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མཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་ཁ་པ། (Hepatitis B)

དང་པ།ོ མཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་ཁ་པའ་ིག་ོདནོ།

དངེ་རབས་སྨན་གཞུང་ལྟར་ན། མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ལ་རགིས་

མི་འདྲ་བ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མཆིན་པའི་གཉན་ནད་ཁ་པ་ 

(Hep B) ཧེབ་ས་ིཞསེ་པ་འད་ིན།ི (Virus) ཝ་ར་ེསེ་ཞསེ་ཤནི་ཏུ་ཕ་བའ་ི

ནད་འབུའི་རགིས་ཤིག་གསི་རྐནེ་བྱས་ཏེ་མཆིན་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞིག་

ཡནི། ནད་འབུ་འདསི་མའི་ིཁྲག་དང་ཆུ་སརེ་བརྒྱུད་མཆནི་པར་བབས་ནས་

དརེ་གནདོ་སྐནོ་གཏངོ་བ་དང་། ནད་འདརི་དུས་ཐགོ་སྨན་བཅསོ་མ་བྱས་ཚ་ེ

རིམ་པས་མཆནི་པའ་ིགཅོང་ནད་དུ་གྱུར་ནས་མཆནི་པར་སྐྲན་དང་འབྲས་

ནད་སོགས་འབྱུང་བ་ཡནི། 

ནད་གཞི་འདའི་ིཐ་སྙད་ལ་བདོ་ལུགས་སྨན་པའ་ིཁྲདོ་དུ་བཞེད་ཚུལ་

སྣ་མང་མཆསི་ཀང་། མང་ཆ་ེབས་ནད་འདའི་ིརྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་ཞངི་། དསེ་མཆནི་པའ་ི [༡། ནད་མེད་དང་ནད་ཅན་མཆནི་པའ་ི

དཔེ་རསི] གནས་སུ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་སངོ་ནས་གཉན་སནི་དང་བསངོས་

པར་བརྟནེ། མཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་ཅགི་ལ་ངོས་འཛནི་བྱདེ་པ་ཡནི། 



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

ནད་མེད་དང་ནད་ཅན་མཆནི་པའ་ིདཔ་ེརསི།

                 

                 

    ནད་མེད་མཆནི་པ།       མཆནི་པ་ས་མཁྲགེས་ཀ་ིནད།          མཆནི་འབྲས།

འཛམ་གངི་སྤི་དང་། ལྷག་པར་བདོ་མ་ིབཙན་བྱལོ་བའ་ིནང་མཆིན་

པའ་ིགཉན་ནད་ཁ་པའ་ིགནས་བབས།

	རྒྱལ་སྤའི་ིའཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ག་ིསྙན་ཐ་ོལྟར་ན། འཛམ་གངི་ག་ོལ་

འདིའ་ིནང་མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༢༤༠ ལྷག་ཙམ་ལ་མཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་

ཁ་པའ་ིའགསོ་ནད་འད་ིཕགོ་ཡདོ་པ་གསལ་འདུག

	ལ་ོལྟར་མ་ིགྲངས་ ༦༨,༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ནད་གཞ་ིའདསི་རྐནེ་བྱས་ཏ་ེ

འདས་གྲངོས་སུ་འགྱུར་ག་ིཡདོ་པ་ཚདོ་དཔག་བྱས་ཡདོ། 

	རང་རའེ་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་མའི་ིསྤི་ཚགོས་ནང་དུའང་སྤི་ཡངོས་ཀ་ིམི་

འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ནས་ ༡༡ ཙམ་ལ་མཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་ཁ་པ་འགོས་

ནད་ད་ེཕགོ་ཡདོ་པ་དབུས་བདོ་མའི་ིསྒགི་འཛུགས་འཕདོ་བསེན་ལས་

ཁུངས་ཀ་ིཞབི་འཇུག་སྙན་ཐའོ་ིནང་གསལ་ཡདོ།
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གཉིས་པ། ནད་ཀི་རྒྱུ།

 ནད་འདའི་ིརྒྱུ་ན།ི ཟས་སམོ་གང་བསནེ་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞནི་འཇུ་

མ་ཐུབ་པའ་ིམཐར། མ་ཞུ་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་བ་ཞསེ་མཆནི་

