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བཤང་འགགས་ནད།  

དང་པ།ོ བཤང་འགགས་ནད་ཀྱི་ང་ོསྤདོ།

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་དུ་བཤང་འགགས།  ར་འགགས།  དྱི་མ་

འགགས་པ།  ཕྱི་ས་འགགས་པ་སགོས་ཐ་སྙད་སྣ་ཚགོས་བདེ་སྤོད་གནང་

ཡདོ་ཀང་དནོ་སྙྱིང་རྒྱུན་ལྡན་དམངས་ཁདོ་དུ་ཕན་ཚུན་གཏམ་གངེ་སབས།  

ཆབ་ཆནེ་ཕབ་མྱི་ཐུབ་པའམ་འགག་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཉྱིད་ཡྱིན།  

ང་ཚསོ་ཟས་སམོ་ལངོས་སུ་སྤད་པ་གང་ད་ེའཇུ་བྱདེ་མ་ལག་གྱིས་

དྭངས་སྙྱིགས་གཉྱིས་སུ་ཕ་ེནས་ལུས་ལ་ཉ་ེབར་མཁ་ོབའྱི་དྭངས་མའྱི་ཆ་ད་ེ

རྱིམ་པས་སོབས་མདངས་སོགས་འཕལེ་བའྱི་ལུས་ཟུངས་བདུན་དུ་འགྱུར་

བ་ཡྱིན།  ལུས་ལ་མྱི་མཁ་ོབའྱི་སྙྱིགས་མའྱི་ཆ་ད་ེལ་ཟས་རགས་པའྱི་སྙྱིགས་

མ་ས་ེབཤང་བའམ་ཆབ་ཆནེ་དང་།  སམོ་གྱི་སྙྱིགས་མ་ས་ེགཅྱིན་པའམ་དྱི་

ཆུ་གྱུར་ཞྱིང་འགོ་ས་ོགཉྱིས་ནས་ཕྱིར་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན།  

བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་ལུས་ནས་ཕྱིར་འདརོ་བའྱི་སབས་དཀའ་ཚགེས་

ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱིར་འབབ་པ་ཡྱིན།  འནོ་ཀང་

སབས་ར་ེརྒྱུ་རྐནེ་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་དྱི་མའྱི་འབབ་རྒྱུན་ད་ེ



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

ལ་འགོག་རྐནེ་སྤད་པའྱི་དབང་གྱིས་བཤང་བ་དེ་འབབ་དཀའ་བའམ།  ར་

བ་ནས་ཐནོ་མྱི་ཐུབ་པའམ།  ཡང་ན་ཤུགས་ཀྱིས་བཙརི་རསེ་བཤང་བ་ཉུང་

ཤས་ཤྱིག་ཕབ་པ་དེའང་ངོ་བོ་སམ་ལ་མཁེགས་པ་ནད་པའྱི་ཉམས་སྣང་

དུ་བྱ་བ་འཕ་ོལུས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚརོ་བ་མ་ཚམི་པ་ཞྱིག་ཡདོ།  ད་ེལ་བཤང་

འགགས་ཀྱི་ནད་ཟརེ་བ་ཡྱིན།  

ཆབ་ཆེན་གྱི་ཐུན་མང་ཉུང་དང་བངོས་ཚད་ཆ་ེཆུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་

ཐད་ལ་གང་ཟག་བེྱ་བྲག་སོ་སོར་ལོྟས་ནས་བཞག་དགོས་པ་ལས་ཚང་མར་

གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མེད།  གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཉྱིན་

ཞག་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་གསང་སྤོད་དུ་ཕེབས་དགསོ་པ་ཡདོ་

སྱིད་ཀང་ལ་ལ་བདུན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཐངེས་གསུམ་ཕབེས་མཁན་ཡང་ཡདོ།  

མང་ཆ་ེབ་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་ས་དགངོ་སགོས་དུས་ཡུན་གང་རུང་དུ་ཆབ་ཆེན་

ལན་གཅྱིག་འདརོ་བའང་ཡདོ།  ད་ེནྱི་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་།  ལྟ་ོ

བ་རྣམ་པ་གསུམ།  ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བདུན་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བྱུང་

བ་ཡྱིན།  སབས་བབ་དྱི་མ་གཉྱིས་ལས་དམྱིགས་བསལ་བཤང་འགགས་

ནད་ཀྱི་སརོ་གནད་བསྡུས་ཤྱིག་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ནད་གཞྱི་འདྱི་ག་ོབུར་དུ་སགོ་ལ་ཐད་ཀར་བར་གཅདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་

མ་ཡྱིན་མདོ།  གལ་ཏ་ེད་ེཡུན་རྱིང་གནས་པའམ།  ཤུགས་ཀྱིས་བཙརི་བ་



3བཤང་འགགས་ནད།

སོགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྤོད་ལམ་བསེན་པ་ཡྱིན་ན།  དེ་ཡྱིས་གཞང་འབྲུམ་

ནད་དང་།  བཤང་ལམ་གྱི་ར་ཕན་རོལ་ནས་ཁག་ཐནོ་པ།  ཀླད་པ་ན་བ།  

ཆམ་ནད།  ལོང་ནད་སགོས་ནད་གཞྱི་སྣ་ཚགོས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་སྱིད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན།  ཁ་ཟས་དུས་ཐགོ་ཏུ་བསེན་རྐང་གནང་ཞྱིང་སྙྱིགས་མའྱི་ཆ་ད་ེ

ཕྱིར་གདོན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ཁྱད་པར་ལངོ་གྱི་ནང་དུ་བཤང་བ་སམ་ལ་

མཁགེས་པའྱི་བངོས་ཚད་ཇ་ེཆརེ་འཕལེ་ནས་ལངོ་ག་བསྣད་ཉེན་ཆ་ེབ་ཡདོ།  

ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ཕ་ོམའོྱི་ལུས་རྟནེ་ནམ།  རྒན་བྱྱིས་བར་གསུམ་གྱི་

ན་ཚདོ།  དབུལ་ཕྱུག་དང་།   མྱི་རྱིགས་སགོས་ཁྱད་མདེ་པར་ཐུན་མངོ་ལ་

ཕགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་དང་།  དུས་ས་ཕྱི་དང་ལན་གྲངས་མང་ཉུང་གྱི་ཁྱད་པར་

མ་གཏགོས་ཚང་མས་ཉམས་སུ་མངོ་ཡདོ་པ་ཕལ་ཆརེ་གཞྱིར་བཅས་ཆགོ  

དརེ་བརྟནེ་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དང་སནོ་འགགོ་སགོས་ལ་ཐུགས་སྣང་

གནང་བར་ཞུ།

གཉྱིས་པ། རྒྱུ་རྐནེ།

བཤང་འགགས་ནད་ལ་རྒྱུ་རྐེན་བྱེ་བྲག་པ་གཅྱིག་ལོགས་སུ་

དགར་རྒྱུ་མདེ།  ད་ེཡང་ཟས་སྤོད་བསེན་སངས་ལགོ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རླུང་

མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་པ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་སྱིན་དང་།  



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

དམྱིགས་བསལ་ཐུར་སེལ་རླུང་ལགོ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།  འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་ལངོ་

དུ་བཤང་བ་སམ་པོ་ཆགས་པ་དང་།  ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུགས་པ་གཉྱིས་

འདོམས་པ་ལས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན།  སྤྱིར་ཟས་གང་ཟསོ་པ་དག་ལངོ་གྱི་

ནང་དུ་སེབས་སབས་མག་ཞུ་དྭངས་སྙྱིགས་བྱས་ཟྱིན་པ་དང་།  སམ་གཤེར་

གཉྱིས་སུ་འབྱདེ་བའྱི་བརླན་པའྱི་ཆ་ཡང་ཕལ་ཆ་ེབ་ལགོས་སུ་ཕེ་ཟྱིན་པ་

ཡྱིན།  ལངོ་གྱི་ནང་དུ་རྫས་རྣམས་བཤང་བའྱི་ང་ོབརོ་གྱུར་ཡདོ་ལ་བཤང་

བ་ཕྱིར་འཐནོ་པར་མཁ་ོབའྱི་གཤརེ་བའྱི་ཆ་ཞྱིག་བཤང་བ་དང་འདསེ་ནས་

ཡདོ་པ་ད་ེརྐནེ་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཡངོས་སུ་སམ་པས་བཤང་བ་མཁགེས་པོ་

གྱུར་བ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་ཐུར་སལེ་རླུང་གྱི་བྱདེ་ལས་ཚུལ་བཞྱིན་གྲུབ་མ་ཐུབ་

པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བཤང་བ་འགགས་པ་ཡྱིན།  དསེ་ན་ཐུར་སལེ་རླུང་གྱི་ང་ོབ་ོ

བེྱད་ལས་སོགས་དང་།  དྱི་མ་གང་དུ་སམ་པའྱི་གནས་དང་ནད་གཞྱི་སོགས་

ཀྱི་སརོ་ཅུང་ཟད་ཞྱིབ་ཏུ་འཆད་པར།

 ཐུར་སེལ་རླུང་།  ཁྱད་པར་ཉེས་པ་རླུང་ལ་དབེྱ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་

ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་ཐ་མ་ཐུར་སལེ་རླུང་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་ཆ་ེས།ེ  ཐུར་

སེལ་རླུང་གྱི་རང་གནས་གཞང་ཡྱིན་ལ་ཕར་ཚུར་རྒྱུ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་ལངོ་དང་།  

ལྒང་པ།  ཕ་ོམའོྱི་གསང་གནས།  བརླ་ཤ་བཅས་ཡྱིན།  དའེྱི་བྱདེ་ལས་ནྱི་དྱི་

མ་བཤང་བ་དང་གཅྱིན་པ།  ད་ེབཞྱིན་འགོ་རླུང་།  ཁུ་བ།  ཟླ་མཚན།  སྦྲུམ་

མའྱི་ཕྲུ་གུ་སགོས་འགོ་སོ་གཉྱིས་ནས་འདནོ་དགསོ་པ་ཚང་མ་ལུས་ནས་
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ཕྱིར་འབྱྱིན་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན།  ད་ེལྟའྱི་ཐུར་སལེ་རླུང་འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ནྱི།  

