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དང་པ།ོ ག་ོདནོ།

བདོ་ཀ་ིགས་ོབ་རགི་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ལྟར་ན་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་

ཀ་ིནད་གཞི་འདི་ན།ི རྣམ་པར་མ་གྱུར་བའ་ིལུས་ཀི་ཁྲག་གི་ལྡང་ཚད་གང་ཟག་

ས་ོསའོ་ིསིམ་པ་བདུན་རྱེ་དང་རླུང་ག་ིལྡང་ཚད་ད་ིཆུའ་ིསྣདོ་ལྒང་ཕུག་གང་རྱེ་

ཡདོ་པར་བཤད་པ་དྱེ་ཉིད་དུས་གདནོ་ཟས་སྤོད་རྐྱེན་པས་འཕྱེལ་བའམ་ཟད་

པ། ཡང་ན་འཁྲུགས་པར་གྱུར་བ་ཞིག་ཡནི། ཁྱད་པར་དུ་རླུང་ལ་བྱེ་བྲག་དབྱེ་

བ་ལྔ་ཡདོ་པའ་ིནང་ནས། སངི་ལ་གནས་པའ་ིཁྱབ་བྱེད་རླུང་དྱེ་རྣམ་པར་གྱུར་

བས་ལུས་ཀི་སདོ་དུ་འཚངས་པའམ། དྱེའ་ིརྟྱེན་ངན་ཁྲག་ལ་རླུང་གིས་བུས་

པའ་ིནད་ཅགི་ལ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཞྱེས་བརདོ་པ་ཡནི། 

དྱེང་རབས་ཕ་ིལུགས་སྨན་གསི་ནད་འདི་ལ་ hypertension ཞྱེས་

པའམ། ཡང་ན་དམངས་ཁོྲད་དུ་ high blood pressure (BP) ཞྱེས་འབདོ་

སལོ་ཡདོ། ནད་འདི་ཕགོ་ཡདོ་མྱེད་བརྟག་ཐབས་སུ། ཁྲག་རླུང་བརྟག་ཐབས་

ཡ་ོབད་དུ་སྱེང་དང་འགོ་གཉིས་ཀ་ིགྲངས་ཚད་དྱེ་ ༡༤༠/༩༠ ཡནི་པའམ་དྱེ་

ལས་མང་བ་ཡདོ་པ་གང་ཞགི་ས་དགངོ་སགོས་བརྟག་དུས་ཐྱེངས་གསུམ་

ཙམ་བརྟག་པས་གྲངས་ཚད་དྱེ་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་གཅིག་མཚུངས་སུ་སོན་

པ་ཡནི་ན་ནད་གཞ་ིའད་ིཡདོ་པར་ངོས་འཛནི་བྱེད་པ་ཡནི། ནད་འད་ིལ་རྒྱུན་

གཏན་གི་གནས་ཚུལ་འགོ་བཟདོ་དཀའ་བའ་ིན་ཟུག་དང་། ལུས་ཤྱེད་ཉམས་པ་



2 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

སོགས་ནད་རྟགས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མངོན་གྱུར་བ་མྱེད་སབས་ནད་

པ་མང་པ་ོཞགི་ནད་འདའི་ིབཅསོ་ཐབས་ཐད་ལདོ་གཡྱེང་དུ་འགྲ་ོབཞནི་ཡདོ།

གཉིས་པ། ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།

སྤ་ིལ་ོ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༨ བར་བདོ་ཀ་ིསྨན་རསི་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ོ

བང་བཙན་བལོ་བདོ་མའི་ིགཞསི་ཆགས་ཁག་ཏུ་གནས་སདོ་ལ་ོན་ ༣༠ ནས་ 

༧༠ བར་ག་ིམ་ིམང་གྲངས་འབརོ་ ༦༩༣༤ ལ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཀ་ིནད་

གཞ་ིཁྱབ་གདལ་ཞིབ་གཤྱེར་ཞུས་པས། བདོ་མ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༤༦ ཙམ་ལ་ཁྲག་

རླུང་སོད་འཚངས་ནད་གཞི་ཡདོ་པ་ཤྱེས་རྟགོས་བྱུང་ཡདོ། དྱེ་ན་ིབརྒྱ་ཆ་

མཐོ་བ་ོཡནི་ལ་སྱེམས་ཚབས་བ་དགསོ་པའ་ིགནས་སངས་ཞགི་ཀང་ཡནི། 

ཞབི་གཤྱེར་དྱེ་ཡསི་རང་རྱེའ་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་དུའང་ཆང་རག་དང་། ཤ་ཡདོ་

ཀ་ིཁ་ཟས། བདོ་ཇ་འཐུང་དགས་པ། ཤུགས་ལས་དང་དལ་ལདོ་ཀ་ིའཚ་ོབ་

བཅས་ཀསི་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་གཞ་ིབསྐྱེད་པའ་ིརྐྱེན་བྱེད་ཀ་ིཡདོ་

པ་ཤྱེས་རོྟགས་བྱུང་ཡདོ་ལ། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཟས་སོྤད་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་

བྱེད་དགསོ་པ་གལ་ཆྱེ་ཡནི་པ་ཤྱེས་ཡདོ། 

སྤ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལརོ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་གསར་པའམ་བཅོས་

མངོ་མྱེད་པའ་ིནད་པ་གྲངས་ ༡༥༠ ལ་ཟླ་དྲུག་རངི་བདོ་སྨན་དང་ཟས་སྤོད་

སབོ་སནོ་ས་ོནས་ནད་བཅོས་ཉམས་ཞིབ་བས་པས་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་



3ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

བརྟག་ཐབས་ཆ་བད་ཀ་ིསྱེང་གི་གྲངས་ཚད་ས་མ་ལས་མར་བཅག་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡདོ། བདོ་ལུགས་ཀི་བཅོས་ཐབས་རྒྱུན་བསངིས་ནས་བསྱེན་ན་ནད་

འད་ིལ་ཕན་འབྲས་ཡག་པོ་ཡདོ་པ་ར་འཕདོ་བྱུང་བ་རྱེད། 

རྒྱལ་སྤའི་ིའཕདོ་བསྱེན་ལན་ཁང་ག་ིསན་ཐོ་སྱེལ་བ་ལྟར་ན། འཛམ་

གངི་ནང་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༩༧༠ ཙམ་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ཀསི་

མནར་བཞིན་ཡདོ་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ ༢༠༢༥ བར་མ་ིགྲངས་བྱེ་བ་ 

༡་༥༦ ཙམ་ལ་ནད་འད་ིའཕགོ་རྒྱུའ་ིཚདོ་དཔག་བས་ཡདོ། 

ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་གཞིའ་ིདབང་གིས་འཛམ་གིང་ནང་དུ་ལ་ོ

ལྟར་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༧་༥ ཙམ་འདས་གྲངོས་སུ་གྱུར་གི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། 

ལག་པར་དུ་ནད་འད་ིལ་དུས་ཐགོ་སྨན་བཅོས་མ་གནང་བ་ཡནི་ན་རིམ་

པས་མཐུ་ཆྱེ་རུ་སངོ་ནས་སངི་ར་འགག་པ་དང་། ཀླད་གྲབི། མཁལ་སྐོན། 

མགི་ར་བརོལ་བ་སགོས་གནདོ་སྐོན་ཚབས་ཆྱེ་ཕགོ་ནས་འཆ་ིབཞིན་པའ་ི

ནད་པའ་ིགྲངས་འབརོ་ཤནི་ཏུ་མང་བར་བརྟྱེན། ནད་འདའི་ིསྨན་བཅསོ་དང་

ཟས་སྤོད་ལམ་སནོ་རྣམས་འཐུས་ཤརོ་མྱེད་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡནི། 

གསུམ་པ། རྒྱུ།

མན་ངག་ལན་ཐབས་སུ། རྒྱུ་ན་ིཐ་མལ་ལུས་འདའི་ིརླུང་དང་ཁྲག །ཅྱེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཉྱེས་པ་རླུང་ལ་མཚན་ཉདི་དྲུག་ཡདོ་དྱེ། རྩུབ་པ་དང་། ཡང་



4 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

བ། གྲང་བ། ཕ་བ། ས་བ། གཡ་ོབ་བཅས་ཀ་ིརང་བཞིན་ཤྱེས་པའ་ིཐགོ་ནས་

རླུང་ངོས་འཛནི་གནང་དགོས། དྱེའ་ིནང་ནས་རྩུབ་པ་དང་། ཡང་བ། གྲང་བའ་ི

རང་བཞིན་དྱེ་གསུམ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རླུང་གི་བྱེ་བྲག་དབྱེ་བ་ལྔ་ལས། སིང་

ལ་གནས་པའ་ིཁྱབ་བྱེད་རླུང་དྱེ་ནད་འདའི་ིརྒྱུ་རུ་འདདོ་པ་ཡནི། ལུས་ཟུངས་

གཉསི་པ་ཁྲག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ན་ིཟས་སྐམོ་ལྱེགས་ཉྱེས་གང་ཟསོ་པ་རྣམས་

