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འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

སློབ་ཚན་དྲུག་པ།

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

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

གཅིག  ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་འཚོ་ཐབས་ཟེར་བ།

སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅི་དང་ཅི་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ།

གཉིས། འཚོ་བཅུད། 

འཚོ་བཅུད་ཇི་ལྟར་ལེན་པ་དང། འཚོ་བཅུད་ལེན་པའི་ཚུལ་མི་འདྲ་གང་དང་གང་ཡོད་པའི་སྐོར།

གསུམ། འབྱིན་རྔུབ།

འབྱིན་རྔུབ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང། འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པའི་མ་ལག འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པའི་དགོས་ཕན་བཅས་ཀྱི་

སྐོར།

གསུམ། སྐྱེལ་འདྲེན།

རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཕུང་ནང་དུ་དངོས་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང། དངོས་རྫས་སྐྱེལ་

འདྲེན་བྱེད་པའི་མ་ལག་གང་དང་གང་ཡོད་པའི་སྐོར།

གསུམ། ཕྱི་འདོར།

རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཕུང་ནང་གི་མི་གཙང་བའམ་མཁོ་མེད་རྫས་ཕྱི་རུ་ཇི་ལྟར་དོར་བ་དང། དེ་

དོར་བའི་མ་ལག་སྐོར། 
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127སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

 སྤྱིར་བཏང་དུ་གསོན་པོ་ཞེས་འབོད་ཚེ། སྲོག་ཡོད་པའི་དོན་དུ་གོ་ཞིང། སྲོག་ཅེས་པ་ནི་ལུས་ཅན་གྱི་དྲོད་དང་

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་ཞིག་ལ་གོ་བས་ན། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་མ་གཏོགས་གསོན་པོ་མིན་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འདོད་པ་ཡིན། 

འོན་ཀྱང། སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་ལུགས་སུ་གསོན་པོ་ཞེས་པ་ནི་སྲོག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་དོན་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། སྐྱེ་འཚར་དང་

འབྲེལ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅན་ཡོད་དོ་ཅོག་གསོན་པོར་འདོད་པ་ཡིན།

 དེས་ན། སྐྱེ་དངོས་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་གསོན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་འབྱེད་ཐུབ་བམ། གལ་ཏེ་

ཁྱི་ཞིག་བྲོས་ཏེ་འགྲོ་བ་མཐོང་བའམ། ཡང་ན། བ་ཕྱུགས་ཤིག་གིས་རྩྭ་ཟ་བཞིན་པའམ། ཡང་ན། མི་ཞིག་གིས་སྐད་ཤ གས་

ཆེན་པོས་སྐད་རྒྱབ་བཞིན་ཡོད་ཚེ། འདི་དག་ཚང་མ་གསོན་པོ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཐུབ། མ་ཟད། མི་དང་སྲོག་ཆགས་འདི་

རིགས་གཉིད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་རུང། ཁོ་ཚོའི་དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་རྟེན་ནས་གསོན་པོ་ཡིན་པ་

རྟོགས་ཐུབ། 

 རྩི་ཤིང་གི་རིགས་གསོན་པོ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་རྟོགས་ཐུབ་བམ། རྩི་ཤིང་གི་རིགས་གསོན་པོར་འཚོ་བའི་བྱེད་ལས་

ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་ཐད་ཀར་མཐོང་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང། དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་རྟོགས་ཞིབ་བྱས་ཚེ། རྩི་

ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་ཡལ་འདབ་གསར་སྐྱེས་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྡོང་པོ་ཡང་ཆེར་སྐྱེས་པ་རྟོགས་ཐུབ། གནད་དོན་འདིས་རྩི་

ཤིང་གིས་ངེད་ཚོའི་མིག་གིས་ཐད་ཀར་ཟིན་མི་ཐུབ་པའི་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདི་

ལྟའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་གསོན་པོ་ཡིན་པའི་གསལ་བཤད་ཀྱང་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན། སྐྱེ་དངོས་རིག་པས་མངོན་པའི་

འགུལ་སྐྱོད་གཅིག་པུར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་གསོན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ནི་ཁྱབ་རྒྱ་ཧ་ཅང་

ཆུང་དྲགས་པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཆ་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལྟ་བུའི་ཆེས་ཕྲ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་མིག་དབང་

རྗེན་པས་ཟིན་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འདི་ལྟའི་འགུལ་སྐྱོད་ཕྲ་མོ་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གསོན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་འགག་རྩའང་ཡིན་

པས་རེད། 

 ཆ་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལྟ་བུའི་ཆེས་ཕྲ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གསོན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་འགག་རྩ་རུ་

ཇི་ལྟར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་འཛིན་རིམ་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ་སྦྱངས་ཟིན་པ་ལྟར། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གཟུགས་ནི་གོ་རིམ་

སྒྲིག་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཟབ་པ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ནི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དང། ཕུང་གྲུབ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་པ་མ་ཟད། ཕྲ་

ཕུང་ཡང་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་དང། དེ་ཡང་ཆ་རྡུལ་འདྲ་མིན་གྱིས་གྲུབ་པ་སོགས་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་ཀྱི་རིམ་པ་

ཧ་ཅང་ཟབ་པས་ན། དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ། ཁོར་ཡུག་གི་ཉེ་ཞོའ་ིའོག་རང་བྱུང་གི་རིམ་པར་ཞིག་ཐོར་བྱུང་ཚེ། 

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གསོན་ཉམས་བརླགས་འགྲོ་བ་ཡིན། དེར་བརྟེན། དུས་ནས་དུས་སུ་སྐྱེ་དངོས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིགྲུབ་

རིམ་གསོ་དགོས་པ་ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གཟུགས་པོའ་ིགཞི་རྩའི་གྲུབ་ཆ་ནི་ཆ་རྡུལ་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་འཚོ་གསོའ་ིབྱེད་

ལས་ལ་ཆ་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་མེད་ན་མི་རུང་བས་ན། སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གསོན་པོ་ཡིན་ཕྱིན། ཆ་རྡུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་དུས་

གཏན་དུ་ཡོད་དགོས། འོན་ཀྱང། གཉན་སྲིན་ནི་སྐྱེ་དངོས་གཞན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་མ་འཛུལ་བར་དུ་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་

འགུལ་སྐྱོད་མི་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། གསོན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་རྩོད་གཞི་ཞིག་ཡིན།

སྐྱེ་དངོས་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོ་གསོ་བ་དང་འཚོ་བའི་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།128
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༦་༡ འཚོ་ཐབས།
 སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གིས་ལས་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་པར་རང་དགར་སྡོད་པའམ། ཡང་ན། གཉིད་དུ་ཡུར་བ་སོགས་

གནས་སྐབས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང། འཚོ་བ་དང་གསོ་བའི་བྱེད་ལས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འདི་

ལྟའི་འཚོ་བ་དང་གསོ་བའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་འཚོ་ཐབས་ཞེས་བརྗོད།

 འཚོ་གསོའ་ིབྱེད་ལས་ནི་ལུས་རྒུད་དེ་ཞིག་པ་འགོག་པའི་ཐབས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། དེ་ལ་ནུས་པ་བེད་སྤྱད་དགོས་

ཀྱང། འདི་ལྟའི་ནུས་པ་ནི་སྐྱེ་དངོས་སོ་སོའ་ིལུས་ཀྱི་ནང་ནས་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་བརྟེན་

དགོས་པ་ཡིན། ཕྱི་རོལ་གྱི་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་བརྟེན་པའི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་རྒྱུན་དུ་ཟས་ཞེས་ཟེར་ཞིང། ཕྱི་རོལ་

གྱི་ཡུལ་ནས་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ལ་འཚོ་བཅུད་སྡུད་ལེན་(Nutrition)ཟེར། གལ་ཏེ་སྐྱེ་

དངོས་ཀྱི་ལུས་འཚར་ལོངས་བྱེད་པའི་དུས་ཡིན་ཚེ། ཕྱི་རོལ་ནས་མ་རྒྱུ་འཕར་མ་མང་པོ་དགོས་པ་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་

སྟེང་གི་སྐྱེ་དངོས་ནི་སོལ་རྫས་ཀྱིས་གཞི་བྱས་པའི་ཆ་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཟས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་

སོལ་རྫས་ཀྱི་གཞི་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་སོལ་རྫས་ཀྱི་སྣ་འདུས་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བས་

འཚོ་བཅུད་སྡུད་ལེན་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་སྤྱོད་པ་ཡིན། 

 རང་འབྱུང་ཁམས་ཀྱི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་གཅིག་སྙོམས་མིན་ཞིང། སྣ་འདུས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆེ་བས་

ན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཞིག་མེད། དེར་བརྟེན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་འཚོ་གསོ་འཚར་གསུམ་གྱི་

བྱེད་ལས་ལ་མཁོ་བའི་ནུས་པ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་རྫས་དེ་དག་དུམ་བུར་གསིལ་བའམ། ཡང་ན།  གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཏེ་ཆ་

མཚུངས་པའི་ནུས་པ་འབྱུང་གཞི་རུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དགོས་རྐྱེན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་རྫས་འགྱུར་རིམ་པ་མང་

པོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འཚོ་ལེན་དང་འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར་ནི་ནུས་པ་འབྱུང་གཞིའི་ཆ་རྡུལ་ཆེ་བའི་རིགས་དུམ་བུར་

གསིལ་བའི་རྫས་འགྱུར་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། རྫས་འགྱུར་འདིའི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་འཚོ་རླུང་བེད་སྤྱོད་དགོས་པ་

ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ནས་འཚོ་རླུང་བླངས་ཏེ་ནུས་པ་འབྱུང་གཞིའི་དངོས་རྫས་དུམ་བུར་གསིལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་

ལ་འབྱིན་རྔུབ་(Respiration)ཟེར། 

 ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ཚེ། རླུང་བརྗེ་བ་དང། འཚོ་བཅུད་ལེན་པ། སྙིགས་དོར་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་པོ་མེད་རུང། སྐྱེ་དངོས་དེ་རིགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ངོས་ཆ་ཚང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ཐུག་ཡོད་

རྐྱེན། སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱབ་འདྲེས་བརྒྱུད་དེ་བརྗེ་ལེན་དོར་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་ཐུབ། འོན་ཀྱང། སྣ་འདུས་ཀྱི་རང་

བཞིན་ཆེ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཏེ། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ཚེ། ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མི་ཐུག་

པ་མ་ཟད། སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱིས་བརྗེ་ལེན་དོར་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་མི་ཐུབ། འཛིན་རིམ་གོང་མ་ཚོའི་

ནང་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང། གོ་རིམ་

ཇི་ལྟར་སྒྲིག་པ། དམིགས་བསལ་གྱི་བྱེད་ལས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། དེས་ན། ལུས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེས་བརྗེ་ལེན་དོར་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་མི་འདྲ་བ་རེ་འགྲུབ་པ་གསལ་པོ་རེད། འོན་ཀྱང། ལུས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་གཅིག་ནས་བརྗེ་བ་དང། ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་ནས་སྡུད་པ། ཡང་ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་ནས་དོར་བའི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་
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129སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

བཞིན་ཡོད་ཚེ། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚང་མར་བརྗེ་ལེན་དོར་གསུམ་གྱི་བྱེད་ལས་ཁྱབ་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་སྨོས་

མེད་ཡིན། དེར་བརྟེན་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་བྱེད་ལས་གཅིག་ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་ཏུ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་

མ་ལག་ཞིག་ཡོད་དགོས། དེས་ན། ཟས་དང་རླུང། སྙིགས་སོགས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་དབོར་འདྲེན་

བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་སྐྱེལ་འདྲེན་(Transportation) ཟེར། 

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་སུ་སོལ་རྫས་ཀྱི་གཞི་བྱས་པའི་ཆ་རྡུལ་དང་འཚོ་རླུང་རྫས་འགྱུར་བྱས་ཏེ། ནུས་པ་མཁོ་སྤྲོད་

བྱེད་སྐབས། ཞར་བྱུང་ཐོན་རྫས་གྲུབ་པ་དེ་རིགས་ནི་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་མི་མཁོ་བ་ཙམ་མ་ཟད། གནོད་རྐྱེན་དུའང་འགྱུར་

བས་ན། དེ་དག་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རུ་དོར་དགོས་པ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་མཁོ་མེད་སྙིགས་དབོར་ཏེ་ཕྱི་

རུ་དོར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཕྱི་འདོར་(Excretion) ཟེར། 

དྲི་
བ།

༡། ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱིས་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ནང་དུ་རླུང་བརྗེ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༢། སྐྱེ་དངོས་གསོན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་གཞི་གང་དུ་བཅོལ་དགོས་སམ།

༣། སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་མ་རྒྱུ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

༤། ཚེ་སྲོག་ཅིག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་གལ་ཆེ་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༥། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྗེ་ལེན་དོར་གསུམ་ཟེར་རམ། དེ་དག་གི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

༦། སྐྱེ་དངོས་ཤིག་འཚོ་གསོ་འཚར་གསུམ་བྱེད་པར་བྱེད་ལས་གང་དང་གང་འགྲུབ་དགོས་སམ།

༧། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་རྫས་འགྱུར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

༦་༢ བཅུད་ལེན། Nutrition
 རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་རྐང་འཁོར་བཞོན་པའམ། ཡང་ན། གོམ་པ་སྤོས་ཏེ་འགྲོ་བའི་ཚེ། ང་ཚོས་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་

བཞིན་ཡོད་ལ། ང་ཚོར་ལས་ཀ་དམིགས་བསལ་མེད་པར་རང་དགར་སྡོད་བཞིན་ཡོད་ཀྱང། ནུས་པ་མུ་མཐུད་དེ་སྤྱོད་

བཞིན་ཡོད། མ་ཟད། ལུས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ཆེད་སྤྲི་དཀར་ལ་སོགས་པའི་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཡང་དགོས་པ་

ཡིན། འདི་ལྟའི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ཟས་ཡིན།

སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་ཟས་ཇི་ལྟར་ལེན་པ་ཡིན་ནམ།

 སྐྱེ་དངོས་ཚང་མར་ནུས་པ་དགོས་པ་གཅིག་རུང། སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་གྱི་ནུས་པ་ལེན་ཐབས་མི་འདྲ་བ་ཡིན། 

དཔེར་ན། ཕྲ་སྲིན་ཁག་ཅིག་དང། རྩི་ཤིང་ལྟ་བུའི་ཟས་རང་འཚོ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སོལ་རྫས་དང་འཚོ་རླུང་ལྟ་བུའི་

སྟབས་བདེའི་ནུས་ཁུངས་ལ་བརྟེན་པ་དང། སྲོག་ཆགས་དང་ཧམ་སྤུ་ལྟ་བུའི་ཟས་གཞན་འཚོ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་

དངོས་ཤ གས་གཉིས་ཐད་ནས་ཟས་རང་འཚོ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་ལ་བརྟེན་ཏེ། རང་སོ་སོའ་ིལུས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ལ་མཁོ་

བའི་ནུས་ཁུངས་བཟོ་བ་ཡིན། སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་སྐྱེ་ལྡན་སྐུལ་རྫས་ཏེ། རྩབས་(Enzyme)ཞེས་པའི་རྫས་སྤྱད་དེ་སྣ་འདུས་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།130
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ཆེ་བའི་དངོས་རྫས་དེ་རིགས་གསིལ་ནས་སྟབས་བདེའི་ནུས་ཁུངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན

