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ཕྱི་ིཚེད་ལྡན་ལགི་སེོན་མ་བྱུང་ནའིང་གིང་ཐུབ་ཀྱིསིེ་དགི་པ་ོཡོོང་བར་བརྩོན་བཞིིན་ཡོོད། གིལ་ཏོ་ེམ་

ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མངོན་གིསེལ་བྱུང་བ་དང་། དོགིསེ་གིནསེ་སུ་གྱུར་པ། ཡོ་ིགི་ེཆོད་ལྷགི་བྱུང་བ་

སེགོིསེ་ལ་གིཤེམ་དུ་གིསེལ་བཤེད་ཀྱི་ིམཆོན་བཀདོ་ཡོདོ།

རྩམོ་སྒྲིགིི་ཁང་འིད་ིནསེ་སྒྲིགིི་སྦྱོརོ་བྱེསེ་པའི་ིའིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷགི་ནརོ་བ་སེགོིསེ་བྱུང་བ་

མཐོངོ་ན་འིཕྲལ་མར་ལགེིསེ་བཅོསེ་ཡོངོ་བའི་ིཆོདེ་དུ།

ང་ཚེོའི་ིཡོིགི་འིབྲེལ་དྲི་བྱེང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདིའི་ི

བརྒྱུད་ནསེ་འིབྲེལ་བ་གིནང་བའི་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འིད་ིནསེ་ཀྱིང་གིང་མགྱིོགིསེ་པར་གིཞིིར་

བསྐྱོར་ཞིབི་དང་ལགེིསེ་སྒྲིགིི་ཞུསེ་ཏོ་ེསྤུསེ་ཀ་ཇེ་ེལེགིསེ་སུ་གིཏོངོ་ངསེེ་ཡོནི། 

སེརེ་བྱེེསེ་རིགི་མཛདོ་ཆོནེ་མའོི་ིརྩམོ་སྒྲིིགི་ཁང་ནསེ། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེསེེ་ ༢༦ ལ།



རྩམོ་སྒྲིགི་པའི་ིསྔོནོ་གླེངེ༌། 

སེ་ཡོེན་སེ་ི Science སྟོ་ེཡོོངསེ་གྲིགིསེ་སུ་ཚེན་རིགི་གི་ིབརྡ་ཆོད་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད་པ་ད་ེན་ིལ་ེ

ཊིནི་གྱི་ིཐོ་སྙད་སེ་ཡོནེ་ཊི་ིཡོ་ Latin scientia ཞིསེེ་པ་ལསེ་ཟུར་ཆོགི་པ་ཞིིགི་ཡོནི། སེ་ཡོནེ་ཊི་ིཡོ་

ཞིསེེ་པའི་ིགི་ོདནོ་ང་ོམ་ན།ི རགིི་གིནསེ་སེམ་ཤེེསེ་བྱེ་ལ་གི་ོདགིོསེ། ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་སུ་ཚེན་རིགི་གིམ་

སེ་ཡོནེ་སེ་ིཞིསེེ་པ་ན།ི འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་དང་འིབྲལེ་བའི་ིརགིི་གིནསེ་ཕྱིགོིསེ་བཏུསེ་བྱེསེ་པ་ཙམ་དུ་

མ་ཟིད། རིགི་གིནསེ་ད་ེདགི་བཙ་ོསྦྱོང་བྱེསེ་ནསེ་མཐོར་དཔྱད་པ་དགི་ཐོེར་བྱེ་ནུསེ་ཅན་གྱི་ིཁྲིམསེ་

ཡོགིི་དང་གྲུབ་དནོ་གིཏོན་ལ་ཕེབ་པའི་ིམ་ལགི་ཅིགི་ལ་ཟིརེ། ད་ེལྟོ་བུའི་ིརིགི་གིནསེ་ཁགི་འིཕེལེ་རྒྱསེ་

ཕྱིིན་པ་ལསེ་ཕྱིོགིསེ་ཕེན་ཚུན་གིཅིགི་ལསེ་གིཞིན་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེབ། རྒྱུ་མཚེན་དང་ཡོིད་ཆོེསེ་

འིཕེེར་ཆོ་ེབ་ཞིིགི་ཏུ་རིམ་གྱིིསེ་གྱུར་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་དེང་གི་ིདུསེ་སུ་ཚེན་རིགི་འིཕེེལ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིགྲུབ་

འིབྲསེ་ན་ིཧ་ཅང་ཚེད་མཐོནོ་པརོ་གིནསེ་ཡོདོ། 

སྤྱིིར་ཚེན་རིགི་གི་ིཤེེསེ་བྱེ་འིད་ིཡོོངསེ་གྲིགིསེ་སུ་སྡེ་ེཚེན་ཆོ་ེཁགི་གིཉིསེ་སུ་བགིོསེ་ཡོོད། ད་ེ

ཡོང་དང་པ་ོན།ི རང་བྱུང་གི་ིརགིི་གིནསེ་ཏོ་ེདསེེ་རང་བྱུང་གི་ིདངསོེ་པ་ོ༼སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིཚེ་ེསྲོོགི་ལྟོ་བུ།༽

ལ་རྟེོགི་དཔྱོད་བྱེསེ་པ་དང༌། གིཉིསེ་པ་ནི། སྤྱི་ིཚེོགིསེ་ཀྱི་ིརིགི་གིནསེ་སྟོ་ེའིགྲི་ོབ་མིའི་ིཀུན་སྤྱིོད་དང་

ཚེོགིསེ་སྡེེའི་ིསྐོར་ལ་རྟེོགི་དཔྱོད་བྱེསེ་ཡོོད། སྡེ་ེཚེན་འིད་ིགིཉིསེ་ཀ་ན་ིཉམསེ་ཞིིབ་ཀྱི་ིགིཞིིར་བྱེསེ་པ་

མ་གིཏོོགིསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱིི་ལམ་ལུགིསེ་ལྟོར་ལྟོ་གྲུབ་ཞིིགི་སྔོོན་དུ་གིཏོན་འིབེབསེ་བྱེསེ་པ་ལསེ་

འིཕྲོསེ་པའི་ིརིགི་གིནསེ་ཤེིགི་མིན་པསེ་སྐྱོ་ེབ་ོགིཞིན་གྱིིསེ་ཀྱིང་དེར་སླར་ཡོང་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེསེ་ནསེ་

ཡོིད་ཆོེསེ་འིཕེེར་ཆོ་ེབའི་ིགྲུབ་དོན་གིཞིན་ཞིིགི་རྙིེད་ཚེ་ེདེའི་ིགི་ོསེ་རུ་བཞིགི་ཆོོགི སྐབསེ་འིདིར་རང་

བྱུང་ཞིེསེ་པ་ན་ིང་ཚེོའི་ིནང་ཆོོསེ་ཀྱི་ིགིཞུང་ལསེ་རྒྱུསེ་མ་བྱེསེ་པར་གྲུབ་པའི་ིཆོོསེ་ལ་འིཇེོགི་པ་ལྟོར་

དུ་འིཛིན་མ་ིརུང༌། ཚེན་རིགི་པའི་ིགིཞུང་ལསེ་བཤེད་པ་ལྟོར་ན་དེང་གི་ིདུསེ་སུ་ཚེན་རིགི་པསེ་རང་



རོྩོམ་སྒྲིགི་པའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།
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བྱུང་གི་ིའིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་སྐརོ་ལ་ངདེ་ཅགི་གི་ིབློ་ོཡུལ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིདཔྱད་པ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ་པ་

དའེི་ིཐོོགི་མའི་ིཤེངི་རྟེའི་ིསྲོལོ་འིབྱེདེ་ལྟོ་བུ་ན།ི ཨེ་ེརསིེ་ིཊི་ོཊིལ་དང༌། གྷེ་ེལ་ིལའིུ་སེགོིསེ་ཡོནི། ད་ེབཞིནི་

དུ། ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ིརྡུལ་ཕྲན་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ་ཞིིབ་ཕྲར་བགྱིིསེ་ནསེ་གྲུབ་དོན་ཐོོགི་མར་གིཏོན་ལ་

ཕེབ་མཁན་ན་ིཨེ་ཡོནེྶེ་ེཊིན་དང༌། ནའིུ་ཊིན་སེོགིསེ་ཡོནི། ཡོང༌། སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིསྲོགོི་ཆོགིསེ་དང་རྩ་ིཤེངི་

རྣམསེ་ཐོོགི་མར་ཇེ་ིལྟོར་སྐྱོེསེ་པ་དང༌། བར་དུ་ཇེ་ིལྟོར་འིཚེ་ོགིནསེ་བྱེེད་པ་དང༌། ཐོ་མར་ཇེ་ིལྟོར་

འིགིགི་པའི་ིསྐོར་ལ་དེང་གི་ིཚེན་རིགི་པསེ་བཤེད་བཞིིན་པ་རྣམསེ་ན་ིཐོོགི་མར་ཆོར་ལེསེ་ིཌར་ཝིིན་

ལ་སེོགིསེ་པསེ་གིསེར་བཏོོད་རང་བཞིིན་ཅན་གྱི་ིབརྟེགི་དཔྱད་བགྱིིསེ་ནསེ་གྲུབ་དོན་གིཏོན་ལ་ཕེབ་

པ་ད་ེལསེ་གྱིེསེ་པ་ཤེ་སྟོགི་ཡོནི།

དུསེ་རབསེ་ཉེར་གིཅིགི་པ་འིད་ིན་ིའིདསེ་པའི་ིདུསེ་རབསེ་བཅ་ོལྔ་དང་བཅུ་དྲུགི་པའི་ིདུསེ་དང་

ཡོོངསེ་སུ་མ་ིའིདྲི་བར་མ་ིརིགིསེ་རིང་ལུགིསེ་དང༌། སྤྱི་ིཚེོགིསེ་རིང་ལུགིསེ། ཚེན་རྩལ་རིང་ལུགིསེ་

ལྷགི་པར་བད་ོབ་དང༌། ཆོོསེ་ལུགིསེ་དད་པའི་ིརིང་ལུགིསེ་ཉམསེ་ཆོགི་ཏུ་འིགྲི་ོབཞིིན་པའི་ིསྐབསེ་

ཡོནི། ཡོང་ན། ཆོོསེ་དང་འིཇེགིི་རྟེནེ་མ་ིཆོོསེ་རངི་ལུགིསེ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིའིགྲིན་རྩདོ་ཀྱི་ིའིགིགི་རྩར་སླབེསེ་

ཡོདོ་ཅསེེ་བརྗོདོ་ནའིང་འིགྲིགིི ཚེན་རིགི་གི་ིའིཕྲུལ་གིསེར་དང་ལྟོ་གྲུབ་འིཕེལེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིཡོ་ོལང་ཆོ་ེབའི་ི

ནུབ་ཕྱིོགིསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁགི་ནང་ད་ེལྟོ་བུའི་ིའིགིལ་ཟླའི་ིབསེམ་ཚུལ་མངོན་ཚེན་ཆོེན་པ་ོཡོོད་ཀྱིང་ང་

ཚེ་ོབོད་པའི་ིསྤྱི་ིཚེོགིསེ་ནང་དུ་དངངསེ་འིཚེབ་སྐྱོ་ེདགིོསེ་པའི་ིདུསེ་སུ་སླེབསེ་མེད་པ་ལྟོ་བུར་མངོན་

ཡོང་མ་འིོངསེ་པར་ཧ་ལམ་འིབྱུང་ངེསེ་པ་ཡོིན། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་རང་གི་ིསྤུན་མཆོེད་ཚེ་བ་ོཚེ་མོ། བོད་

རིགིསེ་གིཞིོན་སྐྱོེསེ་ཁགི་རྒྱ་ནགི་དང༌། རྒྱ་གིར། ནུབ་ཕྱིོགིསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིམཐོ་ོསློབ་ནསེ་ཐོོན་པ་

རྣམསེ་ཀྱི་ིབསེམ་བློ་ོགིཏོངོ་ཕྱིོགིསེ་ལ་བརྟེགི་དཔྱད་དང་བགྲི་ོགླེངེ་བྱེསེ་ཚེ་ེགིསེལ་པརོ་མཁྱེེན་ཐུབ།

ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཁགི་གིི་ར་བའིི་ནང་དུ་ཚེན་རིགི་གིི་ལྟོ་ཚུལ་ཤུགིསེ་ཆོེར་སླེབསེ་པའིི་རྟེགིསེ་

མཚེན་གིཅིགི་ནི། ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཉམསེ་ལེན་པསེ་ཕྱི་ིདངོསེ་པ་ོཕྲ་རགིསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་འིཛིན་ཚུལ་དང་

འིགྲིེལ་བཤེད་རྒྱགི་སྟོངསེ་ལསེ་གིསེལ་པོར་རྟེོགིསེ་ཐུབ། དཔེར་ན། བོད་ལ་དུསེ་ལོགི་མ་བྱུང་བའི་ི

སྔོ་རོལ་དུ་བོད་ཀྱི་ིམཁསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་འིགྲིེལ་སྐབསེ་ཡོིད་གིཉིསེ་ཐོ་ེ

ཚེོམ་མེད་པར། ར་ིཡོ་ིརྒྱལ་པ་ོར་ིརབ་དབུསེ་སུ་དང༌། དེའི་ིམཐོའི་བསྐོར་ལ་གླེིང་བཞི་ིགླེིང་ཕྲན་ཉ་ིཟླ་



རོྩོམ་སྒྲིགི་པའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།

3

དང་བཅསེ་པ་གིནསེ་པར་བཤེད། ཕྱིོགིསེ་གིཅིགི་ནསེ་བསེམསེ་ན་ཁོང་ཚེོར་ཐུགིསེ་ཁགི་ཅ་ིཡོོད། 

སློབ་དཔོན་དབྱེིགི་གིཉེན་གྱིིསེ་བརྩམསེ་པའིི་མཛོད་ལསེ་དེ་ལྟོར་བཤེད་པའིི་རྗོེསེ་སུ་འིབྲངསེ་པ་

ཡོནི། ལ་ོརབསེ་ལྔ་བཅུའི་ིརྗོེསེ་སུ་འིགྲིལེ་བཤེད་ད་ེལྟོར་རྒྱགི་རྒྱུར་ཡོངོསེ་སུ་མ་བད་ེབར་གྱུར་ཡོོད། 

ཅིའི་ིཕྱིིར་ཞི་ེན། ཚེན་རིགི་པསེ་འིཛམ་གླེིང་མ་ིམང་གི་ིསྤྱིན་སྔོར་གིཟིའི་སྐར་འིཁོར་ཕྱིོགིསེ་ཇེ་ིལྟོར་

ཡོནི་པ་གིསེལ་ལྷམ་མརེ་བསྟོན་པསེ་ཡོནི། འིནོ་ཀྱིང༌། ངདེ་ཅགི་གིསིེ་མཐོའི་གིཅགིི་ཏུ་ཚེན་རགིི་པསེ་

བཤེད་པ་ལྟོར་དུ་འིཆོད་མ་ནུསེ་པར་ཆོོསེ་ཚེན་བར་གྱི་ིདབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིསྟོེང་ནསེ་འིགྲིེལ་བཞིིན་

ཡོོད་པ་ནི། ནང་ཆོོསེ་ཀྱི་ིགིཞུང་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ཡོང་དགི་མ་མཐོོང་བར་ཨེ་འིཐོསེ་སུ་ལར་ཞིེན་དང་

ཡོིད་ཆོེསེ་ཤུགིསེ་ཆོ་ེབ་དང༌། ཕྱིོགིསེ་གིཞིན་ཚེན་རིགི་པ་ལ་ངེད་ཅགི་གིིསེ་མཐོའི་གིཅིགི་ཏུ་དགིགི་

པར་བྱེེད་པའི་ིཁུངསེ་སྐྱོེལ་ཡོང་དགི་མེད་པའིམ། ཡོང་ན་རྟེོགི་གི་ེམགི་ོའིཁྲེགིསེ་པའི་ིརིང་ལུགིསེ་

བཟུང་བའི་ིགིནད་ཀྱིིསེ་སེ།ོ །

ཀློགོི་པ་པོསེ་མཁྱེནེ་དགིོསེ་པ་ན།ི ཁ་ོབསོེ་ཚེན་རིགི་ན་ིཡོང་དགི་པ་སྐྱོནོ་མདེ་དང༌། ནང་ཆོསོེ་

