


  ༡༽ངེས་ཚིག 

  ༢༽དབེ་བ། 

  ༣༽དབྱུང་ཐབས། 

  ༤༽བཙར་མ་འདོད་པ་བཙའ་ཐབས། 



མངལ་གནས་བཙའ་དུས་སུ་མི་བཙའ་བ་དང་།  

བཙའ་བའི་སྐབས་སུ་བཙའ་ཡུན་རིང་པོར་ལུས་པ།  

བིས་པ་མངལ་ནང་ཤི་བས་བཙའ་མ་ཐུབ་པ་བཅས་ལ་བུ་མ་ཕིན་པ་ཞེས་

ཟེར།  
 



 མོ་ནད་ཕལ་པ་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། བུ་མ་ཕིན་ལ་གསོན་པོ་གཤིན་པོ་
གིས། ཞེས་པ་ལྟར། 

༡༽  གསོན་པོ་མ་ཕིན་པ་དང་།      

  ཀ༽  ནལ་བུ་དབྱུང་བ་དང་།  

༡༽ནང་བུ་སོད་ནས་མ་འགྱུར་བ།  

༢༽བར་རུས་པའི་མིག་ནས་མ་ཐོན་པ།  

༣༽ཕི་ཤ་ལྤགས་མིག་ནས་མ་ཐོན་པ། 

ཁ༽ བཙར་མ་འདོད་པ།  

༢༽  གཤིན་པོ་མ་ཕིན་པ། 



 མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས།   བུ་མ་ཕིན་ལ་གཤིན་པོ་གསོན་པོ་གིས། །དང་པོ་གསོན་པོ་འདོན་པ་མི་དགེའི་
ལས། །འོན་ཀྱང་སྐབས་ཐོབ་དམིགས་ཀྱིས་འདོན་དགོས་ན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

  ནལ་བུ་དབྱུང་བ་ཞེས་པ་ནི་མངལ་གནས་དེའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའམ་ཡང་ན་མ་རོགས་པའི་སྔ་
རོལ་དུ་ཤུགས་ཀིྱས་སྨན་དཔྱད་གང་རུང་གིས་མངལ་བརླུག་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། མངལ་གནས་སམ་ནལ་བུ་དབྱུང་

བའི་དགོས་དོན་ནི། མངལ་གནས་དེའི་རེན་གིས་མ་ཡི་ལུས་སེམས་སེང་གནོད་ཚབས་བྱུང་ངེས་བ་དང་།   
བིས་པ་རང་ིད་ལ་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་རིགས་ཕོག་པ་སྔར་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ། བུད་མེད་བཙན་
གཡེམ་ལས་མངལ་སྦྲུམ་པ། བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ། སེམས་ཁམས་མི་བདེ་བའི་རིགས། མངལ་འགོག་རིགས་
ལམ་དུ་མ་ལོྷང་བས་མངལ་སྦྲུམ་པ། མདོར་ན་བུད་མེད་དེ་ཡི་ལུས་སེམས་ཀྱི་བདེ་ཐང་དང་བིས་པའི་བདེ་ཐང་

གིས་ཀར་ལེགས་པར་བརག་ནས་མངལ་གནས་སམ་ནལ་བུ་དབྱུང་དགོས་པ་ཡིན།   

  

ཀ༽  ནལ་བུ་དབྱུང་བ།  



༡༽ མངལ་གནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནས་དྲུག་གི་མཚམས་ལ་སེབ་པ་དབྱུང་ཐབས། 

༢༽ མངལ་གནས་བདུན་ཕྲག་བདུན་གི་མཚམས་སེབ་པ་དབྱུང་ཐབས། 

༣༽ མངལ་གནས་བདུན་ཕྲག་བཅུ་ཡི་མཚམས་ན་སེབ་པ་དབྱུང་ཐབས། 

༤༽ མངལ་གནས་བདུན་ཕྲག་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་མཚམས་ན་སེབ་པ་དབྱུང་ཐབས། 



 མངལ་བཤིག་སྨན་མིཕི་པིསཉིན་ (mifepristine 600 mg) བཏང་བའི་ིན་གསུམ་གི་རེས་སུ་སེ་ལམ་
མམ་ཡང་ན་ཁ་ནས་སྨན་མིསོ་པརོསཉལ་ (misoprostal 400 µg) གཏོང་དགོས། མངལ་ཁྲག་བདུན་
གིས་ཙམ་འཛག་པའི་རེས་སུ་མངལ་གནས་ཡོངས་སུ་ཕིར་ཐོན་ཟིན་པ་ཡིན། དེའི་རེས་སུ་སྨན་པར་

བསེན་གཏུགས་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་པ་ཡིན། 



 མངལ་སྐེར་སིད་སྨན་བཏང་པའི་རེས་སུ། མངལ་ཐུར་ཕྲ་མོ་སོམ་ཚད་མི་ལི་མི་ཉར་བཞི་ནས་དྲུག་
བར་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་མངལ་ཁ་འབེད་དགོས། དེ་རེས་ཆ་དཔྱད་འཇིབ་བེད་ (Manual Vacuum 

Aspiration) གིས་མངལ་གནས་ཕིར་འཇིབ་སོན་བེད་དགོས།  

  



 འགིག་སྦུབས་མིལི་མིཉར་དྲུག་ཅན་ཞིག་ཆུ་མདར་མཐུད་ནས་མངལ་ནང་བཏང་བའི་རེས་སུ་དལ་
བུས་བསྐོར་བ་དང་། ཕི་ནང་དུ་ལན་མང་དབུལ་དགོས། མངལ་གནས་ཞིག་ནས་འགིག་སྦུབས་བརྒྱུད་
ནས་ཕིར་ཆུ་མདའ་ནང་སེབ་པ་བེད། དེར་ལེགས་པར་བརག་པས་མངལ་གནས་ཡོངས་སུ་འཇིག་

ཡོད་མེད་རོགས་ཐུབ། 



 དཔྱད་མ་བས་པའི་ཆུ་ཚོད་གསུམ་གི་སྔ་རོལ་དུ་མངལ་ཁ་འབེད་བེད་ཀྱི་སྨན་མིསོ་པརོས་ཉལ་ 
(Mesoprostal)400 µg མངལ་སྐེར་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། དཔྱད་དངོས་བེད་པའི་སྐབས་རྩ་ཁ་སོམ་
བེད་ཀྱི་སྨན་མིཐར་ཇིན་ (Methergin) 0.2 mg རྩ་ལམ་ནང་གཏོང་པ་དང་། བུ་སོད་དང་མངལ་སྐེའི་
ཚད་གཞི་འཇལ་ཞིང་། དེའི་རེས་སུ་གསང་ཤ་ཆེ་བ་དང་མངལ་སྐེ་གིས་སྐམ་པས་སོ་སོར་བཟུང་ནས། བུ་
སོད་ཀྱི་ཁར་མངལ་ཁ་འབེད་བེད་ཐུར་མ་ཕྲ་སོམ་(Metal dilators)རིམ་བཞིན་བཏང་པས་མངལ་སྐེ་
རིམ་བཞིན་འབེད་པ་ཡིན། མངལ་སེྐ་ཕེ་བའི་རེས་སུ་དངས་ལ་གསལ་བའི་འགིག་སྦུབས་དང་། འཇིབ་རྔུབ་
ཡོ་བད། འགིག་སྦུབ་ཅུང་ཟད་སོམ་པ་བཅས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་མཐུད་ནས་ཤེལ་གི་སོད་ཞིག་དང་འབེལ། དེ་
ནས་འགིག་སྦུབ་དེ་མངལ་ནང་བཏང་ནས་མངལ་གི་དཀྱིལ་དུ་འཇོག་དགོས། འཇིབ་རྔུབ་ཡོ་བད་དེའི་

འཇིབ་ཤུགས་400-600 mmHg ལས་མི་མང་བ་ཞིག་དགོས། 

 



  འཇིབ་རྔུབ་ཡོ་བད་གོག་ལ་མཐུད་རེས་འགིག་སྦུབས་དེ་མངལ་གི་ནང་དུ་གཅུག་པ་དང་ཕིར་འདོན་པ་
ཡང་ཡང་བེད་དགོས། མངལ་གི་ནང་ངོས་སུ་ཡང་གཡས་གཡོན་དང་སེང་འོག་ཏུ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་
མངལ་གནས་ཀྱི་རོ་དུམ་རྣམས་འགིག་སྦུབ་ལས་ཕིར་ཤེལ་སོད་ནང་གསོག་པ་ཡིན། ཤེལ་སོད་ནང་
བསགས་པའི་ཁྲག་གི་བུངས་ཚད་དང་མངལ་གི་གྲུབ་ཆར་བརག་དཔྱད་བེད་དགོས། མངལ་གནས་
ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པའི་རགས་ནི། ཐོན་རྒྱུ་རོགས་པ་དང་། འགིག་སྦུབ་དེ་བུ་སོད་ཀྱིས་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་
ཅན་དང་། འགིག་སྦུག་སེང་རྩུབ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་བ། འགིག་སྦུབ་དྭངས་གསལ་ནང་ཁྲག་ལྦུ་བ་ཅན་
རྒྱུ་བ་བཅས་ཀྱིས་མངལ་གནས་ཡོངས་སུ་སྦྱངས་པ་ཤེས། འགིག་སྦུབ་ཕིར་བཏོན་པའི་རེས་སུ་རྩ་སྦུབས་
འཇམ་པོས་མངལ་གི་ནད་རོ་ལུས་པ་རྣམས་དལ་པོས་སྦྱངས་ཏེ་སར་ཡང་འགིག་སྦུབ་ཕིར་འདོན་དགོས། 
བུ་སོད་ཆུང་དུ་སོང་བ་དང་ཁྲག་བབས་རྒྱུན་ཉུང་དུ་ཕིན་པའི་རེས་སུ་བུད་མེད་དེ་ལ་ཁྲིའི་སེང་ལྷོད་

པར་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། 



 སྨན་མིསོ་པོསཉལ་ (Mesoprostal 200 µg) དེ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གིས་ཀྱི་མཚམས་ན་རེ་རེ་གཏོང་བ་
དང་། ཌིནོ་པོསཉོན་ (Dinoprostone 20 mg) ཆུ་ཚོད་གསུམ་རེ་མཚམས་ན་རེ་རེ་གཏོང་དགོས། 

