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དང་པ།ོ མག་ོནད་ཀྱི་ང་ོསྤདོ།

* བེལ་ཟྱིང་ཆ་ེབའྱི་དངེ་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་མགོ་ན་མཁན་ཧ་

ཅང་མང་པ་ོཡདོ། མྱི་ཕལ་མ་ོཆ་ེམག་ོན་མངོ་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན། 

* མག་ོན་བ་འདྱི་ཉྱིད་མག་ོབའོྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ཏུ་ན་བར་མ་ངསེ་ཏེ། 

འགའ་རརེ་མག་ོབོ་ཡངོས་ལ་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་། འགའ་རརེ་

མག་ོབའོྱི་གཡས་ཕགོས་དང་། གཡནོ་ཕགོས། རྒྱབ། མདུན་ཏ་ེམག་ོ

བའོྱི་ཆ་ཤས་གང་ལའང་ན་སྱིད་པ་ཡྱིན། 

* མག་ོབ་ོན་བ་འདྱི་མགའོྱི་ནད་གཞྱི་གཅྱིག་པ་ོམྱིན་པར་ནད་གཞན་གྱི་

ནད་རྟགས་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཡང་ཉེས་པ་རླུང་མཁྱིས་བད་

ཀན་གསུམ་ལས་གཙ་ོབ་ོམཁྱིས་པའྱི་ནད་རྟགས་ཞྱིག་ཡྱིན།



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

* མྱིའྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ས་ོནས་བཤད་ན། མཁྱིས་པ་རྐང་པའྱི་

རང་བཞྱིན་དང་། རླུང་རྐང་པའྱི་རང་བཞྱིན། རླུང་མཁྱིས་ལྡན་པའྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་མག་ོབ་ོན་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབའམ་ལས་སླ་བ་ཡདོ།

* མག་ོབ་ོན་བ་འདྱི་ལ་སྣང་ཆུང་བྱདེ་མྱི་རུང་། ལྷག་པར་མག་ོབ་ོཡང་

ཡང་ན་བ་འདྱི་ཀླད་པར་སྐྲན་ནད་དམ། ཡང་ན་ཀླད་པར་གཉན་ཚད་

རྒྱས་པ་སགོས་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆ་ེཕགོ་པའྱི་མངནོ་རྟགས་ཀང་ཡྱིན་

སྱིད་པས་དུས་ཐགོ་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅསོ་ངསེ་པར་བྱདེ་དགསོ།

* མགོ་ན་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དནོ་འགྲུབ་མ་ཐུབ་པར་

འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོཡྱི་ཡདོ་སྟབས་གཤམ་གསལ་མག་ོམྱི་ན་བའྱི་སནོ་

འགོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་དང་ལག་བསྟར་ཡངོ་བ་ཞུ།

གཉྱིས་པ། རྒྱུ་རྐནེ།

མག་ོབོ་ན་བ་འདྱི་རྒྱུ་རྐནེ་སྣ་ཚགོས་ལ་བརྟནེ་ནས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། 

དཔརེ་ན། ལུས་པའོྱི་ཚ་དདོ་འཕལེ་བ་དང་། ཁག་ཤདེ་མཐོ་བ། མག་ོབརོ་

རླུང་བསྱིལ་པ་ོཡུན་རྱིང་ཕགོ་པ། ཀླད་པར་གཉན་སྐྲན་ཆགས་པ། ཀླད་པའྱི་

ར་ཕན་བརལོ་ནས་ཁག་ཤརོ་བ། མག་ོབརོ་བརབས་ཆག་ཤརོ་བ། མྱིག་གྱི་

མཐོང་ཤུགས་ཏེ་མཁྱིས་པ་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ། སེམས་

ངལ་བྱདེ་པའམ་བསམ་བོ་བཏང་དགས་པ།  སྦྱིད་པ་དང་། མཆྱིལ་མ། 
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བཤང་བ་སོགས་ཕྱིར་འབྱུང་སྐབས་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ། དེ་བཞྱིན་ཡ་

སྱིན་གྱི་ནད་དང་། བཤང་འགག་གྱི་ནད། རྱིམས་ནད། ཆམ་ཚད། མཆྱིན་

པའྱི་ནད། དབང་རའྱི་ནད། སོ་ནད། མྱིག་ནད། རྣ་བའྱི་ནད་སགོས་རྐནེ་

གྱིས་མག་ོན་བ་ཡདོ། འནོ་ཏེ་ད་ེཐམས་ཅད་བསྡུས་ཚ་ེཁག་མཁྱིས་ཚ་བས་

མག་ོན་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། ཡང་གྲང་རླུང་གྱིས་མག་ོན་བའྱི་རྱིགས་

གཅྱིག་དང་བཅས་རྱིགས་གཉྱིས་ནང་བསྡུས་ཆགོ ཉེས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་

ན། མཁྱིས་པ་དང་རླུང་གྱི་མག་ོན་བའམ་མག་ོགཟརེ་འབྱུང་བ་མང་བས། 

སྐབས་བབ་ད་ེདག་གྱི་སླངོ་རྐནེ་དང་། རྟགས། འགགོ་ཐབས་རྣམས་རྱིམ་

བཞྱིན་ཞུ་རྒྱུ།

མཁྱིས་པས་མག་ོབ་ོན་བའྱི་སླངོ་རྐནེ།

* སྣུམ་དང་ཞག་ཚ་ིཆ་ེབའྱི་ཟས་རྱིགས་ཏ།ེ དཔརེ་ན་བག་ལབེ་སྣུམ་

བསེགས། སྣུམ་མང་པོ་ཡདོ་པའྱི་ཁ་ལག བ་དམ། (Peanut) ས་ོ

ང་བསྣུམ་བརསོ། ད་ེབཞྱིན་དངེ་དུས་སྣུམ་བསྙལ་བྱས་པའྱི་ཟས་སྣ་

དཔེར་ན་ཨཱ་ཅར་ (Pickles) ལྟ་བུ་དང་། བྱ་ལུག་ཉ་ཕག་སོགས་སགོ་

ཆགས་ཀྱི་ཤ་དང་། ཚལི། མར་རྱིང་སགོས་བཟའ་ཆསེ་དགས་པ།

* ཆང་རག་འཐུངས་ཆསེ་བ།

* བོད་ཇ་གར་པོ་དང་། ཁ་ལག་ནང་ཚྭ་མང་པོ་རྒྱག་པ། དེང་དུས་ལན་
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ཚྭ་ཡདོ་པའྱི་བྱྱིས་པའྱི་རན་པ། (Salted Chips) སྐྱུར་མའོྱི་རྱིགས་