པའ་ིགནས་སུ་ཁྲག་ངན་རྒྱས་ཏ།ེ དསེ་མཆནི་པའ་ིཁྲག་རྩའ་ིནང་ཡུན་རངི་

པརོ་གནས་པ་དང་གཉན་སནི་དང་བསངོས་ནས་ན་བ་ཡནི། 

གསུམ་པ། སོང་རྐནེ།

	མཆནི་པ་ན་ིདྲདོ་ཀ་ིརང་བཞནི་ཡནི་སབས་ད་ེདང་མཚན་ཉདི་མཐུན་པའ་ི

ཁ་ཟས་ར་ོཚྭ་སྐྱུར་ཤས་ཆའེ་ིརགིས་རྒྱུན་དུ་བསནེ་དྲགས་པ་ས།ེ དཔརེ་ན། 

ཆང་རག་དང་། བོད་ཇ་འཐུང་དྲགས་པ་ལྟ་བུ། 

	འ་ོམ་གྲང་མོ། ཤིང་ཏགོ་མ་སྨནི་པ། ཞོ་མ་ལངས་པ། དར་བ་དང་ཇ་གར་

པ།ོ ས་ོཚལ་རངི་པ། རནེ་ཚལ། ཤ་རངི་དྲ་ིམ་ཅན་ནམ་བཙགོ་པའ་ིརགིས། 

	བྱ་ཤ་དང་ཕག་ཤ་ལ་སགོས་པ་སྣུམ་ཚལི་ཆ་ེབའ་ིརགིས་བསནེ་དྲགས་

པ། གཞན་ཡང་མར་དང་སྣུམ་ལ་བརོས་སགེས་བྱས་པའ་ིཁ་ཟས་རིགས། 

བྱའ་ིསོ་ང༌། ཤ་དང་རྒྱུ་མ་དང་གོ་བ་སྣུམ་སགེ་ཅན། 

	སར་ཁའ་ིའབྲས་བུ་དང་། བ་དཱམ་ (Groundnut) ལ་སོགས་པ་སྣུམ་

ལྡན་རགིས་ཚད་ལས་མང་བ་བསནེ་པ། 



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

	རུལ་སུངས་རགིས་ཏེ། དཔེར་ན། ཕྱུར་བ་རིང་པ། ཕག་ཤ ལ་ཕུག་

སགོས་བསྙལ་བའ་ིརགིས་བསནེ་དྲགས་པ། 

	སྤོད་ལམ་དུ། རང་རྒྱུད་ལ་ཞེ་སང་དང་ང་རྒྱལ་དྲག་པོ་སེྐད་པ། 

 ཉ་ིམར་ཤུགས་ལས་བེྱད་དྲགས་པའམ། ཡང་ན་ལུས་ལ་རྩལོ་བ་མེད་

པར་དལ་བར་གནས་དྲགས་པ། 

	རྟག་ཏུ་རང་ག་ིལུས་ཁམས་ཀ་ིའབྱུང་འཕདོ་ལ་རྩ་ཆརེ་མི་འཛནི་པར་

ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་གི་ཤུགས་ལས་སམ་དྲག་ལས་མང་དུ་བྱས་ཏེ་

མཚན་མོ་གཉིད་དུས་ཐགོ་མ་ཉལ་བ།

	ཁ་ཟས་དེ་ཉིད་སྨན་ལྟར་ཉིན་རརེ་ལན་གསུམ་དུས་ཐགོ་བསནེ་གལ་ཆ་ེ

ཡང་། མི་བསནེ་པར་ལྟ་ོསངོ་ངམ། ཡང་ན་ལས་བྲལེ་རྐནེ་པས་ལྟ་ོདུས་

འགངས་ནས་ཡུན་རངི་གནས་དྲགས་པ་བཅས་ཡནི་ན།ོ། 

བཞི་པ། ནད་རྟགས།    

	ནད་གཞི་འད་ིཐགོ་མར་འབྱུང་སབས་མངོན་རྟགས་གསལ་པོ་གང་

ཡང་མེད་པར་བག་ལ་ཉལ་བའ་ིཚུལ་དུ་གནས་པ་ཡནི། 

	བར་དུ་སར་ཡང་རྐནེ་འཕད་ཚ་ེནད་ལྡང་བ་དང་དེའ་ིརྟགས་སུ་ཚ་བ་

ཕན་བུ་འཕར་བ། 

	ཞེ་མེར་ལང་པ། དང་ག་ཞན་པ། ཚགིས་གཞི་ན་བ། ཐང་ཆད་ས་བ། མགོ་
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ན་བ་སགོས་ཀི་སབས་སུ་ནད་པའ་ིངསོ་ནས་ལྷདོ་གཡངེ་དང་བརྟག་

