
གསོ་རིག་འ�ོད་བ�ེན་�ས་དེབ་འདི་བཞིན་བོད་�ི་གསོ་བ་རིག་པའི་�ན་ཚ�གས་�ི་�ིམས་ཡིག་དོན་ཚན་༩་༩དགོངས་དོན་�ན་ཚ�གས་�ི་འཕར་མའི་�ེད་�ོའ་�

ཁོངས་ལས་འཆར་�ེལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་འདས་པའི་ལོ་བ�་�ངས་རིང་�ན་ཚ�གས་ནས་འ�ོད་བ�ེན་དང་འ�ེལ་བའི་ཉིན་མོ་ཁག་ཅིག་ལ་�ི་བཏང་འ�ོད་བ�ེན་དང་

�ག་པར་ཟས་�ོད་འ�ོད་པར་བ�ེན་པའི་�ོ་ནས་ནད་གཞི་�ོན་འགོག་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་ལས་འ�ལ་གོ་�ིག་�ས་དང་�་བཞིན་ཡོད། �ག་པར་�ི་ལོ་༢༠༡༦ 

�་༣ ཚ�ས་༢༣ ཉིན་�ི་ནོར་༸གོང་ས་༸�བས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་�ོབ་�ི་ནན་ཕེབས་དོན་ལ་�ན་ཚ�གས་�བས་གསར་�ིང་ཚ�གས་མི་�མས་ནས་

�ོས་བ�ར་�ས་པས་�ན་ཚ�གས་ནས་བོད་མིའི་�ིག་འ�གས་�ི་འ�ེལ་བོད་�ི་བ�ན་འ�ིན་ (Tibet Online TV)�ི་�་བ�ན་�ེང་�ེགས་�ི་ལས་རིམ་ནང་

ནད་གཞི་མི་འ�་ཁག་བ�་གཉིས་ཙམ་�ི་ངོ་�ོད་དང་ནད་གཞི་དེ་དག་�ོན་འགོག་�ེད་ཐབས་ཐོག་གཏམ་བཤད་བ�ོ་�ེང་ཞིག་གོ་�ིག་�ས་ཅིང་�་བའི་རེས་གཟའ་པ་

སངས་གཉིས་པ་འཆར་ཅན་བོད་�ི་བ�ན་འ�ིན་བ�ད་�་�་དང་བ�ན་འ�ིན་གཉིས་ཀར་�ང་བ�ིངས་�ིས་གཟིགས་�་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་�ན་ཚ�གས་ཚ�གས་

ཐེངས་ ༢༦ པའི་ཐོག་ནད་གཞི་�ོན་འགོག་ཆེད་ལས་འཆར་�ེལ་�ར་�ོས་བ�ར་�ས་པས་འདི་ནས་�་བ་ག�མ་རེའི་མཚམས་གསོ་རིག་འ�ོད་བ�ེན་�ས་དེབ་རེ་

འདོན་�འི་ཐག་གཅོད་�ང་ཡོད་པ་དང� �ས་དེབ་འདི་ནི་གཙ�་བོ་མི་མང་ད�ས་མ་རང་ལ་དམིགས་ནས་�ན་�་ཟས་�ོད་འ�ོད་པར་བ�ེན་�ལ་དང་གཞན་ཡང་�བ་

གདལ་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་ངོ་�ོད་དང་དེ་�ོན་འགོག་�ེད་�ོགས་ཐོག་�ོམ་�ིག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་�ས་དེབ་འདི་བཞིན་བཙན་�ོལ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་�ོབ་

�་ཁག དགོན་�ེ་�་ཚང་། དེ་བཞིན་དཔེ་མཛ�ད་ཆེ་ཁག་དང་འ�ོད་བ�ེན་ཚ�གས་�ེ་ཁག་བཅས་ལ་རིན་མེད་འ�ེམས་�ེལ་�་�འི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་བཞིན་འ�ེམས་

�ེལ་�ས་དང་�་བཞིན་ཡོད།།
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༄༅། །གཞང་འ�མ་ནད་ལ་�ོན་འགོག་ཇི་�ར་�་�ལ།

�ན་རམས་པ་བ�་�ང་ངག་དབང་�ིན་པ།

�་ས་བོད་�ི་�ན་�ིས་ཁང་།
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�་�་བཞི་པར་�ོག་འ�ོག་པར་�ེད་པའི་ནད་ཅིག་�་ག�ངས། དེའི་�ིར་ན་ང་ཚ�ས་�ང་མེད་�་�ལ་�ི་ནད་ཅིག་གཏན་ནས་མིན་པས་

འདིར་�ོན་འགོག་ཇི་�ར་�་བའི་�ལ་བཤད་ན། 

 གཞང་འ�མ་ནད་ཅེས་པ་ནི། གཞང་གི་ཁ་དང་ནང་ངོས་�་ད�ིབས་�་ཚ�གས་པའི་འ�མ་པ་ཆེ་�ང་ཅི་རིགས་�ེས་ཤིང་བཤང་

བ་�ར་�་འབབ་པར་འགེགས་�ེད་པའི་ནད་ཅིག་རེད། 

 གཞང་འ�མ་ནད་�ི་གནས་ནི། ལོང་གའམ་�་ཆེན་�ོགས་མཚམས་ནས་�ར་�་གཞང་ཁའི་བར་ཏེ་མིང་ལ་མཉེ་མ་ཞེས་ཟེར། 

དེའི་ཁའམ་གཉེར་�ལ་�ིས་བ�ན་པའི་གོར་གོར་དེ་ལ་གཞང་ཁ་ཞེས་བ�ོད་པ་གཉིས་ནི་འ�མ་པ་�ེ་བའི་གནས་ཡིན།

གཞང་འ�མ་ནད་�ི་�་�ེན་ནི།

 ཕོ་བའི་མེ་�ོད་ཉམས་པ།     •  �ོད་པ་བཤལ་�གས་པ།

 �ན་�་བཤང་འགག་ནད་�ན་པ།    •  རང་གི་ཕ་མས་གཞང་འ�མ་�ེ་བའི་ཟས་དང་�ོམ་བ�ེན་པ།

 �ན་�་ཤ་ཡི་ཟས་བ�ེན་�གས་པ།   •  བཤང་གཅིན་�ེན་ག�མ་�གས་�ིས་བཙ�ར་བའམ་བཀག་པ།

 �ར་སེལ་�ང་འ�གས་པ།    •  བཤང་བ་མ�ེགས་པོ་བབ་པས་མཉེ་མར་�ས་པ།

 �མ་བ�ད་མེད་པའི་ཟས་�་བོ་བ�ེན་�གས་པ།  •  �ས་ཤ་�ག་�གས་པ། 

 གདན་�བ་མོའ་��ེང་�་ཙ�ག་�ར་�ོད་�གས་པ།  •  བཤང་ལམ་ནང་�་�ན་�ག་�བས་གཅེ�ས་བཙན་པ།

 �་སོགས་ལ་�ན་རིང་བཞོན་ནས་བ�ོད་པ།   •  རང་གི་�ེ་བ་�ོན་མའི་ལས་�ིས་�ེད་པ། 

 འ�ིག་པ་�ོད་�གས་པ།     •  སེམས་ལས་ཆེས་པ།

 �ན་�ན་�་�ས་ལ་�ོལ་བཅག་�ང་�གས་པ།  •  ཆང་རག་འ�ང་�གས་པ་བཅས་ཡིན།

 གཞང་འ�མ་ནད་�ི་ད�ེ་བ་མདོར་བ�ས་ནི། �ང་དང་བད་ཀན་གཉིས་ལས་�ར་པ་�ེ་�ག་མི་འཛག་ཅིང་�མ་པོར་གནས་

པས་གཞང་འ�མ་�མ་པ་དང་། �ག་དང་མ�ིས་པ་གཉིས་ལས་�ར་པ་�ེ་�ག་འཛག་ཅིང་�ན་པར་གནས་པས་གཞང་འ�མ་གཤེར་བ་

བཅས་གཉིས་ཡོད། �ེ་�ག་གི་ད�ེ་བ་�ག་�་ག�ངས། 

 གཞང་འ�མ་�མ་གཤེར་གཉིས་�ི་�གས་ནི། གཞང་འ�མ་�མ་པའི་�གས་�་�ན་�་མཉེ་མ་དང་གཞང་ཁ་�་�ག་�ང་བ། 

ཚ་འ�ག་ཡང་ཡང་�ང་བ། བཤང་བ་གཏོང་བའི་�བས་�་�ག་པར་�ག་�ང་བ་ཡིན། གཞང་འ�མ་གཤེར་བའི་�གས་�་�ན་�་མཉེ་

མ་དང་གཞང་ཁ་�་�ག་�ང་བ། ཚ་འ�ག་ཡང་ཡང་�ང་བ། བཤང་བ་གཏོང་བའི་�བས་�་�ག་མི་བཟོད་པ་�ང་བ། བཤང་བ་དང་

མཉམ་�་�ག་�ང་འཛག་པ། གཞང་ཁ་ནས་�་སེར་�་�་ཞིག་ཡང་ཡང་འདོན་པ། གཞང་ཁ་�ང་ཟད་�ོས་པ། �བས་རེ་གཞང་གི་�བས་

�་འ�་�ིན་འ�ལ་བ�ོད་�ེད་པ་�་�འི་ཟ་འ�ག་ལངས་པ་བཅས་འོང་།

 གཞང་འ�མ་ནད་�་འ�ར་�ལ་ནི། གོང་�་བཀོད་པའི་�་�ེན་དེ་དག་གིས་གཞང་གི་�བས་�་གནས་པའི་�ར་སེལ་�ང་

ཞེས་�་བ་འདི་ཉིད་འ�གས་པ་ལས་བཤང་བ་�ས་ཐོག་ལ་འབབ་མ་�བ། དེའི་དབང་གིས་མཉེ་མའི་ནང་�་བཤང་བ་གསོག་ཅིང་འཕེལ་

བ་ལས་གཞང་གི་�བས་�ི་གཉེར་མའི་གསེབ་�་མི་མངོན་པའི་ངང་ནས་བཤང་བ་འགགས་ནས་དལ་�ིས་�ལ། དེའི་དབང་གིས་མཉེ་

མའི་�ི་�གས་དང་ཚ�ལ་�། མཉེ་མའི་ཤ་དང་�་�ན་བཅས་པར་གནོན་བཙ�ར་ཆེས་ཆེར་�ེད། དེ་ལ་བ�ེན་ནས་འ�མ་པ་�ེས་པས་ན་

གཞང་འ�མ་ནད་�་འ�ར་བ་རེད། གཞན་ཡང་བཤང་བ་�གས་�ིས་བཙ�ར་བའམ་བཤང་བ་མ�ེགས་པོ་འབབ་པ་ལས་གཞང་གི་�བས་

�་�ས་�ོན་ཕོག་�ེ་གཞང་འ�མ་ནད་�་འ�ར་བའང་ཡོད། 

 �ད་མེད་ལ་ནད་འདི་མང་བའི་�་མཚན་ནི། �ིར་�ས་ཡོངས་དང་�ད་པར་�་�ས་�ི་�ད་ཆའི་ནང་�ོལ་ཁ་ཁོར་ན་�ང་གི་

འཁོར་�ག་མ་�ོམས་པར་འ�ིལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཡང་སེ་�ད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་�། �ན་�་བསམ་�ོ་གཏོང་བ་མང་བ་སོགས་སེམས་

ལས་འཕར་མ་�ེད་པས་བཤང་འགག་ནད་�ན་པ་མང་། དེའི་�ེན་�ིས་གཞང་འ�མ་ནད་�ིས་ཟིན་པའི་གོ་�བས་�ང་མང་བ་ཡོད་ཅེས་

ཡན་ལག་བ�ད་པའི་རང་འ�ེལ་སོགས་�་ག�ངས། དེས་ན་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་�ད་མེད་ལ་ནད་འདི་འ�ག་པའི་གོ་�བས་མང་བའི་�་

མཚན་ནི་འདི་�ར། 

 �་མཚན་བབ་པའི་�བས། 

 �་མཚན་�ས་�་མ་བབ་པའི་�བས། 

 �མ་མའི་གནས་�བས། 

 �ན་�་སེམས་ལས་ཆེས་པ་བཅས་ཡིན།

 �ིར་འཛམ་�ིང་�ོན་ཡོངས་�ི་གཞང་འ�མ་ནད་�ི་གནས་�ངས་དང་།�ེ་�ག་�་བོད་མིའི་མང་�ོད་�་ནད་འདིའི་གནས་

�ངས་ནི། �ི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་ The National Institutes of Health ཞེས་པས། མི་�ངས་ས་ཡ་བ�་ལ་གཞི་

བཞག་ནས་གནས་�ལ་�ེལ་བ་�ར་ན།མངོན་�ཌ་�ང་བའི་མི་�ངས་ནི་བ�་ཆ་ ༤.༤% ཟིན་ཡོད། ལོ་ནའི་ཐད་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ 

༤༥ ནས ༦༥ བར་དེར་ནད་འདིས་ཟིན་པའི་གོ་�བས་མང་བ་ཡོད། འོན་�ང་ལོ་ན་ ༢༠ མན་ལ་ནད་འདི་�ང་ཚ�་�ིར་བཏང་བ་ཞིག་

མིན་པས་གཟོབས། བོད་པའི་�ི་ཚ�གས་�ོད་�་མཚ�ན་ནའང་�་སེར་གཉིས་ཀར་ནད་འདི་�ན་པ་མི་�ང་བ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། �ད་པར་�་

དགོན་�ེ་ཁག་གི་བ�ན་པ་དང་བ�ན་མ་ཚ�་གདན་�ི་�ེང་�་�ན་རིང་ཙ�ག་ཙ�ག་�་�ོད་�གས་པ་ལས་ནད་འདིས་ཟིན་པ་ནི་�ང་�་མིན།