༦་༢་༡ ཟས་རང་འཚོའི་བཅུད་ལེན།Autotrophic Nutrition

 ཟས་རང་འཚོའི་སྐྱེ་དངོས་ལ་མཁོ་བའི་སོལ་རྫས་དང་ནུས་པ་ནི་འོད་སྦྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། འོད་

སྦྱོར་ནི་ཟས་རང་འཚོའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་རྫས་ནང་དུ་སྡུད་དེ་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཆོག་པའི་ནུས་པར་

བསྒྱུར་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན། ཐབས་ལམ་འདི་ཡི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་འདི་རིགས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ནས་སོལ་རྫས་འཚོ་

ཟུང་ཅན་དང་ཆུ་བླངས་རྗེས། ཉི་འོད་དང་ལྗང་རྨེན་གྱི་བྱེད་ནུས་འོག་སོལ་ཡང་ཅན་(Carbonhydrate)གྱི་རྫས་སུ་བསྒྱུར་

བ་དང། སོལ་ཡང་ཅན་གྱི་རྫས་དེ་ནི་གནས་སྐབས་བསིང་ཕྱེའི་(Starch)ངོ་བོར་གསོག་འཇོག་བྱས་ཏེ། དགོས་མཁོ་

ཡོད་སྐབས་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ནང་ནུས་ཀྱི་ནོར་མཛོད་ལྟར་ཉར་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་ངེད་ཚོས་ཟོས་པའི་ཟས་ལས་བྱུང་བའི་

ནུས་པ་ཁ་ཤས་ངེད་ཚོའི་ལུས་པོའ་ིནང་དུ་མངར་རྒྱུའི་(Glycogen)ངོ་བོར་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན། 

 

   

6CO2 + 12H2O  C6H12O6 +6O2 + 6H2O
ལྗང་རྨེན།

ཉི་འོད།

མངར་བཅུད།

 འོད་སྦྱོར་(Photosynthesis)གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་སྟངས་གང་དང་གང་འབྱུང་ཞེ་ན། གཤམ་གྱི་

གནས་སྟངས་དེ་དག་འབྱུང་བ་ཡིན།

༡། ལྗང་རྨེན་(Chlorophyll)གྱིས་འོད་ཀྱི་ནུས་པ་འཛིན་པ།

༢། འོད་ཀྱི་ནུས་པ་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་རུ་བསྒྱུར་བ་

དང། ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་གསིལ་ཏེ་ཡང་རླུང་དང་

འཚོ་རླུང་བཟོ་བ། 

༣། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ལ་འཚོ་དོར་རྫས་

འགྱུར་(Oxidation reaction)བྱུང་སྟེ་སོལ་ཡང་

ཅན་གྱི་རྫས་གྲུབ་པ།

 

 འོད་སྦྱོར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་གོང་གི་

གོམ་སྟབས་དེ་དག་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་

འགྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བྱེ་ཐང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྩི་

ཤིང་གིས་མཚན་མོར་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་(CO2) 

བླངས་རྗེས་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་བཟོ་བ་དང། 

དེའི་ཐོག་ཏུ་ལྗང་རྨེན་གྱིས་ཉིན་མོར་བླངས་པའི་འོད་

ནུས་སྣོན་པ་ཡིན།

ལྗང་སྒྲོམ།

བར་སྟོང།

སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང།

སྤྲ་ཚིལ་གྱི་ཕྱི་སྐྱི།

ཕྱི་ལྤགས་སྟེང་མ།

ཕྱི་ལྤགས་འོག་མ།

གཞུང་རྟ།

ལོ་མ།

དཔེ་རིས་༦་༡ ལོ་མའི་བཅད་ཁ།
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131སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

 གོང་གི་རྫས་འགྱུར་བྱེད་རིམ་འདི་དག་ནི་འོད་སྦྱོར་ལ་ཇི་ལྟར་དགོས་ངེས་ཡིན་མིན་ཞིབ་ཕྲ་བལྟ་ཆོག དཔེ་རིས་

༦་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་འོག་ཏུ་ལོ་མའི་བཅད་ཁར་ཞིབ་བལྟ་བྱས་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་ཁ་ཤས་ལ་ལྗང་

ཐིག་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མཐོང་སྲིད།  ལྗང་ཐིག་དེ་དག་ནི་ལྗང་རྨེན་གནས་སའི་ཕྲ་ཕུང་གི་དབང་པོ་ཆུང་ངུ་ཏེ། ལྗང་སྒྲོམ་

(Chloroplast)ཞེས་པ་དེ་ཡིན། འོད་སྦྱོར་ལ་ལྗང་རྨེན་གལ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་ཤེས་ཕྱིར་གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒོ་དེ་སྤེལ་

དགོས། 

བྱེད་སྒོ།   ༦་༡། 

 ལོ་མ་ཁྲ་ཐིག་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་དཔེར་ན། ལུག་ཤིག་ཤིང་ངམ། ཡང་ན། ཊམ་དངུལ་

ཤིང་ལྟ་བུ་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ། ཉི་མ་གསུམ་གྱི་རིང་ཉི་འདོ་མེད་པའི་ཁང་པ་ནག་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་

དུ་བཞག་ཚེ། རྩི་ཤིང་དེས་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་བག་ཕྱེ་ཚང་མ་སྤྱོད་ཚར་ངེས་ཡིན། དེ་རྗེས་

རྩི་ཤིང་དེ་ཉི་འདོ་འགོ་ཏུ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་བཞག་རྗེས། ལ་ོམ་ཞིག་བཏགོས་ནས་དེའི་འདྲ་རིས་ཤགོ་

བུ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཕབ་དགོས། དེ་ནས་ལོ་མ་དེ་ཆུ་འཁོལ་མའི་ནང་དུ་སྐར་མ་ལྔ་སྦང་རྗེས་ཨ་

རག་བླུགས་པའི་སྲེག་ཕོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཏབ་དགོས་པ་དང། སྲེག་ཕོར་དེ་ཆུའི་ནང་དུ་

བཞག་སྟེ་ཨ་རག་མ་འཁལོ་བར་དུ་ཆུ་དེ་ཚ་པ་ོབཟ་ོདགསོ། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ། ལ་ོམའི་ཚོན་མདགོ་

ལ་འགྱུར་ཅི་ཞིག་འབྱུང་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དེ་རྗེས་ལོ་མ་དེ་སླ་སྦྱོར་བྱས་པའི་ལྦ་

ཚྭའི་ཞུ་ཁུའི་ནང་དུ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་སྦང་སྟེ་བཞག་རྗེས་ཕྱིར་བཏནོ་ནས་ཆུ་བཤལ་གཏངོ་དགསོ། 

དཔེ་རིས་༦་༢ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ལོ་མ་དེ་དང་དེའི་འདྲ་རིས་ཕན་ཚུན་དབར་བསྡུར་བ་

བྱས་ཏེ་ཚོན་མདོག་འགྱུར་བ་གང་བྱུང་མིན་ལྟོས། ལོ་མའི་ཁུལ་འདྲ་མིན་དུ་བག་ཕྱེ་ཡོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཤོད་ཐུབ་བམ། 

ཀ༽ ཀ༽

དཔེ་རིས་༦་༢ ལོ་མ་ཁྲ་ཐིག་ཅན་གྱི་

རྩི་ཤིང། ཀ༽ སྔོན། ཁ༽ རྗེས།

 དཔེ་རིས་༦་༣ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ལོ་མའི་དབུགས་མིག་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། ལོ་

མའི་དབུགས་མིག་ནི་ལོ་མའི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་བུ་ག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྩི་ཤིང་གིས་བུ་ག་དེ་བརྒྱུད་དེ་འོད་སྦྱོར་ལ་མཁོ་

བའི་རླུང་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན། རླུང་བརྗེ་ལེན་ནི་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང་སྡོང་པོས་ཀྱང་བྱེད་པ་ཡིན། དབུགས་མིག་བརྒྱུད་དེ་

རྩི་ཤིང་གི་ཆུ་ཡང་ཡང་སྐམ་འགྲོ་བ་ཡིན་རྐྱེན། རྩི་ཤིང་གིས་འོད་སྦྱོར་ཆེད་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་མི་དགོས་པའི་སྐབས་

སུ་དབུགས་མིག་གི་ཁ་ཟུམ་སྟེ་སྡོད་པ་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དགོས་པའི་སྐབས་དབུགས་མིག་གི་ཁ་གདང་བ་ཡིན། 

དབུགས་མིག་གི་གདང་བཙུམ་ནི་སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང་གི་བྱེད་ལས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན། སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་ཆུ་མང་པོ་ཁེངས་ཚེ། 

སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང་སྦོས་ཏེ་དབུགས་མིག་གི་ཁ་གདང་པ་དང། སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་ཆུ་མེད་པར་འཁུམ་ཚེ། དབུགས་མིག་གི་

ཁ་ཟུམ་པ་ཡིན། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།132
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སྒོ་སྲུང་ཕྲ་ཕུང།

དབུགས་མིག་བུ་ག

ལྗང་སྒྲོམ།

ཀ༽ ཁ༽

དཔེ་རིས་༦་༣ ལོ་མའི་ངོས་ཀྱི་དབུགས་མིག   ཀ༽ ཁ་གདངས་པ་དང། ཁ༽ ཁ་ཟུམ་པ།

བྱེད་སྒོ།   ༦་༢ 

 ཁོག་མའི་ནང་དུ་བཏབ་པའི་མེ་ཏོག་གསོས་པ་གཉིས་འཁྱེར་

ཏེ་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་ཁང་པ་ནག་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཞག་རྗེས། མེ་ཏོག་

གི་ཁོག་མ་གཉིས་ཀ་ཤེལ་གྱི་ཅོག་ཙེ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་བཞག་དགོས་པ་དང། 

མེ་ཏོག་གི་ཁོག་མ་གཅིག་གི་འགྲམ་དུ་དུག་སེལ་ཡང་འཚོ་ཅན་བླུགས་པའི་

ཤེལ་སྡེར་ཞིག་བཞག་དགོས། དུག་སེལ་ཡང་འཚོ་ཅན་ནི་སོལ་རྫས་འཚོ་

ཟུང་ཅན་སྡུད་པར་སྤྱདོ་པ་ཡིན། དེ་རྗེས་དཔེ་རིས་༦་༤ ནང་དུ་གསལ་བཞིན། 

ཁོག་མ་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ཏུ་ཤེལ་གྱི་དྲིལ་བུམ་རེ་གཡོག་རྗེས། དྲིལ་བུམ་ཁ་

དང་ཤེལ་ཅོག་གི་བར་དུ་འ་ོསི་ལིང་གིས་སྦྱར་ཏེ་དྲིལ་བུམ་ནང་དུ་རླུང་འགྲོ་

མེད་པ་བྱེད་དགསོ། དེ་ལྟར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཀྱི་རིང་མེ་ཏགོ་ཁགོ་མ་དེ་གཉིས་

ཉི་མའི་ནང་དུ་བཞག་རྗེས། མེ་ཏོག་གཉིས་པོའ་ིལོ་མ་རེ་རེ་བཏོགས་ཏེ་མེ་

ཏགོ་གང་གི་ལ་ོམའི་ནང་དུ་བག་ཕྱེ་མང་བ་ཡདོ་མེད་རྟགོས་ཞིབ་བྱེད་དགསོ། 

བྱེད་དགོས་འདི་བརྒྱུད་དེ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ། 
དཔེ་རིས་༦་༤ དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་གོ་སྒྲིག་ ཀ༽ དུག་སེལ་

ཡང་འཚོ་ཅན་ཡོད་པ། ཁ༽ དུག་སེལ་ཡང་འཚོ་ཅན་མེད་པ།

ཀ༽ ཁ༽

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། ཉི་འོད་ནི་འོད་སྦྱོར་ལ་མེད་ན་མི་རུང་བ་

འགྲུབ་པའི་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

 ད་བར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ཟས་རང་འཚོ་ཡིས་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་ལེན་པ་དང་ཇི་ལྟར་སྡུད་པའི་སྐོར་བཤད་ཡོད། 

དེ་བཞིན་རྩི་ཤིང་གི་ལུས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་ལ་མཁོ་བའི་མ་རྒྱུ་ཡང་མང་པོ་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། འོད་སྦྱོར་ལ་མཁོ་བའི་

ཆུ་ནི་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བས་ལེན་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྒྱུན་དུ་རྩི་ཤིང་ལ་རྐང་འཐུང་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན། ཟེ་རླུང་དང་འོད་མ། 

ལྕགས་དང་དཀར་གཡའ་ལྟ་བུའི་རྫས་ནི་ས་ནས་ལེན་པ་ཡིན། ཟེ་རླུང་ནི་སྤྲི་དཀར་ལ་སོགས་པའི་འདུས་རྫས་རིགས་མང་
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133སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

པོ་བཟོ་བར་ཧ་ཅང་མཁོ་བའི་རྫས་ཤིག་ཡིན། ཟེ་རླུང་ནི་སྐྱེ་མེད་ཟེ་འཚུམ་ཅན་(nitrates)ནམ། ཡང་ན། ཟེ་འཚིས་ཅན་ (ni-

trites) གྱི་ངོ་བོར་ལེན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕྲ་སྲིན་གྱིས་བཟོས་ཏེ་བར་སྣང་དུ་འཁྱམས་པའི་ཟེ་རླུང་གི་ངོ་བོར་ཡང་ལེན་ཐུབ།

༦་༢་༢ ཟས་གཞན་འཚོའི་བཅུད་ལེན། Autotrophic Nutrition

 སྲོག་ཆགས་ཤིག་གིས་ཟས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང། ཐོབ་པའི་ཟས་ཇི་ལྟར་ཟོས་ཏེ་ཇི་ལྟར་སྡུད་པའི་ཐབས་

ལམ་ནི་གཙོ་ཆེར་ཟས་ཀྱི་ངོ་བོར་ལྟོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བ་ཕྱུགས་ཀྱིས་འགུལ་མེད་ཀྱི་ཟས་རྩྭ་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་ཟ་བ་དང། 

སེང་གེ་ཡིས་འགུལ་ཡོད་ཀྱི་ཟས་ཤྭ་བ་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་ཟ་བ་ནི་ཟས་དེ་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན། སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་

ཟོས་པའི་ཟས་ཇི་ལྟར་སྡུད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད། སྲོག་ཆགས་འགའ་ཞིག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་

རུ་ཟས་གསིལ་རྗེས་གཞི་ནས་སྡུད་པ་དང། ལ་ལས་རྡོག་པོར་ཟོས་པའི་ཟས་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་གསིལ་ཏེ་འཇུ་བ། ལ་ལས་རྩི་

ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ནས་ཐད་ཀར་ཟས་སྡུད་དེ་འཚོ་བ་ཡིན། དཔེར་ན། ཧམ་སྤུས་ཟས་ཕྱི་རུ་གསིལ་རྗེས་ཟ་བ་དང། མི་

ལ་སོགས་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཟས་གསིལ་ཏེ་འཇུ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན། རྒྱུ་འབུ་དང་པད་པ་སོགས་ནི་གཞན་རྟེན་སྲིན་འབུར་

འབོད་ཅིང། རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཚོ་བཅུད་སྡུད་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན།

༦་༢་༣ སྲོག་ཆགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོས་ཟས་བཅུད་ལེན་ཚུལ། How do Organisms obtain their Nutrition

 སྲོག་ཆགས་ཕན་ཚུན་གྱི་ཟས་མི་འདྲ་བ་མ་ཟད། ཟས་སྡུད་ལེན་བྱེད་ཐབས་ཀྱང་མི་འདྲ་བས་ན། དེ་དག་སོ་སོའ་ི

