
ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསྐརོ།

སེརེ་བྱེེསེ་ལྡན་བྱེམསེ་པ་ཆོོསེ་དབང་གིིསེ་སྒྱུར་སྒྲིིགི་བྱེསེ།

སེརེ་བྱེསེེ་རགི་མཛོདོ་ཆེནེ་མོའ་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཁང་།



སེེར་བྱེེསེ་རིག་མཛོདོ་དེབ་སྤྱིིའིི་ཨང་།

SJRB-0281

སྒྱུར་སིྒྲིག་པས་གནང་བའིི་པར་རྩ་གཞིིར་བཞིག་བྱས་ཡོོད།

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོོད་ཆེནེ་མོའིི་རྩོམ་སིྒྲིག་ཁང་གིས་འིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་བཟོོས།

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོོད་ཆེནེ་མོས་འིགྲེམེས་སྤེལེ་བྱས།

༢༠༡༥ ལོའིི་ཟླ་བདུན་པར་རོྩམ་སིྒྲིག་བྱས།

༢༠༢༢ ཟླ་བཅུ་གཅིིག་པར་བསྐྱར་སིྒྲིག་བྱས།

སེེར་བྱེེསེ་རིག་མཛོདོ་དྲ་བྱེང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིིག་འིབྲེེལ་དྲ་བྱེང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com



དཀར་ཆེག

ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད། ............................................................................................................. x

རྩོམ་སིྒྲིག་པའིི་སོྔོན་གླེངེ༌།  ................................................................................................................1

ཉིི་ཟླ་གཟོའི་སྐར་གྱིི་སྐོར།  .............................................................................................................11

༡༽ ང་ཚོའོི་ིདགུ་ཚོགིས། དགུ་ཚོགིས་སྐྱ་མོོ། ........................................................................................11

སྐར་ཚོོགས་ཀྱིི་དཀིྱིལ་འིཁོར། ................................................................................................11

གཅུས་སྐོར་གྱིི་དགུ་ཚིོགས། ...................................................................................................12

༢༽ ང་ཚོའོི་ིཁྱིམིོ་མོཚོསེ་དགུ་ཚོགིས། ................................................................................................ 13

ན་ེསྦུ་ལསི་དངོས་པོ།............................................................................................................ 13

འོིད་ལོའིི་རིང་ཚོད་ས་ཡོ་གཉིིས། ..........................................................................................14

༣༽ འིཇིགི་རྟེནེ་ཁམོས་ཆེ་ེཆུང་ཇི་ིཙམོ་ཡོོད་དམོ། ...............................................................................15

སྐར་མ་ས་ཡོ་སོྟོང་ཕྲག་མང་པོ། ............................................................................................15

འིཇིིག་རྟེནེ་ཁམས་གཅིིག་ལས་མང་བ་ཡོོད་དམ། .................................................................15

དུས་ཀྱིི་ཐོོག་མ། ....................................................................................................................16

༤༽ གས་འིཐོོར་ཆེནེ་པོོའི་ིརྣམོ་གཞག ................................................................................................17

མའིེི་གོང་བུ་སྟུག་པོ། .............................................................................................................17

གས་འིཐོོར། ..........................................................................................................................18

ཚོ་དོྲོད་དང་གནོན་བཙིིར་ཅིན། ...........................................................................................18

ཚོ་དོྲོད་ཞིི་བའིི་དུས། .............................................................................................................18



viii

དཀར་ཆེག

༥༽ འིཇིགི་རྟེནེ་ཁམོས་ཀྱི་ིམོ་འོིངས་པོའི་ིགནས་སྟངས། .......................................................................19

འིཐོནེ་ཤུགས། .......................................................................................................................19

ཡོངས་པའིི་འིཇིིག་རྟེནེ་ཁམས།.............................................................................................20

འིཇིིག་རྟེནེ་ཁམས་སོྟོངས་པ། ................................................................................................20

༦༽ ཉི་ིམོ། ང་ཚོའོི་ིསྐར་མོ་ཐོག་ཉི་ེཤོོས།...............................................................................................21

ང་ཚོོའིི་ཁིྱིམ་མཚེོས་ཉི་ེཤོས།.................................................................................................22

ནུས་ཤུགས་བསྐྲུན་ཚུལ། ......................................................................................................22

ཉིི་མའིི་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། ...................................................................................23

༧༽ཉི་ིམོའི་ིནང་ག་ིབཀོད་པོ། ............................................................................................................23

ནུས་ཤུགས་བསྐྲུན་ཚུལ། ......................................................................................................24

ཉིི་མའིི་ཚོ་དོྲོད་དང་ངོས། ....................................................................................................24

༨༽ ཟླ་བའི་ིའིཕེལེ་འིགྲིིབ་རིམོ་པོ། ....................................................................................................25

ཟླ་བ་གསར་པ། ...................................................................................................................26

ཟླ་བའིི་འིཁོར་ཡུན། .............................................................................................................27

ཟླ་འིཛོིན། ............................................................................................................................27

ཟླ་བའིི་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། ...................................................................................28

༩༽ ཉི་ིམོའི་ིཁྱིིམོ་རྒྱུད་ཆེགས་ཚུལ། ...................................................................................................29

གལ་ཆེའིེི་བྱུང་རིམ། .............................................................................................................29

ཉིི་མས་འོིད་འིཕོྲ་བའིི་འིགོ་འིཛུགས་པ། ............................................................................... 30

༡༠༽ ཉི་ིམོའི་ིཁྱིིམོ་རྒྱུད་ཀྱི་ིགཟའི་སྐར།............................................................................................... 30

༡༡༽ གཟའི་ལྷག་པོ། ཉི་ིམོ་དང་ཐོག་ཉི་ེཤོོས་ཀྱི་ིགཟའི། ........................................................................32

གཟོའི་ལྷག་པའིི་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། .....................................................................33



ix

དཀར་ཆེག

༡༢༽ གཟའི་པོ་སངས། དུ་སྤྲིནི་གྱིསི་ཁབེས་པོའི་ིགཟའི།......................................................................34

གཟོའི་པ་སངས་སྐོར་ཀྱིི་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། .................................................................35

༡༣༽ སའི་ིགོ་ལ། གཟའི་སོྔོན་པོོ། ......................................................................................................36

སའིི་གོ་ལའིི་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། ...................................................................................37

༡༤༽ གཟའི་མོགི་དམོར། གཟའི་དམོར་པོོ། ........................................................................................38

གཟོའི་མིག་དམར་སྐོར་གྱིི་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། .............................................................39

༡༥༽ གཟའི་ཕུར་བུ། གཟའི་ཆེནེ་པོོ། ..................................................................................................40

གཟོའི་ཕུར་བུའིི་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། .....................................................................42

༡༦༽ གཟའི་ཕུར་བུའི་ིའིཁོར་སྐར། ...................................................................................................42

༡༧༽ གཟའི་སྤེནེ་པོ། ངོ་མོཚོར་ཅན་གྱི་ིགཟའི།...................................................................................44

གཟོའི་སྤེནེ་པའིི་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། .....................................................................46

༡༨༽ གཟའི་སྤེནེ་པོའི་ིམུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལོ། ...........................................................................................46

༡༩༽ གཟའི་གནམོ་རྒྱལ། རྒྱང་མོཐོོང་ཆེ་ེཤོལེ་ལས་གསར་རྙེདེ་བྱུང་བའི་ིགཟའི་ཐོོག་མོ། ........................49

གཟོའི་གནམ་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། ...................................................................50

༢༠༽ གཟའི་མོཚོ་ོརྒྱལ། ཆེསེ་ཐོག་རངི་བའི་ིགཟའི་ཆེ་ེབ་ཞགི ..............................................................51

གཟོའི་མཚོོ་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། .....................................................................52

༢༡༽ གཟའི་གཤོནི་རྒྱལ་དང༌། དའེི་ིཕེ་རོལ་གྱི་ིཁམོས། .......................................................................53

གཟོའི་གཤིན་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་འིབྲེལེ་ཚོད་གཞིི། ..................................................................54



x

ཞུ་སྒྲིགི་པའ་ིགསེལ་བཤད།

རང་ར་ེཁ་བ་གིངསེ་ཅན་གྱི་ིལྗོོངསེ་སུ། སྔོོན་བྱེོན་ཆོོསེ་རྒྱལ་ལ་ོཔཎ་མཁསེ་པའི་ིདབང་པ་ོ

རྣམསེ་ཀྱི་ིབཀའི་དྲིིན་ལསེ། གིསུང་རབ་ཀྱི་ིགླེེགིསེ་བམ་ར་ིབོའི་ིགིཏོོསེ་དང་མཉམ་པ་ཡོོད་ན་ཡོང་། 

དུསེ་ཀྱི་ིའིཕེེལ་འིགྲིིབ་སེོགིསེ་ཀྱི་ིདབང་གིིསེ་མང་པ་ོཞིིགི་རྩ་བརླགི་ཏུ་ཕྱིིན་ཟིིན་པ་དང་། གིང་མང་

ཞིིགི་མེད་བརླགི་ཏུ་འིགྱུར་ཉེན་ཡོོད་པསེ་ད་ེཉིད་སྲུང་སྐྱོོབ་དང་དར་སྤེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་ན།ི མ་ིརིགིསེ་འིད་ི

ཉདི་ཀྱི་ིདུསེ་ལ་བབ་པའི་ིའིསོེ་འིགིན་ཡོནི།

ད་ེཡོང་། གིསུང་རབ་གླེགེིསེ་བམ་ད་ེདགི་ན།ི རྒྱུ་ནོར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངསེ་ཁྲགི་བཅསེ་ཀྱི་ི

འིགྲི་ོསེོང་བཏོང་ཞིིང་། ལྟོ་ོསྐྱོ་གིོལ་ཧྲུལ་གྱིིསེ་མ་ིཚེ་ེཐོོསེ་བསེམ་ལ་བསྐྱོལ་བའི་ིམཁསེ་པ་རིམ་བྱེོན་

གྱིིསེ་དཔྱད་ཞིིབ་མཛད་ཅིང་། དཔྱད་འིབྲསེ་ལགི་ལེན་ལ་བཀལ་བའི་ིཉམསེ་མྱོོང་དང་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིིན་ཐོ་ོལྟོ་བུ་ཡོིན་པསེ་ན། མ་ིལ་ོསྟོོང་ཕྲགི་དུ་མའི་ིལ་ོརྒྱུསེ་ལྡན་པའི་ིམ་ིརིགིསེ་འིདིའི་ིཤེེསེ་རིགི་གི་ི

ཉིང་བཅུད་ཡོིན་པ་དང་། གིསུང་རབ་གླེེགིསེ་བམ་ད་ེདགི་གི་ིབསྟོན་དོན་ཕེལ་མ་ོཆོ་ེཞིིགི་ན་ིདེང་གི་ི

དུསེ་རབསེ་འིད་ིདང་མ་འིོངསེ་པར་ཤེིན་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞིིང་། མིའི་ིརིགིསེ་སྤྱིིའི་ིཤེེསེ་རབ་དང་ཀུན་སྤྱིོད་

