གཞན་

དུ་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་འགླེལ་བརོད་གང་འཚམས་གནང་ཡོད་དླེ། དླེ་ཡང་མན་རྒྱུད་ལྷན་སྐླེས་རྨ་

བརྒྱད་ཁོངས་སུ་འཇོག་གནང་མཛད་ཅྱིང་། ཆླེས་གསོ་དཀའ་བ་གདུག་པ་ཅན་གྱི་ནད་གཞྱི་ཅྱིག་ཡྱིན་

པར་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། སྨན་དཔྱད་སྐོར་ལའང་ནད་གཞྱི་དབླེ་བ་དང་སྦར་ཏླེ་རྱིམ་

པ་འདྲ་མྱིན་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་ཆླེ་བ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རླེད། དླེང་དུས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བླེད་

སྟངས་དང་མཚུངས་པ་རྒྱུ་རྐླེན་གཙོ་བོ་ཟས་སྤོད་མྱི་མཐུན་ལོག་པར་སྤད་པ་ལས་བྱུང་བ་གསལ་པོ་

གསུངས་ཡོད། ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ཟམ་མ་ཆད་པར་འགོ་བ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་སོག་གྱི་གཤླེད་མ་ལྟ་བུ་

གྱུར་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད།     དླེང་རབས་གསར་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་

ཇྱི་ལྟར་གྱི་ཚད་མཐོའྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་ནད་གཞྱི་འདྱིས་འགོ་བ་མྱི་རྱིགས་

ས་ཡ་མང་པོའྱི་སླེམས་ཁམས་ལ་དངངས་སྐྲག་དང་གནོད་འཚེ་ཇླེ་ཆླེ་ཇླེ་འཕླེལ་དུ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་

པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབུལ་ཕོངས་ཉམས་ཐག་གངས་ལས་འདས་པ་ཚོར་དླེ་བས་ཀང་དཀའ་སྡུག་

ཚད་མླེད་སྤོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ཅྱི་འདྲའྱི་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེང་རབས་ཅན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པ་ཚོས་

ཉླེ་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན་སྤྱིར་འབྲས་ནད་འདྱི་ནྱི་ཨ་རྱི་དང་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་ནང་དུ་

ཤར་ཨླེ་ཤ་ཡ་དང་བསྡུར་ན་ཆླེས་ཁྱབ་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཡོད་ནའང་ནད་གཞྱི་འདྱིས་འདས་གོངས་སུ་འགོ་

མཁན་གྱི་གངས་ཚད་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་ནྱི་དླེ་ལས་ལྡོག་སྟླེ་ཤར་ཨླེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་དུ་ཆླེས་མང་བ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་

ལས་ཛ་དྲག་པའྱི་གནས་ནྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ནང་དུ་འབྲས་ནད་ཅན་གྱི་མྱི་བརྒྱ་ཆ་༧༠ ལྷག་ཙམ་ནད་

གཞྱི་འདྱིས་རྐླེན་པའྱི་ལོ་གངས་ལྔ་ཙམ་གྱི་ནང་ཚུད་དུ་སོག་འཕོག་རྐླེན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་གནས་བརོད་ཀྱི་

ཡོད། སྨན་གཞུང་ནང་གསལ་འབྲས་ནད་ཀྱི་དབླེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དླེང་རབས་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་ན་འབྲས་ནད་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་ཉྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་ཚུལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
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དླེའྱི་ནང་ནས་དངོས་སུ་མཐོང་བཅོས་མང་ཤོས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཁག་དཔླེར་ན་ནུ་འབྲས། གོ་བ། གཞང་། 

ལོང་། ཁག རྨླེན་བུ།  ཕོ་བ།  མཆྱིན་པ།  ཀླད་པ།  ཁ།  གླེ་བ།   སྐླེས་པའྱི་ནང་ལྒང་གཤླེར་དང་བུད་

མླེད་ཀྱི་བསམ་སླེ་འབྲས་ནད་གཙོ་བོར་བླེད་པའྱི་འབྲས་ནད་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དླེ་

དག་ཕལ་མོ་ཆླེ་ལུས་ཟུངས་ནང་ཁྱབ་ཞུགས་གང་འཚམ་སོང་སྟླེ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་དཔྱད་གཙོ་བོ་བཤག་

བཅོས་དང་། རས་ངན་ཀྱི་མོ་དང་གོག་དཔྱད་རླེ་ཌྱི་ཨླེ་ཤན་སོགས་ཕལ་མོ་ཆླེ་གཏོང་ཟྱིན་རླེས་ཕན་ངོ་

ཆླེར་མ་བྱུང་བར་མཐའ་མཇུག་བོད་སྨན་བསྟླེན་གཏུགས་སུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲའྱི་

སྐབས་སུའང་བོད་སྨན་མུ་མཐུད་བསྟླེན་རླེས་ཕན་བསྐླེད་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གཏམ་བཟང་གྱི་གནས་ཚུལ་

ནྱི་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་སྨན་དཔྱད་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཟད་གཙོ་བོ་ཟས་སྤོད་ལམ་སྟོན་མ་ནོར་བ་

དང་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་འདོད་ཀྱི་ནང་སླེམས་པའྱི་འཁྱླེར་སོ་སོགས་

བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བཏང་སྟླེ་གཉླེན་པོ་ཟས་སྤོད་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་མ་ནོར་མྱི་འཁྲུགས་པར་ཚུལ་

བཞྱིན་དུ་བསྟླེན་པར་བླེད་པ་ནྱི་ནད་ཀྱི་འདམ་ལས་ཐར་བའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ནོ། །ཡོངས་གགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ཅྱིག་ནྱི་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་འབྲས་སྤྱི་ཡོངས་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་

པ་ནྱི་གསལ་པོ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྲུབ་འབྲས་

གང་ལླེགས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་ནྱི། འབྲས་ནད་ཆླེར་རྒྱས་མ་ཐུབ་པར་བཀག་འགོག་ཐུབ་པ། ནད་ཀྱི་ཟུག་

རྔུ་ཞྱི་འཇགས་ཐུབ་པ། སྔོན་འགོག་གྱི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་དང་ཚེ་སོག་བསྱིང་ཐབས། ལུས་སླེམས་ལ་

བདླེ་ཐང་སྨྱིན་ཐབས། གནས་ཚུལ་གལ་གནད་ཆླེ་བ་གཅྱིག་ནྱི་བོད་སྨན་གྱིས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཀྱི་མོ་ཐླེ་ར་

པྱི་དང་། གོག་དཔྱད་རླེ་ཌྱི་ཨླེ་ཤན་སོགས་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་རྣམས་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་

དགླེ་མཚན་དུ་མ་ཡོད་པ་ནྱི་གསལ་པོ་ཡོད། འོན་ཀང་དླེ་དག་ལ་དགོས་ངླེས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་

དང་ཁུངས་ཕླེར་ཡྱིག་ཆ་བདག་ཉར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སྐོན་ཆ་ཡོད་ཕྱིར་འུ་ཅག་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་དོ་སྣང་དང་

འབད་བརོན་གནང་དགོས་གལ་ཆླེའོ།།

*******
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[English version]

Sowa-Rigpa: Understanding Autoimmune Disease

Dr. Dorjee Rapten Neshar(Menrampa)
CMO, Bengaluru Branch Medical Centre, 

Men-Tsee-Khang
E-mail <drdorjee.neshar@gmail.com>

With my three channels of physical, speech and mind, I prostrate 
before the Buddha of Medicine and all the Bodhisattvas. The so-called 
Autoimmune disorder as known to the modern medical system can 
be compared and understand as “Du-va-gShed-du-babs-pa” in the 
terminology of Tibetan Medical System.

The vocabulary of this Autoimmune disorder has become largely 
common and highly pronounced in modern day society and, is being 
considered as one of the leading fatal diseases among others. It is being 
rated as the 3rd leading major diseases in USA. In US alone, nearly 5 
to 8% of total population and approximately 14 million to 22 million 
people are estimated to have this disorder. The disease can affect 
any part of the body particularly the Endocrine Systems, connective 
tissues, digestive tracts, heart, skins and kidney etc. Interestingly, 78% 
of people with these disorders are women and is considered among 
the top ten disease fatality among the women above 65 years of age. 
However, it is to be noted that this disorder is not that commonly 
pronounced among our Tibetan population. This may have something 
to do with the food habits and genetic dispositions.

The identity of this disease lies in the fact that immune system in its 
normal helps to protect the body from foreign invasion and maintain 
the health and harmony. Here in autoimmune disease, due to various 
explained and unexplained factor the immune system loses its identity 
and hence attacks its own body system. This looks very similar to the 
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medical condition called “Duwa-gShed-du babs-pa, one among the 
nine fatal diseases as explained in the Root Tantra of Tibetan Medicine. 
rLung, mKrispa and Badh-kan as the three principle energies of the 
body system when in dynamic balance helps to build up the body to 
maintain its prime health and, when in aggravated condition it brings 
all kind of destruction and proves very fatal for the body.

If we look at the causative factor, it is obvious that in today’s busy 
and competitive world we see lots of issues that heavily tax our mind 
and emotional plane. On top of that the adulteration in our food, 
indulgence in genetically modified food, heavily processed and fast 
foods and, the level of pollutions in the air that we breathe all give 
rise to serious health hazards and imbalances in our otherwise normal 
dynamic functions of our body system. Many researchers believe that 
there are no particular pathogens and infection patterns that could 
be isolated and associated with this disorder. However, the food and 
lifestyle factor contribute immensely and the fatalities that come with 
this disease is a serious concern. 

From my long association with many people with this disease, it is 
quite apparent that there is a strong element of aggravated condition 
of all the three Nes-pas. More so, the disease appears to follow the 
pattern of what is called as lDog-rGyu-bChu-gNis in Tibetan Medical 
text that is to say that the nature and manifestation of this disease 
is very confusing; showing sensitiveness to both Tsa-va and Grang-
va with the involvement of all Nes-pas as if all the Nes-pas are in a 
state of chaos, criss-crossing each other’s path thus wreaking havoc 
in the body system. From my treatment experience, we find that even 
response to the treatment appears to be quite mixed up: in some cases, 
quite encouraging and in some not so much. One thing is certain that 
the treatment of this disease needs more patience and a tolerant wait 
and watch attitude with no scope for any suppressive and invasive 
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type of medications or therapies for that matter. Both disease and the 
individual need to be handled with care and, with careful examination 
coupled with more holistic treatment approach aimed in bringing 
down the internal turmoil first, we can then certainly hope towards 
reaching the state of harmony and health.

*******

Theme: Clinical Management of Somatic Disorders



77

[Tibetan version]

༄༅།།གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ཨོ་ཀོ་ཨྱིམ་མུན་ནད་གཞྱིའྱི་སྐོར།

སྨན་རམས་པ་རོ་རླེ་རབ་བརན།

བླེངྒ་ལུ་རུ་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་སྨན་པ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

༄༅། །སྨན་བ་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པར་སོ་གསུམ་གུས་པས་སྨོན་ཕག་སྔོན་དུ་བཏང་སྟླེ་སྐབས་

འདྱིར་གང་འཆད་པར་བ་བ་ནྱི། ཕྱི་ལུགས་སྨན་སོལ་ནས་དླེའྱི་སྐད་དུ། ཨོ་ཀོ་ཨྱིམ་མུན་ནད་གཞྱི་ 

(Autoimmune Disorder) ཞླེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རང་ལུགས་སྨན་གཞུང་དགོངས་

དོན་ལྟར་འདུ་བ་གཤླེད་དུ་བབས་པ་ཞླེས་པ་དླེར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཅུང་ཟད་ས་བོན་གྱི་ཚུལ་དུ་བརོད་

རྒྱུ་ཡྱིན། ཨོ་ཀོ་ཨྱིམ་མུན་ནད་གཞྱི་འདྱི་དག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོགས་ནས་བཤད་ན་དླེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དུ་ཆླེས་དར་ཁྱབ་ཆླེ་ཞྱིང་ཚེ་སོག་ལ་བརྒོལ་བའྱི་ནད་གཞྱི་གདུག་པ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བླེད་

ཀྱི་ཡོད་དླེ། སྟོབས་ཆླེན་ཨ་རྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དླེ་ནང་དར་ཁྱབ་ཆླེ་བའྱི་ནད་གཞྱི་ཨང་

ཀྱི་གསུམ་པའྱི་གས་སུ་ཡྱིན་གནས་བཤོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་མྱི་མང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༥ནས་༨བར་དང་མྱི་

འབོར་ས་ཡ་༡༤ནས་༢༢ཙམ་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཡོད་གནས་ཚོད་དཔགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ནྱི་ལུས་

གནས་གང་དུའང་ཁྱབ་ཞུགས་ཀྱིས་ལྷག་པར་དུ་ Endocrine System ཞླེས་ཀླད་དབང་དང་དོན་

ལྔ་སྣོད་དྲུག་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་བླེད་ལས་ནུས་འདོན་བས་མཁན་ཁོངས་དང་ (Hormone and 
Enzymes) ལུས་ཀྱི་ཤ་གྱིམས་(Connective Tissues)བླེད་ལས། འཇུ་བླེད་བུ་གའྱི་ཁོངས་

ཀྱི་ནུས་ཤུགས། དླེ་བཞྱིན་སྱིང་དང་ཤ་པགས་མཁལ་མ་སོགས་དང་འབྲླེལ་ཁྱབ་ཆླེ་བ་ཡོད་གནས་དང་

གནོད་སྐོན་ཕོགས་སའང་ཤུགས་ཆླེ་བ་དླེ་དག་གྱི་གནས་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་གསལ། སྤྱི་ཡོངས་ངོས་

འཛིན་དང་གལ་གནད་ཆླེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཅྱིག་ནྱི། ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་༧༨ཙམ་བུད་མླེད་ཡྱིན་པ་

བཤད་ཀྱི་ཡོད། བུད་མླེད་ལོ་ན་༦༥མན་གྱི་ནང་ནས་ཚེ་སོག་འཕོག་མཁན་མཐོ་ཤོས་བཅུའྱི་ཁོངས་སུ་

ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དོ་སྣང་དགོས་རྒྱུ་ཅྱིག་ནྱི། ནད་གཞྱི་འདྱི་རང་ཅག་བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་

སམ་རྒྱ་ཆླེ་མང་ཚོགས་ནང་ཕལ་ཆླེར་མཐོང་ཐོས་དཀོན་པའམ་ཆླེས་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆླེར་

གོམས་པ་དང་རྱིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགླེལ་བརོད་བླེད་རྒྱུ་ཡོད།

ངོ་བོ་ནྱི།     Immune System ཞླེས་པ་དོན་དངོས་སུ་ལུས་ཀྱི་འདུ་བ་སོམས་ཤྱིང་ཉླེན་བསྲུང་

སྔོན་འགོག་གྱི་གོགས་བླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅྱིང་། དླེར་ཕྱི་ནང་གྱི་རྐླེན་དུ་མས་རང་གྱི་ལས་འགན་
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དླེ་ལས་ལྡོག་སྟླེ་ལུས་འདྱི་དང་དླེའྱི་དོན་སྣོད་དབང་པོ་དང་བཅས་པར་གཤླེད་དུ་བབས་སྟླེ་གནོད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ར་རྒྱུད་དུ་འབྲས་བུ་སོག་གཅོད་ནད་དགུའྱི་ཁོངས་ནས་འདུ་བ་གཤླེད་དུ་བབས་པ་

ཞླེས་བ་བར་གོ་དགོས་ཤྱིང་། ཅྱི་སྟླེ་འདུ་བ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་མ་འགྱུར་

བའྱི་སྐབས་སུ་ལུས་འདྱི་ཉྱིད་འཚོ་ཞྱིང་ཐ་མལ་ནད་མླེད་དུ་གནས་ཐུབ་ཐབས་བླེད་ཀྱི་ཡོད། གནས་

སྟངས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་དླེ་ལས་ལྡོག་སྟླེ་འདུ་བ་རྣམས་གཤླེད་དམ་དག་ལྟ་བུར་འགྱུར་སྟླེ་ལུས་འདྱི་ལ་

གནོད་ཅྱིང་རྣམ་པར་འཚེ་བས་ནད་ཚབས་ཆླེ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཕོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།

ངླེས་ཚིགས་ནྱི། Autoimmune Disorder ཞླེས་འདུ་བ་ལོག་པའམ་དག་གཤླེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་

ནད་གཞྱི་ཞླེས་པའྱི་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།

སོང་བ་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་བརག་ཚེ། ཕལ་ཆླེར་དླེང་རབས་ཀྱི་འཁྲུགས་ཆ་དོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་སླེམས་

ཁམས་མྱི་སྐྱིད་པའམ་སླེམས་ངལ་ཆླེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་མྱི་འཕོད་པ། ཁོར་ཡུག་

འབགས་བཙོག་སོགས་རྐླེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་མང་དག་ཅྱིག་ལ་བརླེན་ནས་ནད་སོང་གྱི་ཡོད་

པ་ནྱི་གསལ་པོ་རླེད། ཕྱི་ལུགས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་འགའ་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ནད་འབུ་འདྱི་དང་གཉན་

ཚད་འདྱི་དང་འདྱི་ཞླེས་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མླེད་པ་དང་། ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་གོམས་པའམ་རྱིགས་བརྒྱུད་

སོགས་ནས་འབྲླེལ་ལམ་ཡོད་ཚུལ་དང་། ཟད་སྤོད་གལ་ཆླེ་ལུགས། གཉན་ཀའྱི་ཆ་ཤས་ཀང་ཧ་ཅང་ཆླེ་

བ་ཡོད་གནས་སོགས་འགླེལ་བརོད་མང་པོ་ཡོད་འདུག་ཀང་རྒྱུ་རྐླེན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཕལ་ཆླེར་

དཀོན་པ་ལྟར་སྣང་།

རང་ལུགས་སུ་ལོ་མང་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཉམས་མོངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ་ནད་གཞྱི་འདྱིར་འདུ་བ་རླུང་

མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ག་འཕླེལ་ཟད་ལས་ལྡོག་སྟླེ་འཁྲུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་བ་དང་། ལྷག་

པར་དུ་སྨན་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་ལྡོག་རྒྱུ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཧ་ཅང་འབྲླེལ་ཆགས་

པ་ལྟར་མངོན། སྨན་བཅོས་ཉམས་མོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོགས་ནས་བཤད་ནའང་རླེ་འགའ་ལ་ཕན་པ་

དང་རླེ་འགའ་ལ་མྱི་ཕན་པའྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་གང་ལྟར་ནད་གཞྱི་འདྱི་ར་བ་ནས་སླེལ་ཐབས་དཀའ་

ཞྱིང་བ་གཉན་གྱི་ནད་སྣ་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་སྟླེ་ནད་ཡུན་རྱིང་ལ་ཆླེས་གསོ་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནྱི་

གསལ་པོ་རླེད་འདུག འོན་ཀང་བོད་སྨན་མུ་མཐུད་དླེ་གཏོང་མཁན་མང་ཆླེ་བར་རྒྱ་སྨན་གྱི་སྨན་རྙོགས་

ཟུར་ཕོགས་ལས་ལྡོག་སྟླེ་འཕལ་ཕུགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་བསྐླེད་ངོ་སོ་ཐོན་ཐུབ་པ་ནྱི་ཏན་ཏན་ཡོད་ངླེས་

ཡྱིན་ནོ།།
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[English version]

The Management of Malposition and Malpresentation 
(Through Sowa-Rigpa and Modern Medicine)

Dr. Passang Dolma, Menrampa 
Department of Sowa-Rigpa, Namgyal Institute of Tibetology

Deorali, Gangtok, Sikkim
E-mail <kasarakyi@gmail.com>

The term “Go Jug Log Pa”, literary means upside down or abnormal 
position of anything. In Sowa-Rigpa treatises such as Gyud shi’s third 
Tantra, Budon Ma, Tsang Toe Zinthig & Yangthig and Chalag Choe-
gyed and in its Obstetrics chapter, when it says Go Jug Log Pa, then 
it is referred to Malposition and Malpresentation of the growing fetus 
in the womb.

The types of Go Jug log Pa mentioned in these texts are; Footling 
presentation, Breech presentation, Transverse lie, Compound 
presentation, Face presentation etc.

These treatises elaborate in details about the management or correction 
of these abnormal positions so that normal birth can take place easily. 
It even discusses about the surgical procedures in a condition when 
fetus dies in the womb when Go Jug log Pa is unmanageable.

When we make comparative studies between modern medicine and 
centuries old Sowa-Rigpa, regarding the Go Jug Log Pa, we come 
up with some similarities between these systems of medicine. The 
Modern Medical system elaborates in details whereas Sowa-Rigpa is 
more condensed regarding Go Jug Log Pa. The most incompatible 
one is the treatment part.

In this presentation, I would like to go into details of Go Jug Log Pa 
and its management through both the system of medicine i.e. Modern 
Medicine and Sowa-Rigpa.

Theme: Clinical Management of Somatic Disorders
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[Tibetan version]

༄༅།།རང་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ལས་མངལ་གནས་མགོ་མཇུག་ལོག་པ་དང་དླེའྱི་
བཙའ་ཐབས།

སྨན་རམས་པ་པ་སངས་སྒོལ་མ།

རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤླེས་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སླེ་ཚན། འབྲས་ལོངས།

རྒྱུད་བཞྱིའྱི་མན་རྒྱུད་མོ་ནད་ཕལ་པ་གསོ་བའྱི་ལླེའུ་ལས། མགོ་མཇུག་ལོག་གམ་རླེད་པ་མཇྱིང་པ་

ལྟླེབས།  །འཕོངས་ནས་འོང་ན་རང་པ་བཏླེག་ལ་སྤྲུག   །མཛུབ་མོས་འཕུལ་ཏླེ་ཕུ་དུང་ཕོངས་སུ་

བརླེག །སྔགས་ལ་འབྲུ་ལོག་བས་ཏླེ་ཁོང་དུ་བཏང་། ཞླེས་དང་། དླེ་བཞྱིན་བུ་དོན་མ་དང་། ཙང་སྟོད་

ཟྱིན་ཐྱིག་དང་ཡང་ཐྱིག ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་ལས་གསུངས་པའྱི་མངལ་གནས་མགོ་མཇུག་ལོག་

པ་ཞླེས་པ་ནྱི། བྱིས་པ་རང་ཉྱིད་མངལ་ནང་གནས་སྟངས་དང་གནས་ས་ཐ་མལ་དུ་མྱིན་པར་གནས་

པ་ཞྱིག་ལ་ཟླེར། གནས་ས་དང་གནས་སྟངས་ཐ་མལ་མྱིན་པ་ནྱི། རང་པ་བརྐང་སྟབས་སུ་གནས་

པ།(Incomplete Breech) འཕོངས་ལ་བསྟན་ནས་གནས་པ།(Breech Presentation) 
སྨྱིན་མ་བསྟན་ནས་གནས་པ།(Brow Presentation)  ངོ་གདོང་བསྟན་ནས་གནས་པ།(Face 
Presentation) འཕླེད་ལ་གནས་པ།(Transverse lie) བརན་ཚུགས་མླེད་པར་གནས་

པ།(Unstable lie) གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་འདུས་པ།(CompoundPresentation) བྱིས་

པའྱི་ལྟག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདོང་སར་བརླེན་པ།(Occipital-posterior position)བཅས་ཡྱིན། དླེ་

ཡང་བྱིས་པ་མགོ་མཇུག་ལོག་པར་གནས་པའྱི་རྒྱུ་རྐླེན་གཙོ་ཆླེ་བ་དླེང་དུས་གསོ་རྱིག་ལས་གསུངས་པ་

རྣམས་ནྱི་བྱིས་པ་མངལ་ནང་དུས་མྱིན་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་། མངལ་ནང་ཤྱི་བ། མགོ་བོ་སྐྲངས་

(མ་རླུང་བུ་ལ་ཤོར་བ་)པ། ཀླད་པར་ཆུ་བསགས་པ། བྱིས་པའྱི་མཇྱིང་པ་དང་ཀླད་རུས་སྐོན་ཅན། བུ་

སྣོད་སྐོན་ཅན། ལྟླེ་ཐག་སྐོན་ཅན། མངལ་ཆུ་འཕླེལ་དྲགས་པ། ཤ་མ་བུ་སྣོད་ཀྱི་སྨད་ཆར་བརླེན་པ། 

ཚང་རུས་དོག་པ། མངལ་གནས་མཚེ་མ། ལྟླེ་ཐག་དླེ་བྱིས་པའྱི་མཇྱིང་པར་ལན་མང་དཀྱིས་པ། བྱིས་

པའྱི་མཇྱིང་ཉྭའྱི་ནུས་པ་ཆླེ་དྲགས་པ། བུ་སྣོད་ཀྱི་ཉྭའྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ་དང་། བུ་སྣོད་ཐ་མལ་དུ་མ་གྲུབ་

པ། ཚང་རུས་འབྲས་སྐྲན་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་རང་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་

ནས་མགོ་མཇུག་ལོག་པར་གནས་པའྱི་རྒྱུ་རྐླེན་དང་། དབླེ་བ། རགས། བཙའ་ཐབས་རྣམས་གསལ་བར་

བརོད་པ་ནྱི་དཔྱད་རོམ་འདྱིླེའྱི་གླེང་གཞྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན།།
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Session Theme: Clinical Management of Psychological       
Disorders

ཐུན། སེམས་ནད་བཅོས་པའི་སོར།

[English version]

Breakdown of Body and Transference of Consciousness

Ven. Dolpo Tulku Ogyen Choeying Yeshi Rinpoche
Founder of Dolpo Tulku Charitable Foundation

E-mail <guhyagarbha88@gmail.com>

The main topic here is the stages of dissolution of outer elements and 
the inner consciousness during the bardo at the painful time of death. 
At this moment, the basic practice used is how a beautiful girl looks at 
herself in the mirror and additionally, for when the moment of death is 
close and feelings associated with ones passing increase.

The presentation will be elaborated in five sections:

▪ Why we need to be interested in dying
▪ Regular mind training concerning dying
▪ Stages of mental anguish when realizing death is near
▪ Stages of dissolution of the elements and the transference of 

consciousness
▪ Practice during the dying process

*******
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[Tibetan version]

༄༅།།ལུས་འཇྱིག་སྟངས་དང་རྣམ་ཤླེས་འཕོ་ཚུལ།

དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆླེ། ༼ཨོན་ཆོས་དབྱིངས་ཡླེ་ཤླེས།༽

བརོད་གཞྱི་འདྱི་འཆྱི་ཁ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བར་དོར་ཕྱི་འབྱུང་བ་དང་ནང་རྣམ་ཤླེས་ཀྱི་ཐྱིམ་རྱིམ་དང་། དླེ་

དག་གྱི་སྐབས་སུ་སླེག་མོ་མླེ་ལོང་ལ་ལྟ་བའྱི་ཉམས་ལླེན་དླེ་དག་གཞྱིར་བཞག་ནས་དླེའྱི་ཁར་རང་ཉྱིད་

འཆྱི་ཁ་མའྱི་ཉླེ་འགམ་དུ་ལན་མང་ཕྱིན་པའྱི་མོང་བ་རྣམས་ཕོགས་བསོམས་བས་ནས་འཇྱིག་སྟངས་

དང་རྣམ་ཤླེས་འཕོ་ཚུལ་སྐོར་དོན་ཚན་ལྔ་རུ་ཕླེ་ནས་ཞུ་ན་བསམ། 

༡། འཆྱི་བ་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན།

༢། དུས་རྒྱུན་འཆྱི་བ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་བོ་སྦོང་།

༣། འཆྱི་བ་ཤླེས་པའྱི་སླེམས་སྡུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ།

༤། འབྱུང་བ་ཐྱིམ་རྱིམ་དང་རྣམ་ཤླེས་འཕོ་ཚུལ།

༥། འཆྱི་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཉམས་ལླེན་དང་ལྔའོ།།

*******
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[English version]

Importance of Mental Health

Ven. Dolpo Tulku Ogyen Choeying Yeshi Rinpoche
Founder of Dolpo Tulku Charitable Foundation

E-mail <guhyagarbha88@gmail.com>

What kind of measures are needed to benefit a person’s mental health 
need to be determined by his or her feelings and experiences? Any 
educated grown up will be aware of this fact. Then based on what the 
person experiences he or she should receive advice and actual practices 
by a trusted person like a Dharma practitioner, doctor, neurologist or 
physiotherapist. It is very important that these practices balance out 
the psychological and physical aspects. In the sutra teaching the eight-
fold noble path is taught, which also includes psychological advice. 
However, if this is taken to be especially for Buddhists, it is difficult to 
see it as a general way of behaving. To benefit mental health as such, I 
want to talk about a regular path with eight aspects in condensed form. 
When I say regular, I mean that I will make no distinction based on 
religion, social class etc, but just talk about general conduct. In other 
words, the eight branches of human health. 

Regular path with eight branches are: 

1. Excitement 2.Physical exercise 3.Leisure time 4.Empathy

5. Positive outlook 6.Acceptance 7.Contentment 8. Rest

*******
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[Tibetan version]

༄༅།།སླེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟླེན་གྱི་གལ་གནད།

དོལ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆླེ། ༼ཨོན་ཆོས་དབྱིངས་ཡླེ་ཤླེས།༽

སླེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟླེན་ལ་ཕན་པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་མྱིན་ནྱི་སླེམས་ཀྱི་མོང་

བའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བླེད་དགོས། དླེ་ཡང་ཚར་ལོང་བྱུང་བའྱི་དཔྱོད་ལྡན་སུས་ཀང་ཉམས་མོང་

གྱིས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་དླེ་བཞྱིན་རླེད། རང་གྱི་མོང་བ་དླེའྱི་སྟླེང་དུ་དད་མོས་གང་ལ་བླེད་པའྱི་ཆོས་པ་

དང་། སྨན་པ་དང་། ཀླད་ཁམས་པ་དང་། གཟུགས་བཅོས་སྨན་པའྱི་བསབ་བ་རྣམས་ཀང་ལག་བསྟར་

དགོས་ངླེས་ལོས་ཡྱིན། དླེ་ལྟར་ན་སླེམས་ལུས་གང་རུང་གྱི་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་

དགོས་པ་ནྱི་གལ་གནད་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་མདོའྱི་ནང་དུ་འཕགས་པའྱི་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་སླེམས་ཁམས་ལ་ཕན་པའྱི་བསབ་བ་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་དམྱིགས་

བསལ་ནང་པ་ཞྱིག་ལ་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་སྤྱི་སྤོད་ལྟ་བུར་ཡོང་དཀའ། དླེ་བས་

སླེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟླེན་ལ་ཕན་པའྱི་ཆླེད་ཐ་མལ་བའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཅླེས་ཕོགས་བསོམས་

བས་ནས་ཞུ་བར་འདོད་དོ། །ཐ་མལ་ཞླེས་པ་ནྱི་ཆོས་ལུགས་དང་མྱི་རྱིགས་བླེ་བྲག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་

མྱིན་པར་འགོ་བ་མྱིའྱི་སྤྱི་སྤོད་དུ་གོ་བའྱི་ཆླེད་ཡྱིན། ཚིག་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ན་འགོ་བ་མྱིའྱི་

འཕོད་བསྟླེན་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཅླེས་བརོད་ནའང་ཆོག འཕོད་བསྟླེན་ཐ་མལ་བའྱི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

ནྱི། ༡།རྒོད་པ། ༢།ལུས་རལ། ༣།སྤོ་འཁྱམས། ༤།བསམ་ཤླེས། ༥།དག་སྣང་། ༦།ངོས་ལླེན་བླེད་པ། 

༧།ཆོག་ཤླེས། ༨།ངལ་གསོ་དང་བརྒྱད་དོ།།

*******
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[English version] 

Art of Stress Management in Sowa-Rigpa

Dr. Thinles Yangjor
Reader, Sowa Rigpa, Central Institute of Buddhist Studies,

Choglamsar, District Leh (Ladak), J&K, India
E-mail <amchithinles@gmail.com>

The Art  of Stress Management is all about maintaining a healthy and 
happy life, and this can be achieved through maintaining a dynamic 
harmony between the physical, mental, spiritual and emotional energy. 
Stress becomes distress when we overuse, misuse and disuse these 
energies, or whenever there is a lack of coordination between them. 
When a distress situation strikes our life for a prolonged period of time, 
it may weaken the immune system and becomes harder for the body to 
fight off with the external stress inducers and causes various internal 
disorientations. Irritable bowel syndrome, Chronic fatigue syndrome, 
Heart disease, High blood pressure, Arteriosclerosis, Diabetes, and 
different forms of metabolic disorders, as well as various mental 
discomforts like Anxiety, Panic attacks, Depression and Alzheimer are 
the result of the body’s inability to fight off with the external stresses.

In Sowa-Rigpa (Tibetan Medicine), the Art of Managing Stress is 
emphasized upon training and taming the Mind in order to reduce 
or abandon Negative Emotions like Hatred, Anger, Jealousy, and 
Attachment and so on, and developing and cultivating positive 
emotions like Love, Compassion, Joy and Equanimity. Our human 
body becomes vulnerable when the negative emotions strike our 
life all the time and disturb the dynamic harmony of the three body 
energies (rLung, Tripa and Badkan). Such a situation consequently 
leads to the manifestation of many signs and symptoms of distress, 
that we may call them as Syndromes.
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Signs and symptoms of distress may vary according to each individual’s 
physical and mental disposition as well as external situational factors. 
Tibetan Medicine identifies thirteen major signs of distress and these are 
1) Excessive hunger, 2) Excessive thirstiness, 3) Vomitting, 4) Yawning    
5) Sneezing, 6) Breathlessness, 7) Sleeping disorders, 8) Frequent 
coughing, 9) Excessive production of saliva 10) Lack of or excess of 
defecation, 11) Excessive or lack of flatulence, 12) Urine inconsistency 
and 13) Sexual dysfunction. It is imperative to manage and balance our 
body energies if these signs and symptoms disturb our body for quite 
some time. If certain symptoms of distress like sleeplessness, fear, panic 
attack, fever, coughing, breathlessness, and loss of weight manifest and 
remain for few weeks, then it becomes essential to correct these first in 
order to prevent the complications of stress.

There are four means of preventive and as well as curative measures 
to manage stress. The four preventive measures are: i) Maintaining 
the health according to the change in time and seasonal factors as 
well as the change in weather and climatic conditions, ii) Changing 
negative thoughts and emotions into positive thoughts and emotions, 
iii) Indulgence in eating a healthy diet and iv) Maintaining a healthy 
lifestyle. 

Curative measures to manage stress include activities like going for 
holiday, resting well, listening to music, sharing problems with loved 
ones, doing physical exercise, sleeping enough, chanting mantras, 
practicing meditation like mindfulness, eating right combination of 
foods and healthy foods at a right time, taking medication and visiting 
to spa and sauna or to a massage therapist, etc. All of these remedial 
measures are included under four curative measures: 1) Dietary 
Recommendation and Restriction, 2) Lifestyle Modification and 
Behavioral Changes, 3) Use of Internal Medications and 4) Applying 
Accessory or External Therapies 
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[Tibetan version/Full paper] 

༄༅།།སླེམས་ནད་འགོག་ཐབས།

སྨན་རམས་པ་འཕྱིན་ལས་གཡང་འབོར། ལྷ་རླེ།

དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་རྱིག་གནས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

༄༅། །ཐུགས་རླེ་གཟྱིགས་པ་དུས་ལས་མྱི་གཡོ་ཞྱིང་། །དུག་གསུམ་ནད་ལས་གོལ་མཛད་སྐབས་ཀྱི་

མཆོག           །བཻཌཱུརྻ་ཡྱི་མདོག་ཅན་སྨན་གྱི་རྒྱལ།         །བདག་རྒྱུད་སྨྱིན་ཅྱིང་གོལ་བར་བྱིན་གྱིས་

རློབས། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐླེད་སྱིང་སྟོབས་མཁའ་ལྟར་ཡངས།    །ཐུགས་རླེའྱི་སྤྱིན་ཕུང་འཁྱིགས་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི། ། ཞྱི་བདླེའྱི་སྦྲང་ཆར་སྱིལ་མ་སྐྲུན་མཛད་པའྱི།  །འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨོར་གུས་

ཕག་འཚལ། །ཅླེས་ངག་ལམ་ཡངས་པོར་བསུས་ཏླེ།        སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་

གནས་འཕླེལ་རྒྱས་འགོ་བའྱི་དུས་རྱིམས་གང་འཚམས་སླེབས་རླེས་ཐོག་མར་ལུས་ནད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པ་བྱུང་ཞྱིང་། དུས་ཕྱིས་སྨན་བཅོས་ཀྱིས་མ་ཕན་པའྱི་སླེམས་ནད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་

ངོས་འཛིན་དང་བརག་ཞྱིབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་མང་བ་བྱུང་། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་

སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་རྱིགས་འགོག་བཅོས་བ་ཐབས་དང་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ལྟ་བ་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་

ཚོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་ཤླེས་ཐུབ། དླེ་ཡང་སྔར་དར་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞུང་དང་། བོད་

ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་སོགས་ལས་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པ་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་ཡོད།   

དླེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་བཞྱི་ལས། ནད་ལ་བཞྱི་བརྒྱ་ར་བཞྱི་ཕླེ་ན་ཡང་། །རྒྱས་པར་

ཕླེ་ན་སྟོང་དང་ཉྱི་བརྒྱ་ཡོད། །མདོ་རུ་བསྡུས་བ་བཅོས་དགོས་རྒྱ་ར་གཅྱིག །ཉླེས་པ་གཙོ་བོའྱི་རྱིག་

གནས་བཞྱི་སྟླེ་བཞྱི་བརྒྱ་ར་བཞྱི། གནས་ཀྱི་སོ་ནས་དབླེ་ན་ལུས་དང་སླེམས། །སླེམས་ལ་གནས་པ་སྨོ་

བླེད་བརླེད་བླེད་གཉྱིས། །ལུས་ལ་གནས་པ་སྟོད་སྨད་ཕྱི་ནང་བཞྱི། །ཕྱི་ནང་ཀུན་ཁྱབ་ནད་དང་རྣམ་པ་

ལྔ། །ཞླེས་པ་ལྟར་ལུས་སླེམས་གཉྱིས་པོ་ལ་མྱི་བྲལ་བའྱི་སོ་ནས་མྱི་ན་གནས་དང་ན་བ་གསོ་བའྱི་རྱིག་

པ་ཕུལ་བྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན།

སླེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བཤད་པ་ནྱི་གཞུང་དླེའྱི་བརོད་བའྱི་གནས་ཀྱི་དམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་འཚོ་བླེད་

སྨན་པ་བམས་སྱིང་རླེས་རྒྱུད་བརླན་པའྱི་ཕན་པའྱི་སླེམས་དང་ལྡན་པ། སོལ་རྒྱུན་གསོ་རྱིག་ཕལ་ཆླེར་

མཚུངས་ཀྱི། ཁྱད་ཆོས་དླེ་ཡང་བདག་མླེད་པའྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབླེབས་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་

སོབ་གསོའྱི་མ་ལག་གྱི་ཉྱིང་ཁུ་དང་བྲལ་ཐབས་མླེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་མདོར་ན་ཐབས་ཤླེས་ཡ་མ་བྲལ་
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བའྱི་ལྟ་སྤོད་འཛོམས་དགོས་པ་རང་གཞན་ཀུན་ལ་མཁོ་བ་ཞྱིག་ཏུ་སླེམས།

སླེམས་ཀྱི་ངོ་བོ།

སྤྱིར་སླེམས་ཞླེས་པ་ནྱི་རང་གྱི་འཁོར་དུ་སླེམས་བྱུང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་

པར་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་རྱིག་ཅྱིང་ཤླེས་པར་བླེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་དུ་རང་རང་གྱི་དམྱིགས་པའྱི་

ངོ་བོ་སོ་སོར་རོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་ལ་དབླེ་ན་དབང་ཤླེས་ལྔ་དང་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཤླེས་

བཅས་དྲུག་ཡོད། སླེམས་ཀྱི་བླེད་ལས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕླེ་བ་སླེམས་འབྱུང་ང་གཅྱིག་ཏུ་ཕླེ་བ་རྣམས་ཡོད། 

དླེ་དག་གྱི་བླེད་ལས་དཔླེར་ན་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་ལའང་ནང་གསླེས་ཡྱིད་བདླེ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདླེའྱི་ཚོར་བ་

སོགས་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་བྱུང་བ་བཞྱིན་གཞུང་གཞན་ནས་ཤླེས་དགོས་པ་མང་དུ་

མཆྱིས།

རླུང་སླེམས་ཀྱི་འབྲླེལ་པ།

རླུང་ནྱི་ཡང་ཞྱིང་གཡོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ་དླེ་ཡང་ཤླེས་རྒྱུད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ཕ་བའྱི་རླུང་ནྱི་

སླེམས་དང་འབྲལ་ཐབས་མླེད་པའྱི་སླེམས་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རོ་རླེ་ཕླེང་བ་ལས། 

རླུང་སྦོར་ཤླེས་པ་ཕ་རོལ་འགོ། །རླུང་གྱིས་འཁོར་བ་འཁོར་བླེད་པ། །དླེ་དག་གཅོད་པའང་གྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པས་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་རླུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་སྐོན་ཡོན་ཐམས་

ཅད་རླུང་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་ཞྱིང་རླུང་ལ་རླེན་ནས་གནས་པ་ཡྱིན། རླུང་སླེམས་གཉྱིས་པོ་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དུ་མླེད་པར་སྤུ་གྱི་དང་ངར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཅྱིང་རླུང་དང་རྣམ་ཤླེས་གཉྱིས་པོ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མླེད་དོ། །རླུང་

སླེམས་ཀྱི་རླེན་དང་བརླེན་པའྱི་སྐོར་རང་བོས་གང་ལྕོགས་ཤྱིག་སྨྲས་ན། བརླེན་པ་སླེམས་དླེ་ཕྱིའྱི་ངོ་བོ་

དང་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་བརླེན་ནས་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 

དུས་དླེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་རླེན་ལུས་ཀང་འགྱུར་བ་འགོ་བ་རླེན་དང་བརླེན་པའྱི་འབྲླེལ་བ་ལ་རག་

ལས་པ་ཡྱིན། དཔླེར་ན་ཕྱིའྱི་རྐླེན་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརླེན་ནས་ནང་གྱི་སླེམས་ལའང་འགྱུར་ལྡོག་

དང་། ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་འདྲ་མྱིན་འདྲླེན་པར་བླེད་པ་རང་རླེས་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ། དླེ་བཞྱིན་རྒྱུད་ལས། 

ལུས་ཟུངས་ཁུ་བའྱི་མཐར་ཕྱིན་མདངས་མཆོག་སྟླེ། །སྱིང་ལ་གནས་ཀང་ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པར་བླེད། ། 

ཚེ་གནས་གཟྱི་མདངས་བཀག་དང་ལྡན་པར་བླེད་ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་རྒྱུད་ལས། མདངས་

ནྱི་སླེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཟད་དླེ། །ངང་རྱིང་ཉམས་ཆུང་མྱི་དགའ་གཟྱི་མདངས་ཉམས། ། ཞླེས་

སོགས་སླེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པ་ལ་བརླེན་ནས་ལུས་ཀྱི་གཟྱི་མདངས་ཉམས་པ་སོགས་བྱུང་བར་

གསུངས་པས་སླེམས་ཞྱི་བདླེ་བག་ཕླེབས་ལ་གནས་པ་ནྱི་འཕོད་བསྟླེན་གྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་
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བཞྱིན་དཔལ་ཆོས་གགས་པས་རྣམ་འགླེལ་དུ། ལུས་སླེམས་ཀྱི་རླེན་བརླེན་པའྱི་སྐོར་གསུངས་དུས་

སླེམས་དླེ་ལུས་ཀྱི་རླེན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་། ལུས་དླེ་སླེམས་ཀྱི་རླེན་ཡྱིན་ཀང་རླེན་ཁྱད་པར་ཅན་

མྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཕླེ་ནས་གསུངས་པས་ལུས་སླེམས་ཀྱི་རླེན་བརླེན་པའྱི་འབྲླེལ་བའྱི་ཞྱིབ་ཕ་གཞུང་

ཆླེན་མོ་རྣམས་ནས་ཤླེས་དགོས་པར་སླེམས།

གསོ་རྱིག་གཞུང་ལས་ར་བའྱི་རླུང་ལ་དབླེ་ན་ལྔར་གསུངས་ཡོད།     རླུང་ལ་དབླེ་ན་སོག་འཛིན་གྱི་

རླུང་། གླེན་རྒྱུ། ཁྱབ་བླེད། མླེ་མཉམ། ཐུར་སླེལ་གྱི་རླུང་དང་རྣམ་པ་ལྔར་གསུངས། དླེ་དག་གྱི་བླེད་

ལས་ནྱི་རླེ་རླེ་བཞྱིན་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་བླེད་ལས་དླེ་དག་གྱི་ཁོད་དུ་བོ་དང་དབང་པོ་གསལ་ཞྱིང་

སླེམས་འཛིན་པར་བླེད་པ་དང་དྲན་པ་གསལ་བར་བླེད་པ་སོགས་རང་གྱི་རྣམ་པར་ཤླེས་པར་འབྲླེལ་

བའྱི་བླེད་ལས་རྣམས་ལས་རླུང་སླེམས་ཀྱི་འབྲླེལ་བ་རོགས་ཐུབ། 

སོག་འཛིན་གྱི་རླུང་ནྱི། དང་པོ་སོག་འཛིན་ཞླེས་བ་བའྱི་རླུང་དླེ་ནྱི་གཙོ་བོར་སྤྱི་བོ་བདླེ་ཆླེན་གྱི་འཁོར་

ལོར་གནས་པ་སོག་ཆླེན་པོའྱི་རླུང་དང་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན། རླུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན་པས་ཀུན་

གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ཉོན་མོངས་པའྱི་ཡྱིད་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་གཡོ་བ་དླེ་ལ་བ་ཞྱིང་། དླེ་ནྱི་དོན་ལ་ར་

དབུ་མའྱི་གསུམ་ཆ་ལྟླེ་བ་ནས་སྤྱི་བོའྱི་བར་དུ་ཐམས་ཅད་གང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་ཀང་ལས་བླེད་

པའྱི་ཚུལ་ནྱི་གཙོ་བོར་སྤྱི་བོར་གནས་ནས་ཡུལ་ལ་འགོ་བ་དང་བྲང་གཞུང་དུ་རྒྱུ་ཞྱིང་ཟས་སྐོམ་མྱིད་

པ་དང་། མཆྱིལ་མ་འདོར་བ་དང་། སྦྲྱིད་པ་དང་སྒླེགས་པ་འབྱིན་པ་བོ་གོས་དང་མྱིག་ལ་སོགས་

པའྱི་དབང་པོ་གསལ་ཞྱིང་སླེམས་མྱི་གཏོང་བར་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པར་བླེད་པ་ཡྱིན་པར་

གསུངས། 

ཁྱབ་བླེད་ཀྱི་རླུང་ནྱི་གཙོ་བོ་སྱིང་གར་གནས་ཤྱིང་ལུས་གྱི་ཆ་ཤས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་རྒྱུ་ཞྱིང་། བླེད་

ལས་རང་ལག་རྣམས་འདླེགས་པ་དང་འཇོག་པའྱི་ངང་ནས་འགོ་བ་དང་བརྐང་སྐུམ་དང་། ཁ་མྱིག་

སོགས་འབླེད་འཛུམ་བླེད་པ་མདོར་ན་ལུས་ངག་ཡྱིད་བཅས་ཀྱི་བ་བ་ཕལ་ཆླེར་འདྱི་ལ་རག་ལས་པའོ།།

རླུང་སྤྱིའྱི་བླེད་ལས་ནྱི།

རླུང་གྱི་དབུགས་ཕྱིར་འབྱིན་པ་དང་། ནང་དུ་རྔུབ་ཐུབ་པ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་འགུལ་བསྐོད་ཀྱི་

བ་བ་བླེད་པ་དང་། སོ་གསུམ་ལས་ལུས་ངག་གྱི་ཤུགས་འབྱིན་བླེད་གནོད་བ་བཅུ་པོར་རང་རང་གྱི་

ལམ་དུ་རྒྱུ་བར་བླེད་པ་དང་། ལུས་འདྱི་ཉྱིད་མྱི་ཞྱིག་མྱི་འཐོར་བར་རླེས་སུ་འཛིན་པར་བླེད་པའོ། གསོ་

རྱིག་གྱི་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྨང་གཞྱི་ནྱི་འབྱུང་ལྔའྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན། རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་དངོས་པོའྱི་
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སྣང་ཚུལ་ལ་བརླེན་ནས་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་གྱི་གྲུབ་ཆ་དླེའྱི་རང་བཞྱིན་འགྱུར་ལྡོག་བཅས་

ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་གཏན་ལ་འབླེབས་པའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཚན་རྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན། འགོ་བའྱི་ལུས་འདྱི་ཡང་འབྱུང་

བ་ས་ཆུ་མླེ་རླུང་གནམ་མཁའ་བཅས་བཞྱིའམ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། གསོ་བར་བ་བའྱི་ནད་ཀང་འབྱུང་

བ་བཞྱི་ཆ་མ་སོམ་པའྱི་འཕླེལ་ཟད་འཁྲུག་གསུམ་གྱི་དབང་གྱིས་ནད་སྐླེད་པར་བླེད། དླེ་ཉྱིད་གསོ་བླེད་

ཀྱི་གཉླེན་པོ་ཡང་འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མླེ་རླུང་བཞྱི་ཤས་ཆླེ་ཆུང་དབང་གྱིས་སྨན་གྱི་རོ་དྲུག་ནུས་པ་བརྒྱད་

སོགས་ཀྱི་ནད་ཞྱི་བར་བླེད་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་འབྱུང་བའྱི་དྭངས་མ་ཚོགས་ནས་གྲུབ་པའྱི་སླེམས་ཁམས་

ཉྱིད་ལ་ར་བའྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་དང་། དླེ་དག་གྱི་བླེད་ལས་ཀང་ཕྱི་རོལ་

གྱི་འབྱུང་ལྔའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དང་མཚུངས་པའྱི་ཉླེས་གསུམ་སྐླེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་སླེམས་ཀྱི་ནད་

རྱིགས་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱི་ར་བ་ཡང་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་པོ་དླེ་ཡྱིན།

དླེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་དླེ་དག་ཀང་ཡང་ཞྱིང་གཡོ་བ་སོགས་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྱི་

ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་དབང་དོན་ལ་འཆར་བའྱི་གོ་དོན་རགས་པ་ཞྱིག་སའྱི་གཞྱི་རླེན་སོགས་དང་།   ས་

མླེད་མྱི་གྲུབ་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་རྡུལ་ཕ་རབ་སོགས་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པ་ཕ་ཞྱིབ་ཅན་

འདྱི་དག་ཀང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཤླེས་དགོས་པ་དུ་མ་ཞྱིག་སྣང་། སླེམས་ཁམས་

རྱིག་པ་ནྱི་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རལ་དོན་དུ་གྲུབ་པའྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

གནད་དོན་ནྱི་དླེ་ཡང་འབྱུང་བཞྱིའྱི་བླེད་ལས་དང་འབྲླེལ་བ་དམ་ཟབ་ལྡན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱུད་ལས། 

དང་པོ་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་སྐོན་མླེད་པ། །རྣམ་ཤླེས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས། །འབྱུང་ལྔ་

ཚོགས་པ་མངལ་དུ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ། །དཔླེར་ན་གཙུབས་ཤྱིང་དག་ལས་མླེ་འབྱུང་བ་མཚུངས། །ཞླེས་

གསུངས།     རྣམ་པར་ཤླེས་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་རླུང་དང་འབྱུང་བ་གཉྱིས་རླེན་དང་བརླེན་པའྱི་ཚུལ་

དུ་གནས་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད་ཅྱིང་། ཁུ་ཁག་སླེམས་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པར་ཚོགས་རླེས་

རྣམ་ཤླེས་དླེ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་གཤྱིས། སྤྱིར་ཁུ་ཁག་སླེམས་གསུམ་རང་རང་གྱི་ཆ་

ལ་གནས་པའྱི་འབྱུང་བ་ལྔའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་ཟླེར་བ་ཡྱིན། འོན་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་བར་དོའྱི་རྣམ་པར་

ཤླེས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པར་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི་དོན་ཡྱིན། མདོར་ན་འབྱུང་བ་དང་སླེམས་ཀྱི་

འབྲླེལ་བ་ནྱི་རླེན་དང་བརླེན་པའྱི་འབྲླེལ་པ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་གནས་ཡོད། ཇྱི་སྐད་དུ། ལུས་ནྱི་གཡོག་པོ་

དང་། སླེམས་ནྱི་དཔོན་པོ་བཞྱིན་ཕན་ཚུན་རླེན་དང་བརླེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཚེ་སོག་གྱི་རྒྱུན་སྱིང་བཞྱིན་

ཡོད་དོ།།

སླེམས་ཁམས་དླེ་དག་གང་ལ་རླེན།
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སྤྱིར་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ནྱི་སླེམས་ཀྱི་བ་བའམ་གཡོ་འགུལ་དང་འདུ་ཤླེས་ལ་སོགས་པ་ཞྱིབ་འཇུག་

བླེད་དགོས་པ་དང་། དླེ་ཉྱིད་གཏན་ལ་འབླེབས་པ་གལ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་ནྱི་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་འགྱུར་

ལྡོག་དང་བླེད་ལས་ལ་ལྟོས་ན་ནང་སླེམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་སྣང་ཚུལ་སྣ་མང་ཞྱིབ་ཕ་ཅན་ཞྱིག་

ཡྱིན། དླེང་གྱི་མཁས་པ་མང་པོས་སླེམས་ཀྱི་དབང་རླེན་ཀླད་པ་ཡྱིན་པ་བཤད་པ་དང་། ནང་པའྱི་གཞུང་

རྣམས་ལ་ལྷག་པར་སླེམས་ཁམས་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་

སླེ་རྣམས་ལས་ཡར་སྣ་སྤྱི་བོའྱི་ཀླད་པ་བདླེ་ཆླེན་གྱི་འཁོར་ལོ་ནས་མར་སྣ་གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་བར་གནས་པའྱི་ར་དབུ་རྐང་རོ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་དབུ་མར་གནས་པའྱི་སོག་འཛིན་གྱི་རླུང་

ཕ་བ་རྣམས་ནྱི་སླེམས་གསལ་རྱིག་གྱི་རླེན་ཡྱིན་པ་དང་།  ལུས་རླེན་གྲུབ་སྐབས་ཐོག་མར་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་

བའྱི་སོག་འཛིན་གྱི་རླུང་གྱི་མཐུས་ར་དབུ་མའྱི་གཞྱི་གཏྱིང་ཞྱིང་།  དླེ་ཡང་སྱིང་གའྱི་ར་ཁམས་ཆགས་

པ་དང་། དླེ་ལས་ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྣམ་རྱིམ་བཞྱིན་འཕླེལ་ཞྱིང་རོགས་པ་དང་། འཆྱི་བའྱི་

ཚེ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ནུས་པ་སྱིང་གའྱི་དབུ་མར་གནས་པའྱི་ཕ་བའྱི་རླུང་ལ་བསྡུ་བར་

གསུངས་སོ།།

དླེ་ཡང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལས། སླེམས་ཁམས་ཀྱི་དབང་རླེན་ནྱི་ཡུལ་ལྔ་ཚོགས་དྲུག་

གསལ་བ་སོགས་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་རྣམས་ཀླད་པའྱི་བླེད་ནུས་དང་ཀླད་པ་ནྱི་སླེམས་ཁམས་

ཀྱི་དབང་རླེན་ཡྱིན་པར་གསལ་ཏླེ། རྒྱུད་ལས། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཆར་བར་བླེད་པའྱི་ར་། །ཀླད་པ་ལ་

སྱིད་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་སྐོར། །དླེའྱི་གོ་དོན་ནྱི་མྱིག་དང་ཡྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་གཟུགས་

དང་ཆོས་ལ་སོགས་རང་རང་གྱི་ཡུལ་རྣམ་པ་འཆར་ཞྱིང་ཚོར་བར་བླེད་པའྱི་ར་ཉླེར་བཞྱི་ཡོད་པ་དླེ་

དག་ཡན་ལག་གྱི་རླུང་ལྔའྱི་རླེན་དུ་གྱུར་པ་ཀླད་པར་འཁྱྱིལ་བ་ཞླེས་པའྱི་རར་སྱིད་པའམ་བརླེན་ཞྱིང་

གནས་པ་དླེ་དག་ལས་རང་རང་སོ་སོ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་འཁོར་གྱི་ར་འདབ་རྣམས་ཡན་ལག་དང་

ཉྱིང་ལག་གྱི་ཚུལ་དུ་གླེས་ཤྱིང་ཕྱི་ནང་དུ་འབྲླེལ་བའྱི་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའྱི་

ཚུལ་དུ་གནས་ཡོད།

སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོས། ལུས་ཀྱི་དབང་རླེན་ཀླད་པ་ཡྱིན། །(སྟག་ཚང་ལོ་ཙ་བ) ཡུལ་ལྔ་ཚོགས་

དྲུག་གསལ་བའྱི་རླེན། །སོག་ར་དཀར་པོའྱི་ར་བ་ལྟར། །མྱི་ཡྱི་ལུས་སྟོད་ཀླད་ཀྱི་ཆར། །གནས་པ་

ཀླད་པ་ཞླེས་བ་བ། ཅླེས་གཟུགས་སྒ་དྲྱི་རོ་རླེག་བ་སྟླེ་ཡུལ་ལྔ་དང་རྣམ་པར་ཤླེས་པའྱི་ཚོགས་དྲུག་

བཅས་གསལ་བར་བླེད་པའྱི་རླེན་ནྱི་སོག་ར་དཀར་པོའྱི་ར་བ་ལྟར་གནས་པའྱི་ཀླད་པ་ཡྱིན་པར་བསྟན་

ཡོད། ཀླད་པ་ནྱི་ར་ཡྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པོ་ཞླེས་ཀླད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ར་དཀར་པོ་མཐུར་དུ་ཟུག ནང་

ར་དོན་ལྔ་ཕྱི་ར་ཡན་ལག་འབྲླེལ་ཞླེས་ཀླད་པ་ནྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔའྱི་གསལ་རྱིག་གྱི་ཤླེས་པ་
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རྣམས་རང་རང་གྱི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྱི་བདག་རྐླེན་བླེད་པ་དང་། དླེ་དག་ཤླེས་པའྱི་རྒྱུན་ལ་

ཡུན་དུ་གནས་ཤྱིང་མྱི་འབྲལ་བའྱི་དྲན་ཤླེས་རྣམས་ནྱི་སྱིང་གར་གཙོ་བོར་གནས་པའྱི་རླུང་གྱིས་བླེད་

པར་བཤད། དླེ་བཞྱིན་ཀླད་པ་ནྱི་དོན་སྣོད་དང་། ཕྱིའྱི་ཡན་ལག་ར་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཉ་རྣམས་ལ་ཐད་ཀར་

འབྲླེལ། རྐང་སྐུམས་འབླེད་འཛུམ་སོགས་བླེད་པ་ཡྱིན། སླེམས་ཁམས་ཀྱི་དབང་རླེན་ངོས་འཛིན་ཐད་

ཀླད་པ་དང་དམྱིགས་གསལ་སྱིང་ཁམས་ལ་དོ་སྣང་བླེད་དགོས་པ་ཡྱིན། (རྒྱུད་ལས།) དྲན་པའྱི་དབང་

པོ་གསལ་བར་བླེད་པའྱི་ར་། །སྱིང་ལ་སྱིད་ཅྱིང་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་སྐོར། །དླེ་བཞྱིན་དུ་བདག་ཏུ་འཛིན་

པ་དང་། དྲན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་རླེན་དབང་པོ་རྣམས་གསལ་བར་བླེད་པའྱི་ར་ཉླེར་བཞྱི། སྱིང་

གར་ཡྱིད་བཟང་མ་ཞླེས་བ་བའྱི་ར་ལ་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུར་སྱིད་ཅྱིང་འཁོར་ར་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་སྐོར་དླེ་ཡང་

ཡྱིད་བཟང་མ་ཞླེས་པ་དླེ་ལས་སོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤླེས་བྱུང་བའྱི་ར་དམར་པོ་ཞྱིག་མདུན་ཕོགས་སུ་ཟུག ཀུན་

གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤླེས་བྱུང་བའྱི་ར་སླེར་པོ་ཞྱིག་གཡས་ཕོགས་སུ་ཟུག ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤླེས་བྱུང་བའྱི་ར་སྔོན་

པོ་ཞྱིག་གཡོན་ཕོགས་སུ་ཟུག ཉོན་མོངས་པའྱི་ཡྱིད་རྒྱུ་བའྱི་ར་ལང་ཁུ་ཞྱིག་རྒྱབ་ཕོགས་སུ་ཟུག་ཡོད་

པར་གསུངས་སོ། །ཡང་སྱིང་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེ་སོག་སླེམས་ཀྱི་རླེན། །བདག་འཛིན་དྲན་པ་གསལ་བའྱི་ཕྱི་

རླེན། སོག་ར་ནག་པོའྱི་སྟོད་ཀྱི་ཆར། །བླེ་དླེའྱི་འབྲས་བུའྱི་སྱིང་པོ་ལྟར། །གནས་པ་སྱིང་ཞླེས་བཤད་

པ་ཡྱིན། །མདོར་ན་ཤླེས་པ་དླེ་ཉྱིད་སྱིང་གར་གནས་པ་དང་ཀླད་པར་གནས་པ་དང་སྱིང་ག་དང་ཀླད་པ་

གཉྱིས་གར་གནས་པར་འདོད་པ་སྟླེ་གསུམ་ལས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་

སུ་ཀླད་པ་དང་སྱིང་གར་གནས་པར་འདོད་དོ།།

སླེམས་ནད་སྐླེ་པའྱི་རྒྱུ་རྐླེན།

དླེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། ནད་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ནྱི་གཅྱིག་པུ་སྟླེ། །བདག་མླེད་དོན་མ་རོགས་པས་མ་རྱིག་

པ་ཅླེས། །ཞླེས་ལུས་སླེམས་ལས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་རྒྱུ་དང་། ཐུན་མོང་བའྱི་

རྒྱུ་གཅྱིག་ནྱི་དོན་དམ་བདླེན་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མླེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་བོ་ཀུན་རོབ་

ཏུ་འཁྲུལ་པས་བསད་ནས་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་དླེའྱི་དོན་མྱི་རོགས་པར་དླེ་ལྟར་མ་ཤླེས་པས་བདག་

འཛིན་དང་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་སྐླེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཞླེས་བ་བ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཐོག་མ་

མླེད་པ་ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དླེ་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དཔླེར་ན་འདབ་ཆགས་ཀྱི་

གཤོག་རལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནྱི་ཉྱིན་པར་སྐད་གཅྱིག་ཀང་ས་ལ་མྱི་འབླེབས་པར་ནམ་མཁའ་ཁོ་ནའྱི་

ལམ་ལ་འཕུར་ཞྱིང་ལྡྱིང་བར་གྱུར་དུ་ཟྱིན་ཀང་བ་རང་བཞྱིན་གང་དུ་འགོ་བའྱི་རླེས་དླེ་དང་དླེར་རང་གྱི་

གྱིབ་མ་དླེ་ཡང་ངླེས་པར་འབྲང་ཞྱིང་། དླེ་དང་སྐད་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འབྲལ་བ་བཞྱིན་དུ་འགོ་བ་སླེམས་

ཅན་འདྱི་དག་ཀུན་ཀང་རླེ་ཞྱིག་ལུས་སླེམས་ནད་མླེད་བདླེ་བར་ཐ་མལ་དུ་གནས་ཤྱིང་རང་རང་གྱི་ཕུན་
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ཚོགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དླེའྱི་ཚེ་ན་ཡང་མ་རྱིག་པ་རང་བྱུང་དང་ལྡན་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་

ཞླེ་སང་གཏྱི་མུག་རྒྱུ་དུག་གསུམ་ལས་འབྲས་བུ་འདོད་ཆགས་ལ་རླུང་གྱི་ནད་ཞླེ་སང་ལས་མཁྱིས་པ། 

གཏྱི་མུག་ལས་བད་ཀན་གྱི་ནད་བསྐླེད་པར་བླེད་པ་ཡྱིན།

ཉླེ་རྒྱུ་རླུང་མཁྱིས་པ་བད་ཀན་གསུམ།

ཉླེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྣམ་པར་མ་འགྱུར་བའྱི་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ཡྱིན་ནོ། །ཉླེས་པ་གསུམ་པོ་རང་རང་

གནས་དང་ལྡན་ཚད་སོགས་ལས་འཕླེལ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་དུ་མ་སོང་བས་རྣམ་པར་མ་འགྱུར་པ་

རང་བཞྱིན་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ་ཆ་སོམས་པ་དླེ་ནྱི་ནད་མངོན་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱི་གཙོ་བོར་འགྱུར་

བ་ཡྱིན་ལ། གལ་ཏླེ་དླེ་ཉྱིད་འཕླེལ་ཟད་འཁྲུགས་པས་རྣམ་པར་འགྱུར་ནས་ཉླེས་པ་གསུམ་ཆ་མ་སོམས་

པ་ནྱི་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏླེ། དླེས་ལུས་དང་སོག་ལ་ལྷག་པར་གནོད་ཅྱིང་གདུང་བ་བསྐླེད་པར་

འགྱུར་བས་སོ། །རྒྱུད་ལས། ནད་སོང་རྐླེན་གཉྱིས་དྲན་པས་རག་ཏུ་སྤོང་། །ལུས་ངག་ཡྱིད་ལས་ཉླེས་

སྤང་ཡང་དག་བསྟླེན། །ལྕླེ་སོགས་དབང་པོ་མནར་དང་ཉམས་བདླེར་མྱིན།།

ནད་སོང་བའྱི་རྐླེན་གཉྱིས་ནྱི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་ཡྱིན་ལ། གཞན་གྱི་སོག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་བརླེན་

ནས་རྣམ་སྨྱིན་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་འབྱིན་པ་ཡྱིན། དུར་ཁོད་དང་ཁང་སྟོང་སོགས་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་

གནས་སུ་གོགས་མླེད་པར་རང་གཅྱིག་པུར་སླེམས་ནད་འཇྱིགས་དོག་སྣ་ཚོགས་དང་། འཇྱིག་རླེན་

དང་འཇྱིག་རླེན་ལས་འདས་པའྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་ཆག་པ་དང་། རང་གྱི་མཁས་བངས་

པའྱི་དམ་ཚིགས་དང་སོམ་པ་ཉམས་པ་དང་། གཉླེན་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ། འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་བཙལ་

ཀང་མ་རྙླེད་པ་མ་ངན་གྱིས་སླེམས་ཁམས་ཡོངས་སུ་མནར་བ་སོགས་དང་། སླེམས་ཀྱི་སྟོབས་སམ་

སླེམས་སྡུག་ཆག་པ་དང་། དག་འདུལ་གཉླེན་སྐོང་སོགས་ཀྱི་སླེམས་ལས་ཆླེ་བ་དང་། ས་གཉན་བརོས་

པ་དང་། ཤྱིང་གཉན་བཅད་པ་དང་མྱི་གཙང་ཐབས་གཞོབ་སོགས་འཁོར་ཡུག་ལ་ཉམས་ཆགས་བཏང་

བ་ལ་བརླེན། ཚབས་ཆླེན་གྱི་ནད་དང་། གཅོང་ནད་འབྲས་ནད་ལྟ་བུའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རྱིགས་བྱུང་ཚེ་ནད་

པ་དླེ་ནྱི་གསོན་པའྱི་རླེ་ཐག་ཆད་ཤྱི་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདམ་དུ་ཆུད་དླེ་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་

སྣ་ཚོགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་རྣམ་སྨྱིན་མོང་དགོས་པ་ཡྱིན། དུག་མཚོན་སོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བས་ཀང་

སླེམས་ཁམས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ། མྱི་དགླེ་བཅུ་ལ་སོགས་བང་དོར་གྱི་གནས་མཐའ་དག་མ་ཤླེས་པ་

མྱི་དགླེ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་འབད་པ་དང་། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བ་སྤོད་ངན་པ་བླེད་པའྱི་ཟས་དང་

སྤོད་ལམ་བསྟླེན་པ། ཁྱད་པར་དུ་སྱིང་ཁམས་དང་རླུང་འཁྲུགས་པར་བླེད་པའྱི་ཟས་ལ་བསྟླེན་པ། 

རོ་ཁ་བ་ཡང་བ་རྩུབ་པ་སོགས་ཟས་སྐོམ་བསྟླེན་དྲག་པ་དང་ཆགས་པའྱི་དུབ་པ་དང་ལྟོ་ཆག་པ། གཉྱིད་
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ཆག་པ། ལྟོ་སྟོང་དུ་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་དྲག་ཤུལ་བླེད་པ་དང་། ལུས་ནས་ཁག་མང་ཟགས་པ། འཁྲུ་

སྐྱུག་དྲག་པོས་བཏབ་པ། ག་ཆད་ངུས་པ་དང་། མ་ངན་སླེམས་ལས་ཆླེ་བ་དང་། བཅུད་མླེད་པའྱི་ཟས་

སྐོམ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཆང་རག་འཐུང་བ་དང་། དླེང་སང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ར་གཟྱི་རྱིགས་ Charas, 
Drugs , Bhang smoking ར་ཁམས་སོགས་ཀྱིས་ལུས་སླེམས་འཁྲུགས་པར་བླེད།

དླེང་དུས་ཕྱི་དངོས་པོའྱི་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཁྲུགས་ཆ་ཆླེ་བའྱི་ནང་དུ་ན་གཞོན་ལོ་ཆུང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆོག་

ཤླེས་ཀྱི་ནོར་དང་བྲལ་ནས་སོ་སོའྱི་འདོད་པ་ཁླེངས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྐླེན་གྱིས་སླེམས་ནད་མང་པོ་འཕླེལ། 

ཁོར་ཡུག་དུ་སོབ་གྲྭ་དང་དགླེ་རྒན་སོགས་སོབ་སྦོང་གྱི་མཐུན་རྐླེན་མ་ཚོགས་པ་དང་། གཞོན་པའྱི་

དུས་སུ་བོ་གོས་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་མཐུན་རྐླེན་མ་ལྡངས་པ། ཁ་ཤས་ལ་འཚོ་གོས་ཀྱིས་

དབུལ་བ་དང་། ནད་ཀྱིས་མནར་བ་སོགས་ཀྱི་ནང་གྱི་རྐླེན་མ་ཚོགས་པ། ན་ཚོད་མ་སྨྱིན་པའྱི་དུས་སུ་

སླེམས་ཁམས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཐླེབས་པ། དཔླེར་ན་ཕ་མ་མླེད་པའམ་ཕ་མས་བལྟ་སྐོང་མ་ཐུབ་པར་

གཞན་གྱིས་བརྙས་བཅོས་དང་མཐོང་ཆུང་གྱིས་མནར་བ་ལྟ་བུ། ན་སོ་མ་སོང་བའྱི་ཚེ་རང་འདོད་ཀྱི་དྲྱི་

བ་རྣམས་ལ་ལན་འདོད་བོ་ཁླེངས་པ་མ་བྱུང་བ། ན་ཚོད་ཀྱི་འཕླེལ་རྱིམས་དང་འཚམས་པའྱི་སོབ་སྦོང་

གྱི་གོས་དང་། ཡུལ་གོམས་གཙང་སྦྲ་ཀུན་སྤོད་སོགས་ཀྱི་གོ་རོགས་ཇྱི་བཞྱིན་ལོན་པའྱི་རྐླེན་མ་ཚོགས་

པ། ཕྱིས་ན་ཚོད་སྨྱིན་སྐབས་རང་མཉམ་ཁོར་ཡུག་ནང་རང་གྱི་འདོད་བོ་མྱི་ཁླེངས་པ། དལ་བ་བརྒྱད་

དང་འབོར་བ་བཅུ་ཚོགས་པའྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་རྱིན་ཐང་མ་ཤླེས་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདླེ་བར་

བལྟས་ནས་ལུས་སླེམས་འཁྲུགས་པའྱི་རྱིགས་བསྟླེན་པ།

སྨོ་བླེད་ཀྱི་ནད།

རྒྱུ་རྐླེན་སྱིང་སྟོབས་ཞན་དང་མ་ངན་དང་། །ཡྱིད་མྱི་བདླེ་དང་སླེམས་ལས་ཆླེས་པ་དང་། །ཟས་སྤོད་མྱི་

འཕོད་གདོན་གྱིས་རྐླེན་བས་ཏླེ། །ཉླེས་པ་འཁྲུགས་པས་རྣམ་ཤླེས་རྒྱུ་ནས་ཞུགས། །ཡྱིད་ཀྱིྱི་ལམ་ལོག་

དྲན་ཉམས་སྨོ་བར་འགྱུར་པ་ཡྱིན།

ནད་བརགས་ཐབས་ནྱི།

དུས་རྒྱུན་དུ་སླེམས་མ་སྐྱིད་པ། ཁོང་ཁོ་ལངས་པ། གནས་གཅྱིག་ཏུ་སོད་མྱི་ཚུགས་པ། སྱིང་སྟོབས་

ཞན་པ། སྱིང་གཡུག་ཆླེ་བ། ལུས་སླེམས་ཐང་ཆད་པ། གཉྱིད་མྱི་ཁུགས་པ། ཁ་ལྕླེ་སྐམ་པ། ཟས་

སྐོམ་མྱི་འདོད་པ། འཇྱིག་སྣང་སྐླེ་བ། ཚིག་པ་ཟ་བ། སྐད་ཆ་ཤོད་སྱིང་མྱི་འདོད་པ། སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཀང་

དླེའྱི་ལན་མྱི་འདླེབས་པ། མྱི་སན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་དངངས་ཤྱིང་སླེམས་པ་འཕོ་བ། སྐབས་རླེ་དོན་མླེད་དུ་
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ཧབ་བརྒོད་བླེད་པ། སྐབས་རླེ་དོན་མླེད་དུ་མགོ་ན་བ། བརླེད་ངླེས་ཆླེ་བ། ལུས་ཀྱི་ཤ་སྐམ་ལྦུ་བར་སྐྱུག 

མང་དུ་སྨྲ་ཞྱིང་ངུ་འབྲོ་བླེད་པ། མྱིག་སྤྱིན་དམར་ལ་ཁ་ཟས་ཞུ་ནས་ལྡང་བ། བརླེད་ངླེས་དྲན་པ་ཉམས་པ་

དང་། སྱིང་སྟོབས་བོ་འཁྲུལ་པ་དང་། སྱིང་འདར་མགོ་ན་བ། ཁ་ཆུ་སྣ་ཆུ་མང་ཞྱིང་འགླེལ་ཞྱིང་

ས་འཆའ་བ། རང་ལག་གཡབ་པ་དང་ལྦུ་བར་སྐྱུག་ཅྱིང་མུན་པར་ཞུགས་སམ་སླེམས་དང་། རང་གྱིས་

རང་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་པ། མཐར་རང་ཤྱི་རྒྱབ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་ན། དླེའྱི་ཚེ་སླེམས་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་

ཡོད་པར་ཚོད་དཔག་བླེད་དགོས།

སླེམས་ཁམས་གསོ་ཐབས།

བཅོས་ཐབས་ཟས་སྤོད་སྨན་དཔྱད་དུགས་བཅས་ལས། ཟས་ནྱི་སྣུམ་བཅུད་དྲོད་དང་ལྡན་པ་བསྟླེན། 

སྤོད་ལམ་དྲོ་བའྱི་གནས་དང་། ཡྱིད་འོང་གྱི་གོགས་དང་། མྱི་སན་སྨྲ་བའྱི་ཚིག་དང་གོགས་སྤང་ནས་

སན་པའྱི་གཏམ་དང་ཞྱི་བདླེ་བག་ཕླེབས་པའྱི་གནས་རྣམས་བསྟླེན་པར་བའོ།།

སྨན་ནྱི་འཚོ་བླེད་ཀྱི་སོབ་སྟོན་ལ་བསྟླེན་ནས་ནད་པའྱི་ནད་དང་བསྟུན་ནས་གང་དགོས་པ་དླེ་བསྟླེན་

པའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བའོ། །དཔྱད་དུ་ཡྱིད་འཇུག་བུ་གའྱི་ལམ་བསལ་ཕྱིར་བསྐུ་མཉླེ། ལུམས་

སྐྱུགས་ཁྲུས་གཏར་ཁ་སྦང་མླེ་བཙའ། སྲུང་འཁོར་བདུག་པ་སོགས་དང་། དླེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་ཤླེས་ཀྱི་རྒྱུ་

ལམ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་འཇུག་པའྱི་བུ་ག་ནད་ཀྱིས་བཀག་པ་བསལ་བའྱི་སད་དུ་མར་

རྙྱིང་དགླེ་བའྱི་སྨན་མར་སོགས་ཀྱི་སྐྱུ་མཉླེ་དང་། བོགས་བླེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རང་འབྱུང་ངམ་

བདུད་རྱི་ལྔ་ལྟ་བུའྱི་སྨན་ཆུར་སྦྱིངས་ནས་ལུམས་བླེད་པ་དང་། དླེ་ནས་ཐབས་དང་ལྡན་པས་བཙན་དུག་

སྨན་མར་ཚད་ལྡན་བསྟླེན་པ་སོགས་བ་དགོས་ཤྱིང་། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་རྣམ་གྱུར་གྱི་རྐླེན་རྣམས་སྤང་

བར་བའོ།།

དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་འབད་པར་གདམས་པ།

དླེ་ནས་དམ་པའྱི་ལྷ་ཆོས་སྤོད་པ་ནྱི།     སྤོད་འཇུག་ལས།      སྡུག་བསྔལ་དོར་འདོད་སླེམས་ཡོད་

ཀང་། །སྡུག་བསྔལ་ཉྱིད་ལ་མངོན་པར་རྒྱུ། །བདླེ་བ་འདོད་ཀང་གཏྱི་མུག་པས། །རང་གྱི་བདླེ་བ་དག་

ལྟར་འཇོམས། །ཞླེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བདླེ་སྡུག་གྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་མ་ཤླེས་ན་ལམ་གོལ་བས་དླེ་དག་

གྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཤླེས་པར་བས་ནས་མྱི་འདོད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྤངས་ནས། འདོད་པའྱི་བདླེ་བའྱི་

རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བ་དགོས། ཆོས་མླེད་ན་སྤང་བང་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་རྨོངས་པས་སར་སྡུག་

བསྔལ་དུ་ལྷུང་བར་བླེད་པས་བང་དོར་བླེད་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་མྱིག་དང་ལྡན་པར་ཐོས་སོགས་ཀྱིས་
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འཇུག་ནས་གཞུང་ཆླེན་མོ་རྣམས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཤླེས་པར་བ་དགོས། དླེ་ཡང་སྐབས་སུ་འགོ་

ཞྱིང་ལུས་ངག་མྱི་དགླེ་བའྱི་ལས་རྣམས་སྤང་ནས་དགླེ་བཅུའྱི་ལམ་ལ་འབད་དླེ་མངོན་མཐོ་གྲུབ་ནས་

ངླེས་ལླེགས་སྱིད་པ་འཁོར་བ་ལས་གོལ་དགོས་པར་གདམས་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་ལླེན་དགོས་པར་

སྨོས་ཅྱི།

ཚད་མླེད་བཞྱི་དང་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སླེམས་བསྐླེད་པ་སོགས་ལ་བསབ་པ།

སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདླེ་བ་དང་འཕད་འདོད་ཀྱི་བམས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་འདོད་ཀྱི་

སྱིང་རླེ་ལ་སོགས་པའྱི་བམས་སོགས་ཚད་མླེད་བཞྱི་སོམ་པ་དང་། སྔོན་བོན་སྟོན་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལས་

བྱུང་བ་བཞྱིན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རོགས་བང་འདོད་པའྱི་སླེམས་བཅོས་མ་ཚུན་ཆད་མ་

སྐླེས་པ་སྐླེ་བ་དང་། སྐླེས་པ་མྱི་ཉམས་པར་བླེད་པ་རྣམས་བ་མའྱི་གདམས་ངག་དང་། ཉམས་མོང་གྱི་

གནད་ལ་བརླེན་ནས་འབད་དགོས་པར་སླེམས་སོ།།

སྤོད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོབ་དགོས་པ།

རང་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བླེད་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་སྟླེ་སྦྱིན་པ། ཚུལ་ཁྱིམས། བཟོད་པ། བརོན་འགྲུས། བསམ་

གཏན། ཤླེས་རབ་དང་དྲུག གཞན་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བླེད་པ་བསྡུ་བའྱི་དངོས་པོ་བཞྱི་སྟླེ་མཁོ་བ་སྦྱིན་པ། 

སན་པར་སྨྲ་བ། དོན་སྤོད་པ། དོན་མཐུན་པ་བཅས་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་སོང་བར་བསབ་ན་བསོད་ནམས་

འཕླེལ་ཞྱིང་ནད་མླེད་ཚེ་རྱིང་ཡོང་བ་སླེམས་སོ། །དླེའང་ཤླེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་མླེད་ན་མ་རྱིག་པའྱི་ལྱིང་

ཏོག་གྱིས་སྒྱིབ་ནས་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་མཐོང་མྱི་ཐུབ་པས་ལྷག་མཐོང་ལ་བསབ་དགོས། དླེ་

མླེད་པར་ནད་རླུང་མཁྱིས་པ་བད་ཀན་དང་། འདོད་ཁོ་གཏྱི་མུག་རྣམས་དང་འབྲལ་བའྱི་རྣམ་གོལ་མྱི་

སྱིད་པར་གསུངས་པས་མཐར་བདག་མླེད་རོགས་པའྱི་ཤླེས་རབ་ལ་འབད་དགོས་པ་ནྱི་སླེམས་ཁམས་

བཅོས་པའྱི་ཐབས་ལམ་མཐར་ཐུག་དླེ་ཡྱིན་ནོ།།

ནད་པ་ནད་ལས་གོལ་བའྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་བསམ་པ་དཀར་བ་བང་ཆུབ་

སླེམས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གཞྱི་འཇུག་པ་ཉམས་སུ་ལླེན་པས་སྨན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སོ་གསུམ་གྱི་

སྤོད་ལམ་ཟང་ཟྱིང་འདུལ་བའྱི་སོ་ནས་ནད་པར་སྱིང་རླེ་སོགས་ཚད་མླེད་བཞྱིའྱི་ངང་ནས་དུག་གསུམ་

ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་ནད་རྱིགས་ཀུན་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་འབད་དགོས་པར་གསུངས་སོ།།

དླེང་རབས་ཀྱི་སླེམས་ཁམས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ནད་རྱིགས་གསོ་བའྱི་ཐབས་ཤླེས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི།
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༡། སླེམས་ཁམས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ནད་ཀྱི་འབྱུང་ར་འཚོལ་བ་(Psycho-Analysis)དླེ་ནྱི་སྨན་

པས་ནད་པ་དླེ་ཉྱིད་ཐབས་མཁས་ཀྱི་སླེམས་ཐག་ཉླེ་བའྱི་གོགས་པོར་བསྒྱུར་ཐབས་བས་ཏླེ་སླེམས་

ཁམས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་འབྱུང་ར་རད་གཅོད་བླེད་རྒྱུ་དླེ་ཡྱིན། འཚོ་བླེད་དང་ནད་པ་སླེམས་ཐག་ཉླེ་

ན་སླེམས་ཐག་ཉླེ་བའྱི་མྱི་ཕན་ཚུན་སླེམས་སྡུག་ཤོད་རླེས་བླེད་པ་ཕལ་ཆླེར་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཡོད། ནད་པའྱི་ཁ་གོལ་ཏླེ་ཁོང་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དོ་ཅོག་འཚོ་བླེད་ཀྱི་མདུན་དུ་འཇོག་

ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འཚོ་བླེད་བམས་བརླེ་ལྡན་པས་ཐབས་ལམ་གང་ཡྱིན་ཀང་ལམ་སྟོན་བླེད་ཆོག་པས་དླེ་

ནྱི་སླེམས་ནད་གསོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་དང་པོ་དླེ་ཡྱིན་སམ།

༢།སོབ་གསོས་གསོ་ཐབས། (Suggestion Therapy)

ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་བ་བ་མཐའ་དག་གོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་སླེམས་ནད་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་དླེ་བ་

བ་ངན་པ་གང་ལ་གོམས་ནས་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་སོགས་ཡོད་ཚེ་དླེ་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་སོ་ནས་

གནོད་པའྱི་དངོས་ཀྱི་གཉླེན་པོ་བསྟླེན་དགོས་པས་དླེའྱི་ཕོགས་སུ་ཁྱིད་པའམ། ནད་དླེའྱི་གནོད་བླེད་ལ་

གོམས་སུ་བཅུག་པ། རང་ཉྱིད་གནས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ནད་དླེའྱི་འབྱུང་ར་འཚོལ་

ནས་དླེའྱི་སྐོན་རོགས་སུ་བཅུག་པ་རྣམས་སླེམས་ནད་གསོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་།

༣།སླེམས་ཕ་མོར་བསྒྱུར་བའྱི་བཅོས་ཐབས། (Hypno-Therapy)

འདྱི་ཉྱིད་ནད་པར་ཚིག་གྱི་མགོ་བར་སྤོད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརླེན་ནས་རག་པའྱི་དབང་ཤླེས་སོགས་

འགག་པར་བས་ཏླེ་རྱིག་པ་དླེ་ཉྱིད་ཆླེས་ཕ་མོའྱི་གནས་སྐབས་སུ་འཕུལ་ཐབས་ཀྱི་ངང་ནས་ད་ལྟའྱི་

དཀའ་ངལ་གྱི་འབྱུང་ར་འཚོལ་ཐབས་བས་ཏླེ་རགས་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་རོག་པ་འགག་ཏུ་བཅུག་ནས་

དངོས་གཉླེན་ལ་འབད་དླེ་སླེམས་གོམས་སུ་ཅུག་པ་དླེ་ཡྱིན་སམ།

༤།སྤོད་ལམ་གྱི་གསོ་བ། (Behavior-Therapy)

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སླེམས་ནད་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་འབྱུང་ཁུངས་རད་བཅད་དླེ་དླེ་ཉྱིད་ལུས་ངག་གྱི་སྤོད་པའྱི་

ཐོག་ནས་གསོ་ཐབས་བ་བ་ནྱི་བོ་ངན་ལངས་ཤོར་གྱི་དུག་རྱིགས་ངོས་འཛིན་པ་བས་ནས་དླེའྱི་གཉླེན་

པོ་བསྟླེན་དགོས། དླེ་ལ་ལུས་ཀྱི་བ་བ་སྤོད་པ་བོ་ངན་ལངས་ཤོར་གྱི་དབང་དུ་མ་སོང་བ། སོང་ཡང་

གཉླེན་པོ་བསྟླེན་མཁས་པ། བག་ཡོད་ཀྱི་བ་སྤོད་ལ་མཁས་པ། སྐོན་ཡོན་བང་དོར་འབླེད་པའྱི་བོ་མྱིག་

ལྡན་པ་ལ་འབད་པ་རྣམས་ཡྱིན་སམ།
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༥། འདུས་ཚོགས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས། (Group-Therapy)

འདྱི་ནྱི་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དུ་མ་ལྷན་དུ་ཚོགས་ནས་ནད་པ་དླེ་དག་ཕན་ཚུན་

གོས་མོལ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལས་གོལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་འདོན་རླེས་བླེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། སྨན་པས་དླེ་

ཉྱིད་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིན་མྱིན་དཔྱད་དླེ་ཚུལ་བཞྱིན་མྱིན་པ་དག་ལས་ཡོ་སང་བླེད་པ། ཁོར་ཡུག་ཞྱི་བདླེ་

བབ་ཕླེབས་ཅན་དུ་བསྐྲུན་ཐབས་བླེད་པ་རྣམས་སོ།།

ཕན་བདླེའྱི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པའྱི་སྱིང་པོ་གང་། །རྒྱུད་དུ་སྨྱིན་ཅྱིང་རྣམ་གོལ་སྒྲུབ་པ་ལ། །འགལ་རྐླེན་

ནད་རྱིགས་བཞྱི་བརྒྱ་ལས་གོལ་ཏླེ། །སྨན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ཉྱིད་དང་མཚུངས་པར་སྨོན།། །།

*******

Theme: Clinical Management of Psychological Disorders



99

[English version]

Management of Psychological Disorders according to             
Bum-bZhi Text

Dr. Passang Thopchen
Director of Tibetan Medicine Chinese Acupuncture Clinic, 

Pune, India, E-mail <contact@tmca-clinic.com>

According to Sowa-Rigpa, disturbance and harm to our natural 
environment can be the cause of disease གདོན་ནད།. Traditional Bon 
and Tibetan culture believe that pollution and destruction of the 
environment such as the mistreatment of rivers, lakes, oceans, trees 
(forests) and stones (hills or mountains) create a negative impact 
within these Natural Spirits, which then turn against mankind, causing 
emotional issues, mental problems, infectious diseases and energetic 
problems, including diseases within microorganisms. Sowa-Rigpa 
does not separate microorganisms, such as viruses, bacteria and fungi 
into categories. However Sowa-Rigpa describes cause of disease 
by harmed Natural Spirits that cause problems in microorganisms, 
which, therefore, develop as fungal, bacterial and virus issues, and 
can manifest as very harmful to our mental, energetic and physical 
diseases. Injury of these natural spirits can also cause fatal problems 
for example; skin disease (e.g. leprosy), neural disease (e.g. epilepsy) 
and other diseases such as heart attack, sudden stroke, acute pain etc.  
Bon Po practitioners diagnose and differentiate mainly according to 
nature e.g., the elements, symptoms, colors, etc.

There are five major and one minor (the effect on children) 
classifications of injured Natural Spirits (or གདོན།).

Natural Spirits are good and positive and protect nature. They reside 
in springs, rivers, lakes, oceans, forests, hills and mountains etc. They 
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are injured when their tranquility is disturbed due to pollution or 
diversion. For example, air pollution, river pollution, the excessive 
cutting of trees, digging of hills or mountains and the excessive use of 
chemicals, which disturbs their natural harmony.  Treatments used to 
restore harmony are Bon rituals, natural herbal remedies, acupuncture 
and moxa. 

*******
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[Tibetan version/Full paper]

༄༅།།གདོན་ནད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་སྐོར།

སྨན་པ་པ་སངས་སྟོབས་ཆླེན།

ལམ་འོད་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན། པུ་ཎླེ།

འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ནད་བཅོས་ཐབས་ལ་ས་བཅད་རྣམ་པ་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་འཆད་པར་འདོད་དླེ།

ངོ་སྤོད།

གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་རུ་གདོན་གྱི་རྣམ་བཞག་ཕན་ཚེགས་ལ་བསམ་ན།   ལླེའུ་འགའ་ཙམ་དུ་ཡོད་

ཀང་། ཁྱད་གཉླེར་གྱི་གདོན་བཅོས་ཐབས་འབྱུང་པོའྱི་གདོན་དང་། སྨོ་བླེད་གྱི་གདོན། བརླེད་བླེད་

ཀྱི་གདོན། གཟའ་གདོན། ཀླུ་གདོན། བྱིས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་ཡྱིན་ལ། ད་དུང་ར་

ཆུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལླེའུ་རུ་གདོན་ངོས་འཛིན་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་རླེད། སྤྱིར་

བཏང་མྱིའྱི་ལུས་ལ་གདོན་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་ཚེ། ཐོག་མར་སླེམས་རྒྱུད་དམ་ལུས་ཐོག་ལ་མྱི་བདླེ་བའྱི་ཟུག་

རྔུ་འབྱུང་ཞྱིང་། དླེའྱི་རྐླེན་གྱིས་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་སོགས་ཀྱི་ནད་རྣམས་ལྡང་བར་བླེད། གདོན་ནད་

ཀྱིས་ཐླེབས་པའྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད། “ཕྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྔར་རྒྱུན་དང་མྱི་འདྲ་བར་གཞན་

དུ་འགྱུར་ཅྱིང་། ནང་བོ་སླེམས་མྱི་བདླེ་བ་དང་སྤོ་ཐུང་འཚིག་པ་ཟ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།” དླེ་ལྟར་

སོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་འགྱུར་དགོས་དོན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞླེ་ན། གདོན་ནད་འབབ་སའྱི་ལུས་གནས་གཙོ་

བོ་ཤླེས་པའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཤླེས་པ་རྣལ་མ་ལ་གདོན་ཞུགས་སྐབས། ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བོ་བརན་པར་

གནས་མྱི་ཐུབ་པར། དགའ་སྡུག་ཁོ་ཆགས་འཚབ་འཚུབ་ཀྱི་དབང་དུ་འགྱུར་བས། ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་

པ་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྱུར་ལྡོག་འགོ་བ་སྟླེ། ལུས་ངག་ནྱི་སླེམས་ཀྱི་འཁོར་གཡོག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་

སོ། །སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་གདོན་ནད་བཅོས་ཐབས་ལ་ཞྱི་དྲག་བར་མའྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ཞྱི་དྲག་གཉྱིས་

འཛོམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་བཞྱི་ཡྱིས་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་འདོད་དླེ། འཇུག་པའྱི་གདོན་རྱིགས་ལ་གནོད་པ་

མླེད་པར་ངོ་གསོའྱི་ཚུལ་དུ། སྐབས་བབས་ཀྱི་གདོན་དླེ་ཉྱིད་ལ་དགོས་པའྱི་ཡས་ཆ་གང་འདོད་སྦྱིན་པ་

དང་། གཏོར་མ་བཏང་བ་དང་། མཆོད་སྦྱིན་བླེད་པ་སོགས་མོས་བོ་བསྐང་བ་ནྱི་ཞྱི་བས་བཅོས་ཐབས་

ཤྱིག་དང་། དླེ་ལས་ལྡོག་སྟླེ་རས་སྡུག་པ་ཅན་གྱི་ལས་སྦོར་དང་། ཡྱི་དམ་དྲག་པོའྱི་བསླེན་ཛབ་ལས་

གསུམ་གྱིས་གཏོར་ཟློག་འཕླེན་པ། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་སྐླེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་བསྐྲད་བརྡུང་མནན་

སླེག་གྱི་ལམ་ནས་རང་དབང་མླེད་པར་ཕྱིར་འདོན་པ་ནྱི་དྲག་པོའྱི་ལམ་གྱི་བཅོས་ཐབས་དང་། གནས་
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ལུགས་སྟོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོམས་པར་གནས་ཤྱིང་གདོན་རྱིགས་འཇུག་པའྱི་ལམ་འགོག་པ་དང་།   གཞན་

ཡང་ཕག་སྐོར་ཚོགས་བསགས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ལས་ཉོན་ཡོད་རྒུ་གཙང་འཁྲུས་བས་ཤྱིང་མ་དག་ལས་

ཀྱིས་བཅྱིངས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་དག་འཇུག་པའྱི་སོ་མླེད་པར་ཤླེས་རྒྱུན་རྣལ་མར་བཟོ་བ་ནྱི་བར་

མའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏླེ་གདོན་ཚུར་འཇུག་ཐབས་མླེད་པ་དང་ཕར་གནོད་པ་མླེད་པའྱི་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་

གོ །གཏོ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས་གཏོའྱི་རྱིགས་རྣམས་གཤླེན་རབ་མྱི་བོས་དངོས་སུ་གདོན་

བཅོས་ཐབས་བསྟན་པ་བཞྱིན། མྱི་སྲུན་དྲླེགས་པའྱི་མདོ་ཕོགས་ལྟར་གྱི་མདོས་ཡས་སྦྱིན་པ་དང་། ཡྱི་

དམ་དྲག་པོའྱི་སྔགས་རྒོད་ཀྱིས་བཙིར་བ་སོགས་ཞྱི་དྲག་གཉྱིས་འཛོམས་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་ཡྱིན།

ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐླེན།

ཐོག་མར་འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ལུས་ལ་སྐླེ་བའྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནྱི། སོ་གསུམ་མྱི་དགླེ་བཅུའྱི་ལས་ངན་སྣ་ཚོག 

སྤད་པ་དག་གྱིས་བླེད་ཅྱིང་།    རྐླེན་མྱི་མླེད་ལུང་སྟོང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཁང་རྒན་ཞྱིག་པོའྱི་ནང་དུ་གནས་

དང་། ས་བཙན་ཡ་ང་བའྱི་སར་ཡྱིད་མུག་བཞྱིན་གོགས་མླེད་གཅྱིག་པུར་གནས་པ་དང་། ཕུང་འདྲླེ་

འཁོར་བའྱི་ཅ་ལག་བླེད་སྤོད་བས་པ། མཆོད་པར་འོས་པའྱི་ལྷ་སྲུང་ལ་མཆོད་རྒྱུན་ཆག་ཅྱིང་། མ་ངན་

གྱི་གདུང་བ་ཚད་མླེད་བས་པ། གནས་ས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་མྱི་གཙང་འབག་བཙོག་ཞུགས་པ་སོགས་

ཀྱིས་གདོན་སྣ་འདྲླེན་བླེད། འབྱུང་གདོན་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དླེ་དག་སོ་

སོར་རགས་མྱི་འདྲ་བ་རླེ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་སྐབས་སུ་མ་བབས།

སྨོ་བར་བླེད་པའྱི་གདོན་ནད་དང་། བརླེད་པར་བླེད་པའྱི་གདོན་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐླེན་གཅྱིག་མཚུངས་ཏླེ། བོ་

ཡྱི་སྟོབས་སྔར་རྒྱུན་བཞྱིན་གནས་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་། ཧ་ཅང་གྱིས་སླེམས་ཁམས་དམའ་བ་དང་བོ་སྟོབས་

ཞན་དྲགས་པའམ། མ་ངན་གྱིས་སླེམས་མནར་ཆླེ་བ། རང་ངམ་གཞན་གྱི་བ་བཞག་སོགས་མྱི་འགྲུབ་

པ་དང་མྱི་སོབས་པའྱི་རྐླེན་གྱིས། སླེམས་ལས་ཆླེ་བའྱི་ཡྱིད་མྱི་བདླེ་བ་སོགས། མདོར་ན་ཤླེས་རྒྱུན་རང་

སོར་མྱི་གནས་པར་སླེམས་རྒྱུད་ལ་ཧ་ཅང་ཕོག་ཐུག་སོང་བ་རྣམས་རྒྱུ་བླེད་པ་དང་། སྐབས་དླེར་མྱི་

འཕོད་པའྱི་ཟས་སྤོད་གདོན་གྱིས་རྐླེན་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ན། ཐོག་མར་གདོན་གྱིས་ལུས་ལ་ན་

ཚ་བཟོ་བ་དང་། དླེ་ནས་ནད་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་འདུས་པ་སོགས་འཁྲུག་པར་བླེད་ཅྱིང་། སྨོ་བླེད་ཀྱི་

ནད་རྱིགས་བདུན་ནམ་བརླེད་བླེད་རྒྱལ་གདོན་གྱི་ནད་རྱིགས་ལྔ་གང་རུང་གྱི་ལམ་དུ་རྒྱུ་བཞྱིན། སོ་སོའྱི་

ཕྱི་རགས་མངོན་པར་བླེད་པ་དང་། གདོན་གང་ཡྱིན་གྱི་སྤོད་ལམ་དག་ནད་པས་ལད་ཟློས་ཚུལ་དུ་སྤོད་

པར་བླེད། དཔླེར་ན་སྨོ་བླེད་གདོན་འགྱུར་ལྟ་བུར་སོང་ན། དླེའྱི་བཅོས་ཐབས་རྱིམ་འགོའྱི་ཆ་ནས་མདོ་

བཟློ་བཀའ་བསྒག་རྱིག་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་བྱིན་རླབས་ཞུ་བ་དང་། མ་བྱུང་ན་མནན་སླེག་བསྐྲད་རྡུང་གྱི་ལམ་
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ནས་གདོན་ཕྱིར་འདོན་པར་བ། རས་ཀྱི་ཆ་ནས་བྱི་ལའྱི་བྲུན་དང་། ར་ཐུག་གྱི་གཅྱིན། འུག་པའྱི་སྒོ། ཝ་

ཡྱི་མཁྱིས་པ། གཞན་ཡང་གདོན་གྱི་གཉླེན་པོ་གཅྱིན་རྟུག་མཁྱིས་སླེན་སྤུ་པགས་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་སྨན་

དམར་རམ་སྤོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྦར་ཏླེ་བདུག་པར་བ།

འཛིན་དུས་དབླེ་བ།

འབྱུང་གདོན་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། འབྱུང་པོའྱི་གདོན་དང་། སྨོ་བླེད་གྱི་

གདོན། བརླེད་བླེད་ཀྱི་གདོན། གཟའ་གདོན། ཀླུ་གདོན། བྱིས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་

ཡྱིན་ལ། ད་དུང་ར་ཆུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལླེའུ་རུ་གདོན་ངོས་འཛིན་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བསྟན་

ཡོད་པ་རླེད།

༡།ལྷ་དང་།༢།ལྷ་མྱིན།༣།དྲྱི་ཟ།༤།ཀླུ་གདོན།༥།གནོད་སྦྱིན།༦།ཚངས་པ།༧།སྱིན་པོ།༨།ཡྱི་དྭགས་༩།གྲུལ་

བུམ།༡༠།བད་སྟླེམས།༡༡།གཡླེང་བླེད།༡༢།རོ་ལངས།༡༣།དུར་སྱི།༡༤།དམ་སྱི།༡༥།རྒྱལ་པོ།༡༦།གཤྱིན་

རླེ།༡༧།མོ་གདོན།༡༨།ཐླེའུ་རང་།

འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ནད་ལ་ལླེའུ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། ཁྱད་གཉླེར་གྱི་གདོན་བཅོས་ཐབས་འབྱུང་པོའྱི་གདོན་

དང་། སྨོ་བླེད་གྱི་གདོན། བརླེད་བླེད་ཀྱི་གདོན། གཟའ་གདོན། ཀླུ་གདོན། བྱིས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་

གཉྱིས་སོགས་ཡྱིན།

ནད་རགས།

ལར་ན་སྨོ་བརླེད་ནད་ལ་ཁག་མཁྱིས་ཚ་བ་ཤས་ཆླེ་སྟབས། བཤལ་གྱིས་སྦང་དགོས་པ་གལ་ཆླེན་ཡྱིན་

པར་གགས།” “ཡང་ནད་འདྱིའྱི་རྱིགས་གདོན་ཤས་ཆླེ་སྟབས་ཡྱི་དམ་གྱི་བསྐང་བཤགས་འདོན་པ་ 

དང་།” འཁྲུས་བ་གཏོར་མ་བཏང་ལྷ་སྲུང་སྒ་ལྷ་བསྟོད་ཅྱིང་བདླེན་པ་བདར། སྟླེང་གདོན་ར་ཧུ་ལ་གཙོས་

པའྱི་ལྷ་ཡྱི་གནོད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་སོ་དང་དཔླེ་ཀློག་བ། འོག་གདོན་ཀླུ་ཡྱི་གནོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་གཏོར་

བཏང་བ་དང་ཀླུ་མཆོད་འདོན་པ་མདོས་འཕླེན་པ་སོགས་ཀྱིས་བཅོས་པར་བླེད། དླེ་མྱིན་རླུང་མཁྱིས་

བད་ཀན་སོགས་གང་ཤས་ཆླེ་ན། དླེའྱི་བཅོས་ཐབས་ལག་ལླེན་ནྱི་སྤྱི་འགོས་ལྟར་ཡྱིན་པ་ལས་ལོགས་

སུ་མླེད།

སྲུང་བ།

གཟའ་གདོན་བཅོས་ཐབས་ལ་རྣམ་འགྱུར་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་ཙམ་ཡོད་དླེ། ཐོག་མར་སྲུང་བ་ལ་སྨན་
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པ་རང་ཉྱིད་བསྲུང་པའྱི་ཐབས་དང་། ནད་པ་བསྲུང་ཐབས་གཉྱིས་ལས། རང་བསྲུང་ནྱི། སྐླེ་ཚེ་དང་། 

དཀར་ཁ་མླེན། རྨྱིགས་པའྱི་ཤ་གསུམ་ལ་གཟའ་སྔགས་གདབ་སྟླེ་ལུས་ལ་བཅང་ནས་བསྲུང་པ་དང་། 

སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འབྲུ་ཡོངས་སུ་བརླེད་མླེད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་པའྱི་རང་བསྲུང་གྱི་ཐབས་ལམ་གཉྱིས་

ཡོད། ནད་པ་བསྲུང་ཐབས་ལ། སྐླེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྱིང་བསླེལ་དང་། དཀར་ཁ་མླེན།    རྨ་བ་

དང་། ཕོ་རོག་གྱི་སྱིང་ཁག་ལུས་ལ་བཅང་པ་དང་། གུ་གུལ་དཀར་ནག་དང་ཡུག་སའྱི་དོར་ར་ཐུམ་པོ་

བས་ནས་ལྟླེ་ཟུར་གཡོན་ལ་འདོགས་པ། བཟང་དྲུག་ག་རྱི་སོག་ཐལ་མར་དཀར་སྦར་ནས་བྱུག་པ་བླེད། 

ཉྱིན་བཞག་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་གཟའ་བདུད་ཆླེན་པོ་ར་ཧཱུ་ལའྱི་རྒྱུ་དུས་བརྒྱད་ལ་ཟོན་དགོས་དུས་ཡྱིན་པས། 

སྐབས་དླེར་ཨཱོྃ་ཏྱི་ཁྱླེ་ད་བམ་ཧཱུྃ། ཞླེས་པའྱི་སྔགས་བྲྱིས་ཏླེ་ནད་པ་སོད་སའྱི་གང་ངམ་ཐོག་ལ་བཀལ་ན་

རང་བསྲུང་བླེད་ཐུབ་པར་བཤད།” གཟའ་བདུད་ར་ཧཱུ་ལའྱི་གདོན་གྱིས་ཟྱིན་དུས་བརྒྱད་ཡོད་པས་ཚེས་

༤།༨།༡༡།༡༥།༡༨།༢༢།༢༥།༢༩ རྣམས་ལའང་གཟབ་དགོས་པར་སླེམས།

བཅོས་ཐབས།

བཅོས་ཐབས་ལ་སྤྱི་བཤད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ན། སོ་སོའྱི་ཕ་མླེས་བརྒྱུད་པའྱི་ཡྱི་དམ་གྱི་སྔགས་འདོན་

པ་དང་། གཏོར་མ་བཏང་བ། ཆོ་གའྱི་གཞུང་ལྟར་སྦྱིན་སླེག་བླེད་པ། མདོ་ཀློག་པ། ལྟ་བ་ལ་མཉམ་པར་

འཇོག་པ། ཡྱི་དམ་གྱི་བསླེན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པ། ཕག་སྐོར་ཚོགས་བསགས་ཀྱིས་སྐླེ་བ་སྔ་མའྱི་ལས་

ངན་སྦང་པ་སོགས་གནང་ན། འབྱུང་པོའྱི་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བར་བླེད་པ་ཡྱིན། སྨན་རས་ཀྱི་ཆ་ནས་

ག་བྲ་དང་། སྤང་སྤོས། ཤུ་དག རྨ་བའྱི་སྒོ། ཤྱིང་ཀུན། སྦྲུལ་ལྤགས། སན་ཕུབ། བྱི་བའྱི་བྲུན། ཆ་མཉམ་

བསླེས་པའྱི་དུ་བ་བདུག་པས་འབྱུང་པོ་འབླེར་བར་བླེད་པ་དང་། ཡང་ཙན་དན་དང་། གུར་གུམ། སུག་

སྨླེལ། འབྲས་བུ་གསུམ། བ་ཀ�། སྐླེར་པ། སྒོན་ཤྱིང་། ཚ་བ་གསུམ། གནྡྷ་པ་ཏ། དུག་ཉུང་། པུ་ཤླེལ་

རླེ། ཡུངས་ཀར། རྒྱ་སྤོས། ཤུག་པ། པྱི་ཡང་ཀུ། དབྱི་མོང་། རུ་ར། ཧོང་ལླེན། བོང་དཀར། སྤང་མ། 

ལྡོང་རོས། བ་དང་གང་ར་ཐོང་ར་ལུག་གཅྱིན་རྣམས་མར་རྙྱིང་ལ་སྦར་བས་སྨན་མར་ལྟ་བུ་དླེ་ཉྱིད། ཁ་

ལ་བཟའ། ལུས་ལ་བྱུག་སྣ་རུ་བླུག་ན་གདོན་ལས་མྱུར་དུ་བསྒོལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ད་དུང་རྱིགས་སྔགས་

གྲྭ་ལྔའྱི་གཟུངས་སྔགས་བགང་པ་དང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་། རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བསྒགས་པ་སོགས་

གནང་ན་ཕན་པ་ཆླེ།

བླེ་བྲག་རླེ་རླེའྱི་གདོན་འཇོམས་ཐབས་སྟབས་བདླེ་ཙམ་ངོས་འཛིན་བླེད་ན།      རྱིན་ཆླེན་སྣ་ཚོགས་

དང་། དྲྱི་བཟང་ཐུལ་བའྱི་སྨན་སྣ་ཚོགས། འབྲུ་རྱིགས་སྣ་ཚོགས། མླེ་ཏོག་དང་འབྲས་ཆན། དཀར་

གསུམ་མངར་གསུམ་གྱི་ཁུ་བས་བརྒྱན་པའྱི་གཏོར་མ་ལྷ་ཁང་དུ་ཕུལ་ན། ལྷ་དང་བ་མ་དྲང་སོང་གྲུབ་
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པ་རྒན་པོ་ལྔ་ཡྱི་གདོན་སླེལ། བང་ཕོགས་བསྐལ་ན་ལྷ་གདོན་སླེལ། ནུབ་ཏུ་སྦྱིན་ན་ལྷ་མྱིན་གྱི་གདོན་

