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ཕ་ོའབྲས།

དང་པ།ོ ཕ་ོའབྲས་ཞསེ་པའ་ིག་ོདནོ།

འཕདོ་མ་ིའཕདོ་ཀ་ིཟས་དང་སྤོད་ལམ་སེན་སངས་ལགོ་པའ་ིདབང་

གསི། ཟས་སྐོམ་རིགས་ཕོ་བའི་མེ་དདོ་རྣམ་གསུམ་གསི་མྱག་ཞུ་དྭངས་

སིགས་འབེད་མ་ནུས་པའི་མཐར། ཕོ་བའི་ནང་དུ་ཁྲག་གི་རིགས་མ་

ཡོངས་སུ་རྒྱས་ཏེ་ཕོ་བའི་འཇུ་བེད་མ་ལག་གཅོང་པརོ་འགྱུར་པའི་ནད་

ཅིག་ལ་ཕ་ོབའ་ིའབྲས་ནད་ཅེས་པའ།ོ།



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

གཉིས་པ། ཕ་ོབ་ཞསེ་པའ་ིསྒྲ་བཤད་དང་ད་ེཇ་ིལྟར་

གལ་ཆ་ེབའ་ིཚུལ།  

ཕ་ོབ་གཡསོ་བཅུ་བདེ་པའ་ིཁོག་མ་འད། །ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། ཁགོ་

མས་ཟས་གཡ་ོབའམ་སྐལོ་བའ་ིརྟནེ་བདེ་པ་བཞིན་དུ། ཕོ་བས་ཟས་སྐོམ་

རྣམས་ལགེས་པར་མྱག་ཅིང་འཇུ་བར་བདེ་ནས་ཐུར་དུ་ཕོ་བས་ན་ཕོ་བ་

ཞསེ་བརདོ། ད་ེཇ་ིལྟར་གལ་ཆ་ེབའ་ིཚུལ་ན།ི  ཕ་ོབ་ཞངི་ས་འད་བས་མེ་དདོ་

གས།ོ །ཞསེ་བསན་པ་ལྟར། རི་ཤངི་དང་ལ་ོཏགོ་ལ་སགོས་པ་ལགེས་པར་སྐ་ེ

མནི་ན་ིགཙ་ོཆརེ་འབྱུང་བ་ས་ཡ་ིས་གཤིས་ལ་རགས་ལས་པ་དཔ་ེད་ེབཞནི་

དུ། ང་ཚའོ་ིགཟུགས་ཕུང་འད་ིནད་མེད་བད་ེབར་གནས་ཤངི་།  ར་ོདྲུག་ག་ི
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ཟས་སྐམོ་གང་སནེ་པ་དག་མྱུར་བར་བཞུས་ནས་ལུས་ཀ་ིཟུངས་སུ་ལགེས་

པར་སིན་པར་བེད་པ་ན་ིཕ་ོབར་རགས་ལས་པ་རདེ། ཁ་ཟས་སནེ་པའ་ིསྐབས་

ནའང་ཐགོ་མར་ཟས་རགོ་པ་ོརགིས་སསོ་ལགེས་པར་ལྡད་ད་ེཞབི་པར་བཅསོ་

དགསོ་པ་འདའིང་། ཕ་ོབའ་ིམ་ེདདོ་སྲུང་བར་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི་པས་ཅ་ི

ནས་ཀང་ཕ་ོབའ་ིམེ་དདོ་གས་ོབར་འབད་པ་བདེ་དགསོ་ས།ོ། 

གསུམ་པ། ཕ་ོའབྲས་ཀ་ིརྒྱུ།

ཟས་སྤོད་སེན་སངས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བྱུང་བའ་ིཉེར་ལནེ་གསི་བད་

ཀན་དང་། ཁྲག་དང་། མཁྲསི་པ་དང་། རླུང་བཅས་བཞ་ིཔ་ོའདུས་ཏ་ེཕ་ོབའ་ི

གནས་སུ་མ་ཞུ་བ་འཕལེ་བ་འདསི་རྒྱུ་བས་ནས། ངན་ཁྲག་དང་མཁྲསི་པ་

རླུང་དང་བསོངས་ཏ་ེཕ་ོགནས་སུ་བད་ཀན་མ་ཞུ་བར་འགྱུར་བ་ན་ིརྒྱུའ།ོ། 

བཞ་ིཔ། ཕ་ོའབྲས་ཀ་ིརྐནེ། 

སྤིར་ཟས་དམན་ལྷག་ལགོ་པ་དང་། སྤོད་ལམ་དམན་ལྷག་ལགོ་པ་

གཉིས་ན་ིནད་ཐམས་ཅད་སངོ་བར་བདེ་པའ་ིརྐནེ་གཙ་ོབ་ོཡནི།  བ་ེབྲག་ཏུ་

ཟས་སྐོམ་འཇུ་དཀའ་བའ་ིརགིས་སེན་དགས་པ། རང་ག་ིཁམས་དང་རང་

བཞིན་ལ་མི་འཕདོ་པའ་ིཟས་སྐམོ་རིགས་ཟ་དགས་པ། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་རྒྱག་
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ཚད་ཟ་དགས་པ། ཕ་ོབར་གནདོ་པའ་ིསོྤད་ལམ་སནེ་དགས་པ་བཅས་ཀིས་

