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གས་ོབ་ག་པ་ར་་མ་ནད། 

ང་འཚ་ོབན་པ་ལ་མཚན། བ་རགོས་མཁས་དབང་། 

བད་དནོ། 

ལ་ཁབ་ནང་་འག་གང་དང་གསོ་བ་ན་ཁག་་དངས་དནོ་དང་འལ་་ནང་ང་འལ་་ཐོག་

ལས་ནད་པ་ཞབས་ཏགོ་་བན་ཡདོ༌པ༌ནང༌ལས༌ས་་ར་བ་དང་འལ་མ་ནད་འ་ཡང་ལ་ོབར་

བན༌༌ནད་ག་མཐོ་ཤོས་བ་ཐམ་་ལ་ཁར་ད་ཡདོ་་་ནང་པ ་ན་བས་ཐོག་བས་ཐབས་

འབད་བ་བས་ ནད་ག་གས༌དང༌འལ༌ཐད༌ཀར༌༌ན༌བས༌དང༌བས༌ཐབས༌འབད༌༌༌ 

ཕན༌འང༌༌དནོ༌༌ས་པ་ང་མས་བད་ཀན་གམ་ལ་སགོས་པ་ད་བ་དང་འལ་བ་་ན་ད་བ་ 

གས་བས་ཐབས་འབད་ལ་་གས་ོག་་ད་བ་མ་འཝ་དང༌ད་གང་༌ལས་མཁས་པ་ཉམས་

ོང་ག་བཞག་ཐོག་བ་བ་འབད་༌ས༌ཡོདཔ་ན། 
 

༡ ་དོ། 

ལ་ཡངོས་ནང་པ་ན་ཁང་་བ་དང་ངོ་ཁག་་ནང་ལས་ཡདོ་པ་ནང་ན་་ཚན་་ས་ལ་ཡངོས་་

ནད་ག་་ཁག་མ་འཝ་་་དནོ་་ནང་པ་ན་བས་་ཞབས་ཏགོ་་་ནང་ ཡངོས་གས་་ཡདོ་

་གག་མ་ནད་ན་་འ་ན་པས། ་ཡང་ད་ས་ནངས་པ་ན་ཁང་ནང་་ན་གཞནོ་་ད་བ་ད་

པར་ག་ར་ས་མ་ནད་ག་ཐབས་་དནོ་་ནང་པ་ན་བས་་ཞབས་ཏགོ་ན་པ་འོང་་་ཤ་ཡདོ་་

་་ནང་པ་ན་བས་ཞབས་ཏོག་་ཚན་ནང་ལས་ཟ་་་དོན་་ན་ ་ལས་དད་གས་དར་ན་

མ་གས་ གར་ཁབ་ ་ན་གར་ཁབ་ གཏར་ གཞན་ཡང་མ་ཁབ་ལ་སགོས་པ་ཞབས་ཏགོ་་

ན་ད་ོཡདོཔ་ན། ་འབདཝ་ལས་ང་བཅས་ཞབས་ཏགོ་་་་ས་མ་ནད་་ར་གས་ཤམོ་་ཧ་་

་དང་ལག་ན་འབད་བ་བས་བས་བ་་་དོན་་མ་ནད་་་ ན་ད་བ་གས་བས་ཐབས་

ལ་སོགས་པ་་གས་ོག་གང་དང་ ་ལས་ན་ནོ་མཁས་པ་་་དངས་བད་དང་ཉམས་ངོ་་ཤ་

ག་ ཁ་ོར་ཡོད་་་ ན་བས་འབད་་་ས་ ན་ཚོད་ལ་ས་རང་བན་ལ་སོགས་པ་་ད་

དད་འབད་ཐོག་ལས་ ནད་་་བོ་དངའལ་བ་གན་པོ་་ནོར་འལ་ད་པར་དོ་་ནད་པ་ཞབས་
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ཏགོ་ར་ལས་གཔ་་ཝ་ད་གག་ཁར་ནང་ན་གས་ོག་ང་འལ་དང་དར་བ་་དནོ་་དགས་་

