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བ ད་ ི་ ིང་པོ་ཡན་ལག་བ ད་པ་གསང་བ་མན་དག་གི་ ད།

ད་བཞི།

༡། ་ ད།

༢། བཤད་ ད།

ཡན་ལག་བ ད།

༥།མཚན་ ། ལེ ་༥

༦། ག ལེ ་༣

༡། ས།
ལེ ་༧༠

༢། ིས་པ།
ལེ ་༣

༣། མོ་ནད།
ལེ ་༣

༤། གདོན།
ལེ ་༣

༧༤། མོ་ནད་གཙ་བོ་ ི། ༧༥། མོ་ནད་ ེ་ ག ༧༦། མོ་ནད་ཕལ་པ།

༢། བཤད་ ད།

༣། མན་ངག་ ད།

༤། ི་མ་ ད།

༦། ག ལེ ་༣

༧། ས། ལེ ་༡

༨། རོ་ཙ་བ། ལེ ་༢

ལེ ་༧༠ ལེ ་༣ ལེ ་༣ ལེ ་༣

༢། ང་ཚབས།༡། ག་ཚབས།



མོ་ནད།

༡། མོ་ནད་ ི་འ ེལ་བཤད།



• བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་ལས་མོ་མཚན་དང་། མངལ། ་མ། ་མཚན། མངལ་ཆགས་པ་བཅས་ ད་

མེད་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ མས་དང་འ ེལ་བའི་ནད་ལ་མོ་ནད་ཅེས་གོ་དགོས་ལ། 
• རིག་གསར་ ན་ གས་ ་བསམ་སེ ་དང་། མངལ། མ་ོམཚན། ་མ་བཅས་ ད་མེད་ ི་ ེ་འཕེལ་

མ་ལག་ལས་ ང་བའི་ནད་ མས་ལ་མོ་ནད་ཅེས་ཟེར།

མོ་ནད་ ི་འ ེལ་བཤད།

མ་ལག་ལས་ ང་བའི་ནད་ མས་ལ་མོ་ནད་ཅེས་ཟེར།

ས་ ངས་བ ན་ ི་ ི་མ་ ་བ་དཀར་དམར་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ད་མེད་ལ་

དམར་ཆའི་ ིགས་མ་ ་མཚན་དམར་པོར་ ར་ནས་ ིར་ལོ་༡༢ལོན་ནས་༥༠ བར་

་ ་རེ་བཞིན་འཛག་པ་དང་། དམར་ཆའི་ ངས་མས་མངལ་ནང་ ་ ་བ་འཛན་

ཞངི་ ་ ་ཆགས་པའི་ ་ ེད་པ། མངལ་གནས་ ི་ཤ་ལ་སོགས་པའི་ ས་ ངས་

མས་ ེད་པར་ ེད་པ་ཡིན། 

ཁམས་དཀར་པོའི་ ངས་མ་མ་རང་ག་ི ས་གསསོ་ཡིན་པས་མི་བབས་ ང་ ིགས་མ་

འ་ོམར་ ར་ནས་ ་མ་ལ་ ས་ཏེ་ ་ འི་གསོས་ ་འ ར་པ་བཅས་ ེད་པ་ཡིན།



ག་ཚབས་ནད་ལ་བ ག་པ།

༡། ག་ཚབས་ནད་ ི ་ངོ་བོ།

༢། ག་ཚབས་ནད་ ི ་ ་ ེན་ལ་ད ད་པ།

༣། ག་ཚབས་ནད་ ི ་ གས་ལ་ད ད་པ།

༤། ག་ཚབས་ནད་ ི ་ ་ ་ལ་ད ད་པ།



• ད་མེད་ ི་ཁམས་དམར་པོ་བབས་པ་ ་མཚན་ལས་ ང་བ་ ག་མ ིས་ཚ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་ནད་ཅིག་ཡིན།