 གཞང་འ�མ་ནད་�ི་�ོན་འགོག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ནི། �ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�ི་ཁམས་དང་མ�ན་པའི་ཟས་དང་�ོད་ལམ་
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འ�ོད་པའི་རིགས་�ལ་བཞིན་�་བ�ེན་ཞིང་། ཟས་�ོད་གཉིས་�ིས་�ོན་�ད་ནས་ནད་འདི་ཡོངབའི་ཐབས་ལམ་�་འབད་པ་ལ་ཟེར།

 གཞང་འ�མ་ནད་འགོག་པའི་ཐབས་གཙ�་བོ་འགའ་ནི། ༡༽ ཕོ་བའི་མེ་�ོད་ལེགས་པར་�ང་བ། ༢༽ བཤང་བ་�མ་པོ་མི་

འབབ་པའི་ཐབས་བ�ེན་པ། ༣༽ �ོད་ཁོག་ཡང་ཡང་མི་བཤལ་བའི་ཐབས་བ�ེན་པ། ༤༽ �ར་སེལ་�ང་མི་འ�ག་པའི་ཐབས་བ�ེན་

པ། ༥༽ �ན་�་�ས་ལ་�ོལ་བཅག་རན་པར་བ�ེན་པ། ༦༽ བཤང་བ་དང་གཅིན་པ་དང་�ག་�ི་བཅས་ནན་�ིས་མ་བཙ�ར་བའམ་མ་

བཀག་པ། ༧༽ �ད་མེད་ཚ�ས་�་མཚན་ལེགས་པར་འབབ་པའི་ཐབས་བ�ེན་པ། ༨༽ �མ་མའི་�ས་�་�ར་སེལ་�ང་སོགས་མི་

འ�ག་པའི་ཐབས་བ�ེན་པ་བཅས་ཡིན།

 གཞང་འ�མ་ནད་དང་བཤང་འགག་ནད་དབར་�ི་འ�ེལ་བ་ནི། གཞང་འ�མ་ནད་�ི་�བས་�་བཤད་པའི་ཟས་དང་�ོམ་དང་

�ན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཤང་བ་�མ་པའི་ནད་ལའང་�ར་དགོས་པ་མ་ཟད། གཞང་འ�མ་ནད་མི་འོང་བའི་ཆེད་�་བཤང་བ་�་བར་

�ེད་པའི་ཟས་བ�ེན་དགོས་པ་དང་།

 གཞན་ཡང་མཉེ་མའི་ནང་ངོས་�་གཙ�་ཆེར་གནས་པའི་�ར་སེལ་�ང་འདི་�ོམ་པར་�ེད་པའི་ཆེད་�་དང་། དེ་བཞིན་�་�ས་

�ི་�བ་དང་། �ེད་པ་དང་། གཞང་གི་�ོ་བཅས་�འང་�ོད་�ེད་པའི་ཆེད་�མ་ལེགས་པར་�གས་ཤིག་ཅེས་�ན་ག�ང་ཡན་ལག་བ�ད་

པའི་རང་འ�ེལ་�་ག�ངས་འ�ག་པས། གཞང་འ�མ་འགོག་པར་�ེད་པ་ལ་བཤང་འགག་ནད་�ི་�ོན་འགོག་བ�ེན་དགོས་པ་ནི་གནད་

ཀ་�་མཐོང་།

 བཤང་འགག་ནད་འགོག་པར་�ེད་པའི་ཟས་ནི། �ོ་ཚ�ད་དང་། ཤིང་ཏོག་དང་། �ོ་དང་། ནས་དང་། མ་�ོས་ལོ་ཏོག་�ེ་དེང་སང་

ཨ་ཤོམ་མམ་�་ཀན་ཞེས་�་འབོད་པ་ལས་བཟོས་པའི་�མ་པ་བཅས་�ན་�ན་�ི་ཟས་�་བཀོལ་བ་ལས་བཤང་འགག་ནད་ལས་�ོལ་བ་

ཉམས་�ོང་�ང་། འདིས་གཞང་འ�མ་ནད་�ང་འགོག་�བ་པ་�ང་བའི་�ོར་བ�ོད་མཁན་�ི་ནད་པའང་མཐོང་�་ཡོད། བོད་�ི་གསོ་

རིག་ག�ང་�འང་གཞང་འ�མ་ནད་�ི་�་གཙ�་བོ་གཅིག་ནི་བཤང་འགག་�་ནན་�ིས་ག�ངས་པའི་�་མཚན་ཡང་འདི་ཉིད་�་ཟད། 

 བཤང་འགག་ནད་འགོག་པར་�ེད་པའི་�ོམ་ནི། གསོ་རིག་ག�ང་དང་འ�ེལ་བའི་གནའ་བོའ་��་བོད་�ི་�ན་ག�ང་གསར་�ིང་

དག་�། �ར་ཤིང་ལས་�ང་བའི་�་བས་བཤང་བ་�་བར་�ེད་པ་དང་། �་�ོལ་གང་མང་འ�ང་བ་ལས་ཕོ་བའི་མེ་�ོད་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་པ་

མ་ཟད་�ར་སེལ་�ང་འ�ག་པ་བཀག་ནས་བཤང་བ་�་བར་�ེད་པ་དང་། དར་བ་གསར་པ་�་མ་བ�ེས་པ་ཡང་སེ་འ�ང་པ་ལས་ཕོ་�ོད་

ཧ་ཅང་ཞན་པའང་གསོ་བ་ཡིན་ཞེས་ག�ངས།

 གཞང་འ�མ་ནད་འགོག་པར་�ེད་པའི་ཟས་དང་�ོམ་ནི། ཟས་ནི་གོང་�་བཀོད་པའི་བཤང་འགག་ནད་འགོག་པར་�ེད་པའི་ཟས་

�མས་ཡིན་ལ། �ོམ་ནི་དར་བ་གསར་པ་དང་དར་བ་�ིང་པ་གང་ཡང་�ང་བ་�ེན་པ་འདི་ཉིད་མཆོག་ཡིན། ག�་ཐོག་ཡོན་མགོན་པོས། 

དར་བས་གཞང་འ�མ་ནད་བཅོས་�ར་མི་�ོག །ཅེས་མན་�ད་ལེ�་�ག་�་�་བཞི་པར་ག�ངས་ཡོད་ལ། མདོར་ན་གཞང་འ�མ་ནད་

�ི་�་གཙ�་བོ་བཤང་འགག་མི་འ�ང་བའི་ཆེད་�། �ར་སེལ་�ང་འ�ག་པ་སེལ་ཞིང་ཕོ་�ོད་�ེད་པར་�ེད་པའི་ཟས་དང་�ོམ་བ�ེན་

ཞིག་ཅེས་གནའ་བོའ་��་བོད་�ི་�ན་ག�ང་གསར་�ིང་དག་�་ག�ངས་པ་�ར་རེད།

 གཞང་འ�མ་ནད་འགོག་པའི་�ིར་�་ཤ་ཟས་�ང་�་བ�ེན་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བའི་�ལ་ནི། ཤའི་ཟས་ཕལ་མོ་ཆེར་�ས་པ་�ི་བ་

དང་། �མ་པ་དང་། �ོ་བ་བཅས་�ི་ཆ་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ཕོ་བ་དང་�ག་ལ་ཤས་ཆེར་འཕེལ་བ་ལས་�ར་སེལ་�ང་གི་�་བ་འ�ག་ནས་�་

མའི་གནས་�་�ོད་ཚད་�ས། དེའི་�ེན་�ིས་བཤང་བ་མ�ེགས་པོར་འ�ར་བའམ་བཤང་འགག་ནད་�ེ་བ་ལས་གཞང་འ�མ་ནད་�ི་

དཀའ་ངལ་�ད་པའི་ནད་པ་མང་། �ག་པར་�་�ང་ཤ་བ�ེན་པའི་ཉིན་མོར་བཤང་བ་མ�ེགས་པོར་འ�ར་བ་དང་�གས་�ག་�ང་འབབ་

པ་དང་། �ང་ཤ་མ་བ�ེན་པའི་ཉིན་མོར་བཤང་བ་�་མ�ེགས་རན་ལ་�ག་�ང་མ་བབས་པ་བཅས་�ི་�ད་པར་�ན་པའང་མཐོང་�་ཡོད། 

དེས་ན་�ང་ཤ་གཙ�་བོར་འ�ར་བའི་ཤ་ཟས་�ང་�་གཏོང་�བ་ཚ�་ཆོས་དང་འཇིག་�ེན་གང་གིས་བ�ས་�ང་ཕན་ཐོགས་རབ་�་ཆེ།

 གཞང་འ�མ་ནད་�ེ་བའི་�་གཙ�་བོ་ཇི་�ར་འགོག་པའི་�ལ་�ིང་�ད་ནི། �ན་ག�ང་ཡན་ལག་བ�ད་པར། གཞང་འ�མ་ཚད་

འ�་ཕོ་བའི་ནད་�མས་ནི། །ཕལ་ཆེར་ཕན་�ན་�ར་�ར་ཡིན་པས་ན། །མེ་�ོད་�ང་ན་ནད་�ེའི་ཆེ་ན་མིན། །དེ་བས་དེ་ལ་མཆོག་�་མེ་

�ོད་བ�ང་། །ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། གཞང་འ�མ་ནད་དང་། བཤལ་ནད་དང་། ཕོ་བའི་ནད་དང་བཅས་པ་ཕན་�ན་གཅིག་གི་�ེན་གཅིག་

གིས་�ེད་ཅིང་། འདི་དག་�ང་ཕོ་བའི་མེ་�ོད་ཞན་པོར་�ར་བ་ལས་�ེ་བ་ཡིན་པས་ཕོ་བའི་མེ་�ོད་�ང་བ་ལ་ནི་མཆོག་�་འབད་པ་�ོས་

ཞེས་�ོབ་དཔོན་ཕ་ཁོལ་�ིས་ག�ངས།

 གཞང་འ�མ་ནད་�ི་�ོན་འགོག་ཕོ་བའི་མེ་�ོད་�ང་ཐབས་ནི། �ས་�ན་�་ཁ་ཟས་�ང་ཙམ་བ�ེན་ཞིང་ཕོ་བར་ཟས་དང་�ོམ་

ཆ་བགོ་�ས་ནས་བ�ེན་དགོས་པ་སོགས་ཡིན། འདིའི་�ོར་ལ་བོད་�ི་�ན་�ིས་ཁང་གིས་རིན་མེད་ཐོག་འདོན་�ེལ་ཟིན་པའི་བོད་�ི་

གསོ་བ་རིག་པ་ལས་ནད་གཞི་�ོན་འགོག་ཤེས་�འི་ཚན་པ་ལས། ཕོ་འ�ས་ཞེས་པའི་དེབ་�ང་ནང་�་གསལ་བར་བཀོད་འ�ག་པས་དེ་

ལས་ཤེས་པར་�ིས། 

 གཞང་འ�མ་ནད་ལ་ཕན་པའི་�ག་�ན་དང་�ན་ཇ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གཞང་འ�མ་འ�ག་པ། ཟབ་ལག་བ�ད་པ། �་�ན་རབ་

འ�ོར། གཞང་འ�མ་�ན་ཇ་བཅས་བོད་�ི་�ན་�ིས་ཁང་ནས་བཟོ་�ན་�ས་ཡོད།

 གཞང་འ�མ་ནད་དེ་ཉེན་ཇི་�ར་ཆེ་བའི་�ལ་ནི། གཞང་འ�མ་ནད་ལ་གཤག་བཅོས་�ས་�ང་�ར་ནད་ལོག་�ག་པ་མང་ཞིང་། 

འདིའི་�ེན་པས་�ངས་�ག་འཛག་པ་ལས་�ས་�ངས་ཉམས་�ད་�་�ིན་པས་�ས་�ི་ཉམས་པའམ་�ས་པ་གསོབ་པ། �ས་�ི་�ོད་

ཉམས་པ། �ང་ནད་�ང་བ། �ང་ཁམས་མཐོ་བོར་�ར་བས་མགོ་�་འཁོར་བ། �ས་ཤེད་མེད་པ་སོགས་�ི་དཀའ་ངལ་འ�ད་�ི་རེད། 

ལོ་གཅིག་གི་�ས་�ན་ལས་མ་ཡོལ་བར་བོད་�ན་�ི་བཅོས་�ས་ཚ�་ཕན་བ�ེད་ཆེ། གལ་ཏེ་�ན་བཅོས་�ས་ཐོག་�་མ་�ས་པ་ཡིན་ན་

མཐར་གཞང་འ�ས་ (Rectum Cancer) �་འ�ར་ཉེན་ཆེ་བས་གོང་གི་བ�ོད་དོན་ཆ་ཚང་ཡིད་ལ་ལེགས་པར་བཅངས་ནས། �ས་

ངག་ཡིད་ག�མ་�ིས་�ལ་བཞིན་�་ཉམས་�་ལེན་པ་ནི་གསོ་བ་རིག་པའི་མན་ངག་ཡིན་ལ་གཞང་འ�མ་ནད་�ི་�ོན་འགོག་མཆོག་�ང་

ཡིན་ནོ།།
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༄༅། །�མ་མའི་གནས་�བས་�ི་ཟས་�ོད་བ�ེན་�ལ་དང་། བཙས་�ེས་�ི་སེམས་ནད་ངོ་�ོད།

�ན་རམས་པ་པ་སངས་�ོལ་མ།

�མ་�ལ་བོད་�ི་ཤེས་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གསོ་རིག་�ེ་ཚན། འ�ས་�ོངས།

�མ་མའི་གནས་�བས་�ི་ཟས་�ོད་བ�ེན་�ལ། (Pregnancy diet and behavior)

 �མ་མའི་གནས་�བས་�་ཟས་�ོད་ལེགས་པར་བ�ེན་དགོས་པ་ནི་ཤིན་�་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། �མ་མ་རང་ཉིད་�ི་�ས་ཁམས་

