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ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད།

དང་པ།ོ ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀྱི་གནས་བབ།

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་འདྱི་ནྱི། དངེ་སྐབས་འཛམ་གྱིང་ནང་མཐངོ་རྒྱུ་

མང་བ་དང་བཅསོ་དཀའ་བའྱི་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་བྱདེ་

ཀྱི་ཡདོ། ནད་འདྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནང་

ཇེ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་མ་ཟད། རང་རའེྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་དུའང་ད་ེ

བཞྱིན་ན་མཁན་མང་བས་འཕདོ་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་

ཡདོ། འདྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༦ པའྱི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ 

(W.H.O) གྱིས་ཚདོ་དཔག་བྱས་པ་ལྟར་ན། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནང་འཛམ་གྱིང་ཧྱིལ་པརོ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་གངས་

ས་ཡ་ ༡༠༨ བྱུང་ཡདོ་པ་དང་། དེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནང་ནད་གངས་

ས་ཡ་ ༤༢༢ བྱུང་ཡདོ། འབྱུང་འགྱུར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༣༠ བར་ནད་གངས་

ས་ཡ་ ༥༥༢ ཟྱིན་རྒྱུ་བཅས་ལོ་ལྟར་ནད་གངས་ཇེ་ཆརེ་འཕར་བའྱི་

ཚདོ་དཔག་བྱས་ཡདོ། 



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

	རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོྱི་ནང་། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་པའྱི་ནང་ནས་མང་ཆ་ེབ་

ལ་ོན་ ༤༠-༥༩ བར་ཡྱིན་པ་དང་། ནད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཙམ་དཔལ་

འབྱརོ་གནས་སངས་སྐ་ོབ་དང་འབྱིང་བའྱི་གས་ཡྱིན་པ་གསལ་ཡདོ། 

	ནད་པ་འདས་གངོས་ཀྱི་ཐ་ོལ་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལའོྱི་ནང་

ནད་གངས་ས་ཡ་ ༡་༥ འདས་གངོས་སུ་གྱུར་ཡདོ། 

	རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་མང་ཚགོས་ནང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་

སྱིའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་ཡྱིན་པར་མཐངོ་

ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ནས་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་འཛམ་

གྱིང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།

གཉྱིས་པ། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སན་ཐ།ོ

	ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལརོ་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་

གཞྱི་ལ་དངེ་དུས་ཚན་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་འག་ོསངས་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོ

ནས་ལ་ོགསུམ་རྱིང་ནད་པ་ ༢༠༠ ལ་ཟླ་དྲུག་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཡདོ་པས། 

བོད་སྨན་གྱིས་ཟུངས་འདེས་མངར་ཚད་ (Hba1c) ཀྱི་ཚད་གཞྱི་གང་

ལགེས་འཇགས་ཡདོ་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོཐནོ་ཡདོ། 

	ཟུངས་ཁྲག་དང་འདསེ་པའྱི་མངར་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་ (Hba1c) གང་



3ཟ་ཁུ་གཅིན་སིའི་ནད།

ལགེས་འཇགས་པ་ད་ེནྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་བཅསོ་ཐབས་ཐགོ་གནད་

འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རདེ། དའེྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོ་བོ་འཕར་ཚ་ེནད་པ་

རྣམས་ལ་ཀླད་གྱིབ་དང་། སྱིང་གཟརེ། མཁལ་མ་སྐོན་ཤརོ་བ། 

མྱིག་གྱི་ར་མདངས་ཉམས་པ་སགོས་དཀའ་ངལ་འབྱུང་ངེས་པར་

བརྟནེ། བདོ་སྨན་གྱི་གྲུབ་འབས་ད་ེསྨན་ལུགས་གཞན་ལ་མདེ་པའྱི་

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་བཅསོ་ཐབས་དང་སནོ་འགགོ་ཐད་ལ་ར་ེབ་གསར་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ཁུངས་སྐེལ་ར་སྤོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡདོ། གྲུབ་

འབས་ཀྱི་སན་ཐོ་རྒྱས་པ་འདྱི་རྒྱལ་སྤྱི་སན་གགས་ཆ་ེབའྱི་དུས་དབེ་ 

Diabetes Care ནང་ལའང་འདནོ་སལེ་ཐུབ་ཡདོ། 

གསུམ་པ། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ག་ོདནོ།

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ཞསེ་པ་ནྱི། ང་ཚསོ་ཟས་སྤོད་ལགོ་པ་ཡུན་རྱིང་བསནེ་

དགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་གཟུགས་པའོྱི་ནང་བད་ཚལི་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཕལེ་

བར་བརེྟན། རྱིམ་གྱིས་མངར་ཆ་རྣམས་གཅྱིན་མཉམ་དུ་ལྒང་པར་ཟགས་

པས་ལུས་ཟུངས་རྣམས་རྱིམ་བཞྱིན་ཉམས་པའམ་ཟད་པར་གྱུར་བས་ན་ཟ་

ཁུ་ཞེས་པ་དང་། གཅྱིན་པའམ་དྱི་ཆུའྱི་བོང་ཉུང་ལ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བས་ན་

སྱི་བ་བཅས་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ཞསེ་ནད་མྱིང་བཏགས་པ་ཡྱིན།



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

བཞྱི་པ། རྒྱུ་རྐནེ།

ཟས་དང་སོྤད་ལམ་ལགོ་པའམ་བསེན་སངས་ནརོ་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཟ་

ཁུ་གཅྱིན་སྱི་སྐདེ་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན། ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་དུ་གཏགོས་པའྱི་ཟས་

སྤོད་བྱ་ེབག་པ་རྒྱས་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏ།ེ 

	ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ནྱི། རྒྱུན་དུ་བོད་ཇ་སོགས་ར་ོལན་ཚྭ་ཤས་ཆ་ེབའྱི་ཟས་