ཆབ་ཆནེ་དང་།  གཅྱིན།  འགོ་རླུང་།  ཁུ་བ་བཅས་ལུས་ནས་ཕྱིར་འཐནོ་

བཞྱིན་པ་དེ་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པའམ།  ཡང་ན་མ་འཐནོ་བཞྱིན་དུ་ཤུགས་

ཀྱིས་བཙརི་ནས་འདོན་ཐབས་བེྱད་པས་ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུགས་ནས་རང་

གྱི་བྱདེ་ལས་ཐུར་དུ་མ་སངོ་བར་གནེ་དུ་ལགོ་པ་ཡྱིན།  དའེྱི་རྟགས་སུ།  འགོ་

རླུང་ས་ེརྟུག་དྱི་ཐནོ་དཀའ་བའམ་མྱི་ཐནོ་པ་དང་།  ཁྱད་པར་ལངོ་གའྱི་ནང་

དུ་བཤང་བ་སམ་པ་སོགས་གྱུར་ཅྱིང་དྱི་མ་ཕྱིར་འབྱྱིན་མྱི་ཐུབ་པར་ནང་དུ་

བསངོས་ཏ་ེའགག་པ་ཡྱིན།  

 རླུང་འཕལེ་བ།  ཉེས་པ་རླུང་གྱི་ལྡང་ཚད་རང་གྱི་ལྒང་ཕུག་གང་

ཡདོ་པར་གསུངས་པ་ད་ེལས་མང་བར་འཕལེ་བའྱི་སབས་སུ་ནད་རྟགས་

གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ལྟ་ོབ་ས་ོབ་དང་བཤང་བ་སྱི་བ་ས་ེབབ་

དཀའ་བ་འགྱུར་བ་ཡྱིན།  ལྷག་པར་ཞུ་གནས་ལོང་ནྱི་ཉེས་པ་རླུང་གྱི་གནས་

ཡྱིན་པས་དརེ་རླུང་འཕལེ་ཞྱིང་ཞུགས་པའྱི་རྟགས་སུ་ཁངོ་པ་ས་ོའཁགོ་བྱདེ་

པ་དང་བཤང་བ་འགག་པའྱི་རྟགས་བྱུང་བ་ཡྱིན།  ད་ེབཞྱིན་ལངོ་ནང་ཡདོ་

པའྱི་བཤང་བར་རླུང་ཞུགས་པའྱི་རྟགས་སུ་འགོ་རླུང་ཕྱིར་འཐོན་མ་ཐུབ་

པར་ནང་དུ་འཁྱྱིལ་བ་དང་།  རྟུག་པ་སམ་པར་གྱུར་ནས་བབ་དཀའ་བ་ཡདོ།

 གནས་དང་ནད་གཞྱི།  དང་པོ་གནས་ཀྱི་ཆ་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་
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འཇུ་བྱདེ་མ་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་གཙ་ོབ་ོཕ་ོབ་མཆྱིན་མཁྱིས་རྒྱུ་ལངོ་རྣམས་ཀྱི་

ནང་ནས་ཕ་ོབ།  རྒྱུ་མ།  ལངོ་ག གཉ་ེམ་བཅས་དང་འབྲལེ་ཆ་ེབ་ཡདོ་ད།ེ  

གནས་ད་ེདག་ཏུ་ནད་ཞུགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་བཤང་བ་འགག་པ་ཡྱིན།  

དང་པ་ོཕ་ོབ་ནྱི།  ར་ོདྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་སམོ་གང་ཟསོ་པ་ཐགོ་

མར་ཕ་ོབའྱི་གནས་སུ་མག་ཞུ་དྭངས་སྙྱིགས་ཕ་ེདགསོ་པས་གལ་ཏ་ེམེ་དདོ་

རྣམ་གསུམ་ཚུལ་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ནད་ཀུན་གྱི་ར་བ་མ་ཞུ་བའྱི་

ནད་འབྱུང་ས་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཡྱིན།  མ་ཞུ་བར་རྱིགས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་དཔརེ་ན་མ་

ཞུ་བ་ེསྣབས་དང་།  མ་ཞུ་བསུད་ནད་གཉྱིས་ཀྱིས་འགོ་རླུང་བཀག་པ་དང་།  

དྱི་མ་སམ་པ་སགོས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་རྒྱུ་མ་ནྱི།  དེ་ལ་རྒྱུ་འཁྱིལ་ཞེས་རྒྱུ་མ་རླུང་གྱིས་ཁ་གཅུས་

པའྱི་ནད་དང་།  རྒྱུ་འགྱིངས་ཞསེ་རྒྱུ་མའྱི་ནང་བ་ེསྣབས་རྒྱས་པ་དང་།  ད་ེ

བཞྱིན་རྒྱུ་འགགས་ཞེས་རྒྱུ་མར་ཁག་མཁྱིས་ཚ་བ་ལྷུང་བ་སྨུག་པོའྱི་ཚ་རྐནེ་

དུ་གྱུར་བ་བཅས་ཀྱིས་དྱི་མ་འགགས་པའམ་འགྱིང་པ་དང་།  དྱི་མ་ཤ་བའྱི་

རྱིལ་མ་འད་བ་དང་།  འགོ་རླུང་མྱི་ཐནོ་པ་སགོས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱདེ་པ་ཡྱིན།  

གསུམ་པ་ལངོ་ནྱི།  གྲང་སསོ་ཞེས་ལངོ་དུ་རླུང་ཞུགས་པའྱི་ནད་དང་།  

གྲང་འགྱིངས་ཞསེ་ལངོ་དུ་གྲང་བ་ཞུགས་པའྱི་ནད།  ཚ་རངོས་ཞསེ་ལངོ་དུ་ཚ་

བ་ཞུགས་པའྱི་ནད་བཅས་ཀྱིས་གོང་ལྟར་ནད་རྟགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།
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གཞན་ཡང་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ནད་དང་།  རྒྱུ་ལངོ་ལྒང་རེན་

བཅས་ལ་སྐྲན་ཆགས་པ།  གཞང་འབྲུམ་གྱི་ནད།  བྱང་ཁོག་ལ་ར་དཀར་

གྱི་ནད་ཞུགས་པ།  བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་སོགས་ལས་

བཤང་འགག་ནད་འབྱུང་བ་ཡྱིན།  

དངེ་རབས་སྨན་རྱིག་ནས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ཁག 

དངེ་རབས་སྨན་གྱི་རྱིག་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྒྱུ་

རྐནེ་ཇྱི་སྙདེ་ཅྱིག་བགྲང་བ་རྣམས་ནས་གནད་བསྡུས་ཤྱིག་འགདོ་པ་ལ།

✦ སོམ་ཉུང་བ།  སྤྱིར་སོམ་ལ་ཆུ་དང་།  འ་ོམ།  ཤྱིང་ཏགོ་ཁུ་བ།  

ཆང་རྱིགས་སྣ་ཚགོས་པ་བཅས་ཡདོ་ཀང་འདྱིར་ལུས་ལ་དགསོ་མཁ་ོཡདོ་

པ་བཞྱིན་འདང་ངེས་ཀྱི་ཆུ་མ་འཐུང་བར་གོ་དགོས།  ལུས་ལ་ཆུ་ཁམས་ཟད་

པའྱི་སྐནོ་ནྱི་ལུས་སགོ་འཚ་ོམྱི་ཐུབ་ཅྱིང་སྙྱིང་ནད་སགོས་བསྐདེ་པར་འགྱུར་

བ་ཡྱིན།  ད་ེལྟར་ལུས་པའོྱི་ནང་ཆུ་ཉུང་བའྱི་གནས་སབས་སུ་གལ་ཏ་ེསམོ་

མ་འཐུང་བ་ཡྱིན་ན་ལུས་པོ་རང་ངོས་ཀྱིས་ཆུའྱི་གུན་གསབ་སད་དུ་ལུས་

ཀྱི་གནས་དང་ཡན་ལག་གཞན་རྣམས་སུ་ཡདོ་པའྱི་བརླན་གཤེར་དག་བདེ་

སྤོད་བྱདེ་ནས་ལུས་སགོ་འཚ་ོབའྱི་ཐབས་བྱདེ་པ་ཡྱིན།  དརེ་བརྟནེ་ཆུ་ཉུང་

བའྱི་སབས་རྒྱུ་ལངོ་དུ་ཟས་ཀྱི་མག་མ་བཤང་བར་འགྱུར་བཞྱིན་པ་དའེྱི་ནང་

གྱི་གཤརེ་བའྱི་ཆ་རྣམས་བསྡུས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་བཤང་བ་ཡངོས་སུ་སམ་
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ནས་ཕྱིར་འཐནོ་དཀའ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།  

✦ ཤུགས་བཀག བཤང་བ་འཐོན་གྲབས་བྱདེ་པའྱི་རང་རྒྱུན་གང་

ཡྱིན་པ་ད་ེཐངེས་མང་པ་ོདང་ཡུན་རྱིང་པའོྱི་བར་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ་ཡྱིན་

ན་བཤང་བ་ད་ེགཉ་ེམའྱི་ནང་དུ་ཡར་འཛུལ་ནས་རསེ་སུ་ཕྱིར་འཐནོ་དཀའ་

བར་གྱུར་སྱིད་པ་ཡྱིན།  

✦ རལོ་བཅག་མེད་པ།  ལུས་ཀྱིས་བྱ་བ་ཚུལ་བཞྱིན་བེྱད་ནུས་པར་

ངསེ་པར་ལུས་པརོ་རལོ་བཅག་དགསོ་པ་ཡྱིན། (དེ་ནྱི་ལུས་རལ་བེྱད་པའམ།  གོམ་

འགྲསོ།  ཕག་སརོ་བྱདེ་པ་སགོས་གང་ཡང་ཡྱིན་ཆགོ) སབས་བབ་བཤང་བ་བདེ་བར་

འབྱྱིན་པར་བཤང་ལམ་དུ་བ་ེསྣབས་དགསོ་པ་ད་ེཡང་ལུས་ཀྱི་རལོ་བཅག་

ལ་བརེྟན་ནས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས།  འགུལ་སྐདོ་མེད་པར་དལ་བར་སོད་པ་

