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མིའི་མིག་དང་ཚོན་མདོག་གི་འཇིག་རྟེན།

སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

སློབ་ཚན་འདི་བསླབས་རྗེས་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།

གཅིག མིའི་མིག

ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་དང། དེས་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་ཏེ་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ། འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་ཀྱིས་ཟླུམ་

ངོས་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་མཚོན་ཚུལ། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས། མེ་ལོང་

གི་ཆོ་ག་དང་ཆེར་སྐྱེད་བྱེད་ཚུ།

གཉིས། འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོ། 

གྲུ་ནར་ཤེལ་ལེབ་ཀྱིས་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ་དང། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད། ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་དཀྱོག་

འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ། དྭངས་ཤེལ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་ཚུལ་དང། འོད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས། ཟླུམ་ངོས་མེ་ལོང་གི་

རྟགས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་དང། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཆོ་ག་དང་ཆེར་སྐྱེད། དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད།
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 གོང་གི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་དང། དྭངས་ཤེལ་གྱིས་གྲུབ་

པའི་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རང་བཞིན་དང། ཆེ་ཆུང། གནས་ས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་དང་མིའི་

མིག་སྐོར་ལ་འབྲེལ་བ་གང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མི་ཡི་མིག་ལ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གཟུགས་ལྡན་ཡོད་སྟབས། 

འོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་གཟུགས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན། འོ་ན། དྭངས་ཤེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་མི་མིའི་གིས་

བྱེད་ལས་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་མིག་གི་མཐོང་ནུས་ཉམས་ཚེ། དྭངས་ཤེལ་སྤྱད་དེ་མིག་གི་མཐོང་ནུས་ཇི་

ལྟར་གསོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ། སློབ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་གོང་གི་དྲི་བ་དེ་དག་གི་ལན་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

སློབ་ཚན་གོང་མའི་ནང་དུ་འོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁག་ཅིག་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད་རྐྱེན། སློབ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་གོང་གི་ཤེས་བྱ་དེ་

དག་སྤྱད་དེ་རང་བྱུང་ཁམས་སུ་སྣང་བའི་འོད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཏེ། འཇའ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་དང། དཀར་འོད་ཇི་

ལྟར་ཐོར་བ། ནམ་མཁའ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ལྟ་བུའི་གནད་དོན་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

༡༡་༡ མིའི་མིག 
 མིག་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྒོ་མོ་ཡིན་ཞེས་པ་བཞིན། མིག་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་མཐོང་བའི་དབང་པོ་གལ་ཆེ་ཤོས་

ཤིག་ཡིན། མིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོན་མདངས་བཀྲ་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་མཛེས་སྡུག་མཐོང་ཐུབ། གལ་ཏེ་ང་ཚོར་མིག་མེད་

ཚེ། ཐོས་རེག་དང་དྲི་ཚོར་གྱིས་དངོས་པོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱང། ང་ཚོ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་གོ་ལ་འདི་ནི། 

རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཚོན་མདོག་གི་ཞིང་ཁམས་ཤིག་ཡིན་པ་ཅི་ནས་རྟོགས་མི་ཐུབ།

 མི་ཡི་མིག་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་པར་ཆས་དང་འདྲ་བས་ན། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་མ་ལག་གིས་འོད་ཚོར་སྐྱེན་པའི་

བརྙན་ཡོལ་ཏེ། མིག་གི་དྲ་སྐྱིའི་(Retina)ངོས་སུ་གཟུགས་བརྙན་སྟོན་ཐུབ། དཔེ་རིས་༡༡་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། མིག་

འབྲས་ཀྱི་མདུན་ངོས་སུ་བཀབ་པའི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འབུར་ངོས་ལ་རྭ་སྐྱི་(Cornea)ཟེར་བ་དང། ཕྱི་རོལ་གྱི་འོད་རྭ་སྐྱི་

བརྒྱུད་དེ་མིག་ཏུ་འཛུལ་བར་བརྟེན། འོད་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོ་ཕལ་ཆེ་བ་རྭ་སྐྱིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་བྱུང་བ་དང། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་

གྱིས་བར་ཐག་འདྲ་མིན་དུ་གནས་པའི་

དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་འདུ་

ཐག་སྟེང་སྙོམ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། དྲ་སྐྱིའི་ངོས་

སུ་གཟུགས་བརྙན་གསལ་ཤོས་ཤིག་གྲུབ་

པའི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན། མིག་འབྲས་

ནི་ཚངས་ཐིག་ལ་2.3cm ཡོད་པའི་ཟླུམ་

དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། རྭ་སྐྱིའི་རྒྱབ་ཏུ་

གནས་པའི་ཤ་གནད་ཀྱི་མཆིན་དྲིར་འཇའ་

སྐྱི་(Iris)ཟེར་ཞིང། མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ི(Pu-

pil)ཆེ་ཆུང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་དང། 

མིག་སྤྲིན།

མིག་གི་དབང་རྩ།

དྭངས་གཟུགས།

ཆུ་གཟུགས།

མིག་གི་རྒྱལ་མོ།

དྭངས་ཤེལ།

འཇའ་སྐྱི།

རྭ་སྐྱི།

རྩ་སྐྱི།

དྲ་སྐྱི།

དཔེ་རིས་༡༡་༡ མི་ཡི་མིག
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མིག་གི་རྒྱལ་མོས་མིག་གི་ནང་དུ་འོད་ཇི་ཙམ་འཛུལ་མིན་གྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་དྲ་སྐྱིའི་

ངོས་སུ་མགོ་རྟིང་ལྡོག་པའི་དངོས་བརྙན་ཞིག་གྲུབ་ཐུབ། དྲ་སྐྱི་ནི་འོད་ཚོར་སྐྱེན་པའི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་ཅིང། ཧ་ཅང་

སྲབ་ལ་སྙི་བའི་སྐྱི་མོ་ཞིག་ཡིན། དྲ་སྐྱིའི་ངོས་སུ་འོད་ཕོག་རྗེས། འོད་ཚོར་སྐྱེན་པའི་ཕྲ་ཕུང་སྐུལ་ཏེ། གློག་བརྡ་ཞིག་མིག་

གི་དབང་རྩ་བརྒྱུད་ཀླད་པར་གཏོང་བ་དང། ཀླད་པས་གློག་བརྡའི་གནད་དོན་རྣམས་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས་

རྗེས། དངོས་གཟུགས་མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པས་ན། ང་ཚོས་དངོས་གཟུགས་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་བྱུང་བ་

ཡིན། 

འཇའ་སྐྱིའི་བྱེད་ལས།ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་
སམ།

 མིག་གི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་ལ་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཚེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་མཐོང་བའི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། འོད་བརྒྱུད་

སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཆ་ཤས་ཏེ། མིག་གི་རྒྱལ་མོ་དང། རྭ་སྐྱི། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ། ཆུ་གཟུགས། དྭངས་གཟུགས་ལྟ་བུར་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་བའམ། ཡང་

ན། འོད་ནུས་དེ་གློག་ནུས་འཕར་བརྡར་བསྒྱུར་མཁན་གྱི་ཆ་ཤས་ཏེ། དྲ་སྐྱི་ལྟ་བུ་དང། ཡང་ན། འཕར་བརྡ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཆ་ཤས་ཏེ། མིག་གི་དབང་རྩ་ལྟ་བུར་

སྐྱོན་ཆ་བྱུང་ཚེ། མཐོང་ནུས་རང་བཞིན་གྱིས་ཉམས་ཏེ། མིག་ཞར་བའི་ཉེན་ཁ་བྱུང་བ་ཡིན། 

 རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་དཀར་ཆ་དོད་པའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཉི་འོད་ཁྲོད་ནས། དཀར་ཆ་དེ་ཙམ་མེད་པའི་ཁང་པ་ཞིག་ཏུ་འཛུལ་སྐབས། ཅུང་ཙམ་རིང་གང་ཡང་མི་

མཐོང་བའི་ནག་ཁུང་དུ་འགྱུར་སྲིད་ཀྱང། རིམ་པས་ཇེ་གསལ་ནས་ཇེ་གསལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁང་པ་དེའི་ནང་གི་ཅ་དངོས་རྣམས་མཐོང་ཐུབ་པར་འགྱུར་བའི་མྱོང་ཚོར་

བྱུང་གི་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོའི་མིག་གི་འཇའ་སྐྱིའི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས། མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིསྒོར་ཁུང་ཆེ་ཆུང་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བས་ཡིན། མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིསྒོར་ཁུང་

