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�ོན་ཆེ་�ེ། ཁ་�་མི་གཙང་བ་�ག་པའི་�ི་ངན་འ�ང་བ་དང་། �ད་པ་�ེ་མགོ་བོ་ན་བ་དང་། �ང་ལག་གི་�་འ�ར་བ་དང་། ཆམ་པས་འདེབས་པ་

�ེ་ཆམ་ནད་ཕོག་པ་དང་། �ར་འ�ེན་བཀག་པའི་�བས་�ི་ཉེས་�ོན་ནད་གཞི་ཡང་འ�ང་བས་བཙ�ག་པ་བཀག་མི་�ང་།

༥། གཅིན་པ་བཀག་པའི་�ོན།

�ད་བཞི་ལས། 

�ར་བཤད་ནད་འ�ར་གཅིན་བཀག་�ེ�་ནད་དང་། �་སོ་ཕོ་མཚན་ད�་ནད་�ར་ནད་འ�ང་། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་གཅིན་པ་འོང་བ་མ་བཏང་

བར་�ན་རིང་�་བཙན་�ིས་བཀག་ན་ཉེས་པ་ཆེ་�ེ། �ང་པའི་�ེ�་�ན་ལ་སོགས་པ་�ེ�འི་ནད་འ�ང་བ་དང་། �་སོ་དང་། ཕོ་མཚན། ད�་�ེ་

མངལ་ལ་གོ་བས་མངལ་ནད་དང་། གཞན་ཡང་གཅིན་ལམ་�ི་ནད་དང་། དེ་དག་ལ་�ར་ནད་གང་ཡོད་པ་�མས་�ང་ཞིང་འ�ང་བ་ཡིན་པས་

གཅིན་པ་བཀག་མི་�ང་།

༦། �་བའམ་ཕོའ་�ཁམས་དཀར་པོ་བཀག་པའི་�ོན།

�ད་བཞི་ལས། 

�་བ་བཀག་པས་དེ་འཛག་ཕོ་མཚན་ན། �་འགགས་�ེ�་འཕེལ་དང་མ་ནིང་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�་བའམ་ཕོའ་�ཁམས་དཀར་པོ་�ན་

རིང་བཀག་ན་ཉེས་པ་ཆེ་�ེ། �་བ་རང་དབང་མེད་པར་འཛགས་�ེ་�ས་�ོ་བོ་ཆགས་པ་དང་། ཕོ་མཚན་དང་�་བའི་ལམ་�་ན་ཞིང་གཟེར་བ་

དང་། གཞན་ཡང་�ི་�་འགགས་པ་�ེ་མ་བབས་པ་དང་། གཅིན་ལམ་དང་�་བ་འ�ང་བའི་ལམ་�་�ེ�་འཕེལ་བ་དང་། མ་ནིང་འ�ར་ཞེས་པ་�ེ། 

�་བ་�ན་རིང་བཀག་པའི་དབང་གིས་མཐར་ཕོའ་�དབང་པོ་མི་�ང་བ་དང་། འདོད་པ་�ོད་མི་�བ་པ་སོགས་མདོར་ན་ཕོ་མཚན་ལས་�་མི་�ང་

བར་�ར་བས་མ་ནིང་�ར་�་�ར་བར་�ེད་པ་ཡིན་པས་�་བ་བཀག་མི་�ང་།
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༧། བ�ེས་�ས་སམ་�ོགས་�ས་ཟས་བཀག་པའི་�ོན།

�ད་བཞི་ལས། 

བ�ེས་བཀག་�ས་ཞིག་ཉམ་�ང་ཡི་ག་འ�ས། མགོ་འཁོར་དེ་ཟས་ཡང་�མ་�ོ་�ང་�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�ོགས་པའམ་བ�ེས་པའི་

�ས་�་ཁ་ཟས་བཀག་པར་�ས་ན་�ས་སེམས་གཉིས་ལ་གནོད་ཆེས་ཏེ།�ས་ཞིག་པ་�ེ་�ས་�ི་�གས་ཤོར་ནས་རིམ་�ིས་ཚ�་མི་ཟིན་པ་དང� 

�ས་དང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཉམ་�ང་བར་�ར་བ་�ེ་�ོབས་ཉམས་པ་དང་། མཐར་ཁ་ཟས་�ི་ཡི་ག་འ�ས་པ་�ེ་ཁ་ཟས་ཟ་མི་�བ་པ་�ར་བ་

དང་། གཞན་ཡང་མགོ་བོ་འཁོར་བ་བཅས་འ�ང་བས་བ�ེས་�ས་ཁ་ཟས་�ས་ཐོག་བཟའ་དགོས་པ་གལ་ཆེ།

༨། ཁ་�ོམ་�ས་བ�ང་བ་བཀག་པའི་�ོན།

�ད་བཞི་ལས། 

�ོམ་བཀག་ཁ་�མ་མགོ་འཁོར་�ིང་ནད་འ�ང་། �ོས་འ�ར་དེ་བསིལ་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཕན། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཁ་�ོམ་པའི་�ས་�་བ�ང་

བ་བཀག་ནས་མ་འ�ང་བ་ཡིན་ན་ཉེས་པའམ་�ོན་ནད་ཆེ་�ེ། ཁ་�མ་པ་དང་། རིམ་བཞིན་མགོ་འཁོར་བ་དང་�ིང་ནད་འ�ང་ལ་གཞན་ཡང་

�ོས་འ�ར་ཏེ་�ོས་པའམ་ར་བཟི་བ་�ར་�ན་པ་མི་གསལ་བར་�ར་བ་བཅས་�ོན་ནད་�་མ་འ�ང་བ་ཡིན།

༩། �གས་པ་བཀག་པའི་�ོན།

�ད་བཞི་ལས། 

�གས་བཀག་དང་ག་འགག་དང་ད�གས་མི་བདེ། �་�བ་མེ་དབལ་གཡན་པ་འ�ས་དང་མཛ�། མིག་ནད་�ད་པ་རིམས་ནད་འ�ང་བར་འ�ར། 

ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་�གས་པ་�ང་�ས་བཀག་ནས་མ་�གས་ཚ�་ཉེས་�ོན་ཆེ་�ེ། ཁ་ཟས་�ི་དང་ག་འགག་ནས་ཟས་བཟའ་མི་�བ་པ་དང་། 

ད�གས་མི་བདེ་བའི་ནད་གཞི་ཕོག་པ་དང་། �་�བ་ཏེ་�ས་ལ་�་བསགས་པའི་ནད་འ�ང་བ་དང་། མེ་དབལ་ཏེ་�་ཡི་རིགས་ཅན་�ི་ནད་འ�ང་

ལ། གཡན་པ་�ེ་�ས་ལ་ཟ་�ག་ཅན་�ི་པགས་ནད་འ�ང་བ་དང་། གཞན་ཡང་འ�ས་ནད་དང་མཛ�་ནད། མིག་ནད། �ད་པ་འཕེལ་བའི་ནད། 

རིམས་ནད་བཅས་འ�ང་བར་འ�ར་བས་�ན་�་�གས་པ་འོང་�ས་བཀག་མི་�ང་བ་ཡིན། དཔལ་�ན་�ད་བཞིའི་དགོངས་དོན་ལས། �ན་

�ོད་ལམ་�ོན་�ན་�་ཞིག་འདིར་�ངས་དགེ་བའི་ལེགས་ཚ�གས་�ིས། འ�ོ་བའི་�ག་བ�ལ་སེལ་བ་ཤོག

༢། ཆང་རག་གི་དཀའ་ངལ་ངོ་�ོད།

�ན་རམས་པ་�མ་�ལ་�་གསར།

༄༅།།དེང་�བས་འཛམ་�ིང་གང་སར་�ིའི་མ�ན་�ེན་ཡར་�ས་འ�ོ་བཞིན་པ་དང་བ�ན་མིའི་དགོས་མཁོ་མང་�་འ�ོ་བཞིན་པ་དང་། 

འ�ར་བ་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འ�ོ་བཞིན་པ་མཐོང་ཆོས་�་ཡོད། དེ་�་མིག་ལམ་ལ་མཐོང་ཡ་མེད་པ་དང་། ཐ་ན་�མ་�ོག་�ན་ཆད་ལ་འཁོར་མི་

�བ་པའི་དངོས་པོའ་�རིགས་དེང་�བས་ང་ཚ�འི་མིག་ལམ་ལ་མཐོང་ཡ་ཡོད་པ་དང་། དངོས་�་ལོངས་�ོད་ཡ་ཡོད་པར་བ�ེན་མིའི་འཚ�་ཐབས་

དང་ཆེ་མཐོང་སོགས་�ི་ཆེད་དངོས་པོ་མང་པོ་ཉར་དགོས་པ། ཉོ་དགོས་པ། བེད་�ོད་�ེད་དགོས་པ་ཆགས་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིན་རེའི་

འཚ�་�ེན་ཆེད་མཁོ་བའི་བཟའ་བ�ང་གི་�མ་�ངས་�ང་ཧ་ཅང་མང་པོ་དེང་�ས་�ོམ་རའི་ནང་མཐོང་ཡ་ཡོད་པ་དང་། ཉོ་ཡ་ཡོད་པ། དགོས་ཡག་

ཡོད་པ་�་�་ཆགས་ནས་འ�ོ་འ�ག་�ོད་ག�མ་ཚང་མ་�བས་བདེ་ཤ་�ག་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ནད་རིགས་�མ་�ངས་�ང་དེ་�་གོ་ཐོས་

མེད་པ་མང་པོ་གསར་�་མཐོང་ཡ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ཆང་རག་གི་བ�ང་བ་ནི་�ར་ནས་ད་བར་དར་�ོལ་དང་འ�ོ་�གས་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་�་�ར་ནས་�ི་ཚ�གས་�ི་འ�ོད་བ�ེན་ལ་དཀའ་ངལ་�་མ�ད་འ�ད་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚ�་བོད་མིའི་�ི་ཚ�གས་ལ་ཆ་མཚ�ན་ན་ཆང་

རག་ནི་དགའ་བའི་དགའ་རོགས། �ོ་བའི་�ོ་རོགས། ལོ་གསར་དང་། གཉེན་�ིག་སོགས་�ི་�ེན་འ�ེལ་མཛད་�ོའ་��བས་�་མ�ོན་�མས་ལ་

བ�་ཤིས་པ་དང་�ག་བསམ་མཚ�ན་པའི་�ས། �ེན་ངན་གོད་ཆག་རིགས་�ང་�བས་སེམས་གསོ་གཏོང་བའི་�ོགས་�་བ�ེན་ཅིང་། ཇ་ཆང་�་

མོའ་�བ�ན་བཅོས་ལས། 
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དགའ་པོ་�་གཏོང་བའི་�ད་ཤེད།  �ིད་པོ་�ོ་�ག་པའི་�ིག་�།

�ག་པོ་མཆི་མ་འདོན་པའི་སེམས་གསོ།   �གས་པ་ཁ་འ�ེད་པའི་�ེ་མིག

�ང་པོ་མགོ་�ོང་ཅན་�ི་�ད་པ།   དཔའ་བོ་ད�་འ�ལ་བའི་ཞབས་བ�ལ།   

�ིང་མེད་འ�ང་�ོལ་བའི་�ེལ་མ། ཞེས་སོགས་ལོ་�ོང་�ག་�ག་གི་གོང་ནས་བོད་མིའི་�ལ་�ོལ་གོམས་གཤིས་ལ་ཆང་གི་བེད་�ོད་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་ཡོད་པ་བ�ན་ཡོད། བོད་�ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་ནང་ཆང་གི་ཕན་གནོད་�ོར་མང་པོ་ག�ངས་ཡོད་ནའང་མདོར་བ�ས་ཙམ་ངོ་�ོད་

�་ན། ཆང་ནི་རོ་�ག་གི་ཁོངས་ནས་མངར་མོ། �ར་མོ། ཁ་ཏིག་བཅས་ཡོད། ཕོ་བ་དང་�་མའི་ནང་�ེབས་པའི་�བས་�་�ེས་�ི་རོ་�ར་མོ་

