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ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད།

དང་པ།ོ ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ག་ོདནོ། 

བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནས་གཅངོ་ཆྱེན་ཟད་བྱེད་ཅྱེས་པའྱི་ནད་དྱེ་

ལ་དྱེང་རབས་སྨན་ལུགས་ནས་ Tuberculosis (TB) ཞྱེས་བརདོ་ཅྱིང་། 

འདྱི་ནྱི་ང་ཚའོྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་ཧ་ཅང་འགསོ་ཁྱབ་ཆྱེ་བའྱི་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན། 

གོ་གཅོང་ཆྱེན་པོ་ཟད་བྱེད་དམ་གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད་ལ་དྱེང་རབས་

སྨན་ལུགས་ནས་ Pulmonary Tuberculosis ཞྱེས་འབདོ་པ་ཡྱིན།

ག་ོཞྱེས་པ་ནྱི་ག་ོབ་གཡས་གཡནོ་གཉྱིས་ཏྱེ་ནད་འདྱི་ཕགོ་པའྱི་ཡུལ་

ལ་གོ་བ་དང་། {༡། ག་ོབའྱི་དཔྱེ་རྱིས།}  གཅངོ་ནྱི་སྤྱིར་ཟླ་བ་མང་པའོམ་ཡུན་རྱིང་

སོང་བའྱི་ནད་གཞྱི་རྱིང་པ་ལ་གོ་བ་ཡྱིན་ལ། སྐབས་འདྱིར་རྒྱུ་མ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་ཞྱིང་ཡུན་རྱིང་མནར་བའྱི་ནད་ཅྱིག་ལ་འཇུག ཟད་བྱེད་ནྱི་ནད་འདྱི་ཡྱིས་

ལུས་ཀྱི་ཟུངས་སོབས་ཟད་པར་བྱེད་པའམ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་བཅས་ལ་

བལོས་ནས་ “ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་” ཅྱེས་ནད་མྱིང་བཏགས་པ་ཡྱིན།
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༡། ག་ོབའྱི་དཔྱེ་རྱིས། 

གཉྱིས་པ། རྒྱུ་རྐྱེན།

རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོནྱི། གངོ་དུ་གསལ་བ་ལར། རྒྱུ་ནྱི་མ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བ་ཡྱིན་ཏྱེ། མ་ཞུ་བ་ཞྱེས་པ་ནྱི། ང་ཚསོ་དུས་ཡུན་རྱིང་པའོྱི་བར་ཟས་སྐོམ་

བསྱེན་སངས་མ་འགྱིག་པའམ། ཡང་ན་ལུས་པོའྱི་ནང་གྱི་འཇུ་བྱེད་མ་ལག་

གྱི་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའམ་འཇུ་སོབས་ཉམས་པའྱི་དབང་གྱིས་བཟའ་བཏུང་

ལོངས་སུ་སྤོད་པ་ཀུན་ཚུལ་བཞྱིན་འཇུ་མ་ཐུབ་པར་བརྟྱེན་ནས་བྱུང་བའྱི་

ནད་ཅྱིག་ལ་མ་ཞུ་བ་ཞྱེས་བརདོ་པ་དང་། དྱེ་ནྱི་ཁངོ་ནད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་

བ་ལ་བུ་ཡྱིན། འནོ་ཏྱེ་རྒྱུ་གང་ཞྱིག་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་རྐྱེན་

ངྱེས་པར་འཕྲད་དགསོ་པ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ཇྱི་བཞྱིན། གོ་གཅངོ་ཟད་བྱེད་

ཀྱི་རྒྱུ་དྱེར་གཤམ་གསལ་ཟས་དང་སོྤད་ལམ་ལགོ་པའྱི་རྐྱེན་བས་ནས་ནད་
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མངོན་དུ་གྱུར་བའམ་དངོས་སུ་ལྡང་བ་ཡྱིན་དུས། རྐྱེན་འདྱི་དག་ལ་རྒྱུན་དུ་

ནས་འགགོ་ཐབས་བ་དགསོ། 

སངོ་རྐྱེན་ཟས་རྱིགས།

	ཁ་ཟས་རྱིང་པ་སྱེ། ཉྱིན་ཞག་ལྷག་པའྱི་ཟས་དང་། འཁྱགས་སམ་

ནང་བཞག་དྲགས་པའྱི་ཟས། སྐྱུར་ཟས་ཏྱེ། ཆང་སྐྱུར་མོ་དང་། དྱེང་

དུས་སྙལ་སྦརོ་བས་པའྱི་ཟས། དཔྱེར་ན། སྐྱུར་རྱི་ཆྱེ་བའྱི་སྙལ་ཚལ་ 

(Pickle) ལ་བུ་བསྱེན་དྲགས་པ།

 མར་རྱིང་པ། སྱི་པན། རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་སྣ་ (Spicy food) མང་བའྱི་ཁ་

ཟས་སགོས་ར་ོཚ་བའྱི་རྱིགས་བསྱེན་དྲགས་པ།

 དྱེང་དུས་ཁ་ཟས་བཅུད་མྱེད་ (Junk food) དང་། ཁ་ལག་གང་མོ་

དང་རྱེན་པ། འཁྱགས་སམ་གྱི་ཆུ་བསྱིལ་རྱིགས་བསྱེན་དྲགས་པ།

སངོ་རྐྱེན་སྤོད་ལམ།

	དུ་བ་ཡདོ་སར་ཡུན་རྱིང་བསྡད་པའམ། ཡང་ན་ཐ་མག་གྱི་དུ་བ་དང་

གད་སྙྱིགས་མྱེར་སྱེག་པའྱི་དུ་བ་མང་པ་ོག་ོབའྱི་ནང་སངོ་བ།

	ག་ོཆམ་དུས་ཐགོ་ཏུ་མ་བཅོས་པར་འགམས་པ།

	སོ་གསུམ་སྱེ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སྤོད་ལམ་ཐལ་དྲགས་པ། 
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དཔྱེར་ན་སྱེམས་ངལ་བྱེད་དྲགས་པ། མཚན་མོར་གཉྱིད་ཞན་པ། 

ལུས་རལ་ལམ་རལོ་བཅག་བྱེད་དྲགས་པ་ལ་བུ།

	བཤང་བ་དང་། གཅྱིན་པ་སགོས་འབྱུང་སྐབས་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་

པའམ། ཡང་ན་མྱི་འབྱུང་བཞྱིན་དུ་བཙརི་དྲགས་པས་གཟུགས་པོའྱི་

ནང་གྱི་རླུང་འཁྲུགས་པ་དང་ཆམ་པ་རྒྱག་པ།

	ལུས་ཟུངས་ཀྱི་སྣུམ་བཅུད་ཟད་པ་སྱེ། དྭངས་མ་ཟད་པ་ {དྭངས་མ་ནྱི། 

ང་ཚསོ་ཟས་ཟོས་པ་དང་སྐོམ་འཐུང་བ་རྣམས་ཕོ་བའྱི་མྱེ་དྲདོ་ཀྱིས་མྱག་བཞུ་དྭངས་

སྙྱིགས་ཕྱེས་བའྱི་རྱེས་ཟས་ཀྱི་བཅུད་དམ་དྭངས་མ་དྱེ་ལ་ཟྱེར། དྱེ་ཡག་པོ་མ་བྱུང་

ན་ཁྲག་སོགས་ལུས་ཟུངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་མྱི་རྒྱས་པའམ་ཟད་པ་ཡྱིན།} དང་།  