ཁ་ཟས་དུས་ཐགོ་ཏུ་འཇུ་མ་ཐུབ་པས་མ་ཞུ་བ་བྱུང་། དའེ་ིརྐནེ་གསི་ཕ་ོབའ་ི

ནང་ངསོ་སུ་བ་ེསྣབས་འཕལེ། དའེ་ིརྐནེ་གསི་མ་ེམཉམ་རླུང་དང་འཇུ་བེད་

མཁྲསི་པའ་ིམཐུ་ཉམས། དའེ་ིརྐནེ་གསི་ཕ་ོབའ་ིནང་དུ་དྭངས་སགིས་ཀ་ིདབ་ེ

བ་འབདེ་མ་ཐུབ། དའེ་ིརྐནེ་གསི་དྭངས་སགིས་མ་ཕསེ་པའ་ིརྫས་ད་ེམཆནི་

པའ་ིགནས་སུ་ཤརོ། དའེ་ིརྐནེ་གསི་མཆནི་པའ་ིགནས་སུ་ཟུངས་སུ་སྒྱུར་མ་

ཐུབ། དའེ་ིརྐནེ་གསི་མཆིན་པའ་ིགནས་སུ་ངན་ཁྲག་རྒྱས་པ་ད་ེསར་ཡང་

ཕ་ོབར་ལྷུང་། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་པོར་གནས་པས་རིངས་ནས་རུལ་བ་སོགས་

ཀསི་ཕ་ོའབྲས་རྒྱས་པར་བདེ་པ་ན་ིརྐནེ་ན།ོ།

ཕ་ོབར་གནདོ་པའ་ིཟས། བིས་པ་མ་འབར་སྐབས་སུ་རམ་པ་སརེ་དགས་པ། 

ཤ་ཚལི་ཅན་ག་ིཟས། བཟའ་བཏུང་མངར་མོ། ཟས་སྐམོ་ཧ་ཅང་ཚ་བའོམ་

གྲང་མོ། ཟས་ཁེངས་པོ། ཟས་རིངས་པ། ཁ་ཚའ་ིཟས། ཟས་རུལ་བ། ལན་ཚྭ་

སགོས་ཀ་ིནང་དུ་བསལ་བའ་ིསལ་སྐྱུར་ག་ིཟས། ཟས་རནེ་པའམ་མ་འཚསོ་

པའ་ིརགིས། འབྲུ་གསར་བ། བསེར་ཅན་ཏ་ེདཔེར་ན་འཁྱག་སྒམ་ནང་ཉར་

ཚགས་བདེ་པའ་ིཟས་རགིས་གྲང་བའ་ིནུས་པ་ཅན། ཤ་རདི་པ། ཞ་ོདང་ཆང་

མ་ལངས་པ། ཟས་འཚགི་པོ་དང་བཅས་པ་ཟ་དགས་པ། ཕན་ཚུན་ནུས་པ་

མ་ིའཕདོ་པ་དཔརེ་ན་ཞ་ོདང་སྐྱུར་མོ་ལྷན་དུ་ཟ་བ། འ་ོམ་དང་ཉ་ཤ་ལྷན་དུ་
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ཟ་བ། དགངོ་ད་ོབད་ཀན་ག་ིམཚན་ཉིད་བསལི་རྒྱས་པའ་ིདུས་སུ་ཤངི་ཏགོ་

དང་ཞ།ོ ར་ོམངར་མ་ོདང་རནེ་ཟས་རགིས་སེན་དགས་པ་བཅས་ན་ིཕ་ོབར་

གནདོ་པའ་ིཟས་སུ་འགྱུར་བས་ངེས་པར་དུ་འཛམེ་དགོས། བཤད་མ་ཐག་

པའ་ིགནདོ་པའ་ིཟས་རྣམས་ལ་ག་ོལྡགོ་སེ་བསམས་ཚ་ེཕན་པའ་ིཟས་གང་

ཡནི་ཤུགས་ལ་རོྟགས་ཐུབ་བོ།།

ཕོ་བར་གནོད་པའ་ིསྤོད་ལམ།  དུས་རྟག་ཏུ་ཁ་ཟས་ལི་ཡང་ལ་དཔགས་

ནས་ཟ་ཚདོ་རན་པར་མ་སེན་པ། ཟས་ས་མ་མ་ཞུ་གོང་དུ་ཕི་མ་ཟ་བ། ཟས་

ཟསོ་མ་ཐག་པའ་ིརསེ་སུ་ཤུགས་ལས་བདེ་པ། ཕ་ོབ་སངོ་པའ་ིསྐབས་སུ་ཆུ་

གྲང་མོ་ཕནོ་ཆེན་འཐུང་བ། ལུས་རོལ་བཅག་བས་མ་ཐག་ཏུ་ཆུ་གྲང་མོ་

ཕནོ་ཆེན་འཐུང་བ། ཁ་ཟས་དུས་ཐགོ་ལ་མ་ཟ་བ། རྒྱུན་དུ་གམོས་འདསི་

མདེ་པའ་ིཁ་ཟས་དང་རོལ་བཅག་རགིས་གོ་བུར་དུ་སེན་དགས་པ། རྒྱུན་

དུ་གོམས་འདིས་ཡོད་པའི་ཁ་ཟས་དང་རོལ་བཅག་རིགས་གོ་བུར་དུ་

མཚམས་བཞག་པ། དགོང་ཟས་སུ་འཇུ་དཀའ་བ་དང་བསིལ་གི་ནུས་པ་

ཅན་ཟ་བ། དགོང་ཟས་ཕ་ིདགས་པ་ལ་བརེྟན་ནས་དགོང་ཟས་དང་ཉལ་དུས་

དབར་ལ་བར་ཐག་ག་ིདུས་ཐུང་བ་བཅས་ན་ིཕོ་བར་གནདོ་པའ་ིསྤོད་ལམ་

ཡནི་པས་ངེས་པར་དུ་འཛམེ་དགོས། འདིར་བཤད་མ་ཐག་པའ་ིགནདོ་པའ་ི

སྤོད་ལམ་རྣམས་ཀི་ལོྡག་ཕགོས་ན་ིཕན་པའ་ིསྤོད་ལམ་མོ།།
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ལྔ་པ། ཕ་ོའབྲས་ཀ་ིརྟགས།

