
བསམ་སའུ་དང་ཕོ་མཚན་གི་ནད་། Disease bsam
sel in men(including prostatitis, 

prostate adenoma)

ན་རམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ ལ་བཟང་།

བདོ་ཀ་ི ན་རངི་ཁང་།

ས་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ་བ་ ༥ ཚསེ་ ༢༣།

Dr. Tsultrim kalsang 
(Materia Medica Department )
Men-Tsee-Khang. 
Email: drkalsang70@gmail.com



བསམ་སེའུ་ང་ོབོ། སོད་ ག་གི་ཡ་གལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀེའི་ལེ་འོག་ཏུ་ར་ར་ག མ་

འདུས་མདོའི་ར་མདུད་ཤ་རེན་ལར་ཆགས་པ་ཡིན། ས་ བ་ཀི་སྒལ་ཚིགས་བཅུ་ག མ་

པ་བསམ་སེའུ་དང་འབེལ་བའི་གསང་དམིགས་ཤིག་རེད།

བསམ་སེའུ་ནས། ས་ཟུངས་བདུན་ཏེ། དངས་མ་དང་། ཁག ཤ། ཚིལ། རུས། ང་།

ཁུ་བ། ས་ཟུངས་བདུན་གི་ཕི་མ་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་གསགོ་པ་སོད་ཅིག་ཡིན།

བསམ་སེའུའི་ངོ་བོ་དང་བེད། Nature of seminal 
vesicle & its functions 



བེད་ལས། ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་གསོག་པའི་སོད་ཡིན་ཏེ། ཕ་ཡི་

ཁུ་བས་རུས་པ་ ད་གཞུང་སེད། མ་ཡིན་ ་མཚན་ཤ་ཁག་དོན་སོད་

སེད། ཅེས་ག ངས།

ལྒང་པ། (urinary bladder) དབིབས་ལ་བལོས་ནས་བཏགས་པ་སོད་ ག་གི་ཡ་

གལ་དི་ཆུའི་བསགས་སོད་ཀི་མིང་།

བེད་ལས། ས་ཀི་ཆུ་ཁམས་གི་སགིས་མས་འདི་ཉིད་དགང་བ་ལར་དུ་གནས་པའི་ཆ་

ནས་དེ་ལར་བཏགས།



ཕི་ གས་ལས། The prostate gland རནེ་བུ། ད་ེགནས་ས་ལྒང་ནང་དུ་

གཅནི་མར་གཏོང་བ་དང་། Bladder (Urethra) ད་ནས་གཅིན་བབའམ་

གཏོང་བ་ཡིན། མིང་གཞན་ (vesicular or seminal glands) སེ་བ་ཕོའི་
དཔིད་སྒོ་ནས་ ད་ཕོ་མཚན་ནང་རེན་བུ་གཉིས་གནས་ཡོད།

བེད་ལས། The prostate gland རནེ་བུ། ཁམས་དཀར་པོ་(semen) པོ་

བཟོ་ཐུབ་པ་དང་ཁམས་དེ་དག་བཅུད་དང་ ན་བཟོ་བ་དང་ ་པོར་བཟོ་བ་བེད་པ་ཡིན།



ཕི་ གས་ལས། Seminal vesicle བསམ་སེའུ་ང་ོབོ།

Seminal vesicles བསམ་སེའུ། དེ་ལ་མིང་གཞན་
(vesicular or seminal glands) སེ་བ་ཕོའི་དཔདི་སྒ་ནས་ ད་ཕོ་མཚན་

ནང་རེན་བུ་གཉིས་གནས་ཡོད།

བེད་ལས། རེ་བུ་དེ་གཉིས་སེ་བ་ཕོའི་ཁམས་དཀར་པོ་ཁུ་བ་(Semen ) སེལ་ཀི་ ་

ངས་མ་བསགས་པ་དང་། ཁུ་བ་དཀར་པོ་ ་ཆ་༧༠ཙམ་གསགོ་པ་སོན་ཐུབ་པ་ཡིན།



ཕོ་མཚན་གི་ནད། (Male genital disorders 
includes Prostatitis, Prostate adenoma) 

