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ཆམ་རྱིམས། 

དང་པ།ོ ཆམ་རྱིམས་ཀྱི་ངོ་སྤདོ།

ཆམ་རྱིམས་ཟརེ་བ་ད་ེནྱི་སྣ་ཁུང་གཡས་གཡནོ་ནས་ར་ར་ོརྐང་

གཉྱིས་ཀྱི་མར་སྣ་ེཟངས་དུང་ཁ་གདངས་བ་ལྟར་ཐུར་དུ་བསྟན་ཡདོ་པ་དརེ་

ནད་དུག་རླུང་དང་རྡུལ་འཚུབ་སགོས་བཙགོ་གྱིབ་ཕགོ་པ་དང་ཟས་སྤོད་

ལགོ་པ་ལས་ཆམ་ལ་ཕབ་པས་ན་ཆམ་པ་དང་། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཆམ་པ་ཕགོ་

པའྱི་ནད་པའྱི་ཁ་རླངས་སོགས་བརྒྱུད་ནས་མྱི་ནད་མེད་གཞན་དག་མང་པོར་

གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་རྱིམ་པས་འག་ོབ་ལ་ཆམ་རྱིམས་ཞེས་ཟརེ་བ་ཡྱིན། 

ཆམ་རྱིམས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་དུས་ཚགིས་རརེ་བྱུང་བས་འགསོ་མགགོས་

པ་དང་། ཡངོ་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལ་ོན་རྒན་གཞནོ་ཚང་མར་

ཕགོ་པའྱི་ནད་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོལུས་ཀྱི་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་མ་ལག་

ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ལྷག་པར་ལོ་ན་རྒས་པ་དང་། བྱྱིས་པ། 

ལུས་ཀྱི་ཟུངས་སྟོབས་ཞན་ཞྱིང་གཅངོ་ནད་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་ནད་འདྱི་ལྱི་

ལ་ན་ཡུན་རྱིང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཀླད་ཚད་དང་། ག་ོཚད། བཤལ་རྱིམས་

སོགས་རྱིམས་ནད་གཞན་དག་ཀང་འགོ་སླ་བ་ཡདོ།



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

གཉྱིས་པ། རྒྱུ་རྐནེ།

ཆམ་རྱིམས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྱིམས་ནད་སྤྱི་དང་འདྲ་བ་ལ། སྐ་ེམཆདེ་

ཀྱི་རྐནེ་ནྱི་མྱི་གཙང་བའྱི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་དང་ཁ་ཟས་སགོས་འདྲསེ་པ་

དང་། སྣ་བུག་གཡས་གཡནོ་གྱི་ར་ལ་རྡུལ་འཚུབ་དང་གྱིབ་སགོས་ཕགོ་

པས་ར་དེ་ཆམ་ལ་ཕབ་པས་ཆམ་ནད་འབྱུང་བ་དང་། གཞན་ཡང་བ་

མའོམ་ཆུ་རྡུལ་གྱི་ཟྱིལ་བ་དང་། ཐལ་རྡུལ་སགོས་ཕགོ་པ་དང་། ག་ོབུར་དུ་

རྣ་བའྱི་ཡུལ་དུ་སྒྲ་དྲག་ཏུ་བསྒྲགས་པ་ཐསོ་ཤྱིང་སེམས་ལ་འཇྱིགས་དངངས་

བྱུང་ནས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་འདུ་བ་འཁྲུགས་པ་དང་། གཉྱིད་ཡརེ་བ། ཡང་ན། 

གཉྱིད་ཀྱིས་འཐྱིབས་ནས་ལགོ་དྲགས་ཤྱིང་སས་མག་ོམཐ་ོབ། ཆུ་གང་མང་

དུ་འཐུངས་པ། ཉལ་པོ་སྤད་དྲགས་པ། རྒྱུན་ལྡན་གཙང་འཕདོ་ལ་ད་ོསྣང་

མདེ་པའམ་ཆུང་དྲགས་པ། མ་ེཡྱི་དུད་འཚུབ་ཕགོ་པ་སགོས་ཀྱིས་རླུང་ཤས་

ཆརེ་རྒྱས་ཤྱིང་ཉེས་པ་དག་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ནས་ཆམ་ནད་སེྐད་པ་མ་ཟད། 

ཁྱད་པར་དུ་དགུན་དཔྱིད་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལོྡག་བྱུང་བ་དང་། ལུས་

སྟོབས་ཞན་ཞྱིང་ནད་འགགོ་གྱི་ནུས་པ་ཆུང་བའྱི་སབས་སུ་འདུ་ལོང་ཆ་ེ

སར་ཕྱིན་ནས་དུ་བ་རླངས་པས་རྱིམས་དྲྱི་སྣ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལུས་ངག་