ལ་ལམ་སྟོནོ་བྱེདེ་ཐུབ་པའི་ིའིོད་སྣང་ལྟོ་བུར་གྱུར་ཡོདོ།

ད་ེབསེ་ན་ ༸གིོང་སེ་༸སྐྱོབསེ་མགིོན་ཆོེན་པ་ོམཆོོགི་གིིསེ་ཡོང་ཡོང་བཀའི་གིནང་བའི་ི

དགིོངསེ་དོན་བཞིིན། གྲྭ་ཚེང་རིན་པ་ོཆོ་ེནསེ་རིགི་མཛོད་ཆོེན་མོའི་ིདྲི་ཚེིགིསེ་དང་རྩོམ་སྒྲིིགི་ཁང་

གིསེར་འིཛུགིསེ་བྱེསེ་ཏོེ། བཀའི་བསྟོན་གིཉིསེ་ཀྱིིསེ་མཚེོན་ཆོོསེ་བརྒྱུད་རིསེ་མེད་ཀྱི་ིམཁསེ་པའི་ི

བཀའི་རྩོམ་གླེེགིསེ་བམ་དང་། བརྩམསེ་ཆོོསེ་གིསེར་རྙིིང་གིང་མང་ཞིིགི་ཞུ་སྒྲིིགི་འིགྲིེམསེ་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞིབསེ་ཞུའི་ིལསེ་གིཞི་ིའིད་ིགིཉརེ་བ་ཡོནི།

དུསེ་རབསེ་འིདིར་ཚེན་རྩལ་ཤེིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནསེ། ཀློོགི་བད་ེབ་དང་། སྤྱིོད་བད་ེ



xi

ཞུ་སྒྲིགི་པོའི་ིགསལ་བཤོད།

བ། གིཞུང་ཚེིགི་འིཚེོལ་སླ་བ། འིཁྱེེར་བད་ེབ་སེོགིསེ་སྟོབསེ་བདེའི་ིདབང་གིིསེ་ཀློོགི་པ་པ་ོརྣམསེ་

འིཕྲུལ་དེབ་ལ་དགིའི་མོསེ་ཇེ་ེཆོེར་འིགྲི་ོབཞིིན་པར་བརྟེེན། དུསེ་རབསེ་ཀྱི་ིའིགྱུར་བའི་ིཁ་ཕྱིོགིསེ་ཀྱི་ི

དགིོསེ་མཁ་ོདང་བསྟུན་པའི་ིཞུ་སྒྲིིགི་གི་ིལསེ་གིཞི་ིའིད་ིནི། མིའི་ིརིགིསེ་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའི་ི

རང་རེའི་ིཤེེསེ་རིགི་འིད་ིཉིད་འིཇེིགི་རྟེེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གིནསེ་པ་དང་། འིདིའི་ིའིཕྲིན་ལསེ་ཀྱི་ིའིཇུགི་

པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་མིའི་ིསྤྱི་ིཚེོགིསེ་སུ་ཞི་ིབདེའི་ིདཔལ་ཡོོན་འིདྲིེན་པའི་ིལསེ་ཀ་རླབསེ་ཆོ་ེབ་ཞིིགི་ཡོིན་

ཞིསེེ་ཀྱིང་བརྗོདོ་ཆོོགི་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གིསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིགི་བྱེེད་སྐབསེ་མ་ཕྱི་ིཚེད་ལྡན་ཞིིགི་གིཞི་ིརྩར་བཟུང་ནསེ་ཞུ་སྒྲིིགི་བྱེེད་

རྒྱུར་འིབད་བརྩོན་བྱེེད་འིོསེ་ཤེིང་། ད་ེཡོང་སྔོོན་གྱི་ིསྲོོལ་ལ་གིསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤེིང་རྐོ་ོསྐབསེ་རྩོམ་

པ་པོ་རང་ཉིད་དམ། ཡོང་ན་གིཞིན་གྱིིསེ་ཞུསེ་དགི་ཚེད་ལྡན་བཏོང་སྟོེ་རྐོོ་བ་ཡོིན་པསེ་ཤེིང་པར་

རྣམསེ་སྤྱིིའི་ིཆོ་ནསེ་དགི་པོར་བརྩ་ིཆོོགི་པ་ཡོིན། ད་ེབསེ་ན་འིད་ིགི་རྩོམ་སྒྲིིགི་ཁང་ནསེ་ཀྱིང་མ་དཔ་ེ

ཚེད་ལྡན་འིཚེོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིསེ་ཡོིགི་འིབྲུ་གིཅིགི་ལའིང་གིང་བྱུང་དུ་བཟི་ོབཅོསེ་མེད་པར་སེོར་བཞིགི་བྱེ་

རྒྱུ་རྩ་དནོ་དུ་བཟུང་ནསེ་མ་ཕྱི་ིཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིནི་འིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འིབད་བཞིིན་ཡོདོ་པ་དང་། མ་

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།



རྩོམོ་སྒྲིགི་པའ་ིསྔོནོ་གླེངེ༌། 

སེ་ཡོནེ་སེ་ི Science སྟོ་ེཡོངོསེ་གྲིགིསེ་སུ་ཚེན་རིགི་གི་ིབརྡ་ཆོད་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད་པ་

ད་ེན་ིལ་ེཊིིན་གྱི་ིཐོ་སྙད་སེ་ཡོེན་ཊི་ིཡོ་ Latin scientia ཞིེསེ་པ་ལསེ་ཟུར་ཆོགི་པ་ཞིིགི་ཡོིན། 

སེ་ཡོེན་ཊི་ིཡོ་ཞིེསེ་པའི་ིགི་ོདོན་ང་ོམ་ན།ི རིགི་གིནསེ་སེམ་ཤེེསེ་བྱེ་ལ་གི་ོདགིོསེ། ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་སུ་

ཚེན་རིགི་གིམ་སེ་ཡོེན་སེ་ིཞིེསེ་པ་ན།ི འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་དང་འིབྲེལ་བའི་ིརིགི་གིནསེ་ཕྱིོགིསེ་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་ཡོིགི་དང་གྲུབ་དོན་གིཏོན་ལ་ཕེབ་པའི་ིམ་ལགི་ཅིགི་ལ་ཟིེར། ད་ེལྟོ་བུའི་ིརིགི་གིནསེ་

ཁགི་འིཕེལེ་རྒྱསེ་ཕྱིནི་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་ིརིགི་གིནསེ་ཏོ་ེདེསེ་རང་བྱུང་གི་ིདངོསེ་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་

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

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

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་
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 རོྩོམོ་སྒྲིགི་པོའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།

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་

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་
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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་

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་ེ
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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་

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་

 རོྩོམོ་སྒྲིགི་པོའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།
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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།ོ 

།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་
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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་

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་ེ

 རོྩོམོ་སྒྲིགི་པོའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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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་ི

ཆོསོེ་ལུགིསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིའིདདོ་ཚུལ་ཏོ་ེསྣདོ་བཅུད་རྣམསེ་དཀནོ་མཆོགོི་གིསིེ་བཀདོ་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། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིཆོགིསེ་རབ་ཅེསེ་པའི་ིལ་ེཚེན་འིདིའི་ིརྩོམ་པ་པ་ོནི། སེ་ིཊི་ེ

ཧྥན་ ཧའི་ོཀངི་ Stephen Hawking ཡོནི་པ་དང༌། ཁངོ་གིསིེ་འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐརོ་ལ་

དཔ་ེདེབ་གྲིགིསེ་ཅན་འིགིའི་ཞིིགི་བརྩམསེ་ཡོོད་པའི་ིཁྲོད་ནསེ་གྲིགིསེ་ཆོ་ེབ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ི
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བྱུང་བ་མདོར་བསྡུསེ་ Brief History of Time ཞིེསེ་པ་ལ་ལ་ེཚེན་བཅུ་གིཅིགི་ཡོོད་པ་

ལསེ་དང་པ་ོའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིཆོགིསེ་རབསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ཡོིན། ཁོང་ན་ིགིཟིའི་སྐར་དཔྱད་ཞིིབ་པ་གྷེ་ེ

ལ་ིལིའུ་ Galileo འིདསེ་གྲིོངསེ་སུ་ཕྱིིན་ནསེ་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་ཧྲིིལ་པ་ོའིཁོར་བ་ན་འིཁྲུངསེ་ཤེིང༌། 

ཨེོགིསེོ་ཧྥོཌ་མཐོོ་སློབ་ནསེ་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའིི་ཐོོགི་སྦྱོངསེ་མཐོར་ཕྱིིན། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་

མཚེམསེ་ལ་སླེབསེ་པ་ན་ཀློད་རྩ་ལ་རྩ་དཀར་གྱི་ིནད་རིགིསེ་ཕེོགི་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་དུསེ་དེང་སེང་ཡོང་

ཐོད་ཀར་འིགྲིེང་སྟོ་ེའིགྲི་ོམ་ཐུབ་པར་ཞིབསེ་སྟོེགིསེ་སྟོེང་དུ་བསྡེད་ནསེ་ཕེར་འིགྲི་ོཚུར་འིོང་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༌། 

དེའིི་སྔོོན་འིགྲིོར་ཚེན་རིགི་གིི་གིཞིི་རིམ་གྱིི་རྣམ་གིཞིགི་སྟོོན་པའིི་དཔེ་དེབ་ཅིགི་ཕེབ་སྒྱུར་བྱེསེ་ན་

གིམོསེ་པ་ཐོབེསེ་པ་བྱུང་ན་སྙམ་ཡོང༌། རྩམོ་པ་པ་ོབསྟོན་འིཛནི་རིགི་གིསེལ་གྱིིསེ་དབྱེནི་དབེ་ད་ེཕེབ་

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

ཐུགིསེ་རྗོ་ེལེགིསེ་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་

ངེསེ་པསེ་ཀློོགི་པ་པ་ོརྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཟིོད་པ་ཆོེར་བཞིེསེ་ཀྱིིསེ་གིཟིིགིསེ་ཀློོགི་གིནང་རྒྱུའི་ིར་ེའིདུན་ཞུ་

 རོྩོམོ་སྒྲིགི་པོའི་ིསོྔོན་གླེངེ་།
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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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༡༽ ང་ཚོའོ་ིདགུ་ཚོགིསེ། དགུ་ཚོགིསེ་སྐྱ་མ།ོ

གིཟིའི་སྐར་དཔྱད་ཞིིབ་པསེ་གིནམ་གྱིི་དགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་བོའི་ིའིོད་ཀྱིི་སྐ་རགིསེ་

དཀར་ཤེསེ་ཆོེ་བ་དེར་བལྟོསེ་པ་ན་འིཁོད་སྙོམསེ་པའིི་ནམ་མཁའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་དུ་

གིཏོོགིསེ་པའི་ིཉ་ིམ་དང༌། དེའི་ིགིཟིའི་དགི་སྐར་མ་མང་པ་ོའིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཡོིན་

