
བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལས་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་ཤསེ་བྱ།

གཞང་འབྲུམ་ནད།

Piles

ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་དབེ་ཕངེ་། ༡༡

TIBET FUND



དཀར་ཆག

དང་པ།ོ གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་ག་ོདནོ། ��������������������������������������������1

གཉྱིས་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་གནས། ���������������������������������������� 2

གསུམ་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རེྐན། ��������������������������������������� 3

བཞྱི་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེབ།    �������������������������������������� 4

ལྔ་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་རྟགས།    ������������������������������������������ 4

དྲུག་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་དུ་འགྱུར་ཚུལ།������������������������������������� 6

བདུན་པ། བུད་མེད་ལ་ནད་འདྱི་མང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། ������������������������� 6

བརྒྱད་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ ����������������������������������� 7

དགུ་པ། སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།   �����������������������������������14



གཞང་འབྲུམ་ནད།

དང་པོ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་ག་ོདནོ།

གཞང་གྱི་ཁ་དང་ནང་ངོས་སུ་འབྲུམ་པ་ཆེ་ཆུང་དང་དབྱྱིབས་སྣ་

ཚགོས་པ་སྐེས་ཤྱིང་། བཤང་བ་ཐུར་དུ་འབབ་པར་འགགེས་བྱདེ་པའྱི་ནད་

ཅྱིག་ལ་གཞང་འབྲུམ་ཞསེ་བྱའ།ོ།

གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་དཔར་རྱིས། 

གཞང་འབྲུམ་ནང་མ།གཞང་འབྲུམ་ཕྱི་མ།



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

གཉྱིས་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་གནས།

ལོང་གའམ་རྒྱུ་མ་ཆ་ེབ་རོགས་མཚམས་ནས་ཐུར་དུ་གཞང་ཁའྱི་

བར་ཡྱིན་ཞྱིང་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་མཉ་ེམ་ཞེས་ཟརེ། མཉ་ེམའྱི་ཁའམ་གཉེར་

སུལ་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་གརོ་གརོ་ད་ེལ་གཞང་ཁ་ཞསེ་བརདོ། དཔར་རྱིས་སུ་

གསལ་བ་ལྟར་མཉ་ེམའྱི་ནང་དང་གཞང་གྱི་ཁ་ངསོ་བཅས་སུ་འབྲུམ་པ་སྐ་ེ

བའྱི་ཡུལ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་བྱའ།ོ།

མཉ་ེམའྱི་དཔར་རྱིས།

ལངོ་གའམ་རྒྱུ་ཆནེ

རྒྱུ་ལྷག

གཞང་ཁ།

མཉ་ེམ།
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གསུམ་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ།

 ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་ཉམས་པ།

 གདོ་པ་བཤལ་དགས་པ།

 རྒྱུན་དུ་བཤང་འགག་ནད་ལྡན་པ།

 རང་གྱི་ཕ་མས་གཞང་འབྲུམ་སྐ་ེབའྱི་ཟས་དང་སྐམོ་སནེ་པ།

 རྒྱུན་དུ་ཤ་ཡྱི་ཟས་སནེ་པ་མང་དགས་པ།

 བཤང་གཅྱིན་ཕནེ་གསུམ་ཤུགས་ཀྱིས་བཙརི་བ།

 བཤང་གཅྱིན་ཕནེ་གསུམ་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པ།

 གཞང་གྱི་ནང་དུ་གནས་པའྱི་ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུག་པ།