སླེལ། དྲྱི་ཟ་ཞླེས་ལྷ་ཡྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཟས་རགས་པ་ཁོང་དུ་མྱི་འགོ་ཞྱིང་། དྲྱི་ཙམ་ལ་བརླེན་

ནས་འཚོ་བའྱི་སླེམས་ཅན་རྱིགས་ཤྱིག་སྟླེ། དླེའྱི་གདོན་བཅོས་ཀྱི་གཏོར་མ་བ་ལང་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་བཞྱི་

མདོར་བསྐལ། ཀླུ་ཞླེས་དྲླེགས་པ་སླེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་བོལ་སོང་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟླེ། རྒྱ་མཚོ་དང་རོ་

བཤླེར་ཆུ་མྱིག་སོགས་ལ་གནས་པའྱི་ཞླེ་གནག་ཅན་ཞྱིག་སྟླེ། དླེའྱི་གདོན་བཅོས་ཀྱི་གཏོར་མ་འབབ་

ཆུའྱི་འགམ་དུ་བྱིན། མཚུན་ཞླེས་གོངས་ཟྱིན་པའྱི་གཤྱིན་པོའྱི་རྣམ་ཤླེས་སམ་ཡབ་མླེས་འདས་པོའྱི་

གྱིབ་གཟུགས་ཤྱིག་སྟླེ། དླེའྱི་གནོད་པ་ཟློག་པའྱི་ཡས་ཆ་བཏང་ཡུལ་ཀླུ་དང་མཚུངས། གནོད་སྦྱིན་ཞླེས་

སླེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་ནོར་ལྷའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་གདོན་རྱིགས་སྟོབས་པོ་ཆླེ་ཞྱིག་སྟླེ། དླེའྱི་གདོན་

བཅོས་ཀྱི་ཡས་ཆ་ཆུ་གཉྱིས་འདུས་པའྱི་གནས་སུ་བཏང་། ཚངས་པ་ཞླེས་ཁམས་གསུམ་ལས་གོང་

མའྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ལྷ་ཡྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟླེ། དླེའྱི་གདོན་ཟློག་གྱི་གཏོར་མ་ཤར་ཕོགས་སུ་བཏང་། སྱིན་

པོ་ཞླེས་ཤ་ཁག་ལ་དགའ་ཞྱིང་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་རྱིགས་ཙམ་འཛིན་པའྱི་མ་རུང་བའྱི་གཟུགས་ཅན་ཞྱིག་སྟླེ། 

དླེའྱི་གདོན་ཟློག་གྱི་ཡས་གླུད་ལམ་བཞྱི་མདོར་བཏང་། ཤ་ཟ་ཞླེས་འདྲླེའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟླེ། དླེའྱི་གདོན་

བཅོས་ཀྱི་ཡས་ཆ་ནུབ་ཀྱི་ཁང་སྟོང་དུ་བཏང་།  “དླེ་ལྟར་གཏོར་མ་དང་སྦྱིན་སླེག་སྨན་དུད་ཡས་གླུད་ལ་

སོགས་དུས་ནམ་ཞྱིག་བཏང་ཞླེ་ན། ནད་པ་ལ་ནད་ཐོག་མར་བྱུང་བའྱི་ཚེས་ཐོག་གམ། གདོན་སོ་སོའྱི་

གནས་འཛིན་པའྱི་དུས་སུ་བསྟླེན་དགོས་པར་བཤད། ”གདོན་སོ་སོས་གནས་འཛིན་དུས་ནྱི། ༣“ཚེས་

གཅྱིག་དང་བཅུ་གཅྱིག་ལྷ་ཡྱི་གདོན་གྱི་གནས་འཛིན་དུས་དང་། ལྷ་མྱིན་བཅུ་དང་ཉླེར་དགུ དྲྱི་ཟ་བཅུ་

གཉྱིས་བཅུ་བཞྱི། ཀླུ་གདོན་ཚེས་ལྔ། གནོད་སྦྱིན་བདུན་དང་བཅུ་གཅྱིག ཚངས་པ་བཅོ་ལྔ་བཅོ་བརྒྱད། 

སྱིན་པོ་བཅུ་དྲུག་ཉླེར་བཞྱི། དུར་སྱི་བརྒྱད་དང་གནམ་སྟོང་དགུ དམ་སྱི་ཚེས་བརྒྱད་དགུ་མཚམས། 

རྒྱལ་པོ་བཅུ་དྲུག་ཉླེར་བཞྱི་ལ་འཛིན།” གཞན་ཡང་ཡྱི་དྭགས། གྲུལ་བུམ། བད་སྟླེམས། གཡླེང་བླེད། རོ་

ལངས། གཤྱིན་རླེ། མོ་གདོན། ཐླེའུ་རང་རྣམས་གོང་གྱི་དུས་མྱིག་ལས་གཞན་ནམ་ངླེས་མླེད་དུ་འཛིན་

པའོ།།

གཟའ་གདོན་བཅོས་ཐབས། བཙོན་དུ་བཟུང་ཞླེས་གཟའ་གདོན་ཟྱིན་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱ་ཆླེ་རུ་འགོ་བ་བཀག་

འགོག་བླེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སྟླེ། ཡུགས་སའྱི་ཞབས་འཛོར་མགོ་ལ་འཕུར་བའམ། དོར་ར་མགོར་

འགླེབས་པ། གུ་གུལ་ཆུར་སྦངས་པ་ལ་གཟའ་སྔགས་བཏབ་སྟླེ་ཁོང་དུ་བཏང་བ་དང་། དྲྱི་ངླེད་གདུག་

པ། གཞན་ཡང་སོག་ཐལ། གངས་ཐྱིགས། རོ་མཁྱིས། དྲྱི་ཆུ་སྦར་ཏླེ་ལུས་ལ་བྱུག་ན་གནས་གཞན་འཕོ་

མྱི་ཐུབ་པར་འབྱུང་། དླེ་ལྟར་བཙོན་དུ་བཟུང་རླེས། ནད་པ་རང་དབང་མླེད་པར་བསྔངས་སུ་འཇུག་པའྱི་

ཐབས་ལ། མླེ་གཟའྱི་གདོན་ཡྱིན་ན། ནད་པ་ཉྱི་གྱིབ་མཚམས་སུ་ཙོག་པུར་བཞག་ནས། གསང་ཐབས་
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ངང་རྒྱབ་དང་མགོ་ཐོག་ནས་ཆུ་གང་མོ་བྲན་པ་དང་། རྒྱབ་ནས་དུང་སོགས་འབུད་དླེ་དངངས་སྐྲག་སྐླེ་

ཐབས་ཀྱི་ལམ་ནས་གདོན་ཕྱིར་འདོན་པ་དང་། དླེ་ནས་བྱུག་པས་ལུས་གསོ་བར་བླེད། ཡང་ཆུ་གཟའྱི་

གདོན་ཡྱིན་ན། མཐའ་འཁོར་མླེ་མང་པོས་བསྐོར་ཏླེ། མླེ་ལས་གཡོལ་ཐབས་བླེད་སྐབས། མདའ་གྱི་

སོགས་བཞླེད་སྣང་ཚ་བའྱི་མཚོན་ཆ་ཐོགས་ནས་རྒྱོབ་སོད་ཀྱིས་བསྱིག་མོས་གདོན་བསྐྲད་ཐབས་བླེད་

པ་ཡྱིན། ཁ་ཟས་ཤ་ཁག་མར་རྙྱིང་ཆང་རྣམས་སྤངས་ཏླེ། སྦྲང་མར་དཀར་མཆོད་བསྟླེན།    སྤོད་ལམ་

ཉྱི་མླེ་མྱི་གཙང་བར་བསྲུང་། ཡྱིད་འོངས་གཏམ་སན་གྱིས་དུས་ཚོད་སྐླེལ་བར་བ། ཁྲུས་ཀྱི་ལམ་ནས་

བཅོས་ཐབས་ནྱི། གྱི་ཝང་། ག་བུར། བཟང་དྲུག ཙན་དན། ག་རྱི། སྤོས་དཀར་རྣམས་དྲྱི་ཆུར་བསླེས་

ཏླེ་ལུས་ཀུན་བཀྲུ་བའམ། དླེ་རྣམས་དང་སོག་ཐལ་ཆང་དང་སྦར་ཏླེ། ལུས་བཀྲུ་བཞྱིན་གཟའ་གཟུངས་

བརོད་པ་ནྱི་གཟུངས་ཁྲུས་ཟླེར། 

གཟའ་ཆོག་ནྱི། གཟའ་གནོད་གང་ཡྱིན་ཐོག་མར་བརྒྱ་བཞྱི་འདོན། དླེ་རླེས་གཏོར་མ་དཀར་དམར་

གཉྱིས་བཤམ་ནས་སྔགས་དང་ཕ་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་དང་། གུ་གུལ་གྱི་དུ་བ་གདུག་ཅྱིང་སྔགས་

གང་མང་བཟླ་བཞྱིན་གཟའ་གཏོར་སྦྱིན། དླེ་ནས་སྣང་གཤླེན་ཐླེག་པའྱི་ལུགས་ལྟར་དཀོལ་ཐབས་བླེད་

ཅྱིང་།  གཡས་པས་དཀར་གཏོར་གཡོན་པས་དམར་གཏོར་ཐོགས་ཅྱིང་། གཟའ་སྔགས་བཟླ་བཞྱིན་རྱི་

ཟུར་རམ་མཐོ་སར་བསྐལ། ཤུལ་དུ་ཤྱིང་ལླེབ་ཞྱིག་ནད་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་སྤད་དླེ། སྟླེའུ་ཤྱིང་ལླེབ་ལ་བརླེག་

ཅྱིང་སྐད་ཆ་དྲྱི་དུས་གཏམ་ལླེན་གསང་པོར་སྨྲ་ཐུབ་མྱིན་བལྟ། དླེའྱི་དགོང་མོར་བད་བཀོལ་གྱི་རྱིམ་པ་

ནྱི། ས་ང་ཆུ་བླུག་པའྱི་མཐའ་ཐོག་ན་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་མ་ནོར་བར་ཁ་ནང་བསྐོར་ཏླེ་

བཤམ། སོ་སོའྱི་གཟའ་སྔགས་དང་མྱིང་རྣམས་རྒྱན། ནད་པ་ཁོ་རང་དང་འདྲ་བའྱི་སྐུ་གླུད་ལ་བད་ཐག་

སྔོ་དམར་གྱིས་བཅྱིངས་ཏླེ་བཞག ས་ངའྱི་ཕོགས་བཞྱིར་མར་མླེ་བཞྱི་སྤར་ཏླེ། སྐབས་བབས་ཀྱི་གཟའ་

སྔགས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་རླེས་བད་ཐག་བཅད། གཟའ་བརྒྱད་སོ་སོའྱི་སྱིང་པོ་རྣམས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

རླེ་བཟླ་བཞྱིན་སོ་སོར་བཀོལ་ནས། ཐོ་རངས་རྒྱུག་ཆུའྱི་སར་བསྐལ། བད་ཐག་ཆུར་བསྐུར་རས་སྣོད་

རྣམས་དླེར་བོ་བར་བ། དླེ་ལྟར་གཟའ་ཆོག་དང་བད་བཀོལ་རྣམས་དུས་ནམ་ཞྱིག་བླེད་ཅླེ་ན། གཟའ་རྒྱུ་

དུས་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་གྱི་ཉྱིན་མོར་བླེད་དགོས་པ་ཡྱིན།

གཟའ་བཅོས་དླེ་ལྟར་བས་རླེས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཐབས་ལ། དང་པོ་གཟའ་གདོན་གྱིས་ཟྱིན་དུས་ཀྱི་

ཚེས་གངས་དླེའྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་དུས་བརྒྱད་གང་རུང་ཐོག་ “བོང་བུའམ་ཕུག་རོན་གསོན་པོ་གཏོར་མ་དང་

ལྷན་གླུད་དུ་བཏང་ཞྱིང་། ནད་པ་སོས་ནས་ཕ་ཝང་ལོང་བུ་དང་། ཁ་མླེན། གཟའ་ཡྱི་གཟུགས་ཅན་

ལུས་ལ་འདོགས་པ་དང་། ཉུང་དཀར་ལ་གོང་གྱི་གཟའ་སྔགས་རྒྱབ་སྟླེ་དར་དཀར་རུ་བཏུམ་ཏླེ་སྐླེ་རུ་

བཏགས་ན། ཕྱིས་སུ་གཟའ་གདོན་མྱི་འཁོར་བའྱི་རླེས་གཅོད་ཡོང་།
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ཀླུ་གདོན་བཅོས་ཐབས།    ”གདུག་པ་ཀླུའྱི་གདོན་ནད་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་

ཀང་། དླེ་དག་གྱི་རྒྱུ་གཙོ་བོར་ལུས་ལ་གནས་པའྱི་ཆུ་སླེར་གྱིས་བླེད་ལ། རྐླེན་ནྱི་སྐླེ་བ་སྔོན་མར་ཀླུ་ལ་

ཕོག་ཐུག་སོང་བའྱི་རྣམ་སྨྱིན་དང་། འཕལ་དུ་གནོད་པ་སོང་བའམ། ཟས་སྤོད་མྱི་འཕོད་པས་འདུ་བ་

འཁྲུགས་པ་ལས་ཆུ་སླེར་ནག་པོ་ལུས་ལ་རྒྱས་པ་ཡྱིན་པས། དླེའྱི་བཅོས་ཐབས་ནྱི།    ལུས་ལ་གདོན་

མ་འབོར་སྔོན་དང་གནོད་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་བསྲུང་ཐབས་དང་། ཞུགས་ཟྱིན་པ་དག་ཕྱིར་དབྱུང་ཐབས་

གཉྱིས་གཙོར་བཟུང་སྟླེ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཀླུའྱི་གཉླེན་པོ་ཀ་རུ་ན་ཞླེས་བ་ཁྱུང་ལ་གོ་བ་

དང་། “ཡྱི་དམ་ཁྱུང་ནག་དང་ཁྱུང་དམར་གྱི་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་པའམ། དླེའྱི་འཛབ་བསླེན་བགང་ཞྱིང་

ས་ཆུ་སོགས་ལ་སྔགས་ནས། ལུས་ལ་བྱུག་པའམ་ཁོང་དུ་བཏང་བ་སོགས་བླེད་ན། ཀླུ་གདོན་འགོག་

ཅྱིང་འཕླེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་ཆུ་སླེར་རྣམས་རད་ནས་སྐླེམ་པར་བླེད།” བར་དུ་ཞུགས་དུས་དབྱུང་ཐབས་

ནྱི། ཐོག་མར་ར་དང་བུག་གའྱི་ལམ་ནས་ཆུ་སླེར་རྣམས་སྦང་པ་དང་། ཆུ་སླེར་སྨན་གསུམ་གཙོས་པའྱི་

བཀྲུ་སྨན་དག་གྱིས་བཤལ་སྦང་རྒྱུན་དུ་བ། ཁ་ཟས་དཀར་མངར་རུལ་སྐྱུར་ཚ་སྔོ་སོགས་ཁག་དང་ཆུ་

སླེར་བསྐླེད་པའྱི་ཟས་རྣམས་སྤང་།    འབྲུ་རྙྱིང་པ་དང་། ཤ་གསར། ཤ་སྐམ་ཡྱིབ་ཐོ། ཕླེ་ཐུག་ཆབ་ཚ་

པོ། ཆང་བསྱིངས་པོ་ཆུ་གང་མོར་བླུག་ནས་བསྟླེན། སྤོད་ལམ། བུད་མླེད་དང་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་བླེད་པ། 

ཉྱིན་གཉྱིད་ལོག་པ། མྱི་གཙང་གཉན་པའྱི་ཐབ་གཞོབ་སོགས་འཛེམ་བ་དང་། དླེ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཡྱིད་

འོང་གྱི་སྤོད་ལམ་དང་དུ་ལླེན་པར་བ། 

སྨན་སྦོར་གཙོ་ཆླེར་ཆུ་སླེར་སྐླེམ་པའྱི་ཐང་ཕླེ་རྱིལ་བུ་ལྡླེ་གུ་སྨན་མར་ལྔས་བཅོས་དགོས་ཀང་། དླེའྱི་

ནང་ནས་གལ་གནད་ཆླེ་བའྱི་སྨན།  “དངུལ་ཆུ་སྟར་བུས་བཤྱིག་པ་དང་།  མུ་མླེན།  གསླེར།  སྒོན་

ཤྱིང་། དླེ་བ་དཱ་རུ། ཨ་རུ་གུ་གུལ་དཀར་ནག་ག་རྱི།    སོ་མ་རཱ་ཛ།   ཐལ་རོར།    བཟང་དྲུག    ཙན་

དན་དཀར་པོ།       གྱི་ཝང་། དྲྱི་ཆླེན་རྣམས་ཞད་ཙམ་སྦང་པའྱི་རྱིལ་བུ་བཟོ་ནས་བཏང་། བཏང་ཐབས།    

ཚེས་གཅྱིག་ནས་བཅུ་བར་ཉྱིན་རླེ་རྱིལ་བུ་རླེ་དང་། བཅུ་ནས་ཉྱི་ཤུ་བར་གཉྱིས་རླེ། ཉྱི་ཤུ་ནས་སུམ་ཅུ་

བར་གསུམ་རླེ་བཏང་། ཡུན་ཚད་ལོ་གཅྱིག་ནས་གསུམ་བར་ནད་གཞྱིའྱི་དྲག་སྐླེས་ལ་ལྟོས་ཏླེ་གཏོང་

དགོས།  སྦོར་བ་འདྱིས་སྔོན་གྱི་རྣམ་སྨྱིན་དང་། ཚེ་འདྱིའྱི་ལས་འབྲས་གང་ཡྱིན་ཀང་གནས་སྐབས་

བཤོལ་ཐླེབས་པར་ངླེས། མཐར་ལུམས་དང་གཏར་ཁ་སྦོང་སོགས་བསྟླེན་ནས། ཀླུ་ནད་མཛེ་རྱིགས་

རྣམས་སླེལ་བར་བླེད་པའྱི་ཐབས་མཆོག་བ་ན་མླེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། གཞན་ཡང་པགས་ནད་མཛེ་

རྱིགས་དག་གོང་གྱི་ཆུ་སླེར་སྨན་རྣམས་ཁོང་དུ་བཏང་བ་དང་། སྣུམ་མཉླེ་དང་འཕུར་བྱུག་ལམ་ནས་

བཅོས་ཐབས་བླེད་པ་གལ་ཆླེ། 

བྱིས་གདོན་བཅོས་ཐབས། ན་ཆུང་བྱིས་པ་ལ་གནོད་པའྱི་གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པས། སྐླེས་
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པའྱི་གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་བུད་མླེད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་བདུན་བཅས་སོ།   །སྐླེམ་བླེད་གཞོན་ནུ་ཞླེས་

ལྷ་བུ་གང་སྣའམ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་གྱི་གདོན་དང་། ས་ག་ཞླེས་རྒྱུ་སྐར་ཉླེར་བདུན་གྱིྱི་ཡ་གལ་བར་

གཡླེན་གཏོད་པོ་དགུའྱི་ནང་ཚན་ཞྱིག ལུག་གདོང་དང་། ཁྱྱི་གདོང་ཞླེས་འདྲ་མྱིང་ཐོགས་པ་སྟླེ། ལུག་གྱི་

གདོང་ཅན་དང་ཁྱྱིའྱི་གདོང་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་གཉྱིས། ཡྱི་དྭགས་ཞླེས་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་ཡ་གལ་

ལྟོགས་སྐོམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གཙོ་བོར་མོང་བའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟླེ། དླེ་རྣམས་སྐླེས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་

གདོན་རྱིགས་ལྔའོ། །བུད་མླེད་གཟུགས་ཅན་གྱི་གདོན་རྱིགས་བདུན་ནྱི། བ་ཡྱི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་གདོན་

དང་། སྲུལ་པོ་ཞླེས་ལུས་རྩུབ་པའྱི་འབྱུང་པོའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་སྟླེ། ལྟ་སྤོད་ཕྱིན་ཁ་ལོག་པའྱི་ཐར་ལམ་ལས་

གོལ་བ་ཞྱིག སྲུལ་མོ་ཞླེས་གོང་གྱི་འབྱུང་རྱིགས་མོའྱི་རགས་ཅན། ནམ་གྲུ་ཞླེས་རྒྱུ་སྐར་ཉླེར་བདུན་གྱི་

ཡ་གལ་ལྷ་མྱིན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས། བཞྱིན་རྒྱས་ཞླེས་བྱིས་པའྱི་ལྟོ་བར་ར་ཡྱི་དྲ་བ་ནག་པོས་ཁྱབ་པར་

བླེད་པའྱི་གདོན་རྱིགས་ཤྱིག རྒྱལ་པོ་ཞླེས་ནང་བསྟན་སྐོང་པའྱི་རྒྱལ་ཆླེན་སླེ་བཞྱིའམ་གང་སར་འཁྱམ་

སོད་བླེད་པའྱི་རྒྱལ་འཁྱམ། བསླེན་མོ་ཞླེས་འདྲླེ་ཡྱི་སླེ་རྱིགས་སུ་གཏོགས་པའྱི་མོའྱི་གདོན་རྣམས། 

བུད་མླེད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པར་གགས།གདོན་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་པོ་སོ་སོར་ངོས་

འཛིན་བླེད་པའྱི་རང་རགས་མྱི་འདྲ་བ་རླེ་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་བཤད་པའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པས་རླེ་ཞྱིག་བཞག 

གདོན་རྱིགས་དླེ་དག་གྱི་ནད་གསོ་དཀའ་ས་གཉྱིས། དཀའ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཞྱི་དྲག་གཉྱིས། ཞྱི་བའྱི་གསོ་

ཐབས་ནྱི། མདོས་དང་ཡས་(གླུད)་གཏོར་མས་བཅོས་པ་དང་། གདོན་རྱིགས་ཉུང་བའྱི་ས་དབླེན་སར་

བགླེགས་བསྐྲད་བླེད་པ་དང་གཅྱིག དོང་ག སྒོན་ཤྱིང་། ཨ་བ། ཀ་རཉྫ། ནྱིམ་པ། ལྕམ་པ་རྣམས་ཆུ་དྲོན་

ནང་བླུག་སྟླེ་ཁྲུས་ཀྱིས་བཅོས་པ་དང་གཉྱིས།  ཆུ་དག་རྱིན་ཆླེན་སྣ་ལྔ།  བསླེ་རུ་གསུམ། ལག་པ་དང༌།  

སྤྱི་བོ།   མགུལ་གྱི་གནས་གསུམ་ལ་བཏགས་ཏླེ་བཅོས་པ་དང་གསུམ། བ་གང་གྱི་ར་དང་། རུས་པ། 

སྤུ། པགས་པ། བྱི་ལའྱི་བྲུན། ར་སྤུ། ཉུངས་ཀར། མྱིའྱི་སྐྲ། རྨ་བའྱི་མདོངས། སན་ཕུབ།   སོ་བ།   མར་

རྙྱིང་། རྨ་བའྱི་བྲུན། ཧོང་ལླེན། སོ་ཆ། ཐང་ཤྱིང་། ཨ་བ་སླེ་སྟླེ་ཡུང་དཀར། ནྱིམ་པ། གུ་གུལ། ཀནྜ་ཀ་

རྱི་དཀར་ནག་གཉྱིས། ར་ཐུག་གྱི་གཅྱིན་པ་སྦར་ཏླེ་རླེང་བུའྱི་དུད་པས་བདུག་སྟླེ་བཅོས་པ་བཞྱི། འདྱིར་

ར་བ་ལྔ། རླེ་ལྕག རྱི་ཤོ། སྤྲུ་མ། སྲུབ་ཀ། སྤང་ཚེར་དང་། སྒོན་ཤྱིང་ར་བ། ག་སང་། ཙི་ཏ་ཀ་དང་། 

ཚ་བ་གསུམ། བ་སྤྲུ། ཤྱིང་མངར། ཤྱིང་ཀུན། མོན་ཆ་ར། སྒོན་ཤྱིང་། དུག་མོ་ཉུང་། བྱི་ཏང་ཀ། པྱི་

པྱི་ལྱིང་རྣམས་འོ་མ་དང་མར་སྦར་ཏླེ། ཁོང་དུ་བཏང་བ་དང་ལུས་ལ་བྱུག་པར་བླེད་ནས་གདོན་འཇོམས་

ཐབས་དང་། སྟོབས་དང་ཁ་དོག་མླེ་དྲོད་བསྐླེད་པར་བླེད་པའྱི་བཅོས་ཐབས་དང་ལྔ། ཁ་ཟས་ཤ་ཆང་

ཁག་ཚོད་སྤང་བ་དང་། དཀར་གསུམ་བསྟླེན་ཅྱིང་གླུད་གཏོར་ཆུང་གཏོར་བླེད། ཆབ་གཏོར་བཏང་ཞྱིང་

གཟུངས་ཆླེན་སོགས་འདོན་པ་ནྱི། གཏོར་མ་འདོད་པའྱི་གདོན་རྣམས་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དླེ་ལྟར་ཞྱི་བས་མ་ནུས་ན་དྲག་བརྡུང་བླེད་པ་དང་། མནན་པ་དང་སྦྱིན་བསླེག་གཟླེར་དང་མྱི་འཇྱིགས་
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གུར་ཁང་སོམ་པར་བ་སྟླེ་བཅོས་དགོས་པ་ཡྱིན། ཞོར་འཕོས་དུ་བྱིས་པ་བཙས་སྐབས། མྱི་ལླེགས་པའྱི་

སྐར་ངན་ཁླེལ་བ་དང་། སྐླེ་ཚུལ་ཁ་བུབ་དང་། དུས་ནམ་ཕླེད་ལ་བཙས་པ་སོགས། གདོན་དླེས་སོག་

འདོད་པ་ཡྱིན་པས་གསོ་བ་དཀའ་བ་སྟླེ། དླེ་ནྱི་སྔོན་གྱི་རྣམ་སྨྱིན་ཚུལ་དུ་བྱུང་བས་ན་གཞན་དབང་གྱི་

ནད་ལྟ་བུར་ལགས། གོང་གྱི་མདོས་ཡས་འདོད་པའྱི་གདོན་རྣམས་ཡས་གླུད་སོགས་ཀྱིས་བཟློག་པར་

ནུས་པས་གསོ་ཡང་ས་བ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་སྐམ་ཁབ་ལག་རལ་གྱིས་ཀང་གཟའ་གདོན་ནད་ལ་དངོས་

ཡོད་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས། གསང་མྱིག་འགའ་ཞུས་ན་སྤྱི་གཙུག་གསང་༢༠(Bai Hui) སྤྱི་

གཙུག་ཕོགས་བཞྱི་གསང་(Si ShenCong) རྒྱུ་མའྱི་གསང་༣པ་(Hou Xi) ཆུ་མྱིག་གྱི་གསང་

ཀུན་གཏར་(Jing Xue) རྒྱབ་ཀྱི་གསང་Du༢༥(Bi jian) རྒྱབ་ཀྱི་གསང༢༦(SuLiao) མཁལ་

མའྱི་གསང་༡(Yong Quan) མཆྱིན་གསང་༣(TaiChong)སོགས་སལ་ཚིགས་གཡས་གཡོན་

གསང་སྐམས་ཁབ་གཙག་པ་དང་གཏར་ན་ཆོག ། །།

*******
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Session Theme: Pharmaceutics and Research

ཐུན། སྨན་སྦོར་དང་ཉམས་ཞིབ།

Sowa-Rigpa Drug Research its Scope and Challenges

Ms. Tenzin Choedon
Research Associate

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 
(ICGEB), New Delhi, India

E-mail <tenchoe12@gmail.com>

Sowa-Rigpa also known as Traditional Tibetan medicine (TTM) is 
one of the oldest known medical systems with nearly 2000 years old 
legacy of holistic and naturopathic approach. Sowa-Rigpa is mostly 
seen under the context of Complementary Alternative Medicine.
With recent recognition of Sowa-Rigpa by Indian medical system, 
now the pharmacological significance needs to be validated showing 
the efficacy of such herbal medicine formulations, documentation, 
preservation of our ancient medical systems. For recognition of 
TTM globally, high quality scientific research is mandatory and a 
sophisticated infrastructure for R&D facilities for a productive output. 
The immense pharmacological significance of Sowa-Rigpa is well 
established and evidence based TTM will hopefully enable integration 
into conventional treatment thus providing more support and relief to 
patients specially suffering from chronic diseases such as cancer.

*******
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Molecular Insights into the Anti-Cancer Properties of             
Traditional Tibetan Medicine Yukyung Karne

Ms. Tenzin Choedon
Research Associate

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology 
(ICGEB), New Delhi, India

E-mail <tenchoe12@gmail.com>

Yukyung Karne (YK) has been used for ages in Traditional Tibetan 
medicine for treatment of cancer. Recently we have reported YK’s 
potential as an antitumor agent by selectively inducing apoptosis 
in cancer cells. Our present study focuses at the effect of YK on 
inhibiting the subsequent metastatic dissemination-cell migration, 
invasion, epithelial mesenchymal transition (EMT) and extracellular 
matrix (ECM) in ovarian cancer.

The cytotoxic effect was seen specifically targeting cancer cells and 
sparing primary cell line such as IHH and CHO cells. It displays 
classical characteristic of apoptosis such as fragmentation of DNA and 
morphological changes and cell death. 

The study provides some compelling evidences supporting the anti-
metastatic potential of Yukyung Karne which strongly suggests its 
possible usage as a promising alternative medicine. Thus, Yukyung 
Karne may be used as an anticancer and anti-metastatic agent along 
with other conventional anticancer therapeutics to increase their 
efficacy.

*******
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Sowa Rigpa: Its Development in Modern Pharmaceutics 
(Action Profiles of Tibetan Formulas)

Dr. Herbert Schwabl, CEO of Padma Inc. Switzerland
E-mail <h.schwabl@padma.ch>

Plant based medicines were used from the beginning of mankind. 
Modern science approaches the therapeutic activity of herbal 
preparations mainly by investigating such preparations derived from 
single plants species. This starts by analytic and pharmacognostic 
description of the plant and its constituents, continues with activity 
monitoring with different in vitro methods, and finally examines “in 
vivo” the clinical benefit. All based either on the single plant or even 
on specific molecules extracted from the plant material. To assess 
the biomedical activity of herbal formulas of Tibetan medicine this 
approach cannot be successful, as the formulas are compounded from 
many different plants. 

From a chemical point of view already one plant consists of many 
different molecules, therefore the Tibetan formulas are even more 
complex forms of a multicompound medicine. Here it is not sufficient 
to know the action profile of the individual plants; as in the proverb, 
polyherbal Tibetan formulas are more than the sum of their parts. 
Therefore, the research methodology of phytomedicine has to be used 
for the whole, complex formula. 

The resulting action profile describes the activity of each formula on 
the different levels of the human organism from the genetic to the 
cellular and the organ level. In effect this leads to a specific biomedical 
signature of a formula. Such an activity-signature can then be a starting 
point to bridge the ancient wisdom with modern science.
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Acharya Vagbhatta and Astanga Hridayam

Dr. Akhilesh Kumar Singh
BAMS, MD, PhD (Ayurveda) IMS, B.H.U. (Varanasi)

Assistant Professor, Ayurveda
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies, Barla, Raisen, M.P.

E-mail <akhilesh.singh@subis.edu.in>

Acharya Vagbhatta is one of the principal contributors to Ayurveda. 
He is famous for authoring the medical treatise, Ashtanga Sangraha 
and Ashtanga Hridayam. Ashtanga Hridayam (Heart of Medicine) is 
written in poetic language while Ashtanga Sangraha (Compendium 
of Medicine) is a longer and prolix work. In the time line, Ashtanga 
Sangraha is placed in the first half of 7th century by historians while 
Ashtanga Hridayam is considered to be a work of second half of 7th 
century. Vagbhatta, in the closing verses of Ashtanga Sangraha himself 
stated to have lived in Sindh (now in Pakistan), and to have been the 
son of Simhagupta and disciple of Avalokita, who was chief monk 
of Mahayana Buddhism. Vagabhatta was Buddhist, as is evident by 
his explicit praise of Buddha at very beginning of Ashtanga Sangraha 
and under the title “Unprecedented Teacher” in the opening verse of 
Ashtanga Hridayam. His teachings are embedded with syncretism. 

Ashtanga Hridayam presented Ayurveda and its essence in an easy, 
simple, comprehensive and understandable way. It comprises 6 
sections, 120 chapters and 7120 easily understood Sanskrit verses. 

Sutra Sthana - it describes basic principles of Ayurveda, daily regimen 
(dinacharya), seasonal regimen (ritucharya), diet and dietetics etc. in 
30 chapters. Shareera Sthana - in this section of 6 chapters, concepts 
and details of Ayurvedic embryology, anatomy, physiology etc. has 
been discussed. Nidana Sthana- it deals with aetiology, pathology, 
signs and symptoms, prognosis of diseases etc. in 16 chapters. 
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Chikitsa Sthana - in this section, line of treatment, medicines and 
pathyapathya, patient care etc has been discussed in 22 chapters. Kalpa 
Sthana - it contains formulations and methods pertaining to internal 
cleansing techniques. Purification therapies or Panchakarma are 
Vamana (therapeutic emesis), Virechana (therapeutic purgation), Basti 
(therapeutic enemas) and Nasya (nasal medication) in 6 of chapters. 
Uttara Sthana - it comprises of 40 chapters and is dedicated to 7 
branches of Ayurveda; Bala Roga, Graha Roga, Urdhwanga Chikitsa, 
Shalya Chikitsa, Danshtra Chikitsa, Jara and Vrisha Chikitsa.

A record 33 Sanskrit commentaries has been written on Astang 
Hridayam, out of which Sarvang Sundara written by Arunadatta got 
wide acceptance. Ayurveda Rasayana commentary by Hemadri is also 
studied. Ashtanga Hridayam has been translated into many languages, 
including Tibetan (during the reign of king Krhrison-dehu in 755-
797 AD), Arabic (during the reign of Harun-al-Rashid 773-808 AD), 
Persian and several modern Indian and European languages (into 
German by Luise Hilgenberg and Willibald Kirfel in 1941).

*******
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[English version/Full paper]

Acharya Vagbhatta and Astanga Hridayam
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Sanchi University of Buddhist-Indic Studies, Barla, Raisen, M.P.

E-mail <akhilesh.singh@subis.edu.in>

Introduction: Acharya Vagbhatta is one of the principal contributors 
to Ayurveda. He is famous for authoring the medical treatise, Ashtanga 
Sangraha and Ashtanga Hridayam. Ashtanga Hridayam (Heart of 
Medicine) is written in poetic language while Ashtanga Sangraha 
(Compendium of Medicine) is a longer and prolix work. In the time 
line, Ashtanga Sangraha is placed in the first half of 7th century by 
historians while Ashtanga Hridayam is considered to be a work of 
second half of 7th century. Vagbhatta was the disciple of Avalokita, who 
was the chief monk of Mahayana Buddhism. Historians believe that 
Vagbhatta was born in Sind (today in Pakistan), in a Hindu Brahmin 
family but in the later part of his life he embraced Buddhism. 

In a verse Vagbhatta himself says, ‘By churning the great ocean of 
medical science, a great store of nectar by name Ashtanga Sangraha 
was obtained. From that store of nectar has arisen Ashtanga Hridaya 
for the benefit of less intelligent people’. This shows that Vagbhatta 
has taken excerpts and material from the pre-existing Ayurvedic 
treatises and has given it another shape, easier one. He simplified 
Ashtanga Sangraha and wrote Ashtanga Hridaya. Ashtanga Hridayam 
presented Ayurveda and its essence in an easy, simple, comprehensive 
and understandable way. It comprises 6 sections, 120 chapters and 
7120 easily understood Sanskrit verses. 

 

Theme: Pharmaceutics and Research



116

Acharya Vagbhatta: A Buddhist Monk 

The main proponents of Ayurveda during ancient times are – Acharya 
Sushruta, one the earliest surgeons; Acharya Charaka, a medical 
genius; and Acharya Vagbhatta. Together they are considered to be 
‘The Trinity” of Ayurvedic knowledge, with Vagbhatta coming after 
the other two. Acharya Vagbhatta was a great writer, physician and 
legend. According to historians, Vagbhatta belong to the region of river 
Sindhu. As per modern scholarship he was an ethnic Kashmiri, and for 
instance the German indologist Claus Vogel said “...judging by the 
fact that he expressly defines Andhra and Dravida as the names of two 
southern peoples or kingdoms and repeatedly mentions Kashmirian 
terms for particular plants, he is likely to have been a northerner and 
a native of Kashmir...” Vagbhatta was the son of Simhagupta. His 
grandfather was also known by the same name i.e. Vagbhatta. His 
father and grandfather, both were great Ayurvedic scholars. Vagbhatta 
is said to be the disciple of Avalokita – the chief monk of Mahayana 
Buddhism. He was a vedic, as is shown by his explicit praise for the 
Shiva by name at the start of the Astang Sangraha, and his praise of 
the Shiva under the title “Unprecedented Teacher” in the opening 
verse of the Astang Hridaya. His work contains syncretic elements. 
Ashtanga Sangraha contains lot of references relating to Hinduism 
and Buddhism. This suggests that Vagbhatta was born in a Hindu 
Brahmin family and in the later part of his life he adopted Buddhism 
as he makes a reference to Lord Buddha in his writings, and his sons, 
grandsons, and disciples were all Buddhists. 

Vagbhatta has authored two great treatises of Ayurveda namely 
‘Ashtanga Sangraha’ and ‘Ashtanga Hridaya’. Vagbhatta is famous 
for having presented Ayurveda and its essence in an easy, simple, 
comprehensive and understandable way. Ashtanga Sangraha and 
Ashtanga Hridaya have glimpses of influence of Charaka Samhita 

Theme: Pharmaceutics and Research



117

and Sushruta Samhita. Ashtanga Hridaya is the easiest one among 
the two in terms of comprehensive understanding. The language 
used by Vagbhatta is worth appreciating. It is reachable to almost 
everyone who reads it of course with a good knowledge of Sanskrit. 
It is believed that Vagbhatta travelled extensively in Kerala, a state in 
South India, during his final years. He came in search of the medicinal 
plants and herbs that abound in Kerala’s lush landscape. Vagbhatta 
is said to be the founding force behind the tradition of Ashtavaidyas. 
These are selected families of physicians in Kerala who are skilled 
practitioners of all the eight branches of Ayurveda. The term is derived 
from ‘astangavaidayan’… ‘ashta’ means eight, ‘anga’ means branch 
and ‘vaidya’ means physician. The ashtavaidyas of Kerala were 
inspired by Vagbhatta to develop novel treatments. 

In Ashtanga Sangraha, the name of the author was specifically 
mentioned as Vagbhatta. But later commentators, Jejjata and Indu used 
the term ‘Bahata’ in place of Vagbhatha. Bahata is a Prakrit variant of 
the term Vagbhatta. So there lie no controversies. Both these terms 
denote the same person, Vagbhatta. The author of a treatise ‘Chikitsa 
Kalika’, Acharya Tisata quotes that he is the son of ‘Vagbhatta’ in 
the colophon at the end of the book. On the other hand, ‘Chandrata’, 
the son of ‘Tisata’ wrote commentary on ‘Chikitsakalika’, but has 
not mentioned Vagbhatta in his book. Based on various evidences, 
present day scholars clarify the period of Tisata and Chandrata to be 
10th and 11th century AD respectively. Hence it is difficult to believe, 
in fact impossible to believe that Tishata was the son and Chandrata 
was the grandson of Vagbhatta. Nilamegha, in his work Tantrayukti 
Vichara has mentioned that both Jejjata and Indu were the disciples 
of Vagbhatta.

Ashtanga Hridayam: An Epitome of Ayurveda  

Astanga Hridayam - quintessence of the eight branches of Ayurveda, 
is one of the authoritative treatise on ancient Indian medicine. It had 
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attracted the attention of medical fraternity not only within India but also 
of neighbouring countries such as Arabia, Persia, Tibet and Germany. 
Its popularity is substantiated by the large number of commentaries 
by Indian scholars and appreciation by the scholars of many other 
countries. With its beauty and brevity of poetical composition of 
precepts and practices of medical science and many other merits, it 
has earned its rightful place as one among the Brihatrayi. It is really an 
epitome of Ayurveda, catering the needs of the students, scholars and 
medical practitioners alike.

Astanga Hridayam presented Ayurveda and its essence in an easy, 
simple, comprehensive and understandable way. It comprises 6 
sections, 120 chapters and 7120 easily understood Sanskrit verses. At 
the beginning of the treatise, the author states, “he is going to describe 
only such information as has been revealed by sages like Atreya”; 
“collecting only the cream of knowledge from numerous texts (written 
by sages) scattered in the country”; “this text Astang Hridaya has 
been prepared which is neither too brief nor too elaborate.” These 
statements vouchsafe the authenticity and reliability of information 
contained in the text.

Sutra Sthana: The first section has 30 chapters, dealing with basic 
doctrine of Ayurveda, principal of health, prevention of diseases, 
properties of articles of diet and drugs, humoral physiology and 
pathology, different kinds of disease, and methods of treatment.

Sharira Sthana: The second section has 6 chapters, dealing with 
concepts and details of Ayurvedic embryology, anatomy, physiology, 
physical and psychological constitutions, auspicious and inauspicious 
dreams and omens, signs of bad prognosis and oncoming death. 

Nidana Sthana: The third section with 16 chapters describe the 
cause, premonitory symptoms, characteristic features, pathogenesis 
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and prognosis of some important diseases coming within the realm of 
Kaya Chikitsa.

Chikitsa Sthana: The fourth section has 22 chapters elaborating 
the methods of treatment of all major organic diseases including 
efficacious medical recepies, diet and care of the patients. 

Kalpa-Siddhi Sthana: The fifth section has 6 chapters dealing with 
formulations and methods pertaining to internal cleansing techniques 
known as purification therapies or Panchakarma - Vamana (therapeutic 
emesis), Virechana (therapeutic purgation), Basti (therapeutic 
enemas) and Nasya (nasal medication) along with management of 
complications and principals of pharmacy.

Uttara Sthana: The sixth and last section is devoted to the remaining 
seven branches of Ayurveda. It has 40 chapters in total; divided as 
3 for Bala chikitsa (Paediatrics), 4 for Graha chikitsa (Demonology/
Psychiatry), 17 for Urdhvang chikitsa (Diseases for organ in head) 
subdivided again 9 for Netra chikitsa (Ophthalmology), 2 for Karna 
chikitsa (Otology), 2 for Nose chikitsa (Rhinology), 2 for Mukha 
chikitsa (Mouth, teeth and throat), and 2 for Shiro chikitsa (Diseases 
of head); Shalya chikitsa (Surgery) has 10 chapters; Damstra 
(Toxicology) has 4; Jara chikitsa (Rasayan/Rejuvenative therapy/
Geriatrics) and Vajikaran (Aphrodisiacs) has one chapter.

A record 33 Sanskrit commentaries have been written on Astang 
Hridayam, out of which Sarvang Sundara, written by Arunadatta, got 
wide acceptance. Ayurveda Rasayana commentary by Hemadri is also 
studied. Ashtanga Hridayam has been translated into many languages, 
including Tibetan (during the reign of king Krhrison-dehu in 755-
797 AD), Arabic (during the reign of Harun-al-Rashid 773-808 AD), 
Persian and several modern Indian and European languages (into 
German by Luise Hilgenberg and Willibald Kirfel in 1941).
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[English version]

Sowa-Rigpa Literature in bsTan ‘Gyur

Dr. Dorjee Damdul
Head, Department of Sowa Rigpa, CIHTS

E-mail <onpodordam@yahoo.com>

Around hundred volumes of treatises on various teachings of Buddha 
Shakya Sengye and its commentaries written by Indian scholars exist. 
bsTan ‘Gyur signifies the Tibetan translated version of the treatise on 
the teachings (sutra and tantra) of Buddha written by Indian scholars. 
And here it specifically explains, Tibetan Medicine Literatures 
featuring in bsTan ‘Gyur.

First: Characteristic of the treatises: These are well explained 
teachings of the Buddha alone, corresponding to the path of attaining 
enlightenment and written in comprehensive words/expressions with 
single pointed concentration by intelligent beings.

Second: Etymology of the treatises: Treatise means Shastra, Shas is 
to transform and tra is to protect. It is so called treatise or to transfrom 
and protect because it targets to transform the three defilements of the 
disciples into the threefold trainings and helps protect oneself from the 
lower realms and mundane worldly sufferings.

Third: Categorization of the treatises: Generally treatises are 
categorized into superior or inferior types; Superior is further 
categorized into many, such as types based on function, subject or 
instruction. But according to a particular school, the treatises are 
divided into nine categories; meaningless treatise, incorrect meaning 
treatise, meaningful treatise, deceptive treatise, uncompassionate 
treatise, treatise that eliminates suffering, treatise devoted to learning, 
treatise devoted to debate, treatise devoted to practice.  
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Fourth: Main Medicine Literatures featuring in bsTan ‘Gyur (the 
Collection of treatises on Buddha’s teaching):

Medicine Compositions by Acharya Nagarjuna: found in Volume-He 
of bsTan ‘Gyur

 ▪ sByorba brGyapa
 ▪ sMen ‘tshoba’i mDo tshigs su bCad pa
 ▪ sMen Aa ba’i Cho ga

Medicine Compositions by Acharya Vagh Bhatta

 ▪ Yanlag brGyad pa’i sNying po bsDus pa’i rTsa ba – found in 
Volume – He of Ten gyur

 ▪ Yanlag brGyad pa’i rang ‘Grel – found in Volume – He and Ae of 
Tengyur

Medicine Compositions by Acharya Chandra Nanda

 ▪ Yanlag brGyad pa’i sNying po bsDus pa’i ‘Drel ba tshig don zla 
zer – found in three Volumes – ko, kho and go of Ten gyur

 ▪ Yanlag brGyad pa’i ‘Grel pa las bsTan pa’i sMen gyi ming gi 
rNam grangs – found in Volume – He of Tengyur

Moreover, there are many existing compositions by Indian scholars 
translated into Tibetan.
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[Tibetan version]

༄༅།།བསྟན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྨན་གཞུང་གྱི་སྐོར།

སྨན་དགླེ་རླེ་རླེ་དག་འདུལ།

གསོ་རྱིག་སླེ་ཚན་འགན་འཛིན།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

མཉམ་མླེད་སྟོན་པ་ཤཱཀ་སླེང་གླེས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཇྱི་སླེད་ཅྱིག་བཀའ་བསལ་པ་རྣམས་དང་། དླེའྱི་

དགོངས་འགླེལ་རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་པོད་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་བཞུགས་ཡོད། 

བསྟན་འགྱུར་ནྱི་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འགླེལ་རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་གཙོ་བོ་བསྟན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྨན་གཞུང་རྣམས་

འཆད་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ།།

བརོད་གཞྱི་གཙོ་བོ།

༡།     བསྟན་བཅོས་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་མཚན་ཉྱིད།

༢།     བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ངླེས་ཚིག

༣།     བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབླེ་བ།

༤།    བསྟན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྨན་གཞུང་།

༥།    རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་སྨན་གཞུང་བོད་སྐད་དུ་བཞུགས་པ་གཞན།

དང་པོ་བསྟན་བཅོས་དང་བསྟན་འགྱུར་གྱི་མཚན་ཉྱིད།

བསྟན་བཅོས།

༡།     སྟོན་པའྱི་བཀའ་ལུང་འབའ་ཞྱིག་གྱི་དབང་དུ་བས་པ།

༢།     རོམ་པ་པོ་རྣམ་གཡླེང་མླེད་པའྱི་བོ་ལྡན་སྐླེས་བུ་ཡྱིན་པ།

༣། རོད་བླེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤྱིང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བླེད་པའྱི་ལམ་གྱི་ཆོས་དང་རླེས་སུ་མཐུན་པའྱི་

ལླེགས་པར་བཤད་པ་ཞྱིག་ལ་ཟླེར་བ་ཡྱིན།
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བསྟན་འགྱུར།

སྟོན་པའྱི་བཀའ་འབའ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིར་བས་ཏླེ་རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ལོ་པཎ་

རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་གཞུང་རྣམས་ལ་བསྟན་འགྱུར་ཟླེར་བ་རླེད།

གཉྱིས་པ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ངླེས་ཚིག

བསྟན་བཅོས་ནྱི་ཤཱས་ཏ་ཡ་སྟླེ། ཤཱ་ས་ནྱི་འཆོས་པ། ཏ་ཡ་ནྱི་སྐོབ་པ་ལ་འཇུག་སྟླེ། དླེ་ཡང་གདུལ་བའྱི་

ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སོགས་བསབ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་འཆོས་པ། ངན་འགོ་དང་སྱིད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་

ལས་སྐོབ་པར་བླེད་པའྱི་ཕྱིར་འཆོས་སྐོབ་བམ་བསྟན་བཅོས་ཞླེས་བའོ།།

གསུམ་པ། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབླེ་བ། 

སྤྱིར་བསྟན་བཅོས་མཆོག་དམན་དང་། མཆོག་ལའང་བླེད་ལས་བརོད་བ། བཀའྱི་སོ་ནས་དབླེ་བ་མང་

དུ་ཡོད་ཀང་སྤྱི་ཙམ་དང་པོ་ལ་དབླེ་ནའང་ས་སླེ་ལས། དོན་མླེད་དོན་ལོག་དོན་དང་ལྡན། །ངན་གཡོ་

སྱིང་མླེད་སྡུག་བསྔལ་སྤོང་། །ཐོས་རོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལླེན་པ། །ཞླེས་དགུར་གསུངས་ཡོད།

བཞྱི་པ། བསྟན་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྨན་གཞུང་།

དང་པོ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་སྨན་གཞུང་།

༡།   སྦོར་བ་བརྒྱ་པ།

༢།   སྨན་འཚོ་བའྱི་མདོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

༣།   སྨན་ཨ་བའྱི་ཆོ་ག འདྱི་རྣམས་བསྟན་འགྱུར་པོད་ཧླེ་པར་བཞུགས་ཡོད།

སྦོར་བ་བརྒྱད་པ།

༡། ལུས་གསོ་བའྱི་དཔྱད་དང་པོ། ༢། ཟུག་རྔུ་ཟད་པར་བླེད་པ་གཉྱིས་པ། ༣། ཟུག་རྔུ་ཟད་བླེད་གསུམ་

པ། ༤། དུག་ནད་སླེལ་བའྱི་རྒྱུད་བཞྱི་པ། ༥། འབྱུང་པོ་གསོ་བར་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་ལྔ་པ། ༦། བྱིས་པའྱི་

ནད་སླེལ་བའྱི་རྒྱུད་དྲུག་པ། ༧། ར་ལྟར་བླེད་པ་བདུན་པ། ༨། ལས་ལྔའྱི་ལླེའུ་བརྒྱད་པ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང་

བཅས་པ།
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གཉྱིས་པ་སོབ་དཔོན་ཕ་ཁོལ་གྱིས་མཛད་པའྱི་སྨན་གཞུང་།

༡།   ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་པའྱི་ར་བ། བསྟན་འགྱུར་གྱི་པོད་ཧླེ་པར་བཞུགས་ཡོད།

༢།   ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་པའྱི་རང་འགླེལ། བསྟན་འགྱུར་པོ་ཧླེ་པ་དང་ཨླེ་པར་བཞུགས་
ཡོད།

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་པའྱི་ནང་དོན།

     གནས།               ལླེའུ།

༡།  མདོ་ཡྱི་གནས།    ༣༠

༢།  ལུས་ཀྱི་གནས།      ༦

༣།  ནད་གཞྱིའྱི་གནས།    ༡༦

༤།  གསོ་ཐབས་ཀྱི་གནས།    ༢༢

༥།  ཆོ་ག་གྲུབ་པའྱི་གནས།      ༦

༦།  ཕྱི་མའྱི་གནས།     ༤༠

  བསོམས། གནས། ༦        ལླེའུ། ༡༢༠

གསུམ་པ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་མངོན་དགས་མཛད་པའྱི་སྨན་གཞུང་།

༡།  ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་པའྱི་འགླེལ་པ་ཚིག་དོན་ཟླ་ཟླེར། བསྟན་འགྱུར་པོད་ཀོ་པ་དང་ 

ཁོ་པ། གོ་པ། གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད། 

༢།  ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་འགླེལ་པ་ལས་བསྟན་པའྱི་སྨན་གྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས། བསྟན་འགྱུར་གྱི་པོད་

ཧླེ་པར་བཞུགས་ཡོད།

ལྔ་པ། རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་སྨན་གཞུང་བོད་སྐད་དུ་བཞུགས་པ་གཞན།

སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ། ༡། ཕན་པའྱི་མན་ངག ༢། སྤོས་སྦོར་རྱིན་ཆླེན་ཕླེང་བ། ༦ གསང་

ཏྱིག་སྒོན་མླེ། ལླེའུ་བདུན་ཅུ་དོན་བཞྱི་ཡོད་པར་གསུངས་ཀང་ལླེའུ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་དང་སོ་གཉྱིས་

གཉྱིས་ཚང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པར་ལླེའུ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉྱིས་ཡོད། ༦ ར་ཡྱིག་

ཉྱི་ཟླེར་སྒོན་མླེ། ལླེའུ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། ༨ རྱིན་ཆླེན་མདོ་རྒྱུད་གསོ་རྱིག་ལས་ཏྱིག་རྣམ་དྲུག ལླེའུ་ཉྱི་
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ཤུ་ར་གཅྱིག་ཡོད། ལླེ་ཚན་འདྱིའྱི་མཇུག་ཚང་མྱི་འདུག ༩ ཀླུ་རྒྱལ་ཞུས་ལན། ལླེའུ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་

ཡོད། ༡༠། མངོན་རོགས་ཕོགས་གཉྱིས་པ། བརག་པ་དུག་མཚོ། ལླེའུ་བདུན་ཡོད། ༡༡ མངོན་རོགས་

ཕོགས་གསུམ་པ། ཀླུ་ནད་བརག་པའྱི་མླེ་ལོང་རབ་ཏུ་གསལ་བ། ལླེའུ་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཡོད། ༡༢ ལྕགས་

སྦུབ་མ་རྒྱ་ནག་ལུགས་གཙང་པ་བསོམ་ཆུང་ནས་བརྒྱུད་པ། ལླེའུ་བདུན་ཡོད། ༡༣ གསང་བའྱི་བདག་

པོས་བདླེ་བླེད་མཁའ་འགོ་མ་ལ་གནང་བའྱི་མཛེ་བཅོས། ༡༤ མཛེ་རྱིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རགས་བཅོས། 

ལླེའུ་དགུ་ཡོད། ༡༥ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ། ༡༦ ནག་པོ་

དགུའྱི་སྦོར་བ་ནད་གདོན་ཀུན་འཇོམས། ༡༦ སྤོས་ཀྱི་སྦོར་བ་རླེའུ་ཆར། ༡༨ སྤོས་ཀྱི་སྦོར་བ་རླེའུ་ཆར་

བ་བའྱི་ཐབས་བཤད་པ།

དྲང་སོང་ཤ་ལྱི་ཧོ་ཏས་མཛད་པའྱི་སྨན་གཞུང་། རའྱི་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ཤ་ལྱི་ཧོ་ཏ། གནས་གསུམ་དང་

ལླེའུ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཡོད། དླེ་ཡང་གནས་དང་པོ་མདོ་གནས་ལ་ལླེའུ་བཞྱི་བཅུ་དང་། གནས་

གཉྱིས་པ་གྲུབ་པའྱི་གནས་ལ་ལླེའུ་བཅུ་བཞྱི། གནས་གསུམ་པ་གསང་བའྱི་གནས་ལ་ལླེའུ་ཉྱི་ཤུ་ར་

གསུམ་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཨཱ་ཙཱ་རྱ་དྷརྨ་ཤྱི་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཆླེན་རྱིན་ཆླེན་བཟང་པོས་བསྒྱུར།

ཉྱི་མ་སྲུང་བས་མཛད་པའྱི་སྨན་གཞུང་། སྨན་དཔྱད་གཅླེས་པ་གྲུབ་པ། ལླེའུ་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྱིག་ཡོད། 

རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཛི་ན་མྱི་ཏ་དང་། ཨ་ཏྱི་ཝརྨ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བནླེ་ཙནས་བགྱུར་ཅྱིང་གཏན་ལ་ཕབ་

པའོ།།

སོབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྨན་ཡྱིག

༡། འཆྱི་མླེད་བདུད་རྱི་བུམ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ཅླེས་བ་བ། ས་བཅད་སླེ་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་འདུག

༢། གུ་རུའྱི་བདུད་རྱི་བུམ་ཆུང་།

༣། བདུད་རྱི་ཚེ་བུམ།

༤། ཚེ་ལ་ཉླེ་བར་མཁོ་བའྱི་གཏླེར་ཡྱིག་སྣ་ཚོགས།

༡། སོབ་དཔོན་ཙར་བ་ཏྱིས་མཛད་པའྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིའྱི་སྱིད་པའྱི་ཆགས་ལུགས། ༢། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་

གསུངས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་འགླེལ། ༣། དྲང་སོང་ཆླེན་པོ་ཨཱ་ཏྱིའྱི་བུས་མཛད་པའྱི་

སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། ༤། ཙ་ན་ཀའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། ༥། རྒྱ་མཚོས་

བསྟན་པའྱི་མཚན། ༦། མྱི་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་བསྡུས་པ། ༧། མྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་བརག་པ་རྒྱ་མཚོ། 

༨། སོབ་དཔོན་ཨ་ཛོ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རླུང་གནས་ནད་ཀྱི་བརག་པ། ༩། རྨྱི་ལམ་བརག་པ། ༡༠། རྨྱི་ལམ་
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དྲྱི་མ་མླེད་པའྱི་བསོམ་པ། ༡༡། རྨྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་བཟློག་པ། ༡༢། རང་གྱི་སླེམས་ངལ་

སོས་པར་བླེད་པའྱི་མན་ངག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་པ། ༡༤། སོབ་དཔོན་ཀུ་ཛི་པས་མཛད་པ་

འཛག་པ་གཅོད་པའྱི་མན་ངག ༡༥། མཛེ་ནད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། ༡༦། མཛེ་ནད་གསོ་བ།      ༡༧། སོབ་

དཔོན་ཏྱི་ལོས་མཛད་པ་ཕྱི་ནང་ནད་སླེལ་གྱི་གདམས་པ། ༡༨། རྱིམས་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག  ༡༩། གོར་

བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག ༢༠། སོབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མྱིས་མཛད་པའྱི་ནད་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག ༢༡། ནད་གདུག་པ་

ཅན་གསོ་བའྱི་ཐབས། ༢༢། ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་བཅུད་ལླེན་ནད་ཐམས་ཅད་འཇོམས་ཤྱིང་

ལུས་ཀྱི་སྟོབས་རྒྱས་པར་བླེད་པ་སོགས། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆླེན་པོའྱི་སྐབས་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་འཛིན་པ་

ར་གུ་ནཱ་ཐ་དང་འདར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལར་སྨན་

གཞུང་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྱུར་གནང་མཛད་འདུག

༡། སོབ་དཔོན་ཀུན་ཕན་བདུད་རྱི་བྱིན་གྱིས་མཛད་པའྱི་ཚངས་པའྱི་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་རྒྱ་མཚོའྱི་ཡན་ལག་ 

འཛིན་པ་གཡོ་བ་ཅན། 

༢།  རྒྱ་བལ་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྱི་ལས་འོང་བའྱི་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་མན་ངག་གནད་

ཀྱི་སྱིང་པོ་བསྡུས་པ། 

༣།  དྲང་སོང་ཆླེན་པོ་དནླེཎྜས་མཛད་པའྱི་ར་ལ་བརག་ཐབས། 

༤།  རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོ་ཤ་ཛ་ཧང་གྱི་སྨན་པ་མ་ནོ་ཧོའྱི་གདམས་པ་མྱིག་འབླེད་མཐོང་བ་དོན་ལྡན། 

༥།   འཕགས་ཡུལ་དབུས་གྱུར་མ་ཐུ་རའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཀྱི་སྨན་པ་ར་གུ་ནཱ་ཐའྱི་གདམས་པ། 

༦། ཀུན་ཕན་བདུད་རྱིས་མཛད་པའྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་ཚོགས་བདག་ལ་གནང་བའྱི་ས་མུ་དྲ་ཕལ་གྱི་

སྦོར་བ་སོགས་ཟུར་བཀོད་ཟབ་གནད། འདར་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ནས་སྨན་དཔླེ་ཁག་དྲུག་ཙམ་བསྒྱུར་

གནང་བ་དླེ་དག་ནྱི་རྒྱ་གར་ནས་གསོ་དཔྱད་བསྒྱུར་བ་ཐ་མ་ཡྱིན་འདུག །

འདྱི་ནྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བགོ་གླེང་གསུམ་པའྱི་ཐོག་འབྲྱི་

དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕླེབས་ལྟར་ཝཱརཱཎསྱིའྱི་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་སྨན་དགླེ་

དབོན་པོ་རོ་རླེ་དག་འདུལ་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༤སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་བ་༡༡ཚེས་༢༨ཉྱིན་བྲྱིས་པ་དགླེ་

ལླེགས་འཕླེལ།།
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[English version]

Practical Application of Sowa-Rigpa Pharmaceutical

  Dr. Dorjee Damdul
Head, Department of Sowa Rigpa, CIHTS

Email <onpodordam@yahoo.com>

There is no such substance which is devoid of medicinal value, but the 
effectiveness and proper response depend upon the standardization or 
quality of the medicines prepared by the pharmaceutical units. The 
standardization of the medicines is much more important than the 
skilled physician and the intelligent attendant. It is almost sure that 
the accurate prescription of the physician and care of the attendant 
could not relieve the patient unless the medicine is standardized. 
Therefore, medicinal identification, proper collection, proper storage, 
detoxification, authentic pharmacopoeia and the procedures of the 
manufacture are very essential for preparation of standard medicines.
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[Tibetan version]

༄༅།།གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སྦོར་གྱི་ལག་ལླེན།

སྨན་དགླེ་རླེ་རླེ་དག་འདུལ།

གསོ་རྱིག་སླེ་ཚན་འགན་འཛིན།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

དླེ་ཡང་། ས་སྟླེང་སྨན་མྱིན་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་སྟླེང་དུ་སྨན་མྱིན་ཅྱི་ཡང་

མླེད་པར་གསུངས་ཤྱིང་།  འོན་ཀང་སྨན་པ་དང་ནད་གཡོག་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚུལ་བཞྱིན་ཚང་

ནའང་ནད་དྲག་བསྐླེད་ཆླེ་ཆུང་དང་འཆོ་འཆྱི་ཇྱི་བྱུང་གཙོ་བོ་སྨན་གྱི་སྤུད་ཚད་ལླེགས་ཉླེས་ལ་རག་ལུས་

ཤྱིང་། སྨན་སྤུས་ཚད་ལླེགས་ཉླེས་དླེ་ཡང་སྦོར་བཟོ་ཚུལ་བཞྱིན་བྱུང་མྱིན་ལ་ཐུག་པ་དང་། སྦོར་བཟོ་

ཚང་ལ་མ་ནོར་བའྱི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞྱིན་ཡོང་བ་ནྱི་སྨན་གྱི་སྦོར་ཚད་དང་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱི་སོགས་ཀྱི་

ལས་སྣོན་ཉྱིད་གལ་ཆླེ་བ་ཡྱིན།      དླེས་ན་སྨན་གང་ཞྱིག་ཕན་ནུས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་

ལ་དང་པོ་འཁྲུལ་མླེད་ངོས་འཛིན་གྱིས་འདུ་ཚགས་འཐུ་སྒྲུབ་དང་ཉར་ཚགས་ཚུལ་མཐུན་དགོས་པ་

དང་། གཉྱིས་པ་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་སྣོན་ཚུལ་མཐུན་དགོས་པ། གསུམ་པ་སྦོར་

ཚད་དང་སྦོར་ཚུལ་ཚད་ལྡན་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དླེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་སྨན་རྣམས་མ་འཁྲུལ་བར་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་དང་། དླེ་ནས་སྔོ་སྦོར་གྱི་གཅླེས་པའྱི་

ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པའྱི་སྐླེས་སར་སྐླེས་པ་དང་། དུས་སུ་བཏུས་པ། སྐམ་གསླེད་ལླེགས་པ་སོགས་

དགོས་ཤྱིང་། སྨན་གང་ཡང་འདུ་ཚགས་བས་རླེས་མ་རྙྱིངས་ཤྱིང་དུས་ལས་མ་ཡོལ་བ་དང་ནུས་པ་མྱི་

འཆོར་བའྱི་ཉར་ཚགས་ལླེགས་པོ་ཐུབ་པ་དགོས། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྨན་རས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཆ་རླེ་ཀུན་ལ་ཡོད་ཅྱིང་། རང་རང་ལ་གནོད་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་དུ་བཤད་པའྱི་ཆ་ནས་དུག་ཏུ་གགས་པ་རྣམས་འཕལ་དགོས་པར་མ་ཟད་དགོས་ངླེས་ཀྱི་

འཇམ་བཙལ་བ་གལ་ཆླེ་བ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་ནྱི་སྦོར་ཚད་རྣམས་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རམ་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་དང་མ་འགལ་བར་

སྦར་དགོས་པ་མ་ཟད། ཇྱི་ལྟར་སྦོར་བའྱི་ཚུལ་རྣམས་ཀང་མ་འཕྱུག་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།
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[Tibetan version/Full paper]

༄༅།།གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སྦོར་གྱི་ལག་ལླེན།

སྨན་དགླེ་རླེ་རླེ་དག་འདུལ།

གསོ་རྱིག་སླེ་ཚན་འགན་འཛིན།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

འབྱུང་བ་ལྔས་བསྐླེད་པའྱི་ས་སྟླེང་གྱི་རས་རྱིགས་སྨན་མྱིན་ཅྱི་ཡང་མླེད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། འོན་ཀང་

ནད་དྲག་བསྐླེད་ས་ཆོད་ཆླེ་ཆུང་དང་འཚོ་འཆྱི་ཇྱི་བྱུང་གཙོ་བོ་སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་ལླེགས་ཉླེས་ལ་རག་

ལུས་ཤྱིང་། སྤུས་ཚད་ལླེགས་ཉླེས་དླེ་ཡང་སྦོར་བཟོ་ཚུལ་བཞྱིན་བྱུང་མྱིན་ལ་ཐུག་པ་དང་། སྦོར་བཟོ་

ཚང་ལ་མ་ནོར་བའྱི་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞྱིན་ཡོང་བ་ནྱི་སྨན་གྱི་སྦོར་ཚད་དང་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱི་སོགས་

ཀྱི་ལས་སྣོན་ཉྱིད་གལ་ཆླེ་བ་ཡྱིན། དླེས་ན་སྨན་གང་ཞྱིག་ཕན་ནུས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་ལ་

དང་པོ་འཁྲུལ་མླེད་ངོས་འཛིན་གྱིས་འདུ་ཚགས་འཐུ་སྒྲུབ་དང་ཉར་ཚགས་ཚུལ་མཐུན་དགོས་པ་དང་།  

དླེ་ནས་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གཅླེས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ལས་སྣོན་ཚུལ་མཐུན། སྦོར་ཚད་

དང་སྦོར་ཚུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ།    སྤྱིར་སྨན་རས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཆ་རླེ་ཀུན་ལ་ཡོད་

ཅྱིང་། རང་རང་ལ་གནོད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དུ་བཤད་པའྱི་ཆ་ཤས་དུག་དུ་གགས་པ་རྣམས་འཕལ་

དགོས་པར་མ་ཟད་དགོས་ངླེས་ཀྱི་འཇམ་བཙལ་བ་གལ་ཆླེ་བ་ཡྱིན། དླེས་ན་འདྱིར་སྨན་དང་སྨན་རས་

ཀྱི་གལ་གནད་དང་། སྨན་རས་ཀྱི་རླེན་དང་རོ་ནུས་འདུ་ཚགས་ཚུལ་མཐུན། སྦོར་ཐབས། དུག་འདོན་

གཡའ་ཕྱིའྱི་ལས་སྣོན། སྨན་རས་གཙོ་ཆླེ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱིའྱི་ལས་སྣོན་བཅས་

རྱིམ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དླེ་ལ་དང་པོ་ནྱི། གཞུང་ལས་སྨན་རྣམས་ནོར་བུ་དང་བདུད་རྱི་དང་མཆོད་རས་གསུམ་དུ་ཤླེས་དགོས་

པར་གསུངས་པ་ལྟར། སྨན་གྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་ནས་མྱི་ན་བར་གནས་པ་དང་། ན་བ་གསོ་

བ། ཚེ་རྱིང་བ། ཆོས་ནོར་འདོད་པ་ཐར་པ་སྟླེ་ཕུན་ཚོགས་སླེ་བཞྱིའྱི་བདླེ་བ་སོགས་རང་གཞན་འཕལ་

ཕུགས་འདྱི་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོད་དོན་བདླེ་བག་ཏུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་བླེད་པ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་སྨན་རས་ཀྱི་རླེན་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡྱིན་པ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔས་བསྐླེད་པའྱི་སྨན་རས་དླེ་དག་རང་

རང་ལ་ཤས་ཆླེ་ཆུང་ཙམ་མ་གཏོགས་རོ་དང་། ཞུ་རླེས། ནུས་པ། ཡོན་ཏན་རྣམས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་

ཅྱིང་། ལུས་ནད་གཉླེན་པོ་གསུམ་འབྱུང་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པའྱི་འབྲླེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན།
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གསུམ་པ་འདུ་ཚགས་དང་བཙལ་ཚུལ། ཐོག་མར་ངོས་འཛིན་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་སྐླེས་སར་

སྐླེས་པ། དུས་སུ་བཏུས་པ། ལས་སྣོན། གཞན་གྱི་དྲྱིས་མ་གོས་པ། ཉྱི་ལྷགས་སོགས་ཀྱིས་མ་ཕོག་པ། 

རླུང་མྱི་ཤོར་བའྱི་ཁ་བསམ་པོ། ཤ་རྱིགས་རྣམས་རུལ་བསྲུང་མྱི་འགྱུར་བ། མ་རྙྱིངས་པ་སོགས་འདུ་

ཚགས་ཚུལ་མཐུན་དགོས་པ་དང་། འདུ་ཚགས་ཚུལ་མཐུན་བས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་མ་བས་པའྱི་ཉླེས་

སྐོན་མང་དུ་ཡོད།

བཞྱི་པ་སྦོར་ཐབས། དླེ་ལ་དུགས་འདོན་གཡའ་ཕྱིའྱི་ལས་སྣོན་དང་། སྦོར་ཚད། འཇམ་བཙལ། འཕོད་

པར་སྦར་བ། རན་འཚམ་གྱི་ཁ་འཛིན་དང་ཁ་བསྒྱུར་སོགས་གནད་ལ་འཁླེལ་བ་དགོས།

ལྔ་པ་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱིའྱི་ལས་སྣོན། སྨན་རས་རྣམས་དུག་འདོན་སོགས་ཀྱི་ལས་སྣོན་བ་དགོས་

པ་གལ་ཆླེ་སྟླེ། དླེ་ཡང་ལས་ཆོག་ཀུན་གསལ་སྣང་མཛོད་ལས། མ་བཏུལ་སྨན་རྒོད་རང་རང་དུག་དང་

ལྡན། དུག་ཅླེས་སོག་ཟ་འཕོག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་། །ཟུངས་ངན་སྨན་རྩུབ་དཔྱད་ལོག་སོག་འདོར་

བླེད།     །ཕན་ལས་གནོད་ཆླེ་རྩུབ་པས་ཟུག་གཟླེར་ལྡང་།      །ཕོ་བའྱི་མླེ་གསོད་མྱིག་འགྱིབ་ར་སོ་

འགག །བཤལ་སྐྱུག་གོ་ལྡོག་ལ་སོགས་ཉླེས་མང་སྐླེད། ཅླེས་གསུངས་ཡོད།

དླེས་ན་དླེ་ལའང་མ་ནུ་དང་། རུ་ར། ཤྱིང་མངར། ཀ་ཀོ་ལ་སོགས་ཕྱི་ལྤགས་བྲད་བརར་དང་བཤུ་

དགོས་པའྱི་རྱིགས་དང་། ཡང་སྐླེར་པ་དང་། སླེ་རྒོད། འོམ་བུ་སོགས་ཤ་གདན་ཕལ་དགོས་པ། འཇམ་

འབྲས། རོ་དྲླེག གཟླེ་མ། མཚལ། བསླེ་རུ། ཟླེ་ཚྭ་སོགས་བརོ་དགོས་པ། འགོན་བུ། དུང་། ཤ་རུ། དུར་

ཐོད། ཅོང་ཞྱི་རྒོད་བཏུལ་སོགས་ཤས་ཆླེར་ཧར་བསླེག་དགོས་རྱིགས། དབྱི་མོང་། སོག་པ། བ་ལུ། ཚ་

བ་གསུམ། གར་ནག་སོགས་ནུས་བསླེག་དགོས་པའྱི་རྱིགས། ཚ་ལ་དང་བུལ་ཏོག་སོགས་ཆུ་བཅད་

དགོས་པའྱི་རྱིགས། ཀོ་བྱི་ལ། གཡུ་བྱུར་སོགས་རྱིན་ཆླེན། གངས་ཐྱིགས་སོགས་རོ་རྱིགས་རྣམས་

བཙོ་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཨ་རུ་ར་དང་། བ་རུ་ར། སྐྱུ་རུ་ར་སོགས་འབྲས་བུའྱི་ནང་རུས་

འདོན་དགོས་རྱིགས། ཉླེ་ཤྱིང་། ར་མཉླེ། བ་སྤུ། དབང་ལག་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་སྐླེད་བཅུད་ལླེན་ལ་

གཏོང་དུས་དྲོད་དང་བཅུད་དུ་འགུག་དགོས་པ་སོགས་དུག་འཕལ་ནུས་འདོན་དགོས་པའྱི་ལས་ཚུལ་

མང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན།

དྲུག་པ་དགོས་མཁོ་ཆླེ་བའྱི་སྨན་རས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དུག་འདོན་བ་བའྱི་ཚུལ་ས་བོན་ཙམ་ཞྱིག་བཀོད་པ་

གཤམ་གསལ།

ཀོ་བྱི་ལ། ཀོ་བྱི་ལ་དླེ་ཉྱིད་རས་ཐུམ་བརྒྱབ་སྟླེ་དླེ་ཡྱི་སྣླེ་མོ་ཤྱིང་ཞྱིག་ལ་གཏོད་ནས་ཤྱིང་དླེ་སྣོད་ཀྱི་ཁ་
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ནས་འཕླེད་ལ་བཞག རས་ཐུམ་དླེ་ཉྱིད་འཚིག་ཉླེན་ཡོད་སྟབས་སྣོད་ཀྱི་མཐྱིལ་ལ་མ་ཐུག་པར་ཤྱིང་ལ་

བཏགས་པ་དླེ་ལ་འོ་མ་ནུབ་ཙམ་བླུགས་ནས་མླེ་ཆུང་ངུས་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཙམ་བསྐོལ་དགོས་ཤྱིང་། དླེ་

ནུབ་སྣོད་དླེ་རང་དུ་བཞག སང་ཉྱིན་དླེར་འོ་མ་རྣམས་ཆུ་བཤལ་གྱི་དག་པར་བཀྲུས། དླེ་ནས་ཀོ་བྱི་ལའྱི་

ཕྱི་སྤགས་བཤུས། ཕྱི་སྤགས་བཤུས་ཟྱིན་ནས་གྱིས་ཕླེད་གཤགས་བཏང་བའྱི་ནང་ན་ལྕླེ་ཆུང་ལླེབ་མོ་

ཡུ་བ་ཅན་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དླེ་འདོན་དགོས་པ་ཡྱིན། དླེ་རླེས་རོ་གཏུན་སོགས་སུ་ཞྱིབ་མོར་བཟོས་

པའྱི་ཕླེ་མ་དླེ་ཉྱིད་སྨན་ལ་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།

ཡང་ན་ཀོ་བྱི་ལའྱི་པགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ས་མཁླེགས་ཡོད་པས་པགས་པ་བཤུ་དཀའ་བར་བརླེན་ཐོག་མར་

མླེ་མུར་རམ་བླེ་མར་བརོས་ནས་གྱིས་རླེ་རླེ་བཞྱིན་པགས་པ་བཤུ་བ་དང་། ཡང་ན་ཆུ་བསྐོལ་ལ་ཉྱིན་ 

བདུན་ཙམ་སྦངས་ནས་ཀོ་བྱི་ལའྱི་འཕང་ལོ་མཐླེབ་མཛུབ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་བཙིར་དུས་ཆུ་འཐོར་ཡོང་

གྱི་ཡོད་པས་དླེ་དུས་པགས་པ་བཤུས་ན་པགས་པ་འཕལ་ས་བ་ཡོད། ཀོ་བྱི་ལ་རླེ་རླེ་བཞྱིན་གྱིས་བྲད་

བྲད་བཏང་སྟླེ་པགས་པ་ཆ་ཚང་བཤུས་ཟྱིན་ནས་འོ་མའྱི་ནང་ཡུན་རྱིང་ཙམ་མླེ་ཆུང་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་

ཚོས་པར་བཙོས། འོ་མ་ཉུང་སྐོན་དང་ཆུ་འཐག་པ་བྱུང་ན་ཁ་གསབ་བ་དགོས་ཤྱིང་། མཐར་འོ་མ་ཐྱིམ་

ལ་ཉླེ་བ་ན་ཆུ་གཙང་གྱིས་བཀྲུ་བཤལ་ལླེགས་པར་བས་ཏླེ་སྐམ། དླེ་ནས་ཕླེ་མ་བཟོས་ཏླེ་སྨན་ལ་བླེད་

སྤོད་བླེད་པའང་ཡོད། ཀོ་བྱི་ལ་བཙོས་ཤུལ་གྱི་འོ་མ་དླེ་ལ་དུག་ཡོད་པས་སླེམས་ཅན་གྱི་ཁ་ལ་མ་འགོ་

བ་བླེད་དགོས། ཀོ་བྱི་ལ་དུག་བཏོན་ཟྱིན་པ་འདྱི་ཟླ་ཤླེལ་ལ་སོགས་པ་ཕོ་བ་དང་དུག་སྨན་རྱིགས་ལ་

གཏོང་བ་མ་གཏོགས་ཁག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་སྨན་ཀོ་བྱི་༡༣ སོགས་ལ་ཀོ་བྱི་ལ་དུག་མ་བཏོན་པའྱི་

རྒོད་པོ་དླེ་ཉྱིད་ཐད་ཀར་སྨན་ལ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། གཉན་ཚད་སྟོབས་ཆླེན་གྱི་རྱིགས་ལ་ཀོ་བྱི་ལའྱི་

ཕྱི་ལྤགས་བཤུས་རླེས་མླེ་མུར་ལ་དྲོས་ཙམ་བསླེག་ནས་སྤོད་པའང་ཡོད། ཡང་ཀོ་བྱི་ལའྱི་པགས་པ་དླེ་

ཉྱིད་མ་ནུ་བཞྱི་ཐང་གྱི་སྟླེང་ལ་བསྣན་ན་ཀོ་བྱི་ལྔ་ཐང་ཞླེས་ཁག་རླུང་སྤྱི་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན།

གུལ་ནག སྤྱིར་གུལ་ནག་སྨན་ལ་གཏོང་དུས་ཆུ་ཡྱི་ནང་བསྐོལ་བས་འོ་མ་ལྟར་དཀར་པོར་གྱུར་རླེས་

ཚགས་ཀྱིས་དྲངས་པའྱི་དངས་མ་དླེ་སྨན་ལ་བླུགས་ཀྱི་ཡོད། ཡང་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་པ་རྣམས་

ཀྱིས་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་ཁུ་བའྱི་ནང་བསྐོལ་ནས་དུག་འདོན་བླེད་ཀྱི་ཡོད།

སོག་སྐ། སྨན་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོག་པ་ནྱི་ཐོབ་ན་ཆྱིག་སོག་དང་། མ་ཐོབ་ན་ཡོངས་གགས་བླེད་སྤོད་

བླེད་བཞྱིན་པའྱི་སོག་པ་སྱིལ་མ་ཅན་དླེ་དླེ་གཏོར་བར་མཐོང་། དླེ་ཡང་སོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་སྤགས་

བཤུས་རླེས་གྱིས་སབ་མོར་གཞོག་ནས་ལླེགས་པར་སྐམ་དགོས་ཤྱིང་། བསྐམས་ཟྱིན་ནས་དུ་བ་མྱི་

ཤོར་བའྱི་སང་ང་སྦུབས་སྦར་གྱི་ནང་མླེ་ཤུགས་རན་པོས་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་སམ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བསླེག་
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དགོས། བསླེགས་ཟྱིན་ནས་གང་དུ་བཅུག གང་ནས་ནང་དུ་ཐལ་བར་གྱུར་པའྱི་སོག་ཐལ་མཐྱིང་ནག་དླེ་

ཉྱིད་བངས་ནས་སྨན་ལ་བླེད་སྤོད་བ་ཆོག ས་ངའྱི་བར་མཚམས་སུ་ས་མགས་སོགས་ཀྱི་སྐོ་མ་ལྟ་བུས་

བཀག་ནས་རླུང་མྱི་ཤོར་བ་གལ་ཆླེ། རླུང་ཤོར་ནས་ཐལ་བར་གྱུར་ན་ནུས་པ་མླེད།

གོ་བྲུན་དང་རྒོད་བྲུན། བ་གོ་བོ་དང་བ་རྒོད་ཀྱི་བྲུན་སྨན་ལ་གཏོང་དུས་ཐོག་མར་ཆུ་ནང་དུ་ལླེགས་པར་

སྦངས། དླེ་རླེས་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་ནས་རས་ཚགས་རྒྱབ་ནས་ཁུ་བ་དླེ་བཙག་པར་བ་ཞྱིང་། རས་

ཚགས་ཀྱི་སྟླེང་དུ་ཆགས་པའྱི་སྱིགས་རོ་ཡོད་ཚེ་འདོར་དགོས་དང་། རས་ཚགས་ཀྱིས་བཙགས་པའྱི་

ཁུ་བ་དངས་མ་དླེ་ཉྱིད་གྲུངས་སུ་བཅུག་པའམ་དངས་སྱིགས་ཕླེ་རུ་འཇུག་དགོས་པ་དང་། དངས་

སྱིགས་ཕླེ་ནས་སྟླེང་གྱི་ཆུ་དངས་མ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ཕྱིར་ཕོ། སྣོད་ཀྱི་མཐྱིལ་དུ་ཆགས་པའྱི་བྲུན་ཐལ་

འདམ་ཞྱིབ་མོ་དླེ་ཉྱིད་སྐམ། བསྐམས་ཟྱིན་ནས་སང་ངའྱི་ནང་ཡུད་ཙམ་མླེ་ལ་བརོས་ནས་སྨན་ལ་བླེད་

སྤོད་བ་ཆོག་པ་ཡྱིན།

ཅོང་ཞྱི། ཅོང་ཞྱི་ལ་ཅོང་ཞྱི་ཚ་བཏུལ་དང་། ཅོང་ཞྱི་གང་འདུལ། ཅོང་ཞྱི་རྒོད་བཏུལ། ཅོང་ཞྱི་འཕྲུལ་ཐལ་

སོགས་ནད་གཞྱི་སོ་སོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་སྣོན་དང་འདུལ་སྦོང་གྱི་ལག་ལླེན་རྣམ་གངས་མྱི་འདྲ་བ་

མང་པོ་ཡོད། འདྱིར་ཅོང་ཞྱི་ཟླ་འོད་ཀྱི་ལག་ལླེན་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་འབྲྱི་བར་བ་ཞྱིང་གཞན་རྣམས་གཞན་

ལས་ཤླེས་པར་བའོ།།

ཅོང་ཞྱི་གང་བཏུལ། ཅོང་ཞྱི་འདྱི་ཡྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ལ་ཅོང་ཞྱི་ཟླ་འོད་དང་། ཅོང་ཞྱི་མཛོ་འོ། ཅོང་

ཞྱི་གང་བཏུལ་ཟླེར། ལག་ལླེན་དངོས་ནྱི་ཅོང་ཞྱི་ལ་ཟླེ་ཚྭ་བླུགས་ནས་བསྐོལ་བའྱི་ཁུ་བ་སླེར་ཤས་ཅན་

དླེ་ཕྱིར་ཕོ། ཆུ་གང་གྱིས་ལན་མང་བཤལ་བཤལ་བས་ཏླེ་ཁུ་བ་དངས་མ་དཀར་སང་ཆགས་རླེས་སྐམ་

ནས་ཞྱིབ་པར་བཏགས། ཡང་ཟླེ་ཚ་དང་བོང་དམར་གཉྱིས་ཀ་བླུགས་པའང་ཡོད་ལ། ཡང་གང་ཡང་མ་

བླུགས་པར་ཡུན་རྱིང་བཙོས་ནས་ཁུ་བ་དཀར་སང་དུ་མ་འགྱུར་བར་དུ་ཆུ་བཤལ་འཐླེམས་པར་བས་

ཏླེ་བསྐམས། དླེ་ནས་ཞྱིབ་པར་བཏགས། བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་ཁང་ཐོག་སོགས་

ཟླ་བའྱི་འོད་མདངས་ཤར་ས་ཞྱིག་ཏུ་ཟླ་བ་ཤར་བ་དང་ཅོང་ཞྱིའྱི་ཕླེ་མ་དླེ་ཉྱིད་མཛོ་མོའམ་བ་ཡྱི་འོ་མ་

སོགས་འོ་མ་གང་ཐོབ་ཀྱིས་གར་ས་ཟན་དྲོན་ཙམ་སྦྲུས་ནས་ཟླ་བའྱི་འོད་ཀྱི་བསྱིལ་ཟླེར་ནང་འདམ་

འཐག་ཞྱིབ་བསྣུར་ཡུན་རྱིང་བ་དགོས་པ་ཡྱིན། འདམ་འཐག་བས་རྱིམ་བཞྱིན་གར་དུ་འགོ་བ་དང་གར་

དུ་ཕྱིན་ན་སར་འོ་མ་རན་འཚམ་བླུགས་ནས་འདམ་འཐག་འཐླེམས་པར་བ་དགོས་པ་ཡྱིན། ལླེགས་

པར་འདམ་འཐག་ཟྱིན་རླེས་འཕང་ལོ་སབ་མོ་བཟོས་ནས་ལྕགས་སོགས་ཀྱི་སྟླེང་ཤོག་བུ་བཏྱིང་བའྱི་

ཁར་བཀམས་ནས་ཟླ་བའྱི་འོད་ལ་སྐམ་དགོས་པ་ཡྱིན། མ་སྐམ་བར་དུ་གྱིབ་མ་དང་བསྱིལ་སར་སྐམ་
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པ་ལས་ཉྱི་འོད་ཕོག་ས་དང་དྲོ་སར་སྐམ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན། འཕང་ལོ་ལླེགས་པར་བསྐམས་ཟྱིན་ནས་ཟླ་

ཤླེལ་ལ་སོགས་པ་སྨན་གང་དང་གང་ལ་ནམ་དགོས་དུས་ན་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།    འཕང་ལོ་མཐུག་

པོ་དང་ཆླེན་པོ་བཟོས་ན་སྐམ་དཀའ་བ་དང་།       བསྐམས་ནའང་གཏྱིང་ངོས་འདྲུལ་སྲུངས་སུ་གྱུར་

བ་དང་། དྲྱི་རོ་ངན་པ་མནམ་པ་བྱུང་བས་བཟོ་ཚུལ་ལའང་དོ་སྣང་དང་བསྱིལ་སར་ཉར་ཚགས་ལླེགས་

པར་བ་དགོས་པ་ཡྱིན། མཁས་པ་འགས་འཕང་ལོ་མ་བཟོས་པར་ཕྱུ་ར་ལྟར་བསྱིལ་མར་བསྐམ་ནས་

སྤོད་པའང་ཡོད། དླེ་ལྟར་བླེད་ན་སྐམ་བདླེ་བ་དང་འདྲུལ་སྲུངས་ཆླེར་མྱི་ཡོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ཡོད།

ལྕགས་རྱི་ཟླ་འོད། ཐོག་མར་ལྕགས་རྱི་ཟླ་འོད་མ་བཟོས་གོང་ལྕགས་དུག་འདོན་བ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དླེ་ཡང་འོམ་བུ་ཆུ་གཙང་གྱི་ནང་དུ་ལླེགས་པར་བསྐོལ་ནས་ཟུར་དུ་ཁུ་བ་ཕབ་པ་ཞྱིབ་ཚགས་རྒྱབ་སྟླེ་

སྱིགས་རོ་རྣམས་ཕྱིར་འདོར། ཁུ་བ་དངས་མ་དླེ་ཡྱི་ནང་དུ་ལྕགས་རྣམས་བླུགས་ནས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་

ཙམ་རྱིང་བཙོས་རླེས་ཆུ་གང་གྱིས་བཀྲུ་བཤལ་དག་པར་བ་དགོས་པ་ཡྱིན།  དླེ་ནས་ཆུ་གཙང་ནང་

ལན་ཚྭ་བླུག་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་བཙོས་རླེས་ཆུ་གང་གྱིས་བཀྲུ་བཤལ་དག་པར་བ་དགོས་

ཤྱིང་། དླེ་ཡང་དཔླེར་ན་ལྕགས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་ཡོད་ན་ལན་ཚྭ་ག་རམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་བླུགས་དགོས་པ་

དང་། བཙོ་བཤལ་བསྐམས་ཟྱིན་རླེས་ལྕགས་དླེ་ཉྱིད་ལྕགས་རྱི་ཟླ་འོད་བཟོ་ཆླེད་དུ་བླེད་སྤོད་བ་ཆོག་

པ་ཡྱིན། ཡང་ལུགས་གཅྱིག་ལ་སྦྲང་གཤོག་ལྟ་བུའྱི་ལྕགས་ཐག་ལླེབ་མོ་མང་པོ་ཕུང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་ཕོན་

པོར་བཟོས་ནས་མླེ་ནང་དུ་བསླེག ཚ་པོ་ཆགས་པ་དང་བ་ཆུའྱི་ནང་དུ་སྐྱུར་ནས་སོར་སྒ་ཐོན་བ་དླེ་འདྲ་

ལན་མང་ངམ་ལན་ཉླེར་གཅྱིག་ཙམ་དུ་བས་པས་དུག་ཐོན་པར་བཤད། ཡང་ལྕགས་ཕླེ་གོང་བཞྱིན་དུག་

བཏོན་ནས་གཏོང་བའང་ཡོད།

དངོས་གཞྱི་ལྕགས་རྱི་ཟླ་འོད་བཟོ་ཚུལ་ནྱི། བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་མ་སླེབས་པའྱི་ཉྱིན་

འགའ་ཤས་གོང་ནས་ལྕགས་རྱི་བཟོ་དགོས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་ལྕགས་སང་ཞྱིག་གྱི་ནང་སྨན་མང་ཉུང་ལ་

གཞྱིགས་པའྱི་ཆུ་བསྐོལ་བླུགས། དླེ་ལ་གོང་གྱི་དུག་བཏོན་ཟྱིན་པའྱི་ལྕགས་རྣམས་བླུགས། དླེའྱི་སྟླེང་

དུ་ཨ་རུ་ར་ནང་རུས་བཏོན་པའྱི་ཕྱི་ཡྱི་ཤ་ཁོ་ན་ལས་ཕླེ་མར་བས་པའྱི་ཨ་རུའྱི་ཕླེ་མ་བླུགས་ནས་སྐ་

བས་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་པར་བ། དླེ་ཡང་དཔླེར་ན་ཆུ་བསྐོལ་གྱིས་ཕླེད་ཙམ་བཀང་བའྱི་ནང་དུ་རུས་

པ་དོར་བའྱི་ཨ་རུ་རའྱི་ཤ་ཞྱིབ་མོར་བས་པ་ཀྱི་ལོ་ལྔ་ཡོད་ན་དུག་བཏོན་ཟྱིན་པའྱི་ལྕགས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་

ཙམ་ཞྱིག་བླུགས་ནས་གར་ས་ཞོ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་བ་དགོས། དླེ་ལྟར་ཆུ་སྨན་ལྕགས་གསུམ་བླུགས་པའྱི་

ལྕགས་སང་གྱི་འོག་ཏུ་ར་རས་ལྟ་བུའྱི་གདན་ཞྱིག་བཏྱིང་། སྟླེང་དུ་ཁླེབས་གཅོད་རྒྱབ། དླེའྱི་སྟླེང་དུའང་

ར་རས་སོགས་ཀྱིས་གཡོགས་དགོས་པ་དང་། སྔ་དགོང་ཉྱིན་དགུང་གསུམ་ལ་ཐླེངས་རླེ་དཀྲུག་དཀྲུག་
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གཏོང་བ་དང་། ཆུ་འཐག་ན་ཆུ་བསྐོལ་ཉུང་ཙམ་རླེ་གསབ་པ་དླེ་འདྲ་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་མ་སླེབས་པར་

བ་དགོས་པ་ཡྱིན། བོད་ཟླ་བརྒྱད་པའྱི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའྱི་ཉྱིན་དགོང་དྲོ་ཟླ་བ་ཤར་བ་དང་ལྕགས་རྱི་དླེ་

ཉྱིད་འགྱིག་གདན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་སྟླེང་དུ་བཀམས་ནས་ཟླ་བའྱི་འོད་མདངས་ཕོག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པ་

ཡྱིན། དླེ་ནས་མ་སྐམ་བར་དུ་བསྱིལ་ས་དང་གྱིབ་མར་བསྐམ་པ་ལས་ཉྱི་མ་དང་དྲོ་སར་སྐམ་མྱི་རུང་། 

བསྐམས་ཟྱིན་ནས་མ་ཞུ་བའྱི་ལྕགས་ཧྲུག་ལྷག་པ་གང་ཡོད་ལླེགས་པར་དབླེ་འབླེད་བས་ཏླེ་ཕྱིར་བཏོན། 

ལྷག་མའྱི་སྨན་རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་ཕླེ་མར་བཏགས་ཤྱིང་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་དྲངས་ནས་སྨན་ལ་ནམ་དགོས་དུས་

སུ་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན། སྨན་ལ་ལྕགས་ཧྲུག་ཤོར་ན་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་བས་དོ་གལ་ཆླེན་པོས་ལྕགས་ཡླེ་ནས་

མ་ཤོར་བ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྕགས་རྱི་བསྐམས་ཟྱིན་ན་བརྡུང་དཀའ་བས་ལྕགས་རྱི་མ་སྐམ་ཙམ་

གྱི་གོང་གཞའ་རླན་ཕན་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ་བརྡུང་འགོ་བརམ་སྟླེ་བརྡུང་གྱིན་བརྡུང་གྱིན་ཞྱིབ་ཚགས་ལ་

དྲངས་ཀྱིན་དྲངས་ཀྱིན་ལྕགས་དབླེ་ཕླེ་གྱིན་ཕྱིན་གྱིམ་མར་སྐམ་གྱིན་སྐམ་གྱིན་བ་དགོས་པ་ཡྱིན།

འཇམ་འབྲས། འཇམ་འབྲས་རྣམས་བླེ་མའྱི་ནང་བརོ་དགོས་ཤྱིང་། རླེ་གཉྱིས་ཚེག་སྒ་དང་བཅས་

ཡར་བའམ། ཡང་ན་འགའ་རླེ་མདོག་ཁམ་ནག་ཆགས་པ་བྱུང་ན་ཐབ་ལས་ཕབ་ནས་བླེ་མ་བཙག དླེ་

ནས་འབྲས་བུ་དླེ་ཉྱིད་བརྡུངས་རླེས་ཕྱི་ལོགས་ས་མཁླེགས་དླེ་འདོར་ནས་ནང་གྱི་ཚི་གུ་སླེར་ཧོག་ཙམ་

འཚིག་ཡོད་པ་དླེ་ཉྱིད་བཏོན་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།

བུལ་ཏོག བུལ་ཏོག་རྣམས་སང་ངའྱི་ནང་ལླེགས་པར་བརོ་དགོས་པ་ཡྱིན། བརོ་དུས་བརླན་གཤླེར་

དང་རླངས་པ་ཐོན་ཡོང་བ་ཡྱིན། དླེ་ལྟ་བུའྱི་བརླན་གཤླེར་རླངས་པ་སྐམ་དུ་བཅུག་ནས་ཆུ་འཐག་བཅད་

དོགས་པ་ཡྱིན། ཆུ་བཅད་ཟྱིན་པའྱི་ཐལ་ཞྱིབ་སྐམ་པོ་དླེ་སྨན་ལ་སྤོད་ཆོག

བྲག་ཞུན། བྲག་ཞུན་ལ་ས་རོ་སོགས་ཀྱི་ལྷད་རགས་པ་ཡོད་ན་ཕྱིར་བསལ། དླེ་རླེས་ཧོབ་ཙམ་བརྡུངས་

ནས་ཆུ་གཙང་གྱི་ནང་བཙོ་བར་བ་ཞྱིང་། བཙོས་ཟྱིན་ནས་སྟླེང་གྱི་ཁུ་བ་དླེ་སྣོད་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བཞུར། 

ལྷག་མ་དངས་སྱིགས་འདྲླེས་མར་གནས་པ་རྣམས་གྲུངས་སུ་བཅུག་ནས་བཞག་པས་དངས་སྱིངས་ཕླེ་

བ་ཡྱིན། སྟླེང་གྱི་དངས་མ་དླེ་ཁུ་བ་སྔ་མ་དང་བསོམ་ཞྱིང་བསླེས། སྣོད་ཀྱི་མཐྱིལ་ཞབས་ན་ལྷག་པའྱི་

ས་རོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྙྱིགས་རོ་རྣམས་ཕྱིར་དོར། བྲག་ཞུན་བསྐོལ་བའྱི་ཁུ་བ་དངས་མ་དླེ་སྨན་ལ་གཏོང་

ཆོག་ཡང་ན་ཁུ་བ་དླེ་ཉྱིད་སར་བསྐོལ་ཞྱིང་ཁཎྜ་ཕབ་ནས་ནམ་དགོས་དུས་ན་ཆུ་ལ་སྦངས་ནས་སྨན་ལ་

སྤོད་ཆོག

གཡུ་དང་བྱུ་རུ་མུ་ཏྱིག་མུ་མླེན་སོགས། རྱིན་ཆླེན་འདྱི་དག་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དུག་འདོན་

གཅྱིག་པ་ཡྱིན་སྟབས་སྨན་གཅྱིག་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་མཉམ་དུ་དུག་འདོན་བ་ཆོག དླེ་ཡང་ཐོག་མར་
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བྱུ་རུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཧོབ་ཙམ་བརྡུངས། དླེ་རླེས་རྱིན་ཆླེན་དླེ་དག་མང་ཉུང་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པའྱི་ལྱིད་

ཚད་དང་མཉམ་པའྱི་ཚ་ལ་ཆུ་བཅད་དང་ཟླེ་ཚྭ། ཟླེ་ཚྭའྱི་སུམ་ཆ་བླེ་ལང་རླེ་རལ་དང་། གངྒ་ཆུང་། སྟར་

བུའྱི་ཁཎྜ། ཨ་རུ་ར་རུས་པ་དང་བཅས་པ། འགོན་བུའྱི་ཐལ་བ་ནུས་བསླེགས་བས་པ་ཚྭ་འདླེབས་ཙམ། 

ག་རྱི་དྲྱི་ཐོན་ཙམ་བཅས་སྨན་རྣམས་རས་ཁུག་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་ཁ་བསམ། བྱུ་རུ་དང་དུག་

འདོན་སྨན་རས་རྣམས་ལོ་བརྒྱད་དྲྱི་ཆུ་ནུབ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་བླུགས་ནས་ཉུང་མཐར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་

ཙམ་མམ་ཡང་ན་བྱུ་རུའྱི་རང་མདོག་གྱུར་ནས་ཅུས་ཟད་དམར་སྐར་གྱུར་པའྱི་དུས་ཡུན་ཙམ་བཙོ་

དགོས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སྨན་རས་བླུགས་པའྱི་རས་ཁུག་བཏོན་རླེས་རྱིན་ཆླེན་རྣམས་ཆུ་གང་གྱིས་བཀྲུ་

བཤལ་དག་པར་བ། དླེ་རླེས་ཆང་བཟང་པོའྱི་ནང་དུ་བླུགས་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་བཙོས་ནས་ཆུ་

གང་གྱིས་བཀྲུ་བཤལ་བ་ཞྱིང་། དླེ་ནས་སར་ཡང་ཆུ་གཙང་མའྱི་ནང་ཆུ་ཚོད་རླེ་རླེ་ཅན་ཐླེངས་གསུམ་

བཙོ་བཤལ་དག་པར་བས་ཏླེ་སྐམ་དགོས་པ་ཡྱིན། བསྐམས་ཟྱིན་རླེས་ཞྱིབ་མོར་བཏགས་ནས་ཞྱིབ་

ཚགས་ལ་དྲངས་དགོས་ཤྱིང་། སར་ཡང་རོ་གཞོང་ཞྱིག་ཏུ་འཇམ་དབུར་ལླེགས་པར་བརྒྱབ་སྟླེ་སྨན་ལ་

སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།

མུ་མླེན་དླེ་ཉྱིད་ཁྱུང་ལྔ་ནྱི་ལ་ལ་སོགས་པ་ཆུ་སླེར་གྱི་སྨན་ལ་གཏོང་དུས་སླེར་འདུལ་བ་དགོས་པ་ཡོད། 

དླེ་ཡང་ཐོག་མར་མུ་མླེན་རྣམས་ལ་ཕག་ཚིལ་བྱུག དླེ་ནས་སྐླེར་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་མླེ་ལ་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་

ཙམ་ཞྱིག་བརོ་དགོས། བརོས་ཟྱིན་ནས་ཆུ་དྲོ་འཇམ་གྱིས་བཀྲུ་བཤལ་དག་པར་བས་རླེས་ཉྱི་མར་སྐམ། 

བསྐམས་ཟྱིན་ནས་ཞྱིབ་པར་བརྡུངས་ཏླེ་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་དྲངས། རོ་གཞོང་དུ་སར་ཡང་འཇམ་དབུར་

རྒྱབ་པའྱི་མུ་མླེན་གྱི་ཕླེ་མ་དླེ་ཉྱིད་སྨན་ལ་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།

སྦྲུལ་ཤ སྦྲུལ་ཤ་རྣམས་ག་རྱི་དྲྱི་ཐོན་ཙམ་བཏབ་པའྱི་ཆང་གྱི་ནང་དུ་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་སྦངས་

ནས་བཞག དླེ་ནས་ཆུ་གང་གྱིས་བཀྲུ་བཤལ་ལླེགས་པར་བཏང་ནས་སྐམ་པར་བ། བསྐམས་ཟྱིན་ནས་

ཞྱིབ་པར་བཏགས་ནས་སྨན་ལ་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན། ཚ་བ་ཆླེ་དུས་སྦངས་ཡུན་རྱིང་ན་འདྲུལ་ཉླེན་ཡོད་

པས་གནས་དུས་དང་འཚམ་པར་སྦང་དགོས་ཤྱིང་། ག་ཙི་དངོས་མ་བྱུང་ན་ག་རྱིའྱི་པགས་པ་དྲྱི་ངད་

ཅན་བཏབ་པས་ཀང་འགྱིགས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་སྱིད་སྲུང་སྐབས་ཐག་སྦྲུལ་དུག་འདོན་མྱི་དགོས་པར་

སྤོད་ཆོག་ཅླེས་གསུངས་པའང་ཡོད།

ཚ་ལ། ཚ་ལ་སྨན་ལ་གཏོང་དུས་ཞྱིབ་ཙམ་བརྡུངས་ནས་ལྕགས་སང་ནང་ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུ་བས་ཏླེ་བརོས་

ནས་ཆུ་བཅད་དགོས་པ་ཡྱིན། ས་ངའྱི་ནང་ཚ་ལ་མང་པོ་བླུགས་ན་ཆུ་ཆད་དུས་མང་དུ་འཕླེལ་ཞྱིང་

འཕྱུར་ནས་ལུད་ཡོང་བ་དང་དླེས་བརོ་དཀའ་བ་ཡོང་། དླེས་ན་ཉུང་ཙམ་ཉུང་ཙམ་བས་ནས་བརོ་དགོས་
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པ་ཡྱིན། བརོ་དུས་ལྦུ་སོབ་ཀྱི་རྣམ་པ་སོར་སྒ་དང་བཅས་བརླན་གཤླེར་ལྡང་ཡོང་བ་དང་། རྱིམ་པས་

ཆུ་ཆོད་ནས་སོར་སྒ་དང་ལྦུ་སོབ་གཤླེར་རྣམས་མླེད་པར་གྱུར་ནས་ཡང་པོ་དཀར་པོ་སོབ་སོབ་ཆགས་

འགོ་བ་ཡྱིན། དླེ་དུས་ཆུ་ཆོད་ཟྱིན་པས་ཐབ་ལས་ཕབ། ཞྱིབ་པར་བཏགས་ནས་སྨན་གང་དགོས་ལ་སྤོད་

ཆོག་པ་ཡྱིན།

གཟླེ་མ། གཟླེ་མ་བླེ་མའྱི་ནང་ཡུད་ཙམ་བརོས་ནས་ཅུང་སླེར་ཤས་ཅན་ཆགས་དུས་བླེ་མ་ལྕགས་

ཚགས་ཀྱིས་བཙགས་ནས་དབླེ་བ་ཕླེས། གཟླེ་མའྱི་ཚེར་མ་འདོན་ཕྱིར་ར་རས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་

བླུགས་ནས་ཁ་བསམ་སྟླེ་དབྱུག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ནས་ལླེགས་པར་བརྡུང་དགོས་ཤྱིང་། དླེ་ནས་གཟླེ་

མའྱི་ཚེར་མ་རླེ་རྣོན་ཆག་རོ་རྣམས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་དྲངས་པ་དླེ་དག་ཕྱིར་དབྱུང་། དླེ་བྱིངས་གཟླེ་མ་

རྣམས་སྨན་ལ་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་གསུམ་པའྱི་གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སྦོར་གྱི་ལག་ལླེན་སྐོར་བཤད་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕླེབས་པར་རང་ཉྱིད་ལ་དླེ་ལྟར་

བཤད་ཕོད་པའྱི་གདླེངས་ཚོད་མ་མཆྱིད་ནའང་རྒྱུས་མོང་ཤླེས་འཇོན་ལྡན་པའྱི་སྨན་པ་བགླེས་པ་མང་

པོ་ཞྱིག་བཅར་ཐུབ་མྱིན་སོགས་ཀྱིས་ལས་ཁུར་ཁོ་བོའྱི་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་མ་བཟློག་པར་འདྱི་ག་ཝཱ་རཱ་

ཎ་སྱི་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སྨན་དགླེའྱི་མྱིང་འཛིན་པ་དབོན་པོ་རོ་རླེ་དག་འདུལ་གྱིས་རང་

གྱི་གང་ཤླེས་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨  ཟླ་བ་༢  ཚེས་༡༠ དགླེ་བའྱི་ཉྱིན་བྲྱིས་པ་དགླེ་ལླེགས་

འཕླེལ།། །།

*******
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Session Theme: Advanced Sowa-Rigpa Practice

ཐུན། གསོ་རིག་ཟབ་ལམ་སོར། 

[Tibetan version/Full paper]

sMen-Drub and its Significance

༄༅།།གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའྱི་བདུད་རྱི་སྨན་སྒྲུབ་ཆླེན་          

མོའྱི་ཁུངས་དང་ཕག་ལླེན་ཕན་ཡོན་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

རྣམ་རྒྱལ་མཁན་ཟུར་བ་དོ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆླེ།

དླེ་ཡང་གཞྱི་ལ་ཕྱིའྱི་རས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་།  ནང་སླེམས་ཀྱི་ནུས་པ་གཉྱིས་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་སྟོབས་ཆླེན་

ཞྱིག་ཡྱིན།  དཔླེར་མཚོན་ན། ཉྱི་མ་དང་། ཟླ་བ་ལྟ་བུ་འཇྱིག་རླེན་གྱི་ཁམས་འདྱི་ནས་བར་ཐག་ཧ་ཅང་

རྱིང་པོ་ཡོད་ཀང་། འཇྱིག་རླེན་འདྱིར་རྱི་ཤྱིང་ནག་ཚལ་སྐླེ་འཕླེལ་དང་། ལུས་ཀྱི་ནད་སླེལ་ཤྱིང་། འཚོ་

བཅུད་འཕླེལ་རྒྱས་ལ་ཕན་ཐོག་ཆླེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྦྲུལ་གྱི་མཆླེ་བའྱི་དུག་སོགས་ཀང་

རས་སྦོར་གྱི་ནུས་པས་ལུས་ཟུངས་གསོ་བའྱི་སྨན་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་། དངོས་མོང་གྱི་རས་ཀྱི་

ནུས་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ནང་སླེམས་ཀྱི་ནུས་པའང་དླེ་མཚུངས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཆླེན་པོ་

ཡོད་པ་ནྱི། དླེང་དུས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་རས་ནང་ནུས་པ་ལླེགས་པའྱི་སྨན་ཡྱིན་ཡང་། ནད་པ་འགའ་

ཤས་ལ་དླེའྱི་ཕན་ཐོགས་མྱི་འབྱུང་བ། རས་ནུས་གཞན་པའྱི་རླང་པའྱི་ཆུ་ཙམ་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་ནས་ནད་

པ་དླེར་ལམ་སླེང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་པ་དང་། ཚན་རྱིག་པས་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་

འབྲས་ནང་། བམས་བརླེའྱི་སླེམས་དང་ཁོ་བའྱི་སླེམས་ཀྱི་རླེས་འབྲླེལ་ལས་སྐླེ་དངོས་མླེ་ཏོག་ལྟ་བུ་

