
གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ཚན་
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གྱྱྱ་མིརམམ་ད་དུདྒུུྱདདྱྱདདདདུུུུརདདུུདདདདྱྱྱདདདདདདུུུུ་རྡརརརྡྡརརབ་ངྱྱྦྱོསངངྱྱངངྱྱྱྱངངངང་སིརསས་རཔིགཔཔ་གིརགག་ནཚན་ིད་འ་བེདབབ་ིའས་ངོཏབ་ྲཁྲྲ་ནོཚནནོོ །་ནིཡནན་གིཞགག་པ་སྱསསབསསྱྱསས་ད་དེདྐྱདདྱྱདདདདསདདདདདྱྱྱྱདདདདད་ནོཐནན་ུསུུ་སཤ་ཤཤཆ་གགི



གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་དག་ནི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཡིན་
ཞིང་ཁོང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་དང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་
འཕྲུལ་ཆས་སྤྱད་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཡ་ཐོག་སྐོར་ལ་དཀའ་གནད་
དཀྲོལ་བ་ཡིན།

ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་།
ཚན་རིག་པས་གནའ་བོའི་DNA བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་
ངེས་པར་ཁང་པ་གཙང་མ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་གྱོན་ཆས། 
ལག་ཤུབས། འཇུར་ཏ་བཅས་གྱོན་ནས་གནའ་རྫས་ལ་དེང་
དུས་ཀྱི་སྦག་བཙོག་མ་འགོས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཚན་རིག་པས་གནའ་རྫས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་སྣ་མང་
ཡོ་བྱེད་དང་ལག་ཆ་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཡུལ་ས་གནས།
ཚན་རིག་པ་དག་གིས་ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆེད་ས་གནས་ས་

ཐོག་ཏུ་དངོས་སུ་གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་དག་དང་ལྷན་དུ་ས་རྐོ་

རྡོ་རྔོག་བྱས་ནས་གནའ་རྫས་དཔེ་གཞི་བསྡུ་རུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

འདི་ནང་ལ་རུས་ཆས་དང་རྫ་མ། སེམས་ཅན་གྱི་རུས་པ། ཡང་ན། ཤིང་

རིགས་ཀྱི་འགྱུར་རྡོ་སོགས་ཚུད་ཡོད།

སྦ ྱ ིལ་མོ།
                                   

༢  སྙུང་སྦུབས
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བལ་ཡུལ་བསམ་རྫོང་། 

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་གྱི་ཚན་རིག་པ་དག་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཕྱིན་ནས་འགྲོ་བ་
མིའི་བྱུང་རབས་དང་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ས་རྔོག་ལག་ཆ་
ཁག་ཏེ། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡོ་བྱེད་སོགས་དགོས་པ། དཔེར་ན། ཧི་མ་ཡའི་
རི་ཁུལ་གྱི་གནའ་རྫས་རྟོགས་ཞིབ་པ་དག་ལ་རི་འཛེགས་ཆོག་མཆན་དང་གྱོན་ཆས་ཆ་ཚང་
དགོས་པ་ཡིན། 



རུས་པ་དང་སོ། 
རུས་པ་དང་སོ་ཡིས་ DNA ཡི་དུམ་བུ་མང་པོ་འཛིན་ཅིང་
། དེས་གནའ་བོའི་མི་རིགས་ཀིྱ་མཆེད་ཁུངས་དང་ངོས་འཛིན་
ཏེ། དཔེར་ན སྲྐ་དང་མིག་མདོག ད་དུང་མཆེད་ཁུངས་ཀིྱ་
རུྱྒད་པ་སོགས་ཤེས་ནུས་ལ། ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ཤི་བའི་མིའི་
སོ་ཡི་ DNA ལ་རེྟན་ནས་ནད་རིགས་དེས་ཁོང་ཚོ་ཇི་ལྟར་
གོྲངས་མིན་ཡང་ཤེས་ཐུབ་ཀིྱ་ཡོད། 

