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རོྩམ་ཡིག་འདིའི་ནང་དུ་མིའི་ལུས་པོ་དང་དྟེའི་གྲུབ་ལུགས་ལ་རོབ་

ཙམ་གྟེང་རྒྱུ་དང་། ལུས་ཀི་འགོག་སྲུང་མ་ལག་དང་དྟེའི་གྲུབ་ཆ་ཁག 

བྱྟེད་ལས་བཅས་ལ་ཞིབ་ཙམ་གྟེང་རྒྱུ་ཡིན། དྟེ་བཞིན། ང་ཚོའི་ལུས་ལ་

བཙན་འཛུལ་དང་ནད་རིགས་བསྐྟེད་མཁན་གི་སྐྟེ་ལྡན་ཕ་རབ་ཁག་

དང་། དྟེ་དག་ལ་ཕར་རོལ་བྱྟེད་མཁན་གི་དྟེང་རབས་གསོ་རིག་གི་སྨན་

རྫས་ཀི་ངོ་བོ་དང་བྱྟེད་ལས་སོགས་ལ་ཡང་རོབ་ཙམ་གྟེང་རྒྱུ་ཡིན།

རྩོམ་ཡིག་འདི་<<གཙང་སྦྲ་ནི་ཚན་རིག་ཅིག་ཡིན་>>ཞྟེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། དཔད་གཞི་དང་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

གཞན་ཁ་གསབ་ཀིས་ཕོགས་སྒིག་དང་རྩོམ་སྒྱུར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།

Hygiene is a Science 卫生是一门科学
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མྱིའྱི་ལུས་པོ་དང་། བྟེད་ལས། 

མི་དང་། ཁྱི། ར་དང་བོང་བུ། སག་དང་གཟིག གང་ཆྟེན་དང་ཙི་ཙི། གོག་མ་དང་ཉྭའི་རིགས་སོགས། མདོར་

ན་སོག་ལྡན་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་ཚང་མའི་ལུས་ཀི་གཞི་རྩའི་

གྲུབ་ཆ་ནི་ཕ་ཕུང་ཡིན། དྟེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མིའི་རིགས་རྫས་

(genes)དང་སོག་ཆགས་གཞན་གི་རིགས་རྫས་བར་འདྲ་བའི་

ཆ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ལས་འདྲ་བའི་ཆ་ཤས་ཆྟེ། དཔྟེར་ན། ཨ་

རིའི ་རྒྱལ་ཡོངས་མིའི ་རིགས་རྫས་ཞིབ་འཇུག་ལྟྟེ ་གནས་

(NHGRI)ཀིས་“སྦྲང་མ་དང་མིའི་རིགས་རྫས་གཉིས་བར་འདྲ་

བའི་ཆ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་ཡོད་”1 ཟྟེར།  མི་དང་འབྲས་རོག་གཅིག་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། དྟེ་གཉིས་ཉྟེ་འབྲྟེལ་

ཡིན་པའི་བསམ་བོ་འཁོར་རྒྱུ་ནི་ཆྟེས་དཀོན་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་རྟེད། ཡིན་ན་ཡང་། “མི་དང་འབྲས་གཉིས་

ཀི་རིགས་རྫས་བཞི་ཆ་གཅིག་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་ལ། མཚུངས་ཆོས་འདིས་དུས་ཡུན་ལོ་ངོ་ཐྟེར་འབུམ་

གཅིག་ཚེག་དྲུག་(1.6 billion) གི་ཡར་སྔོན་དུ་སོག་ཆགས་ཚང་མ་དང་རྩི་ཤིང་སྟེ། སྐྟེ་དངོས་ཡོངས་ལ་

ཐུན་མོང་གི་མྟེས་པོ་ཞིག་ཡོད་མོང་བའི་དན་རགས་རྟེད།”2 

སྐྟེ་དངོས་འཕྟེལ་འགྱུར་རིག་པས་སྐྟེ་དངོས་ཡོད་ཚད་ཕ་ཕུང་རྐྱང་པ་ཅན་གི་སྐྟེ་ལྡན་ཕ་རབ་ནས་རིམ་

བཞིན་འཕྟེལ་འགྱུར་ཕིན་ལུགས་འགྟེལ་བཞིན་ཡོད། ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། འཇིག་རྟེན་འདིའི་ཐོག་གི་སྐྟེ་

དངོས་ཏྟེ། སྐྟེ་ནས་འཚར་ཞིང་རས་ནས་འཆི་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་། དབུགས་གཏོང་ལྟེན་དང་ཟས་ལ་

བརྟེན་པའི་སྐྟེ་ལྡན་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་མཚོའམ་ཆུའི་ནང་ནས་ཕ་ཕུང་གཅིག་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྟེ་ལྡན་ཕ་རབ་

ཐོག་མར་བྱུང་བ་དྟེའི་སྟེང་ནས་རིམ་བཞིན་འཕྟེལ་འགྱུར་སོང་བ་རྟེད། ཕ་ཕུང་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའི་

སྐྟེ་ལྡན་ཕ་རབ་ཐོག་མར་བྱུང་དུས་ནི་“རགས་རྩིས་བྱས་ན་ལོ་ངོ་ཐྟེར་འབུམ་གསུམ་ཚེགས་ལྔའམ་

(3500000000) ཡང་ན་ལོ་ངོ་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གི་ཡར་སྔོན་ཡིན་པ་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་དོན་

གསར་པས་གཏན་འབྟེབས་བྱས་ཡོད།”3

1  Author Unknown, (Last updated: Nov. 3, 2015), Comparative Genomics. National Human 
Genome Research Institue’s Website. Retrieved Sept. 12, 2016 from https://www.genome.
gov/11509542/comparative-genomics-fact-sheet/ 
2  Carl Zimmer, (2013), Genes Are Us. And Them. National Geographic.125(07)  
3  Ker Than (May 14, 2010) All Species Evolved From Single Cell, Study Finds. National 
Geographic News Website. Retrieved September 14, 2016 from http://news.nationalgeograph-
ic.com/news/2010/05/100513-science-evolution-darwin-single-ancestor/ 

ཕ་ཕུང་དཔྟེ་རྱིས།
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Human Body            人体

མིའི་ལུས་པོ། 

དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་མིའི་ལུས་པོ་ཟྟེར་དུས་ཕི་རོལ་ནས་མཐོང་ཐུབ་པའི་གྲུབ་ཆ་རགས་པ་ཚོ་སྟེ། མགོ་དང་། 

མགིན་པ། རྐང་ལག གོད་པ་སོགས་ལ་གོ་བ་ལྟེན་པ་རྟེད། ཡིན་ན་ཡང་། གཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་རགས་པ་འདི་

དག་ནི་ཆྟེས་རོག་འཛིང་ཆྟེ་ཞིང་། ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་ཡན་ལག་གཞན་དང་དྟེ་དག་གི་མ་ལག་ཁག་ལ་