ཕ་ོབའ་ིམྱེ་དདོ་ཀསི་མག་བཞུ་དྭངས་སགིས་བས་རྱེས་ཁ་ཟས་ཀ་ིདྭངས་མ་

ལས་ཁྲག་དང་། སིགས་མ་ལས་ཕ་ོབའ་ིབད་ཀན་དང་བྱེ་སྣབས་སྐྱེས་པར་བྱེད་

ཀ་ིཡདོ། ཁ་ཟས་ཀ་ིང་ོབ་ོདང་མྱེ་དདོ་ཀ་ིབྱེད་ལས་ཚུལ་མཐུན་མ་བྱུང་བ་ལ་

བརྟྱེན་ནས་སིགས་མ་དང་དྭངས་མ་གཉསི་འདྱེས་པས་ངན་ཁྲག་འཕྱེལ་བ་དྱེ་

ནད་འདའི་ིརྒྱུ་ཡནི། སྤརི་ཁྲག་ག་ིལས་ན་ིལུས་ཀ་ིབརླན་པའ་ིཆ་ཕལ་ཆྱེར་སྐྱེད་

པར་བྱེད་ཅངི་སགོ་ག་ིརྟྱེན་གཙ་ོབརོ་བྱེད་ཀ་ིཡདོ། 

བཞི་པ། རྐྱེན།

དྱེ་ལྟར་རྣམ་པ་མ་གྱུར་བའ་ིརླུང་དང་ཁྲག་གཉསི་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པའ་ི

རྐྱེན་རྣམ་པ་བཞ་ིཡདོ་དྱེ། དུས་དང་གདནོ་དང་ཟས་དང་སྤདོ་ལམ་བཅས་ཡནི། 

ཉྱེས་པ་རླུང་འཕྱེལ་བའ་ིརྐྱེན། 

	དུས་ཀི་རྐྱེན། སིྤར་ཉྱེས་པ་རླུང་དྱེ་ནམ་ཟླ་དབར་ཁ་ཆར་རླུང་གྲང་

བའ་ིདུས་དང་། ཉིན་ཞག་གཅགི་ག་ིནང་དུ་དགངོ་མ་ོདང་ཐོ་རངས་



5ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

གཉིས་སུ་ལྡང་བ་ཡནི་ཏྱེ། དྱེའ་ིདུས་ཕའི་ིཁརོ་ཡུག་ཏུ་རླུང་རང་ག་ི

མཚན་ཉིད་དང་ཆསོ་མཐུན་པའ་ིཆ་རྩུབ་ཅིང་ཡང་བ་དང་། གྲང་བ་

རྣམས་འཕྱེལ་བ་བཞིན་ལུས་ནང་རླུང་ག་ིམཚན་ཉིད་དྱེ་དག་ཀང་

ཆྱེར་འཕྱེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡནི།

	ཟས་སྤོད་ཀི་རྐྱེན། རླུང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡང་རྩུབ་དང་ཆོས་

མཐུན་པའ་ིཟས་སྐམོ་ཇ་གར་པོ་དང་། ཕག་ཤ ར་ཤ ནམི་པ། ཏགི་

ཚལ་སགོས་ར་ོཁ་བ་བསྱེན་དགས་པ་དང་། དྱེང་དུས་ཀ་ིཟས་སྐོམ་

ཡུན་བསངི་བྱེད་པའ་ིརུལ་སུངས། ས་ོངད། བཅུད་མྱེད་ཀ་ིཁ་ཟས་

ཡུན་རིང་བསྱེན་དགས་པ། ལུས་དང་ངག་གི་སྤོད་ལམ་དམན་

པའམ་ལག་པ་དང་ལོག་པར་གྱུར་བ་དཔྱེར་ན། ཁ་ཟས་དུས་ཐགོ་ཏུ་

མ་ཟསོ་པར་ཡུན་རངི་ལྟ་ོསངོ་བཞུགས་པ་དང་། གཉིད་དུས་ཐགོ་ཏུ་

མ་ཉལ་བར་གཉིད་ཆག་པ། རླུང་འཁོར་དང་གྲང་གགོ་ཅན་ག་ིརླུང་

བསྱེར་བུ་ཡུན་རངི་ཕགོ་པ། ངག་ག་ིསྨྲ་བ་མང་བ། རང་ག་ིཡདི་དུ་མ་

བབས་པའ་ིགཏམ་ཐསོ་པ། མ་ངན། སྱེམས་ལས་ཆྱེ་བ། ཆུ་ཀླུང་གི་

སྒྲ་ཆྱེ་བ་ཐསོ་པ། སྣ་ཁྲག་གམ་མངལ་ཁྲག་མཚོན་ཁྲག་སོགས་ཁྲག་

མང་དུ་ཟགས་པ། ནད་ཀི་འཁྲུ་སྐྱུག་དག་པོ་བཏབ་པ། ཆགས་པ་

སྤོད་དགས་པ། བཤང་གཅ་ིགཉིས་ཀ་ཡངོ་བཞིན་དུ་བཀག་པའམ་

མ་འཐནོ་བཞིན་དུ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཀིས་བཙརི་བ་བཅས་ཀིས་རླུང་



6 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

འཕྱེལ་བར་བྱེད་པས་རླུང་ཤས་ཆྱེ་བའི་སོད་འཚངས་ཀི་ནད་འད་ི

འབྱུང་བར་གྲགོས་བྱེད་ཀ་ིཡདོ།

ཁྲག་འཁྲུགས་པའ་ིརྐྱེན།  

	དུས་ཀ་ིརྐྱེན། རླན་གཤྱེར་མྱེད་ཅངི་རྱེག་བ་ཚ་གདུང་ཆྱེ་བའ་ིགནས་

སུ་དུས་རྐྱེན་སོ་ག་ལྟ་བུ་ཉ་ིམའི་འོད་ཟྱེར་རབ་ཏུ་ཚ་བས་ཡང་ལ་

རྩུབ་ཅིང་དོ་བ་དང་། སོན་ཚད་ནི་སྣུམ་ལ་དོ་བའི་ཡནོ་ཏན་ལྡན་

ཞངི་། ཉིན་ཞག་གཅགི་ག་ིནང་དུ་ཉིན་གུང་དང་། མཚན་གུང་གཉིས་

བཅས་ལ་ཕི་རལོ་ཁམས་སུ་སྣུམ་ཞིང་ཚ་རྣོ་ཡོན་ཏན་འཕྱེལ་བ་

བཞནི་ལུས་ནང་ག་ིཁྲག་དང་མཁྲསི་པའ་ིསྣུམ་ད་ོཚ་བའ་ིམཚན་ཉིད་

ཀང་འཕྱེལ་བར་བྱེད་ཀ་ིཡདོ།

	ཟས་སྤོད་ཀི་རྐྱེན། ཚ་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་བྲོ་བའི་ར་ོཡདོ་པའི་ཟས་སྐོམ་

ལོངས་སྤོད་ཐལ་དགས་པས་ལུས་ནང་གི་ཁྲག་འཁྲུགས་ཞིང་

ངན་ཁྲག་འཕྱེལ་བར་བྱེད་ཀི་ཡདོ། ར་ོཚ་བའི་ཁངོས་སུ་ཙ་ིཏྲ་ཀ་

དང་། ན་ལྱེ་ཤམ། པ་ིཔ་ིལངི་ལྟ་བུ་སོད་སྣ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཁ་

ཟས་སུ་ལན་ཚྭ་མང་པ་ོབྱེད་སྤོད་པ། སྐྱུར་བའ་ིཤངི་ཏགོ་དང་སལ་

ཚལ་རགིས་བསྱེན་དགས་པ། དྱེ་བཞནི་ཤ་དང་ཚལི། གར་ཆང་། ཞ་ོ

དར། ཆང་རྒན་པོ། བུར་རིང་། ལ་ོམར། མར་རིང་ལ་སོགས་པའ་ིདདོ་



7ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

བཅུད་ཀི་ཟས་སྐམོ་རགིས་བསྱེན་དགས་པ་དང་། སྤོད་ལམ་དུ། རྒྱུན་

དུ་ནས་སྱེམས་རྒྱུད་ལ་ཞྱེ་སང་དག་པ་ོསྐྱེས་པ་དང་། མྱེ་དང་ཉ་ིམའ་ི

འདོ་ལ་བསསོ་དགས་པ། ཚ་བའ་ིདུས་སུ་ཉིན་མོར་གཉིད་ཁུག་པ། 

ལུས་ཀི་བ་བ་དག་ཤུལ་གི་རགིས་ཏྱེ་བང་དང་མཆངོ་སགོས་ལུས་

རལ་བྱེད་དགས་པ་དང་། མི་ཐྱེག་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ལི་བོ་ཁུར་

བ། ས་སན་བརསོ་པ། བརབས་ལྷུང་བྱུང་བ། རོ་དང་དབྱུག་པས་

བརྡུངས་པ། སྣུམ་འཁརོ་རིགས་ཡུན་རིང་གཏོང་བའམ་ཡང་ན་

འགྲོ་འངོ་བྱེད་དགས་པ། རྒྱུན་དུ་ཐ་མག་མང་པོ་འཐྱེན་པ་བཅས་

ཟས་སྤོད་ལགོ་པའ་ིརྐྱེན་གསི་ཁྲག་འཁྲུགས་ཤིང་ཁྲག་ངན་རྒྱས་ནས་

ཁྲག་ཤས་ཆྱེ་བའ་ིསོད་འཚངས་ཀི་ནད་འབྱུང་བར་གྲགོས་བྱེད་ཀི་

ཡདོ། གཞན་ཡང་། ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་འད་ིཁྱབ་བྱེད་རླུང་

