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ཀ་བྱས་དགས་པ། ལུས་ཁམས་འཁྱགས་པ། བཞའ་ཚན་ཆ་ེསར་བསྡད་

ཆསེ་པ། ལུས་ཤྱིན་ཏུ་ངལ་བ། འཚ་ོབཅུད་མྱི་འདང་བ། ལུས་བརྡབ་རྨས་

བྱུང་བ། སེམས་ཁམས་ལ་ཕགོ་ཐུག་ཤུགས་ཆནེ་བྱུང་བ། ཡང་སོས་སུ་གྲང་

ལྷག་ཆ་ེབའྱི་ས་གནས་དང་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་འགྱུར་ལགོ་མང་ཞྱིང་བརླན་

གཤེར་ཆ་ེབའྱི་ས་ཆར་ནད་འདྱི་སངོ་བ་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡྱིན། ནད་འདྱིས་ནྱི་

བད་ཀན་འབྱརོ་བྱདེ་ཀྱི་བྱདེ་ལས་ཉམས་ཏ་ེཁྲུང་རུས་ཟད་ནས་ཚགིས་མྱིག་

ཀུན་བརྐང་བསྐུམ་དཀའ་ཞྱིང་འགྲོ་བསྐོད་མ་ཐུབ་པ་ན་ཟུག་དག་པ་ོབཏང་

བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  དངེ་སབས་ཕྱིའྱི་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་གྲང་ངར་ཙམ་

མྱིན་པར་ཡུལ་ཚ་དདོ་ཆ་ེསར་ཁང་པ་དང་ལས་ཁུངས་སགོས་ཀྱི་ནང་རླུང་

འཁརོ་དང་། གྲང་གགོ་རྒྱུན་རྱིང་བཏང་བའྱི་འགོ་སྡདོ་ཆ་ེབ་སགོས་ཀྱིས་ས་

ཁུལ་དམའ་སར་ཡྱིན་ཡང་གྲུམ་བུའྱི་ནད་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ། 

མདརོ་ན་མྱི་སོ་སའོྱི་རྱིགས་རྒྱུད་དང་རང་བཞྱིན་སགོས་རྒྱུ་རྐནེ་སྣ་ཚགོས་

ལས་ཀང་གྲུམ་ནད་སོང་ངེས་ཡྱིན་ན།ོ།
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གསུམ་པ། གྲུམ་ནད་ཀྱི་རྟགས་བསྟན་པ།

གསོ་རྱིག་གཞུང་ལས། སྤྱི་རྟགས་གྲང་ཤུམ་ཡུན་རྱིང་ཤ་པགས་

བརེ། །གདངོ་སྣུམ་མག་ོབོ་རདེ་པ་དཔྱི་མྱིག་ཟུག །ཤདེ་ཆུང་སྒྱིད་སྐྱུར་ཤ་

འབོས་རྔུལ་ཁ་སྱི། །རུས་ཚགིས་ཤ་རུས་འཁོལ་ཞྱིང་ཆུ་རྒྱུས་གོང་། །འགུལ་

ཚ་ེལྷག་པར་ན་ཞྱིང་སད་ངན་འཆརོ། །ཆུ་དམར་ར་འཁྱུག་ཕ་མགགོས་

གཏྱིང་ན་རྒྱུག །ཅསེ་གསུངས་པ་ལྟར་གྲུམ་ནད་ཀྱི་སྤྱིའྱི་རྟགས་སུ་རླུང་ཚད་

དང་འད་བའྱི་ལུས་གྲང་ཤུམ་ཡུན་རྱིང་བེྱད་ཅྱིང་ཤ་པགས་བརེ་བ། ངོ་གདངོ་

ལ་སྣུམ་བག་བྱུང་བ། མག་ོབ་ོདང་རདེ་པ། དཔྱི་མྱིག་རྣམས་སུ་ན་ཟུག་ཡདོ་

པ། ལུས་ཤདེ་ཆུང་ལ་སྒྱིད་ལུག་སྟེ་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་འཇུག་པ་མྱི་སྤོ་བ། 

ལུས་ཀྱི་ཤ་རྱིམ་གྱིས་འབསོ་པ་སྟེ་སམ་པ། རྔུལ་ཁ་སྱི་བ་སྟེ་འགུལ་སྐོད་

ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་ཀང་ལུས་རྔུལ་བ། རང་ལག་བཞྱི་བོ་རེས་མོས་བྱདེ་

པའམ་ཡང་ན་ཆ་སྒྱིག་ནས་ན་རསེ་བེྱད་པ། རུས་ཚགིས་དང་ཤ་རུས་སོགས་

ཁལོ་ཞྱིང་ན་བ། ཆུ་རྒྱུས་གངོ་པ་ོཆགས་ཏ་ེམཉེན་པ་ོམདེ་པར་གྱུར་པ། ལུས་

འགུལ་སོྐད་བྱས་ཚ་ེལྷག་པར་ན་ཟུག་དག་པོས་སད་ངན་འཆརོ་བ། མཚན་

མ་ོལྷག་པར་ན་བ། ཉྱིན་མ་ོགཉྱིད་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་མཚན་མ་ོབྱ་ལྟར་ཡརེ་བ་མ་

ཟད། ཚགིས་རྣམས་གཡས་གཡནོ་དུ་འཁོྱག་ཅྱིང་ཐུར་དུ་བབས་སབས་པུས་

མསོ་གཟུགས་པའོྱི་ལྱིད་ཁྱགོ་དཀའ་ཞྱིང་པུས་ཚགིས་སུ་ན་ཟུག་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབ་
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བཅས་གྲུམ་ནད་ཀྱི་ཟྱིན་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པས་ས་ས་ནས་དུས་འགངས་སུ་

མ་སངོ་བར་སན་པ་བསྟནེ་གཏུག་བྱ་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན། 

ལྷག་པར་གྲུམ་ནད་ཚ་གྲང་གཉྱིས་ལས་ཁྲག་མཁྲྱིས་ཚ་བ་ཤས་ཆ་ེ

བའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཏམེ་ནག་གམ་ཚ་གྲུམ་ནྱི། ཐགོ་མར་ཆམ་པ་དང་རྱིམས་ཚད་

རྱིགས་ཀྱིས་ཆུ་སེར་གཡསོ་ནས་ཚ་བ་རྒྱག་པ་དང་སྦྲགས་དཔུང་ཚགིས་དང་། 

གྲུ་ཚགིས། པུས་ཚགིས་སགོས་ལྷུ་ཚགིས་ཆ་ེགྲས་ཁག་གཡ་ོསྐྲངས་བྱདེ་ཅྱིང་

གཡས་གཡནོ་ཆ་བསྒྱིགས་ནས་རེས་མོས་ཀྱིས་ན་ཟུག་གཏངོ་བ་མ་ཟད། ནད་

གཞྱི་ལྱི་རུ་འགྲ་ོསབས་ཚ་དདོ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་ནས་རུས་ཚགིས་རྣམས་སྐྲངས་ཤྱིང་

དམར་སྨུག་ཆགས་པ་དང་། རུས་ཚགིས་འཁོལ་བའམ་ཁ་འབེྱད་པ་ལྟ་བུའྱི་

ཟུག་གཟརེ་ལང་དུབ་ཅན་གཏངོ་བ། ཤ་པགས་བརེ་ཞྱིང་སྦྲྱིད་པ། ལྷག་པར་

དུ་སྟནོ་དཔྱིད་གཉྱིས་དང་།  གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལགོ་བྱུང་བ། མཚན་མའོྱི་