དཔེར་ན། ཤྱིང་འབས་ཨཱམ་མ་སྨྱིན་པ། ཞོ་སྐྱུར། ཕྱུར་རྱིང་རྣམས་

བསྟནེ་དགས་པ།

* མེ་དང་ཉྱི་མའྱི་ཚ་དདོ་འོག་ལས་ཀ་བྱདེ་དགས་པའམ། ཡང་ན་ཡར་

མར་འགྲ་ོབསོྐད་དང་ལུས་རལ་རེད་དགས་པ་བཅས་མདོར་ན་ལུས་

ཁམས་འཁྲུགས་པའྱི་ལས་བྱས་པ།

* མེ་དང་ཉྱི་མར་བསསོ་དགས་པ།

* གནམ་གཤྱིས་ཚ་དདོ་ཆ་ེབའྱི་དུས་སུའང་གནོ་གསོ་མཐུག་པ་ོགནོ་པ་

དང་། ཆུ་ཚན་ནང་བཞུགས་དགས་པ། 

* ཉྱིན་གུང་གཉྱིད་ཁུག་ཆ་ེབ།

* གནམ་གཤྱིས་ཚ་དོད་ཆ་ེབའྱི་དུས་སུའང་གཟུགས་པོ་མ་བཀྲུས་

པའམ། ཡང་ན་འཁྲུད་རྒྱག་རྒྱུ་ཉུང་བ།

* རྣ་བ་དང་། མྱིག སོ་སོགས་ལ་གཉན་ཁ་རྒྱས་པ།

* ཆམ་རྱིམས་ཕགོ་པ།

* སར་མ་གམོས་པའྱི་དྱི་དཔརེ་ན་གད་སྙྱིགས་བསགེས་པའྱི་དྱི་ངན། 

སོས་ཀྱི་དྱི། གསོ་ལ་གཏརོ་བའྱི་དངེ་དུས་དྱི་ཞྱིམ་བྱུག་རྫས་སགོས་

བརྔུབ་དགས་པ།

* ཁག་ཤདེ་ཆ་ེབའྱི་སྟདོ་འཚངས་ནད་གཞྱི་ཡདོ་པ་བཅས་ནྱི་མཁྱིས་པ་



5མགོ་བོ་ན་བ།

ཁ་ོནས་བྱདེ་པའྱི་སླངོ་རྐནེ་རྣམས་ཡྱིན།

རླུང་གྱིས་མག་ོན་བའྱི་སླངོ་རྐནེ།

* ཡུན་རྱིང་པ་ོགཉྱིད་མདེ་པའམ། མཚན་མརོ་གཉྱིད་ཡག་པ་ོམ་ཁུག་པ།

* བསམ་བོ་གཏངོ་དགས་པའམ། ཡང་ན་སེམས་ངལ་བེྱད་དགས་པ།

* བཅུད་མེད་པའྱི་ཟས་སྐོམ་སྟེ་དངེ་དུས་མགགོས་ཟས་སམ་སྟབས་

བདེ་ཁ་ལག (Fast foods & Snacks) ཆུ་མངར་མོའྱི་རྱིགས། 

(Soft drinks) དང་། དེང་དུས་རན་པ་དང་འཁྱགས་སྤྱི། (Ice 

cream) སགོས་ཡུན་རྱིང་བསྟནེ་དགས་པ།

* བརབས་སྐོན་དང་། མཚནོ་རྨས། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་བུད་

མེད་ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་དུས་སྐབས་སོགས་ལ་ལུས་ཁམས་ནས་

ཁག་མང་པོ་ཤོར་བ།

* ལ་དྭགས་སོགས་ས་མཐ་ོབོའམ། ཡང་ན་རྱི་མཐ་ོབོར་འཛགེས་པ།

* མགོ་བོར་རླུང་བསེར་བུ་ཕགོ་དགས་པའམ། ཡང་ན་གྲང་གགོ་ཅན་

གྱི་སེར་ཁང་ངམ་མགྲོན་ཁང་ནང་རླུང་འགྲོ་མེད་པར་ཡུན་རྱིང་

བསྡད་དགས་པ།

* ཟས་མེད་པ་གྲདོ་ཁོག་སྟངོ་པ་བསྡད་དགས་པ།

* ག་བུར་གྱི་དྱི་དང་། སསོ་ཀྱི་དྱི། ཕྱིའྱི་དུག་རླངས་ཀྱི་དྱི་སགོས་ནང་དུ་



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

རྔུབ་དགས་པ།

* ཁ་ནས་སྨྲ་བརདོ་ཐལ་དགས་པ།

* རླུང་ཤས་ཆ་ེབའྱི་སྟདོ་འཚངས་ནད་གཞྱི་སགོས་ནྱི་རླུང་ཁ་ོནས་བྱདེ་

པའྱི་སླངོ་རྐནེ་རྣམས་ཡྱིན།

གསུམ་པ། དབེྱ་བ།

ཀ    ཚ་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་བ། (ཁག་མཁྱིས་གཙ་ོབརོ་བྱས་པ།)

ཁ།   གྲང་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་བ། (གྲང་རླུང་གཙ་ོབརོ་བྱས་པ།)

བཞྱི་པ། ནད་རྟགས། 

མཁྱིས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་བ་ཡྱིན་པར་ངསེ་པའྱི་རྟགས་ནྱི། 

* མག་ོལ་གཟརེ་ཟུག་ཆ་ེཞྱིང་ལྷག་པར་ཉྱིན་གུང་དང་། མཚན་གུང་། 

ཆུ་དནོ་གྱིས་མག་ོབཀྲུ་དུས་མཐུ་ཆ་ེརུ་འགྲ་ོབ།

* མགོ་ན་བ་མཉམ་དུ་སྐབས་ར་ེཚ་བ་འཕར་བ།

* ཁ་ཏྱིག་ཁ་བ།

* ཞེ་མེར་ལངས་པ།

* མཁྱིས་ཁུ་སྐྱུག་པ།



7མགོ་བོ་ན་བ།

* ཁ་དང་མཆུ་ཏ་ོསྐམ་པ།

* ཁྱད་པར་ཆུ་བསྱིལ་གྱིས་མག་ོབརོ་ཆུ་ལྕག་དང་ལུས་པོ་ཁྲུས་བྱས་

པས་ཕན་སྙམ་བྱདེ་པ་ནྱི་ཁག་མཁྱིས་ཚ་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་བ་