 བཤང་བ་མཁེགས་པོ་འབབ་པས་མཉ་ེམར་རྨས་པ།

 སྣུམ་བཅུད་མེད་པའྱི་ཟས་སྐ་བོ་བསནེ་དགས་པ།

 ལུས་ཤ་རྒྱག་དགས་པ། 

 གདན་སྲབ་མོའྱི་སངེ་དུ་ཙགོ་པུར་སདོ་དགས་པ།

 བཤང་ལམ་ནང་དུ་སྨན་ལྡུག་སྐབས་གཅེ་འུས་བཙན་པ།

 རྟ་སོགས་ལ་ཡུན་རྱིང་བཞོན་ནས་སྐདོ་པ།

 རང་གྱི་སྐ་ེབ་སནོ་མའྱི་ལས་ཀྱིས་བྱདེ་པ། 

 འཁྱིག་པ་སོྤད་དགས་པ། 



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

 སེམས་ལས་ཆསེ་པ། 

 རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལུས་ལ་རལོ་བཅག་ཉུང་དགས་པ།

 ཆང་རག་འཐུང་པ་མང་དགས་པ་བཅས་སོ།།

བཞྱི་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་དབྱ་ེབ།   

༡། ཁག་མྱི་འཛག་ཅྱིང་སྐམ་པོར་གནས་པས་གཞང་འབྲུམ་སྐམ་པ། འདྱི་ནྱི་

རླུང་དང་བད་ཀན་གཉྱིས་ལས་འགྱུར་པ་ཡྱིན།

༢། ཁག་འཛག་ཅྱིང་རླན་པར་གནས་པས་གཞང་འབྲུམ་གཤེར་བ། འདྱི་

ནྱི་ཁག་དང་མཁྱིས་པ་གཉྱིས་ལས་འགྱུར་པ་ཡྱིན། སྤྱིར་དབྱེ་བ་དྲུག་ཏུ་

གསུངས་ཀང་གཉྱིས་སུ་བཞག་པ་ནྱི་མདརོ་བསྡུས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་ཡྱིན་ན།ོ།

ལྔ་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་རྟགས།   

༡། གཞང་འབྲུམ་སྐམ་པ་ཞེས་པའྱི་རྟགས་ནྱི། རྒྱུན་དུ་མཉ་ེམ་དང་གཞང་ཁ་

རུ་ཟུག་ལྡང་བ། ཚ་འཁྱུག་ཡང་ཡང་ལྡང་བ། བཤང་བ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་

ལྷག་པར་དུ་ཟུག་ལྡང་བ་བཅས་སོ།།  

༢། གཞང་འབྲུམ་གཤེར་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྟགས་ནྱི། རྒྱུན་དུ་མཉ་ེམ་དང་

གཞང་ཁ་རུ་ཟུག་ལྡང་བ།
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 ཚ་འཁྱུག་ཡང་ཡང་ལྡང་བ། བཤང་བ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟུག་

མྱི་བཟདོ་པ་ལྡང་བ། བཤང་བ་དང་མཉམ་དུ་ཁག་ཀང་འཛག་པ། གཞང་

ཁ་ནས་ཆུ་སེར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡང་ཡང་འདོན་པ། གཞང་ཁ་ཅུང་ཟད་སོས་པ།   

སྐབས་རེར་གཞང་གྱི་སྦུབས་སུ་འབུ་སྲྱིན་འགུལ་སྐོད་བྱེད་པ་ལྟ་བུའྱི་ཟ་ 

འཕྲུག་ལངས་པ་བཅས་འངོ་ངོ་།།

གཞང་འབྲུམ་གཤརེ་བའྱི་དཔར་རྱིས།

 



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

དྲུག་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་དུ་འགྱུར་ཚུལ།

གངོ་དུ་བཀདོ་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ད་ེདག་གྱིས། མཉ་ེམ་དང་གཞང་གྱི་སྦུབས་

སུ་གནས་པའྱི་ཐུར་སལེ་རླུང་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཉྱིད་འཁྲུག་པ་ལས་བཤང་བ་

