
་ིལ ོ ༢༠༠༩       ད ར་ཁ། 

Newsletter 

གསར་འ ནི། 

བ ེག་དང་འཚག་ཟས་བཅས་བ ེན་ གས་པ།  ཁོང་ ོ་ལང་
བ།  འ ག་འཛང་ ེད་པ།  ོ་ ར་བ བ་ ོན།  མེ་ཉི་དང་ཚ་
བ་ཆེ་སར་ ོད་ གས་པ།  ག་ ལ་ ས་ ལ་ ེ་་ གས་པ་  
བཅས་ ིས་ ོང་གི་ཡོད། 

        བད་ཀན་ནད་ནི་རོ་མངར་ལ་ཁ་བ་ ས་པ་ ི་ཞིང་    
བསིལ་བའི་བཟའ་བ ང་རིགས་ཏེ།   ་ ང་།  ང་མོའི་    
བ ང་བ།  འོ་མ་ ང་མོ།   འ ག་ མ་ནང་གི་ཟས་རིགས།   
ེན་ཟས།  ོ་ ེ།   འ ག་ ི་བཅས་བ ེན་ གས་པ།  ས་པོ་

འ ལ་ ོད་མི་ ེད་པར་གནས་གཅིག་ ་ ོད་ཆེས་པ།  གཉིད་
ཉལ་མང་བ།  ཟས་ ེས་གཉིད་ཉལ་བ།  ་ ང་ལ་རེག་མང་
བ།  ན་གནས་དང་ ང་སར་ ོད་ གས་པ།  མང་ཟ་མང་ 
འ ང་ ེད་ གས་པ་བཅས་ ིས་ ོང་གི་ཡོད། 

ནད་ ་ིགནས་ ལ། 

ང་ནད་ནི་གཙ་བོ་ ས་ ི་པགས་པ་དང་ ་བ།  ས་པ།    
ཚགས་གཞི།  ིང་།  ོག་ ་ ད་ག ང་།  ་དཀར།  ལོང་ག་
བཅས་ལ་གནས་ཏེ་ཡོད་པས་དེ་དག་གི་ ང་ནས་སོ་སོའི་ ད་
ཆོས་དང་མ ན་པའི་ནད་ གས་ ོན་ ི་ཡོད། 

མ ིས་ནད་ནི་གཙ་བོ་ ག་དང་ ལ།  མཆིན་པ།  མ ིས་པ།  
་མ།  མིག་བཅས་ལ་གནས་ཏེ་ཡོད་པས་དེ་དག་གི་ ང་ནས་

སོ་སོའི་ ད་ཆོས་དང་མ ན་པའི་ནད་ གས་ ོན་ ི་ཡོད། 

བད་ཀན་ནད་ནི་གཙ་བོ་ ངས་མ་དང་ཤ།  ཚལ།  ང་།  ་
བ།  །  ེ།  མིད་པ།   ོ་བ།  ཕོ་བ།  མཆེར་པ།  མཁལ་མ་  
བཅས་ལ་གནས་ཏེ་ཡོད་པས་དེ་དག་གི་ ང་ནས་སོ་སོའི་ ད་
ཆོས་དང་མ ན་པའི་ནད་ གས་ ོན་ ི་ཡོད། 

                   ་ོའཁརོ་པད་ཚལ།                           Broccoli 

       མི་ ་ཡིན་ཡང་ནད་ཕོག་མི་འདོད་ལ་ནད་   
ཕོག་ ང་དེ་གསོ་བར་འདོད་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས།  
ནད་རིགས་གང་ཞིག་འགོག་བཅོས་ ེད་དགོས་ན་  
ནད་དེ་འ ང་བའི་ ་དང་།  ་དེ་ ེན་ཅི་ཞིག་གིས་
བ ངས་པ།   བ ངས་ཚར་པའི་ ེས་ ས་གནས་  
གང་ ་ནད་ གས་ ོན་ ལ་ ོར་ཤེས་ ོགས་ ང་ 
ཟད་ ་ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ཡིན། 

ནད་ ་ི ་ི །  

བོད་ ི་གསོ་རིག་ག ང་ ་ནད་ ི་ ་ལ་ཉེ་ ་དང་ 
རིང་ ་གཉིས་ཡོད།  རིང་ ་ནི་མ་རིག་པ་ལས་ ང་
བའི་འདོད་ཆགས་ཞེ་ ང་གཏི་ ག་ག མ་ཡིན་པ་ 
དང་།  ཉེ་ ་ནི་ ས་ཁམས་ལ་ ན་ ་གནས་པའི་  
ང་མ ིས་བད་ཀན་ག མ་ཡིན་པར་འདོད་ ི་ཡོད།
ིར་ ང་མ ིས་བད་ཀན་ག མ་དེ་ ན་ ན་གནས་
ངས་འོག་ཕན་ ན་ ོམས་ ིག   ཚད་འཛན།      

མཉམ་ལས་བཅས་ ས་ཏེ་ ས་སེམས་ ི་བདེ་ཐང་ 
ང་འཛན་ ེད་ ི་ཡོད།   འོན་ ང་ཟས་ ོད་དང་། 

གནམ་གཤིས་དང་སེམས་ཁམས་ ི་འ ར་བའི་ ེན་
ངེས་ཅན་ཞིག་འ ད་ཚ་རང་གི་རང་བཞིན་ལས་    
མང་ ་འཕེལ་བ།  ང་ ་ཟད་པ། ཡང་ན་ཕན་ ན་
འ གས་པར་ ར་ཏེ་ ང་ནད་དང་མ ིས་ནད།     
བད་ཀན་ནད་བཅས་འ ང་བའི་ ་ ེད་པ་ཡིན།    

ནད་ ་ི ོང་ ནེ། 

ང་ནད་ནི་རོ་ཁ་ཞིང་ ས་པ་ཡང་ལ་ བ་པའི་     

བཟའ་བ ང་རིགས་ཏེ། ཕག་ཤ  ར་ཡི་འོ་མ། ཀོ་ཕི། ཇ་ཐང་
གར་པོ།  ཤིང་ཏོག་མ་ ིན་པ།  ང་མོ་དང་འ ག་པའི་  
རིགས།  མ ོགས་ཟས།  ་རག   གཞན་ཡང་ཐ་མག་དང་ 
ག་ ས (drug)བ ེན་ གས་པ་དང་།   བསམ་ ོ་ 