ས་ཡོདཔ་ན། 

༢. དས་ག་མ་ནད་་ར། 

ན་ལས་མར་དས་ག་མ་ནད་་ར་ལས་འ་་ན་་ནང་་ ར་བཏང་གསོ་བ་ག་པ་ར་་ 

མ་ནད་་་ ན་ ད་བ་ གས་ བས་ཐབས་བཅས་ས་བཅད་ད་བ་་་ཐོག་ལས་་་ན། 
 

༢.༡ དང་པ་ར་བཏང་མ་ནད་་།གཙ་ོབོ་མན་ངག་ད་ནང་ལས། ་ན་ད་པ་ན་མཚན་གད་

ཆག་དང་། །ཆང་མང་མང་ས་་བ་གས་པ་དང་། །ང་འབ་མ་མས་ས་ཕོག་་ལས་འང་།།ར་

གངས་ཡདོ་་ར་དང་ ་མ་ཚད་མ་ཁར་ལས་དོ་་་ས་དལཝ་དོ་་གད་ཚད་ལས་བལ་ལགོ་

། བཟའ་འང་་གས་བད་ཅན། མ་དང་ོད་གས་བན་གས་པ་ན་ས་བད་མས་མ་

ནད་ན་། ་བམ་གས་ཁར་ལས་ཕར་ོད་་་་ས་་ག་། བཟའ་འང་་གས་བད་ད་

བན་། མ་ང་་བ་པ་གས་བན་གཔ་ལས་ང་ནད་དང་ཡང་ན་བད་ང་་མ་ནད་ན་། ས་

ཁག་མཐོ་ས་ོད་་་བན་གར་དང་ང་མ་མངམ་ཕོག་ས་ོད་། བཟའ་འང་་གས་ཤ་མར་མ་

ཆང་ལ་སོགས་པ་་བན་གས་པ་དབང་ས་ག་མས་མ་ནད་ན་་མང་་འངོ་དོ་ཡདོཔ་ན།ཡང་

ད་ལས། ས་པ་ང་་དར་མ་མས་པ་། །ས་པ་བད་ཀན་་ན་ན་སསོ་གཉན། །ས་པ་ར་ལ་ོ

ན་ས་་་་ང་ངམ་བད་ང་། དར་མ་གཞནོམ་་་མས་པ་་ས་ན་་བཅས་འངོ་དོ་ཡདོཔ་ན། 
 

༢.༢ གས་པ་མ་ནད་་ད་བ།མ་ནད་་ག་་ད་བ་ན།མན་ངག་ན་ཐབས་ལས། ད་བ་

གཙོ་བོ ་ནད་བད་ཕལ་པ་ག །གངས་ང་བས་འར་ང་མས་ག་བད་ང་། །བད་མས་ང་

མས་ན་དང་ཕལ་པ་བན། །ར་གངས་ཡདོ་་ར་་ མ་ནད་་ག་་་ན་གས་དང་བས་

ཐབས་་ན་ལས་མར་མ་པ་བན་་ན་འལ་་་ན།   
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༢.༣.༡ ང་ས་བད་པ་མ་ནད། ་ན།ོཝ་ཁག་ག་དང་བ་པ་ཟས་བན་ག་།བ་མོ་