ཆུ་ཚོད་བཅུ་བཞི་ནས་ི་ཤུའི་བར་ན་མངལ་གནས་དེ་ིད་སེ་ལམ་ལས་ཕིར་ཐོན་པ་ཡིན།   



 མོ་ནད་ཕལ་པ་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། ནལ་བུ་འདོན་ཐབས་སྨན་གིས་གསུམ་དང་ལྔ། །ལྟོ་དགུག་རྩ་ཁ་ཕེ་ལ་
ཆང་སྦྱར་བཏང་། ཐུན་དང་ཡུན་དང་སྦྱར་ལ་བུ་རྩ་གཏར། །ཟླ་བདུན་མན་ཆད་ཐོན་པར་ངེས་པ་ཡིན། 
ཞེས་པ་སེ། ནལ་བུ་འདོན་ཐབས་སྨན་གིས་ནི་འོམ་བུ་སུམ་གིས། ཁྲོན་བུ་སུམ་རྒྱ་སེགས། རི་བོང་རིལ་མ། 
དངུལ་ཆུ། བང་བ་ལྔ། ནུབ་མོ་ལྟོ་དགུག་ཅིང་དགུང་ལ་གཡེར་མ་དང་ལྕམ་པའི་ཐང་གིས་རྩ་ཁ་ཕེ་ལ་ཐོ་
རངས་གོང་གི་སྨན་དེ་རྣམས་ཆང་དང་སྦྱར་ལ་བཏང་ཞིང་། མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་དུ་སོང་གི་གྲངས་དང་
མམ་པའི་ཐུན་གྲངས་དང་། དེའི་ཡུན་དང་སྦྱར་ལ་བུ་རྩ་(ལོང་རྩ་དང་བིན་གཞུག་) གཏར། ཟླ་བདུན་

མན་ཆད་གི་ནལ་བུ་ཐོན་པར་ངེས་པ་ཡིན། ཞེས་དང་།   

   



 དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་གསང་ཏིག་སོན་མ་ལས། ནལ་བུ་ཁོང་ནས་དབྱུང་བ་ལ། །དོ་བོའི་
མེ་ཏོག་ལང་ཏང་འབས། །འོལ་མ་སེའི་འབས་བུ་གསུམ། །ཆ་བསྙམ་ཞིབ་པར་བཏགས་པ་ནི།  
།བུ་རམ་རིལ་བུ་སྲན་མ་ཙན། །ལྟོ་སོང་ཆང་གིས་ཕུལ་ལ་གཏང་། །ལོང་རྩ་རྩ་ནག་ནུ་རྩ་གསུམ་
ལ་གདབ། །ནུ་རྩ་རྐང་པའི་མཛུབ་གོང་ན། །ཞག་གཅིག་ལྟོ་བར་བཅག་ནས་གཏར། །ཟླ་བདུན་

མན་ཆད་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཤེས་ན་ཁྲུས་ནི་མངལ་ནད་ཀུན་ལ་ཕན། ཞེས་གསུངས་སོ།།  

 



 ནང་བུ་སོད་ནས་མ་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་ནི་བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་གི་ཤུགས་དང་། མངལ་ཁ་བེ་བའི་རིམ་
པ་དང་། བིས་པའི་མགོ་བོ་ཚང་རུས་ནང་ཞུགས་ཚུལ་སོགས་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་བིས་པ་

རང་ིད་འཚོ་ཆེས་པ་བཅས་ཀྱིས་ནང་བུ་སོད་ནས་འགྱུར་བར་གེགས་བེད་པ་ལ་ཟེར།  བིས་པ་ཐ་
མལ་དུ་བཙའ་ཕིར་མངལ་སྐེ་རིམ་བཞིན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ནང་སིན་ཌི་མི་ཀྲར་རེ་རེ་བེ་དགོས། དེ་ཡང་
བུ་སོད་བཙིར་གོད་ཀྱི་ཤུགས་ལ་ཐད་ཀར་རག་ལས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བུ་སོད་བཙིར་གོད་ཀྱི་ཤུགས་རྒྱུན་

ལྡན་ལྟར་མ་བྱུང་ན་བིས་པ་དེ་ནང་བུ་སོད་ལས་བཙའ་དཀའ་བ་ཡིན།  

   





 བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་པ་ཞེས་པ་ནི་བིས་པ་བཙའ་
ཕིར་མངལ་ཁ་རིམ་བཞིན་ཁ་འབེད་དུ་བཅུག་པའི་ནུས་
ཤུགས་དེ་ལ་ཟེར། མངལ་སྐེ་རིམ་བཞིན་དབེ་ཕིར་བཙིར་
གོད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་དགོས། སེ་ཟུག་རྒྱུན་
ལྡན་ཞིག་ཡིན་ན་བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པའི་གནས་དེ་བུ་
སོད་ཀྱི་སོད་ཆའི་གནས་གཅིག་ནས་རིམ་བཞིན་མར་
བརྒྱུད་དགོས། གལ་ཏེ་བཙིར་གོད་ཀྱི་ཤུགས་འབྱུང་སའི་
གནས་དེ་གཅིག་ལས་མང་བ་དང་། བུ་སོད་ཀྱི་སྨད་ན་

གནས་པ་སོགས་ནི་རྒྱུན་ལྡན་མིན། 

 



  དང་པོ་མ་རེན་ནི། དེ་ཡང་བུད་མེད་ན་སོ་དར་ཡོལ་རྣམས་དང་། མངལ་བཤོལ། མཚེ་མ། རླུང་
ནད་རིགས་ཀྱིས་མནར་བ། རུས་དམིགས་དོག་པ། བིས་པ་མངལ་ནང་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མ་གནས་པ། མ་ཡི་
ལྒང་པར་དི་ཆུས་ཁེངས་དགས་པ། བཙིར་སྔས་པ། གཟེར་འཇོམས་སྨན་དང་གིད་སྨན་རིགས་སེན་

དགས་པ་རྣམས་ལ་ནད་གཞི་འདི་འབྱུང་ས་བ་ཡིན།  

  གིས་པ་བུ་རེན་ནི། མ་དེར་གཅིན་སྙིའི་ནད་གཞི་སོགས་བྱུང་བས་བིས་པ་ཚོ་ཆེས་པ་དང་། 
བིས་པའི་ཀླད་པ་དང་ཐོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའམ་ཆ་ཤས་མ་གྲུབ་པ། བིས་པའི་མགོ་བོ་དང་ལྟོ་བར་

ཆུ་བསགས་པ་བཅས་ཡིན།  

  བཤད་རྒྱུད་ལས། མངལ་རྒྱས་ཟླ་བ་ཚང་ཡང་བཙའ་བ་དཀའ། །རླུང་གིས་དཀུ་བཀག་ཟླ་བ་ཚང་
ཡང་འགོར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། 

 



མ་རེན་གིས་བུ་སོད་བཙིར་གོད་ཀིྱ་ཤུགས་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ་ལ་དབེ་ན་བདུན་ཡོད།  
  ༡  བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་མས་པ། (Uterine Inertia)  

  ༢  བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་དགས་པ། (Inco-Ordinate Uterine Action)   

  ༣  བཙིར་གནོན་ལས་བྱུང་བའི་ཤ་སིམ་སོར་མོ། (Constriction Ring) 

  ༤  མངལ་སྐེ་མི་འབེད་པ། (Cervical Dystocia)   

  ༥  བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་བུ་སོད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ། (Generalized Tonic Contraction)  

  ༦  བིས་པ་བཙའ་ཡུན་ཐུང་བ། (Precipitate Labour)  

  ༧  བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་ཤུགས་མི་སོྙམས་པ་ (Tonic Uterine Contraction and 

Retraction) བཅས་སོ།། 

 



༡༽  གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མིན་པ།  
 ཙོག་པུར་གནས་པ། (Breech Presentation)  

 རྐང་པ་གེན་དུ་བརང་ནས་གནས་པ། (Frank 

Breech) 

  རྐང་པ་ཐུར་དུ་དཔྱང་པ། (Footling 

Presentation)  

 པུས་མོ་སྐུམ་ནས་གནས་པ། (Knee Presentation)  

 དཔལ་བ་བསན་ནས་གནས་པ། (Brow 

Presentation)  

 ངོ་གདོང་བསན་ནས་གནས་པ། (Face 

Presentation) 

  འཕེྲད་ལ་གནས་པ། (Transverse lie)  

 

 





*བརན་ཚུགས་མེད་པར་གནས་པ། (Unstable lie)  

གནས་སངས་ས་ཚོགས་འདུས་པ། (Compound 

Presentation) 

བིས་པའི་ལྟག་པ་མ་ཡི་རྐེད་ཚིགས་དང་ཝ་གདོང་མཐུད་
མཚམས་སམ་ཝ་གདོང་སར་(Occipito-posterior 

position)  

གཡས་ཕོགས་སུ་བརེན་ནས་གནས་པ། (R.O.P)  

གཡོན་ཕོགས་སུ་བརེན་ནས་གནས་པ། (L.O.P) 

 

 





 ༢༽ ལྷན་སེས་ཀྱི་ནད་བྱུང་བ།  

 ༣༽ མགོ་བོར་ཆུ་བསགས་པ། 

 ༤༽ ལྟོ་བ་དམུ་ཆུས་ཁེངས་པ།  

 ༥༽ ཤིན་ཏུ་ཚོ་ཆེས་པ། 

 ༦༽ མཚེ་མ་སོག་ (locked twin) 

ནས་གནས་པ་བཅས་སོ།། 

 



   

 བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་མས་པ་ཞེས་པ་ནི། བཙིར་ཤུགས་དང་སེ་ཟུག་ཞན་དུ་ཕིན་ཅིང་ལྷོད་དལ་གི་
ཡུན་ཇེ་མང་དུ་ཕིན་ཏེ། སེ་ཟུག་གི་གྲངས་ཡང་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་
པ་མས་པ་དེ་ནི་བུད་མེད་ཕལ་ཆེར་ལ་ཡོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ེན་ཚབས་ཡང་དེ་ཙམ་མི་ཆེ། 
བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་མས་པ་དེ་བིས་པ་བཙའ་བའི་རིམ་པ་དང་པོར་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ན་བིས་པ་

བཙའ་བའི་རིམ་པ་གིས་པའི་སྐབས་སུའང་འབྱུང་སིྲད། 

  