� ། ཆགས་པ་མང་དུ་སད་དགས་པ་དང་། ་མས་རེག་པ་སེ་ ་མ་ཟུག་པ་དང་ ་མས་འདུད་

བ ར་ཤོར་བ། བཤང་གཅི་དང་ཁུབ་བའི་ གས་འ ང་བཞནི་དུ་བཀག་པ་དང་། མི་འ ང་བ་བཞིན་

དུ་བཙིར་བ་བཅས་ཀིས་ཕོ་མཚན་གི་ནད་འ ང་། ཡང་། ཟས་སོད་དམན་ ག་ལོག་པ་དང་གདོན་

སོགས། ཐུར་སལེ་ ང་འ གས་ན་ ང་དེ་ཉིད་དང་པོའི་ལམ་མིན་པའི་ ིག་པར་ཞུགས་ཏེ་ ངས་པར་

བེད་དོ།

� ིག་ ག་ནི་ ་མ་དང་། གཅིན། ཚིལ་སོགས་ ིག་པའི་ནང་དུ་ གས་པའམ་ ིག་པའི་ནང་ཆ་ཤས་

ངས་ནས་ཆེར་ ས་པ།

�སིང་པོ་བ ས་པ་ལས། ཆུ་སོ་ ིག་པར་ཕིན་དང་། ིག་པར་ ་བའི་ར་དག་ནི། བཙིར་ནས་ ིག་པ་

པགས་པ་དང་། འཕེལ་ཞིང་ ིག་ གས་ཉིད་དུ་བེད།



prostatitis ནད་དེ་མང་ཆེ་ལོ་ན་༤༠ཡན་མང་ ང་བ་ཡིན།

་རནེ་གཙ་ོ ད་ལས་ག ངས་པ་བཞནི། མང་མཐོང་ཕ་ོམཚན་ནད་གི་དབ་ེབ།

�དབ་ེབ། སོས་ཟིན། འ མ་པ་ཅན། མདུད་འད་དང་། བས་འབར། ་མ་ཅན་དང་ ་ཡོད།

�སོས་ཟིན། གོ་དོན། མཚན་མ་ལ་སོ་ བ་པ་ལ་བུར་པགས་པ་འགས་ཤིང་། ཁག་འཛགས་པའི་ཕོ་
མཚན་གི་ནད།

�སོས་ཟིན་མ་རིས་པའི་ཕི་མ་བཞི་དང་སོས་ཟིན་ ང་ལས་འ ར། མཁིམ་པ་ལས་ ར་བ། ཁག་ལས་

ར་བ། བད་ཀན་ལས་ ར་པ། འདུས་པ་ལས་ ར་བ་སེ་བསོམས་པས་ཕོ་མཚན་ནད་རིགས་ མ་པ་

དགུ་ཡོད།



ཕོ་མཚན་ནད་གི་དབ་ེབ།

�དབ་ེབ། སོས་ཟིན། འ མ་པ་ཅན། མདུད་འད་དང་། བས་འབར། ་མ་ཅན་དང་ ་ཡོད།

�སོས་ཟིན། གོ་དོན། མཚན་མ་ལ་སོ་ བ་པ་ལ་བུར་པགས་པ་འགས་ཤིང་། ཁག་འཛགས་པའི་ཕོ་
མཚན་གི་ནད།