པར་ཤེེསེ། ད་ེལྟོ་བུའི་ིསྐར་ཚེོགིསེ་ལ་དགུ་ཚེིགིསེ་སེམ་གིནམ་གྱི་ིསྐ་རགིསེ་ཞིེསེ་ཟིརེ། 

ང་ཚེའོི་ིདགུ་ཚེགིིསེ་ལ་དགུ་ཚེགིིསེ་སྐྱོ་མ་ོཟིརེ་ཞིངི་འིད་ིན་ིནམ་མཁའི་དྭངསེ་པའི་ིངོསེ་

སུ་འིོད་ཀྱིི་སྐ་རགིསེ་དཀར་ཤེསེ་ཆོེ་བ་རྒྱུ་བ་དེ་ལ་མིང་འིདོགིསེ་པ་དང་གིཅིགི་

མཚུངསེ་ཡོིན། ང་ཚེོའི་ིཉ་ིམ་འིད་ིདགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མོའི་ིཁོངསེ་སུ་གིཏོོགིསེ་ཤེིང༌། འིད་ི

ན་ིང་ཚེའོི་ིདགུ་ཚེགིིསེ་སྐྱོ་མའོི་ིགྲུབ་རྫསེ་ལ་སྐར་མ་སེ་ཡོ་འིབུམ་ཕྲགི་ཡོདོ་པའི་ིནང་གི་ི

གིཅགིི་ཡོནི།

སྐར་ཚོགོསེ་ཀྱིི་དཀྱིིལ་འིཁོོར།

ང་ཚེོའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ན་ིཧ་ཅང་ངོསེ་སྙོམསེ་པ་ོཡོིན། སྐར་མ་མང་ཆོ་ེབ་ན་ིངོསེ་

སྙོམསེ་པའི་ིསྡེེར་མ་སྟོ་ེསྐར་ཚེོགིསེ་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཞིེསེ་ཟིེར་བའི་ིནང་དུ་འིདུསེ་ཏོ་ེ

གིནསེ་ཡོདོ། ཉ་ིམ་ན་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དེའི་ིནང་གི་ིསྐར་མ་གིཅགིི་ཡོནི་ཞིངི༌། ད་ེན་ིདཀྱིལི་
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འིཁརོ་གྱི་ིལྟོ་ེབ་ཐོགི་རངི་བ་སྟོ་ེའིདོ་ལའོི་ིརངི་ཚེད་ ༣༠༠༠༠ ཙམ་གྱི་ིསེར་ཆོགིསེ་ཡོདོ། 

༼འིདོ་ཀྱི་ིམགྱིོགིསེ་ཚེད་ན་ི སྐར་མ་གིཅིགི་ནང་ལ་ེབར་ ༡༨༦༠༠༠ བསྐྱོདོ་པའི་ིཚེད་

ཡོིན།༽ འིད་ིན་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྟོ་ེབ་ལསེ་སྣ་ེཟུར་ལ་ཉ་ེབར་ཡོོད། ང་ཚེོའི་ིཉ་ིམའི་ི

ཁྱེིམ་རྒྱུད་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་ང་ཚེོ་དང་ཐོགི་ཉེ་ཤེོསེ་ཀྱིི་སྐར་མ་འིབའི་ཞིིགི་མཐོོང་ཐུབ། 

གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་སྐར་མའིི་བར་ན་གིནསེ་པའིི་རྡུལ་དགི་གིིསེ་འིོད་ཟིེར་འིཇེིབ་རྔུབ་

བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་དགུ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིའིོད་ཟིེར་ལྟོ་ེབར་གིནསེ་པ་རྣམསེ་མཐོོང་རྒྱུར་

འིགིགོི་རྐྱེེན་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ།

གཅུསེ་སོྐར་གྱིི་དགུ་ཚིོགསེ།

སྐར་ཚེོགིསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་ནང་གི་ིསྐར་མ་ད་ེདགི་གིིསེ་སྐར་ཚེོགིསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེབའི་ི

མཐོའི་སྐརོ་གྱི་ིསྐརོ་ལམ་ཟླུམ་པའོི་ིནང་དུ་སྐརོ་སྐྱོདོ་བྱེདེ་ཀྱིནི་ཡོདོ། དཔརེ་ན་ང་ཚེའོི་ིཉ་ི

མསེ་གིནམ་གྱི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིམཐོའི་སྐོར་ལ་སྐོར་བ་ཆོ་ཚེང་བ་གིཅིགི་བྱེེད་པ་ལ་ལ་ོ

སེ་ཡོ་ ༢༢༠ འིགིརོ་གྱིནི་ཡོདོ། ཉ་ིམ་ཐོགོི་མར་གྲུབ་པ་ནསེ་བཟུང་ཏོ་ེདསེེ་དགུ་ཚེགིིསེ་

སྐྱོ་མོའི་ིམཐོའི་སྐོར་ལ་འིགྲུལ་བཞུད་ཐོེངསེ་ ༢༠ ལྷགི་བྱེསེ་ཟིིན། སྐར་ཚེོགིསེ་ཀྱིི་

དཀྱིིལ་འིཁོར་ལ་དགིའི་འིཁྱེིལ་གྱིི་

དབྱེིབསེ་དང་ལྡན་ཞིིང༌། ད་ེལྟོ་བུའི་ི

གིཅུསེ་འིཁྱེལི་གྱི་ིཆོ་ཤེསེ་སུ་སྐར་མ་

རྣམསེ་གིསེར་དུ་གྲུབ་བཞིིན་ཡོོད།

དགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མོའི་ིཞིེང་ཚེད་ན་ི

འིོད་ལོའི་ིརིང་ཚེད་འིབུམ་གིཅིགི་ལྷགི་



༢༽ ང་ཚོོའིི་ཁྱིིམོ་མོཚོེས་དགུ་ཚོིགས།
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ཡོིན། དཀྱིིལ་འིཁོར་དེའི་ིདབུསེ་ན་ལྟོ་ོབ་འིབུར་བའི་ིརྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིིགི་ཡོོད་པ་ད་ེལ་

དགུ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིལྟོ་ེསྐར་ཟིེར། སྐར་ཚེོགིསེ་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ན་ིགིཅུ་སྐོར་གྱི་ིརྣམ་པ་ཅན་ཡོིན་

ཀྱིང་དགུ་ཚེགིིསེ་སྐྱོ་མོའི་ིནང་ནསེ་བལྟོ་སྐབསེ་རྣམ་པ་ད་ེལྟོར་མཐོོང་རྒྱུ་ཤེིན་ཏུ་དཀའི། གིཅུ་

སྐརོ་གྱི་ིསྐར་ཚེགོིསེ་ད་ེལ་ལྟོ་ེསྐར་ལསེ་བྱུང་བའི་ིཡོན་ལགི་བཞི་ིཡོདོ། ཡོན་ལགི་ད་ེདགི་གིསིེ་

གིསེར་དུ་བྱུང་བའི་ིསྐར་མ་མང་པ་ོབཟུང་ཡོོད། ཉ་ིམ་ན་ིད་ེལྟོ་བུའི་ིགིཅུ་སྐོར་གྱི་ིཡོན་ལགི་

གིཅིགི་གི་ིཉ་ེའིཁྲིསེ་སུ་གིནསེ་ཡོདོ།

༢༽ ང་ཚོོའ་ིཁྱིམི་མཚོེསེ་དགུ་ཚོགིསེ།

དགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མོའི་ིཕྱི་ིརོལ་ན་གིང་ཡོོད་དམ། ལ་ོམང་རིང་ཚེན་རིགི་པསེ་ང་

ཚེོའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིཕྱི་ིརོལ་ན་གིང་ཡོང་མེད་པར་བཟུང་ཡོོད། ཁོང་ཚེོའི་ིབསེམ་བློོའི་ི

ནང་དུ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་ན་ིང་ཚེོའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མ་ོད་ེགི་རང་ཡོིན་

པར་བཟུང༌།

ནེེ་སྦུ་ལསིེ་དངོསེ་པོོ།

ཚེན་རིགི་པསེ་བར་སྣང་ཁམསེ་ན་གིཅུ་སྐོར་གྱིི་དབྱེིབསེ་ཡོ་མཚེན་དང་ལྡན་

པའིི་ནེ་སྦུ་ལསེི་དངོསེ་པ་ོའིདྲི་མིན་ཡོོད་པ་ཕྱིིསེ་སུ་རྟེོགིསེ། ནེ་སྦུ་ལསེི་དངོསེ་པ་ོནི་

དབྱེིབསེ་ངེསེ་མེད་ཀྱི་ིདཀར་སྤྲེིན་ཅན་ཏོ་ེ Interstellar Material སྐར་

ཚེོགིསེ་ཉ་ེའིདབསེ་སུ་གིནསེ་པའི་ིདངོསེ་གིཟུགིསེ་སྤྲེིན་པ་ལྟོར་སྣང་བ་ལ་ཟིེར། ཨེེན་

ཌ་ིར་ོམ་ེཌ་སྐར་ཚེམོ་ Andromeda constellation ན་ིདཀར་སྤྲེནི་ཅན་

གྱི་ིདངསོེ་པའོི་ིནང་གི་ིགིཅིགི་ཡོནི། རྒྱུ་སྐར་དཔྱད་ཞིིབ་པ་འིགིའི་ཞིིགི་གིིསེ་ ཨེཎེྜི་ིརཱོ་ོན་



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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ཌ་ི་ར་ོམ་ེཌ་ན་ིདགུ་ཚེགིིསེ་སྐྱོ་མ་ོདང་འིདྲི་བའི་ིསྐར་ཚེགོིསེ་ཤེགིི་དང་ད་ེཡོང་ཆོསེེ་ཐོགི་

རངི་ན་གིནསེ་པ་ཞིིགི་ཡོནི་སྲོདི་པའི་ིབསེམ་བློ་ོའིཁརོ་ཡོདོ།

འོིད་ལོའིི་རིང་ཚོད་སེ་ཡི་གཉིིསེ།

ཤེིན་ཏུ་ཆོེ་བའིི་རྒྱང་མཐོོང་ཆོེ་ཤེེལ་པོ་ལོ་མར་ Mount Polomer 

བསྐྲུན་ཟིིན་པའི་ིརྗོེསེ་སུ་ཚེན་རིགི་པསེ་ཨེེཎྜི་ིརཱོ་ོཌ་ིར་ོམ་ེཌ་ན་ིསྐར་མ་འིདུསེ་པ་ལསེ་

གྲུབ་པ་ཞིིགི་དང༌། འིོད་ལ་ོསེ་ཡོ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིསེར་གིནསེ་པའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ཤེིགི་ཡོིན་

པར་ངེསེ་པ་རྙིེད། ད་ཆོ་ང་ཚེོསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ན་དགུ་ཚེིགིསེ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་

བརྒོལ་བ་ཡོོད་པར་ཤེེསེ་རྟེོགིསེ་བྱུང་ཞིིང༌། ད་ེདགི་ཚེང་མ་ང་ཚེོའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མ་ོ

