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ལུས་ཆགས་པའ་ིརྒྱུ་གཙ་ོབ་ོཁུ་ཁྲག་སྟེམས་གསུམ་ཐུན་མངོ་ག་ིནུས་

པ་ཁ་ོན་ཡནི། སྟེམས་ན་ིསྐྟེ་སདི་འཚལོ་བཞནི་པའ་ིབར་དའོ་ིརྣམ་པར་ཤྟེས་



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

པ་དྟེ་ལ་ཟྟེར། དྟེ་ལྟར་ཕ་མའི་ཁམས་དཀར་དམར་སྐོན་མྟེད་པ་དྟེ་དང་། 

བར་དོའ་ིརྣམ་པར་ཤྟེས་པ་ལ་ལུས་ཕ་བ་ཞིག་ཡདོ་པ་དྟེ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

བ་ལྔ་ལས་མ་གྲུབ་པ་གཅིག་ཀང་མྟེད་པས། ཕ་མ་གཉིས་དང་བར་སདི་པ་

དྟེ་གཉིས་ཚ་ེསནོ་ལས་དང་བསདོ་ནམས་སགོས་ཀ་ིའབྲྟེལ་བ་ཡདོ་པ་དང་། 

ཕ་མ་གཉིས་འཁིྲག་པ་ལ་ཞུགས་པའ་ིདུས་མངལ་དུ་ཁུ་ཁྲག་འདྟེས་པ་དང་

དུས་མཚུངས་བར་སདི་པ་དྟེ་ཡང་གཙ་ོབ་ོལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཆགས་

སང་གཉིས་ཀསི་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟྟེན་ནས་མའ་ིམངལ་དུ་ཉངི་མཚམས་སྦྱར་

བ་ཡནི། མངལ་ཆགས་ནས་ཉིན་རྟེ་བཞནི་མངལ་གནས་པའ་ིལུས་ཀ་ིཚར་

ལངོས་སྐབས་མའ་ིཟས་སྤདོ་ལ་གཙ་ོཆྟེར་རགས་ལུས་པ་མ་ཟད། ཐགོ་མར་

ཕའ་ིཁུ་བ་དང་མའ་ིཁམས་དམར་རམ་ཁྲག་དྟེ་གཉིས་ཀ་ིའབྱུང་བའ་ིཤས་

ཆྟེ་ཆུང་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡདོ་པས་ཕ་མ་གཉིས་དབང་པོ་གཉིས་སྦྱརོ་གི་

ལས་སུ་མ་ཞུགས་གོང་དུ་ཟས་སྤོད་ལ་ད་ོསང་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ་བ་ཡནི།

དྟེ་ལྟར་མངལ་མ་ཆགས་གོང་ནས་ཕ་མ་གཉིས་ཀས་རྒྱུན་དུ་གཤམ་གསལ་

ཟས་སོྤད་སང་བླང་ཁག་ལ་དོ་སང་དགོས་རྒྱུ།

	རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ནས་བཏུས་པའ་ིཟས་རགིས། ས་ོཚལ་དང་འབྲུ་

རགིས། ཤངི་ཏོག་སགོས། སྐྟེ་ས་གཙང་ལ་བསལི་དདོ་རང་རང་
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ག་ིནུས་པ་དང་ལྡན་པའ་ིཉྟེ་འཁརོ་ས་གནས་རང་ག་ི (local) ཟས་

རིགས་བསྟེན་པ།

	སན་རས་སགོས་བྟེད་སྤོད་བས་ཏྟེ་དུས་ཚདོ་མ་སླྟེབས་གངོ་སནི་དུ་

བཅུག་པ་སོགས་མིན་པའ་ི (organic) ཟས་རིགས་བསྟེན་པ།

	ནམ་ཟླ་རང་རང་གི་དུས་སུ་སྐྟེས་ཤིང་ (seasonal) དུས་སུ་བཏུས་

པའ་ིཟས་རིགས་བསྟེན་པ།

	ཤངི་ཏགོ་དང་ས་ོཚལ། འབྲུ་རགིས་སགོས་གསར་པ། ལྟེགས་པར་

སནི་ཞིང་ཡུན་མ་ལོན་པའ་ིསོས་པ་ (fresh) སགོས་བསྟེན་པ། 

	བཟའ་བཏུང་རིང་ནས་ད་ིངན་ཁ་བ། ཟས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཚསོ་

པ་དང་། ཚགི་ཆྟེས་པ། སོམ་པར་ཚསོ་ཀང་ཡུན་ལནོ་པས་ཁྟེངས་

པོར་གྱུར་པའ་ིཟས་རགིས་རྒྱུན་དུ་སང་རྒྱུ།

	དྟེ་ཡང་བཟའ་བཏུང་གི་ཚད་ནི་ལྟོ་བ་ཆ་བཞིར་བགསོ་པ་ལས་ཆ་

གཉིས་ཟས་ལ་ཆ་གཅགི་སྐམོ་དང་། ཆ་བཞ་ིཔ་དྟེ་རླུང་ག་ིགནས་སུ་

བཞག་ཅྟེས་པ་དྟེ་ལས་ཆྟེས་ཏྟེ་ཚད་ལས་འདས་པའམ་ཆག་པ་སྟེ་

ཚད་མ་ལངོས་པ་མིན་པ། 

	ཟས་ས་མ་མ་ཞུ་བཞིན་དུ་སླར་ཡང་ཕ་ིམ་ཟ་བ་བཅས་དུས་རྒྱུན་དུ་འཛམེ་རྒྱུ།

	དྟེ་བཞིན་ལུས་ཀ་ིལས་འགྲ་ོབ་དང་། ངག་གི་ལས་སྨྲ་བ། ཡདི་ཀ་ིལས་



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

བསམ་པ་བཅས་གསུམ་པོ་ཧ་ཅང་འགྲ་ོཆྟེས་པ། སྨྲ་མང་བ། རོྟག་

དཔྱདོ་ཐལ་དགས་པ་སོགས་རལོ་བ་ཤུགས་དག་གི་མཐར་ལྷུང་བ་སང་

ཞིང་ཧ་ཅང་མི་ངལ་བ་ཙམ་གི་ལས་ཡང་དག་པ་བསྟེན་པ།

	དབང་པོ་ལྔ་སྟེ། མིག རྣ་བ། ས། ལྟེ། ལུས་བཅས་ཀསི་རང་རང་གི་ཡུལ་

གཟུགས་སྒྲ་ད་ིར་ོརྟེག་བ་རྣམས་ལ་ལངོས་མ་ིསྤདོ་པའམ་སྤདོ་དགས་

པ་མ་ཡནི་པ་སྟེ་མཐའ་གཉསི་སུ་མ་ལྷུང་བར་རན་པར་སྤདོ་དགསོ་ས།ོ།

དྟེ་ཡང་རབ་བྱུང་ན་རིགས་རྒྱུད་འདོད་པ་དག་གིས་རང་གི་རྒྱུན་དུ་

བསྟེན་གཏུག་བྟེད་སའི་སན་པའམ་མོ་ནད་སན་པར་བསྟེན་ཏྟེ་རང་གི་

གཟུགས་པའོ་ིགནས་བབ་ལ་གཞགི་པའ་ིཟས་སྤོད་ཀ་ིསླབོ་སནོ་ཞུ་དགསོ། 

དྟེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་འདདོ་པ་གང་ཞིག་ཕ་མའ་ིཁུ་ཁྲག་རླུང་མཁྲིས་བད་

ཀན་གསུམ་གི་ད་ིམས་སྐོན་ཅན་དུ་གྱུར་ཏྟེ་མངལ་ཆགས་པའ་ིས་བནོ་གི་

དནོ་བྟེད་མ་ིནུས་ཚ་ེཚད་ལྡན་གི་སན་པར་བསྟེན་གཏུག་བརྒྱུད་ཟས་སྤོད་

སན་དཔྱད་སགོས་ཀ་ིལམ་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ།
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གསུམ་པ། བྟེ་བྲག་ཏུ་སྦྲུམ་མའ་ིའཕདོ་བསྟེན། 

(ཐགོ་མ་མངལ་ཆགས་པ་ནས་ཕྲུ་གུ་མ་བཙས་བར་ག་ིརྒྱུད་རིམ།) 

སྦྲུམ་མའ་ིའཕདོ་བསྟེན་ན་ིམངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཡདོ་པའ་ིདབང་གསི་སར་

ལས་གལ་གནད་ཆྟེ་བར་འགྱུར་གི་ཡདོ། དྟེ་ཡང་མངལ་དུ་ཆགས་པའ་ིལུས་

ཅན་དྟེ་ཉིད་རིམ་པས་ཇྟེ་ཆྟེར་འཕྟེལ་བར་བྟེད་པའ་ིརྒྱུའམ་གཞི་དངསོ་ན་ི

མངལ་གནས་རང་ཉདི་ཀ་ིལྟྟེ་བ་ཉདི་ཡནི་ཏྟེ། མས་ར་ོདྲུག་ག་ིཁ་ཟས་གང་དང་

གང་ཟསོ་པའ་ིདྭངས་མའ་ིབཅུད་དྟེ་བསམ་སྟེའུ་ནས་བུ་སདོ་གཡས་གཡནོ་

ག་ིར་གཉིས་བརྒྱུད་དྟེ་མངལ་གནས་ཀི་ལྟྟེ་བར་ཞུགས་པས་མངལ་གནས་

ཀ་ིཟུངས་སབོས་རིམ་གསི་རྣམ་པར་འཕྟེལ་བར་འགྱུར། དྟེ་ཡང་ཞག་བདུན་



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

ཕག་སུམ་ཅུ་ར་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་རིང་རླུང་རྣམས་ཀི་བྟེད་ལས་ཀསི་རིམ་

པར་བསྒྱུར་ཏྟེ་ཟླ་བ་དགུ་ཡ་ིབར་དུ་འཚར་ཞིང་འཕྟེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡནི། 

ཟླ་བ་དང་པོ།

མའ་ིམངལ་དུ་ཁུ་ཁྲག་གཉིས་ལྷན་ཅགི་ཏུ་ཚགོས་པའ་ིསྐད་ཅགི་མ་

དྟེ་ནས་བརསི་པའ་ིཟླ་བ་དང་པོ་ལ་བདུན་ཕག་བཞི་ལྷག་ཙམ་ཡདོ་པ་ནས། 

བདུན་ཕག ༡ དུས་སུ་ཁུ་ཁྲག་ཕན་ཚུན་དབྟེར་མྟེད་ར་ོགཅགི་ཏུ་འདྟེས་པར་

བྟེད་པ་དང་། 
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བདུན་ཕག ༢ སྐབས་སུ་ཁུ་ཁྲག་གཉིས་ས་མ་ལས་ཅུང་ཟད་སྐ་ཞིང་ནུར་

ནུར་པོར་འགྱུར་བར་བྟེད་པ་དང་། 

བདུན་ཕག ༣ ལ་གངོ་ག་ིནུར་ནུར་པ་ོདྟེ་ཞ་ོཆགས་ཟནི་པ་ལྟ་བུར་སང་བ་སྐ་

བའ་ིརང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བྟེད། བུད་མྟེད་ཕལ་ཆྟེར་མངལ་ཆགས་

ནས་བདུན་ཕག་གཉིས་ཙམ་ནས་མ་གཏོགས་མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ་

ཤྟེས་ཀ་ིམྟེད། དུས་འདི་ནས་བཟུང་ཕྲུ་གུ་མ་བཙས་ཀ་ིབར་དུ་མངལ་གནས་

ཀ་ིལུས་སྲུང་བའ་ིསླད་དུ་མའ་ིཟས་སྤོད་གཟབ་དགསོ་ལ། ཕྲུ་གུ་མངལ་ན་

བདྟེ་བར་གནས་བར་གྱུར་བ་དང་། དབང་པོ་ཡང་དག་འཕྟེལ་བར་གྱུར་བ། 

བཙས་པ་འཇིག་པར་མ་གྱུར་བ། དུས་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་བཅས་ཀི་ཕརི་