 སེ་ཟུག་ལངས་པའི་སྐབས་སུ་མ་རང་ིད་ཀྱི་གཟེར་ཟུག་ཆེར་མི་ཚོར་ཞིང་། སྦྲུམ་མའི་ལྟོ་བར་ལག་པས་རེག་
ན་བུ་སོད་མཁྲེགས་པོ་མེད། བུ་སོད་བཙིར་གོད་དམ་སེ་ཟུག་འབྱུང་དུས་བུ་སོད་ཀྱི་དབིབས་ཀྱང་ཕི་ནས་
གསལ། ལྷོད་དལ་སྐབས་སུ་བུ་སོད་ཀྱི་སེང་ནས་རེག་ན་བིས་པའི་ཡན་ལག་སོགས་མྱུལ་ཐུབ་པ་དང་། ན་
བེད་འཕྲུལ་རིགས་ཀྱིས་བརག་ཚེ་བིས་པའ་ིསྙིང་གི་རྒྱུ་བ་ཡང་བཟང་། ནང་ནས་མྱུལ་ཏེ་བརག་པས་མངལ་སྐེ་
དེ་ཙམ་བེ་མེད་པ་དང་། རུས་མིག་དོག་པ། བིས་པ་མངལ་ནང་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མིན་པ་གསལ་

ཐུབ།  

 



  བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་དགས་པ་ཞེས་པ་ནི། བཙིར་ཤུགས་དང་ཟུག་གཟེར་དག་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ལྷོད་
དལ་གི་ཡུན་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

   བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་དགས་པ་དེ་བིས་པ་བཙའ་བའི་རམི་པ་གིས་པར་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། བཙིར་
གོད་ཀྱི་ནུས་པ་དགས་པའི་དབང་གིས་ཤ་མར་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། དེའི་རེན་གིས་བིས་པར་འཚོ་

རླུང་མ་ལྡང་ནས་འཆི་བ་དང་། བིས་པ་མ་བཙས་གོང་ལ་ཤ་མ་བཙའ་བའི་ེན་ཚབས་ཡང་ཆེ། 

 རྒྱུ་རནེ་ནི། 

  བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་དགས་པའི་རྒྱུ་རེན་ནི། བུ་སོད་ཀྱི་སྨད་ཆར་གནས་པའི་ཉྭ་འཆུས་པ་དང་།  
མཚེ་མས་བུ་སོད་ཁེངས་དགས་པ། སེ་ཟུག་ཆ་མ་སྙོམས་པ་བཅས་སོ།། 



  བཙིར་གནོན་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སིམ་སོར་མོ་ཞེས་པ་ནི། བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་བར་འབེལ་བ་མས་
པས་བུ་སོད་ཀྱི་སོད་སྨད་འབེལ་མཚམས་སུ་ཤ་སིམ་སོར་མོ་མཁྲེག་པོ་ཞིག་བིས་པའི་མཇིང་པ་སོགས་ཀྱི་
མཚམས་ན་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། ཤ་སིམ་སོར་མོ་དེ་བིས་པ་བཙའ་བའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུང་སྲིད་པ་

ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཤ་སིམ་སོར་མོས་མ་ལ་གནོད་ཚབས་མེད་ཀྱང་བིས་པར་ེན་ཚབས་ཆེ།  

 

 རྒྱུ་རེན། 

   མགོ་ཆུ་རོལ་སྔ་བ། བཙིར་སྔས་པ། སྨན་ལོག་ཤོར་བ་བཅས་སོ།། 



 སྦྲུམ་མའི་མངལ་གི་སེང་ནས་རེག་བས་བཙིར་གནོན་ལས་བྱུང་བའི་ཤ་སིམ་སོར་མོ་མི་གསལ་
ཞིང་། བིས་པའི་བཙའ་བའི་རིམ་པ་གིས་པའི་སྐབས་སུ་བཙའ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཕི་ནས་
སྐམ་པས་ལེན་ཐབས་བེད་པའི་སྐབས་སུའང་ལེན་མི་ཐུབ་པར་བརེན། བིས་པའི་མཇིང་པ་
མཐའ་སྐོར་དུ་ཤ་སིམ་གིས་བཟུང་ནས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། གཤག་བཅོས་བེད་པའི་ཚེ་བུ་སོད་

ནང་ཤ་སིམ་སོར་མོས་བིས་པའི་མཇིང་པ་བཟུང་ནས་གནས་ཡོད་པ་གསལ་པོར་མཐོང་ངོ།། 

 

 



  མངལ་སྐེ་མི་འབེད་པ་ཞེས་པ་ནི་ནད་དང་རྒྱུ་རེན་དུ་མ་ཞིག་གིས་མངལ་སྐེའམ་མངལ་ཁ་འབེད་དུ་
མི་བཅུག་པ་དེ་ལ་ཟེར། སིར་སངས་བིས་པའི་མགོ་བོ་ཐུར་བསན་དེ་མངལ་སྐེའམ་མངལ་ཁ་ལ་མནན་བཙིར་

བས་པས་དེ་ིད་འབེད་པ་ཡིན། 

 

 རྒྱུ་རེན། 

  བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་ལྷོད་ནུས་ལྡན་མ་བྱུང་བ། བིས་པའི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མིན་པ། མངལ་སྐེའི་
ཉྭ་གཅུས་ཁུམ་དུ་གྱུར་པ། མངལ་སྐེར་རྨ་ཤུལ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱིས་མངལ་སྐེའམ་མངལ་ཁ་འབེད་པར་འགོག་

རེན་བེད་པ་ཡིན། 

 

 



  བསྡུ་སྐུམ་ཀྱི་ནུས་པ་བུ་སོད་ཀྱི་ཆ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ལ་བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཞེས་
ཟེར། བུ་སོད་ཀྱི་སོད་ཀྱི་ཆར་བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཅན་དང་། བུ་སོད་ཀྱི་སྨད་ཆར་བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་མི་
ལྡན་པ་གིས་ཀྱི་བར་ལ་དབེ་འབེད་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་བསྡུ་སྐུམ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པར་བརེན། མངལ་

གནས་དེ་རུས་མིག་ནང་མར་བབས་མི་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་བིས་པ་བཙའ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

 

 རྒྱུ་རེན། 

   ཕི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་ཨོསི་ཌོསིས་ (oxytocis) གཏོང་ེས་ཤོར་བ་དང་། རུས་མིག་ནས་མ་གྲོལ་བ་
སོགས་མངལ་ཐོགས་རིགས་ཀྱིས་རེན་བེད་པ་བཅས་ཡིན། 

 



 བིས་པ་བཙའ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་འགོར་ཡང་འདིར་ཆུ་
ཚོད་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ལྷག་འགོར་བས་བཙའ་ཡུན་རིང་བ་དང་། ཟུག་གཟེར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ། བུད་མེད་དེའི་
ལྟོ་བར་རེག་པས་བུ་སོད་ཅུང་ཟད་ཆུང་དུ་ཕིན་ཅིང་རེག་པ་མི་བཟོད་པ་དང་། བིས་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་
མྱུལ་དཀའ་ཞིང་སྙིང་གི་རྒྱུ་བ་ཡང་ཞན་པ་དང་། ནང་ནས་བརག་པས་བིས་པའི་མགོ་བོ་རུས་མིག་ཏུ་
འཁར་བ་རོགས་པ་དང་། མངལ་གི་ཆུ་ཁམས་སྐམ་པའི་མངོན་རགས་དང་མཚན་མ་སྐྲངས་པ་སོགས་ཀྱི་

མངོན་ཚོར་ཡོད། 

 



   

  བིས་པ་བཙའ་བའི་རིམ་པ་གིས་ཀ་བསོམ་པས་ཆུ་ཚོད་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་འགོར་ཡང་འདིའི་གནས་
སྐབས་སུ་ཆུ་ཚོད་གིས་ལས་མང་བ་མི་འགོར་བ་ཞིག་ལ་ཟེར། བུད་མེད་བིས་པ་མང་པོ་བཙའ་མོང་བའི་
རིགས་ལ་ནང་གཞི་འདི་བྱུང་ས་བ་ཡོད། སིར་བིས་པ་བཙའ་བའི་སྐབས་སུ་ཆུ་ཚོད་རེར་མངལ་སྐེ་སེནཉི་

མིཉར་རེ་རེ་འབེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། འདིར་སེནཉི་མིཉར་ལྔ་རེ་འབེད་པ་ཡིན། 

 རྒྱུ་རེན། 

   བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་པ་ཤིན་དུ་དགས་པ་དང་། དེའི་ཉྭ་ཡི་ནུས་པ་མས་ཟད་བྱུང་བ་
གིས་ཀྱིས་ནད་འདིའི་རེན་བེད་པ་ཡིན། 

 



  བཙའ་ཡུན་ཐུང་བའི་རེན་གིས་མ་ལ་བྱུང་བའི་ེན་ཚབས་ནི། སེ་ལམ་དང་། མངལ་སྐེ། མཚན་
དབག་རྣམས་སུ་རྨས་སོན་ཆེན་པོ་ཤོར་བ། བཙས་རེས་ཁྲག་ཤོར་བ། བུ་སོད་ལུག་པ། བུ་སོད་རོལ་བ། གན་
ཚད་རྒྱས་པ། ནད་གཞུག་ལས་པས་རྩ་ལམ་འགག་པ་(བཙས་དུས་སུ་བྱུང་བའི་རླུང་སྦུ་དང་། ཁྲག་འཁྱག་

སོགས་རྡུལ་རས་ཁྲག་རྩར་ཞུགས་པས་གོ་སྙིང་སོགས་ཀིྱ་ཁྲག་རྩ་འགག་པ་)ཡང་ཡོང་། 

   བིས་པར་འབྱུང་བའི་ེན་ཚབས་ནི། མགོ་རུས་བཙིར་གནོན་འཐེབ་པ་དང་། མགོ་བོ་དང་མཇིང་
པའི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མི་འབྱུང་བས་རྨས་སོན་ཤོར་ནས་ཁྲག་འཛག་པ།  མགོ་བོར་བརབ་
འགྲམ་བྱུང་བ་དང་། བིས་པའི་ལྟེ་བ་རལ་སོན་ཤོར་བས་ཁྲག་མང་ཤོར་ནས་སྲོག་དོར་བའི་ེན་ཁ་སོགས་

ཡོད།  

 

 



 བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་ཤུགས་མི་སྙོམས་པ་ཞེས་པ་ནི། བུ་སོད་ཀྱི་བཙིར་ཤུགས་དང་། སེ་ཟུག་གི་རྒྱུན། 
སེ་ཟུག་གི་གྲངས་རྣམས་ཇེ་མང་དུ་(increase in intensity, duration and frequency of 

uterine contraction) ཕིན་པ་སེ་ཟུག་བར་ན་བདེ་ལྷོད་(relaxation phase)གི་རྒྱུན་ཐུང་བ་
དང་ཞན་དུ་ཕིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། བུ་སོད་ཀྱི་ཤ་སིམ་ལ་རྩོལ་མེད་དུ་འཐེན་རོང་གི་ནུས་པ ་(tonic 

contraction) བྱུང་བ་སེ། བཙིར་ཤུགས་ཀྱི་རྒྱུན་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད་པས་བུ་སོད་ཀྱི་སྨད་ཆ་ཇེ་
སྲབ་དང་རིང་དུ་ཕིན་པ་དང་། མངལ་གནས་དེ་བུ་སོད་ཀྱི་སོད་ཆར་གནས་པ་འཁུམ་སྡུས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་
སྨད་ཆར་ཕུལ་བས། བཙིར་གོད་ཀྱི་ཤུགས་ཡོད་པའི་བུ་སོད་ཀྱི་སོད་ཆ་དང་། བཙིར་གོད་ཀྱི་ཤུགས་མི་ལྡན་
པའི་བུ་སོད་ཀྱི་སྨད་ཆ་གིས་ཀྱི་བར་གྲོག་རྐེད་དུ་གྱུར་(circular groove) ནས་ཡོང་། གྲོག་རྐེད་

རིམ་བཞིན་དོག་ཏུ་ཕིན་ནས་བིས་པར་ེན་ཚབས་བཟོ་བ་དང་། ཐ་ན་བིས་པ་འཆི་ེན་ཡང་ཡོད། 

 



   

  དང་པོ་མ་རེན་ནི། མའི་རུས་མིག་དོག་དགས་པ་དང་། མོ་འབས་སུ་འབས་སྐྲན་ཆགས་པ། བུ་
སོད་ཐ་མལ་མིན་པ། མངལ་སྐེར་རྨ་རྒན་ཆགས་པ། མངལ་གི་ཆུ་བ་ལ་ (broad ligament) སྐྲན་

ཆགས་པ་སོགས་དང་།  

  གིས་པ་བུ་རེན་ནི། བིས་པ་འཕྲེད་ལ་གནས་པ་སོགས་མངལ་ནང་གནས་སངས་ཐ་མལ་བ་
མིན་པ། བིས་པར་ལྷན་སེས་ཀྱི་ནད་བྱུང་བ། མགོ་བོར་ཆུ་བསགས་པ། ལྟོ་བར་དམུ་ཆུ་ཁེངས་པ། བིས་པ་

ཤིན་ཏུ་ཚོ་ཆེས་པ།  མཚེ་མ་སོག་ (locked twin) ནས་གནས་པ་བཅས་སོ།། 

  



 ཟུག་གཟེར་ཤིན་ཏུ་དགས་པ་དང་། ལུས་ངལ་ཆེ་བ། ལྟོ་བར་རེག་པས་བུ་སོད་ཀྱི་སོད་ཆ་མཁྲེག་ལ་རེག་མི་
བཟོད་བ་དང་སྨད་ཆ་སྙི་ལ་བཟོད་དཀའ་བར་སང་། མངལ་གྲོག་རྐེད་དེ་སྨད་ནས་སོད་ཕོགས་སུ་འཕོ། 
བུ་སོད་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུས་རྣམས་རེག་པས་མངོན་གསལ་དོད་པོར་ཚོར། བིས་པའི་ཡན་ལག་མི་མངོན་བ་དང་། 
སྙིང་རྩ་འཕར་འདེགས་ཀྱི་ས་མི་ཐོས་པ། སེ་ལམ་གི་ནང་ནས་བརག་པས་སེ་ལམ་སྐམ་ཞིང་དོད་ཆེ་བ། བེ་
སབས་དི་ངན་ཅན་འཛག་པ། མངལ་ཁ་ཡོངས་སུ་ཕེ་ཟིན་པ། བུ་སོད་ཀྱི་སི་ལྤགས་མི་མངོན་པ། བིས་པ་

རུས་མིག་ཏུ་འཁར་བ་སོགས་གསལ། 

 



 མན་རྒྱུད་མོ་ནད་ཕལ་བ་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། དང་པོ་ནང་གི་སོད་ནས་མ་ཐོན་ན། །ཕོ་ཡི་རྨོངས་དང་མོ་
ཡི་སི་སྐྲ་གིས། །བསྲེགས་ཐལ་རྒྱ་རུ་གཙོད་རུ་བསེ་རུ་གསུམ། །ཞིབ་བཏགས་ཆང་སྦྱར་བཏང་ལ་དུགས་
ཀྱིས་གདུག །ཡང་ན་མདེ་འབིན་རྒྱ་རུ་མདའ་རྒྱུས་གསུམ། །ཆང་སྦྱར་བཏང་ལ་བི་སའི་དུགས་ཀྱིས་བདུག 
།ཡང་ན་སང་མར་རྒྱ་རུ་སྦྱར་ལ་བཏང་། །ཡང་ན་ལྷ་དང་ཡི་དྭགས་གཏོར་མས་མཆོད། །སྨྲ་བཅད་སྔགས་

སོང་ཞུན་མར་བཏབ་བཏང་བིན། །ཨོཾ་གེྲང་གེྲང་མ་ཧཱ་གེྲང་བཛྲ་རེ་སེ་སརྦ་བི་དེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་པ་སེ། 

 གསོ་དཔྱད་རྒྱལ་པོའི་དཀོར་མཛོད་ལས། བུད་མེད་བུ་དབྱུང་པ་དཀའ་ན་ཁོང་དུ་མར་ཁུ་བླུད། ལྟོ་བ་
པགས་པ་རོན་པས་དཀྲི། མི་གཅིག་གིས་ཕྲག་པ་གཡས་གཡོན་ནས་བཙིར་ན་ཕན་ནོ།  ཞེས་གསུངས་སོ།།  
ལྷན་ཐབས་ལས་ཀྱང་རྒྱུད་དང་གཅིག་མཚུངས་གསུངས་ཡོད། 



 བར་རུས་པའི་མིག་ནས་ཐོན་དཀའ་ཞེས་པ་ནི། མངལ་ཁ་ཡོངས་སུ་ཕེ་ཟིན་ནའང་འགོག་རེན་དུ་མ་ཞིག་གསི་
བིས་པ་དེ་བར་རུས་པའི་མིག་ནས་ཐོན་པར་གེགས་བེད་པ་ལ་ཟེར། 

 རྒྱུ་རེན། མ་རེན་དང་བུ་རེན་གིས་ཡོད། 

 ༡ དང་པོ་མ་རེན་ནི། མའི་ཚང་རུས་དོག་དགས་པ་དང་། མོ་འབས་སུ་འབས་སྐྲན་ཆགས་པ། བུ་སོད་ཐ་མལ་
བ་མིན་པ། མངལ་སྐེ་རུ་རྨ་རྒན་ཆགས་པ། མངལ་གི་ཆུ་བ་ལ་ (broad ligament) སྐྲན་ཆགས་པ་སོགས་

དང་།  

 ༢ གིས་པ་བུ་རེན་ནི། བིས་པ་འཕྲེད་ལ་གནས་པ་སོགས་མངལ་ནང་གནས་སངས་ཐ་མལ་མིན་པ། བིས་
པར་ལྷན་སེས་ཀྱི་ནད་བྱུང་བ། མགོ་བོར་ཆུ་བསགས་པ། ལྟོ་བར་དམུ་ཆུ་བསགས་པ། བིས་པ་ཤིན་ཏུ་ཚོ་ཆེས་

པ།  མཚེ་མ་སོག་ (locked twin) ནས་གནས་པ་བཅས་ཡིན། 





  མའི་ཚང་ར་སོན་ཅན་དང་། བིས་པའི་ནད་གཞི་རིགས། གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མིན་པ་
བཅས་གསུམ་ཡོད།   

  དང་པོ་མའི་ཚང་ར་སོན་ཅན་ལ་དབེ་ན། ཚང་རུས་དོག་པ། ཚང་རུས་བུ་ག་ལེབ་མོ་ཅན། ཚང་
རུས་བུ་ག་མི་སྙོམས་པ། ཚང་རར་གཅོང་ནད་བྱུང་བ། སལ་ཚིགས་སུ་གཅོང་ནད་སོགས་བྱུང་བས་ཚང་
རུས་མས་པ། མདོར་ན་ཚང་རུས་སོན་ཅན་རྣམས་ེན་ཚབས་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གང་རིགས་འབྱུང་
བ་ཡིན།  

  གིས་པ་བིས་པའི་ནད་གཞི་ནི། ཀླད་རུས་སྐྲངས་སོས་བྱུང་བ། ལྟོ་བར་ཆུ་བསགས་པ། ལུས་
ཁམས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་མ་གྲུབ་པ། ཚོ་ཆེས་པ་བཅས་ཡོད།  

  གསུམ་པ་བིས་པའི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མིན་པ་ནི། འཕྲེད་ལ་གནས་པ་དང་།   བཙའ་
སྐབས་མགོ་མཇུག་མི་ལོྡག་པ་སོགས་ཡིན།   

 



  ཐོག་མ་བུད་མེད་དེའི་སྔར་གི་ནད་གཞིའི་གནས་སངས་སོགས་རོགས་དགོས་པ་ནི། སྔར་བརབ་
འགྲམས་རིགས་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། དེག་གྲུམ་རིགས་ཀྱིས་མནར་ཡོད་མེད། ཚང་རུའི་གཅོང་ནད་བྱུང་

