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པགས་ནད།

དང་པ།ོ པགས་ནད་ཀྱི་ང་ོསྤདོ།

ཕྱིའྱི་པགས་པ་ནྱི། ལུས་མཛསེ་པར་བེྱད་པའྱི་ཡན་ལག་ཙམ་མ་ཡྱིན་

པར་ནད་གཞྱི་པགས་འགྲམས་ཤར་རྒྱས་སགོས་ནད་འཇུག་པའྱི་སོ་ཐགོ་

མ་ད་ེཡྱིན་པར་བརྟེན་འཕདོ་བསེན་གཅེས་སྲུང་ལ་བལོས་པའྱི་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཡང་འཇྱིག་རྟནེ་དུ་པགས་

པའྱི་ཁ་དགོ་ལ་དམྱིགས་ཏེ་སྒོ་བཏགས་སྣ་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ནྱི། མྱི་

རྱིགས་སོ་སའོྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་པགས་པའྱི་ཁ་དགོ་གང་ཡྱིན་པ་དརེ་བོ་ཡྱིད་

མ་ཚམི་པར་རྟགོ་པའྱི་གཞན་དབང་གྱིས་ཁ་དགོ་གཞན་དུ་སྒྱུར་བའྱི་དནོ་

མདེ་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་མང་པ་ོམངནོ་རྒྱུ་ཡདོ། ཕལ་ཆརེ་འཇྱིག་རྟནེ་པའྱི་

ཁམས་དང་མོས་པ་ད་ེདག་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ནས་འཇྱིག་རེྟན་མགོན་

པསོ་ངེད་ཅག་ལམ་སྣ་འདནེ་པའྱི་སླད་དུ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་པགས་པ་

སྲབ་ཅྱིང་འཇམ་ལ་གསརེ་གྱི་ཁ་དགོ་འད་བ་དང་། སྨན་བའྱི་སྐུ་མདགོ་

བཌཱཻུརྱ་སནོ་པའོྱི་ཚུལ་འཛནི་པ་ཡྱིན་སྙམ།                    

གཤམ་གསལ་ཡ་ང་བའྱི་པགས་ནད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་རང་གྱི་



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

ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཁ་དགོ་ད་ེནམ་འཐབོ་སྙམ་པ་ཡདོ་ན། ད་ལ་ནད་མེད་ཐ་མལ་

ཀྱི་པགས་པ་ཡདོ་པ་ད་ེཉྱིད་གཅེས་པར་བཟུང་དགསོ་པ་གལ་ཆ།ེ གང་

ལགས་ཤེ་ན། ནད་མེད་ཕྱི་པགས་ད་ེནྱི་ཕྱི་རལོ་ཁམས་ཀྱི་གནདོ་པའྱི་རྱིགས་

ལས་སྲུང་སོྐབ་བེྱད་མཁན་རྱིམ་པ་དང་པོ་ལ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ནང་

གྱི་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་གྱི་ལགོ་གྱུར་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་སོན་པའྱི་

མ་ེལངོ་ལ་བུ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། 

བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་སུ་པགས་པ་ནྱི་ཉེས་པ་རླུང་མཁྱིས་

གཉྱིས་ཀྱི་ཐུན་མངོ་གྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཁྱད་པར་མཁྱིས་པ་མདགོ་གསལ་

གྱི་གནས་ཡྱིན་ལ་དའེྱི་བྱདེ་ལས་པགས་པའྱི་མདགོ་གསལ་བར་བྱདེ་པ་ཡྱིན་

པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཁྱབ་བྱདེ་རླུང་རྒྱུ་བར་བྱདེ་པ་དང་། གནེ་རྒྱུའྱི་རླུང་གྱིས་

ལུས་ཀྱི་མདངས་དང་ཁ་དོག་གསལ་བར་བེྱད་པས་པགས་པའྱི་ནད་ལ་ཉེས་

པ་རླུང་མཁྱིས་གཉྱིས་ཀ་ལའང་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ། 

མདརོ་ན་ལུས་ལ་གནས་པའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྲྱིན་དང་ཆུ་སརེ་གདནོ་

ལ་སོགས་རྐནེ་གྱིས་ལུས་ཡངོས་ལ་འདག་ཞལ་བྱས་པ་ལ་བུའྱི་པགས་པའྱི་

གནས་གང་ཡང་རུང་བར་ཟ་འཕྲུག་ལངས་ཤྱིང་ཆུ་སེར་འཛག་པ་དང་། རང་

མདགོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ། བ་སྤུ་འབྱྱི་བ། ཤུ་ཐརོ་ཐནོ་པ་སགོས་མྱི་བཟདོ་པའྱི་

ཟུག་རྔུ་འབྱྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་པགས་ནད་ཅེས་བརོད་པ་ཡྱིན།



