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དང་པ།ོ རྩ་དཀར་ནད་ཀྱི་ངོ་སྤདོ། 

བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན། རྩ་ནྱི་རླུང་ཁྲག་

བཅས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་ཡྱིན་པ་དང་། ལུས་ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅྱིང་འབལེ་ཏེ་

གནས་པ། ལྷག་པར་སགོ་གནས་པའྱི་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་ན་རྩ་ཞེས་བྱ་

བ་ཡྱིན། ད་ེལ་རྱིགས་ཀྱི་ས་ོནས་དབྱ་ེན་སགོ་རྩ་དཀར་པ་ོདང་། སགོ་རྩ་ནག་

པ་ོགཉྱིས་གསུངས་ཡདོ། 

སྐབས་བབ་སགོ་རྩ་དཀར་པོའམ་རྩ་དཀར་ཞེས་པ་ནྱི། ངོ་བའོམ་

མདགོ་ལ་བལྟོས་ནས་མྱིང་ད་ེལྟར་བཏགས། དའེྱི་ནང་གཙ་ོབོ་རླུང་རྒྱུ་བ་

དང་། ལུས་ལ་གནས་པའྱི་དབང་རྩ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་

ལ་ཐ་སྙད་གཞན་དུ། ཆུ་རྩའམ། དབང་རྩ་ཡང་ཟརེ། འདྱི་ནྱི་ཐགོ་མར་ཀླད་

པ་ནས་ཐོན་ཏེ་རྱིམ་པས་རྒྱུངས་པ་དང་ལུས་ཀྱི་བྱང་ཁགོ་དང་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་དང་འབལེ། ད་ེལ་དབྱ་ེན་ཕྱི་རྩ་དང་ནང་རྩ་བཅས་གཉྱིས་ཡདོ། 

དང་པོ་ཕྱི་རྩ་ཞེས་པ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་ཤ་སྒྱིམ་དང་། ཆུ་བ། རྒྱུས་པ། རུས་



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

ཚགིས་རྣམས་དང་འབལེ་ཞྱིང་ཕྱི་ནས་མཐངོ་ཐུབ་པའྱི་རྩ་དཀར་རྣམས་ལ་ཕྱི་

རྩ་ཟརེ་བ་དང་། ད་ེལའང་ནང་གསསེ་ཀྱི་དབྱ་ེབ་མྱི་འདྲ་བ་ས།ེ ལྟག་པའྱི་སྡུད་ས་ོ

ནས་ཐནོ་པའྱི་ཕྱི་རྩ་སྦུ་ག་ཅན་གཡས་གཡནོ་དུ་རྒྱུ་བ་གཉྱིས་དང་། ལྟག་ཟུར་སྤུ་

འཁྱྱིལ་ནས་ཐནོ་པའྱི་ཕྱི་རྩ་འཇའ་བྱདེ་གཡས་གཡནོ་གཉྱིས། རྣ་ཤལ་འོག་ནས་

ཐནོ་པའྱི་ཕྱི་རྩ་རཏྣ་གཡས་གཡནོ་གཉྱིས་བཅས་རྱིགས་དྲུག་ཡདོ། 
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གཉྱིས་པ་ནང་རྩ་ཞེས་པ་ནྱི། སྙྱིང་དང་རྒྱུ་མ་སོགས་ལུས་ཁམས་

ནང་གྱི་དནོ་ལྔ་སདོ་དྲུག་དང་འབལེ་ཞྱིང་ཕྱི་ནས་མྱི་མངོན་པར་གནས་པས་

ན་ནང་རྩ་ཞསེ་འབདོ་པ་དང་། ད་ེལ་ནང་གསསེ་ཀྱི་དབྱ་ེབ་མྱི་འདྲ་བ་རྱིགས་

བཅུ་གསུམ་ཡདོ། 

ནང་རྩ་ ༡༣ ལས།     དནོ་སདོ་གང་དང་འབལེ་ཡདོ་པ།

རླུང་རྩ་ ༤     སྙྱིང་དང་། རྒྱུ་མ།

མཁྲྱིས་རྩ་ ༤     གོ་བ། ལངོ་། མཆྱིན་པ། སོད་མཁྲྱིས།

བད་ཀན་རྩ་ ༤     ཕ་ོབ། མཆརེ་པ། མཁལ་མ། ལྒང་པ།

འདུས་རྩ་ ༡     བསམ་སེའུ།

 རྩ་དཀར་གྱི་ནད་ཅསེ་པ་ནྱི། ཡུན་རྱིང་ཟས་སྤོད་བསནེ་སངས་མ་

འགྱིག་པའམ། ཡང་ན་རྱིམས་ནད་དང་། ད་ེབཞྱིན་གོ་བུར་གྱི་རྐནེ་དཔརེ་

ན་ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་སོགས་ལ་བརྡབས་སྐོན་བྱུང་བ་དང་། མཚོན་གྱིས་

