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ཡདོ། སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མངལ་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་

མངལ་ཆརེ་རྒྱས་ཀྱི་ཡདོ། བསམ་སའེུ་ནྱི་མངལ་གྱི་གཞགོས་གཡས་གཡནོ་

ན་གནས་ཡདོ། མངལ་ལམ་བུ་སོད་དང་། བསམ་སེའུ་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་བར་

གསུམ་ལ་བྱུང་བའྱི་ནད་ལ་མངལ་ནད་ཅེས་ཟརེ། མངལ་ནང་ཉེས་པ་རླུང་

མཁྲྱིས་བད་ཀན་དང་། ཁྲག་ལས་གྱུར་བའྱི་མངལ་ནད་འདྲ་མྱིན་བྱུང་སྱིད། 

མངལ་ནད་ཀྱི་སྤྱི་རྟགས།

 མངལ་ནང་ཚ་འབབ་བམ་ཟ་འཕྲུག་བེྱད་པ་དང་། ཟུག་གཟརེ་ལྡང་བ།

 ཟླ་མཚན་སླ་ཞྱིང་ལྦུ་བ་བཅས་ཉུང་ངུ་རེ་འཛག་པའམ་ཟླ་མཚན་

དུས་སུ་མྱི་ཆད་པར་རྟག་ཏུ་ཕྱིར་རླུགས་སམ་ཡང་ན་ནང་དུ་འཁྱྱིལ་

ནས་དུས་སུ་མྱི་འབྱུང་བ། 



མོ་ནད། 5

 ཟླ་མཚན་ཁ་དོག་སེར་ནག་ཏུ་འབྱུང་བ་ད་ེཡང་ནམ་རྒྱུན་དང་མྱི་འདྲ་བར་

དྲྱི་མ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབ། ཚ་བ་སྐ་ེཞྱིང་སྐབས་འགར་རྣག་ཏུ་འཛག་པ་འོང་།

 ཆུ་ཁ་སྱི་ཞྱིང་། ཆུ་ཁ་དང་མངལ་ནང་དུ་འབུ་གགོ་མ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་

ཅན་ཞྱིག་ཡདོ་པའྱི་ཚརོ་སང་བྱུང་། 

 ཡང་ན་སྐྲན་དུ་འདྲྱིལ་བ་(སྐྲན་ཆརེ་རྒྱས་པ་ལས་མངལ་དུ་བྱྱིས་པ་ཆགས་པ་ལྟར་

སང་ཞྱིང་ང་ོབ་ོས་ལ་འདྲྱིལ་བ་དང་། སྐབས་སུ་ལྟ་ོབ་ས་ོཞྱིང་ན་ལ་གཟརེ་བ་དང་། ཆུ་

སེར་འཛག་པར་བེྱད་པ་བཅས་བྱུང་།)མངལ་ཁ་འཆུས་ནས་སྐསེ་པའྱི་ཁུ་བ་

མངལ་དུ་མྱི་ཆགས་པའམ་མྱི་གནས་པར་ཕྱིར་འཛག་པ་ཡྱིན།

 ལུས་ཀྱི་སྨད་གང་ལ་ན་ཟུག་ཆུང་ཞྱིང་སྤྱིན་བག་ས་ེགཤེར་ཁུ་ཚ་ིཅན་

ཟད་མེད་འཛག་པའ།ོ། 

༡། མངལ་སྐྲན་རྩ་རྒྱུས་འདྲ་བ།(Uterine fibroid)

 སྐྲན་འདྱི་བུད་མེད་ཀྱི་མངལ་གྱི་ཕྱི་ནང་སྐྱི་ལྤགས་ཀྱི་ལྡབེས་ངོས་ལ་

ཆགས་ཞྱིང་དའེྱི་བངོས་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་སན་མའྱི་འབྲུ་ཙམ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་

ཆ་ེབ་ཆུ་ག་གོན་(water melon)ཙམ་ཡངོ་སྱིད། སྐྲངས་འབུར་འདྱི་སྐྲན་གྱི་

ང་ོབ་ོཡྱིན་ཡང་འབས་ནད་མྱིན། ནད་གཞྱི་འདྱི་བུད་མེད་ལ་ོན་ ༣༥ མན་ལ་

བརྒྱ་ཆ་ ༣༠% ཙམ་དང་། སྤྱིར་བུད་མེད་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% ནས་ ༨༠% ཙམ་

ལ་ནད་འདྱི་ཕགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འནོ་ཀང་སྐབས་ར་ེནད་རྟགས་དམྱིགས་



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

བསལ་མྱི་མངོན་པ་ཡང་ཡོད། ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་རྱིག་པ་ལས་མངལ་

སྐྲན་འདྱི་མོའྱི་སྐུལ་རྒྱུ་ཨེས་ཊོ་ཇྱིན་(estrogen)དང་། པོ་ར་ོཇསེ་ཊྱི་རོན་

(progesterone)གཉྱིས་ཀྱི་བེྱད་ལས་མྱི་སོམས་པ་ལས་བྱུང་བར་བཤད་

ཀྱི་ཡདོ། བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ལས་ཟླ་མཚན་དང་ཆུ་སརེ་གཉྱིས་རླུང་

གྱིས་མངལ་དུ་བསྒྱིལ་བ་ལས་སྐྲན་དུ་འགྱུར་བ་བཤད་ཡདོ། ཕྲུ་གུ་ཆགས་

མངོ་བའྱི་བུད་མདེ་ལ་ནད་འདྱི་བྱུང་དཀནོ་པ་ོཡདོ། སྐྲན་འདྱི་འབས་ནད་དུ་

འགྱུར་བའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་། གལ་ཏེ་སྐྲན་འདྱི་འཕལེ་རྒྱས་མྱུར་

ཚད་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབ་ཡདོ་ཚ་ེམངལ་གྱི་འབས་ནད་དུ་འགྱུར་སྱིད་པས་ངེས་

པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་ནན་ཏན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

ནད་རྟགས།

སྐྲན།

སྐྲན།

སྐྲན།

སྐྲན།

མངལ།

མངལ་ཁ།

བསམ་སེའུ།

མངལ་སྐྲན་རྩ་རྒྱུས་འདྲ་བ།



མོ་ནད། 7

 ཟླ་མཚན་མྱི་སོམས་པར་འབྱམས་པའམ་རྒྱུན་རྱིང་པོར་བབས་པ།  

ཡང་ན་ཉུང་ལ་མདགོ་ནག་པོ་སྐབས་རེ་ཁྲག་འཁྱག་རོག་པོ་ཡངོ་བ། 

ཟླ་མཚན་གྱི་དུས་མ་ཡྱིན་པར་ཁྲག་འཛག་པ།

 གོ་བུར་དུ་ཟླ་མཚན་གྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ། ཟླ་མཚན་

སླེབས་སྐབས་ཟུག་གཟརེ་ཤུགས་ཆརེ་ལྡང་བའམ་ཟླ་མཚན་རྒྱུན་

ལྡན་ལས་མང་བར་བབས་པ།

 དཔྱྱི་རུས་ལ་ཟུག་གཟེར་ལྡང་བའམ་ཚང་རའྱི་འཁོར་ལྱི་བར་འགྱུར་བ།

 གཅྱིན་པ་ཡང་སེ་བ་ོབའམ་སྐྲན་ད་ེཆརེ་རྒྱས་ཏ་ེལྒང་པ་གཙརི་པའྱི་

རྐནེ་གྱིས་གཅྱིན་པ་གཏངོ་དཀའ་བ། 

 བཤང་བ་འགགས་པ།

 གང་བ་མང་པོ་འཛག་པ།

 རོ་རྒྱབ་གཟརེ་བ།

 ཉལ་པ་ོསྤོད་སྐབས་ཟུག་གཟརེ་ཆ་ེབ།

 མངལ་དུ་ཕྲུ་གུ་མྱི་ཆགས་པའམ་ཡང་སེ་མངལ་ཤོར་བ།

 ཟླ་བ་མ་ཚང་གོང་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའྱི་རྟགས་རྣམས་བྱུང་བ་ཡྱིན།

སནོ་འགོག་བྱ་ཚུལ།



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

✦ སྐྲན་འདྱི་སྤྱིར་བུད་མདེ་འཚ་ོཆ་ེབར་མང་བ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པས་

རང་གྱི་གཟུགས་པའོྱི་ལྱིད་ཚད་སོམས་ཐབས་སུ་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་ལུས་

ཁམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ས་དགངོ་གྱི་དུས་ཚདོ། ནམ་དུས། ན་ཚདོ་

བཅས་ལ་དཔག་པའྱི་རྩལོ་བཅག་རན་པོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

✦ རྒྱུན་དུ་སྐམོ་རན་པོ་འཐུང་དགོས་པ།

✦ ཤ་དམར་པའོྱི་རྱིགས་འཛམེ་ཞྱིང་ས་ོཚལ་ལང་ཁུའྱི་རྱིགས་མང་

དུ་བསནེ་དགསོ།

✦ ཟས་སུ་བཅུད་རྫས་ཌྱི་(Vitamin D)ཡདོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་དཔརེ་

