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ཡྔོ་གའ་ིངྔོ་སྤྔོད།

སྤརི་ཡྔོ་ག་ (YOGA) ཞེས་པ་ན་ིལགེས་སྦར་སྐད་དུ། ཡྔོག་ “Yuj” ཟརེ་བའ་ི

ཚགི་ག་ིབྱངིས་ལས་གྲུབ་པ་ཡནི། ད་ེན་ིམཐུད་པའམ་ཡང་ན་སྦྔོར་བའ་ིདྔོན་

ཞགི་ཡནི་ལ། གྔོ་དྔོན་གཙ་ོབྔོ་ན་ིསྤརི་ཕའི་ིལུས་རགས་པ་འད་ིདང་ནང་སམེས་

གཉིས་ངྔོ་བྔོ་ཐ་དད་ཡནི་ཀང་གཅགི་ལ་གཅགི་བརནེ་ག་ིཚུལ་དུ་གནས་ཡྔོད། 

དསེ་ན་ལུས་བད་ེཐང་དགྔོས་ན་སམེས་སྐདི་པྔོ་དགྔོས་ལ་སམེས་སྐདི་པྔོ་འདྔོད་

ན་ལུས་བད་ེཐང་དགྔོས་གལ་ཆ་ེབས་ལུས་སམེས་གཉིས་གཅགི་མཐུན་ཡྔོང་

བར་བྱདེ་པའ་ིདྔོན་ཡནི། འྔོན་ཀང་དངེ་སང་འཛམ་གངི་ནང་ཡྔོ་ག་ཟརེ་དུས་སྐ་ེ

བྔོ་མང་པྔོ་ཞགི་གསི་དྔོ་སྣང་དང་དགའ་མྔོས་བྱ་སའ་ིལུས་སྦྔོང་ཁྔོ་ནའ་ིརྣམ་པ་

ཞགི་ལ་ངྔོས་འཛནི་གསི་ལུས་བད་ེཐང་དང་ཕའི་ིབཟྔོ་དབྱབིས་མཛསེ་པྔོ་བཟྔོ་

རྒྱུའ་ིབསམ་པ་ཙམ་ལས་དེས་སེམས་ཀི་བདེ་སྡུག་ལའང་མཐུན་འགྱུར་དང་

ཤུགས་རྐནེ་གཏྔོང་ཐུབ་པ་ཤསེ་མཁན་ན་ིཆེས་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ་མངྔོན་

གསལ་རདེ། ཡྔོ་ག་ Yoga ཞེས་པ་འདི་ལ་གཙ་ོབྔོ་ཡན་ལག་གམ་རིམ་པ་

བརྒྱད་ཡྔོད། ད་ེན་ི Yama (མ་ིདག་ེསྔོང་བ་) Niyama (ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་

བ་) Asana (ལུས་སྦྔོང་།) Pranayama (དབུགས་སྦྔོང་།) Pratyahara 



2    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

(སྔོ་སྔོར་སྡུད་པ་) Dharana (བསམ་གཏན་) Dhyana (སྔོམ་) Samadhi 

(ཞི་གནས་) བཅས་ཡནི། དསེ་ན་ཡྔོ་ག་ན་ིཉེས་པ་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གི་

བདག་ཉིད་ཅན་གི་ལུས་འད་ིཉིད་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་གསུམ་གི་ངྔོ་བྔོ་ལས་

བྲལ་སེ་ཐ་མལ་ནད་མདེ་ངང་ལུས་བད་ེལ་སམེས་ཞི་བར་བྱ་ཐུབ་པའི་དྔོན་

ཡནི། སྐབས་བབ་དབེ་ཆུང་འདའི་ིནང་གཙ་ོབྔོ་ལུས་སྦྔོང་ (Asana) དང་

དབུགས་སྦྔོང་ (Pranayama) གཉིས་གཞ་ིལ་བཞག་ནས་སྙངི་བསྡུས་ཞགི་

འཆད་རྒྱུ་ཡནི་ལ། ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་རྒྱུན་གཏན་ནས་རང་རགིས་སྤི་

ཚགོས་ནང་ནང་ཆྔོས་བརྒྱུད་ངྔོ་སྤྔོད་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་མུས་ཡནི་པས་

ཐུགས་སྣང་དགྔོས་རྒྱུ།

ཡྔོ་གའ་ིས་རྔོལ་ག་ིབྱདེ་སྔོ་ཁག

ལུས་སྦྔོང་དང་དབུགས་སྦྔོང་བྱ་རྒྱུའི་སྔོན་དུ་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐནེ་ཁག་ལ་

ཐུགས་སྣང་དགྔོས་རྒྱུ།

༡། དབུགས། དུས་ནམ་ཡང་ལུས་སྦྔོང་རེ་དུས་སྣ་ལམ་བརྒྱུད་དབུགས་འབིྱན་

རྔུབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

༢། བསམ་པ། སེམས་རྣམ་གཡངེ་དུ་མ་སྔོང་བར་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དང་གཟུགས་

པྔོའ་ིའགུལ་བསྐྔོད། ཚརོ་བ་བད་ེསྡུག་དང་སམེས་ཀ་ིའཆར་སྣང་སྔོགས་ལུས་

སེམས་གཅིག་ཏུ་གནས་གལ་ཆ།ེ



ཡྔོ་གའ་ིས་རྔོལ་ག་ིབྱདེ་སྔོ་ཁག     3

༣། ཆ་སྙྔོམས། གཡས་གཡྔོན་སངེ་འྔོག་རྒྱབ་མདུན་སྔོགས་ལུས་སྦྔོང་ཆ་སྙྔོམས་

དགྔོས་པ་ལས་མདུན་ཕྔོགས་བརསེ་ནས་རྒྱབ་ཕྔོགས་བཞག་པ་ལ་བུ་བྱ་མི་རུང་།

༤། དུས་ཚོད། ལུས་སྦྔོང་ག་ིདུས་ཚདོ་ན་ིས་དྔོ་ཉ་ིམ་མ་ཤར་གྔོང་ག་ིཆུ་ཚདོ་

གཉིས་དང་། དགྔོང་དྔོ་ཉ་ིམ་ནུབ་རསེ་ཆུ་ཚདོ་གཉིས་ཡས་མས་དུས་ཀ་ིཆ་ནས་

འཚམ་ཤྔོས་ཡནི། གལ་ཏེ་ད་ེལར་མ་ཐུབ་པ་ཡནི་ན་དུས་ངསེ་མེད་ལ་བརེ་

རུང་ཡང་ལྔོ་ཟྔོས་རསེ་རེད་མ་ིཉེན།

༥། སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས། བུད་མདེ་སྦྲུམ་མའ་ིརགིས་ལ་ར་བའ་ིལུས་སྦྔོང་

ཡང་བའ་ིརགིས་རྣམས་ཕན་ཆ།ེ འྔོན་ཀང་མགྔོ་རངི་སླྔོག་དགྔོས་པའ་ིརགིས་

གཏན་ནས་རེད་མ་ིཉེན།

༦། ན་སྔོ། ན་ཚདོ་རྒན་བྱསི་དར་གསུམ་དང་རནེ་ཕྔོ་མྔོ་ཁད་མེད་པར་ཚང་མས་

རེ་ཆྔོག་པ་ཡནི།

༧། གནས། གནས་གཙང་མ་སང་ལྔོངས་ལྡུམ་ར་སྔོགས་གང་ལར་རླུང་འགྲྔོ་

གཙང་མ་ཡྔོད་ས་ཞགི་ངསེ་པར་དགྔོས།

༨། སན། སྲབ་པྔོ་འམ་མཐུག་པྔོ་ད་ེབཞིན་སྔོབ་སྔོབ་འབྔོལ་སན་མ་ཡནི་པར་

སྲབ་མཐུག་རན་པྔོ་དགྔོས། དཔརེ་ན་དངེ་དུས་ཁྔོམ་ནང་འཚངོ་རྒྱུ་ཡྔོད་པའ་ིཡྔོ་

གའ་ིའགིག་སན་ (Yoga mat) ལར་དགྔོས་གལ་ཆ།ེ

༩། གྔོས། ཡང་ལ་ལྷུག་ལྷུག་བད་ེཔྔོ་དགྔོས་ལ་རྒྱན་ཆ་དང་འཆངི་ཐག་སྔོགས་

དཀྔོལ་དགྔོས།



4    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

༡༠། ཁྲུས། ལུས་སྦྔོང་ས་རྔོལ་དུ་ཆུ་གྲང་མྔོས་གཟུགས་པྔོ་འཁྲུ་ཐུབ་ན་དག་ེཕན་ཆ།ེ

༡༡། ལྔོ་བ། ས་རྔོལ་དུ་བཤང་གཅ་ིམ་བཀག་པར་ལྔོ་བ་གཙང་མ་བཟྔོ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

༡༢། ནད་ཅན། ལུས་ལ་ན་ཚ་ཡྔོད་པའ་ིགནས་སྐབས་སུ་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་

བསནེ་གཏུག་བྱདེ་དགྔོས་པ་ལས་རང་མྔོས་གང་བྱུང་རེ་མི་རུང་།

༡༣། ཤུགས། ལུས་སྦྔོང་ད་ེཉིད་ཐྔོག་མ་ནས་དལ་བྔོར་བརསེ་བ་ལས་ཤུགས་ཆ་ེ

དགས་རྒྱུ་མེད། ར་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཤ་སིྒམ་རྣམས་རིམ་པས་མཉེན་པྔོ་ཆགས་ནས་

གྔོམས་འགྲྔོ་རྒྱུ་ཞགི་རདེ།

དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགྔོས་རྒྱུ། དབུགས་སྦྔོང་དང་ལུས་སྦྔོང་གང་ཡང་

གཤམ་དུ་ཐེངས་ཇི་ཙམ་རེ་དགྔོས་པའི་གྲངས་ཚད་བཀྔོད་ཡྔོད་ནའང་ཐྔོག་

མར་གང་ཉུང་ལ་རིམ་པས་མང་དུ་གཏྔོང་དགྔོས། ཅ་ིས་ེལུས་མ་ིབད་ེབ་སྔོགས་

མངྔོན་ཚ་ེམང་པྔོ་མ་ིརེ་བར་དུས་ཐྔོག་མཚམས་བཞག་དགྔོས།



དང་པྔོ། PRANAYAMA དབུགས་སྦྔོང་གི་རམི་པ་བཤད་པ།

 དེའང་དབུགས་སྦྔོང་དང་ལུས་སྦྔོང་གཉིས་ལས་ལུས་ཀ་ིརླུང་ཁག་རྒྱུ་

བའ་ིར་སྦུབས་རྣམས་བཤངས་ལ་དབང་ཤེས་གསལ་བྔོ་ཡྔོང་ཆེད་ཐྔོག་མར་

དབུགས་སྦྔོང་ག་ིལའེུ་ནས་འགྔོ་འཛུགས་དགྔོས།

PRANAYAMA དབུགས་སྦྔོང་བྱ་ཐབས།

 དའེང་རྒྱ་གར་ཚ་ེཡི་རགི་བྱདེ་ལས་ Prana ཞེས་པ་ད་ེའཚ་ོརླུང་

ངམ་སྲྔོག་རླུང་སེ་ཟུངས་ཤུགས་ (Vital Energy) ཀི་ངྔོ་བྔོ་ཞིག་ཡནི་ལ། 

Ayama ཞེས་པ་གྔོང་ག་ིའཚ་ོརླུང་ངམ་ཟུངས་ཤུགས་ཀི་ནུས་པ་ད་ེཇ་ེཆརེ་

གཏྔོང་བ་ཞགི་ལ་གྔོ། དསེ་ན་དབུགས་སྦྔོང་ག་ིརྒྱུད་རིམ་ལས་རང་ག་ིལུས་པྔོའ་ི

ཟུངས་ཤུགས་དང་འཚ་ོརླུང་གི་ནུས་པ་འཕལེ་བས་ལུས་སམེས་བད་ེལ་ཚ་ེ

རྒྱུན་སྲངི་བར་བེྱད།

༡། ཐྔོག་མར་སྨན་བླ་སྔོམ་པ། 

 ལུས་རྔོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་དུ་བསད་རསེ་ལག་གཉིས་ཐལ་མྔོ་སྦར་ནས་