གྱི་སྤོད་ལམ་དྲག་ཤུལ་བྱས་པ་དང་། ཁ་ཟས་བསྱིལ་དྲདོ་འགངས་ལྟགོས་

སོགས་མ་སམོས་ཤྱིང་ལུས་ཁམས་དང་མྱི་མཐུན་པ་དེ་ཡྱི་དབང་གྱིས་

འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པས་ལུས་ཁམས་ལ་ག་ོབུར་དུ་ཚ་གང་འཐབ་པ། ཐལ་
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རྡུལ་དང་། ཆམ་རྱིམས་ཀྱི་ནད་ཕགོ་པའྱི་ནད་དུག་དེ་ནད་པའྱི་སྣ་ཁུང་དང་། 

ག་ེབ་མགྱིན་པ་བཅས་སུ་གནས་ཀྱི་ཡདོ་སྟབས་ནད་པས་ག་ོདང་ཧབ་སྦྱིད་

རྒྱག་པ། སད་ཆ་ཤོད་པ་སོགས་ཀྱི་སབས་མཁའ་རླུང་བརྒྱུད་ཡམས་ཐབས་

སུ་རྱིམ་གྱིས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་འགསོ་ཁྱབ་བྱུང་ནས་ཆམ་རྱིམས་ཀྱི་

ནད་སླངོ་གྱི་ཡདོ།

གསུམ་པ། དབེྱ་བ།

ཆམ་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེབ་བཞྱི་སྟ།ེ ༡།  གེ་བར་བབས་པས་ག་ེཆམ་དང་། ༢།  གོ་

བར་བབས་པས་གོ་ཆམ། ༣། རྱིམས་དང་བསོངས་པས་རྱིམས་ཆམ། ༤། 

སྣ་ལ་བབས་པས་སྣ་ཆམ་དང་ད་དུང་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ཤས་ཆ་ེ

ཆུང་དབང་གྱིས་མྱི་འདྲ་བ་མང་ངོ་།། 

བཞྱི་པ། ནད་རྟགས།

སྤྱིའྱི་རྟགས།

 ནད་ད་ེཕགོ་ཡངོ་བའྱི་སབས་སུ་ཐགོ་མར་གང་ཤུམ་རྒྱག་པ། 

 མག་ོདང་ཚགིས་གཞྱི་ཚང་མ་ན་བ། 

 ཧབ་སྦྱིད་རྒྱག་པ། 

 རྐན་ཕུགས་དང་ག་ེབ་དམར་པ་ོཆགས་པ། 



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

 ག་ེབ་དང་སྣ་བུག་གཉྱིས་ཀ་ཚ་ཞྱིང་འགགས་པ། 

 སམོ་དད་ཆ་ེབ། 

 ཚ་བ་རྒྱས་པ། 

 ལུས་ཡངོས་ཀྱི་ཤ་སྒྲྱིམ་ལ་ན་ཟུག་གཏངོ་བ། 

 ལུས་ཉོབ་པ། 

 ག་ོརྒྱག་པ། 

 སྣ་ཆུ་མང་པོ་འཛག་པའམ་སྣ་ཁག་འདནོ་པ། 

 ཟས་ཀྱི་བ་ོབ་ཤརོ་བ་དང་དང་ག་མདེ་པ། 

 ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ན་འ་ོམ་སྐྱུག་པའམ་ཡང་ན་གོད་ཁོག་བཤལ་བ། 

 བྱྱིས་པ་དང་ལ་ོན་རྒས་པ། ལུས་ཀྱི་ཟུངས་སྟབོས་དང་ནད་འགོག་ནུས་

པ་ཞན་པའྱི་རྱིགས་ལ་ནད་འདྱི་ཕགོ་ན་ནད་གཞྱི་ལྱི་ཞྱིང་ནད་གཞན་

འག་ོསླ་བས་ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་ཟས་སྤོད་སྨན་བཅོས་ལ་གཟབ་ནན་

གྱིས་ནད་འདྱི་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པའྱི་བོ་རེ་གཏད་དགོས་སོ།།

བེྱ་བག་གྱི་རྟགས།

༡།  ག་ེཆམ་གྱི་རྟགས། 

 ཐགོ་མར་ག་ེབ་ཚ་ཞྱིང་སད་འགག་པ། 

 རྐན་དང་མཚུལ་པ་བཅས་ཚ་བ།



viiཆམ་རིམས་ནད།

 བར་དུ་སྣ་ཆུ་འཛག་པ་དང་། མཚུལ་པ་འགག་པ། 

 ཐ་མར་ཧབ་སྦྱིད་མང་ཞྱིང་ཡང་ཡང་བསྟུད་ནས་རྒྱག་པ་སོགས་

ཡྱིན་པས་གེ་ཆམ་སགོས་ཆམ་ནད་ཆུང་ངུའྱི་རྱིགས་ལ་ཟས་སྤོད་

སོགས་གཟབ་ནན་བྱས་ན་སྨན་བཅོས་མྱི་དགོས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