འཇུ་བྱེད་མ་ལག་ཕན་ཚུན་ཡང་མི་འདྲ། ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པའི་སྲོག་ཆགས་ཡིན་ཚེ། ལུས་ཀྱི་ངོས་ཆ་ཚང་གིས་ཟས་ལེན་ཐུབ་

ཀྱང། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྣ་འདུས་རང་བཞིན་ཇེ་ཆེར་སོང་ཚེ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིལུས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཀྱང་ཆེད་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དམིགས་བསལ་གྱི་བྱ་ལས་རེ་

འགྲུབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན། དཔེ་རིས་༦་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། གཟུགས་འགྱུར་འབུ་

ཡིས་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་མཛུབ་མོ་ལྟར་བརྐྱངས་ཏེ་ཟས་སྡུད་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན། 

གཟུགས་འགྱུར་འབུ་ཡིས་ཟས་སྡུད་རྗེས། ཟས་ཀྱི་གཤེར་ལྦུ་ཞིག་གྲུབ་པ་དང། གཤེར་

ལྦུ་དེའི་ནང་དུ་སྣ་འདུས་ཆེ་བའི་དངོས་རྫས་གསིལ་ཏེ་སྟབས་བདེའི་རྫས་སུ་འགྱུར་བ་

ཡིན། སྟབས་བདེའི་རྫས་དེ་དག་མཐར་བཅུད་གཤེར་ནང་དུ་ཁྱབ་འདྲེས་བྱེད་པ་དང། 

འཇུ་མི་ཐུབ་ཅིང་སྙིགས་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་པའི་རྫས་དེ་དག་སྤྱིན་སྐྱིའི་ངོས་བརྒྱུད་དེ་

ཕྱིར་དོར་བ་ཡིན། འབུ་རྩྭ་ལྷམ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། གཟུགས་དབྱིབས་ངེས་ཅན་གྱི་ཕྲ་

ཕུང་རྐྱང་པའི་སྲོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ངེས་ཅན་ཞིག་ནས་ཟས་

སྡུད་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན། འབུ་རྩྭ་ལྷམ་གྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་གཟི་སྤུ་ཡིས་ཁེངས་ཡོད་རྐྱེན། 

གཟི་སྤུའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱིས་སྡུད་ལེན་བྱེད་སའི་གནས་སུ་ཟས་བསྐྱལ་བ་ཡིན། 

ཀ༽

ཁ༽

ག༽

ང༽

དཔེ་རིས་༦་༥ གཟུགས་འགྱུར་འབུ་

ཡིས་ཟས་བཅུད་ལེན་ཚུལ།

ལྟེ་ཉིང།

ཟས།

ཟས།

རྫུ་རྐང།

ཟས་ཀྱི་

གཤེར་ལྦུ།

སྤྱིན་སྐྱི།
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༦་༢་༤ མི་ཡིས་ཟས་བཅུད་ལེན་ཚུལ། Nutrition in Human Beings

 མིའི་ལུས་སུ་ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་(Alimentary canal)ནི་ཁ་ནས་བཤང་སྒོ་བར་གྱི་སྦུ་གུ་རིང་པོ་ཞིག་ཡིན། དཔེ་

རིས་༦་༦ ལྟར། ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་འཇུ་བྱེད་དབང་པོ་མང་པོས་སྦྲེལ་ཡོད། དབང་པོ་འདི་དག་ནི་བྱ་

ལས་དམིགས་བསལ་རེའི་ཆེད་ལས་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན། འདིར་མི་ཡིས་ཟས་ཟོས་རྗེས། ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་ཞིབ་བུར་

བྱས་ཏེ་སྐྱེ་ལྡན་ནུས་ཁུངས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་དང། མ་ཞུ་བའི་ཟས་བཤང་སྒོ་རུ་འདྲེན་ཏེ་ཕྱི་རུ་ཇི་ལྟར་དོར་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། 

 ང་ཚོས་ཟོས་པའི་ཟས་ནི་སྣ་འདུས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། འཇུ་བྱེད་མ་ལག་གིས་ཟས་སྡུད་དེ་སྐྱེ་ལྡན་ནུས་

ཁུངས་སུ་བསྒྱུར་སྐབས། སྣ་འདུས་ཆེ་བའི་ཟས་རིགས་དེ་དག་

ཞིབ་བུར་བཏགས་ཏེ་སྟབས་བདེའི་ཆ་རྡུལ་དུ་བསྒྱུར་དགོས། དེ་

ཡང། ང་ཚོས་ཟས་ཟ་སྐབས། ཐོག་མར་ཁ་ནང་དུ་སོ་ཡིས་ལྡད་

དེ་ཞིབ་བུར་བྱེད་པ་དང། མཆིལ་རྨེན་ནས་ཟགས་པའི་མཆིལ་

མས་སླ་མོར་བྱས་རྗེས། ཕོ་བ་དང་རྒྱུ་མ་སོགས་འཇུ་བྱེད་མ་

ལག་སོ་སོའ་ིནང་དུ་སྐྱེ་ལྡན་སྐུལ་རྫས་ཏེ། རྩབས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་

ཀྱིས་སྣ་འདུས་ཆེ་བའི་ཟས་དེ་དག་སྟབས་བདེའི་ཆ་རྡུལ་དུ་

བསྒྱུར་བ་ཡིན། 

 དེ་ཡང། ཁ་ནང་དུ་ཟས་སླེབས་རྗེས། སོ་ཡིས་ལྡད་

པ་དང། ལྕེ་ཡིས་བརྫིས་ཏེ་ཟས་དང་མཆིལ་མ་མཉམ་དུ་བསྲེས་

སྐབས། མཆིལ་མའི་རྩབས་ཨེ་མི་ལསེ་(Amylase)ཡིས་ཟས་

ནང་གི་བསིང་ཕྱེ་གསིལ་ཏེ་ཀ་ར་རུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན། ཨེ་མི་ལསེ་

ཞེས་པ་ནི་གྷི་རི་སིའི་ཚིག་ནས་བླངས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། གྷི་རི་

སིའི་སྐད་དུ་ཨེམ་མེ་ལོན་(Amylon)ཞེས་པ་ནི་བསིང་ཕྱེར་གོ། 

ཁ་ནང་ནས་ཨོལ་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ཟས་ཕོ་བར་འཛུལ་སྐབས། མིད་

བྱེད་སྒོ།   ༦་༣། 

 ཚོད་སྦུག་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་བསིང་ཕྱེའི་ཞུ་ཁུ་ 1mL བླུགས་རྗེས། ཚོད་སྦུག་ཀ་པའི་ནང་དུ་མཆིལ་མ་ 1mL བླུགས་

དགོས། ཚོད་སྦུག་གཉིས་པོར་འགུལ་འཁྲུག་མེད་པར་སྐར་མ་༢༠ ནས་༣༠ བར་དུ་བཞག་རྗེས། ཚོད་སྦུག་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ལྦ་ཚྭའི་ཞུ་ཁུ་

བླུགས་ཏེ་ཚོད་སྦུག་གང་གི་ཚོན་མདོག་འགྱུར་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། ཚོད་ལྟ་འདིའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་ཚོད་སྦུག་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་

བསིང་ཕྱེ་ཡདོ་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་སྟནོ་གྱི་འདུག་གམ། གནད་དནོ་འདིས་མཆིལ་མས་བསིང་ཕྱེར་འགྱུར་བ་གང་བཏང་བའི་གསལ་བཤད་

བྱེད་ཀྱི་འདུག་གམ། 

ཁ།

ལྕེ།

མཆིན་དྲི།

མཁྲིས་པ།

མཁྲིས་སྦུག

ཕོ་བ།

མཆིན་པ།

རྒྱུ་ནགརྒྱུ་དཀར།

གཤེར་རྨེན།

མིད་པ།

ཨོལ་སྒོ།

དཔེ་རིས་༦་༦ མི་ཡི་ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ།
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135སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

པའི་ཤ་གནད་ཀྱིས་འཁུམ་ལྷོད་བྱས་ཏེ་ཕོ་བའི་ནང་དུ་ཟས་འབུད་རྒྱག་གཏོང་བའི་རང་བཞིན་ལ་ནུར་འགུལ་(Peristaltic 

movement)ཟེར་ཞིང། འཇུ་བྱེད་མ་ལག་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

 ཕོ་བ་ནི་གསུས་ཁོག་གི་གཡོན་སྟོད་དུ་གནས་ཤིང། རྐྱལ་པའི་དབྱིབས་སུ་མངོན་པའི་འཇུ་བྱེད་དབང་པོ་ཆེ་

ཤོས་ཤིག་ཡིན། ཟས་ཕོ་བའི་ནང་དུ་སླེབས་སྐབས། ཕོ་བའི་ཤ་གནད་ཀྱིས་དལ་བུར་འཁུམ་ལྷོད་བྱས་ཏེ། ཕོ་བའི་ནང་

ངོས་ནས་ཟགས་པའི་འཇུ་ཁུ་(Digestive juice)དང་ཟས་གཉིས་བསྲེས་པ་མ་ཟད། ཟས་དང་འཇུ་ཁུ་བརྫིས་ཏེ་ཞིབ་བུར་

བཏགས་པ་ཡིན། ཕོ་བའི་འཇུ་རྨེན་(Digestive gland)ནས་སྤྲི་དཀར་འཇུ་བའི་རྩབས་པེབ་སིན་(Pepsin)དང། ཡང་ཚྭའི་

སྐྱུར།(Hydrochloric acid) བེ་སྣབས་(Mucus) བཅས་འཛག་པ་དང། ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར་གྱིས་ཕོ་བའི་ནང་དུ་ཟས་ཀྱི་རང་

བཞིན་སྐྱུར་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། པེབ་སིན་གྱི་བྱེད་ནུས་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་ཡིན། པེབ་སིན་ཞེས་པའང་གྷི་རིའི་སི་

ཚིག་ནས་བླངས་པ་ཡིན་ཞིང། གྷི་རི་སིའི་སྐད་དུ་པེབ་སི་སི་(Pepsis)ཞེས་པ་ནི་འཇུ་བར་གོ། བེ་སྣབས་ཀྱིས་སྐྱུ ར་ཤ གས་

བསྲན་ཏེ་ཕོ་བའི་ནང་སྐྱིར་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་ཐུབ། ནམ་རྒྱུན་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཕོ་བར་ཚ་ཟུག་རྒྱག་པའི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་

ཡོད། གནས་སྟངས་འདི་དང་གོང་དུ་བརྗོད་པའི་གནད་དོན་དབར་འབྲེལ་བ་ཡོད་དམ།

 ཕོ་བས་འཇུ་ཁུ་དང་ཟས་གཉིས་བརྫིས་ཏེ་ཞིབ་བུར་བཏགས་རྗེས། བསྡམ་རྩའི་བྱེད་ནུས་འོག་ཟས་ཕོ་བ་ནས་རྒྱུ་

ནག་ནང་དུ་གཏོང་བ་ཡིན། རྒྱུ་ནག་ནི་གསུས་ཁོག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང། འཇུ་ལམ་གྱི་དུམ་བུ་རིང་ཤོས་ཤིག་ཡིན། རིང་ཚད་

ཕལ་ཆེར་མི་ཊར་༥ ནས་༦ བར་ཡོད་པ་མ་ཟད། སོལ་ཡང་ཅན་དང། སྤྲི་དཀར། དེ་བཞིན་ཚིལ་ལ་སོགས་པའི་ཟས་ཀྱི་

གྲུབ་ཆ་ཡོངས་རྫོགས་ཞུ་བའི་གནས་ཀྱང་ཡིན། རྒྱུ་ནག་ཏུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་འཇུ་རྨེན་ཏེ། མཆིན་པ་དང། གཤེར་རྨེན། མཁྲིས་

པ་བཅས་ཀྱི་འཇུ་ཁུ་ཡང་འབབ་པ་ཡིན། མཁྲིས་པ་ནས་ཟགས་པའི་མཁྲིས་ཁུ་ཡིས་ཚིལ་འཇུ་བ་མ་ཟད། ཕོ་བ་ནས་ཡོང་

བའི་སྐྱུར་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཟས་བ་ཚྭའི་རང་བཞིན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང། མཁྲིས་ཚྭ་ཡིས་ཚིལ་གྱི་རྡོག་པོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་

གསིལ་ཏེ་རྩབས་གཞན་གྱི་བྱེད་ནུས་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་ཡིན། རྒྱུ་ནག་གི་ནང་སྐྱིའི་རྒྱུ་རྨེན་ནས་རྒྱུ་ཁུ་འཛག་པ་

དང། གཤེར་རྨེན་ནས་ཚིལ་འཇུ་བའི་རྩབས་ལི་པསེ་(Lipase)དང། སྤྲི་དཀར་འཇུ་བའི་རྩབས་ཏྲིབ་སིན་(Trypsin) གཉིས་

འཛག་པ་ཡིན། འདིར་ཏྲིབ་སིན་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རི་སིའི་ཚིག་ནས་བླངས་པ་ཞིག་ཡིན། གྷི་རི་སིའི་སྐད་དུ་ཏྲིབ་སི་སི་(Tryp-

sis)ཞེས་པ་ནི་བརྡར་བའི་དོན་ཡིན། དེ་ཡང། གཤེར་རྨེན་ལ་མངར་སྣུམ་(Glycerine)བརྡར་ཏེ་ཏྲིབ་སིན་ཐོག་མར་རྙེད་

པས་ཡིན།  

 རྒྱུ་ནག་གི་ནང་སྐྱི་ནི་སུལ་ཧ་ཅང་མང་བ་མ་ཟད། སུལ་རེ་རེའི་ངོས་སུ་སྤུ་ལྟར་གཟེངས་པའི་འབུར་མང་པོ་ཡོད། 

འབུར་དེ་རིགས་ལ་རྒྱུ་ནག་གི་སྤུ་མ་(Villi)ཟེར་ཞིང། ཞུ་བའི་ཟས་སྡུད་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བར་ཕན་

ཐོགས་ཡོད། རྒྱུ་ནག་གི་སྤུ་མ་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཁྲག་རྩས་ཁེངས་ཡོད་རྐྱེན། སྡུད་ལེན་བྱས་པའི་ཟས་དེ་དག་ཁྲག་རྩ་བརྒྱུད་དེ་

ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིཕྲ་ཕུང་ལ་སྤྲོད་པ་དང། ཕྲ་ཕུང་གིས་ཟས་དེ་དག་སྤྱད་དེ་ལུས་ཀྱི་འཚོ་གསོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་མཁོ་

བའི་ནུས་པ་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ་ཡིན། རྒྱུ་ནག་གིས་འཇིབ་སྡུད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ཟས་རིགས་རྣམས་རྒྱུ་དཀར་དུ་གཏོང་བ་

དང། རྒྱུ་དཀར་གྱི་སྤུ་མས་ཟས་དང་ཆུ་འཇིབ་བསྡུ་བྱས་རྗེས། ཟས་སྙིགས་རྣམས་བཤང་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིར་དོར་བ་ཡིན། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།136
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སོ་རུལ་རྐྱེན། 

 སོ་རུལ་ཚེ། ཁ་ནས་རུལ་དྲི་ཐུལ་བ་མ་ཟད། ཚ་གྲང་དང་སྐྱུར་རིགས་ཟོས་ཚེ། ན་ཟུག་སྐྱེ་བ་ཡིན། སོ་རུལ་བ་