སྐམོ་དང་། འབས། ཞགོ་ཁགོ ཆུ་མངར་མའོྱི་རྱིགས། འ་ོམ་རནེ་པ་

ལ་སགོས་ར་ོམངར་བའྱི་རནེ་ཟས་མཐའ་དག་དང་། ཞག་ཚལི། རྐང་

མར། འབྲུ་མར། སམེས་ཅན་གྱི་མར་སགོས་སྣུམ་ལྱིའྱི་ཡནོ་ཏན་

དང་ལྡན་པའྱི་བཟའ་བཏུང་བསནེ་དགས་པ། 

	སྤདོ་ལམ་གྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ནྱི། ཟས་ཟསོ་ནས་འགངས་པའྱི་རསེ་སུ་དལ་བར་

གནས་པ་དང་། ཉྱིན་གཉྱིད་ལགོ་པ། རླན་གང་ཆ་ེསར་ཡུན་རྱིང་སདོ་པ། 

ཁྱད་པར་དུ་དགུན་ཁའྱི་སྐབས་ཆུར་ཞུགས་པ་དང་། གོས་སྲབ་གོན་ནས་

ལུས་འཁྱགས་པ་སགོས་རྐནེ་གྱིས་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་ཉམས་པས་ཟས་སྐམོ་

རྣམས་ཚུལ་བཞྱིན་འཇུ་མ་ཐུབ་པར་བརེྟན། གཟུགས་པོའྱི་ནང་ར་ོམངར་

བ་སོགས་བསནེ་དགས་པ་ལས་བད་ཀན་དང་ཚལི་ཧ་ཅང་འཕལེ་བས་

ལུས་རྒྱགས་པ་ཆགས། དེའྱི་དབང་གྱིས་མཁལ་མ་དང་ལྒང་པའྱི་བེྱད་

ལས་ཉམས་པ་བཅས་ཀྱིས་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་སྐདེ་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན།
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ལྔ་པ། དབེྱ་བ།

བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནས་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེབ་ལ། རླུང་

མཁྲྱིས་བད་ཀན་གསུམ་དང་། དེ་དག་ལ་ནང་གསེས་དབེྱ་བ་སེ། བད་ཀན་ཟ་

ཁུ་ལ་བཅུ། མཁྲྱིས་པའྱི་ཟ་ཁུ་ལ་དྲུག རླུང་གྱི་ཟ་ཁུ་ལ་བཞྱི་བཅས་བསམོས་

པས་ཟ་ཁུ་ཉྱི་ཤུ་གསུངས་ཡདོ།

དྲུག་པ། ནད་རྟགས།

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་ཀྱི་མངོན་ཚུལ་ལམ་རྟགས་ནྱི་གཤམ་གསལ།

	མལ་སན་དང་གཉྱིད་ལ་དགའ་བ།

	རྔུལ་མང་ཞྱིང་དྱི་མནམ་པ།

	སྐྲ་དང་སནེ་མ་ོསྐསེ་མགགོས་པ།

	ཁ་ལ་ར་ོམངར་བོ་ཞྱིང་གེ་བ་དང་རྐན་སྐམ་པས་ཟས་སྐོམ་བསྱིལ་

ལ་དགའ་བ།

	ལུས་ཀྱི་ཤ་མདངས་སརེ་ཞྱིང་རྐང་ལག་གྱི་མཐྱིལ་བཞྱིར་ཚ་དདོ་

རྒྱས་པ།

	གཅྱིན་པ་ཡང་ཡང་ཤོར་བ།
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	གཅྱིན་མདོག་རོག་ཅན་འབྱུང་བ།

	གཅྱིན་བཏང་ཤུལ་དུ་གགོ་མ་མང་པ་ོའཁརོ་བ།

	ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་ལ་ག་ོབུར་འཕར་ཆག་འག་ོབ།

	བད་ཀན་ལས་གྱུར་བའྱི་ཟ་ཁུ་ཡྱིན་ན། གོང་གསལ་ནད་རྟགས་སེང་

ལ་ཁ་ཟས་མྱི་འཇུ་ཞྱིང་དང་ག་འགག་པ་དང་། ལུད་པ་མང་བ། ཟསོ་

ཀང་སྐྱུག་པར་བེྱད་པ་དང་། མཁྲྱིས་པ་ལས་གྱུར་བ་ཡྱིན་ན། མཚན་

མ་དང་ལྒང་པར་ན་ཟུག་བེྱད་པ། ཁ་སྐམ་པ། ལུས་དདོ་རྒྱས་པ། 

འཁྲུའམ་བཤལ་བ། ཆམ་རྱིམས་ཕགོ་པ་དང་། རླུང་ལས་གྱུར་བ་

ཡྱིན་ན། གཉྱིད་ཆུང་བ་དང་། དབུགས་མྱི་བད་ེབ། སྱིང་འཕར་ཤུགས་

ཆ་ེལ་གཟེར་འཕ་ོབ། ཟས་ལ་རྔམ་པ་སོགས་ནད་རྟགས་དུ་མ་འབྱུང་

བ་ལྟར་དངེ་དུས་ཕྱི་ལུགས་དང་མཐུན་ན།ོ། 

བདུན་པ། བཅོས་ཐབས།

ཟས་དང་སྤོད་ལམ་ས་ོནས་བཅོས་པ་ནྱི། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཟས་དང་སྤོད་

ལམ་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆ།ེ གངོ་དུ་བརདོ་

པ་ལྟར། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོནྱི་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་ཞག་ཚལི་སྣུམ་

རྱིགས་མང་དགས་པ་དང་སོྤད་ལམ་ལུས་རལ་མེད་པ་དལ་པོ་གནས་དགས་
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པ་ལ་སགོས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་པའོྱི་ནང་བད་ཀན་ས་ཆུའྱི་