ན་ཚལི་ཅན་གྱི་ཉ་ཤ་སེལ་མནོ་(salmon)དང་ཊུ་ན་(tuna)། མ་ཀེ་རལེ་

(mackerel)སགོས་བསནེ་དགསོ།

✦ འ་ོམའྱི་ཐནོ་རྫས་རྱིགས་དཔརེ་ན། འ་ོམ། ཕྱུར་བ། སྤྱིས་མ་བཅས་

བསནེ་དགསོ།

✦ སྤྱིར་རྒྱུན་དུ་ཟས་སྐོམ་ལ་ད་ོསང་དང་རྩོལ་བཅག་སགོས་ཚུལ་

བཞྱིན་བྱདེ་ཐུབ་ཚ་ེསྐྲན་འདྱི་སནོ་འགགོ་བྱདེ་ཐུབ།



མོ་ནད། 9

༢། བསམ་སེའུའྱི་ཆུ་སྐྲན། Ovarian cyst

བསམ་སའེུའྱི་ཆུ་སྐྲན་ནྱི་མངལ་གྱི་གཞགོས་གཡས་གཡནོ་གཉྱིས་ལ་

གནས་པའྱི་བསམ་སེའུ་གཉྱིས་ཀའམ་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་ཆུ་སྐྲན་ཏེ་ཆུ་བུར་

གྱི་ངོ་བའོྱི་སྐྲན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ལ་ཟརེ། ཆུ་སྐྲན་འདྱི་ལ་བངོས་ཚད་ཀྱི་རྣམ་

པ་དང་རྱིགས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་མང་པ་ོཡདོ། ཡང་བསམ་སའེྱི་ནང་ཆུ་བུར་ཅན་

གྱི་སྐྲན་འདྱི་ལྟ་བུ་དུ་མ་ལྷན་ཅྱིག་ཚོགས་པ་ལས་ཆུ་བུར་དུ་མའྱི་ནད་རྟགས་

(polycystic ovary syndrome)བྱུང་གྱི་ཡདོ།

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བསམ་སེའུ།

བསམ་སེའུའྱི་ཆུ་སྐྲན།

སྐ་ེས།ོ
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ནད་རྟགས།

 ཆུ་སྐྲན་ཆུང་ངུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་དམྱིགས་གསལ་ནད་རྟགས་མྱི་

མངོན་ཡང་། རྱིམ་བཞྱིན་ཆརེ་བསྐེད་པ་ལས་ནད་རྟགས་མངོན་

གསལ་དོད་པོ་བྱུང་།

 ཆུ་སྐྲན་ཆུ་བུར་ལྟར་ཆགས་ཤྱིང་ཆུ་སེར་ཕྱིར་བབས་པས་རྒྱུ་སྨད་ས་ོབ། 

 ཟླ་མཚན་ཆུ་སརེ་ཀྱི་ང་ོབརོ་འཛག་པར་བྱདེ་པ། 

 ཆབ་ཆནེ་འདརོ་སྐབས་ཟུག་གཟརེ་ཆ་ེབ།

 ཟླ་མཚན་མ་འབབ་གོང་ངམ་འབབ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་

དཔྱྱི་མྱིག་ཟུག་གཟརེ་ལྡང་བ།

 ཆགས་སྤོད་སྐབས་ཟུག་གཟརེ་ཆ་ེབ།

 ལུས་ཀྱི་སྨད་དང་བརླ་རྣམས་སུ་ཟུག་གཟརེ་ལྡང་བ།

 ནུ་མར་རེག་ཚ་ེན་ཟུག་ལྡང་བསྐནེ་པ།

 ཞ་ེམེར་ལངས་ཤྱིང་སྐྱུག་པ།

 དཔྱྱི་རུས་ལ་ཟུག་གཟརེ་དྲག་པོ་འམ་ཚབས་ཆནེ་ལྡང་བ། ཚ་བ་འཕར་

བ། མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་འམ་དྲན་མེད་བརྒྱལ་གབས་བེྱད་པ། དབུགས་

སྐནེ་པ་བཅས་ཆུ་སྐྲན་གས་པའམ་བསམ་སེའུ་གཅུ་སྒྱིམ་ཤོར་བའྱི་ནད་

རྟགས་ཚབས་ཆནེ་ད་ེདག་ལྡང་ཚ་ེསྨན་པ་གང་མགགོས་བསནེ་དགསོ།
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སནོ་འགོག་བྱ་ཚུལ།

✦ ཕྲུ་གུ་བཙས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་བར་ངེས་པར་ནུ་མ་བསྣུན་ཐབས་

བྱདེ་དགསོ།

✦ ཟླ་མཚན་ཟླ་ར་ེབཞྱིན་བབ་དུ་བཅུག་དགོས་པ་ལས་ད་ེའགག་པར་

བྱདེ་པའྱི་སྨན་དང་སྐ་ེའགགོ་སྨན་རྣམས་སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་མདེ་པར་གང་

བྱུང་བསེན་རྒྱུ་མེད།

✦ གཅྱིན་དང་བཤང་བ་ལ་སོགས་པ་འབབ་བཞྱིན་དུ་བཀག་པ་དང་

མྱི་འབབ་བཞྱིན་དུ་ནན་གྱིས་བཙརི་རྒྱུ་མེད།

✦ བཤང་བ་རྒྱུན་ལྡན་འབབ་པའྱི་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་རྩལོ་བཅག་རན་པར་

བེྱད་པ་དང་། ཉྱིན་རེར་ཆུ་ལྱི་ཊར་ ༡ ནས་ ༢ བར་ངེས་པར་བཏུང་བ། ཟས་

སུ་རྒུན་འབྲུམ་སྐམ་པ་ོདང་ས་ོཚལ་རྱིགས། འབྲུ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན། དུས་སུ་

བཏུས་པའྱི་ཤྱིང་ཏགོ་སསོ་པའྱི་རྱིགས་བཅས་བསནེ་དགསོ།

✦ ངོ་བོ་ཡང་ལ་རྩུབ་པའྱི་ཟས་སྐོམ་དུ་རྫས་ཀེ་ཕན་(caffeine)

ལྡན་པའྱི་ཅགོ་ལེ་ཊྱི་(chocolate)དང་། འཁྱགས་པ་བེྱ་རྱིལ་(ice-cream)

ཇའྱི་རྱིགས། ཚགི་ཇ་(coffee)རྫས་སྦརོ་བྱས་པའྱི་བཏུང་བའྱི་རྱིགས་(soft 

drinks)བཅས་སངོ་དགསོ།

✦ རྒྱུན་དུ་སམེས་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་གནས་ཕྱིར་རང་རང་གྱི་
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ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་བྱ་བར་འཇུག་པ་དང་། སམེས་ཁྲལ། འཇྱིགས་སྐྲག 

སྡུག་བསལ་སོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་མ་མནར་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེྱད་དགོས།

✦ མངལ་སྐྲན་ཆུ་བུར་ཅན་གྱི་ནད་རྟགས་དང་བསམ་སེའུའྱི་འབས་

ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་འདྲ་ཆ་ེབས་ངསོ་འཛནི་མྱི་ནརོ་ཕྱིར་ངེས་

པར་དུ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལམ་སནོ་ལྟར་གནང་དགོས།

✦ ཟླ་མཚན་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་བ། དཔྱྱི་རུས་ལ་ཟུག་གཟརེ་མུ་

མཐུད་ལྡང་བ། དང་ག་འགག་པ། དོན་མེད་ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་ཆག་པ། ལོྟ་བ་

ས་ོབ་བཅས་ཀྱི་ནད་རྟགས་བྱུང་ཚ་ེངསེ་པར་དུ་སྨན་པ་བསནེ་དགསོ།

༣། བསམ་སའེུའྱི་ཆུ་བུར་དུ་མའྱི་ནད་རྟགས། Polycystic Ovary 

Syndrome(PCOS)

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བསམ་སེའུ།

ཆུ་བུར་དུ་མའྱི་ནད་ཅན་གྱི་བསམ་སེའུ།
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 ཕྱི་ལུགས་སྨན་གྱི་རྱིག་པ་ལས་བསམ་སེའུའྱི་ཆུ་བུར་དུ་མའྱི་ནད་

རྟགས་(polycystic ovary syndrome)འདྱི་མོའྱི་སྐུལ་རྒྱུ་ཨེས་ཊོ་ཇྱིན་

(estrogen)དང་། པ་ོར་ོཇསེ་ཊྱི་རོན་(progesterone)གཉྱིས་ཀྱི་བྱདེ་ལས་

མྱི་སམོས་པ་ལས་བྱུང་བར་བཤད་ཡདོ། ནད་གཞྱི་འདྱི་ཡདོ་པའྱི་བུད་མདེ་

རྣམས་ལ་མངལ་མྱི་ཆགས་པ་དང་། ཁྲག་ཤེད་ཀྱི་ནད།(hypertension)

