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155སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

སློབ་ཚན་བདུན་པ།

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

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

གཅིག  སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དབང་རྩའི་མ་ལག

སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་ཚུར་སྣང་བྱ་འགུལ་བྱེད་ཚུལ་དང། མི་ཡི་ཀླད་པའི་སྐོར། དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ཇི་ལྟར་སྲུང་

སྐྱོབ་བྱེད་པ་དང། དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་བྱ་འགུལ་ཇི་ལྟར་སློང་བའི་སྐོར།

གཉིས། རྩི་ཤིང་གི་འབྲེལ་མཐུད 

རྩི་ཤིང་གིས་སྐུལ་རྐྱེན་འཕྲལ་མར་ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང། ཕྱོགས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད། སྐྱེ་འཚར་ལ་ལྟོས་

པའི་འགུལ་སྐྱོད། འོད་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད།

གསུམ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཧོར་མོན།

ཧོར་མོན་གྱིས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང། མིའི་ལུས་ཀྱི་

རྨེན་བུ་དང། རྨེན་བུ་ནས་ཟགས་པའི་ཧོར་མོན་ཁག་ཅིག་གི་སྐོར།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།156
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 སློབ་ཚན་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་རང་ཉིད་འཚོ་ཐབས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་

སྦྱངས་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་གལ་ཏེ་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་དེ་གསོན་པོ་

ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། འགུལ་སྐྱོད་དེ་དག་ལས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་སྐྱེ་འཚར་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་

དཔང་རྟགས་ཤིག་ཡིན། དཔེར་ན། སོན་འབྲུ་ཞིག་ལ་མྱུ་གུ་རྒྱས་ཚེ། རིམ་བཞིན་ས་འོག་ནས་ཕྱིར་ཐོན་ཡོང་བ་ཡིན། གལ་

ཏེ་སོན་འབྲུ་དེས་སྐྱེ་མཚམས་བཞག་ཚེ། འགུལ་སྐྱོད་དེ་རིགས་འབྱུང་མི་སྲིད། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཚང་མ་

སྐྱེ་འཚར་ཁོ་ནར་ལྟོས་པའི་ངེས་པ་མེད། དཔེར་ན། ཞི་མིས་འཇབ་རྒོལ་བྱེད་པ་དང། ཕྲུ་གུས་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བྱས་ཏེ་

རྩེད་འཇོར་རོལ་བ། ཕྱུགས་ཀྱིས་རྩྭ་ལྡད་པ། རེའུ་ཡིས་ཕར་མཆོང་ཚུར་མཆོང་བྱེད་པ་བཅས་ནི་སྐྱེ་འཚར་དང་འབྲེལ་བའི་

འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་མིན།

 སྐྱེ་དངོས་དེ་དག་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ་འགུལ་སྐྱོད་དེ་ལྟར་བྱུང་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྐྱེ་

དངོས་དེ་དག་གནས་ཡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་ཡིན་ཆོག དཔེར་

ན། ཞི་མིས་འཇབ་རྒོལ་བྱེད་པ་ནི་ཙི་ཙི་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང། དེ་བཞིན་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་སྐྱེ་དངོས་རང་ཉིད་

གནས་ཡུལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་རང་ཉིད་ལ་ཁེ་ཕན་བྱུང་སླད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་ཀྱང་ཡིན་ཆོག དཔེར་ན། རྩི་ཤིང་གིས་ཉི་

འོད་ལ་ཕྱོགས་ནས་སྐྱེ་འཚར་བྱེད་པ་དང། ཕྲུ་གུས་རྩེད་འཇོར་རོལ་ནས་སྤྲོ་སྣང་འཕེལ་བར་བྱེད་པ། ཕྱུགས་ཀྱིས་ཟས་ལྡད་

དེ་འཇུ་སླ་བར་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་ངེད་ཚོའི་མིག་ལ་ཉི་འོད་ཀྱི་ཟེར་ཐད་ཀར་ཕོག་ཚེ། མིག་བཙུམ་པའམ། ཡང་ན། ངེད་ཚོའི་

ལག་པས་ཅ་དངོས་ཧ་ཅང་ཚ་པོ་ཞིག་ལ་རེག་ཚེ། ལག་ཕྱིར་སྐུམ་པའི་འགུལ་སྐྱོད་སོགས་ཡིན།

 གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ནན་གྱིས་བསམ་གཞིགས་བྱས་ཚེ། འདི་ལྟའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅི་རིགས་པ་ཚང་མ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁོར་

ཡུག་ལ་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འགུལ་སྐྱོད་དེ་དག་རེ་རེ་ནི་ཟབ་ནན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་གི་འགྱུར་བ་རེ་རེས་འོས་འཚམས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་རེའི་རྣམ་འགྱུར་སློང་བ་ཡིན། 

དཔེར་ན། ངེད་ཚོས་འཛིན་ཁང་ནང་དུ་འཛིན་གྲོགས་ཤིག་དང་ཁ་བརྡ་བྱེད་དགོས་ཚེ། ང་ཚོས་སྐད་ཤ གས་ཆུང་ངུས་ཕན་

ཚུན་ཁ་བརྡ་བྱེད་པ་ལས་སྐད་ཤ གས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་ཤོད་མི་སྲིད། གནད་དོན་དེ་དག་ལ་གཞིགས་ཚེ། འགུལ་སྐྱོད་

འདི་རིགས་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གནས་བབས་ལ་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་ཀྱང་ཡིན། དེས་ན། འདི་ལྟའི་སྟངས་འཛིན་ཅན་གྱི་

འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་བྱེད་པ་ལ། ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན། མདོར་ན་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཟབ་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་བྱེད་དགོས་ཚེ། དེ་ལྟའི་མ་ལག་

ཅིག་དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཡིད་འཇོག་བྱས་ཚེ། འདི་ལྟའི་སྟངས་འཛིན་

དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ནི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་འགྲུབ་པ་གསལ་རྟོགས་ཐུབ་ངེས། 
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157སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

༧་༡ སྲོག་ཆགས་ཀྱི་དབང་རྩའི་མ་ལག

 སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཟབ་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་ང་ཚོས་འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་སྦྱངས་

ཟིན་པའི་དབང་རྩ་དང་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དངོས་པོ་ཚ་པོ་ཞིག་ལ་རེག་ཚེ། དེ་ནི་ཛ་དྲག་གི་ཉེན་

ཁ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། འཕྲལ་དུ་ལྡོག་པའི་ཡ་ལན་དགོས་པ་ཡིན། འོ་ན། དངོས་པོ་ཚ་པོ་ཞིག་ལ་རེག་པའི་ཚོར་བ་ཇི་ལྟར་

བྱུང་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་གི་འགྱུར་སྣང་ཚང་མ་ངེད་ཚོའི་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་སྣེ་མོས་

ཚོར་ཐུབ་པ་ཡིན། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་སྣེ་མོར་ཚོར་སྣེ་(Receptor)ཟེར་ཞིང། རྣ་བ་དང། སྣ། ལྕེ་སོགས་

ཚོར་དབང་ཚང་མའི་ནང་དུ་གནས་ཡོད། དེར་བརྟེན། རོ་འཛིན་གྱི་(Gustatory)ཚོར་སྣེས་རོ་རྟོགས་པ་དང། དྲི་འཛིན་གྱི་

ཚོར་སྣེས་དྲི་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་བྱུང་བ་ཡིན། དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྡོང་འབུར་སྣེ་མོས་ལེན་པའི་ཚོར་བ་ནི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་

རྫས་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་པ་དང། རྫས་འགྱུར་དེའི་དབང་གིས་སྐྱེ་ལྡན་གློག་གི་འཕར་བརྡ་(Eletrical impulse)ཞིག་བྱུང་བ་

ཡིན། སྐྱེ་ལྡན་གློག་གི་འཕར་བརྡ་དེ་ནི་སྡོང་འབུར་བརྒྱུད་དེ་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་གི་གཟུགས་དང། དེ་ནས་མདའ་འབུར་གྱི་

སྣེ་རུ་རྒྱུ་བ་ཡིན། འཕར་བརྡ་དེ་མདའ་འབུར་གྱི་སྣེ་མོར་སླེབས་སྐབས། རྫས་ཁག་ཅིག་གློད་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པ་དང། རྫས་

དེ་དག་ནི་ནེའུ་རོན་(Neuron)ཕན་ཚུན་བར་གྱི་སྲུབས་ཀ་སྟེ། ཆབ་ལྕེ་(Synapse)བརྒྱུད་དེ་ནེའུ་རོན་གཞན་གྱི་སྡོང་འབུར་

ནང་འཛུལ་བ་དང། དེ་ནས་སླར་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་གློག་གི་འཕར་བརྡ་རུ་འགྱུར་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱས་ཏེ་དབར་རྩའི་འཕར་བརྡ་

ནི་ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གང་སར་རྒྱུ་ཐུབ་པ་དང། ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་རྨེན་བུ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་

པ་ཡིན། ནེའུ་རོན་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རི་སིའི་སྐད་