ལའང་སྐླེ་འཕླེལ་བཟང་ངན་གྱི་ཤུགས་རྐླེན་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དག་

ནྱི། སྐབས་འདྱིའྱི་དཔླེར་མཚོན་གཞྱི་རླེན་ཞྱིག་ཡྱིན།

བླེ་བྲག་ཏུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་བདུད་རྱིའྱི་སྨན་སྒྲུབ་

ཆླེན་མོ་འདྱི་ཡྱི་ཁུངས། གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་དླེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་འདུལ་བ་ལུང་སླེའྱི་

ནང་། སྔོན་སྟོན་པ་ཐུགས་རླེ་ཅན་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཞྱིག་ལ། ཡུལ་དླེའྱི་ཁྱྱིམ་

བདག་དཔལ་སྦླེད་ཅླེས་བ་བ་ཞྱིག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉན་ཐོས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་དུག་ཡོད་
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པའྱི་ཞལ་ཟས་ཕུལ་ཡང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་བསལ་བ། “འབོར་ཚོགས་

སོ”ཞླེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་རྒན་རྱིམ་ནས་སྐད་ཕྱུང་ལ་དླེ་ནས་ཟས་ཟོ་ཞྱིག་ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་བས་

པས།   “འབོར་ཚོགས་སོ”ཞླེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པས་ཁ་ཟས་དང་སྐོམ་དག་དུག་མླེད་པར་གྱུར་

ཏོ། །གཞན་སྨོས་ཅྱི་དགོས་གསོལ་ལྷག་ཁྱྱིས་བཟོས་པ་རྣམས་ལའང་གནོད་པ་མ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་

བཀའ་འགྱུར་འདུལ་བ། པ༽གཞུང་དམ་པ། དཔླེ་སྡུར་མའྱི་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་ ༡༣ པར་འབྱུང་

བ་ནྱི། སྐབས་འདྱིའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་དཔླེར་མདོ་ཕོགས་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། གོང་ཞུས་རྣམས་གཞྱི་ལ་

བཞག་ནས་རས་སྔགས་ཏྱིང་ངླེ་འཛིན་གྱི་ནུས་པ་ལ་རླེན་ནས། རས་ཕལ་པ་ཞྱིག་ཀང་། ལམ་གྱི་རོགས་

པ་མྱུར་དུ་སྐླེ་བ་དང་། སྱིག་སྒྱིབ་སྦང་བ། བགླེགས་དང་བར་ཆད་སླེལ་བའྱི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རས་ཁྱད་

པར་ཅན་འགྱུར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པས་སྐབས་དོན་བརོད་གཞྱི་དངོས་ལ། ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་པདྨ་དབང་ཆླེན་ཡང་གསང་ཁོས་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་མོང་གོལ་བདུད་རྱིའྱི་སྨན་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕོགས་བསྡུས་རོབ་ཙམ་ཞུ་བ་ནྱི།

དང་པོ་བདུད་རྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱིངས་བཟང་ངན་ཕོགས་ལྷུང་དང་

བྲལ་བའྱི་ཀློང་དུ་རོལ་བ་གཅྱིག་ཅྱིང་གདོད་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་བདུད་རྱིའྱི་ངོ་བོ་

སྟླེ། དླེ་ཡང་བདུད་རྱི་བམ་བརྒྱད་ལས། སྱིད་གསུམ་ཡླེ་ནས་བདུད་རྱི་ལྔ། །མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་རོགས་

སངས་རྒྱས། །དུས་གསུམ་སྱིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡླེ་ནས་བདུད་རྱི ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །ངླེས་

པའྱི་ཀློང་ནས་བཀའ་བསལ་ཏོ། །ཞླེས་དང་།  མང་གཏླེར་བདུད་རྱི ་མན་ངག་ལས། དང་པོ་བདུད་རྱི ་

ངོ་བོ་ནྱི། །རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །ཞླེས་པ་ལྟར། དླེ་ལྟར་སྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་

ཉོན་མོངས་པ་ལྔ། འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ། འབྱུང་བ་ལྔ། ཕུང་པོ་ལྔ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྱིགས་

ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་རྣམ་པར་དག་པས་དླེའྱི་ཕྱིར་ན། སངས་རྒྱས་ཀུན་

དང་མཉམ་སྦོར་བའྱི། །རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །ཅླེས་གསུངས།

གཉྱིས་པ་བདུད་རྱིའྱི་ངླེས་ཚིག་ནྱི། རྣམ་རོག་གྱི་བདུད་དླེ་རྱིག་པ་ཡླེ་ཤླེས་སུ་རྒྱས་འདླེབས་པའྱི་རྱི ་

ཡྱིན་པས་ན་བདུད་རྱི ་སྟླེ། བདུད་རྱི ་བམ་བརྒྱད་ལས། མ་རྱིག་རྣམ་རོག་འཁྲུལ་བའྱི་བདུད་ལ་རྱིག་པ་

ཡླེ་ཤླེས་ཀྱི་བར་དོན་གྱིས་འདླེབས་པའོ། །ཞླེས་དང་། བདུད་ནྱི་བདག་འཛིན་རོག་ཚོགས་བཅས། །རྱི་

ནྱི་རང་རྱིག་མཉམ་པ་ཉྱིད། །ཅླེས་གསུངས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡླེ་ཤླེས་ཆླེན་པོར་རྒྱས་

འདླེབས་པ་སྨན་ཡྱིན་པས་ན། ཆོས་སྨན་ཞླེས་ཀང་བ་སྟླེ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཡླེ་ཤླེས་སྨན། །བར་

རག་ཆོས་སྨན་དླེ་སྤད་ན། །ཉོན་མོངས་དུག་རྣམས་སྨན་དུ་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས།
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གསུམ་པ་དབླེ་བ་ནྱི། མཚོན་བ་ཆོས་ཉྱིད་དོན་གྱི་བདུད་རྱི། མཚོན་བླེད་ཀུན་རོབ་རོག་བཏགས་ཀྱི་

བདུད་རྱི། དླེ་ལ་ཆོས་བདུད་རྱི། དོན་གྱི་བདུད་རྱི། རགས་ཀྱི་བདུད་རྱི། རས་ཀྱི་བདུད་རྱི། སྨན་གྱི་

བདུད་རྱི་བཅས་སྒའྱི་བརོད་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་དབླེ་ན་དུ་མ་ཡོད།

བཞྱི་པ་མཐུན་དཔླེ་ནྱི། དླེ་ཉྱིད་ལས། ལྷའྱི་བདུད་རྱིས་དུག་རྣམས་འཇོམས་པའྱི་རྱི ་བླེད་ཅྱིང་། ན་བ་

ཤྱི་གསོས་ཀྱི་སྨན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ། འདྱིས་ཀང་དུག་ལྔ་འཇོམས་ཤྱིང་ན་བ་ཤྱི་གསོས་ཀྱི་སྨན་དུ་

འགྱུར་བར་བླེད་པའོ།།

ལྔ་པ་དགོས་ཆླེད་ནྱི། དླེ་ཉྱིད་ལས། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་ཅྱིང་ལྷ་དང་

ཆོས་སྐོང་མཉླེས་བླེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚེ་འདྱིར་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་

ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཆོག་གྱི་

དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད། ལྷག་པར་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པོས། བདག་གོགས་རས་ལ་

གཏོར་བའྱི་ཉླེས་པ་ཀུན། །མ་ལུས་དག་པའྱི་བླེད་ལས་ལྡན་པར་གྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགོས་

ཕན་བསམ་བརོད་ལས་འདས་པའོ།།

དྲུག་པ་ཐབས་ནྱི། སྒྲུབ་པའྱི་སྦོར་དངོས་རླེས་གསུམ་ཡོད།

བདུན་པ་འབྲས་བུ་ཐོབ་ཚུལ། རྒྱུད་ལས། འདྱི་གྲུབ་རྒྱལ་སས་དམ་པར་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་མཆོག་

འབྲས་ཡོངས་སུ་རོགས། །ཞླེས་དང་། ཨོ་རྒྱན་རྱིན་པོ་ཆླེས་ཀང་། བ་མར་མཆོད་ན་བྱིན་རླབས་

འཇུག །ཡྱི་དམ་མཆོད་ན་དངོས་གྲུབ་སྟླེར། །བདླེ་གཤླེགས་མཆོད་ན་ཐུགས་རླེ་འབྱུང་། །མཁའ་

འགོར་མཆོད་ན་ལུང་ཡང་སྟོན། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྱི ་སུས་ཟས་ཀང་། །ཕྱི་ཡྱི ་ནད་གདོན་སྱིག་སྒྱིབ་

སླེལ། །ནང་གྱི་བསྐླེད་རྱིམ་ཏྱིང་འཛིན་གསལ། །གསང་བ་རང་རྱིག་ཆོས་སྐུར་རོགས། །དམ་ཚིག་

ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་སྐོང་། །བཅངས་པས་དུས་མྱིན་འཆྱི་བ་བཟློག །གདུག་པས་དུག་ཀང་

འཇོམས་པར་ནུས། །བསླེགས་པས་གདོན་བགླེགས་ཐམས་ཅད་སྐྲོད། །བྱུག་པས་ནད་གདོན་མ་ལུས་

འཇོམས། །ཞླེས་དང་། ཡང་དླེ་ཉྱིད་ལས། འདྱི་ཉྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་དླེ་ཡང་། །དུར་ཁོད་བསྱིལ་ཚལ་

དང་མཚུངས་ཏླེ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཐམས་ཅད་འདུ། །ས་ཡུལ་བྱིན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཆར་

ཆུ་འབླེབས་ཤྱིང་ལོ་ཕྱུགས་ལླེགས། །གང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་དླེ་རུ། །སུ་བསད་མྱི་ཉམས་ཏྱིང་འཛིན་

འཆར། །འདྱི་ཟོས་ཚེ་ཡྱི་དུས་བྱུང་ཡང་། །ཕོ་མོ་བཟང་ངན་མླེད་པ་རུ། །རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་ས་ལ་

གནས། །དླེ་ཕྱིར་མཆོག་གྱི་དམ་རས་སོ། །ཞླེས་དང་། 
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གཞན་ཡང་རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་གྱི་དགོངས་པ་བདུད་རྱི ་མཆོད་པའྱི་ལླེའུ་ལས། ཤླེས་རབ་བོ་དང་སྟོབས་

དང་ནྱི། །བདླེ་དང་སྐལ་བཟང་འབྲས་རབ་སྟླེ། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །ཟླ་མླེད་འབྲས་

བུར་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞླེས་པའོ། །

སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་སྨན་ནྱི། གོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པོས། རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །ར་བརྒྱད་སྟོང་ལས་

སྦར་བའྱི་སྨན། །རྱིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡྱི་དངོས། །ཡླེ་ཤླེས་ལྔ་རོགས་སྒྲུབ་པའྱི་རས། །རྒྱུད་དྲུག་

སླེམས་ཅན་ཀུན་སྒོལ་བའྱི། །དུག་ལྔ་སླེལ་བའྱི་བདུད་རྱི་འདྱི། །ཞླེས་དང་། 

བདུད་རྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུད་ལས།      གཙོ་བོ་དམ་རས་བདུད་རྱི་ལྔ།       །ར་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་

སྟོང་། །དམ་རས་བདུད་རྱི་སྨན་དུ་སྦོར། །ར་ས་ཡ་ན་སྨན་ཆླེན་པོ། །ཟོས་པའྱི་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་

འཐོབ། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ར་བ་བརྒྱད་དང་ཡན་ལག་སྟོང་ལས། དང་པོ་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། སྔོན་བྱུང་གྱི་ར་བ་བརྒྱད། ཕྱིའྱི་ར་བ་

བརྒྱད། ནང་གྱི་ར་བ་བརྒྱད། གསང་བའྱི་ར་བ་བརྒྱད་བཅས་བཞྱི་ལས།   དང་པོ་ནྱི།   དཔལ་ཆླེན་པོས་

རུ་ཏ་བསྒལ་བའྱི་ཟག་པ་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་ལས་ཙན་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པོ་ཤྱིང་གཅྱིག་ལ་ཁྱད་ཆོས་བརྒྱད་

དང་ལྡན་པ། དླེ་ཡང་བདུད་རྱི་བམ་བརྒྱད་ལས། དླེ་དག་ཀུན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། །ར་བ་སོང་པོ་ཡལ་ག་

དང་། །ལོ་མ་འདབ་མ་མླེ་ཏོག་དང་། །ཤུན་ལྤགས་འབྲས་བུ་སྣྱིང་པོ་བཅས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ།།

གཉྱིས་པ་ཕྱི་སྨན་ལས་བྱུང་བའྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། བདུད་རྱི ་མཆོག་གྱི་རྒྱུད་ལས། ར་བ་བདུད་རྱི ་བ་ལླེ་

ཁ། །སོང་པོ་ཙན་དན་སྨུག་པོ་ཡྱིན། །ལྤགས་པ་བདུད་རྱི ་ལྱི་ཤྱི་ཡྱིན། །ཡལ་ག་ག་ན་པ་ཏྱི་ཡྱིན། །ལོ་

མ་བདུད་རྱི ་གུར་གུམ་ཡྱིན། །མླེ་ཏོག་བདུད་རྱི ་ཅུ་གང་ཡྱིན། །འབྲས་བུ་ཛ་ཏྱི་ཕ་ལ་ཡྱིན། །སྱིང་

པོ་བདུད་རྱི་ག་བུར་ཡྱིན།  །ཕྱི་ཡྱི་ར་བ་བརྒྱད་ཅླེས་བ།  །དླེ་ལས་གླེས་པའྱི་ཡན་ལག་སྟོང་། །ར་

བརྒྱད་སྟོང་ཞླེས་དླེ་ལ་བ། །སྐོབ་དང་འཕད་དུ་སྦར་བས་འགྲུབ། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་ནང་གྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། དབང་པོ་ལྔ་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྱིགས་ཡྱིན།

བཞྱི་པ་གསང་བའྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། ཡབ་ཀྱི་རྒྱུ་བཞྱི་དང་། ཡུམ་གྱི་རྐླེན་བཞྱི་སོགས་བརྒྱད་མཚན་བཞྱི་

པོ་རླེ་རླེ་ལ་སྐབས་དང་གོགས་སོ་སོ་ནས་བརྒྱ་དང་ཉླེར་ལྔ་རླེ་བསྣན་པས་ཁྱོན་སྟོང་དུ་ལོངས་པ་ལ་

ཡན་ལག་སྟོང་ཞླེས་བའོ། །དླེའྱི་ཕྱིར། ར་བརྒྱད་སྟོང་ལས་སྦར་བའྱི་སྨན། །ཞླེས་གསུངས་སོ།།

ཡང་སྒྲུབ་པ་ལ་ལག་ལླེན་གྱི་ར་བ་བརྒྱད་ནྱི། ར་བ་ལྔ། སྱིང་པོ་ལྔ།འབྲས་བུ་ལྔ། ཡོན་ཏན་ལྔ། སྡུད་པ་
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ལྔ། དགོས་དོན་ལྔ། དགོས་ཆླེད་ལྔ་སྟླེ་ར་བ་བརྒྱད་དང་། དླེ་རླེ་རླེ་ལའང་སྔར་བཞྱིན་སྐབས་གོགས་ཀྱི་

སོ་ནས་ཡན་ལག་སྟོང་དུ་འཇོག་ཚུལ་ཡང་ཡོད།

བདུད་རྱི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་དངོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ནྱི། སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས།

དང་པོ་ལ་ལྔ། ས་བརག་པ། ས་སོང་བ། ས་དབང་དུ་བ་བ། ས་སྦང་བ། ས་བཟུང་བའོ།།

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་གཉྱིས། སྨན་ཁོལ་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྨན་ཕླེ་མ་སྒྲུབ་པ།

དང་པོ་སྨན་ཁོལ་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ། དླེ་ཉྱིད་རྱིགས་ལྔ། གསང་ཆླེན་རྱིགས་

གཅྱིག་དང་གསུམ།

དང་པོ་ལ་དགུ། ༡༽དཀྱིལ་འཁོར་བདག་མདུན་དབླེར་མླེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐར་སྨན་དཀྱིལ་དམ་ཚིག་

པ་སྐླེད་པ། ༢༽དབང་བསྐུར་བ།༣༽གནས་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། ༤༽ཡླེ་ཤླེས་སྤན་

འདྲླེན་པ། ༥༽མླེ་ཏོག་འདོར་བ། ༦༽མཆོད་བསྟོད། ༧༽སྨན་སྲུང་སྤན་འདྲླེན་པ། ༨༽རོག་པ་བསལ་བ།     

༩༽ཛབ་བཟླ་བ་སོགས་སོ།

དང་པོ་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱའྱི་སྐབས་གཙོ་བོ་ཞྱི་བ་བཞྱི་བཅུ་ར་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ནྱི། བཞྱི་བཅུ་ར་

གཉྱིས་རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། །དབུས་སུ་རོ་རླེ་སླེམས་དཔའ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ། །ཤར་རྱིབས་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སངས་རྒྱས་སྤན། །ལྷོ་རྱིབས་རྱིན་ཆླེན་འབྱུང་གནས་མཱ་མ་ཀྱི། །ནུབ་རྱིབས་སྣང་

བ་མཐའ་ཡས་གོས་དཀར་མོ། །བང་རྱིབས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དམ་ཚིག་སྒོན། །རྱིབས་མཚན་ཤར་ལྷོ་

ས་སྱིང་ལྭ་སྱ་དཀར། །ལྷོ་ནུབ་ནམ་སྱིང་མ་ལླེ་སྐུ་མདོག་སླེར། །ནུབ་བང་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་གླུ་མ་

དམར། །བང་ཤར་ཕག་ན་རོ་རླེ་གར་མ་ལང་། །དླེ་ཡྱི་ཕྱི་རོལ་གྲུ་ཆད་དྲ་བཞྱི་ལ། །ཤར་ལྷོར་བམས་པ་

མཻ་ཏྱི་དྷུ་པླེ་མ། །ལྷོ་ནུབ་སྒྱིབ་པ་རྣམ་སླེལ་མླེ་ཏོག་མ། །ནུབ་བང་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་མར་མླེ་མ། །བང་

ཤར་འཇམ་དཔལ་དབངས་དང་དྲྱི་ཆབ་མ། །ཤར་ཁྱམས་དབུས་སུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཐྱིང་། །ནུབ་

ཁྱམས་དབུས་སུ་བཟང་མོ་དབང་སྔོན་མདོག །ཤར་ལྷོ་ལྷ་ཐུབ་དཀར་པོ་པྱི་ཝང་འཛིན། །ལྷོ་རུ་མྱི་ཡྱི་

ཐུབ་སླེར་གསླེག་ཤང་འཛིན། །ལྷོ་ནུབ་ཡྱི་དྭགས་ཐུབ་དམར་རྱིན་ཆླེན་སྒོམ། །ནུབ་བང་བོལ་སོང་ཐུབ་

ནག་པུ་ཏྱི་འཛིན། །བང་དུ་ལྷ་མྱིན་ཐུབ་མཐྱིང་གོ་ཆ་འཛིན།   །བང་ཤར་དམལ་བའྱི་ཐུབ་ནག་མླེ་དང་

ཆུ། །ཤར་སོར་གཤྱིན་རླེ་གཤླེད་དང་ལྕགས་ཀྱུ་མ། །ལྷོ་སོར་སྟོབས་པོ་ཆླེ་དང་ཞགས་པ་མ། །ནུབ་

སོར་ར་མཆོག་དཔལ་དང་ལྕགས་སྒོག་མ། །བང་སོར་བདུད་རྱི་འཁྱྱིལ་དང་དྲྱིལ་བུ་མ། །ཞླེས་དང་། 
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གཉྱིས་པ་དླེ་ཉྱིད་རྱིགས་ལྔའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔའྱི་ལྷ་ཚོགས་ནྱི། དབུས་སུ་རོར་སླེམས་

ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་ལའྱི་མདོག །རོ་རླེ་དྲྱིལ་འཛིན་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་དང་སྦོར། །ཤར་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཟླ་

བའྱི་མདོག །འཁོར་ལོ་དྲྱིལ་འཛིན་སྤན་མ་ཡུམ་དང་སྦོར། །ལྷོ་རུ་རྱིན་ཆླེན་འབྱུང་གནས་གསླེར་གྱི་

མདོག །རྱིན་ཆླེན་དྲྱིལ་འཛིན་མཱ་མ་ཀྱི་དང་སྦོར། །ནུབ་ཏུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ར་གའྱི་མདོག །པདྨ་དྲྱིལ་

འཛིན་གོས་དཀར་ཡུམ་དང་སྦོར། །བང་དུ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་མར་གད་མདོག །རལ་གྱི་དྲྱིལ་འཛིན་སྒོལ་

མ་ཡུམ་དང་སྦོར། །ཡབ་རྣམས་མཉམ་སྐྱིལ་ཡུམ་རྣམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི། །དཀྱིལ་དཀྲུང་གྱིས་འཁྱིལ་

ཞྱི་བའྱི་ཚུལ་དགུས་བརྱིད། །བཅུ་གསུམ་ཆས་ཀྱིས་རབ་མཛེས་མཚན་དཔླེ་ལྡན། །མཐའ་ཡས་འོད་

ཟླེར་སྤོ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། །བདླེ་སྟོང་གཉྱིས་སུ་མླེད་པའྱི་ངོ་བོར་བཞུགས། །ཞླེས་དང་།

གསུམ་པ་གསང་ཆླེན་རྱིགས་གཅྱིག་སྐབས་ཀྱི་རོར་དྲྱིལ་འཆང་ནྱི།

ཡོང་འགྱུར་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རོ་རླེ་སླེམས། །མཐྱིང་གསལ་དྲྱི་མླེད་ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་ལའྱི་མདོག །ཞལ་

གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་རོ་རླེ་དྲྱིལ་བུ་འཛིན། །དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་འཁྱུད་ཞྱི་བའྱི་ཚུལ་དབུས་བརྱིད། །བཅུ་

གསུམ་ཆས་ཀྱིས་རབ་བརྒྱན་མཚན་དཔླེ་ལྡན། །མཐས་ཡས་འོད་ཟླེར་སྤོ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། །བདླེ་

སྟོང་གཉྱིས་སུ་མླེད་པའྱི་ངོ་བོར་ཞུགས། །ཞླེས་རྱིགས་བརྒྱའྱི་སྐབས་ཞྱི་བ་བཞྱི་བཅུ་ར་གཉྱིས་གཙོ་

བོར་གྱུར་བའྱི་ཞྱི་སྒྲུབ་དང་། སྨན་ཕླེ་མ་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་ཆླེ་མཆོག་ཧླེ་རུ་ཀ་སོགས་ཁག་འཐུང་ལྔ་བཅུ་

ར་བརྒྱད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ཁོ་སྒྲུབ་ཅླེས་ཟླེར།

གཉྱིས་པ་ཕླེ་མ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཕླེ་མ་བ་ཚུལ་དང་། བས་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ།

དང་པོ་ལ་དྲུག ༡༽ཤར་དུ་ཕླེ་མ་འཐག་པ། ༢༽ལྷོར་འཚག་པ། ༣༽ནུབ་ཏུ་བསླེ་ཞྱིང་སྦར་ཏླེ་སྦོལ་

བ། ༤༽བང་དུ་གཞལ་བ། ༥༽རྒྱས་གདབ་པ། ༦༽སྨན་མངའ་གསོལ་བ།

དང་པོ་ཕླེ་མ་འཐག་པ་ནྱི། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ར་མགྱིན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ང་རྒྱལ་བརན་པའྱི་ངང་ནས་སྦོར་

སྒོལ་བདླེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གྱི་སོ་ནས་དུག་གསུམ་འཐག་པའྱི་དམྱིགས་གནད་དང་བཅས་ཏླེ་བ།

གཉྱིས་པ་འཚག་པ་ནྱི། ཆོས་ཉྱིད་བང་ཆུབ་སླེམས་ཀྱི་ངང་དུ་རྣམ་རོག་གྱི་མཚན་མའྱི་རྡུལ་ཙམ་མྱི་

གནས་པ་བསམ་པའྱི་ངང་ནས་བ།

གསུམ་པ་བསླེ་ཞྱིང་སྦར་ཏླེ་སྦོལ་བ་ནྱི། གོང་གྱི་ཆང་སོགས་ལྟུང་བ་བཞྱིའྱི་ཞལ་སོ་སོའྱི་སྔགས་དང་

བཅས་སོབ་དཔོན་གྱི་ཞལ་ཕྲུ་སྦོལ་བཞྱིན་པར་སྔགས་ཟླ་ཞྱིང་རོ་རླེས་དཀྲུགས་ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་
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ཆོས་ཐམས་ཅད་བདླེ་ཆླེན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འདྲླེས་པར་བསམ།

བཞྱི་པ་གཞལ་བ་ནྱི། སྔགས་ཟླ་བཞྱིན་དུ་དར་གོས་དམར་པོའྱི་ཁུག་མར་བླུགས་ལ་སྒྲུབ་ཐོད་གཉྱིས་ཀྱི་

བར་དུ་བཅུག ཚོན་སྐུད་རྒྱ་གམ་དུ་བཅྱིང་།

ལྔ་པ་རྒྱས་གདབ་པ་ནྱི། རོ་རླེ་རྒྱ་གམ་གྱི་རྒྱ་ལན་བདུན་བཏབ་སྟླེ། དང་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་

རྒྱ། །ཞླེས་སོགས་བརོད།

དྲུག་པ་སྨན་མངའ་གསོལ་བ་ནྱི། དུར་ཁོད་གསང་བ་མཆོག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དམ་རས་ར་བ་

བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང་། །ཞླེས་སོགས་བརོད།

གཉྱིས་པ་ཕླེ་མར་བླེད་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ། འཇུག་འདུལ་གྱི་དགོངས་པ། བདུད་རྱི ་བསྐྱིལ་བའྱི་

དགོངས་པ། དབང་དུ་བ་བའྱི་དགོངས་པ། དངོས་གྲུབ་ལླེན་པ། རྒྱ་བཀོལ་ཏླེ་མཆོད་ཅྱིང་བགོ་བའོ།།

དང་པོ་འཇུག་འདུལ་གྱི་དགོངས་པ་ལ་བཞྱི། དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བརླེགས་སུ་བསྐླེད་པ་དང་། ཡླེ་ཤླེས་

སྤན་འདྲླེན་པ། མཆོད་ཅྱིང་བསྟོད་པ། ཛབ་ཟླས་ལ་འཇུག་པ་དང་བཞྱི་ལས།

དང་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་བརླེགས་ནྱི། དང་པོ་བདག་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། གཉྱིས་པ་

བདུད་རྱི་རང་བྱུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། གསུམ་པ་འགོ་འདུལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། བཞྱི་པ་ར་མགྱིན་དབང་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ལྔ་པ་སྐུ་གདུང་འབར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར། དྲུག་པ་མཁའ་མཉམ་ཀློང་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར། བདུན་པ་འཆྱི་མླེད་རོ་རླེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བདུན་ལས། རྱིམ་བཞྱིན། མཚན་ཉྱིད་ཡོངས་

རོགས་ཁག་འཐུང་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས། །བདླེ་གཤླེགས་སྤྱི་གཟུགས་ར་མཆོག་ཧླེ་རུ་ཀ། །གར་དབང་

ཡུམ་འཁྱུད་སྤྲུལ་འཁོར་བསམ་མྱི་ཁྱབ། །རང་བཞྱིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཆླེན་པོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཅླེས་པ་

ལྟར་ཡབ་ཡུམ་རྐང་སྒྲུབ་ཏུ་སོམས།

གཉྱིས་པ་བདུད་རྱི ་རང་བྱུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ས་བོན་གྱིས་མཚན་ཡོངས་གྱུར་བདླེ་གཤླེགས་

ལྔ། །ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦོར་བང་སླེམས་བདུད་རྱི ་ཞུ། །དླེ་སྟླེང་དཔའ་བོ ་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པར་

གྱུར། །ཞླེས་པ་ལྟར་རྱིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སོམས།

གསུམ་པ་འགོ་འདུལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ཧཱུཾ་མཛད་རྣམ་རྒྱལ་དབྱུག་སྔོན་གཤྱིན་རླེའྱི་གཤླེད། །མྱི་

གཡོ ་ར་མགྱིན་འདོད་རྒྱལ་བདུད་རྱི ་འཁྱྱིལ། །གསུམ་རྒྱལ་སྟོབས་པོ ་ཆླེ ་རྣམས་རམས་བརྱིད་

འབར། །ཞླེས་པ་ལྟར་ཁོ་བོ་བཅུ་སོམས།
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བཞྱི་པ་ར་མགྱིན་དབང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ར་མགྱིན་དམར་ནག་ཕག་གཉྱིས་པདྨ་དང་། །རྒྱ་གམ་

བདུད་རྱིའྱི་སྟླེང་གནོན་གསང་བའྱི་ཡུམ། །མྱི་ཕམ་ཁོ་གཉླེར་རོ་ལངས་རལ་གཅྱིག་བཞྱི། །དུས་གཅྱིག་

མཉམ་སྦོར་བདླེ་སྟོང་ཉམས་རྒྱས་བརྱིད། །ཅླེས་པ་ལྟར་ལས་བང་གྱི་སྨན་བྱིན་རླབས་བཞྱིན་སོམས།

ལྔ་པ་སྐུ་གདུང་འབར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། ཕོགས་མཚམས་མཐར་བླེད་བརྒྱད་སྟླེང་ཕོགས་བཞྱི་

རུ། །ཤར་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཁག་འཐུང་ཆླེན་པོ་ལྔ། །ཐམས་ཅད་རང་རང་ཡུམ་འཁྱུད་ཉམས་དགུ་

ལྡན། །དཔལ་ཆླེན་ཆས་རོགས་འབར་བའྱི་ཀློང་ན་བརྱིད། །ཅླེས་པ་ལྟར་ཁག་འཐུང་རྱིགས་ལྔའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་སོམས།

དྲུག་པ་མཁའ་མཉམ་ཀློང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། རོ་རླེ་ཁག་འཐུང་དབུ་སྟླེང་གནམ་ཞལ་ཡུམ། །སྔོ་སྐ་

དབུ་དགུ་བཅོ་བརྒྱད་ཕག་དང་ལྡན། །ཁོ་འཛུམ་བདླེ་བའྱི་ཉམས་རྒྱས་འཁྱིལ་བག་ཆགས། །ཁོ་མོའྱི་

ཆས་ཅན་འབར་བའྱི་ཀློང་ན་བརྱིད། །ཅླེས་པ་ལྟར་གནམ་ཞལ་ཁོ་མོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོམས།

བདུན་པ་འཆྱི་མླེད་རོ་རླེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། གནམ་ཞལ་ཡུམ་སྟླེང་ཆླེ་མཆོག་ཧླེ་རུ་ཀ། །སྐུ་མདོག་

སྨུག་ནག་དབུ་ནྱི་ཉྱི་ཤུ་གཅྱིག །བཞྱི་བཅུ་ར་གཉྱིས་ཕག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཞྱི་བ་ཡབ་རྣམས་

གཡས་ལ་ཡུམ་རྣམས་གཡོན། །ཐུབ་པ་དྲུག་ནྱི་གཡས་གཡོན་གསུམ་གསུམ་བཞུགས། །ཞླེས་པ་ལྟར་

ཆླེ་མཆོག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོམས།

འདྱིའྱི་སྐབས་སྦོར་བ་བརྒྱད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི། ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦོར་ཡླེ་ཤླེས་ཀྱི་སྦོར་བ་དང་། ཕག་

རྣམས་ཞླེ་གཉྱིས་ལྷ་སྦོར་ཕག་མཚན་གྱི་སྦོར་བ། རོ་རླེ་སྨྱིན་མཚམས་མཁའ་སྦོར་ཞལ་གྱི་སྦོར་བ། 

ཡུམ་མཁར་ཁག་འཐུང་དབུ་ཆུད་དབུ་ཡྱི་སྦོར་བ། གཙོ་ཞབས་ཡུམ་གྱི་དབུ་སྦོར་ཞབས་ཀྱི་སྦོར་

བ། ར་མགྱིན་ཡུམ་བཞྱི་རོལ་བ་དབང་གྱི་སྦོར་བ། བདུད་རྱི ་ཡླེ་ཤླེས་སྨན་སྦོར་རས་ཀྱི་སྦོར་བ། རས་

དཀྱིལ་བྷན་ཁ་སྦོར་ཐབས་ཀྱི་སྦོར་བ། སྦོར་བ་བརྒྱད་ལྡན་བདླེ་ཆླེན་ཉམས་བརྒྱ་འབར། །ཞླེས་པ་ལྟར་

ཡྱིན། ཡླེ་ཤླེས་པ་སྤན་འདྲླེན་པ་སོགས་སྔར་ལྟར་དང་།

གཉྱིས་པ་བདུད་རྱི་བསྐྱིལ་བའྱི་དགོས་པ་ལ་གཉྱིས། བསྐྱིལ་བ་དང་དབབ་པའོ།།

དང་པོ་ནྱི། སྨན་དཀྱིལ་སྟླེང་དུ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གྱི་བདུད་རྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་བསྐྱིལ།

གཉྱིས་པ་དབབ་པ་ནྱི། དླེ་ལ་ཡླེ་ཤླེས་པའྱི་བདུད་རྱི་དབབ་པ། 

གསུམ་པ་དབང་དུ་བ་བ་ནྱི། དམ་ཚིག་གྱི་བདུད་རྱིས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦོར་གྱི་བདུད་རྱིས་དབང་དུ་
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བསྒྱུར་ཏླེ་འདྲླེས་པའོ།།

མཇུག་ཏུ་དངོས་གྲུབ་ལླེན་པ། ཁ་སྐོང་སྦྱིན་སླེག་སྨན་དབང་སྐུར་བ་སོགས་ཡོད་དོ།།

འདྱི་ནྱི་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ར་མགྱིན་ཡང་གསང་ཁོས་པའྱི་བསླེན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་གོལ་

བ་བཞྱི་ལྡན་གྱི་བདུད་རྱི ་སྨན་གྱི་ཆོ་ག་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་དུ་རྣམ་རྒྱལ་མཁན་ཟུར་བ་དོ་སྤྲུལ་

མྱིང་ནས་བོད་ས་ཁྱྱི། ཟླ་༡ ཚེས་༦ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ ཚེས་༢༡ ལ་བྲྱིས་ཏླེ་ཕུལ།། །།

*******
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[English version]

The Knowledge and its Elemental Theory of Illness 
Reading (Nad-rTsi) in Tibetan Astro-Science

Dr. Jampa Chophel
Department of Bhot Jyotish

CIHTS, Sarnath, Varanasi
E-mail <jamchoes@gmail.com>

As per directives given by the organizing committee in the context 
of above topic, there are many diagnostic methods and we can’t 
explain all in detail. In brief, as per Sowa-Rigpa literature, it shows 
three diagnostic methods which are widely quoted. Likewise, in 
Conventional Dependent Origination of Tibetan Astro-science, 
there are many methods in dealing with sentient beings’ pain and 
pleasure. As mentioned above, Tibetan Astro-Science methods do 
not touch consultation and touching process but, function in relation 
to questioning. Thus, this explanation of Astro-Science binds under 
question category.

In Tibetan Astro-Science itself, it describes many diagnostic ways in 
both the Elemental Astrology and Vowel appearance. For instance, in 
‘Moon Rays elemental astrological quintessential instruction’:

‘Due to cause of elemental reaction and conceptual produces mixed 
illness with torment or for the newly born infant A19 pebbles are 
placed.’Again in the same text:

‘Further retrogression year sign, eight trigrams, magic numbers 
weekday illness and demon causing disease etc. can be learnt through 
extensive literatures.’

And in the Pine Tree astrology there are manifold methods. 
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‘The final astrological heading, the present process of pebble 
application, to the four magic numbers of the present year’s Life, 
Body, Power and Luck. The result of patient’s changeable Life magic 
number etc.and can find the method through their corresponding.’ 
Likewise, in the Amdo region of Tibetan province, there is a special 
usage of 13 circulation method, 30 Chinese and Tibetan Astrological 
heading. The serial no. 13 is the method of analyzing impact of harmful 
spirit astrology.

It is through black vulture should be done through Water-Tiger and 
Water-Rabbit.

The 15 is duration of patient’s illness through state of rest of the patient 
from Fire Horse and Sheep. 

Likewise, there are numbers of diagnostic methods through elemental 
astrology.

In Vowel Appearance also, there are countless methods through 12 
ascending procedures, illness related astrology. Similarly, through 
weekdays, lunar mansion and inhaling and exhaling.; daily ‘tithi’ table 
and so on.

Also, in Effective Astrology, one of the leading astrology is eight 
fairies astrology. This correlates with weekdays, ‘tithi’ and other daily 
components. These are all in the form of conventional dependent 
origination explained through trigram and magic numbers etc. 
Weekday and lunar mansion etc. impact is not similar to all the sentient 
beings, but there are several other processes to interpret it properly. 

*******
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[English version/Full paper]

The Knowledge and its Elemental Theory of Illness 
Reading (Nad-rTsi) in Tibetan Astro-Science

Dr. Jampa Chophel
Department of Bhot Jyotish

CIHTS, Sarnath, Varanasi 
E-mail <jamchoes@gmail.com>

As per topic given by the Sowa-Rigpa medical council, an effort has 
been made here to write a few lines on diagnosis of Illness through 
Astrology as per Tibetan Astro-Science. This particular topic covers  a 
wide range and could be accorded with many sub-topics. It can unveil 
two sections viz. ‘jung rtsis (Elementary Astrology) and Yangchar 
calculation as (Vowel Appearance). 

In Elementary Astrology, White Beryl and Moon light text combined 
one whole chapter which covers many subtle sections. So, most 
acceptable and authentic one would be 19 pebbles of Illness health and 
16 sections’ chart. In addition, there are many systems implemented 
by the earlier Tibetan scholars through a hidden way. At present in 
Amdo region, most of the astro-practitioners still practice 13 charts of 
Bal moi lding skor and 13 Sino dpyad lding.  And one more system is 
30 Sino-Tibetan miscellaneous charts.

These are only the symbolic or entity of and its interpretation method, 
but not the core factors. The literal meaning cannot be taken as when 
the Manjushree taught elementary astrology initially, he imparted with 
respect to these entities in order to perceive or project by his disciples. 
Therefore, he gave example of golden tortoise. For instance, we see 
all the five elements as it is and the ultimate interpretation is that all 
these five elements are five wisdoms, five dakinis and five epithets of 
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Buddha. Likewise, all have their different features. 

In Tibetan Astro-science, there are many factors and entities that are 
not visualized and understood through our physical faculties. But, this 
science tells about five elements, twelve years sign, 9 magic numbers, 
8 trigrams, Month, Date/Titthi, Time, Weekday, Constellation, 12 
Inclinations and Declinations etc. 

In Vowel Appearance section, there are 12 houses, 9 planets and other 
many tiny factors which are in coded form with some representation 
in terms of Lord of the Planet, Planets’ entity etc. which are taken 
into account. Obviously, we can see the planets, but their effects 
and properties are not seen vividly. But all these bear significant 
representation in various ways. To interpret, one needs lifelong 
experience and has to be a learnt astrologist to decode the phenomenon. 
Here, the presenter does not have both the qualities and it is very hard 
to explain into minute detail.

It is interpreted through planets and their corresponding impact in one’s 
life. Astrologer only interprets the indispensable entity of planets and 
their aspects from their respective House etc. Planetary impact and 
their associate factors are prime cause and condition for astrologist 
and in term of Sowa-Rigpa through consumption of food/drink and 
behaviors etc. But for the philosopher, they interpret or co-relate these 
through negative karma in the past maturing in present time and so on.

For holy and realized being, these are seen as ultimate dependent 
origination, but for general people, these are just exemplary to show 
the symbolic features. All phenomena are not independently arisen 
although we are advocating independence and perceive some prime 
factor considering only a tiny part of entity and not in a holistic way. 
Therefore, it is quite similar to diagnosis the medical paradigm. 

Theme: Advanced Sowa-Rigpa Practice



150

In White Beryl and Moon light literature, the prime feature is 19 
pebbles which can be read and seen as follows for 86-year-old (female) 
case study. However, the divinatory aspects entailed in the diagnosis 
of ill-health, including pulse and urinalysis are treated extensively by 
sde srid in his Blue Beryl in addition to these factors. 

A) In this, firstly 4 entities of patient’s are regarded 

1) Life Sign-Metal 

2) Body Sign-Metal

3) Power Sign-Water 

4) Luck Sign-Water

B) Next 4 entities with regard to the time.  

1) Present year sign- Earth-Dog

2) Present Monthly Sign-Water-Dragon 

3) Today’s date/tithi sign Fire-Ox 

4) Current time sign-Water-Serpent 

Srog (Life) The life essence which resides in the heart which is known 
as ourVitality. 

Lus (Body)Energy determining our good or bad specially (Physical 
Health)

Dwang Thang (Power)Influencing one’s wealth, possessions, further 
helps realize one’s goals, our charisma.

rLung rta (Luck) is linked to reputation, and capacity to keep away 
bad circumstances.

bla (Spirit weekday/bla energy) is linked to one’s mental and emotional 
stability, (Protective Energy)
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19 pebbles chart of Illness Astrology for 86-year-old
Particular Me Me
Present year sign Earth-Dog Ea ༜ Wo oo
Current year Inclination and 
Declination Decline ox Decline ox

Present Month sign-Wa-Dragon Ea ༜ Wa ox
Current month Inclination and 
Declination Foetus o Foetus o

Present Weekday sign-Wa-Ox Ea ༜ Me x
Current Tithi/date Inclination and 
Declination Tomb xx Tomb xx

Present time sign-Fi-Dragon Ea ༜ Ea ༜

Current Time Inclination and 
Declination Foetus o Foetus o

Tithi fairy 12 Gleaming fairy

Weekday 3 Tuesday

Lunar mansion 06 Punarvasu

Both the literatures did not employ (bla) spirit weekday in the case 
study. However, several other authors take the fifth in several aspects 
as another factor.

When someone is sick, then it’s important to understand and consider 
the astrological aspects. Here, first five sections are basically combined 
for the male, later five sections (6-10) for female, three sections (11-
15) for child and the final section or sixteenth for duration of illness. 
And here, there are seven different types of pebbles style and according 
to the styles of the pebbles, astrologist interprets with respect to the 
section. Because the result are all described through the styles of 
pebbles which are similar to the icon of computer. The reason for long 
term illnesses or short term illnesses is signified by the last section. 
Each section is taken for a particular patient in association with other. 
These form the elementary astrology part.
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Example -2
The pine tree astrological system (16 section)
Patient’s year sign

Water-Bird 
Life sign Body 

sign
Power 
sign

Luck 
sign Particular

Metal Metal Water Water

1 Me-Ox O X O O

For Male

specially

2 Wa-Ox O X O X

3 Wo-Ox O X X X

4 Fi-Ox O X X O

5 Ea-Ox O X O X

6 Wo-Tiger X X X X

For Female

specially

7 Fi-Tiger O O X X

8 Ea-Tiger X O X X

9 Me-Tiger X X O X

10 Wa-Ox X O O O

11 Wo-Rabbit O X O O

For Child

specially

12 Ea-Ox O O O O

13 Wo-Bird O O O O

14 Ea-Bird O O X O

15 Fi-Sheep O X O X

16 Ea-Moneky O X O O Duration of 
illness

As discussed above, in Vowel Appearances, it is interpreted through 
other symbolic like planetary lord and their relationship in addition 
to their power in respective house and so on. One major aspect is that 
the planets influence house-wise in their category. Thus, when one’s 
lord or main planet becomes weak, then illness starts through various 
directions. It also makes one susceptible to illnesses by reducing one’s 
immunity from the point of Sowa-Rigpa tradition. 
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Anyone who has a conjunction of Saturn and Moon in their birth-
chart, or if Mercury is influenced by Rahu, or if Rahu and Moon are 
conjunct, then such people easily get infected by others or by the 
negativity in the air. Additionally, planets that cause illness becoming 
too strong in one’s birth chart and can cause long term illness. For 
instance, a negative Rahu/Moon/Suturn/Ketu/Venus can cause one to 
indulging in excessive alcohol consumption, eating wrong kinds of 
food/beverage, etc. which influence one’s health. The prime planet for 
illness is Mars and its occupancy house followed by Rahu visionary. 
One cannot discuss easily as there are many compositions of planet 
and their visionary aspect in various houses. Moon and Ketu are 
equally game changer in their house and visionary point of view. 

Sound Health is more precious than sound wealth because it enables 
one to enjoy life and work hard to accomplish one’s goals. Mental 
health is more essential to lead a peaceful life. Each planet causes 
certain diseases according to its nature as detailed hereunder. The 
ailments may vary according to the sign and house it occupies and the 
planets afflicting it. The parts of the body governed by the signs and 
planets are likely to be affected. The Ascendant or Sun is said to be 
afflicted if conjunct with Saturn, Mars or if any planet is situated at a 
distance of 90 or 180 degrees forming square or opposition aspects. 

Role of planet Mars in health.

The planet Mars plays a major role in health and also known as the 
commander-in-chief among the planets. Its predominanance and 
influence leads to the illness like chest, bone marrow, blood, bile, 
digestive fire, intestine, forehead, neck, muscular system, acuity of 
vision, sinews, nose etc. And external generative organs are all under 
the influence of this planet and are also responsible for its associated 
diseases. The weak position of the Mars in birth chart will result in 
various traumas like fractures, inflammations, overheating, skin rashes, 
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ulcers, lacerations, operations, all sorts of acute complaints, fevers, 
epilepsy, mental aberration, tumors, cancer in the muscular parts of 
the body, inability to tolerate hunger, wounds, burns, accidents, piles 
and liver complaints etc. 

Role of Rahu in one’s wellbeing

Rahu is said to be a shadowy planet and is phlegmatic in nature 
resulting in malignant growth. If Rahu is weak in a birth chart it causes 
problems in intestines, boils, skin, ulcers, spleen, worm infection, high 
blood pressure, etc. Rahu afflicted chart results in overeating and over 
consumption.

Role of Ketu in one’s illness

Ketu is similarly shadow or invisible planet. A weak Ketu ends up 
in low blood pressure, deafness, wounds, inflammations, fevers, 
intestinal disorders, aberrations, defective speech and gives emaciated 
body with prominent veins.

One of the great things about Medical Astrology is that it can enable 
us to work around the timing of diseases, or accidental injuries, or 
other health problems and to estimate the duration of any illness. 

Health issues are largely governed by the first and sixth house and its 
planetary ruler, along with the peaceful and wrathful ascendant.  The 
location of the Sun and Moon are also significant, as are the placement 
of Saturn and Mars. 

Ascendant reveals the influences on one’s health and wellbeing of the 
Sun, Moon, rising sign and all planets, the houses and the planetary 
aspects. Such an analysis is essential if somebody is concerned about 
the secret keys to one’s health and wellbeing as revealed through the 
stars.
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Not many people realize that one’s health can be tracked in the stars 
and planets. Each planet and the house have particular areas of the 
body that they influence through their dominance. 

For example, Aries rules the head, brain and eyes, so people with 
the sign Aries prominent in their charts are subject to head injury, 
headaches, general problems related to the head and fevers. Aries 
is such a headstrong sign and similarly other planets have their own 
rulership.

The sun would be in its most powerful stage while transiting at Aries 
for first 10 days. But would be least inferior at Libra which is opposite 
at seventh House of the Aries. Likewise, there are similar potential 
of each planet at their house occupancy. People may think what 
relationship is there between me and Planets, if so, then, everybody 
should have a similar impact which does not exist. These are very 
superficial and here it shows very subtly to whom the impact will 
be affected through its features. People have their own favourable 
and unfavourable planets with particular house, visionary and other 
composition. Hence, all these phenomena can be seen through some 
mechanism which is constantly a part of the dependent origination.

Each planet has its own ability as singularity, but it varies when 
transiting to other houses in composition of other planets’ effect. 
Likewise, friend and foe in association with inclination and declination 
status etc. play vital role in one’s life. 

An example of planetary aspect here through chart may help to 
understand easily.  Its interpretation is very complex in nature. This is 
only one and has several influential procedures given by the particular 
planet through various directions with its potentiality. Here in the 
Figure:2, one can only see the first house impact through arrows and 
can be discussed similarly for other houses as well according to the 

Theme: Advanced Sowa-Rigpa Practice



156

visionary and impact.  

Visionary energy of the planets.

The planets give its only one-foot potential to 3 & 10 houses from the 
occupant house which is equivalent to 25%

At 4 & 8 houses, only three feet potential which is equivalent to       75 
%, at 5 & 9 houses, only two feet potency equivalent to 50%, but 
whole 100% potential to 7 house which is exactly opposite house of 
the ascendant. 

For houses like 2,6,8,11 & 12 from occupant, no influence will be 
given.

This is the normal visionary influence/potency of general planets like, 
Mercury, Venus, Moon and the Sun. But for the external planets, they 
have variable potency and features. Saturn gives its total potency to 3, 
7 & 10 houses where as Jupiter 5, 7 & 9 and Mars 4, 7 & 8 respectively. 
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 Figure: 1

Figure: 1

Figure: 2
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[Tibetan version]

༄༅།།བོད་ལུགས་རྱིས་རྱིག་ལས་ནད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཤླེས་བ་ཡན་ལག

རྱིས་དགླེ་བམས་པ་ཆོས་འཕླེལ།

བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་སླེ་ཚན།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

༄༅། གོ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀའ་མངགས་བརོད་གཞྱིར། ནད་ལ་བརག་པ་བླེད་ཚུལ་ཤྱིན་

ཏུ་མང་ཞྱིང་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་བརོད་པར་ག་ལ་ནུས་ཀང་། མདོར་བསྡུས་ལམ་ནས་བརོད་ན། གསོ་

རྱིག་གཞུང་ལས། ནད་ལ་བལྟ་རླེག་དྲྱི་བ་གསུམ། །ཞླེས་ཡོངས་གགས་དང་།   དླེ་བཞྱིན་ཀུན་རོབ་

རླེན་འབྲླེལ་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་ཀང་འཇྱིག་རླེན་གྱི་བདླེ་སྡུག་རྣམ་གཞག་དུ་མ་ཞྱིག་འགླེལ་རོད་

བླེད་ཀྱི་ཡོད། བོད་ལུགས་རྱིས་རྱིག་གྱིས་གོང་གསལ་ལྟར་བལྟ་རླེག་གཉྱིས་ལ་དླེ་ཙམ་འབྲླེལ་བ་མླེད་

ཀང་། དྲྱི་བ་ཞླེས་པ་ལ་འབྲླེལ་ནས་བསྟན་གྱི་ཡོད། མདོར་ན་རྱིས་རྱིག་གྱིས་ལམ་ནས་བསྟན་པ་རྣམས་

ཕལ་ཆླེར་དྲྱི་བའྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་ཆོག བོད་ལུགས་རྱིས་ལའང་འབྱུང་རྱིས་དང་དབངས་འཆར་གཉྱིས་

ཀའྱི་ལམ་ནས་བརག་པ་བླེད་ཚུལ་རྱིམ་པ་དུ་མ་གསུངས་ཡོད། དཔླེར་ན་འབྱུང་རྱིས་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན། འབྱུང་རྱིས་ཟླ་ཟླེར་ལས། འབྱུང་བ་འཁྲུགས་དང་རྣམ་རོག་གྱིས། །བསྐླེད་པའྱི་ནད་འདྲླེས་གདུངས་

པའམ། །བཙས་མ་ཐག་གྱི་བྱིས་པའྱི་ཆླེད། །རླེའུ་བཅུ་དགུ་བོར་བར་བ།  །ཞླེས་དང་། ཡང་དླེ་ཉྱིད་

ལས། གཞན་ཡང་ལོག་མླེན་སྤར་སྨླེ་དང་། །ཉྱི་མའྱི་ནད་གདོན་བརག་པ་སོགས། །རྒྱ་ཆླེ་གཞུང་ལས་

ཤླེས་པར་བ། །ཞླེས་པ་དང་། ཡང་།     ནད་རྱིས་ཐང་ཤྱིང་རྱི་མོ་ལའང་།   རྱིས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་དུ་

མ་སྣང་ཞྱིང་། གཞན་དུ་རྱིས་འགོ་ཐ་མ་ཡྱི། །རླེལ་བོར་ད་ལྟའྱི་ཕག་བཞླེས་སུ། །གནམ་ལོ་རང་གྱི་སོག་

ལུས་དབང་། །ཀླུང་ར་བཞྱི་ཡྱི་སྨླེ་བ་ལ། །བརྱི་བའྱི་སོག་སོགས་སྨླེ་བ་བཞྱིས། །འཐབ་པས་རླེལ་སོ་

བརག་པ་ཡོད། །ཅླེས་དང་། དླེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་འཁུལ་དུ་དམྱིགས་བསལ་དར་ཁྱབ་ཆླེ་བའྱི་བཅུ་

གསུམ་འཁོར་ཞག་དང་། རྒྱ་བོད་སྐོར་འགོ་སུམ་ཅུའྱི་ནང་དུའང་། བཅུ་གསུམ་གནོད་འདྲླེ་གང་གནོད་

རྱིས། །བླེད་ན་དུར་བ་རོག་པོ་དང་། །ཆུ་སྟག་ཆུ་ཡོས་སྟླེང་ནས་བརྱི།  །དླེ་བཞྱིན། བཅོ་ལྔ་ནད་པ་ཡུན་

ལོན་གྱི། །རྱིས་ནྱི་ནད་པ་ཡོ་ཉལ་དང་། །མླེ་ཡྱི་ར་ལུག་སྟླེང་ནས་རྱིས། །ཞླེས་སོགས་རྱིས་ཐབས་ཤྱིན་

ཏུ་མང་། འདྱི་དག་ནྱི་འབྱུང་རྱིས་ལུགས་ཙམ་མོ། །ཡང་དབངས་འཆར་ནང་དུའང་རྱིས་ཐབས་དུ་མ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། དུས་སྦོར་ལ་བརག་ནས་རྱིས་ཚུལ། ནད་རྱིས་དང་འབྲླེལ་ནས་རྱིས་ཚུལ། དླེ་བཞྱིན་

གཟའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནས་བརག་ཚུལ། རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལམ་ནས་བརག་ཚུལ།   དབུགས་འབྱུང་རྔུབས་

Theme: Advanced Sowa-Rigpa Practice



159

ལ་བརླེན་ནས་བརག་ཚུལ།        ཉྱིན་རླེའྱི་ཚེས་འཁོར་ལ་བརླེན་ནས་བརག་ཚུལ་ལ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་

མང་ངོ་། །དླེ་བཞྱིན་འབྲས་རྱིས་ཁག་ཏུའང་དུ་མ་གསུངས་པ་ཡོངས་གགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་རྱིས་ཞླེས་ལྷ་

མོ་རྣམ་གངས་བརྒྱད་པོ་ཚེས་གངས་དང་གཟའ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྟུན་ནས་བརོད་ཚུལ་མཐའ་ཡས་

སོ། །འདྱི་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་རྣམས་སྤར་སྨླེ་ལ་སོགས་རྣམས་ལ་འབྲླེལ་ནས་བསྟན་

པ་རྣམས་རླེན་འབྲླེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ། །གཟའ་ཚེས་སྐར་མ་ལ་སོགས་ཆ་ཚང་གྱིས་

སྐླེ་བོ་ཀུན་ལ་ངླེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་པར། དླེ་དག་ཀང་བརག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་བརག་

དགོས་སོ།། 

*******
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[English version/Full paper]

The Importance of the Yuthok Nyingthik, or its Twelve                
Uncommon and Special Characteristics

Written in Tibetan by Dr. Nida Chenagtsang 
Co-Founder and Medical Director of Sorig Khang International

E-mail <info@sorig.net>
English translation by Ben Joffe  

I prostrate, give offerings, and go for refuge to the King of Medicine, 
Yuthok Yonten Gonpo! 

The Yuthok Nyingthik (The Heart-Essence Drop of Yuthok) was 
transmitted to Yuthok Yönten Gonpo in the twelfth century by the 
dakini Tsomo Palden Treng (‘The Chief Goddess Glorious Garland/
Rosary’). It was then taught to Yuthok’s heart-son Sumtön Yeshe, 
who made notes based on Yuthok’s direct oral instruction. After this, 
Yuthok edited these himself and (it came to) comprise a complete 
dharma-cycle. It is called in full ‘The Heart Essence of Yuthok, the 
Sunlight of Compassion, the Dharma-cycle of the Blessings of the 
Practice of the Guru that dissolves all Suffering and Darkness’.These 
days, the Yuthok Guru sadhana cycle is widely known for its inclusion 
in the ‘Nectar of Good Qualities’ from the Mahayoga cycle of 
teachings in the Rinchen Terdzoe [the ‘Treasury of Precious Termas’, 
the collection of revealed scriptures assembled by Jamgon Kongtrul 
Rinpoche in the late 19th century]. The entire Dharma-cycle of all 
of the assorted (magical) ritual procedures, medicine empowerment 
rites, Creation and Completion stage and Great Perfection practices is 
also included as part of the original block-prints from Chagpori (‘Iron 
Mountain’), Drophen Ling [‘The Center for Benefiting Beings’, the 
traditional Tibetan medical institute established in Lhasa by the regent 
of the Great Fifth Dalai Lama, Sangye Gyatso in 1696]. In accordance 
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with the wishes of the great medical professor Gojo Wangdu, and 
after obtaining authorization from the great and esteemed scholar 
Troru Tsenam, the Ngakmang Shipjook Khang or Tantric Community 
Research Institute typed up copies of the Chagpori set for the first time 
and everyone was able to see it. 

In Yuthok’s heart-son Sumton Yeshe’s hymn or words of offering we 
read: 

“This guru sadhana of the definitive meaning of the Highest (Yoga) 
Tantras is the blessed oral lineage that is not known to all. It is the 
swift path that bestows Buddhahood in one lifetime, it is unadulterated 
by the admixture of individual fabrications or mental assumptions.”

The uncommon significance or twelve special characteristics of this 
oral lineage, of what Sumton Yeshe describes as ‘the guru sadhana 
which is the definitive meaning of the Highest Yoga Tantras’ will be 
explained as follows: 

(It brings) blessings quickly 

It’s easy to accomplish 

It’s simple and convenient 

It’s comprehensive (i.e. it includes all the essential points) 

It’s connected with medicine 

Its sequence of practice is clear 

It’s non-sectarian in its doctrine 

It’s of an appropriate or convenient length 

It’s timely 

It’s (capable of) ‘taming’ (i.e. spiritually/morally/mentally refining) 
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anyone 

It’s a set of instructions without equal 

It condenses the ultimate meaning and all of the essential points of the 
Buddha’s teachings; the points will be explained below. 

Characteristic One – Speedy Blessings 

The guru-sadhana confers blessings in even just seven days. As is 
clearly stated in the King of Medicine Yuthok’s song of realization: 

“If you are able to have confidence in yourself, if you can pray one-
fixedly, if you are able to cast off doubts and second thoughts, if you 
have hope for a place of refuge in one lifetime, then the two obscurations 
(i.e. of afflictive emotions and cognition) will immediately be kept in 
check.

Having met me in actuality, in meditative visions or in dreams, I will 
reveal the supreme path of temporary and ultimate attainment.”

As Kongtrul Yonten Gyatso lays out in his commentary and in his 
notes for readers on the practice of the outer, inner, and secret aspects 
of ‘The Sunlight of Compassion, the Blessings of the Guru Sadhana 
that Dissolves All Suffering and Darkness’ in his ‘Well-spring of All 
Good Qualities’: 

“As Yuthok taught: 

“There’s greater merit in praying to me for one year than in praying 
to other gurus for a whole lifetime; there’s more merit in praying to 
me for a month than in praying to others for a whole year. Rather 
than praying to others for a whole month, by praying to me for just a 
day, one minute, or a mere instant, blessings will come quickly. If this 
isn’t true, for having deceived sentient beings, may all the Buddhas 

Theme: Advanced Sowa-Rigpa Practice



163

and their spiritual offspring of the ten directions smash my skull into 
pieces like shattered plaster.”

Thus, by virtue of the power of his prayers of aspiration in general the 
special compassion and blessings of this venerable being are especially 
exalted for us beings that need to be tamed in these degenerate times, 
and the blessing-powers of his guru sadhana in particular are extremely 
fast-acting. 

As it says in the sadhana itself: 

“For beings in this degenerate age who don’t have the blessing that 
accomplishes simultaneously even as one practices, who are impatient 
and have little follow-through, and who can’t draw out their practice 
– if individuals with faith practice this sadhana which is my own life-
force without distraction for seven days, I promise that I will hold to 
these instructions and will reveal myself thoroughly: for the greater 
practitioner in actual life, for the average one through meditative 
visions, and for the lesser one through dreams.”

This extremely quick accomplishment of blessings is clearly explained 
in the teachings of the ‘Great Roar of the Lion’, which are true and 
without deception: 

“If with belief that is free of doubts, greater practitioners commit 
themselves to practice of the Creation and Completion stage, average 
practitioners commit themselves to the approaching-accomplishing 
recitation-meditation practices, and the lesser practitioners commit 
themselves to the daily yoga(s) which establish a connection with the 
guru and lineage, they will spontaneously accomplish the two kinds 
of benefit (i.e. the benefit for others and for themselves), without any 
effort at all.”

In the history called the ‘Iron Hook of Virtue’ it says that after he had 
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finished writing the four root tantras of the Tibetan healing system (the 
Gyushi) and had been graced with a direct vision, he had ‘seen the 
face of’ the lords of the three families (i.e. the Sugata, Vajra and Lotus 
family beings), (Yuthok) stated that: 

“For any of you beings who see, hear, remember, or touch me, all of 
your faith and hostility will go from bliss to bliss. 

Because you are inheritors of the lineages of all the Sugatas, regardless 
of whether you imagine me above the crown of your head or in the 
centre of your heart, the very instant you do, the blessing-current of all 
the Buddhas of the ten directions will surely enter (into your being)” 
etc.

Thus, from these extensive prophecies, we can see truly the swiftness 
of Venerable Yuthok’s blessings. 

Characteristic Two: Ease of Accomplishment 

Both the preliminaries and the main practices of the Yuthok Nyinthik 
are described as easy to accomplish. The method for accomplishing 
the preliminaries that is taught in the root-text has two aspects: the 
approaching-recitations of time and the approaching-recitations of 
signs. Of these, the approaching-recitation of time is the accomplishing 
of the uncommon preliminaries as well as all of the guru-sadhana 
within seven whole days or a week. Yuthok himself states that “(you 
will) attain at the same time as practicing”, and Kongtrul Yonten 
Gyatso says, regarding establishing a connection and entering into a 
relationship with the guru and lineage, that one is even allowed to just 
do the preliminaries over four days and the guru-sadhana over three. 

Regarding the guru-sadhana as well, Kongtrul says: 

“This is in fact made up of (four parts) – the system of guru yoga 
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of the outer sadhana, the complete Medicine Buddha Creation and 
Completion stage practices of the inner sadhana, the Assembled 
Mandala of the Three Roots of the secret sadhana, and the daily 
practices of the condensed sadhana – each of which is a stand-alone 
practice.”

From this, we can see how the sadhana is easy to accomplish both in 
its (complete) four-fold form and as individual stand-alone practices. 

Characteristic Three: Convenience and Simplicity 

As Venerable Yuthok says: “If one’s compassion is great, whatever 
one does will be Dharma.” If one makes loving kindness one’s 
primary foundation, any medical undertakings and altruistic actions 
one might accomplish will also become Dharma. For this reason, the 
daily preliminaries of the Yuthok Nyingthik are those things that are 
done compassionately to preserve and benefit others. These can be 
seen as convenient applications (of the teachings) in the midst of our 
daily lives. No matter what sadhana one’s doing, it only has a few 
chants and prayers and so on, and all and any of the sadhana cycles are 
convenient (to perform). 

This wonderful convenience can be seen with Yuthok’s teachings on 
Phowa, or the Yoga of Transference. The preliminary Phowa recitations, 
the main yogic practices, and the different ritual applications of 
Phowa for others, are laid out in their entirety on a single page. The 
seven physical ‘magic wheel’ exercises that are part of the channel 
and wind practices of Tummo, or Inner Heat Yoga – the first two of 
which purify stale wind in the channels, and the remaining five which 
are for unblocking or untying the five channel-wheels or chakras – are 
also laid out simply and with great precision. (The various aspects 
of) the Great Seal or Mahamudra – mental stability, mental agitation, 
resting in the natural state, and the basic essence – are also extremely 
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condensed and are explained in a practical way. 

Characteristic Four: Comprehensiveness 

All of the essential points of the path of Vajrayana are contained 
within the thirty-five sections of teachings within the single volume 
of the Yuthok Nyingthik. Its practices include the preliminaries 
(ngondro) that are the root of Mahayana; Guru yoga; Creation Stage 
practices; Creation Stages practices combined with Completion stage 
ones; the Approaching-Accomplishing sadhana practices of the Three 
Roots as well as the practices for resolving obstacles; Completion 
stage practices; Channel-Wind and Magic Wheel practices; the ‘Path 
of Skilful Means’ Karmamudra or physical consort practices; and 
Mahamudra and Dzogchen practices. Its collected ritual procedures 
include medicine ‘accomplishment’ rites or empowerments, 
protection-circles/charms, fire offering ceremonies, sadhanas for the 
Dharma-protectors, the root goddesses, sages and so on, practices for 
calling down pra or special spirits for mirror-divination, the ‘signs 
on the path’ practices for the resolving of mental obstacles, and the 
medical traditions on the resolving of physical obstacles, and so on. 
In short, it teaches all of the most important elements of Vajrayana in 
their entirety. 

Characteristic Five: Connection with Medicine 

Pretty much all of the fifteen cases of symptoms and treatments of 
the three humours of rlung, mkhris, and bad (kan) are taught in the 
context of the gegs sel or ‘obstacle resolving’ practices of the Yuthok 
Nyinthik, which in their secret aspect involve the resolving of demonic 
obstacles, in their inner aspect involve the resolving of obstacles of the 
mind, and in their outer aspect deal with the resolving obstacles of the 
body. As such, even someone who hasn’t studied Tibetan medicine 
will benefit greatly from this section of the text. In later times, Zurkhar 
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Nyamnyi Dorje’s volume of extended commentary (on these and the 
Yuthok Nyingthik), which is known as ‘The Pith Instructions of the Ten 
Million (Pearl) Relics’ or just ‘The Pearl Relic’ for short, became a 
pre-eminent part of medical tradition. 

Characteristic Six: Clear Sequence 

The stages of practice have been taught clearly and without confusion: 
first there are the preliminary practices, which purify one’s mind-
stream. Then there are the Mahayoga practices which generate the 
antidote for anger, or the Creation Stage traditions. (Then comes) 
Lung Anuyoga which is the antidote for desire, or the Completion 
Stage teachings, after which comes the Great Perfection Ati Yoga 
which is the antidote for ignorance. 

At the start, there’s the guru-sadhana, ‘The Assembly of the Three 
Roots’, which has four aspects, the outer, inner, secret, and combined 
sadhanas. All the main bodies of the teachings on the Six Dharmas of 
the great saint Naropa are taught in order: 

The Inner-Heat channels practice, which includes transmuting one’s 
body into that of a deity in the Bardo, the purifying/training of the 
channels, the intermediate vital-breath practices, and the seven ‘magic 
wheel’ exercises of the channels, the daytime yogas of the fierce breath 
Tummo, which involve refining one’s speech into mantra through the 
basis of the vajra-recitation and of the Illusory Body; the night-time 
yogas are those of Dream and Clear Light; the instructions on the 
Six Bardos, or interim states – the Powa or ‘Transference’ practice 
that allows one to practice at the moment of death, along with the 
‘Buddhahood without meditation’ Powa practices of inserting one’s 
consciousness into another body after death, and Self-Liberation into 
the Dharmata, the ultimate nature of reality, in the Bardo. 
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Then, as part of the methods for refining the seminal-drops of the 
mind, the Path of the Great Bliss of the Lower Gates of the Action-Seal 
(i.e. which involves a physical consort) and the Path of the Complete 
Liberation of the Upper Gates is taught based on the Great Seal of 
Mahamudra. Then, finally, the Pointing out Great Perfection practices 
of the Self-Liberation of Samsara-Nirvana are taught fully and 
extensively. The ripening empowerments and liberating instructions, 
methods of cultivation, signs of accomplishment on the path, and the 
resolving of obstacles and hindrances are taught in their entirety and 
in clear succession with great precision. 

Characteristic Seven: Non-Sectarian Philosophy 

The ‘body-offering’ or Kusali practice that’s taught in the Yuthok 
Nyingthik preliminaries epitomizes the (teachings of the) Pacification 
and Severance (traditions). The Six Dharmas of Naropa are taught 
fully and in sequence. Likewise, the Path of the Great Bliss of the 
Lower Gates method of relying on a physical consort, (which is found 
in) the Kalachakra, Chakrasamvara, and Guhyasamaja systems of 
Highest Yoga Tantra, is taught in its entirety. Condensed Mahamudra 
and Dzogchen are also taught. Given this, whatever tradition or 
philosophical system one happens to study, the Yuthok Nyingthik 
(remains) authentic. 

Characteristic Eight: Appropriate Length 

The empowerments, sadhanas, ritual procedures, guru-practice and so 
on are all taught skilfully in an unembellished way. As it states in the 
(prophetic) introduction of the Yuthok Nyingthik: 

“‘The Vast and All-Pervading Expanse of Great Bliss’ that ripens those 
who are fortunate condenses the essential empowerment and contains 
its whole meaning for those of limited capacity.”
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For complex beings, the Yuthok Nyinthik includes the extensive 
empowerment of the Vast and All-Pervading Expanse of Great Bliss, 
and in its ‘unelaborated’ system there is the condensed empowerment of 
the essential meaning. It includes the two-stage torma empowerment, 
the four empowerments of the Highest Yoga Tantras, the authorizations 
of the sages and goddesses, and the life-entrustment rituals of the 
medical protector Shanglon. All of these are represented in their 
entirety. All of the guru-sadhanas are also distinguished according to 
their level of elaboration and are taught as either outer or secret pith 
instructions in perfect accordance with each practitioner’s capacity. 

In the outer sadhana, ‘The Wish-Fulfilling Jewel’, the way in which 
one meditates on the outer mandala encircled by the four classes of 
Yuthok goddesses is fairly extensive. If one can’t manage that though, 
one has the much simpler option of meditating on the guru in one’s 
heart-center and reciting/visualizing the short mantra there. The inner 
sadhana, ‘The Oral Advice, or Pool of Siddhis (Spiritual Attainments)’ 
is a combination of Creation and Completion stage practices of the 
Medicine Buddha. It summarizes all of the essential points, and 
through it, one meditates on the five guru-families in the five chakras 
and realizes the meaning of the four glorious (medical) tantras. Even 
though the visualizations of (the tantric meditational deities) Hayagriva 
and Vajravarahi found in the secret sadhana, ‘The Swift Guide for 
Fortunate Individuals’ are somewhat extensive, and although it’s 
taught that one should do 100, 000 approaching-recitations, in the 
‘Esteemed Oral Advice of the Path of Bliss’ the meditational deities, 
chakras, and mantra-letters are all taught in a really condensed way. 
As such, one can see that the sadhanas of the Yuthok Nyingthik are 
extremely moderate in length. 

Characteristic Nine: Timeliness 

By virtue of his clairvoyant perception of the future, Yuthok stated the 
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following, which is his vajra-oath: 

“For beings in this degenerate age who don’t have the blessing that 
accomplishes simultaneously even as one practices, who are impatient 
and have little follow-through, and who can’t draw out their practice 
– if individuals with faith practice this sadhana which is my own life-
force with without distraction for seven days, I promise that I will hold 
to these instructions and will reveal myself thoroughly: for the greater 
practitioner in actual life, for the average one through meditative 
visions, and for the lesser one through dreams.”

Given that most of the Six Dharma/Yoga practices are also done 
during seven-day long retreats, the Yuthok Nyingthik’s practices are 
in accordance with the psychology of today’s super-stressed and busy 
individual, and even those doctors that are mostly focused on somewhat 
more superficial activities can put its teachings into practice. 

Characteristic Ten: Works for (or ‘Tames’) Anyone 

The Yuthok Nyingthik contains the medical teachings, accomplishing 
medicine empowerments, and medicine/medical elixir offerings 
required by doctors; it contains the ritual procedures, the deity 
propitiation rites, and the protective charms needed by ngakpas; it 
contains the sadhana practices for acquiring divinatory powers (i.e. 
calling down pra) needed by astrologers and diviners; it contains the 
‘magic wheel’ exercises (for manipulating) the channels and winds 
needed by yogis; it includes the technologies of desire and Great 
Bliss needed by people who are filled with, and are working skilfully 
with lust; it has the Great Seal of the path of complete liberation 
needed by the disciplined; it contains the pointing out instructions of 
the Great Perfection that are absolutely indispensable to Dzogchen 
practitioners; it possesses the life-enhancing sadhanas needed by the 
sick; it contains the three rites of pressing down, burning, and casting 
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out that are indispensable to great sorcerers; it has the wrathful mantras 
that guard the teachings that are truly needed by the protectors of the 
faith; and it contains the medicine empowerments and fire offerings of 
the four tantric activities that are needed by everybody. People with 
discernment can thus grasp that, this guru-sadhana that establishes a 
connection with the lineage, is a supreme and most precious path for 
practitioners of whatever doctrine of the Secret Mantra, one that can 
point out the way for anybody. 

Characteristic Eleven: Unparalleled Instruction 

The procedures found in the texts of the Yuthok Nyingthik for acquiring 
divinatory powers or pra spirits that are sought out by doctors of the 
faith and astrologer-diviners are hard to find anywhere else. The 
instructions given in the inner guru-sadhana, or ‘The Oral Advice, the 
Pool of Siddhis’ that allow one to realize the meaning of the Gyushi 
or Four Medical Tantras through the power of meditation, are also 
clearly unique and wonderful. Furthermore, as the great Sumton put it: 

“This blessed oral lineage that is not known to all, is the swift path that 
bestows Buddhahood in one lifetime”

If one examines the Yuthok Nyingthik corpus carefully, one will realize 
that one isn’t likely to see the essential points of meditative cultivation 
taught so clearly anywhere else. For example, in the context of the 
subtle channel refining practices of Tummo that transform one’s body 
into the form of a deity, there is the teaching where, once one has 
had some meditative experiences from this practice, one does vajra-
recitations/breathing for seven days as part of a darkness retreat, so 
as to transform the winds of speech into mantra. This teaching is an 
uncommon oral lineage darkness-retreat practice. 

The experiences of non-conceptuality and of bliss-and-clarity that 
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emerge during meditation as signs of achievement on the path of 
the guru-sadhana and Completion stage practices, the ten signs of 
attainment of the Completion stage, the special, direct perception 
of Samsara as the seminal-drops of light, are taught in an extremely 
clear way and are unlike any other teaching. In the context of the 
technology or ‘path of skilful means of the Great Bliss of the Lower 
Gates (i.e. the Karmamudra teachings), the Yuthok Nyingthik describes 
two categories of yogi, ‘those who are trained in and those who aren’t 
trained in (rtsa) rlung or the subtle channels-and-winds practices’. The 
teachings that are given for the latter, for those people who haven’t 
trained in the subtle-wind practices, are really unique instructions 
that aren’t taught anywhere else. It’s clear too that the teachings on 
achieving the rainbow-body by relying on the path of the Great Bliss 
of the Lower Gates and a physical consort are really unique as well. 

Characteristic Twelve: The Importance of the Teachings 

According to Yuthok’s oral-lineage biography, the Yuthok Nyingthik 
was first taught in the pure-land of Tanaduk by the Medicine Buddha. 
In the interim, it was taught in Oddiyana by the Lotus-Born Master 
Padmasambhava, where it was requested by Yuthok the Elder, after 
which it was finally taught to Yuthok Yonten Gonpo the Younger by 
the wisdom-dakini Palden Trengwa, through which it became known 
as the profound, pure-vision Dharma-cycle (it is today). 

This is how the primary teaching of Sowa-Rigpa appeared in history, 
through Yuthok the Younger’s great compassion: 

“Resolving the 404 kinds of illness that torment this precious human 
body, which is made up of the three poisons and five elements can 
be understood as the single most important dimension of the medical 
treatments of Sowa-Rigpa. For this reason, the generation of pure and 
authentic bodhicitta in every possible way is taught as the single and 
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foremost remedy. Nothing has been taught as more primary.”

From this we can see that maintaining the welfare of sick beings as 
one’s primary aim is the sign of extensive and authentic bodhicitta 
and is the achievement of mastery as a Bodhisattva. From this 
profound path, Yuthok the Elder achieved in his lifetime the state of an 
Awareness-Holder or Vidyadhara – he lived until the age of 125, and 
then along with his consort and all of his holdings, achieved the Great 
Transference of the rainbow-body. And in the twelfth century, in front 
of many attendants, Yuthok the Younger passed into the rainbow-body 
of the Great Transference without any obstacles as well. So there can 
be no doubt at all of the great significance of the guru-lineage of the 
Yuthok Nyingthik. 

If one were to summarize all of the essential points, most of the 
special features mentioned above can be gleaned from the prophetic 
introduction to the guru-sadhana the prophetic introduction from the 
Yuthok Nyingthik’s guru-sadhana of the blessings goes as follows: 

“How wonderful! The single embodiment of the compassion of the 
Buddhas of all the times and directions! The glory of the beings of the 
Land of Snows, the most supreme of the five locations!

The All-Beneficent King of Medicine who cures every ill of the three 
poisons, who through the indivisible guna is the consummation of the 
later generations 

The inhabitants of the degenerate age will fall and burn with the five 
poisons, they will indulge in sin and evil behaviours 

The gods and demons will be disturbed, and an unimaginable array of 
diverse kinds of sickness will arise, unnameable in their variety 

In order to protect those beings who have no opportunity for happiness, 
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(I shall bestow) from the authoritative commentaries that are the 
innermost essence of the hundreds and thousands of methods of the 
Science of Healing Sowa-Rigpa, the three aspects of the indispensable 
quintessence of the oral-lineage – 

Of these there are the offerings, sadhanas, and praises to the Medicine 
Buddha; the outer, inner, secret, and innermost secret sadhanas; and 
from the ‘Sunlight of Compassion which Dissolves all Suffering 
and Darkness’, there are the cycles of the common Creation and 
Completion stage practices, and of the pith instructions, and protector 
practices. 

The history of all the initial common (practices) is the ‘Iron Hook 
which leads those to be tamed to certainty’

‘The Vast and All-pervading Expanse of Great Bliss’ that ripens those 
who are fortunate contains the whole condensed meaning of the 
essential meaning empowerment for beings of limited capacity 

‘The Vajra-knots of the Tantric Vows that are the Vital Life-force of the 
Secret Mantra’, the inner, outer, secret, and condensed sadhanas of the 
Creation and Completion Stages 

The collected (iconographical) visualization (instructions) of the five 
kinds of individual sadhanas of the dakinis, the two (parts of) oral 
advice – these are the root of the secret sadhana. 

‘The Supreme and Common Attainments of the Fortunate ones that 
fulfil all wishes’, the medical torma supplementary practices from the 
outer torma rituals, 

Are ‘That which Satisfies all kinds of Guests and gives rise to every 
Attainment’ 

The most profound Completion Stage practices which are the vital 
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heart-essence of the Dakinis, are ‘The Accomplishing of the desire for 
True Buddhahood in One Lifetime for those who are Fortunate’ 

‘The Pointing Out Practice of the Self-Liberation of Samsara-
Nirvana’, the ‘Prayer which dissolves all hindrances and resolves all 
Signs on the Path’, ‘Receiving the Blessings of the Pith instructions 
of the common Creation and Completion Stage practices’, the 
supplementary fire offering practices ‘that conquer the Demon of the 
Lord of Death’, 

‘The Little Text of protective circle practices that extends one’s own 
and others’ lives’ – all these are the direct, pith instructions that swiftly 
accomplish results and protect from fear. 

The practices for obtaining divinatory powers, the authorization rites 
for the deity practices, and the suppressing rituals for unruly spirits, 
the two ritual diagrams that delight and enact (wrathful) actions for 
beings, 

All the propitiation rites for the protectors, the list of mantras, which 
are their life-essence, ‘the Razor of the Poisons, that roars like 
thunder’ – all these are the weapons that liberate hindrances and 
enemies of the faith, which (go along with) the clearly listed collected 
ritual procedures of the extensive pith instructions. 

These are the thirty-five sections of teachings from the Sunlight of 
Compassion, which are the unification of the spiritual life-force of the 
Three Roots. They are the consummation of the life-force practice of 
the Buddhas of the three times, which resides in the heart of those with 
fortunate karma. 

May the nine categories of oath-bound protectors defend against 
those masters and disciples who steal the teachings and belittle the 
kind teacher, who do not uphold the lineage and do not practice, who 
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are unripe or unworthy, who violate their vows and disparage the 
teachings!”

From this description of the very essence of the thirty-five Dharma 
sections, we are able to understand every one of the uncommon 
essential points of the Yuthok Nyingthik completely. 

This commentary was written in Winterthur, Switzerland on the 3rd 
of April 2015 by Dr Nida, who received the three-fold empowerment, 
reading transmission, and oral instruction for this Dharma-cycle and 
who has absolutely pure, unadulterated faith in it. 

Published 21 April 2015, by the Tibetan Traditional Medical 
Association (Tibetan Sorig Khang) http://bod.sorig.net/?p=462 

*******
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[Tibetan version/Full paper]

༄༅།།གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་གྱི་ཆླེ་བའམ་ཐུན་མྱིན་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་གཉྱིས།

སྨན་པ་ཉྱི་ཟླ་ལྕླེ་ནག་ཚང་།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གྱིང་གྱི་འགན་འཛིན།

སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། མཆོད་དོ། །སྐབས་སུ་མཆྱིའོ།།

གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་ནྱི་དུས་རབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ། སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་

མཁའ་འགོའྱི་གཙོ་མོ་དཔལ་ལྡན་ཕླེང་བས་གསུངས་ཤྱིང་། གཡུ་ཐོག་པའྱི་ཐུགས་སས་སུམ་སྟོན་ཡླེ་

ཤླེས་གཟུངས་ཀྱིས་རླེ་གཡུ་ཐོག་པའྱི་ལགས་ཁྱིད་ཟྱིན་བྲྱིས་སུ་བཏབ་རླེས། གཡུ་ཐོག་ཉྱིད་ཀྱི་ཞུས་དག་

གྱིས་ཆོས་སྐོར་ཆ་ཚང་བ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། མཚན་རྒྱས་པར་གཡུ་ཐོག་སྱིག་ཐྱིག་བྱིན་བརླབས་བ་སྒྲུབ་

པའྱི་ཆོས་སྐོར་སྡུག་བསྔལ་མུན་སླེལ་ཐུགས་རླེའྱི་ཉྱི་འོད་ཅླེས་གགས་པ་དང་། དླེང་དུས་ཡོངས་གགས་

ལ་གཡུ་ཐོག་བ་སྒྲུབ་གྱི་སྐོར་ནྱི་རྱིན་ཆླེན་གཏླེར་མཛོད་ཀྱི་མ་ཧ་ཡོ་གའྱི་བདུད་རྱི ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་

སྐོར་དུ་བཞུགས་པ་དང་། ལྕགས་པོ་རྱི་གསོ་རྱིག་འགོ་ཕན་གྱིང་གྱི་ཤྱིང་པར་མ་ལ་ལས་ཚོགས། སྨན་

སྒྲུབ་དང་ཉམས་ལླེན་བསྐླེད་རོགས་རོགས་གསུམ་གྱི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ཚང་བ་བཞུགས་པ། སྨན་དགླེ་ཆླེན་

མོ་གོ་འཇོ་དབང་འདུས་ཀྱི་རླེ་བ་བཞྱིན་མཁན་ཆླེན་ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་མཆོག་གྱི་གསུང་གྱི་གནང་བ་ཐོབ་

ནས། སྔགས་མང་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱིས་ཐླེངས་དང་པོ་ལྕགས་པར་རྒྱབ་པས་ཀུན་གྱིས་མཇལ་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་བྱུང་ངོ་། །

དླེ་ཡང་གཡུ་ཐོག་ཐུགས་སས་སུམ་སྟོན་ཡླེ་ཤླེས་གཟུངས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་དུ། ཀུན་ལ་མ་གགས་སན་

རྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཅན། །ཚེ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་སྟླེར་བ་བདླེ་མྱུར་ལམ། །ཡྱིད་དཔྱོད་རང་བཟོས་བསླེ་

བའྱི་སད་མ་ཞུགས། །བ་མླེད་རྒྱུད་སླེྱི་ངླེས་དོན་བ་སྒྲུབ་འདྱི། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་སན་རྒྱུད་བ་

མླེད་རྒྱུད་ཀྱི་ངླེས་དོན་བ་སྒྲུབ་འདྱི་ལ་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཆླེ་བའམ་ཁྱད་ཆོས་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་དུ་བསྟན་པར་

བ་སྟླེ། ། ༡ བྱིན་རླབས་མྱུར་བ། ༢ སྒྲུབ་ས་བ། ༣ སྟབས་བདླེ་བ། ༤ གནད་ཚང་བ། ༥ སྨན་དང་

འབྲླེལ་བ། ༦ གོ་རྱིམ་གསལ་བ། ༧ གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མླེད། ༨ རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ། ༩ དུས་དང་

མཐུན་པ། ༡༠ གང་ལ་གང་འདུལ། ༡༡ གཞན་མླེད་གདམས་པ། ༡༢ སྟོན་པའྱི་ཆླེ་བ་དང་མཐར་གནད་

བསྡུས་བཅས་ཅུང་ཙམ་འགླེལ་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་རོ། །
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ཁྱད་ཆོས་དང་པོ། བྱིན་རླབས་མྱུར་བ།

བ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་ཙམ་གྱིས་ཀང་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏླེ། སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པའྱི་མགུར་དུ། 

ལར་རང་ལ་བོ་སྱིང་གཏོད་ནུས་ན། །གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་འདླེབས་ནུས་ན། །ཐླེ་ཚོམ་ཡྱིད་གཉྱིས་

སྤོང་ནུས་ན། །ཚེ་གཅྱིག་སྐབས་གནས་རླེ་བ་ན། །དླེ་མ་ཐག་ཏུ་སྒྱིབ་གཉྱིས་སབ། །དངོས་ཉམས་རྨྱི་

ལམ་ང་འཕད་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ལམ་མཆོག་སྟོན། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་གསལ་བ་

དང་། དླེ་བཞྱིན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་འགླེལ་བ། བྱིན་བརླབས་བ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སླེལ་

ཐུགས་རླེའྱི་ཉྱི་འོད་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཉམས་སུ་ལླེན་པའྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་

ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་སུ་འདྱི་ལྟར་བསྟན་ཏླེ། བ་མ་གཞན་ལ་མླེ་ཚི་རྱིལ་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་

བས། ཁོ་བོ་ལ་ལོ་རུ་བཏབ་པ་བསོད་ནམས་ཆླེ། གཞན་ལ་ལོ་རུ་བཏབ་པ་ལས་ཁོ་བོ་ལ་ཟླ་བ་རུ་བཏབ་

པས་བསོད་ནམས་ཆླེ། གཞན་ལ་ཟླ་བར་བཏབ་པ་བས་ཁོ་བོ་ལ་ཞག་དང་ཟ་མ་དང་སྐད་ཅྱིག་ཐང་ཅྱིག་

ཙམ་བཏབ་པས་བྱིན་རླབས་ཆླེས་མྱུར་ཏླེ། འདྱི་མྱི་བདླེན་པར་གདའ་ན་ཁོ་བོ་ངས་སླེམས་ཅན་བསླུས་

པས་ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པས་བདག་གྱི་མགོ་བོ་ཨར་ཀ་རའྱི་རོག་པ་བཞྱིན་ཚལ་

པར་ཁོས་ཤྱིག གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིར་ཐུགས་བསྐླེད་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་སྱིགས་དུས་ཀྱི་གདུལ་བ་ལ་རླེ་

བཙུན་འདྱི་ཉྱིད་ཐུགས་རླེ་དང་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དང་། སོས་སུ་བ་སྒྲུབ་འདྱི་བྱིན་རླབས་

ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་བའང་། དླེ་ཉྱིད་ཀྱི་གསུངས་ལས། སྒྲུབ་པ་དང་གྲུབ་པ་དུས་མཉམ་གྱི་བྱིན་རླབས་མླེད་

ན་སྱིགས་མའྱི་སྐླེ་བོ་འདོད་ཐག་ཉླེ་ཞྱིང་སྱིང་རུས་ཆུང་བས་ཉམས་ལླེན་ཡུན་བསྱིང་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། ཁོ་

བོའྱི་སོག་སྒྲུབ་འདྱི་ཉྱིད་གང་ཟག་དད་ཅན་གྱིས་མ་ཡླེངས་པར་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་ན། རབ་དངོས། འབྲྱིང་

ཉམས། ཐ་མ་རྨྱི་ལམ་དུ་བདག་གྱིས་ཞལ་ལླེགས་པར་བསྟན་ནས། གདམས་པ་དང་རླེས་སུ་འཛིན་

པར་བགྱི་བ་དམ་བཅའ་ཡྱིན་ནོ། །ཞླེས་བདླེན་གསུངས་བསླུ་བ་མླེད་པའྱི་སླེང་གླེའྱི་སྒ་དབངས་ཆླེན་པོ་

བསྒགས་པ་ལ་ཐླེ་ཚོམ་མླེད་པའྱི་ཡྱིད་ཆླེས་དང་ལྡན་པས་རབ་བསྐླེད་རོགས་ཀྱི་ཉམས་ལླེན། འབྲྱིང་

བསླེན་སྒྲུབ་གྱི་བཟླས་བསོམ། ཐ་མའང་འབྲླེལ་འཇོག་དང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབོར་ཙམ་རླེ་གཡར་དམ་དུ་

འཆའ་བར་བས་ན་འབད་རོལ་མླེད་པར་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞླེས་བྱིན་བརླབ་

ཤྱིན་ཏུ་མྱུར་བ་གསལ་པོར་བསྟན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དགླེ་བའྱི་ལྕགས་ཀྱུ་ལས། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་

བརམས་ཚར་རྒྱབ་རྱིགས་གསུམ་མགོན་པོའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། ཁྱོད་སྐླེ་འགོ་གང་གྱིས་མཐོང་བ་

དང་། ཐོས་པ་དང་། དྲན་པ་དང་། རླེག་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་དད་པ་དང་སང་བ་ཐམས་ཅད་བདླེ་བ་ནས་བདླེ་

བར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁྱོད་ཉྱིད་བདླེ་བར་གཤླེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

གང་གྱི་སྤྱི་བོའྱི་གཙུག་གམ་སྱིང་གྱི་དབུས་སུ་སོམ་པར་བླེད་པ་དླེ་དག་གྱི་རྒྱུད་ལ་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་ཕོགས་
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བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞླེས་སོགས་རྒྱ་ཆླེར་

ལུང་བསྟན་པ་ལས་རླེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་པའྱི་བྱིན་བརླབ་མྱུར་བ་ནྱི་བསླུ་བ་མླེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་།།

ཁྱད་ཆོས་གཉྱིས་པ། སྒྲུབ་ས་བ།

སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཆར་སྒྲུབ་ས་བར་བསྟན་ཏླེ། ར་བར་གསུངས་བའྱི་སྔོན་འགོའྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལ་དུས་བསྟླེན་དང་རགས་བསྟླེན་གཉྱིས་ལས། དུས་བསླེན་ནྱི་ཞག་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱིས་ཐུན་

མྱིན་སྔོན་འགོ་འགྲུབ་པ་དང་། བ་སྒྲུབ་རྣམས་ཀང་ཞག་བདུན་རླེས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། སྒྲུབ་པ་དང་

འགྲུབ་པ་དུས་མཉམ་ཞླེས་གཡུ་ཐོག་རང་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་འབྲླེལ་

འཇོག་ནྱི་ཐ་ན་སྔོན་འགོ་ཞག་བཞྱི་དང་བ་སྒྲུབ་ཞག་གསུམ་གྱིས་ཆོག་པར་ཡང་གསུངས་ལ།

བ་སྒྲུབ་ལ་ཡང་ཀོང་སྤྲུལ་པས། ཕྱི་སྒྲུབ་བ་མའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ཚུལ། ནང་སྒྲུབ་སྨན་བའྱི་བསྐླེད་རོགས་

ཁ་ཚང་། གསང་སྒྲུབ་ར་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། དྲྱིལ་སྒྲུབ་ཉམས་ལླེན་རྒྱུན་ཁྱླེར་རླེ་རླེ་

ནས་རང་རང་ཚུགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་བ་སྒྲུབ་རྣམ་བཞྱི་ཡང་རང་རང་

ཚུགས་པར་སྒྲུབ་ས་བར་བསྟན་ནོ།།

ཁྱད་ཆོས་གསུམ་པ། སྟབས་བདླེ་བ།

རླེ་གཡུ་ཐོག་པས། སྱིང་རླེ་ཆླེ་ན་གང་བས་ཆོས་སུ་འགོ། །གསུངས་པ་བཞྱིན་གཙོ་བོ་བམས་སྱིང་

རླེའྱི་གཞྱི་བས་ས། སྨན་གྱི་ལས་དོན་དང་གཞན་ཕན་གྱི་བ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་ན་ཡང་ཆོས་སུ་འགོ་བས། 

སྱིང་རླེའྱི་སོས་གཞན་དོན་སྐོང་བ་རྒྱུན་ཁྱླེར་གྱི་སྔོན་འགོ་ཡྱིན་ལ། དླེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་འཚོ་བའྱི་ཁོད་དུ་ལག་

ལླེན་སྟབས་བདླེ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བས་ཆོག སྒྲུབ་ཐབས་གང་རུང་ལ་འདོན་ཆ་དང་གསོལ་འདླེབས་

སོགས་ཉུང་ལ། སྒྲུབ་སྐོར་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་སྟབས་བདླེ་བ་སྟླེ། འཕོ་བ་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སྔོན་གྱི་བཟླས་

པ་དང་། དངོས་གཞྱི་འཕོ་སྦང་དང་ལས་ཚོགས་གཞན་ལ་འཕོ་བ་འདླེབས་ཚུལ་བཅས་ཤོགས་ལྡླེབ་

གཅྱིག་གྱིས་ཆ་ཚང་བར་བསྟན་པ་བཞྱིན་དང་། གཏུམ་མོའྱི་ར་རླུང་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་བདུན་ལས། ཐོག་

མ་གཉྱིས་ར་ནང་རླུང་རོ་སྦངས་པ་དང་ལྷག་མ་ལྔ་ར་འཁོར་ལྔ་གོལ་བླེད་དུ་ལྔ་ཁོ་ན་གསུངས་པ་སྟབས་

བདླེ་ལ་གནད་དུ་འཁླེལ་བ་དང་། ཕག་ཆླེན་ཡང་སླེམས་གནས་པ། སོར་བཞག་དང་ངོ་བོ་བཅས་ཤྱིན་

ཏུ་བསྡུས་ལ་སྟབས་བདླེ་བ་གསུངས་པ་ནྱི་ངོ་མཚར་བའྱི་གནས་སུ་མཐོང་ངོ་།།
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ཁྱད་ཆོས་བཞྱི་པ། གནད་ཚང་བ།

གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་གྱི་པུ་ཏྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཚན་སོ་ལྔ་ཅན་ལ་རོ་རླེ་ཐླེག་པའྱི་ལམ་གྱི་གནད་

ཆ་ཚང་བ་བཞུགས་སྟླེ། ཉམས་ལླེན་སྐོར་ལ་ཐླེག་ཆླེན་གྱི་ར་བ་སྔོན་འགོ། བ་མའྱི་རྣལ་འབོར། བསྐླེད་

རྱིམ། བསྐླེད་རོགས་ཟུང་འཇུག་ར་གསུམ་བསླེན་སྒྲུབ་དང་གླེགས་སླེལ། རོགས་རྱིམ། ར་རླུང་འཕྲུལ་

འཁོར་དང་། ཐབས་ལམ་ལས་རྒྱ་དང་། ར་ཡྱི་ལྷ་མོ་དང་དྲང་སོང་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་པ་སྒྲུབ་དང་། 

སླེམས་ཀྱི་གླེགས་སླེལ་ལམ་རགས་དང་། ལུས་ཀྱི་གླེགས་སླེལ་སྨན་གཞུང་སོགས་མདོར་ན་རོ་རླེ་ཐླེག་

པའྱི་གནད་འགག་ཆ་ཚང་བར་བསྟན་ཏོ།།

ཁྱད་ཆོས་ལྔ་པ། སྨན་དང་འབྲླེལ་བ།

གླེགས་སླེལ་ལ། གསང་བ་བདུད་ཀྱི་གླེགས་སླེལ། ནང་སླེམས་ཀྱི་གླེགས་སླེལ། ཕྱི་ལུས་ཀྱི་གླེགས་

སླེལ་སྐབས་སུ་རླུང་མཁྱིས་བད་གསུམ་གྱི་ནད་རགས་དང་བཅོས་ཐབ་སོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལ་

ཆ་ཚང་གསུངས་པས། བོད་ཀྱི་སྨན་སྦོང་མླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ལླེའུ་དླེས་ཕན་ཐོག་ཤྱིན་ཏུ་ཆླེ་བ་

ཡྱིན་ལ། ཕྱིས་སུ་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉྱིད་རོ་རླེའྱི་འབྲླེལ་བ་རྒྱ་ཆླེར་གནང་བ་པོ་ཏྱི་རྱིང་བསླེལ་ཙམ་ལ་

མན་ངག་བླེ་བ་ཞླེས་མན་ངག་བླེ་བ་རྱིང་བསླེལ་དུ་གགས་ནྱི་སྨན་གཞུང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ནོ།།

ཁྱད་ཆོས་དྲུག་པ། གོ་རྱིམ་གསལ་བ།

དང་པོ་སྔོན་འགོའྱི་རྒྱུད་སྦངས།  དླེ་ནས་ཁོང་ཁོའྱི་གཉླེན་པོ་བསྐླེད་པ་མ་ཧ་ཡོ་གའམ་བསྐླེད་རྱིམ་

གཞུང་། འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉླེན་པོ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའམ་རོགས་རྱིམ་གཞུང་དང་། གཏྱི་མུག་གྱི་གཉླེན་

པོ་རོགས་ཆླེན་ཨ་ཏྱི་ཡོ་ག་བཅས་གོ་རྱིམ་འཁྲུགས་མླེད་གསལ་པོར་གསུངས་སྟླེ། ཐོག་མ་ར་གསུམ་

ཀུན་འདུས་ཀྱི་བ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དྲྱིལ་སྒྲུབ་བཞྱི། བར་དུ་ལུས་ལྷ་སྐུར་སྦོང་པ་ར་སྦང་བ་

བར་རླུང་དང་འཕྲུལ་འཁོར་བདུན་ཅན་གྱི་ར་བའྱི་གཏུམ་མོ། ངག་སྔགས་སུ་སྦང་པ་རོ་རླེའྱི་བཟླས་པ་

གཞྱི་བས་ཉྱིན་མོའྱི་རྣལ་འབོར་དྲག་རླུང་གྱི་གཏུམ་མོ། སྒྱུ་ལུས། མཚན་གྱི་རྣལ་འབོར་རྨྱི་ལམ། འོད་

གསལ།        འཆྱི་བ་སྦོང་བླེད་ཀྱི་འཕོ་བ་མ་བསོམ་སངས་རྒྱས་འཕོ་བ་གོང་འཇུག་དང་འབྲླེལ་བ་

དང་། བར་དོ་ཆོས་ཉྱིད་རང་གོལ་བཅས་བར་དོ་དྲུག་ཁྱིད་དམ་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་གྱི་གཞུང་དོན་ཚང་བར་

གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་དང་། དླེ་ནས་ཡྱིད་ཐྱིག་ལླེ་སྦང་ཚུལ་ལ་འོག་སོ་བདླེ་ཆླེན་གྱི་ལམ་ལས་

རྒྱའྱི་རྣལ་འབོར་དང་། སྟླེང་སོ་རྣམ་གོལ་ལམ་ཕག་ཆླེན་གྱི་སོ་ནས་བསྟན་པ་དང་། ཐ་མར་རོགས་ཆླེན་
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གྱི་ངོ་སྤོད་འཁོར་འདས་རང་གོལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་། སྨྱིན་བླེད་ཀྱི་དབང་། གོལ་བླེད་

ཀྱི་ཁྱིད། བསོམ་པའྱི་ཐབས། ཐོན་པའྱི་ལམ་རགས་དང་། བར་ཆད་གླེགས་སླེལ་བཅས་གོ་རྱིམ་གསལ་

ཞྱིང་ཆ་ཚང་ལ་གནད་དུ་འཁླེལ་བ་ཁོ་ནར་གསུངས་པའོ།། 

ཁྱད་ཆོས་བདུན་པ། གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མླེད།

སྔོན་འགོར་ལུས་སྦྱིན་གསུངས་པས་ཞྱི་གཅོད་ཀྱི་དོན་འདུས་པ་དང་། ན་རོ་ཆོས་དྲུག་བཞྱིན་དུ་ཆོས་

དྲུག་ཆ་ཚང་ཞྱིང་གོ་རྱིམ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ། དླེ་བཞྱིན་དུས་འཁོར་དང་། བདླེ་མཆོག་དང་

གསང་འདུས་སོགས་རྒྱུད་བ་མླེད་ལུགས་ཀྱི་འོག་སོ་བདླེ་ཆླེན་ལམ་ལས་རྒྱ་བསྟླེན་ཐམས་ཆ་ཚང་

བ་གསུངས་པ་དང་། ཕག་ཆླེན་བསྡུས་པ་དང་རོགས་ཆླེན་ཡང་གསུངས་པས་གྲུབ་མཐའ་གང་གྱིས་

བརག་ཀང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ། །

ཁྱད་ཆོས་བརྒྱད་པ། རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ།

དབང་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་དང་ལས་ཚོགས་བ་སྒྲུབ་སོགས་ཐབས་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་སྤོས་བཅས་སྤོད་

མླེད་ལུགས་སུ་གསུངས་སྟླེ། ཁ་བང་དུ། བདླེ་ཆླེན་ཀློང་ཡངས་སྐལ་ལྡན་སྨྱིན་པར་བླེད། །བོ་ཆུང་དོན་

དབང་མདོར་བསྡུས་དླེ་དོན་ཚང་། །ཞླེས་པ་ལྟར་སྤོས་པ་ཅན་རྣམས་ལ་དབང་རྒྱས་པ་བདླེ་ཆླེན་ཀློང་

ཡངས་དང་། སྤོད་མླེད་ལུགས་ལ་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་གཏོར་དབང་སླེབ་གཉྱིས་ཅན་དུ་བ་མླེད་

ལུགས་ཀྱི་དབང་བཞྱི་དང་། དྲང་སོང་ལྷ་མོའྱི་རླེས་གནང་དང་། ཞང་བོན་སོག་གཏད་བཅས་ཆ་ཚང་

བཞུགས་པས་མཚོན་པ་དང་། བ་སྒྲུབ་རྣམས་ཀང་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་སུ་དབླེ་ནས་ཕྱི་མ་གསང་བའྱི་

མན་ངག་ལྟར་གསུངས་པ་་ནྱི་ཉམས་ལླེན་པའྱི་དབང་པོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་མཚམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏླེ། ཕྱི་སྒྲུབ་

ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ལ་ཕྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསོམ་སྟངས་བ་མ་གཡུ་ཐོག་ལྷ་མོ་སླེ་བཞྱིས་བསྐོར་བ་ཅུང་

རྒྱས་པ་དང་། དླེ་མ་ལྕོག་ན་བ་མ་ཐུགས་ཀར་བསོམ་ཞྱིང་ཐུགས་སྔགས་ཐུང་བ་བཟླ་བ་ཤྱིན་ཏུ་སྟབས་

བདླེ་བ་དང་། ནང་སྒྲུབ་ནྱི་སྨན་བའྱི་བསྐླེད་རོགས་ཟུང་འཇུག་ཡྱིན་ཡང་། ནང་སྒྲུབ་གྱི་གདམས་པ་

དངོས་གྲུབ་རྱིང་བུ་ནྱི་བ་མ་རྱིགས་ལྔ་ར་འཁོར་ལྔར་བསོམ་ཞྱིང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་བཞྱིའྱི་དོན་རོགས་པ་ནྱི་

གནད་བསྡུས་ལ། གསང་སྒྲུབ་སྐལ་ལྡན་མྱུར་འདྲླེན་གྱི་ར་ཕག་དམྱིགས་པ་སོགས་ཅུང་རྒྱས་ལ་གངས་

བསླེན་ནྱི་འབུམ་བསླེན་གསུངས་ན་ཡང་། ཞལ་གདམས་མཆོག་གྱི་བདླེ་ལམ་དུ་ཡྱི་དམ་དང་ར་འཁོར་

དང་སྔགས་ཡྱིག་བཅས་ཤྱིན་ཏུ་བསྡུས་པ་གསུངས་སྟབས། གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་

ནྱི་རྒྱས་བསྡུས་ཤྱིན་ཏུ་འཚམས་པ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་ངོ་།།
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ཁྱད་ཆོས་དགུ་པ། དུས་དང་མཐུན་པ།

རླེ་བཙུན་གཡུ་ཐོག་པའྱི་མ་འོང་མངོན་གཟྱིགས་ཀྱིས།  སྒྲུབ་པ་དང་གྲུབ་པ་དུས་མཉམ་གྱི་བྱིན་

བརླབས་མླེད་ན་སྱིགས་མའྱི་སྐླེ་བོ་འདོད་ཐག་ཉླེ་ཞྱིང་སྱིང་རུས་ཆུང་བས་ཉམས་ལླེན་ཡུན་བསྱིང་མྱི་

ནུས་ཤྱིང་། ཁོ་བོའྱི་སོག་སྒྲུབ་འདྱི་ཉྱིད་གང་ཟག་དད་ཅན་གྱིས་མ་ཡླེངས་པར་ཞག་བདུན་སྒྲུབ་ན། རབ་

དངོས། འབྲྱིང་ཉམས། ཐ་མ་རྨྱི་ལམ་དུ་བདག་གྱིས་ཞལ་ལླེགས་པར་བསྟན་ནས། གདམས་པ་དང་རླེས་

སུ་འཛིན་པར་བགྱི་བ་དམ་བཅའ་ཡྱིན་ནོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ནྱི་རོ་རླེའྱི་ཐ་ཚིག་ཡྱིན་ལ། ཆོས་དྲུག་གྱི་

ཉམས་ལླེན་ཕལ་ཆླེ་བ་ཡང་ཞག་བདུན་གྱི་མཚམས་ཡྱིན་པས། བྲླེལ་འཚུབ་ཧ་ཅང་ཆླེ་བའྱི་དླེང་དུས་ཀྱི་

མྱིའྱི་སླེམས་ཁམས་དང་མཐུན་ལ། ལས་ཚེགས་ཆླེ་བའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཉམས་སུ་ལླེན་ཐུབ་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ།།

ཁྱད་ཆོས་བཅུ་པ། གང་ལ་གང་འདུལ།

སྨན་པ་རྣམས་ལ་མཁོ་བའྱི་སྨན་གཞུང་དང་། སྨན་སྒྲུབ་དང་སྨན་མཆོད། སྔགས་པ་རྣམས་ལ་མཁོ་

བའྱི་ལས་ཚོགས་དང་། བསྐང་གསོ་དང་བསྲུང་འཁོར། རྱིས་པ་དང་མོ་མར་དགོས་པའྱི་པ་སྒྲུབ། 

རྣམ་འབོར་བ་ལ་དགོས་པའྱི་ར་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར། འདོད་ཆགས་ཅན་ལ་མཁོ་བའྱི་བདླེ་ཆླེན་ཆགས་

ལམ། ཚུལ་ཁྱིམས་ཅན་ལ་དགོས་པའྱི་ཕག་ཆླེན་རྣམ་གོལ་ལམ། རོགས་ཆླེན་པ་ལ་མླེད་ཐབས་མླེད་

པའྱི་རོགས་ཆླེན་ངོ་སྤོད། ནད་པ་ལ་དགོས་པའྱི་ཚེ་སྒྲུབ། མཐུ་ཆླེན་རྣམས་ལ་མླེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་

མནམ་བསླེགས་འཕངས་གསུམ། བསྟན་པ་སྐོང་པར་ངླེས་པར་དགོས་པའྱི་ཚད་ལྡན་བསྟན་བསྲུང་

དྲུག་སྔགས། ཚང་མར་དགོས་པའྱི་སྨན་སྒྲུབ་དང་ལས་བཞྱིའྱི་སྦྱིན་བསླེགས། གྲུབ་མཐའ་གང་རུང་གྱི་

གསང་སྔགས་ཉམས་ལླེན་མཁན་རྣམས་ལ་འབྲླེལ་འཇོག་གྱི་བ་སྒྲུབ་སོགས་གང་ལ་གང་སྟོན་གྱི་ལམ་

མཆོག་ཤྱིན་ཏུ་ར་ཆླེན་པོ་ཡྱིན་པ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱིས་རོགས་ཐུབ་ཡྱིན་ནོ།།

ཁྱད་ཆོས་བཅུ་གཅྱིག་པ། གཞན་མླེད་གདམས་པ།

དླེ་ཡང་གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་གཞུང་དུ་བསྟན་པའྱི་སྨན་པ་དང་མོ་རྱིས་ལ་མཁོ་བའྱི་ར་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ནྱི་

གཞན་མཇལ་དཀའ་བའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡྱིན་ལ། བ་མ་ནང་སྒྲུབ་གྱི་ཞལ་གདམས་དངོས་གྲུབ་རྱིང་བུ་ལས་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་བསོམ་སོ་ནས་རོགས་ཐུབ་པའྱི་གདམས་པ་གནང་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བའྱི་

གནས་སུ་མཐོང་། གཞན་ཡང་སུམ་སྟོན་ཆླེན་པོས༔། ཀུན་ལ་མ་གགས་སན་རྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཅན།། 

ཚེ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་སྟླེར་བ་བདླེ་མྱུར་ལམ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་གཞུང་
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འདྱི་ལ་ཞྱིབ་མཇལ་བས་ན་གཞན་གྱིས་གསལ་པོར་མ་གསུངས་པའྱི་བསོམ་པའྱི་གནད་དུ་མ་མཇལ་

ཐུབ་སྟླེ། དཔླེར་ན་ལུས་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་བླེད་ར་སྦོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཏུམ་མོའྱི་ཉམས་མོང་ཐོན་རླེས་སུ། 

ངག་རླུང་སྔགས་སུ་བསྒྱུར་བར་མུན་ཁང་དུ་རོར་བཟླས་ཞག་བདུན་བ་གསུངས་པ་ནྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་མུན་

མཚམས་སན་རྒྱུད་ཡྱིན་ལ། བ་སྒྲུབ་དང་རོགས་རྱིམ་གྱི་ལམ་རགས་སུ་བདླེ་གསལ་མྱི་རོག་པའྱི་ཉམས་

དང་རོགས་རྱིན་གྱི་རགས་བཅུ་དང་། ཁྱད་པར་འོད་ཀྱི་ཐྱིག་ལླེ་མངོན་སུམ་དུ་འཁོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་

བ་ཞྱིག་གསུངས་པ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ཐམས་ལམ་འོག་སོ་བདླེ་ཆླེན་སྐབས་སུ་

རླུང་ལ་གོམས་པ་དང་མ་གོམས་པའྱི་རྣལ་འབོར་བ་ཞླེས་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་ཕླེ་བའྱི་ཕྱི་མ་རླུང་ལ་མ་

གོམས་པ་རྣམས་ལ་ཐབས་ལམ་བསྟན་པ་ནྱི་གཞན་དུ་མ་གསུངས་པའྱི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་

ལ། འོག་སོ་བདླེ་ཆླེན་གྱི་ལམ་ལས་རྒྱ་བསྟླེན་ནས་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པའང་གསུངས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་

མཐོང་ངོ་།།

ཁྱད་ཆོས་བཅུ་གཉྱིས་པ། སྟོན་པའྱི་ཆླེ་བ།

སན་རྒྱུད་རྣམ་ཐར་ལྟར་ན། གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་ནྱི་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་སྨན་བས་དག་ཞྱིང་ལྟ་ན་སྡུག་

ཏུ་གསུངས་པ་དང་། བར་དུ་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སོབ་དཔོན་པད་མ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་

གསུངས་པ་གཡུ་ཐོག་རྙྱིང་མས་ཞུས་པ་དང་། མཐར་ཡླེ་ཤླེས་མཁའ་འགོ་མ་དཔལ་ལྡན་ཕླེང་བས་གཡུ་

ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་གསུངས་པས་ཟམ་མོ་དག་སྣང་གྱི་ཆོས་སྐོར་དུ་གགས་པ་དང་། 

གཡུ་ཐོག་གསར་མས་སྱིང་རླེ་ཆླེན་པོའྱི་སོ་ནས་གསོ་རྱིག་གཙོ་བོ་བསྟན་པ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་སུ་འདྱི་ལྟར་

འབྱུང་སྟླེ། རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན་དུག་གསུམ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་པོ་ཆླེ་འདྱི་ནད་བཞྱི་

བརྒྱ་ར་བཞྱིས་གདུངས་བ་སླེལ་བ་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དཔྱད་ཁོ་ན་གལ་ཆླེ་བར་གོ། དླེའྱི་ཕྱིར་

སླེམས་བསྐླེད་རྣམ་པར་དག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་གསོ་དཔྱད་ཁོ་ན་གཙོར་སྟོན། ཆོས་གཞན་

རྣམས་ཀང་གཙོ་བོར་མ་བསྟན་པས།

ཞླེས་པ་ལས་སླེམས་བསྐླེད་རྒྱ་ཆླེ་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕག་རླེས་སུ་འགོ་བ་ནད་པའྱི་དོན་གཙོ་ཆླེར་

བསྐངས་པ་ནྱི་བང་སླེམས་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙླེས་པ་ཤླེས་ཐུབ་ལ།

ཟམ་ལམ་འདྱི་ལས་གཡུ་ཐོག་རྙྱིང་མ་ཚེའྱི་རྱིག་འཛིན་གྲུབ་ནས་དགོངས་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉླེར་ལྔ་བཞུགས་

ནས་ཡུལ་དང་ཁྱྱིམ་གཞྱིས་བཅས་འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆླེན་གྲུབ་པ་དང་། གཡུ་ཐོག་གསར་མའང་དུས་

རབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་འཁོར་མང་པོའྱི་མདུན་དུ་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆླེན་པོ་གླེགས་མླེད་དུ་ཕླེབས་

པས་གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་བ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆླེ་བ་ཡྱིན་པ་གདོན་མྱི་ཟའོ།།
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དོན་ཐམས་ཅད་གནད་དུ་བསྡུས་ན། བ་སྒྲུབ་གྱི་ཁང་བང་ལས་གོང་བསྟན་གྱི་ཐུན་མྱིན་ཁྱད་ཆོས་ཕལ་

ཆླེ་ཤླེས་རོགས་འབྱུང་སྟླེ།

གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་བྱིན་རླབས་བ་སྒྲུབ་ལས་ཁ་བང་བཞུགས་སོ།།

ཨླེ་མ་ཧོ། ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་རླེ་གཅྱིག་བསྡུས་པ། །གནས་ལྔའྱི་མཆོག་གྱུར་གངས་ཅན་འགོ་

བའྱི་དཔལ། །དུག་གསུམ་ནད་སླེལ་སྨན་རྒྱལ་ཀུན་བཟང་དང་། །དབླེར་མླེད་གུ་ཎས་ཕྱི་རབས་དུས་

ཀྱི་མཐར། །བསྐལ་བའྱི་ཆ་ཉམས་འབྱུང་བའྱི་བཅུད་ཤོར་བས། །དུག་ལྔའྱི་མླེ་འབར་ངན་སྤོད་སྱིག་ལ་

སྤོད། །ལྷ་སྱིན་འཁྲུགས་པས་སྣ་ཚོགས་ནད་ཀྱི་རྱིགས། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་མྱིང་འདོགས་མྱི་ཤླེས་

པས། །སྐླེ་འགོ་བདླེ་བའྱི་སྐབས་མླེད་སྐོབ་ཕྱིར་དུ། །འབུམ་ཕག་གསོ་རྱིག་ཡང་བཅུད་གཞུང་འགླེལ་

ལས། །ཡང་སྱིང་སན་རྒྱུད་མླེད་ཐབས་མླེད་རྣམ་གསུམ། །དླེ་ཡར་སྨན་བའྱི་མཆོད་སྒྲུབ་བསྟོད་གསུམ་

སྟླེ། །དླེ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་སྒྲུབ། །སྡུག་བསྔལ་མུན་སླེལ་ཐུགས་རླེའྱི་ཉྱི་འོད་ལས། །ཐུན་

མོང་བསྐླེད་རོགས་མན་ངག་བཀའ་བསྲུང་སྐོར། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་ཐོག་མར་ལོ་རྒྱུས་ནྱི། །གདུལ་བ་

ངླེས་པ་འདྲླེན་བླེད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡྱིན། །བདླེ་ཆླེན་ཀློང་ཡངས་སྐལ་ལྡན་སྨྱིན་པར་བླེད། །བོ་ཆུང་དོན་

དབང་མདོར་བསྡུས་དླེ་དོན་ཚང་། །རོ་རླེའྱི་རྒྱ་མདུད་དམ་ཚིག་གསང་སྔགས་སོག །བསྐླེད་རྱིམ་ཕྱི་ནང་

གསང་བ་དྲྱིལ་སྒྲུབ་དང་། །མཁའ་འགོ་སོས་སྒྲུབ་རྱིགས་ལྔའྱི་མངོན་རོགས་བསྡུས། །ཞལ་གདམས་

གཉྱིས་བཅས་གསང་སྒྲུབ་ར་བ་ཡྱིན། །སྐལ་ལྡན་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་ཀུན་སྒྲུབ། །ཕྱི་གཏོར་

ལས་གཞུང་སྨན་གཏོར་ལྷན་ཐབས་ནྱི། །མགོན་རྱིགས་ཀུན་ཚིམ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་བླེད། །རོགས་

རྱིམ་ཡང་ཟབ་མཁའ་འགོའྱི་སོག་སྱིང་ནྱི། །སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅྱིག་མངོན་སངས་རྒྱས་འདོད་སྒྲུབ། །ངོ་

སྤོད་ཁོས་འདས་རང་སར་གོལ་ཉམས་ལོངས། །གླེགས་སླེལ་ལམ་རགས་གསལ་བླེད་གསོལ་འདླེབས་

ནྱི། །བསྐླེད་རོགས་ཐུན་མོང་མན་ངག་བྱིན་རླབས་འཇུག །འཆྱི་བདག་བདུད་འཇོམས་ལྷན་ཐབས་སྦྱིན་

བསླེག་དང་། །སྲུང་འཁོར་དཔླེའུ་ཆུང་བདག་གཞན་ཚེ་བསྱིང་ཞྱིང་། །ལས་མྱུར་འཇྱིགས་ལས་སྐོབ་

བླེད་མན་ངག་ཡྱིན། །པ་སྒྲུབ་རླེས་གནང་རྒབ་འདྲླེ་མནམ་པ་གསུམ། །འགོ་བ་སྤོ་བསྐླེད་ལས་སྦོར་དཔླེ་

རྱིས་གཉྱིས། །མདངང་བསྐང་གསོལ་ཀ་སྔགས་བང་སོག་ཐྱིག་སྟླེ། །སྤུ་གྱི་དུག་ངར་གནས་ལྕགས་ཐོག་

དང་འདྲ། །བསྟན་པའྱི་དག་འགླེགས་བསྒལ་བའྱི་མཚོན་ཆ་ཡྱིན། །སྤོས་བཅས་མན་དག་ལས་ཚོགས་

ཞལ་བང་གསལ། །ཐུགས་རླེའྱི་ཉྱི་འོད་ཆོས་ཚན་སུམ་བཅུ་ལྔ་། །ར་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་སོག་གཅྱིག་

དྲྱིལ་འདྱི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་སོག་སྒྲུབ་མཐར་ཐུན་ཡྱིན། །སྐལ་ལྡན་ལས་འཕོ་ཅན་གྱི་སྱིང་ལ་

ཆོངས། །ཐབས་ཀྱི་རྐུ་ཞྱིང་དྲྱིན་ཅན་ཁྱད་དུ་གསོད། །བརྒྱུད་པ་མྱི་འཛིན་ཉམས་སུ་མྱི་ལླེན་ཅྱིང་། །སྣོད་

མླེད་དམ་ཚིག་ཉམས་ལ་སུས་བྱིན་པའྱི། །དཔོན་སོབ་སྱིང་ཁག་དམ་ཅན་སླེ་དགུས་འཐུང་། །
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ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་ཆོས་ཚན་སུམ་བཅུ་སོ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་གཡུ་ཐོག་སྱིང་ཐྱིག་གྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་

གནད་ཡོངས་སུ་རོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།

*******
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Session Theme: Medico-Legal Issues

ཐུན། སྨན་དང་འབེལ་བའི་ཁིམས་སྒིག་སོར།

Regulation & Quality Control of Ayurvedic, Siddha, Unani 
and Homoeopathy Drugs

Dr. D.C. Katoch 
Advisor (Ay.), Head- Drug Control Cell

Ministry of AYUSH, Govt. of India
E-mail <dckatoch@rediffmail.com>

India’s regulatory framework for Ayurvedic, Siddha, Unani and 
Homoeopathy (ASU&H) drugs is by and large modeled on the lines 
for allopathic medicines.  Drugs & Cosmetics Act, 1940 and Rules 
thereunder have exclusive provisions for regulation and quality 
control of these drugs. Regulatory Authorities are appointed in the 
Central and State Governments to oversee the enforcement of legal 
provisions for the ASU&H drugs and their manufacturing need license 
from the concerned State Government as well as compliance to Good 
Manufacturing Practices (GMP) and the standards prescribed in the 
respective Pharmacopoeia. Proof of safety and effectiveness is required 
for licensing of various categories of ASU drugs. Central Government 
has the powers to frame and amend the regulatory provisions and 
issue direction to the State Governments for their enforcement. In this 
regard, the Central Government is advised by the Ayurveda, Siddha, 
Unani Drugs Technical Advisory Board (ASUDTAB) and Ayurveda, 
Siddha, Unani Drugs Consultative Committee (ASUDCC), Drugs 
Technical Advisory Board, which are the statutory bodies under the 
provisions of Drugs & Cosmetics Act, 1940, in the regulatory matters 
and enforcement issues. Pharmacopoeia Commission of Indian 
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Medicine & Homoeopathy and four Pharmacopoeia Committees 
are in place to develop the quality standards and Standard Operating 
Procedures for ASU&H medicines, which are mandatory for the 
manufacturers to comply with. Central and State Governments 
have established Drug Testing Laboratories and 55 laboratories are 
approved or licensed in the country in accordance with the Drugs 
& Cosmetics Rules, 1945 for quality testing of drugs and raw 
materials. Quality certification schemes for ASU medicines are also 
administered as per WHO Guidelines and International Standards by 
Central Drug Standards Control Organization (CDSCO) and Quality 
Council of India (QCI) respectively. Like allopathic medicines 
ASU&H medicines are also covered under the provisions of Drugs & 
Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 and Rules 
thereunder. Central Government has initiated pharmacovigilance 
system for safety monitoring of ASU&H medicines and grant in aid 
is provided through National AYUSH Mission to strengthen drugs 
quality control activities in the states.  Similar regulatory provisions 
would be made for Sowa-Rigpa drugs once these are brought into the 
Drugs & Cosmetics Act, 1940.  