ཆགས་�ི་ཡོད་པ་ག�ངས་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་�ས་པ་�ོ་ལ་�ོ་བ་དང་�ན་པའི་དབང་གིས་མ�ིས་པ་�ས་ནས་�ང་ཟད་�ར་�་འ�་བ་དང་། 

ཆང་གིས་�ས་�ོད་འབར་བ་དང་�ིང་�ོབས་བ�ེད་པ། གཉིད་འཕེལ་བ། བད་ཀན་�ང་བའི་རང་བཞིན་དང་། �ང་ཡང་གཡོའ་��ས་པ་སེལ་བར་

ཕན་ཐོགས་ཡོད་པས་བ�ེན་ཤེས་ནས་ཚ�ད་�ེད་�བ་ན་ཆང་གིས་�ས་ལ་ཕན་པའི་�ས་པ་�ན་ཡོད་པ་ནི་གནའ་དེང་གཉིས་ཀའི་གསོ་རིག་

ལམ་�ོན་ནང་གསལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེང་�བས་ང་ཚ�་བཙན་�ོལ་བོད་མིའི་�ི་ཚ�གས་ནང་ཆང་རག་ལ་ངན་གོམས་ཤོར་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་�་

འ�ོ་བཞིན་པ་མ་ཟད་ཆང་རག་གིས་ནད་གཞི་མང་པོའ་��ེན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་ནི་འཛམ་�ིང་�ོན་ལ་ཡོངས་�གས་�་ཆགས་ཡོད། དང་པོ་ཆང་

རག་འ�ང་�་མང་�གས་ན་མཆིན་པ། ཕོ་བ་དང་�་མ། �ིང་། �ད་པ། མཁལ་མ་བཅས་�ི་�ེད་ལས་ལ་དཀའ་ངལ་འ�ད་�ི་ཡོད། མཆིན་པར་

ཚ�ལ་�ས་ནས་�ས་�ངས་�མས་�ས་ཐོག་�ིན་མི་�བ་པའི་དབང་གིས་ཁོང་ནད་འ�་མིན་འ�ང་�ིད་པ། དོན་�ོད་ཁག་ནས་�ས་�ངས་�ི་

�ངས་མ་མཆིན་པར་འ�ེན་མ་�བ་པའི་དབང་གིས་མཆིན་�འི་ནང་�ང་�ག་�ས་ནས་ཕོ་བ་དང་གཞང་ཁ། �ེ་བ་དང་མིད་པ་བཅས་�ི་གནས་

�་བད་ཀན་�ག་པོའ་�ནད་གཞི་�ས་པ། མཆིན་པར་�་�ལ་ཆགས་ནས་རིམ་པས་མཆིན་པའི་�ེད་ལས་ཉམས་�ི་ཡོད་པ་མ་ཟད་མཆིན་པའི་ 

གཉན་ཚད་�ི་ནད་པ་ཡིན་ན་མཆིན་པའི་འ�ས་ནད་�་འ�ར་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། མཚམས་རེ་ཁ་དང་མིད་པ། མ�ིན་པ། �་མ་དང་�་མ་

སོགས་�ི་འ�ས་ནད་�ི་�་�ེན་ཡང་�ེད་�ི་ཡོད། ཞིབ་འ�ག་�བ་འ�ས་�ི་�ན་ཐོ་ཁག་ལ་གཞིགས་ན་ཆང་རག་གིས་�ད་མེད་�མས་ལ་�་

འ�ས་�ི་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད་པའི་འ�ེལ་བཤད་�ེད་�ི་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་�་�ོད་དང་བསམ་སེའི་འ�ས་ནད་�ང་ཆང་རག་དང་འ�ེལ་བ་ཡོད་

པ་ཤེས་�ོགས་ཡོང་གི་ཡོད། �ད་མེད་�མ་མ་ཆགས་�བས་ཆང་རག་འ�ང་ཆེས་ན་�ིས་པར་�་སེར་�ེན་�་དང་�ག་འ�ས་ན་ཡ་ཉེན་ཁ་ཆེ་

བ་ཡོད་པ་ཞིབ་འ�ག་�ན་ཐོ་ཁག་ནས་གསལ་ཡོད། ང་ཚ�་བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་ནང་མ་�་བའི་དབང་གིས་ཕོ་བ་དང་�་མ་ནད་ལ་བ�ེན་ནས་

�ང་བའི་བད་ཀན་�ག་པོའ་�ནད་པ་མང་དག་ཡོད་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཕོ་བའི་ནང་མ་�་བའི་དབང་གིས་�ང་ཚ་བ། �་�ར་ལངས་པ་དང་། ཕོ་བ་

�ོས་པ་དང་�ེག་པ་ཡང་སེ་�བ་ནས་�ན་བཅོས་མ་�ེད་པར་�ོད་ཡངས་ཤོར་ན་ཕོ་བའི་ནང་�་ཆགས་ནས་རིམ་པས་ཕོ་བ་དང་མིད་པའི་

འ�ས་ནད་ལ་འ�ར་ནས་གསོ་ཁག་པོ་ཆགས་�ི་ཡོད་པས་ཕོ་བའི་ནད་འདི་འ�འི་རིགས་ལ་�་ས་ནས་ཆང་�ང་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

  བོད་�ི་གསོ་རིག་�ད་བཞི་ལས། 

    ཕལ་ཆེར་ཕོ་ལོང་མིད་པའི་འ�ེལ་མཚམས་མང་། 

ཞེས་ག�ངས་པ་དེ་བོད་མི་�མས་ལ་ཕོ་བ་དང་ལོང་། ཕོ་བ་དང་མིད་པའི་འ�ེལ་མཚམས་བཅས་ལ་འ�ས་ནད་འ�ང་བ་མང་བ་ཡིན་པའི་�ོམ་

ཚ�ག་ནི་�ེ་ག�་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་ལོ་ངོ་�ོང་�ག་�ག་གི་གོང་ནས་བོད་མི་རིགས་ལ་ཉེན་བ�་བཏང་ཡོད་པ་དེ་དེང་སང་མངོན་�མ་�་

མཐོང་ཡ་ཡོད་པ་ཡིན། ཆང་རག་གི་ངན་གོམས་ཤོར་ནས་དཀའ་ངལ་གཞན་ནི་ཤེས་པ་�ོངས་ནས་བ�ེད་ངེད་ཆེ་�་འ�ོ་བ། ལོ་ན་�ས་�ས་

�ད་པའི་ཆ་ཤས་ལ་གནོད་�ོན་ཕོག་ནས་�ན་པ་ཉམས་པ་དང་། མགོ་བོ་དང་ལག་པའི་འདར་ནད་�ི་དཀའ་ངལ། མིག་རབ་རིབ་�ེད་པ། 

མཚམས་རེ་�ང་པའི་�་ལ་�ོན་ཤོར་ནས་བ�་�ང་རེངས་ནས་བ�ང་བ�མ་�ེད་མི་�བ་པའི་དཀའ་ངལ་འ�ད་�ི་ཡོད། གཞན་ཡང་�ིང་�་

འགག་པ་དང་�ག་�ིབ་�ི་ནད་གཞི། མཚམས་རེ་�ིང་ཤའི་�ས་པ་ཤོར་ནས་�ིང་གི་འཕར་�གས་ལ་འ�ར་བ་འ�ོ་གི་ཡོད། མི་འགའ་ཤས་ལ་

མ�ིས་ཤས་ཆེ་�་�ིན་ནས་འ�་ནད་བཀག་མ་�བ་པའི་དཀའ་ངལ་འ�ད་པ་དང་། མཁལ་མའི་�ེད་ལས་ཉམས་ནས་�ས་ལ་�་ཁམས་ཟད་དེ་

ཁ་ཡང་སེ་�ོམ་པ། �ངས་�ག་ཟད་ནས་ཐང་ཆད་པ། ད�གས་ཧལ་བ། ག�གས་པོ་ཟ་ར་ཟི་རེ་ཆགས་པ། བ�ལ་གཟེར་�ི་ནད་གཞི། �ེག་ནད། 

�ག་ཤེད་�ི་ནད། གཅིན་�ི་ཟ་�འི་ནད། ག�གས་པོའ་�ནད་འགོག་�ས་པ་ཉམས་ནས་གཉན་ཁའི་རིགས། �་དཀར་དང་�ང་འབམ་�ི་ནད། 

གཤེར་མའི་གཉན་ཁ་སོགས་�ི་དཀའ་ངལ་འ�ད་དེ་�ས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་�ེན་�་འ�ར་ཉེན་ཡོད། 

གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་ལས་ཆང་གི་གནོད་�ོན་�ོར་བཤད་པ་ནི། 

�ོངས་དང་�ིང་ནི་ན་བ་དང་། །འ�་ཞིང་�ག་�་�ོམ་དད་ཆེ། །ཚ་�ང་རིམས་འདེབས་ཡི་ག་འ�ས། །མགོ་བོ་�ིབས་�ས་ན་དང་འདར། །གནད་

འཇིག་�ག་པ་ན་བ་དང་། །བ�་རེངས་རབ་རིབ་�ེར་བ་དང་། །�ད་པ་ད�གས་མི་བདེ་གཉིད་མེད། །�ལ་ཆེན་འ�ང་ཞིང་བཤང་བ་འགགས། 

།�ངས་ཤིང་སེམས་ནི་འ�ལ་བ་དང་། །�་ཞིང་�ོན་པར་�ེད་པ་དང་། །མགོ་འཁོར་�ི་ལམ་ངན་མཐོང་བའོ། ཞེས་སོགས་ག�ངས་ཡོད།

བོད་�ི་གསོ་རིག་ག�ང་ནང་ཆང་གིས་ར་བཟི་བའི་གནས་�བས་�་དཀའ་ངལ་�ི་རིམ་པ་ག�མ་འ�ད་�ི་ཡོད་ག�ངས་པ་�ེ། ར་རོ་དང་པོ་

བག་མེད་གནས་ལ་གནས། །�མ་�ོག་ངན་བཅོམ་བདེ་བ་ཡིན་�མ་སེམས། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཆང་གི་�ོ་བ་དེ་�ེ་ལ་རེག་ནས་ཆང་ཕོར་

འགའ་ཤས་འ�ང་བའི་�ེས་ར་བཟི་བའི་གནས་�བས་དང་པོ་དེར་�ེབས་པ་ཡིན། དེའི་�བས་དེ་�་སེམས་�ི་དཀའ་ངལ་དང་། �ག་བ�ལ་

�མས་�ང་ཟད་རིང་མེད་པ་�་�་ཆགས། མི་གཞན་ལ་�་ལོན་འཇལ་�་ཡོད་པ་

དེ་ལེན་�་ཡོད་བསམ་པ་དང་། ཚ�ང་གིས་�ོན་�ན་�ང་བ་ཚང་མ་ཁེ་སང་ཡིན་

བསམ་པ། རང་གི་�ན་�ན་བ�ེག་མི་�བ་པའི་དངོས་པོ་�མས་བ�ེག་�བ་པ་

དང་། བཤད་མ་ཕོད་པའི་�ད་ཆ་�མས་བཤད་�བ་པའི་�ོབ་པ་བ�ེད་པ། 

མདོར་ན་རང་གི་�ོ་�ལ་ལ་ཡོད་པའི་�མ་�ོག་ངན་པ་མཐའ་དག་གནས་�བས་

རིང་མེད་པ་�་�་ཆགས་ནས་བདེ་བའི་ཚ�ར་བ་�ན་�་�ེབས་པའི་�ོ་ནས་བག་
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མེད་�ི་�ོད་�ལ་�ེད་འགོ་བ�མ་པ་ཡིན། དེ་འ�འི་གནས་�བས་ལ་ཆང་གི་འ�ང་ཚ�ད་ཤེས་ནས་མཚམས་བཞག་�བ་ན་ཆང་གི་ངན་གོམས་