དུས་ཐགོ་ལ་འབབ་མ་ཐུབ། འདྱིས་མཉ་ེམའྱི་ནང་དུ་བཤང་བ་གསགོ་ཅྱིང་

འཕལེ། འདྱིས་གཞང་ཁའྱི་སྦུབས་ཀྱི་གཉེར་མའྱི་གསབེ་ཏུ་མྱི་མངོན་པའྱི་

ངང་ནས་བཤང་བ་འགགས་ནས་དལ་གྱིས་རུལ། འདྱིས་མཉ་ེམའྱི་ར་ཕ་མོ་

རྣམས་དང་། སྐྱི་ལྤགས་དང་། ཚལི་དང་། ཤ་དང་བཅས་པར་གནནོ་བཙརི་

ཆསེ་ཆརེ་བྱདེ། འདྱི་ལ་བརྟནེ་ནས་ཁ་དགོ་དང་། དབྱྱིབས་དང་། བངོས་ཚད་

མྱི་འད་བའྱི་འབྲུམ་པ་སེྐ་བས་ན་གཞང་འབྲུམ་ནད་དུ་འགྱུར་བ་རེད། གཞན་

ཡང་། བཤང་བ་མཁེགས་པོ་འབབ་པའམ་ཤུགས་ཀྱིས་བཙརི་བ་ལས་གཞང་

གྱི་སྦུབས་སུ་རྨས་སྐནོ་ཕགོ་ས་ེགཞང་འབྲུམ་ནད་དུ་འགྱུར་བའང་ཡདོ་ད།ོ། 

བདུན་པ། བུད་མེད་ལ་ནད་འདྱི་མང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན།

སྤྱིར་ལུས་ཡངོས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ལུས་ཀྱི་སྨད་ཆའྱི་ནང་ཁལོ་ཁ་ཁོར་

ན་རླུང་གྱི་འཁརོ་རྒྱུག་མ་སམོས་པར་འཁྱྱིལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ས་ེའཕད་

ཀྱི་ཡདོ། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་རྒྱུན་དུ་བསམ་བོ་གཏངོ་བ་མང་བ་སགོས་
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སེམས་ལས་ཀང་འཕར་མ་བེྱད་ཀྱི་ཡདོ་པས་བཤང་འགག་ནད་ལྡན་པ་མང་

ལ། དའེྱི་རྐནེ་གྱིས་གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཀང་མང་བ་

ཡདོ། དེས་ན་སྐསེ་པ་ལས་བུད་མེད་ལ་ནད་འདྱི་འཇུག་པའྱི་གོ་སྐབས་མང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འདྱི་ལྟར།          

 ཟླ་མཚན་འབབ་པའྱི་སྐབས། 

 ཟླ་མཚན་དུས་སུ་མ་འབབ་པའྱི་སྐབས། 

 སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྐབས། 

 རྒྱུན་དུ་སེམས་ལས་ཆསེ་པ་བཅས་ཀྱིས་སོ།། 

བརྒྱད་པ། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་སནོ་འགོག

གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཅསེ་པའྱི་ག་ོདནོ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་

གྱི་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཟས་དང་སྤོད་ལམ་འཕོད་པའྱི་རྱིགས་ཚུལ་

བཞྱིན་དུ་སེན་ཞྱིང་། ཟས་སྤོད་གཉྱིས་ཀྱིས་སནོ་ཚུད་ནས་ནད་འདྱི་མྱི་འངོ་

བའྱི་ཐབས་ལམ་དུ་འབད་པ་ལའ།ོ།

སྤྱིར་འཛམ་གྱིང་ཁྱནོ་ཡངོས་ཀྱི་གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་། བེྱ་

བྲག་ཏུ་བདོ་མྱིའྱི་མང་ཁདོ་དུ་ནད་འདྱིའྱི་གནས་སངས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ལརོ་
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ཨ་རྱིར་ཡདོ་པའྱི་  The National Institutes of Health ཞེས་པས། མྱི་

གངས་ས་ཡ་བཅུ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་བ་ལྟར་ན། ནད་འདྱིའྱི་

མངནོ་རྟགས་བྱུང་བའྱི་མྱི་གངས་ནྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤�༤% ཟྱིན་ཡདོ། ལ་ོནའྱི་ཐད་

ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ ༤༥ ནས ༦༥ བར་དེར་ནད་འདྱིས་ཟྱིན་པའྱི་གོ་སྐབས་

མང་བ་ཡདོ། འནོ་ཀང་ལ་ོན་ ༢༠ མན་ལ་ནད་འདྱི་བྱུང་ཚ་ེསྤྱིར་བཏང་བ་ཞྱིག་

མྱིན་པས་གཟབོས། བདོ་པའྱི་སྤྱི་ཚགོས་ཁདོ་དུ་མཚནོ་ནའང་། སྐ་སརེ་གཉྱིས་

ཀར་ནད་འདྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡདོ་ཅྱིང་། ཁྱད་པར་དུ་དགནོ་

ས་ེཁག་གྱི་བཙུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཚ་ོགདན་གྱི་སངེ་ན་ཡུན་རྱིང་ཙགོ་ཙགོ་ཏུ་