དྲག་སྐདེ་ཡངོ་ཐུབ་པའང་ཡདོ།

༢།  ག་ོཆམ་གྱི་རྟགས། 

 ཐགོ་མར་ག་ེབ་ཚ་ཞྱིང་སད་འཛརེ་བ། 

 བར་དུ་གོ་མང་བ་དང་། མགོ་དང་བང་རྒྱབ་ན་བ། 

 ཐ་མ་ལུད་པ་རྣག་ཏུ་ལུ་ཞྱིང་ག་ོགཅངོ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། 

 ལྷག་པར་གོ་ཆམ་འདྱི་དུས་སུ་བཅོས་ཐབས་མཐར་ཕྱིན་པ་ལགེས་

པ་ོམ་བྱུང་ཚ་ེདངེ་སབས་འགསོ་ཁྱབ་ཆ་ེབའྱི་ག་ོགཅངོ་ཆནེ་པ་ོཟད་

བེྱད་ (TB) དང་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་སགོས་སུ་འགྱུར་ཉེན་ཆ་ེ

བས་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་པ་ཡྱིན།

༣།  སྣ་ཆམ་གྱི་རྟགས། 

 སྣ་ནང་ཚ་བ། 

 ཟ་གཡའ་ཡང་ཡང་བེྱད་པ། 



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

 སྣ་ཆུ་མང་དུ་འཛག་པ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། 

 ལྷག་དོན་ཡ་མ་དང་བསོང་ཚ་ེསྣ་ནང་ཤ་ལུ་སྐསེ་ནས་གཉན་ཁ་རྒྱས་

ཤྱིང་ཡུན་རྱིང་སོང་བའམ་

སྨན་བཅོས་ལེགས་པོ་དང་

ཟས་སྤོད་ལ་དོ་སྣང་མ་བྱུང་

ན་སྣ་འབས་ (Cancer) ལ་

འགྱུར་ཉེན་ཡདོ།

༤།  རྱིམས་ཆམ་གྱི་རྟགས། 

   མགོ་ན་བ།ཚ་བ་འཕར་བ།   ཧབ་སྦྱིད་རྒྱག་པ།  རུས་ཟུག་རྒྱག་པ།   གོ་རྒྱག་པ།  མྱིད་པ་ན་བ།



ixཆམ་རིམས་ནད།

 རྱིམས་ཆམ་ནྱི་ཆམ་ནད་གཞན་ལས་འགསོ་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་། 

ཡངོ་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 ཐགོ་མར་ཕགོ་སབས་མགོ་དང་རྐང་ལག་གྱི་ཚགིས་རྣམས་ན་བ། 

 བྱྱིན་ཉྭར་ན་ཟུག་གཏངོ་བ། 

 ར་ོསྟདོ་མྱི་བད་ེཞྱིང་བརླ་རྐདེ་བརྡུངས་སམ་བྱདེ་པ། 

 ཁ་ཏྱིག་ཁ་བ། 

 དང་ག་མྱི་བད་ེབ། 

 གང་ཤུམ་བེྱད་པ། 

 སདོ་ལ་ཤ་དྲདོ་ལྷག་པར་ཚ་བ། 

 མཚན་ལ་རྱི་ལམ་ཟ་ཟྱི་མང་བ། 

 སབས་དརེ་སྤོད་ལམ་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་དང་། ཟས་སོམ་ཤ་ཆང་

སོགས་དྲདོ་བཅུད་རྱིགས་ཤོར་ནས་ནད་རྒྱས་པར་གྱུར་ན་ཆམ་པར་

སྐྱུར་ཤརོ་བ་ཞསེ་ནད་འདྱིའྱི་འཆྱི་བ་མང་དུ་འབྱུང་ཕྱིར་ཟས་སྤོད་ལ་

ད་ོནན་བྱདེ་དགསོ་ས།ོ། 

ལྔ་པ། ཟས་སྤོད་ཀྱི་ཕན་གནདོ། 

ནད་གང་ཞྱིག་ལ་གསོ་བར་བྱེད་པའྱི་གཉེན་པོ་ཟས་སྤོད་སྨན་



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

དཔད་བཞྱི་ཡྱི་ནང་ནས་ཟས་སོམ་གྱི་ཕན་གནོད་སོགས་ལེགས་པར་

བརྟགས་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་ལོངས་སྤད་ན་ལུས་དང་སགོ་ལ་ཉ་ེབར་ཕན་པས་

ཡུན་རྱིང་དུ་འཚ་ོཐུབ་ཅྱིང་། གལ་ཏེ་དངེ་དུས་ཀྱི་སྟབས་བད་ེདང་བཅོས་

མའྱི་ཟས་སམོ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཡདོ་པ་རྣམས་བག་མདེ་དུ་ཟསོ་ཤྱིང་འཐུང་

སྟེ་དམན་ལྷག་ལགོ་པ་གང་རུང་གྱུར་ན་ནད་ཅྱི་རྱིགས་པ་སྐེད་ད་ེའཕལ་དུ་

ལུས་དང་། སགོ་ལ་གནདོ་པར་འགྱུར་བ་དའེྱི་ཕྱིར་ཟས་སོམ་གྱི་སྦརོ་བ་ལ་

ལྷག་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ། ལུས་སམེས་ལྷན་ཅྱིག་དུ་འཚ་ོབའྱི་