དཔེ་གཞི།

རྫ་ཆས།
ལྟ་ཆོས་ཀྱི་ལྐོགས་ཤུན་དང་རྫ་ཆས་
ལས་སེམས་ཅན་གྱི་ནུས་བཅུད་དང་
། རྩི་ཤིང་རིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས། ལྟོ་བཟོའི་
གནས་བབ་བཅས་མཚོན་ཐུབ་ལ། རྫ་
ཆས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལས་ང་ཚོས་
གནའ་བོའི་འགྲོ་བ་མིའི་འཚོ་སྤྱོད་
སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡིན།

སོའི་རྡོ་སྐྲན།
དེ་ལ་སོ་རྩི་རུས་འགྱུར་ཡང་ཟེར་ཞིང་སོའི་རྡོ་སྐྲན་ཏེ། སོ་
སོ་མ་ཤི་གོང་ནས་སོ་སོའི་ལུས་ཕུང་གི་ནང་ནས་འགྱུར་
རྡོར་གྱུར་བའི་ཆ་ཤས་གཅིག་པུ་དེ་རེད། འདི་ནི་ཟས་རོ་
དང་འབུ་ཕྲ་ལས་བྱུང་བ་དང་དེས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་
ཟས་སྤྱོད་ལ་བསྐྱར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད། 

སེསམ་ཅན་གྱི་རུས་པ། 
སེམས་ཅན་གྱི་རུས་པས་ང་ཚོར་ཟས་སྤྱོད་དང་གནའ་
བའོ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་འཛུབ་སྟོན་
བྱེད་ཐུབ་ལ། དེ་ནི་གནའ་བོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
འགྱུར་བ་དང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའི་ལོ་དུས་ངོས་འཛིན་
བཅས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ། 

གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་དག་གིས་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་དང་ཡར་ཐོན་
ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་སྤྱད་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཡ་ཐོག་སྐོར་ལ་ཚད་ལྡན་ལག་ཆ་དང་གནའ་
རྫས་དཔེ་གཞི་ཆུང་ཆུང་ཁག་ཏེ། དཔེར་ན། རུས་པ་དང་སོ། ཡང་ན་རྫ་མ་སོགས་ལས་
གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་སྦྱང་དགོས། 



Neanderthal མི་རིགས་ནི་ཕལ་ཆེར་མི་ལོ་ 25000 ཙམ་ནས་རྩ་གཏོང་དུ་སོང་
ཟིན་ཡང་ Neanderthal ཡི་ DNA ནི་ད་དུང་ཡང་ཨ་ཧིྥ་རི་ཁ་མ་ཡིན་པའི་མི་
རུྱྒད་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གནས་ཡོད། 

 
གནའ་བོའི་ DNA ཡིས་ང་ཚོའི་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་ 
Neanderthals ཡི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་མཆེད་ཁུངས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་
པར་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འཕེལ་འགྱུར། 
གནའ་བོའི་འགྲོ་བ་མིའི་སོ་དང་རུས་པ་ལ་
སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རྒྱུད། ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་
ཐུབ་པ་ནི་ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཚོ་ཇི་ལྟར་འཚོ་
གནས་བྱས་པ་དང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མི་
རིགས་རྣམས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་ཤེས་
ཐུབ།
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གནའ་བོའི་ DNA ནི་རུས་པ་དག་དང་སོ་དག་ལས་གསར་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་དེས་སྔོན་གྱི་
ལོ་རྒྱུས་དང་མཆེད་ཁུངས་ལ་བསྐྱར་དུ་གཞི་རྟེན་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད། དཔེར་ན། ཀར་
བོན་དུས་ཚོད་དང་strontium དང་སྲོག་རླུང་བཅས་ལ་དཔྱད་བསྡུར་བྱས་པ་ལས་མཆེད་
ཁུངས་ཁག་གི་དུས་དང་བར་ཐག་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་ཐུབ། 

ཀར་བོན་དུས་ཚོད།

ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་གྱི་དཔེ་མཚོན།

ལས་བྱེད་པའི་མིང་།

ལས་རིགས་དཔེ་མཚོན།

དུས་ཚོད།

ཀར་བོན་དུས་ཚོད་ནི་སེམས་ཅན་དང་རྩི་ཤིང་གི་ལོ་དུས་ 
༤༠༠༠༠ བར་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།

ཀར་བོན་དང་ཡང་ན། ༡༤ སི་ནི་ངེས་
གཏན་མེད་པའི་རྡུལ་མཚུངས་རྫས་
Isotope ཞིག་ཡིན་ཞིང་དེ་ནི་
Photosynthesis དུས་སུ་རྩི་ཤིང་ལས་