ཇི་ཙམ་གྱིས་ཆེ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་འོད་མིག་གི་ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ། དངོས་གཟུགས་མཐོང་བའི་རོགས་བྱེད་ཐུབ། དེར་བརྟེན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དཀར་འོད་ཧ་ཅང་

ཆེ་བའི་ནང་དུ། འཇའ་སྐྱི་འཁུམ་སྟེ་མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིསྒོར་ཁུང་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་སྟབས། མིག་ཏུ་འཛུལ་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་འོད་ཇེ་ཉུང་དུ་བྱེད་དང། དཀར་འོད་ཆུང་བའི་

ནང་དུ་འཇའ་སྐྱི་ལྷོད་དེ། མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིསྒོར་ཁུང་ཇེ་ཆེར་བྱེད་པས་ན། མིག་གི་ནང་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་འོད་མང་བ་འཛུལ་བ་ཡིན། 

༡༡་༡་༡ མིག་གི་འདུ་སྙོམས་ཤུགས་ཚད།

 མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་ནི་ཕིག་ཕིག་འདྲ་ཞིང། སྤུ་ཉག་གིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་ཤིག་ཡིན། ཤ་གནད་ཀྱི་གཟི་སྤུས་

དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཟླུམ་ངོས་སྒྱུར་བ་དེས། དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་རིང་ཐུང་འགྱུར་བ་ཡིན། ཤ་གནད་ཀྱི་གཟི་སྤུ་ལྷོད་ཚེ། 

དྭངས་ཤེལ་སྲབ་ཏུ་འགྲོ་བ་དང། དེའི་དབང་གིས་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་རིང་དུ་འགྲོ་བར་བརྟེན། ཐག་རིང་གི་དངོས་

གཟུགས་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཐག་ཉེའི་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་བལྟ་བཞིན་ཡོད་ཚེ། ཤ་གནད་ཀྱི་གཟི་སྤུ་འཁུམ་

པ་དང། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་མཐུག་ཏུ་འགྲོ་བས་ན། དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་ཐུང་དུ་སོང་སྟེ། ཐག་ཉེའི་དངོས་གཟུགས་

གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། 

 མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་འདུ་ཐག་གི་རིང་ཐུང་སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ནུས་པར་འདུ་སྙོམས་ཤ གས་ཚད་(power 

of accommodation)ཟེར། འོན་ཀྱང། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་གྱིས་ཚད་མེད་བར་འདུ་ཐག་རིང་དུ་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་དེ་བཞིན། 

ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་མ་གཏོགས་འདུ་ཐག་ཐུང་དུ་གཏོང་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཤོག་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཞིག་ཧ་ཅང་ཐག་

ཉེར་བཟུང་སྟེ་ཀློག་ཐབས་བྱས་ན། ཡིག་འབྲུ་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་གསལ་པོར་མཐོང་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། མིག་མི་བདེ་བའི་

ཚོར་བ་འབྱུང་སྲིད། རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གསལ་པོར་མཐོང་དགོས་ཚེ། མིག་དང་བར་ཐག་25cm 
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253སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། མིའི་མིག་དང་ཚོན་མདོག་གི་འཇིག་རྟེན།

ཙམ་བཞག་དགོས་པ་ཡིན། དངོས་གཟུགས་ཤིག་བདེ་བླགས་ངང་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་པའི་བར་ཐག་ཐུང་ཤོས་ལ་

གསལ་མཐོང་གི་ཉུང་མཐའི་བར་ཐག་(least distance of distinct vision)གམ། ཡང་ན། མིག་གི་ཉེ་ཚེག་(near point)ཀྱང་

ཟེར། མིག་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་སྤྱིའི་མིག་གི་ཉེ་ཚེག་ནི་25cm ཡིན་པ་དང། ཐག་རིང་གི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་

མིག་གིས་གསལ་ཤོས་མཐོང་ཐུབ་པའི་བར་ཐག་ལ་མིག་གི་རྒྱང་ཚེག་(Far point)ཟེར་ཞིང། མིག་བདེ་ཐང་ཡིན་ཚེ། མཐའ་

མེད་བར་འཇོག་ཆོག དེར་བརྟེན་མིག་གི་མཐོང་ཚད་ནི་བར་ཐག་25cm ནས་མཐའ་མེད་བར་ཡིན། 

མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་འོ་མའི་མདོག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་གསལ་པོར་མི་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་སྐྱ་འགྲིབ་(Cataract)ཟེར་

ཞིང། མིག་གི་མཐོང་ནུས་ཕྱེད་ཙམ་ཉམས་པའམ། ཡང་ན། མཐོང་ནུས་ཆ་ཚང་ཉམས་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། 

སྐྱ་འགྲིབ་གཤག་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་ནུས་སླར་གསོ་བྱུང་ཐུབ། 

མིག་གཉིས་ཡོད་དགོས་དོན་ཅི།ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་
སམ།

 མི་ཡི་རིགས་ལ་མིག་གཅིག་མ་ཡིན་པར། མིག་གཉིས་ཡོད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དགེ་མཚན་མང་པོ་ལྡན་

ཡོད། གཅིག་ནས་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང་།གཉིས་ནས་མཐོང་ནུས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་མི་ཡི་རིགས་ཀྱི་མིག་གཅིག་གིས་འཕྲེད་དུ་

1500 དང། མིག་གཉིས་ཀྱིས་1800 ཙམ་མཐོང་ཐུབ། 

 སྒོ་ཕྱུགས་སྲོག་ཆགས་ཁ་ཤས་ཀྱི་མིག་ནི་མགོ་ཡི་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ཡོད་སྟབས། མཐོང་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་མིའི་མིག་གཉིས་ནི་

མགོ་ཡི་མདུན་དུ་ཡོད་རྐྱེན། མིག་གི་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་མིག་གཅིག་བཙུམ་ཏེ་བལྟས་ན། འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་ལེབ་གཟུགས་མ་གཏོགས་རྡོག་

གཟུགས་སུ་མཐོང་མི་ཐུབ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་མིག་གཉིས་ཕན་ཚུན་དབར་སེན་ཊི་མི་ཊར་ཁ་ཤས་ཀྱི་བར་ཐག་ཆོད་ཡོད་རྐྱེན། མིག་སོ་སོས་

མཐོང་བའི་གཟུགས་བརྙན་ཕན་ཚུན་ཅུང་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང། ང་ཚོའི་ཀླད་པས་གཟུགས་བརྙན་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏེ། དངོས་གཟུགས་དེའི་ཐག་ཉེ་

རིང་གི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན།

༡༡་༢ མིག་སྐྱོན་དང་དེའི་སེལ་ཐབས། 

 སྐབས་རེ་མིག་གི་འདུ་སྙོམས་ཤ གས་ཚད་རིམ་གྱིས་ཉམས་ཏེ། དངོས་གཟུགས་གསལ་པོར་མི་མཐོང་བའི་

དཀའ་ངལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་ནི་མིག་གི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིསྐྱོན་ཆར་ལྟོས་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡིན།

མིག་གི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིསྐྱོན་ཆ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ནི།

༡། རྒྱང་འགྲིབ་(Myopia)བམ། ཡང་ན། ཉེ་མཐོང།

༢། ཉེ་འགྲིབ་(Hypermetropia)བམ། ཡང་ན། རྒྱང་མཐོང། 

༣། རྒས་འགྲིབ།(Presbyopia)

ཟླུམ་ངོས་དྭངས་ཤེལ་འོས་འཚམ་རེ་གྱོན་ཚེ། གོང་གི་མིག་སྐྱོན་གསུམ་པོ་དེ་དག་སེལ་ཐུབ་པས་ན། གཤམ་དུ་དེ་དག་གི་

སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།254
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ཀ༽ རྒྱང་འགྲིབ།

 རྒྱང་རིང་གི་དངོས་གཟུགས་སྒྲིབ་པ་སྟེ། མི་མཐོང་བས་ན། རྒྱང་འགྲིབ་དང། ཡང་ན། རྒྱང་རིང་གི་དངོས་

གཟུགས་གསལ་པོར་མི་མཐོང་རུང་ཉེ་བའི་དངོས་གཟུགས་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་པས་ན། ཉེ་མཐོང་ཡང་ཟེར་ཞིང། འདི་

ལྟའི་སྐྱོན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ཚེ། རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་ཁ་ཤས་ཀྱི་དངོས་གཟུགས་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་པ་

དང། ཁོ་ཚོའི་རྒྱང་ཚེག་ནི་མཐའ་མེད་ལས་ཉེ་བ་ཡོད། དཔེ་རིས་༡༡་༢༼ཁ༽ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། རྒྱང་རིང་གི་དངོས་

གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ནི་དྲ་སྐྱིའི་སྟེང་དུ་མི་གསལ་བར་དྲ་སྐྱིའི་མདུན་ངོས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན།

འདི་ལྟའི་མིག་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན།

༡། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཟླུམ་ 

 ངོས་ཆེ་བ།

༢། མིག་འབྲས་ནར་བ་སོགས་ 

 ལས་འབྱུང་སྲིད།

ཤགས་ཚད་འོས་འཚམ་གྱི་ཀོང་ཤེལ་གྱོན་

ཚེ། མིག་སྐྱོན་འདི་རིགས་སེལ་ཐུབ།

 དཔེ ་རིས ་ ༡༡ ་༢༼ག༽ནང ་དུ ་

གསལ་བ་ལྟར། ཤགས་ཚད་འོས་འཚམ་གྱི་

ཀོང་ཤེལ་གྱིས་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་

བརྙན་དྲ་སྐྱིའི་སྟེང་དུ་གཏད་ཐུབ་པས་ན། 

མིག་སྐྱོན་འདི་རིགས་ཞི་བ་ཡིན། 

ཀ༽ རྒྱང་འགྲིབ་མིག་གི་རྒྱང་ཚེག

ཁ༽ རྒྱང་འགྲིབ་མིག

ག༽ རྒྱང་འགྲིབ་མིག་སྐྱོན་སེལ་ཐབས།

O’ O

O’ O

O

དཔེ་རིས་༡༡་༢ ཀ༽དང་ ཁ༽ རྒྱང་འགྲིབ་མིག ག༽ཀོང་ཤེལ་སྤྱད་དེ་རྒྱང་འགྲིབ་མིག་སྐྱོན་སེལ་ཐབས།

ཁ༽ ཉེ་སྒྲིབ།

 ཐག་ཉེའི་དངོས་གཟུགས་སྒྲིབ་

པ་སྟེ། མི་མཐོང་བས་ན། ཉེ་འགྲིབ་

དང། ཡང་ན། ཐག་ཉེའི་དངོས་གཟུགས་

གསལ་པོ་མི་མཐོང་རུང། རྒྱང་རིང་གི་

དངོས་གཟུགས་པོ ་གསལ་པོ ་མཐོང་

བས་ན། རྒྱང་མཐོང་ཟེར་ཞིང། འདི་

ལྟའི་མིག་སྐྱོན་ལྡན་པའི་མིའི་མིག་གི་ཉེ་

ཚེག་ནི་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཉེ་ཚེག་སྟེ། 25cm 

ལས་རིང་བར་བརྟེན། དཔེ་ཀློག་སོགས་

ཀ༽ ཉེ་འགྲིབ་མིག་གི་ཉེ་ཚེག

N

ཁ༽ ཉེ་འགྲིབ་མིག

N’N

དཔེ་རིས་༡༡་༣ ཀ༽དང་ ཁ༽ ཉེ་འགྲིབ་མིག
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255སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། མིའི་མིག་དང་ཚོན་མདོག་གི་འཇིག་རྟེན།

བྱེད་དགོས་ཚེ། མིག་དང་དཔེ་དེབ་ཀྱི་བར་དུ་

རྒྱང་ཐག་25cm ལས་རིང་བ་འཇོག་དགོས། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དཔེ་རིས་

༡༡་༣༼ཁ༽ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ཐག་ཉེའི་

དངོས་གཟུགས་ལས་འཕྲོ་བའི་འོད་དྲ་སྐྱི་རྒྱབ་

ཏུ་འདུ་བས་ཡིན། 

འདི་ལྟའི་མིག་སྐྱོན་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི།

༡། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་བ།

༢། མིག་འབྲས་ཧ་ཅང་ཆུང་ངུར་གྱུར་བ།

མིག་སྐྱོན་འདི་རིགས་ནི་ཤ གས་ཚད་འོས་འཚམ་གྱི་འབུར་ཤེལ་གྱིས་སེལ་ཐུབ། དཔེ་རིས་༡༡་༣༼ག༽ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། འོད་སྡུད་དྭངས་ཤེལ་གྱི་མིག་ཤེལ་གྱོན་ཚེ། དྲ་སྐྱིའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་བརྙན་གསལ་བའི་རོགས་བྱེད་ཐུབ།

ཁ༽ རྒས་འགྲིབ།

 རྒ་བའི་དབང་གིས་སྒྲིབ་པ་སྟེ། མིག་གི་འདུ་སྙོམས་ཤ གས་ཚད་རིམ་བཞིན་ཉམས་ཏེ། དངོས་གཟུགས་གསལ་

པོ་མི་མཐོང་བ་ལ་རྒས་འགྲིབ་ཟེར་ཞིང། མི་མང་ཆེ་བ་ལོ་ན་རྒན་དུ་འགྲོ་སྐབས། ཐག་ཉེའི་དངོས་གཟུགས་གསལ་པོར་མི་

མཐོང་བའི་དཀའ་ངལ་འབྱུང་བཞིན་ཡོད། འདི་ལྟའི་མིག་སྐྱོན་ནི། ཤ་གནད་ཀྱི་གཟི་སྤུའི་ནུས་ཤ གས་ཉམས་པ་དང། མིག་

གི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་མཉེན་གཤིས་ཤོར་བས་ཡིན། སྐབས་རེར་རྒས་འགྲིབ་དབང་གིས། མི་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱང་འགྲིབ་དང་ཉེ་

འགྲིབ་གཉིས་ཀའི་མིག་སྐྱོན་འབྱུང་སྲིད།  འདི་ལྟའི་མིག་སྐྱོན་འབྱུང་ཚེ། ཉིས་འདུའི་དྭངས་ཤེལ་སྤྱོད་དགོས། ཉིས་འདུའི་

དྭངས་ཤེལ་ནི་ཀོང་ཤེལ་དང་འབུར་ཤེལ་གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། མིག་ཤེལ་གྱི་ཆ་ཤས་གོང་མ་རུ་ཀོང་ཤེལ་དང་

འོག་མ་རུ་འབུར་ཤེལ་ཡོད། ཀོང་ཤེལ་གྱི་རྒྱང་རིང་གི་དངོས་གཟུགས་དང། འབུར་ཤེལ་གྱིས་ཐག་ཉེའི་དངོས་གཟུགས་

མཐོང་བར་རོགས་བྱེད་ཐུབ།

 དེང་གི་དུས་སུ་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིསྐྱོན་ནི་སྐུང་ཤེལ་ཡང་སྤྱད་དེ་སེལ་ཐུབ། སྐུང་ཤེལ་ནི་མིག་ལྕིབས་ནང་དུ་བཅུག་སྟེ་

མིག་གི་རྒྱལ་མོ་དང་འཕྲད་རུང། ཕྱི་ཚུལ་ནས་མི་མངོན་པ་སྟེ། སྦས་སྐུང་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་དྭངས་ཤེལ་ཞིག་ཡིན། སྐུང་ཤེལ་

ལ་འཕྲད་ཤེལ་ཡང་གསལ། 

ག༽ ཉེ་འགྲིབ་མིག་སྐྱོན་སེལ་ཐབས།

N’N

དཔེ་རིས་༡༡་༣ ག༽འབུར་ཤེལ་སྤྱད་དེ་ཉེ་འགྲིབ་མིག་སྐྱོན་སེལ་ཐབས།
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དྲི ་
བ།

༡། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་མིག་གི་འདུ་སྙོམས་ཤ གས་ཚད་ཟེར་རམ།

༢། གལ་ཏེ་རྒྱང་འགྲིབ་ཀྱི་མིག་སྐྱོན་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་གིས་རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་༡་༢ལས་རིང་བའི་དངོས་

གཟུགས་མཐོང་མི་ཐུབ་ཚེ། མི་དེའི་མིག་སྐྱོན་སེལ་ཕྱིར་དྭངས་ཤེལ་རིགས་གང་བེད་སྤྱོད་དགོས་སམ།

༣། རྒྱུན་གཏན་མི་ཞིག་གི་ཉེ་ཚེག་དང་རྒྱང་ཚེག་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༤། གལ་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་འཛིན་ཁང་གི་རྒྱབ་ཏུ་བསྡད་ཚེ། ནག་པང་སྟེང་གི་ཡི་གེ་གསལ་པོ་མཐོང་བཞིན་