གད་མ་ལོག་པར་ོད་། གས་་་། ་བད་མང་་ལ་སགོས་པ་མདརོ་བ་བ་ན་མས་ལས་་

དཔ་་བལ་་མང་་དང་ག་ལ་་་་ན་ས་ནད་ག་འ་ོངམ་ན།ནད་གས། ངོ་

གས་ལངས་། ར་འམ་ག་བ་། ས་ོདང་ན་མཚམས་ན་། ག་ཏ་ོགསལ་ཏགོ་

ཏོ་དཔ་འ་། མ་་ད་བབ་།ག་པར་་ོ་པ་དང་་་ལང་བབ་ན་། མ་

གས་དང་་འར་འབད་བ་བས་ཕན་དོ་བམ་ཚོར་། ་་་ང་གས་ཐད་ཀར་་

འངམ་ན།བས་ཐབས། ན་གཙ་ོབོ་ཨ་གར་ས་ོ་དང་གཞན་ཡང་ང་་ཕན་པ་ན་གས་བན་

། ་ལས་་གག་དང་ཚོགས་གསང་ད་་༣ལ་སོགས་པ་ང་གསང་་་གར་བས་དང་ཡང་ན་་

བཙའ་་གནས་ངས་དང་འལ་ལག་ན་འཐབ་། ར་བཏང་མ་ང་འ་ང་ནད་་་དང་འཝ་ལས། 

ས་ན་་ོད་ཡོད་ས་ོད་། ་ལས་མས་ད་ཏོང་ཏོ་དང་འབད་ོད་་་གཙོ་བ་ོབཏོན་ད། བཟའ་

བང་་མ་དང་བད་ཅན་་གས་བན་། མ་ག་གཙོ་བ་ོར་མས་་ག་བལ་དང་ང་་གནདོ་

པ་ཟས་ོད་དང་ོད་ལམ་་གས་ང་དཔ་ན། 
 

༢.༣.༢ མས་པས་བད་པ་མ་ནད། ་ན།་དང་མ་་ས་གང་། ཆང་་ཤ་འང་།མ་

དང་བད་ཅན་་བཟའ་བང་ལངོས་ོད་ག་་་ས་མས་པར་ར་བ་མ་ནད་ངོམ་ན།ནད་

གས། མ་ནད་མས་ར་་གས་ ཚ་མས་ན་ད་ོབམ་མ་ཏོག་དང་གགས་ཚ་གས་བབ་། 

ཁ་ནང་ཝོ་ཁག་ག་འཚརོ་། གས་་བམ་འབད་། བས་བས་མས་་རཔ་མ་་་གས་

། མ་ཏོག་གས་་ན་་དང་བལ་གཔ་ད་བ་དོ་བམ་འབདཝ་ན། བས་ཐབས། ན་ག་ཏ་

བད་པ། གཡའ་་བན་པ། ཐང་ན་ར་། རབ་འང་པ་ན་ག་ཏ་ཐང་ལ་སོགས་པ་མས་ནད་

་བས་ཐབས་་ན་་ས་ཕན། ་ལས་མ་ད་པ་ཟས་མ། ་ཚོད་་གས། ག་པར་་

ར་ཚོད། ་ས་ཚོདམ། ཞོ་དང་ཀར་། ཚ་དང་མ་ང་་ཡོད་པ་གཔ། ་བལ་་བན་་དང་
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དོ་ལམ་ཡང་བལ་སར་དལཝ་དོ་་་ང་་མ་ནད་་རབ་ན། ར་བཏང་ཤ་མར་ཆང་ལ་སགོས་པ་

