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ལག་ན་དས་ར་བས་གཏར་ག་ན་བས་འབད་ལ་མདརོ་བས། 

་ན ་འན་ལས། ང་འཚོ་བོ་ོང་། ལོ་མ་་པ། 
 

བད་དནོ། 

ང༌བཅས༌ར༌ནང༌པ༌ན༌ཁང༌ནང༌༌ནདཔ༌༌དོན༌༌ན༌བས༌ཞབས༌ཏོག༌༌ལ༌༌ཤ༌ག༌ཡོད༌༌ལས༌

གག༌གཏར༌༌ན༌བས༌ཞབས༌ཏོག༌འ༌ན།མ༌ག༌གཏར༌ར༌༌༌དནོ་འ༌ཡང༌ནད༌པ༌གགས༌ 

ཁ༌ལས༌ནད༌ག༌༌༌ར༌བཏོན༌གཏང༌༌ག༌༌ཝ་ན།་ད་གཏར་་དང་གཞན་གང་༌ཤ༌ག༌ 

ནང༌ལས་ག༌གཏར༌༌ར༌ས༌ང༌སཔ༌༌གངས༌ཡདོ༌ང༌ད༌ས༌དགས༌བསལ༌ས༌འ༌བམ༌ 

མ༌གཏར༌༌ར༌འ༌ད༌༌འ༌ཡང༌ང༌བཅས༌རང་གསོ༌ག༌གང༌ལས༌གངས༌༌གཏར༌༌ལག༌ན༌ 

དང༌ན༌ཁང༌ནང༌ལག༌ན༌དས༌༌བས༌༌འབད༌ཐངས༌མ༌༌༌མ༌འཝ༌ཡོདཔ༌མཐོངམ༌མ༌ཚད༌ང༌ 

བཅས༌རང༌གསོ༌ག༌གང༌༌ོབ༌ོང༌འབད༌བ༌བང༌ཡདོ༌༌བོ༌ོང༌པ༌༌ན༌ཁང༌ནང༌༌ལག༌ན༌ 

དས༌བར་འབད༌བ༌བས༌༌ག༌གཏར༌༌ར༌གས༌ཤོམ༌༌ ས༌༌༌ག་འབད་གས༌པ༌ 

ཕན༌ཐབས༌༌དགས༌༌ས་སཝ་ན་ར་་་ན། 
 

་དོ། 

ད་ས་ནང་པ་ང་བཅས་རང་་བསམ་པ་དང་དོ་པ་ར་བས་འཝ་དང་གག་ཁར་ནད་ག་ཡང་འ་

ན་་ཚགོས་ཐནོ་ད་ོཡདོཔ་ལས་ ་་་ན་བས་་ཞབས་ཏགོ་ཡང་འབད་ལ་མ་འཝ་ ་ཤ་ག་ཡདོ་

ས་ལས་གག་གཏར་ག་དད ་བས་འབད་ལ་འ་ན།ང་བཅས་རང་ནང་པ་ན་ཁང་ནང་་ལ་ོབར་

བན་་གཏར་་ན་བས་ཞབས་ཏོག་ན་་་ང་ཁ་ཡར་ང་འ་དོ་ཡོདཔ་ལས་་ར་་བ་

ལ་ཐབས་་དགས་་མོ་ས་འབད་འབདཝ ་ན་ར་་། མ་ག་གཏར ་ག་ར་་་་དནོ་འ་

དནོ་་དང་དོ་ག་རང་རང་དང་འལ་བ་གཏར་དགས་་་གཙགས་་གདབ་་ཚ་བ་ག་མས་་

ནད་་་ངན་ག་་ཁར་བཏོན་གཏང་་བ་དད་་བས་ག་་་་དང་ད་བ་དཀའ་འལ་

ལས།ས་་ནད་ག་ར་དང་ད་དད་་ང་།གཏར་ས་ག་པ་དནོ་དང་ཁ་ས་དནོ་དོ་རང་རང་
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་་གཏར་དགས་་ང་་གཙགས་ས་ག་ང་ག་ངན་ར་དང་བ་ལམ་ཁ་གཏོད་པ་་་ས་

