
༄༅། །རང་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་གཉྱིས་ལས་མངལ་གནས་མགོ་མཇུག་
ལོག་པ་བཙའ་ཐབས། 

The Malposition & Malpresentation of fetus and its 
Management through Sowa-Rigpa and Modern Medicine 

 

སྨན་རམས་པ་པ་སངས་སལོ་མ། 

རྣམ་རྒྱལ་བདོ་ཀྱི་ཤསེ་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གསོ་རྱིག་སེ་ཚན།  

འབྲས་ལོངས། 

 



 རྒྱུད་བཞྱིའྱི་མན་རྒྱུད་མ་ོནད་ཕལ་པ་གསོ་བའྱི་ལའེུ་ལས།  

  མགོ་མཇུག་ལོག་གམ་རེད་པ་མཇྱིང་པ་ལེབས། །འཕོངས་ནས་འོང་ན་རང་པ་བཏེག་
ལ་སྤྲུག །མཛུབ་མོས་འཕུལ་ཏེ་ཕུ་དུང་ཕོངས་སུ་བརེག །སྔགས་ལ་འབྲུ་ལོག་བྱས་ཏེ་ཁོང་དུ་

བཏང་། ཞེས་དང་།  

 བུ་དོན་མ་ལས།  

  མགོ་མཇུག་ལོག་གམ་འཕོངས་ནས་ཡོང་། །རང་གཉྱིས་བསྡུས་ལ་ཐག་པས་བཏེགས། 
།སྱི་བོ་ས་ལ་མ་རེག་ཙམ། །རེད་ནས་ལན་གསུམ་སོར་ནས་བཏང་། །ཡང་ན་རང་གཉྱིས་གནམ་

འཐེན་སྤྲུག ཞེས་གསུངས་པ་དང་།   



 གཙང་སོད་ཟྱིན་ཐྱིག་དང་ཡང་ཐྱིག་ལས།  མགོ་མཇུག་ལོག་པར་བཙའ་བ་ལ། །མཁས་པས་
ཁད་ཀྱིས་འཐེན་བར་བྱ། །ཡང་ན་ཕུལ་ནས་བསྒྱུར་དང་རུང་། །ཕྲུ་ཐུམ་ཕྲུ་མ་རལ་བ་དང་། །ཤྱི་
ན་མཚོགས་མ་བརོལ་ལ་འཐེན། །མ་ཤྱི་བ་ཡྱི་ཉེན་ཡོད་པས། །རེ་ཆུང་མཚོགས་མ་སྱི་གཙུགས་
རྣམས། །འཕར་རམ་མྱི་འཕར་ལེགས་པར་བརག །ཕལ་ཆེར་བརྒྱལ་ཉེན་ཡོད་པ་ཡྱིན།  ཞེས་
དང་།  

 ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ལས། བུ་ཆུང་མ་ཐོན་པ་གདོན་པ་ལ། མགོ་བོ་ཆེས་ནས་མ་ཐོན་ན། ཞེས་
སོགས་གསུངས་པའྱི་མངལ་གནས་མགོ་མཇུག་ལོག་པ་ཞེས་པ་ནྱི། བྱྱིས་པ་མངལ་ནང་ཐ་མལ་
དུ་མ་གནས་པ་དཔེར་ན། རང་ལག་བརྐྱང་ནས་གནས་པའམ། འཕོངས་བཙུག་ནས་གནས་པ་
སོགས་དང་། ཡང་ན་བྱྱིས་པ་མངལ་ནང་གནས་ས་ཐ་མལ་དུ་མྱིན་པ་དཔེར་ན། བྱྱིས་པའྱི་
ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདོང་སར་བརེན་ནས་གནས་པ་སོགས་ལ་ཟེར།  

  



དེ་ལ་དབེྱ་ན། བྱྱིས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐ་མལ་དུ་མྱིན་པ་དང་། བྱྱིས་པ་དེ་མ་
ཡྱི་ཚང་རུས་སར་ཐ་མལ་མྱིན་པར་གནས་པ་བཅས་གཉྱིས་ལས།  

དང་པོ། བྱྱིས་པའྱི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པ་རྣམས་ནྱི།     
༡༽ འཕོངས་ལ་བསན་ནས་གནས་པ། (Breech Presentation: Complete and 

Incomplete) དེ་ལ་གཉྱིས། 

 ཀ། ཙོག་པུར་གནས་པ། (Complete Breech or flexed Breech)  

  ཁ། རང་པ་བརྐྱང་སབས་སུ་གནས་པ། (Incomplete Breech) དེལའང་གསུམ། 

  ༡ རང་པ་གེན་དུ་བརྐྱང་ནས་གནས་པ། (Frank Breech) 

  ༢ རང་པ་ཐུར་དུ་དཔྱང་པ། (Footling Presentation)  

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

 



ཙོག་པུར་གནས་པ། 

རང་པ་བརྐྱངས་ནས་གནས་པ། 



༢༽ སྨྱིན་མ་བསན་ནས་གནས་པ། (Brow Presentation) དེ་ལ་གཉྱིས་ཡོད། 

  ཀ། སྨྱིན་མ་མ་ཡྱི་མཚང་རའྱི་མདུན་ངོས་སུ་གནས་པ། དེ་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་
གཉྱིས་ཡོད། 