དའེང་ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

✦ ཟས་སམོ་རྱིགས།  དུད་འགྲའོྱི་ཤ་ཚལི་དང་།  འ་ོམའྱི་ཐནོ་རྫས་

རྱིགས།  ས་ོང་བཅས་དང་།  བཙ་ོསྦྱང་བྱས་པའྱི་ཀ་ར་བཅས་མང་དུ་བསནེ་

པའམ།  འབྲུ་རྱིགས་དང་ས་ོཚལ་དང་ཤྱིང་ཏགོ་རྱིགས་མ་བསནེ་པ།  འཚགི་

ཇ་ཀ་ོཕྱི་དང་ཆང་རག་མང་དུ་བསེན་པ་བཅས་ལས་བྱུང་བ་དང་།  མྱི་འགའ་

ཞྱིག་ལ་འ་ོམའྱི་རྱིགས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཐནོ་རྫས་ཚང་མར་མྱི་འཕདོ་པ་ཡདོ།  

དའེྱི་རྐནེ་གྱིས་བཤལ་བའམ་ཡང་ན་བཤང་བ་འགག་པ་ཡྱིན།  
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✦ ནད་གཞྱི་གཞན།  ལངོ་གྱི་འབྲས་ནད་དང་།  གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད།  གྲ་ེ

རནེ་ནད། (hypothyroidism) ར་འདར་གྱི་ནད་ (Parkinsons) བཅས་ལ་

བཤང་འགག་གྱི་རྟགས་སོན་པ་ཡྱིན།  གལ་ཏེ་ནད་གཞྱི་ད་ེདག་ལས་བྱུང་

བའྱི་བཤང་བ་འགག་པ་ཡྱིན་ན་ནད་གཞྱི་ས་ོསའོྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྟགས་གཞན་

ཡང་ཡདོ་ངེས།  གཞན་ཡང་སེམས་ངལ་ (Stress) རེྐན་གྱིས་བཤང་འགག་

འབྱུང་བར་བཤད།

✦ སྨན་བེྱ་བྲག་པ།  ཡྱིད་ཞུམ་འགོག་སྨན། (Antidepressants) 

ལྕགས་ཁམས་སྨན་རྱིལ། (Iron tablets) བརྒྱལ་གཟརེ་འགགོ་སྨན། 

(Anticonvulsant drugs) ཟུག་བཅག་སྨན། (Painkillers) བཟྱི་ནུས་ལྡན་

པའྱི་སྨན་རྱིགས། (narcotic-containing drugs) རྒྱུ་ལངོ་སོགས་ཀྱི་གང་

ཐབས་འགགོ་སྨན། (Antispasmodic drugs) བྲང་ཚ་ཆུ་སྐྱུར་འཇོམས་

སྨན། (Antacids) དྱི་ཆུ་འབབེས་སྨན་ (Diuretics) སོགས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་

སྣ་ད་ེདག་བསནེ་པའྱི་སབས་སུ་བཤང་བ་འགག་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་བྱདེ་པ་ཡྱིན།  

✦ བཤལ་སྨན་བསེན་དགས་པ།  བཤང་བ་བད་ེབླག་ཏུ་ཕབ་པའྱི་

སད་དུ་རྒྱུན་ལྡན་བཤལ་སྨན་བསེན་པ་ད་ེངསེ་པར་དུ་ཚོད་འཛནི་གནང་

དགོས་པ་གལ་ཆནེ་པོ་ཡྱིན།  བཤང་བ་འགག་མ་ཐག་ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་

མ་གནང་བར་བཤལ་སྨན་བསེན་རྐང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པས་བཤང་
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བ་དབབ་པར་བཤལ་སྨན་ལ་ཡངོས་སུ་བརྟནེ་དགསོ་པའྱི་གམོས་གཤྱིས་

ངན་པའྱི་དབང་དུ་ཚུད་ཉེན་ཡདོ།  དེ་ཙམ་མ་ཟད་བཤལ་སྨན་གྱི་ཐུན་ཚད་

དེའང་རྱིམ་བཞྱིན་སྤལེ་དགོས་ཆགས་པ་དང་།  གནས་སབས་འགའ་ཞྱིག་

ལ་བཤལ་སྨན་བསེན་དགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ལུས་པའོྱི་ནང་བཤལ་སྨན་གྱི་

ནུས་པ་དེ་མ་ཟུག་པར་བཤལ་སྨན་ཇྱི་ཙམ་བསེན་ཀང་བཤང་བ་དབབ་མ་

ཐུབ་པ་གྱུར་བའང་ཡདོ།  

✦ ན་ཚོད་རྒས་པ།  ན་ཚདོ་རྒས་པའྱི་གནས་སབས་ནྱི་ལུས་ཀྱི་སབོས་

མདངས་དབང་པ་ོསགོས་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་པའྱི་སབས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  

ལྷག་པར་རྫས་འགྱུར་བསྡུ་ལེན་གྱི་ནུས་པ་དང་།  འཇུ་བེྱད་མ་ལག་གྱི་ནུས་

པ་རྣམས་ཉམས་འགྲོ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་རྒས་གྲས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཤང་

འགག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡདོ།  

✦ སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སབས།  མངལ་ཆགས་པའྱི་སབས་སུ་བུད་མེད་

ཀྱི་སྐུལ་རྒྱུར་ཁམས་དམར་ཤུགས་དག་པོའྱི་གྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དསེ་སྦྲུམ་མར་

བཤང་བ་འགག་པའྱི་རྒྱུ་བྱདེ་སྱིད་པ་ཡྱིན།  གཞན་ཡང་མངལ་གནས་དའེྱི་

ལུས་འཕལེ་རྒྱས་སུ་འགྲ་ོབ་ད་ེའཇུ་བྱདེ་རྒྱུ་ལམ་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤོད་པའྱི་

དབང་གྱིས་ཟས་ལམ་དལ་དུ་གཏངོ་ནས་བཤང་བ་འགག་པའང་ཡདོ།

✦ ག་ོབུར་དུ་ཟས་སོྤད་ལ་གྱུར་བ་ཐབེས་པ།  རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟས་སམོ་
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དང་།  སྤོད་ལམ་བསེན་སངས་བཅས་ལ་གོ་བུར་དུ་གྱུར་བ་ཐབེས་པ་ནྱི།  

དཔེར་ན།  ས་གནས་དང་ཡུལ་ཕགོས་གཞན་དུ་སེབས་པའྱི་སབས་རྒྱུན་ལྡན་

གྱི་ཁ་ཟས་དང་སམོ།  ད་ེབཞྱིན་འགྲ་ོའཆག་ཉལ་འདུག་གྱི་སྤདོ་ལམ་སགོས་

ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དསེ་དྱི་མའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུན་ད་ེལའང་ད་ོཕགོ་ཏུ་སངོ་

ནས་འགག་པ་ཡྱིན།

གསུམ་པ། དབེྱ་བ།

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ནད་འདྱི་ལ་དབྱ་ེབ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡདོ་

པ་བཤད་ཡདོ།  ད་ེཡང་།  རླུང་དང་།  མཁྱིས་པ།  བད་ཀན།  སྱིན།  ཐུར་

སལེ་རླུང་ལགོ་པ་བཅས་ཡྱིན།  ཕྱི་ལུགས་ནས་ཀང་དབྱ་ེབ་འགའ་ཞྱིག་

བཞག་ཡདོ་ཀང་འདྱིར་སྤོས་པ་བྱས་པ་དགསོ་མཁ་ོཆརེ་མ་མཐངོ་བས་ད་ེ

ཙམ་གྱིས་འཐུས་པར་བྱ་རྒྱུ།

བཞྱི་པ། ནད་རྟགས།

* ཕ་ོབ་འཁགོ་པ།  ཕ་ོབའྱི་ནང་རླུང་འཕལེ་ནས་ཆསེ་ཆརེ་སྐྲངས་པ་

ལྟར་ས་ོབ།

* སྤྱིར་བཤང་བ་འཐནོ་མྱི་ཐུབ།  གལ་ཏ་ེཕབ་ཀང་སམ་ལ་མཁེགས་

པ་རྱིལ་རྱིལ་སོ་སོ་བ་འབབ་པ།
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* རྒྱུ་ཞབས་ཏ་ེརྒྱུ་སྨད་ཕགོས་སུ་གཟརེ་ཞྱིང་འདྱིལ་སྙམ་བྱདེ་པ།  

* བཤང་བ་འགགས་པས་ཕ་ོབ་དང་རྒྱུ་ལངོ་རྣམས་ལྕྱི་བ་ཚོར་བ།

* ཐུར་སེལ་རླུང་དེ་ལམ་ལོག་པར་ཞུགས་པས་གནེ་རྒྱུའྱི་རླུང་ཀང་

འཁྲུགས་ཏ་ེསེྒགས་པ་ཐནོ་པ།

* གཞང་ལ་ཟ་ཕྲུག་ལངས་ཤྱིང་ན་ཟུག་གཏངོ་བ་ནྱི།  བཤང་བ་གཏངོ་

བའྱི་སབས་སམ་ཤུགས་ཀྱིས་བཙརི་བའྱི་སབས་བཤང་ལམ་ཁ་

ལ་ཐད་ཀར་གནོན་ཤུགས་སྤད་པས་མཁྱིས་སྱིན་འཁྲུགས་ནས་ཟ་

འཕྲུག་ལང་བ་ཡྱིན།  གནས་དེར་ན་ཟུག་ལྡང་དུབ་བེྱད་པ་དེའང་སྱིན་

འཁྲུགས་པའྱི་སབས་ཟུག་ལང་ཞྱིང་ཞྱི་བའྱི་སབས་འཇམ་པ་ཡྱིན།

* འགོ་རླུང་མྱི་ཐནོ་པ།  

གཞན་ཡང་རྟགས་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ནྱི།  

ནད་གཞྱི་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བའྱི་ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུགས་