ག་ིནད་བྱེ་བྲག་པ་ཞགི་ཡནི་པར་བརྟྱེན། འགྲ་ོབསྐོད་དགས་པ་དང་། 

ས་རླན་ཅན་སོགས་ཀི་སྱེང་དུ་བསད་དགས་པ། ལུས་ཀ་ིལས་དགས་

པ། འཇགིས་སྐྲག་ཆྱེ་བའི་སྒྲ་སགོས་མི་སན་པའི་རིགས་ཐོས་པ། 

ཡདི་མུག་སྱེ་སྡུག་བསལ་གསི་མནར་བའ་ིརྐྱེན་གསི་ཁྱབ་བྱེད་རླུང་

འཁྲུགས་པ་ལ་བརྟྱེན་ནས་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀི་ནད་འབྱུང་

བའང་ཡདོ། ལག་པར་ན་སོ་ཇ་ིཙམ་མཐོ་བ་དྱེ་ཙམ་གསི་ཁྲག་རླུང་



8 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

སདོ་འཚངས་ཀ་ིནད་འད་ིའབྱུང་ཉྱེན་ཆྱེ་བ་ཡདོ་ལ་རགིས་རྒྱུད་ནས་

འབྱུང་བའང་ཡདོ་པར་བཞྱེད།

ལྔ་པ། དབྱེ་བ།

མན་ངག་ལན་ཐབས་སུ། དབྱེ་ན་ཁྲག་རླུང་གཉིས་པ་ོཤས་ཆྱེ་རྱེ། །ཞྱེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཁྲག་ཤས་ཆྱེ་བའ་ིསོད་འཚངས་དང་། རླུང་ཤས་ཆྱེ་བའ་ི

སདོ་འཚངས་བཅས་རགིས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡནི། གཞན་ཡང་། ཁྲག་རླུང་

གཉིས་སམོ་གི་སོད་འཚངས་དང་། བླ་གཉན་གི་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་

ཞྱེས་དྱེང་དུས་ནད་ཐགོ་ལག་ལྱེན་སྐབས་དངསོ་སུ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ།

དྲུག་པ། ནད་རྟགས།

དང་པ་ོམངནོ་ཚུལ་ག་ིརྟགས་སུ། མག་ོབ་ོདང་མགི་རུས། ས།ོ མུར་

འགྲམ། སྒྲགོ་རུས། དཔི་རྱེད། རང་ངར། ཚགིས་གཞ་ིརྣམས་ན་བ་དང་། 

གྲང་ཤུམ་བྱེད་པ། ལུས་ལ་རྔུལ་མང་བ། གཉིད་མྱེད་པ། གཡལ་འདར་བྱེད་

པ། མྱེ་དང་ཉ་ིམར་བསརོ་འདདོ་པ། ཁངོ་པ་སོང་པ་དང་གྲང་མ་ོཚརོ་བ། 

སྱེམས་མ་སྐདི་པ་བྱུང་ག་ིཡདོ། དྱེ་ནས་ནད་གཞ་ིམཐུ་ཆྱེ་རུ་སངོ་བའ་ིསྐབས་

སུ་ལུས་ནང་དུ། མདུན་ག་ིབྲང་ཁགོ་དང་རྒྱབ་ཀ་ིར་ོསདོ་གཟྱེར་བ་དང་། ལྟག་

པའ་ིསྡུད་ས་ོན་བ། དབུགས་ནང་དུ་སྡུད་པ་དཀའ་བ། ལུས་དགྱེ་གུག་དཀའ་



9ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

བ། དབུགས་རྔམ་ཞངི་སྐྱེ་ལ་སགོས་པའ་ིརའ་ིའཕར་སོ་དག་པ། དབུགས་

འབནི་རྔུབ་མི་བདྱེ་ཞིང་སོད་དུ་འཚངས་པ་སགོས་རླུང་འཁྲུགས་པ་དང་

ཁྱད་པར་ཁྱབ་བྱེད་རླུང་ག་ིནུས་པ་རྣམ་པར་གྱུར་བའ་ིརྟགས་མཚན་ཡདོ། 

ནད་འད་ིཉིད་ལ་གཙ་ོབ་ོནང་གསྱེས་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡདོ་པ་ལས་ཁྲག་ཤས་

ཆྱེ་བའ་ིསོད་འཚངས་ཀ་ིམི་འགྱུར་རྟགས་ངྱེས་ཅན་དུ། གཟྱེར་ཆྱེ་བ་དང་། 

རླུང་ཤས་ཆྱེ་བའ་ིམ་ིའགྱུར་རྟགས་ངྱེས་ཅན་དུ། སདོ་དུ་འཚང་ཤས་ཆྱེ་བའ་ི

ཁྱད་ཡདོ་པ་རྱེད། ཡང་། སྨན་གཞུང་དུ་ཉྱེས་པ་རླུང་དང་ཁྲག་འཕྱེལ་བའ་ི

རྟགས་གཞན་གསུངས་པ་ན།ི ལུས་ཀ་ིཡན་ལག་ག་ིཆ་སྐྱེམ་ནས་ལདི་ཚད་

ཆག་པ་དང་། ལྤགས་མདགོ་ནག་པ་ོའགྱུར་བ་དང་། ལྟ་ོབ་ས་ོཞངི་བཤང་

བ་ས་ིབ་དང་། མག་ོབ་ོཟ་ིཐམོ་དུ་འཁརོ་བ་དང་། ལུས་སབོས་དང་མགི་ལ་

སགོས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཉམས་ཏྱེ་རང་རང་ག་ིཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པ་

དང་། ས་ོརལི་སྐྲངས་པ། ལུས་བསྐདོ་པར་དཀའ་ཞངི་། མིག་དང་གཅནི་དང་

པགས་པ་རྣམས་དམར་པོར་འགྱུར་བ་དང་། རྱེས་འགའ་གཉིད་ལག་པར་

ཆྱེ་བའམ་གཉིད་མྱེད་པ་བཅས་དྱེང་རབས་སྨན་ལུགས་ཀ་ི hypertension 

ནད་རྟགས་རྣམས་དང་གཅིག་མཚུངས་མངོན་བཞིན་ཡདོ། 



10 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།



11ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

བདུན་པ། བཅོས་ཐབས།

སྤིར་ཡངོས་གྲགས་སུ་ནད་ཀ་ིགཉྱེན་པརོ་སྨན་དཔད་ཟས་སྤོད་བཞི་

གསུངས་ཡདོ་པ་ལས། སྨན་དང་དཔད་ཀི་བཅོས་ཐབས་ན་ིབརྟག་དཔད་

སྨན་པས་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀ་ིནད་པ་སོསོའ་ིནད་གཞི་ཚབས་ཆྱེ་ཆུང་

དང་། ནད་རྟགས། ལུས་ཁམས། ན་ཚོད་ལ་སོགས་པ་ཆསོ་བཅུ་དང་བསྟུན་

ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་སྨན་བཅོས་དང་དཔད་བཅོས་ལག་ལྱེན་

གནང་བཞནི་པ་ཡནི་མསོ་ཀང་དྱེ་དང་མཉམ་དུ་ནད་པ་རང་ངསོ་ནས་ཀང་

ཟས་དང་སོྤད་ལམ་གཉིས་སྨན་པས་ལམ་སོན་གང་གནང་བ་བཞིན་སང་

བླང་འཆལོ་མྱེད་ལག་བསར་གནང་དགསོ། 

བརྒྱད་པ། སནོ་འགོག

སྤརི་ཟས་སྤོད་ན་ིརང་ཉིད་ཐ་མལ་ནད་མྱེད་ཡནི་པའ་ིསྐབས་སུ་འཚ་ོ

བའ་ིགྲགོས་བྱེད་པ་ཡནི་ལ། འདུ་བ་འཁྲུགས་པའ་ིརྐྱེན་ཡང་བྱེད་པ་ཡནི། 

ལག་པར་རྣམ་གྱུར་ནད་ཀི་གཉྱེན་པའོི་རིམ་པ་དང་པོ་ཡང་དྱེ་ཉིད་ཡིན། 

ནད་གཞ་ིའདའི་ིསནོ་འགགོ་ཆྱེད་དུ་ཟས་སྤོད་ཕན་པའ་ིཆ་ཐམས་ཅད་བླང་

བ་དང་གནདོ་པའ་ིརགིས་རྣམས་སངོ་དགོས་པ་ན་ིནད་གཞི་གཞན་ཚང་མ་

དང་གཅགི་མཚུངས་ཡནི། ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀ་ིནད་གཞའི་ིབཅོས་

ཐབས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོྲད་གསོ་ཐབས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་བྱུང་བ་ཡནི་



12 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

ན་བླ་གཉན་ནད་དྱེ་ནད་འཕར་མའམ་བསོྣན་མ་བྱུང་སྱེ། ཁྲག་རླུང་རྐྱེན་པས་

སངི་ནད་དང་། ཀླད་གྲབི། མཁལ་ནད། མགི་ར་དང་རང་ངར་ག་ིཁྲག་རའ་ི

ནད་བཅས་ཕགོ་ཉྱེན་ཆྱེ་བར་བརྟྱེན། ངྱེས་པར་དུ་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་