རྨས་པ། ཉེས་བརྡུང་དྲག་པོ་ཕགོ་པ། བསྱིལ་སྨན་བཏང་དྲགས་པ་ལ་སོགས་

པའྱི་རྐནེ་གྱིས་གངོ་དུ་ཞུས་པའྱི་རྩ་དཀར་གྱི་རྱིགས་དང་ད་ེདག་ལས་གསེ་

པའྱི་རྩ་ཕན་རྣམས་ལ་ནད་འཇུག་པ་ལ་རྩ་དཀར་གྱི་ནད་ཟརེ་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་

ནད་ཞུགས་ན་ནད་རྟགས་ང་ོམཚར་ཅན་དུ་མ་ཞྱིག་སང་རྒྱུ་ཡདོ།  
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རྩ་དཀར་གྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་དངེ་རབས་བལེ་ཟྱིང་ཆ་ེབའྱི་སྤྱི་ཚགོས་

ནང་སོང་རྐེན་མང་བས་ན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པར་བརྟེན། འདྱི་ནྱི་རྒྱུན་

མཐོང་གྱི་ནད་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཡདོ། ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་ལྷདོ་གཡངེ་དུ་

གཏོང་མྱི་རུང་། ལྷག་པར་དྲན་ཤེས་ཉམས་པ་དང་། མགོ་ཡུ་ཡང་ཡང་

འཁོར་བ། རྐང་ལག་གཡོ་བའམ་གཡུག་པ། མགོ་དང་མཇྱིང་ལྟག་ཡང་

ཡང་ན་བ་རྣམས་རྩ་དཀར་གྱི་གཞྱི་ཀླད་པར་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆནེ་ཕགོ་པའྱི་

མངོན་རྟགས་ཀང་ཡྱིན་སྱིད་པས་དུས་ཐགོ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ 

གཉྱིས་པ།  རྒྱུ་རེྐན།

རྩ་དཀར་ནད་འདྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། ཟས་སྤོད་ལགོ་པ་

ས།ེ ཟས་སུ་གང་མ་ོདང་། རནེ་པའྱི་རྱིགས། ཕག་ཤ་སགོས་བསེན་དྲགས་

པ། ད་ེབཞྱིན་སྣུམ་བཅུད་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་དཔརེ་ན་ཤ་རྱིང་པ་དང་མར་རྱིང་པ་

སོགས་ཟསོ་དྲགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཟས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཚུལ་བཞྱིན་སྨྱིན་མ་ཐུབ་

པར་ཆུ་སེར་འཕལེ་བ་ཚད་ལས་བརྒལ་ནས་ཤ་གནད་དང་། རུས་ཚགིས། 

རྩ་དང་ཆུ་རྒྱུས་རྣམས་ལ་བེྱར་ཞྱིང་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་དང་། སོྤད་ལམ་དུ་

བརླན་གཤེར་ཆ་ེབའྱི་ཡུལ་དང་། སྣུམ་པ་ས་ེརྩྱི་ཤྱིང་ནགས་ཚལ་མང་བའྱི་

ཡུལ་དུ་ཡུན་རྱིང་བསྡད་དྲགས་པ། གགོ་ཀླད་ཐགོ་ལས་ཀ་བེྱད་སྐབས་སྡདོ་

སངས་ནརོ་བ། ཆུ་གང་མོའྱི་ནང་ཞུགས་དྲགས་པ། ལུས་ཁམས་འཁྱགས་
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པ། ལས་རྱིགས་གཅྱིག་རང་ཡུན་རྱིང་དུ་བྱས་པའམ། ཡང་ན་མ་བྱས་པར་

ཡུན་རྱིང་བསྡད་དྲགས་པ།  ཡར་ལངས་དྲགས་པ། ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་བཙས་

རསེ་ཆུ་གང་ནང་ལས་ཀ་བྱས་དྲགས་པ། བཞའ་ཚན་ཆ་ེསར་བསྡད་དྲགས་

པ། ལུས་ཤྱིན་ཏུ་ངལ་དུབ་སངོ་བ། སམེས་ཁམས་ལ་ཕགོ་ཐུག་ཤུགས་ཆནེ་

ནམ་སེམས་ངལ་བེྱད་དྲགས་པ་སོགས་ཀྱིས་རྩ་དཀར་ནད་སྐེད་པར་བེྱད་

ཀྱི་ཡདོ།  ད་ེཡང་གང་ལྷག་ཆ་ེབ་དང་། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལགོ་མང་བ། 

བརླན་གཤེར་ཆ་ེབའྱི་རྐནེ་གྱིས་ནད་འདྱི་ན་མཁན་མང་བར་མཐངོ་། 

ཡང་ལུས་བརྡབ་འགམས་དང་། རྨས་སྐནོ་གྱིས་རྩར་གནནོ་བཙརི་ཤོར་བ། 

དངསོ་པ་ོལྱི་བའྱི་རྱིགས་བཏགེས་དྲགས་པའམ་ཤུགས་ཀྱིས་འདགེས་པ། ག་ོབུར་

དུ་པ་ོལ་ོསགོས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་བརྡགེས་པ་སགོས་ཀྱིས་རྩ་དཀར་ནད་ཕགོ་པ་ཡདོ། 