དཔྱད་སྨན་བཅོས་ལ་ནམ་ཡང་སྣང་ཆུང་གཏངོ་རྒྱུ་མེད། 

	གལ་ཏ་ེདུས་ཐགོ་སྨན་བཅསོ་མ་བྱས་ཚ།ེ མཐའ་མར་མཆནི་པའ་ིནང་

ནད་འབུ་དང་གཉན་ཚད་ཆརེ་རྒྱས་ཏེ་ལུས་ཁམས་མ་ིབད་ེབ་ཛ་དྲག་

ཏུ་གྱུར་ཉེན་ཡདོ། 

	སབས་ར་ེརྩབི་མ་གཡས་སངེ་གཟརེ་རྒྱག་པ།

 གཅིན་པའ་ིམདོག་མར་ནག་འདྲ་བའམ་སྨུག་ཤས་དང་། དྲ་ིམ་ངན་པ། 

	བཤང་བ་འབབ་དཀའ་བ། བབས་ཀང་མདགོ་སྐ་བའམ་དཀར་བ་དང་

སམ་པ། 

	རིམ་པས་ལུས་ཀ་ིཔགས་མདགོ་དང་མགི་སྤནི་སརེ་པ་ོའགྱུར་བ།

	ལདི་ཚད་ཆག་པ། 

	ཕ་ོབ་སསོ་པ། 

	སྣ་ཁྲག་འཛགས་པ། 

	ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལང་པ།

	ལུས་སབོས་ཞན་པ། 

	བཞིན་མདངས་ཉམས་པ།

	ཁགོ་པར་ཆུ་གསགོ་པ། 



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

	མིག་དམར་ཞིང་གདངོ་པ་སོ་ལ་ཕོ་མཆིན་གང་བ་སྙམ་དུ་སེམས་

ཤངི་ཁ་ཟས་འཇུ་བར་དཀའ་ལ་ཟོས་ཚ་ེན་ཞིང་ལུས་ཁམས་ནང་ཆུ་

བསགས་ནས་སྐྲངས་བ། 

	ཡུན་ལོན་ཚེ་གཞུག་ཏུ་མཆིན་པ་རུལ་ནས་ཁྲག་དང་དུད་ཁུ་ལྟ་བུ་

བཤལ་སྐྱུག་འབྱུང་བ་ཡནི།

       མིག་སིྤན་སེར་པོ།    ཁོག་པར་ནང་ཆུ་བསགས་ནས་སྐྲངས་པ།

ནད་འད་ིསྤ་ིཚོགས་ཁོྲད་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲ་ོཚུལ།

	མཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་ཀ་ིནད་འབུ་འདི་གཉན་སནི་འཁྲུགས་པའ་ིནད་

གཞན་ལྟར་ལུས་ཁམས་ཀི་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་སོགས་རླན་གཤེར་བརྒྱུད་

ནས་གཞན་ལ་འགོས་ཁྱབ་འགྲ་ོནས་མཐར་སྤ་ིཚགོས་ནང་ཁྱབ་བརྡལ་

སངོ་བ་ཡནི། 

	ནད་འབུ་འདི་ནི་གཉན་སིན་འཁྲུགས་པའི་ནད་གཞི་གཞན་ལས་

ལྡབ་ ༥༠ ནས་ ༡༠༠ ཡ་ིའགོས་ཉེན་ཆ་ེབའམ་མྱུར་བ་ཡདོ།
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	སྤརི་བཏང་ནད་གཞི་འདི་ཡདོ་མཁན་དང་མཉམ་དུ་བཟའ་བཏུང་བེྱད་པ་