6    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

སྙངི་ཁར་བཞག ད་ེནས་ཁ་བཙུམས་ཏ་ེ

སྣ་བུག་གཉིས་ནས་དལ་བུས་དབུགས་

ནང་དུ་རྔུབ་རསེ་སྐར་ཆ་གཉིས་ཙམ་

བཀག་སེ་ངག་ནས་ཨ�་ག་ིསྒ་དང་ལྷན་

དུ་ཁ་ནས་དབུགས་ཕརི་དལ་བུས་རངི་

ཙམ་གཏྔོང་། ཡང་བསྐར་ཁ་བཙུམས་

ལ་སྣ་ནས་དབུགས་རྔུབ་རེས་གྔོང་བཞིན་ཨ�་གི་སྒ་དང་བཅས་དབུགས་གཏྔོང་

ལནེ་ད་ེའད་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱྔོས། སྐབས་ད་ེདུས་དམིགས་པ་ན་ིརང་ག་ིསམེས་

རྣམ་གཡངེ་དུ་མ་སྔོང་བར་རླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་དང་ཨ�་ག་ིསྒ་དརེ་འཇྔོག ད་ེརསེ་ལུས་

སེམས་གཉིས་དལ་པྔོའ་ིངང་དབུགས་ནམ་རྒྱུན་བཞིན་གཏྔོང་ལ་དམིགས་པ་

སངས་རྒྱས་སྨན་བླའ་ིགཟུགས་བརྙན་ཏེ་དབུ་ལ་གཙུག་ཏྔོར་དང་ཕག་ཞབས་

འཁྔོར་ལྔོས་བརྒྱན་པ། སྐུ་མདྔོག་མཐངི་ག ཕག་གཡས་སུ་སྨན་གི་རྒྱལ་པྔོ་

ཨ་རུ་རའི་འབྲས་བུ་དང་། ཕག་གཡྔོན་དུ་བདུད་རིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་

བསྣམས་ཤངི་ཞབས་རྔོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་དུ་སྙྔོམས་པར་ཞུགས་པ་ད་ེསྔོམ་ཞིང་། 

སྨན་བླའ་ིཐུགས་ཀ་ནས་འྔོད་ཟརེ་ཁ་དྔོག་བརྒྱ་སྔོང་དུ་མ་ཕྔོགས་བཅུར་འཕྔོས་

པས་འགྲྔོ་བ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀ་ིལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་ག་ིནད་རགིས་

ཐམས་ཅད་ཞ་ིསྔོང་སྙམ་པའ་ིམྔོས་པ་གནང་དགྔོས།



དབུགས་སྦྔོང་ག་ིརིམ་པ་བཤད་པ།     7

༢། KAPAlbhAti PRANAYAMA 
(FRoNtAl bRAiN CleANsiNg bReAth)

Kapal ཞསེ་དཔྲལ་བ་དང་ Bhati ཞེས་འྔོད་

ཟརེ་འཕྔོ་བ་ལ་གྔོ དའེང་བྔོད་ཀི་གསྔོ་བ་རགི་

པ་ལས། བད་ཀན་ཀླད་པ་ལ་བརེན་སྔོད་ན་

གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལར། དབུགས་སྦྔོང་

འདིས་མ་རགི་ལས་འབྱུང་གཏི་མུག་ཀླད་པར་

བརནེ་ནས་གནས་པ་ད་ེལས་སྐེད་པའ་ིབད་ཀན་ས་ཆུའ་ིཁམས་ཀ་ིནུས་པ་ལི་

ཞངི་འཐབིས་པ་དག་སལེ་བར་བྱདེ།

བྱ་ཐབས། རྐང་པ་གཉིས་རྔོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་ངམ་ཕདེ་སྐིལ་ཀྲུང་གང་བད་ེབར་

བཞག་ཅངི་། མགྔོ་དང་སལ་གཞུང་འདྔོང་པྔོར་གནས། ལག་གཉིས་པུས་མྔོའ་ི

སངེ་བཞག་ནས་སྔོད་དགྔོས། ད་ེརསེ་གཤམ་གསལ་གྔོ་རིམ་བཞནི་བྱ་དགྔོས།

སྔོན་འགྲྔོ། མིག་གཉིས་བཙུམས་ལ་ལུས་དལ་བར་སྔོད། ཁ་བཙུམས་སེ་སྣ་

བུག་གཉིས་ནས་རང་གི་གྔོ་བ་མ་ཁེངས་བར་དུ་དབུགས་རྔུབ། དེ་ནས་སྣ་བུག་

ད་ེཉིད་ནས་དབུགས་ཤུགས་ཆེན་པྔོས་སྒ་དང་བཅས་ཕརི་གཏྔོང་ལ་དབུགས་

ནང་དུ་རང་བཞནི་གསི་རྔུབ་ཀ་ིཡྔོད། དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་སྐབས་ལྔོ་བ་ནང་དུ་

བསྐུམ་ལ་ད་ེརསེ་རང་བཞིན་གསི་ཕརི་གྔོད་ཀ་ིརདེ། ད་ེལར་ཐངེས་བཅུ་ཙམ་



8    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

བྱས་རེས་དབུགས་དལ་བུས་རྔུབ་ལ་དལ་བུས་ཕིར་གཏྔོང་བ་ན་ིདབུགས་ཀི་

འཁྔོར་ལྔོ་ཆ་ཚང་གཅགི་ཡནི།

དངྔོས་གཞི། གྔོང་བཞིན་སྔོད་ལ་སྣ་བུག་གཡས་པ་ལག་གཡས་པའ་ིམཐབེ་

མྔོས་བཀག་ས་ེསྣ་གཡྔོན་ནས་དབུགས་ཤུགས་ཆནེ་པྔོས་ཕརི་ཐངེས་བཅུ་ཙམ་

འབུད་ལ་ནང་དུ་ཤུགས་ཀསི་རྔུབ། དེ་རེས་ཕ་ིནང་གཉིས་སུ་དབུགས་རངི་དལ་

པྔོར་ཐེངས་གཅིག་གཏྔོང་། ད་ེནས་ཡང་སྣ་བུག་གཡྔོན་ད་ེལག་པ་གཡས་

པའ་ིསྲནི་མཛུབ་ (Ring Finger) ཀསི་བཀག་ནས་སྣ་གཡས་ནས་ད་ེབཞིན་

དབུགས་གཏྔོང་། དབུགས་སྦྔོང་འདའི་ིགནས་སྐབས་སུ་ལྔོ་བ་འགུལ་བསྐྔོད་

བེྱད་པ་ལས་དཔུང་པ་དང་བྲང་གཉིས་བརན་པྔོར་གནས་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ཕྔོ་བའི་འཇུ་སྔོབས་རྒྱས་ལ་གྔོ་བ་དང་མིད་པ་ད་ེབཞིན་ར་མགི་

རྣམས་སུ་འགགས་པའ་ིབད་ཀན་བེ་སྣབས་རྣམས་སངས་པས་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་

བད་ེལ། ར་དཀར་ག་ིབྱདེ་ལས་སྙྔོམས་པར་བྱདེ་པའ་ིརྐནེ་གསི་དབང་པྔོའ་ིནུས་

པ་གསལ་བས་བླྔོ་སྔོབས་སྐདེ།

མི་རུང་བ། སྙངི་ག་ིན་ཚ་དང་། ཁག་ཤདེ་མཐྔོ་པྔོ། གྲབི་སྐྔོན། རྒྱུ་རླུགས། ཕྔོ་རྨ། 

སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་བཅས་ཀསི་འཛམེས་དགྔོས། 
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༣། ANuloMA-ViloMA PRANAYAMA (ChANNel 

PuRiFiCAtioN) —  ར་ལམ་གཙང་སེལ།

སྔོན་འགྲྔོ། ལུས་སམེས་དལ་པྔོའ་ིངང་རྐང་པ་རྔོ་

ར་ེསྐལི་ཀྲུང་དུ་སྔོད། ཐྔོག་མར་སྣ་བུག་གཡས་པ་

ད་ེལག་གཡས་པའ་ིམཐེ་བྔོང་གསི་བཀག་སེ་སྣ་

གཡྔོན་ནས་དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་

བྱདེ་ལ་དམགིས་པ་རླུང་ག་ིརྒྱུ་བར་ཞྔོག དབུགས་

འབིྱན་པའ་ིདུས་དང་རྔུབ་པའ་ིདུས་ཡུན་མགྔོགས་

ཚད་བཅས་ཆ་སྙྔོམས་དགྔོས། ད་ེརསེ་སྣ་བུག་གཡྔོན་མ་ད་ེལག་གཡས་པའ་ི

སྲནི་མཛུབ་ཀསི་བཀག་སེ་སྣ་བུག་གཡས་ནས་གྔོང་ལར་དབུགས་དལ་བུས་

ཐངེས་ལྔ་ཙམ་གཏྔོང་བ་ད་ེན་ིའཁྔོར་ལྔོ་ཆ་ཚང་གཅིག་ཡནི། ད་ེལར་ཐངེས་

འགའ་བྱདེ་ལ་གང་ལར་དབུགས་གཏྔོང་ལནེ་སྐབས་སྣ་ནས་སྔོར་སྒ་མེད་པ་སྣ་

ལམ་སངས་དགྔོས།

དངྔོས་གཞི། སྣ་བུག་གཡས་གཡྔོན་རསེ་མྔོས། ཐྔོག་མ་ལག་གཡས་མཐ་ེབྔོང་

ག་ིསྣ་བུག་གཡས་པ་བཀག་སེ་སྣ་བུག་གཡྔོན་ནས་དལ་བུས་དབུགས་རིང་

ལནེ་ཞངི་སམེས་ནང་༡་་་༢་་་་༣་་་ཞསེ་གྔོ་བ་མ་ཁེངས་བར་དུ་དབུགས་འཐནེ་

ལ་གྲངས་ཀ་རསི། དབུགས་བརྔུབས་རསེ་འཕལ་དུ་སྣ་བུག་གཡྔོན་མ་དེའང་



10    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

སྲནི་མཛུབ་ཀསི་བཀག་ས་ེདབུགས་མ་གྔོད་པར་སྐར་ཆ་གཉིས་ཙམ་ཉར། ད་ེ

ནས་ལག་གཡས་པའ་ིམཐེ་བྔོང་གྔོད་ལ་དབུགས་རྔུབ་པའ་ིདུས་ཡུན་གྲངས་

དང་མཉམ་པ་སྣ་བུག་གཡས་དེ་ནས་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་། དབུགས་རྔོགས་

མ་ཐག་སླར་ཡང་སྣ་བུག་གཡས་དེ་རང་གིས་གྔོང་ལར་དབུགས་བརྔུབས་རེས་

ལག་གཡས་མཐེ་བྔོང་གསི་བཀག་སེ་ནང་དུ་ཕན་ཙམ་ཉར། ད་ེནས་སྣ་བུག་

གཡྔོན་སངེ་ག་ིསྲནི་མཛུབ་ད་ེགྔོད་ལ་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་བཅས་འཁྔོར་ལྔོ་

གཅིག་ཆ་ཚང་གྲུབ། ཡང་སྣ་གཡྔོན་མ་དེ་ག་རང་ནས་དབུགས་རྔུབ་ལ་གྔོང་

ལར་འཁྔོར་ལྔོ་གཅིག་བསྐྔོར་བ་བཅས་ད་ེའད་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱྔོས། རསེ་སུ་