   ༡ སྨྱིན་མ་མདུན་གྱི་གཡས་ཕོགས་སུ་གནས་པ། (R.M.A) 

   ༢ སྨྱིན་མ་མདུན་གྱི་གཡོན་ཕོགས་སུ་གནས་པ། (L.M.A) 

  ཁ། སྨྱིན་མ་མ་ཡྱི་མཚང་རའྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་གནས་པ། དེལའང་གཉྱིས་ཡོད། 

   ༡ སྨྱིན་མ་རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་ཕོགས་སུ་གནས་པ། (R.M.P) 

   ༢ སྨྱིན་མ་རྒྱབ་ཀྱི་གཡོན་ཕོགས་སུ་གནས་པ། (L.M.P) 

 



འཕེད་ལ་གནས་པ། སྨྱིན་མ་བརེན་ནས་གནས་པ། 



LMA RMP RMA 

སྨྱིན་མ་མདུན་གྱི་གཡས་ 
ཕོགས་སུ་གནས་པ།  

སྨྱིན་མ་མདུན་གྱི་གཡནོ་ 
ཕོགས་སུ་གནས་པ།  

སྨྱིན་མ་རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་ 
ཕོགས་སུ་གནས་པ།  



༣ ངོ་གདོང་བསན་ནས་གནས་པ། (Face Presentation) 

༤ འཕེད་ལ་གནས་པ། (Transverse lie)  
༥ བརན་ཚུགས་མདེ་པར་གནས་པ། (Unstable lie) 

༦ གནས་སངས་སྣ་ཚགོས་འདུས་པ་ (Compound Presentation) བཅས་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། གནས་ས་ཐ་མལ་མྱིན་པ། 
༡༽ བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདོང་རྒྱབ་སར་བརེན་པ། (Occiput-posterior position) དེ་

ལའང་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོད། 

 ཀ། གཡས་ཕོགས་སུ་བརེན་ (R.O.P) ནས་གནས་པ།  

 ཁ། གཡོན་ཕོགས་སུ་བརནེ་ (L.O.P) ནས་གནས་པ།  

 ག ཐད་ཀར་ (D.O.P) གནས་པ་བཅས་ཡྱིན།  
 



༢༽ བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདོང་མདུན་སར་བརེན་ནས་གནས་པ། (Occiput-

Anterior position) དེ་ལའང་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་གསུམ་ཡོད། 

 ཀ། གཡས་ཕོགས་སུ་བརེན་ (R.O.A) ནས་གནས་པ།  

 ཁ། གཡོན་ཕོགས་སུ་བརེན་ (L.O.A) ནས་གནས་པ།  

 ག ཐད་ཀར་ (D.O.A) གནས་པ་བཅས་ཡྱིན།  

 



ངོ་གདོང་བསན་ནས་གནས་པ། 



དཔྲལ་བ་བསན་ནས་གནས་པ།  གནས་སངས་འདུས་པ། 
Compound presentation 



བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ། བྱྱིས་པའྱི་མཚགོ་མ། 



བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་རྒྱབ་སར་གཡས་ 
ཕོགས་སུ་བརནེ་ནས་གནས་པ།   

བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་རྒྱབ་སར་གཡནོ་ 
ཕོགས་སུ་བརནེ་ནས་གནས་པ།  



བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་སར་ 
ཐད་ཀར་རྒྱབ་ལ་བརནེ་ནས་གནས་པ།  

བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་སར་ 
ཐད་ཀར་མདུན་ལ་བརནེ་ནས་གནས་པ།  



བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་གྱི་གཡནོ་སར་འཕདེ་

ལ་གནས་པ།  

བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་གྱི་གཡས་སར་

འཕེད་ལ་གནས་པ།  



བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་མདུན་སར་གཡས་ 
ཕོགས་སུ་བརནེ་ནས་གནས་པ། 

བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་མདུན་སར་

གཡོན་ཕགོས་སུ་བརནེ་ནས་གནས་པ། 



དེའྱི་རྒྱུ་རེྐྱན་ནྱི།  

དང་པོ། བྱྱིས་པའྱི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པ། 
༡༽ འཕོངས་བསན་ནས་གནས་པའྱི་རྒྱུ་རེྐྱན་ནྱི། (Breech Presentation) 

 བྱྱིས་པ་དུས་མྱིན་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་དང་། མངལ་ནང་ཤྱི་བ། མགོ་བོ་སྐྲངས་(མ་རླུང་བུ་ལ་ཤོར་
བ་) པ། ཀླད་པར་ཆུ་བསགས་པ་བཅས་དང་། བུ་སྣོད་སནོ་ཅན། ལེ་ཐག་སནོ་ཅན། མངལ་ཆུ་འཕེལ་
དྲགས་པ། ཤ་མ་བུ་སྣོད་ཀྱི་སྨད་ཆར་བརེན་པ། ཚང་རུས་དོག་པ། མངལ་གནས་མཚེ་མ་བཅས་ཡྱིན།  