དང་། གསོ་བར་ེལནེ་བྱས་ནས་གནོ་པ། འ་ོབྱདེ་པ། ལག་པ་བཏང་རསེ་

བེྱད་པ་སོགས་ཀསི་ནད་འབུ་འགོས་ཀ་ིམེད་པར་ཡདི་འཇགས་དགོས།

འགསོ་ཉེན་ཆ་ེབའ་ིམ་ིསྣ། 

	ཕོ་མ་ོདགའ་རགོས་མང་བའ་ིགྲས་དང་། གང་བྱུང་འཆལ་སྤོད་ལམ་

ལ་ཞུགས་མཁན།

	སྐསེ་པ་ཕ་ོནང་ཁུལ་ཆགས་སྤོད་བེྱད་མཁན།

	ནད་འབུ་ཡདོ་མཁན་མཉམ་དུ་ལུས་འབེྲལ་བྱུང་བ།

	མསོ་རྫས་བཟ་ིསྨན་ག་ིཁབ་མཉམ་སྤོད་བྱདེ་མཁན།

	སྨན་ལས་པ་དང་སྤ་ིཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ།

	ཟུངས་ཁྲག་བླུག་དགོས་རགིས།

ལྔ་པ། སྨན་བཅོས།

བདོ་ཀ་ིགས་ོབ་རགི་པའ་ིགཞུང་ནས་བཤད་ན། ནད་པ་རང་ཉདི་ཀ་ིལུས་

ཀ་ིརང་བཞིན་དང་ནད་གཞའི་ིགནས་སངས་སགོས་ས་ོཀུན་ལ་གཞགིས་ཏ།ེ 

ཟས་སྤོད་སྨན་དཔྱད་སོགས་གསོ་བཅོས་མི་འདྲ་བ་ཡདོ་པས་ནད་པ་རྣམས་



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

བདོ་ལུགས་སྨན་པར་བསནེ་གཏུགས་བྱས་ན། ནད་གཞ་ིའད་ིདང་འབྲལེ་བའ་ི

ནད་རྟགས་ཞ་ིབ་དང་མཆནི་པའ་ིབྱདེ་ལས་ལགེས་བསྐེད་གཏངོ་བ་སགོས་

ཀ་ིདག་ེམཚན་ཡདོ། མ་ཟད་རང་རའེ་ིབདོ་ཀ་ིསྨན་རྩསི་ཁང་ནས་ཀང་མཆནི་

པའ་ིགཉན་ནད་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་སྨན་རིན་ཕདེ་བཅག་གནང་བཞིན་ཡདོ་ལ། 

ནད་གཞ་ིའད་ིལ་བདོ་ལུགས་བལྟ་རགེ་དྲ་ིབ་གསུམ་ག་ིས་ོནས་བརྟག་དཔྱད་

ཟབ་ནན་བྱདེ་པའ་ིཐགོ ནད་འབུའ་ིགྲངས་འབརོ་ཇ་ིཙམ་ཡདོ་མདེ། མཆནི་

པའ་ིགནས་སངས། ཁྲག་ག་ིབྱདེ་ལས་དང་ཚད་གཞི་སགོས་འཕོ་འགྱུར་

སངོ་ཡདོ་མེད་བཅས་དངེ་དུས་ཚན་རགི་དང་མཐུན་པའ་ིའཕྲུལ་ཆས་ཀསི་

བརྟག་དཔྱད་ངསེ་པར་དུ་བྱ་དགསོ། ཚང་མས་ཤསེ་རྟགོས་དགསོ་པ་ཞགི་

ལ། ནད་གཞ་ིའད་ིཡདོ་པ་ཙམ་གསི་མཐའ་གཅགི་ཏུ་ཕ་ིལུགས་སྨན་བཅསོ་

དགོས་མིན་ཕ་ིལུགས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ལ་བསེན་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆ།ེ འདས་པའ་ིནང་བོད་ལུགས་སྨན་པས་ནད་པ་མང་པོར་སྨན་བཅོས་

བྱས་པའ་ིཉམས་མངོ་དང་། སྨན་རྩསི་ཁང་ནས་ནད་འདའི་ིཐགོ་ཉམས་ཞབི་

ས་ཕ་ིཐངེས་གཉིས་ཞུ་འབྲས་ལ་གཞིགས་ན། བོད་ལུགས་སྨན་བཅོས་རྒྱུན་

བསངིས་ནས་བསེན་ན་ནད་འབུའ་ིགྲངས་ཚད་ཆག་པ་དང་། ནད་རྟགས་

རྣམས་ཞ་ིཞངི་གཙ་ོབ་ོཕ་ོབ་དང་མཆནི་མཁྲསི་ཀ་ིབྱདེ་ལས་རྒྱུན་ལྡན་གནས་

ཐུབ་པ་སོགས་ཕན་འབྲས་བཟང་པོ་ཐནོ་དང་འཐནོ་བཞིན་ཡདོ།  
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དྲུག་པ། ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་། 