མེད་ཚེ། སློབ་ཕྲུག་དེར་མིག་སྐྱོན་གང་གི་དཀའ་ངལ་ཕྲད་བཞིན་ཡོད་དམ། མིག་སྐྱོན་དེ་སེལ་ཕྱིར་

དྭངས་ཤེལ་གྱི་རིགས་གང་སྤྱོད་དགོས་སམ། 

༥ ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་རྒས་འགྲིབ་ཟེར་རམ། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ། རྒས་འགྲིབ་ཀྱི་མིག་སྐྱོན་སེལ་ཐབས་

ལ་དྭངས་ཤེལ་གྱི་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྤྱོད་དགོས་སམ། 

བསམ་

གཞིགས།

བྱ་རྒྱུ།

ཁྱོད་ཀྱིས། ངོ་མཚར་གྱི་འཇིག་རྟེན་སྐོར་ཤོད་དུས།

ཁྱོད་ཀྱིས། ཉི་འོད་ཀྱིས་བཀྲགས་འཚེར་བས།

ང་ཡིས་དྲོད་འཁོལ་ཚོར་ཞེས་བརྗོད། འོན་ཀྱང།

མུན་པ་དང་སྣང་བ། ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ།

སུ་ཞིག་གིས་བཟོས་ཏེ་བྱུང་ངམ། 

རྩོམ་པ་པོ། སི། སའི་བྷེར།

ང་ཚོའི་དབུགས་གཏོང་རྔུབ་དགག་སྟེ། ཤི་ཟིན་ཡང། ང་ཚོའི་མིག་ད་དུང་གསོན་པོར་གནས་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། གལ་ཏེ་ང་ཚོ་ཤི་བའི་རྗེས་སུ་ང་ཚོའི་མིག་

ཞལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་ཚེ། ང་ཚོས་མི་གཞན་ཞིག་གི་མི་ཚེ་ལ་འོད་སྣང་འབྱིན་པ་ཡིན། 

ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་དུ་མི་ས་ཡ་༣༥ ཙམ་ནི་ལོང་བ་ཡིན་ཡང། དེ་དག་ལས་ས་ཡ་༤་༥ ཙམ་གྱི་མིག་ནི་རྭ་སྐྱིའི་ནད་སྐྱོན་གྱིས་ཞར་བ་

ཡིན་རྐྱེན། རྭ་སྐྱི་སྤོ་འཛུགས་བྱས་ཚེ། དྲག་སྐྱེས་ཡོང་ཐུབ། མི་ས་ཡ་༤་༥ ཡི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་༦༠ ནི་ལོ་ན་བཅུ་གཉིས་འོག་གི་ཕྲུ་གུ་ཤ་སྟག་ཡིན། དེར་བརྟེན། ང་

ཚོ་ཤི་རྗེས་ང་ཚོའི་མིག་འདི་བེད་སྤྱོད་ཡོད་ཚེ། དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་མི་གཏོང་བ་ཡིན་ནམ། 

མིག་སྦྱིན་སྐབས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག

མིག་སྦྱིན་མཁན་ལ་ཕོ་མོ་དང་ལོ་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མེད། རྒྱུན་གཏན་མིག་ཤེལ་གྱོན་པའམ། ཡང་ན། སྐྱ་སྒྲིབ་གཤག་བཅོས་བྱས་མྱོང་བ་ཡིན་རུང། • 

མིག་ཞལ་འདེབས་སུ་སྤྲད་ཚེ། བེད་སྤྱོད་ཡོད། གཅིན་སྙིའི་ནད་དང། ཁྲག་ཤེད་ཀྱི་ནད། དབུགས་འཚང་ནད་ཡོད་རུང། འགོས་ནད་རིགས་མེད་

ཚེ། མིག་སྦྱིན་པ་བཏང་ཚེ་བདེ་སྤྱོད་ཡོད།

ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་མིག་མཛོད་སྨན་ཁང་དུ་ལན་བྱས་ཏེ། མི་གྲོངས་རྗེས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་བཞི་ནས་ལྔ་ཡི་བར་དུ་མིག་བཏོན་ཟིན་དགོས། མིག་མཛོད་སྨན་ཁང་• 

གི་སྨན་པས་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་ཏེ་མིག་བཏོན་སྲིད།

བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཡིན་སྟབས། མིག་བཏོན་པར་སྐར་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་མ་གཏོགས་འགོར་མི་སྲིད།• 

འགོས་ནད་ཀྱི་རིགས་དཔེར་ན། གཉན་ནད་རེག་དུག་དང། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་སོགས་ཕོག་པའི་ནད་པའི་མིག་ཞལ་འདེབས་སུ་སྤྲོད་མི་རུང།• 

མིག་མཛོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པས་ཞལ་འདེབས་སུ་གནང་བའི་མིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་མཐིལ་ཕྱིན་བྱས་རྗེས། དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མི་ལ་སྤོ་འཛུགས་བྱེད་པ་ཡིན། 

གལ་ཏེ་སྤོ་འཛུགས་བྱེད་འོས་ཤིག་མིན་ཚེ། སྨན་སྦྱོང་གི་ཞིབ་འཇུག་ཆེད་དུའང་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཡིན།
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257སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། མིའི་མིག་དང་ཚོན་མདོག་གི་འཇིག་རྟེན།

༡༡་༣ འཇལ་ཤེལ་བརྒྱུད་དེ་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ།

 གྲུ་ནར་ཤེལ་ལེབ་བརྒྱུད་དེ་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། ཤེལ་ལེབ་ལྟ་བུའི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ི

ངོས་མཉམ་འགྲོ་ངོས་སུ་འོད་ཕོག་ཚེ། འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག་དང་ཐོན་ཐིག་གཉིས་མཉམ་འགྲོ་ཡིན། འོ་ན། དྭངས་གསལ་གྱི་

འཇའ་ཤེལ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་འོད་འཕྲོས་ཚེ། དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ། འཇའ་ཤེལ་ནི་ཟུར་གསུམ་མའི་ཞབས་

ངོས་གཉིས་དང། གྲུ་ནར་གྱི་གཞོགས་ངོས་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། འདིར་ཟུར་གསུམ་མའི་འཇའ་ཤེལ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་

འོད་འཕྲོས་ཚེ། དཀྱོག་འཕྲོ་ཇི་ལྟར་བྱེད་སྐོར་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༡། 

  བྲིས་པང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཞིག་མཐེབ་གཟེར་གྱིས་སྦྱར་རྗེས། དེའི་ཐོག་ཏུ་འཇའ་ཤེལ་གྱི་ཟུར་

གསུམ་མའི་ངོས་ཤིག་གཏད་དེ་བཞག་དགོས་པ་དང། ཞྭ་སྨྱུག་གིས་འཇའ་ཤེལ་གྱི་ཕྱི་ཐིག་འབྲི་དགོས། དཔེ་རིས་༡༡་༤ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། 

འཇའ་ཤེལ་གྱི་ངོས་AB ཡི་གསེག་ཏུ་ཐད་ཐིག་PE བྲིས་རྗེས། ཐད་ཐིག་དེའི་སྟེང་གི་ཚེག་P དང་Q ཐོག་ཏུ་ཁབ་གཟེར་རེ་བཙུགས་དགོས། 

དེ་ནས་འཇའ་ཤེལ་གྱི་ངོས་AC ནས་བལྟས་ཏེ། ཚེག་P དང་Q ཐོག་ཏུ་བཙུགས་པའི་ཁབ་གཟེར་གྱི་གཟུགས་བརྙན་འཚོལ་དགོས། ཁབ་

གཟེར་གྱི་གཟུགས་བརྙན་དང་ཐད་ཐིག་ཏུ་འཁེལ་བའི་ཚེག་R དང་S ཐོག་ཏུ་ཁབ་གཟེར་རེ་བཙུགས་རྗེས། འཇའ་ཤེལ་དང་ཁབ་གཟེར་ཕྱིར་

ལེན་དགོས། དཔེ་རིས་༡༡་༤ ལ་ནང་དུ།  ཐིག་PE ནི་འཇའ་ཤེལ་གྱི་ཕྱི་ཐིག་གི་ཚེག་E དང་ཕྲད་པ་ལྟར། ཚེག་R དང་S མཐུད་དེ་འཇའ་ཤེལ་

ཕྱི་ཐིག་གི་ཚེག་F ལ་ཕྲད་པ་བྱེད་དགོས། འཇའ་ཤེལ་གྱི་ཕྱི་ཐིག་སྟེང་གི་ཚེག་E དང་ཚེག་F གཉིས་ཕན་ཚུན་མཐུད་དགོས་པ་དང། ཚེག་