ཡྱིན་པར་ངསེ་པ་ཡྱིན།

ཁག་ཤདེ་མཐ་ོབསོ་མག་ོན་བའྱི་རྟགས།

 * གངོ་གསལ་ནད་རྟགས་སྟངེ་། མག་ོབོ་ཡངོས་ལ་ན་ཟུག་གཏངོ་བ་

དང་མཉམ་དུ་མག་ོཡུ་འཁརོ་བ། 

* མཇྱིང་ལྟག་བསྡམ་པ། 

* མྱིག་རབ་རྱིབ་བྱདེ་པ། 

* གདོང་དམར་སྨུག་ཆགས་པ། 

* ལྷག་པར་ཆང་རག་འཐུང་བ་དང་། མེ་དང་ཉྱི་མར་བསསོ་ཚ་ེསྡུག་ཏུ་

འགྲ་ོབ།

ཡ་སྱིན་གྱིས་མགོ་ན་བའྱི་རྟགས།

* གངོ་གསལ་ནད་རྟགས་སྟངེ་། མག་ོབའོྱི་གཞགོས་གང་རུང་གཅྱིག་

ལ་གཟེར་ཟུག་ཆ་ེལ་ཚ་ཁྱུག་རྒྱག་པ། 

* མྱིག་གྱིས་འདོ་མདངས་མྱི་འཁྱགོ་པ། 

* སྐྱུག་པ་ཤརོ་བ། 



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

* མུར་གོང་ན་ཟུག་གཏངོ་བ།

མྱིག་གྱི་མཐངོ་ཤུགས་ཞན་པ་སྟ་ེམཁྱིས་པ་མཐངོ་བྱདེ་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་

ནས་མགོ་ན་བའྱི་རྟགས།

* གངོ་གསལ་ནད་རྟགས་སྟངེ་། མྱིག་མྱི་གསལ་ལ་རབ་རྱིབ་མཐངོ་བ།

* མག་ོལྕྱི་བ་ོཚརོ་ཞྱིང་མྱིག་རུས་གཟརེ་ཟུག་རྒྱག་པ། 

* མྱིག་ཚ་འབབ་བྱདེ་པ།

* མྱིག་ནས་མཆྱི་མ་ཤོར་བ།

* གཉྱིད་ཅུང་ཟད་ཁུག་ཚ་ེམྱིག་རུས་ན་ཟུག་ཞྱི་བ།

རླུང་འཁྲུགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་བ་ཡྱིན་པར་ངེས་པའྱི་རྟགས་ནྱི། 

* མག་ོབའོྱི་གནས་ངསེ་མེད་དུ་ན་ཟུག་གཏངོ་བ། ལྷག་པར་ཐོ་རངས་

དང་དགངོ་དའོྱི་སྐབས་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབ།

* མགོ་ཡུ་འཁོར་ནས་བཟྱི་འཐམོ་འཐམོ་བེྱད་པ།

* རྣ་བ་འུར་བ།

* གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པར་ཡརེ་བ།

* གཉྱིད་ཁུག་ཀང་རྨྱི་ལམ་ཟང་ཟྱིང་མང་བ།

* སེམས་འཚབ་འཚུབ་བེྱད་པ།

* སྙྱིང་གཡུགས་ཆ་ེབ།



9མགོ་བོ་ན་བ།

* རྐང་ལག་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་དདོ་ཞན་པ།

* བ་སྤུ་བརེ་ཞྱིང་གྲང་ཤུམ་རྒྱག་པ།

* མྱིག་ལྕྱིབས་དང་། གདོང་མདངས་སོགས་སྐ་ལ་སྐྲངས་པ།

* ཁ་ཟས་ཀྱི་དང་ག་མེད་པ།

* ཁྱད་པར་དུ་མ་ེཉྱི་དང་ཤ་ཁུ་སགོས་དདོ་བཅུད་བསྟནེ་པས་ཕན་སྙམ་

བྱདེ་པ་ནྱི་རླུང་གྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་བ་ཡྱིན་པར་ངསེ་པ་ཡྱིན།

ལྔ་པ། སནོ་འགོག

མགོ་ན་བ་འདྱི་ལ་རྒྱུ་རྐེན་མྱི་འད་བ་སོ་སརོ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ན་

ཚ་འདྱིའྱི་འགགོ་ཐབས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ཡདོ་པར་བརདོ་མྱི་དགསོ།  ད་ེམ་

ཤེས་པར་མགོ་ན་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུག་པ་ལབེ་འདུར་དཔེ་ལྟར་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་

བསམས་ནས་སྨན་བཅོས་དང་སནོ་འགོག་ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བྱས་ན་

མྱི་འགྲྱིག དསེ་ན་མག་ོབ་ོནད་ཅན་རྣམས་ནས་རང་གྱི་མག་ོན་བ་ད་ེརྒྱུ་རྐནེ་

གང་གྱིས་བསླངས་པ་དང་། ས་ད་ོདང་། ཉྱིན་གུང་། དགངོ་མ་ོསགོས་དུས་

ཚོད་གང་ལ་ན་བའམ་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབ། དུས་ཡུན་ཅྱི་ཙམ་ན་བ། མགོ་བོའྱི་ཆ་

ཤས་གང་དུ་ན་བ་བཅས་ལ་ད་ོསྣང་དང་རད་གཅོད་བྱས་པས་ངེས་ཤེས་བྱུང་

ཚ་ེསྨན་བཅསོ་ནད་ཐགོ་ཏུ་བབས་པ་དང་། སནོ་འགགོ་གནད་དུ་འཁལེ་བར་

ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ། ཡང་འགའ་རསེ་མག་ོན་བའྱི་སྐབས་མྱི་བད་ེཡྱིད་