པའྱི་རྟགས་དང་།  བཤང་བ་དང་འགོ་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པའྱི་རྟགས་

དང་།  དྱི་མ་བཤང་བ་འཕལེ་བའྱི་རྟགས་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་འགདོ་པར།

* དཔྱི་མྱིག་དང་མཚང་རའྱི་རུས་པའྱི་གནས་སུ་ན་བ་ཡྱིན།

* ཡན་ལག་གྱི་ཚགིས་རྣམས་ལོྷད་པར་གྱུར།

* བཤང་གཅྱི་དང་འགོ་རླུང་འཐནོ་མྱི་ཐུབ་པར་འགག་པ།  
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* ཐུར་སལེ་རླུང་ལྡགོ་ཕགོས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་པ་ལས་ཁ་རུ་མྱི་གཙང་བའྱི་

དྱི་བྲ་ོབ་ཡྱིན།

* ཀླད་པ་ན་བ་ཡྱིན།

* རྐང་ལག་གཉྱིས་ཀྱི་ཉྭ་འགྱུར་ས་བ་ཡྱིན།

* ར་དབུ་མའྱི་རྒྱུན་ལ་དྱི་ངན་ཞུགས་པ་ལས་ཆམ་པ་ཕགོ་པ་ཡྱིན།

* རྟུག་པའམ་བཤང་བ་སམ་པར་གྱུར།

* མྱིག་གྱི་མཐངོ་ཤུགས་ཉམས་ཏ་ེགསལ་ཆ་མེད་པ།

* འཇུ་བེྱད་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་པས་ལུས་དོད་ཆུང་།

* སྙྱིང་ནད་ཕགོ་པ།

* ལུས་ལྕྱི་བ་ས་ེའཕལ་དུ་སྐདོ་དཀའ་བར་འབྱུང་།

* ལོྟ་བ་སོ་བ།

* རྒྱུ་མ་གཟེར་ཅྱིང་ཁྲུག་ཁྲུག་ཅེས་པའྱི་སད་འབྱུང་བ་བཅས་སོ།།

དེང་རབས་སྨན་རྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྟགས་ཁག

* བཤང་བ་སམ་ལ་མཁེགས་པ་རོག་རོག་འཐནོ་དཀའ་བ་ཡདོ།

* ལྟ་ོབ་སསོ་ཤྱིང་གཟརེ་བ།

* ཟས་ཀྱི་དང་ག་ཞན་པ།

* རྒྱུ་ལངོ་ངམ་གཉ་ེམའྱི་ནང་དུ་བཤང་བ་ཕྱིར་འཐནོ་མ་བཅུག་པར་
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བཀག་པའྱི་ཚོར་སྣང་འབྱུང་།

* གཉ་ེམ་ནས་བཤང་བ་ཕྱིར་གཏངོ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཚོར་བ།

* བཤང་བ་ཕྱིར་འདནོ་པར་ཁོག་སྨད་ཕགོས་སུ་ལག་པས་བཙརི་བ་

དང་།  བཤང་ལམ་དུ་མཛུབ་མོ་བཅུག་ནས་ཆབ་ཆནེ་འདོན་ཐབས་

ཀྱི་གནས་སབས་མངོན་དུ་གྱུར་བ།

* བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་བཤང་བ་ཐངེས་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་ཕབ་པ།

* བཤང་བ་འདོར་བའྱི་བྱ་བ་ད་ེཤ་ཐང་ཆད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ།

* ལུས་ཁམས་སྒྱིད་ལུག་པ་ཏ་ེཉོབ་ཏ་ོཆགས་པ་བཅས་ས།ོ།

ལྔ་པ། སནོ་འགོག་ཐབས་ལམ།

ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་ཅསེ་པ་ནྱི་ནད་གཞྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་

དངོས་སུ་མ་ཕགོ་པའམ་གསགོ་ལྡང་མ་བྱུང་བའྱི་སནོ་དུ་གཙ་ོབ་ོཟས་སྤོད་

གཉྱིས་ཀྱི་སྤང་བླང་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསེན་པའྱི་ས་ོནས་འགགོ་ཐབས་

བྱདེ་པ་ཞྱིག་ལ་ག་ོབ་ཡྱིན།  འ་ོན་ནད་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་དུ་འགགོ་

པའྱི་ཐབས་ལམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡདོ་དམ་སྙམ་ན།  དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དགོངས་

པར་ད་ེལྟར་ཡདོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཏ།ེ  ནད་ཀུན་རྒྱུ་ལས་རྐནེ་གྱིས་བསང་

ལས་འབྱུང་།  །རྐནེ་མདེ་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་མྱི་སྱིད།  །ད་ེཕྱིར་ནད་

རྣམས་ཀུན་གྱི་རྐནེ་སྤང་བྱ།  །ཞསེ་རྐནེ་ད་ེགང་ཞ་ེན།  དུས་དང་།  གདནོ།  
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ཟས།  སྤོད་ལམ་བཅས་བཞྱི་ཡྱིན།  དུས་དམན་པའམ་ལྷག་པའམ་ལགོ་

པ་དང་།  གདནོ་ག་ོབུར་བ་གཉྱིས་ལ་སངས་འཛནི་བྱདེ་ཐབས་ད་ེརང་ཅག་

མྱི་བྱ་ེབྲག་པའྱི་རང་དབང་དུ་ཡདོ་པ་མ་ཡྱིན་ཞསེ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་

བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ད་ེལྟར་མ་ངསེ་ཏ་ེདངེ་རབས་ཀྱི་འགྲ་ོ

བ་མྱི་ཁ་ོནའྱི་འདདོ་རྔམ་གྱིས་དངས་པའྱི་བྱ་སྤདོ་ལས་དུས་དམན་ལྷག་གྱི་དནོ་

རྐནེ་ལ་ོར་ེབཞྱིན་ཇེ་གསལ་འགྱུར་བཞྱིན་པ་དང་།  གདནོ་འཁྲུགས་པའྱི་རེྐན་

ཡང་མྱི་དག་ེབའྱི་ལས་མང་སྤད་པ་དང་གདནོ་ལ་ཕགོ་ཐུག་གཏངོ་བའྱི་སྤོད་

ལམ་ལས་བྱུང་བ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བདནེ་པ་ཡྱིན་ན་

ཐམས་ཅད་གཞན་འབའ་ཞྱིག་ལ་ཁག་དཀྱི་པ་ནངོས་སོ།  །འནོ་ཀང་ཟས་དང་

སྤདོ་ལམ་ནྱི་སངོ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོགཉྱིས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ས་ོསསོ་འབད་བརནོ་

བེྱད་ན་སྤང་བླང་བེྱད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས།  ནད་སོང་རྐནེ་གཉྱིས་དན་པས་

རྟག་ཏུ་སྤང་།  །ཞསེ་གདམས་པ་ལྟར་སབས་བབ་དང་པ་ོནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སནོ་

འགགོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་དནོ་གནད་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་བར།

ཐུར་སལེ་རླུང་ལ་ད་ོཕགོ་མ་ཐངོ་།

བཤང་བ་འགག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་ཐུར་སེལ་

རླུང་ད་ེདམྱིགས་བསལ་བཀའ་གཉན་པརོ་བཟུང་དགསོ།  ད་ེའཁྲུགས་པའྱི་

རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོཆ་ེཤསོ་ད་ེཐུར་སལེ་རླུང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བྱ་བར་ཐེ་གཏགོས་



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

བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ  བཤང་བ་དང་།  གཅྱིན་པ།  འགོ་རླུང་།  ཁུ་

བ་སགོས་འགོ་སོ་གཉྱིས་ནས་སོ་སརོ་འཐནོ་པའྱི་རྒྱུན་དརེ་ཨ་ལངོ་ཁ་ནས་

ཤུགས་དགས་ཀྱིས་ཡུན་རྱིང་བཀག་པའམ།  ཡང་ན་དེ་དག་གནས་སབས་

མ་འཐནོ་རུང་ནན་གྱིས་བཙརི་ནས་དུས་མྱིན་གཏངོ་ཐབས་བྱདེ་པའྱི་སྤོད་

ལམ་ལགོ་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུགས་པ་ཡྱིན།  དེ་འཁྲུགས་པས་

ནད་རྟགས་གཞན་ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷག་པར་བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུན་

ཡང་འགག་པ་ཡྱིན་པས་ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུགས་པའྱི་སྤོད་ལམ་ད་ེདག་

བསནེ་རྒྱུ་མདེ།

རླུང་ནད་སྤྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས།

ཉེས་པ་རླུང་འཕལེ་བའྱི་ཟས་སམོ་དམྱིགས་བསལ་ར་ོཁ་བ་ས།ེ  ཀ་

ར་ེལ་དང་།  ཁུར་མང་།  རྒྱ་ཁུར།  ས་སེར།  ཚགི་ཇ་ཀོ་ཕྱི་སོགས་དང་།  དེ་

བཞྱིན་ཇ་གར་པ།ོ  ར་དང་ཕག་ཤ ཟས་བཅུད་མེད་པའྱི་ཞལ་ཏགོ་རྱིགས།  

ཡང་ན་ཁ་ཟས་ཅྱི་ཡང་མ་ཟསོ་པར་ཡུན་རྱིང་སྨྱུང་བར་གནས་པ།  མཚོན་

སོགས་ཀྱིས་རས་པའམ་ཟླ་མཚན་སོགས་ཁག་མང་དུ་འཛག་པ།  འཁྱིག་

པ་སྤད་དགས་པ།  སད་ཆ་བཤད་དགས་པ།  མ་ངན་དང་སེམས་སྡུག་

སོགས་སེམས་ལས་མང་དགས་པ།  ས་རླན་པའྱི་སེང་འདུག་དགས་པ།  ཆུ་

གྲང་བསྱིལ་འཐུང་དགས་པ་དང་།  ཁྱད་པར་དུ་བཤང་གཅྱི་འགོ་རླུང་ཁུ་བ་
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སོགས་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པའམ་བཙརི་བ་སོགས་ལས་རླུང་ནད་ལྡང་བར་

བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་རྐནེ་ད་ེདག་ཚདོ་འཛནི་གནང་དགསོ་པ་གལ་ཆ།ེ  གངོ་གྱི་

ཐུར་སལེ་རླུང་ད་ེརླུང་གྱི་བྱ་ེབྲག་དབྱ་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  ལངོ་ག་ད་ེཡང་

རླུང་གྱི་གནས་ཡྱིན་པས་རླུང་ནད་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་པར་གྱུར་བའྱི་སྤོད་

ལམ་དེ་དག་ལ་འཛམེ་ཟནོ་གནང་དགོས།

ཁ་ཟས་ཀྱི་རའོྱི་ཁྱད་པར།

ཟས་སོམ་གང་ཡང་ར་བའྱི་ར་ོདྲུག་ནང་མ་བསྡུས་པ་མེད།  དེ་ཡང་

མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་ཁ་ཚ་བས་བཅས་ཡྱིན།  དའེྱི་ནང་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་

རླུང་ནད་འཕལེ་བའྱི་ར་ོཁ་བ་ (Bitter) དང་།  ད་ེབཞྱིན་མཁྱིས་པ་སལེ་བའྱི་

ར་ོབས་བ་ (Astringent) གཉྱིས་བསནེ་དགས་པ་ཡྱིན་ན།  ར་ོཁ་བའྱི་ཟས་

སམོ་རྱིགས་ཀྱིས་བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་རང་གནས་སུ་སམེ་པར་བྱདེ་པ་དང་།  

ར་ོབས་བས་བཤང་བ་འབབ་མྱི་ཐུབ་པར་སྱི་བ་དང་།  ལོྟ་བ་སོ་བ།  བཤང་

ལམ་འགག་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན།  དརེ་བརྟནེ་ར་ོཁ་བ་དང་བས་བའྱི་ཟས་སམོ་

རྱིགས་བསེན་དགས་རྒྱུ་མེད།  ཡང་།  བཤང་འགགས་ནད་པས་ཟས་སམོ་

གྱི་ར་ོཤས་ཆ་ེགང་བསནེ་དགསོ་ཞ་ེན།  ར་ོསྐྱུར་བ་ (Sour) དེའང་མང་ཉུང་

འཚམ་པར་བསེན་པས་ཐུར་སེལ་རླུང་གྱི་རྒྱུ་ལམ་འགགས་པ་སེལ་བའྱི་

ནུས་པ་ཡདོ་པ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་ར་ོལན་ཚྭ་ (Salt) ཡྱིས་བཤང་བ་འགགས་
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པ་ད་ེབད་ེབར་འབྱྱིན་ནུས་པ་ཡྱིན།  ད་ེལྟར་ར་ོཁ་བ་དང་བས་བ་གཉྱིས་ལ་

འཛམེ་བྱ་གནང་རྒྱུ་དང་།  ད་ེལས་ར་ོསྐྱུར་བ་དང་ལན་ཚྭ་བ་གཉྱིས་རན་པར་

བསནེ་དགསོ།

མ་ཞུ་བའྱི་ཟས་རྱིགས་ལ་ད་ོསྣང་དགསོ།

བཤང་གཅྱི་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཟས་སོམ་གཉྱིས་ལས་མ་འདས་པས་

ཟས་སོམ་གང་བསེན་པ་ལེགས་པར་འཇུ་དགསོ་པ་གནད་འགག་ཡྱིན།  

ཟས་མ་ཞུ་བ་ནྱི་ཁངོ་ནད་ཐམས་ཅད་ཅེས་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེན་ཕལ་མ་ོ

ཆའེྱི་གཞྱི་ར་ཡྱིན་ན།  མ་ཞུ་བ་བྱུང་སབས་གཙ་ོཆརེ་དནོ་གནད་ཁག་བཞྱི་

ལ་ཐུགས་བསམ་བཞསེ་དགསོ།  དང་པ་ོརང་ཉྱིད་ཉེས་པ་རླུང་གྱི་རྟནེ་ཅན་

ན་ཚདོ་རྒས་པའམ།  བད་རླུང་རང་བཞྱིན་ཅན་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་ཆུང་བས་

ཟས་སམོ་གང་བསནེ་ཡང་མ་ཞུ་བ་གྱུར་བ་དང་།  གཉྱིས་པ་མ་ེདདོ་ཆུང་བ་

མདེ་ཀང་།  ད་ེས་ཁྱནོ་ནས་ཟ་མ་མངོ་བའྱི་ཁ་ཟས་ཤྱིག་ག་ོབུར་དུ་མང་པ་ོཟ་

བ།  ད་ེབཞྱིན་ནམ་ཕདེ་ལྟ་བུ་ཟས་ཀྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ཟསོ་

པས་མ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་ཞུ་བ་གྱུར་བ་དང་།  གསུམ་པ་ཟས་ཀྱི་ངོ་

བ་ོདང་ནུས་པ་སགོས་མྱི་འཕདོ་པ་གཉྱིས་ལྷན་དུ་བསེན་པས་མ་ཞུ་བ་གྱུར་

བ་དང་།  བཞྱི་པ་ཟས་ཀྱི་ང་ོབ་ོའཇུ་དཀའ་བའྱི་རྱིགས་དཔརེ་ན་འབྲུ་གསར་

པ་དང་།  ཤ་རྱིད་པ།  ཚལི་སྣུམ།  རནེ་པའྱི་རྱིགས།  ཟས་ཚདོ་མེད་པར་ཟསོ་
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པ་ལས་མ་ཞུ་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན།  

* དང་པ།ོ  ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་སྲུང་བར་ཐགོ་མར་རང་གྱི་ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་ཆ་ེ

བའམ་ཆུང་བ་སགོས་གང་ཡྱིན་པ་དང་།  ཟས་ཀྱི་ང་ོབ་ོལྕྱི་ཡང་གཉྱིས་

ལ་དཔགས་ཏ་ེཡང་ཞྱིང་འཇུ་ས་བ་སམ་སའྱི་ནས་ཀྱི་རམ་པ་སོགས་

ལྟ་ོབ་འགྲངས་པར་ཟསོ་ན་སྐནོ་མདེ།  བཅུད་ཆ་ེབ་དང་སྣུམ་རྱི་ཆ་ེབ་

སགོས་འཇུ་དཀའ་བའྱི་རྱིགས་རྒྱགས་ཚད་ཟ་རྒྱུ་མདེ།  གང་ལྟར་ཁ་

ཟས་མ་ཟསོ་པའྱི་སནོ་ལ་གྲདོ་ཁོག་ལྟགོས་ལྷང་ལྷང་བྱུང་ན་སནོ་མའྱི་

ཟས་རྣམས་ལགེས་པར་ཞུ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  དེ་ནས་དུས་ཐགོ་ཏུ་ཟས་ཚོད་

མང་ཉུང་རན་པར་ཟསོ་པས་མ་ེདདོ་སྲུང་ཞྱིང་སྐདེ་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན།   

* ད་ེནས་ཕོ་བའྱི་མ་ེདདོ་ལ་སྐོན་མེད་ཀང་མ་གམོས་པའྱི་ཟས་སོམ་

རྱིགས་ཉུང་ཤས་ནས་འག་ོཚུགས་ཏ་ེརྱིམ་པས་ཆ་སྐདེ་དགསོ།   

* ད་ེབཞྱིན་རང་བཞྱིན་དང་།  ངོ་བ།ོ  ནུས་པ་སགོས་མྱི་འཕདོ་པའྱི་ཟས་

རྱིགས་དཔརེ་ན་འ་ོམ་དང་ཉ་ཤ་གཉྱིས།  བྱའྱི་ས་ོང་དང་ཉ་ཤ་གཉྱིས་

སོགས་མཉམ་དུ་ཟསོ་པ་ལྟ་བུ་ཟས་དུག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་རང་བཞྱིན་གང་

ཡྱིན་པ་ནམ་ཡང་ལྷན་དུ་བསནེ་རྒྱུ་མདེ།  

* ཐ་མ་ཟས་ཀྱི་ང་ོབོ་འབྲུ་གསར་པའྱི་རྱིགས།  འ་ོམ་མ་བསལོ་བ།  

ཟས་མ་ཚསོ་པ།  རེན་པ།  ཚསོ་ཀང་འཚགི་པ།  ཟས་རྱིང་པ།  ཟས་
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དུས་ཐགོ་ལ་མ་བཞེས་པར་ལོྟགས་དག་པ།  ཟས་ཚོད་མེད་པ་ཟསོ་

པ་སོགས་ཀྱིས་མ་ཞུ་བ་གྱུར་བ་དང་།  དེ་དག་གྱིས་མཐར་བཤང་བ་

འགག་པའྱི་རྒྱུ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཟས་སོམ་ཞེས་སགོ་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་

རྐེན་དེ་སགོ་འཇྱིག་པའྱི་འགལ་རྐེན་དུ་མ་གྱུར་བར་དོ་སྣང་བྱེད་

དགོས་པ་གལ་ཆ།ེ

རྒྱུ་ལངོ་གཉྱིས་ལ་བདག་གཅསེ་དགསོ།

རྒྱུ་ལོང་གཉྱིས་ཀྱི་ནད་ཕལ་ཆ་ེབ་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་མྱི་མཐུན་

བསེན་པ་ལས་བྱུང་བས་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟས་སོྤད་ལ་ད་ོསྣང་དགོས་

ཏ།ེ  དེ་ཡང་སར་བཤད་པའྱི་རང་གྱི་ཁམས་ལ་མྱི་འཕོད་པའྱི་ཁ་ཟས་མཐའ་

དག་དང་།  དེ་བཞྱིན་འཇུ་དཀའ་བའྱི་རྱིགས།  ཟས་འཇུ་ས་བ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་

ཀང་ཚདོ་མདེ་པར་ཟསོ་པ།  ད་ེཡང་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཁ་ཟས་ས་མ་མ་ཞུ་བར་