བར་སྣང་ལ་ཐོན་བའི་ཀར་བོན་ཞིག་ཡིན། 



ཀོ་པན་ ཧོན་ཌུ་རསི། 

གནའ་སྔ་མོ་མཱ་ཡ་ ཕྱི་ལོ་ ༣༠༠ཚན་རིག་པ་དག་གིས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་བརྒྱུད་དེ་གནའ་བོའི་རྫ་མ་དང་མིའི་སོ་ཐོག་ཏུ་
འགོས་པའི་ཟས་སྙེགས་ཕྲ་མོ་དག་འཚོལ་རྙེད་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འགྱུར་རྡོ་ཕྲ་མོ་ལ་ཞིབ་
འཇུག་བྱས་པ་ལས་གནའ་བོའི་ Maya of Mesoamerica ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་གི་སྔ་རོལ་
དུ་ལྟོ་ཆས་གང་དང་གང་ཞིག་བཟས་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡིན།

ས་བོན་གིྱ་ཆ་ཤས།

སྲན་མའི་རྫས་ཪིགས།

ཟེའུ་འབྲུའི་ཟེགས་རྡུལ

སྲན་མའི་བག་རྩི།



ལོ་ངོ་ ༡༠༠༠༠ ལྷག་གི་རིང་ནས་འགོྲ་བ་མི་ཚོས་དམིགས་བསལ་རིྩ་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་གདམས་སུྲྒག་གིས་
ཁུངས་སོ་སོར་འཚོ་ཐབས་བྱས་པ་རེད། སོྒ་ཕུྱགས་སེམས་ཅན་དག་གནའ་བོའི་མི་ཚོས་ནི་སེམས་ཅན་མང་པོའི་
ནང་ནས་སྨན་དང་ཤ་ འོ་མ་ པགས་པ་སོགས་བཀོལ་སོྱྤད་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་དང་པོའི་གྲས་ཡིན། 

ཟས་བཅུད་ཀྱི་ད
    པེ་མཚོན།

དཀར་ཆུའི་འབུྱང་རྩ། 
དཀར་ཆུའི་འབྱུང་རྩ་ཁག་ནི་ད་དུང་
ཡང་ཁ་གསལ་ཆགས་ཐུབ་མེད་ཀྱང་
གནའ་རྫས་རྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ཚན་རིག་པ་
དག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་(མཱ་སི་ 
སི་པེཀ་ཋོ་མེ་ཏེརི )བྱེད་ཐབས་སྤྱད་
དེ་གནའ་བོའི་མིའི་སོ་ལ་བརྟག་ནས་
འོ་མའི་ནུས་བཅུད་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། 

སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐོག་མར་རི་
གླང་ངམ་གླང་རྒོད་ཀྱི་རིགས་ཡིན་ཡང་ད་
ཆ་རྩ་སྟོངས་སུ་སོང་ཟིན། ཆེས་སྔ་ཤོས་ཀྱི་
གནའ་བོའི་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་གྱི་བྱུང་
ཁུངས་ཀྱི་བདེན་དཔང་ནི་ད་ལྟ་ཊར་ཀི 
ལུང་པའི་ཨ་ནོཊོ་ལིན་མཚོ་ཁུག་ལས་བྱེད་
ཐུབ། 



རྟ།

ལུག

ར།

གཡག

བ་ཕྱུགས།

སི་ཏཧྤི་ལོ་ཁོ་ཀ་སི། 

ལེའུ་ཁོ་ནོ་སི་ཊོཀ
ལེཀཊོ་ཁོ་ཁ་སི།

ལེཀ་ཊོ་བྷེ་སི་ལཱ་སི། 

སོག་པོ། 
རྕ་ཐང་དང་ལུང་ལྗོངས་སུ་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བའི་
སོག་པོའི་འབྲོག་པ་དག་གིས་རིགས་དང་སྣ་ཁ་མི་གཅིག་
པའི་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་རྟ་དང་བ་ཕྱུགས། གཡག ལུག་ 
ར། ཁྱིམ་གསོས་ཤ་བ། རྔ་མོང་སོགས་ནས་དཀར་ཆུ་ཐོན་
སྐྱེད་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། 