ཁྲག་ཚལི་མཐ་ོབའྱི་ནད།(high cholesterol)སགོ་རླུང་གྱི་ནད་དམ་སམེས་

ངལ།(depression)གཉྱིད་ཁུག་སྐབས་དབུགས་འགག་པའྱི་ནད་(sleep 

apnea)མངལ་གྱི་ནང་ཤའྱི་འབས་ནད།(endometrial cancer)སྱིང་རྩ་

འགག་པའྱི་ནད།(heart attack)གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུའྱི་ནད།(diabetes)ནུ་མའྱི་

འབས་ནད།(breast cancer)བཅས་ན་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆ་ེབ་ཡདོ། ད་ེམྱིན་

སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཤོར་བ་དང་། སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས་

ཀྱི་གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུའྱི་ནད།(gestational diabetes)ཟླ་བ་མ་ཚང་གོང་ཕྲུ་གུ་

བཙའ་བ་བཅས་བྱུང་སྱིད། 

ནད་རྟགས།

 ཟླ་མཚན་མ་སོམས་པའམ་སྐབས་ར་ེཟླ་མཚན་རྩ་བ་ནས་མ་བབས་པ།

 ལུས་ངལ་ཆ་ེབ། 
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 མགོ་ན་བ།

 གཉྱིད་ཡརེ་བའམ་གཉྱིད་སད་རེས་ཁུག་དཀའ་བ།

 མངལ་ནང་བུ་མྱི་ཆགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྱིད་པ།

 སྱིང་གྱི་བྱདེ་ལས་ཉམས་པ། 

 པགས་པའྱི་གཟྱི་མདངས་ཉམས་ཤྱིང་སྱིན་ཐརོ་བྱུང་བ། 

 མོའྱི་སྐུལ་རྒྱུ་ཉམས་པ་ལས་ཕའོྱི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་མངནོ་པ་དཔརེ་

ན། གདངོ་དང་། ལག་ངར། བང་ཁགོ གདོ་ཁགོ རྐང་ལག་གྱི་སརོ་མ་ོ

བཅས་ལ་སྤུ་མང་པོ་སྐསེ་པ། ནུ་མ་ཆུང་དུ་འག་ོབ། སྐད་ཀྱི་གདངས་

དྲག་ཏུ་ཕྱིན་པ། 

 མགའོྱི་སྐྲ་བྱྱི་བའམ་སབ་ཏུ་ཕྱིན་པ།

 ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་འཕར་བ། 

 ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་སྐབས་སམ་ཡང་ན་མ་འབབ་པའྱི་སྐབས་སུ་

དཔྱྱི་རུས་ལ་ཟུག་གཟརེ་ལྡང་བ། 

 ཡྱིད་མུག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་ས་ེདདོ་ཅྱིང་དངངས་འཚབ་སྐསེ་པ།

 སགོ་རླུང་གྱི་ནད་བྱུང་བ། 

སནོ་འགོག་བྱ་ཚུལ།

✦ བཟའ་བཏུང་རྱིང་ནས་དྲྱི་ངན་ཁ་བ། མ་ཚསོ་པ་དང་། ཚགི་ཆསེ་
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པ། སམོ་པར་ཚསོ་ཀང་ཡུན་ལནོ་པས་ཁངེས་པརོ་གྱུར་པའྱི་ཟས་རྱིགས་

མཐའ་དག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལུས་འཚ་ོཆ་ེབའྱི་ཟས་སྐམོ་དཔརེ་ན་ཀ་ར་དང་

མངར་རྫས་ཕནོ་ཆནེ་ཡདོ་པའྱི་བཅསོ་མའྱི་ཟས་རྱིགས། ཆུ་མངར་མོ་(soft 

drinks/packed fruit juices)ཞག་ཚལི་ཆ་ེབའྱི་ཤ་དམར་པ་ོདང་འོ་མའྱི་

རྱིགས། ཞགོ་ཁགོ་བརསོ་མ་(chips)སགོས་བརསོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་བཅས་

སོང་དགསོ། ད་ེམྱིན་བཟའ་བཏུང་སསོ་པ་དང་སམོ་པར་ཚསོ་པ། ཐུག་པ་

བཅས་འཇུ་བདེ་བའྱི་རྱིགས་ཚུལ་བཞྱིན་བསནེ་ན་ཕན་ཆ་ེབ་ཡདོ།

✦ ཕ་ོབའྱི་མེ་དྲདོ་གས་ོཐབས་སུ་དྲདོ་སྨན་རྱིགས་བསནེ་པའམ་རྒྱུན་དུ་

ཟས་གང་ཟསོ་ཀང་སསོ་ཡག་པ་ོལྡད་པ་དང་། ལྷདོ་པརོ་བཟའ་དགསོ་ལ། བཅསོ་

མྱིན་གྱི་ཟས་སྐམོ་སསོ་པ་དང་། དུས་སུ་བཏུས་པའྱི་རྱིགས་བསནེ་དགསོ།

✦ ལུས་ཀྱི་རྩལོ་བཅག་རན་པར་བེྱད་པ།

✦ ཟླ་མཚན་མ་སམོ་པའྱི་སྐབས་སུ་མོ་ནད་སྨན་པར་བསེན་ནས་

སྨན་བཅསོ་ལམ་སནོ་ཞུ་དགསོ།

✦ ཐ་མག་གྱི་རྱིགས་དང་། ལྡད་བྱེད་རྱིགས་(Gutka, madhu, 

paanparak)ཆང་རག་བཅས་སངོ་དགོས།

✦ འབས་དམར་པའོམ་ཡུལ་འབས། ཞགོ་ཁོག་མངར་མ།ོ གང་བུ་

ཅན་གྱི་འབྲུའྱི་རྱིགས་(legumes)སན་མའྱི་རྱིགས། ས་ོཚལ་ལང་ཁུའྱི་རྱིགས། 
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གོ་དང་གོ་ཆག ཐེའུ་པད་ཚལ་(broccoli)སོ་པཱ་ལག་(spinach)བཙངོ་། 

སྐགོས་མཁེྲགས་ཤྱིང་འབས་རྱིགས་(nuts)དཔེར་ན། ཨལ་མོནྜ་འམ་རྒྱ་གར་

སར་ཁ་(almond)སར་ཀ་(walnut)ཕར་ཤྱིའྱི་འབྲུ་(pumpkin seed)སོ་མ་

ར་ཙའྱི་འབྲུ་(hempseed)ཟར་མའྱི་འབྲུ་(flaxseed)སན་དཀར་(soya bean)

བ་ེཏའྱི་འབས་བུའྱི་སྣུམ་(coconut oil)ཨོ་ལྱིབ་སྣུམ་(olive oil)ཞ།ོ དུས་

སུ་བཏུས་པའྱི་ཤྱིང་འབས་སསོ་པའྱི་རྱིགས་དཔརེ་ན། ཀུ་ཤུ། སའེུའྱི་རྱིགས་

(cherries)ཨེ་ཝོ་ཁ་ཌོ་(avocado)ཚ་ལུ་མ་སགོས་ཤྱིང་འབས་སྐྱུར་མའོྱི་

རྱིགས། ཀུ་ཤུ་སལ་བའྱི་ཚུའུ་(apple cider vinegar)སོགས་རན་པར་བསནེ་

དགསོ། སྤྱིར་ཤྱིང་ཏགོ་ཁུ་བ་འཐུང་བ་ལས་ཤྱིང་ཏགོ་རང་བཟའ་ན་གཟུགས་

པོར་ཕན་རླབས་ཆ་ེབ་ཡདོ།

མངལ་ནད་སྤྱིའྱི་བཅོས་ཐབས་བྱ་ཚུལ།

✦ བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ལས་མངལ་ནད་དེ་དག་ལ་ཟས་སོྤད་

གསར་ལ་འཇམ་པ་བསེན་དགོས་པ་དང་། དཔྱད་བཅོས་ལ་སྣུམ་འཆོས་

དང་སྣུམ་དུགས། འཇམ་རྩྱི་(mild purgation)མས་བཏང་(enema)བོད་

སྨན་ལས་སྦརོ་བཟ་ོབྱདེ་པའྱི་སྨན་ཁངོ་དུ་བཏང་བའམ་སྨན་སྦརོ་སྱིན་བལ་

གྱི་ཡའེུ་ལ་བྱུགས་ནས་མངལ་ནང་འཇུག་ཐབས་བེྱད་པ་དང་། མངལ་སྐྲན་
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རྱིགས་བཤྱིག་ཐབས་སུ་ཞྱི་སྦང་གྱི་སྨན་བཏང་བ། འབྲུ་སའྱི་ལུམས་ཀྱི་

