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འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས་8་ི9བས་:་བའི་རིག་ག<ང་ལོ་ཚ5གས་དང་

9བས་དང་པོའི་ལས་འཛ>ན་འདེམས་བ9ོའི་ཚ5གས་ཆེན་?ི་བ@་Aོར། 

(ང་ག﹒ོཟི་ལིང་། 

                                                                                                                                                                        

Cས་པར་འོས་པའི་བོད་8ི་གསོ་བ་རིག་པའི་མཁས་དབང་Eམ་པར་<་གསོལ། 

འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས་8ིས་གཙ5་Gབ་དང་། མཚ5་Hོན་མི་རིགས་Iོབ་ཆེན་Jན་Kས་རིག་པའི་

Iོབ་%ིང་། མཚ5་Hོན་འཇིགས་མེད་Mལ་Nིའི་བོད་Jན་ཞིབ་འPག་%ིང་སོགས་8ིས་འགན་Gབ་གནང་བའི་འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་

བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས་8ི་9བས་:་བའི་རིག་ག<ང་ལོ་ཚ5གས་དང་9བས་དང་པོའི་ལས་འཛ>ན་འདེམ་བ9ོའི་ཚ5གས་ཆེན་

Nི་ལོ༢༠༡༩ལོའི༨ཚVས༢༤ནས་༢༦ཉིན་བར་Z་གནའ་མཁར་ཟི་ལིང་Z་འཚ5གས་[་ཡིན།  

དང་པོ།  ཚ5གས་འZའི་དམིགས་]ལ།  

ཚ5གས་འZའི་དམིགས་]ལ་ནི་བོད་8ི་གསོ་བ་རིག་གི་གཞན་^ེས་_་འཛ>ན་པ་དང་གཞན་ཕན་?ི་ཐོག་མའི་བསམ་bོ་དང་

ཆོད་སེམས་ཇེ་བcན་དང་། (ང་གོ་གསར་པ་དd་བeེས་པའི་H་ག<ག་f་རང་རེའི་གསོ་རིག་གི་བgན་པ་ཉམ་ཐག་པའི་Zས་_་

གསོ་རིག་གི་འཆད་མཉན་དང་Jན་བཅོས། ལག་ལེན་[ད་འཛ>ན་དང་འཕེལ་Mས་8ི་ཐད་ལ་iག་^ེས་མི་དམན་པ་བཞག་པའི་

མཁས་དབང་དག་གི་མཛད་^ེས་ལ་jན་གསོ་<་བ་དང་ཁོང་Eམ་པའི་རིག་ག<ང་བསམ་bོ་[ད་འཛ>ན་kེད་པ། བོད་8ི་གསོ་རིག་

གི་lས་སེམས་བདེ་ཐང་ཐད་8ི་Hོན་ཐོན་m་བ་དང་nད་ཆོས་Hོག་འདོན་དང་དར་oེལ་Z་གཏོང་བ། nད་པར་Z་Mལ་ཁབ་iི་

ནང་གི་གསོ་རིག་གཞན་དང་རིག་ག<ང་ཉམས་ཞིབ་8ིས་ཕན་qན་འrེལ་འjིས་དང་ཉམས་sོང་བ^ེ་རེས་kས་ཏེ་བོད་8ི་གསོ་

རིག་གི་ཚན་རིག་ཞིབ་འPག་གི་ལས་དོན་དང་ནད་མེད་བདེ་ཐང་ཐད་8ི་དམིགས་བསལ་འཇོན་tས་M་བuེད་8ིས། བོད་8ི་གསོ་

རིག་དེང་རབས་ཅན་དང་། ཐོན་ལས་ཅན། Mལ་Nི་ཅན་Z་འvར་བར་wར་བxོན་kེད་[་དེའོ། ། 

གཉིས་པ།  ཚ5གས་འZའི་x་འyགས་ལས་zངས།  

གཙ5་Gབ་ལས་zངས།  
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འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས།  

རོགས་Gབ་ལས་zངས། 

མཚ5་Hོན་མི་རིགས་Iོབ་ཆེན་Jན་Kས་རིག་པའི་Iོབ་%ིང་།   

མཚ5་Hོན་འཇིགས་མེད་Mལ་Nིའི་བོད་Jན་ཞིབ་འPག་%ིང་།   

མཚ5་Hོན་འཇིགས་མེད་བོད་Jན་{ེ་ཚ5གས། 

མགོ་ལོག་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་8ི་གསོ་རིག་ཞིབ་འPག་ཚ5གས་པ། 