*******
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Prospects and Problems of Compliance to Good 
Manufacturing Practices in Indian Systems of Medicine.

Dr. D.C. Katoch
Adviser (Ay.), Head- Drug Control Cell

Ministry of AYUSH, Govt. of India
E-mail <dckatoch@rediffmail.com>

Good Manufacturing Practices (GMP) are a set of guidelines to ensure 
adequate quality control of premises, raw materials, machines & 
equipment, manpower, manufacturing processes and finished products 
so that the prescribed standards are maintained and the outcome 
products have the optimal quality.  These guidelines are provided 
under Schedule ‘T’ of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 for 
Ayurvedic, Siddha and Unani (ASU) medicines.  Exclusive guidelines 
for manufacturing of Rasaushdhies (Herbo-mineral formulations) 
are also given in Schedule ‘T’. The manufacturing license is issued 
or renewed to the ASU drug manufacturer on satisfaction of the 
regulator that the intended manufacturing premises and processes are 
compliant of the prescribed norms. To achieve this objective, licensed 
manufacturers are required to evolve methodologies and procedures to 
follow the prescribed process of manufacturing of drugs and document 
them as a manual to be kept for reference and inspection.  Sowa-Rigpa 
drugs will also be regulated in the same manner once the provisions 
are included in the Drugs & Cosmetics Act and Rules thereunder. 

Presently, the country has 8259 licensed manufacturing units of 
Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. More than 95% of these units 
are micro, small and medium scale enterprises, who have to face 
problems in adopting sophisticated manufacturing technologies and 
quality control parameters of international standards. Government 
has implemented a number of initiatives and schemes to encourage 
standardization and effective quality control of ASU drugs as well as 
quality certification of products for promoting international trade.  

Theme: Medico-Legal Issues
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Use of Mercury as a Medicine and its Legal Challenges

Prof. (Dr.) Anand Kumar Chaudhary 
Department of Rasa Shastra and Bhaishjya Kalpana 

Faculty of Ayurveda 
Institute of Medical Sciences 

Banaras Hindu University 
Varanasi, India 221005

E-mail: <anandayu@bhu.ac.in>

Mercury (Parad) is being used as miraculous medicines in India, Nepal 
and Tibet since the last 2000 years continuously. Proficient Prodigy 
of past had invented pharmaceutical procedures of purification, 
potentiation (Shodhanand Sanskar of Parad ) and conversion of core  
Mercury element into therapeutically effective compound  ( Kharaliya 
Rasa, Parpati preparation, Kupi Pakwa Rasa and Pottali products ) 
for its uses as medicine.

In Tibet and India, Mercury has been used tremendously for its 
specific indications in Rasayana Therapy and to treat many chronic 
disorders of respiratory and gastro intestinal system. Tibetan and 
Ayurvedic classics are depicting plenty of references of use of 
Mercurial medicinal compounds with the claim of safety and efficacy.
These texts have also warning notes of adverse effects of mercurial 
medicinal compounds if the product had not been prepared properly or 
any otherwise prescription in terms of dose and duration for a specific 
disease and diseased body.

Due to certain geographical, social, political, economical, and scientific 
reasons, some countries had started beating the drum of toxicity of 
Mercury. Of course, they are genuine and in service of humanity till 
they are showing concern with environmental contaminations due to 
exposure to mercury present in industrial effluent and as air/hydro 
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pollutants.

But, conflict of interest initiated when these groups demand a blanket 
ban on medicinal applications of Mercurial medicinal compounds.

Therefore, considering all factors, all mercurial medicinal compounds 
which are compulsory for good health of humanity and may be served 
with the genuine therapeutic application should be permitted as a 
prescription medicine in boundaries of laws of the land.

Ministry of AYUSH, Government of India has notified some particular 
parameters for medicinal uses of mercurial compounds on accounts of 
its quality, safety, and efficacy.

*******
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[English version]

Principles and Practical Application of Tibetan Medicine in 
the Western Context

Dr. Tsona Lobsang Tsultrim, Holland
 E-mail <www.amchilobsang.com>

The Tibetan Medical System is one of the world’s ancient sciences 
and it is called Sowa-Rigpa – Knowledge of Healing. It is widely 
practiced in Tibet, India, Nepal, Mongolia, Russia, and in many places 
in Europe and the US. Tibetan doctors are invited to various places 
for consultations, conferences, seminars and exhibitions. The need for 
Tibetan Medical practitioners is ever increasing.

 In exile, Men-Tsee-Khang of His Holiness the Dalai Lama, Dharamsala; 
Chagpori Tibetan Medical Institute, Darjeeling; Department of Sowa 
Rigpa, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath and Central 
Institute of Buddhist Studies, Ladakh are the prominent institutes in 
India which are authorized to teach and uphold the tradition of Tibetan 
Medicine. These institutes are registered under the Central Council of 
Tibetan Medicine, Dharamsala, India.  

Over 315 qualified Tibetan medical practitioners have been registered 
under the Central Council of Tibetan Medicine, Dharamsala. As of the 
past few years, there are a number of private Tibetan doctors in Europe, 
Canada and the US, with whom westerners can have a consultation or 
receive Kyu Ney-Tibetan massage, as well as study Tibetan medicine. 

Registration under Professional Organization:

Without losing the principles and wisdom of Tibetan Medical 
knowledge, it is important to follow the laws and regulations of 
the country where one resides, if one wishes to work legally.  The 
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practice must be registered (Tibetan doctor) under the umbrella of 
one of the professional organizations, such as Alternative or Natural 
medicine. One must fulfill the requirements, such as obtaining your 
diploma, acquiring experience, and receiving a degree equivalent to 
HBO (higher professional education), which is required by the above 
organizations. Unfortunately, there is no Tibetan medicine council in 
Europe at this moment.  

Registration of Tibetan medicine under the organization of safety food 
and consumer products: 

The entire list of products made in the EU or imported should be 
registered under the above organization in Europe. The requirements 
regarding manufacture and quality control of the products should be 
officially recognized. In general, the quality, safety and efficacy of the 
herbs have the highest priority. 

Insurance of the practice:

It is obligatory that the practice as well as the Tibetan doctor should be 
insured. This will benefit the patients by allowing them to be reimbursed 
by the insurance company for a percentage of the consultation costs, 
as well as ensuring a safe situation for the doctor. 

While following the legal rules and laws, one should maintain a good 
contact with patients as well as with their doctors. Cooperation with 
medical doctors and alternative practitioners will support and benefit 
both the patient and the Tibetan doctor. Tibetan Medicine plays 
an active part, along with other medical systems, in the service of 
humanity. Tibetan treatment can be combined with other treatments as 
long as the instructions are properly followed. 

Theme: Medico-Legal Issues
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[Tibetan version]

༄༅།།གནའ་བོའྱི་བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བླེད་སྤོད་

བླེད་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་གནད་དོན།

མཚོ་སྣ་སྨན་པ་བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས།

བརག་དཔྱད་སྨན་པ། ཧོ་ལླེནྜ།

ནང་དོན་གནས་བསྡུས།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནྱི་གནའ་བོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་ཙམ་མ་ཟད་

ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། སོག་ཡུལ། ཨུ་རུ་སུ། དླེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོ་དང་ཨ་རྱི་སོགས་ཀྱི་ནང་ལག་ལླེན་རྒྱ་ཆླེར་བླེད་བཞྱིན་ཡོད། བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་རྒྱུན་འཛིན་

སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་གང་སར་ནད་པར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། བགོ་

གླེང་མཉམ་ཞུགས། གསོ་རྱིག་འགླེམས་སྟོན་སོགས་གནང་བར་བརླེན། ད་ཆ་གདན་ཞུས་གནང་མཁན་

ཇླེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་མཆྱིས།

བཙན་བོལ་ནང་གགས་ཆླེ་བའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉླེར་ཁང་ནྱི་དྷ་ས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་། རོར་

གྱིང་ལྩགས་པོ་རྱི་བོད་སྨན་སོབ་གྲྭ ཝཱ་ན་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སླེ་ཚན། ལ་དྭགས་

མཚན་ཉྱིད་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཆླེས་མཐོའྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དླེབ་སྐླེལ་ཞུས་པའྱི་

ཚད་ལྡན་གྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉླེར་ཁང་ཡྱིན།

སོབ་གཉླེར་ཁང་དླེ་དག་ནས་བསབ་པ་མཐར་སོན་པའྱི་སྨན་པ་གངས་༣༡༥ ལྷག་ཆླེས་མཐོའྱི་གསོ་

རྱིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་དླེབ་སྐླེལ་ཞུས་ཡོད། ཡང་འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ཡུ་རོབ་དང་ནུབ་ཨ་མླེ་རྱི་

ཁའྱི་ཁུལ་དུ་སླེར་གྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་འགས་ནུབ་གྱིང་ནད་པར་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། བསྐུ་

མཉླེ། བོད་སྨན་སོབ་འཁྱིད་བཅས་བླེད་བཞྱིན་ཡོད།

ཆླེད་ལས་ཚོགས་པའྱི་འོག་དླེབ་སྐླེལ་ཞུ་ཕོགས།

གལ་ཏླེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་ངང་བོད་སྨན་ལག་ལླེན་བླེད་དགོས་བསམ་ན། བོད་ལུགས་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཡ་མ་བྲལ་བའྱི་ངང་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཏླེ། སོལ་རྒྱུན་

གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་དླེབ་སྐླེལ་ངླེས་པར་དུ་བ་དགོས། དླེའྱི་ཆླེད་རང་ཉྱིད་ལ་ངླེས་

པར་དུ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐླེན་ནྱི། ཡུན་རྱིང་ཟབ་སྦོང་ནང་བཞུགས་པའྱི་ཕག་འཁྱླེར། (diploma)
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སྨན་བཅོས་ལག་ལླེན་བགྱིས་པའྱི་ཉམས་མོང་། ཆླེད་མཁས་པའྱི་ཤླེས་ཚད་དང་མཉམ་པའྱི་ལག་འཁྱླེར་

བཅས་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡུ་རོབ་ནང་བོད་སྨན་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་མླེད།

ཟས་རྱིགས་དང་ཟོག་དངོས་དོ་དམ་ལྷན་ཚོགས་འོག་བོད་སྨན་དླེབ་སྐླེལ་ཞུ་ཐབས།

ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟོ་སྐྲུན་ཞུས་པའམ་ཡང་ན་ནང་འདྲླེན་ཞུས་པའྱི་ཅ་དངོས་ཇྱི་སླེད་གོང་གསལ་

ལྷན་ཚོགས་འོག་དླེབ་སྐླེལ་ངླེས་པར་དུ་བ་དགོས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་བཟོ་སྐྲུན་བླེད་སྟངས་དང་ཅ་དངོས་

སྤུས་ཚད་གཞུང་འབྲླེལ་གྱི་ངོས་ལླེན་ཐོབ་པ་ཞྱིག་དགོས། སྤྱིར་ན་སྔོ་སྨན་རྱིགས་ཀྱི་སྤུས་ཀ་དང་། བདླེ་

འཇགས་རང་བཞྱིན། ནུས་པ་བཅས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆླེ་ཤོས་བླེད་ཀྱི་ཡོད།

སྨན་པ་དང་སྨན་ཁང་ཉླེན་སྲུང་ཁླེ་ཕན།

གསོ་རྱིག་བརག་དཔྱད་ཁང་དང་སྨན་པ་རྣམས་ངླེས་པར་དུ་ཉླེན་སྲུང་དགོས། དླེ་ལ་བརླེན་ནས་ནད་པར་

སྨན་རྱིན་དང་བརག་དཔྱད་དོད་བརྒྱ་ཆ་གང་ཙམ་ཉླེན་སྲུང་ཚོགས་པ་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སྨན་

པའྱི་གནས་བབ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད།

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག ནད་པ་དང་དླེ་བཞྱིན་འབྲླེལ་ཡོད་སྨན་

པ་གཞན་རྣམས་དང་འབྲླེལ་ལམ་དམ་ཟབ་དགོས་པ་ཡྱིན། སོལ་རྒྱུན་དང་དླེང་རབས་སྨན་ལུགས་རྒྱུན་

འཛིན་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲླེལ་མཐུན་ཡག་པོ་བྱུང་ན་དླེས་ནད་པ་ཙམ་མ་ཟད་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་སྨན་

པ་རྣམས་ལའང་ཕན་རོགས་ཆླེན་པོ་ཡོང་ངླེས། བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གྱིས་སྨན་ལུགས་གཞན་དང་འདྲ་

བར་འགོ་བའྱི་བདླེ་ཐང་ལ་ཞབས་འདླེགས་རླབས་ཆླེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཇྱི་ལྟར་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན་

ལག་ལླེན་ལ་འཁྱོལ་ན། སྨན་དཔྱད་གཞན་མཉམ་དུ་བོད་སྨན་སྤོད་ཆོག་པ་ཡྱིན།། 

*******
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Session Theme: Materia Medica and Its Challenges

ཐུན། སྨན་རྒྱུ་དང་དེའི་དཀའ་གནད་སོར།

Importance of Conservation of Cold Desert Medicinal 
Plants for Sowa-Rigpa

Dr. Padma Gurmet
National Research Institute for Sowa-Rigpa, CCRAS,

Ministry of AYUSH, Govt. of India, Leh- Ladakh 194 101 
E-mail <drgurmet@rediffmail.com>

Although at the first appearance, the Trans-Himalayan region might 
look barren and lifeless, but it is home to thousands of plant species 
with large numbers of plants with high medicinal and aromatic value. 
The plants of Trans-Himalayas come under alpine and high alpine 
zones with the domination of annual and perennial herbs followed 
by few bushes. The vegetative growth starts in the month of April 
with the melting of snow, it is on its full bloom in the month of July 
August and starts disappearing by the end of September. Ladakh is the 
major constituent of Indian Cold deserts and it is also refered as Trans-
Himalayas. The cold desert regions covering 16% percent of landmass 
of the universe are confined to high altitudes and circumpolar regions 
of the world; it is known for its difficult environment, snow capped 
mountains, daunting heights and characteristic landscapes and cold 
climatic conditions.

National Research Institute for Sowa-Rigpa, Leh has been conducting 
extensive medicinal plants surveys in all the major valleys of Indian 
cold desert from the last twenty years. Around 1,100 plant species 
have been recorded from these surveys, out of which 525 plants 
species are known to be used in various prevailing medical systems 
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of India and folk traditions. Beside their medicinal use, local people 
have been using these plants for fuel, fodder, food, incense and other 
socio-cultural purposes. The surveys and studies found that many 
of these plant species are rapidly degrading due to unscientific over 
-exploitation, change of ecosystem and other human interference and 
are in need of conservation. The inaccessible, remoteness and harsh 
climatic conditions have provided Trans-Himalayan plants with a 
naturally safe environment and their usage was restricted only within 
the community until recently. However, the expansion of roads and 
increased populations have exposed this herbal wealth and brought 
about commercial interest. The issue of conservation and cultivation of 
wild plants was not a familiar concept to the Trans-Himalayan people. 
But under the present circumstances, without an appropriate action 
for conservation and sustainable utilization, the status of the wild 
plants becomes further threatened. The CAMP workshop organized 
in Kullu, Himachal Pradesh by the Foundation for Revitalization of 
Local Health Traditions (FRLHT), Bangalore in April 1998 assessed 
42 plants of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh which further 
reveals the critical status of Trans-Himalayan plants. To address this 
issue, the National Research Institute for Sowa-Rigpa had started 
some programs initiating conservation and sustainable exploitation 
of Trans-Himalayan plants to provide an ecologically sustainable, 
socially acceptable and economically equitable production and 
utilization system. 

At first step, we started education and awareness programs through 
various seminars, meetings and workshops to sensitize various 
stakeholders towards the status and conservation of plants. Amchis 
(Traditional healers), Community representatives, Government 
and non-Government agencies, research institutions and the forest 
department have been actively involved in the activities. Due to these 
efforts, today conservation is a familiar topic to every Amchi and 
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the local population. Small scale cultivations of a few plant species 
has been started by the government, non-government organization 
and individual Amchis. The matter of in situ conservation has been 
taken up with local authorities and few biodiversity hot spot sites have 
been selected with the help of local experts and Amchis for In-situ 
conservation of plants. We are also engaged in developing sustainable 
harvesting techniques and sustainable harvest levels for individual 
species and in training local community and Amchis. The National 
Research Insttitute for Sowa-Rigpa, Leh has also initiated a project for 
establishment of high altitude medicinal plants garden at 10 hectares 
of land. 30 medicinal plants have been selected for propagation and 
cultivation studies based on their utility and threat status. 

Beside medicine, the demand for Himalayan plants for cosmetic use, 
food & beverages and drug industry is rapidly increasing day by day 
world wide. The increased popularity of traditional herbal medicine 
and herbal products is creating a rapidly expanding market for both 
crude drugs and compound preparations. While we may welcome the 
growth of traditional medical systems and herbal products, at the same 
time, we should be well aware about the present status and sustainable 
uses of these herbal wealth. It is also a matter of great concern that till 
now the practitioners of Traditional Medicine and herbal industries are 
mostly dependent on the wild plant sources to fulfill their medicinal 
and commercial need.  Due to unscientific exploitation, many plants 
species are being degraded, fragmented and even disappearing at 
an alarming rate. On the other hand, there is only a little effort put  
towards their conservation and cultivation practices. It is therefore, 
very important to balance and reconcile these two trends. In this 
paper, the focus will be on our initial study on status, conservation and 
cultivation of some important plants of trans-Himalayan regions of 
Ladakh and Lahaul- Spiti.
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[English version]

Materia Medica of Tibetan Medicine: Diversity, 
Identification, Classification and the Method of Checking 

Quality

Dr. Tsultrim Kalsang(Menrampa), Deputy Head, MMD
Tibetan Medical & Astro. Institute

Men-Tsee-Khang, Dharamsala (H.P) INDIA
E-mail <drkalsang70@gmail.com>

The diversity of Tibetan materia medica is extending greatly and is 
spread across Tibet and its neighbors. The Shel Gong Shel Phreng text 
(AD 1725) (Compact Crystal Rosary) by the great renowned Tibetan 
scholar and physician Deumar Geshe Tenzin Phuntsok comprises 
more than 1,000 medicinal plants.  A Flora of Xizang, the Tibetan 
Autonomous Region of Tibet, researched by a group of Tibetan 
physicians and scholars, found more than 6,000 plants stretching from 
the North to Mongolia and beyond, and eastwards to Sichuan and 
Yunnan, north-west to Ladakh, and north-east towards Nepal and the 
Trans-Himalayas of India. The ancient physicians of Tibetan medicine 
had the great fortune to enjoy the use of a virtually inexhaustible 
wealth of plants species for the preparation of their drugs.                                                                                          

Hidden features of Tibetan Materia Medica, the Tibetan physicians 
using their senses, instinct and intuition and accumulated knowledge 
has guided to discover remedies for common ailments from local 
environmental sources. In the past, Tibetan physicians have gained 
knowledge of medicinal plants through experiment and observing 
the behavior of animals. The classical materia medica text explained 
that, 20 medicinal plants (Ched Jor- is a name given on basis method 
of treatment) are based on behavior of animals for the treatment of 
20 kinds of wounds (Ched Jor), finding the method of treatment 
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efficacy came through observing the behavior of animals. This method 
of treatment is highly regarded as supreme of medicine and secret 
medicinal plants. 

According to Tibetan medicine, there are different ways of classifying 
Tibetan materia medica, based on different schools of thought, regions 
and scholars. However, rGyud-bZhi, the fundamental Tibetan medical 
text, classifies Tibetan medicinal plants group based on their nature, 
potency, properties and qualities. They are classified in three broad 
groups. 1. Minerals materia medica, 2. Animal materia medica, and   
3. Plant materia medica. 

Regarding the quality of the process of medicine, the most important 
factor is correct identification of medicinal ingredients and to avoiding 
any mistake in identification of medicinal ingredients.  It is vitally 
important that compounding of medicine is done strictly according 
to medical texts, transforming the nature of substances for easier 
digestion, using detoxification processes, the purification of raw 
material and good hygiene, and uniform dosage of medicine without 
fungi and bacteria and free from damage by insects or worm. The 
medicine should be of good qualities assurance that would significantly 
affect the healing potency of medicine.

In this modern scientific time the quality of the products of traditional 
medical systems are subject to a set of stringent scientific measures, 
irrespective of their relevance and suitability. In this case where 
the products are subjective to quality control measure under the 
international Good Manufacturing Practices (GMP) criteria, a 
multitude of obstacles and problems are encountered.  

Whereas the traditional ways of ensuring ingredients quality standard 
by the experienced physician is based on method of assessment as 
prescribed in the standard, authentic relevant medical texts, including 
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core factors such as shape, colour, essential oil nature, taste and smell, 
further examination through processes such as cutting, grinding, 
burning, soaking and weighing.  If we are able to combine traditional 
method and modern quality control, then we might establish a 
standard principle to carry out quality control tests. Thus, we can 
integrate traditional and modern science, which brings more precise 
and standardized medicine. 

*******
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[English version/Full paper]

Materia Medica of Tibetan Medicine: Diversity, 
Identification, Classification and the Method of Checking 

Quality:

Dr. Tsultrim Kalsang(Menrampa), Deputy Head, MMD
Tibetan Medical & Astro. Institute

Men-Tsee-Khang, Dharamsala (H.P) INDIA
E-mail <drkalsang70@gmail.com>

Introduction: Tibetan medicine is one of the oldest traditional 
medical systems. It has a long history of more than 4,000 years, and 
it is a major field of study in Tibet. Tibetan medicine is an integral 
part of Tibetan life and culture and was invented by great kings, 
saints, scholars and physicians. Furthermore, Yuthog Yonten Gonpo, 
father of Tibetan medicine composed rGyud-bZhi (Four Tantras) as a 
synthesis of the best of the medical systems known at that time. Tibetan 
medicine is an exceptional and unique medical system with a record of 
efficient treatment of human ailments, as well as preventive measures 
to maintain optimal health, which means ensuring harmonious mental 
and body health.                

Tibetan medicine is science, art and philosophy all in one. It is a 
science because its foundation is laid down in a systematic and logical 
way, based on the understanding of our body and its relationship to the 
environment. It is an art because it uses various diagnostic techniques 
to identify health problems and it uses therapeutic measures to maintain 
proper and optimal health; and it is a philosophy because it holds key 
Buddhist principles such as altruism, Karma and ethics.  

Hidden features of Tibetan Materia Medica: The ancient Tibetan 
physicians using their senses, and by instinct and intuition and 
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accumulated knowledge that has guided them to discover certain 
remedies from local environment sources for treating common ailments. 
In the past, Tibetan physicians have gained knowledge of medicinal 
plants through experiment and observing the behavior of animals. 
The classical materia medica text explained that, for the treatment of 
20 kinds of wounds, finding the method of treatment efficacy came 
through observing the behavior of animals. This method of efficacy 
of plants for treating wounds was discovered by ancient physicians of 
Tibet by observing and noticing that wounded wild animals or birds 
search for particular plants for recovering from wounds. The approach 
by ancient physicians was for example using ink to draw crack lines 
on the bird’s eggs, or to smear blood of creatures on the young of 
wild animals to find out how their parents nursed the wounds. Their 
parents, believing the wound to be real, brought the healing herbs for 
treatment, and thus ancient physicians of Tibet were able to identify 
the efficacy of plants.  When they took away the herb the next time 
and left the eggs really cracked and young creature actually cut, the 
parents, same as before, patched them up with same plants, which 
bonded the crack and healed the wound. This kind of medicinal plants 
knowledge is highly regarded by the ancient Tibetan physicians, 
which gained insight and secret knowledge of medicinal plants as the 
supreme medicine. 

Another secret knowledge of medicine is that Dha Ya kan which 
means nectar or supreme properties of medicine. According to the 
ancient medical text, it has been explained that 25 different types 
of medicinal plants are considered as Dha Ya Kan which means 
properties and efficacy of medicine is supreme like nectar. Dha Yak 
Kan- supreme properties of medicinal plant based on effectiveness 
to a particular disease, based on particular wound to heal by specific 
plant and it is also based on adaptation of medicinal plant in particular 
site to boost affectivities to particular disease. This kind of medicinal 
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plant’s knowledge was accumulated by ancient physicians observing 
and experiencing through Mother Nature and its interconnection with 
human life.       

Ancient Tibetan physicians standardized and defined the preparation 
of medicine based on the potency, taste, post-digestive taste, attributes 
and qualities of each medicinal ingredient. The potency of medicinal 
substances depends greatly on the predominance of the five great 
elements during their growing process. The value and effectiveness of 
plants not only arises from element power but also from their natural 
habitat. The power of taste of medicinal plants also depends on the 
five elements and has an important role in curing disease. 

Diversity of Tibetan Materia Medica: Generally, the diversity 
of medicinal plants on earth is so abundant that we cannot believe 
it will ever be exhausted. We realize and know that nature provides 
enough remedies for solving various ailments which exist on this 
planet but does not tolerate self-indulgence.  Similarly, the diversity 
of Tibetan materia medica is also great, and is spread across Tibet 
and its neighbors. Classical Tibetan medical texts have recorded more 
than 3,000 medicinal ingredients used to treat various diseases. The 
Shel Gong Shel Phreng text (AD 1725) (Compact Crystal Rosary) 
by the great renowned Tibetan scholar and physician Deumar Geshe 
Tenzin Phuntsok comprises more than 1,000 medicinal plants.  A 
Flora of Xizang, the Tibetan Autonomous Region of Tibet, surveyed 
and researched by a group of Tibetan physicians and scholars found 
more than 6,000 plants stretching from the north to Mongolia and 
beyond, and eastwards to Sichuan and Yunnan, north-west to Ladakh, 
and north-east towards Nepal and the Trans-Himalayas of India. 
The ancient physicians of Tibetan medicine had the great fortune to 
enjoy the use a virtually inexhaustible wealth of plant species for the 
preparation of their drugs.
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Classification of Tibetan Materia Medica: According to Tibetan 
medicine, there are different ways of classifying Tibetan materia 
medica, based on different schools of thought, regions and scholars. 
However, rGyud-bZhi, the fundamental Tibetan medical text, classifies 
Tibetan medicinal plants group based on their nature, potency, 
properties and qualities. They are classified in three broad groups.                                                                                                                                       
1. Minerals in the form of precious metals are classified into 
meltable and non-meltable, rock medicine and soil medicine.                                                                             
2. Woody and herbaceous plants develop from its various growth 
factors and by the power and predominance of five elements.                                                                                                              
3.  The benefits of wild animals, birds big and small, aquatic animals, 
and domesticated animals-based materia medica.

Classification of Tibetan Materia Medica according to Shel Gong 
Shel phreng: Shel Gong Shel phreng was authored by the renowned 
Tibetan materia medica scholar Deuma Geshi Tenzin Phuntsok, who 
traveled several times to India, Nepal and all over Tibet, and researched 
and thoroughly examined the medicinal ingredients. His classification 
is as follows:  

1. Gem or precious medicines, such as gold, silver, copper and iron are 
the minerals formed that can be melted. Whereas coral, turquoise and 
agate stone are also formed of minerals, but are precious stones that 
cannot be melted.                      

2. Rock medicine, such as gold ore, sliver ore, brass ore which can be 
melted and formed.                                                                                                                                        

3. Soil medicine, such as golden sand which comes from the soils.                             

4. Tree medicine, such as three fruits; Terminalia chebula, T. bellerica 
and Phyllanthus emblica, and sandalwood, which are considered as 
Tree medicines.                          
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5. Aromatic medicines are based on the aroma or fragrances from 
plants such as saffron, and mineral exudates.                                                                                           

6. Dumbu Thang sman: Plants which have a strong root belong to 
biennial and perennial such as ma-nu – Inula racemosa, ru-ta– 
saussurea lapp.                                                                      

7. Herbal medicine, which belong to annual plants such as rekon –
Corydalis sp, ya ky ma – chrysosplenium spp, Tig ta – Swertia spp.                                                        

8. Salt medicines which come from rocks and water bodies such as 
sal-amoniac rock salt, sea salt (Gya Tsa and black salt derived from 
brackish salt (Kha ru Tsa)                                                                                                                                           

9. Animal medicines: Medicines which are derived from animals 
such as wild animals, aquatic and land-based as well as domesticated 
animals.                                                                                                              

10. Crop medicines: Medicines which come from cultivated fields 
such as wheat, barley and other grains, small lentils, round peas, and 
other crops with pods.                                       

11. Aquatic medicines: The medicines which originate from various 
sources such as drinking water, medicine water and spring water.                                                      

12.  Fire medicines: The medicine which have heat generating properties 
(Taen pa jha mean gyi mea) and those used for moxibustion (Rea jha 
ched mae)                                                                                                                                                   

13. Extracted medicine: The medicines derived from mineral ores 
such as essence of mineral or metals extracted in ash form (Tsha wa 
mae dhus pa) and decoction (Sil wa chu dhus pa)                                                                                                                

However, in the recent scenario and due to contemporary changes, 
mineral based medicine ingredients have become progressively less 
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used due to restriction imposed under environmental protection 
regulations.

The current status of Tibetan Materia Medica: The current 
scenario, because of many causal factors and reasons, is such that 
Tibetan physicians of outside and inside Tibet have now reached a 
stage whereby the use of medicinal ingredients based on gems and has 
been decreasing progressively, with a corresponding increase in the 
use of ingredients that are based on plants. It is not only because of the 
increasing popularity of Tibetan medicine but also suits the growing 
needs of societies and individuals. In many cases, Tibetan medical 
preparations and herbal products such as tonics, cosmetics and herbal 
teas are based on plants/herbs which were thoroughly investigated and 
researched through both modern scientific and traditional approaches, 
to obtain safe and healthy products.

Method of Checking Quality:  Regarding quality of process of 
medicine, the most important factor is correct identification of medicinal 
ingredients and to avoiding any mistake in identification of medicinal 
ingredients.  It is vitally important that compounding of medicine is 
done strictly according to medical texts, transforming the nature of 
substances for easier digestion, using detoxification processes, the 
purification of raw material and good hygiene, and uniform dosage of 
medicine without fungi and bacteria and free from damage by insects 
or worm. The medicine should be good qualities assurance that would 
significantly affect the healing potency of medicine. 

In this modern scientific time the quality of the products of traditional 
medical systems are subject to a set of stringent scientific measures, 
irrespective of their relevance and suitability. In this case where 
the products are subjective to quality control measure under the 
international Good Manufacturing Practices (GMP) criteria, a 
multitude of obstacles and problems are encountered.  Whereas 
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the traditional ways of ensuring ingredients quality standard by the 
experienced physician is based on method of assessment as prescribed 
in the relevant medical texts, including key factors such as shape, 
colour, essential oil nature, taste and smell, further examination 
through processes such as cutting, grinding, burning, soaking and 
weighing.  If we are able to combine traditional method and modern 
quality control, then we might establish a standard criterion to carry 
out quality control tests. Thus, we can integrate traditional and modern 
science, which brings more precise and standardized medicine. 
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[Tibetan version]

༄༅།།བོད་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྔོ་ཁོག་ངོ་སྤོད་དང་སྤུས་ཚད་             

བརག་དཔྱད་སྐོར།

  སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་།

སྨན་རས་ཉམས་ཞྱིབ་སླེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྔོ་ཁོག་གཞྱི་རའྱི་ངོས་འཛིན་ཐད་བོད་ཀྱི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནང་

ཕལ་ཆླེར་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་མཐུན་ཡོད།     འོན་ཀང་མཁས་པ་སོ་སོའྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། བང་ལུགས་

དང་ཟུར་ལུགས་སོགས་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱབ་རླེན་མྱི་འདྲ་བས་རྒྱུད་བཞྱི་ནང་གསལ་བའྱི་སྐླེ་དངོས་

སྨན་རས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་། རྱིགས་དབླེ་ཚུལ་ཅུང་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད། ཡང་སོས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་

པའྱི་སྨན་རས་རྱིག་པར་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་དླེའུ་དམར་དགླེ་བཤླེས་

བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་དྲྱི་མླེད་ཤླེལ་གོང་ནང་སྨན་རས་རྱིགས་མྱི་འདྲ་གཅྱིག་

སྟོང་ལྷག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་པ་དང་། ཉླེ་བའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་སྨན་པ་འགའ་བོད་ཀྱི་མདོ་དབུས་

ཁམས་གསུམ་དང་འབྲླེལ་ས་ཁུལ་མཐོ་དམའ་ཡོངས་སུ་བསྐོད་དླེ་སྔོ་སྨན་ཐོག་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་ཏླེ་གྲུབ་

དོན་དུ་སྐླེ་དངོས་སྨན་དྲུག་སྟོང་འཚོལ་ཞྱིབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

བོད་མནའ་རབས་ཀྱི་མླེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་འབྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་རོག་ཞྱིབ་དང་འབད་བརོན་གྱིས་

མོང་བང་ཕོགས་བསོམས་བས་ཏླེ་བོད་སྨན་ནང་སྔོ་སྨན་བཅད་འབོར་ཉྱི་ཤུ་ཡང་གསར་གཏོད་མཛད་

ཡོད། དླེ་ཡང་སླེམས་ཅན་དླེ་དག་རྨས་མ་ཐག་ཏུ་འཚོ་བ་མཐོང་ནས། འཚོ་བླེད་དྲང་སོང་རྣམས་ཐབས་

ལ་མཁས་པས་བཅད་འབོར་གྱི་སྨན་དླེ་དག་ངོས་ཟྱིན་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར། བ་རྣམས་ཀྱི་སོ་ང་ལ་སྣག་ཚ་

དང་། གཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་ཁག་གྱི་རྱི་མོ་བྲྱིས་ནས་རྨས་ཆག་གྱི་ཉམས་བཏོད་དླེ་བཞག་པས། སླེམས་

ཅན་དླེ་དག་གྱི་ཕ་མས་རྨས་པར་སམས་ནས། གོང་གྱི་བཅད་འབོར་གྱི་སྔོ་སྨན་དླེ་དག་ཁྱླེར་ནས་

རྨས་པ་འདྲ་བའྱི་རྱི་མོ་ལ་གན་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བས་ཏླེ། སར་ཡང་སྔོ་སྨན་དླེ་བངས་ཏླེ་རྱི་མོ་བཞྱིན་

བཅག་པ་དང་། བཅད་ནས་བཞག་ཀང་ཡང་བསྐར་སྔོན་བཞྱིན་མ་ནོར་བར་སྔོ་དླེས་བཀབ་ནས་ཆག་པ་

འབོར། བཅད་པ་གསོས་ཡོད་པས་ངོ་མཚར་དང་ལྡན་པ་བཅས་གསང་སྨན་ཁྱད་ནོར་དམ་པའྱི་མཆོག་

ཏུ་གཙིགས་ཆླེར་མཛད་པ་གགས་སོ། །ཞླེས་པ་ལྟར་བཅད་འབོར་ཉྱི་ཤུ་གསར་གཏོད་མཛད་ཡོད། དླེ་
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བཞྱིན། སྔོའྱི་སྨན་དར་ཡ་ཀན་རྣམ་གངས་ཉླེར་ལྔ་ཡང་གསར་གཏོད་མཛད་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་བོད་

ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་སྨན་རས་རྣམས་སྤྱིར་སླེ་ཚན་རྱིགས་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཡོད་

དླེ། གཏླེར་དངོས་སྨན་རས། སོག་ཆགས་སྨན་རས། སྐླེ་དངོས་སྨན་རས་བཅས་ཡྱིན་ཏླེ། དླེང་གྱི་ཆར་

རྒྱལ་སྤྱི་དམ་བསྒགས་གནས་བབས་དང་། ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་འོག་བོད་སྨན་སྦོར་བཟོ་ནང་གཏླེར་

དངོས་དང་།      སོག་ཆགས་རྱིགས་དླེ་ཙམ་བླེད་མྱི་སྤོད་ཅྱིང་མང་ཆླེ་བ་ཤྱིང་སྨན་དང་། རྱི་སྨན། ཐང་

སྨན། སྔོ་སྨན་གཞྱི་བཅོལ་ཐོག་སྨན་སྦོར་བཟོ་བླེད་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་སྨན་གྱི་ངོས་འཛིན་མ་འཁྲུལ་

བ་དང་རྒྱུན་འབམས་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་ལག་ལླེན་ཚུལ་བཞྱིན་བླེད་རྒྱུ་ནྱི་གལ་འགངས་ཆླེ་བ་ཡྱིན། དླེ་

བཞྱིན་སྨན་གྱི་ལས་སྣོན་དུག་འདོན་གཡའ་ཕྱི་དང་། འདུལ་སྦང་། གཙང་སྦྲ་འཕོད་བསྟླེན་སོགས་ལག་

ལླེན་རྣམས་སྨན་གཞུང་ལྟར་ཚུལ་བཞྱིན་བླེད་དགོས་པ་གལ་ཆླེ་མཐོང་། གཞྱི་རའྱི་དླེང་དུས་ཚན་རྱིག་

གྱི་སྨན་གྱི་སྦོར་བཟོ་བརག་དཔྱད་དང་། སོལ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་སྦོར་བཟོ་གཉྱིས་བར་བརག་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་

དབར་བར་ཁྱད་ཆླེན་པོ་ཡོད། དླེ་ཡང་སོལ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་སྦོར་བཟོ་ནྱི་རོ་ནུས་ཞུ་རླེས་གཙོར་

དོན་ཐོག་སྨན་སྦོར་བཟོ་བླེད་པ་དང་། ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་སྟངས་འཛིན་ནྱི་རས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་

སོགས་རོག་ཞྱིབ་བས་ནས་སྦོར་བཟོ་བླེད་པ་ཡྱིན། དླེ་གཉྱིས་དབར་ཀྱི་བར་ཁྱད་དླེ་དག་བསང་ནས་

ཕན་ཚུན་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་སྨན་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆླེ་བ་

མཐོང་།། 

*******
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[English version]

Climate Change and its Effects on Medicinal Plants

 Dr. Tsultrim Kalsang(Menrampa), Deputy Head, MMD
Tibetan Medical & Astro. Institute

Men-Tsee-Khang, Dharamsala (H.P) INDIA
E-mail <drkalsang70@gmail.com>

Tibet is one of the most environmentally strategic and sensitive 
regions in the world. Tibet is referred to as ‘The Third Pole’ and ‘The 
Water Tower of Asia’, which reflects the significance of its snow-
capped mountains and its alpine grasslands and pasturelands. Since 
time immemorial, the plateau holds the Hindu Kush Himalayan Ice 
Sheet, the largest ice mass outside the two poles. Its plateau contains 
more than 45,000 glaciers covering an area of 105,000 km2.                                                           

The panoramic scenic beauty and cultural diversity of the people living 
in the Himalaya make the highest mountains range on earth unique 
both ecologically and culturally.  The people living in the Himalayas 
belong to diverse geopolitical zones such as Tibet, India, Nepal and 
Bhutan. 

Tibet and Trans-Himalaya is rich in medicinal plants, in general, the 
diversity of medicinal plants on earth is so vast and abundant that 
one cannot imagine it will ever be exhausted. We realize that Mother 
Nature provides enough remedies for solving various ailments which 
exist on this planet, but it will not tolerate self-indulgence. Tibet and 
Trans-Himalaya is home to many of flora and fauna adapted to the 
alpine temperate climate or cold climate and high elevation regions, 
and it is rich in biodiversity of flora and fauna coexisting in peace and 
harmony for centuries in their natural habitat without hindrance by 
modern disturbances. 
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Climate change impacts in Tibet are vast and it affects almost 
everything from the disappearance of certain native plant species to 
the melting of glaciers. Scientific research states that the whole of the 
Tibetan Plateau is heating several times faster than the global average. 
With this heating, it creates a ripple impact throughout the Asian 
continent, starting from glacial meltdown, permafrost degradation, 
desertification, drying up of wetlands and the subsequent climate 
feedbacks. 

Wetland as carbon sequesters throughout the world plays a pivotal 
role in recharging the aquifers in the arid and semi-arid regions of the 
world. Wetlands in Tibet play a major role in regulating the flow of 
rivers and also are the major carbon stores. They act like a sponge, 
absorbing water during the summer when the water is in excess and 
releasing it in the winter when the runoff is short.  

Degradation of Himalayan plants is caused by the following factors:  
Unfortunately, much of the flora and fauna existing in the alpine 
temperate and high-altitude regions as well as lower tropical and 
sub-tropical vegetations is decreasing due to deforestation, over-
exploitation, unseasonable weather events, pollution, over grazing, 
fire, floods, drought, disease and destruction of habitat because 
of industrialization, urbanization, roads and water reservoirs 
constructions. The consequence is that some important and valuable 
medicinal and aromatic plants are becoming rare, endangered and 
scarce in their natural habitat.    

Impacts of climate Change on People’s livelihood in high regions, the 
subsistence of people living in high altitude regions is based on some 
cash crops such as wheat, barley, mustard, and pea and potato, beans 
and radish, fruits such as apple, apricot and walnut. They also grow 
medicinal plants such as Sassurea lappa and Inula racemosa. Despite 
the harsh climates they very much depend on these resources. In recent 
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years, these local communities are facing lots of challenges in their 
livestock and livelihood due to climate changes and global warming 
threatening their survival.  Another important factor which leads to 
depletion and less plant species in alpine regions are tourism, trekking 
parties.This is based on my book on Cultivation and Conservation of 
Endangered Medicinal Plants.

*******
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[English version/Full paper]

Climate Change and Its Effect on the Medicinal Plants

Dr. Tsultrim Kalsang(Menrampa), Deputy Head, MMD
Tibetan Medical & Astro. Institute

Men-Tsee-Khang, Dharamsala (H.P) INDIA
E-mail <drkalsang70@gmail.com>

Introduction:

Overview of Tibetan Plateau: Tibet is one of the most environmentally 
strategic and sensitive regions in the world. Tibet is referred to as 
‘The Third Pole’ and ‘The Water Tower of Asia’, which reflects the 
significance of its snow-capped mountains and its alpine grasslands. 
Since time immemorial, the plateau holds the Hindu Kush Himalayan 
Ice Sheet, the largest ice mass outside the two poles. Its plateau 
contains more than 45,000 glaciers covering an area of 105,000 km2. 
Encompassing an area of about 2.5 million square kilometers, the 
Tibetan Plateau is the largest and highest region on the earth.  

The major Asian rivers originating from its plateau, these rivers, 
Yarlung Tsangpo (Brahmaputra), Macha Khabab (Ganges) and Sengye 
Khabab (Indus River), Drichu (Yangtze), Machu (Yellow), Zachu 
(Mekong), and more provides Asia’s fresh water resource from the 
deserts of Pakistan and India to the rice paddies of southern Vietnam, 
from the great Ton lesap lake of Cambodia to the North China plain. 
The glacier-fed rivers originating from the Tibetan Plateau make up the 
largest river run-off from any single location in the world. Despite its 
cold environment, for thousands of years the Tibetan people occupied 
this plateau and created cultural landscapes based on the principles of 
simplicity and non-violence that are in harmony with the environment. 

The Mt Kailash of Tibet is one major river contribution to Asian 
countries and their flora and fauna where all these four most sacred 
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rivers of Indian sub-continent originate from Tibetan plateau Mt 
Kailash.

Indus River, which the Tibetans call as Singhe Khabab is originated 
from Kailash. It is one of major rivers in Asia which flows through 
Pakistan and through northwestern India, Jammu and Kashmir and 
China.

Brahmaputra River is named in Tibetan as rTa Chog Khabab or Yarlung 
Tsangpo. It originated from Angsi Glacier, located on the northern side 
of the Himalayas in Purang  of Tibet as the Yarlung Tsangpo River. 
It flows across southern Tibet to break through the Himalayas into 
Arunachal Pradesh (India). It flows into the Bay of Bengal.

Ganga River, which is named in Tibetan as Macha Khabab – The 
legendary Gang originated from Mt. Kailash which rises in the western 
Himalayas in the Indian state of Uttarakhand. It flows south and east 
through the Gangetic Plain of North India into Bangladesh, then into 
Bay of Bengal. It is the third largest river in Asia. 

Sutlej River is called as Langchen Khabab in Tibetan.  It is also 
originated from Mt Kailash nearby Lake Rakshastal in Tibet. It is also 
the longest river that flows through crossroads region of Punjab in 
northern India and Pakistan.

Overview of Himalayan Ecosystem:  The panoramic scenic beauty 
and cultural diversity of the people living in the Himalaya make 
the highest mountains range on earth unique both ecologically and 
culturally.  The people living in the Himalayas, belong to diverse 
geopolitical zones such as Tibet, India, Pakistan, Nepal and Bhutan. 
The Himalayan people belong to four distinct culture groups, 
who throughout history have methodically penetrated the isolated 
indigenous Himalayan population: Buddhist-Tibetans, Hindu-Indians, 
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Islamic-Afghans and Animist South-eastern Asians. They have created 
their own individual and unique places.The Himalayan mountain belt 
is home for 14 highest peaks and it covers over fifty mountains. The 
Himalayan range is bordered on the northwest by the Karakoram and 
Hindu Kush ranges, on the north by the Tibetan Plateau and on the 
south by the India-Gangetic Plain. The Himalayas are distinct from 
other ranges of central Asia. The Himalaya is a spectacle of awesome 
dimension, ranges along ranges, ties of rocks, sharp sky piercing peaks 
and canyon deep beyond measure.   

Himalaya is a source to numerous life-giving perennial rivers that 
have sustained/are sustaining such rich civilization and are the basis 
of the life support of the almost half of humanity and Himalaya has 
rich diversity of flora and fauna due these life-giving perennial rivers 
and it contains the third-largest deposit of ice and snow in the world. 

Tibet and Himalaya are rich in medicinal plants: In general, the 
diversity of medicinal plants on earth is so vast and abundant that 
one cannot imagine it will ever be exhausted. We realize that Mother 
Nature provides enough remedies for solving various ailments which 
exist on this planet, but it will not tolerate self-indulgence. Tibet and 
Himalaya is home to many of flora and fauna adapted to the alpine 
temperate climate or cold climate and high elevation regions, and 
it is rich in biodiversity of flora and fauna coexisting in peace and 
harmony for centuries in their natural habitat without hindrance by 
modern disturbances. Classical Tibetan medical texts mention more 
than 3,000 medicinal ingredients used to treat various diseases. A 
Flora of Xizang, the Tibetan Autonomous Region of Tibet, surveyed 
and researched by a group of Tibetan physicians and scholars found 
more than 6,000 plants stretching from the north to Mongolia and 
beyond, and eastwards to Sichuan and Yunnan, north-west to Ladakh, 
and north-east towards Nepal and the Trans-Himalayas of India. The 
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ancient physicians of Tibetan medicine had the great fortune to enjoy 
the use of a virtually inexhaustible wealth of plant species for the 
preparation of their drugs  

The Various Important Vegetations Occurring in Tibet and Trans-
Himalayans belts: 

Cold Steppes Vegetation: The vegetation in places of West Tibet 
like Jhang-Thang, with large-scale pasture, is related to cold steppe 
vegetation. The vegetation is characterized by a very short life cycle 
due to the cold summer. Precipitation is very low and is mostly 
concentrated in summer. The plants that grow in cold steppes have 
soft leaves and are often woody semi-shrubs which are spread loosely 
across the landscape. The vegetation is predominated by tussock 
grasses. These steppes are good grazing grounds for domestic animals 
such as yak and sheep. However, this vegetation is a very poor hunting 
ground for the collector of the medicinal plants. 

Pastoral Semi-Desert Vegetation: The vegetation is strongly 
dominated by pasture weeds and contains quite a few important 
medicinal plants such as Stellera and some other species, in particularly 
Leguminosae of the genera Astragalus, Oxytropis and Thermopsis. 
The vegetation is scarce and patchy due to the impact of animals. It is 
colonized by short-life plants such as members of the Boraginaceae, 
whose bur-fruits and seeds are transported by animals.

Giant Kobresia Bogs Vegetation: This vegetation type is occupied by 
the dense tall, grass-like plants of Kobresia, adapted to the commonly 
waterlogged soil. It has been observed that intensive grazing of the 
Kobresia tussocks dries them out and eventually leads to their death, 
with decomposition of the peat surface as a consequence. The tussocks 
are gradually transformed into rounded hummocks, forming a very 
distinctive and characteristic feature of many Tibetan landscapes and 
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ecosystems. While the dense Kobresia tussocks leave very little space 
for other plants, some medicinal plants grow in between, such as 
Pedicularis spp. 

Alpine Cushion Vegetation: This type of vegetation is opened up 
by grazing or peat-cutting. It is an alpine semi-desert growth with 
very sparse vegetation development. The distinct characteristic of 
this vegetation type is the presence of plants such as Arenariaspp. or 
Androsacespp., which grow in dense cushion form. 

Conifer Forests Vegetation:  The lower Himalayan belt is sparsely 
occupied by conifer forests. Juniper trees grow in areas with southern 
exposure, but they are replaced by Pinus spp. on lower slopes, which 
are less exposed to drought.  Species of cypress prevail near the lower 
tree-line. The vegetation becomes woodier, and dwarf Juniper covers 
these areas. This area contains a wealth of medicinal plants such as 
Aoconitum sp, saussurrea lapp and Inula racemosa.

Birch Forests Vegetation:  This kind of vegetation occurs on slopes 
with a northern exposure, with a high snow cover and humidity. It 
is dominated by the famous Himalayan birch, Betulautilis. It is an 
impressive tree with a short trunk and spreading crown. Birch trees 
are very useful for the local inhabitants, who use its leaves, bark and 
wood in their daily livelihoods.  However, excessive consumption has 
brought the birch forests in many parts of Himalayan to the verge of 
extinction.  Some high-altitude medicinal plants prefer the conditions 
provided by these forests, such as Podophyllumhexandrum.

Subalpine Herb Meadows Vegetation:  The vegetation of these areas 
was formerly occupied by moist birch forests and includes tall herb 
communities. The tall herb community is a group of plants showing a 
relatively similar growth form and life cycle (sprouting in late Spring, 
and growing four to five months), under these special environmental 
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conditions. The plants belong to the families of Polygonaceae, 
Ranuculaceae, Labiatae and Umbelliferae. These plant communities 
grow below the tree-line, in the undergrowth of open forests and 
shrubberies. It grows on slopes exposed to the north and on the banks 
of rivers and small streams in particular. This vegetation is the most 
developed and particularly conspicuous on sites where tree growth 
is prevented by high, long-lasting snow cover, or slopes frequently 
struck by avalanches or mud slides. Such conditions are unfavorable 
for trees and shrubs. Herbs avoid the pressure of the heavy snow cover 
by overwintering at or below the soil surface.

They are mostly perennials that sprout rapidly in late Spring, making 
use of nutrients from their underground storage organs including herbs 
such as Aconitum heterophyllum, Delphinium vestitum, Pediculari 
spectinata and Geranium wallichianum.

Alpine Screes Herb vegetation:Scree slopesare Typical natural 
habitat of mountain. Their common characteristic is that plants are 
constantly in danger of being damaged and covered by debris falling 
from cliffs above; plants such as Rheum nobile.

Boulder Slope Herb vegetation:Boulder slopes are home to a great 
variety of micro habitats ranging from rocks fissures to extremely 
shaded, moist, shelter, cave-like places where the snow is persevered 
until summer and plant such as Bergenia stracheyi.

Alpine Humid Pasture Vegetations:  This vegetation type consists 
of meadows of rich tall as well as small herbs, with medicinal plants 
such as Iris spp. and Phomis. The vegetation is affected by increased 
grazing on these meadows, which are then transformed into grassland 
with patches of the most unpalatable and resistant herbs like Iris spp. 
In this short-grass vegetation, low-growing and creeping plants such 
as Lagotis spp., some Gentiana spp. and Cyanathus spp. occur in 
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large amounts. Some of the more tender Pedicularis species also find 
a suitable habitat in these areas. This vegetation is rather similar to 
alpine turf above the tree-line, which gradually dissolves into more 
patchy vegetation with increasing altitudes.

Dwarf Scrub Vegetation: This vegetation occurs in the subalpine 
zone of the Himalayas and of southern Tibet. Dwarf scrub replaces 
relatively dry birch forest on the upper slopes, having a relatively high 
snow cover in winter. The vegetation is dominated by small woody 
shrubs and many of these plants belong to the Ericaceae family, which 
are called dwarf shrubs and have special adaptations to drought. They 
are found on slopes with a relatively high but short snow cover.

Montane Caragana-Artemisia Scrub Steppes Vegetation:  This type 
of vegetation commonly occurs in dry parts of the Inner Himalayas 
and particularly the Tibetan Himalayas, and in India’s Zanskar and 
Lahual and Spiti regions. It is very similar to cold desert vegetation. 
The vegetation in these dry areas is very much degraded by the impact 
of overgrazing. It is mostly dominated by scrub such as Caragana 
species and Artemisia. These Caragana species are thorny leguminous 
shrubs. Other thorny shrubs such as Rosa and Berberis species also 
grow in these drier areas. Caragana is collected by local inhabitants 
as fuel and for fencing.  

Cold Desert Vegetation: The western and northern regions of Tibet 
are cold desert regions. In India, the trans-Himalayan zones fall under 
this category, i.e. Ladakh in Jammu & Kashmir, and Lahual and 
Spiti in Himachal Pradesh, as well as very small pockets in Garhwal 
in Uttar-Kashi with similar climatic conditions. The vegetation is 
dominated by pasture of small grasses and annual and perennial herbs 
followed by a few dwarf bushes or shrubs. The vegetation growth 
begins with the onset of summer, when the melting snow provides 
abundant moisture to the plants. These barren mountains then become 
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a spectacular display of a variety of flowers and plant species during 
July and August, on slopes, in patches of alpine meadows, moraines 
and pastureland.

The Depletion of Tibet and Himalaya Vegetation Due to Causes by 
Climate Changes and Global Warming:

A natural wealth of flora in the alpine and high altitudes regions 
particularly in Outer and Inner Himalayans belt, home for many plants 
species are depleting due to the alarming rate of unseasonable weather 
events and global warming on the planet. The unseasonable weather 
events and global warming not only affect the alpine temperate 
vegetation but also Tropical and sub-Tropical vegetations. As a result, 
some regions in the high-altitudes areas have become a barren desert.  
The lower-altitude area or hills and plains have also become barren 
with sparse vegetation. Another added factor is that of grazing cattle; 
wild and domestic herbivores affect vegetation in high altitudes areas.  
Therefore, many areas of high altitude tend to develop into a desert 
due to unseasonable weather events, global warming, the human 
impact and overexploitation, in particularly overgrazing, avalanches 
and decreased snow fall in winter.  

Climate Change Impacts: Climate change impacts in Tibet are vast 
and it affects almost everything from the disappearance of certain 
native plant species to the melting of glaciers.  The scientific research 
report states that the whole of the Tibetan Plateau is heating several 
times faster than the global average. With this heating, it creates a 
ripple impact(s) throughout the Asian continent, starting from glacial 
meltdown, permafrost degradation, desertification, drying up of 
wetlands and the subsequent climate feedbacks. It is estimated that 
the glaciers on the Tibetan Plateau are currently melting at a rate of 
7 per cent per year and a separate study revealed that 20 per cent of 
Tibetan glaciers have retreated in the past 40 years and if the current 

Theme: Materia Medica and Its Challenges



222

trend continues, more than 60 per-cent of the existing glaciers could 
be gone in the next 40 years.

Loss of Carbon Sinks from Degraded Grassland (Herbal Pasture): 
Wetland as carbon sequesters throughout the world plays a pivotal 
role in recharging the aquifers in the arid and semi-arid regions of the 
world. Wetlands in Tibet play a major role in regulating the flow of 
rivers and also are the major carbon stores. They act like a sponge, 
absorbing water during the summer when the water is in excess and 
releasing it in the winter when the runoff is short. The grasslands on 
the Tibetan Plateau represent one of the last remaining agri-pastoral 
regions in the world. The pasture lands are the highest and coldest 
on the Earth, made habitable through the co-existence of the Tibetan 
people and their yaks. Through their efforts the nomads and herders 
have maintained the sustainable use of these areas for many centuries. 
The alpine cold steppe and alpine cold meadows or medicinal pasture 
being the most dominant ecosystem on the Tibetan Plateau occupy 
over 60 per cent of the total area storing a large amount of organic 
carbon (Jin et al. (2000.) The global warming climate influences the 
emission of soil carbon from the pasture or grassland and meadows. 

Degradation of Himalayan plants is Caused by the Following 
Factors:  Unfortunately, much of the flora and fauna existing in the 
alpine temperate and high-altitude regions as well as lower tropical 
and sub-tropical vegetations is decreasing due to deforestation, 
over-exploitation, unseasonable weather events, pollution, over 
grazing, fire, floods, drought, disease and destruction of habitat 
because of industrialization, urbanization, roads and water reservoirs 
constructions. The consequence is that some important and valuable 
medicinal and aromatic plants are becoming rare and scarce in their 
natural habitat. 

They are now verging under serious threat. Hence conservation and 
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protection of above mentioned bio-wealth is a topmost priority of 
the nation as well as responsible for industries, giant pharmaceutical 
companies, medical Institutions, health care organizations, which can 
be achieved by adopting complementary approach of in-situ and ex-
situ strategies throughout the medical system in their communities.

Impacts of Climate Change on People’s livelihood in high-altitude 
regions:  The subsistence of people living in high altitude regions is 
based on some cash crops such as wheat, barley, mustard, oat and pea 
and potato, beans and radish, fruits such as apple, apricot and walnut. 
They also grow medicinal plants such as Sassurea lappa and Inula 
racemosa. Despite the harsh climates they very much depend on these 
resources. In recent years, these local communities are facing lots of 
challenges in their livestock and livelihood due to climate changes 
and global warming threatening their survival.  During the last nearly 
two decades my medicinal field trips to alpine high-altitudes areas, 
I had numerous contacts and interaction with these local inhabitants 
about the alpine vegetations and ecosystem and their lives. Especially 
I was fond of asking about climate changes and how its impact to their 
livelihood. I do remember local old women in their 70s at Nubra valley 
saying “I grow potato as a cash crop which has failed completely these 
last few years due to rain failure. But this year I lost my house and 
agricultural land in the flood. Only God can help us now from dying.”  

Tourism and Trekking Parties:One important factor which leads to 
depletion and less number plant species in alpine regions is tourism 
and trekking parties.  As I have mentioned in my book, Cultivation 
and Conservation of Endangered Medicinal Plants, more and more 
people are engaging and taking holidays in the high alpine mountain 
of Northern India and the Himalaya borders without concrete aims 
and objectives apart from their pleasure and happiness. Unknowingly, 
they are a threat upon vast fields of tradition medicinal plants, which 
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are not just pretty on the green slopes, but can heal people and save 
lives.  
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[Tibetan version]

༄༅།།གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་རྐླེན་པས་སྐླེ་དངོས་སྨན་རས་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་བ།

  སྨན་རམས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་བཟང་།

སྨན་རས་ཉམས་ཞྱིབ་སླེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

དླེང་གྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་ཚ་དྲོད་ཆླེ་བའྱི་རྐླེན་གྱིས་རང་འབྱུང་ཁམས་འགྱུར་ལྡོག་དང་འཕོ་འགྱུར་འགོ་

བའྱི་དབང་གྱིས་སྐླེ་དངོས་སྨན་རས་ལ་ཡང་དོ་ཕོག་འགོ་བ་ཡྱིན། 

དང་པོ། བོད་ནྱི་མནའ་དུས་ནས་གངས་རྱིས་སྐོར་ཞྱིང་འཁྱགས་རོམ་གྱི་རྱི་༤༥༠༠གངས་ལས་ལྡན་

ཞྱིང་ས་ཁྱོན་༡༠༥༠༠༠km2ལྷག་འཁྱགས་རོམ་ཁྱབ་པས་འཛམ་གྱིང་ནང་འཁྱགས་རོམ་ཆླེ་ཤོས་

ཨང་གསུམ་པ་དླེ་ཡྱིན། བོད་མཐོ་སང་གྱི་འཁྱགས་རོམ་གྱིས་ཨླེ་ཤླེ་ཡྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོའྱི་སྐླེ་འགོ་སོག་

ཆགས་རྣམས་ལ་འཚོ་རླེན་གནས་ཐུབ་པ་དང་། ཨླེ་ཤླེ་ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ཆུ་མཛོད་ཅྱིག་

ཀང་ཡྱིན། འོནཀང་ཉླེ་བའྱི་ཆར་ཚན་རྱིག་གྱི་ས་གཞྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་པ་ཚོའྱི་སན་ཐོ་ནང་གསལ་བ་ལྟར་

བོད་མཐོ་སང་གྱི་འཁྱགས་རོམ་དླེ་ཉྱིན་རླེ་བཞྱིན་ཚད་ལས་འདས་པ་ཞུ་འགོ་བའྱི་ཉླེན་ཚབས་ཅན་དུ་

གྱུར་ཡོད། 

གཉྱིས་པ། རྱི་བོ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་རྱི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ཤར་ཨླེ་ཤླེ་

ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ཆུ་མཛོད་ལྟླེ་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཏླེ་ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། 

ཨབ་ག་ནྱི་ས་ཐན། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན། འབྲུག་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་འགོ་བ་མྱི་རྱིགས་དང་། སྐླེ་དངོས་

སོག་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་འཚོ་རླེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྱིན་ཀང་འཛམ་གྱིང་གོ་ལ་ཚ་དྲོད་འགྱུར་ལྡོག་དབང་

གྱིས་དླེའྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་གནས་པའྱི་སྐླེ་འགོ་རྣམས་ལ་གནོད་སྐོན་ཆླེན་པོ་ཐླེབས་ཡོད། 

གསུམ་པ།  གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་།   ཚ་དྲོད་ཆླེ་བའྱི་རྐླེན་གྱིས་དླེང་གྱི་ཆར་བོད་མཐོ་སང་

དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག་སོགས་ཀྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ས་འབྲླེལ་རྱི་བརྒྱུད་དུ་གནས་

པའྱི་རྱི་དྭགས་དང་། སྐླེ་དངོས་སྨན་རས་རྣམས་སྟོང་འགོ་བའྱི་ཉླེན་ཚབས་གྱུར་ཡོད། ཉླེ་བའྱི་ཆར་ཚན་

རྱིག་གྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་སན་ཐོ་ནང་བོད་མཐོ་སང་གྱི་འཁྱགས་རོམ་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་འཁྱགས་རོམ་ཉྱིན་

རླེ་བཞྱིན་དྲོད་ཚད་འཕར་བའྱི་རྐླེན་གྱིས་འཛམ་གྱིང་གྱི་འཁྱགས་རོམ་གཞན་ལས་ལྡབ་འགྱུར་ཁ་ཤས་

ལས་མང་བ་ཞུ་འགོ་བས་ཉླེན་ཚབས་བཀོད་ཡོད། 
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བཞྱི་པ། སྐླེ་དངོས་སྨན་རས་སྟོང་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་རྐླེན་གཅྱིག་ནྱི། རང་འབྱུང་ཁོར་ཡུག་འབག་བཙོག་

བཟོས་པ། ཤྱིང་ནག་བཅོད་པ། མླེ་སྐོན་ཤོར་བ། དླེང་དུས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བས་པ། ཆུ་

མཛོད་དང་རྱིང་བུ་གསར་བཟོ་སོགས་རྐླེན་པས་སྐླེ་དངོས་སྨན་རས་འགའ་སྟོང་ལ་འགོ་བའྱི་ཉླེན་

ཚབས་ཆླེ། 

ལྔ་པ། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གམ་འཕོ་འགྱུར་རྐླེན་གྱིས་མཐོ་སང་གྱི་མྱིའྱི་འཚོ་རླེན་ལ་གནོན་

ཤུགས་ཐླེབས་ཏླེ།     ནམ་དུས་ཀྱི་ཆར་ཆུ་མྱི་འདང་བས་ལོ་ཏོག་དུས་ཐོག་བཏབ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། ཆར་

ཆུ་བབས་དྲགས་པའྱི་རྐླེན་གྱིས་སྟོན་ཐོག་རུས་སྐོན་ཤོར་བ་དང་། འབོར་བརླགས་ཤོར་བ། ལྷག་པར་

དུ་སྔོ་སྨན་རུ་ར་དང་། མ་ནུ་སོགས་ལོ་གསུམ་ཀྱི་སྟོན་ཐོག་ཡྱིན་ཏླེ་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་། ཚ་

དྲོད་ཆླེ་བའྱི་དབང་གྱིས་འབོར་བརླག་ཤོར་བ་སོགས་འགལ་རྐླེན་སྣ་མང་འཕད་པས་སྐླེ་དངོས་སྨན་དུ་

མ་ར་སྟོང་འགོ་ཉླེན་ཡོད།།

*******
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Session Theme: Hands-on Practical Training

ཐུན། ལག་ལེན་དམར་འཁིད།

Sowa-Rigpa: Significance of External Therapies

Dr. Dorjee Rapten Neshar(Menrampa)
CMO, Bengaluru Branch Medical Centre, 

Men-Tsee-Khang
E-mail <drdorjee.neshar@gmail.com>

Physical Therapy according to the definition of Sowa-Riga system of 
Tibetan Medicine is explained as a kind of any physical application 
given to any part of the body to eliminate any disease or any form 
of physical discomfort. It can be a head, neck, leg or from top to 
the bottom of the body. According to the Tibetan Medical System, 
the physical therapy is divided into three major categories such as: 
Smooth or relaxation, Rough or more physical intervention, and 
Strong or minor surgical intervention. Relaxation therapy includes 
fomentation, medicinal bath, therapeutic massage, sauna and steam 
bath to induce sweating and, to enjoy the forceful cold water shower 
while Physical intervention includes blood letting, moxibustion and 
needle or wooden Tsugs. The third surgical intervention is out of this 
scope and hence not mentioned here. 

All these physical therapies and wellness therapies are included in 
the Sowa-Rigpa chapter’s three hundred and sixty practical package 
of healing method aimed at easing the suffering and relief from the 
pain thus giving instant wellbeing. Such a sophisticated discipline of 
physical therapies capable of giving and experiencing instant relief 
and wellbeing in both mental and physical plane is a gift of our ancient 
masters. Hence, we should be able to comprehend these exhaustive 
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knowledges and implement them accordingly to the fullest measure.  In 
addition, effort should be made to integrate and enrich our practises by 
learning various other modern wellness techniques, physical therapies 
practised by other traditional medical systems such as Ayurveda and 
Chinese type and in tune with the modern day innovative approach in 
each and every field of these myriads of practices. 

I was asked by the organising committee member of this Conference 
to give one workshop presentation on “Tsugs” one of the heating 
therapies used commonly to reduce pain etc. to which I politely refused 
as I was not employing this therapy as part of my regular practises. 
Instead, I suggested that I would like to give a presentation on overall 
aspects of our Physical Therapy and in the process may try to give one 
or two practical show on some of the important therapies that I deemed 
fit. Though I do not enjoy any specialisation on any of the therapies 
for that matter, my main intention was to draw the kind attention of 
our younger generations and that of some higher interested groups 
if I may say so, towards the most discouraging way with which we 
implement and practise our ancient old traditions. It is no wonder that 
the knowledge of our physical therapies and other wellbeing therapies 
are extraordinary by any standards and in terms of its richness: 
resourcefulness in theory and practicals, in its varied functions in 
accordance with the individual body constitution and disease factor. 
Yet, what we commonly see today is very discouraging; inadequate 
in its format and application, randomly practised with no proper 
sequences, pathetic in terms of hygiene, sanitation and sterilisation 
issues. So, it is high time that we set some standards and regulate the 
whole thing so that we follow the set principles, preliminaries, main 
therapeutical applications and rehabilitation whereever possible.  It is 
in this regard, that I would like to make this presentation as part of the 
discussion as well. 

Theme: Hands-on Practical Training
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Sowa-Rigpa: Practice of Ku-Nye Therapy

Dr. Tsultrim Kalsang(Menrampa), Deputy Head, MMD
Tibetan Medical & Astro. Institute, Men-Tsee-Khang, Dharamsala 

(H.P) INDIA   E-mail <drkalsang70@gmail.com>

Tibetan Ku-nye (Medicinal massage): 

According to the Four Medical Tantras, the Tibetan massage is called 
Ku-Nye; Ku means application and Nye means massage, exercise or 
interaction. Hence, one could translate it as “application of massage”, 
but this literal translation would poorly describe the true meaning of 
the Ku-Nye massage that connects the energy not only of the body but 
also of the mind, the senses and the heart.

Oil massage is effective against rough skin (body) caused by   
rLung (loong)-disorders, deficiency of blood due to loss of blood, 
and regenerative fluids, general weakness, depression, emaciation, 
insomnia and lethargy. It is particularly helpful against various rLung-
disorders and for the elderly.  Healthy people can also use oil massage 
for relaxation and rejuvenation of the body and mind. 

Paste massage is effective against acne, vitiligo, leucoderma, itching, 
psoriasis, inflammation etc.  

Prerequisites Procedures of Ku-Nye:

▪ Applicable disorders
▪ Inapplicable disorders
▪ Preconditions 
▪ Types of oils
▪ Equipment required
▪ Ku-Nye points and locations.
▪ Sitting postures 
▪ Methods & Procedures
▪ Benefits
▪ Precautions

Theme: Hands-on Practical Training
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[English version]

Sowa-Rigpa: Practice of Kyug Therapy

Dr. Tenzin Jinpa
Lecturer, Sowa Ripga International College

Kathmandu, Nepal
E-mail <smenpa@gmail.com>

Disadvantage of suppressing the urge to vomit

Suppression of the urge to vomit causes loss of appetite, breathing 
difficulty, generalized edema, maevel15, yenpa16, cancer, leprosy, 
eye disorder, sputum discharge and contagious diseases. In order to 
overcome the problems, fasting, inhaling herbal smoke, gargling with 
herbal decoction is recommended.

As per the text: The natural urge to vomit up or pass down stool 
should not be suppressed with medication.

Causative factors of vomiting: Intake of coarse potent medicines, 
overdose, unsuppressed loong disorder, disorders that causes vomiting, 
annoyance and aversion to medicine, excessive talking, excessive 
physical movement and evil spirit.

General Evacuative Medication: Evacuative medicine aggravates 
the disorder and evacuates it out. Evacuate out the disorders of stomach 
(the undigested site) through emesis. Evacuate out the disorders of 
large intestine (the digested site) through enema. Evacuate out the 
disorders of the whole body through purgation and disorder of the 

15 Maevel (me bdal): is an infectious skin disease featuring intense 
burning sensation.

16 Yenpa(gyan pa): is a skin condition accompanied with intense itch-
ing and oozing of chhuser.

Theme: Hands-on Practical Training
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channels through Channel Cleansing therapy.

General treatment in accordance to the accumulation and 
manifestation stage of the disorder: 

Medicine antidote entails two kinds; pacifying and evacuative 
medication. At accumulation stage treat the disease through pacifying 
medication and at manifestation stage treat through evacuative 
medication. 

Difference between mild and strong evacuative medications: 

If evacuative treatment is needed, administer mild medication. If 
excessive strong evacuative treatment is rendered then it can deplete 
the bodily constituents leading to weight loss, vertigo, sleeplessness, 
loss of body glow, degeneration of voice and sense organs, thirstiness, 
loss of appetite, calf and thigh pain, pain in the coccyx, ribs, heart and 
brain, contagious diseases, urge to vomit and loong disorder.

Benefits of evacuative treatment: 

Pacifying and evacuative medication helps manage weight, clears 
sense organs, generates a feeling of lightness, promotes appetite and 
desire to engage in activities, stimulates thirst and hunger on time and 
leads to normal excretion of urine and stool. 

*******
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[Tibetan version]

༄༅།།སྐྱུགས་ཀྱི་ལག་ལླེན་དམར་འཁྱིད།

སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྦྱིན་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཙུག་ལག་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སྨན་དགླེ བལ་ཡུལ།

སྐྱུགས་བཀག་པའྱི་སྐོན།      སྐྱུགས་བཀག་དང་ག་འགག་དང་དབུགས་མྱི་བདླེ།         །སྐ་རྦབ་མླེ་

དབལ་གཡན་པ་འབྲས་དང་མཛེ། །མྱིག་ནད་ལུད་པ་རྱིམས་ནད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །སྨྱུང་གནད་དུད་

རྣོན་ཁ་བཀང་དབོ་བར་བ།།

རྒྱུ་མཚན་རྒྱུད་ལས། སྟླེང་འོག་རང་འབྱུང་སྨན་གྱི་འགག་མྱི་བ།།

སྐྱུགས་ཀྱི་རྒྱུ་དགུ།     སྨན་རྩུབ་ཐུན་ཆླེ་རླུང་མ་ནོན་པ་དང་།     །ནད་ལས་བྱུང་དང་སྨན་སུན་ཡྱི་ག་

སར།   །སྨྲ་འགུལ་གདོན་དགུ་སྐྱུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས།།

སྤྱིའྱི་སྦོང་གྱི་སྦོར་བ། སྦང་པ་ནད་སོང་ཕྱིར་འབྱིན་བླེད་པ་སྟླེ། །སྦོར་བ་མ་ཞུའྱི་གནས་ལ་སྐྱུགས་ཀྱིས་

སྦང་། །ཞུ་བའྱི་གནས་ལ་ནྱི་རུ་ཧ་ཡྱིས་དྲང་། །ལུས་སྤྱིར་བཤལ་ལ་ར་གནས་ར་སྦོང་བ།།

གསོག་ལྡང་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྱིའྱི་སྨན་བཅོས། སྨན་གྱི་གཉླེན་པོ་ཞྱི་དང་སྦང་བ་གཉྱིས། །གསོག་དུས་ཞྱི་

ལ་ལངས་ནས་སྦང་བས་བཅོས།།

སྦོང་དྲག་འཇམ་གྱི་སྦོར་བའྱི་ཁྱད་པར། གལ་ཏླེ་སྦང་པ་དགོས་ལ་འཇམ་པོས་བ། །དྲགས་ན་ཟུངས་

འཛད་ཤ་སྐླེམ་མགོ་བོ་འཁོར། །གཉྱིད་མླེད་མདངས་ཤོར་སྐད་གདངས་དབང་པོ་ཉམས། །ཁ་སྐོམ་དང་

ག་འགག་དང་བྱིན་པ་བརླ། །གཞུག་ཏོ་རྱིབ་ལོགས་སྱིང་ག་ཀླད་པ་ན། །རྱིམས་འདླེབས་སྐག་འདོད་

རླུང་ནད་སྐླེད་པར་བླེད།།

སྦང་བའྱི་ཕན་ཡོན། ཞྱི་སྦང་ཉམ་དམད་ཕན་ཡོན་དབང་པོ་གསལ། །ལུས་ཡང་དང་ག་བདླེ་ལ་བ་བླེད་

བརོན། །བཀླེས་སྐོམ་དུས་འབྱུང་བཤང་རླུང་བདླེ་བར་རྒྱུ།།

*******
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Sowa-Rigpa: Practice of DhugsTherapy

Dr. Tsultrim Kalsang(Menrampa), Deputy Head, MMD
Tibetan Medical & Astro. Institute

Men-Tsee-Khang, Dharamsala (H.P) INDIA
E-mail <drkalsang70@gmail.com>

Compress (Dhugs) is one of the methods and the procedure involves 
the medicinal ingredients to compress or enforce on the particular 
site of the body and specific pain, where the medicinal ingredients 
give relief or alleviate the pain.  Dhugs is also a procedure involving 
the compression of medicinal ingredients to particular regions of the 
body.  A compress comes in two forms Doe-dhugs (warm compress) 
and Sil-dhugs (cool compress).   

Prerequisite for Compress (Dhugs)

▪ Applicable diseases
▪ Inapplicable diseases
▪ Procedure and methods 
▪ Actual performing of (Dhug)
▪ Benefits of (Dhug)
▪ Precautions  

*******
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Sowa-Rigpa: Practice of Yugkcho Therapy

Dr. Nida Chenagtsang
Co-Founder and Medical Director of Sorig Khang International

E-mail <info@sorig.net>

Yukchö is a rare and unique external therapy from the Sowa-Rigpa 
tradition.  It was not mentioned in the Gyu Zhi and had originated 
and passed down by masters of the Secret Mantrayana.  The practice 
was originally revealed as a terma by the great 13th century master 
and alchemist Drubchen Orgyen Rinchen Pel.  He taught the practice 
to his disciple, the Third Karmapa Rangjung Dorje, as a remedy to 
treat psychological and wind disturbances (srog rlung) for Dharma 
practitioners engaged in intensive solitary retreat.  A yukchö practice 
was also revealed as a terma by Ratna Lingpa in the 15th century.  Later, 
the 19th century doctor De’umar Tenzin Puntsok received the 
transmission for yukchö practice and published the instructions, thus 
spreading the teachings publicly for the first time.  

The practice of yukchö uses rattan (sba shing) sticks with different 
shapes and tips.  These are used to make a rhythmic tapping on 
various points on the body.  This tapping practice creates a rhythmic 
pulsation that then effects the points, channels, and bodily tissues to 
treat various conditions as understood by Sowa-Rigpa.

*******
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Paper Presentations in Tibetan Language

བོད་ཡིག་རོམ་ཤོག་ཁག

༄༅།།ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཟས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་སྐོར་

གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྲླེལ་ནས་ཆ་ཙམ་དཔྱད་པ།

སྨན་རམས་པ་འཇྱིགས་མླེད་མྱི་འགྱུར།  

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སླེ་ཚན།

དབུས་གཞུང་ནང་པའྱི་རྱིག་གནས་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

ལྕོག་ཚལ།  གླེ་ལ་དྭགས།

E-mail <jigmedr@gmail.com>

༄༅།  རོམ་ཡྱིག་གྱི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནྱི་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའྱི་བསྟན་

བཅོས་སོགས་ལས་ཟས་སྐོམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་བཅུད་རས་རྣམས་དབླེ་བ་གསུམ་གྱི་ཁུངས་སུ་

བསྡུས་པ་དང་། དཔླེར་ན་དླེང་སང་ཁ་ཟས་ཀྱི་འཚོ་བཅུད་ལ་དབླེ་བ་ vitamin, carbohydrate, 
calcium, protein ལ་སོགས་སྨྲས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ལས་ཟས་སྐོམ་གྱི་འཚོ་བཅུད་

ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་གསུངས་ཡོད།

དླེ་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་གྱིས་བརོད་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནྱི།

༡) ཟས་སྐོམ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་དབླེ་བ་འཇོག་ཚུལ།

༢) ཟས་སྐོམ་ཀྱི་བཅུད་རས་རྣམས་ལ་དླེང་དུས་དང་གནའ་བོའྱི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་འབླེད་པ།

༣) དླེ་དག་གྱི་གྲུབ་དོན་བཅས་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་གཞག་པའོ།།

*******
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[Full paper]

༄༅།།ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཟས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་            

གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་འབྲླེལ་ནས་ཆ་ཙམ་དཔྱད་པ།

  An Analysis on ThreeQqualities of Diet in Ayurveda with             
Sowa-Rigpa

Dr. Jigme Migyure BSMS/MD, Assistant Professor
   Dept. of Sowa-Rigpa Medical Science, 
 Central Institute of Buddhist studies
 Deemed to be University, Choglamsar, Leh- Ladakh       

Email <jigmedr@gmail.com>

༡)  དགོས་པ་དང་ལུས་མདོར་བསྟན།

༢)  གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ།

༣)  ལུས་དང་སླེམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དླེ་ནྱི་འབྱུང་བ་ལ་རག་ལས་ཚུལ།

༤)  ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱིས་གངས་ཅན་པའྱི་ཤླེས་བ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་འདོད་པ།

༥)  ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞུང་སོ་སོ་ལས་རྡུལ་མུན་སྱིང་སྟོབས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་སྐོར་གསུངས་པ།

༦)  ཟས་ལ་ལླེགས་སྦར་གྱི་ཨ་ཧ་ར་ཞླེས་པའྱི་གོ་དོན།

༧)  ཁྱད་ཆོས་གསུམ་པོའྱི་ནང་གསླེས་སོ་སོའྱི་དབླེ་བ།

༨)  ཡང་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་པོ་དླེ་ཉླེས་པ་གསུམ་དང་འབྱུང་བ་ལ་བསྡུས་པ།

༩)  ཁྱད་ཆོས་གསུམ་སོ་སོའྱི་རགས།

༡༠) དཔྱད་པའྱི་གྲུབ་དོན།

༡)  དགོས་པ་དང་ལུས་མདོར་བསྟན།

དླེང་གྱི་དུས་རབས་ཉླེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ཟས་སྐོམ་ནྱི་མྱིའྱི་འཕོད་བསྟླེན་ལ་མྱི་ན་བ་གནས་པ་དང་ན་

བ་གསོ་བར་འདོད་པ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་བ་ཡྱིན་པས་ཚང་མས་ཟས་སྐོམ་ལ་དོ་སྣང་བླེད་

བཞྱིན་པ་ནྱི་སྨྲ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། དླེང་རབས་ཟས་བཅུད་ཀྱི་བསབ་བ་ལས་ (carbohydrate, 
fat, protein, minerals, etc.) ལ་སོགས་པའྱི་ཟས་ཀྱི་བཅུད་རས་རྣམས་ལས་འཕོོད་པར་
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བསྟླེན་པ་དང་མྱི་ན་བ་གནས་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ལྟར་རང་ཅག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་མྱི་

ན་གནས་པ་དང་། ནད་ཉླེས་པ་གསུམ་དང་ནད་གཞྱི་བླེ་བྲག་སོ་སོ་ལ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྐོམ་རྣམས་རྒྱུད་

བཞྱི་གཙོས་པའྱི་སྨན་གཞུང་དུ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་དང་རྒྱ་གར་གནའ་

བོའྱི་བསྟན་བཅོས་ཁག་ལས་ཀང་ཟས་སྐོམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཚུལ་བཞྱིན་ཤླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྟླེན་

དགོས་ཚུལ་གསུངས་ཡོད། ཟས་སྐོམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ནྱི་ལུས་ཙམ་མ་ཟད་སླེམས་ལའང་ཕན་

གནོད་འབྱུང་བ་ནྱི་གསལ་པོ་ཤླེས་ཡོད། ད་ལན་འདྱིར་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ལས་གསུངས་པའྱི་རྡུལ་མུན་

སྱིང་སྟོབས་གསུམ་གངས་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་

གངས་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བར་ལ་རྡུལ་མུན་སྱིང་སྟོབས་གསུམ་གྱི་ཁྱབ་ཚུལ་

དང་དླེ་ཟས་དང་འབྲླེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཚུལ་སོགས་ལ་དཔྱད་པར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ལས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

ཟས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དླེ་ལུས་སླེམས་གཉྱིས་ལ་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཤུགས་རྐླེན་འབྱུང་ཚུལ་དླེ་གཏན་འབབས་པ་

ནྱི་འདྱིར་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ཡྱིན། གང་ཟག་ནད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་མྱི་ན་བ་གནས་པར་འདོད་པ་ལ་

ཟས་སྐོམ་བསྟླེན་ཚུལ་ནྱི་གལ་གནད་ཆླེ་ཤོས་སུ་རྱིས་ནས་དཔྱད་རོམ་འདྱི་བསྒྱིགས་པའྱི་དགོས་པའང་

དླེ་ལྟར་ཡྱིན།

༢) གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ། 

རང་ཅག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ཟས་སྐོམ་གྱི་སྐོར་ཟབ་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་གཙོ་བོ་

རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་གྱི་གཉླེན་པོའྱི་སོ་ནས་ཟས་སྐོམ་རླེ་རླེའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་མདོར་བསྡུས་

ན་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ལྟར་དུ་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་ཤླེས་ཐུབ། ནད་ལ་ར་བའྱི་

དབླེ་བ་ཉླེས་གསུམ་དུ་དབླེ་ན་དླེའྱི་གཉླེན་པོ་ཟས་སྐོམ་གྱི་དབླེ་བ་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཆོག དླེ་བཤད་པར་བ་

བ་ལ་ཐོག་མར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངླེས་དགོས་པ་ནྱི་སྐབས་འབབ་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དང་

འབྲླེལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་ལ་ཐོག་མར་ལུས་ཆགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་དང་རྣམ་ཤླེས་ཁུ་ཁག་

རྣམས་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གྲུབ་པ་དང་། དང་པོ་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་སྐོན་མླེད་པ། །རྣམ་ཤླེས་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས། །འབྱུང་ལྔ་ཚོགས་པ་མངལ་དུ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ། །དཔླེར་ན་གཙུབས་ཤྱིང་དག་

ལས་མླེ་འབྱུང་མཚུངས། །ཞླེས་ལུས་དང་རྣམ་ཤླེས་འབྱུང་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དང་། དླེ་ནས་ལུས་

སླེམས་དླེ་ལ་ནད་སྐླེད་པར་བླེད་པ་ནྱི། ཁྱད་པར་རྒྱུ་ནྱི་མ་རྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི།   །འདོད་ཆགས་ཞླེ་སང་

གཏྱི་མུག་གསུམ་ལས། །འབྲས་བུ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་ཉླེས་པ་སྐླེད། །ཅླེས་ནད་ནྱི་རྱིང་རྒྱུ་མ་རྱིག་

པ། ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་། དླེ་ལས་ཉླེ་རྒྱུ་ཉླེས་གསུམ་རྣམས་འབྱུང་ལྔའྱི་འཕླེལ་ཟད་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ཞྱིག་ལ་ནད་ཅླེས་བརོད་པ་ཡྱིན། ཡང་། ནད་དླེ་ལས་གསོ་བར་བླེད་པའྱི་ཟས་སྐོམ་གྱི་རོ་དང་
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སྨན་གྱི་ནུས་པ་ལ། དླེ་ཡང་། ནད་ལ་གསོ་བར་བླེད་པའྱི་གཉླེན་པོ་ནྱི། ཟས་དང་སྤོད་ལམ་སྨན་དཔྱད་

བཞྱི་ཡྱིན་ཏླེ། ཞླེས་པ་སྟླེ། ཟས་སྐོམ་སྨན་གྱི་རོ་ནུས་ཀྱི་རས་རྣམས་འབྱུང་བ་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། རོ་

རླེ་རླེར་འབྱུང་བ་གཉྱིས་རླེ་ལས་གྲུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་ནྱི་ནུས་པ་བརྒྱད་ལ་ལྡན་པ་ཡྱིན། ཟས་

སྐོམ་རོ་ནུས་སྨན་གྱིས་ནད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིྱིད་ཉྱི་ཤུ་འཇོམས་པའྱི་གཉླེན་པོའྱི་སོ་ནས་ཡོན་ཏན་བཅུ་བདུན་

ལ་བསྡུས། སྨན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་བདུན་ནྱི་ནུས་པ་བརྒྱད་ལ་བསྡུས། ནུས་པ་བརྒྱད་ནྱི་རླུང་མཁྱིས་

བད་ཀན་གསུམ་གྱི་གཉླེན་པོའྱི་སོ་ནས་བསྡུས། ཉླེས་གསུམ་དླེ་ཡང་ཐ་མར་ཚ་གང་གཉྱིས་ལ་བསྡུས་

པ་ཡྱིན། ཉླེས་གསུམ་གྱི་གཉླེན་པོ་ལ་ཟས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ཡོད་པ་དླེའྱི་སྐོར་ལ་འདྱིར་དཔྱད་

གཞྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་དླེ་ནྱི་གངས་ཅན་པའྱི་རྡུལ་མུན་སྱིང་སྟོབས་དང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཟས་བཅོས་

བར་དཔྱད་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ཐ་མར་ལུས་འཇྱིག་པ་ཡང་འབྱུང་ལྔ་ཐྱིམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དླེ་ལས་འཆྱི་

བ་ཅླེས་བརོད་པ་ཡྱིན།   མདོར་ན་ཡོངས་སུ་གཏད་པ་ལས།    ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་འབྲླེལ་བ་ཅྱི་

སྟླེ་མླེད།   །འགོ་བའྱི་ལུས་འདྱི་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གྲུབ།    །གསོ་བའྱི་ནད་ཀང་འབྱུང་བ་བཞྱི་ཡྱིས་

བསྐླེད། །གཉླེན་པོའྱི་སྨན་ཡང་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད། །ལུས་ནད་གཉླེན་པོ་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པར་

འབྲླེལ། །གནོད་བ་གནོད་བླེད་རླེན་དང་བརླེན་པར་འབྲླེལ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་དང་ཟས་སྨན་

རྣམས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པར་ངླེས་དགོས་པ་ནྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན།

༣) ལུས་དང་སླེམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དླེ་འབྱུང་བར་རག་ལས་ཚུལ།

དླེ་ནས་རྒྱ་གར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ལས་ཙ་ར་ཀ ཡན་ལག་བརྒྱད་པ། ཀཤཡྱབ བྷ་ག་བཏ་གྱི་ཏ་ལ་སོགས་

པའྱི་བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ལས་ཟས་སྐོམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་གསལ་ཡོད། དླེ་ནྱི་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་དང་

དྲང་སོང་སླེར་སྐའྱི་གངས་ཅན་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་སྐོར་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་ལས་

ཤླེས་ཐུབ། ཡང་།

शर ीरं ्तर््ंज्ं ि वयसाध ीनसामश्रयो मतः

གོང་གྱི་ཚིག་ཤོ་ལོ་ཀ་ལས་སྨྲས་པ། ལུས་སླེམས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུའམ་ཡང་ན་ཐ་དད་དུ་ནྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རླེན་

དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། ཅླེས་པ་དླེ་ལ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་ནྱི་ལུས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐླེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རྡུལ་

མུན་སྱིང་སྟོབས་སྟླེ་རཇའ་ཏམའ་དང་སཏྦ་གསུམ་ནྱི་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་རྐླེན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡྱིན། སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་རྐླེན་གསུམ་པོ་ལས་སཏྦ་ནྱི་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རྒྱུ་

རྐླེན་གྱི་ཁུངས་སུ་མྱི་བསྡུ་བའང་ཡོད། ཡང་ཁྱད་ཆོས་(ཡོན་ཏན་)གསུམ་འདྱི་ལུས་དང་སླེམས་ཁམས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་གཉྱིས་ཀར་བཞག་འོས། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཟས་ཀྱིས་ལུས་དང་སླེམས་ཁམས་གཉྱིས་ཀར་
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ཤུགས་རྐླེན་བྱུང་བ་ནྱི་སྨྲ་མྱི་དགོས། དླེ་ན་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་དང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་

ནད་གཞྱིའྱི་སྐོར་དངོས་སུ་གསུངས་མླེད་པ་ནྱི་སྤྱིར་ནད་གཞྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་ལུས་དང་སླེམས་ཟུང་འབྲླེལ་

ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན། མ་ཟད་ལུས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྣམ་ཤླེས་དང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་

བསྐུལ་ནས་ལུས་དང་སླེམས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་ལས་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡང་ལུས་དང་

ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་ཤླེས་པ་ཡྱིན། འོན་ཀང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་གདོན་ནད་ལ་སླེམས་ཁམས་

ཀྱི་ནད་གཞྱིར་འདོད་པས་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དངོས་སུ་མྱི་གསུངས་པ་ནྱི་ཐུན་མོངས་མ་ཡྱིན་

པའྱི་བཞླེད་པ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ལས་ཀང་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་དངོས་སུ་གསུངས་

མླེད། ཡང་། ཁུ་ཁག་གྱི་ཉླེས་པས་ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ལ་འབླེད་པ་ལྟར་

ཁུ་ཁག་གྱི་ཉླེས་པས་སླེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལའང་གསུམ་དུ་དབླེ་ནྱི། སཏྦ་དང་རཇ་དང་ཏམ་གསུམ་དུ་

དབླེ་བའོ།།

དླེ་ན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དགོང་པར་ལྟར་ན་སྣང་སྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་བརམས་པ་ནྱི་འབྱུང་བ་

ལྔ་ལ་རག་ལས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་གངས་ཅན་པས་ཀང་དངོས་པོ་སོག་ཅན་སོག་མླེད་རྣམས་འབྱུང་

བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་འདོད་པ་ཡྱིན། འབྱུང་བ་དླེ་དག་ལས་ནད་ཉླེས་པ་གསུམ་དང་

དླེའྱི་གཉླེན་པོ་ཟས་སྐོམ་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ནྱི་གངས་ཅན་པའྱི་ཤླེས་བ་ཉླེ་ཤུ་ར་

ལྔ་ལས་ཤླེས་པ་ཡྱིན། དླེ་ལྟ་བུའྱི་ཟས་སྐོམ་གྱིས་ལུས་ཙམ་མྱིན་པར་སླེམས་ལའང་ཤུགས་རྐླེན་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་དླེ་ཤླེས་དགོས་དོན་དུ་འདྱིར་དཔྱད་པ་ཡྱིན། ཡང་གངས་ཅན་པ་དླེ་ཉྱིད་ལའང་ལྷ་བཅས་དང་ལྷ་

མླེད་གཉྱིས་སུ་དབླེ་བའྱི་ད་ལན་འདྱི་ནྱི་ལྷ་མླེད་ཀྱི་གངས་ཅན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ལྷ་བཅས་

ཀྱི་གངས་ཅན་པས་འདོད་པ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཚངས་པས་བས་པར་འདོད་པས་དླེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་

པའྱི་ལུགས་སུ་བཞླེད་པ་ཡྱིན།

༤) ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱིས་གངས་ཅན་པའྱི་ཤླེས་བ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་འདོད་པ།

ཡང་ཙ་ར་ཀ་ལས།

खसाद ीन न बुद् धिरवयकतमहंिसारसतथसाष्टमः। 

भूतप्रिृन तरूद् दिष्टसा द् र्िसारसाशिचैर् षोडशः।।

बुद् दिन् द्रियसाण ि पंिर्चै पंि िमवेन् द्रियसाण ि ि । 

्मसानसिशि पञिसाथ ी द् र्िसारसा इन त ्ंज् ज्तसाः ।।
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སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་རང་བཞྱིན། བདག་ཤླེས་རྱིག་སྐླེས་བུ། བོ། ང་རྒྱལ། དླེ་ཙམ་ལྔ། འབྱུང་བ་ལྔ་དང་དབང་པོ་

བཅུ་གཅྱིག་སོམ་པའྱི་ཤླེས་བ་ཉྱི་ར་ལྔའོ། །དླེ་ནྱི་དྲང་སོང་ཙ་ར་ཀས་གངས་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཚེ་

ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གཞྱི་བཅོལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ལ། དླེ་ལས་ཟས་སྐོམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་

གསུམ་ནྱི་གངས་ཅན་པའྱི་རྡུལ་མུན་སྱིངསྟོབས་གསུམ་ལ་འདོད་པས་། དླེ་ལ་ལླེགས་སྦར་གྱིས། रज, 
तम और ्ततर् རཇ་ནྱི་རྡུལ། ཏམ་ནྱི་མུན་པ་དང་སཏྦ་ནྱི་སྱིང་སྟོབས་གསུམ་ཡྱིན།

༥) ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞུང་སོ་སོ་ལས་རྡུལ་མུན་སྱིང་སྟོབས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་

པ་ནྱི།

1.  ཙ་ར་ཀ་མདོ་གནས་ལས།  

  ्तरं् प्रिसाशिं द् र्द् धि रजशिसाद् प प्रर्तर्रिम। तमो न नयसामिं 
प्रोकतं अद्योद्यम मथुनद् प्रयम ्।।

  र्सायःु द् पततं िफशिोकतः शसार ीरो दोष्ङ्ग्रहः। मसान्ः 
पुनरूद् दिष्टो रजशि तमेेएर् ि।। दोष भेद-र्सात,द् पतत, िफ ये 
त ीनों शसार ीर िे (शसार ीर्मबद्ध ी) दोष हैं और मसान् दोष हचै 
रज,तथसा तम ।

  ཁུ་ཁག་གཉྱིས་བསྡུས་པའྱི་སྐབས་སུ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གང་ཤས་ཆླེ་བ་དླེ་ཉྱིད་ལ་སྐླེས་བུ་དླེ་

ཡྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། དླེ་ལ་རང་བཞྱིན་ཞླེས་པ་དང་། ཡང་གངས་ཅན་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་

ལས་སཏྦ་རཇ་དང་ཏམ་གསུམ་ཏླེ་རྡུལ་མུན་སྱིང་སྟོབས་ལའང་སླེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཞག་ཡོད།