སགོ་ནྱི་ཁམས་སོམས་པའྱི་ལུས་ཟུངས་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་། ལུས་ཟུངས་ནྱི་

སྐེད་བྱདེ་ཀྱི་ཕོ་བའྱི་མ་ེདྲདོ་ལ་རག་ལས་པ་དང་། ཕོ་བའྱི་མ་ེདྲདོ་ད་ེཡང་

ཕན་གནདོ་ཀྱི་ཟས་སམོ་སགོས་ལ་རག་ལས་ཡདོ། 

 གཙོ་བོ་ནམ་དུས་ལ་གཞྱིགས་པས་ཆུ་བསོལ་མང་ཙམ་བཏུང་

དགསོ་ཏེ། ཆུ་བསོལ་གྱིས་ཕོ་བའྱི་མེ་དྲདོ་སྐེད་ཅྱིང་ཟས་འཇུ་བ། 

ཆམ་པ་སགོས་ནད་རྱིམས་ཆུང་བའྱི་རྱིགས་སནོ་འགགོ་ལ་ཕན། 

 རྒྱུན་ལྡན་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་ཕ་ོབའྱི་འཇུ་སྟབོས་ལ་གཞྱིགས་པས་

ཉྱིན་རརེ་ནས་གའོྱི་རམ་པ་ཐངེས་ར་ེབསྟནེ་ན་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་སྟབོས་

སྐདེ་པ་མ་ཟད་ཆམ་རྱིམས་སགོས་སནོ་འགགོ་ལ་ཕན། 

 ད་ེབཞྱིན་ཡུན་སངོ་བའྱི་རྱིང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ོཚལ་དང་ལགེས་པར་

སྨྱིན་པའྱི་ཤྱིང་འབས་རྱིགས་སགོས་གང་མང་བསྟནེ་དགསོ་ཏ།ེ དགསོ་



xiཆམ་རིམས་ནད།

ངེས་ཀྱི་འཚ་ོབཅུད་ (Vitamin) ཐམས་ཅད་འདྱི་དག་ལས་ཐབོ་པ་

ཤས་ཆ་ེབས་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་སྟོབས་ཇྱི་ཙམ་ཤུགས་ཆ་ེབ་ལས་ནད་

འགགོ་མ་ལག་གྱི་ནུས་པ་ཇ་ེཆརེ་སྐདེ་ནས་ཆམ་རྱིམས་སགོས་ཀྱི་ནད་

ལུས་ལ་འགོ་དཀའ་བ་ཡདོ། 

 ནམ་དུས་ཚ་གང་ལ་གཞྱིགས་པས་ཆུ་འཐུང་བ་ལས་འཁྱག་སྒམ་ནང་

གྱི་ཆུ་ཧ་ཅང་གང་མ་ོདང་། ཚྭ། སྒགོ་པ། འཁྱག་པ་བྱྱི་རྱིལ། བཅསོ་

མའྱི་ཆུ་མངར་སགོས་ཚདོ་མདེ་ལངོས་སྤདོ་དྲགས་རྒྱུ་མདེ། 

 སྣུམ་ནང་དུ་བརསོ་པའྱི་ཟ་མ་དང་། ཚལི་ཞག་ཆ་ེབའྱི་ཟ་མའྱི་རྱིགས་

ཀང་ཉུང་ཉུང་བཟའ་དགོས།

 སྤདོ་ལམ་ཡང་རབ་བྱུང་ན་ཉྱིན་ལྟར་ཞོགས་པ་ས་པོ་ལངས་ནས་དུས་

ཡུན་སར་མ་སུམ་ཅུ་ཙམ་སྒམོ་རྒྱག་པ་བཟང་།

 ཉྱིན་ལྟར་ལུས་སྦངོ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་ལུས་སམེས་སམོས་སྒྲྱིག་གྱི་ནུས་

པ་ཆནེ་པ་ོཐནོ། 

  དུས་ཐགོ་ལ་ཁ་ཟས་ཟ་བ་དང་མཚན་ལ་གཉྱིད་འདང་ངེས་དགོས།

 གོ་བུར་དུ་བང་རྒྱུགས་པ་སོགས་བྱས་ནས་ལུས་ཁམས་ལ་ཚ་གང་

འཐབ་པ། ཆར་རླུང་དང་གང་ངར་ཡདོ་སར་གོས་སབ་མོ་གོན་ནས་

འག་ོབསྐདོ་སགོས་བྱ་རྒྱུ་མདེ། 

 དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དགུན་ཚུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ངེས་