ཐགོ་མར་ཕོ་འབྲས་འཇུག་པའ་ིམངོན་རྟགས། མདི་པ་ནས་གནེ་དུ་ཆུ་དནོ་

མོ་དང་ཆུ་སྐྱུར་སྐྱུག་པ། དང་ག་འགག་པ། སོ་འཁོྲག་བེད་པ། དེའ་ིཚ་ེན་ཟས་

སྤོད་སངོ་ལནེ་ག་ིབ་བར་ལགེས་པར་ཞུགས་ནས་སན་བཅསོ་དུས་ཐགོ་ལ་

བས་པ་ཡནི་ན་དག་སེྐད་ཐུབ། 

བར་དུ་ཕ་ོའབྲས་སནི་པའ་ིརྟགས། སྐྱུག་པ་སེར་པོ་འམ། ཡང་ན་རྒྱ་སེྐགས་

བསྐལོ་བའ་ིསྣོད་བཀྲུས་པའི་ཆུའི་མདགོ་ལྟ་བུ་སེ་རྒྱ་བཤལ་སྐྱུག་པ་ཡནི། 

འདའི་ིཚ་ེནའང་ཟས་སྤོད་སངོ་ལནེ་ག་ིབ་བར་ལགེས་པར་བསེན་ནས་སན་

བཅསོ་དུས་སུ་བདེ་པ་ལས་དག་སྐདེ་ཐུབ། 

ཐ་མར་ཕ་ོའབྲས་རྒྱས་པའ་ིརྟགས། ཕ་ོབ་སསོ་པ། བཟའ་བཏུང་རགིས་ལ་
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སདེ་པ་ཆ་ེནའང་བཟས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱུག་པ། ཟས་ཟ་བའི་སྐབས་མིད་པ་

ན་བ། སྒྲགེ་པ་མང་བ། ཟས་ཟསོ་པའ་ིརསེ་སུ་ཕོ་ཟུག་ལྡང་བ། ཕོ་བ་དང་

མཆནི་པའ་ིཁ་འཁོར་ན་གཟརེ་བ། བྲང་དང་ཁགོ་པའ་ིནང་དུ་ཚ་ཤར་ལྡང་བ། 

བཤང་བའ་ིཁ་དགོ་སྨུག་ལ་ཤ་བའ་ིརལི་མ་འད་བའ་ིསྐམ་པ་ོབྱུང་བ། ཕ་ོབ་

འགྲང་ནའང་ན་ལ་ལོྟགས་ཀང་ན་བ།  ལུས་ཧ་ཅང་གྲང་ནའང་གཟརེ་ལ་ཧ་

ཅང་དོད་ནའང་ན་སམ་བེད་པ། ལུས་ཤ་སྐམེ་པ། ཐབ་ཚང་གི་དུད་ཁུང་ལས་

བྱུང་བའ་ིདུད་དགེ་ལ་ཆུ་ཨེན་ཙམ་བསསེ་པའ་ིཁ་དགོ་ལྟར་གི་ཁྲག་རུལ་

སྐྱུག་པའམ་ཐུར་དུ་བྱུང་བ། འད་ིལ་ཕ་ིནང་གཉིས་ཀ་ིསན་དཔྱད་ཀ་ིབཅསོ་

ཀ་སགོས་ཇ་ིཙམ་བདེ་ནའང་དག་སྐདེ་བྱུང་བ་ན་ིསདི་པ་ཙམ་མ།ོ། 

དྲུག་པ། ཕ་ོའབྲས་ནད་དུ་ཇ་ིལྟར་འགྱུར་ཚུལ།

ཕོ་འབྲས་གཙསོ་པའ་ིཁོང་ནད་ཐམས་ཅད་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་སྐེ་བ་མནི་

པར། ཉིན་མ་ནས་ཟླ་བ་བརྒྱུད་ད་ེཕ་ོབར་གནདོ་པ་དང་མི་གནདོ་པའ་ིཟས་

སྤོད་སནེ་སངས་ཚུལ་བཞནི་དུ་མ་བྱུང་བའ་ིརྐནེ་གསི། ཕ་ོབའ་ིནང་དུ་མངོན་

པར་མ་ིགསལ་བའ་ིངང་ནས་དལ་གསི་ནད་འཕལེ་ཞངི་གསགོ ད་ེནས་རིམ་

གསི་ཕོ་བའི་མེ་དདོ་རྣམ་གསུམ་གི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ལས་མ་ཞུ་བ་ཆུང་

འབྲངི་ཆ་ེགསུམ་བརྒྱུད་པའ་ིམཐར་ཕ་ོའབྲས་ནད་དུ་འགྱུར་ར།ོ། 
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བདུན་པ། ཕ་ོའབྲས་སནོ་འགགོ