�ི་དགོས་མཁོ་�ར་ཟས་�ོམ་མམ་འཚ�་བ�ད་བ�ེན་དགོས་པ་མ་ཟད། མངལ་གནས་�ི་�ེ་འཕེལ་ལའང་དམིགས་ནས་ཟས་�ོམ་

དམིགས་�་ལོངས་�ོད་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་�མ་མའི་ཟས་�ོམ་�ན་�མ་ཚ�གས་པ་ཞིག་བ�ེན་མ་�བ་ན། �མ་མའི་བདེ་ཐང་ལ་

གནོད་པ་མ་ཟད། མངལ་ཤོར་ (Miscarriage) དང་། བཙའ་�་བ། (Premature birth) མངལ་གནས་འཆི་བ། (Stillbirth) 

མངལ་གནས་�ི་�ད་པ་ཡོངས་�་མ་�ིན་པ། (Brain Malformations) �ལ་ཚ�གས་�ི་མ�ད་མཚམས་ཆད་པས་�ངས་པ་�ི་ནས་

གསལ་བ་ (Spina bifida) སོགས་དང་། �མ་མ་རང་ཉིད་�ི་�ས་�ི་�ིད་ཚད་ཉམས་པ། �ངས་�ག་ཞན་པ། མདངས་ཉམས་པ་

སོགས་འ�ང་བ་ཡིན། 

 �ིར་བཟའ་བ�ང་རིགས་�ི་གདམ་གསེས་འོས་འཚམས་པ་དང་། ཟ་མ་�་གཅིག་མིན་པར་�་ཚ�གས་བ�ེན་པ། �མ་མ་མངལ་

ཆགས་ནས་�ས་བར་དང་�ས་མ�ག་�་�ེབས་ཚ�་ཉིན་རེའི་ཟ་མའི་ནང་�་ཟས་རིགས་གཙ�་བོ་�ི་�འི་ 0.5% དང་། �་�ོང་གཅིག 

ཉ་དང་ཤ་རིགས་སམ་ཡང་ན་�ན་མ་ལས་�བ་པའི་ཟས་རིགས་གྷ་རམ་ ༡༠༠-༢༠༠ དང་། འོ་མ་�ི་�འི་ 0.5% དང་�ོ་ཚ�ད་གསར་པ་

�ི་�འི་ 0.5% དང་། ཤིང་ཏོག་འོས་འཚམས་བཅས་ཟ་�བ་ན་�མ་མའི་དགོས་མཁོ་ཚ�མ་�བ། འ�ོད་བ�ེན་�ོན་ཆེན་�ིས་�ད་མེད་

�མ་མ་�མས་�ིཀརོ་གྷརམ་༠.༤ (400 micrograms) ཕོལིཁ་ཨེསིཌ་ ( folic acid) �ང་མཐར་བ�ན་�ག་བ�་གཉིས་�ི་རིང་ལ་

ངེས་པར་�་བ�ེན་དགོས་ཞེས་�ོབ་�ོན་�ས་ཡོད། ཟས་བ�ད་འདི་དག་�ང་�གས་ན་�ིས་པར་�ལ་ཚ�གས་�ོན་ཅན་�ི་ནད་གཞི་

འ�ང་ངེས་ཡིན། འོ་མ་ལེགས་པར་བ�ོལ་བ་དང་། ཉ་རིགས། ཤ་རིགས། �ོང་ང་�མས་ཚ�ད་པར་བཙ�ས་པ་ཁོ་ན་བ�ེན་དགོས་པ་

ཡིན།

 �མ་མ་རང་ཉིད་�ི་�ོག་ཚད་�ར་ངལ་�ོལ་དང་�ས་�ང་�ོང་བ�ར་�ི་�་འ�ལ་ལ་�གས་ཆོག �ིམ་ལས་ལས་པ་དང་། 

�་དགོང་�ི་རོལ་�་བཅག་ན་ཟས་འ�་བ་དང་�ག་�་བར་ཕན་ཞིང་། དངོས་པོ་འདེགས་འ�ར་སོགས་ཤེད་�གས་ཆེན་པོ་�ག་

དགོས་པའི་ལས་ཀར་ཡང་�གས་མི་�ང་། �ས་�ན་རིང་པོར་�ེད་པ་�ར་བ་དང་ཡང་ན་ཙ�ག་�ར་བ�ད་དེ་ལས་ཀ་ལས་�་མེད། 

�མ་མས་�་ཚ�ད་བ�ད་�ི་རིང་ལ་གཉིད་ཉལ་དགོས་པ་དང་། ཉིན་ད�ང་ཡང་�་ཚ�ད་གཅིག་གི་རིང་ལ་ངལ་གསོ་�ག་ན་ཕན་

པ་ཆེ།

 མངལ་གནས་འ�་འ�ོད་�ང་ནས་�་བ་བ�ན་ལོན་�ེས་�་�ོད་གཡས་�ོགས་�་མངལ་གནས་འཁོར་ཡོད་པས། 

�མ་མས་གཉིད་ཉལ་བ་དང་ངལ་གསོ་�་�བས་�ས་གཡོན་�ོགས་�་འཁོར་ནས་ཉལ་དགོས། དེ་�ར་�ས་ན་�་�ོད་�ིས་མངལ་འོག་

�ོད་�ར་གནོན་�གས་ཆེར་མི་ཐེབས་པས་�་�ོད་དང་�་རོགས་�ི་�ག་གི་འཁོར་�ག་ལ་མི་གནོད་པས་�ག་ལེགས་པར་�་བར་�ེད། 

�མ་མར་མངལ་ཆགས་པའི་�ས་�ོའ་��་བ་ག�མ་�ི་རིང་ལ་མངལ་ཤོར་འ�ང་�་བས་འདོད་�ོད་�ང་དགོས་པ་དང་། �ག་པར་�་�ད་

མེད་�ན་�ོལ་�་མངལ་ཤོར་�ང་�ོང་བའི་ (spontaneous abortion) རིགས་ལ་འདོད་�ོད་གཏན་ནས་འགོག་དགོས། འ�་འ�ོད་

�ང་ནས་མ�ག་མཐའི་�་ག�མ་�ི་རིང་དང་། �ག་པར་�་�་�་བཙའ་རན་པའི་�ོན་�ི་�་བ་གཅིག་གི་རིང་ལ་འདོད་པ་�ོད་�་མེད། 

གལ་ཏེ་འདོད་པ་�ོད་ན་�་�་�ས་མིན་བཙའ་�ིད་པ་ཡིན།

 �མ་མའི་གནས་�བས་�་�ན་�ས་རིགས་�ོད་�ར་ཧ་ཅང་གཟབ་དགོས། གལ་ཏེ་�ན་�ས་རིགས་�ོད་དགོས་�ང་ན་�ན་

པའི་མ�བ་�ོན་�ར་བ�ེན་དགོས་པ་ལས་གང་འདོད་�ི་�ོད་མི་�ང་། �མ་མས་ཐ་མག་དང་ཆང་རག་གཏན་ནས་འཛ�མ་དགོས། 

ཐ་མག་གི་�ས་ངན་ནིཀོཊིན་ (Nicotine) མངལ་གནས་�ི་�ག་�་�ས་པར་�ེད་པ་དང་། �་�ོད་�ི་�ངས་�ག་�ང་འ�ི་�ེད་པས་

�མ་�འི་�ས་པ་ཇེ་ཞན་�་སོང་བ་དང་�ེ་འཕེལ་ཧ་ཅང་དལ་བ། �ིས་པ་བཙས་�ེས་�ས་�ངས་ཞན་པས་ནད་�་ཚ�གས་�ང་བ་ཡོད། 

དེ་བཞིན་�མ་མས་ཆང་འ�ང་ན། རང་ཉིད་�ི་�ས་ཁམས་ལ་གནོད་ཚབས་�ང་བ་མ་ཟད་མངལ་གནས་�ིས་པ་དེ་ལའང་གནོད་ཚབས་

ཆེ། �མ་མའི་གནས་�བས་�་ཇ་ (tea) ཕོར་བ་ག�མ་ལས་�ག་པ་དང་། ཀོ་�ི་ (coffee) ཕོར་བ་གཉིས། ཀོ་ཀ་ཀོ་ལ་ (coco 

cola) ཕོར་བ་གཉིས་ལས་�ག་བ�ེན་མི་�ང་བ་ཡིན།

  ཉལ་པོ་�གས་དང་�ོལ་�གས་དང་། །�ར་དང་གོས་ནི་�ི་བ་དང་། །ཉིན་དེ་བཞིན་ཡན་ལག་བ�ད་པའི་�ིང་པོ་བ�ས་པ་ལས།

ཉལ་�བ་མོ་གཉིད་མི་ལོག །�ན་�བ་ཙ�ག་�ར་འ�ག་པ་དང་། །�་ངན་�ོ་དང་འཇིགས་དང་�ོ། །�གས་དང་�ེད་པ་དགག་པ་དང་། 

།�ང་བ་ལམ་འ�ོ་�ོ་དང་ཚ། །�ི་དང་བཤང་འགགས་ཟན་ཟ་དང་།  །གོས་དམར་�ོན་དང་གཡང་ས་དང་། །�ོན་�་ཤ་ཟ་ཆང་འ�ངས་

དང་། །གན་�ལ་ཉལ་དང་�ད་མེད་དང་། །མི་འདོད་གང་ཡིན་དེ་�ན་�ང་། །དེ་བཞིན་གཏར་ག་གདབ་�ོན་�ས། །མས་གཏོང་�་བ�ད་

བར་མི་�། །འདི་དག་གིས་ནི་མངལ་འཇིག་པའམ། །ད�་�མས་པའམ་འཆི་བར་འ�ར། །�ང་ནི་�ེས་པར་�ེད་པས་མངལ། །མ�ིས་པ་

ཅན་�ིས་�ི་ཐེར་སེར། །བད་ཀན་ཤ་བ�་�་�བ་འ�ར། །ནད་གཞན་འཇམ་ཞིང་བདེ་བ་དང་། །�ོན་པོ་མ་ཡིན་�ན་�ིས་གསོ། ཞེས་

ག�ངས་པ་དང་། 

 བཤད་�ད་�ས་�ི་ཆགས་�ལ་བ�ན་པའི་ལེ�་ལས། ཉལ་པོ་�ོལ་�ག་མཚན་མོ་གཉིད་མི་ལོག །ཉིན་གཉིད་�གས་བཀག་

ཚ་�ོ་�ི་བ་དང་། །བཤང་དགག་ཟས་དང་�ོན་�ས་མས་བཏང་དང་། །གཏར་ག་ལ་སོགས་�་བ�ད་བར་�་�ང་། །ཅི་�ིར་མངལ་འཇིག་

འཆི་འམ་ད�་�མས་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་གཏར་བ�ེག་དང་། མས་གཏོང་། �་ངན། �ོ་བ། འཇིགས་པ། �ོ་བ་སོགས་�ང་�ང་

དགོས་པ་གལ་ཆེའོ།།

5 6



བཙས་�ེས་�ི་སེམས་ནད་ངོ་�ོད། (Introduction to the Psychiatric disorder during Puerperium)

 �མ་མའི་གནས་�བས་�་མའི་སེམས་ཁམས་བདེ་བར་གནས་དགོས་པ་ནི་མ་དང་�ིས་པ་གཉིས་ཀའི་འ�ོད་བ�ེན་ལ་ཤིན་�་

གལ་ཆེ་བ་ཡིན། �མ་མར་�ིས་པ་མ་བཙས་གོང་དང་བཙས་�ེས་�་སེམས་ཁམས་ནད་གཞི་�ང་ངེས་པ་དང་། �མ་མ་རང་ཉིད་ལ་

ཉམས་�ོང་དང་དོ་�ང་སོགས་མེད་ན་ནད་གཞི་འདིས་མནར་�ས་�་ཤེས་�ོགས་དང་ངོས་འཛ�ན་མི་�བ་པ་ཡིན། �ར་�མ་མ་མིན་པའི་

གནས་�བས་�་སེམས་ཁམས་ནད་གཞིའི་རིགས་�ིས་མནར་�ོང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། �མ་མའི་གནས་�བས་དང་བཙས་�ེས་�་སེམས་

ཁམས་ནད་གཞི་འ�ང་ངེས་ཤིང་དེ་ཡང་སེམས་ནད་ཚབས་ཆེན་�་འ�ར་བ་ཡིན། གང་�ར་སེམས་ནད་འདི་�མ་མའི་གནས་�བས་

དང་བཙས་�ེས་�་�ང་�ང་། ནད་གཞི་འདིས་�ེན་པས་མ་དང་�ིས་པ་གཉིས་ཀའི་ཚ�་�ོག་དོར་བའི་ཉེན་ཚབས་ཤིན་�་ཆེ་བས། 

སེམས་ནད་ཅན་�ི་�མ་མར་�་རོལ་ནས་ནད་འདིའི་�ོར་ཤེས་�ོགས་དང་། �ན་པར་བ�ེན་ག�གས་�ེད་དགོས་པ་གལ་གནད་ཆེ།

 �ིས་པ་བཙས་ནས་�་བ་ག�མ་ནང་�ད་�་�་�ེན་�་མ་ཞིག་ལས་�ང་བའི་སེམས་ཁམས་འ�གས་པའི་ནད་གཞི་ཞིག་ལ་

བཙས་�ེས་�ི་སེམས་ནད་དམ་སེམས་ཁམས་འཆོལ་བའི་ནད་གཞི་ཞེས་ཟེར། བཙས་�ེས་�ི་སེམས་ཁམས་འཆོལ་བའི་ནད་གཞི་ལ་

སེམས་འཆོལ་ཉེན་ཚབས་�ང་བ་ (The baby blues) དང་། ཚབས་འ�ིང་བ། (Postpartum depression) ཚབས་ཆེ་བ། 