དུས། ལུས་འཁྱགས་པ་བཅས་ཀྱི་སབས་སུ་ནད་གཞྱི་ལྷག་པར་ལང་ཡངོ་གྱི་

ཡདོ་པ་རདེ།  ནད་ཡུན་རྱིང་ཙམ་སངོ་བའྱི་རསེ་ཡན་ལག་དང་། མཁལ་རདེ།  

ས་ེམཇྱིང་སགོས་ཀྱི་ཚགིས་རྣམས་བཟ་ོདབྱྱིབས་རྱིམ་ཤརོ་གྱིས་གྲུམ་ནད་ཀྱི་

ནད་རྟགས་གསལ་བར་མངོན་ཐུབ་པ་ཡདོ་ཀང་སན་གྱི་བཅོས་ཐབས་ཡདོ་

པས་སེམས་ལ་བཅང་དགོས། །གསོ་རྱིག་གཞུང་ལས། གྲུམ་ནག་ཁྲག་མཁྲྱིས་

ཚ་བ་ཤས་ཆ་ེབས། །སྐྲངས་མདགོ་ནག་ཅྱིང་ཟུག་ཆ་ེར་ཆུ་ཚ། །ཞསེ་ས།ོ།



6 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

བད་རླུང་གྲང་བ་ཤས་ཆ་ེབའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཏེམ་དཀར་རམ་གྲང་གྲུམ་

ནྱི། ནད་འདྱི་ལང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ནད་རྟགས་རྣམས་ཚ་གྲུམ་དང་དབེྱ་

བ་ཆརེ་མེད་ཅྱིང་། ཐགོ་མར་རང་ལག་གྱི་ཚགིས་ཕན་ཁག་གཡས་གཡནོ་

འཁདོ་སམོས་པར་ན་ཞྱིང་སྐྲངས་པ་ོཆུང་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ལྷུ་ཚགིས་ཆ་ེགྲས་

ཁག་ལ་མཆེད་པ་མ་ཟད། ཟས་སོམ་གྱི་དང་ག་ཞན་ལ་ལུས་སྟོབས་དང་

རང་ལག་གྱི་ཤ་ཤུགས་ཉམས་པ། ལྷག་པར་དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆ་ེསབས་

ན་བ། ཞགོས་པ་ཆུ་རྒྱུས་གངོ་ཞྱིང་རངེས་པ། སྒུལ་སྐོད་བྱདེ་སབས་ན་ཟུག་

གཏོང་བ། གཞན་ཡང་དདོ་བཅོས་དང་ཚ་བའྱི་ཡུལ་དུ་བད་ེསམ་བྱདེ་པ། 

ཁ་ཟས་ཀང་ནུས་པ་ལྱི་ལ་བསྱིལ་བའྱི་རྱིགས་གནོད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན།  

མཐར་བད་ཀན་འབྱརོ་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་ནས་ཡན་ལག་རེངས་

འཁུམས་ཆགས་ཏེ་སྒུལ་སྐོད་དང་བརྐང་བསྐུམ་གྱི་ནུས་པ་ཡངོས་སུ་ཤོར་

ནས་ཉལ་སར་ལུས་པ་དང་། ལུས་སྟོབས་ཉམས་པ་སོགས་ལ་བཅོས་

ཐབས་དཀའ་བས་སན་ཡུན་མུ་འཐུད་གང་ཐུབ་གཏོང་དགསོ་པ་ཡྱིན་ན།ོ 

།གསོ་རྱིག་གཞུང་ལས། གྲུམ་དཀར་བད་རླུང་གྲང་བ་ཤས་ཆ་ེབས། །སྐྲངས་

མདགོ་དཀར་ཞྱིང་ཟུག་ཆུང་ར་ཆུ་གྲང་། །ཞེས་སོ།།
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བཞྱི་པ། ཟས་སྤོད་ཀྱི་ཕན་གནདོ།

གྲུམ་ནད་ལ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྤོད།

ཕན་པའྱི་ཟས་སོམ་ཐད་རོ་ཚ་སྐྱུར་རྣོ་བའྱི་རྱིགས་ཏེ་སུར་པན་དང་

ཆང་སྐྱུར་སགོས་མ་ཡྱིན་པ་འཇུ་ས་བའྱི་རྱིགས་ཏེ་རམ་ཐུག་དང་ལ་ཕུག་

གྱི་ཐུག་པ་ད་ེབཞྱིན་འབས་ཐུག་ལ་ཤ་གསར་སགོས་ཀྱི་སྡརོ་རྒྱབ་ཏེ་སལོ་

ནས་བསྟེན་པ་དང་། ཚད་མཐུན་སོ་ནས་འཚ་ོབཅུད་ལན་པའྱི་ཟས་རྱིགས་

ཏ་ེས་ོཚལ་རྱིགས་དང་། འ་ོམ་དང་། རུས་ཐང་སགོས་བསྟནེ་ཚ་ེལུས་ཀྱི་ནད་

འགགོ་ནུས་པར་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པོ་ཡངོ་ཞྱིང་ཟུངས་ཞན་དང་རུས་

སབོ་སགོས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་འགགོ་པའྱི་ནུས་པའང་ཡདོ། 

ཕན་པའྱི་སོྤད་ལམ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་འོད་ལ་རན་ཙམ་བས་ོལ་སྣུམ་དང་རྱི་

མར་སགོས་བསྐུ་ནས་ཅུང་ཟད་མཉེད་དགསོ་པ་མ་ཟད་རྒྱུན་དུ་གྲང་ངད་

འགགོ་ཐུབ་པའྱི་སྱིན་བལ་གྱིས་བཟསོ་པའྱི་ཉལ་གསོ་སགོས་གནོ་པ་དང་།  

སྡདོ་ཁང་ཡང་རབ་བྱུང་ན་ས་ཡྱི་ཁང་བ་ཉྱིས་རྱིམ་དང་ད་ེམྱིན་དདོ་ཆ་ེབའྱི་

ཁང་པའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ནས་གྲང་བའྱི་ནད་གཞྱི་མྱི་འབྱུང་བར་འབད་དགོས་

པ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་སབས་སབས་སུ་པུས་མ་ོདང་མཁལ་རདེ་སགོས་སུ་དདོ་

མེད་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཐནོ་པའྱི་གནས་སུ་ཚྭའམ་བེྱ་མ་རསོ་པའྱི་དདོ་དུགས་



8 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

རྒྱག་པ་དང་རུས་ཚགིས་ཁག་ལ་ན་ཟུག་ལང་ན་ཆུ་ཚ་པོའྱི་ནང་སངས་ནས་

ན་ཟུག་འཇག་ཐབས་བྱ་དགསོ། མདརོ་ན་དུས་ཚགིས་བཞྱིའྱི་ཟས་སམོ་དང་

སྤོད་ལམ་གྱི་སྤང་བླང་ནྱི་དུས་ཚགིས་སོ་སསོ་ཁྱད་ཆསོ་དང་སྦྱར་ཏ་ེདབྱར་

དགུན་གཉྱིས་ལ་ཟས་སྤོད་དོ་བའྱི་རྱིགས་དང་སྟོན་དཔྱིད་གཉྱིས་ལ་ཟས་

སྤོད་བསྱིལ་བའྱི་རྱིགས་བསྟནེ་འསོ་པ་ཡྱིན་ན།ོ།

གྲུམ་ནད་ལ་གནོད་པའྱི་ཟས་སྤོད། གནོད་པའྱི་ཟས་སོམ་ཐད་ནད་ལང་

བཞྱིན་པའྱི་དུས་ར་ོཚ་བ་དང་རྣ་ོབའྱི་རྱིགས་ཏེ་སུར་པན་དང་སོག་བཙངོ་། 

ཆང་རག་དང་ཐ་མག་གྱི་རྱིགས། སན་སྣ་གར་པོ། ཚལི་ཞག་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས། 