བཏང་ གས་པ།  སེམས་ ག་ཆེན་པོ་ ས་པ།  ོ་ ང་ ེ་
བ།  ས་ཐང་ཆད་ གས་པ།  བཤལ་ ག་མང་ གས་པ།  

དངངས་ ག་ ེ་བ།   ཁོང་ ོ་ལང་མང་བ།  ག་ཤོར་མང་
བ།  ཆགས་པ་ ད་ གས་པ།  ཟས་བཅག་གཉིད་ཆད།     
ཟས་བ ད་མི་ ེང་བ།  བཤང་གཅིན་མཆིལ་ ད་སོགས་ 
བཀག་ གས་པའམ་བཙར་ གས་པ།   ོ་ ོང་ལ་འ ལ་
ོད་ ེད་ གས་པ།  ས་མཐོ་ ང་ གས་ཆེ་བའི་སར་ ོད་

ཆེས་པ་སོགས་ ིས་ ོང་གི་ཡོད། 

       མ ིས་ནད་ནི་རོ་ཚ་ ར་དང་ ས་པ་ ོ་ཞིང་ ོ་བའི་
བཟའ་བ ང་རིགས་ཏེ།   ཆང་དང་ཨ་རག  ཤ་ཚལ་དང་
མ་ཞག   ར་པན།   བཙང་ ོག་ལ་ ག   །   མ་   

ཚད་འཇོམས།  ིན་གསོད།   འ ་ ོབས་ ེད།  གཅིན་ ི་ཟ་
འི་ནད་ལ་ཕན།  ཝེ་བ ་ ན་  སི་(vitamin c) ཡི་འ ང་ 

ངས་གཙ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས།  ི་ གས་པས་ཝེ་བ ་ ན་ སི་
དང་ཁེ།    ཨེ་ ང་བའི་མི་ལ་ཕན་ཞིང་འ ས་ནད་ཀན་སར་  
ོན་འགོག་ ེད་པར་ཧ་ཅང་ཕན་པར་བཤད། 

དོ་ ང་།   བད་ཀན་ ང་བའི་ནད་རིགས་དང་ཝ་བའི་ནད་ 
ལ་གནོད། 

                                                                          
          <<བོད་ ི་གས་ོབ་རིག་པའི་འཚ་བ་ཟས་ ོམ་ལས་ ོ་ཚལ་ ི་
ཕན་ཡོན་དང་ལག་ལེན>> ལས་བ ས། 

མིང་གཞན།   ཐོ ་པད་ཚལ།   མེ་ཏོག་ ོ་ཚལ།    

ེ་ད ིབས།   འདི་ནི་དང་པོ་ཨི་ཊ་ལི་ ལ་ཁབ་ནས་   
དར་ཞིང་རི་ ེས་ལོ་འཁོར་པད་ཚལ་ ི་རིགས་ཤིག་ཡིན།
ེ་ ལ་མེ་ཏོག་པད་ཚལ་དང་འ ་མོད།  ལོ་མ་ ོ་ ང་

ལེབ་མོ་རིང་ ་བ ད་པའི་ད ིལ་ ་ ོང་ ང་ ང་ ་
ཡལ་ ན་མང་པོ་ ེས་པའི་ ེ་མོར།  ང་པ་ཟེ་ཞིབ་མང་
པོ་འཁོར་ནས་ ངས་ཏེ་ ོར་མོ་ཏོག་ད ིབས་ ་ ེ།    
གནམ་གཤིས་ ང་ ོ་བའི་ས་ ལ་ ་ ེ་ཞིང་། དེང་སང་
ཚལ་ཞིང་འདེབ་འ གས་ ེད་པས་ ོད་ བ་ཆེ། 

བེད་ ོད།  ོང་ ང་ཟེ་ཏོག་གཙང་འ ་ ས་ཏེ།  ་   

བཙའམ་བ ོ་གཡོ་ ེད་པ།  ང་ཚལ་ཡང་ ེད་ ང་། 

རོ་དང་ང་ོབ།ོ   རོ་མངར་ལ་ལན་ །   ངོ་བོ་ ང་བསིལ།

ཕན་ ས།   ག་དང་ ངས་ ོབས་ ེད།  ག་ ི་གར་
པོ་ ་བར་ ེད།  ིང་ནད་དང་མིག་གི་ ་འ ིབ་ ོན་  
འགོག་ ེད་པ།  ས་ ི་དང་པགས་པ་ ེ་ ང་།  གཉན་

གས་ོརིག     Sorig      
   བདོ་ ་ིགས་ོརིག་ལས་ནད་ འིི་ ་ ནེ་དང་གནས་ ལ། 



༥།  ེར་འ མས་ཀན་སར་ལ་ནད་ གས་ཡོད་དམ། 

ེར་འ མས་ཀན་སར་ཡོད་པའི་མི་ ོར་ཞིག་ལ་ནད་  
གས་ཅི་ཡང་མེད་མོད།  ོག་པར་དང་བ ག་ད ད་

གཞན་པ་ ེད་ བས་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ནད་ཡོད་
པ་ཤེས་ ི་ཡོད། 

       ེར་འ མས་ཀན་སར་ ི་ནད་ གས་ཐོན་ བས།
ནད་ གས་དང་མངོན་ཐེངས་གཉིས་ ེར་འ མས་    
ཀན་སར་གནས་གང་ ་ བ་ཡོད་མེད་དང་དེའི་ཆེ་    
ང་ལ་རག་ལས་ཡོད།  དཔེར་ན།  ས་པར་ཀན་སར་  
བ་ཡོད་ཚ་ན་ ག་ ོང་ཞིང་ ས་ཁོག་ཆག་གས་ཐེབས་

པར་ ེད་ བ།  ད་པར་ ེར་བའི་ཀན་སར་ ིས་མགོ་
ནད་དང་གཟའ་ ིབ།  ས་སེམས་བ ན་པོ་མེད་པའི་
ནད་ གས་འ ་མིན་ ོན་ ི་ཡོད།  ད གས་བ ེགས་ 
པའི་ནད་ གས་ཡོད་ཚ་ཀན་སར་ ོ་བར་ ེབས་པ་    
མཚན་ ི་ཡོད། ོད་ཁོག་ ོས་པའམ་མ ིས་པ་ཤ་སེར་
དང་མིག་སེར་ ནད་ གས་ཡོད་ཚ་ཀན་སར་མཆིན་པར་
བ་ཡོད་པ་མཚན་ ི་ཡོད། 