(Postpartum psychosis) བཅས་ག�མ་ཡོད།

  �ིས་པ་བཙས་�ེས་�་མོ་�ི་ (Estrogen, Progesterone) ཟད་པའི་དང་པོ་སེམས་འཆོལ་བའི་ནད་གཞི་ཚབས་�ང་བ་ནི།

�ེན་�ིས་ནད་གཞི་འདི་�ང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་�ད་པའི་སེམས་�ི་ཉམས་འ�ར་བཏང་འཛ�ན་�ེད་མཁན་�ི་�ས་ལ་འཕོ་འ�ར་�ིན་ 

པས་�ང་ནད་འདིའི་�་�ེན་�ེད་པ་ཡིན།

 རང་�གས་གསོ་རིག་�ད་བཞིའི་མན་�ད་མོ་ནད་ཕལ་པ་གསོ་བའི་ལེ�་ལས། དེ་�ས་མཚན་མའི་ནང་�་ཉིང་ལོ་འ�ང་། 

།�ིད་�ར་ཚ�ག་པ་ཟ་ལ་མཆིལ་མ་མང་། །དང་ག་མི་བདེ་ཟས་�ོམ་�་ཚ�གས་འདོད། །�ོང་�ག་�ེད་ཅིང་ནད་གཞི་གར་ཡོད་�ང་།  ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་�མ་མའི་གནས་�བས་�་ཆགས་�ང་�ེས་པ་དང་ཚ�ག་པ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་�མ་མའི་གནས་�བས་�ི་ནད་གཞི་འདི་

�མས་ལས་བཙས་�ེས་�ི་སེམས་ཁམས་འཆོལ་བའི་ནད་གཞི་ཚབས་�ང་འདི་�ང་བ་ཡིན།

 འདིའི་ནད་�གས་ནི། �་འ�ོས་�ེད་པ་དང་། �ས་ངལ་བ། �ོ་འཚབ་ཆེ་བ། �ོ་སེམས་མི་བདེ་བ། �་ངན་�ིས་ག�ང་བ། 

གཉིད་གཡེར་བ། �ོ་བ། དང་ག་ཞན་པ། སེམས་འ�ོ་བ་བཅས་�ི་ནད་�གས་འདི་�མས་�ིས་པ་བཙས་པའི་ཉིན་གཉིས་�ི་�ེས་�་�ང་

བ་དང་། དེ་ཡང་�ས་�ན་བ�ན་གཉིས་ནས་ག�མ་བར་མནར་བ་ཡིན།

 ནད་གཞི་འདིར་�ན་�ིས་དམིགས་བསལ་བཅོས་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་�ང་ནད་པར་ཟས་�ོད་�ོད་བ�ད་བཏང་བ་དང་། 

ངལ་གསོ་བ། ཡིད་འོང་�ོགས་བ�ེན་པ། ནད་པར་རོགས་�ོང་�ེད་པ་བཅས་�ིས་�ར་�་གསོས་�བ་པ་ཡིན།

 གཉིས་པ་སེམས་ནད་ཚབས་འ�ིང་བར། (Postpartum Depression) �ིས་པ་བཙས་པའི་�ེས་མོ་�ི་ཨེས�ོཇེན་ 
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(Estrogen) དང་། མོ་�ི་པརོཇིས་ཊེརོན། (Progesterone) ཨོལ་མ�ད་གཤེར་�། (Thyroxin) �མས་�ི་ཚད་གཞི་�ང་�་སོང་

བ་དང་། དེ་བཞིན་�ག་ཤེད་དང་། མདངས་ཉམས་པ། ཟས་འ�་�ོབས་�མས་ལ་འ�ར་བ་�ིན་པ་བཅས་�ིས་ནད་འདི་�ེ་བ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་�ིས་པ་བཙས་པས་�ས་�ི་འ�ར་བ་དང་། སེམས་ཚ�ར་�ར་མེད་གཞན་�ང་བ། གཉིད་མི་�ག་པ། མ་གསར་པ་ཡིན་ན་�ིས་

པའི་�་�ོང་ལེགས་པར་མི་ཡོང་བའམ་མི་ཤེས་པའི་སེམས་�ལ་བཅས་�ི་�ེན་�ེད་པ་ཡིན།

 གལ་ཏེ་བཙས་�ེས་�ི་སེམས་འཆོལ་ནད་ཚབས་འ�ིང་བར་�ེན་�ད་མེད་དེར་�ར་ནས་སེམས་ནད་རིགས་ཡོད་པ། �་མཚན་

འབབ་�ས་�ག་གཟེར་ཆེ་བ་དང་། སེམས་མི་བདེ་བ། �ིས་པར་�ན་�ེས་སོགས་�ི་ནད་གཞི་�ན་པ། �ོ་�ག་མཛའ་འ�ེལ་ཞན་པ། 

�ོགས་དང་ཕ་མེས་སོགས་�ི་�བ་�ོར་མེད་པ་བཅས་དང་འ�ད་ན་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བ་ཡིན།

 མན་ངག་�ན་ཐབས་ལས། �་ནི་�ང་ནད་�ན་དང་འ�་བ་ལ། །དེ་�ེན་�་ངན་སེམས་ལས་མཚན་གཉིད་མེད། །ཟས་�བ་�ང་

དང་�གས་བཀག་བཙ�ར་བ་དང་། །མི་འདོད་གཏམ་དང་�་ཐོས་ཞོགས་�ར་སོགས། །འཇིགས་�ག་�ག་�ལ་�ར་བའི་ལས་�ིས་

བ�ེད། །�ད་པར་འ�ང་གདོན་�ི་དང་�ལ་པོས་�ེད། ཅེས་ག�ངས་པ་�ར་ཡིན།

 ནད་�གས་�མས་ནི། �ར་�ི་ནད་�གས་�་�ོ་པ་དང་། �ས་ངལ་བ། �ོ་འཚབ་ཆེ་བ། ཡིད་མི་བདེ་བ། �་ངན་�ིས་ག�ང་བ། 

གཉིད་དཀོན་པ། ཁོང་�ོ་ལངས་�་བ། དང་ག་ཞན་པ། སེམས་འ�ོ་བ། བཅས་�ི་ཁར་�ིས་པར་བ�་�ོང་�ེད་མི་�བ་པ། �ེབས་འདོད་

�ི་བསམ་པ་ཡང་ཡང་�ང་བ་དང་། �ིས་པར་མི་དགའ་བའི་�ོ་�ེ་བ། གཞན་�ིས་�ིས་པར་གནོད་ཚ�་གཏང་བའི་སེམས་�ལ་�ེ་བ། 

�ོ་གཡེང་ཤོར་བ། དགའ་ཚ�ར་ཞན་པ། རང་ཉིད་རིན་ཐང་མེད་པ་དང་འ�ོད་སེམས་�ེ་བ། དང་ག་དང་�ིད་ཚད་འ�ར་བ། གཉིད་འཕེལ་

བའམ་གཉིད་ཡེར་བ་བཅས་ཡིན།

 བཙས་�ེས་�ི་སེམས་འཆོལ་ནད་གཞི་ཚབས་འ�ིང་འདི་མ་བཅོས་ཚ�། མ་དེ་ཡིས་འཆར་ཅན་�ི་�ེད་�ོ་�ེད་མི་�བ་པ་དང་། 

དེའི་�ེན་�ིས་�ིས་པའི་གཤིས་�ོད་མི་བཟང་བ། (Behavioral problems) �ིས་པའི་ཤེས་པ་དང་�ས་�ོབས་�ས་དཀའ་བ། 

�ི་ཚ�གས་དང་འ�ེལ་མ�ན་དཀའ་བ། (Social problems) ཡིད་�མ་པ། (lower self-esteem) �ོ་འཚབ་ཆེ་བ། (anxious 

and fearful) �ན་�་གཞན་ལ་བ�ེན་དགོས་པ། (less independent) �ིས་པ་དེ་ཉིད་ནར་སོན་པའི་གནས་�བས་�་སེམས་ངལ་

ཆེ་བའི་ནད་གཞི་�ེ་བ་ (Depression) བཅས་འ�ང་བ་ཡིན།

 སེམས་ནད་འདི་�ིས་པ་བཙས་ནས་ཉིན་འགའི་�ེས་�་�ང་ནས་�་ཤས་བར་མནར་བ་དང་། ལ་ལར་�ིས་པ་བཙས་ནས་�་

ཤས་�ི་�ེས་�་ནད་འདི་�ང་བའང་ཡོད།

  �གས་ནི་�་�་ཤས་ཆེར་�ང་�ི་མ�ན། །འགའ་ཞིག་ངེས་མེད་�གས་�ང་འ�ང་བ་�ིད། །ཡིད་མི་མན་ངག་�ན་ཐབས་ལས།

བདེ་ཞིང་འཇིགས་�ག་སེམས་ལ་འཆར། །�ི་ལམ་ཟ་ཟི་མང་ལ་གཉིད་�ང་ཞིང་། །�ས་འདར་�ལ་མང་ཤེས་པ་འ�ོས་པ་དང་། །མགོ་

འཁོར་ད�གས་�ས་དཀའ་ཞིང་མིད་མི་�བ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཡིན།
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 རང་གི་�ས་སེམས་ལ་རང་ཉིད་�ིས་གཅེས་�ོང་�ེད་དགོས་པ་གལ་གནད་ཆེ། �ས་ཐོག་�་གཉིད་�ང་མཐར་�་ཚ�ད་བ�ད་

�ི་རིང་ལ་�ག་དགོས་པ་དང་། �ས་ཐོག་�་ངལ་གསོ་བ། ཟས་�ོད་བ�ད་ཅན་�ི་རིགས་བ�ེན་པ། ཉིན་�ར་�ར་མ་བཅོ་�འི་རིང་ཉི་

མར་�ེ་བ་དང་�་ཚ�ད་�ེད་�ི་རིང་བཅག་པ། ཡ་ང་གཅིག་�ར་མི་�ོད་པར་ཡིད་�་འོང་བའི་�ོགས་དང་�ན་སོགས་དང་འ�ོགས་པ། 

སེམས་པར་ཡག་�ག་གང་�ན་པ་�མས་�ོགས་�ན་�མས་ལ་བཤད་པ། རང་གི་�ིས་པར་བ�་�ོང་�ས་པ་སོགས་ལ་རང་ཉིད་�ི་�ོ་

�ོབས་དང་འདོད་�ོ་ཁེངས་པར་�ེད་དགོས་པ་བཅས་དང་།

 གལ་ཏེ་ནད་�གས་ཚབས་ཆེ་ན། སེམས་ཁམས་�ོབ་�ོན་པའི་ལམ་�ོན་�ར་ནད་འདི་སེལ་ཐབས་�ེད་པ་དང་། མོ་�ི་ཨེས་

�ོཇེན་ (Estrogen) གཏང་བ་ཡང་ན་�ང་འཇོམས་ (antidepressant) �ན་དང་མཉམ་�་བཏང་པས་གསོ་�བ། རང་གི་ནང་མི་

སོགས་�ིས་�ིས་པར་བ�་�ོང་དང་ནང་ལས་སོགས་ལ་རོགས་�ས་ན་ནད་པ་�ར་�་གསོ་�བ་པ་ཡིན།

  སེམས་ཁམས་འཆོལ་�གས་པའི་དབང་གིས་ག�མ་པ་སེམས་འཆོལ་ནད་ཚབས་ཆེ་བ་ (Postpartum Psychosis) ནི།

མ་དེ་དོན་དམ་�ི་གནས་�ལ་དང་�ལ་ནས་འ�ལ་�ང་འཆར་བ་དེར་དངོས་�་འཛ�ན་པའི་ནད་གཞི་ཞིག་ལ་ཟེར། ནད་གཞི་འདི་�ིས་པ་

བཙས་པའི་ཉིན་གཉིས་ནས་བ�ན་�ག་གཉིས་�ི་བར་ལ་འ�ང་བ་ཡིན། བཙས་�ེས་�ི་སེམས་ཁམས་འཆོལ་བའི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་

འདི་ནི་�ིར་འ�ང་བ་དཀོན་ (�ོང་ནང་རེ་གཉིས་ཙམ་ལ་�ང་) ལ། �ང་ན་ཤིན་�་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བས་མ་དང་�ིས་པ་གཉིས་ཀའི་�ོག་

ཤོར་ངེས་པས་ཛ་�ག་གི་�ན་བཅོས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

 ནད་གཞི་འདིའི་�་�ེན་ནི། �ན་�ན་�་སེམས་ཁམས་ནད་གཞིའི་རིགས་ཡོད་པ་དང་། �ང་ཚབས་�ི་ནད་གཞི། (menstrual 

psychosis) �ད་མེད་�ིས་པ་ཐོག་མ་བཙས་པ། རིགས་�ད་ལས་�ང་བ། (རིགས་�ད་ས་བོན་�ི་�བ་ཆར་བ�ག་པས་ཤེས།) 

(heritable factor linked to chromosome 1) མོ་�ི་འ�ར་བ་�ིན་པ། ཡིད་མ�ན་�ི་�ོགས་མེད་པ། གཅིག་�ར་�ས་པ། འཚ�་བ་

ད�ལ་བ། ལས་གཞི་དང་གནས་ཁང་གསར་པར་�ོད་པ་བཅས་ཡིན།

  �་�ེན་�ིང་�ོབས་ཞན་ལ་�་ངན་དང་། །ཡིད་མི་དེ་ཡང་མན་�ད་ལེ�་བ�ན་�་�་བ�ད་པ་�ོ་�ེད་གསོ་བའི་ལེ�་ལས།

བདེ་དང་སེམས་ལས་ཆེས་པ་དང་། །ཟས་�ོད་མི་འ�ོད་གདོན་�ིས་�ེན་�ས་ཏེ། །ཉེས་པ་འ�གས་པས་�མ་ཤེས་�་གནས་�གས། 