3པགས་ནད།

གཉྱིས་པ། རྒྱུ་རྐནེ།

པགས་པའྱི་ནད་ལ་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོཆ་ེཤསོ་བཞྱི་ཡདོ་ད།ེ ལྷན་སྐེས་སྲྱིན་

དང་། ཆུ་སརེ་གཉྱིས་འཕལེ་བ། གོ་བུར་གདནོ་གྱིས་གཙེས་པ། ཟས་སྤོད་

བསེན་ཚུལ་ལོག་པས་འདུ་བ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་འཁྲུགས་པ་

བཅས་ཡྱིན། 

དང་པོ་སྲྱིན་ནྱི། ཟས་སྤོད་མྱི་མཐུན་པ་དཀར་མངར་འ་ོམ་དང་ཞོ། 

ཀ་ར། བུ་རམ་ལ་སོགས་པ་བསེན་དགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྷན་སྐེས་སྲྱིན་

འཁྲུགས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་མཁྱིས་པའྱི་སྲྱིན་ནྱི་པགས་པ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་

པས་འདྱིའྱི་སྐབས་མཁྱིས་སྲྱིན་འཁྲུགས་པའྱི་དནོ་ཡྱིན་པ་དང་།

གཉྱིས་པ་ཆུ་སརེ་ནྱི། ཟས་སྐོམ་གཉྱིས་ལགེས་པར་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ལུས་ཟུངས་བདུན་གྱི་ཐགོ་མ་དྭངས་མ་དང་། དའེྱི་དྭངས་མ་ཁག་ཡྱིན་

པ་དང་། ཁག་ལའང་དྭངས་སྙྱིགས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་དྭངས་མ་ཤ་དང་། 

སྙྱིགས་མ་སྣདོ་མཁྱིས་སུ་གསགོ སྣདོ་མཁྱིས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཆུ་སརེ་དུ་གྱུར་

བ་ཡྱིན། ད་ེལ་ལྡང་ཚད་གང་ཟག་ས་ོསའོྱི་སྙྱིམ་པ་བཞྱི་ར་ེཡདོ་པར་གསུངས། 

ཆུ་སརེ་འཕལེ་བའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོནྱི་མ་ཞུ་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ སྣུམ་བཅུད་སགོས་

ཟསོ་དགས་པས་དྭངས་མ་གནས་སུ་མ་སྨྱིན་པར་ཆུ་སེར་རྒྱས་པར་བེྱད་པ་



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

ཡྱིན། ཆུ་སརེ་ད་ེཁྱད་པར་ཕྱི་པགས་ཤ་མདངས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པ་ད་ེལྷག་

པར་འཕལེ་བ་ལས་པགས་ནད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་སནོ་པ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་གདོན་ནྱི། པགས་ནད་ལ་ཟས་སྤོད་སྨན་དཔྱད་ཀྱི་གཉེན་

པའོྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ཙམ་བསནེ་ཀང་ཕན་སྐདེ་མངནོ་གསལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ནད་

འདྱི་ཕྱི་རྐནེ་གོ་བུར་གདནོ་གྱིས་གཙེས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ནས་ད་ེལར་

མཐུན་པའྱི་ཆ་ོག་ཕག་ལནེ་རྣམས་བསེན་དགསོ། ད་ེཡང་གདུག་པ་ཀླུའྱི་

གདནོ་ལ་ཕགོ་ཐུག་བྱུང་བས་ཁག་མཁྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆུ་སརེ་ནག་པོ་

ལུས་ལ་རྒྱས་པ་དང་། ཆུ་སེར་བསྲུལ་བས་ལུས་ཀུན་མ་རུང་བར་བེྱད་པ་

གསུངས་པ་ཡྱིན། 

བཞྱི་པ་འདུ་བ་འཁྲུགས་པ་ནྱི། སྤྱིར་རྣམ་པར་མ་གྱུར་བའྱི་གནས་

སྐབས་སུ་ཉེས་པ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་བརེ་གདུང་ཆ་ེབའྱི་ཕ་སྤུན་

དང་འད་བར་མཐུན་པར་གནས་པ་ཡྱིན་ལ། གལ་ཏེ་ཡང་ཞྱིང་གཡོ་བའྱི་

རླུང་དང་། རྣ་ོཞྱིང་ཚ་བའྱི་མཁྱིས་པ། ལྱི་ཞྱིང་བསྱིལ་བའྱི་བད་ཀན་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་འཕལེ་ཟད་འཁྲུགས་པའྱི་ཟས་སྐོམ་དམན་ལྷག་ལགོ་པར་བསེན་པ་

ཡྱིན་ན། དེ་དག་ནད་དུ་རྣམ་པར་གྱུར་ཏ་ེརླུང་པགས་ལ་འགྲམས་པས་རགེ་

བྱ་རྩུབ་ལ་བརེ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཁྱིས་པས་ཟ་འཕྲུག་བྱདེ་པ་དང་། ཤུ་