དང་འིདྲི་བར་སྐར་མ་སེ་ཡོ་སྟོངོ་ཕྲགི་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པར་ཤེེསེ་ཐུབ།

ཨེེཎྜིི་རཱོོ་མེ་ཌ་སྐར་ཚེོགིསེ་ནི་ང་

ཚེོའིི་དགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མོ་དང་འིདྲི་བར་

གིཅུ་སྐོར་དགུ་ཚེིགིསེ་ཆོེན་པ་ོཞིིགི་དང་། 

བར་སྣང་གི་ིབརྡ་ཆོད་དང་བསྟུན་ན་ད་ེང་

ཚེ་ོདང་ཐོགི་ཉ་ེསེར་གིནསེ་ཡོོད། ཨེེཎྜི་ིརཱོ་ོ

མ་ེཌ་ལསེ་གིཞིན་པའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་མང་

པ་ོཞིགིི་ང་ཚེའོི་ིཁྱེམི་མཚེསེེ་སུ་གྱུར་ཡོདོ། 

དེ་ལྟོ་བུའིི་ཚེོགིསེ་པ་ལ་དགུ་ཚེིགིསེ་

ཚེོགིསེ་པ་ཟིེར། ཚེོགིསེ་པ་དེའི་ིཆོ་ཤེསེ་

གིལ་ཆོ་ེཤེོསེ་ན་ིགིཅུ་སྐོར་སྐར་ཚེོགིསེ་ཆོེན་པོའི་ིགྲིསེ་སུ་གིཏོོགིསེ་པའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མ་ོ

དང་། ཨེཎེྜི་ིརཱོ་ོམ་ེཌ་གིཉིསེ་ཡོནི། གིཞིན་རྣམསེ་ན་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ཆུང་བའི་ིགྲིསེ་ཡོནི།



༣༽ འིཇིིག་རྟེེན་ཁམོས་ཆེེ་ཆུང་ཇིི་ཙམོ་ཡོོད་དམོ།
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༣༽ འཇིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཆེ་ེཆུང་ཇི་ིཙམ་ཡོདོ་དམ།

ང་ཚེོསེ་མཚེན་མོའི་ིནམ་མཁའི་ལ་བལྟོསེ་པའི་ིཚེ་ེན་ང་ཚེོའི་ིམིགི་དབང་གི་ིསྤྱིོད་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ིནམ་མཁའི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་རྣམསེ་ན་ིདགུ་ཚེགིིསེ་སྐྱོ་མའོི་ིནང་གིནསེ་

པའི་ིསྐར་མ་དགི་ཡོནི། ཡོནི་ན་ཡོང་གིཟུགིསེ་ཅན་གྱི་ིཆོོསེ་གིཉིསེ་ཆོསེེ་ཐོགི་རིང་བར་

གིནསེ་པར་གིཞིིགིསེ་ན་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིདགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མ་ོལ་མཐོའི་གིཏུགིསེ་

པ་མ་ཡོིན་པར་ཤེེསེ་ཐུབ། འིད་ིགིཉིསེ་ན་ིསེའི་ིགི་ོལའི་ིཕྱིེད་ལྷ་ོམ་ནསེ་མཐོོང་ཐུབ་པའི་ི 

Magellanic Clouds མ་ེགྷེ་ིལ་ེནིགི་སྤྲེིན་པ་དང༌། གི་ོལའི་ིཕྱིེད་བྱེང་ནསེ་

མཐོོང་ཐུབ་པའི་ི Andromeda ཨེེཎྜི་ིརཱོ་ོམ་ེཌ་སྐར་ཚེོགིསེ་གིཉིསེ་ཡོིན། འིད་ི

དགི་མིགི་གིསིེ་མཐོངོ་རྒྱུར་དཀའི་མ་ོཡོདོ།

སྐར་མ་སེ་ཡི་སོྟོང་ཕྲག་མང་པོོ།

གིཟུགིསེ་ཅན་གྱིི་གིོང་བུ་འིདི་གིཉིསེ་ཀ་ནི་ང་ཚེོའིི་དགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མོ་ལསེ་ཕྱིི་

རོལ་ན་གིནསེ་པའི་ིསྐར་ཚེོགིསེ་ཡོིན། གིལ་སྲོིད་རྒྱུ་སྐར་དཔྱད་ཞིིབ་པསེ་བསེམ་པ་

བཞིིན་དུ་དགུ་ཚེིགིསེ་རེར་ཆོ་སྙོམསེ་སྐར་མ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་མང་པ་ོའིདུསེ་པ་ལསེ་

གྲུབ་པ་དང༌།  ཡོང་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ལ་དགུ་ཚེིགིསེ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་མང་པ་ོཡོོད་

པའི་ིདབང་དུ་བཏོང་ན་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིརྒྱ་ཆོེན་པ་ོཇེ་ིའིདྲི་ཡོིན་མིན་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་

བསེམ་བློ་ོཐོངོསེ་དང༌།

འིཇིིག་རེྟེནེ་ཁོམསེ་གཅིིག་ལསེ་མང་བ་ཡོིད་དམ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་དྲི་ིབར་ལན་འིདེབསེ་རྒྱུ་ཁགི་པ་ོཡོོད། གིང་ཡོིན་
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ཟིེར་ན་ཚེན་རིགི་པ་འིགིའི་ཞིིགི་གིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ནི་ད་ལྟོ་ཡོོད་བཞིིན་པ་འིདི་

ཙམ་ཡོིན་ཟིེར། ཡོང་འིགིའི་ཞིགིི་གི་ིབསེམ་བློོའི་ིནང་ང་ཚེོའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིརྒྱ་

ཆོ་ེབའི་ིཁམསེ་ཤེིགི་གི་ིཆོ་ཤེསེ་ཡོིན་པ་དང༌། ང་ཚེོསེ་མཐོོང་མ་ིཐུབ་པའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་གིཞིན་ཞིིགི་ཡོདོ་སྲོདི་པའི་ིཡོདི་ཆོསེེ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ།

དུསེ་ཀྱིི་ཐོོག་མ།

ཚེན་རིགི་པའིི་ཉམསེ་ཞིིབ་སྙན་ཐོོ་ནང་ད་ལྟོ་ཤེེསེ་རྟེོགིསེ་བྱུང་བའིི་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་འིདི་དུསེ་ཚེོད་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་གིི་ནང་དུ་འིགིོ་བཙུགིསེ་ཡོོད་པ་དང༌། དུསེ་

འིགིའི་ཞིིགི་གི་ིརྗོེསེ་འིཇེིགི་སྲོིད་པར་བསྟོན་ཡོོད། དུསེ་དེའི་ིསྔོ་རོལ་ན་གིང་ཡོོད་དམ། 

ཕྱིསིེ་སུ་གིང་འིབྱུང་ངམ། ང་ཚེསོེ་ཕྱི་ིརལོ་ནསེ་འིཇེིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིཕྱིོགིསེ་སུ་བལྟོ་

ཞིིབ་བྱེེད་མ་ིཐུབ། ང་ཚེོསེ་དུསེ་འིད་ིམཐོར་ཐུགི་པའིམ། ཡོང་ན་ ནམ་མཁའི་ིམཐོའི་

མཚེམསེ་སྐརོ་ལ་ཚེདོ་དཔགི་ཡོང་བྱེ་མ་ིཐུབ། རྒྱུ་མཚེན་འིད་ིལ་བརྟེནེ་ནསེ་ཚེན་རགིི་

པ་འིགིའི་ཞིིགི་གིིསེ་ང་ཚེོའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིཕེ་རོལ་ན་ཁམསེ་གིཞིན་ཞིིགི་ཡོོད་

པར་ཡོདི་ཆོསེེ་བྱེསེ་ཡོདོ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིདགུ་ཚེིགིསེ་མང་

པོ་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། ང་ཚེོའིི་

དགུ་ཚེིགིསེ་སྐྱོ་མོ་དང་འིདྲི་བར་དགུ་ཚེིགིསེ་

འིད་ིདགི་སྐར་མ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་མང་པ་ོའིདུསེ་

པ་ལསེ་གྲུབ་ཅིང༌། རྒྱུ་སྐར་ཁྱེིམ་རྒྱུད་དུ་

ཆོགིསེ་པའི་ིང་ཚེོའི་ིཉ་ིམ་ཡོང་སྐར་མ་དེའི་ིནང་
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གི་ིགིཅིགི་ཡོནི།

༤༽ གསེ་འཐོརོ་ཆེནེ་པོའ་ིརྣམ་གཞག

ང་ཚེོསེ་ཤེེསེ་རྟེོགིསེ་བྱུང་བ་བཞིིན་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིདུསེ་རྟེགི་ཏུ་རྒྱ་སྐྱོེད་

བཞིིན་ཡོོད། དགུ་ཚེིགིསེ་ད་ེདགི་བར་གྱི་ིརྒྱང་ཚེད་ཁྱེད་པར་ལསེ་ད་ེདགི་མགྱིོགིསེ་

ཚེད་མ་ིའིདྲི་བར་ཕྱིོགིསེ་ཕེན་ཚུན་དུ་སྐྱོོད་བཞིིན་ཡོོད། འིགུལ་སྐྱོོད་འིདིའི་ིཆོ་སྙོམསེ་

མགྱིོགིསེ་ཚེད་ན་ིསྐར་མ་གིཅིགི་ནང་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༢༠ ཡོིན་ཞིིང༌། སྐར་ཆོ་ད་ེཡོང་

དགུ་ཚེིགིསེ་བར་གྱི་ིརྒྱང་ཚེད་འིོད་ལ་ོསེ་ཡོ་ར་ེནང་ཡོིན། ད་ེལྟོ་བུ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་

ཀྱི་ིརྒྱ་བསྐྱོེད་མགྱིོགིསེ་ཚེད་ལ་ Hubble’s Constant ཧབ་སྦལ་གྱི་ིབརྟེན་

གྲིངསེ་ཞིསེེ་ཟིརེ།

མེའིི་གོང་བུ་སྟུག་པོོ།

དུསེ་ཡུན་རིང་པོའི་ིསྔོ་རོལ་ན་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདི་ཇེི་འིདྲིར་ཡོོད་དམ། རྒྱུ་

སྐར་དཔྱད་ཞིབི་པ་མང་ཆོ་ེབསེ་དགུ་ཚེིགིསེ་འིད་ིདགི་ད་ལྟོའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་ལསེ་ཐོགི་

ཉ་ེབའི་ིངང་མཉམ་དུ་གིནསེ་ཡོདོ་པར་བསེམ་གྱིནི་ཡོདོ། གིལ་སྲོདི་ང་ཚེསོེ་འིདསེ་པའི་ི

ལ་ོསེ་ཡོ་ཆོིགི་ཁྲ་ིལྔ་སྟོོང་ ༡༥༠༠༠ སྔོོན་ལ་ཕྱིིར་བལྟོསེ་བྱེསེ་ཚེ་ེང་ཚེོསེ་དགུ་ཚེིགིསེ་

ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་དང༌། ད་ེདགི་གི་ིབར་ན་གིནསེ་པའི་ིརྡུལ་རྣམསེ་མཉམ་དུ་འིདུསེ་ཏོ་ེ

མེའི་ིགིོང་བུ་སྟུགི་པོའི་ིང་ོབོར་གིནསེ་པར་ཚེོད་དཔགི་བྱེ་ཐུབ། བྱེསེ་ཙང་རྒྱུ་མཚེན་

འིད་ིལ་བརྟེེན་ནསེ་ང་ཚེོསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིའིདསེ་པའི་ིདུསེ་ཡུན་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་

གི་ིནང་དུ་གྲུབ་འིགི་ོབཙུགིསེ་པའི་ིམཇུགི་སྡེམོ་རྒྱགི་ཐུབ།
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གསེ་འིཐོོར།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིཐོོགི་མར་འིགི་ོའིཛུགིསེ་སྐབསེ་ཆོེསེ་སྟུགི་པོའི་ིགིཞི་ིཞིིགི་

དང༌། གིསེ་འིཐོོར་ཤུགིསེ་ཆོེར་འིགྲིོ་ཉེན་ཆོེ་བའིི་གིནསེ་སྟོངསེ་ཤེིགི་ཡོིན། གིནསེ་

སྟོངསེ་ད་ེཤུགིསེ་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་པ་ན་གིསེ་འིཐོོར་བྱུང་བ་ཡོིན། འིཐོོར་བཤེིགི་ཕྱིིན་པའི་ི

སྐབསེ་སུ་ཆོ་ཤེསེ་འིགིའི་ཞིིགི་ཚུར་མཉམ་ཏུ་འིདུསེ་ནསེ་དགུ་ཚེིགིསེ་གྲུབ་ཅིང༌། ད་ེ

དགི་ཕྱིོགིསེ་ཕེན་ཚུན་ཐོགི་རིང་བའི་ིགིཞི་ིརུ་སྐྱོདོ་ཀྱིནི་ཡོདོ། འིད་ིན་ིད་ལྟོ་ང་ཚེསོེ་ཤེེསེ་

པའི་ིའིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་སྐརོ་ཡོནི།

ཚོ་དོྲད་དང་གནོེནེ་བཙིིར་ཅིནེ།

གིསེ་འིཐོོར་ཤུགིསེ་ཆོེར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཆོགིསེ་འིགི་ོ

བརྩམསེ་པར་བཤེད་པའི་ིརྣམ་བཞིགི་ལ་གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པོའི་ིརྣམ་བཞིགི་ཅེསེ་ཟིེར། 

རྣམ་བཞིགི་དེསེ་ལོ་སེ་ཡོ་ཆོིགི་ཁྲི་ལྔ་སྟོོང་ཡོར་སྔོོན་ཏོེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཐོོགི་མར་

འིགི་ོབཙུགིསེ་པའི་ིདུསེ་སུ་ད་ེན་ིཚེ་དྲིོད་དང༌། དམ་བཙིར་ཤུགིསེ་ཆོེར་ཅན་དང༌། རྒྱ་

བསྐྱོདེ་ཤུགིསེ་དྲིགི་པརོ་སྐྱོདོ་པར་བཤེད།

ཚོ་དོྲད་ཞིི་བའིི་དུསེ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིད་ཆོ་ཚེ་དྲིོད་ཚེད་ཤེིན་ཏུ་དམའི་རུ་ཕྱིིན་ཡོོད་ཅིང༌། རྒྱ་

བསྐྱོདེ་བསྐྱོདོ་ཤུགིསེ་ཀྱིང་ཆུང་དུ་ཕྱིནི་ཡོོད། ད་ེན་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིཕྱིོགིསེ་ངསོེ་དམར་

པརོ་གྱུར་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་ཚེན་རིགི་པསེ་ཚེད་འིཇེལ་ཐུབ་པ་ཡོནི།



༥༽ འིཇིིག་རྟེེན་ཁམོས་ཀྱིི་མོ་འིོངས་པོའིི་གནས་སྟངས།
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༡༽ འིཇེིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིལ་ོསེ་ཡོ་

ཆོིགི་ཁྲ་ིལྔ་སྟོོང་ཡོར་སྔོོན་དུ་གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་

པོ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་འིགིོ་བཙུགིསེ་པ་

ཞིགིི་ཡོནི། ༢༽ ཐོགོི་མའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་དརེ་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིམྱུར་པོར་རྒྱ་བསྐྱོེད་

པ་དང༌། མྱུར་པོར་ཞིི་བར་གྱུར་གིིན་ཡོོད། 

དུསེ་དེའིི་ཚེེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ནང་ཁེངསེ་

པའིི་འིོད་ཟིེར་ནི་ད་ལྟོ་ང་ཚེོསེ་ Back-

ground radiation གིཞི་ིརྩའི་ིའིདོ་

ཟིེར་ཤུགིསེ་ཆུང་ངུ་འིཕྲོ་བཞིིན་པ་ཚེད་

འིཇེལ་ཐུབ་པ་འིད་ིཡོནི། ༣༽ དགུ་ཚེིགིསེ་

ད་ེདགི་གྲུབ་པ་ན་ ༤༽ འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིད་ལྟོའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་དང་འིདྲི་བར་སྣང་བ་དང༌། དགུ་ཚེིགིསེ་

ད་ེདགི་མགྱིོགིསེ་ཚེད་འིབྲངི་པའོི་ིངང་ཕྱིགོིསེ་ཕེན་ཚུན་སྐྱོོད་བཞིནི་ཡོདོ།

༥༽ འཇིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིམ་འངོསེ་པའ་ིགནསེ་སྟངསེ།

གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པོ་བྱུང་བའིི་སྐབསེ་སུ་ཐོོགི་མར་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདི་

མགྱིོགིསེ་ཚེད་མཐོོན་པ་ོཞིིགི་གི་ིངང་རྒྱ་བསྐྱོེད་ཕྱིིན་པ་ཡོིན་མོད། ད་ལྟོ་རྒྱ་བསྐྱོེད་ཀྱི་ི

ཚེད་གིཞིི་དེ་དམའི་རུ་ཕྱིིན་ཡོོད། ཡོིན་ཡོང་རྒྱུ་རྐྱེེན་གིང་ལ་བརྟེེན་ནསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་འིད་ིརྒྱ་བསྐྱོེད་ཚེད་དམའི་རུ་ཕྱིནི་པ་ཡོནི་ནམ།

འིཐེོནེ་ཤུགསེ།

དེ་ལྟོར་དམའི་རུ་ཕྱིིན་པའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ནི་དགུ་ཚེིགིསེ་ནང་ཕེན་ཚུན་གྱིི་འིཐོེན་



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།

20

ཤུགིསེ་ལ་རགི་ལསེ་པ་ཡོནི། འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིགི་ོབཙུགིསེ་མ་ཐོགི་པའི་ིདུསེ་དརེ་

དགུ་ཚེིགིསེ་རྣམསེ་མཉམ་དུ་ཉེ་བར་གིནསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་བསྐྱོོད་ཤུགིསེ་ཆོེ་བ་

ཡོོད། ད་ཆོ་དགུ་ཚེིགིསེ་རྣམསེ་ཕྱིོགིསེ་མཐོར་གྲིམ་པ་དང༌། འིཐོེན་ཤུགིསེ་ཆོེསེ་

ཉམསེ་དམའི་རུ་ཕྱིནི་ཀྱིང་འིཐོནེ་ཤུགིསེ་རང་ཆོསེ་སུ་ཡོདོ་པ་དསེེ་རྒྱ་བསྐྱོདེ་དམའི་རུ་

འིཇུགི་གིནི་ཡོདོ།

ང་ཚེསོེ་འིཇེིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་རྒྱ་བསྐྱོདེ་དམའི་རུ་ཕྱིནི་པའི་ིསྐརོ་ལ་ད་ོསྣང་ཅའིི་ིཕྱིརི་

བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད་དམ། འིད་ིན་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིམ་འིོངསེ་པའི་ིའིགྱུར་བ་ད་ེལ་རགི་

ལསེ་པསེ་ཡོནི། ཚེན་རགིི་པསེ་གིནསེ་སྟོངསེ་གིཉསིེ་འིབྱུང་སྲོདི་པར་བསེམ་གྱིནི་ཡོདོ།

ཡིངསེ་པོའིི་འིཇིིག་རེྟེནེ་ཁོམསེ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིརྒྱ་བསྐྱོེད་ཤུགིསེ་ཚེད་དམའི་རུ་ཕྱིིན་ནའིང་ཚེད་ད་ེགིཏོན་

དུ་འིགིགི་པ་ན་ིནམ་ཡོང་མ་ིའིགྱུར་བ་སྲོིད། ལ་ོསེ་ཡོ་མང་པ་ོབརྒོལ་བ་ན་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་ལ་འིགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ར་ེའིབྱུང་རྒྱུ་དང༌། ཕྱིརི་སུ་དསེེ་དལ་བུར་ཉམསེ་དམའི་རུ་

དང༌། དྲིོད་ཚེད་དམའི་རུ་ཕྱིིན་ནསེ་དགུ་ཚེིགིསེ་གིཞིན་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་འིཇེིགི་ནསེ་

སྐར་མ་གིསེར་པ་གིང་ཡོང་མ་ིའིགྲུབ་པའིང་སྲོིད། དེའི་ིགིནསེ་སྐབསེ་ལ་ཡོངསེ་པའི་ི

འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཞིེསེ་ཟིརེ།

འིཇིིག་རེྟེནེ་ཁོམསེ་སོྟོངསེ་པོ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིརྒྱ་བསྐྱོེད་ཤུགིསེ་ཚེད་དམའི་རུ་ཕྱིིན་ནསེ་མཐོར་ད་ེགིཏོན་

དུ་འིགིགི་པར་འིགྱུར་བའིང་སྲོདི། བར་སྣང་གི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱིིསེ་དགུ་ཚེགིིསེ་རྣམསེ་



༦༽ ཉིི་མོ། ང་ཚོོའིི་སྐར་མོ་ཐོག་ཉིེ་ཤོོས།
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སླར་ཡོང་མཉམ་དུ་མདུད་ནསེ་དེ་དགི་གིི་འིགུལ་སྐྱོོད་ཚུར་ལྡོགི་པར་འིགྱུར། དེའིི་

གིནསེ་སྐབསེ་ལ་འིཇེིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་སྟོངོསེ་པ་ཞིེསེ་ཟིརེ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིམ་འིོངསེ་པར་འིགྱུར་