2. ཡང་ཀཤཡཔ་སང་ཧྱི་ཏ་མདོ་གནས་ལས། རྡུལ་ཏླེ་སཏྦ་དླེ་ཉྱིད་ལའང་དབླེ་བ་གསུམ་འབླེད་ཡོད། 

དང་པོ་བདླེ་བ་ལས་འབྱུང་བའྱི་སཏྦ། གཉྱིས་པ་ཁོང་ཁོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་སཏྦ་དང་། གསུམ་པ་

སླེད་པ་ལས་འབྱུང་བའྱི་སཏྦ་བཅས་གསུམ་ཡོད། དླེ་གསུམ་ལ་རབ་འབྲྱིང་ཐ་གསུམ་བཅས་གང་

བདླེ་བ་ལས་འབྱུང་བ་སཏྦ་རབ་དང་། ཁོང་ཁོ་ལས་འབྱུང་བའྱི་སཏྦ་ལ་འབྲྱིང་དང་། སླེད་པ་ལས་

འབྱུང་བ་ཐ་མ་བཞག་ཡོད། ཡང་དླེ་གསུམ་ལས་སཏྦ་ནྱི་ཉླེས་པ་ལས་འདས་པའམ་ཉླེས་པའྱི་མ་

ཟྱིན་པར་བཞག་ཡོད། རཇ་དང་ཏམ་གཉྱིས་ཁོང་ཁོ་དང་སླེད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ་འདོད་པ་ཡྱིན།

3.  སུཤྲུཏ་སང་ཧྱི་ཏ་མདོ་གནས་ལས།

༡)   ्सान् ततर््िे शौिदसाज् षिणयहष्रमणडनलसाल्ः। ग ीतसाधययन्ौभसा
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भय्ुरतोतस्रहिृद्मद।। སྱིང་སྟོབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི་སྤོ་བ་ཅན་དང་། 

ཆོས་ལ་དགའ་བ། རྱིག་པ་ཅན། དགའ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ལུས་མཛསེ་པ་དང་ཡྱིད་འཕོག་པའྱི་གཟྱི་

བརྱིད་དང་ལྡན་པར་བླེད།

༢)  रसाज्े दःुखश ीलतयमसातमतयसागं ््साहसा्म।् िलहं ्सानुबद्धं तु 
िरोन त पुरूष ेमदः।। རྡུལ་ལམ་རཇའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་

བཅས་པའྱི་ལས་བླེད་པ། སོག་ལ་རྒོལ་བའྱི་ལས་ལ་དགའ་བ། དྲག་པོ་དང་འཐབ་འཛིང་གྱི་ལས་

ལ་དགའ་བའོ།།

༣) अशचैिन नरिसामसात्ययसा्रगमयसागं ््साह्म ्अ्तयभसाषिञिसाद् प 
िुयसा्रद् धि तसाम्े मदः।। མུན་པའམ་ཏམའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི་དམ་པའྱི་

ཆོས་ལ་མྱི་སྤོ་བ། ཆོས་མྱིན་གྱི་ལས་ལ་དགའ་བ། བུད་མླེད་ཆགས་པར་དགའ་བ། འདོད་པ་ཅན། 

ངག་དྲང་པོར་མྱི་སྨྲ་བའོ།།

4.  བྷབ་པཀཤ་ལས། སླེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སོ་སོའྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ཡོད་པ་ནྱི།

༡)   སཏྦའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ནྱི།  དྲང་པོར་སྨྲ་བ། ཟས་ཟ་རུང་མྱི་རུང་ཤླེས་པ། བོ་གོས་ཅན། སྱིང་

རླེ་དང་བམས་པ་ལ་སོགས་པར་ལྡན་པ་ནྱི་སཏྦ་ཡྱིན་པས་དླེ་ལ་གུས་པར་བ་དགོས།

༢)  རཇའྱི་ཁྱད་ཆོས་ནྱི། ཁོང་ཁོ་ཅན། འཐབ་འཛིང་ལ་དགའ་བ། སྡུག་བསྔལ་བར་བླེད་པ། བདླེ་ལ་

སླེད་པ་བླེད་པ། རྫུན་ལ་དགའ་བ། བཟོད་པ་མླེད་པ། ང་རྒྱལ་ཅན། ནོར་འབོར་ན་ང་རྒྱལ་སྐླེད་པ་

ལ་སོགས་རཇའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡྱིན།

༣) ཏམའྱི་ཁྱད་ཆོས་ནྱི། ཧ་ཅང་སྡུག་བསྔལ་ཅན། ཧ་ཅང་ལླེ་ལོ་དང་ལྡན་པ། ལོག་པའྱི་སླེམས་དང་

ལྡན་པ། བ་བ་ངན་པ་བརོན་པ། ཉྱིན་མཚན་རག་ཏུ་ཉལ་བ། ཤླེས་བ་ལ་རྨོངས་པ། རག་ཏུ་ཁོང་

ཁོ་ཅན། རྨོངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཏམའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་འདོད་པའོ།

༦) ཟས་ལ་ལླེགས་སྦར་གྱི་ཨ་ཧ་ར་ཞླེས་པའྱི་གོ་དོན་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་སོ་སོའྱི་

དཔླེ།  

བྷ་ག་བཏ་གྱི་ཏ་ལས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཟས་ལས།

Paper Presentations in Tibetan Language



242

आहसार शबद िसा अथ्र न नगलनसा ,भोजन िरनसा, ्ि 
पुन िये तो इ्िसा अथ्र हचै इधर-उधर ्े ब्टोरनसा लसानसा।                                                                                       
ཁ་དང་མྱིད་པ་ནས་ཟས་སྐོམ་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཙམ་མྱིན་པར་དབང་པོ་ལྔས་ཕྱིའྱི་གཟུགས་སྒ་སོགས་

ལྔའྱི་ནུས་པ་དང་བཅུད་རྣམས་ལུས་དང་སླེམས་བདླེ་སྐྱིད་དུ་གནས་པར་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་སྟླེ་དབང་པོ་

ལྔས་ནང་དུ་ལླེན་པ་ནྱི་ཨ་ཧ་རའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན།

I.  སཏྦ་ནྱི། ्न् ततर्ि आहसार

  आयःु ्ततर्बलसारोगय्ुखप्र ीन तद् र्र्ध्रनसाः।

  रसयसाः न् सनगधसाः न् सथरसा ह्दयसा आहसारसाः ्सान् ततर्िद् प्रयसाः।।

  ཚེ་དང་བོ་སྟོབས་ནད་མླེད་བདླེ་བ་དང་སྤོ་བ་འཕླེལ་བར་བླེད་པའྱི་རོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་ཀྱི་དཔླེ་

ལ། ཤྱིང་ཏོག ཚལ། ཞོ། འོ་མ། མར། ཏྱིལ། བྲོ་དང་། ནས་དང་འབྲས་དང་གཙང་ལ་ཡྱིད་ལ་སྤོ་

བ་དང་དང་ག་འབླེད་པར་བླེད་པའྱི་ཟས་ནྱི་སཏྦ་ཡྱིན། དླེ་ལྟ་བུའྱི་སྐླེས་བུ་ནྱི་ལུས་འཚོ་བ་ལ་ཟས་

བསྟླེན་པ་ཡྱིན།

 II.  རཇ་ནྱི།  रजम ्ि आहसार

  िटर्मललर्िसातयुषस्ात ीषिद् र्दसासाद् हनः।

  आहसारसा रसाज्सयेष्टसा दःुखशोिसामयसाप्रदसाः।।

  རོ་ཁ་བ་དང་། ཚ་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཚ་བ། སྐྱུར་ཆླེ་བ། སྐམ་པ་དང་བསླེག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་

སྡུག་བསྔལ་དང་སླེམས་སྡུག་དང་ནད་སྐླེད་པར་བླེད་པའྱི་ཟས་ནྱི་རཇ་ཟས་ཀྱི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་

པ་ཡྱིན། དླེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཟས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་འཚོ་བ་ཡྱིན།

III.  तमम ्ि आहसार

  यसातयसामं गतर्ं पून त पयुद् ष्रतं ि यत ्

  उन् ्िष्टमद् प िसामेधयं भोजनं तसाम्द् प्रयम ्।।

  ཏམ་སྱིཀ་ཟས་ནྱི། མ་ཚོས་པ། དྲྱི་ཅན། རོ་མླེད་པའྱི་ཟས། ཟས་རྙྱིང་པ་སོགས་ནྱི་འདྱིའྱི་
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ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན། དླེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཟས་ཀྱི་དྲོ་བའྱི་ཆླེད་དུ་ཟས་ཟ་བ་ཡྱིན་པར་

བཅས་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཏམ་སྟླེ་མུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཟས་ནྱི་དླེང་སང་(Junk food and 
packaged food)ལ་སོགས་པ་ནྱི་དླེའྱི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན།

༧)  ཁྱད་ཆོས་གསུམ་པོ་ནང་གསླེས་སོ་སོའྱི་དབླེ་བ་ནྱི།

སཏྦ་སྱིང་སྟོབས་ལ་དབླེ་བ་བདུན་ཡོད། རཇ་རྡུལ་ལ་དབླེ་བ་དྲུག་ཡོད། ཏམ་ནྱི་མུན་པ་ལ་དབླེ་བ་

བདུན་ཡོད། དབླེ་བ་རྣམས་འདྱིར་འཀོད་པ་ལ་མངས་ཀྱི་དོགས་ནས་འབྲྱི་བར་མ་ནུས་པས་གཞན་དུ་

གཟྱིགས་འཚལ།

༨) ཟས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་པོ་དླེ་ཉླེས་གསུམ་དང་འབྱུང་བ་ལ་བསྡུས་པ།

तत्र ्तर्बहुलमसािसाशम,्रजोबहुलो र्सायःु,

्तर्रजोबहुलोसान् गनः ् तर्तमोबहुलसा आपः, तमोबहुलसा पृच थर् ीन त। 
ཟས་སཏྦ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ཤླེས་ཆླེ་བ་དང་། རཇོ་ནྱི་རླུང་ཤླེས་ཆླེ་བ་དང་། སཏྦ་དང་རཇ་གཉྱིས་ཤས་ཆླེ་

བ་ནྱི་མླེ་ཁམས། སཏྦ་དང་ཏམ་གཉྱིས་ཤས་ཆླེ་བ་ལས་ཆུ་ཁམས་དང་། ཏམ་ཤས་ཆླེ་བ་ལས་ས་ཁམས་

ཡྱིན་པར་འདོད། ཡང་ཉླེས་གསུམ་ལས་བད་ཀན་ནྱི་ཏམ་དང་ཟླ་བའྱི་ནུས་པ་ཅན། མཁྱིས་པ་ནྱི་སཏྦ་

དང་ཉྱི་མའྱི་ནུས་པ་དང་། རླུང་ནྱི་རཇ་དང་དླེ་ལ་རླུང་གྱི་ནུས་པའོ། དླེ་ལ་རྡུལ་རཇ་ཏླེ་ཞླེ་སང་། མུན་ནྱི་

གཏྱི་མུག་ཏམ་དང་། སྱིང་སྟོབས་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཏླེ་ཏམའོ།།

༩) ཁྱད་ཆོས་གསུམ་སོ་སོའྱི་རགས། त् त्रगुि िे लषिि

प्र ीतयप्र ीन तद् र्षसादसातमिसाः प्रिसाशप्रर्ृन् ततन नयमसाथसा्रः। अद्योअद्यसा
म भभसार्श्रयजननम मथुनर्ृतत यशि गुिसाः

्तरं् लघु प्रिसाशमुपष्टमभिं िलं रज।ं गुरुर्रििममेर् तमः 
प्रद ीपर््िसाथततो र्ृन् तत ।।

༡)   སཏྦ་རགས་ནྱི།  ཡང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ནྱི་གླེན་དུ་རྒྱུ་བར་བླེད་པ་ཡྱིན། དཔླེར་ན་མླེས་འབར་

བ་ལས་་གླེན་ཏུ་རྒྱུ་བ་ནྱི་སཏྦའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན།  དླེ་གཡོ་བ་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན། རླུང་གྱི་ཡང་བའྱི་

རང་བཞྱིན་ཅན་དང་ཡང་བ་འཁྱོག་པར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན། འོད་དང་སྣང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ནྱི་རས་རྣམས་

མངོན་པར་བླེད། དླེ་ནྱི་ཤླེས་བའྱི་དླེ་ཙམ་དབང་པོ། ལས་ཀྱི་དབང་པོ། ཡྱིད་དང་བོ་དང་ང་རྒྱལ་བཅས་
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བཅུ་གསུམ་པོ་ལ་འབྲླེལ་བའོ། སཏྦའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་པོ་མངོན་པར་བླེད་པ་དང་ཤླེས་བ་རྣམས་

གསལ་བར་རོགས་པར་བླེད། ཤླེས་བའྱི་དླེ་ཙམ་དབང་པོ་དང་། ལས་དབང་བོ་དང་ཡྱིད་ལ་སཏྦ་ཡོན་

ཏན་ཤས་ཆླེ་བར་ཡོད། བོ་དང་ང་རྒྱལ་ལའང་ལྷག་མའྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་རཇ་དང་ཏམ་གནས་ཀང་དླེ་

གཉམ་དུ་སཏྦ་ཤས་ཆླེ་བར་གནས་ཡོད། སཏྦ་ཁྱད་ཆོས་ནྱི་འོད་དང་སྣང་བ་ཅན་ཡང་ཡྱིན། དབང་པོར་

སཏྦའྱི་ཡོན་ཏན་ཇྱི་ཙམ་ཤས་ཆླེ་བར་གནས་ན་ཡུལ་གྱི་ཤླེས་བར་འཛིན་པའྱི་ནུས་པ་མང་བར་ཡོད།

གོང་གྱི་ལས་དབང་དང་དབང་པོ་ཡྱིད་དང་བོ་དང་ང་རྒྱལ་བཅས་བཅུ་གསུམ་པོས་སོ་སོའྱི་ཡུལ་འཛིན་

པའྱི་བོ་ནྱི་སཏྦས་ཁྱད་ཆོས་ཡྱིན། སཏྦ་སྱིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཇྱི་ཙམ་ཤས་ཆླེ་བས་དླེ་ཙམ་གྱི་བོས་

ཡུལ་འཛིན་པའྱི་ནུས་པ་ཆླེ་བ་ཡོད།

༢)   རཇའྱི་རགས། རཇའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་རྒྱུ་བར་བླེད། གང་བའྱི་རང་བཞྱིན། རྒྱུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རཇའྱི་

ཡོན་ཏན་སོག་ཅན་དང་སོག་མླེད་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་གཡོ་བར་བླེད་རང་བཞྱིན་ནྱི་རཇའྱི་ཡོན་ཏན་ལས་

ཤླེས། ཡྱིད་སླེམས་མྱི་བརན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་རཇ་ཡོན་ཏན་འཕླེལ་ཆླེ། རཇ་ཤས་ཆླེ་བ་ལས་གཉྱིད་

ཉུང་བ་རྩུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། ངག་གསལ་པོར་སྨྲ་བ་དང་རྩུབ་པོར་སྨྲ་བ་ཡྱིན།

༣) ཏམའྱི་རགས། ཏམའྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རགས་ནྱི་ལྕྱི་བ་ཡྱིན། ལྕྱི་བ་དང་ལྕྱི་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། ཡང་

བའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དླེའྱི་ཕྱིར་རས་ལས་རྟུལ་བ་དང་སོག་མླེད་བླེམ་པོ་གཡོ་མླེད་ཅན་

ཡྱིན། དླེ་ནྱི་བོས་ཡུལ་རྣམས་འཛིན་མྱི་ཐུབ་པར་བླེད། གཡོ་འགུལ་དང་རྣོ་བ་འགླེག་པར་བླེད་པ། 

དགག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པས་བཀ་མྱི་ཤྱིས་པའྱི་རྐླེན་བླེད། བླེམས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རས་

བསྐྲུན་པའྱི་རྒྱུ་རྐླེན་གཙོ་བོ་ནྱི་མུན་པའམ་ཏམས་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་བླེད་པ་ཡྱིན།  བླེམས་པོའྱི་རས་ལས་

མུན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆླེ་བས་རྨོངས་པ་མྱི་ཤླེས་པ་དྲང་བདླེན་མྱིན་པ་དང་། བོས་མྱི་ལྕོག་པ། བོའྱི་

དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའྱི་ཡུལ་ལ་ཉུང་ངུ་ཙམ་ལས་ཆ་ཚང་བར་འཛིན་པར་བླེད་མྱི་ཐུབ་པ་དང་།

༡༠) གྲུབ་དོན།

ད་ལན་ཁོ་བའྱི་བྱིས་པའྱི་བོ་ཡྱིས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུར་དཔྱད་པས་འབད་བརོན་གྱི་གྲུབ་དོན་ལ། དླེ་ཡང་

ཕྱི་རོལ་གངས་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་བོ་དང་གཞུང་གཞན་འགའ་ཤས་ལས་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞྱི་

རའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་འབྲླེལ་ཡོད་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་མཁས་དབང་དུ་མས་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་ཤླེས་ཐུབ། 

ཡང་ཉླེས་གསུམ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་དླེ་གངས་ཅན་པའྱི་རྡུལ་མུན་སྱིང་སྟོབས་གསུམ་ལ་རྨང་གཞྱིར་

བརླེན་ཡོད། དླེ་ལས་ལུས་ཟུངས་དང་དྲྱི་མ་སོགས་ཕླེ་བ་ཡྱིན་ཤྱིང་།
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དླེ་ཡང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྤྱི་རྒྱུ་མ་རྱིག་པ་དང་རྱིང་རྒྱུ་དུག་གསུམ་དང་། ཉླེ་རྒྱུ་ཉླེས་

གསུམ་ནྱི་གངས་ཅན་པའྱི་སྤྱི་གཙོ་བོས་རང་བཞྱིན་དང་། བདག་ཤླེས་རྱིག་གྱི་སྐླེས་བུ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་

ཉླེ་བར་འཕད་པ་ན། ངར་ལྕགས་ཀྱི་འཐླེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པས་དངོས་པོ་འདླེགས་པ་ལྟར་དླེ་གཉྱིས་

འཕད་པས་བོའམ་ཆླེན་པོ་སྟླེ་ बुद् धि,मन त དླེ་ལས་ང་རྒྱལ་ अहंिसार དང་དླེ་ལས་ཡོན་ཏན་

གསུམ་སྐླེད། ཡོན་ཏན་གསུམ་ནྱི་རྡུལ་མུན་སྱིང་སྟོབས་ཡྱིན། མདོར་ན་ང་རྒྱལ་དང་དླེ་ལས་ཡང་ཡོན་

ཏན་གསུམ། དླེ་ནས་དླེ་ཙམ་ལྔ་གཟུགས་སྒ་དྲྱི་རོ་རླེག་བ་ལྔ། འབྱུང་བའྱི་ཕ་བའྱི་ཆ་ཤས་ལྔ།  དླེ་ནས་

ཤླེས་པའྱི་དབང་པོ་སྟླེ་སྣ། པགས་པ། མྱིག ལྕླེ། རྣ་དང་། ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་ནྱི། ལག་པ། རང་པ། 

འདོམས་(ཕོ་དང་མོ) བཤང་། ངག་དང་ཡྱིད་བཅས་ཡྱིན། ཡུལ་ལྔ་ནྱི། གཟུགས་སྒ་དྲྱི་རོ་རླེག་བ་བཅས་

ནྱི་འབྲས་བུའམ་རྣམ་འགྱུར་བཅས་སོམ་ལས་ཤླེས་བ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔའོ། གོང་དུ་གངས་པའྱི་ར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་

དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་བླེད་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་འབྲླེལ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་ཚུལ་

ཤླེས་པ་ནྱི་བརོམས་སྒྱིག་འདྱི་ཡྱི་གྲུབ་དོན་དངོས་ཡྱིན། མདོར་ན་ཟས་སྐོམ་རྣམས་ཡོན་ཏན་གསུམ་

གྱི་སོ་ནས་ལུས་ཙམ་མ་ཟད་སླེམས་ལའང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ལ་བདླེ་སྡུག་གྱི་ཤུགས་རྐླེན་

སྦྱིན་པར་ཤླེས་པ་ཡྱིན་ནོ། འདྱིར་དཔྱད་པའྱི་ཐ་མ་རོགས་པས་ད་དུང་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པར་བ་

རྒྱུ་ཡྱིན་པས་འདྱིར་ནོར་འཁྲུལ་སོགས་བཟོད་སན་ཡོད་པར་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་སྨན་རམས་པ་འཇྱིགས་མླེད་

མྱི་འགྱུར་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་ཉྱིན་དཔྱད་བསྒྱིགས་ཞུས་པའོ།། །།

སརྦ་མངྒ་ལམ། ཨོཾ་ཤྣཏྱི་ཤྣཏྱི།

ཁུངས་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ། Bibliography

1.   རྒྱུད་བཞྱི། ལྷ་སའྱི་དཔར་མ། གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།

2.   आयुर््वेद रोग द्र्ज्सान एर्ं द्र्िृनत द्र्ज्सान,  (भसाग १और २)ड. 
रसाधसार्ललभ ्ती,िौखमभसा ओररयद््टसान्लयसा,र्सारसाि्ी, २००२

3.   आयुर््वेदीय मसान् द्र्ज्सान, प्रो. रसामहष्र म्हं, िौखमबसा अमरभसाती 
प्रिसाशन र्सारसाि्ी,

4.   िसाशयप ्ंद्हतसा िसा ्ंसासिृनति मूलयसाडिसान, प्रो. डसा. योगेश िद्रि 
ममश्र, िृषिदसा् अिसादसामी, र्सारसाि्ी, २००१

5.  आयुर््वेद दश्रन, आिसाय्र रसाजिुमसार जचैन, िौखमभसा 
ओररयद््टसान्लयसा,र्सारसाि्ी, २००३
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6.   Caraka -Samhita(As precepted by great sage Atreya Punarvasu 
of Agnivesa ) Elaborated by CARAKA & DRDHABALA, 
Edited with “CHAR AKA-CHANDRIKA” Hindi Commentary 
along with special  deliberation etc. by Dr. Brahmanand Tripathi, 
Sahityacharya, Ayurvedacharya M.A,Ph,D,D.Sc.A. 

  Foreword by Dr.  Ganga Sahay panday, Former Professor and 
Physician, Ayruveda Deptt, B.HU, Varanasi, Chaukhamba 
Surbharati Prakashan, Varanasi, 1995

7.   Asthangha Hyridiya

8.   Authors: Students of San Diego College of Ayurveda from 
Google

9.  ལྔ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་དཔྱད་རོམ། CIHT, SWFC, སྐབས་ཞླེ་ལྔ་པའྱི་སོབ་གཉླེར་བདླེ་དོན་

ལྷན་ཚོགས་ནས། བདླེ་དོན་སྐབས་ཞླེ་ལྔ་པས་བསྒྱིགས། ༢༠༡༧

10 ्ंसाखयिसाररिसा, ईशर्रिृषि त्बरचितसा, गौडपंसादभसाषय-भसार्साथ्र 
-बोचधिसा्मेितसा, डसा. (िु.) द्र्मलसा ििसा्ट्रि, िौखमभसा 
ओररयद््टसान्लयसा,र्सारसाि्ी, २०१७

11.  Handbook of Research Methods, Dr. Bhushan Patwardhan. Dr. 
Subash Ranade, Anmol Prakashan, Pune 2, 1995 reprinted

12.  आयुर््वेद िसा ईनतहसा्, प्रथम एर्ं द्धितीय भसाग, डसा. दीपि यसादर् 
पे्रमिद्द, प्रसाकिथसान लेखि, प्रो. रसामहष्र म्हं, िौखमबसा ्ुरभसारती 
प्रिसाशन, र्सारसाि्ी, २००८

13.  अष्टसाडग ्ंग्रह(्ूत्रसथसान), शलोि ।।४९।।श्रीम्द-र्धृिर्सागभ्टसािसाय्र 
िृतः, िौखमभसा ओररयद््टसामलयसा, र्सारसाि्ी

14.  ्ंसिृत िे चिकित्सा- ग्रद्थों में दसाशननि ततर्, लेखि, शशसाडि 
िद्रि, अषियर््ट प्रिसाशन,  प्रथम ्ंसिरि १६६५

15.  आयुर््वेद िसा इनतहसा्, डसा. पंिज त्त्ररे्दी, प्रिसाशि पचैरसाडसाइज 
पन्बलिश््र, जयपुर, २०१४

16. योग एर्ं यौचगि चिकित्सा, लेखि, प्रो. रसामहष्र म्हं, िौखमबसा 
्ंसिृत प्रनतष्टसान, प्रथम द्र्ततरि िौखमबसा द्र््दयसाभन, १९९४
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༄༅།།བོན་གྱི་སྨན་རྱིས་ལས་འཕོས་པའྱི་མྱིའྱི་བ་སོག་སྐོར།

 རྒྱ་ཤོད་གཡུང་དྲུང་བཀ་ཤྱིས།                                                                                        

 གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་མཐོ་སོབ།

E-mail <zanamo77@yahoo.com>

སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་བ་སོག་གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འཇོག་མཁན་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་ཐུན་མོང་རྱིག་གནས་ཀྱི་

ལུགས་གཙོར་བཟུང་སྟླེ་སོ་སོའྱི་འདུག་ལུགས་རྱིམ་པས་ཞུས་ན། དང་པོ་བ་ཡྱི་ངོ་བོ་ནྱི། མྱིའྱི་གསོན་

ལུས་ལ་རྒྱུ་བར་བླེད་པ་དང་སོག་འཚོ་བའྱི་མཐུན་གོགས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་། བླེམ་ཤླེས་གཉྱིས་ཡ་མ་བྲལ་

བར་བླེད་པའྱི་ལྷན་སྐླེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ།

དླེ་ཡང་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། ཚེས་གངས་དང་དུས་ཚིགས་ལ་ལྟོས་ཏླེ་ལུས་ལ་

འཁོར་སྐོད་བླེད་པའྱི་བ་དང་། ལུས་གནས་ལ་གཏན་སོད་ཀྱི་ར་ལ་ངོས་བཟུང་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པས། 

འཁོར་བསྒོད་ཅན་གྱི་བ་དླེ་ཉྱིད་ཀྱི་གནས་ས་རྣམས། དླེ་སྔོན་ཐོས་མ་མོང་བའྱི་ལུགས་ཤྱིག་སྣང་། གང་

ལ་ཞླེ་ན། རྒྱུན་སྤོད་རྱིས་གཞུང་ལས་གསལ་བའྱི་དཔླེ་རྱིས་དང་མྱི་མཚུངས་ལ། བོན་གྱི་འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་

གཞུང་རྣམས་དང་མྱི་མཚུངས་པའྱི་བ་གནས་རྒྱུ་ཕོགས་ཤྱིག་ཏུ་མངོན། དླེ་ནྱི་གསོ་བ་པོའྱི་སྨན་པ་དག་

ལ་ལྟོས་ཏླེ་གལ་གནད་ཆླེ་བ་ཞྱིག་སྟླེ། གཏར་ཁའྱི་ལག་ལླེན་བ་ཆོག་མྱིན་ལ་ཐུག་པས་སོ།།

ལུས་གནས་གཏན་སོད་ཀྱི་བ་ནྱི། གང་ཟག་གང་ཞྱིག་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་ཆོད་མ་ཆོད་དང་ར་དླེ་ཉྱིད་

རྒྱུ་ཐག་ཆོད་མྱི་ཆོད་མཉམ་པའྱི། རླུང་དང་ཁག་གཉྱིས་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བའྱི་འཕར་ར་གལ་གནད་ཅན་ཞྱིག་

ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ། ཡང་འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། བ་ཞླེས་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་

སོག་གྱི་མ་ལ་ངོས་བཟུང་ཡོད། 

གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ངམ་ནང་ཤླེས་པ་གཙོར་འཛིན་པའྱི་ལུགས་ལ། སླེམས་ར་དང་། 

ཡྱིད་མྱི། བ་དླེ་གཉྱིས་འཚོ་བར་བླེད་པའྱི་ཁ་ཟས་ལ་སྦར་ཏླེ། ཟས་ཡོད་ན་གང་ཟག་དླེ་འཚོ་ཐུབ་པ་དང་

མླེད་ན་འཆྱི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པ་ལྟར། བ་ལུས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་གནས་ཚེ་སོག་འཚོ་བ་དང་ཚུལ་བཞྱིན་

གནས་མ་ཐུབ་ན། སོག་གྱི་རྒྱུན་ཐག་ཆད་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་མཚོན་ཡོད། ད་དུང་བ་ལུས་ལས་གནས་གཞན་

དུ་འཁྱམས་ཚུལ་དང་། འགུགས་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་སོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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སོག་གྱི་ངོ་བོ་། ༼རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་བགོ་གླེང་༽འདྱིར། གསོན་སླེམས་དང་འདྲླེས་ཤྱིང་འབྱུང་

རྔུབས་དང་ཁག་སོགས་རྒྱུ་བར་བླེད་ཅྱིང་། རྣམ་སྨྱིན་གྱི་བག་ཆགས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལྷན་བཅས་ཀྱི་

ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ།

གཞན་ཡང་སོག་གྱི་ངོ་བོ་འབྱུང་རྔུབ་ཀྱི་རླུང་དང་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གྱི་རླུང་གཉྱིས་གང་ལ་ངླེས་མྱིན་

དང་། ར་གནས། བླེད་ལས། ཡོན་ཏན། མ་ཚང་བའྱི་སྐོན། བ་ཚེ་སོག་གསུམ་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟར་གནས་

མྱིན་ཐད་མདོ་སྔགས་མཛོད་གསུམ་གྱི་འདོད་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་གསལ་བཤད། དླེ་གཉྱིས་ཀྱི་མདོ་དོན་

སོགས་རྱིམ་པས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།

*******
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[Full paper]

༄༅།།བོན་གྱི་སྨན་རྱིས་ལས་འཕོས་པའྱི་མྱིའྱི་བ་སོག་སྐོར།

རྒྱ་ཤོད་གཡུང་དྲུང་བཀ་ཤྱིས།                                                                                        

 གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་མཐོ་སོབ།

E-mail <zanamo77@yahoo.com>

འདས་ཟྱིན་པའྱི་བགང་བ་དུ་མའྱི་རྱིང་ཆགས་འཇྱིགས་དང་དར་གུད་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དླེ། ད་ལྟའྱི་བར་

འཇྱིག་རླེན་མྱི་ཡུལ་འདྱིར་གསལ་ལྷང་ངླེར་གནས་པའྱི།    ཞང་བོད་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་གཞུང་

དང་། ནག་རྱིས་སྣང་སྱིད་མླེ་ལོང་གཉྱིས་གཙོར་བཟུང་སྟླེ། བོན་ཀྱི་བཞླེད་སོལ་ལས་མ་གཡོས་པར་

མྱིའྱི་བ་དང་སོག་གྱི་སྐོར་ཕན་ཙམ་གླེང་བར་འདོད། 

སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་བ་སོག་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འཇོག་མཁན་ཡང་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་ཐུན་མོང་རྱིག་གནས་ཀྱི་

ལུགས་གཙོར་བཟུང་སྟླེ་སོ་སོའྱི་གནས་ལུགས་རྱིམ་པས་ཞུས་ན། དང་པོ་བ་ཡྱི་ངོ་བོ་ནྱི། གསོན་ལུས་

ལ་རྒྱུ་བར་བླེད་པ་དང་སོག་འཚོ་བའྱི་མཐུན་གོགས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་། བླེམ་ཤླེས་གཉྱིས་ཡ་མ་བྲལ་བར་

བླེད་པའྱི་ལྷན་སྐླེས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ། དླེ་ཡང་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་

གཞུང་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། རླུང་ཁག་གཉྱིས་འདོམས་ཀྱི་ར་ལམ་ལ་གནས་ཤྱིང་། གསོན་པོའྱི་

ལུས་སྟླེང་སྐབས་དུས་ལ་ལྟོས་ཏླེ་འཁོར་བསྒོད་བླེད་པ་དང་། ལུས་སླེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལུས་ལ་

འབྲླེལ་ཞྱིང་སླེམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་

ལུགས་གཉྱིས་འདོད་ཚུལ་ཕལ་ཆླེར་མཚུངས་ཀང་། གཟུངས་སླེ་ལྔ་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། བ་ཚེ་

སོག་གསུམ་མྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་དོན་དུ་སོ་སོར་དབླེ་རུ་མླེད་པར་འདོད། 

སླེམས་ཀྱི་སོད་ལུགས་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་རྣམ་བཞག་ཕལ་ཆླེ་བ་ལས། བ་ཡྱིད་སླེམས་གསུམ་གྱི་

སྐོར་གླེང་སྐབས། བ་ནྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་རླེས་སུ་འགོ་བར་བླེད་པའྱི་འཁྱམས་ཉུལ་ཅན་ཞྱིག་འདོད་པ་

དང་། བ་ཡྱིད་སླེམས་གསུམ་ལུས་གནས་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་དང་། རྣམ་

པ་དབླེ་དཀའ་ཞྱིང་བླེད་ལས་སོག་འཚོ་བའྱི་ལས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་

རྣམས་དཔླེ་དང་མཚོན་ཚུལ་ནྱི། ༡སླེམས་མླེ་དང་། ཡྱིད་མླེ་འོད། བ་དུ་བ་ལ་སྦར་ཏླེ། མླེ་དང་མླེ་འོད་དུ་

བའྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་ལ། ༢ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སླེམས་ར་དང་། ཡྱིད་མྱི། བ་དླེ་གཉྱིས་འཚོ་བར་བླེད་

པའྱི་ཁ་ཟས་ལ་སྦར་ཏླེ། ཟས་ཡོད་ན་གང་ཟག་དླེ་འཚོ་ཐུབ་པ་དང་མླེད་ན་འཆྱི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པ་
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ལྟར། བ་ལུས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་གནས་ཚེ་སོག་འཚོ་བ་དང་ཚུལ་བཞྱིན་གནས་མ་ཐུབ་ན། སོག་གྱི་རྒྱུན་

ཐག་ཆད་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་མཚོན་ཡོད། ཡང་འབྱུང་རྱིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། བ་ཞླེས་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་

བཞྱིའྱི་ནང་ནས་སོག་གྱི་མ་རང་ལ་ངོས་བཟུང་ཡོད། 

དླེ་ཡང་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན། ཚེས་གངས་དང་དུས་ཚིགས་ལ་ལྟོས་ཏླེ་ལུས་ལ་

འཁོར་སྐོད་བླེད་པའྱི་བ་དང་། ལུས་གནས་ལ་གཏན་སོད་ཀྱི་ར་ལ་ངོས་བཟུང་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་པས། 

ཐོག་མར་གསོན་ལུས་ལ་འཁོར་སྐོད་བླེད་པའྱི་བ་ངོས་བཟུང་ཚུལ་ནྱི། ༣གསོ་བླེད་སྨན་འབུམ་དཀར་

པོའྱི་གཏར་ཁའྱི་ལླེའུ་ལྟར་དུ། ཚེས་གཅྱིག་རང་མཐྱིལ་ལ་གནས་པ་དང་། ཚེས་གཉྱིས་བོལ་གོང་

ལ། ཚེས་གསུམ་བརླ་ཡྱི་རྒྱབ་ཕོགས་ལ་གནས་པ། ཚེས་བཞྱི་པུས་མོར་གནས།  ཚེས་ལྔ་བྱིན་པ་ལ་

དང་། ཚེས་དྲུག་པུས་མོའྱི་གོང་། ཚེས་བདུན་དཔྱྱི་མྱིག་ལ། ཚེས་བརྒྱད་མཁལ་མའྱི་སྟླེང་། ཚེས་དགུ་

རྱིབ་ལོགས། ཚེས་བཅུ་དཔུང་པ། ཚེས་བཅུ་གཅྱིག་ལག་ངར། བཅུ་གཉྱིས་ལག་མཐྱིལ་གནས། བཅུ་

གསུམ་སྐླེ་མགུལ། བཅུ་བཞྱི་རྣ་བར་གནས། བཅོ་ལྔ་ལུས་ཀུན་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་གནས། བཅུ་དྲུག་རྣ་བ། 

བཅུ་བདུན་སྐླེ་འཇྱིང་ལ་གནས་པ་སྟླེ། དླེ་བཞྱིན་ཕོགས་གཡས་གཡོན་རྱིགས་འགླེ་བཞྱིན་ཡས་མར་

རྱིམ་པས་བརྱི་དགོས་པར་བསྟན་པས། ཕོགས་གཞན་དླེ་ཡང་ཕལ་ཆླེར་གནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་

པ་འདྲ། 

སྤྱིར་བ་གནས་འཁོར་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་མཚུངས་པར་ཡོད་དླེ། ༤ཚེས་གཅྱིག་སྐླེས་

པའྱི་རང་པ་གཡོན་ནས་བརམ་ཏླེ་གཡས་སུ་འབབ་པ་དང་། བུད་མླེད་གཡས་ནས་གཡོན་དུ་འབབ་པ་

ཡྱིན་མོད། འཁོར་ཚུལ་ཙམ་འདྲ་ཡང་གནས་ས་ལ་ཁྱད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆླེ་བས། འདྱི་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་སླེམས། གང་ལ་ཞླེ་ན། རྒྱུན་སྤོད་རྱིས་གཞུང་ལས་གསལ་བའྱི་དཔླེ་རྱིས་

དང་མྱི་མཚུངས་ལ། ནག་རྱིས་སྣང་སྱིད་མླེ་ལོང་སོགས་རྱིས་གཞུང་གཞན་དང་མྱི་མཚུངས་པའྱི་བ་

གནས་རྒྱུ་ཕོགས་ཤྱིག་མངོན། དླེ་ལྟར་རྒྱུ་བར་བླེད་པའྱི་བ་དླེ་ཉྱིད་མྱི་གསོན་པོའྱི་ལུས་ལ་གནས་པའྱི་

སྐབས། གནས་ངླེས་མླེད་འགོ་སོད་བླེད་དླེ་གང་ཟག་དླེའྱི་སོག་དང་མཉམ་དུ་གནས་པས། བ་དླེ་རྒྱུ་བའྱི་

སར་གཏར་སླེག་བ་མྱི་རུང་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གཙག་བུ་སོགས་བླེད་སྤད་དླེ་ཁག་གཏར་ན་ཉན་ཁ་ཆླེ་བ་

ཡྱིན་ཏླེ། ༥དླེ་ཉྱིད་ལས། ར་ཡྱི་གཏར་ལུགས་བ་གནས་སྲུང་བ་སྟླེ། ཞླེས་དང་། གཞན་ཡང་། བ་གནས་

གནས་པའྱི་ར་མྱི་གཏར། གསུངས་པས་སོ།།

༦ཡང་བོན་ལུགས་ནག་རྱིས་ཀྱི་གཞུང་ལྟར་དུ་བ་ཡྱི་འཁོར་ཕོགས་དཔླེར་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། ཚེས་

༡རང་པའྱི་མཐླེ་བོང་། ༢བོལ་གོང་། ༣བྱིན་པ། ༤སྐླེད་པ། ༥སྒྱིད་ཁུག ༦བརླ་སུལ། ༧དཔྱྱི་མྱིག 

Paper Presentations in Tibetan Language



251

༨མཁལ་མ། ༩རྱིབ་ལོགས། ༡༠དཔུང་སྟླེང་། ༡༡ལག་ངར། ༡༢ལག་མཐྱིལ། ༡༣མགྱིན་པ། ༡༤རྣ་ལྟག 

༡༥སྤྱི་བོར་ཨཾ་གྱི་གཟུགས་སུ་གནས་ཏླེ་མགོ་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། ༡༦ཟ་འགམ། ༡༧སྐླེ་འཇྱིང་། ༡༨ལག་

མཐྱིལ། ༡༩ལག་ངར། ༢༠དཔུང་སོག ༢༡རྱིབ་མར། ༢༢མཁལ་མ། ༢༣དཔྱྱི་མྱིག ༢༤བརླ། ༢༥སྒྱིད་

ཁུང་། ༢༦པུས་མོ། ༢༧ཉྭ། ༢༨ལོང་བུ། ༢༩ངར་གདོང་། ༣༠རང་མཐྱིལ་ཨ་ཡྱིག་གྱི་གཟུགས་སུ་གནས་

མགོ་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། ཅླེས་པས། གོང་གྱི་སྨན་འབུམ་གྱི་བ་ཡྱི་གནས་ས་དང་ཕལ་ཆླེ་བ་མྱི་མཐུན་བ་

ཡོད་པ་ནྱི། ལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ཤླེས་ནུས་པས་སྐར་བཟློས་མ་ཞུས། འོན་ཀང་སོག་འཚོ་དགོས་པའྱི་མྱི་

སོགས་སླེམས་ཅན་རྣམས། བ་གནས་སྲུང་སྐོབ་ཀྱི་ལམ་ནས་བསྐང་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་ཡྱིན་པ་གོང་དུ་སོང་

ཟྱིན་པ་ལྟར་རླེད། 

ཡང་དླེ་ལས་ལྡོག་སྟླེ་བསྒལ་དགོས་པའྱི་དག་བོ་ལ་ཕུར་པ་སོགས་གདབ་དུས་བ་གནས་ཕོགས་སུ་

གདབ་ན། མ་རུང་དྲླེགས་སླེའྱི་དག་མགོ་གཞོམ་ས་བའྱི་དོན་གནད་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་དླེ། ༧དླེའྱི་རང་

འགླེལ་ལས། དག་ལ་ཕུར་གདབ་པའྱི་དུས་བ་གནས་སར་གདབ་མན་ངག་གོ །གསུངས་པས། རང་

ཉྱིད་ལ་མཐུ་དང་ནུས་པ་དམྱིགས་བསལ་བ་མངའ་ཞྱིང་། སླེམས་ཅན་གཞན་གྱི་རྣམ་ཤླེས་དག་ཞྱིང་ལ་

འདྲླེན་པའྱི་གདླེངས་སྤོབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། འཚེ་བ་ཁོ་ནས་ལས་ལ་སྦོར་བའྱི་འབྱུང་པོ་མ་རུང་

བའྱི་བ་སོག་བསྡུ་ཞྱིང་། དླེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མ་དག་པའྱི་ལས་ཉོན་རྣམས། དུས་ནམ་ཡང་ལྡང་ཐབས་མླེད་པའྱི་

མནན་པ་བླེད་ཅྱིང་། གང་ཟག་དླེའྱི་རྣམ་ཤླེས་བདླེ་སྐྱིད་ལྡན་པའྱི་ཞྱིང་དུ་འདྲླེན་པར་བླེད་པའྱི་ལུགས་

སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་ལ། བླེ་བྲག་ཏུ་བྱིས་པའྱི་ཚེ་སོག་ཁོ་ནར་ལོངས་སྤོད་པའྱི་ཆུང་སྱི་དང་། དླེ་

བཞྱིན་རྒས་སྱི་གཞོན་སྱི་དུར་སྱི་གཤླེད་སྱི་གོད་སྱི་ཕུང་སྱི་དར་མའྱི་སྱི་དང་། ཐླེའུ་མོ་དང་ཤ་ཟན་སྱིན་

པོའྱི་རྱིགས་སོགས། འགོ་བའྱི་ཚེ་སོག་ལ་སྤོད་པའྱི་ལོག་འགྱུར་དྲླེགས་པའྱི་སླེ་རྱིགས་ལ། ནུས་ལྡན་

གྱི་སྐླེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་གོང་གྱི་བསྒལ་མནན་འདྲླེན་གསུམ་གྱིས་མཛད་པ་བླེད་སྤད་ཆོག་པ་ནྱི། 

ཐུན་མྱིན་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཤའ་མར་སོང་བས་འགལ་བ་གང་ཡང་

མླེད་པ་འདྲ། 

འོན་ཀང་འགོ་བ་རང་ཁ་མ་ལ་ལྟོས་ཏླེ། བསྒྲུབ་བ་གསལ་པོར་ཡོང་སད་དུ་དགག་བ་བསྟན་པ་ཙམ་

ལས། དླེ་ལྟར་མཐུ་གཏད་སྱི་མནན་སོགས་གང་ནུས་ཀྱིས་ངན་སྤོད་བ་ཚུལ་བསྟན་མྱི་སྱིད་དླེ། འབྱུང་

རྱིས་ནྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཟག་བཅས་སྡུག་ལྡན་གྱི་ཕུང་པོ་ལ། མྱི་འདོད་པའྱི་རྐླེན་ངན་བཟློག་

པའྱི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པའྱི་རྱིག་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། དག་ལ་རྒོལ་ཐབས་ཀྱི་དམག་གཞུང་ཞྱིག་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏླེ་རང་ཉྱིད་ལ་གཞན་འདྲླེན་པའྱི་རོགས་པ་མླེད་བཞྱིན་དུ་མ་དག་པས་ཀུན་

ནས་བསང་སྟླེ། མྱི་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ངན་བརམ་ན། དམལ་བ་ལྟུང་པའྱི་རྒྱུ་བསྒྲུབ་
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པ་ལས་ཕན་འབྲས་གང་ཡང་ཐོན་རྒྱུ་མླེད་པ་ནྱི་རོགས་ས་བ་ཞྱིག་རླེད། རྱིགས་པས་བརག་ནའང་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་བདླེ་འཇགས་དང་། སླེམས་ཅན་གྱི་བདླེ་སྐྱིད་ལ་ལྟོས་ཏླེ། སྤང་བ་དང་དགག་བ་ཡྱིན་པ་ལས་

ཉམས་སུ་བང་བ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱླེན་གསལ་ལྟར་རླེད། 

གཉྱིས་པ། ལུས་གནས་སམ་གཏན་སོད་ཀྱི་ར་ལ་བ་ཡྱི་ཐ་སད་འདོགས་ཚུལ་ནྱི། སོད་ལུགས་ཀྱི་ཆ་

ནས་རླུང་དང་ཁག་གཉྱིས་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བའྱི་འཕར་ར་གལ་གནད་ཅན་ཞྱིག་བཞག་དགོས་ལ། དླེ་ནྱི་

ལག་ངར་གྱི་བསྱིབས་ངོས་སུ་རྒྱུ་བའྱི་འཕར་ར་ལ་བ་ར་ཞླེས་ངོས་འཛིན་སོལ་ཡོད་དླེ། ༨སྨན་འབུམ་

ལས། བ་གནས་ར་ནྱི་དླེ་ཡྱི་མར་ངོས་ཀྱི། ཆུ་རྒྱུས་གསླེབ་ཏུ་ཕ་བར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན། ཞླེས་དང་། ཕྱི་མ་རྒྱུད་

ལས། བ་ར་མར་ཟུར་ཆུ་རྒྱུས་གསླེབ་ལ་བལྟ། ཞླེས་གཞུང་ཆླེན་དླེ་གཉྱིས་བཞླེད་དོན་གཅྱིག་གྱུར་ཀྱིས་

ངོས་བཟུང་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དླེ་ལ་བ་ཞླེས་པའྱི་མྱིང་བཏགས་དོན་ཇྱི་ཞླེ་ན། གང་ཟག་གང་ཞྱིག་

དབུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་ཆད་མ་ཆད་དང་། ར་དླེ་ཉྱིད་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་མྱི་ཆོད་མཉམ་ཞྱིང་། གསོན་ལུས་ལ་

བ་ཡྱི་ལས་དང་དར་གུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བརླེན་གནས་ཞྱིག་སོང་ཕྱིར། རླེན་པ་

པོའྱི་མྱིང་བརླེན་གནས་ལ་བཏགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་འདོད། ༩གསང་སྔགས་གཞུང་ལས་ཀང་། བ་ནྱི་

སྱིང་དང་སོག་རའྱི་ནང་དུ་གནས་པར་བཤད། དླེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་ར་རང་ལ་ངོས་བཟུང་ན། གཞུང་

དོན་ནང་འགལ་འགོ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་ཏླེ། ༡༠དཔྱད་འབུམ་ལས། ཚེ་ཡྱི་ར་གསུམ་བསྟན་པའྱི་སྐབས། 

གཅྱིག་ནྱི་བ་དང་འདྲ་སྟླེ་འཁྱམས་པ་ཡྱིན། །གསུངས་པས། སྐབས་དླེར་བ་ཉྱིད་ར་ཡྱི་འདྲ་དཔླེ་དང་

འཁྱམས་ཉུལ་ཅན་ཞྱིག་དངོས་སུ་བསྟན་ཞྱིང་། བ་ཞླེས་ལུས་ཐོག་ནས་ཁ་བྲལ་ཏླེ་གནས་གཞན་དུ་འགོ་

སོད་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཤུགས་ལ་བསྟན། དླེ་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུག་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་

པ་ཞྱིག་སྟླེ། མཚན་མོ་ནམ་ཕླེད་ལ་བ་འཁྱམས་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་སོ།།

བ་དང་འཕར་ར་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲླེལ་པ་ལ་དཔྱད་ན། བརླེན་གང་ཟག་དླེ་ཉྱིད་གདོན་སོགས་ཀྱིས་གོ་བུར་

དུ་བ་ཁྱླེར་བའྱི་གནས་སྐབས། བ་ར་འགྱུར་ལྡོག་བླེད་པ་དང་བྲོས་ནས་མྱི་རྒྱུ་བ་སོགས་ཀྱི་རགས་

འབྱུང་ཞྱིང་། བླེམ་ཤླེས་བྲལ་བའྱི་སྐབས་ཀང་ར་དླེ་ཉྱིད་ཀྱི་བ་བླེད་ཆད་འགོ་བ་སོགས། གསོན་ལུས་

ལ་བ་སོག་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཟུགས་དང་གྱིབ་མའྱི་ཚུལ་དུ་སྦྲླེལ་ཞྱིང་། རང་ཆས་སུ་གྲུབ་པའྱི་སོག་གྱི་

རྐ་ཡ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ནྱི་རོད་པ་ཡོངས་དང་བྲལ། ༡༡གཞན་ཡང་བ་གནས་ར་ལ་བ་ཚེའྱི་ཁ་དམར་སྟོན། 

ཞླེས་པས། འཚོ་བླེད་མཁས་དབང་དག་གྱིས་བ་རའྱི་འཕར་གངས་ལ་ལྟོས་ཏླེ། བརླེན་གང་ཟག་དླེ་ཉྱིད་

ལོ་ཇྱི་ཙམ་ཐུབ་མྱིན་གྱི་ཁ་དམར་ཡང་གདགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 

སྤྱིར་བ་ཡྱི་ཐ་སད་གདགས་གཞྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏླེ། བླེམ་རྱིགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཤྱིང་དང་རྱི། 
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མཚོ་དང་གཡུ། རོ་དང་མཁར་སོགས་མང་ལ། སླེམས་ལྡན་གྱི་རྱིགས་ར་དང་གཡག སྟག་དང་འབྲོང་

སོགས། རྒྱུན་དུ་བ་འཁོར་བའྱི་དངོས་པོ་གང་ལ་བ་ཡྱི་མྱིང་འདོགས་ཀྱི་ཡོད་པས། དླེ་དག་ཀང་རླེན་པ་

པོའྱི་ཐ་སད་བརླེན་གནས་ལ་ཐོགས་པ་གོང་གྱི་ར་དང་མཚུངས་པར་གནས། 

གཞན་ཡང་བ་དླེ་ཉྱིད་གསོན་པོའྱི་ལུས་ཐོག་ནས་གནས་གཞན་དུ་འཁྱམས་ཚུལ་ནྱི། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་

ནས་ནམ་གུང་དང་ཉྱིན་གུང་ཕྱི་ལོགས་འཁྱམས་པའྱི་དུས་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་མཚན་ཕླེད་མྱི་རྣམས་

གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་སྐབས་ངླེས་པ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟླེ། ༡༢ནམ་ནྱི་ཡར་ཕླེད་མར་ཕླེད་ན། མྱི་རྣམས་ཆླེ་ཉལ་

ཆུང་ཉལ་དུས། །བ་ནྱི་ཆླེ་འཁྱམས་ཆུང་འཁྱམས་དུས། །ཞླེས་བཤད་པས། དུས་ཚོད་དླེའྱི་མཚམས་སུ་

གཟབ་དགོས་པའྱི་དུས་ཚིགས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན་པ་རླེད། ཡང་རང་ཉྱིད་ནད་སོགས་ཀྱི་རྐླེན་པས་ལུས་

སླེམས་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བདླེ་བའྱི་གནས་སྐབས། རང་བཞྱིན་ཀྱིས་བ་གཞན་དུ་འཁྱམས་པ་དང་། འཇྱིགས་

སྔངས་དྲག་པོ་སྐླེ་སྐབས་གདོན་སྡུག་པ་ཅན་གྱིས་བ་འཕོག་པ་སོགས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་ལ། དླེ་བཅོས་

པའྱི་ཐབས་ཤླེས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དླེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་འཁྱམས་པའྱི་ནད་པ་ལ་ཟས་སྤོད་སྨན་དཔྱད་

སོགས་ཀྱིས་བཅོས་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། ༡༣ད་ལྟའྱི་སྤོད་པ་ཚེ་ཐུང་བ་ནྱི། དག་རང་ལ་ལངས་ནས་ཁ་ལག་

སྤོད་པས་འཆྱི་བའོ། །ཞླེས་བཤད་པས། ཟས་སྤོད་མྱི་འཕོད་པ་སོགས་ཀྱིས་རྐླེན་པས་བ་ཚེ་ལ་སྐོན་

ཕོག་པའྱི་སྐབས། ཐོག་མར་གཉླེན་པོ་རྣམ་བཞྱིས་བརླེན་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་དངོས་སུ་གསོ་བ་དང་། འབྱུང་

བ་ཆ་སོམས་པར་བ་བཞྱིན། ཤུགས་ལ་རླེན་པ་པོ་བ་རང་ལམ་ཚུད་པར་བ་དགོས་པ་ཡྱིན། 

དམྱིགས་བསལ་གདོན་སྡུག་པ་ཅན་གྱིས་བ་བཙན་འཕོག་བས་ཏླེ། བ་ཡྱི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ལུས་སྟླེང་ལ་

མ་ཚང་བའྱི་གནས་སྐབས། ཆོ་གའྱི་ལམ་ནས་འགུག་ཐབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི། བ་འགུག་པའྱི་

ཐབས་གཙོ་བོ་གཏོ་ཐབས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་ལས། འཆྱི་བ་བསླུ་བའྱི་ཞྱི་མདོས་བཅའ་དགོས་པ་ཡྱིན་

པས། མདོས་དབྱིབས་རྱི་རབ་བང་རྱིམ་བཞྱི་ཡྱི་ཡང་ཐོག་སྨླེ་བ་དགུ་ཡྱི་རླེའུ་མྱིག་བཀོད་ཅྱིང་། དབུས་

སུ་ནད་པའྱི་སྐླེ་སྨླེའམ་གནམ་སྨླེ་གང་རུང་འཇོག དླེ་འོག་རྱིམ་པ་གསུམ་ལ་སྤར་སྨླེ་ལོ་འཁོར་དང་རྱི་

གཡུང་གཅན་གཟན་ཆུ་གནས་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར། མཐར་བརན་མ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏླེ། འདྲླེ་

སྱིན་འབྱུང་པོའྱི་སླེ་རྣམས་དབང་མླེད་དུ་ཚིམ་པའམ་གཡླེང་བར་ནུས་པ་ཞྱིག་བཅའ་དགོས་ལ། 

དླེ་རླེས་ཆོ་ག་གང་ལ་བརླེན་ཞླེ་ན། སྔར་སྱིད་པ་ཆགས་འགོ་ཚུགས་ཤྱིང་འདྲླེ་སྱིན་འབྱུང་པོའྱི་སླེ་རྱིགས་

དར་ནས་བཟུང་། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་སྣོན་དུ་དམྱིགས་བཀར་ཀྱིས་བསྐོས་པའྱི་ཡྱི་དམ། བསྐོས་རླེ་

འབྲང་དཀར་གྱི་གཞུང་དང་། ཚེ་ཡྱི་ལྷ་མཆོག་གྱི་གཞུང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྦྲགས་སྟླེ། ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་

པ་ཡོངས་སུ་ཕུལ་བའྱི་རླེས། བ་བསླུ་ཚེ་འགུགས་ཀྱི་ལས་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱུད་དླེ། ལྷ་འདྲླེ་གཉྱིས་

Paper Presentations in Tibetan Language



254

དབར་ཤོ་རགས་སྒྱིལ་ཏླེ་ལྷ་ཤོ་རྒྱལ་བར་བླེད་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་བ་རོ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ལས་དཀར་

པོ་ལོན་ཐབས་ཀྱི་ལས་ལ་འབད། གཞན་ཡང་གང་ཟག་དླེ་ཉྱིད་ཀྱི་བ་རགས་གང་ཡྱིན་རྱིས་གཞུང་

ལྟར་ངོས་བཟུང་སྟླེ། རུས་ཆླེན་སླེ་ལྔ་ལས་རུས་ཁུངས་བཙལ་སྟླེ། སོ་སོའྱི་བ་རགས་གང་ཡྱིན་གྱི་འདྲ་

གཟུགས་མར་དཀར་གྱིས་བཟོས་རླེས་ཆུའྱི་ཐོག་ལ་སྐོར་སྐབས། བ་རགས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ཡར་གཞྱི་དང་

གཤླེན་པོ་ལ་འཁོར་ན་བ་ཁུགས་རགས་དང་། ཕོགས་གཞན་ལ་སྟོན་ན་མ་ཁུག་པའྱི་རགས་སུ་ངླེས། 

དླེ་ལྟར་འགུག་ཐབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་ཀར་རྒྱལ་ན་བ་ཁུགས་རགས་ཡྱིན་ལ། དླེ་ཡང་ཐླེངས་གསུམ་

ལས་སྐར་བཟློས་བ་མྱི་ཆོག ཐླེངས་གསུམ་རྱིང་མ་ཁུག་ན་གཤླེན་པོ་ཐབས་ཟད་པ་ཡྱིན་པས། ནད་པ་

དླེ་ཉྱིད་ཚེ་བདུད་གཤྱིན་རླེ་ནག་པོའྱི་དབང་དུ་འགྱུར་བའྱི་རགས་སུ་ངླེས། 

༼གཉྱིས་པ་སོག་གྱི་སྐོར༽

སོག་ཅླེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་མདོ་ཙམ་ཞུས་ན། སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་ལུགས་སོ་སོའྱི་བཤད་ཚུལ་མྱི་

མཐུན་པ་སྣ་མང་ཡོད་སྱིད་ཀང་། སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་༼རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་བགོ་གླེང་༽འདྱིར། 

གསོན་སླེམས་དང་འདྲླེས་ཤྱིང་འབྱུང་རྔུབས་དང་ཁག་སོགས་རྒྱུ་བར་བླེད་ཅྱིང་། རྣམ་སྨྱིན་གྱི་བག་

ཆགས་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ལྷན་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ༡༤སྨན་རྒྱུད་དཔྱད་འབུམ་

ཁ་བོ་ལས། མླེ་དྲོད་ཀྱིས་ཁ་ཟས་འཇུ་ཚུལ་བསྟན་པའྱི་སྐབས།   ཟས་སྐོམ་སོག་གྱི་རླུང་གྱིས་ལྟོ་བར་

བཅུག །ཅླེས་པས། ཟས་སྐོམ་རྣམས་མྱིད་པ་ནས་རྒྱུད་དླེ་ལྟོ་བ་རུ་བཅུག་པར་བླེད་མཁན། སོག་འཛིན་

གྱི་རླུང་ཡྱིན་པ་གསལ་བར་བསྟན་མོད། ཡང་དླེ་ཉྱིད་ལས། སོག་འཛིན་རླུང་དླེ་སྤྱི་བོར་གནས། །གླེ་

བ་བྲང་ལ་རྒྱུ་ཞྱིང་ཟས་སྐོམ་མྱིད། །དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་མཆྱིལ་འདོར་སྦྲྱིད་པ་སྒླེགས་པ་འབྱིན། །བོ་

དང་དབང་པོ་གསལ་ཞྱིང་སླེམས་འབྱིན་བླེད། །ཅླེས་པས། དབང་པོ་དང་བོ་གསལ་བར་བླེད་ཅྱིང་བུ་

ག་རུ་འབྱུང་བའྱི་དབུགས་སོགས་རྒྱུ་བར་བླེད་པོ་ཞྱིག་བཞག་པ་ལས། རྒྱུ་བ་པོ་ཁོ་རང་སོག་ཡྱིན་པ་

མ་གསལ་བས། ཁོ་བོས་ཀང་སོག་ནྱི་རྒྱུ་བ་པོའྱི་རླུང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་མླེད། སྤྱིར་སོག་འཛིན་རླུང་

ཞླེས་པའྱི་ཚིག་ལ་ཐད་ཀར་བརག་ནའང་། སོག་འཛིན་ཁོ་རང་ལ་བཞག་དགོས་པ་ལས། དླེའྱི་བླེད་ལས་

ལ་བཞག་ན་ཅུང་མྱི་འཐད་པ་ལྟ་བུ་སམ། དླེ་ལྟར་ར་བའྱི་རླུང་ལྔ་ལས་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། བུ་ག་

སོགས་ལས་རྒྱུ་འཇུག་འབླེད་འཛུམ་འདླེགས་འགོགས་ཀྱི་ལས་དང་། བ་བ་ཕལ་པ་དང་རགས་པའྱི་

ལས་བླེད་པ་ནྱི། སྨན་གཞུང་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལགས་ན་འདྱིར་མ་བཀོད།

ཡང་དླེ་དང་མཚུངས་པར་ ༡༥གསང་སྔགས་མ་རྒྱུད་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་གསུམ་ལས། སོག་འཛིན་སོག་

བཟུང་བོ་སྟོབས་འདོད་པ་བསྒྲུབ། །སོག་འཛིན་ཚེ་རྱིང་དྲན་པ་གསལ་བར་འགྱུར། །སོག་འཛིན་སོག་
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རོལ་བསྐླེད་ཅྱིང་ཤླེས་རྱིག་གསལ། །སོག་འཛིན་ཚེ་ཉམས་དྲན་པ་མྱི་གསལ་འཆྱི་བར་བླེད། །སོག་

འཛིན་དགའ་སྤོ་དང་བསྐླེད་ཡླེ་ཤླེས་འབར། །སོག་འཛིན་ཚེ་རྱིང་གོང་འཇུག་འདུ་འཕོ་བླེད། །སོག་

ལོག་སྱིང་རླུང་སྨོ་བརླེད་བརྒྱལ་ནད་འགྱུར། །སོག་འཛིན་བཀུ་མཉླེ་བ་ཞྱིང་ཆུར་སྦང་ཕུང་པོ་གཞུག ། 

ཅླེས། སོག་འཛིན་གྱི་བླེད་ལས་དང་། དགོས་པ། ཕན་ཡོན། མླེད་པའྱི་སྐོན། བསོམ་སྟོབས། ཉོན་མོངས་

སུ་འགྱུར་ཚུལ། དླེར་ཟྱིན་རགས། ལོག་སྐོན། ལོག་ནོན་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་བསྟན། ད་དུང་གླེན་རྒྱུ་དང་

མླེ་མཉམ་ཁྱབ་བླེད་ཐུར་སླེལ་བཞྱི་ཡང་སྨན་གཞུང་དང་གངས་མཚུངས་པར་ཡོད། རླུང་སོག་འཛིན་གྱི་

གནས་ས་ལ་ཁྱད་པར་ཕན་ཙམ་ཡོད་དླེ། སྨན་གཞུང་ལྟར་སྤྱི་བོར་དང་། ༡༦སྔགས་གཞུང་ལས་གཙོ་

བོར་སོག་ར་དང་སྱིང་ལ་བཞག་ཅྱིང་ཁྱད་པར་གོ་བ་སོགས་ལའང་འཇོག་པ་རླེད། 

༡༧ས་སྟོན་གྱི་མཛོད་འགླེལ་ལས་ཀང་། སོག་དབང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། སྔོན་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པས་

ཚེ་ཇྱི་སྱིད་གནས་པའྱི་ནུས་པར་བཞག་པས་མ་ཚད། གཟུགས་མླེད་ཀྱི་སོག་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་

ཆ་ལ་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་ཕུང་པོ་ཇྱི་སྱིད་གནས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལ། གཟུགས་ཅན་ནྱི་དླེ་དང་དབུགས་

འབྲླེལ་བའོ།    །གསུངས་པས།     གཟུགས་ཅན་ལ་ཡུན་ཚད་ཀྱི་དབང་དུ་དབུགས་དང་མཉམ་པ་

ཞྱིག་དང་། དབུགས་དང་འབྲླེལ་བ་ཆླེ་བའྱི་དངོས་པོ་ཞྱིག་ངོས་བཟུང་པ་ལས་དབུགས་རང་ལ་མ་བཞག 

དླེ་ལྟར་མྱིན་པར་དབུགས་དང་རླུང་དངོས་ལ་ངོས་བཟུང་ན། བ་བའམ་བ་རྒྱུ་དླེ་ཉྱིད་བླེད་པ་པོའྱི་ངོ་བོར་

འགྱུར་སོང་བ་ལྟ་བུར་འདུག་པས། དབུགས་དང་རླུང་དངོས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐབས་མ་བདླེ། གནས་

ཡུན་གྱི་ཆ་ནས་དབུགས་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་སུས་ཀང་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་རླེད་ལ། 

ནད་རླུང་འཁྱིས་བད་ཀན་གྱི་ཆ་ནས་རླུང་ལ་བཞག་དགོས་པ་ནྱི་སོང་ཟྱིན་པ་ལྟར་རླེད། 

གཞན་ཡང་ཆོག་གཞུང་འགའ་རུ། བ་ཡྱིད་སླེམས་གསུམ་གྱི་ཚབ་བ་ཡྱིད་སོག་གསུམ་བཞག་པས། 

སོག་དང་སླེམས་གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་སྐླེ་སྱིད་ཀང་། སླེམས་དང་སོག་

གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་ན་མྱི་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏླེ། དླེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཏླེ། བ་ཡྱིད་སླེམས་གསུམ་ནྱི། 

གཙོ་བོར་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་སོལ་ཡོད་པས། དླེ་གསུམ་ནང་ཤླེས་པའྱི་ངོ་

བོ་ཞྱིག་ཏུ་སོང་ན། སོག་ནྱི་ཤླེས་པའྱི་ངོ་བོར་འཇོག་པ་ལ་གཉྱིས་འཛིན་མླེད་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན། མ་ཚད་

སོག་སླེམས་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་ན། དླེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐླེ་འགག་སོགས་ཀང་མཉམ་པར་གྱུར་

བས། སོག་གྱི་རྒྱུན་ཐག་ཆད་སྐབས་སླེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཐག་ཀང་ཆད་དགོས་པས། བླེམ་ཤླེས་བྲལ་ནས་

སླེམས་རྒྱུན་ཕྱི་མ་མྱི་འབྱུང་བ་དོན་གྱིས་གྲུབ་མོད། འདོད་ཚུལ་དླེ་ནྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་

ཡོངས་དང་རྒྱབ་འགལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སླེམས། 
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མདོར་བསྡུས་ཏླེ་བཤད་ན། བ་དང་སོག་ཅླེས་པ་སླེམས་ལྡན་གྱི་འགོ་བ་ཐ་དག་ལ་མླེད་ཐབས་མླེད་པའྱི་

དངོས་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།        གསོན་པོའྱི་ལུས་ཐོག་ལ་དླེ་གཉྱིས་ངོ་བོ་དབླེར་མླེད་དུ་འདྲླེས་

ཤྱིང་། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལུས་འཚོ་བར་བླེད་པ་དང་། ན་སོ་རྒས་གཞོན་

ལ་དཔག་པའྱི་ཕྱིའྱི་བཀག་མདངས་ཉམས་མྱི་བཅུག་ཅྱིང་། ནང་གྱི་སླེམས་ཁམས་བག་བདླེ་ལ་རང་

སོར་འཇོག་པའྱི་ནུས་ཅན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པ་རླེད། སོག་ཆད་ནས་བླེམ་ཤླེས་ཡ་བྲལ་བའྱི་གནས་སྐབས་

སོ་སོར་ཁ་གླེས་ཏླེ། སོག་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་མླེད་པར་རང་སར་བརླག་འགོ་བས། དླེ་དང་ངོ་བོ་ཕན་ཚུན་

འདྲླེས་པའྱི་བ་དླེ་ཡང་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་གནས་མྱི་ཐུབ་པར་གང་སར་འཁྱམས་ཉུལ་བླེད་ཅྱིང་། ཁ་ཕོགས་

མ་ངླེས་པའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 

སྤྱིའྱི་ཆ་ནས་སོག་ལྡན་གྱི་ལུས་ལ་ཡོད་པའྱི་བ་ལ་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཡོད་པ་སྟླེ། བརླེན་གང་ཟག་དླེའྱི་

ལུས་སྟོབས་ཆླེ་ཆུང་ལ་ལྟོས་ཏླེ། ཆླེན་པོ་ལ་ཆ་ཤས་ལྔ་དང་ཆུང་ཆུང་ལ་གཉྱིས་གསུམ་སོགས་མ་ངླེས་

པར་ཡོད་པས། གང་ཟག་དླེ་ཉྱིད་འཇྱིགས་དངངས་ཆླེན་པོ་སྐླེས་པའྱི་སྐབས། བ་ཡྱི་ཆ་ཤས་འགའ་རླེ་

འཐོར་འགོ་བའྱི་སྐབས། ཕྱི་ལུས་ཀྱི་བཀག་མདངས་ཉམས། ནང་སླེམས་ཁམས་མྱི་བདླེ། ཁ་ནས་བ་

བརོལ་གྱི་སྐད་ཆ་འདྲ་མྱིན་བཤད་པ་སོགས་འབྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེས་ན་གང་ཟག་དླེའྱི་རྒྱུད་དུ་མ་

ཚང་བའྱི་བ་ཡྱི་ཆ་ཤས་དླེ་དག་འགུགས་པའྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དླེ། སྒྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་གང་

ཟག་དང་། ཡླེ་ཤླེས་སྤན་ལྡན་གྱི་ལྷ་སྲུང་། ཕ་མླེས་རྒྱུད་པའྱི་ཡྱིད་དམ་དག་གྱི་ཐུགས་རླེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་

འགུག་པ་དང་། གཏོ་མདོས་གླུད་སྦྱིན་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་བརླེན་ནས་འགུག་པ་སོགས་གངས་ཀྱིས་མྱི་

ལོན།

ལར་ན་སྨན་གཞུང་དང་རྱིས་གཞུང་སྔགས་དང་མདོ་མཛོད་སོགས་ལས། བ་སོག་གྱི་རྣམ་བཞག་བླེད་

ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་ཡང་དོན་གནད་གཅྱིག་སྟླེ། མྱི་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། བ་སོག་བརན་པོར་གནས་མ་

ཐུབ་པའྱི་ཚེ། ཕྱིའྱི་བཀག་མདངས་ཉམས། ནང་སླེམས་ཁམས་མྱི་བདླེ། ཁ་ནས་འཆོལ་གཏམ་སྨྲ་བ་

སོགས་འབྱུང་ལ། བ་སོག་རང་མལ་གནས་ཐུབ་ཚེ། གོང་དག་གྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་རགས་འབྱུང་ཚུལ་སྤྱི་

ཁྱབ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོགས་སུ་མླེད།། །།

མཆན་འགླེལ་གྱི་དཔླེ་ཁུངས།

༡༽  བལ་ཡུལ་ཁྱི་རླེན་ནོར་རླེ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་གནང་བའྱི་དཔླེ་དཀོན་ཕོགས་སྒྱིགས་ལས། མུ་

ཆོའྱི་ཐླེག་པ་རྱིམ་དགུ་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༡༧༧ལས་གསལ།
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༢༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སླེ་སྐབས་སོ་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་

ཞྱིང་། ཡུམ་བཟང་ཟ་རྱིང་བཙུན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་གབ་ཉྱི་མའྱི་རྒྱུད་ཤོག་གངས་ 

༢༦༤ ལས་གསལ།

༣༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆླེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

གནང་ཞྱིང་། གཤླེན་རབ་མྱི་བོས་མཛད་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་ ༣༧-༨༣༨ 

བར་གསལ།

༤༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོརགཡུང་དྲུང་བོན་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སླེ་སྐབས་ཉླེར་ལྔ་པས་དཔར་བསྐྲུན་

གནང་ཞྱིང་། མཁས་གྲུབ་ལུང་རོགས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྱི་གཙུག་ལག་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པ་ནག་

རྱིས་སྣང་སྱིད་མླེ་ལོང་དང་འབྲས་རྱིས་བདླེན་དོན་སྱིང་པོ་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༢༣༥ 

ལས་དང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆླེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་གནང་ཞྱིང་། གཤླེན་རབ་མྱི་བོས་མཛད་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༨༣༨ 

ལས་གསལ།

༥༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆླེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

གནང་ཞྱིང་། གཤླེན་རབ་མྱི་བོས་མཛད་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་ ༨༣༧ 

ལས་གསལ།

༦༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོརགཡུང་དྲུང་བོན་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སླེ་སྐབས་ཉླེར་ལྔ་པས་དཔར་བསྐྲུན་

གནང་ཞྱིང་། མཁས་གྲུབ་ལུང་རོགས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྱི་གཙུག་ལག་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པ་ནག་

རྱིས་སྣང་སྱིད་མླེ་ལོང་དང་འབྲས་རྱིས་བདླེན་དོན་སྱིང་པོ་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༢༣༤ 

ལས་གསལ། 

༧༽  གོང་གཞུང་ཤོག་གངས་༢༣༥ ལས་གསལ།

༨༽   སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆླེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

གནང་ཞྱིང་། གཤླེན་རབ་མྱི་བོས་མཛད་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༧༣༧ 

ལས་གསལ་བས་མ་ཚད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་སླེ་

ཚན་ནས་དཔར་བསྐྲུན་གནང་ཞྱིང་། མཁས་པ་གཡུ་ཐོག་པས་མཛད་པའྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་

དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༦༤༤ ལས་གསལ། 

༩༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སླེ་སྐབས་སོ་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་      

ཞྱིང་། ཡུམ་བཟང་ཟ་རྱིང་བཙུན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་གབ་ཉྱི་མའྱི་རྒྱུད་ཤོག་

གངས་༢༦༤ ལས་གསལ།

༡༠༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆླེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

གནང་ཞྱིང་། གཤླེན་རབ་མྱི་བོས་མཛད་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༤༡ ལས་
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གསལ།

༡༡༽  གོང་མཚུངས་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༧༢༦ ལས་གསལ།

༡༢༽  བལ་ཡུལ་ཁྱི་རླེན་ནོར་རླེ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་གནང་བའྱི་དཔླེ་དཀོན་ཕོགས་སྒྱིགས་ལས། མུ་

ཆོའྱི་ཐླེག་པ་རྱིམ་དགུ་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༡༧༡ ལས་གསལ།

༡༣༽ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སླེ་སྐབས་སོ་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་

ཞྱིང་། ཡུམ་བཟང་ཟ་རྱིང་བཙུན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་གབ་ཉྱི་མའྱི་རྒྱུད་ཤོག་

གངས་༢༦༤ ལས་གསལ།

༡༤༽ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་མཚོ་སྔོན་ཞྱིང་ཆླེན་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

གནང་ཞྱིང་། གཤླེན་རབ་མྱི་བོས་མཛད་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༤༤ ལས་

གསལ། 

༡༥༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོར་འཕགས་ཡུལ་སྨན་རྱིའྱི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སླེ་སྐབས་སོ་བཞྱི་པའྱི་རྒྱུན་ལས་

ནས་པར་བསྐྲུན་གནང་ཞྱིང་། གུ་རུ་རྣོན་རླེས་གཏླེར་མ། ཐླེག་པ་ཆླེན་པོ་གསང་སྔགས་མ་རྒྱུད་

ཐུགས་རླེ་ཉྱི་མའྱི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་འགླེལ་པ་དླེབ་གཟུགས་ཤོག་གངས་༡༩༨ ནས་༢༠༠ བར་

གསལ།

༡༦༽  གོང་གཞུང་ཤོག་གངས་༡༩༨ ལས་གསལ། 

༡༧༽  སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་ཞྱིང་། ས་སྟོན་ཚུལ་

ཁྱིམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའྱི་བདླེན་པའྱི་མཛོད་ཕུགས་རྣམ་པར་འབླེད་པའྱི་ལྡླེ་མྱིག་དླེབ་

གཟུགས་ཤོག་གངས་༢༤༥ ལས་གསལ། 

*******
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༄༅།།བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་ལས་འཕོས་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་འཕླེལ་རྱིམ་            

ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

ཀུན་མཁྱླེན། སྨན་སོབ།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

E-mail <ngakun5729@gmail.com>

བརོད་བ་སྱིང་བསྡུས།

བོད་ཀྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པ་ནྱི་མ་མཐའ་ཡང་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་ལྷག་གྱི་རང་སྐ་ཐུབ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་

རྒྱུད་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་གནའ་བོའྱི་མཐོ་སང་གྱི་རྱིག་གནས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། མཐོ་སང་

སྱིད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ར་བ་ན་ནམ་རྒྱུན་གཅན་གཟན་གཏུམ་པོ་དག་གྱི་མཆླེ་སླེར་གྱི་རྣོ་ངར་ལ་དཔའ་

ཁ་བསྡུར་ཞྱིང་། ཕྱི་དག་དཔུང་སྟོབས་ཅན་ཚོའྱི་བཙན་འཛུལ་གྱི་རྒོལ་རྡུང་ལ་འཐབ་རོད་ཀྱི་གཡུལ་ར་

བཤམས་དགོས་པའྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ལོ་ཟླའྱི་འཐོལ་བརྒལ་ཁོད་ནས་ཆླེས་མླེད་དུ་རུང་བའྱི་

དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་ལག་ལླེག་དང་ཉམས་མོང་རྣམས་ཀང་རྱིམ་པས་འཐུས་སོ་ཇླེ་ཚང་དང་ལྟ་གྲུབ་

ཇླེ་ཟབ་ཏུ་སོང་སྟླེ། དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དུ་བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པ་བོད་དུ་རྱིམ་པས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་

ནས་བཟུང་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པ་ནྱི་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཡར་རླེར་སོན་ཏླེ་ད་ལྟའྱི་འཛམ་

གྱིང་གྱི་གསོ་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་ཤླེས་རྱིག་གྱི་སྱིང་ཆའྱི་སྟླེང་ནའང་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའྱི་

འོད་སྟོང་རབ་ཏུ་འཕོ་བཞྱིན་པའོ། །སྟག་གཟྱིག་གམ་ཁོམ་ནས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའྱི་བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པའྱི་

ཁོད་ན་བོད་ལ་མཛད་རླེས་ཤྱིན་ཏུ་ཆླེ་ཞྱིང་ངླེས་པར་དུ་བཀའ་དྲྱིན་རླེས་དྲན་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་

ཙམ་པ་ཤྱི་ལ་ཧ་ཡྱིན་ལ། ཁོང་ནྱི་ཕྱིས་སུ་བོད་དུ་བཞུགས་ནས་རྒྱལ་པོའྱི་བ་སྨན་མཛད་པ་མ་ཟད་གསོ་

དཔྱད་ཀྱི་བརམས་ཆོས་མང་དུ་མཛད། བུ་ཅྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་ནྱི་ཁོང་གྱིས་བརམས་པའྱི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཁོད་ནས་ཆླེས་གགས་ཆླེ་ཤྱིང་ད་ལྟའྱི་ཕྱི་རབས་པ་དག་གྱིས་དངོས་སུ་མཇལ་བའྱི་

བགོ་སྐལ་དུ་ཐོབ་པའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་ཁ་སླེར་ཉག་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན། ཕོགས་ཀྱི་མཁས་པ་མྱི་དགུ་

ལ་སོགས་པ་བོད་དུ་ཕླེབས་པའྱི་ལོ་ནྱི་སྤྱི་ལོ་728ལོ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་་གཞུང་ལུགས་འདྱི་

བརམས་པའྱི་དུས་ཡང་དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ལོ་རབས་སུམ་བཅུའྱི་ནང་ཡྱིན་དགོས་ཞྱིང་། རོམ་པ་

པོ་ཁོང་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུས་ཕླེབས་དུས་རང་གྱི་སས་ལ་གནང་བའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ལྟར་གཞུང་

ལུགས་འདྱི་བརམས་པ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་ལག་ལླེན་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་

གཞོག་འདླེགས་དང་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཁར་སླེགས་པའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སོལ་འབླེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་
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པ་མ་ཟད། རྒྱུད་བཞྱི་ཐླེ་བའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལག་ལླེན་གྱི་སྟླེང་ལའང་

ཤུགས་རྐླེན་མྱི་དམན་པ་ཐླེབས་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བརོད་བ་ཡག་ལན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསླེས་

མཚོན་རྨ་གསོ་བའྱི་སྐབས་དང་བསྡུར་ནས་དཔྱད་ན་གཞུང་ལུགས་འདྱི་ལ་ད་དུང་ཡང་མ་འདང་བའྱི་

ཆ་དང་འཐུས་ཚང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཆླེས་ཆླེར་གསལ་ནའང་། རྒྱུད་བཞྱི་ལས་གསལ་བའྱི་ཡན་ལག་

རྣམ་པ་ལྔའྱི་རྨ་གསོ་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལག་ལླེན་ས་བཅད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་སོགས་

མང་པོ་ཞྱིག་གཞུང་ལུགས་འདྱི་ལས་ལླེགས་ཆ་འཚོལ་བསྡུས་དང་ཉམས་མོང་རྱིམ་གསོག་བས་ཡོད་

པ་གསལ་བོར་མཚོན་པའོ།།

*******
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[Full paper]

༄༅།།བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་ལས་འཕོས་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་འཕླེལ་རྱིམ་           

ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

ཀུན་མཁྱླེན། སོབ་མ།

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

E-mail <ngakun5729@gmail.com>

གཞུང་གྱི་མཚན།   བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར།》

རོམ་པ་པོ།   བྱི་ཇྱི།

རོམ་དུས།   དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་། 

གཞུང་ཚན།   ར་བའྱི་མན་ངག་དོན་བརྒྱད་ཀྱིས་གྲུབ། 

བརོད་བ།    མཚོན་རྨ་གཙོས་པའྱི་འདུ་བ་དང་ཐོར་ནད་སོགས།

མ་ཡྱིག་གྱི་ཁུངས།   བོད་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་དཔླེ་མཛོད།

པར་སྐྲུང་ཁང་།   བོད་ལོངས་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

པར་སྐྲུན་ལོ་དུས།   ༢༠༡༥་ལོར་ཟླ་༨་པར་པར་ཐླེངས་དང་པོ་བཏབ།

ཞུ་སྒྱིག་པ།   ཟླ་བ་དང་བོ་བཟང་རོ་རླེ།

ཤོག་ངོས།   ༡༩༥

དང་པོ།     བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་ཞླེས་པའྱི་གཞུང་གྱི་མཚན་དོན་བཤད་པ།

《བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་》ཞླེས་པའྱི་སྨན་གཞུང་འདྱི་ནྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་སྤྱི་ལ་ཆགས་འཇྱིག་དང་

གནོད་སྐོན་རྱིམ་པར་བྱུང་བའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ཉམས་རྒུད་ཁོད་ནས་བོར་བརླགས་སུ་མ་སོང་བའྱི་

གནའ་བོའྱི་དཔླེ་རྙྱིང་དཀོན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ།  དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཙན་པོ་ཁྱི་སོང་ལྡླེ་

བཙན་ནམ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡྱི་མླེ་ཏོག་གྱིས་ཀང་སྨན་གཞུང་འདྱི་ལ་བརྱི་མཐོང་དང་གཟྱིགས་པ་རྒྱ་ཆླེར་

གནང་སྟླེ་གསང་བའྱི་བཀའ་རྒྱ་བཏབ་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྒྱལ་པོའྱི་ཕག་སྦལ་དུ་ཡང་བཞུགས་སུ་གསོལ་
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ཡོད།  གཞུང་འདྱིའྱི་མཚན་བང་ལ་《བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར།》རམ་《བྱི་ཇྱིའྱི་པོ་ཏྱི་ཁ་སླེར།》 ཡང་

ན་“བྱི་རླེ་”དང་“བྱི་ཆླེ་”སོགས་འབྲྱི་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞྱིག་སྣང་ཡང་།  སླེ་སྱིད་སངས་རྒྱ་མཚོའྱི་

《ཁོག་དབུགས།》༡ ལས“རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོའྱི་སྐབས་སུ་བོན་པའྱི་སྟག་གཟྱིག་གམ་ཁོམ་

གྱི་སྨན་པ་ག་ལླེས་ནོས་རླེའྱི་བ་སྨན་དུ་བཞུགས།  ཕལ་ཆླེར་ལྷ་སར་སྟན་ཆགས་ཤྱིང་བསྟན་བཅོས་

ཀང་དུ་མ་བརམས་པར་གགས།  ཡུམ་ཁབ་ཏུ་བཞླེས་པར་སས་གསུམ་བྱུང་བའྱི་ཆླེ་བ་གཙང་སྟོད་དུ་

བཏང་བས་བྱི་ཇྱི་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དར།” ཞླེས་གསལ་བར་གཞྱིགས་ན།  བྱི་ཅྱིའམ་བྱི་ཇྱི་དང་བྱི་

རླེ་སོགས་ནྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དག་ཆའྱི་འབྲྱི་སྟངས་ཙམ་ལས་དོན་ལ་ཁོམ་གྱི་སྐད་དུ་རྱིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་མྱིང་

ཞྱིག་གམ་ཡང་ན་སྨན་པ་ཞླེས་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་འདྲ་སྟླེ།    ཡང་གཞུང་དླེ་ཉྱིད་ལས། དླེའྱི་ཚེ་ཁོམ་

གྱི་ཡུལ་ནས་དླེའྱི་སྐད་ལ་བྱི་ཇྱི་ཞླེས་པའྱི་སྨན་པ་མྱིང་དངོས་ཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧ་བ་བ་སོབ་དཔོན་མང་

པོ་བོས། ཞླེས་གསལ་བ་དང་།   ཁོང་གྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་གྱི་གླེགས་བམ་མང་པོ་རྣམས་ཕོགས་

གཅྱིག་ཏུ་བསྒྱིལ་བ་ལ་པུ་ཏྱིའམ་པོ་ཏྱི་སྟླེ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་པུསྟྱི་ཀ་ཞླེས་པ་བོད་སྐད་དུ་གོ་བདླེ་བའྱི་ཆླེད་

སྒ་རང་སོར་བཞག་ཡོད་པ་དང་།  ཁ་སླེར་ཞླེས་པ་ནྱི།  གཞུང་འདྱིའྱི་མཇུག་བང་དུ།  གསོ་སྤད་

༼དཔྱད་༽རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའྱི་མར། །སླེམས་ཅན་གསོའ་༼གསོ་༽བའྱི་ཁ་སླེར་བ། །ཞླེས་དང་།  ཡྱིད་

བཞྱིན་ནོར་བུ་ཁ་སླེར་བ།      །དཔག་བསམ་ཤྱིང་བཞྱིན་ཁ་སླེར་བ།        །འདོད་འཇོ་བ་མོ་ཁ་སླེར་

བ། །གཏླེར་གྱི་བུམ་པ་ཁ་སླེར་བ།  །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྱི་ཁ་སླེར་བ།  །ཞླེས་འགོ་བ་སླེམས་ཅན་ནད་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་སོག་གྱི་དབུགས་རྒྱུན་རྱིང་དུ་བསྱིངས་ཞྱིང་ལུས་སླེམས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པར་བླེད་པ་

ལ་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུའམ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་བཞྱིན་དུ་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབད་མླེད་དུ་

སོལ་བར་བླེད་པས་ན་གཞུང་ལུགས་འདྱིའྱི་ཆླེ་བ་དང་རྱིན་ཐང་མཚོན་པར་བས་པའམ།  ཡང་ན་བརོད་

དོན་གྱི་ཆ་ནས་སྔོ་སླེར་དཀར་སྨུག་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་དོག་གྱི་མྱིང་གཞུང་མཚན་གྱི་རླེས་སུ་རྒྱན་པ་

འདྱི་ཡང་གནའ་པོའྱི་གཞུང་ལུགས་བརམས་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་རགས་ཤྱིག་གོ། །

གཉྱིས་པ།   བོད་ལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའྱི་བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པའྱི་སྐོར་ནས་གླེང་བ།

སྐབས་འདྱིར་བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པའྱི་སྐོར་ལ་གོང་ནས་རགས་ཙམ་གླེང་ཟྱིན་པ་ལྟར། རྒྱུད་པ་འདྱི་བོད་ལ་

ཐོག་མར་དར་སྤླེལ་མཛད་མཁན་ནྱི་དུས་རབས་བདུན་པའྱི་ནང་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོས་གདན་

དྲངས་པའྱི་ལུགས་ཆླེན་གསུམ་གྱི་ཡ་གལ་ཁོམ་གྱི་སྨན་པ་ག་ལླེས་ནོས་ཞླེས་པ་དླེ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་ཁོང་

གྱི་མཚན་ན་འཛོ་རོ་ཞླེས་འབོད་པར་གགས་ལ།  སྐབས་འདྱིར་ག་ལླེ་ནོས་ཞླེས་པ་གནའ་པོའྱི་གྱིརྱིག་

སའྱི་གསོ་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་ཁོད་དུ་སྨན་དཔྱད་ལ་འགན་པའྱི་ཟླ་དང་བྲལ་བའྱི་ཡྱི་ཤུ་འདས་ལོ་༡༢༩ ལོར་

འཁྲུངས་པའྱི་ག་ལླེ་ནོས་ཞླེས་པ་དླེ་དང་གཅྱིག་པར་ངོས་བཟུང་ན་ནྱི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་སྔ་གཞུག་ལ་ཁྱད་

པར་ཆླེན་པོ་ཤོར་བས། སྐབས་འདྱིར་སོབ་དཔོན་ཆླེན་མོ་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱི་དཔྱད་རོམ་
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ཐོར་བུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐོར་ལས།  ༢“རས་ཆུང་རྱིན་པོ་ཆླེས་བཞླེད་པ་བཞྱིན་གྱི་རྱིག་སླེའྱི་སྨན་པ་ག་

ལླེན་གྱི་རྱིང་ལུགས་ལ་བང་ཆུབ་པའྱི་ཏ་སྱིག་གྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་བཙན་པོས་བོད་དུ་གདན་དྲངས་པ་ཡྱིན་

ནམ་སམས། ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁོང་ཕྱིས་སུ་བོད་དུ་བཞུགས་ནས་རྒྱལ་པོ་བ་སྨན་མཛད་ཡོད་པ་

མ་ཟད་ཡུམ་ཁབ་ཏུ་བཞླེས་པར་སས་གསུམ་དང་སོབ་རྒྱུད་ལ་རྱིགས་ངན་པ་རྟུག་ལང་སྣྱིགས་རྨོངས་ལ་

སོགས་པ་བསྐངས་ཏླེ་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་འགོ་དོན་རྒྱ་ཆླེར་མཛད།  ཕྱིས་སུ་ཁོང་གྱི་རྒྱུད་པ་དར་སྤླེལ་མཛད་

མཁན་ནྱི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་དུ་བོད་ལ་བོན་པའྱི་ཁོམ་གྱི་སྨན་པ་ཙམ་པ་ཤྱི་ལ་ཁོང་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་

ལ།  སྐབས་འདྱིར་རླེ་ཟུར་མཁར་བ་དང་སླེ་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ཁོག་འབུགས་ལས་ག་ལླེས་ནོས་དང་ཙམ་

པ་ཤྱི་ལ་ཧ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ལ་གོ་རྱིམ་འཁྲུག་ཡོད་པས།  བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལོ་རྒྱུས་གསལ་

སྟོན་བླེླེཌཱུརྱ་སྔོན་པོ།  ༣ ལས།  ཡོངས་གགས་སུ་མཁས་པ་ཆླེན་པོ་འདྱི་ནྱི་བཙན་པོ་སོང་བཙན་གྱི་ཁྱི་

རབས་སུ་བོད་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་པའྱི་ཏ་ཟྱིག་གྱི་སྨན་པ་འཇོ་རོ་ཞླེས་པའྱི་སས་ཆླེ་བ་གཙང་སྟོད་དུ་ཕླེབས་

ནས་བྱི་ཇྱིའྱི་གདུང་རྒྱུད་སྤླེལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞླེས་ཀང་ཟླེར།  ”ཞླེས་གསལ་པ་སོགས་བཞླེད་

ཕོགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་གྱི་ཁོད་ནས་གང་ཞྱིག་ཁོངས་དག་མྱིན་གསལ་སྟོན་བླེད་དཀའ་

ནའང་།  ཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧའྱི་སོབ་རྒྱུད་ཞང་དང་སྟོང་དང་བྲང་ཏྱི་ལ་སོགས་པས་རྒྱུད་ནས་བརྒྱུད་པར་བ་

སྨན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟླེ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་རྒྱུད་འཛིན་དང་མཛད་

རླེས་བ་མླེད་བཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་སྐབས་སུ་ཡང་བྲང་ཏྱི་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་དང་

བྲང་ཏྱི་དཔལ་ལྡན་འཚོ་བླེད། བྲང་ཏྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པའྱི་བྲང་ཏྱིའྱི་རྒྱུད་པ་ཕྱིས་སུ་ས་

སྐ་སྨན་གོང་བ་ཞླེས་གགས་པ་ཁོང་རྣམ་པས་སོབ་རྒྱུད་མང་དུ་བསྐངས་ཞྱིང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་

ལ་མྱི་ནུབ་དར་སྤླེལ་བ་བཞག་རླབས་ཆླེན་མཛད་ཡོད།  གཞན་ཡང་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བླེད་དགོས་པ་ཞྱིག་

ནྱི།  གཡུ་ཐོག་གསར་རྙྱིང་གྱི་རྣམ་ཐར།   ༤་ ལས “བལ་པོའྱི་སྨན་པ་ན་རླེ།  མཁས་པ་སོ་སོའྱི་ལུགས་

ལ་དུ་ཡོད་ཟླེར་བའྱི་ལན་དུ།  བྱི་བྱིའྱི་ལུགས་ལ་བྱི་བྱིའྱི་པོ་ཏྱི་ཁ་སླེར།”ཞླེས་པའྱི་པོ་ཏྱི་ཁ་སླེར་ཞླེས་པ་ནྱི་

སྐབས་འདྱིའྱི་བརོད་བའྱི་གཞུང་ལུགས་《བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་》ཡྱིན་པ་གོར་མ་ཆག་ལ་བྱི་བྱི་ཞླེས་

པ་ཡང་གཞུང་འདྱིའྱི་རོམ་པ་པོ་བྱི་ཅྱིའྱི་མྱིང་གྱི་དག་ཆའྱི་འབྲྱི་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན་དགོས་ཏླེ།  འོན་ཀང་ལྷ་ཐོ་

ཐོ་རྱི་སན་བཙན་སྐུ་རྱིང་སྟླེ།  ༥“ཧ་ལམ་སྤྱི་ལོ་༢༩༠ ལོ་ཡས་མས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་པ་སན་གགས་ཆླེ་

བའྱི་དྲང་སོང་རྒྱུན་ཤླེས་ཀྱི་སོབ་མ་རྒྱལ་པོ་ཆླེན་པོའྱི་བུ་བྱི་བྱི་དགའ་བླེད་དང་།  བྲམ་ཟླེ་དྲྱིལ་བཟོ་མའྱི་

བུ་མོ་བྱི་ལྷ་དགའ་མཛེས་གཉྱིས་བོད་ཡུལ་དུ་བོན།” ཞླེས་པའྱི་སྐབས་འདྱིའྱི་བྱི་བྱི་དགའ་བླེད་དང་པོ་

ཏྱི་ཁ་སླེར་རོམ་མཁན་བྱི་བྱིའྱི་བར་ལ་སོབ་རྒྱུད་གང་རུང་གྱི་འབྲླེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་མླེད་དང་།   ལྷག་པར་

དུ།  རླེ་ཟུར་མཁར་བས།  ༦ “དླེ་ནས་བཙན་པོའྱི་གདུང་རབས་བཞྱི་ནས་ཁྱི་ལྡླེ་གཙུག་བརན་མླེས་ཨག་

ཚོམས་(ཚོམ)ཀྱི་རྱིང་ལ་སྨན་པ་བྱི་ཅྱི་དང་བྱི་ལྷ་སྤན་དྲངས་ནས་སྨན་དཔྱད་མོ་རྱིས་དང་། དམར་བང་

ར་འགླེལ་བསྒྱུར། ཅླེས་པའྱི་བྱི་ཅྱི་དང་བྱི་ལྷ་གཉྱིས་དོན་དངོས་མཁས་པ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གསོ་དཔྱད་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གཞན་གང་གྱི་ནང་ནའང་མླེས་ཨག་ཚོམ་གྱི་རྱིང་ལ་སྨན་གྱི་མཁས་པ་བྱི་ཅྱི་བོད་ལ་ཕླེབས་པ་

གསལ་ཡོད་ནའང་བྱི་ལྷ་ཞླེས་པ་ཞྱིག་གང་དུའང་མཇལ་སྐལ་དུ་མ་གྱུར་བས་ན།  ང་ཚོས་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱིའྱི་
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སྐབས་ཀྱི་བྱི་བྱི་དང་བྱི་ལྷ་གཉྱིས་ལ་དོགས་པ་བས་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་མླེད་སྟླེ།  གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་

སྨན་གྱི་བ་བདླེ་བར་གཤླེགས་པ་མཆླེད་བརྒྱད་ལ་སོགས་པས་ཚེ་རབས་མང་པོའྱི་སྔ་རོལ་ནས་ཐུགས་

སྐླེད་དང་བདླེན་ཚིག་མཛད་པའྱི་ཐུགས་སྐླེད་དང་མཐུ་སྨོན་བཟང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་སྱིགས་དུས་

འགོ་བ་སླེམས་ཅན་རྣམས་མྱི་བཟད་པའྱི་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་པར་བླེད་པ་ལ་སྤྲུལ་བ་དང་ཡང་

སྤྲུལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བོན་པ་ལྟ་བུའྱི་བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པ་ནྱི་མགོ་ནག་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་

ཚེ་སོག་གྱི་སྐབས་སྦྱིན་ལྟ་བུའམ་ལུས་སླེམས་གཉྱིས་ལ་མནར་བར་བླེད་པའྱི་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་

འདྲླེན་པར་བླེད་པའྱི་འཚོ་མཛད་སྨན་པ་དངོས་ལྟར་བུ་ུས་དར་རོ་ཁྱབ་ཏུ་བོན་ཏླེ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་

པ་སྤྱི་དང་ཡང་སོས་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་སྐོར་ལ་སྟོང་གསུམ་ནོར་གྱིས་དགང་ནའང་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ཆ་

ཤས་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་གཞལ་བར་དཀའ་བའྱི་མཛད་རླེས་བ་ན་མླེད་པ་བསྐྲུན་ཡོད།

གསུམ་པ།    བྱི་ཅྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་བརམས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་བང་སྐོར།

གཞུང་འདྱིའྱི་རོམ་པ་པོ་ནྱི་བོད་བཙན་པོའྱི་གདུང་རབས་གཉྱིས་ཀྱི་བ་སྨན་མཛད་མོང་བའྱི་ཁོམ་གྱི་

སྨན་པ་བྱི་ཅྱིའམ་མྱིང་དངོས་ཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧ་ཞུ་བ་དླེ་ཡྱིན་ལ།  ཁོང་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་ལྡླེ་གཙུག་བརན་གྱི་

སྐབས་སུ་ཐོག་མར་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཤྱིང་།  ཕྱིས་སུ་མངའ་བདག་ཁྱི་སོང་ལྡླེ་བཙན་གྱིས་རྒྱལ་སྱིད་

བསྐངས་པའྱི་སྐབས་ཡང་བསྐར་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏླེ་སྤྲུལ་བའྱི་སས་གསུམ་གྱི་ཡ་གལ་ན་སན་པ་

ཆླེས་ཆླེར་འབར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་བོད་དུ་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་འགོ་དོན་མཛད་པ་གཅྱིག་པོ་

མ་ཡྱིན་པར།  སླེ་སྱིད་ཀྱི་ཁོག་འབྱིགས་ལས།  བོད་དུ་སྱིད་ཀྱི་བ་བ་ཡང་བསྐངས་ནས་བྱི་ཇྱིའྱི་བརྒྱུད་

པ་སྔར་ལས་འཕླེལ་འགྱུར་བྱུང་བར་གསལ།  གཞན་ཡང་།   《པདྨ་བཀའ་ཐང་།》༧ ལས།  ཤར་

སོ་འཇམ་དཔལ་གྱིང་དུ་རྱིས་སྨན་བསྒྱུར།  །རྒྱ་ནག་སོབ་དཔོན་ཧ་ར་ནག་པོ་དང་།  །ཧྭ་ཤང་མ་ཧ་ཡ་

ན་སུ་ཏ་དང་།  །མཧྭ་ར་ཛ་མཧྭ་དླེ་བ་དང་།  །ལོ་ཙཱ་བྱི་རླེ་ཙན་པ་ཤྱི་ལ་སོགས།  །བོད་ཀྱི་མཁས་པ་མྱི་

བཞྱིས་རྱིས་སྨན་བསྒྱུར།  །ཅླེས་པ་སོགས་མདོར་ན་ཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧ་ནྱི་སྨན་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ལ་ཧ་

ཅང་མཁས་པ་མ་ཟད་རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ལའང་བང་ཆུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བཞླེད། 

མཁས་པ་ཆླེན་པོ་འདྱིས་བརམས་པའྱི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ཟ་འོག་གྱི་

སྒོན་བུར་བཞུགས་པ་ལ་《བ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་འཚོ་བའྱི་མདོ།》ཞླེས་པ་དླེ་དང་། མཐའ་གཞུག་ཙན་

པ་ཤྱི་ལ་ཧ་རང་ཡུལ་དུ་འབོན་ཁར་སས་ལ་གདམས་པ།  《བླེ་བུམ་ནག་པོའྱི་སྐོར་འཇལ་ཚད་དང་

བཅས་པ།》དང་ཙ་ར་ཀས་མཛད་པ་   《དྲང་སོང་སྱིང་རྒྱུད་མགོ་བང་ཁོག་ཡན་ལག་གྱི་ཕ་ཁྱིད་སྐོར་

གསུམ། དང་བྱི་ཇྱིའྱི་པོ་ཏྱི་ཁ་སླེར། ཞླེས་པ་རྣམས་བརམས་ནས་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་བར་གགས། 《བ་

དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་འཚོ་བའྱི་མདོ།》༨ ཞླེས་པའྱི་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་པུ་ཏྱི་ཆླེན་པོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་《རྒྱུད་

ཤླེལ་གྱི་མླེ་ལོང་།》 དང་།  《བང་ཁོག་སྟོད་ཀྱི་དམར་བང་གསལ་བའྱི་སྒོལ་མླེ།》《སྨད་ཀྱི་

དམར་བང་འཕྲུལ་གྱི་ལྡླེ་མྱིག》《ཡན་ལག་བཅོམ་ཐླེམ་བང་།》《གསང་ཏྱི་ཀ་གསུམ།》《བླེ་
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བུམ་སྨུག་པོ་སྱིང་ཏྱིག་ཡང་ཏྱིག》 《ཡྱི་གླེ་དམར་ཆུང་ར་འགླེལ་ཏྱིག་གསུམ།》《བདུད་རྱི་མླེ་

ལོང་།》 《རྨ་སྐོར་གསུམ་སྟོན་པ་ཐྱིག་ལླེ་གསལ་བའྱི་མདོ།》 དོན་སྱིང་རྣམ་པ་ལྔའྱི་དཔྱང་ཐྱིག》

《རྱིན་ཆླེན་དབྱིག》《མོ་དབྱིག》《མགོ་བོའྱི་རོད་བཟློག》《བདུད་རྱི་དར་ཡ་ཀན་ལྷུན་

བཟླེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར།》《མདོ་བང་ཆླེ་ཆུང་།》《ཉླེས་དམྱིགས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་བ།》《རོ་བཀ་

འཕྲུལ་གྱི་མླེ་ལོང་།》《རོ་བཀ་ཐ་གུ་དགུ་སྦོར།》《གསོན་ཐྱིག་རོ་ཐྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་དྲང་སོང་

མྱིའྱི་ཁོག་པ།》《བང་ཁོག་ཁླེམས་ཀྱི་མདོ།》《དྲང་སོང་གྱི་ཀླེང་རུས་ཆླེ་ཆུང་།》《ལླེའུ་བཅུ་

གསུམ་པ།》《ཚིགས་ཀྱི་སོམས་ཀྱི་ལླེའུ།》《རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་མཛོད་ཕན་པ་སྨན་གྱི་ལླེའུ།》《སྨན་

པ་ལ་རབ་ཏུ་གཅླེས་པའྱི་ལླེའུ་བཞྱི་བ།》《རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་ཕླེང་བ།》《རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་དབྱིག》ཅླེས་པ་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཕོགས་བསྡུས་མཛད་དླེ་ཟ་འོག་གྱི་སྒོམ་བུར་བཅུག་ཡོད། ཞླེས་གགས་པ་སོགས་

སྨན་དཔྱད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མང་དུ་བརམས་ཡོད།  གཞན་ཡང་ཁོང་དང་མཉམ་པོར་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་པ་

དྷརྨ་རཱ་ཛ་དང་།  རྒྱ་ནག་གྱི་སྨན་པ་ཧྭ་ཤང་མཧཱ་ཀྱིན་དཱ་གཉྱིས་སྟླེ་སྤྲུལ་བའྱི་སས་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་

སོ་སོའྱི་ལུགས་དང་བསྟུན་ནས་སྨན་གཞུང་བརམས་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པ་《རྱིན་

ཆླེན་སྤུངས་པའྱི་སྐོར།》ཞླེས་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་ཟླེར་བའྱི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་

བསྒྱུར་བརམས་གནང་ཡོད།   གོང་གསལ་བརམས་ཆོས་རྣམས་ལས་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཕྱི་རབས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་སྐལ་དུ་གྱུར་བ་ནྱི་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་《བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར།》རམ་མཚན་

གཞན་ལ་《རྒྱལ་པོའྱི་བ་ཡྱིག་འོད་འབར།》ཞླེས་པ་འདྱི་ལས་གཞན་མླེད་པར་བརོད།  གཞུང་འདྱི་

ནྱི་བོད་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ཡུན་རྱིང་ཉར་འཚག་བས་ཤྱིང་།  ༢༠༠༥་ལོར་ཟླ་བ་དང་བོ་བཟང་རོ་

རླེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལླེགས་སྒྱིག་མཛད་དླེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རྱིག་སྨན་རས་དོ་དམ་ཅུས་མྱི་རྱིགས་

གསོ་རྱིག་ཕག་དཔླེ་ལླེགས་སྒྱིག་དཔླེ་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུང་ཁང་

ནས་དཔར་དུ་སྐྲུན་པ་ཞྱིག་གོ །

བཞྱི་བ།   བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པས་གསོ་རྱིག་དཔྱད་བཅོས་སྐོར་ལ་བཞག་པའྱི་མཛད་རླེས།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་ལག་ལླེན་ནྱི་དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་བཟུང་སྟླེ་འཛམ་གྱིང་

གསོ་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱི་ཡང་རླེར་སླེགས་ཡོད་པ་ནྱི་རྱིགས་ཞླེན་གྱིས་བསངས་

པའྱི་མཁས་རློན་དུ་མ་ཞྱིག་གྱིས་འུར་སྒོག་བས་པ་ཙམ་གཏན་ནས་མ་ཡྱིན་པར། དཔའ་མཛངས་དང་

དམག་འཁྲུག་གྱིས་འཇྱིག་རླེན་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་བཙན་པོའྱི་དུས་སྐབས་ལ་མཚོན་ན། ཆླེས་མླེད་དུ་མྱི་

རུང་བ་ནྱི་རྨ་བཅོས་ལག་ལླེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་འཚོལ་བསྡུ་དང་གསོ་དཔྱད་མཁས་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་

རྣལ་མ་སྐླེད་བསྱིང་བླེད་རྒྱུ་དླེ་ཡྱིན་པས་ན། ལུགས་ཆླེན་གསུམ་གྱི་མཁས་པ་གཙོས་པོའྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་

སྨན་པ་མྱི་དགུ་དང་སྤྲུལ་པའྱི་སས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བོད་ཁམས་སུ་གདན་དྲངས་ཤྱིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་

སོའྱི་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བཅུག་པ་སོགས་མདོར་
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ན།  འགོ་བ་མགོ་ནག་ཡོངས་ཀྱིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བ་ནྱི་བཙན་པོ་ཡྱིན་ལ་བཙན་པོས་ཀང་གཙུག་ཏུ་

བཀུར་བ་ནྱི་ལྷ་རླེ་ཁོ་ནའོ་ཞླེས།   གཙིགས་ཆླེན་དང་གཙིགས་ཆུང་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་ལོ་གནང་བ་མ་

ཟད་མཐའ་ན་མངའ་ཁོངས་དང་སྱིད་དབང་གྱི་གོ་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་ལླེགས་སྐླེས་དང་ཐོབ་བབས་

བསལ་ཏླེ་རང་རླེའྱི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའྱི་གསོ་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཇླེ་བརན་དང་

མཐུས་སོ་ཇླེ་ཚང་དུ་བཏང་ཏླེ་ཆླེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་མན་ངག་སྤྱི་སོམ་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་

གྱི་ངོ་བོར་བཞླེངས་བསྐྲུན་མཛད་ཡོད།  ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་བཙན་པོའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་ནང་འདྲླེན་དང་ཕབ་བསྒྱུར་བས་པའྱི་བརམས་ཆོས་དླེ་དག་ལ་ཞྱིབ་བསྡུར་