རང་བཞྱིན་འཕལེ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརེྟན། ས་ཆུ་ལས་གྲུབ་

པའྱི་ར་ོམངར་བའྱི་ཟས་སྐམོ་རྣམས་སང་དགསོ་ཀང་། ར་ོམངར་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་གནདོ་པའྱི་ངེས་པ་མདེ་ད།ེ ཅྱི་ཕྱིར་ཞ་ེན། སྐམ་སར་གནས་པའྱི་རྱི་

དྭགས་ཀྱི་ཤ་དང་སྦྲང་རྱི་སགོས་ར་ོམངར་མ་ོཡྱིན་ཡང་ནུས་པ་ད་ོབའྱི་དབང་

གྱིས་གནདོ་ཀྱི་མེད་པ་ཤསེ་དགསོ། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་པས་ཟས་སྤོད་གང་

བསནེ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་མེད་དང་། ཡང་ནད་མེད་གཅྱིག་ལ་མཚནོ་ན་ནད་འདྱི་

མྱི་འཕགོ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཟས་སྤོད་སང་བླང་གྱི་རྱིམ་པ་གང་བྱ་དགསོ་པ་ད་ེ

གཤམ་དུ་སནོ་འགགོ་ས་བཅད་ནང་བཤད་ཡདོ་པས་དརེ་ད་ོསྣང་བྱ་དགསོ།

བརྒྱད་པ། སནོ་འགོག

དང་པ།ོ ཟས་སྤོད་དང་འབལེ་བའྱི་སང་བླང་སྐརོ།

ཕན་པའྱི་ཁ་ཟས་སམ་བསནེ་དགོས་པའྱི་ཁ་ཟས། 

	འབྲུ་རྱིགས་ཁོངས་སུ། ཕྱི་ཤུན་དང་བཅས་པའྱི་གའོྱི་བག་ལེབ། 

(Whole Wheat Brown Bread) ཨ་ཤམོ་སྦ་ཅྱི། (Corn Flakes) 

དང་ཨ་ཤོམ་གྱི་རམ་པ། ནས་རམ། (Barley) སྲ་ེད། (Oats) ཁྲ་མ། 
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(Millet Sprout) འབས་སྨུག་པོ། (Brown Rice) ཤྱིང་ཏགོ་ཕྱི་ཤུན་

ལྡན་པ། (Whole Fruit) སྲན་མ་ཕྱི་ཤུན་བཅས་པ། (Whole Lentil/

Dal) ག་ོཕ་ེཚགས་ར་ོཅན། (Wheat Bran)

	ཤྱིང་ཏགོ་ཁངོས་སུ། ཀུ་ཤུ། གྷ་ཝ། (Guava) འབ་དག་ོདམན་པ། 

(Chinese Date) སེ་འབྲུ། སྲ་འབས། (Black Plum/Jamun) 

སྐྱུ་རུ་ར། (Amla) སེ་ཡབ། (Fig) ལ་ོཁུཊ། (loquat) ཇེག་ཧྥུ་རུ་

ཊ། (Jack Fruit) སམ་མེ་ལོ། (Pummelo) ཚགིས་གུ་མདེ་པའྱི་

ཤྱིང་འབས་རྱིགས། (Straw berries, raspberries, black/blue 

berries) ལྱིན་གནོ་སརེ་རྱི། (Lingonberry) ལྱི། (Pear) ཚ་ལུ་

མ། (Orange) ཅ་ཀོ་ཏ་ར། (Grapefruit)

	ཤའྱི་ཁངོས་སུ། ཚལི་མེད་པའྱི་ལུག་ཤ་དང་། གཡག་ཤ བྱ་ཤ ཉ་

ཤའྱི་རྱིགས་ས།ེ སལ་མོན། (Salmon) ཊུ་ན། (Tuna) སར་དྱིན། 

(Sardine) མེཀ་ཀ་ེརལ། (Mackerel)

	སྐོམ་གྱི་ཁངོས་སུ། མར་བཏོན་ཟྱིན་པའྱི་ད་ར། ཆུ་སྐལོ། ས་ཆུ། བ་

ཕྱུགས་ཀྱི་འ་ོམ། སྦྲང་རྱི།

 	ཚལ་ཁོངས་སུ། ལ་ཕུག་སོས་པ། པོ་ཚལ། (Spinach) རྔ་རྒྱུག་ཚལ། 

(Drum stick) སྲན་མ་ལང་ཁུ། པད་ཚལ། (Lettuce) ལ་ོཀ་ོཔད་
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ཚལ། ཐའེུ་པད་ཚལ། (Broccoli) ཀ་ོམ་ཀོ་ཕྱི་ཤུན་གསར་མ་དང་

བཅས་པ། ཏྱིག་ཚལ། (Bitter Gourd) ཤུ་མོ་ཟའྱི་ཚལ། (Methi) 

སྲན་སེར། (Soyabean) ཀ་པེད། (Bottle Gourd) མ་ཤའམ་

མཁལ་དབྱྱིབས་ཤྱིམ་བྱི། (kidney Bean) ཚལ་ལང་ཁུ་ལ་ོམའྱི་

རྱིགས། (Green leafy Vegetables) སངོ་སྤྱིས། (White of egg)

	སདོ་(སྨན་སྣ་)ཀྱི་ཁངོས་སུ། ཤྱིང་ཀུན། (Asafoetida) ཡུང་བའམ་

ས་སེར། (Turmeric) ལྱི་ཤྱི། (Cloves) སགོ་པ། (Garlic) བཙངོ་། 

(Onion) སུག་སྨལེ། (Cardamom) ཤྱིང་ཚ། (Cinnamon) པྱི་

པྱི་ལྱིང་། (Pepper) ཤུ་མོ་ཟ། (Fenugreek/Methi Seeds) གོ་

སདོ། ཟྱི་ར་དཀར་པོ། (Cumin)