པ་ལ་གཏར་ཁ་ས་ས།ོར་གངས་གགཏར་ས་ཚ་བ་ནད་ག་བསལ་་་ཕན་པ་མོ་ཡདོཔ་མ་ཚད་

ནད་ག་ད་པ་་ག་ངན་་ར ་བཏནོ་་ནད་ད་པར་ས་བ་ཐང་གནས་ཐབས་་ཡང་ཕན་པ་མོ་་

ཡདོཔ་ན། དནོ་ཚན་འ་ནང་་གཏར་་བན་་དནོ་བན་་་དོ་དང་གཏར་བ་བབ་དང་མ་བབ་

པ་ནད་ག་ར།གཏར་མ་བབ་པ་་མ་དང་བབས་ཚར་བ་ལ་་འབད་ད་པ་མ་པ་དང་ཅ་

ཆས་ལག་ན།གཏར་བ་ཐངས་ལ་སགོས་་ར་ནང་པ་ན་ཁང་ནང་་ལག་ན་དས་བར་བས་ག་

་་རང་འབད་ོལ་ཡོདཔ་ན་ན་མདོར་བས་་གས་ོག་གང་ལས་གངས་་དངས་དོན་དང་

འགལ་བ་དཔ་་འོག་ལས་མར་མ་པ་བན་་བད་ཡོད། 

གཏར་་དནོ་བན་་་དོ། 

ས་་དོ་ད་་ནང་ག་་རང་ན་ང་ག་མས་ཚ་བ་ནད་་ངན་ག་་ར ་བཏནོ་བཏང་ས་གཏར་

དགས་་མ་ངས་་ང་བཅས་རང་གས་ོག་ད་བས་ནང་་གངས་ཡདོ་་གཏར་་བན་་དནོ་

བན་དང་ས་པ་ལ་་བན་་ཡདོ་་གབ་་ག་་་་་བམོས་གཏར་དགས་གག་བ་བ་

བ་་གས་ཡདོ་ས་ལས་གཏར་་བན་་དནོ་བན་་ར་་དོ ་ཙམ་་་ན།གཏར་་བན་་དནོ་

བན་འ ་ཡང  ར་མཁར་བས། མཚོག་གསང་་་ཐངོ་་གམ།།་བ་་ནང་ན་ང་བ།།ག་་

ག་རལ་གར་མང་ག།་ག་ས་ོ་་ང་བད།།་ར་ར་གག་མ་ར་ར།ོ།དང་་ང་་ག་

མ་དང་།།དོ་ཀ་་ང་་ང་འདམོས།།་མན་མན་མས་འདམོས་་དང་།།བད་མས་་ར་གཤའ་

ངས་དང་།།ག་འས་ར་ང་ན་ལག་།བ་་གས་གས་ན་་ག།མ་་་བ་ལག་པར་

རོ།།ང་པར་་ན་བ་་དང་།།་མར་ན་གག་ན་ག་དང་།།གདངོ་་ལངོ་་ཡབོ་ང་དང་།།་་

གས་གས་བ་བད་ད།ོ།བས་ལ་ཕ་ོབ་་གས་དང་།།ཕ་ོམཚན་འམ་་གས་་བ།།་ར་བལ་

བས་བན་་བན།།ས་གངས་པ་ར་མ་ལ་ར་གག ལག་པར་ས་ོབ། ང་པར་བ་བད། ཕ་ོ

བ་་གས་དང་ཕོ་མཚན་འམ་་གས་་བ་བམོས་པས་བན་་དནོ་བན་ཡདོ་་ག་ར་ང་བཅས་
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རང་ནང་པ་ན་ཁང་ནང་་ལག་ན་འཐབ་ལོ་ན་འག།གཏར་་བན་་དནོ་བན་་ད་ས་དང་