ཟས་སམོ་གནདོ་པའམ་སྤང་བྱ།

 ཁ་ཟས་རོ་ཚ་བའ་ིརགིས། སུར་པན་ཕནོ་ཆ་ེདང་། སྨན་སྣ་དྲདོ་ཆའེ་ི

རིགས་ཁ་ཟས་ནང་མང་པོ་བླུག་པ།

	ཁ་ཟས་ར་ོསྐྱུར་བའི་རགིས། ཆང་དང་ཨ་རག མཚུར། ཆུ་མངར་

མ་ོདང་ཤངི་ཏགོ་ཁུ་བ་བཅོས་མའ་ིརགིས། ལྕགས་ཀནི་ནང་ལ་རུལ་

སུངས་ཀི་འགོག་རྫས་བླུག་པའ་ིཁ་ཟས་རགིས།

	ཞག་ཚལི་ག་ིརགིས། ཤ་ཚལི་ཅན། མར་རིང་པ། སྣུམ་དང་ཞག་མར་

མང་པའོ་ིནང་བརསོ་སགེས་བྱས་པ་རྒྱ་གར་ག་ིས་མ་ོས། པ་ཀ་ོར། ཆ་ོ

ལེ་བྷ་ཊོ་ར། པུ་ར་ིལྟ་བུ། བྱ་ཡ་ིསོ་ང་བརསོ་པ་དང་སོ་ངའ་ིསརེ་རལི། 

བག་ཚ་མར་ཁུ། སྣུམ་སགེ་བག་ལེབ། བ་དཱམ་ལ་སོགས་པ་སྣུམ་ལྡན་

ག་ིརགིས་བསནེ་དྲགས་པ།

	རུལ་སུངས་ཀི་རིགས། ཕྱུར་ར་རིང་པའམ་རུལ་པ། ཕག་ཤ་སོགས་

བསྙལ་ཤའ་ིརགིས། པད་ཚལ་དང་ལ་ཕུག་གྲང་ཚལ་སོགས་རནེ་ཚལ་

དང་། སོན་ལ་ཕུག་བསྙལ་བ་སྐྱུར་མོའ་ི (pickle) རགིས། 

	འཇུ་དཀའ་བའ་ིརགིས། ཤ་སམ་པ་ོདང་རནེ་པའ་ིརགིས་སགོས།
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	ལུས་རྩལ་དྲག་པ་ོབྱདེ་པ་ས།ེ དཔེར་ན། ཕག་འབུམ་མང་པོ་འཚལ་

དྲགས་པ། བང་རྒྱུགས་དང་ལྕགས་སོགས་འདེགས་དྲགས་པ།

	ཞངི་ལས་དང་ད་ོབ་ོའརོ་འདྲནེ་སགོས་ཤུགས་ལས་བྱདེ་དྲགས་པ།

 མེ་དང་ཉ་ིམའ་ིདྲདོ་སགོས་ཚ་དྲདོ་ཆ་ེབའ་ིསར་ཡུན་རངི་འགྲ་ོསདོ་ལས་

གསུམ་བེྱད་དྲགས་པ།

	སམེས་ལ་མ་ངན་ནམ་སྡུག་བསལ་དང་། ད་ེབཞིན་ཞདེ་སྣང་དངངས་

སྐྲག་བེྱད་དྲགས་པ། 

ཟས་སམོ་བསནེ་བྱ།

	ཁ་ཟས་བསིལ་འཇམ་དང་འཇུ་ས་བའི་རིགས་ཏེ། དཔརེ་ན། འབྲུ་

རགིས་དང་། སོ་ཚལ་སོགས་རླངས་བཙསོ་དང་ཆུར་བཙསོ་རྒྱག་པའ་ི

རགིས་འསོ་འཚམ་བསནེ་དགསོ། 

	དུས་ཐགོ་ག་ིཤངི་ཏགོ་སྣ་ེའཛམོས་དང་། ད་ེདག་ག་ིཁུ་བ་སསོ་པ་འོས་

འཚམ་བསནེ་དགསོ།

	ཁ་སིྤ་མེད་པའ་ིའ་ོམ་དང་ཞོ་དར་བ་སོགས་འསོ་འཚམ་བསནེ་དགོས།

	བ་ེཏའ་ིའབྲས་བུའ་ིཁུ་བ་ (coconut milk) འསོ་འཚམ་བསནེ་དགོས།

	སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བའི་སྨན་ཇ་དང་མཁྲིས་ཇ་འསོ་

འཚམ་བསྟེན་དགོས།                            
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 ཆུ་ཁོལ་དྲདོ་འཇམ་མམ་བསོལ་གྲང་གང་མང་ཡུལ་དུས་དང་གནམ་

གཤིས་དང་བསྟུན་ནས་བསནེ་དགོས།

 ཤངི་འབྲས་ཁུ་བ།   ས་ོཚལ་སྣ་ཚགོས། 

སྤོད་ལམ་བསནེ་བྱ།

	ས་ཆ་བསིལ་སར་ཉལ་སོད་བེྱད་པ།

 ལུས་སམེས་ཞ་ིལྷདོ་ངང་རང་ག་ིབླ་ོདང་མཐུན་པའ་ིགྲགོས་བཟང་པ་ོདང་

ལྷན་དུ་གནས་ན་སྨན་བཅོས་ཀི་ནུས་པ་མྱུར་བར་འདོན་ཐུབ།

  ས་དགངོ་ལུས་སམེས་གཉིས་ཞི་ལྷདོ་ཐགོ་རང་ག་ིཁམས་དང་བསྟུན་

ནས་ལུས་སྦངོ་དང་དབུགས་སོྦང་རན་པོར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ།ེ