ནི་ཟས་ཟོས་རྗེས། སོའ་ིབར་དུ་འཚང་སྟེ་ལྷག་པའི་ཟས་སྙིགས་ཕྲ་སྲིན་གྱིས་ཟོས་ཏེ་སྐྱུར་གཏོང་བས་ན། སྐྱུར་གྱིས་སོ་རྩི་

(enamel)དང་སོ་རྫས་(dentine)སྙི་མོར་བྱས་རྗེས། རིམ་གྱིས་ཟད་པར་བྱེད་པས་ཡིན། རྒྱུན་དུ་ཕྲ་སྲིན་གྱིས་ཟས་ལྷག་

བར་དུ་འཛུལ་ཏེ་སོ་ལ་སྦྱར་བས་ན། མཆིལ་མས་ཕྲ་སྲིན་གྱིས་བཏང་བའི་སྐྱུར་ནུས་མེད་བཟོ་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན། ཟས་

ཟོས་རྗེས་སོ་ཤད་ཀྱིས་སོ་བཀྲུ་བ་ནི། སོ་མི་རུལ་བའི་སྔོན་འགོག་ལེགས་ཤོས་དེ་ཡིན། 

ཁྱེད་

   ཀྱིས་

     ཤེས་

       སམ།

དྲི་
བ།

༡། ཟས་རང་འཚོ་དང་གཞན་འཚོ་གཉིས་བར་གྱི་འཚོ་བཅུད་སྡུད་ལེན་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༢། རྩི་ཤིང་གི་འོད་སྦྱོར་ལ་མཁོ་བའི་མ་རྒྱུ་དེ་དག་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

༣། ངེད་ཚོའི་ཕོ་བའི་ནང་དུ་སྐྱུར་གྱི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

༤། འཇུ་བྱེད་རྩབས་ཀྱི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།

༥། རྒྱུ་ནག་གིས་ཞུ་བའི་ཟས་སྡུད་པའི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡོད་དམ། 

༦། རྒྱུ་དཀར་གྱི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

༦་༣ འབྱིན་རྔུབ། Respiration

བྱེད་སྒོ།   ༦་༤། 

 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ལིམ་ཆུ་གསསོ་པ་ཕྱེད་ཙམ་བླུགས་

རྗེས། དེའི་ནང་དུ་ཁ་ནས་ཕུ་བརྒྱབ་ན། ལིམ་ཆུ་དེ་འ་ོམ་མདོག་ཏུ་འགྱུར་

བར་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགོར་མིན་ལྟོས། དེ་རྗེས་དཔེ་རིས་༦་༧ ནང་དུ་

གསལ་བ་བཞིན། སྨན་ཁབ་ཀྱི་གཅེའུ་སྤྱད་དེ་ལིམ་ཆུའི་ནང་དུ་ཕུ་བརྒྱབ་

ན། ལིམ་ཆུའི་མདོག་འ་ོམ་མདོག་ཏུ་འགྱུར་བར་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགོར་

མིན་ལྟོས། གནད་དོན་འདིས་ང་ཚོས་རྒྱུན་གཏན་རྔུབ་པའི་རླུང་གི་ནང་

དུ་སལོ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྱི་འབརོ་ཇི་ཙམ་ཡདོ་མིན་གསལ་བཤད་བྱེད་

ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། 
དཔེ་རིས་༦་༧ ལིམ་ཆུའི་ནང་དུ་རླུང་གཏོང་བ། ཀ༽ གཅེའུ། 

ཁ༽ ཁ་དབུགས

གཅེའུ།

འགྱིག་སྦུག

འགྱིག་སྦུག

ལིམ་ཆུ།

ཚོད་སྦུག

ལིམ་ཆུ།

ཀ༽ ཁ༽
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137སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

བྱེད་སྒོ།   ༦་༤། 

 ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཤིང་ཏོག་གི་ཁུ་བའམ། ཡང་ན། བྱེ་མ་ཀ་རའི་ཞུ་ཁུ་

བླུགས་རྗེས། དེའི་ནང་དུ་ཕྱེ་སྨན་ཕྲན་བུ་ཞིག་འདེབས་དགོས་པ་དང། ཁུང་བུ་ཡོད་པའི་

མཉེན་ཤིང་ཞིག་གིས་ཚོད་སྦུག་གི་ཁ་རྒྱབ་དགོས། དཔེ་རིས་༦་༨ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། 

འགྱིག་སྦུག་ཅིག་གིས་བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་ཕྱེ་སྨན་གྱི་འདྲེས་རྫས་ནས་ཐོན་པའི་རླུང་དེ་ལིམ་

ཆུ་གསོས་པ་ཞིག་གི་ནང་གཏོང་དགོས། རླུང་དེ་ལིམ་ཆུའི་ནང་དུ་བཏང་རྗེས། ལིམ་ཆུར་

འགྱུར་བ་བྱུང་བར་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཙམ་འགོར་གྱི་འདུག་གམ། གནད་དོན་འདིས་སྙལ་

སྦྱརོ་(fermentation)བྱས་པའི་གྲུབ་རྫས་སྐརོ་གང་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། དཔེ་རིས་༦་༨ ལིམ་ཆུའི་ནང་དུ་རླུང་གཏོང་བ།

བྱེ་མ་ཀ་རའི་

ཞུ་ཁུ

ཁ་འདིག
འགྱིག་སྦུག

ཤེལ་གཞོང།

ལིམ་ཆུ།

 གོང་གི་དུམ་མཚམས་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་འཚོ་བཅུད་ཇི་ལྟར་སྡུད་ལེན་བྱེད་པའི་སྐོར་བཤད་ཡོད། སྐྱེ་དངོས་

ཀྱིས་སྡུད་ལེན་བྱས་པའི་ཟས་བཅུད་དེ་དག  ཕྲ་ཕུང་གིས་སྤྱད་དེ་འཚོ་ཐབས་འདྲ་མིན་ལ་མཁོ་བའི་ནུས་པ་མཁོ་འདོན་

བྱེད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིནུས་པ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐབས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ་ཡོད། དཔེ་རིས་

༦་༩ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྐྱེ་དངོས་ལ་ལས་འཚོ་རླུང་སྤྱད་དེ་རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་བསིལ་རྗེས། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་

དང་ཆུ་ཕྱིར་གཏོང་བ་དང། ལ་ལས་འཚོ་རླུང་མི་སྤྱད་པར་ནུས་པ་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའང་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང། བྱེད་ཐབས་

འདི་དག་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཐོག་མར་སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་དྲུག་ཅན་གྱི་ཆ་རྡུལ་ཏེ། རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་བསིལ་ཏེ་སོལ་རྫས་ཀྱི་

མ་རྡུལ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཆ་རྡུལ་པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་(Pyruvate)རུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན། པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་ཞེས་པ་ནི་ལེ་ཊིན་གྱི་ཚིག་ནས་

བླངས་པ་ཞིག་ཡིན། ལེ་ཊིན་གྱི་སྐད་དུ་ཡུ་ཝེ་(ūva)ཞེས་པ་ནི་རྒུན་འབྲུམ་དུ་གོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང། པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་ནི་ཐོག་

མར་རྒུན་འབྲུམ་གྱི་སྐྱུར་(Racemic acid)རླངས་འབེབས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་གི་བཅུད་གཤེར་ནང་དུ་

རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་དེ་པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་རུ་སྒྱུར་བ་དང། པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་དེ་མཚེ་རྐྱང་ཆང་རག་ཅན་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དུ་

སྒྱུར་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་འགྱུར་རིམ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་འཚོ་རླུང་སྤྱོད་མི་དགོས་པར་ཕྱེ་སྨན་སྙལ་

སྦྱོར་བྱས་པ་ལྟ་བུས་རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་དེ་པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་རུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དང། འདི་ལྟའི་རྒྱུད་རིམ་ལ་རླུང་མེད་འབྱིན་རྔུབ་

(Anaerobic respiration)ཟེར་བ་ཡིན། གཞན་ཞིག་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྐུད་རྡུལ་གཟུགས་ནང་དུ་འཚོ་རླུང་གིས་རྒུན་འབྲུམ་

ཀ་ར་དེ་པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་རུ་བསྒྱུར་བ་དང། པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་དེ་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྱི་ཆ་རྡུལ་གསུམ་དང། ཆུ་ཡི་ཆ་རྡུལ་དུ་

བསིལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་རྒྱུད་རིམ་ལ་རླུང་ཡོད་འབྱིན་རྔུབ་(Aerobic respiration)ཟེར། རླུང་ཡོད་འབྱིན་རྔུབ་

ཀྱིས་རླུང་མེད་འབྱིན་རྔུབ་ལས་ནུས་པ་མང་བ་སྤྲོད་ཐུབ། མཚམས་རེ་ངེད་ཚོའི་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་འཚོ་རླུང་མེད་

ཚེ། པའེ་རུ་ཝེ་ཊི་དེ་སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་གསུམ་ཅན་གྱི་ཆ་རྡུལ་གཞན་ཞིག་སྟེ། འོ་སྐྱུར་(Lactic acid)ཞེས་པར་འགྱུར་

བ་དང། འོ་སྐྱུར་འདི་ངེད་ཚོའི་ཤ་གནད་དུ་མང་པོ་གསོག་ཚེ། གློ་བུར་དུ་ཡར་ལངས་མར་བསྡད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་ཉྭ་

འགྱུར་བ་དང། རྩྭ་འཆུས་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ཡིན།
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རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར། པའེ་རུ་ཝེ་ཊི།

བཅུད་གཤེར་

ནང་དུ།

(སོལ་རྫས་དྲུག་

གི་ཆ་རྡུལ།)

(སོལ་རྫས་གསུམ་

གྱི་ཆ་རྡུལ།

+
ནུས་པ།)

མཚེ་རྐྱང་ཆང་

རག་ཅན།

འོ་སྐྱུར། ནུས་པ།

ནུས་པ།ཆུ།

སོལ་རྫས་འཚོ་

ཟུང་ཅན།

སོལ་རྫས་འཚོ་

ཟུང་ཅན།

ནུས་པ།
འཚོ་རླུང་མེད་པ།

འཚོ་རླུང་མི་འདང་བ།

འཚོ་རླུང་ཡོད་པ།

(ཕྱེ་སྨན་ནང་དུ།)

(ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་

ནང་དུ།)

(ཕྲ་ཕུང་གི་སྐུད་རྡུལ་

གཟུགས་ནང་དུ།)

+

+ +

+

+

དཔེ་རིས་༦་༩ རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་བསིལ་ཏེ་ནུས་པ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ།

 ཕྲ་ཕུང་གི་འབྱིན་རྔུབ་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ནུས་པ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་བྱེད་ལས་ཚང་མར་མཁོ་བའི་ཆ་རྡུལ་ཨཻ་ཊི་པཱི་

(ATP) སྟེ། མཁལ་མངར་འོད་འཚི་གསུམ་ཅན་(Adenosine triphosphate)བཟོ་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་གིས་ཨཻ་ཊི་

པཱི་སྤྱོད་སྐབས། ཨཻ་ཊི་པཱི་གསིལ་དགོས་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་དྲོད་གཟན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན། 

ཨཻ་ཊི་པཱི། 

 ཨཻ་ཊི་པཱི་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་བྱེད་ལས་ཕལ་ཆེར་མཁོ་བའི་ནུས་པའི་འཛའ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། འབྱིན་རྔུབ་སྐབས་སུ་བྱུང་

བའི་ནུས་པ་དེ། མཁལ་མངར་འོད་འཚི་ཟུང་ལྡན་(ADP)ལས་མཁལ་མངར་འོད་འཚི་གསུམ་ཅན་(ATP)དང། སྐྱེ་ལྡན་

མིན་པའི་འོད་འཚི་ཅན་(phosphate)བཟོ་ཕྱིར་སྤྱོད་པ་ཡིན། 

 ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་དྲོད་གཟན་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྐབས་ཨཻ་ཊི་པཱི་སྤྱོད་པ་དང། ཨཻ་ཊི་པཱི་ཡི་འོད་འཚི་ཅན་གྱི་མཐུད་མཐའ་མ་དེ་ཆུ་ཡིས་གསིལ་སྐབས། 

30.5kJ/mol དང་མཉམ་པའི་ནུས་པ་ཕྱིར་སྤྲོད་པ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་སྤྱོད་པའི་གློག་སྨན་གྱིས་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་པ་དང། ནུས་པ་དེའི་སྤྱོད་སྒོ་

མི་འདྲ་བ་ཁག་ཇི་ཙམ་ཡོད་པར་བསམ་གཞིགས་ཤིག་གྱིས་དང། གློག་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ནི།  འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ནུས་པ་དང། འོད་ཀྱི་ནུས་པ། གློག་གི་ནུས་པ་

སོགས་བྱུང་བར་སྤྱོད་པར་ཡིན། དེ་བཞིན། ཨཻ་ཊི་པཱི་ནས་བྱུང་བའི་ནུས་པ་ནི། ཤ་གནད་ཀྱི་འཁུམ་ལྷོད་དང། སྤྲི་དཀར་བཟོ་སྐྲུན། དབང་རྩའི་ངར་ནུས་བརྒྱུད་

ཁྲིད་སོགས་བྱེད་ལས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱིས

ཤེས་ 

སམ།

P : འོད་འཚི་ཅན།

མཁལ་མངར་འོད་འཚི་ཟུང་ལྡན།+ འོད་འཚི་ཅན། མཁལ་མངར་འོད་འཚི་ཟུང་ལྡན། ~ འོད་འཚི་ཅན། = མཁལ་མངར་འོད་འཚི་གསུམ་ཅན།

ADP +  P ADP ~  P  = ATP
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139སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

 རླུང་ཡོད་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་རྒྱུད་རིམ་ནི་འཚོ་རླུང་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་ཡིན་རྐྱེན། རླུང་ཡོད་འབྱིན་རྔུབ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་

དངོས་ལ་འཚོ་རླུང་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། རྩི་ཤིང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལོ་མའི་དབུགས་མིག་བརྒྱུད་དེ་རླུང་

བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྩི་ཤིང་གི་ཕྲ་ཕུང་བར་གྱི་སྟོང་ཆ་ཆེ་བ་མ་ཟད། ཕྲ་ཕུང་ཚང་མའི་ངོས་སུ་རླུང་ཕྲད་ཐུབ་པར་

བརྟེན། ཁྱབ་འདྲེས་བརྒྱུད་དེ་འཚོ་རླུང་དང་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། འཚོ་རླུང་དང་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་

ཅན་ནང་དུ་འཛུལ་བའམ། ཡང་ན། ཕྱི་རུ་དོན་པའི་བྱེད་ལས་ནི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་དང། རྩི་ཤིང་གི་དགོས་མཁོར་ལྟོས་

པ་ཞིག་ཡིན། རྩི་ཤིང་གིས་མཚན་མོར་འོད་སྦྱོར་མི་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་(CO2)ཕྱིར་དོར་བ་དང། 

ཉིན་མོར་འབྱིན་རྔུབ་སྐབས་སུ་བཟོས་པའི་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དེ་འོད་སྦྱོར་ལ་སྤྱད་ནས་འཚོ་རླུང་ཕྱིར་དོར་བ་ཡིན། 

 སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་འཚོ་རླུང་རྔུབ་པ་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་འབྱིན་པ་ནི། དབང་པོ་འདྲ་མིན་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་

ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། སྐམ་སར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཡིན་ཚེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་རླུང་ཁམས་ལས་འཚོ་རླུང་རྔུབ་ཐུབ་རུང། ཆུ་རུ་

གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཡིན་ཚེ། ཆུའི་ནང་དུ་ཞུ་བའི་འཚོ་རླུང་སྤྱོད་དགོས་པ་ཡིན། 

བྱེད་སྒོ།   ༦་༦། 

 ཤེལ་རྫིང་དུ་ཉར་འཇོག་བྱས་པའི་ཉ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གྱིས་དང། ཉ་ཡི་ཁ་

གདང་བཙུམ་བྱེད་པ་མ་ཟད། མིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཡདོ་པའི་ཉ་སྐྱགོས་ཡང་གདང་བཙུམ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། ཉ་སྐྱོགས་དང་ཁ་གདང་བཙུམ་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་སྔ་ཕྱི་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་

ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་གམ། སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཉ་ཡིས་ཁ་གདང་བཙུམ་ཇི་ཙམ་

བྱེད་པའི་གྲངས་བརྩིས་རྗེས། ང་ཚོས་རྒྱུན་གཏན་སྐར་མ་གཅིག་གི་དབུགས་གཏོང་ལེན་

ཇི་ཙམ་བྱེད་པའི་གྲངས་དང་བསྡུར་དགོས། 

 ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཞུ་བའི་འཚོ་རླུང་གི་འབོར་ནི་རླུང་ནང་གི་འཚོ་རླུང་གི་འབོར་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ལས་མེད་

རྐྱེན། གཤེར་གནས་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་དབུགས་གཏོང་ལེན་བྱེད་ཚད་ནི། སྐམ་སར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་དབུགས་

གཏོང་ལེན་བྱེད་ཚད་ལས་མགྱོགས་པ་ཡོད། ཉ་ཡིས་ཁ་ནས་ཆུ་བཏུང་རྗེས་ཉ་སྐྱོགས་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིར་གཏོང་བའི་སྐབས། ཆུ་

ཡི་ནང་དུ་ཞུ་བའི་འཚོ་རླུང་ཁྲག་གིས་ལེན་པ་ཡིན། 

 སྐམ་སར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་རླུང་ཁམས་ནས་འཚོ་རླུང་རྔུབ་ལེན་བྱེད་པ་ཡིན། སྲོག་ཆགས་མི་འདྲ་བ་

སོ་སོས་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པའི་དབང་པོ་དང་དབང་པོའ་ིམ་ལག་ལ་མི་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོད་རུང། རླུང་བརྗེ་ལེན་

བྱེད་ཡུལ་གྱི་དབང་པོ་ཚང་མའི་ངོས་ནི་ཧ་ཅང་སྲབ་ལ་སྙི་བ་མ་ཟད། འཚོ་རླུང་མང་བའི་རླུང་ཁམས་དང་ཕྲད་ཐུབ་པའི་ངོས་

ཀྱི་རྒྱ་གང་ཆེ་བྱེད་པའི་དབྱིབས་ལྡན་ཡོད། དེ་བཞིན། ཉེན་འགོག་ཆེད་དབང་པོ་འདི་དག་ནི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་ཡོད་

རུང། ཕྱི་རོལ་གྱི་རླུང་དབང་པོ་འདི་དག་གི་ངོས་བར་དུ་རྒྱུ་བའི་བུག་ལམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དབོར་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཐབས་

ལམ་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།140
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 དཔེ་རིས་༦་༡༠ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། མི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཕྱི་རོལ་གྱི་རླུང་སྣ་བུག་བརྒྱུད་དེ་ལེན་པ་དང། སྣ་

བུག་ནང་གི་སྤུ་དང་བེ་སྣབས་ཀྱིས་རླུང་གཙང་སེལ་བྱེད་པ་ཡིན། སྣ་བུག་ནས་མིད་པ་བརྒྱུད་དེ་གློ་བའི་ནང་དུ་རླུང་གཏོང་

བ་ཡིན། མིད་པའི་ནང་དུ་གདུབ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཕྲུམ་རུས་ཀྱིས་རླུང་གི་རྒྱུ་ལམ་མི་འགག་པའི་རོགས་བྱེད་ཐུབ། གློ་བའི་

ནང་དུ་རླུང་འགྲོའ་ིསྦུ་གུ་ཕྲ་མོ་ནས་ཕྲ་མོ་རུ་གྱེས་མཐར་གློ་ལྦུ་(Alveoli)ཅེས་པའི་ལྒང་བུའི་དབྱིབས་ཀྱི་ངོས་སུ་རླུང་བརྗེ་

ལེན་བྱེད་པ་ཡིན།   

སྣ་བུག

ཁ།

ཨོལ་སྒོ།

གློ་ལྦུ།

གློ་ལྦུ།

གློ་ཡུ།

མཆིན་དྲི། 

གློ་བ།

རྩིབ་མ

གྲེ་བ།

ཨོལ་ཀྲོང།

ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་གདུ་བུ།

གློ་ཡུའི་ཡལ་ག

གློ་ཡུའི་ཡལ་ག

དཔེ་རིས་༦་༡༠ མིའི་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་མ་ལག 

 རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་དབུགས་ནང་དུ་ལེན་སྐབས། མཆིན་དྲིའི་ཤ་གནད་འཁུམ་སྟེ་མཆིན་དྲིའི་སྟོད་སྣེ་མར་བབས་

པ་དང།  རྩིབ་རུས་ཀྱི་བར་ཕྱིའི་ཤ་གནད་འཁུམ་སྟེ་རྩིབ་རུས་ཡར་འདེགས་པ། བྲང་རུས་གོང་ཕྱོགས་དང། ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་

སྤོ་འགུལ་བྱས་ཏེ་བྲང་ཁྱིམ་ཇེ་ཆེར་བསྐྱེད་པ་ཡིན། སྐབས་དེར་གློ་བ་ཡང་ཆེར་བསྐྱེད་དེ་གློ་བའི་ཤོང་ཚད་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་

དང། གློ་བའི་ནང་གི་གནོན་ཤ གས་མར་ཆག་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཕྱི་རོལ་གྱི་རླུང་སྣ་བུག་ནས་གློ་བ་དང། གློ་བ་ནས་གློ་ལྦུའི་ནང་

དུ་འཛུལ་བ་ནི། དབུགས་རྔུབ་པའི་རིམ་པ་དེ་ཡིན། དེ་རྗེས་རྩིབ་རུས་ཀྱི་བར་ཕྱིའི་ཤ་གནད་ལྷོད་དེ་རྩིབ་རུས་མར་བབས་པ་

དང། མཆིན་དྲིའི་ཤ་གནད་ལྷོད་དེ་མཆིན་དྲིའི་སྟོད་སྣེ་ཡར་འཕར་བས་ན། བྲང་ཁྱིམ་ཇེ་ཆུང་སོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་གློ་བའི་

ཤོང་ཚད་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་སྟེ། གློ་བའི་ནང་གི་གནོན་ཤ གས་འཕར་བ་ཡིན་རྐྱེན། གློ་ལྦུའི་ནང་གི་རླུང་གློ་བ་བརྒྱུད་དེ་སྣ་བུག་

ནས་ཕྱིར་དོར་བ་ནི། དབུགས་འབྱིན་པའི་རིམ་པ་དེ་ཡིན། 

 གློ་ལྦུའི་ཕྱི་ངོས་ནི་ཁྲག་རྩའི་དྲ་བས་བཏུམས་ཡོད་རྐྱེན། ཁྲག་རྩའི་ནང་གི་ཁྲག་གིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་མི་འདྲ་བ་སོ་

སོ་ནས་བླངས་པའི་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ཕྱིར་གློ་ལྦུའི་ནང་དུ་གཏོང་བ་དང། གློ་ལྦུ་ནས་འཚོ་རླུང་བླངས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་སོ་སོར་བསྐྱལ་བ་ཡིན། དབུགས་ཡར་ལེན་པ་དང་མར་གཏོང་བའི་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་རྒྱུན་འཁོར་ནང་དུ། རླུང་གི་བོངས་

ཚད་ལྷག་མ་ཞིག་གློ་བའི་ནང་དུ་ཉར་བ་ཡིན། དེའི་དབང་གིས་འཚོ་རླུང་རྔུབ་པ་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ཕྱིརའབྱིན་

པར་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་ཡོད་པ་ཡིན། 
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141སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

 ལུས་བོངས་ཆེ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཡིན་ཚེ། ཁྱབ་འདྲེས་གཅིག་པུས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་འཚོ་རླུང་སྐྱེལ་མི་

ཐུབ། དེར་བརྟེན། འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་ཚོས་རྨེན་གྱིས་རླུང་ཁམས་ནས་འཚོ་རླུང་བླངས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིཕུང་གྲུབ་སོ་

སོར་བསྐྱལ་བ་ཡིན། མི་ཡི་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་ཚོས་རྨེན་ནི་ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར་(Hemoglobin)ཡིན། ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར་

ནི་ལྕགས་རྫས་འདུས་པའི་སྤྲི་དཀར་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཚོ་རླུང་

དང་མཐུན་སྦྱོར་ཟབ་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ནི་ཆུའི་ནང་དུ་འཚོ་རླུང་ལས་ཞུ་སླ་བ་ཡོད་རྐྱེན། རྒྱུན་དུ་

ཁྲག་ནང་དུ་ཐིམ་ཏེ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན། 

དྲི་
བ།

༡། གཤེར་གནས་སྲོག་ཆགས་དང་བསྡུར་ན། སྐམ་སར་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་འཚོ་རླུང་འབྱིན་རྔུབ་

བྱེད་པར་ཁེ་ཕན་གང་ཡོད་དམ།

༢། སྐྱེ་དངོས་འདྲ་མིན་ནང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་བསིལ་ཏེ་ནུས་པ་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་ཐབས་སྣ་མི་འདྲ་བ་

གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

༣། མི་ཡིས་འཚོ་རླུང་དང་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

༤། རླུང་བརྗེ་ལེན་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇེ་ཆེར་ཡོང་ཕྱིར་མི་ཡི་གློ་བའི་བཟོ་དབྱིབས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཡོད་དམ

༦་༤ སྐྱེལ་འདྲེན།

༦་༤་༡ མིའི་ལུས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན།

བྱེད་སྒོ།   ༦་༧། 

 འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། མིའི་ལུས་སུ་ཁྲག་དཀར་སྤྲི་དཀར་གྱི་རྒྱུན་གཏན་གྲངས་འབོར་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་

སྐད་ཆ་དྲིས་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུ་དང་མི་རྒན་པའི་དབར་ཁྱད་པར་ཡདོ་མེད་དང། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དབར་ཁྱད་པར་ཡདོ་མེད་ཤེས་

རྟོགས་ཐུབ་པ་དགོས། དེ་བཞིན། ཕྱུགས་རིགས་སྨན་ཁང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། རྟ་དང་བ་ཕྱུགས་ལྟ་བུའི་ལུས་སུ་ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར་གྱི་སྤྱིར་བཏང་

གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡདོ་པ་དང། དེ་དག་ས་ོསའོ་ིཕ་ོམ་ོདང་རྒན་གཞནོ་དབར་ཁྱད་པར་ཡདོ་མེད་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་པ་དགསོ། དེ་རྗེས་མི་ཕ་ོམའོ་ི

བར་དང་ཕྱུགས་རིགས་ཕོ་མོའ་ིབར་གྱི་ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར་གྱི་གྲངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྡུར་བ་བྱེད་དགོས།  ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་ཡོད་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུབ་པ་དགོས། 

 དུམ་མཚམས་གོང་མ་དེའི་ནང་དུ་ཁྲག་གིས་འཚོ་རླུང་དང། ཟས། སྙིགས་བཅས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྐོར་བཤད་

ཡོད་ལ། འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་ནི་གཤེར་ཁུ་ཡི་འབྲེལ་བྱེད་ཕུང་གྲུབ་ཅིག་ཡིན་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། ཁྲག་ནི་ཁྲག་སྐྱོ་

ཞེས་པའི་གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་གཞན་བྱིང་སྟེ་གནས་ཡོད། ཁྲག་སྐྱོའ་ིནང་དུ་ཞུ་བའི་ཟས་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་
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ཟུང་ཅན། དེ་བཞིན། ཟེ་རླུང་གི་སྙིགས་སོགས་ནི་ཁྲག་སྐྱོ་ཡིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་དང། འཚོ་རླུང་ནི་ཁྲག་དམར་ཕྲ་ཕུང་

གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཚྭ་ལ་སོགས་པའི་རྫས་མང་པོ་ཁྲག་གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། ཁྲག་

འབུད་འདེད་གཏོང་མཁན་གྱི་དབང་པོ་ཞིག་ཡོད་དགོས་ལ། ཕུང་གྲུབ་ཚང་མར་སྙོབ་པའི་སྦུ་གུའི་དྲ་བ་ཞིག་ཀྱང་དགོས་པ་

མ་ཟད། སྦུ་གུའི་དྲ་བར་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་ཚེ། དྲག་སྐྱེས་ཀྱི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་ཐུབ་པའི་མ་ལག་ཅིག་ཀྱང་དགོས་པ་ཡིན།

མིའི་སྙིང། 

 དཔེ་རིས་༦་༡༡ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། མིའི་སྙིང་ནི་བྲང་ཁོག་དཀྱིལ་གྱི་གཡོན་སྨད་དེ། གློ་བ་གཉིས་ཀྱི་བར་

དུ་གནས་པའི་ཤ་གནད་ཀྱི་དབང་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་ཆེ་ཆུང་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁུ་ཚུར་ཙམ་ཞིག་ཡོད། སྙིང་གིས་ཉིན་མཚན་

མེད་པར་འཁུམ་ལྷོད་བྱས་ཏེ་ཁྲག་རྩའི་ནང་གི་ཁྲག་གཤེར་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པར་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པ་ཡིན། སྙིང་གིས་སོལ་

རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་གྱི་ཁྲག་དང། འཚོ་རླུང་ཅན་གྱི་ཁྲག་གཉིས་ཀའི་འཁོར་སྐྱོད་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་རྐྱེན། 

ཁྲག་མི་འདྲ་བ་ཕན་ཚུན་མི་འདྲེས་པའི་ཆེད་དུ་སྙིང་ལ་སྙིང་ཤག་དང་སྙིང་ཁང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། སྙིང་གིས་སོལ་རྫས་འཚོ་

ཟུང་ཅན་གྱི་ཁྲག་ཕྱིར་དོར་བ་དང། འཚོ་རླུང་ཅན་གྱི་ཁྲག་གློ་བ་ནས་བླངས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསྐྱལ་དགོས་པ་

དཔེ་རིས་༦་༡༡ མིའི་སྙིང་གི་བཅད་ཁའི་རྣམ་པ།

འཕར་རྩ་ཆེན་མོ།

གློ་བའི་འཕར་རྩ་གཡས་པ།གློ་བའི་འཕར་རྩ་གཡོན་མ།

གློ་བའི་སྡོད་རྩ་གཡོན་མ།

གློ་བའི་སྡོད་རྩ་གཡས་པ།

སྙིང་ཁང་གཡོན་མ།

སྙིང་ཁང་གཡས་པ།

སྙིང་ཤག་གཡོན་མ།

སྙིང་ཤག་གཡས་པ།

ལུས་སྨད་ཀྱི་སྡོད་རྩ།

སྙིང་ཤའི་ནང་པགས། སྙིང་ཤག་གི་བར་སྐྱ།

སྙིང་རྩེ།
སྙིང་ཤའི་ཕྱི་པགས།

སྙིང་ཤ

ལུས་སྟོད་ཀྱི་སྡོད་རྩ།

ཤག་ཁང་གཡས་པའི་སྐྱི་འདབ།

ཤག་ཁང་གཡོན་མའི་སྐྱི་འདབ།
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143སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