      མཚམས་རེར་མི་ཞིག་ལ་ཡོད་པའི་ཐོག་མའི་ཀན་  
སར་དེ་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ ི་ནད་ གས་ ེབས་   
ཚར་བའི་ ེས་ནས་བ ག་ད ད་ངོས་ ེད་ ང་བ་ཡང་
ཡོང་གི་ཡོད།  དཔེར་ན།  ེས་པ་ཞིག་གི་བསམ་སེ ་   
ཀན་སར་དེ་ད ི་ ས་ལ་བ མས་ཚར་ཡོད་ཚ་བསམ་  
སེ ར་ཡོད་པའི་ཐོག་མའི་ཀན་སར་ ིས་ནད་ གས་ཅི་
ཡང་མ་བ ན་གོང་ ེད་པར་ན་ ག་གཏོང་བ་ཡིན།   

 

༦།  ན་པས་ཐགོ་མའི་ཀན་སར་དང་ ེར་འ མས་   
ཀན་སར་གཉིས་ཇ་ི ར་ངོས་འཛན་ ེད་ ་ིཡོད། 

ཐོག་མའི་ཀན་སར་དང་ ེར་འ མས་ཀན་སར་གང་  
ཡིན་ངོས་འཛན་ཐག་གཅོད་ ེད་པར། ནད་ གས་ཆེད་
མཁས་ ན་པ་(pathologist) ཞིག་གིས་ ་མཐོང་ཆེ་ 

ཤེལ་འོག་ནས་ ན་ ི་དཔེ་མཚན་ཆ་ཤས་ལ་བ ག་  
ད ད་ ེད་དགོས།  ིར་དབང་ ེན་གང་ཞིག་ ་ཀན་
སར་ ང་ཡོད་པའི་ ་ ང་དེ་གནས་དེར་ཡོད་པའི་ ་  
ང་གི་ངོ་བོ་ལས་འ ར་ཏེ་ཡོད།   དམིགས་བསལ་    

བ ག་ད ད་ཡོ་ཆས་བེད་ ོད་ ིས་ནད་ གས་ཆེད་  
མཁས་ ན་པས་ཀན་སར་ ་ ང་དེ་གང་ནས་ཡོང་བ་ 
བཤད་ བ་ ི་ཡོད།  ཀན་སར་ ི་ ི་ནང་གཉིས་ནས་  
ེད་པའི་དན་ གས་དང་ཨན་ཊི་ཇིན་(marker or 

antigen) དེས་ཐོག་མའི་ཀན་སར་དེ་གནས་གང་ ་ 

ང་བ་ ོན་ བ། 

        ེར་འ མས་ཀན་སར་དེ་ཐོག་མའི་ཀན་སར་ ི་
ོན་དང་ཡང་ན་དེ་དང་ ས་མཉམ་ ེད་ བ་ལ།  ཡང་ 

༡།   ཅི་ཞིག་ལ་ཀན་སར་ཟརེ། 

ཀན་སར་(འདི་ལ་བོད་ ན་ ་འ ས་ནད་ཟེར) ནི་ནད་ 

རིགས་མང་པོར་འ ེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན།  ཀན་སར་   
ཚང་མ་དང་པོ་ ས་པོའི་དབང་ ེན་དང་ ང་ བ་ཆགས་
ེད་ ི་ ་ ང་ངམ་སལ་ (cell) ནས་མགོ་ ོམ་ ི་ཡོད།   

དབང་ ེན་དང་ ང་ བ་ ་བ ན་ཅན་ ི་ནང་ལོགས་  
ནས་ ེས་པའི་ཀན་སར་ལ་ ན་ ་མ ེགས་ཅན་ (solid 
tumor) ཟེར་ཞིང་།  གཤེར་ ག་གི་ ་ ང་ནས་ བ་པའི་ 

ཀན་སར་ལ་ལི ་ཀེ་མི་ཨ་(leukemia) །  ེ་མང་ ེ་ལོ་ ་ 
(multiple myeloma) དང་ཡང་ན་ལིམ་ཕོ་ ་ 
(lymphoma) ཟེར།                                   

             ིར།  ་ ང་ མས་ག གས་པོའི་དགོས་མཁོ་
ར་ཆེར་ ེད་ནས་མང་ ་འཕེལ་ ི་ཡོད་ལ།  ས་རིམ་  
ར་ ིང་པ་ཆགས་ཏེ་ཤི་འ ོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ ་ ང་ 

གསར་པས་ཤི་ཚར་པའི་ ་ ང་གི་ཚབ་ ེད་པ་ཡིན།  ཡིན་
ནའང་ག གས་པོ་ལ་དགོས་མཁོ་མེད་ ང་ ་ ང་གསར་
པ་རང་བཞིན་ ིས་ ེ་འཕེལ་ ེད་པ་དང་ ་ ང་ ིང་པ་ 
ཤི་དགོས་ ང་མ་ཤི་བར་ ོད་ ི་ཡོད།                         
            ་ ང་འཐོལ་བ་དེ་དག་གིས་ ས་ལ་ ང་ བ་
ོག་པོ་ ེ་བར་ ེད་པས་དེར་འ ར་ ོག་གམ་ ན་ཞེས་  

ཟེར།  ན་ མས་ཀན་སར་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་གཉིས་ཀ་
ཡོད།  ཀན་སར་མིན་པའི་ ན་ནི་ག གས་པོའི་གནས་   
གཞན་པ་ལ་ བ་མི་འ ོ་བར་གནས་གཅིག་ ་ ོད་ཅིང་ 
ོག་ལ་ཉེན་ཁ་དེ་ཙམ་མེད།  ཀན་སར་ཡིན་པའི་ ན་ནི་ 

ག གས་པོའི་གནས་གཞན་ལ་ བ་འ ོ་བ་དང་ ོག་ལ་  
ཉེན་ཁ་ཡོད་ ིད།                                                 
             

༢།  ཅི་ཞིག་ལ་ཐགོ་མའི་ཀན་སར་ཟེར། 

ཀན་སར་ནི་ག གས་པོའི་ཆ་ཤས་དང་དབང་ ེན་གང་  
ང་ཞིག་ ་ ེ་ བ།  ཐོག་དང་པོར་ ང་བའི་ ན་ ོག་དེ་ེ

ལ་ཐོག་མའི་ཀན་སར་རམ་ཐོག་མའི་ ན་ཟེར།  ག གས་ 
པོའི་གནས་གང་ ་ཡོད་པ་དང་ ་ ང་རིགས་གང་ཞིག་ 
ནས་ ེས་པ་ཡིན་མིན་ལ་གཞི་བཞག་ནས་མིང་འདོགས་  
ེད་ ི་ཡོད།                                                       