བ་ཐརོ་པ་ཐནོ་ཅྱིང་ཆུ་སརེ་དང་ཁག་མཁྱིས་འཛག་པ་ཡྱིན། བད་ཀན་གྱིས་
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པགས་ནད་བས་བལྡགས་དང་གཡའ་བ་བཅས་མངནོ་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན། ད་ེ

དང་ཟས་སྤོད་ཁྱད་པར་སདོ་སྣ་མང་བའྱི་ཁ་ཟས་དང་། དདོ་བཅུད་ཆ་ེབའྱི་ཤ་

རྱིགས། ཆང་ལ་སགོས་སྐྱུར་རྱིགས། འ་ོམ་ལས་བཟསོ་པའྱི་མངར་ཤས་ཆ་ེ

བའྱི་ཁ་ཟས། ནམ་དུས་ཚ་བའྱི་སྐབས་རལོ་བཅག་དགས་པ་སགོས་མདརོ་

ན་གཙ་ོབ་ོཁག་མཁྱིས་ཁམས་ལྷག་པར་འཕལེ་བའྱི་ཟས་སྤོད་རྣམས་ཀྱིས་

པགས་ནད་སྐདེ་པར་བེྱད་པ་ཡྱིན།

གསུམ་པ། དབེྱ་བ།

མན་རྒྱུད་ལའེུ་ ༦༡ ལས། པགས་ནད་ལ་དབེྱ་བ་ནྱི་ཤ་བཀྲ་དང་། གང་

ཤུ། མཛརེ་པ། ཟ་རངོ་། ཤུ་བ། སྲྱིན་ཐརོ། ངོ་ཤྱིག ངོ་ཁབས། ཁེྱ་མ་བཅས་

དབྱ་ེབ་དགུ་ཕ་ེཡདོ། 

བཞྱི་པ། ནད་རྟགས།

༡) ཤ་བཀྲ། 

 ཤ་བཀྲ་ནྱི་ཐགོ་མ་ལུས་ཀྱི་གནས་ངེས་མེད་ལ་སྐ་ཐྱིག་དནོ་ཏ་ེརསེ་སུ་

རྱིམ་བཞྱིན་མཆེད་ཅྱིང་ཚ་དུབ་འབྱུང་བ་དང་ཟ་འཕྲུག་ལངས་ནས་

ཤུན་པགས་ཕན་བུ་ཕ་ེགཏརོ་བ་ལར་ཀགོ་པ། 
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 དེ་བཞྱིན་ལུས་པོའྱི ་ཤ་

མདགོ་འགྱུར་ཏེ་ཤ་ཁ་ཁར་

འགྱུར་བ།  

 བེྱ ་བྲག་ཏུ ་རླུ ང ་ལས ་

གྱུར་བའྱི་ཤ་བཀྲའྱི་པགས་མདགོ་ནྱི་སྨུག་ལ་ནག་ཅྱིང་རྩུབ་པ་དང་། 

མཁྱིས་པ་ལས་གྱུར་བ་ནྱི་བ་སྤུ་འབྱྱི་ཞྱིང་མདོག་དམར་ལ་ཚ་འབྲབ་

བེྱད་པ། བད་ཀན་ལས་གྱུར་བའྱི་པགས་པ་གཡའ་བ་ས་ེཟ་འཕྲུག་ཆ་ེ

ཞྱིང་པགས་མདོག་སྐ་ལ་མཐུག་པ་ཡངོ་།

༢) གང་ཤུ།  

 པགས་ནད་གང་ཤུ་ནྱི ་

གང་གྱི་གཉའ་བའྱི་པགས་

པ་ལར་རྩུབ་པོ་ཆགས་པའྱི་

པགས་ནད་ཅྱིག་རདེ། 

 ཐགོ་མར་སྐ་ེདང་། མཇྱིང་པ། ལག་པའྱི་གནས་སུ་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ་

དང་འབྲུམ་སྱིབ་ཐནོ་གྱི་ཡདོ། 

 ཟ་འཕྲུག་ལངས་ནས་ཚ་འུར་རྒྱག་པ་དང་། སྦར་བྲད་བརྒྱབ་རསེ་

རྨ་སྐགོས་ལྱིང་ལྱིང་དུ་བུད་ནས་འགོ་གྱི་པགས་མདགོ་དམར་སྨུག་
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ཆགས་ཏ་ེཁག་འཛགས་པ། 