བས་ཡོང་དུས་ཕལ་ཆླེ་བ་ནྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགསས་རྐང་བར་གྲུབ་ཡོད།  དླེ་ལྟ་བུའྱི་

དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་ལག་ལླེན་མཐོར་འདླེགས་དང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་སྐླེད་བླེད་པ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་བ་

མླེད་དུ་ཆླེ་ཞྱིང་བས་རླེས་འབུར་དུ་གཟླེངས་ཐོན་ཡོད་པ་ནྱི་བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ད་ལྟའྱི་དུས་

རབས་ཉླེར་གཅྱིག་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རྱིག་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་ན་རྨ་བཅོས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་

ལག་ལླེན་གྱི་རྱིག་པ་རྣམས་ཆླེས་སྔོན་ཐོན་གྱི་གས་སུ་ཚུད་ཡོད་པ་འདྱི་ཡང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་

ཉག་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བ་ང་ཚོས་སྤོབས་པ་གཟླེངས་སུ་བཏླེགས་ཏླེ་སྨྲ་བར་སྤོབས་ཏླེ།   གདོད་མའྱི་

བོད་རང་གྱི་གསོ་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་འཕླེལ་རྱིམ་ཁོད་ནས་རྨ་གསར་བར་མར་ཁུ་བཏང་ནས་ར་ཁ་སོམ་

པ་ཤླེས་པ་ནས་བཟུང་སླེམས་ཅན་དུད་འགོ་༩“སྤླེའུ་སྦྲུལ་”དང་“འདབ་ཆགས་བ་བླེའུ་”ལ་སོགས་པས་

སོ་སོའྱི་ལུས་སྟླེང་གྱི་གོ་བུར་བའྱི་རྨས་སྐོན་རྣམས་ཅྱི་ལྟར་འཚོ་བར་བླེད་པའྱི་ཐབས་སོགས་ལ་དོ་སྣང་

དང་རྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་སོ་ནས་ ༡༠ “བཅད་འབོར་ཉྱི་ཤུ”་ལ་སོགས་པ་གསར་གཏོད་མཛད་དླེ་དཔྱད་བཅོས་

རྱིག་པའྱི་ལག་ལླེན་ཕུན་སུམ་ཇླེ་ཚོགས་སུ་བཏང་བའྱི་སྟླེང་ལ།  བཀའ་དྲྱིན་བ་ན་མ་མཆྱིས་པའྱི་

ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིླེླེས་ཕོགས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཆླེན་པོ་བཞྱི་གཅྱིག་འདུས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་མཐའ་བཞྱིའྱི་

སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་གངས་ཀྱིས་མྱི་ལང་བ་ནང་འདྲླེན་དང་ཕབ་བསྒྱུར་གནང་ཞྱིང་།  ལྷག་

པར་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁོག་འབུགས་བླེླེཌཱུརྱའྱི་མླེ་ལོང་། ༡༡་“བཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧས་དླེ་ཕོ་ནླེ་ཙོ་རྨ་བ་

གསུམ་ལས་བྱུང་བ་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྐོར་སོགས་མང་དུ་བསྒྱུར་ནས་བའྱི་སྨན་པར་བཞུགས་ཏླེ་ཁབ་ཀང་

བཞླེས།དླེ་ལ་སས་གསུམ་བྱུང་བའྱི་ཆླེ་བ་གཙང་སྟོད་དུ་བཏང་བའྱི་བྱི་ཇྱིའྱི་རྒྱུད་པ་རྣམས་འཕླེལ།  བར་

བ་གཡོར་པོར་བཏང་སྟླེ་གཡོར་པོ་ས་རྩུབ་པས་མགོ་དཔྱད་ལ་མཁས་དགོས་གསུངས་ནས་ནཱ་ག་ར་

ཙའྱི་མདའ་བཅོས་དང་གཟླེས་བསྡུས།  མདའ་བཅོས་ལླེའུ་བཞྱི་བ།  ར་བ་རྱིན་ཆླེན་འཕྲུལ་གྱི་བཞྱི་

སྐོར།  འགླེལ་བ་དམལ་པ་ཁག་འཛག་ཆླེ་ཆུང་། ར་བཅོས་སོག་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆླེ་ཆུང་།ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོའྱི་

ལོག་གནོན། ལྷ་བ་དང་ཀླད་པ་བཅོས་པ་སོགས་བྱིན་ནས་བཏང་བ་ལས་ལྷོ་ཕོགས་དོང་ཁའྱི་སྨན་པ་

རྣམས་བྱུང་ངོ་།  །དླེ་བཞྱིན་བུ་ཆུང་བ་དབུ་རུ་བཞུགས་ཏླེ་དབུ་རུའྱི་མྱི་ངན་པས་འཁྲུག་རོད་མོད་ཡན་
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ལག་དང་བང་ཁོག་ལ་མཁས་དགོས་ཟླེར་ནས་དླེ་ཕོའྱི་སྐུ་སྟོད་སྨད་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་གསང་བཙལ་བ་”ལ་

སོགས་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་མང་དུ་བསལ་བ། ཡང་གཞུང་དླེ་ཉྱིད་ལས་བྱི་ཅྱིའྱི་“རྒྱུད་པ་

ཞང་དང་སྟོང་དང་བྲང་ཏྱི་གསུམ་གྱིས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སོ་ཁ་བསྲུང་བ་པོ་ལོ་བཞྱིར་བས་པའྱི་བ་དགའ་

ལ་རྒྱལ་པོས་རྒྱུད་ཤླེལ་གྱི་མླེ་ལོང་དང་རྨ་བཅོས་མ་བུ་བཅུ་བདུན་སོགས་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་གསུམ་ཡྱི་

གླེ་དམར་ཆུང་དང་བཅས་པ་གནང་སྟླེ་མྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱི་བརྒྱུད་བར་རྒྱལ་པོའྱི་བ་སྨན་དུ་དབང་བསྐུར་

ཞྱིང་དམག་ནས་ཀང་བཏོན་པར་གགས།” ཞླེས་དཔའ་པོའྱི་རྱིང་མ་ལ་རྒྱལ་པོའྱི་ཕག་སྦལ་ན་བཞུགས་

པའྱི་གཞུང་པོ་ཏྱིའྱི་སྐླེས་སུ་བཏླེགས་པ་འདྱི་ནྱི་སྐབས་དླེར་སོ་སོའྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཇྱི་ཙམ་གོང་བཀུར་

དང་ཆླེ་མཐོང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཚོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  སོབ་མ་སྟོང་བཞླེར་མླེས་པོ་ལ་

མགོ་དཔྱད།  བྲང་ཏྱི་རྒྱལ་མཉླེས་མཁར་བུར་བང་ཁོག  ཞང་ལྷ་མོ་གཟྱི་ལ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱི་བཅོས་

གནང་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་།  “དླེ་ནས་ཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧ་རང་ཡུལ་དུ་འབོན་ཁར་སས་ལ་གདམས་

པ་བླེ་བུམ་ནག་པོའྱི་སྐོར་མཇལ་ཚད་དང་བཅས་པ།  ཙ་ར་ཀས་མཛད་པ་དྲང་སོང་གྱི་རྙྱིང་རྒྱུད་མགོ་

བང་ཁོག་ཡན་ལག་གྱི་པ་འཁྱིད་སྐོར་གསུམ།  མགོ་བང་ཁོག་ཡན་ལག་འདུ་བ་ཐོར་བུ་དང་བཅས་

པའྱི་བཅོས་ཐབས་ར་བའྱི་མན་ངག་དོན་བརྒྱད་པ་རྣམས་ལ་བྱི་ཇྱིའྱི་པོ་ཏྱི་ཁ་སླེར་དུ་གགས་པ་རྣམས་

ཕུལ་བ་ལས།  ཕྱི་མ་ལ་རྒྱལ་པའྱི་བ་ཡྱིག་འོད་འབར་དུ་གགས།”ཞླེས་དང་།  ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ།  ༡༢་

ལས། སོང་བཙན་དུས་སུ་ལུགས་ཆླེན་གསུམ་གྱི་གཞུང་།   ཨག་ཚོམ་རྱིང་ལ་རྒྱ་བཟའྱི་ལུགས་རྣམས་

དང་།  ཧྭ་ཤང་བྱི་ཇྱི་སོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བརམས་མང་།  ཞླེས་དང་། ཡང་གཞུང་དླེའྱི་ནང་དུ།  ༡༣་

གོང་སྨོས་འཛོ་རོ།  བྱི་ཇྱི།  མཐའ་བཞྱི་གསུམ་པོ་ནྱི་ཆོས་རྒྱལ་བ་སྨན་གྱི་བརྒྱུད་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་

ནོ། ། ཞླེས་དང་། ཡང་“ཁོམ་གྱི་ཡུལ་ནས་བྱི་ཆླེ་ཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧ་བ་བའྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་བཀུག་ནས་

ལྷ་རླེར་བཀུར་ཏླེ་མ་གསུམ་བུ་བཅུ་བཞྱི།  ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་གསང་་བའྱི་བུ་བཞྱི་སྟླེ་རྒྱས་པའྱི་སྐོར་

དང་།  བླེ་བུམ་སྨུག་པོྱི་ཏྱི་ཀ་ཡང་ཏྱིག་སྟླེ་འབྲྱིང་པོ། བསྡུས་པ་ཡྱི་གླེ་དམར་ཆུང་སོགས་བརམས་”པ་

སོགས་ཁོང་གྱིས་བརམས་ཤྱིང་བསྒྱུར་གནང་པའྱི་གཞུང་གྱི་མཚན་བང་དླེ་དག་ལ་མཇལ་དུས་ཀང་

བོད་བཙན་པོའྱི་སྐབས་སུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ལག་ལླེན་ཅྱི་ཙམ་དར་འཕླེལ་བྱུང་ཡོད་

མླེད་དང་། བྱི་ཅྱིའྱི་རྒྱུད་པས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གསོ་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སྟླེང་ལ་བས་རླེས་

དང་བཀའ་དྲྱིན་ཅྱི་ཙམ་བསྐངས་ཡོད་མླེད་ཀང་གསལ་པོར་རོགས་ཐུབ་བོ།།

ལྔ་བ།   བྱི་ཇྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་གྱི་བསྟན་དོན་དངོས་ལས་འཕོས་པའྱི་ཕན་བཤད་ཐོར་བུ།

བསྟན་བཅོས་ཆླེན་པོ་སྤྱི་དང་འདྲ་བར་གཞུང་འདྱིའྱི་དབུར་ཡང་སྐད་གཉྱིས་ཤན་སྦར་དང་འགྱུར་

ཕག   རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་བཅས་ཕུད་པའྱི་ལླེའུ་ཆླེན་པོ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་ཕོགས་བསྡུས་མཛད་
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ཡོད།  དླེ་ཡང་། གོའྱི་༼མགོ་༽བོ་དང་།  བང་ཁོག་དང་།  ཡན་ལག་དང་།     འདུ་བ་དང་།      ཐོར་

བུ་དང་།  མ་ལུས་པ་སྟོན་པར་བླེད་དོ།  །ཞླེས་གཞུང་དོན་མ་ལུས་པ་མདོར་བསྟན་གྱི་སོ་ནས།  ལླེའུ་

དང་པོ་མགོ་རྨ་གསོ་བའྱི་ཐབས་ལ།  ནང་གསླེས་མགོ་བོ་ཆག་མ་ཆག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་བརག་པ་

དང་བཅོས་ཐབས་བསྟན་པ་བཅས་ས་བཅད་ཆླེན་པོ་གཉྱིས་དང་།  ལླེའུ་གཉྱིས་པ་བང་ཁོག་གྱི་རྨ་

གསོ་ཐབས་ལ། གསང་གནས་དང་དཔྱད་ཐབས།  བང་ཁོག་སྟོད་ཀྱི་རྨ་བརོལ་མ་རོལ་དང་བཅོས་

ཐབས།  བརག་ཐབས་དང་བཅོས་ཐབས། བང་ཁོག་སྨད་ཀྱི་བཅོས་ཐབས་བཅས་ས་བཅད་ཆླེན་པོ་

བཞྱི།  ལླེའུ་གསུམ་པ་ཡན་ལག་གྱི་རྨ་གསོ་བའྱི་ཐབས་ལ། གནད་ཀྱི་རྣམ་གངས།  གནད་ཀྱི་མཇལ་

ཚད།  གནད་ལ་ཕོག་པའྱི་རགས།  འཆྱི་ཁའྱི་དུས་ཚོད།  བཅོས་ཐབས་བཅས་ནང་གསླེས་ས་བཅད་

ཆླེན་པོ་ལྔ།  ལླེའུ་བཞྱི་བ་འདུ་བ་གསོ་ཐབས་ལ།  ཉླེས་པ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་དབླེ་བ།  དོན་

ལྔ་སྣོད་དྲུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་དབླེ་བ། དླེ་བཞྱིན་མ་ཞུ་བ་དང་འཁྲུ་ནད།  སུརྱ་དང་སྐྲན་ནད། དུག་

ནད་རྱིམས་ནད་ཆུ་སླེར་གྱི་ནད་བཅས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་དབླེ་བ།  དླེ་དག་གྱི་བཅོས་ཐབས་བཅས་

བསོམས་པའྱི་ནང་གསླེས་ས་བཅད་ཆླེན་པོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག  ལླེའུ་ལྔ་བ་ཐོར་བུའྱི་ནད་གསོ་བའྱི་ཐབས་

ལ། གྲུབ་བུའྱི་ནད་གསོ་བའྱི་ཐབས་ཞླེས་ས་བཅད་གཅྱིག་དང་།  ལླེའུ་དྲུག་པ་མ་ལུས་པ་གསོ་བའྱི་

ཐབས་ལ། ཁུ་བ་དང་ཕླེ་མ། རྱིལ་བུ། ལྡླེ་གུ་བཅས་ཀྱི་སླེ་ཚན་བསྟན་པའྱི་ས་བཅད་དང་།  འབྲས་

ནད་དང་དམུ་ཆུ། སྐྱུགས་བཤལ་བཅས་ཀྱི་ས་བཅད།  མྱི་རྒོད་སྐྱུགས་ཀྱི་མན་ངག་དང་སྦོང་གྱི་མན་

ངག  ཆག་ཆྱིངས་ཀྱི་མན་ངག  ཕལ་བཅོས་ཐོར་བུ།  ཟས་བཅོས། ཐོར་བུའྱི་ནད། རྣ་བ་འོན་པ་དབླེ་

བར་བ་བའྱི་མན་ངག  སྣ་ཁག་གཅོད་ཐབས།  སོ་སྱིན་བཅོས་ཐབས།  བཤང་བ་ལ་བརག་ནས་བཅོས་

ཐབས།  ཆུ་འགགས་བཅོས་ཐབས། ཟ་འཕྲུག་བཅོས་ཐབས་བཅས་ར་བའྱི་ས་བཅད་ཆླེན་པོ་ཉྱི་ཤུ་ཐམ་

པ་དང་མཇུག་བསོམས་བཅས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྟན་ཡོད།   འདྱི་ལྟར་གཞུང་ལུགས་འདྱིའྱི་ས་བཅད་ཀྱི་སྤྱི་

ཁོག་རྣམས་ཕོགས་བསོམས་ཀྱི་སོ་ནས་དབླེ་ཞྱིབ་རགས་ཙམ་བླེད་སྐབས།  ཙན་པ་ཤྱི་ལ་ཧས་བརམས་

པའྱི་《བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར།》ཞླེས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱི་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྨ་བཅོས་ལག་ལླེན་

གྱི་སྐོར་ནས་ཆླེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དཔལ་རྒྱུད་བཞྱི་དང་གོང་སྒྱིག་ནས་དཔྱད་ན།  ད་དུང་ཡང་

གཞུང་ལུགས་འདྱི་ལ་མ་འདང་བའྱི་ཆ་དང་ཧ་ཅང་མདོར་བསྡུས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མངོན་ཡོད། ཕོགས་

གཞན་ཞྱིག་ནས་གླེང་ན། ཆླེས་སྟབས་བདླེ་ཞྱིང་ལག་ལླེན་དུ་འདླེབས་ས་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ངོ་

བོར་ཡང་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་སྐབས་དངོས་སུ་བཞུགས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་དང་སོ་མ་ར་ཛ་

གཉྱིས་ཕུད་པའྱི་རྨ་བཅོས་རྱིག་པའྱི་སྐོར་ལ་གཞུང་ག་རྒྱས་ཤོས་ནྱི་བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་

པར་འདོད་ལ།    གསོ་དཔྱད་རྱིག་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྱིང་པོ་ལྟ་བུའམ་དངོས་

གྲུབ་འབྱུང་བའྱི་ཁ་སླེར་ལྟ་བུ་ལག་ལླེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་འདུས་པས་ན་བཅོས་ཐབས་ར་བའྱི་མན་

ངག་ཟླེར་དགོས་དོན་ཡང་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལས་ཆླེ་སྟླེ།  དླེ་མྱིན་ལླེའུ་དང་པོ་མགོ་རྨ་གསོ་བའྱི་སྐབས་

སུ། བརག་བཅོས་གཉྱིས་ལས་གཞན་མགོའྱི་རྱིགས་དང་དབྱིབས། གནས་ལུགས།  ཀླད་པ་དང་ར་རུས་

ཆུ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པའྱི་གནད་དམྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སྔོན་འགོའྱི་ཆ་རྐླེན་གང་མང་ཞྱིག་བསྟན་
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མླེད་པ་དང་།  དླེ་བཞྱིན་ར་ཡྱི་མཁར་ལ་རུས་པའྱི་འཕང་ཤ་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཀུན་གྱི་འདུས་ས་གསུམ་འགྱུར་

སྐླེ་ཡྱི་རྨའྱི་སྐོར་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་བསྟན་མླེད། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ནད་རྣམས་འབྱིན་

པར་བླེད་པའྱི་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་བད་ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བཤད་པའྱི་རྒྱུད་ལས་ཟུག་རྔུ་བརག་པའྱི་ཆ་

བད་ལ་བཅུ་གསུམ། སྐམ་པའྱི་སླེ་ཚན་ལ་དྲུག  གཙགས་བུའྱི་སླེ་ཚན་ལ་བརྒྱད།  འབྱིག་བླེད་ཐུར་མའྱི་

སླེ་ཚན་ལ་དགུ།  ཕན་བུའྱི་སླེ་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་སུ་དབླེ་བའྱི་ཆ་བད་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཧ་ཅང་སྟོང་ཆ་ལྡན་

ཡོད།   བང་ཁོག་དང་ཡན་ལག་གྱི་རྨ་ལ་མཚོན་ནའང་སྱིང་པོ་བཅུད་འདུས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ལག་ལླེན་ཐམས་

ཅད་གོ་བདླེ་བའྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་ཡོད།  ལླེའུ་བཞྱི་བ་འདུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཅོས་སུ་རུང་བའྱི་ནད་བརྒྱ་ར་

གཅྱིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་བསྟན་མླེད་ལ།  དཔླེར་ན། རླུང་ནད་ལ་བདུན་དང་མཁྱིས་པ་བཞྱི།  བད་

ཀན་ལ་བདུན་བཅས་བསྟན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དང་།  རྒྱུད་བཞྱི་ལ་མཚོན་ན།  ཉླེས་པ་གསུམ་བསོམས་པའྱི་

ནང་གསླེས་དབླེ་བ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་ཡོད།  དླེ་བཞྱིན་ལླེའུ་ལྔ་བར་ཐོར་ནད་གསོ་བའྱི་

སྐབས་ལ་གྲུམ་བུ་གསོ་བའྱི་ཐབས་གཅྱིག་པོ་ལས་གཞན་བསྟན་མླེད།  གཞུང་འདྱིའྱི་མ་ཡྱིག་ལྟར་ན་

ཤོག་ལྷླེ་༡༨༠ ནས་༡༨༧ བར་དང་ཤོག་ལྷླེ་༢༡༥ ནས་༢༢༢ བར་བཅས་བསོམས་ཤོག་ལྷླེ་བཅོ་བརྒྱད་

ཆད་ཡོད་པ་དླེ་ལླེའུ་འདྱིའྱི་གོང་འོག་ཡྱིན་པར་གླེང་།  གཞན་ལླེའུ་མཐའ་མ་མ་ལུས་པ་གསོ་བའྱི་སྐབས་

སུ་ཆག་ཆྱིངས་ཀྱི་མན་ངག་ལ་སོགས་པ་བང་ཁོག་གྱི་རྨ་གསོ་བའྱི་སྐབས་དང་།  ཉླེས་གསུམ་དང་གོ་

སྱིང་ལ་སོགས་པ་འདུ་བ་གསོ་བའྱི་སྐབས་དང་། སྐྱུགས་འཁྲུ་ལ་སོགས་པ་ཐོར་ནད་ཀྱི་རྱིགས་སོགས་

གོང་གྱི་ལླེའུ་ལྔའྱི་ནང་མ་འདུས་པ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མླེད།  འདྱི་ལྟར་དཔྱད་ཚེ།《རྒྱལ་པོའྱི་བ་

ཡྱིག་འོད་འབར།》ཟླེར་བའྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་གཅྱིག་པོ་མ་ཡྱིན་པར་ད་དུང་

ཡང་ལླེའུ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུས་ཡོད་པ་འདྲ་སྟླེ།   《སླེ་སྱིད་ཀྱི་ཁོག་འབྱིགས་ལས།》 “མགོ་དང་

བང་ཁོག་ཡན་ལག་འདུ་བ་ཐོར་བུ་དང་བཅས་པའྱི་བཅོས་ཐབས་ར་བའྱི་མན་ངག་དོན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་

ལ་བྱི་ཇྱིའྱི་པོ་ཏྱི་ཁ་སླེར་དུ་གགས་པ་རྣམས་ཕུལ་བ་ལས། གཞུང་ཕྱི་མ་ལ་རྒྱལ་པོའྱི་བ་ཡྱིག་འོད་འབར་

ཞླེས་པའྱི་མཚན་ཀང་བཏགས་སོ། །”ཞླེས་པ་འདྱི་ལ་བརླེན་ནས་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་གང་མང་ཞྱིག་གྱིས་

རྒྱལ་པོའྱི་བ་ཡྱིག་འོད་འབར་དང་བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར་གཉྱིས་གཞུང་ལུགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པར་བཞླེད་

མོད།   གཞུང་འདྱིའྱི་དབུར་རྒྱལ་པོའྱི་བ་ཡྱིག་འོད་འབར་ནྱི་འཆན་བུའྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་ལས་

གཞན་མགོ་མཇུག་གང་ནའང་གསལ་ཁ་མླེད།   《བྱི་ཅྱིའྱི་པུ་ཏྱི་ཁ་སླེར།》གྱི་སྒྱིག་པ་པོའྱི་གཏམ་

ལས་ཀང་།  གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དྲང་སོང་རྙྱིང་རྒྱུད་ཀྱི་པ་ཁྱིད་སྐོར་གསུམ་དང་། བླེ་བུམ་ནག་པོའྱི་སྐོར་

འཇལ་ཚད་དང་བཅས་པ་ཡོད་དགོས་པར་དོགས་སོང་གནང་ཡོད།  གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་ཙན་པ་ཤྱི་ལ་

ཧས་བརམས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་གཅྱིག་པོ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མླེད་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཡྱིད་སྐོ་

དགོས་པའྱི་གནས་ལས་མ་འདས་ཏླེ།  གཞན་ཡུལ་སྐད་དང་བར་རྙྱིང་གྱིས་ཆླེས་ཆླེར་སྦྲླེལ་པའྱི་གནའ་

དཔླེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནད་རྱིགས་བརག་ཐབས་དང་བཅོས་ཚུལ་ལ་སོགས་པའྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོའྱི་ལག་

ལླེན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད་པ་ནྱི།  གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཡང་རླེར་གགས་པའྱི་དཔལ་

ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་ལ་མཚོན་ནའང་གཞུང་འདྱི་དག་ལས་ལླེགས་ཆ་འཚོལ་བསྡུས་དང་མན་ངག་གཅླེས་ཉར་
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བས་ཡོད་པ་ནྱི་རྱིགས་པས་རོགས་ཐུབ་པའོ།། །།

དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག

༡   གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁོག་འབུགས་བླེླེཌཱུརྱའྱི་མླེ་ལོང་། སླེ་སྱིད་སངས་རྒྱ་མཚོ། ཤོག་ངོས་༩༦ བོད་

ཀྱི་གཙུག་ལག་ཞྱིབ་དཔྱོད་ཁང་།  ༢༠༠༨ ལོ་དཔར་སྐྲུན་མཛད།

༢   སོབ་དཔོན་ཆླེན་མོ་རག་རོ་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱི་དཔྱད་རོམ་ཐོར་བུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐོར་

ལས།  ཤོག་ངོས་༡༨༨།

༣   བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལོ་རྒྱུས་གསལ་སྟོན་བླེླེཌཱུརྱ་སྔོན་པོ། ཤོག་ངོས་༡༨༩ སྐལ་བཟང་འཕྱིན་

ལས།  ཀྲུང་གོ་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༧ ལོར་དཔར་དུ་སྐྲུན།

༤   གཡུ་ཐོག་གསར་རྙྱིང་གྱི་རྣམ་མཐར་བཀའ་རྒྱ་མ།  ཤོག་ངོས་༡༠༡  ཇོ་བོ་ལྷུན་གྲུབ་བཀ་

ཤྱིས།   མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོར་དཔར་དུ་སྐྲུན།

༥    བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ལོ་རྒྱུས་གསལ་སྟོན་བླེླེཌཱུརྱ་སྔོན་པོ། ཤོག་ངོས་༩༡། སྐལ་བཟང་འཕྱིན་

ལས།  ཀྲུང་གོ་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།  ༡༩༩༧ ལོར་དཔར་དུ་སྐྲུན།

༦   ཟུར་མཁར་བའྱི་ཤླེས་བ་ཁོག་འབུབས། ཤོག་ངོས་༢༠༨ ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ།  མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།   ཨ་རུ་དཔླེ་ཚོགས། ༢༠༠༦ ལོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད།

༧    པདྨ་བཀའ་ཐང་།  སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།  སྒ་བསྒྱུར་བའྱི་ལླེའུ་ག་བཞྱི་པ་ཤོག་ངོས་

༡༢༤  ༡༩༩༠ལོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད།

༨   གངས་ལོངས་གསོ་རྱིག་བསྟན་པའྱི་ཉྱིན་བླེད་རྱིམ་བོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཕོགས་བསྒྱིགས། ཤོག་

ངོས་༤༥།  བམས་པ་འཕྱིན་ལས།  བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་།  ༡༩༩༡ ལོར་པར་དུ་སྐྲུན། 

༩   གསླེར་བྲླེ་དངུལ་བྲླེ།    བྲང་ཏྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན།    ཤོག་ངོས་༡༣       མྱི་རྱིགས་དཔླེ་

སྐྲུན་ཁང་། ཨ་རུ་དཔླེ་ཚོགས།  ༢༠༠༦ལོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད།

༡༠   ཤླེས་གོང་ཤླེས་ཕླེང་།  ཤོག་ངོས་༢༩༩  དླེའུ་དམར་དགླེ་བཤླེས་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས།  བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་། 

༡༡   གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁོག་འབུགས་བླེླེཌཱུརྱའྱི་མླེ་ལོང་། སླེ་སྱིད་སངས་རྒྱ་མཚོ། བོད་ཀྱི་གཙུག་

ལག་ཞྱིབ་དཔྱོད་ཁང་།  ཤོག་ངོས་༩༩ ལས། ༢༠༠༨ལོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད།

༡༢   ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ།   སྟོད་ཆ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཁ་མགུ་དྷརྨཱ་ཀ་ར་

རོམ་བསྒྱུར་ཁང་། སྟོད་ཆ། ཤོག་ངོས་༥༨༢  
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༡༢   ཤླེས་བ་ཀུན་ཁྱབ།   སྟོད་ཆ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཁ་མགུ་དྷརྨཱ་ཀ་ར་

རོམ་བསྒྱུར་ཁང་། སྟོད་ཆ། ཤོག་ངོས་༥༩༠

༡༣  ཟུར་མཁར་བའྱི་ཤླེས་བ་ཁོག་འབུབས་ལས།  ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ།  མྱི་རྱིགས་དཔླེ་

སྐྲུན་ཁང་།   ཨ་རུ་དཔླེ་ཚོགས། ཤོག་ངོས་༢༠༩  ༢༠༠༦ལོར་དཔར་སྐྲུན་མཛད།

*******
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༄༅།།བ་ཞླེས་པའྱི་གོ་དོན་དང་ངོས་འཛིན་སྐོར་ལ་བསྐར་དུ་དཔྱད་པ།

དབང་རྒྱལ་རོ་རླེ། ༼ཉམས་གསོག་སོབ་མ།༽

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

E-mail <wangchendorjee2@gmail.com>

འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་གཙོས་སླེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་ཅྱིང་། བདླེ་སྡུག་དང་ལླེགས་ཉླེས་ཀྱི་

ར་བར་གྱུར་པའྱི་བ་ཞླེས་པ་འདྱི་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་འབའ་

ཞྱིག་སྟླེ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་དཀར་རྱིས་རྱིག་པ།དླེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་བོན་པོའྱི་རྱིག་གནས་དང་

དམངས་སོལ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆླེས་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དླེ་ལྟར་དབང་ཤླེས་ཀྱིས་གཞལ་མྱི་ནུས་

པའྱི་ནུས་པ་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངོས་པོའམ་དྭངས་མའྱི་འབྱུང་ཁམས་ཕ་མོ། བག་ཆགས་ཀྱི་རླེས་འབྲང་

ཀུན་གཞྱིའམ་ཡང་ན་དླེ་ལས་གཞན་པའྱི་ནུས་པ་རང་ག་བ་ཞྱིག་དང་། གང་ལྟར་དླེ་ནྱི་ཧ་ཅང་རོགས་

དཀའ་བའྱི་གསང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གདོན་མྱི་ཟ། དླེ་བས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བ་དང་དླེའྱི་ངོ་བོ། བ་

གནས་ངོས་འཛིན་སོགས་ལ་འགླེལ་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་ཡོད། སྐབས་འདྱིར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཀང་སྔ་རབས་མཁས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་དང་། བཀའ་ལུང་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་ཚུལ་ལ་

དཔྱད་ཁུལ་གྱིས་བ་ཡྱི་སྐོར་ཅུང་ཙམ་གླེང་ན། དླེ་ཡང་བ་ཞླེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་གོ་དོན་ནྱི་མཆོག་གམ་རབ། 

ཡང་ན་གཙོ་བོ་དང་སྱིང་པོ་ཞླེས་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་དགོས་པ་དང་། གསོ་རྱིག་གཞུང་ནང་ཚེ་རགས་

བ་ཡྱི་ར་ལ་བརག་པ་ཞླེས་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བརན་མྱི་བརན་དང་། དླེར་བར་ཆད་གོད་ཁ་སོགས་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོང་མྱིན་གྱི་རགས་ནྱི་ལུས་འཛིན་པའྱི་མཆོག་གམ་གཙོ་བོ་བ་ལ་བརག་ཞླེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་    

དང་། དླེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་འཕོ་བའྱི་དྭངས་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དླེས་

སོག་གནས་པར་བླེད་པའྱི་ལས་བླེད་དོ་ཞླེས་སྱིང་དོན་གྱི་ཚུལ་དུའོ།།

དཔྱད་རོམ་གྱི་དཀར་ཆག

སྔོན་གླེང་།

གཅྱིག  བ་ཞླེས་པའྱི་གོ་དོན་གྱི་སྐོར།

གཉྱིས།  བ་ཡྱི་ངོ་བོ་དང་བླེད་ལས་ངོས་འཛིན་གྱི་སྐོར།

གསུམ།  བ་ར་དང་བ་གནས་བརྱི་ཚུལ་གྱི་སྐོར། 

བཞྱི། བོད་ཀྱི་དམངས་སོལ་རྱིག་གནས་ལས་བ་ཡྱི་སྐོར།
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[Full paper]

༄༅།།བ་ཞླེས་པའྱི་གོ་དོན་དང་ངོས་འཛིན་སྐོར་ལ་བསྐར་དུ་དཔྱད་པ།

དབང་རྒྱལ་རོ་རླེ། ༼ཉམས་གསོག་སོབ་མ།༽

ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉླེར་ཁང་།

E-mail <wangchendorjee2@gmail.com>

བ་ཞླེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་ནང་དོན་རྱིག་པ། དླེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་བོན་པོའྱི་རྱིག་

གནས་དང་དམངས་སོལ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆླེས་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མོད། བ་ཞླེས་པའྱི་ཐ་སད་འདྱི་

བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཁོད་དུ་དུས་ནམ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་དར་འཕླེལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་མྱིན་ནྱི་ད་དུང་སྨྲ་བརོད་

ལས་འདས། འོན་ཏླེ་རྱིག་གནས་དླེ་དག་གྱི་ནང་དུ་བ་ཡྱི་གོ་དོན་ཡང་མྱི་འདྲ་བར་དླེ་ནྱི་རྱིག་གནས་ཀྱི་

རྱིན་ཐང་དམྱིགས་བསལ་ལྡན་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཏུ་འདོད། དླེ་ཡང་བོད་སྔ་རབས་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པོ་

ཞྱིག་གྱིས་བ་ཡྱི་ངོས་འཛིན་དང་གོ་དོན་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་མང་དུ་གསུངས་ཡོད་ན་ཡང་། ད་དུང་

གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བསམ་ཚུལ་འབབ་ས་ཞྱིག་བྱུང་མླེད། དླེ་བས་ཕན་གྱིས་ད་ལམ་གྱི་གསོ་རྱིག་ཚོགས་

ཆླེན་འདྱིར་བ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་དོན་དང་། དླེ་བཞྱིན་

ནང་བསྟན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གྱི་འགླེལ་ཚུལ། དླེ་ནས་བོད་ཀྱི་བོན་པོའྱི་རྱིག་གནས་དང་བོད་

དམངས་ཁོད་རྱིག་གནས་ཀྱི་གོ་ལུགས་སོགས་ལ་གཞྱི་བས་ནས་བ་ཡྱི་གོ་དོན་དང་ངོས་འཛིན་སོགས་

ཀྱི་སྐོར་ལ་བསྐར་དུ་དཔྱད་པ་བླེད་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔྱད་རོམ་གྱི་དཀར་ཆག

སྔོན་གླེང་།

གཅྱིག  བ་ཞླེས་པའྱི་གོ་དོན་གྱི་སྐོར།

གཉྱིས།  བ་ཡྱི་ངོ་བོ་དང་བླེད་ལས་ངོས་འཛིན་གྱི་སྐོར།

གསུམ།  བ་ར་དང་བ་གནས་བརྱི་ཚུལ་གྱི་སྐོར། 

བཞྱི།  བོད་ཀྱི་དམངས་སོལ་རྱིག་གནས་ལས་བ་ཡྱི་སྐོར།
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བ་ཞླེས་པའྱི་ཚིག་དོན་ལ་དཔྱད་པ།

སྤྱིར་བ་ཞླེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་རང་རླེ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕླེལ་རྱིམ་ནང་ས་ཁམས་

ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་གྱི་ཆ་རྐླེན། འཚོ་བའྱི་གོམས་གཤྱིས་སོགས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཐ་སད་རྣལ་མ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ཐ་སད་འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་འཇུག་ཡུལ་ནྱི་ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆླེ་བ་ཡྱིན། དླེ་ཡང་

བོད་ཀྱི་དམངས་སོལ་ནང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྤོད་པའྱི་བ་རྱི་དང་བ་མཚོ། བ་བྲག བ་གཡུ། བ་གསླེར། བ་

སོག་སོགས་ཆླེས་མང་བ་དང་། དླེ་བཞྱིན་དུ་གནའ་རབས་བཙན་པོའྱི་དུས་སུ་ཡང་རྒྱལ་སྱིད་དང་

འབྲླེལ་བའྱི་བ་ལྔ་ཞླེས་རྒྱལ་པོ་འབངས་ཀྱི་བ་དང་། ཡོ་གལ་འཆོས་པ་སྱིད་ཀྱི་བ།དགུང་བོན་དབང་

གྱི་བ། ནང་བོན་རྱིས་ཀྱི་བ། ཡུལ་དཔོན་འཕང་བཟོའྱི་བ་ཞླེས་གགས་པ་དང་། ཡང་ཁྱི་སོང་ལྡླེ་བཙན་

སྐབས་ཡུལ་ལུང་འདྲ་མྱིན་ནས་ཕླེབས་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་བ་གཙིགས་བཅུ་གསུམ་ཞླེས་གསོལ་

རས་གནང་བ། དླེ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་འགོ་གངས་ལ་ཐུག་པའྱི་རང་རླེའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གྱི་ར་བར་འགྱུར་

བའྱི་བོན་གྱི་གཞུང་རྣམས་ལས།   །བ་ཡྱིད་སླེམས་གསུམ་མ་ཤླེས་ན།   །འདྲླེན་སྟོན་པ་རྣམས་འདྲླེན་

ཐབས་མླེད། །གསུངས་པ་དང་། ཡང་གསང་འདུས་ལས། བ་ནྱི་སོག་གྱི་རླེས་འགོ་བླེད། གསུངས་ཡོད་

པ། དླེ་བཞྱིན་དུ་དུར་འདུས་ལས། །བ་ནྱི་ཡྱིད་ཐྱིམ་ཡྱིད་ནྱི་སླེམས་ལ་ཐྱིམ། །སླེམས་ནྱི་ནམ་མཁའ་འདྲ་

སྟླེ་སྟོང་པའོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། དླེ་ལྟར་དུ། བ་ནྱི་སླེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡྱིན། །ཡྱིད་ནྱི་སླེམས་

ཀྱི་འཕོ་འདུ་ཡྱིན། །སླེམས་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་གདལ་ཁྱབ་ཡྱིན། ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐ་སད་འདྱིའྱི་འཇུག་

ཡུལ་མྱི་འདྲ་བ་སོ་སོ་དང་། དླེ་བཞྱིན་དུ་དཔྱད་བུ་ཁྱི་ཤླེས་ཀྱིས་མཛད་པར་གགས་པའྱི་ཕྱྭ་གཤླེན་ཐླེག་

པའྱི་ཁོང་གཏོགས་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་དང་། གཡུ་ཐོག་གསར་མས་མཛད་པར་འདོད་པའྱི་བོད་

ཀྱི་གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་རྣམས་ལས། བ་ར་བརག་པ། བ་གནས་འཕོ་ཚུལ། བ་འཁྱར་ཚུལ། བ་འགུག་

སོགས་ཐ་སད་ཇྱི་སླེད་ཡོད་པ་ཀུན་དང་། ཡང་ནག་རྱིས་གཞུང་ལས། །ལུས་ཅན་ཚེ་ཡྱི་དུས་བས་

ཚེ། །བ་སླེམས་ཡྱིད་གསུམ་རྱིམ་པ་ལྟར། །གཤླེད་མས་ཁྱླེར་ཞྱིང་འགོ་དྲུག་འཁྱམས། །ཞླེས་དང་། དླེ་

བཞྱིན་དུ་བ་ནྱི་སོག་གྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནའ་ནས་ད་བར་གྱི་སྔ་ཕྱིའྱི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བ་ཞླེས་པའྱི་ཐ་སད་འདྱིའྱི་དོན་མྱི་འདྲ་བར་སོ་སོར་སྤོད་པ་མང་བ་དང་། བ་ཡྱི་སྐོར་གྱི་ཆོ་

ག་ཕག་ལླེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་སྔ་མོ་ནས་དར་ཁྱབ་ཏུ་སོང་མོད་ཀང་། ཐ་སད་འདྱིའྱི་འཇུག་དོན་ངོ་མའྱི་

ཐད་འགླེལ་ལུགས་མང་བས་ད་དུང་ཡང་དགོངས་པ་གཅྱིག་མཐུན་ཞྱིག་བྱུང་མླེད་སྐད།

འོན་ཏླེ་སྔ་ཕྱིའྱི་མཁས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁག་དང་ཚིག་མཛོད་ལ་ཞྱིབ་བསྡུར་བླེད་སྐབས་བ་ཞླེས་པའྱི་

ཐ་སད་ཀྱི་གོ་དོན་ནྱི་འཇུག་པ་མང་བས། དླེ་ཡང་བ་ཞླེས་མཆོག་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཇྱི་སྐད་དུ་
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གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའྱི་གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་པ་ལས།17 ལུས་འདྱི་འཛིན་

པའྱི་མཆོག་གམ་བ་ན་མླེད་པས་ན་བ་ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་བ་ཞླེས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའྱི་དོན་

དང་སྐབས་འགར་ལྷ་ཞླེས་པའྱི་གོ་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་འཇུག་པར་འདུག་པས། དླེ་ཡང་དཔོན་

སོབ་ཚངས་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས།18ཞང་གྱི་ལྷ། ཕྱྭ་ཡྱི་ལྷ། རླུང་ལྷ་སོགས་ཀྱི་ལྷ་བཅས་ལ་ཞང་གྱི་བ། ཕྱྭ་

ཡྱི་བ། རླུང་གྱི་བ་ཞླེས་སྤྱི་མདོ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པར་ཞླེས། དླེ་བཞྱིན་དུ་དླེ་ཉྱིད་ལས། རྨྱི་ལམ་

དུ་རོ་རྨྱིས་ན་གོགས་ལ་བ་དང་། སྦྲུལ་རྨྱིས་ན་ཀླུ་ལ་བ་ཞླེས་ལྟས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཇུག་པར་ཡང་

གསུངས། ཡང་བ་ནས་བ་འཕར་ལྟ་བུའྱི་སྟླེང་ངམ་གོང་གྱི་དོན་ལ་བ་ཞླེས་གསུངས་པའང་འདུག་པས། 

དླེ་ཡང་ཚིག་མཛོད་19 20 21 22 23ཁག་ལས། བ་ཞླེས་པ་ནྱི་སྟླེང་ངམ་གོང་གྱི་དོན་དང་། བཟོད་པ་དང་རུང་

བའྱི་དོན་ལའང་འཇུག ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་མཛོད།24 ལྟར་ན། བ་

ནྱི་ཚེ་སོག་གྱི་རླེན་ནམ་ཚེ་སོག་གྱི་དྭངས་མ། བག་ཆགས། ཐོག་གམ་སྟླེང་ལ་འཇུག་པར་གསུངས། 

སྐབས་སྐབས་སུ་བོ་ཁོག་དང་སྱིང་སྟོབས་བཅས་ལའང་འཇུག་སྟླེ་བ་སྐམ་པ་ཞླེས་བོ་ཁོག་མླེད་པའམ་

སོང་སྟོབས་མླེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་གསུངས། ཡང་ཨ་མདོ་ཁ་སྐད་ཚིག་མཛོད་ལས། བ་སོག་གཉྱིས་

གཅྱིག་ཏུ་འདོད་ནས་དབྱིན་སྐད་དུ་soul ཞླེས་དང་བ་འགུགས་ཞླེས་spirit ལ་བསྒྱུར་བའང་འདུག 

དླེ་བཞྱིན་དུ་བོད་དུ་ནང་ཆོས་དར་ནས་བཟུང་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་བ་མ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་ཚིག་བ་དཔོན་དང་

བ་བརྒྱུད། བ་ཆས། བ་སོབ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་ཇྱི་སླེད་བྱུང་བའྱི་དོན་སྱིང་ནྱི་བ་ན་མླེད་པའམ་གོང་

17 མགོ་ལོག་དབང་ཆླེན་འབུམ་གྱི་སྨན་པ་ཏྱིང་འཛིན། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའྱི་

གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་ར་བཞྱི་དང་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའྱི་དཔླེ་རྱིས་བཞུགས་སོ། །སླེ་ཁོན་མྱི་རྱིགས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

18 བགླེས་པོའྱི་འབླེལ་གཏམ་རོམ་སྒྱིག་ལྷན་ཚོགས། ཁྱི་བརན་ནོར་བུ་རླེའྱི་དུས་དླེབ།

19 མཁས་དབང་དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྱིན་ལས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆླེན་མོ། ཀྲུང་གོའྱི་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་

ཁང་།

20 དག་ཡྱིག་གསར་བསྒྱིགས། དག་ཡྱིག་རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་། 

21 སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།

22 གོང་པ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དང་ཀོའུ་ཝླེ། སོབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲྱིང་གྱི་སོབ་མའྱི་རྒྱུན་མཁོའྱི་མྱིང་མཛོད། ཀྲུང་མགོའྱི་མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

23 དག་ཡྱིག་གསར་བསྒྱིགས་དག་བཅོས་མ། མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

24 བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་མཛོད་རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསྒྱིགས། བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་མཛོད། བོད་

ལྔོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།
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ན་མླེད་པ་ཞླེས་གཙོ་བོ་ཞླེས་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པར་སམ། གཞན་ཡང་སྤྱི་ལོ་༨༡༥ལོར་རོམ་སྒྱིག་

བས་པའྱི་སཾསྐྲ�ཏའྱི་སྐད་དང་བོད་སྐད་ཤན་སྦར་བླེ་བྲག་ཏུ་རོགས་པར་བླེད་པའྱི་ཚིག་མཛོད་ནང་

དུ།     ལླེགས་སྦར་གྱི་ཐ་སད་पन त(པ་ཏྱི)ཞླེས་པ་རྒྱལ་པོ་དང་། བདག་པོ། དབང་པོའམ་བའྱི་དོན་

བསྟན་ཚུལ་འཁོད་འདུག ཡང་གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའྱི་གཏམ་བརྒྱད་

ཅུ་ར་བཞྱི་བ་དང་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའྱི་དཔླེ་རྱིས་ལས།25 ལུས་སླེམས་གཉྱིས་མཉམ་དུ་

གནས་པའྱི་ཚད་ལ་ཚེ་ཞླེས་པ་དླེ་ཡུན་དུ་གནས་དང་མྱི་གནས་པའྱི་རགས་བ་ཞླེས་ལུས་འདྱི་འཛིན་པའྱི་

མཆོག་སམ་བ་ན་མླེད་པའྱི་ཕྱིར་བ།ཞླེས་གསུངས་སོ། །ཡང་གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་ལས། ཚེ་རགས་བ་

ཡྱི་ར་ལ་བརག་པ་ཞླེས་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བརན་མྱི་བརན་དང་དླེར་བར་ཆད་གོད་ཁ་སོགས་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་

མྱིན་གྱི་རགས་བ་ལ་བརག་ཞླེས་གསུངས་པ་འདྱིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་དྭངས་

མའྱི་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་མཆོག་གང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་གནས་ལ་བརག་ཅླེས་པའྱི་དོན་དུ་འགླེལ་གྱིན་འདུག 

གཞན་དུ་ཁམས་དང་ཐྱིག་ལླེ་གཉྱིས་ཀང་མངལ་གནས་འགྲུབ་བླེད་ཀྱི་ཁུ་བ་དཀར་དམར་ཙམ་ལ་མ་

གོ་བར་མདངས་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་གསུངས། གསང་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་དུ་ར་ཁམས་ཐྱིག་ལླེ་ཟླེར་བ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད། ཡང་གནའ་བོའྱི་ཞང་བོད་ཚིག་མཛོད་ལས། བ་ནྱི་ཚེ་སོག་གྱི་རླེན་དུ་གྱུར་བའྱི་

ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་དྭངས་མའྱི་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་མཆོག་དླེ་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་སོ། །གང་ལྟར་

ཡང་མཁས་པ་དག་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ན་བ་ཞླེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་གོ་དོན་ནྱི་མཆོག་གམ་རབ།ཡང་ན་

གཙོ་བོ་དང་སྱིང་པོ་ཞླེས་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་དགོས་པར་འདོད། གཞན་ཡང་གྱིང་གླེ་སར་རྒྱལ་པོའྱི་

སྒྲུང་ནང་གཞན་ཕོགས་ཀྱི་དཔའ་རྒོད་ཅྱིག་བཏུལ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་མོ་ཕྱྭ་འདླེབས་དང་ལུང་བསྟན་ཞུ་བ་སོགས་

ཀྱི་ཐབས་ལ་བརླེན་ནས་བཏུལ་དཀའ་བའྱི་དཔའ་རྒོད་དླེའྱི་བ་གནས་ས་རད་གཅོད་བས་ཤྱིང་བ་གནས་

སའྱི་ཉླེ་འཁོར་གྱི་ས་རོ་དང་ཆུ་ཤྱིང་སོགས་ལ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་ནས་མཐར་དཔའ་རྒོད་བཏུལ་བའྱི་

དཔླེ་མཚོན་དུ་མ་ཡོད་པ་དླེ་དག་དང་། བོད་དུ་གཉླེན་སྒྱིག་གྱི་ཆོ་ག་སྤླེལ་སྐབས་མནའ་མ་དང་མག་པ་

ཕན་ཚུན་བར་བརླེ་དུང་མཚོན་བླེད་གསླེར་རོག་དང་བ་གཡུ་སྤོད་སོལ་སོགས་ཇྱི་སླེད་ཡོད་པ་རྣམས་

ཀང་སྐབས་བབ་ཀྱི་གསླེར་གཡུ་དང་ས་ཆུ་མླེ་ཤྱིང་ཙམ་གྱི་དོན་དུ་མྱི་གོ་བར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚེ་སོག་ལྟར་

འཛིན་པའྱི་ཆླེས་རྱིན་ཐང་ལྡན་པ་དང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་དངོས་པོ་སོགས་ལ་བསམས་ན་བ་ཞླེས་པའྱི་

དོན་ནྱི་མཆོག་གམ་རབ། གཙོ་བོ་དང་སྱིང་པོ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་པར་སོན་དུ་མླེད།

25 མགོ་ལོག་དབང་ཆླེན་འབུམ་གྱི་སྨན་པ་ཏྱིང་འཛིན། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའྱི་

གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་ར་བཞྱི་དང་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའྱི་དཔླེ་རྱིས་བཞུགས་སོ། །སླེ་ཁོན་མྱི་རྱིགས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།
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གཉྱིས་པ་བ་ཡྱི་ངོ་བོ་དང་བླེད་ལས་གླེང་བ།

དླེ་ཡང་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆླེན་འདྱི་ཉྱིད་གྲུབ་པ་དང་ལྷན་སྐླེས་སུ་ཡོད་ཅྱིང་འགོ་འོང་འཕོ་འགྱུར་བླེད་པའྱི་

ཤྱིན་ཏུ་གཅླེས་ཤྱིང་གཉན་པའྱི་བ་ཞླེས་ངོ་བོ་ནྱི་ར་རླུང་ཐྱིག་ལླེའྱི་དྭངས་མ་མཆོག་གམ་ཚེ་སོག་གྱི་

རླེན་གཙོ་བོ། ཡང་ན་ཀུན་གཞྱིའྱི་སྟླེང་གྱི་བག་ཆགས་སོགས་མཐུན་ཕོགས་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྣ་

ཚོགས་ཡོད་པ་ལས། དླེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མླེད་ཀྱིས།26 སོག་གྱི་དབང་པོ་གང་ཞླེ་ན་རྱིས་མཐུན་

པར་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་བའྱི་དུས་ངླེས་པ་ལ་ཚེ་ཞླེས་གདགས་སོ་ཞླེས་དང་། ཡང་བ་ཞླེས་པ་

ནྱི་ལས་ཀྱི་རང་གཟུགས་དླེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་འགོ་བ་སོ་སོ་དང་། གཞན་ཡང་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་

བུ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བསྟན་ཏླེ། རྱིས་མཐུན་པ་གང་ཞླེ་ན་སླེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་དླེ་དང་དླེར། སླེམས་ཅན་

དླེ་དང་དླེ་དག་གྱི་ལུས་འདྲ་བ་ལ་རྱིས་མཐུན་པའོ་ཞླེས་གདགས་སོ། །མདོར་ན་ཚེ་སོག་དླེའྱི་རླེན་དུ་བ་

ཞླེས་པ་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་སྔོན་ལས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གང་ཞྱིག་ར་རླུང་ཐྱིག་ལླེའྱི་རྣམ་པར་གནས་

ཤྱིང་། ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དླེ་ཉྱིད་དོན་སྣོད་ལ་གཉུག་མར་གནས་པའྱི་གདོན་གྱི་བླེད་པས་ཉམས་པར་བས་

པ་དང་། ཡང་རླེན་འབྲླེལ་གྱི་དབང་གྱིས་ཕྱི་རོལ་དུའང་ལྷ་འདྲླེས་བ་ཁྱླེར་ཅླེས་དང་བ་བཅད་ཅླེས་མོ་ལ་

སོགས་ཀྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཞླེས་གསུངས་སོ། །དླེ་བཞྱིན་དུ་གསང་ལུང་ལས། བ་ནྱི་སོག་གྱི་རླེས་འགོ་

བླེད། ཅླེས་བ་ནྱི་གང་ཟག་རང་རང་གྱི་ཚེ་སོག་དང་འབྲླེལ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་

སྐླེས་པ་ནས་བཟུང་ཆླེ་ཆུང་མླེད་པར་གང་ཟག་ཀུན་ལ་ལྷན་སྐླེས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། ཤྱི་བའྱི་ཚེ་བ་ནྱི་འཆྱི་

བ་མླེད་པར་རྣམ་ཤླེས་དང་ལྷན་དུ་བར་དོ་དང་ཕྱི་མར་འགོ་བར་གསུངས། ཡང་གབ་འགླེལ་དང་བསླེན་

ཐུབ་ར་འགླེལ་རྣམས་ལས། བག་ཆགས་ཀྱི་རླེས་སུ་འབྲང་མཁན་དང་བག་ཆགས་གསོག་མཁན་ཞྱིག་

ལ་བ་ཞླེས་གསུངས།   བང་ཁྱིད་ལས།   བ་ཞླེས་པ་འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བའྱི་རླེས་སུ་འགོ་བ་དང་། རྣམ་པ་

ཅྱི་ཡང་མ་ངླེླེས་པར་རྫུ་ཞྱིང་། ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤླེས་དང་ལྷན་དུ་རྒྱུ་བ་དླེའོ། །ཞླེས་གསུངས། 

གཞན་ཡང་ཐུབ་བསྟན་དགླེ་ལླེགས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཞལ་རྒྱུན་ལུང་དུ་མཛད་པ་རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་བ་ངག་དབང་

ཚོགས་གཉྱིས་རྒྱ་མཚོའྱི་བའྱི་རྣམ་བཤད་ལས།27 བ་ཞླེས་གགས་པ་དླེ་ཡང་གང་ཟག་དངོས་མ་ཡྱིན་

པར་ཐོག་མླེད་ནས་ང་བདླེན་འཛིན་ལ་གོམས་པའྱི་ཚེ་འདྱིར་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ང་བདླེན་པར་བཟུང་བའྱི་

26 མཁས་དབང་སྐླེམས་པ་ཚེ་དབང་། མཁས་དབང་སྐླེམ་པ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་

འགླེལ་པ་བཞུགས་སོ། །དླེབ་གསུམ་པ། བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་།

27 ཚེ་རྱིག་བདུད་རྱིའྱི་ལང་ཚོ། གངས་ལོངས་དར་རྒྱས་ཀུན་ཕན་སྨན་རྱིས་སོབ་གྱིང་ཆླེད་རོམ་གྱིས་ཕོགས་

བསྒྱིགས་བས།
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བོའྱི་སྣང་ཆ་གང་ཞྱིག་ངོ་བོ་ནྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བླེད་དུ་བཞླེད་དོ། །བ་ནྱི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་

གསུངས་པ་ནྱི་འདོད་ལྷ་དང་དམལ་བ་མྱི་དང་དུད་འགོ་ཀུན་ལ་ཕན་གནོད་བང་དོར་གྱི་སྟོབས་ཆླེ་ཆུང་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཀུན་ལ་བ་ཡོད་པར་གསུངས།  འགླེལ་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་བཀོད་རྒྱན་ལས།       བ་ནྱི་

འདུ་བླེད་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་དླེ་བག་ཆགས་ཀྱི་རླེས་སུ་འབྲང་ཞྱིང་ཀུན་གཞྱི་ལ་ལས་གསོག་ཞླེས་གསུངས་

སོ། །ཡང་གཡུ་ཐོག་དགོངས་རྒྱན་ལས། བ་ཞླེས་པ་དླེ་གནས་པའྱི་རླེན་ནྱི་ཁམས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སླེམས་

ཞླེས་བ་ལ།ཉྱིན་བཞྱིན་ལུས་ཀྱི་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་འཕོ་བའྱི་ཐྱིག་ལླེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་

མྱིང་ལ་བ་ཟླེར། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཆོས་མངོན་པ་ལས།28 སོག་ནྱི་ཚེ་ཡྱིན་དྲོད་དང་ནྱི། ། 

རྣམ་ཤླེས་རླེན་གང་ཡྱིན་པ་འོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་རླེན་དླེ་ལ་སོག་དང་ཚེ་ཞླེས་བ་

ལ། སོག་དང་ཚེ་དླེ་གནས་པའྱི་རླེན་ངོ་བོ་དླེ་ལ་བ་ཞླེས་གགས། ཞླེས་སོག་དང་ཚེ་གནས་པའྱི་རླེན་ངོ་

བོ་ལ་བ་ཞླེས་གསུངས། དླེ་ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ནྱི་བ་ཞླེས་མྱིའྱི་སྟླེང་དུ་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་བླེའུའྱི་རྣམ་

པ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་འདོད་པ་དང།ཡང་འགའ་རླེས་མཐླེ་བོང་གྱི་ཚད་ཙམ་གྱི་མྱི་ཆུང་ཞྱིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། 

དླེ་ཡང་བཤད་སོལ་གཞན་ཞྱིག་ལ། བ་ཞླེས་རང་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ལ་འཁྱམས་པ་དང་

ལྷ་འདྲླེ་དང་བསོངས་ནས་ལག་པའྱི་སྱིན་འཐླེབ་བརྒྱུད་དླེ་ཕར་འགོ་དང་ཚུར་ཡོང་བླེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་

གསུངས། ཡང་སྟག་འབྲུག་ཚེ་རྱིང་གྱིས།29 བ་ཞླེས་པ་ནྱི་བདག་འཛིན་གྱི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ། རྣམ་

ཤླེས་དང་བདག་མ་ཡྱིན་པའྱི་རས་གང་ཞྱིག་བླེད་ལས་ལུས་ཀྱི་མདངས་འཛིན་པ་དང་སོག་འཚོ་བའྱི་

གོགས་ཀྱི་བླེད་པོ་ཞྱིག་གོ་ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་

དཔྱད་པའྱི་གཏམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྱི་བ་དང་ལུས་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའྱི་དཔླེ་རྱིས་ལས།30 བ་ཡྱི་ངོ་བོ་

ནྱི་རླུང་སླེམས་དྭངས་མའྱི་ཁག་བརླེན་དང་རླེན་པར་སྱིང་ནས་འཕར་བའྱི་སོག་པ་ར་འགུལ་བའྱི་ཚུལ་ལ་

ཟླེར་བ་འོ། །ཡང་དླེའྱི་བླེད་ལས་ནྱི་ཚེ་གནས་པར་བླེད་པའྱི་ལས་བླེད་པར་གསུངས། ཡང་གསོ་རྱིག་

རྒྱུད་བཞྱི་ལས།31 སླེམས་ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་ཕྱིར་བལྟས་པས། །མ་རྱིག་སྱིད་པའྱི་ལུས་ངན་བངས་

པ་ཡྱིས། །ཚེ་སོག་རླེན་དུ་བ་ར་འཁྱམས་པོ་བྱུང་། ཞླེས་མ་རྱིག་པ་དང་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་

རྒྱུའྱི་བསགས་པའྱི་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུར་སྱིད་པ་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའྱི་གནས་སུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་

ལུས་ངན་སྣ་ཚོགས་བངས་པ་དང་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ཚེ་གནས་པ་དང་མྱི་འགག་པའྱི་རླེན་དུ་བ་ར་འཁྱམས་པོ་

28 ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ། རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་པ་མླེས་པོའྱི་ཞལ་ལུང་།

29 སྟག་འབྲུག་ཚེ་རྱིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆླེད་རོམ་གཅླེས་བསྡུས། མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

30 མགོ་ལོག་ཏྱིང་འཛིན། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་གནད་ཐོར་བུ་ལ་དཔྱད་པའྱི་གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་ར་བཞྱི་པ་

དང་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའྱི་དཔླེ་རྱིས་བཞུགས་སོ། །སླེ་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

31 ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས་བརམས། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་ཆླེན་དྲང་སོང་ཞལ་ལུང་། སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་

སྐྲུན་ཁང་།
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ཞླེས་བྱུང་བར་གསུངས་སོ། ཡང་དླེ་ལྟ་བུའྱི་བ་ནྱི་སྤྱིར་གནས་མྱི་གནས་པའྱི་རླེས་སུ་མཐུན་པར་གཡོ་

འགྱུར་ཅན་ཡྱིན་པས་གནས་ངླེས་མླེད་དུ་གནས་པར་གསུངས་ཀང་བ་ར་ནྱི་ལག་པའྱི་མར་ཟུར་གྱི་

གནས་སུ་ཡོད་པར་བསྟན་ནོ།།

ལུང་དླེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལ་བརགས་ནས་མཐའ་བསོམས་སུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཐད་པའྱི་འདོད་

ཕོགས་གླེང་ན། དླེ་ཡང་བ་ཞླེས་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཚེ་སོག་གྱི་རླེན་གཙོ་བོའམ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་དྭངས་མའྱི་

ངོ་བོ་གང་ཞྱིག་ལུས་ཀྱི་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་འཕོ་བ། མྱིག་གྱིས་བལྟས་ན་མྱི་མཐོང་ལ། ལག་

པས་བཟུང་ན་འཛིན་རྒྱུ་མླེད་པའྱི་མདངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཞྱིགརྒྱ་གར་སྐད་དུ་ओझसाདང་

དབྱིན་སྐད་དུ་Immune System ཞླེས་གསུངས་པ་དླེ་ལ་བ་ཞླེས་ཟླེར་བརོད་ན་གང་ཟག་ལས་

དང་པོ་བ་བདག་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀྱི་བོ་ངོར་འཆར་ས་སམ། དླེ་ཡང་། མྱི་ཕམ་རྱིན་པོ་ཆླེས། ཚེ་སོག་གྱི་

རླེན་དྭངས་མའྱི་རླུང་དང་ཐྱིག་ལླེ་རྣམ་ཤླེས་དང་འགོགས་པ་ནྱི་བ་ཡྱིན་པར་བསྟན། ཞླེས་གསུངས་པ་

དང་། དླེ་བཞྱིན་དུ། བོད་རྱིགས་ཀྱི་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ལས།32 བ་ཡྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བལྟས་ན་མྱི་མཐོང་

ལ།བཟུང་ན་འཛིན་རྒྱུ་མླེད་པའྱི་རླུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་མདངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པ་མ་གཏོགས་གང་ཟག་ཟུར་པ་ཞྱིག་རང་གྱི་ཤླེས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་རྒྱུ་མླེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཞླེས་པའྱི་དོན་ཡང་གོང་གྱི་དོན་ལས་མ་འདས་སོ། །ཡང་བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་མཛོད།33 ལྟར་ན། བ་

ནྱི་ཚེ་སོག་གྱི་རླེན་ནམ་ཚེ་སོག་གྱི་དྭངས་མ། ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནའང་ཚེ་སོག་གྱི་རླེན་དུ་གྱུར་བའྱི་

ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་དྭངས་མའྱི་མཐར་ཐུག་མདངས་མཆོག་དླེ་ནྱི་བ་ཡྱིན་པར་ངོས་བཟུང་འདུག  དླེ་

ན་རང་རླེའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་བ་ཞླེས་གསུངས་པ་འདྱི་སོག་གྱི་དོན་མྱིན་པར་སོག་འདྱི་འཛིན་པར་

བླེད་པའྱི་ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་དྭངས་མའྱི་མཐར་ཐུག་གམ་དྭངས་མའྱི་མཆོག་མདངས་ཞླེས་གསུངས་

པ་འདྱིའྱི་གོ་དོན་ཏུ་བཀལ་ན་ད་གཟོད་བའྱི་གོ་དོན་ཀང་དླེ་ལས་གཞན་དུ་འདའ་ས་མླེད་པའྱི་ངླེས་ཤླེས་

རྙླེད་ཐུབ་པར་སམ། ཡང་བ་ཡྱི་ངོ་བོ་དང་བླེད་ལས། མཚན་ཉྱིད་སོགས་ཀྱི་དོན་གཅྱིག་ཏུ་སྟོན་པའྱི་མྱིང་

ཚིག་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་དྭངས་མའྱི་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་མཆོག་དླེ་ཡྱིན་

དགོས་པར་གསུངས་པའང་བདླེན་པར་སྣང་སྟླེ། མདོར་ན་མདངས་དང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཚིག་ཐ་དད་

ཡྱིན་ཀང་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་བླེད་ལས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་སྟླེ། དླེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། མདངས་ནྱི་

སླེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཟད་སྟླེ། །དངངས་རྱིས་ཉམས་ཆུང་མྱི་དགའ་གཟྱི་མདངས་ཉམས། །འཚོ་

32 བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བརམས། བོད་རྱིགས་ཀྱི་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པ། མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་

བསྐྲུན།

33 བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་མཛོད་རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསྒྱིགས། བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་མཛོད། བོད་

ལྔོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།
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བླེད་འོ་མ་ཤ་ཁུ་དླེ་སྨན་ཡྱིན། ཞླེས་པ་དང་། ཡང་ཇྱི་ལྟར་བ་ཤོར་བའྱི་རགས་སུ་གཟྱི་མདངས་ཉམས་

པ་དང་ཉམ་ཆུང་ངུ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་གོང་གྱི་མདངས་ཉམས་པའྱི་རགས་དང་གཅྱིག་

མཚུངས་སུ་གནས། དླེ་བཞྱིན་དུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་༼अष्टसाङ्गहृयम༽्34ལས།

ओजस्तु तेजो धातूनां शुकान्तानां परं स्मृतम् ।
हृदयस्थमपि व्य़ापि देहस्थितिनिबन्धनम् ।।
स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषल्लोहितपीतकम् ।
यन्नाशे नियतं नाशो यस्मिंस्तिष्ठति तिष्ठति ।।
निप्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रयाः।
ལུས་ཟུངས་ཁུ་བའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི། །དྭངས་མ་མཐར་ཐུག་མདངས་མཆོག་ཡྱིན། །སྱིང་ལ་གནས་ཀང་

ལུས་ཀུན་ཁྱབ། །ལུས་ནྱི་བརན་པར་བླེད་པ་ཡྱིན། །འོད་མདངས་ཟླ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། །དྭངས་ལ་

ཅུང་ཟད་སླེར་དང་བཅས།   །གང་ཞྱིག་འཇྱིག་ན་ངླེས་འཇྱིག་ལ།    །གང་ཞྱིག་གནས་ན་གནས་གྱུར་

པ། །ལུས་ཀྱི་རས་ཀུན་བསྐྲུན་པར་བླེད། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དླེ་ཉྱིད་ལས།

ओजोवृदौ हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः ।।
མདངས་འཕླེལ་བས་ནྱི་ལུས་བརན་ཅྱིང་། །ཡྱིད་ཚིམ་ཟུངས་རྣམས་ཆླེར་འཕླེལ་བླེད། ཞླེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ན་བ་ཡྱི་གོ་དོན་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི་རང་རླེའྱི་དགླེ་བའྱི་བཤླེས་གཉླེན་རྣམས་ཀྱིས་མདངས་ཞླེས་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སྱིང་པོ་བསྡུས་པ་ནང་ओज ཞླེས་

པ་དླེའྱི་ངོ་བོ་དང་བླེད་ལས། འཕླེལ་ཟད་ཀྱི་རགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་

གནས་འདུག་པས། མདོར་ན་སྔོན་བོན་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བ་ཞླེས་པ་ནྱི་ལྷ་འདྲླེ་དང་

བསོངས་ནས་འཁྱམ་པའྱི་མངོན་དུ་མླེད་པའྱི་རྣམ་ཤླེས་མྱིན་པར། མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱིས་ओजདང་ 
Immune System སོགས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་མ་ལག་ཇྱི་ལྟར་འགླེལ་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་རང་རླེའྱི་གསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནས་ཀང་བ་ཞླེས་པ་དླེ་ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་དྭངས་མ་མཐར་ཐུག་པ་མདངས་

མཆོག་དླེར་ངོས་བཟུང་ཞྱིང་། དླེ་ཡྱི་ངོ་བོ་དང་བླེད་ལས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ནྱི་ཇྱི་འདྲའྱི་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་ཨང་།

གསུམ་པ་བ་ར་དང་བ་གནས་བརྱི་ཚུལ།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཁོད་ནས་རྨང་རང་ཚུགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་བ་ར་རགས་

ཐབས་ཀྱི་རྱིག་པ་ཇྱི་ཙམ་དར་འཕླེལ་བྱུང་བ་འདྱི་ནྱི་ཡུལ་ལུང་གཞན་དང་། མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་གཞུང་

34 श्रीमदसाग्भर्न्रिन्तम् अष््टसाङ्गहृयम् ्टन्िसािसार-िर्न्रसाज अत्रन्देर् गुप्त
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ལུགས་ནང་རྙླེད་ཐབས་དཀའ་བའྱི་རང་རླེའྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཁྱད་

པར་བ་ཞྱིག་དང་། རང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཚབ་མཚོན་གསོན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཚོན་ཐུབ། འོན་ཏླེ་

སྔོན་བོན་མླེས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཐུན་མྱིན་གྱི་ལག་ལླེན། མན་ངག་ལས་འཁྲུངས་པའྱི་བ་

གནས་འཕོ་ཚུལ་ལ་འཐད་ཕོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལས་བཞླེད་ཚུལ་གཅྱིག་མཐུན་ཞྱིག་ནྱི་ད་དུང་

ཡང་བྱུང་མླེད། དླེ་ན་སྔོན་གྱི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྱིག་རལ་ལས་འཁྲུངས་པའྱི་གཞུང་ལ་

ཁོང་གཏུགས་ནས་མདོར་ཙམ་གླེང་ན། དླེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། མྱི་ལ་ཚེ་ཡྱི་ར་ནྱི་གསུམ་ཡོད་དླེ། །གཅྱིག་

ནྱི་མགོ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གནས། །གཅྱིག་ནྱི་དབུགས་དང་འགོགས་ཏླེ་རྒྱུ་བ་སྟླེ། །གཅྱིག་ནྱི་

བ་དང་འདྲ་སྟླེ་རྒྱུ་བ་ཡྱིན། ཞླེས་མྱི་ལ་ཚེ་ཡྱི་ར་ནྱི་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། གཅྱིག་ནྱི་བ་དང་འདྲ་

བར་རྒྱུ་བ་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་པ་དླེ་ཡང་ཚེས་པ་རླེ་རླེ་བཞྱིན་དུ་སྐླེས་པའྱི་གཡོན་དང་བུད་མླེད་གཡས་

ནས་ཐོག་མར་རང་པའྱི་རླེ་ནས་སྤྱི་གཙུག་བར་ཁམས་དང་ཡྱི་གླེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཕོ་ཚུལ་གསུངས་པ་

དང།བ་གནས་དླེ་དག་གཉན་པའྱི་གནད་ཡྱིན་པས་གཏར་སླེག་གྱི་ལག་ལླེན་སྐབས་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གཟབ་

དགོས་པར་བསྟན། དླེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། དོག་དང་ར་མདུད་བ་གནས་སར་མྱི་གཏར། ཞླེས་སོ། །གཞན་

ཡང་སྤྱི་དོན་བཅུ་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་ར་ལ་བརག་ཐབས་ཀྱི་གདམས་པ་ལས་བླེ་བྲག་ཏུ་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་

བ་ར་ལ་བརག་པའྱི་ཐབས་ནྱི། དླེ་ཡང་རྒྱུད་བཞྱི་ལས།35 ཚེའྱི་རགས་བ་ཡྱི་ར་ལ་བརག་པ་ནྱི། །སླེམས་

ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་ཕྱིར་བལྟས་པས། །མ་རྱིག་སྱིད་པའྱི་ལུས་ངན་བངས་པ་ཡྱིས། །ཚེ་སོག་རླེན་དུ་

བ་ར་འཁྱམ་པོ་བྱུང་། །བ་ར་གནས་ན་བ་ཚེ་མལ་དུ་གནས། ཞླེས་བ་ར་གང་དུ་གནས་པའྱི་ཆུ་རྒྱུས་ཀྱི་

གསླེབ་དླེར་བརག་ཚེ་བ་ར་རང་མལ་དུ་གནས་ཤྱིང་འགྱུར་ལྡོག་མླེད་པར་འཕར་བ་ཡྱིན་ན་བ་གནས་

པ་སྟླེ་སྐོན་མླེད་པས་བོ་ཚབས་བ་མྱི་དགོས་པར་གསུངས།

གཉྱིས་པ་བ་ར་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཉླེས་སྐོན་བཤད་པ་ལ། དླེ་ཡང་རྒྱུད་དླེ་ཉྱིད་ལས།36 བ་ར་འགྱུར་ལྡོག་

བླེད་ན་ཚེ་མྱི་བརན། །བ་ར་བྲོས་ན་བ་ཚེ་ཡར་ཏླེ་འཆྱི། །ཞླེས་གསུངས་སོ།།

གསུམ་པ་བ་འགུགས་པའྱི་ཐབས་བཤད་པ། ཡང་རྒྱུད་དླེ་ཉྱིད་ལས།37 ཚེ་ཆོག་འཆྱི་བསླུས་ཁུགས་པ་

སྱིད་པ་ཙམ། །ཞླེས་ཚེ་སོག་གང་ལ་བརླེན་པའྱི་བ་ར་དླེ་བྲོས་ནས་རང་གནས་སུ་མྱི་འཕར་བ་སོགས་

35 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རྱི་སྱིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་ཅླེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ། །བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

36 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རྱི་སྱིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་ཅླེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ། །བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

37 གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རྱི་སྱིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་ཅླེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ། །བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།
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བྱུང་ཚེ་ར་དླེ་ལ་གནས་པའྱི་བ་དླེ་གཞན་དུ་ཡར་ནས་ཚེ་སོག་འགགས་ནས་འཆྱི་ངླེས་ཀྱི་རགས་ཡྱིན་

པས། དླེ་ལས་སྐོབ་ཐབས་ནྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་ག་དང་འཆྱི་བ་བསླུ་བ་སོགས་བ་འགུགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་

འབད་ན་བ་ཡར་བ་རྣམས་རང་གནས་སུ་འགུག་ནུས་པ་དང་། དླེ་བས་འཆྱི་བ་ལས་ལྡོག་ཐུབ་པ་དང་

སྔར་ལྟར་རང་སོར་ཆུད་སྱིད་པར་གསུངས་སོ།།

བཞྱི་པ་བ་ར་སྐོན་ལྡན་གྱི་ཉླེས་པ་བཤད་པ་ལ། སྤྱིར་བ་ར་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྐོན་ཆླེར་མྱི་ཡོང་ཡང་

སྐབས་འགར་རྒྱུ་རྐླེན་འདྲ་མྱིན་གྱི་རྐླེན་པས་སྐོན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་ཡོད་ལ། དླེ་བཞྱིན་དུ་བ་རར་ཡང་

རགས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་དང་དླེའྱི་རྐླེན་པས་ཉླེན་ཁ་ཡང་ཆླེར་འབྱུང་བ་ཡོད། དླེ་ཡང་རྒྱུད་དླེ་ཉྱིད་

ལས།38 ཡར་མར་ཆུ་རྒྱུས་འོག་ནས་མྱི་རྒྱུ་ན། །བན་བོན་ཡྱིན་ན་སྲུང་མ་བདུད་དུ་བབས། །སྐླེ་བོ་ཡྱིན་

ན་ཟོར་ཁ་ཀླུ་གཉན་འགས། །ཕོ་ལ་གཡས་པ་འཁྱྱིག་སོད་ཕ་སྤུན་འཆྱི། །གཡོན་པ་འཁྱྱིག་ཅྱིང་སོད་ན་

བུ་སྨད་འཆྱི། །གཉྱིས་ཀ་འཁྱྱིག་སོད་རང་ཉྱིད་གྱི་རུ་འཆྱི། །ཐླེངས་གཅྱིག་སོད་ན་གོད་ཀ་ཁ་ཡོག་འོང་། 

བུད་མླེད་གཡས་པ་འཁྱྱིག་སོད་ཁྱོ་ཕོགས་འཆྱི། །གཡོན་པ་འཁྱྱིག་ཅྱིང་སོད་ན་ཕ་མྱིང་འཆྱི། །གཉྱིས་

ཀ་འཁྱྱིག་ཅྱིང་སོད་ན་བུ་ཁྱོ་འཆྱི། །སྟོང་བརྒྱལ་གོད་འོང་ཐང་འཁྱྱིག་ཁ་སྨྲས་འོང་། ཞླེས་པ་སྟླེ། དླེ་ཡང་

བ་ར་བལྟ་བའྱི་གནས་ཀྱི་ཡར་མར་ཆུ་རྒྱུས་ཀྱི་འོག་ནས་མྱི་རྒྱུ་ཞྱིང་བ་རའྱི་འཕར་ཚུལ་གསལ་ཁ་མླེད་

སོང་ན།    གལ་ཏླེ་བལྟ་ཡུལ་དླེ་བན་བོན་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་སྲུང་མ་བདུད་དུ་འབབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པ་

དང་། ཡང་གལ་ཏླེ་བལྟ་ཡུལ་དླེ་སྐླེ་བོ་ཕལ་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་གྱི་ཟོར་ཁ་དང་ཡང་ན་ཀླུ་གཉན་འགས་པ་

ཡྱིན་ལ། དླེ་བཞྱིན་དུ་ཕོ་ལ་བ་ར་གཡས་པ་འཁྱྱིག་ཅྱིང་སོད་པ་བྱུང་ན་དླེའྱི་ཕ་ཁུ་དང་སྤུན་མཆླེད་འཆྱི་

བ་དང་། ཡང་བ་ར་གཡོན་པ་འཁྱྱིག་ཅྱིང་སོད་པ་བྱུང་ན་རང་གྱི་བུ་སྨད་འཆྱི་བ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གཡས་

གཡོན་གཉྱིས་ཀ་འཁྱྱིག་ཅྱིང་སོད་ན་རང་ཉྱིད་གྱི་རུ་འཆྱི་བར་གསུངས་སོ། །ཡང་བ་རར་སྐོན་ཆླེར་

མླེད་ཀང་ཐླེངས་གཅྱིག་ཙམ་སོད་པ་བྱུང་ན་གོད་ཁའམ་གཞན་གྱི་ཁ་ཡོག་ངན་པ་བྱུང་བ་དང་། གཞན་

དུ་བུད་མླེད་ཀྱི་བ་ར་གཡས་པ་འཁྱྱིག་སོད་བྱུང་ན་ཁྱོ་ཕོགས་ཀྱི་ཉླེ་དུ་འཆྱི་བ་དང་། ཡང་གལ་ཏླེ་བ་ར་

གཡོན་པ་འཁྱྱིག་སོད་བྱུང་ན་བུད་མླེད་རང་གྱི་ཕ་རྒྱུད་ཀྱི་ཉླེ་དུ་འཆྱི་བ། དླེ་བཞྱིན་དུ་བ་ར་གཡས་གཡོན་

གཉྱིས་ཀ་འཁྱྱིག་སོད་བྱུང་ན་རང་གྱི་བུའམ་ཁྱོ་བོ་འཆྱི་བ་དང་། གལ་ཏླེ་བ་ར་སྟོང་ཞླེས་གསལ་ཁ་མླེད་

པ་དང་བརྒྱལ་བ་བྱུང་ན་གོད་ཁ་ཡོང་བ་དང་། ཡང་བ་ར་དླེ་ཐང་པ་དང་འཁྱྱིག་པར་འདུག་ན་གཞན་གྱི་

ཁ་སྨྲས་གླེང་གཞྱི་འོང་བར་གསུངས་སོ།།

ལྔ་པ་བ་རར་བརགས་ནས་གདོན་ངོས་བཟུང་བ་བསྟན་པ། དླེ་ཡང་ར་བ་ལས། མལ་མྱི་ཐུབ་ན་གདོན་

38 ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས་བརམས། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་ཆླེན་དྲང་སོང་ཞལ་ལུང་། སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་

སྐྲུན་ཁང་།
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གྱི་ར་ཡྱིན་ཏླེ། །སྦོམ་འཁྲུག་ཕོ་གདོན་ཐུང་རྩུབ་མོ་གདོན་བཟུང་། ཞླེས་བ་ར་མླེད་པའམ་རང་མལ་དུ་

གནས་པ་མླེད་པར་དྲག་ཞན་མྱུར་བུལ་སོགས་བྱུང་ན་གདོན་གྱི་ར་ཡྱིན་ཏླེ། དླེ་ཡང་ར་སྦོམ་ལ་འཁྲུག་

ཅླེས་ཤླེད་ཆླེ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་ཡོད་ན་ཕོ་གདོན་ཡྱིན་པ་དང་། ཡང་འཕར་ཐག་ཐུང་ལ་རྩུབ་པ་ཡོད་ན་མོ་

གདོན་གྱིས་བཟུང་བ་ཡྱིན་པ་ཤླེས་དགོས་པར་གསུངས།

མཐའ་མར་བ་ར་སོམས་པར་འཕར་བའྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ལ། དླེ་ཡང་བ་ར་སོམས་པར་འཕར་བ་

ཡྱིན་ན་ནྱི་ཚེ་སོག་བརན་ཅྱིང་ཚེ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་རགས་སུ་གསུངས་ལ། དླེ་ཡང་རྒྱུད་ཀྱི་ར་

ཚིག་ལས། བ་ར་སོམས་པར་ལན་བརྒྱ་འཕར་བ་ནྱི། །ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་སྟླེ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཐུབ། །ཅླེས་བ་

རར་འགྱུར་ལྡོག་མླེད་པར་ལན་བརྒྱ་བར་སོམས་པར་འཕར་ན་མྱི་དླེའྱི་ཚེ་ཚད་ལོ་བརྒྱ་བར་ཐུབ་པར་

གསུངས། མདོར་ན་བ་ར་སོམས་པར་ཇྱི་ཙམ་འཕར་བའྱི་གངས་དླེ་ཙམ་གྱི་ལོ་ཚད་བར་དགླེ་ཞྱིང་བདླེ་

བ་འབྱུང་བར་བཤད། བ་ར་སོམས་པར་འཕར་བ་ཐླེངས་རླེར་ལོ་རླེ་འཚོ་བར་གསུངས་སོ།།

བཞྱི་པ་བ་གནས་བརྱི་ཚུལ་བཤད་པ།

སྤྱིར་བ་གནས་བརྱི་ཚུལ་ལ་དུས་འཁོར་ལུགས་དང་ཟུར་མཁར་བླེ་རྱིང་ལུགས། དླེ་བཞྱིན་དུ་གཙུག་

ལག་རྱིག་བླེད་ཀྱི་ལུགས། ལྷོ་གཏླེར་སྱིད་པའྱི་གཏླེམ་ཁྱྱིམ་གྱི་ལུགས། རྒྱ་རྱིས་གསར་མའྱི་ལུགས་དང་

གཙུག་ལག་རྱིག་བླེད་ལུགས་༼ཕྱུགས༽སོགས་ལུགས་ཆླེན་སོ་སོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྱི་ལུགས་

སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ལས།

གཤམ་དུ་གསལ་བ་ནྱི་བརྱི་ལུགས་མྱི་འདྲ་བའྱི་བ་གནས་འཕོ་ཚུལ་གྱི་རླེའུ་མྱིག་ཡྱིན།39

ཚེས། དུས་འཁོར་ལུགས། ཟུར་
མཁར་
བླེ་རྱིང་
ལུགས།

གཙུག་
ལག་
རྱིག་བླེད་
ལུགས།

ལྷོ་གཏླེར་སྱིད་
པའྱི་གཏླེར་
ཁྱྱིམ་ལུགས།

རྒྱ་རྱིས་
གསར་
མའྱི་
ལུགས།

གཙུག་ལག་
རྱིག་བླེད་
ལུགས།     
ཕྱུགས།

༡ རང་པའྱི་སོར་
ཚིགས་དང་པོར་ཡྱི་
གླེ་ཨཿ

རང་
མཐྱིལ།

རང་པའྱི་
མཐླེ་བོང་།

བ་ཟླེར་ནས་
ཉྱི་ཤར་རང་
མཐྱིལ།

རང་བའྱི་
མཐླེབ་
ཆླེན།

རང་མཐྱིལ།

39 དླེའུ་དམར་གསུང་རོམ་གཅླེས་བཏུས། གཙོ་སྒྱིག་པ། བ་མདོ་ཀླུ་བམས་རྒྱལ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། 

ནད་ཐོག་ལག་ལླེན། མྱི་རྱིགས་དཔར་སྐྲུན་ཁང་།
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༢ རང་པའྱི་སོར་
ཚིགས་གཉྱིས་
པར་མྱི།

ལོང་བུ། རང་པའྱི་
བོལ་
ཚིགས།

དྲོས་ཆླེན་བར་
བྱིན་དཀྱིལ།

རང་པའྱི་
རྒྱབ།

རང་ཚིགས་
ཏླེ་ར་རྒན་
ཨག་ཆོམ།

༣ རང་པའྱི་སོར་
ཚིགས་གསུམ་
པ་རྱི།

བརླ་
ནང་།

བྱིན་ཉྭ། དྲོས་ཆླེན་ཚུན་
བརླ་དཀྱིལ།

གྲུ་མགོ་
དང་ཕོ་
བ།

ངར་གདོང་།

༤ ལོང་བུར་ཨུ། རླེད་པ། པུས་མོ་
སྟླེང་།

ནམ་ལངས་
རླེད་པ།

རླེད་པ། སླེ་ལོང་།

༥ པུས་མོར་ལྱི། ཁ་ནང་། རང་པའྱི་
ནང་ངམ་
སྒྱིད་ཁུང་།

ཉྱི་ཤར་ནས་
ཁ།

ཁ། སླེ་བ་རུས།

༦ དཔྱྱི་མཚམས་ཨ། བྲང་
མདུན།

བརླ་ཡྱི་
སུལ།

ཉྱི་དྲོས་ལག་
མཐྱིལ།

ལག་པ། དཔྱྱི་མྱིག

༧ ལག་པའྱི་སོར་
ཚིགས་དང་པོར་
ཨླེ།

རོ་རྒྱབ། དཔྱྱི་
ཚིགས།

སྐ་རླེངས་ནམ་
ལངས་བར་
དུ་རང་ལོང་
གཉྱིས།

བརླ་རང་
ནང་།

གྲུ་མོ།

༨ ལག་པའྱི་སོར་
ཚིགས་གཉྱིས་པར་
ཨར།

ལག་
མཐྱིལ།

མཁལ་མ་
གཡོན་
པའྱི་སྟླེང་།

ནམ་ཕླེད་ལག་
གཉྱིས་ཀྱི་གྲུ་
ཁུག

རྱིབ་
ལོགས།

མཁལ་ཁུང་།

༩ ལག་པའྱི་སོར་
ཚིག་གསུམ་པ་ཨོ།

མཆྱིན་
པ།

རྱིབ་
ལོགས།

ནམ་ལངས་
མཚན་མ།

གཞུག་
ཆུང་།

ལག་མཐྱིལ།

༡༠ མཁྱིག་མར་ཨལ། རླེད་པ། དཔུང་སོག སོད་འཁོར་
རླེད་པ།

སལ་པ། ལྟག་སོ།

༡༡ གྲུ་མོར་ཧ། སྣ། ལག་ངར། སོད་ལ་སྣ་
དང་རྣ་བ།

སྣ། ཚིགས་སམ་
ཚིལ།

༡༢ དཔུང་བར་ཡ། ཕོ་བ། ལག་
མཐྱིལ།

བ་ཟླེར་ཕོ་སྐྲ་
མཚམས།

སྐྲ། ལག་ངར།

༡༣ སྱིང་ཁར་ར། སོག་པ། སྐླེ་མགུལ། ཉྱི་ནུབ་སོ། སོ། ར་དཀར།
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༡༤ མགྱིན་ཝ། སྐོར་
གོང་།

རྣ་ལྟག་ཟ་
འགམ།

ནམ་ཕླེད་སྱིང་
ཁ།

ཕོ་བའྱི་
རྒྱབ་
བམ་
སྱིང་ཁ།

དཔུང་པ།

༡༥ དཔལ་བར་བཅོ་ལྔ་
བཅུ་དྲུག་མཚམས་
སུ་ནྱི་སྤྱི་བོར་ཨམ་
གཟུགས་ཀྱིས་སོ།

ལུས་
སྤྱིར་
ཁྱབ།

ལུས་སྤྱིར་
ཁྱབ།

ཉྱི་མྱུར་ལུས་
བྱིངས་ཁྱད་
པར་བྱིན་
དཀྱིལ།

ལུས་
སྤྱིར་
ཁྱབ།

ལུས་སྤྱིར་
ཁྱབ།

༡༦ ལྟག་པར་ཨཱ། སྐླེ། ལྟག་པ་ཟ་
འགམ།

ཉྱི་མྱུར་རླེད་པ་
བྲང་གཞུང་།

བྲང་ངམ་
ཕོ་བ།

སྐླེ་མཇྱིང་།

༡༧ གཉའ་བར་ཝཱ། མགྱིན་
པ།

སྐླེ་མཇྱིང་། སོད་འཁོར་
མགུལ་གྱི་
གཡོན་ཟླེར།

མྱིད་པ། སྣླེ་ཁུག་གམ་
སྐླེ་མཇྱིང་།

༡༨ སྱིང་ཁར་རཱ། ཕོ་
དཀྱིལ།

ལག་
མཐྱིལ།

ཉྱི་དྲོས་ཕོ་བ་
དང་བརླ་ནང་།

གསང་
གནས་
སམ་
འཕོང་།

ཟླེ་བ།

༡༩ དཔུང་ཚིགས་སུ་
ཡཱ།

ལོང་བུ། ལག་ངར། ནམ་ལངས་
བརླ་གཉྱིས་
ཁུང་དང་རང་
པའྱི་ལོགས།

རང་པ། ལྟག་སོ།

༢༠ གྲུ་མོར་ཧཱ། རང་
ངར།

དཔུང་སོག ཉྱི་ཕླེད་ངར་
གདོང་།

བརླ་
ནང་།

དཔུང་པ།

༢༡ མཁྱིག་མར་ཨཱལ། རང་
མཐླེབ།

རྱིབ་
ལོགས།

ཉྱི་དྲོས་རང་
མཐྱིལ།

ལག་
པའྱི་
མཐླེབ་
ཆུང་།

སོ།

༢༢ སོར་ཚིགས་
གསུམ་པར་ཨཽ།

སོག་
གཡོན།

མཁལ་
སྟླེང་།

ནམ་ལངས་
མཁལ་ཁུང་
གཉྱིས།

བརླ་ཡྱི་
ཕྱི།

ཡར་མར་
རན།
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༢༣ སོར་ཚོགས་གཉྱིས་
པར་ཨཱར།

མཆྱིན་
པ།

དཔྱྱི་མྱིག་
ཚིགས།

ནམ་ཕླེད་བྱིན་
པ་གཉྱིས།

མཆྱིན་
པ་དང་
རླེད་པ།

ལྕླེ།

༢༤ སོར་ཚིགས་དང་
པོར་ཨཻ།

ལག་
ངར།

བརླ་སུལ། སོད་ལག་
མཐྱིལ།

རང་
མཐྱིལ་
རྒྱབ།

མྱིག་དང་
དཔལ་བ།

༢༥ དཔྱྱི་རུས་མཚམས་
སུ་ཨཱ།

ལྕླེ། སྒྱིད་ཁུང་། ནམ་ཕླེད་ལྕླེ། རང་པའྱི་
མཐླེབ་
ཚིགས་
དང་
བོལ།

བྲམ་ཟླེ།

༢༦ པུས་མོར་ལྱི། པུས་མོ། པུས་མོའྱི་
སྟླེང་།

སྐ་རླེངས་དུས་
སྐླེ་མཇྱིང་།

བྲང་དང་
ཕོ་བ།

ཨོལ་སྟོང་།

༢༧ ལོང་བུར་ཨཱུ། པུས་མོ། བྱིན་ཉྭ། ནམ་ལངས་
དཔུང་པ།

པུས་མོ། མཚན་མ།

༢༨ རང་པའྱི་སོར་
ཚིགས་གསུམ་
པར་རཱ�།

མཚན་
མ།

ལོང་བུའྱི་
ཚིགས།

ཉྱི་ཤར་མཚན་
མ་དང་ལྟོར།

མཚན་
མ།

སྒོ་བ།

༢༩ སོར་ཚིགས་དང་
གཉྱིས་པར་ཨཱྱི།

མྱིག་
གཉྱིས།

རང་བོལ། ཕླེད་ཡོལ་
མྱིག་འབྲས་
གཉྱིས།

པུས་མོ་
འཕང་ལོ་
དང་རླེ་
ངར།

སྦངས་ཁུང་།

༣༠ སོར་ཚིགས་དང་
པོར་ཨཱ།

ལུས་
སྤྱིར་
ཁྱབ།

ལུས་སྤྱིར་
ཁྱབ།

ཉྱི་ཤར་ལུས་
བྱིངས་ལ་
ཁྱབ། ཁྱད་
པར་རྒྱུ་མར་
གནས།

རང་
མཐྱིལ།

ལུས་སྤྱིར་
ཁྱབ།

གནམ་སྟོང་དང་
ནྱི་ཚེས་གཅྱིག་
མཚམས། །རང་
པའྱི་མཐྱིལ་དུ་ཨཱ་
ཡྱི་གཟུགས།
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དླེ་ཡང་མླེ་བཙའྱི་གདམས་པ་ཕོགས་བསྒྱིགས་དླེ་ཉྱིད་ལས།40 བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་མཚམས་སུ་ལུས་སྤྱིར་

ཁྱབ།   །གནམ་གང་ཚེས་གཅྱིག་མཚམས་སུ་དླེ་བཞྱིན་ནོ།    །གཞན་ཡང་ས་བདག་བྱི་ཥྱི་རྒྱུ་བའྱི་

དུས། །གཏར་བསླེག་གང་ཡང་མྱི་བ་ལྷག་པར་དུ། །གཏར་ན་ཁག་མྱི་ཐོན་ཕྱིར་དུས་དླེ་བཤོལ། །ཀླུ་

ཚེས་ལག་མྱིག་བུག་ཟུང་སྔ་ཆར་རྒྱུ། །མཚོ་དྲག་སྐོན་དང་དླེ་ཉྱིད་ཕྱི་ཆར་རྒྱུ། །འདྱི་དུས་སྤང་ལ་གཟའ་

སྐར་ཞྱི་བའྱི་དུས། །ནད་པ་རང་ཉྱིད་ལོ་ལྷའྱི་ཕོགས་སུ་འཁོར། །སྔོན་འགོ་ལ་སོགས་གཏར་ལླེའུ་བཞྱིན་

དུ་བ། །ནད་དབྱུང་དཔྱད་མཆོག་གཏར་ལ་མཁས་པར་མཛོད། །རྣམ་དག་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་འདྱིར་

བང་དགླེ། །ཞླེས་པ་སྟླེ། མདོར་ན་གཏར་བསླེག་གྱི་ལག་ལླེན་ནྱི་མླེ་བཙའྱི་ལླེའུར་གསུངས་པ་བཞྱིན་

བ་གནས་མ་འཁླེལ་བའྱི་དུས་དང་དླེ་བཞྱིན་ས་བདག་བྱི་ཥྱི་མ་རྒྱུ་བའྱི་དུས་སུ་གཏར་དགོས་པ་ལླེགས་

པར་གདམས་མོད་ཀང་། བ་གནས་འཕོ་ཚུལ་ཐད་སྔོན་བོན་མཁས་པ་རྣམ་པས་བརྱི་ལུགས་མྱི་འདྲ་ལ་

རྣམ་གངས་མང་བས་རླེ་ཞྱིག་ཤླེས་བའྱི་གནས་ལ་གཤོག་སྒོ་མ་རྒྱས་པའྱི་ཁར་ཉམས་ལླེན་གྱི་རོགས་

པ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མླེད་ནས། སྐབས་འདྱིར་སྔོན་བོན་གསོ་རྱིག་མཁས་ཆླེན་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལླེན་དང་

གདམས་ངག  བོ་རྱིག་གཙུབ་བརར་གྱི་དཔྱད་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡང་རླེར་སོན་པ་

རྣམས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཅུང་ཟད་བཀོད་པ་འདྱི་ཡང་ཀུན་གྱི་གསོས་སྨན་དུ་འགྱུར་བའྱི་རླེ་བས་བྲྱིས་

སོ།།

བོད་ཀྱི་དམངས་སོལ་རྱིག་གནས་ལས་བ་ཡྱི་སྐོར་གླེང་བ།

ལྷོ་བང་གྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་རླབས་ཀྱིས་གླེན་དུ་འཕུལ་བའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡང་རླེར་གྱུར་བའྱི་བོད་གངས་ཅན་

ཡུལ་འདྱིར་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་རྣམ་དཔྱོད་དང་རྱིག་སྟོབས་ཀྱི་ཁོ་ལག་ཡར་ངོའྱི་

ཟླ་ལྟར་འབུས་མགོ་བརམས་ཤྱིང་། འཚོ་ཐབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་ཁོར་ཡུག་དླེའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་

ཆོས་ཀྱིས་གདོད་མའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་དླེང་སང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཏུ་

གྲུབ་ནའང་། རང་བྱུང་ཁམས་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་འཚོ་ཐབས་གཉྱིས་ནྱི་ནམ་ཡང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གོགས་

གཅྱིག་བླེད་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་ཤླེས་རོགས་བྱུང་བར་མ་ངལ། ཡང་ས་རོ་རོ་སོགཤྱིང་

ནགས་གཅོད་འབྲླེག་དང་ཆུ་གཉན་དཀྲུག་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནོད་འཚེ་

བཏང་ཚེ།  དླེའྱི་ཉླེར་ལླེན་གྱིས་བཀ་མྱི་ཤྱིས་པ་དང་ནད་ཡམས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པ་

40 སན་གགས་དང་རྣམ་ཐར་འཚོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྒྱིགས། མྱི་བཙའྱི་གདམས་པ་ཕོགས་བསྒྱིགས། མཚོ་སྔོན་མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

Paper Presentations in Tibetan Language



288

དང་། དླེར་བསྟུན་ནས་དླེའྱི་གཉླེན་པོར་སྨན་གྱི་གོ་རོགས་དང་ལྷ་ལ་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆླེས་ཀྱི་རླེས་

འབྲངས་ཀྱི་འདུ་ཤླེས་དང་ལག་ལླེན་ཡང་རྱིམ་པས་དར་མགོ་ཚུགས་པ་དང་ལྷན་དུ་རང་བྱུང་གྱི་འབྱུང་

བ་ལྔ་པོ་རྣམས་དང་། དླེ་འབྲླེལ་གྱི་རྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་སོགས་ལ་འཛིན་པའྱི་འདུ་ཤླེས་དམྱིགས་

བསལ་བ་ནྱི་ད་ལྟ་ཡང་མ་ཉམས་པར་གནས། དླེས་ན་གདོད་མའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་གཉུག་མར་དར་

འཕླེལ་བྱུང་བའྱི་ཤླེས་རྱིག་གྱི་དཔལ་ཡོན་ཇྱི་སླེད་མཆྱིས་པའྱི་ཁོད་ན་བོད་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་བ་ནྱི་

འདུ་བླེད་ཁམས་ཀྱི་སྱིང་པོར་བཟུང་བ་ལྟར། དླེ་འབྲླེལ་གྱི་དམངས་སོལ་རྱིག་གནས་ནང་བཤད་ཚུལ་

སྣ་ཚོགས་ཡོད། དླེ་ཡང་ཐོག་མར་བར་གཏད་པའྱི་འདུ་ཤླེས་དར་ཚུལ་ནྱི། བོད་ཀྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་ལས།   གཤྱིན་པོའྱི་བ་ལ་མཆོད་པ་ནྱི་བོན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་གལ་ཆླེ་བའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང་།         དླེ་ནྱི་སྐླེ་དངོས་ལ་མཆོད་པ་ལས་ཅུང་ཙམ་འཕླེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་མཚོན་བླེད་ཅྱིག་

དང་། གནའ་བོའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་རྦད་དླེ་བྲལ་བའྱི་མངོན་རགས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན་

ཞླེས། མཐོ་རྱིམ་མྱི་སྣ་རྒྱལ་པོ་དང་དཔོན་པོ། དཔའ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཚེ་ལས་འདས་ན་དླེའྱི་བ་ནྱི་རྱི་

རླེར་གནས་པས་ན་ལབ་ཙེ་འམ་བ་རླེ་ཞླེས་རླེའུ་དཀར་པོ་བརླེགས་པའྱི་སོལ་ཡོད་པར་འདོད།

འདྱི་ལྟར། ཡང་གྱིང་གླེ་སར་རྒྱལ་པོའྱི་སྒྲུང་ནང་དུ། གཞན་ཕོགས་ཀྱི་དཔའ་རྒོད་ཅྱིག་བཏུལ་ཆླེད་མོ་

ཕྱྭ་འདླེབས་པ་དང་ལུང་བསྟན་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལ་བརླེན་ནས་འདུལ་དཀའ་བའྱི་དཔའ་རྒོད་དླེའྱི་

བ་གནས་ས་རད་གཅོད་བླེད་པ་དང་། དླེ་ནས་དཔའ་རྒོད་དླེའྱི་བ་གནས་སའྱི་ཉླེ་འཁོར་གྱི་ས་ཤྱིང་ཆུ་

སོགས་ལ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་ནས་མཐར་དཔའ་རྒོད་བཏུལ་བའྱི་དཔླེ་མཚོན་མང་དག་གཅྱིག་ཀང་

ཡོད་པ་ལས། གྱིང་དང་ཧོར་གཉྱིས་འཐབ་སྐབས་ཧོར་གུར་དཀར་རྒྱལ་པོས་བ་བཞྱི་མངགས་ནས་

མཐའ་བཞྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙུན་མོ་འཚོལ་བར་བཏང་། ཧོར་གྱི་བ་བ་ཡྱིན་ཞླེས་པའྱི་བ་ནག་པོ་དླེ་

ཡུལ་མང་པོ་བརྒྱུད་མཐར་གྱིང་ཞླེས་པའྱི་གླེ་སར་རྒྱལ་པོའྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་དུ་སླེབས།        དླེར་བ་

དླེས་གླེ་སར་གྱི་བཙུན་མོ་འབྲུག་མོ་ཉྱིད་ཁོང་གྱི་ཞལ་ཏ་གཉྱིས་ཀྱི་མདུན་དུ་དབུ་སྐྲ་ས་བཞྱིན་ཡོད་པ་

མཐོང་། བ་ནག་དླེ་འབྲུག་མོའྱི་མཛསེ་སྡུག་ལ་ཧང་སངས་པ་དང་། དླེས་དབུ་སྐྲ་ས་སྐབས་ལོགས་སུ་

བཞག་པའྱི་གཙུག་གཡུ་དླེ་བརྐུས་ནས་འཁྱླེར་སོང་ངོ་། །བ་ནག་དླེ་ཧོར་ཡུལ་དུ་ལོགས་རླེས་འབྲུག་

མོའྱི་གཙུག་གཡུ་དླེ་རྒྱལ་པོར་ཕུལ་ནས་འབྲུག་མོའྱི་མཛསེ་སྡུག་ལྟ་ན་སྡུག་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་རྒྱལ་

པོར་བརོད། །རླེས་སུ་འབྲུག་མོ་ཉྱིད་ཧོར་གྱིས་བཙན་འཕོག་བས་པས་ཁོ་མོ་རླེ་ཞྱིག་ཧོར་རྒྱལ་པོའྱི་

ཆུང་མར་མྱི་སོད་ཀ་མླེད་བྱུང་ངོ་། །ཞླེས་༼ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཧོར་གྱིང་གཡུལ་

འགླེད་༽དུ་གསལ།

དླེ་བཞྱིན་དུ་བ་གཡུ་ཞླེས།གཡུ་ནྱི་སྤྱིར་ཤྱིན་ཏུ་ར་ཆླེ་བའྱི་རོའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་དང་ཡོངས་གགས་སུ་རྒྱན་
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ཆའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཏུ་འདོད་ན་ཡང་། བ་གཡུ་ཟླེར་ནས་བ་ཡྱི་མཚོན་བླེད་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ཏུ་

བརྱི་བའང་འདུག དླེ་ཡང་བོད་དུ་གཉླེན་སྒྱིག་གྱི་ཆོ་ག་སྤླེལ་སྐབས་བརླེ་དུང་མཚོན་བླེད་དུ་མག་པས་

མནའ་མར་གཡུ་ཞྱིག་སྤོད་པ་དང།མནའ་མས་ཀང་བ་གསླེར་ཞླེས་པའྱི་གསླེར་རོག་ཅྱིག་ཀང་སྤོད་སོལ་

ཡོད་པ་༼བོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བཀའ་བསྟན་གཉྱིས་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།༽ཞླེས་པར་གསལ། དླེ་

བཞྱིན་དུ་མག་པས་མནའ་མར་གཙུག་གཡུའམ་ཐོད་གཡུ་ཞླེས་པའྱི་གཡུ་ཞྱིག་སྤོད་པ་དང་།མནའ་མས་

གཡུ་ནྱི་བུ་མླེད་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་གཙོ་བོའམ་ར་ཆླེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། གཉྱིས་ནྱི་རང་གྱི་ཟླ་བོར་བཅངས་

པའྱི་མྱི་འགྱུར་བརླེ ་སླེམས་དང་གཏན་གྱི་དགའ་གོགས་ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་རགས་ཡྱིན་༼དགའ་བཞྱི་

བའྱི་མྱི་རབས་ཀྱི་བྱུང་བ་བརོད་པ་ཟོལ་མླེད་གཏམ་གྱི་རོལ་མོ་ལས་༽་གསུངས་པ་ལྟར་ན། གསླེར་

དང་གཡུ་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱན་ཆ་ཙམ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མཆོད་པའྱི་ནང་དུ་བླེད་སྤོད་བ་སོལ་ཡོད་པའྱི་

རས་དངོས་ཙམ་མྱིན་པར། ཚེ་སོག་དབུགས་གསུམ་དང་འབྲླེལ་བའྱི་མྱི་ཚེའྱི་མཚོན་རགས་དམྱིགས་

བསལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་གླེང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བོན་གྱི་དཔླེ་ཆ་འགའྱི་ནང་དུ། དླེ་ནས་དབུ་ལ་ལ་ཐོད་

བཅྱིངས། །ཁ་གསླེར་ཁ་གཡུ་ཞལ་དུ་མུར། །གསླེར་དང་གཡུ་ཡྱི་སྒོན་མླེ་བཏླེགས།   །མདའ་དར་ཕར་

ལ་འདྱི་སྐད་དོ། །ཞླེས་༼མཁའ་ཀློང་གསང་མདོས།༽སུ་གསལ།ཞླེས་གསུངས་སོ།།

དླེ་འབྲླེལ་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ནས་དར་བའྱི་བན་བོན་གྱི་ཁོད་དུ་ནུས་མཐུ་དང་ལྡན་པའྱི་སྔགས་པ་དང་ཆོས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་བ་འགུག་བ་འབོད་ཀྱི་བླེད་ཐབས་ལ་བརླེན་ནས། བ་ཡར་བའྱི་སྐླེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བ་ཚུར་

འགུག་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉམས་ལླེན་རྣམས་ཀང་ད་ལྟའྱི་བར་མ་ཉམས་པར་གནས་ཤྱིང་རང་རླེའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ཁོད་དུ་ཉམས་ལླེན་གནང་བཞྱིན་དུ་མཆྱིས། ཡང་ཏུན་ཧོང་ནས་རྙླེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བ་

འགུག་བླེད་པའྱི་སྒྲུང་སན་པོ་འགའ་ཡོད་ཞླེས་༼མདའ་དང་འཕང་༽41ནང་དུ་བཀོད་འདུག་ཀང་ཚིག་

ཚོགས་མང་བས་རླེ་ཞྱིག་མ་བཀོད་དོ། གཞན་ཡང་དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ལས། གསོན་པོའྱི་བ་སྲུང་

བ་ལ་བ་རོ་སོག་འཁོར་ཞླེས་རང་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསྟླེན་པའྱི་སྲུང་མའྱི་སྔགས་དང་འདོད་གསོལ་

རྣམས་བ་རོ་ཞླེས་ལྕགས་རོ་ཟུར་གསུམ་པ་ལ་བྲྱིས་ནས་ལུས་ལ་བཅངས་སོལ་དང་། སོག་འཁོར་ཞླེས་

རང་གྱི་བསྟླེན་པས་སྲུང་མའྱི་སྔགས་ཡོད་པའྱི་འཁོར་ལོ་རས་སམ། ཤོག་བུར་བྲྱིས་ནས་སྲུང་མ་དངོས་

ཀྱི་འདུ་ཤླེས་བཅངས་ནས་རང་གྱི་ལུས་དང་འབྲལ་མླེད་དུ་བཅངས་སོལ་ཡོད་པར་གསུངས།

གཞན་ཡང་། དབྱུ་གུ་དབྱུག་པ་ཆུས་ཁྱླེར་འདྲ། །སྤང་པོ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྐར་ཡྱིན། །བྲ་ཉླེ་སྔགས་པའྱི་

ཧོམ་ཁུང་འདྲ། །སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྐར་གགས། །སྨྱིན་དྲུག་གཡང་ཞ་ལག་ཡ་འདྲ། །གཡང་དཀར་

41 མཁར་རྨླེའུ་བསམ་གཏན། མདའ་དང་འཕང་། ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།
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ལུག་གྱི་བ་སྐར་ཡྱིན།    །(སྣར་མ་)བླེའུ་རྱི ་དམར་པོ་ཞླེས་བ་བ།    །དཀར་ནག་ཕྱུགས་ཀྱི་བ་སྐར་