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

སུན་སྐསེ་ནས་ག་ོབུར་ཞྱི་ཐབས་སུ་ཁོམ་ནས་སྨན་ཉོས་ནས་བཟའ་པ་འདྱི་ཧ་

ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། དསེ་འཕལ་གསལ་མག་ོགཟརེ་ཞྱི་བར་ཕན་ཐགོས་

ཡདོ་ནའང་ཕུགས་ལ་ཕན་པ་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཕ་ོབ་དང་། མཆྱིན་པ། 

མཁལ་མ་སགོས་དནོ་སྣདོ་རྣམས་ལ་གནདོ་སྐོན་ཚབས་ཆ་ེསྟརེ་གྱིས་ཡདོ་

པས་ད་ེའད་བྱདེ་མྱི་རུང་། མདརོ་ན། དབེ་ཆུང་འདྱིའྱི་དགསོ་པ་ལྟར་གལ་ཆ་ེ

ཤསོ་ད་ེམག་ོགཟརེ་མྱི་ན་བར་སནོ་འགགོ་ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་

སྟབས། གངོ་དུ་ཞུས་པའྱི་སླངོ་རྐནེ་ཐགོ་གཤམ་གསལ་རྐནེ་ས་ོསའོྱི་སང་བང་

གནད་འགག་རྣམས་ཅུང་རྒྱས་པར་བཤད་ཡདོ་པས་ཚང་མས་དརེ་དོ་སྣང་

དང་གང་ཐུབ་ལག་བསྟར་དགསོ་པར་སྐུལ་འདདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

མཁྱིས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབོ་ན་བར་འགགོ་ཐབས།སང་བྱ་

གལ་ཆའེྱི་ཁག

ལན་ཚྭ་བ། (Salty taste) 

ཟས་སྐོམ་ལས་ར་ོལན་ཚྭ་བའྱི་རྱིགས་བཟའ་ཆེས་དགས་ཚ་ེདསེ་

ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཁག་མཁྱིས་བསྐདེ་པས་མ་ེལྕ་ེགནེ་དུ་སངོ་བ་བཞྱིན་ཚ་བའྱི་

དདོ་རླངས་སྟོད་དུ་སངོ་ནས་མག་ོབརོ་ན་ཟུག་གཏངོ་བར་བརྟནེ། རྒྱུན་ལྡན་

ཁ་ཟས་ནང་ལན་ཚྭ་ (Common salt) མང་པ་ོབདེ་སྤོད་བྱདེ་མྱི་རུང་བ་

དང་། དེ་བཞྱིན་བོད་ཇ་གར་པོ་འཐུང་བ། མ་ཟད་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལན་ཚྭ་
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མང་བའྱི་རན་པ་སྦྱིན་པ་སགོས་བྱདེ་མྱི་རུང་། 

ཚ་བ། (Hot/Spicy taste)

ར་ོཚ་བའྱི་ཟས་སྐམོ་བསྟནེ་དགས་ཚ་ེལུས་ལ་དདོ་བསྐདེ་ཅྱིང་མག་ོ

ན་བ་དང་། ལྷག་པར་མཁྱིས་པའྱི་རེྟན་མཆྱིན་པར་དུག་ལྟར་གནདོ་པས་མཆྱིན་

པར་གཉན་ཚད་རྒྱས་པ་སགོས་མཆྱིན་ནད་འད་མྱིན་ཕགོ་ཉེན་ཆ་ེབར་བརྟནེ། 

རྒྱུན་ལྡན་ཁ་ཟས་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་སྣའམ་སོད་མང་པ་ོབདེ་སྤོད་བྱདེ་མྱི་

རུང་བ་དང་། ལྷག་པར་(བསྱིལ་ཕན་)སྱི་པན་དང་། ཙངོ་། སོག་པ། མར་རྱིང་

པ། ཆང་རྱིང་པ་བསྟནེ་དགས་པ། བྱྱིས་པར་ར་ོཚ་བའྱི་རན་པ་སྦྱིན་པ་སགོས་

བྱདེ་མྱི་རུང་། 

སྐྱུར་བ། (Sour taste)

ར་ོསྐྱུར་བའྱི་ཟས་སྐམོ་སྟ་ེལྱིམ་བུའྱི་ཆུ་རྐང་པ་དང་། ཞ་ོསྐྱུར། ཆང་

རག (Alcohol) ཆང་བསྐལོ་སོགས་འཐུང་བ། ལ་ཕུག་བསྙལ་བ་སོགས་

བསྙལ་ཚལ་རྱིགས་དང་།   ཨཱམ་ (Mango) སགོས་ཤྱིང་ཏགོ་མ་སྨྱིན་པའྱི་

རྱིགས་རྣམས་བསྟནེ་དགས་མྱི་རུང་ཡང་། སྐྱུ་རུ་ར་ (Amla) དེ་ར་ོསྐྱུར་བ་

ཡྱིན་ཡང་ཁག་མཁྱིས་མག་ོན་བ་ཞྱི་བར་ཕན་པས་རན་པ་ོབསྟནེ་ཆགོ 

སྣུམ་པའྱི་ཁ་ཟས་བསྟནེ་དགས་པ།
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སྣུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཟས་སྐམོ་སྟ།ེ དཔརེ་ན་བག་ལབེ་སྣུམ་བསགེས། 

བ་དམ། (Peanut) སོ་ང་བསྣུམ་བརོས། སྣུམ་བསྙལ་བྱས་པའྱི་ཨཱ་ཅར། 

(Pickles) སམེས་ཅན་གྱི་ཚལི་བུ། མར་རྱིང་སགོས་བསྟནེ་དགས་པ་ཡྱིན་

ན་རྫས་ཀྱི་སོ་ནས་མ་ཞུ་བ་བྱུང་ཞྱིང་རྟགས་སུ་མག་ོན་བར་བརྟནེ། ད་ེལྟར་

བསྟནེ་མྱི་རུང་བས་འཛམེ་དགསོ།

ཞ་ེསྡང་དག་པ་ོབསྐདེ་པ།

ཡྱིད་ཀྱི་སྤོད་ལམ་ཁངོས་ཞ་ེསྡང་ནྱི་ལུས་པའོྱི་ནང་གྱི་ཁག་མཁྱིས་

འཁྲུགས་པར་བྱདེ་མཁན་གཙ་ོབོ་ཡྱིན་སྟབས། བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་ལས་ཞ་ེསྡང་ད་ེམཁྱིས་པ་སྐེད་པའྱི་རྒྱུར་བཞག་ཡདོ། དསེ་ན་ཞ་ེསྡངེ་

ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་མྱི་ཆསོ་དང་། དམ་པ་ལྷ་ཆསོ། ལུས་ཀྱི་འཕདོ་བསྟནེ་གང་ནས་

བལྟས་ཀང་སྡུག་བསལ་གྱི་གཞྱི་ཁ་ོན་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། མྱི་དག་ེབའྱི་སམེས་

བྱུང་འདྱི་ཉྱིད་མྱི་སྐེ་བའྱི་སླད་དུ་དུས་རྒྱུན་ནས་ཞེ་སྡང་གྱི་ཉེས་དམྱིགས་

དང་། དའེྱི་གཉནེ་པ་ོབཟདོ་པའྱི་ཕན་ཡནོ་ལ་ཡང་ཡང་ཐསོ་བསམ་བྱདེ་དགསོ།

ཉྱི་འདོ་དང་མརེ་བསསོ་དགས་པ།

ལུས་ཀྱི་སྤོད་ལམ་དུ་ཉྱི་འོད་དང་མའེྱི་དདོ་བསསོ་པ་ཆེས་དགས་

ཚ་ེལུས་ཀྱི་ཁག་མཁྱིས་སྟབོས་འཕལེ་ནས་མག་ོན་བ་དང་། ཚ་བ་འཕར་བ། 
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མྱིག་རབ་རྱིབ་བེྱད་པ། རྔུལ་ནག་མང་པོ་ཤོར་བ། ཁ་སྐམ་པ་སོགས་འབྱུང་

བས་ན་ཚ་བའྱི་དུས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཉྱིན་མ་ོཚ་བ་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་ཐབ་ཚང་

དང་མཆདོ་མ་ེཁང་ལྟ་བུ་མེའྱི་ཉ་ེའགྲམ་དུ་ཡུན་རྱིང་འདུག་པ་དང་ལས་བྱདེ་

པ། དེང་དུས་ཚ་གགོ་ཁང་པའྱི་ནང་ཡུན་རྱིང་སྡདོ་པའམ་ཡང་ན་ཚ་གགོ་ཅན་

གྱི་མ་ེའཁརོ་དང་མོ་ཊའྱི་ནང་ཡུན་རྱིང་བསྐོད་པ། མགརོ་ཁབེས་དང་གྲྱིབ་

བསྱིལ་མདེ་པར་ཉྱི་མའྱི་ཚ་དདོ་འོག་ས་ལས་ར་ོལས་སགོས་ཤུགས་ལས་བྱདེ་

པ། ཉྱི་བསསོ་ཡུན་རྱིང་པ་ོབྱདེ་དགས་པ། བང་རྒྱུགས་བྱདེ་པ། སྦག་སྦག་དང་

རྐང་འཁརོ་ཞནོ་ནས་འགྲ་ོབ་སགོས་བྱདེ་མྱི་རུང་། ལྷག་པར་ཁག་རླུང་སྟདོ་

འཚངས་ (Hypertension) ནད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ེབས་ཀང་འཛམེ་དགོས།

བང་བྱ་གལ་ཆའེྱི་ཁག

མངར་བ།  (Sweet taste)

རོ་མངར་བའྱི་ཟས་སྐོམ་རྱིགས་དཔརེ་ན་ཤྱིང་ཏོག་རྒུན་འབྲུམ། 

པ་པྱི་ཏ། (Papaya) ཆུ་ག་གོན། (Watermelon) ཤྱིང་མངར། བུར་

ཤྱིང་ཁུ་བ། (Sugarcane juice) འབས། དེ་བཞྱིན་སེམས་ཅན་བ་ཕྱུགས་

དང་རའྱི་འ་ོམ་ལས་བྱུང་བའྱི་མར་གསར་དང་། ཞོ་གསར་རྣམས་མཁྱིས་པ་

ཚ་བའྱི་མགོ་ན་བ་སེལ་བར་ཕན། 
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བསྐ་བ། (Astringent taste)

རྒྱུན་ལྡན་དུ་ར་ོབསྐ་བའྱི་ཁོངས་ཏ་ེཨ་རུ་ར་དང་། བ་རུ་ར། ཙན་དན་

དཀར་དམར་ལ་སགོས་པའྱི་བསྱིལ་བཅུད་ལྡན་པའྱི་སྨན་ཕ་ེདང་སྨན་ཁུ་ཅྱི་

འབྱུང་ཚ་བའྱི་དུས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་ཉྱིན་གུང་མཁྱིས་པའྱི་དུས་སུ་བསྟནེ་ན་ཕན།

ཁ་བ། (Bitter taste)

ར་ོཁ་བའྱི་ཁངོས་དཔརེ་ན་ཏྱིག་ཚལ་ (Bittergourd) དང་། ཁུར་

མང་། ས་ོཚལ་ (Dark leafy vegetables) ཕལ་མ་ོཆའེྱི་ར་ོཏྱིག་ཤས་ཡྱིན་

པས་ཕོ་བའྱི་མེ་དདོ་ཡག་པོ་ཡདོ་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཉྱིན་གུང་ས་ོཚལ་

སོས་པའྱི་རནེ་ཟས་སམ། ཡང་ན་ཞྱིབ་འཐག་བྱས་པའྱི་ཁུ་བ་ (Vegetable’s 

juices) རན་པོ་བསྟནེ་པ་དང་། འཇུ་སྟབོས་ཞན་པས་ཆུ་བཙསོ་བརྒྱབ་ནས་

ཚྭ་སྡརོ་སགོས་ཅྱི་ཡང་མདེ་པ་བསྟེན་ན་དསེ་ཟུངས་ཁག་བསྐེད་པ། ཟུངས་

ཁག་གཙང་མ་བཟོས་པ། ཤ་མདགོ་ལེགས་པ། ཁག་གྱི་ཚད་པ་ཞྱི་བ། 

མཆྱིན་པའྱི་བྱདེ་ལས་ཇ་ེབཟང་གཏངོ་བ་སགོས་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ།