 པགས་མདགོ་སྐ་ལ་དཀྱིལ་སྲབ་པ་དང་། འཇམ་ཞྱིང་མཐའ་རྩུབ་ལ་

མཐུག་པ། མཆདེ་པར་བེྱད་པས་བས་བལྡགས་ཀང་ཟརེ་གྱི་ཡདོ།         

༣) མཛརེ་པ། 

 པགས་ནད་མཛརེ་པ་ལ་

ར་མཛེར་དང་ལུག་མཛེར་

གཉྱིས་ཀྱིས་དབྱ་ེཡདོ། 

 མཛེར་པའྱི་རང་བཞྱིན་

ནྱི། པགས་མདགོ་དཀར་འཇམ་ཆུང་བ་ཕལ་ཆརེ་རང་མཐྱིལ་སགོས་སུ་

བྱུང་བ་ལུག་མཛརེ་དང་། རྒྱ་མཛརེ་རམ་ར་མཛརེ་ནྱི་ནག་ལ་ཆ་ེབ་ཡདོ།

 མཛརེ་པ་སེལ་བའྱི་སགས་བཅོས་མན་ངག་ཏུ། ཁྱདེ་ཀྱི་ཕ་ནྱི་ར་ཛ་ཛ། ཁྱདེ་

ཀྱི་མ་ནྱི་རུ་ཛུ་ཛུ། ཁྱདེ་རང་སངེ་ཁངོ་ཁོག་རུལ་ཡྱིན། ཞསེ་པའྱི་སགས་འདྱི་

ཐ་ོརངས་ལ་ོསོང་དུས་གྲངས་མང་འདོན་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེདེས་བས་

ཀང་སེལ་དཀའ་ཚ་ེམཛརེ་ཁག་དབྱུང་བས་ཕན་པ་གསུངས།

༤) ཟ་རངོ་།

 ཟ་རོང་ངམ་རོ་ནྱི་ཕྱིའྱི་རྟགས་ལ་བལས་ནས་བཏགས་པའྱི་ནད་ཀྱི་

མྱིང་ཞྱིག་ཡྱིན།
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 པགས་ནད་དེ་ལ་བུ་ནྱི་

ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་མག་ོབ་ོདང་། 

བྱང་ཁོག ཡན་ལག་སེང་སྐྱི་

སྐགོས་དཀར་པོ་གོན་པ་ལར་

གནས་ངེས་མེད་དུ་བཟོད་གགས་མེད་པའྱི་ཟ་འཕྲུག་ལངས་ཞྱིང་

སྦར་འབྲད་བཏང་དགོས་པའྱི་གནས་སྐབས་རེས་སུ་ཁག་དང་ཆུ་སེར་

འཛགས་པ་ཡྱིན།

 མཐར་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་བུད་པ་དང་། པགས་ཤུན་ཕྱིར་ལྷུང་བ། པགས་པ་

སརེ་ག་གས་པ་སགོས་འགསོ་ཁྱབ་ཆ་ེབའྱི་པགས་ནད་རྱིགས་ཤྱིག་ལ་

ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ།

༥) ཤུ་བ།

 པགས་ནད་ཤུ་བ་ནྱི་ཐགོ་

མར་ལུས་ཀྱི་པགས་པ་གས་

ཤྱིང་རྩུབ་ལ་དདོ་ཆའེམ་ཡང་

ན་གྲང་ཞྱིང་གཡའ་བ་སེ་ཟ་

འཕྲུག་ཆ་ེབ་ཡངོ་།

 ཤུ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེནྱི་མག་ོབོ་དང་། སྣ་ཁུང་། ཁའྱི་མཐའ་འཁརོ། ཡན་
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ལག་སགོས་ཀྱི་པགས་པའྱི་ཐགོ་ཆུ་བུར་ཅན་གྱི་འབྲུམ་ཐརོ་དནོ་ནས་

རྣག་ཆུ་འཛག་པ་དང་། འགསོ་ཁྱབ་ཆ་ེབའྱི་ནད་ཅྱིག་རདེ།

 ལྷག་པར་བྱྱིས་པའྱི་ཁདོ་དུ་མཐངོ་བའམ་བྱུང་བ་མང་བའྱི་པགས་ནད་

ཅྱིག་རདེ། 

འཁྲུལ་སོ་བསལ་བ། གང་ཤུ་དང་། གཡན་པ། ཟ་རངོ་སོགས་ཟ་འཕྲུག་

ཅན་གྱི་པགས་ནད་ཡྱིན་པ་འད་ཡང་། གང་ཤུ་ནྱི་སྐྱི་སྐགོས་དཀར་ཡང་རྨའྱི་

པགས་པ་ནྱི་མཐུག་ལ་མཁགེས་པ་མེས་འཚགི་པ་ལར་གྱི་ཐརོ་པ་བྱུང་ནས་

རྱིམ་བཞྱིན་རྨ་རུ་འགྱུར་བ་དང་། གཡན་པ་ནྱི་སྐྱི་སྐགོས་དཀར་པ་ོལངས་

པའམ་མངོན་ཡང་རྨ་དང་པགས་པ་སོྙམས་པ་དང་། པགས་ནད་ཟ་འཕྲུག་

འབྱུང་ཞྱིང་ཆུ་སེར་འཛག་པའྱི་ནད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཟ་རངོ་ནྱི་རྨའྱི་པགས་པ་ལས་