ཡིད་�ི་ལམ་ལོག་�ན་ཉམས་�ོ་བར་འ�ར། །ད�ེ་བ་�ང་མ�ིས་བད་ཀན་འ�ས་པ་དང་། །ཡིད་ག�ང་�ག་གདོན་ལས་�ར་བ�ན་�་

བཤད། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཡིན།

 ནད་�གས་�་འ�ལ་�ང་ཤར་བ་དང་། (Hallucinations) ཤེས་པ་ལོག་པ། (Delusions) འ�ལ་�ོ། (Paranoid) 

སེམས་ངར་ལངས་པ། (Agitation) �ོ་འཚབ་ཆེ་བ། (Anxiety) �ེབ་འདོད་�ི་�ོའམ་དངོས་�་�ེབ་པ། (suicidal tendencies 

or commits suicide) མགོ་བོ་�ོག་པ། (Confusion and disorientation) �་ཆོག་དང་དགོད་ཆོག་པ། (Rapid mood 

swings) གཤིས་ཀ་�ད་མཚར་�ོན་པ། (Bizarre behavior) གཉིད་མི་�ག་པའམ་�གས་མི་འདོད་པ། �ིས་པར་བ�ད་�ོན་ནམ་
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གསོད་པའི་�ོ་ཆེན་པོ་�ེ་བ་བཅས་ཡིན།  དེ་བཞིན་  དེ་�གས་�ང་མན་�ད་ལེ�་བ�ན་�་�་ད�་པ་བ�ེད་�ེད་གསོ་བའི་ལེ�་ལས།

�ལ་�ིང་འདར་མགོ་བོ་འཐོམ། །�ལ་འ�ང་�ོ་ཞིང་�ོབས་�ང་�ས་ཤིང་ན། །ཁ་�་�་�་མང་ཞིང་ནད་ལངས་�ས། །འ�ེལ་ཞིང་སོ་

འཆའ་�ང་ལག་གཡབ་པ་དང་། །�་བར་�ག་ཅིང་�ན་པར་�གས་�མ་སེམ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་ཡིན། 

 ནད་གཞི་འདི་ནི་ཤིན་�་ཚབས་ཆེ་བས་ནད་གསོ་ཁང་�་གསོ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིད་�ག་གསལ་ (mood stabilizer) 

བའི་�ན་ (lithium, valproic acid, carbamazepine) དང་། སེམས་ཁམས་འ�གས་པའི་�ན་ (antipsychotic 

medications) �ོག་�ས་�ིས་བཅོས་པ། (Electroconvulsive therapy ECT /electroshock) དེ་བཞིན་སེམས་ཁམས་རིག་

པའི་�ན་པ་དང་ནང་མི་སོགས་�ི་�བ་�ོར་རོགས་རམ་འོག་ནད་གཞི་འདི་ལས་�ོལ་ཐབས་�ེད་དགོས་པ་ཡིན། རང་�གས་གསོ་རིག་

གི་ག�ང་ སོགས་ལས་�ང་ནད་གཞི་འདིའི་གསོ་ཐབས་ཟས་�ད་བཞི་དང་། མན་ངག་�ན་ཐབས་དང་�ེ་མིག �ན་ཡིག་�ོགས་བ�ིགས་

�ོད་�ན་ད�ད་�ི་�ོ་ནས་�ས་པར་ག�ངས་ཡོད་དོ།།

༄༅། །མགོའ་�གཞོགས་གཅིག་ན་བའམ་གཞོགས་�ེད་མགོ་ནད།། (Migraine Headache) 

�ོང་�ེན་དང་�ོན་འགོག་�ོར་མདོ་ཙམ་�ེང་བ།།

�ན་པ་བ�ན་འཛ�ན་ཉི་མ།

�ི་ལི་བོད་�ར་བོད་�ི་�ན་�ིས་ཁང་ཡན་ལག་�ན་ཁང་།

༄༅།།སངས་�ས་�ན་�ི་�་ལ་�ག་འཚལ་ལོ། ཞེས་�ས་�ག་�ོན་�་བཏང་ནས་དེང་�ས་འཛམ་�ིང་གང་སར་མགོའ་�གཞོགས་

གཅིག་ན་བའམ་གཞོགས་�ེད་མགོ་ནད་དེ་ན་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་རང་རེའི་�ི་ཚ�གས་ནང་ལའང་གཞོགས་�ེད་མགོ་

ནད་འདི་མནར་མཁན་མི་�ང་བ་ཡོང་གི་ཡོད། དེར་བ�ེན་མགོ་གཟེར་�ག་པོ་འདིའི་�ོང་�ེན་ཟས་�ོད་དང་བོད་�ན་�ི་ཕན་བ�ེད། 

དེ་བཞིན་ཟས་�ོད་�ི་ཐོག་ནས་�ོན་འགོག་�ོར་འདིར་མདོ་ཙམ་�ེང་བ་ལ། དེང་�ས་གཞོགས་�ེད་མགོ་ནད་ལ་ཡོངས་�གས་�་མའི་

�ེན་ (Migraine headache) ཟེར། དེ་ནི་མགོའ་�ནང་ངོས་�ི་�ག་�འི་ནར་འ�མས་ལ་འགལ་�ེན་�ང་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་མགོ་བོའ་�

གཞོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ན་བའི་མགོ་གཟེར་�ག་པོའ་�ནད་ཞིག་ཡིན། མགོ་ནད་དེའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ནི། �ས་ཁམས་ལ་ཉེས་པ་མ�ིས་པ་

ཤས་ཆེར་འཕེལ་བ་�ང་དང་བ�ོངས་པ་དང་ཡ་�ིན་འ�གས་པ་ལས་�ང་གི་ཡོད།

ནད་འདི་མནར་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་ན་གཞོན་དར་མ་�མས་དང་�ག་པར་�་�ེད་གཞོན་�་�མས་�་མཚན་བབ་པའི་གནས་�བས་�་མོ་�ི་

ཧོར་མོན་མ་�ོམ་པའི་དབང་གིས་མགོ་གཟེར་འདི་ན་མཁན་�་མ་ཡོང་གི་ཡོད།།
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༡། �ོང་�ེན།

 �ན་ག�ང་ལས། �ོང་བ་�་�ེན་ཟས་དང་�ོད་ལམ་�མས།  གང་ཟོས་གང་�ས་ནད་�ན་�ོགས་པར་འ�ར།  �ད་པར་�ོང་

བའི་�ེན་�ིས་ཤེས་པར་�།། ཞེས་དང་།  ནད་�ན་�་ལས་�ེན་�ིས་�ང་ལས་�ང་།  �ེན་མེད་�་ལས་འ�ས་�་�ང་མི་�ིད། �ད་

པར་�ོང་བའི་�ེན་�ིས་ཤེས་པར་�། །�བས་�་བབ་པ་གཞོགས་�ེད་མགོ་ནད་ (Migraine headache) ཟེར་བ་དེས་མ�ིས་པ་�ོང་

བའི་�་�ེན་ལ་བ�ེན་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་དེ་ཡང་ཟས་�མ་�ི་དང་ཞག་�ི་རིགས་བ�ེན་�གས་པ་དཔེར་ན། བ་དམ་�མ་ 

(peanut oil) དང་ཞག་�ི་ཆེ་བའི་ཤིང་འ�ས་�མ་པོ་རིགས་ (almond, Walnut, Cashew nut, coconuts etc.) བ�ེན་�གས་

པ་དང་བ་�ང་དང་�ག་ཤ་སོགས་ཤ་དམར་རིགས་བ�ེན་�གས་པ། ཆང་རག་འ�ང་�གས་པ། ཇ་གར་པོ་དང་ཚ�ག་ཇ་ཀོ་ཕི། �ར་བ་དེ་

བཞིན་�མ་ལ་བ�ོས་པའི་ཟས་རིགས་�ོ་ང་དང་�མ་བག་ལེབ་སོགས་བ�ེན་�གས་པ་ལས་མ་�་བ་ཆགས་�ེ་དེས་མ�ིས་པ་ཤས་ཆེར་

འཕེལ་དེ་གཞོགས་�ེད་མགོ་ནད་དེ་ཡོང་གི་ཡོད། ཟས་�ོམ་དེ་དག་�ས་�ག་�་ཚད་རན་པོ་བ�ེན་པ་ཡིན་ན་གཞོགས་�ེད་མགོ་ནད་�ི་

�ོན་འགོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།།

྄ �ོད་ལམ་�ི་�ོང་�ེན་ནི་མེ་ཉེར་བ�ོས་�གས་པ། གཉིད་ཆག་པ། �་བ་མང་བ། �ང་འ�བ་མགོར་�ན་རིང་ཕོག་པ། མ་

གོམས་པའི་�ི་ངད་�ར་ཕོག་པ། དེ་བཞིན་བང་འཆོངས་སོགས་འ�གས་ལས་ཆེ་�གས་པ་སོགས་�ིས་མགོ་གཟེར་�ག་པོ་འདིའི་�ོང་

�ེན་�ེད་�ི་ཡོད།

 དེ་བཞིན་མགོ་ནད་འདི་རིགས་ཡ་མ་དང་འ�ེལ་བ་ཡང་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་ཡ་�ིན་འ�གས་པའི་�ོང་�ེན་ཟས་�ོད་ནི། འོ་མ་

ལས་�ང་བའི་དཀར་ཟས་�་ར་དང་འོ་མ་སོགས་བ�ེན་�གས་པ་དང་། �ོག་པ་དང་�ར་ཚལ། རོ་མངར་མོའ་�ཟས་རིགས་ 

(Chocolates, cake, cold drinks, sugar etc) བ�ེན་�གས་པ། �ག་�ས་�ི་�ི་མ་ངར་པོ་རིགས་ལས་ཡ་�ིན་འ�གས་པའི་

�ེན་�ེད་དེ་མགོ་ནད་འདི་རིགས་�ོང་གི་ཡོད་པས་ཟས་�ོད་དེ་དག་ཚད་གཞི་རན་པོ་བ�ེན་དགོས་པ་ཤིན་�་གལ་ཆེ།

༢། ནད་�གས་དང་ན་�གས།

 དེ་ཡང་�ན་ག�ང་ལས། མ�ིས་པ་འ�གས་པས་�ས་�ངས་བ�ེགས་པར་�ེད། འདི་ནི་མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བས་ན། �ད་ན་

གནས་�ང་�ོད་�་འབར་བར་�ེད། ཚ་བའི་ནད་�ན་འདི་ལས་མ་�ེས་མེད།། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་མགོ་ནད་དེ་མནར་བའི་ནད་པ་

�མས་�ན་�་ནད་འདི་�ང་�ས་མགོ་�ེད་ན་བའམ་མགོ་གཟེར་�ག་པོ་བཏང་བ། ཚ་འ�ག་�ག་པ། འོད་མདངས་མི་འ�ོགས་པ། �ག་

པ་ཤོར་བ། �བས་རེ་མགོ་ད�ིལ་ན་བ་དང་མིག་�ས་དང་ད�ལ་བ་ན་བ། ན་�ག་�ང་�བ་�ེད་པ། མི་འ�ར་བའི་�གས་�་མགོ་གཟེར་

དང་མཉམ་�་ཞེ་མེར་ལང་བ་སོགས་མ�ིས་པ་�མ་པར་འ�ར་བའི་ནད་�གས་�མས་མངོན་�ི་ཡོད།།

༣། �ན་བཅོས།

 བོད་�ན་�ི་�ན་བཅོས་གསེར་མདོག་༡༡ �ར་�ང་། �ོ་�ག གསེར་ཏིག ག�་�ང་། �་ཏིག་༢༥ སོགས་ནད་�གས་དང་ན་

�གས་ལ་དཔགས་ནས་བཏང་ན་ཕན་བ�ེད་ཡོང་གི་ཡོད།། དེ་བཞིན་ནད་གཞིའི་ཚ་�ང་ལ་དཔག་ཏེ་གཏར་དང་སེང་�གས། དེ་བཞིན་

གསེར་ཁབ་སོགས་ད�ད་�ི་ལག་ལེན་�ི་ཐོག་ནས་གཞོགས་�ེད་མགོ་ནད་ལ་བོད་�གས་གསོ་ཐབས་�ི་ཐོག་ནས་�ན་བཅོས་�་ན་ཕ

ན་ བ�ེད་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད།།

༤། ཟས་�ོད་�ང་�ང་དང་�ོན་འགོག 

 �ན་ག�ང་ལས། �ག་�་ཕན་པའི་ཟས་དང་�ོད་ལམ་�མས། ཉམས་�ན་བ�ེན་པར་�ེད་ན་ནད་མི་འ�ང་། ཞེས་ག�ངས་པ་

�ར། �ས་�ག་�་གོང་�་�ོང་�ེན་ནང་�ས་པ་བཞིན་མ་�་བ་དང་མ�ིས་པ་འཕེལ་བའི་ཟས་ཞག་ཚ�ལ་དང་�མ་རིགས་�ང་�་བ�ེན་

དགོས་པ་དང་། �ང་ཤ་དང་�ག་ཤ  དེ་བཞིན་�མ་ནང་བ�ོས་བ�ེགས་�ེད་པའི་ཟས་�ོ་ང་དང་�་ཤ་སོགས་�ང་�་བ�ེན་དགོས། 

དེང་�ས་�བས་བདེ་ཁ་ཟས་ཞོ་གོ་ལས་བཟོས་པའི་�མ་བ�ོས་ཟས་རིགས་�མས་དང་�་ར་ཤས་ཆེར་�ག་པའི་�བས་བདེའི་ཟས་ 

(Burger) �མས་�ང་དགོས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཁ་ཟས་�་ཀ་ར་ལས་བཟོས་པའི་མངར་མོ་�ང་�ང་བ�ེན་དགོས་པ་དང་དཀར་ཟས་

