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༡ མཐོངོ་བྱེདེ་མ་ལག

མཐོང་བྱེེད་མ་ལག་ནི་ཚོར་བྱེེད་མ་

ལག་ནང་གི་སོབ་སྦོང་བྱེ་ཡུལ་མང་ཤོསེ་

ཤིག་ཡིན་པ་དང་ཀླད་པའི་རྒྱ་ཁོན་གསུམ་

ཆ་གཅིག་༡/༣ཙམ་མཐོང་བྱེེད་མ་ལག་

གིསེ་ཟིན་ནསེ་ཡོད།

མཐོོང་བྱེེད་ཀི་གནད་དོན་གཙོ་བོ།

•ང་ཚོའི་དབང་པོས་འཁྲེགས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་དང་གཅིག་གྱུར་བཟོ་བ་ལས་

འཕྲུལ་སྣང་གི་ཡུལ་ལོངས་བྱུང་། 

•མཐོང་བྲེད་མ་ལག་གིས་གནས་ཚུལ་ཞིག་དཔར་བརྒྱབ་ནས་ཀླད་པར་གཏོང་བ་མིན། 

•མཐོང་བྲེད་མ་ལག་ནི་འཇིིག་རྟེྲེན་གྱིི་གནས་ཚུལ་དུམ་བུར་གསིལ་བ་རྣམས་བསྡུ་

རུབ་བས་ནས་ཀླད་པའ་ིནང་དུ་ལྷུ་སྒྲིགི་པའ་ིརྒྱུད་རམིས་ཤིིག་ཡིནི།



2

དབང་པོ�འི�་འིཇི�ག་རྟེ�ན།

 

མགི་ནང་ཁུལ་གྱི་ིཆེགསེ་རམི།

• མིག་ག་ིརྒྱལ་མོ། Pupil མིག་ག་ིནང་དུ་འོད་མང་ཉུང་ཇི་ིཙམ་དགོས་མིན་སྟངས་

འཛིིན་བྲེད་མཁན་དྲེ་ཡིིན། དཔྲེར་ན་སྣང་བ་ནས་མུན་པར་སོང་སྐབས་མིག་ག་ིརྒྱལ་

མོ་ཆེྲེ་རུ་ཕྱིིན་ནས་ག་ལྲེར་དངོས་གཟུགས་རྣམས་མངོན་ཐུབ་པ་དང་། ཡིང་མུན་པ་

ནས་སྣང་བར་ཕྱིིན་སྐབས་ཐད་ཀར་མཐོང་མ་ིཐུབ་ཀྱང་རིམ་གྱིིས་མཐོང་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་

ཡིནི་ནོ།།

• དྭངས་ཤིྲེལ། lens མིག་གི་ནང་དུ་འབོར་བའི་འོད་དྲེ་དག་འགུག་པའི་བྲེད་ལས་

དང་ལྡན་པ་ཡིནི།

 • འཇིའ་སྐྱི།ི iris ང་ཚའོ་ིམགི་ག་ིཁ་དོག་ན་ིའཇིའ་སྐྱིིའ་ིཁ་དོག་ཡིནི། དྲེ་ཡིསི་མགི་

ག་ིརྒྱལ་མོ་ཆེྲེ་ཆུང་འགོྲོ་བར་སྟངས་འཛིནི་བྲེད།

 • དྲ་སྐྱི།ི retina འོད་ལྲེན་ཕྲ་ཕུང་ས་ཡི་དུ་མ་ཚགོས་པ་ལས་གྲུབ་པའ་ིམིག་རྒྱབ་ཀྱ་ི

ནང་ཤི་ཞགི་ཡིནི། གཟུགས་བརྙན་རྣམས་དྲེའ་ིསྟྲེང་དུ་འཆེར།

 • མཐོང་བྲེད་དབང་རྩ། optic nerve འོད་ལྲེན་ཕྲ་ཕུང་གསི་མཐོང་བྲེད་དབང་རྩ་

བརྒྱུད་ནས་ཕྱིིའ་ིགཟུགས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་རྣམས་ཀླད་པར་གཏོང་། 

སྙུང་དབྱེིབསེ།        དབྱུག་དབྱེིབསེ།

Pupil

Lens

lris

Retina

Optic nerve

optic
nerve

fovea
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 • སྙུང་དབིབས། cone cell ཉིིན་མོར་གཟུགས་མཐོང་བར་ཕྲ་ཕུང་འདི་ལས་ལ་

འཇུག་པ་ཡིནི། དྲེ་ན་ིཁ་དོག་མཐོང་བའ་ིབྲེད་ལས་དང་ལྡན། 

 • དབྱུག་དབིབས། rod cell ཚན་མོར་གཟུགས་མཐོང་བར་ཕྲ་ཕུང་འདི་ལས་ལ་

འཇུག་པ་ཡིནི། དྲེ་ན་ིདབབིས་མཐོང་བའ་ིབྲེད་ལས་དང་ལྡན།

 • གནས་ཚུལ་རྣམས་དབྱུག་དབིབས་དང་སྙུང་དབིབས་ཕྲ་ཕུང་གཉིིས་ཀྱིས་ཕྲ་ཕུང་

རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིིས་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་བྲེད་དབང་རྩ་དང་། དྲེ་ནས་མིག་རྩའི་