དབུགས་སྦྔོང་འདརི་གྔོམས་པ་མཐར་ཕནི་ནས་ལས་སླ་པྔོ་འདུག་ན་གཞི་ནས་

དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་དང་ནང་དུ་བཀག་པའ་ིདུས་ཡུན་རིམ་པས་སར་ཆྔོག

ཕན་ཡྔོན། རླུང་དང་། ཁག ལུས་ཟུངས་དྭངས་མ་རྒྱུ་བའ་ིར་སྔོ་འགགས་པ་རྣམས་

སངས་ལ་ར་ལམ་བཤངས། གྔོ་བའ་ིནུས་པ་སྐདེ་ལ་དབུགས་མི་བདེ་བ་དང་། སིྙང་

རླུང་རྒྱུ་བ་ངན་པ། ཁག་ཤདེ། ར་དཀར་ག་ིབྱདེ་ལས་ཉམས་པ་སྔོགས་སལེ། ད་ེ

བཞིན་སེམས་ཀི་དན་པ་གསལ་ལ་བསམ་པ་བརན་པར་བེྱད། ལུས་ཟུངས་དྭངས་

མ་ལ་སྔོགས་འཕལེ་བས་མདངས་རྒྱས་པར་བེྱད། སེམས་སྡུག་དང་དངངས་

འཚབ་སྔོགས་སམེས་ནད་ཞ་ིལ་ལུས་པྔོའ་ིབསལི་དྔོད་དང་ཁམས་སྙྔོམས་པས་ཚ་ེ

སྲངི་། དབུགས་སྦྔོང་འད་ིཁད་པར་སམེས་ལས་ཆ་ེབ་རྣམས་ལ་ཕན་ཆ།ེ

མི་རུང་བ། དབུགས་འབིྱན་རྔུབ་དང་ནང་དུ་བཀག་དུས་ཤུགས་མ་རྒྱག་པར་
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དལ་བུའ་ིངང་གནས་དགྔོས། གལ་ཏེ་དབུགས་གཏྔོང་ལནེ་ག་ིདུས་ཡུན་མང་

བས་མ་ིབད་ེབ་ཚརོ་ན་དབུགས་ཡུན་ཐུང་དུ་གཏྔོང་བ་དང་དབུགས་སྦྔོང་འད་ི

ལུས་སེམས་དལ་པྔོའ་ིངང་བེྱད་པ་ལས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་དྔོ།།

༤། sheetAli PRANAYAMA (CooliNg bReAth) — 

ལ་ེརྒྱུད་དབུགས་སྦྔོང་།

བྱ་ཐབས། ཐྔོག་མར་ལུས་སེམས་ལྷྔོད་དལ་ངང་

སྐལི་ཀྲུང་དུ་སྔོད། ད་ེནས་རང་ག་ིལ་ེད་ེཀྔོང་ཀྔོང་

བཟྔོས་ནས་ཕརི་སྔོན་ཏེ་ལེ་བརྒྱུད་ད་ེརང་ནས་

དབུགས་ནང་དུ་འཐནེ། དབུགས་གྔོ་བ་མ་ཁེངས་

བར་འཐནེ་ཚར་རསེ་ལེ་ནང་དུ་བསྐུམ་ལ་ཞལ་

བཙུམ་ས་ེདབུགས་ཅུང་བཀག་རསེ་སྣ་ནས་ཕརི་གཏྔོང་། འདརི་དྔོ་སྣང་དགྔོས་པ་

ན་ིལ་ེདང་རྐན་སངེ་རླུང་བསལི་བུའ་ིཚརོ་བ་དགྔོས། འད་ིཐྔོག་མ་གྲངས་ལྔ་ཙམ་

རེ་ལ་ད་ེནས་རམི་པས་གྲངས་སར་ཆྔོག

ཕན་ཡྔོན། དབུགས་སྦྔོང་འདསི་བཀསེ་སྐྔོམ་ག་ིགདུང་བ་སལེ་ལ་ཡདི་འཚམི་

པར་འགྱུར། ཁག་མཁསི་ཚ་བའ་ིནད་རགིས་སལེ་ལ་རླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་བརན་ཅངི་

སམེས་ཞ་ིབར་བྱདེ། 

མི་རུང་བ། ཁག་ཤེད་དམའ་བའ་ིནད་དང་གྔོ་ཡུ་མིད་པ་རྣམས་སུ་བེ་སྣབས་



12    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

འཕལེ་ཆ་ེལ་དབུགས་མ་ིབད་ེབའ་ིནད། དགུན་དུས་དང་གྲང་ངར་ཅན་ག་ིནམ་

དུས་རངི་སྔོང་དགྔོས།

༥། bhRAMARi PRANAYAMA (huMMiNg bee bReAth) — 

བུང་བའ་ིསྙན་འཇྔོ།

བྱ་ཐབས། ལུས་རྔོ་ར་ེསིྐལ་ཀྲུང་དུ་དལ་བར་སྔོད་ལ་རྣ་

གཤྔོག་གཉིས་ལག་གཡས་གཡྔོན་ག་ིམཐེ་བྔོང་དང་

མགི་གཉིས་མཛུབ་མྔོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀསི་བཀབ་ས་ེ

ཞལ་བཙུམ་དགྔོས། རང་གི་ཤེས་པའམ་དམིགས་པ་

ད་ེཡ་ེཤསེ་འཁྔོར་ལྔོའམ་སྨནི་མཚམས་གཉིས་དབར་གཏད། (Ajna chakra 

or third eye) དེ་ནས་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་དབུགས་དལ་པྔོར་ནང་དུ་རྔུབ་ས་ེ

ཏྔོག་ཙམ་བཀག་རསེ་སྣ་བུག་ད་ེརང་ནས་དབུགས་ཕརི་ངང་རངི་གཏྔོང་བ་དང་

ལྷན་དུ་ཨྔོཾ་་་་་ཞེས་བུང་བའ་ིསྒ་ལར་སྣ་ནས་འདྔོན་པས་ཐྔོད་རུས་གཡྔོ་འགུལ་ 

(Vibration) བྱདེ་པའ་ིཚརོ་སྣང་སྐེས། དབུགས་རྔོགས་རསེ་ཡང་བསྐར་སྣ་

ནས་རྔུབ་ལ་གྔོང་བཞནི་ཐངེས་འགའ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ཁྔོང་ཁྔོ་དང་སམེས་སྡུག གཉིད་གཡརེ་བ་སལེ་ལ་ལུས་གསྔོ་བའ་ི

ནུས་པ་བསྐདེ། སྐད་གདངས་གསལ་ཞངི་སམེས་རྒྱུད་ཞ་ིབར་བྱདེ།

མི་རུང་བ། སིྙང་གི་ན་ཚ་ཡྔོད་ན་དབུགས་ནང་དུ་ཡུན་རངི་བཀག་མི་རུང་། 
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ཀ PAwANMuKtAsANA PARt i— (wiNd ReleAsiNg Pose) 

 འད་ིན་ིཡྔོ་ག་རིམ་པ་དང་པྔོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་སྔོགས་ལུས་སྦྔོང་

ཀུན་ག་ིསྔོན་འགྲྔོ་ཡནི་ལ་ཕྔོ་མྔོ་དང་ལྔོ་ན་ཆ་ེཆུང་སྔོགས་ཁད་པར་མདེ་པས་

ཀུན་གསི་རེ་ཆྔོག འདའི་ིནང་ལུས་སྦྔོང་ག་ིགྔོ་རིམ་མང་པྔོ་ཞགི་ཡྔོད་ལ་ད་ེདག་

གསི་གཙ་ོབྔོ་ལུས་ཀ་ིར་མགི་ཀུན་དུ་རྒྱུ་བའ་ིརླུང་ག་ིརྒྱུ་ལམ་བད་ེལ་ཡན་ལག་

ཚགིས་མིག་ཆུ་རྒྱུས་དང་ཤ་སྒམི་རྣམས་མཉེན་ལ་ལྷྔོད་པར་བྱདེ། དསེ་ན་སྔོན་

འགྲྔོའ་ིལུས་སྦྔོང་རྣམས་རེ་རྒྱུ་ཤནི་ཏུ་གལ་ཆའེྔོ།།

༡། Prarambhik Sthiti (Base Position) —

 ར་བའམ་ཐྔོག་མའ་ིསྔོད་སངས།

 ཐྔོག་མ་རྐུབ་བཙུགས་ས་ེརྐང་པ་གཉིས་མ་སྦར་

ཙམ་ཐད་ཀར་མདུན་ངྔོས་སུ་རྐྔོངས། ལག་མཐལི་གཉསི་

རྐེད་པ་གཡས་གཡྔོན་ངྔོས་ས་ལ་བཞག་ཏེ་མགྔོ་དང་། 

མཇངི་ལག སལ་གཞུང་བཅས་འདྔོང་པྔོར་སྔོད། ད་ེརསེ་

མགི་བཙུམ་ཞངི་རྒྱབ་ངྔོས་སུ་ཅུང་སྙནེ་ས་ེདལ་བར་སྔོད།
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༢། goolF NAMAN (ANKle beNdiNg) — བྔོལ་ཚགིས་བཀུག་པ། 

 གྔོང་ལར་དལ་བར་སྔོད། དེ་རེས་དབུགས་ནང་དུ་

རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་རྐང་པ་གཉསི་ཀི་མཛུབ་མྔོ་རྣམས་

རྒྱབ་ངྔོས་ངར་གདྔོང་ལ་ཐུག་སྔོང་བསམ་པར་ཡར་

བཀུག་ནས་ཕན་ཙམ་སྔོད། ད་ེནས་དབུགས་ཕརི་

གཏྔོང་བ་དང་མདུན་ངྔོས་ས་ལ་ཐུག་སྔོང་བསམ་པར་

ཕརི་བཀུག་ནས་ཅུང་སྔོད། རྐང་པའ་ིའགུལ་སྐྔོད་དང་

རླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་མཉམ་པར་དགྔོས། འད་ིལར་ཐངེས་བཅུ་ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། རྐང་པའ་ིནང་རྨནེ་བུ་རྒྱས་པ་དང་ར་མདུད་ཆགས་པ་སངས་བས་

ཁག་ག་ིའཁྔོར་རྒྱུག་སྙྔོམས་པར་བྱདེ་ཅངི་གྲུམ་བུའ་ིནད་སྔོགས་སལེ།

༣། JANu NAMAN (KNee beNdiNg) — པུས་མྔོ་བསྐུམ་པ། 

 ལུས་པྔོ་གྔོང་བཞིན་གནས་ལ། དེ་ནས་པུས་མྔོ་གཡས་བསྐུམ་སེ་

བྲང་ཐད་འཁརེ་ཞིང་ལག་གཉིས་ཀི་བརླ་འྔོག་ནས་བཟུང་། ད་ེརསེ་དབུགས་
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ནང་དུ་རྔུབ་ལ་ལྷན་དུ་རྐང་པ་གཡས་ཁ་ཐུག་བརྐངས་ཏེ་ཅུང་བཞག ད་ེནས་

དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་ལ་ལྷན་དུ་རྐང་པ་ནང་དུ་བསྐུམ། དེ་འད་ཐངེས་བཅུ་ཙམ་

བྱས་རསེ་རྐང་པ་གཡྔོན་མའང་ད་ེལར་བྱ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། པུས་ཚགིས་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཤ་སྒམི་སྔོགས་ཀ་ིསྔོབས་སྐེད་པས་གྲུམ་