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

པར་དུ་རང་གྱི་གཟུགས་པའོྱི་གནས་བབ་དང་། ཟས་སོམ། ཕྱི་ནང་

གང་དུ་སདོ་ཀང་ལུས་ཀྱི་དྲདོ་ཚད་དང་། གཙང་སྤ་བཅས་ལ་དོ་སྣང་

བྱདེ་དགསོ་ས།ོ།

དྲུག་པ། སནོ་འགགོ་ནྱི་ཆསེ་ལགེས་པའྱི་འདམ་ག་ཞྱིག་ཡྱིན། 

 ཐགོ་མར་ཆམ་རྱིམས་ཕགོ་པའྱི་ནད་པ་ཡདོ་ཚ་ེལམ་སེང་སྨན་པར་

བསྟནེ་ནས་སྨན་བཅསོ་བྱདེ་དགསོ། 

 ཚ་དྲདོ་སམོས་པའྱི་ཆུ་འཁལོ་མང་ཙམ་རྒྱུན་བཏུང་བྱདེ་པས་ཆམ་

པ་དང་རྱིམས་གསར་བཟགོ་ནུས།  

 འཚ་ོབཅུད་ལྡན་པའྱི་ཟ་མ་བསྟེན་དགསོ་ཏ།ེ འཚ་ོབཅུད་ལྡན་པའྱི་

ཟས་ཟརེ་བ་ནྱི་ཤ་རྱིགས་བཟའ་བར་ཁ་ོནར་ག་ོམྱི་རུང་། མྱིའྱི་ལུས་

ལ་འཚ་ོབཅུད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཐབོ་དགསོ་ན། ང་ཚསོ་ངེས་

པར་དུ་ས་ོཚལ་རྱིགས་དང་། ཤྱིང་ཏགོ་རྱིགས་སགོས་ཟས་རྱིགས་སྣ་

ག་མང་ཙམ་རྒྱུན་དུ་བཟའ་དགོས་པ་གལ་ཆ།ེ 

 མྱི་གཞན་ལ་ན་ཚ་མ་འགོས་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཁ་རས་རྒྱག་དགོས། 

 ཁ་ལུད་སྣབས་ལུད་གང་བྱུང་དུ་གཡུགས་མྱི་ཉན། 

 ཁང་པའྱི་ཕྱི་ནང་དུ་གཙང་སྦ་ཡག་པ་ོབྱདེ་དགསོ། 

 ཐ་མག་འཐནེ་པ་ནྱི་རང་གཞན་ཀུན་ལ་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབའྱི་བྱ་བ་



xiiiཆམ་རིམས་ནད།

ཞྱིག་ཡྱིན་པས་རབ་བྱུང་ཚ་ེར་བ་ནས་ཐ་མག་སངོ་བ། ད་ེམྱིན་ཁྱྱིམ་

གྱི་ནང་སགོས་མྱི་ཚགོས་ཡདོ་སར་ཐ་མག་འཐནེ་རྒྱུ་སང་དགསོ། 

 ཕྱི་ནང་གང་དུ་སོད་ཀང་ནམ་དུས་ལ་གཞྱིགས་པས་གསོ་དྲོན་པོ་

གནོ་དགསོ། 

 ནམ་དུས་གང་ངར་ཆ་ེསབས་ཕྱི་ལ་ཐནོ་དུས་མགྱིན་པ་དང་། ཁ། སྣ་

སགོས་བཀབ་ནས་རླུང་གང་མོ་ཐད་ཀར་ཕགོ་མྱི་རུང་། 

 རང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གད་སྱིགས་སོགས་མྱི་གཙང་བའྱི་རྱིགས་

གཙང་འཕག་བྱདེ་དགསོ། 

 ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ཐནོ་ནས་མྱི་དང་ལག་འཇུ་བྱས་པ། ཁྱྱི་སགོས་སམེས་

ཅན་དང་ཅ་དངོས་གང་བྱུང་ལ་ལག་པ་བཅངས་བ། སྤྱི་སོྤད་རླངས་

འཁརོ་དང་མ་ེའཁརོ་སགོས་སུ་བསད་དུས་ལག་པ་བཅངས་རསེ་

གཙང་བཀྲུ་བྱདེ་དགསོ་པ་དང་། ཁྱད་པར་གསང་སྤོད་བེད་སྤོད་

བྱས་རེས་ལག་པ་གཙང་མ་འཁྲུ་དགོས་པ་བཅས་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་

གམོས་འདྲྱིས་བཟང་པ་ོལྡན་པ་བྱདེ་དགསོ། 

 ཆམ་རྱིམས་ནད་བསྐདེ་མཁན་གྱི་འབུ་ཕ་ད་ེམྱིའྱི་ཁ་དབུགས་བརྒྱུད་

ནས་འགོ་བ་མ་ཟད། གཞན་ད་དུང་ང་ཚོའྱི་ལག་འགོར་འགོས་པ་རྣམས་

གཙང་མ་མ་བཀྲུས་པ་ལ་བརེྟན་ནས་ཁ་དང་སྣ་མྱིག་བཅས་སུ་འཛུལ་

ནས་ང་ཚརོ་ཆམ་ནད་ཕགོ་གྱིན་ཡདོ་པས་ཡྱིད་གཟབ་དགསོ། 

 བད་ེཐང་གྱི་མྱི་ཚསོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉ་ེའཁརོ་དུ་ཆམ་རྱིམས་ན་མཁན་