བ་ཇེ་ིའིདྲི་འིབྱུང་བར་ངེསེ་གིཏོན་མེད་ཀྱིང་ཉ་ིམའི་ི

བྱེ་བ་ལ་བརྟེགིསེ་ན་སེའིི་གིོ་ལའིི་མ་འིོངསེ་པའིི་

འིགྱུར་བ་གིང་འིདྲི་འིབྱུང་བར་གིཏོན་ལ་འིབེབ་

ནུསེ་པ་ཡོིན། ལ་ོསེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་ལྔའི་ིནང་ཉ་ིམསེ་

དེའིི་ལྟོེ་བར་གིནསེ་པའིི་ཡོང་རླུང་གིི་རྫསེ་ཡོོངསེ་

རྫོགིསེ་བསྲོེགིསེ་པ་དང༌། དམར་ཆོེན་གྱིི་གིནསེ་

སྟོངསེ་ཤེིགི་ཏུ་མ་འིགྱུར་བར་དུ་དྲིོད་འིཕེེལ་བར་

བྱེསེ། སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་བལྟོ་སྐབསེ་ཉ་ིམསེ་བར་སྣང་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་འིོད་ཀྱིིསེ་ཁྱེབ་པར་བྱེསེ་ཡོོད། དེའི་ིདྲིོད་

ཀྱིིསེ་སེའི་ིགི་ོལའི་ིརྒྱ་མཚེ་ོརྣམསེ་བསྐམསེ་པར་བྱེསེ་ནསེ་དེའི་ིརླུང་ཁམསེ་མ་ིསྣང་བར་འིགྱུར། དེའི་ིགིནསེ་

སྐབསེ་སུ་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིའིཇེིགི་ནསེ་སྲོོགི་ཆོགིསེ་རྣམསེ་འིཚེ་ོབའི་ིརྟེནེ་གིཞི་ིདང་བྲལ་བར་འིགྱུར།

༦༽ ཉི་ིམ། ང་ཚོའོ་ིསྐར་མ་ཐོག་ཉི་ེཤསོེ།

ཉི་མ་ནི་ང་ཚེོའིི་ཉི་མའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་དཀྱིིལ་དུ་ཆོགིསེ་པའིི་སྐར་མ་ཞིིགི་ཡོིན། 

གིནའི་སྔོ་མོའི་ིདུསེ་སུ་མ་ིརྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཉ་ིམ་འིད་ིཆུང་བ་དང༌། སེའི་ིགི་ོལ་དང་ཆོེསེ་

ཐོགི་ཉེར་གིནསེ་པར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། ད་ལྟོ་ང་ཚེོསེ་ཤེེསེ་ཐུབ་པ་ནི་ཉི་མ་འིདི་མི་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཐོགོི་མར་བསེམ་པ་ད་ེལསེ་ཧ་ཅང་ཆོ་ེབར་ཡོདོ་པ་འིད་ིཡོནི།

ཉ་ིམའི་ིཞིངེ་ཚེད་ན་ིསེའི་ིགི་ོལའི་ིཚེད་ལསེ་ལྡབ་བརྒྱ་ཡོ་ིཆོ་ེབ་ཡོདོ་པ་དང༌། སེའི་ི
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གི་ོལ་ནསེ་རིང་ཚེད་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༡༥༠ ཡོ་ིསེར་ཡོོད་པ་དང༌། ཟླ་བ་ལསེ་ཧ་

ལམ་ལྡབ་བཞི་ིབརྒྱ་ཡོ་ིཆོ་ེབ་ཡོདོ།

ཉ་ིམ་ན་ིསྐར་མ་ཞིིགི་ཡོིན་པ་དང༌། ད་ེཡོང་རླངསེ་རྫསེ་ཚེ་བོའི་ིགིོང་བུ་ཆོེན་པ་ོ

ཞིིགི་ཡོིན། སྐར་མ་གིཞིན་རྣམསེ་དང་མ་ིའིདྲི་བའི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་ན་ིཉ་ིམ་འིད་ིཁ་ོན་སེའི་ིགི་ོ

ལ་དང་ཉ་ེཤེསོེ་ཡོནི། ཉ་ིམ་ལ་འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཆོནེ་པ་ོཡོདོ་པའི་ིརྐྱེནེ་གྱིིསེ་རྒྱུ་སྐར་རྣམསེ་

ཉ་ིམར་སྐརོ་བ་བྱེདེ་དུ་བཅུགི་པ་ཡོནི།

ང་ཚོའིོི་ཁྱིིམ་མཚེོསེ་ཉེི་ཤོོསེ།

སྐར་མ་ཐོགི་ཉ་ེཤེོསེ་གིཉིསེ་པ་ན་ི Proxima Centauri པ་ོརོགི་སེ་ིམ་ 

སེེན་ཅུ་ར་ི ཡོིན་ཞིིང༌། ད་ེན་ིཉ་ིམ་ལསེ་ལྡབ་ ༢༦༦༠༠༠ ཡོ་ིཚེད་ཀྱི་ིཕེ་རོལ་ན་ཡོོད། 

རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལ་བརྟེེན་ནསེ་སྐར་མ་གིཞིན་ལསེ་ཉ་ིམའི་ིསྐོར་ལ་མང་བ་ཤེེསེ་ནུསེ་པ་

ཡོནི།

སྐར་མ་གིཞིན་ཕེལ་ཆོ་ེབ་དང་འིདྲི་བར་ཉ་ིམའི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་གྲུབ་ཚུལ་ནི། དེའི་ི

རྡུལ་ཕྲན་བཞུ་སྦྱོརོ་བྱེསེ་པ་ལསེ་དའེི་ིརྫསེ་ཆོ་ད་ེནུསེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིང་ོབརོ་འིཕེསོེ་པ་ཡོནི།

ནུསེ་ཤུགསེ་བསྐྲུནེ་ཚུལ།

ཉ་ིམའི་ིནང་ངོསེ་སུ་རྫསེ་རྡུལ་འིགྱུར་ལྡོགི་གི་ིབརྒྱུད་རིམ་ནང་ཡོང་རླུང་གི་ིརྫསེ་

ད་ེཧ་ེལ་ིཡོམ་རླངསེ་རྫསེ་ཀྱི་ིང་ོབོར་འིགྱུར་བ་ཡོིན། སྐར་ཆོ་ར་ེནང་ཉ་ིམའི་ིརྫསེ་ཊིན་

སེ་ཡོ་བཞིི་མེད་པར་འིགྱུར་གྱིིན་ཡོོད་ཀྱིང་ཉི་མ་དེ་ཤེིན་ཏུ་ཆོེ་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིསེ་དེར་

གིནདོ་སྐྱོནོ་ཐོབེསེ་ཀྱིནི་མདེ།
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ཉི་མ་ནི་ཉི་མའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་ལྟོེ་བར་

ཆོགིསེ་ཡོོད། ད་ེན་ིང་ཚེོའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ི

སྐར་མ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་ཁྲོད་ནསེ་གིཅིགི་

ཡོིན། དེ་སེའིི་གིོ་ལ་དང་ཐོགི་ཉེ་བའིི་རྐྱེེན་

གྱིིསེ་ཉི་མ་འིདི་ང་ཚེོར་གིལ་གིནད་ཆོེན་

པོར་གྱུར་ཡོོད། སེའིི་གིོ་ལ་འིདི་སྲོོགི་

ཆོགིསེ་རྣམསེ་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་བྱེ་ཐུབ་པའི་ིགིཞི་ིཡོིན། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་དེར་ཉ་ིམའི་ིདྲིོད་ཤུགིསེ་ཡོོད། ཟླ་

བ་ནི་དེ་ལསེ་ལྡོགི་སྟོེ་རླུང་ཁམསེ་འིབྱུང་རྐྱེེན་ཤེིན་ཏུ་ཆུང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་དེར་སྲོོགི་འིཚེོ་འིཕེེལ་

འིབྱུང་མ་ིཐུབ་པ་ཡོནི། སྤྱིརི་ཟླ་བ་ན་ིསེའི་ིགི་ོལ་ལསེ་རྒྱང་ཚེད་ཉ་ིམ་དང་འིདྲི་བར་ཡོནི།

ཉིི་མའིི་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་རྒྱང་ཚེད།
ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༡༥༠ ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིངེ་ཚེད་

ལསེ་ལྡབ་ ༡༢༠༠༠ ཆོ་ེབ་ཡོདོ།

ཉ་ིམའི་ིཞིངེ་ཚེད། ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༡་༣༩ ཡོདོ།

ཉ་ིམའི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིདྲིདོ་ཚེད། སེལེ་ཤེ་ཡོསེ་ི སེ་ཡོ་ ༡༥ ཡོདོ།

ཉ་ིམའི་ིམཐོའི་བསྐརོ་གྱི་ིདྲིདོ་ཚེད། སེལེ་ཤེ་ིཡོསེ་ི ༦༠༠༠ ཡོདོ།

སྐརོ་སྐྱོདོ་ཀྱི་ིདུསེ་ཡུན། ཉནི་ཞིགི་ ༢༧ ཡོནི།

༧༽ཉི་ིམའ་ིནང་ག་ིབཀོདོ་པ།

ཉ་ིམ་ན་ིསྐར་མ་གིཞིན་ཕེལ་ཆོ་ེབ་དང་འིདྲི་བར་རླངསེ་རྡུལ་གྱི་ིརིམ་པ་དུ་མ་དང་



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།

24

ལྡན་པ་ཞིིགི་ཡོིན། ཉ་ིམའི་ིངོསེ་ང་ཚེོར་སྣང་བ་ད་ེལ་ Photosphere འིོད་ཀྱི་ི

ཁམསེ་སེམ་འིོད་ཀྱི་ིརིམ་པ་ཟིེར། ད་ེན་ིའིཁྲེགིསེ་གིཟུགིསེ་ཀྱི་ིངོསེ་ཅན་ཞིིགི་མིན་པར་

རླངསེ་རྡུལ་གྱི་ིརམི་པ་ཤེནི་ཏུ་སྲོབ་མ་ོཞིིགི་ཡོནི།

ནུསེ་ཤུགསེ་བསྐྲུནེ་ཚུལ།

རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ིའིགྱུར་ལྡོགི་རྣམ་བཞིགི་དེསེ་ཉ་ིམའི་ིལྟོ་ེབར་ནུསེ་ཤུགིསེ་སྐྲུན་གྱིིན་

ཡོོད། འིད་ིན་ིཤེིན་ཏུ་ཚེ་དྲིོད་དང༌། འིཐུགི་ཚེད་ཆོ་ེབའི་ིཉ་ིམའི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་ཤེིགི་

ཡོིན། ལྟོ་ེབའི་ིརྡུལ་རྣམསེ་ཤེིན་ཏུ་ཚེ་དྲིོད་ཆོ་ེབ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་སྐར་མའི་ིགིདོསེ་ཚེད་

ཡོངོསེ་རྫགོིསེ་གིནནོ་བཙརི་མ་ིཡོངོ་བར་རམ་འིདེགིསེ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོོད།

ལྟོ་ེབའི་ིཆོ་ཤེསེ་ལསེ་འིབྱུང་བའི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་ན་ིའིོད་རྡུལ་ Photon ཡོིན། 