གཟུངས་སགས་འད་ིགང་མང་བཟླས་ན་ཕན་ཐགོས་ཆྟེ། སདྱཱ་ཐྟེ་དན། ཨཾ་

གྟེ །བ་ཾགྟེ །བྷ་ཾགྟེ །བྷ་བ་ནྟེ། ཨ་ིནན་ད།ི བ་ིནན་ད།ི སུ་ལུ་ར།ི ག་ིར་ིག་ིར།ི ཤ་ཝ་

ར།ི ག་རུ་ན།ི ཤ་རུ་ན།ི ག་ིར།ི ཨ་བ་རྟེ་ལ་ོཙ་ནྟེ། ལ་ས་ནྟེ། ར་ོཙ་ནྟེ། ཨ་ལ་བྷྟེ། 

ཨ་ཾག་ནྟེ། ཨ་ལ་བྷྟེ། ཏ་ལ་བྷྟེ། པྲ་ཀར་ཥ་ིན་ིསྭཱཧཱ། དྟེ་བཞནི་དུ་མངལ་ན་ཕྲུ་གུ་

འདུག་པ་བསྲུང་བའ་ིཕིར་གཟུངས་སགས་འད་ིགང་མང་བཟླས་ན་བཟང་། 

སྱདྱཱ་ཐྟེ་དན། བདོ་ིབདོ།ི མཧཱ་བ་ོད།ི བདོ་ཨནུམཏྟེ། ཕ་ལྟེ་ན།ི བཧུཕ་ལྟེ། ཤིཀྵ་

ཤཀིྵ། སཱར་བཏྟེ། སཱ་ག་ལྟེ། དུ་རཱ་ས་དྟེ། དུ་རཱ་ག་མྟེ། ཤཱུར་པྲཱབཏྟེ། ཤཱུར་བཏྟེ། 

བྷགྟེ །བྷགཱ་བྷགྟེ །བྷགནི་ིནིབཱརིཎ་ིསྭཱཧཱ། 
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(གཟུངས་སགས་དྟེ་གཉིས་གཟུངས་བསྡུས་ནང་གསལ་བསི་པའ་ིགདནོ་ཆྟེན་བཅ་ོལྔ་ཞ་ིབར་བྟེད་

པའ་ིགཟུངས་ནས་ཟུར་འདནོ་ཞུས་པ་ཡནི།)

བདུན་ཕག ༤  ས་སརོ་ཞ་ོལྟར་ཆགས་པ་དྟེ་ལས་གྱུར་ནས་གརོ་གརོ་ཏྟེ་ཅུང་

ཟད་ས་ཞངི་འདལི་བའ་ིརྣམ་པ་དང་། ཡང་ན་སླ་ཞངི་མྟེར་མྟེར་པའོ་ིརྣམ་པ། 

ཡང་ན་དབིབས་ནར་ནར་པོ་བཅས་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡནི། བདུན་

ཕག་བཞ་ིཔའ་ིསྐབས་མངལ་གནས་བུ་ཡ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་ས་ོམ་རཱ་ཛའ་ི

འབྲུའ་ིདབབིས་ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

མངལ་ཆགས་པའ་ིརྟགས།

	སྤརི་མངལ་ཆགས་པའ་ིརྟགས་སུ་ལུས་ངལ་ཞིང་དུབ་ལ། སིྒད་པ་སྐྱུར་བ། 

	ཟླ་མཚན་ཆད་པའ་ིམངོན་ཚུལ།

	ཚགི་པ་ཟ་ལ་ཤྟེས་པ་ཟ་ཟ་ིམང་བ། 

	གཅནི་པ་ཡང་སྟེ་བྲ་ོབ། མཆལི་སབས་མང་བ།

	ག་ོབུར་དུ་ལུས་ཀི་ཤ་སྐམ་པ།

	སྐྱུག་མྟེར་ལངས་ཏྟེ་ཟས་ཀ་ིཡ་ིག་འགགས་པ། སྐབས་རྟེ་བརྒྱལ་བ་

དང་། སྐྱུགས་པ་ཤརོ་བ། ལྟེར་ཟས་ཀ་ིར་ོམ་ིགསལ་བ།

	གཡལ་མང་ཞིང་བ་རྨྱང་ཡང་ཡང་བྟེད་འདདོ་པ། 
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	མངལ་ཁ་ཅུང་ལྷདོ་ཅངི་ཚང་ར་སགོས་ལུས་སད་ལི་ལ། སྒདི་ལུག་

གསི་གཡ་ོའགུལ་བྟེད་མ་ིའདདོ་པ།

	ནུ་མ་སར་བས་ཆྟེར་རྒྱས་ཤིང་ནུ་ཏགོ་ནག་པོར་འགྱུར་བ།

	ཟས་སྐམོ་སྐྱུར་བའ་ིརགིས་ལ་ལྷག་པར་དགའ་ཞིང་། སྦྲུམ་མ་དྟེ་ཉདི་སིང་

ལ་ཟས་སྐམོ་ས་ཚགོས་བཟའ་འདདོ་པ་ཞགི་འབྱུང་བ་ཡནི་པས། འདདོ་

པ་ཤནི་ཏུ་བྟེད་པའ་ིཟས་སྐམོ་དྟེ་རགིས་སྦྲུམ་མ་རང་ག་ིནད་གཞ་ིལ་མ་ི

འཕདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་ཡནི་ཡང་དྟེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་བཀག་པར་མ་

དང་ཕྲུ་གུ་གཉསི་ཀར་ཕན་ཞངི་འཕདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་འགའ་ཞགི་དང་

མཉམ་དུ་བསྟེས་ནས་ཅུང་ཟད་རྟེ་བནི་པར་བ་དགསོ་པ་གལ་ཆྟེ།

ཟླ་བ་གཉིས་པ།

བདུན་ཕག ༥ མངལ་གནས་དྟེ་ཉདི་སར་ག་ིམྟེར་མྟེར་སགོས་གང་རུང་ག་ིརྣམ་

པ་དྟེ་ལས་འདས་ནས་མཁྲྟེགས་ཤིང་མཁྲང་པར་འགྱུར་ཏྟེ་ལུས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཀི་

ནང་ནས་དང་པོ་ཁོ་ནར་ར་རླུང་ཐམས་ཅད་སྐྟེད་པའ་ིར་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའ་ི

ལྟྟེ་བའ་ིར་འདབ་ཀ་ིརྣམ་པ་དྟེ་ཉདི་ཚགིས་པ་བཅུ་དྲུག་པའ་ིཐད་དུ་ཆགས་པར་

འགྱུར་བ་དང་། དྟེའ་ིགནས་སྐབས་སུ་མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་

ཕ་ོབ་རསི་ཀི་འབྲུ་ (peppercorn) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། བདུན་ཕག་ལྔ་པའ་ི

སྐབས་ནས་ཤའ་ིརགིས་དང་ས་ོང་སགོས་བཟས་ཚ།ེ ཤནི་ཏུ་ཚསོ་པརོ་བཙསོ་
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པ་དང་། ས་ོཚལ་དང་ཤངི་ཏགོ་རགིས་གང་བཟས་ཀང་དམགིས་བསལ་ད་ོ

སང་བས་ནས་གཙང་མ་བཀྲུ་དགསོ། ས་ོང་རྟེན་པ་ཡདོ་པའ་ིཟས་རགིས་དཔྟེར་

ན་ (mayonnaise,  uncooked cheese cake) སགོས་འཛམེ་དགསོ་པ་

མ་ཟད། ཚགི་ཇ་དང་ཇའ་ིརགིས་ཉུང་ཙམ་བཏུང་བ། རུལ་སུངས་འགོག་རས་

རགིས་ལྡན་པ་དང་ལས་སོན་བས་པའ་ིབཅོས་མའ་ིཟས་རགིས་ཚང་མ་འཛམེ་

དགོས་པ་དང་། སྤརི་སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་མངལ་གནས་ལ་དམིགས་

ནས་བཟའ་བཏུང་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཟའ་རྒྱུ་མྟེད།

བདུན་ཕག ༦ ལྟྟེ་བའ་ིར་འདབ་ཀ་ིདབུས་དྟེ་ལ་བརྟྟེན་ནས་སགོ་པ་ར་ཞྟེས་

འཕར་ར་ཐམས་ཅད་ཀི་སོང་པོ་སགོ་ག་ིརླུང་ག་ིརྟྟེན་དྟེ་ན་ིམངལ་གནས་

རང་ཉིད་ཀི་རང་སརོ་བཅུ་དྲུག་བར་གྟེན་ཕགོས་སུ་གྟེས་པ་དང་འབྲྟེལ། 

དྟེའི་ཡར་སྟེ་ཚིགས་པ་བརྒྱད་པའི་ཐད་དུ་སིང་ཁམས་ཀི་ར་འདབ་མ་

བཞི་པའ་ིརྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཆགས་པ་དང་། བདུན་ཕག་འདའི་ིསྐབས་

མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་སྟེ་འབྲུའ་ིའབྲུ་ཙམ་ཆགས་ཡདོ་པ་

དང་མངལ་གནས་ཀི་སིང་ཁམས་ཀི་འཕར་ཤུགས་བརྒལ་སྒྲའ་ིགགོ་པར་ 

(ultrasound) ནང་མངོན་ཐུབ། 

དུས་སྐབས་འདརི་མ་ོནད་སན་པར་བསྟེན་གཏུག་གསི་སྐྟེད་མ་རང་

ཉིད་ལ་དགསོ་ངྟེས་ཀ་ིབཅུད་རས་རགིས་དང་། ཟས་སྤོད་སླབོ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་
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གལ་ཆྟེ། དུས་སྐབས་འདརི་ཕོ་བའ་ིམྟེ་དདོ་ཉམས་པ་དང་། ཕོ་བའ་ིནང་

ག་ིསྐྱུར་རས་འཕྟེལ་བ། ཞྟེ་མྟེར་ལངས་པ་སགོས་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པས་ནད་

རྟགས་དྟེ་དག་ཇྟེ་སྡུག་ཏུ་མ་ིའགྲ་ོབའ་ིཆྟེད་ངལ་གས་ོཡག་པ་ོརྒྱག་དགསོ་པ་

དང་། རྒྱུན་དུ་ས་སྨུག་གི་བཟསོ་པའ་ིཇ་དང་ཏན་ཤིང་བག་ལྟེབ་ (cookies) 

སགོས་བསྟེན་པ། རླུང་གཙང་མ་རྔུབ་པ་སགོས་བྟེད་དགསོ། གལ་ཏྟེ་ཞྟེ་མྟེར་

ལངས་པའ་ིརྐྟེན་གསི་ཟས་སྐོམ་གང་ཟསོ་ཀང་སྐྱུག་ག་ིཡདོ་ན་ངྟེས་པར་དུ་

མོ་ནད་སན་པར་བསྟེན་དགོས། དྟེ་ལྟ་བུའ་ིམངལ་ཆགས་པའ་ིརྟགས་རྣམས་

སྦྲུམ་མ་ཚང་མར་བྱུང་བའ་ིཁྱབ་པ་མྟེད།

བདུན་ཕག ༧ སངི་ག་ནས་སགོ་པ་ར་དྟེ་མངལ་གནས་བུའ་ིརང་སརོ་བཅུ་

བཞ་ིཚད་ཙམ་གྟེན་དུ་སངོ་སྟེ་ཨན་སངོ་ཚགིས་པ་དང་པའོ་ིཐད་དུ་མགྲནི་

པའ་ིར་འཁརོ་ཆགས། དྟེ་ནས་སླར་ཡང་གྟེན་ཕགོས་སུ་རང་སརོ་བཅུ་དྲུག་

བར་གྟེས་ཏྟེ་ཡར་སྟེ་སྤི་བའོམ་མག་ོབའོི་ར་འདབ་མགི་ག་ིདབང་པོ་དང་

བཅས་པའ་ིགཟུགས་དབིབས་དོད་པ་དང་། དྟེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྟྟེ་བ་ནས་

སགོ་པ་ར་དྟེ་ཐུར་དུ་རང་སརོ་བཅུ་བཞ་ིབར་གྟེས་ཏྟེ་མར་སྟེ་གསང་གནས་ཀ་ི

ར་འདབ་དང་བཅས་པ་ཆགས་པར་འགྱུར། དུས་སྐབས་འདའི་ིརངི་མངལ་

གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་ཤངི་ཏགོ་ས་འབྲས་ (Jamun) ལྟར་ཆགས་

ཡདོ་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ངལ་དུབ་ཆྟེ་བས་ཉིན་དགུང་སྐར་མ་ཉ་ིཤུ་
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ནས་སུམ་ཅུའ་ིབར་ཉལ་ཐབས་བ་དགོས་ལ་དགོང་མོ་དུས་རྒྱུན་ལས་ས་ཙམ་