བརྟེན་ནས་ལས་ཀ་བྱྟེད་བཞིན་ཡོད། སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་ལུས་ཀི་མ་ལག་(system 系统 ) ཁག་ཅིག་

ལ་རགས་ཙམ་བལྟ།  

འཁོར་བསྐོད་མ་ལག (Circulatory System 循环系统)

མ་ལག་འདིའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་ལུས་པོའི་ཁྱོན་དུ་ཁྲག་དང་། བཅུད་རྫས། 

འཚོ་འཛིན་རླུང་། ནག་རླངས་ཉིས་འགྱུར།(carbon dioxid 二氧化碳) ཧོར་

མོན་སྐུལ་རྫས་སོགས་འགྟེམ་སྟེལ་བྱྟེད་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། འཁོར་བསྐོད་མ་ལག་འདིར་

སིང་དང་། སོད་རྩ། འཕར་རྩ། ཁྲག་རྩ།  ཁྲག་བཅས་ཚུད་ཡོད། 

འཁོར་བསྐོད་མ་ལག་ནང་གི་གཙོ་བོ་སིང་ཡིན། སིང་གིས་ཉིན་རྟེའི་ཆུ་ཚོད་ཉྟེར་བཞིའི་རིང་ལུས་པོའི་

ཁྱོན་དུ་ཁྲག་སྐྟེལ་འདྲྟེན་བྱྟེད་དགོས། ཁྲག་དྟེ་སིང་ནས་ལུས་པོའི་ཁྱོན་དུ་སྐྟེལ་བ་ལ་ཁྲག་རྩ་དགོས། མངར་

ཆའི་རིགས་ཚོད་མྟེད་རོལ་བ་དང་། ཐ་མག་འཐྟེན་པ་བཅས་ཀིས་སིང་གི་ན་ཚ་དང་། ཁྲག་རྩ་འགག་པའི་

ནད་གཞི་བསྐྟེད་པ་ཡིན། འཁོར་བསྐོད་མ་ལག་གི་བདྟེ་ཐང་སྲུང་དགོས་ན། ༡ ཐ་མག་སོང་། ༢ ཀུ་ཤུ་སོགས་

ཤིང་ཏོག་རིགས་དང་། སྔོ་ཚལ་རིགས་མང་པོ་བཟའ་དགོས། ཁྲག་ཤྟེད་ལ་དུས་རྒྱུན་ནས་ཉམས་ཞོགས།

གལ་སིད་ང་ཚོས་མི་དར་མ་ཞིག་གི་འཁོར་བསོྐད་མ་ལག་ནང་གི་རྩ་ཆྟེ་ཆུང་ཚང་མ་ལྷན་དུ་

མཐུད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། དྟེའི་རིང་ཚད་ལ་སྤི་ལྟེ་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཡོད། རྩ་ཕན་རྣམས་ཀི་ཁོག་

པའི་ཆྟེ་ཆུང་ནི་ང་ཚོའི་སྐྲ་ཉག་ཅིག་གི་བཅུ་ཆའི་གཅིག་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཁྲག་དམར་ཕ་ཕུང་

གཅིག་གི་ཆྟེ་ཆུང་ཡང་ཧ་ལམ་དྟེ་ཙམ་ཡིན། དྟེ་ལྟའི་རྩ་ཕན་ཞིག་འགག་པས་ཀང་ང་ཚོར་བོ་

ཡིད་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་སྟེར་ངྟེས་པ་མ་ཟད། སོག་ཉྟེན་ལ་ཡང་ཐུག་པ་རྟེད།
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འཇུ་བྟེད་མ་ལག (Digestive System 消化系统)  

ཕན་ཚུན་སྦྲྟེལ་ནས་ཡོད་པའི་མ་ལག་ཁག་ཅིག་མཉམ་ལས་ཀིས་ཟས་

རིགས་ཞིབ་མོར་འཐག་པ་དང་། ཟས་བཅུད་ཀི་དྭངས་མ་ལྟེན་པ། 

སིགས་མ་ཕིར་འདོན་བྱྟེད་པའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པ་རྟེད། མ་ལག་

འདིར་ང་ཚོའི་སོ་དང་ལྟེ་ཚུད་པའི་ ཁ་དང་། མིད་པ། གོད་པ། རྒྱུ་མ། 

ལོང་ག་(རྒྱུ་ཆྟེན་ཡང་ཟྟེར།) གཞང་སོ(rectum直肠) གཞང་སོ་

སོགས་ཚུད་ཡོད།  མཆིན་པ་དང་གཤྟེར་རྟེན་(Pancreas 胰腺) 

གཉིས་ཀིས་འཇུ་བྱྟེད་སྨིན་རྫས་མཁོ་འདོན་བྱྟེད་པ་ཡིན་པས། འཇུ་

བྱྟེད་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་ལས་གནས་གལ་ཆྟེན་འཛིན་ཡོད། 

ནང་ཟགས་མ་ལག (Endocrine System 内分泌系统) 

མ་ལག་འདིར་ཁྲག་ལམ་དུ་ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་མཁོ་འདོན་བྱྟེད་མཁན་

གི་རྟེན་བུ་(gland 腺) བརྒྱད་པོ་ཚུད་ཡོད། ཁྲག་ནང་དུ་སྟེབས་པའི་

ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་འདི་དག་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གཞན་དུའམ། 

ཕུང་གྲུབ་(tissues 组织)ཁག་ཏུ་བསྐོད་ནས་ཟས་སོགས་རྫས་རིགས་

ཞིབ་འཐག་དང་། འཚར་བསྐྟེད། འདོད་པའི་བྱྟེད་ལས་སོགས་ལུས་ཀི་

བྱྟེད་སོ་འདྲ་མིན་ལ་བཀོད་འདོམས་བྱྟེད་པ་རྟེད། 

མིའི་འཇུ་བྱྟེད་མ་ལག་ནི་འབུ་ཕ་(bacteria 菌)ས་ཡ་སོང་ཕག་མང་པོའི་ཁྱིམ་གཞི་ཡིན། འཇུ་བྱྟེད་མ་ལག་ནང་གི་འབུ་ཕ་ས་ཡ་

མང་པོ་དག་ཕིར་བཏོན་ནས་རྒྱ་མར་ཚད་ན་རྒྱ་མ་གསུམ་ལོངས་ངྟེས། འབུ་ཕ་འདི་དག་གིས་མི་ཞིག་གི་མི་ཚེའི་ཧིལ་པོའི་བདྟེ་ཐང་

ལ་ཤུགས་རྐྱྟེན་ཆྟེན་པོ་ཐྟེབས་པ་ཡིན་པས། གཉན་འཇོམས་སྨན་(antibiotic 抗生素)རིགས་ཟ་རྐྱང་བྱས་ན་ང་ཚོར་དགོས་ངྟེས་