ཡིན།   གཡས་ཀྱི་དཔེ་རིས་༦་༡༢ ལ་

བལྟས་ཚེ། ཁྲག་གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་

སྐོར་གོམས་སྟབས་རེ་རེ་བཞིན་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་

ཐུབ། 

 རྒྱུན་གཏན་འཚོ་རླུང་ཅན་གྱི་ཁྲག་གློ་བ་

ནས་སྙིང་གི་གཡོན་སྟོད་ཀྱི་གློ་བའི་སྡོད་རྩ་བརྒྱུད་

དེ་སྙིང་ཁང་གཡོན་མ་རུ་འཛུལ་བ་ཡིན། སྙིང་ཁང་

གཡོན་མ་རུ་ཁྲག་འཛུལ་སྐབས། དེའི་ཤ་གནད་ལྷོད་

པ་དང། དེ་རྗེས་འཁུམ་པས་ན། སྙིང་ཤག་གཡོན་མ་

རུ་ཁྲག་འཛུལ་བ་ཡིན། སྙིང་ཤག་གཡོན་མ་རུ་ཁྲག་

འཛུལ་སྐབས། དེའི་ཤ་གནད་ལྷོད་པ་དང། དེ་རྗེས་

འཁུམ་པས་ན། འཕར་རྩ་ཆེན་མོ་བརྒྱུད་དེ་ལུས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་སོ་སོར་ཁྲག་འབུད་འདེད་ཐུབ་པ་ཡིན། 

 འཚོ་རླུང་མེད་པའི་ཁྲག་ནི་ལུས་ཀྱི་ཆ་

ཤས་སོ་སོ་ནས་སྙིང་གི་གཡས་སྟོད་ཀྱི་སྡོད་རྩ་

བརྒྱུད་དེ་སྙིང་ཁང་གཡས་པ་རུ་འཛུལ་བ་ཡིན། སྙིང་ཁང་གཡས་པ་རུ་ཁྲག་འཛུལ་སྐབས། དེའི་ཤ་གནད་ལྷོད་པ་དང། དེ་

རྗེས་འཁུམ་པས་ན། སྙིང་ཤག་གཡས་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་འཛུལ་བ་ཡིན། སྙིང་ཤག་གཡས་པའི་ནང་དུ་ཁྲག་འཛུལ་སྐབས། 

དེའི་ཤ་གནད་ལྷོད་པ་དང། དེ་རྗེས་དེའི་ཤ་གནད་འཁུམ་པས་ན། གློ་བའི་འཕར་རྩ་བརྒྱུད་དེ་གློ་བའི་ནང་དུ་ཁྲག་གཏོང་བ་

ཡིན། 

 སྙིང་ཁང་དང་སྙིང་ཤག་བར་དང། སྙིང་ཤག་དང་འཕར་རྩའི་བར་དུ་འབྱེད་ཟུམ་ཐུབ་པའི་སྐྱི་འདབ་ཡོད། སྙིང་ཁང་

དང་སྙིང་ཤག་བར་གྱི་སྐྱི་འདབ་ནི་སྙིང་ཤག་ཁོ་ནའི་ཕྱོགས་སུ་འབྱེད་ཐུབ་པ་དང། འཕར་རྩའི་སྐྱི་འདབ་ནི་འཕར་རྩ་ཁོ་ནའི་

ཕྱོགས་སུ་འབྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཁྲག་ནི་སྙིང་ཁང་ནས་སྙིང་ཤག་ཏུ་བཞུར་བ་དང། སྙིང་ཤག་ནས་འཕར་རྩ་རུ་བཞུར་བ་

ལས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་མི་ཐུབ། 

གློ་ལྦུ་ནས་ཁྲག་ཏུ་འཚོ་རླུང་ཞུགས་པ། 

 སྙིང་གི་ཤག་ཁང་སོ་སོར་དབྱེ་བ་དེས་འཚོ་རླུང་ལྡན་པའི་ཁྲག་དང་འཚོ་རླུང་མི་ལྡན་པའི་ཁྲག་གཉིས་ཕན་ཚུན་

མི་འདྲེས་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ནུ་གསོ་དང་བྱ་རིགས་ལྟ་བུ་ནུས་པ་མང་པོ་དགོས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་

ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་དགོས་ངེས་ཀྱི་འཚོ་རླུང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་རོགས་བྱེད་ཐུབ། ཡིན་ཡང། སྐམ་ཆུ་གཉིས་གནས་དང་

གོག་འགྲོ་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་དྲོད་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། སྲོག་ཆགས་དེ་དག་ལ་

གློ་བའི་སྡོད་རྩ།
གློ་བའི་འཕར་རྩ།

ལུས་ཀྱི་སྡོད་རྩ། ལུས་ཀྱི་འཕར་རྩ།

དཔེ་རིས་༦་༡༢ འཚོ་རླུང་དང་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་བརྗེ་ལེན་དང་སྐྱེལ་འདྲེན།

ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་སོ་སོའ་ི

རྩ་ཕྲན།

གློ་བའི་རྩ་ཕྲན།

འཕར་རྩ་ཆེན་མོ།
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སྙིང་ཤག་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད་ལ། འཚོ་རླུང་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ཁྲག་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པའི་སྐབས་ཀྱང་ཡོད། 

ཉ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྙིང་ཤག་གཉིས་མ་གཏོགས་མེད་རྐྱེན། ཉ་སྐྱོགས་ནང་དུ་ཁྲག་ཞུགས་རྗེས། འཚོ་རླུང་དང་སྡེབ་སྟེ་

ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་གཏོང་བ་ཡིན། དེར་བརྟེན། ཉ་ཡི་ཁྲག་གི་འཁོར་སྐྱོད་ཆ་ཚང་རེར་སྙིང་དུ་ཐེངས་རེ་འཛུལ་བ་དང། 

སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་གཞན་ཚོའི་ཁྲག་གི་འཁོར་སྐྱོད་ཆ་ཚང་རེར་སྙིང་དུ་ཐེངས་གཉིས་རེ་འཛུལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། 

སྒལ་རུས་ཅན་གྱི་ཁྲག་གི་འཁོར་སྐྱོད་ལ་ལྡབ་འཁོར་རམ་ཉིས་ལྡབ་འཁོར་རྒྱུག་(Double circulation)ཟེར།

སྦུ་གུ། ཁྲག་རྩ།

 འཕར་རྩ་ནི་སྙིང་ནས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྦུ་གུ་ཞིག་ཡིན། སྙིང་ནས་འཕར་རྩ་རུ་

ཞུགས་པའི་ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ཡོད་རྐྱེན། འཕར་རྩའི་སྦུབས་ལྡེབས་མཐུག་ལ་ནར་འཁུམ་གྱི་རང་བཞིན་

ཁྲག་ཤེད། 

 ཁྲག་རྩའི་ནང་ངོས་སུ་བསྣུན་པའི་ཁྲག་གི་ཤ གས་ལ་ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་ཟེར་བ་དང། རྒྱུན་གཏན་སྡོད་རྩ་

ལས་འཕར་རྩའི་ནང་གི་ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་མཐོ་བ་ཡོད། སྙིང་ཤག་འཁུམ་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་འཕར་རྩར་གཏད་པའི་

ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་ལ་འཁུམ་པའི་གནོན་ཤ གས་(systolic pressure)ཟེར་བ་དང། སྙིང་ཤག་ལྷོད་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་

 རྒྱུན་གཏན་མིའི་ལུས་ཀྱི་ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་འཇལ་ཆས་ལ་ཁྲག་ཤེད་འཇལ་ཆས་(sphygmomanometer)ཟེར་ཞིང། ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་

མཐོ་བའི་རིགས་ལ་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའང་(hypertension)ཟེར་བ་དང། འཕར་རྩ་འཁུམ་པའི་དབང་གིས་ཁྲག་གི་རྒྱུ་ལམ་བསྡམས་ཏེ་ཁྲག་གི་རྒྱུ  ་ཤ གས་འགོག་

པ་ཡིན་རྐྱེན། ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ངང་ཚུལ་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྐབས་འགར་ཁྲག་རྩ་འཐོར་ཏེ་ཁོང་ཁྲག་ཤོར་བའི་(internal bleeding)གནས་སྟངས་ཕྲད་པ་

ཡིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས

ཤེས་ 

སམ།

འཕར་རྩར་གཏད་པའི་ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་ལ་ལྷོད་པའི་གནོན་ཤ གས་(diastolic pressure)ཟེར་བ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་གྱི་འཁུམ་པའི་གནོན་ཤ གས་ནི་མེར་

ཁུ་རི་ཡི་ 120mm ཡིན་པ་དང། ལྷོད་པའི་གནོན་ཤ གས་ནི་མེར་ཁུ་རི་ཡི་ 80mm ཙམ་ཡིན།

ཁྲ ག ་ གི ་ ག ནོ ན ་ཤ ག ས ་ 

120/80 ༼འཁུམ་ཤ གས་ 

120 དང་ལྷོད་ཤ གས་ 80༽

ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་ 

120 སྒང་ལ་ཡོད།

ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་ 

120 འོག་ལ་ཡོད།

ཕུ་འདེབས་ལྒང་བུ།

འཕར་རྩ་

བསྡམས་པ།
བྲང་ཁྱིམ ་བརྟག་

ཆས་ཀྱི་སྒྲ་ཉན་པ།
སྒྲ་བཀག་པ།

འཕར་རྩ།

ཁྲག་གི་གནོན་ཤ གས་ 

80 འོག་ལ་ཡོད།
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145སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། འཕར་རྩ་མང་ཆེ་བ་ནི་ལུས་པོའ་ིཅུང་ཟབ་སར་ཁྱབ་ཡོད་ཀྱང། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་གནས་ཁ་ཤས་སུ་

ཚོར་ཐུབ། དཔེར་ན། མཁྲིག་མའི་ནང་ལོགས་སུ་སོར་མོས་མནན་ཚེ། འཕར་རྩའི་འཕར་ཚུལ་རྟོགས་ཐུབ། སྡོད་རྩ་ཡིས་

ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་སོ་སོ་ནས་ཁྲག་བླངས་ཏེ་སྙིང་དུ་སྐྱེལ་བ་ཡིན། སྡོད་རྩ་རུ་ཞུགས་པའི་ཁྲག་ལ་གནོན་ཤ གས་མེད་རྐྱེན། 

སྡོད་རྩའི་སྦུབས་ལྡེབས་སྲབ་ལ་ནར་འཁུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཞན་རུང། སྦུབས་ཁོག་ཆེ་ལ་ཁྲག་རྒྱུན་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་བཞུར་

བར་འགོག་པའི་སྐྱི་འདབ་ཀྱང་ཡོད། སྡོད་རྩ་ལ་ལ་ནི་འཕར་རྩ་མཉམ་དུ་ལུས་ཀྱི་གནས་ཟབ་སར་ཡོད་པ་དང། ལ་ལ་ནི་

སྐྱི་པགས་ཀྱི་ནང་ངོས་རང་དུ་གནས་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཕྱི་ངོས་ནས་མཐོང་ཐུབ། དཔེར་ན། ལག་པའི་སྟེང་དུ་མངོན་པའི་རྩ་

སྔོན་པོ་དེ་དག་ནི་སྡོད་རྩ་ཡིན། 

 སྙིང་ཁ་ནས་ཐོན་པའི་འཕར་རྩ་ནི་སྦུབས་ཕྲན་ཇེ་ཆུང་ནས་ཇེ་ཆུང་དུ་གྱེས་ཏེ་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་གི་སྲབ་མཐུག་ཙམ་

གྱི་སྦུབས་སྡེབས་ལྡན་པའི་སྦུབས་ཕྲན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་སྦུབས་ཕྲན་ལ་རྩ་ཕྲན་(Capillary)ཟེར་ཞིང། འཕར་

རྩ་དང་སྡོད་རྩ་འབྲེལ་བའི་ཁྲག་རྩ་དེ་ཡིན།  རྩ་ཕྲན་གྱིས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མར་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་མ་ཟད། 

དངོས་རྫས་བརྗེ་ལེན་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན། 

ཞིབ་བུའི་བྱེད་ལས།

 གལ་ཏེ་ཁྲག་རྩར་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་ཁྲག་རྩ་བརྡོལ་ཚེ། ཁྲག་ཕྱི་རུ་འཐོན་སྲིད། གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་སྐབས་

སུ་ཁྲག་ཤོར་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཁྲག་ཤེད་ཀྱང་ཉམས་པ་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་གནས་སྟངས་རང་བཞིན་གྱིས་ལྡོག་ཕྱིར་ཁྲག་

ནང་དུ་ཁྲག་གི་ཞིབ་བུ་ཡོད་དགོས། ཞིབ་བུས་ཁྲག་རྩ་ལས་ཁྲག་ཕྱིར་ཐོན་པ་འགོག་ཐུབ། འདི་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་ལ་འཁེང་

འགག་(Coagulation)ཟེར། 

གཤེར་རྨེན།

 རྩ་ཕྲན་གྱི་བུ་ག་ཕྲ་མོའ་ིབར་ནས་ཁྲག་སྐྱོ་དང། སྤྲི་དཀར། ཁྲག་གི་ཕྲ་ཕུང་བཅས་ཐོན་ཏེ་ཕུང་གྲུབ་བར་དུ་སྟོང་ཆ་

གང་ཡོད་སར་གནས་པའི་གཤེར་ཁུ་ལ་ཕུང་གྲུབ་གཤེར་ཁུའམ། ཡང་ན། གཤེར་རྨེན་(Lymph)ཟེར། གཤེར་རྨེན་ནི་ཁྲག་

སྐྱོ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་རུང། མདོག་མེད་པ་མ་ཟད། སྤྲི་དཀར་གྱི་འདུས་ཚད་ཉུང་བ་ཡོད་ལ། ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་བར་སྲུབ་ནས་

གཤེར་རྨེན་གྱི་རྩ་ཕྲན་དུ་འཛུལ་ཏེ། གཤེར་རྨེན་གྱི་སྦུ་གུ་བརྒྱུད་སྡོད་རྩ་རུ་འཛུལ་བ་ཡིན། གཤེར་རྨེན་གྱིས་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་

བར་སྲུབ་ཀྱི་གཤེར་ཁུ་དང། རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་ཞུ་བའི་ཚིལ་ཁྲག་ཏུ་སྐྱེལ་བ་ཡིན།

༦་༤་༢ རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེལ་འདྲེན།

 རྩི་ཤིང་གིས་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ལྟ་བུ་སྟབས་བདེའི་འདུས་རྫས་ཇི་ལྟར་ལེན་པ་དང། འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་

ནུས་པ་ལྗང་རྨེན་གནས་སའི་དབང་པོ་སྟེ། ལོ་མའི་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་སྐོར་གོང་གི་དུམ་མཚམས་ནང་

དུ་སྦྱངས་ཟིན། འོན་ཀྱང་རྩི་ཤིང་ཞིག་ཆེན་པོ་ཆགས་དགོས་ཚེ། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དང། འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་ནུས་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།146

146

པ་གཅིག་པུས་མི་ཆོག་པར། ཟེ་རླུང་དང། འོད་མ་ལྟ་བུའི་མ་རྒྱུ་ཡང་དགོས་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བས་མ་རྒྱུ་དེ་དག་

ས་ནས་ལེན་པ་ཡིན། ས་ནི་རྩི་ཤིང་གི་མ་རྒྱུའི་འབྱུང་ཁུངས་ཕྱུག་ཤོས་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཡིན། རྩི་ཤིང་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ས་