• ་ ་མཚན་དང་ ་སརེ་གཉིས་ ེན་འ ་བ་ ང་འ གས་པས་ཚབས་ནད་དེ་དནོ་ ོད་

༡། ག་ཚབས་ནད་ ི་ངོ་བོ།

དང་ ་སགོས་གང་ ང་ལ་ ེར་བའི་མ་ོནད་ ག་ཚབས་རིགས་མི་འ ་བ་བ ་ ང་བ།

• ་མཚན་ལས་ ང་བ་གང་ཞགི་གསར་བའི་གནས་ བས་ ་ ག་ཚབས་ཞེས་ ་བ།

• ིངས་ཏེ་ ན་སོང་ནས་ ང་དང་བ ོངས་པས་ ང་ཚབས་ཞེས་ ་བ།



• ་ནི་ ད་མདེ་ ི་ཁམས་དམར་པོ་བབས་པ་ ་མཚན་ལས་ ང་བ།

• ོང་ ེན་ཟས་ ོད་ལོག་པ། ཟས་ ོམ་བསལི་ཟས་རགིས་བ ནེ་ གས་པ།

• ང་ ག་འ གས་པ།

༢། ག་ཚབས་ནད་ ི་ ་ ེན།

• བ ད་ཆ་ེབའི་ཟས་ མོ་བ ེན་ གས་པ།

• མེ་ཉསི་ ོས་ གས་པ། འ ག་པའམ་མ་ིགཙང་བའི་ དོ་ལམ་བ ནེ་ གས་པ།

• ོལ་བཅག་ གས་པའམ་དལ་བར་བ ད་ གས་པ།

• སེམས་ངལ་ཆེ་བའམ་ ལ་ ས་འཕོ་འ ར་ཆ་ེབ།



 ེད་པ་ ་སོ་ (མཚན་མ། ང་པའི་གནས།) མན་ཆད་ ི་ ས་པ་ མས་ཁོལ་ཞིང་ན་བ།

 ་ཞབས་ ( ་ ད། མངལ།) ཚ་འ བ་ ེད་པ།

 རོ་ བ་ (upper back) མཆིན་ ི་སོགས་གཟརེ་བ། ་ མས་ཚ་འ ག་ ེད་པ།

 བཞནི་དང་ ས་ ན་ ི་ཚར་བ་ཇེ་ཞན་ ་འ ོ་བ། ་བ་འ མ་ ན་འངོ་ཞིང་ཟ་འ ག་ལངས་པ།

༣། ག་ཚབས་ནད་ ི་ ི་ གས།

 བཞནི་དང་ ས་ ན་ ི་ཚར་བ་ཇེ་ཞན་ ་འ ོ་བ། ་བ་འ མ་ ན་འངོ་ཞིང་ཟ་འ ག་ལངས་པ།

 མངལ་ ག་འཛག་དམ་ཡང་ན་འ ིལ་དང་ ག་ ་འ ར་བ། ་མཚན་འགག་པ། ཡང་ན་ ང་ ་

ལས་མི་འབབ་པའམ་མ་ི ོམས་པ།

 ིང་ག གས་ཤིང་མི་བདེ་བ། སེམས་མ་ ིད་པ། འཚག་པ་ཟ་བ། དམར་ཐོམ་དང་ཚ་བ་ ས་པ།

མགོ་ན་ཞིང་མཚག་མ་ ི་བ། བས་འགར་ ་ ག་འཛག་པ། དང་ག་མི་བདེ་བ།



་ ད།

• ིམས་ལ་འ ར་བ།

•ཁ་ཤས་ཁར་ ས་པ། ( ག་ ་ ང་ ་ ལ་ དེ་ནརོ་ར་རེ།

• ངས་མང་བ།

༣། ག་ཚབས་ནད་ ི་ ་ ་ ེ་ གས།

• ངས་མང་བ།

་ གས།

• ་མདོག་དམར་སེར་ ་བ་སངས་ ེན་ ི་མ་ ག ་ཡ་བལ་འདབ་ ་ ར་

འ ་བ། ཡང་ན་ ་བ་དམར་བ།

ེ་ གས།

• ེ་མདོག་དམར་སེར་ ེག་པ་ བ། (thin coating)



ག་ཚབས་ནད་ ི་བཅོས་ཐབས།

༡། ག་ཚབས་ནད་ལ་ཟས་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།

༢། ག་ཚབས་ནད་ལ་ ོད་ལམ་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།

༣། ག་ཚབས་ནད་ལ་ ན་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།

༤། ག་ཚབས་ནད་ལ་ད ད་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།



ག་ཚབས་ ིའི་བཅོས་ཐབས། (བསིལ་ དོ་ ལེ་མར་བཏང་བ། Alternation)

༢། ོད་ལམ། ༣། ན། ༤། ད ད།༡། ཟས།

༢། ོང་ ེད།༡། ཞི་ ེད། ༢། བ།༡། འཇམ།



བ ེན་དགོས་པའི་ཟས་ ོམ་རིགས།

• རོ་མངར་ཁ་བ ་བ་དང་བསིལ་བའི་ཟས་

རན་པར་བ ེན་པ།

• མར་གསར།

༡། ག་ཚབས་ནད་ལ་ཟས་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།

ངས་དགསོ་འ་ིཟས་ ོམ་རིགས།

• རོ་ཚ་བ་དང་ ར་བའི་རིགས། ན་ འི་རིགས་
(spices) ར་པན་རིགས། ར་འ ས་
རིགས་ (citric fruits) ར་ ི་ བ་ནས་ ལ་ ོར་

ེད་པའི་ཟས་རིགས་(fermented foods) ལ་
ཚལ་འ ་མིན་(kimchi, pickle) ཆང་རག
(alcohol)• མར་གསར།

• ཤ་གསར། བ་ལང་གི་ཤ། ར་ཤ

• ་བསིལ། ཇ། ཆབ་ཚ། བ ོལ་ ང་།

• བ་དང་རའི་ཞ་ོདང་དར་བ།

• ར་ཚད།

• ཆག་ཚ། ེ་ ག

(alcohol)

