
མོ་ནད་ཕལ་པ་དང་སྦྲུམ་མའི་འཕོད་བསྟེན། 

Dr. Migmar 

Tibetan Medical & Astro. Institute  

Gangchen kyishong, Dharamsala. H. P. India   

 



བརྟག་ཐབས། 
                        ནད་ལ་བལྟ་རྟེག་དི་བས་ཡོངས་ཤྟེས་བྱ།། 
 
༡༽ མིག་གིས་བལྟ་བ།       ༢༽ སོར་མོས་རྟེག་པ།       ༣༽ ངག་གིས་དི་བ། 
 

 



 
 མངལ་ཆགས་མཚན་མས་ས་བོན་འཛིན་པ་དང་། 
    འདོད་པ་ངོམས་ཤིང་ལུས་སོམ་ལི་བ་ཡིན། 
  
 ཟླ་མཚན་མི་ལྡན་པ། 

 

 

 
 

 མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པའི་རྟགས། 



 ཟླ་བ་དང་པོའ་ིགནས་སྐབས། 
 

• ཁུ་ཁྲག་འདྟེས་པ། 

• ཞོ་ཆགས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ། 
 
 མངལ་སྲུང་ཐབས། 
ལ་པོ་རོལ་དག་མཚན་མོ་གིད་མི་ལོག 

ིན་གིད་ཤུགས་བཀག་ཚ་རོ་ལི་བ་དང་། 

བཤང་དགག་ཟས་དང་རོན་ཁྲུས་མས་བཏང་དང། 

གཏར་ག་ལ་སོགས་ཟླ་བརྒྱད་བར་དུ་སྤང་། 
(གཞན་ཡང་སོ་ང་རྟེན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་རིགས། ཚིག་ཇ་ལ་སོགས་ཇའི་རིགས། 

ལས་སྣོན་བྱས་པའི་ཟས་རིགས་སོགས་འཛེམ་དགོས་གལ་ཆྟེ། 

 



བདུན་ཕག་བཞི་པ། 
 
 མཚན་མ་དོད་པའི་དུས། 

 
 མཚན་མ་དོད་པའི་རྟགས།(འཁྲི་ནད།) 

 
 མངལ་སྲུང་བ། 
               དྟེ་བཀག་མངལ་འཇིག་གཟུགས་མི་སྡུག་པར་འགྱུར། 
                  དྟེ་བས་གནོད་པའང་ཕན་བསྟེས་ཅུང་ཟད་འབྱིན། 
 
 
 

དང་པོ།   མཚན་མའི་ནད། 



 
འཁྲི་ནད་གསོ་བཅོས་ཀི་ཐབས། 
 

 སྨན་གིས་བཅོས་པ།   ཞི་ཏིག(༢+༢)  གསྟེར་མདོག་ལྔ་པ།  ཞི་གསྟེར།  ཨར་ཀླུ། 
 
 

 དཔྱད་ཀིས་བཅོས་པ།      རླུང་འཁྲུགས་པས་ནི་སོང་སྐྱུགས་བྱྟེད། 
                                        སྐྟེ་སོང་དྲུག་པ་ཨན་སོང་མྟེ་ཡིས་བསྟེག 
 
 
 ཟས་ཀིས་བཅོས་པ།     གང་འདོད་ཟས་བྱིན་རྟ་བོང་བྱ་ཤ་སྤང་།ཞྟེས་དང་ 
                                རུས་ཐང་བཅུད་ཟད་བཏང་བས་བདྟེ་བར་འགྱུར། 
  
 
 སོད་ལམ་གིས་བཅོས་པ།   དྟེ་ལ་ིན་གིད་མི་ལོག་གྲང་མི་བྱ། 
                                        དག་དལ་མི་བྱ་སྐམ་སར་རན་ཙམ་བཅག 

 



 
 
ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་བདུན་ཕག་སོ་གཅིག་ནས། 
 
སོ་ལྔའི་བར་གིས་ཐམས་ཅད་ཆྟེར་འཕྟེལ་བྱྟེད། 
 
མ་དང་བུ་གིས་ཐང་རྟེ་གཟི་མདངས་འཕོ། 
 

  མ་དང་བུ་གིས་སྲུང་བའི་ཐབས། 

ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་གནས་སྐབས། 



 
བུ་མ་ཕིན་ལ་གསོན་པོ་དང་གཤིན་པོ་གིས། 
གསོན་པོ་ནལ་བུ་དབྱུང་དང་བཙར་མ་འདོད། 

 
༡༽བཙར་མ་འདོད། 
 
•                 ནང་བུ་སྣོད་ནས་བཙའ་དཀའ་བ། 
•                 བར་རུས་མིག་ནས་བཙའ་དཀའ་བ། 
•                 ཕི་ཤ་པགས་ནས་བཙའ་དཀའ་བ། 
 