རིགས་འགོག་�བ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད། འོན་�ང་�་མ�ད་ཆང་འ�ང་ལ་རོལ་ན། ར་རོ་གཉིས་པ་�ང་ཆེན་�ོན་པ་�ར། །ཁ་ན་མ་ཐོ་�ལ་

�ིམས་འཆལ་བའི་གནས།

ཞེས་ར་རོ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གནས་�བས་ལ་�ེབས་ཚ�་�ང་ཆེན་�ོ་བ་�ར་ངོ་ཚ་

�ེལ་མེད་�ི་�ོད་�ལ་�ི་�ོ་ནས་�ིག་པའི་ལས་མཐའ་དག་ལ་ངམ་ངམ་�གས་�

གས་�ིས་རོལ་ནས་འཆལ་འཆོལ་�་ཚ�གས་�ེད་པ་ཡིན། �བས་འདིར་རང་གི་ནང་

མི་�་�ག་དང་�ིམ་མཚ�ས། མདོར་ན་�ི་ཚ�གས་ནང་�་ད�ག་མདའ་ད�ག་གི་�ད་

ཆ་མང་པོ་བཤད་པ། རང་གི་ནང་མི་�་�ག་ལ་དོན་མེད་�ི་ཉེས་བ�ང་གཏང་བ་

སོགས་�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�ི་�ོ་ནས་གཞན་ལ་འཚ�་བའི་�ིག་པའི་ལས་མང་

�ད་པ་ཡིན། འདིའི་�བས་�ན་�་ཆང་རག་འ�ང་མ་�ོང་མཁན་�མས་�ིས་ཆང་ཕོར་བཞི་�་ཙམ་འ�ང་ན་ཆང་རག་གི་�ས་དེ་ཕོ་བ་དང་�་

མའི་བ�ད་�ག་�འི་ནང་�ོ་�ར་�་འཕེལ་ནས་མི་འ�ོད་པའི་�ར་�ག་གི་དཀའ་ངལ་འ�ད་དེ་�ོག་�ོན་ལ་འ�ོ་ཉེན་ཡོད། �ན་�ན་གསར་

འ�ར་བ�ད་ལམ་ནང་མཐོང་བའི་�མ་འཁོར་�ི་བ�ང་ཁ་�ག་པ་དང་། ཁང་པའི་�ང་དང་གཡང་ནས་ཟགས་པ་�་�འི་གནས་�ལ་འདི་རིགས་

མང་ཆེ་བ་ནི་ར་རོ་གཉིས་པའི་�བས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་�ང་ཆང་གི་འ�ང་ཚ�ད་མ་ཟིན་ན། ར་རོ་མཐའ་མ་སེམས་མེད་རོ་�ར་ཉལ། 

།གང་ཡང་མི་ཤེས་�ན་པའི་གནས་�་འ�ར། ཞེས་ར་རོ་རིམ་པ་ག�མ་པར་�ེབས་པའི་�བས་དབང་�འི་�་�ང་གི་�་བ་ཉམས་ནས་ལམ་

ཆེན་དང་། �ང་ལམ་གཡས་གཡོན་གང་སར་གནས་གཙང་བཙ�ག་དང་�ོ་�ང་གི་

�ད་པར། �མ་�ོན་དང་འཇམ་�བ་སོགས་�ི་�ད་པར། �་དགོང་དང་�ི་ནང་གི་

�ད་པར་མི་ཤེས་པའི་�ོ་ནས་གནས་ངེས་མེད་གང་སར་སེམས་མེད་བེམ་རོ་�ར་

ཉལ་ནས་ཡ་ང་བའི་གནས་�་�ང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཆང་རག་གི་ངན་གོམས་ནི་གོང་

གི་འ�ོད་བ�ེན་�ི་དཀའ་ངལ་ཙམ་མ་ཟད་ནང་མི་�་�ག་གི་འཚ�་བའི་གནས་�ངས་

ལ་�ོང་�ན་ཆེན་པོ་ཐེབས་�ི་ཡོད། རང་ཉིད་ལ་ད�ལ་�ན་�་ཡོད་པ་དེ་ཆང་རག་ཁོ་ནར་བེད་�ོད་�ེད་ན་ནང་མི་གཞན་ལ་འཚ�་བ�ད་�ན་

པའི་ཟས་�ོམ་ཉོ་�ར་ད�ལ་མེད་པ། རང་གི་�་�ག་གི་�ོབ་�འི་�ོབ་ཡོན་�ད་མ་�བ་པའི་དབང་གིས་�་�ག་གི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཁ་གསབ་མི་

�བ་པའི་འ�ས་ཤོར། རང་ཉིད་�ི་�ིམ་ཚང་ཆེད་ཛ་�ག་གི་དགོས་མཁོའ་��བས་གཞན་ནས་ད�ལ་གཡར་པོ་�་དགོས་པ་ཆགས་ནས་�ས་

ཐོག་�ོད་འཇལ་མ་�བ་པའི་དབང་གིས་བ�ེད་ཀའི་�ང་ལ་བ�ེད་ཀ་ཞེས་མ་ལས་བ�ེད་ཀ་མང་བ་ཆགས་པ་སོགས་རང་ཉིད་ལ་མི་གཞན་

�ིས་ཆ་འཇོག་དང་ཡིད་ཆེས་བ�ག་ནས་མི་ཚ�་�ོང་ཟད་�་འ�ར་ཉེན་ཡོད། མདོར་ན་ཆང་རག་གིས་འདོད་ཆགས་ཞེ་�ང་གཏི་�ག་སོགས་

ཉོན་མོངས་�ན་བ�ེད་པར་�ེད་དེ། �ང་�ོལ་དང་ཉེས་པ་�ན་�ི་�་བ་ཡིན་པས་ན་ཆང་བ�ེན་པ་ལས་�ང་བ་ནི་�ོ་�་མའི་�ོ་ནས་དགེ་མཚན་

ཆེ་བ་ཡོད་པས་ན་�ང་�ངས་མ་འཛ�ལ་བ་གནང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།།
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༣། ཀན་སར་རམ་འ�ས་ནད་�ི་�་�ེན་དང་�ོན་འགོག་�ོར་རགས་ཙམ་�ེང་བ།།

�ན་པ་བ�ན་འཛ�ན་ཉི་མ།

༄༅། །སངས་�ས་�ན་�ི་�་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་�ས་�ག་�ོན་�་བཏང་བའི་�ོ་ནས་�་�ར། བོད་�ི་གསོ་བ་རིག་པ་ལས་དེང་�ས་

ཀན་སར་ཟེར་བའི་ནད་དེ་ལ་འ�ས་ནད་ཞེས་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་ཡོད། དེ་ཡང་རང་རེའི་�ི་ཚ�གས་ནང་དེང་�ས་འ�ས་ནད་�ི་མནར་མཁན་

ནད་པ་ཇི་མང་�་འ�ོ་བཞིན་པར་བ�ེན་ད�ད་�ོམ་འདིར་བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་ནང་འ�ས་ནད་རིགས་མང་བ་མཐོང་�་ཡོད་པ་དེ་�མས་�ི་�་

�ེན་དང་ཟས་�ོམ་�ོད་ལམ་གང་གིས་�ོང་�ེན་�ེད་པ། དེ་བཞིན་�ོན་འགོག་�ོར་མདོར་ཙམ་�ེང་བ་ལ།།

དང་པོ། འ�ས་ནད་�ི་�་དང་ངོ་བོ་བ�ན་པ།།

བོད་�ི་�ན་ག�ང་དཔལ་�ན་�ད་བཞི་ལས། 

 �་ནི་འ�མས་འ�གས་ཁ་ཟས་མ་�ིན་པས། ངན་�ག་�ས་ཏེ་�ང་གིས་བ�ིལ་ནས་�ང་། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཁོང་འ�ས་�ན་�ི་

གཙ�་བོ་དེ་ཁ་ཟས་�ི་དངས་མ་མ་�་བ་དེ་མ�ིས་པ་མདངས་�ར་�ིས་�ངས་�ག་�་མ་�ིན་པར་དངས་མ་མ་�་བ་དེ་�ན་རིང་མཆིན་པའི་

གནས་�་�ས་དེ་མཐར་�ང་གིས་�ེར་ནས་དོན་�ོད་སོགས་�ས་�ི་གནས་གང་�ང་ཞིག་�་གོང་�ར་བ�ིལ་ནས་�ན་�ན་མིན་པའི་�བ་ཆ་

འཐོལ་བའམ་འཚར་�ེས་�ང་བ་དེ་ལ་འ�ས་ནད་ཟེར་བ་དང་། དེ་ནི་ཤིང་�ོང་ནས་མཛ�ར་པ་�ེས་པ་�་�་འ�ེགས་པོ་ཡོད་པ་དང་�ིན་ནས་

�ེན་�ར་གཉིས་ཀར་ནས་�ག་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དངོས་�་འ�ས་ནད་ནད་པ་མནར་མཁན་ལ་མཐོང་�་ཡོད། འ�ས་ནད་�ི་ངོ་བོ་གོང་�ར་ 

བ�ིལ་བ་དེས་�ས་�ངས་�ི་�་གའི་�་ལམ་འགག་པ་དང་�ས་ཁམས་�ི་གལ་ཆེན་དབང་བ�ེན་ལ་གནོད་�ོན་བཏང་བ་སོགས་ཚ�་�ོག་

འ�ོག་པའི་ནད་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ལ་ངོས་འཛ�ན་�ེད། དེ་བཞིན་�ན་གཤེར་�ི་ཁམས་�ག་འ�ས་ (Leukemia) དང་�་སེར་དང་འ�ེལ་བའི་

འ�ད་ནད་ (Lymphomia) �ང་མང་པོ་ཡོང་གི་འ�ག འ�ས་ནད་ཟེར་བ་དེ་གཉན་�ིན་�ིས་�ང་�ོང་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་བོད་�ི་གསོ་བ་

རིག་པ་དང་དེང་�ས་�བ་�ོགས་�ན་�གས་ནས་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་གི་འ�ག དེ་ཡང་�ད་འ�ེལ་�ེ་བ་རིང་གསལ་ལས། ནད་�་�ག་ཡིན། 

ནད་�ེན་གཉན་ཡིན། ཞེས་ག�ངས་པ་བཞིན། དེ་ནི་�ས་ལ་�ན་�ས་�་གནས་པའི་�ིན་�་དེ་ལ་ག�ངས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་�ེད་�ི་མངལ་

ཁའི་འ�ས་ནད་ (Cervical  Cancer) ཞེས་པ་དེ་བ�་ཆ་ ༧༠ ཙམ་གཉན་�ིན་ (Human Papilloma  Virus {HPV} types, 16 

and  18 )  ཞེས་པ་དེས་འ�ས་ནད་�ི་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཞང་འ�ས་ (Rec tum Cancer )  དང་ཁ་འ�ས། 

མིད་འ�ས་དང་�ེ་གནས་�ེན་�འི་འ�ས་ནད་�ི་རིགས་ (Oropharyngeal  Cancers) དེ་�མས་བ�་ཆ་ ༧༠ ཙམ་ {HPV} གཉན་

�ིན་དེས་�ོང་�ེན་�ེད་�ི་འ�ག
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གཉིས་པ། བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་ནང་འ�ས་ནད་གང་མང་བ་མནར་�ི་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་གི་�་�ེན་དང་ཟས་�ོམ་�ོང་�ེན་�མས་མདོར་ཙམ་

�ེང་བ་ལ།

༡༽ མིད་པའི་འ�ད་ནད་ (Oesophagus Cancer) �ི་�ོང་�ེན་དང་�ོན་འགོག་བ�ན་པ།། དེ་ཡང་མིད་པའི་འ�ས་ནད་ཟེར་ན་དེ་ནི་

བོད་�ི་གསོ་བ་རིག་པའི་�ན་ག�ང་ནང་བད་ཀན་མིད་མ�ས་སམ་བད་ཀན་འ�ལ་འགག་ཟེར། དེ་ནི་མིད་པ་དང་ཕོ་བའི་འཚམས་�་འ�ས་