ལག་ན་བ་་ག་་འཐབ་ོལ་ཡོད་་གཏར་་་་ང་འོག་་ས་པར་གགས་གས། 

གཏར་བ་བབ་པ་ནད་ག། 

 འམས་ཚད་དང་འགས་ཚད་ཡདོ་། 

 མས་ཚད་གཉན་ག་པ་ས་་ན་ས། 

 ག་མས་ས་གགས་ོ་ནམ་ལས་གཉན་ད་། 

 ་ ངམ་ཐལ་ཐལཝ། 

 ག་ནད། ར་ཡ། ་དབལ། ་ར།་མ་ནད་དང་ཤ་ན་སགོས་མདོར་བས་ན་བད་ང་

གས་ད་པ་ཚ་བ་ནད་་དང་ག་པར་་ག་མས་ཤས་་བ་ནད་གས་་ས་པར་་

གཏར་བབ་ན། ་ད་། ག་ཚད་་ར་འལ་བ་ལ།།ག་ར་ཟས་་ཟོད་པ་ལས།།་བ་

ཙམ་ག་གཏར་བ་བགས།།ར་གངས་དོ་བམ་ན། 
 

གཏར་བ་མ་བབ་པ་ནད་ག། 

 གདོན་ཡོད་པ་ནད་གས། 

 ས་ངས་ཟད་པ་། 

 ཨམ་་ཨ་ལོ་་་ཡོད་། 

 ཨ་ལོ་ས་ཚར ་བ་ལ། 

 ་བ་་ནད། 

 གང་ནད་ར་ནད་ངམ་ཐལ་ཐལཝ། 

 ཕོ་བ་་དོ་གས་ཤམོ་ད་་ལ་སགོས་པ་མདོར་ན་བད་ཀན་་བ་ོདང་བད་ང་ལས་ར་པ་

ནད་ག་་་གཏར་བ་་བབ་ན། 
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ལོ་ན་ཚོད་་ཐད་ཁ་ལས་གཏར་བ་མ་བབ་་་ཡང་ལ་ོན་ གཏར་ར། ་ཡང་བ་ག་མ་ལནོ་