ཉལ་རྒྱུའ་ིའབད་བརནོ་བྟེད་པ། འ་ོམ་དནོ་མ་ོདཀར་ཡལོ་ཕྟེད་ཙམ་བཏུང་

བ། གཉདི་མ་ཉལ་གངོ་ག་ིཆུ་ཚདོ་གཉསི་ཙམ་ནས་སྐམོ་འཐུང་རྒྱུ་མཚམས་

བཞག་པ་དང་མ་ཉལ་གངོ་ཆུ་དནོ་མོས་གཟུགས་པ་ོཁྲུས་པ་སགོས་བ་དགསོ།

བདུན་ཕག ༨  མག་ོབའོ་ིར་འདབ་མགི་ག་ིདབང་པ་ོདང་བཅས་པ་ཆགས་

ཤངི་། དྟེ་ལ་བརྟྟེན་ནས་མགོ་བའོི་དབིབས་ཙམ་ཆགས་པར་འགྱུར་བ་

དང་། མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་སྐྱུར་འབྲུམ་ (cranberry 

bean) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

སྐབས་དྟེར་མཚན་མ་ནས་ཁྲག་བབས་པ་སོགས་ཡངོ་སིད་པས་དྟེ་ལྟར་

བྱུང་ན་རང་ཉདི་ཀ་ིམོ་ནད་སན་པར་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ། ཁ་ཟས་སྣུམ་ལ་བརོས་

པའ་ིརགིས། ར་ོཤནི་ཏུ་ཚ་བ་དཔྟེར་ན་སུར་པན་དང་། སན་ས་མང་པ་ོཡདོ་པའ་ི

ཟས་ (spicy food) ཤིང་ཀུན་ (asafetida) ལྟ་བུ། རོ་ཤིན་ཏུ་མངར་བ་དཔྟེར་

ན་ཐུམ་སྒྲལི་བྟེད་པའ་ིཤངི་ཏགོ་ཁུ་བ་མངར་མའོ་ིརགིས་ (packed fruit 

juices) དང་། ཆབ་བསིལ་ (cold drinks) རྒྱ་གར་ག་ིམངར་ཟས་ (Indian 

sweets like jaleebi, ladoo) ལྟ་བུ། རོ་ཤིན་ཏུ་ལན་ཚྭ་བ་དཔྟེར་ན་ཚྭ་ཤས་ཆྟེ་

བའ་ིཞལ་ཏགོ་ (spicy chips and nuts) དང་། ལགས་སིྤན་ནང་གི་ཁ་ཟས་ 

(canned food) མཚོ་ཟས་རགིས་ (sea food) ལ་སོགས་པ་འཛམེ་དགོས།
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ཟླ་བ་གསུམ་པ།

བདུན་ཕག ༩  ཡན་ལག་བཞི་པོ་རྣམས་མ་གཏོགས་ལུས་བིངས་ཀི་

དབབིས་སམ་ཁགོ་པ་སདོ་སད་ཀ་ིརྣམ་པ་ཕལ་ཆྟེར་ཆགས་པར་འགྱུར་ཞངི་

དུས་སྐབས་འདའི་ིརིང་སགོ་རའ་ིནུས་པས་ལུས་དཀྱུས་གཅགི་ཏུ་ཆགས། 

མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་སྟེའུ་ (cherry) ཙམ་དང་རྣམ་པ་ཉ་

ལྟར་ཆགས་ཡདོ། སྐབས་འདརི་གཉིད་ཡྟེར་བས་ངལ་གསོ་བྟེད་དགསོ་པ་

དང་། གཅིན་པ་ཡང་ཡང་བོྲ་བས་གཅིན་པ་དུས་ཐགོ་ཏུ་བཏང་བ་ལས་བཀག་

མི་རུང་། གྲང་བ་དཀར་པོ་མང་པོ་འཛག་པ་སོགས་བྱུང་སིད་པས་ལུས་

འཁྱག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་ད་ོབའ་ིཟས་སྤདོ་རགིས་བསྟེན་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ།

མངལ་གནས་དྟེ་ཟླ་བ་གཉིས་པའ་ིབདུན་ཕག་ལྔ་པ་ནས་བདུན་ཕག་

དགུ་པའ་ིབར་དུ་སགོ་པ་རའམ་དབུ་མའ་ིནུས་པས་ལུས་གཟུགས་ཀི་ཐགོ་

མའ་ིརྣམ་པ་དཀྱུས་གཅགི་ཏུ་ཆགས་ནས་འཕྟེལ་ཚུལ་དང་། འཚ་ོགནས། 

གཟུགས་དབིབས་བཅས་སགོ་ཆགས་ཉ་དང་འད་བས་ན་ཉ་ཡི་གནས་

སྐབས་ཞྟེས་བརདོ་པའ།ོ། 

བདུན་ཕག ༡༠ ཉའ་ིརྣམ་པ་དྟེ་ལས་དཔུང་པ་གཉིས་དང་དཔྱ་ིརུས་གཉིས་

འབུར་དུ་དདོ་པ་དང་། མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་ཚ་ལུ་མའི་

རགིས་ (kumquat) ཙམ་ཆགས་ཡདོ། དུས་སྐབས་འདིར་མངལ་གནས་
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ཀ་ིསིང་ཡངོས་སུ་གྲུབ་ཟནི་པ་མ་ཟད་མའ་ིསངི་གི་འཕར་ཤུགས་ལས་ལྡབ་

གསུམ་ཙམ་མང་བ་ ༼སྐར་ཆ་གཅགི་ནང་སངི་འཕར་ཐྟེངས་༡༨༠༽ འཕར་

ག་ིཡདོ། དུས་འད་ིནས་བཟུང་དྟེ་མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོདང་ལདི་ཚད་

གཉིས་ཀ་ཇྟེ་ཆྟེ་རུ་འགྲ་ོབ་གཙ་ོབ་ོཡནི། 

སྦྲུམ་མའི་ཕོ་བའི་མྟེ་དོད་ཞན་དུ་ཕིན་པ་དང་བཤང་བ་འགག་པ་

སགོས་བྱུང་སདི་པས་བཤང་བ་སླ་མ་ོབཟོ་མཁན་ག་ིབཅུད་རས་ཕཡྷྟེ་བྷར་

(fibre) ཡདོ་པའ་ིཟས་རགིས་དཔྟེར་ན། གྲོ་ཆག གང་བུ་ཅན་ག་ིའབྲུའ་ི

རགིས་ (legumes) རམ་པ། ཀགོ་མཁྲྟེགས་ཤངི་འབྲས་རགིས་ (nuts) 

ཡུག་པའོ་ིའབྲུ་ (rye) གྲ་ོདང་འབྲས། ས་ོཚལ་ཉྟེ་ཤིང་ (asparagus) ཐྟེའུ་

པད་ཚལ་ (broccoli) ས་ོཚལ་བྷགོ་ཅཡོྟེ་ (bok choy) ཤིང་ཏགོ་ཀུ་ཤུ་

(apple) ངང་ལག་ (banana) ཚ་ལུ་མ་ (orange) ལ་སོགས་པ་མང་

ཙམ་བསྟེན་དགོས་པ་དང་། དུས་སྐབས་འད་ིནས་བཟུང་སྟེ་སན་པའམ་

ལུས་རལ་ཆྟེད་ལས་པའ་ིལམ་སོན་འགོ་ཚང་རའ་ིཤ་སྒྲིམ་གི་ལུས་རལ་

རགིས་བ་རྒྱུ་འག་ོཚུགས་དགསོ་ས།ོ།

བདུན་ཕག ༡༡ དབང་པའོི་སོ་དང་བཅས་པའི་བུ་ག་དགུའི་གཟུགས་

དབིབས་རྣམས་དདོ་པ་དང་། མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་ལོ་

འཁརོ་པད་ཚལ་ག་ིམྱུ་གུ་ལྟར་ཆགས་ཡདོ། སྐབས་འདརི་ཕལ་ཆྟེར་ཞྟེ་མྟེར་
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ལངས་བ་སོགས་རིམ་བཞིན་འབིྲ་བ་དང་། ཕ་ོབར་ཚ་ཤར་ག་ིརྟགས་རྣམས་

མངོན་པ་ཡནི། 

བདུན་ཕག ༡༢ དནོ་ལྔའ་ིགཟུགས་

དབིབས་རྣམས་དདོ་ལ། མངལ་གནས་

ཀ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་ཤིང་ཏགོ་པྟེ་ཤཱན་ 

(passion fruit) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

བདུན་ཕག་འདི་ནས་གཅིན་པ་ཅུང་

ཉུང་དུ་འགྲ་ོབ་དང་། མའ་ིམངལ་ག་ི

གཟུགས་དབིབས་ཕརི་ཅུང་མངནོ་ཐུབ། 

བདུན་ཕག  ༡༣ སདོ་དྲུག་གི་གཟུགས་

དབིབས་རྣམས་དོད་པ་དང་། མངལ་

གནས་ཀི་ཕྲུ་གུས་ག་ལྟེར་དབུགས་གཏངོ་སངས་དང་། ཆུ་འཐུང་སངས། 

ཟས་མདི་སངས། གཅནི་པ་གཏངོ་སངས་བཅས་སྦྱང་འག་ོབརམས། དྟེ་དུས་

མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་ནམི་བུ་ (lemon) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

དྟེ་ནས་བཟུང་ཆྟེད་ལས་པའི་ལམ་སོན་འགོ་ལུས་ཀི་རོལ་བཅག་

དཔྟེར་ན་ཆུ་རྐལ་རྒྱག་པ། གོམ་པ་རྒྱག་པ། ཞབས་བོྲ་འཁྲབ་པ། ཆུའ་ིལུས་

རལ། སྦྲུམ་མའ་ིལུས་སྦྱངོ་སགོས་རན་པ་ོགང་རུང་ཞགི་ངྟེས་པར་དུ་བ་རྒྱུ་
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གལ་ཆྟེ། ཡནི་ཡང་བརབ་འཁྲུགས་ཡངོ་ཉྟེན་ག་ིརལོ་བཅག་རགིས་དཔྟེར་

ན། རྟ་ཞོན་པ། རྐང་འཁོར་གཏངོ་བ། གངས་ཤུད་གཏངོ་བ་སོགས་འཛམེ་པ་

དང་། གན་རྐལ་དུ་ཉལ་ནས་ལུས་རལ་རགིས་ར་བ་ནས་བ་རྒྱུ་མྟེད། 

ཟླ་བ་བཞི་པ།

བདུན་ཕག ༡༤ ལ་དཔུང་པའི་རྐང་གཉིས་དང་བརླའི་རྐང་གཉིས་ཀི་

གཟུགས་དབབིས་དོད་པ་དང་། བདུན་ཕག་འདའི་ིམངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་

པ་ོཆྟེ་ཆུང་ཁམ་བུའ་ིརགིས་ (nectarine) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། གཟུགས་པའོ་ི

ནང་ཆུ་ཁམས་མཐ་ོརུ་ཕནི་པའ་ིརྐྟེན་གསི་རྐང་ལག་སྐྲངས་པ་བྱུང་སདི་པས། 

སྐྲངས་པ་ཧ་ཅང་གཞ་ིལིད་བ་ོཆགས་ཚ་ེརང་ག་ིམ་ོནད་སན་པར་ངྟེས་པར་

དུ་བསྟེན་དགསོ།

བདུན་ཕག ༡༥ རྐང་པ་དང་ལག་པའ་ིརྟེ་ངར་བཞི་པོའ་ིགཟུགས་དབིབས་
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རྣམས་དོད་ཅིང་། མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་ཀུ་ཤུ་ལྟར་ཆགས་

ཡདོ་པ་དང་། 

བདུན་ཕག ༡༦ རྐང་ལག་གཉིས་ཀ་ིསརོ་མ་ོཉ་ིཤུ་པའོ་ིགཟུགས་དབབིས་

རྣམས་དདོ་ལ། མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་ཤངི་ཏགོ་ཨྟེ་ལ་ོཀ་ཌ་ོ 

(Avocado) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། ཁྲག་དང་ཆུའ་ིཁམས་འཕྟེལ་བ་དང་མངལ་

གི་བུའི་འཚར་ལོངས་ཀི་རྐྟེན་པས་མའི་ལུས་པའོི་ལིད་ཚད་ཀི་ལོ་གཉིས་

ནས་བཞ་ིབར་འཕར་ག་ིརྟེད། 

བདུན་ཕག ༡༧ ཡན་ལག་དང་བཅས་པའ་ིལུས་ཁམས་ཀི་ཕ་ིནང་དུ་འབྲྟེལ་

ཞིང་མངོན་པའ་ིར་བཅུ་དྲུག་དང་། མི་མངོན་པའ་ིར་གྲངས་མྟེད་པ་རྣམས་

ཆགས། མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་ཤངི་ཏགོ་ལ་ིལྟར་ཆགས་ཡདོ་