�སོས་ཟིན་མ་རིས་པའི་ཕི་མ་བཞི་དང་སོས་ཟིན་ ང་ལས་འ ར། མཁིམ་པ་ལས་ ར་བ། ཁག་ལས་

ར་བ། བད་ཀན་ལས་ ར་པ། འདུས་པ་ལས་ ར་བ་སེ་བསོམས་པས་ཕོ་མཚན་ནད་རིགས་ མ་པ་

དགུ་ཡོད།



�ནད་ གས།

�སོས་ཟིན་ ང་ལས་ ར་བའི་ནད་ གས། ཕོ་མཚན་ ག་དུ་འ ེང་བར་སོད་པ་དང་ཕིའི་པགས་པ་འགས་པར་

བེད།

�སོས་ཟིན་མཁིས་པ་ལས་ ར་བའ་ིནད་ གས། ཕོ་མཚན་མདོག་དམར་པོར་བས་ནས་ ངས་ལ་ཚ་བ་སེ་བ་དང་།

�སོས་ཟིན་ཁག་ཏུ་ ར་བའི་ནད་ གས། ཕོ་མཚན་ཁག་ལས་ ར་བ་ནི་འ མ་པ་ནག་པོ་ཁག་དང་བཅས་དོན་

ནས་འཛག་པ་བེད།

�སོན་ཟིན་བད་ཀན་ལས་ ར་བའ་ིནད་ གས། མཚན་མ་གཡའ་བ་སེ་ཟ་འ ག་བེད་ཅིང་ ངས་ལ་ལི་སང་

འཆར་བ་ཡིན།

�སོས་ཟིན་འདུས་པ་ལས་ ར་བའ་ི གས་ནད་ན།ི ིག་པ་ ངས་པ་ ག་དཀའ་སེ་ ག་ཏུ་ ིན་པར་བཀའ་བ་

ཡིན།



ནད་ གས།

� འ མ་པ་ཅན་གི་ནད་ གས། འ མ་པ་ཅན་ནི་འ མ་པ་མང་པོ་ཡུངས་དཀར་འད་བས་ བ་པར་ ར་བ་ཡིན།

� མདུད་པ་འད་བའ་ིནད་ གས། ཕོ་མཚན་གི་པགས་པ་ཕིར་ལོག་ཅིང་མདུད་པ་ལར་ ངས་ལ་ ་བ་འ ང་།

� སོས་ཟནི་ཁག་ཏུ་ ར་བའ་ི གས། ཕོ་མཚན་ཁག་ལས་ ར་བ་ནི་འ མ་པ་ནག་པ་ོ ྒ་དང་བཅས་དོན་ནས་འཛག་པ་བེད།

� སོན་སནི་བད་ཀན་ལས་ ར་བའ་ི གས། མཚན་མ་གཡའ་བ་སེ་ཟ་འ ག་བེད་ཅིང་ ངས་ལ་ལི་སང་འཆར་བ་ཡིན།

� ལྒང་པའ་ིའབས་ཀ་ི གས། ཆུ་འགགས་ཤིང་ལྒང་པར་ན་ཟུག་ཆེ་བ་། ཆུ་སོ་ཏེ་གཅིན་ལམ་གི་རེ་མོར་་ན་བ་སོགས་ ང་བ།