དམའ་བའམ་རངོ་བུ་ཆགས་པ། བ་སྤུ་བྱྱི་ཞྱིང་གཡའ་བའམ་ཟ་བ། ཤ་མདོག་

ས་ོནག་འགྱུར་ཞྱིང་གཞན་ལ་འགོ་བར་འགྱུར་བའྱི་པགས་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན།

༦) སྲྱིན་ཐརོ།

 སྲྱིན་ཐརོ་ནྱི་གདངོ་སྐྲངས་

ཏེ་ཐརོ་པ་རེ་དཀར་ཞྱིང་ནག་

ལ་ཆ་ོལེབ་ཅན་དུ་བྱུང་བའྱི་

པགས་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན།
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༧) ངོ་ཤྱིག

 ངོ་ཤྱིག་ནྱི་གདོང་ལ་སྨེ་

བ་ལ་བུ་སྲབ་མོས་ཁྱབ་པའྱི་

པགས་ནད་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན།

 ད་ེལ་ང་ོཁབ་གྲ་ོཐྱིག་ཅན་

ཡང་ཟརེ།

༨) ཁབས། 

 ཁབས་ནྱི་པགས་མདགོ་

དཀྱུས་མ་དང་མྱི་འད་བར་སྐ་

ཐརེ་སྣ་ཚགོས་ཤར་བ་ཡྱིན།

༩) ཁེྱ་མ། 

 ཁྱ་ེམ་ཟརེ་བ་ནྱི་ངོ་གདངོ་སགོས་

ལ་པགས་མདགོ་གཅྱིག་གྱིས་མ་

ཁེབས་པར་སྲུབས་ལུས་པའྱི་ནད་

ཅྱིག་རདེ།
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 ཁབས་དང་ཁྱེ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་པགས་མདགོ་ནྱི་སྐ་ལ་རྩུབ་པ་ཡངོ་ཞྱིང་

རྱིམ་བཞྱིན་གགོ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡདོ།

 ལྔ་པ། བཅོས་ཐབས།

པགས་ནད་བྱེ་བྲག་སོ་སའོྱི་བཅོས་ཐབས་ཅུང་ཟད་མྱི་འད་བ་ཡདོ་

མསོ་ཀང་། སྤྱི་ཡངོས་ཀྱི་བཅསོ་ཐབས་ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ཐགོ་མར་

ཟས་སྐམོ་སྙམོས་པ་དང་བྱ་སྤོད་ཚུལ་ལྡན་ཞྱིག་བསནེ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ གལ་ཏ་ེ

ད་ེདག་གྱིས་ཀང་བཅསོ་མ་ཐུབ་ཚ་ེགས་ོརྱིག་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ལར་

ཁོང་སྨན་བསེན་པའམ། ཕྱི་ནས་པགས་ནད་ཡདོ་སར་བྱུག་སྨན་རྒྱག་པ་

དང་། ཆུ་ལུམས་བཅས་རྱིམ་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུ་ཡདོ།

དྲུག་པ། སནོ་འགོག

གནདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་རྱིགས།

གནོད་པའྱི་ཟས་སྐོམ་རྣོ་ལ་ཚ་བ་སོད་སྨན་རྱིགས།(Spices) 

དང་། སྐྱུར་རྱིགས་སྦྱི་ཡར་དང་ཆང་། སྐྱུར་རུམ་སྦརོ་བ།(Pickles) ད་ཏྱིག་

གམ་ཨྱིམ་ལྱི།(Tamarind) བཅས་དང་། བཏུང་བ་སྐོམ་ལས་ཆུ་མངར་

མའོྱི་རྱིགས་དང་།(Aerated drinks) འཚགི་ཇ།(Coffee) འ་ོམའྱི་ཐནོ་རྫས་
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རྱིགས།(Dairy Products) དཔེར་ན། ཞོ། ཕྱུར་བ། དར་བ། འ་ོམའྱི་སྤྱིས་

དང་བཅས། བརསོ་བསྲགེས་བྱས་པའྱི་ཞོག་ཁགོ(Chips) དྭངས་འབེྱད་

བྱེད་པའྱི་མངར་རྱིགས།(Refined Sugar) རྫས་སོྦར་བྱས་པའྱི་བཅོས་

མའྱི་ཁ་ཟས།(Processed foods with chemical additives) ཁ་ཟས་

འཚོས་དགས་པ།(Overcooked) སྣུམ་ཚལི་དང་བརསོ་འཚགི་ཅན་གྱི་

ཁ་ཟས། (Oily and fried food) སགོ་བཙངོ་། ར་ོལུམ་མ།(Brinjal) ཤ་

རྱིགས་ལས་ཕག་ཤ་དང་། ཉ་ཤ གང་ཤ སྱིག་སྲྱིན། འབུ་ཤཱ་མྱིག(Shrimp) 