བསོྣལ་མཚམས། འཕྲྲེད་ཀྱ་ིལྷ་ངའ་ིཀླད་ཞོ་དང་། མཐར་མཐོང་བྲེད་ཀླད་ཤུན་དུ་གཏོང་

བར་བྲེད་པ་བཅས་སོ།།

ནང་པོའི་ིལྟ་ཚུལ།

 • མིག་ཤིྲེས་ནི་རྐྱེྲེན་གསུམ་ལ་བརྟེྲེན་ནས་སྐྱིྲེད་བར་འདོད། རྐྱེྲེན་གསུམ་ནི། འོད་

འཛིིན་མིག་ཤིྲེས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཡུལ་འོད་ན་ིདམིགས་རྐྱེྲེན་དང་། མིག་ག་ིདབང་

པོ་ནི་བདག་རྐྱེྲེན། མིག་ཤིྲེས་ཀྱི་སྔ་རོལ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་མིག་ཤིྲེས་ཡུལ་ལ་

སྐུལ་བྲེད་ཀྱ་ིགསལ་རགི་ག་ིཆེ་ན་ིདྲེའ་ིདྲེ་མ་ཐག་རྐྱེྲེན་ཡིནི། 

 • མིག་གི་དབང་པོའ་ིབྲེད་ལས་ནི། འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་དྲེ་མིག་ཤིྲེས་ལ་འཆེར་བར་བྲེད་

པ་དྲེ་ཡིིན། དྲེའ་ིསྐབས་འོད་ན་ིམིག་ཤིྲེས་དྲེ་ཡུལ་གཞན་གྱི་ིརྣམ་པར་མ་ིསྐྱིྲེད་པར་འོད་

རང་ཉིདི་ཀྱ་ིརྣམ་པར་སྐྱིྲེད་པར་བྲེད་མཁན་དྲེ་ཡིནི། 

 • དྲེ་མ་ཐག་རྐྱེྲེན་ན་ིམགི་ཤིྲེས་དྲེ་ཡུལ་ལ་སྐུལ་བྲེད་ཡིིན།

• དཔྲེར་ན། གཉིིད་མཐུག་པོ་ཁུག་པའ་ིསྐབས་སུ་འོད་ཅིག་མིག་དབང་ལ་ཕྲད་པ་ན་
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སོྔན་དུ་དྲེ་ མ་ཐག་རྐྱེྲེན་དྲེས་ཡུལ་ལ་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེྲེན་ནས། གཉིིད་སད་པ་དང་

མགི་ཤིྲེས་ཡུལ་ལ་མཇུག་ག་ིཡོིད།

• དྲེ་མ་ཐག་རྐྱེྲེན་ནི་ཚན་རིག་ནང་གོློག་བརྡ་ཀླད་པའི་ནང་དུ་འགོྲོ་བར་བཤིད་པ་

དྲེའ་ིརྗེྲེས་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་ག་ིཡོིད་པ་འདྲ།

• མིག་ཤིྲེས་ནི་གོང་གི་རྐྱེྲེན་གསུམ་ལ་བརྟེྲེན་ནས་སྐྱིྲེད་པའི་ཤིྲེས་པ་ཞིག་ཡིིན་པ་མ་

ཟད་དྲེའི་སྟྲེང་དུ་སྲེམས་བྱུང་ཀུན་འགོྲོ་ལྔའི་ཐོག་ནས་ཤིྲེས་པའི་བྲེད་ལས་ཡིོངས་སུ་

རོྫོགས་དགོས།ཀུན་འགོྲོ་ལྔ་ན་ིཚརོ་བ་དང། འདུ་ཤིྲེས། སྲེམས་པ། རྲེག་པ། ཡིདི་ལ་བྲེད་

པ་བཅས་ཡིིན། ཚོར་བ་ནི་ཡུལ་དང་འཕྲད་པའི་ཚེ་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོྙོམས་

གསུམ་མོྱོང་བར་བྲེད་པའ་ིབྲེད་ལས་དང་ལྡན། འདུ་ཤིྲེས་ན་ིཡུལ་གྱི་ིཔུ་རསི་འབྲེད་པར་

བྲེད། སྲེམས་པས་ཡུལ་ལ་གཏོད་པར་བྲེད། རྲེག་པས་ཡུལ་དང་འཕྲད་པར་བྲེད། ཡིིད་

ལ་བྲེད་པས་སྲེམས་པས་ཡུལ་ལ་གཏོད་པ་དྲེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་པར་བྲེད།

 ༢ ཐོསོེ་བྱེདེ་མ་ལག

            