ན་ིམཐོའི་གིཅིགི་ཏུ་སྐྱོོན་ལྡན་ཞིིགི་ཏུ་ནམ་ཡོང་བརྗོོད་ཀྱིིན་མེད། འིོན་ཀྱིང༌། དུསེ་རབསེ་འིད་ིན་ིང་

ཚེོསེ་ཚེན་རིགི་པ་རྣམསེ་ཕྱིརི་རྒོལོ་ལ་བཟུང་ནསེ་ཕེན་ཚུན་རྩདོ་གླེངེ་བྱེདེ་པའི་ིདུསེ་ཡོནི། ཚེན་རིགི་

གི་ིཤེེསེ་བྱེའི་ིསྡེ་ེཚེན་ཁོངསེ་ནསེ་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པ་དང༌། སེེམསེ་ཁམསེ་རིགི་པ། གིཟིའི་སྐར་

རགིི་པ། གིནམ་དཔྱད་རིགི་པ། སྐྱོ་ེདངསོེ་རིགི་པ། རྫསེ་སྦྱོརོ་རིགི་པ་ལ་སེོགིསེ་པ་རྣམསེ་ངདེ་ཅགི་

གིིསེ་ཇེ་ིབཞིིན་པར་རྟེོགིསེ་མ་ཐུབ་ཀྱིང་གིཞི་ིརིམ་གྱི་ིརྣམ་བཞིགི་ཅུང་ཟིད་ཅིགི་ཤེེསེ་པ་དང༌། དེའི་ི

སྟོེང་དུ་ནང་པའི་ིདབུ་ཕེར་ཚེད་མའི་ིགིཞུང་ལ་དཔྱིསེ་ཕྱིིན་པར་ཤེེསེ་ཀྱིིན་ཡོོད་ཚེ་ེད་གིཟིོད་ཕྱི་ིགླེིང་

བའི་ིམ་ིརིགིསེ་དང་ལྷན་དུ་མཇེིང་པ་འིགྲིེང་ཞིིང་སྤེོབསེ་པ་དང་བཅསེ་ཏོ་ེབགྲི་ོགླེེང་བྱེསེ་ཆོོགི  ད་ེ

བརྒྱུད་ནསེ་སྟོོན་པ་ཐུབ་པའི་ིདབང་པོསེ་གིསེེར་གྱི་ིཡོང་ཞུན་ལྟོ་བུའི་ིབསྟོན་པ་ཕྱིོགིསེ་མཐོར་རྒྱསེ་

པ་ལ་ཡོང་རམ་འིདེགིསེ་ཆོནེ་པ་ོཐོནོ་པར་ངསེེ།

དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིསློབ་དཔོན་ཆོེན་མ་ོཨེ་ཡོེནྶེ་ེཊིན་དང༌། སྐྱོ་ེལྡན་རིགི་པའི་ིསློབ་དཔོན་

ཆོེན་པ་ོཌར་ཝིིན་གིཉིསེ་ན་ིཚེན་རིགི་གི་ིརིགི་གིནསེ་སྲོོལ་བཏོོད་པ་ཕེ་མ་ལྟོ་བུར་གྱུར་ཡོོད། ད་ེན་ི

རིགིསེ་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱིིསེ་རྩོད་མེད་དུ་ཁསེ་ལེན་གྱིིན་ཡོོད། ཁོང་གིཉིསེ་དང་ད་ེབཞིིན་གིནམ་དཔྱད་
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རགིི་པ་བ་ཨེ་ེརསིེ་ིཊི་ོཊིལ་དང༌། གྷེ་ེལ་ིལའིི་ོསེགོིསེ་ཀྱིསིེ་རྒྱུ་མཚེན་སྣ་མང་འིདུསེ་པ་དང༌། ཡོདི་ཆོསེེ་

འིཕེེར་བའི་ིདཔྱད་པ་བརྒྱུད་བརྗོོད་གིཞི་ིའིད་ིདགི་ལྟོ་གྲུབ་ཅིགི་ཏུ་བརྩིསེ་ནསེ་གིསེལ་བཤེད་བྱེསེ་

ཡོོད། སྤྱིིར་ངེད་ཅགི་གི་ིདམངསེ་ཁྲོད་ཞིལ་རྒྱུན་འིགིའི་ཤེསེ་ཏོ་ེདཔེར་ན། གིནའི་བོའི་ིབོད་མ་ིརིགིསེ་

ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་ན་ིསྤྲེེལ་བྲགི་ཡོིན་པ་དང༌། འིདུསེ་རྫསེ་རྣམསེ་མཐོར་གིཏུགིསེ་ན་འིབྱུང་བ་ལྔ་ལསེ་

གྲུབ་པ་ཤེ་སྟོགི་ཡོིན་ཟིེར་བ་སེོགིསེ་ན་ིཚེན་རིགི་གི་ིབཤེད་ཚུལ་དང་མཐུན་ནའིང་ད་ེཙམ་གྱིིསེ་ངེད་

ཅགི་ཚེན་རིགི་པ་ཡོིན་པ་དང་ཚེན་རིགི་ལསེ་ལྷགི་པའི་ིཚེད་མ་པ་ཡོིན་པ་སྒྲུབ་ནུསེ་སེམ། དམངསེ་

ཁྲོད་ཀྱིི་བཤེད་རྒྱུན་དེ་དགི་ནི་འིདོད་པར་བབསེ་ན་ཚེན་རིགི་དང་མཐུན་པ་དང༌། མ་བབསེ་ཚེེ་

འིཇེིགི་རྟེེན་རྒོན་པོའི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་རེད་ཅེསེ་གིང་གི་ིཕྱིོགིསེ་སུ་བཞིགི་ནའིང་ཆོོགི་པའི་ིརིགིསེ་ཤེིགི་

ཡོིན། འིཇེིགི་རྟེེན་ཆོགིསེ་རབསེ་དང༌། རྡུལ་རྫསེ་སྐོར་ལ་ངེད་ཅགི་ཙམ་མ་ཟིད། མ་ིརིགིསེ་གིཞིན་

ལའིང་འིདྲི་ཆོགི་ཆོགི་ར་ེའིཆོད་རྒྱུ་ཡོདོ་ལ་མ་ིམཐུན་པའི་ིཆོའིང་འིཆོད་རྒྱུ་ཡོདོ།

འིོན་ཀྱིང་ཀློོགི་པ་པོའི་ིདཔྱད་གིཞིིའི་ིཆོེད་ཁ་ོབོསེ་བོད་ནང་གི་ིདུསེ་རབསེ་ཉ་ིཤུ་པའི་ིསྨད་ཀྱི་ི

མཁསེ་དབང་དུང་དཀར་བློ་ོབཟིང་འིཕྲནི་ལསེ་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩམོ་བདོ་གིནའི་རབསེ་ཀྱི་ིརགིི་གིནསེ་དང༌། 

ཆོོསེ་ལུགིསེ། མ་ིརིགིསེ་བཅསེ་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་སྐོར་གླེེང་བ་ཞིེསེ་པ་ལསེ་ལུང་འིདྲིེན་འིགིའི་ཞིིགི་

དགིོད་ན་འིད་ིལྟོར། ལ་ོརྒྱུསེ་རིགི་པའི་ིཐོོགི་ནསེ་མཚེོན་ན། གིནའི་རབསེ་བོད་ཀྱི་ིབོན་ཆོོསེ་ནང་དུ་

འིབྱུང་བ་སྣ་ལྔའི་ིསྙིང་པ་ོལསེ། སྒོ་ོང་ཆོེན་པ་ོགིཅིགི་བྱུང་བ། ཕྱིིའི་ིསྒོོང་ཤུན་དཀར་པ་ོལསེ་ལྷ་བྲགི་

དཀར་པ་ོཆོགིསེ། ནང་གི་ིསྒོོང་ཆུ་ལསེ་དུང་མཚེ་ོདཀར་མེལ་འིཁྱེིལ། བར་གྱི་ིསྒོ་ོངའི་ིངར་ཆོ་ལསེ་

རིགིསེ་དྲུགི་སེེམསེ་ཅན་ཀུན་ཏུ་གྲིོལ་ཞིེསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཆོགིསེ་ཚུལ་དང་སྲོོགི་ཆོགིསེ་བྱུང་ཚུལ་

བཤེད་ཡོོད་པ་འིདིར་བརྟེགིསེ་ན། དེང་སེང་ལྟོ་བུའི་ིཚེན་རིགི་དར་རྒྱསེ་མ་བྱུང་གིོང་གི་ིསྤྱི་ིལོའི་ིསྔོོན་

གྱི་ིལ་ོབརྒྱ་ཕྲགི་ཁ་ཤེསེ་ཀྱི་ིསྐབསེ་ནསེ་གིནའི་རབསེ་བོད་ཀྱི་ིམིསེ་རང་ཅགི་འིཚེ་ོགིནསེ་བྱེེད་པའི་ི

འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིའིབྱུང་བ་སྣ་ལྔའི་ིསྙངི་པ་ོའིདུསེ་ནསེ་གྲུབ་པ་དང༌། དའེི་ིབཟི་ོདབྱེབིསེ་ཀྱིང་ཅུང་

ཟིད་འིཇེངོ་མ་ོཡོནི་པའི་ིཟླུམ་གིཟུགིསེ་སྒོ་ོངའི་ིདབྱེབིསེ་དང་འིདྲི་བ། སྒོ་ོང་དའེི་ིགྲུབ་ཆོ་ཕྱི་ིནང་རམི་པ་

གིསུམ་ཡོོད་པའི་ིཕྱི་ིཔགིསེ་ལསེ་བྲགི་ར་ིསེོགིསེ་སྐམ་སེ་ཆོགིསེ་པ་དང༌། ནང་གི་ིསྒོོང་ཆུ་ལསེ་རྒྱ་

མཚེ་ོཆོེན་པ་ོཆོགིསེ་པ། བར་གྱི་ིསྒོ་ོངའི་ིངར་ཆོའིམ་སྙིང་བཅུད་ལསེ་མ་ིདང་དུད་འིགྲི་ོསེོགིསེ་སྲོོགི་



རོྩོམ་སྒྲིགི་པའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།
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ཆོགིསེ་ཀྱི་ིརིགིསེ་བྱུང་བ་སེོགིསེ་བཤེད་ཐུབ་ཡོདོ་པ་ད་ེན་ིསྔོ་རབསེ་ཤེསིེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ིཚེན་རགིི་

མཁསེ་པ་ཧྥ་ཏཱ་ཀ་ོལ་སེ་ིདང་དུསེ་མཉམ་པ་དང༌། མཚེན་ཉདི་རགིི་པའི་ིམཁསེ་པ་ཨཱ་ལ་ིཧྲི་ིཏོ་ོཏོ་ེ༼ཨེ་ེ

རིསེ་ིཊི་ོཊིལ་ཡོིན་ནམ་སྙམ།༽ལསེ་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་ལྷགི་ཙམ་གྱིིསེ་སྔོ་བ་ཡོོད། ཅེསེ་དང༌། བོད་མ་ི

རགིིསེ་ན་ིཐོགོི་མར་ལྷ་ོཁ་རྩདེ་ཐོང་དུ་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེཡོང་ཕེ་སྤྲེའེུ་དང་མ་བྲགི་སྲོནི་མ་ོསྟོ་ེ ༼ད་ེསྔོནོ་

ལ་ོཉསིེ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་ིགིངོ་རལོ་དུ་སྡེ་ེདགིརེ་པར་བསྐྲུན་བྱེསེ་པའི་ིམ་ཎ་ིབཀའི་འིབུམ་དཔར་རྙིངི་ཞིིགི་

གི་ིནང༌། བྲགི་སྲོནི་མ་ོཞིེསེ་པའི་ིཐོད་དུ་སྤྲེ་མ་ོཞིེསེ་འིཁདོ་ཡོདོ།༽ གིཉསིེ་འིདུསེ་པ་ལསེ་མ་ིམནི་སྤྲེལེ་

མིན་གྱི་ིཕྲུ་གུ་དྲུགི་བྱུང་བ་ད་ེལསེ་རིགིསེ་རྒྱུད་ཁགི་མང་པ་ོགྱིེསེ་ཏོ་ེཁགི་གིཅིགི་མོན་དང་དྭགིསེ་པ་ོ

ཀངོ་པ་ོསེོགིསེ་ནགིསེ་ཚེལ་མང་བའི་ིསེ་ཆོར་གིནསེ་སྤེ་ོབྱེསེ་པ་དང༌། ཁགི་གིཅིགི་ལྷ་ོཁའི་ིསེ་གིནསེ་

ད་ེརང་དུ་གིཞིིསེ་ཆོགིསེ། ཞིེསེ་དང༌། བཤེད་སྲོོལ་ད་ེལ་རྗོེསེ་སུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་པསེ་ཕེ་

སྤྲེའེུ་ད་ེན་ིསྤྱིན་རསེ་གིཟིིགིསེ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ཡོནི་པ་དང༌། མ་བྲགི་སྲོནི་མ་ོད་ེན་ིརྗོ་ེབཙུན་སྒྲིལོ་མའི་ིསྤྲུལ་

པ་ཡོིན་པ་སེོགིསེ་ཀྱི་ིབཤེད་ཚུལ་ཁ་སྣོན་དུ་བཏོབ་པ་ཞིིགི་རེད། ཁ་སྣོན་ད་ེའིདྲི་བྱེསེ་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་

བོད་མི་བྱུང་ཚུལ་གྱིི་སྔོར་ཡོོད་ལ་ོརྒྱུསེ་དེ་ཚེན་རིགི་དང་མི་མཐུན་པའིི་ལྷ་སྒྲུང་ཞིིགི་ཏུ་གྱུར་ནསེ་

རིན་ཐོང་མེད་པར་ཆོགིསེ་པ་མ་ཟིད། ནང་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་པའི་ིཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ིགིཞུང་གིང་དང་ཡོང་

མ་ིམཐུན་པ་ཞིིགི་ཆོགིསེ་པ་རེད། སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་པསེ་ཁ་སྣོན་བྱེསེ་པའི་ིབཤེད་ཚུལ་ད་ེ

དོར་ནསེ་སྔོོན་ཡོོད་ལ་ོརྒྱུསེ་ད་ེརང་བབསེ་སུ་བཞིགི་ན། སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་དང་བོན་ཆོོསེ་

གིང་གི་ིཡོང་དྲི་ིམསེ་མ་བགིོསེ་པའི་ིལ་ོརྒྱུསེ་ཚེན་རིགི་གི་ིདནོ་སྙངི་ལྡན་པ་ཞིིགི་དང༌། བདོ་སེ་གིནསེ་

རང་དུ་བོད་མ་ིརང་ཉིད་ཀྱི་ིམེསེ་པོའི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་བཤེད་པའི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་ང་ོམཚེར་ཆོ་ེབ་ཞིིགི་བྱུང་

ཡོདོ་པ་རདེ། ཅསེེ་གིསུངསེ། 

གིངོ་གི་ིགིནའི་རབསེ་ཀྱི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་བཤེད་སྲོལོ་ད་ེན་ིབདོ་རགིིསེ་རང་ཉདི་ཀྱི་ིལུགིསེ་ཡོནི་གྱི་ི

ཡུལ་ལུང་གིཞིན་ལསེ་འིདྲིེན་པ་མིན་པ་དང༌། རྒྱ་ནགི་གི་ིཡུལ་ལུང་འིགིའི་ཞིིགི་ནང་དུ་བཤེད་སྲོོལ་

གིཅིགི་ནི་བསྐལ་པ་ཡོ་ཐོོགི་གིི་སྒོོ་ང་ཆོེན་པོ་འིདྲི་བ་ཞིིགི་བྱུང་བ་དེ་ཁ་གིཤེགིསེ་ནསེ་རྒྱ་ནགི་མི་

རགིིསེ་བྱུང་བ་རདེ་ཟིརེ་བ་དང༌། ཡོང་ལྷ་མ་ོཞིགིི་གིསིེ་མའིི་ིགིཟུགིསེ་བཟིསོེ་པ་ལ་ཕུ་བཏོབ་ནསེ་བྱུང་