པ་དང་། བདུན་ཕག་འདིར་ཉལ་ཁིྲའམ་རྐུབ་ཀག་ནས་ཡར་ལངས་སྐབས་

དང་། ག་ོརྒྱག་པ། ཧབ་སྦྲིད་རྒྱག་པ་སགོས་བྟེད་སྐབས་ག་ོབུར་དུ་གྲདོ་ཁགོ་

ག་ིཆུ་བར་ཟུག་གཟྟེར་ཞགི་ལྡང་སདི། 

སྐབས་དྟེ་དུས་རྐང་པའ་ིབལོ་གངོ་དང་། ལག་པའ་ིམཛུབ་མ་ོརྣམས་

ཅུང་སྐྲངས་སདི་ཀང་། སྐྲངས་པ་དྟེ་ལ་ིརུ་ཕནི་ཏྟེ་གདངོ་དང་། ལག་པ། རྐང་

པ་སགོས་ཚང་མར་འཕྟེལ་བ། མག་ོན་བ། མགི་གྲབི་པ། རབི་མའ་ིའགོ་ལ་

ཟུག་གཟྟེར་ལྡང་བ་སགོས་བྱུང་ཚ་ེངྟེས་པར་དུ་རང་ཉིད་ཀ་ིསན་པར་བསྟེན་
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དགསོ། གལ་ཏྟེ་རྐང་པའ་ིབལོ་གངོ་དང་ལག་པའ་ིམཛུབ་མ་ོརྣམས་སྐྲངས་

བ་ཙམ་ཡིན་ན། ཆུ་མང་ཙམ་བཏུང་ནས་ལུས་པོར་ཆུ་མ་གསོག་པའི་

ཐབས་ཤྟེས་བྟེད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉལ་སདོ་སྐབས་སུ་རྐང་པ་གྟེན་དུ་

གཏད་དྟེ་ཉལ་གསོ་རྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་གལ་ཆྟེ།

མངལ་གནས་དྟེ་ཟླ་བ་གསུམ་པའ་ིབདུན་ཕག་བཅུ་པ་ནས་ཟླ་བ་བཞི་

པའ་ིབདུན་ཕག་བཅུ་བདུན་པའ་ིབར་དུ་གོང་གི་ཉའ་ིརྣམ་པ་དྟེ་ལས་དཔུང་པ་

དང་། དཔྱ།ི རྐང་ལག རྟེ་ངར། སརོ་མ་ོབཅས་ཡན་ལག་བཞ་ིཔ་ོགཙ་ོབརོ་

རྒྱས་ཏྟེ། འཕྟེལ་ཚུལ་དང་། འཚོ་གནས། གཟུགས་དབིབས་བཅས་རུས་སྦལ་

དང་འད་བར་འབྱུང་བས་ན་རུས་སྦལ་གི་གནས་སྐབས་ཞྟེས་བརདོ་པའ།ོ།

ཟླ་བ་ལྔ་པ།

བདུན་ཕག ༡༨  ཤ་དང་ཚལི་རྣམས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཕལ་ཆྟེར་ཆགས་པར་བྟེད་

པ་དང་། མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་ཞོག་ཁགོ་མངར་མ་ོལྟར་

ཆགས་ཡདོ། 

བདུན་ཕག ༡༩  ཆུ་བ་ཆྟེ་ཆུང་དང་རྒྱུས་པའ་ིརང་བཞིན་རྣམས་ཆགས་

ཤངི་། མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་ཆྟེ་ཆུང་ཤངི་ཏོག་ཨཱམ་ (mango) 

ལྟར་ཆགས་པ་དང་། སྦྲུམ་མ་མང་ཆྟེ་བས་བདུན་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ནས་ཉ་ི

ཤུའི་བར་ལ་མངལ་གནས་དྟེ་བུ་སོད་ནང་གཡོ་འགུལ་བྟེད་པ་ཚརོ་འགོ་
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བརམ་ག་ིརྟེད། ག་ལྟེར་བུ་སདོ་ཆྟེ་རུ་ཕནི་པས་རྐྟེན་གསི་ལུས་ཡངོས་སྐྲངས་

པའ་ིསང་བ་བྱུང་བ་དང་། གོ་བར་གནོན་ཤུགས་ཐྟེབས་པས་དབུགས་ཧལ་

ཡངོ་བ། ལྒང་པར་གནན་པའ་ིརྐྟེན་གསི་གཅིན་པ་ཡང་ཡང་བོྲ་བ། བྲང་ཁོག་

ལ་ཚ་ཤར་རྒྱག་པ་སགོས་ཡངོ་སདི་པ་རྟེད། 

བདུན་ཕག ༢༠  རུས་པའ་ིབྟེ་བྲག་རྣམས་དང་རྐང་མར་ག་ིདབིབས་རྣམས་

ཆགས་པར་བྟེད་ལ། མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོཆྟེ་ཆུང་ད་ིབའ་ིཏགོ་མ་ 

(artichoke) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

བདུན་ཕག་འདརི་མངལ་གནས་ཀི་ཕྲུ་གུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་

བས་མའི་གཟུགས་ལི་ཞིང་འགྲོ་བསྐོད་སྐབས་སུ་ཅུང་ཁྱ་རྟེ་ཁྱོ་རྟེ་ཆགས་

པའ་ིསང་བ་བྱུང་། དྟེར་བརྟྟེན་རྟངི་ཀ་མཐོ་བོ་མྟེད་པའ་ིལྷམ་བདྟེ་པོ་གནོ་

པ་དང་། མག་ོམ་ིན་བའ་ིཕརི་ཆུ་མང་ཙམ་བཏུང་བ། ངལ་གསོ་ཡང་ཡང་

རྒྱག་པ། རྐྟེད་པ་ན་བའ་ིཉྟེན་ཁ་ཆྟེ་བས། རྐྟེད་པ་མི་ན་བའ་ིཆྟེད་གོམ་པ་རྒྱག་

སྐབས་ལུས་དང་པརོ་འགྲོ་བ། གཉིད་ཉལ་སྐབས་དཔྱི་མིག་དང་པུས་མོ་

གཉིས་ཀ་ིདབར་སས་མག་ོབྟེད་སྤོད་བྟེད་པ། ཆུ་རྐལ་དང་ལུས་སྦྱངོ་འཇམ་

པའོ་ིརགིས་ལྷདོ་གཡྟེང་མྟེད་པར་བ་དགསོ།

བདུན་ཕག ༢༡  ཕའི་ིཔགས་པ་འ་ོམ་བསྐལོ་བའ་ིསྤསི་མ་ལྟ་བུས་གཡགོས་

པར་འགྱུར་ལ། མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་རིང་ཐུང་གུང་ལ་ཕུག་ 
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(carrot) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

སྐབས་དྟེ་དུས་མའ་ིསྟེམས་པ་ཚབ་ཚུབ་ཆགས་པ་དང་། རི་ལམ་

འཁྲུགས་པ། བུ་སདོ་ཇྟེ་ཆྟེར་ཕནི་པ་སགོས་ཀསི་གཉིད་ཁུག་དཀའ་བ། ས་

ལམ་སྐྲངས་པའ་ིརྐྟེན་གསི་སརོ་སྒྲ་བནི་པ་སགོས་ཡངོ་། མའ་ིབཅུད་དང་

ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་རྣམས་བུ་རགོས་སུ་ (placenta) ལྷུག་པོར་རྒྱུ་ཕརི་

སྦྲུམ་མས་རང་གི་ཕོགས་གཡོན་ཕོགས་ལ་ཉལ་འགོ་འཛུགས་དགོས། 

སྐབས་འདརི་དཔྱི་མིག་སྐོར་ཕིར་སས་མགོ་འམ་སྦྲུམ་མའི་དམིགས་

བསལ་འབལོ་གདན་བྟེད་སྤོད་བྟེད་ན་ལྟེགས། 

ཟླ་བ་དྲུག་པ།

བདུན་ཕག ༢༢ དབང་པོ་ལྔ་དང་བཅས་པའ་ིས་ོདགུའ་ིབུ་ག་རྣམས་སོ་སོར་

རྣམ་པར་བྟེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་རིང་ཐུང་

ཤིང་ཏགོ་པ་པ་ཡ་ (papaya) ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

སྐབས་འདརི་སྦྲུམ་མ་དྟེ་བཟི་ཡམོ་ཡམོ་བྟེད་པ་དང་ཁྲག་ཤྟེད་ཆག་

པ་སགོས་ཕལ་ཆྟེར་ཡངོ་སདི་པ་དང་། སྦྲུམ་མའ་ིཟུངས་ཁྲག་བངོས་ཆྟེན་

ཞགི་བུ་སདོ་ལ་ཁ་ཕགོས་པའ་ིརྐྟེན་གསི་ག་ོབུར་དུ་ཡར་ལངས་སྐབས་མག་ོ

ཡུ་འཁོར་བ། སྦྲུམ་མའ་ིཟུངས་ཁྲག་ཞན་པ་ོཆགས་པའ་ིརྐྟེན་གསི་ཐང་ཆད་

པ། དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཞན་པའམ་ཐུང་བར་འགྱུར་བས་ལགས་རས་ཡདོ་
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པའ་ིཟས་རགིས་ཤ་དང་། ས་ོང་། པཱ་ལག་ (spinach) ལྟ་བུའ་ིས་ོཚལ་ལང་

ཁུའ་ིརགིས་བཟའ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ། 

བདུན་ཕག ༢༣  སྐྲ་དང་བ་སྤུ་སྟེན་མ་ོབཅས་ཀ་ིདབབིས་རྣམས་སྐྟེ་བ་ཡནི་

ཞངི་། མངལ་ཆགས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོརངི་ཐུང་ར་ོལུ་མའ་ིཚལ་(aubergine) 

ལྟར་ཆགས་ཡདོ། བདུན་ཕག་འདརི་མའ་ིནུ་ཞོ་ཐགོ་མ་དྟེ་སྐྲུན་འགོ་བཙུགས་

པ་དང་མའ་ིབཅུད་བངོས་ཆྟེ་མངལ་གནས་ཀ་ིཕྲུ་གུར་མུ་མཐུད་འབིན་པ་

ལས་མ་གྲདོ་ཁགོ་ཡང་ཡང་ལོྟགས་པ། དུས་སྐབས་དྟེར་བཅུད་དང་ལྡན་

པའ་ིཟས་རགིས་ཉུང་ངུ་ཡང་ཡང་སྟེན་ཐབས་བ་དགསོ། 

བདུན་ཕག ༢༤  ལ་སར་ཆགས་ཟནི་པའ་ིདནོ་སདོ་རྣམས་གསལ་བར་སནི་

ཞངི་། དྟེའ་ིདུས་སུ་བདྟེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ག་ིརྣམ་པ་ཡང་ཚརོ་ཞངི་ཉམས་

སུ་མངོ་པའ་ིས་ོནས་ཤྟེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མངལ་གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོ

རངི་ཐུང་ཨ་ཤམོ་མམ་མ་རསོ་ལ་ོཏགོ་ལྟར་ཆགས་ཡདོ། 

དུས་སྐབས་འདརི་མས་ར་ོམངར་མ་ོབཟའ་བར་འདདོ་པ་དང་། གྲདོ་

ཁགོ་ག་ིཕ་ིཔགས་འཐྟེན་པའ་ིརྐྟེན་གསི་གྲདོ་ཁགོ་ལ་ཟ་ཕྲུག་བྱུང་བ་དང་པགས་

པར་རྟགས་སགོས་མངནོ་འག་ོའཛུག སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་ཀ་ིདགསོ་མཁ་ོ

བཞིན་གཤྟེར་མ་ནས་མངར་རས་འཇུ་བྟེད་ཀ་ིརས་ (insulin) ལྟེགས་པར་

འདནོ་སྟེལ་བྟེད་མ་ཐུབ་པའ་ིརྐྟེན་གསི་སྦྲུམ་མར་ཟ་ཁུ་གཅནི་སའི་ིནད་ཡང་
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བྱུང་སདི། སྦྲུམ་མའ་ིགཅནི་སའི་ིནད་ (gestational diabetes) དྟེ་ཟས་སྐམོ་

སང་བླང་དང་ལུས་རལ་ཚུལ་བཞིན་བ་ཐུབ་ཚ་ེམྱུར་དུ་བཅོས་ཐུབ་བ།ོ།

བདུན་ཕག ༢༥ ལ་བུ་ག་རྣམས་ལ་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཡང་འབྱུང་བ་དང་། མངལ་