ཞགོ་ཁོག ཉུངས་མ། སགོ་ཆགས་ཀྱི་ནང་ཁྲལོ་སགོས་མདརོ་ན་རུལ་སྐྱུར་

སྣུམ་ལྱི་ཚྭ་སགོས་དུག་འད་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་པས་སྤང་དགསོ། 

གནོད་པའྱི་སྤོད་ལམ་ཡང་དགུན་དུས་ས་དགངོ་གཉྱིས་སོགས་སུ་

ལུས་ཁམས་འཁྱགས་པ། ཞོར་དུ་འསོ་འཚམས་ཀྱིས་ལུས་སྦྱངོ་རན་ཙམ་

མྱི་བྱ་བ་ལུས་འགུལ་སྐོད་ཉུང་བ། རྒྱུན་དུ་ཆུ་གྲང་ནང་ཞུགས་ཆ་ེབ་དང་། 

རླན་སྟངེ་དུ་ཉལ་བ་དང་བསྡད་དགས་པ། གྲང་མོའྱི་རྱིགས་ཀུན་ལ་གཟབ་

ཅྱིང་གྲུམ་ནད་ཙམ་མ་ཟད་ནད་རྱིགས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་དགངོ་མོ་ཕྱི་

པརོ་ཆང་རག་དང་རྒྱན་པོ་འགདེ་ནས་ནམ་བསྐལ་བ་སགོས་ཀྱིས་གནོད་

པའྱི་སྤོད་ལམ་ཁག་སྤངོ་དགསོ་ས།ོ།
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ལྔ་པ། གྲུམ་ནད་སོན་འགོག་བྱ་ཚུལ།

སན་བཅོས་ལས་སནོ་འགགོ་གལ་ཆ་ེབའྱི་དཔ་ེབཞྱིན་ནད་གང་འད་

ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་སྤྱིར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ལ་ནད་མ་བྱུང་སནོ་དུ་སནོ་འགགོ་གྱི་

ཐབས་ལམ་བསྟནེ་རྒྱུ་ནྱི། གསོ་རྱིག་གཞུང་ལས། ནད་སངོ་རྐནེ་གཉྱིས་དན་

པས་རྟག་ཏུ་སྤངས། །ཞེས་བསྟན་པ་ལྟར། མྱིའྱི་འཚ་ོབ་དང་བསམ་བླའོྱི་

འཕལེ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ཁྲདོ་ནས། ཆེས་ཐགོ་མར་མྱི་རྣམས་གྲདོ་ཁགོ་

འགྲང་རྒྱུ་གཙ་ོབརོ་དམྱིགས་ནས་ཟ་མ་བཟས་ཤྱིང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་

ཞྱིམ་པའྱི་ར་ོབཅུད་ཉམས་སུ་མངོ་རྒྱུ་གཙ་ོབརོ་དམྱིགས་ནས་ཟ་མ་བཟས་

པ་རདེ།  ད་ཆ་འཚ་ོབ་དང་བསམ་བླ་ོཡར་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་ཡདོ་པའྱི་མྱི་རྣམས་

ཀྱིས་ཟས་བཅུད་གཙ་ོབརོ་དམྱིགས་ནས་ཟ་མ་བཟའ་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་དངེ་

སབས་སར་དང་མྱི་འད་བ་སྤྱི་ཚགོས་ནང་རང་བྱུང་མྱིན་པའྱི་ཟས་སམོ་འད་

མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་པ་དང་། མྱིའྱི་སྤོད་ལམ་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་འཁྲུག་ཆ་ཆ་ེ

བའྱི་དུས་འདྱིར། རྒྱུན་ལན་འཚོ་བའྱི་ནང་ཟས་མྱི་མཐུན་པ་དང་སྤོད་ལམ་

མྱི་མཐུན་པ་གཉྱིས་རང་རང་ས་ོསའོྱི་དན་ཤེས་དང་ལན་པ་བྱ་དགསོ།  ལྷག་

པར་གྲུམ་བུའྱི་ནད་རྱིགས་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་རྒྱུན་དུ་སནོ་འགགོ་བྱ་དགསོ་

པ་སྟེ། ཆམ་པ་དང་རྱིམས་ཚད་སོགས་ཀྱི་ནད་ཕགོ་སབས་དུས་ཐགོ་ཏུ་

སན་བཅོས་བྱ་དགོས་པ་དང་། ཟས་སོྤད་ལོག་པ། ལུས་ཁམས་འཁྱགས་
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པ། བཞའ་ཚན་ཆ་ེསར་བསྡད་ཡུན་རྱིང་བ།  གྲང་ལྷག་ཆ་ེབའྱི་གནས་དང་

ཡང་སོས་སུ་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་འགྱུར་ལགོ་མང་ཞྱིང་བརླན་གཤེར་ཆ་ེབའྱི་

ས་ཆར་སོང་བ་ཧ་ཅང་མང་བས་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་

ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་མཁོ་དང་བསྟུན་ནས་ཆ་རྐེན་དང་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེཡང་

ཚ་དདོ་ཆ་ེབའྱི་ཡུལ་དུ་ཁང་པ་དང་ལས་ཁུངས་སགོས་སུ་རླུང་འཁོར་དང་

གྲང་གགོ་བེད་སྤོད་ཤུགས་ཆེན་བྱདེ་པའྱི་འོག་བསྡད་ཡུན་རྱིང་བ། ཡང་

གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་དུ་ཞྱིང་ལས་དང་གསོ་སགོས་འཁྲུ་སབས་ལག་ཤུབ་

མེད་པར་ཆུ་ནང་ཡུན་རྱིང་ལས་ཀ་བེྱད་པ་བཅས་གྲུམ་ནད་སོང་གཞྱི་ཡྱིན་

ཏ།ེ དུས་རྒྱུན་དུ་དན་ཞྱིང་ཤསེ་པའྱི་སོ་ནས་ད་ོསྣང་དང་། རྒྱུན་ལན་ཚགིས་

དམྱིགས་སུ་གྲུམ་བུའྱི་བྱུག་སྣུམ་གྱིས་བསྐུ་མཉ་ེབྱ་ཐུབ་ཚེ་རང་ཉྱིད་ལ་

གྲུམ་བུའྱི་ནད་མྱི་འབྱུང་བར་དག་ེཕན་དང་། ལྷག་དནོ་ལུས་འཚ་ོཆ་ེབས་

ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་མཐོ་དགས་པ་རྣམས་ལ་ཚགིས་གྲུམ་ནད་འབྱུང་ཉེན་ཆ་ེ

བས་རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་ལུས་བངོས་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེལྱིད་ཚད་རན་པ་བཟོ་གལ་

ཆ།ེ  མདརོ་ན་གངོ་གྱི་གྲུམ་ནད་སངོ་རྐནེ་དང་གནོད་པའྱི་ཟས་སོམ་དང་

སྤོད་ལམ་བཤད་པ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་དང་། གོང་གསལ་ནད་རྟགས་

རྣམས་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་ཚང་ངམ་ར་ེགཉྱིས་བྱུང་འཕལ་ནད་ཀྱི་ཟུག་འཇགས་

ཐབས་ཀྱི་སན་བསྟནེ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།  དུས་འགངས་སུ་མ་སངོ་བར་
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སན་པ་བསྟེན་གཏུགས་ཀྱིས་སན་པའྱི་ངག་བཞྱིན་སན་བཅོས་མུ་མཐུད་

ལོྷད་མེད་བྱས་ནས་ནད་འདྱི་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་ཏ།ེ ནད་

འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཕྱི་ལུགས་ནས་གནས་སབས་ནད་ཟུག་འཇགས་ཐབས་ཀྱི་