གིས་པ།   བུ་མ་ཕིན་པ། 



༡༽    ནང་བུ་སྣོད་ནས་བཙའ་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན། 
 
•        རླུང་གི་དཀུ་བཀག་ཟླ་བ་ཚང་ཡང་འགོར། 
 
གསོ་ཐབས། 
•      སྨན།   རྒྱ་རུ་བཅུ་བཞི།   ཞི་བྱྟེད་༡༡       ཞི་བྱྟེད་༦     ར་རླུང་༢༠ 

•      དཔྱད། 
             བུ་སྟེ་མ་བཏུབ་ཟུག་ཆྟེ་ན། 
             གཏའ་རུ་སྦྲང་དང་མར་བསྟེས་ལ། 
             སྨད་དུ་དུགས་ནི་བྱ་བར་བཤད། 
             དྟེ་ཡི་དབྱུང་བར་ཐྟེ་ཚོམ་མྟེད། 
                                                      (མདོར་བསྡུས་གསང་ཏིག་སོན་མ་ལས།) 



༢༽བར་རུས་མིག་ནས་བཙའ་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན། 
 
• མཚང་རུས་ཀི་ཆྟེ་ཆུང་། 
• མཚང་རུས་ཀི་དབྱིབས། 
• སྙུང་གཟུགས། ཡ་མ་གཟུགས། ཕ་ལྟེ་བ། ཐུང་བ། 

 
གསོ་ཐབས། 
 
 བར་གི་རུས་པའི་མིག་ནས་མ་ཐོན་ན། 
    མཚོགས་མ་བརྟོལ་ལ་མཛུབ་མོས་དག་རུ་འཐྟེན། 
 
 བཤགས་བཅོས་རྟེས་ཀི་གསོ་ཐབས།                                                                     

 



༣༽  ཕི་ཤ་པགས་མིག་ནས་བཙའ་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན། 
 
རྒྱུད་ལས། མངལ་རྒྱས་ཟླ་བ་ཚང་ཡང་བཙའ་བ་དཀའ། 
 

•མངལ་ཁ་རྒྱས་པ། 
•མངལ་སྐྟེ་སྐྲངས་པ། 
•སྟེ་ལམ་ནང་ངོས་སྐྲན་ཆགས་པ། 
•བྱིས་པ་འཚོ་ཆྟེ་པ། 
 

གསོ་ཐབས། 
ཕི་ཡི་ཤ་པགས་མིག་ནས་མ་ཐོན་ན། 
རྟེད་བཅིངས་ས་སྟེང་བཞག་ལ་ཕག་པ་མནན། 
 



གསུམ་པ།    མགོ་མཇུག་ལོག་པ། 

མངལ་བུའི་གནས་སངས། 
 

•    མགོའ་ིགནས་སངས། 
•    འཕོངས་ཀི་གནས་སངས། 
•    འཕྟེད་ཀི་གནས་སངས། 
 

མགོ་འཇུག་ལོག་པའི་བཅོས་ཐབས། 
• རྟག་ཏུ་བསྐུ་བྱུག་བྱྟེད་པ། 
• སྦྲུམ་དུས་བརྟག་དཔྱད། 
 



བཞི་པ།   རོག་མ་ཕིན་པ། 
བུ་རོགས་མ་ཕིན་པའི་རྒྱུ་རྟེན། 
 
• བུ་རོགས་ཀི་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་ཆགས་དབྱིབས། 

 
• སྨན་པས་བཙན་ཤུགས་ཀི་བུ་རོགས་ཕིར་འཐྟེན་པ། 

 
• ནལ་བུ་མང་པོ་བཏོན་དགས་པ། 
 
• བུ་སྣོད་ཀི་འཁུམས་ཤུགས་ཞན་དགས་པ། 

 



གསོ་ཐབས། 
 
• སྨན་གི་བཅོས་པ།    དྟེར་ཐོགས་རྒྱུ་ནི་རླུང་ཡིན་ཏྟེ།  
                           དྟེ་བཅོམ་ཤ་མ་མྱུར་དུ་འབྱུང་། 
 
• དཔྱད་ཀི་བཅོས་པ། 
                      མངལ་དུ་ཐོགས་ན་སྦྲུལ་ནག་པོའ།ི 
                      པགས་པས་མོ་མཚན་བདུག་པར་བྱ། 
 
 