	སྣུམ་ཁོངས་སུ། ཨོ་ལྱིབ། (Olive Oil) ཀ་ེནུ་ལ། (Canola Oil) 

སར་ག (Walnut) ཁམ་བུའྱི་ཚགིས་གུའྱི་སྣུམ། (Almond)

གནདོ་པའྱི་ཁ་ཟས་སམ་སང་དགོས་པའྱི་ཁ་ཟས།

	ཞལ་ལག་བརྔསོ་བསྲགེ་ཁོངས་སུ། ས་མོ་ས། (Samosa) འཁུར་བ། 

(Puri) པ་ཀ་ོར། (Pakora) ནམ་ཀྱིན། (Namkeen) སྦྱིས་ཀྱིཏ་བཅུད་

སྐདེ། (Protein biscuits) ཞགོ་ཁགོ་ལབེ་བརྔསོ་བྱདེ་པ། (Fried Chips)

	ཐུམ་སྒྱིལ་ཟས་སྐོམ་ཁོངས་སུ། སྤྱིས་མངར་འཁྱག་པ། (Ice 
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cream) ཐུད་རྱིགས། ཅ་ོཀ་ོལཏེ། (Chocolate) བྱྱི་རྱིལ། ལན་ཚྭ། 

(Salt) ཆུ་མངར་མོའྱི་རྱིགས། (Sugary Drinks) འ་ོམའྱི་ལྡ་ེགུ། 

(Condensed Milk) བཅོས་མའྱི་ཐང། (Ready made soup) 

པུ་དྱིང་། (Pudding) ཞག་ཚལི་ཅན་དང་ལགས་སྤྱིན་ནང་གྱི་ཁ་

ཟས། (Canned Food/Preservatives Food) ཆང་རག

	ཤ་དམར་ཁོངས་སུ། ར་ཤ ཕག་ཤ གང་ཤ མ་ཧ་ེཤ རྒྱུ་མ། མཆྱིན་པ་

སོགས། (Organ Meat) 

	འབྲུའྱི་ཁངོས་སུ། སུ་བྱྱི། ག་ོཞྱིབ་དཀར་པའོམ་ཡང་མན། (White 

Flour) འབས། ཁེྲ། (Foxtail Millet) ག།ོ (Wheat) 

	ཚལ་ཁོངས་སུ། ཉུང་དམར་གྱི་ར་བ། (Beet Root) དམར་སེར་སྐ་ེ

བའྱི་ག་ོམའྱི་རྱིགས། (Yam) འབུང་ཤ། (Squash)

	སྐོགས་མཁྲེགས་ཤྱིང་འབས་དང་ཤྱིང་ཏོག་ཁོངས་སུ། ཁ་སུར། 

(Date) བ་དཱམ། ཀཱ་ཇུ། བུར་ཤྱིང། ཆུ་ག་གོན། (Water melon) 

ཨ་ནཱ། (Pineapple) ཨ་འབས། (Mango) ལྱི་ཆྱི། (lychee)

	མར་ཁོངས་སུ། ཏྱིལ་མར། (Sesame Oil) རྐང་མར། (Marrows) 

ཚལི། (Animal Fats) ལ་སོགས་ར་ོམངར་དང་ལན་ཚྭ་བ་དང་ནུས་

པ་བསྱིལ་ལྱི་སྣུམ་བཅུད་ལྡན་པའྱི་ཁ་ཟས་བསེན་དགས་པས་མཆྱིན་པ་
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དང་མཁལ་མར་ཧ་ཅང་གནདོ་པར་བརེྟན། དེ་དག་སང་དགོས། གལ་

སྲྱིད་ཁྲག་ནང་ཚལི་/ཁྲག་ཞག་ (Cholesterol) གྱི་ཚད་གཞྱི་མཐ་ོཔ་ོ

ཡདོ་ན་ཁ་ཟས་སྣུམ་ཚལི་རྱིགས་ཉུང་ངུ་བསནེ་དགོས་པ་དང་། ཁྲག་

མངར་དང་མཉམ་དུ་ཁྲག་ཤདེ་མཐ་ོཔ་ོཡདོ་པའམ། ཡང་ན་སྱིང་གྱི་

ནད་གཞྱི། ཆུ་བསགས་པའྱི་ནད་གཞྱི་གང་ཡདོ་ན་ཁ་ཟས་ནང་ཚྭ་ཉུང་དུ་

གཏངོ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། 

ཁ་ཟས་ཉུང་ཙམ་བསནེ་དགོས་པ་ཁག

ཨ་འབས། (Mango) རྒུན་འབྲུམ། ངང་ལག (Banana) ཇེམ། ཉུང་

མ། (Turnip) དོ་ལུམ་མ། (Brinjal) མཛུབ་ཚལ། (lady Finger) ཇེག་

ཧྥུ་རུཊ། (Jack Fruit) གོང་ལ་ཕུག (Raddish) ཟར་མ། (Flaxseed, 

linseed) ས་ོངའྱི་སརེ་རྱིལ། (Yolk of Egg) སྲན་མ་བརྔསོ་པ། པཱ་པཌ། 

(Papad) སྐྱུར་རོམ་སོྦར་བའམ་ཨ་ཅཱར། (Pickles) སྐྱུར་ཁུ། (Sauce) 

ཕྱུར་བ། (Cheese) སྦྱིས་ཀྱིཏ་ཚྭ་ཡདོ་ཅན། (Salty Biscuits)

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཁ་ཟས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཕན་གནདོ་བཤད་པ།