བ་རདེ་ཟིརེ་བ་དང༌། ཕྱི་ིརྒྱལ་དང༌། ཁ་ཆོ།ེ ཧནི་དྷུའི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་ནང་མའིི་ིརིགིསེ་ན་ིལྷའི་ིདབང་པོསེ་
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བཀོད་པ་ལསེ་བྱུང་བ་སེོགིསེ་ཀྱིང་ཡོོད། ཁོང་གིིསེ་མུ་མཐུད་འིབྲ་ིརྒྱུར། གིོང་བརྗོོད་བོད་ཀྱི་ིགིནའི་

རབསེ་མིའི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་བཤེད་པའི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་ང་ོམཚེར་ཆོ་ེབ་དང་ཚེན་རིགི་དང་མཐུན་ཆོ་ེབ་

བྱུང་མ་ིའིདུགི་གིམ། དངེ་སེང་ང་ཚེསོེ་རྒྱུན་དུ་བཤེད་སྲོལོ་ལ་མའིི་ིརིགིསེ་ཀྱི་ིཐོགོི་མའི་ིམེསེ་པ་ོསྤྲེ་མ་ི

ཡོིན་པའིི་ཚེོད་དཔགི་ཐོོགི་མར་འིདོན་པ་གིནང་མཁན་ནི་དབྱེིན་གིོའི་ིསྲོོགི་ཆོགིསེ་རིགི་པ་མཁསེ་

ཅན་ཌར་ཝིེན་ཡོིན་པ་དང༌། ཁོང་གིིསེ་སྤྱི་ིལ་ོ ༡༨༥༩ ལོར་སྐྱོ་ེདངོསེ་རིགི་པའི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་ཞིེསེ་

པའི་ིདཔ་ེདབེ་བརྩམསེ་ནསེ་སྲོོགི་ཆོགིསེ་ཀྱི་ིའིཕེེལ་འིགྱུར་སྨྲ་བ་ཐོོགི་མར་བཏོོན་པ་དང༌། ད་ེརྗོསེེ་སྤྱི་ི

ལ་ོ ༡༨༩༡ ལོར་མིའི་ིརིགིསེ་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་དང་ཕེ་ོམ་ོརིགིསེ་གིདམ་གི་རྒྱགི་པ་ཞིེསེ་པའི་ིཆོེད་

རྩོམ་བརྩམསེ་ནསེ་མིའི་ིརིགིསེ་ལ་ལེགིསེ་སྐྱོེསེ་ཆོེན་པ་ོའིབུལ་གིནང་མཛད་པ་ཡོིན་ཞིེསེ་བཤེད་ཀྱི་ི

ཡོོད་པ་མ་རེད་དམ། ད་ེའིདྲི་ལོསེ་ཡོིན་དགིོསེ། འིོན་ཀྱིང་མཁསེ་པ་ཆོེན་པ་ོཁོང་མ་བྱེོན་གིོང་གི་ིལ་ོ

ཆོིགི་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷགི་ཙམ་གྱི་ིསྔོོན་ནསེ་རང་ར་ེབོད་ཀྱི་ིམིསེ་རང་གི་ིམ་ིརིགིསེ་འིབྱུང་ཁུངསེ་སྤྲེེའུ་

དང་སྤྲེ་མ་ོའིདུསེ་ནསེ་བྱུང་བ་ཡོནི་ཞིསེེ་བཤེད་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིབདོ་མ་ིརགིིསེ་ཀྱི་ིགིཟི་ིབརྗོདི་ཡོནི། ཞིསེེ་

དང༌། ང་ཚེོསེ་རྒྱུན་དུ་བཤེད་སྲོོལ་དུ། གིནམ་ལ་འིབྲུགི་སྐད་རྒྱགི་པ་དང༌། གླེོགི་འིཁྱུགི་པ། ཐོོགི་

རྒྱགི་པ་སེོགིསེ་ན་ིགིནམ་ལ་འིབྲུགི་ཟིེར་བའི་ིསྲོོགི་ཆོགིསེ་གིཟུགིསེ་རིང་ལ་ལུསེ་ཡོོངསེ་སུ་ཉ་ཁྲབ་

ཀྱི་ིཔགིསེ་པ་ལྟོ་བུའི་ིར་ིམ་ོཡོོད་པ། སྤྲེིན་པར་བརྟེེན་ནསེ་ནམ་མཁར་འིགྲི་ོབ། ངར་བའི་ིསྐད་སྒྲིོགི་པ། 

སྐབསེ་ར་ེརྒྱ་མཚེའོི་ིནང་དུ་འིཛུལ་ཏོ་ེསྡེདོ་ཀྱི་ིཡོདོ་པ་དང༌། སྤྲེནི་གིསེབེ་ཏུ་གླེགོི་འིཁྱུགི་པ་ད་ེན་ིའིབྲུགི་

གི་ིལྕེ་ེབརྐྱེངསེ་པ་ཡོིན་པ། སྐད་ཆོེན་པ་ོརྒྱགི་པ་ན་ིའིབྲུགི་གི་ིངར་སྐད་ཡོིན་པ། ཐོོགི་རྒྱགི་པ་ན་ིལྷ་

སྲོིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཁྲོསེ་པ་ཡོིན་ཟིེར་བ་སེོགིསེ་ཀྱི་ིབཤེད་ཚུལ་ད་ེརྣམསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ི

རྨོོངསེ་དད་ཤེོད་ཚུལ་ཞིིགི་རེད་ཅེསེ་ཤེོད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་མ་རེད་དམ། སེངསེ་རྒྱསེ་པའི་ིཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ི

གིཞུང་ང་ོམ་གིང་གི་ིནང་དུའིང་ད་ེའིདྲིའི་ིཤེོད་ཚུལ་གིཏོན་ནསེ་མེད་པར་མ་ཟིད། ད་ེསྔོོན་དུསེ་རབསེ་

དགུ་པའི་ིལ་ོའིགིོར་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྲ་ིལྡ་ེསྲོོང་བཙན་སེད་ན་ལེགིསེ་འིཇེིང་ཡོོན་གྱི་ིདུསེ་སྐབསེ་བོད་

ཀྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་ཞིང་ཡོ་ེཤེསེེ་སྡེ་ེདང༌། རྒྱ་གིར་གྱི་ིཔཎྜི་ིཏོ་ཛ་ིན་མ་ིཏྲ་གིཉསིེ་ཀྱིསིེ་བདོ་དུ་བསྒྱུར་བའི་ིའིཇེགིི་

རྟེེན་གིདགིསེ་པ་ཞིེསེ་པའི་ིབསྟོན་བཅོསེ་ལསེ། ཅིའི་ིཕྱིིར་འིབྲུགི་ཅེསེ་བྱེ་ཞི་ེན། སྨྲསེ་པ། ཕྱིོགིསེ་

གིཉིསེ་ནསེ་རླུང་ཆོེན་པ་ོདགི་ལྡང་སྟོ་ེད་ེདགི་བརྡབསེ་པ་ལསེ་སྒྲི་འིབྱུང་སྟོ་ེརྒྱུ་དེསེ་ན་འིབྲུགི་ཟིེར་ར།ོ 
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།ཞིསེེ་དང༌། ཅའིི་ིཕྱིརི་གླེོགི་འིབྱུང་ཞི་ེན། སྨྲསེ་པ། ཕྱིགོིསེ་གིཉིསེ་ནསེ་རླུང་ཤེནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་དགི་ལྡང་སྟོ།ེ 

ད་ེདགི་ཕེན་ཚུན་ཐུགི་པ་ལསེ་གླེོགི་འིབྱུང་སྟོེ། རྒྱུ་དེསེ་ན་གླེོགི་འིབྱུང་ང་ོཞིེསེ་གིསེལ་ཞིིང༌། ད་ེདང་

མཐུན་པར་གིོང་གིསེལ་ཆོོསེ་དཔེ་དེ་བོད་དུ་མ་བསྒྱུར་གིོང་བོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོོང་ལྡེ་བཙན་གྱིི་

སྐབསེ་བརྩམསེ་པའི་ིརྒྱལ་པ་ོབཀའི་ཐོང་ལསེ་ཀྱིང༌། མཚེ་ོཡོ་ིརླངསེ་པསེ་མཁའི་ལ་སྤྲེིན་དུ་ཆོགིསེ། 

།དེ་ཉིད་འིཐོབ་པསེ་མཁའི་ལ་འིབྲུགི་སྒྲི་སྒྲིོགིསེ། །དྲིགི་ཅིང་ངར་ན་གིནམ་ལྕེགིསེ་ཐོོགི་ཏུ་བབསེ། 

།དཔེར་ན་མེ་ལྕེགིསེ་རྡ་ོལ་བརྡབསེ་པ་བཞིིན། །བར་ནསེ་མེ་དང་རིན་ཆོེན་འིོད་ཟིེར་འིཕྲོ། །ཞིེསེ་

དབྱེར་དུསེ་སུ་སེ་ངོསེ་ཀྱི་ིདྲིོད་ཚེད་ཧ་ཅང་མཐོ་ོབའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་མཚེ་ོཆུ་རླངསེ་པར་འིགྱུར་སླ་བསེ། 

མཚེ་ོཆུའི་ིརླངསེ་པ་ནམ་མཁར་ཆོགིསེ་པ་རྣམསེ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་སྤྲེནི་བྱུང་ཞིངི༌། སྤྲེནི་གྱི་ིནང་དུ་ཡོདོ་

པའི་ིམཁའི་རླུང་ཚེ་གྲིང་གིཉསིེ་ཕེན་ཚུན་འིཐོབ་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་འིདོ་འིཕྲ་ོབ་ད་ེལ་གླེགོི་ཅསེེ་བརྗོདོ་པ་

དང༌། མཁའི་རླུང་ཚེ་གྲིང་དེ་གིཉིསེ་བརྡབསེ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིསེ་སྐད་སྒྲི་སྒྲིོགི་པ་དེར་མི་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

འིབྲུགི་ཅེསེ་བརྗོོད་པ་ཡོིན་ཚུལ་གིཉིསེ་ཁྱེད་པར་གིཏོན་ནསེ་མ་མཆོིསེ། ཞིེསེ་དང༌། ང་ཚེོསེ་སེངསེ་

རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་དཔ་ེཁགི་ལ་ཞིིབ་འིཇུགི་ནན་ཏོན་གིནང་ན་དེའི་ིནང་དུ་མིའི་ིརིགིསེ་ཀྱི་ི

རིགི་གིནསེ་དང་ཚེན་རིགི་གིི་སྙིང་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚེོགིསེ་པ་མང་པོ་ཞིིགི་འིདུསེ་ཡོོད་པསེ་

ཞིིབའིཇུགི་བྱེ་རིན་ཡོོད་པ་དང་བྱེསེ་ན་དོན་སྙིང་ཡོོད་པ། ཞིིབ་འིཇུགི་བྱེེད་པའི་ིགི་ོརིམ་བརྒྱུད་མ་ི

མང་པ་ོཞིགིི་མཐོངོ་ཐོསོེ་ཀྱི་ིཤེསེེ་ཡོནོ་རྒྱ་ཇེ་ེཆོ་ེདང་གིཏོངི་ཇེ་ེཟིབ་ཏུ་སེངོ་སྟོ་ེདངསོེ་གིཙ་ོསྨྲ་བའི་ིའིཇེགིི་

རྟེནེ་ལྟོ་ཚུལ་གིོང་མཐོརོ་གིཏོངོ་བར་ཕེན་ཐོོགིསེ་ཆོནེ་པ་ོཡོདོ་པ་ཞིིགི་རདེ། ཅསེེ་གིསུངསེ་སེ།ོ །

དེབ་འིདིའི་ིནང་དོན་སྐོར་རགིསེ་ཙམ་འིབྲ་ིན། ད་ེཡོང༌། གིཟིའི་སྐར་དང་ཉ་ིཟླའི་ིསྐོར་ཕྱིོགིསེ་

དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ། སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིརྩོམ་གིཞི་ིཕྲ་ཕུང་དང༌། རིགིསེ་རྒྱུན་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་བྱེེད་པའི་ིཕྲ་ཕུང༌། 

དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་གིིསེ་ང་ཚེ་ོའིཚེ་ོགིནསེ་ཀྱི་ིཆོེད་བྱེ་བ་གིང་དང་གིང་བྱེསེ་དང་བྱེེད་བཞིིན་པ་དང༌། 

ཇེ་ིའིདྲི་བྱེདེ་པའི་ིསྐརོ་ལ་པར་རིསེ་བརྒྱུད་འིགྲིལེ་བཤེད་བྱེསེ་ཡོདོ། རྗོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཚེིགི་རྐྱེང་པ་མ་ཡོནི་

པར་པར་རིསེ་ཀྱིི་ལམ་ནསེ་འིགྲིེལ་བ་ནི་ཀློོགི་པ་པ་ོལ་གི་ོདོན་རྟེོགིསེ་བདེ་བ་དང༌། རྒྱུད་ལ་བགི་

ཆོགིསེ་ཟིབ་མ་ོའིཇེོགི་པའི་ིཁྱེད་པར་ཆོནེ་པ་ོཡོདོ་པར་བསེམསེ་ནསེ་ཡོནི།

ཤེིན་ཕྲའིི་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པ་དཀའི་མ་ོཞིིགི་མིན་ཞིེསེ་པ་འིདི་ནི་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའིི་



རོྩོམ་སྒྲིགི་པའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།
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གིཞི་ིརིམ་རྣམ་གིཞིགི་གི་ིདཔ་ེདེབ་ལ་ལ་ེཚེན་བརྒྱད་ཡོོད་པ་ལསེ་དང་པ་ོཡོིན་ཞིིང༌། ལ་ེཚེན་འིདིའི་ི

ནང་དུ་གིཙ་ོབ་ོདུསེ་རབསེ་བཅུ་དགུ་པའི་ིཡོར་སྔོོན་དང་རྗོེསེ་ཀྱི་ིཤེིན་ཕྲའི་ིདངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པ་སྟོ་ེ

གིཉིསེ་ཀྱིི་སྒོ་ོནསེ་བཀྲལ་ཡོོད། དེའིི་ནང་དུ་གིཙ་ོབ་ོརྩིསེ་རིགི་པའིི་བཀོལ་སྤྱིོད་དང༌། རྩིསེ་གིཞིི་

རིགིསེ་འིདྲི་མིན་གྱི་ིབྱུང་བ་དང༌། གིཡོ་ོའིགུལ་ཤུགིསེ་ཚེད་དང༌། གིོང་བུའི་ིགིདོསེ་ཚེད་དང༌། ནུསེ་

ཤུགིསེ་ཀྱིི་རིགིསེ་གིཉིསེ་སྟོེ་འིགུལ་སྐྱོོད་དང་རྟེེན་ཐོོབ་ཀྱིི་ནུསེ་ཤུགིསེ་གིཉིསེ་ཀྱིི་ཁྱེད་པར་དང༌། 

གླེོགི་ཤུགིསེ་གིསེོགི་བསྐྱོིལ་གྱི་ིསྡེ་ེཚེན་ཕེ་ོགླེོགི་དང་མ་ོགླེོགི་གི་ིབྱེེད་ལསེ་སྐོར་དང༌། གླེོགི་གི་ིར་བ་

དང༌། ཚེ་ཚེད་ཀྱིི་སྐོར་ཏོེ་དེ་དགི་ནི་སྔོ་རབསེ་ཀྱིི་དུསེ་རབསེ་བཅུ་དགུ་པའིི་ཡོར་སྔོོན་གྱིི་དངོསེ་

ཁམསེ་རིགི་པའི་ིསྐརོ་དང༌། ད་ེནསེ་ཤེནི་ཏུ་ཕྲ་བའི་ིདངསོེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིགིཞི་ིརམི་སྐརོ་ལསེ་རྡུལ་

ཕྲན་གྱི་ིསྐོར་དང༌། གླེོགི་རྡུལ་ཕྲ་མ་ོདང་ལྟོ་ེརྡུལ་ཕྲ་མ་ོདང༌། གིནསེ་མཉམ་ཁམསེ་རྫསེ་དང༌། རྡུལ་

ཕྲན་གྱི་ིབཀདོ་པ་བཅསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ཡོདོ། 

དེ་བཞིིན་དུ། རིགིསེ་རྒྱུན་ཕྲ་ཕུང་རང་རྐྱེ་བ་ཞིེསེ་པའིི་དཔེ་དེབ་འིདི་ནི། རི་ཆོཌ་ཌའི་ོཀན་ 

Richard Dawkin གྱིིསེ་བརྩམསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན་པ་དང༌། ཁོང་ན་ིཡོ་ེཤུ་གིཙ་ོབོར་གྱུར་པའི་ིཆོོསེ་