མ་དང་བད་ཡོད་པ་ཟས་གས་ཚད་ན་་ཐོག་ལས་བན་། ོད་ལམ་བལ་ོད་མ་པ་ས་

གནས་་ནང་ོད་པ་ན་གས་ཤོམ་ན། 
 

༢.༣.༣ ག་ས་བད་པ་མ་ནད། ་ན།ཕལ་ར་ ཤ་ཆང་ལ་སོགས་པ་ོད་བད་ན་པ་ཟས་

མ་བན་གཔ་ལས་ག་འལ་བའམ་ག་ས་པ་ན་ས་ནཝ་ན།ནད་གས།ག་་ར་མ་

གས་པར་ན་། རོ་ོད་ན་། ར་འམ་ན་ག་བབ་། མ་ཏོག་ད་བཏགས་་ག་འཐམོས་

འབད་། ག་ན་དམརཔ་འ་། ག་ལ་དང་་མ་དོ་ལ་སགོས་པ་ཚ་བ་གས་བཟདོ་་གས་

། ་་བ་བ་ན་འར་ལ་འལ་བར་འཕར་། ་གས་་བ་བ་ན་དམར་མདོག་འངོ་་ལ་སགོས་

པ་གས་་ོནམ་ན།བས་ཐབས། ན་འས་་གམ་ཐང་། ་་༢༥། ར་མ་༡༣། དང་དད་

འབད་བ་ན་་། དལ་། གར་གང་དལ་གང་་གཏར་། ་ག་འབད་། ཟས་དོ་ང་་

བཤད་ཡདོ་པ་མས་པ་མ་ནད་དང་འ། ར་བཏང་ཚ་བ་གས་་ལས་ཆང་དང་མ་དང་བད་ཡདོ་

པ་ཟས་མ་་གས་བན་གས་་་འོང་། 
 

༢.༣.༤ བད་མས་ས་བད་པ་མ་ནད། ་ན། བཟའ་བང་་མ་་གས་དང་དོ་ལམ་ག་

ལ་་ན་ས་བད་མས་ལས་ར་པ་མ་ནད་ནཝ་ན།ནད་གས། བད་མས་ལས་བད་པ་མ་

ནད་་བད་ཀན་་དབང་ས་ཕཝོ་་བ་། མས་པ་དབང་ས་་དང་མ་་སགནདོ་། ག་ར་

ལངས་། གགས་གཡས་་བ་མ་་དང་ག་ག་་བ་ཁ་ན་།ག་པར་་མ་ཏགོ་ག་བབ་ན་

་ལ་སགོས་པ་གས་་ནོམ་ན།བས་ཐབས། ན་་གར། བད་་མ། དད་་བད་ཀན་ཤས་

་བ་ན་ན་གསང་། ན་གསང་། ་མཉམ་གསང་། མཚགོ་མ་དང་་གག་་བཙའ་དང་གར་ཁབ་

བབ་། མས་ཤས་་བ་ན་མཚགོ་གསང་དང་དལ་་གཏར ་ནམ་ལས་ག་ང་་ག་བཏོན་། 

ཟས་དོ་ཤ་མར་མ། ན་དང་དཀར་ འས་ག་ལ་སགོས་ཚ་ང་མས་པ་བཟའ་འང་་གས་བན་

་དང་། ོད་ལམ་ག་ལ་་གས་་འམ་ད། 
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༢.༣.༥ བད་ང་ས་བད་པ་མ་ནད། ་ན། བཟའ་བང་བད་ད་བན་། མས་འས་

ད་པ་བས་་དང་ལ་ལཝ། ་ལས་མ་མནམ་ཡདོ་པ་གས། མདརོ་བ་བ་ན་ཕོཝ་ས་བ་

མ་གས་པ་གས་ཟ་ནམ་ལས་བ་མ་གས་པར་ཕ་ོབ་་དོ་་ན་གས་་བད་ང་་ན་ས་

མ་ཏོག་ན་ད་ོཡོདཔ་ན།ནད་གས། མ་ཏོག་ན་། མ་ཏོག་ད་བཏགས་ནམ་ལས་མ་་འར་

། བས་་་ོཝ་མ་མ་འཚརོ་། ཟ་ཁམས་བཀག་། ་ོཔ་་སབོ་གས་། མ་་ད་བབ་་

དང་ག་ཏོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་་འོང་། ལམ་འ་བ་བས་ང་ས་འབག་དོ་བམ་འབད་་དང་ཡང་ན་

འལ་འ་། ་་བ་བ་ན་གང་་ང་་་ད་ང་་འཚརོ་། ་གས་་བ་བ་ན་མདོག་

དཀར་་དང་་བོ་་སོབ་འོང་། ་་བ་བ་ན་་་གང་ཝ་དང་མ་་མཐོང་་་གས་་

ོནམ་ན།བས་ཐབས། ན་ཨ་གར་༣༥། བད་་༣་ོར། དད་་་གག་ཚོགས་གསང་། འས་

བས། ད་། ཨན་ོང་། ན་་་་མ་གས་དང་་ཙའ་ གར་ཁབ་གང་ང་འོས་བབས་དང་

འལ་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ས་པར་་ཕན། ཟས་ཤ་གསརཔ་་་བ། མ་དང་བད་ཅན་གས་