ལུས་ཀུན་དྲྱིལ་ཞྱིང་ཁྱད་པར་དུ་ཚང་ར་རྒྱུ་ཞབས་སུ་དྲདོ་ཀྱིས་བདུག་པ། ས་

དང་ཚྭ་མར་བཅས་སྦར་ནས་བསྐུ་མཉ་ེདང་། དྲདོ་དུགས་སོགས་འཇམ་

པའོྱི་དཔྱད་དང་། གཏར་བསགེ་སགོས་རྩུབ་པའྱི་དཔྱད་བྱདེ་སལོ་ཡདོ། ཕྱི་

ལུགས་སྨན་གྱི་ལུགས་ལས་སྨན་བཏང་ནས་མངལ་ནད་ལས་གྱུར་བའྱི་

ཟུག་གཟརེ་དང་ཁྲག་འབྱམས་པ་སོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་འཇོམས་པའམ་

སྐྲན་ཇེ་ཆུང་དུ་བཏང་བ། གཤག་བཅོས་རྒྱུད་སྐྲན་ཕྱིར་དབྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་

ཐབས་ཤསེ་ཡདོ། ད་ེམྱིན་སྐྲན་ནད་འདྱི་བཅསོ་པའྱི་ཐབས་སུ་མངལ་གྱི་སྐྱི་

པགས་གཏོར་བའམ་གཤག་བཅོས་རྒྱུད་མངལ་དང་བསམ་སེའུ་སོགས་

ཕྱིར་འབྱྱིན་སལོ་ཡདོ་པ་ལག་བསར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་མངལ་

ཆགས་པར་སྐནོ་བྱདེ་པ་ཡྱིན།

ཁ། ཟླ་མཚན་ལས་གྱུར་བའྱི་ནད།

ཟླ་མཚན་གྱི་ངོ་སྤདོ།

ཟླ་མཚན་ནྱི་སྤྱིར་བུད་མདེ་ལ་ོན་བཅུ་གཉྱིས་ལནོ་པའྱི་དུས་ནས་སམ། 

བྱ་ེབག་ཏུ་བུད་མདེ་ས་ོསའོྱི་ལུས་ཟུངས་དང་། རྩ་རླུང་གྱི་སབོས་ནམ་རྫགོས་
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མཚམས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ལུས་ཀྱི་སོབས་འབྱི་བ་ལ་ཕོགས་

པའྱི་བར་དུ་ཟླ་རེར་འཛག་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཟས་སྐམོ་གྱི་དྭངས་མ་རྣམས་ལས་

རྱིམ་བཞྱིན་བྱུང་བའྱི་ཐ་མ་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་ཆ་ཤས་གཉྱིས་སུ་ཡདོ་

པའྱི་དམར་ཆ་ད་ེབསམ་སའེུ་ནས་བུ་སདོ་གཡས་གཡནོ་དུ་འབལེ་བའྱི་རྩ་

ཆེན་གཉྱིས་པོ་བརྒྱུད་མངལ་ལམ་བུ་སོད་ཀྱི་ནང་དུ་རྱིམ་པར་གསགོ་པ་

ཁྲག་ཐུམ་དུ་གྱུར་བ་ད་ེཉྱིད་བུ་སདོ་ནས་རྣག་རལོ་བ་ལྟ་བུར་མངལ་གྱི་སརོ་

འབྱྱིན་ནས་ཉྱི་མ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཁ་ར་ེསྐོར་ནས་ཟླ་རེར་ཞག་གསུམ་

མམ་ལྔའྱི་བར་འཛག་གྱི་ཡདོ། 

མངལ་གྱི་ནང་ཤའྱི་
བང་རྱིམ།

ཟླ་མཚན་གྱི་འཁོར་ཡུན།

ཟླ་མཚན།

མངལ་ནང་ཁྲག་དམར་
སྨྱིན་པའྱི་དུས།

ཨནེྜ་ར་ོམྱི་ཊམ།
མངལ་གྱི་ནང་ཤ།

མངལ་ཆགས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་། བསམ་སེའུ།
མངལ།

སྐ་ེས།ོཟླ་མཚན་འཛག་
བཞྱིན་པ།

ཟླ་མཚན་མ་འབབ་གོང་། ཟླ་མཚན་འབབ་བཞྱིན་པ། ཟླ་མཚན་བབས་ཚར་རེས།
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ཟླ་མཚན་བབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ཀྱི་སབོས་ནམ་རྒྱུན་ལས་

ཞན་ཞྱིང་བཞྱིན་རས་མདགོ་ངན་པར་སང་བ་དང་། ནུ་མ་ཆརེ་སྐ་ེབ། རྐདེ་པ་

འགུལ་ཞྱིང་ན་བ། མྱིག་ལྱིབས་དང་མངལ་ཁ་སསོ་པ། སྐསེ་པ་དང་འཁྲྱིག་

པར་འདདོ་པ་བཅས་བྱུང་སྱིད་པ་དང་། ཟླ་མཚན་མ་འབབ་གོང་གྱི་བདུན་

ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་བུད་མདེ་འགའ་རེར་གདངོ་ལ་སྱིན་ཐརོ་བྱུང་བ་

དང་། ལུས་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པ། གཉྱིད་ཁུག་དཀའ་བ། བཤང་བ་འགག་པའམ་

གདོ་ཁགོ་བཤལ་བ། གདོ་ཁགོ་སསོ་པ། མག་ོན་བ། ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་གཟརེ་བ། 

མངར་བ་སགོས་ར་ོའགར་སདེ་པ་སྐསེ་པ། ཚགིས་གཞྱི་འམ་ཤ་སྒྱིམ་ན་བ། 

ད་ོསང་དང་དྲན་ཤེས་ཞན་པར་གྱུར་བ། སམེས་ངལ་ཆ་ེབ་བཅས་ཡངོ་སྱིད།

བུད་མདེ་ཀྱི་ཟླ་མཚན་ད་ེཡང་རྒྱ་སྐགེས་ཀྱི་ཁུ་བ་ལྟར་མདགོ་སྨུག་པ་

དང་། ཡང་ན་རྱི་བངོ་གྱི་ཁྲག་དང་འདྲ་བར་དམར་ལ་ང་ོབ་ོདྭངས་ཞྱིང་གསོ་

ལ་འགོ་བ་རྣམས་ཆུ་གང་མོས་བཀྲུས་པར་ཁྲག་གྱི་ཤུལ་མེད་ཅྱིང་དག་པར་

འགྱུར་ན་ཟླ་མཚན་དརེ་ནད་ཀྱི་སྐོན་མེད་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་པས་དསེ་མངལ་

ཆགས་པའྱི་ས་བནོ་གྱི་དནོ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བྱདེ་ནུས་པ་ཡྱིན། 

ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་(Menopause)གོང་འགོ་གྱི་གནས་སྐབས་བཞྱི།

བུད་མེད་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སོབས་འབྱི་བ་ལ་
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ཕགོས་པའྱི་ཚེ་ཟླ་རེར་འཛག་པའྱི་ཟླ་མཚན་ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་ཆད་འགོ་

ཡྱི་ཡདོ། ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་ཀྱི་གངོ་འགོ་གྱི་གནས་སྐབས་བཞྱིར་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནད་རྟགས་འདྲ་མྱིན་བྱུང་ཚུལ་ནྱི།

དང་པ།ོ ཟླ་མཚན་མ་ཆད་སོན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་ཞབས་དང་

མངལ་ལ་ཟུག་གཟརེ་ལྡང་བ། སེམས་མ་སྐྱིད་པ་དང་དནོ་མེད་ཁོང་ཁྲོ་

ལངས་པ། སུན་སང་སྐ་ེབ། ཞེ་མེར་ལངས་པ་བཅས་བྱུང་།

གཉྱིས་པ། ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་ཀྱི་ཡུད་ཙམ་སོན་གྱི་གནས་སྐབས་

སུ་དནོ་མེད་ཁངོ་ཁྲོ་ལངས་པ། རླུང་ཚད་ལྟ་བུའྱི་ཚ་འུར་གྱི་ཚརོ་སང་(hot 

flashes)བྱུང་བ། མཚན་མོ་ཉལ་དུས་རྔུལ་ནག་མང་པོ་དོན་པ། ལུས་འདར་བ། 

མཚན་མ་སྐམ་པོ་ཆགས་པ། ཟླ་མཚན་མྱི་སོམས་པ། ཆགས་སདེ་ཉམས་པ། 

གསུམ་པ། ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་དངོས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རླུང་

ཚད་ལྟ་བུའྱི་ཚ་འུར་གྱི་ཚོར་སང་(hot flashes)བྱུང་བ། མཚན་མོ་ཉལ་དུས་

རྔུལ་ནག་མང་པོ་དོན་པ། ཆགས་སདེ་ཉམས་པ། 

བཞྱི་པ། ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་ཀྱི་རེས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རུས་

པའྱི་རྩྱི་ཟད་པའྱི་ནད་(osteoporosis)སྱིང་གྱི་ཁྲག་རྩ་འགག་པའྱི་ནད་

(coronary artery diseases)གཅྱིན་ལམ་གཉན་ནད་(urinary tract 
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infections)བཅས་ན་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆ་ེབ་ཡདོ།