                                                                     
༣།  ཅི་ཞིག་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ཟརེ་རམ།  དེ་ཇ་ི ར་ 
འ ང་ངམ། 

ེར་འ མས་ཀན་སར་ཟེར་ན་ཀན་སར་ ས་ ི་གནས་   
གཞན་ལ་བ མ་པའམ་ བ་པ་ལ་གོ་དགོས།   ཀན་སར་ ་
ང་ མས་ཐོག་མའི་ ན་ ོག་ནས་ཁ་ ལ་ཏེ་ ག་དང་ 
ེན་ འི་ཁོངས་གཏོགས་ནང་འ ོ་འ ལ་ ེད་ ི་ཡོད།    

( ེན་ ས་ ་ ང་བཟོ་འདོན་དང་ཉར་ ང་།  ེལ་འ ེན་
ས་ཏེ་གཉན་ཁ་མི་ཆགས་པར་འགོག་ ང་ ེད་ ི་ཡོད) 

དེ་ ར་ཀན་སར་ ་ ང་ མས་ ས་པོའི་གནས་གཞན་ལ་
བ་པའམ་ ེར་འ ོ་ཡི་ཡོད།                                  

 ཀན་སར་ ་ ང་རང་གནས་ནས་དབང་ ེན་
གཞན་ཞིག་ ་ བ་ ེ་དེར་ ན་གསར་པ་ཆགས་ཚ།  ན་
གསར་པ་དེ་ནི་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ཡིན། ེར་འ མས་
ཀན་སར་ནང་གི་ ་ ང་ མས་ཐོག་མའི་ ན་ ོག་ནས་ 
ང་བ་ཡིན་པས།  དཔེར་ན།  ་མའི་ཀན་སར་ ོ་བའི་   

ནང་ ་ བ་ཚ།  ོ་བར་ ང་བའི་ཀན་སར་དེ་ ོ་བའི་ ་ 
ང་ནས་ ང་བ་མ་ཡིན་པར་ཀན་སར་ཅན་ ི་ ་མའི་ ་
ང་ནས་ ང་བ་ཡིན། འདི་ ་བའི་ ོ་ནད་ནི་ ོ་བའི་ཀན་

སར་མིན་པར་ ེར་འ མས་ཅན་ ི་ ་མའི་ཀན་སར་ཡིན། 
ཆེ་མཐོང་ ་ཤེལ་ཡིས་བ ས་ཚ།  ོ་ནང་གི་ ེར་འ མས་
ཅན་ ི་ ་མའི་ཀན་སར་ ི་ ་ ང་དེ་དག་ ་མ་རང་ ་ 
ཡོད་པའི་ཀན་སར་ ི་ ་ ང་དང་གཅིག་འ ་ཡོད།        
                                                                      
   ༤།  ཀན་སར་ ས་གནས་གང་དང་གང་ལ་ བ་འ ་ོཡ་ི
 ཡོད་དམ། 

ཀན་སར་ ་ ང་ མས་ ས་ ི་གནས་གང་སར་ བ་ བ་
ལ། ཐོག་མའི་ ན་ ི་ཉེ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་ ེན་ ་ཁག་ལ་
( ོག་པོ་རིལ་རིལ་ཅན་ ི་ཤ་ཤ་ ེན་ ) ཡང་ཡང་ བ་  
འ ོ་བ་ཡིན།  འདི་ལ་ ེན་ ་དང་འ ེལ་བའི་ནད་དམ་ཉེ་
གནས་ ི་ནད་ཟེར།  ཀན་སར་དེ་ཐོག་མའི་ཀན་སར་ ང་
གནས་ནས་ཐག་རིང་བའི་དབང་ ེན་དང་ ེན་ ་ཁག་ལ་
བ་ཡོད་ཚ་དེ་ལ་ ེར་འ མས་ཀན་སར་(Metastatic 

cancer) ཞེས་འབོད།  འདི་ལ་ ན་པ་ཚས་མཚམས་རེར་ 

རིང་གནས་སམ་ཐག་རིང་ཀན་སར་ཞེས་ཟེར། 

       མ ེགས་ག གས་ཅན་ ི་ ན་མཐོང་ ེར་འ མས་
ཀན་སར་འ ང་ ལ་ནི་ ོ་བ་དང་ ས་པ། མཆིན་པ། ད་
པ་བཅས་ཡིན།  ཀན་སར་ཁ་ཤས་ ས་གནས་ཚང་མ་མིན་
པར་གནས་ ེ་ ག་ལ་མ་གཏོགས་ བ་ ི་མེད།  དཔེར་ན། 
ོ་བའི་ཀན་སར་དེ་ ད་པ་དང་ ས་པར་ བ་འ ོ་བ།    
ང་གི་ཀན་སར་མཆིན་པར་ བ་འ ོ་བ། ེས་པའི་བསམ་

སེ ་ཀན་སར་ ས་པ་ཁོ་ནར་ བ་འ ོ་བ།  ་མའི་ཀན་ 
སར་ ིར་བཏང་ ས་པ་དང་ ོ་བ།  མཆིན་པ།  ད་པ་ཁོ་
ནར་ བ་པ་ ་ ་ཡིན།   ཡིན་ནའང་ཀན་སར་འདི་དག་ 
ས་གནས་གཞན་ལ་ཡང་ བ་ བ་པ་ཡིན།   

        ག་གི་ ་ ང་ མས་ ས་ཡོངས་ལ་འཁོར་ གས་
ེད་ ི་ཡོད་པས།  ཀན་སར་ཡོད་པ་བ ག་ད ད་ངོས་   

འཛན་ ེད་ བས་ལི ་ཀེ་མི་ཨ་དང་ ེ་མང་ ེ་ལོ་ །     
ལིམ་ ྤོ་ ་ཀན་སར་ ི་ ་ ང་ མས་ ས་གནས་གཅིག་ ་
འ ས་ ོད་མི་ ེད།  ན་ ོག་གི་ ་ ང་ མས་ ག་དང་
ེན་ ་རེ་ ང་།  མཆིན་པའམ་ ས་པ་ ་ འི་ ས་ ི་ཆ་ 

ཤས་ནས་ ེད་ བ།  ེར་འ མས་སམ་ བ་ ངས་འདི་ 
རིགས་ལ་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ཞེས་མི་འབོད། 