ཡང་ཐོག་མར་ཆམ་པ་དང་རྱིམས་ཚད་སོགས་ཚ་བ་མ་སྨྱིན་པའྱི་

སྐབས་བསྱིལ་བཅོས་སས་པའམ་བཅོས་ཉེས་ཤོར་ནས་ཚད་ར་ོརྩ་དཀར་

གྱི་གནས་ལ་འགམས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་རྩ་དཀར་གྱི་ནད་ན་བ་ཡདོ། 

དངེ་སྐབས་ཕྱིའྱི་གནམ་གཤྱིས་གང་ངར་ཙམ་མྱིན་པར་ཚ་དྲདོ་ཆ་ེབའྱི་

ཡུལ་དུ་སྡདོ་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ནང་རླུང་འཁོར་དང་། གང་

གགོ་ཡུན་རྱིང་བདེ་སྤོད་བྱདེ་པའྱི་འགོ་བསྡད་ཆ་ེབ་སགོས་མདརོ་ན་ས་ཁུལ་

དམའ་ས་ལའང་རྩ་དཀར་ན་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ།
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གསུམ་པ།  ནད་རྟགས།

རྩ་དཀར་ནད་ཀྱི་སྤྱི་རྟགས།

• མག་ོབ་ོན་བ།  

• སདོ་གཟརེ་རྒྱག་པ། 

• ཁ་མྱིག་ཡ་ོབ། 

• མག་ོཡུ་འཁརོ་ནས་ཆང་གྱིས་བཟྱི་བ་ལྟར་བྱདེ་པ། 

• དྲན་ཤེས་ཉམས་པ།

• ཡན་ལག་སྦྱིད་པ།

• ཡན་ལག་ཞ་བ། 

• ལུས་ཀྱི་གཞོགས་གཅྱིག་ཚོར་བ་ཉམས་པའམ་ཡང་ན་རྐདེ་པ་མན་

ཆད་ཚརོ་བ་མདེ་པ།  

• ནད་པའྱི་སང་བར་སྐྲངས་སྙམ་ཡངོ་བ། 

• བཤང་གཅྱི་དབང་མེད་དུ་ཤརོ་བའམ་ཡང་ན་འགག་པ།  

• ལུས་དྲདོ་མ་ེལྟར་ཚ་བའམ་ཡང་ན་རྡ་ོལྟར་གང་བ། 

•  ལུས་པོ་གཞུ་ལྟར་གུག་པའམ་ཡང་ན་རྭ་ལྟར་དག་ེབའམ་རངེས་པ། 

• ལུས་པ་ོཤྱིང་ལྟར་རངེས་པ། 

• ད་དུང་ཚ་ཤས་ཆ་ེན་ཟུག་གཟརེ་ཆ་ེཞྱིང་ཚ་བ་རྒྱག་པ།  



7རྩ་དཀར་གྱི་ནད།

• གང་ཤས་ཆ་ེན་དྲདོ་ཆུང་ལ་སྐྲངས་པ། 

• རླུང་ཤས་ཆ་ེསྐབས་འདར་བ་དང་གཡལ་སོང་མང་བ། ལེ་སྐམ་ཞྱིང་

ཤེས་པ་འཁྲུལ་བ། 

• ཟྱི་འཁྱམོས་ལངས་པ། 

• འག་ོབསྐདོ་དཀའ་བ། 

• རྩ་འདར་བེྱད་པ།

• གཉྱིད་མྱི་ལགེས་པ།

• ཆུ་རྒྱུས་གངོ་པ་ོཆགས་ཏ་ེའགུལ་བསྐདོ་བྱས་ཚ་ེན་ཟུག་ཆ་ེབ། 

• ནད་འདྱི་ག་ོབུར་དུ་ཚོར་བ་ཉམས་ནས་ན་ཟུག་གང་ཡང་མེད་མཁན་

གས་ལ་བཅསོ་དཀའ་བ་ཡདོ།     

ད་ེབཞྱིན་ཤ་སྒྱིམ་དང་། ཆུ་བ། རྒྱུས་པ། རུས་ཚགིས་དང་འབལེ་

བའྱི་རྩ་དཀར་ཕྱི་རྩ་རྣམས་ལ་ནད་ཞུགས་པའམ་གནོད་སྐོན་འབྱུང་ན་

གནས་དེར་སྐྲངས་པའམ་སསོ་པ། ཡང་ན་རྱིམ་པས་ཤ་སྐམེ་པ་དང་། ཞ་བ། 

རངེས་པ་སགོས་ན་ལུགས་ས་ཚགོས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།  
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བཞྱི་པ། ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་།

ཕན་པའྱི་ཟས་སྐམོ།

འཇུ་ས་བའྱི་དྲདོ་བཅུད་རྱིགས་ཏེ་རྩམ་ཐུག་དང་། ལ་ཕུག་ལན་

པའྱི་ཐུག་པ། དེ་བཞྱིན་འབས་ཐུག་ལ་ཤ་གསར་དང་མར་གསར་སོགས་ཀྱི་

སྡརོ་བརྒྱབ་ཏ་ེབསྐལོ་ནས་བསནེ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་ོཚལ་གང་ཡང་སསོ་