ཅན་ཡིན་པའི་འབུ་ཕ་འདི་དག་ཀང་གསོད་པ་ཡིན་པས། བདྟེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཚབ་ཆྟེན་སྐྟེལ་བ་རྟེད། ངྟེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། 

འབུ་ཕ་ཡིན་ཚད་མིའི་བདྟེ་ཐང་ལ་གནོད་པའི་ངྟེས་པ་མྟེད་པ་མ་ཟད། འབུ་ཕ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་སྲུང་སྐོབ་བྱྟེད་པ་ཡིན།

རྟེན་བུ་བརྒྱད་པོ་ནི། ཀླད་སྦུག་འགོ་མ་(Hypothalamus 下丘脑)དང་། ཐང་འབྲུ་རྟེན་བུ། (Pineal Gland  松果体) 

པི་ཅུ་རྟེན་བུ། (Pituitary Gland  垂体) ཨོལ་རྟེན། (Thyroid 甲状腺) ཉྟེར་གནས་ཨོལ་རྟེན། (Parathyroid  甲状

旁腺)བྲང་རྟེན། (Thymus 胸腺) མཁལ་མའི་རྟེན་བུ། (Adrenal 肾上腺)ཕོ་བའི་གཤྟེར་རྟེན་(Pancreas 胰腺)

བཅས་སོ། །  འདི་དག་ལུས་ཀི་གནས་ཁུལ་སོ་སོར་ཡོད་པ་ལྟར། དྟེ་དག་གིས་ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་པའི་ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་ཁག་གིས་

ཀང་ལས་ཀ་མི་འདྲ་བ་རྟེ་བྱྟེད་པ་རྟེད། དཔྟེར་ན། ཨོལ་རྟེན་གིས་ཟས་རིགས་ནང་གི་iodine ནམ་རྒྱ་སྐད་དུ་碘 ཟྟེར་བ་བསྡུ་

ལྟེན་གིས་ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་པ་དང་། ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་དྟེ་དག་གིས་ལུས་པོས་ནུས་ཤུགས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྟེད་

སྤོད་བྱྟེད་མིན་ལ་སངས་འཛིན་བྱྟེད་པ་རྟེད། (ཚྭ་ཉོ་དུས་ཚྭའི་ནང་མུ་མྟེན་རྫས་(iodine 碘)ལས་སོན་བྱས་ཡོད་པ་ཉོ་དགོས།)  
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འགོག་སྲུང་མ་ལག (Immune System 免疫系统) 

མ་ལག་འདིའི་ལས་འགན་ནི་ལུས་ལ་གནོད་འཚབ་སྐྟེལ་བའི་ནད་

འབུའི་རིགས་དང་། འབུ་ཕ། ཕ་སིན་སོགས་ལ་འགོག་རོལ་གིས་ལུས་

པོའི་བདྟེ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་བྱྟེད་རྒྱུ་དྟེ་ཡིན། མ་ལག་འདིར་ལུས་པོའི་ཁྱོན་

དུ་ཡོད་པའི་ རྟེན་མདུད་(lymph nodes) ཁག་དང་། མཚེར་པ། རྐང་

མར (bone marrow/骨髓)། (B དང་ T ཕ་ཕུང་ཚུད་པའི་) ཁྲག་

དཀར་ལྟྟེ་གཅིག་(lymphocytes)རིགས། བྲང་རྟེན་(thymus)། 

ཁྲག་དཀར་ཕ་ཕུང་རིགས་གཞན་བཅས་ཚུད་ཡོད། 

(ཁྲག་དཀར། white blood cells 白血细胞 )

རྟེན་ར་མ་ལག (Lymphatic System 淋巴系统)  

མ་ལག་འདིར་རྟེན་མདུད་ཁག་དང་། རྟེན་བུའི་རྩ་སྦུབས(lymph duct)། རྟེན་རྩ་ཁག་ཚུད་ཡདོ་ལ། མ་ལག་

འདིས་ལུས་ཀི་འགགོ་སྲུང་ཐད་ལ་ཡང་འགན་ཆྟེན་པ་ོལྟེན་པ་རྟེད། རྟེན་རྩ་མ་ལག་གི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོནི་

ལུས་པརོ་གཉན་ཚད་རིགས་འགགོ་རོལ་བྱྟེད་པར་གཞགོས་འདྟེགས་བྱྟེད་མཁན་གི་

ཆུ་སྟེར་(ཁྲག་དཀར)་འདུས་པའི་གཤྟེར་ཁུ་དྭངས་མ་རྟེན་གཤྟེར་ཟྟེར་བ་དྟེ་ལུས་ཀི་

ཕུང་གྲུབ་(tissues组织) ནས་ཕིར་ཁྲག་ལམ་དུ་སྐྟེལ་འདྲྟེན་བྱྟེད་རྒྱུ་དྟེ་ཡིན། 

ང་ཚོའི་ལུས་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། འགོག་སྲུང་མ་ལག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དྟེའི་བདྟེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡིན། དྟེ་

ཡང་ཕི་རོལ་གི་ཉྟེན་ཁ་ལས་སྲུང་སྐོབ་བྱྟེད་མཁན་ནམ། མཐའ་མཚམས་སྲུང་སྐོབ་བྱྟེད་མཁན་དང་། རྒྱལ་མཚམས་ནང་དུ་ཁྲིམས་

འགལ་གིས་འཛུལ་ནས་ཡོང་བའི་རྐུན་མ་དང་ཇག་པ། མདོར་ན་ནང་ཁུལ་ནས་ཁྲིམས་འགལ་གི་བྱ་བྱྟེད་སྟེལ་མཁན་སྤི་ལ་རོལ་

མཁན་གི་ཉྟེན་རོག་པ། དྟེ་བཞིན། ཕི་རོལ་གི་སྐྟེ་ལྡན་ཕ་རབ་ལ་བསྟེན་ནས་བསྐྟེད་བསིང་བྱས་པའི་ཆྟེད་ལས་ཉྟེན་རོག་པ་སོགས་

ཡོད། དཔྟེར་ན། མིའི་སྐི་པགས་ནི་མཐའ་མཚམས་སྲུང་བའི་དམག་དང་། ཁ་དང་ས་ཁུང་ནས་གོ་ཡུའི་ནང་ངོས་ཀི་བྟེ་སབས་སྐི་མོ་

(Mucous membrane) ནི་འགག་སོ་སྲུང་བའི་དམག  དྟེ་བཞིན། གནོད་ཟ་ཕ་ཕུང་(phagocyte 吞噬细胞)སོགས་ཀིས་

ལུས་ཀི་ཕུང་གྲུབ་ཁག་ཏུ་འཛུལ་ཡོང་བའི་གནོད་སྐྟེལ་མཁན་གི་སྐྟེ་ལྡན་ཕ་རབ་ཁག་ཟས་ནས་མྟེད་པར་བཟོ་བ་རྟེད། (ཨྟེ་ཛིའི་