༢༽ སྨྱིན་མ་བསན་ནས་གནས་པའྱི་ (Brow Presentation) རྒྱུ་རྐྱེན། 

 བྱྱིས་པ་མཚེ་མར་གྱུར་པའྱི་མ་ཡྱི་ལོ་བ་ཅུང་ཟད་ཐུར་དུ་འཕང་ནས་ཡོད་པ་དང་། ཚང་རུས་སོན་
ཅན། མ་ནད་བུ་ལ་ལྷུང་བའྱི་ནད་གཞྱི་དཔེར་ན། བྱྱིས་པའྱི་མཇྱིང་པ་དང་། ཀླད་རུས་སོན་ཅན། ལྦ་
བ་ཅན་བཅས་དང་། ལེ་ཐག་དེ་བྱྱིས་པའྱི་མཇྱིང་པར་ལན་མང་དཀྱིས་པ། བྱྱིས་པའྱི་མཇྱིང་ཉྭའྱི་
ནུས་པ་ཆེ་དྲགས་པ་བཅས་ཡྱིན། 
 



༣༽ ངོ་གདངོ་བསན་ནས་གནས་པའྱི་ (Face Presentation) རྒྱུ་རྐྱནེ། 

 སྨྱིན་མ་བསན་ནས་གནས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་མཚུངས། 

༤༽ བརན་ཚུགས་མེད་པར་གནས་པའྱི་ (Unstable lie) རྒྱུ་རྐྱེན། 

 བུ་སྣོད་ཀྱི་ཉྭའྱི་ནུས་པ་ཉམས་པ་དང་། མཚེ་མར་གནས་པའྱི་མ་ཡྱི་ལོ་བ་འཕང་ཆེ་བ། ཚང་
རུས་དོག་པ། ཤ་མ་བུ་སྣོད་ཀྱི་སྨད་ཆར་ཆགས་པ། ཚང་རུས་འབྲས་སྐྲན་ཅན་བཅས་ཡྱིན། 

༥༽ འཕེད་ལ་གནས་པའྱི་ (Transverse lie) རྒྱུ་རྐྱེན། 

 མཚེ་མར་གནས་པ་དང་། མ་ཡྱི་ལོ་བ་འཕང་བ། མངལ་གནས་འཚར་ལོངས་སྔ་བ། མངལ་ཆུ་
འཕེལ་དྲགས་པ། མ་ཡྱི་ཚང་རུས་དོག་པ། ཤ་མ་དེ་བུ་སྣོད་ཀྱི་སྨད་ཕོགས་སུ་ཆགས་པ། མཚང་
རའྱི་འབྲས་སྐྲན། བུ་སྣོད་ཐ་མལ་དུ་མ་གྲུབ་པ། བྱྱིས་པ་མངལ་ནང་ཤྱི་བ་བཅས་ཀྱིས་རྐྱེན་
བྱེད་པ་ཡྱིན། 



 
༦༽ གནས་སངས་སྣ་ཚོགས་འདུས་པར་གནས་པའྱི་ (Compound Presentation)  

        རྒྱུ་རྐྱནེ། 

 མངལ་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་འདུས་པར་གནས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནྱི། མངལ་གནས་འཚར་
ལོངས་སྔ་བ། ཚང་རུས་དོག་པ། ཚང་རུས་ལ་སྐྲན་ཆགས་པ། མངལ་དུ་མཚེ་མ་གསུམ་དང་
བཞྱི་ལྡན་ལ་བུ། མངལ་ཆུས་འཚེད་པ། དུས་མྱིན་མངལ་ཆུ་རོལ་བ། མངལ་ཆུ་ཚད་ལས་ལྷག་

པ་བཅས་ཡྱིན། 

 



གཉྱིས་པ། གནས་ས་ཐ་མལ་མྱིན་པ། 

བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་སར་བརནེ་པའྱི་ (Occiput-posterior position) རྒྱུ་
རྐྱེན།  

 མ་ཡྱི་ཚང་རུས་སོན་ཅན་དང་། བུ་སྣོད་ཀྱི་བཙིར་ཤུགས་རྒྱུན་ལྡན་མྱིན་པ། ཤ་མའྱི་གནས་
ཡུལ་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པ། མངལ་གནས་ཀྱི་མགོ་དབྱྱིབས་ཉམས་པ། མངལ་གནས་ཀྱི་ཀླད་པ་
སོན་ཅན་བཅས་ཀྱིས་གནས་ས་ཐ་མལ་མྱིན་པའྱི་གཡས་ཕོགས་སུ་བརེན་ (R.O.P) ནས་

གནས་པ་དང་། གཡོན་ཕོགས་སུ་བརེན་ (L.O.P) ནས་གནས་པ། ཐད་ཀར་གནས་པ། 
(D.O.P) རྒྱུ་རྐྱེན་བྱེད་པ་ཡྱིན། 

 



རགས་ནྱི། 

༡༽ འཕོངས་བསན་ནས་གནས་པ། (Breech Presentation)  

ཀ། ཙོག་པུར་གནས་པའྱི་ (Complete Breech or flexed Breech) རགས་ནྱི། 

 ལོ་བར་ཕྱི་ནས་རེག་སབས་བྱྱིས་པའྱི་མགོ་བོ་མཁེགས་ལ་ཟླུམ་པ་དང་། མགོ་བོར་ལག་པས་
གཡོ་འགུལ་ནུས་པ། ལོགས་ནས་བརག་པས་མངལ་གནས་ཀྱི་སྒལ་པ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་གནས་
ཤྱིང་ཡན་ལག་དེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་སུ་གནས་པ། མངལ་གནས་ཀྱི་མགོ་བོ་ཚང་རུས་སུ་མཐུར་དུ་
མ་བབས་པར་མཐོ་སར་གནས་པ། སེ་ལམ་ནས་བརག་པས་མངལ་གནས་དེའྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་སྱི་