གནས་ཀ་ིགཟུགས་པ་ོརངི་ཐུང་ཚལ་ཕར་ཤའི་ིརགིས་ཤགི་(acorn squash) 

ལྟར་ཆགས་ཡདོ། བདུན་ཕག་འདརི་མའ་ིམགི་སྐམ་པ་ོཆགས་སདི་པས་ངྟེས་

པར་དུ་སན་པར་བསྟེན་གཏུག་གིས་མིག་སན་བླུག་དགོས་མིན་བརྟག་དགོས། 

ཡང་དུས་སྐབས་འདརི་ནུ་ཞ་ོཉུང་ངུ་འཛག་ཀང་སདི། 

བདུན་ཕག ༢༦  སྟེམས་ཀ་ིདན་པ་ཡང་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞགི་འབྱུང་ལ། 

མངལ་གནས་ཀི་གཟུགས་པོ་རིང་ཐུང་ཚལ་ཛཱུ་ཀ་ིན་ི (zucchini) ལྟར་

ཆགས་ཡདོ། 

སྐབས་འདིར་མངལ་གནས་ཀ་ིཀླད་པ་དང་ལུས་ཀ་ིའཚར་ལངོས་ཤིན་

ཏུ་མགགོས་པ་ོབྟེད་བཞིན་ཡདོ། ཡང་དྟེའ་ིདུས་སུ་མ་ལ་ཁྲག་ཤྟེད་གོ་བུར་

དུ་འཕར་བར་འགྱུར་བ་དང་ལྷན་དུ། གཅིན་པའ་ིནང་སིྤ་དཀར་ (protein) 

མངནོ་པ། ལུས་པ་ོསྐྲངས་པ། མག་ོཤནི་ཏུ་ན་བ་སགོས་ནད་རྟགས་གཞན་

འབྱུང་སདི། བདུན་ཕག་ར་དྲུག་པ་ནས་དབུགས་སྦྱངོ་གི་ལུས་རལ་དམིགས་

བསལ་རྣམས་ཆྟེད་ལས་པའི་ལམ་སོན་འོག་སྦྱང་འགོ་བརམས་ནས་

དབུགས་སྦྱངོ་ག་ིགནད་འགག་དྟེ་ཕྲུ་གུ་སྐྟེས་བསུའ་ིདུས་སུ་བཀལོ་སྤདོ་གནང་
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ཐུབ་ན་མས་ཕྲུ་གུ་བདྟེ་བར་བཙའ་ཐུབ་པའ་ིདགྟེ་མཚན་ཡདོ།

ཟླ་བ་བདུན་པ།

བདུན་ཕག ༢༧ ནས་ ༣༠ བར། རིམ་བཞིན་སར་ཇི་ལྟར་ཆགས་པ་ཐམས་

ཅད་མངོན་པར་གསལ་ཞིང་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་རྣམས་ཀང་གྲུབ་སྟེ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་འགྱུར། མངལ་གནས་ཀི་ཕྲུ་གུའ་ིཀླད་པའ་ིཕུང་གྲུབ་ཙམ་

དུ་མིན་པར་ཀླད་པའ་ིབཟོ་བཀདོ་རིམ་བཞིན་སིན་ཡངོ་། མའ་ིམངལ་ཇྟེ་

ཆྟེར་སངོ་བ་ལས་གཅིན་པ་ཡང་སྟེ་བྲ་ོབ་དང་། རྐྟེད་པ་ན་བ། གཉིད་ཁུག་

དཀའ་བ། བཤང་འགག་དང་གཞང་འབྲུམ་གི་ནད་ལྡང་སདི། སྐབས་འདིར་

གཟུགས་པའོ་ིའཁྱྟེར་སོ་ལྟེགས་པརོ་བགདི་པ་དང་། ལྷམ་རྟངི་པ་དམའ་བ་ོ

གནོ་པ། ལུས་རལ་ཚུལ་བཞིན་བྟེད་པ་དང་དཔྱི་རྐྟེད་ལ་སྣུམ་བྱུག་འཇམ་



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

པརོ་བགསི་པ་བཅས་ལས་རྐྟེད་པའ་ིན་ཚ་ཇྟེ་ཆུང་དུ་གཏངོ་ཐུབ། 

ཟླ་བ་བརྒྱད་པ།

བདུན་ཕག ༣༡ ནས་ ༣༥ བར། ཆགས་ཟནི་པའ་ིལུས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཐམས་

ཅད་ཆྟེས་ཆྟེར་འཕྟེལ་བར་བྟེད་ལ་དུས་འདའི་ིསྐབས་སུ་མའ་ིཁ་ཟས་བཅུད་

ཆྟེ་ཆུང་ག་ིདབང་གསི་མ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་རྟེ་མསོ་ཀ་ིགཟ་ིམདངས་འཕ་ོབ་

སྟེ། སྐབས་འགར་མ་གཟ་ིམདངས་ཆྟེ་ལ་ཕྲུ་གུ་གཟ་ིམདངས་ཆུང་བ་དང་། 

སྐབས་འགར་ཕྲུ་གུ་གཟ་ིམདངས་ཆྟེ་ལ་མ་གཟ་ིམདངས་ཆུང་བ་བཅས་མ་

དང་ཕྲུ་གུ་ཕན་ཚུན་གཟ་ིགདངས་འཕ་ོརྟེས་བྟེད་པར་འགྱུར། སྐབས་འདའི་ི

དུས་སུ་མངལ་གནས་ཀི་དབང་པོ་རྣམས་རིམ་པས་གསལ་བར་དོད་ནས་

སྐྲ་དང་བ་སྤུ་སྐྟེ་བ་སོགས་ལུས་ཁམས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཡངོས་སུ་རོགས་པས་ཐ་

མའ་ིའཕྟེལ་ཚུལ་ག་ིརམི་པའ།ོ །ཟླ་བ་འདིར་མངལ་གནས་ཀི་ཕྲུ་གུས་འགུལ་

སྐོད་བྟེད་པའ་ིདུས་སྐབས་གཙ་ོབ་ོཞགི་ཡནི་པ་དང་། མངལ་གནས་ཀ་ིཕྲུ་

གུས་གཉདི་ཁུག་ཐུབ་པ། ཤ་རྒྱས་པ་སོགས་བྱུང་། 

ཟླ་བ་ལྔ་པའ་ིབདུན་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའ་ིབདུན་ཕག་

སོ་ལྔའ་ིབར་དུ་གངོ་ག་ིརུས་སྦལ་ག་ིརྣམ་པ་དྟེ་ལས་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་དབང་པ་ོ

སགོས་ལུས་ཁམས་ཀ་ིཆ་ཤས་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་སནི་ཅངི་མ་ིགཙང་

བའ་ིར་ོཟ་བ་སྟེ། འཕྟེལ་ཚུལ། འཚ་ོགནས། གཟུགས་དབབིས་བཅས་སགོ་
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ཆགས་ཕག་དང་འད་བས་ན་ཕག་གི་གནས་སྐབས་ཞྟེས་བརདོ་པའ།ོ།

 

ཟླ་བ་དགུ་པ།

བདུན་ཕག ༣༦ ཉིན་ཞག་དང་པོ་ནས་བཟུང་མངལ་གནས་ཀི་བསི་པ་དྟེ་

རང་ག་ིགནས་ལ་མ་ིགཙང་བ། ད་ིམི་ཞིམ་པ། བཙནོ་ར་ལྟ་བུ། མུན་ནག 

མངོན་པར་མ་ིདགའ་བ་སྟེ་ཡངོས་སུ་སྐོ་བའ་ིའདུ་ཤྟེས་ལྔ་ཡདི་ལ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བ་དང་། སྐབས་འདིར་བུ་སོད་དྟེ་རིབ་མའ་ིའགོ་བར་དུ་རྒྱས་

ཡདོ་པས་ལུས་ཀ་ིམདུན་ངསོ་ཡངོ་ཁྟེངས་པའ་ིསང་བ་བྱུང་།



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

བདུན་ཕག ༣༧ གནས་གཞན་དུ་འཕོ་བར་འདདོ་ནས་མག་ོམཇུག་ལགོ་

པའམ་ཕརི་ཕགོས་པའ་ིའདུ་ཤྟེས་སྐྟེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དུས་སྐབས་འདརི་

མངལ་གནས་ཀསི་མུ་མཐུད་དབུགས་འབནི་རྔུབ་ཀ་ིསྦྱངོ་བརར་བྟེད།

བདུན་ཕག ༣༨ མག་ོམཇུག་ལགོ་སྟེ་མངལ་ག་ིཕུགས་ནས་ཕརི་འབནི་ཅངི་

བཙའ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་འགྱུར། དུས་སྐབས་འདིར་མངལ་གནས་

ཀ་ིཕྲུ་གུའ་ིགོ་བ་ཡང་སྐྟེ་ཟུག་ཆྟེད་གྲ་སྒྲགི་བྟེད། ཟླ་བ་དགུ་པར་ཕྲུ་གུ་བཙའ་

ཕརི་འཚང་ར་འཐྟེན་པའ་ིརྐྟེན་གསི་སྦྲུམ་མའ་ིལུས་དགྟེ་གུག་དཀའ་བར་

འགྱུར་བ་དང་། ལུས་པའོ་ིའཚང་ར་ལྷདོ་དུ་གཏོང་མཁན་གི་གཤྟེར་རྟེན་

རྣམས་ཀིས་མའ་ིརུས་ཚགིས་རྣམས་ཀང་ལོྷད་པར་བཏང་བ། ལུས་ཐང་

ཆད་ཀང་གཉིད་ཁུག་དཀའ་བ། ནུ་མ་ཁྟེངས་ཡངོ་བ། མངལ་དུ་གནས་པའ་ི

ཕྲུ་གུ་འཐུམ་བྟེད་ཀི་སྐི་ཁུག་སབ་མོས་གཤྟེར་རྟེན་ཞིག་གདོ་པ་དྟེས་རྐྟེན་

སླངོ་བ་ལས་མའ་ིནུ་ཞ་ོཐགོ་མ་འདནོ་སྟེལ་བྟེད་པ་བཅས་བྱུང་ངོ་།།

དྟེ་ལྟར་ཟླ་བ་ཚང་ཡང་བཙའ་བར་དཀའ་བའམ་བིས་པ་དུས་སུ་

བཙའ་བར་མི་ནུས་པ་དག་གི་ཟླ་བ་དགུ་ཕན་ཆད་ལུས་ལ་སྣུམ་མྟེད་པར་མི་

བཞག་ལ། སྐྟེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕགོས་པའ་ིཚའེམ་དྟེའ་ིགངོ་ནས་རྟག་ཏུ་ལྟ་ོབ་
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དང་། ཆུ་ས།ོ བརླ་ནང་སགོས་སུ་ཞུན་མར་བྱུག་ན་སྐྟེ་བའ་ིཚ་ེརླུང་འཇམོས་

ཤངི་སྐྟེ་སླ་ལ་ཟུག་ཆུང་བ་ཡདོ། 

བཞ་ིཔ། བསི་པ་མྱུར་དུ་བཙའ་བའ་ིརྟགས། 

	དྟེ་ནས་ཕྲུ་གུ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བཙའ་བའ་ིརྟགས་སུ་ལུས་སམོས་ཤིང་

ཁམས་ཉོབ་པ་དང་། 

 མངལ་ག་ིས་ོལྷདོ་ཅངི་ཕརི་ལུག་པ།

	ལུས་ཀི་སད་ལྷག་པར་ལི་ཞིང་ཚང་ར་དང་མཁལ་རྐྟེད་དུ་ཀོ་ལྟེར་

ཟུག་གཟྟེར་སྐྟེ་བ་དང་། 

	ལྟ་ོབའམ་རྒྱུ་ཞབས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ཆུ་སོ་ན་བ། རྟེས་ན་ཟུག་ཤིན་

ཏུ་ཆྟེ་ཞངི་། རྟེས་ན་ཟུག་ཅུང་ཆུང་དུ་འགྲ་ོབ་སྟེ་ལྡང་དུབ་བྟེད་པའ་ིན་

ཟུག་དག་ཏུ་འབྱུང་བ། 

	མཚན་མའ་ིཁ་ཆྟེར་བྟེ་བ། 

	གཅནི་ཐྟེངས་མང་གཏངོ་དགསོ་པ། 

	ཚང་ར། རྐྟེད་པ། ལོྟ་བ། རུས་ཚགིས་བཅས་ལ་མཐར་རང་དབང་མྟེད་

པ་སྟེ་བཟདོ་གགས་མྟེད་པའ་ིན་ཟུག་བསྟུད་མར་ལྡང་བ་བཅས་བྱུང་ན་

རངི་པོ་མི་ཐགོས་པར་བཙའ་བའ་ིརྟགས་ཡནི་པར་རིག་པར་བའོ།།
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ལྔ་པ། བཙའ་བའ་ིཐབས། 