བུའ་ིནད་སྔོགས་འགྔོག་པར་བྱདེ།

༤། ARdhA titAli AsANA (hAlF butteRFlY)—

ཕ་ེམ་ལབེ་ཕདེ་དབྱབིས་ཅན།

 གྔོང་ལར་སྔོད་ལ་རྐང་པ་

གཡས་པའི་པུས་མྔོ་བསྐུམ་སེ་

རྐང་པ་གཡྔོན་མའ་ིབརླ་ཤའ་ིསངེ་

བདེ་བར་ཞྔོག ལག་གཡས་པ་

པུས་མྔོ་གཡས་པའི་སེང་བཞག་

སེ་གཡྔོན་མས་རྐང་པ་གཡས་དའེ་ིམཛུབ་མྔོ་རྣམས་བཟུང་ནས་སྔོད། ད་ེརསེ་

དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་པུས་མྔོ་གཡས་པ་དེ་ལག་གཡས་པས་

བྲང་ཐད་དུ་འཐནེ། ད་ེནས་དབུགས་ཕ་ིལ་གཏྔོང་བ་དང་མཉམ་དུ་པུས་མགྔོ་ད་ེ

མར་ས་ལ་ཐུག་སྔོང་བསམ་པ་མནན། དེ་ལར་ཐངེས་བཅུ་ཙམ་བྱས་རེས་རྐང་

པ་བར་ེབྔོ་བརྒྱབ་ནས་ད་ེབཞནི་བྱ་དགྔོས།



16    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

ཕན་ཡྔོན། དཔི་མིག་དང་པུས་ཚགིས་མཉེན་པར་བེྱད་ལ་སྔོམ་རྒྱག་དུས་ལ་

སྔོགས་སྐལི་ཀྲུང་སྔོད་རྒྱུར་ཕན་ཐྔོགས་ཆ།ེ

༥། PooRNA titAli AsANA (Full butteRFlY) —                          

ཕ་ེམ་ལབེ་གང་བ།

✦ གྔོང་ལར་དུ་སྔོད། ད་ེནས་རྐང་མཐིལ་གཉིས་

མཉམ་གཤབིས་བྱདེ་ཐུབ་པའ་ིཆདེ་རྐང་པ་གཉིས་

ཀ་བསྐུམ་ནས་རྐང་མཐལི་ཕན་ཚུན་ཁ་སྦར་ཞིང་

འདྔོམས་དབྲག་ནང་དུ་བཅུག ད་ེནས་རྐང་མཛུབ་

རྣམས་ལག་པས་དམ་པྔོར་བཟུང་བའི་ཐྔོག་པུས་

མྔོ་གཉིས་གཡས་གཡྔོན་ཟུར་དུ་གཤྔོག་པ་གཡུག་

པ་ལར་ཡར་འདེགས་ལ་མར་སར་ཐུག་ཐབས་

བྱེད་དགྔོས་སྔོ། །དེ་ལར་ཐེངས་སུམ་ཅུ་ཙམ་

གནང་དགྔོས།

✦ གྔོང་ལར་པུས་མྔོ་བསྐུམ་ནས་རྐང་མཐིལ་གཉིས་སྦར་ཏེ་འདྔོམས་ནང་

བཅུག་ནས་སྔོད། ད་ེརསེ་ལག་པ་གཉིས་པུས་མྔོ་གཡས་གཡྔོན་སྔོ་སྔོའ་ིསངེ་

བཞག་སེ་འྔོག་སར་ཐུག་སྙམ་པར་གནྔོན་ཞིང་ཡར་ངང་གིས་འཕར་བཅུག དེ་

ལར་ཐངེས་སུམ་ཅུ་ཙམ་གནང་དགྔོས།



ལུས་སྦྔོང་ག་ིརིམ་པ་བཤད་པ།     17

ཐུགས་སྣང་། འདི་བྱེད་པའི་སྐབས་དབུགས་རྒྱུན་གཏན་ལར་གཏྔོང་ལེན་

གནང་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། སྔོམ་རྒྱག་པའ་ིསྐབས་ལུས་ཀ་ིའདུག་སངས་རགིས་ལ་ཕན་ཆ་ེལ། 

བརླ་ནང་ག་ིཤ་སྒིམ་རྣམས་མཉེན་པར་བྱདེ་པ་དང་དུས་ཡུན་རིང་པྔོར་འགྲྔོ་

ལང་གིས་རྐང་པ་ན་བ་སྔོགས་ལ་ཕན།

༦། MushtiKA bANdhANA (hANd CleNChiNg) — 

ཁུ་ཚུར་འཆང་བ།

  རྐང་པ་རྔོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་ངམ་ཕེད་

སྐལི་ཀྲུང་གང་བད་ེསྔོད། ད་ེནས་ལག་གཉིས་དཔུང་

མཉམ་མདུན་དུ་ཁ་ཐུག་བརྐངས་ཏེ་མཛུབ་མྔོ་

རྣམས་བསྐུམ་ལ་མཐེ་བྔོང་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཁུ་

ཚུར་བསྣུན། ད་ེརསེ་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་

མཛུབ་མྔོ་རྣམས་ཁ་ཕེ་སེ་གང་ཐུབ་བརྐང་ལ་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་དུས་གྔོང་

ལར་བསྐུམ་དགྔོས། ལུས་སྦྔོང་འད་ིཐངེས་བཅུ་ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།



18    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

༧། MANibANdhA NAMAN (wRist beNdiNg) —        

མཁིག་ཚགིས་བསྐུམ་པ།

 གྔོང་ལར་ལག་

པ ་མདུན་དུ ་ཁ ་ཐུག་

བརྐང་ནས་སྔོད། དེ་ནས་

དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་

དང་ལྷན་དུ་ལག་གཉིས་

རྒྱབ་དུ་བཀུག དེའང་ལག་པ་གང་ལ་བཀར་ནས་མཛུབ་མྔོ་ཐྔོག་ངྔོས་སུ་བསན་

པ་ལར་དགྔོས། ད་ེནས་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་སྐབས་ལག་གཉིས་འྔོག་ཏུ་བཀུག་

ནས་མཛུབ་མྔོ་ཐུར་དུ་བསན་དགྔོས། ད་ེལར་ཐངེས་བཅུ་ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ལག་པའ་ིཚགིས་མིག་ཀུན་ལ་ཕན་པ་དང་ཡ་ིག་ེརྒྱུན་རངི་འབྲ་ིབ་དང་

མཛུབ་སྣྔོན་ཡགི་འབིྲ་སྔོགས་མང་པྔོ་བྱས་རྐནེ་ལག་པ་ན་བ་སྔོགས་ལ་ཕན་ཆ།ེ

༨། KehuNi NAMAN (elbow beNdiNg) — གྲུ་ཚགིས་བཀུག་པ།

✦ གྔོང་ལར་རྐང་པ་སྐིལ་ཀྲུང་དུ་སྔོད་ལ་ལག་པ་དཔུང་མཉམ་མདུན་དུ་ཁ་

ཐུག་བརྐངས་ཏ་ེལག་མཐལི་ཐྔོག་ངྔོས་སུ་བསན། ད་ེནས་ལག་པའ་ིགྲུ་མྔོ་ནས་

བསྐུམ་སེ་མཛུབ་མྔོས་དཔུང་པར་ཐུག་ལ་གྲུ་མྔོ་དཔུང་པ་དང་མཐྔོ་དམན་

མཉམ་པ་ཁ་ཐུག་གནས་དགྔོས། དེ་རསེ་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་
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ལག་པ་བརྐང་ཞིང་

དབུགས་ཕིར་གཏྔོང་

དུས་ལག་པ་བསྐུམ་

ན ས ་ ད པུ ང ་ སེ ང ་

འཇྔོག་དགྔོས། འདི་

ལར་ཐངེས་བཅུ་ཙམ་གནང་དགྔོས། 

✦ ད་ེནས་ཡང་ལུས་རང་འཇགས་གནས་ལ་ལག་པ་གཉིས་གཡས་གཡྔོན་

ཟུར་དུ་དཔུང་མཉམ་ཁ་ཐུག་བརྐང་ནས་གྔོང་ལར་དབུགས་དང་བསྟུན་ནས་

བརྐང་བསྐུམ་དེ་ལར་ཐངེས་བཅུ་གནང་དགྔོས།

༩། sKANdhA ChAKRA (shouldeR soCKet RotAtioN)  

དཔུང་པ་འཁྔོར་འགྲྔོས།

✦ གྔོང་ལར་སིྐལ་ཀྲུང་

སྔོད་ལ ་ལག་གཡས་

མཛུབ་མྔོ་དཔུང་གཡས་

སེང་དང་ལག་གཡྔོན་

པུས་མྔོ་གཡྔོན་མའ་ིསངེ་

བཞག་ས་ེསལ་པ་འདྔོང་པྔོར་སྔོད། ད་ེནས་གཡས་སྐྔོར་བཅུ་དང་གཡྔོན་སྐྔོར་



20    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

བཅུ་བྱ། དེའང་འྔོག་ནས་སངེ་དུ་སྐྔོར་དུས་དབུགས་རྔུབ་ལ་སེང་ནས་འྔོག་ཏུ་སྐྔོར་

དུས་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་དགྔོས། ད་ེརསེ་ལག་པ་གཡྔོན་མའང་ད་ེབཞནི་བྱའྔོ།།

✦ ལག་གཡས་མཛུབ་མྔོ་དཔུང་པ་གཡས་དང་གཡྔོན་མ་དཔུང་པ་གཡྔོན་

སེང་བཞག་སེ་གྲུ་མྔོ་དཔུང་པ་དང་མཉམ་པ་ཟུར་དུ་ཁ་ཐུག་རྐྔོངས། ད་ེནས་

གྔོང་བཞནི་གཡས་སྐྔོར་གཡྔོན་སྐྔོར་བརྒྱབ་ལ་དབུགས་ཀང་ད་ེབཞནི་ལནེ།

ཕན་ཡྔོན། རླངས་འཁྔོར་མང་པྔོ་གཏྔོང་བ་དང་ཡགི་ཚང་ལས་བྲལེ་རྐནེ་པས་

དཔུང་པ་གཟེར་བ་རྣམས་ལ་ཕན། མཇིང་ལག་ཕྲུམ་རུས་བསྣད་པ་དང་དཔུང་

པ་འཇའ་བ་སྔོགས་ལ་ཕན་ངྔོ་ཆ་ེལ་བྲང་དང་དཔུང་པའ་ིབཟྔོ་དབིྱབས་ཀང་

བརན་པར་བེྱད།

༡༠། gReeVA sANChAlANA (NeCK MoVeMeNt) —

 མགྲནི་པའ་ིའཁྔོར་ལྔོ། 

✦ རྐང་པ་རྔོ་རེ་སྐིལ་

ཀྲུང་དུ་བཅའ་ལ་ལག་

པ་པུས་མྔོའི་སེང་ཞྔོག 

ད་ེནས་མགྔོ་མདུན་དུ་

ག་ལརེ་སྒུར་ཏེ་མ་ལེ་

བྲང་ལ་ཐུག་ཐབས་གསི། ད་ེརསེ་མགྔོ་ཡར་བསྒངེ་ས་ེརྒྱབ་ཕྔོགས་མཇངི་ཚགིས་
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མཚམས་སུ་གང་ཐུབ་དག།ེ འདརི་དབུགས་གཏྔོང་ལནེ་ན་ིཐྔོག་མ་མགྔོ་སྒུར་

རསེ་བཀག་དུས་རྔུབ་ལ་དེ་ནས་སླར་ཡང་མགྔོ་སྒུར་དུས་དབུགས་གཏྔོང་དགྔོས། 

✦ གྔོང་ལར་སྔོད་ལ་ངྔོ་གདྔོང་མདུན་ངྔོས་ཁ་ཐུག་བསན། ད་ེནས་མཇངི་པ་

དཔུང་པ་གཡས་ངྔོས་སུ་བཀུག་ཏེ་དཔུང་པ་མ་བཀག་པར་དང་པྔོར་གནས་

པའི་ཐྔོག་རྣ་བ་དརེ་རེག་ཐབས་གསི། ཡང་མགྔོ་ཡར་འདགེས་ནས་དཔུང་

གཡྔོན་ངྔོས་སུའང་དེ་ལར་བྱའྔོ། །འདི་ན་མགྔོ་ཡར་འདེགས་དུས་དབུགས་རྔུབ་

ལ་དཔུང་པའ་ིངྔོས་ལ་སྒུར་དུས་དབུགས་ཕརི་འབིྱན་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། མཇངི་པ་རེངས་པ་དང་སྔོད་འཚངས་ནས་མ་ིབད་ེབ། ད་ེབཞིན་