• ས་པ་ ོ་བ་དང་ མ་པ་དེ་བཞིན་ ོད་ཆེ་བའི་
རིགས་ ག་ཤ་དང་། ཤ་ ིང་། མར་ ིང་། ་རམ་
ལ་སོགས་པ་བཟའ་བ ང་བ ེན་ གས་ ་མེད་པ།

• ཤ་མར། ཚལ། ་རམ། ཆང་སོགས་བ ད་ཅན་
རིགས་ཟ་བ ང་ གས་པ་མིན་པ།

• ཞོ་ཁོག་དང་ ང་ཚལ་ཤིང་ཏོག་ཇན་པ་སོགས་
བཟའ་ གས་ ་མེད་པ།



བ ེན་དགསོ་པའི་ ོད་ལམ།

•བསེར་ ་དང་ཤིང་ ིབ་ནི ་གསིང་བ ེན་པ།

• ་འ མ་བསིལ་གནས།

༢། ག་ཚབས་ནད་ལ་ ོད་ལམ་ ིས་བཅོས་ཐབས།
ངས་དགསོ་པའ་ི ོད་ལམ།

• ད་ལ་ཞེ་ ང་ ག་པོ་ ེས་པ།

• མེ་ཉི་ དོ་ གས་པ། འ ག་ ེས་ ག་ ལ་ ས་པ།

• ་མཚན་འབབ་ལ་ཉེ་ བས་ ས་འ གས་པར་མི་
• ་འ མ་བསིལ་གནས།

•མ་འ གས་དལ་བར་བ ད་པ།

• ི་བཟང་བསིལ་ཞིང་།

• ཡིད་ ་འངོ་བས་ ག

འ ག་པ། ང་བའི་ ལ་ ་མ་ིབ ད་པ་དང་ ་ ང་

མར་མི་བ ལ་བ། ལག་པ་ ་འ གས་ནང་མི་བ ་བ།

• མི་ཐགེ་ ར་དང་ས་སན་བ ོས་པ།

• ག ་ ན་བཀང་དང་འཛང་ག་བ ི་བ།

• བང་ ག་གཏོང་བ། Strenous exercises

• ཉིན་ ང་ཚ་བའི་ ས་གཉིད་ལོག་པ་ ངས་བ།



༣། ག་ཚབས་ནད་ལ་ ན་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།

༢། ོང་ ེད།༡། ཞི་ ེད།

མངར་ཁ་བ ་བསིལ་ ན། མངར་བའ་ིབཤལ་ ིས་ ང་བ།

ཐོག་མར་ ེར་བའི་ནད་བ ས། མ་ ་༤ཐང་། ཐང་ཆེན་༢༥

ས་གཤེར།

༢། ་གཤརེ། ་ཞབས་ ་བ ག་ ། འ ས་དང་བ ་མཉ་ེ ས་ སེ་ ་ ངོ་ དེ་པ།༡། ོ་གཤེར། ་མཚན་འ ལི་བ་དང་ ག་ཚབས་མ་ ས་ ངོ་བ།

༢། ང་ ་།༡། ཆེན་པོ། ༢། དངོས་གཞི། མངལ་ ་ ན་བ ལ།

ཚངས་ར་དང་ ་ཞབས་ལ་ གས།

༡། ོན་འ །ོ

ཐོག་མར་ ེར་བའི་ནད་བ ས། མ་ ་༤ཐང་། ཐང་ཆེན་༢༥

དཔེར་ན། ་ ་༡༤ འལོ་སེ་༢༥ གྷི་ཝམ་༩ ཙན་༡༨ ཨ་གར་༨



༣། ག་ཚབས་ནད་ལ་ ན་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།

ཞི་ ེད་ ི་ ན།
•ཐོག་མར་ རེ་བའ་ིནད་བ ས་ རི། མ་ ་༤ཐང་། ཐང་ཆནེ་༢༥ (འ ས་ གས་ ས་ ་ིཁ་ མ་དང་ག་འགག །ཕ་ོབ་ན་ལ་ ་

འི་ཚ་བ་ །ེ །དེ་ ས་དངསོ་གཞིའི་ ི་ ན་གང་འསོ་བ ེན།)
•དེའི་ སེ་འལོ་ས་ེཉརེ་ ་དང་ ་ ་༡༤ གྷི་ཝམ་༩ ཙན་དན་༡༨ ཨ་གར་༨ ག ་རིལ་༡༣ སགོས་བཏང་བ།