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

ཧབ་སྦྱིད་རྒྱག་སབས་ཁ་བཀབ་དགོས།

སྣབས་ལུད་ཕྱིས་རེས་ཤོག་བུ་གད་སྣོད་ནང་བླུག་དགོས།

ལག་པ་གཙང་མ་བཀྲུ་དགོས།

ཆམ་རྱིམས་ཕོག་མ་ཐག་སྨན་པ་བསྟེན་དགོས།

ཆམ་རྱིམས་ན་སབས་ནང་དུ་ངལ་གསོ་ལགེས་པོ་རྒྱག་དགོས།

ལག་པ་གཙང་མ་མེད་པར་ཁ་སྣ་མྱིག་སོགས་ལ་གང་བྱུང་

འཆང་མྱི་ཉན།













སནོ་འགོག་ཤེས་བྱ།



xvཆམ་རིམས་ནད།

ཡདོ་དུས་ཁ་རས་རྒྱག་རྒྱུར་ད་ོསྣང་བེྱད་དགོས།

 རྒྱུན་ལྡན་ནམ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་འཕྲུལ་ཐང་སོགས་སནོ་འགོག་

སྨན་ཐང་གཏངོ་དགསོ། 

 རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་རྒྱུན་དུ་སེར་བཏགས་པ་དང་ས་དྲོ་ལྟོ་སྟོང་གྱི་

དུས་སྣར་རྱིལ་བུའྱི་དྲྱི་བསྣམས་དགསོ། 

 རྒྱུན་དུ་མ་ནྱི་རྱིལ་བུ་གསུམ་ལས་མ་ཉུང་བ་གཏངོ་གལ།

  སདོ་ཁང་ཡང་ཞ་རློན་གཏན་ནས་མདེ་པ་དགསོ།

 ད་ེམྱིན་ཕརོ་པ་དང་། ཐུར་མ་ལྟ་ོསྣདོ་བཅས་ཀང་ཆུ་འཁལོ་མས་དུག་

སལེ་མ་བྱས་པར་གང་བྱུང་དུ་བདེ་སྤོད་གཏངོ་རྒྱུ་མདེ། 

 མདརོ་ན་གངོ་གྱི་སླངོ་རྐནེ་ད་ེདག་སོང་བ། རྒྱུན་ལྡན་གཙང་འཕདོ་

ལེགས་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཟས་སྤོད་གཉྱིས་ལ་གཟབ་ནན་གྱིས་ལུས་

ཟུངས་རྒྱུན་འཛནི་བྱདེ་རྒྱུ་ནྱི་ཆམ་རྱིམས་སགོས་ནད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སནོ་འགགོ་ཡག་ཤསོ་ད་ེཡྱིན་པས་ད་ེདནོ་ཡྱིད་འཇགས་དགསོ་པ་

འཚལ་ལ།ོ།

བདུན་པ། ཞར་བྱུང་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་སགོས་ཀྱི་ཕན་ཡནོ། 

༡། རྱིམས་སྲུང་དགུ་སྦརོ་གྱི་ཕན་ཡནོ།



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

ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕག་འགའ་ཤས་སནོ་ནས་དར་ཁྱབ་བྱུང་བའྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་གཞུང་དུ་རྱིམས་ནད་ཀྱི་སརོ་མང་

པ་ོགསུངས་ཡདོ་པའྱི་ཁངོས་རྫས་ཀྱི་སྲུང་

བ་རྱིམས་སྲུང་དགུ་སྦརོ་རྱིལ་བུ་འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕྱི་འཐུམ་དུ་རང་གྱི་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཁ་