ཁྱད་པར་དུ་མདངས་མཆགོ་ཟད་པ། {མདངས་མཆོག་ནྱི། ཟས་བཅུད་ཀྱི་

དྭངས་མ་མཐར་ཐུག་གམ་སྙྱིང་པོ་དྱེ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནུས་པ་ལུས་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་ཡདོ་པས་

ལུས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་དང་། བཀྲག་མདངས། སནོ་འགགོ་ནུས་པ། ནད་མྱེད་ཚ་ེརྱིང་གནས་

པ་ཐམས་ཅད་འདྱི་ལ་རག་ལས་ཏྱེ། རྒྱུན་དུ་ཟས་སྤོད་ལོག་པ་བསྱེན་དྲགས་པ་དང་

སྱེམས་ཁྲལ་དང་མྱ་ངན་སགོས་བས་དྲགས་ཚ་ེམདངས་མཆགོ་འདྱི་ཉྱིད་ཟད་པ་ཡྱིན།}
མདརོ་ན། ང་ཚསོ་ཉྱིན་རྱེའྱི་འཚ་ོབའྱི་ནང་། གངོ་དུ་བརདོ་པའྱི་ཟས་

སྤོད་ལོག་པ་རྣམས་ཡུན་རྱིང་བསྱེན་དྲགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལུས་ཁམས་

ནང་གྱི་ཉྱེས་པ་རླུང་མཁྲྱིས་བད་ཀན་སྤྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་རླུང་འཁྲུགས་ཏྱེ་



གློ་གཅློང་ཟད་བྱེད། 5

ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། དྱེས་ནང་གྱི་བུ་ག་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པས་འཇུ་བྱེད་ཀྱི་

མྱེ་དྲདོ་སོབས་ཉམས་ཏྱེ་ཟས་ཀྱི་བཅུད་རྫས་དྭངས་མ་རྣམས་ཚུལ་བཞྱིན་

སྨྱིན་མ་ཐུབ་པར་བརྟྱེན། ནད་འགོག་ནུས་པ་སོགས་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་མདངས་

མཆགོ་ཟད་པའམ་ཉམས་ཞན་དུ་སངོ་བ་དང་སྙྱིགས་མའྱི་ཆ་རྣམས་འཕྱེལ། 

དྱེ་དུས་གོ་བ་མྱི་བདྱེ་བ་སོགས་འབྱུང་ཡང་མ་བཅོས་པར་ཡུན་རྱིང་བཞག་

ཚ་ེག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་ནད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ།  ནད་རྟགས།

ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཁག་གཤམ་གསལ། 

 ག་ོརྒྱག་ནས་དྲག་སྐྱེད་མྱེད་པར་བདུན་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་ཕྱིན་པ།

 ལུད་པ་མཉམ་དུ་ཁྲག་ཐནོ་པ།

 ག་ོགཉན་ཡདོ་པའྱི་བྲང་ཁགོ་ཕགོས་ལ་ན་ཟུག་ལྡང་བ།

 འག་ོབའྱི་སྐབས་ཐང་ཆད་ས་བ། 

 དབུགས་བརྱེགས་པ།

 ཚ་བ་འཕར་བ། 

 མཚན་མོར་རྔུལ་ནག་མང་བ།

 གང་ཤུམ་རྒྱག་པ།



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

 ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་ཆག་པ།

 ཁ་ཟས་ཀྱི་དང་ག་ཞན་པ། བཅས་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

དྱེས་ན། གངོ་དུ་བསན་པའྱི་ནད་རྟགས་ཕལ་མ་ོཆྱེ་རང་ཉྱིད་ལ་ཡདོ་

ཚ་ེངྱེས་པར་དུ་ཕྱི་ལུགས་སྨན་ཁང་བསྐདོ་ནས་ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་ཡྱིན་མྱིན་

བརྟག་དཔྱད་བ་དགསོ་པ་ཡྱིན། ཕྲན་ཚགེས་སམ་ནད་ཆུང་ཚགས་ཞྱིག་ཡྱིན་

གྱི་རྱེད་སྙམ་ནས་སྨན་བཅོས་མ་བྱེད་པར་སྣང་མྱེད་བཞག་ན། གོ་གཅངོ་

ཟད་བྱེད་ཡྱིན་ཚ་ེནང་མྱི་དང་། བུ་ཕྲུག གཉྱེན་སྤུན། གགོས་པ།ོ ཁྱྱིམ་མཚསེ་
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དང་། སབོ་ཕྲུག་ཡྱིན་ན་འཛནི་གགོས་དང་། སྡདོ་ཁང་ངམ་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་

པའྱི་སབོ་གགོས་དང་། གྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་ན་ཆསོ་གགོས་དང་ཤག་རགོས་ཀུན་ལ་

འགསོ་ཁྱབ་འག་ོབའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེ་བས་དུས་ཐགོ་བརྟག་དཔྱད་བ་དགསོ།

བཞྱི་པ། བཅོས་ཐབས།

ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་ནྱི། དྱེང་རབས་སྨན་ལུགས་དང་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིག་

གཉྱིས་ཀ་ནས་བཅསོ་ཐབས་ཡདོ་པའྱི་ནད་ཅྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱེད་པ་ཡྱིན། 

ནད་འདྱིར་སྨན་བཅསོ་ཡུན་རྱིང་པ་ོབྱེད་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་དུས་སྨན་གཏངོ་བ་

དང་མཉམ་དུ་ནད་པའྱི་གཟུགས་པ་ོགས་ོརྒྱུའང་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡྱིན། བས་ཙང་

གཤམ་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཕན་པའྱི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་རྣམས་ནད་པས་ཉྱིན་ལར་

སྨན་བསྱེན་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་བསར་བས་ཚ་ེནད་འདྱི་ལས་མགགོས་པོ་

དྲག་བསྐྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ལུས་སོབས་ཀང་གས་ོབ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ནད་

པ་ས་ོསརོ་ཟས་སྤོད་གང་དང་གང་འཕྲདོ་ཀྱི་ཡདོ་མྱེད་ཤྱེས་འདདོ་དང་། ཕྱི་

ལུགས་སྨན་བཅོས་དང་མཉམ་དུ་བོད་སྨན་བསྱེན་འདོད་ཡདོ་ཚ་ེབོད་ལུགས་

སྨན་པ་བསྱེན་གཏུགས་བ་དགསོ། མྱི་གཞན་གྱིས་འདྱི་བཟའ་དང་མ་བཟའ་

ལམ་སནོ་འདྲ་མྱིན་ལ་རྣ་བ་མྱི་གཏདོ་པར་གཟབ་གཟབ་བ་དགསོ།



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

ཕན་པའྱི་ཟས་སྐམོ། 

	བ་ཕྱུགས་འ་ོམ། དྱེ་མྱེད་ན་རའྱི་འ་ོམས་ག་ོནད་ལ་ཕན་པས་ཉྱིན་ལར་

བསྐལོ་ནས་ས་དགངོ་ཕརོ་པ་གང་འཐུང་དགསོ། 

	པ་ོཚལ་ལ་བུ་ལ་ོམ་ལང་ཁུའྱི་ཚལ་རྱིགས་སསོ་པ་སྣུམ་བསྱེགས་མྱིན་

པར་རླངས་བཙསོ་སམ། ཡང་ན་ཆུ་བཙསོ་རྒྱག་ནས་ཉྱིན་ལར་བསྱེན་

པ་དང་། དྱེའྱི་མཉམ་སགོ་སྐ་ཅུང་ཟད་བླུགས་ན་ཕན་ཆྱེ།

 ནམ་དུས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ཏགོ་ཀུ་ཤུ་དང་ཚ་ལུ་མ་སགོས་སསོ་པ་