ནས་བླངས་པའི་མ་རྒྱུ་དང། ལོ་མས་འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་ནུས་པར་བརྟེན་ནས་རྩི་ཤིང་ལུས་

ཡོངས་ལ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱང། རྩི་ཤིང་རིམ་བཞིན་ཆེ་རུ་འགྲོ་སྐབས། ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་ནུས་པས་ས་ནས་བླངས་པའི་མ་

རྒྱུ་རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མར་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པ་དང། ལོ་མས་འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་ནུས་པ་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཁག་

པར་བརྟེན། རྩི་ཤིང་ལ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མ་ལག་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན། 

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ནུས་གྲོན་ཆེ་ཆུང་ནི་སྐྱེ་དངོས་དེ་དང་དེའི་ལུས་བྱད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། རྩི་ཤིང་ལྟ་

བུའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་མི་བྱེད་པ་མ་ཟད། ལུས་ཕུང་ཕལ་ཆེ་བ་ཕྲ་ཕུང་སྐམ་པོས་གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། ནུས་གྲོན་དེ་

ཙམ་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། དེར་བརྟེན། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བྱེད་ལས་ཀྱང་ཅུང་དལ་བ་ཡོད། 

 རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་མ་ལག་གིས་ལོ་མ་ནས་འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་ནུས་པ་དང། རྩ་བ་ནས་མ་རྒྱུ་དབོར་འདྲེན་

བྱེད་པ་ཡིན། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ཕྱོགས་མི་འདྲ་བ་འདི་གཉིས་སོ་སོར་སྦུ་གུ་ཡང་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད། གཅིག་ལ་རླན་སྦུག་(Xy-

lem)ཟེར་བ་དང། ཆུ་དང་ཟེ་རླུང་ལྟ་བུ་ས་ནས་བྱུང་བའི་མ་རྒྱུ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པ་དང། གཞན་དེར་བཅུད་སྦུག་(Phloem)

ཟེར་ཞིང། ལོ་མས་འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་ནུས་པ་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན། བཅུད་སྦུག་དང་བརླན་

སྦུག་གི་བཟོ་དབྱིབས་སྐོར་འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་སྦྱངས་ཟིན།

ཆུ་སྐྱེལ་འདྲེན།

 བརླན་སྦུག་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་སྦུབས་གཏོགས་(Tracheids)དང་སྦུབས་ལམ་(Vessels)གྱིས་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་ནས་ལོ་མ་

བར་སྦྲེལ་ཏེ་ཆུ་དང་མ་རྒྱུ་གཞན་རྩི་ཤིང་གི་ཕྱོགས་ཚང་མར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན། རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་ས་

ནས་གྱེས་རྡུལ་བླངས་ཏེ། ས་དང་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བའི་བར་ན། གྱེས་རྡུལ་གྱི་གར་ཚད་མི་འདྲ་བ་བྱུང་སྐབས། གར་ཚད་དེ་

སྙོམས་ཕྱིར་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་རུ་ཆུ་འཛུལ་བ་ཡིན། རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་རུ་རྒྱུན་མཐུད་དེ་ཆུ་འཛུལ་བ་དེས། རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བའི་

ནང་དུ་ཆུའི་རིམ་པ་ཞིག་གྲུབ་པ་དང། རིམ་བཞིན་རྩ་བ་ནས་སྡོང་པོ་རུ་ཆུའི་འགུལ་སྐྱོད་བྱུང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང། ཆེ་ལ་

རིང་བའི་རྩི་ཤིང་གི་ནང་དུ་ཆུའི་འགུལ་སྐྱོད་འདི་ཕྱོགས་གང་སར་སླེབས་དཀའ་བར་བརྟེན། རྩི་ཤིང་གི་བརླན་སྦུག་གི་སྐྱེལ་

བྱེད་སྒོ།   ༦་༨། 

 མེ་ཏོག་ཁོག་མ་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་ས་མང་ཉུང་གཅིག་པ་བླུགས་རྗེས། ཁོག་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྩི་ཤིང་ཆུང་ངུ་

བཙུགས་དགོས་པ་དང། ཁོག་མ་གཞན་དེའི་ནང་དུ་རྩི་ཤིང་དེའི་རིང་ཚད་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུག་པ་ཞིག་བཙུགས་དགོས། ཁོག་མ་གཉིས་ཀའི་

ཁ་འགྱིག་ཤོག་ཅིག་གིས་བཀབ་ཏེ་ཉི་འདོ་འགོ་ཏུ་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་བཞག་ན། དེ་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་བྱུང་མིན་རྟོགས་

ཞིག་གྱིས། 
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147སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

འདྲེན་བྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་སྤྱོད་པ་ཡིན།

 རྩི་ཤིང་ལ་ཆུའི་འབྱུང་ཁུངས་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཡོད་ཚེ། ལོ་མའི་དབུགས་མིག་ནས་ཆུའི་འབོར་ཇི་ཙམ་

ཐོན་ཏེ་རླངས་འགྱུར་བྱས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་

བས་བཏུང་སྟེ་སྦུབས་ལམ་བརྒྱུད་ལོ་མ་རུ་རྒྱུ་བ་ཡིན། 

དོན་དངོས་ཐོག་ལོ་མའི་དབུགས་མིག་ནས་ཆུ་ཐོན་ཏེ་

རླངས་འགྱུར་བྱས་པ་དེས་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བའི་བརླན་སྦུག་

ཕྲ་ཕུང་ནས་ཆུ་འཐེན་པའི་ཤ གས་བྱུང་བ་ཡིན། རྩི་ཤིང་

གི་ཕྱི་ངོས་ནས་རླངས་པའི་ངོ་བོར་ཆུ་ཐོན་ཏེ་སྐམ་འགྲོ་

བའི་རང་བཞིན་ལ་རླངས་འབྱིན་(Transpiration)ཟེར་

ཞིང། རྩི་ཤིང་གི་དྲོད་ཚད་སྟངས་འཛིན་ལ་རོགས་བྱེད་པ་

མ་ཟད། གཏེར་རྫས་ཞུ་བའི་ཆུའི་ཡར་འགུལ་དང། སིམ་

ནུས་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་ཉིན་

མོའ་ིདུས་སུ་རྩི་ཤིང་གི་དབུགས་མིག་འབྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། 

རླངས་འབྱིན་ནི་རླན་སྦུག་ནང་གི་ཆུ་ཡར་འགུལ་བྱེད་པའི་ནུས་ཤ གས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། མཚན་མོའ་ིདུས་སུ་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་

བའི་གནོན་ཤ གས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཡར་འགུལ་བྱེད་པ་ཡིན།

ཟས་བཅུད་དང་དངོས་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན།

 དུམ་མཚམས་གོང་མ་དེའི་ནང་དུ་ཆུ་དང་གཏེར་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འདིར་རྙིང་

ཚབ་གསར་བསྡུའི་(Metabolic)བརྒྱུད་རིམ་ནས་བྱུང་བའི་གྲུབ་རྫས་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་སྐོར་དང། ལྷག་པར་ལོ་

མའི་ནང་དུ་འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་གྲུབ་རྫས་དེ་དག་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། 

འོད་སྦྱོར་བྱས་པའི་གྲུབ་རྫས་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་སྤོ་འདྲེན་(Translocation)ཟེར་ཞིང། བཅུད་སྦུག་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲོལ་

མདོང་དང། ཕྲ་ཕུང་ཟླ་བོའ་ིབྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཟེ་ཡིས་སྐྱུར་སོགས་དངོས་རྫས་དང་ཟས་བཅུད་རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བ་དང། 

འབྲས་བུ་སོགས་སུ་ཡར་མར་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན། 

 བརླན་སྦུག་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་ནི་ཕྱིའི་གཟུགས་ཀྱི་ཤ གས་ལ་གཙོ་ཆེར་ལྟོས་ཏེ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན་ཡང། བཅུད་

སྦུག་གི་སྤོ་འདྲེན་གཙོ་བོ་ནི་ཨེ་ཊི་པི་(ATP)ནས་བྱུང་བའི་ནུས་པར་ལྟོས་ཏེ་དབོར་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་

ཐིམ་འཚག་གནོན་ཤ གས་ཇེ་མང་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཕུང་གྲུབ་ཏུ་འཛུལ་ཡོང་བའི་ཆུ་འགོག་པར་བརྟེན། བཅུད་སྦུག་ནས་ཕུང་གྲུབ་

ཏུ་དངོས་རྫས་འཛུལ་བར་གཞོགས་འདེགས་ཐུབ་པ་ཡིན།

རླངས་པ།

དཔེ་རིས།༦་༡༢ ཤིང་སྡོང་གིས་རླངས་འབྱིན་བྱེད་སྐབས་ཆུའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ།
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དྲི་
བ།

༡། མིའི་ལུས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་མ་ལག་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་གང་དང་གང་ཡིན་

ནམ།

༢། བྱ་རིགས་དང་ནུ་གསོའ་ིསྲོག་ཆགས་ཀྱི་འཚོ་རླུང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཁྲག་ཕན་ཚུན་དབྱེ་དགོས་དོན་

གང་ཡིན་ནམ།

༣། རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

༤། རྩི་ཤིང་གི་ཆུ་དང་ཟས་བཅུད་ཇི་ལྟར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། 

༦་༥ སྙིགས་འདོར།

 འོད་སྦྱོར་དང་འབྱིན་རྔུབ་སྐབས་སུ་རླུང་སྙིགས་ཇི་ལྟར་ཕྱིར་དོར་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན། འདིར་རྙིང་ཚབ་

གསར་བྱེད་ཀྱི་མཐར་བྱུང་བའི་ཟེ་རླུང་ཅན་གྱི་དངོས་རྫས་ཇི་ལྟར་ཕྱིར་དོར་བའི་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་རྙིང་ཚབ་

གསར་བྱེད་ཀྱི་མཐར་བྱུང་དངོས་རྫས་བེད་མེད་རྣམས་ཕྱིར་དོར་བའི་ངང་ཚུལ་ལ་སྙིགས་འདོར་(Excretion)ཟེར་བ་ཡིན། 

སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོས་སྙིགས་འདོར་བྱེད་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ཚེ། ཁྱབ་

འདྲེས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་སྤྱད་དེ་རྫས་སྙིགས་ཕྱིར་དོར་བ་དང། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྲོག་ཆགས་ཡིན་ཚེ། བྱེད་ནུས་དམིགས་བསལ་

ཅན་གྱི་དབང་པོ་སྤྱད་དེ་སྙིགས་འདོར་བྱེད་པ་ཡིན། 

༦་༥་༡ མི་ཡིས་སྙིགས་འདོར་བྱེད་ཚུལ།

 མི་ཡི་སྙིགས་དོར་གྱི་དབང་པོའ་ིམ་

ལག་ནི་དཔེ་རིས་༦་༡༣ ལྟར། མཁལ་མ་དང། 

གཅིན་སྦུག(Ureter) གཅིན་ལྒང།(Urinary blad-

der) གཅིན་ལམ་(Urethra)བཅས་ཀྱི་མ་ལག་

ཅིག་ཡིན་པ་དང་། མིའི་ལུས་ཀྱི་གསུས་རྒྱབ་

ཀྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་འོག་ཏུ་གནས་པའི་གཅིན་

འདོན་མ་ལག་གི་དབང་པོ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། 

གཅིན་ནི་མཁལ་ཕོར་(Pelvis)བརྒྱུད་དེ་གཅིན་

སྦུག་ཏུ་བཞུར་བ་དང། གཅིན་སྦུག་ནས་གཅིན་

ལྒང་དུ་བཞུར་མཐར་གཅིན་ལམ་ནས་ཕྱིར་དོར་

བ་ཡིན། 

མཁལ་མ།

གཅིན་སྦུག

གཅིན་ལྒང།

མཁལ་ཕོར།

ནང་སྙིང།

སྐྱི་རྒྱུ།

ཁོག་སྨད་སྡོད་རྩ།

སྒལ་གཞུང་འཕར་རྩ།

མཁལ་མའི་འཕར་རྩ།

མཁལ་མའི་སྡོད་རྩ།

མཁལ་སྟོད་རྨེན་བུ།

དཔེ་རིས་༦་༡༣ མི་ཡི་སྙིགས་འདོར་མ་ལག
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149སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

 དཔེ་རིས་༦་༡༤ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། མཁལ་

མ་ནི་ནེ་ཧྤེ་རོན་(Nephron)ཁྲི་ཚོ་༡༠༠ ལྷག་གིས་གྲུབ་པ་

ཡིན། ནེ་ཧྤེ་རོན་རེར་མཁལ་མའི་ཐུམ་ཆུང་(Renal capsule)

དང། མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང་(Renal tubule)ཁག་གཉིས་འདུས་

ཡོད། ནེ་ཧྤེ་རོན་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རི་སིའི་སྐད་ཡིན་ཞིང། དོན་དུ་

མཁལ་མ་ཡིན། མཁལ་མའི་ཐུམ་ཆུང་ནི་སྐྱི་རྒྱུའི་ནང་དུ་ཁྱབ་

ཅིང། མཁལ་མའི་རིལ་ཆུང་(Glomerulus)དང་དེའི་ཕྱི་ངོས་སུ་

བཏུམས་པའི་བྷོ་མན་གྱི་ཐུམ་ཆུང་(Bowmans capsule)ལས་

གྲུབ་པ་ཡིན། མཁལ་མའི་རིལ་ཆུང་ནི་མཁལ་འཇུག་འཕར་རྩ་

ཆུང་ངུ་ལས་གྱེས་པའི་ཁྲག་རྩ་ཕྲན་བུ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མ་འཁྱོག་

ཅིང་འཁྱིལ་ནས་གྲུབ་པའི་ཁྲག་རྩ་རིལ་བུ་ཞིག་ཡིན། ཁྲག་

རྩ་ཕྲན་བུ་འདི་དག་གི་སྣེ་ཞིག་མཁལ་མ་ནས་ཕྱིར་བུད་པ་དེ་

ལ་མཁལ་འབུད་འཕར་རྩ་ཆུང་བ་ཟེར། མཁལ་མའི་སྣོད་ཆུང་

ནི་མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང་གི་སྦུབས་སྣེ་ཆེར་རྒྱས་པ་ཀོང་ཀོང་

དུ་བརྡིབས་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། སྣོད་ལྡེབས་ཕྱི་ནང་རིམ་པ་

གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད། 

མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང་ནི་འཁྱོག་ཅིང་ཕྲ་ལ་རིང་བ་དང། མཁལ་མའི་སྐྱི་རྒྱུ་(Cortex)དང་ནང་སྙིང་(Medulla)དུ་ཁྱབ་ཡོད། 

མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང་གི་ཕྱི་ངོས་སུ་མཁལ་འབུད་འཕར་རྩ་ཆུང་བའི་ཡན་ལག་གི་དྲ་བས་བཏུམས་ཡོད། 

གཅིན་ཆགས་ཚུལ། གཅིན་ཆགས་ཚུལ་གྱི་གོ་རིམ་གཙོ་བོར་འཚག་པ་དང། བསྐྱར་སྡུད་བྱེད་པའི་རིམ་བཅར་གྱི་བྱེད་ལས་

གཙོ་བོ་གཉིས་འདུས་ཡོད། ལུས་ཀྱི་ཁྲག་གཤེར་མཁལ་མའི་རིལ་ཆུང་དུ་བཞུར་སྐབས། ཁྲག་སྐྱོའ་ིནང་གི་ཚྭ་དང། རྒུན་