པ་དང་། དུས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ཏོག སྐགོས་འཁྲགེས་ཤྱིང་འབས་དཔརེ་

ན། སར་ཁ། (Walnut) ཁམ་བུའྱི་འབས་བུ། (Almond) འ་ོམ། རུས་

ཐང་། ཆུ་ཁལོ་མ་སགོས་ཚད་རན་པ་ོབསནེ་ཚ་ེལུས་ཀྱི་ཟུངས་སོབས་རྒྱས་

པ་དང་། རྩ་དཀར་བྱདེ་ལས་སྲུང་བ་དང་གས་ོབར་ཕན་གྱི་ཡདོ། 

ཕན་པའྱི་སྤོད་ལམ། 

ཕན་པའྱི་སྤོད་ལམ་ནྱི། དུས་རྒྱུན་དུ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ལ་རན་ཙམ་བས་ོ

བ་དང་། སྣུམ་དང་རྩྱི་མར་སོགས་ཀྱིས་ལུས་ཡངོས་རོགས་སམ་རྩ་དཀར་

དང་རླུང་གསང་ཁག་ལ་བསྐུ་མཉ་ེདང་ཚ་དུགས་བེྱད་པ། ལྷག་པར་གནམ་

གཤྱིས་གང་ངད་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་སྱིན་བལ་གྱིས་བཟསོ་པའྱི་ཉལ་གསོ་དྲ་ོབོ་

གནོ་པ། དྲདོ་ཆ་ེབའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་བསྡད་པ། ཉྱིན་ལྟར་ལུས་རྩལ་སོགས་

རྩལོ་བཅག་རན་པོ་བེྱད་པ། མྱ་ངན་སོགས་སེམས་ལས་ཉུང་བ། མཚན་མོར་
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གཉྱིད་ལགེས་པོ་ཁུག་པ་སོགས་མདོར་ན་ལུས་ཁམས་འཁྱགས་མ་བཅུག་

པའམ་གང་བའྱི་ནད་གཞྱི་མྱི་འབྱུང་བར་འབད་དགསོ་པ་གལ་ཆ།ེ གལ་

སྱིད་ལུས་ཀྱི་གནས་གང་ཞྱིག་ལ་དྲདོ་མདེ་པའྱི་ཚརོ་སང་བྱུང་ཚ་ེགནས་དརེ་

བོད་ཚྭའམ་སོ་ཕག་དང་ར་མ་བསོས་ནས་དྲདོ་དུགས་རྒྱག་པ་དང་། ཡང་རྩ་

དཀར་གསང་དམྱིགས་རྣམས་ལ་ན་ཟུག་ཡདོ་ན་ཆུ་ཚ་བོའྱི་ནང་ཞུགས་ནས་

ན་ཟུག་འཇག་ཐབས་བྱ་དགོས། དེང་སང་མཇྱིང་རྩ་དང་རྐདེ་རྩ་འཆུས་པ་

སགོས་རྩ་དཀར་ན་མཁན་མང་པ་ོཡདོ་པས་ཉྱིན་ཤས་རྱིང་གནས་དརེ་སྣུམ་

བྱུག་དང་རྩ་བྱུག་བེད་སོྤད་བྱས་ན་ཕན་པ་ཡྱིན།  ཡང་རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་དང་

ཆུ་ལུམས་ཡང་ན་བཅྱིངས་ལུམས་དཔྱད་བཅོས་ཀྱིས་ཀང་ཕན། 

གནདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ། 

གནདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་ཐད་ནད་ལང་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ལ་ར་ོཚ་བ་དང་

རྣ་ོབའྱི་རྱིགས་ཏ་ེསུར་པན་(བསྱིལ་ཕན་)དང་། སགོ་པ། ཙངོ་། ཆང་རག ཐ་

མག ཚགི་ཇ་སགོས་ཇ་གར་པ།ོ བསྙལ་བའྱི་ཟས་རྱིགས། རུལ་སྐྱུར། གཡརེ་

མ། ཕག་ཤ ར་ཤ ཏྱིག་ཚལ། ཞོག་ཁོག སགོ་ཆགས་ཀྱི་ནང་ཁོྲལ། ཆུ་གང་

མ།ོ མངར་ཤས་ཆ་ེབའྱི་ཟས་རྱིགས་སགོས་བསནེ་དྲགས་ན་གང་རླུང་གྱིས་

རྩ་དཀར་ནད་གཞྱི་སངོ་བར་བྱདེ་པའམ་ནད་གཞྱི་སྡུག་ཏུ་གཏངོ་བར་བརྟནེ་

ངསེ་པར་སྤང་དགསོ། 
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གནདོ་པའྱི་སྤོད་ལམ།  

གནོད་པའྱི་སྤོད་ལམ་དུ་ནམ་རྒྱུན་ས་དགོང་དང་ལྷག་པར་དགུན་

དུས་སུ་ལུས་ཁམས་འཁྱགས་པ་དང་། རླུང་འཁོར་འགོ་དང་གང་གགོ་ཅན་

གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་བསྡད་དྲགས་པ། གགོ་ཀླད་ཐགོ་ལས་ཀ་བེྱད་པ་སོགས་