རྱིགས་ཉྱིན་ལར་བསྱེན་དགོས།

	ཤྱིང་ཏགོ་ལས་སྱེ་འབྲུས་ཕ་ོབ་དང་། རྒུན་འབྲུམ་དང་། སར་བུས་ག་ོ

བར་ཕན་པས་བསྱེན་དགོས།

	ར་ོམངར་བའྱི་སྦྲང་རྱི་ཚད་ལྡན་བསྱེན་དགསོ།

	སྣུམ་བསྱེགས་མྱིན་པར་ཁ་ཏྱིག་ཚདོ་མ་སྱེ་ར་ོཁ་ཏྱིག་གྱིས་སྱིན་དང་

རྱིམས་ལ་ཕན་པས་ཉྱིན་གུང་བསྱེན་དགསོ། 

	བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས་བསྱེན་པ་དང་། ལྷག་པར་སྣུམ་གྱི་མཆགོ་ཞུན་

མར་ཚད་ལྡན་ཐོ་རྱེངས་ལོ་སོང་དུས་ཉུང་ཉུང་བསྱེན་དགསོ། བ་

ཕྱུགས་ཀྱི་འ་ོམ་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཞུན་མར་དྱེ་བཟང་།

	གལ་ཏྱེ་ཤ་བསྱེན་གྱི་ཡདོ་ཚ་ེཉ་ཤ་དང་། ར་ཤ བ་ཤ ལུག་ཤ་བཅས་
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སྣུམ་བསྱེགས་མྱིན་པར་རན་པ་ོབསྱེན་དགསོ།

	ཉྱིན་ལར་ཟས་ཟསོ་པའྱི་རྱེས་དང་ཁ་སྐོམ་པའྱི་དུས་ལ་སྨན་གྱི་ཐགོ་

མ་ཆུ་ཁལོ་དྲདོ་འཇམ་རན་པ་ོབསྱེན་དགསོ།

	ཁ་ཟས་སུ་འབྲས་དང་། འབྲུ་རྱིང་ཐགས་པའྱི་རམ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་

བསྱེན་དགསོ།

དྱེ་ལས་བཟོླག་ཏྱེ་ཁ་ཟས་སུ་རྱེན་པ་དང་། སྐམ་པོ། མཁྲྱེགས་པོ། གང་

མ།ོ སྣུམ་དང་མྱེར་བསྱེགས་ཆྱེ་བ། དྱེང་དུས་རྫས་སྦརོ་འགོ་ཉར་ཚགས་

བས་པའྱི་ཟས་རྱིགས། ཁྱེངས་པ་ོསྱེ་དྱེང་དུས་ཕྱིའྱི་བླུག་སྣདོ་མཛསེ་ཅྱིང་ནང་

དུ་རླུང་གྱིས་བསྐངས་པའྱི་བཅུད་མྱེད་ཁ་ཟས་རྱིགས། ཚྭ་དང་སྐྱུར་རྱི་མང་

པོ་ཡདོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལུས་ཁམས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་

དུ་ག་ོབར་དུག་ལར་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ་པས་དུས་རྟག་ཏུ་སྤང་བར་བ་དགསོ།

ཕན་པའྱི་སྤོད་ལམ།

སྤོད་ལམ་ལ་ཡང་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སོྤད་ལམ་སྱེ་རྣམ་པ་

གསུམ་ཡདོ། དྱེ་གསུམ་པོས་རང་རང་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་སྐབས་ཐལ་དྲགས་

པའམ། ཡང་ན་ཅུང་ཟད་ལས་མྱི་འཇུག་པ། ཡང་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འཇུག་

པ་བཅས་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་རན་པོའམ་སོྙམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་བདྱེ་ཐང་གྱི་



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

ར་བ་ཡྱིན། འདྱིར་ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་ལ་ཕན་པའྱི་ས་ོགསུམ་གྱི་སྤདོ་ལམ་ནྱི།

	དབང་པ་ོལྔའྱི་ནང་གསྱེས་སྣ་བུག་ནྱི་གོ་བའྱི་མྱེ་ཏགོ་ཡྱིན་པས་རང་

གྱི་ཡུལ་དྲྱི་མ་ལས་མྱེ་འཚགི་པའྱི་དྲྱི་ངན་སགོས་སྣམོ་དྲགས་ཚ་ེག་ོ

བར་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ་པས་དྲྱི་ཞྱིམ་ལ་རན་པརོ་འཇུག་ན་ཕན་ཆྱེ།

	ཐ་ོརྱེངས་མཁའ་རླུང་དྭངས་ཞྱིང་གཙང་བས་རྱི་དང་ཤྱིང་སྡངོ་ཡདོ་སར་

ཚུདོ་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཉྱིན་ལར་གམོ་འགསོ་ཀྱིས་ལུས་རལ་བས་ན་ག་ོབར་

ཧ་ཅང་ཕན། འནོ་ཏྱེ་བང་རྒྱུག་སོགས་ལུས་ཁམས་འཁྲུགས་ཆྱེ་བའྱི་

ལུས་རལ་རྱིགས་དང་ཤུགས་ལས་རྱིགས་བ་རྒྱུ་མྱེད། 

	ཁ་ནས་གྱིང་བུ་སགོས་བཏང་དྲགས་པ་དང་། སྐད་ཤུགས་ཆྱེན་པོ་

བཤད་དྲགས་པ་ནྱི་ག་ོབར་གནདོ་པས་སྐད་ཤུགས་ཆྱེ་ཆུང་སྙམོས་པ་ོ

དགསོ་པ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་ག་ོབ་དང་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བར་འབྲྱེལ་

བ་ཡདོ་པས་དབུགས་སྦངོ་རན་པ་ོབྱེད་དགསོ་པ་གལ་ཆྱེ།

	ནད་པ་ཚརོ་གཉྱིད་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡྱིན་པས་མཚན་མོ་ཕྱི་པ་ོམ་བསྡད་

པར་དུས་སུ་གཉྱིད་ལྱེགས་པར་ཁུག་ཚ་ེལུས་སྱེམས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་

དུ་ག་ོབར་ཕན། འནོ་ཏྱེ་སོས་ཀ་སྱེ་སྤྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ ༥ མ་གཏགོས་དུས་

གཞན་ལ་ཉྱིན་མོའྱི་སྐབས་གཉྱིད་ཅུང་ཟད་ཉལ་ན་ལུས་ཁམས་ནང་

རླུང་འཕྱེལ་བ་དྱེ་ཞྱི་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་པས་ཕན།
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	སྨན་བཅོས་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡདོ་པ་དྱེ་མ་བརྱེད་པ་དང་དུས་འགངས་

མྱེད་པར་བྱེད་དགསོ་པ་དང་། སྨན་མ་ཟ་བའྱི་གངོ་དུ་སངས་རྒྱས་

སྨན་བླ་ཡྱིད་ལ་བསོམས་ནས་སྨན་བླའྱི་གཟུངས་སགས་སོགས་

བཟླས་ཚ་ེཕན་ཆྱེ།

	དུས་ངྱེས་མྱེད་དྱེ་དཔྱེར་ན་མཚན་མོའྱི་དཀྱིལ་ཡར་ལངས་ནས་ཟས་

བཟའ་བ་སགོས་མ་ཡྱིན་པར་ས་ཉྱིན་དགངོ་གསུམ་གྱི་ཁ་ཟས་དུས་

ཐགོ་བསྱེན་ན་ཕན་ཆྱེ།

	རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་གོང་ཁྱྱེར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བུ་མཁའ་རླུང་འབགས་བཙགོ་