ནད་�ེས་ནས་མཐར་ཟས་�ོམ་གང་ཡང་མིད་མི་�བ་པར་འ�ར་བའི་ནད་ཅིག་ལ་ཟེར། རང་རེའི་�ི་ཚ�གས་ནང་བད་ཀན་མིད་མ�ས་མནར་

ནས་མཆི་མཁན་མི་�ང་བ་མཐོང་�་འ�ག �ོང་�ེན་ཟས་�ོད་བ�ན་པ། དེ་ཡང་ཚ་ཇ་༼བོད་ཇ་༽འ�ང་�ག་པ་དང་། ཧམ་�ལ་ཐེབས་པའི་

ཟས་རིགས་དང་ཆང་�ན་�ར་པོ། མ་ཚ�ས་པ་�ེན་ཟས་དང་ཟས་འཚ�ག་པ་དང་ཁེངས་པོའ་�ཟས་རིགས་སོགས་བ�ེན་�གས་པ། ཟས་ནང་�ོས་

�་རོ་ཚ་བའི་རིགས་བ�ེན་�གས་པ། སེམས་ཅན་ལས་�ང་བའི་�མ་ཚ�ལ་དང་མར། ཞག་ཚ�ལ་རིགས་བ�ེན་�གས་པ། �ན་�་བཟའ་བ�ང་

ཚད་ལས་�ལ་བ་ལོངས་�ོད་པ་སོགས་ལས་བད་ཀན་ས་�འི་�ས་པ་འཕེལ་�ེ་དོང་པའི་ལོགས་ལ་ཟོ་མར་ཆགས་པ་བཞིན་མིད་པའི་གནས་

ལ་�ི་བཞིན་ཆགས་�ེ་རིམས་བཞིན་འ�ས་ནད་�ི་ངོ་བོ་ཆགས་�ིས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཐ་མག་དང་�ོ་ཐ་ (Tobacco) རིགས་�ན་རིང་བ�ེན་

�གས་པ། ཟས་�ོམ་ཧ་ཅང་གི་ཚ་པོ་དང་མ�ེགས་པོ་རིགས་�ར་མིད་བཏང་བ་སོགས་�ིས་མིད་པའི་པགས་པ་�བས་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཉན་

ཁ་དང་�ས་�ོན་�ང་�ེ་རིམས་བཞིན་མིད་པའི་འ�ད་ནད་�ང་གི་ཡོད།།

༢༽ ཕོ་བའི་འ�ས་ནད་ (Stomach Cancer) �ི་�ོང་�ེན་རིགས་དང་�ོན་འགོག་བ�ན་པ།།ཕོ་བའི་འ�ས་ནད་ཟེར་བ་དེ་ནི་ཕོ་བའི་དོན་

�ོ་དང་ཡང་ན་�ེམ་སམ་�ག་�ང་གི་མཚམས་�་འ�ས་ནད་�ེས་ནས་མཐར་ཟས་�ོམ་མི་ཐར་བའི་ནད་ཅིག་ལ་ཟེར། ཕོ་བའི་འ�ས་ནད་�ི་

�ོང་�ེན་ཟས་�ོམ་ནི་བོད་པའི་གོམས་གཤིས་ཡོད་པའི་ཤ་�མ་པོ་དང་�་�ལ་�ིངས་པ་ཧམ་�ལ་ཐེབས་པའི་ཟས་�ོམས་རིགས་དང་། 

འ�་དཀའ་བའི་ཟས་བ་�ང་གི་ཤ་དང་། �ང་ཚལ་སོགས་�ེན་པའི་ཟས་རིགས། ཟས་མ�ེགས་པོ། ཆང་རག་སོགས་བ�ེན་�གས་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་ཟས་�ོམ་རོ་ཚ་�ར་དཔེར་ན་སེ་པན་�ིང་པ་རིགས་ཨ་ཅར་�ར་མོ་དང་སེ་པན་བ�ལ་བཞག་པ་ (Fire ball) སོགས་བ�ེན་�གས་

པས་ཕོ་བ་�ག་པོ་�་ཅན་ (Gastric Ulcer) ཆགས་�ེ་�ན་རིང་�ས་པ་ལས་ཕོ་བའི་འ�ས་ནད་�ོང་གི་ཡོད། དེར་བ�ེན་གནོད་པའི་ཟས་

�ོམ་དེ་དག་�ན་�་�ང་�ེ་ཡང་ཞིང་�ོ་བ་དང་འ�་�་བའི་ཟས་�ོམ་བ�ེན་ཏེ་ཕོ་བའི་མེ་�ོད་བ�ང་བར་�ག་�་འབད་དགོས་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང་�ན་ག�ང་�ད་བཞི་ལས། ཟས་�ོམ་�ོད་ལམ་ཡང་ལ་�ོ་བ་ཡིས།འབད་དེ་མེ་�ོད་བ�ང་བར་གནས་འ�ར་ན། �ས་�ི་�ོབས་དང་

ཚ�་ནི་གནས་པར་འ�ར། ཞེས་ག�ངས།
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༣༽ མཆིན་པའི་འ�ས་ནད་ (Liver Cancer) �ི་�ོང་�ེན་ཟས་�ོམ་དང་�ོན་འགོག་བ�ན་པ། མཆིན་པའི་འ�ས་ནད་ཟེར་བ་དེ་མཆིན་

པར་འ�ས་ནད་�ེས་ནས་མཆིན་ཁམས་�ི་�ས་པ་ཡོངས་�་ཤོར་བའི་ནད་ཅིག་ལ་ཟེར། མཆིན་པའི་འ�ས་ནད་�ོང་�ེན་�ི་ཟས་�ོམ་ནི་ཆང་

རག་�ར་པོ་དང་། དེང་�ས་ (Processed meat) �གས་�ིན་ནང་�་ཡོད་པའི་ཉ་ཤ་དང་�་ཤ་སོགས་བ�ལ་ཟས་རིགས་དང་ཧམ་�ལ་ཅན་

སོགས་བ�ེན་�གས་པ་དང་། དེ་ཡང་དེང་�ས་ཚན་རིག་པས་མཆིན་ནད་�ག་ཐབས་�ི་ནད་འ�་ (Hepatitis B Virus) �ེན་པས་མཆིན་

པར་གཉན་ཚད་�ེས་དེ་མཆིན་པ་�ས་གཅོང་གི་ནད་ (Liver Cirrhosis) �ང་�ེ་རིམ་བཞིན་མཆིན་པའི་འ�ས་ནད་�་འ�ར་བ་འ�ེལ་

བ�ོད་�ེད། དེ་བཞིན་ཟས་རིགས་ (Peanuts) ཞེས་པ་དེ་�ིངས་པ་ཆགས་�ས་འ�ས་ནད་�ི་�་�ས་ (Mutagen Aflatoxin) ཧམ་�་

ཆགས་�ེ་དེས་མཆིན་པའི་འ�ས་ནད་�ི་�་�ེད་�ི་ཡོད་པ་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་།

༤༽ �་འ�ས་ (Breast Cancer) �ི་�་�ེན་དང་�ོན་འགོག་བ�ན་པ། �ིར་ཚན་རིག་པའི་ཉམས་ཞིབ་ནང་�་མའི་འ�ས་ནད་དེ་�བ་

�ོགས་�ལ་ཁབ་�་མང་བ་ཡོད་པ་ག�ངས་�ང་དེང་�ས་�་གར་�ེད་སོགས་ཨེ་ཤའི་�ལ་ཁབ་ལའང་མང་�་འ�ོ་བཞིན་ཡོད། �་འ�ས་དེའི་

�་�ེན་གཙ�་བོ་ནི་བོད་�ི་�ན་ག�ང་�ད་བཞི་ལས། �ག་ལས་�ར་པ་�་མ་མངལ་�་�ང་། རབ་�་ཚ་ལ་འ�མ་པ་ནག་པོས་�བ། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར། �་འ�ས་�ི་�་�ེན་གཙ�་བོ་དེ་ནི་ཟས་�ོམ་རོ་ཚ་�ར་རིགས་བ�ེན་�གས་པས་མཆིན་པར་�ག་ངན་འཕེལ་བ་ལས་རིམ་

བཞིན་�་འ�ས་�ི་�་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་མོ་ནད་�ག་ཚབས་དང་�ང་ཚབས་གཉིས་ལའང་འ�ེལ་བ་ཡོད། མོ་ནད་�ག་ཚབས་

ཟེར་བ་དེ་�་གཙ�་བོ་ནི་�་མཚན་ཡིན་པ་དང་། �ེད་�མས་ལ་�་མཚན་དང་འ�ེལ་བའི་ནད་གཞི་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མངལ་

ནང་�་མཚན་འ�ིལ་བ་དང་�་མཚནམི་�ོམས་པ། �་ཞབས་ཚ་�བ་�ེད་པ། མངལ་�ག་འཛག་པ་སོགས་ནད་�གས་�་ཚ�གས་ཡོང་། 

དེ་ཡང་�ང་ཚབས་ཟེར་བ་དེ་�ག་ཚབས་�ི་ནད་དེ་�ིངས་ནས་�ང་དང་བ�ོངས་པས་�ང་ཚབས་�་འ�ར། དེའི་�གས་�་�་མཚན་མི་ཆད་པ་

འ�མས་པ་དང་�ིང་ཁམས་མི་བདེ་བ། �་སོ་དང་�་ཞབས་བ�མ་ཞིང་གཤེར་ཁམས་འཛགས་པ་སོགས་ནད་�གས་�ོན། དེ་བཞིན་�ད་མེད་

�ི་མོ་�ི་ (Hormone) མི་�ོམས་པ་དང་འཕེལ་འ�ི་�ེད་པ་ལས་�་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད། �་�ེན་གཞན་ཞིག་ལ་�ེད་གང་ཞིག་�་བཙའ་བ་དེ་

�ིས་�ག་པ་དང་རིགས་�ད་ལ་�་འ�ས་ཡོད་པ། དེ་བཞིན་�་མར་ཚ�ལ་�ན་ (Fibrocystic  breast) ཡོད་པ། གཞན་ཡང་�ག་�ས་ 

(Ionizing radiation) དེ་�ས་ལ་ཕོགས་�ག་�ང་བ་སོགས་ལས་�་འ�ས་�ང་གི་ཡོད་པ་འ�ེལ་བ�ོད་�ེད། དེ་ཡང་�་མར་འ�ས་�ན་

དེ་འཆང་�ངས་�ེན་�ར་�བ་པ་དང་�ས་པ་དང་�ོ་བ། དེ་བཞིན་མཆིན་པར་འ�ས་ནད་�ི་�་�ང་དེ་དག་�བ་�ེ་�ན་བཅོས་དཀའ་བའི་ནད་

པ་མང་པོ་མཐོང་�་འ�ག དེ་ཡང་ཟས་ཤ་�ོངས་དང་�ེ་ཤིང་དང་སེམས་ཅན་ལས་�ང་བའི་འཚ�་བ�ད་ (Vitamin A) དཔེར་ན་སེམས་ཅན་

�ི་མཆིན་པ་དང་�ོ་ང་དེ་བཞིན་�ོ་ཚ�ད་ཤིང་ཏོག་�མས་�ི་བ�ད་�ས་དེས་དག་ག�གས་པོའ་�ནང་�ེབས་�ས་�་འ�ས་མི་ཡོང་བའི་�ོན་འགོ

ག་�ེད་�ི་ཡོད་པ་འ�ེལ་བ�ོད་གནང་།
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༥༽ བསམ་སེ�འི་འ�ས་ནད་ (Ovarain Cancer) �ི་�་�ེན་དང་�ོན་འགོག་བ�ན་པ། �་�ོད་གཡས་གཡོན་�་ཡོད་པའི་བསམ་སེ�འི་

གནས་དེར་འ�ས་ནད་ཆགས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཚབས་ཆེན་པོ་དང་འ�ས་ནད་དེ་ཆེས་གསར་�ས་བ�ག་ད�ད་�ེད་མི་�བ། �ེད་�མས་ལོ་