ཙམ་མནི་པར་བླ་གཉན་གི་ནད་དྱེ་དག་ཀང་སོན་འགགོ་བྱེད་ཐུབ་པས་

སནོ་འགགོ་ག་ིཆ་ལ་ལདོ་གཡྱེང་མ་ཤརོ་བ་བྱེད་དགསོ་པ་ཡནི། མན་ངག་

ལན་ཐབས་ལས། ཟས་ན་ིགསར་བཅུད་བསྱེན་ཞངི་རྩུབ་ཡང་སང་། །ཞྱེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གཤམ་དུ་ཕ་ིནང་གི་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་ལས་བཏུས་

པའ་ིཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་བཅསོ་ལ་ཕན་གནདོ་ཀ་ིཟས་སྐམོ་ཤྱེས་བ་

མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་ཡདོ་པ་ལ། 

གནདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ། 

ནད་གཞ་ིའདའི་ིརྒྱུ་ན་ིརླུང་དང་ཁྲག་གཉིས་ཡནི་པས། ཉྱེས་པ་རླུང་ན་ི

སྤིར་ནུས་པ་ལི་སྣུམ་གཉིས་ཀསི་སྱེལ་བར་བྱེད་ཅིང་ཡང་རྩུབ་བསལི་བ་

གསུམ་གསི་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཀ་ིཡདོ། ནད་གཞ་ིའདརི་དྱེང་རབས་ཕ་ིལུགས་

སྨན་གསི་རོ་ལན་ཚྭ་ (salt) ངྱེས་པར་འཛམེ་དགསོ་པ་གདམས་ཡདོ། ཡང་

རྩུབ་ཀ་ིནུས་པ་ན་ིར་ོཚ་བས་བསྐྱེད་ཀ་ིཡདོ། འབྱུང་བ་མྱེ་རླུང་ལས་གྲུབ་པའ་ི

ར་ོཚ་བའ་ིཁྱད་ཆསོ་དང་། འབྱུང་བ་ཆུ་མྱེ་ལས་ར་ོལན་ཚྭ་བ་གྲུབ་ཀ་ིཡདོ་

པའ་ིཕརི་ན་ར་ོགཉིས་པོ་དྱེར་འབྱུང་བ་མྱེ་དང་འབྲྱེལ་བ་ཡདོ་པར་བརྟྱེན་
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འབྱུང་བ་མྱེ་ཡ་ིཡནོ་ཏན་ཏྱེ་ཚ་རྣ་ོསྐམ་རྩུབ་ལ་སགོས་པ་རྣམས་ཀ་ིཟས་སྐམོ་

མཐའ་དག་གནདོ་པར་བྱེད་ཀ་ིཡདོ། དྱེ་བཞིན་ཆང་དང་ཞ་ོསགོས་ར་ོསྐྱུར་

བ་དང་། ནམི་པ་དང་ཏགི་ཚལ་སགོས་ར་ོཁ་བའ་ིཟས་སྐོམ་རགིས་བསྱེན་

དགས་ནའང་ཡང་རྩུབ་སྐྱེད་ཀ་ིཡདོ། དྱེར་བརྟྱེན་གཤམ་དུ་གསལ་བའ་ིར་ོཚ་

བ་དང་། སྐྱུར་བ། ཁ་བ་ཡདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་རྣམས་ནད་འདི་ལ་གནདོ་ཆྱེ་བས་

སང་དགསོ། ཕགོས་མཚུངས་ངན་ཁྲག་སྐྱེས་པར་བྱེད་པའ་ིཟས་སྐམོ་བྱེ་བྲག་

ཆང་དང་ཚལི་སྣུམ་ལ་སགོས་པའང་ངྱེས་པར་དུ་འཛམེ་ཏྱེ་སང་དགསོ། 

	གནདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་ར་ོསྐྱུར་བའ་ིརགིས། ར་ོསྐྱུར་བའ་ིཟས་སྐམོ་ག་ི

འབྱུང་ཁུངས་གཙ་ོབོ་ན་ིགམ་བུ་རའ་ིརགིས་ཀ་ིཤངི་འབྲས་(citrus 

fruits) དང་། འ་ོམ་དང་དྱེ་འབྲྱེལ་གི་ཟས་སྐམོ་སལ་བ། གཞན་སལ་

བའམ་བཅསོ་མའ་ིཁ་ཟས་བཅས་ཡནི། དྱེ་ཡང་། ཤངི་འབྲས་ཚ་ལུ་

མ་དང་། གམ་བུ་ར། (lemon) སྐྱུར་འབྲས། (limes) སལ་བའ་ིལ་ོ

འཁོར་པད་ཚལ། (sauerkraut) ཚུའུ། (vinegar) སལ་བའ་ིབཏུང་

བ་འ་ོམ་དང་དྱེ་འབྲྱེལ་གཡསོ་སྦརོ་ག་ིཁ་ཟས། ཞ།ོ དར་བ། ཡུན་རངི་

བསལ་བའ་ིགཡསོ་སྦརོ་བྱེད་པའ་ིཟས་སྐོམ་ཡངོས་རོགས། སྐྱུར་

རུམ་སྦརོ་བ། (pickles) གཞན་ཡང་ཆུ་ར་དང་། སྐྱུར་ཏགོ (wild 

bush fruit) ད་ཏྲགི་གམ་ཨམི་ལི་ (tamarind) བཅས་ངྱེས་པར་
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འཛམེ་དགསོ།

	གནདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་ར་ོཚ་བའ་ིརགིས། སི་པན་ལང་ཁུ་དང་། དམར་

པ།ོ སྱེར་པ་ོལ་སགོས་པའ་ིལྡྱེ་གུའམ་ཕྱེ་མ། ཙ་ིཏྲ་ཀ ལ་ལ་ཕུད། 

(carum) ཕ་ོབ་རསི་དམན་པ། (java pepper) ན་ལྱེ་ཤམ། (black 

pepper) པ་ིཔ་ིལངི་། (long pepper) ཤིང་ཚ། (cinnamon) ཤིང་

ཀུན། (asafetida) བཅས་འཛམེ་བ་ཡནི།

	གནོད་པའ་ིཟས་སྐོམ་ར་ོཁ་བའ་ིརགིས། འབྱུང་བ་ཆུ་རླུང་ཤས་ཆྱེ་

བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁ་བའི་ཟས་སྐོམ་རིགས་ནི་སོ་ཚོད་ཀི་རིགས་

དཔྱེར་ན། ཁུར་མང་དང་། པད་ཚལ། ཟ་ཚོད། པོ་ཚལ། སྣྱེའུ། ལྟ་བུ་

དང་། སོད་སྣའ་ིརགིས་ལས་གཡྱེར་མ། ཀྱེ་ཕནི་ (caffeine) ལས་

ཟས་སྐོམ་གཡསོ་སྦརོ་མཐའ་དག (cocoa, chocolates, coffee) 

དང་། ཤིང་ཏགོ་དང་ཚལ་དུ་ནམི་པ། (Neem) ཏགི་ཚལ། (bitter 

gourd) བཅས་འཛམེ་བ་ཡནི་ན།ོ།

	སྣུམ་རགིས། གཞན་ཡང་དྱེང་རབས་སྨན་ལུགས་ནས་གསུངས་པ་

ལྟར། སྣུམ་ག་ིང་ོབ་ོདང་འབྱུང་ཁུངས་ལ་གཞགིས་པའ་ིལངོས་སྤོད་

ཐལ་དགས་ན་ཁྲག་ངན་གི་རྒྱུ་རུ་འདདོ་པར་བརྟྱེན་ལག་པར་མར་

རིང་དང་། རང་མར། གཡག་དང་རྟ་ཡ་ིཤ་དང་ཚལི། ཏལི་དཀར་
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ནག་ག་ིསྣུམ། ལུག་དང་ཕག་ཤའ་ིསྣུམ་བསྱེགས་བྱེད་པ། ཤངི་མར། 