   རེ་འ མས་ཀན་སར་ (Metastatic cancer) རོ་ ་ིཤསེ་ ། 
    ༢ 

           གསོ་རིག་གསར་འ ིན།                   ི་ལོ ༢༠༠༩            ད ར་ཁ། 

འ ོས་ཤོག་ངོས་  ༤  པར། 



 ཀ་མ་ོམལེ།  Chamomile 

             ཝ་ེབ ་ ན་ས།ི     Vitamin  C 

ནད།  ཆམ་ནད།  མགོ་བོའི་གཞོགས་ ེད་ན་བ།  གཞང་  
འ མ་དང་ ་རིགས།  ་མཚན་ན་བ།  ཕོ་བ་མི་བདེ་ཞིང་
ོ་འ ོག་ ེད་པ།  བད་ཀན་ ག་པོ།  ིས་པའི་བཤལ་   

འ །  པགས་ཚད་དང་པགས་ནད་ཟ་ ོང་བཅས་ལ་ཕན་
ཞིང་།  བ་ ོགས་ ལ་ ་འདི་ནི་ ས་ ོད་སེམས་བདེར་
གཏོང་བའི་རང་ ང་ ན་ ་མཆོག་ ་ ར་བ་ཞིག་ལ་    
བ ི་བས་ ན་ཇར་ ོད་ བ་ཆེ།         

ོད་ ངས་དང་ ན་ཚད།   མེ་ཏོག་ མ་ ོབ་ ིས་ཇ་    
ངས་བཟོ་བ།   ན་ཆང་ ེ་ཊིན་ ་ཆིར་ (tincture)   

བཟོ་བ། ཡང་ན་ ེ་ ་བཟོས་ཏེ་ ས་ ི་ལ་ ག་དགོས། 

དོ་ ང་།   ངས་ ག་ཞན་པ་དང་མགོ་ ་འཁོར་བ།  ང་
ཁ་མཐོ་བའི་རིགས་ལ་གནོད། 

                                                                      
      David Frawley & Vasant Lad “The Yoga of 
Herbs” དང་NCCAM “Herbs at Glance” དང་ John 
Lust “The Herb Book” བཅས་ལ་ད ད་གཞི་ ས། 

ན་ ོད་མངི་།   Camomile, Ground apple, May-
weed, Pineapple weed                           
ལ་ཊིན་མངི་།  Matricaria recutita,  Chamomilla 
recutita  

ན་ ོད།     མེ་ཏོག    

འདི་ཡི་ ེས་ ལ་འ ང་ ངས་མི་འ ་བ་ལ་བ ེན་ནས་ཪོ་
མན་(Roman) ཀ་མོ་མེལ་དང་འཇར་མན་(German)
ཀ་མོ་མེལ་རིགས་གཉིས་ལ་ད ེ་ཡོད།   འདི་གཉིས་ཀར་ 
ཕན་ཡོན་གཅིག་མ ངས་ཡོད་མོད་ཨ་རིའི་ ལ་ ་འཇར་
མན་ཀ་མོ་མེལ་ ོད་ བ་ཆེ།  གཙ་ཆེར་ ན་ཇ་ཆེད་བེད་ 
ོད་ ེད་ཅིང་ཨ་རིའི་ཇ་ཁང་མང་ཆེ་བའི་ནང་ཡོད།         

ེ་ད ིབས།  འདི་ནི་ལོ་མང་ ེ་བའི་ ་ མ་ ང་ ་ཞིག་ ེ
ཡོ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ ོད་ ང་ ོམས་པའི་ས་ ལ་ ་ ེ།  
ང་ཨ་མེ་རི་ཀར་འདེབས་འ གས་ ས་ཏེ་དར་ བ་ཇེ་  

ཆེར་ ར།  ་བ་ ་ལ་ཚགས་ཅན་ཨ་ར་འདོགས་པ།  ོང་
ང་ ་ཅན་ཡལ་ག་མང་པོ་ ེ་བ།   ལོ་མ་ ང་ལ་ ་ཞིབ་ཁ་

ོད་རེས་མོས་ ིས་ ེ་བ།   ོང་ ང་གི་ ེ་མོར་མེ་ཏོག་
གི་ཟེ ་འ ་སེར་པོ་འདབ་མ་དཀར་པོ་མང་པོ་འཁོར་
ནས་བཞད་པ་ཞིག་ཡིན 

རོ་དང་ང་ོབ།ོ  རོ་ཁ་ལ་ ང་ཚ་བ།   ངོ་བོ་བསིལ། 

ཕན་ཡོན།   ཚད་ ང་གིས་གཉིད་མེད་པ།  སེམས་ ག་
ང་ཁ་མཐོ་བ།  སེམས་འཚག་ཟང་ཟིང་ ེད་པ།  ིང་

ང།  ས་ཐང་ཆད་པ།  སེམས་ ག་པ།  པགས་འོག་ ག་
འ ར།  ིལ་ ག་འདོན་པ།  ས་པགས་ལ་ ག་ཐིག་    
ཆགས་ ་བ།  ས་ཚགས་ལ་ ོས་ ག་ ག་པ།  ་ ག་    
བ ར་བ།   ངས་ ག་ཞན་པ་ ེ་ ས་ གས་མེད་པར་  
ཐང་ཆད་པ།  མདངས་ ོབས་ཞན་པ།  ནད་རིགས་འགོ་  
ཕོག་ ེད་ ་བ།  ་ཁ་སོས་དལ་བ་བཅས་ ི་མངོན་ གས་
ཡོང་གི་ཡོད། 

མང་ གས་པའ་ི ོན། 

མགོ་ན་བ།  ངོ་གདོང་དམར་རིལ་ཆགས་པ།  གཅིན་ཁ་ ི་
བ།  ་ ད་ ་ན་འ མ་ ེད་པ།  ང་བཤལ་བ།  ཞེ་མེར་
ང་ཞིང་ གས་པ།  མགོ་ཡོམ་འཁོར་བ་བཅས་ཡོད། 

ཉནེ་གཟབ། 

ཝེ་ ོབས་ ན་སི་མི་འ ོད་པའི་རིགས་ ིས་འ ང་མི་ ང་།
ེག་ནད་དང་མཁལ་ ོ།  གས་ ས་མང་ གས་པའི་   

ནད་གཞི་ཡོད་རིགས་ ིས་སོ་སོའི་ ན་པ་ལ་ལམ་ ོན་ ་
དགོས།                                                     

ལོ་ན་ ༥༥ ཡན་ལོན་པའི་ ན་པ་ མས་འཚ་བ ད་      
འདང་ངེས་མེད་ ས་ ོབས་ ང་འཛན་ ེད་པའི་ཝེ་བ ་
ན་འདི་དགོས་གལ་ཧ་ཅང་ཆེ།  