ནད་ཀིས་ང་ཚོའི་འགོག་སྲུང་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་དམག་དཔུང་འདི་རྩ་མྟེད་དུ་བཟོ་བ་རྟེད།)

མ་ལག་འདི་ཁྲག་རྩའི་མ་ལག་གམ། འཁོར་སྐོད་མ་ལག་དང་འདྲ་བའི་རྩའི་དྲ་བ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ན་

ཡང་། འདིའི་རྩ་ལམ་དུ་རྒྱུ་བ་ནི་ཁྲག་མ་ཡིན་པར་ཆུ་སྟེར་ལྟ་བུའི་གཤྟེར་ཁུ་རྟེན་གཤྟེར་(lymph 淋

巴)ཡིན། ཆུ་སྟེར་ནང་གཉན་ཁ་འཇོམས་པའི་ཁྲག་དཀར་ཕ་ཕུང་ཡོད། (འདིར་ཁྲག་དཀར་ཟྟེར་བ་ཁམས་

དཀར་དམར་དུ་དབྱྟེ་བའི་ཁམས་དཀར་མིན།) དྟེ་བས་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་འདིར་ཆུ་རྩ་(lymphatic vessel)

རུ་འབོད། གལ་སིད་མ་ལག་འདིའི་ཁོངས་སུ་ནད་གཞི་བསྐྟེད་པའི་འབུ་ཕའི་རིགས་འཛུལ་དུས་རྟེན་

བུའམ་རྟེན་མདུད་ཁག་གིས་གཉན་འཇོམས་ཁྲག་དཀར་ཕ་ཕུང་མང་པོ་ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་པ་ཡིན་

པས། རྟེན་མདུད་ཁག་སྐྲངས་པའི་སང་ཚུལ་འབྱུང་བ་རྟེད། མགིན་པ་དང་། མཆན་བར་གི་རྟེན་བུ་

སྐྲངས་ནས་རོག་རོག་ཆགས་དུས་གཉན་ཁ་ཕོག་པའི་རགས་ཡིན་པས། སྨན་པར་བསྟེན་དགོས། 
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དབང་ར་མ་ལག (Nervous System 神经系统)    

མ་ལག་འདིས་(ཤྟེས་པས་ཟིན་པའི་)གཞན་སྐུལ་བྱ་བྱྟེད་ (voluntary action)

ཁག་དང་། (དབུགས་གཏོང་ལྟེན་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་) རང་འགུལ་བྱ་བྱྟེད་

(involuntary action)ཁག་ལ་སངས་འཛིན་དང་། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་

བར་རགས་གཏོང་ལྟེན་བྱྟེད་པ་རྟེད། དབང་རྩའི་མ་ལག་དཀིལ་མ་(CNS) ནང་

ཀླད་པ་དང་སལ་རྣག་(རྒྱུངས་པའམ་སོག་རྩ་དཀར་པོ་ཡང་ཟྟེར།) ཚུད་ཡོད་ལ། 

མཐའ་སྐོར་དབང་རྩའི་མ་ལག་(PNS)ཁོངས་སུ་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གཞན་དག་

དབང་རྩ་མ་ལག་དཀིལ་མར་སྦྲྟེལ་མཁན་གི་དབང་རྩ་ཚང་མ་འདུས་ཡོད། 

ཤ་གྱིམ་མ་ལག (Muscular System 肌肉系统) 
 

ང་ཚོའི་ལུས་པོར་ཁྲག་རྒྱུག་པ་དང་། ལུས་ཀི་འགུལ་སྐོད་དང་བྱྟེད་སོ་

གཞན་ སྟེལ་བར་གཞོགས་འདྟེགས་བྱྟེད་མཁན་གི་ཤ་གིམ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་ཙམ་ཡོད་ལ། ཤ་གིམ་དྟེ་དག་རྣམ་དབྱྟེའམ་རིགས་ གསུམ་དུ་ཕྟེས་

ཡོད། དྟེ་དག་ནི་(༡) རུས་སྒོམ་ཤ་གིམ་ནི་ (skeletal muscles 骨骼

肌) རུས་པར་འབྲྟེལ་ཡོད་པའི་ཤ་གིམ་ཀི་རིགས་ཡིན་ལ། དྟེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་གཞན་སྐུལ་འགུལ་སྐོད་

(voluntary movement) ཁག་ལ་གཞོགས་འདྟེགས་བྱྟེད་པ་དང་། (༢) ཤ་གིམ་སི་མོ་ (smooth 

muscles 平滑肌) རིགས་ནི་ལུས་ཀི་དབང་པོ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཡོད་ལ། དྟེ་དག་གིས་རྫས་རིགས་རྣམས་

དབང་པོའི་ཕི་ནང་དུ་འགོ་འངོ་བྱྟེད་ པར་རོགས་འདྟེགས་བྱྟེད། (༣) སིང་གི་ཤ་གིམ་ (cardiac muscles 

心肌) སིང་གི་གྲུབ་ཆའི་ཤ་གིམ་ཡིན་ལ་དྟེས་ སིང་བརྐྱང་སྐུམ་བྱྟེད་པར་རོགས་འདྟེགས་བྱྟེད། 

མིའི་ལུས་པོའི་ཁྱོན་དུ་དབང་རྩ་ཕ་ཕུང་ས་ཡ་མང་པོ་ཡོད། ཀླད་པ་གཅིག་པུར་དབང་རྩ་ཕ་

ཕུང་ངམ་ཀླད་རྡུལ་ཐྟེར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་ལྷག་གི་རིང་ལ་

ཚན་རིག་པ་ཚོས་མིའི་ཀླད་པའི་མྱུར་ཚད་དང་མཉམ་པའི་གོག་ཀླད་གསར་གཏོད་བྱྟེད་

རྒྱུར་ཤུགས་སོན་རྒྱག་པ་རྟེད། སྤི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༩ ཚེས་༡༧ ཉིན་བར་འཛམ་གིང་ཐོག་གི་མྱུར་

ཚད་མགོགས་ཤོས་ཡིན་པའི་ཁྱད་འཕགས་གོག་ཀླད་རྒྱ་ནག་གི་Sunway TaihuLight 

ཞྟེས་པ་དྟེ་ཡིན། ཁྱད་འཕགས་གོག་ཀླད་འདིས་སྐར་ཆ་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ནང་བརྩི་གཞི་ས་ཡ་སོང་ཕག་དགུ་བཅུ་གོ་གསུམ་(93 

petaflops) བརྩི་ཐུབ། མིའི་ཀླད་པས་དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་གཅིག་ནང་རགས་བརྩིས་བྱས་ན་བརྩི་གཞི་ས་ཡ་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་སོ་

བརྒྱད་(38 petaflops)བརྩི་ཐུབ། ཡིན་ན་ཡང་། ཁྱད་འཕགས་གོག་ཀླད་འདིར་གོན་དངུལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་