ཕོ་འབྲས་སནོ་འགགོ་ཅསེ་པའ་ིག་ོདནོ། ལུས་ངག་ཡདི་གསུམ་གི་ཁམས་

དང་མཐུན་པའ་ིཟས་སྤོད་འཕདོ་པའ་ིརགིས་ཚུལ་བཞནི་དུ་སནེ་ཏ་ེསནོ་ཚུད་

ནས་ཕ་ོའབྲས་མི་འངོ་བའ་ིཐབས་ལམ་སབས་བདེར་འབད་པ་ལའ།ོ།

འཛམ་གངི་ཁྱནོ་ཡངོས་ཀ་ིཕ་ོའབྲས་ཀ་ིགནས་སངས། འབྲས་ནད་རགིས་

སྣ་མང་ཡདོ་པའ་ིནང་ནས་ཕ་ོའབྲས་ན་ིམང་བ་ནས་བརསི་པའ་ིཨང་རིམ་

ལྔ་བ་ཡནི་པ་དང་། ནད་འདའི་ིརྐནེ་པས་སགོ་ཕགོས་པའ་ིཚད་གཞི་འང་

འབྲས་ནད་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཨང་རིམ་གསུམ་པར་བསེབས་ཡདོ། ཕ་ིལ་ོ 

༢༠༡༢ ལརོ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡནི་ན། ཕ་ོའབྲས་ནད་ཀསི་ཟནི་པའ་ིམ་ིགྲངས་ན་ི

འབུམ་དགུ་དང་ཁྲ་ིབཞ་ི (༩༤༠,༠༠༠) ཡནི་ཞངི་། འདས་གྲངོས་ཕནི་པའ་ིམི་

གྲངས་ན་ིའབུམ་བདུན་དང་ཉིས་ཁིྲ་སུམ་སངོ་ (༧༢༣,༠༠༠) ཟནི་པའ།ོ།

ཕོ་འབྲས་ན་ིསྐེ་ཕོ་མོ་གཉིས་ལས་ཕོ་ལ་མང་བ་འངོ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན། སྤིར་

ལོ་ནའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡནི་ན། ལོ་ན་ ༥༥ ཙམ་ནས་ཕོ་མོའ་ིདབ་ེབ་

མདེ་པར་ཕ་ོའབྲས་ནད་ཀསི་ཟནི་པའ་ིདུས་སྐབས་མང་བ་ཡདོ། རྒྱུ་མཚན་

ན་ིརྒྱུན་ལྡན་དུ་ཟས་ཟ་ཤུགས་ཆ་ེཆུང་གི་ཁྱད་པར། ཐ་མག་འཐནེ་པ་མང་

ཉུང་གི་ཁྱད་པར། ཆང་རག་འཐུང་བ་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར། མདརོ་ན་མི་

ཚའེ་ིའཚ་ོབ་སྐལེ་སངས་མ་ིའད་བའ་ིཁྱད་པར་བཅས་ཡནི། ཕ་ིལུགས་ཀསི་
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ཉམས་ཞིབ་བརྒྱུད་ད་ེརྒྱུ་མཚན་འཕར་མ་ཞགི་བཤད་པ་ན།ི མའོ་ིལུས་ཀ་ི

འགྲུབ་ཆའ་ིནང་ལ་སྐུལ་རྫས་ (Estrogen) ཞེས་པ་འད་ིམང་བ་ཡདོ་པས་

ཕ་ོབའ་ིནད་འགགོ་སྲུང་བདེ་པའ་ིནུས་པ་མང་བ་ཡདོ་པ་དང་། ཕའོ་ིལུས་ཀ་ི

འགྲུབ་ཆའ་ིནང་ལ་སྐུལ་རྫས་ (Estrogen) ཞེས་པ་འདི་ཉུང་བ་ལྡན་པས་ཕ་ོ

བའ་ིནད་འགོག་སྲུང་བེད་པའ་ིནུས་པ་ཉུང་བ་ཡདོ་པར་བཤད། དེས་ན་སེྐས་

པ་ཚསོ་ནད་འདའི་ིཐགོ་དམགིས་སུ་བཀར་ཏ་ེད་ོསྣང་བདེ་གལ་ཆའེ།ོ།

མ་ཞུ་བ་ཆུང་འབྲངི་ཆ་ེགསུམ་ལ་ཟས་སྤོད་ཀི་བཅོས་ཀ་བདེ་ཚུལ། ཟས་

སྐམོ་གང་ཞགི་གསི་མ་ཞུ་བ་ཆུང་ངུ་སྐསེ་པ་ཡནི་ན་དའེ་ིརསེ་སུ་ཁ་ཟས་མ་

ཟ་བར་བཀསེ་སྐམོ་བསོ། དགངོ་མོར་རྒྱམ་ཚྭའམ་ཚྭ་བཏབ་པའ་ིཆུ་འཁལོ་

ཡང་ཐུངས། ད་ེནས་ཉིན་གཅགི་ཙམ་རངི་ཟས་སྐམོ་འཇུ་དཀའ་བའ་ིརགིས་

དང་ཧ་ཅང་གྲང་མ་ོརགིས་སངོས་དགསོ་ས།ོ།

 མ་ཞུ་བ་འབིྲང་སྐེས་པ་ཡིན་ན་གོང་ལྟར་ཁ་ཟས་མ་ཟ་བར་

བཀསེ་སྐོམ་བསོ། དགངོ་མརོ་རྒྱམ་ཚྭ་གཙ་ོབརོ་བས་པ་དའེ་ིསངེ་དུ་སྒ་སྐ་

དང་། པ་ིཔ་ིལངི་དང་། ཨ་རུ་ར་བསྣན་པའ་ིརྒྱམ་ཚྭ་བཞི་ཐང་ཡང་ཐུངས། 

ད་ེནས་ཉིན་ཤས་རིང་ཟས་སྐོམ་འཇུ་དཀའ་བའི་རིགས་དང་ཧ་ཅང་གྲང་

མ་ོརགིས་སངོས་དགསོ་ས།ོ།

 མ་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་སྐེས་པ་ཡིན་ན་གངོ་བཞིན་ཁ་ཟས་མ་ཟ་བར་