དཔུང་པ་འཇའ་བ་དང་ཁུམ་པ་སྔོགས་ལ་ཕན།

༡༡། ChAKKi ChAlANAsANA (ChuRNiNg the Mill) — 

རམ་འཐག་འཁྔོར་ལྔོ། 

 རྐུབ་བཙུག་ནས་རྐང་པ་གཉིས་གང་ཐུབ་ཁ་ཕལ་སེ་ཁ་ཐུག་བརྐང་

བ་དང་ལག་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མྔོ་སྣྔོལ་སེ་བཟུང་ཞིང་མདུན་དུ་ཁ་ཐུག་བརྐང་
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ནས་སྔོད། དེ་ནས་མདུན་དུ་གང་ཐུབ་

སྒུར་སེ་ལག་གཉིས་པྔོས་རྐང་པ་གཡྔོན་

ནས་གཡས་ཕྔོགས་སུ་བསྐྔོར་ཞིང་ག་

ལརེ་རྒྱབ་ཕྔོགས་སུ་སྙནེ་ནས་གཡས་སུ་

སྐྔོར་བའ་ིཚུལ་དུ་ཡང་མདུན་དུ་སྒུར་ནས་ལག་པས་གྔོང་ལར་སྐྔོར་ཞིང་འཐནེ་

པའ་ིརྣམ་པ་ལར་བྱས། དེའང་སྲྔོལ་རྒྱུན་རྔོ་གཞྔོང་ལ་རམ་པ་འཐག་པའ་ིརྣམ་

པ་ལར་བྱདེ་དགྔོས། ད་ེརསེ་གཡྔོན་ཕྔོགས་སུའང་ད་ེལར་བྱདེ་དགྔོས། ད་ེལར་

གཡས་གཡྔོན་ཐངེས་ལྔ་ར་ེབྱདེ་དགྔོས།

དབུགས་གཏྔོང་ལནེ། མདུན་དུ་སྒུར་དུས་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་ལ་རྒྱབ་ཕྔོགས་

སྙནེ་པའ་ིསྐབས་དབུགས་རྔུབ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ལུས་སྦྔོང་འད་ིལྷག་པར་དཔ་ིརུས་དང་། བུད་མདེ་ཀ་ིམངལ། ལྔོ་བ་

བཅས་ལ་ཕན་ཆ་ེཞངི་སྐ་ེཟུག་གཅྔོག་ལ་ཟླ་མཚན་སྙྔོམ་པར་བྱདེ། ད་ེབཞནི་ཕྲུ་

གུ་བཙས་རསེ་མའ་ིལུས་གསྔོ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ལེགས་སྔོ།།
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ཁ། PAwANMuKtAsANA (PARt ii)

 ལུས་སྦྔོང་འདིས་ཕྔོ་བ་མ་ཞུ་བའ་ིནད་ལ་ལྷག་པར་བསགས། མ་ཞུ་

བས་ལྔོ་བ་སྔོས་རྒྱངས་བྱདེ་པ། བྲང་ཚ་ཆུ་སྐྱུར། དང་ག་འགག་པ། གཅནི་སྙའི་ི

ནད་དང་། གསང་ནད་སྔོགས་ལ་ཕན་ངྔོ་ཆ།ེ

༡། utthANPAdAsANA (RAised legs Pose) — རྐང་བཀག 

 ལུས་གན་ཀལ་དུ་ཉལ་ཏེ ་ལག་

གཉིས་དཔི་མགྔོ་ངྔོས་ལ་ཁ་ཐུག་རྐྔོངས། 

དེ་རེས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་

མཉམ་དུ་རྐང་པ་གཡས་པ་དེ་གནམ་

ངྔོས་སུ་གང་ཐུབ་འདེགས་ལ་རྐང་པ་གཡྔོན་མ་དེ་ས་དང་མ་བྲལ་བར་ཁ་ཐུག་

བཞག སྐར་ཆ་འགའ་དེ་མུར་གནས་རསེ་དབུགས་ཕིར་གྔོད་པ་དང་ལྷན་དུ་རྐང་

པ་མར་ཕབ། རྐང་པ་གཡས་པ་དེ་ལར་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱས་རེས་རྐང་པ་གཡྔོན་

མས་ཀང་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ཕྔོ་བའ་ིའཇུ་སྔོབས་སྐེད་ལ་དྔོན་སྣྔོད་རྣམས་མཉེན་པར་བྱདེ། ད་ེ

བཞནི་ལྔོ་བའ་ིཤ་སྒམི་དང་། སལ་གཞུང་སྨད། མཚང་རུས་སྔོགས་ཀ་ིནུས་པ་

སྐདེ་ཅིང་གཞང་ཁ་ལུག་པ་སེལ།
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མི་རུང་བ། ཁག་ཤདེ་མཐྔོ་བ་དང་རྐེད་པའི་ན་ཚ་ཚབས་ཆེན་བཅས་ཀསི་

སྔོང་དགྔོས།

༢། PAdA sANChAlANsANA (CYCliNg) — རྐང་བསྐྔོར།

 གྔོང་ལར་ལྷྔོད་པྔོར་ཉལ་ནས་པུས་

མྔོ་གཉིས་བསྐུམ་སེ་བྲང་ཐད་དུ་འཁརེ། ད་ེ

རེས་དབུགས་ནམ་རྒྱུན་བཞིན་གཏྔོང་ལ་

རྐང་པ་གཉིས་རྐང་འཁྔོར་གཏྔོང་བ་ལར་

ཕ་ིནང་གཉིས་སུ་ཐངེས་བཅུ་ར་ེབསྐྔོར་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། པུས་ཚགིས་དང་དཔ་ིམགྔོ་ལ་ཕན་ཆ་ེཞངི་ལྔོ་བ་དང་སལ་གཞུང་ཤ་

སྒམི་ག་ིནུས་སྔོབས་བསྐདེ།

༣། suPtA PAwANMuKtAsANA (leg loCK Pose) — 

རྐང་བསྐུམ། 

 གྔོང་ལར་ཉལ་ནས་པུས་མྔོ ་གཡས་བསྐུམ་ཞིང་བྲང་ཐད་
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འཁརེ་ཏ་ེལག་གཉིས་ཀསི་པུས་མཚམས་ནས་དམ་པྔོར་བཟུང་ནས་སྔོད། ད་ེ

རསེ་དབུགས་རངི་ཞིག་དལ་བུར་རྔུབ་ལ་ཅུང་བཀག་ཅིང་དབུགས་ཕིར་གཏྔོང་

བ་དང་མཉམ་དུ་མགྔོ་ཡར་འདགེས་ནས་སྣ་པུས་མྔོར་ཐུག་ས་ེཅུང་སྔོད། ད་ེརསེ་

མགྔོ་མར་ས་ལ་བཞག་པ་དང་ལྷན་དུ་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་ཅིང་། ཡང་བསྐར་

དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་མཉམ་དུ་མགྔོ་ཡར་འདགེས་ནས་སྣ་པུས་མྔོར་ཐུག 

དེ་ལར་རྐང་པ་གཡས་པས་ཐངེས་གསུམ་བྱས་རེས་རྐང་པ་གཡྔོན་མས་གྔོང་

ལར་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་བྱས་ནས་སྐར་མ་གཅིག་ཙམ་ལྷྔོད་པྔོར་ཉལ།

ཕན་ཡྔོན། སལ་གཞུང་སྨད་ཀ་ིཤ་སྒམི་ནུས་པ་སྐེད་ཅངི་སལ་རུས་ལྷྔོད་པར་

བྱདེ། ལྔོ་བའ་ིསྔོ་འཁྔོག་འཇྔོམས་ཤངི་བཤང་བ་འགག་པ་སལེ། ད་ེབཞནི་ཕྲུ་གུ་

མ་ིའཁྔོར་བ་དང་ཟླ་མཚན་ནད་ལ་ཕན་ཞངི་རྔོ་ཙ་གསྔོ།

མི་རུང་བ། ཁག་ཤདེ་མཐྔོ་པྔོ་དང་སལ་ཚཌི་བར་ག་ིཆུ་རྒྱུས་ཆད་པ་བཅས་ཀསི་

སྔོང་དགྔོས།

༤། suPtA udARAKARshANAsANA (sleePiNg AbdoMiNAl 

stRetCh Pose)  — ལྔོ་བ་བྱ་རྨྱང་བེྱད་པ།

 གྔོང་ལར་ལུས་དལ་པྔོར་ཉལ་ནས་སྔོད། དེ་ནས་པུས་མྔོ་གཉིས་

བསྐུམ་སེ་རྐང་མཐལི་ས་ལ་བཙུགས། ལག་པ་གཉིས་དཔུང་པ་དང་མཉམ་

པ་འཕདེ་ལ་ཁ་ཐུག་རྐྔོངས། ད་ེརསེ་དབུགས་རྔུབ་ཅངི་ཅུང་བཀག་ནས་ཕརི་



26    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

གཏྔོང་སྐབས་རྐང་པའ་ིཔུས་མྔོ་གཉིས་གཡས་ཕྔོགས་སུ་ཕབ་ནས་སར་ཐུག་

ལ་ཆབས་ཅགི་ཏུ་མགྲནི་པ་དང་མགྔོ་གཉིས་གཡྔོན་ཕྔོགས་སུ་སྒྱུར། ད་ེནས་

ཡང་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་མགྔོ་དང་པུས་མྔོ་གྔོང་ལར་ཁ་ཐུག་བཞག་

ལ་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་སྐབས་པུས་མྔོ་གཡྔོན་ཕྔོགས་དང་མགྔོ་གཡས་ཕྔོགས་

སུ་སྒྱུར། ད་ེལར་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། མ་ཞུའ་ིནད་ལ་མཆྔོག་ཏུ་འགྱུར་ཞངི་བཤང་འགག་སལེ། དུས་ཡུན་

རིང་པྔོ་ས་ལ་བསད་ནས་སལ་པའ་ིཤ་སྒིམ་མཁགེས་ཤིང་གྔོང་པྔོ་ཆགས་ཏེ་

སྔོད་ལང་དཀའ་བ་དག་སེལ་བར་བེྱད།

༥། NAuKAsANA (boAt Pose)  — གྲུ་གཞྔོང་། 

 གྔོང་ལར་དལ་པྔོར་ཉལ་

ནས་སྔོད། དེ་ནས་དབུགས་

རིང་ལེན་ནས་ཅུང་བཀག་ལ་

ཆབས་ཅིག་ཏུ་མགྔོ་དང་རྐང་
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ལག་ས་དང་བྲལ་ཏ་ེཡར་འདེགས་ལ་རྐུབ་སངེ་བསད་ནས་སལ་ཚགིས་འདྔོང་

པྔོར་བཞག ལག་གཉིས་རྐང་པའ་ིམཛུབ་རེ་དང་མཉམ་པར་མདུན་དུ་བརྐང་

ཞངི་མིག་རྐང་པའ་ིངྔོས་སུ་བལ་ལ་ཕན་ཙམ་ད་ེལར་སྔོད། ཁདེ་ཀ་ིམགི་དང་། 

ལག་པའ་ིམཛུབ་མྔོ་དང་རྐང་པའ་ིམཛུབ་མྔོ་རྣམས་འཕདེ་ཐགི་གཅགི་ག་ིཚད་

གཞ་ིདང་མཉམ་པར་དགྔོས། ད་ེནས་དབུགས་ཕརི་གྔོད་པ་དང་གྔོང་ག་ིཐྔོག་

མའ་ིཉལ་སངས་དརེ་ལྷྔོད་པྔོར་གནས། ད་ེའད་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱས་ན་འགྲགི