• སོས་སིན་གསར་དུས། འ མ་ར་གཉིས་ལ་གཏར་ག་གདབ། ཕི་ ད་ནི་ནེ་རུ་ ོན་པོས་

ཙན་དན་དཀར་པོ་དང་། ཏིག་ཏ་ ་རུ་ར་སེ་བསིལ་བའི་ ག

• ིན་ནས། ངས་པ་དང་འ མ་པ་ མས་ ག་ཏུ་ ིན་ནས་བ ོལ་ལ་མར་དང་ ང་རི་

དང་ཏིལ་བཅས་བ ལོ་བ་ ག ཡང་ན། ང་མ། སེང་ཕོམ། ོང་རོས། བཙག་དང་། བ་ །

མག་མཚུར། ག་ ེལ། སེར་ཁ ྜ། ་ ། མ་ ། ཧ་རེ་ ་ཀ་སེ་མ་ནུ་ ་ མ་འདི་ མས་ཀི་

ཕེ་མ་ ང་དང་ ར་བ་ ག་པས་སོས་ཟིན་གི་ར་འཚོ་བར་བདེ།

• ཡང་ན་ ་གསར་གི་ནང་དུ་འབས་བུ་ཨ་བར་ ར་ག མ་

ནུས་ ན་བ ེགས་པའི་ཐལ་བ་མར་དང་ ར་བ

་ ག་པར་བ།

གས་ོཐབས་སམ་ ན་བཅོས་བེད་ཐབས།



• ང་ལས་ ར་བའི་ནད་བཅོས་ཐབས། སེང་ཕོམ་སེ་ཞུ་མཁན་མར་དང་ ར་བ་ ག།

• མཁིས་པ་ལས་ ར་བའི་ནད་བཅོས་ཐབས། ག་བུར་དང་ཙན་དན་དཀར་པོ་
གཉིས་ཀི་ ེ་གུ་ ག།

• ཁག་ལས་ ར་པར་བའི་ནད་བཅོས་ཐབས། རུ་ འི་ཕེ་མ་བ་ཤ་ཀའི་ཁུ་བས་ ག

• བད་ཀན་ལས་ ར་བའི་ནད་བཅོས་ཐབས། ་རུ་ར་དང་ ང་རི་ ར་བ་ ག

• འདུས་པ་ལས་ ར་བའི་ནད་བཅོས་ཐབས། ར་སིའི་གསོ་ཐབས་ལར། ཐོག་མར་
ངས་པ་གཞོམ། བར་རུ་རེད་པ་ ངས། ཐ་མ་ཤའུ་གསོ་བ་བཅས་ཀི་གསོ་ཐབས་ ར།

བེ་བག་ནད་ཀ་ིབཅོས་ཐབས།



• འ མ་ཅན་གི་ནད་བཅོས་ཐབས། འ མ་པ་ཅན་ནི་འ མ་པ་ མས་ ང་བུས་བཞར་

ལ་དེ་ཕིན་ར་ལ་སོགས་ལ་སོགས་པ་སོན་ཟིན་གི་གསོ་བ་ལར་བུར་བཅོས་དགོས།

• མདུད་འད་ མ་ ག་མཉེ་ཞིང་དལ་ལ་གསོ། མདུད་འད་ལ་ མ་ ག་པའི་རེས་
ལག་པས་དལ་བུས་མཉེ་ཞིང་ མ་ ན་གི་བདུག་པ་བས་ན་ཞི་བར་འ ར་ཡིན།