�ར་བ་དང་འོ་མ་�མས་ཚད་རན་པོ་བ�ེན་དགོས། �ག་�ས་�ི་ངར་རིགས་�ང་དགོས། དེ་བཞིན་�ོད་ལམ་མེ་དང་ཉི་མའི་�ོད་ཧ་ཅང་

མང་པོ་བ�ོས་པ་�ང་�ེ་མེ་ཉིའི་�ོད་རན་པོ་བ�ེན་དགོས། མིའི་�ས་ལ་�ང་མཐར་��ད་༧ ནས་༨ བར་གཉིད་དགོས་པ་ཡིན། དེར་

བ�ེན་གཉིད་མ་ཆག་པར་�ས་ཐོག་གཉིད་�ག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན། དེ་བཞིན་�ས་�ི་འ�གས་ལས་དང་�ས་�ལ་�གས་ཆེ་རིགས་

དང་ངག་གིས་�་བ�ོད་ཧ་ཅང་མང་པོ་�་བ་དང་། ཡིད་�ིས་བསམ་�ོའ་�ལས་མང་�ག་པ་�མས་�ང་�ེ་�ས་ངག་ཡིད་ག�མ་�ི་ལས་

�ལ་བཞིན་�ེད་�བ་ན་ནད་�ི་དང་ཡང་�ོས་�་མགོ་ནད་འདི་�ོན་འགོག་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན་པས་ཚང་མས་ཡིད་

འཇགས་ཡོང་བ་�།།

༄༅། །ཆམ་པའི་�ོར་ལ་རགས་ཙམ་�ེང་བ།

�ན་པ་�་བ་ཚ�་རིང་།

�་�་�།

 �ེ་ག�་ཐོག་དགོངས་པ་འ�མས་�ས་པས། ག�ང་དཔལ་�ན་�ད་བཞིར་�ད་མེད་མོས། �ོ་རིག་པ་གཅིག་�་མ་�ིམ་ན། 

ག�ང་འདི་ལ་ནོར་ཉེན་འ�ལ་ཉེན་མང་། �ད་ཆེ་རིག་ཡང་དག་འཛ�ན་འདོད་ན། སེམས་དད་པས་དམ་ཚ�ག་གཙང་དགོས་པས། ཡིད་�ེ་

གཅིག་�ངས་བས་ག�ང་ལ་གཏོད། ལས་ཅི་�ས་ག�ང་དང་མ�ན་པ་�ིས། དེང་ག�ང་�གས་ལག་ལེན་མཁས་�ང་�ང་། �ིས་ལག་

ལེན་�ི་ལ་འཛ�གས་�ང་�ང་། �ས་�ག་�་ཉམ་ཐག་ནད་པའི་ཚ�གས། �མས་�ིང་�ེས་�་ཚ་�་�ར་�ོངས། ཞེས་�ོན་�ོན་�ི་�ལ་
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གོང་མ་�མས་དང་�ག་པར་�ི་མ་མེད་པའི་�ན་�འི་བཀའ་བ�ན་བཅོས་�མས་ལ་མཆོད་ཅིང་དད་�ས་དང་བཅས་�བས་�་བབ་པ་ར

◌ྒ◌ྱ◌ུན་མཐོང་ཆམ་པའི་ནད་རིགས་སམ་ནད་རིམས་�ི་�ད་རིམ་དང་�ས་ཐོག་�ན་བཅོས་མ་�ང་བའི་�ང་�ང་གི་འ�ང་འ�ས་�ོ་ཚད་

དང་�ོ་གཅོང་�་�ར་�ལ་�ོར་ལ་རགས་ཙམ་�ེང་བར་ལགས་ན། དེ་ཡང་ཆམ་པའི་རིམས་ལ་�་�ེན་དང་ད�ེ་བ། �གས་དང་། བཅོས་

ཐབས་བཅས་�མ་པ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་ཐོག་ཆམ་པའི་ནད་འ�ང་བའི་�་�ེན་དང་ཆམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཚ�ག་དེའི་གོ་དོན་དང་འ�ང་

འ�ས། �་མཚན་བཅས་�ང་ཟད་�་བར་ལགས་ན། ཆམ་པའི་ནད་�ི་�འམ་ངོ་བོ་རིམས་ནད་�ི་དང་�ོགས་འ�་བ་ཡིན་ལ་�ེན་ནི་�ད་

པར་མི་གཙང་བའི་ཟས་རིགས་�་ཚ�གས་འ�ེས་མ་ཟོས་པ་དང་�ོད་ལམ་�གས་�ལ་ཚ་�ང་འཐབ་པ་སོགས་དང་�ག་པར་�་�་�ང་

གཡས་གཡོན་གཉིས་ནས་མར་འ�ར་�་�་རོ་�ང་གཉིས་�ི་�་ཟང་�ང་ཁ་གདངས་པ་�་�་ཡོད་པས་དེ་ལ་�ལ་�བ་དང་�ི་ནང་གི་ཉི་

ཟེར་ལས་�ལ་�ག་དང་�་བ་�ངས་�ི་�ི་ལ་བ�ར་བའི་�ལ་�ག་ས་ཡི་�ངས་པའི་�ལ་�ག �ེ་དངོས་�་རག་ལས་�ང་བའི་�ལ་

�ག �ས་�ར་རིགས་ལས་�ང་བའི་�ལ་�ག ཁོང་པར་ཁ་ཟས་�ིང་�ལ་ཟོས་པ་ལས་�ག་དང་བཙ�ག་�ིབ་ཕོག་པ་སོགས་�ིས་�ེན་

ལས་�ང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གོང་གི་�ལ་�ག་དེ་དག་གིས་�་�་དེའི་འཚ�ར་�ེད་དབང་�་ཆམ་ལ་ཕབ་པས་ན་ཆམ་པ་ཞེས་�གས་པ་

ཡིན། ༼དེ་ཡང་�ི་�གས་གསོ་རིག་༽ལས། ཆམ་པའི་�་�ེན་ནི་གོང་དང་མ�ངས་�ང་ནད་འདིའི་�་�ེན་གཙ�་བོ་ནི་ནད་�ག་རང་

བཞིན་�ི་�ེན་ལས་འ�ང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་�གས། ཆམ་པའི་ནད་རིགས་འདི་ལ་ད�ེ་བའང་ཁག་བཞི་ཙམ་ཡོད་དེ།༼མན་ངག་�ད་༽ 

ལས། ད�ེ་བ་�ེ་ཆམ་�ོ་ཆམ་རིམས་ཆམ་དང་། �་ཆམ་དག་དང་�མ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། དེ་དག་ད�ེ་བ་�ེ་ན་ཁག་

བཞི་ཡོད་དེ། དང་པོ་�ེ་ཆམ་དང་། གཉིས་པ་�ོ་ཆམ། ག�མ་པ་རིམས་ཆམ། བཞི་པ་�་ཆམ་བཅས་བཞིའོ། ནད་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ནད་

�གས་མི་འ�་བ་རེ་རེ་ཡོད་པས། དེ་དག་ལས།

དང་པོ་�ེ་ཆམ།

 �ེ་ཆམ་�ི་ནད་�གས་ནི།༼མན་ངག་�ད་༽ལས། དེ་�གས་དང་པོ་�ེ་བ་�ན་མ�ལ་ཚ། བར་�་�་�་འཛག་ཅིང་མ�ལ་པ་

འགགས། མཐའ་མ་�ིད་པ་མང་�་བ�ད་ཅིང་འོང་། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར་དང་པོ་�ེ་ཆམ་ཡིན་ན་དང་ཐོག་ནས་�ེ་བ་དང་། �ན། མ�ལ་

པ་�མས་ཚ་ཞིང་བར་�་�་�་ཡང་ཡང་འཛག་ཅིང་མ�ལ་པ་འགག་པ་དང་མཐའ་མ་�ིད་པ་མང་པོ་ཡང་ནས་ཡང་�་བ�ས་མར་འོང་བ་

བཅས་སོ།

གཉིས་པ་�ེ་�ག་�ོ་ཆམ།

 �ེ་�ག་�ོ་ཆམ་�ི་ནད་�གས་ནི།༼མན་ངག་�ད་༽ལས། �ོ་ཆམ་དང་པོ་�ེ་བ་ཚ་ཞིང་འཛ�ར། བར་�་�ོ་མང་མགོ་དང་�ང་

�བ་ན། མཐའ་མ་�ག་�་�་ཞིང་�ོ་གཅོང་འ�ར། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �ེ་�ག་�ོ་ཆམ་ནི་�ེ་ཆམ་དང་འ�་བར་དང་ཐོག་ནད་ཕོག་

�བས་�ེ་བ་ཚ་ཞིང་�ད་འཛ�ར་ལ་བར་�་�ོ་དང་�ད་པ་མང་ཞིང་མགོ་དང་�ང་�བ་�ག་པར་ན་བ་དང་མཐའ་མར་�ད་པ་�ག་�་�་ཞིང་

�ོ་བའི་གཅོང་ནད་�་འ�ར་རོ། དེ་ཡང་༼�ི་�གས་གསོ་རིག་༽ལས། �ོ་ནད་དམ་�ོ་གཅོང་སོགས་གཅོང་ནད་རིགས་ལ་ཊི་བི་ནད་ 

(T.B.) �ང་ཟེར་ལ་ནད་དེའི་�ོང་�ེན་ནམ་�་�ེན་ནི་གོང་�་�ས་པ་�ར་�ི་རོལ་�ལ་�ི་བཙ�ག་�ང་ལས་ནད་�ག་སོགས་�ལ་�ག་

དག་ད�གས་འ�ིན་�བ་�ི་�བས་�་�་ཡི་དབང་པོའ་��་རོ་�ང་སོགས་དབང་�་ཁག་�ད་ནས་�ོ་བའི་�ག་�་�་མོ་ཁག་ལ་ནད་�ག་

�མས་�བ་འཕེལ་�ིས་མཐར་�ོ་�ལ་དང་�ོ་བའི་ནང་གི་�་�ན་འ�མ་�ར་�ི་�ོ་བའི་�ང་�བ་བམ་�་�་�མས་ལ་ཚ་བ་�ེབས་པའམ་

གཉེན་ཁ་�གས་ཆེ་�ས་ཏེ་�ས་�ི་�ོད་ཚད། ༣༧ནས་༣༨�ག་བར་འཕར་བ་དང་། �བས་རེ་�ས་�ོད་�ོ་�ར་�་མར་ཆག་ཏེ་�ས་

ཡོངས་ལ་�ང་�མ་ལངས་ཤིང་ཤ་གནད་ཁག་ལ་�ར་�ག་�ག་པ་མ་ཟད་མཚན་མོའ་��བས་གཉིད་�ོ་�ར་�་བསད་ཏེ་དངངས་འདར་

ལངས་པ་དང་�ས་�ི་�ང་ག�ང་དང་�ལ་ག�ང་གཉིས་ལ་�ལ་�་�ང་མོས་བ�ན་པ། མཚན་མོ་གཉིད་�ང་ཞིང་ཉིན་གཉིད་ཆེ་བ་ཁ་

ཟས་�ི་དང་ག་ཞན་ལ་�ས་པོའ་��ིད་ཚད་ཆག་པ་�ས་�ི་ཤེད་�གས་ཉམས་ཏེ་�ན་�་ཐང་ཆད་ཅིང་ད�གས་ཧལ་བ་དང་�ོམ་ཚད་ཆེ་ཞི

ང་མ�་ཏོར་བ་�་ཆགས་པ་�བས་རེ་�ས་པོའ་�འ�ལ་�གས་�ི་�ེན་ལས་�ོ་དང་�ད་པ་མང་ཞིང་�ད་པའི་ཁ་མདོག་དམར་སེར་ལ་�་

�་�ོ་བ་དང་�བས་རེ་ཁ་མདོག་�གས་ལ་�་�བ་པ་�ར་འ�ང་�ིད་པས་དེ་ནི་�ོ་བར་ཚ་བ་བ�གས་པའི་༼�ོ་ཚད་༽ནད་�གས་

གཙ�་བོ་ཞིག་ཡིན། ལ་ལར་ནད་ཚབ་ཆེ་བར་�ས་�ོད་ཚད་༣༩ཡང་�ེབས་�ིད། ད་�་གོང་�་�ས་པའི་ནད་�གས་དེ་རིགས་ཚང་བའི་

ནད་རིམས་དེར་གསོ་�འི་ངོས་ནས་�ས་�ན་�ང་�ང་�་ཤོར་ཏེ་�ས་ཐོག་�་�ན་ག�གས་བ�ག་ད�ད་ལེགས་པོ་�ེད་མ་�བ་པ་དང་། 

གསོ་བ་པོའ་�ངོས་ནས་�ང་༼བཤད་�ད་༽ལས། �ི་བས་བ�ག་པ་�་བའི་�ལ་�ན་ཏེ། གང་གིས་གང་�ར་གང་ན་གང་�་གང་། �ད་

པར་�་གནས་མཚན་ཉིད་�ིས་ལ་བ�ག ཞེས་ག�ངས་པ་བཞིན་བ�་རེག་�ི་ག�མ་�ི་བ�ག་ཐབས་དང་ནད་�གས་ངོས་འཛ�ན་�ེད་

�ོགས་ཐོག་ལ་ཕན་�ན་�ད་ལོང་དང་ཟས་�ོད་དམན་�ག་ལོག་ག�མ་སོགས་གང་འ�ོད་མིན་ཐོག་ལ་�ོན་འ�ོའ་�བཅོས་ཐབས་�ི་

འ�ོད་བ�ེན་�ོབ་གསོ་གསལ་པོ་ཞིག་མ་�ང་བའི་�ེན་�ིས་ནད་�ི་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་�ན་བཅོས་ལེགས་པོ་ཞིག་�ས་ཐོག་�་མ་�ང་

བས་ནད་དེ་ཇི་�ག་དང་ཇི་�ིང་�་�ར་ཏེ་མཐར་དལ་བའི་རང་བཞིན་�ི་�ོ་བའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད་ཊི་བི། (T.B.) ལ་འ�ར་བ་མ་