�ས་པའི་�ས་�་བསམ་སེ�འི་འ�ས་དེ་ངོས་འཛ�ན་ཡོང་གི་ཡོད། ནད་དེ་ཐོག་མའི་�བས་ནད་�གས་གསལ་པོ་མེད་�ང་འ�ས་�ན་དེ་ཆེ་�་

འ�ོ་�ས་གནས་དེར་མ�ེགས་ཤིང་འབར་འ�ར་ཆགས་པ་དང་�་ཞབས་�ོས་པ་སོགས་�ི་མངོན་�ལ་ཡོད། བསམ་སེ�འི་འ�ས་ནད་�ི་�་

�ེན་གཙ�་བོ་ནི། གོང་�་�་འ�ས་�ི་�་�ེན་�ེད་མཁན་གཙ�་བོ་ནི་མཆིན་པར་�ག་ངན་�་སེར་འཕེལ་བ་ལས་�ང་བ་དང་། དེ་བཞིན་མོ་ནད་

�ག་ཚབས་དང་�ངས་ཚབས་གཉིས་ནས་བསམ་སེ�འི་འ�ས་ནད་�་�ེན་གཙ�་བོ་�ེད་�ི་ཡོད། གཞན་ཡང་བསམ་སེ�འི་ནང་�ལ་�ས་

དང་�ེས་འཕེལ་མ་ལག་སོགས་བཏང་འཛ�ན་�ེད་མཁན་�ེན་�འི་མ་ལག་དང་དེ་�མ་པར་འ�ར་བའི་ནད་ (endocrine disorder) �ངས་

�་གཏོགས་པ་�་�ན་རིགས་ (polycystic ovary syndrome) དང་�་�ོད་�ི་�གས་ལ་གཉན་ཚད། (Endometriosis) དེ་བཞིན་

མོ་�ི་ (Hormone)མི་�ོམས་པ་འཕེལ་འ�ི་�ེད་པ་སོགས་ལས་བསམ་སེ�འི་འ�ས་ནད་�ི་�་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད། གཞན་ཡང་རིགས་�ད་

ལ་གཉེ་ལོང་འ�ས་ནད་དང་�་འ�ས་ཡོད་མཁན་ལ་བསམ་སེ�འི་འ�ས་ནད་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ག�ངས་འ�ག

༦༽ མངལ་འ�ས་ (Uterine Cancer) �་�ེན་དང་�ོན་འགོག་བ�ན་པ། མངལ་ནི་�ེད་�ི་�་�ོད་�ི་�ེའི་མཚམས་�་འ�ས་ནད་�ེས་

ནད་མཐར་�ག་�ག་འཛགས་པའི་ནད་ཅིག་ལ་ཟེར། དེ་ཡང་�་མཚན་མ་ཡིན་པའི་�ས་�་མངལ་�ག་འཛགས་�ི་ཡོད། དེའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ནི་

ཉལ་པོ་མང་�་�ད་པ་དང་། �་�ོད་ལ་�་�་�ང་བ་དང་། ངན་�ག་�་སེར་འཕེལ་བ་དང་མོ་ནད་�ག་ཚབས་དབང་གིས་མངལ་�ག་འཛག་གམ་

འ�ིལ་བ་ལས་�ག་�ན་�་འ�ིལ་བ་དང་�ག་�་འ�ར་བ་སོགས་ལས་མངལ་འ�ས་�ི་�་�ེད་པ་དང་། དེང་�ས་�ེས་�ོ་བཀག་ཆེད་�་�ན་ 

(Oral contraceptives) སོགས་བེད་�ོད་མང་པོ་བཏང་བ་དང་། �ེས་པ་འ�་མིན་དང་ཆགས་པ་�ད་པ། ཆང་ས་�་བོ་�བ་པ་དང་�་མང་

པོ་བཙའ་བ་སོགས་ལས་མངལ་དང་མངལ་ཁའི་འ�ས་ནད་�ི་�་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད།

ག�མ་པ། 

མདོར་དོན་�ིང་པོ་ནི་�ས་�ག་�་ཟས་�ོམ་ཡང་ཞིང་�ོ་བ་དང་འ�་�་བ་རིགས་དང་ཟས་ཚ�ད་རན་པོ་བ�ེན་�ེ་ཕོ་བའི་མེ་�ོད་བ�ང་དགོས་པ་

ཤིན་�་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། �ིར་བཏང་ཁ་ཟས་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་མ་�་བ་ཆགས་�ི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡི་ནང་ནས་�ན་�མ་གཉིས་�ིས་མ་

�་བ་ཆགས་པ་དེས་ཉེས་པ་ཆེ་ཤོས་�ེས་�ི་ཡོད་པ་རེད། �ད་བཞི་ལས། �ན་�མ་མ་�་ཕལ་ཆེ་ཉེས་པ་ཆེ། ཞེས་ག�ངས་པ་ཡིན། 

དཔེར་ན་�མ་པའི་ཟས་�ི་མར་དང་འ�་མར་ཚ�ལ་ཞག་�ང་སོགས་དང་། �ན་པའི་ཟས་ནི་ཆང་དང་ཨ་རག་འོ་མ་�ང་མོ་དེ་ཚ�ས་མ་�་བ་

�གས་ཆེ་�ེས་�ི་ཡོད། དེར་བ�ེན་ང་ཚ�ས་�ས་�ག་�་ཁ་ཟས་�མ་པ་དང་�ན་པའི་རིགས་དེ་དག་�ང་�ང་བ�ེན་དགོས་པ་ནི་ཤིན་�་གལ་

ཆེ་ཡིན། �འི་ཉག་མ་ཡོད་པའི་ཟས་ (Fiber) མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁ་ཟས་བ�ེན་དགོས། དཔེར་ན་འ�་རིགས་དང་�ོ་ཚལ། དེ་བཞིན་ཨ་ཤོམ་�ི་

�ང་ (Sugarcane) སོགས་�ས་�ན་�་བ�ེན་དགོས། གལ་�ིད་ (Fiber) �ང་�ང་བ�ེན་ན་�་མའི་འ�ས་དང་ལོང་འ�ས་�ེས་ཡ་ལ་�བ་

བ�ད་�ིས་ཉན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་�ིས་�ི་འ�ག ཟས་རིགས་ནང་ ( F i b e r )  མང་པོ་བ�ེན་ན་�་འ�ས་དང་�་�ིའི་�ེན་�འི་འ�ས་ནད་ 
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(Prostate Cancer) �ེས་འཕེལ་�ེད་ཡ་ཉེན་ཁ་�ང་བ་ཡོད་པ་ག�ངས་�ི་འ�ག (The insoluble fiber) འ�་རིགས་ (Wheat 

bran) དེ་བཞིན་�ོ་ཚ�ད་འགའ་ཤས་ (Fiber) ཡིན་པས་འ�ས་ནད་ལས་�ོབ་པར་�ེད་མཁན་ཟས་ཡག་ཤོས་ངོས་འཛ�ན་�ེད་�ི་འ�ག 

དེ་བཞིན་ཞག་ཚ�ལ་དང་�ན་པའི་ཟས་�ོམ་དཔེར་ན་�ོ་ཚ�ད་ལས་�ང་བའི་�མ་རིགས་ (Vegetable oils) དང་སེམས་ཅན་�ི་ཤ་ཞག་

ཚ�ལ་�ན་ལ་སོགས་མང་པོ་�ན་གཏན་�ི་ཁ་ཟས་ནང་ལོངས་�ོད་ན་དེ་དག་གིས་�་�ེད་ནས་འ�ས་ནད་�ེས་�ི་ཡོད། དེ་བཞིན་འཚ�ག་ཇ་

གར་པོ་ (Coffee) དང་ཞོབ་ཐག་ (Tobacco) སོགས་མང་པོ་འ�ང་ན་འ�ས་ནད་�་�ང་�ེས་ཡ་�་�ེད་�ི་ཡོད། དེ་དག་འ�ས་ནད་�ེས་

འཕེལ་�ེད་མཁན་�ི་ཟས་�ོམ་ཡིན་པས་ཚང་མས་�གས་གཟབ་དང་འཛ�མས་ཟོན་གནང་�་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། �་ས་བོད་�ི་�ན་�ིས་ཁང་གི་

ཨེམ་�་བཏ་ཡན་ལག་�ན་ཁང་གི་བ�ག་ད�ད་�ན་པ་བ�ན་འཛ�ན་ཉི་མས་བོད་རིགས་�ི་ཚ�གས་ནང་ཀན་སར་རམ་འ�ས་ནད་�ི་ནད་རིགས་

�ོན་འགོག་�ད་�ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
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ཕ་ོབའ་ིའ�ས་ནད། མཆིན་པའ་ིའ�སནད།

�ན་མའ་ིའ�ས་ནད།

མངལ་�ི་འ�ས་ནད། བསམ་སེའ་ིའ�ས་ནད།



༤། �མ་མའི་�ོར་�ི་ཤེས་�་ཐོར་�།

�ན་པ་ཚ�་རིང་མཚམས་གཅོད།

 བཞི་�་�་བཞིའི་ནད་རིགས་�ད་འ�ིན་པའི།

 འཛད་མེད་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཚ�གས་�ི་གཏེར།

 འ�ོ་�ན་ནད་�ི་འཇིགས་ལས་�ོབས་མཛད་པོ།

 �ིགས་�ས་འ�ོ་མགོན་སངས་�ས་�ན་�ར་འ�ད། ཅེས་སངས་�ས་�ན་�ི་�་མར་�ས་�ག་�ོན་�་བཏང་བའི་ཐོག་ད་ལན་གསོ་

རིག་འ�ོད་བ�ེན་�ས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ་འདིའི་ནང་�མ་མའི་�ོར་ཤེས་�་ཐོར་�་འ�ི་འདོད་པར་དང་པོ་�མ་མ་ཆགས་པར་འ�ར་

བར་�ོན་འ�ོ་�་�ིག་གང་འ�་དགོས་པ་བ�ན་པ་ལ།

༡། �ོན་འ�ོའ་��་�ིག 

ང་ཚ�འི་འ�ང་འ�ར་�ི་མི་རིགས་བདེ་ཐང་ཡོང་དང་ཡོང་མིན་ནི་ད་�འི་མི་རིགས་�ི་གཞོན་�འི་འ�ོད་བ�ེན་ལ་རག་�ས་ཅིང་དེའི་ནང་ནས་

�་ཆགས་ཅིང་�ེ་བར་�ེད་པའི་མའམ་�ེས་མ་ནི་འ�ང་འ�ར་མི་རིགས་�ི་ཞིང་ས་�་�་དེ་རེད། ཞིང་ལ་ལོ་ཏོག་ཡག་པོ་�ེ་མི་�ེ་དང་པོ་ས་

གཞིའམ་ཞིང་ས་དེར་རག་�ས་པ་ཆོས་ཉིད་རེད། རང་ཉིད་ཞིང་པའི་གཅེས་�ག་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལོའ་�ཞིང་ལས་དང་པོ་དེ་ཞིང་སར་�ོས་

�བ་ཡས་དང་དེ་ནས་བང་�ོག་�ང་ཡས་དེ་ནས་�་ཡན་དང་�ོ་�ོག་སོགས་ཡོད་ན་�ིར་བཏོན་ནས་ཞིང་ས་དེ་འ�ོད་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོ་ཡི་

ཡོད་པའི་དཔེ་དེ་དང་མ�ངས་པ་མངལ་ནང་�་ཆགས་པར་འ�ར་བར་ཐོག་མར་�་ཆགས་སའི་�ེས་མའི་�ས་ལ་གཅོང་ནད་དང་འགོས་ནད་

རིགས་�ིས་མ་ཐེབས་པ་�ས་བདེ་ཐང་དགོས་པ། བཟང་ཚང་གཉིས་�ན་�་ཐ་མ་ཁ་དང་ཆང་རག་དང་�ོས་�ས་རིགས་བ�ེན་�ི་ཡོད་ན་དེ་