ཁྲག་ཚབས་དང་རླུང་ཚབས་ཀྱི་ནད།

ཟླ་མཚན་གྱིས་རྐནེ་པས་བུད་མེད་ལ་ཁྲག་ཚབས་དང་རླུང་ཚབས་

ཀྱི་ནད་བྱུང་གྱི་ཡདོ། ཟླ་མཚན་ད་ེཉྱིད་ཆུ་སརེ་དང་རླུང་གྱིས་བསྐོད་ད་ེརྩ་

དང་དནོ་སོད་ལ་བྱརེ་བ་ལས་ནད་གསར་པ་ཁྲག་གྱི་ཤས་ཆ་ེབའྱི་དུས་སུ་

ཁྲག་ཚབས་རྱིགས་བཅུ་(གོ་སྱིང་མཆྱིན་མཆརེ་སོད་མཁྲྱིས་མཁལ་མ་རྒྱུ་མ་འ་ོམ་

ནུ་མ་གོར་པ་)དང་། ཁྲག་ཚབས་ཀྱི་ནད་མ་བཅོས་པར་ཡུན་ལནོ་ཏེ་རྱིངས་

ནས་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་བཅུད་ཉམས་ཤྱིང་རླུང་དང་བསོངས་པས་རླུང་ཚབས་

རྱིགས་དྲུག་(མགོ་རུས་པ་སྱིང་མཁལ་མ་ཕ་ོབ་རྒྱུ་མ་)ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན།

ཁྲག་ཚབས་ཀྱི་སྤྱི་རྟགས།

 རྐདེ་པ་དང་ཆུ་ས་ོམན་ཆད་ཀྱི་རུས་པ་རྣམས་འཁལོ་ཞྱིང་ན་བ།

 རྒྱུ་ཞབས་(རྒྱུ་མའྱི་སྨད་)ཚ་འབབ་ཅསེ་ཚརེ་མའྱི་ལག་གྱིས་བབ་པ་ལྟ་

བུའྱི་ན་ཟུག་གཏངོ་བ། 

 ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་དང་མཆྱིན་དྲྱིའྱི་ཡུལ་དུ་གཟརེ་བ། 

 རྩ་རྣམས་ཚ་འཁྱུག་བེྱད་པ། 
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 ཕྱི་ངོས་སུ་ཤུ་བ་དང་འབྲུམ་ཕན་འོང་བ།

 ཟླ་མཚན་དུས་མྱིན་དུ་འཛག་གམ་ཡང་ན་དུས་བཞྱིན་དུ་མ་འབབ་

པར་ནང་དུ་འཁྱྱིལ་བ། ཡང་ན་འཛག་ཀང་ངོ་བོ་རྣག་ཏུ་འགྱུར་བ།

རླུང་ཚབས་ཀྱི་སྤྱི་རྟགས།

 སྱིང་མྱི་བད་ེབ། 

 རུས་པ་འཁོལ་ཞྱིང་ན་བ།

 མག་ོཡུ་འཁརོ་ཞྱིང་མག་ོཡྱི་རུས་པ་གང་སྱི་ལ་ེབ་བྱདེ་པ།

 ཤ་ཡྱི་ཤེད་ཤུགས་ཉམས་པའྱི་སང་ཚུལ་ལ་ཤ་དང་པགས་པའྱི་བར་

དུ་ན་བ། ཤ་རྣམས་གཡ་ོཞྱིང་ས་ོབའྱི་རྣམ་པ་བེྱད་པ།

 ལུས་དང་ཡན་ལག་སྦྱིད་པ། 

 མྱིག་འགྱིབ་པ།

 ཤསེ་པ་སྨ་ོབའམ་འབགོ་གམ་ཡང་ན་བརདེ་ངེས་ཆ་ེབ། 

 སམེས་མྱི་སྐྱིད་པ་དང་སུན་སང་སྐ་ེབ། གཉྱིད་མྱི་ཁུག་པ།

 ཆུ་སོ་རྒྱུ་ཞབས་སོགས་བསམ་ཞྱིང་ཟ་ཁུར་འབབ་པ།

 ཟླ་མཚན་དུས་སུ་མྱི་ཆོད་པར་རྒྱུན་དུ་འབབ་པས་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་

ཀུན་ཉམས་ནས་ཟད་པར་བེྱད་དོ།།
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སནོ་འགོག་བྱ་ཚུལ།

✦ ཁྲག་ཚབས་དང་རླུང་ཚབས་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུ་ཟླ་མཚན་ཡྱིན་པས་

རྒྱུན་དུ་ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་ན་ཚོད། ཟླ་མཚན་མང་ཉུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་དང་

དུས་ཡུན་བཅས་ལ་ད་ོསང་ཁྱད་པར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ སྤྱིར་བུད་མདེ་ལོ་ན་

བརྒྱད་ལས་ཆུང་བར་ཟླ་མཚན་འབབ་པའམ་ལོ་ན་བཅོ་ལྔ་བརྒལ་ཡང་ཟླ་

མཚན་མ་འབབ་པ། ཟླ་མཚན་ཚད་མེད་འབབ་པའམ་དུས་སུ་མ་འབབ་

པར་ཆད་པ་བཅས་བྱུང་ཚེ་ངེས་པར་དུ་སྨན་པར་བསེན་གཏུགས་ཀྱིས་

བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་དགསོ། 

✦ དེ་མྱིན་ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཁྲག་མཁྲྱིས་

འཕེལ་བའྱི་ཟས་སྐོམ་རོ་ཚ་བ་དང་སྐྱུར་བའྱི་རྱིགས་དཔརེ་ན་སརོ་རམ་

སྨན་ས་མང་པོ་ཡདོ་པའྱི་ཟས། སུར་པན་(བསྱིལ་ཕན།) ནྱིམ་བུ། སལ་ཚལ་

(pickle)སགོས་དང་། ཡང་གང་བ་འཕལེ་བར་བྱདེ་པའྱི་ར་ོམངར་བའྱི་ཟས་

སྐོམ་རྒྱ་གར་གྱི་མངར་ཟས་རྱིགས་(Jalebi, ladoo etc)དང་ཆུ་མངར་མོ་

(cold drinks, fruit juices)ལྟ་བུ། འཁྱགས་སམ་ནས་བཏནོ་པའྱི་ཆུ་གང་

མ།ོ འཁྱགས་པ་བྱ་ེརྱིལ་སགོས་ལ་འཛམེ་དགསོ།

✦ ཟླ་མཚན་འཛག་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སོྤད་ལམ་མྱི་རྔུལ་



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

ཙམ་བཅག་པ་ལས་ལུས་རྩལ་ཤྱིན་ཏུ་དྲག་པོའམ་ཉྱིན་གང་ཉལ་བ་སོགས་

རྩལོ་བཅག་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་མྱིན་པ། གོས་སབ་པོ་སོགས་གནོ་ནས་ལུས་

ཡངོས་སམ་ལྷག་པར་དུ་རྒྱུ་ཞབས་དང་མཁལ་རྐེད་རྐང་པ་སོགས་ལུས་

སྨད་གང་དུ་མྱི་བཅུག་པ། འཁྲྱིག་སྤོད་སངོ་བ། སྐ་ེལམ་དང་མཚན་ཁར་ཆུ་

དྲནོ་མོས་ཉྱིན་ལྟར་བཀྲུས་ནས་གཙང་མ་ཉར་བ། འདོམས་ཤོག་(Sanitary 

napkin/pad)གམ་སྱིང་བལ་(tampon)གཙང་མ་བེད་སོྤད་བེྱད་པ་མ་ཟད། 

ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚུན་ལ་འདམོས་ཤགོ་ཐེངས་རེ་བརེ་བོ་རྒྱག་

ཐབས་བེྱད་དགོས།

✦ ཟླ་མཚན་འཛག་སྐབས་རྒྱུ་ཞབས་དང་རྐདེ་པར་ན་ཟུག་ཆརེ་ལྡང་

ཚེ་སྨན་པར་བསེན་གཏུགས་མ་བེྱད་པར་ཐད་ཀར་ཟུག་བཅག་གྱི་སྨན་

(over the counter, OTC drugs)འདྲ་མྱིན་བསནེ་པའམ་གཞོན་དུས་སེྐས་

འགགོ་གྱི་སྨན་ཚདོ་མེད་བསནེ་ཚ་ེབུད་མདེ་ཀྱི་སྐུལ་རྒྱུའྱི་(hormone)བེྱད་

ལས་ཉམས་པས་ཟླ་མཚན་མྱི་སོམས་པ་སོགས་བྱུང་།

✦ ཁྲག་ཚབས་ཀྱི་སནོ་འགགོ ཁྲག་ཚབས་ཀྱི་ནད་ནྱི་ན་ཚདོ་ཀྱི་ཆ་

ནས་དར་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་མང་བ་དང་། ཁྲག་དང་མཁྲྱིས་པ་