ཡིན་ཞིང། དོན་དུ་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་ལ་གོ་བ་

ཡིན། 

 དེས་ན། དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ནི་

ནེའུ་རོན་ནམ་དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་དྲ་

བས་གྲུབ་པ་དང། ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་

ནས་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་

འདྲེན་བྱེད་པའི་ཆེད་ལས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

 དཔེ་རིས་༧་༡ ནང་དུ་ནེའུ་རོན་གྱི་

གྲུབ་ཆ་སོ་སོ་དང། སྡུད་ལེན་བྱས་པའི་གནས་

ཚུལ་གློག་གི་འཕར་བརྡའི་ངོ་བོར་རྒྱུ་བགྲོད་

བྱས་རྗེས། མཐར་གློག་གི་འཕར་བརྡ་དེ་རྫས་

ཀྱི་སྐུལ་བརྡ་རུ་འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་མཚོན་

ཡོད།

ཤ་གནད་

ཀྱི་སྤུ་ཉག

མདའ་འབུར།

ཕྲ་ཕུང་གཟུགས།

མདའ་འབུར།

སྡོང་འབུར།

དབང་རྩའི་སྣེ།

ལྟེ་ཉིེང།

ནེའུ་རོན་དང་ཤ་གནད་

སྦྲེལ་མཚམས།

སྐུད་རྡུལ་གཟུགས།

དཔེ་རིས་༧་༡ ནེའུ་རོན་གྱི་དབྱིབས་དང་ ནེའུ་རོན་དང་ཤ་གནད་སྦྲེལ་མཚམས།

ཁྲག་རྩ་

ཕྲ་མོ།
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བྱེད་སྒོ།   ༧་༡། 

 བྱེ་མ་ཀ་ར་རྡོག་བུ་ཁ་བླངས་ཏེ་ལྕེ་ཡི་སྟེང་དུ་བཞག་ནས་བྲོ་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བརྟག་དཔྱད་གྱིས། དེ་རྗེས་རང་ཉིད་ཀྱི་མཛུབ་མོའ་ི

བར་དུ་སྣ་ཁུང་བཙིར་ནས་སྔར་བཞིན་བྱེ་མ་ཀ་ར་ཟསོ་ཚེ། བྲ་ོབར་འགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་མིན་བརྟག་དགསོ། དེ་བཞིན་ཞལ་ལག་བཟའ་བཞིན་པའི་

སྐབས། སྣ་ཁུང་བཀག་ཚེ། ཁ་ལག་གི་བྲོ་བར་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་ཞིག་བྱུང་མིན་བརྟག་དགོས།

སྣ་ཁུང་བཀག་ཚེ། བྱེ་མ་ཀ་ར་དང་ཁ་ལག་གི་བྲོ་བ་མི་འདྲ་བ་འདུག་གམ། གལ་ཏེ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཚེ། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་

ཡིན་སྲིད་དམ། གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལ་ཕན་ཚུན་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ལན་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱ་དགོས། དེ་བཞིན་རང་ཉིད་

ལ་འཆམ་ནད་ཕོག་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་བཞིན་བྱུང་བའི་མྱོང་ཚོར་བྱུང་ངམ།

༧་༡་༡ ཚུར་སྣང་བྱ་འགུལ།

 སྤྱིར་བཏང་དུ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པའི་ཐོག་ཏུ་ཚུར་སྣང་བའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་ལ་ཚུར་སྣང་

ཞེས་འབོད་པ་ཡིན་ཡང། འདིར་དབང་རྩའི་མ་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབས་སམ། ཡང་ན། ཟུག་

རེག་གི་ཚོར་བར་ཡ་ལན་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་ལ་གོ་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་ངས་’རླངས་འཁོར་གྱི་གདོང་ནས་ཚུར་མཆོངས་པ་

ཡིན།’ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ངས་‘མེ་རླབས་ལས་ལག་པ་ཚུར་བསྐུམས་པ་ཡིན།‘ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ‘གྲོད་པ་ལྟོགས་ནས་

ཁ་ལའང་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་བྱུང།‘ཞེས་བརྗོད་ཚེ། གནས་སྟངས་འདི་དག་ཚང་མའི་ནང་དུ་ང་ཚོས་བསམ་བཞིན་དུ་མིན་པའི་བྱ་

འགུལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན། བྱ་འགུལ་དེ་རིགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ཀུན་སློང་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་པ་མཐོང་ཐུབ། འོན་

ཀྱང། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་འགྱུར་བར་ལྟོས་པའི་ཡ་ལན་ཞིག་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། གནས་བབས་འདི་འདྲའི་ཁྲོད་དུ་སྟངས་འཛིན་

དང་འབྲེལ་མཐུད་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ།

 མེ་ལ་རེག་ཚེ་མི་དང་སྲོག་ཆགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཉེན་འཚབ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། འཚིག་ཏེ་ཚ་ཟུག་འབྱུང་

ངེས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ནན་གྱིས་བསམ་ནས་ལག་པ་ཕྱིར་སྐུམ་པའི་བྱ་འགུལ་བྱུང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང། དྲི་བ་གལ་ཆེན་

ཞིག་ནི་འདི་དག་ཚང་མར་བསམ་གཞིགས་བྱེད་པར་དུས་ཡུན་ཅི་ཙམ་འགོར་སྲིད་དམ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེའི་ལན་ནི་ང་ཚོས་

བསམ་བློ་ཇི་ལྟར་གཏོང་བར་ལྟོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གོང་གི་གནད་དོན་དེ་ཚོའི་སྐོར་བཤད་སྐབས། དབང་རྩའི་འཕར་

བརྡ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་དགོས་པ་རྟོགས་ཚེ། བསམ་བློ་གཏོང་བའི་བྱེད་ལས་ལའང་དབང་རྩའི་འཕར་བརྡ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་

དགོས་པ་གསལ་པོ་ཡིན། བསམ་བློ་གཏོང་བ་ནི་སྣ་འཛིངས་ཆེ་བའི་བྱེད་ལས་ཤིག་ཡིན་རྐྱེན། ནེའུ་རོན་མང་པོ་མཉམ་རུབ་

ཀྱིས་རྙོགས་འཛིངས་ཆེ་བའི་དབང་རྩའི་འཕར་བརྡ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ལྡན་ཡོད།

 ང་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་བསམ་བློའ་ིཕུང་གྲུབ་ནི་ཧ་ཅང་སྟུག་ལ་འཛིངས་པའི་ནེའུ་རོན་གྱི་དྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཀླད་

རུས་ཀྱི་མདུན་ངོས་ནང་དུ་གནས་ཡོད། དེས་ལུས་ཡོངས་ཀྱི་བརྡ་ཚུར་བླངས་རྗེས། དེའི་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱས་ཏེ་

ལན་ཕར་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན། ཀླད་པས་ལུས་ཀྱི་ཤ་གནད་རྐྱང་སྐུམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་བཀོད་བྱུས་འཐེན་དགོས་

ཚེ། ཀླད་པ་ནས་ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ་སོར་བརྡ་སྤྲོད་མཁན་གྱི་དབང་རྩའི་མ་ལག་ཀྱང་དགོས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་དངོས་པོ་ཚ་
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159སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

ཚོར་སྣེ། = པགས་པའི་

ཟུག་རེག་ཚོར་སྣེ། 

ནང་འདྲེན་ནེའུ་རོན།

ནུས་སྣང།= ལག་ངར་

གྱི་ཤ་གནད།

དཔེ་རིས་༧་༢ ཚུར་སྣང་གཞུ་ཐིག

བར་མཐུད་ནེའུ་རོན།

ཕྱིར་འདྲེན་ནེའུ་རོན།

རྒྱུངས་པ། ཀླད་པར་བརྡ་གཏོང་བ།

པོ་ཞིག་ལ་རེག་སྐབས། བརྡ་སྤྲོད་ལེན་གྱི་ལས་དོན་དེ་དག་ཚང་མ་འགྲུབ་དགོས་ཚེ། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་ངེད་ཚོའི་ལག་

པ་འཚིག་ཟིན་ངེས། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་གིས་གནད་དོན་འདི་དག་གི་དཀའ་

ངལ་ལས་གྲོལ་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཞིག་ཚ་པོ་ཡིན་མིན་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་བསམ་གཞིགས་བྱེད་ཕྱིར། ཚ་པོ་ཚོར་

བའི་དབང་རྩ་དེའི་འཕར་བརྡ་ཀླད་པར་གཏོང་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་ཤ་གནད་འགུལ་བའི་དབང་རྩར་སྦྲེལ་ཏེ། བརྡ་ལེན་

པ་དང་ལན་གཏོང་བའི་བྱ་འགུལ་དེ་དབང་རྩ་ཕན་ཚུན་དབར་བྱུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། བརྡ་ལན་གྱི་བྱ་འགུལ་མྱུར་པ་བྱུང་ཐུབ། 

ཀླད་པ་མི་བརྒྱུད་པར་དབང་རྩ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་བརྡ་གཏོང་ལེན་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་ཚུར་སྣང་གཞུ་ཐིག་(Reflex arc)

ཟེར་བ་ཡིན། འོ་ན། དབང་རྩའི་གནས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བརྡ་ཚུར་ལེན་ཕར་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཚུར་སྣང་གཞུ་ཐིག་སྦྲེལ་དགོས་

སམ་ཞེ་ན། དབང་རྩ་གཉིས་ཐོག་མར་སྦྲེལ་བའི་མཚམས་དེ་ནི་ཚུར་སྣང་གཞུ་ཐིག་སྦྲེལ་བའི་གནས་ལེགས་ཤོས་དེ་ཡིན། 

ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་དབང་རྩ་ཚང་མ་ཆུན་པོར་བྱས་ཏེ་རྒྱུངས་པའི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཚུར་

སྣང་གཞུ་ཐིག་ཀྱང་རྒྱུངས་པའི་ནང་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། རྒྱུངས་པ་(Spinal cord)བརྒྱུད་དེ་དབང་རྩའི་བརྡ་ལན་ཀླད་པར་

ཡང་རྒྱུ་བ་ཡིན། མི་མ་ཡིན་པའི་སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱུར་པོ་མེད་རྐྱེན། དེ་དག་གི་

ལུས་སུའང་ཚུར་སྣང་གཞུ་ཐིག་ལྡན་ཡོད། མ་ཟད་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བསམ་བློའ་ིནེའུ་རོན་གྱི་དྲ་བ་དེ་ཙམ་གྱི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་མེད་པའམ། ཡང་ན། རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། བསམ་བློ་དངོས་ཀྱི་བྱེད་ལས་མེད་རུང། ཚུར་སྣང་

གཞུ་ཐིག་གི་བྱེད་ལས་མྱུར་ལ་འཕེལ་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་ནེའུ་རོན་གྱི་དྲ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པོ་ཡོད་ཀྱང། ཡ་ལན་མྱུར་པོ་དགོས་པའི་བྱ་འགུལ་གྱི་རིགས་ལ་ཚུར་སྣང་གཞུ་ཐིག་གི་བྱེད་ལས་མེད་ན་མི་རུང་བ་ཡིན།

གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་བལྟས་ནས་བཀྲགས་མདངས་འཚེར་བའི་ཉི་འདོ་མིག་ལ་ཕོག་སྐབས་རིམ་ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་གང་དང་

གང་འབྱུང་བ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་བམ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།160
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༧་༡་༢  མི་ཡི་ཀླད་པ།

 རྒྱུངས་པའི་བྱེད་ལས་ནི་ཚུར་སྣང་གི་བྱ་འགུལ་ཁོ་ན་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཅི་ལ་ཡིན་སྟེ། སེམས་ཅན་ཡིན་

ཕྱིན་རྒྱུངས་པ་ནི་དབང་རྩས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། བསམ་བློ་གཏོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཀླད་པར་གཏོང་བ་དང། ཀླད་པ་

ནས་ལན་བླངས་ཏེ་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོར་གཏོང་བའི་བྱེད་ལས་ཀྱང་འགྲུབ་པ་ཡིན། བསམ་བློའ་ིབྱེད་ལས་ལ་སྣ་

འཛིངས་ཆེ་བའི་ནེའུ་རོན་གྱི་ཆ་ལག་དང་སྦྲེལ་མཐུད་ལྡན་ཡོད་ལ། འདི་ལྟའི་སྦྲེལ་མཐུད་ནི་ཀླད་པའི་ནང་དུ་འཚོགས་ཡོད་

རྐྱེན། ཀླད་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་གནས་ལྟེ་བ་དེ་ཡིན། ཀླད་པ་དང་རྒྱུངས་པ་གཉིས་ནི་དབང་རྩའི་མ་ལག་ལྟེ་བ་

(Central nerve system)ཡིན་པ་དང། ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྡུད་ལེན་བྱས་ཏེ་ཞིབ་དཔྱད་བྱེད་པ་ཡིན།

 ངེད་ཚོའི་བྱ་འགུལ་ཁག་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱས་ཚེ། རྒྱུན་གཏན་ངེད་ཚོས་ཡི་གེ་འབྲི་བ་དང། སྐད་ཆ་ཤོད་པ། 

རྐུབ་སྟེགས་འགུལ་བ། མཛད་རིམ་ཞིག་གི་མཇུག་མཐར་ལག་པ་རྡེབ་པ་སོགས་ནི་ཀུན་བསླངས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ཡིན་ཞིང། 

རྗེས་རིམ་དུ་གང་འབྱུང་སྲིད་པ་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ཚུར་སྣང་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཀླད་པས་ལུས་ཀྱི་ཤ་

གནད་ཁག་ལ་བཀོད་བྱུས་ཀྱི་བརྡ་ལན་གཏོང་བ་གསལ་པོ་ཡིན། དབང་རྩའི་མ་ལག་ལྟེ་བ་དང། ལུས་ཀྱི་ཆ་སོ་སོའ་ིའབྲེལ་

མཐུད་ནི་མཐའ་འཁོར་དབང་རྩའི་མ་ལག་(Peripheral nerve system)གི་གཞོགས་འདེགས་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། མཐའ་

འཁོར་དབང་རྩའི་མ་ལག་ནི་ཀླད་པ་ནས་གྱེས་པའི་ཀླད་པའི་དབང་རྩ་དང། རྒྱུངས་པ་ནས་གྱེས་པའི་རྒྱུངས་པའི་དབང་རྩ་

གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། རྒྱུན་གཏན་ཀླད་པས་གནས་ཚུལ་བླངས་ཏེ་བསམ་གཞིགས་བྱས་རྗེས། བྱ་འགུལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་

པའི་བརྡ་ལན་གཏོང་བའི་བྱེད་ལས་ནི་སྣ་འཛིངས་ཆེ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཀླད་པའི་གྲུབ་ཆར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

 མི་ཡི་ཀླད་པ་ནི་ཀླད་རུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཀླད་ཤ ན་(Cranial meninges)གྱིས་བཏུམས་ཡོད། ཀླད་ཤ ན་ནི་སྲ་སྐྱི་(Dura 

mater)དང། སྡོམ་སྐྱི།(Arachnoid mater) སྙི་སྐྱི་(Pia mater)བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཤ ན་པ་ཞིག་ཡིན། མི་

ཡི་ཀླད་པ་ནི་ཀླད་མདུན་(Fore-brain)དང། ཀླད་དཀྱིལ་(Mid-brain)། ཀླད་རྒྱབ་(Hind-brain)བཅས་གཞི་རྩའི་ཆ་ཤས་ཆེ་

ཁག་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། 

 མདུན་ཀླད་ནི་ཟླུམ་ཕྱེད་གཉིས་ལས་གྲུབ་ཅིང། དེའི་ཐོག་ངོས་ནི་རྫས་སྐྱ་ཡིན་པ་དང། དེ་ལ་ཀླད་ཆེན་ནམ་ཀླད་

རྒྱའང་ཟེར་ཞིང། ཕྱི་ངོས་སུ་ཀོང་ཤ ར་དང་འབུར་ཀྱོག་མང་པོ་ཡོད་རྐྱེན་ཀླད་ཆེན་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བའི་ཕན་ཐོགས་

ཡོད། ཀླད་ཆེན་གྱིས་ནང་འདྲེན་ནེའུ་རོན་བརྒྱུད་དེ་ཚོར་སྣེའི་འཕར་བརྡ་ལེན་པ་མ་ཟད། ཀླད་ཆེན་གྱི་ཁུལ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་

ནི་སྒྲ་དང། དྲི། གཟུགས་སོགས་ཚོར་བའི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱིས་གྲུབ་ཡོད་ལ། ཀླད་པའི་ནང་དུ་སྔར་ནས་གསོག་འཇོག་བྱས་

པའི་གནས་ཚུལ་དང། ཚོར་སྣེས་བླངས་ཏེ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕན་ཚུན་གཤིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་གོ་དོན་འགྲེལ་བར་བྱེད་

པའི་ཁུལ་ཐ་དད་ཀྱང་ཡོད། ཀླད་པས་གནས་ཚུལ་འདི་དག་ཚང་མ་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ། ནུས་སྣང་ཁུལ་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་

སྟངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་བཀོད་བྱུས་ནི་ཕྱིར་འདྲེན་ནེའུ་རོན་བརྒྱུད་དེ་གཏོང་བ་ཡིན། ནུས་སྣང་ཁུལ་ནི་ཀུན་བསླངས་

ཤ་གནད་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ལྟར་མོད། ཚོར་སྣང་ཁ་ཤས་ནི་མཐོང་ཚོར་དང་ཐོས་ཚོར་དང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། གྲོད་ཁོག་

ལྟོགས་པའི་ཚོར་སྣང་ལྟ་བུ་ནི་ཀླད་ཆེན་ནང་དུ་ལྟོགས་སྣང་གི་ཁུལ་ལོགས་སུ་ཡོད། 
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161སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

ཀླད་པའི་མཚོན་རིས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིམིང་དང་རྣམ་པ་ཞིབ་སྦྱོང་བྱས་རྗེས། ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིབྱེད་ལས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་

པ་བྱེད་དགོས། 

 ཚུར་སྣང་གི་གནད་དོན་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་བརྗོད་ན། གོང་དུ་ང་ཚོས་སློབ་ཚན་ངོ་སྤྲོད་ནང་དུ་རོབ་ཙམ་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱས་ཡོད། གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་པའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་དགའ་བའི་ཟས་ཤིག་མིག་ལམ་དུ་འཆར་ཚེ། ང་ཚོའི་ཁ་ནང་