        

          H. Winter Griffith “Minerals Supplements & 
Vitamins” ནས་ ར་ ིག་ ས། 

འ ང་ ངས། 

ོ་འཁོར་པད་ཚལ།   ལོ་འཁོར་པད་ཚལ།  ོ་ལོ་ ོན་པོ།  
ན་ ་ཤིང་ཏོག  (grapefruit) །   བ ལ་ ེ་སོས་ ག 

(brussels sprout) །  ཤིང་ཏོག་གྷོ་ཝ།  ཀེལ་ཚལ (kale) །   

ལིམ་ །  ཚ་ ་མ་དང་དེའི་བ ང་ །  ཨ་ །  པ་པི་ཡ།    
ཞོག་ཁོག  པ་ལག   འ ི་ཏ (strawberry) །  ོ་མ་ ོ།   

ཊན་ཇི་རེན་ཚ་ ་མ (tangerine)                               
                                                                      
ཕན་ཡོན། 

ག་ ་ ང་རིགས་དང་སོ་ ིལ་བཅས་ ི་ ས་ ོབས་ ེད། 
གས་ (iron) ཁམས་འདོན་ལེན།  ་དང་མེས་འཚག་ ་ 

གསོ།  ས་ཆག་མ ད་གསོ་ ེད།  scurvy ནད་གཞི་ 
འགོག་གསོ་ ེད་པ།  ས་ལ་ གས་ཁམས་ཟད་ ེན་ ིས་ 
གཉིད་མེད་རིགས་ལ་གཉིད་ ོང་བ།  གཅིན་ལམ་གཉན་ 
ཚད། འ ོར་ ེད་ ི་ ས་ ོབས་ ེད་པ། ཀལ་ མ་
(calcium) ས་ཆ་འདོན་ལེན་ ེད་པ།  ཆམ་ནད་ ོན་ 

འགོག   ག་ ི་གར་པོ་ ་ ་གཏོང་བ།  ིང་ནད་ ོན་   
འགོག  ཆང་རག་དང་ ག་ ས་ ི་གནོད་པ་ ང་ ་      
གཏོང་བ།  མ་ འི་ནད་དང་པགས་ནད།   ཡ་མ་ ་ བ། 
ངས་ ག་ ེད་པ།  འ ས་ནད་ཀན་སར་ ོང་ ེད་ ོན་ 

འགོག་ ེད་པ།    མཁལ་ ོད་ ེན་ འི་(adrenal gland)
ེད་ལས་ ེད་པ་བཅས་ལ་ཕན།   

མི་ ་ལ་ཕན་ནམ། 

ཀ་ལོ་རེ་ (caloric) འམ་འཚ་བ ད་ ིས་མ་འདང་བ།   

ལོ་ན་ ༥༥ ཡན་ལོན་པའི་མི།  ཆང་རག་དང་ ག་ ས་
ཚད་མེད་ ོད་མཁན།   ནད་གཅོང་ཅན་དང་ ིངས་ 
ཚད་ཡོད་མཁན།   ཨེཙ་ནད།  ཚ་བ་མཐོ་བ།  ོ་གཅོང་

ི་ ི་ནད། ེ་ ོད་ ེན་ འི་(thyroid) ེད་ལས་ 

འཕེལ་བ།  ང་ གས་ནང་ ན་རིང་བ ད་པ།  ན་
རིང་སེམས་ ག་གིས་མནར་བ།   གཤག་བཅོས་ ས་ཏེ་
ན་རིང་སོང་མེད་རིགས།  ཕོ་བ་ ་ལོང་གི་ཆ་ཤས་   

གཤག་བཀོག་ ས་ཡོད་རིགས།  མེ་ཡིས་འཚག་པ་དང་
བ བ་ ོན་གསར་པའི་རིགས།   མཁལ་མའི་ ེད་ལས་
ཉམས་པ་ (dialysis) ཡོད་རིགས།  ས་ ོར་ཁོར་ ག་ 

ནང་ལས་ཀ་ ན་རིང་ ེད་མཁན།   འགོ་ནད་རིགས་ 
ཕོག་ཡོད་མཁན་བཅས་ལ་ཕན་ཆེ། 

ང་ གས་པའ་ི ོན། 

ིལ་ནད།  ཤ་ ིམ་ ེད་ལས་ཉམས་པ།  ིལ་ ོས།  སོ་

            ༣ 

           གསོ་རིག་གསར་འ ིན།                   ི་ལོ ༢༠༠༩            ད ར་ཁ། 



ན་ ་ ན་ ནི་ཁང་།      Medicine Buddha Healing Center 
      ལོ་བ ་ ོན་ ི་ད ར་ད ིལ་ཚ་བ་ཆེ་བའི་ཉིན་ཞིག  ཞིང་
གཤེགས་ འི་ ་ ན་བ ན་འཛན་ཆོས་ གས་མཆོག་གིས་ཨ་
རིའི་ཝི་སི་ཀོན་སིན་མངའ་ ེའི་ ོ་ བ་ ལ་ ི་ཤིང་ ོང་དང་
ཞིང་ཁས་ཁེངས་པའི་སི་པི་རིན་གྷི་རིན་ (Spring Green) ་ 

ཡོད་ཅིང་།  ི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་དགེ་ ན་
ར་པ་ཌོའན་ ནེལ་སོན་(Duane Nelson) དང་དམའ་འ ིང་ 

ོབ་ འི་དགེ་ ན་ ར་པ་མེ་རོན་  ནེལ་སོན་ (Marion 
Nelson) གཉིས་ ིས་གསར་འ གས་ ས་པའི་མ་ཧ་ཡ་ན་ 

ནང་ཆོས་བ ི་གནས་ (Mahayana Dharma Foundation) 
ཞེས་པར་གཟིགས་བ ོར་གནང་བཞིན་ཡོད།  ཁོང་གིས་ཌོའན་
དང་ ་རོན་ ནེལ་སོན་གཉིས་ལ་ ིང་འཇགས་ཉམས་དགའ་ 
ཞིང་ ་ན་ ག་པའི་ས་ཆ་འདི་ནས་ནང་ཆོས་དང་བོད་ ན་  
ིས་ཨ་རིའི་མི་དམངས་ལ་ཞབས་འདེགས་ ་ས་ཞིག་འ གས་
བ་ན་ཨང་ཞེས་ག ངས་པ་དང་།  ལ་འདིའི་ཞི་འཇམ་    