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

མཛུབ་མོས་སྐྱུག་པ་སྐྱུག་ཐབས་བསོ། ཡང་ན་སན་ན་ིརུ་ཧའམ་ལུས་པོ་

འཁྲུད་བདེ་ཀ་ིདག་ཆལ་སན་མའ་ིརགོ་པ་ོཙམ་ཞགི་ནར་མརོ་བཟསོ་ནས། 

གཞང་ཁའ་ིནང་དུ་བཅུག་ས་ེཐུར་དུ་བཤལ་ཐབས་ཀ་ིབཅསོ་ཀ་བསོ། བདོ་

ཀ་ིགས་ོབ་རགི་པའ་ིབཅསོ་ཐབས་ཀ་ིངོས་ནས་ནད་འད་ིལ་ས་ས་ནས་དུས་

ཐགོ་སན་བཅསོ་ཀསི་ཕན་སྐདེ་ལགེས་པ་ོཡདོ་ད།ོ། 

དུས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ཟས་མང་ཉུང་རན་པོ་སནེ་སངས། ཁ་ཟས་མངས་པ་མ་ཡནི་

པ་ཉུངས་པའང་མ་ཡནི་པའི་འསོ་འཚམ་རན་པོ་སེན་དགསོ། དཔརེ་ན། 

འབྲས་དང་། ཕ་ེཐུག་དང་། ཉ་ཤ་དང་། ཆུ་འཁོལ་དང་། ས་ོཚདོ་སགོས་ན་ི

ཕ་ོབས་འཇུ་ས་བས་ན་ཁ་ཟས་ཡང་བ་ཞེས་བཤད་པས་ཕ་ོབར་འགྲང་ཙམ་

སནེ་དགསོ། ཤའ་ིམགོ་མགོ  ཆུར་བའ་ིམགོ་མགོ  རམ་པ། རནེ་ཟས་རགིས། 

ཚལི་བུ། སྣུམ། ར་ོམངར་མ།ོ ར་ོཚ་བ། ཁ་ཟས་རིངས་པ། ཁ་ཟས་ཁེངས་པ།ོ 

ཤ་སེག་རིགས། ཆུ་འཁྱག་རགིས། སལ་སྐྱུར་ཅན་ག་ིཟས་རྣམས་ཕོ་བས་

འཇུ་དཀའ་བས་ན་ཁ་ཟས་ལི་བ་ཞེས་བཤད་པས་ཕོ་བར་ཕེད་ཀ་འགྲང་

ཙམ་སནེ་དགསོ་ས།ོ། 

ཕ་ོབར་ཟས་སྐམོ་ཆ་བག་ོབས་ནས་སེན་སངས། ཕ་ོབའ་ིནང་ག་ིསངོ་ཆ་ལ་

རང་གསི་ཚདོ་དཔགས་ཐགོ་ནས་ཆ་བཞ་ིལ་བགསོ། དའེ་ིཆ་གཉིས་ལ་ཟས། 

ཆ་གཅིག་ལ་སྐོམ་སེ་ཆུ་ལ་སགོས་པ། ཆ་གཅིག་ལ་ཕོ་བའ་ིནང་དུ་རང་
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ཆས་སུ་ཡདོ་པའ་ིམ་ེམཉམ་རླུང་ག་ིཆདེ་དུ་འཇགོ་དགསོ་པ་ཡནི། མདརོ་ན་

ཕ་ོབར་སངོ་ཆ་གཏན་ནས་མ་བཞག་པར་ཁ་ཟས་རྒྱག་ཚད་ནམ་ཡང་ཟ་མི་

རུང་། དེ་ན་ིདྭངས་མ་མ་ཞུ་བའ་ིའབྲས་ནད་དང་། སགིས་མ་མ་ཞུ་བའ་ིསྐྲན་

ནད་ཀ་ིནད་ཡངོ་བའ་ིརྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོཡནི་ན།ོ། 

དགངོ་ཟས་ཉུང་ངུ་སེན་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེབའ་ིཚུལ། ཟས་དུས་གསུམ་ག་ི

ནང་ནས་ཞོགས་ཟས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཡནི་པས་བཅུད་དང་ལྡན་ཞིང་མང་ཙམ་

སནེ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེནའང་། དངེ་སང་ཞོགས་ཟས་དང་དགུང་ཟས་དུས་ཐགོ་ལ་

སེན་ཁམོ་མདེ་པའ་ིདབང་གསི་དགངོ་ཟས་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོདང་། ཕནོ་ཆནེ་

པ་ོདང་། དུས་ཀང་ཕི་པརོ་སེན་ག་ིཡདོ། དའེ་ིདབང་གསི་དགངོ་ཟས་དང་

ཉལ་དུས་གཉིས་ཀི་བར་སོང་དུས་ཡུན་ད་ེཉུང་མཐར་ཚོུད་གཉིས་འཇགོ་

དགསོ་ཀ་ིཡདོ་ནའང་ད་ེཐུབ་ཀ་ིམདེ། ང་ཚ་ོགཉིད་ཉལ་བའ་ིསྐབས་སུ་ཀླད་

པ་སགོས་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀང་ངལ་གསོ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་གསི། ཁ་