ཕན་ཡྔོན། ལུས་སྦྔོང་འདསི་རའ་ིབྱདེ་ལས་དང་། ཤ་སྒམི། ཁག་ག་ིའཁྔོར་རྒྱུག 

རྨནེ་བུ་བཅས་ཀ་ིནུས་པ་བསྐེད་ཅངི་ལུས་དུབ་པ་སལེ། ད་ེབཞནི་བུད་མེད་ཕྲུ་

གུ་འཁྔོར་འདྔོད་ཡྔོད་པའམ་ཡང་ན་འཁྔོར་རསེ་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་ག་ིགནས་

སྐབས་བཅས་ལ་ཕན་ཆ།ེ



28    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

ག ངལ་གསྔོའ་ིལུས་སྦྔོང་། 

 ལུས་སྦྔོང་འདི་དག་ལུས་སྦྔོང་གཞན་གི་ས་རསེ་ཡང་ན་ཧ་ཅང་ཐང་

ཆད་པའ་ིགནས་སྐབས་སུ་རེ་དགྔོས། ཡན་ལག་ཆུ་རྒྱུས་དང་ཤ་སྒམི་རྣམས་

མཁགེས་པྔོ་མ་ིབཟུང་བར་གང་ལྷྔོད་ལྷྔོད་བྱདེ་ལ་སམེས་ཀ་ིདན་པ་དརེ་ཞྔོག

༡། shAVAsANA (CoRPse Pose) — རྔོ་ལར་ཉལ་བ། 

 ལུས་གན་རྐལ་དུ་ཉལ་

ནས་རྐང་ལག་རྣམས་མདུན་དུ་

ཁ་ཐུག་རྐྔོངས། རྐང་པ་གཉིས་

མ་སྦར་བར་ཅུང་ཁ་ཕལ་ཏེ་

གང་བདརེ་གནས་ལ་མགི་བཙུམ། མགྔོ་དང་སལ་གཞུང་འདྔོང་པྔོར་ཉལ་ལ་

ཅ་ིསེ་མགྔོ་མ་ིབད་ེབ་འདུག་ན་སས་སྲབ་ཡང་ན་རས་ལེབ་ཚགིས་རྒྱག་པ་ད་ེ

འད་བཅུག མགྔོ་ཟུར་དུ་མ་ལྷུང་བ་བྱདེ་ལ་ལུས་ཀུན་གཡྔོ་འགུལ་མེད་པར་

དལ་བུར་གནས་ལ་རང་གི་དམིགས་པ་དེ་དབུགས་དང་ལུས་པྔོའི་གནས་

བབས་སངེ་ལ་བཞག་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ལུས་དལ་ཞངི་སམེས་ཞ་ིབར་བྱདེ་ལ་དབང་པྔོའ་ིནུས་པ་སྐེད་ཅངི་

སམེས་ཀ་ིདན་ཤསེ་གསལ།
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ང་། VAJRAsANA (thuNdeRbolt Pose) — རྔོ་རའེ་ིསངས་ཀ

 པུས་མྔོ་གཉིས་སར་བཙུག་ནས་རྐང་པའ་ིམཐེ་

བྔོང་གཉིས་ཕན་ཚུན་རེག་ལ་རིང་ཀ་གཉིས་མ་

ཐུག་པར་ཕན་ཙམ་ཁ་ཕལ། ད་ེརསེ་རྐང་མཐལི་

གཉིས་ཀི་དབར་རྐུབ་བཙུག་སེ་ལག་པ་གཉིས་

པུས་མྔོའ་ིསངེ་ཞྔོག མགྔོ་དང་སལ་གཞུང་འདྔོང་

པྔོར་གནས་ཤིང་མིག་བཙུམ་ལ་ལུས་ཀི་ཡན་

ལག་ཀུན་དལ་བར་གནས། དབུགས་རང་བཞིན་གིས་གཏྔོང་ལ་ཕ་ིནང་རླུང་གི་

རྒྱུ་བར་དྔོ་སྣང་བྱས་ནས་སྐར་མ་འགའ་ཤས་སྔོད།

ཕན་ཡྔོན། མཚང་རུས་ནང་ཁག་གི་རྒྱུ་བ་དང་ཤ་སིྒམ་ག་ིནུས་པ་སྐདེ། མངལ་

ནད། ཕྔོ་རྨ་སལེ་ལ་རྒྱུ་རླུགས་ནད་གཞ་ིའགྔོག་པར་བྱདེ། ལྷག་པར་དཔ་ིམགྔོའ་ི

ར་ནད་ཅན་ཚོར་སྔོམ་ག་ིའདུག་སངས་འདི་རང་བསགས།

མི་རུང་བ། རྐང་པ། ལྔོང་བུ། པུས་མྔོ་རྣམས་རངེ་པྔོ་འམ་མི་བད་ེབ་ཤས་ཆརེ་

ཡྔོད་པ་རྣམས་དང་། སལ་ཚགིས་མཁར་མཚམས་བུད་འགྲྔོ་བ་རྣམས་ཀསི་

འཛམེས་དགྔོས།



30    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

༡། MARJARi-AsANA (CAt stRetCh Pose)  — བིྱ་ལ་བྱ་རྨྱང་། 

  

  

  

  

 གྔོང་ག་ིརྔོ་རའེ་ིསངས་ཀ་ལར་སྔོད་ལ། ད་ེནས་རྐུབ་ཡར་འདགེས་ཏ་ེ

ལག་མཐལི་གཉིས་པུས་མྔོའ་ིཐགི་དང་མཉམ་པ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་དཔུང་

པ་དང་ཁ་ཐུག་དགྔོས། པུས་མྔོ་གཉིས་མཉམ་དུ་མ་སྦར་བར་ཁ་ཕལ་ནས་བར་

མཚམས་ཅུང་ཞྔོག རྐང་ངར་དང་བྔོལ་གྔོང་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ས་ལ་ཐུག་

པ་དགྔོས། དེ་ནས་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་མགྔོ་འདེགས་ལ་ལག་པ་

དག་ེསེ་སལ་གཞུང་གཞུ་ལར་གནས་ཤངི་དབུགས་ཕན་ཙམ་བཀག ད་ེརསེ་

དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་ལྷན་དུ་མགྔོ་འདྔོམས་དབྲག་ངྔོས་སུ་གང་ཐུབ་

སྒུར་ལ་སལ་གཞུང་འགུག་སེ་གནས། དེ་ནས་ཡང་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་ནས་

གྔོང་ལར་ལུས་སྦྔོང་འད་ིཐངེས་ལྔ་ཙམ་རེ་ལ་འདའི་ིསྐབས་ལག་ངར་དང་བརླ་

ཤ་རྣམས་འདྔོང་པྔོར་གནས་ལ་བཀུག་མི་རུང་། 

ཕན་ཡྔོན། མཇངི་ལག་སལ་གཞུང་མཉེན་པར་བྱདེ། ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་ཀ་ི

རྐདེ་ཟུག་གཅྔོག་ཅངི་གྲང་བ་འཛགས་པ་གཅྔོད། འད་ིན་ིསལ་ཚགིས་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པ་དང་མཁར་མཚམས་འབུད་འགྲྔོ་བ་རྣམས་ལ་བཟང་།
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༢། shAshANK bhuJANgAsANA (hARe & CoPRA Pose) 

— ར་ིབྔོང་དང་སྦྲུལ་མགྔོ་གནེ་གདངེ་། 

     

  

  

  

 ཐྔོག་མ་གྔོང་ག་ིརྔོ་རའེ་ིསངས་ཀ་ལར་སྔོད། ད་ེརསེ་སལ་པ་སྒུར་སྒུར་

བྱས་ཏེ་བྲང་ཁྔོག་པུས་མྔོར་ཐུག་ནས་ལག་པ་གཉིས་མདུན་ངྔོས་སུ་གང་ཐུབ་

བརྐངས་ཏེ་སྔོད། ད་ེན་ིར་ིབྔོང་སྔོད་པའ་ིགནས་སྐབས་ཡནི། ད་ེནས་དབུགས་

ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་བྲང་ཁྔོག་མདུན་ག་ིལག་པའ་ིངྔོས་འཁརེ་ནས་མགྔོ་

འདགེས་ལ་ལག་པ་དག།ེ བྲང་དང་ལག་པ་ཁ་ཐུག་དགྔོས་ལ་དཔ་ིརུས་ས་ལ་

གནྔོན། ད་ེརསེ་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་གྔོང་ག་ིར་ིབྔོང་གནས་སྐབས་ད་ེ

རང་དུ་ལྔོག ཡང་དབུགས་རྔུབ་ནས་གྔོང་བཞནི་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། མཆནི་པ་དང་། མཁལ་མ། ལྒང་པ། རྔོ་ཙའ་ིནུས་སྔོབས་སྐདེ་ལ་ཟླ་

མཚན་དང་རྐདེ་པའ་ིནད་རྣམས་སེལ།

མི་རུང་བ། བད་རླུང་མགྔོ་འཁྔོར། ཁག་ཤདེ་མཐྔོ་པྔོ། རྒྱུ་རླུགས་དང་ཕྔོ་རྨ་ཡྔོད་

པ་བཅས་ཀསི་འཛམེས་དགྔོས། ད་ེབཞིན་མངལ་འཁྔོར་ནས་བདུན་ཕག་བཅུ་

གསུམ་ནས་ཕྲུ་གུ་མ་བཙས་བར་ག་ིབུད་མེད་སྦྲུམ་མ་པ་དག་གིས་བྱ་མི་རུང་། 
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༣། ushtRAsANA (CAMel Pose) — རྔ་མྔོང་།

 ཐྔོག་མ་རྔོ་རེའི་སངས་ཀ་ལར་སྔོད། དེ་ནས་

རྐང་པ་དང་པུས་མྔོ་བཙུགས་པའ་ིཐྔོག་རྐུབ་ཡར་

བཀག་ས་ེསལ་གཞུང་འདྔོང་པྔོར་གནས་ཤིང་ལག་

པ་ཟུར་དུ་གྔོད། ད་ེརསེ་རྒྱབ་ངྔོས་སུ་ག་ལརེ་སྙ་ེས་ེ

ལག་གཡས་པས་རྐང་མཐལི་གཡས་བཟུང་ལ་དེ་

ནས་ལག་གཡྔོན་མས་རྐང་མཐལི་གཡྔོན་བཟུང་། རྐདེ་འཁྔོར་མདུན་ངྔོས་སུ་

སྔོན་ལ་སལ་པ་འགུག་ཅངི་མགྔོ་རྐང་མཐལི་ངྔོས་སུ་སྒུར། ད་ེནས་ཡུན་ཙམ་

རསེ་ལག་གཉིས་གྔོད་ནས་ཐྔོག་མའ་ིགནས་སངས་དརེ་སྔོད། ཐངེས་གསུམ་

ཙམ་ད་ེལར་བྱདེ།

དབུགས། འདིར་དབུགས་ནམ་རྒྱུན་བཞིན་ལནེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། དབུགས་མ་ིབད་ེབའ་ིནད། མ་ཞུ་ཕྔོ་བའ་ིནད། གསང་གནས་ཀ་ིནད། 

རྐདེ་པའ་ིནད་སྔོགས་སལེ་ལ། སལ་གཞུང་ག་ིར་རྣམས་སངས་ལ་གྔོ་སྙངི་ག་ི

ནུས་པ་སྐདེ།

དྔོ་སྣང་། ལུས་སྦྔོང་འདའི་ིརསེ་ Shashankasana (Rabbit Pose) ངེས་

པར་དུ་རེ་ཐུབ་ན་བཟང་ངྔོ་།།
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ཅ། (stANdiNg AsANA) ཡར་ལང་ལུས་སྦྔོང་།