བཅས་དང་། གཡསོ་སྦརོ་ཆདེ་དུ་ཇང་ཡུས་(Soy) དང་།  ཚུའུ།(Vinegar) 

མ་ཡ་ོནྱིས།(Mayonnaise) ས་ོང་། ཤྱིང་ཏགོ་འབྲྱི་ཏ་ས་འཛནི་དང་། ཆུ་ག་

གོན།(Watermelon) དང་སྐགོས་མཁགེས་ཤྱིང་འབྲས་ཀཱ་ཇུ། ཨལ་མནོ། 

བཱ་དཱམ་ལ་སོགས་པ་པགས་ནད་ཅན་ལ་གནདོ་པས་ངེས་པར་སོང་དགོས།

ཕན་པའྱི་ཟས་རྱིགས།

སྤྱིར་རླུང་སོགས་ཀྱིས་རྐེན་པས་པགས་པའྱི་རེག་བྱ་རྩུབ་ལ་སྐམ་

ཞྱིང་གས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དའེྱི་གཉེན་པརོ་འཐུང་བ་གང་མང་བསེན་

ན་ལུས་པོའྱི་པགས་པ་རྣམས་མཉེན་པོར་གྱུར་ཐུབ། དམྱིགས་བསལ་ལེ་

མོན་(Lemon) ཆུ་ཡྱིས་ཁག་གཙང་མ་བཟོ་པ་དང་། བྲུམ་ཤ་འམ་ཕར་

ཤྱིའྱི་འབྲུ་དང་།(Pumpkin seeds) སོ་མ་ར་ཛའྱི་འབྲུ།(Hemp seeds) 
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སྲན་མ་(ཅ་ན་)དང་སྲན་མའྱི་རྱིགས། ཉ་ཕྱིས་(Oyster) ཀྲོ་མ་ཀྲ།ོ སྐྱུར་

འབྲས།(Amla) ཨེ་ཝོ་ཁ་ཌ།ོ(Avocado) ཀུ་ཤུ ཚ་ལུ་མ། སར་ཀ(Walnut) 

ཨ་ོལྱིབ་སྣུམ།(Olive Oil) ཤྱིང་ཏགོ་ཀྱི་བྱི།(Kiwi) ཤྱི་ཏ་ཀྱི་ཤ་མོང་།(Shitake 

Mushroom) སོ་ཚལ་ལྗང་ཁུ་རྱིགས།(Green Leafy Vegetables) བཅས་

པགས་ནད་ལ་བཟང་བ་དང་སླར་པགས་ནད་མ་འབྱུང་བའྱི་སོན་འགོག་

ཐགོ་ཕན་ཐུབ།

སང་བང་བསན་པའྱི་སྤོད་ལམ།

 རང་ཉྱིད་སམེས་ཞྱི་བད་ེདང་བག་ཕབེས་ལྷདོ་པ་ོགནས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་ཡྱིན།

 ད་ེལས་ཟགོ་པ་དངངས་སྐྲག་དང་། སམེས་ངལ། དག་ཤུལ་གྱི་བྱ་བ་

རྣམས་སངོ་དགསོ།

 གནས་རླན་གྲང་དུ་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་སགོས་སངོ་དགསོ།

 ཞོགས་པའྱི་ཉྱི་འོད་ལ་བདུག་ན་པགས་ནད་གསོ་བར་ཕན།

 པགས་ནད་རྱིང་པའྱི་རྱིགས་ལ་བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས་དང་ཡང་ན་རང་

བྱུང་ཆུ་ཚན་གྱིས་ཕན་ཡནོ་ལྡན་པས་བསནེ་ན་ལེགས།
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བདུན་པ། ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།

 རྒྱུན་དུ་པགས་པའྱི་ནད་ཅན་རྣམས་ནས་བཟའ་བཏུང་ཚ་སྐྱུར་རྱིགས་

དང་སྤོད་ལམ་རླན་གྲང་ལས་ངེས་པར་འཛམེ་དགོས།

 ཁ་ཟས་ནང་ལན་ཚྭ་རྱིགས་ཉུང་ཙམ་བསནེ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

 རྒྱུ་ཆུ་སེར་དཀར་ནག་གྱི་རྐནེ་པས་པགས་ནད་གང་ཡྱིན་རུང་རླུང་ལ་

མར་རྱིང་དང་། མཁྱིས་པར་ཕག་ཚལི། བད་ཀན་ལ་སྦྲང་རྱི་བྱུག་ན་ཕན། 

 གཉན་རྱིམས་པགས་ལ་བབས་པ་མེ་དབལ་ལམ་མེ་ལེ་འཁོར་ལོ་ནྱི་

འག་ོནད་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེདམྱིགས་བསལ་གདངོ་དང་། མཇྱིང་པ། ཡན་