ཆུ་མང་པོ་འཐུང་བ།

སྤྱིར་ལུས་ལ་ཁག་མཁྱིས་ཚ་བ་འཕལེ་བའྱི་དུས་དང་། ཁྱད་པར་

གནམ་གཤྱིས་ཚ་བའྱི་དུས་སུ་ལུས་པོའྱི་ནང་གྱི་ཆུ་ཁམས་ལྡང་ཚད་ཟད་
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པའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་ཟུག་གཏངོ་གྱི་ཡདོ། ད་ེདུས་ཆུ་ཁམས་ཉུང་དགས་

པའྱི་སྐོན་དེ་བསལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཆུ་བསྱིལ་དང་། བ་ཕྱུགས་དང་རའྱི་ཞོ་

གསར། དར་བ། བུར་ཤྱིང་ཁུ་བ། ཤྱིང་ཏགོ་གྱི་ཁུ་བ། (Fruit’s juices) སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་གས་ོརྱིག་མཁྱིས་ཇ་སགོས་མང་ཙམ་འཐུང་ན་ཕན།

ཆུ་ལྕག་དང་ཁྲུས་བེྱད་པ།

སྤོད་ལམ་དུ་ཁག་མཁྱིས་ཚ་བའྱི་ནད་ཀྱི་གཉེན་པ་ོནྱི་ཆུ་བསྱིལ་ད་ེ

ཡྱིན་པར་བརྟནེ། ཚ་བའྱི་དུས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་མག་ོན་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆུ་

བསྱིལ་གྱིས་མག་ོབརོ་ཆུ་ལྕག་ཡང་ཡང་བྱདེ་པ་དང་། ལུས་ཡངོས་རྫགོས་

ཆུ་བསྱིལ་གྱིས་ཡང་ཡང་ཁྲུས་བེྱད་པ་དང་། ཆུ་རྐལ་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཕན། 

ལུས་དལ་བར་འདུག་པ།

ཁག་མཁྱིས་ཚ་བའྱི་ནད་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་མཆྱིན་པར་གཉན་ཚད་

ཡདོ་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་ལུས་དལ་པོར་གནས་དགོས་པ་གལ་ཆ།ེ དེ་ལྟར་

མ་བྱས་པར་དག་ཤུལ་གྱི་ལས་བེྱད་དགས་པ་དང་ལུས་རལ་ཤུགས་ཆེན་

པ་ོརེད་དགས་ན་ཁག་མཁྱིས་འཁྲུགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོགཟརེ་གྱི་གཞྱི་

མཁྱིས་པ་ཚ་བའྱི་ནད་རྱིགས་སྡུག་ཏུ་འགྲ་ོབ་ཡྱིན། འནོ་ཏ་ེས་ད་ོཉྱིན་མ་མ་

ཤར་གོང་དང་དགོང་མོ་བསྱིལ་དུས་ལུས་རལ་དང་ཕག་འཚལ་བསྐརོ་ར་

རན་པོ་བྱས་ན་ཕན་པ་ལས་མྱི་གནདོ།
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བསྱིལ་གནས་འདུག་པ།

ཚ་བའྱི་དུས་དང་ལྷག་པར་ཉྱིན་གུང་སྐབས་མགོ་མྱི་ན་བའྱི་

སནོ་འགགོ་ཏུ་ཤྱིང་གྲྱིབ་དང་། ཆུ་འགྲམ། ཁང་པའྱི་ཐགོ་རེགས་ཀྱི་འོག་

ཁང་། བསྱིལ་ཁང་སགོས་བསྱིལ་གནས་སུ་ལྷདོ་ལྷདོ་འདུག་དགསོ་པ་དང་། 

ཅྱི་ནས་ཀང་འགྲོ་དགསོ་ཚ་ེཉྱི་གདུགས་དང་ཞྭ་མ་ོསགོས་མག་ོཁབེས་བད་ེ

སྤོད་བྱས་ན་ཕན།

རླུང་འཁྲུགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབ་ོན་བར་འགགོ་ཐབས།

སང་བྱ་གལ་ཆའེྱི་ཁག

ཟས་སྐམོ་བསྱིལ་ཞྱིང་ནུས་པ་རྩུབ་པ་བསྟནེ་དགས་པ།

ཆུ་གྲང་མོ་ (Cold water & drinks) དང་། ཀ་ོཕྱི་གར་པ།ོ 

(Coffee) བ་རའྱི་ཞོ་དང་དར་བ་འཐུང་བ། གཡརེ་མ། ཁ་ཏྱིག་ཚལ། 

(Bittergourd) ལོ་ཤུར་ཏེ་ས་ོཚལ་རྱིང་པ་དང་རནེ་པ། (Raw Salads) 

བ་གང་གྱི་ཤ་དང་ར་ཤ་སོགས་དུས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དབྱར་དུས་དང་དགོང་

དའོྱི་སྐབས་བསྟེན་ན་རླུང་ལྡང་བའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་ཤྱིན་ཏུ་གནོད་ལ་རླུང་

གྱིས་མགོ་ན་བ་རྣམས་ནས་སང་དགོས།
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བཅུད་མེད་ཁ་ཟས་བསྟནེ་དགས་པ།

བཅུད་མེད་པའྱི་ཟས་སྐམོ་སྟ་ེདངེ་དུས་མགགོས་ཟས་དང་སྟབས་བད་ེ

ཁ་ལག་ (Fast foods & Snacks) བསྟནེ་དགས་ན་ཅྱི་ཡང་བཅུད་མེད་པས་

རླུང་འཕལེ་བར་བརྟནེ། རླུང་གྱི་མག་ོབ་ོནད་ཅན་རྣམས་ནས་བཟའ་མྱི་རུང་།

སེམས་ངལ་བེྱད་དགས་པ།

ཡྱིད་ཀྱི་སྤོད་ལམ་ལས་སམེས་ངལ་བྱས་དགས་ན་ཉེས་པ་རླུང་གྱི་

རྱིགས་ལྔའྱི་ནང་ཚན་གཙ་ོབོ་སགོ་འཛནི་དང་ཁྱབ་བྱདེ་ཀྱི་རླུང་ད་ེགཉྱིས་

འཁྲུགས་པར་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། ད་ེགཉྱིས་འཁྲུགས་པར་གྱུར་ཚ་ེསམེས་མ་སྐྱིད་