༡། tAdAsANA (MouNtAiN Pose) — ར་ིབྔོའ་ིསངས་ཀ 

 ལུས་འདྔོང་པྔོར་ལང་ནས་ལག་གཉིས་ཐུར་དུ་

གྔོད། ད་ེརསེ་ལག་གཉིས་མགྔོའ་ིསེང་འདགེས་ཤིང་

མཛུམ་མྔོ་ཕན་ཚུན་སེྦལ་ནས་ལག་མཐལི་གནམ་དུ་

བསན། དེ་ནས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་རིང་

པ་དང་ལག་པ་མགྔོ་བཅས་ཤུགས་ཀསི་ཡར་བསེྒང་

སེ་རྐང་པའ་ིམཛུབ་མྔོའ་ིསངེ་ལངས་ཏེ་དབུགས་ཕན་

ཙམ་བཀག་ནས་ད་ེལར་སྔོད་ལ། དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་རངི་པ་སར་

བཙུག་ས་ེལག་པ་མགྔོ་བྔོའ་ིསངེ་འདགེས། ཡང་དབུགས་ནང་དུ་ལནེ་ནས་གྔོང་

ལར་བྱདེ། གལ་ཏ་ེམཛུབ་མྔོའ་ིསངེ་རྒྱུན་རངི་ལངས་ཐུབ་ན་དབུགས་གྔོད་ནས་

ནམ་རྒྱུན་བཞིན་གཏྔོང་དགྔོས། གང་ལར་རངི་པ་འཛུགས་དུས་དབུགས་ཕརི་

གཏྔོང་དགྔོས། ལུས་སྦྔོང་འད་ིཐངེས་ལྔ་ཙམ་རེ།

ཕན་ཡྔོན། ལུས་སེམས་སྦྔོར་ལ་ར་ལམ་སངས། རྐང་པའ་ིཤ་སིྒམ་ལ་སྔོགས་

པའ་ིནུས་པ་སྐེད། ཟླ་མཚན་སྙྔོམས་ཤིང་མ་ཞུའ་ིནད་རྣམས་སལེ། འདསི་ན་ི

ལྷག་པར་གཟུགས་པྔོ་རངི་དུ་གཏྔོང་བར་བསགས།
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༢། ViRKshAsANA (tRee Pose) — ལྔོན་ཤངི་།

 ལག་གཉིས་བྲང་ཐད་ཐལ་མྔོ་སྦར་ནས་ལུས་

འདྔོང་པྔོར་ལང་ཏེ་སྔོད། དེ་ནས་དབུགས་ནང་དུ་

རྔུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྐང་པ་གཡྔོན་མ་བསྐུམ་སེ་

གཡས་པའ་ིབརླ་ཡ་ིནང་སུལ་སངེ་རངི་པ་འདྔོམས་

ངྔོས་སུ་བསན་ནས་ཞྔོག དེ་དང་མཉམ་དུ་ལག་

གཉིས་ཁ་མ་བྲལ་བར་མགྔོའི་སེང་གང་ཐུབ་སྒེང་

ལ་ཡར་འཐནེ་ཏེ་དབུགས་ཅུང་བཀག དེ་ནས་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་སྐབས་

རྐང་པ་མར་ཕབ་ཅངི་ལག་པ་བྲང་ཐད་ཞྔོག ད་ེརསེ་རྐང་པ་ར་ེམྔོས་ཀསི་གྔོང་

ལར་ཐངེས་འགའ་རེ་ལ་ཅ་ིསེ་གནས་གཅགི་རང་ལ་རྒྱུན་རངི་སྔོད་དགྔོས་ཚ་ེ

དབུགས་ནམ་རྒྱུན་བཞིན་གཏྔོང་།

ཕན་ཡྔོན། ལུས་སམེས་ཀ་ིངལ་དུབ་སལེ་ལ། དཔ་ིམགྔོའ་ིར་ནད་སལེ། རྐང་

པའ་ིཆུ་རྒྱུས་དང་ར་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་སེྐད་ཅིང་གྲུམ་བུའ་ིནད་ལ་ཕན།

མི་རུང་བ། གཉིད་ཡརེ་བ། ཁག་ཤེད་དམའ་བའམ་མཐྔོ་བའ་ིགནས་སྐབས་

དང་། མགྔོ་གཟརེ་ཡྔོད་པ་རྣམས་ཀསི་ལུས་སྦྔོང་འད་ིབྱ་མི་རུང་བ་ཡནི། 
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༣། uttANAsANA (stANdiNg FoRwARd beNd) — 

ལང་ས་ེམདུན་དུ་སྒུར་བ། 

 ལུས་འདྔོང་པྔོར་ལང་སེ་ལག་གཉིས་ཟུར་དུ་

གྔོད། དེ་ནས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ལག་

གཉིས་མགྔོའི་སེང་འདགེས་ཏེ་རྒྱབ་ངྔོས་སུ་ཅུང་

དག།ེ ད་ེའཕལ་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་ལྷན་དུ་

གཙ་ོབྔོ་རྐེད་པ་ནས་སྒུར་སེ་ལག་པ་ག་ལརེ་ས་ལ་

ཐུག་ནས་དཔྲལ་བ་རྐང་པའི་ངར་གདྔོང་ལ་རེག་

ཐབས་གསི། འད་ིསྐབས་པུས་མྔོ་བསྐུམ་མི་དགྔོས་

པ་གང་ཐུབ་བེྱད་པས་སྒིད་ཁུག་ནང་གི་ཆུ་རྒྱུས་

འཐེན་པའི་ཚོར་སྣང་ཆ།ེ ད་ེནས་དབུགས་ནང་དུ་

རྔུབ་པ་དང་། མགྔོ་ཡར་འདགེས་ལ་ལག་པ་དཔི་

སངེ་བཞག་ནས་གྔོང་བཞནི་སྔོད། ད་ེལར་ཐངེས་བཅུ་

ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། སམེས་ཞ་ིབར་བྱདེ་ལ། ཡན་ལག་ཆུ་རྒྱུས་ར་རྣམས་ཀ་ིནུས་པ་སྐདེ། 

ཕྔོ་བའ་ིའཇུ་བྱདེ་བད་ེལ། ཁག་ཤདེ་དང་། དབུགས་མི་བད་ེབ། གྲུམ་བུའ་ིནད་

སྔོགས་ལ་ཕན།
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༤། tRiKoNAsANA (tRiANgle Pose) — གྲུ་གསུམ་འགངི་བ། 

 ཐྔོག ་མ ་རྐང ་

པ་གཉིས་དཔུང་པའི་

ཞེང་ཚད་ཙམ་ཁ་ཕལ་

ཏེ ་ལུས་འདྔོང་པྔོར་

ལངས་ནས་སྔོད། རྐང་

པ་གཡས་པ་ད་ེགཞྔོགས་གཡས་ངྔོས་སུ་ཁ་བསྒྱུར་ཞངི་རངི་པ་ད་ེརྐང་པ་གཡྔོན་

མ་དང་ཁ་ཐུག་དགྔོས། ད་ེརསེ་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་ལག་གཉསི་དཔུང་པའ་ིམཐྔོ་

ཚད་དང་མཉམ་པ་ཟུར་དུ་གཤྔོག་པ་ལར་ཁ་ཐུག་བརྐང་ས་ེདབུགས་ཅུང་བཀག་

ཅིང་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་སྐབས་རྐདེ་པ་ནས་གཡས་སུ་བཀུག་ས་ེལག་གཡས་

པས་རྐང་པ་གཡས་པའ་ིངར་གདྔོང་བཟུང་། ཡང་ན་སར་ཐུག་ལ་ཆབས་ཅིག་

ལག་གཡྔོན་མ་གནམ་དུ་ཁ་ཐུག་བསྒངེ་ཞངི་མགྔོ་ཡང་ད་ེཕྔོགས་བསན་ནས་

མགི་གསི་ལག་གཡྔོན་མའ་ིགུང་མྔོ་ཐད་འབུར་ཚུགས་སུ་བལ། ད་ེནས་དབུགས་

རྔུབ་པ་དང་རྐདེ་པ་ཡར་བཀག་ས་ེལག་གཉིས་གྔོང་བཞནི་གཤྔོག་པ་ལར་ཟུར་

དུ་རྐྔོང་ལ། དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་ལག་པ་མར་ཕབ་དགྔོས། ད་ེརསེ་ཡང་

གཞྔོགས་གཡྔོན་ངྔོས་ད་ེལར་རེ་ལ་ཁྔོན་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་བྱདེ།

ཕན་ཡྔོན། ཡན་ལག་ར་དཀར་ཀ་ིནུས་སྔོབས་སྐེད་ལ་མཚང་རུས་དང་གསང་

གནས་བད་ེབར་བྱདེ། རྐདེ་པའ་ིཚལི་བཞུ་བར་བྱདེ།
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༥། utKAsANA (ChAiR Pose) — རྐུབ་སགེས། 

 རྐང་པ་ཕན་ཙམ་ཁ་ཕལ་ཏེ་ལུས་འདྔོང་པྔོར་

ལང་ནས་སྔོད། ད་ེནས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་

ལྷན་དུ་ལག་གཉིས་རྣ་ཅྔོག་ངྔོས་སུ་ཡར་བརྐང་

ཞིང་ལག་མཐལི་གཉིས་ངྔོས་ཅིག་ཏུ་བསན། ད་ེ

རསེ་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་པུས་མྔོ་གཉིས་

བསྐུམ་ཞིང་ལག་པ་གཉིས་མདུན་དུ་ཁ་ཐུག་བརྐངས་ནས་རྐུབ་ཀག་སང་ལ་

བསད་ཡྔོད་པའ་ིརྣམ་པ་ལར་ལུས་པྔོའ་ིལདི་ཚད་མང་ཆ་ེབ་རྐང་མཐལི་སེང་

བཞག་ས་ེམིག་མདུན་དུ་ཐད་ཀར་བལ་ནས་སྐར་མ་གཅིག་ཙམ་སྔོད། དེ་ནས་

ཡང་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་རྐུབ་ཡར་བཀག་ས་ེགྔོང་བཞིན་ཁ་ཐུག་ལངས་ནས་

སྔོད། ད་ེལར་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། རྐང་པ་དང་བརླའ་ིཤ་སྒམི་སྐེད་ལ་སལ་གཞུང་དང་དཔ་ིམིག་ནད་

ལ་ཕན། དཔུང་པ་དང་བྲང་ངྔོས་ར་རྒྱུས་བད་ེབར་བྱདེ་ཅངི་སྙངི་དང་མཆནི་ད་ི

སྔོགས་ཀ་ིནུས་པ་སྐདེ།
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ཆ། ལུས་སྦྔོང་གཞན་ཁག 

༡། MAtsAYANA (Fish Pose) — ཉའ་ིགནས་སྐབས།

 ཐྔོག་མ་ལུས་གན་ཀལ་དུ་ཉལ་ཏེ་

རྐང་ལག་རྣམས་མདུན་དུ་བསྐང་ནས་ལྷྔོད་

པྔོར་གནས། ད་ེནས་ལག་མཐལི་གཉིས་ས་

ངྔོས་སུ་བསན་ཞིང་རྐུབ་འྔོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་སལ་གཞུང་གཞུ་ལར་བཀུག་

ནས་ལྔོ་བ་ཕརི་སྔོན་ལ་སྤ་ིབྔོ་སར་བཙུག་ས་ེམགི་མགྔོའ་ིརྒྱབ་ངྔོས་སུ་ཐད་ཀར་

བལ། འདིར་དབུགས་རྒྱུན་ལྡན་བཞིན་གཏྔོང་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ལུས་ངལ་གསྔོ་ལ་སམེས་ཞི་བར་བྱདེ་ཅངི་སྔོམ་སྒྲུབ་གནང་བའ་ི