ཕྱི་མ་ཟསོ་པའམ་ཡང་ཡང་ཟསོ་པ།  དགངོ་ཟས་ད་ེཕྱིས་པ་ོདང་མང་བར་

ཟསོ་པ།  ཤུགས་ལས་སམ་ཉྱི་མའྱི་གུང་ལ་དག་ཤུལ་བྱས་རསེ་ཆུ་གྲང་མོ་

མང་དུ་འཐུང་བ་དང་།  ཟས་རྱིང་པའྱི་རྱིགས་དང་།  འཁྱག་སམ་ནང་དུ་

ཡདོ་པའྱི་ཟས་སམོ་སྣ་ཚགོས་ཡུན་རྱིང་ལངོས་སྤད་དགས་པ།  ཆུ་གྲང་མོའྱི་

ནང་དུ་ཡུན་རྱིང་ཞུགས་ནས་ལུས་འཁྱག་ཏུ་བཅུག་པ།  ཡང་ན་ནམ་དུས་ལ་

མ་ལོྟས་པར་གོས་སབ་མོ་གནོ་པ།  ཆུའྱི་ནང་ཞུགས་པའྱི་ལས་མང་དུ་བེྱད་
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པ་སགོས་ཀྱིས་རྒྱུ་ལོང་གྱི་ནད་ཕལ་ཆ་ེབ་སྐེད་པའྱི་རྐནེ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེ

དག་ལ་ངེས་པར་དུ་འཛམེ་ཆ་གནང་དགོས་པ་ཡྱིན་ན།ོ།

བཤང་བ་དུས་ཐགོ་དབབ་པའྱི་ཐབས་ལམ།

ཉྱིན་ལྟར་ཁ་ཟས་རྣམས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ལ་བསེན་དགོས་

པ་ལས་ས་ཕྱི་དག་རྒྱུ་མདེ་པ་གལ་ཆ།ེ  ཁ་ཟས་རྣམས་མང་ཉུང་གངོ་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་རང་གྱི་ཕོ་བའྱི་མེ་དོད་དང་ཟས་ཀྱི་ངོ་བོ་སོགས་ལ་

གཞྱིགས་ནས་བསེན་དགོས་པ་མ་ཟད་ཁ་ཟས་སྣེ་གྲངས་འཛམོས་པོ་

བསེན་ན་དག་ེམཚན་ཆ་ེབ་ཡདོ།  ཟས་ཟསོ་པའྱི་སབས་སུ་ཁའྱི་ནང་ཞྱིབ་

མརོ་ལྡད་དགསོ།  དསེ་ཕོ་བའྱི་ནང་འཇུ་ས་བ་ཡདོ།  ཟས་ཟསོ་རསེ་སུ་

ཆུ་མང་ཉུང་རན་ཙམ་འཐུང་དགོས་པ་དང་།  ལྷག་པར་དགོང་མོའྱི་ཞལ་

ལག་ད་ེདུས་རྒྱུན་ནས་ཕྱིས་མ་དག་པར་ས་ཙམ་བཞེས་ན་བཟང་བ་ཡདོ།  

མཐར་དགངོ་ཟས་གྲུབ་རསེ་ཚུ་ཚདོ་ཕདེ་ཙམ་རྱིང་འཆམ་འཆམ་ཕབེས་

པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཟས་འཇུ་ས་བ་ཡོད་ལ་དེ་ནྱི་བཤང་བ་དུས་ཐོག་ལ་འབབ་

པའྱི་ཐབས་ཤསེ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།  
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དངེ་རབས་སྨན་རྱིག་ལུགས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་བྱ་ཐབས།

སྤུ་རྐང་ཅན་གྱི་ཟས་རྱིགས་བསནེ་དགོས།

སྤུ་རྐང་ (Dietary Fiber) ཞསེ་པ་ནྱི་ཤྱིང་ཏགོ་དང་ས་ོཚལ་འབྲུ་

རྱིགས་བཅས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ར་རྒྱུད་རྩུབ་པའོྱི་རྒྱུ་རྫས་ཞྱིག་ཡོད་པ་

ད་ེལ་ཟརེ་བ་ཡྱིན།  ད་ེལའང་བཞུ་རུང་བ་དང་མ་རུང་བའྱི་རྫས་རྱིགས་

དབྱེ་བ་གཉྱིས་ཡདོ་པ་གཉྱིས་ཀ་འཕདོ་བསེན་ལ་ངསེ་པར་མཁོ་བ་ཡྱིན།  

ཟས་རྱིགས་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་སྤུ་རྐང་ད་ེསྐེ་དངསོ་རྱི་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བ་མ་

གཏགོས་ནམ་ཡང་དུད་འགྲའོྱི་ཐནོ་རྫས་ལས་བྱུང་བ་མེད།   གཤེར་རྫས་

ནང་མ་བཞུ་བའྱི་སྤུ་རྐང་ད་ེའཇུ་བྱདེ་མ་ལག་ནང་དུ་སྙྱིགས་མའྱི་ཁམས་

ཀྱི་བོངས་ཚད་འཕལེ་དུ་བཅུག་ནས་བཤང་བ་དུས་ཐགོ་ཏུ་འབེབས་ཤྱིང་

བཤང་འགག་ནད་གཞྱི་སོན་འགགོ་ཐུབ་པའྱི་གྲོགས་ཀང་བྱེད་པ་ཡྱིན།  

བཞུ་རུང་བའྱི་སྤུ་རྐང་ད་ེབཤང་བའྱི་ང་ོབོ་སྙྱི་བར་བཟསོ་ནས་རྒྱུ་ལོང་ནང་

འགྲོ་བད་ེབ་ཡདོ་པ་མ་ཟད་རྒྱུ་མའྱི་ནང་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབའྱི་ཕ་སྱིན་འབརོ་

ཚད་འཕལེ་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན།  སྤུ་རྐང་ཡདོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ད་ེབསེན་

པས་སྙྱིང་ནད་དང་།  གཟའ་གྲྱིབ།  གཅྱིན་སྙྱི་ནད།  ད་ེབཞྱིན་བཤང་འགག་

ནད་ལ་ལྷག་པར་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་མངནོ་གསལ་བྱུང་ཡདོ།  སྤུ་

རྐང་ཡདོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་གཅྱིག་ཁ་ོན་ལས་ཟས་རྱིགས་སྣ་ཚགོས་བསེན་
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པ་བཟང་བ་ཡདོ།  ད་ེཡང་ཤྱིང་ཏགོ་དང་།  ས་ོཚལ།  འབྲུ་རྱིགས་བཅས་

ཀྱི་ནང་སྤུ་རྐང་མང་བར་ཡོད་པས་ཁྱེད་ཀྱི་བཟའ་ཆས་ནང་དེ་དག་ངེས་

པར་ཚང་དགསོ།  

* དེ་ཡང་ཤྱིང་ཏགོ་སམ་པོའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་སྤུ་རྐང་མང་

བར་ཡདོ་དེ།  རྒུན་འབྲུམ་སམ་པོ། (Raisin) པ་ལམ་སམ་པོ། (Prune) 

སེ་ཡབ། (Fig) ངང་ལག (banana) ཀུ་ཤུ། (Apple) ཚ་ལུ་མ། (Orange) 

འབྲྱི་ཏ་ས་འཛནི། (strawberries) ཀཎྚ་ཀ་རྱི། (Raspberry)  ཨཱམ། 

(Mango) པར་སྱི་མོན། (persimmon) ཨམ་རུད་ (Guava) བཅས་སྤུ་

རྐང་མང་ཉུང་ཡདོ་པའྱི་ཤྱིང་འབྲས་ད་ེདག་དང་།   

* སོ་ཚལ་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་སོ་ཚལ་ཁ་དོག་ཇྱི་ཙམ་ནག་ཤས་ 

(Dark) ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་དེ་ཚོད་ཀྱི་སྤུ་རྐང་ཚད་གཞྱི་མང་བ་ཡདོ་དེ།  གོང་

ལ་ཕུག (Carrot) ཉུང་དམར། (Beetroot) ཐའེུ་པད་ཚལ། (Broccoli) 

ད་ོབའྱི་ཏགོ་མ། (Artichoke) སགོས་དང་།  

* ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་སན་ (Broad bean) རྱིགས་ཇྱི་སྙདེ་ཡདོ་པ་ཚང་

མའྱི་ནང་སྤུ་རྐང་ཁངེས་ཡདོ་པ་དང་།  གང་བུ་ཅན་གྱི་འབྲུ་རྱིགས་ནང་དུ་

སན་མ། (Peas) མོན་སན་གྲའེུ། (Soybean) སན་ཆུང་ (Lentil) རྱིགས་

སགོས་གང་ཡདོ་པ་རྣམས་བསནེ་དགསོ་པར་གསུངས་ས།ོ།
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ཐུགས་སྣང་དགོས་པ། 

འོན་ཀང་སྤུ་རྐང་ཡོད་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ད་ེདག་གོ་བུར་དུ་བོངས་

ཚད་མང་པོ་བསེན་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཞུ་བའྱི་ནད་རྟགས།  ཁོང་པ་ས་ོབ་དང་།  

འགོ་རླུང་འཕལེ་བ།  རྒྱུ་ལོང་གང་ཐབས་ན་བ་བཅས་བྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན་པས་

ངེས་པར་ཉུང་ཤས་ནས་འགོ་བརམས་ཏ་ེགོམས་ཐབས་བེྱད་དགོས་པ་གལ་

ཆནེ་པ་ོཡྱིན།

སམོ་མང་དུ་འཐུང་དགོས།

སམོ་མང་ཉུང་ཇྱི་ཙམ་འཐུང་བའྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི་རྐནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་

རག་ལས་པའྱི་ནང་ནས་གཙ་ོཆ་ེཤསོ་ད་ེགནམ་གཤྱིས་ཡྱིན།  ཚ་བའྱི་དུས་

སུ་སྤྱིར་བཏང་ནས་སོམ་མང་དུ་འཐུང་དགོས།  རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་