བ་དང་། མྱི་སོམས་པ་འབར་འབུར་ཅན་དུ་མངོན་པ་བཅས་ཡྱིན། 

 



ཁ། རང་པ་བརྐྱང་སབས་སུ་གནས་པའྱི་ (Incomplete Breech) རགས་ནྱི། 

  ལོ་བར་ཕྱི་ནས་རེགས་སབས་བྱྱིས་པའྱི་མགོ་བོའྱི་འགྲམ་དུ་བྱྱིས་པའྱི་རང་པ་ཡོད་པར་སྣང་
བ་དང་། མགོ་བོ་གཡོ་འགུལ་མྱི་ནུས་པས་ཚང་རུས་ནང་འཁར་བ་ཤེས། ཡན་ལག་རབ་རོབ་

རྣམས་དེ་ཙམ་མྱི་མངོན། བྱྱིས་པ་དེ་བུ་སྣོད་ཀྱི་སྨད་ཀྱི་ཆར་གནས་ཡོད་པ་ཡྱིན། 

༢༽ སྨྱིན་མ་བསན་ནས་གནས་པའྱི་ (Brow Presentation) རགས་ནྱི།  

 མ་ཡྱི་སེ་ལམ་དུ་བྱྱིས་པའྱི་མཚོག་མ་བརག་སབས་དེ་ཕོགས་གཡས་གཡོན་དང་སེང་འོག་
གང་དུ་གནས་པ་ལས། བྱྱིས་པའྱི་སྨྱིན་མ་བསན་ནས་གནས་པ་གསལ།  

 



༣༽ ངོ་གདངོ་བསན་ནས་གནས་པའྱི་ (Face Presentation) རགས་ནྱི།  

 སེ་ལམ་ནང་མཛུབ་མོས་བརག་སབས་བྱྱིས་པའྱི་ངོ་གདོང་སྔོན་ལ་ཐོན་ནས་ཡོང་བ་གསལ་པོ་
ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། དེའང་མཛུབ་མོས་བརག་སབས་བྱྱིས་པའྱི་མྱིག་ལ་རྨས་སོན་བྱུང་སྱིད་

པས་ཟབ་དགོས། ས་རླབས་འཕྲུལ་ཆས་བརག་པས་གསལ་ཁ་ཐོན། 

༤༽ བརན་ཚུགས་མྱིན་པར་གནས་པའྱི་ (Unstable lie) རགས་ནྱི།  

 མངལ་གནས་དེ་བདུན་ཕག་སོ་དྲུག་པར་སེབ་ཡོད་ཀང་། དེ་མངལ་དུ་གནས་སངས་འདྲ་
མྱིན་དུ་གནས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ཕྱི་ནས་མ་ཡྱི་ལོ་བར་རེག་པས་ཤེས་ཐུབ། 

 

 



༥༽ འཕེད་ལ་གནས་པའྱི་ (Transverse lie) རགས་ནྱི།  

 ཕྱི་ནས་རེག་སབས་བྱྱིས་པ་འཕེད་ལ་གནས་པ་དེའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་སྒལ་ཚིགས་དང་མགོ་བོ་མ་ཡྱི་གོ་
གཡས་གཡོན་གང་ལ་བརེན་པ་ལས། བྱྱིས་པ་དེ་འཕེད་ལ་བརེན་ནས་གནས་པ་ཤེས་རོགས་
ཐུབ། སྱིར་བྱྱིས་པ་འཕེད་ལ་གནས་པའྱི་མགོ་བོ་མ་ཡྱི་གཡོན་ཕོགས་སུ་བརེན་པ་མང་། དེ་
ཡང་བྱྱིས་པ་མངལ་དུ་གནས་སངས་ནྱི་མ་ཡྱི་སྒལ་ཚིགས་དང་བྱྱིས་པའྱི་སྒལ་ཚིགས་གཉྱིས་ཀྱི་

གནས་སངས་ལས་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན། 

༦༽ འདུས་པར་གནས་པའྱི་ (Compound Presentation) རགས་ནྱི།  

 བྱྱིས་པ་མ་ཡྱི་མངལ་དུ་འདུས་པར་གནས་ཡོད་ན་མངལ་ཆུ་རོལ་སྔ་ཞྱིང་། མངལ་ཆུ་རོལ་
བས་རྱིམ་བཞྱིན་མངལ་སེ་བྱེ་བ་དང་། མངལ་སེ་ལས་བྱྱིས་པའྱི་ཡན་ལག་སྔོན་ལ་ཐོན་ན་

གནས་སངས་འདུས་པ་ཡྱིན་པར་ངེས་བ་ཡྱིན།  

 



གཉྱིས་པ། མ་ཡྱི་ཚང་རུས་ནང་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པར་གནས་པ་ནྱི། 

 བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདོང་སར་བརེན་པའྱི་རགས་ནྱི། (Occiput-posterior 

position) 