5

དབང་པོ�འི�་འིཇི�ག་རྟེ�ན།

ཐོསེ་བྱེེད་མ་ལག་ན་ིལུསེ་ཕུང་ནང་ག་ིགལ་ཆེའ་ིདབང་པོའ་ིམ་ལག་ཞིིག་ཡིན། 

འགྲོ་ོབ་མ་ིལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཐོསེ་བྱེེད་མ་ལག་ནི། རང་ཉིིད་འཚ་ོགནསེ་བྱེེད་པ་ལ་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིིག་ཡིན། འདིསེ་སྒྲ་དང་འབྲེེལ་བའི་ཕྱིིའི་གནསེ་ཚུལ་བསྡུ་

ལེན་བྱེེད་པ་མ་ཟད་ལུསེ་ཀྱི་ིལུསེ་ཚུགསེ་བརྟན་པོར་གནསེ་པ་ལ་ Semicircular 

canals ཞིསེེ་པའ་ིདབང་པ་ོའད་ིདམགིསེ་གསེལ་གྱི་ིབྱེདེ་ལསེ་དང་ལྡན་པ་ཞིགི་ཡནི།  

འདིའ་ིནང་དུ་དབང་རྩ་གྲོངསེ་ ༥༣༩༠༠ ཙམ་དང་། ཚོར་བྱེེད་སྐྱེ་ེརྡུལ་ཕྲ་གཟུགསེ་

གྲོངསེ་ ༣༣༠༠༠ ཙམ་ཡདོ། ད་ེདང་ཀླད་པའ་ིབར་གྱི་ིའབྲེལེ་མཐུད་དབང་རྩ་གྲོངསེ་ 

༦༩༩༠༠ ཙམ་ཡདོ་པ་བཤད་ཡདོ། 

ཕི་ནང་བར་གསུམ་གྱིི་རྣ་བ།

སྒྲ་རླབསེ་རྣམསེ་རྣ་ཅོག་གམ། Pinna ཞིེསེ་པའི་བྱེེད་ལསེ་ལ་བརྟེན་ནསེ་གཙོ་

བོ་ནང་དུ་སྡུད་པར་བྱེེད་ཅིང་། སྒྲ་རླབསེ་རྣ་བའི་བུ་གར་གཏོང་བར་བྱེེད། རྣ་བའི་སྦུག་

དོང་ Ear Canal གི་རིང་ཚད་ 3cm ཡོད།
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རྣ་བའིི་རྔ་སྐི། Ear drum 

རྣ་བའི་རྔ་སྐྱེི་ཡི་བྱེེད་ལསེ་གཙོ་བོ་ནི། སྒྲ་རླབསེ་རྣམསེ་དང་དངོསེ་སུ་འཕྲད་པ་

ལསེ་འདར་འཁྲུགསེ་ཐེབསེ་ཏེ་རང་དང་མཐུད་པའི་རུསེ་ཆུང་ཐོ་རུསེ། Hammer 

མགར་རུསེ། Anvil ཡོབ་རུསེ། Stirrup རྣམསེ་ལ་འགུལ་ཤུགསེ་སྤོད་ཀྱིི་ཡོད། 

རྔ་སྐྱེིའི་མཐུག་མཚད་ནི། 0.05mm ཡིན།རུསེ་ཆུང་གསུམ་གྱིི་བྱེེད་ལསེ་གཙོ་བོ་ནི། 

རྣ་བའི་རྔ་སྤིའི་འདར་འཁྲུག་གི་གོ་རིམ་དེ་ཐོ་རུསེ་ལ་སྤོད་པ་དང་། ཐོ་རུསེ་ཀྱིིསེ་མགར་

རུསེ་ལ་གཏོང་བ་དང་། མགར་རུསེ་ཀྱིིསེ་ཡོབ་རུསེ་ལ་གཏོང་བ་དང་། ཡོབ་རུསེ་

དེསེ་གཤེར་གཟུགསེ་ཀྱིིསེ་ཁེངསེ་པའི་རྣ་བའི་དུང་འཁིལ་གྱིི་འཇོང་ཁུང་ Avail 

Window བུད་དེ་རྣ་བའི་དུང་འཁིལ་ནང་གི་གནོན་ཤུགསེ་རླབསེ་རྒྱུན་བསྐྱེེད་སྐྲུན་

བྱེེད་པ་ཡིན། ཐོསེ་བྱེེད་དབང་རྩསེ་འཁེར་བའི་བརྡ་འཕྲིན་དེ་ཐོག་མར་ཀླད་པ་འཇོང་

ཆུན་ལ་གཏོང་བ་དང་དེ་ནསེ་ཀླད་སྦུག་དང་། ཐོསེ་བྱེེད་ཀླད་ཤུན་བར་དུ་རིམ་གྱིིསེ་

བཏང་ནསེ་སྒྲ་འཛིན་ཀླད་ཤུན་བྱེེ་བྲེག་སེོ་སེོསེ་ངོསེ་ལེན་དང་འབྲེེལ་ཐག་གཅོད་བྱེེད་

ཀྱིི་ཡོད།
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རྣ་བའི་ིདུང་འིཁྱིལི། Cochlea