E དང་F སོ་སོའ་ིསྟེང་དུ་དྲང་འཕྱང་གཞུང་ཐིག་རེ་འབྲི་དགོས། དེ་རྗེས་ཕོག་ཐིག་གི་ཟུར་( i)དང། དཀྱོག་ཐིག་གི་ཟུར།( r ) ཐོན་ཐིག་གི་

ཟུར་( e )བཅས་འཚོལ་དགོས། 
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ལྡོག་ཐིག་གི་ཟུར།

ཐོན་ཐིག་གི་ཟུར།

འཁྱོག་ཟུར།
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འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག

འོད་ཀྱི་ལྡོག་ཐིག

འོད་ཀྱི་ཐོན་ཐིག

འཇའ་ཤེལ་གྱི་ཟུར།

དཔེ་རིས་༡༡་༤ ཟུར་གསུམ་མའི་འཇའ་ཤེལ་བརྒྱུད་དེ་འཕྲོ་བའི་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ།
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གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ། ཐིག་PE ནི་འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག་དང། EF ནི་འོད་ཀྱི་དཀྱོག་ཐིག FS ནི་འོད་ཀྱི་ཐོན་ཐིག་བཅས་

མཚོན་པ་ཡིན། འདིར་ཐོག་མར་རླུང་ནས་འཇའ་ཤེལ་གྱི་ངོས་AB བརྒྱུད་དེ་འོད་ཐིག་འཕྲོ་སྐབས། གཞུང་ཐིག་ཕྱོགས་སུ་

དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་ཡོད། དེ་རྗེས་འཇའ་ཤེལ་གྱི་ངོས་AC ནས་རླུང་གི་ནང་དུ་འོད་འཕྲོ་བའི་སྐབས། གཞུང་ཐིག་ལས་ལྡོག་

སྟེ་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་ཡོད། ཕོག་ཐིག་གི་ཟུར་དང་ལྡོག་ཐིག་གི་ཟུར་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་བྱས་ཏེ། ཤེལ་ལེབ་ཀྱིས་འོད་

དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་བསྡུར་དགོས། འདིར་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ནི། འཇའ་ཤེལ་གྱིས་དཀྱོག་

འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ཀྱི་ཐོན་ཐིག་གིས་འོད་ཀྱི་ཕོག་ཐིག་མཉམ་དུ་ཟུར་ཞིག་གྲུབ་པ་དང། འདི་ལྟའི་ཟུར་ལ་འཁྱོག་ཟུར་ཟེར། 

འདིར་འཁྱོག་ཟུར་ནི་ཡིས་མཚོན་པ་ཡིན། གོང་གི་བྱེད་སྒོའ་ིནང་དུ་འཁྱོག་ཟུར་ངོས་འཛིན་ཏེ་དེའི་ཚད་འཇལ་དགོས། 

༡༡་༤ འཇའ་ཤེལ་གྱིས་དཀར་འོད་དབྱེ་འགྲེམ།
 ཆར་ཟིམ་འབབ་སྐབས་ཉི་འོད་འཕྲོས་ཚེ། རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་འཇའ་ཤར་སྲིད། ཉི་མའི་དཀར་འོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་

བྱས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་འཇའ་ཤར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ། འཇའ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་མ་བརྗོད་པའི་སྔོན་དུ། འཇའ་ཤེལ་གྱིས་

འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་སྐོར་བསྐྱར་བརྗོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། འཇའ་ཤེལ་གྱི་གསེག་ངོས་ཀྱིས་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ་ནི་ཡིད་དུ་

འོང་བ་ཞིག་ཡོད། བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་དེའི་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༢། 

  སྒམ་ཤོག་མཐུག་པོ་ཞིག་གི་ངོས་དཀྱིལ་དུ་ཁུང་བུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཕུག་རྗེས། ཁུང་བུ་དེའི་སྟེང་དུ་ཉི་འདོ་ཕོག་བཅུག་

ཚེ། ཁུང་བུ་དེ་བརྒྱུད་དེ་དཀར་འདོ་ཀྱི་མདངས་ཤིག་འཕྲོ་ཐུབ། དཔེ་རིས་༡༡་༥ ལྟར། ཁུང་བུ་ནས་འཕྲོ་བའི་འདོ་མདངས་དེ་འཇའ་ཤེལ་ཞིག་

གི་ངོས་སུ་ཕོག་ཏུ་བཅུག་རྗེས། འཇའ་ཤེལ་ནས་ཕྱིར་འཕྲོ་བའི་འདོ་དེ་བརྙན་ཡོལ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་མངོན་པ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ། ཚོན་

མདོག་གི་རིམ་པ་ཞིག་མངོན་སྲིད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༡༡་༢ ནང་དུ་དཀར་འོད་དེ་འཇའ་ཤེལ་གྱི་ངོས་སུ་ཕོག་སྟེ། བརྒྱུད་འཕྲོ་བྱས་རྗེས། ཚོན་མདོག་

གི་རིམ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱེད་འཕྲོ་བྱུང་ཡོད། ཚོན་མདོག་གི་རིམ་པ་དེའི་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་ཁ་དོག་གང་རེད་འདུག་གམ། ཚོན་

མདོག་གི་རིམ་པ་དེའི་གོ་རིམ་ཅི་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག་གམ། དཔེ་རིས་༡༡་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། འཇའ་ཤེལ་གྱིས་

དཀར་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས་དབྱེ་འགྲེམ་བྱས་པའི་ཚོན་

མདོག་ནི། མུ་མེན་དང། མཐིང་མདོག སྔོན་པོ། ལྗང་ཁུ། སེར་

པོ། ལི་ཁྲི། དམར་པོ་བཅས་སུ་མངོན་ཡོད། 

 མུ་མཐིང་སྔོན་ལྗང་སེར་ལི། དམར་བ་འཇའ་ཡི་ཁ་

དོག  ཞེས་སྐྱོར་འདོན་བྱས་ཚེ། འཇའ་ཡི་ཁ་དོག་དང་དེ་དག་

གི་གོ་རིམ་ངེས་སླ། ཁ་དོག་དེ་དག་སོ་སོའ་ིམཚོན་དོན་དུ་ཨིན་

ཡིག་VIBGYOR སྤྱོད་པ་དང། འོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གྱུར་བའི་ཁ་
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འོད་དཀར་གྱི་འོད་ཤལ།

དཔེ་རིས་༡༡་༥ འཇའ་ཤེལ་གྱིས་འོད་དཀར་དབྱེ་འགྲེམ་བྱེད་ཚུལ།

འོད་དཀར་གྱི་འོད་ཤལ།
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259སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། མིའི་མིག་དང་ཚོན་མདོག་གི་འཇིག་རྟེན།

དོག་གྱི་རིམ་པ་འོད་ཤལ་ཟེར། འོད་ཤལ་གྱི་ཁ་དོག་ཚང་

མ་གསལ་པོར་མཐོང་མི་ཐུབ་ཀྱང། ཁ་དོག་ཕན་ཚུན་མི་

འདྲ་བ་དབྱེ་ཐུབ། འོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཁ་དོག་སོ་སོར་དབྱེ་

བའི་ངང་ཚུལ་ལ་དབྱེ་འགྲེམ་ཟེར། 

 འཇའ་ཤེལ་བརྒྱུད་དེ་འོད་འཕྲོ་བའི་སྐབས། 

འོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཁ་དོག་སོ་སོར་དབྱེ་འགྲེམ་བྱུང་སྟེ། ཁ་

དོག་གི་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནི། འཇའ་ཤེལ་གྱིས་འོད་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་སྐབས། ཁ་དོག་

མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིའཁྱོག་ཚད་མི་འདྲ་བར་བརྟེན། ཁ་དོག་གི་རིམ་པ་ཞིག་མངོན་ཡོད། འོད་ཀྱི་ཁ་དོག་དེ་དག་ལས་དམར་

འོད་ཀྱི་འཁྱོག་ཚད་ཉུང་ཤོས་དང། མུ་མེན་གྱི་འཁྱོག་ཚད་ཉུང་ཤོས་ཡིན་རྐྱེན། འོད་ཀྱི་ཁ་དོག་སོ་སོར་དབྱེ་འགྲེམ་བྱུང་སྟེ། 

འོད་ཤལ་གྱི་ཁ་དོག་མཐོང་ཐུབ་ཡོད།

 འཇའ་ཤེལ་སྤྱད་དེ་ཉི་འོད་ཀྱི་ཁ་དོག་དབྱེ་འགྲེམ་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་ནི་ནེའུ་ཊོན་ཡིན་ཞིང། ཁོང་གིས་འཇའ་ཤེལ་