པར་གུ་དགོ་པ་ོཆགས་པ་དང་། གཉྱིད་ཡརེ་བ། ཟས་བཟའ་འདདོ་མདེ་པ། 

འཇུ་སྟོབས་ཞན་པ། མག་ོཡུ་འཁརོ་བ། ལུས་ཀྱི་ནད་འགགོ་ནུས་པ་ཉམས་

པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱུང་བར་བརེྟན། སེམས་ངལ་ཉུང་དུ་

གཏངོ་ཐབས་ལ་འབད་དགོས།

གཉྱིད་ཡརེ་བ།

མཚན་གྱི་གཉྱིད་ད་ེམྱི་དར་མ་དང་རྒས་འཁགོས་རྣམས་ལ་ཚུདོ་ ༧ 

ནས་ ༩ བར་ཁུག་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་ཀང་། ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེམཚན་ལ་གཟུགས་

མཐངོ་རླུང་འཕྱིན་ཡུན་རྱིང་བལྟས་པ་དང་། ཁ་པར་ཐགོ་སྐད་ཆ་ཡུན་རྱིང་
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བཤད་པ། ཕྱི་ལ་འཁྱམ་པ། གཞས་ཞབས་བོ་སགོས་སྤོ་སྐྱིད་ཡུན་རྱིང་

བཏང་པ། ཉྱིན་མཚན་མེད་པར་ལས་ཀ་བྱདེ་པ། ཆགས་སྤོད་བྱདེ་པ་སགོས་

མང་དགས་པས་ལུས་ལ་རླུང་ནད་རྱིགས་འད་མྱིན་བྱུང་བའྱི་ཐགོ མག་ོབའོྱི་

གནས་ངེས་མདེ་ན་གཟརེ་དག་པ་ོགཏངོ་བ་ཡྱིན་པས་ད་ེལྟར་བྱདེ་མྱི་རུང་།

ལོྟགས་པར་བསྡད་དགས་པ།

ཁ་ཟས་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་བཟས་པར་གྲོད་ཁོག་སྟོང་པ་ཡུན་རྱིང་

བསྡད་དགས་ན་ཕོ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དྭངས་མ་རྒྱུ་བའྱི་ར་སྦུག་ནང་རླུང་

འཕལེ་ཏེ་ཟུངས་སྟོབས་ཉམས་པ་དང་སྦགས། མག་ོབ་ོའཁརོ་ཞྱིང་གནས་

ངསེ་མེད་ན་ཟུག་གཏངོ་བ་ཡྱིན་ལ། ད་དུང་ཕ་ོབའྱི་ནང་སྐྱུར་རྱི་འཕལེ་ནས་

ཕ་ོབར་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ཉེན་ལ་སངོ་ད་ེལྟར་བྱདེ་མྱི་རུང་།

བཤང་གཅྱི་དང་། ལུད་པ། སྦྱིད་པ། མཆྱིལ་མ་སོགས་བཀག་དགས་པ།

རྒྱུན་ལྡན་སྤོད་ལམ་ལས་བཤང་བ་དང་། གཅྱིན་པ། ལུད་པ། 

མཆྱིལ་མ་སགོས་རང་བཞྱིན་འབྱུང་བའྱི་སྐབས་ཕྱིར་མ་དརོ་བར་ཤུགས་

ཀྱིས་བཀག་དགས་པའམ་མ་འབྱུང་བཞྱིན་དུ་བཙརི་དགས་པ་ཡྱིན་ན་དེས་

རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་འཁྲུགས་ཏ་ེམགོ་ན་བར་བེྱད་པས་དེ་ལྟར་བེྱད་མྱི་རུང་།                    

བང་བྱ་གལ་ཆའེྱི་ཁག
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ཁ་ཟས་དདོ་བཅུད་བསྟནེ་པ། 

སྤྱིར་དབྱར་དུས་དང་། ལྷག་པར་དགངོ་མ་ོནྱི་རླུང་འཕལེ་བའྱི་དུས་

ཡྱིན་སྟབས་ཟས་སྐམོ་ཁངོས་འབྲུ་མར་དང་། ལ་ོལནོ་པའྱི་མར། ལུག་ཤ བུ་

རམ། བུ་རམ་གྱི་ཆང་གསར་པ། སགོ་སྐ། ཙངོ་། འ་ོམ། རུས་ཁུ་སོགས་ནུས་

པ་དདོ་ཅྱིང་སྣུམ་ལ་བཅུད་ཡདོ་པ་རྣམས་རན་པོ་བསྟེན་ན་རླུང་ནད་རྐནེ་

གྱིས་མག་ོབ་ོན་ཟུག་གཏངོ་བ་ད་ེསྲུང་བར་ཕན། 

ཤྱིང་ཏགོ་དང་སྟར་ཀ་སགོས་བསྟནེ་པ།

ཉྱིན་ལྟར་ས་ད་ོདང་ཉྱིན་གུང་དུས་ལ་ཤྱིང་ཏགོ་སསོ་པ་དཔརེ་ན། ཀུ་

ཤུ་དང་། ཚ་ལུ་མ། སེ་འབྲུ། རྒུན་འབྲུམ། ཆུ་ག་གོན། པ་པྱི་ཏ། (Papaya) 

ངང་ལག་བསྟེན་ན་བཟང་ཞྱིང་། ལྷག་པར་ས་དརོ་སྐགོས་མཁགེས་ཤྱིང་

འབས་ (Dried fruits) ཁོངས་སྟར་ཀ་ (Walnut) གཉྱིས་གསུམ་དང་། 

རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པོ་ཁ་ཤས། (Raisin) ཀཱ་ཇུ་གཉྱིས་གསུམ། (Cashew) 

བསྟེན་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་འཁོར་རྒྱུགས་ལ་ཕན་པ་མ་

ཟད། སྐགོས་མཁགེས་ཤྱིང་འབས་རྱིགས་ཀྱིས་ཀླད་པའྱི་བདེ་སྲུང་ལ་ཕན་

གྱི་ཡདོ་པས་མག་ོབ་ོན་གཟརེ་ལས་སྲུང་བར་ཕན།

བསྐུ་མཉ་ེདང་། ཚ་དུགས་བེྱད་པ།
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རླུང་གྱི་ནད་ལ་བསྐུ་མཉའེམ་བྱུག་པ་ཧ་ཅང་ཕན་པོ་ཡདོ་པས་མྱི་སུ་