ཆྱེ་བའྱི་ཡུལ་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོསྡདོ་པ་དང་། དུ་བ་ཆྱེས་ཆྱེར་ཡདོ་པའྱི་

གནས་དཔྱེར་ན་ཁང་པའྱི་ནང་བསང་རྫས་བཏང་དྲགས་པ། བཟ་ོགྲྭ་

དང་གད་སྙྱིགས་མྱེ་སྱེག་གྱི་ས་ཆ་ཉྱེ་འགམ་ལ་ཡུན་རྱིང་སྡདོ་པ། དྱེ་

བཞྱིན་ཐ་མག་གྱི་དུ་བ་ཁགོ་པའྱི་ནང་སངོ་དྲགས་པ་སགོས་ཀྱིས་ག་ོ

བར་ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་པས་ཡུལ་དྱེ་དག་སྤངོ་ནས་ཁ་རླུང་གཙང་མ་དང་

དུ་བ་མྱེད་སར་བསྡད་ན་ཕན་ཆྱེ།

	ཉྱིན་ལར་ལུས་ཁམས་གཙང་ཁྲུས་ཡག་པོ་བས་ན་ལུས་ཁམས་ཀྱི་

མྱེ་དྲདོ་རྒྱས་ཏྱེ་ཁ་ཟས་འཇུ་སབོས་འཕྱེལ་བས་ཕན་ཆྱེ།

	ནད་འདྱིའྱི་ཐགོ་སྱེམས་ངལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་སྱེམས་ལ་མྱ་ངན་



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

དང་སྡུག་བསལ་བྱེད་དྲགས་པ། སྱེམས་གུ་དགོས་པ་ོབྱེད་པ། རང་

ཉྱིད་སྐོན་གྱི་གངོ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་བལས་ནས་རང་གྱིས་རང་ལ་མྱི་དགའ་

བ་བྱེད་པ་དང་། ཁོང་ཁྲོ་དང་ཞྱེ་སྡང་ཆྱེ་བ་སགོས་ཀྱིས་ནད་ཀྱི་དྲག་

བསྐྱེད་ལ་འགགོ་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆྱེན་པ་ོའབྱུང་གྱི་ཡདོ་སབས། དྱེ་ལས་

བཟླགོ་ཏྱེ་སྱེམས་གུ་ཡངས་པ་ོདང་། མྱི་འཁྲུགས་པ་སྙམོས་པ། ཞྱི་

ཞྱིང་འཇམ་པའྱི་ངང་གནས་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཕན།

	གཞན་དང་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར་གཅྱིག་པུར་སྡདོ་པའམ། ཡང་ན་

བཤད་ཀང་ཚགི་རྩུབ་དང་མྱི་སྡུག་པ་ཁ་ོན་བརདོ་པ་ཡྱིན་ན་ཤྱིན་ཏུ་

གནོད་པས། དྱེ་ལས་བཟླགོ་ཏྱེ་གཞན་དང་མཉམ་ཏུ་སྤོ་ཚགི་ལྡན་

པའྱི་གཏམ་གྱེང་དང་། སྙན་པའྱི་ཚགི་གྱིས་སྨྲ་བར་བས་ན་ལུས་

སྱེམས་གསོ་བར་ཧ་ཅང་ཕན།

ལྔ་པ། དྱེང་རབས་སྨན་བཅསོ་དང་བདོ་སྨན་ཟུང་བཅསོ་བྱེད་

པའྱི་ཕན་ཡནོ།

ག་ོགཅོང་ནད་པ་རྣམས་ནས་དྱེང་རབས་སྨན་བཅོས་ཐགོ་བོད་ལུགས་

གས་ོརྱིག་སྨན་བཅསོ་བསྱེན་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆྱེན་པ་ོཡདོ་པས་ནད་

པ་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་དྱེ་ལར་ལག་བསར་བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་
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པ་ནས་བལས་ན་འག་ོབ་མྱི་རྣམས་ལུས་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་བ་གཅྱིག་མཚུངས་

ཡྱིན་ཡང་རང་བཞྱིན་ཆ་ནས་གཅྱིག་པ་མྱིན་པར་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་སྱེ་དཔྱེར་ན། 

རླུང་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། མཁྲྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན། བད་ཀན་རང་བཞྱིན། ལྡན་

པའྱི་རང་བཞྱིན། འདུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་བཅས་མྱི་ས་ོསའོྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་འདྲ་

བ་ཡདོ་པ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་ན་ཚའྱི་དབང་དུ་བས་ནའང་། ནད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་

ཡང་ནད་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་། ལུས་སབོས། གནས། ནད་པའྱི་ལ་ོཚད། ཕ་ོབའྱི་འཇུ་

སབོས་ཆྱེ་ཆུང་སགོས་ཁྱད་ཆསོ་མྱི་འདྲ་བ་ས་ོསརོ་ཡདོ་སབས་ར་དནོ་དྱེ་དག་

གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་བདོ་ལུགས་སྨན་པས་ནད་པར་བཅོས་ཐབས་བྱེད་

བཞྱིན་ཡདོ་པ་རྱེད། བས་ཙང་ག་ོགཅངོ་ནད་པས་དྱེང་རབས་སྨན་བཅསོ་ཁ་ོ

ན་ཡུན་རྱིང་པ་ོབསྱེན་སྐབས་ནད་འབུ་བསལ་བའམ་ཉུང་དུ་སངོ་བ་དངོས་

འབྲྱེལ་ཡྱིན་ནའང་། ནད་པའྱི་གཟུགས་པའོྱི་ནང་གྱི་དནོ་སྣདོ་ཕ་ོམཆྱིན་མཁལ་

མ་སོགས་བྱེད་ནུས་ཉམས་པ། ཟས་ཀྱི་དང་ག་ཞན་པ། མཁྲྱིས་ཁུ་འཕྱེལ་བ། 

ལྤགས་མདངས་ཉམས་པ། ཤ་རྱིད་པ། གཉྱིད་ཡྱེར་བ། རྣ་བ་འུར་བ། གདངོ་

ལ་ཐརོ་པ་ཐནོ་པ། དྲན་ཤྱེས་མྱི་གསལ་བ་སགོས་ཞརོ་སྐོན་གྱི་དཀའ་ངལ་

མང་པ་ོབྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་ཡདོ་པར་བརྟྱེན། སྨན་བཅསོ་ཟུང་འབྲྱེལ་བས་

ན་དཀའ་ངལ་དྱེ་དག་མྱི་འབྱུང་བར་འགགོ་པ་དང་། ག་ོབའྱི་བྱེད་ལས་གས་ོབ། 

ཕ་ོམཆྱིན་མཁལ་མ་བདྱེ་སྲུང་བྱེད་པ་སགོས་ཕན་ཐགོས་ཆྱེན་པ་ོཡདོ་པས་དྱེ་
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ལར་འབད་དགོས་པ་གལ་ཆྱེ།

དྲུག་པ།  སོན་འགོག

སྤྱིར་བཏང་གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད་ཀྱི་སོན་འགགོ་བ་ཚུལ་ལ་གཞུང་

འབྲྱེལ་དང་གཞུང་འབྲྱེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་བདྱེ་རའྱི་ཚོགས་པ་

དང་། འཕྲདོ་བསྱེན་ཚོགས་པ་ཆྱེ་ཆུང་ཀུན་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དུས་ནས་