སདོ་དགས་པ་ལས་ནད་འདྱི་ལྡན་པ་ནྱི་ཉུང་ངུ་མྱིན་ན།ོ།

གཞང་འབྲུམ་ནད་འགོག་པའྱི་ཐབས་གཙ་ོབོ་འགའ། དང་པོ་ཕོ་བའྱི་མེ་

དདོ་ལགེས་པར་སྲུང་བ། གཉྱིས་པ་བཤང་བ་སྐམ་པོ་མྱི་འབབ་པའྱི་ཐབས་

སནེ་པ། གསུམ་པ་གོད་ཁོག་ཡང་ཡང་མྱི་བཤལ་བའྱི་ཐབས་སནེ་པ། བཞྱི་

པ་ཐུར་སལེ་རླུང་མྱི་འཁྲུག་པའྱི་ཐབས་སནེ་པ། ལྔ་པ་རྒྱུན་དུ་ལུས་ལ་རལོ་

བཅག་རན་པར་སེན་པ། དྲུག་པ་བཤང་བ་དང་། གཅྱིན་པ་དང་། རྟུག་དྱི་སེ་

ཕནེ་དང་། སྦྱིད་པ་སོགས་ནན་གྱིས་བཙརི་བའམ་བཀག་པ། བདུན་པ་བུད་

མེད་ཚསོ་ཟླ་མཚན་ལགེས་པར་འབབ་པའྱི་ཐབས་སནེ་པ། བརྒྱད་པ་སྦྲུམ་

མའྱི་དུས་སུ་ཐུར་སེལ་རླུང་སོགས་མྱི་འཁྲུག་པའྱི་ཐབས་སནེ་པ་བཅས་སོ།།
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གཞང་འབྲུམ་ནད་དང་བཤང་འགག་ནད་དབར་གྱི་འབེྲལ་བ། སྨན་གཞུང་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པར། གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྱི་ཟས་

དང་། སྐོམ་དང་། སྨན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཤང་བ་སྐམ་པའྱི་ནད་

ལའང་སྦྱར་དགོས་པ་མ་ཟད། གཞང་འབྲུམ་ནད་མྱི་འངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་བཤང་

བ་སླ་བར་བེྱད་པའྱི་ཟས་སནེ་དགོས་པ་འང་གསུངས་འདུག  གཞན་ཡང་རྒྱུ་

མ་ཆ་ེཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པའྱི་ཐུར་སལེ་རླུང་འདྱི་སམོ་པར་བྱདེ་

པའྱི་ཆདེ་དུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་ལུས་ཀྱི་རྒྱབ་དང་། རདེ་པ་དང་། གཞང་གྱི་

ས་ོབཅས་སུའང་དདོ་སྐདེ་པའྱི་ཆདེ་སྣུམ་ལགེས་པར་བྱུགས་ཤྱིག་ཅསེ་ཀང་

གསུངས་པས། གཞང་འབྲུམ་འགོག་པར་བེྱད་པ་ལ་བཤང་འགག་ནད་ཀྱི་

སནོ་འགགོ་སནེ་དགསོ་པ་ནྱི་གནད་ཀའ།ོ།                                

བཤང་འགག་ནད་འགོག་པར་བེྱད་པའྱི་ཟས། ས་ོཚདོ་དང་། ཤྱིང་ཏགོ་དང་། 

ག་ོདང་། ནས་དང་། མ་རྨསོ་ལ་ོཏགོ་ས་ེདངེ་སང་ཨ་ཤམོ་མམ་རྨ་ཀན་ཞསེ་

སུ་འབོད་པ་ལས་བཟོས་པའྱི་རམ་པ་བཅས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཟས་སུ་བཀལོ་

བའྱི་འབྲས་བུར་བཤང་འགག་ནད་ལས་གལོ་བ་བྱུང་ཞྱིང་། འདྱིས་གཞང་

འབྲུམ་ནད་ཀང་འགོག་ཐུབ་པ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་རོད་མཁན་གྱི་ནད་པའང་

མཐོང་རྒྱུ་ཡདོ། བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་གཞུང་དུའང་གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་