   ཕྱི་ནས་ལས་པས་མ་ཡྱི་ལེ་བའྱི་མན་ཆད་ལེབ་མོ་དང་། རེག་པས་བྱྱིས་པ་དེ་མ་ཡྱི་
སྒལ་ཚིགས་ངོས་སུ་ཁ་བསན་ཡོད་ན་བྱྱིས་པའྱི་སྒལ་ཚིག་གསལ་བ་དང་། གལ་ཏེ་མ་ཡྱི་ལོ་
བའྱི་ངོས་སུ་ཁ་བསན་ཡོད་ན། དེའྱི་ཡན་ལག་གསལ་བ་ཡྱིན། མའྱི་ལེ་འོག་ནས་མྱུལ་ཏེ་བྱྱིས་
པའྱི་མཛིང་པ་ནས་འཇུས་ཤྱིང་བསྒུལ་བས་གཡོ་འགུལ་ཐུབ་ན་མགོ་བོ་ཚང་རུས་ནང་འཚང་

མེད་པ་ཡྱིན། 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
བཙའ་ཐབས། 
༡༽ འཕོངས་བསན་ནས་གནས་པ། (Breech Presentation) 

  འཕོངས་བསན་ནས་གནས་པའྱི་བྱྱིས་པ་དེ་བདུན་ཕག་སོ་ལྔའྱི་སྔ་རོལ་ནས་མགོ་
མཇུག་ལྡོག་ཐབས་བྱེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཤ་མའྱི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པ་དང་། མ་
ནད་བུ་ལ་ལྷུང་བའྱི་ནད་གཞྱི་རྱིགས། མཚེ་མ་དང་། མངལ་སྱི་སྔ་རོལ་ནས་རོལ་ཟྱིན་པ། བུ་
སྣོད་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པ། སྔར་གཤག་བཅོས་ཀྱིས་བཙས་པ། མ་དེར་ཁག་ཤེད་མཐོ་བ་དང་། 
ཚོ་ཆེ་བ། དར་ཡོལ་བཅས་ལ་བྱྱིས་པ་མགོ་མཇུག་ལོག་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་སྱིད་པས། སྨན་པ་
མཁས་པ་མང་པོ་ཚོགས་པའྱི་དབུས་ན་སེ་ལམ་ལས་བདེ་གག་ཏུ་བཙའ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་
ཡྱིན། བྱྱིས་པའྱི་མགོ་བོ་བཙའ་སབས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས། བྱྱིས་པ་སེ་ལམ་
ལས་བཙའ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་ལོ་བ་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ངང་ནས་བཙའ་ཐབས་བྱེད་དགོས་
པ་ཡྱིན།  
 



  བྱྱིས་པའྱི་རང་པ་སྔོན་ལ་བཙའ་བ་ནྱི་ཉེན་ཚབས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཤྱིང་རང་པ་ཐོན་རེས་
ལེ་ཐག་ཐོན་པ་སྱིད་པས་བྱྱིས་པའྱི་སོག་འདོར་བ་ཡང་ཡོད། རང་པ་སྔོན་ལ་བཙའ་བའྱི་
རྱིགས་ལ་སེ་ལམ་ལས་བཙར་མྱི་འཇུག་པར། གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལས་ལ་མཁས་པའྱི་སྨན་པས་

འདོན་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

  བྱྱིས་པ་འཕོངས་བསན་ནས་གནས་པ་དེ་སེ་ལམ་ལས་བཙའ་སབས་ཉེན་ཚབས་ཇྱི་
བྱུང་ནྱི། མ་ཡྱི་སེ་ལམ་དང་མཚན་དབྲག་སེང་རྨས་སོན་དྲག་པོ་འཆོར་བ་དང་། སེ་ལམ་
དབྲལ་ (Episiotomy) དགོས་འབྱུང་བ། ཆ་བྱད་སམ་པས་འཐེན་དགོས་པ། རྨ་ཁར་གཉན་

ཚད་རྒྱས་པ་སོགས་ཀྱིས་སབས་རེ་མ་ཡྱི་སོག་འཕོག་པར་བྱེད་པའང་ཡོད། 

 



 བྱྱིས་པར་ཉེན་ཚབས་ཇྱི་བྱུང་ནྱི། ཀླད་ཁག་འདྲེས་པ་དང་། དབུགས་བསུབ་ཐེབ་པ། ལེ་ཐག་
སྔོན་ལ་ཐོན་པ་དང་། ཕྱི་ནས་སམ་པ་ཀང་ཀ་མཆུས་དྲངས་པས་བྱྱིས་པའྱི་རུས་པ་གས་ཆགས་
ཤོར་བ། དོན་སྣོད་ལ་རྨས་སོན་ཤོར་བ། ར་དཀར་དང་ཁག་རར་རྨས་སོན་ཤོར་བ་སོགས་ཀྱིས་