•ར་ོ དོ་གཟརེ་ཤས་ཆ་ེན་ ག་ཤས་ཆ་ེབས་ཙན་དན་༡༨ དང་ཨ་གར་༣༥ སོགས་བཏང་།

•ཕ་ོབ་ན་བ་ཤས་ཆ་ེབ་ལ་བདེ་ དེ་ མོས་ ན། ག ་རལི་༡༣

•
ཕ་ོབ་ན་བ་ཤས་ཆ་ེབ་ལ་བདེ་ དེ་ མོས་ ན། ག ་རལི་༡༣

• ་ཞབས་དང་རོ་ ོད་ ལེ་ནས་ན་བ་ལ་ ་ ་བ ་བཞ།ི

•མཁལ་ དེ་ཤས་ཆེར་ན་བ་ལ་གཉེན་པ་ོ༡༨ སེ་འ ་ ན་བདེ།

• ་མཚན་འ ལི་བ་དང་ ་ ད་ སོ་བ ངས་ཆེ་བའི་ བས་ ་ཞ་ི དེ་༡༡ དང་ ན་བཤགི་ ོ་ ེ་ཕ་ལམ་སོགས་བཏང་བ།

• ་མའ་ི ག་ཚབས་ལ། བད་ེ ག ་ ་༡༤ འལོ་ཟེ་ཉརེ་ ་། ཞི་ ེད་༦

• ག་ཚབས་ ེན་ ་ི དོ་གཟརེ་ཆ་ེབ་དང་ ང་ དོ་ལ་ ངས་ན་ཟངས་འ མ་ བ་པ།

• ་ཚབས་ལ་བསམ་ ང་། ག ་དཀར། ཡང་བསམ་ ང་(༢)དང་ཙན་དན་༡༨

• ་ཚབས་ལ་གཉནེ་ཁ་ གས་ཆནེ་པ་ོམེད་ན་ཨར་ ། ཆེ་ན་ཨར་ ་དང་ཚངས་ ་ར་ེམསོ་བཏང་བ།

•མོ་ནད་ ང་ཚབས་དང་ ག་ཚབས་གཉིས་ཀར་ཨ་གར་༣༥ བཏང་ཆགོ་པ། ང་འཛག་དང་ དེ་པ་ན་བ་ལ་འབའ་བསམ་དང་ ག་

ེལ་ ༡༠ སོགས་བཏང་དགསོ་པ། ང་བ་ གས་ཆནེ་པ་ོའཛག་པ་ལས་ཚ་བ་ ་བ་ནས་མདེ་ན་ཉི་ད ལི་བཏང་ཆགོ་པ།



༤། ག་ཚབས་ནད་ལ་ད ད་ ིས་བཅོས་ཐབས་བ ན་པ།

༢། བ་ད ད།༡། འཇམ་ད ད།

• ལ་ད ང་བ།

• ་ཡི་འ ལ་འཁརོ།
• གང་ ས་ ་ལ་གཏར།

• ོད་ ་ ་ ང་དང་ ང་ ་གཏར་བ།• ་ཡི་འ ལ་འཁརོ།

• བསིལ་ ིས་ ་ཞབས་ ་བ ག་པ།

•བ ད་ ི་ ་དང་འ ་ ་ ་ ་སོགས་ ིས་ གས།

• ོང་གི་ ོན་འ འོ་ི བས་ མ་འཆསོ། བ ་མཉ་ེ

སོགས་ ང་ ེད་ཆོག་པ།

• ོད་ ་ ་ ང་དང་ ང་ ་གཏར་བ།

• ད་ ་ལངོ་ ་དང་ ིན་ག ག་གཏར་བ།



ག་ཚབས་ནད་ ི་ ོན་འགོག



• ན་ ་ ་མཚན་འབབ་པའི་ན་ཚད། ་མཚན་མང་ ང་གི་ཚད་གཞི་དང་ ས་ ན་བཅས་ལ་ད་ོ ང་ ད་པར་ ་ ་གལ་ཆེ། ིར་ ད་

མེད་ལོ་ན་བ ད་ལས་ ང་བར་ ་མཚན་འབབ་པའམ་ལོ་ན་བཅོ་ ་བ ལ་ཡང་ ་མཚན་མ་འབབ་པ། ་མཚན་ཚད་མེད་འབབ་པའམ་

ས་ ་མ་འབབ་པར་ཆད་པ་བཅས་ ང་ཚ་ངེས་པར་ ་ ན་པར་བ ེན་ག གས་ ིས་བ ག་ད ད་ ེད་དགོས།

• དེ་མིན་ ་མཚན་འབབ་པའི་གནས་ བས་ ་ ག་མ སི་འཕེལ་བའི་ཟས་ ོམ་རོ་ཚ་བ་དང་ ར་བའི་རིགས་དཔེར་ན་ ོར་རམ་ ན་ ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཟས། ར་

པན་ནིམ་ ། ལ་ཚལ་(pickle) སོགས་དང་། ཡང་ ང་བ་འཕེལ་བར་ དེ་པའི་རོ་མངར་བའི་ཟས་ ོམ་ ་གར་ ི་མངར་ཟས་རིགས་(Jalebi, ladoo

etc) དང་ ་མངར་མོ་(cold drinks, fruit juices) ་ ། འ གས་ མ་ནས་བཏོན་པའི་ ་ ང་མོ། འ གས་པ་ ེ་རིལ་སོགས་ལ་འཛམ་དགོས།