སན་དང་ཁབ་འད་མྱིན་ཡདོ་པ་རྣམས་ཛ་དག་བྱུང་ན་ལས་དེ་མྱིན་ཡུན་རྱིང་

བདེ་སྤོད་མ་དགསོ་པ་གཙ་ོའདནོ་བྱ་དགསོ། གང་ལ་ཞ་ེན་བདོ་སན་གྱི་སན་

བཅོས་བྱདེ་སབས་ཕན་སྐེད་ཆ་ེཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡདོ་པས་ད་ེདནོ་

སམེས་ལ་བཅང་དགསོ་པ་ཡྱིན་ན།ོ།

 གཤམ་གསལ་གྲུམ་བུའྱི་ནད་ལ་ཕན་པའྱི་གསོ་རྱིག་སན་ཇ་དང་

བྱུག་སྣུམ་རྒྱུན་དུ་འསོ་འཚམས་བེད་སྤོད་བྱ་ཐུབ་ཚ་ེགྲུམ་ནད་འཕལེ་རྒྱས་

མྱི་འགྲ་ོབའྱི་སནོ་འགགོ་ལ་ཕན།

གྲུམ་བུའྱི་བྱུག་སྣུམ།             གྲུམ་བུའྱི་སན་ཇ།
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དྲུག་པ། གྲུམ་ནད་སོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཆུ་ལུམས་སོར།

 བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས། བཅོས་མའྱི་བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས་ནྱི་སན་རྫས་ལ་བརེྟན་

ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། གཙ་ོབོ་ར་ནད་དང་། རུས་ནད། པགས་

ནད་སགོས་བཅོས་དཀའ་བའྱི་ནད་རྱིགས་གསོ་བཅོས་བྱདེ་རྒྱུར་རང་བྱུང་

ཆུ་ཚན་ལས་ཀང་སྟབས་བད་ེཞྱིང་ཕན་ནུས་ཆ་ེབ་ཡདོ་ལ་ཐལ་ཆའྱི་སྐོན་

ཆ་ཡང་ཆུང་བའྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་ཡདོ། བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས་ཤོག་ཐུམ་འདྱི་ནྱི་

བོད་ཀྱི་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སན་ཁང་ཁག་སོགས་ནས་ཐབོ།

བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས་ཀྱི་ཕན་ཡནོ། སེམས་ཀྱི་ངལ་གསོ་བ་དང་། ལུས་ཀྱི་འདུ་

བ་སམོས་པ། ལུས་སྟོབས་འཕལེ་ཞྱིང་ར་ོཙ་སྐེད། ཚ་ེམདངས་རྒྱས། དགེ་

གྲུམ་དང་རང་འབམ་ནད་མཇུག་སོགས་ཀྱིས་ཆུ་རྒྱུས་རངེས་ཤྱིང་འཁུམས་

པ་དང་། ལུས་སྒུར་པརོ་སངོ་བ། རུས་ཚགིས་སསོ་ཤྱིང་སྐྲངས་པ། གྲྱིབ་སྐནོ་

དང་ར་དཀར་ནད་རྱིགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཞ་བ། ཤ་སམ་ཞྱིང་རྱིད་པ། ཤ་
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སྒྱིམ་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་པ། ཁྲག་རར་ཚ་བ་བེྱར་ནས་འབུར་འཁོྱག་ཏུ་སོང་

བ། རདེ་ར་འཆུས་པ། ཤ་བཀྲ་སོགས་པགས་ནད་ཆུ་སེར་གྱི་ནད། རྨ་རྱིང་པ་

དང་། རྨ་འབས། དནོ་སྣདོ་ཀྱི་སུར་ཡ། དུག་གྱི་ནད་ར།ོ རླུང་གྱི་སྐྲངས་སསོ། 

བུད་མདེ་ཀྱི་རླུང་ཚབས། ད་ེམྱིན་པགས་མདངས་ཉམས་པའམ་རྩུབ་པོ་

ཆགས་པ་སོགས་མདོར་ན་ནད་རྱིང་བཅོས་དཀའ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ནུས་

མངོན་གསལ་དདོ་པ་དང་ལག་ལནེ་སྟབས་བད་ེབའྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་ཡདོ།

བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས་རྒྱག་སྟངས། ལུམས་རྒྱག་སའྱི་སོྣད་ནྱི་ནད་པའྱི་གནས་

ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ནས་གཏན་འཁེལ་བེྱད་དགོས། དཔེར་ན། ལུས་སད་

ཡོངས་རྫོགས་ལ་ལུམས་རྒྱག་དགསོ་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་ཆེད་མངགས་

བཟསོ་པའྱི་(གཟུགས་པ་ོའཁྲུ་ས་ལྟར་)ལགས་གཞངོ་ཁབེས་གཅདོ་ཡདོ་པ་

ཞྱིག་དགོས་པ་དང་། ཆུ་ལྱི་ཀྲར་སུམ་ཅུ་ཙམ་ནང་དུ་སན་ཁུག་ད་ེབླུག་ནས་

སར་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་བཙསོ་པའྱི་སན་ཁུ་ཁྲུས་གཞོང་ནང་

བླུགས་ལ་དའེྱི་སྟངེ་ཁ་ཚར་མ་ེཏགོ་སྣ་ཚགོས་འདབེས་དགསོ་ཤྱིང་། ཚ་དདོ་

རན་པའྱི་སན་ཆུའྱི་ནང་ནད་པའྱི་མགོ་སེ་མན་ཆད་ཞུགས་དགོས། ནད་པ་

སན་ཆུའྱི་ནང་འཛུལ་ཁར་མགོ་དང་སྱིང་གར་ཆུ་ལག་ཐངེས་ཁ་ཤས་བརྒྱབ་

ཐགོ་ནད་གཞྱི་ཡདོ་སར་དལ་བུས་འཕུར་མཉ་ེགང་མང་གཏངོ་དགསོ། ཆུ་

ལུམས་རྒྱག་པའྱི་ཉྱིན་དང་པོར་སན་ཆུའྱི་དདོ་ཆུང་ཙམ་ཡྱིན་པ་ནས་རྱིམ་
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པས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཚ་རུ་གཏོང་དགསོ་ལ། ཆུ་ལུམས་ནང་ཞུགས་ཡུན་

ཡང་སར་མ་སུམ་ཅུ་ནས་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་དུས་ཚདོ་རྱིང་དུ་བཏང་སྟེ་ཆུ་ཚདོ་

གཅྱིག་བར་སྡདོ་པ་དང་། ཆུ་ལུམས་རྒྱག་ཡུན་ནད་བབས་དང་ཕན་སྐདེ་ལ་

གཞྱིགས་ཏ་ེབདུན་ཕག་གཅྱིག་ནས་གསུམ་བར་བརྒྱབ་ཆགོ 

རང་བྱུང་ཆུ་ཚན། རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་ཞེས་པ་ད་ེནྱི་བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་

ལུགས་ལས་ནད་གས་ོཐབས་ཀྱི་ལག་ལནེ་བཅ་ོབརྒྱད་ནང་གྱི་གལ་ཆ་ེཤོས་

གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་དསེ་དགེ་གྲུམ་གྱི་ནད་དང་། ར་དཀར་ནད། རུས་ནད་

སགོས་ཀྱི་རྐནེ་པས་ཡན་ལག་ཞར་བ། པགས་ནད་སགོས་ནད་རྱིང་བཅསོ་

དཀའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ནུས་མངོན་གསལ་དདོ་པ་དང་། ནད་པ་རང་ཉྱིད་