ག_མ་པ།  ཚ5གས་འZའི་བ^ོད་གཞི། 

Hོན་kོན་གསོ་རིག་མཁས་དབང་^ེས་jན།  རིག་ག<ང་བསམ་bོ་[ད་འཛ>ན།  བོད་8ི་གསོ་རིག་རིག་གནས་དར་oེལ། 

བཞི་བ།   ཚ5གས་འZའི་Zས་ཚ5ད།  

Nི་ལོ༢༠༡༩}༨ཚVས༢༤ནས་ཚVས༢༦བར།  (གཟའ་oེན་པ་ནས་གཟའ་}་བ།)  Zས་]ན་ཉིན་ག_མ། 

:་བ། ཚ5གས་འZའི་ས་གནས།  

ཚ5གས་འZའི་ས་གནས།    མཚ5་Hོན་ཟི་ལིང་�ོང་nེར་���་]ན་�ང་ལི་Mལ་Nི་མ�ོན་ཁང་ཆེན་མོའི་༨ཐོག 

ས་གནས།          མཚ5་Hོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་�ོང་nེར་�ོང་z་t་ལམ་ཨང་cགས༥༦། 

�ག་པ།   ཚ5གས་འZའི་ནང་དོན།  

གཅིག གཞི་xའི་ནང་དོན།   

 བོད་8ི་གསོ་རིག་ལོ་[ས། �ང་གཞིའི་ག<ང་lགས། ནད་ཐོག་ལག་ལེན། ནད་མེད་ཚV་བ�ིང་། ཚན་རིག་ཞིབ་འPག བོད་

Jན་ཐོན་ལས། མི་རིགས་གཞན་?ི་གསོ་རིག་བར་ཕན་qན་Iོབ་Aོང་དང་བསམ་bོ་བ^ེ་རེས་kེད་[་བཅས་ཡིན།  

གཉིས། ཆེད་kང་བ�ོ་%ེང་།  

ཞིང་�ོངས་:འི་བོད་8ི་གསོ་རིག་མཁས་དབང་དག་གི་མཛད་Eམ། རིག་ག<ང་བསམ་bོ། གསར་གཏོད་དང་མཛད་^ེས་

སོགས་ལ་ཞིབ་འPག་དང་བ�ོ་%ེང་kེད་པ། 
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ག_མ། 9བས་བ^ེ་ཚ5གས་འZ།  

9བས་གཉིས་པའི་ལས་འཛ>ན་ཁོངས་མི་འདེམས་བ9ོ་kེད་པའོ། ། 

བZན་པ། ཚ5གས་<གས་མི་�།   

Mལ་ཁབ་iི་ནང་གི་མཐོ་རིམ་Iོབ་�་དང་Iོབ་%ིང་། ཚན་རིག་ཞིབ་འPག  Jན་བཅོས་ལས་zངས། ཁེ་ལས་པ་དང་�ོལ་[ན་

བོད་གསོའི་དམངས་�ོད་x་འyགས་ཆེད་མཁས་པ། Iོབ་གཉེར་བ། ཞིབ་འPག་མི་�་སོགས་�ོལ་[ན་གསོ་རིག་k་གཞག་ལ་མོས་

པ་ཆེ་བ་དག 

བMད་པ། ཚ5གས་འZའི་xོམ་བ�།  

 ༡ xོམ་ཡིག་གི་ཆ་�ེན།  

བ^ོད་k་ཁ་གསལ་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པ། གཏན་ཚ>གས་ཚགས་དམ་པ། མPག་འrས་ཡིད་cོན་�ང་བ། བོད་lགས་གསོ་

རིག་ལ་ཞིབ་འPག་གསར་གཏོད་8ི་རང་བཞིན་དང་བེད་Nོད་རང་བཞིན་ཡོད་པ། Mལ་ནང་གི་ཆེད་ལས་Zས་དེབ་f་oེལ་མེད་པ། 

xོམ་འགན་རང་zར་kེད་དགོས། ད�ད་xོམ་iིར་མི་Iོག  

(༡) གནད་ཚ>ག༣-༥ ནང་དོན་གནད་བ�ས་ཡིག་འ�༤༠༠ནང(ནང་དོན་གནད་བ�ས་8ི་དམིགས་]ལ། k་ཐབས། མPག་

འrས། ད�ད་འཇོག་བཅས་iོགས་བཞི་ནས་འrི་དགོས།) ཡིག་རིགས་_་M་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་དང་། དkིན་ཡིག་གང་ཡིན་ཡང་