བན་། དོ་ལས་ོ་ས་་ོད་པ་ན་ཕན། 
 

༢.༣.༦ ང་མས་ས་བད་པ་མ་ནད། ་ན། མས་པ་ཚ་བ་རང་བན་ནམ་ལས་ས་

ངས་བགས་་གགས་ཞན་ག་འ་་དང་། ང་འ་ནད་ག་ཚ་ང་གས་ཆ་ར་་ཆ་རོགས་འབད་

་གག་ནམ་ལས་ ད་་ོབས་་བབས་པ་མས་པ་ཚ་བ་ཆ་རགོས་འབད་་ ང་མས་གས་ན་

་འར་་མ་ཏོག་ན་ད་ོཡདོཔ་ན།ནད་གས། ང་མས་་མ་ནད་འ་ས་ ག་ཏ་ོ་ ་ཏ་ོདང་། 

དལཝ། ར་འམ་་ན་། ་ོབས་པ་བས་དང་ང་པ་བས་ན་། མས་པ་དབང་ས་ཚ་

ོད་ཡོད་པ་བས་དང་ན་དང་ན་། ར་བཏང་ཚ་ང་དང་གནས་ས་ད་ག་་་ཡང་ན་་དང་ 

ན་ང་མ་་ག་བལ་ས་་བ་ཏོག་ཏོ་འཚོར་་ལ་སོགས་པ་གས་་ོནམ་ན།བས་ཐབས། 

ན་གར་མདོག་༥པ། ཨ་གར་༨་པ། ཡང་ན་ཨ་གར་༨་པ་དང་ག་ཏ་བས་པ་ཨར་ག བད་་༣་རོ་
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དང་ག་ཏ་༨་བས་བད་ག། ཡང་ན་་༦་དང་ཨར་༨་བས་པ་ཨར་་་གང་ལ་་འཚམ་བཏང་བས་