ལུགིསེ་རྣམསེ་ཀྱིི་འིདོད་ཚུལ་ཏོེ་སྣོད་བཅུད་རྣམསེ་དཀོན་མཆོོགི་གིིསེ་བཀོད་པ་ལསེ་བྱུང་བར་

འིདདོ་པ་ལ་ཚེརོ་བ་རྣནོ་པསོེ་དགིགི་པ་རྒྱགི་མཁན་གྱི་ིསྐྱོ་ེདངསོེ་རགིི་པའི་ིམཁསེ་པ་ཞིགིི་ཡོནི། དཔ་ེ

དེབ་འིདིའི་ིནང་དུ་ལ་ེཚེན་བཅུ་གིསུམ་ཡོོད་པ་ལསེ་གིཉིསེ་པ་འིདྲི་གིཤུ་མ་ཞིེསེ་པའི་ིསྐོར་ཕེབ་སྒྱུར་

བྱེསེ་པ་ཡོིན། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་དཔེ་དེབ་འིདིའིི་མིང་བྱེང་ལསེ་ནང་དོན་གིང་ཡོིན་ཧ་ལམ་རྟེོགིསེ་ཐུབ། 

རིགིསེ་རྒྱུན་ཕྲ་ཕུང་ཞིེསེ་པ་ན།ི སེེམསེ་ཅན་དང་སྲོོགི་ཆོགིསེ་ཀྱི་ིརིགིསེ་འིགྲུབ་བྱེེད་ཀྱི་ིརྩོམ་གིཞི་ིཕྲ་

ཕུང་ཐོོགི་མ་དེར་གི་ོདགིོསེ། དཔེར་ན། ངེད་ཅགི་གི་ིརྣམ་ཤེེསེ་ཀྱི་ིརྒྱུན་ཐོོགི་མ་ཡོོད་པའི་ིདབང་དུ་

བྱེསེ་ན་དེར་གི་ོཆོོགི ད་ེའིདྲི་བའི་ིཕྲ་ཕུང་དེསེ་རང་ཉིད་ཙམ་དུ་མ་ཟིད། རང་དང་རིགིསེ་གིཅིགི་པ་

རྣམསེ་འིཚེ་ོགིནསེ་འིཕེེལ་རྒྱསེ་དང་རང་དང་རིགིསེ་མ་ིམཐུན་པ་རྣམསེ་གིཏོོར་བཅོམ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེེད་

པའི་ིསྐོར་གིསེལ་ཡོོད། འིདིའི་ིལྟོ་གྲུབ་ན་ིཐོོགི་མར་ཌར་ཝིིན་གྱིིསེ་སྐྱོ་ེདངོསེ་རིགི་པའི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་

ཞིསེེ་པའི་ིསྙན་གྲིགིསེ་ཅན་གྱི་ིདཔ་ེདབེ་བཏོནོ་པ་དའེི་ིནང་བཀདོ་པ་ལསེ་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོནི།

མཐོའི་མར། འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིཆོགིསེ་རབ་ཅསེེ་པའི་ིལ་ེཚེན་འིདའིི་ིརྩམོ་པ་པ་ོན།ི སེ་ིཊི་ེཧྥན་ ཧའི་ོ
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ཀངི་ Stephen Hawking ཡོནི་པ་དང༌། ཁངོ་གིསིེ་འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐརོ་ལ་དཔ་ེདབེ་གྲིགིསེ་

ཅན་འིགིའི་ཞིིགི་བརྩམསེ་ཡོོད་པའིི་ཁྲོད་ནསེ་གྲིགིསེ་ཆོེ་བ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱིི་བྱུང་བ་མདོར་

བསྡུསེ་ Brief History of Time ཞིསེེ་པ་ལ་ལ་ེཚེན་བཅུ་གིཅིགི་ཡོདོ་པ་ལསེ་དང་པ་ོའིཇེིགི་རྟེནེ་

ཁམསེ་ཀྱིི་ཆོགིསེ་རབསེ་ཀྱིི་སྐོར་ཡོིན། ཁོང་ནི་གིཟིའི་སྐར་དཔྱད་ཞིིབ་པ་གྷེེ་ལི་ལིའུ་ Galileo 

འིདསེ་གྲིོངསེ་སུ་ཕྱིིན་ནསེ་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་ཧྲིིལ་པ་ོའིཁོར་བ་ན་འིཁྲུངསེ་ཤེིང༌། ཨེོགིསེ་ོཧྥོཌ་མཐོ་ོསློབ་

ནསེ་དངསོེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིཐོགོི་སྦྱོངསེ་མཐོར་ཕྱིནི། དགུང་ལ་ོཉ་ིཤུ་མཚེམསེ་ལ་སླབེསེ་པ་ན་ཀློད་

རྩ་ལ་རྩ་དཀར་གྱི་ིནད་རགིིསེ་ཕེགོི་པའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསིེ་དུསེ་དངེ་སེང་ཡོང་ཐོད་ཀར་འིགྲིངེ་སྟོ་ེའིགྲི་ོམ་ཐུབ་

པར་ཞིབསེ་སྟོེགིསེ་སྟོངེ་དུ་བསྡེད་ནསེ་ཕེར་འིགྲི་ོཚུར་འིངོ་བྱེ་དགིོསེ་པར་གྱུར།

ཁ་ོབསོེ་དཔ་ེདབེ་འིད་ི ༢༠༠༨ ཡོ་ིལ་ོསྨད་ནསེ་འིགི་ོའིཛུགིསེ་བྱེསེ་ཀྱིང་དུསེ་ད་ལྟོ་བར་མཇུགི་

འིགྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ན།ི གིཙ་ོབ་ོརང་ཉིད་ལ་ཕེབ་སྒྱུར་གྱི་ིལསེ་གིཞིིར་གིོམསེ་པ་མེད་པ་དང༌། 

ཚེན་རིགི་གི་ིཐོ་སྙད་ཇེ་ིསྙེད་ཅིགི་ན་ིབོད་ཡོིགི་ནང་དུ་མེད་པསེ་གིསེར་བཟི་ོདགིོསེ་པ་དང༌། གིཞིན་

ཡོང་གིཙ་ོཆོ་ེཤེོསེ་ན་ིརང་ཉིད་ཚེོགིསེ་ཆོོསེ་རར་འིགྲིིམསེ་པའི་ིགྲྭ་རྐྱེང་དཀྱུསེ་མ་ཞིིགི་ཡོིན་སྟོབསེ་

ཚེོགིསེ་ཆོོསེ་རྭ་དང་འིབྲེལ་བ་གིང་ཡོང་མེད་པའི་ིཙགི་ཙིགི་གི་ིལསེ་ཀ་འིདིའི་ིརིགིསེ་ལ་དུསེ་ཚེོད་

འིཕེར་མ་གིཏོོང་དགིོསེ་པསེ་དུསེ་ཚེོད་ལ་གིདོང་ལེན་བྱེེད་དགིོསེ་པ་ནི་དཀའི་ངལ་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ་བ་

བཅསེ་ཡོིན། སྟོབསེ་ལེགིསེ་པ་ཞིིགི་ལ་མཇུགི་གྲུབ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང༌། འིོན་ཀྱིང་རང་ཉིད་ཀྱི་ིཐོོགི་མའི་ི

འིཆོར་གིཞི་ིནི། ༧གིོང་སེ་མཆོོགི་གིིསེ་བརྩམསེ་པའི་ིརྡུལ་ཕྲན་ལསེ་གྲུབ་པའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ 

Universal in Single Atom ཞིསེེ་པའི་ིདབྱེནི་དབེ་ད་ེཕེབ་སྒྱུར་བྱེ་འིདུན་ཡོདོ་པ་དང༌། དའེི་ིསྔོནོ་

འིགྲིོར་ཚེན་རིགི་གི་ིགིཞི་ིརིམ་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་སྟོོན་པའི་ིདཔ་ེདེབ་ཅིགི་ཕེབ་སྒྱུར་བྱེསེ་ན་གིོམསེ་པ་

ཐོེབསེ་པ་བྱུང་ན་སྙམ་ཡོང༌། རྩོམ་པ་པ་ོབསྟོན་འིཛིན་རིགི་གིསེལ་གྱིིསེ་དབྱེིན་དེབ་ད་ེཕེབ་སྒྱུར་ཟིིན་

པ་ཐོེངསེ་གིཅིགི་བཀློགིསེ་པསེ་སྒྱུར་ཧ་ཅང་བཟིང་བ་མཐོོང་ནསེ་སྤྲེ་ོབ་ཧ་ཅང་བརྟེསེ་པསེ་ཐུགིསེ་རྗོ་ེ

ལགེིསེ་གིསེལོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

སྤྱིིར་ཁོ་བོསེ་དེབ་འིདི་ལ་ཐོེངསེ་འིགིའི་ཞུ་དགི་བཏོང་བའིི་ཁུལ་ཡོིན་ཀྱིང་རང་ཉིད་ལ་སྐྱོེསེ་

སྦྱོང་གི་ིཡོོན་ཏོན་དམན་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་ཚེིགི་སྦྱོོར་དང་འིགྱུར་གྱི་ིཐོ་སྙད་ཐོད་ལ་འིགིལ་འིཛོལ་ཡོོད་
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ངེསེ་པསེ་ཀློོགི་པ་པ་ོརྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཟིོད་པ་ཆོེར་བཞིེསེ་ཀྱིིསེ་གིཟིིགིསེ་ཀློོགི་གིནང་རྒྱུའི་ིར་ེའིདུན་ཞུ་

རྒྱུ་མ་ཟིད། ཁྱེེད་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ལེགིསེ་བཅོསེ་ཀྱི་ིའིཕྲིན་ཡོིགི་བསྐུར་གིནང་ཚེ་ེདགིའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 

གིལ་སྲོདི་དབེ་འིདསིེ་ཁྱེདེ་ལ་ཕེན་ཐོགོིསེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཚེ་ེའིད་ིན་ིགིཙ་ོབ་ོརང་ཉདི་ཆུང་དུསེ་སེརེ་བྱེསེེ་

འིབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭར་འིགྲིིམསེ་པའི་ིདུསེ་ཀྱི་ིརང་ལ་དངོསེ་སུ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ིའིབྲེལ་བ་ཡོོད་པའི་ིདགི་ེ

སླབོ་རྣམསེ་ཀྱི་ིདྲིིན་ཁ་ོན་ལསེ་བྱུང་བ་ཡོནི་པར་ངོསེ་འིཛནི་བཞིནི་ཡོདོ། 

མཐོའི་དོན། བོད་ཀྱི་ིརིགི་གིནསེ་སྤྱི་ིལ་མཁྱེེན་རྒྱ་ཡོངསེ་པའི་ིཅང་ཤེེསེ་སྨིགི་སྒྲིའི་ིདུསེ་དེབ་

རྩོམ་སྒྲིིགི་པ་སེེར་བྱེེསེ་བསེམ་བློ་ོརྒོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལགིསེ་ཀྱིིསེ་མཐོའི་མའི་ིཕེབ་སྒྱུར་ལ་ཞུ་དགི་གི་ིཕྱིགི་

རོགིསེ་གིནང་བ་ལ་བཅོསེ་མིན་ཐུགིསེ་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་སེེར་བྱེེསེ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ི

ཁམ་པིའུ་ཊིར་སྡེེ་ཚེན་གྱིི་ལསེ་བྱེེད་བློོ་བཟིང་ངགི་དབང་ལགིསེ་ཀྱིིསེ་ཉིན་མང་པོའི་ིརིང་ངལ་བ་

འིཛེམ་མེད་ཀྱིིསེ་དེབ་ཕྱི་ིནང་གི་ིཔར་དང་ཡོ་ིགི་ེབཅསེ་ཁམ་པིའུ་ཊིར་ནང་བཀོད་སྒྲིིགི་བྱེསེ་པ་ལ་

ཡོང་ཐུགིསེ་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོནི།

རྒྱ་གིར་ལྷོ་ཕྱིོགིསེ་གིནསེ་སྡེོད་སེེར་བྱེེསེ་ལྡན་མ་བྱེམསེ་པ་ཆོོསེ་དབང་གིིསེ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ 

༢༡༣༨ ཟླ་ ༠༡ ཚེེསེ་ ༡༥ དང༌། ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༣ ཚེེསེ་ ༡༩ དུསེ་ཚེེསེ་ཁྱེད་པར་ཅན་ཆོ་ོ

འིཕྲུལ་དུསེ་ཆོནེ་དགི་ེབའི་ིཉནི་སྔོནོ་གླེངེ་དུ་བྲསིེ་པར་དགིེའི།ོ། །།
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དབང་རྩའི་ིམ་ལག

༡༽ གནསེ་ཚུལ་གཞན་ལ་ཁྱབ་སྤེལེ་བྱེདེ་པའི་ིམ་ལག

ང་ཚེོའི་ིལུསེ་ཕུང་འིད་ིཕྱི་ིརོལ་ཁོར་ཡུགི་ལསེ་ལོགིསེ་སུ་ཁེར་རྐྱེང་དུ་གིནསེ་མེད། ང་

ཚེོའི་ིཉ་ེའིཁོར་གྱི་ིའིཛམ་གླེིང་གི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་དེསེ་ང་ཚེོའི་ིབྱེ་བཞིགི་ལ་ཤུགིསེ་རྐྱེེན་

སྟོེར་བཞིིན་ཡོོད། གིནམ་གིཤེིསེ་གྲིང་ངར་ཆོ་ེསྐབསེ་གིང་འིབྱུང་ངམ། གིལ་སྲོིད་ང་

ཚེོའིི་གིཟུགིསེ་ཕུང་གིིསེ་ཚེ་དྲིོད་ཚེད་གིཞིི་དམའི་རུ་ཕྱིིན་པ་མ་རྟེོགིསེ་པ་དང༌། དེ་

ལསེ་སྐྱོདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིཐོབསེ་ལམ་མ་བསྟོནེ་པ་ཡོནི་ན་ང་ཚེའོི་ིལུསེ་ཀྱི་ིདྲིདོ་བརླགི་རྒྱུ་དང༌། 

ལུསེ་པོའི་ིདྲིོད་ཚེད་དམའི་རུ་འིགྲི་ོངེསེ་རེད། དྲིོད་ཚེད་དམའི་བོའི་ིནང་དུ་གིཟུགིསེ་

ཕུང་གིིསེ་རྫསེ་བསྒྱུར་བསྡུ་ལེན་ནུསེ་པ་དང་ལྡན་པ་བྱེེད་མ་ིཐུབ་པསེ་ང་ཚེ་ོའིཆོ་ིངེསེ་

རདེ། རྫསེ་བསྒྱུར་བསྡུ་ལནེ་ Metabolism ན་ིགིཟུགིསེ་པའོི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་བསྐྲུན་ཆོདེ་

ཁ་ཟིསེ་བསྟོེན་པའི་ིལམ་ལུགིསེ་ཤེིགི་ལ་ཟིེར། དེའི་ིཚེ་ེང་ཚེོསེ་གྲིང་མ་ོཚེོར་བ་ན་ང་

ཚེའོི་ིལུསེ་པ་ོའིདར་སེིགི་རྒྱགི་པ་དང༌། འིཁྱེགིསེ་འིབུར་ཐོོན་པ་ལ་སེོགིསེ་པའི་ིརྣམ་པ་

མངནོ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚེསོེ་སྡེདོ་སེ་དྲི་ོབའི་ིསེར་སྤེ་ོརྒྱུ་དང༌། གིསོེ་མཐུགི་པ་ོགྱིནོ་པ། ཡོང་

ན་ཚེ་ཐོབ་ཀྱི་ིཉ་ེའིཁརོ་དུ་སྡེདོ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིའིཚེ་ོབ་ཡུན་གིནསེ་དང་བགི་ཕེབ་འིདདོ་

པའི་ིཚེོར་ཤུགིསེ་འིདིའི་ིནང་ང་ཚེོསེ་གིཟུགིསེ་པོའི་ིདྲིོད་ཚེད་ལ་སྟོངསེ་འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུ་

རདེ། 
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ང་ཚེོའི་ིཁོར་ཡུགི་དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་ང་ཚེོའི་ིལུསེ་ཕུང་ནང་གི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་