གཙ་ོབོ་གཅྱིག་ནྱི་བཤང་འགག་ཏུ་ནན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འང་
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འདྱི་ཉྱིད་དུ་ཟད་ཅྱིང་རྱིགས་པས་ཀང་དཔགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ག།ོ 

བཤང་འགག་ནད་འགགོ་པར་བྱདེ་པའྱི་སྐམོ། གས་ོརྱིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བའྱི་

གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་སྨན་གཞུང་གསར་རྱིང་དག་ཏུ། བུར་ཤྱིང་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཁུ་བས་བཤང་བ་སླ་བར་བེྱད་པ་དང་། ཆུ་སྐལོ་གང་མང་འཐུང་བ་

ལས་ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་པ་མ་ཟད་ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུག་པ་བཀག་

ནས་བཤང་བ་སླ་བར་བེྱད་པ་དང་། དར་བ་གསར་པ་ཆུ་མ་བསྲསེ་པ་ཡང་སེ་

འཐུང་པ་ལས་ཕ་ོདདོ་ཧ་ཅང་ཞན་པའང་གས་ོབ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ས།ོ། 

གཞང་འབྲུམ་ནད་འགགོ་པར་བྱདེ་པའྱི་ཟས་དང་སྐོམ། ཟས་ནྱི་གངོ་དུ་

བཀདོ་པའྱི་བཤང་འགག་ནད་འགགོ་པར་བྱེད་པའྱི་ཟས་རྣམས་ཡྱིན་ལ། 

སྐམོ་ནྱི་དར་བ་གསར་པ་དང་དར་བ་རྱིང་པ་གང་ཡང་རུང་བ་བསནེ་པ་འདྱི་

ཉྱིད་མཆགོ་ཡྱིན། མདརོ་ན་བཤང་འགག་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཐུར་སལེ་

རླུང་འཁྲུག་པ་སལེ་ཞྱིང་ཕ་ོདདོ་སྐེད་པར་བྱདེ་པའྱི་ཟས་དང་སྐམོ་སནེ་ཞྱིག་

ཅེས། གསོ་རྱིག་གཞུང་དང་འབྲལེ་བའྱི་གནའ་བའོྱི་རྒྱ་གཞུང་དང་བདོ་ཀྱི་

གསོ་རྱིག་གཞུང་གསར་རྱིང་དག་ལས་གསལ་བར་གསུངས་སོ།།

གཞང་འབྲུམ་ནད་འགགོ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཤ་ཟས་ཉུང་ངུ་སནེ་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེ

བའྱི་ཚུལ། ཤའྱི་ཟས་ཕལ་མ་ོཆརེ་ནུས་པ་ལྱི་བ་དང་། སྣུམ་པ་དང་། ད་ོབ་
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བཅས་ཀྱི་ཆ་མང་བ་ཡདོ་པ་ད་ེཕ་ོབ་དང་ཁག་ལ་ཤས་ཆརེ་འཕལེ། འདྱིའྱི་

རྐནེ་གྱིས་ཐུར་སེལ་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་འཁྲུག་ནས་རྒྱུ་མའྱི་གནས་སུ་དདོ་ཚད་

རྒྱས། ད་ེལས་བཤང་བ་མཁེགས་པོར་འགྱུར་བའམ་བཤང་འགག་ནད་སྐེ་

བ་ལས་གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཕད་པའྱི་ནད་པ་མང་པོ་མཐངོ་རྒྱུ་

ཡདོ། ལྷག་པར་དུ་གང་ཤ་སེན་པའྱི་ཉྱིན་མརོ་བཤང་བ་མཁེཌ་པརོ་འགྱུར་

བ་དང་སྦགས་ཁག་ཀང་འབབ་པ་དང་། གང་ཤ་མ་བསེན་པའྱི་ཉྱིན་མོར་

བཤང་བ་ནྱི་སླ་མཁེགས་རན་ལ་ཁག་ཀང་མ་བབས་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ལྡན་པའང་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་དའེྱི་ཕྱིར་ན།

གང་ཤ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའྱི་ཤ་ཟས་ཉུང་དུ་གཏངོ་ཐུབ་ཚ་ེཆསོ་དང་