༡། ག་ཚབས་ནད་ ི་ ོན་འགག

etc) དང་ ་མངར་མོ་(cold drinks, fruit juices) ་ ། འ གས་ མ་ནས་བཏོན་པའི་ ་ ང་མོ། འ གས་པ་ ེ་རིལ་སོགས་ལ་འཛམ་དགོས།

• ་མཚན་འཛག་བཞིན་པའི་གནས་ བས་ ་ ོད་ལམ་མི་ ལ་ཙམ་བཅག་པ་ལས་ ས་ ལ་ཤིན་ ་ ག་པོའམ་ཉནི་གང་ཉལ་བ་སོགས་ ོལ་བཅག་ ་བ་ནས་མེད་

པ་མིན་པ། གོས་ བ་པོ་སོགས་ ོན་ནས་ ས་ཡངོས་སམ་ ག་པར་ ་ ་ཞབས་དང་མཁལ་ ེད་ ང་པ་སོགས་ ས་ ད་ ང་ ་མི་བ ག་པ། འ ིག་ ོད་ ོང་བ། ེ་

ལམ་དང་མཚན་ཁར་ ་ ོན་མོས་ཉིན་ ར་བ ས་ནས་གཙང་མ་ཉར་བ། འདམོས་ཤོག་(Sanitary napkin/pad)གམ་ ིང་བལ་(tampon)གཙང་མ་བེད་ ོད་

ེད་པ་མ་ཟད། ་ཚད་ག མ་བཞིའི་ནང་ ན་ལ་འདོམས་ཤོག་ཐེངས་རེ་བ ེ་བོ་ ག་ཐབས་ ེད་དགོས།

• ་མཚན་འཛག་ བས་ ་ཞབས་དང་ ེད་པར་ན་ ག་ཆེར་ ང་ཚ་ ན་པར་བ ེན་ག གས་མ་ ེད་པར་ཐད་ཀར་ ག་བཅག་གི་ ན་ (over the 

counter, OTC drugs) འ ་མིན་བ ེན་པའམ་གཞོན་ ས་ ེས་འགོག་གི་ ན་ཚད་མེད་བ ེན་ཚ་ ད་མེད་ ི་ ལ་ འི་(hormone) ེད་ལས་ཉམས་

པས་ ་མཚན་མི་ ོམས་པ་སོགས་ ང་།



ག་ཚབས་ནད་ ི་ད ེ་བ་བཤད་པ།

༡། ག་ཚབས་རིགས་བ ་ ེ ་ ག་ ་བཤད་པ།



 ་ ་མཚན་དང་ ་སེར་གཉསི་ ེན་འ ་བ་ ང་འ གས་པས་ཚབས་ནད་དེ་དོན་ དོ་

དང་ ་སོགས་གང་ ང་ལ་ རེ་བའི་མོ་ནད་ ག་ཚབས་་རིགས་མི་འ ་བ་བ ་ ང་།

ག་ཚབས་རིགས་བ འི་ ང་ ེན།

 དེ་དག་ནི་༡) ོ་བའི་ ག་ཚབས། ༢) ིང་གི་ ག་ཚབས། ༣) མཆནི་པའི་ ག་ཚབས།

༤) མཆེར་པའི་ ག་ཚབས། ༥) མ ིས་པའ་ི ག་ཚབས། ༦) མཁལ་མའི་ ག་ཚབས།

༧) ་མའ་ི ག་ཚབས། ༨) འོ་ཚབས། ༩) ་མའི་ ག་ཚབས། ༡༠) ག་ཚབས་གོར་པ།



ག་ཚབས་ ོ་ལ་ ེར་བའི་ནད། ་ ་ ོ་ ་ ིམས་ཤིང་མ ང་བ་དང་ ་མདོག་དམར་
སེར་ ་ཡ་ཡོད་པ། ་བ་ ་སེར་སངས་མ ོགས་པ།