གནས་སྐབས་སུ་ཕན་ཆ།ེ 

༢། dhANuRAsANA (bow Pose) — མདའ་གཞུ། 

 ལུས་ཁ་སྦུབ་སླྔོག་སེ་ལག་གཉིས་

ཟུར་དུ་བཞག་ལ་རྐང་པ་བརྐངས་

ནས་ཉྔོལ། དེ་རེས་པུས་མྔོའི་སྒིད་ཁུག་

གཉིས་ཡར་བསྐུམ་སེ་རྐང་པའི་བྔོལ་

ཚིགས་རེ་རེ་ནས་ལག་པ་རེ་རེས་བཟུང་སེ་མ་ལེ་སར་བཙུག དེ་ནས་
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དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་རྐང་པ་དམ་པྔོར་བཟུང་ནས་ཡར་

སལ་གཞུང་ངྔོས་སུ་འཐེན་ལ་མགྔོ་དང་བྲང་བརླ་ཤ་ཡར་འདགེས་ཏེ་གཞུ་

ལར་བཀུག་ནས་ཕན་ཙམ་དབུགས་བཀག་ནས་སྔོད། དེ་ནས་དབུགས་

ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་ལྷན་དུ་མགྔོ་དང་བྲང་བརླ་ཤ་རྣམས་སར་ཕབ། དེ་འད་

ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བྱས་ན་ལེགས།

ཕན་ཡྔོན། དྔོན་སྣྔོད་ཀུན་ག་ིནུས་པ་སྐདེ་ལ་གཤརེ་ཁུ་རྣམས་སྙྔོམ་པར་བྱདེ། ད་ེ

བཞིན་ཟ་ཁུ་གཅིན་སྙ་ིདང་། ཁག་ཤདེ། ཟླ་མཚན་སྔོགས་སངས་འཛནི་བྱདེ། 

སལ་གཞུང་ག་ིར་རྒྱུས་དང་བརླ་སུལ་རྐང་པའ་ིཤ་སྒམི་བཅས་ཀ་ིནུས་པ་སྐེད། 

ཁག་གི་འཁྔོར་རྒྱུག་དང་དབུགས་ཀ་ིརྒྱུ་བ་བད་ེབར་བེྱད།

༣། PAsChiMottANNAsANA (bACK stRetChiNg Pose) — 

སལ་པ་རྐྔོང་ཤད། 

 ཐྔོག་མར་རྐུབ་སར་བཙུགས་ཏེ་རྐང་པ་གཉིས་

མདུན་དུ་བརྐང་ནས་སལ་པ་འདྔོང་པྔོར་སྔོད། 

དེ་ནས་དབུགས་བརྔུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་

གཉིས་མགྔོའི་སེང་ཁ་ཐུག་འདགེས། དེ་རེས་

དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་སྐབས་དཔ་ིརྐདེ་ནས་ཤུགས་

ཀསི་རྔོ་སྔོད་སྒུར་ལ་རིམ་པས་ལག་པ་མདུན་དུ་
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བརྐང་ནས་རྐང་པའི་མཛུབ་མྔོ་བཟུང་ཐབས་ཀསི་དཔྲལ་བ་པུས་མྔོར་ཐུག 

ད་ེནས་ཡང་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་རྐདེ་པ་ཡར་དག་ེཞངི་ཐྔོག་མའ་ིསྔོད་

སངས་ལ་བསེླབས་དུས་དབུགས་ཕིར་གཏྔོང་། ལུས་སྦྔོང་འདི་ཐངེས་ལྔ་ཙམ་

རེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། དཔི་ཚགིས་མཉེན་པར་བྱདེ་ལ་སྒིད་ཁུག་ར་རྣམས་བཤངས། ཕྔོ་

མཆནི་ག་ིཚལི་བཞུ།

༤། sARVANgAsANA (shouldeR stANd) —

དཔུང་སེང་ལང་པ། 

 ཐྔོག་མར་ལུས་པྔོ་གན་ཀལ་དུ་ཉལ་ཏེ་རྐང་པ་

ཁ་ཐུག་བརྐང་ནས་མགྔོ་དང་སལ་གཞུང་བཅས་

འདྔོང་པྔོ་གནས་དགྔོས། ལག་མཐལི་ས་ལ་བཙུགས་

ཤངི་རྐང་པའ་ིངྔོས་སུ་བརྐང་ནས་དལ་བུར་གནས། 

དེ་ནས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་རསེ་ཕན་ཙམ་བཀག་པ་

དང་མཉམ་དུ་ལག་པས་རིབ་གཤམ་ནས་བཟུང་ལ་

ལག་ངར་སར་བཙུག་ས་ེཤུགས་ཀསི་རྐང་པ་གཉིས་ཡར་འདགེས་ནས་དཔུང་

པའ་ིསངེ་ཁ་ཐུག་ལང་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤསེ་བྱདེ་ལ་ད་ེདུས་དབུགས་གྔོད་ནས་ཕན་

ཙམ་སྔོད་ལ་དབུགས་ནམ་རྒྱུན་ལར་གཏྔོང་། ད་ེརསེ་དབུགས་རྔུབ་ནས་ཅུང་
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བཀག་པ་དང་རྐང་པ་མར་ཕབ་སེ་ལྷྔོད་པྔོར་གནས། ལུས་སྦྔོང་འད་ིཐེངས་

གསུམ་ཙམ་བྱས་ན་འཐུས།

ཕན་ཡྔོན། སམེས་ཞ་ིབར་བྱདེ་ལ་དབང་པྔོའ་ིནུས་པ་གསལ། ཁག་ག་ིའཁྔོར་

རྒྱུག་དང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ། རྨནེ་བུའ་ིཟགས་རས་སྙྔོམ་པར་བེྱད་ལ། གཞང་འབྲུམ་

གསྔོ་ལ་ལུས་ཟུངས་སྔོབས་མདངས་རྒྱས་པར་བེྱད།

མི་རུང་བ། གྲེ་རྨེན་དང་མཆིན་མཆེར་རྒྱས་པ་དང་། སྙིང་ནད། མཁར་

མཚམས་བུད་པ། མགྲནི་གཟརེ་ཡྔོད་པ། མཇངི་ཚགིས་འཆུས་པའ་ིནད་དང་

ཁག་ཤེད་མཐྔོ་བྔོ། ཟླ་མཚན་འབབ་དུས་དང་སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་བཅས་

སུ་སྔོང་དགྔོས།

༥། hAlAsANA (Plough Pose) — 

ཐྔོང་བཤྔོལ་འཕྲུལ་འཁྔོར། 

 རྐང་ལག་མདུན་ངྔོས་ཁ་

ཐུག་བརྐང་སེ་གན་ཀལ་དུ་དལ་

བུས་ཉྔོལ། ད་ེནས་གྔོང་ག་ིལུས་

སྦྔོང་ལར་རྐང་པ་གཉིས་ཡར་

འདེགས་ནས་དཔུང་པའ་ིསེང་ལང་བ་དང་འཕལ་དུ་རྐདེ་པ་ནས་བཀུག་ཅིང་

རྐང་པ་གཉིས་མགྔོ་བྔོའ་ིམདུན་ངྔོས་ག་ལརེ་ཕབ་ས་ེཐྔོང་བཤྔོལ་ལར་གནས་ལ་



42    ཡྔོ་ག་ལས་ནད་རགིས་སྔོན་འགྔོག་ཤསེ་བྱ།

དབུགས་གྔོད། ད་ེརསེ་དབུགས་རྔུབ་ནས་ཅུང་བཀག་པ་དང་མཉམ་ཐྔོག་མའ་ི

གནས་སྐབས་དརེ་དལ་བུར་སྔོད། ད་ེལར་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་བྱདེ་དགྔོས།

ཕན་ཡྔོན། ཕྔོ་བ་འཇུ་བྱདེ་དང་མཆིན་པ་མཁལ་མའ་ིསྔོབས་རྒྱས་ལ་གཅིན་

སྙའི་ིནད་ལ་ཕན། ཁག་དང་རྨནེ་བུའ་ིརྒྱུ་བ་སྙྔོམ་ཞངི་དཔ་ིརྐདེ་བད་ེབར་བྱདེ།

མ་ིརུང་བ། སལ་པའ་ིན་ཚ་ཚབས་ཆནེ་དང་། རྒྱུ་རླུགས། ཁག་ཤདེ་མཐྔོ་བྔོ་ཡྔོད་

པའ་ིནད་པ་རྣམས་ཀིས་སྔོང་།

༦། Adho MuKhA sVANAsANA (dowNwARd–

FACiNg dog) — ཁ་ིཁ་ཐུར་གཏད་པ།

  

  

  

  

 ལག་པ་དང་པུས་མྔོ་རྐང་པའ་ིམཛུབ་མྔོ་རྣམས་སར་བཙུགས་ཏེ་བ་

གང་ལར་སྔོད། ད་ེནས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་མགྔོ་ཡར་འདགེས་ཤིང་

དབུགས་ཕན་ཙམ་བཀག ད་ེརསེ་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་སྐབས་རྐང་མཐིལ་

དང་པུས་མྔོ་ས་ལས་ཅུང་བཀག་སེ་རྐུབ་ཡར་འདགེས་ལ་རྐང་པའི་མཛུབ་

མྔོའི་སེང་ཕན་ཙམ་སྔོད། ད་ེནས་ཡང་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་བ་དང་པུས་མྔོ་
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ཡར་འདགེས་ནས་ཁ་ཐུག་བརྐང་ཞིང་རྐང་པའི་མཛུབ་མྔོ་སར་བཙུགས་ལ་

རྐུབ་ར་ིལར་ཙགོ་པུར་གནས། སལ་གཞུང་དང་ལག་པ་རྣམས་ཐགི་གཅིག་

བཞིན་ཁ་ཐུག་གནས་ཤངི་མིག་གཉིས་ཀ་ིས་ལ་ལྔོས། ད་ེལར་སྐར་མ་འགའ་

བསད་རེས་དབུགས་ཕརི་གཏྔོང་ལ་མཉམ་དུ་པུས་མྔོ་བསྐུམ་སེ་ག་ལརེ་སར་

བཙུགས་ནས་ཐྔོག་མའ་ིགནས་ལ་བབས། ལུས་སྦྔོང་འད་ིཐངེས་གསུམ་ཙམ་

བེྱད་ན་ལགེས།

ཕན་ཡྔོན།  ལུས་ཀ་ིཟུངས་སྔོབས་སྐདེ་ལ་ནད་གཞི་འགྔོག་ནུས་འཕལེ། དབུགས་

མི་བདེ་བ་དང་། ཡ་མ། ཕྔོ་ནད་བཅས་ལ་ཕན། དཔུང་པ་དང་། སལ་ཚགིས། 

རྐང་ལག ཆུ་རྒྱུས་བཅས་ཀི་སྔོབས་སྐདེ་བས་གྲུམ་བུའ་ིནད་རྣམས་སེལ།                                    
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གསལ་བཤད།

 ནད་གཞི་སྔོན་འགྔོག་དབེ་ཕངེ་འད་ིཨ་རའིི་རྔོགས་ཚགོས་བརྒྱུད་ཨ་ར་ིམི་

མང་གསི་རམ་འདགེས་ལས་མངྔོན་དུ་གྱུར་བ་ཞགི་ཡནི། འདའི་ིནང་བསན་པའ་ིདྔོན་

གནད་ཡྔོངས་རྔོགས་བྔོད་ཀ་ིསྨན་རསི་ཁང་ཁྔོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་པ་ལས་ཨ་རའི་ི

སྲདི་གཞུང་ངམ་ཨ་རའི་ིརྔོགས་ཚགོས་ཀི་ལ་ཚུལ་དང་མཐུན་དགྔོས་པའ་ིངསེ་པ་གང་

ཡང་མེད།