བདུན་པ། སནོ་འགོག

	མཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་ཁ་པའ་ིནད་གཞ་ིམདེ་ཚ་ེསནོ་འགགོ་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་

ཡདོ་པ་ད་ེཕན་འབྲས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་ངོས་འཛནི་བྱདེ་བཞནི་ཡདོ་པས་ངེས་

པར་རྒྱག་དགོས།



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

	དགའ་རགོས་མང་པོ་དང་འཆལ་སྤདོ་བེྱད་མཁན་རྣམས་ནད་འབུ་འདི་

ལས་སྲུང་ཐབས་ཆདེ་འགིག་ཤུབས་ (Condom) བདེ་སྤདོ་བྱདེ་དགསོ།

	སྦྲུམ་མ་རྣམས་ནད་འབུ་ཡདོ་མེད་ཁྲག་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏ་ེནད་འབུ་

ཡདོ་ན་བིྱས་པ་བཙས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ ནང་ཚུན་ཕྲུ་གུར་ནད་འགོག་

སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགསོ། སྨན་ཁབ་ད་ེབཞནི་ང་ཚའོ་ིསྤ་ིཚགོས་ནང་འཕདོ་

བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་རནི་མདེ་ཐགོ་གནང་མུས་ཡནི།

	མསོ་རྫས་བཟ་ིསྨན་རགིས་བདེ་སྤོད་མ་གནང་ན་བཟང་། གལ་ཏ་ེབཟ་ི

སྨན་རགིས་ངན་གོམས་ཤོར་ཟནི་པ་རྣམས་ནས་ཁབ་དང་ཁབ་ཆས་ཅི་

ནས་ཀང་བདེ་སྤོད་བྱ་དགསོ་ནའང་གཞན་དང་མཉམ་སྤོད་བྱ་མ་ིརུང་།

 གཞན་ཡང་རང་ཉིད་ཀ་ིཡ་ོབྱད་སོ་འཁྲུད་དང་། སྐྲ། ཁ་སྤུ་ལ་སོགས་

གཞར་བྱདེ་གྲ་ིསགོས་གཞན་དང་མཉམ་སྤོད་བྱ་མ་ིརུང་།

  ཡང་དེང་སབས་ (Tatoo) ཞེས་ཁབ་གཙགས་ར་ིམོ་དང་རྣ་བ་འབུག་

བྱེད་ལ་སགོས་པ་དུག་སེལ་མ་བྱས་པར་བེད་སྤོད་བྱེད་ན་ནད་འབུ་

རགིས་འགསོ་ཉེན་ཆ།ེ

  གལ་ཏ་ེརང་ཉིད་ལ་ནད་འབུ་ཡདོ་ཚ་ེརང་ཉིད་ཀ་ིཁྲག་དང་། དནོ་སྣདོ། 

དབང་པ་ོསགོས་གཞན་ལ་སྦནི་པ་གཏངོ་རྒྱུ་མེད།

  གངོ་ག་ིཟས་སྤོད་སྤང་བླང་ཁག་ལ་ད་ོསྣང་དགསོ་གལ་ཆ།ེ 
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	རྒྱུན་དུ་ཚསེ་བཟང་དུས་བཟང་ལ་བོད་ལུགས་སྨན་པའ་ིལམ་སོན་བཞིན་

རིན་ཆནེ་གཡུ་རིངས་ ༢༥ འམ་བཙ་ོབཀྲུ་ཟླ་ཤེལ་ལྟ་བུ་བསནེ་ཐུབ་ན་

མཆནི་པའ་ིབེྱད་ལས་ཙམ་མ་ཟད། གཟུགས་པོ་སིྤའ་ིསནོ་འགོག་ནུས་པ་

ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བར་བརྟནེ། ད་ེལྟར་ལག་བསར་བྱདེ་དགསོ།།

བརྒྱད་པ། སར་རྩསི་རགི་པའ་ིཐབས་ལམ།

བདོ་ཀ་ིསར་ནག་དབྱངས་གསུམ་རྩསི་རགི་པའ་ིསོ་ནས་ནད་རགིས་

སནོ་འགགོ་བྱ་ཚུལ་སྙངི་པ་ོམདརོ་བསྡུས་ཙམ་ཞགི་བརདོ་རྒྱུ། 

ཚ་ེརབས་ལས་རྩསི་ན།ི འགྲ་ོབ་མརི་དབུགས་ལནེ་པའ་ིཐགོ་མ་ཕྲུ་གུ་སྐསེ་

ནས་ཚ་ེརབས་ལས་རྩིས་བསོར་རྒྱུ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡནི། རྒྱུ་ཚན་