ངེས་པར་�ོང་དགོས་པའི་�ས་པོའ་��་�ིག་དང་། སེམས་པར་ཡང་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཀས་�་འདོད་པ་དང་�ན་�ོང་དེ་རང་ཉིད་�ི་�ད་�ི་

མ་དེ་�མས་�ིང་�ེའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་འ�ོ་བ་སེམས་ཅན་�ི་དོན་�ེད་པའི་མི་བཟང་པོ་ཞིག་བ�ེད་བསམ་པའི་�ས་སེམས་�ི་�་�ིག་འདི་

�ར་དགོས་པ་ཡིན། དོ་གཟབ་�ེད་དགོས་པ་གཞན་�་ཆེ་ས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་�ི་ནང་གི་ཁོར་�ག་ཏེ་རང་�ིམ་�ི་ཉེ་འ�མ་�་བཟོ་�་ཆེན་

པོ་ཡོད་ས་དང་ཡང་�ོང་འ�ེར་�ི་གད་�ིགས་བཙ�ག་�ེག་�ེད་སའི་ཉེ་འ�ིས་�་གནས་གཞིས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། ཡང་བཟའ་ཚང་

གཉིས་པོར་འཚ�་བའི་�ེན་ཏེ་དཔལ་འ�ོར་གནས་�ངས་འ�ིག་ངེས་�ང་ངེས་ཡོད་པ། �ག་པར་�་�ེས་མ་རང་ཉིད་�ན་�་�་�་�ེ་འགོག་གི་

�ན་རིགས་བ�ེན་�ི་ཡོད་པ་དང་ཡང་�ོབས་བ�ེད་�ན་ (Vitamin) སོགས་�ན་�་�ན་�ས་རིགས་གང་ཡང་བ�ེན་�ི་ཡོད་ཚ�་�བས་�་

�ན་པ་བ�ེན་བ�གས་�ིས་�ང་�ང་ལམ་�ོན་�་དགོས། དེ་བཞིན་མའི་�ས་ལ་�ངས་�ག་�ང་ངེས་ཡོད་མེད་བ�ག་ད�ད་དང� གཉན་

ནད་དང་འགོས་ནད་རིགས་ཡོད་མེད་བ�ག་ད�ད། �ག་གི་�ེ་ཚན་ Blood Group གང་ཡིན་མིན་སོགས་�ོན་�ད་ནས་བ�ག་ད�ད་�ིས་

�་�ིག་ཆ་ཚང་བ་དགོས་�་ཤིན་�་གལ་ཆེ།།
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༢། མངལ་�་�་ལེན་མ་ལེན་དང་�ེན་ཕོ་མོ་ལེན་པའི་�ས་བཤད་པ།

ང་ཚ�འི་�ི་ཚ�གས་ནང་བཟང་ཚང་འགའ་ཤས་ལ་�་�་ནས་ཆགས་མ་�བ་པ་དང་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་�་�་�་�ང་ཆགས་པ་དང་ཡང་འགའ་ཞིག་

ལ་�་མོ་�ང་ཆགས་པ་དེ་འ�་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། �ི་བཏང་�་ཆགས་པའི་�ར་�་�ག་སེམས་ག�མ་འཛ�མས་དགོས་པར་ག�ངས་�ང་

འདིར་མངལ་ཁ་�ེ་མ་�ེའི་�ས་ཚ�ད་ལས་�་ལེན་མི་ལེན་�ི་�ས་ཚ�ད་བ�ན་པ་ནི།

བཤད་�ད་ལས།

 མངལ་ཁ་�ེ་ནས་ཞག་ནི་བ�་གཉིས་བར། དང་པོའ་�ཞག་ག�མ་བ�་གཅིག་�་མི་ལེན།

 གཅིག་ག�མ་�་བ�ན་ད�་ལ་�ར་འ�ར་ཏེ། གཉིས་དང་བཞི་�ག་བ�ད་པ་�་མོར་འ�ར།

 ཉི་མ་�བ་པས་པ�འི་ཁ་�མ་བཞིན། བ�་གཉིས་འདས་ནས་�་བ་མངལ་མི་�ོད།

མངལ་ཁ་�ེ་བའི་�ས། �་མི་ལེན་པའི་�ས། �་ཕོ་ལེན་པའི་�ས། �་མོ་ལེན་པའི་�ས།

ཉིན་དང་པོ། �་ཚན་བབ་ཉིན་དང་པོ། �་མཚན་�བས་འ�ིག་པ་�ེད་ན་�ེས་པའི་�ོག་དང་ �ས་ལ་

ཆེས་ཆེར་གནོད་པས་�ད་པ་ཡིན།ཉིན་གཉིས་པ། �་ཚན་བབ་ཉིན་གཉིས་པ།

ཉིན་ག�མ་པ། �་ཚན་བབ་ཉིན་ག�མ་པ།

ཉིན་བཞི་པ། ཉིན་དང་པོ།

ཉིན་�་པ། ཉིན་གཉིས་པ།

ཉིན་�ག་པ། ཉིན་ག�མ་པ།

ཉིན་བ�ན་པ། ཉིན་བཞི་པ།

ཉིན་བ�ད་པ། ཉིན་�་པ།

ཉིན་ད�་པ། ཉིན་�ག་པ།

ཉིན་བ�་པ། ཉིན་བ�ན་པ།

ཉིན་བ�་གཅིག་པ། ཉིན་བ�ད་པ།

ཉིན་བ�་གཉིས་པ། ཉིན་ད�་པ།

ཉིན་བ�་ག�མ་པ་ནས་མངལ་ཁ་�མ་འ�ོ་བས་དེ་�ེས་�་མི་ལེན།
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ཡང�

�་བ་མང་བ་�་�་�ེ་འ�ར་�ི། �་ཚན་མང་བ་�་མོར་�ེ་བར་འ�ར། ཆ་མཉམ་མ་ནིང་�ེ་ལས་མཚ�་མར་�ེ། ཞེས་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་

ལས་ག�ངས་པ་�ར་ན་�ེས་མའི་མངལ་ཁ་�ེ་བའི་�ས་ཉིན་ཞག་བ�་གཉིས་བ�ན་ཡོད་ལ་ཉིན་ཞག་�ི་�ོ་དེའང་�་ཚན་བབ་ཉིན་ནས་�ིས་

པའི་ཉིན་དང་པོ་ག�མ་ནི་�་མཚན་བབས་པའི་�ས་ཡིན་པས་མངལ་ནང་�་�་ཆགས་མ་�བ། �་མཚན་�ོ་འ�གས་པའི་ཉིན་བཞི་པ་དེ་ཉིན་

ཞག་དང་པོར་�ིས་པའི་ཉིན་དང་པོ་དང་ག�མ་པ་�་པ་བ�ན་པ་ད�་པ་ལ་མངལ་ནང་�་�ག་�མ་ཤེས་�ེ་�་ག�མ་འཛ�མས་ན་མངལ་གནས་

དེ་ཕོའ་��ས་�ེན་ལེན་པར་ག�ངས་པ་དང� ཉི་མ་གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་�ག་པ་བ�ད་པ་བཅས་ལ་མངལ་�བ་པའི་�་འཛ�མས་ན་མངལ་

གནས་དེ་མོའ་��ས་�ེན་ལེན་པར་ག�ངས་ཡོད། ཡང་ཕའི་�་བ་ཤས་ཆེ་བའམ་མང་བ་ཡོད་ན་�་ཕོར་�ེ་བ་དང་མའི་�་�ག་ཤས་ཆེ་བའམ་ 

མང་བ་ཡོད་ན་�་མོ་�ེ་བར་�ད་ལས་དེ་�ར་ག�ངས་ཡོད། མངལ་�་�་ལེན་དང་མི་ལེན། �ེན་ཕོ་མོ་ལེན་པའི་�ས་�ི་རེ�་མིག་གཤམ་

གསལ།

�་མཚན་བབས་ནས་ཉིན་བ�་གཉིས་རིང་མངལ་ཁ་�ེ་བའི་�ས་ཡིན་པས་མངལ་�་�་ཆགས་ཅིང་དེ་�ེས་ཉི་མ་�བ་ན་�་�ེས་པད་མ་ཁ་�མ་

པ་བཞིན་ཉིན་མ་བ�་གཉིས་ནས་མངལ་ཁ་�མ་པས་མངལ་ནང་�་བ་མི་�ོད་པས་�་ཆགས་མ་�བ་ཅེས་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་ལས་འདི་

�ར་ག�ངས་ཡོད་�ང་�ི་�གས་�ར་ན་�་མཚན་བབས་པའི་བ�ན་�ག་གཅིག་གི་�ེས་ནས་ཉིན་བ�་བཞིའི་རིང་�ད་མེད་�ི་བསམ་སེ�་

ནས་�ོ་ང་�ིར་ཐོན་པའི་�ས་ཚ�ད་ (Ovulation) དེའི་རིང་�ེས་པ་དང་འ�ད་ཅིང་�་�ག་འ�ེས་ན་མངལ་�་�་ཆགས་པར་�ར་ཞེས་གཤམ་

�ི་རེ�་མིག་ནང་གསལ་བ་�ར་འ�ེལ་བ�ོད་�ེད་�ི་ཡོད།

�ི་�གས་�ན་�ི་རིག་པ་ལས་མངལ་གནས་�ེ�འི་ཕོ་མོའ་�མཚན་མ་ནི་མངལ་ནང་ཉིང་མཚམས་�ོར་བའི་�བས་ཕའི་�་བ་ལ་རག་�ས་པ་

�ེ་མའི་�ོ་ང་ལ་ཁོ་མོ་སོམ་ (Chromosome) X ལས་མེད་ཅིང་ཕའི་�་བའི་ནང་ཁོ་མོ་སོམ་ XY གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་གལ་ཏེ་ཕའི་�་བའི་ནང་

གི་ཁོ་མོ་སོམ་ Y དང་མའི་�ོ་ང་གཉིས་ཉིང་མཚམས་�ོར་ན་�་ཕོ་�ེ་ཞིང་ཡང་ X དང་ཉིང་མཚམས་�ོར་ན་མངལ་གནས་�ེ�་དེ་མོར་�ེ་བ་

ཡོངས་�གས་�ི་�གས་�ན་�ི་རིག་པ་ལས་དེ་�ར་བཤད་ཡོད།

གང་�ར་ཡང་�ད་ལས།

�ག་ག�མ་འ�ང་བ་བཞི་ལས་�བ་པའི་�ས། �ོན་ལས་འདོད་ཆགས་དབང་གིས་ཕོ་མོར་�ང� ཞེས་མངལ་གནས་སེམས་ཅན་གང་ཡང་

རང་ཉིད་�ི་ལས་དབང་གིས་�ེན་ཕོ་མོ་མི་འ�་བར་�ེ་བ་ཡིན་ཞེས་�ད་ལས་དེ་�ར་ག�ངས་ཡོད་པ་ཡིན། 

15

༣། �མ་མའི་གནས་�བས་བ�ག་ད�ད་�ད་རིམ།

དང་པོ་�མ་མ་ཡིན་མིན་བ�ག་�ལ་ལ་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་ལས། �མ་མའི་�་ནི་འ�ར་ལ་འ�ིལ་བར་འཕར། ཞེས་�་བ�ག་པའི་�ོ་ནས་

�མ་མ་ཡིན་མིན་བ�ག་ད�ད་�བ་པ་དང་�མ་མའི་མངལ་གནས་�ེ�་དེའང་�ེན་ཕོ་མོ་གང་ཡིན་བ�ག་ཐབས་ལ། མཁལ་�་གཡས་པ་�ག་ན་

�་ཕོར་�ེ། གཡོན་མ་�ག་ན་�་མོར་�ེ་བར་འ�ར། ཞེས་དང� �་ཡི་�་ལ་མ་�་�་�་འ�ང� བཙས་ནས་གསོ་�་ད�་�་�ང་ན་དཀའ། ཞེས་