	མྱུར་དུ་བཙའ་བའ་ིརྟགས་རྣམས་བྱུང་བའ་ིཚ་ེན། འཕལ་དུ་མ་ོནད་

སན་པ་དང་། ནད་གཡགོ བཙའ་བའ་ིམཐུན་རྐྟེན་སགོས་ཚད་ལྡན་

ཡོད་པའི་སན་ཁང་ལ་བསྟེན་གཏུག་རྒྱུད་མ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀ་

འཚ་ོཞངི་སླར་བདྟེ་ཐང་ཡངོ་བའ་ིཐབས་ལ་འཇུག་དགསོ།

	གལ་ཏྟེ་ཕྲུ་གུ་ནང་ལ་བཙས་ཚ་ེརླུང་སྟེལ་བའ་ིསོས་དུད་ཀིས་བདུག་

པ་སགོས་གམོས་སལོ་ལྟར་ག་ིསྐྟེ་བསུའ་ིབ་བ་གང་ལ་དྟེ་འཚམ་བྟེད་

དགསོ་པའ་ིཐགོ་དྟེ་སནོ་བུད་མྟེད་ཕྲུ་གུ་བཙའ་མོང་བའམ་སྐྟེ་བའ་ི

གཡགོ་བས་པའ་ིམངོ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་གསི་མཐའ་བསྐརོ་ཞངི་སྐྟེ་

བའ་ིགྲགོས་བས་ཏྟེ་ཉལ་ལུགས་དང་བཙརི་ལུགས་སོགས་གང་ལ་ཇི་

དགསོ་ཀསི་བསླབ་བ་དང་ལྡན་པའ་ིས་ོནས་བཙའ་བར་བ་དགསོ། 

	བསི་པ་སྐྟེས་མ་ཐག་ཏུ་བསི་པའི་རྣ་བར་བཀྲ་ཤསི་པའི་ཚགི་འད་ི

དག་བརདོ་དགསོ་ཏྟེ། བདག་ག་ིབུ་ཁྱདོ་སིང་ལས་སྐྟེས་པ་ཡནི། །ལ་ོ

བརྒྱ་འཚ་ོཞངི་སོན་བརྒྱ་མཐངོ་གྱུར་ཅགི །ཚ་ེརངི་དཔལ་ཐབོ་ངན་

དགུ་ཐུབ་པ་དང་། །མ་ིནརོ་བཀྲ་ཤསི་བདྟེ་སྐདི་ཕུན་ཚགོས་ཤོག ཅྟེས་

བརདོ་པས་བིས་པ་དྟེ་ནད་མྟེད་ཅངི་བདྟེ་བར་གྱུར་ར།ོ།

	བཙས་པའ་ིརྟེས་སུ་ཡང་ལྟྟེ་བ་གཅདོ་པ་སགོས་ཀ་ིལག་ལྟེན་རྣམས་
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ཚུལ་བཞིན་བྟེད་པ། བཙས་པའ་ིརྟེས་སུ་མའ་ིམཚན་ཁར་ཚད་པ་མི་

འབྱུང་བའ་ིསན་དང་། ཤ་ར་ོལྷག་མའམ་ཟླ་མཚན་བོངས་ཆྟེན་འགོག་

པའ་ིསན། རླུང་སྟེལ་བའ་ིསན་སྟེར་བ་སགོས་ཀི་སན་བཅོས་བྟེད་

དགོས་པ་དང་།

	ཆུ་དོ་འཇམ་གིས་བཙའ་མ་ཐག་པའ་ིབིས་པའ་ིལུས་ཀུན་དག་པར་

བཀྲུ་བ་དང་། ཁ་དང་ལྟེའ་ིསྟེང་ག་ིདྟེག་པ་རས་གཙང་དཀར་པ་ོརློན་པ་

བཟསོ་ནས་ལྟེགས་པར་ཕསི་རྟེས། རནི་ཆྟེན་གསྟེར་དངུལ་ལས་བཟསོ་

པའ་ིཧཿིཡགི་གུར་གུམ་ག་ིཆུས་ལྟེའ་ིཐགོ་ཏུ་བསན་ཏྟེ་པར་ལྟེགས་པར་

བཏབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀ་ིགསུང་ག་ིའཕནི་ལས་ཐབོ་པ་དང་། སྨྲ་

མཁས་པ། ངག་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའ་ིརྟྟེན་འབྲྟེལ་ཡདོ།

	བཙས་ཟནི་པའ་ིརྟེས་སུ་མས་ཤ་ཁུ་དང་། ནས་ཆན་(བཙསོ་པའ་ིབཟའ་འབྲུ་ཁུ་

བ་དང་བཅས་པ)། འ་ོཐུག་སགོས་བཅུད་དང་ལྡན་པའ་ིཁ་ཟས་བསྟེན་ཅངི་། 

དབྟེན་ཞངི་ཁ་ཁུ་སམི་པའོ་ིགནས་སུ། ད་ོའཇམ་ག་ིགསོ་བག་ོཞངི་ལུས་

ཟུངས་གསོ་བའ་ིཐབས་ལ་འབད་དགོས།

	མའ་ིལུས་སབོས་ཉམས་པ་སླར་གསསོ་པ་དང་ནུ་ཞ་ོའཕྟེལ་བའ་ིཆྟེད་

དུ་དུས་དང་ཚདོ་ཤྟེས་པའ་ིས་ོནས་ཟས་སྐམོ་ད་ོཞངི་བཅུད་དང་ལྡན་

པའ་ིཚས་ཀསི་གས་ོབར་བ་དགསོ་པ་ཡནི་ན།ོ།
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དྲུག་པ། སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ཕ་ིལུགས་བརྟག་དཔྱད་

ངྟེས་པར་དུ་བ་དགོས་པ་ཁག

	མངལ་ཆགས་ནས་ཟླ་བ་དགུའ་ིནང་ཚུད་ཟླ་བ་གསུམ་རྟེ་མཚམས་

སུ་སྦྲུམ་མའ་ིབརྒལ་སྒྲའ་ིགགོ་པར་ (ultrasound) བརྒྱུད་མངལ་

གནས་ཀ་ིའཕྟེལ་རིམ་དང་སངི་ག་ིའཕར་ཚད་སོམས་པ་ོཡདོ་མྟེད་

བརྟག་པ། (སྤརི་བརྒལ་སྒྲའ་ིགགོ་པར་ (ultrasound) རྒྱབ་ན་ཀླད་

པའ་ིར་ཁམས་ལ་སྐོན་གཏངོ་ག་ིཡདོ་ཚུལ་བརདོ་མཁན་ཡང་ཡདོ་

པས་དགསོ་ངྟེས་ཡནི་ན་མ་གཏགོས་འཛམེ་རྒྱུ།)

	ཁྲག་གི་བརྟག་དཔྱད་འགའ་ཞིག་བརྒྱུད་སྦྲུམ་མའི་ཁྲག་རིགས་

བརྟག་པ། སྦྲུམ་མར་ཟུངས་ཁྲག་གི་ཚད་གཞི་ (haemoglobin) ཅི་

ཙམ་ཡདོ་མྟེད་བརྟག་པ། ཟ་ཁུ་གཅནི་སའི་ིནད། རྟེག་དུག་ག་ིནད། 

(syphilis) གཉན་ནད་རྟེག་དུག་གི་ནད། (HIV/AIDS) མཆནི་པའ་ི

གཉན་ནད་ཁ་པ། (Hepatitis B) སོགས་ཡདོ་མྟེད་བརྟག་པ།

	ལྷན་སྐྟེས་ཀ་ིསྐོན་ཡདོ་པའ་ིནད་དཔྟེར་ན་ (Down’s syndrome) 

དང་། རགིས་རྒྱུན་ཕ་རས་ཀ་ིསྐོན་ལྡན་པའ་ིནད་ (chromosomal 

abnormalities) ཡདོ་མྟེད་རྟགོས་པར་བྟེད་པ།
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	འཆར་ཅན་གི་ཁྲག་ཤྟེད་དང་ལིད་ཚད་བརྟག་དཔྱད་མུ་མཐུད་བྟེད་དགོས།

	སྦྲུམ་མ་སོ་སའོ་ིམངལ་ག་ིགནས་སངས་མ་ིའད་བ་ལས་ཁྲག་དང་

གཅིན་པ་སོགས་ཀི་བརྟག་དཔྱད་འད་མནི་སན་པས་ལམ་སོན་

གནང་བ་ལྟར་བ་རྒྱུ་དང་། ཟླ་བ་དགུའ་ིརིང་མོ་ནད་སན་པར་དུས་

ཐགོ་བསྟེན་གཏུག་བྟེད་དགསོ་ས།ོ།

བདུན་པ། སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་བསྟེན་

དགསོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་རགིས།

	རང་ཉིད་སྦྲུམ་མ་ཡནི་པ་ཤྟེས་མ་ཐག་ནས་འག་ོབརམས་ཏྟེ་མངལ་

གནས་ཕྲུ་གུའ་ིའཕདོ་བསྟེན་ཆྟེད་བཅུད་རས་ཁྲག་སན་རགིས་ (folic 

acid, iron, vitamin D, calcium) སན་པའ་ིལམ་སོན་འགོ་

དུས་ཐགོ་ཟ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ། དྟེ་ཡང་རང་བྱུང་ཁམས་ནས་བྱུང་བའ་ིསོ་

ཚདོ་ལང་ཁུའ་ིརགིས་དང་། ལ་ཕུག་ག་ིརགིས་ (parsnip) ཤིང་ཏགོ་

ཚ་ལུ་མ། ཚ་ལུ་མའ་ིརགིས་ (grape fruit) ལུམ་འབྲས་ནག་པོ་ 

(blackberry) འབྲུ་རགིས་ས་ཚགོས་བཅས་ས་མང་འཚམ་པར་

བསྟེན་ན་སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་ཀ་ིལུས་ལ་ཉྟེ་བར་མཁ་ོབའ་ིབཅུད་
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རས་རགིས་དྟེ་དག་ལས་རགས་ཐུབ། 

	བཅུད་སན་ཁ་པ་ (vitamin B) ལྡན་པའ་ིཟས་རགིས་དཔྟེར་ན་

ས་ོཚལ་ལང་ཁུའ་ིརགིས་དང་། གྲ།ོ འབྲས། གང་བུ་ཅན་ག་ིའབྲུ་

རགིས (legumes) ཉྟེ་ཤངི་ (asparagus) ཤངི་ཏགོ་ཨྟེ་ཝོ་ཁ་ཌ་ོ 

(Avocado) ངང་ལག་ (banana) ཞོག་ཁོག་བཅས།

	དཀར་རས་ (calcium) ཡདོ་པའ་ིཟས་རགིས་འ་ོམ་དང་འ་ོམའ་ི

ཐནོ་སྐྟེད་དཔྟེར་ན་ཞ།ོ ཕྱུར་བ་ལྟ་བུ། བ་ཤ། ཉ་ཤའ་ིརགིས་འགའ། 

ཏིལ་འབྲུ། སོ་ཚལ་བྷོག་ཅོཡྟེ་ (bok choy) ཐྟེའུ་པད་ཚལ་

(broccoli) སོ་པཱ་ལག་ (spinach) བཅས། 

 ལགས་རས་ (iron) ཡོད་པའི་ཟས་རིགས་དཔྟེར་ན། ཤའི་

རགིས། ཁྱམི་བའ་ིཤ། ཉ་ཤའ་ིརགིས་འགའ་དཔྟེར་ན། མྟེ་ཀྟེ་རྟེལ་ 

(Mackeral) སལ་མོན་ (Indian Salmon) སར་ཌྟེན་(Sardine) 

སགོས། རྒྱ་སན། སན་ལང་། ཞགོ་ཁགོ་མངར་མ།ོ གྲ།ོ ཨ་ཤམོ་ག་ི

ཆག་ཚ་ེ (corn meal) ཡུག་པའོ་ིའབྲུ་ (rye) རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པོ། 