དུས་སུ་རྒྱུ་ལམ་དང་ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་སོ་ནས་ག་ོརྟགོས་གང་མང་སྤྱེལ་

དགསོ་པ་དྱེ་ཐབས་ལམ་གལ་ཆྱེན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡྱིན་ཡང་། དྱེ་ལས་གལ་

ཆྱེ་བ་ནྱི། ཕྲུ་གུ་མ་འབར་གནས་སྐབས་ལ་གོ་གཅངོ་ཟད་བྱེད་ནད་ཀྱི་སནོ་

འགོག་སྨན་ཁབ་དུས་ཐགོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ནད་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་

ཀྱི་དུས་རྱིམ་ཚུལ་བཞྱིན་བ་དགོས་པ། རྒྱུན་ལྡན་ས་དགོང་ལུས་རལ་བྱེད་པ་

དང་། ཤྱིང་ཏགོ་དང་ས་ོཚལ་སསོ་པ་བསྱེན་པ། ཆུ་ཁོལ་དྲདོ་འཇམ་འཐུང་

བ་སགོས་མྱི་རྱེ་ང་ོརྱེ་ནས་འཕྲདོ་བསྱེན་ལ་ད་ོསྣང་དང་འགན་ཁུར་དགསོ་པ་

ནྱི་གནད་འགག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་གྱི་ཐབས་འཇུས་ཡག་

ཤསོ་དང་གལ་ཆྱེ་ཤསོ་ཀང་ཡྱིན་པར་བརྟྱེན། གཤམ་གསལ་ག་ོགཅངོ་ཟད་

བྱེད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཐབས་ལམ་ཁག་མང་ཚགོས་ནས་ལག་བསར་དགསོ་

པའྱི་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཕ་ོབའྱི་མྱེ་དྲདོ་སྲུང་དགསོ་པ།

ང་ཚསོ་ཉྱིན་ལར་ཟས་དང་སྐམོ་གང་བསྱེན་པ་རྣམས་མྱགས་པ་དང་། 

བཞུ་བ། འཇུ་བ། དྭངས་སྙྱིགས་ས་ོསརོ་ཕྱེས་པར་བྱེད་མཁན་གྱི་ནུས་པ་དྱེ་ལ་

མྱེ་དྲདོ་བརདོ་པ་ཡྱིན། མྱེ་དྲདོ་དྱེ་ང་ཚའོྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡངོས་རྫགོས་ལ་

གནས་ཡདོ་ནའང་གལ་ཆྱེ་ཤསོ་ཕ་ོབའྱི་མྱེ་དྲདོ་དྱེ་རྱེད། དྱེ་ནྱི་ཐབ་ཀྱི་མྱེའྱི་ནུས་

པ་ལ་བུ་ཡྱིན། དྱེ་ཉྱིད་སབོས་དང་ལྡན་ན་ཟས་སྐམོ་གང་བསྱེན་པ་ཐམས་ཅད་

ཕ་ོབས་ལྱེགས་པར་འཇུ་བ་མ་ཟད། ཟས་ཀྱི་བཅུད་རྫས་ཐམས་ཅད་ཚུལ་

བཞྱིན་སྨྱིན་ཏྱེ་སནོ་འགགོ་ནུས་པ་སགོས་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་སོབས་དག་ཀང་

རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བརྟྱེན། ནད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འགསོ་ནད་ག་ོགཅངོ་ཟད་

བྱེད་སགོས་ནད་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་ན་བའམ་འགགོ་སྲུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། མདརོ་

ན། མྱེ་དྲདོ་ནྱི་ང་ཚའོྱི་ལུས་ཁམས་ནད་མྱེད་བདྱེ་ཐང་དང་ཚ་ེརྱིང་པ་ོཡངོ་བའྱི་

རྨང་གཞྱི་ལ་བུ་ཡྱིན་པས། དུས་རྟག་ཏུ་ལུས་ཁམས་ཀྱི་མྱེ་དྲདོ་ཡག་པ་ོསྲུང་

དགསོ་པ་ནྱི་འཕྲདོ་བསྱེན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གནད་འགག་ཆྱེན་པ་ོརྱེད། 

འ་ོན་མྱེ་དྲདོ་དྱེ་ཇྱི་ལར་སྲུང་དགསོ་པ་ཡྱིན་ཞྱེ་ན། རྒྱུན་དུ་ནས་ཟས་

སྐམོ་ནུས་པ་ཡང་ལ་དྲ་ོབའྱི་རྱིགས་ཏྱེ། ཚལ་ལང་ཁུ་དང་། སགོ་པ། བཙངོ་། 

ས་སྨུག ལ་ཕུག་སོས་པ། ནས་རམ། ཤྱིང་ཏགོ་ཚ་ལུ་མ། སྱེ་འབྲུ། ཀུ་ཤུ། ཆུ་

བསྐལོ་དྲདོ་ཡདོ་པ། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་བད་ཀན་གྱི་



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

སྨན་ཇ་དྱེས་ཕ་ོབའྱི་མྱེ་དྲདོ་གསོ་བར་ཡག་པ་ོཡདོ་པས་ས་དགངོ་འཐུང་བ། 

ལུག་ཤ་དང་བ་ཤ་ཡདོ་པའྱི་གོའམ་ཡུ་གུ (Oat) ཐུག་པ་ས་པོ་སོགས་བསྱེན་

དགསོ་པ་མ་ཟད། གང་བསྱེན་པ་དྱེ་ཡང་ཚད་གཞྱི་རན་པའོྱི་ས་ོནས་བཟའ་

དགོས་པ་ལས་དུད་འགོ་ཕག་པ་ནང་བཞྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཟསོ་ཚ་ེདྱེས་

ཕ་ོབར་གནདོ་ནས་ན་ཚའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། དྱེ་བཞྱིན་རྟག་པར་ཟས་འཇུ་

ཁག་པ་ོསྱེ་ཤྱིང་ཏགོ་མ་སྨྱིན་པ་དང་། ཚལ་སགོས་རྱེན་པ། ཟས་སྐམོ་མངར་

མའོྱི་རྱིགས། ཕག་ཤ་ལ་བུ་ཞག་ཚལི་ཆྱེ་བའྱི་ཟས་རྱིགས། གང་མོའྱི་རྱིགས། 

ས་ོངད་དྱེ་ཚལ་རྱིང་པ། ཁྱེངས་པ་ོསྱེ་བཅུད་མྱེད་པའྱི་དྱེང་དུས་མགགོས་ཟས་

དང་རྔན་པ་ལ་སོགས་པ་བསྱེན་དྲགས་ན་ཕ་ོབའྱི་མྱེ་དྲདོ་ལ་ཧ་ཅང་གནདོ་ནས་

ཕྱིས་སུ་ཕ་ོབའྱི་འབྲས་ནད། ག་ོགཅངོ་། གཅྱིན་སྙྱི། ཁྲག་ཤྱེད་སགོས་ན་བ་ཡྱིན། 

སྤོད་ལམ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ས་ཆ་བརླན་གཤྱེར་ཡདོ་སར་ཡུན་རྱིང་