ནད་ གས།

• ོ་མང་རོ་ ོད་གཟེར།

• ཡན་ལག་ ིད་པ།

དང་པོ། ོ་བའི་ ག་ཚབས།

• ཡན་ལག་ ིད་པ།

• ཁ་གདོང་ ངས་པ།

• ད་འགག ད གས་གཏོང་མི་བདེ་བ། ེ་བ ས་དཀའ་བ།

ན་དང་ད ད།

• གྷི་ཙན། ཙན་དན་༢༨ ་གང་༧

• བ་ ི་ཚགས་པ་༤ དང་ ༥ ལ་མེ་ བ་པ།



ག་ཚབས་ ིང་ལ་ ེར་བའི་ནད། ་ ་འ ར་འ ིལ་དང་ ིམས་ཤས་ཡོད ཁ་ཤས་ལ་ཁར་ ས་པ།

ིང་ ར་ ོད་པ། ་མདོག་དམར་སེར་རམ་དཀར་སེར་ ་བ་ཆེ་བ།

ནད་ གས།

• རོ་ ོད་གཟེར།

• ་ཞབས་ན་ ག་དང་ཚ་བ།

གཉིས་པ། ིང་གི་ ག་ཚབས།

• ་ཞབས་ན་ ག་དང་ཚ་བ།

• དངངས་ ག ིང་ག གས།

ན་ད ད།

• འོལ་སེ་༢༥ དང་ཨར་བ ད་མཉམ་བ ེས། ་ ་༡༤ འ ས་ག མ་ ན་མར།

• ང་མཐིལ་ ི་ ་ ་ལ་ ག་ ན་ ་ བ་པའམ་

• ཚགས་པ་༦ པར་ཧར་མེ་དང་ ་མེ་གང་ ང་ བ་པ།



ག་ཚབས་མཆིན་པར་ ེར་བའི་ནད། ་ ་ ག་ཚབས་ ི་དང་འ ་བའི་ཁར་མཚན་ ་ ་ ིམ། ་མདོག་

སེར་བའམ་དམར་ཤས། ངས་ཆེ། ི་ངན། ལ་ལ་དམར་ ོགས།

ནད་ གས།

• མིག་ ིན་དམར་རམ་སེར།

• མཆིན་པའི་ ེང་ ་མནན་ན་ན་ ག་ཆེ་བ། མགོ་བོ་ན་བ།

ག མ་པ། མཆིན་པའི་ ག་ཚབས།

• མཆིན་པའི་ ེང་ ་མནན་ན་ན་ ག་ཆེ་བ། མགོ་བོ་ན་བ།

• མཆིན་པ་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་ཕོ་ ན་འ ་བ།

• ཁ་ཤས་ལ་ཕོ་བ་ན་ཞིང་མཆིན་པའི་ ད་འ ར་འ ར་ཆགས་པ།

ན་ད ད།

• གྷི་ཝམ་༩ ག་༩ ར་༧ མན་བསིལ། འོལ་སེ་ཉེར་ ་སོགས་ནད་གཞིར་གཞིགས་ཏེ་གཏོང་དགོས་པ།

• ་ ང་གཡས་པ་གཏར་བ།

• ཚགས་པ་༨ བ ེགས་པ།



ག་ཚབས་མཆེར་པར་ ེར་བའི་ནད། ་ ་ ག་ཚབས་ ི་དང་འ ་བའི་ཁར་མཆེར་ ་ ན་ ང་ལ་ བ་པ།

་མདོག་དམར་ ང་ཅན། དངས། ་ཡ་བར་ན་ཡོད་པ།

ནད་ གས།

• ་ཞབས་ན་ཞིང་གཟེར་བ།

• ཕོ་བ་འ ོག་ཅིང་ ོས མཆེར་ ེང་ན་བ།

བཞི་པ། མཆེར་པའི་ ག་ཚབས།

ཕོ་བ་འ ོག་ཅིང་ ོས མཆེར་ ེང་ན་བ།

• གདོང་ལ་ཤ་འཁེབས། མ ་ཏོ་ ོ་ནག་ཆགས་པ་དང་གཡའ་བ།

• ་ཆགས་པ།

ན་ད ད།

• ཨ་ ་༧ ཨ་ཞི། ཞི་སེར། ཀོ་ལ་༡༣

• ད ད་ལ་ ་ ང་གཡོན་པ་ལ་ ག་ བ་པའམ།

• ཚགས་པ་༡༡ པ་དང་མཆེར་ ེང་ལ་མེ་ བ་པ།



ག་ཚབས་མཆེར་པར་ ེར་བའི་ནད། ་ ་ ག་ཚབས་ ི་དང་འ ་བའི་ཁར་ ག་པར་མ ིས་ ་ ་ལ་

ིམ། ་མདོག་དམར་སེར་ ངས་པ་ཆེ་ཞིང་ ི་མ་ངན།

ནད་ གས།

• ས་ཉམ་ ང

• ོམ་དད་ཆེ། ོ་ །

་པ། མ ིས་པའི་ ག་ཚབས།

ོམ་དད་ཆེ། ོ་ །

• ཤ་ གས་སེར་པོ། ཁ་ཁ། ཟས་མི་འ ་བ།

ན་ད ད།

• ཏིག་ཏ་༨ ཞི་ཏིག གྷི་ཏིག ཞི་སེར།

• ལ་འདོན་པ།

• མ ིས་ ་གཤའ་རིངས་ལ་ ག་ བ་པ།

• ཚགས་པ་༡༠ པར་མེ་ བ་པ།



ག་ཚབས་མཁལ་མར་ ེར་བའི་ནད། ་ ་ ག་ཚབས་ ི་དང་འ ་བའི་ཁར་ ག་པར་མཁལ་ ་ ་