	འབས་དང་མཉམ་དུ་སྲན་མ་ཕྱི་ཤུན་ཡོད་པའྱི་ཚལ་བཙོས་ནས་

བཟའ་བའམ། ཡང་ན་ཕྱི་ཤུན་མེད་པའྱི་སྲན་མའྱི་ཚལ་དང་མཉམ་
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དུ་འབས་བཙསོ་ནས་རན་པ་ོབསནེ་དགསོ།

	ས་སྨུག་དང་སྦྲང་རྱི་ལེ་མནོ་ (Hot lemon Ginger Honey) 

མཉམ་བསྲསེ་བེྱད་པའྱི་བཏུང་བ་དདོ་མོ་བཏུང་ན་ཕན།

	ཨྱིད་ལྱི་ (Idli) ཡང་ན་རོ་ས་ (Dosa) མཉམ་དུ་སོ་ཚལ་སྲན་མའྱི་

རྱིགས་བསནེ།

	མྱི་རྒྱགས་པ་རྣམས་ནས་སྣུམ་ཚལི་ཡདོ་པའྱི་ཤ་རྱིགས་འཛམེ་དགོས།

	འབས་དང་། སྲན་མ། བག་ལབེ་མཉམ་དུ་མར། སྤྱིས་མ། ཞུན་མར་

བཅས་སྣུམ་རྱི་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་བདེ་སྤོད་བྱ་རྒྱུ་མདེ།

	ཞོག་ཁོག་གྱི་ཚལ་དང་མཉམ་དུ་སྲན་མ་གཡསོ་སྦར་བྱས་ཏ་ེབཟའ་

ན་མྱི་གནདོ།

	ཁ་ལག་ནང་སྣུམ་ཐུར་མའྱི་ཚད་འཇལ་ཏེ་མང་ཉུང་རན་པོ་བྱས་ཏེ་

བླུག་དགོས།

	སོྣད་ནང་དུ་ཚལ་དང་བག་ལེབ་སོགས་བརྔསོ་བསྲགེས་བྱས་པའྱི་

སྣུམ་ལྷག་མ་དེ་ཡང་བསྐར་བེད་སྤོད་ནམ་ཡང་བྱ་མྱི་རུང་།

	ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་པ་རྣམས་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ལྟོ་སོང་མྱི་གནས་

པར་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་ཟས་ཉུང་ཉུང་བསནེ་དགོས།

	ར་ཤ་བཟའ་བ་ཡྱིན་ན་སྲན་མ་དལ་རྱིགས་ (Whole lentils/Dal) 
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ཉུང་དུ་བསནེ་དགསོ།

	ཁ་ལག་བཟསོ་ཚར་བའྱི་ནང་ཟུར་དུ་ཚྭ་སོྣན་མ་མང་པོ་བླུག་ན་གནདོ།

	ས་དརོ་ལྟོ་སོང་གྱི་དུས་སུ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་

པའྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་སྨན་ཇ་དང་བད་ཀན་སྨན་ཇ་གང་ཡང་རན་པོ་

བསནེ་ན་ལགེས།

	ནྱིམ་གྱི་ལོན་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བའྱི་མེ་ཏགོ་དང་ལ་ོམ་མཉམ་བསྲསེ་ཀྱི་

ཚལ་བཟསོ་ཏ་ེབཟའ་ན་ཕན།

	རྒྱུན་དུ་ནས་མངར་ཤས་ཆ་ེབའྱི་ཟས་སྐམོ་རྱིགས་བདེ་སྤོད་ཉུང་ཙམ་

གནང་དགོས།

ཕན་པའྱི་སྤོད་ལམ་བསནེ་དགོས་པ་ཁག

	རྒྱུན་དུ་ལུས་ཁམས་འཁྱགས་མ་བཅུག་པར་མེ་དང་ཉྱི་འོད་རན་པོ་སྲ་ོབ་

དང་། ཚ་དུགས་དང་བསྐུ་མཉ་ེསགོས་དདོ་བཅསོ་བྱདེ་དགསོ་པ་གལ་ཆ།ེ 

	ཉྱིན་ལྟར་སྐམ་སར་རལོ་བཅག་རན་པ་ོབྱདེ་དགསོ་པ་གལ་ཆ།ེ

	ནད་པ་དང་ནད་མེད་གཉྱིས་ཀར་ཉྱིན་མརོ་གཉྱིད་ཁུག་པ་དསེ་ལུས་

ཁམས་ལ་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ་པས་སང་དགོས་པ་གལ་ཆ།ེ

	ནད་འདྱི་ལ་གཙ་ོབ་ོམཁལ་མ་དང་ལྒང་བའྱི་དདོ་ཚད་སྲུང་བ་དང་གས་ོ

དགསོ་པ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ཟས་དདོ་རྱིགས་ཏ་ེདཔརེ་ན་འབྲུ་རྱིང་དང་སྐམ་སའྱི་
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ཤ་སོགས་བསནེ་པ་དང་། ར་ོམངར་བ་དང་བོད་ཇ་སོགས་ལན་ཚྭ་བའྱི་ཟས་

སྐམོ་རྱིགས་དང་ནུས་པ་ལྱི་བསྱིལ་རྱིགས་རྣམས་སང་དགསོ་པ་གལ་ཆ།ེ 

	ལ་ོལནོ་པའྱི་འབྲུ་རྱིང་གྱི་རམ་པས་ཧ་ཅང་ཕན་ཆ་ེབ་ཡདོ།

	གོང་གསལ་སངོ་རྐནེ་སྐབས་བཤད་པའྱི་ཟས་སྤདོ་ལགོ་པ་རྣམས་ལ་

དོ་སྣང་བྱས་ནས་གཟུགས་པོའྱི་ལྱིད་ཚད་རན་པར་གནས་ཐབས་ལ་

འབད་དགསོ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཐ་མག་གྱིས་ཁྲག་གྱི་འཁརོ་རྒྱུགས་