ཀྱི་ིསྐོར་རྣམསེ་ཕྲ་ཕུང་དམིགིསེ་བསེལ་བ་སྟོ་ེགིནསེ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པའི་ིཕྲ་ཕུང་ Re-

ceptor Cell ཞིསེེ་པ་ལུསེ་ཕུང་ཐོམསེ་ཅད་ལ་ཁྱེབ་པ་དེསེ་ཤེེསེ་རྟེོགིསེ་ཐུབ། ཕྲ་ཕུང་

འིད་ིདགི་གི་ིལསེ་འིགིན་ན་ིཕྱི་ིགིཟུགིསེ་པོའི་ིརེགི་བྱེ་དང་འིཕྲད་པ་ད་ེཁྱེབ་པར་བྱེ་རྒྱུ་

ད་ེཡོིན། ད་ེལྟོ་བུ་གིཡོ་ོབའི་ིངར་ཤུགིསེ་ད་ེདབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་གིཞིན་ཏོ་ེདབང་རྩའི་ིཕྲ་

ཕུང་གིིསེ་ལུསེ་ཕུང་གི་ིདབང་རྩ་ལྟོ་ེབར་ཁྱེབ་པར་བྱེསེ་ཏོ་ེངར་སློང་བར་བྱེསེ། དབང་

རྩའིི་ལྟོེ་བར་ངར་ཤུགིསེ་དེ་ཚེོར་བ་མངོན་གྱུར་བའིི་ངོ་བོར་འིགྱུར་བར་བྱེསེ་ནསེ་

འིདོད་པ་དང་མ་ིའིདོད་པའི་ིབརྡ་ལན་འིོསེ་འིཚེམསེ་ཤེིགི་འིདེམ་རྒྱུ་རེད། རྣམ་འིགྱུར་

འིད་ིདགི་དབང་རྩའི་ིངར་ཤུགིསེ་གིསེར་པ་ཤེིགི་གི་ིརྣམ་པར་འིགྱུར་བར་བྱེསེ། ངར་

ཤུགིསེ་ད་ེདབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་གིཞིན་གྱི་ིབརྒྱུད་ལམ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་རང་ཉིད་དང་ཕེན་

གིནདོ་འིབྲལེ་བའི་ིལུསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་དབང་པ་ོདགི་ལ་ཁྱེབ་སྤེེལ་བྱེསེ།

གིོང་གི་ིབྱེ་བཞིགི་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་ཀྱི་ིའིགིན་འིཁྲ་ིན་ིདབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་

མ་དེར་ཐུགི་ཡོོད། དེའི་ིནང་ཀློད་པ་དང་སྒོལ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིརྩ་རྒྱུསེ་ཡོོད་ཅིང༌། སྔོ་མའི་ི

ནང་དབང་རྩ་དབུསེ་མ་ད་ེགིནསེ་ཡོོད། ཕྱི་ིམསེ་ཕྱིིའི་ིསྐུལ་རྫསེ་རྣམསེ་བསྡུ་ལནེ་བྱེསེ་

པ་དང༌། དེ་དགི་སྐུལ་སློང་བྱེེད་པ། བརྡ་ལན་སྤྲེོད་རྒྱུར་འིགིོ་འིཛུགིསེ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་ཉ་ེའིཁོར་བསེ་གིོང་དུ་སྨྲསེ་པའི་ིདབང་རྩ་དབུསེ་མ་ད་ེཕྲ་ཕུང་བསྡུ་

ལེན་པ་དང༌། རྣམ་འིགྱུར་འིབྱེིན་ནུསེ་ཀྱི་ིདབང་པ་ོ Efector Organ དགི་ལ་མཐུད་

པར་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ།

དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་གི་ིནང་གིསེེསེ་གིཉིསེ་ཡོོད་པའི་ིདང་པ་ོནི། དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མ་སྟོ་ེདེར་

ཀློད་པ་དང་སྒོལ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིརྩ་རྒྱུསེ་ཡོོད། དེའི་ིལསེ་འིགིན་ན་ིརྩ་རྡུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ལ་གིནསེ་ཚུལ་

འིབྱེརོ་བ་རྣམསེ་འིཁ་ོསྤྲེདོ་བྱེ་རྒྱུ་དང་བརྡ་ལན་བཀདོ་སྒྲིགིི་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཡོནི། གིཉསིེ་པ་ན།ི དབང་རྩའི་ིམ་
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༢༽ དབང་རྩའིི་ཕྲ་ཕུང༌། དབང་རྩའིི་མ་ལག་ནང་གི་མཐུད་མཚམས།

ལགི་ཕེལ་པ་སྟོེ། དེར་ལུསེ་ཀྱི་ིརྩ་ཕྲན་དང༌། རྩ་མདུད་གིཉིསེ་

ཡོོད། དབང་རྩའིི་མ་ལགི་ཕེལ་པ་ཡོང་རིགིསེ་གིཉིསེ་སུ་ཕྱིེ་

ཡོོད། རང་རྐྱེ་བའིི་དབང་རྩའིི་མ་ལགི་ནི་ང་ཚེོའིི་ཤེེསེ་པའིི་

བཀོད་ཁྱེབ་ལ་ལྟོོསེ་མ་ིདགིོསེ་པར་དབང་པོའི་ིམ་ལགི་གི་ིནང་

གིི་བྱེ་བཞིགི་ལ་དབང་སྒྱུར་བའིི་མ་ལགི་ཅིགི་ཡོིན། ཀློད་པ་

དང༌། ཀློད་གིཞུང་གི་ིདབང་རྩའི་ིམ་ལགི་ན་ིརེགི་པ་ལསེ་བྱུང་

བའིི་ཚེོར་བ་དགི་དབང་རྩའིི་མ་ལགི་དབུསེ་མར་ཁྱེབ་སྤེེལ་

བྱེདེ་པ་དང༌། ད་ེལསེ་བྱུང་བའི་ིབརྡ་ལན་རྣམསེ་ཤེསེེ་པ་བརྒྱུད་

ནསེ་རྣམ་འིགྱུར་འིབྱེིན་ནུསེ་ཀྱི་ིདབང་པ་ོལ་ཕྱིིར་སྤྲེོད་པའི་ིམ་

ལགི་ཅགིི་ཡོནི།
སྐུལ་རྫསེ་ Stimuli ད་ེཕྲ་ཕུང་བསྡུ་ལེན་པསེ་རྟེོགིསེ་པ་ན་དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་སྟོ་ེཤེེསེ་པའི་ིདབང་

རྩ་བརྒྱུད་ནསེ་སྐྱོདོ་པར་བྱེདེ། རྒྱུ་མཚེན་ན།ི དབང་རྩ་དསེེ་རགེི་ཚེརོ་དགི་དབང་རྩ་དབུསེ་མར་ཁྱེབ་

སྤེེལ་གིཏོོང་བར་བྱེེད། རྩ་དབུ་མ་དེའིི་

ནང་སྐུལ་རྫསེ་དེ་དགི་གིི་བརྡ་ལན་འིོསེ་

ཤེིང་འིཚེམསེ་པ་ཞིིགི་བཀོད་སྒྲིིགི་བྱེེད། 

ད་ེནསེ་བརྡ་ལན་ད་ེའིཁྲུལ་འིཁོར་དབང་

རྩའིི་ཕྲ་ཕུང་ Motor Neurons 
བརྒྱུད་ནསེ་རྣམ་འིགྱུར་འིབྱེིན་ནུསེ་ཀྱིི་

དབང་པ་ོལ་གིཏོངོ་བར་བྱེདེ།

༢༽ དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང༌། དབང་རྩའི་ིམ་ལག་ནང་ག་ིམཐུད་མཚམསེ།

         Neurons: Links in the Nervous System.

དབང་རྩའིི་མ་ལགི་ནི་སྤྱིིར་དབང་རྩའིི་སྦུབསེ་ཕྲན་ནམ་དབང་རྩའིི་ཕྲ་ཕུང་

དང༌། ཕྲ་ཕུང་གི་ིརོགིསེ་ཟླ་སྟོ་ེདབང་རྩ་དབུསེ་མར་བསྟོེན་པའི་ིསྐྱོ་ེདངོསེ་ཕུང་གྲུབ་
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གིཉིསེ་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། དབང་རྩའིི་ཕྲ་ཕུང་ནི་ཕྲ་ཕུང་དམིགིསེ་

བསེལ་བ་སྟོ་ེདེསེ་དབང་རྩའི་ིངར་ཤུགིསེ་སློང་བར་བྱེེད་ཅིང༌། གིཞིན་ལ་ཁྱེབ་སྤེེལ་

ཡོང་བྱེེད། ཕྲ་ཕུང་གི་ིརོགིསེ་ཟླ་སྐྱོ་ེདངོསེ་ཕུང་གྲུབ་དེསེ་དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་ལ་སྲུང་

སྐྱོབོ་དང༌། ནུསེ་ཤུགིསེ་བརྟེསེ་པར་བྱེདེ།

དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་ཞིེསེ་པ་ན་ིཕྲ་ཕུང་བྱེ་ེབྲགི་པ་ཞིིགི་སྟོེ། དེསེ་

ལུསེ་ཕུང་གི་ིཆོ་ཤེསེ་གིཅགིི་ནསེ་གིཞིན་དུ་གིནསེ་ཚུལ་སྡུད་པ་

དང༌། ཁྱེབ་སྤེེལ་བྱེེད། དེ་ཡོང་དབང་རྩའིི་ངར་ཤུགིསེ་སེམ། 

དབང་རྩའིི་སྐུལ་འིདེད་ཀྱིི་ནུསེ་པ་ Nerve Impulse 

བརྒྱུད་ནསེ་སྤེེལ་བར་བྱེེད། དབང་རྩའི་ིསྐུལ་འིདེད་ཀྱི་ིནུསེ་པ་

ཞིེསེ་པ་ན་ིབ་ཚཱའི་ིསྐྱོ་ིམོའི་ིཕྱི་ིདང་ནང་གི་ིགླེོགི་རྫསེ་བསྒྱུར་བའི་ི

རང་བཞིནི་དང་འིདྲི་བར་གི་ོཆོོགི་པ་ཡོནི།

དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་ལ་དབང་རྩའི་ིམ་སྒྲིོམ་ཞིིགི་ཡོོད་ཅིང༌། རྩ་བའི་ིམ་སྒྲིོམ་ད་ེ

ལསེ་ཌན་ཌ་ིརེཊི་དང༌། ཨེེགི་སེན་ཞིེསེ་པའི་ིདབང་རྩའི་ིརྒྱུསེ་ཐོགི་གིཉིསེ་གྱིེསེ་ཡོོད། 

ཨེགེི་སེན་ཁ་ཤེསེ་ལ་རང་ཉདི་ཀྱི་ིརྩ་བའི་ིགིཞུང་རྟེ་ད་ེལསེ་གྱིསེེ་པའི་ིཡོན་ལགི་ཡོདོ་པ་

མ་ཟིད། ཡོན་ལགི་འིད་ིདགི་དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ་ཨེེགི་སེན་གྱི་ིམཐོའི་སྣ་ེད་ེདགི་ལ་ཡོང་

ཉངི་ལགི་མང་པ་ོརྒྱསེ་ནསེ་ཌན་ཌ་ིརཊེི་རྒྱུསེ་ཐོགི་གིམ། དབང་རྩ་གིཞིན་གྱི་ིཕྲ་ཕུང་མ་

སྒྲིམོ་མམ། ཤེ་ཤེདེ་དམ། ནང་རལོ་གྱི་ིདབང་པ་ོདགི་ལ་ཡོང་མཐུད་སྦྲེེལ་བྱེདེ།

དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་ནང་དབང་རྩའི་ིམ་སྒྲིོམ་ Cell Body ཡོོད་ཅིང་ད་ེལསེ་

དབང་རྩའི་ིརྒྱུསེ་ཐོགི་གིཉསིེ་སུ་གྱིསེེ་ཡོདོ་པསེ་ Axon ཨེགེི་སེན་ཟིརེ་བ་ན་ིཕྲ་ཕུང་མ་

སྒྲིོམ་ད་ེལསེ་ངར་ཤུགིསེ་སྐྲུན་པར་བྱེེད་པ་དང༌། Dendrite ཌན་ཌ་ིརེཊི་ཟིེར་བ་ན་ིཕྲ་
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༢༽ དབང་རྩའིི་ཕྲ་ཕུང༌། དབང་རྩའིི་མ་ལག་ནང་གི་མཐུད་མཚམས།

ཕུང་མ་སྒྲིམོ་ལ་བརྡ་འིཕྲནི་གིཏོངོ་བར་བྱེདེ་པའི་ིཕྲ་ཕུང་གི་ིཆོ་ཤེསེ་ཤེགིི་ཡོནི།

དབང་རྩའི་ིཡོན་ལགི་ཕྲ་མ་ོཌན་ཌ་ིརེཊི་ Dendrite ན་ིདབང་རྩའི་ིངར་ཤུགིསེ་

དགི་ཕྲ་ཕུང་མ་སྒྲིོམ་ལ་འིབྱེོར་བའིི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིིགི་ཡོིན། དེ་དགི་ནི་སྤྱིིར་ཐུང་ངུ་

དང༌། ངོསེ་གིཞི་ིརྒྱ་ཆོེན་པ་ོཞིིགི་ཡོིན་ཞིིང༌། ད་ེདགི་གི་ིསྣ་ེམ་ོན་ིཤེིང་སྡེོང་གི་ིཡོན་ལགི་

དང་འིདྲི་བ་ཡོིན། དབང་རྩའི་ིཡོན་ལགི་ཨེེགི་སེན་ན་ིདབང་རྩའི་ིམ་སྒྲིོམ་ནསེ་དབང་རྩ་

གིཞིན་ནམ་དབང་པོའི་ིཆོ་ཤེསེ་གིཞིན་ལ་དབང་རྩའི་ིངར་ཤུགིསེ་དགི་འིཕེ་ོབར་བྱེེད་

པའི་ིབརྒྱུད་ལམ་ཞིིགི་ཡོིན། སྤྱིིར་བཏོང་ད་ེན་ིཌན་ཌ་ིརེཊི་ལསེ་ངོསེ་ནར་མ་ོཞིིགི་ཡོོད་

པ་དང༌། དེའི་ིཞིེང་ཚེད་ཡོང་ཧ་ལམ་ཆོ་སྙོམསེ་སུ་ཡོོད། དེའི་ིརིང་ཚེད་འིདྲི་མིན་སྣ་

ཚེོགིསེ་ཡོདོ་ཅངི༌། ད་ེཡོང་ཨེནི་ཅ་ིཁ་ཤེསེ་ཡོདོ་པ་ནསེ་ཕུ་ཀྲུ་གིཅིགི་བར་དུ་ཡོདོ།

ཨེེགི་སེན་ཁ་ཤེསེ་ན་ིམཡོ་ེལིན་ Myelin ཟིེར་བའི་ིདབང་རྩའི་ིཤུན་པ་དཀར་

པསོེ་གིཡོགོིསེ་ནསེ་སྲུང་སྐྱོབོ་བྱེསེ་ཡོདོ། དབང་རྩའི་ིཤུན་དཀར་ད་ེན་ིདབང་རྩའི་ིཐོགི་

རན་དགི་ལ་བསྐོར་བའི་ིཕྲ་ཕུང་བྱེ་ེབྲགི་པ་ Schwann Cells ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། 

ཤུན་པ་འིདི་ནི་བར་མ་ཆོད་པའིི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིིགི་མིན་པར་དེ་ལ་རན་ཝིིར་ Ranvier 

མཐུད་མཚེམསེ་ཀྱིིསེ་བར་བར་དུ་མཐུད་ནསེ་ཡོདོ།

དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་གི་ིཁ་དོགི་སྐྱོ་བ་ོཡོིན་ཀྱིང༌། མཡོ་ེལིན་ན་ིད་ེལསེ་ལྡོགི་སྟོ་ེ

མདོགི་དཀར་ཤེསེ་ཆོ་ེབ་ཞིིགི་ཡོིན། རྒྱུ་མཚེན་འིད་ིལ་བརྟེེན་ནསེ་དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་