ཟས་འཇུ་བར་རམ་འདགེས་བེད་པ་ོདབང་བོ་མ་ལག་གཞན་མདེ། དགངོ་

ཟས་མང་དགས་པའ་ིམངོན་རྟགས་སུ་ས་ད་ོཡར་ལང་བའ་ིསྐབས་ན་མག་ོ

དང་ལུས་པ་ོལི་བ། ཕ་ོབའ་ིནང་དུ་ལིད་ཐངི་ངེར་ངང་རགོ་རགོ་ཅགི་འདུག་

སམ་པའ་ིཚརོ་བ་འངོ་བས། འད་ིདག་འགགོ་པའ་ིཐབས་གཅགི་པུ་ན་ིདགངོ་

ཟས་ཉུང་ངུ་ཟ་བ་དང་དུས་ཕ་ིམ་དགས་པ་འད་ིཉིད་ད།ོ།



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

ཁ་ཟས་དུས་ཐགོ་ཏུ་ཟ་མ་ཐུབ་པར་ཐབས་ཤེས་སེན་སངས། སྐབས་རརེ་

བེྲལ་བའ་ིདབང་གིས་ཁ་ཟས་དུས་ཐགོ་ལ་ཟ་མ་ཐུབ་པར་རྒྱུན་ལྡན་གི་དུས་

ཚདོ་ལས་སནོ་དང་། ཡང་ན་རསེ་ལ་ཁ་ཟས་སེན་དགསོ་པ་བྱུང་ཚ་ེཕ་ོབར་

མ་ིགནདོ་པའ་ིཕརི་དུ་འཆར་ཅན་ག་ིཟ་ཚད་ལས་ཕདེ་ཀ་མ་གཏགོས་ནམ་

ཡང་ཟ་མི་རུང་ངོ་།། 

རྒྱུན་དུ་རང་ལ་གམོས་འདསི་ཆ་ེབའ་ིཟས་སྐམོ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་སངས། 

འད་ིན་ིདལ་གསི་ཉུང་ནས་ཉུངས་སུ་བས་ཏ་ེའདསི་ཤངི་གམོས་པའ་ིཐབས་

ཀསི་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པ་མ་གཏགོས། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་མཚམས་འཇགོ་

ནམ་ཡང་བདེ་མི་རུང་། གལ་ཏེ་ད་ེལྟར་བས་ཚ་ེལུས་ཁམས་ཀི་གམོས་

འདསི་ལ་གོ་བུར་ག་ིའགྱུར་ལྡགོ་ཐབེས་པས། ལུས་ནང་ག་ིཉེས་པ་གསུམ་

པོ་རྦད་དེ་འཁྲུགས་ནས་ནད་གཞི་མང་དག་ཅིག་བསངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

ཕ་ོབར་ཡང་ཧ་ཅང་གནདོ་ད།ོ།   

རྒྱུན་དུ་རང་ལ་གམོས་འདསི་མེད་པའི་ཟས་སྐོམ་སེན་འགོ་རོམ་སངས། 

འདའིང་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་རེ་བས་ཏེ་འདིས་གམོས་སྒོ་ནས་སོབ་པ་མ་

གཏོགས། ཐགོ་མ་ཉིད་ནས་ཕནོ་ཆེན་ཡེ་ནས་ཟ་མ་ིརུང་། འདསི་རང་ག་ི

ལུས་ཁམས་ཀ་ིགམོས་འདསི་ལ་ག་ོབུར་ག་ིའགྱུར་ལྡགོ་ཐབེས་པས། ལུས་

ནང་ག་ིཉེས་པ་གསུམ་པ་ོཡངོས་སུ་འཁྲུགས་ནས་ནད་གཞ་ིམང་དག་ཅགི་
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བསངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕ་ོབར་ཡང་ཧ་ཅང་གནདོ་དོ།།

ཤའི་རགིས་ཀི་ཁ་ཟས་ཉུང་ངུ་སེན་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེབའི་ཚུལ། བོད་ཀི་

གསོ་རགི་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དཔརེ་ན་ཤའ་ིཟས་ཕལ་མ་ོཆརེ་ལི་

བ་དང་སྣུམ་པའ་ིནུས་པའ་ིཆ་ད་ེམང་བ་ཡདོ་པས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཤ་ཟས་གང་

ཐུབ་ཀསི་ཉུང་ངུ་བཟས་པ་ཡནི་ན། སྤིར་ལུས་སམེས་གཉིས་ཀ་ཡང་བ། 

ཁྲག་ག་ིའཁརོ་རྒྱུག་ལགེས་པ། ཤསེ་པ་གསལ་བ། ལུས་བད་ེབ། ཕོ་དདོ་

ལགེས་པས་ཟས་དུས་སུ་འཇུ་བ། བ་ེབྲག་ཏུ་ནུས་པ་ལི་སྣུམ་ག་ིཆ་ད་ེཕ་ོབ་

དང་ཁྲག་ལ་ཆེས་ཆརེ་འཕལེ་བ་འདསི་ཕོ་འབྲས་ནད་ཀི་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་བདེ་

པས། འདའིང་ཞོར་དུ་འགགོ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀི་ཕན་ཡནོ་ཡདོ། དའེ་ིཕརི་