འཇྱིག་རྟནེ་གང་གྱིས་བལྟས་ཀང་ཕན་ཐགོས་རབ་ཏུ་ཆའེ།ོ།

གཞང་འབྲུམ་ནད་སྐེ་བའྱི་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ཇྱི་ལྟར་འགགོ་པའྱི་ཚུལ་སྱིང་སྡུད། 

སྨན་གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར། གཞང་འབྲུམ་ཚད་འཁྲུ་ཕོ་བའྱི་ནད་

རྣམས་ནྱི། །ཕལ་ཆརེ་ཕན་ཚུན་རྒྱུར་གྱུར་ཡྱིན་པས་ན། །མེ་དོད་ཆུང་ན་ནད་

སྐའེྱི་ཆ་ེན་མྱིན། །ད་ེབས་ད་ེལ་མཆགོ་ཏུ་མ་ེདདོ་བསྲུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། གཞང་འབྲུམ་ནད་དང་། བཤལ་ནད་དང་། ཕ་ོནད་དང་བཅས་པ་ཕན་

ཚུན་གཅྱིག་གྱི་རྐནེ་གཅྱིག་གྱིས་བྱདེ་ཅྱིང་། འདྱི་རྣམས་ཀང་ཕ་ོབའྱི་མེ་དདོ་
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ཞན་པརོ་གྱུར་བ་ལས་སྐེ་བ་ཡྱིན་པས་ཕོ་བའྱི་མ་ེདདོ་སྲུང་བ་ལ་ནྱི་མཆགོ་

ཏུ་འབད་པ་བྱསོ་ཞསེ་སླབོ་དཔནོ་ཕ་ཁོལ་གྱིས་གསུངས་ས།ོ།

གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདདོ་སྲུང་ཐབས། དུས་རྒྱུན་དུ་ཁ་

ཟས་ཉུང་ཙམ་སནེ་ཞྱིང་ཕ་ོབར་ཟས་དང་སྐམོ་ཆ་བག་ོབྱས་ནས་སནེ་དགསོ་

པ་སགོས་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་རྱིན་མེད་ཐགོ་

འདནོ་སལེ་ཟྱིན་པའྱི་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལས་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་ཤསེ་

བྱའྱི་ཚན་པ་ལས། ཕ་ོའབྲས་ཞསེ་པའྱི་དབེ་ཆུང་ནང་དུ་གསལ་བར་བཀདོ་

ཡདོ་པས་ད་ེལས་ཤསེ་པར་གྱིས།

གཞང་འབྲུམ་ནད་ལ་ཕན་པའྱི་འབྱུག་སྨན་དང་སྨན་ཇ། གཞང་འབྲུམ་སྐམ་

པ་ལ་ཁྱུང་ལྔ་ནྱི་ལ་རྱིལ་བུ་གངས་ལྔ་ཞྱིབ་པར་བཅོས་ཏ་ེཟབ་ལག་བརྒྱད་པ་

རྨ་སྨན་རབ་འབྱོར། ཟབ་ལག་བརྒྱད་པ།

གཞང་འབྲུམ་སྨན་ཇ།

གཞང་འབྲུམ་བྱུག་པ།
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དང་མཉམ་དུ་བསྲསེ་ནས་སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་ལྟར་གཞང་ནང་དུ་བྱུགས།  

གཞང་འབྲུམ་གཤེར་བ་ལ་ཁྱུང་ལྔ་ནྱི་ལ་རྱིལ་ལུ་གངས་ལྔ་ཞྱིབ་པར་བཅོས་

ཏ་ེརྨ་སྨན་རབ་འབྱརོ་དང་མཉམ་དུ་བསྲསེ་ནས་སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་བཞྱིན་

གཞང་ནང་དུ་བྱུགས།  གཞང་འབྲུམ་སྐམ་གཤརེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་གཞང་

འབྲུམ་འབྱུག་པ་སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་ལྟར་བྱུགས། གཞང་འབྲུམ་སྨན་ཇའང་

སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་ཇྱི་བཞྱིན་ཆུ་ཚ་བརོ་སང་ས་ེཐུངས།