གསུམ་སོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གོག་ཀླད་དྟེའི་ཆྟེ་ཆུང་ཁང་བརྩྟེགས་ཆྟེན་པོ་ཞིག་ཡིན། གོག་ཀླད་དྟེ་བཀོལ་སྤོད་བྱྟེད་པར་ཆྟེད་མཁས་

པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། གོག་གི་ནུས་པ་བྟེད་སྤོད་བྱྟེད་ཚད་གོང་ཁྱྟེར་འབྲིང་ཙམ་ལ་འདང་བའི་གོག་ནུས་ཙམ་དགོས། འནོ་

ཀང་། མིའི་ཀླད་པས་གོག་ཀླད་པའི་ཆྟེ་ཆུང་ཁུ་ཚུར་ཙམ་དང་། གོག་ནུས་བྟེད་སྤོད་བྱྟེད་ཚད་ནི་ཝཊི་ཉི་ཤུ་(20 watts) ཙམ་ཡིན། 

ཀླད་རྡུལ།
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སྐྟེ་འཕྟེལ་མ་ལག

(Reproductive System 生殖系统) 

མ་ལག་འདིས་མི་རྣམས་ལ་རིགས་རྒྱུད་སྟེལ་བའི་ཆ་

རྐྱྟེན་བསྐྲུན་པ་ཡིན། སྐྟེས་པའི་སྐྟེ་འཕྟེལ་མ་ལག་གི་

ཁོངས་སུ་ཕོ་མཚན་དང་། ཁམས་དཀར་ཐོན་བསྐྟེད་

བྱྟེད་མཁན་གི་རླིག་འབྲས་བཅས་ཚུད་ཡོད། སྐྟེས་

མའི་སྐྟེ་འཕྟེལ་མ་ལག་ཏུ་མོ་མཚན་དང་། བུ་སོད། ཁམས་དམར་ཐོན་བསྐྟེད་པའི་བསམ་སྟེའུ་(ovaries 卵

巢)སོགས་ ཚུད་ཡོད། མངལ་སྤྲུམ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕོའི་ཁམས་དཀར་ཕ་ཕུང་གཅིག་མོའི་ཁམས་

དམར་སོ་ང་གཅིག་ཏུ་འཛུལ་ཞིང་། ཁམས་དཀར་དམར་ལྷན་དུ་འདྲྟེས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆགས་རྟེས་མངལ་དུ་

འཚར་བསྐྟེད་འབྱུང་བ་རྟེད། 

མིའི་སྐྟེ་འཕྟེལ་མ་ལག་ནི་ཕོ་མོའི་མཚན་མ་ཚུད་པའི་ཕི་ནང་གི་དབང་པོ་ཁ་ཤས་ལྷན་དུ་འདུས་ནས་མི་རབས་གསར་པ་ཐོན་

བསྐྟེད་བྱྟེད་པའི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན། གོང་དུ་གྟེང་ཟིན་པ་ལྟར། མིའི་ལུས་པོ་ནི་ཕ་ཕུང་ས་ཡང་བྱྟེ་བ་མང་པོས་གྲུབ་པའི་སྐྟེ་དངོས་

ཤིག་ཡིན་ལ། མིའི་ལུས་སྟེང་གི་ཕ་ཕུང་ཆྟེས་ཆུང་ཤོས་དང་། ཆྟེས་ཆྟེ་ཤོས་གཉིས་ཀ་སྐྟེ་འཕྟེལ་མ་ལག་འདིའི་ཁོངས་སུ་ཡོད། ཕོས་

ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་པའི་ཁམས་དཀར་(sperm)ཕ་ཕུང་ནི་མིའི་ལུས་སྟེང་གི་ཕ་ཕུང་ཆུང་ཤོས་དང་། མོས་ཐོན་བསྐྟེད་བྱྟེད་པའི་

ཁམས་དམར་ཕ་ཕུང་(egg or Ovum)ངམ་ཡང་སོ་ང་ནི་མིའི་ལུས་སྟེང་གི་ཕ་ཕུང་ཆྟེས་ཆྟེ་ཤོས་དྟེ་ཡིན། ཐ་མག་འཐྟེན་པ་དང་། 

སྟེམས་ངལ་ཆྟེ་བ། དུས་ལྟར་གཉིད་མི་ཁུགས་པ་སོགས་ཀིས་ཕོའི་ཁམས་དཀར་ཕ་ཕུང་གི་བདྟེ་ཐང་ལ་གནོད་པ་ཐྟེབས་པ་ཡིན་

པས། ཕིས་སུ་བྱིས་པ་ཆགས་རུང་བྱིས་པའི་བདྟེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱྟེན་ཆྟེན་པོ་ཐྟེབས་བཞིན་ཡོད། 

མིག་སྔའི་བོད་ཁུལ་གི་མི་འབོར་སྐྟེ་འཆིའི་ཧྟེ་བག་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱྟེད་པ་མྟེད་ཀང་། བོད་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕོད་

བསྟེན་དྲ་བས་ས་ཁུལ་བྱྟེ་བྲག་པ་གཅིག་ནས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ལྟར་ན། མི་གངས་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པའི་གོང་སྟེ་ཞིག་ཏུ་

དུད་ཁྱིམ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད། ༢༠༡༤ ནས་༢༠༡༥ ལོའི་དབར་གི་ལོ་འཁོར་གཅིག་གི་རིང་ས་གནས་དྟེར་བྱིས་པ་༡༡ སྐྟེས་ཡོད་ཀང་། 

ལོ་ན་༡ ནས་༧༩ བར་གི་མི་གངས་༡༩ རྐྱྟེན་འདས་སུ་སོང་ཡོད།  འདས་གོང་སུ་ཕིན་པའི་མི་གངས་༡༩ ནང་ནས་བརྒྱད་ལོ་ན་དྲུག་

ཅུ་ནས་༧༩ བར་ཡིན། འཆི་རྐྱྟེན་“གོ་བུར་ཏུ་ཤི་སོང་”ཟྟེར་བ་ལས་དོན་དངོས་གང་ཡིན་ཤྟེས་མྟེད། འདས་སོང་༡༩ ནང་ནས་དྲུག་ལོ་

ན་0-1 བར་གི་བྱིས་པ་ཡིན། ལྷག་མ་ལྔ་བོའི་འཆི་རྐྱྟེན་ཆང་རག་དང་འབྲྟེལ་བའི་ནད་གཞི་དང་། འགོས་ནད། འཁྲུགས་འཛིང་དོན་

རྐྱྟེན་སོགས་(ལོ་ན་༢༩ ནས་༤༨)ཡིན། 

གལ་སིད་གནས་སངས་འདི་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ན། མིག་སྔའི་ཚོད་རྩིས་བྱས་པའི་བོད་མིའི་གངས་འབོར་

ས་ཡ་དྲུག་ནས་ལོ་རྟེར་མི་གངས་སྤིའི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཚེག་གཅིག་རྟེ་(༦༠༠༠༠)འདས་གོངས་སུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་ལ། བྱིས་པ་གསར་