ལག་སགོས་ལ་པགས་དབྱྱིབས་ཟུར་མང་ཅན་གྱི་འབྲུམ་ཐརོ་ཐནོ་པ་

ཡྱིན། ད་ེཡྱི་ནད་རྟགས་སུ་བརེ་འདར་དང་། ཤ་པགས་གཡའ་ལ་ཚ་

ཙག་བྱདེ་པ། ལྷག་པར་དུ་མཚན་མ་ོཟ་འཕྲུག་ད་ེབས་ཆ་ེབ་དང་བྲད་

བྲད་བཏང་རསེ་སོར་དབྱྱིབས་ཟུར་མང་ཅན་གྱི་འབྲུམ་ཐརོ་དམར་

པོ་ལབེ་མོ་ཐནོ་པ་དང་ཚ་ཟུག་རྒྱག་པ། འབྲུམ་པ་དམར་ཞྱིབ་ཅན་ད་ེ

རདེ་པར་འཁརོ་ན་ཤྱིན་ཏུ་ངན་པས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགསོ།

 བྱྱིས་པའྱི་ནང་དུ་བེྱ་བྲག་ཁ་ཟས་འ་ོམ་དང་། ས་ོང་། བཱ་དམ། གྲ།ོ ཇང་

ཡུས། སྐགོས་མཁགེས་ཤྱིང་འབྲས་རྱིགས་དཔརེ་ན། སར་ཀ པ་ེཀན་



15པགས་ནད།

སར་ཀ ཨལ་མོན། རྣམས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཙམ་ཁ་ཟས་མྱི་འཕདོ་པ་

(Food allergy) ཁངོས་སུ་གཏགོས་པས་མ་མཆདོ་པར་ཡྱིད་གཟབ་

དང་། ཕྲུ་གུ་པགས་ནད་ཡདོ་པ་རྣམས་ནས་ཟས་སྐམོ་ད་ེརྱིགས་ངསེ་

པར་སངོ་དགསོ།

 ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་ཅན་འགའ་རེར་པགས་པ་རྩུབ་ལ་ཟ་འཕྲུག་

མང་བ་དང་། ཐརོ་པ་རྨ་ཅན་རྱིགས་སྣ་ཚགོས་ཐནོ་སྲྱིད་པས་དུས་

དུས་སུ་ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་མུ་མཐུད་

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

 སྤྱིར་ཟ་འཕྲུག་ལ་ཞའོྱི་རུ་མའམ་རབས་ཀྱིས་བཀྲུས་རསེ་ནྱིམ་པ་དང་། 

ནག་མཚུར། ཏྱིལ། གྱི་ཝང་བཅས་རབས་དང་སྦར་བའྱི་ལེྡ་གུས་བྱུགས།

 གཞན་ཡང་སོ་མ་ར་ཛ་དང་། ཤུ་དག ཙ་ིཏ་ཀ ལྱི་ཤྱི་བཅས་ལས་སྒྲུབ་

པའྱི་ཟོ་མར་དང་སྦར་ནས་བྱུགས་ན་ཤུ་བ་དང་ཟ་རོང་པགས་ནད་

རྱིགས་སེལ་ནུས།

 ད་ེབཞྱིན་དུས་རྒྱུན་དུ་མག་ོདང་ལུས་པོ་སགོས་གཡརེ་མའྱི་ཆུའམ། 

ཡང་ན་ཤུག་ཆུས་ཟ་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་སམ་གསུམ་བཀྲུས་ཐུབ་ན་

པགས་ནད་རྱིགས་ཀུན་ལས་སནོ་འགགོ་ཐུབ། མཐར་གངོ་གྱི་བྱ་སྤོད་

ཐུགས་སྣང་དང་མཉམ་དུ་པགས་པའྱི་ནད་ཅན་རྣམས་ནས་ཁོང་དུ་



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

བོད་སྨན་དང་ཕྱི་རུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཟོ་བསྐྲུན་གནང་