འབྲུམ་མངར་ཆ། གཅིན་རྒྱུ་སོགས་བཙགས་ཏེ་མཁལ་མའི་སྣོད་ཆུང་གི་ཁོག་ཏུ་བཞུགས་ནས་གཅིན་ཆགས་ཐུབ། དེ་རྗེས་

གཅིན་པ་མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང་དུ་བཞུར་སྐབས། མིའི་ལུས་ལ་ཆུའི་འབོར་ཇི་ཙམ་དགོས་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཆུ་བསྐྱར་སྡུད་

བྱེད་པ་མ་ཟད། ཚྭ་དང་རྒུན་འབྲུམ་མངར་ཆ་སོགས་མིའི་ལུས་ལ་མཁོ་བའི་དངོས་རྫས་བསྐྱར་སྡུད་བྱས་ཏེ་ཁྲག་གཤེར་དུ་

ཕྱིར་བསྐྱལ་བ་ཡིན། དེ་བྱིངས་ཀྱི་སྙིགས་རོ་ལྷག་མ་སྟེ། གཅིན་རྒྱུ་དང་གཅིན་སྐྱུར། ཚྭ་དང་ཆུ་སོགས་དངོས་རྫས་ཁག་ཅིག་

མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང་ནས་ཕྱིར་བཞུར་ཏེ་གཅིན་ཆགས་རྗེས། རིམ་བཞིན་མཁལ་ཕོར་ནས་གཅིན་སྦུག་བརྒྱུད་དེ་གཅིན་

ལྒང་དུ་གསོག་པ་དང། ལྒང་བུའི་ནང་དུ་གཅིན་བསོགས་ཚད་ངེས་ཅན་དུ་སླེབས་ཚེ། གཅིན་ལྒང་གི་ཤ་གནད་ཀྱི་འཁུམ་ལྷོད་

བརྟེན་ནས་གཅིན་ལམ་བརྒྱུད་དེ་གཅིན་ཕྱིར་དོར་བ་ཡིན། 

མཁལ་འཇུག་

འཕར་རྩ།མཁལ་འབུད་

འཕར་རྩ།

མཁལ་མའི་

རིལ་ཆུང།

བྷོ་མན་གྱི་

ཐུམ་ཆུང།

མཁལ་མའི་

སྦུག་ཆུང།

བསྐྱར་སྡུད་

སྦུ་གུ།

དཔེ་རིས་༦་༡༤ ནེ་ཧྤེ་རོན་གྱི་གྲུབ་ཆ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།150
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འགུལ་སྐྱོད་འདྲ་མིན་ནི་གསོན་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་གཞི་རྩ་དེ་ཡིན།• 

ཚེ་སྲོག་འཚོ་བར་ཟས་བཅུད་སྡུད་ལེན་དང། འབྱིན་རྔུབ། སྐྱེལ་འདྲེན་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ལས་དགོས་པ་མ་ཟད། • 

ཟས་སྙིགས་ཕྱི་རུ་དོར་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱང་དགོས་པ་ཡིན།

ཟས་རང་འཚོ་ཡིན་ཚེ། ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་ནས་སྟབས་བདེའི་དངོས་རྫས་དང། ཉི་འོད་ལྟ་བུའི་ནུས་པའི་འབྱུང་• 

ཁུངས་སྤྱད་དེ་སྣ་འཛིངས་ཆེ་ལ་ནུས་པ་མང་བའི་སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རྫས་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་ཡིན།

ཟས་གཞན་འཚོ་ཡིན་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་གཞན་གྱིས་བཟོས་པའི་སྣ་འདུས་དངོས་རྫས་ཟོས་ཏེ་ཟས་བཅུད་སྡུད་ལེན་• 

བྱེད་པ་ཡིན།

མི་ཡིས་ཟས་ཟོས་རྗེས། ཟས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་འདྲ་མིན་ནང་དུ་ཟས་འཇུ་བ་དང། ཞུ་བའི་ཟས་རྒྱུ་ནག་ནང་ནས་སྡུད་• 

དེ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིཕྲ་ཕུང་ལ་བསྐྱལ་བ་ཡིན།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།

ཁྲག་དྭངས་འབྱེད། Hemodialysis

 མཁལ་མ་ནི་འཚོ་གནས་ལ་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དབང་པོ་ཞིག་ཡིན། མཁལ་མར་གཉན་ཁ་དང། རྨས་སྐྱོན་

བྱུང་བའམ། ཡང་ན། ཁྲག་གི་འཁོར་རྒྱུག་ཉུང་དྲགས་ཚེ། མཁལ་མའི་བྱེད་ནུས་ཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང། དེའི་དབང་གིས་ལུས་

སུ་དུག་ཤས་ཆེ་བའི་སྙིགས་ཕུང་བསགས་སྟེ། ཚེ་སྲོག་ལ་ཉེན་ཁ་འབྱུང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་མཁལ་མའི་བྱེད་ནུས་ཉམས་ཚེ། 

ཁྱེད་ཀྱིས

ཤེས་ 

སམ།

མི་བཟོས་མཁལ་མ་སྤྱོད་ཆོག་པ་ཡིན། མི་བཟོས་མཁལ་མ་ནི་ལུས་ཀྱི་ཟེ་རླུང་ཅན་གྱི་སྙིགས་མ་གསེད་འདོན་བྱེད་པའི་ཡོ་ཆས་ཤིག་ཡིན། མི་བཟོས་མཁལ་

མ་ནི་དྭངས་འབྱེད་གཤེར་ཁུའི་ནང་དུ་ཕྱེད་འདེམས་ནང་སྦུབས་ཅན་གྱི་

སྦུ་གུ་མང་པོ་དཔྱང་པ་ཞིག་ཡིན། དྭངས་འབྱེད་གཤེར་ཁུ་འདིར་ཁྲག་དང་

མཉམ་པའི་འཐིམ་འཚག་གནོན་ཤ གས་ལྡན་ཡོད། རྒྱུན་གཏན་ཁྲག་དྭངས་

འབྱེད་བྱེད་སྐབས། ནད་པའི་ཁྲག་ཕྱེད་འདེམས་ནང་སྦུབས་ཅན་གྱི་སྦུ་

གུའི་ནང་དུ་བཞུར་དུ་བཅུག་པ་ཡིན། སྦུ་གུ་དེའི་ནང་དུ་ཁྲག་བཞུར་སྐབས། 

ཁྲག་ནང་གི་སྙིགས་མ་ཚང་མ་ཁྱབ་འདྲེས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་འོག་ཁྲག་ནས་

གཤེར་ཁུ་རུ་རྒྱུ་བ་དང། སྙིགས་མེད་ཀྱི་ཁྲག་དྭངས་མ་ནད་པའི་ལུས་སུ་

སླར་རྒྱུ་རུ་བཅུག་པ་ཡིན་རྐྱེན། མཁལ་མའི་བྱེད་ནུས་ཧ་ཅང་འདྲ་པོ་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་འདིར་བསྐྱར་སྡུད་བྱེད་མི་ཐུབ། རྒྱུན་གཏན་མཁལ་མས་ཉིན་རེར་ 

180L ཙམ་བཙགས་བཞིན་ཡོད་ཀྱང། བསྐྱར་སྡུད་བྱས་རྗེས་ཉིན་རེར་ལི་

ཊར་གཉིས་ནས་གསུམ་བར་མ་གཏོགས་ཕྱིར་དོར་བཞིན་མེད། 

འཕར་རྩ་ནས་མི་

བཟོས་མཁལ་མ་

རུ་ཁྲག་བཞུར་བ།

མི་བཟོས་མཁལ་

མ་ནས་འཕར་རྩ་

རུ་ཁྲག་བཞུར་བ།

འདེམས་འཚག་ཤ ན་སྐྱིས་

བཟོས་པའི་སྦུ་གུ།

དྭངས་འབྱེད་

གཤེར་ཁུ།

དྭངས་འབྱེད་གཤེར་

ཁུ་གསོས་པ།

དྭངས་འབྱེད་གཤེར་

ཁུ་སྙིགས་མ།
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151སློབ་ཚན་དྲུག་པ། འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་རྒུན་འབྲུམ་ཀ་ར་ལྟ་བུའི་སྣ་འདུས་ཆེ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་དངོས་རྫས་གསིལ་ཏེ་ནུས་• 

པའི་འབྱུང་ཁུངས་ཨེའི་ཊི་པཱི་རུ་བསྒྱུར་བ་དང། ཨེའི་ཊི་པཱི་ཡིས་ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་རྫས་འགྱུར་གཞན་ལ་ནུས་པ་

མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན།

འབྱིན་རྔུབ་ནི་རླུང་ཡོད་འབྱིན་རྔུབ་ཡིན་ཆོག་ལ། རླུང་མེད་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱང་ཡིན་ཆོག་ཀྱང། རླུང་ཡོད་འབྱིན་• 

རྔུབ་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་ལ་ནུས་པ་མང་བ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ།

མི་ཡི་ལུས་ཀྱི་འཚོ་རླུང་དང། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན། ཟས་བཅུད། དེ་བཞིན་སྙིགས་མ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བྱེད་• 

ལས་ནི་འཁོར་རྒྱུག་གི་མ་ལག་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། འཁོར་རྒྱུ་མ་ལག་ནི་སྙིང་དང་ཁྲག ཁྲག་རྩ་བཅས་ཀྱིས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།

འཕེལ་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྩི་ཤིང་རིགས་ཀྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བྱེད་ལས་ནི་འདྲེན་སྦུག་ཕུང་གྲུབ་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། • 

འདྲེན་སྦུག་ཕུང་གྲུབ་ནི་བརླན་སྦུག་དང་བཅུད་སྦུག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན། 

མི་ཡི་ལུས་ཀྱི་ཞུ་རུང་བའི་ཟེ་རླུང་གི་འདུས་རྫས་ནི་མཁལ་མའི་ནང་གི་ནེ་ཧྤེ་རོན་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིར་དོར་བ་ཡིན། • 

སྦྱོང་ཚན།

༡། མི་ཡི་མཁལ་མ་ནི་གཤམ་གྱི་མ་ལག་ཞིག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན།

ཀ) ཟས་བཅུད་སྡུད་ལེན།

ཁ) འབྱིན་རྔུབ།

ག) སྙིགས་འདོར།

ང) སྐྱེལ་འདྲེན།

༢། རླན་སྦུག་གཤམ་གྱི་བྱེད་ལས་ཤིག་གི་འགན་འཁྲི་ཡོད།

ཀ) ཆུ་སྐྱེལ་འདྲེན།

ཁ) ཟས་བཅུད་སྐྱེལ་འདྲེན།

ག) ཟེ་ཡིས་སྐྱུར་སྐྱེལ་འདྲེན།

ང) འཚོ་རླུང་སྐྱེལ་འདྲེན།
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༣། ཟས་རང་འཚོ་ཡིན་ཚེ་གཤམ་གྱི་ཟས་བཅུད་ཅིག་དགོས་ཡིན།

ཀ) སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དང་ཆུ།

ཁ) ལྗང་རྨེན།

ག) ཉི་འོད།

ང) གོང་གི་ཚང་མ།

༤། པའེ་རུ་ཝེ་ཊེ་གསིལ་ཏེ་སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་དང། ཆུ། ནུས་པ་བཅས་ནི་གཤམ་གྱི་གནས་ཤིག་ཏུ་

བྱུང་བ་ཡིན།

ཀ) ལྡིར་གཤེར།

ཁ) སྐུད་རྡུལ་གཟུགས།

ག) རྨེན་སྒྲོམ།

ང) ལྟེ་ཉིང།

༥། མིའི་ལུས་ཀྱི་ཚིལ་ཇི་ལྟར་འཇུ་བ་དང་གང་དུ་འཇུ་བ་ཡིན་ནམ།

༦། ཟས་འཇུབ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་མཆིལ་མའི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

༧། ཟས་རང་འཚོའི་ཟས་བཅུད་སྡུད་ལེན་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ཡི་སྙིགས་གང་

དང་གང་ཡིན་ནམ།

༨། རླུང་ཡོད་འབྱིན་རྔུབ་དང་རླུང་མེད་འབྱིན་རྔུབ་བར་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ། རླུང་མེད་འབྱིན་རྔུབ་ལ་

བརྟེན་པའི་སྲོག་ཆགས་ཁག་ཅིག་གི་མིང་བྲིས།

༩། རླུང་མང་བ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་ཕྱིར་གློ་སྦུག་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་རྒྱ་བསྐྱེད་ཡོད་དམ།

༡༠། མིའི་ལུས་སུ་ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར་ཉུང་དྲགས་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཕྲད་སྲིད་དམ།

༡༡། མི་ཡི་ལུས་ཀྱི་ཉིས་ལྡབ་འཁོར་རྒྱུག་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་དེའི་གལ་གནད་བྲིས།

༡༢། རླན་སྦུག་དང་བཅུད་སྦུག་ནང་དུ་དངོས་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དམ།

༡༣། གློ་བའི་གློ་སྦུག་དང་མཁལ་མའི་ནེ་ཧྤེ་རོན་གྱི་བྱེད་ལས་བཟོ་དབྱིབས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་གྱིས།
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ཚིག་གནད།

ཟས་བཅུད་སྡུད་ལེན། Nutrition པེབ་སིན། Pepsin

འབྱིན་རྔུབ། Respiration ཡང་ཚྭའི་སྐྱུར། Hydrochloric acid

ཕྱིར་འདོར། Excretion བེ་སྣབས། Mucus

རྩབས། Enzyme ལི་པསེ། Lypase

སོལ་ལྡན་ཡང་འཚོ་

ཅན།
Carbohydrate ཏྲིབ་སིན། Trypsin

བསིང་ཕྱེ། Starch མངར་སྣུམ། Glycerin

མངར་རྒྱུ། Glycogen སྤུ་མ། Vili

འོད་སྦྱོར། Photosynthesis པའི་རུ་ཝེ་ཊི། Pyruvate

ལྗང་རྨེན། Chlorophyll ལྡབ་འཁོར།
Double circula-
tion

འཚོ་དོར་རྫས་འགྱུར། Oxidation reaction རྒུན་འབྲུམ་སྐྱུར། rasmic acid

ལྗང་སྒྲོམ། Chloroplast
མཁལ་མངར་འོད་འཚི་
གསུམ་ལྡན།

Adenosine 
triphosphate

ཨེ་མི་ལསེ། Amylase གློ་ལྦུ། Alveoli

ནུར་འགུལ། Peristalsis ཁྲག་དམར་སྤྲི་དཀར Hemoglobin
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ཚིག་གནད།

རྩ་ཕྲན། Capillary གཅིན་ལྒང། Unrinary bladder

འཁེང་འགག Coagulation གཅིན་ལམ། Urethra

གཤེར་རྨེན། Lymph ནེ་ཧྤེ་རོན། Nephron

རླན་སྦུག Xylem མཁལ་མའི་ཐུམ་ཆུང། Renal capsule

བཅུད་སྦུག Phloem མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང། Renal tubule

སྦུབས་གཏོགས། Tacheid མཁལ་མའི་རིལ་ཆུང། Glomerulus

སྦུབས་ལམ། Vessel བྷོ་མན་གྱི་ཐུམ་ཆུང། Bowman capsule

རྙིང་ཚབ་གསར་བསྡུ། Metabolic སྐྱི་རྒྱུ། Cortex

སྤོ་འདྲེན། Translocation ནང་སྙིང། Medullus

གཅིན་སྦུག Ureter ཁྲག་དྭངས་འབྱེད། Hemodialysis