གིནསེ་པའི་ིདབང་རྩའི་ིམ་ལགི་གི་ིཆོ་ཤེསེ་དགི་ལ་སྐྱོ་རྫསེ་ Grey Matter ཟིརེ་བ་དང༌། 

ཡོང་མཡོ་ེལིན་ཤུན་པསེ་གིཡོོགིསེ་པའི་ིདབང་རྩའི་ིཐོགི་རན་ Nerve Fibers གྱིིསེ་

ཁྱེབ་པའི་ིཆོ་ཤེསེ་ད་ེདགི་ལ་དཀར་རྫསེ་ White Matter ཟིརེ་བ་ཡོནི།

དབང་རྩའིི་ཕྲ་ཕུང་དགི་ཕེན་ཚུན་མཐུད་སྦྱོོར་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་རྙིོགི་



དབང་རྩའིི་མ་ལག

16

འིཛིང་ཆོ་ེབའི་ིདྲི་བ་བཟིོསེ་པ་ཡོིན། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་འིད་ིན་ིཁམ་པིའུ་ཊིར་༼རྩིསེ་འིཕྲུལ་

ལམ་རིགི་མཛོད་འིཕྲུལ་སྤྱིད།༽ནང་གི་ིམཐུད་ཁ་སྒྱུར་བྱེེད་འིཕྲུལ་ཆོསེ་སེམ་གླེོགི་གི་ི

རྒྱུ་ལམ་ཞིིགི་དང་འིདྲི་བར་ངོསེ་འིཛིན་བྱེསེ་ན་འིགྲིིགི འིད་ིབརྒྱུད་ནསེ་ལུསེ་ཕུང་གི་ི

ཆོ་ཤེསེ་གིཅིགི་ནསེ་གིཞིན་དུ་བརྡ་འིཕྲནི་སྐྱོོད་པར་བྱེདེ་པ་ཡོནི། 

དབང་རྩ་ཞིེསེ་པ་ནི་

དབང་རྩའིི་ཐོགི་རན་མང་པོ་

འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་

ཡོནི་པ་དང༌། ད་ེཡོང་ཤེ་ཁྲགི་

སྦྲེེལ་བྱེེད་ཕྲ་ཕུང་ Connec-

tive Tissue ནང་དུ་བཏུམསེ་

ཏོེ་ཡོོད། དེསེ་དབང་རྩ་དེ་

དགི་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། 

དེ་དགི་བརྒྱུད་ནསེ་ཁྲགི་རྩ་

རྒྱུགི་པར་བྱེདེ།

དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་ཕེལ་པའི་ིངོསེ་སུ་མཐུད་པའི་ིསྒོལ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིདབང་རྩ་ཆོ་སེ་ོགིཅིགི་ཡོདོ།

ལུསེ་ཀྱིི་ཆོ་ཤེསེ་ན་གིནསེ་པའིི་གིནསེ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ཆོ་ཤེསེ་ནསེ་དབང་

རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མ་དེར་ལུསེ་ཀྱི་ིངར་ཤུགིསེ་སྤེ་ོབར་བྱེེད་པའི་ིདབང་རྩ་ལ་ཚེོར་

ཤེེསེ་སེམ་དབང་ཤེེསེ་ Sensory or afferent nerve ཞིེསེ་ཟིེར། ཡོང་དབང་རྩ་གིང་

ཞིིགི ལུསེ་ཀྱིི་ངར་ཤུགིསེ་དེ་དབང་རྩ་དབུསེ་མ་ནསེ་འིབྲསེ་བུ་རྣམ་འིགྱུར་འིབྱེིན་

ནུསེ་ཀྱི་ིདབང་པོའི་ིབར་དུ་འིཁྱེེར་བར་བྱེེད་པ་ད་ེལ་འིཕྲུལ་འིཁོར་དབང་རྩའིམ་ནང་
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༣༽ དབང་རྩའིི་མ་ལག་དབུས་མ། 

ནསེ་ཕྱིིར་འིདྲིནེ་བྱེདེ་ཀྱི་ིརྩ་རྒྱུན་ Motor or efferent nerves ཞིསེེ་ཟིརེ། ད་ེལྟོ་བུ་ཚེརོ་

ཤེེསེ་ཀྱིི་ཐོགི་རན་དང༌། འིཕྲུལ་འིཁོར་ཤེེསེ་པའིི་ཐོགི་རན་གིཉིསེ་ཀ་དང་ལྡན་པའིི་

དབང་རྩ་ལ་དབང་རྩ་འིདྲིསེེ་མ་ཞིེསེ་ཟིརེ།

དབང་རྩ་ཐོགི་རན་ད་ེདགི་གི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་དང་གིནསེ་ཀྱི་ིཁྱེད་པར་ལ་ལྟོོསེ་

ནསེ་རིགིསེ་གིཉིསེ་སུ་དབྱེ་ེཆོོགི ད་ེཡོང་ཀློད་རུསེ་ཀྱི་ིདབང་རྩ་ Cranial nerves དང༌། 

སྒོལ་ཚེགིིསེ་ཀྱི་ིདབང་རྩ་ Spinal nerves སྟོ་ེགིཉསིེ་ཡོནི། ཀློད་རུསེ་ཀྱི་ིདབང་རྩ་ལ་ཆོ་

བཅུ་གིཉིསེ་ཡོོད་ཅིང༌། ད་ེདགི་ཀློད་པ་ནསེ་བྱུང་བ་དང༌། ཡོང་དབང་རྩ་གིཅིགི་སྙིང་

དང་ཁོགི་སྨད་དུ་འིཐོེན་པ་མ་གིཏོོགིསེ་ལྷགི་མ་རྣམསེ་མགི་ོནང་གི་ིདབང་པ་ོམ་ིའིདྲི་བ་

ལ་འིཐོེན་ཡོོད། སྒོལ་ཚེིགིསེ་ཀྱིི་དབང་རྩ་ནི་སྒོལ་ཚེིགིསེ་ལསེ་བྱུང་བ་ཡོིན་པསེ་

རགིིསེ་མ་ིའིདྲི་བ་མང་པ་ོཡོདོ། ད་ེལ་དབང་རྩ་ཆོ་སེ་ོགིཉིསེ་ཡོདོ། 

༣༽ དབང་རྩའི་ིམ་ལག་དབུསེ་མ། 

The Central Nervous System

དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མའི་ིནང་ཀློད་པ་དང༌། ད་ེབཞིནི་ཀློད་ཆུང་ངམ་ཀློད་

པའི་ིརྒྱབ་མ་སྟོ་ེ Cerebellum ཀློད་འིགོི་ཏུ་ཆོགིསེ་པའི་ིཀློད་པའི་ིཆོ་ཤེསེ་ཆུང་བ། ཀློད་

གིཞུངསེ། སྒོལ་རྣགི་ Spinal Chord བཅསེ་ལྡན་ཡོདོ། དསེེ་ལུསེ་ཕུང་གི་ིཆོ་ཤེསེ་འིདྲི་

མིན་གྱི་ིབྱེ་བ་ལ་སྟོངསེ་འིཛིན་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེན་ིནང་ཤེེསེ་པའི་ིབྱེ་བ་གིལ་ཆོེན་དགི་

འིགྲུབ་པའི་ིགིཞི་ིཡོང་ཡོིན། དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མ་འིད་ིཤེིན་ཏུ་གིལ་གིནད་ཆོ་ེ

བར་བརྟེེན་ད་ེན་ིསྲུང་སྐྱོོབ་དམ་པོསེ་བཅིངསེ་ཡོོད། ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་རུསེ་སྒྲིོམ་ཆོེན་པོའི་ི

བཀོད་པསེ་བཀབ་ཡོོད། ཀློད་པ་ན་ིཀ་པཱ་ལིའི་ི Cranial Cavity ཀློད་ཁོགི་ནང་དུ་



དབང་རྩའིི་མ་ལག
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ཆོགིསེ་ཡོོད་ཅིང༌། སྒོལ་རྣགི་ན་ིསྒོལ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིཕྲེང་བསེ་སྲུང་སྐྱོོབ་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེེན་

ནསེ་ལུསེ་པའོི་ིཐོད་ཀར་འིགྲིངེསེ་ཏོ་ེཡོདོ།

དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མ་ན་ིམ་ེནིང་གྷེེསེ་ི Meninges ཟིེར་བའི་ིསྐྱོ་ིམོསེ་

ཀྱིང་བཏུམསེ་ཡོོད། སྐྱོ་ིམ་ོདེསེ་ཀློད་པ་དང༌། སྒོལ་རྣགི་གི་ིཕུང་གྲུབ་དགི་ཁྲགི་ནང་

འིདྲིེསེ་པའི་ིགིནོད་ཚེབསེ་ཆོ་ེབའི་ིརྫསེ་ངན་ལསེ་སྐྱོོབ་པར་བྱེེད། མ་ེནིང་གྷེེསེ་ིཡོིསེ་ཆུ་

ཚེགིསེ་དང་འིདྲི་བའི་ིབྱེེད་ལསེ་བརྩམསེ་ཤེིང༌། དེསེ་དགིོསེ་འིཁ་ོཅན་གྱི་ིརྫསེ་ཁ་ོན་

ནང་དུ་འིཇུགི་པར་བྱེེད། ཀློད་ནད་བཅོསེ་བྱེེད་ཀྱིི་སྨན་དགི་ནི་བཀགི་རྒྱ་འིདི་དགི་

བརྟེལོ་ཆོདེ་ལ་དམིགིསེ་ནསེ་བཟིསོེ་པ་ཤེ་སྟོགི་ཡོནི།

མ་ེནངི་གྷེེསེ་ིསྐྱོ་ིམ་ོལ་རམི་པ་གིསུམ་ཡོདོ། ད་ེཡོང་སྒོལ་རྣགི་ནང་ཤུན་ Dura 

Mater དང༌། ཨེ་ེརགེི་ན་ོཡོཀིྲ་ིསྐྱོ་ིམ།ོ Arachnoid Membrane སྒོལ་རྣགི་བར་ཤུན་ Pia 

Mater བཅསེ་རེད། མ་ེནིང་གྷེེསེ་ིསྐྱོ་ིམ་ོནང་དུ་གིཤེེར་ཁུ་ཞིིགི་རྒྱུགི་བཞིིན་ཡོོད་ཅིང༌། 

དེསེ་ལུསེ་ཀྱི་ིགླེ་ོབུར་གིཡོ་ོའིགུལ་གྱི་ིབྱེ་བ་དགི་འིཛིན་པར་བྱེེད། འིད་ིལ་ཀློད་པ་དང་

ཀློད་གིཞུངསེ་ཀྱི་ིགིཤེེར་ཁུ་ Cerebrospinal liquid ཞིེསེ་བརྗོོད་ཅིང༌། དེསེ་སྟོོབསེ་

བསྐྱོདེ་ཀྱི་ིབྱེ་བ་ཡོང་སྒྲུབ་པར་བྱེདེ། གིང་ཡོནི་ཟིརེ་ན་དའེི་ིནང་བཅུད་རྫསེ་ཧ་ཅང་མང་

པ་ོཡོོད། ཀློད་པ་ལ་ཀློད་གིཞུངསེ་ཀྱི་ིགིཤེེར་ཁུ་དང་མཉམ་པའི་ིལྗོིད་ཚེད་ཡོོད་པའི་ི

རྐྱེེན་གྱིིསེ་ད་ེགིཤེེར་ཁུའི་ིནང་དུ་འིཁྱེིལ་ནསེ་ཡོོད། ཁྱེེད་ཀྱི་ིམགི་ོལ་ཁུ་ཚུར་ཕེོགི་པ་ན་

གིཤེརེ་ཁུ་དསེེ་ཕེགོི་ཤུགིསེ་འིཛནི་པར་བྱེདེ་ཅངི་ཀློད་པ་ད་ེཕེར་ཚུར་གིཡོ་ོའིགུལ་བྱེདེ་

པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་དེའི་ིཆོ་ཤེསེ་ལ་ཉམསེ་ཉེསེ་ཕེོགི་གི་ིམེད། ཀློད་གིཞུངསེ་ཀྱི་ིགིཤེེར་ཁུ་

དགི་ཀ་པ་ལའིི་ིམ་གིཞི་ིའིགོི་ཆོ་ཚེང་མ་ཁབེསེ་པའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱིསིེ་དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་

གི་ིཆོ་ཤེསེ་འིད་ིལ་རྨོསེ་སྐྱོནོ་ཕེོགི་པའི་ིཉནེ་ཧ་ཅང་ཆོ།ེ
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༤༽ ཀླད་པ། དབང་རྩའིི་མ་ལག་གི་གཙོོ་བོ།

ཀློད་པ་དང་སྒོལ་བའིི་ཚེིགིསེ་ཕྲེང་དགི་དབང་རྩའིི་ཐོགི་རན་ལསེ་གྲུབ་པའིི་

དཀར་རྫསེ་དང༌། དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་ལསེ་གྲུབ་པའི་ིསྐྱོ་རྫསེ་གིཉིསེ་འིདུསེ་པ་ལསེ་

གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། སྤྱིིར་ཀློད་པའི་ིནང་དུ་སྐྱོ་རྫསེ་ན་ིཕྱི་ིརིམ་གྱི་ིནང་དུ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་

པ་དང༌། སྒོལ་རྣགི་གི་ིནང་དུ་སྐྱོ་རྫསེ་ན་ིལྟོ་ེབར་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་ལ་ད་ེཡོང་ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་

དཀར་རྫསེ་ཀྱིིསེ་མཐོའི་བསྐརོ་ནསེ་ཡོདོ།

དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མ་ན་ིཀློད་པ་དང་། ཀློ ད་པ་

རྒྱབ་མ། ཀློ ད་གིཞུངསེ། སྒོལ་རྣགི་བཅསེ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཡོནི། ཀློ 

ད་པའིི་བྱེེད་ལསེ་ནི། ལུསེ་ཀྱིི་ཆོ་ཤེསེ་ཡོོངསེ་ཀྱིི་གིནསེ་ཚུལ་

འིཛིན་པ་དང་། དཔྱོད་པར་བྱེེད་པ་དང། རྣམ་འིགྱུར་ཐོོན་དུ་

འིཇུགི་པར་བྱེེད་ནསེ་སྒོལ་རྣགི་གི་ིཆོ་ཤེསེ་སུ་གིཏོོང་བར་བྱེེད་པ་

ད་ེཡོནི།

༤༽ ཀླད་པ། དབང་རྩའི་ིམ་ལག་ག་ིགཙོ་ོབ།ོ

ང་ཚེོསེ་མཐོོང་བ་བཞིིན་ཀློད་པ་ན་ིདབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མའི་ིསྟོོད་ཀྱི་ིཆོ་

དང༌། ད་ེཡོང་ཀློད་ཁྱེིམ་གྱི་ིནང་དུ་ཆོགིསེ་ཡོོད། དབང་རྩ་གིཙ་ོབ་ོདེསེ་ཤེེསེ་ཚེོར་དང་

ལུསེ་པོའི་ིརྣམ་འིགྱུར་གིཉིསེ་མཚེམསེ་སྦྱོོར་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད། སྤྱིིར་ཀློད་པའིི་ནང་

གིསེེསེ་ལ་ཀློད་ཆོེན་ནམ་ཀློད་པའི་ིམདུན་མ་དང༌། ཀློད་ཆུང་ངམ་ཀློད་པའི་ིརྒྱབ་མ། 

ཀློད་གིཞུངསེ་བཅསེ་སུ་དབྱེ་ེཆོོགི

ཀློད་པའི་ིམདུན་མ་ Cerebrum ན་ིཀློད་པའི་ིཆོ་ཤེསེ་ཆོ་ེཤེོསེ་ད་ེཡོིན། ད་ེལ་
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གིཡོསེ་གིཡོནོ་གྱི་ིཕྱིགོིསེ་གིཉསིེ་ཡོདོ་ཅངི༌། ད་ེགིཉསིེ་གིཞུང་ཐོགིི་ཅན་གྱི་ིགིསེ་སྲུབསེ་

ཀྱིིསེ་མཚེམསེ་ཕྱི་ེཡོོད། ཕྱིོགིསེ་གིཉིསེ་པ་ོའིད་ིདགི་དབང་རྩའི་ིཐོགི་རན་རིམ་པ་དུ་མ་

དང་ལྡན་པའི་ི ཁོར་པསེ་ི ཁ་ེལ་ོསེམ་ Corpus Callosum ཞིེསེ་པསེ་ནང་ཕེན་ཚུན་

མཐུད་མཚེམསེ་སྦྱོར་ཡོོད། ཀློད་པའི་ིཕྱིི་ངོསེ་སུ་ལྟོེབ་རྩེགི་གི་ིརིམ་པ་མང་པ་ོཡོོད་

ཅིང༌། གིསེ་སྲུབསེ་ཀྱིིསེ་ཤེ་ལྷེབ་འིད་ིདགི་སེ་ོསེོར་ཕྱི་ེབ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་མངོན་གིསེལ་