ཀྱི་འཚ་ོབ་དང་། དཔལ་འབྱརོ་གྱི་རྐནེ་ལ་མ་བལྟོས་པར་སྟབས་བད་ེཞྱིང་

ཟད་གྲནོ་ཆུང་བའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལན་པ་ན་དབུལ་ཕྱུག་ཚང་མས་བསྟེན་ཆགོ་

པ་ཡྱིན། རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་ད་ེཚ་ོདནོ་སའྱི་འགོ་ལ་དདོ་ཆ་ེབའྱི་གཏརེ་དངསོ་

སྣ་ཚོགས་ཡདོ་པ་དེ་ཚོས་ཆུ་ཚ་པོ་ཆགས་ཏེ་རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་བྱུང་བ་དང་

སྦྲགས་དའེྱི་ནང་མུ་ཟྱི་དང་། ཅངོ་ཞྱི། བག་ཞུན། རྡ་ོཞ།ོ བག་མཚུར་སགོས་

གཏརེ་དངོས་སན་རྫས་མང་པ་ོཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོབཞུར་ནས་འདསེ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་

སྟབས་དསེ་ནད་རྱིགས་བཅོས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། འདསེ་པའྱི་གཏརེ་

དངོས་མྱི་འད་བར་བརྟནེ་ནས་ཆུ་ཚན་སོ་སའོྱི་དྱི་མ་དང་། མདགོ ར་ོནུས་
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སགོས་མྱི་འད་བ་ཡདོ་ལ། ད་ེདག་གྱི་ནད་རྱིགས་མྱི་འད་བ་བཅསོ་ཐུབ་པའྱི་

ཁྱད་ཆསོ་ཀང་ཡདོ་པ་རདེ། 

ཆུ་ཚན་གྱི་དབྱ་ེབ་དང་ཕན་ཡནོ། 

༡། གཙ་ོབ་ོམུ་ཟྱི་དང་འདསེ་པའྱི་ཆུ་ཚན་ཡྱིན་ན་ཆུ་མདགོ་སརེ་ཞྱིང་ར་ོ

ཁ་བ་དང་། མུ་ཟྱིའྱི་དྱི་མནམ་པ། ཁརོ་ཡུག་ཏུ་མུ་ཟྱི་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་བཅས་

ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་པ། དསེ་གཙ་ོབ་ོཤ་བཀྲ་དང་། མཛ་ེནད། ཆུ་སརེ་གྲང་བའྱི་

ནད་བཅས་ལ་ཕན་ཞྱིང་རླུང་ནད་ཀྱི་རྱིགས་ལ་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། 

༢། གཙ་ོབ་ོཅངོ་ཞྱི་དང་ཞ་ཉ་ེའདསེ་པའྱི་ཆུ་ཚན་ཡྱིན་ན་ཆུ་མདགོ་དྭངས་

ཤྱིང་དྱི་མ་མེད་པ་དང་། ཇ་ཆང་ལ་བླུགས་ན་མདོག་མྱི་འགྱུར་བ། ཁོར་ཡུག་ཏུ་

ཅངོ་ཞྱི་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་པ། དསེ་གཙ་ོབ་ོཕ་ོབ་སྨུག་

པོའྱི་ནད་དང་། དུག་ནད། ཚད་རྱིངས་ཀྱི་ནད་བཅས་ལ་ཕན་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ།



16 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

༣།  གཙ་ོབོ་བག་མཚུར་དང་འདསེ་པའྱི་ཆུ་ཡྱིན་ན་ཆུའྱི་མདགོ་ས་ོ

ནག་ཅན་ལ་ང་ོབ་ོཉོག་པ་མཚུར་གྱི་ར་ོཡདོ་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་པ། 

དསེ་གཙ་ོབ་ོའབས་སྐྲན་དང་ཕ་ོབའྱི་ནད་རྱིང་ལ་ཕན་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། 

༤། གཙོ་བོ་བག་ཞུན་དང་འདེས་པའྱི་ཆུ་ཚན་ཡྱིན་ན་ཆུའྱི་མདགོ་སྨུག་

ལ་ར་ོཁ་ཞྱིང་དྱི་མྱི་ཞྱིམ་པ་དང་། ཁརོ་ཡུག་ཏུ་བག་ཞུན་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་

བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལན་པ། དསེ་གཙ་ོབོ་ཕོ་བ་སྨུག་པའོྱི་ནད་དང་། དགེ་

ནད། ཆུ་འགགས་ཀྱི་ནད་བཅས་ལ་ཕན་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། 

༥། གཙ་ོབ་ོརྡ་ོཞ་ོདང་འདསེ་པའྱི་ཆུ་ཚན་ཡྱིན་ན་གཞོབ་དྱི་ཁ་བ་དང་། 

ཁརོ་ཡུག་ཏུ་རྡ་ོསྐ་བ་ོམཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པའྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་པ། དསེ་གཙ་ོབ་ོཕ་ོབའྱི་

དདོ་ཉམས་པ་དང་། ཟས་མྱི་འཇུ་བ། གྲང་སྐྲན་བཅས་ཀྱི་ནད་ལ་ཕན་གྱི་ཡདོ། 

ཆུ་ཚན་བཟང་ངན་ནྱི། ཆུ་ཚན་ཡདོ་པའྱི་ས་ཕགོས་དརེ་སམ་གཤརེ་སམོས་

ཤྱིང་། དུག་རྱིགས་ཉུང་བ། ཤྱིང་ནགས་ཧ་ཅང་མཐུག་པོ་མེད་པ། ཆུ་གཞན་

དང་མ་འདསེ་པ། ཆུ་ཚན་རང་གྱི་ང་ོབོ་གསལ་བ། རྒྱུན་རྱིང་འཁྱྱིལ་ཞྱིང་

རུལ་བ་མ་ཡྱིན་པ། རླངས་པ་མ་འཁྱྱིལ་བ་གནེ་ལ་ཕྱིར་ཐནོ་ནས་འགྲོ་ས་

ཡདོ་པ། མཁས་གྲུབ་སྐསེ་ཆནེ་དམ་པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་ཅྱིང་བྱྱིན་གྱིས་

རླབས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པ་བཅས་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། དེ་ལས་ལོག་པ་རྣམས་



17གྲུམ་བུའི་ནད།

ངན་པས་སྤང་བླང་རྱིག་པས་དཔད་པར་བྱའ།ོ། 

ཆུ་ཚན་རྒྱག་པའྱི་ནམ་དུས། དཔྱིད་ཀ་དང་སྟོན་འཇུག་གྱི་དུས་གཉྱིས་ལ་

འཚམ་པ་ཡདོ་ད།ེ དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དབྱར་དུས་ཚ་སྟབོས་ཆ་ེབ་དང་། ཆར་

ཆུ་འདསེ་པས་ཆུ་ཚན་གྱི་ནུས་པར་ཤུགས་རེྐན་ངན་པ་ཐབེས་པ་དང་། དགུན་

དུས་གྲང་སྟབོས་འཕལེ་ཞྱིང་ས་ཆུ་འཁྱག་པས་སྡམོ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆུ་ཚན་

གྱི་ནུས་པར་བགགེས་འབྱུང་བར་བརྟནེ། དཔྱིད་ཀ་དང་སྟོན་ཀའྱི་དུས་དརེ་

གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་དདོ་གྲང་སམོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆུ་ཚན་གྱི་ནུས་པ་ཆ་ེ

བ། ནད་པའྱི་ལུས་ཁམས་དང་འཕདོ་པ་བཅས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ལན་ཡདོ།

ཆུ་ཚན་བསྟནེ་ཐབས། ནད་གཞྱི་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཚན་གྱི་ཡནོ་ཏན་