ཤས་ཆ་ེབ་ལས་གྱུར་པས་ཟས་སྐོམ་ཚ་སྐྱུར་དཔརེ་ན། སྨན་སའྱི་རྱིགས་

(spices)སུར་པན་(བསྱིལ་ཕན།)རྱིགས། སྐྱུར་འབས་རྱིགས་(citric fruits)
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སྐྱུར་རྩྱི་རྒྱབ་ནས་སལ་སྦརོ་བྱདེ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་(fermented foods)

སལ་ཚལ་འདྲ་མྱིན་(kimchi, pickle)ཆང་རག(alcohol)བཅས་དང་། དྲདོ་

ཆ་ེབའྱི་ཟས་ལུག་ཤ་དང་། ཤ་རྱིང་། མར་རྱིང་། བུ་རམ་ལ་སོགས་པ་བཟའ་

བཏུང་བསནེ་དྲགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན། སྤོད་ལམ་དུ་བང་རྒྱུག་གཏངོ་བ་དང་། 

དྲག་ཤུལ་བྱས་པ། མྱི་ཐགེ་བཞྱིན་དུ་ཁུར་བ། ས་བརྐསོ་པ། འཛངི་ག་བཀེ་

བ་སགོས་རྩལོ་བཅག་དྲག་པའོྱི་རྱིགས་དང་། རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ག་ོབུར་དུ་ཞ་ེ

སང་དྲག་པ་ོསྐེས་པ་དང་ཉྱིན་གུང་ཚ་བའྱི་དུས་གཉྱིད་ལགོ་པ་སགོས་སོང་

དགསོ། ད་ེདག་ལས་ལྡགོ་ས་ེཟས་སྐམོ་སམོས་ཤྱིང་བཅུད་དང་ལྡན་ལ་སྤོད་

ལམ་དྲག་ཤུལ་མྱིན་པར་དལ་བར་འདུག་དགོས་སོ།།

✦ རླུང་ཚབས་ཀྱི་སནོ་འགགོ རླུང་ཚབས་ཀྱི་ནད་ནྱི་རླུང་ཤས་ཆ་ེབ་

ལས་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས་ར་ོཁ་བ་དང་ནུས་པ་ཡང་ལ་རྩུབ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་

དཔརེ་ན། བྷགོ་ཅཡོ་ེ(bok choy)དང་པཱ་ལག་(spinach)ལ་སགོས་པ་ས་ོ

ཚལ་ལང་ཁུའྱི་རྱིགས། ཚལ་ཁ་ཏྱིག ཐའེུ་པད་ཚལ་(broccoli)དྱི་བའྱི་ཏགོ་མ་

(artichoke)ཤྱིང་འབས་ཚ་ལུ་མ་དང་ནྱིམ་བུ། སའེུ་འབྲུ་(amaranth)མོན་

ཆག་(millet)པྱི་པྱི་ལྱིང་(pepper)ལ་སགོས་པའྱི་སྨན་སའྱི་རྱིགས་བཅས་སངོ་

བའམ་ཉུང་ངུ་ལས་བསེན་མྱི་རུང་། བཏུ་བའྱི་དུས་ལས་ཡལོ་བའྱི་འབྲུ་དང་། 

ཤྱིང་འབས་སགོས་མ་སྨྱིན་པ། ཡུན་ལནོ་པས་ཁངེས་པརོ་གྱུར་པའྱི་ཟས་རྱིགས་



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

(stale)རུལ་སུངས་འགོག་རྫས་(preservatives)རྱིགས་ལྡན་པ་དང་ལས་སནོ་

བྱས་པའྱི་བཅོས་མའྱི་ཟས་རྱིགས་(processed)བཅས་བཅུད་ཞན་པའྱི་ཟས་

སྐམོ་ཁོ་ན་ཡུན་རྱིང་མྱི་བསེན་པ། སོྤད་ལམ་དུ་འཁྲྱིག་པ་སྤད་དྲགས་པས་ལུས་

ངལ་ཞྱིང་ཆད་པ། ཡུན་རྱིང་པོར་ཁ་ལག་མྱི་བཟའ་བར་ལོྟ་ཆག་པ། མཚན་མང་

པརོ་གཉྱིད་མདེ་པར་གཉྱིད་ཆག་པ། གདོ་ཁགོ་སངོ་པར་ལུས་ངག་གྱི་བྱ་བ་

དྲག་ཅྱིང་ནན་གྱིས་འཇུག་པའྱི་དྲག་ཤུལ་བྱས་པ། གཏར་བ་དང་རས་སོྐན་བྱུང་

བ་ལས་ཁྲག་མང་དུ་ཟགས་པ། ལྷག་པས་བུས་ཏ་ེལུས་གང་བ། འཁྲུ་སྐྱུག་དྲག་

པོས་བཏབ་པ། མ་ངན་དང་སེམས་ཀྱི་ལས་ཆ་ེབ། ཉྱིན་མཚན་བསྟུད་ནས་ཁ་ཡྱི་

ལས་ཧ་ཅང་ཆསེ་པ་སོགས་སང་ལ། བཤང་བ་དང་གཅྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཆདེ་

དུ་བཀག་པ་དང་། མྱི་འབྱུང་བཞྱིན་དུ་ནན་གྱིས་བཙརི་བ་སོགས་མཐའ་དག་

སངོ་དགསོ། ད་ེདག་ལས་ལྡགོ་ཏ་ེཟས་དྲདོ་བཅུད་དང་ལྡན་པ་དང་སྤདོ་ལམ་

གང་ལྷགས་དང་རླན་གཤརེ་སང་ས་ེདྲདོ་ཅན་བསནེ་དགསོ་ས།ོ།

ག ནུ་མའྱི་ནད།

ནུ་མའྱི་ང་ོསྤདོ།

ནུ་མ་ནྱི་བང་ཁགོ་གྱི་ཤ་སྒྱིམ་འགབེས་པའྱི་ཚལི་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ལས་
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གྲུབ་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཕྲུ་གུར་མཁོ་བའྱི་འོ་མ་སྐྲུན་པའྱི་དམྱིགས་

བསལ་ཁྱད་ཆསོ་ལྡན་ཡདོ། འ་ོམ་སྐྲུན་མཁན་གྱི་ནུ་མའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལོབྷ་

(lobe)ཞསེ་པའྱི་ཚན་པ་ ༡༥-༢༠ ནང་སྒྱིག་ཅྱིང་། ཚན་པ་ར་ེརའེྱི་ནང་ཚུད་

ལ་ཡང་ལབོྷུལ་(lobules)ཞསེ་པ་འ་ོམ་བཟོ་སྐྲུན་བྱདེ་སའྱི་ཆ་ཤས་ཆུང་བ་

མང་པ་ོཡདོ། འ་ོམ་ནྱི་ཐགོ་མར་ཌྐཊ་(duct)ཞསེ་པའྱི་འ་ོམའྱི་བུ་གུ་ཤྱིན་ཏུ་

ཕ་བ་དང་། དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བུ་གུ་སམོ་པ་རྒྱུད་པགས་པའྱི་ཁར་ནུ་ཏགོ་

ཏུ་ཐནོ་ཡདོ། ནུ་ཏགོ་གྱི་མཐའ་འཁརོ་དུ་པགས་མདགོ་ནག་པསོ་སྐརོ་བ་ད་ེ

ལ་ཨ་རྱིཡ་ོལ་(areola)ཞསེ་ཟརེ། སྦལེ་བྱདེ་ཕུང་གྲུབ་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཀྱིས་ནུ་

མར་སྐརོ་ཏ་ེབཟ་ོདབྱྱིབས་གཏདོ་པ་དང་། དབང་རྩས་ཚརོ་བ་བྱྱིན་གྱི་ཡདོ། 

ནུ་མར་ཁྲག་རྩ་དང་རནེ་རྩ། རནེ་བུ་བཅས་ཀང་ཡདོ།

ཟས་སྐོམ་གྱི་དྭངས་མ་རྣམས་ལས་རྱིམ་བཞྱིན་འབྱུང་བའྱི་ཐ་མ་

རནེ་རྩ།

རནེ་བུ།

ནུ་ཏགོ

ནུ་ཏགོ
འ་ོམའྱི་བུ་གུ།

ལོབྷ།(Lobe)

ནུ་མ།བང་ཁགོ་གྱི་ལྡབེས།

རྩྱིབ་མ།

ཤ་སྒྱིམ།

ཚལི་གྱི་ཕུང་གྲུབ།

ལབྷོ།(Lobe)
འ་ོམའྱི་བུ་གུ།ནུ་ཏགོ་གྱི་

མཐའ་འཁོར།

ལབོྷུལ། (Lobules)
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ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་ཆ་ཤས་གཉྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཁམས་དཀར་པོ་ནྱི་

མངལ་དང་ལྡན་པའྱི་སྐབས་སུ་ནུ་མ་ལ་རྒྱས་ཏ་ེགནས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ནས་