དོག་དང་མཐུན་པའྱི་དར་རས་ཀྱིས་བཏུམས་པའྱི་འཐུམ་པོ་རྒྱུན་དུ་སོ་སོའྱི་

སརེ་བཏགས་ལ། ཁྱད་པར་ནད་ཡམས་དར་དུས་ས་དྲ་ོལྟ་ོསྟངོ་གྱི་དུས་

དང་། ནད་པའྱི་མདུན་དུ་བསྐདོ་པ། ཕགོས་སྐདོ་བེྱད་སབས་བཅས་སུ་སྣ་

སྒརོ་དྲྱི་མ་བདུག་པས། རྱིམས་ནད་མེ་ལྟར་འབར་ཡང་ཅྱིས་ཀང་མྱི་ཚུགས་

པར་སྲུང་ཐུབ་པར་གསུངས་སོ།།

༢། འཕྲུལ་ཐང་གྱི་ཕན་ཡནོ། 

ཆམ་རྱིམས་ཀྱི་གང་ཤུམ་རྒྱག་པ། མགོ་དང་

རྐང་ལག་གྱི་ཚགིས་རྣམས་ན་བ། ག་ོརྒྱག་པ། 

མྱིད་པ་ཚ་བ། སད་འགགས་པ། སོམ་དད་

ཆ་ེབ། རྱིམས་ཚད་གཉན་སགོས་སྨྱིན་པ་

དང་སྡུད་པར་ཕན། གཞན་ཡང་ཆམ་རྱིམས་



xviiཆམ་རིམས་ནད།

སནོ་འགགོ་ཐུབ་པ་དང་། ཁག་རླུང་སྟདོ་འཚངས་ཀྱིས་རྒྱབ་མདུན་གཟརེ་

བ། ཁ་ལེ་སམ་པ། ཁག་འཁྲུགས་པ་སོགས་ལ་ཕན། འཕྲུལ་ཐང་འདྱི་ནམ་

དུས་དང་ལུས་ཟུངས་ལ་གཞྱིགས་པས་སབས་དུས་སོ་སོར་བསྟནེ་པ་མ་

ཟད། ས་ཕགོས་གཞན་དང་མྱི་འཛམོས་ཆ་ེསར་བསྐདོ་དུས་ངསེ་པར་དུ་བདེ་

སྤོད་བྱ་ཐུབ་ན་ཆམ་པའྱི་ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་དང་ཆམ་རྱིམས་ཕགོ་ཟྱིན་

ཡང་གངོ་གྱི་ནད་རྟགས་རྣམས་ཞྱི་བར་བྱདེ་པ་ཡྱིན། 

༣། ཆུ་བསལོ་གྱི་ཕན་ཡནོ།

རང་རེའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆུ་ཁོལ་བཏུང་བའྱི་གམོས་འདྲྱིས་དེ་

ཙམ་མེད་པར་མ་ཟད། རམ་རྐང་དང་ཆུ་ཁོལ་མ་གཉྱིས་ནྱི་ནད་པའྱི་ཟས་

སམོ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆརེ་ཆུ་ཁལོ་མའྱི་དག་ེ

མཚན་ནམ་ཕན་ཡནོ་མ་ཤསེ་པས་ཡྱིན་གྱི་རདེ། དའེྱི་ཕྱིར་ཆུ་ཁལོ་བཏུང་

བའྱི་ཕན་ཡནོ་མདརོ་ཙམ་ཞྱིག་ག་ོབད་ེཔའོྱི་ངང་ནས་ངོ་སྤདོ་ཞུ་བ་ལ།

༡། སྤྱིར་ཆུ་ལ་ཆར་ཆུ། གངས་ཆུ། ཆུ་ཀླུང་ཆུ། ཆུ་མྱིག་ཆུ། ཁོན་པའྱི་ཆུ། རྒྱ་

མཚ་ོལྟ་བུ་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་ཆུ། ཤྱིང་ཆུ་སགོས་རྱིམ་པས་དང་པ་ོམཆགོ་དང་ཕྱི་