ལས་རྱིགས་གཅྱིག་ཡུན་རྱིང་བེྱད་པ། ལུས་ལ་རྩལོ་བཅག་མེད་པར་གནས་

གཅྱིག་ཏུ་འདུག་དྲགས་པ། བང་རྒྱུགས་སོགས་ལུས་རྩལ་རྱིགས་རྩེད་

དྲགས་པ། ཆུ་བསྱིལ་གྱིས་གོས་སོགས་ཡུན་རྱིང་བཀྲུས་པ་སོགས་ཆུ་ལས་

བེྱད་དྲགས་པ། བཞའ་ཚན་ཆ་ེསར་བསྡད་ཆསེ་པ། ལུས་ལ་བརྡབ་འགམས་

དང་རྨས་སོྐན་བྱུང་ནས་རྩར་གནནོ་བཙརི་བྱུང་བ། དྲག་ཤུལ་འགམས་པ་སེ་

དཔརེ་ན་ག་ོབུར་དུ་ཅ་དངསོ་ལྱི་བ་ོཞྱིག་ཤུགས་ཀྱིས་འདགེས་པའམ། ཡང་

ན་ཁུར་པ་ོམྱི་ཐགེ་བཞྱིན་དུ་ཤུགས་ཀྱིས་འཁྱརེ་དྲགས་པ། སམེས་ལ་ཕགོ་

ཐུག་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བ། གཉྱིད་དང་ངལ་གསོ་ཞན་དྲགས་པ། ལུས་དང་

ལྷག་པར་མག་ོབརོ་རླུང་བསརེ་བུ་ཕགོ་དྲགས་པ། ཟས་སྐམོ་དུས་ཐགོ་ཏུ་མ་

བསེན་པ་སགོས་སྤོད་ལམ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་རྩ་དཀར་ནད་གཞྱི་སངོ་

བའམ་གནདོ་པར་བྱདེ་པས་སྤང་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

ལྔ་པ། བཅོས་ཐབས།

སྤྱིར་རྩ་དཀར་ནད་ལ་ནང་གསསེ་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡདོ་པ་ལྟར་བཅོས་
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ཐབས་ལའང་ཁྱད་པར་ཡདོ། འནོ་ཀང་སྤྱི་ཡངོས་ནས་རྩ་དཀར་ནད་ཀྱི་གསོ་

ཚུལ་ལ། དང་པ།ོ ནད་ཀྱི་རྐནེ་དུ་གྱུར་བའྱི་ཟས་སྐམོ་དང་ས་ོགསུམ་གྱི་སྤོད་

ལམ་གཉྱིས་ཀྱི་སྤང་བླང་མ་ནརོ་བ་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེབ་སེ་སྨན་པའྱི་ངག་

བཞྱིན་ནད་པས་ཕན་པའྱི་ཟས་སྤོད་རྣམས་ཡང་དག་བླང་ཞྱིང་། གནདོ་པའྱི་

ཟས་སྤོད་མཐའ་དག་སྤངོ་དགསོ་པ་ནྱི་བརདོ་མྱི་དགསོ་པ་དང་། གཉྱིས་པ། 

སྨན་བཅསོ་ཀྱི་ཐགོ་མ་ཟས་སྤོད་ཀུན་ཚུལ་བཞྱིན་བསནེ་རུང་ད་དུང་ནད་ཀྱི་

དཔུང་འཇམོས་མྱི་ནུས་ན་སྨན་པས་རྩ་དཀར་ནད་ཀྱི་ང་ོབའོྱི་ཁྱད་པར་རྟགོས་

ནས་གསོས་སྨན་གང་གནང་བ་ད་ེནད་པས་དུས་ཐགོ་བསནེ་དགོས་པ་གལ་

ཆ་ེདང་། གསུམ་པ། མཐར་དགསོ་མཁ་ོའབྱུང་ཚ་ེསྨན་པས་དཔྱད་བཅསོ་ཏ་ེ

ཚུགས་དང་། མེ་བཙའ། ཏལེ་པ། གསེར་ཁབ། ད་ེབཞྱིན་བསྐུ་མཉ་ེདང་། ཚ་

དུགས། ལུམས་སགོས་ཀྱི་ཐབས་གང་དང་གང་བདེ་སྤདོ་འདདོ་པའམ་ལམ་

སནོ་གནང་བ་ལྟར་ནད་པས་ཀང་ད་ེལྟར་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན།  

དྲུག་པ། སནོ་འགོག

ད་ཆ་སྤྱི་ཚགོས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རྐནེ་དང་། གནས་ཚུལ་གྱི་ག་ོ

རྟགོས་སགོས་གངོ་འཕལེ་དང་རྒྱ་ཆ་ེརུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་བདེ་ཐང་ལ་མཁོ་བའྱི་ཟས་བཅུད་གཙ་ོབརོ་དམྱིགས་ནས་ཟས་