གྱི་ནང་སམོ་ལྱི་ཊར་ (Litre) གཉྱིས་ཙམ་འཐུང་དགོས་པ་བཤད་ཡདོ་ཀང་

བཤང་འགག་སབས་དེ་ལས་མང་བར་འཐུང་དགོས།  གོང་གྱི་སྤུ་རྐང་ཡདོ་

པའྱི་ཟས་རྱིགས་ད་ེརྒྱུ་ལངོ་ནང་དུ་བྱ་བ་ཚུལ་བཞྱིན་བྱདེ་ཐུབ་པར་ངསེ་པར་

སམོ་ལ་བརྟནེ་པས་སམོ་ཉུང་དགས་རྒྱུ་མདེ།  སྤུ་རྐང་ཡདོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་

ད་ེཡྱིས་རྒྱུ་ལངོ་ནང་གྱི་ཆུ་ཁམས་འཐྱིམ་པར་བྱས་ནས་སྙྱིགས་མ་འཕལེ་བར་

བེྱད་པ་ཡྱིན།  དེ་ལས་བཤང་བ་སྙྱི་བར་གྱུར་ནས་ཕྱིར་འཐནོ་ས་བ་ཡདོ།  གལ་

ཏ་ེསམོ་འཐུང་རྒྱུ་ཉུང་དག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་པ་ལས་གནདོ་ཆ་ེབ་ཡདོ།
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ལུས་རལ་ལ་སྒྱིད་ལུག་མ་གནང་།

ལུས་རལ་བྱདེ་པ་ད་ེབཤང་བ་ཕབ་པར་སྐུལ་འདདེ་གཏངོ་བ་ཡྱིན།  

འནོ་ཀང་ལུས་རལ་རན་པོ་བེྱད་པ་ལས་ཤུགས་དག་པོ་གནང་རྒྱུ་མེད།  གལ་

ཏ་ེལུས་རལ་ཤུགས་དག་པོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རྔུལ་མང་དུ་འཐནོ་དགས་ནས་

ཆུ་ཁམས་ཟད་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དུ་འགྲ་ོསྱིད་པ་ཡྱིན།  ད་ེནྱི་བཤང་འགག་ནད་ལ་

ལྷག་པར་གནདོ་ཆ་ེབ་ཡདོ།  ལུས་རལ་ནྱི་གམོ་འགྲསོ།  ཆུར་བརྒལ་བ།  

ཕག་འཚལ་བ།  གར་འཁབ་པ།  རྐང་འཁོར་གཏངོ་བ་སོགས་རྣམ་པ་གང་

ཡང་ཡྱིན་ཆགོ ད་ེལྟ་བུའྱི་ལུས་རལ་ད་ེཉུང་མཐར་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་

ཆུ་ཚདོ་ཕདེ་ཀ་ར་ེཐངེས་གསུམ་ཙམ་བྱས་ན་བཤང་འགག་འགགོ་ཐུབ་པར་

གསུངས་ཡདོ་ཀང་རབ་བྱུང་ན་ཉྱིན་ལྟར་རལོ་བཅག་ཆུ་ཚདོ་ཕདེ་ཀ་ར་ེངསེ་

པར་བསནེ་པ་བཟང་བ་ཡདོ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གཟུགས་གཞྱི་བདེ་ཐང་གནས་ཐུབ་

པའྱི་དག་ེཕན་ཡང་ཡདོ།

བཤང་བ་དུས་ཐགོ་ལ་འདརོ་དགསོ།

ཆབ་ཆེན་འཐོན་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱུན་དེར་ནམ་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་

བཀག་རྒྱུ་མེད་ལ་ཐད་ཀར་གསང་སོྤད་དུ་ཕབེས་དགོས།  ནམ་རྒྱུན་བཤང་

བ་གཏོང་བའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ངསེ་བརྟན་ཡདོ་ན་ལུས་པརོ་གམོས་འདྱིས་

བྱུང་བ་དང་།  བཤང་བ་འདོར་བའྱི་དུས་ཚདོ་དེ་ཟྱིན་སབས་ཁོག་སྨད་རང་
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འགུལ་གྱིས་འཁུམ་ནས་བཤང་བ་འབྱྱིན་ས་བ་ཡདོ་པར་བཤད།  བཤང་

བ་འབྱྱིན་པའྱི་སབས་བྲལེ་འཚུབ་གནང་མྱི་ཉེན་བར་དལ་ལྷདོ་ངང་བྱ་བ་

ད་ེའགྲུབ་དགསོ།

དྲུག་པ། ཕན་པའྱི་ཟས་སམོ།

དེ་ནས་བཤང་འགགས་ནད་ཕགོ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་བཤང་བ་བད་ེ

བླག་ཏུ་འཐནོ་པའྱི་ཆདེ་དུ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་བཤང་བ་སམ་པ་སལེ་བ་དང་།  

བཤང་བ་ས་བར་བཟ་ོབ་དང་།  བཤལ་བ་ལ་ཕན་པ་དང་།  རྒྱུ་ལངོ་གྱི་ནད་

སལེ་བ་བཅས་ཀྱི་ཟས་སམོ་ཁག་གཅྱིག་སརོ་འཁདོ་ཡདོ།  ད་ེནྱི་གཙ་ོཆརེ་

བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་དང་ཚའེྱི་རྱིག་བྱདེ་དངེ་རབས་སྨན་ལུགས་སགོས་ནས་

དངས་པའྱི་ས་ོཚལ་རྱིགས་དང་།  ཤྱིང་འབྲས།  སོམ་རྱིགས་སགོས་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་བཟའ་ཆས་རྣམས་ཟུར་འདནོ་ཞུས་ཡདོ།

གོང་ལ་ཕུག (Carrot) པ་ལག (Spinach) པད་ཚལ། (Chinese 

cabbage) ཉུང་མ། (Turnip) ཉུང་དམར། (Beet root) ཉུང་ར་པད་ཚལ། 

(Kohlrabi) དཀར་ཚལ། (Lettuce) ལྕུམ། (Rhubarb) པད་ར། (Lotus 

root) ཆུ་ལ།ོ (Himalayan Rhubarb) མ་རསོ་ལོ་ཏགོ (Corn) དྭ་

ཚོད། (Taro) ཙངོ་། (Onion) སྨྱུག་ར། (Bamboo shoot) ཉ་ེཤྱིང་ཚལ། 
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(Asparagus) དོ་ལུ་མ། (Brinjal) མཛུབ་ཚལ། (Lady’s finger) སྣ་ེཚདོ། 

(Pigweed) ཞགོ་ཁོག (Potato) གསེར་ཕུད། (Luffa) བོད་ལབ། (Radish) 

ལྱི་ཤྱི་མཚནོ་འཁརོ། (Star anise) སོ་བ། (barley) ནས། (Barley) ཆུ་ཁལོ། 

(Boiled water) བུར་ཆང་། (བུ་རམ་ལས་བྱས་པའྱི་ཆང་།) ཟར་མ། (Flax) འབྲས་

ཐུག་ས་བ། (Rice soup) ཞོ་ཁར་ཆགས་པའྱི་ཆུ།  ཀུ་ཤུ། (Apple) ཁམ་བུ། 

(Peach) རྒུན་འབྲུམ། (Grape) པ་པ་ཡ། (Papaya) ལྱི། (Pear) པེ་ཤན་

ཕརུ་ཊ། (Passion fruit) པཱ་ལམ། (Plum) ལྱི་ཆྱི། (Lychee) བུར་ཤྱིང་ཁུ་

བ། (Sugar cane) བསེ་ཡབ། (Quince) ས་པོ་ཌྱི་ལ། (Sapodilla) ངང་ལག 

(Banana) སྱིཏཱ་ཕལ། (Custard Apple) ཀརནེ་བ་ེརྱི། (Cranberry) ཕལ་ས། 

(Phalsa) པམ་མེ་ལ།ོ (Pummelo) བེྷཌ་ཕརུཊ། (Bread Fruit) བཅས་ཡྱིན།  

ཕན་པའྱི་སྤོད་ལམ།

སྤྱིར་གོང་དུ་བཤད་པ་དག་ལས་ནད་འདྱི་ལ་ཕན་པ་དང་གནདོ་པའྱི་

སྤོད་ལམ་ཕགོས་ཙམ་རྟགོས་ཐུབ་མོད་ཀང་འདྱིར་སར་ཡང་མདརོ་བསྡུས་

ནས་ཞུ་བར།  ཟས་སམོ་བྱ་ེབྲག་ས་ོསའོྱི་ཕན་ཡནོ་དང་གནདོ་སྐནོ།  རང་གྱི་

ནུས་པ་སོགས་བོླར་ངེས་པ་ཡྱིན་ན་གཞང་འགགས་ནད་གཞྱི་ཙམ་མ་ཟད་

ལུས་པའོྱི་གནས་སབས་གང་ཞྱིག་ལ་ཟས་སོམ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་བསེན་དགསོ་
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པ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན།  དའེྱི་སད་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་

ཟས་སམོ་གྱི་ཕན་ཡནོ་ལག་དབེ་སགོས་བཀླག་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆ།ེ  ད་ེ

དང་ལྷག་པར་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་སམོ་འཐུང་རྒྱུ་ཉུང་མ་དགས་པར་རན་པར་

བཞེས་དགོས།  དེ་བཞྱིན་ཉྱིན་ལྟར་ཕག་འཚལ་བའམ་གཙུག་ལག་ཁང་

སོགས་ལ་ཞབས་སརོ་དུ་ཕབེས་པ་སོགས་ལུས་པོར་རོལ་བཅག་མ་ཆད་

པར་གནང་དགོས།  ཁྱད་པར་རྒྱུ་སྨད་ཕགོས་དེ་འཁྱག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་ཅུང་

ཟད་དདོ་པརོ་བཞག་དགསོ།  གནས་སངས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀང་རང་

ཉྱིད་སམེས་ཚརོ་དག་པའོྱི་དབང་དུ་མ་སངོ་བར་སམེས་ཞྱི་ལྷདོ་བག་ཕབེས་

གནས་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེལ།  ལུས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱིར་འབྱུང་བའྱི་དྱི་མ་

བཤང་བ་དང་གཅྱིན་པ་འགོ་རླུང་རྣམས་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པའམ་བཙརི་

བ་སགོས་ནམ་ཡང་གནང་རྒྱུ་མདེ་ལ་དུས་ཐགོ་གསང་བར་སྤོད་དགསོ་པའྱི་

བྱ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དང་ལནེ་ངེས་པར་ཞུ་དགོས།  བཤང་བ་འགགས་མ་ཐག་