ཡྱིན། ། (བོན)གོ་བཞྱིན་ནྱི་མྱི་གསུམ་གླུ་ལླེན་འདྲ། །བོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྐར་ཡྱིན། །སྤུར་(བྱི་བཞྱིན)ནྱི་

རྱི ་བོའྱི་འུར་མཐྱིལ་འདྲ། །རྱི ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བ་སྐར་ཡྱིན། ཞླེས་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་སུ་བརྒྱུད་མོང་

བའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གོ་རོགས་དང་ངག་རྒྱུན་དུ་ཕྱི་རོལ་འཇྱིག་རླེན་དང་། ནང་བཅུད་སླེམས་ཅན་གྱི་

འཚོ་གནས་ཀྱི་བདླེ་སྡུག་ལ་འབྲླེལ་ཐག་དམ་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་རླེའྱི་འཚོ་གནས་སྲུང་བའྱི་

ལག་ལླེན་ཡང་སྔར་ནས་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ནྱི་ཇྱི་འདྲའྱི་ངོ་མཚར་ཞྱིག་རླེད་ཨང་། མདོར་ན་བོད་ཀྱི་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཁོད་གདོད་མའྱི་སྐླེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་མོང་རྱིམ་བསགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྱིག་

གནས་གསོན་པོར་གནས་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལླེན་ཟམ་མ་ཆད་པར་ཇྱི་ཙམ་གནས་

ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ་དང་། དླེའྱི་ཁོད་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ནས་བ་ཡྱི་སྐོར་

རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་འཚོ་བའྱི་ཁོད་ཆོ་ག་ལག་ལླེན་མྱི་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་པ་

ལྟ་བུ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ན་མཐོང་དུ་མླེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་རྱིག་གནས་

ཀྱི་ཚབ་མཚོན་ལྟ་བུར་ངླེས། དླེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་ཉྱིད་ནྱི་སྣང་ཚུལ་ཙམ་ལས་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བཞྱིན་རོགས་

ཐུབ་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་མླེད་ལ། ལྷག་པར་བསམ་བོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་རོགས་ནུས་པའྱི་ཤླེས་རབ་དབླེན་པས། 

རླེ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཆ་རླེ་གཉྱིས་བལྟས་ནས་གླེང་ཁུལ་བས་པར་ནོར་བའྱི་ཆ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ངླེས་ན་ཀུན་

གྱིས་བཟོད་གསོལ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གང་མང་གནང་སྐོང་ཡོང་བའྱི་རླེ་བ་དང་བཅས་

མཇུག་བསྡུས་པའོ།། །།

ཟུར་བལྟའྱི་ཕག་དཔླེ་ཁག།

༡༽  བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བརམས། བོད་རྱིགས་ཀྱི་སླེམས་ཁམས་རྱིག་པ། མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་

ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

༢༽  མགོ་ལོག་དབང་ཆླེན་འབུམ་གྱི་སྨན་པ་ཏྱིང་འཛིན། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་གནད་ཐོར་

བུ་ལ་དཔྱད་པའྱི་གཏམ་བརྒྱད་བཅུ་ར་བཞྱི་དང་ལུས་ཀྱི་གནས་ལུགས་གྲུབ་ཆའྱི་དཔླེ་རྱིས་

བཞུགས་སོ། སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༣༽  མཁས་དབང་དུང་དཀར་བོ་བཟང་འཕྱིན་ལས། དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆླེན་མོ། ཀྲུང་གོའྱི་མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༤༽  བཙན་ལྷ་ངག་དབང་ཚུལ་ཁྱིམས། བར་དཀོལ་གསླེར་གྱི་མླེ་ལོང་ཞླེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། ། མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༥༽  དག་ཡྱིག་གསར་བསྒྱིགས།དག་ཡྱིག་རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་།
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༦༽  གོང་པ་ཀླུ་འབུམ་རྒྱལ་དང་ཀོའུ་ཝླེ། སོབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲྱིང་གྱི་སོབ་མའྱི་རྒྱུན་མཁོའྱི་མྱིང་མཛོད། 

ཀྲུང་གོའྱི་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༧༽  བདུད་འདུལ་གྱིས་རོམ་སྒྱིག་བས། སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། གསོ་རྱིག་ཚིག་མཛོད་

ཡོངས་འདུའྱི་དགའ་ཚལ།

༨༽  དག་ཡྱིག་གསར་བསྒྱིགས་དག་བཅོས་མ། མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༩༽  བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་མཛོད་རོམ་སྒྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བསྒྱིགས། བོན་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ཚིག་

མཛོད། བོད་ལྔོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༡༠༽ བཀ་ཤྱིས་ཀྱིས་བརམས།གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་འགླེལ། བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་

ཁང་།

༡༡༽ མཁས་དབང་སྐླེམས་པ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་པ་བཞུགས་

སོ།བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་། འཕགས་ཡུལ་དྷ་རམ་ས་ལ།

༡༢༽ གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་སྨན་བའྱི་དགོངས་རྒྱན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་གསལ་བླེད་བླེླེཌཱུརྱ་སྔོན་པོའྱི་

མ་ལྱི་ཀ་ཞླེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༡༣༽ དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརམས། གངས་ཅན་གསོ་རྱིགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇུག་ངོགས།མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༡༤༽ ཀུན་མཁྱླེན་རྱིག་འཛིན་ཆོས་གགས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བཀའ་མཆན་ཐླེམ་སྤང་མ།སོང་

བཙན་དཔླེ་མཛོད་ཁང་།

༡༥༽ མཁས་དབང་སྐླེམས་པ་ཚེ་དབང།མཁས་དབང་སྐླེམ་པ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྱིས་མཛད་པའྱི་རྒྱུད་

བཞྱིའྱི་འགླེལ་པ་བཞུགས་སོ། །དླེབ་གསུམ་པ། བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་།

༡༦༽ ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ། རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་པ་མླེས་པོའྱི་ཞལ་ལུང་།

༡༧༽ སྟག་འབྲུག་ཚེ་རྱིང། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆླེད་རོམ་གཅླེས་བསྡུས། མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་ 

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༡༨༽ སན་གགས་དང་རྣམ་ཐར་འཚོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྒྱིགས། མླེ་བཙའྱི་གདམས་པ་ཕོགས་བསྒྱིགས། 

མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༡༩༽ གཙོ་སྒྱིག་པ། བ་མདོ་ཀླུ་བམས་རྒྱལ། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ནད་ཐོག་ལག་ལླེན། དླེའུ་

དམར་གསུང་རོམ་གཅླེས་བཏུས། མྱི་རྱིགས་དཔར་སྐྲུན་ཁང་།
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༢༠༽ ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་གྱིས་བརམས། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་ཆླེན་དྲང་སོང་ཞལ་ལུང་། སྱི་ཁོན་མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༢༡༽ གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བདུད་རྱི་སྱིང་པོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གྱི་རྒྱུད་

ཅླེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

༢༢༽ དླེའུ་དམར་གསུང་རོམ་གཅླེས་བཏུས།གཙོ་སྒྱིག་པ། བ་མདོ་ཀླུ་བམས་རྒྱལ། དཀོན་མཆོག་

རྒྱལ་མཚན། ནད་ཐོག་ལག་ལླེན། མྱི་རྱིགས་དཔར་སྐྲུན་ཁང་།

༢༣༽ མཁར་རྨླེའུ་བསམ་གཏན་གྱི་གསུང་རོམ་ཕོགས་བསྒྱིགས། མདའ་དང་འཕང་། ཀྲུང་གོའྱི་བོད་

རྱིག་པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་།

*******
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༄༅།།སྦོང་བླེད་ལས་ལྔ་སྤྱི་དང་བླེ་བྲག་ཏུ་སྣ་སྨན་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ།

སྨན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་མོ།

ཞྱི་ཆླེན་སྨན་ཁང།བལ་ཡུལ།

E-mail <amchisonam2013@gmail.com>

བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་དཔྱད་དགོས་དོན་ནྱི། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་ནང་སྦོང་བླེད་ལས་ལྔའྱི་སྐོར་ལག་

ལླེན་དང་བཅས་པ་ཁ་གསལ་བསྟན་ཡོད་ཀང་དླེང་གྱི་ཆར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་

ཁོད་ལག་ལླེན་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པས་གནད་ཆླེ་བའྱི་ལག་ལླེན་འདྱི་རང་རླེའྱི་དཔྱད་མཆོག་

ཐུར་མ་ལྟ་བུ་ཉམས་པ་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་པས། དླེ་ནྱི་འཕོད་བསྟླེན་གྱི་རྱིག་པ་སྤྱི་དང་བླེ་བྲག་ཏུ་བོད་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པར་གོང་རྒུད་དང་ཕམ་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་ལྡོག་ཐབས་ཀྱི་འགན་འཁྱིད་ནྱི་འུ་ཅག་སྨན་པ་

ཚོར་འཁྱིད་ཡོད་པས་དླེ་དོན་དུས་ཐོག་ཏུ་ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་མྱི་ཉམས་གོང་སྤླེལ་བ་གལ་ཆླེའོ།།

གསོ་ཐབས་འདྱིའྱི་བྱུང་རྱིམ་ལ་དཔྱད་ན། ལས་ལྔ་བཤལ་སྐྱུགས་སྣ་སྨན་འཇམ་རྱི་ནྱི་རུ་ཧ་ནྱི་རྒྱུད་བཞྱི་

ཙམ་མྱིན་པར་མྱི་ལོ་༢༦༠༠ ཙམ་གྱི་གོང་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་

སྨན་དཔྱད་ལ་མཁས་པ་འཚོ་བླེད་གཞོན་ནུས་ལས་ལྔའྱི་ལག་ལླེན་གནང་བ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་དུ་མ་ཞྱིག་

མཆྱིས་ལ། དླེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོ། རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་

གཞུང་ཙ་ར་ཀ་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སོགས་ཀྱི་ནང་ལས་ལྔའྱི་སྐོར་ཞྱིབ་ཕ་འགླེལ་བརོད་བས་ཡོད། 

གསོ་ཐབས་འདྱིའྱི་ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ནྱི། ནད་རྣམས་ལུས་སྟོད་སྨད་གང་རུང་ནས་སྦོང་བར་

བླེད་པས་ན་སྦོང་བླེད། འདྱི་ནྱི་ནད་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ནད་བྱུང་བ་གསོ་བ། ནད་གསོ་བ་སར་མྱི་འབྱུང་

བའྱི་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལླེན་གལ་གནད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེའང་ནད་མླེད་རྣམས་ལ་ནད་སྔོན་འགོག་

གྱི་ཚུལ་དུ་དཔྱྱིད་དུས་བད་ཀན་ལྡང་བའྱི་སྐབས་བད་ཀན་ནད་མྱི་འབྱུང་ཕྱིར་སྐྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་

སོགས་བསྟན་ཡོད། བཅུད་ལླེན་དང་རོ་ཙ་མ་གཏང་གོང་སྔོན་འགོའྱི་ཚུལ་དུ་ལུས་དག་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་

གཏོང་སོལ་ཡོད། ནད་ཅན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། རླུང་ནད་ཅན་ལ་འཇམ་རྱི། མཁྱིས་པར་བཤལ། བད་

ཀན་ལ་སྐྱུག་སོགས་བཏང་ནས་ནད་སོ་སོ་གསོ་བར་བླེད་དོ། །དླེ་བཞྱིན་ཁོང་དུ་དུག་སོང་བ་ལྟ་བུར་

སྐྱུག་སོགས་བཏང་ནས་ཛ་དྲག་མྱུར་སྐོབ་ཀང་བ་ཐུབ། ཞྱི་བླེད་དང་མྱི་འདྲ་བར་སྦོང་བླེད་ཀྱིས་ནད་

རྣམས་ར་བ་ནས་ཕྱིར་དབྱུང་བར་བླེད་པས་ན་ནད་སར་མྱི་འབྱུང་བས་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའོ། །
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སྐབས་བབ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དཔྱད་བ་སྣ་སྨན་ལྟ་བུ་མཚོན་ན། སྨན་སྣ་ནས་ཡར་གཏོང་བའྱི་ལག་ལླེན་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནད་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས། དླེར་དབླེ་ན་གཉྱིས་ཏླེ། སྣ་སྨན་ཞྱི་

བླེད་དང་སྦོང་བླེད། སྣ་སྨན་གྱི་ལག་ལླེན་འདྱི་ནྱི་སྦོང་བླེད་ལས་ལྔའྱི་ནང་ནས་གཏོང་ས་ཤོས་དང་ཕན་

ཡོན་ཡང་མྱུར་ཆླེ་བ་ནྱི་སྨན་གཞུང་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་བཞྱིན་རང་གྱི་མོང་བས་ཀང་དླེ་ལྟར་གྲུབ། གཞན་

ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལག་ལླེན་གྱི་ཁོད་དུ་མགོ་རླུང་། ཡ་མ། སྐྲ་བྱི་བ་དང་ར་གྱིབས་རྐླེན་གྱིས་ཁ་ཡོ་བ་

སོགས་ལ་ཕན་པ་དངོས་སུ་ར་སྤོད་བྱུང་། རོམ་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ནང་། སྦོང་བླེད་ལས་ལྔའྱི་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་

ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་རྒྱུད་བཞྱི་བཅས་ཀྱི་ད་བར་མཐུན་ཆ་དང་མྱི་མཐུན་

ཆ་རྣམས་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྣ་སྨན་གྱི་སྐོར་ཕན་ཚུན་དཔྱད་བསྡུར་མཚོན་པས་བཤད་པ་

ཙམ་མྱིན་པར་ལོ་ཤས་རྱིང་གྱི་དངོས་སུ་ལག་ལླེན་ལས་ཐོབ་པའྱི་མོང་བ་དག་ཀང་གླེང་ཡོད།།

*******
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[Full paper]

༄༅།།སྦོང་བླེད་ལས་ལྔ་སྤྱི་དང་བླེ་བྲག་ཏུ་སྣ་སྨན་སྐོར་དཔྱད་པ།

སྨན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ་མོ།

ཞླེ་ཆླེན་སྨན་ཁང་། བལ་ཡུལ།

E-mail <amchisonam2013@gmail.com>

ཐུགས་རླེས་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་བཅོམ་ལྡན་འདས།།

མཚན་ཙམ་ཐོས་པའྱི་ངན་འགོའྱི་སྡུག་བསྔལ་སྐོབ།།

དུག་གསུམ་ནད་སླེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བ།།

བཻཌཱུརྱའྱི་འོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།

ཞླེས་མཆོད་པར་བརོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་འདྱིར་འཆད་པར་བ་བའྱི་བརོད་བ་ནྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་རྒྱུད་བཞྱི་བཤད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོམས་ཚིག་བསྟན་པའྱི་ལླེའུ་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དོན་རྣམས་

མདོར་བསྡུ་ན།       གསོ་བ་གསོ་བླེད་ཇྱི་ལྟར་གསོ་བ་དང་།     །གསོ་བ་པོ་དང་རྣམ་པ་བཞྱི་རུ་

བཤད། ། ཞླེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དླེའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་པ་ལ། གསོ་བར་བླེད་པའྱི་གཉླེན་པོ་ནྱི། 

སྤོད་ལམ་ཟས་དང་སྨན་དང་དཔྱད་རྣམས་སོ། །ཞླེས་གསོ་བླེད་སྨན་ལ་དབླེ་ན། ཞྱི་བླེད་དང་སྦོང་བླེད་

གཉྱིས་ཡོད་པས་ནང་ནས་སྐབས་བབས་སྦོང་བླེད་ལས་ལྔའྱི་སྐོར་སྤྱི་དང་བླེ་བྲག་སྣ་སྨན་སྐོར་གླེང་རྒྱུ་

ཡྱིན། 

དླེའང་སྦོང་བླེད་ཞླེས་ཚིག་གྱི་ངླེས་ཚིག་ལ་སྟག་ཚང་ལོ་ཙ་བས། ལུས་སྟོད་སྨད་གང་རུང་ནས་ནད་

རྣམས་ཕྱིར་སྦོངས་བར་བླེད་པས་ན་སྦོང་བླེད་ཞླེས་གསུངས། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་འགླེལ་

ནང་། གླེན་འདྲླེན་ནམ་ཐུར་དྲངས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སྨན་ཁོང་དུ་བཏང་ནས་རླུང་མཁྱིས་བད་

ཀན་གསུམ་གྱི་ནད་བཀྲུ་བའམ་དག་པར་བླེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་མྱིང་། དླེའང་སྦོང་བླེད་ལས་ལྔ་ནྱི་བཤལ། 

སྐྱུགས། སྣ་སྨན། འཇམ་རྱི། ནྱི་རུ་ཧ་བཅས་ལྔའོ། །ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ལུགས་ལ་ལས་ལྔ་འདོད་ཚུལ་

མཁས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ཅུང་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད། དླེའང་དྲང་སོང་སུཤཱུར་ཏས་ལས་ལྔ་འདོད་ཚུལ་ནྱི། འཇམ་

རྱི ་དང་ནྱི་རུ་ཧ་གཉྱིས་འཇམ་རྱིའྱི་ཁོང་དུ་བཏང་ནས་གཏར་ག་ནྱི་ལས་ལྔའྱི་ནང་གྱི་ལྔ་པར་བཞག་

ཡོད། གཏར་ག་ལས་ལྔའྱི་ནང་ཚན་དུ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཉླེས་པ་བཞྱིར་འདོད་དླེ་ཉླེས་པ་ཁག་

ལས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྣམས་ཕྱིར་དབྱུངས་ཕྱིར་གཏར་གསུངས་པར་གགས། ཅ་རཀ་སམ་ཧྱི་ཏ་དང་ཡན་

Paper Presentations in Tibetan Language



296

ལག་བརྒྱད་པ་ནང་ལས་ལྔ་འདོད་ཚུལ་ནྱི་རང་རླེའྱི་གཞུང་དང་མཚུངས། ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་དང་གསོ་རྱིག་

གཞུང་གྱི་ལས་ལྔའྱི་གོ་རྱིམས་འགྱིགས་སྟངས་ལའང་ཅུང་མྱི་མཐུན་པར་སྣང་། ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ནང་

སྐྱུགས།Vaman(Emesis)  བཤལ།Virechen(Purgation)  སྣ་སྨན།Nasya(Errhine 
Therapy)  འཇམ་རྱི།Basti (Enema)  ནྱི་རུ་ཧ།Nirooha (Enema) ཞླེས་སྐྱུགས་ཐོག་

མར་གསུངས། དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སྐྱུགས་གཏོང་སྐབས་ནད་པར་དཀའ་ཚེགས་ཆླེ་བ་དང་བ་གཉན་ནད་

གཞྱི་ཆུང་ཙག་འདྲ་མྱིན་འབྱུང་ཉླེན་ཆླེ་བས་ཐོག་མར་གསུངས་པར་བརོད། རང་རླེའྱི་གཞུང་ནང་ཐོག་

མར་བཤལ་བཞག་དགོས་དོན་ནྱི། ལས་ལྔའྱི་མཆོག་འགྱུར་བཤལ་ཞླེས་ལས་ལྔའྱི་ནང་ནས་མཆོག་

ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐོག་མར་བསྟན་པར་སླེམས། གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱི་ནང་བཤལ། 

སྐྱུགས། འཇམ་རྱི། ནྱི་རུ་ཧ། སྣ་སྨན་ལ་སྣ་སྦོང་ཞླེས་ཐ་མར་གསུངས།

སྦོང་བླེད་ལས་ལྔའྱི་བྱུང་རྱིམ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལག་ལླེན་ནྱི་རང་རླེའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་གཞུང་རྒྱུད་བཞྱི་ཙམ་

མ་ཡྱིན་པར་གནའ་རབས་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞུང་ནང་ལའང་ལས་ལྔའྱི་ལག་ལླེན་འགའ་གསུངས་ཡོད་

པར་བརོད། དླེ་བཞྱིན་ལོ་ངོ་༢༦༠༠ གོང་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་སྨན་དཔྱད་ལ་

མཁས་པ་འཚོ་བླེད་གཞོན་ནུས་ལས་ལྔའྱི་ལག་ལླེན་གནང་ནས་ནད་པ་བཅོས་པས་ལོ་རྒྱུས་མཆྱིས་ལ། 

འདྱིར་དཔླེ་མཚོན་ཙམ་བརོད་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྱི་བོ་གངས་ཅན་ན་བཞུགས་སྐབས་

གང་ནད་ཀྱི་བསྙུན་གཞྱི་ཐླེབས་པ་ལ་འཚོ་བླེད་གཞོན་ནུས་མླེ་ཏོག་ཨུ་ཏྤལ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྱིས་དང་བཀྲུ་

སྨན་གྱི་རས་སྦར་ནས་ཕུལ་ཏླེ་སྟོན་པས་ཤངས་ནས་མནམས་པས་ཐླེངས་༣༢ ཙམ་ཁོང་འཁྲུ་བའྱི་རླེས་

བསྙུན་གཞྱི་ལས་དངས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་སླེ་སྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྱི་གསོ་རྱིག་ཁོག་

འབུགས་ནང་དངོས་སུ་གསལ། གཞན་ཡང་སྟོན་པ་གཤླེན་རབས་མྱི་བོ་ཆླེའྱི་སས་དཔྱད་བུ་ཁྱིད་ཤླེས་

ཀྱིས་མཛད་པར་གགས་པའྱི་གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་ནང་དུའང་སྦོང་བླེད་ལས་ལྔའྱི་སྐོར་གསལ་པོ་

གསུངས་ཡོད། རང་རླེའྱི་གནའ་བོའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་གཞུང་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ནང་ལའང་ལས་

ལྔའྱི་སྐོར་གང་ཙམ་བསྟན་ཡོད། ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞུང་ཡོངས་སུ་གགས་ཆླེ་བ་དྲང་སོང་ཅ་ར་ཀའྱི་

མཛད་པའྱི་ཅ་རཀ་སམ་ཧྱི་ཏ། དྲང་སོང་སུཤཱུར་ཏས་མཛད་པའྱི་སུས་རུ་ཏ་སམ་ཧྱི་ཏ་དང་སོབ་དཔོན་

ར་དབངས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྱི་གཞུང་ནང་དུའང་སྦོང་བླེད་ཀྱི་ལག་ལླེན་རྣམས་རང་

རླེའྱི་གཞུང་ལས་རྒྱས་པ་དང་ཁ་གསལ་བར་གསུངས་ཡོད། དླེང་དུས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་དཔྱད་ནང་

ལའང་བཤལ། སྐྱུགས། སྣ་སྨན། འཇམ་རྱི་རྣམས་ལག་ལླེན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྦོངས་བླེད་

ལས་ལྔའྱི་ལག་ལླེན་འདྱི་ནྱི་ནད་ཅན་རྣམས་ལ་ནད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལླེན་ཙམ་མྱིན་པར་ནད་མླེད་

ལའང་ནད་མྱི་འབྱུང་ཕྱིར་སྔོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏོང་སོལ་དང་། ལུས་བར་བར་བ་བ། མཛསེ་བའྱི་
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ཆླེད། རོ་ཙ་དང་བཅུད་ལླེན་གྱི་སྔོན་འགོར་ཁོང་པ་དག་ཕྱིར་གཏོང་བ། དླེ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་ཚེ་སོག་མྱུར་

སྐོབས་ཆླེད་གཏང་བ་སོགས་ལག་ལླེན་གྱི་གཞུང་གལ་གནད་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

སྔོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་ལག་ལླེན་གནང་ཚུལ་ནྱི་བཤད་རྒྱུད་དུས་སྤོད་ཀྱི་ལླེའུ་ནང་།

སྟོན་དཔྱྱིད་བཤལ་སྐྱུགས་དབར་ག་འཇམ་རྱི་བསྔགས། ཞླེས་སྟོན་ཀ་མཁྱིས་པ་ལྡང་བའྱི་དུས་སུ་

བཤལ་གཏང་བ་དཔྱྱིད་ཀ་བད་ཀན་ལྡང་བའྱི་དུས་སུ་སྐྱུག་དང་དབར་ཀ་རླུང་ལྡང་བའྱི་དུས་སུ་འཇམ་

རྱི་གཏང་བས་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གྱི་ནད་རྣམས་འགོག་ཐུབ། དླེང་གྱི་ཆར་ཟ་བཏུང་རྱིགས་ཕལ་ཆླེ་

བ་རས་སྦོར་ལས་སྒྲུབ་པས་ལུས་ལ་གནོད་སྐོན་ཆླེ་བས་དླེ་ལྟ་བུའྱི་དུག་རས་རྣམས་དུས་དུས་སུ་སྦོང་

བཏང་ནས་ལུས་དག་པར་བླེད་པས་ནད་མླེད་གནས་པར་ཕན། དླེ་བཞྱིན་ལུས་བར་བར་བ་བའྱི་ཆླེད་

བཤད་རྒྱུད་གསོ་ཐབས་གཉྱིས་བསྟན་པའྱི་ལླེའུ་ནང་། སྟོབས་བསྐླེད་བར་བར་བ་བས་སྐབས་དཔྱད་དུ་

འཇམ་རྱི་ཁྲུས་དང་བསྐུ་མཉླེ་བ། ཞླེས་གསུངས།བཅུད་ལླེན་དང་རོ་བཙའ་ལྟ་བུའྱི་སྨན་གལ་ཆླེན་རྣམས་

མ་གཏང་གོང་ལུས་དག་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སྦོང་བླེད་ཀྱི་ལག་ལླེན་རྣམས་བ་དགོས། དླེའང་མན་ངག་

རྒྱུད་རྒས་པ་གསོ་བའྱི་ལླེའུ་ནང་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་སྣུམ་འཆོས་དུགས་བས་ལ། ཨ་རུ་སྐྱུ་རུ་རྒྱམ་ཚྭ་

པྱི་པྱི་ལྱིང་། །ཤུ་དག་བཅའ་ས་ཡུང་བ་བྱི་ཏང་ག །བུ་རམ་བ་ཆུར་སྦར་བའྱི་ཁྲུས་ཀྱིས་སྦང་། །མ་སྦང་

བཅུད་ལླེན་རོ་ཙ་སྦོར་བླེད་པ། །དྲྱི་བཅས་ཚོས་ལྟར་བས་པ་དོན་མླེད་འགྱུར། །ཞླེས་དང་། དླེ་བཞྱིན་

མན་ངག་རྒྱུད་རོ་ཙའྱི་ལླེའུ་ནང་། སྔོན་འགོ་སྣུམ་འཆོས་འཁྲུས་ཀྱིས་སྦང་བས་ལ། །ནྱི་རུ་ཧ་དང་འཇམ་

རྱིར་བཅས་ལ་བཏང་། །ཞླེས་གསུངས།

མཛེ་བཟོའྱི་ཆླེད་དུ་གཏོང་ཚུལ་ནྱི། མགོ་བོའྱི་སྐྲ་ནྱི་སྐླེས་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀའྱི་མཛསེ་ཆ་ལ་གལ་ཆླེན་ཞྱིག་

ཡྱིན་པར་སོང་སྐྲ་བྱི་བ་དང་སྤྱི་ཐླེར་རྣམས་ལ་སྐྲ་སྐླེ་ཕྱིར། མན་རྒྱུད་མགོ་ནད་ཀྱི་ལླེའུ་ནང་། ར་བ་ལྔ་

དང་ཏྱིལ་མར་སྣ་སྨན་བླུག་ཞླེས་གསུངས་དླེ་བཞྱིན་དླེང་དུས་ལོ་ན་མ་རྒས་གོང་སྐྲ་དཀར་སྐླེ་བའྱི་དར་

མ་བྱིས་པ་སོགས་རང་ཅག་མགོ་ནག་ནང་ལ་དུ་མ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ལ་དླེས་ལོ་ན་མ་རྒས་གོང་རྒས་

འཁོགས་ལྟ་བུར་མྱི་མཛསེ་པར་མཐོང་བས་སྐྲ་དཀར་མླེད་པ་བཟོ་ཕྱིར་མགོ་ནད་ཀྱི་ལླེའུ་ནང་། སྐྲ་

དཀར་ལུག་རུའྱི་ཐལ་བ་ཡུངས་ཀར་བྱུག །ཤྱིང་མངར་སྟག་ཚེར་ཙན་དན་པྱི་པྱི་ལྱིང་། །ཨུཏྤལ་སྐྱུ་རུའྱི་

ཁུ་བ་མར་བསྐོལ་བའྱི། །སྣ་སྨན་མགོ་བསྐུས་སྐྲ་དཀར་ཀླད་ནད་སླེལ། །ཞླེས་སྐྲ་དཀར་ལ་ཕན་པར་

གསུངས།

ཛ་དྲག་སོག་མྱུར་སྐོབ་ཆླེད། དཔླེར་ན་ཁོང་པར་དུག་སོང་བ་སོགས་ལ་བཤལ་སྐྱུགས་གཉྱིས་

གང་རུང་གྱིས་དུག་རྣམས་ཕྱིར་འབྱིན་པར་བླེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ནད་ཅན་རྣམས་ལ་མཚོན་ན། ར་རྒྱུད་
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ལས། སྦོང་བླེད་རླུང་གྱི་ནད་ལ་འཇམ་རྱི་སྟླེ། མཁྱིས་པ་བཤལ་ལ་བད་ཀན་སྐྱུགས་ཀྱིས་སྦངས། ཞླེས ་

རླུང་ནད་ཅན་ལ་འཇམ་རྱི ་གཏང་བ་དང་མཁྱིས་པ་གཙོ་བོར་འགྱུར་པའྱི་ནད་ལ་བཤལ་གཏང་བ་དང་

བད་ཀན་དང་བད་ཀན་ལས་འགྱུར་པས་ནད་རྣམས་ལ་སྐྱུགས་གཏང་དགོས།

སྦོང་བླེད་ལས་ལྔ་པོ་དག་སྔོན་འགོ་དངོས་གཞྱི་ཕྱི་རླེས་གསུམ་གྱིས་སོ་ནས་གཏང་དགོས།  

ལས་ལྔའྱི་སྔོན་འགོ་སྣུམ་འཆོས་ཀྱི་ལླེའུ་ནང་། སྣུམ་རུང་རྒས་སྦླེག་སྟོབས་ཆུང་སླེམས་ལས་ཆླེ། །ལྟོ་སྐ་

ཁག་ཟགས་ཁོང་རྩུབ་ཁུ་བ་ཟད། །རླུང་ཆླེ་མྱིག་འགྱིབས་སྦོང་བ་དགོས་ལ་བཏང་།།

དླེའང་ལས་ལྔའྱི་མཆོག་འགྱུར་བཤལ་ནྱི་ནད་རྣམས་བཤང་ལམ་ནས་མར་འབྱིན་པར་བླེད་པའྱི་ལག་

ལླེན། སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ནང་། ནད་གང་འཁྲུ་བ་བཤལ་ཡྱིན་ཏླེ། །ཞླེས་གསུངས། 

བཤལ་ནྱི་སྣོད་ཚད་དང་མ་ཞུ་བ་སྐྲན་ནད་སྱིན་ནད་དམུ་ཆུ་རྨ་རྙྱིང་སོགས་ཕྱི་ནང་ཕལ་ཆླེའྱི་ནད་དང་

ཁྱད་པར་མཁྱིས་པའྱི་ནད་ལ་མཆོག་ཏུ་བཤད། བཤལ་མ་གཏང་གོང་རྱིང་བའྱི་སྔོན་འགོར་ནད་མ་སྨྱིན་

པ་སྨྱིན་པར་བླེད་པ་དང་། བླེར་བ་བསྡུ་བ་སོགས་བས་རླེས་ཉླེ་བའྱི་སྔོན་འགོར་སྣུམ་འཆོས་གཏང་ནས་

ལུས་ལླེགས་པར་སྣུམ་པར་འགྱུར་བས་རགས་མ་ཐོན་བར་ཁོང་སྣུམ་པར་བླེད་པ་དང་། ལུམས་རྒྱབ་པ་

དང་ཤྱིན་ཏུ་ཉླེ་བའྱི་སྔོན་འགོར་བཤལ་མ་གཏང་བའྱི་ཞག་ཅྱིག་གོང་དུ་ནད་ཡར་སོང་ཕྱིར་ཉ་ཕག་གྱི་ཤ་

སོགས་གནོད་པའྱི་ཟས་རྱིགས་རྣམས་གཏང་དགོས།དླེའྱི་རླེས་དངོས་གཞྱིའྱི་ཉྱིན་འབྲླེལ་ཡོད་བཀྲུ་སྨན་

དང་སྐྱུག་སྨན་རྣམས་གཏོང་དགོས། 

སྐྱུགས། ནད་རྣམས་ལུས་སྟོད་ནས་ཕྱིར་འབྱིན་པར་བླེད་པའྱི་ལག་ལླེན། ཁྱད་པར་བད་ཀན་ནད། 

མ་ཞུ་བ། ལྷླེན། སྐྲན། དུག མགོ་ནད་སོགས་ལ་ཕན། སྐྱུགས་ལའང་སྔོན་འགོ་གཏོང་ཚུལ་རྣམས་བཤལ་

དང་མཚུངས། སྐབས་རླེ་ཛ་དྲག་དུག་སོགས་ཁོང་དུ་སོང་ནས་བཤལ་སྐྱུག་རྣམས་གཏོང་དགོས་ཚེ་

སྔོན་འགོ་ཉླེ་རྱིང་རྣམས་མ་གཏང་བར་བཤལ་སྐྱུག་ཐད་ཀར་གཏང་ན་འགྱིག དླེའང་སྐྱུགས་ཀྱི་ལླེའུ་

ལས། འཕལ་དུ་མ་ཞུ་མྱི་འཕོད་ཟོས་པ་དང་། །བད་མཁྱིས་རྒྱས་དང་མ་ཞུའྱི་གནས་སུ་འདུས། །རྒྱུན་

དུ་ལྟོ་སྣུམ་སྔོན་འགོ་བ་མྱི་དགོས། །ཞླེས་ཛ་དྲག་སྐབས་སྔོན་འགོ་ཉླེ་རྱིང་རྣམས་བླེད་ནས་སོད་ཚེ་ནད་

པའྱི་སོག་ཤོར་ཉླེན་ཆླེ་བས་མྱི་དགོས་པར་གསུངས། སྦོང་བླེད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་བཤལ་གྱི་ལླེའུ་ནང་། 

སྦོང་ལླེགས་ནད་ཀྱི་རད་ཆོད་བད་མཁྱིས་དག །ལུས་ཡང་ཁོང་པའྱི་དྲོད་འབར་ཡྱི་ག་འབླེད། །བཀླེས་

སྐོམ་དུས་འབྱུང་བཤང་གཅྱི་བདླེ་བར་འབྱིན། ཞླེས་གསུངས། 

       སྐབས་བབས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་དངོས་གསུམ་པ་སྣ་སྨན་ནྱི་སྨན་སྣ་ནས་གཏང་བའྱི་ལག་ལླེན་ཞྱིག་

གོ །དླེའང་སྣ་ཉྱིད་ཀླད་པའྱི་སོ་ཡྱིན་ཕྱིར། །ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ནད་རྣམས་ཀུན་ལ་བསྔགས། །སྣ་སྨན་
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ལ་དབླེ་ན་ཞྱི་བླེད་དང་སྦོང་བླེད་གཉྱིས་ཡོད། །སྣ་སྨན་མྱི་རུང་རྱིམས་གསར་འཕལ་དུ་རྨས། །ར་རོ་

སྣུམ་འཐུངས་རྣམས་ལ་སྤང་བར་བ། །ཞླེས་ཞྱི་བླེད་ཀྱི་སྣ་སྨན་འདྱི་གོང་གསལ་ནད་དག་ལ་གཏང་མྱི་

རུང་བར་གསུངས།

སྣ་སྨན་ལ་བཤལ་སྐྱུག་ལྟར་སྔོན་འགོ་ཁོང་པ་སྣུམ་པར་བླེད་པ་སོགས་མྱི་དགོས་ལ། རང་རླེའྱི་གཞུང་

དུ་སྔོན་འགོ་དམྱིགས་བསལ་གསུངས་མླེད་རུང་། ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ལུགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དངོས་སུ་ལག་

ལླེན་གནང་དུས་སྣ་སྨན་མ་གཏང་གོང་འགམས་པ་དང་དཔལ་བ་རྣམས་ལ་སྣུམ་གྱི་བསྐུ་མཉླེ་བླེད་པ་

དང་དླེའྱི་རླེས་ཆུ་ཚ་པོའྱི་རླངས་པ་བདུགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྔོན་འགོ་བས་རླེས་སྣ་སྨན་ཉྱིན་བདུན་རྱིང་

གཏོང་གྱི་ཡོད།

བཏང་ཐབས་སྔ་དྲོ་དགོངས་དུས་གན་རྐལ་ཉལ། །སྔས་སྨད་མགོ་དཔྱངས་ཐྱིགས་པ་ལྔ་བདུན་བླུག ། 

དར་ཅྱིག་ཉལ་རླེས་དུད་པ་བསླེར་བུ་སྤང་། །སྣ་སྦོངས། མྱི་རུང་རླུང་གྱིས་མགོ་འཁོར་རབ་རྱིབ་དང་། ། 

རྱི ་འཁོར་སོ་ནད་རྣག་ཁག་འཛག་ལ་སྤང་། །ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞུང་འགར་སྦྲུམ་མ་དང་བྱིས་པ་རྒས་

པ་སོགས་ལ་སྣ་སྨན་མྱི་རུང་བར་གསུངས་ཡོད།

སྣ་སྨན་གྱི་ཕན་ཡོན་མོང་ཚོར།

སྤྱིར་སྣ་སྨན་གྱིས་ནམ་ཚོང་ཡན་ཆད་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་པར་གསོ་རྱིག་དང་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ཀྱི་གཞུང་

གཉྱིས་ཀར་གསལ་པོར་གསུངས་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁྱླེན་གསལ་ལགས། རྒྱུན་ལྡན་གུས་མོའྱི་ལག་

ལླེན་ནང་ཡ་མ་དང་། མགོ་རླུང་། མགོ་ནད་ཅན། ར་དཀར་གྱིས་རྐླེན་པས་འགམ་པའྱི་བླེད་ལས་ཉམས་

པ་དང་ཁ་ཡོ་བ་སྐྲ་མང་པོ་བྱི་བ་སོགས་ལ་སྣ་སྨན་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིར་དཔླེ་མཚོན་

འགའ་ཞུས་ན། དླེའང་ཡ་མའྱི་ནད་ཅན་སྣ་ཡང་ཡང་འགགས་པ་དང་། སྣ་ཆུ་མང་ལ་སྦྲྱིད་པ་དང་། མྱིག་

ནས་མཆྱི་མ་ཡང་ཡང་དོན་པ་མགོ་ན་བ། ཡ་མའྱི་གནས་རྣམས་ན་ཟུག་གཏོང་བ་རྣམས་ལ་སྣ་སྨན་

དུ་ཞུན་མར་ནང་གུར་གུམ་དང་ས་སྐའྱི་ཕླེ་མ་བླུགས་པའྱི་སྣ་སྨན་ཉྱིན་བདུན་རྱིང་བཏང་བ་དང་། སྔོན་

འགོར་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འགམས་པར་སྣུམ་རྱིགས་གང་རུང་གྱིས་བསྐུ་མཉླེ་ཐླེམས་པར་བས་རླེས་

ཆུ་ཚན་རྐང་པའྱི་རླངས་དུགས་བཏང་བ་དང་། རླངས་པ་བདུགས་མྱི་ཚུགས་མཁན་གྱི་ནད་ཅན་རྣམས་

ལ་རས་གཙང་མ་ཆུ་ཚན་ནང་སྦངས་པའྱི་འགམས་པར་དྲོད་དུགས་རྒྱབ་རླེས། བཏང་ཚུལ་ནྱི་ནད་པ་

ཉལ་ཁྱིའྱི་སྟླེང་བསལ་ནས་སྔས་དམའ་པོར་བཞག་ནས་སྣ་སྨན་ཐྱིགས་པ་ལྔ་ནས་རྱིམས་པས་ཉྱིན་རླེ་

བཞྱིན་མང་དུ་བཏང་ནས་ཐ་མར་ཐྱིགས་པ་༡༧ནམ་༢༡ བར་བླུགས་ཀྱི་ཡོད། སྣ་སྨན་བླུགས་རླེས་ལམ་

སླེང་སྨན་སྣ་ནས་མ་དོན་པའྱི་ཆླེད་དུ་སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་ཉལ་སོད་དགོས། དླེའྱི་རླེས་ལྷག་པ་མང་པོ་རྒྱབ་

Paper Presentations in Tibetan Language



300

ས་དང་དུད་པ་མང་བའྱི་གནས་སོགས་ལ་འགོ་འདུག་སྤང་དགོས། སྣ་སྨན་གྱི་སྦོར་བ་འདྱིས་གོང་སྨོས་

ནད་ལ་ཕན་པོ་བྱུང་བས་ནད་པ་དུ་མ་ཡོད།

དླེ་བཞྱིན་ལོ་རྒས་པ་མགོ་རླུང་ཅན་མགོ་ཡུ་མང་པོ་འཁོར་བ་དང་མྱིག་རབ་རྱིབ་ཏུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་

ཞུན་མར་དངས་མ་དྲོ་འཇམ་སྣར་ཉྱིན་བདུན་ཙམ་བཏང་ཚུལ་རྣམས་གོང་བཞྱིན་བས་པའྱི་ནད་པར་ཕན་

པོ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་མཐོང་། སྐྲ་མང་པོ་བྱི་བར་མན་རྒྱུད་མགོ་ནད་ཀྱི་ལླེའུ་ལས་གསུངས་པས་ཏྱིལ་

མར་དང་ཙ་བ་ལྔའྱི་སྣ་སྨན་གྱིས་སྐྲ་བྱི་བ་ཉུང་དུ་སོང་བའང་དངོས་སུ་ཉམས་མོང་བྱུང་། 

སྣ་སྨན་དླེ་ལའང་དབླེ་ན་ངོ་བོ་ཕླེ་མ། ཁུ་བ། སྣུམ་རྱིགས། ཞུན་མར་རྐང་པ་སོགས་གསུངས་ཡོད། སྣ་

སྨན་གྱི་ལླེའུའྱི་ནང་སྣ་སྨན་གྱི་སྦོར་བ་བདུན་ཙམ་ལས་གསུངས་མླེད་ཀང་མན་ངག་རྒྱུད་མགོ་ནད་

བཅོས་ཐབས། རླུང་ནད་བཅོས་ཐབས་དང་སྣའྱི་ནད་བཅོས་ཐབས་སོགས་ནང་སྣ་སྨན་གྱི་སྦོར་བ་འགའ་

གསུངས་ཡོད། 

འཇམ་རྱི་དང་ནྱི་རུ་ཧ་གཉྱིས་ཀ་བཤང་ལམ་ནས་ཡར་སྨན་གཏང་ནས་བཤང་ལམ་རང་ནས་ནད་ཕྱིར་

འདྲླེན་པར་བླེད་པའྱི་ལག་ལླེན་ནོ། །སྦོངས་བླེད་ལས་ལྔའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། ཞྱི་བླེད་སྨན་དང་མྱི་འདྲ་བར་

ནད་རྣམས་མར་སྦོངས་ཚར་བས་ཤུལ་དུ་ནད་སར་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། དབང་པོ་གསལ་བ་འབྲླེལ་ཡོད་

ནད་དྲག་པ་དང་མླེ་དྲོད་འཕླེལ་བར་བླེད་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་དུ་མ་ཡོད་པར་གསུངས།

བཤད་རྒྱུད་གནས་སྐབས་སྤོད་ལམ་གྱི་ལླེའུ་ནང་། ནད་གང་སྨྱུང་དང་ཞྱི་བས་བཞུ་བས་ཀང་། །རོ་མ་

ལྡང་འགྱུར་ལླེགས་སྦངས་སར་མྱི་འབྱུང་། །དླེ་ཕྱིར་དགུན་བསགས་གང་ནད་དཔྱྱིད་དུས་སྦང་། །སོས་

བསགས་དབར་སྦང་དབར་བསགས་སྟོན་དུས་སྦང་། །ཞླེས་དང་ཕྱི་མ་རྒྱུད་བཤལ་གྱི་ལླེའུ་ལས། 

ལླེགས་པར་སྦང་བས་རོ་ཐོན་ནད་མླེད་འགྱུར། །སྦོང་བླེད་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་བཤལ་གྱི་ལླེའུར། སྦོང་

ལླེགས་ནད་ཀྱི་རད་ཆོད་བད་མཁྱིས་དག །ལུས་ཡང་ཁོང་པའྱི་དྲོད་འབར་ཡྱི་ག་འབླེད། །བཀླེས་སྐོམ་

དུས་འབྱུང་བཤང་གཅྱི་བདླེ་བར་འབྱིན།།

ཕྱི་ལུགས་སྨན་དཔྱད་ནང་ལག་ལླེན་བསྟར་བཞྱིན་པའྱི་སྦོང་བླེད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ནྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་

དང་ཚེའྱི་རྱིག་བླེད་ལྟ་བུ་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལླེན་གཏྱིང་ཟབ་མོ་འདྱི་འདྲ་མྱིན་པར་གནས་སྐབས་ནད་

ཕལ་སླེལ་ཙམ་ལགས་དཔླེར་ན་བཤང་བ་འགགས་པའྱི་ནད་ཅན་ལ་བཤང་བ་བབས་ཕྱིར་བཤལ་སྨན་

གཏང་ནས་བཤལ་བཅུག་པ་དང་། སྐྱུགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཕལ་དུ་ཁོང་པར་དུག་རྱིགས་སོགས་མྱི་

འཕོད་པའྱི་ཟས་རྱིགས་སོང་བར་སྐྱུག་སྨན་དག་གཏང་ནས་དུག་རྣམས་ཕྱིར་དབྱུང་ཐབས་ཙམ་མོ།།
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སྣ་སྨན་ནྱི་སྣའྱི་ནང་བླུག་བླེད་སྨན་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ཀང་དླེ་དག་གནས་སྐབས་ཡ་ཆམས་སོགས་ཀྱིས་

རྐླེན་པས་སྣ་འགགས་པ་རྣམས་སླེལ་ཕྱིར་གནས་སྐབས་ལ་ཕན་པ་མ་གཏོགས་དླེས་ནད་བཅོས་པ་

དང་ནད་དྲུང་ནས་འབྱིན་པ་སོགས་ལ་ཕན་པ་མླེད། འཇམ་རྱི་ཡང་བཤང་བ་ཤྱིན་ཏུ་བབས་དཀའ་

བའྱི་ནད་ཅན་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལོང་གའྱི་གནས་སུ་རྟུག་པ་སྐམ་པོ་གྱུར་པ་རྣམས་མར་འདྲླེན་ཕྱིར་དང་

བཤགས་བཅོས་མ་བླེད་གོང་རྒྱུ་ལོང་གྱི་གནས་རྣམས་དག་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་འཇམ་རྱི་གཏང་སོལ་ཡོད་

པར་བཤད།

མཇུག་སོམ།

འདྱི་ལྟའྱི་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལླེན་ནྱི་རང་རླེའྱི་རྒྱུད་གཞུང་ནང་གསུངས་ཡོད་པ་རྣམས་དླེང་གྱི་ཆར་

དངོས་སུ་ལག་ལླེན་གནང་མཁན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ཁོད་ཧ་ཅང་དཀོན་པས་

རྱིམས་པའྱི་སྦོང་བླེད་ཀྱི་ལག་ལླེན་འདྱི་ཡང་རང་རླེའྱི་ཐུར་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལླེན་ལྟར་ཉམས་པ་མྱི་སྱིད་པ་

མྱིན་པས་དླེ་དོན་རྒྱུན་འཛིན་བ་གལ་ཆླེ་བ་དང་། བླེ་བྲག་ཏུ་སྣ་སྨན་ལྟ་བུ་ནྱི་ལག་ལླེན་བླེད་ས་བ་དང། 

ཉླེན་ཁ་ཆུང་བ།ཕན་པ་མྱུར་ཆླེ་བ་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ནོ།། །།

*******
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༄༅།།བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གྱི་གཏར་གའྱི་འཕླེལ་རྒྱས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་       

དཔྱད་དཔོག

ཨ་ལ་སྐལ་བཟང་སྐབས།  རྱིན་ཆླེན་སྒོལ་མ།*

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།  

སྤྱིར་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ནྱི་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤྱིང་། གསོ་དཔྱད་གཏར་ག་

ནྱི་གསོ་ཚུལ་ལག་ལླེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གལ་ཡྱིན་པས། དླེའྱི་རྱིན་ཐང་གཙོ་བོ་ནྱི་ནད་ཐོག་ལག་ལླེན་

དང་སྨན་བཅོས་བརྒྱུད་རྱིམ་སོགས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཁོད་ནས་བདླེན་དཔང་དང་གསལ་འགླེལ་བླེད་རྒྱུ་

དླེ་རླེད། དླེ་བས་རོམ་ཡྱིག་འདྱིར་ནང་དོན་ཁག་དྲུག་གྱི་སོ་ནས་བོད་ལུགས་གཏར་གའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་

དཔྱད་དཔོག་ལ་གདླེང་འཇོག་མཛད་པ་ཞྱིབ་ཏུ་ཡྱི་གླེར་ཕབ་ཡོད།།

ཐ་སད་གཙོ་བོ།  

གཏར་ཁ། གཤགས་ལས། དཔྱད་བཅོས། ཚན་རྱིག

*******

 

* ཨ་ལ་སྐལ་བཟང་སྐབས།  བོད་སྨན་ཞྱིབ་འཇུག་པ།  ད་ལྟ་བོད་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་བོད་སྨན་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་དུ་སྨན་

རས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་ཀ་བླེད་བཞྱིན་ཡོད།

རྱིན་ཆླེན་སྒོལ་མ།  སྨན་པ་བཀའ་བཅུ་བ།   བོད་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་ནད་ཐོག་སྨན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་

ཡོད།
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[Full paper]

༄༅།།བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གྱི་གཏར་གའྱི་འཕླེལ་རྒྱས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་       

དཔྱད་དཔོག

ཨ་ལ་སྐལ་བཟང་སྐབས།  རྱིན་ཆླེན་སྒོལ་མ།*

གླེང་གཞྱི། 

སྤྱིར་བོད་ལུགས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་བྱུང་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་མང་པོའྱི་ལོ་ངོ་སུམ་སྟོང་དང་བཞྱི་སྟོང་ལྷག་

གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ལུང་རྱིགས་ཚད་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབ་སྟླེ་དླེའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྱིན་ཐང་ཇླེ་གསལ་ཏུ་གཏོང་གྱི་

ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤླེས་གསལ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་ལུགས་གཏར་དཔྱད་ལའང་དླེ་མཚུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ལྡན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་མཚོ་བོད་མཐོ་སང་ན་ཐོག་མའྱི་གཞྱིས་ཁྱྱིམ་འཛིན་མཁན་གྱི་འབྲོག་མྱི་ལ་

མཚོན་ན། འཚོ་བའྱི་ཐོན་སྐླེད་དང་འབྲླེལ་བའྱི་”སོ་ཕྱུགས་ལ་མཚེར་རྒྱླེབ་”ཞླེས་པའྱི་ལག་ཐབས་ཞྱིག་

དར་ནས་ད་བར་ད་དུང་ལག་ལླེན་བླེད་བཞྱིན་ཡོད། བོད་ཡྱིག་ཚིག་གཏླེར་རྒྱ་མཚོ་ལས། མཚེར་རྒྱླེབ་

པ་ནྱི་ནོར་ཕྱུག་ལ་ས་ནད་ཕོག་ཚེ་ཤྱིང་ཐུར་གྱིས་མཚེར་བ་འབྱིགས་པའྱི་བཅོས་ཐབས་ཤྱིག་1ཞླེས་

འཁོད་ཡོད་ལ། དླེ་ལས་ལྕགས་རྱིགས་སོགས་མ་དར་གོང་ནས་ཤྱིང་ཆས་བླེད་སྤད་དླེ་ནད་ཁག་ཕྱིར་

འབུད་ཀྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་སྔ་མོ་(འཛམ་གྱིང་གྱི་ལྕགས་རྱིགས་འདུལ་བཟོ་ཐོག་མ་དླེ་བྱུང་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་

༣༤༠༠ ཡས་མས་ཕྱིན་པ་དང་། ཡ་གྱིང་ས་ཆ་ཕལ་ཆླེ་བར་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་༡༤༠༠ ཙམ་དུ་ལྕགས་

ཆས་དུས་རབས་སུ་སླེབས་ཡོད་ལ། ཀྲུང་གོར་ཆྱིན་རྒྱལ་རབས་དླེ་སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་༢༢༡ ལོར་ཡོངས་སུ་

ལྕགས་ཆས་དུས་རབས་ལ་སླེབས་པར་བརྱིས་ན་བོད་དུ་ལྕགས་རྱིགས་མ་དར་སྔོན་གྱི་སོ་ཕྱུགས་ལ་

ཤྱིང་ཐུར་གྱིས་གཏར་བའྱི་ལག་ལླེན་དླེ་མ་མཐར་ཡང་ལོ་ངོ་༣༠༠༠ ལྷག་གྱི་དུས་ཡུན་ཡོད་སམ།)ནས་

བྱུང་ཡོད་པ་ཤླེས་ཐུབ། དླེ་ནས་བཟུང་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ངན་ཁག་ཕྱིར་འདོན་གྱི་རྱིག་པ་འདྱི་ཚན་

རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་ནས་བླེད་སྤད་དླེ་གངས་ལོངས་ས་མཐོའྱི་སྟླེང་གྱི་མྱི་ཟོག་གང་མང་ཞྱིག་ལ་མྱི་

ན་བར་གནས་པ་དང་ན་བའྱི་ཟུག་རྔུ་བཅོས་ཏླེ་བདླེ་ཐང་འཚོལ་སླེག་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་

རླེད། དླེ་ན་ཕུལ་བྱུང་སྨན་བཅོས་ལག་རལ་འདྱིའྱི་དར་རྒྱས་རྒུད་གསུམ་དང་། ཚན་རྱིག་གྱི་རྱིན་ཐང་ལ་

དཔྱད་དཔོག་ཕན་ཙམ་བླེད་རྒྱུ་ནྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེ་བར་འདོད། 

གཅྱིག     དར་རྒྱས་རྒུད་གསུམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ཐོར་བསྡུས། 

སྤྱིར་རྱིག་གནས་ཤྱིག་གམ་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་རྱིན་ཐང་གླེང་དུས་ཐོག་མར་དླེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
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རྒྱབ་ལོངས་མྱི་སྔོག་ཀ་མླེད་ཡྱིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་ངླེས་བ་དོན་གྱི་གཏར་གའྱི་ལམ་རྱིམ་ཁོད་ཀྱི་སྐླེས་

མཆོག་རླེ་རླེ་ནས་འགོ་བརམས་དགོས་ཏླེ། ཁོ་ཚོས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་ཚིགས་ཀྱི་དཀོག་མཚམས་

རླེ་རླེ་ན་བཞག་པའྱི་རྱིག་དངོས་དང་དཔླེ་གཞུང་གྱི་དཔང་བོ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་དྲང་སོམས་དང་། དངོས་

ཐོག་བདླེན་འཚོལ་གྱི་ཚད་ཐྱིག་བཟུང་ནས་གདླེང་འཇོག་བླེད་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། དླེ་ཡང་གཏར་བཅོས་

ལག་ལླེན་གྱི་ཐོག་མའྱི་དུས་ཚོད་དླེ་འདྱི་རླེད་ཅླེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་དཀའ་ན་ཡང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིད་

སྒྲུང་ལྡླེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་སྐོང་ཞྱིང་བོན་ཤླེས་བ་ཅན་བཅུ་གཉྱིས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་མཚོན་ན། གཏོ་

བཅོས་དང་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་དབླེ་མཚམས་གསལ་བོ་ཞྱིག་མླེད་མོད། འོན་ཀང་”སྟོན་པས་དཔྱད་འབུམ་

ཁ་བོ་དང་སྨན་འབུམ་དཀར་ནག་སོགས་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་དུ་མ་ཞྱིག་གསུངས་ཤྱིང་། དླེ་དག་ཐམས་

ཅད་དཔྱད་བུ་ཁྱི་ཤླེས་དང་དྲང་སོང་ཆླེན་པོ་ལ་གཏད་གཉླེར་མཛད་”ཅླེས་དང་”དཔྱད་ཀྱི་བླེ་བྲག་ཏུ་

གཏར་འོས་ཀྱི་ར་གནད་དགུ་བཅུ་ལ་གཏར་ཁ་བས་པས་ཐུན་མོང་གྱི་ཡོན་ཏན་དུ་ར་ནད་དང་ངན་ཁག་

སྦོང་ཞྱིང་གཟླེར་ཟུག་གཅོག་པ་”2ཞླེས་པ་སོགས་ཀྱིས་མ་མཐར་ཡང་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་དླེ་སྤྱི་

ལོ་སྔོན་གྱི་ལོ་༥༠༠ ཡར་སྔོན་ནས་བོད་ཡུལ་དུ་དར་ཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ། དླེ་ནས་རྒྱལ་བོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་

གཉན་ཤལ་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་སྨན་པ་བྱི་བྱི་དགའ་བླེད་དང་བྱི་ལྷ་དགའ་མཛསེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རླེག་པ་རའྱི་

མདོ་དང་འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་མདོ། སྦོར་བ་སྨན་གྱི་མདོ། གཏར་སླེག་དཔྱད་ཀྱི་མདོ་སོགས་གནང་སྟླེ་གསོ་

རྱིག་དར་བར་མཛད་3ཅླེས་པ་དླེའྱི་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་གཏར་དཔྱད་ཀྱི་མདོ་སོགས་གཞུང་

ལུགས་དང་འཆད་ཁྱིད་དུས་མཉམ་བྱུང་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཆྱིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡས་མས་འདས་བ་

དང་། ལྷག་པར་དུ་སྨན་པ་དུང་གྱི་ཐོར་ཅོག་ཅན་གྱི་སྐུ་རྱིང་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་བ་སྨན་

བསྟླེན་པའྱི་སོལ་བྱུང་བ་དླེས་བོད་ལུགས་གཏར་གཤགས་སོགས་དཔྱད་བཅོས་གཙོ་བས་པའྱི་བོད་

ཀྱི་གསོ་དཔྱད་སྤྱི་ལ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་གྱི་རྒྱབ་རླེན་ཤུགས་ཆླེན་ཞྱིག་རག་པས་རྱིག་གཞུང་དང་ལག་ལླེན་

གཉྱིས་ཀྱི་སྟླེང་ནས་ཕྱི་ནང་གྱི་མཐུན་རྐླེན་གང་མང་འཛོམས་ཏླེ་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགོ་བརམས་པ་རླེད། 

དླེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཞླེ་གཉྱིས་པ་ཁྱི་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་གྱི་སྐུ་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་

སྤྱི་ལ་ཉམས་ཉླེན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་གསོ་བ་རྱིག་པ་དླེ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རྱི་སན་ཤལ་

(༣༧༣—༤༩༣)ནས་ས་སྐ་སྨན་གོང་བའྱི་(བྲང་ཏྱི་དཔལ་ལྡན་འཚོ་བླེད། ༡༡༤༧—༡༢༡༦)42བར་

བ་སྨན་བསྟླེན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྔར་སོལ་གོ་ཐོབ་ཀང་མ་ཉམས་པར་བྱུང་ཡོད་དླེ། གསོ་རྱིག་མཁས་

དབང་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆླེན་གྱིས་”གསང་སྔགས་བཞྱིན་གསོ་རྱིགས་ཀང་བྱི་ཇྱི་དང་ཆླེར་རླེ་ལ་

སོགས་པ་རྒྱལ་པོའྱི་བ་སྨན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་སྤྱི་དང་། བྲང་ཏྱི་རྒྱལ་མཉླེས་མཁར་ཕུག་ནས་ཕྱིས་ཀྱི་ས་

42 ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བརམས་པའྱི་ས་སྐའྱི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོད་

ཀྱི་ཤོག་གངས་༡༧ནས་༢༤༦ ན་གསལ། 
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སྐ་སྨན་གོང་བ་ཡབ་སས་ཀྱི་བར་རྒྱུན་ཉམས་མ་མོང་བས། གནང་བ་རྱིགས་ཀྱི་སྨན་པ་ཞླེས་གགས་

ཤྱིང་། གང་དར་མས་ཆོས་སྣུབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་གསོ་རྱིག་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་དགོས་པར་བསམ་

ནས་མ་བསྣུབས་པོ”4ཞླེས་གསུང་བ་དོན་དང་ལྡན་དླེ། གནའ་བོའྱི་ལོ་ངོ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བོད་

ཀྱི་གསོ་རྱིག་བ་བཞག་དླེ་རྱིག་གཞུང་དང་ལག་ལླེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འཕླེལ་རྒྱས་ཆླེན་པོ་བྱུང་བ་ནྱི་

ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་སྨན་པ་མཁས་པ་བརྒྱ་ཅུ་ར་གཅྱིག་གྱི་མཛད་རྣམ་དང་གསུང་རོམ་ལས་གསལ་

བས་འདྱིར་ཚིག་ཚོགས་ལ་བསམ་ནས་མྱི་སྤོས་མོད། བླེ་བྲག་དཔྱད་བཅོས་གཏར་གྱི་རྱིགས་ལ་གསོ་

བླེད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཆླེ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་གཏར་སླེག་སོགས་ཀྱི་ལླེའུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་བ་དཔྱད་

ཀྱི་གཞུང་འཚོ་བའྱི་མདོ་དང་། བྱི་ཇྱིའྱི་པོ་ཏྱི་ཁ་སླེར། དཔྱད་མདོ་དགུ། གསོ་དཔྱད་རྒྱལ་བོའྱི་དཀོར་

མཛོད། མྱིག་འབླེད་མུན་སླེལ་སྒོན་མླེ། བང་ཁོག་གྱི་ཐྱིག་འགླེམས་གསལ་སྒོན་སོགས་མཚོན་རྨ་དང་

ཐད་ཀར་འབྲླེལ་བའྱི་གསུང་རོམ་འདྱི་དག་གྱིས་མཚོན། དླེ་ནས་བང་ཟུར་རྣམ་གཉྱིས་དང་རྒྱལ་དབང་

ལྔ་བ་སོགས་ཀྱི་རྱིང་བོད་ལུགས་གཤགས་ལས་དང་གཏར་བཅོས་ལ་དླེ་བས་མཐོང་ཆླེན་བས་ཏླེ་རྒྱུན་

འཛིན་དང་ཇླེ་རྒྱས་སུ་གཏོང་བ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་དླེལ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་(༡༦༧༣—)

ཀྱིས་མཛད་པའྱི་གཏར་གའྱི་གདམ་པ་ཉླེས་འཁྲུགས་སོག་མ་དྲུང་འབྱིན་ནྱི་གཏར་བཅོས་རྱིག་པ་མ་

ལག་དང་བཅས་པའྱི་འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆླེས་ཚབ་མཚོན་ལྡན་པའྱི་གསུང་རོམ་ཤྱིག་ཡྱིན། 

ཡྱིན་ན་ཡང་ཐུར་དཔྱད་ལ་ཡང་དང་བསྐར་དུ་བཅོས་ལོག་བྱུང་སྟླེ་ཐུར་མའྱི་ལག་རྒྱུན་རླེ་གཉྱིས་

ཙམ་མ་གཏོགས་ནུབ་པས་རྐླེན་གྱིས་གཏར་ཁ་སོགས་དཔྱད་བཅོས་སྤྱི་ལའང་ཤུགས་རྐླེན་ཕན་               

ཙམ་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཡུལ་དུས་དང་གོམས་སོལ་སོགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་བསམ་བོའྱི་འཁྱླེར་སོའྱི་

དབང་གྱིས་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་སྨན་བཅོས་འདྱིར་བོ་མཐུན་འགས། མྱི་ལུས་ལ་རྨ་ཁ་གཏོད་ནས་ཁག་

མང་ཕྱིར་འཛག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། སྦྲྱིད་སྨན་མླེད་པར་རུས་པ་འདྲལ་གཅོད་སོགས་བླེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་

གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྨན་བཅོས་བླེད་ཐབས་ཞླེས་པའྱི་ནགས་ཉླེས་སོན་འཛུག་ཉླེས་འགླེལ་གྱི་ཞྭ་མོ་བཀབ་

ནས་དགག་བཞག་དང་རོད་གླེང་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དུས་རྱིམས་ཤྱིག་གྱི་ནང་བླེད་

སྤོད་ཀྱི་སོ་བཀག་པ་དང་། འཕླེལ་རྒྱས་ཀྱི་ར་ལག་ཉམས་ཏླེ་ཆ་བད་གང་མང་ཞྱིག་མྱིང་གྱི་གྱིབ་མ་ཙམ་

ཏུ་གྱུར་ཡོད། འོན་ཀང་ཚན་རྱིག་ནྱི་ནམ་ཡང་ཚན་རྱིག་ཡྱིན་ལ་དླེའྱི་རྱིན་ཐང་ནྱི་ལག་ལླེན་གྱི་ཁོད་ནས་

དལ་གྱིས་མངོན་ཡོང་བ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཁ་དཔླེར། གསླེར་ས་འོག་ན་ཡོད་ཀང་འོད་ནམ་མཁར་ཁྱབ་ཅླེས་

པའྱི་དཔླེ་ལྟར་ཚན་རྱིག་ལག་རལ་དང་སྨན་བཅོས་འཕླེལ་རྒྱས་ཚད་ངླེས་ཅན་དུ་སླེབས་པའྱི་དླེ་རྱིང་། 

བོད་ཀྱི་གཏར་དཔྱད་རྱིག་པ་ལའང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཕྱིར་མངོན་པའྱི་རླེ་བའྱི་མྱུ་གུ་འཁྲུངས་ཡོད། 

དླེ་ནྱི་ངོ་མ་བཤད་ན་མླེས་པོའྱི་ཤླེས་རབ་ལ་བདླེན་པའྱི་དབང་བོ་རྙླེད་པ་ཞྱིག་རླེད་ལ། བོད་ལུགས་
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གཏར་དཔྱད་ཀྱིས་འགོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལུས་སླེམས་ལ་མུ་མཐུད་ཞབས་འདླེགས་བསྒྲུབ་པའྱི་གོ་

སྐབས་ཤྱིག་སླེབས་པ་རླེད། 

གཉྱིས། ཁྱད་པར་ཟུངས་ངན་ཁག་འབླེད་ཀྱི་ཤླེས་རབ། 

དླེ་ཡང་ཉླེས་འཁྲུགས་སོག་མ་དྲུངས་འབྱིན་ལས།        སྔོན་འགོ་ཞག་གསུམ་གོང་ནས་དབླེ་ཐང་

གཏོང་། །ནད་ཁག་ཟུངས་ཁག་འོ་མ་ཆུ་འདྲླེས་འདྲ། །འབྲས་བུ་གསུམ་ཐང་ངང་བ་ཆུ་འབླེད་འདྲ། །ཞླེས་

དང་། དླེ་ལྟར་ངན་ཁག་ཟུངས་ཁག་འབླེད་བས་ནས།         །གཏར་གོང་ནུབ་མོ་པྱི་ལྱིང་བསྡུས་པའྱི་

ཐང་། །ངད་ཡལ་ཡུན་ཅྱིག་བཏང་བས་ནད་ཁག་རྣམས། །མ་ལུས་དོན་སྣོད་རང་རང་གཏར་རར་འདྲླེན།། 

ཟུངས་དང་ནད་ཁག་འདྲླེས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ནག་པོ་ཚནླེ་སྱིན་བུ་པདྨླེ་འདྲ། །ཐང་མ་གཏོང་བར་གཏར་

ན་ཟུངས་ཁག་འཆོར། །ནད་ཁག་མྱི་ཐོན་ཟུངས་ཟད་ནད་རོ་ལུས། །5ཞླེས་པའྱི་ར་ཚིག་འདྱི་དག་ནྱི་

གསུང་གསླེར་ནག་གྱི་ཞུན་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གམ་ཁག་ངན་འབླེད་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སོམ་ཚིག་ཤྱིག་ཡྱིན། 

དླེ་ཡང་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རྱིག་ཕལ་ཆླེ་བར་གཅྱིག་མཐུན་གྱི་བརག་ཐབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་བལྟ་རླེག་དྲྱི་བ་

གསུམ་སྟླེ་མྱིག་གྱིས་ལྕླེ་དང་དྲྱི་ཆུ། ཤ་མདངས་སོགས་ལ་བལྟ་བ་དང་། སོར་མོས་བར་སྦོར་འཕྱིན་པ་

ར་སོགས་ལ་རླེག་པ། དྲྱི་བས་ནད་པ་དང་ཕན་ཚུན་བར་གླེང་མོལ་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ན་ལུགས་དང་རྒྱུ་རྐླེན་

སོགས་ལ་དཔགས་ཏླེ་ནད་གཞྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དླེ་ཡྱིན་ལ། བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ལ་མཚོན་ན་

ཡང་བལྟ་རླེག་དྲྱི་གསུམ་གྱིས་ནད་ངོས་བཟུང་རླེས། ནད་པའྱི་ལུས་ལ་གཏར་ག་འཕོད་མྱིན་དང་ནད་

དླེ་ལ་གཏར་ག་རུང་མྱིན་སོགས་གཟབ་ནན་དང་ར་དོན་མང་པོ་ཡོད་ལ། བླེ་བྲག་རང་རང་སོ་སོའྱི་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་ངོས་འཛིན་བརག་ཐབས་(གཞན་ཡང་ཁག་པ་དང་ཁག་སྒ་ལ་བརག་ནས་ནད་ངོས་

འཛིན་ཚུལ་)སོགས་ཀང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་མྱི་ལུས་ཀྱི་ནད་ཁག་དང་ཟུངས་ཁག་དབླེ་བའྱི་ལག་ལླེན་

གྱི་རྱིག་པ་གོ་རྱིམ་ཅན་དླེས་བཀག་རྒྱ་ཅྱི་ཡང་མླེད་པར་ཁག་མཁྱིས་ཀྱིས་བསྐླེད་པའྱི་ནད་རྱིགས་ཀུན་

ལ་གཏར་བཅོས་བླེད་ཆོག་པ་ཤླེས་ཐུབ་མོད། གལ་སྱིད་རྱིག་པ་དླེ་མླེད་ན་གཏར་གས་མྱི་ལུས་ལ་ཕན་

ནུས་འཐོན་རྒྱུ་ཕར་ཟད་སྟབས་མ་ལླེགས་ན་ཚེ་སོག་ལ་ཡང་རྒོལ་སྱིད་དླེ། མླེས་ཞལ་ལས། ཁག་དླེས་

ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆླེར་བརླན་པར་བླེད་ཅྱིང་། ཁྱད་པར་སོག་འཚོ་བའྱི་གཙོ་བོ་ཉྱིད་ཡྱིན། 6ཞླེས་

གསུངས་བས་གཏར་ག་བླེད་དཀའ་ལ་ཟླ་ཟླེར་དུ། ཤ་ཡྱི་གནད་བཅད་ཁག་རྒྱུན་འཛག །ཤ་བཀྲུས་

འདྲར་འགྱུར་ས་བ་དང་། །སྐ་ཞྱིང་དབང་བོ་ཉམས་པ་དང་། །མྱུར་དུ་འཆྱི་བ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞླེས་དང་

དླེ་ལ་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སོག་ནྱི་ཤས་ཆླེར་ཁག་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར།7ཞླེས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁག་ནྱི་

ལུས་ཟུངས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཡྱིན་པས་དླེའྱི་རྒྱུ་ལམ་ལ་གཏར་ཁ་བས་ཏླེ་ཟུངས་ཁག་བཏོན་པ་མང་དྲགས་

ན་ངླེས་པར་དུ་འཆྱི་སྱིད་པ་བསྟན། དླེས་ན་བོད་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཀྱི་བོ་གོས་ཀྱི་རལ་ལས་བྱུང་བའྱི་
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ནད་ཁག་དབླེ་འབླེད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཕ་མོ་དླེ་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་རྱིན་ཐང་ངླེས་ཅན་ལྡན་སམ། 

གསུམ། ནད་ཐོག་ལག་ལླེན་གྱི་བླེད་སྤོད་རྱིན་ཐང་། 

དླེ་ཡང་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ལ་མཚོན་ན་གཉླེན་པོ་ཟས་སྤོད་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་

གཏར་ག་ནྱི་དཔྱད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་སྟླེ། ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལས། དཔྱད་ལྔའྱི་མཆོག་གྱུར་གཏར་གའྱི་

བརླེག་ཐབས་ལ། །ཆ་བད་བརག་པ་ཐབས་དང་སྐོན་ཡོན་ལྔ། །ཞླེས་པས་གཏར་ག་ནྱི་དཔྱད་ཀྱི་ཁོངས་

སུ་གཏོགས་པ་མ་ཟད་དླེའྱི་ནང་ནས་ཕན་ནུས་ཆླེ་ཤོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། ལག་ལླེན་གྱི་ཉམས་མོང་

ལ་རྱིག་གཞུང་གྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཚོན་ཡོད། དླེ་མྱིན་ལག་ལླེན་གྱི་སྤོད་རྒྱ་ཡང་

ཆླེན་པོ་ལྡན་ཡོད་པ་བཤད་ན། ད་སྐབས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་ལུགས་སྨན་རྱིས་ཆླེ་

འབྲྱིང་ཆུང་གསུམ་ཕལ་ཆླེ་བའྱི་ནང་དུ་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་སླེ་ཁག་ཡོད་ལ། དླེ་ལས་གཏར་སླེག་གཉྱིས་ནྱི་

རྒྱུན་སྤོད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། གཞན་ཡང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ས་ཆ་མང་ཆླེ་བར་ར་ནོར་སོགས་སླེམས་ཅན་

ལ་ཡང་གཏར་བཅོས་ཀྱི་སོ་ནས་ནད་བཅོས་བླེད་པའྱི་ལག་ལླེན་མང་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྤོད་ཀྱི་ཡོད། 

བོད་རྱིགས་མྱི་དམངས་ཙམ་མ་ཟད་སོག་རྱིགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་སོགས་སྤུན་ཟླ་མྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་

གྱིས་གཏར་བཅོས་ལ་བརླེན་ནས་ནད་གཞྱི་གསོ་བཅོས་དང་དྲག་སྐླེད་ལ་དང་ལླེན་བ་མཁན་གྱི་ནད་

པ་ཉྱིན་རླེ་ནས་ཉྱིན་རླེར་ཇླེ་མང་ནས་ཇླེ་མང་རླེད། དླེ་ལས་གཅྱིག་ནས་གཏར་བཅོས་བས་ན་ནད་གཞྱི་

གསོ་བའྱི་ནུས་པ་མྱུར་བ་མ་ཟད། འགོ་གོན་ཉུང་བ། སྟབས་བདླེ་བ་སོགས་ནད་ཐོག་ལག་ལླེན་གྱི་རྱིན་

ཐང་ལྡན་ནོ། ། 

བཞྱི། ཆ་ཚང་བའྱི་གཏར་གའྱི་ཆ་བད་ཀྱི་བཟོ་རལ་རྱིག་པ། 

བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དཔྱད་བཅོས་ཀྱི་ལག་ཐབས་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་

བཅོས་སྒྱིག་ཆས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ནྱི་དཔྱད་དང་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་བད་ཅླེས་ཟུག་རྔུ་བརག་པ་དང་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་

པའྱི་ལག་ཆ་དླེ་དག་རླེད། དཔྱད་ཀྱི་དང་པོ་གཏར་གའྱི་ལག་ལླེན་ལ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གཙགས་

བུའྱི་སླེ་ཞླེས་ཆ་ཚང་བའྱི་ཆ་བད་རྣམ་གངས་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཡོད་དླེ། “བླེའུ་སྦུ་གུའྱི་སྒོ་འདྲ་ནྱི་

རྱིང་ཚད་སོར་དྲུག་དང་རླེ་མོ་སོར་དབྱིབས། ཁའྱི་ཞླེང་ཚད་ལ་ནས་འབྲུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཤའྱི་གསླེབ་ན་

གནས་པའྱི་ཁག་ར་ཆླེ་གས་རྣམས་གཏར་བ་ལ་སྤོད་པ། ལྟག་ཉལ་ནྱི་ལྟག་པ་གསླེག་འགོས་སུ་སྨྱུག་

གྱིའྱི་རླེ ་ལྟར་ཉལ་ལ་རྒྱབ་ངོས་རྣོ་མླེད་ཅྱིང་མདུན་ངོས་རྣོ་བའྱི་རྱིང་ཚད་སྱིད་སོར་དྲུག་ཡོད་པ་སྣོད་ཀ་

དང་རླེ་ཆུང་གཏར་བླེད། སྟ་རླེ་ཁ་འདྲ་ནྱི་རང་ཟླུམ་ལ་རླེད་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆླེད་དུ་འདབ་མ་དང་ལྡན་

པ་ཞྱིག་རླེ་མོར་སྟ་རླེའྱི་ཁ་དང་འདྲ་བ། རྱིང་ཚད་ལ་སོར་བརྒྱད་ཡོད་པ་དླེ་རུས་སྟླེང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཏར་
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ར་ལ་སྤོད་པ། ཚེས་གཉྱིས་ཟླ་བ་ནྱི་ཚེས་གཉྱིས་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བ་སྣླེ་གཉྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་

ཕ་བ་དང་རྣླེ་གཅྱིག་གྱི་རླེ་མོ་ཤྱིན་ཏུ་རྣོ་བས་ར་ཕན་སོགས་རལ་བར་སྤོད། སྤུ་གྱི་འདྲ་བ་ནྱི་སབ་ལ་རྣོ་

བས་སྐྲངས་པའྱི་སྟླེང་གྱི་པགས་པ་ཞལ་ཞལ་གྱིས་འོག་གྱི་ནད་རོ་འདོན་པར་བ། ཟོར་དབྱིབས་ནྱི་ཡུ་

བ་ཟླུམ་ཤྱིང་རྱིང་ཚད་སོར་བརྒྱད་སྣླེ་མོར་ཟོར་ཆུང་དབྱིབས་འདྲ། ཁ་རྣོ་ཞྱིང་རྒྱབ་སོམས་པ། ཁ་ལ་

ནས་འབྲུ་ཙམ་ཡོད་པ་ལྕླེའྱི་སྐྲངས་པ་རྣག་ཏུ་སྨྱིན་པ་སོགས་གཤག་པ་ལ་བཀོལ། བྲང་བ་ཅན་ནྱི་གཞྱི་

གཙགས་བུ་དང་འདྲ་བ་དླེ་ལས་ཆླེ་ཞྱིང་གྱི་དབལ་ལམ་སྨྱུག་གྱིའྱི་དབྱིབས་ལྟར་འབུར་དུ་དོད་པ་ནྱི་མགོ་

རྨ་སར་ཡང་འདྲ་དགོས་པ་རྣམས་ལ་སྤོད་པ་བཅས་སོ། །”8དླེ་དག་རླེ་རླེ་ལ་ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱིང་དང་

རྒྱུ་ཆ། དབྱིབས། རྱིང་ཐུང་། ཁ་གངས། རྣོ་འདོན་སོགས་ཀྱི་བཟོ་རལ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ངླེས་ཅན་ལྡན་པ་མ་

ཟད་བླེད་སྤོད་བླེད་སྟངས་དང་བདག་ཉལ་བླེད་ཐབས་སོགས་ལ་ཡང་རླེ་བ་མཐོན་པོ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་

གཏར་རུང་བའྱི་ནད་གཞྱི་སོ་སོའྱི་གནས་ལ་ངླེས་གཏན་གྱི་གཙགས་བུ་གང་དགོས་སྤད་དླེ་ནད་རླངས་

ཕྱིར་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་དླེའང་གཙོ་བོ་ཆ་བད་དླེ་དག་གྱི་ནུས་པར་རགས་ལས་ཡོད་པ་དང་། ཆ་བད་དླེ་

དག་གྱི་གང་ལ་གང་མཁོའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་བཟོ་རྱིག་ལག་རལ་ཡང་གཏར་ག་བྱུང་བའྱི་དུས་ཚོད་དང་

མཉམ་དུ་བྱུང་བས་བོད་རྱིགས་བཟོ་ལས་ཀྱི་ལག་རལ་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་ཀང་ཤུགས་ནས་མཚོན་ཐུབ། 

ལྔ། ཕ་གཤགས་དང་བསྡུར་བའྱི་དཔྱད་དཔོག

1. དཔྱད་དང་ཕ་གཤགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན། 

འདྱི་ལ་ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཤླེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ནྱི་བོད་ལུགས་གཏར་ག་དླེ་དླེང་དུས་བཤད་པའྱི་

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。)ཀྱི་རྱིགས་སུ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཏླེ། “གཉླེན་པོ་དཔྱད་ཀྱི་ནང་

དོན་ཁོངས་སུ་ནྱི་དླེང་དུས་ཀྱི་གཤགས་ལས་རྱིག་པ་དླེ་ཡོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྱིན། རང་རླེས་ནྱི་འདྱི་

ལ་དཔྱད་བཅོས་ཞླེས་པའྱི་ཐ་སད་བཏགས་ཡོད་ལ། དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་འབུམ་དང་ལྡན་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན།”9ཞླེས་གསུངས་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་གཤགས་ལས་རྱིག་པ་ཡང་དཔྱད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་

ཞྱིང་དླེ་ལ་འཇམ་རྩུབ་དྲག་གསུམ་གྱི་དབླེ་བ་གསལ་བོ་ཕླེས་པ་བཤད་རྒྱུད་ལས། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ནད་

རྣམས་འབྱིན་པ་དང་། །ཞྱི་བར་བླེད་པ་གང་ཡྱིན་དཔྱད་ཡྱིན་ཏླེ།   །དླེ་ཡང་འཇམ་དང་རྩུབ་དང་དྲག་

པོ་གསུམ། །འཇམ་པོའྱི་དཔྱད་ལ་དུགས་ལུམས་བྱུག་པ་གསུམ། །རྩུབ་པའྱི་དཔྱད་ལ་གཏར་བསླེག་

དབུག་པ་གསུམ། །དྲག་པོ་འདྲལ་གཅོད་འདྲུད་དང་འབྱིན་པ་བཞྱི། །10ཞླེས་བསྟན་ཡོད། དླེ་ཡང་བོད་
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ལུགས་གཏར་ག་ནྱི་ཚད་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་དླེང་སྐབས་སྔོན་ཐོན་གྱི་གཤགས་ལས་

ལག་རལ་ཕ་གཤགས་(微创手术carcinoma operation)43དང་ཕན་ནུས་ཕལ་ཆླེར་

མཐུན་ལ་བླེ་བྲག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གཞུང་དུ་གཏར་ག་ནྱི་ཆླེས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་དཔྱད་བཅོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་དཔྱད་མཆོག་གཏར་ག་ཞླེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། གཙོ་

བོ་ནད་གཞྱི་རད་ནས་འབྱིན་མ་ནུས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ར་གཏར་ཏླེ་ངན་ཁག་རླངས་སོགས་ཕྱིར་བཏོན་

ནས་ནད་གཞྱི་དངོས་སུ་འབྱིན་པར་བླེད་པའྱི་ཐབས་ཤླེས་ཤྱིག་སྟླེ་གཙོ་བོ་ནད་རྒྱུ་འབྱིན་པ་དླེ་ཡྱིན། 

ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ངླེས་ཚིག་ལ་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དཀའ་འགླེལ་ཏུ། གཏར་ཞླེས་ཕུག་པའྱི་དོན་དང་ཁ་ནྱི་དོན་

སྣོད་རང་རང་གྱི་རའྱི་གཏར་དམྱིགས་ཀྱི་སྟླེང་དུ་གཙགས་བུས་ཕུག་ཅྱིང་ཁག་ངན་དབྱུང་བའྱི་ལམ་

ཁ་གཏོད་པ་ལྟ་བུ་བས་པ་ལ་གཏར་ཁ་ཞླེས་ཟླེར་རོ། །གཞན་དུ་གཏར་ག་ཞླེས་ཀང་འབྱུང་བས་དོན་

གཅྱིག་གོ །11ཞླེས་གསུངས་བས་ཀང་རོགས་ཐུབ།  

ཕ་གཤགས་(微创手术carcinoma operation)ཀྱི་གོ་དོན་ནྱི་རྨ་ཁ་ཆུང་བའྱི་གཤགས་

ལས་ལ་བ་སྟླེ། དླེ་ནྱི་བང་ཁོག་སྟོད་སྨད་ལ་ཕ་ཤླེལ་སོགས་དླེང་རབས་སྨན་བཅོས་ཆ་བད་དང་འབྲླེལ་

ཡོད་སྒྱིག་ཆས་བླེད་སྤད་པའྱི་གཤགས་ལས་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕ་གཤགས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བ་ནྱི་གསོ་རྱིག་

སྤྱིའྱི་ཡར་ཐོན་གྱི་རྣམ་པ་ཤྱིག་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་བ་ཧྱིལ་བོའྱི་སྣླེ་ཁྱིད་ལས་འབྱུང་བའྱི་མཚོན་རགས་

ཞྱིག་རླེད། ཕ་གཤགས་ཀྱིས་ནད་པའྱི་སླེམས་ཁམས་དང་སྤྱི་ཚོགས། སྐླེ་ཁམས(ཟུག་གཟླེར)། རྱིག་

སྟོབས། འཚོ་བའྱི་སྤུས་ཚད་བཅས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བདླེ་ཐང་གྱི་འགན་ལླེན་བས་ཏླེ་ཆླེས་མཐོ་བའྱི་

ངླེས་ཚད་ཞྱིག་ནས་ནད་པ་དང་འབྲླེལ་ཏླེ་ནད་གདུང་སླེལ་བ་དླེ་ཡྱིན། གཤགས་བཅོས་འདྱི་ལ་གཙོ་བོ་

རྨ་ཁ་ཕ་བ་དང་ན་ཟུག་ཆུང་བ། དྲག་སྐླེད་མགོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལླེགས་ཆ་ལྡན་པས་གཤགས་བཅོས་

དགོས་པའྱི་ནད་པ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་རླེ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཡོད་ལ། ཕྱི་ལུགས་ཕ་གཤགས་

འདྱིས་ད་ལྟ་རླེ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་འདྱི་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། 1987ལོར་ཧྥ་རན་སྱིའྱི་སྨན་པ་མའོ་རླེ་ཐྱི་

(Mouret)ཡྱིས་གོ་བུར་དུ་ཆླེས་ཐོག་མའྱི་བང་ཁོག་མླེ་ལོང་གྱིས་སྣོད་མཁྱིས་འདྲལ་གཅོད་(LC)
བས་པ་དླེས་གསོ་རྱིག་རོ་རྱིང་གསར་བ་ཞྱིག་བཞླེངས་བ་རླེད་ལ། ཉྱིན་དླེ་ནས་བཟུང་ཕ་གཤགས་

ཀྱིས་འཛམ་གྱིང་གསོ་རྱིག་གྱི་གཤགས་ལས་ཁོད་གོ་ས་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད། དླེ་བས་འདྱིར་

གཏར་ག་དང་ཕ་གཤགས་བར་གྱི་འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཆ་ལ་དབླེ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ནྱི་དོན་ལ་བོད་ལུགས་

གཏར་གའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ར་སྤོད་དང་གསལ་བཤད་བས་པ་རླེད། 

43 微创手术carcinoma operation ཞླེས་པ་འདྱི་དོན་དུ་རྨ་ཁ་ཆུང་བའམ་ཕ་བའྱི་བཤའ་བཅོས་

ཞླེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་མོད། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རོམ་ཡྱིག་འདྱིར་ཕ་གཤགས་ཞླེས་བསྒྱུར་ཡོད། 
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2.བསྡུར་དཔྱད། 

བོད་ལུགས་གཏར་ག་དང་དླེང་རབས་སྔོན་ཐོན་གྱི་ཕ་གཤགས་གཉྱིས་དཔྱད་བསྡུར་བས་ཚེ། སྐབས་

ལ་ལར་ཕ་གཤགས་ཀྱི་ཕན་ནུས་གཏར་གའྱི་ཚད་དུ་སླེབས་པར་མུ་མཐུད་ཧུར་བརོན་བླེད་དགོས་

སམ་སྟླེ། ལུས་ཟུངས་གྱུར་ཚུལ་ལམ་ནད་གྱུར་ཚུལ་གྱི་རྱིག་པ་བླེད་སྤད་ནས་འབྲས་སྐྲན་སོགས་ལ་

འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་ནད་ཁག་ཕྱིར་འདོན་དང་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་རྱིགས་པ་ཕ་མོ་དླེ་ནད་ཐོག་ཏུ་སྤད་པ་

ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད་སམ། 

དཔྱད་བཅོས།

བསྡུར་གཞྱི། 
ཕྱི་ལུགས་ཕ་གཤགས། བོད་ལུགས་གཏར་ག བསྡུར་འབྲས། 

རྨ་ཁ་ཆླེ་

ཆུང་། 

བང་ཁོག་ལ་ལྱི་སྨྱིད་༡ཙམ་

གཤགས་པ། རྨ་ཤུལ་ཟྭ་ཁུང་

ཙམ་ལས་མླེད། 

དོན་སྣོད་སོ་སོའྱི་གཏར་

རར་ལྱི་སྨྱི་༠.༥ཙམ་ཕུག་

པའྱི་རྨ་རླེས་ཡོད་པ། 

རྨ་ཁའྱི་ཆླེ་ཆུང་དང་

ཟབ་ཚད་གཉྱིས་ཀར་

ཕ་གཤགས་གཏར་ག་

ལས་ཆླེ་བ། 

ན་ཟུག་ཆླེ་

ཆུང་། 

ཁག་རར་སྦྲྱིད་སྨན་བརྒྱབ་

ནས་ནད་པ་གཉྱིད་པའྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་ནས་གཤགས་བཅོས་

ཚར་བས་ན་ཟུག་མྱི་ཚོར། 

སྦྲྱིད་སྨན་རྒྱག་པའྱི་སོལ་

མླེད་ལ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་

༢ནང་ཆ་ཚང་ཚར་འགོ། 

གཏར་གར་སྦྲྱིད་སྨན་

མྱི་དགོས་ལ་གཏར་

ཡུན་ནྱི་ཕ་གཤགས་

ལས་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་

མགོགས་མོད་ན་ཟུག་

ཚོར།

ནད་གཞྱི་དྲག་

སྐླེད། 

དོན་སྣོད་ལ་གནོད་སྐོན་དང་

ཤུགས་རྐླེན་ཆུང་དུ་གཏོང་

བས་གཤགས་རླེས་དྲག་སྐླེད་

དུས་ཡུན་མགོགས། 

དོན་སྣོད་ལ་གནོད་རྐླེན་

མླེད་མོད་གཏར་རླེས་ཀྱི་

དྲག་སྐླེད་དུས་ཡུན་རྱིང་

ཙམ། 

ཕ་གཤགས་གནོད་

སྐོན་ཆུང་ལ་དྲག་

སྐླེན་མགོགས་པ་དང་

གཏར་ག་གནོད་སྐོན་

མླེད་ལ་དྲག་སྐླེད་

དལ་བ། 
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ནད་སོད་དུས་

ཡུན། 

སྤྱིར་གཏང་ཆུ་ཚོད་༨གྱི་རླེས་

ནས་ནད་ཁྱི་ལས་འབབ་ཆོག་

ལ། ཆུ་ཚོད་༢༤རླེས་ཟས་

སྱིགས་འདོར་ལླེན་བས་ཆོག་

པ་དང་། ནད་སོད་དུས་ཡུན་

ཉྱིན་༣ནས་༥བར་དང་གཟའ་

འཁོར་གཅྱིག་གྱི་རླེས་ནས་

ཕྱིར་འབུད་བླེད་ཆོག་པ། 

གཏར་ག་བས་ཚར་རླེས་

རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འགོ་ཆོག་

ལ་སྤྱིར་བཏང་ནད་སོད་

བླེད་མྱི་དགོས། 

གཏར་གར་ནད་སོད་

བླེད་མྱི་དགོས་ལ་

ཕ་གཤགས་ལ་མ་

མཐར་ཡང་ནད་སོད་

དུས་ཡུན་ཉྱིན་༥ཙམ་

དགོས་པ། 

ཁག་འཛག་

མང་ཉུང་། 

བཤའ་རྱིམ་ཁོད་སྤྱིར་བཏང་

ཁག་མྱི་འབྱུང་ལ། དླེའྱི་

གཤགས་ཡུལ་མངོན་གསལ་

དང་ཁག་ར་ཐག་གཅོད་ལ་

ཞྱིབ་ཆ་ལྡན། 

གཏར་རྱིམ་ཁོད་ནད་

གཞྱིར་བལྟོས་ནས་ཁག་

འདོན་པ་དང་། ནད་གཞྱི་

རླེ་འགར་ནད་ཁག་ཧའོ་

ཧླེང་༣༠༠ལྷག་ཙམ་

བཏོན་པའང་ཡོད། 

གསོ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་

བས་གཏར་གའྱི་ཁག་

འཛག་པ་ཕ་གཤགས་

ལས་མང་བ། 

འགོ་གོན་

མང་ཉུང་། 

ནད་སོད་དང་སྦྲྱིད་སྨན། རླེས་

བཅོས་བཅས་ཀྱི་རྱིན་གོང་

མ་བརྱིས་པས་བཤའ་རྱིན་

དམངས་སོར་༨༠༠ནས་

༢༠༠༠བར་ཡྱིན། 

གཏར་གའྱི་སྔ་གཞུག་

གཉྱིས་ཀྱི་སྨན་རྱིན་

སོམ་པས་དམངས་སོར་

༥༠ནས་༡༠༠བར་ཡྱིན། 

ཕ་གཤགས་ཀྱི་འགོ་

སོང་གཏར་ལས་ལྡབ་

འགྱུར་གྱིས་མཐོ་བ། 

བརྒྱུད་རྱིམ་

དཀའ་ས། 

ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་ནད་གཞྱི་

བརག་རླེས་སྦྲྱིད་སྨན་བརྒྱབ་

ཏླེ་བང་ཁོག་སྟོད་སྨད་ནང་

དླེང་རབས་སྨན་བཅོས་སྒྱིག་

ཆས་བླེད་སྤད་ནས་བཤའ་

དགོས་པ་ཞྱིག

བོད་ལུགས་ནད་ངོས་

བཟུང་རླེས་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་

ནས་དོན་སྣོད་སོ་སོའྱི་

གཏར་དམྱིགས་སུ་གང་

འོས་ཀྱི་གཙགས་བུ་སྤད་

དླེ་གཏར་བ་ཞྱིག

གསོ་ཐབས་མྱི་འདྲ་

བས་རང་རང་སོ་སོའྱི་

དཔྱད་བཅོས་བརྒྱུད་

རྱིམ་མྱི་འདྲ། 
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སྒྱིག་ཆས་

རྣམ་གངས། 

ཚད་ལྡན་གྱི་བཤའ་བཅོས་

ཁང་ཞྱིག་ངླེས་པར་དགོས་

ལ། བཤའ་དཔྱད་ཀྱི་ཕ་ཤླེལ་

དང་སྐུལ་འོད། འདར་འགུལ་

གྱི་གཙགས་གྱི་སོགས་མངོན་

ཐོན་གྱི་སྒྱིག་ཆས་ཀང་མང་

པོ་དགོས། 

ཚད་ལྡན་གྱི་ཆ་བད་

གཙགས་བུ་དང་ཚད་

ཟྱིན་ཁག་སྣོད། བསལ་

གདན། བསལ་ཐག་

སོགས་ཡོད་པས་རུང་

ངོ་།། 

ཕ་གཤགས་ཀྱི་སྨན་

བཅོས་སྒྱིག་ཆས་དང་

ཆ་བད་སོགས་གཏར་

ག་ལས་རྙོག་འཛིང་

ཅུང་ཆླེ། 

ནད་གཞྱིའྱི་

ཁྱབ་ཁོངས། 

བང་ཁོག་སྟོད་སྨད་དུ་འབྲས་

སྐྲན་སོགས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་

པའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་བཤའ་བ་

མ་ཟད་གཉན་མཁྱིས་དང་རྒྱུ་

ལྷག་སོགས་མྱུར་སྐོབ་རང་

བཞྱིན་གྱི་ནད་པར་ཡང་སྤོད། 

ཁག་མཁྱིས་ལས་གྱུར་

བའྱི་འགམས་འཁྲུགས་

གཉན་རྱིམས་དང་འབྲས་

སྐྲན་(ཁག་དང་ཆུ་སྐྲན་

སོཊ་)ལ་གཏར་བ་མ་ཟད་

བང་ཁོག་སྟོད་སྨད་ལ་

ཁག་ཟཊ་ཏླེ་དོན་ཟྱིན་པ་

དང་སྣ་ཁག་མ་ཆོད་པ་

སོཊ་ལ་སྤོད། 

ནད་གཞྱི་སོ་སོའྱི་

བཅོས་ཡུལ་མྱི་འདྲ་

བས་རགས་བལྟས་ལ་

ཕག་གཤགས་བ་ཡུལ་

གྱི་ནད་གཞྱི་དླེ་རྱིགས་

གཏར་བཅོས་ལས་

མང་བར་མཐོང་། (ཚ་

གང་གྱི་དབླེ་བ་ཡོད་

མླེད། )

སྒྱིབ་མཐོང་

དང་ཉླེན་ཁའྱི་

རང་བཞྱིན། 

གཤགས་བཅོས་རླེས་ནད་རོ་

དང་འབྲས་སྐྲན་སོགས་སྟོན་

རྒྱུ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་སྦྲྱིད་

སྨན་སོགས་རྒྱག་དགོས་པས་

ཉླེན་ཁ་ཅུང་ཆླེ། 

གཏར་རླེས་ནད་ཁག་དང་

ཆུ་སླེར་ཅླེས་སྟོན་པ་མ་

གཏོགས་གཞན་མྱི་མཐོང་

ཡང་ཉླེན་ཁ་ཅུང་ཆུང་། 

བཅོས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་

ཡང་ཕ་གཤགས་དླེ་

གཏར་ག་ལས་ཉླེན་

ཁ་ཆླེ། 

གོང་གྱི་རླེའུ་མྱིག་དླེ་ལས་ང་ཚོའྱི་ཕ་གཤགས་ལག་རལ་གྱི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་བོད་

ལུགས་གཏར་གའྱི་ལག་རལ་གཉྱིས་ལ་འདྲ་ས་དང་མྱི་འདྲ་སའྱི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པ་རོགས་ཐུབ་ལ། 

ཁྱད་པར་རང་རང་སོ་སོའྱི་སྨན་བཅོས་ར་དོན་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་པ་དང་དླེའྱི་ནད་ཐོག་ཕན་ནུས་

ཀང་གསལ་བོ་མཐོང་ཐུབ། དླེ་ན་བོད་ལུགས་གཏར་ག་འདྱི་ཡང་ཕུལ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕ་གཤགས་དཔྱད་

བཅོས་ཤྱིག་མ་རླེད་ཅླེས་སུས་ཀང་བརོད་ཐབས་བྲལ། དླེ་བས་ཁོ་བོའྱི་གཏར་ག་དང་ཐུར་མ་སོགས་ནྱི་

བོད་མྱིས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་གསར་རོགས་བྱུང་བའྱི་དླེང་རབས་རྨ་ཆུང་གཤགས་ལས་(ཕ་གཤགས་)

ཀྱི་འབྱུང་ར་རླེད་ཅླེས་བརོད་ན་ཐལ་མ་དྲགས་སམ། 
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དྲུག གཏར་གའྱི་ཕན་ནུས་ཀྱི་དཔྱད་དཔོག

དླེ་ཡང་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལས། གཏར་ལླེགས་ཡོན་ཏན་ར་ནད་ངན་ཁག་སྦོང་། །གཟླེར་བ་ཟུག་གཅོག་སྐྲངས་

པ་རྒྱུ་ནས་འཇོམས། །འདྲུལ་བ་བརས་བླེད་རྣག་ཆུ་རད་ནས་གཅོད། །རྨ་ཡྱི་མདོག་འབྱིན་ཁོལ་བུའྱི་

ནད་རླངས་འདོན། །སྦོམ་པོ་འབྲྱི་ལ་སྐླེམ་པོ་ཤ་རྒྱས་བླེད། །ནད་ངོས་ཕྱིར་འབྱིན་དཔྱད་མཆོག་གཏར་

གར་བཤད། །ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པའྱི་ཕན་ནུས་འདྱི་དག་ནད་ཐོག་ལས་རླེ་རླེ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་

དང་ར་སྤོད་བ་ཐུབ་མོད། འོན་ཀང་འདྱིར་དཔླེ་མཚོན་རླེ་གཉྱིས་ཙམ་བཀོད་དླེ་སོམ་རྱིས་རྱིག་པ་སྤད་

ནས་གསལ་འགླེལ་བས་ན། 

༡. བོད་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་དུ་བོད་ལུགས་ངན་ཁག་རྒྱས་པའྱི་ནད་དང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱིས་ཁག་འཕླེལ་

ནད་(多血症)ཡོད་པའྱི་ནད་པར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་འབྲས་བུ་༣ཐང་བཏུང་དུ་བཅུག་ནས་ཉྱིན་བཞྱི་

བའྱི་ཉྱིན་ཚོགས་གསང་གཏར་བ་དང་དླེ་རླེས་ཡང་མུ་མཐུད་ཉྱིན་གསུམ་ལ་འབྲས་གསུམ་ལྡུད་དླེ་སང་

ར་སོགས་གཏར་བས་ནད་པའྱི་མགོ་ན་བ་དང་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ། སྱིང་ཁམས་མྱི་བདླེ་བ། དབུགས་

རྒོད་པ་སོགས་ཀྱི་ནད་རགས་ཞྱི་བ་མ་ཟད་ཁག་གྱི་རས་འགྱུར་བརག་འབྲས་སུ་དླེའྱི་ནང་གྱི་ཁག་དམར་

སྤྱི་དཀར་དང་ཕ་ཕུང་དམར་པོ། ཕ་ཕུང་དཀར་པོ། ཁག་རྱི་སོགས་ཀྱི་གངས་ཚད་མངོན་གསལ་གྱིས་

ཇླེ་དམའ་རུ་ཆགས་པ་མཐོང་། 

༢. ༢༠༡༣ལོར་ངླེད་སྨན་ཁང་དུ་ཁག་རླུང་ནད་པ་ཞྱིག་ལ་སྨན་བཅོས་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་མ་ཕན་པར་

གཏར་བཅོས་ལག་ལླེན་གོ་རྱིམ་ཚུལ་བཞྱིན་བས་ཏླེ་དཔལ་ར་དང་མཚོག་གསང་གཏར་བས་ནད་པའྱི་

ཁག་ཤླེད་དང་ཁག་རྱིལ་དཀར་པོའྱི་གངས་ཚད་སོགས་མར་ཆགས་ཏླེ་ཕན་འབྲས་ཆླེན་པོ་ཐོན་པ་རླེད། 

དླེ་མྱིན་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་རྒན་ཚེ་རྣམ་རྱིན་པོ་ཆླེས་བོད་ལོངས་སོབ་ཆླེན་གྱི་དགླེ་རྒན་ཞྱིག་ལ་རྱིག་

གསར་རླེས་སུ་སྱིང་ནད་ཕོག་ནས་བཅོས་སྐླེད་གང་གྱིས་ཀང་མ་ཕན་པ་ལ་ཁོང་གྱིས་རྒྱུ་ར་གཏར་ནས་

སང་དྲག་བྱུང་།44ཞླེས་པའྱི་དངོས་དོན་ཀང་བྱུང་ཡོད། གཞན་ཡང་དམར་ཁྱིད་ལག་ལླེན་དང་ནད་ཐོག་

ཕན་ནུས་མང་པོ་ཡོད་མོད་རླེ་རླེ་བཞྱིན་མྱི་འཁོད་ལ་གཤམ་ཏུ་ཁག་འཕླེལ་དང་ཁག་རླུང་ནད་ཀྱི་ནད་

པ་མྱི་གངས་148ལ་གཏར་བཅོས་བས་པའྱི་མཇུག་འབྲས་སོམ་རྱིས་བས་པ་གཤམ་གསལ།12

44  རྒན་རོང་པ་མྱིག་དམར་ལགས་ཀྱི་༢༠༡༣ལོའྱི་སོབ་ཁྱིད་སྐབས་ཀྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་ལས་བངས། 
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རླེའུ་མྱིག་༡ གཏར་བཅོས་བས་པའྱི་ཁག་འཕླེལ་ནད་ཀྱི་མཇུག་འབྲས་དབླེ་ཞྱིབ།45

གངས་ཚད། 

ཕན་ནུས། 

ནད་གངས། བརྒྱ་ཆ་(%)

མངོན་དྲག 53 65.5

ཕན་ཡོན། 24 29.5

ཕན་མླེད། 4 4.9

སྤྱིའྱི་ཕན་འབྲས། 81 95.5

རླེའུ་མྱིག་༢ གཏར་བཅོས་བས་པའྱི་ཁག་རླུང་ནད་ཀྱི་མཇུག་འབྲས་དབླེ་ཞྱིབ།46

གངས་ཚད།

ཕན་ནུས། 

ནད་གངས། བརྒྱ་ཆ་(%)

མངོན་དྲག 36 53.7

ཕན་ཡོན། 23 34.3

ཕན་མླེད། 8 12

སྤྱིའྱི་ཕན་འབྲས། 67 88.1

45, 46, 47རརླེའུ་མྱིག་འདྱི་དག་གྱི་གཞྱི་འཛྱིན་གྲངས་ཚང་མ་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དཔྱད་བཅོས་གཙོ་གནད་ཆླེད་ལས་

སྡླེ་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱིའྱི་གྲངས་མཛོད་ལས་བླངས་བ་ཡྱིན། (以上数据从藏医外治重

点专科建设项目数据库借用)
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རླེའུ་མྱིག་༣ བོད་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ནད་པའྱི་གཏར་བཅོས་བས་དང་མ་བས་སྔོན་གྱི་ཁག་རྒྱུན་

གྱི་དམྱིགས་ཚད་་བསྡུར་བ།47

ཁག་དབླེ་བ། ཁག་རྱི་དམར་པོ། ཕ་ཕུང་དམར་པོ། ཕ་ཕུང་དཀར་པོ། ཁག་རྡུལ། 

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

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

གོང་གསལ་རླེའུ་མྱིག་༡དང་༢ལས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནྱི་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ཀྱིས་ནད་ཐོག་ལ་ཕན་

ནུས་ཆླེན་པོ་ཐོན་གྱིན་ཡོད་པ་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རྱིག་དང་དླེང་

རབས་གསོ་རྱིག་གྱིས་སོད་ར་ལས་ཁག་བཏོན་པའྱི་བཅོས་ཐབས་དླེ་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་དང་

མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཆླེན་པོ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་ཁག་འཕླེལ་ནད་ལ་མཚོན་ན། རླེའུ་མྱིག་དླེ་གསུམ་

ག་དོན་དུ་ཕ་ཕུང་དམར་པོའྱི་ལྡང་ཚད་འཕར་བ་བཅོས་པའྱི་བླེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་རླེད། ཁག་འཕླེལ་

ནད་ལ་གཏར་བཅོས་དླེ་ཁག་རླུང་ལས་ཕན་ཆླེ་བ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཆླེན་པོ་ཡོད་ལ། ཁག་ལས་རླུང་ལ་

ཕན་ཞྱིང་རྨ་ཁ་སོགས་ཆླེ་དགོས་པས་ཁག་རླུང་གཉྱིས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཕན་གྱིན་ཡོད་པ་སོགས་ནྱི་མུ་མཐུད་

ནད་ཐོག་ལག་ལླེན་གྱི་ཁོད་ནས་ར་སྤོད་དང་དབླེ་ཞྱིབ་བླེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེ་སམ་སྟླེ། བོད་ལུགས་

གཏར་གའྱི་ཕན་ནུས་ལ་རྱིག་གཞུང་དང་ལུང་རྱིགས་གཅྱིག་པོའྱི་ཚད་གཞལ་བས་མྱི་འདང་ལ། ནད་

ཐོག་ཕན་ནུས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་གཏར་གའྱི་ཚན་རྱིག་དཔྱད་དཔོག་གྱི་ཚད་གཞྱི་འཚམ་ཤོས་ཤྱིག་རླེད། 

མཇུག་བསྡུ་བའྱི་གཏམ། 

དླེ་ཡང་བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ཀྱི་དཔྱད་དཔོག་རང་བཞྱིན་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དང་གསོ་ཐབས་

ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད། ནད་ཐོག་གྱི་ལག་ལླེན། ཆ་བད་ཀྱི་བཟོ་རལ་བཅས་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་གདླེང་

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

ནད་ཀྱི་བཅོས་ཚུལ་ལ་བསྡུར་བ་དང་དབླེ་ཞྱིབ་བས་ཏླེ། དླེའྱི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ནད་

བཅོས་རང་བཞྱིན་ངོ་སྤོད་གང་ཐུབ་བས་ཡོད། འོན་ཀང་རོམ་ཡྱིག་འདྱིར་ནོར་འཁྲུལ་འགལ་གསུམ་

ཀྱི་ཆ་གང་མང་ཡོད་སྱིད་པས་མཁྱླེན་ལྡན་ཀློག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོ་བསང་ཡོད་པར་མཁྱླེན།  ད་དུང་ཞུ་

རྒྱུར། བོད་ལུགས་གཏར་བཅོས་ཀྱི་ནད་བཅོས་ཚད་གཞྱི་དང་ནད་ཐོག་དོ་དམ། ལག་རལ་སྒྱིག་ཆས། 
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ཁྱིམས་ལུགས་རྒྱབ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ཐད་ན་མྱི་འདང་བའྱི་ཆ་གང་མང་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པས། བོད་ལུགས་

གསོ་རྱིག་ཆླེད་མཁས་རྣམ་པ་དང་ལས་རང་གཅྱིག་པའྱི་ན་མཉམ་མཆླེད་གོགས་ཚོས་མུ་མཐུད་ཁ་

གསབ་དང་ནན་ཏན་ཡོང་བའྱི་རླེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་མཐོ།། །།

དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ། 

བོད་ཡྱིག(དཔླེ་བང་ཀ་མད་ལྟར་བསྒྱིགས། )

 རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་བ་མླེས་པོའྱི་ཞལ་ལུང་། ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ། [M]ཀྲུང་གོའྱི་བོད་ཀྱི་ཤླེས་

རྱིག་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ལོ། 

 ནམ་མཁའྱི་ནོར་བུའྱི་གསུང་རོམ་ཕོགས་བསྒྱིགས། [M]ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༩༤ལོ། 

 བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཆོས་འབྱུང་བླེླེཌ ྰུརྱའྱི་འཕླེང་བ། དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆླེན། [M]ཀན་སུའུ་མྱི་རྱིགས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ། 

 བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། དམུ་དགླེ་བསམ་གཏན། [M]སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོ། 

 བོད་ཡྱིག་ཚིག་གཏླེར་རྒྱ་མཚོ། ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། [M]སྱི་ཁོན་དཔར་སྐྲུན་ཚོགས་པ། 

༢༠༡༢ལོ།[སྨད་ཆ།]

 བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གྱི་གཉན་པོ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་བད་ཞྱིབ་འཇུག གཡང་མླེར་གྱིས་བརམས། [M]མཚོ་

སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། 

 གཡུ་ཐོག་དགོངས་རྒྱན། དབང་འདུས། [M]མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོ། 

 ས་སྐའྱི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོད། ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བརམས། [M]

མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ལོ། 

 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ར་འགླེལ་བདམ་བསྒྱིགས། རོ་རླེ་རྒྱལ་པོས་བདམས་སྒྱིག་བས། [M]མྱི་རྱིགས་དཔླེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ། 

 གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི། གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་རོམ་སྒྱིག་མཛད། [M]བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༠ལོ། 

 གསོ་རྱིག་གཅླེས་བསྡུས་རྱིན་ཆླེན་ཕླེང་བ། དླེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། [M]མཚོ་སྔོན་མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ། 
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རྒྱ་ཡྱིག

 ཀྲུང་གོའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཀུན་འདུས། ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རྱིང་། [M] (རྒྱ་ཡྱིག)ཧང་ཧླེ་ཚན་རལ་དཔླེ་

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། 

(Endnotes)

1  ཐུབ་བསྟན་ཕུན་ཚོགས། བོད་ཡྱིག་ཚིག་གཏླེར་རྒྱ་མཚོ། སྱི་ཁོན་དཔར་སྐྲུན་ཚོགས་པ། 

༢༠༡༢ལོ།[སྨད་ཆ།]ཤོག་༢༧༨༡

2  ནམ་མཁའྱི་ནོར་བུའྱི་གསུང་རོམ་ཕོགས་བསྒྱིགས། ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༩༤ལོ། ཤོག་༣༧༣ ཤོག་༣༨༡

3  དམུ་དགླེ་བསམ་གཏན། བོད་དུ་རྱིག་གནས་དར་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ། སྱི་ཁོན་མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོ། ཤོག་གངས་༤ ན་གསལ། 

4   དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆླེན། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཆོས་འབྱུང་བླེླེཌ ྰུརྱའྱི་འཕླེང་བ། ཀན་སུའུ་མྱི་རྱིགས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ། ཤོག་༢༣

5  དླེའུ་དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། གསོ་རྱིག་གཅླེས་བསྡུས་རྱིན་ཆླེན་ཕླེང་བ། མཚོ་སྔོན་མྱི་

རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༤ལོ། ཤོག་༥༩༦

6   ཟུར་མཁར་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ། རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགླེལ་བ་མླེས་པོའྱི་ཞལ་ལུང་། ཀྲུང་གོའྱི་བོད་ཀྱི་ཤླེས་

རྱིག་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༩ལོ། ཤོག་༡༨༨

7  རོ་རླེ་རྒྱལ་པོས་བདམས་སྒྱིག་བས། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ར་འགླེལ་བདམ་བསྒྱིགས། མྱི་རྱིགས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༢ལོ། ཤོག་༨༠༨ དང་༨༡༣ ན་གསལ། 

8  ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རྱིང་། ཀྲུང་གོའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་ཀུན་འདུས། (རྒྱ་ཡྱིག)ཧང་ཧླེ་ཚན་རལ་དཔླེ་

སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༩༩ལོ། ཤོག་༧༧

9  གཡང་མླེར་གྱིས་བརམས། བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་གྱི་གཉན་པོ་དཔྱད་ཀྱི་ཆ་བད་ཞྱིབ་འཇུག 

མཚོ་སྔོན་མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༡ལོ། ཤོག་༤༣ 

10  གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་རོམ་སྒྱིག་མཛད། གསོ་རྱིག་རྒྱུད་བཞྱི། བོད་ལོངས་མྱི་ 
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དམངས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༠ལོ། ཤོག་༧༨

11  དབང་འདུས། གཡུ་ཐོག་དགོངས་རྒྱན། མྱི་རྱིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༢ལོ། ཤོག་༢༠༣ ན་

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。

*******
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ཨིན་ཡིག་རོམ་ཤོག་ཁག

Historical Background for Tibetan Medical System in the        
Republic of Tuva (Russian Federation)

G.B. Kopeliovich1, L.A.Pavlova1,2

1I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, 
Russia, E-mail <labioact@gmail.com>

2Tuvinian State University, Russia, Email<l-a-pavlova@gmail.com>

Republic of Tuva is located in the central part of the Asian continent. 
Its total area is about 170,500 square kilometers, of which 82% 
are mountains. The republic spans three climate zones: dry-steppe 
Tuvinskaya, semi-arid Ubsu-Nurskaya (on the border to Mongolia) 
and taiga-covered Todjinskaya and Tere-Holskaya areas. This varied 
climate results in a diversity of soil and vegetation cover, promoting 
development of traditional Tibetan medicine in the Republic. Plants 
growing at high altitudes under rich insolation tend to accumulate 
more biologically active substances than their peers in the valleys. 
This situation was found to be of importance to oriental medicine 
theorists and practitioners.