དང་རསེ་སུ་མཐུན་པའྱི་ས་ོནས་ཆུ་ཚན་དུ་གཞུག་དགོས་པ་ལས། ནད་དང་

ཡནོ་ཏན་གཉྱིས་པ་ོག་ོལགོ་ཏུ་སངོ་ན་ཆུ་ཚན་གྱི་ཆུས་ནད་གཞྱིར་ཕན་པའྱི་

སན་མྱི་བྱདེ་པར་ད་ེལས་ལགོ་ཏ་ེགནདོ་སྐནོ་ཡངོ་སྱིད་པ་ཡྱིན། ཆུ་ཚན་ནང་

ཞུགས་ཡུན་ཡང་ངེས་པར་དུ་སན་པའྱི་མངགས་བྱ་དང་ནད་བབས་ཚབས་

ལྱི་ཡང་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེཉྱིན་ལྔ་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་བར་གཞུག་དགསོ། ཆུ་ཚན་

ནང་ཉྱིན་དང་པརོ་ཆུ་ཚདོ་སར་མ་ ༣༠ ཙམ་སྡདོ་པ་ནས་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་དུས་

ཚདོ་རྱིང་དུ་བཏང་སྟ་ེཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་བར་སྡདོ་པ་དང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་



18 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

དུས་ཚདོ་ཐུང་དུ་བཏང་སྟ་ེམཚམས་གཅདོ་དགསོ། 

ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ་པ། བུད་མདེ་སྦྲུམ་མ། ཁྲག་ཤདེ་མཐོ་བ། སྱིང་གྱི་ནད། 

གང་ཡང་མ་ཟསོ་པ་ལོྟ་སྟངོ་དང་ཚ་བ་ན་བའྱི་སབས་ལ་ལུམས་དང་ཆུ་ཚན་

ལ་ཞུགས་མྱི་རུང་བ་མ་ཟད། ཆུ་ཚན་ནང་ཞུགས་ནས་དུས་ཡུན་ཉྱིན་གཉྱིས་

གསུམ་སོང་ཡང་ད་དུང་མགོ་ཡུ་འཁརོ་བ་དང་། སྱིང་གྱི་འཕར་གྲངས་

མགོགས་པ། སེམས་འཚབ་པ། ལུས་ཁམས་ལྱི་པོར་གྱུར་པ་སོགས་བྱུང་ན་

ཆུ་ཚན་རྒྱག་མཚམས་འཇོག་དགོས། ཆུ་ཚན་ནས་ཐནོ་མཚམས་ལུས་ལ་

རླུང་གྲང་མོ་མ་འཕགོ་པ་ལམ་སང་ཞྭ་ལྷམ་གོན་གོས་དོ་པོས་ལགེས་པར་

བཏུམས་ནས་གཟུགས་པ་ོད་ོབ་ོབྱདེ་དགསོ། ཐུག་པ་དང་ཁུ་བ་ཚ་བ་ོའཐུང་

ནས་ཡུད་ཙམ་གཉྱིད་ལགོ་ན་ཕན་ཆ་ེབར་གསུངས། རབ་བྱུང་ན་ཁྲག་ཤེད་

མཐ་ོདམའྱི་བརྟག་དཔད་ཡང་ཡང་བེྱད་དགོས་སོ།།                            

 བདུན་པ། ཞར་བྱུང་ས་ོཚལ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཕན་ཡནོ།

ཞགོ་ཁོག (Potato)

ཕན་ཡནོ། བད་ཀན་སྨུག་པོ་དང་ཕོ་བའྱི་ཟུག་

གཟརེ་འཇམོས། སྐྱུག་མརེ་འགགོ བཤང་

འགག་སེལ། བཞན་ཡང་རནེ་པ་ལེབ་གཏུབ་



19གྲུམ་བུའི་ནད།

བྱས་པ་ལུས་པགས་དང་རུས་ཚགིས་ལ་སྦྱར་བས་པགས་ཁྲ་དང་སྐྲངས་

གཟརེ་འཇོམས་པ་ལ་ཡང་ཕན།

དོ་སྣང་། ཕོ་དདོ་ཞན་ཞྱིང་གྲང་བའྱི་རྱིགས་ཏེ། ལུས་ཤ་འཚ་ོཆ་ེབ་དང༌། 

དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད། གསང་གནས་ནད། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད། ར་ོ

ཙ་ཉམས་པ་བཅས་ལ་གནདོ་ཅྱིང༌། ཞགོ་ཁགོ་ལང་ཁུའམ་སྤུ་རྡགོ་ཡདོ་པ་

རྣམས་ལ་དུག་རྫས་ཀྱི་ཆ་ཡདོ་པས་རྒྱུན་དུ་འཛམེ་དགོས།

ལ་ཕུག (Radish)

ཕན་ཡནོ།  ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་སྐདེ་ཅྱིང་ཟས་འཇུ། 

ལུད་པ་འདནོ། ལགོ་ནད་དང་སད་འགགས་སལེ། 

རྨ་རྱིགས་འཇོམས། རླུང་ནད་སེལ། ཆམ་ནད་

དང་སྐྲན་ནད་སནོ་འགོག་བེྱད། དབུགས་བསགས་ནད་དང༌། འབམ་ནད་དང་

འཁྲུ་བ་གཅོད་པར་ཡང་ཕན། 

དོ་སྣང་། ཁྲག་མཁྲྱིས་ཚ་བའྱི་ནད་རྱིགས་དང་ཕ་ོབའྱི་ནད་ལ་གནདོ།

མེ་ཏགོ་པད་ཚལ། (Cauliflower)

ཕན་ཡནོ། ཁྲག་དང་ཟུངས་སྟབོས་སྐདེ། གཉན་

ཁ་འཇོམས། རླུང་ནད་སེལ། གཞན་ཡང་ལུས་
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པའོྱི་ལྱིད་ཚད་སྲུང་འཛནི་དང་འབས་ནད་སནོ་འགགོ་བྱདེ་པར་ཡང་ཕན། 

དོ་སྣང་། བད་ཀན་གྲང་བ་དང་དགེ་གྲུམ་ནད་རྱིགས་ལ་གནདོ།

ལ་ོའཁོར་པད་ཚལ། (Cabbage)

ཕན་ཡནོ། ཕོ་བའྱི་ས་ོའཁྲགོ་དང་ཟུག་གཟརེ་

འཇམོས། གཉྱིད་འགུག ཕ་ོནད་སྨུག་པ་ོསལེ། 

གཞན་ཡང་སྱིང་རླུང་དང་འབས་ནད་སོན་

འགོག་བེྱད་པར་ཕན་ཞྱིང༌། ལོ་མ་སྣུམ་ལ་ཆ་ེབ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ཕྱི་ལ་

འབྱར་བྱས་པས་རྨ་འབྲུམ་དང༌། ཆུ་སེར་སྱིན་ཐརོ། ཟ་རངོ་བཅས་ལ་ཕན་

པར་བཤད། 

དོ་སྣང་། ཕ་ོབའྱི་འཇུ་སྟབོས་ཞན་པ་དང་གྲང་བའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་གནདོ།

ས་ོལ་ོསནོ་པ།ོ (Capsicum)

ཕན་ཡནོ། གཞང་འབྲུམ་སལེ། སྱིན་གསདོ། ཆུ་

སེར་འརོ་ནད་དང་མཛ་ེནད་འཇོམས། འབས་

དང་སྐྲན་འགོག་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

དོ་སྣང་། ཚལ་འདྱི་འཇུ་དཀའ་ཞྱིང་གྲང་བ་མཁལ་རདེ་ན་བའྱི་རྱིགས་ལ་གནདོ།
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པ་ལག (Spinach)