ན་སོ་ཚོད་ཀི་ཟས་དང་ཤངི་ཏོག་རིགས་གང་ཐུབ་ཀསི་མང་བ་སྤོད་པའི་

གམོས་གཤསི་འཇགས་སུ་བཅུག་པ་ན་ིཆོས་དང་འཇགི་རྟེན་གཉིས་ཀའ་ི

དགེ་མཚན་རབ་ཏུ་ཆའེ།ོ།

མཐའ་དོན། བོད་ཀ་ིགསོ་རིག་རྒྱུད་གཞུང་ལས། མི་ན་བ་གནས་པར་འདདོ་

པ་དང་ན་བ་གསོ་བར་འདདོ་པའི་གང་ཟག་གསི་གསོ་བ་རིག་པའི་མན་

ངག་ལ་བསབ་པར་བའ།ོ །ཚ་ེརིང་བར་འདདོ་པའ་ིགང་ཟག་གསི་གསོ་བ་

རགི་པའ་ིམན་ངག་ལ་བསབ་པར་བའ།ོ །ཆོས་དང་ནརོ་དང་བད་ེབ་སྒྲུབ་

པར་འདདོ་པའ་ིགང་ཟག་གིས་གསོ་བ་རགི་པའ་ིམན་ངག་ལ་བསབ་པར་



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

བའ།ོ །འགྲོ་བ་གང་ཞིག་ནད་ཀ་ིསྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པ་དང་། 

གཞན་གསི་སྤ་ིབརོ་བཀུར་བར་འདདོ་པའ་ིགང་ཟག་གསི་གསོ་བ་རགི་པའ་ི

མན་ངག་ལ་བསབ་པར་བའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གངོ་ག་ིབརདོ་པ་

མཐའ་དག་སེམས་སུ་ལེགས་པར་བཅངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་ན།ི གསོ་བ་རགི་པའ་ིམན་ངག་ཡནི་ལ་ཕོ་འབྲས་སོན་འགགོ་ག་ི

ཐབས་ཀ་ིམཆགོ་ཀང་ཡནི་ན།ོ། །།

བརྒྱད་པ། སྐར་རིས་རགི་པའ་ིཐབས་ལམ།
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བདོ་ཀ་ིསྐར་ནག་དབངས་གསུམ་རསི་རགི་པའ་ིསྒོ་ནས་ནད་རགིས་

སནོ་འགགོ་བ་ཚུལ་སངི་པ་ོམདརོ་བསྡུས་ཙམ་ཞགི་བརདོ་རྒྱུ་ལགས་ན། 

ཚ་ེརབས་ལས་རིས་ན།ི འགྲོ་བ་མརི་དབུགས་ལནེ་པའ་ིཐགོ་མ་ཕྲུག་གུ་

སྐེས་ནས་ཚ་ེརབས་ལས་རིས་བསྐོར་རྒྱུ་ན་ིཤནི་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡནི། རྒྱུ་

ཚན་གང་ག་ིཕརི་ཞ་ེན། དའེ་ིནང་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་སནོ་འགགོ་ག་ི

ཐབས་ལམ་ཟབ་མོ་བསན་ཡདོ། གཟའ་དགུ་དང་། དབངས་འཆར་གནས་

མལ་བཅུ་གཉིས་སྐབས་ཁྱམི་དང་པོ་ལུས་ཀི་ས་རུ་གཟའ་སྐར་དག་པའོ་ི

སྐབས་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་ཡངོ་སདི་པའི་སོན་བར་བཏང་ཡདོ་ལ། 

ཞབས་རིམ་སོགས་ཀང་གསུངས་ཡདོ་པས། དེ་དག་གནང་བ་ཡནི་ན་ནད་

དང་བར་ཆད་སགོས་སནོ་འགགོ་ག་ིཆེད་དུ་ཡནི། སོ་སའོ་ིམ་ིཚའེ་ིནང་ལ་

བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡངོ་བའ་ིཆེད་དུ་ཚ་ེརབས་ལས་རིས་བསྐརོ་རྒྱུ་ན་ིགལ་

ཆ་ེཞངི་ནད་དང་བར་ཆད་སགོས་ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཀང་ཡནི།

སྐགེ་རསི་ན།ི ང་ཚའོ་ིསན་རསི་ཁང་ག་ིལ་ོཐ་ོརྒྱས་བསྡུས་གཉིས་སུ་ལ་ོན་ས་ོ

སརོ་སྐགེ་རིས་ཀ་ིའབྲས་བུ་ལོ་སྐགེ་དང་དགུ་མགི་སགོས་ཀ་ིཞབས་རིམ་

སགོས་བཀདོ་ཡདོ། ད་ེན་ིནད་རགིས་སནོ་འགགོ་ཙམ་མནི་པར་ལས་དནོ་

སགོས་ལ་བར་ཆད་འགགོ་ཐབས་ཀང་ཡནི་པས། རང་རང་ས་ོསསོ་ད་ོསྣང་



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

དང་དཔལ་འབརོ་ལ་དཔག་པའི་ཞབས་རིམ་རྒྱས་འབྲངི་བསྡུས་གསུམ་

གང་རུང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པོ་ཡནི། 

ནད་རསི་ན།ི ནད་བ་ེབྲག་གང་རུང་གསི་མནར་བ་ཡནི་ན་ནད་གཞ་ིཆ་ེརུ་མི་

འགྲ་ོབ་དང་། ནད་ཛ་དག་ཏུ་མ་ིའགྲ་ོབའ་ིསནོ་འགགོ་སགོས་ཡནི། སྤརི་བདོ་

མའི་ིགམོས་གཤིས་ལ་ནད་ཀ་ིམནར་བ་ཙམ་གསི་ནད་རསི་བསྐརོ་རྒྱུའ་ིད་ོ

སྣང་དེ་ཙམ་མེད། རབ་བྱུང་ན་ཐགོ་མར་ནད་ཀིས་མནར་བའ་ིསྐབས་སུ་ནད་

རསི་སུ་གསལ་བའ་ིརིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་གནང་བ་ཡནི་ན། ནད་མནར་ཡུན་