འདྲ་མིན་སྤྱད་དེ་འོད་ཀྱི་ཁ་དོག་དེ་བས་མང་བ་དབྱེ་འགྲེམ་བྱེད་ཐབས་གནང་ཡོད་ཀྱང། གྲུབ་འབྲས་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱང། 

དཔེ་རིས་༡༡་༦ ལྟར། ཁོང་གིས་འཇའ་ཤེལ་དང་པོ་དེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་འཇའ་ཤེལ་གཅིག་པ་ཞིག་མགོ་རྟིང་ལྡོག་སྟེ་བཞག་

རྗེས། འཇའ་ཤེལ་དང་པོ་ནས་འཕྲོ་བའི་འོད་ཤལ་དེ། འཇའ་ཤེལ་གཉིས་པའི་ངོས་སུ་ཕོག་བཅུག  འཇའ་ཤེལ་གཉིས་པ་

ནས་དཀར་ཞིག་ཕྱིར་འཕྲོས་ཡོད། དེར་བརྟེན། ཁོང་གིས་ཉི་འོད་ནི་ཁ་དོག་བདུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་འདོད་ཚུལ་སྟོན་ཡོད། 

འོད་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང། ཉི་འོད་དང་འདྲ་བར། འོད་ཤལ་མངོན་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་དཀར་འོད་ཟེར། 

 དཔེ་རིས་༡༡་༧ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། འཇའ་ནི་ཆར་ཟིབ་བབས་རྗེས་མངོན་པའི་རང་བྱུང་གི་འོད་ཤལ་ཞིག་

ཡིན་ལ། ག་དུས་ཡིན་རུང་ཉི་མའི་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་ཤར་བ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། དཔེ་རིས་༡༡་༨ ལྟར། རླུང་ཁམས་ནང་དུ་གཡེང་བའི་ཆར་གྱི་

ཟེགས་མ་ཆུང་ངུས་འཇའ་ཤེལ་ལྟར། ཉི་འོད་དབྱེ་འགྲེམ་བྱེད་པས་ཡིན། 

ཆར་གྱི་ཟེགས་མའི་ངོས་སུ་ཕོག་པའི་ཉི་འོད་ཐོག་མར་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱས་ཏེ། 

དབྱེ་འགྲེམ་བྱེད་པ་དང། དེ་རྗེས་ནང་ངོས་ནས་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་མཐར། ཕྱིར་

ཐོན་སྐབས་སླར་ཡང་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་པས་ན། འོད་ཤལ་གྱི་ཁ་དོག་སོ་སོར་

མངོན་པ་ཡིན། 

 དེ་བཞིན། ཉི་འོད་འཕྲོ་བའི་སྐབས་སུ། བབས་ཆུའི་ཟིལ་ཐིགས་བརྒྱུད་དེ་བལྟ་བའམ། ཡང་ན། འཐོར་ཆུའི་ཟིལ་

ཐིགས་བརྒྱུད་དེ་བལྟས་ཚེ། འོད་ཤལ་གྱི་ཁ་དོག་མཐོང་ཐུབ། 

འོད་དཀར།

བརྙན་ཡོལ།

འོད་དཀར།

དཔེ་རིས་༡༡་༦ འོད་དཀར་གྱི་འོད་ཤལ་བསྡུ་ཚུལ།

ཉི་འོད།

ཆར་ཐིགས།

དམ
ར་པོ།

མུ་མེན།

དཔེ་རིས་༡༡་༨ འཇའ་ཤར་ཚུལ།
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༡༡་༥ རླུང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོ།
 རྒྱུན་གཏན་དྲོད་ཐབ་བམ། ཡང་ན། མེ་ཡི་ཡར་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་ཚེ། རླུང་ཚ་པོའ་ིའགུལ་འཚུབ་ཀྱིས་རྐྱེན་པས། 

དེའི་ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་དངོས་གཟུགས་རྣམས་སིབ་སིབ་ཏུ་འདར་འགུལ་བྱེད་པ་མཐོང་ཡོད་སྲིད། དེ་ནི། མེ་ཡི་སྟེང་གི་རླུང་

ནི། གཡས་གཡོན་གྱི་རླུང་ལས་ཚ་བ་ཡོད་རྐྱེན། དཀྱོག་འཕྲོའ་ིཕྱོད་རླུང་གཞན་ལས་དམའ་བ་མ་ཟད། འོད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་

བརྟན་ཚུགས་འཕེར་བ་ཞིག་མིན་རྐྱེན། ཕར་ཕྱོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་འདར་འགུལ་བྱེད་པ་མཐོང་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་

རླུང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིདབང་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན། སྐར་མའི་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འཕྲོ་བའི་ངང་ཚུལ་ཡང་འདི་

ལྟའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལྟོས་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡིན། 

སྐར་འོད་ཆེམ་ཆེམ་འཕྲོ་བ།

 སྐར་འོད་རྒྱུན་མཐུད་དེ་མི་འཕྲོ་བར་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འཕྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་

གཙོ་བོ་ནི། རླང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིངང་ཚུལ་ལྟོས་ཏེ་འབྱུང་བ་ཡིན། 

སྐར་འོད་ནི་སའི་གོ་ལའི་རླུངས་ཁམས་ནང་དུ་འཛུལ་རྗེས། སའི་གོ་ལའི་སྟེང་

དུ་མ་སླེབས་བར་དཀྱོག་འཕྲོ་རིམ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན། རླུང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱོག་

འཕྲོའ་ིཕྱོད་ནི་རིམ་པས་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། སྐར་མའི་འོད་གཞུང་ཐིག་

གི་ཕྱོགས་སུ་གུག་སྟབས། ང་ཚོས་མཐོང་བའི་སྐར་མ་ནི། དཔེ་རིས་༡༡་༩ 

ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། སྐར་མའི་གནས་ས་དངོས་ལས་ཅུང་མཐོ་བ་མ་ཟད། 

སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ཚུགས་པོར་མི་གནས་པས་ན། སྐར་འོད་ཆེམ་ཆེམ་

དུ་འཕྲོ་བའི་ངང་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན། 

ཉི་མ་སྔ་ཤར་དང་ཕྱི་ནུབ།

 རྒྱུན་གཏན་ཉི་མ་དངོས་སུ་མ་ཤར་བའི་སྐར་

མ་གཉིས་ཙམ་སྔོན་དུ་ཉི་མ་མཐོང་བ་དང། ཉི་མ་དངོས་

སུ་བཞུད་རྗེས་ཀྱི་སྐར་མ་གཉིས་ཙམ་རྗེས་སུའང་ཉི་མ་

མཐོང་ཐུབ། དཔེ་རིས་༡༡་༡༠ ནང་དུ་ཉི་མའི་གནས་ས་

དངོས་དང། ལྟར་སྣང་གི་གནས་གཉིས་སྟོན་པ་ཡིན། 

ཉི་མའི་གནས་ས་དངོས་དང། ལྟར་སྣང་གི་གནས་ས་

གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐར་མ་གཉིས་ཙམ་ཡོད། འདི་ལྟའི་

ངང་ཚུལ་ཡང་རླུངས་ཁམས་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོའ་ིརང་བཞིན་

གྱིས་འབྱུང་བ་ཡིན།

སྐར་མའི་གནས་

ས་ལྟར་སྣང།

འོད་ལམ།

དཀྱོག་འཕྲོའ་ི

ཕྱོད་འཕར་

རིམ།

དཔེ་རིས་༡༡་༩ རླུང་ཁམས་ཀྱི་དཀྱོག་འཕྲོར་ལྟོས་

པའི་སྐར་མའི་ལྟར་སྣང་གནས་ས།

ཉི་མའི་ལྟར་སྣང་

གནས་ས།

གནམ་ས་འཕྲད་མཚམས།

རླུང་ཁམས།

དཔེ་རིས་༡༡་༡༠ ཉི་མ་ཤར་ནུབ་མཚམས་སུ་རླུང་ཁམས་ཀྱིས་དཀྱོག་འཕྲོ་བྱེད་ཚུལ།

བལྟ་མཁན།
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261སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། མིའི་མིག་དང་ཚོན་མདོག་གི་འཇིག་རྟེན།

༡༡་༦ འོད་འཐོར་འགྲེམ།
 འོད་དང་དངོས་གཟུགས་འདྲ་མིན་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་ལ་བརྟེན་ནས། རང་འབྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་དུ་ངོ་མཚར་ཆེ་

བའི་ངང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་དང། གཏིང་ཟབ་པའི་བརྒྱ་མཚོའི་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་