ཕན་ཡནོ། མཆྱིན་སྟབོས་སྐདེ་ཅྱིང་ཟུངས་ཁྲག་

གས།ོ ཁ་སམོ་པ་སལེ། ཟས་འཇུ་བའྱི་གྲགོས་

བེྱད། བཤང་འགག་སེལ། མཚན་ལོང་དང་གཞང་འབྲུམ་སེལ། ཁ་ལེ་དང་

པགས་པའྱི་རྨ་ཚད་འཇོམས། གཞན་ཡང་ཕྲུ་གུ་འཚར་སྐདེ་བེྱད་པར་ཕན། 

དོ་སྣང་། ཁྲག་ཤེད་དང་བཤལ་ནད་རྱིགས་ལ་གནདོ།

བཙངོ༌། (Onion)

ཕན་ཡནོ།  ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་སྐདེ་ཅྱིང་ཟས་འཇུ། 

དང་ག་འབེྱད། གཉྱིད་འགུག རླུང་དང་བད་ཀན་

སལེ། སྱིན་ཐརོ་འཇམོས། རང་འབམ་སལེ། ར་ོཙ་སྐདེ། གཞན་ཡང་ཁྲག་ཤོར་

གཅདོ་ཅྱིང་ཕ་ོལངོ་གྱི་འབས་ནད་སནོ་འགགོ་བྱདེ་པ་ལ་ཡང་ཕན། 

ད་ོསྣང་། མཁྲྱིས་ཚད་དང༌། ལུས་པརོ་དྱིས་མནམ་པ། རྔུལ་ནག་མང་བའྱི་

རྱིགས་ལ་གནདོ།

ཁ་ཏྱིག་ཚལ། (Bitter gourd)

ཕན་ཡནོ། ཚ་བ་དང༌། དུག་རྱིགས། སམོ་ཚད། 

རླུང་ཚད་དང་མཁྲྱིས་པའྱི་ནད་བཅས་ལ་ཕན་



22 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

ཞྱིང༌། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ལ་ཕན་པ་ོཡདོ། 

དོ་སྣང་། ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་ཞན་པ་ོདང་ཕ་ོབ་ན་བ། རླུང་ཤས་ཅན་ལ་གནདོ།

གོང་ལ་ཕུག (Carrot)

ཕན་ཡནོ། ཟུངས་ཁྲག་གསོ་བ། མཆྱིན་སྟབོས་

སྐདེ། ཚ་བ་སལེ། དུག་འཇམོས། མྱིག་གསལ་

བར་བེྱད། མཚན་ལངོ་སེལ། པགས་པ་རྩུབ་པོ་འཇམ་པར་བེྱད། གཞན་ཡང་

བཤང་འགག་སལེ་ཞྱིང༌། འབས་ནད་སནོ་འགགོ་བྱདེ་པ་བཅས་ལ་ཕན། 

དོ་སྣང་། ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་ཞན་པའྱི་རྱིགས་ལ་གནདོ།

ས་སྨུག (Ginger)

ཕན་ཡནོ། ཕ་ོབའྱི་ས་ོའཁྲགོ་དང་གཟརེ་ཟུག་

འཇོམས། བད་ཀན་བེ་སྣབས་དང་ལུད་པ་སེལ། ཁ་

ཟས་འཇུ། མེ་དདོ་སྐདེ། འཁྲུ་སྐྱུགས་གཅོད། ཁྲག་

གར་པ་ོས་བར་གཏངོ༌། ཟླ་མཚན་འགག་པ་འདནེ། ག་ོལུ་བ་སལེ། ར་ོཙ་གས།ོ བད་

རླུང་མགོ་འཁོར་བཅས་ལ་ཕན། 

དོ་སྣང་། ས་སྨུག་གྱིས་ལུས་དོད་ཚ་བ་སོང༌། ཁ་སམ་པ་དང༌། བཤང་བ་

འགག་པར་བེྱད།
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བརྒྱད་པ། སར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

བདོ་ཀྱི་སར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་ནད་རྱིགས་

སནོ་འགགོ་བྱ་ཚུལ་སྱིང་པ་ོམདརོ་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་བརདོ་རྒྱུ་ལགས་ན། 

ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་ནྱི། འགྲ་ོབ་མྱིར་དབུགས་ལནེ་པའྱི་ཐགོ་མ་ཕྲུ་གུ་སྐསེ་

ནས་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་བསོར་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། རྒྱུ་ཚན་

གང་གྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་མྱི་ཡངོ་གངོ་ནས་དའེྱི་ནང་སནོ་

འགོག་གྱི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་བསྟན་ཡདོ། གཟའ་དགུ་དང་དབྱངས་འཆར་

གནས་མལ་བཅུ་གཉྱིས་སབས་ཁྱྱིམ་དང་པ་ོལུས་ཀྱི་ས་རུ་གཟའ་སར་དག་

པའོྱི་སབས་ནད་དང་བར་ཆད་ཟགོས་ཡངོ་སྱིད་པའྱི་སནོ་བརྡ་བཏང་ཡདོ། 

དའེྱི་སབས་ཞབས་རྱིམ་སགོས་གསུང་ཡདོ་པས། ད་ེདག་གནང་བ་ཡྱིན་

ན་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་སནོ་འགགོ་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། སོ་སའོྱི་

མྱི་ཚའེྱི་ནང་ལ་ལས་དནོ་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡངོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཚ་ེརབས་ལས་

རྱིས་བསརོ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ནད་དང་བར་ཆད་

སགོས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཀང་ཡྱིན།

སགེ་རྱིས་ནྱི། ང་ཚའོྱི་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལོ་ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་སུ་ལོ་སོ་

སརོ་སགེ་རྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་ལོ་སགེ་དང་དགུ་མྱིག་སགོས་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ་
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སགོས་བཀདོ་ཡདོ་པས་ད་ེདག་ནྱི། ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར་ལས་དནོ་སགོས་ལ་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་མྱི་ཡངོ་ཆདེ། འགགོ་ཐབས་

ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཀང་ཡྱིན་པས། ད་ེདག་ལ་རང་རང་ས་ོསསོ་ད་ོསྣང་དང་། ས་ོ

སའོྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལ་དཔགས་པའྱི་ཞབས་རྱིམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་

གང་རུང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ད་ེནྱི་ལ་ོགཅྱིག་ནང་གྱི་ནད་དང་བར་

ཆད་སགོས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཡྱིན།

ནད་རྱིས་ནྱི། ནད་བྱ་ེབག་གང་རུང་གྱི་མནར་པ་ཡྱིན་ན། ནད་གཞྱི་ཆ་ེརུ་མྱི་

འགྲོ་བ་དང་། ནད་ཛ་དག་ཏུ་མྱི་འགྲོ་བའྱི་སོན་འགགོ་སགོས་ཡྱིན་པ་མ་

ཟད། ང་ཚའོྱི་བདོ་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་ལ་ནད་ཐགོ་མར་མནར་བའྱི་སབས་

སུ་ནད་རྱིས་བསརོ་རྒྱུའྱི་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མདེ། ནད་མནར་ཡུན་རྱིང་བྱུང་བ་

དང་། ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེན་པོ། ནད་གཞྱི་ཛ་དག་ཅན་དུ་གྱུར་སབས་ནད་

རྱིས་བསརོ་གྱི་ཡདོ། ནད་རྱིས་སུ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་གྲོ་གཏོ་བཅོས་གནང་

བ་ཡྱིན་ན། ནད་མནར་ཡུན་རྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ནད་ཚབས་ཆནེ་པོར་མྱི་

འགྱུར་བ། ནད་གཞྱི་ཛ་དག་ཅན་དུ་མྱི་འགྲོ་བ་སགོས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཡངོ་

གྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ནད་ཐགོ་ལ་སན་གྱིས་ནུས་མཐུ་མྱུར་བ་དང་། ནད་དག་

སྐདེ་མྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་གྲགོས་སུ་གྱུར་གྱི་ཡདོ།



25གྲུམ་བུའི་ནད།

ཁྱད་པར་དུ་གྲུམ་བུའྱི་ནད་ཀྱི་རྱིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ནྱི།

གྲུམ་བུའྱི་ནད་དང་ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད། སྤྱིར་བཏང་གྱི་

རྱིམས་ནད་སགོས་དང་། སྱིན་ཐརོ་རྱིགས། རྒྱུ་ནད་རྒྱུ་ཟརེ་གག་པའྱི་ནད་

དང་། བསམ་སེའུ་ནད། གཟརེ་ཐུང་ཡམས་ནད། སྱིང་རླུང་། ཚད་པའྱི་ནད། 

ཡ་མ་ནག་པ།ོ མེས་ཚགི་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནད་སགོས་དང་། གཟའ་སར་ས་

བདག་སགོས་མ་ེཁམས་ཀྱི་གནདོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་རྱིམ་གྲོ་གཏོ་བཅསོ་

མདརོ་བསྡུས་ནྱི། མཁའ་གྲ་ོགྲྱིབ་སལེ་ལམ། ཁྲུས་གསལོ་བྱ། བྱདེ་ཐུབ་ན་མ་

མའོྱི་མདསོ་དང་ད་ེམ་བྱུང་ཚ།ེ མ་མ་ོའཁྲུལ་སངོ་གྱི་གཏརོ་མ་གཏངོ་། ལྷ་

བསངས་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་ཚ་ེམད་ོཚ་ེགཟུངས་དང་། ཡངས་པའྱི་གྲངོ་ཁྱརེ་

དུ་འཇུག་པའྱི་མད།ོ རྱིམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་གཟུངས་རྣམས་འདནོ། གངོ་ལྟར་

པག་གྱི་རྟའྱི་གླུད་ཀྱི་གཟུགས་དམར་ཞུར་གཡུ་དང་ཟངས་ཆུང་བཀལ་ལ། 

བརྱི་བྱ་རང་རང་ས་ོསའོྱི་སྤར་ཁའྱི་བདུད་གཅདོ་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་བྱའ།ོ།

གྲང་གྲུམ། བྱྱིང་ཞྱིང་འཐྱིབས་ནས་འགྲ་ོམྱི་ཤསེ་པའྱི་ནད་དང་། གྲང་

གྲུམ་གྱི་ནད། མཆརེ་པའྱི་ནད། གད་པའྱི་ཁ་ནས་ལྷུང་བའྱི་རྨས་སྐོན་གྱི་

ནད། སྐྲན་གྱི་ནད། ཟ་འཕྲུག་གྱི་ནད། ས་ཕུག་དང་བག་ཕུག་རྡྱིབ་ནས་རྨས་

སྐོན་ཤརོ་བ་རྱིགས། པགས་ནད། ཤུ་བ་ལ་སགོས་པ་དང་། གཟའ་སར་ས་

བདག་སགོས་ས་ཁམས་ཀྱི་གནདོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་སགོས་ལ་རྱིམ་གྲོ་གཏོ་



26 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

བཅོས་མདརོ་བསྡུས་ནྱི། བྱདེ་ཐུབ་ཚ་ེམ་མ་ོསྱིད་པའྱི་ཁྲམོ་མདསོ་གཏངོ་། 

ད་ེལྟར་མ་ཐུབ་ཚ་ེམ་མའོྱི་འཁྲུལ་སོང་གཏརོ་མ་གཏོང་། ཆོས་སུ་གཙུག་

གཏོར་གདུགས་དཀར་དང་། བགྲེས་མསོ་ཞུས་པའྱི་མད་ོགང་མང་ཀགོ 

གོང་ལྟར་པག་གྱི་གླུད་མཛ་ོའམ་ལུག་གྱི་གཟུགས་ལ། དར་མཚོན་སྣ་ལྔ་

དང་། དར་ཟབ་གསོ་ཆནེ། དམག་ཆས་ཀྱི་ཕུབ། ནད་པའྱི་གསོ་དང་བཅས་

པ་ནད་པ་རང་རང་སོ་སའོྱི་སྤར་ཁའྱི་བདུད་གཅོད་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་

བྱ། དའེྱི་རསེ་སུ་བྱདེ་ཐུབ་ཚ་ེབདུད་ཀྱི་ཞལ་བསྒྱུར་བྱ། ད་ེལྟར་མ་ཐུབ་ཚ་ེ

ཤེས་སྱིང་བདུད་བཟོླག་བྱའ།ོ།

འདྱི་ནྱི་གྲུམ་བུའྱི་ནད་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིམ་གྲོ་རགས་བསྡུས་ཙམ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་པ་ནད་རྱིས་ཐགོ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་གྲོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་

ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངསེ་ཡྱིན་པས། ཚང་མས་དལ་འབྱརོ་གྱི་མྱི་ལུས་

རྱིན་ཆནེ་ཐབོ་འདྱིར་ནད་དང་གནདོ་པས་མྱི་གསོ་ཤྱིང་། ལུས་སམེས་བད་ེ

བར་གནས་ཤྱིང་འདྱི་ཕྱིའྱི་འདདོ་དནོ་ལགེས་པར་བསྒྲུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་

ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པས་ས།ོ།  །།



      འགན་ཁུར་བ་གཙ་ོབ།ོ འགན་འཛནི་བཀྲ་ཤྱིས་ཚ་ེརྱིང་ཕུ་རྱི།

        སོབ་སྟོན་པ་གཙ་ོབོ།  སན་པ་གཙ་ོབོ་ཚ་ེདབང་རྟ་མགྲྱིན།

                རོམ་སྒྱིག་པ།  ནད་གཞྱི་སནོ་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།

དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱིད་འཛམོས།

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལས་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་ཤསེ་བྱ།

Disclaimer: This health prevention booklet is made possible 
by the support of the American people through the United 
States Agency for International Development (USAID). 
 The contents of this booklet is the sole responsibility of 
Men-Tsee-Khang (Sowa-Rigpa) and do not necessarily reflect 
the views of USAID or the United States Government.

གསལ་བཤད། ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་དེབ་ཕེང་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཨ་རྱི་མྱི་

མང་གྱིས་རམ་འདེགས་ལས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་བསྟན་པའྱི་དོན་གནད་

ཡོངས་རོྫགས་བོད་ཀྱི་སན་རྱིས་ཁང་ཁོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ལས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་

ངམ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐུན་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་མེད།

སབོ་སྟནོ་པ།  སན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་ལྷ་སོྒན།  སན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སན་རམས་པ་

བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།  སན་རམས་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།  སན་རམས་པ་ཡ་ེཤེས་མཁའ་འགྲ།ོ  སན་རམས་

པ་ཡ་ེཤསེ་རྡོ་ར།ེ  སན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་བད་ེབྱདེ།  སན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་ནརོ་བུ།  སན་རམས་པ་རྡོ་

ར་ེརབ་བརྟན།  སན་རམས་པ་སྐྱིད་འཛམོས།     

རོམ་སྒྱིག་པ།  སན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྱིས་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་སན་གྲགས།  སན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱྱིན་པ།  སན་རམས་པ་རྱིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སན་པ་བསྟན་འཛནི་ཡེ་ཤེས།                  

སན་པ་བསྟན་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ།  སན་པ་ཨོ་ཤདོ་བསོད་ནམས་སྒལོ་དཀར།  སན་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།  

སན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།