སྐྟེས་དང་གསོན་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ཀླད་ཀོར་ཚེག་དྲུག་ལྷག་(༤༠༨༠༠)ལས་མྟེད། 

གོང་གི་གོང་སྟེ་ནི་བོད་ཁུལ་གི་ས་བབ་ཅུང་མཐོ་ས་ཞིག་དང་། འཚོ་བ་དང་འགིམ་འགྲུལ་སོགས་ཀང་བོད་ཁུལ་སྤི་དང་བསྡུར་ན་

འབྲིང་ཙམ་གི་ས་གནས་ཤིག་རྟེད། ས་གནས་ལ་ལའི་འཚོ་བའི་གནས་བབ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འདི་དང་བསྡུར་ན་ཞན་པོ་ཡིན།

བོད་མིའི་མི་འབོར་གི་གནས་བབ་འདིར་མུར་སོང་ན་ལོ་རྟེའི་ནང་ང་ཚོའི་མི་འབོར་ཁྲི་གཉིས་ཙམ་ཇྟེ་ཉུང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་ལ། 

ཕིར་སོད་བོད་མིའི་མི་རབས་གསར་པ་རྣམས་རང་གི་སྐད་དང་ཡི་གྟེ རིག་གཞུང་དང་གོམས་སོལ་སོགས་བོར་ནས་མི་རིགས་

གཞན་དང་འདྲྟེས་ཚད་ཀང་ལོ་རྟེར་མང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད། གལ་སིད་མ་འངོས་པའི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ཕི་སོད་བོད་མིའི་ནང་

རང་གི་སྐད་བཤད་མི་ཤྟེས་མཁན་བརྒྱ་ཆའི་ལྔ་བཅུ་བརལ་སོང་ན། ལོ་བརྒྱའི་རྟེས་སུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་བོར་སིད་པ་རྟེད། 
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རུས་སྒོམ་མ་ལག 

(Skeletal System 骨骼系统) 

ང་ཚོའི་ལུས་པོ་འདི་རུས་པ་ཆ་ཤས་༢༠༦ གིས་གྲུབ་པའི་རུས་སྒོམ་མ་ལག་

གིས་སྐོར་ ཡོད། རུས་པ་ཆ་ཤས་༢༠༦ དྟེ་ཡང་རྒྱུས་པ་(tendons: ཤ་གིམ་

དང་རུས་པ་སྦྲྟེལ་)དང་། ཆུ་བ།(ligaments: རུས་པ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་

རུས་པ་དང་ཕྲུམ་རུས་སྦྲྟེལ།)  ཕྲུམ་རུས་(cartilage)བཅས་ཀིས་ཕན་

ཚུན་སྦྲྟེལ་ཡོད། རུས་སྒོམ་གིས་ང་ཚོའི་འགུལ་སྐོད་ཙམ་ལ་རོགས་

འདྟེགས་བྱྟེད་པ་མིན། དྟེས་ད་དུང་ཁྲག་གི་ཕ་ཕུང་གསར་སྟེལ་དང་། རོ་

ཞོ་(calcium)གསོག་ཉར་བྱྟེད་པ་ཡིན། ང་ཚོའི་སོ་ཡང་རུས་སྒོམ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དྟེ་ལྟར་ཡང་། སོ་

རུས་པར་ངོས་འཛིན་མི་བྱྟེད། 

དབུགས་འབྱིན་མ་ལག (Respiratory system 呼吸系统) 

དབུགས་གཏོང་ལྟེན་བྱྟེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ནས་ང་ཚོས་མྟེད་

ཐབས་ མྟེད་པའི་འཚོ་རླུང་ནང་འདྲྟེན་དང་། ལུས་པོའི་ནང་གི་ནག་

རླངས་ཉིས་འགྱུར་ཕིར་གཏོང་བྱྟེད་པ་རྟེད། དབུགས་འབྱིན་མ་ ལག་

གི་ཁོངས་སུ་གཙོ་ཆྟེ་བ་གོ་བ་དང་། གོ་ཡུ (trachea)། མཆིན་དྲི་ (di-

aphragm) བཅས་ཚུད་ཡོད། 

རུས་པ་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་སྒོམ་གཞི་ཡིན། གཟུགས་སྐྟེས་ཚད་ཕལ་ཆྟེར་མོ་ཡིན་ན་ལོ་༡༦ དང་། ཕོ་ཡིན་ན་ལོ་༡༨ ནས་མཚམས་

ཆད་པ་རྟེད། ང་ཚོའི་རུས་པའི་ནང་ནི་རྐང་མར་(bone marrow)ཟྟེར་བའི་ཚིལ་ཞགས་མོད་པའི་རྫས་ཤིག་གིས་ཁྟེངས་ཡོད། 

གནས་ཁུལ་འདིར་ཁྲག་དམར་དང་ཁྲག་དཀར་(ཁམས་དཀར་མིན)གཉིས་ཐོན་བསྐྟེད་ཀིས་རིམ་བཞིན་ཁྲག་ལམ་དུ་སྐྟེལ་བ་རྟེད། 

རུས་པའི་བཟང་ངན་གིས་མིའི་ཚེ་ཡུན་ཧིལ་པོའི་བདྟེ་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱྟེན་ཆྟེན་པོ་ཐྟེབས་པ་ཡིན། དུས་རྒྱུན་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ང་ཚོས་

རྐང་ལག་ཆག་པ་དང་། སོད་སྒུར་བ། ཚིགས་དང་སྐྟེད་པ་ན་བའི་མི་མང་པོ་མཐོང་མོང་། དོན་དངོས་ཐོག་རུས་པ་སོབ་སོབ་ཆགས་

པའི་དཀའ་ངལ་འདི་ཨ་རིར་མཚོན་ན་ལོ་ན་ལྔ་བཅུ་བརལ་བའི་སྐྟེས་མ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དང་། སྐྟེས་པ་བརྒྱ་ཆའི་ཉྟེར་ལྔ་ཙམ་ལ་

ཡོད་པའི་རྒྱུན་མཐོང་གི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་ལོ་ན་ཉི་ཤུ་མ་བརལ་བའི་སྔོན་ལ་རུས་པའི་ཕ་ཕུང་གསར་པ་སྐྟེས་ཚད་དྟེ་

རུས་པའི་ཕ་ཕུང་རིང་པ་བོར་ཚད་ལས་མང་བ་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་། སྐྟེས་མ་ཚོར་མཚོན་ན་ཟླ་མཚན་ཆད་འགོ་རྩོམ་པ་ནས་རུས་

པའི་ཕ་ཕུང་གསར་སྟེལ་བྱྟེད་ཚད་ཇྟེ་ཞན་དུ་འགོ་བ་དང་། རིམ་བཞིན་རུས་པའི་མཐུག་ཚད་ཇྟེ་ཞན་དུ་འགོ་བ་ཡིན། རུས་པའི་སྤུས་