མཐའ་དོན།  གཞང་འབྲུམ་ནད་ལ་གཤག་བཅོས་བྱས་ཀང་སླར་ཡང་ན་

ལགོ་རྒྱག་པ། ཟུངས་ཁག་འཛག་པ་ལས་ལུས་ཟུངས་ཉམས་རྒུད་དུ་ཕྱིན་

པས་རུས་རྱི་ཉམས་པའམ་རུས་པ་གསོབ་པ། ལུས་ཀྱི་དདོ་ཉམས་པ།  གང་

ནད་ལྡང་བ། རླུང་ཁམས་མཐ་ོབརོ་གྱུར་པས་མག་ོཡུག་འཁརོ་བ། ལུད་ཤདེ་

མདེ་པ་སགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡདོ། ལོ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་ལས་

མ་ཡལོ་བར་སྨན་བཅོས་བྱས་ཚ་ེབདོ་སྨན་གྱིས་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པོ་ཡདོ། 

གལ་ཏེ་གཞང་འབྲུམ་ནད་ལ་སྨན་བཅོས་དུས་ཐགོ་ཏུ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་

གཞང་འབྲས་ (Rectum Cancer) སུ་འགྱུར་ཉེན་ཆ།ེ དསེ་ན་གངོ་གྱི་

བརདོ་དནོ་ཆ་ཚང་ཡྱིད་ལ་ལེགས་པར་བཅངས་ནས་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་

གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་ཉམས་སུ་ལནེ་པ་ནྱི།  གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་མན་ངག་ཡྱིན་

ལ་གཞང་འབྲུམ་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་མཆགོ་ཀང་ཡྱིན་ན།ོ། །། 
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དགུ་པ། སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།  

གཞང་འབྲུམ་སགོས་ནད་བྱེ་བྲག་གྱིས་མནར་བའྱི་སྐབས་ནད་རྱིགས་སོ་

སརོ་རྱིམ་ག་ོགཏ་ོབཅསོ་མད་ོསྡུད་ནྱི། གཞང་འབྲུམ་ནད། མཆྱིན་པའྱི་ནད། 

མཁྱིས་པའྱི་ནད། ཤྱིང་སངོ་སངེ་ནས་མར་ལྷུང་བ་ལས་རྨས་སྐནོ་ལ་སགོས་

པའྱི་ནད། ཤྱིང་མཛརེ་དང་ཚརེ་མ་ཟུག་པའྱི་ནད། ར་རྒྱུས་ཆད་པ། མེ་

སྒགོས་ཕགོ་པ། ཁང་ཐགོ་གྱི་འགོ་ཏུ་འཚུད་པ་ལ་སགོས་པ། ཤྱིང་གྱི་རྐནེ་

བྱས་པའྱི་གཞྱི་ཆའེྱི་ནད་སགོས་དང་།

གཞན་ཡང་གཟའ་སྐར་ས་བདག་སོགས་ཤྱིང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་

པའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་བརྒྱ་བཞྱི་ཐངོས། ཡང་ན་གླུད་བརྒྱ་ར་ཐངོས། ཆསོ་སུ་

གཟུངས་བསྡུས་དང་། སངོ་རྒྱན་འདནོ། གཏ་ོབཅསོ་སུ་གངོ་ལྟར་པག་གྱི་གླུད་

བངོ་བུ་རྒྱ་བ་ོགཟུགས་བཟསོ། དརེ་ཤྱིང་བཟའོྱི་ལག་ཆ་དང་སྐ་རགས་རྣམས་

བཀལ་ལ་བརྱི་བྱ་རང་རང་གྱི་སར་ཁའྱི་བདུད་གཅོད་ཕགོས་སུ་བསྐལ་བར་

བྱའ།ོ །རྒྱས་པ་ནྱི་ནད་རྱིས་ཐགོ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་གོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་

ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངེས་པས། ཚང་མས་དལ་འབྱརོ་གྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆནེ་

ཐོབ་པ་འདྱིར་ནད་དང་གནོད་པས་མྱི་གསོ་ཤྱིང་། ལུས་སམེས་བད་ེབར་

གནས་ཤྱིང་འདྱི་ཕྱིའྱི་འདདོ་དནོ་ལགེས་པར་སྒྲུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆའོེ།། །། 



      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།

                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་རོགས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ལས་ཨ་རྱིའྱི་སྲྱིད་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།     

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

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱྱིན་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་།