མ་དམན་པའྱི་ཡག་སྡུག་གྱི་དབེྱ་བ་མང་ཡང་ཆུ་གང་དེ་ཐནོ་སའམ་འབབ་

སའྱི་ས་ཕགོས་གཙང་ཞྱིང་ཉྱི་འོད་དང་རླུང་བསརེ་བུའྱི་རགེ་བྱ་ཕགོ་པའྱི་ཆུ་



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

ད་ེབཟང་ཞྱིང་ད་ེལས་ལྡགོ་པའྱི་ཆུ་ད་ེངན་ན།ོ།

༢། ལྦུ་བ་མ་སངས་བར་དུ་ལགེས་པར་བསལོ་པའྱི་ཆུ་དེ་རྒྱུན་དུ་མང་ཙམ་

བཏུང་ན་ཕ་ོབའྱི་མེ་དྲདོ་སྐེད་ཅྱིང་ཁ་ཟས་འཇུ་བའྱི་གགོས་བྱདེ། སྐྱིགས་བུ་

སལེ་ཞྱིང་བད་ཀན་གྱི་ནད་ལ་ཕན། གང་བའྱི་ཕ་ོབ་སསོ་པ་ཞྱི་ཐུབ། ཆམ་པ་

སགོས་རྱིམས་གསར་གྱི་ནད་མྱི་ཕགོ་པའྱི་སནོ་འགགོ་ལ་ཕན་པ་ཆ།ེ

༣། བསལོ་ནས་གང་དུ་བཅུག་པའྱི་ཆུ་ད་ེབཏུང་ན་བད་ཀན་གྱི་ནད་མྱི་སྐེད་

ཅྱིང་མཁྱིས་པའྱི་ནད་སལེ། འནོ་ཀང་ཞག་གཅྱིག་ལནོ་ན་ར་བ་ནས་སྤོད་མྱི་

རུང་། ཆུ་དེ་གང་རསེ་སླར་ཡང་བསོལ་བའམ་ཆུ་ཁོལ་བ་རྱིང་པའྱི་སྟངེ་ཆུ་

གསར་བསྣན་ནས་བཏུང་ནའང་ལུས་ལ་མྱི་འཕོད་པ་ཡྱིན།

༤། ཟས་ཟོས་པའྱི་རསེ་སུ་ཆུ་ཁོལ་བཏུང་ན་ཟས་སོམ་གཉྱིས་འདྲསེ་ནས་ཟས་

ཀྱི་རགོ་པ་ོདག་བཤྱིག་ཅྱིང་མྱག་ནས་བད་ེབག་ངང་འཇུ་བ་དང་ལུས་བརྟས་

ཤྱིང་སྟོབས་འཕལེ་བར་བྱདེ། འནོ་ཀང་ནམ་ཚངོ་ངམ་ལུས་སྟདོ་ཡན་ཆད་

ཀྱི་ནད་ཡདོ་པ་དག་གྱིས་ཟས་ཟསོ་རསེ་སུ་བཏུང་ན་གནོད་ཅྱིང་མྱི་འཕདོ། 

ཁ་ཟས་གང་ཟསོ་པ་དའེྱི་སནོ་དུ་ཆུ་ཁལོ་བཏུང་ན་ལུས་ཤ་སེམ་པརོ་འགྱུར་

བ་དང་། ཁ་ཟས་དང་སྦག་ནས་བཏུང་ན་སེམ་སོམ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་

ལུས་ཤ་རན་པར་འགྱུར་བ་དང། ཐ་མར་བཏུང་ན་སམོ་པོར་ཆགས་པས་སོ་

སའོྱི་ལུས་དང་འཚམས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྤོད་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ སོམ་རྱིགས་གཞན་
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རྣམས་འདྱི་དང་རྱིགས་འགེས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

བརྒྱད་པ། སར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

བོད་ཀྱི་སར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སྒོ་ནས་ནད་

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

ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་ནྱི། འགོ་བ་མྱིར་དབུགས་ལནེ་པའྱི་ཐགོ་མ་ཕྲུག་གུ་

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

ཚན་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་མྱི་ཡངོ་གངོ་ནས་དའེྱི་

ནང་སོན་འགགོ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་བསྟན་ཡོད། གཟའ་དགུ་དང་

དབྱངས་འཆར་གནས་མལ་བཅུ་གཉྱིས་སབས་ཁྱྱིམ་དང་པོ་ལུས་ཀྱི་ས་རུ་

གཟའ་སར་དྲག་པའོྱི་སབས་ནད་དང་བར་ཆད་ཟགོས་ཡངོ་སྱིད་པའྱི་སནོ་

བར་གཏང་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་། ས་ོསའོྱི་མྱི་ཚའེྱི་ནང་ལ་ལས་དནོ་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཚ་ེ

རབས་ལས་རྱིས་བསརོ་བར་བྱདེ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་

ནང་ནད་དང་བར་ཆད་སོགས་ཀྱི་སོན་འགོག་ཀང་ཡྱིན།

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



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

སརོ་སགེ་རྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་ལོ་སགེ་དང་དགུ་མྱིག་སགོས་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ་

སགོས་བསདོ་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་

འག་ོབ་དང་། ནད་ཛ་དྲག་ཏུ་མྱི་འག་ོབའྱི་སནོ་འགགོ་སགོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། 

ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་ལ་ནད་ཀྱི་མནར་བའྱི་སབས་སུ་ནད་རྱིས་

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

གཞྱི་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་གྱུར་བའྱི་སབས་སུ་ནད་རྱིས་བསརོ་གྱི་ཡདོ། རབ་བྱུང་

ན་ནད་ཀྱི་ཐགོ་མར་མནར་བའྱི་སབས་སུ་ནད་རྱིས་བསརོ་བ་ཡྱིན་ན། ནད་

རྱིས་སུ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་ག་ོགཏ་ོབཅསོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ནད་མནར་ཡུན་

རྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ནད་ཚབ་ཆནེ་པརོ་མྱི་འགྱུར་བ། ནད་གཞྱི་ཛ་དྲག་

ཅན་དུ་མྱི་འག་ོབ་སགོས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ནད་ཐགོ་



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

        སོླབ་སྟོན་པ་གཙ་ོབོ།  སྨན་པ་གཙ་ོབོ་ཚ་ེདབང་རྟ་མགྱིན།

                རོམ་སྒྲྱིག་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་སྨན་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།

སོླབ་སྟནོ་པ།  སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་ལྷ་སོྒྲན།  སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སྨན་རམས་པ་

བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།  སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།  སྨན་རམས་པ་ཡ་ེཤེས་མཁའ་འགོ།  སྨན་རམས་

པ་ཡ་ེཤསེ་རོ་ར།ེ  སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་བད་ེབྱདེ།  སྨན་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་ནརོ་བུ།  སྨན་རམས་པ་རོ་

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

རོམ་སྒྲྱིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྱིས་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་སན་གགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱིན་པ།  སྨན་རམས་པ་རྱིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སྨན་པ་བསྟན་འཛནི་ཡེ་ཤེས།                  

སྨན་པ་བསྟན་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ།  སྨན་པ་ཨོ་ཤོད་བསོད་ནམས་སྒྲལོ་དཀར།  སྨན་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།  

སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།