འ་ོཐག་མ་ཆདོ་བར་དུ་ཕྲུ་གུའྱི་གསསོ་སུ་གྱུར་གྱི་ཡདོ། ད་ེལྟར་ན་རྟག་ཏུ་ཟས་

སྐམོ་འཇུ་སླ་ཞྱིང་། དུས་སུ་བཏུས་པ། ཟ་ཚདོ་ཤསེ་པ་དགསོ་ཤྱིང་སྤོད་ལམ་

མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་དགསོ་གལ་ཆ།ེ བུད་མདེ་སྦྲུམ་མའྱི་གནས་

སྐབས་སུ་ནུ་མར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསང་བྱ་སལོ་ཡདོ་ཀང་། རྒྱུན་དུ་ནུ་

མའྱི་འཕདོ་བསེན་ལ་ད་ེབས་ད་ོསང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ ནུ་མའྱི་འཕདོ་བསེན་

ཚུལ་བཞྱིན་མ་བྱདེ་ཚ་ེནུ་མའྱི་ཁྲག་ཚབས་དང་། ནུ་མའྱི་སྐྲན་གྱི་རྱིགས། ནུ་

མའྱི་འབས་ནད་སགོས་ནུ་མ་དང་འབལེ་བའྱི་ནད་ཕགོ་སྱིད་པ་ཡྱིན།

ནུ་མའྱི་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་བྱ་ཚུལ།

✦ ནད་མེད་ཐ་མལ་སྐབས་ཀྱི་ནུ་མའྱི་ཁྱད་ཆསོ་རྣམས་ལེགས་པར་

ཤསེ་པ་གལ་ཆ་ེས།ེ གལ་ཏ་ེའབྱུང་འགྱུར་ནུ་མར་ནད་བྱུང་ཚ་ེདུས་ཐགོ་ངསོ་

འཛནི་བྱདེ་ཐུབ། ནུ་མར་དུས་རྒྱུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐྲངས་པ་ོསགོས་བྱུང་ཡདོ་

མདེ་བརྟག་ཕྱིར་རང་ངསོ་ནས་ནུ་མ་བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་སངས་ཤསེ་དགསོ།

✦ ནུ་མ་གཉྱིས་དབར་ཆ་ེཆུང་ཡོད་པ་དང་། ནུ་མ་གཅྱིག་ནུ་མ་

གཞན་ད་ེལས་ཅུང་འགོ་ཏུ་འཕང་བ། ནུ་ཏགོ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལ་སྤུ་ཡདོ་པ། 
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ཟླ་མཚན་གྱི་སནོ་རསེ་སུ་ནུ་མར་ན་ཟུག་ལྡང་བའམ་ནུ་མ་སྐྲངས་བ་སགོས་

ནྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཡྱིན། 

✦ སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ནུ་མ་ཆརེ་རྒྱས་པ་དང་། ནུ་ཏགོ་ནག་

ཏུ་ཕྱིན་པ། ནུ་མའྱི་གཡས་གཡནོ་གྱི་ཁྲག་རྩ་རྣམས་གསལ་བ་བཅས་བྱུང་

གྱི་ཡདོ་པ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ཡྱིན། 

✦ ཕྲུ་གུ་བཙས་རསེ་ནུ་མ་ད་ེབས་ཆརེ་རྒྱས་ཏེ་འ་ོམས་ཁངེས་པའྱི་

རྐནེ་གྱིས་ནུ་མ་མཁྲགེས་པརོ་གྱུར་བ་དང་། ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་སྣུན་འག་ོའཛུགས་

མཚམས་ནུ་མ་ལོྷད་དུ་འག་ོཡྱི་ཡདོ། ནུ་མ་བསྣུན་པའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ནུ་མར་

ར་ཆགས་པ། ནུ་ཏགོ་གས་པ། འ་ོམའྱི་བུ་གུ་འགག་པ། ནུ་མར་གཉན་ཁ་

རྒྱས་པ་བཅས་བྱུང་སྱིད།

✦ ཡང་ནུ་མར་དུས་རྒྱུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གངོ་བུ་མཁྲགེས་པ་ོལྟ་བུ་མངོན་

པ། ནུ་མའྱི་མཐའ་འཁོར་དང་། སྒགོ་རུས། མཆན་ཁུང་བཅས་སུ་སྐྲངས་པ་

བྱུང་བ། ནུ་ཏགོ་གྱི་མཐའ་འཁོར་གྱི་པགས་པ་རྣམས་སྐམ་པ་དང་། གས་པ། 

མཐུག་པོ་ཆགས་པ། ནུ་ཏགོ་ནས་ཁྲག་དང་རྣག་འཛག་པ། ནུ་མ་ཚ་དྲདོ་ཆ་ེལ་

ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ་སགོས་བྱུང་ཚ་ེངསེ་པར་དུ་སྨན་པར་བསནེ་དགསོ།

✦ སྤྱིར་བཏང་བུད་མེད་ཐ་མག་འཐནེ་མཁན་དང་ཆང་རག་འཐུང་
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མཁན། བུད་མདེ་ཕྲུ་གུ་མེད་པའམ། ལོ་ན་ ༣༠ རསེ་ཕྲུ་གུ་བཙས་པ། ལོ་

༡༢ གོང་ལ་ཟླ་མཚན་དང་པོ་དེ་བབས་པའམ་ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་ཀྱི་

ཡངོས་གགས་དུས་ཚདོ་ལས་འགངས་པ། ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་ཀྱི་དུས་

སུ་སྐུལ་རྒྱུའྱི་སྨན་འགའ་ཞྱིག་ལོ་ལྔ་ལས་མང་བ་ཟསོ་པ། སྐེས་འགགོ་གྱི་

སྨན་ཚདོ་མདེ་བསནེ་པ་བཅས་ལ་ནུ་མར་ནད་འཕགོ་སླ་བ་ཡདོ།

✦ བུད་མེད་རྣམས་ལོ་ན་ཇྱི་ཙམ་རྒས་པ་ད་ེཙམ་དུ་ནུ་མའྱི་འབས་

ནད་སགོས་འཕགོ་ཉེན་ཆ་ེབ་ཡདོ་པས་སྨན་པར་བསེན་གཏུགས་རྒྱུད་ལོ་

ན་ ༥༠ ཡན་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་ནུ་མའྱི་བརྟག་དཔྱད་(mammogram)

ངསེ་པར་དུ་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ཚུད་ཐངེས་ར་ེཙམ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

✦ ཐ་མག་དང་ཆང་རག་སང་བ། ལུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་སོམ་པོར་གནས་

ཐབས་བྱདེ་པ། ཉྱིན་ལྟར་རྩལོ་བཅག་རན་པར་བྱདེ་པ། དུས་སུ་བཏུས་པའྱི་ཤྱིང་

ཏགོ་དང་ས་ོཚལ་རྱིགས་སསོ་པ་བསནེ་པ། རྒྱུན་དུ་རང་ངསོ་ནས་ནུ་མ་བརྟག་

དཔྱད་བྱདེ་པ་བཅས་ཀྱིས་ནུ་མའྱི་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་གང་འཚམ་བྱདེ་ཐུབ།
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རང་ངོས་ནས་ནུ་མ་བརྟག་དཔྱད་བེྱད་སངས།

 རང་ངོས་ནས་ནུ་མ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་བར་སལོ་ལུགས་འདྲ་མྱིན་ལ་

ཐབས་ལམ་ས་ཚགོས་ས་ོནས་བྱདེ་སལོ་ཡདོ།

དང་པོ། གན་རྐལ་དུ་ཉལ་ནས་བརྟག་པ།

གན་རྐལ་དུ་དྲང་ཐད་ཉལ་ན་ནུ་མའྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བེྱད་སླ་

བ་ཡདོ། ནུ་མ་གཡས་པ་བརྟག་ཕྱིར་རང་གྱི་ལག་པ་གཡས་པ་མགོ་བོའྱི་འགོ་

ཏུ་བཞག་ཏ་ེལག་པ་གཡནོ་པའྱི་སོར་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ནུ་མ་གཡས་པའྱི་མཐའ་

འཁརོ་ལ་གནནོ་ཤུགས་འཇམ་ལ་བརྟན་པའྱི་ཐགོ་སངེ་ནས་འོག་དང་མཐའ་

༡། ལུས་པོ་ཆུ་ཆར་འགོ་ཁྲུས་སྐབས་

བརྟག་པ།

༢། རང་གྱི་ལག་པ་མར་བཞག ཡར་རྐང་། དཔྱྱི་མགོར་

ལག་པ་བཞག་ནས་བརྟག་པ།

༣། ནུ་མའྱི་མཐའ་འཁརོ་ལ་སརོ་སརོ་

བྱདེ་ད་ེགནནོ་པ།

༤། མར་ཉལ་ཏ་ེགོང་གྱི་བྱ་སངས་

གསུམ་པ་བསྐར་བཟོླས་བེྱད་པ།

༥། ནུ་ཏགོ་བཙརི་ཏ་ེགཤརེ་ཁུའྱི་རྱིགས་

འཛག་མྱིན་བརྟག་པ།
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ནས་མཐའ་བར་རྒྱ་ཁོྱན་ཆུང་ངུར་སརོ་སརོ་བེྱད་དེ་མར་གནནོ་དགོས། བརྟག་