 ལྔ་པ།       བུ་སྣོད་ལུག་པ། 
  
 བུ་སྣོད་ལུག་པའི་རྒྱུ་རྟེན། 
 
•ཕྲུ་གུ་བཙས་རྟེས་ངལ་གསོ་ཡག་པོ་མྟེད་པ། 
 
•ཕྲུ་གུ་ཐྟེངས་མང་པོ་བཙས་པ། 
 
•རྟག་ཏུ་བཤང་གཅི་གིས་ཤུགས་ཀིས་བཙིར་བ། 
 
•ཐུར་སྟེལ་རླུང་ལོག་པ། 
 



བུ་སྣོད་ལུག་པའི་གསོ་ཐབས། 

• དཔྱད་ཀི་བཅོས་པ།  

 བུ་སྣོད་ལུག་ན་ཆུ་འཇམ་འོ་མས་བཀྲུ། 

 ཕི་ནང་སོག་ལ་མཛུབ་མོས་སྟེབ་ཚད་བསིགས། 

 གཡྟེར་མས་ཨིག་ཏུ་བཅུག་པས་ཚུད་པར་ངྟེས།།       

• སྨན་གི་བཅོས་པ།  གཡུ་དིལ་༡༣  ཐང་ཆྟེན་༢༥   ར་རླུང་༢༠    ཨར་ཀླུ། 

• སོད་ལམ།     དག་ཤུལ་གི་ལས་རམས་སྤང་དགོས། 

• ཟས།          ཟས་སྐོམ་གསར་བཅུད་བསྟེན་དགོས། 



དྲུག་པ།     བཙས་རྟེས་ཁྲག་ཤོར་བ། 
 
ཁྲག་ཤོར་བའི་རྒྱུ་རྟེན། 
 
•ཐུར་སྟེལ་རླུང་དང་ཁྱབ་བྱྟེད་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་མས་པ། 
 
•མཚན་དབྲག་ལ་རལ་སོན་བྱུང་བ། 
 
•བུ་རོགས་ཀི་ཆ་ཤས་དྟེ་བུ་སྣོད་ནང་དུ་ལུས་པ། 
 
 
 
  



ཁྲག་ཤོར་བའི་བཅོས་ཐབས། 
༡༽ དཔྱད་ཀི་བཅོས་པ། 
•   ཧོར་གི་མྟེ་བཙའ། 
•   བསྐུ་མྟེ། 
•   རླུང་བདུག 

༢༽ སྨན་གི་བཅོས་པ། 
(ཁྲག་གཅོད་གུར་གུམ་བརྒྱད་པ།  ཐང་ཆྟེན་ྟེར་ལྔ།)  

ཁྲག་ཤོར་བུར་ཆང་ཀ་ར་ཆང་སྦྱར་བླུད།  

༣༽ ཟས་ཀི་བཅོས་པ།          བུར་ཆང་རུས་ཁུ་བསྟེན། 

༤༽ སོད་ལམ་གི་བཅོས་པ།      ལུས་དོ་པོར་ར་དགོས་པ། 

 

 

  

 



བདུན་པ།    ནད་གཞུག་ལུས་པ། 
 

བཙས་རྟེས་ནད་གཞུག་ལུས་པ་དང་དྟེ་དག་གི་གསོ་ཐབས། 
 
༡༽བུ་རོགས་ལུས་པ། 
 
༢༽སྟེ་ལམ་ནང་ངོས་ར་ཕན་ཆད་པ། 
 
༤༽མཚན་དབྲག་རལ་བ། 
 
༥༽ཁྲག་ཟད་པ། 
 
 
ནད་རྟགས་གཙོ་བོ།        བཙས་རྟེས་ནད་ལྷག་འདིལ་ནས་ཟུག་སྟེས་ན། 
 



ནད་གཞུག་ལུས་པའི་བཅོས་ཐབས། 

བཙས་རྟེས་ནད་ལྷག་འདིལ་ནས་ཟུག་ཆྟེ་སྟེས་ན། 
 

བྱི་སའི་དུགས་བྱ་གཡྟེར་མ་ཆང་སྦྱར་བཏང། 
 

སྦྲང་དང་ཆང་སྦྱར་བུར་ཆང་མང་དུ་བཏང་། 



བརྒྱད་པ།   མོ་ནད་དུག་ཐབས། 

ནད་རྟགས།       ར་རྒྱུད་ཕ་མགོགས་ཤྟེད་མྟེད་སྐོམ་དད་ཆྟེ། 
                      རོ་སོད་གཟྟེར་ཕན་འཕོ་ཞིང་ལུད་པ་དམར། 
 
རྒྱུ་རྟེན།          མོ་ནད་དུག་ཐབས་བཙས་རྟེས་ཤ་མར་རིང་། 
                    ིན་གིད་དག་ཤུལ་རྟེན་གིས་མཁྲིས་ཚད་སྟེད། 
  
 