སྐོམ་ས་འཛམོས་བསེན་བཞྱིན་ཡདོ་རུང་། བསེན་པའྱི་ཟས་སྐོམ་མང་ཆ་ེ
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བ་ནྱི་རང་བྱུང་དང་དུས་སུ་སྐ་ེབ་མྱིན་པར་རས་ལུད་དང་རས་སྦརོ་གྱིས་ལ་ོ

འཁོར་མ་ཐབོ་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་སབས་ཕུགས་ལ་འབས་ནད་དང་རྩ་དཀར་

གྱི་ནད་སགོས་ནད་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་འབྱུང་ཞྱིང་གནདོ་པར་བརྟནེ། དུས་སུ་

སྐ་ེབ་དང་། ཤྱིང་ཏགོ་ཀང་དུས་སུ་སྨྱིན་པ། ཁརོ་ཡུག་གཙང་མའྱི་ནང་སྐ་ེབ། 

རས་ལུད་མེད་པའྱི་ཟས་སྐམོ་རྱིགས་རྱིན་གངོ་ཅུང་ཟད་མཐ་ོཡང་རྒྱུན་ལན་

ནམ་གང་ཐུབ་བསེན་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབས་དེ་ལྟར་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་

དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆུ་ཁལོ་མ་མང་ཙམ་བཏུང་བ། དངེ་སྐབས་མྱིའྱི་སྤོད་ལམ་

ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་ཆ་ེབ་ཡདོ་དུས། སོ་གསུམ་གྱི་སྤོད་

ལམ་གང་ཡང་སོྙམ་པར་བེྱད་པ་དང་། ལྷག་པར་རྩ་དཀར་ནད་གཞྱི་སོང་

བར་བེྱད་པའྱི་སྤོད་ལམ་རྣམས་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་མྱི་བྱ་བ་དང་། ཡང་

ཆམ་པ་དང་རྱིམས་ཚད་སོགས་ཀྱི་ནད་ཡམས་དར་སྐབས་ལོྷད་ཡངེས་

མདེ་པར་ད་ེའབལེ་གྱིས་སནོ་འགགོ་ཐབས་ལམ་ཇྱི་ཡདོ་ལག་བསར་དགསོ་

པ་དང་ནད་ཕགོ་ཀང་དུས་ཐགོ་ཏུ་སྨན་བཅསོ་ངསེ་པར་བྱདེ་དགསོ། 

 དུས་རྒྱུན་དུ་ས་དགོང་སྐབས་འསོ་འཚམ་གྱི་ལུས་སོྦང་། དབུགས་

སྦངོ་། ཕག་འཚལ་བ། བསྐརོ་བ་རྒྱག་པའམ། ཡང་ན་བདུན་ཕག་གཅྱིག་

གྱི་ནང་གམོ་པ་དུས་ཡུན་ཚུདོ་ཕདེ་ཀ་ཙམ་བྱདེ་པ་ད་ེའདྲ་ཐངེས་བཞྱི་ནས་

ལྔ་ཙམ་གྱིས་རྩལོ་བཅག་དགོས་པ། ལུས་ལ་བྱུག་སྣུམ་གྱིས་བསྐུ་མཉ་ེབེྱད་

པ། མདརོ་ན། ཟས་སྤོད་གང་ཡང་བསྱིལ་ཐལ་ཆ་ེརྒྱུ་མེད་པ་སམེས་ལ་ངསེ་
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དགསོ་པ་དང་། ལྷག་པར་གངོ་གྱི་རྩ་དཀར་གྱི་སངོ་རྐནེ་དང་གནདོ་པའྱི་ཟས་

སྤོད་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ད་ོསང་བྱདེ་དགསོ། ཞར་བྱུང་དུ་གངོ་གསལ་ནད་

རྟགས་རྣམས་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་ཚང་ངམ། ཡང་ན་དེ་ནས་ར་ེགཉྱིས་འབྱུང་

འཕལ་ནད་ཀྱི་ཟུག་གཅོག་སྨན་བསནེ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གང་མྱུར་སྨན་

པ་བསེན་གཏུགས་ཀྱིས་སྨན་པའྱི་ངག་བཞྱིན་གསལོ་སྨན་དང་། བསྐུ་མཉ།ེ 

བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལུམས་སགོས་ཀྱི་སྨན་བཅསོ་ཇྱི་གནང་མུ་མཐུད་བསནེ་པ་དང་

ཆབས་ཅྱིག རྩ་དཀར་གྱི་ནད་རྱིགས་ལ་བོད་ལུགས་སྨན་བཅོས་དང་མཉམ་

དུ་ལུས་སྦངོ་ (yoga) དང་། ཕྱི་བཅསོ་གས་ོཐབས། (physiotherapy) སྐམ་

ཁབ། (Acupuncture) སགོས་ཟུང་འབལེ་བྱས་ཚ་ེཕན་ཐགོས་ཆ་ེབས་ད་ེ

དནོ་ད་ོསང་བྱ་དགསོ།

གངོ་དུ་བསན་པའྱི་ཟས་སྤོད་ལམ་སོན་ཐགོ གཤམ་ལ་བོད་ཀྱི་

གསོ་བ་རྱིག་པ་ལས་རྩ་དཀར་ནད་ལ་ཕན་པའྱི་འཇམ་དཔྱད་འགའ་ཞྱིག་

དཔ་ེམཚནོ་བཀདོ་ཡདོ། ད་ེཡང་བྱུག་སྣུམ་དང་། ཚ་དུགས། ལུམས་ད་ེདག་

འཕལ་དུ་ན་ཟུག་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིར་ན་བའྱི་གནས་དརེ་ཐད་ཀར་བདེ་སྤོད་བྱ་ཆགོ་