བྱྱིས་པ་འཆྱི་བ་ཡང་ཡོད། 

༢༽ སྨྱིན་མ་བསན་ནས་གནས་པའྱི་ (Brow Presentation) བཙའ་ཐབས་ནྱི། 

  བྱྱིས་པ་ཆུང་ཆུང་དང་། མ་ཡྱི་ཚང་རུས་རྒྱ་ཆེ་བ། བུ་སྣོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་པ་རྣམས་བཟང་
ན་སེ་ལམ་ལས་བྱྱིས་པ་རྒྱུན་ལྡན་ལར་བཙའ་ཐུབ། དེ་ལས་གཞན་ལ་བྱྱིས་པའྱི་མགོ་བོ་ཚང་
རུས་ནང་འཁར་བའམ་ཐོགས་སྱིད་པས་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ཁོ་ན་ལས་བཙའ་དགོས་པ་

ཡྱིན། གལ་ཏེ་བྱྱིས་པ་ཐོགས་ནས་ཤྱི་ན་བྱྱིས་པའྱི་མཚོག་མ་རོལ་ནས་འདོན་དགོས། 

 



༣༽ ངོ་གདོང་བསེན་ནས་གནས་པའྱི་ (Face Presentation) བཙའ་ཐབས་ནྱི།  

 བྱྱིས་པ་ཚོ་ཆེ་བ་དང་། ལོ་བར་དམུ་ཆུ་བསགས་པ། ཀླད་པར་ཆུ་བསགས་པ། ཚང་རུས་དོག་པ། མ་ཡྱི་

ཁག་ཤེད་མཐོ་བ་དང་། སྔར་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བྱྱིས་པ་བཙས་བ། བུ་སྣོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་

པ་རྒྱུན་ལྡན་མྱིན་པ། བུད་མེད་རྒས་པ་བཅས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ལར་སེ་ལམ་ལས་བཙའ་མྱི་ཐུབ་པས། གཤག་

བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཙའ་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་སོན་འདྱི་རྣམས་དང་མྱི་ལྡན་ན། སེ་ལམ་ལས་སྨན་པ་

མཁས་པས་བཙའ་ཐབས་བྱེད་དགསོ་པ་ཡྱིན། 

 སྨྱིན་མ་སྔོན་ལ་ཐོན་པའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་མར་ཉེན་ཚབས་མྱི་འབྱུང་ཡང་། བྱྱིས་པར་ཉེན་ཚབས་འབྱུང་

ངེས་རྱིགས་ནྱི། ལེ་ཐག་སྔོན་ལ་ཤོར་བ་དང་། མགོ་བོར་ཁག་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་ཞན་པས་དེར་ཆུ་བསགས་

པ། མཆུ་དང་མྱིག་ལྱིབས་སྐྲངས་སོ་ཆེ་བ། མ་ཡྱི་མཚན་མ་ལས་བྱྱིས་པར་གཉན་སྱིན་ཁྱབ་པ་བཅས་ཡྱིན།  
 



༤༽  བྱྱིས་པ་བརན་ཚུགས་མདེ་པར་གནས་པའྱི་ (Unstable lie) བཙའ་ཐབས་ནྱི། 

  བྱྱིས་པ་བདུན་ཕག་སོ་ལྔའྱི་མཚམས་ལ་སེབས་སབས་སྨན་པས་མགོ་བོ་སྒྱུར་བའྱི་
ཐབས་བྱེད་དགོས། མགོ་བོ་སྒྱུར་ཐུབ་ཅྱིང་མ་ཡྱི་ཚང་རུས་རྒྱུན་ལྡན་ལར་ཡྱིན་པ་དང་། ཤ་
མའྱི་གནས་ས་ལུགས་མཐུན་ཡྱིན་པ། མ་ནད་བུ་ལ་ལྷུང་བའྱི་ནད་གཞྱི་སོགས་གང་ཡང་མྱི་
ལྡན་ན། མངལ་གནས་བདུན་ཕག་སོ་བདུན་དུ་སེབ་དུས་སྨན་ཁང་དུ་སེ་ཟུག་གྱི་སྨན་ཨོག་སྱི་
ཊོསྱིན་(Oxytocin) ར་ལམ་དུ་གཏོང་དགོས། ཆུ་ཆོད་གཅྱིག་གྱི་མཚམས་ན་སེ་ལམ་ལས་ལེ་
ཐག་སྔོན་ལ་ཐོན་མྱིན་སོགས་བརག་དགོས། མངལ་སྱི་བརོལ་ཏེ་མངལ་ཆུ་འདོན་དགོས་པ་

དང་བྱྱིས་པ་མ་བཙས་བར་ལ་བྱ་ར་ལེགས་པར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན། 

 



༥༽ བྱྱིས་པ་འཕདེ་ལ་གནས་པའྱི་ (Transverse lie) བཙའ་ཐབས།    
  བུ་སྣོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་བྱྱིས་པ་འཕེད་ལ་གནས་པ་དེའྱི་མགོ་བོ་