དང་། །བན་་འདས་པར་ག་་དང་། །ར་གངས་ཡོད་ང་ང་སང་་བ་་ནང་ས་པ་ལོ་༦༠་

ཡན་ཆད་འབད་་དང་ལ་ོན་ང་་ལ་ོ༡༦་མན་ཆད་་གཏར་་ང་ར་བཤདཔ་ན།དགས་བསལ་་ཚ་

བ་ལས་ར་པ་ནད་གས་ན་ང་གཏར་བ་མ་བབ་པ་ནད་གས། 

 ནད་ག་དང་ངས་ག་མ་ད་པ། 

 མས་ཚད་དང་ཚ་བ་མ་ན་པ། 

 ོངས་ཚད་དང་ག་ཚད་གཉན་པོས་མ་བསད་པ། 

 གཉན་ཚད་དང་ 

 ས་ངས་ཟད་པ་ཚ་བ་འ་་་་ང་། 

གཏར་བབ་་ས་ཚདོ། 

ད་ལས། དར་ས་མ་བལ་མས་གསོག་ང་་འར།།མ་སོ་ནོ་ང་དན་དོ་བལ་བས་

།།ར༌གངས་ད་ོབམ་་ག་མས་ཚ་བ་ནད་ག་འ་གནམ་ར་་ས་་གགས་ནང་བསག་་

དང་ོན༌ཀ༌ས༌༌ག༌མས༌ཚ༌བ༌ནད༌འ༌ཡར༌འལ༌༌ལངས༌དོ༌ཡོདཔ༌ལས༌ས༌ཚོད༌༌བས༌ 

༌ག༌གཏར༌དཔ༌ན། 

གཏར་ག་མ་བབ་པ་་མར ་འབད་ད་པ་མ་པ། 

ད་ོ་ང་བཅས་ར་ནང་པ་ན་ཁང་ནང་་ལག་ན་འཐབ་ོལ་ཡདོ་་གཏར་ག་ན་འ ་ར་མདརོ་

བས་་་བ་ན་ད་ལས།ང་བ་མ་ན་ན་པར་་བ་དང་།།ནད་ག་ངས་ག་ཐང་ས་ད་བར་

།།ཐང་མ་བཏང་བར་གཏར་ན་ངས་ག་འར།།ནད་ག་་འཐནོ་ང་་ཚད་རོ་ངས།།ས་གངས་པ་

ར་ང་བ་ན་འ་་ནད་ག་དང་ངས་ག་ད་་དནོ་ལས་ཐང་༼འས་གམ་ཐང་

སོགས༽བན་ག་གག་་ང་་གཏང་་དང་ནད་པ་་གཟའ་དང་་གནས་་བ་ནམ་ལས་ས་

བས་བཟ་ོ། ་ལས་་བ་ན་འ་ན་པ་ན་ནདཔ་འ་་དང་མ་གས་ཤམོ་་བ་ོབག་དཔ་

དང་ག་གཏར ་བ་བས་་འལ་བང་འབད་དཔ་་ན། 
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ག་གཏར་བ་བས་ད་པ་ཅ་ཆས་་ང་དང་ར་་ལས་ག་གཏར་ཐངས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1Gauze bandage, soaked cotton, provident, distilled water, Dettol, 
scissors, gloves, surgery blade no. 11, 12 and 15.  Rubber thread༼བ ལ་ཐབས༽ 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Chlorine to infect blood.              Fig. 3 After Bloodletting boil the  
      Instruments for 20 minutes. 

Fig. 4 ནད་ག་བད་་དོ།  Fig. 5 ་ོངས། 
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ང་་ད་ས་ནང་གསལ་ཡོདཔ་བམ་་གཙགས་་ོས་ག་་འ་ས་ས་ོད་ད་་ནང་ག་་

ཡདོ་་དནོ་་དང་དོ་ག་སགོས་་ག་གཏར་་གཏར་དགས་་གསང་ཚད་་མ་འཛལོ་བར་གས་

ཤམོ་་འཇལ་དཔ་དང་བལ་ཐབས་ཡང་བམ་མ་གས་ོད་མ་གས་པ་རན་ཏགོ་ཏ་ོ་བམས་པ་

ལ་། གཏར་་ན་མ་་ ་་འགོ་་སརོ་གམ་མ་ག་འཇལ་ནམ་ལས་གཙགས་་ས་གང་

ལས་གངས་། 

 ་ག་་་ལོགས་ནས་འད་་ག་པ། 

 ང་གཤགས་་་ལ་ང་ནས་གང་་གཤགས་པ། 

 དོལ་ཆད་་་ད་ས་གད་པ། 

 ས་ལན་་ན་ལ་་ང་་པགས་པ་དལ་ནས་་ས་་་ལ་འབས་པ། 

 ག་ཁ་་གགས་འས་་འབས་པ་སགོས་གདབ་ཐབས་མ་འཝ་་ཤ་ག་ཡདོ་ང་ལག་

ན་་མ་ནང་་་ག་དང་ང་གཤགས་གས་བ་་ག་་ལག་ན་འཐབ་ས་མཐོང་ ་ག 

ག་གཏར་བ་ལ་་ ་མ་ཐག་བལ་ཐབས་མ་ལ་བར་མ་་ག་བཞག་པ་ལ་་་་

་ོད་གཏང་དཔ་ན། 

ག་གཏར་བ་བས་ནད་ག་་མང་ང་ཡང་རན་ཙམ་་ནད་ག་ཁ་དོག་གནགཔོ་བམ་་ར་ཐོན་

ཚརབ་ལ་་མཚལ་་དང་་ཚསོ་་་བ་བམ་ཐོན་པ་བས་་་འོས་ལས་ག་བཅད་དཔ་

ན།མཚལ་་དང་་ཚོས་་་བ་བམ་མ་ག་འ་ས་་ངས་ག་འབདཝ་ལས་འ་བམ་མ་

ག་མ་ག་ག་ཡང་ར་བཏནོ་་ང་ག་་ འབད་ར་བ་ན་ནད་པ་གོ་་ན་ཁ་ཡདོཔ་ལས་བན་

ན། 
 

གཏར་ག་ལོག་གནནོ། 

ག་གཏར་ཚར་བ་ལ་་ག་མ་ཆད་པ་ན་ད་ལས། ག་མ་ད་ན་་ད་་ས་བངས།། ང་པ་

ར་བག་ན་ལ་དས་མས་བམ།། ར་གངས་་་འབད་་དང་་མ་ཚད་ད་ས་ནངས་པར ་ཚན་
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ག་ཡར་ས་དང་བན་་ན་པ་ོ་ན (Provident) ་ལ་སགོས་པ་ལག་ན་འཐབ་་ག་བཅདཔ་