བཞྱིན་པའྱི་གཤམ་ཏུ་གསལ་བའྱི་བྱུག་སྨན་དང་ལུམས་སོགས་

བསནེ་ན་པགས་པའྱི་ནད་གཞྱི་ལས་གྲལོ་བར་རགོས་བྱདེ་ད།ོ།

རྨ་སྨན་རབ་འབྱོར། ཟབ་ལག་བརྒྱད་པ། མཁྱིས་བྱུག

པགས་བྱུག་སྦྲ་མ་ར།

གཉེར་དག་ག་མོ་ལྱི།

བདུད་རྱི་ལྔ་ལུམས།



17པགས་ནད།

བརྒྱད་པ། སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

པགས་ནད།  སྐྲན་དང་ཟ་འཕྲུག་ས་ཕུག་རྱིབ། །པགས་ནད་ཤུ་བ་ལ་སོགས་

པ། ཤ་པགས་ཕྱི་ཡྱི་ནད་བདུན་ནྱི། རྨནེ་བུ་ན་བ། ཤ་རྨནེ་སྐྲངས་པ། མཁྱིས་

པ་རྣག་ཏུ་གྱུར་པ། མེས་ཚགི་པ། རྒྱ་ཤུ། ཟ་རངོ་། ཆུ་སེར། པགས་འགྲམ་

དག་གྱི་ནད་ཡྱིན་ན།ོ །གཟའ་སྐར་ས་བདག་སགོས་ས་ཁམས་ཀྱི་གནོད་

པའྱི་ནད་རྱིགས་སགོས་ལ་རྱིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ནྱི། བྱདེ་ཐུབ་

ཚ་ེམ་མ་ོསྲྱིད་པའྱི་ཁམོ་མདསོ་གཏངོ་། ད་ེལར་མ་ཐུབ་ཚ་ེམ་མའོྱི་འཁྲུལ་

སྐངོ་གཏརོ་མ་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་གཙུག་གཏརོ་གདུགས་དཀར་དང་། སྤྱིན་

ཆནེ། ཀླུའྱི་སངས་སྐངོ་། མཆུ་ས་ེལྔ། རྣམ་འཇམོས། ཕག་རརོ་གྱི་གཟུངས་

གང་མང་འདནོ། ཀླུ་བསངས་དང་ཀླུ་གཏརོ་གཏངོ་། ཟན་ནམ་སག་གྱི་གླུད་

མཛ་ོའམ་ལུག་གྱི་གཟུགས་ལ། དར་མཚནོ་སྣ་ལྔ་དང་། དར་ཟབ་གསོ་ཆནེ། 

དམག་ཆས་ཀྱི་ཕུབ། ནད་པའྱི་གསོ་དང་བཅས་པ་ནད་པ་རང་རང་ས་ོསའོྱི་

སར་ཁའྱི་བདུད་གཅོད་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་བྱ། དའེྱི་རསེ་སུ་བྱདེ་ཐུབ་ཚ་ེ

བདུད་ཀྱི་ཞལ་བསྒྱུར་བྱ། ད་ེལར་མ་ཐུབ་ཚ་ེཤེས་སྙྱིང་བདུད་བཟགོ་བྱའོ། 

གཞན་ཡང་ནད་པ་རང་རང་སའོྱི་འབྱརོ་བ་ཆ་ེཆུང་ལ་དཔགས་པའྱི་བཀའ་



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

འགྱུར་དང་། འབུམ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཏོ་བཅོས་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་ེབྲག་པའྱི་རྱིམ་གྲ་ོརགས་

བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་པ་ནད་རྱིས་ཐགོ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་གྲ་ོགནང་བ་

ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངེས་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་སོན་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་བསན་པའྱི་དོན་གནད་

ཡོངས་རོྫགས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ལས་ཨ་རྱིའྱི་སྲྱིད་གཞུང་

ངམ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལ་ཚུལ་དང་མཐུན་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་མེད།

སོླབ་སོན་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་འགྲ།ོ  སྨན་རམས་

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

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

རོམ་སྒྱིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྱིས་རམས་པ་བསན་འཛནི་སྙན་གྲགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱིན་པ།  སྨན་རམས་པ་རྱིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཡེ་ཤེས།                  

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

སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།



ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་དབེ་ཕངེ་ཁག 

༡། དབུགས་མྱི་བདེ་བ། (Asthma)

༢། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི། (Diabetes)

༣། གྲུམ་བུ། (Arthritis)

༤། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པ། (Hep B)

༥། ཁག་རླུང་སོད་འཚངས། (Hypertension)

༦། སྦྲུམ་མའྱི་འཕོད་བསེན། (Pregnancy Care)

༧། ཕོ་འབྲས། (Stomach Cancer)

༨། གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད། (Tuberculosis)

༩། ཡོ་ག (Yoga)

༡༠། ཆམ་རྱིམས། (Cold & Flu)

༡༡། གཞང་འབྲུམ་ནད། (Piles)

༡༢། བཤང་འགགས་ནད། (Constipation)

༡༣། མགོ་ན་བ། (Headache)

༡༤། སྙྱིང་ནད། (Heart Disease) 

༡༥། ར་དཀར་ནད། (Nerve Disorder)

༡༦། པགས་ནད། (Skin Disorder)

༡༧། མོ་ནད། (Gynaecological Disorder)