ཡོད་མེད། པོ་ལིཡོ་མཡི་ལིཉིས་ (Poliomyelitis) ཀྱིས་ཟིན་མིན་བཅས་དང་། 

   སིར་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཚད་ཕིཉ་ལྔ་ལས་ཐུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཚང་རུས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ་དང་
བིས་པ་ཡང་ཆུང་ཆུང་བཙའ་སིྲད། ཕི་ནས་བརག་ཐབས་སོགས་འདི་རྩད་བེད་དགོས་པ་ནི། སྦྲུམ་མ་ཐོག་
མར་ཆགས་པའི་བུད་མེད་དེའི་ལྟོ་བ་ཐུར་དུ་འཕང་ནས་ཡོད་པ་དང་། སེ་ཟུག་བཏང་བའི་རེས་སུ་ཡང་
བིས་པ་ཚང་རུས་ནང་མར་བབས་མེད་པ་བཅས་དང་། ལག་པས་སེ་ལམ་དུ་མྱུལ་ནས་བརག་ན་ཚང་རུས་
མི་སྙོམས་པ་རོགས་ཐུབ། དེ་བཞིན་ཕི་ནས་གོག་པར་སོགས་ཀྱིས་བརག་པས་ཚང་རུས་མི་སྙོམས་པའི་

ེས་སོན་རྣམས་རོགས་ཐུབ། 

 



 ཚང་རུས་སོན་ཅན་ཀྱི་ཚབས་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ལས། སོན་ཚབས་ཆུང་བའི་རིགས་ལ་དེ་ཙམ་གནོད་
སོན་མི་འབྱུང་ཞིང་། བིས་པ་ཐ་མལ་དུ་བཙའ་ཐུབ་པས་དེ་བཞིན་བཙའ་རུ་བཅུག་དགོས། ཚང་རུས་སོན་
ཅན་ཚབས་ཆེ་འབིང་གིས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཐབས་ལམ་གསུམ་ལས་གང་རུང་ཞིག་གི་སོ་ནས་བིས་པ་བཙའ་
རུ་བཅུག་དགོས།  

  དང་པོ་ནི་དུས་མིན་དུ་བཙའ་རུ་བཅུག་པ། 

   གིས་པ་དུས་སུ་གཤག་བཅོས་བས་ནས་བཙའ་བ། 

   གསུམ་པ་ཚོད་ལྟའི་ངང་ནས་བཙའ་རུ་འཇུག་དགོས།  

 
 དེ་བཞིན་ཆ་བད་སྐམ་པས་ཕིར་འདེན་པ་དང་། ཆ་བད་ཝིན་ཉོསེས་ (Ventouse) ཕིར་འབིན་པ་

སོགས་བེད་དགོས། 

 



 མན་རྒྱུད་མོ་ནད་ཕལ་པ་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། བར་གི་རུས་པའི་མིག་ནས་མ་ཐོན་ན། །མཆོགས་མ་
བརོལ་ལ་མཛུབ་མོས་དག་ཏུ་འཐེན། །ཐོན་དཀའ་སེན་མོ་བེགས་ལ་ཆང་གིས་བཀྲུ། །ཆ་བད་ཟླ་གམ་

རྒྱབ་འདས་གསིལ་དེ་དབྱུང་། ཞེས་པ་སེ། 

 མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས། གལ་ཏེ་རུས་པའི་མིན་ནས་མ་ཐོན་ན། །མཚོགས་མ་བརོལ་ལ་མཛུབ་
མོས་དག་ཏུ་འཐེན། །རྐང་ལག་ཡ་རེ་མཇིང་ཚིགས་ལྟེབ་བྱུང་ན། །ཆ་བད་གཙགས་བུས་ལྷུ་རུས་

ཕྲལ་ཏེ་འདོན། །གཡུ་ཐོན་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་ཕག་ལེན་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

 



  ཕི་ཤ་ལྤགས་མིག་ནས་མ་ཐོན་པ་ཞེས་པ་ནི། ནང་གི་བུ་སོད་དང་བར་གི་རུས་པའི་མིག་ནས་

ཐོན་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཡང་ཕི་ཤ་ལྤགས་མིག་དེ་དོག་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ཐོན་དཀའ་བ་ཞིག་ལ་

ཟེར། 

 ཕི་ཤ་ལྤགས་མིག་ནས་མི་ཐོན་པའི་རྒྱུ་རེན་ནི།  

  བུད་མེད་ཀྱི་སེ་ལམ་དོག་པ་དང་། བིས་པ་ཚོ་ཆེས་པ། ངོ་གདོང་སྔོན་ལ་བཙའ་བ། འཕྲེད་ལ་

གནས་པ། དཔུང་མགོ་བཙའ་དཀའ་བ། སྔར་མཚན་ཁ་དང་མཚན་དབག་སེང་གཤག་བཅོས་ཟིན་པ་བཅས་

ཡིན། 

 



 མཚན་ཁར་གཤག་བཅོས་ (Episiotomy/Perineotomy) བས་ཏེ་འདོན་དགོས་པ་དང་དེ་དག་
བ་ཚུལ་ནི། བིས་པ་བཙའ་རིམ་གིས་པའི་སྐབས་མཚན་དབག་སྲབ་ལ་སོམ་པོར་འགྱུར་སྐབས། སེ་
ལམ་ཁ་ནས་ཕི་ངོས་མཚན་དབག་སེང་གཤག་ཏེ་སེ་ལམ་རྒྱ་ཆེར་འབེ་བས་ཐོན་ས།   གཤག་བཅོས་
འདི་ལས་བྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། རྨ་ཁ་དང་པོ་ཀྱག་ཀྱོག་མེད་པས་གསོ་ས། བཙའ་བའི་རིམ་པ་
གིས་པའི་དུས་ཡུན་ཐུང་དུ་འགྲོ་བ། མཚན་དབག་གི་ཤ་གནད་རིགས་ལ་རྨས་སོན་ཆུང་བས་རེས་
སུ་བུ་སོད་ལུག་པ་དང་དི་ཆུ་ཡང་ཡང་འཆོར་བའི་ནད་མི་འབྱུང་། དེ་བཞིན་བིས་པར་ཡང་མགོ་
བོའི་རུས་པར་རྨས་སོན་མི་འབྱུང་བ་དང་། བིས་པ་མགོ་མཇུག་ལོག་ནས་བཙའ་བའི་རིགས་ལའང་

རྨས་སོན་མི་འབྱུང་ངོ་།།  



 མན་རྒྱུད་མོ་ནད་ཕལ་པ་གསོ་བའི་ལེའུ་
ལས། ཕི་ཡི་ཤ་ལྤགས་མིག་ནས་མ་ཐོན་ན། 
།རྐེད་བཅིངས་ས་སེང་བཞག་ལ་ཕྲག་པ་
མནན། ཞེས་པ་སེ། ཕིའི་ཤ་པགས་ཀྱི་མིག་
ནས་མ་ཐོན་ན་སམ་བུས་སྐེད་བཅིངས་ལ་
མ་དེ་སའི་སེང་དུ་རར་ཞོན་པ་ལྟར་བཞག་

ལ་ཕྲག་པ་གིས་མནན་ན་ཐོན་ནོ།། 

 



བིས་པ་མངལ་འཆི་ (IUD) ཞེས་པ་ནི། མངལ་གནས་དེ་འཆི་བའི་སྐབས་སུ་ལིད་ཚད་ཀི་ལོ་ཕེད་ཀ་

འམ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་ིད་མངལ་དུ་ཤི་བའམ་བཙས་བའི་སྐབས་སུ་འཆི་བ་ལ་མངལ་འཆི་

ཞེས་ཟེར། གལ་ཏེ་བིས་པ་འཆི་སྐབས་བདུན་ཕྲག་ི་ཤུ་རྩ་གིས་མ་ཟིན་པ་དང་ལིད་ཚད་ཀི་ལོ་ཕེད་

ཀ་ལས་ཉུང་བ་ཡིན་ན་མངལ་ཤོར་ (abortion/miscarriage) ཞེས་བརོད།  

  



གཙང་སོད་ཟིན་ཐིག་དང་ཡང་ཐིག་ལས། མངལ་དུ་རོ་དང་ནད་ལུས་གིས། རོ་ནི་དང་པོ་གཅིག་ཆགས་ཏེ། 

།ཕི་རུ་མ་བཙས་ནང་དུ་ཤི །དེ་ཡི་ཤ་རུས་ལུས་ལས་བྱུང་། །ནད་ལུས་བུ་བཙས་ཁྲག་ལུས་འདིལ། །སྐྲན་

ཆགས་ཁ་འཆུས་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་། ཅེས་དང་།  

མན་རྒྱུད་བུ་མེད་བཙལ་བའི་ལེའུ་ལས། མངལ་དུ་བུ་ལུས་བུ་རོ་ནད་རོ་ལུས། །ནད་ལུས་བུ་བཙས་རེས་ལ་

ཁྲག་རོ་ལུས། །མངལ་ཁ་འཆུས་པས་མངལ་ནང་ཁྲག་སྐྲན་ཆགས། །གང་ཡིན་གྱུར་ཀྱང་བུ་ཆགས་བཞིན་དུ་

འདིལ། །སྐབས་སུ་རྒྱུ་ཞབས་མཁལ་མ་ཚིགས་པ་ན། །མངལ་ཁྲག་དམར་རྩའམ་རེས་འགའ་ནག་པོར་འཛག 

ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

 



བིས་པ་མངལ་དུ་འཆི་བའི་རེན་གསུམ་སེ།  

 དང་པོ་མ་རནེ་ན།ི  སྦྲུམ་མའི་ཁྲག་ཤེད་རྒྱུན་ལྡན་ལས་མཐོ་བའམ་དམའ་བ་དང་། མཁལ་མའི་

ནད་གཞི། ཤ་མ་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ། གཅིན་སྙིའི་ནད་གཞི་ཅན། ས་རྦབ་ཀྱི་ནད་རིགས།  རིམས་ཚད། རིགས་
རྒྱུད་ཀིྱ་ཁྲག་ནད་རིགས་བཅས་ཡིན། སྦྲུམ་མར་ནད་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཤ་མའི་ནུས་པ་ལེགས་པར་སེད་མ་

ཐུབ་པས་ཤི་བ་ཡང་ཡོད།  

 གིས་པ་བུ་རནེ་ན།ི  མ་ནད་བུ་ལ་ལྷུང་བ་(རིགས་བརྒྱུད་ནད་གཞི།) གན་ནད་རིགས། ཁྲག་སེ་

ལུགས་མཐུན་མིན་པ་བཅས་ཡིན།  

 གསུམ་པ་ཤ་མའ་ིརནེ་ན།ི  ཤ་མ་ནད་ཅན་དུ་འགྱུར་བ། ཤ་མའི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མིན་

པ། ལྟེ་བར་མདུད་པ་ཐེབ་པ། ལྟེ་ཐག་བིས་པའི་སྐེར་དཀྲིས་པ་བཅས་ཡིན།  

 