ཀང་། དེ་མྱིན་པར་ལུས་ཀྱི་གནས་མང་པོའམ། ཡང་ན་ལུས་པོ་ཡངོས་

རོགས་ལ་བྱ་འདདོ་ན་རུང་དང་མྱི་རུང་བའྱི་ཆ་རྐནེ་སོ་སོ་ཡདོ་པར་བརྟནེ་

སྨན་པ་ཚད་ལན་ལམ་སནོ་མེད་པར་གང་བྱུང་བྱ་མྱི་ཆགོ །
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 ༡། བྱུག་སྣུམ།

 གསོ་རྱིག་གྱི་བྱུག་སྣུམ་འདྱིས། མྱི་

རྒན་གཞོན་བར་མ་ཀུན་ནས་རྟག་ཏུ་བྱུག་

པ་བྱས་ན་ལུས་སེམས་ཀྱི་ངལ་དུབ་སེལ་

བ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཚལི་འབྱི་བ། རྩ་དང་ཆུ་རྒྱུས། ཤ་སྒྱིམ་རྣམས་མཉེན་པར་

བེྱད་པ། ཁྲག་གྱི་འཁོར་རྒྱུགས་བཟང་བ། གཉྱིད་ལགེས་པར་ཁུག་པ། དྲན་

པ་གསལ་བར་བེྱད་པ་སོགས་ཕན། ལྷག་པར་མྱི་རྒས་འཁོགས་རླུང་ཤས་ཆ་ེ

བས་སྣུམ་བྱུག་གྱིས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆ།ེ

  ༢། རྩ་བྱུག

   གསོ་རྱིག་གྱི་རྩ་བྱུག་འདྱིས། རྩ་

དཀར་ནད་ཀྱིས་རྐང་ལག་གྱི་རྩ་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཞ་བ་དང་། 

སྱིར་བ། རངེས་འཁུམས་བེྱད་པ། ད་ེམྱིན་རྩ་མདུད་དང་

རྩ་འཆུས་པ་སོགས་ལ་ཕན། 

༣། ཚ་དུགས།

 གང་ནད་རྩ་དཀར་གྱི་རེྐན་པའྱི་རྐང་

མཐྱིལ་ན་བ་དང་། རྐེད་ཚགིས་ན་གཟརེ། 

ལུས་སྨད་རྐང་པའྱི་རྩ་འཁོར་ཁྲག་གྱི་རྒྱུ་བ་
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ཞན་པས་དྲདོ་ཉམས་པ་སོགས་ལ་ཚ་དུགས་བྱས་ན་ཕན། 

༤། ལུམས་ལས་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལུམས།

བཅོས་མའྱི་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལུམས་

ནྱི། བདོ་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཁྱད་པར་

གསོ་རྱིག་ལུགས་ཀྱི་སྨན་རས་ལ་བརྟེན་

ནས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཆུ་

ལུམས་དང་རླངས་ལུམས། བཅྱིངས་

ལུམས་སགོས་གང་དགསོ་སྨན་པའྱི་ངག་བཞྱིན་བཅསོ་ན་གཙ་ོབ་ོརྩ་ནད་དང་། 

གྲུམ་ནད། པགས་ནད་སགོས་བཅསོ་དཀའ་བའྱི་ནད་རྱིགས་གས་ོབཅསོ་བྱདེ་

རྒྱུར་རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་ལས་ཀང་སབས་བད་ེཞྱིང་ཕན་ནུས་ཆ་ེབ་ཡདོ་ལ་ཐལ་

ཆའྱི་སྐནོ་ཆ་ཡང་ཆུང་བའྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་ཡདོ། བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལུམས་ཤགོ་ཐུམ་

འདྱི་ནྱི་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ཐབོ། 

བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལུམས་ཀྱི་ཕན་ཡནོ།

སམེས་ཀྱི་ངལ་དུབ་ཞྱི་ཞྱིང་། ལུས་ཀྱི་འདུ་བ་སྙམོས་པ། ལུས་

སོབས་འཕལེ་ཞྱིང་ར་ོཙ་སྐེད་པ། ཚ་ེམདངས་རྒྱས་པ། དྲགེ་གྲུམ་དང་རྐང་

འབམ་ནད་མཇུག་སོགས་ཀྱིས་ཆུ་རྒྱུས་རངེས་ཤྱིང་འཁུམས་པ་དང་། གྲུམ་

བུའྱི་ནད། པགས་ནད་དང་། ལུས་སྒུར་པརོ་སངོ་བ། རུས་ཚགིས་སསོ་ཤྱིང་
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སྐྲངས་པ། གྱིབ་སྐོན་དང་རྩ་དཀར་ནད་རྱིགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཞ་བ། ཤ་