ཟད་ནད་ཚབས་ཆེ་བར་�ས་པོའ་�ཞོགས་གཡས་ངོས་�ི་�ོ་�ལ་དང་�ོ་འདབ་ཆེ་བའི་�ི་པགས་བར་�ི་�་སེར་རམ་བེ་�བས་�མས་

འཕེལ་ཏེ་�ག་�་འ�ར་བ་མ་ཟད་�ོ་བར་�ང་�་བ�ོལ་ནས་གསོ་�འི་ཚ�་�ོག་འ�ོག་པའང་འ�ང་�ིད། �བས་དེར་དེང་�ས་ཚན་རིག་གི་

�ས་�ར་བ�ག་ད�ད་པས་གསོ་�་ཉིད་�ི་�ག་དང་བཤང་གཅི།�ད་པ་སོགས་ལ་�་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་�ད་ནས་བ�ག་�བས་ནད་དེ་ནི་ནད་

�ག་རང་བཞིན་ལས་�ང་བའི་ད�གས་ད�ིབས་ཅན་�ི་འ�་�ས་ (Germ) བ�ངས་པར་ངོས་འཛ�ན་ར་�ོད་�ེད་�ི་ཡོད། དེ་ཡང་

ནད་�ག་རང་བཞིན་ལས་འ�ང་བའི་ད�གས་ད�ིབས་ཅན་�ི་འ�་�ས་བ�ངས་པའི་ནད་རིགས་མཐའ་དག་ནི་དེང་�བས་ཊི་བི། 

(T.B.) ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ནད་དེ་�ས་པོའ་�གནད་གང་�ང་ལ་ཕོག་�ིད་�ང་གཙ�་ཆེ་བའི་དབང་�་�ས་ན་ཁག་�་ཙམ་ཡོད་པ་�ེ།

༡༽ �ོ་བའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད།   ༼�ོ་བའི་ཊི་བི། T.B.༽

༢༽ �ས་པའམ་�ལ་ཚ�གས་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད། ༼�ལ་ཚ�ག་ཊི་བི། T.B ༽

༣༽ �ད་པའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད།   ༼�ད་པའི་ཊི་བི། T.B ༽
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༤༽ �་མའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད།   ༼�་མའི་ཊི་བི། T.B.༽

༥༽ མཁལ་མའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད།   ༼མཁལ་མའི་ཊི་བི། T.B.༽བཅས་�འོ།

 འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད་ཞེས་པ་ནི། ནད་�ི་ངོ་བོ་མི་འ�་བའམ་ནད་རིགས་མི་འ�་བ་ཁག་གཉིས་ཙམ་མཉམ་�་འ�ས་པ་ལ་

འ�ས་ནད་ཞེས་དང་། འ�ིལ་ཞེས་པ་ནི། གོང་གི་ནད་རིགས་དེ་དག་ཟས་�ོད་དང་�ལ་�ས་སོགས་དམན་�ག་ལོག་ག�མ་�ི་�ེན་

ལས་ནད་དེ་�ོགས་གཅིག་�་གོང་�ར་འ�ིལ་བས་ན་འ�ིལ་ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན་�ན་ནད་�་�འོ། གཅོང་ནད་ཞེས་པ་ནི། �ས་�ན་རིང་

པོའ་�གོང་ནས་གཅོང་ནད་དེ་ཕོག་ཟིན་ཡང་�བས་འ�ལ་�ོང་�ེན་�ོ་�ར་བ་ཞིག་མ་�ད་པས་ནད་རིགས་དེ་དག་གི་ནད་�གས་�ིར་

མངོན་གསལ་དོད་པོས་མི་མངོན་པ་དང་ནད་པ་རང་ཉིད་ལ་ལོ་མང་རིང་མི་བདེ་བའི་�ང་�ལ་གང་ཡང་མངོན་�ི་མེད། ཡིན་ནའང་ཉིན་

ཞག་�ས་ག�མ་ནང་ཁ་ཟས་�ི་དང་ག་རིམ་བཞིན་གཞན་�་འ�ོ་བ་དང་�ས་པོའ་�ཤེད་�གས་ཉམས་པ་ད�གས་�ི་�་བ་�ང་ཁག་�་འ

�ོ་བ་�ས་པོའ་��ིད་ཚད་ཆག་པ་ངོ་གདོང་སོགས་�ས་�ི་ཁ་མདོག་�ང་�་ལ་སེར་�ག་�་�ར་བ་མ་ཟད་�ས་�ངས་ཟད་པ་དང་�ས་

�ངས་�ི་ནད་འགོག་�ས་པ་ཉམས་ནས་�ས་�ན་�་�ོ་ཆམ་སོགས་ནད་�ག་རང་བཞིན་�ི་ནད་རིགས་ཡང་ནས་ཡང་�་ཕོག་ནས་�ས་

པོ་གཅོང་པོར་�ར་བའི་ནད་དེ་ལ་གཅོང་ནད་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད་ཊི་བི་ (T.B.) དེ་རིགས་�བ་ཆེ་བའི་དབང་�་

�ས་ན་�ས་པོའ་�དོན་�་�ོད་�ག་�མས་ལས་དོན་�འི་ཡ་�ལ་�ོ་བར་ནད་དེ་ཕོག་�་བ་མ་ཟད་�ོ་བར་�ོ་འདབ་ཆེ་�ང་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས་གཞོགས་གཡས་ངོས་�ི་�ོ་འདབ་ཆེ་བར་དེ་བས་ཕོག་�། དེ་ཡང་གཞོགས་གཡས་ངོས་�ི་�ོ་བར་�ོ་འདབ་�ོད་མ་དང་། བར་མ། 

འོག་མ་བཅས་ག�མ་ཡོད་པ་ལས་�ོ་འདབ་�ོད་མར་ཧ་ཅང་གི་ཕོག་�་བ་ཡིན། དེའི་�་མཚན་ནི། �ི་རོལ་�ལ་�ི་བཙ�ག་�ང་ལས་

ནད་�ག་འ�་མིན་ད�གས་འ�ིན་�བ་�ི་�བས་�་�་�་རོ་�ང་སོགས་ད�གས་ལམ་མམ་འ�ིན་�བ་མ་ལག་�ད་ནས་དང་ཐོག་�ོ་

�ལ་དང་�ོ་བའི་�ག་�་�་མོ་ཁག་ལ་ནད་�ག་ཕོག་པ་མ་ཟད་ཇེ་ཆེར་�བ་�ེ་མཐར་�ོ་བའི་�ང་�བ་ལ་གཉེན་ཚད་ཕོག་�་བས་སོ། 

གཞོགས་གཡོན་ངོས་�ི་�ོ་བར་�ོ་འདབ་�ོད་མ་དང་། འོག་མ་བཅས་བ�ོམས་པའི་�ོ་འདབ་�་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་མ�ན་ངོས་�མས་ལ་

�ོ་བའི་�་�་དང་�བ་ངོས་�མས་ལ་�ོ་བའི་མ་�་ཞེས་ཟེར་�ི་ཡོད། �ིར་�་ཞེས་པ་དེ་ནི་�ང་དང་�ག་ལ་སོགས་པའི་�ངས་མ་�མས་

�་བར་�ེད་པའི་ལམ་�ི་�་གའི་�ལ་�་�ས་ཁམས་�ི་�ི་ནང་བར་ག�མ་�་�ེས་ཤིང་�་�་བ་�ར་འ�ེལ་ནས་�ས་�ངས་ཚ�་�ོག་

དང་བཅས་པ་གནས་ཤིང་འཚ�་བའི་�་བ་�་�་ཡིན་པའི་དོན་�ིས་དེར་�་ཞེས་�་བ་ཡིན། དེང་�བས་འ�ོ་བ་མིའི་�ི་ཚ�གས་ནང་དང་

ཐོག་ནས་ཆམ་པའི་ནད་རིགས་�ན་ལ་�ང་�ང་ཤོར་ཏེ་�ས་ཐོག་�་�ན་བ�གས་�ག་ད�ད་ལེགས་པོ་མ་�ང་བའི་ཁར་ཟས་�ོད་དམན་

�ག་ལོག་པའི་�ེན་�ིས་གོང་�་�ས་པའི་�ོ་ཚད་དམ་�ོ་བའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད་༼�ོ་གཅོང་ནད་༽ཊི་བི་ (T.B.) �ི་ནད་པ་མི་

�ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་�ན་�ི་མཐོང་ཆོས་�་�ར་བ་མ་ཟད་�ེ་བོ་�ན་�ི་�ན་ལམ་�འང་�ོ་གཅོང་གི་ནད་ཊི་བི་ (T.B.) ཞེས་པ་ཐོས་

མ་ཐག་ཚང་མའི་�ང་�ོར་�ོ་ཚད་དམ་ཤིན་�་བཅོས་དཀའ་བའི་�ོ་བའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད་ཡིན་པ་ཚ�ད་དཔག་�ེད་�བ་�ི་ཡོད་

པའི་�་མཚན་ཡང་དེ་�ར་རེད་�མ།།

ག�མ་པ་རིམས་ཆམ།

 རིམས་ཆམ་�ི་ནད་�གས་ནི།༼མན་ངག་�ད་༽ལས། རིམས་ཆམ་མགོ་དང་ཚ�གས་གཞི་�ིན་�་ན། རོ་�ོད་མི་བདེ་བ�་�ེད་

བ�ངས་�མ་�ེད། ཁ་ཁ་དང་ག་མི་བདེ་�ང་�མ་�ེད། �ོད་ལ་ཤ་ཚ་�ི་ལམ་ཟ་ཟི་མང་། དེ་ལ་�ག་�ལ་བ�ད་ཤོར་�ས་�ར་ན། ཆམ་

པ་�ར་ཤོར་ཞེས་�་ཤི་བ་མང་། ཞེས་ག�ངས་�ར། རིམས་ཆམ་ནི་དང་ཐོག་མགོ་དང་ཡན་ལག་གི་ཚ�ག་གཞི་�ིན་�་སོགས་ལ་�ར་

�ག་�ག་ལ་�ས་པོའ་�རོ་�ོད་མི་བདེ་ཞིང་�ང་པའི་བ�་དང་�ེད་པ་སོགས་ལ་ད�ག་པས་བ�ང་པ་�ར་�ི་�ར་�ག་�ག་པ་དང་། 

ཁ་ཏིག་ཁ་ལ་ཟས་�ི་དང་ག་མི་བདེ་ཞིང་�ས་ཡོངས་ལ་�ང་�མ་�ག་པ། ས་�ོད་�བས་�ས་ཡོངས་�ོགས་ལ་ཚ་�ག་�ག་ཅིང་�བ་

མོ་�ི་ལམ་ཟ་ཟིང་མང་བ་དང་དེ་ལ་�ོད་ལམ་སོགས་�ག་�ལ་རིགས་དང་ཟས་�ི་བ�ད་ཤོར་ཚ�་�ས་�ངས་�ི་�ོབས་ཟད་པ་དང་ནད་�ི་

�ོབས་�ས་པར་�ར་ནས་ཆམ་པ་�ར་ཤོར་ཞེས་�་�ེ་ནད་པ་དག་ཤི་བའང་མང་�་མཐོང་ངོ་།

བཞི་པ། �་ཆམ།

 �་ཆམ་�ི་ནད་�གས་ནི། ༼མན་ངག་�ད་༽ལས། �་ཆམ་�་ཚ་གཡའ་ལ་�་�་མང་། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �་ཆམ་�ི་ནད་

དེ་ཕོག་�བས། དང་ཐོག་�་ཚ་ཞིང་ཟ་གཡའ་�ེད་པ། ཟ་གཡའ་ཞེས་པ་ནི་�་�ག་ཧ་ཅང་�མ་ཞིང་ཟ་འ�ག་འོང་བ་བ་དང་�བས་རེ་�་�་

མང་�་འ�ང་བ་བཅས་སོ།

�་པ། བཅོས་ཐབས།

 དེ་ཡང་དང་པོ། �ེ་ཆམ་�ི་བཅོས་ཐབས་ནི།༼མན་ངག་�ད་༽ལས། བཅོས་ཐབས་�ེ་ཆམ་ཟས་�ོད་ཟབ་པས་འཚ�། ཞེས་

ག�ངས་པ་�ར་�ེ་ཆམ་�བས་རང་ངོས་ནས་�ས་�ན་�་འ�ོད་བ�ེན་ལ་དོ་�ང་མང་ཙམ་�ས་ནས་ཁ་ཟས་དང་�ོད་ལམ་སོགས་ལ་

ཡིད་གཟབ་�ེད་ན་འཚ�་བར་�ར། འོན་�ང་�ང་མི་བདེ་བར་�ར་ན་�་འཁོལ་མང་ཙམ་འ�ང་བ་དང་ཡང་ན་�་�ག་དང་ཤིང་འ�ས་

ལིམ་�་�ང་�ི་སོགས་མཉམ་བ�ེས་�ི་༼ལིམ་ཇ་༽ཡང་ནས་ཡང་�་འ�ང་བ་དེ་བཞིན་བོད་�ན་�ག་�ར་བ�ན་པ་དང་། ལི་ཤི་�ག་

པའི་�ེང་�་�ང་ཁ་བ�ོན་�ས་པ། འ�གས་�ོ་�ན་སེལ། �ང་�ན་བཅོ་�། གཙ�་བོ་ཉེར་�། ལི་ཤི་�ག་པ་སོགས་�ིས་བཅོས་པར་

འ�ར་རོ།

 གཉིས་པ། �ོ་ཆམ་བཅོས་ཐབས་ནི།༼མན་ངག་�ད་༽ལས། �ོ་ཆམ་ཨ་�་ར་ཡི་ཁ་�ར་�། �ོ་ལོ་ཤིང་མངར་�ང་�ན་�ང་