ཚང་རུས་ན་མར་ཞུགས་ན། རྒྱུན་ལྡན་ལར་སེ་ལམ་ལས་བཙའ་བ་ཡྱིན་ཡང་། གལ་ཏེ་མགོ་བོ་ཚང་
རུས་ནང་མ་ཞུགས་ན། སྔ་རོལ་ནས་མངལ་ཆུ་རོལ་བ་དང་། མགོ་བོ་ཚང་རུས་ནང་མ་ཞུགས་པས་
མངལ་ཆུ་གཅད་སྒོའྱི་བྱེད་ལས་(Ball Valve Action) ཉམས་པས་མངལ་ཆུ་ཡོངས་སུ་འཆོར་བ་
དང་། ལེ་ཐག་དང་། ལག་པ་སེ་ལམ་ལས་ཕྱིར་འཆོར་བ་ཡྱིན། བུ་སྣོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་ནུས་ཤུགས་
ཀྱིས་བྱྱིས་པའྱི་དཔུང་པ་སྨུག་པོར་བཏང་བ་དང་། བྱྱིས་པའྱི་ལུས་བྱྱིངས་ཡོངས་སུ་སྒོང་པར་བྱེད། 
སབས་འདྱིར་བྱྱིས་པ་དེ་བར་རུས་པའྱི་མྱིག་ཏུ་ཐོགས་པའྱི་མཚམས་ན་སེབ་ཡོད་པས། བུ་སྣོད་རོལ་
བ་དང་། མ་ཡྱི་ཆུ་ཁམས་སམ་པ། ཁག་ནང་དུག་རྫས་འཕེལ་བ། བརྒྱལ་འབོག་ཏུ་སོང་བ། གཉན་
ཚད་རྒྱས་པ་བཅས་ཀྱིས་མ་དང་བྱྱིས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་སོག་འཕོག་པའྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བས། བྱྱིས་པ་
འཕེད་ལ་གནས་པའྱི་དབང་གྱི་བཙའ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་སྔ་རོལ་ནས་གཤག་བཅོས་བྱས་ནས་
བཏོན་ན་ལེགས། 
 



༦༽ བྱྱིས་པ་མངལ་དུ་གནས་སངས་འདུས་པར་གནས་པའྱི་ (Compound   

Presentation) བཙའ་ཐབས་ནྱི།  

  མངལ་གནས་མཚེ་མ་མྱིན་པ་དང་། ཚང་རུས་བཟང་བ། ལེ་ཐག་སྔོན་ལ་ཤོར་མེད་པ། 
བཙིར་གོད་ནུས་པ་བཟང་བ་བཅས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ལར་སེ་ལམ་ལས་བཙའ་རུ་བཅུག་དགོས། 
དེ་ལས་ཟོག་པ་ཡྱིན་ན། གཤག་བཅོས་ (Caesarean) གྱི་ལམ་ལས་འདོན་ཐབས་བྱེད་

དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན།  



 གཉྱིས་པ། མ་ཡྱི་ཚང་རུས་ནང་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པར་གནས་པ། 

 བྱྱིས་པའྱི་ལག་པ་མ་ཡྱི་ཝ་གདངོ་སར་བརནེ་པའྱི་བཙའ་ཐབས་ནྱི། (Occiput-posterior 

position)  

  འདྱིར་བྱྱིས་པ་རྒྱུན་ལྡན་བཙའ་ཕྱིར་མ་ཡྱི་ཚང་རུས་བཟང་བ་དང་། བུ་སྣོད་ཀྱི་བཙིར་གོད་
ནུས་པ་རྒྱུད་ལྡན་ཡྱིན་པ། བྱྱིས་པའྱི་མགོ་བོ་འཁྱརེ་ལུགས་རྒྱུན་ལྡན་ལར་ཡྱིན་པ། མ་ནད་བུ་ལ་ལྷུང་
བའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རྱིགས་ཕོག་མེད་པ། བཙའ་གཡོག་དང་སྨན་པ་མཁས་པ་བཅས་འཛོམས་ན་བྱྱིས་པ་
མ་ཡྱི་སེ་ལམ་ལས་བདེ་བར་བཙའ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། གནས་ལུགས་དེ་ལས་ཟོག་ན་བྱྱིས་པ་དེ་བར་རུས་
པའྱི་མྱིག་ན་ཐོགས་པས་མངལ་འགག་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། བྱྱིས་པ་ཐོགས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལོན་ན་བྱྱིས་
པ་འཆྱི་ཉེན་ཆེ་བས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བཙའ་བཅུག་ན་རུང་། ཡང་ན་བྱྱིས་
པའྱི་གནས་སངས་ལུགས་མཐུན་མྱིན་པ་ཤེས་རེས་སྔ་རོལ་ནས་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལམ་ནས་བྱྱིས་པ་
འདོན་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 
 



 མན་རྒྱུད་མོ་ནད་ཕལ་པ་གསོ་བའྱི་ལེའུ་ལས། མགོ་མཇུག་ལོག་གམ་རེད་པ་མཇྱིང་པ་ལེབས། 
།འཕོངས་ནས་འོང་ན་རང་པ་བཏེག་ལ་སྤྲུག །མཛུབ་མོས་འཕུལ་ཏེ་ཕུ་དུང་ཕོངས་སུ་བརེག 
།སྔགས་ལ་འབྲུ་ལོག་བྱས་ཏེ་ཁོང་དུ་བཏང་། ཞེས་པ་སེ། མགོ་མཇུག་ལོག་པ་སེ་རང་པ་སྔོན་
ནས་དོན་ནམ། རེད་པ་དང་མཇྱིང་བ་ལེབས་པ། འཕོངས་སྔོན་ནས་འོང་ན་མའྱི་རང་བ་ནས་
བཏེགས་ལ་སྤྲུག་ཅྱིང་མཛུམ་མོས་ནང་དུ་ཡར་ཕུལ་ཏེ་ཁྱོ་དེའྱི་གོས་ཀྱི་ཕུ་དུང་གཡས་པས་
མའྱི་འཕོངས་སུ་བརེག་པ་དང་། ཨོཾ་གྲེང་གྲེང་མ་ཧྭ་གྲེང་བཛྲ་རེ་སེ་སརྦ་བྱྱི་དེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའྱི་
སྔགས་དེ་མཇུག་ནས་ཡར་ལོག་བྱས་ཏེ་བཟས་པའྱི་སྔགས་ཆུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཁོང་དུ་བཏང་བས་
ཐོན་ནོ། ཞེས་དང་།  