�་བ�ག་ཐབས་�ི་�ོ་ནས་�མ་མ་ཡིན་མིན་བ�ག་ད�ད་�བ་པ་དང་དེ་བཞིན་�ར་བ�ག་�བས་�་དེ་�བས་�ད་བཟོ་�ར་བག་ཤས་ཡོད་ན་

�ད་མེད་དེ་�མ་མ་ཡིན་པར་བ�ག་ད�ད་�བ། ཡང་དེང་སང་འ�ལ་ཆས་�ི་�ས་ཚ�ད་ཡིན་པས་�ོམ་རའི་�ན་�ས་ཚ�ང་ཁང་ནང་མངལ་ནང་

�་ཆགས་ཡོད་མེད་�ི་�བས་བདེ་�ོད་བདེའི་འ�ལ་ཆས་འ�་མིན་ཞིག་ཐོན་�ི་ཡོད་པ་འ�ལ་ཆས་དེའི་(འོག་གི་པར་རིས་)ད�ིལ་ལ་ཁོག་

�ོང་�ང་�ང་གཉིས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་�ི་�་ཐིག་པ་གཅིག་�ག་ནས་�ར་མ་ཁ་ཤས་�ེས་འ�ལ་ཆས་དེའི་�ེང་ཐིག་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀ་

དམར་པོར་�ར་པ་ཡིན་ན་མངལ་�་�་ཆགས་པར་བ�ག་ད�ད་གཏན་འཁེལ་�ེད་�བ་�ི་ཡོད།

འོན་�ང་བ�་ཆ་བ�་འ�ལ་ཆས་ལ་�ོས་མ་འཁེལ་བར་ངེས་པར་�ན་པ་བ�ེན་ནས་བ�ག་ད�ད་གཏན་འཁེལ་�ེད་དགོས། དེ་�བས་དམིགས་

བསལ་�་བ་དང་པོའམ་མངལ་�་�་འཁོར་མཚམས་�ི་�ས་ཚ�ད་ཡིན་པས་ངེས་པར་ཆེད་ལས་�ན་པ་བ�ེན་བ�གས་�ིས་བ�ལ་�འི་�ོག་

པར་རམ་ག�གས་�ང་འ�ལ་ཆས་ (Ultra Sound) བ�ད་བ�ག་ད�ད་�ེད་ནས་མངལ་�ལ་བཞིན་ཆགས་ཡོད་མེད་ཏེ་�བས་རེ་བསམ་

སེ�འི་གཡས་གཡོན་�ི་�་ཆེན་�ི་ནང་དང་ཡང་མངལ་�ི་�ི་ལ་�་ཆགས་པ་ (Ectopic Pregnancy) དེ་འ�་ཡོང་�ིད་པ་དང་། ཡང་�ེ་

གནས་མི་མ�ན་པ་དང་ག�གས་མི་�ག་པ། དེ་བཞིན་གནས་�ི་�ངས་�ེ་མཚ�་མ་ (Twins) དང་དེ་ལས་མང་བ། (Triplets) གང་ཡིན་

ག�གས་�ང་འ�ལ་ཆས་བ�ད་མངོན་གསལ་ཐོན་པོས་གཏན་འཁེལ་�ེད་�བ། ཡང་�ད་མེད་འགའ་ཞིག་�་མཚན་ཐ་མའི་�ས་ཚ�ས་ (LMP) 

གསལ་བོ་ཤེས་�་མེད་ཚ�་ག�གས་�ང་འ�ལ་ཆས་འདི་བ�ད་ནས་མངལ་གནས་�ེ�འི་བཙའ་�ས་གཏན་འཁེལ་�ེད་�ི་ཡོད་པ་རེད། 

�མ་མ་�མས་�ིས་�ན་པ་བ�ེན་བ�གས་དང་བ�ག་ད�ད་�ེད་དགོས་�ི་རེ�་མིག་གཤམ་གསལ།
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༤། �་བཙའ་བའི་�ས་ཚ�ད་བ�ི་�ངས། (Expected Date of Delivery-EDD)

�་བཙའ་བའི་�ས་ཚ�ད་བ�ི་�ངས་ནི་�ེས་མ་དེ་ཉིད་�ི་�་མཚན་ཐ་མ་�ང་བའི་ཉིན་ (LMP) དེ་ནས་�ིས་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་�་མཚན་

ཐ་མ་དེ་�ི་�་ ༡ ཚ�ས་ ༡ གཅིག་ལ་ཡིན་ན་�་བ་ནས་ག�མ་འཐེན་པས་�ི་�་ ༡༠ དང་ཚ�ས་�ངས་ལ་བ�ན་�ིས་བ�ན་པས་ཚ�ས་ ༨ �ེ་�ི་�་ 

༡༠ ཚ�ས་ ༨ དེ་�་བཙའ་བའི་�ས་བཀག་རགས་�ིས་སམ་ཚ�ད་དཔག་�ེད་པའི་�ས་བཀག་�ིས་ཆོག ག�གས་པོར་འ�གས་ཤོར་བ་ལ་

སོགས་�ིས་�ེན་�ིས་�ས་བཀག་དེ་ནས་བ�ན་�ག་གཉིས་ཡར་�་�ར་�ེ་�ིད་པ་དང་ཡང་�ར་སེལ་�ང་འགགས་པ་དང་འ�གས་པ་ལ་

སོགས་པའི་�ེན་�ིས་�་བཙའ་བའི་�ས་བཀག་དེ་ནས་བ�ན་�ག་གཅིག་གཉིས་མར་འ�ངས་�ིད་པ་ཡིན། �ད་མེད་�མས་�ིས་�ན་�་�་

རེའི་�་མཚན་�ི་�ས་ཚ�ས་རེ�་མིག་ཞིག་�ར་�་ཉར་འཇོག་�ེད་�་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེས་�་བཙའ་བའི་�ས་ཚ�ས་ཚ�ད་དཔག་�ེད་�་ཙམ་

མིན་པར་�ི་བཏང་�་མཚན་�ི་�ས་�ན་རིང་ཙམ་�ང་ཙམ་�ང་བ་དང་དེ་བཞིན་མང་�ང་གི་འབོར་ཚད། དངས་�ོགས་�ིལ་�མ་སོགས་�ི་

�མ་འ�ར་ཆ་ཚང་�ོན་པའི་ཉམས་ཡིག་�་�་ཡིན་ན་�ད་མེད་�མས་�ིས་ངེས་པར་�་�་མཚན་�ི་�་ཐོ་ངེས་པར་ཉར་འཇོག་�ེད་དགོས་པ་ 

ཤིན་�་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

༥། མངལ་གནས་�ི་འཕེལ་རིམ་བཤད་པ།

མངལ་གནས་�ི་འཕེལ་རིམ་ལ་གནས་�བས་སམ་�ས་ཆ་ག�མ་ (Trimester) �་�ེ་ནས་མངལ་གནས་�ེ�འི་ག�གས་�ི་འ�ར་འ�ོས་

ལས་ཉ་དང་�ས་�ལ་ཕག་གི་གནས་�བས་བཅས་ག�མ་�་�ེ། དེའང་བ�ན་�ག་དང་པོ་ནས་བ�་ག�མ་བར་�ས་ཆ་དང་པོ་�ེ་ ( F i r s t 

Trimester) ཉ ་ཡི་གནས་�བས་དང་བ�ན་�ག་བ�་བཞི་ནས་ཉི་�་�་�ག་བར་�ས་ཆ་གཉིས་པ་�ེ་ (Second Trimester) �ས་�ལ་
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�ི་གནས་�བས།ཡང་བ�ན་�ག་ཉི་�་�་བ�ན་ནས་བ�ན་�ག་�མ་�་སོ་བ�ད་བར་ཏེ་�་མ་བཙས་བར་�ས་ཆ་ག�མ་པ་�ེ་ ( T h i r d 

Trimester) ཕག་གི་གནས་�བས་བཅས་�ས་ཆ་ག�མ་�ི་ནང་གནས་�བས་འ�་མིན་ག�མ་�ི་ཐོག་ནས་མངལ་གནས་�ེ�འི་�མ་པ་

འ�ར་འ�ོ་ཡི་ཡོད། བ�ན་�ག་རེ་རེའི་འཕེལ་རིམ་དེ་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་དང་�ས་པ་�ི་�གས་�ན་�ི་རིག་པ་ལས་ཤེས་�བ། འདིར་ཤེས་

དགོས་ཡས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་�་�་མངལ་ནང་ཡོད་པའི་�བས་�་བ་�་པ་ཙམ་ནས་འ�ལ་�ོག་གཏང་ཡས་�ོ་�གས་�ི་ཡོད་པས་གལ་�ིད་

མངལ་གནས་�ག་�་དེ་�ས་�ན་�་ཚ�ད་ཁ་ཤས་ནང་འ�ལ་�ོག་�་ནས་མ་བཏང་བ་དེ་འ�་འཚ�ར་བ་�ང་བ་ཡིན་ན་�ས་འ�ངས་མ་སོང་བར་

ཆེད་ལས་�ན་པ་བ�ེན་དགོས། འ�ལ་�ོག་མ་བཏང་ཡས་�་མཚན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། མར་བ�བ་�ོན་�ང་ནས་མངལ་�ི་�ོལ་བ། མ་�འི་

དབར་�ི་�ེ་ཐག་ལ་�ོན་�ང་ནས་�ར་ཟས་བ�ད་མ་རགས་པ་དང་�འི་�ིང་གི་�་བ་འགགས་པ། མའི་ཟས་�ོད་མ་འ�ིག་ནས་�ར་ཕོག་ཉེས་

�ང་བ་སོགས་�་�ེན་�་ཚ�གས་ཡོང་�ིད་པས་ངེས་པར་�ན་པ་བ�ེན་དགོས།།

༦། �་མ་ཆགས་པའི་�་�ེན་བཤད་པ། 

བཤད་�ད་ལས།

 �་�ག་�ང་གིས་�བ་ནག་རོ་བ�་ལ། མ�ིས་པས་རོ་�ར་མདོག་སེར་�ི་མ་མནམ། ཞེས་སོགས་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་ལས་�་མ་

ཆགས་ཡས་�་�ེན་གཙ�་བོ་ག�མ་བ�ན་ཡོད། དང་པོ་དེ་གལ་ཏེ་ཕ་མའི་�་�ག་ལ་ཉེས་པ་�ང་མ�ིས་བད་ཀན་�ིས་�ོན་ཅན་�་�ར་ན་དེས་

�་ཆགས་པའི་�འམ་ས་བོན་�ི་དོན་�ེད་པའི་�ས་པ་དང་�ལ་བས་�་མ་ཆགས། �་�ེན་གཉིས་པ་དེ་ནི། ལས་མ་འཛ�མས་ན་�མ་ཤེས་མི་

འ�ག་�ེ། ཞེས་�་ཆགས་པར་�ེད་པར་ལས་འཛ�མས་དགོས་པ་�ེ་ཕ་�་གཉིས་�ི་དབར་ལས་མེད་པ་དང་ཡང་བར་�ིད་�་འ�མས་པའི་

སེམས་ཅན་དེས་མི་�ས་ལེན་པའི་�་དགེ་བའི་ལས་བསགས་མེད་ན་མངལ་�་�མ་པར་ཤེས་པ་འ�ག་པར་མི་འ�ར་བས་�་མི་ཆགས། 

�་�ེན་གཞན་ག�མ་པ་དེ་ནི་མངལ་�་�་ཆགས་ཅིང་འཕེལ་བར་�ེད་པར་འ�ང་བ་ཆེན་པོ་�་ཚང་ཞིང་འ�ང་བ་�མས་�ིས་ལས་�ལ་བཞིན་

�ེད་དགོས་པ་ཡིན། དེའང་འ�ང་བ་སའི་ཁམས་མེད་པ་ན་�ས་�བ་མི་�བ་ལ་�འི་ཁམས་མེད་པ་ན་�ད་མི་�བ་པ་དང� མེ་ཡི་ཁམས་མེད་ན་