• བས་འབར་གི་བཅོས་ཐབས། ་གུ་ལག་ བས་ ོ་སོག་ཙམ་ མ་ གས་པས་བུག་

པ་བརགང་ཤིང་གསལ་ལ་དེས་མ་ཕན་ན་གཙགས་བུས་དལ་ལ་གས།ོ

• ་མ་ཅན་གི་གསོ་ཐབས། ་རུ་ར་དང་ ང་རི་ ར་བ་ ག



• ་རནེ། ་རེན་ཟས་སོད་གདོན་དང་ཐུར་སེལ་ ང་། ལམ་ལོག་ ིག་པར་ཞུགས་ཏེ་ ངས་

པར་བ།ེ

• དབ་ེབ། ང་ལ་ རདང་། མཁིས་པ་པ་ལ་ ར་པ། བད་ཀན་ལས་ ར་པ། ཚིལ་ལས་ ར་

པ། གཅིན་ལས་ ར་པ། ་ གས་ལས་ ར་པ་བཅས་ ག

• གས། ད་ལས། དེ་ གས་ ང་ ར་ག་ོབུར་གང་ ས་ན། ཞེས་པ། ༡ ང་གི་རང་བཞིན་

ཡང་གཡོ་སོགས་ཀིས་གོ་བུར་དོན་མེད་གང་ཞིང་ ས་ཏེ་ན་ཟུག་གཏོང་བ། ང་ ར་ ལ་

པ་གང་འད། རེག་ན་ བ་ཅིང་ ་མེ་ན།

• ༢ མཁསི་ ར་དམར་ཞངི་དདོ་ཆ་ེ ག ཞེས། མཁིས་པའི་རང་བཞིན་ཚ་ ོ་སོགས་ཀི་

ངས་མདོག་དམར་ཞིང་ཚ་ལ། དོད་སོབས་ཆེ་བས་ ག་ཏུ་འ ལ་བའོ།

ིག་ གས་ཀ་ིནད་གས་ོབ།



• ༣ བད་ཀན་ཟུག་ཆུང་ ང་ཞངི་ལ་ིལ་ ། ཞེས་པ་སེ། བད་ཀན་གི་རང་བཞནི་ལི་བསིལ་

སོགས་ཀིས་ན་ཟུག་ཆུང་ལ་ ང་ཞིང་ལི་བ་དང་ ་བས་ ག་ཏུ་མི་འོང་། ཇི་ ད་དུ། བད་

ཀན་ལས་བསིལ་ལིང་ཞིང་ མ། གཡའ་ཞིང་ ་ལ་ནད་ཚབས་ཆུང་།

• ༤ ཚལི་ ར་ ང་ཞངི་མཇམ་ལ་རྒ་པ་དཀའ། ཚི་ལས་ ར་པ་གསང་སོ་དེ་རེག་ཚེ་ ང་

འཇམ་ལ། ག་ཏུ་ཁུག་པར་དཀའ་བའ།ོ ཇི་ ད་དུ། ཚིལ་ ར་ ིག་ གས་བད་ཀན་འད།

།འཇམ་ཞིང་ཏ་ལའི་འབས་བུར་མཚུངས།



• ༥ གཅནི་ ར་ གིའགོ་འཁོར་ ངས་ ལ་ཆུང་འད། གཅིན་ལས་ ར་པ་ ིག་འོག་གི་ཁ་

འཁོར་ མས་ ངས་ཏེ་རལ་པ་ཆུས་བཀང་བ་འད་བ་འ ར་བའ།ོ དེ་ཡང་། གཅིན་གནག་

པ་ལ་བ ེན་པ་ མས། གཅིན་པས་འ ང་བར་ཏེ་འ ར་ཏེ། །རལ་པ་ཆུ་ཡིས་གང་བ་ལར།

གཡོ་འ ར་ནད་དང་བཅས་ཤིང་འཇམ། གཅིན་འགག་པ་དང་ ིག་པ་ཡི། འོག་ཏུ་ ངས་

པར་བེད་པར་འ ར།

• ༦ ་ གས་ ང་གསི་ ་མར་ད གས་ ར་ཏེ། ས་ེས་ གི་པར་འཕུལ་ལ་ས་ོཞངི་གཟརེ།

ས་དང་བཅས་ཤངི་བཅུག་ཀང་ ར་འ ང་འ ར། ་ གས་ནི་ ང་གིས་ ་མ་ད གས་

པར་ ར་ཏེ། སེ་ས་ནས་ཐུར་དུ་ ིག་པར་འཕུལ་བ་ལ་ ོ་ཞིང་གཟེར་བ། ས་དང་བཅས་

ཤིང་ནང་དུ་འཕུལ་ནས་བཅུག་ཀང་ ར་འ ང་བར་འ ར་བ་དེ་དག་གི་ ག་ཡོད་དོ།



• བཅསོ་ཐབས་ ང་ ར་ཤངི་མངར་འཇམ་ར་ིབཏང་། མ་དུགས་བ ་མཉ་ེ ན་མར་རསེ་

ལ་ ར། ང་ལས་ ར་པར་ཤིང་མངར་དང་མར་གསར་ ར་བའི་འཇམ་རི་བཏང་ཤིང་
འབའ་ཆའམ་མར་དང་ཕེ་ ར་བའི་འོལ་ ོམ་གི་ མ་དུགས་དང་འ ་མར་གི་བ ་མཉེ་་

དང་ར་བ་ འི་ ན་དཀར་རེས་ལ་ ར་ནད་གཏོང་ངོ།

བཅོས་ཐབས་བསན་པ།



• བད་ཀན་སརེ་པ་ ང་ ད་བཅ་ོབ ད་བ གེ། མས་དུགས་ ནི་བ་ ག་ནས་ར་ ས་བ།

བད་ཀན་ལས་ ་པར་སེར་པའི་ཕེ་མ་དང་ ང་། བ་བཅནི་དང་ ར་བ་ ད་ལ་ཚིགས་པ་
བཅོ་བ ད་པ་བ ེག་ཅིང་དོད་ཀི་ མས་དང་ ོ་བ ོས་པའིདུགས་ཀིས་ ིན་པར་བས་ལ་