འདུག་པ། ཆུ་བསྱིལ་ནང་བཞུགས་དྲགས་པ། ལུས་འཁྱགས་ཆྱེ་བ། དུས་

མ་ཡྱིན་པར་ཟས་བསྱེན་པ། སར་བཟའ་མ་མྱངོ་བའྱི་ཟས་མང་དུ་བསྱེན་པ། 

ཟས་ས་མ་མ་ཞུ་སྱེང་ཡང་བསྐར་ཞྱིག་བཟསོ་པ། ལུས་ལ་རལོ་བཅག་མྱེད་

པར་དལ་བ་འདུག་པ། ལུས་གཙང་ཁྲུས་ཞན་པ། མཚན་མ་ོགཉྱིད་ཉུང་བ་

དང་། དྱེ་བཞྱིན་སྱེམས་རྒྱུད་ལ་མྱ་ངན་དང་། ཁངོ་ཁྲ།ོ འདདོ་ཆགས་ལ་སགོས་

པ་སྱེམས་ལ་འཁྲུགས་ཆ་ཆྱེ་དྲགས་ན་ལུས་ཀྱི་མྱེ་དྲདོ་དང་སནོ་འགགོ་ནུས་
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པ་ལ་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་དྱེང་དུས་ཚན་རྱིག་པས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་བརྒྱུད་ཤྱེས་

རོྟགས་བྱུང་ཡདོ་སབས་སྱེམས་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་ཐགོ་ལའང་འབད་དགོས།

ནད་འདྱིའྱི་སངོ་རྐྱེན་དངོས་རྣམས་སྤངོ་དགསོ་པ།

གོང་དུ་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་སངས་སྐོར་བཤད་པ་ལར། གོ་

གཅོང་གྱི་ནད་འདྱི་ན་བར་མྱི་འདདོ་ན་གངོ་དུ་བཤད་པའྱི་ནད་འདྱིའྱི་རྐྱེན་

དངསོ་སྐབས་ཀྱི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་ལགོ་པ་དྱེ་དག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚའེྱི་

ནང་འགགོ་པའམ། ཡང་ན་ཉུང་དུ་གཏངོ་ཐབས་བ་དགསོ་པ་ཡྱིན། དྱེ་ནྱི་

ཐབས་ལམ་ཡག་ཤསོ་དྱེ་ཡྱིན། བདོ་པའྱི་གཏམ་དཔྱེ་ལ། མྱི་ནད་ཐམས་

ཅད་བཟའ་ནད་ཡྱིན། །རྟ་ནད་ཐམས་ཅད་རྒྱུག་ནད་ཡྱིན། །ཞྱེས་པ་དྱེ་དྱེང་

སང་འཛམ་གྱིང་གྱི་འཕྲདོ་བསྱེན་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་ན།  དངསོ་གནས་

བསབ་བ་རྱིན་ཐང་ཆྱེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡདོ།

དྱེང་རབས་གསོ་རྱིག་ནས་གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད་མཚནོ་པའྱི་འགསོ་

ནད་ཐམས་ཅད་ང་ཚའོྱི་མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱིའྱི་ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་

གཟུགས་པའོྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ན་བ་དང་། དྱེའྱི་འགགོ་ཐབས་

ལ་གཟུགས་པའོྱི་ནང་གྱི་ཁྲག་རྱིགས་དཀར་པོ་ལས་ཐནོ་པའྱི་སནོ་འགགོ་

ནུས་པའམ་ནད་འགོག་ནུས་པ་དྱེ་སོབས་དང་ལྡན་པའམ་ཚད་གཞྱི་ཡག་



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

པ་ོདགསོ་པར་མྱེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཅྱེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། བདོ་ཀྱི་གས་ོ

བ་རྱིག་པའྱི་ནང་གྱི་ཟས་སྐོམ་དང་སོ་གསུམ་བསབ་བ་རྣམས་ང་ཚསོ་མྱི་

ཚའེྱི་ནང་ཚུལ་བཞྱིན་ལག་བསར་བས་ན་ནད་འགགོ་གྱི་ནུས་པ་ལ་ཅྱི་སྨསོ། 

ལུས་ཁམས་སྤྱིྱིའྱི་བདྱེ་ཐང་ལ་ཕན་ཞྱིང་སྨན་ཅྱི་ཡང་བསྱེན་མྱི་དགསོ་པར་

ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་དྱེ། སྨན་གཞུང་ལས། རྟག་ཏུ་ཕན་པའྱི་ཟས་དང་སོྤད་ལམ་

རྣམས། །ཉམས་ལྡན་བསྱེན་པར་བྱེད་ན་ནད་མྱི་འབྱུང་། །ཞྱེས་གསུངས།

རྒྱུན་ལྡན་ནས་རྱིམས་ནད་སྲུང་ཐབས་ལག་བསར་དགོས་པ།

ནམ་རྒྱུན་བོད་ལུགས་སྨན་པའྱི་ཁ་དཔྱེ་ལ། འགོས་ནད་ཐམས་ཅད་

རྱིམས་ནད་ཡྱིན། ཞྱེས་པ་ལར། ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་ནད་གཞྱི་འདྱི་མྱི་གཅྱིག་

གྱིས་གཅྱིག་ལ་རྱིམ་གྱིས་འགསོ་ཏྱེ་མཆྱེད་པའམ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་

གདལ་འག་ོབར་སངོ་། ང་ཚསོ་ནད་འདྱི་ལ་གཟབ་གཟབ་དགསོ་པ་མ་ཟད། 

གཤམ་དུ་རྱིམས་ནད་སྲུང་བའྱི་སྤོད་ལམ་རྣམས་རང་ཉྱིད་ནས་ལག་བསར་

དང་། མྱི་གཞན་དག་ལའང་ལམ་སནོ་བ་དགསོ།  

 རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐྱེའམ་ལུས་ལ་བླ་མས་རྫས་སགས་ལས་བསྒྲུབས་པའྱི་

སྲུང་འཁོར་དང་། སྨན་གྲུབ། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བཞྱིན་

པའྱི་བདོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སྲུང་འཁརོ་ཁག་དཔྱེར་ན། ཉྱེས་པ་ཀུན་ཐུབ། 
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བསྐྱེད་པ་བཞྱི་ལྡན་སགོས་དང་། སྨན་གྱི་སྲུང་འཁརོ་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་

བུ་བཅས་དུས་རྟག་ཏུ་བཅྱིང་པའམ་གདགས་པ་ཡྱིན་ན་གོ་གཅོང་ཟད་

བྱེད་ནད་ལས་འགགོ་སྲུང་ཐུབ་པར་ཕན་ཆྱེ། 

	བདོ་ལུགས་ནས་བས་ན། གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད་སགོས་རྱིམས་ནད་

འགསོ་ཁྱབ་འག་ོབའྱི་ལམ་ལ་ཁ་དང་། སྣ་བུག་གཉྱིས། མྱིག་གཉྱིས། 

རྣ་བ་གཉྱིས། འགོ་ས་ོགཉྱིས། བ་སྤུའྱི་བུ་གའྱི་ས་ོབཅས་མཆྱེད་ལམ་

མྱི་འདྲ་བཅུ་ཙམ་གསུངས་པ་བཞྱིན། སྐབས་བབ་གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད་

དང་འབྲྱེལ་བའྱི་མཆྱེད་ལམ་ནྱི་སྣ་བུག་དང་ཁ་གཉྱིས་ཡྱིན་པར་བརྟྱེན། 

མྱི་ནད་མྱེད་ཅྱིག་གྱིས་སྨན་ཁང་དུ་གོ་གཅོང་ནད་པ་ཐུག་འཕྲད་

སོགས་བསོྐད་སྐབས་ངྱེས་པར་དུ་སྤུས་ཚད་ལྱེགས་པའྱི་ཁ་རས་གནོ་

པ་དང་། མ་འག་ོསནོ་ལ་སྣ་བུག་གཉྱིས་ལ་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུའྱི་དྲྱི་