ཁ་སུར། ཨུ་དྷུམ་ཝ་རའ་ིརགིས་(fig) ཤིང་འབྲས་པ་ལམ་སྐམ་པོ་ 

(prunes) མངའ་རསི་ཁམ་བུ་སྐམ་པོ་ (apricot) ལ་ོགསུམ་ཁམ་

བུ་སྐམ་པོ་ (peach) བུ་རམ་བཅས། 
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	སྤ་ིདཀར་ (protein) ཡདོ་པའ་ིཟས་རགིས་དཔྟེར་ན། ཤའ་ིརགིས། 

ཁྱམི་བའ་ིཤ ཉ་ཤའ་ིརགིས་དཔྟེར་ན། བྷ་ཊར་ཕྷཤི་ (butterfish) 

ཁྟེཊ་ཕྷཤི་ (cat fish) སལ་མོན་ (salmon) སཨལོ་ (sole) ཏོཌ་

(trout) སགོས། རྒྱ་སན་སྐམ་པ།ོ སན་ལང་། ཀགོ་མཁྲྟེགས་ཤངི་

འབྲས་རགིས་ (nuts) དཔྟེར་ན། ཀཱ་ཇུ་ (cashew) ཨལ་མོནྜ་འམ་

རྒྱ་གར་སར་ཁ་ (almond) སར་ཀ་ (walnut) བ་དམ་ (peanut) 

ལྟ་བུ། ཕྱུར་བ་གསར་པ་པ་ཎརི་ (cottage cheese) ས་ོང་། འ་ོམ། 

ཕྱུར་ཁུ་ (whey) སན་ཆུང་རགིས་ (lentils) 

	དུས་སུ་ལྟེགས་པར་སནི་པའ་ིཤགི་ཏགོ་དང་ས་ོཚལ་རགིས།

	འབྲུ་རིགས་དཔྟེར་ན། གྲོ་དང་། གྲོ་ཆག་གམ་ཡུ་གུའི་ཆག་ཚ།ེ 

(oatmeal) ཀི་ཎོ་ཝ་ (quinoa) ཕར་ཤིའ་ིའབྲུ་ (pumpkin 

seed) འབྲས་དམར་པ་ོབཅས།

	སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ལོྟ་དུས་གསུམ་མིན་པར་ཟས་ཀི་བོངས་

ཚད་ཉུང་ལ་ཐྟེངས་མང་པོ་བཟའ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ་ལ། དགངོ་མའོ་ིཟས་

དུས་དྟེ་ཧ་ཅང་ཕ་ིཔ་ོརང་མནི་པ་ཞགི་དགསོ། 

	ཆུ་བསྐལོ་དདོ་འཇམ་མམ་ཆུ་བསྐལོ་གྲང་ཉིན་རྟེར་ལི་ཊར་(litre) 

གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་བཏུང་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ།
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	དྟེ་བཞིན་བཅུད་ལྡན་ཕན་པའི་ཟས་སྐོམ་རྣམས་མང་ཉུང་རན་པོ་

བསྟེན་དགསོ་པ་དང་བཅུད་སན་ག་ིཚད་གཞ་ིདྟེ་བཞིན་སན་པས་ཇ་ི

ལྟར་ལམ་སོན་གནང་བ་ལྟར་བསྟེན་དགོས་སོ།།

བརྒྱད་པ། སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་བསྟེན་

དགསོ་པའ་ིསྤོད་ལམ་རགིས།

	སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་སྐྱུག་མྟེར་ལངས་ཏྟེ་ཟས་ཀ་ིཡ་ིག་འགགས་

པ་དང་། ཟུངས་ཁྲག་ཞན་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའ་ིནད་རྟགས་འད་

མནི་བྱུང་བས། དྟེའ་ིཆྟེད་བདོ་སན་བཞྟེས་ན་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཆྟེ། རང་

རྟེའ་ིདབུས་བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་

དང་བིས་པའ་ིའཕདོ་བསྟེན་ག་ིལས་གཞའི་ིའགོ་སྦྲུམ་མའ་ིསན་བཅསོ་

རནི་མྟེད་ཐགོ་མཐུན་གྱུར་གནང་བཞིན་ཡདོ།	

	སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་སྟེམས་ཞ་ིབདྟེ་བག་ཕྟེབས་ངང་གནས་

རྒྱུ་གལ་ཆྟེ་བས། དྟེའ་ིཆྟེད་དྟེབ་ཀླགོ་པ། སམོ་རྒྱག་པ། གསུང་ཆསོ་

ལ་ཉན་པ། རལོ་དབངས་སན་མརོ་ཉན་པ། ཞལ་འདནོ་བྟེད་པ་

སགོས་སོ་སའོི་ཁམས་དང་མཐུན་པར་བ་རྒྱུ་དང་། སྟེམས་ཁྲལ་
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དང་། ཁངོ་ཁྲ།ོ འཇགིས་པ། སྡུག་བསལ་སགོས་ཀསི་མ་མནར་བའ་ི

འབད་བརནོ་བ་དགོས།

	བུད་མྟེད་སྦྲུམ་མ་དྟེ་ལ་རང་ག་ིཁྱ་ོགས་སྟེམས་གས་ོདང་ཐུགས་ཁུར། རྒྱུན་

དུ་ཁ་བར་གང་མང་བྟེད་ཅངི་། བསམ་བླ་ོབརྟེ་རྟེས་བ་དགསོ་པ་མ་ཟད། 

ཁྱམི་མི་ཡངོས་ནས་ཀང་བམས་སྐངོ་དང་བལྟ་སྐངོ་ཡག་པ་ོབ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ།

	ཉིན་རྟེར་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ནས་ཆུ་ཚོད་ཕྟེད་ཀའི་བར་ལུས་ཀི་རོལ་

བཅག་དཔྟེར་ན་ཆུ་རྐལ་རྒྱག་པ། རྐང་འཁོར་གཏངོ་བ། གོམ་པ་རྒྱག་

པ། ཞབས་བོྲ་འཁྲབ་པ། ནང་གི་ལས་ཀ་བྟེད་པ་སོགས་གང་བྱུང་

ཚད་ལྡན་གི་སན་པའམ་ལུས་རལ་ཆྟེད་ལས་པའ་ིལམ་སོན་འགོ་

རན་པོར་བྟེད་པ།

	ཡང་རང་དགར་རོལ་བཅག་རགིས་བྟེད་པའ་ིརྐྟེན་གསི་མཚན་མ་

ནས་ཁྲག་དོན་པ་དང་། ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆད་པ། དབུགས་འབིན་རྔུབ་

དཀའ་བ། མངལ་ཚུར་འཁུམ་པའ་ིཚོར་བ་བྱུང་བ། མགོ་ཡུ་འཁོར་

བ། མཚན་མ་ནས་ཆུ་འཛག་པ། སིང་གི་འཕར་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་ཕནི་པ་

སོགས་བྱུང་ཚ་ེལམ་སང་ལུས་རལ་མཚམས་བཞག་ནས་སན་པར་

བསྟེན་གཏུག་བ་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ།

	གཉིད་མ་ཆག་པའ་ིཐབས་ཤྟེས་བྟེད་པ། 
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	རྒྱུན་གཏན་ཁྲུས་བྟེད་པ་སགོས་ཀ་ིགཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསྟེན་ལ་ད་ོསང་

དམིགས་བསལ་བ་དགོས་པ། 

	ནད་ཡམས་རིགས་དང་། ནད་དུག་བཤལ་རིམས་སོགས་ཀི་ནད་

རགིས་མ་ཕགོ་པ་བ་རྒྱུར་ཡདི་གཟབ་བ་དགསོ་པ།

	དུས་ཐགོ་སན་ཁང་དུ་ཕནི་ནས་མངལ་གི་གནས་སངས་ལ་བརྟག་

དཔྱད་བྟེད་དགསོ་པ།

	མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའ་ིའགན་འཁུར་ལྟེན་པའ་ིཐགོ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའ་ིགྲ་

སྒྲགི་དང་གསོ་སྐངོ་ལ་ཚུལ་བཞིན་འཇུག་པ་བཅས་བ་དགོས་པ་ཡནི།

	བསི་པ་བཙས་ནས་ལོ་གཅགི་ལནོ་མཚམས། སན་རསི་ཁང་ནས་

ཆྟེད་དུ་སན་སྦྱརོ་བས་པའ་ིསན་དབངས་ཅན་རལི་བུའམ་ཡང་ན་ཤྟེས་

རབ་བླ་ོའཕྟེལ་བདུད་རི་སན་པའ་ིལམ་སནོ་འགོ་དུས་ཡུན་རངི་ཙམ་

སྤད་ན་ཤྟེས་རབ་དང་བླ་ོརགི་གསལ་ཞངི་ངག་ཚགི་སན་ལ་སྨྲ་ལྟེ་བདྟེ་

བར་བྟེད། རང་རྟེའ་ིདབུས་བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་འཕདོ་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ནས་མ་དང་བསི་པའ་ིའཕདོ་བསྟེན་ལས་གཞའི་ིའགོ་སན་དྟེ་

དག་རནི་མྟེད་ཐགོ་མཐུན་གྱུར་གནང་བཞིན་ཡདོ།

དགུ་པ། སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་སངོ་
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དགསོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་རགིས།

	ནུས་པ་ཚ་བ་དང་། རྣ་ོབ། ལི་བ་བཅས་ཀ་ིབཟའ་བཏུང་ཆྟེས་དག་པ། 

དཔྟེར་ན་ཞག་ཚལི་ཆྟེ་བའ་ིཤ་དམར་པ་ོརྟེན་པའ་ིརགིས་དང་། སུར་པན་

དང་ཁ་ཚ་བའ་ིཟས་སྐམོ་རགིས། དངུལ་ཆུའ་ིཚད་མཐ་ོབ་ོཡདོ་པའ་ི

ཉའ་ིརགིས་དཔྟེར་ན། ས་ཝཊོ་ཕྷཤི་ (sword fish) ཤར་ཀ (shark) ཏྲུ་

ན་ (tuna) བྷཨས་ (bass) ཀཌོ་ (cod) ས་ནྟེ་པར་ (snapper) བཅས་

དང་། ས་ོང་རྟེན་པ། འ་ོམ་རྟེན་པ་ལས་བཟསོ་པའ་ིཕྱུར་བའ་ིརགིས། འ་ོ

མ་མ་བསྐལོ་བ་སོགས་མཐའ་དག་སྤདོ་རྒྱུ་མྟེད།

	སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ཐ་མག་དང་། ཆང་རག མོས་རས་སམ་

བཟ་ིསན་རགིས། རྒྱུན་གཏན་ནས་རས་སྦྱརོ་བྟེད་པའ་ིསན་འད་མིན་

རགིས་གང་བྱུང་ཟ་རྒྱུ་མྟེད། 

	རང་ཉིད་ཀི་ལུས་ཁམས་ལ་མི་འཕདོ་པ་དང་མ་གོམས་པའ་ིཟས་

སྤོད་ལ་ཡདི་གཟབ་བྟེད་དགོས་པ།

	ཇ་དང་ཚགི་ཇ་སགོས་ཡང་ལ་རྩུབ་པའ་ིཀྟེ་ཕན་ (caffeine) ཕནོ་

ཆྟེན་ཡདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ།

	ལྟེགས་པར་མ་བཙསོ་པའམ་མ་བསྐལོ་བའ་ིཟས་སྐམོ་ག་ིརགིས།

	ཤ་རྟེན་པའ་ིརགིས། 
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	འཁྱགས་སམ་ནས་བཏནོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་གྲང་མོའ་ིརགིས།

	ས་ོང་རྟེན་པ་བསྟེས་པའ་ིཟས་སྐམོ་འད་མནི་རགིས། 

	ལྷག་པར་བཤང་གཅི་དགག་པར་འགྱུར་བའ་ིཁ་ཟས་དཔྟེར་ན། ཤ་

དམར་པའོ་ིརགིས་ཟ་ཆྟེས་བ། ཀ་ར་དང་མངར་རས་རགིས་ཟ་ཆྟེས་བ། 

ཞགོ་ཁགོ་བརསོ་མ་ (chips) རས་སྦྱརོ་བསྟེས་པའ་ིཟས་རགིས་བཅས། 

	རུལ་སུངས་འགོག་རས་ (preservatives) རགིས་ལྡན་པ་དང་ལས་

སནོ་བས་པའ་ིབཅསོ་མའ་ིཟས་རགིས་ (processed) ཚང་མ།

	ཟས་སྐོམ་དྟེ་རིགས་ཀསི་མའི་ལུས་ཟུངས་ལ་ཤནི་ཏུ་གནོད་པར་

འགྱུར་བ་དང་། མའི་ལུས་ཟུངས་ཟད་ན་མངལ་གནས་ཀི་ལུས་

སབོས་སྐྟེད་པའ་ིརྒྱུ་མྟེད་པའ་ིདནོ་གསི་མངལ་འཇགི་སྟེ་དུས་མནི་དུ་

ཕརི་འབྱུང་བའམ། ཡང་ན་རླུང་འཕྟེལ་བའ་ིདབང་གིས་མངལ་ག་ི

ནང་དུ་བསྐམ་པར་འགྱུར་བའ་ིཕརི་ཇི་སྐད་བཤད་པའ་ིསང་བླང་གི་

རིམ་པ་རྣམས་ལ་འབད་དགོས་པ་ཡནི།

བཅུ་པ། སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་སུ་སོང་

དགསོ་པའ་ིསྤོད་ལམ་རགིས།

	སན་པའ་ིལམ་སོན་མྟེད་པར་སན་གང་བྱུང་བསྟེན་པ། 
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	སྤརི་ཉལ་པོ་སོྤད་པ་དང་། དམིགས་བསལ་མངལ་དུ་བིས་པ་ཆགས་ནས་