སོགས་ལ་གནདོ་པས་འཐནེ་མྱི་རུང་།

གཉྱིས་པ། ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་སྲུང་བ་དང་ཟས་རན་པར་བསནེ་ཐབས་སྐརོ།

	ཕོ་བའྱི་མེ་དདོ་ནྱི་ལུས་པོ་འཚ་ོགནས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དེ་

སོབས་དང་ལྡན་ན་ལུས་ཁམས་ཀྱི་སོབས་རྒྱས་ཤྱིང་ལུས་པོ་བད་ེ

ཐང་དུ་གནས་ཐུབ་པ་དང་། ལུས་ཟུངས་རྣམས་ལགེས་པར་སྨྱིན་

པས་གཟྱི་མདངས་འཕལེ་བ་དང་ཚ་ེཡང་རྱིང་བར་གནས་པའྱི་རྒྱུ་

བྱདེ་པ་ཡྱིན། དསེ་ན་དའེྱི་སྲུང་ཐབས་སུ་ཟས་སྐོམ་ཡང་ལ་དོ་བ་

དཔརེ་ན་ཤྱིང་ཏགོ་ས་ེའབྲུ་ལྟ་བུ། ཆུ་འཁལོ། ལ་ཕུག་གསསོ་པ། སྦྲང་

རྱི། རམ་ཐུག་དང་འབས་ཐུག་ལ་སོགས་པ་བསེན་ན་ཕན། 

	ཟས་སྐོམ་གང་བསེན་ཡང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕོ་བའྱི་འཇུ་སོབས་ལ་

གཞྱིགས་ནས་ཚད་གཞྱི་རན་པོ་དང་ཚུལ་བཞྱིན་བསེན་དགསོ་པ་



15ཟ་ཁུ་གཅིན་སིའི་ནད།

ལས་ཚོད་མེད་གང་བྱུང་བཟའ་ན་གནདོ་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། སྣུམ་ཞག་

ཆ་ེབའྱི་ཟས་སྐམོ་དང་། ཆུ་གང་མོ་ལ་སོགས་པ་འཇུ་དཀའ་བ་དང་

ནུས་པ་ལྱི་བའྱི་རྱིགས་ད་ེདག་ཉུང་ཙམ་བསནེ་དགསོ། གལ་ཏ་ེཤ་དང་

སྣུམ་ཞག་བཅུད་ཆནེ་འཇུ་དཀའ་བའྱི་རྱིགས་ཟསོ་ཀང་དའེྱི་རསེ་སུ་

ཆུ་འཁོལ་རན་པོ་འཐུང་ན་ཟས་རྣམས་འཇུ་ས་བ་དང་། ཕ་ོབའྱི་འཇུ་

སབོས་དང་མེ་དདོ་ལའང་ཕན། 

	ཁ་ཟས་གནདོ་པ་ས་ེདུས་རྒྱུན་ས་ོསའོྱི་ཕ་ོབ་ལ་གང་གནདོ་པ་དང་མྱི་

འཕདོ་པ་རྣམས་བསམ་པའམ་འཛམེ་དགོས། 

	དུས་རྒྱུན་དུ་གཟུགས་པོའྱི་རྱིང་ཚད་ལ་གཞྱིགས་ནས་ལུས་པོའྱི་ལྱིད་

ཚད་རན་པར་གནས་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྐདེ་འཁོར་ (Waist 

circumference) ཚད་གཞྱི་རན་པ་ོསྲུང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་

པོ་ཡྱིན། གཟུགས་པོའྱི་ལྱིད་ཚད་མཐ་ོབ་རྣམས་ཀྱིས་ལྱིད་ཚད་ཆག་

ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཁ་ཟས་སྣུམ་བཅུད་རྱིགས་འཛམེ་པ་དང་ཆབས་

ཅྱིག ལུས་རལ་བྱ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཟུང་འབལེ་གྱི་སོ་ནས་ལག་བསར་བྱ་

དགོས་པ་གལ་ཆ།ེ

གསུམ་པ། རྒྱུན་ལྡན་ནས་སེམས་ཞྱི་འཇམ་གནས་དགོས་པའྱི་སྐརོ།

ལུས་སམེས་གཉྱིས་བར་འབལེ་བ་དམ་པ་ོཡདོ་པར་བརྟནེ། དུས་རྟག་



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

ཏུ་སེམས་ལ་མྱ་ངན་དང་། སེམས་ངལ། སེམས་ཁྲལ་སོགས་ཀྱིས་ཕ་ོབས་

མྱག་བཞུ་དྭངས་སྱིགས་འབྱདེ་པའྱི་བྱདེ་ལས་ཉམས་གུད་དུ་གཏངོ་བ་དང་། 

དའེྱི་དབང་གྱིས་ལུས་སབོས་ཟད་པ། གཟུགས་པའོྱི་ནང་གྱི་སནོ་འགགོ་ནུས་

པ་འཇམོས་པ། ཁྱད་པར་དུ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ལྟ་བུ་ནད་གཞྱི་རྱིང་པའྱི་རྱིགས་

ན་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆ།ེ རྒྱུན་དུ་ཉྱིན་རའེྱི་འཚ་ོབའྱི་ནང་བླ་ོབད་ེབག་ཕབེས་གནས་

རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པོ་མ་ཟད། སོྤ་སྣང་དང་། ཟས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དང་། སོྤད་

ལམ་ཡང་དག་པ་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ནད་རྱིགས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ནད་

འདྱིའྱི་སོན་འགགོ་དང་གསོ་བཅོས་བྱདེ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་

ཡྱིན་ལ། དངེ་དུས་ཚན་རྱིག་ནས་ཀང་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་པར་སམེས་ཞྱི་

ལྷདོ་ངང་ལུས་སྦངོ་གྱི་སྦངོ་བརར་བྱས་པས། ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨན་བཅསོ་