དུད་འགྲའོ་ིདནོ་སྣདོ་ལས་གཡསོ་སྦརོ་བྱེད་པའ་ིཁ་ཟས་ག་ོབ་དང་རྒྱུ་

མ་ཁ་ཚ། མར་དང་ཞུན་མར་རིང་པ་བཅས་ལས་བཟསོ་པའ་ིཟས་

སྐམོ་རིགས། སྣུམ་བརྔསོ་ཁ་ཟས། (samosa, pakora, tika) ས་ོང་

སྱེར་རལི་བཅས་འཛམེ་དགསོ།

	འབྲུ་རགིས། དྱེང་ག་ིབཅོས་མའ་ིའབྲུ་ན་ིབཅུད་མྱེད་ངོ་བརོ་ས་ཆུ་

སངི་པའོ་ིམངར་བཅུད་ (carbohydrate) ཤས་ཆྱེ་བའ་ིམདཱཻ་(white 

flour) ཕྱེ་མ་ལྟ་བུ་དང་། བྱེ་མ་ཀ་ར། བག་ཟན་རགིས། (bakery 

products eg. cookies, pastries, cakes) ཆབ་བསིལ། (cold 

drinks) རྒྱ་གར་བས་མངར་ཟས་ (Jalebi, kalaazar, sonpari, 

ladoo) ལ་སོགས་པ། ཐུག་པ་གར་པོ། ཟས་ལག་འཕ་ོདང་རིངས་པ་

དག་འཛམེ་དགསོ། 

	བཏུང་བ་སྐོམ་ལས། བདོ་ཇ་ (ཉིན་ཞག་གཅགི་ལ་ཕརོ་པ་གསུམ་

ཙམ་སྐོན་མྱེད།) དང་། བཅོས་མའ་ིཐང་ངམ་ཁུ་བ། (ready to 

make soups) རུས་ཐང་། ཆང་གར་མོ། ཇ་གར་པོ། འཚགི་ཇ་འཐུང་

རྒྱུ་བཅས་འཛམེ་གནང་དགསོ། 

	ལན་ཚྭ། (Salts) དྱེང་དུས་ལགས་ཀནི་ནང་དུ་ཡདོ་པའ་ིབཅསོ་མའ་ི



16 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

ཟས་སྐམོ་ (canned, seasoned or preserved food) དང་། དྱེ་

བཞིན་ཚྭ་ཤས་ཆྱེ་བའ་ིཁྱྱེའུ་སུས་ཟས་སམ་ཞལ་ཏགོ (salty and spicy 

snacks) བ་དཱམ་དང་ཞགོ་ཁོག་ལ་སགོས་པ་སྐམ་བརྔསོ་བས་རྱེས་ཚྭ་

རིགས་བསྣན་པའ་ིཟས། (peanut, potato, banana, tapioca chips) 

རྣམས་སང་དགོས། མདོར་ན་ཉནི་རྱེར་ཚྭ་གྷ་རམ་ ༢་༥ ལས་མི་བརྒལ་

བར་བ་དགོས་པའ་ིཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས།

	སྨ་ོཆུ། (Alcohol) ནད་གཞི་འདིར་སོན་འགོག་ཡངོ་བར་ས་ས་ནས་

ཆང་དང་ཨ་རག་འཐུང་བའི་གམོས་གཤསི་ཡོད་པ་དྱེ་ངྱེས་པར་

སང་དགསོ། གལ་ཏྱེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སངས་མ་ཐུབ་པའ་ིགནས་

སྐབས་སུ་ཉིན་རྱེར་ཝཨྱེན། (wine-240 ml) དང་། ཡང་ན་ཨ་རག 

(alcohol-60 ml) ས་ིཡར། (beer-720 ml) ལས་མ་བརྒལ་བ་བ་

རྒྱུའ་ིཐུགས་གཟབ་གནང་གལ་ཆྱེ།

	ར་ོཐ། (Tobacco) དྱེའ་ིརགིས་སུ་གཏགོས་པའ་ིཁ་ཟས་དང་ལྡད་བྱེད་

པ་ (Gutka, madhu, paanparak) ལ་སོགས་པ་དང་། དུ་བའ་ིངོ་བོར་

ལངོས་སུ་སྤདོ་པའ་ིཐ་མག་རགིས་ངྱེས་པར་སང་དགསོ།

	སྨན། མའ་ིམངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ་འགགོ་པའ་ིསད་དུ་སྐྱེ་འགགོ་

སྨན། (birth control pills) དང་། ཕགོས་མཚུངས་སྨན་པ་བསྱེན་
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གཏུགས་བྱེད་མི་དགསོ་པ་ཐད་ཀར་བཞྱེས་ཆོག་པའི་ཆམ་སྨན་

དང་། གོ་སྨན། ཚ་སྨན། མིག་སྨན་ (over the counter, OTC 

drugs) ལ་སོགས་པ་ཁྲག་རླུང་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ན་ནད་གཞི་འད་ི

ཡདོ་མཁན་རྣམས་ཀསི་བྱེད་སྤོད་མ་གནང་བའི་སོན་དུ་སྨན་པའི་

ལམ་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡནི།

ཕན་པའ་ིཟས་སྐམོ།

ནད་གཞི་འདརི་གསར་བཅུད་བསྱེན་དགསོ་པ་གདམས་པ་ལྟར་ཤ་

གསར་དང་། མར་གསར། ཆང་གསར། སོགས་གསར་བཅུད་ཐམས་ཅད་

ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་སམོས་པས་བཟང་བ་ཡདོ་པ་བསྱེན་དགསོ་ཀང་ཟས་ཚདོ་

རན་པར་བསྱེན་དགསོ་པ་གལ་ཆྱེ། དྱེ་བཞིན་དྱེང་སང་ཟས་སྐོམ་འད་མནི་

སྣ་ཚགོས་ལངོས་སུ་སྤོད་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ལས་ནད་གཞ་ིའད་ིལ་དམགིས་གསལ་

དུ་ཕན་པའ་ིཆ་རྣམས་བཀོད་པ་ལ།

	ཤིང་ཏགོ རྒྱུན་ལྡན་ནས་དུས་སུ་སྨནི་པའ་ིཤངི་ཏགོ་བཞྱེས་རྒྱུ་གལ་

ཆྱེ་སྱེ། ལག་པར་དུ་ཤིང་ཏགོ་སངི་ཞ་ོཤ་ (hog plum) དང་།  རྒུན་

འབྲུམ། (grapes) ཀུ་ཤུ། (apple) ཁམ་བུ། (peach) མངར་ཁམ། 

(apricot) བསྱེ་ཡབ། (quince) འབྲ་གོ་དམན་པ། (jujube or 

Chinese date) ཆུ་ག་གནོ། (water melon) རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པ།ོ 
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(resin) ཤངི་ཏགོ་ཀ་ིཝི། (kiwi) སྐགོས་མཁྲྱེགས་ཤིང་འབྲས་སར་

ག་ (walnut) ལ་སོགས་པ། ངང་ལག (banana) སྱེའུ། (cherry) 

ཚགིས་གུ་མྱེད་པའ་ིཤིང་འབྲས་དར་ཤངི་ (mulberry) ལ་སགོས་

པ། (raspberries, strawberries) ཨ་འབྲས། (mango) ཨམ་རུད། 

(guava) བཅས་བཟང་བ་ཡདོ།

	ཚལ། སྐྱུ་ཚལ། (celery) པད་སིབ། (lettuce)  ཊ་ོམ་ཊ།ོ (tomato) མཛུབ་

ཚལ། (lady finger) ཕར་ཤིའམ་བྲུམ་ཤ (pumpkin) ཞགོ་ཁགོ་ཚདོ་

པོ། (baked potato) ཉུང་དམར་གི་ར་བ། (beet root) ཀ་པྱེད། (bottle 

gourd) གུང་ལ་ཕུག (carrot)  མྱེ་ཏགོ་པད་ཚལ། (cauliflower) ཐྱེའུ་

པད་ཚལ། (broccoli) མ་ཤའམ་མོན་སན་གྲྱེའུ། (kidney bean) རྒྱ་སན། 

(broad bean) མོན་སན་ལྱེབ་མོ། (flat beans) མོན་སན་གྲྱེའུ། (french 

bean) ཏ་ོཕུ་ཕྱུར་བ་ (tofu) བཅས་བཞྱེས་ཆགོ

	ཤ་ཟས། སྤརི་ཤ་ལ་ཚལི་ཡདོ་མྱེད་ལས་དཀར་དམར་དང་། དུས་

ཀསི་གསར་རིང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལས་ཉ་ཤ་དང་ཤ་གསར་རིགས་

ཟས་ཚདོ་ཤྱེས་པའ་ིཐགོ་རན་ཙམ་བསྱེན་ན་བཟང་བ་ཡནི།

	ཟ་འབྲུ། གྲོ་ཞིབ་དང་། ཡུག་པའོི་ཆག་ཚ།ེ ནས་ལ་སགོས་པའི་

གཡསོ་སྦརོ་བགསི་པའ་ིཟས་རགིས། ཨ་ཤམོ་མམ་མ་རསོ་པའ་ིལ་ོ
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ཏགོ་གི་རམ་པ་རྣམས་བཟང་བ་ཡདོ།

	ཟས་བོྲ་སྨན་སྣ། (Masala) ལི་ཤ།ི (clove) ཟ་ིར་ནག་པོ། (black 

cumin) སོག་སྐ། (garlic) ཛ་ཏ།ི (nutmeg) རྣམས་ཁ་ཟས་སུ་

གཡསོ་སྦརོ་གནང་ན་དགྱེ་མཚན་ཡདོ།

	སྣུམ། གས་ོརགི་གཞུང་དུ་སྣུམ་ལ་དབྱེ་བ་བཞ་ིགསུངས་པ་ལྟར། ས་ོ

ལས་བྱུང་བའ་ིརགིས་སྱེ་ཉ་ིམ་མྱེ་ཏོག་ག་ིསྣུམ་དང་། ཏིལ་དཀར་

ནག་གི་སྣུམ། (sesame) ཡུངས་ནག (mustard) སར་གའ་ིསྣུམ་

དང་། འབྲ་ིདང་མཛའོ་ིམར་གསར་བཅས་བཟང་།

	བཏུང་བ་སྐམོ། དྱེའ་ིཁངོས་སུ་གངོ་འཁདོ་ཀ་ིཕན་པའ་ིཤངི་ཏགོ་རང་

ག་ིཁུ་བ་དང་། བདོ་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བཞིན་

པའ་ིཁྲག་ཤྱེད་སྨན་ཇ། བྱེ་ཏའ་ིའབྲས་བུའ་ིཆུ། (coconut water) 