ཐགོ་མའ་ིཟླ་གསུམ་རངི་ལ་ཁྱ་ོག་དང་ལུས་འབྲྟེལ་ར་བ་ནས་བྟེད་མི་རུང་།

	ལུས་ཤ་རྒྱས་པར་བྟེད་པའ་ིཟས་སྤོད་རྣམས།

	མཚན་མ་ོགཉིད་མ་ིལགོ་པ་དང་ཉིན་གཉིད་ལགོ་ཆྟེས་པ།

	བརླན་གཤྟེར་སགོས་ཀ་ིསྟེང་སན་མྟེད་པར་འདུག་པ། ཆུ་གྲང་མོའ་ིནང་དུ་

བཞུགས་པ་དང་བསྟེར་བུས་བུད་ནས་ལུས་པོ་འཁྱགས་ཆྟེས་པ།

	དངསོ་པ་ོལ་ིབའོ་ིརགིས་མི་ཐྟེག་བཞནི་དུ་འདྟེགས་པ། ལུས་ཁམས་

བརབ་འཁྲུག ལྟོ་བ་གནོན་བཙརི། གསོ་ཐུང་ (pants) ག་ིརྐྟེད་

རགས་བསམ་ཆྟེ་བ་བཅས།

	ལུས་ཀི་རོལ་བཅག་ཆྟེ་དགས་པའམ་རོལ་བཅག་ར་བ་ནས་མྟེད་

པར་དལ་བར་བསད་པ།

	སྦྲུམ་མའ་ིདུས་སུ་རིྟང་ཀ་མཐ་ོབའ་ིལྷམ་གནོ་པ།

	ཕྲུ་གུ་སྐྟེས་རྒྱུ་ཡདོ་རངི་ལམ་ཐག་རངི་པརོ་མྟེ་འཁརོ་དང་ལྷག་པར་

དུ་སྣུམ་འཁོར་ནང་འགྲ་ོབ།

	ལམ་ཐག་རིང་པོ་མྟེད་ནའང་སྣུམ་འཁོར་ནང་ཞུགས་ནས་ལམ་རྩུབ་པོ་

ཡདོ་པའ་ིསྟེང་དུ་འགྲ་ོབ།

	བཤང་གཅ་ིཡངོ་བཞནི་དུ་བཀག་པ་དང་མ་ིའངོ་བཞནི་དུ་ནན་ག་ིབཙརི་བ།
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	སྨྱུང་བར་གནས་པ། གན་རྐལ་ཏུ་ཉལ་བ། སྐྱུག་གཏོང་བ་དང་། 

བཤལ་གཏངོ་བ། མས་བཏང་སྟེ་ན་ིརུ་ཧ་བྟེད་པ། གཏར་ག་གདབ་པ་

སོགས་མ་དང་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུར་གནདོ་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡནི་

པ་དྟེ་དག་ཐམས་ཅད་སང་བར་བ་དགོས་སོ།།

བཅུ་གཅགི་པ། སྐར་རསི་རགི་པའ་ིཐབས་ལམ།

བོད་ཀི་སྐར་ནག་དབངས་གསུམ་རིས་རགི་པའ་ིསོ་ནས་སྦྲུམ་མའ་ི

འཕདོ་བསྟེན་དང་འབྲྟེལ་བའ་ིནད་རགིས་སནོ་འགགོ་བ་ཚུལ་སིང་པ་ོམདརོ་

བསྡུས་ཙམ་ཞགི་བརདོ་རྒྱུ། 

ཚ་ེརབས་ལས་རསི་ན།ི འགྲ་ོབ་མརི་དབུགས་ལྟེན་པའ་ིཐགོ་མ་ཕྲུ་གུ་སྐྟེས་

ནས་ཚ་ེརབས་ལས་རསི་བསྐརོ་རྒྱུ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆྟེན་པ་ོཡནི། རྒྱུ་མཚན་

གང་ག་ིཕརི་ཞྟེ་ན། ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་མི་ཡངོ་གངོ་ནས་དྟེའ་ིནང་སནོ་

འགོག་གི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་བསན་ཡདོ། གཟའ་དགུ་དང་དབངས་འཆར་

གནས་མལ་བཅུ་གཉིས་སྐབས་ཁྱམི་དང་པ་ོལུས་ཀ་ིས་རུ་གཟའ་སྐར་དག་

པའོ་ིསྐབས་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་ཡངོ་སདི་པའ་ིསནོ་བར་བཏང་ཡདོ། 

དྟེའ་ིསྐབས་ཞབས་རིམ་སགོས་གསུངས་ཡདོ་པས། དྟེ་དག་གནང་བ་ཡནི་

ན་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་སནོ་འགགོ་ག་ིཆྟེད་དུ་ཡནི་པ་དང་། ས་ོསའོ་ིམི་

ཚའེ་ིནང་ལ་ལས་དནོ་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡངོ་བའ་ིཆྟེད་དུ་ཚ་ེརབས་ལས་རསི་
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བསྐརོ་བར་བྟེད་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆྟེན་པ་ོཡནི།

སྐྟེག་རསི་ན།ི ང་ཚའོ་ིསན་རསི་ཁང་ག་ིལོ་ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་སུ་ལོ་སོ་

སརོ་སྐྟེག་རིས་ཀ་ིའབྲས་བུ་ལོ་སྐྟེག་དང་དགུ་མགི་སགོས་ཀ་ིཞབས་རིམ་

སགོས་བཀདོ་ཡདོ་པས་དྟེ་དག་ན།ི ནད་རགིས་སནོ་འགགོ་ཙམ་མ་ཡནི་

པར་ལས་དནོ་སགོས་ལ་འགལ་རྐྟེན་བར་ཆད་མ་ིཡངོ་ཆྟེད་འགགོ་ཐབས་

ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཀང་ཡནི་པས། དྟེ་དག་ལ་རང་རང་ས་ོསསོ་ད་ོསང་དང་། ས་ོ

སའོ་ིདཔལ་འབོར་ལ་དཔགས་ཏྟེ་ཞབས་རིམ་རྒྱས་འབྲངི་བསྡུས་གསུམ་

གང་རུང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྟེན་པ་ོཡནི། དྟེ་ན་ིལ་ོགཅགི་ནང་ག་ིནད་དང་བར་

ཆད་སགོས་ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཡནི།

བག་རསི་ན།ི ལྷག་པར་དུ་ཕ་ོམོ་གཉྟེན་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་ིཉྟེན་ཁ་ཆྟེན་པ་ོཡདོ། བག་རསི་བསྐརོ་རྒྱུ་སང་མྟེད་ཏུ་བཞག་རྒྱུ་མྟེད་པས། 

དྟེར་ད་ོསང་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་སྐྟེ་གངོ་ནས་ནད་
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སགོས་སནོ་འགགོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་རང་རང་ས་ོསའོ་ིམི་ཚ་ེལ་

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

ནད་རསི་ན།ི ནད་བྟེ་བྲག་གང་རུང་ག་ིམནར་བ་ཡནི་ན། ནད་གཞ་ིཆྟེ་རུ་མི་

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་ོསང་དྟེ་ཙམ་མྟེད། ནད་མནར་ཡུན་རིང་བྱུང་བ་དང་། ནད་

གཞ་ིཚབས་ཆྟེན་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་ཆྟེན་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་སན་གིས་ནུས་པ་མྱུར་བ་དང་། ནད་དག་སྐྟེད་མྱུར་བ་

སགོས་ཀ་ིགྲགོས་སུ་གྱུར་ག་ིཡདོ།

ཁྱད་པར་དུ་སྦྲུམ་མའ་ིགནས་སྐབས་ཀ་ིརིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས།

སྦྲུམ་མར་ཕྲུ་གུ་བཙས་མ་ཐུབ་པར་འགགས་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་སྐྟེས་ནས་

མ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ། བིང་བ་དང་། འཐབིས་པ། ཡརོ་ཐམོ་
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མམ་མག་ོཡུ་འཁརོ་བ། ལུས་ལི་བ་རྣམས་ལ་རིམ་གྲོ་གཏོ་བཅོས་མདརོ་

བསྡུས་ན།ི བྟེད་ཐུབ་ཚ་ེས་བདག་གཏྟེར་མདསོ་བ། དྟེ་ལྟར་མ་ཐུབ་ཚ་ེརྒྱལ་

མདསོ་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་ཁང་བུ་བརྟེགས་པའ་ིམད་ོདང་། གང་རུ་ལུང་བསན་

འདནོ། ཕྲུ་གུ་བུ་ལ་ཕལ་པ་ོཆྟེའ་ིམད་ོདང་། ཕྲུ་གུ་བུ་མརོ་ཉ་ིཁྲ་ིའདནོ། གངོ་

ལྟར་པག་གི་གླུད་གཟུགས་གང་ངམ་ཁིྱ་སྟེར་པོ་ལ། བནྟེའ་ིགོས་གྲྭ་ཆས་དང་

རང་ཐག་ཙམ་པ་ཐག་བྟེད། རོ་རྟེ་དང་གྲལི་བུ་བཀལ་ལ་ཤར་ལྷརོ་བསྐལ་

བར་བའ།ོ །འད་ིན་ིམ་དང་བསི་བར་ནད་རགིས་སགོས་མ་ིཡངོ་ཆྟེད་རིམ་

གྲོ་རགས་བསྡུས་ཙམ་ཞགི་ཡནི། ཞིབ་པ་ནད་རསི་ཐགོ་གསལ་བའ་ིརིམ་

གྲ་ོལྟར་གནང་བ་ཡནི་ན་ཕན་ཐགོས་ཆྟེ་བ་འབྱུང་ངྟེས་ཡནི་པས། ཚང་མས་

དལ་འབོར་ག་ིམ་ིལུས་རནི་ཆྟེན་ཐབོ་པ་འདརི་ནད་དང་གནདོ་པས་མ་ིགསོ་

ཤངི་། ལུས་སྟེམས་བདྟེ་བར་གནས་ཤངི་འད་ིཕའི་ིའདདོ་དནོ་ལྟེགས་པར་

སྒྲུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྟེན་པ་ོཡནི་པས་ས།ོ། །།



      འགན་ཁུར་བ་གཙ་ོབ།ོ འགན་འཛནི་བཀྲ་ཤསི་ཚ་ེརངི་ཕུ་ར།ི

        སོླབ་སོན་པ་གཙ་ོབོ།  སན་པ་གཙ་ོབོ་ཚ་ེདབང་རྟ་མགྲནི།

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

དྟེབ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐིད་འཛམོས།

བདོ་ཀ་ིགས་ོབ་རགི་པ་ལས་ནད་གཞ་ིསནོ་འགགོ་ཤྟེས་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་དྟེབ་ཕྟེང་འདི་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཨ་རི་མི་

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

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

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

སོླབ་སོན་པ།  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ལྷ་སོྒྲན།  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སན་རམས་པ་

བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།  སན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན།  སན་རམས་པ་ཡྟེ་ཤྟེས་མཁའ་འགྲ།ོ  སན་རམས་

པ་ཡྟེ་ཤྟེས་རོ་རྟེ།  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་བདྟེ་བྟེད།  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ནརོ་བུ།  སན་རམས་པ་རོ་

རྟེ་རབ་བརྟན།  སན་རམས་པ་སྐིད་འཛམོས།     

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

རམས་པ་བསུ་སང་ངག་དབང་སྦྱིན་པ།  སན་རམས་པ་རིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སན་པ་བསན་འཛནི་ཡྟེ་ཤྟེས།                  

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

སན་པ་ཉ་ིམ་ཚ་ེརངི་།