འིད་ིན་ིའིོད་ཀྱི་ིརྡུལ་ཤུགིསེ་ཚེད་ཤེིན་ཏུ་མཐོ་ོབ་ཞིིགི་ཡོིན། འིོད་ཟིེར་གླེོགི་རྡུལ་ད་ེདགི་

ཉ་ིམའི་ིརྡུལ་གྱིིསེ་བརྔུབསེ་ཤེིང་སྤྲེ་ོབ་ལན་མང་དུ་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཉ་ིམའི་ིངོསེ་

འིགྲུབ་ཀྱིནི་ཡོདོ། ད་ེདགི་གི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་དལ་བུར་ཉམསེ་པ་དང་དུསེ་མཚུངསེ་སུ་ཉ་ི

མའི་ིམཐོའི་སྐརོ་ངསོེ་ཀྱི་ིརྡུལ་དགི་གི་ིཚེ་དྲིདོ་ཆོ་ེརུ་འིགྲི་ོབཞིནི་ཡོདོ།

ཉིི་མའིི་ཚོ་དོྲད་དང་ངོསེ།

ཉ་ིམའི་ིངོསེ་ཀྱི་ིཉ་ེའིཁྲིསེ་ཀྱི་ིརྡུལ་དགི་གི་ིཚེ་དྲིོད་ན་ིགིཏོིང་གི་ིངོསེ་ལསེ་ཁྱེད་པར་

ཆོེན་པ་ོཡོོད། དྲིོད་ཚེད་ཀྱི་ིཁྱེད་པར་ད་ེལ་བརྟེེན་ནསེ་རྡུལ་རྣམསེ་གིཡོ་ོབཞིིན་ཡོོད། 

དཔེར་ན་གླེོགི་གི་ིཚེལ་སླང་ནང་ཆུ་འིཁོལ་བ་ན་ཆུ་གིཡོ་ོབ་བཞིིན་ཡོིན། འིད་ིལ་དྲིོད་

དང་གླེགོི་རྒྱུན་འིཕེ་ོབ་ Convection ཞིསེེ་ཟིརེ། དའེི་ིདོན་ན་ིཉ་ིམའི་ིའིདོ་ཀྱི་ིའིགོི་



༨༽ ཟླ་བའིི་འིཕེེལ་འིགྲིིབ་རིམོ་པོ།
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རམི་ནང་རྡུལ་དགི་གིཡོ་ོབའི་ིབྱེ་བ་ལ་ཟིརེ།

ཉ་ིམའི་ིའིོད་ཀྱི་ིརིམ་པའི་ིསྟོེང་དུ་ Chromosphere ཁ་དོགི་གི་ིརིམ་པ་

ཞིིགི་ཡོོད། ད་ེན་ིཉ་ིམ་ཧྲིིལ་འིཛིན་སྐབསེ་ཁ་ོནར་སྣང་ཐུབ་པ་ཡོིན། ད་དུང་ད་ེལསེ་

བརྒོལ་ན་ཁ་དོགི་གི་ིརིམ་པ་ད་ེཉ་ིམའི་ིཁ་ོར་ོན་ Corona སྟོ་ེཉ་ིའིཛིན་འིོད་གིོར་གྱི་ི

རྣམ་པར་འིགྱུར་གིནི་ཡོདོ། ད་ེན་ིངོསེ་ཤེནི་ཏུ་སྲོབ་ལ་དྲིདོ་ཚེད་ཆོ་ེབ་ཞིིགི་ཡོནི།

༡༽ ཉ་ིམའི་ིལྟོ་ེརྡུལ་ནང་དུ་རྡུལ་ཕྲན་འིགྱུར་ལྡགོི་གི་ི

རིམ་པ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཉི་མའིི་ནུསེ་ཤུགིསེ་

བྱུང་ཞིིང༌། དེསེ་ཉི་མའིི་བཞིི་ཟུར་གིཅིགི་བར་དུ་

ཁྱེབ་ཡོོད། ༢༽ ནུསེ་ཤུགིསེ་དེ་དགི་ཉི་མའིི་ནང་

ལོགིསེ་ནསེ་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་ངོསེ་སུ་ཐོོན་ཡོོང་བཞིིན་

ཡོོད། ༣༽ ཉ་ིམའི་ིཕྱི་ིངོསེ་ཀྱི་ིཉ་ེའིཁྲིསེ་སུ་ཚེགིསེ་

དམ་པའི་ིསླ་ང་ནང་ཆུ་ཁོལ་བ་དང་འིདྲི་བར་དྲིོད་འིཕེ་ོ

བའི་ིབྱེ་བ་རྩོམ་བཞིིན་ཡོོད། ༤༽ དེའི་ིངོསེ་སེམ་ 

འིོད་ཁམསེ་རིམ་པ་ནསེ་ཉི་འིོད་འིཕྲ་ོབ་ཡོིན། ༥༽ 

མཚེམསེ་རརེ་ང་ཚེོསེ་ཉ་ིངསོེ་སུ་གིཞུ་དབྱེབིསེ་ཅན་གྱི་ིཉ་ིམའི་ིཁ་རླངསེ་ཆོནེ་པ་ོམཐོངོ་རྒྱུ་ཡོདོ།

༨༽ ཟླ་བའ་ིའཕེལེ་འགྲིབི་རམི་པ།

ཚེན་རིགི་པསེ་ཟླ་བ་ཇེི་ལྟོར་གྲུབ་ཚུལ་ང་ོམ་དེ་མི་ཤེེསེ། དུསེ་ཡུན་གིཅིགི་ལ་

ཁོང་ཚེོའི་ིབསེམ་བློོའི་ིནང་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིད་ལྟོ་ལསེ་མགྱིོགིསེ་པའི་ིངང་འིཁོར་ཞིིང༌། 

མགྱིགོིསེ་པ་ོད་ེའིདྲིར་འིཁརོ་བའི་ིམུར་སེ་རྡུལ་མང་པ་ོཟིགི་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་ཟླ་བ་གྲུབ་

པར་བཤེད།



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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ད་ཆོ་ཚེན་རིགི་པ་ཕེལ་ཆོེ་བསེ་ཟླ་བ་འིདི་སེའིི་གིོ་ལ་དང་དུསེ་གིཅིགི་ཏུ་གྲུབ་

པར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། ད་ེཡོང་ཟླ་བ་འིད་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་ན་ེསྦུ་ལ་རླངསེ་

རྡུལ་ལམ། ཐོལ་རླུང་འིཚུབ་མ་ལསེ་གྲུབ་པའིམ། སེའིི་གི་ོལའིི་གྲུབ་རྫསེ་ཀྱིི་རྡུལ་

རྣམསེ་གིནོན་བཙིར་བྱེསེ་པའི་ིརྡུལ་ལྷགི་མ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཡོིན། བྱེསེ་ཙང་ཟླ་བ་འིད་ི

སེའི་ིགི་ོལའི་ིབུ་མ་ོཞིིགི་ཏུ་ངོསེ་འིཛིན་བྱེེད་པ་དང༌། བྱེསེ་པའི་ིཚེབ་ཏུ་ང་ཚེོསེ་སེའི་ིགི་ོ

ལ་དང་ཟླ་བ་གིཉསིེ་བུ་མའོི་ིསྤུན་གིཉིསེ་སུ་ངསོེ་འིཛནི་བྱེསེ་ཆོོགི

ཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་གི་ིརྒྱུ་སྐར་དང༌། འིཁོར་སྐར་གིཞིན་དང་འིདྲི་བར་ཟླ་བར་

ཡོང་རང་ངོསེ་ནསེ་ནམ་ཡོང་འིོད་འིཕྲ་ོབ་མེད། མཚེན་མོའི་ིནམ་མཁར་ཟླ་འིོད་འིཕྲ་ོ

བའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིདརེ་ཉ་ིའིདོ་ཕེོགི་པསེ་ཡོནི། ཟླ་བའི་ིངསོེ་ཕྱིདེ་ཉ་ིམར་ཁ་ཕྱིོགིསེ་པ་ལ་

བརྟེནེ་ནསེ་འིདོ་འིཕྲ་ོམདོ། ཕྱིདེ་ལྷགི་མ་ན་ིམུན་ནགི་ཡོནི།

ཟླ་བསེ་སེའིི་གིོ་ལར་ནུབ་ཕྱིོགིསེ་ནསེ་ཤེར་ཕྱིོགིསེ་སུ་སྐོར་སྐྱོོད་བྱེེད་པ་ཡོིན། 

དུསེ་ཡུན་ཟླ་བ་ར་ེནང་ཟླ་བའི་ིདབྱེིབསེ་གིཟུགིསེ་འིགྱུར་བར་སྣང་གིིན་ཡོོད། ད་ེལྟོ་

བུའི་ིཟླ་བའི་ིངསོེ་དབྱེབིསེ་མ་ིའིདྲི་བར་འིབྱུང་བ་ད་ེལ་ཟླ་བའི་ིའིཕེལེ་འིགྲིབི་ཟིརེ།

ཟླ་བ་གསེར་པོ།

ཟླ་བའི་ིངོསེ་གིསེལ་བའི་ིཕྱིོགིསེ་དེསེ་ང་ཚེ་ོལསེ་ཕྱི་ིརོལ་དུ་ཕྱིིན་པ་ན་ང་ཚེོསེ་ད་ེ

མཐོོང་མ་ིཐུབ་པ་ཡོིན། དེའི་ིཚེ་ེཟླ་བ་གིསེར་པ་འིབྱུང་བ་ཡོིན། འིད་ིན་ིཟླ་བསེ་སེའི་ིགི་ོ

ལ་དང༌། ཉ་ིམ་གིཉསིེ་ཀྱི་ིབར་དུ་བསྐྱོདོ་པ་ན་འིབྱུང་བ་ཡོནི།

ཟླ་བ་གིསེར་པ་གྲུབ་པའི་ིབདུན་ཕྲགི་གིཅིགི་གི་ིརྗོེསེ་ན་དེསེ་སེའི་ིགི་ོལའི་ིམཐོའི་

སྐོར་གྱི་ིརྒྱུ་ལམ་བཞི་ིཟུར་གིཅིགི་ལ་བསྐྱོོད་པ་ཡོིན། སླར་ཡོང་བདུན་ཕྲགི་གིཅིགི་གི་ི



༨༽ ཟླ་བའིི་འིཕེེལ་འིགྲིིབ་རིམོ་པོ།
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རྗོེསེ་སུ་ང་ཚེོསེ་ཟླ་བ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་མཐོོང་ཐུབ། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་ད་ེཉ་ིམ་ལསེ་ལྡོགི་

ཕྱིོགིསེ་སུ་གིནསེ་པསེ་ཡོིན། འིད་ིལ་ཟླ་བ་ཉ་གིང་བ་ཟིེར། བདུན་ཕྲགི་གིཞིན་གྱི་ིརྗོེསེ་

སུ་ང་ཚེོསེ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ཀྱི་ིངསོེ་ཕྱིདེ་ཁ་ོན་མཐོངོ་ཐུབ་པ་ཡོནི།