དཀར་ཆུའི་ཟས་རིགས་ནི་སོག་པོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་
ནང་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་གིྱ་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། གནའ་
རྫས་རོྟག་ཞིབ་ལས་ཉུང་མཐར་ལོ་ངོ་༣༥༠༠  གོང་གི་
ལམ་སོྲལ་འདི་ཤེས་ཐུབ། 

དཀར་ཆུའི་ཕྲ་རྡུལ། 
ཕྲ་རྡུལ་  དམིགས་བསལ་འབུ་ཕྲ་དང་ཕབ་ཀྱིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་དཀར་
ཆུའི་ཐོན་རྫས་དཔེར་ན། ཞོ་དང་མར། ཕྱུ་ར། སོགས་བཟོ་འདོན་
བྱེད་པར་གལ་ཆེའི་ནུས་པ་འདོན་གྱི་ཡོད། མ་ཟད་སོག་པའི་ཞོ་
རྔོས་སྐམ་པོ་དང་རྟ་འོའི་ཆང་སོགས་ཀྱང་བཟོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།



ཨོམ་ནེ་ བྷོ་ནུམ། 
ཨོམ་ནེ་ བྷོ་ནོམ་ནི་ ཕྱི་ལོ་དུས་རབས་བཅུ་
བཞི་པའི་ནང་གི་ཡོ་རུབ་དབུས་དཀྱིལ་གྱི་
འཚོ་གནས་སྐོར་གྱི་བརྡ་རྙིང་གི་མིང་མཛོད་
ཆེན་མོ་ད་ཆ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་དཔེ་མཛོད་
ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེའི་ནང་
དུ་སྐབས་དེ་དུས་སོ་ནད་བརྟག་ཐབས་དང་
བཅོས་ཐབས་ཐོ་འགོད་བྱས་འདུག་པ་དེས་
དུས་སྐབས་བར་མའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ན་
ཚའི་སྐོར་གང་ལེགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པར་
གཞོགས་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

རུས་པ་དང་སོ་བར་དང་སོ་ཐོག་གི་ཟས་དྲེག་གིས་སྔ་མོའི་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་
བབ་གཅེས་ཉར་བྱས་ཡོད། དཔེར་ན། སོ་དྲེག་གི་ནང་དུ་ DNA དང་ཟས་བཅུད་འགོས་
ཉར་བྱས་པ་དེས་ཚན་རིག་པ་དག་ལ་རྐན་དང་སོའི་ན་ཚའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད། 



མཱ་ཡེ་ ཁོ་བེྷཀ་ཋེ་རི་ཨམ མཛེ་ནད། 

སལ་མོན་ ནེ་ལ་ 
ཨེན་ཏེ་རི་ཀ 

ཁོ་ཌེཀ ཨེན ཁྲོཛ་ 
ཨ་ཛེཀ་ གི་ཡིག་ཚགས་ཕིྱ་ལོ་ ༡༥༥༠ 
འཁོད་པ་འདིས་ཁོ་ཁོ་ལི་ཛ་ཏི ནད་ཡམས་
ཀིྱ་མངོན་རྟགས་སུ་ཚ་བ་དང་ཟ་ཕུྲགས། 
ཁྲག་ཐོན་པ་བཅས་འབུྱང་བ་གསལ་པོ་
བསྟན་ཡོད། 

སྨན་པ་ སི་ནེ་བྷེལ། 
སྨན་པ་ཚོས་དུས་རབས་ ༡༧ པའི་ནང་ན་
ཚ་དེ་དག་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སྐབས་བཞིན་
ལ་འབགས་གྱོན་ནས་འབག་རླུང་ལས་ཉེན་
སྲུང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

གློ་ནད་དང་མཛེ་ནད་ནི་འབྲེལ་ཡོད་འབུ་ཕྲ་དག་ལས་རྐྱེན་བྱས་ནས་འབྱུང་བ་དང་། 
Mycobacterium tuberculosis   and  Mycobacterium leprae  གཉིས་ཀས་རུས་པར་ཤུགས་
རྐྱེན་ཐེབས་ཐུབ་པ་དང་རུས་སྒྲོམ་གྱི་གསེབ་ཏུ་ལྷག་པའི་ DNA ཡིས་ཚན་རིག་པ་དག་ལ་གནའ་བོའི་
ན་ཚ་དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་བྱུང་རབས་བསྐྱར་དུ་གསར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་རོགས་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 
ངོས་འཛིན་མི་ཐུབ་པའི་ནད་ཡམས། དཔེར་ན། cocoliztli by the Aztecs - ཡིས་མེཀ་སི་ཁོ་གིྱ་ཕིྱ་ལོ་ ༡༥༤༥ ནས་ 