ཁམོ་ནས་བཤལ་སྨན་རྱིགས་བསནེ་རྐང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕུག་ལ་གནདོ་ཆ་ེ

བས་སྨན་པ་བསེན་གཏུགས་བེྱད་ན་ཡག་པ་ཡདོ།   སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་དང་

འདྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་བཤང་བ་འགག་པའྱི་ཟས་སོམ་འགྱུར་བ་གཏངོ་

དགསོ་རྱིགས་ལ་ཐུགས་སྣང་བྱདེ་དགསོ།   
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བདུན་པ། གནདོ་པའྱི་ཟས་སོམ།

འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་རྟུག་པ་སེམ་པར་ནུས་པའྱི་ཟས་

སོམ་གྱི་རྱིགས་དང་།  ལྷག་པར་འཁྲུ་བ་གཅོད་ནུས་པ་དང་།  བཤལ་བ་

ལ་ཕན་ཞེས་དནོ་ལ་རྟུག་པ་འགག་ནུས་པའྱི་ཟས་རྱིགས་རྣམས་དངས་ཡདོ།  

དེ་ཡང་།

འབྲས། (Rice) གྲ་ོམ། (Silver weed) སན་རྱིལ། (Pea) མོན་སན་

ལབེ་མ།ོ (Flat bean) འབྲས་ཐུག་གར་པོ།  འབྲས་ཡསོ།  སྲུས་ཐུག ནས་

ཐུག ལྕམ་པ། (Mallow) བེ་ཁུར།  ཞོ་སྐ། (འ་ོམ་ཉྱིད་དཀགོས་ཏ་ེམར་བཏནོ་རསེ་ལས་

བྱས་པ།) ཞོ་ཀུན། (Yoghurt) ཞོ་བཙསོ།  ཕྲུམ་གསར། (འ་ོམ་དང་དར་བ་བསསེ་

པ་ལས་བྱུང་བ།) སྤྱི། (བེའུ་སེྐས་མ་ཐག་པའྱི་འ་ོམ་ལས་བྱས་པ།) ཕྱུར་བ།  མར་གསར། 

(Fresh Butter) ས་སྨུག (Ginger) སགོ་པ། (Garlic) ཐ་རམ། (Plantain) 

ག་གོན། (Cucumber) ཤུ་མོ་ཟ། (Fenugreek) ཁེ། (Common millet) ཁེ་

རྒདོ། (Cockspur) འབྲ་ག་ོམཆགོ (Japanese Persimmon) ཁ་སུར་པ་ཎྱི། 

(Date) ས་འབྲས། (Indian Blackberry) ངང་ལག་ (Banana) ཡག་པོ་མ་

སྨྱིན་པ།  ཨམ་རུད། (Guava) ཨ་ནཱ། (Pineapple) ཀཊཧལ། (Jackfruit) ཀ་ེ

རམ་བོ་ལ། (Carambola) ལང་སཊ (Langsat) བཅས་ཡྱིན་ན།ོ།
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གནདོ་པའྱི་སྤོད་ལམ།

བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་དང་རྱིག་གསར་སྨན་ལུགས་གཉྱིས་ཀས་ཆབ་

ཆནེ་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པའྱི་སྤོད་ལམ་ད་ེནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་རུ་ཁས་བླངས་ཡདོ།  

ཡང་ནད་འདྱི་ལ་བཤང་བ་འབྱྱིན་པའྱི་སབས་ཚད་ལས་ཐལ་བ་བཙརི་བ་

ནྱི་རླུང་ལྷག་པར་འཁྲུགས་པར་བེྱད་པ་མ་ཟད་གཞང་འབྲུམ་དང་ར་ཁ་རལོ་

ནས་ཁག་འཛག་པ་སོགས་འབྱུང་སྱིད་པས་ནད་འདྱི་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་པའྱི་

སྤོད་ལམ་ཡྱིན།  གཞན་ཡང་བཤང་བ་འགག་ཡདོ་པར་བརེྟན་ལུས་པོ་རལོ་

བཅག་ཤུགས་དག་པོ་དང་རྒྱུ་སྨད་ཕགོས་སུ་རགེ་གཞུས་སགོས་ཕགོ་རྒྱུ་

མདེ་ད་ེརྒྱུ་ལངོ་ནང་ངོས་ལ་བསྣད་ཉེན་ཡདོ།  ལུས་འཁྱག་པའྱི་སྤོད་ལམ་

ས་ེཆུ་གྲང་མོའྱི་ནང་ཞུགས་པ།  ས་རླན་པ་དང་ཞ་ལ་སོགས་གྲང་ངར་ཡདོ་

པའྱི་སེང་ཡུན་རྱིང་འདུག་པའམ་སྒོག་ལྷམ་སགོས་མདེ་པར་རྐང་རནེ་མ་

འགྲོ་བ་སགོས་གནདོ་པའྱི་སྤོད་ལམ་དུ་གཏགོས་པས་འཛམེ་དགསོ་ལ་ད་ེ

ལྟར་ཚུལ་བཞྱིན་ལག་བསར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ནད་འདྱི་ལ་སནོ་འགགོ་བྱདེ་

ཐུབ་པ་ཡྱིན།།  



31བཤང་འགགས་ནད།

བརྒྱད་པ། སར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

བཤང་འགགས་ནད། འབྱུང་ཁམས་སྣ་ཚགོས་པ་དབྱརེ་མདེ་པའྱི་ཐརོ་

བུའྱི་ནད་རྱིགས་བཅུ་གསུམ་ནྱི། སད་འགགས་པའྱི་ནད། ཁ་སམོ་པའྱི་ནད། 

གཡྱིག་པ། ཡྱི་ག་འཆུས་པ། དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད། གང་ཐབས་ཀྱི་

ནད། འཁྲུ་བའམ་གྲདོ་ཁོག་བཤལ་བ། འབྲུམ་བུའྱི་ནད། ཉྭ་ལགོ་པ། ཆང་

ནད།  སྐྱུག་པ། སུརྱ་ནད། བསམས་ནས་འངོ་མྱི་འདོད་པར་འགགས། བཤང་

འགགས། བཅས་ནད་རྱིགས་རྣམས་ནྱི། འབྱུང་བའྱི་ཁམས་ནྱི་སྣ་ཚོགས་པ་

ལས་བྱུང་བ་ས།ེ མེ་གཉྱིས་ལྕགས་གཉྱིས་ས་གཅྱིག་དང་། །ས་གཉྱིས་ཤྱིང་

གཉྱིས་ཆུ་གཅྱིག་དང་། །ཆུ་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་ལྕགས་གཅྱིག་དང་། །ལྕགས་

གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་མེ་གཅྱིག་དང་། །མེ་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་ས་གཅྱིག་

རྣམས། །འབྱུང་བ་ཤར་བ་ཐརོ་བུའྱི་ནད། །དེ་ལྟར་ཤེས་བྱ་ཐརོ་བུ་ལ། །བཅུ་

གསུམ་དག་ཏུ་འདོད་པ་ཡྱིན། །དེ་ལྟ་བུའྱི་ནད་ལ་རྐནེ་དང་གནདོ་པ་ནྱི། ཐབ་

གཞབོ་གཏང་བ་དང་། འཁནོ་འཁྲུག་བྱུང་བ། བཙགོ་གྲྱིབ་ཕགོ་ཅྱིང་མནལོ་

ཤརོ་བ་སགོས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་རྱིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ནྱི། བརྒྱ་བཞྱི་

གཏངོ་། ཆ་གསུམ་ལོ་གྲངས་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཤར་

ཕགོས་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཀླགོ བཀ་ཤྱིས་བརེགས་པ་ལྷརོ་ཞལ་གཟྱིགས་

ཏ་ེཀླགོ སོབས་པ་ོཆ་ེནུབ་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཀླགོ དག་པ་གསརེ་གྱི་མད་ོ



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

ཐྱིག་བྱང་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏེ་ཀླགོ ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་དང་། སྤང་སོང་

འདནོ། སགོ་བསླུ་འམ་ཚ་ེམཐར་གཏངོ་། བཟང་སྤོད་འཆྱི་བསླུ་བྱ། གཞན་

ཡང་ནད་པ་རང་རང་སོའྱི་འབོྱར་བ་ཆ་ེཆུང་ལ་དཔགས་པའྱི་བཀའ་འགྱུར་

དང་། འབུམ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཏ་ོབཅོས་དང་། ཆ་ོག་སོགས་ནད་པ་ལ་

གང་ཕན་རང་རང་སོ་སོས་དང་དུ་བླང་ནས་རང་ནུས་གང་ཐུབ་ཕག་མཆདོ་

གང་ཐུབ་བྱའ།ོ །འདྱི་ནྱི་ནད་རྱིགས་བྱ་ེབྲག་པའྱི་རྱིམ་གྲ་ོརགས་བསྡུས་ཙམ་

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

ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངེས་ཅན་ཡྱིན་པས། ཚང་མས་དལ་འབྱརོ་གྱི་མྱི་ལུས་

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

བར་གནས་པ་དང་། འདྱི་ཕྱིའྱི་འདདོ་དནོ་ལགེས་པར་སྒྲུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་

ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པས་ས།ོ། །།      



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

        སོབ་སོན་པ་གཙ་ོབོ།  སྨན་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་བསན་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།

སབོ་སནོ་པ།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ལྷ་སོྒན།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སྨན་རམས་པ་

བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།  སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན།  སྨན་རམས་པ་ཡ་ེཤེས་མཁའ་འགྲ།ོ  སྨན་རམས་

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

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

རོམ་སྒྱིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྱིས་རམས་པ་བསན་འཛནི་སྙན་གྲགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱྱིན་པ།  སྨན་རམས་པ་རྱིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཡེ་ཤེས།                  

སྨན་པ་བསན་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ།  སྨན་པ་ཨོ་ཤདོ་བསོད་ནམས་སྒལོ་དཀར།  སྨན་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།  

སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།