�ིན་མི་�བ་པ་དང་�ང་མེད་པ་ན་འཕེལ་མི་�བ། དེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་མེད་པ་ན་�ས་འཕེལ་བའི་གོ་མི་�ེད་པས་�ས་ཆགས་ཅིང་འཕེལ་བའི་

�ེན་�་འ�ང་བ་�་པོ་ངེས་པར་ཚང་ནས་�ེད་ལས་�ེད་དགོས་པ་ཡིན། མདོར་ན་�་མ་ཆགས་པའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ནི་ཕ་མའི་�་�ག་�ོན་དང་

བཅས་པ། བསམ་སེ་དང་�ིག་འ�ས་སོགས་�་ཆགས་པར་�ེད་པའི་དབང་�་�ོན་ནད་ཅན། �་�ག་�་བའི་ལམ་�་ཆེན་དང་མངལ་�ི་ཁ་

འ�ས་པའམ་འགག་པ། �ས་རིད་པ་དང་ཡང་འཚ�་ཆེ་བ། ལོ་ན་ཡོལ་བ། ཆང་རག་དང་�་�ས། �ོས་�ས་སོགས་�ན་རིང་བ�ེན་པ། �ོད་སའི་

འཁོར་�ག་འབག་གཙ�ག་ཅན། འ�ས་�ན་དང་གཅིན་�ི་སོགས་གཉན་ནད་�ིས་ཐེབས་པ། སེམས་�བ་དང་སེམས་ངལ་ཆེ་བ། ཕ་�་གཉིས་�ི་

ལས་མ་འཛ�མས་པས་�མ་ཤེས་མི་འ�ག་པ་སོགས་�ི་ནང་གི་�་�ེན་མང་དག་ཞིག་གིས་མངལ་�་�་ཆགས་པར་འགོག་�ེན་�ེད་�ི་ཡོད།
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�་བ། �ན་པ་བ�ེན་�ས། ག�གས་�ང་འ�ལ་ཆས། (Ultra Sound) བ�ག་ད�ད་གཞན།

དང་པོ། ཐེངས་གཅིག ངེས་པར་བ�བ་དགོས། �ག་དང་�ི་�། (གཅིན་པ།)

གཉིས་པ། ཐེངས་གཅིག
དམིགས་བསལ་བ�བ་�ོན་�ང་བ་དང་ན་ཚ་གཞན་མེད་ན་བ�ག་

ད�ད་མ་�ེད་ནའང་འ�ིག
ག�མ་པ། ཐེངས་གཅིག

བཞི་པ། ཐེངས་གཅིག

�་པ། ཐེངས་གཅིག ངེས་པར་བ�བ་དགོས། དམིགས་བསལ་མ་�ེད་

ནའང་འ�ིག

�ག་པ། ཐེངས་གཅིག
དམིགས་བསལ་བ�བ་�ོན་�ང་བ་དང་ན་ཚ་གཞན་མེད་ན་བ�ག་

ད�ད་མ་�ེད་ནའང་འ�ིག 
བ�ན་པ། ཐེངས་གཉིས།

བ�ད་པ། ཐེངས་ག�མ།

ད�་པ། བ�ན་�ག་རེ་ལ། ངེས་པར་བ�བ་དགོས། �ག་དང་�ི་�། (གཅིན་པ།)



༧། �མ་མའི་གནས་�བས་�ེད་�ང་མི་�ང་བཤད་པ།

བཤད་�ད་ལས།

 ཉལ་པོ་�ོལ་�ག་མཚན་མོ་གཉིད་མི་ལོག ཉིན་གཉིས་�གས་བཀག་ཚ་�ོ་�ི་བ་དང་། བཤང་འགག་ཟས་དང་�ོན་�ས་མས་བཏང་

དང� གཏར་ག་ལ་སོགས་�་བ�ད་བར་�་�ང� ཅི་�ིར་མངལ་འཇིག་འཆིའམ་ད�་�མས་འ�ར། ཞེས་གསོ་བ་རིག་པའི་ག�ང་ལས་མངལ་

�་�་ཆགས་པའམ་�མ་མའི་གནས་�བས་�་མངལ་གནས་�ི་�ས་བ�ང་བའི་ཆེད་�་�ེས་མས་ཉལ་པོའམ་འ�ིག་པའི་ལས་དང� 

�ོལ་�གས་ཆེན་པོའ་�ལས། མཚན་མོ་གཉིད་མི་ལོག་ཅིང་ཉིན་གཉིད་ལོག་པ་དང� བཤང་གཅིའི་�གས་བཀག་པ་དང་ཡང་བཙ�ར་ཤས་ཆེས་པ་

དང� ཚ་�ོ་�ི་བའི་ཁ་ཟས་དང� བཤང་གཅི་བགག་པར་འ�ར་བའི་ཁ་ཟས་�མས་དང� �གས་�ན་དང་བཤལ་�ན་གཏང་བ། �ག་གཏར་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཟས་�ོད་�མས་ངེས་པར་�ོང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལ་དགའ་བོ་མངལ་མ�ག་ལས། གལ་ཏེ་མས་ཟས་མང་�་ཟོས་སམ་�ང་�་ཟོས་

ན་ཡང་�ག་བ�ལ་�ོང་བར་འ�ར་རོ།། དེ་བཞིན་�་གལ་ཏེ་ཤིན་�་�མ་པ་འམ། ཤིན་�་�བ་པ་དང་ཤིན་�་�ང་བ་འམ། ཤིན་�་ཚ་བ་འམ།ལན་

�་�ོ་བའམ།མི་�ོ་བ་འམ། ཁ་བའམ། �ར་བའམ། མངར་བ་ལ་སོགས་པ་ཟས་འདི་�་�་དག་ཟོས་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་�་�ག་བ�ལ་�ོང་བར་

འ�ར་རོ།། གལ་ཏེ་མས་འདོད་པ་�ད་པར་�ར་ཏམ། �ག་�་སོང་ངམ། བ�གས་སམ། ཉམ་ང་བའི་�ོགས་�་འ�ག་གམ། �ན་རིང་�་འ�ག་པ་

�ར་ཏམ། �ན་རིང་�་ཉལ་བར་�ར་ཏམ། མཆོངས་པར་�ར་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་�་�ག་བ�ལ་�ོང་བར་འ�ར་རོ། ཞེས་�མ་མའི་གནས་�་

ཟས་དང་�ོད་ལམ་དེ་དག་�ོང་དགོས་པ་བ�ན།
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གཞན་ཡང་�མ་མའི་གནས་�བས་�་ཉ་ཤ་དང་�ོ་ང་�ེན་པ། �ང་ཚལ་དང་ཤ་ཆེན་སོགས་འ�་དཀའ་བའི་ཟས། ཇ་གར་པོ་དང་ཆང་རག་

རིགས། �ག་གཅོག་�ན་དང་�ན་བཟི་ཆེ་བའི་རིགས། �ང་པར་�མ་�ིང་ཏོག་ཏོག་རིགས། ས་ཆ་གཅིག་ལ་�ོད་ཆེ་བ་དང་ཡང་འ�ོ་ཆེ་བ། 

�་ཚན་བ�ལ་ཡས་དང་�མ་�ག་�གས་�ིས་གཏོང་བ། �གས་ལས་དང་�ས་�ལ་�ག་པོ་�མས་ངེས་པར་�ོང་དགོས། �་བ་དང་པོ་ག�མ་

དང་ཐ་མ་གཉིས་ལ་ཡར་མར་ཐག་རིང་འ�ལ་བ�ོད་མ་�ེད་ན་ལེགས། གལ་ཏེ་ནང་ལ་ཞི་མི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ལག་�བ་�ོན་ནས་ཞི་མིར་གཡོག་

�ོད་�ེད་དགོས། གཞན་ཡང་འ�་�ས་རིགས་འགའ་ཞིག་དང་�ར་�ག་�ས་རིགས་�ིས་གནོད་ཆེ་བས་དེ་རིགས་�ི་ཟས་�ོད་�མས་ངེས་

པར་�ོང་དགོས་པ་ཡིན། འདིར་ཆོས་�ོགས་ངོས་ནས་�ེད་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ནི་མངལ་ནང་ཐོག་མར་�་ཆགས་པའི་�བས་ནས་སོ་

སོའ་��་མའི་�་མ�ན་ནས་�ེ་བ�ན་འཇམ་དཔལ་ད�ངས་�ི་�ང་�ས་ནས་�་�ོ་�ག་པར་འཇམ་དཔལ་ད�ངས་�ི་�ངས་མ་ཆད་པ་འདོན་�་

དང� དེ་བཞིན་�ོད་དང་ཐོ་རེངས་�ོལ་མ་དང་�ིས་པའི་འ�མ་�ང་དང་�ིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་�་ཞི་བར་�ེད་པའི་ག�ངས་�མས་ངེས་

པར་�ོག་འདོན་གནང་དགོས། བཅས་གསོ་རིག་འ�ོད་བ�ེན་�ས་དེབ་འདིའི་ནང་ས་བཅད་�ོང་མིན་ཙམ་�ི་�མ་མའི་�ོར་�ི་ཤེས་�་ཐོར་�་

བ�ན་ཡོད་པ་དང་འདོན་ཐེངས་�ེས་མའི་ནང་�་བཙའ་བའི་�བས་�ི་ཤེས་�་ཐོར་�་འདོན་ཐབས་�་�་ཡིན།།

སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་�ེད་པ། དེ་དག་ནད་ལས་�ོལ་བར་འ�ར། 

འ�ོ་བའི་ནད་ནི་མ་�ས་པ། �ག་�་འ�ང་བ་མེད་པར་ཤོག །།
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�མ་མའི་གནས་�བས་�་བ�ེན་དགོས་པའི་ཟས་རིགས།

�གས་�ེ་ཆེ་�། 

�ན་ཚ�གས་ནས་རེ་འ�ན་�ས་པ་�ར་འཚ�་�ེད་�ན་རམས་པ་�མ་�ལ་�་གསར་ལགས་དང་�ན་རམས་པ་�ང་འཚ�་ཚ�་རིང་

ཐག་གཅོད། �ན་པ་བ�ན་འཛ�ན་ཉི་མ་ལགས་བཅས་ནས་མི་མང་གི་འ�ོད་བ�ེན་གོ་�ོགས་དང་ནད་གཞི་�ོན་འགོག་ལ་

དམིགས་ནས་�ོམ་�ིས་བ�ར་གནང་བར་�གས་�ེ་ཆེ་ཞེས་�། �ས་དེབ་འདིའི་དཔར་བ�ན་ཆེད་ ༸ �ལ་བའི་ ༸ �་བཅར་

�ན་རམས་པ་�ེན་པ་ཚ�་རིང་ལགས་ནས་དཔལ་འ�ོར་མ�ན་འ�ར་གནང་བར་�ར་�གས་�ེ་བཀའ་�ིན་ཆེ་ཞེས་�།། 

རེ་�ལ།

གསོ་རིག་འ�ོད་བ�ེན་�ས་དེབ་འདི་བཞིན་�ན་ཚ�གས་ནས་�་བ་ག�མ་རེའི་མཚམས་དེབ་རེ་འདོན་�ེལ་གནང་བཞིན་ཡོད་

ན་�ན་ཚ�གས་འོག་དེབ་�ེལ་ཡོད་པའི་�ན་པ་�མས་ནས་རང་རེའི་�ི་ཚ�གས་ལ་ཕན་པའི་ཟས་�ོད་འ�ོད་བ�ེན་དང་དེ་བཞིན་

ནད་རིགས་�ོན་འགོག་དང་འ�ེལ་བའི་ད�ད་�ོམ་ཡོད་ན་�ན་ཚ�གས་�ི་�ོག་འ�ིན་ཁ་�ང་<cctm2004@gmail.com> 

འདིའི་ཐོག་བ�ར་གནང་ཡོང་བའི་རེ་�ལ་�། ད�ད་�ོམ་འ�ོར་བ་�མས་�ོམ་�ིག་ཚ�གས་�ང་ནས་�ག་འདེམས་�ིས་འདོན་

�ེལ་�་�་ཡིན་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་�།།