དུ་རང་བཞིན་གྱིས་འགྲམ་ཆུ་འཁོར་བ་དང། ང་ཚོས་བསམ་བཞིན་དུ་སྐུལ་བ་མིན་རུང། ང་ཚོའི་སྙིང་གིས་ཉིན་མཚན་

དུས་དྲུག་ཏུ་འཕར་ལྡིང་བྱེད་པ་བཅས་ནི། ང་ཚོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་བྱ་འགུལ་ཞིག་ཡིན།  

རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པ་དང། ཟས་འཇུ་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ནི་ང་ཚོས་བསམ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་དགོས་པ་

ཞིག་མིན་ལ། མིག་གི་རྒྱལ་མོའ་ིཆེ་ཆུང་གི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའི་ཚུར་སྣང་གི་བྱ་འགུལ་ཕྲ་མོ་དང། རྐུབ་སྟེགས་འགུལ་བ་ལྟ་བུ་

བསམ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཚུར་སྣང་གི་བྱ་འགུལ་རག་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན། ངེད་ཚོའི་བསམ་བློའ་ིབྱེད་ལས་ཀྱིས་སྟངས་

འཛིན་ཡེ་ནས་མེད་པའི་ཤ་གནད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་ཡོད། འདི་ལྟའི་ཤ་གནད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་ཀུན་བསླངས་མིན་པའི་ཤ་

གནད་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཟེར་ཞིང། ཀླད་སྦུག་དང་ཀླད་རྒྱབ་གཉིས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། 

ཀླད་ཆེན།

ཀླད་ཟམ།

ཀླད་རྒྱུངས།

ཀླད་ཆུང།

ཀླད་རུས།

ཀླད་དཀྱིལ།

རྒྱུངས་པ།

མདུན་ཀླད།

ཀླད་རྒྱབ།

དཔེ་རིས་༧་༣ མི་ཡི་ཀླད་པའི་མཚོན་རིས།

ཀླད་སྦུག་འགོ་མ།

ཀླད་ནུའི་རྨེན་བུ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།162
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 ཁྲག་རྩའི་འཁུམ་ལྷོད་ལ་ལྟོས་པའི་ཁྲག་ཤེད་དང། སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ། མཆིལ་མ་འཁོར་བ་

ལ་སོགས་པའི་ཀུན་བསླངས་མིན་པའི་བྱ་འགུལ་ནི་ཀླད་རྒྱབ་ཀྱི་ཀླད་རྒྱུངས་ཞེས་པས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་དང། ཀླད་རྒྱབ་

ཀྱི་ཀླད་ཉིང་ངམ་ཀླད་ཆུང་གིས་གོམ་པ་སྤོས་ཏེ་འགྲོ་བའམ། ཡང་ན། རྐང་འཁོར་བཞོན་ཏེ་འགྲོ་བ། ཡང་ན། སྨྱུ་གུ་སྒྲུག་པ་

སོགས་ཀྱི་ཀུན་བསླངས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་འདི་རིགས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། བྱ་འགུལ་འདི་རིགས་ནི་ལུས་ཀྱི་སྟངས་སྟབས་

དོ་མཉམ་དང། འགུལ་སྐྱོད་སྙོམས་སྒྲིག་ཡོད་མིན་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་བསམ་པའི་སྔོན་དུ་ལུས་ཀྱི་བྱེད་

ལས་འདི་དག་ཉམས་ཚེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་དམ།

༧་༡་༣ དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ཇི་ལྟར་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད་དམ།

 ལུས་ཀྱི་མ་ལག་ཚང་མའི་གཞི་བརྟེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཀླད་པ་ལྟ་བུའི་དབང་པོ་ནི་གཟབ་ནན་གྱིས་ཉེན་འགོག་དང་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། ཀླད་པ་ནི་ཀླད་རུས་ཀྱིས་བཏུམས་པ་མ་ཟད། ཀླད་རུས་ཀྱི་ནང་དུ་གཤེར་ཁུས་

བཀང་པའི་ཀླད་ཤ ན་གྱིས་བཏུམས་ཡོད། ཀླད་ཤ ན་གྱིས་རྡབ་འཁྲུག་ཉེན་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན། འཇིང་རྒྱབ་ཏུ་

རེག་ཚེ། འབར་འབུར་གྱི་སྒལ་ཚིག་ཚོར་ཐུབ། སྒལ་རུས་ནང་དུ་རྒྱུངས་པ་ཉར་ཏེ་ཉེན་འགོག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

༧་༡་༤ དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་བྱ་འགུལ་ཇི་ལྟར་སློང་བ་ཡིན་ནམ།

 གོང་གི་དུམ་མཚམས་དེ་དག་ནང་དུ་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལེན་པ་དང། ཇི་ལྟར་བརྒྱུད་

སྤྲོད་བྱེད་པ། གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཇི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང། ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་བཀོད་བྱུས་ཤ་གནད་ལ་

བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་བྱ་འགུལ་ཇི་ལྟར་སློང་བའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བརྗོད་ཚེ། དབང་རྩའི་ཐག་གཅོད་

ཀྱི་བཀོད་བྱུས་ལ་ལྟོས་ཏེ་མཐའ་མའི་བྱ་འགུལ་དེ་ཤ་གནད་ཀྱིས་འགྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཤ་གནད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱ་འགུལ་

རྩོམ་པ་ཡིན་ནམ། དབང་རྩའི་བཀོད་བྱུས་ཤ་གནད་ཀྱི་སྤུ་ཉག་ཏུ་འབྱོར་འཕྲལ་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གིས་ཇི་ལྟར་འགུལ་སྐྱོད་

བྱེད་པ་ཡིན་ནམ། གནད་དོན་དེའི་ལན་སྟབས་བདེ་ཤོས་སམ་རྟོགས་བདེ་ཤོས་ནི་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་དབྱིབས་འགྱུར་ཏེ་

འགུལ་སྲིད་པ་དེ་ཡིན། བྱས་ན། ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་དབྱིབས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཕྲ་ཕུང་གི་གྲུབ་ཆའི་རྫས་

འགྱུར་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཕྲ་ཕུང་གི་དབྱིབས་འགྱུར་བ་ཡིན། དེ་ཡང། དབང་རྩའི་གློག་གི་འཕར་བརྡ་ཞིག་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་དུ་

འབྱོར་ཕྲལ། ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་གི་སྤྲི་དཀར་གྱི་དབྱིབས་དང་གོ་རིམ་འགྱུར་བ་དང། དེའི་དབང་གིས་ཤ་གནད་ཀྱི་ཕྲ་

ཕུང་ཐུང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཤ་གནད་ཕུང་གྲུབ་སྐོར་བཤད་སྐབས། ཀུན་བསླངས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང་

ཀུན་བསླངས་མིན་པའི་ཤ་གནད་ལྟ་བུ་ཤ་གནད་འདྲ་མིན་གྱི་སྐོར་སྦྱངས་པ་དྲན་གསོ་གྱིས།
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དྲི་
བ།

༡། ཚུར་སྣང་གི་བྱ་འགུལ་དང་གོམ་པ་སྤོ་བའི་བྱེད་ལས་གཉིས་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༢། ནེའུ་རོན་གཉིས་བར་གྱི་ཆབ་ལྕེ་རུ་གང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་དམ།

༣། ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་གང་གིས་ལུས་ཀྱི་སྟངས་སྟབས་དང་འགུལ་སྐྱོད་དོ་མཉམ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་དམ།

༤། གཟིམ་སྤོས་དྲི་ངད་ང་ཚོས་ཇི་ལྟར་ཚོར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

༥། ཚུར་སྣང་གི་བྱ་འགུལ་ནང་དུ་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།

༦། ཀླད་ཤ ན་གྱི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ། དེའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། 

༧་༢ རྩི་ཤིང་གི་འབྲེལ་མཐུད།

 སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་དབང་རྩའི་མ་ལག་དང། ཤ་གནད་སྤྱད་དེ་ལུས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་དང། འབྲེལ་མཐུད་ལ་སྟངས་

འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། རྩི་ཤིང་ལ་ཤ་གནད་མེད་ལ། དབང་རྩའི་མ་ལག་ཀྱང་མེད་པས་ན། རྩི་ཤིང་གིས་སྐུལ་རྐྱེན་

ལ་ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་པ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོས་ཤིང་ཨ་ཙ་མར་རེག་ཚེ། དེའི་ལོ་མ་འཁུམ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་སོན་འབྲུར་མྱུ་གུ་

རྒྱས་ཚེ། རྩ་བ་ས་ཡི་ནང་དུ་རྐྱོང་བ་དང། མྱུ་གྱུ་ས་སྟེང་དུ་ཕྱིར་ཐོན་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། རྩི་ཤིང་ལ་རེག་

ཐུག་བྱུང་ཚེ། གློ་བུར་དུ་འཁུམ་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་འཚར་ལ་མི་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་དང།  རྩ་བ་དང་སྡོང་པ་རྒྱས་པའི་འགུལ་

སྐྱོད་དེ་ནི་སྐྱེ་འཚར་དང་འབྲེལ་བའམ། ཡང་ན། སྐྱེ་འཚར་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིནརྐྱེན། རྩི་ཤིང་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་སྐྱེ་འཚར་ལ་

ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་དང། སྐྱེ་འཚར་ལ་མི་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆོག  