ཉིན་གཅགི་མྱེ་ཏགོ་ག་ིཇ་ (hibiscus tea) བཅས་ཁྲག་རླུང་སོད་

འཚངས་ནད་ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་ཆྱེ།

རྒྱུན་དུ་སྲུང་དགོས་པའ་ིསོྤད་ལམ།

གངོ་འཁདོ་ནད་ཀི་རྐྱེན་བཤད་པའ་ིསྐབས་སུ་རླུང་ཁྲག་གཉིས་པའོ་ི

སོང་རྐྱེན་གི་སྤོད་ལམ་ཡོད་དོ་ཅོག་གནོད་པའི་སྤོད་ལམ་ཤ་སག་ཡིན་

པས་དྱེ་དག་ངྱེས་པར་སང་དགསོ་པ་ཡནི། དང་ཐགོ་ནད་པ་རང་ཉིད་ཀི་
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ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་ཞི་དུལ་བག་ཕྱེབས་ངང་གནས་དགསོ་པ་གལ་ཆྱེ། 

ཁྱམི་དུ་རླུང་འགྲོ་དང་ཉ་ིདདོ་ཕགོ་པའ་ིཁང་པ་སྱེང་རིམ་དང་། བཞའ་རློན་

མྱེད་པའ་ིད་ོབའ་ིགནས་སུ་བཞུགས་དགསོ། ཕི་དུས་ཀི་གནམ་གཤསི་ཚ་

གྲང་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་གསོ་སོགས་སབ་མཐུག་རན་པོ་གོན་དགསོ། 

རང་གི་བློ་དང་མཐུན་པའི་གྲོགས་པོ་དང་གྲོགས་མོ། དྱེ་བཞིན་བམས་

བརྱེ་ཆྱེ་བའི་ནང་མི་སྤུན་མཆྱེད་ཀསི་ལྟ་སྐོང་ཡདོ་པ་དང་ལན་དུ་གནས་

ཤངི་། གསསོ་སྨན་ཡང་དུས་ཐགོ་ཏུ་བཞྱེས་པར་འབད་དགསོ། མདརོ་ན། 

ལུས་ཀ་ིདག་ཤུལ་དང་ངག་ག་ིསྨྲ་བ་མང་ཞངི་སྐད་ཆྱེར་འདནོ་པ། སྱེམས་

འཁྲུགས་པའ་ིསྤོད་ལམ་མཐའ་དག་འཛམེས་ནས་ལུས་སྱེམས་དལ་པོར་

གནས་དགསོ། ཆང་རག་རིགས་ཤནི་ཏུ་གནོད་ཆྱེ་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

འཛམེ་པ་གནང་དགསོ། ཕགོས་མཚུངས་འགྲོ་བསྐོད་ཚད་གཞ་ིསམོས་པ་ོ

གནང་ཞངི་ལག་པར་གྱེན་གཟར་པརོ་འགྲ་ོབ་སང་དགསོ།

རང་གི་ལུས་བོངས་ལ་གཞིགས་ནས་ལིད་ཚད་སངས་འཛནི། 

རང་གི་ལུས་ཀི་རངི་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་ལིད་ཚད་གཏན་འབྱེབས་

བྱེད་པའ་ིསབས་བདྱེ་ཐབས་ལམ་ (Body Mass Index, BMI) འདི་ཉིད་

ནུབ་ཕགོས་སུ་ཤནི་ཏུ་ནས་དར་ཁྱབ་ཆྱེ་བར་ཡདོ་ཀང་། རང་རྱེའ་ིབདོ་མའི་ི

སྤི་ཚོགས་སུ་རིག་པ་དྱེར་གཏན་འབྱེབས་གནང་བའི་ཚད་གཞི་གཅིག་
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མཚུངས་དཔྱེ་བཀབ་ན་ནུབ་ཕགོས་པ་དང་བདོ་མའི་ིགཟུགས་གཞ་ིཐ་དད་

ཡནི་པས་ཕལ་ཆྱེར་མ་ངྱེས་ཀང་། ཚད་གཞ་ིདྱེ་དང་ཉྱེ་བ་གང་ཞགི་ལ་རགི་

པས་དཔད་དྱེ་བཟུང་དགསོ་པ་ཡནི། སྤརི་ BMI བརི་ཚུལ་ན་ིལུས་ཀ་ིལིད་

ཚད་ Kg དང་། རངི་ཚད་ Metre ནང་དུ་ལྡབ་གཉིས་སྒྱུར་གསི་ཕབ་ཏྱེ་ 

Kg/m2 དྱེ་གཉིས་འགསོ་རིས་བརྒྱབ་པའ་ིགྲངས་ཐོ་གང་སྱེབས་པ་དྱེར་ 

BMI བརདོ་པ་ཡནི། གལ་ཏྱེ་གྲངས་ཐ་ོདྱེ་ ༡༨་༥ ལས་ཉུང་བ་ཡནི་ན་ལུས་

ཀ་ིལདི་ཚད་ཉུང་དགས་པ་དང་། ༡༨་༥-༢༥ བར་ལུས་ཀ་ིལདི་ཚད་རན་པ་ོ

ཡནི་པ་དང་། ༢༥-༣༠ བར་ལ་ལུས་ཀ་ིལདི་ཚད་མང་དགས་པ་དང་། ༣༠ 

ཡན་ལ་ཤིན་ཏུ་འཚ་ོཆྱེ་བའ་ིཁངོས་སུ་རསི་པ་ཡནི། དྱེར་བརྟྱེན་རྟག་ཏུ་རན་

པའ་ིལིད་ཚད་སོམས་པོ་ཞིག་གནས་པའ་ིཐབས་ལ་ལུས་རལ་གནང་བའམ་

ཡང་ན་ཁ་ཟས་རན་པོ་བཞྱེས་དགོས་པར་འབད་དགོས།

ཡུན་རངི་བསད་པ་མ་ཡནི་པར་འགུལ་བསྐདོ་རན་ཙམ་གནང་དགོས། 

དྱེང་དུས་འགྲ་ོའངོ་ག་ིགམོས་འགྲསོ་ཚབ་ཏུ་རླང་འཁརོ་དང་། འཕྲུལ་

རྟ། འགགོ་སྱེབས། (lifts, escalator) ལ་སགོས་པ་བྱེད་སྤོད་དང་། ཉིན་ལྟར་

འགུལ་བསྐོད་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་རྣམས་ཀསི་ལུས་རལ་རན་པོ་གནང་དགསོ། 

ལུས་རལ་ག་ིདུས་ཡུན་དྱེ་ཡང་ཉིན་རྱེར་ས་དགངོ་གང་རུང་ལ་ཆུ་ཚདོ་ཕྱེད་

ཀ་ལས་མ་ིཉུང་བ་གནང་དགསོ་སྱེ་རང་རྱེའ་ིསྤི་ཚགོས་ཀི་ཐུན་མངོ་མིན་



22 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

པའ་ིགམོས་གཤསི་བཟང་པའོ་ིཆ་ཤས་སུ་དགནོ་པ་མཆོད་རྟྱེན་སགོས་ལ་

ཞབས་སྐརོ་དང་གངི་སྐརོ་དུ་ཕྱེབས་པ་དང་། བརྐང་བསྐུམ་ག་ིཕག་ཐྱེངས་ 

༡༠ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀསི་ཉིན་རྱེ་བཞནི་མང་དུ་བཏང་བ་དང་། ཁང་པའ་ི

མཐའ་སྐརོ་གཙང་བཟ།ོ འཆམ་འཆམ་ལ་ཕྱེབས་པ། ཞབས་བོྲ་བརྒྱབ་པ། 

རང་འཁརོ་བྱེད་སྤོད་པ། མད་ོདནོ་ལུས་པ་ོདྱེ་ཉིད་མཐའ་གཅགི་ཏུ་འགུལ་

བསྐདོ་མྱེད་པ་བཞུགས་རྒྱུ་མྱེད།

ལུས་སྱེམས་ཞི་དུལ་ངང་གནས་དགོས་པ། 

རང་ག་ིལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་ཞི་དུལ་བག་ཕྱེབས་ཡངོ་བའ་ིཆྱེད་དུ་

ལུས་སྦངོ་དང་། དབུགས་སྦངོ་། བློ་སྦངོ་ག་ིལག་ལྱེན་ཐགོ་འབད་དགསོ། 

ལག་པར་དུ་བླ་ོསྦངོ་ག་ིལག་ལྱེན་ཇ་ིཙམ་གནང་བ་དྱེས་ནད་རགིས་སྤི་དང་

བྱེ་བྲག་ཏུ་ཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ནད་པར་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཐྱེ་ཚམོ་མྱེད་