ཐང་བཏང་། �ེ་བ་ཚ་འཛ�ར་ལི་ཤི་�ག་པ་�ར། མ�ག་�་ཆམ་�ན་�ད་པ་མ་ཆོད་ན། ཉི་�་�་�་ཚ་བའི་གཏིང་བཏོན་ལ། �ར་དཀར་

གསར་འཇམ་བསིལ་བ�ད་�ོ་�ང་གསོ། ཞེས་ག�ངས་པ་�ར། �ོ་ཆམ་ལ་ཨ་�་ར་ཁ་�ར་�་བ་དང་། ༼�ན་ཨ་�་ར་གསོས་པ་ཁ་

�་བ�ག་ནས་�ར་བ་�མ་པོ་�ར་�ར་བར་�་༽�ོ་ལོ་དཀར་པོ་དང་།ཤིང་མངར། �ང་�ན་�མས་�ི་�ང་ཐང་གཏོང་བ་དང་། �ེ་བ་ཚ་

ཞིང་འཛ�ར་ན། ལི་ཤི་�ག་པ་�ི་�ད་�ར་�ར་བ་དང་མ�ག་�་ཆམ་�ན་ལ་འ�ར་ནས་�ད་པ་མ་ཆོད་ན་ག་�ར་ཉེར་�ས་ཚ་བའི་གཏིང་

བཏོན་པ་དང་�ར་དཀར་གསར་འཇམ་�ི་བསིལ་བ�ད་བ�ེན་པས་�ོ་�ང་གསོའ།ོ།
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 ག�མ་པ། རིམས་ཆམ་�ི་བཅོས་ཐབས་ནི། ༼མན་ངག་�ད་༽ལས། རིམས་ཆམ་�ང་བར་འ�ག་ལ་�་�ོལ་བ�ང་། འ�ས་

�་ག�མ་དང་�ེ་�ེ་ཏིག་ཏ་དང་། མ་�་ཧོང་ལེན་ཐང་བཏང་�ལ་�་ད�ང་། ཚ་བ་�ིན་གསོད་�ས་གཅིག་�ེད་པ་ཡིན། �ི་བཟང་བཞི་

དང་ཞོ་�ར་ཆམ་པ་སེལ། སེ་འ�་�་�་ཞོ་�ར་དེ་བཞིན་ནོ། བ་�་ད་�ིག་�ར་�་ཚ་བ་ག�མ། ཟི་ར་ད�ི་མོང་ཅི་�་ཀ་ཆ་གཉིས། 

�ི་བཟང་

བཞི་ལ་ཆ་�ེད་ཀ་ར་�ར། �ད་པ་ཆམ་པ་�ས་དང་ད�གས་མི་བདེ། འཇོམས་པར་�ེད་ཅིང་�ད་�ན་ཡི་ག་འ�ེད། ཞེས་ག�ངས་པ་

�ར། དང་པོ་ཁ་ཟས་མ་ཟོས་པར་�ང་བར་�ོད་པ་དང་ཡང་ན་�་�ོལ་མང་ཙམ་�ང་བ་དང་འ�ས་�་ག�མ་དང་། �ེ་�ེ། ཏིག་ཏ། མ་�། 

ཧོང་ལེན་སོགས་�ི་ཐང་གཏོང་བ་སོགས་�ེད་དགོས། འ�ས་�་ག�ན་ནི། ཨ་�་ར། བ་�་ར། �་�་ར་ག�མ་ལ་ཟེར།

 �ོད་ལམ་ཐད་�ོན་གོས་མ�ག་པོ་�ོན་ནས་�ལ་�་ད�ང་ཞིང་ཚ་བ་�ིན་པ་དང་གསོད་པ་�ས་གཅིག་�་�ེད་དགོས། 

�ི་བཟང་བཞི་ནི། ག�ང་ལ་ལར་�་ལི་དང་། �ག་�ེལ། ག�་པ་�། གེ་སར་བཞི་དང་། ག�ང་ལ་ལར་�ག་�ེལ་དང་། མ་�་པ་�། པ�་གེ་

སར། ལི་ཤི་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ལ་ལར་ཀ་ཀོ་ལ་དང་། ཤིང་ཚ། �ག་�ེལ། གེ་སར་བཅས་བཞི་དང་།༼�ང་པ་བ�་ཤིས་�མ་�ལ་༽ 

�ིས། �ི་བཟང་བཞི་ཞེས་པ་ཤིང་ཚ་དང་། �ག་�ེལ། ག�་པ་�། གེ་སར་བཅས་�ི་བཟང་བཞི་ཞེས་པ་སོགས་འ�ག་�ང་།༼�་ཟེར་༽ 

ལས། ཤིང་ཚ་ཞོ་དོ་དང་། �ག་�ེལ་ཞོ་ག�མ། ག�་པ་�་ཞོ་�ག �་གང་ཞོ་བ�ད་དོ། ཞེས་ག�ངས་པ་དེ་ཞོ་དང་�ར་བས་ཆམ་པ་

སེལ་ལོ། ཡང་ན་སེ་འ�་དང་�་�་ར་ཞོ་དང་�ར་བས་�ང་དེ་བཞིན་འ�ར་བ་ཡིན་ནོ། ཚ་བ་ག�མ་ནི། ༼བཻ་�ོན་༽ལས། བ་�་དང་། 

ད་�ིག �ར་�འམ། �་�། པི་པི་ལིང་། ཕོ་བ་རིས་ཏེ་ཚ་བ་ག�མ་ཞེས་སོ། ཟི་ར་དཀར་པོ་དང་ད�ི་མོང་ཙ�་�་ཀ་�མས་བ�ེས་པ་ཆ་

གཉིས་གོང་གི་�ི་བཟང་བཞི་ལ་ཆ་�ེད་དེ་ཀ་ར་དང་�ར་བས་�ད་པ་དང་ཆམ་པ་�ས་པ་དང་ད�གས་མི་བདེ་བ་�མས་འཇོམས་པར་

�ེད་ཅིང་�ད་�ན་ལ་ཡི་ག་འ�ེད་པར་�ེད་དོ།

 བཞི་པ། �་ཆམ་�ི་བཅོས་ཐབས་ནི།༼མན་ངག་�ད་༽ལས། �་ཆམ་ཡོས་�ི་�ངས་པ་བ�ག་པས་ཕན། ཞེས་ག�ངས་པ་

�ར། དང་ཐོག་�་ཆམ་ཕོག་པའི་�བས་�་ཡོས་�ོས་མ་ཐག་པའི་�ངས་པ་ཚ་བོ་�ར་བ�ག་ན་ཕན་�ས་ཤིན་�་ཆེའོ། ཡོས་ཞེས་པ་ནི། 

འ�་རིགས་�་�་གང་�ང་ཞིག་�ེ་མ་ཚ་བོ་དང་མཉམ་�་�མ་�ོས་�ས་པའི་འ�་རིགས་�ོས་མ་དེ་ལ་ཡོས་ཞེས་ཟེར།

ཁ་ཟས་�ི་བཅོས་ཐབས།

 ཆམ་པའི་རིགས་གང་འ�་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཡོས་ཚ་བོའ་��ངས་པ་�ར་བ�ག་པ་དང་�མ་�ག་མར་གསོས་པ་�ང་ཟད་བཏབ་པའི་

�ངས་པ་བ�ག་པ་དང་ཡང་ན་འ�ང་བ་ཡིན་ན་ཕན་�ས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཆམ་པའི་ནད་པ་�ན་�ི་�ོད་ལམ་མེ་ཉི་�ན་རིང་བ�ོ་བ་

དང་ཉིན་མོ་གཉིད་ལོག་པ། ཟས་དང་�ོད་ལམ་འ�ག་པ། ཆང་རག་དང་ཐ་མག་དེ་བཞིན་མངར་ཆའི་རིགས་ཐལ་�གས་པ་སོགས་�ོད་མི་

�ང་བ་གལ་ཆེ། རབ་�ང་ན་ཟས་�ོད་དེ་རིགས་�ན་�་ནས་�ང་དགོས་སོ།

 དེ་ཡང་མདོར་བ�ས་ན། དང་ཐོག་ཆམ་རིམས་ནད་གཞི་ནས་བར་�་�ོ་�ལ་དང་�ོ་བའི་གཉེན་ཚད་དང་འ�ག་�་དལ་བའི་

རང་བཞིན་�ི་�ོ་བའི་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད་ལ་འ�ར་�ལ་ནི།

 དང་པོ། གང་ཟག་གང་ཞིག་དང་ཐོག་འ�ོད་བ�ེན་ལ་�ང་�ང་ཤོར་ཏེ་ད�གས་ལམ་�ད་ནད་�ག་འགོས་�བ་�ང་ནས་ཆམ་

རིམས་�ི་ནད་དེ་ཕོག་ཡོད་ནའང་�ང་�ང་�ིད་�ག་�་ཤོར་ནས་ཆམ་རིམས་དེ་�ས་ཐོག་�་�ན་བཅོས་མ་�ས་པའི་�ེན་�ིས་དང་ཐོག་

ཚ་བ་མ་�ིན་པར་�ས་ཁམས་�ང་�མ་�ག་པ་དང་�ས་པོའ་�ཚ�གས་ཆེན་�མས་དང་ཤ་གནད་�ིན་�་སོགས་ལ་ཟེར་�ག་ཆེ་བ་གཉིད་

གཡེར་བ་ཟས་�ི་དང་ག་འགག་པ་བར་�་ཚ་བ་�ིན་ནས་�ས་�ལ་�་བ�ན་པ་དང་�ོམ་ཚད་ཆེ་བ་�ོ་དང་�ད་པ་མང་བ་�ོ་�ལ་ནང་

གཉེན་ཁ་�ས་ཏེ་བེ་�བས་མང་�་འཕེལ་བ་འ�ག་�་�ས་�ོད་�ག་པར་�ས་ནས་དོན་�འི་ཡ་�ལ་�ོ་བར་གཉེན་ཚད་ཕོག་�ེ་�ོ་ཚད་

ཞེས་པའི་ནད་འ�་�མ་�ང་གི་ངོ་བོར་འ�ར།

 གཉིས་པ། �ོ་ཚད་�ི་ནད་གཞིར་ཟས་�ོད་�ན་ག�མ་�ི་བཅོས་ཐབས་མཐར་�ིན་པ་མ་�ང་བའི་�་མཚན་�ིས་ནད་གཞི་དེ་

ཇི་�ག་དང་ཇི་�ིང་�་འ�ར་ནས་མཐར་ད�གས་ད�ིབས་ཅན་�ི་འ�་�འི་ངོ་བོར་འ�ར་ནས་དལ་བའི་རང་བཞིན་�ི་�ོ་བའི་འ�ས་

འ�ིལ་གཅོང་ནད་ཞེས་�གས་པའི་ཤིན་�་བཅོས་དཀའ་བའི་ནད་གཞིར་འ�ར།

 ག�མ་པ། གོང་�ས་འ�ས་འ�ིལ་གཅོང་ནད་�ི་ནད་རིགས་ཚང་མ་དང་པོའ་�འ�ང་�ངས་དང་བར་�་འཕེལ་རིམ་དང་ངོ་བོ་

འ�ར་�ལ་ཐ་མར་ཤིན་�་ནས་བཅོས་དཀའ་བའི་ནད་�ི་ངོ་བོར་འ�ར་�ལ་སོགས་དེ་དེ་བཞིན་ནོ།

�ོན་འགོག

 ཆམ་རིམས་ཕོག་པའི་ནད་པས་མི་གཞན་ལ་ཆམ་པའི་ནད་�ག་མི་འགོས་པའི་ཆེད་�་རང་ཉིད་ཁ་རས་�ོན་དགོས་པ་དང་ཁ་

�ད་དང་�་�ད་སོགས་གང་�ང་�་མི་བོར་བ་མ་ཟད་ཆམ་རིམས་མ་ཕོག་པའི་མི་གཞན་དང་འ�ེལ་བ་�ང་�་གཏོང་དགོས། ཆམ་པ་མ་

ཕོག་པའི་ནང་མི་དང་�ོགས་པོ་�ིམ་མཚ�ས་སོགས་�ི་�ས་�ན་ནས་ནད་�ག་གམ་ཆམ་རིམས་མི་ཕོག་པའི་�ོན་འགོག་ཆེད་�་�་ཁོལ་

མང་ཙམ་འ�ང་བ་དང་�བས་རེ་�་�ག་དང་ལིམ་�་�ང་�ི་སོགས་མཉམ་བ�ེས་�ས་པའི་༼ལིམ་ཇ་༽འ�ང་བ། དེ་བཞིན་བོད་

�གས་གསོ་རིག་གི་�ན་�ེ་ནོར་�་བ�ན་ཐང་དང་། འ�ལ་ཐང་། �ོ་ལོ་བཞི་ཐང་། དེ་མིན་རིམས་འགོག་གཉེན་འཇོམ་�ན་�་ཟི་དམར་པོ་

དང་། �ང་�ི་བ�་གཉིས། ལོ་�ོན་རིལ་�་སོགས་གང་�ང་ཞིག་འ�ང་བ་དང་�་ཆམ་དང་ཡ་ཆམ་རིགས་ལ་ཡ་�ིན་གཉེན་འཇོམ་�ན་�ོ་

རབ་དང་། �ར་�ི། དགའ་བ་བ�་�ག གཙ�་བོ་བ�ད་པ་སོགས་གང་�ང་ཞིག་གཏང་ན་ཆམ་རིམས་�ོན་འགོག་�ེད་�བ་པའི་དགེ་

མཚན་ཡོད་པ་མ་ཟད་�ག་པར་�་�་བ་རེར་�ང་མཐར་ཡང་རིན་ཆེན་རིལ་�་དཔེར་ན། �ང་�ོར་དང་ར�་བསམ་འཕེལ། མང་�ོར། 
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