རྣ་བའ་ིདུང་འཁིལ་ Cochlea ནི། ནང་ཆོསེ་ནསེ། རྣ་བའ་ིདབང་པ་ོན་ིགྲོ་ོག་

བསྒྲིལ་བ་ལྟ་བུར་གསུངསེ་པསེ་དེ་ནི་རྣ་བའི་དབང་པོའ་ིདབང་རྟེན་ཁོག་པ་དེ་ཡིན་

ནམ་སྙམ། དེ་ལ་གཤེར་གཟུགསེ་ཀྱིིསེ་ཁེངསེ་པའི་རུསེ་པ་སྦུག་ལམ་གཉིིསེ་ཅན་

སྒྲིམ་ནསེ་ཡོད་པ་ཞིིག་ཡིན། སྦུག་ལམ་ད་ེགཉིིསེ་ཀྱི་ིབར་དུ་རྣ་བའ་ིདབང་པ་ོགནསེ་

གཞིི་ངོ་མ་དེ་ཡོད་པ་དང་། རྣ་བའི་དབང་པོ་དེ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་རང་ཉིིད་ཀྱིི་ཆ་ཤསེ་

སུ་གྱུར་པའི་ཟེ་སྤུ་ཕྲ་མ་ོདང་འདྲེེསེ་པའི་སྐྱེི་པགསེ་སྲབ་མ་ོཞིིག་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ཏུ་

སེབསེ་པའི་གཤེར་གཟུགསེ་ཀྱིི་རླབསེ་རྒྱུན་དེསེ་ཟེ་སྤུ་ཕྲ་མོ་དང་སྐྱེི་པགསེ་འདར་

འཁྲུག་ཐེབསེ་པ་ལསེ་སྒྲ་ལེན་ཕྲ་ཕུང་ Otolith Organs ལ་རྫསེ་ཀྱིིསེ་འགྱུར་བ་

བྱུང་ནསེ་གློོག་རྒྱུན་སྐྲུན་པ་ད་ེརྣ་བའ་ིདབང་རྩ་ལ་སྤོད་ཀྱི་ིཡོད། རྣ་བའ་ིདུང་འཁིལ་

གྱི་ིནང་དུ་དབང་རྩ་གྲོངསེ་ ༡༧༦༠༠༠༠ ཙམ་དང་། ཚོར་བྱེེད་སྐྱེ་ེརྡུལ་ཕྲ་གཟུགསེ་

གྲོངསེ་ ༡༣༧༠༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པར་བཤད་ཀྱིི་ཡོད། དེ་དང་ཀླད་པའི་བར་གྱིི་

འབྲེལེ་མཐུད་དབང་རྩ་གྲོངསེ་ ༡༡༩༠༠༠༠ ཙམ་ཡདོ་པར་བཤད་ཡདོ།
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མིའི་རྣ་བསེ་གོ་ཐུབ་པའི་སྒྲ་རླབསེ་ཀྱིི་རྒྱ་ཁོན་དམའ་ཤོསེ། 20hz ནསེ་སྒྲ་མཐོ་

ཤོསེ། 2000hz བར་དུ་གོ་ཐུབ།

དུསེ་འཁོར་འགྲོེལ་ཆེན་ལསེ། གཟུགསེ་ཅན་གྱིི་དངོསེ་པོ་ཚང་མར་སྒྲ་ཡི་ཡོན་

ཏན་དང་ལྡན་པར་བཤད་པསེ། རྐེན་དང་འཕྲད་ན་གཟུགསེ་ཅན་ཚང་མར་སྒྲ་ཡི་རང་

བཞིིན་ནམ་ཁད་ཆོསེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ།། སྐྱེེསེ་བུའི་རྣ་བསེ་གོ་བར་བྱེེད་

པའི་མཉིན་བྱེ་ཞིིག་ལ་སྒྲ་ཞིེསེ་འཇོག་པ་ཡིན། 

དེང་དུསེ་རིག་གསེར་ཐོག་ནསེ་བཤད་ན། སྒྲ་ཞིེསེ་པ་དེ་དངོསེ་གཟུགསེ་ཞིིག་

སྐུལ་རྐེན་ཐེབ་པ་ལསེ་འདར་འཁྲུག་བྱུང་བའི་འགུལ་ཤུགསེ་དེ་གཟུགསེ་ཅན་གཞིན་

ལ་རྒྱུད་སྤོད་བྱེེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་རམ་རླབསེ་ཤིག་ལ་ཟེར། 

དི་ཚོར་དང་རོ་འིཛོིན་མ་ལག

སྤིར་བཏང་དྲེི་ཚོར་དང་རོ་འཛིན་གཉིིསེ་ཀྱིི་བྱེེད་ལསེ་སེོ་སེོར་གནསེ་ཡོད་

ནའང་། ཧ་ཅང་འབྲེེལ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཡིན། མ་ལག་ད་ེགཉིིསེ་མཉིམ་སྤོད་ཀྱི་ིཐོག་