དདོ་པ་ོཡོདོ། ཤེ་ལྷབེ་ཡོངོསེ་རྫགོིསེ་ལ་རང་རང་གི་ིབྱེ་བ་མ་ིའིདྲི་བ་ཡོོད།

ཀློད་པའི་ིཕྱི་ིམཐོའི་ངོསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་ལ་ཀློད་རྒྱ་ Cerebral Cortex ཟིེར་ཞིིང༌། 

དེར་སྐྱོ་རྫསེ་ཡོོད། འིད་ིན་ིགིང་ཟིགི་ཞིིགི་གི་ིརྙིོགི་འིཛིང་ཆོ་ེབའི་ིབརྡ་འིཕྲིན་མང་ཆོ་ེབ་

འིགྲིེམ་སྤེེལ་བྱེེད་ཡུལ་དང༌། དབང་ཤེེསེ་དགི་མངོན་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱེ་ཡུལ་ཞིིགི་ཡོིན། 

དྲིན་ཤེེསེ་དང་ཤེེསེ་རབ། རྣམ་ཤེེསེ་རྣམསེ་ཀློད་རྒྱ་དེར་གིནསེ་ཡོོད། ཀློད་རྒྱ་འིདིའི་ི

འིོགི་ཏུ་ཀློད་པའི་ིདཀར་རྫསེ་ཆོགིསེ་ཡོོད་པ་དེར་སྐྱོ་རྫསེ་འིདུསེ་པའི་ིཕུང་པ་ོསྟོ་ེདབང་

རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་སྐྱོ་བ་ོཞིེསེ་པ་ཆོགིསེ་ཡོོད། དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་སྐྱོ་བ་ོའིད་ིདགི་འིདུསེ་པའི་ི

ཚེོགིསེ་པ་གིལ་ཆོ་ེཤེསོེ་ཤེགིི་ན་ི ཧཡོ་ེཔ་ོཐོ་ལ་མསེ་ི Hypothalamus ཡོནི་ཞིངི༌། དརེ་

ཕེོ་མོའི་ིསྐུལ་རྫསེ་མ་ལགི་ Hormonal System ལ་སྟོངསེ་འིཛིན་བྱེེད་རྒྱུའིི་ལསེ་

འིགིན་ཡོདོ།

ཀློད་པའི་ིརྒྱབ་མ་ Cerebellum ན་ིཀློད་པའི་ིམདུན་མའི་ིའིོགི་ད་ེགི་རང་དུ་

ཆོགིསེ་པའི་ིསྐྱོ་རྫསེ་ཕུང་པ་ོཞིིགི་ཡོནི། ད་ེན་ིཟུར་ཕྱིོགིསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་གིཉིསེ་ལསེ་གྲུབ་

པ་ཡོིན། ད་ེཡོང་ཀློད་རྒྱབ་ཀྱི་ིཁམསེ་དང༌། ཝིར་མིསེ་ི Vermis སྟོ་ེཀློད་རྒྱབ་ཀྱི་ིབར་

མཚེམསེ་ཀྱི་ིཆོ་གིཉིསེ་ཡོིན། ཝིར་མིསེ་ིཡོསིེ་རང་འིགུལ་གྱིིསེ་ལུསེ་པོའི་ིགིཡོ་ོའིགུལ་

གྱི་ིབྱེ་བཞིགི་སྣ་མིན་ནང་འིཛུལ་བ་དང༌། གིཟུགིསེ་པོའི་ིལྗོིད་སྙོམ་དང༌། ཤེ་རྒྱུསེ་ཀྱི་ི
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༤༽ ཀླད་པ། དབང་རྩའིི་མ་ལག་གི་གཙོོ་བོ།

གིཡོ་ོའིགུལ་ལ་སྟོངསེ་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ལསེ་སྒོ་ོའིད་ིདགི་བྱེེད་པའི་ིཆོེད་དེསེ་

ལུསེ་པའོི་ིཆོ་ཤེསེ་མ་ིའིདྲི་བ་གིཞིན་དང༌། ཀློད་རྒྱའི་ིདབང་རྩ་ཐོགི་རན་ནསེ་བརྡ་འིཕྲནི་

འིབྱེརོ་དགིོསེ།

ཀློད་གིཞུངསེ་ Cerebral Stem ན་ིཀློད་གིཞུངསེ་ཀྱི་ིབར་ཆོ་ Midbrain དང༌། 

པོནྶེ་ིསྟོ་ེ Pons ཀློད་པའི་ིགིཞུང་རྟེ་སྨད་ཆོ་དང་ཀློད་པའི་ིབར་ཆོ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིམཚེམསེ་

སྦྱོརོ་གྱི་ིསྨད་ཆོ། མ་ེསྒྲུ་ལ་ ཨེ་ོལངོ་གྷེ་ཊི་ Medulla oblongata སྟོ་ེཀློད་པའི་ིགིཞུང་རྟེ་

སྨད་ཆོ་གིསུམ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོནི། ད་ེན་ིདབང་རྩའི་ིཐོགི་རན་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་

པའི་ིདབང་གིིསེ་ཀློད་རྒྱབ་དང་སྦྲེེལ་ཏོ་ེགིནསེ་ཡོོད། དབང་རྩ་དབུསེ་མ་འིད་ིདགི་ལ་

ཁྱེད་ཆོོསེ་གིཅིགི་མཚུངསེ་ཤེིགི་ཡོོད་པ་ནི། ད་ེདགི་གི་ིཕྱི་ིརིམ་ན་དཀར་རྫསེ་དང༌། 

ངོསེ་ཚེང་མར་སྐྱོ་རྫསེ་སྲོབ་མོསེ་གྲིམ་ཏོ་ེགིནསེ་ཡོོད། ཀློད་པའི་ིགིཞུང་རྟེའི་ིནང་དུ་

ཡོང་དྲི་བ་འིདྲི་བའི་ིབཟི་ོབཀོད་ཡོོད་ཅིང༌། ད་ེཡོང་སྐྱོ་བ་ོདང་དཀར་རྫསེ་མཉམ་སྦྱོོར་

བྱེསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། ཀློད་གིཞུངསེ་ཀྱི་ིབཟི་ོབཀོད་འིདིསེ་གིཡོ་ོའིགུལ་གྱི་ིབྱེ་བཞིགི་ལ་

འིགིལ་འིདུ་ཅན་གྱི་ིཤུགིསེ་རྐྱེེན་སྟོེར་བཞིིན་ཡོོད། དེསེ་ལུསེ་པོར་ངར་ཤུགིསེ་སློང་བ་

དང༌། བཀགི་འིགིགོི་གིཉིསེ་ཀ་བྱེདེ་ཐུབ་པ་ཡོནི།
ཀློད་པ་འིདི་རིམ་པ་གིཉིསེ་ལསེ་གྲུབ་པ་

དང༌། ད་ེགིཉིསེ་ཡོང་དབང་རྩའི་ིཐོགི་རན་ 

ཁརོ་པསེ་ི ཁ་ེལ་ོསེམ་ Corpus Cal-
losum གྱིིསེ་མཉམ་དུ་སྦྱོོར་བར་བྱེེད། 

འིོགི་ཏུ་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ཀློད་ཆུང་ངམ་ཀློད་རྒྱབ་

སྟོེ་ལུསེ་པོའི་ིགིཡོ་ོའིགུལ་ལ་མཐུན་སྦྱོོར་

ལ་དགིོསེ་འིཁ་ོཆོ་ེབའི་ིདབང་རྩ་དབུསེ་མ་

མཐོོང་ཐུབ་པ་དང༌། དེ་བཞིིན་དུ་ཀློད་གིཞུངསེ་ཀྱིི་བར་ཆོ་དང༌། པོནྶེི་སྟོེ་ཀློད་མཚེམསེ། ཀློད་

གིཞུངསེ་སྨད་ཆོ་བཅསེ་དབང་རྩ་དབུསེ་མ་དང་ལྡན་པ་ད་ེཡོང་མཐོངོ་ཐུབ་པ་ཡོནི།
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ཀློད་རྒྱབ་ཀྱིི་ངོསེ་ནི་ཤུར་ཁ་འིདྲི་མིན་གྱིིསེ་དབྱེེ་

མཚེམསེ་བཅད་ཡོོད། ཤུར་ཁ་དེ་དགི་ ཝིར་མིསེི་

ཀློད་ཆུང་གི་ིབར་མཚེམསེ་ཤེ་ལེབ་ཆོ་དང་ཐོད་ཀར་

ལངསེ་ཏོ་ེགིནསེ་པ་མ་ཟིད། ད་ེདགི་གིིསེ་ཀློད་རྒྱབ་

ཕྱིེད་གི་ོལ་གིཏུམསེ་ཡོོད། ཀློད་རྒྱབ་ཀྱི་ིགིཞུང་ཤེགི་

ངོསེ་སུ་སྐྱོ་རྫསེ་སེམ་ཀློད་རྒྱ་དང༌། དཀར་རྫསེ་

བཅསེ་མཐོོང་ཐུབ། ཀློད་རྒྱབ་ཀྱི་ིབཟི་ོལྟོ་ན་ིཤེིང་སྡེོང་

ཡོལ་གི་དང་འིདྲི་བ་དང༌། དེསེ་ལསེ་དོན་གིལ་ཆོེར་

བྱེེད་པའི་ིཆོ་ནསེ་ད་ེལ་ཚེ་ེསྲོོགི་གི་ིསྡེོང་པ་ོཞིེསེ་བརྗོོད་

པ་ཡོནི།

༥༽ སྒལ་རྣག་གམ། སྒལ་ཚགིསེ།

སྒོལ་རྣགི་གིིསེ་དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་དབུསེ་མ་དང་གིཟུགིསེ་ཕུང་གིཉིསེ་བར་

གྱི་ིའིབྲེལ་བའི་ིབརྒྱུད་ལམ་བྱེེད། འིད་ིན་ིམདོང་མོའི་ིདབྱེིབསེ་ཅན་གྱི་ིདཀྱུསེ་ཚེད་རིང་

བ་ཞིིགི་ཡོིན་པ་དང༌། དེསེ་ཀློད་གིཞུངསེ་མཐོིལ་ནསེ་མཁལ་འིགྲིམ་གྱི་ིསྒོལ་ཚེིགིསེ་

བར་བསྣར་ཡོདོ། ད་ེཡོང་སྒོལ་ཚེགིིསེ་ཕྲངེ་བའི་ིནང་ངསོེ་སུ་འིཁལེ་ཡོདོ། སྐྱོ་ེབ་ོརྒོན་པ་

ཞིགིི་ཡོནི་ན་དའེི་ིརངི་ཚེད་ཕུ་ཀྲུ་གིཅིགི་དང་ཕྱིདེ་ཀ་ཙམ་ཡོདོ།

སྒོལ་རྣགི་ན་ིདུམ་བུ་ ༣༡ ལ་བགིོསེ་ཡོདོ། སྐའེི་ིརུསེ་ཚེགིིསེ་བརྒྱད་ Cervi-

cal སྒོལ་གིཞུང་གི་ིཚེགིིསེ་བཅུ་གིཉིསེ་ Dorsal མཁལ་མའི་ིརུསེ་ཚེིགིསེ་ལྔ་ Lum-

bar ཚེངསེ་ཚེིགིསེ་ལྔ་ Sacral དཔྱ་ིམགིའོི་ིལྷུ་ཚེིགིསེ་གིཅིགི་ Coxygeal བཅསེ་རདེ། 

དབང་རྩ་ཆོ་གིཅིགི་གིིསེ་ཚེིགིསེ་ཆོ་རེའི་ིཕྱི་ིརོལ་དང༌། སྒོལ་ཚེིགིསེ་གིཉིསེ་བར་གྱི་ི

སྟོངོ་ཆོ་བརྒྱུད་ད་ེབསྣར་ཡོདོ།

སྒོལ་རྣགི་ནང་གི་ིའིཕྲེད་ཀྱི་ིབཅད་ཁ་དེར་ཀློད་པའི་ིགིཞུང་རྟེ་སྨད་ཆོ་ན་སྒོོང་
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༥༽ སྒལ་རྣག་གམ། སྒལ་ཚིགས།

དབྱེིབསེ་ཅན་གྱི་ིངོསེ་ཤེིགི་ཡོོད། ངོསེ་དེའི་ིརྒྱབ་ཕྱིོགིསེ་ན་ཀོང་ཀོང་ཆུང་ཆུང་ཞིིགི་

ཡོདོ་པ་དང༌། མདུན་ངསོེ་ན་ཀངོ་ཀངོ་ཆོ་ེབ་ཞིགིི་ཡོདོ་པ་དསེེ་གིསེ་སྲུབསེ་ཤེགིི་བཟིསོེ་

ཡོདོ། སྒོལ་རྣགི་གི་ིཕྱི་ིངསོེ་ན་ིདཀར་རྫསེ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོནི་པ་དང༌། དའེི་ིདཀྱིལི་

དུ་སྐྱོ་རྫསེ་ཆོགིསེ་ཡོོད། དཀར་རྫསེ་དེསེ་གླེོགི་གི་ིརྒྱུ་ལམ་ཆོེན་པ་ོདང་འིདྲི་བར་ལསེ་

ཀ་རྩོམ་བཞིིན་ཡོོད། དེའིི་བརྒྱུད་ནསེ་དབང་རྩའིི་སྐུལ་སློང་དེ་ཀློད་པའིི་ཕྱིོགིསེ་ལ་

གིཏོོང་ལེན་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད། དབུསེ་ཀྱི་ིསྐྱོ་རྫསེ་ད་ེཕྱི་ེམ་ལེབ་ཀྱི་ིདབྱེིབསེ་སེམ་དབྱེིན་

ཡོགིི་གིསེལ་བྱེདེ་ H དང་འིདྲི་བར་ཆོགིསེ་ཡོདོ་ཅངི༌། དའེི་ིགྲུ་ཟུར་ན་ར་ཅ་ོཞིིགི་ཡོདོ། 

ཕྱིགོིསེ་ངསོེ་འིདསིེ་ལུསེ་པའོི་ིརེགི་ཚེརོ་དང༌། དབང་རྩ་སྐུལ་འིདདེ་ཀྱི་ིནུསེ་པ་དགི་ཆོ་

ཤེསེ་གིཞིན་ལ་བགི་ོའིགྲིམེ་བྱེ་ཡུལ་བསྟོ་ིགིནསེ་ཤེགིི་ཏུ་སྒྱུར་བར་བྱེདེ།

སྒོལ་རྣགི་འིདིའི་ིནང་དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་ཞིིགི་གིནསེ་ཡོོད་པ་ད་ེལ་ལྡོགི་འིཕྲོསེ་ 

Reflex ཞིེསེ་བརྗོོད། དེསེ་གླེོ་བུར་དུ་ལན་འིདེབསེ་བྱེེད་རྒྱུར་འིགིན་འིཁྱེེར་ཡོོད། 

དཔེར་ན་ལུསེ་པོའི་ིཆོ་ཤེསེ་སུ་གིནོད་ཚེབསེ་ཅན་གྱི་ིསྐུལ་མ་ཐོེབསེ་པ་ ༼དཔེར་ན་

ལགི་པ་ལ་ཁབ་ཀྱིིསེ་བཙུགིསེ་པ་ལྟོ་བུ།༽ན་ད་ེལསེ་སྐྱོོབ་པར་བྱེེད་པ་ཡོིན། ལུསེ་ཀྱི་ི

ཆོ་ཤེསེ་ན་ཆོགིསེ་པའིི་གིནསེ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པའིི་ཆོ་ཤེསེ་དེསེ་ན་ཟུགི་གིི་སྐུལ་མ་

དགི་འིཛིན་པར་བྱེེད། ད་ེནསེ་དེསེ་ཚེོར་ཤེེསེ་བརྒྱུད་ནསེ་སྒོལ་རྣགི་ལ་སྐྱོོད་པར་བྱེེད། 

སྒོལ་རྣགི་སྟོེང་དུ་སླེབསེ་པ་ན་དེསེ་དབང་རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་གི་ིམཚེམསེ་སྦྱོོར་བརྒྱུད་ལམ་