མཛས་ ག་གིས་ཁོང་གི་ཡིད་དབང་འ ོག་པར་བཤད། 

          མེ་རོན་རང་ཉིད་ལ་ལོ་མང་གོང་ནས་ ་་དཀར་ནད་
གཞི་ཞིག་ཡོད་པ་ ི་ གས་ ན་བཅོས་གང་མང་བ ེན་ཡང་ 
ཕན་ཐོགས་མ་ ང་བར།  བོད་ག ང་ ན་ ིས་ཁང་གི་ འི་  
་ ན་བ ན་འཛན་ཆོས་ གས་དང་ ན་པ་གཞན་ཁག་ཅིག་

གིས་ ན་བཅོས་ ས་ཏེ་ ག་ ེད་གང་འཚམས་ ང་ཞིང་ལོ་ 
རེར་ ་གར་ལ་བོད་ ན་བ ེན་ག གས་ཆེད་འ ོ་བ ོད་      

ཐེངས་རེར་ ེད་དགོས་ ང་ཡོད།   

        ི་ལོ་ ༢༠༠༢  ལོ་ ོད་ཅིག་ལ་ཌོའན་དང་ ་རོན་ 
ང་ནས་ འི་ ་ ན་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་ གས་

རེ།  ི་ནང་མི་རིགས་མང་པོར་བོད་ ན་ ིས་ཕན་ཐོགས་
རེ་ཡོང་བའི་རེ་འ ན་བཅངས་ཞོར་བོད་ག ང་ ན་ ིས་

ཁང་དང་ ང་འ ེལ་ཐོག་ཨ་རི་ ལ་ ་བོད་ག ང་ ན་ 
ིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་ ན་ཁང་ཐོག་མ་དེ་ ན་ ་ ན་ 
ིན་ཁང་(Medicine Buddha Healing Center) ཞེས་པ་ 

གསར་འ གས་ ་ ་ ས།  འི་ ་ ན་མཆོག་གིས་ ན་
ཁང་གསར་འ གས་ ་ འི་ཐད་ཁོང་གི་ཚ་མོ་ཡང་ཆེད་ 
གཏོང་གནང་ཞིང་།  བོད་ག ང་ ན་ ིས་ཁང་གིས་བོད་
ི་གསོ་རིག་འདི་བཞིན་ བ་ ོགས་ ལ་ ་དར་ ེལ་གང་

ལེགས་ཡོང་ཆེད་ཐོག་མར་ད་ འི་ ་ ན་ཞབས་ ་ ན་ 
རམསཔ་ ་བ་ ོལ་མ་དང་ ན་པ་བ ན་འཛན་ གས་པ། 

ན་པ་ཀ ་ ོལ་མ་ག མ་རིམ་བཞིན་ཆེད་གཏོང་གིས་ 
ི་ནང་མི་ ་མང་པོར་ ན་བཅོས་ ས་ཤིང་མཐོ་ ོབ་   

དང་ ན་ཁང་།  རིག་ག ང་བ ི་གནས་ཁག་ལ་བོད་ ན་
ཐོག་གཏམ་བཤད་ ིལ་ ོག་ ་ཆེ་ ེལ་ བ་པ་ ང་ཡོད། 

        ས་འ ར་དང་བཅས་བོད་ག ང་ ན་ ིས་ཁང་
གིས་ ན་ ིས་ཁང་རང་ལ་ ན་པས་འདང་གི་མེད་པར་ 
བ ེན་ ི་ལོ་ ༢༠༠༦  ཙམ་ནས་ ན་ ་ ན་ ིན་ཁང་ལ་
ན་པ་གཏོང་ ་མཚམས་འཇོག་ ས། ཡིན་ནའང་གསོལ་
ན་མཁོ་ ོད་ ་མ ད་ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།  ི་ལོ་ 

༢༠༠༧   ཡི་ལོ་ད ིལ་ཙམ་ནས་ ན་རམས་པ་གཡང་    
འ མ་ ལ་ ིས་ ན་ ་ ན་ ནི་ཁང་དང་མལ་ཌི་སིན་
ོང་ ེར་གཙ་ ས་ཨ་རིའི་མངའ་ ེ་ཁག་ཅིག་ ་བོད་   
གས་གསོ་ད ད་ ི་ལག་ལེན་ ་མ ད་ ེད་ ས་ཡོད།  

         ཌོའན་དང་ ་རོན་ ནེལ་སོན་གཉིས་ནང་ཆོས་   
ཉམས་ལེན་དང་དར་ ེལ་ ེད་པར་ གས་ ང་ཆེ་ཞིང་ 
ལ་ ང་གཞན་ ི་ ལ་ཐོན་དངོས་རིགས་ལ་དགའ་མོས་

ངོ་ ོད་ ེད་པར་དོ་ ང་ཆེ་ ེན།  མ་ཧ་ཡ་ན་ནང་ཆོས་  
བ ི་གནས་དང་ ན་ ་ ན་ ིན་ཁང་གི་ ེང་གོ་ལའི་   
ཞིང་ཁམས་(Global View) ཟེར་བའི་ཚང་ཁང་ཞིག་ ོ་ 

འ ེད་ ིས་བོད་དང་ ་གར།   བལ་ ལ།   ཨིན་ ་ཉི་ཞི་
ཡ་ ལ་ཁབ་ ི་ཐོན་ ས་ ་འཛམས་ནང་འ ེན་ ིས་ཨ་
རིའི་མི་དམངས་ལ་ངོ་ ོད་ཚང་འ ེམས་ ང་ ེད་བཞིན་
ཡོད།      

Mailing Address: 
Sorig 

P.O. Box  5371 
Madison, WI 53705  USA 
sorighealth@gmail.com 

 
Sorig Newsletter is 
published biannually by 

Medicine Buddha Healing 
Center,  

6595 Clyde Rd.  
Spring Green,  

WI 53588 USA 

གས་ོརིག་གསར་འ ིན་ནི་བོད་ གས་དང་ ི་ གས་
ི་གསོ་ད ད།   ན་ཟས།   འ ོད་བ ེན་ ོར་ ི་  

གསར་འ ར་བཅས་བོད་པར་ངོ་ ོད་ ས་ཏེ་བོད་  
མིའི་ ས་སེམས་ ི་བདེ་ཐང་ཡར་ ས་དང་བོད་ ི་ 
གསོ་རིག་འ ོད་བ ེན་ ི་ ་གཞག་གོང་འཕེལ་     
གཏོང་བར་བ ོན་པའི་ ེང་ ེགས་ཤིག་ཡིན།  གསར་
འ ིན་འདི་ ན་ ་ ན་ ིན་ཁང་གིས་ལོ་རེར་ཐེངས་
གཉིས་རེར་དཔར་ ན་ ེད་ ། 