༧་༢་༡ སྐུལ་རྐྱེན་ལ་འཕྲལ་གྱི་ཡ་ལན།

 རེག་ཐུག་གི་ཚོར་སྣང་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པའི་རྩི་ཤིང་གི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བལྟས་ཚེ། འདི་ལྟའི་རྩི་ཤིང་ལ་དབང་རྩའི་མ་

ལག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཞིག་མེད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་སྲིད། འོན་ཀྱང། རྩི་ཤིང་ལ་དབང་རྩའི་མ་ལག་དང་ཤ་གནད་ཀྱི་དབང་

པོ་མེད་པ་གསལ་པོ་ཡིན་ལ། འདི་ལྟའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་སྐྱེ་འཚར་ལ་མི་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ཅིག་ཀྱང་ཡིན། འོ་ན། འདི་ལྟའི་

ཡ་ལན་ཇི་ལྟར་སྤྲོད་པ་ཡིན་ནམ།

 གལ་ཏེ་ང་ཚོས་རྩི་ཤིང་ཆ་ཤས་གང་དུ་རེག་པ་དང། རྩི་ཤིང་དེའི་ཆ་ཤས་གང་ཞིག་འཁུམ་པར་ནན་གྱིས་བརྟག་

ཚེ། རྩི་ཤིང་ལ་རེག་པའི་གནས་དང། འཁུམ་པའི་གནས་གཉིས་མི་འདྲ་བ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། དེར་བརྟེན། ང་ཚོས་

རྩི་ཤིང་གི་གནས་གང་ལ་རེག་པ་དེ་ནས་འཁུམ་པར་བྱེད་པའི་རྩི་ཤིང་གི་ཆ་ཤས་བར་དུ་འབྲེལ་མཐུད་དགོས་པ་ཡིན་རྐྱེན། 

རྩི་ཤིང་གིས་གློག་གི་རྫས་བརྡ་སྤྱད་དེ་ཕྲ་ཕུང་གཅིག་ནས་གཅིག་བར་ལ་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། 

རྩི་ཤིང་ལ་སྲོག་ཆགས་དང་འདྲ་བའི་བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། རྩི་ཤིང་གིས་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།164

164

རྐྱོང་སྐུམ་བྱེད་སྐབས། ཕྲ་ཕུང་གི་དབྱིབས་འགྱུར་དགོས་པ་དེ་ཡང། རྩི་ཤིང་ལ་སྤྲི་དཀར་མེད་རུང། རྩི་ཤིང་གི་ཆུའི་བོངས་

ཚད་འགྱུར་བ་ཡིན་རྐྱེན། ཕྱིར་སྦོས་པ་དང་ནང་དུ་འཁུམ་པའི་བྱ་འགུལ་བྱུང་བ་ཡིན།

དཔེ་རིས་༧་༥ ཚོར་ནུས་ལྡན་པའི་རྩི་ཤིང།༼ཤིང་ཨ་ཙ་མ།༽

༧་༢་༢ སྐྱེ་འཚར་ལ་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད།

 སྲན་མ་དང་ཐག་འཁྱུད་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའི་རྩི་ཤིང་གིས་འཁྲིལ་ཐག་(Tendril)སྤྱད་དེ་རྩི་ཤིང་གཞན་དང། ར་བའི་

ལོགས་སུ་འཁྱུད་པ་ཡིན། རྩི་ཤིང་འདི་རིགས་ཀྱི་འཁྲིལ་ཐག་ལ་ཚོར་ནུས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད། གལ་ཏེ་རྩི་ཤིང་འདི་རིགས་

ཀྱི་འཁྲིལ་ཐག་གིས་བརྟེན་གཞི་ཞིག་རྙེད་ཚེ། སྐྱེ་འཚར་དལ་དུ་བཏང་སྟེ་བརྟེན་གཞི་དེའི་ལུས་སུ་འཁྱུད་ཐབས་བྱེད་པ་

ཡིན། གནས་སྟངས་འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་འཁྲིལ་ཐག་གིས་སྐྱེ་འཚར་དལ་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད། སྐྱེ་འཚར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་

ཀྱང་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་གཏད་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྩི་ཤིང་དེས་འགུལ་བའི་སྣང་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན། གཤམ་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ལ་

བལྟས་ཏེ་འདི་ལྟའི་སྐྱེ་འཚར་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་དགོས།

བྱེད་སྒོ།   ༧་༢། 

 སྙུང་དབྱིབས་དམ་བི་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཕྱེད་

ཙམ་བཀང་རྗེས། དམ་བི་དེའི་ཁ་ལྕགས་དྲ་ཞིག་གིས་བཀབ་

དགོས། མྱུ་གུ་རྒྱས་བཞིན་པའི་སྲན་མའི་སོན་འབྲུ་གཉིས་

གསུམ་ཞིག་ལྕགས་དྲ་དེའི་ཐོག་བཞག་དགོས། དེ་རྗེས་དམ་

བི་དེ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་སྟོང་པ་ཡིན་པའི་སྒམ་ཤོག་ཅིག་

གི་ནང་དུ་དམ་བི་དེ་བཞག་དགོས། དཔེ་རིས་༧་༥ ནང་དུ་

གསལ་བ་ལྟར། སྒམ་ཤོག་གི་ཕྱོགས་སྟོང་པ་དེ་ཉི་འདོ་ཕོག་

ས་ཞིག་ཏུ་བཞག་ན། ཉིན་ཤས་སོང་རྗེས། མྱུ་གུའི་རྩེ་མོ་དེ་ཉི་

འདོ་ལ་ཕྱོགས་པ་དང། རྩ་བ་དེ་ཉི་འདོ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཕྱོགས་

པ་མཐོང་ཐུབ། དེ་ནས་རྩ་བ་དེ་ཉི་འདོ་ལ་ཕྱོགས་པ་དང། རྩེ་མོ་དེ་ཉི་འདོ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཉིན་ཤས་རིང་བཞག་རྗེས། རྩི་ཤིང་དེའི་རྩེ་མོ་དང་རྩ་

བ་རྙིང་པ་དེ་དག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་བ་ཡོད་བརྟག་དགོས། རྩི་ཤིང་དེའི་རྩ་བ་རྙིང་པ་དང་གསར་པ་དེ་དག་གི་ཁ་ཕྱོགས་དབར་

ལ་ཁྱད་པར་གང་འདུག་གམ། བྱེད་སྒོ་འདི་བརྒྱུད་དེ་གསལ་བཤད་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། 

དཔེ་རིས་༧་༥ རྩི་ཤིང་གིས་ཉི་འོད་ལ་ཕྱོགས་པའི་རྣམ་པ།
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165སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

རྩི་ཤིང་གིས་ཉི་འོད་ལ་ཕྱོགས་པ་དེ་བཞིན། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤ གས་ལ་ལྟོས་ཏེ། རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཚར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱང་

འགྱུར་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་ཕྱོགས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་(Tropism)ནི། སྐུལ་རྐྱེན་ལ་ཕྱོགས་པའམ། ཡང་ན། སྐུལ་རྐྱེན་ལས་

ལྡོག་པ་ཞིག་ཡིན། དེས་ན། འོད་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་(Phototropism)ནི། རྩི་ཤིང་གི་རྩེ་མོས་འོད་ལ་ཕྱོགས་པ་དང། རྩ་བས་

འོད་ལས་ལྡོག་པ་ཡིན། 

 རྩི་ཤིང་གིས་སྐུལ་རྐྱེན་གཞན་ལའང་ལྟོས་ཏེ། ཕྱོགས་

ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་ཡིན། དཔེར་ན། རྩི་ཤིང་གི་རྩ་བས་རྒྱུན་

གཏན་ཐུར་དུ་གཏད་དེ་སྐྱེ་བ་དང། རྩེ་མོས་གྱེན་དུ་གཏད་དེ་སྐྱེ་བ་

ཡིན། དེ་ནི། སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤ གས་ཀྱི་སྐུལ་རྐྱེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་

བྱུང་བ་ཡིན། དཔེ་རིས་༧་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། འདི་ལྟའི་

འགུལ་སྐྱོད་ལ་ས་ལྟོས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་(Geotropism)ཟེར་བ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་ཆུ་ལ་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་དེ། ཆུ་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་(Hy-

drotropism)དང། རྫས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་

དེ། རྫས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་(Chemotropism)ཀྱང་ཡོད། རྫས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གཅིག་ནི། མེ་ཏོག་གི་ཟེགས་

རྡུལ་སྦུ་གུ། མེ་ཏོག་གི་ཟེ་འབྲུའི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། སྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོའ་ིམ་ལག་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་

འདིའི་སྐོར་རྒྱས་སྦྱོང་བྱ་ཆོག

 ང་ཚོས་སླར་ཡང་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་པོས་བརྡ་ལན་འབྲེལ་མཐུད་དང། སྟངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱེད་

པའི་སྐོར་བསྐྱར་བལྟ་ཞིག་བྱས་ན། ཤིང་ཨ་ཙ་མ་ལྟ་བུས་རེག་ཐུག་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་ཧ་ཅང་མྱུར་བ་

དང། ཉི་མ་མེ་ཏོག་གིས་ཉི་མར་ཕྱོགས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་ཅུང་དལ་བ། རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཚར་དང་འབྲེལ་བའི་འགུལ་སྐྱོད་