ཚད་ལ་གཅྟེས་སྐོང་བྱྟེད་འདོད་ན་རང་བྱུང་སྐྟེ་ལྡན་ཤིང་ཏོག་དང་། སྔོ་ཚལ། འོ་མ། སོ་ང་སོགས་ཉིན་རྒྱུན་བཟའ་དགོས། 

ང་ཚོས་ཤྟེས་གསལ་ལྟར། རླུང་ཁམས་ཆྟེན་པོ་འདིའི་ནང་འཚོ་རླུང་(oxygen)བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ལས་མྟེད། དྟེའི་ལྷག་མ་ཕལ་ཆྟེ་བ་རླུང་

རྡུལ་གཞན་གིས་གྲུབ་ཡོད། ང་ཚོས་དབུགས་ལྟེན་སྐབས་ཀང་དགོས་པའི་འཚོ་རླུང་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་མ་གཏོགས་རྔུབ་ཐུབ་ཀིན་མྟེད། 

གོ་བས་དྟེའི་ནང་ནས་འཚོ་རླུང་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་དྟེ་ཟུར་འདོན་གིས་གཞན་རྣམས་ཕིར་གཏོང་གི་ཡོད། བོད་ལྟར་བུའི་ས་མཐོའི་ཡུལ་

གི་འཚོ་རླུང་ཁམས་ནང་འཚོ་རླུང་ས་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཉུང་བ་ཡོད་པས། དུས་རྒྱུན་གོ་བའི་བདྟེ་ཐང་ལ་གཟབ་དགོས།
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སྱིགས་འདོན་མ་ལག (Urinary System 泌尿系统)  

མ་ལག་འདིས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གཅིན་གཏོང་བའམ་ཆབ་གསང་

བའི་བྱྟེད་ལས་ཏྟེ། ཟས་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་འཇུ་བའམ་ཞིབ་ མརོ་

འཐག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཐོན་བསྐྟེད་བྱས་པའི་སིགས་མའི་

རིགས་ལུས་ནས་ཕིར་འདནོ་བྱྟེད་པའི་ལས་ཀ་བྱྟེད་པ་རྟེད། མ་ལག་

འདིར་ང་ཚོའི་མཁལ་མ་གཉིས་ཀ་དང་། གཅིན་འདྲྟེན་སྦུ་གུ་(ure-

ter) གཉིས་ཀ། གཅིན་ལྒང་། འཆིང་སྒིམ་ཤ་གིམ (sphincter  

muscles)གཉིས། གཅིན་ལམ་(urethra)བཅས་ཚུད་ཡདོ། 

མཁལ་མས་སིགས་ཚགས་བྱས་པའི་གཅིན་པ་གཅིན་འདྲྟེན་སྦུ་གུ་བརྒྱུད་ནས་གཅིན་ལྒང་དུ་འབབ་པ་དང་། 

དྟེ་ནས་གཅིན་ལམ་བརྒྱུད་ལུས་པའོི་ཕིར་ཐོན་པ་རྟེད། 

ཕྱི་ཤུན་མ་ལག (Integumentary System 外皮系统) 

ཕི་ཤུན་མ་ལག་གམ། སྐི་པགས་ནི་མིའི་ལུས་ཀི་དབང་པོ་ཆྟེ་ཤོས་དྟེ་ཡིན། 

དྟེས་ང་ཚོ་ཕི་རོལ་གི་ཁོར་ཡུག་ལས་སྲུང་སྐོབ་བྱྟེད་པ་ཡིན་པས། འབུ་ཕ་

(bacteria) དང་། ཕ་སིན་(virus)། དྟེ་བཞིན་ནད་གཞི་བསྐྟེད་མཁན་གི་སྐྟེ་

ལྡན་ཕ་རབ་(pathogens)གཞན་གིས་མིའི་ལུས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱྟེད་པར་

འགོག་སྲུང་བྱྟེད་མཁན་གི་བདྟེ་སྲུང་རིམ་པ་དང་པོ་ཡང་ང་ཚོའི་སྐི་པགས་

ཡིན། སྐི་པགས་ཀིས་ད་དུང་རྔུལ་ཆུ་བརྒྱུད་ནས་ལུས་པོའི་ དྲོད་གང་ལ་ཚོད་

འཛིན་དང་། སིགས་མ་ཕིར་འདོན་བྱྟེད་པ་རྟེད། ཕི་ཤུན་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་

སྐི་པགས་ལས་གཞན་ད་དུང་ སྟེན་མོ་དང་སྐྲ་ཡང་ཚུད་ཡོད། 

མཁལ་མའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་ཁྲག་ནང་གི་སིགས་མ་དང་། ཚད་ལས་འདས་པའི་ཆུ་ཡོད་ན་དྟེ་དག་ཚགས་རྒྱག་རྒྱུ་དྟེ་ཡིན། 

མཁལ་མས་ཁྲག་ནང་གི་སིགས་མ་ཕིར་ཚགས་འདོན་གིས་ཆུ་དང་སིགས་མ་གཞན་མཉམ་དུ་བསྟེས་ནས་གཅིན་པ་བཟོ་བ་རྟེད། 

གལ་སིད་ང་ཚོས་འདང་ངྟེས་ཀི་ཆུ་མ་འཐུང་ན་མཁལ་མས་ཁྲག་ལམ་ནས་ཚགས་བརྒྱབ་པའི་སིགས་མ་ཕིར་འདོན་མི་ཐུབ་པ་དང་། 

ལུས་པོའི་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་ཡང་ཆུ་ནི་མཁོ་གལ་ཆྟེ་བའི་ཟས་རིགས་ཡིན། གཅིན་པ་དུས་ལྟར་མི་གཏོང་བ་དང་། གཅིན་པ་ཡུན་

རིང་སོམ་ན་གཅིན་ལྒང་དང་། གཅིན་འདྲྟེན་སྦུ་གུ་སོགས་ནང་སིགས་མ་ཡུན་རིང་སོད་པ་དང་། གཉན་ཁ་རྒྱས་པའི་གཅིན་ལམ་གི་

ནད་འབྱུང་བ་ཡིན། དུས་ལྟར་ཟ་འཐུང་བྱས་པའི་་རྟེས་སུ་གལ་ཆྟེ་བ་ནི་དུས་ལྟར་གཏོང་རྒྱུ་དྟེ་ཡིན།

སྐི་པགས་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་ལགས་རི་ལྟ་བུ་ཡིན། ང་ཚོ་ཡུལ་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཀང་། ཉྟེ་འཁོར་གི་རླུང་ཁམས་ནང་སྐྟེ་

དངོས་དང་སྐྟེ་དངོས་མ་ཡིན་པའི་རྡུ་ཕ་རབ་ཀིས་གང་ཡོད། དཔྟེར་ན་ཆུའི་ནང་དུ་འཛུལ་དུས་རང་གི་ཉྟེ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཆུ་