ཐགོ་ལའང་ཕན་འབས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཡདོ།

དགུ་པ། ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ།

ནད་འདྱི་ལ་དུས་ཐགོ་ཏུ་སྨན་བཅོས་མ་བྱས་པར་ཡུན་རྱིང་ལུས་ཚ་ེ

རྐང་པར་རྨ་གཉན་འབྱུང་བ་དང་། ལྤགས་ནད། ར་དཀར་ནད། ཁྲག་རླུང་སོད་

འཚངས་ནད། གཞན་ཡང་མཁལ་མ་དང་ར་ོཙ་ཉམས་པ། ཀླད་པ། མཆྱིན་པ། 

མྱིག སྱིང་། ཁྲག་ར་སགོས་ལ་བླ་གཉན་གྱི་ནད་སྣ་ཚགོས་འབྱུང་གྱི་ཡདོ།



ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ནད་ཀྱི་བླ་གཉན་ནད་རྱིགས།

ཀླད་སྒྱིབ།

མྱིག་རའྱི་ནད།

ཁ་ནད།

སྱིང་དང་ཁྲག་རའྱི་ནད།

མེ་དོད་ཉམས་པ།

མཁལ་ནད།

རོ་ཙ་ཞན་པ།

རྐང་པར་རྨ་ངན།

ཡན་ལག་
གྱི་ར་དཀར་
ནད།



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

	ཉ་ེཆར་ཡུ་རོབ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཐུན་ཚགོས་ཀྱི་སན་ཐོ་

སལེ་བ་ལྟར་ན། ནད་གཞྱི་འདྱི་གཤརེ་རྨནེ་གྱི་འབས་ནད་འབྱུང་བའྱི་

སནོ་རྟགས་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་གསལ་ཡདོ། 

	དརེ་བརྟནེ། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ད་ེདུས་ཐགོ་ཏུ་ངསོ་འཛནི་ཐུབ་ནས་

སྨན་བཅོས་དང་ཟས་སྤོད་སང་བླང་འཐུས་ཤརོ་མེད་པར་བྱས་ཚ་ེ

གཤེར་རྨནེ་གྱི་འབས་ནད་གཙསོ་པའྱི་གངོ་གསལ་བླ་གཉན་གྱི་ནད་

གཞྱི་ཁག་ལས་སནོ་འགགོ་ཐུབ་པའྱི་དག་ེམཚན་ཡདོ། 

	གཟུགས་པོ་རྒྱགས་དགས་པ། ཟས་བཅུད་མྱི་འདང་བའྱི་རྱིགས། ཀ་

ར་ཡྱི་གྷྱི་སྱི་རགེ་ (Triglyceride) མཐ་ོདགས་པའྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་

ནད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆང་རག་ངསེ་པར་སང་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

	ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་པ་རྣམས་ནས་ནད་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་

ཁྲག་ཚལི་ལམ་ཁྲག་ཞག (Cholesterol) དང་། ཁྲག་ཤེད། མཁལ་

མའྱི་བྱེད་ལས། མྱིག་ར་བཅས་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཀང་ལོ་གཅྱིག་

གམ། ཡང་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཐངེས་ར་ེངསེ་པར་དུ་བྱ་དགསོ་པ་ཡྱིན།
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བདོ་སྨན་མ་བསནེ་གངོ་། 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན།

བདོ་སྨན་བསནེ་རསེ། 

༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན།     

འདྱི་ནྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་གཞྱི་རྐནེ་པས་རྐང་པའྱི་རྨ་གསོ་དཀའ་བ་ད་ེལ་བདོ་སྨན་བསེན་

རསེ་དག་སྐེད་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྱི་འད་པར་ཡྱིན།

ནད་འདྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་གསལོ་སྨན་དང་མཉམ་དུ་གསོ་རྱིག་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་

སྱིའྱི་སྨན་ཇ་དང་། རྨ་སྨན། བྱུག་སྣུམ་བཅས་བདེ་སྤོད་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།



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

དགུ་པ། སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

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

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

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

ནས་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་བསྐརོ་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་

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

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

གནས་མལ་བཅུ་གཉྱིས་སྐབས་ཁྱྱིམ་དང་པོ་ལུས་ཀྱི་ས་རུ་གཟའ་སྐར་དག་

པའོྱི་སྐབས་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་ཡངོ་སྲྱིད་པའྱི་སནོ་བར་བཏང་ཡདོ། 

དའེྱི་སྐབས་ཞབས་རྱིམ་སགོས་གསུངས་ཡདོ་པས། ད་ེདག་གནང་བ་ཡྱིན་

ན་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་སནོ་འགགོ་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། ས་ོསའོྱི་མྱི་

ཚའེྱི་ནང་ལ་ལས་དནོ་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་

བསྐརོ་བར་བྱདེ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ནད་དང་བར་

ཆད་སོགས་ཀྱི་སནོ་འགོག་ཀང་ཡྱིན།

སྐགེ་རྱིས་ནྱི། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལོ་ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་

སུ་ལོ་སོ་སརོ་སྐེག་རྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་ལོ་སྐེག་དང་དགུ་མྱིག་སོགས་ཀྱི་
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ཞབས་རྱིམ་སགོས་བཀདོ་ཡདོ་པས་ད་ེདག་ནྱི། ནད་རྱིགས་སོན་འགགོ་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལས་དནོ་སགོས་ལ་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་མྱི་ཡངོ་ཆེད། 

འགགོ་ཐབས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཀང་ཡྱིན་པས། ད་ེདག་ལ་རང་རང་སོ་སསོ་