བསྣམས་པ། དྱེ་བཞྱིན་ནད་པའྱི་ངོས་ནས་ཀང་མ་དྲག་བར་དུ་ཁ་རས་

གནོ་པ་བཅས་བ་དགོས་པ་གལ་ཆྱེ།

༣།  ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱེད་འགསོ་ཁྱབ་འག་ོསངས་དཔྱེ་རྱིས།

	གོ་གཅོང་ནད་པ་དང་མྱི་ནད་མྱེད་བདྱེ་ཐང་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཚེས་

བཟང་དུས་བཟང་ནམ་ཡྱིན་ལ་སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན་བོད་སྨན་



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

རྱིན་ཆྱེན་རྱིལ་བུ་གཏངོ་བ་ཡྱིན་ན་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ནད་འགགོ་ནུས་

པ་སྲུང་བ་དང་གསོ་བར་ཕན་པ་ཡྱིན། 

མདརོ་ན། འཇྱིག་རྟྱེན་འདྱིའྱི་ནང་རྱིམས་ནད་གདུག་པ་ཅན་འདྲ་མྱིན་

སྣ་ཚགོས་ཁྱབ་གདལ་འག་ོབའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོནྱི། འག་ོབ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་

རང་གཅྱེས་འཛནི་འགོ་མྱི་དགྱེ་བའྱི་བ་སྤོད་མཐའ་དག་སྤྱེལ་བ་ལ་བརྟྱེན་

ནས་འབྱུང་བ་ཞྱིག་རྱེད། བས་ཙང་རྱིམས་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཐབས་འཇུས་

བཟང་ཤོས་དྱེ་མྱི་རྣམས་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་དང་དགྱེ་བའྱི་ལས་ལ་འབད་

དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག མཛསེ་སྡུག་ལྡན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ལའང་ཕགོ་ཐུག་

ཉུང་ཞྱིང་སྲུང་སྐོབ་ཡག་པ་ོབས་ན་སྤྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་པ་དང་། མྱི་སྣང་བའྱི་

ལྷ་ཀླུ་གཞྱི་བདག་དང་མ་མོ་མཁའ་འགོ་ལ་སགོས་པའང་ཁྲོས་ཏྱེ་གནོད་

འཚ་ེབ་རྒྱུ་ཚབ་ལས་མྱིའྱི་མཐུན་གགོས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན།
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སྱེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསྱེན་ལ་ད་ོསྣང་དང་ཡར་རྒྱས་དགསོ་པ།

བདོ་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་གལ་ཆྱེ་

ཞྱིག་ནྱི། ལུས་སྱེམས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲྱེལ་བའྱི་སྐརོ་དྱེ་ཡྱིན། ༸སྤྱིར་ནརོ་༸གངོ་

ས་སྐབས་མགནོ་ཆྱེན་པ་ོམཆགོ་ནས། “ནད་མྱེད་བདྱེ་ཐང་དགསོ་ན་ལུས་

ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྱེན་གཅྱིག་པུས་མྱི་ཕན་ལ་སྱེམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྱེན་

ཡང་དགསོ།” ཞྱེས་བཀའ་སབོ་ཡང་ཡང་ཕྱེབས་པ་བཞྱིན། གསོ་བ་རྱིག་

པའྱི་དགངོས་དནོ་དུའང་སྱེམས་མ་བདྱེ་བར་འཁྲུགས་ན་འབྱུང་བ་ལྔ་ཚགོས་

པའྱི་ལུས་ཕུང་འདྱི་ཡང་འཁྲུགས་ཏྱེ་ནད་སྣ་ཚགོས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྱེམས་

ཁམས་ཞྱི་ཞྱིང་འདུལ་བར་གནས་ན་ལུས་ཁམས་རང་བཞྱིན་དུ་བདྱེ་བར་

གནས་པས་ན། སྱེམས་མ་འདུལ་བ་དྱེ་ལུས་སྱེམས་སྡུག་བསལ་ལ་སྦར་

བའྱི་ར་བར་བཞག་ཡདོ་པ་རྱེད།

དྱེང་དུས་སྱེམས་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་ནས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱ་ཆྱེྱེར་

བས་རྱེས། ཁངོ་ཁྲོ་དང་། སྱེམས་ངལ། ཞྱེ་སྡང་དྲག་པ་ོབྱེད་དྲགས་པ་དྱེས་

ལུས་ཀྱི་ནད་འགོག་ནུས་པ་ཟད་པའམ་ཞན་དུ་བཏང་གྱི་ཡདོ་པར་ར་སྤོད་

གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་སབས། དྱེང་སང་ལུས་ཀྱི་ནད་འགགོ་ནུས་པ་དང་

སྱེམས་ཁམས་བར་གྱི་འབྲྱེལ་བའྱི་ཐགོ་དྱེང་དུས་ཚན་རྱིག་པས་ད་ོསྣང་ཇྱེ་

ཆྱེར་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གནས་གསར་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར། བས་ཙང་ག་ོགཅངོ་
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ཟད་བྱེད་འགགོ་པ་ལ་ནད་འགགོ་ནུས་པ་ཡག་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡདོ་དུས་རྟག་

ཏུ་སྱེམས་ནང་ལ་ཆགས་སྡང་དང་། ཁངོ་ཁྲ།ོ དནོ་མྱེད་སྱེམས་ངལ་སགོས་

མྱི་བ་བའམ་ཉུང་དུ་གཏངོ་བར་འབད་དགསོ། སྱེམས་རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་སྡང་

དང་ཁོང་ཁྲོ་ལ་སོགས་མྱེད་པ་བཟོ་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་

ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་དྱེ། ཚང་མས་ཤྱེས་གསལ་ལར། ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་

སྱེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐབས་རྒྱས་པ་ོགསུངས་ཡདོ་པར་བརྟྱེན། ཚང་མས་

དྱེར་ད་ོསྣང་གྱིས་སབོ་སྦངོ་བ་དགསོ་པ་དང་། སབོ་སྦངོ་བས་པ་ཙམ་གྱིས་

མྱི་འགྱིག་པར་གལ་ཆྱེ་ཤོས་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་ཚའེྱི་ནང་ལག་བསར་དགསོ།

བདུན་པ། སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས།  འག་ོབ་མྱིར་དབུགས་ལྱེན་པའྱི་ཐགོ་མ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་

ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་བསྐརོ་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡྱིན་ཞྱེ་ན། ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་མྱི་ཡངོ་གངོ་ནས་དྱེའྱི་ནང་སནོ་འགགོ་

གྱི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་བསན་ཡདོ། དཔྱེར་ན། གཟའ་དགུ་དང་དབངས་

འཆར་གནས་མལ་བཅུ་གཉྱིས་སྐབས་ཁྱྱིམ་དང་པོ་ལུས་ཀྱི་ས་རུ་གཟའ་སྐར་

དྲག་པའོྱི་སྐབས་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་ཡངོ་སྱིད་པའྱི་སནོ་བརྡ་བཏང་ཡདོ་

ལ། དྱེའྱི་བཟླགོ་ཐབས་ཆྱེད་དུ་ཞབས་རྱིམ་སགོས་ཀང་བསན་ཡདོ་པས། དྱེ་
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དག་ལག་བསར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ནད་དང་བར་ཆད་སོགས་ལས་སོན་འགོག་