ནི་ཧ་ཅང་དལ་བ་སོགས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་ཚུལ་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ།

 སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འཚར་ཡང་ཁ་ཕྱོགས་དོ་ནན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་སྐྱེ་འཚར་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། 

ངེད་ཚོའི་ལག་པ་དང། ལག་པའི་མཛུབ་མོ་ཡང་མཚམས་ངེས་ཅན་ཞིག་དང། ཁ་ཕྱོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ལས། 

ངེས་མེད་གང་སར་ཐོལ་སྐྱེས་མི་བྱེད་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། སྟངས་འཛིན་ཅན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནི་མྱུར་དལ་གང་རུང་ཡིན་

ཆོག གལ་ཏེ་སྐུལ་རྐྱེན་ཞིག་ལ་ཡ་ལན་ཧ་ཅང་མྱུར་པོ་སྤྲོད་དགོས་ཚེ། བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་ཚད་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པོ་

ཡིན་དགོས་པ་མ་ཟད། བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ལམ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་དགོས། དེ་ལྟའི་བརྡ་

ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་ཚད་མགྱོགས་ཤོས་ནི། གློག་གི་འཕར་བརྡ་ཡིན། འོན་ཀྱང། གློག་གི་འཕར་བརྡའི་བྱེད་ནུས་ལའང་

ཞན་ཆ་ཡོད།  གཅིག་ནས་གློག་གི་འཕར་བརྡ་ནི་དབང་རྩའི་ཕུང་གྲུབ་དང་སྦྲེལ་བའི་ཕྲ་ཕུང་མ་གཏོགས།  སྲོག་ཆགས་ཀྱི་

ཕྲ་ཕུང་ཚང་མར་ཁྱབ་མི་ཐུབ། གཉིས་ནས་གློག་གི་འཕར་བརྡ་དེ་ཕྲ་ཕུང་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཟིན་རྗེས། ཡ་ལན་སྤྲོད་པར་དུས་

ཡུན་ཅུང་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྗོད་ན། གློག་གི་འཕར་བརྡ་ཚད་མེད་བཟོས་ཏེ་བརྡ་ལན་བྱེད་མི་ཐུབ། 

དེར་བརྟེན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཕལ་ཆེ་བས་རྫས་ཀྱི་བརྡ་ཐབས་སྤྱད་དེ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པ་ཡིན།

ས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་མོ།

དཔེ་རིས་༧་༦ རྩི་ཤིང་གིས་ས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པའི་རྣམ་པ།

ས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་ཕོ།
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 གལ་ཏེ་སྐུལ་རྐྱེན་ཕོག་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གིས་གློག་གི་འཕར་བརྡ་གཏོང་བའི་ཚབ་ཏུ། འདུས་རྫས་ཀྱི་བརྡ་བཏང་

ཚེ། འདུས་རྫས་དེ་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མར་བརྒྱུད་ཁྱབ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཕྲ་ཕུང་སོ་སོའ་ིངོས་ཀྱི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཆ་རྡུལ་

གྱིས་འདུས་རྫས་དེའི་བརྡ་དོན་རྟོགས་ཏེ་ཕན་ཚུན་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཡང་བྱེད་ཐུབ། བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་ཐབས་འདི་དལ་

བ་ཡོད་ཀྱང། དབང་རྩའི་འབྲེལ་མཐུད་ཡོད་མིན་ལ་མི་ལྟོས་པར་ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མར་བརྒྱུད་ཁྱབ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 

བརྟན་བརླིང་དང་རྒྱུན་མཐུད་ཀྱིས་བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་

མཐུད་ལ་སྤྱོད་པའི་འདུས་རྫས་དེ་རིགས་ལ་ཧོར་མོན་(Hormone)ཟེར། ཧོར་མོན་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རི་སིའི་སྐད་ནས་བླངས་པ་

ཞིག་ཡིན་ཞིང། དོན་དུ་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ནུས་པར་གོ་བ་ཡིན།  ཧོར་མོན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་ཚུལ་སྣ་

ཚོགས་མཆིས། རྩི་ཤིང་འདྲ་མིན་གྱི་ཧོར་མོན་གྱིས་རྩི་ཤིང་དེ་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་འཚར་དང། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་གནས་བབས་ལ་

ཡ་ལན་སྤྲོད་པར་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པ་ཡིན། 

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༧་༢ ལ་བལྟས་ཚེ། རྩི་ཤིང་དེའི་ཆ་ཤས་གཅིག་གིས་ཉི་འོད་ལ་ཕྱོགས་ཏེ་སྐྱེ་བ། ཆ་ཤས་གཞན་

དེས་ཉི་འོད་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྐྱེ་བའི་གནས་སྟངས་གཉིས་མཐོང་ཡོད། རྒྱུན་གཏན་རྩི་ཤིང་གིས་ཉི་འོད་ཚོར་སྐབས། རྩི་ཤིང་

དེའི་མྱུ་གུའི་ནང་དུ་ཨོག་སིན་(Auxin)ཞེས་པའི་ཧོར་མོན་ཞིག་བཟོ་བ་དང། ཧོར་མོན་དེས་རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཚར་ལ་རོགས་

བྱེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་རྩི་ཤིང་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནར་ཉི་འོད་ཕོག་བཞིན་ཡོད་ཚེ། ཨོག་སིན་ནི་ཉི་འོད་མི་ཕོག་པའི་རྩི་

ཤིང་གི་གྲིབ་མའི་ཕྱོགས་སུ་འདུ་བ་དང། ཕྱོགས་དེའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྐྱེ་འཚར་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྩི་ཤིང་

གི་གྲིབ་མའི་ཕྱོགས་དེ་སྐྱེ་འཚར་མགྱོགས་པ་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་རྩི་ཤིང་གིས་ཉི་འོད་ལ་ཕྱོགས་ཏེ་གུག་པའི་རྣམ་པ་

མངོན་པ་ཡིན། ཨོག་སིན་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རི་སིའི་སྐད་བླངས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང། གྷི་རི་སིའི་སྐད་དུ་ཨོག་ཛེན་(auxein)ཞེས་

པ་ནི་ཆེ་རུ་སྐྱེད་པའམ། འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ།

 རྩི་ཤིང་གི་ཧོར་མོན་གཞན་ཞིག་ནི་ཇི་བྷེ་རེ་ལིན་(Gibberellin)ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཇི་བྷེ་རེ་ལིན་ནི་ཨོག་སིན་དང་

འདྲ་བར་རྩི་ཤིང་གི་སྡོང་པོའ་ིསྐྱེ་འཚར་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན། ཕྲ་ཕུང་གྱེས་རྩི་(Cytokinin)ཡིས་ཕྲ་

ཕུང་གྱེས་འཕེལ་གྱི་རོགས་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཤིང་ཏོག་དང། སོན་འབྲུ་ལྟ་བུ་ཕྲ་ཕུང་གི་གྱེས་འཕེལ་མྱུར་བའི་རྩི་ཤིང་གི་

ཆ་ཤས་ཚང་མར་འདུས་ཡོད། འདི་དག་ནི་རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཚར་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་ཧོར་མོན་ཤ་སྟག་ཡིན། རྩི་

ཤིང་གི་སྐྱེ་འཚར་ལ་འགོག་འདོམས་བྱེད་པའི་ཧོར་མོན་ནི་བྲུལ་སྐྱུར་(Abscisic acid)ཞེས་པ་དེ་ཡིན། བྲུལ་སྐྱུར་ཞེས་པ་

ནི་སྐྱུར་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང། རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མ་བྲུལ་བའི་རྐྱེན་བྱེད་པ་ཡིན།
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དྲི་
བ།

༡། རྩི་ཤིང་གི་ཧོར་མོན་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

༢། ཚོར་སྐྱེན་ལྡན་པའི་རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མའི་འགུལ་སྐྱོད་དང་རྩི་ཤིང་གི་མྱུ་གུས་འོད་ལ་ཕྱོགས་པའི་འགུལ་སྐྱོད་

དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༣། རྩི་ཤིང་སྐྱེ་འཚར་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་སྐུལ་རྩིའི་དཔེར་བརྗོད་ཅིག་བྲིས།

༤། ཨོག་སིན་གྱིས་རྩི་ཤིང་གི་འཁྲིལ་ཐག་སྐྱེ་འཚར་ལ་རོགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

༥། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་བྲུལ་སྐྱུར་ཟེར་རམ། དེའི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།

༥། ཆུ་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་སྟོན་པའི་ཚོད་ལྟ་ཞི་གྲ་སྒྲིག་གྱིས། 

༧་༣ སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཧོར་མོན།

 སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་སོ་སོའ་ིགནས་ཚུལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་རྫས་སམ། ཡང་ན། ཧོར་མོན་ཇི་ལྟར་

སྤྱོད་པ་ཡིན་ནམ། ནག་བྱེའུ་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་ལ་ཞེད་སྣང་བྱུང་ཚེ། དེ་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་དམ་

ཞེ་ན། ཁོ་ཚོས་གློ་བུར་གྱི་ཞེད་སྣང་ལ་འཕར་རྒོལ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན། དེ་ལས་བྲོས་རྩིས་བྱེད་སྲིད། གནས་སྟངས་འདི་

གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་རུང། གཉིས་ཀར་ནུས་པ་སྤྱད་དེ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཕུང་གྲུབ་མང་པོའ་ིབྱེད་

ལས་ཀྱིས་འདི་ལྟའི་བྱ་འགུལ་ལ་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན། བྱ་འགུལ་འདི་ལྟའི་རིགས་ལ་རྒྱུན་

གཏན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།

 གལ་ཏེ་ནག་བྱེའུ་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཕུང་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་ཚུལ་ནི། དབང་རྩའི་

ཕྲ་ཕུང་བརྒྱུད་དེ་གློག་གི་འཕར་བརྡ་གཅིག་པུར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་མ་གཏོགས་

བཀོད་འདོམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་དབང་རྩའི་བྱེད་ལས་མཉམ་དུ་རྫས་ཀྱིས་བརྡ་ལན་སྤྲོད་

པའི་བྱེད་ལས་ཀྱང་ཡོད་ཚེ། ལུས་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མར་བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་ཏེ། བྱ་འགུལ་གལ་ཆེའི་རིགས་ལས་སླ་

པོའ་ིངང་འགྲུབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད། བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཚུད་པའི་སྲོག་ཆགས་མང་པོས་སྤྱོད་པ་ཡིན། 

འདི་ལྟར་རྒོལ་བའམ་བྲོས་པའི་བྱེད་ལས་ནི། མཁལ་སྟོད་རྨེན་བུའམ། ཡང་ན། མཁལ་རྨེན་(Adrenal gland)ནས་འཛག་

པའི་མཁལ་རྩི་(Adrenaline)ཞེས་པའི་ཧོར་མོན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། མཁལ་རྩི་ལ་བྲོས་རྒོལ་གྱི་ཧོར་མོན་

ཡང་ཟེར།

 མཁལ་རྩིའི་ནུས་སྣང་གི་དབང་པོ་གཙོ་བོ་ནི་སྙིང་ཡིན་རྐྱེན། མཁལ་རྨེན་ནས་མཁལ་རྩི་ཐད་ཀར་ཁྲག་གཤེར་དུ་

ཟགས་རྗེས། སྙིང་གི་ཤ་གནད་འཁུམ་ལྷོད་མྱུར་དུ་གཏོང་བ་དང། རྩིབ་རུས་ཀྱི་ཤ་གནད་དང། མཆིན་དྲིའི་ཤ་གནད་འཁུམ་

དུ་བཅུག་སྟེ། འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་མྱུར་ཚད་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ་ཡིན་རྐྱེན། ལུས་ཀྱི་རུས་འབྲེལ་ཤ་གནད་ཁག་ལ་འཚོ་རླུང་

མང་བ་མཁོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དང། འཇུ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་དང་པགས་པའི་ཤ་གནད་ཁག་ལ་འཚོ་རླུང་ཉུང་བ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།168
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ཡིན། བྱེད་ལས་འདི་དག་ཚང་མའི་མཉམ་རུབ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་ཞེད་སྣང་ཕྲད་པའི་གནས་སྐབས་ལ་ཡ་

ལན་སྤྲོད་པའི་ནུས་པ་བྱུང་བ་ཡིན། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཧོར་མོན་འདི་ལྟའི་རིགས་ནི་ནང་རྨེན་མ་ལག་(Endocrine system)གི་

ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། 

 རྩི་ཤིང་གི་ཧོར་མོན་གྱིས་རྩི་ཤིང་གི་ཕྱོགས་ལྟོས་སྐྱེ་འཚར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་མཐོང་ཡོད། འོ་ན། སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་ཧོར་མོན་གང་གིས་ཕྱོགས་ལྟོས་སྐྱེ་འཚར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་དམ། གློ་བུར་དུ་བསམ་ཚེ། སྲོག་

ཆགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལྟོས་སྐྱེ་འཚར་ཞེས་པ་བློ་ངོར་གཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་འོད་

དང་འཐེན་ཤ གས་ལ་ལྟོས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་སྐྱེ་འཚར་མང་བ་བྱུང་བ་དང། ཕྱོགས་གཞན་དེར་སྐྱེ་འཚར་ཉུང་བ་

བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་མཐོང་མྱོང་མེད། འོན་ཀྱང། ཞིབ་པར་བསམ་ཚེ། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་འཚར་ཡང། ལུས་

ཀྱི་གནས་སོ་སོར་དོ་ནན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་མཐོང་ཐུབ། རྩི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ཕྱོགས་གང་སར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཡང། མིའི་

ལུས་ཀྱི་མཛུབ་མོ་ངོ་གདོང་དུ་སྐྱེ་བ་དང། པུས་མོའ་ིསྟེང་དུ་སྐྱེ་བ་དེ་འདྲ་མེད། མིའི་ལུས་ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་ཀྱི་སྐྱེ་འཚར་ནི་

ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་གཟབ་ནན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

 ཧོར་མོན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་འཚར་ལ་སྟངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཤམ་དུ་དཔེར་བརྗོད་ཁག་

ཅིག་མཉམ་དུ་བགྲོ་གླེང་བྱ་ཆོག རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཟ་ཚྭའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་ལྦ་ཚྭ་ཡིན་ལ། ཟ་ཚྭའི་ཐུམ་གྱི་ངོས་སུ་ལྦ་ཚྭས་

གྲུབ་ཅེས་བཀོད་ཡོད། འོ་ན། ང་ཚོའི་ཁ་ལག་ནང་དུ་ལྦ་ཚྭའི་ཚྭ་འདེབས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། དེའི་དགོས་ཕན་གང་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ལྦ་ཚྭ་ནི་སྐེ་རྨེན་(Thyroid gland)གྱིས་སྐེ་རྩི་(Thyroxin)བཟོ་བར་སྐུལ་བའི་རྫས་ཤིག་ཡིན་པ་དང། སྐེ་

རྨེན་གྱི་སྐེ་རྩིས་ལུས་ཀྱི་མངར་བཅུད་དང། སྤྲི་དཀར། ཚི་ལུ་བཅས་ཀྱི་རྙིང་ཚབ་གསར་བརྗེའི་བྱེད་ལས་ལ་སྟངས་འཛིན་

བྱས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་འཚར་དོ་མཉམ་ཡོང་བ་བྱེད་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚོའི་ལུས་སུ་ལྦ་ཚྭ་ཉུང་དྲགས་ཚེ། ལྦ་བའི་དཀའ་

ངལ་ཕྲད་པ་ཡིན། ལྦ་བའི་ནད་རྟགས་གཅིག་ནི་སྐེ་སྦོས་ཏེ་སྐེ་རུ་ཤ་རྡོག་སྐྱེ་བ་དེ་ཡིན། 

 མི་ཁ་ཤས་ཀྱི་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་རིང་བ་དང། ཁ་ཤས་ཀྱི་གཟུགས་པོ་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུ་ལས་མེད་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་

མྱོང་ངམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། ཀླད་ནུ་(Pituitary gland)ནས་ཟགས་པའི་སྐྱེ་འཚར་ཧོར་མོན་གྱི་སྟངས་འཛིན་ལ་

ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེ་འཚར་ཧོར་མོན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་འཚར་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། བྱིས་དུས་སུ་སྐྱེ་འཚར་

ཧོར་མོན་ཉུང་དྲག་ཚེ། ལུས་ཀྱི་འཚར་སྟོབས་ཞན་པོ་བྱུང་བ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༧་༣། 

 དཔེ་རིས་༧་༧ ལ་ཞིབ་བལྟ་བྱས་རྗེས། ནང་རྨེན་མ་ལག་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས། ནང་རྨེན་མ་ལག་གི་རྨེན་བུ་ཁག་ཅིག་གི་བྱེད་

ལས་སྐརོ་གངོ་དུ་ང་ོསྤྲདོ་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན། འནོ་ཀྱང་རྨེན་བུ་ཁག་ཅིག་གི་བྱེད་ལས་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་བྱས་མེད་པ་དེ་དག་གི་བྱེད་ལས་དང་ཁྱད་དཔེ་

མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་བཙལ་ཏེ། སློབ་གྲོགས་ཕན་ཚུན་དབར་གྲོས་བསྡུར་དང་བགྲོ་གླེང་བྱེད་དགོས། 



169
169

169སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

 ཕྲུ་གུའི་ལོ་ན་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་

དུ་ལུས་ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་ཤ གས་ཆེ་

བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ནི་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀྱི་འགྱུར་