བིས་པ་མངལ་ནང་ཤི་བའི་རགས་ནི། བིས་པ་འགུལ་མཚམས་ཆད་པ་དང་། སྔར་ནུ་མའི་སེང་འགྱུར་བ་

ཕིན་པ་རྣམས་ཟློག་པ། མངལ་རྒྱས་མཚམས་ཆད་པ། མངལ་གི་བཙིར་གོད་ཀྱི་ནུས་པ་མས་པ། ཕི་ནས་

འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བརག་པས་བིས་པའི་སྙིང་གི་རྒྱུ་བ་མས་པ་དང་མི་གསལ་བ་བཅས་ཡིན།  

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལས། མངལ་དུ་ནད་རབ་བསགས་པས་སམ། །མི་མཐུན་པའམ་

གནོད་གཞན་གིས། །ནང་དུ་ཤི་ན་ལོྟ་གྲང་ཞིང་། །རེངས་དང་སོ་དང་ནད་ཚབས་ཆེ། །མངལ་མི་འགུལ་དང་

མགོ་འཁོར་སྐོམ། །དབུགས་འབིན་དཀའ་ཞིང་དུབ་པ་དང་། །དགའ་བ་མེད་ཅིང་མི་འགྱུར་དང་། །དབང་

མེད་ནད་ནི་མང་པོ་འབྱུང་། ཞེས་དང་།  

 



དེ་བཞིན། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སིྙང་པོ་བསྡུས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་ནད་གཞི་འཁྲུགས་པའམ་སྔོན་གི་

ལས་ཀྱིས་མ་བུ་གིས་ཀ་འཆི་བར་ཡང་ཡོད་དོ།། དེའི་རགས་ནི་ལྟོ་བའི་ནང་གྲང་བ་དང་། རེངས་པ་དང་། སོ་

བ་དང་། ནད་ཚབས་ཆེ་བ་དང་། ནང་གི་བུ་མི་འགུལ་བ་དང་། མགོ་འཁོར་བ་དང་། སྐོམ་དད་ཆེ་བ་དང་། 
དབུགས་མ་ཐག་པར་འབིན་པ་དང་། ལུས་དུབ་པ་དང་། གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་དགའ་བ་དང་། ལྟག་མིག་

དུ་བལྟ་བ་དང་། རགས་དེ་དག་དང་ལྡན་ཞིང་བུ་ཕིར་སེ་བའི་མཚན་མ་མི་སང་ན་ངེས་པར་བུ་ནང་དུ་ཤི་བའི་

རགས་སོ།། ཅེས་དང་།   

གཙང་སོད་ཟིན་ཐིག་དང་ཡང་ཐིག་ལས།ལྡང་དུབ་བྱུང་དང་སྐབས་སྐབས་སུ། །རྒྱུ་ཞབས་མཁལ་མ་རྐེད་པ་ན། 
།མངལ་ཁྲག་སྐབས་སུ་ནག་པོའམ། །རྒྱ་བཤལ་བཙོད་ཁུ་མང་དུ་ཡོང་། །ཁ་གཅིག་ན་བ་མེད་པ་ལ། །རྒྱུ་ཞབས་

བསམས་ཤིང་ཧྲམ་པ་ཡིན། །རོ་ལུས་ན་ཚ་མེད་པར་སྐྲངས། ཞེས་གསུངས་སོ།། 



 མངལ་གནས་ཤི་བའི་ཆུ་ཚོད་༡༢ ནས་ ༢༤ མཚམས་ན་རུལ་མགས་སུ་འགྲོ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། བིས་པའི་
པགས་པའི་སེང་ཆུ་སང་ཐོན་པ་དང་པགས་པ་རིམ་བཞིན་མག་པ་ཡིན།  བིས་པའི་ལུས་ཡོངས་སྐྲངས་
སོས་དང་མདོག་སྨུག་ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལུས་ཡོངས་རོགས་རུལ་མགས་སུ་འགྲོ་
བ་ཡིན། སོང་ང་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་ཀླད་པའི་རུས་ཁྱིམ་རིབ་པའི་ཚག་ས་ཕི་ནས་གོ་ཐོས་ཐུབ།  མངལ་གནས་
ཤི་བའི་ིན་བདུན་རེས་ཀླད་པ་རུལ་མགས་སུ་འགྲོ་འགོ་ཚུགས་པས་མགོ་བོའི་རུས་དུམ་རྣམས་གཅིག་
སེང་དུ་གཅིག་ལྟེབ་པ་དང། རྩིབ་རུས་རྣམས་འབར་བ་དང་། སལ་ཚིགས་ནང་ངོས་སུ་གཞུ་ལྟར་འགུག་

ཅིང་།  

   



 མཇིང་ཚིགས་ཀྱང་འཁུམ་པར་བེད། སྙིང་དང་རྩ་ཕྲན་སོམ་པོ་རྣམས་སུ་རངས་རླུང་(gas) གིས་ཁེངས། 
མ་ཡི་མངལ་གི་སི་ལྤགས་རྣམས་མ་རོལ་གི་བར་དུ་གན་ཁ་མི་རྒྱས། གལ་ཏེ་སི་ལྤགས་གས་རོལ་བྱུང་ན་
གན་ཁ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ེན་ཚབས་ཆེ། མངལ་གནས་ཤི་ནས་བདུན་བཞི་ལས་ལྷག་མངལ་དུ་
གནས་ན་ཤ་མ་དང་མངལ་གནས་སི་འཐུམ་གི་ཁྲག་རས་(thromboplastin) མའི་ཁྲག་ནང་ཚུར་

འདིལ་པས་མའི་ཁྲག་རྩ་སོམ་པའི་ནུས་པ་མས་ནས་ཁྲག་འཆོར་སྲིད། 



 ཤི་རོ་ལུས་པ་འདོན་ཐབས་དང་། དག་དཔྱད་ཀྱི་དབྱུང་ཚུལ་བཅས་གིས་ལས། 

 དང་པོ་ཤི་རོ་ལུས་པ་འདོན་ཐབས་ནི། 

 མན་རྒྱུད་མོ་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། ཤི་རོ་མ་ཐོན་མདའ་རྒྱུས་རྒྱ་ཚྭ་དང་། །རྒྱ་རུ་གཙོད་རུ་ཆང་

སྦྱར་དུགས་ཀྱིས་བདུག །ཡང་ན་དུར་བིད་མདེ་འབིན་བ་མ་བི། །རྒྱ་རུ་བུར་ཆང་སྦྱར་ལ་བཏང་བར་བ། །ཡང་

ན་རྒྱ་ཚྭ་དུར་བིད་ཤྭ་རུའི་ཐལ། །བ་སྤྲུ་ཆང་སྦྱར་སང་སྐམ་དུགས་ཀྱིས་བདུག །ཡང་ན་རྒྱ་ཚྭ་ཁྱི་རིག་ཚ་བ་

བཏང་། །དུར་བིད་རྒྱ་རུ་རྒྱ་ཚྭ་མར་དང་སྦྱར། །མངལ་དུ་བཏང་སེ་ཕིང་པའི་སྣུམ་དུགས་བ། །ཞེས་པ་སེ།  

  

 



 བུ་དོན་མ་ལས། ཤི་རོ་མ་ཐོན་རྒྱ་རུ་གཙོད་རུ་དང་། །ཧྲོག་བསྲེགས་མདའ་རྒྱུད་རྒྱ་ཚ་དང་། །ཆང་སྦྱར་
བཏང་ལ་དུགས་ཀྱིས་བདུག །ཡང་ན་རྒྱ་ཚ་དུར་བིད་དང་། །རྒྱ་རུ་ཞིབ་བཏགས་མར་དཀར་སྦྱར། །རེང་བུ་
བུ་སོད་སེབས་པར་བསལ། །ཕིང་པ་སྣུམ་བཅོས་སེངས་ནས་གན། །ཡང་ན་མདེའུ་འབིན་བ་མ་བི། །རྒྱ་རུ་བུ་

རམ་ཆང་སྦྱར་བཏང་། ཞེས་དང་། 

མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས།  ཤི་རོ་མ་ཐོན་མདའ་རྒྱུས་རྒྱ་ཚྭ་དང་། །རྒྱ་རུ་གཙོད་རུ་ཧྲོག་ཙམ་བསྲེགས་པ་
རྣམས། །ཞིབ་བཏགས་ཆང་སྦྱར་ཁོང་དུ་བཏང་བར་བ། །ཡང་ན་དུར་བིད་མདེ་འབིན་བ་མ་བི། །རྒྱ་རུ་བུ་
རམ་ཆང་དང་སྦྱར་ལ་བཏང་། །ཡང་ན་དུར་བིད་རྒྱ་ཚྭ་ཤ་རུའི་ཐལ། །ཆང་དང་སྦྱར་ལ་དུགས་ཀྱིས་
བདུག་པར་བ། ཅེས་གསུངས་པ་དང་།  



འབུམ་ཁུ་ཚུར་ལས། མོ་ནད་བཅོས་པའི་འཁོར་ལོ། མོ་ནད་གསོ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་སྨན་གི་སེ། །བཞི་བརྒྱད་

བཅུ་གིས་བཅུ་དྲུག་གང་ཚོགས་སྦྱར། བུ་རམ་ཆང་དང་བཅས་པ་ལྟོ་བར་གཏོང་། །བུ་ཚ་ཁྱེའུ་ཆུང་སེ་

དཀའ་མོ་ནད་དང་། །ཤི་བའི་རོ་ནི་སེ་རུ་མ་འདོད་དང་། ཤ་མ་མ་ཐོན་མྱུར་དུ་འདོན་པར་བེད། །གང་

འབོར་སྦྱར་དང་ལྟོ་རྒྱབ་བདུག་པ་དང་། འོང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ན་ཞོར་ལ་བསུ། །དན་ད་དུར་བར་ཤུ་དག་

པི་པི་ལིང་། །བུ་རམ་སྦྱར་ལ་པད་མའི་ནང་དུ་ཆུག །ཤིན་རོ་བུ་ཚའི་རེས་ལ་ཁྲག་ཏུ་འབྱུང་། །མོན་ཆ་ར་དང་