༡༥༥༠ བར་གིྱ་མི་འབོར་གིྱ་བརྱྒ་ཆ་ 60-90% རེྱྐན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད།  pathogen Salmonella enterica  

Paratyphi C  ཡིས་ཉེ་ཆར་སོ་ཡི་ DNA ལ་རེྟན་ནས་ནད་ཡམས་དེའི་འབུ་ཕྲ་ངོས་འཛིན་བེྱད་ཀིྱ་ཡོད། 

རིམས་ནད་ནི་འབུ་ཕྲ་གཙོ་བོ་ Yersinia pestis  ལས་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ནི་ཙི་ཙིའི་ལུས་ཐོག་
གི་ཤིག་གམ་ལྗི་བ་ཡིས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད། ལྗི་བ་དེ་རིགས་ཡིས་མི་ལ་སོ་བཏབ་ན་རིམས་ནད་བྷུ་
བྷོ་ནིཀ་ ཏུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད། རིམས་ནད་དེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༤༦ ནས་ ༡༣༥༣ བར་གྱི་ཡོ་རུབ་ལུང་
པའི་མི་འབོར་ཕྱེད་ཀ་རྐྱེན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད། 



ཧེ་ལི ཁོ་བྷེཀ་ཏེར པའི་ལོ་རི།
ནད་འབུ་དེ་ནི་གྲོད་པའི་ནང་བསྡད་དེ་གྲོད་པར་རྨ་

ཁ་བཟོ་བ་དང་སྐྲན་ནད་འབྱུང་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

བྷི་ཧྥི་ཌོ བྷེཀ་ཁྲིཨམ། 
བྱིས་པར་འོ་མ་འཇུ་བར་རོགས་པ་
བྱེད་ཐུབ། 

ཧེྥ་ཁ་ལི་ བེྷཀ་ཁིྲ་རི་ཨམ། 
རྒྱུ་མའི་ནང་གི་འབྲུ་ཕྲར་བཟའ་ཆ
ས་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན། 

ཊི་པོན་ནི་མ། 
      ཟས་རིགས་ཁག་སོ་སོར་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ། པྲེ་ཝཔ་ཊེ་ལ།

རྩ་རྒྱུས་ཅན་གྱི་ཟས་རིགས་འཇུ་བར་རོགས་  
        པ་བྱེད། 

ཚན་རིག་པ་དག་གིས་མེས་པོའི་མཱ་ཡེ་ཁྲོ་བྷ་ཡེ་ཨོ་མེ་
ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཆེད་གནའ་མིའི་སོ་སྐྱག་དང་ཆབ་
ཆེན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
གདོད་མའི་རིམས་ནད་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཁྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པོ་ནི་འབུ་ཕྲ་དུང་ཕྱུར་མང་པོའི་ཁྱིམ་གཞིས་ཡིན་པ་དང་དེ་དག་ཚང་མ་
བསྡོམས་ན་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་མཱ་ཡེ་ ཁྲོ་བྷ་ཡོ་མེ་ཟེར། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་སྡོད་པའི་འབུ་ཕྲ་དག་
གིས་ཁྱེད་ལ་ཟས་རིགས་འཇུ་བར་རོགས་པ་བྱེད་པ་དང་ནང་གི་ནུས་སྟོབས་རྒྱས་པར་རོགས་

པ་བྱེད་པ་ཡིན། པགས་པའི་སྒང་དུ་གནས་པའི་འབུ་ཕྲ་ཡིས་ཁྱེད་རང་གཙང་མ་ཉར་བར་

རོགས་པ་                                           བྱེད་པ་དང་ཁ་ལ་གནས་པའི་འབུ་ཕྲ་དག་གིས་

ཁྱེད་ར                                                       ང་ན་ཚ་ལས་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་པ་ཡིན། 