ོམ་ གི་པ།            གཡང་འ མ་ ལ། 

ོམ་ གི་ཚགས་མ།ི   ་བ་རི་ ག  བ ་ཤིས་ ་མོ། 
བ ན་འཛན་ གས་པ།  བ ན་འཛན་མཐའ་ཡས།   

ན་ ་ངོ་ཁ་ཤས་དང་ལོ་ངོ་ཁ་ཤས་ ི་ ེས་ནས་མ་གཏོགས་ཤེས་
ི་མེད།  ཀན་སར་ ི་ ན་བཅོས་ ས་ཚར་བའི་ནད་པ་ཞིག་ལ་
ན་གསར་པ་ ང་ཡོད་ཚ་མང་ཆེ་བ་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ 

ཡིན་པ་ལས་ཐོག་མའི་ཀན་སར་མིན། 

༧། ཐོག་མའ་ིཀན་སར་མེད་པར་ རེ་འ མས་ཀན་སར་འ ང་
གི་ཡདོ་དམ། 

འ ང་གི་མེད།   ེར་འ མས་ཀན་སར་དེ་ ན་ ་ ས་གནས་
གཞན་ཞིག་གི་ཀན་སར་ ་ ང་ནས་ བ་འཕེལ་འ ོ་ཡི་ཡོད།  
ཀན་སར་ནད་པ་མང་ཆེ་བར་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ཡོད་པ་  
ཤེས་ ོགས་ ང་བ་དང་ཐོག་མའི་ཀན་སར་གང་ ་ ང་བ་    
ཡང་ ེད་ ི་ཡོད། ཐོག་མའི་ཀན་སར་དེ་ཚད་ ་ཁང་གི་བ ག་
ད ད་དང་ ོག་པར།  ེད་ཐབས་གཞན་དག་བ ད་ནས་    
བཙལ་འཚལ་ངོས་འཛན་ ེད་དགོས། ཡིན་ནའང་ནད་པ་ ང་
ཤས་ཤིག་ལ་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ཡོད་པ་ངེས་ ེད་ ང་ ང་
བ ག་ད ད་ཇི་འ ་ ས་ ང་ཐོག་མའི་ཀན་སར་མི་ ེད་པ་ 
ཡང་ཡོང་གི་ཡོད།  ནད་ གས་ཆེད་མཁས་ ན་པས་ ན་ ོག་
དེ་ ེར་འ མས་ཀན་སར་ཡིན་པ་ཤེས་ ི་ཡོད།  གང་ཡིན་ཟེར་
ན་ ན་ ོག་ཡོད་པའི་དབང་ ེན་ནང་གི་ ་ ང་དེ་ ་ ང་དེ་
་ ང་གཞན་དང་མི་འ ་བ་ཡོད། ན་པས་ཐོག་མའི་ཀན་   

སར་དེ་མི་ཤེས་པའམ་ཡང་ན་གབ་པ་(hidden) ཡིན་པ་དང་། 

ནད་པར་ཐོག་མའི་འ ང་ ངས་མི་ཤེས་པའི་ཀན་སར་ 

{cancer of unknown primary origin (CUP)}ཞེས་འ ེལ་བ ོད་ 

ེད་ ི་ཡོད། དེང་ ས་ནད་གཞི་བ ག་ཐབས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡར་ ས་
་འ ོ་ ས་ཡིན་པས་ཐོག་མའི་འ ང་ ངས་མི་ཤེས་པའི་ཀན་སར་ ི་

ནད་པའི་ ངས་འབོར་ཇེ་ ང་ ་འ ོ་བཞིན་ཡོད།   

༨།  ེར་འ མས་ཀན་སར་ནད་ལ་ ན་བཅོས་ཡོད་དམ།          

ཀན་སར་ ས་གནས་གཞན་ལ་བ མས་ཡོད་ བས། ས་ ོར་བཅོས་ 
ཐབས་(chemotherapy) དང་འོད་འ ེད་བཅོས་ཐབས (radiation) ། 

ངས་ ེད་བཅོས་ཐབས(Biological therapy)།   ཧོར་མོན་བཅོས་ 

ཐབས(hormone therapy)།  གཤག་བཅོས།  ་འ ག་བཅོས་ཐབས་ 

(cryosurgery)།  དེ་དག་མཉམ་ ེབ་ ས་ཏེ་ ན་བཅོས་ ེད་ ི་ཡོད། 

ན་བཅོས་ ི་འདེམ་ཁ་ནི་ཐོག་མའི་ཀན་སར་དེ་རིགས་ཅི་ཞིག་ཡིན་  
མིན་དང་།  ེར་འ མས་ཀན་སར་ ི་ཆེ་ ང་དང་གནས་ ལ། ནད་པ་
རང་གི་ལོ་ཚད་དང་ ན་ ན་ ས་ཁམས་བདེ་ཐང་།  དེ་ ་ ན་བཅོས་
ཇི་ཞིག་ ས་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་རག་ལས་ཡོད། ཐོག་མའི་འ ང་ ངས་
མི་ཤེས་པའི་ཀན་སར་ཅན་ ི་ནད་པའི་ཐོག་མའི་ཀན་སར་དེ་བཙལ་  
འཚལ་ངེས་ ེད་མ་ ང་ ང་ནད་གཞི་དེ་རང་ལ་ ན་བཅོས་ ེད་ ིད་
པ་ཞིག་ཡིན།  ན་བཅོས་ ེད་པའི་དམིགས་ ལ་ནི་ཀན་སར་ ངས་ 
འཛན་ ་ ་དང་ཡང་ན་ནད་ གས་ ང་ ་གཏོང་བ་དང་ ན་བཅོས་
ལས་ ང་བའི་ ར་ཕོག་ ང་ ་གཏོང་ ་དེ་ཡིན།                          

       National Cancer Institute ་ ་གནས་ www.cancer.gov/
cancertopics/factsheet/Sites-Types/metastatic ནས་བ ས་ཏེ་བ ར། 

ཤོག་ངོས་ ༢  འ ོས། རེ་འ མས་ཀན་སར་་་ 