ཆོག གནད་ཚ>ག་དང་ནང་དོན་གནད་བ�ས་ཚང་མར་ངེས་པར་Z་M་ཡིག་དང་དkིན་ཡིག་ཡང་ན་M་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་ཤན་

Aར། Nིར་བཏང་ད�ད་xོམ་ལ་ཡིག་འ�་༥༠༠༠ལས་མ་བ�ལ་བ་དང་། ཞིབ་འPག་ད�ད་xོམ་ཡིག་འ�༣༠༠༠ལས་མ་བ�ལ་བ། 

ནང་དོན་Z་ཚང་དགོས་པ་ནི་ཁ་kང་དང་། xོམ་པ་པོའི་མིང་། xོམ་པ་པོའི་ལས་zངས་དང་། འ�ིན་ཡིག་བ�ར་ས་དང་�ག་

�ངས། ད�ད་xོམ་གནད་བ�ས་དང་གནད་ཚ>ག  ག<ང་དངོས། ད�ད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་བཅས་ཡིན།  

(༢) nེད་8ིས་ངེས་པར་Z་ཚད་གཞི་Wordཡིག་ཚགས་བེད་Nོད་དང་པར་ངོས་ཤོག་d་A4་དང་། མཐའ་བར་ཐག་ཡོངས་

Kོགས་<༢.༥cm>འyགས་[འི་གཏན་འཁེལ་kེད་དགོས་པ་དང་། དkིན་ཡིག་གི་གསལ་kེད་དང་�ངས་ཡིག་qགས་་་་་་་་་ 

<TimesNewRoman>བཀོལ་[། M་ཡིག་གི་xོམ་ཡིག་ཁ་kང་_ང་ག�གས་བཞི་བ་�ོམ་པར་kེད་པ་དང་། xོམ་པ་པོ་དང་
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ལས་zངས་ཡི་གེ་དd་ཆེན་ཞའོ་སི་ཨང་�ངས་དང་། གནད་བ�ས་དང་གནད་ཚ>ག་_ང་ག�གས་:་ཚད་དང་། ག<ང་དངོས་_ང་

ག�གས་ཞའོ་སི་ཨང་�ངས་། བོད་ཡིག་གི་xོམ་ཡིག་ཁ་kང་ཡིག་qགས<MicrosoftHimalaya>�ང་གཉིས་དང་། xོམ་པ་པོ་

དང་ལས་zངས་<MicrosoftHimalaya>ཡིག་qགས་ཨང་ག_མ་དང་། ཡིག་qགས་<Microsoft Himalaya>ཨང་ལ་�ང་

ག_མ་ཡིན་དགོས།  

(༣) xོམ་པ་པོའི་མིང་དང་། cེན། ལས་zངས་དང་།  མི་རིགས། བIབ་གནས། ལས་གནས་ཐོབ་ཐང་དང་། འ�ིན་ཡིག་བ�ར་ 

ས་དང་། ཁ་པར་དང་� ་འ�ིན་�ག་¡མ་སོགས་མཁོ་འདོན་kེད་དགོས།  

༢ xོམ་ཡིག་བ�ར་gངས།  

%ོག་¢ལ་xོམ་ཡིག་ཁོ་ན་�ད་ལེན་kེད་པ་དང་།  xོམ་ཡིག་གི་མ་ཡིག་བ�ར་སའི་ཡིག་¡མ་ནི། 

<isttm2015@126.com>། xོམ་ཡིག་�ར་9བས་¨ིང་དོན་།“འཛམ་གིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་ཚ5གས་པའི་ཚ5གས་

འZའི་xོམ་ཡིག”ཅེས་པའི་ཡི་གེ་འགོད་[་མnེན། Nི་ལོ༢༠༡༩ལོའི་}༧པའི་ཚVས༢༠ཉིན་ནས་xོམ་བ�་མཚམས་འཇོག་[་ཡིན། 

ད�ད་xོམ་ལ་རིག་ག<ང་ཚ5གས་པས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་kས་པ་བ[ད་དེ་བ�་ལེན་kེད་མིན་གཏན་འཁེལ་kས་^ེས། 

�ོས་ཚ5གས་ད�ད་xོམ་iོགས་ªིག་f་xོམ་འགོད་[་དང་xོམ་པ་པོར་ཚ5གས་འZར་<གས་པའི་བ@་Aོར་གཏོང་ངེས། 