ཕན། དད་་གགས་་་ཁ་ལས་མ་གས་དང་ོད་གས་བན་པ་ན་ཕན་པ་། 
 

༢.༣.༧ མ་ན་་ནད། (ར་བཏང་ཡ་མ་/ཡ་ག་་ན།)་ན། མན་ད་ལས། མ་པ་གདནོ་དང་

་ངན་ར་ཆགས་ས། བད་ར་འ་ལ་གཉན་ས་འ་ཡང་། ར་གངས་ཡདོ་ད་ོབམ་གདནོ་དང་། 

ག་པར་་ཡང་གགས་་གནས་ཡོད་པ་ན་ན་་ན་ས་ནཝ་ན།  ་་ནང་ལས་ཡ་ག་འ། 

ོང་ན་གཙ་ོབ་ོག་ཤ་དང་ག་བཙོང་་ལས་དཀར་མངར་་་བཟའ་བང་་གས་བན་གས་་

དང་། ང་འབ་མ་མས་པ་མ་ས་ཕོགཔ་ལས་ཡ་ག་་ནད་་ཐབོ་ན།ནད་གས། ར་ཟས་དོ་

་ཕན་གནདོ་་ཚོར་། མས་འལ་། གགས་་ད་ང ་། བས་བས་ན་ག་བཟདོ་མ་གས་

་ན་། བ་་མདོག་དམརཔོ་འོང་། མ་ཏོག་་་བས་ོ་། ་ན་ས་ད་་ན་། ་ད་

དང་་གས་འབད་བ་བས་ན་། ན་འ་་ དཀརཔོ་དང་གནགཔོ་་ཡོད་པ་དཀར་ནག་ས་

འན་འབད་ཐངས་འ་ཡང་ འཁར་ང་ར་གས་གས་་་གས་ཤོམ་་བཏང་ཡདོ་པ་ང་་

ནདཔ་་ག་མ་གས་་འལམ་འ་བ་བས་མདོག་གནགཔོ་འ་བ་ན་ཡ་མ་ནག་པོ་དང་། ཁ་

གདོག་མ་འར་བར་རང་བན་ག་ནམ་ོད་པ་ན་ཡ་མ་དཀར་པོ་་ས་འན་འབད་དཔ་ན། ་

ལས་ཡ་ག་ན་པ་ན་མ་དང་གདངོ་་གཞགོས་ཡ་གག་ན་་དང་ཚ་འག་བབ་། དལཝ་དང་། 

ཡ་ན་་གནས། མལ་འམ། ས་ོ། ཟ་་བ་་་ག་འག་དོ་བམ། ཁབ་བགས་དོ་བམ། 

་ག་ག་ད་ོབམ་མ་ན་ག་བབ་། ་ད་དང་་གས་འབད་བ་བས་ག་པར་་ན་ད་ོབམ་

འབདཝ་ན།བས་ཐབས། ན་ར་མ་བ་གམ། ར་ང་། ོ་་རབ་འམས། ་ཏང་བན་པ། 

འ་ད་ན་ལ། གར་མདོག་བ་གག ་ར་ས་བོན། ར་དམར་ར་་སོགས་འལ་ཡདོ་

ན་ོར་་ས་བ་་དང་། དད་ར་འམ། ་་དང་གཞན་ཡང་གང་ལ་་འཚམ་་་ལས་བས་

དཔ་ན། 
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༢.༣.༨ ག་ང་ས་བད་པ་མ་ནད། ་ན། ་་འ་་ག་་ཚད་ལས་བལ་། ག་་ར་

ན་ང་དཔ་དང་མས་ལས་ས་ག་པ་ན་ས་ག་ང་གས་འདམོས་པ་ནད་་ངམ་ན།ནད་

གས།མ་ཏོག་ད་བཏགས་་དང་གད་འབས་། བས་བས་མ་ཏགོ་གས་་ན་། ཆང་། ་

པ། ཤ་མར་་ས་གནོད་། མང་་བ་གགས་་མན་བ་གས་ན་། ག་པར་་སགོ་པ་བ་ན་

། བ་ག་ས་ད་འང་་ལ་སགོས་ས་འན་འབད་་ལ་ཁག་ཡདོ་པ་གས་མཚན་་ཤ་འང་ད་

་ན། ག་ད་མཐོ་་ཡོད་པ་ན་ག་ང་་ནད་ནམ་ས་དཔ་ན།བས་ཐབས། ན་ར་

བཏང་་་༢༥། ་ག། ཨ་གར་༣༥། ་་༡༣། འས་གམ་ཐང་བཏང་། དད་ག་ཤས་་བ་ན་

ང་མལ་་། དལ་་རན་ཙམ་གཏར་། ོ་ང་དང་་ག་གས་། ང་ཤས་་བ་ན་་གསང་

ཁ་བ། དཀར་ནག་མཚམས། ང་གསང་། གོ་གསང་། ་གག་མཚགོ་མ་ཁ་བ་་་་བཙའ་དང་

གར་ཁབ་གང་ང་ས་ཕན། ན་ང་དད་བས་འབད་་འ་ག་་ག་ག་ཟབ་དཔ་ན། 

 