Researchers identify two periods in the development of medicine in 
Tuva. In the pre-Revolution period, the republic was dominated by 
traditional Tibetan medicine and magical medicinal practices. Tuva’s 
residents commonly used phytotherapy methods, applying medicinal 
herbs growing locally. Scientific medicine was not known almost until 
the end of the 19th century. Russian travelers and researchers brought 
first-aid kits with medications during their journeys. Researchers note 
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that no Russian or European medic had visited UranhaiKrai before 
1913. The first clinic opened on April 20, 1913, with the arrival Anna 
Mikhailovna Safianova, a graduate of the Medical Department of 
Tomsk University. She became the head of Turansky medical station, 
the first European-type medical institution to serve patients.

The second phase in the history of healthcare in Tuva started in 1928, 
with the resolution of Healthcare Commissariat of the Russian Soviet 
Federal Socialist Republic to send a brigade of doctors to the republic 
to provide medical services to local residents, and later building 
comprehensive healthcare system. The situation with traditional 
Tibetan medicine specialists also started changing at that time. In the 
first years after the Revolution, the first Constitution of Tuva People’s 
Republic declared freedom of religion, which increased the number 
of monasteries. Only 22 monasteries operated in Tuva before the 
Revolution, but many more khurees were built later. In absence of 
the European medicine, treatment and disease prevention functions 
were mainly performed by lama healers living in the monasteries. 
The number of such healers can be estimated from the fact that of 
the 33 delegates representing all hurees of Tuva at the Pan-Tuva 
Lama Congress, 9 were emchi-lamas. Since 1930 the situation in 
the Republic started changing rapidly. In October 1930, the VIIth  

Congress of the Great Khural of Tuva passed the Republic’s fourth 
Constitution, which proclaimed socialist development of the country. 
According to the document, lamas, shamans, and orthodox priests 
lost their electoral rights. Religious leaders were prosecuted in TPR. 
While the number of lamas in Tuva in 1929-1930 was 2,200, by 1936 
only 594 remained.The third stage can also be identified, starting in 
1980ies and characterized by national and cultural revival peculiar. 
Neo-shamanism was actively restored, folk healers became abundant 
again, specialists in traditional Tibetan medicine reappeared.
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Currently the interest in traditional Tibetan medicine in the Republic 
of Tuva is growing again.

Tibetan medicine exists in two versions. The first one is the traditional 
Tibetan medicine, the way it is taught at specialized educational 
institutions or hurees. Most often doctors practicing traditional 
Tibetan medicine graduate from Medical and Astrological College 
at Dharmsala. To some extent, Tibetan medicine seems to be open 
to the use of modern biomedical developments. While maintaining 
its holistic approach, in certain aspects reductionism of modern 
biomedicine has penetrated the traditional Tibetan medicine (TTM). 
This is especially visible in the vocabulary of the doctors, who explain 
the nature of diseases to the patients in modern biomedical terms.

The second option of Tibetan medicine existing in the area is more 
appropriately called Tuva-Tibetan medicine, and it relates to the 
continuous transfer of TTM knowledge in Tuva since the 18th century. 
Until 1928, Tibetan medicine had an official status in UranhaiKrai. 
In his memo, doctor A.P. Preobrazhensky wrote that the Ministry 
of Internal Affairs had registered 235 practicing lamas; however, 
the actual number was much higher. Even though the lamas used 
methods of traditional Tibetan medicine, they also contributed greatly 
to the prevention of small pox by performing vaccination. Despite 
Preobrazhensky being very skeptical about the lamas’ medical skills 
(“Tibetan medicine, already based on mysticism, largely turns into 
sorcery in the hands of local lama doctors”), he gives an important 
indication that most lamas were trained not in Mongolia or Tibet 
but in the local monasteries, learning the healing methods from their 
ancestors. The recipes of medical preparations were modified to use 
local plants. Since medical operations of the Buddhist followers, 
based on the common foundation of traditional Tibetan medicine was 
adapted to the local traditions that emchi-lamas learned in their new 
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habitat, it would be logical to say it was synthetic in nature and open 
to any new form of cultural and medical practice.

Studies of the modern local variations of TTM (Buryatia, Mongolia) 
show that each region practicing TTM had its own set of medications, 
and therefore its own specifics of theoretical and literary activities. 
Since 2008, employees of the Medication Development and Pre-
clinical Trials Laboratory at the Federal State Educational Institution 
“Sechenov First Moscow State Medical University” have been 
studying the ethnic medicine of Tuva’s people. Field research has 
shown that several monasteries providing medical assistance to 
the local population were operating in the area before the 1930ies. 
Toora-Hol settlement in Kyzyl also had several hospitals with doctors 
practicing Tibetan medicine. Artifacts were documented in 2015 
that belonged to one of the last Tibetan doctors – HomushkKenden-
Surun (1916-1981), who had to leave to IvolginskyDatsan in Buryatia 
right after World War II, where he was eventually killed in 1981. He 
returned to Tuva every year, collecting and preparing medical herbs 
and secretly treating patients.

In 2016, students and staff at Tuva University conducted field research 
at the location of Koop-Sookskoehuree – the center of medical thought 
in Tuva in the first third of the 20th century. Currently the huree has been 
reproduced, however at a much smaller scale, by KogelSaaya, stone 
carver and a member of the Union of Artists of Russia. Material assets 
and other information held by OorzhakBoydu, the disciple of a famous 
healer and the last abbot of the Koop-Sook huree, TulushChamdyylai 
(1889-unknown). The lab employees compared the list of plants used 
in Mongolian version of Tibetan medicine, against the plants growing 
around the huree. More than 40 items were matched in the two lists.
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[Full paper]

Historical Background for Tibetan Medical System in the         
Republic of Tuva (Russian Federation)

G.B. Kopeliovich1, L.A.Pavlova2, D.Uvanchaa (Sherchin-Emchi)3

1I.M.Sechenov First Moscow State Medical University, 
Russia, E-mail <labioact@gmail.com>

2Tuvinian State University, Russia, Email<l-a-pavlova@gmail.com>
Central Buddhist Temple «Tsecheling»

Abstract. The paper considers historical preconditions for existence 
and development of Tibetan medicine in the Republic of Tuva. It 
assumes the existence of Tibet-Tuvinian branch of Tibetan medicine.

Keywords: medical anthropology, Tibetan medicine, ethnomedicine, 
traditional medicine, Republic of Tuva, Sowa-Rigpa

The Republic of Tuva is located in the central part of the Asian 
continent. Its total area is about 170,500 square kilometers, of which 
82% are mountains. The republic is devided into three climate zones: 
dry-steppe Tuvinskaya, semi-arid Ubsu-Nurskaya (on the border of 
Mongolia) and taiga-covered Todjinskaya and Tere-Holskaya areas 
[16]. This varied climate results in a diversity of soil and vegetation 
cover encouraging development of traditional Tibetan medicine in the 
Republic. Plants growing at high altitudes with rich insolation tend 
to accumulate more biologically active substances than their peers in 
the valleys. This situation was found to be of importance to oriental 
medicine theorists and practitioners.

Researchers identify several periods in the development of medicine 
in Tuva [15]. The first period was a period of nomadism, when 
folk medicine and magico-medical practices dominated [8]. Tribes 
inhabiting the territory of modern Tuva were treated with livestock 
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products, used various organs and tissues of wild animals and birds, as 
well as medicinal plants growing on the territory of the republic [3]. 
Until now, there are recipes made of parts of animals, such as lynx, 
wolf, bear, and squirrel. The bile of such fish as grayling and taimen 
treat diseases of the middle ear. Polar partridge, crow, and a number of 
other birds are used for obstetric care48.

The tribes inhabiting Tuva became familiar with Buddhist teachings 
at the beginning of the 6th century AD. This is confirmed by the rock 
carvings on the territory of modern Khakassia (formerly the territory 
of Tuva). As historians note, since the 6th century the elite of Turkic 
society began to embrace Buddhism. However, the expansion of 
Buddhism in the region is associated with the power of the Mongols 
who adopted Tibetan Buddhism. The first Buddhist temples on the 
territory of Tuva appeared, obviously, inside the Chinese settlements 
founded on the territory of Tuva by Mongols at the end of the 13th 

century. Familiarity of ancestors of contemporary Tuvinians with the 
foundations of Buddhism increased in the 16th -17th centuries under 
the rule of the Altyn Khans and the Dzungar rulers. At this time the 
Tibetan Buddhism including teachings of the Diamond way spread to 
Tuva. The leading role, mainly for political reasons, was eventually 
taken by the school of Gelug. Archaeological studies in the central 
part of Tuva confirm existence of the Buddhist temples, pagodas and 
chapels all across its territory, dated 13th-14th centuries and built up to 
the canons accepted in the Mongolian empire. [5, 9]

In the second half of the 18th century, when Tuva was ruled by the 
Ching Ambyn Noyon (a Mongolian Gombozhap), the first Buddhist 
monasteries (khurees) were constructed on the territory of the 
Uryanhai Territory. In Tuva the first two khurees were built in 1772: 

48  From archives of fieldwork in 2015-2017
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the Kyrgyzone – on the territory of the present Erzinsky kozhuun, and 
Oynarsky – in the Tes-Hemsky kozhuun. Khure in Samagaltaye was 
opened in 1773.

Along with Buddhism, Tibetan medicine comes to Tuva. By the 
beginning of the twentieth century, this region numbered nine 
khurees. In 1926 there were 26 khurees and around 4 thousand lamas 
on the territory of Tuva. In the monasteries, Tibetan language, reading 
and writing, linguistics, poetics, botany, pharmacology, anatomy, 
physiology, pathology, mathematics, alchemy, history, philosophy, 
astrology were studied. After four years of studying “four books of 
medicine”, students became doctors of Tibetan medicine - “emchi” 
[1]. In traveling notes of A.A. Turchaninov it is noted that lamas-
emchi studied also in Mongolian educational institutions [6, 11, 12].

Western medicine was not known in Tuva almost until the end of the 
19th century. The first knowledgeable people of European medicine 
were Russian travelers and researchers who carried during their 
journeys first-aid kits with medications. Researchers [4] note that no 
Russian or European medical practitioner had visited Uranhai Krai 
before 1913. The first clinic was opened on April 20, 1913, with the 
arrival of Anna Mikhailovna Safianova, a graduate of the Medical 
Department of Tomsk University. She became the head of Turansky 
medical station, the first European-type local medical institution [8].  

The second phase in the history of healthcare in Tuva started in 1928, 
with the resolution of the Healthcare Commissariat of the Russian 
Soviet Federal Socialist Republic to send a brigade of doctors to the 
republic to provide medical services to locals, and later to build up a 
comprehensive healthcare system [4]. The situation with traditional 
Tibetan medicine specialists also started to change at that time. During 
the first years after the Revolution, the first Constitution of Tuva 
People’s Republic declared freedom of religion, which increased the 
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number of monasteries. Only 22 monasteries operated in Tuva before 
the Revolution, but many more khurees were built later. In absence of 
the European medicine, treatment and disease prevention functions 
were mainly performed by lama healers living in the monasteries. 
The number of such healers can be estimated from the fact that out 
of the 33 delegates representing all khurees of Tuva at the Pan-Tuva 
Lama Congress, 9 were emchi-lamas. Since 1930, the situation in 
the Republic started to rapidly transform. In October 1930, the VII 
Congress of the Great Khural of Tuva passed the Republic’s fourth 
Constitution, which proclaimed socialist development of the country. 
According to the document, lamas, shamans, and orthodox priests lost 
their electoral rights. Religious leaders were prosecuted in TPR. Out 
of 2,200 lamas in Tuva in 1929-1930, only 594 survived by 1936 [7, 
9, 14] .

The third stage can be attributed to the beginning of 1980s characterized 
by national and cultural revival. Neo-shamanism was being actively 
restored, the number of folk healers and specialists in traditional 
Tibetan medicine greatly increased.[13]  

Currently the interest in traditional Tibetan medicine in the Republic 
of Tuva is growing again.

Tibetan medicine exists in two versions. The first one is traditional 
Tibetan medicine, the way it is taught at specialized educational 
institutions or khurees. Most often doctors practicing traditional 
Tibetan medicine graduate from Medical and Astrological College 
at Dharmsala. People are directed to study there through a religious 
community of Khure Cecheling (Kyzyl), the residence of the Cambo-
lama of the Republic of Tuva. Further their practice is carried out on 
the territory of the Khure (in Kyzyl, Erzine).[14]  

To some extent, Tibetan medicine seems to be open to the use of 
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modern biomedical developments. While maintaining its holistic 
approach, the traditional Tibetan medicine (TTM) has acquired some 
reductionist aspects of modern biomedicine. This is especially visible 
in the the doctors’ vocabulary, as they explain the nature of diseases to 
the patients in modern biomedical terms.

The second version of Tibetan medicine is more appropriately called 
Tuvinian branch of Tibetan medicine, and it relates to the continuous 
transfer of TTM knowledge to Tuva since the 18th century. Until 1928, 
the Tibetan medicine had an official status in Uranhai Krai. In his memo, 
doctor A.P. Preobrazhensky wrote that the Ministry of Internal Affairs 
had registered 235 practicing lamas; however, the actual number was 
much higher [10]. Even though lamas used methods of traditional 
Tibetan medicine, they also contributed greatly to the prevention of 
smallpox by performing vaccination. Despite Preobrazhensky being 
very skeptical about the lamas’ medical skills (“Tibetan medicine, 
already based on mysticism, largely turns into sorcery in the hands of 
local lama doctors”), he gives an important indication that most lamas 
were trained not in Mongolia or Tibet but in the local monasteries, 
learning the healing methods from their ancestors. 

According to A.A. Turchaninov, llamas used such diagnostic procedures 
as examination of the patient, pulse diagnostics, collection of detailed 
information about the patient’s condition. Broths and powders made 
of herbs were used as medicines[12]. These were the most commonly 
used treatment forms. This information was confirmed by Sayah K.M. 
who studied as a teenager at Koop-Sook khuree[14].

By the beginning of the 20th century, the recipes were modified to use 
local plants. Since medical activities of the Buddhist followers, based 
on the traditional Tibetan medicine, were transformed with the view 
of the local knowledge learnt by emchi-lamas in this area, it would be 
logical to say that their practices were synthetic in nature and open to 
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new cultural and medical traditions.

Studies of the modern local variations of TTM (Buryatia, Mongolia) 
show that each region practicing TTM has its own set of medications, 
and therefore peculiar theoretical and literary activities. [2] Since 
2008, researchers from Sechenov University and Tuvinian State 
University have been studying the ethnomedicine of Tuva’s people. 
Field research has shown that several monasteries providing medical 
assistance to the local population started to operate in this area before 
the 1930s. Toora-Hol settlement in Kyzyl also had several hospitals 
with doctors practicing Tibetan medicine. Between 2015-201,7 
artifacts were found that belonged to one of the last Tibetan doctors 
– Homushku Kenden-Surun (1916-1981). A doctor, philosopher, 
theologian, he was first educated in the Chedin-Tashiling and then in 
the Verkhnechadansky khuree. He also communicated with scientists 
who studied in Tibet and Mongolia. Thus, the continuity of knowledge 
of Tibetan medicine was provided.

Owing to the situation developed in the Republic of Tuva when all 
clergy had been outlawed, Homushku Kenden-Surun had to emigrate to 
Buryatia (Ivolginsky dastan) right after the Great Patriotic War. There 
he died in 1981. The devices used by Kenden-Surun for storage and 
dosing of herbs are documented. Little sacks for storing raw materials 
with labels denoting the names of Tibetan herbs written in Tibetan 
were discovered. Memories of relatives about his stay in Tuva before 
and after leaving for Buryatia were recorded. Based on the available 
information (memoirs of relatives, acquaintances, people who 
knew him), all herbal compositions were collected directly in Tuva. 
Traditional names of medicines stored at his relatives demonstrate 
that prescription of plants was carried out in full accordance with the 
theory of use of plants, despite the fact that they were collected in 
Tuva. Thus, we are talking about a complete replacement of plants 
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growing in Tibet with local raw materials. It can be stated that over the 
years of the existence of Tibetan medicine in Tuva, its part associated 
with drug provision has been transformed almost completely. A 
similar picture can be observed in Buryatia, where there was also a 
substitution of imported raw materials for local ones. At the same time 
the diagnostic, physiotherapeutic parts of Tibetan medicine did not 
change. 

In 2016, students and faculty of Tuva University conducted field 
research at the location of Koop-Sookskoekhuree – the center of 
medical thought of Tuva in the first third of the 20th century. Recently, 
the khuree has been reconstructed, however at a much smaller 
scale, by Kogel Saaya, a stone carver and a member of the Union of 
Artists of Russia, who was the novice (huuraky) in Koop-Sooksky 
khuree in 1945-1947. Material assets and other information held by 
Oorzhak Boydu, the disciple of a famous healer and the last abbot 
of the Koop-Sook khuree, Tulush Chamdyylai (1889-unknown) 
was also documented. The teaching of Tibetan medicine happened 
underground; however, students kept notebooks, where they recorded 
information on methods of diagnosis and treatment. They were also 
taught how to use plant resources growing in Tuva. The comparison 
of samples and names of herbs revealed that in some cases the names 
of Tibetan herbs were used improperly. The lab researchers compared 
a list of plants used in Mongolian version of Tibetan medicine, against 
the plants growing around the khuree. More than 40 items were 
matched in the two lists.

The conducted studies allow us to prove right the existence of the 
Tuvinian branch of the Tibetan medicine. In addition, the results 
of field observations and experimental studies have confirmed the 
possibility of using plants from the Tuvinian branch of the Tibetan 
medicine to create drugs based on medicinal plants.
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Fibromyalgia in Sowa-Rigpa
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OUTLINE OF FIBROMYALGIA IN SOWA RIGPA

Fibromyalgia presents a myriad of symptoms. Therefore pinpointing 
treatment is challenging and varied in western medicine. I assert 
this condition primarily falls under the category of rLung disorders. 
Consulting the chapter on wind disease a direct correlation emerges. 
The root causes of this modern western disorder rest within the 
causes and conditions of rLung itself. Further, due to the chronic 
nature of this disorder, involvement of other bodily systems often 
produce imbalances which fall under dual humoral classification. 
By understanding the pathology, described symptomatology, causes 
and conditions, locations in the body, and patient sensations, a clear 
pathology is revealed. Treatment follows guidelines elaborated within 
the Tibetan medical texts. Specifically, rLung disorders attacking 
muscles, tendons, ligaments or rLung ‘running in the channels’ 
provides accurate descriptions of and treatment models for this modern 
western affliction. In this paper, I identify Fibromyalgia pathology 
and beneficial treatments within the four methods; consisting of 
diet, behavior, medicine and accessory therapy. I present examples, 
techniques which produce results, and precautions for preventing 
secondary disorders.

Staying within the Third Tantra we focus upon pathology, causes, 
conditions, classifications, as well as corresponding treatments. The 
chapter on rLung groups a total of forty-eight rLung disorders, further 
broken down. Twenty by type, of which eight are summarized and 
twenty-eight by location. In fibromyalgia, symptomatology detailed in 
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the rLung chapter directly matches many of the documented general 
signs of basic rLung conditions. rLung itself is very pervasive, enters 
though all five possible entrances or pathways. It shows symptoms 
directly on skin, muscle, bone, ligament and runs though the channels. 
This you see in cases of fibromyalgia.

Having firmly linked and established the connection between wind 
rLung diseases and fibromyalgia symptoms the logical question 
becomes, what Tibetan Medicine methods benefit this affliction? 
I believe the healing methods of Tibetan Medicine are totally self-
sustaining. Integration of Sowa-Rigpa as an adjunct therapy is 
accomplished by teachings and using direct observation.

As patients experience decrease in symptoms, they increase 
compliance to protocols of diet and behavior. Understanding even in 
rudimentary ways how ones own body and mind relate to disorders, 
which foods harm or help creates increased symptom relief. This 
creates commitment from patients to additional protocols, such as 
medicines and external therapies only serving to increase desired 
stabilization and reversal of acute and chronic conditions.

In conclusion, fibromyalgia is classified as rLung natured disorder. It 
can blend with either heat of mKhrispa and inflammation, or earth and 
water’s heavy, cool and sticky conditions of Badkan. In the Tibetan 
system it is best managed through proper diet and behavior known to 
reduce and eliminate excess, deficiency or perverse levels of rLung. 
Teaching patients which foods and behaviors harm and increase 
symptoms aids in restoring vitality. Engagement and inspiration 
to relate with basics of the Tibetan medical system is helpful in 
creating a relationship with patients willing to actively work towards 
management of their symptoms. The body and mind connection can 
be further enhanced with yogic breathing exercises and vagus nerve 
breathing during meditation to decrease inflammatory responses.
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[Full paper]       

Fibromyalgia in Sowa-Rigpa

Nashalla Gwyn Nyinda Menpa
E-mail <tibetandoctor@gmail.com>

www.holistic-health.org

Fibromyalgia presents a myriad of symptoms. Therefore pinpointing 
treatment is challenging and varied in western medicine. I assert 
this condition primarily falls under the category of rLung disorders. 
Consulting the chapter on wind disease a direct correlation emerges. 
The root causes of this modern western disorder rest within the 
causes and conditions of rLung itself. Further, due to the chronic 
nature of this disorder, involvement of other bodily systems often 
produce imbalances which fall under dual humoral classification. 
By understanding the pathology, described symptomatology, causes 
and conditions, locations in the body, and patient sensations, a clear 
pathology is revealed. Treatment follows guidelines elaborated within 
the Tibetan medical texts. Specifically, rLung disorders attacking 
muscles, tendons, ligaments or rLung ‘running in the channels’ 
provides accurate descriptions of and treatment models for this modern 
western affliction. In this paper, I identify Fibromyalgia pathology 
and beneficial treatments within the four methods; consisting of 
diet, behavior, medicine and accessory therapy. I present examples, 
techniques which produce results, and precautions for preventing 
secondary disorders.

Staying within the Third Tantra we focus upon pathology, causes, 
conditions, classifications, as well as corresponding treatments. The 
chapter on rLung groups a total of forty-eight rLung disorders, further 
broken down. Twenty by type, of which eight are summarized and 
twenty-eight by location.
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In every rLung disorder, the nature of rLung mixes with another 
disorders nature. Meaning it acts either as conditioner or is directly 
affected by another imbalance within the system. The term ‘nature’ 
indicates the three principle energies of rLung, mKrispa and Badkan. 
Some Tibetan physicians may describe rLung as a neutral agent, 
mixing with hot or cold in consequence. Disease pattern and pathology 
is understood by looking at the actions, locations and organization 
of these three primary energies respectively. Space Nam mKha is 
considered omnipresent within the other four elements and resulting 
humors. By relating the three to their associated bodily systems, 
symptoms are straight forward, even when mixed humors present. 
This clarity directly relates back to the Root Tantra, where the cause 
of healthy and unhealthy body are introduced in detailed anatomy 
and physiology theory. It is therefore stated, if you know the root, 
whatever grows and appears will be evident.

Translated often as humor, each of the three has a direct relationship 
to the bodily systems known both in Tibetan and western anatomy and 
physiology; skeletal, muscular, cardiovascular, digestive, nervous, 
endocrine, lymph system, et cetera. In a direct way, when wind mixes 
with other systems it can confuse diagnosis as illness rooted in another 
humor. Yet it is vital to remember two factors. One rLung nature almost 
always mixes with other systems and spreads, increases, hardens, and 
intensifies disease. This act of blending creates either a disturbed, 
excess or deficient amounts of rLung. This in turn travels down a 
wrong pathway, aggravating other systems as it enters the location it’s 
attacking. Second, by knowing the Root Tantras explanation of rLung, 
its characteristics and resulting symptoms, it is clear which is a rLung 
disorder, and which is the secondary humor involved.

We now turn our attention to the specific symptoms presented in the 
rLung chapter. As previously stated, disease is reliant upon rLung to 
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increase, spread and solidify disorders. In this way when you control 
the rLung, you control disease. How pathology forms is based on 
five possibilities for disease to enter and takes over a location of the 
organism. Disease must either 1. Spread on the skin, 2. Develop on the 
muscle, 3. Stick to bone or ligaments, 3. Run through the channels 4. 
Land on a solid organ or 5. Fall into a vessel organ.

In fibromyalgia, symptomatology detailed in the rLung chapter 
directly matches many of the documented general signs of basic 
rLung conditions. rLung itself is very pervasive, enters though all five 
possible entrances or pathways. It shows symptoms directly on skin, 
muscle, bone, ligament and runs though the channels. This you see in 
all cases of fibromyalgia.

Generalized Symptoms of Wind Relating to Fibromyalgia from the 
rGyud bZhi:

Some of the general symptoms are; pain which moves and is un-
stationary, stiffness and joints which feel hard and difficult to move, 
shivering and feeling deep coldness etc. Pain worsens with movement 
(exercise can flare symptoms). There can be a feeling of squeezing 
or pressure or swelling, even if no swelling or pressure is applied, or 
as if the body has been bound tightly. Stiff locked limbs held tight 
in extension or contraction, or muscle spasms such as restless leg 
syndrome. Feeling of intense pain, as if the bones are broken or the 
muscles and tendons are tearing, or as if one has been badly beaten, 
or as if you are walking on hot thorns. Pains in the hips, waist, head 
aches. Insomnia and the desire to stretch, as well as feeling constantly 
stiff. Symptoms worsen in the morning despite sleeping, heavy 
fatigue. Dullness or foggy mind. rLung points are painful upon touch. 
Tingling, numbness and loss of sensation in extremities.
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Western Medical Symptoms of Fibromyalgia:

Chronic muscle pain, muscle spasms, tightness, restless leg or curled 
toes. A feeling of swelling (without actual swelling) in the hands and 
feet. A feeling of “being squeezed or bound.” Stiffness upon waking or 
after staying in one position for too long. Moderate to severe fatigue 
and decreased energy. Insomnia, sleep disturbances, or waking up 
feeling just as tired as when you went to sleep. Difficulty remembering, 
concentrating, and performing simple mental tasks “brain fog”. 
Abdominal pains, bloating, nausea, and constipation alternating with 
diarrhea and chronic digestive disturbances. Tension or migraine 
headaches, jaw and facial tenderness or TMJ. Sensitivity to one or 
more of the following: odors, noise, bright lights, medications, certain 
foods, cold or hot. Feeling anxious, panicked, obsessive or depressed. 
Describe feeling of “being plugged in” describing feeling twitches in 
nerve system, with no evidence to cause in MRI scans. Numbness 
or tingling all over and non-stationary “roaming pain” or tingling in 
the face, arms, hands, legs, or feet. Heart palpitations and discomfort. 
Increase in urinary urgency or frequency (irritable bladder). Reduced 
tolerance for exercise and muscle pain after exercise. A feeling of 
swelling (without actual swelling) in the hands and feet.

In the rGyud bZhi medical text, there is an explanation of eight 
summarized symptoms of the twenty rLung conditions categorized 
by type. 1. & 2. Stiffness and Shrunkeness: རླེངས་དང་འཁྱམས། 3.Dryness: 
སྐམས།         4. Bloating: སྦོས་པ། 5. Paralysis: 6. Pain: གཟླེར། 7. Mental / 
Emotional Instability: འཕོས་པ། 8. Cognitive Challenges: ལྐུགས་པ།. When 
we compare manifestations of rLung disorders from Tibetan medical 
texts with allopathic descriptions there is clear affirmation that 
fibromyalgia is related to a syndrome of rLung. The twenty specific 
disorders by type underscore the following five specific rLung diseases 
meeting a majority of criteria for matching fibromyalgia symptoms.
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* ཤྱིང་རླེངས་ Shing Rengs which translates as “Wood Like Stiffness”

The rLung combines with undigested ‘earth and water’, known as 
Badkan, which has blocked the rLung channels preventing it from 
traveling properly through the channels, inhibiting correct body 
movement. This makes the body stiff like wood. Often it’s difficult 
or becomes nearly impossible for the torso or limbs to easily bend. 
Left untreated, stiffness progresses and limbs become stationary. 
Frequently patients whom I have seen with fibromyalgia have sluggish 
digestion and ma zhu ba, which relates to the Badkan in excess and 
combining with rLung.

* བྱི་ཤ་ཙེ། Bi Sha rTse which translates loosely as “Loss of Finger and 
Hand Functions”

Characterized by hands and fingers losing function and sensitivity, 
making movement difficult. rLung attacks the ligaments and tendons 
themselves. Initially there may be pain which one becomes accustomed 
to. The nerves are affected because the pathway is limited by the rLung 
attacking the hands, tendons and ligaments. Then extensor and flexor 
muscles atrophy, making the fingers curl up with loss of function and 
feeling.

* བ་རླེངས། brLa Rengs best translated literally as “Stiff Thighs”.

This shares similar pathology as the first one we discussed, ‘Wood 
Like Stiffness.’ Due to undigested substances channels in the thighs 
become congested. The wind can no longer travel throughout the tissue, 
causing pain, swelling, coldness and a heavy feeling. The person will 
feel difficulty lifting or moving the thighs. Easily be mistaken for a 
Badkan disorder due to the increase of flesh and fat to the area; as 
other limb problems often appear as a Badkan issue. Clearly this is a 
rLung disorder. Patients report simultaneously experiencing loss of 
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appetite, stiffness of tendons and heaviness in the legs culminating in 
diminished sensation. They describe feeling they have an extremity, 
but without sensation beyond their legs being ‘just there’.

*ཚེར་མ་སྟླེ། Tser Ma sTe disorder which is quite descriptive as “With 
Thorns”

Relating to nerve, tendon and ligament disorders, the rLung enters 
at the ankle area attacking the tendons and ligaments. The feet lose 
functionality and have uncomfortable pains described as being ‘stuck 
with thorns.’ The skin itself is also discolored pinkish, showing 
inflammation.

* རང་བརླེ། rKang brTse is translated as “Walking on Top of Rocks”

This disorder has some crossover for fibromyalgia pains. Feet tingle, 
burn and have pain as if walking on top of rocks. Some describe this as 
if thousands of tiny needles prick the bottoms of the feet. Any pressure 
applied to the feet hurts, the soles appear darkish brown feeling hot 
to the touch. The top of the foot and ankle may be pale and slightly 
swollen. Like other tricky rLung pathology, symptoms of heat and 
inflammation might make one think this is due to rLung mixing with 
mKhrispa. In fact this is due to Badkan mixing with rLung, or a Bad-
rLung cause.

Next, the rLung chapter describes the twenty-eight specific locations 
affected by rLung. Looking at the list you can surmise a connection 
to fibromyalgia issues. These twenty-eight are listed in the following 
manner. 1. Skin ལྤགས། 2. Muscle ཤ།/ཤ་གནད། 3. Fat ཚིལ། 4. Nerves ར།      

5. Blood ཁག 6.Tendons & Ligaments ཆུ་བ།  7. Bone རུས་པ།  8. Joint 
ཚིགས། 9. Bone Marrow རང་། 10. Reproductive Fluid ཁུ་བ། 11. Heart སྱིང། 

12. Lungs གོ་བ། 13. Liver མཆྱིན་པ། 14. Spleen མཆླེར་པ། 15. Kidney མཁལ་མ། 

16. Place of Digest ཟས། (more specifically as the Duodenum ཕོ་བའྱི་ཟངས་
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ཚགས། རྒྱུ་སོར་བཅུ། གཉླེས་མ།) 17. Place of Undigested མ་ཞུ་བའྱི་གནས། 18. Post 
Digestive Place ཞུ་བའྱི་གནས། 19. Gallbladder མཁྱིས་པ། 20. Rectum བཤང་

21.Urine གཅྱིན། 22. Womb མངལ། 23. Head མགོ 24. Eyes མྱིག 25. Ears རྣ་བ། 

26. Nose སྣ་བ། 27. Teeth སོ། 28. Whole Body ལུས་ཀུན།

Detailed explanations of the twenty-eight, clarifies the disease. I pulled 
out those which directly relate to symptoms arising from rLung many 
fibromyalgia persons experience by location. 

rLung spreading on the skin: Skin is painful, sensitivity to touch, 
discomfort of anything touching skin, bumpy or rough to the tough, 
may have cracks, especially in winter.

rLung attacks/enters the muscles: Muscles are swollen, skin covering 
affected muscle is rough, skin color changes, bumps, pimples or puss, 
can also be itchy red or yellow if involved with plasma heat disorders.

rLung attacks/enters the channels: The affected channel becomes very 
visibly swollen, can protrude, appears swollen or puffy.

rLung attacks/enters the ligaments: Various responses range from 
becoming very stiff in the limbs, diminished movement, loss of control 
or spastic, paralysis and often this will be centralized to the ligaments 
on the neck or limbs.

rLung enters the bones: Tremendous pain and discomfort, muscle 
loss, diminished bodily strength with weakness and loss of healthy 
complexion. The skin and complexion visibly dulls. 

rLung attacks the joints: Joints become empty, spongy and soft, swell 
or can become puffy and swell due to rLung and can lead to the 
thoracic outlet and sternum to protrude and appear swollen, (almost 
like a Robin’s breast.) * This latter is my description and not in texts, 
but can lead to the disorder known as rLung Da rGan.
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rLung attacks the bone marrow: Insomnia and difficulty in sleeping is 
an issue. Patient describes feeling bound tightly, and this can dull the 
pain, you get relief when you press on wind points. (Corresponding to 
the rTsa dKar ར་དཀར། or nervous system) This person shows general 
rLung symptoms of sleep disturbance and malaise and gets relief when 
point and massage work is administered. However, they can easily 
have a ‘flare up’ if points are pressed too intensely. I frequently see 
pain affect the bones of the pelvis, with a dull ache helped by massage. 
This is due to the hip area as location or ‘seat’, of the rLung.

rLung Attacks the whole body: Symptoms are similar to the general 
rLung symptoms when spread or covers the whole body. General 
rLung symptoms include the following. Pulse is floating and empty. 
Urine has appearance of water, thin and clear. Instability of mind 
which can be a feeling of mild uneasiness, distraction or total anxiety 
and panic. Frequent sighing, yawning, feeling light and ungrounded in 
one’s body, dizziness, shivering, crackling or ringing in the ears. Sharp 
pains in the temple, chest and occiput area or moving non-stationary 
pain. If you push on a wind point it feels “open” and pain that worsens 
upon movement. Feeling constricted, stiffness, locked limbs. Bones 
feel “broken” muscles and tendons feel as if they are torn. Experience 
of an achey body, as if beaten, body feels tightly bound. Deep pain 
as if pressure is pushing on the eyes. There can also appear a bulging 
of the eyes, pain in the hips or waist. Dry, rough or cracked tongue, 
bubbles in sputum. Rough and dry skin and cold hands and feet. Pores 
of the skin feel open and hairs stand on the end with appearance as if 
the hair had dew on the tips. Insomnia, body trembling, easy to startle. 
Desire to frequently stretch. Irritation and anger which arise quickly. 
Discomfort worsens in the early morning, at dusk or after eating. 
Bloating, gurgling sounds in the abdomen. Fluctuation in stools from 
dry to loose, seemingly for no reason.
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Methods of Treatment Explained

Having firmly linked and established the connection between wind 
rLung diseases and fibromyalgia symptoms the logical question 
becomes, what Tibetan Medicine methods benefit this affliction?

Tibetan Medicine has four methods of treatment, diet, behavior, 
medicine and external therapies. Always we link the misbehaving 
humor or element to a correct antidote. Maintain a watchful eye 
towards behaviors, diet and medicines. Even “natural” and alternative 
treatments which claim no side effect may aggravate, increase, or 
create a secondary disorder through mismanaged or wrong treatment. 
I believe the first two treatment methods of diet and behavior are the 
most important for recovering balance and management of conditions. 
This fundamental aspect of treatment can be maintained primarily by 
the patient. Methodology is given by a qualified physician who can 
identify what helps and what harms; yet application is not necessarily 
dependent upon the physician. Always begin with dietary prescriptions 
because it has no side effects when applied correctly. For new, minor 
and psychological diseases, diet is the superior and effective treatment.

The third method focuses on natural medicines. Again, here we 
return to the facts that these formulas are based on the five elements 
respective powers of hot and cold, qualities and characteristics which 
antidote the three humors and disease. Qualities and characteristics 
are essential in all aspects of the four treatment methods. This is due 
to the understanding that maintaining homeostasis is itself within a 
state of constant fluctuation. Movement is constant in the world and 
our bodies, both on a cellular microcosm level and a macrocosm level. 
Life stages, seasons, climates and in responses to foods, medicines 
and any dis-regulation of said elements and humors directly engage 
with a patient, their disorders balance or imbalance.

Paper Presentations in English Language



345

Throughout the four treaties connections to the actions and reactions 
on both subtle and precise levels is indivisible in methods of diagnosis, 
treatment and prevention. This relates to the very nature of our bodies’ 
elements, humoral balances or imbalances. Repeatedly we engage in 
this interdependence in every aspect. I assert the relationship of the 
body to inner and outer environments is the key to the Tibetan systems 
unique success in helping disorders sometimes not well managed in 
allopathic or other alternative systems.

The fourth aspect of treatment within Tibetan Medicine relies 
upon external therapies. These methods are comprehensive. For 
fibromyalgia, my most often employed external therapy is sKu-mNye. 
Massage and integrating various points or gSang for organs, bodily 
systems and the three principle energies is the superior treatment for 
wind.

I describe this as four legs of a stool. Often in western culture we 
are accustomed to symptoms arising, consulting a doctor and walking 
away with a prescription as primary treatment. However, as I began 
to compare western and Tibetan Medicine approaches, I clearly saw 
if you only take medicine for symptoms and do not integrate other 
modifications, how long can you stand on one leg? If you use diet and 
behavior as your primary forms of treatment, not only do you have 
two legs to stand upon, but you can walk down the recommended 
path with correct tools and a map for your unique healthcare needs. 
Establishing diet and behavior modifications is the main treatment. 
However, medicine formulas may be added into the protocol. 
Now you have a solid three legged stool. If its more acute, critical 
or chronic, add external therapies; the fourth leg. Each treatment 
modality adds strength and stability to the treatment. Maintaining diet 
and behavior as the primary legs a patient must learn to navigate and 
take responsibility for their own healing journey with encouragement 
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and correct guidance as the key to success.

Very serious illness needs a base on which to stabilize. In such cases, 
all four legs of the stool provide that support. As the patient heals, 
symptoms recede, the core strength of the organism functions better 
overall. Once a foundation of recovery and basic wellness arrives you 
begin to sometimes take away a leg, or ask the patient to stand on their 
own two feet if you will. In this case diet and behavior become self 
sufficient in disease management.

I believe the healing methods of Tibetan Medicine are totally self-
sustaining. Integration of Sowa-Rigpa as an adjunct therapy is 
accomplished by teachings and using direct observation. Basic 
comprehension of the theory of how these elements work in our body 
is required. This does necessitate some education of the patient. I view 
this as completely worth both time and effort.

As patients experience decrease in symptoms, they increase 
compliance to protocols of diet and behavior. Understanding even in 
rudimentary ways how one’s own body and mind relate to disorders, 
which foods harm or help creates increased symptom relief. This 
creates commitment from patients to additional protocols, such as 
medicines and external therapies only serving to increase desired 
stabilization and reversal of acute and chronic conditions.

I tell patients to think, what is my nature, what signs and symptoms 
show what humor is in excess (most common) or deficiency? What 
is the opposite antidote? What season are we in, how does that affect 
symptoms and how to balance that? Most importantly, what foods 
provide an antidote. How do I feel when I eat the foods on the yes list, 
or avoid the foods on the no list?

General Diet for rLung:
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In general fresh, warm, nutritious and slightly oily or smooth foods 
which absorb easily are best for those who are suffering from the 
various disorders of rLung. Onion, garlic, meats, bone broths, fish 
(no shellfish), boiled half milk/half water, cooked vegetables, aged 
cheeses, butters and aged meats, molasses, warm chang are of benefit. 
Many cooking spices are medicines and can be used as a food or 
medicine. This is a simple way to treat rLung conditions ongoing 
because spices are easy to add. Cardamom is excellent for rLung 
attacking the hip bones and low back pain or nerve pain. Cumin, 
caraway, nutmeg, ginger, long pepper, black pepper, salt, curry spices, 
cinnamon, black salt, asafoetida are excellent minor additions to daily 
diet which help settle excessive rLung while increasing circulation 
and bodily warmth.

General Behavior for rLung:

Akin to dietary guidelines, behavior as a treatment method is a 
constant in ones everyday life. Habitual tendencies which help or 
harm and awareness of the variance is equally vital to the process. 
How much sleep, how much exercise, how and what type of stress 
management or meditation is employed. Behavior is both simple and 
complex. Habits are profoundly related to our attachments and tend 
to be difficult for people to both acknowledge and change. However, 
pain and unhappiness can sometimes be a big motivation to change 
ones daily choices.

Those affected by rLung disorders need to de-stress. Ideally one 
suffering from a rLung disorder should be in a peaceful, pleasant 
locations which will not be distracting to a mind prone to roam and 
overthink. It is said, “One should be in a warm, not very brightly 
lit place with a good friend or lover who talks sweetly to them.” 
Because the general cool nature of rLung (unless combined with a 
heat situation) can attack the channels, nerves, ligaments and muscles, 
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it is vital to remain warm and adequately dressed. Sleep and rest are 
important to the rLung natured person, as it increases earth and water 
and can stabilize the movement and groundless aspects. Avoidance of 
diet and behaviors which increase or aggravate rLung conditions can 
only be done with a focused mind. It is vital to help patients feel clear, 
open and grounded enough to begin slowly to implement changes 
which improve their condition.

Though not expressly listed within the rLung chapter, working with 
the vagus nerve through breath work is a promising new treatment for 
fibromyalgia. Long known in Tibetan Medicine and meditation is the 
reliance upon the breath for stabilizing rLung. Slowing and deepening 
the breath is an easy way to stabilize the mind and calm the rLung. 
Studies verify the connections and benefits of vagus nerve stimulation, 
breath, meditation and inflammation. Like food, breathing has to 
happen daily, moment to moment. By introducing basic meditations, 
such as Shamatha Zhi gNas, or the nine fold breath purification for the 
three main channels; the nervous system calms. This greatly benefits 
inflammatory rLung conditions such as fibromyalgia.

General Medicine for Wind:

Five classifications of medicines are used to treat rLung. In the medical 
text there are many recipes and ingredient lists regarding these five. I 
explain what these classification mean and some of the formulas and 
recipes which relate to the treatment of fibromyalgia. 1. Decoctions 
Thang ཐང་།/ཁུ་བ། (broths) – 7 types. 2. Fermented grain & medicinal 
wine Chang ཆང་། – 5types. 3. aDon འདོན། ‘medicines to dig out disease’ 
– 4 types. 4. Powders phye ma ཕླེ་མ། – 1 type. 5. Medicated Butters 
sMan mar སྨན་མར། – 5 types

Decoctions & Broths:
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Seven types of decoctions or broth recipes are known for the power 
to suppress and heal rLung. Most notably bone broth from healthy 
animals is very nourishing; now widely popular among the western 
gluten free diet movement. The specific bones said to be superior for 
the treatment of rLung are ankle (calcaneus and talas), scapulas, and 
the sacrum. However any variety can be healing. I encourage people 
to add garlic onions and various rLung spices such as cumin, black 
pepper, ginger, a pinch of nutmeg and salt to their broth.

I frequently recommend rLung patients use the spiced bone broth 
to cook as a base or oil with vegetables for added nourishment. I 
recommend scooping off excess fats first to avoid indigestion. Less 
heavy is especially important if channels are sluggish and Badkan is 
combined, as is often the case in Fibromyalgia. I advise weak patients 
to cook grains in half water and half broth to increase their appetite 
and provide warm easy to digest and nourishing food.

If one is vegetarian and cannot bring themselves to take bone broth, 
I suggest an alternative of barley miso soup used and spiced in the 
same way as bone broth. I find many western people who have been 
vegetarian for many years with a basic nature of rLung are in extreme 
mental, emotion or physical distress due to rLung aggravation. While 
they may need to temporarily eat some animal products until they 
recover, broth can sometimes be more manageable than meat. Bone 
broth is an ideal choice to ease into, providing deeper nourishment 
without having to eat flesh, which can be equally distressing to long 
term vegetarians.

Fermented Grain Medicinal Wine:

Five specific recipes for fermented barley wines with herbs, molasses, 
butters, bones and spices are detailed in the texts. I simplified  the 
version of these for westerners instructing those with a basic rLung 
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nature, or experiencing periods of feeling rLung and tension to take 1/2 
TBS warm sake (chang) in about 1/4 cup hot boiled water alongside a 
formula for rLung to increase the medicine’s potency and effect. I may 
add nutmeg or cardamon on top as an additional Kha Tshar.

Medicines to Dig Out Disease:

The four cleansing formulas contain five subsections. The first four 
subsections are based on the substances within these formulas and the 
fifth details benefits.

In my experience, the third cleanser formula is superior for the 
treatment of fibromyalgia. It can alleviate symptoms of weakness, 
body aches, fatigue or brain fog. It is also said to be a good treatment 
for hot flashes in menopause and general rLung. The recipe is as 
follows.

Ferment the barley first. Before adding any water or substances, open 
the lid to release the vapors. Mature the barley a few more days halfway 
covered. The fermented substance starts to appear like a mashed up 
strong smelling substance producing its own liquid. Strain this liquid 
and add one year aged butter, molasses and some ginger. Cook this 
down until it all becomes liquid and melts. Cool to a comfortable 
temperature and drink in the evenings.

Powder:

This compound is formally known as Nutmeg Powder Compound ཛཱ་ཏྱི་

ཕླེ་མའྱི་སྦོར་བ། Contains fifteen ingredients, many basic spices which are 
staples of both Tibetan Medicine and cooking. Nutmeg, asafoetida, 
black salt, orange halite, rock salt, the three salts, cinnamon, 
pomegranate, cardamom, myrobalan, tinospora cordifolia, garlic, 
white molasses. It is said that this formula will suppress all rLung 
of the upper, lower, inner (mental emotional) and outer (nerve, bone, 
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ligament and tendons) and has a specific recipe on how to make this 
formula. But when looking at the ingredient list, it is clear many of 
these spices can just be added to food.

Medicine Butters:

Of the five medicine butter recipes, I tend to use the butter called 
Pomegranate Medicine Butter སླེ་འབྲུའྱི་སྨན་མར། the most for fibromyalgia. 
Pleasant to taste, it increases digestive power and can open stuck 
channels due to chronic indigestion and weakness. It is praised for 
its power to suppress any type of rLung disease. Especially useful in 
the late winter months to prevent rLung from attacking muscles and 
resulting in muscle loss, which appears as if one is too thin and weak. 
It has three parts. The main portion is pomegranate as one part, to that 
add equal one part coriander, one part ginger, one part chili pepper, 
one part long pepper, and three parts butter.

Medicinal butters are extremely therapeutic. I also make them with 
any number of kitchen spices which may be of benefit to rLung. While 
there are traditionally five, new recipes with anti-rLung herbs are 
perfectly fine and easy to make in western countries.

General Treatment by External Therapy:

Enemas, massage, metza, compresses or horme treatment are all 
highly beneficial treatments for rLung. These methods all directly 
pacify rLung by the power of effect to antidote rLung. The methods 
mentioned can be done either by peaceful or a more wrathful (strong) 
treatment.The large intestine is a pathway of rLung, therefore butter 
enemas are used for when that particular pathway is more blocked. 
In the case of some neurological disorders, atrophy of the sphincter 
muscle can be an issue and also relates to rLung because the large 
intestine is in the location or seat of rLung, and nerves which help the 
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sphincter move are effected.

Fibromyalgia patients respond best to light point based massage, 
neither too vigorous or extreme in pressure. I use specific oils 
formulated to benefit rLung with a mechanism of action to nourish 
the nerve system, decrease inflammation, increase the circulatory 
system and relax tendons, muscles and ligaments. When considering 
symptoms and pain areas of fibromyalgia patents, it is important not 
to aggravate the tissues and create a flare up of pain or inflammation.

Warmth applied as horme and warm compresses to ligaments and 
muscles can ease tension and nerve pain. Warm compress of barley to 
soften the muscle can also be helpful before applying massage. So too 
is a warm compress of heated stones beneficial. Massage is touted as 
the “best treatment for wind” and this is very true for the majority of 
fibromyalgia patients.

Horme is a gentle soft treatment which can release tension directly into 
the system by accessing the nervous system via warm oily application 
to rLung points or points of tension. I make horme with many of the 
same kitchen spices which I have previously listed to help rLung. 
Nutmeg, caraway, salt, sesame, black pepper, long pepper etcetera, 
all bring benefit as a horme oily compress. First warm the oil and then 
apply directly to the appropriate rLung points.

Metza can be a more wrathful or strong treatment for rLung and is 
usually reserved for dire circumstance. It can be very helpful to clear 
mental fog and cognitive challenges especially in the morning and 
after food due to a mixture of rLung and Badkan. Warming metza, not 
a full burn can calm anxiety in general, as well as obsession around 
pain sensations from fibromyalgia that feels like “its all over and 
moves around the body.” This can be especially disconcerting to some 
people. In general for fibromyalgia, any herbal oily horme compress 
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is superior to metza in my experience, unless heavily influenced by 
Badkan conditions.

Warm baths with either the Five Nectar Bath, known as Dutsi 
Five Lums, or hot salty baths are excellent external treatments for 
fibromyalgia. However, it is important not to overheat the system as 
there is often a low grade inflammatory situation happening, so the 
normal prescribed increasing high temperatures of the bath series 
should be slightly modified.

In conclusion, fibromyalgia is classified as rLung natured disorder. It 
can blend with either heat of mKhrispa and inflammation, or earth and 
water’s heavy, cool and sticky conditions of Badkan. In the Tibetan 
system it is best managed through proper diet and behavior known to 
reduce and eliminate excess, deficiency or perverse levels of rLung. 
Teaching patients which foods and behaviors harm and increase 
symptoms aids in restoring vitality. Engagement and inspiration 
to relate with basics of the Tibetan medical system is helpful in 
creating a relationship with patients willing to actively work towards 
management of their symptoms. The body and mind connection can 
be further enhanced with yogic breathing exercises and vagus nerve 
breathing during meditation to decrease inflammatory responses.
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More and more scientific discoveries are happening in the world, more 
and more we learn about ourselves new at the microscopic level, but at 
the same time we lose the sense of integrity.

The world is changing, and medical approaches are changing. If a 
hundred years ago the main cause of death was infectious diseases, 
now it is cardiovascular diseases and oncology, which is in fact the 
outcome of chronic sluggish diseases.

Now we already know what genetics and epigenetics are. Genetics 
suggests the development of a disease, and epigenetics allows 
to develop or not develop the disease. Now we know that through  
changing the way of life, physical activity, nutrition, stress level, we 
can reduce the likelihood of negative genes. Having deciphered the 
human genome, we have access to a unique code through which we 
can try to manage our health and even life expectancy.

Proceeding from the postulates formulated in 2008 by the American 
biologist Leroy Hood, the whole world learned about the main criteria 
of modern medicine. Modern medicine must be predictive, preventive, 
personalized and participatory.

If we study the theory of Tibetan medicine and approaches to the 
treatment and prevention of diseases, then we can find all these criteria 
in traditional Tibetan medicine.
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So the predictive value of medicine is achieved through knowledge of 
the typology in traditional Tibetan medicine. A large number of works 
have already been done on the comparison of genetic polymorphisms 
and some other constitutional types of traditional medicine. In this 
paper we will review the most interesting data in this direction. 
Knowing your set of polymorphisms or the constitution, we can talk 
about the likelihood of developing diseases that are associated with 
risks for this constitution.

Preventive - immediate correction of the conditions detected as a 
result of diagnosis. In traditional Tibetan medicine, there is an ancient 
nutritional and traditional medicine approach to the treatment of 
various disorders of typological character or resulting of elements 
imbalance.

Personalization - here the approach is built not only by constitutional 
type (genetics), but also the possibility of an individual type of balance 
disorders (epigenetics). So in Traditional Tibetan Medicine some 
diseases, characterized by the same symptoms, can have a different 
therapeutic approach. Differentiation of diseases is carried out 
according to certain diagnostic criteria, carried out through diagnosis 
of pulse, urine, tongue, eyes, ears and a special method of questioning 
the patient.

Participation - the patient is an active participant in the healing process, 
is trained and can independently adjust his state. Undoubtedly, in 
antiquity this approach was simply a guideline for following the rules. 
But in the modern world, the possibilities are much broader and we 
can recommend coaching sessions or schools for patients to more 
effectively introduce new healthy habits and provide correction of the 
state during the healing process.

Thus, traditional Tibetan medicine meets all the criteria of modern 
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medicine and can be recommended for use in medical institutions. 
Moreover, economically this medical approach can become more 
profitable, since diagnostics does not involve the use of complex 
laboratory and functional studies and can be recommended for use 
in screening preventive examination and for the treatment of chronic 
diseases.

*******
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Traditional Tibetan Medicine as Ancient Personalized       
Medicine and its Relevance in the Modern World

Dr. MD YuliaYusipova,
Rector of International Institute of Traditional Medicine, 

Moscow, Russia
E-mail <jusipova@gmail.com>

www.iitmed.ru    iitmed108@gmail.com

Abstract

TTM having a great history meets all the parameters of personalized 
medicine. TTM’s constitution correlates well with certain genetic 
polymorphisms. A constitutional approach can be promising for the 
treatment of certain chronic diseases. The method of costitutional 
(SNP based) seasonal diet therapy and lifestyle in TTM can become the 
leading one for the compilation of protocols for preventive medicine.

1. Introduction 

More and more scientific discoveries are happening in the world, 
more and more we are starting to know new about ourselves at the 
microscopic level. But at the same time we lose the sense of integrity.

The world is changing, and medical approaches are changing. If a 
hundred years ago the main cause of death was infectious diseases, 
now it is cardiovascular diseases and oncology, which is in fact the 
outcome of chronic sluggish diseases. (1)

Now we already know what is genetics and epigenetics are. Genetics 
suggests the development of a disease, and epigenetics allows to 
develop or not develop the disease. Now we know that changing the 
way of life, physical activity, nutrition, stress level, can reduce the 

Paper Presentations in English Language



358

likelihood of negative genes. Having decoded the human genome, we 
have access to a unique code through which we can try to manage our 
health and even life expectancy.

Proceeding from the postulates formulated in 2008 by the American 
biologist Leroy Hood, the whole world learned about the main criteria 
of modern medicine. Modern medicine must be predictive, preventive, 
personalized and participatory.

If we study the theory of Tibetan medicine and approaches to the 
treatment and prevention of diseases, then we can find all these criteria 
in Traditional Tibetan medicine (TTM).

So the predictive value of medicine is achieved through knowledge 
of the typology in traditional Tibetan medicine. Several works have 
already been done on the comparison of genetic polymorphisms and 
some other constitutional types of traditional medicine. In this paper 
we will review the most interesting data in this direction. Knowing 
your set of polymorphisms or the constitution, we can talk about the 
likelihood of developing diseases that are associated with risks for this 
constitution.

Preventive - immediate correction of the conditions detected as a result 
of diagnosis. In TTM, there is an ancient nutritional approach to the 
treatment of various disorders of typological or resulting imbalances 
in life.

Personalization - here the approach is built not only by constitutional 
type (genetics), but also an individual disorder of balance. So in TTM 
some diseases, characterized by the same symptoms, can have a 
different therapeutic approach. Differentiation of diseases is carried 
out according to certain diagnostic criteria, through pulse reading, 
urine analyze, tongue, eyes, ears and a special method of questioning 
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the patient.

Participation - the patient is an active participant in the healing process, 
is trained and can independently adjust his state. Undoubtedly, in 
antiquity this approach was a guideline for following the rules. But 
in the modern world, the possibilities are much broader and we 
can recommend coaching sessions or schools for patients to more 
effectively introduce new healthy habits and provide correction of the 
state during the healing process.

Thus, TTM meets all the criteria of modern medicine and can be 
recommended for use in medical institutions. Moreover, economically 
this medical approach can become more profitable, since diagnostics 
does not involve the use of complex laboratory and functional studies 
and can be recommended for use in screening preventive examination 
and for the treatment of chronic diseases.

2. Predictiveness

It is known that various constitutional types, in this case Ayurvedic, 
may metabolize various pharmaceutical preparations in different 
ways (2). We consider it legitimate in this article to use the study 
of constitutions in Ayurveda, since these constitutional types almost 
coincide with the constitutions in TTM. And since a different level 
of metabolism of the same drugs is called pharmacogenomics, this 
marker can also be used to determine the typology. So the following 
SNPs are important markers for pharmacogenomics that have been 
compared with constitutions: CYP2C19, CYP2B6, ESR1, F2, PGR, 
HLA-B, HLA-DQA1, HLA-DRB1, LDLR, CFTR, CPS1. Some of 
them showed clear tropism to one of the Ayurvedic constitutional 
types.

Undoubtedly, such an approach is promising from the point of view 

Paper Presentations in English Language



360

of the general utility in the management of patients on allopathic 
preparations, and the constitutional approach will be a screening 
method before determining pharmacogenomics, that is, the ability of a 
drug to affect different people.

3. Nutrigenomics. 

In traditional Tibetan medicine, there are a large number of methods 
for preventionof the development of diseases. This is the special 
procedure for balance of the predominant humours. This is prevention 
procedures for the correction of the manifestation of negative genes 
such as the correction of nutrition, lifestyle, treatment with traditional 
Tibetan medicines and external procedures.

Food components can affect our genome activating different genes 
(3, 4). In TTM, and in Ayurveda (5) there are also such parallels. 
Moreover, in TTM, not only the the constitution but also the time of 
year and the locality where it lives, are important for compiling a diet. 
All these are important components for desease prevention plan.

4. Preventiveness

Preventive medicine is now developing and it will be promising to 
focus its attention on preventive measures in TTM.

In our work we have already managed to survey more than 50 genetic 
maps of patients with different constitutional types according to TTM.

We research key SNP. A correlation was established between 
predisposition to the development of diseases according to TTM and 
genome data. (the article is being prepared for publication).

On what we were based.

From the TTM texts the possible risks of the development of various 
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pathologies for representatives of different constitutional types are 
known. Of course, this is due to the peculiarities of metabolomics, 
genetics and epigenetic factors for the manifestation of various 
nosologies. In our work, we managed to look at the genome of people 
and for their constitutional component according to the traditional 
approaches of Tibetan medicine.

Thus, it was possible to identify certain statistically significant 
prevailing SNP from people with the constitution of rlung, tripa and 
badkan.

Based on the obtained data, we can talk about the correlation of 
constitutional types and data of the genome from the point of view of 
the development of constitutionally associated diseases.

Conclusions:

Thus, traditional Tibetan medicine in the future can meet all the 
requirements of modern personalized medicine. Having vast 
experience and approaches to the treatment of various chronic 
nosologies according to the constitutional types of TTM can become 
a medicine of choice for people who prefer naturotherapy, who have 
a serious allergic anamnesis, for children and the elderly. Having vast 
experience in preventive medicine, namely clear instructions in texts on 
seasonal nutrition, diets on constitutions, seasonal recommendations 
on lifestyle, the use of traditional Tibetan medicines, we can draw 
up protocols of preventive medicine. Recent research on the activity 
of some components of traditional Tibetan Tibetan drugs in the field 
of anti-aging medicine (6) opens new prospects for revising and 
substantiating the theory of TTM, and also play an important role in 
evidence base.
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Tibetan medicine is a science, art and philosophy that provides a 
holistic approach to health care, and aims to secure physical, mental 
and spiritual health of an individual. 

According to Tibetan medical science, all kinds of physical and 
mental sufferings arise fundamentally from Marig-pa (delusions). 
They simply unfold as aftermaths of our own delusions and negative 
karmic actions prompted by untamed states of mind.  

The Tibetan healing science explains that delusion is the root cause 
of rebirth into the misery of cyclic existence as well as the cause of 
physical and mental illnesses. 

Lord Buddha taught, suffering is experienced due to ignorance arising 
by not recognizing the meaning of selflessness. This inner enemy 
has no positive qualities at all, it is only to be fought and destroyed. 
Buddhist philosophy states that only through proper learning and 
genuine practice of Buddha Dharma one can liberate from imprisoned 
mind to total freedom and true self-realization.

Tibetan medical theory states that the three mental poisons (Dug-gsum) 
which are desire (‘Dod-chags), hatred (Zhe-sdang) and ignorance 
(gTi-mug) arise from the root delusion.

Besides these three mental poisons, the primary causes of physical 
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human sufferings are said to be disturbed states of rLung (wind), 
mKhris-pa (bile) and Bad-kan (phelgm) humours which are also said 
to be near causes of disorders. The dynamic equilibrium of these 
functions ensure optimal health. 

To understand this subject, one has to study the law of Dependent 
Origination, which can be clearly known through the study of Buddhist 
law of karma and rebirth. 

Thus, unless and until we attain an enlightened mind or Buddhahood, 
we all suffer. 

Only through the study of mind and its proper training, Bodhichitta 
and Bodhisatva could be attained, which would lead us to ultimate 
happiness and physical health. 

*******
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Philosophy of Healing Tradition in Tibet                        
(c.617 A.D - c.785 A.D)

Dr. Asrarul Haque (MD)
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Department of Ancient Indian History,
Culture and Archaeology, T.M. Bhagalpur University,

Bhagalpur-812007, Bihar (INDIA)
E-mail <asrarulhaque25@gmail.com>

Tibet entered its era of glory during the reign of great Songtsen 
Gampo (c. 617- c.650 A.D.). He was a great conqueror, administrator 
and also a reformer of the highest order. He laid-down the ten moral 
principles and sixteen rules of conduct of the people. During his 
reign, there was good political, trade and cultural ties between Tibet, 
Persia, India and China, which led to their contribution to the art of 
healing in Tibet. Many historical texts mention about invitation of 
various scholars to Tibet from neighbouring countries leading to the 
translation of their respective medical systems. The Indian physicians 
translated Bu-zhags-ma-bu-che-chung and sByor-ba-mar-gSar, the 
Chinese translated rGya-dPhyad-thor-bu-che-chung and the Turks 
translated mGo-sNgon-bsdus-pa-De-pho-rMa-bya-dang-Ne-tso-
gsum-gyi-dpyad and consolidation of these three formed a volume 
called           Mi-’jigs-pa’ i-m Tshon-cha (The Indestructible Weapon). 
Therefore, Songtsen Gampo’s period is aptly considered the “Golden 
Age” in the history of Tibet. 

Furthermore, the first International Medical Conference at Sam-ye 
near Lhasa in Tibet was held during the reign of King Trisong Deutsen 
(c.730- c.785 A.D.). This conference featured physicians from India, 
China, Persia Nepal, East Turkistan and other neighbouring countries. 
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Elder Youthog Yonten Gonpo (708-833 A.D.), participated in the 
scholarly debate on the science of healing at Samye during which he 
earned a great reputation and respect for his profound knowledge. 
After the conference, Youthog synthesized the essence of various 
Asian Medical Systems and wrote rGyud-bzhi. He also established 
Tibet’s first medical institute called “Tanadug” at Kongpo Manlung in 
southern Tibet in 763 A.D. 

In fact, Tibetan medicine offers one of the finest ways to maintain a 
healthy mind and body. This healing science is viewed in the west as 
an esoteric science. However, it emphasizes on self-healing means and 
techniques. 

Tibetan medicine is a science, art and philosophy that provides a 
holistic approach to health care, and aims to secure physical, mental 
and spiritual health of an individual. It is a science because its 
principles are explained and are arranged in a systematic, methodical 
and logical framework based on an understanding of human body and 
mind and its relationship to macrocosmic world.

It is an art because it uses diagnostic means based on the creativity, 
insight, and compassion of  Lord Budha. And it is a philosophy 
because it embraces the key to Buddhist principles of altruism, karma 
and law of dependence. 

Tibetan medicine is unique in itself and holds the medical essence of all 
the neighbouring countries. The positive aspects of Indian Ayurveda, 
Chinese medical system, Greek medical tradition, and practices of 
Nepal are incorporated into Tibetan medicine. This is basically why it 
has become a very profound and rich medical system. 

The practical application of the lore found in rGyud-bzhi, is no different 
from the teachings of Buddha. The texts clearly say that the complete 
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study and perfect application of the knowledge found in this healing 
science will cut all mental afflictions, prevent suffering and rebirth in 
the vicious circle of existence. This science highlights the importance 
of an overall relationship between our mind, body and environment. 
The essence of Buddhism is to develop an insight through positive 
actions and eliminating the negative state of mind, which brings the 
cyclic sufferings of birth, old age, sickness and death. This mind-body 
phenomenon indicates that the most powerful healing substances or 
energies are actually within the human body.1

According to Tibetan medical science, all kinds of physical and 
mental sufferings arise fundamentally from Marig-pa (delusions). 
They simply unfold as aftermaths of our own delusions and negative 
karmic actions prompted by untamed states of mind.  

The Tibetan healing science explains that delusion is the root cause 
of rebirth into the misery of cyclic existence as well as the cause of 
physical and mental illnesses. Without delusions (Marig-pa) karmic 
actions would not have the power to hurl sentient beings into an 
unceasing cycle of karmic impermanence, rebirth, and suffering like 
burnt seeds. The first Dalai Lama said, “tame delusion, the enemy 
within External enemies might seem harmful, but in future lives they 
could turn into our friends”2. 

Lord Buddha taught, suffering is experienced due to ignorance arising 
by not recognizing the meaning of selflessness. This inner enemy 
has no positive qualities at all, it is only to be fought and destroyed. 
Buddhist philosophy states that only through proper learning and 
genuine practice of Buddha Dharma one can liberate from imprisoned 
mind to total freedom and true self-realization.3

According to Tibetan Buddhist tradition, people suffer a lot from 
creating otherness in their own mind because of one’s strong view 
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of self and others, which in-turn brings jealousy, envy, greed, 
possessiveness, etc. There is no meaning to look after this self because 
one can not fulfil the demands of an ego. Tibetan medical theory states 
that the three mental poisons (Dug-gsum) which are desire (‘Dod-
chags), hatred (Zhe-sdang) and ignorance (gTi-mug) arise from the 
root delusion.4 These three mental poisons may be explained here in 
the context of Buddhist philosophy:5

(i) ‘Dod-chags (Desire) : 

Desirer has it’s root in the fundamental delusion or in other words, 
in ego of the mind. It distorts all virtues. All of us have strong desire 
for beautiful objects and pleasurable experiences. The failure to 
achieve these desires will lead to mental tension, anxiety, depression, 
delirium and other mental disorders. Human desires and attachment 
are insatiable. They like to live long to experience the pleasures of life. 
When they fail to achieve these selfish desires, they undergo stress, 
anxiety, depression and even suicide.  

In Tibetan Buddhist tradition, craving has the same qualities as wind 
humour. So the people of rLung (suffering from wind or air) type 
are dominated by attachment and leads to rLung humoural diseases. 
Many people these days suffer from mental ill health, frustrations and 
nervous breakdown because of their failure to achieve contentment 
with what they have. In Tibetan medical texts desire is symbolized by 
a bird, which is seen as a very active creature.6

(ii) Zhe-sDang (Hatred):

Hatred also originates from the chief delusion and distorts reality. 
It leads to flame of anger towards those who annoy us. It is a very 
untamed state of mind, very uncivilized, very rude and very uneven. It 
increases mKhris-pa (bile) which produces hot energy and temperature 
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and leads to frustration, anxiety, depression, worries and burns the 
heart. The disturbance of mKhris-pa produce deranged energies and, 
as a result, fails the function of determining bile to make decision. 
Hence, it weakens the heart and memory. When someone is under 
the sway of anger, one loses the characteristic of human beings and 
becomes no different from wild bulls and elephants.7 

Anger will decrease our power of virtue and will cause us to lose 
our possession, friends and even one’s precious life. Hatred has the 
characteristics of mKhris-pa humour. So people of mKhris-pa type are 
most closely related to hatred. In the medical texts of Tibetan healing 
science, anger and hatred are symbolized by a snake, which is seen as 
a very aggressive creature. It is believed and practically proved that 
hatred gives rise to mKhris-pa humoural disorders.8 

(iii) gTi-mug (Ignorance):

Ignorance also has it’s root in the chief delusion. Due to delusion, people 
ignorantly engage and indulge in unwholesome lifestyle, unvirtuous 
activities, clinging to wrong views and failing to distinguish good 
from bad. This causes instability of mind and physical discomfort.9 

Ignorance has the same dark and heavy characteristics as a Bad-kan 
(phlegm) humour. So the people of Bad-kan (phlegm) type are closely 
associated with ignorance. And in Tibetan medical texts, ignorance 
is symbolized by a pig, which is seen as a very ignorant animal. It is 
believed and practically proved that ignorance gives rise to increase 
of Bad-kan (phlegm), as a result, it brings dullness, heavy sleep, weak 
memory and lack of sensual clarity.10 

Besides these three mental poisons, the primary causes of physical 
human sufferings are said to be disturbed states of rLung (wind), 
mKhris-pa (bile) and Bad-kan (phelgm) humours which are also 
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said to be near causes of disorders. The dynamic equilibrium of 
these functions ensure optimal health. The rLung energy controls 
all movement, the mKhris-pa energy regulates heat and the Bad-kan 
energy regulates body fluids.11 

In general, the rLung energy corresponds to Air, the mKhris-pa energy 
corresponds to Fire and Bad-kan energy corresponds to Earth and 
Water elements. According to the function of these three principles, 
energy is to maintain harmony between the hot and cold energies of 
the body. 

To understand this subject, one has to study the law of Dependent 
Origination, which can be clearly known through the study of 
Buddhist law of karma and rebirth. The reason why one has to study 
the law of Dependent Origination is that all things come into existence 
depending upon certain conditions and ceases to exist when those 
conditions don’t exist.12

It is exceptionally important to avoid meeting any unfavourable 
conditions in the above dynamic equilibrium state of energies. Because 
when the balance-state of these three principle energies is disrupted by 
various dietary, behavioural and climatic factors, the three principle 
energies manifest themselves in gross disorder. These three principle 
energies transform (manifest) when disturbed. These are obvious from 
a close perusal of following facts :13 

(i) mKhris-pa ‘khrugs-pa (Disturbance of Bile):

Disturbance of mKhris-pa burns the bodily constituents. As it is hot 
and has the nature of fire, although it abides in the lower part of the 
body, it flares up to the upper part. The Tibetan medicine texts say that 
all diseases of heat, without exception, arises from this. 

(ii)Bad-kan ‘Khrugs-pa (Disturbance of Phlegm): 
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Disturbance of Bad-kan deteriorates the digestive heat of the body 
Being the nature of earth and water elements, it retains the heavy and 
cool characteristics. Due to it’s nature it falls to the lower part of the 
body even if the disease abides in the upper body. The texts clearly 
points out that, all diseases of cold, without an exception arise from it. 

(iii) rLung ‘Khrugs-pa (Disturbance of Wind): 

rLung is a neutral energy, which prevails over both heat and cold. In 
other words, it pervades both mKhris-pa and Bad-kan according to 
whatever humour is predominant.

If it is on the side of heat ailments or Sun, it aids burning. Whereas if the 
rLung combines with the Moon or cold ailments, it facilitates cooling. 
The texts of Tibetan medical science explain that it pervades the whole 
body such as upper, lower, inner and external parts. It disturbs and 
causes a rise in both the ailment of heat and cold. Therefore, it is also 
considered as the main cause of all diseases according to it’s function. 

From the above explanation, we come to know that illness is a sign of 
imbalance between the internal microcosm and the external macrocosm, 
which is basically brought about by a failure to understand the meaning 
of “selflessness” or clinging to inherently “Self-existing”.14

Thus, unless and until we attain an enlightened mind or Buddhahood, 
we all suffer. Tibetan medicine uses the analogy of clouds, which 
gather imperceptibly and reach a critical density to bring rain, 
explaining the various stages of diseases such as accumulation, 
manifestation and pacification. Just as atmospheric conditions cause 
rainfall, the seasonal changes, harmful evil spirits, unwholesome diet 
and improper behaviour can determine the onset of illness. 

In order to overcome these sufferings, one has to struggle at a practical 
level, with different means like meditation, virtuous acts under a 
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guidance of proper masters to search for the truth. The Buddha said 
that the root delusion of the ego’s self-existence brings about endless 
craving. And it is said that the entire teachings of the Buddha is on 
how to prevent sufferings.15

The Medicine Buddha prescribed how to overcome our suffering and 
delusion through his teachings, the Dharma, which means “that which 
holds us to the beneficial”. The Tibetan word for Dharma is Chos, 
which means to cure. The essence of this teaching is to tame the mind 
and transform negative emotions.16 

People of our age know much about matter but too little about spiritual 
aspects. With the development of science and technology, people fly 
to the moon, see the unseen things through microscope, watch stars 
and planets, see the world instantly through internet and television 
although no one has time to see one’s neighbour.   

Despite all these achievements, people of our times still cannot fulfil 
our ultimate desires like peace of mind, happiness, wisdom and 
freedom from illness. Instead we see our world filled with conflict, 
disharmony, war, environmental destruction and social deterioration. 
So time knocks at our door to watch our self and look into our mind 
rather than outside. Only through the study of mind and its proper 
training, we can attain Bodhichitta and Bodhisatva which would lead 
us to ultimate happiness and physical health. 
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The principles of Tibetan Medicine (Sowa-Rigpa) as they are thought 
and applied in practice till today stem from many centuries ago. These 
define the frame of reference, according to which the medical texts of 
Sowa-Rigpa - foremost the rgyud bzhi – describe the different medical 
fields, among many others – anatomy, etiology of diseases, pathology, 
pharmacology, dietology and diagnostics in modern terms. 

Tibetan medicine and Tibetan herbal formulas are experiencing growing 
popularity worldwide and also in Western countries. However, most 
of these interested people have at best a very limited knowledge of the 
origins and principles of Tibetan Medicine. This is true for the public 
and the patients as well as medical professionals and regulators. The 
Swiss company Padma Inc. manufactures formulas based on Tibetan 
Medicine since 1969. The production takes place in Switzerland and 
follows the high quality standards for pharmaceuticals. The experience 
of almost 50 years show, that to develop a Tibetan formula to a product, 
that is legally marketable in Western countries a structured translation 
and transformation process is necessary. 

One essential step in this process is, to find a language to explain in 
Western terms complex concepts from the system of Tibetan Medicine. 
In the following an example for such a possible translation shall be 
given and discussed. 

The expression of “hidden fever” in Tibetan Medicine relates to 
multilayered disorder of the three principles loong, tripa and beken. 
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In a hidden fever – as the name implies – there is an excess of tripa in 
the body or in certain organs, which does not manifest in classical heat 
symptoms. On the contrary, on first sight the main symptoms suggest 
a loong and beken disorder. When we look at Western medicine 
this could be compared to the state of a “silent inflammation”. This 
expression has been used since about 10 years and means a low level 
inflammatory process in the body, which is chronic and does not lead 
to the classical signs of fever or inflammation, namely pain, redness 
and swelling. However, only in the last few decades the connection 
of such a low level inflammatory status and many chronic diseases 
has become known in Western medicine. Now it is known, that silent 
inflammation plays a role in the development e.g. of diabetes, obesity, 
atherosclerosis, metabolic syndrome and depression. These in turn 
show typical aspects of loong-beken disorders.

Western medicine, inspite of slowly recognizing these complex 
relations, still tends to treat connected ailment or symptoms separately 
instead of developing coherent treatment concepts. Tibetan medicine, 
however, has known the interrelations between manifest loong-beken 
symptoms and the more obscure tripa-disorder since centuries and 
describes them according to the principles of the medical systems. 

This example shows on the one hand, that a translation or at least 
a descriptive and elucidating comparison and discussion of medical 
concepts between medical systems is possible, even if the terminology 
and frame of reference may be very different. On the other hand, it 
shows that a profound knowledge and understanding of both systems 
is necessary to meaningfully translate ideas and concepts. However, 
the translation of such concepts is an essential step in the process of 
making formulas from Sowa-Rigpa available in Western countries and 
thus help patients. 
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Tibetan Medicine in Russia

Tibetan medicine in the era of tsarist Russia. The history of the Buryat 
physician of the imperial family Peter Badmaev.

The history of the first largest clinic of Tibetan medicine in Russia 
“Naran”.

Speaker: Svetlana Chojinimayeva

The founder and chief physician of the first clinic of Tibetan medicine 
in Russia “Naran”, Ph.D., “Honored Doctor of the Republic of 
Buryatia”, a member of the Russian Union of Writers - author of 
more than 30 books and practical guides on the theory and practice 
of Tibetan medicine, public assistant of the State Duma deputy . 
Svetlana Chojinimaeva is a prominent state and public figure, a bright 
representative of the medical science of Russia, Buryat culture and the 
Buddhist traditional Sangha of Russia.

Hello, dear colleagues and friends!

Allow me to greet all participants of the III conference on Tibetan 
medicine. My report is intended to briefly introduce you to the history 
of Tibetan medicine in Russia. I want to note that in recent years, 
Tibetan medicine is in high demand in our country and enjoys great 
interest not only by patients, but also by the professional medical 
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community.

Traditional medicine for the Buryats: Customs of healing

Traditional medicine of the Buryat people has no written sources. It has 
long been customary that it is transferred from one carrier of culture 
to another. In modern scientific literature there are very few materials 
on national medicine of the Buryats. However, from the available 
historical sources, it is known that the following medical practices can 
be distinguished in Buryat folk medicine: shamanic treatment, medical 
magic, bone-setting, manual therapy and treatment with herbal, animal 
and mineral origin medicines. Up to now, basically, we have learned 
the knowledge of the bone setting techniques, with which everything 
is associated within the Buryat folk medicine. The main features of the 
Buryat folk medicine are the characteristic for the medical traditions of 
nomadic peoples, namely the use of mainly external non-medicament 
means of treatment (bone-setting, massage, rolfing, vacuum therapy). 
This is explained not only by the nomadic way of life, but also by 
continuous wars in those periods. Constant movements across regions 
with different composition of flora, obviously, were the reasons for the 
lack of accumulation of written literature in the use of plant products. 
The healers in such conditions had to rely more on raw materials from 
domestic and commercial animals and the art of their hands. Historical 
materials covering the spread of Buddhism and Tibetan traditional 
medicine date the first information in the middle of the 16th and 17th 

centuries, linking with the official acceptance of Lamaism as the state 
religion. Already at the beginning of the 18th century in Transbaikalia, 
there were skilled healers who used the whole range of medicines and 
methods of Tibetan medicine and had practiced among the population. 
The first doctors were Tibetan missionaries, they tried to teach their 
art to students of the Buryat heritage. The first head of the Buryat 
lamas, Tibetan AghvanPunzog, was known as a good healer. And 
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the first doctor from the Buryats, whose name was well established, 
ZhimbaAkhaldaev, studied in Mongolia and in Tibet. After him, 
another well-known Buddhist monk, Lama Damba-DorjiZayayev, 
received education in Tibet.

The son of the Buryat steppes - a doctor of the Russian emperor Peter 
Badmaev

Tibetan medicine became very popular in tsarist Russia at the end of the 
19th century, thanks to two Buryats, brothers, emchi-healers, Tibetan 
medicine doctors Sultim and ZhamsaranBadamev. However, more 
active political, social and scientific activities in the popularization of 
Tibetan medicine were carried out by Peter (Zhamsaran) Badmaev. He 
was the youngest, seventh son of a cattle breeder whose family was 
considered the eighth of the descendants of Genghis Khan descendants 
along the female line. To become a doctor young Jamsaran decides after 
his older brother Sultim, who was an Emchi Lama (Tibetan physician). 
Therefore, after graduating from the gymnasium, Jamsaran went to St. 
Petersburg to his brother, who at that time already owned a pharmacy 
and was engaged in treatment on the principles of Tibetan medicine. 
In St. Petersburg, both brothers adopted Orthodoxy. Sultim took the 
name Alexander, and Zhamsaran - Peter in honor of Tsar Peter I. In 
St. Petersburg, Peter Badmaev  graduated from the Faculty of Oriental 
Studies of St. Petersburg University and the Medical and Surgical 
Academy. It should be noted that at the end of the medical-surgical 
academy, he decided not to receive a diploma. According to the rules 
of that time, the graduate had to take an oath that will treat patients only 
to well-known European scientific means. Badmaev decided to devote 
himself to Tibetan medicine. Having graduated from both educational 
institutions, this «son of the Buryat steppes» became one of the most 
highly educated people of his time. He was offered the position of 
an official of the 8th grade in the Asian Department of the Ministry 
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of Foreign Affairs of the Russian Empire, which was connected with 
trips to China, Mongolia and Tibet. This was in accordance with his 
plans: to obtain the manuscripts of the book «rGyud-Shi» - the main 
guide to the study of medical science in Tibet.

He traveled with the department’s instructions to China and Mongolia, 
met with emchi-lama-experts in medical science in Tibet, trying 
to learn from them as much as possible. Taking advantage of the 
favorable attitude of the Russian emperor, he made every effort and 
arranged an unofficial visit of the Dalai Lama to St. Petersburg and a 
meeting with Nicholas II. In an effort to strengthen Russia’s economic 
relations with China and Tibet, with the consent of the emperor, he 
founded the trading house «Badmaev and K», in the capital of Trans-
Baikal Territory opened a printing house that published the newspaper 
in Russian and Mongolian-Buryat languages. Along with this, Peter 
Badmaev was engaged in charitable and educational activities. He 
anonymously donated funds for the construction of a Buddhist temple 
in the northern capital of St. Petersburg. This datsan is now a historical 
monument and a functioning temple for Buddhist parishioners. Peter 
Badmaev established two scholarships for Buryats at the Oriental 
Faculty of St. Petersburg University. And he also maintained his own 
boarding school, where Buryat boys from Transbaikalia were taught. 
Thanks to his efforts, medical seven-year schools were opened under 
the datsans, two for the Buryats and one for the Kalmyks. In St. 
Petersburg, near his own house, a sanatorium was built, where patients 
were treated, and the Tibetan medicines were stored and prepared. 
Also, he opened two pharmacies in the center of St. Petersburg, one of 
them on SuvorovskyProspekt. There they sold openly in wide access 
the herbal mixes prepared according to the Tibetan recipe. He received 
medicinal herbs and recipes of Tibetan medicine from Transbaikalia, 
Mongolia and China, as well as books and manuscripts in Mongolian 
and Tibetan languages. After fifteen years of service at the Russian 
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Foreign Ministry, Peter Badmaev left the ministry and gave all his 
strength to Tibetan medicine. In 1898, he published the first book 
«rGyud-Shi» in Russian. Peter Badmaev outlived the Russian empire. 
During the revolution of 1917, he was deported to Finland, but soon 
returned. Under the Soviet regime, Badmaev tried to return to medical 
practice, but without success. He was repeatedly arrested, but he was 
always rescued by patients, among whom were revolutionary leaders. 
The Japanese ambassador even offered him a refuge with his family 
in Japan. But Peter Alexandrovich did not want to leave Russia. He 
died at home, with his family. Peter Alexandrovich Badmaev is buried 
in the Shuvalov cemetery in St. Petersburg. In 2006, the capital of the 
Republic of Buryatia, the city of Ulan-Ude solemnly celebrated the 
155th anniversary of the birth of Pyotr Alexandrovich Badmaev.

The history of the first clinic of Tibetan medicine in Russia 
“Naran”

In 1989, the history of our cynics began, although the idea of   its 
creation was much earlier. To pursue Tibetan medicine I was motivated 
first of all by my practice of the classical Western doctor. As a young 
specialist, talking to patients on a daily basis, I very soon realized that 
conventional medical education was not enough for more effective 
treatment of patients, and I began to search for alternative therapies. 
I studied literature on Buddhism and Tibetan medicine, took ove r 
experience from Buryat lamas, emchi-lamas. It was not easy, because 
many sources were lost, the bearers of knowledge were repressed, or 
emigrated to other countries: Mongolia, China. It was very difficult 
for representatives of alternative medicine to react both publi c 
services and colleagues that practiced conventional medicine. B air 
Chojinimayev, my brother, also a doctor of Tibetan medicine, supported 
me in my professional searches. And in 1989, when I returned from 
St. Petersburg after the ending of my clinical residency, there  were 
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other circumstances in the country; it was time for a change for the 
better, we managed to open a small clinic in the capital of Buryatia in 
Ulan-Ude. Indeed, we managed to create a clinic and it was absolutely 
helpful - both in time and in importance. Because at that time it was 
just necessary to revive the lost and destroyed traditions during the 
times of the Soviet Union. My brother Bair Galsanovic and I collected 
what was lost by pieces, together, created on new knowledge and each 
time we were enriching the tradition of alternative medicine. People 
accepted the science and practice of Tibetan medicine, because this 
medical science was created for centuries, it is a deep tradition, which 
is described in the well-known ancient medical treatises. We studied 
those textbooks and combined that knowledge with personal medical 
experience, the value of which cannot be estimated. Now our clinic 
has 8 branches: 4 in Moscow , 2 in St. Petersburg , 1 in Kazan and 
in 1 Yekaterinburg. In Austria, my nephew opened his own practice, 
which also continues our family business tradition, the doctor of 
Tibetan medicine VitalyRadnaev. For many years my brother Bair 
Chojinimayev was engaged in addition to medical practice in the study 
of phyto-therapy (herbal therapy), according to the prescriptions of 
Buryat emchi-healers and doctors of Tibetan medicine. He managed 
to recreate many recipes of medicinal teas, and he also developed his 
own herbal recipies for treating various diseases, for which he used 
the local unique flora of Buryatia. And in 2013, our clinic opened a 
small manufacturing company for the production of Tibetan phyto-tea 
(herbal tea) based on prescriptions of Tibetan healers and my brother 
Bair Choijinimaev. In 2004, we created the first and only periodical 
in our country, popularizing the principles and methods of Tibetan 
medicine - the newspaper «Bulletin of Tibetan Medicine.» Our edition 
comes out with a circulation of 310 thousand copies. The clinic 
«Naran» in 2013 opened another own informational resource, the 
purpose of which is the popularization of Tibetan medicine in Russia 
- the first medical Internet radio «NaranFM».
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Under the patronage of our clinic «Naran» in memory of my brother 
and my mother, in Buryatia one of the oldest Buddhist temples of the 
Zaghustayskydatsan is being revived, the opening of which took place 
on September 13, 2014. The staff of the clinic «Naran» are professional 
doctors of modern Western medicine who have been trained in the 
educational center of our Clinic and in addition educational courses in 
the specialties «reflexology» and «neurology» in medical universities. 
All of them are ethnic representatives of nomadic peoples who 
studied and practiced Tibetan medicine: Buryats, Mongols, Kalmycks, 
Koreans, Chinese. For the first time in Russia, we began to treat our 
patients according to the principles of Tibet’s medical science: all 
diseases we divide into two types: diseases of «heat» and «cold.» 
At the heart of the treatment of our patients is the basic rule of the 
theory of Tibetan medicine regarding the division of people into three 
groups: these are the types of people who are divided according to the 
constitutions or dosha (ayurvedic approach), «Wind», «Slime» and 
«Bile». As you know, in the European classification of Hippocrates 
he distinguished 4 types of people (phlegmatic, melancholic, 
choleric, sanguine). This division is based on a certain similarity in 
these groups of physical and psycho-emotional states of a person. 
In Tibetan medicine, in addition to these properties, physiological 
and pathophysiological features, directly related to the lifestyle and 
nutritional characteristic of these groups of people, are also taken 
into account. Changes that occur both in the external environment 
(climate, weather, season, time biorhythms), and in the internal state 
of a person, related to: a) the state of the nervous system («wind» 
- rlung-tib, watta - ayurved.) - emotions, stress resistance , mental 
trauma and so on; b) with the nature of nutrition inherent in each 
individual and connected directly with this process of constitutions 
(the system - dosha - «bile» - pitta-ayurvedic, mKhris-pa - tib.) and 
«slime» -badkan-tib .; kapha-ayurved.) All practitioners of Tibetan 
medicine understand this terminology, understand the causes of human 
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diseases caused by the disruption of these human regulatory systems. 
But unfortunately, doctors of modern medicine, who continue to treat 
patients pathogenically, do not understand this approach, eliminating 
the symptoms and syndromes but not the root cause, following certain 
standards of treatment for both outpatients and inpatients.

In modern medicine, a rather conservative approach remains in the 
treatment of chronic human diseases: as diseases of internal organs 
(such as diabetes mellitus, hypertension, cerebral and cardiac 
ischemia, broncho-pulmonary diseases, tumor processes, etc.) and 
neuropsychiatric states . The purpose of chemical preparations does 
not always hit the target, and often, patients «get addicted» to taking 
medications for prolonged period of time. But complete recovery for 
moderate pathologies does not occur. The medical practice of the 
clinic «Naran» for 28 years has proved the high effectiveness of the 
methods of Tibetan medicine, the successful results of our patients. 
Now, combining the knowledge of modern Western and ancient 
Tibetan medicine, it’s possible to create something that will continue 
on for centuries.

*******
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I

This paper intends to present the nature of the mind and related issues 
as they are understood within Tibetan Buddhism as well as by neuro-
bilogists. From a Buddhist perspective the reason for engaging in 
such investigation is simply to gain greater knowledge about the mind 
and to learn the nature of transformation in the mind. Moreover, very 
little attention has so far been given to this aspect. The philosophy of 
Ᾱryastyacatusatya (the Four Noble Truths or Tibetan: Dhenpa Zhi) 
and Atthangikomaggo (the Noble Eightfold Path or Tib: Phaglam 
yanlag gye), as enumerated in Dhammacakkappavattanam, is a way 
to transform the mind (Tib : blo)and achieve freedom from dukkha 
(suffereing or Tib: dhuk ngal)1. Such transformation can be brought 
about by the mind, which is the area of study of the neuro- biologists 
also. For, they study the nature and functioning of the brain and 
related organs of the body. In fact, they are exploring the contact 
of sense stimuli and receptors and the resulting nerve impulses sent 
to the brain. On the other hand, Buddhism throws light on studying 
the experience to which these nerve impulses and the philosophy of 
science of mind give rise. It believes to have a closer parallel between 
the science of mind and neuro-biological activity in the human beings. 
It is within this model that the concept of science of mind appears to 
be synonymous with the neuro-biologists’ concept of the processes 
that occur in one’s brain. 
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History shows that the classical Tibetan Buddhist thought gained 
tremendous insights from its long association with other schools of 
thought in ancient India. In this regard, His Holiness the XIV Dalai 
Lama envisions dual benefits from this engagement between classical 
Tibetan Buddhist thougtht and contemporary thought, especially 
neuro-biology. On the one hand, he believes that a dynamic encounter 
with scientific thougtht could help revitalize Buddhist analysis of 
the nature of objective reality and the mind. On the other hand, for 
neuro-biologists, this correlation with Buddhist philosophy provides 
new perspectives on their different topics and other disciplines. Dalai 
Lama further sees potentials for mutual enrichment in the scientific 
investigation of the chemical and neuro-physiological changes that 
occur in meditative states.2 This ultimately leads us to a thorough 
understanding of the nature and relationship between the body and 
mind.3 Even Madhyamaka Buddhist philosophical ideas may help to 
deal with many of the conceptual challenges posed by Neuro- Biology, 
Psychology, Cosmology and Quantum Physics with regards to the 
question of reality.4 A close perusal of the mind and life (Tib: sem and 
lus) presents an evidence of dialogues between the Buddhist thought 
and these four fields of science.5

As is well known that among the Four Noble Truths, the First One 
addresses the nature of suffereing. The reason for this is because we 
are averse to suffering and this subject is taught in terms of feelings. 
The forms of sufferings are three in nature: blatant suffering or 
feeling of pain, suffering of change or a tainted feeling of pleasure, 
and ubiquitous suffering of conditioning or having neither pleasure 
nor pain (or indifferent). All these three types of suffering pertain to 
feeling as it is directly related to the nature of consciousness which 
also includes feelings and recognition.

The Second Noble Truth of the Origin of Suffereing is related to 
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mental afficitions and to kamma (Tib. las) or actions caused by mental 
agonies. These traits are considered as expressions of consciousness.6 
The Abhidharmakosabhasya is right when it tells us, “Karmajam 
lokavaicitrayam” or “the world in its variety arises from action.”7

The Third Noble Truth of Cessation may also be regarded as an 
attribute of consciousness or realization. Within Buddhist tantric 
tradition or VajrᾹyana, there are classifications of different degrees 
of subtlety of consciousness (Tib. she spa). For example, there is a 
threefold classification, namely, waking consciousness, dreaming 
consciousness and the consciousness of dreamless sleep. Its study 
shows the existence of relationship between the mind and brain in 
relation to these various degrees of subtlety of consciousness. There 
is another classification which distinguishes the mind from the mental 
factors. The mind apprehends the sheer presence or nature of its 
object whereas the mental factors apprehend specific attributes of the 
apprehended object. Besides, the Sautrantika philosophical school 
and all of the higher philosophical systems namely the Yogacara and 
Madhyamaka schools assert that consciousness apprehends its object 
by way of images. The Fourth Noble Truth of the Path to Cessation 
requires excellent qualities of the mind or of consciousness specifically 
those qualities that lead to liberation. (Tib: tharpa). It is, therefore, 
called the Way, or Noble Way: Ariya-Magga in Pali texts and Dhenpa 
zhi in Tibetan works.8

Despite a great deal of debate, the most predominant thoughts of 
Tibetan Buddhism maintain that all phenomena are of the nature of 
the mind.9 Hence, the Buddha has placed great emphasis on the mind. 
He is of the view that if one trains the mind (Tib: lojong), there is joy, 
and if the mind is indisciplined, there is suffereing.10 That the principal 
things which must be purified, are the contaminations of the mind, 
and these also are mental. And that which purifies the mind are the 
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excellent qualities or states of mind.11

From a Buddhist perspective the reason for engaging in such 
investigation is not only to gain greater knowledge about the mind 
but also to bring about its transformation so that one may overcome 
the negative forces in one’s emotions that create mental unrest and 
suffering.12 Therefore, Chos, known as chos, the Tibetan word for 
Baudha dharma, has the connotation of preotecting or saving one 
from fears and frustrations and sorrows and sufferings. 

In fact, the depth and richness of the ways in which mental factors 
are put into action reach an extraordinary degree of refincment in 
the Vajrayana.13 Its practice involves improving the quality of one’s 
mind (Tib : blo). It means simply that one empowers those mental 
processes that are beneficial to oneself and disempowers those that are 
harmful to oneself. Besides, most of the dharmas, as enumerated in 
the Abhidharma systems, are mental. Besides the overriding Buddhist 
concern with liberation from suffering (Tib : tharpa from dhuk ngal), 
Abhidharma  is primarily an analysis of our psychological experience. 
It is part of the basic philosophy of Buddhism, common to all schools, 
the Theravadins, the Tibetans, etc. It is also a part of the Tipitaka. The 
pitakas are handbooks of how to live in terms of the awakened state of 
mind and are concerned with how to deal with actual situations. The 
Abhidharma is a very important part of the general instructions.14

II

The Buddha saw the cure for human suffering and showed the way 
leading to the cure of mental disorder which is a general term for 
psychogenic mental disturbances. We know that under the heading of 
mental disorders come the phobias, the neuroses, and the psychoses. 
And, the common mental disorder called dukkha or suffering (Tib: 
sdug sngal) is a sort of common neurosis. Buddhism claims, not only 
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to realieve dukkha (the suffereing) both totally and irreversibly, but 
also it produces the development of any phobia, neurosis or psychosis 
for life. When the suffering is cured or the mind is freed from the 
clutches of delusion (Tib: marig-pa), the resulting state of experience 
is nibban or liberation (Tib: tharpa) which denotes the state of sound 
mental health15 and the awakened state of mind and thus to be free 
from the world (Tib: ‘Khorba) of life and death. It is not a theoretical 
state, existing only as an ideal, or an unrealized possibility. Thousands 
of people have actually attained nibban (Tib: tharpa) in this way.16 It 
appears also to be the same wherever it occurs, and not contaiminated 
by any local cultural bias.

Thus, suffering is the disorder, and liberation, the state of order. The 
Buddhist therapy to concern with the alleviation and cure of suffering 
and the attainment of emancipation is achieved by following the lam 
rim, a Tibetan word which means to follow a graded path to wisdom 
and compassion (Tib : sherab and jampa) through which one can train 
one’s mind (Tib : lojong) in order to get enlightenment.17

The whole therapy of mental transformation is also embodied in the 
Noble Eightfold Path (Tib: Phaglam yanlag gye). It can be divided 
on the one hand into preparatory or auxiliary therapy, and on the 
other, the therapy proper. The preparatory therapy includes a regime 
of everyday behaviour and mental discipline and an introduction 
to Buddhist theory and philosophy. The therapy proper is dhyan or 
meditation (Tib: sgom).18

The preparatory therapy, on the basis of its characteristics, may be 
categorized into three major divisions,19 which is obvious from the 
following chart :
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CHART

A Triplet of Ethical Conduct

(a) Right speech (b)Right action (c)Right livelihood

These features are virtues

Second A Triplet of Mental Discipline

(a) Right    effort (b)Right mindfulness (c)Right 
concertration

Body Feeling Mind Dharma

Passionate 
desires 

discarded

Intellectual activity 
suppressed

Tranqulity 
devloped

Joy, a 
sensation, 
disappears

All 
sensations 
disappear

All these features require meditation (dhyan; Tib :sgom)

Third, A Doublet of Wisdom and  Realization

(a) Right view                (b)Right 
understanding
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This Eightfold Path, applied to conditions of contemporary life, is a 
self therapy for a happy and healthy life. It does not require us to 
renounce the world (Tib:‘khorba). It only demands modifying our 
approach to life (Tib: lus) and through rigorous mental discipline, we 
may move on the path to self-realization and thus to transform the 
mind (Tib: sem).

In the Buddhist works, the Satipatthana and the Mahasatipatthana 
Suttas, besides the Milinda Panha, it has been said that the human 
body is a composite of various organs consisting of liquid and solid 
materials. From the neuro-biological and biochemical points of view, 
this body is nothing but a composition of organic system in which 
chemical processes are undergoing constant transformation.

To keep the body and mind in a harmonius state is, according to the 
Buddhist teachings, the prerequisite for the maintenance of physical, 
emotional and mental health. This harmonious balance is brought 
about by the practice of virtue, the First Triplet of Ethical Conduct. 
Virtue is described in the Visuddhimagga as abstention, volition and 
non-transgression. Impediments to virtue are anger, jealousy, pride, 
arrogance, lust, non-practice of restraint of the senses. The states 
that counteract these are the causes of virtue. It is important to note 
that any of these states produce alterations in the neuro-biological 
balance of the body. The more unequilibrated one becomes, the 
more neurotransmitter substances such as Acetylcholine, Serotonin 
and Epinefrin are gradually released. These trigger production of 
many different types of effects on such organs of the body as the 
thyroid, adrenal cortex, digestive tracts and reproductive organs. For 
example, when rage, anger or agitation is experienced the production 
of Epinefrin causes the blood pressure to rise, and cardiac output 
and oxygen consumption to increase.20 Other common states that we 
experience are fear and anxiety. During these states, far more than the 
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normal amount of acid required is excreted into the intestinal tracts, 
whereby the membrane is attacked resulting in ulcers. Prolonged states 
of nervous tension are known to impair the autonomic nervous system 
in such a way that it influences negatively peristalsis which impairs 
the digestive functions and elimination.21 This results in constipation 
and self-poisoning, thus adversely affecting the physical, emotional 
and mental health of the individual. And, mental health is defined “as a 
mind freed from the influence of the afflictive mental factors, and that 
is the goal of the process of meditation”.22

It can be seen why the Buddha stressed the practice of virtue as a 
prerequisite for meditation. The practice of meditation is impossible 
when the physical body, emotions and mind of the individual are 
impaired. One who has practiced virtue can successfully pursue 
meditation and discard the hindrances which would finally pave the 
way for sound health and spiritual upliftment or liberation. 

Some of the vital aspects of meditation, the therapy proper, remain 
unique to Tibetan Buddhism for transforming the mind. We come to 
know that the meditation has neuro-biological effects on the long-term 
meditators, It can help in preventing the development of neuroses and 
psychoses.

The Tibetan word for meditation is sgom.It means to familiarize with 
a positive state of mind, which actually refers to training the mind, 
(Tib: lojong) 23. It is gtong, len (or the practice of giving and taking) 
which differentiates Tibetan Buddhist meditation most clearly from 
Indian form of meditation. ‘Tong’ mean ‘sending out’ or ‘letting go’ 
and ‘len’ mean ‘taking in’.24 So, the ‘practice of giving and taking’ 
(Tib :gtong.len) is the basis of this Bodhicitta (Tib : byangs chub sems) 
field training. This is the supreme practice to gain compassion and 
have virtuous acts, which leads to enlightenment. In this practice, one 
should think that one’s own mother sits in front of oneself. Then one 
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should recount all the good things one’s mother showered on the self. 
Then one needs to think that all sentient beings have been our mothers 
and have showered us with love, care and support just as our present 
mother has. Now one has to think that one should give them the same 
in return.25

Since all sentient beings suffer from some sort of neuroses and 
psychoses, which lead to stress, anxiety and depression, one should 
develop the Bodhicitta mind to accept one’s suffering as a container 
and give them happiness in return. One should visualize and accept 
the suffering of all sentient beings in the form of black smoke through 
their nostrils. Whereas when one starts to exhale, one should visualize 
whole-heartedly that one’s entire happiness and prosperity is being 
emitted through one’s nostrils to the hearts of suffering sentient beings. 
This practice of giving and taking in Tibetan is known as gtong-len.

The philosophy underlying Tibetan gtong. Len identifies the very 
nature of mind, its innermost essence shadowed by jumbled thoughts 
and afflictive emotions (Tib: yon-mongs). This can be overcome by 
meditation. Proper meditation further of the zhi-gnas (Skt: Shamatha) 
or “tranqulity meditation” and lhag-mthong (Skt: Vipashyana) or 
“insight meditation” can lead to perfectly realized human beings. In 
fact, when we work only for our self-interest, our potentials cannot be 
fully developed because we are very limited by such a narrow view of 
life. Instead, if we open up our mind to see and care for the well-being 
of all sentient beings, our ability will gradually grow and our potential 
will develop to full maturity. The origin of our spiritual impurity is our 
narrow-minded selfishness.26

In this way, the mind training (Tib : lojong) results in the development 
of compassion and love of the Buddha for ourselves and for others 
as well.27 It helps to change our neuro-bio-system and enhance the 
physical and spiritual awareness through which we learn to be mindful, 
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which is the most important basic human need. From this perspective 
of Buddhism, the faculties of the mind (Tib: sem) facilitate the task 
of its transformation by the pursuit of knowledge (Tib: shesja) and 
meditation (Tib : sgom) and love (Tib : nying jey) and compassion 
(Tib : jampa).
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Dharamsala speaking on Materia Medica of Sowa-Rigpa



Dr. T.P. Trogawa, Director of CTMI,Darjeeling, presenting appreciation memento to 
Dr. (Prof.) Rais-Ur-Rahman, Advisor (Unani), Ministry of AYUSH, Govt. of India

Dr. Dorjee Rapten Neshar(Menrampa), CMO, Bangalore Clinic, Men-Tsee-Khang, 
speaking on “Sowa-Rigpa:Knowing Cancer and its Important Parameters”



Ms. Oyuuna S. Rinchinova, Research Assosiate, Institute for Mongolian, Buddhist 
and Tibetan Studies speaking on “Sowa-Rigpa:Status in Russia”

Dr. Jigme Migyure(Menrampa), Assistant Professor, CIBS, Leh, Ladakh, presenting 
his paper on “An Analysis on Three Qualities of Diet in Ayurveda with Sowa-Rigpa”



Chief Guest, Hon’ble Union Minister of State for Home Affairs, Government of 
India, Shri Kiren Rijiju addressing the gathering at the Valedictory Function

Guest of Honor, Dr Vanitha Muralikumar, President CCIM, Ministry of AYUSH, 
Govt. of India, addressing the gathering at the Valedictory Function
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