ན་མས།ག་གཏར་བ་ལ་་་ ཁ་སོ་པ་ན་ད་ལས། ངས་ན་་མར་་གཞབོ་ག་ལ་མ།།ས་

མ་བ་ན་ཨ་ས་བ་ས་བག།ར་གངས་དོ་བམ་འབད་བ་ན་ཕན།ག་གཏར་བ་ལ་་ནདཔ་འ་

མ་འར་་ལ་སོགས་པ་འབད་བ་ན་གར་བག་་དང་ང་ལག་་མལ་བ་བ་མ་འབད་་དང་

ང་མལ་བངས་།་ང་ས་གདོང་་་ག་འབད་་དང་མ་གས་འབད་། ་རམ་ར་།་

ག་འང་།ར་ཆང་དང་ས་ཐང་ཤ་གསར་་ཚོ་་འ་་ང་ཁ་མར་གནོན་་དོན་་བན་ད། 
 

ག་གཏར་བ་ལ་་ཟས་དོ་བབ་། 

ག་གཏར་ཚར་བ་ལ་་ཁ་ཟས་ང་དཔ་འ་ཡང་ལ་ར་་ཁ་ཟས་དར་ན། 

 དར་ལ་ལ་ལཝ། 

 ཞོ་རཔ། 

 མ་་ཝ། 

 ཆང་རཔ་ཐལ་ཐལཝ། 

 ་ཚདོ་་གས་བ་བཝ་དང་འག་འག་པ་ལ་སགོས་ང་་ཁ་ཟས་གསར་བད་དང་ན་པ་

བན་ད། 
 

དོ་ལམ་ང་དསཔ་འ་ཡང  

 ན་ངམ་་ཡར་ལོང་དོ་་དང་ལམ་འ་། 

 འདོད་དོ་འབད་། 

 ག་ལ་་་འབད་་སོགས་ང་་ོད་ལམ་དལ་བར་གནས་ད། 
 

 

མག་བ། 



 

FoTM, Tel 321473 Fax 331712, www.ftm.edu.bt Page 8 
 

sMen-jong gSorig Journal   Eighth Issue                  November 2017 

ག་གཏར་བ་བས་་ཁག་་ཤོས་རང་ནད་པ་ནད་ག་འ་ག་གཏར་བབ་པ་ནད་ག་ན་ན་

ན་ན་ས་ད་་དང་གལ་ད་ག་གཏར་བབ་པ་ནད་ག་ན་པ་ག་ག་མ་གཏར་བ་་མ་ག་

་རང་འབད་དཔ་ན་ན་དང་ག་གཏར་བ་བས་་ཅ་ཆས་ག་་ར་དཔ་ན་ན་དང་ག་གཏར་

ཚར་བ་ལ་་ཟས་ོད་བབ་་སོགས་ག་་་རང་འབད་དཔ་ན་ན་ང་་བད་་ཡོད་་

གནད་དནོ་་ས་དཔ་ན།འ་ོམ་འ་ནང་་གཏར་་ར་བད་་ཡདོ་་་ལག་ན་དས་་

བས་་ག་་་རང་འབད་ལ་ཡོདཔ་ན་ན་ས་གས་་དནོ་ལས་ངམ་ག་མ་གཏོགས་ས་

ང་སཔ་་དཔ་ལས་མན་འདོད་ཡདོ་་་ས་དད་མག་གཏར་ག་ལག་ན་ན་གསལ་

་་ལོང་ལ་སོགས་པ་་བ་་ནང་གགས་གནང་ར་་་ན། 
 

བ་ན་ག་ཆ། 

༡. ལ་བ། དད་མག་གཏར་ག་ལག་ན་ན་གསལ་་་ལངོ་།མཚ་ོན་་གས་ད་

བན་ཁང་། 

༢. ་་་མ། གསོ་ག་ད་བ་འལ་ན་ང་ངོ་ཞལ་ང་། ་ན་་གས་ད་བན་

ཁང་། 

༣. བ་དད་འ་དཔོན་ང་འཚོ་ཀ་ ོན་དང་་བ་་ལན། 
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healthy. If the body and humors are well functioning, this process keeps them 

healthy without accumulation of disease, whilst if the body state is unhealthy, it 

produces blockages, manifests symptoms, and then expels the disease. It is a 

natural process of healing called “seasonal healing” process, the seasonal clock 

and rhythm which is very essential to every being living on this earth. 
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