ནསེ་འིཕྲུལ་འིཁརོ་དབང་རྩར་འིཕེ་ོབར་བྱེདེ། དསེེ་ཀློད་པ་ལ་བརྡ་འིཕྲནི་མ་བཏོང་བའི་ི

སྔོ་རོལ་དུ་ཤེ་གིནད་ལ་རྣམ་འིགྱུར་རམ་ལན་མངོན་དུ་འིཇུགི དཔེར་ན་ལགི་པར་

གིནོད་འིཚེ་ེབྱེེད་པའི་ིཁབ་ལསེ་གིཡོོལ་ཆོེད་ལགི་པའི་ིཤེ་གིནད་ཚུར་སྡུད་པར་བྱེེད་པ་

ལྟོ་བུའི་ིརྣམ་འིགྱུར་ཐོནོ། ད་ེལྟོ་བུ་བྱེ་བཞིགི་རམི་པ་ཡོངོསེ་རྫགོིསེ་ལ་ལྡགོི་འིཕྲསོེ་ཀྱི་ིབྱེ་
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བཞིགི་ཅེསེ་བརྗོདོ།

ལུསེ་པོའི་ིཆོ་ཤེསེ་ཤེིགི་ལ་ན་

ཟུགི་གིི་སྐུལ་རྐྱེེན་བྱུང་བ་ན་གླེོ་

བུར་དུ་དེསེ་ལྡོགི་འིཕྲོསེ་ཀྱིི་བྱེ་

བཞིགི་ལན་འིདེབསེ་བྱེེད། སྒོལ་

རྣགི་གིིསེ་ཀློད་པར་སྐུལ་རྐྱེེན་ད་ེ

ལ་རྣམ་འིགྱུར་གྱིི་ལན་འིདེབསེ་

པར་བྱེདེ། ལུསེ་ལ་བྱུང་མ་ཐོགི་པའི་ིངར་ཤུགིསེ་དེསེ་ཤེ་པགིསེ་ཀྱི་ིབསྡུ་ལནེ་པའི་ིཆོ་ཤེསེ་ནསེ་སྒོལ་

རྣགི་བར་ཚེོར་ཤེེསེ་ཀྱི་ིདབང་རྩ་བརྒྱུད་ནསེ་སྐྱོོད་པར་བྱེེད། ད་ེནསེ་འིཕྲུལ་འིཁོར་དབང་རྩར་འིབྱེོར་

བ་ན་ཤེ་གིནད་ཀྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་སྐྱོེད་པར་བྱེེད་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ན་ཟུགི་འིབྱུང་སེའི་ིདངོསེ་པ་ོད་ེལསེ་

གྲིལོ་བར་བྱེདེ།

༦༽ ཀླད་པ།

ང་ཚེསོེ་གིངོ་དུ་ཤེསེེ་ཟིནི་པ་བཞིནི། ཀློད་པའིམ། གིཙ་ོབ་ོཀློད་རྒྱའི་ིབྱེདེ་ལསེ་

གིཅིགི་ན་ིལུསེ་ཀྱི་ིམྱོོང་ཚེོར་དགི་འིཛིན་པར་བྱེེད་པ་དང༌། ང་ོབོར་བསྒྱུར་བ། ད་ེནསེ་

སྐབསེ་འིབྲལེ་གྱི་ིརྣམ་འིགྱུར་དགི་ཐོོན་དུ་འིཇུགི་པར་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཀློད་པསེ་ལུསེ་ཀྱི་ི

ཆོ་ཤེསེ་གིང་རུང་གིཅིགི་ནསེ་འིབྱེོར་བའི་ིམྱོོང་ཚེོར་དགི་ཀློད་རྒྱའི་ིནང་དུ་གིནསེ་ངེསེ་

མེད་དུ་འིཛིན་པར་བྱེེད་ཀྱིིན་མེད། ལུསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་སེ་ོསེ་ོདང་འིབྲེལ་བའི་ིཀློད་པའི་ི

ནང་ཤེེསེ་པའི་ིགིནསེ་དམིགིསེ་བསེལ་བ་དང༌། ཡོང་རྣམ་འིགྱུར་གྱི་ིལན་འིདབེསེ་སྤྲེདོ་

བྱེདེ་ཀྱི་ིགིནསེ་དམིགིསེ་བསེལ་ར་ེཡོདོ།

ད་ེལྟོ་བུའི་ིམྱོོང་ཚེོར་དང་རྣམ་འིགྱུར་འིབྱེིན་བྱེེད་ཀྱི་ིགིནསེ་འིད་ིདགི་ཀློད་པའི་ི

བྱེདེ་ལསེ་གིཞིན་ཏོ་ེདྲིན་ཤེེསེ་ཀྱིིསེ་བཟུང་བའི་ིདབང་བསྒྱུར་འིོགི་ཏུ་གིནསེ་ཡོདོ། ཐོོགི་
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༦༽ ཀླད་པ།

མར་ང་ཚེ་ོལ་མྱོངོ་ཚེརོ་ཞིགིི་བྱུང་བ་ན་ད་ེདྲིན་པསེ་འིཛནི་གྱིནི་ཡོདོ། དསེེ་ང་ཚེའོི་ིསྤྱིདོ་

ལམ་ལ་ལམ་སྟོནོ་བྱེདེ་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་ང་ཚེའོི་ིལུསེ་ལ་རགེི་ཚེརོ་སླངོ་བ་ན་ད་ེལ་ལན་

འིདེབསེ་རན་པ་ོཞིིགི་བྱེེད་རྒྱུར་ང་ཚེོསེ་གིདམ་ཀ་བྱེ་ཐུབ། འིད་ིན་ིང་ཚེོའི་ིའིདསེ་པའི་ི

ཉམསེ་མྱོོང་གི་ིབཀའི་དྲིིན་ཡོིན། དཔེར་ན། གིལ་སྲོིད་ང་ཚེོསེ་ནམ་མཁར་སྤྲེིན་པ་སྔོ་ོ

ནགི་འིཁྲགིིསེ་པ་མཐོངོ་བ་ན་ལུསེ་པ་ོརླནོ་པ་ཆོགིསེ་ཡོངོ་སྙམ་པའི་ིའིཇེགིིསེ་སྣང་གིསིེ་

ཆོར་གིདུགིསེ་འིཁྱེརེ་རྒྱུར་གྲི་སྒྲིིགི་བྱེདེ་པ་བཞིནི་རདེ།

ང་ཚེའོི་ིཉམསེ་མྱོངོ་ལསེ་བྱུང་བའི་ིབགི་ཆོགིསེ་རྣམསེ་ཀློད་རྒྱའི་ིནང་གི་ིདབང་

རྩའི་ིཕྲ་ཕུང་གི་ིམཚེམསེ་སྦྱོོར་དྲི་བའི་ིནང་དུ་ཉར་ཚེགིསེ་བྱེསེ་ཡོོད། དྲི་ལམ་འིད་ིདགི་

གིིསེ་དྲིན་ཤེེསེ་མ་ིའིདྲི་བ་ར་ེབྱུང་བ་ན་བྱེ་བ་འིདྲི་མིན་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། དྲིན་ཤེེསེ་མ་ི

འིདྲི་བ་དཔེར་ན། གླེོ་བུར་བའིི་དྲིན་ཤེེསེ་ཏོེ་སྐར་ཆོ་ཁ་ཤེསེ་རིང་གིནསེ་ཚུལ་ཉར་

ཚེགིསེ་བྱེསེ་པའི་ིདྲིན་ཤེེསེ་དང༌། ཉ་ེདུསེ་ཀྱི་ིདྲིན་ཤེེསེ་ཏོ་ེསྐར་མ་ཁ་ཤེསེ་སེམ་ཆུ་ཚེདོ་

འིགིའི་ཤེསེ་ཀྱི་ིསྔོ་རལོ་གྱི་ིདནོ་རྐྱེནེ་དགི་དྲིན་པར་བྱེདེ་ནུསེ་པ་དང༌། ཡོང་ཐོགི་རངི་གི་ི

དྲིན་ཤེེསེ་ཏོ་ེདུསེ་ཡུན་མང་པོའི་ིསྔོོན་གྱི་ིདོན་རྐྱེེན་དགི་ང་ཚེོསེ་དྲིན་པར་བྱེེད་ནུསེ་པ་

ལྟོ་བུ་ཡོནི།

དྲིན་ཤེེསེ་ཀྱིིསེ་ཀློད་པའི་ིབྱེེད་ལསེ་གིཞིན་མང་པ་ོདང་མཐུད་ཡོོད། དཔེར་ན། 

སྐད་ཡོིགི་ལྟོ་བུ་ན་ིབཅའི་ཡོིགི་གི་ིརིགིསེ་ཡོིན་ཞིིང༌། དེའི་ིནང་གི་ིཡོ་ིགིེསེ་དངོསེ་ཡོོད་

ཀྱི་ིབརྟེན་པའི་ིཡུལ་དང༌། སྙིང་བསྡུསེ་ཀྱི་ིལྟོ་བ་མཚེོན་གྱི་ིཡོོད། ཀློད་རྒྱའི་ིནང་སྐད་

ཡོིགི་གིི་གིནསེ་བཞིི་ཡོོད། སྐད་ཆོ་སྨྲ་བ་དང༌། ཡོི་གིེ་འིབྲི་བའིི་གིནསེ་རེ་དང༌། དེ་

གིཉིསེ་ཀྱི་ིདོན་རྟེོགིསེ་པའི་ིགིནསེ་ར་ེསྟོ་ེབཞི་ིཡོིན། སྐད་ཡོིགི་གི་ིགིནསེ་ཀྱི་ིབྱེེད་ལསེ་

ལ་བརྟེནེ་ནསེ་ང་ཚེསོེ་བསེམ་བློ་ོགིཏོངོ་ཐུབ་པ་དང༌། བློ་ོལ་འིཆོར་བ་རྣམསེ་གིཞིན་ལ་
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འིཆོད་ཐུབ་པ་ཡོནི། མདརོ་བསྡུ་ན། མའིི་ིརགིིསེ་ཀྱི་ིབྱེདེ་ལསེ་གིལ་ཆོ་ེཤེསོེ་ན་ིཡོདི་ལ་

འིཆོར་སྣང་ཐུབ་པ་འིད་ིཡོིན། འིད་ིན་ིབློོའི་ིའིཆོར་སྒོ་ོརྣམསེ་ཚུར་སྒྲིིགི་པ་དང་ད་ེབཞིིན་

འིཆོར་སྒོ་ོགིསེར་པ་སྤེལེ་བའི་ིནུསེ་པ་ཡོནི།

ཀློད་རྒྱའིི་ཆོ་ཤེསེ་མང་ཆོེ་བསེ་

ལུསེ་ཀྱིི་འིབྲེལ་ཡོོད་ཁམསེ་རྫསེ་

ཀྱིི་བྱེ་བཞིགི་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད་མོད། 

ལུསེ་ཀྱིི་གིནསེ་འིགིའི་ཤེསེ་ལ་

དམིགིསེ་བཀར་གྱི་ིའིབྲེལ་བ་ཡོོད། 

ཀློད་རྒྱའིི་གིཡོོན་ཕྱིོགིསེ་ནང་དུ་

འིོགི་གིི་ཀློད་རྩའིི་གིནསེ་འིདི་དགི་

ངོསེ་འིཛིན་ཐུབ་པ་ཡོིན། དཔྲལ་

བའི་ིངསོེ་ཀྱི་ིཤེ་ལྷབེ་དེསེ་བསེམ་བློའོི་ིབྱེ་བ་གིལ་ཆོེན་རིགིསེ་བྱེདེ་པ་དང༌། འིཕྲུལ་འིཁརོ་ཀློད་རྩའི་ིསྔོ་

རོལ་གྱི་ིགིནསེ་ཀྱིིསེ་མགི་ོདང་མིགི་གི་ིགིཡོ་ོའིགུལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བྱེེད། འིཕྲུལ་འིཁོར་ཀློད་རྩའི་ི

གིནསེ་ཀྱིིསེ་རང་འིགུལ་གྱིིསེ་ལུསེ་པ་ོགིཡོ་ོའིགུལ་བྱེེད་པ་ལ་སྟོངསེ་འིཛིན་བྱེེད། རེགི་ཚེོར་གིནསེ་

ཀྱིིསེ་ལུསེ་ལ་རེགི་ཚེོར་བྱུང་བ་དགི་རྣམ་འིགྱུར་འིབྱེིན་པར་བྱེེད། མིགི་དབང་གི་ིགིནསེ་ཀྱིིསེ་མིགི་

ཤེསེེ་ལ་འིཆོར་བ་ད་ེམངནོ་དུ་འིགྱུར་བར་བྱེདེ། ཉན་ཤེསེེ་ཀྱི་ིགིནསེ་ཀྱིསིེ་སྒྲི་ཚེརོ་བ་ད་ེདགི་ཐོསོེ་པའི་ི

བྱེ་བ་བྱེདེ། ད་ེབཞིནི་དུ། སྐད་ཡོགིི་འིབྲ་ིཀློགོི་དང་དནོ་རྟེགོིསེ་པར་བྱེདེ་པའི་ིཀློད་པའི་ིཀློད་རྩའི་ིགིནསེ་

སེགོིསེ་ཡོནི།
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རྩམོ་སྒྲིགི་པའི་ིང་ོསྤྲོོད་མདརོ་བསྡུསེ།

བྱེམསེ་པ་ཆོོསེ་དབང་ནི་རྒྱ་གིར་ལྷོ་ཕྱིོགིསེ་ཀོ་ལེ་སྒོལ་བོད་མིའིི་གིཞིིསེ་

ཆོགིསེ་སུ་སྐྱོེསེ། ཆུང་དུསེ་མཁསེ་མང་བྱེ་ེབའི་ིའིདུསེ་སྡེ་ེསེེར་བྱེེསེ་མཁསེ་སྙན་གྲྭ་

ཚེང་གི་ིལྡན་མ་ཁང་ཚེན་དུ་ཆོོསེ་སྒོོར་ཞུགིསེ། ད་ེནསེ་སེེར་བྱེེསེ་འིབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་

རུ་ལོ་ངོ་བཅུའིི་རིང་གིཞིི་རིམ་སློབ་སྦྱོོང་བགྱིིསེ་ནསེ་མཐོར་རྒྱ་གིར་རྒྱལ་ཡོོངསེ་ 

(CBSE) ཀྱིི་འིཛིན་རིམ་བཅུ་པའིི་རྒྱུགིསེ་སྤྲེོད་ཐོོན། དེ་ནསེ་སེེར་བྱེེསེ་ཆོོསེ་རྭར་

སྒྲིིགིསེ་ཞུགིསེ་བྱེསེ། སྦྱོང་ཚེན་རིགིསེ་ལམ་བསྡུསེ་ར་ནསེ་ཕེར་ཕྱིིན་དབུ་མ་འིདུལ་

བ་བཅསེ་ལ་ལ་ོང་ོབཅ་ོལྔ་ལྷགི་རིང་སློབ་གིཉེར་ལ་རང་ནུསེ་གིང་ལྕེོགིསེ་ཀྱིིསེ་བརྩོན་

པ་ཆུ་བོའི་ིརྒྱུན་བཞིིན་བསྟོེན་ནསེ་ད་ལྟོ་དམ་ཆོོསེ་འིདུལ་བའི་ིགིཞུང་ལ་སློབ་གིཉེར་

བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ནང་ཆོོསེ་ལ་སློབ་གིཉེར་བྱེེད་པའི་ིཞིོར་དུ་ཡོང་དབྱེིན་ཡོིགི་གི་ིརིགི་

གིནསེ་ལ་སྦྱོངསེ་བརྩོན་གྱིིསེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལོར་ཀརྣ
ཱ
་ཊི་ཀ་མངའི་སྡེེའི་ིཟུར་རྒྱུགིསེ་

མཐོ་ོསླབོ་ (Karnataka State Open University) ནང་ལ་གིཙུགི་ལགི་རབ་འིབྱེམསེ་

པའི་ི (MA Eng) ཟུར་རྒྱུགིསེ་ནང་ཞུགིསེ་ནསེ་རྒྱུགིསེ་འིཕྲདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་བཅསེ་

ཀྱི་ིམདརོ་བསྡུསེ་སུ་བཀདོ་པ་ལགིསེ།
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