དC་བ། ཚ5གས་འZའི་འ�ོ་�ོན།  

ཚ5གས་<གས་ཐོ་འགོད་ལ་དམངས་¡ོར༨༠༠/མི། ཞིབ་འPག་Iོབ་མའི་འཛ>ན་ཡིག་ཡོད་ཚV་རིན་iེད་ཀ་གཅོག་ངེས། ཟ་མ་

དང་མལ་{ོད་མཚ5་Hོན་ཟི་ལིང་�ོང་nེར་���་]ན་�ང་ལི་Mལ་Nི་མ�ོན་ཁང་ཆེན་མོ་�་གཅིག་vར་¡ོས་བཀོད་ªིག་k་[་ཡིན་ལ། 

འ�ིམ་འ¬ལ་དང་{ོད་ཤག་འ�ོ་�ོན་རང་zར་k་དགོས། དལ་®ོད་gངས་_་ལག་དལ་དང་དལ་kང་གང་ཡིན་ཆོག་ལ། ¯ཱ་

སེ་འrི་ངེས།  

བ±་བ། Iོབ་9ར་འགོད་qལ།  

ཚ5གས་<གས་ཐོ་བཀོད་མི་�ར་Mལ་Nིའི་རིམ་པའི་(ང་lགས་Jན་པའི་[ན་མ)ད་Iོབ་གསོའི་རིགསⅡཔའི་ཐོབ་

9ར༦ཡོད། 
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བ±་གཅིག་པ།   ཚ5གས་འZའི་j་ཚ>གས།  

གནས་qལ་གསལ་བོར་ཤེས་འདོད་མཁན་ཚ5་j་ཚ>གས་འདིར་<གས།      

 www.tibetanmedicineconference.org(དkིན་ཡིག)  

www.isttm.org(M་ཡིག)  

བ±་གཉིས་པ། འrེལ་གfགས་kེད་ཐབས།  

འrེལ་གfགས་མི་�།  

རིན་ཆེན་དོན་¬བ། （མཚ5་Hོན་Iོབ་ཆེན་བོད་lགས་གསོ་རིག་Iོབ་%ིང་།）ཁ་པར་ཨང་�ངས། ༡༥༢༩༧༡༨༩༠༧༣   

ཚV་རིང་Eམ་Mལ།（མཚ5་Hོན་མི་རིགས་Iོབ་ཆེན་བོད་Jན་Iོབ་%ིང་།）ཁ་པར་ཨང་�ངས།  ༡༥༥༩༧༤༤༡༡༨༩  

བ±་ག_མ་པ། གཞན་དག  

ཟ་མ་དང་མལ་ཤག་བཀོད་ªིག་kེད་ཆེད། ཚ5གས་<གས་མི་�་དག་གིས་}༧་ཚVས༡༥Hོན་ལ་ངེས་པར་Z་འkོར་ལན་gེར་

དགོས། མི་རིགས་8ི་གོམས་�ོལ་mར་ཟ་མར་དམིགས་བསལ་?ི་རེ་འZན་ཡོད་པ་དག་གིས་འkོར་ལན་ནང་Z་གསལ་བོར་འrི་

དགོས་སོ། །  

འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས། 

                                   ༢༠༡༩ལོའི་}་༧ཚVས་༡༢ཉིན།  

 

 

 

 

 

 
 



 འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས། 

    Specialty Committee of Tibetan Medicine of World Federation of Chinese Medicine Societies 

 

6 
 

འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས་8ི་9བས་:་བའི་རིག་ག<ང་ལོ་ཚ5གས་དང་9བས་དང་པོའི་ལས་འཛ>ན་

འདེམས་བ9ོའི་ཚ5གས་ཆེན་?ི་འkོར་ལན་རེ²་མིག 

མིང་།  cེན།  Mལ་ཁབ།  ས་zལ།  

ལས་zངས།  ལས་གནས།  

Mས་འ�ིན་ས་གནས།  �ག་�ངས།  

ཁ་པར 

    

{ོད་ཤག 

 
ཤག་བ{ོད་kེད་མིན།  ཡིན།☐    མིན།☐ 
 
མལ་ཤག། མི་གཅིག་མལ་ཤག ☐   ༥༠༠/ཉིན    ཚད་³ན་མལ་ཤག（མཉམ་བ{ོད）☐  ༥༠༠/ཉིན།   

 

�ར་མཆན། ཟ་མ་དང་མལ་ཤག་གཅིག་vར་Z་མཚ5་Hོན་ཟི་ལིང་�ངོ་nེར་���་]ན་�ང་ལི་Mལ་Nི་མ�ོན་ཁང་ཆེན་མོར་བཀོད་ªིག་kས་ཡོད། 

 

 