པ་ཡནི། ཡང་ནད་པ་མང་པོ་ཞིག་ནད་འདིའ་ིདབང་གིས་སྱེམས་འཚབ་དང་

སྱེམས་ཁྲལ་སྣནོ་མ་ཞགི་ཡདོ་པ་དངོས་ཡདོ་ཡནི་ཏྱེ་ཁངོ་རྣམས་ཀསི་འད་ི

ལྟར་ཐུགས་བསམ་བཞྱེས་དགསོ། ཇ་ིསྐད་དུ། སབོ་དཔནོ་ཞ་ིབ་ལས། གལ་

ཏྱེ་བཅསོ་སུ་ཡདོ་ན་ན།ི །དྱེ་ལ་མ་ིདགའ་ཅ་ིཞགི་ཡདོ། །གལ་ཏྱེ་བཅསོ་སུ་

མྱེད་ན་ན།ི །དྱེ་ལ་མ་ིདགའ་བ་ཅ་ིཕན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་སབོ་དཔནོ་

གསི་སྱེམས་རྒྱུད་གུ་ཡངས་པ་ོནམ་མཁའ་ལྟར་དང་། སྐོན་མྱེད་པ་དྭངས་



23ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

གཙང་གི་འབབ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཡོད་དགསོ་པ་གདམས་པ་དྱེ་ལྟར་འབད་

དགསོ་པ་ཡནི། དྱེ་བཞིན་ལུས་མལ་དུ་གསོ་བ་དང་། དབུགས་སྦངོ་གནང་

བ་ལ་སོགས་པ་བས་ན་དགྱེ་མཚན་ཆྱེ། གཞན་ཡང་རང་གང་དུ་གནས་པའ་ི

སྤི་ཚགོས་དྱེ་ལ་ཞབས་འདྱེགས་ཞུ་སམ་པའ་ིབསམ་པ་བཟང་པ་ོདང་། དྱེ་

བཞིན་ས་དགངོ་ཞལ་འདནོ་དང་། སྨོན་ལམ་ཚགོས་སར་མཉམ་ཞུགས། 

གཞན་དང་མཐུན་སྒྲལི་ལྱེགས་པ་ོགནང་དགསོ། རང་རྱེའ་ིབླ་མའམ་དགྱེ་

བའི་བཤྱེས་གཉྱེན་གི་མདུན་སར་དུས་ནས་དུས་སུ་བློ་སྦོང་གི་ལག་ལྱེན་

གལ་ཆྱེན་ཡནི་པའ་ིབསྐུལ་མ་ཡངོ་བའ་ིཆྱེད་དུ་ཆསོ་ཞུ་བར་བཅར་བ་དང་། 

རྒྱུན་དུ་ནས་རང་ག་ིས་ོགསུམ་ག་ིསྤོད་པ་འཇགི་རྟྱེན་མ་ིཆསོ་ཀ་ིསྤོད་པ་དང་

མཐུན་པར་སྤོད་གལ་ཆྱེ། 

རྟག་ཏུ་ཕན་པའ་ིཟས་སྐམོ་དྱེ་བཞིན་རང་གི་ལོྟ་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཟ་ཚདོ་

རན་པ་བསྱེན་ཅིང་སྤོད་ལམ་རན་པོ་དགོས་པ། 

ནད་སོང་རྐྱེན་གཉིས་དན་པས་རྟག་ཏུ་སང་། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ལྟར་

གངོ་འཁདོ་ཕན་གནོད་ཀི་ཟས་སྤོད་རྣམས་ཉིན་ཞག་རྱེ་གཉིས་ཙམ་མིན་

པར་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀི་ནད་ལས་མ་གྲལོ་བར་དུ་སྲུང་དགོས་ལ་

ཕན་པའ་ིཟས་སྐོམ་ཡནི་ཡང་ཟས་ཚདོ་རན་པོ་བསྱེན་དགསོ། ར་ོསྐྱུར་ཚ་

ཁ་བ་གསུམ་གི་ཟས་སྐོམ་བསྱེན་དགས་པ་མ་ཡནི་ལ་ར་ོལན་ཚྭ་བ་ཡང་



24 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

གང་ཉུང་ཉུང་བསྱེན་དགསོ། དྱེ་བཞནི་སྤོད་ལམ་དུ་གནས་སདོ་ཁང་ཁྱམི་ཚ་

གྲང་རན་པོ་དང་ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་གི་བ་བ་དམན་ལག་ལགོ་གསུམ་གི་

ཕགོས་སུ་མ་སངོ་བར་ཡདི་གཟབ་དགསོ། ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ཀ་ིནད་

པ་རྣམས་ནས་ཀང་དྱེང་དུས་ཀ་ིསྤོ་གནས་ཆུ་ཚ་པོའམ། རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་

བརྒལ་པ། ཡང་ན། རླངས་ཁྲུས་བྱེད་པ་དྱེ་རགིས་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེ་བས་ངྱེས་པར་

དུ་སང་བླང་མི་ནརོ་བ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ། 

དུས་ནས་དུས་སུ་སྨན་པ་བསྱེན་གཏུགས་དགོས་པ།

རང་རྱེའི་སྤི་ཚགོས་ནང་དུ་ནད་གཞི་མ་ལྡང་བའི་གངོ་ནས་སྨན་པ་

བསྱེན་གཏུགས་ཆྱེད་ཕྱེབས་རྒྱུའ་ིགམོས་གཤསི་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོཡདོ། དྱེས་

འཕདོ་བསྱེན་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་ཡང་ཆུང་ཆུང་ཡནི་པ་མཚོན་ཐུབ། ལག་པར་

ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་པས་དུས་ཐགོ་ཏུ་སྨན་པ་བསྱེན་གཏུགས་དང་། 

གས་ོསྨན་བཞྱེས་རྒྱུ། ཕན་གནདོ་ཀ་ིཟས་སྤདོ་སང་བླང་ལམ་སནོ་ཞུ་རྒྱུའ་ིཐགོ་

ལདོ་གཡྱེང་མ་ཤརོ་བ་གནང་གལ་ཆྱེ། དྱེ་ལྟར་ཐུགས་སྣང་གནང་ཚ་ེཁྲག་

རླུང་སོད་འཚངས་ཀ་ིནད་སནོ་འགགོ་ཐུབ་ལ་ནད་གསར་པ་གཞན་འབྱུང་

ཉྱེན་ཡདོ་པ་རྣམས་ཀང་ངྱེས་པར་འགོག་ཐུབ་པས་ཚང་མས་ཁྲག་རླུང་སདོ་

འཚངས་ནད་ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཤྱེས་བའ་ིཐགོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་ས།ོ།



25ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

དགུ་པ། སྐར་རསི་རགི་པའ་ིཐབས་ལམ།

བདོ་ཀ་ིསྐར་ནག་དབངས་གསུམ་རསི་རགི་པའ་ིསོ་ནས་ནད་རགིས་

སནོ་འགགོ་བ་ཚུལ་སངི་པ་ོམདརོ་བསྡུས་ཙམ་ཞགི་བརདོ་རྒྱུ། 

ཚ་ེརབས་ལས་རིས་ན།ི འགྲ་ོབ་མིར་དབུགས་ལྱེན་པའ་ིཐགོ་མ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་

ཚ་ེརབས་ལས་རསི་བསྐརོ་རྒྱུ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡནི། རྒྱུ་མཚན་གང་ག་ིཕརི་

ཞྱེ་ན། ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་མ་ིཡངོ་གངོ་ནས་དྱེའ་ིནང་སནོ་འགགོ་ག་ིཐབས་

ལམ་ཟབ་མོ་བསན་ཡདོ། གཟའ་དགུ་དང་དབངས་འཆར་གནས་མལ་བཅུ་

གཉསི་སྐབས་ཁིྱམ་དང་པོ་ལུས་ཀ་ིས་རུ་གཟའ་སྐར་དག་པོའ་ིསྐབས་ནད་དང་

བར་ཆད་སགོས་ཡངོ་སདི་པའ་ིསནོ་བར་བཏང་ཡདོ། དྱེའ་ིསྐབས་ཞབས་རམི་

སོགས་གསུངས་ཡདོ་པས། དྱེ་དག་གནང་བ་ཡནི་ན་ནད་དང་བར་ཆད་སོགས་

སནོ་འགགོ་ག་ིཆྱེད་དུ་ཡནི་པ་དང་། ས་ོསའོ་ིམི་ཚའེ་ིནང་ལ་ལས་དནོ་བ་བ་ལམ་

ལངོ་ཡངོ་བའ་ིཆྱེད་དུ་ཚ་ེརབས་ལས་རསི་བསྐརོ་བར་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆྱེན་པ་ོ

ཡནི། མ་ིཚ་ེགཅགི་ག་ིནང་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཀང་ཡནི།

སྐྱེག་རསི་ན།ི དྱེ་བཞིན་ང་ཚའོ་ིསྨན་རསི་ཁང་ག་ིལོ་ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་

སུ་ལོ་སོ་སོར་སྐྱེག་རིས་ཀི་འབྲས་བུ་ལོ་སྐྱེག་དང་དགུ་མགི་སོགས་ཀི་

ཞབས་རིམ་སགོས་བཀདོ་ཡདོ་པས་དྱེ་དག་ན།ི ནད་རགིས་སོན་འགགོ་

ཙམ་མ་ཡནི་པར་ལས་དནོ་སགོས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མ་ིཡངོ་ཆྱེད། 