ཞྱིག་མག་ོམྱི་ན་བའྱི་སནོ་འགགོ་ཆདེ་དུ་གནམ་དུས་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དབྱར་

དུས་དང་། ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་ནང་གྱི་ཐ་ོརངས་དང་དགངོ་མའོྱི་དུས་ལ་སྐབས་

ར་ེམག་ོབའོྱི་རླུང་གསང་ཁག་ཏ་ེསྤྱི་གཙུག་དང་། མཚགོ་མ། ལྟག་པའྱི་སྡུད་ས།ོ 

ལྟག་པའྱི་སྤུ་འཁྱྱིལ། མུར་གོང་རྣམས་ལ་ཏྱིལ་སྣུམ་ཡང་ན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

གས་ོརྱིག་བྱུག་སྣུམ་ཅུང་ཟད་ཚ་པ་ོབཟསོ་ནས་འཕུར་མཉ་ེབྱདེ་པ་དང་། ཡང་

ན་གསོ་རྱིག་ཛཱ་ཏྱི་དུགས་པ་སགོས་ཀྱིས་གསང་མྱིག་ད་ེདག་ལ་ཚ་དུགས་

བྱས་ན་ཕན། 

དབུགས་སྦངོ་དང་། ལུས་སྦངོ་སགོས་བྱདེ་པ།

དབུགས་སྦངོ་ (Breathing Exercise) སྟེ་ཉྱིན་ལྟར་ས་དགོང་

ལ་རང་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ད་ེ

གཅྱིག་པརོ་སམེས་གཏད་ནས་སྐར་མ་ཁ་ཤས་རྱིང་བྱདེ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་

དག་ེརྒན་བསྟནེ་པའྱི་ས་ོནས་ལུས་སྦངོ་ (Yoga) བེྱད་པ། དཔྱད་སམོ་བེྱད་པ། 

འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དནོ་ཆ་ེཆུང་ཁག་གྲུབ་པ། 

རང་གྱི་འདདོ་པ་ལྟར་གླུ་དབྱངས་སྙན་པ་ོཉན་པ། ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་གྲགོས་

པ་ོདང་གྲགོས་མ་ོབསྟནེ་པ་སགོས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལུས་སམེས་ངལ་

བས་མག་ོགཟརེ་ཞྱི་ཐུབ་པ་དང་སླད་མར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་སནོ་འགགོ་ལ་ཕན། 
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དྲུག་པ། ཞར་བྱུང་དུ་ཡ་སྱིན་མགོ་ན་བའྱི་འགོག་ཐབས། 

ཡ་སྱིན་རྐནེ་གྱིས་མག་ོབོ་ནད་ཅན་རྣམས་ནས་གངོ་དུ་བརདོ་པའྱི་

མཁྱིས་པ་འཁྲུགས་པའྱི་ཟས་དང་སོྤད་ལམ་ཐགོ སགོ་པ་དང་། མངར་མོ།  སངོ་

ང་། སྐྱུར་ཚལ། སྣུམ་པའྱི་ཟས། འ་ོམ་ནས་བྱུང་བའྱི་དཀར་ཟས་རྱིགས། བྱུག་

རྫས་ཀྱི་དྱི་མ་སགོས་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ་པས་ད་ེལྟར་རྒྱུན་དུ་ནས་འཛམེ་དགསོ།། །།
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བདུན་པ། སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།  

ཁྱད་པར་དུ་མག་ོནད་མནར་སྐབས་རྱིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ནྱི།

མགོ་ནད། སྤྱིར་བཏང་གྱི་རྱིམས་ནད་སགོས་དང་། གྲུམ་བུའྱི་ནད། སྱི་ཐརོ་

རྱིགས། རྒྱུ་མའྱི་ནད། བསམ་སའེུ་ནད། ཁག་མཁྱིས། སྙྱིང་རླུང་། ཚད་པའྱི་

ནད། ཡ་མ་ནག་པ།ོ མསེ་ཚགི་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནད་སགོས་དང་། ཉྱི་མས་

མག་ོན། གཟའ་སྐར་ས་བདག་སགོས་མ་ེཁམས་ཀྱིས་གནདོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་

ལ་རྱིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ནྱི། མཁའ་འགྲ་ོགྲྱིབ་སལེ་ལམ་ཁྲུས་

གསོལ་བྱ། རྒྱལ་མདོས་བཙན་མདསོ་གཏངོ་། ལྷ་བསངས་གཏངོ་། ཆསོ་

སུ་ཚ་ེམད་ོཚ་ེགཟུངས་དང་། གཙུག་ཏརོ་གདུགས་དཀར་ལོ་གྲངས་འདནོ། 

ཏོག་གཟུངས་སྒགོ རྱིམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་གཟུངས་རྣམས་འདནོ། ཟན་ནམ་

སག་གྱིས་རྟའྱི་གླུད་ཀྱི་གཟུགས་དམར་ཞུར་གཡུ་དང་ཟངས་ཆུང་བཀལ་

ལ། བརྱི་བྱ་རང་རང་ས་ོསའོྱི་སར་ཁའྱི་བདུད་གཅདོ་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་

བྱའ།ོ །གཞན་ཡང་ནད་པ་རང་རང་སོ་སའོྱི་འབྱརོ་བ་ཆ་ེཆུང་ལ་དཔགས་

པའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་། འབུམ་ལ་སགོས་པ་དང་། གཏ་ོབཅསོ་དང་། ཆ་ོ

ག་སོགས་ནད་པ་ལ་གང་ཕན་རང་རང་སོ་སོས་དང་དུ་བང་ནས་རང་ནུས་

གང་ཐུབ་ཕག་མཆདོ་གང་ཐུབ་བྱའ།ོ །འདྱི་ནྱི་ནད་རྱིགས་བྱ་ེབག་པའྱི་རྱིམ་



23མགོ་བོ་ན་བ།

གྲོ་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་པ་ནད་རྱིས་ཐགོ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་

གྲ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངསེ་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་བཀྲ་ཤྱིས་ཚ་ེརྱིང་ཕུ་རྱི།

        སོླབ་སྟོན་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་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་སོྒན།  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་འགྲ།ོ  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་སྒྱིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྱིས་རམས་པ་བསྟན་འཛནི་སྙན་གྲགས།  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་སྒལོ་དཀར།  སྨན་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།  

སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།