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

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

གནས་མལ་བཅུ་གཉིས་སབས་ཁྱམི་དང་པ་ོལུས་ཀ་ིས་རུ་གཟའ་སར་དྲག་

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

དའེ་ིསབས་ཞབས་རིམ་སགོས་གསུངས་ཡདོ་པས། ད་ེདག་གནང་བ་ཡནི་

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

ཚའེ་ིནང་ལ་ལས་དནོ་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡངོ་བའ་ིཆདེ་དུ་ཚ་ེརབས་ལས་རྩསི་



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

བསརོ་བར་བྱདེ་རྒྱུ་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཡནི། མ་ིཚ་ེགཅགི་ག་ིནང་ནད་དང་བར་

ཆད་སོགས་ཀི་སོན་འགོག་ཀང་ཡནི།

སགེ་རྩསི་ན།ི ད་ེབཞིན་ང་ཚའོ་ིསྨན་རྩསི་ཁང་ག་ིལོ་ཐོ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་

སུ་ལོ་སོ་སོར་སེག་རྩིས་ཀི་འབྲས་བུ་ལོ་སེག་དང་དགུ་མགི་སོགས་ཀི་

ཞབས་རིམ་སགོས་བཀདོ་ཡདོ་པས་ད་ེདག་ན།ི ནད་རགིས་སོན་འགགོ་

ཙམ་མ་ཡནི་པར་ལས་དནོ་སགོས་ལ་འགལ་རྐནེ་བར་ཆད་མ་ིཡངོ་ཆེད། 

འགགོ་ཐབས་ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཀང་ཡནི་པས། ད་ེདག་ལ་རང་རང་ས་ོསསོ་ད་ོ

སྣང་དང་། སོ་སའོ་ིདཔལ་འབྱརོ་ལ་དཔགས་པའ་ིཞབས་རིམ་རྒྱས་འབྲངི་

བསྡུས་གསུམ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི། ད་ེན་ིལ་ོགཅགི་ནང་ག་ི

ནད་དང་བར་ཆད་སོགས་ཀ་ིསོན་འགོག་ཡནི།

བག་རྩསི་ན།ི ལྷག་པར་དུ་ཕ་ོམོ་གཉེན་སྒགི་སབས། བག་རྩསི་བསརོ་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་གཉིས་ལ་ནད་དང་བར་ཆད་ཡངོ་བ་མ་ཟད། ཕྲུག་གུ་དབང་པོ་སོྐན་ཅན་

འངོ་རྒྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡདོ། བག་རྩསི་བསརོ་རྒྱུ་སྣང་མེད་ཏུ་བཞག་རྒྱུ་མེད་

པས། དརེ་ད་ོསྣང་གསི་ལ་ོརྟགས་དང་ཁམས་མི་མཐུན་པ་བཟླགོ་ཐབས་ཀ་ི

རམི་གྲ་ོསགོས་གནང་བ་ཡནི་ན། བདོ་མ་ིརགིས་ཀ་ིསནོ་རྩ་ཕྲུག་གུ་མ་སྐ་ེགངོ་
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ནས་ནད་སགོས་སནོ་འགགོ་ཡནི་པ་མ་ཟད། ཕ་མ་དང་ཕྲུག་གུ་རང་རང་ས་ོ

སའོ་ིམ་ིཚ་ེལ་ཕན་པ་དང་། བདོ་མ་ིརགིས་ལ་ཡང་ཕན་ཐགོས་ཡངོ་ག་ིཡདོ།

ནད་རྩསི་ན།ི ནད་བྱ་ེབྲག་གང་རུང་ག་ིམནར་པ་ཡནི་ན། ནད་གཞ་ིཆ་ེརུ་མི་

འགྲོ་བ་དང་། ནད་ཛ་དྲག་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་རྩསི་

བསརོ་རྒྱུའ་ིད་ོསྣང་ད་ེཙམ་མེད། ནད་མནར་ཡུན་རིང་བྱུང་བ་དང་། ནད་

གཞ་ིཚབས་ཆནེ་པ།ོ ནད་གཞ་ིཛ་དྲག་ཅན་དུ་གྱུར་སབས་ནད་རྩསི་བསརོ་

ག་ིཡདོ། རབ་བྱུང་ན་ནད་ཐགོ་མར་མནར་བའ་ིསབས་སུ་ནད་རྩསི་བསརོ་

བ་ཡནི་ན། ནད་རྩསི་སུ་གསལ་བའ་ིརིམ་གྲོ་གཏོ་བཅསོ་གནང་བ་ཡནི་ན། 

ནད་མནར་ཡུན་རངི་མ་ིའབྱུང་བ་དང་། ནད་ཚབས་ཆནེ་པརོ་མ་ིའགྱུར་བ། 

ནད་གཞི་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་མ་ིའགྲོ་བ་སགོས་ཀི་སནོ་འགགོ་ཡངོ་ག་ིཡདོ་པ་