ནསེ་དྲེི་དང་ར་ོགཉིིསེ་ཚད་ལོན་པ་ཞིིག་ང་ཚོསེ་མྱོོང་ཐུབ་ཀྱིི་ཡོད། དེ་གཉིིསེ་ལསེ་
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མ་ལག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིིག་ལ་སྐྱེོན་ཤོར་བའམ་ལསེ་ལ་མ་ིའཇུག་ཚ་ེདབང་པ་ོསེ་ོ

སེོསེ་ཡུལ་ངོསེ་ལེགསེ་པོར་འཛིན་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན། དུསེ་རྒྱུན་ཆམསེ་

ནད་ཕོོག་པའ་ིམ་ིདེསེ་ཟསེ་ཀྱི་ིབྲེ་ོབ་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་མྱོོང་མ་ིཐུབ་ན་ིརྒྱུ་ཚན་དེར་ཐུག་

ཡདོ། འནོ་ཀྱིང་དམིགསེ་བསེལ་ལ་དྲེ་ིཚརོ་སྣེ་ེལནེ་པསེ་གཏངོ་བའ་ིབརྡ་འཕྲནི་ད་ེདག་

ཀླད་སྦུག་བརྒྱུད་དགོསེ་ཀྱི་ིམེད་པ་ཡིན། ད་ེམིན་གྱི་ིདབང་པོའ་ིམ་ལག་གཞིན་ཐམསེ་

ཅད་ཀྱི་ིབརྡ་འཕྲིན་ད་ེདག་རང་རང་སེ་ོསེ་ོདང་འབྲེེལ་བའ་ིཀླད་ཤུན་ལ་མ་འབྱེོར་གོང་

ཀླད་སྦུག་ནསེ་བརྒྱུད་དགོསེ་པ་ཡནི། མ་ལག་འད་ིགཉིིསེ་སེ་ོསེ་ོནསེ་བཤད་ན།

༣ ད་ིཚོར་མ་ལག

དང་པ་ོདྲེ་ིཚརོ་ན།ི སྣེ་བུག་ནང་ག་ིདྲེ་ིའཛནི་སྣེ་ེལནེ་ཕྲ་ཕུང་གསིེ་དྲེ་ིརྩད་གཅདོ་དམ་

འཚོལ་བར་བྱེེད་པ་བརྒྱུད་ནསེ་དྲེ་ིཚོར་རིལ་བུ་དང་། དྲེ་ིཚོར་ཕྱི་ིཤུན་གཙ་ོབ།ོ མིག་

འདབསེ་ཕྱི་ིཤུན་འགོ་མ་ནསེ་ཀླད་པསེ་དྲེ་ིཤསེེ་པར་བྱེསེ་ནསེ་ཚརོ་མྱོངོ་བྱེདེ་ཐུབ། 
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དེ་ཡང་རླུང་དང་བསྡེེབསེ་པའམ་འདྲེེསེ་ནསེ་ཡོང་བའི་དྲེི་རྫསེ་སྣེ་བུག་ནང་དུ་

སེོང་ནསེ་སྣེའ་ིནང་ག་ིང་ོལྤགསེ་དང་སྣེབསེ་ལུད་ནང་དུ་བཞུར་གྱི་ིཡོད། གནསེ་ཡུལ་

སྣེ་བུག་ནསེ་བརྩིསེ་པའ་ི 7.cm མཚམསེ་ནསེ་ཡར་ཡོད་པའ་ིདྲེ་ིའཛིན་སྣེ་ེལེན་ཕྲ་

ཕུང་གིསེ་དྲེ་ིརྡུལ་རྣམསེ་སྣེ་སྤུའ་ིཕྲ་ཕུང་ནང་ལེན། སྣེ་སྤུ་ནསེ་ཐོན་པའ་ིགློོག་བརྡ་དྲེ་ི

ཚརོ་རལི་བུར་འབྱེརོ་གྱི་ིཡདོ། 

༤ ར་ོའིཛོནི་མ་ལག

ར་ོལ་དབྱེ་ེན་བཞི་ིའམ་ལྔ་ཡདོ། ད་ེཡང་མངར་མ་ོདང་། སྐྱུར་མ།ོ ལན་ཚྭ་བ། ཁ་

ཏིག་དང་ཨུ་མ་མིའམ་ར་ོཞིིམ་པ་ཞིེསེ་པ་ཉི་ིཧོང་གིསེ་རྙེེད་པའ་ིསྦར་བྱུང་ག་ིདྲེ་ིཞིིག་སྟེ་ེ

ལྔར་ཡདོ།

འགྲོ་ོབ་མ་ིལ་ར་ོལེན་དབང་རྩ་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་དང་ཁ་ིལ་ད་ེལསེ་མང་བ་ཡོད། 