ཐུབ་པ་ཡྱིན། དྱེ་བཞྱིན་ས་ོསའོྱི་མྱི་ཚའེྱི་ནང་ལ་ལས་དནོ་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡངོ་

བའྱི་ཆྱེད་དུའང་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་བསྐརོ་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡྱིན། མདརོ་ན། 

མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཇྱི་བ་དགསོ་

མྱེད་ཀུན་ཚ་ེརབས་ལས་རྱིས་ནང་གསལ་བ་ཡྱིན།

སྐྱེག་རྱིས། དྱེ་བཞྱིན་ང་ཚའོྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལོ་ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་སུ་

ལོ་སོ་སརོ་སྐྱེག་རྱིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལོ་སྐྱེག་དང་དགུ་མྱིག་སགོས་ཀྱི་ཞབས་

རྱིམ་སགོས་བཀདོ་ཡདོ་པས་དྱེ་དག་ནྱི། ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་ཙམ་མ་

ཡྱིན་པར་ལས་དནོ་སགོས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མྱི་ཡངོ་ཆྱེད། འགགོ་

ཐབས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཀང་ཡྱིན་པས། དྱེ་དག་ལ་རང་རང་སོ་སསོ་ད་ོསྣང་

དང་། སོ་སོའྱི་དཔལ་འབོར་ལ་དཔགས་ནས་ཞབས་རྱིམ་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་

གསུམ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྱེན་པ་ོཡྱིན། དྱེ་ནྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་གྱི་ནད་

དང་བར་ཆད་སོགས་ཀྱི་སོན་འགོག་ཡྱིན།

བག་རྱིས། ལྷག་པར་དུ་ཕ་ོམ་ོགཉྱེན་སྒྱིག་སྐབས། བག་རྱིས་བསྐརོ་རྒྱུ་ནྱི། བདོ་

ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་གམོས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོརྒྱུན་འཛནི་གནས་ཐབས་ཙམ་

མ་ཟད། བཟའ་ཚང་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་རྟགས་དང་ཁམས་མྱི་མཐུན་ན། བཟའ་ཟླ་

གཉྱིས་ལ་ནད་དང་བར་ཆད་ཡངོ་བ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་དབང་པོ་སོྐན་ཅན་འངོ་
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རྒྱུའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེན་པ་ོཡདོ། བག་རྱིས་བསྐརོ་རྒྱུ་སྣང་མྱེད་ཏུ་བཞག་རྒྱུ་མྱེད་པས། 

དྱེར་ད་ོསྣང་གྱིས་ལ་ོརྟགས་དང་ཁམས་མྱི་མཐུན་པ་བཟླགོ་ཐབས་ཀྱི་རྱིམ་ག་ོ

སགོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སནོ་ར་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེ་གངོ་ནས་ནད་

སགོས་སནོ་འགགོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་རང་རང་ས་ོསའོྱི་མྱི་ཚ་ེལ་

ཕན་པ་དང་། བདོ་མྱི་རྱིགས་ལ་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་གྱི་ཡདོ།

ནད་རྱིས།  ནད་བྱེ་བྲག་གང་རུང་གྱི་མནར་བ་ཡྱིན་ན། ནད་གཞྱི་ཆྱེ་རུ་མྱི་

འག་ོབ་དང་། ནད་ཛ་དྲག་ཏུ་མྱི་འག་ོབའྱི་སནོ་འགགོ་སགོས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། 

ང་ཚའོྱི་བདོ་མྱིའྱི་གམོས་གཤྱིས་ལ་ནད་ཀྱི་མནར་བ་ཙམ་གྱིས་ནད་རྱིས་

བསྐརོ་རྒྱུའྱི་ད་ོསྣང་དྱེ་ཙམ་མྱེད། ནད་མནར་ཡུན་རྱིང་བྱུང་བ་དང་། ནད་

གཞྱི་ཚབས་ཆྱེན་པ།ོ ནད་གཞྱི་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་གྱུར་སྐབས་ནད་རྱིས་བསྐརོ་

གྱི་ཡདོ། རབ་བྱུང་ན་ནད་ཐགོ་མར་མནར་བའྱི་སྐབས་སུ་ནད་རྱིས་བསྐརོ་

ནས་ནད་རྱིས་སུ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་གོ་གཏོ་བཅོས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ནད་

མནར་ཡུན་རྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། ནད་ཚབས་ཆྱེན་པོར་མྱི་འགྱུར་བ། ནད་

གཞྱི་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་མྱི་འག་ོབ་སགོས་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། 

ནད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཐནོ་མྱུར་བ་དང་། ནད་ཀྱི་དྲག་བསྐྱེད་ཀང་

མྱུར་བ་སོགས་ཕན་ཐགོས་ཆྱེན་པོ་ཡདོ།
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སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་བཅསོ་ཐབས།

གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད་ཕགོ་པའྱི་ཡུལ་གོ་བ་ནྱི་ལྕགས་ཁམས་ཡྱིན་པ་

དང་། གཞན་ཡང་གཟའ་སྐར་དང་། ས་བདག གདནོ་སོགས་ལྕགས་ཁམས་གྱི་

གནདོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་རྱིམ་ག་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ནྱི། རྒྱལ་མདསོ་

བཙན་མདསོ་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརདོ་དང་། རྡ་ོརྱེ་རྣམ་

ལྕགས་མཆུ་འདནོ། གཏ་ོབཅསོ་སུ། ར་ཡྱིས་གཟུགས་ཀྱི་གླུད་ཅྱིག་བཟསོ་ལ། 

དྱེར་མདའ་དང་། གཞུ། ཁྲབ། རྨགོ མགར་པའྱི་ལག་ཆ་སགོས་ཆུང་ངུ་བཟསོ། 

ཡང་ན་སྤར་རྱིགས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་སོགས་བཟསོ་ལ་གླུད་གཟུགས་ར་དྱེར་

བཀལ་ལ་ཤར་ཕགོས་སུ་གཏངོ་བར་བའོ་ཞྱེས་གསུངས་ཡདོ།

འདྱི་ནྱི་གོ་གཅོང་ནད་ལ་སགོས་པའྱི་རྱིམ་གོ་རགས་བསྡུས་ཙམ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་པ་ནད་རྱིས་ཐགོ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་ག་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་

ཐགོས་ཆྱེ་བ་འབྱུང་ངྱེས་ཅན་ཡྱིན་པས། ཚང་མས་དལ་འབརོ་གྱི་མྱི་ལུས་

རྱིན་ཆྱེན་ཐབོ་པ་འདྱི་ནད་དང་གནདོ་པས་མྱི་གསོ་ཤྱིང་། ལུས་སྱེམས་བདྱེ་

བར་གནས་ཤྱིང་འདྱི་ཕྱིའྱི་འདདོ་དནོ་ལྱེགས་པར་སྒྲུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་

ཆྱེན་པ་ོཡྱིན།། །།                                



      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།

                རོམ་སྒྱིག་པ།  ནད་གཞྱི་སནོ་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།

དྱེབ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱིད་འཛམོས།

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལས་ནད་གཞྱི་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་གཞྱི་སོན་འགོག་དྱེབ་ཕྲྱེང་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཨ་རྱི་མྱི་

མང་གྱིས་རམ་འདྱེགས་ལས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་བསན་པའྱི་དོན་གནད་

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

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

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་ཡྱེ་ཤྱེས་མཁའ་འགོ།  སྨན་རམས་

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

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

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

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱིན་པ།  སྨན་རམས་པ་རྱིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཡྱེ་ཤྱེས།                  

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་།