སྐམ་ཞྱིང་རྱིད་པ། ཤ་སྒྱིམ་ཉམས་རྒུད་དུ་གྱུར་པ། ཁྲག་རྩར་ཚ་བ་བེྱར་ནས་

འབུར་འཁོྱག་ཏུ་སོང་བ། རྐདེ་རྩ་འཆུས་པ། ཤ་བཀྲ་སོགས་པགས་ནད་ཆུ་

སརེ་གྱི་ནད། རྨ་རྱིང་པ་དང་། རྨ་འབས། དནོ་སདོ་ཀྱི་སུར་ཡ། དུག་གྱི་ནད་

ར།ོ རླུང་གྱི་སྐྲངས་སསོ། བུད་མེད་ཀྱི་རླུང་ཚབས། ད་ེམྱིན་པགས་མདངས་

ཉམས་པའམ་རྩུབ་པོ་ཆགས་པ་སགོས་མདརོ་ན་ནད་རྱིང་བཅོས་དཀའ་

བའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ནུས་མངོན་གསལ་དདོ་པོ་དང་ལག་ལནེ་སབས་བད་ེ

བའྱི་ཁྱད་ཆསོ་ལན་ཡདོ། བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལུམས་རྒྱག་སངས་དང་། ཆུ་ཚན་ཕན་

ཡནོ། དབྱ་ེབ་སགོས་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་གྱི་དབེ་ཕངེ་དང་པ་ོགྲུམ་བུའྱི་ནང་

གསལ་པ་ོབཀདོ་ཡདོ་པས་ད་ེདནོ་སམེས་ལ་བཞག་དགསོ། 
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བདུན་པ། སྐར་རྩྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

རྩ་དཀར་ནད། འབྱུང་ཁམས་ས་ཚགོས་པ་དབྱརེ་མེད་པའྱི་ནད་རྱིགས་ནྱི། 

ཚད་འཁྲུ་དྲགེ་ནད་གྲུམ་བུ་དང་། །ཆུ་སེར་རྩ་དཀར་ལྤགས་པའྱི་ནད། །འབྱུང་

བ་ས་ཚགོས་པ་ལས་བྱུང་། །མེ་གཉྱིས་ལགས་གཉྱིས་ས་གཅྱིག་དང་། །ས་

གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་ཆུ་གཅྱིག་དང་། །ཆུ་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་ལགས་གཅྱིག་

དང་། །ལགས་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་མ་ེགཅྱིག་དང་། །མེ་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་

ས་གཅྱིག་རྣམས། །འབྱུང་བ་ཤར་བ་ཐརོ་བུའྱི་ནད། །ད་ེལྟར་ཤེས་བྱ་ཐརོ་

བུ་ལ། །ཕན་བུའྱི་ནད་རྱིག་ནང་དུ་འདུ། །ད་ེལྟ་བུའྱི་ནད་ལ་རྐནེ་དང་གནདོ་

པ་ནྱི། ཐབ་གཞོབ་གཏང་བ་དང་། འཁོན་འཁྲུག་བྱུང་བ། བཙགོ་གྱིབ་ཕགོ་

ཅྱིང་མནལོ་ཤརོ་བ་སགོས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་རྱིམ་ག་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་

ནྱི། ལྷ་བསངས་གཏངོ་། བྱ་ཁྲུས་བྱ། བརྒྱ་བཞྱི་གཏངོ་། ཆ་གསུམ་ལ་ོགངས་

གཏངོ་། ཆསོ་སུ་གནམ་ས་སང་བརྒྱད་ཤར་ཕགོས་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཀླགོ 

བཀྲ་ཤྱིས་བརྩགེས་པ་ལྷརོ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཀླགོ སབོས་པ་ོཆ་ེནུབ་ལ་ཞལ་

གཟྱིགས་ཏ་ེཀླགོ  དག་པ་གསརེ་གྱི་མད་ོཐྱིག་བྱང་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཀླགོ 

ཉེས་པ་ཀུན་སལེ་དང་། སྤང་སྐངོ་འདནོ། སགོ་བསླུ་འམ་ཚ་ེམཐར་གཏངོ་། 

བཟང་སྤོད་འཆྱི་བསླུ་བྱ། གཞན་ཡང་ནད་པ་རང་རང་སོའྱི་འབོྱར་བ་ཆ་ེཆུང་



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

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་བེྱ་བག་

པའྱི་རྱིམ་གོ་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་པ་ནད་རྩྱིས་ཐགོ་གསལ་

བའྱི་རྱིམ་གོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངསེ་ཅན་ཡྱིན་པས། 

ཚང་མས་དལ་འབྱརོ་གྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་ཐོབ་པ་འདྱིར་ནད་དང་གནོད་

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།

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

                རྩམོ་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་རྩྱིས་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་འགོ།  སྨན་རམས་

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

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

རྩོམ་སྒྱིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྩྱིས་རམས་པ་བསན་འཛནི་སྙན་གགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སང་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་།