རྒྱ་སག་བུ་རམ་གཏོང་། །མ་ཆོད་བར་དུ་ཡང་ཡང་གཏོང་བར་བ། ཞེས་དང་།  

 གསང་ཏིག་སོན་མ་ལས། ཤི་རོ་ཁོང་ནས་ཕྱུང་བ་ནི། རྒྱ་ཚྭ་དུར་བིད་ཤ་རུའི་ཐལ། །ཨ་ཤོ་ཀ་དྷ་     
(གནྡྷ)ཆང་སྦྱར་བཏང་། །མདུན་ནས་དུབ་(དུགས་)ཀྱིས་བདུག་བར་བ། །ཁྱི་དཀར་རིག་པའི་ཚོད་མ་
དང་། །རྒྱ་ཚ་བཏབ་ལ་གཏང་བར་བ། །དེ་ཡིས་འབིན་པར་མ་གྱུར་ན། །རྒྱ་ཚ་དུར་བིད་མར་དང་བསྲེས། 
།སྟུ་ན་རིལ་བུ་ཐེབ་ཙམ་གཞུག །འཕིང་བུ་སྣུམ་ཚོས་མཚན་མར་བཞག །གོ་མོ་དོན་མོས་བདུག་པར་བ། 
།དེ་ཡིས་མི་ཕིན་མི་སིྲད་དོ།། ཞེས་དང་། 



གིང་སྨན་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། བུད་མེད་ལྟོ་བར་བུ་ཤི་ན། །གོ་གྲེ་རྒྱ་རུ་སྦྱར་བའང་ཕན། །མིང་

ཅན་རྒྱ་རུ་ལུག་ཐུག་དང་། །ར་ཐུག་དཀར་པོའི་རྨིག་པ་དང་། །དཀར་ཡོལ་ཆག་པའི་ (ཁྱི་དཀར་འབས་བུར་

)དུམ་བུ དང་། །བུ་རམ་ཆང་དང་སྦྱར་བས་ལ། །བཏང་ནས་ཐོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །མིང་ཅན་ནག་པོ་ལྕམ་པ་

རྒྱ་རུ་སྦྱར། །རྩ་ཆུ་འགག་པའང་འབིན་པར་བེད། ཞེས་དང་། 

མན་ངག་རིན་ཆེན་གསེར་སོན་ལས། ཕེ་མ་ལ་རྒྱ་རུ་བརྒྱད་པ་ནི། །རྒྱ་རུ་ཛཱ་ཏི་སུག་སྨེལ་སྦྲུལ་གི་ཤ །རུ་ར་ལྕགས་

འཕྲང་ཕེ་དང་ལུག་ཐུག་རྭ། །རི་བོང་རིལ་མ་སྦྱར་བའི་རྒྱ་རུ་བརྒྱད། །ཕེ་མ་མར་ཁུའི་ར་ལ་སོན། །མན་ངག་ཡིད་

བཞིན་ནོར་བུ་འད། །ཁོང་དུ་བུ་རོ་ལུས་པ་ཐོན། །ཤ་མ་ལ་ནི་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཞེས་དང་།  

 



 

གསང་ཏིག་སོན་མ་ལས།  བུ་རོ་ཐོགས་ཏེ་མ་བྱུང་ན། །གཏའ་ཚ་རི་བུད་(བོང་)རིལ་མ་དང་། །གཏའུ་དང་

ཁྱོ་གའི་སོྨད་གཞོབ་བཏང་། །དེ་ཡིས་བུ་དང་བུ་རོ་འབིན། ཞེས་དང་། 

ཕག་རོར་མགོན་པོའི་གཅེས་བསྡུས་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་ལས། བུ་རོ་མ་ཐོན་པ་ལ། །ཨོྂ་དཀར་རཾ་སོད་ཁྲག་

གས་རཾ་སོད། །མར་ཟན་ནམ་བུལ་ཏོག་ལ་བཏབ་ནས་ལྟོར་བཏང་ན་ངེས་པར་ཐོན་ནོ། །ཨོཾ་ཤིག་ཤིག་ཕུག་

ཕུག་ཐར་ཐར་སྭཧྭ། །ཆང་གིས་ནང་དུ་འགོྲན་བུ་བུ་ཅན་བཅུག་ལ། །སྔགས་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བཟླས་ནས་བཏང་

ན། །བུ་དང་བུ་རོགས་མ་ཐོན་པ་ལ་ཕན་ནོ། །ཡང་ན་བ་གོ་བའི་གྲེ་བ་དང་། །རྒྱ་རུ་སྦྱར་ནས་བཏང་ན། །བུ་

རོ་ཁོང་དུ་ལུས་པ་འཕྲལ་ལ་ཐོན། ཞེས་གསུངས་ཡོད།  



གསོ་དཔྱད་རྒྱལ་པོའི་དཀོར་མཛོད་ལས།  བུ་མེད་ཀྱི་བུ་ལྟོ་བར་ཤི་ན། བ་གོ་བོའི་གྲེ་བ་དང་། རྒྱ་རུ་སྦྱར་ལ་

གཏང་ངོ་། ཞེས་དང་།   

ལབ་སབས་མགོན་གི་སྨན་ཡིག་ལས། འོལ་སེ་སར་བུ་མཛེ་ཚྭ་བ་སྤྲུ་གསུམ། །བང་བ་ཧ་ཤིག་ཐར་ནུ་དུར་བིད་
དང་། །ཤི་ཁཎྜ་དན་རོག་གྲི་ཤ་ཛྭ་ཏི་དང་། །ལི་ཤི་རྒྱ་ཚ་སྦྲུལ་ཤ་སྦྱར་བ་ཡི། །འཁྲུས་འདེན་དེད་དཔོན་བཅུ་

བཞིའི་སྦྱོར་བ་འདི། །འབས་བུ་གསུམ་དང་ལྕུམ་རྩའི་བསྡུས་ཐང་གིས། །ར་བས་མངལ་དང་ཁ་ནས་བཏང་བ་

ཡིས། །ཟླ་མཚན་འཁྱིལ་དང་མངལ་སྐྲན་བུ་རོ་གནག །ཁྲག་ཚབས་མ་ལུས་མོ་ནད་ཚོགས་རྣམས་སྦྱངས།  ཞེས་

གསུངས།  

གཙང་སོད་ཟིན་ཐིག་དང་ཡང་ཐིག་ལས། བུ་རོ་ལུས་ན་རྒྱ་ཐལ་གི། །དེག་པ་ཨ་ཤོ་གནྡྷ་དང་། །རྒྱ་རུས་ས་ལེ་
ལང་པ་དང་། །རང་གི་སྤུ་གསུམ་བསེྲགས་པའི་གཞོབ། །ཆང་ལ་བཏབ་ལ་གཏང་བར་བ། །དེ་ནས་ཐོན་ནས་འོལ་

སེ་དང་། །རྒྱ་རུ་རྒྱ་ཚ་མཛེ་ཚ་དང་། །རྒྱམ་ཚ་བུལ་ཏོག་བ་སྤྲུ་དཀར། །བ་ཡི་ཆུས་སྦྱངས་མས་སོྦྱངས་བཏང་། 

 

 



 ཡན་ལག་བརྒྱད་པའ་ིསྙངི་པ་ོབསྡུས་པའི་རང་འགེྲལ་ལས།  གལ་ཏེ་བུ་ནང་དུ་ཤི་སེ་མ་ཐོན་ན་ཆུ་དོན་མོས་
མངལ་གི་སོ་ཁྲུས་བའོ། ཕབས་དང་བུ་རམ་དང་ལན་ཚྭ་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བའི་ལྡེ་གུས་མོ་མཚན་གི་ནང་དུ་
བསྐུ་ཞིང་དེ་ནས་མུ་ཛ་རེའི་ཕེ་མ་དང་། མར་སྦྱར་བའི་ལྡེ་གུས་མོ་མཚན་གི་ནང་དུ་ཡང་དང་ཡང་ཕུལ་
ཞིང་དགང་བར་བས་ན་ནང་ནས་དབྱུང་བར་རིགས་སོ། ཐབས་དེ་དག་གིས་མ་བྱུང་ན་སྲིད་སྲུང་གི་རིག་
བེད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་ལ་དབྱུང་ངོ། །དེས་ཀྱང་མ་ཐོན་ན་རྣལ་འབོར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་མོ། 
གཞན་ཡང་ཤ་མ་འབྱུང་བའི་སྨན་ལང་ཀ་ལི་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐབས་འདིར་སྦྱར་རོ།  
དེ་དག་གིས་ཀྱང་མ་ཐུབ་ན། རྒྱལ་པོ་ལ་ཞུ་བའི་ཐག་བཅད་དེ། དེའི་འོག་ཏུ་སྨན་པས་སེམ་མོ་བེགས་ལ་མ་
ཛ་རའི་ཕེ་མར་དང་སྦྱར་ལ་མོ་མཚན་གི་སོ་དང་ལག་པར་བསྐུས་ཏེ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་དང་པར་འདུག་
ན་ནི་ལག་པས་ཕྲད་མ་ཐག་ཏུ་དབྱུང་། །གལ་ཏེ་ལུས་གཞན་དུ་འགྱུར་བའམ་ལུས་གོང་འོག་ཏུ་འཆུགས་
པའམ། གང་ལྟར་ཡོད་པ་ལེགས་པར་མངས་ཏེ་མོ་མཚན་གི་ལམ་དུ་དགུག་གོ། ཇི་སེ་མགོ་དང་པོར་ཡར་
བལྟས་ཏེ་འདུག་ན་ཡར་མར་བཟློག་ལ་དབྱུང་ངོ། དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་བསྡུ་ལ་བཙིར་ཞིང་དབྱུང་ས་བའི་
ཐབས་ས་ཚོགས་བ་སེ། ཅི་ལེགས་སུ་དབྱུང་ངོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་།  

 

 



མངལ་གནས་མངལ་དུ་ཤི་བའི་ིན་བདུན་ནས་བཅུའི་བར་ལ་ཤི་རོ་རང་བཞིན་གིས་ཕིར་ཐོན་པ་ཡིན།  གལ་

ཏེ་དུས་འདིར་མ་ཐོན་ན། བུ་སོད་ལ་གན་ཚད་རྒྱས་པ་དང་། མ་ངན་གིས་ནོན་པ། ཁྲག་འཁྱགས་ཀྱི་རས་

(fibrinogen) ཟད་པ་སོགས་དང་། དེ་ཡང་ིན་མང་རིང་ལ་ཤི་རོ་མངལ་དུ་ལུས་ན་ཤིན་དུ་ེན་ཚབས་ཆེ་

བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཤི་རོ་བདུན་གིས་ལས་ལྷག་ལུས་ན། ངེས་པར་དུ་སྨན་ཁང་དུ་བསེན་བས་ཏེ་ཤི་རོ་ཕིར་

འདོན་ཐབས་བེད་དགོས། སྨན་པས་ཤི་རོ་ཕིར་འདོན་ཕིར་ཐོག་མར་མངལ་སྐེ་ཕེ་ཡོད་མེད་  (ripe or 

unripe cervix ) བརག་དགོས། གལ་ཏེ་མངལ་སྐེ་ཕེ་ཡོད་ན། སོད་རྩར་ཨོགསི་ཉོསིན་(oxytocin 

infusion) (i.v) བཏང་པས་ཐོན། གལ་ཏེ་འདིས་མ་ཐོན་ན་སྨན་དེ་སར་ཡང་བསར་གཏོང་བེད་པ་དང་། 

 

 



སེ་ལམ་དུ་པརོསཉ་གལྣཌིན་(prostaglandin) སར་སོན་གི་ཚུལ་དུ་བཏང་བས་ངེས་པར་དུ་ཐོན། 
གལ་ཏེ་མངལ་སྐེ་ཕེ་མེད་ན་པོསཉ་གལྣཌིན་(prostaglandin) མངལ་ལམ་དུ་གཏོང་བའམ། མིསོ་

པོསཉལ་(misoprostal) སེ་ལམ་མམ་ཁོང་དུ་གཏོང་དགོས། ཆུ་ཚོད་བདུན་ནས་བརྒྱད་ཀྱི་མཚམས་

ན་སར་ཡང་སྨན་འདི་ཐེངས་རེ་བཏང་པས་ཐོན། གལ་ཏེ་མ་ཐོན་ན། སར་ཡང་སོད་རྩར་ཨོགསི་ཉོསིན་

(oxytocin infusion) (i.v) བཏང་བས་ཤི་རོ་ཐོན་ངེས་པ་ཡིན།  

 



༡༽མཚོགས་མ་བརོལ་ནས་ (Craniotomy) འཐེན་ཚུལ་དང་།  

༢༽ནང་ཁྲོལ་ (Evisceration) བཏོན་ནས་དབྱུང་ཚུལ།  

༣༽མགོ་བོ་འབེག་གཅོད་ (Decapitation) བ་ཚུལ།  

༤༽དཔུང་པ་བཅད་ནས་ (Cleidotomy) ཕིར་འཐེན་ཚུལ།  

༥༽རེས་བཅོས། 

 



བིས་པ་བཙའ་དཀའ་བའི་རིགས་ལ་མཚོག་མ་བརོལ་ནས་ཀླད་པ་ཕིར་འདོན་རེས་མགོ་བོ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་

། མགོ་བོ་ཆུང་དུ་ཕིན་པས་མངལ་གནས་མངལ་ལས་ཕིར་ཐོན་ས་བ་ཡོད། མཚོག་མ་བརོལ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་

མངལ་སྐེ་ཡོངས་སུ་འབེད་དགོས་ཤིང་བིས་པ་ཡང་ཤི་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས། མ་དེར་སིད་སྨན་བཏང་བའི་རེས་

སུ་མཛུབ་མོ་གིས་ཀིྱས་མངལ་གནས་དེའི་མགོ་བོའི་སྲུབ་མེད་པའི་སར་མྱུལ་ནས་ལག་པ་གཡས་པའི་ཆ་བད་

འབིགས་བེད་རྣོན་པོ་ཐོགས་ནས་དབུག་པ་དང་ཕུག་རེས་ཆ་བད་དེ་ིད་སྐོར་ཞིང་མཛུབ་མོས་ཀླད་པ་ཕིར་

འདོན་དགོས་པ་དང་། རེས་སུ་སྐམ་པ་ཀང་ཀ་མཆུས་བཟུང་ནས་ཤི་རོ་ཕིར་འདོན་དགོས་པ་ཡིན། བིས་པར་

ཕིར་ཐོན་པའི་རེས་སུ་མངལ་དང་སེ་ལམ་ལ་རྨས་སོན་བྱུང་ཡོད་མེད་ལེགས་པར་བརག་དགོས། རྩ་ཁ་བསོམ་

བེད་སྨན་མི་ཐར་ཇིན་ (methergin 0.2 mg) རྩ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། 

 



  

མན་རྒྱུད་མོ་ནད་གསོ་བའི་ལེའུ་ལས། བར་གི་རུས་པའི་མིག་ནས་མ་ཐོན་ན། །མཚོགས་མ་བརོལ་ལ་མཛུབ་

མོས་དག་ཏུ་འཐེན། །ཐོན་དཀའ་སེན་མོ་བེགས་ལ་ཆང་གིས་བཀྲུ། །ཆ་བད་ཟླ་གམ་རྒྱབ་འདས་གསིལ་དེ་

དབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་།  

མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ལས། གལ་ཏེ་རུས་པའི་མིག་ནས་མ་ཐོན་ན། །མཚོགས་མ་བརོལ་ལ་མཛུབ་མོས་དག་

ཏུ་འཐེན། །རྐང་ལག་ཡ་རེ་མཇིང་ཚིགས་ལྟེབ་བྱུང་ན། །ཆ་བད་གཙགས་བུས་ལྷུ་རུས་ཕྲལ་ཏེ་འདོན། །གཡུ་

ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་ཕག་ལེན་ཡིན། །ཡང་ན་དབྱུང་ལ་རྒྱ་རུ་བསེ་རུ་གཙོད། །ལུག་གི་ཤ་མ་སྐམ་པོ་

ཟེ་ཚྭ་དང་། །ཚ་ཆང་བཟང་པོ་ཁྱོར་བ་གང་བཏབ་བཏང་། །བཅུ་དྲུག་མདོ་རུ་སང་སྐམ་ཆང་བན་བདུག 

ཞེས་གསུངས་ཡོད།  

  

 



 



 བིས་པ་བཙའ་འགག་རིགས་ཀྱི་ནང་ཁྲོལ་འདོན་ཚུལ་ནི། ཐོག་མ་བིས་པའི་ལྟོ་བའམ་བང་གཞུང་གང་
རུང་དབུག་ནས་དོན་སོད་ལ་སོགས་པའི་ནང་ཁྲོལ་རྣམས་ཕིར་འདོན་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ནང་ཁྲོལ་
རྣམས་ཐོན་པའི་རེས་སུའང་བིས་རོ་ཕྱུང་དཀའ་ན། སལ་ཚིག་ཀྱང་གཙགས་བུས་དུམ་བུར་བཏུབ་པས་

དབྱུང་ས་བ་ཡོད།  

 གཙང་སོད་ཟིན་ཐིག་དང་ཡང་ཐིག་ལས། མངལ་དུ་བུ་རོ་ལུས་པ་ལ། །ལག་བཀྲུས་སེན་བེག་མར་ལྡན་
པས། །མངལ་སོར་ཕྱུང་ལ་འགགས་པའི་ནད། །དེ་ལ་ཆ་བད་སོར་གདུབ་ཅན། །གཙགས་བུ་བཏབ་ཏེ་

གང་ཐོགས་པ། སོ་སོར་བཏུབས་ནས་དབྱུང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་སོ།།  

 



 མངལ་གནས་ཤི་བ་དེའི་མགོ་བོ་འབེག་གཅོད་བེད་ཚུལ་ནི། བིས་པའི་དཔུང་པ་འཁར་ནས་ཤི་བའི་མཇིང་
པར་སྨན་པའི་མཛུབ་མོ་ཉུལ་རེས་དེ་ིད་དུམ་དུ་གཅོད་སེ།  བིས་རོ་ཁར་མཛུབ་མོ་རྒྱུད་དེ་མགོ་བོ་ཕེར་

བཏོན་པའི་རེས་སུ་ཀང་ཀ་མཆུས་ལུས་ཡོངས་རོགས་ཕིར་འདོན་དགོས་པ་ཡིན། 

 



མངལ་གནས་མངལ་ནང་ཤི་བ་དང་། ཡང་ན་གསོན་པོ་དེ་ཡི་ཀླད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་དཔུང་པ་མའི་

ཚང་རུས་ནང་འཁར་ནས་ཡོད་ན། དཔུང་པ་གཅིག་གམ་གིས་ཀར་ཆ་བད་གཙགས་བུས་ལྷུ་རུས་ཕྲལ་ཏེ་བཏོན་པའི་

རེས་སུ་ལུས་བིངས་སྐམ་པས་ཕིར་འདེན་པ་ཡིན།  

ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ལས། རླུང་གི་དབང་གི་ཡན་ལག་དང་། །མངལ་དུ་ཐོགས་པ་དེ་དང་དེ། །དུམ་

བུར་གཏུབས་ལ་ལེགས་ཕྱུང་སེ། །འབད་དེ་བུད་མེད་བསྲུང་བར་བ། །རླུང་ནི་རྣམ་པར་འཁྲུགས་གྱུར་པས། །མངལ་གི་

གནས་སྐབས་ས་ཚོགས་བེད། །དེ་ཕིར་དེ་ནི་མཁས་པ་ཡིས། །གནས་སྐབས་དག་ནི་བལྟས་ཏེ་སད། །མ་དང་ལྷན་ཅིག་

འཆི་འགྱུར་བས། །གསོན་པོ་མངལ་དུ་གཅད་མི་བ། །འཆི་བར་འགྱུར་བ་དག་ལ་ནི། །ཡུད་ཙམ་བཏང་སྙོམས་གཞག་མི་

བ། ཞེས་གསུངས་སོ།། 

 



བུ་སོད་རོལ་བ། མཚན་མར་རྨས་སོན་ཤོར་བ། བཙས་རེས་ཁྲག་ཤོར་བ། འབོག་པ། ལྒང་པར་རྨས་

སོན་ཤོར་བ་བཅས་ཀྱིས་ེན་ཚབས་ཆེ་བས་དེ་དག་རང་གི་ཆོ་ག་ལྟར་སྨན་བཅོས་དགོས་པ་གལ་ཆེ། 

ཆུ་ཁམས་གསོ་ཐབས་དང་ཟུངས་ཁྲག་ཤོར་ཆེ་ན་ཟུངས་ཁྲག་གསོབས་སུ་གཏོང་ཐབས་ཡང་བེད་

དགོས་པ་ཡིན།   

 



ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 