༣ མག་བ། 

ང་་བད་ཡདོ་པ་མ་ནད་་ར་ལས་ ་ན་དང་གས་བས་ཐབས་བད་ཡདོ་་་ ང་རང་ས་

གོས་བཟོ་ན་པར་་གས་ོག་གང་དང་ མཁས་པ་ཉམས་ངོ་ཅན་་ས་མཛད་ཡདོ་པ་གང་དང་ད་

བ་མང་རབ་ག་ནང་ལས་བ་བབ་འབད་་བད་ཡདོཔ་མ་ཚད་ག་པར་་དཔའ་ས་བསདོ་ནམས་་

ང་ས་མཛད་ཡདོ་པ་གས་ོདད་ཉམས་ངོ་འ་ད་བད་་བད་ན་་ག་བཞག་ཐགོ་ལས་ས་

ཡོདཔ་ན། ་་ས་ད་་འ་ཡང་ ད་བ་འ་ནང་་ཡདོ་པ་མ་ནད་བས་ཐབས་འ་ང་སང་

་གནས་ངས་དང་འལ་བ་མ་ནད་་ར་ལས་ཡདོ་་འ་ས་གདམ་འ་འབད་་ར་་། ན་

ང་ད་ས་ང་ས་ས་ཡོད་པ་མ་ནད་་ར་ག་ཆ་་བ་བབ་འབད་ས་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ 

གནད་ད་་་ཐོག་ལས་བ་འཚོལ་་འབད་འབདཝ་དཔ་ལས་མ་འོངས་པ་ནང་ ང་སང་་གནས་

ངས་དང་འལ་བ་གནད་ད་དང་ད་བ་་ནདཔ་དང་དས་་འལ་བ་ཐབས་ཐགོ་ལས་བ་འཚལོ་

འབད་བ་ན་ ནང་པ་གས་ོབ་ག་པ་ན་དད་་ཞབས་ཏགོ་ས་དས་་ཕན་བས་་བ་བ་ད་
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བད་་་ཕན་ཐབས་འངོ་་དནོ་་བ་འཚལོ་་མཛད་གནང་ད་པ་གསལོ་འབས་་་དང་གག་

ཁར་ང་་བད་ཡདོ་པ་གནས་ལ་འ་ནང་་ནོར་འལ་ཡདོ་་་མན་པ་བདག་པ་ོ་ས་བཟདོ་

པ་བས་ད་པ་བཟདོ་གསོལ་དང་ བཀའ་ོབ་་ཐད་ཀར་གནང་ད་པ་གསལོ་འབས་་བ་མན། 

ངས་གགས་ད་བ། 

༡ ངར་ད་ནམ་མཁའ། ༡༩༩༥ ནད་གས་གསལ་བར་ོན་ད་ཧ་་མ་རོལ་ད། ཀན་་

་གས་ད་ན་ཁང་། 

༢ ་་་མ། གསོ་ག་ད་བ་འལ་ན་ང་ོང་ཞལ་ང་། པོད་༢་པ། ་ན་་གས་

ད་ན་ཁང་། 

༣ དཔའ་ས་བསོད་ནམས་་ང་། ༡༩༩༩ གསོ་དད་ཉམས་ངོ་འ་ད་བད་་བད་ན། 

མཚ་ོན་་གས་ད་ན་ཁང་། 

༤ མ་བོ ་ནད་འང་བ་་ན། zb 2010ལོ ་ 04ས 28ན་དང་། ཁམས་པ་གསར་

འར་་བ་་ཚན།http://ti.kbcmw.com/Html/YiYao/WeiSheng/93.html 

༥ ་ད་སངས་ས་་མཚོ། ༡༩༩༤ གས་ོབ་ག་པ་བན་བས་ན་་དངས་ན་ད་

བ་གསལ་ད་ར་ན་པ་མ་ཀ བོད་གང་ན་ས་ཁང་། 

༦ ་ཡོན་ན་ཁང་ནས། ༢༠༠༠ ང་ ་གསོ་ག་ན་འས་ལས་བོད་་གས་ོབ་ག་པ། ད་

ཆ། བོད་ངས་་དམང་ད་བན་ཁང་། 

༧ ནང་པ་གས་ོག་འན་ང་་བ། ༢༠༠༩ གས་ོག་ཚད་ན་ན་བས་ལམ་ནོ། གས་ོབ་

ན་ཁག། 

༨ ང་ན་དན་མག་འཕན་དར། ༡༩༩༧ ཉམས་ག་བ་། བོད་གང་ན་ས་ཁང་། ་

རམ་ས་ལ། 

པགས་པ་ནད་ ་བ་་བ་དད་ན་ན་གར་བས་ས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ན་། 
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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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