26 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

འགགོ་ཐབས་ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཀང་ཡནི་པས། དྱེ་དག་ལ་རང་རང་སོ་སསོ་

ད་ོསྣང་དང་། སོ་སའོ་ིདཔལ་འབརོ་ལ་དཔག་པའ་ིཞབས་རིམ་རྒྱས་འབྲངི་

བསྡུས་གསུམ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡནི། དྱེ་ན་ིལ་ོགཅགི་ནང་ག་ི

ནད་དང་བར་ཆད་སོགས་ཀ་ིསོན་འགོག་ཡནི།

བག་རསི་ན།ི ལག་པར་དུ་ཕ་ོམ་ོགཉྱེན་སྒྲགི་སྐབས། བག་རསི་བསྐརོ་རྒྱུ་ན།ི 

བདོ་ཀ་ིརགི་གནས་དང་གམོས་གཤིས་བཟང་པ་ོརྒྱུན་འཛནི་གནས་ཐབས་

ཙམ་མ་ཟད། བཟའ་ཚང་གཉསི་ཀ་ིལ་ོརྟགས་དང་ཁམས་མི་མཐུན་ན། བཟའ་

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

རྒྱུའ་ིཉྱེན་ཁ་ཆྱེན་པ་ོཡདོ། བག་རསི་བསྐརོ་རྒྱུ་སྣང་མྱེད་ཏུ་བཞག་རྒྱུ་མྱེད་པས། 

དྱེར་ད་ོསྣང་གསི་ལ་ོརྟགས་དང་ཁམས་མ་ིམཐུན་པ་བཟླགོ་ཐབས་ཀ་ིརམི་གྲ་ོ

སགོས་གནང་བ་ཡནི་ན། བདོ་མ་ིརགིས་ཀ་ིསནོ་ར་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེ་གངོ་ནས་ནད་

སགོས་སནོ་འགགོ་ཡནི་པ་མ་ཟད། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་རང་རང་ས་ོསའོ་ིམ་ིཚ་ེལ་

ཕན་པ་དང་། བདོ་མི་རགིས་ལ་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་ག་ིཡདོ།

ནད་རསི་ན།ི ནད་བྱེ་བྲག་གང་རུང་ག་ིམནར་པ་ཡནི་ན། ནད་གཞ་ིཆྱེ་རུ་མ་ི

འགྲོ་བ་དང་། ནད་ཛ་དག་ཏུ་མ་ིའགྲོ་བའི་སོན་འགགོ་སགོས་ཡནི་པ་མ་

ཟད། ང་ཚ་ོབདོ་མའི་ིགམོས་གཤསི་ལ་ནད་ཀ་ིམནར་བ་ཙམ་གསི་ནད་རསི་

བསྐརོ་རྒྱུའ་ིད་ོསྣང་དྱེ་ཙམ་མྱེད། ནད་མནར་ཡུན་རིང་བྱུང་བ་དང་། ནད་



27ཁྲག་རླུང་སྟོད་འཚངས་ཀྱི་ནད།

གཞ་ིཚབས་ཆྱེན་པ།ོ ནད་གཞ་ིཛ་དག་ཅན་དུ་གྱུར་སྐབས་ནད་རསི་བསྐརོ་

ག་ིཡདོ། རབ་བྱུང་ན་ནད་ཐགོ་མར་མནར་བའ་ིསྐབས་སུ་ནད་རསི་བསྐརོ་

བ་ཡནི་ན། ནད་རསི་སུ་གསལ་བའ་ིརིམ་གྲོ་གཏོ་བཅསོ་གནང་བ་ཡནི་ན། 

ནད་མནར་ཡུན་རངི་མ་ིའབྱུང་བ་དང་། ནད་ཚབས་ཆྱེན་པརོ་མ་ིའགྱུར་བ། 

ནད་གཞི་ཛ་དག་ཅན་དུ་མི་འགྲོ་བ་སགོས་ཀི་སནོ་འགགོ་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ་

མ་ཟད། ནད་ཐགོ་ལ་སྨན་གསི་ནུས་པ་མྱུར་བ་དང་། ནད་དག་བསྐྱེད་མྱུར་

བ་སོགས་ཀ་ིགྲགོས་སུ་འགྱུར་ག་ིཡདོ།

ཁྱད་པར་དུ་ཁྲག་རླུང་སོད་འཚངས་ནད་ཀི་རིམ་གྲ་ོ

གཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ན།ི

སྤིར་བཏང་གི་རིམས་ནད་སོགས་དང་། གྲུམ་བུའི་ནད། སི་ཐརོ་

རགིས། རྒྱུ་ནད་རྒྱུ་གཟྱེར་གག་པའ་ིནད་དང་། བསམ་སྱེའུ་ནད། གཟྱེར་ཐུང་

ཡམས་ནད། སིང་རླུང་། ཁྲག་རླུང་། ཚད་པའ་ིནད། ཡ་མ་ནག་པོ། མྱེས་

འཚགི་པའ་ིརགིས་ཀི་ནད་སགོས་དང་། གཟའ་སྐར་ས་བདག་སགོས་མྱེ་

ཁམས་ཀི་གནདོ་པའ་ིནད་རགིས་ལ་རིམ་གྲོ་གཏོ་བཅོས་མདརོ་བསྡུས་ན།ི 

མཁའ་གྲ་ོགྲབི་སྱེལ་ལམ། ཁྲུས་གསལོ་བ། བྱེད་ཐུབ་ན་མ་མོའ་ིམདསོ་དང་

དྱེ་མ་བྱུང་ཚ།ེ མ་མོ་འཁྲུལ་སྐངོ་ག་ིགཏརོ་མ་གཏངོ་། ལ་བསངས་གཏངོ་། 



28 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤྱེས་བ།

ཆསོ་སུ་ཚ་ེམད་ོཚ་ེགཟུངས་དང་། ཡངས་པའ་ིགྲངོ་ཁྱྱེར་དུ་འཇུག་པའ་ིམད།ོ 

རིམས་ནད་ཞི་བའ་ིགཟུངས་རྣམས་འདནོ། གངོ་ལྟར་པག་ག་ིརྟའ་ིགླུད་ཀི་

གཟུགས་དམར་ཞུར་གཡུ་དང་ཟངས་ཆུང་བཀལ་ལ། བརི་བ་རང་རང་སོ་

སའོ་ིསར་ཁའ་ིབདུད་གཅདོ་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་བའ།ོ།

འད་ིན་ིཁྲག་རླུང་སདོ་འཚངས་ཀ་ིནད་ལ་སགོས་པའ་ིརིམ་གྲ་ོརགས་

བསྡུས་ཙམ་ཞགི་ཡནི། ཞབི་པ་ནད་རསི་ཐགོ་གསལ་བའ་ིརིམ་གྲ་ོགནང་བ་

ཡནི་ན་ཕན་ཐགོས་ཆྱེ་བ་འབྱུང་ངྱེས་ཅན་ཡནི་པས། ཚང་མས་དལ་འབརོ་

ག་ིམ་ིལུས་རིན་ཆྱེན་ཐབོ་པ་འད་ིནད་དང་གནདོ་པས་མ་ིགསོ་ཤངི་། ལུས་

སྱེམས་བདྱེ་བར་གནས་ཤིང་འདི་ཕའིི་འདདོ་དནོ་ལྱེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡནི་ན།ོ། །།



      འགན་ཁུར་བ་གཙ་ོབ།ོ འགན་འཛནི་བཀ་ཤིས་ཚ་ེརངི་ཕུ་ར།ི

        སོབ་སོན་པ་གཙ་ོབོ།  སྨན་པ་གཙ་ོབོ་ཚ་ེདབང་རྟ་མགྲནི།

                རོམ་སིྒྲག་པ།  ནད་གཞི་སནོ་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།

དྱེབ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་པ། ལ་མ་ོསྐིད་འཛམོས།

བདོ་ཀ་ིགས་ོབ་རགི་པ་ལས་ནད་གཞ་ིསནོ་འགགོ་ཤྱེས་བ།

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་གཞི་སོན་འགོག་དྱེབ་ཕྱེང་འདི་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཨ་རི་མི་

མང་གིས་རམ་འདྱེགས་ལས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། འདིའི་ནང་བསན་པའི་དོན་གནད་

ཡོངས་རོགས་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ཁོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྱེས་པ་ལས་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་

ངམ་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐུན་དགོས་པའི་ངྱེས་པ་གང་ཡང་མྱེད།

སབོ་སནོ་པ།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ལ་སོྒྲན།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སྨན་རམས་པ་

བསོད་ནམས་ལ་མོ།  སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན།  སྨན་རམས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་མཁའ་འགྲ།ོ  སྨན་རམས་

པ་ཡྱེ་ཤྱེས་རོ་རྱེ།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་བདྱེ་བྱེད།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ནརོ་བུ།  སྨན་རམས་པ་རོ་

རྱེ་རབ་བརྟན།  སྨན་རམས་པ་སྐིད་འཛམོས།     

རོམ་སྒྲིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རིས་རམས་པ་བསན་འཛནི་སན་གྲགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦིན་པ།  སྨན་རམས་པ་རིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཡྱེ་ཤྱེས།                  

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

སྨན་པ་ཉ་ིམ་ཚ་ེརངི་།
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