མོ་ནད་དུག་ཐབས་ཀི་བཅོས་ཐབས། 

• དཔྱད་ཀིས་བཅོས་པ།  
 རུ་ཐུང་སྣོད་ཀ་མཁྲིས་ར་ལོང་ར་གཏར། 
 
• སྨན་གིས་བཅོས་པ།    
 གཙོ་བོ་བརྒྱད་པ།    བསིལ་བཅུད་བཅོ་ལྔ།    སྤང་རི་བཅུ་གིས།    ཙན་དན་བཅོ་བརྒྱད། 

 
• ཟས་ཀིས་བཅོས་པ།    
 སྨན་དང་ཟས་གིས་བསིལ་དོད་བསྣོལ་བྱས་ཏྟེ། 
  ཚ་གྲང་སྤྟེལ་བཅོས་བཅུད་ལ་སྔ་བར་དབབ། 
  
• སོད་ལམ་གིས་བཅོས་པ། 



 
བྱིས་པ་བཙས་རྟེས་བང་མའི་འཕོད་བསྟེན་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པ། 
 
༡༽བུ་སྣོད་རང་སོར་ཆུད་པ། 
•  སྟེ་ལམ་ལ་གཙང་སྦྲ་དགོས་པ། 

•  ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་དུས་ལྟར་བསྣུན་དགོས་པ། 

•  བཙས་མ་ཐག་ཏུ་བཤང་གཅི་ཕིར་གཏོང་བ། 

•  གན་རལ་དུ་རྟག་ཏུ་ལ་མི་རུང་། 

• རྒྱུ་ཞབས་ལ་བསྐུ་མྟེ་བྱྟེད་པ།           



 
• རླུང་གསང་རམས་དུས་ནས་དུས་སུ་མནན་པ། 
 
• མཚན་དབྲག་གི་རྨ་དུགས་ཀི་གསོ་བ། 
 
• མའི་ལུས་སོབས་ཚས་ཀི་གསོ་བ། 
 
༢༽ནུ་མ་སྐྲངས་པ། 
 
• ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་དུས་ལྟར་བསྣུན་པ། 

 
• ནུ་མ་བྱུགས་པས་གསོ་བ། 
 

 

  

 



༣༽བམ་ནད་ཡོངས་སུ་དག་པ། 
 
 

       ཟླ་བ་བཞི་ལོན་ཕན་ཆད་དྟེ། 
 
       དྟེ་ནི་རིམ་གིས་ཅི་བདྟེར་སད།    
                                       (ཟླ་ཟྟེར་ལས།) 
  



 སྦྲུམ་མའི་སྐབས་ཀི་ཟས་སོད་བསྟེན་ཚུལ། 
 

༡༽ཁ་ཟས་དོ་ལ་བཅུད་དང་ལྡན་པ།  
 
•ཤིང་ཏོག་རིགས།  
 ཚ་ལུ་མ།   ལུམ་འབྲས་ནག་པོ།    ཚ་ལུ་མའི་རིགས།   ཨྟེ་ལོ་ཁ་ཌོ།   ངང་ལག    རྒུན་འབྲུམ།  ཆུ་ག་གོན།  ཀུ་
ཤུ།  སྟེ་ཡབ། 
 
 
 
 
 
 
 



སྔོ་ཚལ་ལྗང་ཁུའི་རིགས།  
   
ཐྟེའུ་པད་ཚལ།    པཱ་ལག   པད་ཚལ།     ལ་ཕུག་གི་རིགས།  ཞོག་ཁོག  ཀོ་མ་ཀོ། 



•འབྲུ་རིགས་སྣ་ཚོགས། 
 གྲོ།    འབྲས།    གང་བུ་ཅན་གི་འབྲུ་རིགས།      ྟེ་ཤིང་།     སན་ཆུང་རིགས།     རྒྱ་སན།      སན་ལྗང་། 
 

 
 
 
 
 
 
•ཤའི་རིགས  
 ཁྱིམ་བྱའི་ཤྲ།    
 ་ཤའི་རིགས།   
 ལུག་ཤ  
  
  
 



•ཤིང་འབྲས་སྐམ་པོའ་ིརིགས། 
 

རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པོ།   ཁ་སུར།   ཨུ་དྷུམ་ལ་རའི་རིགས།(fig)    ཀོག་མཁྲྟེགས་ཤིང་འབྲས་རིགས།   ཀཱ་ཇུ།   རྒྱ་གར་སར་ཁ།  
 
སར་ཁ།    བ་དམ། 



 
གཞན་ཡང་།   འོ་མ། སོ་ང་། ཕྱུར་བ། གྲོ་ཆག བུ་རམ། བཅས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྟེན་དགོས། 
 
 
 
 
 
 
༢༽ སོད་ལམ།  མི་རྔུལ་བཅག་པ་སོད་ལམ་ཆོག  
 
 



ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ།། 