སྣེ་ེལནེ་ཕྲ་ཕུང་ག་ི    གནསེ་ཡུན་བདུན་ཕྲག་གཅགི་ནསེ་གཉིིསེ་བར་ཡནི། ད་ེནསེ་

གསེར་བརྗེ་ེབྱེེད།    སྣེ་ེལེན་ཕྲ་ཕུང་གིསེ་རང་རང་ག་ིཐུན་མིན་གྱི་ིར་ོམྱོོང་ག་ིཡོད་

ཀྱིང་གཞིན་གྱི་ིར་ོསེོགསེ་ལ་ཡང་མྱོོང་ཚོར་བྱེེད་ཀྱི་ིརེད། ཐོད་རུསེ་དབང་རྩ་གཉིིསེ་

ནི་མདུན་ངོསེ་ཀྱིི་རྩ་དང་མདུན་ཐད་ཀྱིི་རྩ་སུམ་ཆ་གཉིིསེ་དང་ལྕེེ་མགྲོིན་དབང་རྩ་

(Glossopharyngeal nerve) རྩ་ན་ིལྕེ་ེཡ་ིརྒྱབ་ཐད་སུམ་ཆ་གཅགི་ཡནི།

རྩ་གཞིན་ vapuesnerves ཞིསེེ་པ་ན་ིཁའ་ིརྒྱབ་ཏུ་བྲེ་ོབ་མྱོངོ་མཁན་གྱི་ིརྩ་ཞིགི་

ཡནི།  རའོ་ིརྡུལ་རྣམསེ་ཐདོ་རུསེ་དབང་རྩ་ནསེ་ཀླད་སྡེངོ་བརྒྱུད་ཀླད་སྦུག་ལ་ཕྱིནི་ཏ་ེ

ཀླད་པསེ་ར་ོམྱོངོ་གནི་ཡདོ།
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༥ རགེ་ཚརོ་མ་ལག

རེག་ཚོར་ནི་དངོསེ་པོའ་ིཆེ་ཚད་དང་། དབྱེིབསེ། རེག་བྱེ་ལྟ་བུའི་ཁད་ཆོསེ་

རྣམསེ་ངེསེ་པར་བྱེེད་པའ་ིདབང་ཚོར་ད་ེཡིན། པགསེ་པའ་ིནང་ག་ིརེག་ཚོར་སྣེ་ེལེན་

པ་བརྒྱུད་ནསེ་ང་ཚོསེ་ད་ེལྟར་བྱེེད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོད། སྣེ་ེལེན་པ་ཁག་ཅིག་ན་ིསྤུ་ཡོད་སེའ་ི

པགསེ་པའ་ིཁོན་དུ་སྤུ་རྩའ་ིམཐིལ་ནསེ་བཏུམསེ་པའ་ིདབང་ཚོར་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་སྣེ་ེ

མོའ་ིདྲེ་རྒྱ་ལསེ་གྲུབ་ནསེ་ཡོད། དབང་རྩའ་ིསྣེ་ེམ་ོད་ེརྣམསེ་ཧ་ཅང་ཚོར་སྐྱེེན་ཡང་བ་

ཡནི་ཏ་ེབ་སྤུའ་ིགཡ་ོབ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིསིེ་སྐུལ་ནུསེ་པའ་ིཕྱིརི།

རེག་ཚོར་སྣེེ་ལེན་པ་ལསེ་བྱུང་བའི་བརྡ་འཕྲིན་རྣམསེ་དབང་ཚོར་དབང་རྩ་

བརྒྱུད་ད་ེརྒྱུངསེ་པར་བགྲོོད་ཅིང་། དེར་ད་ེརྣམསེ་དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་གཞིན་དང་འཕྲད་

ལ། དབང་རྩ་ཕྲ་ཕུང་ད་ེདག་གིསེ་གནསེ་ཚུལ་ད་ེརྣམསེ་ཀླད་སྦུག་ thalamus དང་

དབང་ཚརོ་ཕྱི་ིཤུན་དུ་གཏོང་བ་ཡནི། 

སྣེེ་ལེན་པའི་གྲོངསེ་དང་ཁབ་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནསེ་ལུསེ་ཀྱིི་ཆ་ཤསེ་ཐ་དད་པ་

རྣམསེ་ལ་ཚོར་བ་ཟུག་སོང་ག་ིརྐེན་ལ་དམིགསེ་པའ་ིཚོར་མྱོོང་ག་ིརྣ་ོརྟུལ་རང་གཤིསེ་
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ད་ེཆ་སྙམོསེ་ཀྱི་ིམེད། དཔརེ་ན། མགི་ག་ིསྤནི་སྐྱེ་ིན་ིརྐང་མཐལི་དག་ལ་བསྡུར་ན་ལྡབ་

སྟེོང་ཕྲག་ཁ་ཤསེ་ཀྱིིསེ་ཚོར་བ་སྐྱེེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། རེག་ཚོར་ལ་བརྟེན་ནསེ་དབྱེ་ེ

བསེལ་བྱེ་རྒྱུ་མཛུབ་མོའ་ིརྩ་ེམ་ོརྣམསེ་ལེགསེ་པ་ོཡོད་ལ། ལུསེ་ཀྱི་ིཁོག་སྟེོད་ཀྱི་ིཆ་

རྣམསེ་ད་ེལྟར་མནི།

ཟུག་རྔུའི་ིསྣེ་ེལནེ་པོ།

ཕུང་གྲུབ་ལ་གནོད་སྐྱེོན་བྱེེད་པའི་སྐུལ་རྐེན་དག་ལ་ཡ་ལན་སྤོད་ཅིང་ཟུག་རྔུ་

སྐྱེེད་མཁན་གྱིིད་དབང་རྩ་རྩིད་སྐུད་རྣམསེ་ལ་ཟུག་རྔུའ་ིསྣེ་ེལེན་པ་ (nociceptor) 