ག་ཏུ་གུགས་ནས་ར་ ས་བ་བའོ།

• ཚལི་ ར་བ་ེརུག་བ ད་པའ་ི མས་ཀསི་བདུག བས་མདེ་ གས་དལ་ཚལི་ ང་ར་ད ས་

བཙམེ། ངོ་རསོ་ ག་ ལེ་སསོ་དཀར་པ་ིཔ་ིལངི་། ག་ོཕ་ེཏལི་མར་ ག་ཅངི་ མ་དུགས་བ།

ཚིལ་ལས་ ར་བེ་རུག་(Eloshltzia ciliata ) དང་། སང་སོས། (Nadostachys

jatamanis,, བག་ཞུན། Mineral excudate ཡུང་བ། Curcuma longa སེ་བ།
(Berberis sp. ཨ་རུ་ར།(Terminalia chebula) བར་རུ་ར།་(Terminalia belerica) 

ར་རུ་ར།(Phyllanthus emblica )ག ་བཅས་བེ་རུག་བ ད་པའི་ མས་ཀིས་བདུག་པ་

དང་།



� ཚལི་ ར་བ་ེརུག་བ ད་པའ་ི མས་ཀསི་བདུག བས་མདེ་ གས་དལ་ཚལི་ ང་ར་ད ས་

བཙམེ། ངོ་རསོ་ ག་ ལེ་སསོ་དཀར་པ་ིཔ་ིལངི་། ག་ོཕ་ེཏལི་མར་ ག་ཅངི་ མ་དུགས་བ།

ཚིལ་ལས་ ར་བེ་རུག་(Eloshltzia ciliata ) དང་། སང་སོས། (Nadostachys

jatamansi བག་ཞུན། Mineral excudate ཡུང་བ། Curcuma longa སེ་བ། (Berberis

sp. ཨ་རུ་ར།(Terminalia chebula) བར་རུ་ར། (Terminalia belerica) ར་རུ་

ར།(Phyllanthus emblica )ག ་བཅས་བེ་རུག་བ ད་པའི་ མས་ཀིས་བདུག་པ་དང་།



� ིག་ གས་ བས་མེད་པར་པགས་པ་དལ་ལ་ཚིལ་བུ་ ང་ར་བ ས་ནས་བཙེམ་དགོས་ཏ།ེ

ཡང་ན་ ོང་རོས། ག་ ེལ། སོས་དཀར། པི་པི་ལིང་། གོ་ཕེ་སེ་བསེ་ཤིང་དཀར་པོའི་
འབས་བུ་མ་ནུ་ ་ མ་ཡང་ཟེར་་དེ་དང་ཏིལ་མར་ མས་མ་གསོ་ནར་དུ་ ག་ཅོང་འབའ་

ཆའམ་ མ་དུགས་བ།

� གཅནི་ ར་ ང་སར་ཕུག་ལ་ར་ལར་གས།ོ སྒོ་ང་ ངས་ན་ར་ཡི་ཐག་པ་བ གེ། གཅིན་

ར་ལ་དང་པོ་ མ་ ག་ཡོས་དུགས་བ། ང་སར་ཕུག་ལ་ར་ལར་གསོ། སྒོང་ང་སེ་ ིག་

པའི་འབས་བུ་ ངས་ན་རའི་ཐག་པ་སེ་ ་ནག་གི་ར་བ ེག་པའ།ོ



� ་ གས་ར་བ་ ་ཡི་ ན་མར་ ར། འཇམ་ར་ིདུགས་བསནེ་ནང་བཅུག་ ་ལམ་བ གེ མ་

ཞ་ི ནི་ལག་ ས་པ་བཅད་ལ་བ གེ ་ གས་ལ་ཕི་ ད་ལར་ར་བ་ འི་ ན་མར་ ར་བ་

དང་། འཇམ་རི་ཕི་ ད་ལར་ ེ་འཇམ་ ོར་བ་དང་དུགས་ཀི་རིགས་བསེན་ལ་ནང་དུ་ལག་

པས་བཅུག་སེ་དཔོ་འགོ་འབུར་པའི་ ་ལམ་མེ་བཙས་བ གེ་དགོས།