ཡིན་པ་ལྟར། དྟེ་དག་ལས་མང་པོ་ཞིག་ནི་ང་ཚོའི་ལུས་ཀི་བདྟེ་ཐང་ལ་ཐད་ཀར་ཉྟེན་ཁ་བསྐྲུན་མཁན་ཡིན་ཡང་། སྐི་པགས་ཀིས་དྟེ་

དག་བཀག་ནས་ལུས་པོའི་ནང་དུ་འཛུལ་འཇུག་གིན་མྟེད། པགས་པའི་བདྟེ་ཐང་ལ་སྲུང་སྐོབ་བྱྟེད་གལ་ཆྟེ། 
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གལ་གནད་ཆེ་བའི་དབང་པོ་ཁག

མིིའི་གསོན་གནས་ལ་གལ་གནད་ཆྟེས་ཆྟེ་བའི་དབང་པོ་ལྔ་ཡོད། དྟེ་དག་ནི་ཀླད་པ་དང་། སིང་། མཁལ་མ། 

མཆིན་པ། གོ་བ་བཅས་ཡིན། 

ཀླད་པ་ནི་མིའི་ལུས་ཀི་དོ་དམ་ཁང་ལྟ་བུ་ཡིན། ཀླད་པས་དབང་རྩ་མ་ལག་དང་།  ཧོར་མོན་སྐུལ་རྫས་

བརྒྱུད་ལུས་ཀི་དབང་པོ་ གཞན་ལ་བར་རགས་གཏོང་ལྟེན་བྱྟེད། ང་ཚོའི་བསམ་བོ་དང་། ཚོར་བ། དྲན་པ་

ཉར་ཚགས་བྱྟེད་པ། དྟེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་ལ་ འཛིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་སྤིའི་འགན་ང་ཚོའི་ཀླད་པར་ཡོད། 

སིང་གི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་མིའི་ལུས་ཡོངས་སུ་ཁྲག་སྐྟེལ་འདྲྟེན་བྱྟེད་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། 

མཁལ་མའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི་ཁྲག་ནང་གི་སིགས་མ་དང་། ཚད་ལས་འདས་པའི་ཆུ་ཡོད་ན་དྟེ་དག་

ཚགས་རྒྱག་རྒྱུ་དྟེ་ཡིན། མཁལ་མས་ཁྲག་ནང་གི་སིགས་མ་ཕིར་ཚགས་འདོན་གིས་ཆུ་དང་སིགས་མ་

གཞན་མཉམ་དུ་བསྟེས་ནས་གཅིན་པ་བཟོ་བ་རྟེད

མཆིན་པར་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། དྟེས་གནོད་འཚབ་ཆྟེ་བའི་རྫས་རིགས་ཀི་དུག་སྟེལ་བ་དང་། སྨན་

རྫས་རིགས་ཞིབ་མོར་འཐག་པ། ཁྲག་ཚགས་པའམ་གཙང་མ་བཟོ་བ། མཁྲིས་ཞགས་དང་། ཁྲག་གར་པོ་བཟོ་

བའི་སྤི་རྫས་ཐོན་བསྐྟེད་སོགས་བྱྟེད་པ་ཡིན། 

ག་ོབ་གཉིས་ནི་ང་ཚོས་རླུང་ཁམས་ནས་རྔུབ་བཞིན་པའི་རླུང་ལས་འཚོ་རླུང་(oxygen) ཟུར་འདནོ་དང་། 

དྟེ་དག་ག་ོབ་བརྒྱུད་ཁྲག་ནང་དུ་སྐྟེལ་ནས་རིམ་བཞིན་ལུས་ཀི་ཕ་ཕུང་རྣམས་སུ་སྐྟེལ་བའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་

པ་རྟེད། དྟེ་བཞིན། དབུགས་ཕིར་ཀོླད་པའི་སྐབས་སུ་ནག་རླངས་ཉིས་འགྱུར་ལུས་པའོི་ཕིར་གཏངོ་བ་ཡིན།

༼མྱིའྱི་ལུས་ཕུང་༽ཞྟེས་པ་འདྱི་ངྟེད་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་མུ་འབྟེལ་དྟེབ་ཕྟེང་༼གཙང་སྦྲ་ནྱི་ཚན་རྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན་༽

ཞྟེས་པའྱི་དྟེབ་ཕྟེང་དང་པོ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྟེས་སུ་མུ་འབྟེལ་དྟེབ་ཕྟེང་གཉྱིས་པ་༼འགོག་སྲུང་མ་ལག་༽དང་། མྱིའྱི་ལུས་ལ་གནོད་འཚབ་

བསྐྟེད་པའྱི་རང་བྱུང་དང་རང་བྱུང་མ་ཡྱིན་པའྱི་༼ཕྱིའྱི་བཙན་འཛུལ་བ།༽མཚོན་པའྱི་དྟེབ་ཕྟེང་གསུམ་པ། དྟེབ་ཕྟེང་བཞྱི་པར་

༼གཉན་འཇོམས་སྨན་དང་དྟེའྱི་རང་བཞྱིན།༽སོགས་རྱིམ་བཞྱིན་དྲ་ངོས་དང་དྟེབ་ཕན་དུ་སྟེལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྟེབ་ཕྟེང་འདྱི་དག་བརྒྱུད་

ཁྟེད་ཀྱིས་མྱིའྱི་ལུས་དང་། དྟེའྱི་བྟེད་ལས། དྟེར་གནོད་ཅྱིང་འཚེ་བའྱི་ནད་རྱིགས་དང་དྟེ་དག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས། ནད་རྱིགས་དྟེ་དག་ལ་

འཐབ་པའྱི་སྨན་རྱིགས་དང་དྟེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་སོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་གོ་བ་རགས་ཙམ་རྟེད་ཐུབ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་བདྟེ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་

བྟེད་ཐབས་ལྟེགས་ཤོས་ནྱི་ན་བའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་འཐུང་རྐྱང་བྟེད་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར། དུས་རྒྱུན་ནས་གོང་སྨྲས་གནད་དོན་ཁག་ལ་རྒྱུས་

ལོན་དང་། ཟས་དང་སྤོད་ལམ་ཚུལ་བཞྱིན་བསྟེན་རྒྱུ་ནྱི་གནད་ཀྱི་དོན་པོ་ཡྱིན། ངྟེད་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འཕོད་བསྟེན་དྲ་བའྱི་དགོས་

དམྱིགས་གཙོ་བོ་ཡང་ཁྟེད་ལ་རང་སྲུང་གྱི་ནུས་པ་བསྐྟེད་སྱིང་བྟེད་རྒྱུ་དྟེ་ཁོ་ནའོ། ། འདྲྟེ་རྱིག་ལྡན་གྱིས་༢༠༡༦ ལོའྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༢ཉྱིན།