པོར་ཧྥི་རོ་མ་ནཱ་སི།



བཟའ་བཏུང་གི་སྲོལ་འབྱེད་པ་དག་ལ་རྔོན་པའི་ཁྱུ་ཚོགས་ཀྱང་
ཟེར་ལ་ཁོང་ཚོས་རི་སྐྱེས་ཀྱི་བདག་མེད་ཟས་རིགས་ཟ་བ་དང་ནམ་
དུས་སོ་སོར་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ཟས་བཅུད་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད།

ལོ་ངོ་ ༡༠༠༠༠ ཡ་སྔོན་དུ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་
གྱི་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་མི་རྣམས་ནི་བཟའ་བཏུང་གི་སྲོལ་འབྱེད་པ་
ཡིན།
 
དེང་སང་བཟའ་བཏུང་གི་སྲོལ་འབྱེད་པ་དག་ལ་བཟོ་གྲའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་རྣམས་ལས་ནང་ཁྲོལ་གྱི་མཱཡེ་ཁྲོ་བྷ་ཡེ་ཨོ་མེ་སི་ཁྱད་པར་
ཆེན་པོ་ཡོད། 

ཧཱ་རཱྫའི་བུད་མེད་དང་
ཕུྲ་གུ ཏན་ཛ་ནི་ཡ། 

བཟོ་གྲའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཁང་ཁག་གི་གཙོ་བོ་ཞིང་ལས་ཐོན་
སྐྱེད་ཀྱི་བཟའ་བཅའ་འཚོ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་གཟན་ཆས་ལ་
ཆེད་ལས་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་སོ་ནམ་ཀྱི་ལས་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་
ཀྱི་མེད།

འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་དང་སྲུང་སྐྱོབས། གསོག་ཉར་བཅས་ནི་བཟོ་
གྲའི་བཟའ་ཆས་ཀྱི་གནད་འགག་ཡིན། ཟས་རིགས་དེ་དག་ལོངས་
སུ་མ་སྤྱད་པའི་སྔོན་དུ་ཡང་ཡང་ས་ཐག་རིང་པོ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད།

བཟོ་གྲའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་དེང་སང་མཱ་ཡེ་ཁྲོ་བྷོ་ཨོ་མེ་ནང་
གི་ནང་ཁྲོལ་ཕྲ་ཕུང་ལ་རྣམ་གྲངས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། དེས་མི་རྣམས་
ལ་ཁྲོ་ནིཀ་ ཨིན་ཧྤེམ་མེ་ཋོ་རི་ཡི་ན་ཚ་འབྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་
ཕྱིན་ཡོད། 

ཨ་རིའི་བུ་མོ་  ཨ་རི་
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་བེད་ངོཏག་ིརྩ་ནོཚ
གནའ་རྫས་ར

ྟོག་ཞིབ་ཀྱི་ཚན་རིག་ལ་མྱོང་འཚོལ་བྱདེ་།

རྐོས་བ་ངྱུབ་ིའིམ་བ་ྲོགའ་ིའཔ་སདའ་སཔ་གིར་ནཚ་ངད་པ་བིཞ་གྟོར་སྫར་འནག ་སན་བ་ངྱུབའ་ིམ་བ་ྲོགའ །་གུཇའ་བིཞ་ལུཚ་སྱབ་རྟལ་ིཇ་སལ་མཉམ་
   ༽གན་ིཆའ༼་ྒིར་ལ་ེཔ་ྱིཀ་སམཚམ་ལྱིཀད་སབར་སུད་ངུཟབ   །ོལ་ལྲེགའ་གིཅ་ནྷལ་ོཚ་ང་པ་ངྦྱས་གིཞ་ིཅ་སོཚ་ང་ངད་པ་ནིཡ་ུས་ོཚ་ང་རབ་ཚ་ན

ར་ངྦྱོས་རྐོས་པ་གིར་སྫར་གན་ནྲཕ་ལྡུར་ངད་དུཤབ་སྤོས་ལུཡ་སནག་སུད་འནག ་རྐྱསབ་སཟ་འནག་སན་མ་གྷལ་སགིར་ངིཤ་ྩིར་ྲཕ་སེཆ་སོཚ་པ་གིར་ནཚ   །ྒྱུ
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