ལ་དལ་བ་འམ་ཡང་ན་མཁལ་ ་ ིམ་ཤས་ཡོད་པ། ་མདོག་

དམར་ལ་ ོགས་པ། ཡང་ན་ ོ་དཀར་ ་ཡ་ ེ་མ་འ ་བ་ ང

ནད་ གས།

• མཚན་ད ག་གཡའ་བ། མོ་མཚན་ཚ་བའམ་ ་ཁ་ཚ་ཤར་ བ་པ།

ག་པ། མཁལ་མའི་ ག་ཚབས།

མཚན་ད ག་གཡའ་བ། མོ་མཚན་ཚ་བའམ་ ་ཁ་ཚ་ཤར་ བ་པ།

• ེད་སོ་མན་ཆད་ ས་པ་ན་ ག ་ ད་ཚ་ ེང་ ེང

• མཁལ་ ་འ ས་པ།

ན་ད ད།

• ཨ་ ག་༡༩ ཨ་ ་༡༨ པད་རག ེར་ ང་། སར་ ང ར་ མ་༡༣ གཉེན་པོ་༡༨

• ད ད་ལ་ ིན་ག ག་གཏར་བའམ།

• ཚགས་པ་༡༤ བ ེགས་པ།



ག་ཚབས་ ་མར་ ེར་བའི་ནད། ་ ་ ག་ཚབས་ ི་དང་འ ་བའི་ཁར་ ག་པར་ ་མའི་ ་ ོམ་ལ་

ག་པའམ་ཡང་ན་ ིམ་མ ོགས། ་མདོག་དམར་སེར་དང་ ོ་ །

ནད་ གས།

• ་མར་ཚ་ཤར་ བ་པ།

• ན་ ག་ ི་བ གས་པ་ ར་གཏོང་།

བ ན་པ། ་མའི་ ག་ཚབས།

ན་ ག་ ི་བ གས་པ་ ར་གཏོང་།

• བས་རེ་བཤང་བར་ ག་ ན་ ་ཐོན།

• ་ ོད་ནས་ ་ ད་བར་ ང་ཐབས་ ་ ་ ང་བ།

ན་ད ད།

• བ ད་ ི་ འི་ གས་བ ག་ཅིང་། ག་༩ ག་ ང་། གསེར་ ང་། ་ ་༡༤ ཞི་ ེད་༡༡

• ད ད་ལ་ཚགས་པ་༡༧ ལ་མེ་ བ་པ།



ག་ཚབས་ ད་ ་ ེར་ནས་མོ་མཚན་ནས་འོ་མ་དཀར་པོ་ ་ ་འཛགས་པའི་ནད་ཅིག་རེད།

་ ད་ཁ་ ིང་གཏིང་ལ་ ིམས་པ། ་མདོག་ ག་པར་དཀར་ཤས་ཅན་འོ་ ལ་འ ་བ་ ང

ནད་ གས།

• ་མཚན་འོ་མའི་ཁའི་ ་འ ་བ་འཛག

བ ད་པ། འོ་ཚབས།

་མཚན་འོ་མའི་ཁའི་ ་འ ་བ་འཛག

• ིང་འ ོ། སེམས་འ བ་པ། ་སོ་ན།

• ག་ མ་ ེད་པ། ཤ་ མ།

• གདོངས་མདངས་ཉམས་པ།

ན་ད ད།

• ོ་འ ས་ ན་སོ་བ་སོགས་འ ་ འི་ གས་ ས་པོ་ལ་ ་ཞིང་ ་མར་ ག་པ་དང་། ཐང་༢༥

འོལ་སེ་༢༥ གཉེན་པོ་༡༨ ང་བ་ཤས་ཆེ་ན་པད་རག་སོགས་ནད་གཞིར་གཞིགས་ཏེ་གཏོང་།



ག་ཚབས་ནད་དེ་ ་མར་ ེར་བའི་ནད། ་ ད་ ་མ ོགས། ་མདོག་དམར་སེར་ ་ཡ་ཡོད་།

ནད་ གས།

• ་མ་གཉན་ཚད་ ས་ནས་ ངས་པ།

• ག་གཟེར་ཆེ་ལ་དམར་པོ་ཆགས་ཡོད་པ།

• ངས་འ ར་ ང་ ང

ད ་པ། ་མའི་ ག་ཚབས།

ངས་འ ར་ ང་ ང

• གས་པ་ཚ་ ་མའི་ ན་ གས་ ར་ ང

• ཁ་ཤས་ལ་ ང་ མ་དང་ཚ་བ།

• ོམ་དད་ཆེ་བ་སོགས་ ང

ན་ད ད།

• ང་ ི་༡༢ ང་ ་། ཕན་ ན། ་ཡོད་ན་ ་བཅོས་ ར་ ་དགོས།

• ད ད་ ་ བ་ ་ ག་འ ས་ལ་ ག་གཏར། ཚགས་པ་༣ དང་༧ ལ་བ ེག་པ།



གོར་པ་ནི་ ོག་ ོག་མ ེགས་པོའ་དོན་དང་ ག་ཚབས་ནད་དེ་ ་ ད་སོགས་ལ་ ེར་བའི་ནད་

ཅིག་རེད། ་ ད་ཁར་ ིང་གཏིང་ ིམ་ཤས་ཡོད་པ། ་མདོག་ ག་ཚབས་ ི་དང་འ །

ནད་ གས།

• ས་ ི།

བ ་པ། ག་ཚབས་གོར་པ།

ས་ ི།

• འ ོ་མི་ཤེས།

• ག་ལིང་ཆགས་ནས་ ་ ད་མ ེགས་པོ་ཆགས་པ།

• ་ ད་བ ངས་ནས་ན་ ག་ ང་ བ་ ེད་པ།

ན་ད ད།