ད་ོསྣང་དང་། སོ་སའོྱི་དཔལ་འབྱརོ་ལ་དཔགས་ཏ་ེཞབས་རྱིམ་རྒྱས་འབྱིང་

བསྡུས་གསུམ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ད་ེནྱི་ལ་ོགཅྱིག་ནང་གྱི་

ནད་དང་བར་ཆད་སོགས་ཀྱི་སོན་འགོག་ཡྱིན།

བག་རྱིས་ནྱི། ལྷག་པར་དུ་ཕ་ོམོ་གཉེན་སྒྱིག་སྐབས། བག་རྱིས་བསྐརོ་རྒྱུ་ནྱི། 

བདོ་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་གམོས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོརྒྱུན་འཛནི་གནས་ཐབས་

ཙམ་མ་ཟད། བཟའ་ཚང་གཉྱིས་ཀྱི་ལ་ོརྟགས་དང་ཁམས་མྱི་མཐུན་ན། བཟའ་

ཟླ་གཉྱིས་ལ་ནད་དང་བར་ཆད་ཡངོ་བ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་དབང་པོ་སྐནོ་ཅན་འངོ་

རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡདོ། བག་རྱིས་བསྐརོ་རྒྱུ་སྣང་མེད་ཏུ་བཞག་རྒྱུ་མེད་པས། 

དརེ་ད་ོསྣང་གྱིས་ལ་ོརྟགས་དང་ཁམས་མྱི་མཐུན་པ་བཟླགོ་ཐབས་ཀྱི་རྱིམ་ག་ོ

སགོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སནོ་ར་ཕྲུ་གུ་མ་སྐ་ེགངོ་ནས་ནད་

སགོས་སནོ་འགགོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་རང་རང་ས་ོསའོྱི་མྱི་ཚ་ེལ་

ཕན་པ་དང་། བདོ་མྱི་རྱིགས་ལ་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་གྱི་ཡདོ།

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

འགོ་བ་དང་། ནད་ཛ་དག་ཏུ་མྱི་འགོ་བའྱི་སོན་འགགོ་སགོས་ཡྱིན་པ་མ་
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ཟད། ང་ཚ་ོབདོ་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་ལ་ནད་ཀྱི་མནར་བ་ཙམ་གྱིས་ནད་རྱིས་

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

གཞྱི་ཚབས་ཆནེ་པ།ོ ནད་གཞྱི་ཛ་དག་ཅན་དུ་གྱུར་སྐབས་ནད་རྱིས་བསྐརོ་

གྱི་ཡདོ། རབ་བྱུང་ན་ནད་ཐགོ་མར་མནར་བའྱི་སྐབས་སུ་ནད་རྱིས་བསྐརོ་

བ་ཡྱིན་ན། ནད་རྱིས་སུ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་གོ་གཏོ་བཅསོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 

ནད་མནར་ཡུན་རྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ནད་ཚབས་ཆནེ་པརོ་མྱི་འགྱུར་བ། 

ནད་གཞྱི་ཛ་དག་ཅན་དུ་མྱི་འགོ་བ་སགོས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་

མ་ཟད། ནད་ཐགོ་ལ་སྨན་གྱིས་ནུས་པ་མྱུར་བ་དང་། ནད་དག་སྐེད་མྱུར་བ་

སགོས་ཀྱི་གགོས་སུ་གྱུར་གྱི་ཡདོ།

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ཀྱི་རྱིམ་ག་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས།

ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད། གང་བའྱི་ནད་དང་། དམུ་ཆུའྱི་ནད། མཁལ་མའྱི་ནད། 

དགེ་གྲུམ་ནད། སྐ་རྦབ་ནད། ལྒང་པའྱི་ནད། ཕ་ོམོའྱི་མཚན་མའྱི་ནད། ལུས་

ཀྱི་སྨད་མྱི་ཐགེ་པའྱི་ནད། ལྷག་པར་དུ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ར་ོམངར་བ་ས་

ཆུའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གང་བའྱི་ཁོངས་སུ་འདུས་

པས་ན་ཆུ་ཁམས་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། གཞན་ཡང་གཟའ་སྐར་ས་བདག་

སགོས་ཆུ་ཁམས་ཀྱི་གནདོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་རྱིམ་གོ་གཏོ་བཅསོ་མདརོ་

བསྡུས་ནྱི། བརྒྱ་བཞྱི་གཏངོ་། མཚ་ོསྨན་དགུ་མདསོ་ཀྱི་ཆ་ོག་བྱ་ཐུབ་ན་གྱིས། 



23ཟ་ཁུ་གཅིན་སིའི་ནད།

འབུམ་ཆུང་ས་ེལྔ་བཀླག འབུམ་ཆུང་ས་ེལྔ་ནྱི། བཟང་སྤོད་སྨནོ་ལམ། ཤསེ་

རབ་སྱིང་པ།ོ འདའ་ཀ་ཡ་ེཤེས། ར་ོར་ེརྣམ་འཇམོས། ལྟུང་བཤགས་བཅས་

ཡྱིན། གངོ་ལྟར་པག་གྱི་མཛ་ོའམ་གང་ནག་པའོྱི་གླུད་བཟསོ་པའྱི་གཟུགས་

ལ། སྦྲ་གུར་དང་། ཕ་ར་ནག་པོ་བཀལ་ལ་ཕོགས་བྱང་ངམ། བརྱི་བྱ་རང་

རང་ས་ོསའོྱི་སར་ཁའྱི་བདུད་གཅདོ་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་བྱའ།ོ། 

 འདྱི་ནྱི་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་ལ་སགོས་པའྱི་རྱིམ་ག་ོརགས་བསྡུས་

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

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

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

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

ཆནེ་པ་ོཡྱིན།།  །། 



      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་མགྱིན།

                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་རོགས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ལས་ཨ་རྱིའྱི་སྲྱིད་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་འགོ།  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་སན་གགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱིན་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་།
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