སྣང་བ་དང། སྔ་དགོང་གཉིས་སུ་ཉི་མའི་ཁ་དོག་དམར་པོ་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ནི། རྒྱུན་གཏན་མཐོང་བའི་རང་བྱུང་གི་ངང་ཚུལ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན། འཛིན་རིམ་གོང་མའི་ནང་དུ་ལྡིང་ཁུའི་རྡུལ་གྱིས་འོད་ཇི་ལྟར་ཐོར་འཕྲོ་བྱེད་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། 

གལ་ཏེ་ཞུ་ཁུའི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་འོད་མདངས་བཏང་ཚེ། འོད་ལམ་མངོན་མི་ཐུབ་ཀྱང། ལྡིང་ཁུའི་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་འོད་

བཏང་སྐབས། འོད་ལམ་མངོན་ཐུབ།

༡༡་༦་༡ ཊིན་ཌལ་ནུས་པ།

 སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ནི། དུ་བ་དང། ཆུ་ཡི་ཟེགས་མ། ཐལ་རྡུལ། རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་སོགས་རྡུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་

གྲུབ་པ་སྟེ། མི་སྙོམས་པའི་འདྲེས་རྫས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། རྡུལ་ཕྲ་མོ་དེ་རིགས་ཀྱི་ངོས་སུ་འོད་ཕོག་སྐབས། འོད་ལམ་མཐོང་

ཐུབ་པ་ཡིན། འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ལྡིང་ཁུའི་རྡུལ་གྱིས་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་ཏེ། ཊིན་ཌལ་གྱི་ནུས་པ་བྱུང་བའི་སྐོར་

སྦྱངས་ཡོད། དུ་བས་ཁེངས་པའི་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁུང་བུ་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་འོད་མདངས་ཤིག་བཏང་ཚེ། ཊིན་ཌལ་ནུས་

པའི་ངང་ཚུལ་མཐོང་ཐུབ། 

 རྡུལ་གྱིས་འཐོར་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ཀྱི་མདོག་ནི་རྡུལ་གྱི་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན། རྡུལ་ཧ་ཅང་ཆུང་ངུས་འཐོར་

འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ཀྱི་མདོག་ནི་སྔོན་པོ་དང། རྡུལ་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཆེ་ན་དེ་ཙམ་འོད་རླབས་ཐག་སྟེ། རླབས་ཀྱི་རིང་ཚད་རིང་

བའི་འོད་འཐོར་འཕྲོ་བྱེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་རྡུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཚེ། འཐོར་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ཀྱི་མདོག་དཀར་པོ་ཡང་

ཡིན་སྲིད། 

༡༡་༦་༢ ནམ་མཁའི་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ཡིན་དོན་ཅི།

 རླུང་ཁམས་སུ་ཡོད་པའི་རླུང་གི་ཆ་རྡུལ་དང། རྡུལ་གཞན་གྱི་ཆེ་ཆུང་ནི་མཐོང་ཐུབ་པའི་འོད་ཀྱི་རླབས་ཐག་ལས་

ཆུང་བ་ཡོད་རྐྱེན། རླབས་ཐག་ཐུང་བའི་འོད་སྔོན་པོ་འཐོར་འཕྲོ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མཐོ་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན། རླུང་ཁམས་

སུ་ཉི་འོད་འཛུལ་རྗེས། རྡུལ་ཕྲ་མོ་དེ་རིགས་ཀྱིས་འོད་སྔོན་པོ་འཐོར་འཕྲོ་བྱེད་པ་དང། འཐོར་འཕྲོ་བྱས་པའི་འོད་ལྡོག་འཕྲོ་

བྱས་རྗེས་ངེད་ཚོའི་མིག་ཏུ་བཞུགས་པས་ན། ནམ་མཁའི་མདོག་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་སའི་གོ་ལར་རླུང་ཁམས་

མེད་ཚེ། འོད་འཐོར་འཕྲོ་བྱེད་པའི་རྡུལ་མེད་རྐྱེན། ནམ་མཁའི་མདོག་ནག་པོར་མངོན་སྲིད། 

 རྒྱུན་གཏན་ཉེན་ཁའི་བརྡ་རྟགས་སུ་འོད་དམར་པོ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

འོད་དམར་པོ་རླབས་ནི་འོད་སྔོན་པོའ་ིརླབས་ཐག་ལས་ལྡབ་༡་༨ ཀྱིས་མཐོ་བ་ཡོད་རྐྱེན། སྨུག་པ་དང། དུ་བས་འཐོར་འཕྲོ་

ཉུང་ཤོས་བྱེད་པས་ན། རྒྱང་རིང་ནས་ཀྱང་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ་པས་ཡིན།
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བྱེད་སྒོ།   ༡༡་༣། 

  སྡུད་ཤེལ་ཞིག་གི་འདུ་གནས་སྟེང་དུ་དཀར་འདོ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་པོ་ཞིག་བཞག་ཚེ། དྭངས་ཤེལ་གྱིས་མཉམ་

འགྲོའ་ིའདོ་མདངས་ཤིག་འཕྲོ་སྲིད་པ་དེའི་མདུན་དུ་ཤེལ་ཕོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་གང་བླུགས་ཏེ་འཇོག་དགོས་པ་དང། ཤེལ་ཕོར་བརྒྱུད་དེ་

ཕྱིར་འཕྲོ་བའི་འདོ་མདངས་དེ་ཤོག་སྒམ་ཞིག་གི་ངོས་སུ་ཕིག་པའི་ཁུང་བུ་སྒོར་ཞིག་བརྒྱུད་དེ་གཏོང་དགོས། དེ་རྗེས་དཔེ་རིས་༡༡་༡༡ ནང་དུ་

གསལ་བ་ལྟར། དྭངས་ཤེལ་གཉིས་པ་ཞིག་སྤྱད་དེ་བརྙན་ཡོལ་གྱི་སྟེང་དུ་གཟུགས་བརྙན་གསལ་པོ་ཞིག་མངོན་པ་བྱེད་དགོས། 

དེ་རྗེས་ཆུ་ 2L བླུགས་པའི་ཤེལ་ཕོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་བུལ་རྫས་མུ་ཟུང་འཚུམ་ཅན་ 200g ཙམ་བཞུས་རྗེས། མུ་འཚིའི་སྐྱུར་ལི་ཊར་གཅིག་ནས་

གཉིས་བར་བླུགས་ཏེ། གོང་གི་ཆུ་དྭངས་མ་བླུགས་པའི་ཤེལ་ཕོར་གནས་ས་རུ་བཞག་ཚེ། འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་བར་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་དགོས། 

༡༡་༦་༣ ཉི་མ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཁ་དོག

 རྒྱུན་གཏན་ཉི་མ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་དུས་སུ་ཉི་མར་བལྟ་མྱོང་ཡོད་དམ། དེའི་སྐབས་སུ་ཉི་མའི་མདོག་དམར་པོར་

འགྱུར་བ་དང། ཉི་མའི་གཡས་གཡོན་དུ་འཁྲིགས་པའི་སྤྲིན་གྱི་མདོག་དམར་པོ་ཡིན་དོན་ལ་ཡ་མཚན་སྐྱེ་མྱོང་ཡོད་དམ། 

གནད་དོན་དེའི་གོ་དོན་གསལ་རྟོགས་ཡོང་ཕྱིར་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་དགོས།

 གོང ་གི ་བྱེད ་སྒོ ་དེ ་སྤེལ ་

རྗེས། སྐར་མ་༢ ནས་༣ བར་སོང་

རྗེས། མུ་ཟིའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་གྲུབ་པ་མ་

ཟད། ཤེལ་ཕོར་གྱི་ཕྱོགས་གསུམ་

ནས་འོད ་སྔོན ་པོ ་ཞིག་རིམ་པས་

མཐོང་སྲིད། དེ་ནི་མུ་ཟིའི་རྡུལ་གྱིས་

རླབས་ཐག་ཐུང་བའི་འོད་སྔོན་པའི་

འཐོར་འཕྲོ་བྱས་པས་ཡིན། ཤེལ་ཕོར་

གྱི་ཕྱོགས་བཞི་པ་སྟེ། ཤོག་སྒམ་གྱི་ཁུང་བུའི་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་པའི་ངོས་སུ་བལྟས་ཚེ། ཐོག་མར་དམར་མདངས་འཕྲོ་བའི་