དཔྱད་དེ་བེྱད་སྐབས་སོྒག་རུས་ནས་བང་ཁའྱི་བར་དང་མཆན་ཁུང་ནས་བང་

དཀྱིལ་བར་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དགསོ། ནུ་མའྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཆགས་རྱིམ་འདྲ་མྱིན་

རྣམས་མངོ་ཕྱིར་གནནོ་ཤུགས་ཀང་འདྲ་མྱིན་སྤད་དགསོ། ཕྱིར་ཆགས་པའྱི་

ནུ་མའྱི་ཕུང་གྲུབ་ཆདེ་གནནོ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང་། བར་དུ་ཆགས་པའྱི་ནུ་མའྱི་

ཕུང་གྲུབ་ཆདེ་གནནོ་ཤུགས་འབྱིང་བ། གཏྱིང་ལ་གནས་པའྱི་ནུ་མའྱི་ཕུང་གྲུབ་

ཆདེ་གནནོ་ཤུགས་དྲག་ལ་བརྟན་པ་བཅས་སྤད་དགོས་སོ།།

གཉྱིས་པ། ཙགོ་པུར་འདུག་པའམ་ཡར་ལངས་ཏ་ེབརྟག་པ།

༡། ནུ་མའྱི་ཕུང་གྲུབ་མཆན་ཁུང་ངོས་སུ་ཁྱབ་ཡདོ་པས་དེར་འཆང་

དགསོ། ནུ་ཏགོ་ག་ལརེ་བཙརི་ཏ་ེགཤརེ་ཁུའྱི་རྱིགས་འཛག་མྱིན་བརྟག་པ།

ལག་པ་གཡས་པ་བདེ་སྤོད་བྱདེ་ད་ེགངོ་གྱི་བྱ་རྱིམ་ཡངོས་རྫགོས་ནུ་

མ་གཡནོ་པར་བསྐར་ཟླསོ་བྱདེ་དགསོ། བུད་མེད་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བརྟག་

དཔྱད་འདྱི་ལུས་པོ་ཆུ་ཆར་འགོ་ཁྲུས་སྐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་

ན་ལུས་པོ་ཆུས་སང་སྐབས་ནུ་མ་འཕུར་མཉ་ེརྒྱུད་སྐྲངས་པོ་དང་གངོ་བུ་

སགོས་མངོ་ཚརོ་ཐུབ་སླ་བ་ཡདོ།

༢། མེ་ལོང་མདུན་དུ་ལངས་ཏེ་བརྟག་པ། མེ་ལོང་མདུན་དུ་ཡར་
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ལངས་ཤྱིང་ལག་པ་གཉྱིས་ཁ་ཐུག་མར་བཞག་སེ་ནུ་མའྱི་པགས་པ་ཀངོ་

ཀངོ་ཆགས་པ། གཉརེ་འཁུམ་བེྱད་པ། ཉག་འབུར་བྱུང་བ། ཚ་ལུ་མའྱི་ཤུན་

པགས་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་སགོས་དང་། ནུ་མའྱི་དབྱྱིབས་དང་ཕྱི་ཐྱིག ནུ་ཏགོ་

གྱི་ཁ་ནང་དུ་གཏད་པ་བཅས་ཀྱི་ནུ་མར་འགྱུར་ལྡགོ་ཡདོ་མེད་བརྟག་པ། 

ཡང་ལག་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡར་རྐངོ་པའམ་ལག་པ་གཉྱིས་དཔྱྱི་མགརོ་བཞག་

ས་ེགངོ་གྱི་བརྟག་ཐབས་ད་ེལྟར་བྱདེ་དགསོ། 

བརྟག་དཔྱད་ད་ེདག་རྒྱུད་ནུ་ཏོག་ནས་གཤེར་ཁུའྱི་རྱིགས་འཛག་པ་

དང་། ནུ་མའྱི་དབྱྱིབས་དང་ཁ་དགོ ཆ་ེཆུང་བཅས་ལ་འགྱུར་བ་མངནོ་པ། ནུ་

ཏགོ་དམར་པརོ་འགྱུར་བ། ནུ་མར་དུས་རྒྱུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་གངོ་བུ་མཁྲགེས་

ནུ་མའྱི་དབྱྱིབས་དང་ཁ་དོག་

ལ་ཁྱད་པར་མངོན་པ།

ནུ་ཏགོ་བཙརི་སྐབས་གཤརེ་ཁུ་

དྭངས་མའམ་ཁྲག་འཛག་པ།

གངོ་བུ་མཁྲགེས་པ་ོཅན། པགས་པ་ཀངོ་ཀོང་ཆགས་པ།

ནུ་ཏགོ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ།

ནུ་ཏགོ་གྱི་ཁ་ནང་དུ་གཏད་པ།



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

པོ་ལྟ་བུ་མངོན་པ་བཅས་བྱུང་ཚ་ེངེས་པར་དུ་གང་མྱུར་སྨན་པར་བསེན་

དགསོ། རང་ངསོ་ནས་ནུ་མ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་འདདོ་མདེ་པའྱི་བུད་མེད་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རང་གྱི་ནུ་མ་འཆར་ཅན་ཇྱི་ལྟར་མངོན་པ་དང་ཚརོ་བ་

བཅས་ལ་རྟག་ཏུ་དོ་སང་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནུ་མར་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མངོན་

ཚུལ་དང་ཚརོ་སང་བཅས་བྱུང་ཚ་ེསྨན་པར་ངེས་པར་བསནེ་གཏུགས་བྱདེ་

དགོས། ཡང་ནུ་མར་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ནད་ཡདོ་པའྱི་ཁྱབ་པ་མེད།

ཟླ་མཚན་བབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བརྟག་དཔྱད་དེ་ཟླ་མཚན་

ཆད་ནས་ཉྱིན་ལྔ་ཙམ་རསེ་བེྱད་པ་དང་། ཟླ་མཚན་ཆད་མཚམས་ཀྱི་གནས་

སྐབས་སུ་ཟླ་རེའྱི་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་རང་ལ་བརྟག་དཔྱད་འདྱི་བྱེད་དགསོ། 

བརྟག་དཔྱད་དེ་དག་རྒྱུད་ནུ་འབས་ལྟ་བུ་ནུ་མའྱི་ནད་ས་རལོ་ནས་ངོས་

འཛནི་ཐུབ་པ་དང་ད་ེལ་བཅསོ་ཐབས་ཀང་མྱུར་བ་ཡངོ་གྱི་ཡདོ། 

ལྔ་པ། སྐར་རྩྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

མོ་ནད། སྨུག་པོ་དལ་ཡམས་སྦྲུམ་མའྱི་ནད། རྱིམས་ནད་ཁྲག་ནད་ར་ནད་

དང་། །བུད་མེད་ཁྲག་ཚབས་མོ་ནད་རྱིགས། གཟའ་སྐར་ས་བདག་སོགས་

མ་ེཁམས་ཀྱི་གནདོ་པའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་རྱིམ་ག་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་

ནྱི། མཁའ་ག་ོགྱིབ་སལེ་ལམ། ཁྲུས་གསལོ་བྱ། བྱདེ་ཐུབ་ན་མ་མོའྱི་མདསོ་
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དང་ད་ེམ་བྱུང་ཚ།ེ མ་མ་ོའཁྲུལ་སྐོང་གྱི་གཏརོ་མ་གཏོང་། ཤ་བརྒྱ་ཟན་

བརྒྱ་འམ་འཆང་བུ་བརྒྱ་ཚར་གཏརོ་མ་གཏངོ་། །ཀླུ་བསངས་དང་ཀླུ་གཏརོ་

གཏངོ་། ལྷ་བསངས་གཏངོ་། ཆོས་སུ་ཚ་ེམད་ོཚ་ེགཟུངས་དང་། ཡངས་

པའྱི་གོང་ཁྱརེ་དུ་འཇུག་པའྱི་མད།ོ རྱིམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་གཟུངས་རྣམས་

འདནོ། ཟན་ནམ་སག་གྱི་རྟའྱི་གླུད་ཀྱི་གཟུགས་དམར་ཞུར་གཡུ་དང་ཟངས་

ཆུང་བཀལ་ལ། བརྩྱི་བྱ་རང་རང་ས་ོསའོྱི་སར་ཁའྱི་བདུད་གཅདོ་ཕགོས་སུ་

བསྐལ་བར་བྱའ།ོ །གཞན་ཡང་ནད་པ་རང་རང་སའོྱི་འབྱརོ་བ་ཆ་ེཆུང་ལ་

དཔགས་པའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་། འབུམ་ལ་སགོས་པ་དང་། གཏོ་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་ག་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངསེ་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་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་རོྫགས་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།

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་འགོ།  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།     

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