ཟརེ།

ཟུག་རྔུའི་བརྡ་འཕྲིན་ནི་བད་རྩི་ཕྱིི་ཤུན་ཅན་གྱིི་རྩིད་སྐུད་ཕྲ་མོ་རྣམསེ་དང། 

carbon རྩིད་སྐུད་ད་ེཧ་ཅང་ཆུང་བའ་ིབད་རྩ་ིཕྱི་ིཤུན་མེད་པའ་ིརྩིད་སྐུད་ཀྱི་ིབརྒྱུད་

ནསེ་རྒྱུངསེ་པར་གཏངོ་ག་ིཡདོ། དཔརེ་ན་ཁབ་ཟུགསེ་ཏ་ེསྐྱེདེ་པ་ལྟ་བུའ་ིཟུག་རྔུ་རྣ་ོལ་
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དབང་པོ�འི�་འིཇི�ག་རྟེ�ན།

མྱུར་བ་ད་ེའདྲེ་ཕོལ་ཆརེ་ཟུག་རྔུར་ཚརོ་སྐྱེནེ་ཡང་བའ་ིབད་རྩའི་ིཕྱི་ིཤུན་ཅན་གྱི་ིདབང་

རྩ་རྩིད་སྐུད་ཆུང་ཆུང་ད་ེདག་གིསེ་སོང་བ་ཡིན་སྲིད། ད་ེལསེ་ལྡོག་སྟེ་ེ carbon རྩིད་

སྐུད་ཀྱིིསེ་བསངསེ་པའ་ིན་ཟུག་ན་ིསྤརི་བཏང་དལ་བ་དང་། ངར་མདེ་པ། བརྡལ་ཆ་ེབ་

བཅསེ་ཡདོ།

ད་ཆ་ཟུག་རྔུ་མྱོོང་བའ་ིསྐབསེ་སུ་ཀླད་པའ་ིབྱེེད་ལསེ་ལ་བྱེ་ར་བྱེེད་པའ་ིཆེད་དུ་

དེང་དུསེ་ཀྱི་ིདཔར་ལེན་ཡ་ོཆསེ་བེད་སྤོད་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོད། རྙེེད་ལུགསེ་གཅིག་ལ་ཀླད་

པའི་ནང་གི་རྒྱ་ཁོན་ཁེར་རྐང་པ་གང་གིསེ་ཀྱིང་ཟུག་རྔུ་མི་སྐྱེེད་པ་དེ་རེད། དེའི་

ལུགསེ་ལ་མྱོོང་ཚོར་དང་དབང་ཚོར་གྱི་ིགྲུབ་ཆ་རྣམསེ་མཉིམ་རུབ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་བྱེེད་

ལསེ་སྣེ་ཚོགསེ་ཤིག་གྲུབ་པ་དེསེ་ཟུག་རྔུའི་སྣེེ་འདྲེེན་བྱེེད་ཀྱིི་ཡོད་པ་རེད། སྤ་ོསྣེང་

བྱེེད་ངེསེ་པ་ཞིིག་ལ་མ་ིརྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཟུག་རྔུ་སོང་རྐེན་མ་ིབད་ེབའ་ིརང་བཞིིན་དུ་མྱོོང་

མ་ིདགོསེ་པའ་ིཆེད་དུ་གཉིིད་འབེབ་གཏོང་སྐབསེ་ཀླད་པའ་ིརྒྱ་ཁོན་ཉུང་ཤསེ་ཙམ་གྱི་ི

ནང་བྱེདེ་ལསེ་ལ་མག་ོགནནོ་ཐབེསེ་ཀྱི་ིཡདོ། སྐུལ་རྐནེ་ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེམྱོངོ་བཞིནི་དུ་

ཡང་ན་ཟུག་གཏོང་ག་ིམེད། ད་ེལྟར་ཀླད་པར་དབྱེ་ེཞིིབ་བྱེེད་པའ་ིཐབསེ་རྩལ་བཟང་

དུ་ཕྱིིན་པ་ལསེ་ཟུག་རྔུ་རྒྱུན་མ་ིཆད་པར་མྱོོང་བའ་ིམ་ིཞིིག་ག་ིཀླད་པའ་ིནང་ག་ིའགྱུར་

བ་ལ་བྱེ་ར་ལེགསེ་པར་བྱེེད་ཐུབ་པ་དང་། གསེར་བཟ་ོབྱེེད་བཞིིན་པའ་ིཟུག་འཇོམསེ་

སྨན་རྫསེ་རྣམསེ་ལ་ནང་གསེེསེ་ལེགསེ་ཉིེསེ་དབྱེ་ེགསེེསེ་ཇ་ེཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་ངེསེ་