ལི་ཁྲིའི་མདོག་ཅིག་མངོན་སྲིད་ཀྱང། བརྙན་ཡོལ་གྱི་ངོས་སུ་དམར་སྨུག་མདོག་མངོན་སྲིད། 

 བྱེད་སྒོ་འདིས་ནམ་མཁའི་མདོག་སྔོན་

པོ་ཡིན་པ་དང། ཉི་མ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་མདོག་དམར་

པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ། 

གནམ་སའི་མཚམས་ནས་འཕྲོ་བའི་ཉི་འོད་ནི། 

སྟུག་ཚད་མཐོ་བའི་རླུང་ཁམས་བརྒྱུད་དེ་འཕྲོ་བ་

མ་ཟད། སའི་གོ་ལར་འབྱོར་བར་བར་ཐག་རིང་

བ་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་གནམ་སའི་མཚམས་

དཔེ་རིས་༡༡་༡༡ ལྡིང་ཁུས་འོད་ཇི་ལྟར་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཚུལ།

མགོ་བོའ་ིཐད་

ཀྱི་ཉི་མ།

སྔོན་པོ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་རྗེས། 

ཉི་མ་དམར་པོར་སྣང་བ།

ས་གནམ་འཕྲད་མཚམས་

དང་ཉེ་བའི་ཉི་མ།

བལྟ་མཁན།

དཔེ་རིས་༡༡་༢ ཉི་མ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་མཚམས་སུ་དམར་པོར་འགྱུར་དོན།
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263སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་པ། མིའི་མིག་དང་ཚོན་མདོག་གི་འཇིག་རྟེན།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།

མིག་གིས་འདུ་ཐག་རིང་ཐུང་སྙོམས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། ཐག་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀའི་དངོས་གཟུགས་བའི་ནུས་པར་• 

འདུ་སྙོམས་ཤ གས་ཚད་ཟེར།

མིག་གིས་ངལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་དངོས་གཟུགས་གསལ་ཤོས་མཐོང་བའི་བར་ཐག་ཉེ་ཤོས་ལ་ཉེ་ཚེག་ཟེར་• 

བ་དང། མིག་ནུས་རྒྱུན་གཏན་ཡིན་པའི་གཞོན་ནུའི་ཉེ་ཚེག་ནི་25cm ཡིན།

མིག་སྐྱོན་གསུམ་ནི། རྒྱང་འགྲིབ་དང། ཉེ་སྒྲིབ། རྒས་འགྲིབ་གསུམ་ཡིན། རྒྱང་འགྲིབ་ནི་རྒྱང་རིང་སྒྲིབ་པ་སྟེ། • 

རྒྱང་རིང་གི་དངོས་གཟུགས་མི་མཐོང་བས་ན། ཉེ་མཐོང་ཡང་ཟེར་ཞིང། ཤགས་ཚད་འཚམ་པའི་ཀོང་ཤེལ་

སྤྱད་ཚེ། སྐྱོན་ཆ་སེལ་ཐུབ།  ཉེ་འགྲིབ་ནི་ཉེ་བ་སྒྲིབ་པ་སྟེ། ཉེ་བའི་དངོས་གཟུགས་མི་མཐོང་བས་ན། རྒྱང་

མཐོང་ཡང་ཟེར་ཞིང། འབུར་ཤེལ་སྤྱད་ནས་སྐྱོན་ཆ་སེལ་ཐུབ། མི་རྒས་ཏེ་མིག་ཤེས་ཉམས་པའི་ཚུལ་ལ་རྒས་

འགྲིབ་ཟེར།

དཀར་འོད་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་འོད་མདོག་སོ་སོར་དབྱེ་བའི་ཚུལ་ལ་དབྱེ་འགྲེམ་ཟེར།• 

འོད་འཐོར་འཕྲོ་བྱས་པའི་དབང་གིས་ནམ་མཁའི་མདོག་སྔོན་པོར་སྣང་བ་དང། ཉི་མ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་དུས་སུ་ཉི་• 

མའི་མདོག་དམར་པོར་སྣང་བ་ཡིན།  

སུ་ཉི་མའི་རླབས་ཐག་ཐུང་བའི་འོད་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་འཐོར་འཕྲོ་བྱེད་པས་ན། ང་ཚོའི་མིག་ཏུ་འབྱོར་བའི་འོད་ནི་རླབས་ཐག་

རིང་བའི་འོད་དེ། འོད་དམར་པོ་ཡིན་སྟབས། ཉི་མ་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁ་དོག་དམར་པོར་མངོན་པ་ཡིན། 
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སྦྱོང་ཚན།
༡། མི་ཡི་མིག་གིས་འདུ་ཐག་སྙོམས་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཐག་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀའི་དངོས་གཟུགས་མཐོང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི།

ཀ) རྒས་འགྲིབ།

ཁ) འདུ་སྙོམས་ཤ གས་ཚད།

ག) ཉེ་མཐོང།

ང) རྒྱང་མཐོང།

༢། མི་ཡི་མིག་གིས་དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་གྲུབ་པའི་གནས་ནི།

ཀ) རྭ་སྐྱི།  ཁ) འཇའ་སྐྱི།  ག) མིག་གི་རྒྱལ་མོ།  ང) དྲ་སྐྱི།

༣། རྒྱུན་གཏན་གྱི་མིག་ཤེས་ལྡན་པའི་གཞོན་ནུའི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ཐག་ཉེ་ཤོས་ནི།

ཀ) 25m  ཁ) 2.5cm  ག) 25cm  ང) 2.5m

༤། མིག་གི་དྭངས་ཤེལ་གྱི་འདུ་ཐག་འགྱུར་བའི་རྒྱུན་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི།

ཀ) མིག་གི་རྒྱལ་མོ།  ཁ) དྲ་སྐྱི།  ག) ཤ་གནད་ཀྱི་གཟི་སྤུ།  ང) འཇའ་སྐྱི།

༥། མི་ཞིག་ལ་རྒྱང་རིང་གི་དངོས་གཟུགས་མཐོང་ཕྱིར་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ཌའི་ཨོབ་ཊེར་ -5.5 

དགོས་པ་དང། ཐག་ཉེའི་དངོས་གཟུགས་མཐོང་ཕྱིར་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ཌའི་ཨོབ་ཊར་ +1.5 

དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། མི་དེའི་མིག་གིས་རྒྱང་རིང་གི་དངོས་གཟུགས་མཐོང་བའི་འདུ་ཐག་དང། ཐག་

ཉེའི་དངོས་གཟུགས་མཐོང་བའི་འདུ་ཐག་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ། 

༦། རྒྱང་འགྲིབ་ཀྱི་མིག་སྐྱོན་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་གི་རྒྱང་ཚེག་ 80cm ཡིན་ཚེ། མི་དེའི་མིག་སྐྱོན་སེལ་

ཕྱིར་དྭངས་ཤེལ་གྱི་རིགས་གང་སྤྱོད་དགོས་སམ། 

༧། ཉེ་འགྲིབ་ཀྱི་མིག་སྐྱོན་སེལ་ཐབས་ཀྱི་རི་མོ་ཞིག་འབྲི་དགོས། གལ་ཏེ་ཉེ་འགྲིབ་ཀྱི་མིག་སྐྱོན་ལྡན་

པའི་མི་ཞིག་གི་ཉེ་ཚེག་ 1m ཡིན་ཚེ། མིག་སྐྱོན་དེ་སེལ་ཕྱིར་དྭངས་ཤེལ་གྱི་ཤ གས་ཚད་ག་ཚོད་

དགོས་སམ། འདིར་རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཉེ་ཚེག་ནི་ 25cm ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་དགོས།

༨། རྒྱུན་གཏན་མིག་གིས་ 25cm ལས་ཐག་ཉེ་བའི་དངོས་གཟུགས་གསལ་པོ་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡིན་ནམ།

༩། གལ་ཏེ་དངོས་གཟུགས་དང་མིག་གཉིས་ཀྱི་བར་ཐག་རིང་དུ་བཏང་ཚེ། དངོས་གཟུགས་དེའི་གཟུགས་

བརྙན་ལ་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།

༡༠། སྐར་མའི་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འཕྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 
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ཚིག་གནད།

དྲ་སྐྱི། Retina ཉེ་ཚེག Near point

རྭ་སྐྱི། Cornea རྒྱང་ཚེག Far point

འཇའ་སྐྱི། Iris སྐྱ་འགྲིབ Cataract

མིག་གི་རྒྱལ་མོ། Pupil རྒྱང་འགྲིབ། Myopia

འདུ་སྙོམས་ཤ གས་

ཚད།
Power of accommo-
dation

ཉེ་འགྲིབ Hypermetropia

འཇའ་ཤེལ། Prism རྒས་འགྲིབ Presbyopia