• འ ་འམ་ འི་ གས་ ་ཞིང་། ཨ་ ་༡༠ ཨ་ ་༡༧ ག་ ན་༩ སོགས་གང་ ང་གཏོང་བ།

• ད ད་ ་ལོང་ ་་དང་ཡོབ་གོང་གཏར་ཞིང་ཁ་ཟས་ ིད་ ི་རིགས་བ ེན་པ།



མ ག་བ ་བའ་ིགཏམ།

•ཨ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷཻ་ཥ་ ་ ་ ་བཻ ་ ་བྷ་ ཱ་ ཱ་ཡ། ཏ་ ཱ་ག་ ་ཡ། ཨ ྷ་ཏེ་སཾ ཀ་སཾ་ ་

ཡ། ཏ ་ ཱ། ཨ་བྷཻ་ཥ་ ་བྷཻ་ཥ་ ། མ ་བྷཻ་ཥ་ ། བྷཻ་ཥ་ ། ཱ་ ཱ་ས་ ྒ་ཏེ་ ཱ །

•༈ ཏ ་ ཱ། ཨ་བྷཻ་ཥ་ ་བྷཻ་ཥ་ ། མ ་བྷཻ་ཥ་ ། བྷཻ་ཥ་ ། ཱ་ ཱ་ས་ ྒ་ཏེ་ ཱ །

• སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་ ེད་པ། ། ར་ ་ནད་ལས་ཐར་ ར་ནས། །

•འ ོ་བའི་ནད་ མས་མ་ ས་པ། ། ག་ ་འ ང་བ་མེད་པར་ཤོག །



ད ད་གཞིའི་ཡགི་ཆ་ཁག References

• ག ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། བ ད་ ི་ ིང་པོ་ཡན་ལག་བ ད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་ ད་ཅེས་ ་བ་བ གས་སོ། ( ད་

བཞི།) ་རམ་ས་ལ་ ན་ ིས་ཁང་། ི་ལོ་ ༢༠༠༦།

• ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚ། གསོ་བ་རིག་པའི་བ ན་བཅོས་ ན་ འི་དགོངས་ ན་ ད་བཞིའི་གསལ་ ེད་བཻ་ ར་ ོན་པོའི་མ ླི་

ཀ་ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ། །པོད་དང་པོ། ་རམ་ས་ལ་ ན་ ིས་ཁང་། ི་ལོ་ ༡༩༩༤། ༢༠༠༧། ོ་ ་ཚ་ མ། གསོ་རིག་ ད་

བཞིའི་འ ེལ་ཆེན་ ང་ ོང་ཞལ་ ང། སི་ ོན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། ི་ལོ་ ༢༠༠༠།

• བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ། པོད་དང་པོ། ་ས། བོད་ ོངས་མི་དམངས་དཔེ་ ན་ཁང་། ི་ལོ་ ༡༩༩༠།• བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ། པོད་དང་པོ། ་ས། བོད་ ོངས་མི་དམངས་དཔེ་ ན་ཁང་། ི་ལོ་ ༡༩༩༠།

• ད ་འ ལ།  བོད་ གས་གསོ་རིག་ཚག་མཛད་ཆེན་མོ། པེ་ཅིང་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། ི་ལོ་ ༢༠༠༦། 
• བསམ་གཏན། གསོ་རིག་ ིང་བ ས་ ་རེངས་གསར་པ། པར་ཐེངས་གཉིས་པ། ་ས། བོད་ ོངས་མི་དམངས་དཔེ་ ན་ཁང་། 

ི་ལོ་ ༡༩༩༧།

• ོབ་དཔོན་ཕ་ཁོལ།  ཡན་ལག་བ ད་པའི་ ིང་པོ་བ ས་པ། པེ་ཅིང་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། ི་ལོ་ ༡༩༨༩།

• ན་ད ད་ ་བའི་ ལ་པོ། ་རམ་ས་ལ་ ན་ ིས་ཁང་། ི་ལོ་ ༡༩༩༤།

• ལ་ཡོངས་བོད་ གས་གསོ་རིག་འ ིང་རིམ་ ོབ་ འི་ཚད་བ འི་ ོབ་དེབ། མཚ་ ོན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་། ༡༩༨༧།