རིང་མི་འབྱུང་བ་དང་། ནད་ཚབས་ཛ་དག་ཆེན་པརོ་མ་ིའགྱུར་བ་སགོས་

ཀ་ིསནོ་འགགོ་ཐུབ། ནད་ཐགོ་ལའང་སན་གསི་ནུས་སབོས་དང་དག་བསྐདེ་

མྱུར་བ་སོགས་ཀ་ིགྲགོས་སུ་གྱུར་བ་ཡནི།

ཁྱད་པར་དུ་ཕ་ོའབྲས་ནད་ཀ་ིརིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་བསྡུས་ན།ི

འབྲས་ནད་སགོས་ཐརོ་བུའི་ནད་རགིས་བཅུ་གསུམ་ན་ིའབྱུང་བའ་ི

ཁམས་སྣ་ཚགོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ས།ེ མེ་གཉིས་ལགས་གཉིས་ས་གཅགི་

དང་། །ས་གཉསི་ཤངི་གཉསི་ཆུ་གཅགི་དང་། །ཆུ་གཉསི་ཤངི་གཉསི་ལགས་

གཅགི་དང་། །ལགས་གཉིས་ཤངི་གཉིས་མ་ེགཅགི་དང་། །མེ་གཉིས་ཤངི་

གཉིས་ས་གཅགི་རྣམས། །འབྱུང་བ་ཤར་བ་ཐརོ་བུའ་ིནད། །ད་ེལྟར་ཤེས་བ་
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ཐརོ་བུ་ལ། །བཅུ་གསུམ་དག་ཏུ་འདདོ་པ་ཡནི། ད་ེལྟ་བུའ་ིནད་ལ་རྐནེ་དང་

གནདོ་པ་ན།ི ཐབ་གཞབོ་གཏངོ་བ་དང་། འཁནོ་འཁྲུག་བྱུང་བ། བཙགོ་གྲབི་

ཕགོ་ཅངི་མནལོ་ཤོར་བ་སགོས་ཡནི། ད་ེདག་ལ་རིམ་གྲ་ོགཏ་ོབཅསོ་མདརོ་

བསྡུས་ན།ི བརྒྱ་བཞ་ིགཏངོ་། ཆ་གསུམ་ལ་ོགྲངས་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་གནམ་ས་

སྣང་བརྒྱད་ཤར་ཕགོས་ལ་ཞལ་གཟགིས་ཏ་ེཀླགོ བཀ་ཤསི་བརགེས་པ་ལྷརོ་

ཞལ་གཟགིས་ཏ་ེཀླགོ སོབས་པ་ོཆ་ེནུབ་ལ་ཞལ་གཟགིས་ཏ་ེཀླགོ དག་པ་

གསརེ་ག་ིམད་ོཐགི་བང་ལ་ཞལ་གཟགིས་ཏ་ེཀླགོ ཉསེ་པ་ཀུན་སལེ་དང་། སང་

སྐངོ་འདནོ། སགོ་བསླུ་འམ་ཚ་ེཐར་གཏངོ་། བཟང་སྤདོ་འཆ་ིབསླུ་བ། གཞན་

ཡང་ནད་པ་རང་རང་སའོ་ིའབརོ་བ་ཆ་ེཆུང་ལ་དཔག་པའ་ིབཀའ་འགྱུར་

དང་། འབུམ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཏ་ོབཅོས་དང་ཆ་ོག་སོགས་ནད་པ་ལ་གང་

ཕན་རང་རང་སོ་སོས་དང་དུ་བླང་ནས་རང་ནུས་གང་ཐུབ་ཀསི་ཕག་མཆདོ་

བའ།ོ །འད་ིན་ིའབྲས་ནད་ལ་སགོས་པའ་ིརམི་གྲ་ོརགས་བསྡུས་ཙམ་ཞགི་ཡནི། 

ཞབི་པ་ནད་རསི་ཐགོ་གསལ་བའ་ིརམི་གྲ་ོགནང་བ་ཡནི་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་

འབྱུང་ངསེ་ཅན་ཡནི་པས། ཚང་མས་དལ་འབརོ་ག་ིམ་ིལུས་རནི་ཆནེ་ཐབོ་པ་

འདརི་ནད་དང་གནདོ་པས་མ་ིགསོ་ཤངི་། ལུས་སམེས་བད་ེབར་གནས་ཤིང་

འད་ིཕའི་ིའདདོ་དནོ་ལགེས་པར་སྒྲུབ་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།  སན་པ་གཙ་ོབོ་ཚ་ེདབང་རྟ་མགྲནི།

                རོམ་སིྒྲག་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་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་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་སན་རིས་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།  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ལྷ་སོྒྲན།  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སན་རམས་པ་

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

པ་ཡ་ེཤསེ་རོ་ར།ེ  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་བད་ེབདེ།  སན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ནརོ་བུ།  སན་རམས་པ་རོ་

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

རོམ་སྒྲིག་པ།  སན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རིས་རམས་པ་བསན་འཛནི་སན་གྲགས།  སན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦིན་པ།  སན་རམས་པ་རིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སན་པ་བསན་འཛནི་ཡེ་ཤེས།                  

སན་པ་བསན་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ།  སན་པ་ཨོ་ཤདོ་བསོད་ནམས་སྒྲལོ་དཀར།  སན་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།  

སན་པ་ཉ་ིམ་ཚ་ེརངི་།
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