ཡནི། 
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རྩོམོ་སྒྲིགི་པོའི་ིགཏམ།

༸གོང་སེ་མཆོག་ག་ིབཀའ་དགོངསེ་བཞིིན་རིག་གསེར་ཚན་རིག་ཆེསེ་དར་ཁབ་ཆ་ེ

བའ་ིདུསེ་ཀྱི་ིའགྱུར་འགྲོོསེ་དང་མཐུན་པར་ནང་ཆོསེ་དང་ཚན་རིག་འཕྲད་པ། ཨེ་ེམ་ོར་ིདང་

བོད་ཀྱིི་མཐུན་ཚོགསེ། ཚན་རིག་སྣེེ་ཁྲིིད་རུ་ཁག  དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་ཚན་རིག་ཅེསེ་

པ་སེོགསེ་ཀྱིི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབསེ་ཐོབ་ནསེ་དགེ་འདུན་པ་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་ལ་ོམང་རིང་ཟབ་སྦོང་བྱེསེ་དང་བྱེེད་བཞིིན་པ་ལྟར་ད་ལན་སེ་ེགྷར་ཚན་རིག་སྣེ་ེཁྲིིད་

རུ་ཁག་གཉིིསེ་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཁུངསེ་སེེ་རའི་སོབ་ཕྲུག་ཐུན་མོང་ནསེ་ནང་ཆོསེ་དང་རིག་

གསེར་ཚན་རིག་གཉིིསེ་ལསེ་བྱུང་བའ་ིདབང་པ་ོལྔའ་ིསྐོར་དབང་པོའ་ིའཇིན་བརྟེན་གྱི་ིའགྲོེམ་

སྟེོན་དང་སྟེབསེ་བསྟུན་སྡེ་ེཚན་སེ་ོསེོའ་ིབརྗེོད་གཞི་ིསྙིང་བསྡུསེ་ཀྱིིསེ་《 དབང་པོའ་ིའཇིག་རྟེན་

》 ཞིེསེ་པའ་ིདུསེ་དེབ་འད་ིའདོན་སྤེེལ་ཞུསེ་པ་བཞིིན། ང་ཚོའ་ིཚོར་བྱེེད་དབང་པ་ོརྣམསེ་ན་ི

ལུསེ་ནང་ག་ིགལ་ཆེའ་ིདབང་པ་ོཡིན་པར་བརྟེན་ད་ེདག་ག་ིབྱེེད་ལསེ་དང་ཁད་ཆོསེ་ཅ་ིཡིན་

སེོགསེ་མཁེན་རྟོགསེ་ཡོང་སད་ཆེད་དུ་དམིགསེ་ནསེ་བཟོསེ་པ་ཞིིག་ཡིན། ང་ཚོའ་ིཉིམསེ་

མྱོོང་རྒྱ་ཆེར་མེད་སྟེབསེ་རང་གི་ནུསེ་ཚད་ཀྱིིསེ་མ་འདང་བའི་ནོར་འཁྲུལ་མང་དག་ཡོད་

སྲིད་ན། མཁེན་ལྡན་པ་ཡོངསེ་ནསེ་མད་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིཁུངསེ་དང་འབྲེེལ་བའ་ིལམ་སྟེོན་དང་སད་

མར་ཅ་ིདགོསེ་ཐད་འབྲེལེ་གནང་ཡངོ་བ་ཞུ། 

ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚསེེ་ ༢༡ ཉིནི། 
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དབེ་གཟུགསེ་འིཆེར་འིགདོ་པོ། 
བྱེམསེ་པ་བོློ་བཟོང་།

རྩོམོ་སྒྲིགི་པོ། 
སྐལོ་བཟོང་ཐོར་འིདོད། བྱེམསེ་པ་བོློ་བཟོང་། 

སྐལོ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། གྲེོལོ་སྡེ་ེརྒྱ་མཚོ།

དབེ་གཟུགསེ་སྒྲིགི་སྦྱོརོ་བ། 
སྐལོ་བཟོང་ཐོར་འིདོད། 

གྲེོལོ་སྡེ་ེརྒྱ་མཚོ།

   རོྩོམ་སྒྲིིག་པ་རྣམ་པས་ཉིིན་ཤས་རིིང་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀྱིིས་ཕྱག་ལས་གནང་བརི་ཐུགས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ་རྒྱུ་

དང་། དམིགས་བསལ་དག་ེབཤསེ་ཉིི་མ་བཀྲ་ཤིས་དང་ངག་དབང་ནོརི་བུ་གཉིིས་ནས་ལམ་སོྟོན་གནང་

བ་དང་། འགྲེམེ་སྟོོན་རུ་ཁག་སོ་སོ་ནས་རོྩོམ་ཡིིག་མཐུན་འགྱུརི་གནང་བ་བཅས་ལ་འདི་ག་སརེི་བྱེསེ་

ཚན་རིིག་སྡེ་ེཚན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ེཆེ་ེཞུ།།

དབང་པོོའི་ིའིཇིིག་རྟེནེ།
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