བ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཕོ་མོའ་ིམཚན་རྨེན་ནས་

ཟགས་པའི་ཧོར་མོན་གྱི་བྱེད་ནུས་ལ་ལྟོས་པ་

ཞིག་ཡིན། ཕོའ་ིམཚན་རྨེན་ནམ་འདོམས་རྨེན་

ནས་ཟགས་པའི་འདོམས་ཞག་སྲིང་ཆང་ཅན་

(Testosterone)གྱིས་ཕོའ་ིལུས་བྱད་མངོན་པའི་

སྐུལ་མ་བྱེད་པ་དང། མོའ་ིམཚན་རྨེན་ནམ་མོའ་ི

བསམ་སེའུ་ནས་ཟགས་པའི་ཨེ་སེ་ཊོ་ཇེན་(Es-

trogen)གྱིས་མོའ་ིལུས་བྱད་མངོན་པའི་སྐུལ་མ་

བྱེད་པ་ཡིན། འདོམས་ཞག་སྲིང་ཆང་ཅན་ལ་

འདོམས་སྲིང་ཡང་འབོད་པ་ཡིན།  ཨེ་སེ་ཊོ་

ཇེན་ཞེས་པ་ནི་གྷི་རི་སིའི་སྐད་ནས་བླངས་པ་

ཡིན་ཞིང། དོན་དུ་ཕོ་མོའ་ིམཚན་རྟགས་གསལ་

བར་གོ་བ་ཡིན། 

 གཅིན་སྙིའི་ནད་པ་ཡིན་ཚེ། སྨན་

པས་མངར་ཆའི་རིགས་ཉུང་དུ་བཟའ་དགོས་

པའི་ལམ་སྟོན་བྱེད་སྲིད། དེ་ནི་གཤེར་མ་ནས་

གཤེར་མའི་རྩི་ཐོན་ཚད་ཉུང་དྲག་པའི་དབང་

གིས་ཁྲག་གི་ཀ་རའི་མང་ཚད་ལ་སྟངས་འཛིན་

མི་ཐུབ་པས་ཡིན། དེར་བརྟེན། སྨན་པས་ནད་པ་དེ་རིགས་ལ་གཤེར་རྩིའི་(Insulin)སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 

 ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧོར་མོན་གྱི་འབོར་ཚད་རན་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་ཚེ། སྐྱེ་འཚར་དང་ལུས་ཁམས་སྙོམ་སྒྲིག་མེད་པའི་

དཀའ་ངལ་བྱུང་བས་ན། དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་ནང་རྐྱེན་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་དུ་དུས་ཚོད་ངེས་

ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཧོར་མོན་གྱི་འབོར་ཚད་ཇི་ཙམ་གཏོང་དགོས་མིན་ནི། ལྡོག་འདྲེན་ནང་རྐྱེན་(Feedback mechanism)

གྱི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཁྲག་གི་ནང་དུ་ཀ་རའི་འབོར་མང་དྲགས་ཚེ། གཤེར་མའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་གཤེར་

མའི་རྩི་བཏང་སྟེ་ཡ་ལན་བྱེད་པས་ན། ཁྲག་གི་ཀ་ར་ཉུང་དུ་སོང་མཚམས། གཤེར་མའི་རྩི་གཏོང་མཚམས་འཇོག་པ་ཡིན།

ཀླད་སྦུག་འོག་མ།

ཀླད་ནུ་རྨེན་བུ།

ཀླད་གྱེན་རྨེན་བུ།

རྐེ་རྨེན།

བྲང་རྨེན།

གཤེར་རྨེན།

མཁལ་རྨེན།

མཁལ་མ།

མཆིན་པ།

འདོམས་རྨེན།

བསམ་སེའུ།༼མོ།༽

ཉེ་བའི་རྐེ་རྨེན།

དཔེ་རིས་༧་༧ མི་ཡི་ནང་རྨེན་མ་ལག་གི་དཔེ་རིས།
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དྲི་
བ།

༡། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་རྫས་ཀྱི་བརྡ་ལན་ཇི་ལྟར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

༢། ལྦ་ཚྭས་བཟོས་པའི་ཚྭ་བཟའ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༣། མཁལ་མས་བཏང་བའི་མཁལ་རྩི་ཁྲག་ཏུ་འཛུལ་སྐབས་ང་ཚོའི་ལུས་སུ་འགྱུར་ལྡོག་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།

༤། གཅིན་སྙིའི་ནད་པར་གཤེར་མའི་རྩིའི་ཁབ་བརྒྱབ་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

༥། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧོར་མོན་འབོར་ཚད་རན་པར་གཏོང་བའི་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྐྱེན་ཅི་འདྲ་

ཞིག་ཡོད་དམ།

༦། ཕོ་མོའ་ིམཚན་རྨེན་ནས་ཟགས་པའི་ཧོར་མོན་གྱི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ།

ངེད་ཚོའི་ལུས་ཀྱི་དབང་རྩའི་མ་ལག་དང་ཧོར་མོན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་འབྲེལ་མཐུད་དང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་• 

པ་ཡིན།

དབང་རྩའི་མ་ལག་གི་འགན་འཁྲི་ལ་ཚུར་སྣང་བྱ་འགུལ་དང། ཀུན་བསླངས་བྱ་འགུལ། ཀུན་བསླངས་མིན་པའི་• 

བྱ་འགུལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཐུབ།

དབང་རྩའི་མ་ལག་གིས་གློག་གི་འཕར་བརྡ་སྤྱད་དེ་བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན།• 

ཚོར་དབང་ནས་དབང་རྩའི་མ་ལག་ལ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་རྗེས་ཤ་གནད་སྤྱད་དེ་བྱ་འགུལ་རྩོམ་པ་ཡིན།• 

རྫས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ནི་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་གཉིས་ཀས་སྤྱོད་པ་ཡིན།• 

ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་བཟོས་པའི་ཧོར་མོན་ནི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་འགུལ་ཏེ་བརྡ་ལན་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་• 

པ་ཡིན།

ལྡོག་འདྲེན་ནང་རྐྱེན་གྱིས་ཧོར་མོན་བྱེད་ལས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།• 

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།
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171སློབ་ཚན་བདུན་པ། སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད།

སྦྱོང་ཚན།
༡། གཤམ་གྱི་གང་དང་གང་རྩི་ཤིང་གི་ཧོར་མོན་ཡིན་ནམ།

ཀ)གཤེར་མའི་རྩི།

ཁ) རྐེ་རྨེན།

ག) ཨེ་སེ་ཊོ་ཇེན།

ང) ཕྲ་ཕུང་གྱེས་རྩི།

༢། ནེའུ་རོན་གཉིས་བར་གྱི་བར་སྲུབ་ལ།

ཀ) སྡོང་འབུར་ཟེར།

ཁ) ཆབ་ལྕེ་ཟེར།

ག) མདའ་འབུར་ཟེར།

ང) འཕར་རྡ་ཟེར།

༣། ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ནི།

ཀ) བསམ་བློ་གཏོང་བ།

ཁ) སྙིང་གི་འཕར་ལྡིང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ།

ག) གཟུགས་པོ་དོ་མཉམ་ཡོང་བ་བྱེད་པ།

ང) གོང་གི་ཚང་མ་ཡིན།

༤། གཟུགས་པོའ་ིཚོར་སྣེའི་བྱེད་ལས་གང་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ཚོར་སྣེས་བྱེད་ཏག་ཏག་མ་འགྲུབ་ཚེ་དཀའ་

ངལ་གང་ཕྲད་སྲིད་དམ།

༥། ནེའུ་རོན་གྱི་གཟུགས་དབྱིབས་བྲིས་ནས་དེའི་བྱེད་ལས་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༦། རྩི་ཤིང་གིས་འོད་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།

༧། གལ་ཏེ་རྒྱུངས་པར་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་ཚེ། ལུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་གང་གི་བརྡ་ལན་ལ་སྐྱོན་བྱུང་སྲིད་དམ། 

༨། རྩི་ཤིང་ལུས་སུ་རྫས་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

༩། སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་མ་ལག་ལ་དགོས་གནད་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།

༡༠། ཀུན་བསླངས་མིན་པའི་བྱ་འགུལ་དང་ཚུར་སྣང་གི་བྱ་འགུལ་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༡༡། དབང་རྩ་དང་ཧོར་མོན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གང་ཡོད་དམ།

༡༢། ཚོར་རྐྱེན་ལྡན་པའི་རྩི་ཤིང་གི་འགུལ་སྐྱོད་དང་ངེད་ཚོའི་རྐང་པའི་འགུལ་སྐྱོད་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་

ཡོད་དམ།
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ཚིག་གནད།

ཚོར་སྣེ། Receptor སྐེ་རྨེན། Thoid gland

རོ་འཛིན་གྱི། Gustatory སྐེ་རྩི། Thyroxin

གློག་གི་འཕར་བརྡ། Electrical impulse ཀླད་ནུ། Pituitary gland

ཚུར་སྣང་གཞུ་ཐིག Reflex arc འདོམ་སྲིང། Testosterone

རྒྱུངས་པ། Spinal cord གཤེར་རྨེན། Pancreas

དབང་རྩའི་མ་ལག་
ལྟེ་བ།

Central Nerve Sys-
tem

གཤེར་རྩི། Insulin

མཐའ་འཁོར་དབང་རྩའི་
མ་ལག

Peripheral Nerve 
System

ལྡོག་འདྲེན་ནང་རྐྱེན།
Feedback mecha-

nism

ཀླད་ཤ ན། Cranial Meninges ཧོར་མོན། Hormone

སྲ་སྐྱི། Dura Mater ཨོག་སིན། Auxin

སྡོམ་སྐྱི། Arachnoid ཇི་བྷེ་རེ་ལིན། Gibberellin

སྙི་སྐྱི། Pia Mater ཕྲ་ཕུང་གྱེས་རྩི། Cytokinin

མཁལ་རྨེན། Adrenal gland བྲུལ་སྐྱུར། Abscisic acid

མཁལ་རྩི། Adrenaline ཕྱོགས་ལྟོས་འགུལ་སྐྱོད། Tropism