 བུ་དོན་མ་ལས། མགོ་མཇུག་ལོག་གམ་འཕོངས་ནས་ཡོང་། །རང་གཉྱིས་བསྡུས་ལ་ཐག་པས་
བཏེགས། །སྱི་བོ་ས་ལ་མ་རེག་ཙམ། །རེད་ནས་ལན་གསུམ་སོར་ནས་བཏང་། །ཡང་ན་རང་
གཉྱིས་གནམ་འཐེན་སྤྲུག ཞེས་གསུངས་པ་དང་།   
 



ཆ་ལག་བཅོ་བརྒྱད་ལས། བུ་ཆུང་མ་ཐོན་པ་གདོན་པ་ལ། མགོ་བོ་ཆེས་ནས་མ་ཐོན་ན། ལེ་བའྱི་

ཐད་ཀར་དྲུ་བུ་བཅུག་ལ་དེ་སེ་རགས་ཀྱིས་བཅྱིངས་ལ་རྒྱབ་ནས་ཤྱིང་བུས་གཅུས་པས་ཐོན་ནོ།  

མཇྱིང་བ་ལེབ་བམ་རེད་པ་བྱུང་ངམ་ཡོན་པོར་སོང་བ་ལ་ཡར་ལ་ནང་དུ་ཕུལ་བས་མགོ་ལུས་

འགྱུར་འོང་ངོ། རང་པ་གཉྱིས་ཀ་བྱུང་ན་འཐེན་པས་ཆོག ཡ་གཅྱིག་བྱུང་ན་ཡ་ཚད་ཕུལ་ལ་ཡ་

གཅྱིག་བཙལ་ལ་གདོན་ནོ། ལག་པ་བྱུང་ན་ནང་དུ་ཕུལ་ལ་མགོ་བོ་བཙལ་ལ་གདོན་ནོ།  ཤྱི་ནས་

ཅྱི་བྱས་མ་ཐོན་ན་སམ་པ་ཀང་ཀའྱི་མཆུས་ཡན་ལག་བཞྱི་བཙལ་ཞྱིང་གཅུས་ནས་འཐེན་ལ།  དེ་

ནས་ལུས་ནས་འཐེན་ལ་ལུས་པོ་གདོན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ།། 



 གཙང་སོད་ཟྱིན་ཐྱིག་དང་ཡང་ཐྱིག་ལས། མགོ་མཇུག་ལོག་པར་བཙའ་བ་ལ། །མཁས་པས་
ཁད་ཀྱིས་འཐེན་བར་བྱ། །ཡང་ན་ཕུལ་ནས་བསྒྱུར་དང་རུང་། །ཕྲུ་ཐུམ་ཕྲུ་མ་རལ་བ་དང་། 
།ཤྱི་ན་མཚོགས་མ་བརོལ་ལ་འཐེན། །མ་ཤྱི་བ་ཡྱི་ཉེན་ཡོད་པས། །རེ་ཆུང་མཚོགས་མ་སྱི་
གཙུགས་རྣམས། །འཕར་རམ་མྱི་འཕར་ལེགས་པར་བརག །ཕལ་ཆེར་བརྒྱལ་ཉེན་ཡོད་པ་
ཡྱིན། ཞེས་དང་། 



བྱྱིས་པ་བཙའ་ཚུལ།  
བར་རུས་པའྱི་མྱིག་ནས་ཐོན་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་མངལ་དུ་བྱྱིས་པའྱི་མགོ་བོ་རྱིམ་པས་འཁརོ་ཚུལ་ནྱི། 

དང་པོ་མགོ་བོ་རྨོངས་རུས་ནང་འཁར་བ་དང་། དེའྱི་རེས་མཇྱིང་པ་རང་གྱི་བྲང་ངོས་སུ་བསྐུམ།  



དེ་ནས་མགོ་བོ་མངལ་སེ་ཡྱི་སྦུབ་སུ་གཡས་སོར་༢/༨ ཙམ་བསོར་བ་དང་། མཇྱིང་པ་རྨྱང་བའྱི་
རེས་སུ་ཕྱི་ཤ་ལྤགས་མྱིག་ནས་ཐོན་ནས་མགོ་བོ་བཙའ་པ་ཡྱིན།  



དེ་ནས་སྔར་གྱི་བསོར་མཚམས་སུ་ལོག དེའྱི་རེས་སུ་དཔུང་པ་བཙའ། དེ་ནས་ལུས་ཡོངས་ 
རྫོགས་བཙའ་བ་ཡྱིན་ནོ།། 