མ་ཟད། ནད་ཐགོ་ལ་སྨན་གསི་ནུས་པ་མྱུར་བ་དང་། ནད་དྲག་སྐེད་མྱུར་བ་

སགོས་ཀ་ིགྲགོས་སུ་གྱུར་ག་ིཡདོ།

ཁྱད་པར་དུ་མཆནི་པའ་ིགཉན་ཚད་ནད་ཀ་ིརམི་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ན།ི

མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ནད། གཞང་འབྲུམ་དང་། མཆིན་པའི་ནད། 

མཁྲིས་པའ་ིནད། ཤངི་སངོ་སེང་ནས་མར་ཟག་པའ་ིརྨས་སྐོན་ལ་སགོས་
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པའ་ིནད། ཤངི་འཛརེ་དང་ཚརེ་མ་ཟུག་པའ་ིནད། རྩ་རྒྱུས་ཆད་པ། གགོས་

ཕགོ་པ། ཐགོ་ག་ིའགོ་ཏུ་ཆུད་པ་ལ་སགོས་པ། ཤིང་ག་ིརྐནེ་བྱས་པའ་ིགཞ་ི

ཆའེ་ིནད་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་གཟའ་སར་ས་བདག་སོགས་ཤིང་ཁམས་

ཀ་ིགནདོ་པའ་ིནད་རགིས་ལ་རིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ན།ི བརྒྱ་བཞ་ི

གཏངོ་། ཡང་ན་གླུད་བརྒྱ་རྩ་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་གཟུངས་བསྡུས་དང་། སོང་

རྒྱན་འདནོ། གཏོ་བཅོས་སུ། གངོ་ལྟར་པག་ག་ིགླུད་བངོ་བུ་རྒྱ་བོ་གཟུགས་

བཟསོ་ལ། དརེ་ཤངི་བཟའོ་ིལག་ཆ་དང་། ས་རགས་རྣམ་བཀལ་ལ་བརྩི་བྱ་

རང་རང་སོའ་ིསྤར་ཁའ་ིབདུད་གཅོད་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་བྱའ།ོ།

འད་ིན་ིམཆནི་པའ་ིགཉན་ནད་ཀ་ིནད་ལ་སགོས་པའ་ིརིམ་གྲོ་རགས་

བསྡུས་ཙམ་ཞགི་ཡནི། ཞབི་པ་ནད་རྩསི་ཐགོ་གསལ་བའ་ིརིམ་གྲ་ོགནང་བ་

ཡནི་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངེས་ཅན་ཡནི་པས། ཚང་མས་དལ་འབྱརོ་

ག་ིམི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐབོ་འདརི་ནད་དང་གནདོ་པས་མ་ིགསོ་ཤངི་། ལུས་

སེམས་བདེ་བར་གནས་ཤངི་འདི་ཕའིི་འདདོ་དནོ་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་

གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི་པས་ས།ོ། །།



      འགན་ཁུར་བ་གཙ་ོབ།ོ འགན་འཛནི་བཀ་ཤིས་ཚ་ེརངི་ཕུ་ར།ི

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

                རྩམོ་སིྒག་པ།  ནད་གཞི་སནོ་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།

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

བདོ་ཀ་ིགས་ོབ་རགི་པ་ལས་ནད་གཞ་ི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་གཞི་སོན་འགོག་དེབ་ཕེང་འདི་ཨ་རིའི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཨ་རི་མི་

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

ཡོངས་རོྫགས་བོད་ཀི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཁོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ལས་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་

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

སབོ་སནོ་པ།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ལྷ་སོྒན།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སྨན་རམས་པ་

བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།  སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན།  སྨན་རམས་པ་ཡ་ེཤེས་མཁའ་འགྲ།ོ  སྨན་རམས་

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

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

རྩོམ་སྒིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྩིས་རམས་པ་བསན་འཛནི་སྙན་གྲགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦིན་པ།  སྨན་རམས་པ་རིག་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་ཉ་ིམ་ཚ་ེརངི་།