ཟླ་བའིི་འིཁོོར་ཡུནེ།

ཟླ་བ་གིསེར་པ་གྲུབ་པ་ནསེ་བཟུང་སྟོ་ེཉིན་ཉེར་དགུ་དང་ཕྱིེད་འིདསེ་པ་ན་སླར་

ཡོང་ཉ་ིམ་དང་མཉམ་དུ་གྲིལ་བསྟོར་བསྒྲིིགིསེ་ནསེ་འིཕེེལ་འིགྲིིབ་ཀྱི་ིརིམ་པ་གིསེར་པ་

འིགི་ོའིཛུགིསེ་པའི་ིགྲི་སྒྲིགིི་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ། ད་ེལྟོ་བུའི་ིའིཁརོ་རམི་ད་ེལ་ོགིཅགིི་གི་ིནང་

དུ་ཐོངེསེ་བཅུ་གིཉསིེ་བསྐྱོར་ལྡབ་བྱེདེ་ཀྱིནི་ཡོདོ།

ཟླ་འིཛིོནེ།

ཟླ་བ་དང་སེའི་ིགི་ོལ་གིཉིསེ་ཀྱིིསེ་བར་སྣང་ཁམསེ་སུ་གྲིིབ་མ་རིང་པ་ོབཟི་ོཞིིང༌། 

ད་ེཡོང་ཉ་ིམ་ནསེ་ལྡོགི་ཕྱིོགིསེ་ཀྱི་ིསེར་གིནསེ་པ་ཡོིན། གྲིིབ་མ་འིད་ིདགི་གི་ིདབྱེིབསེ་

ན་ིཐོང་ཤེངི་གི་ིའིབྲསེ་བུའིམ་ཚེ་ཚེའི་ིདབྱེིབསེ་དང་འིདྲི། སེའི་ིགི་ོལསེ་ཟླ་བའི་ིགྲིབི་འིགོི་

བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོོད་པ་ན་ཉི་འིོད་བསྒྲིིབསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཉི་འིཛིན་བྱུང་བ་ཡོིན། རྒྱུ་

མཚེན་ན་ིཟླ་བསེ་ཉ་ིམའི་ིམདུན་ངོསེ་སུ་བསྐྱོོད་པ་ལབརྟེེན་ནསེ་ང་ཚེོསེ་ཉ་ིའིོད་མཐོོང་

རྒྱུར་འིགིོགི་རྐྱེནེ་བཟིསོེ་པ་ཡོནི།

གིོང་གིི་གིནསེ་སྟོངསེ་དེ་བཞིིན་དུ། གིལ་སྲོིད་ཟླ་བསེ་སེའིི་གིོ་ལའིི་གྲིིབ་འིོགི་

བརྒྱུད་ད་ེབསྐྱོོད་པ་ན་ཟླ་བར་ཉ་ིའིོད་མ་ཕེོགི་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཟླ་འིཛིན་ཐོེངསེ་གིཉིསེ་

ནསེ་བདུན་བར་འིབྱུང་གིནི་ཡོདོ།



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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༡༽ཟླ་འིཛིན་བྱུང་བ་ན་ཟླ་བསེ་སེའིི་གིོ་

ལའི་ིགྲིིབ་གིཟུགིསེ་ནང་དུ་འིཛུལ་ཞུགིསེ་

བྱེསེ་པ་ཡོིན། དུསེ་རྒྱུན་ཉི་འིོད་ཀྱིིསེ་ཟླ་

བར་འིོད་མདངསེ་འིཕྲ་ོབར་བྱེེད་ཀྱིང༌། ད་

ཆོ་སེའིི་གིོ་ལསེ་བར་དུ་བཅད་པ་ཡོིན། 

༢༽ སེའི་ིགི་ོལའི་ིགྲིབི་མསེ་ཟླ་བའི་ིདཀྱིལི་

འིཁོར་གྱི་ིཤེར་ཕྱིོགིསེ་སྒྲིིབ་པར་བྱེེད་འིགི་ོ

བརྩམསེ། ༣༽ ཟླ་བསེ་གྲིིབ་མ་དེའི་ིནང་

དུ་རང་ལུསེ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་འིཛུལ་ཞུགིསེ་

བྱེསེ་པ་ན་ཟླ་བ་ཧྲིིལ་འིཛིན་འིབྱུང་བ་ཡོིན། ༤༽ ཟླ་འིཛིན་གྱི་ིམཐོའི་མར་དེའི་ིཤེར་ཕྱིོགིསེ་ཀྱི་ིངོསེ་དེསེ་གྲིིབ་

གིཟུགིསེ་ལསེ་ཕྱི་ིརལོ་ཏུ་ཡོངོ་འིགི་ོབརྩམསེ་ནསེ་མཐོར་འིདོ་མདངསེ་སླར་ཡོང་སྔོར་བཞིནི་འིཕྲ་ོབ་ཡོནི།

ཟླ་བའིི་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་རྒྱང་ཚེད། ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༣༨༤༠༠༠ ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིངེ་
ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༣༠ ཆོ་ེབ་ཡོདོ།

སེའི་ིགི་ོལར་བསྐརོ་བ་གིཅིགི་རྒྱགི་པའི་ིདུསེ་ཡུན།  ཉནི་ ༢༧་༣ ཡོནི།

ཟླ་བའི་ིཞིངེ་ཚེད། ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༣༤༧༦ ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིེང་
ཚེད་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་ ༢༧ ཡོནི།

ཟླ་བའི་ིངསོེ་རྒྱ་ཁྱེནོ། སེའི་ིགི་ོལའི་ིརྒྱ་ཁྱེནོ་གྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་ ༧ ཡོནི།

བངོསེ་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིབངོསེ་ཚེད་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་ ༢ ཡོནི།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིབརྒྱ་ཆོ་ ༡༧ ཡོནི།



༩༽ ཉིི་མོའིི་ཁྱིིམོ་རྒྱུད་ཆེགས་ཚུལ།
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༩༽ ཉི་ིམའ་ིཁྱིམི་རྒྱུད་ཆེགསེ་ཚུལ།

ཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་གི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་ཡོོངསེ་རྫགོིསེ་ཐོགོི་མའི་ིའིབྱུང་རྩ་གིཅིགི་

མཚུངསེ་ཡོནི། དཔེར་ན་ཉ་ིམ་དང༌། རྒྱུ་སྐར། དའེི་ིའིཁརོ་སྐར། ད་ེབཞིནི་དུ་རྡུལ་ཕྲ་མ་ོ

གིཞིན་ལསེ་གྲུབ་པའི་ིརྒྱུ་སྐར་ཆུང་བ་དང༌། སྐར་མ་དུ་བ་འིཇུགི་རིང༌། སྐར་རྡོ། རྒྱུ་

སྐར་བར་གྱི་ིཐོལ་རྡུལ་རྣམསེ་ཡོནི།

ཉ་ིམ་ན་ིསྐར་མ་གིཞིན་དང་འིདྲི་བར་བར་སྣང་ན་གིནསེ་པའི་ིརྡུལ་ལསེ་གྲུབ་པ་

ཡོིན། འིད་ིདགི་ན་ིང་ཚེོའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་ཀྱི་ིསྐར་མའི་ིནང་གི་ིཐོལ་འིཚུབ་གྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་

རླངསེ་པ་དང༌། ཐོལ་རྡུལ་རྣམསེ་ཡོནི།

གལ་ཆེེའིི་བྱུང་རིམ།

ལ་ོསེ་ཡོ་ ༥༠༠༠ སྐོར་གྱིི་ཡོར་སྔོོན་ལ་བར་སྣང་ཁམསེ་ན་གིནསེ་པའིི་ཐོལ་

འིཚུབ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ང་ཚེོའིི་དགུ་ཚེིགིསེ་ནང་གིཅུ་སྐོར་བརྒྱབ་པ་ན་དེ་དགི་ཇེེ་ཆུང་

དང༌། ཇེ་ེམཐུགི་ཏུ་གྱུར་བ་ཡོིན། འིདིསེ་དུསེ་ཀྱི་ིའིགྱུར་འིགྲིོསེ་རིམ་པ་འིགི་ོབཙུགིསེ་

པ་ཡོིན། ད་ེཡོང་ཐོལ་འིཚུབ་རྣམསེ་ཀྱི་ིལྗོིད་ཚེད་ཆོ་ེབའི་ིརྐྱེེན་ལསེ་རང་རང་གི་ིསྟོེང་དུ་

ལྷུང་རྒྱུར་འིགི་ོབཙུགིསེ་པ་ཡོནི།

ཐོལ་བའི་ིརླུང་འིཚུབ་ལྗོིད་ཚེད་ཆོ་ེབའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱིིསེ་དེའི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་

རྣམསེ་སྟུགི་པོར་གྱུར་ནསེ་ཚེ་དྲིོད་ཧ་ཅང་འིཕེེལ་བར་གྱུར། ཐོལ་འིཚུབ་ལྷགི་མ་

རྣམསེ་ངསོེ་ལབེ་ལབེ་ཏུ་གྱུར་ནསེ་དརེ་སྐརོ་བ་རྒྱགི་འིགི་ོཚུགིསེ། དསེེ་མུ་ཁྱུད་འིཁརོ་

ལ་ོསྲོབ་མ་ོཞིིགི་བཟིསོེ་ནསེ་ཤེནི་ཏུ་ཚེ་བའི་ིལྟོ་ེབར་སྐརོ་བ་རྒྱགི་པ་ཡོནི།
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ཉིི་མསེ་འོིད་འིཕོྲ་བའིི་འིགོ་འིཛུགསེ་པོ།

ད་ེའིདྲིའི་ིདབུསེ་ཀྱི་ིཚེ་དྲིོད་ཚེད་སེེལ་ཤེ་ིཡོསེ་ིསེ་ཡོ་ཁ་ཤེསེ་ལ་སླེབསེ་པ་ན་ཡོང་

རླུང་གི་ིརླངསེ་རྡུལ་བཞུ་སྦྱོོར་བྱེེད་འིགི་ོབརྩམསེ་ཞིིང༌། ད་ེལ་བརྟེེན་ནསེ་ཉ་ིམ་ལསེ་

འིདོ་ཤུགིསེ་ཆོརེ་འིཕྲ་ོབའི་ིའིགི་ོབརྩམསེ་པ་ཡོནི།

ང་ཚེོའི་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་རླངསེ་པ་དང༌། ཐོལ་

རྡུལ་རྣམསེ་དལ་བུའི་ིངང་ཉ་ིམ་ཆོགིསེ་ཡུལ་གྱི་ིལྟོ་ེབའི་ིངོསེ་

སུ་ལྷུང་བ་ཡོནི། རྫསེ་རྡུལ་ལྷགི་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དརེ་མུ་ཁྱུད་

འིཁོར་ལ་ོབཟི་ོའིགི་ོབརྩམསེ་ཤེིང༌། ད་ེདགི་མང་པ་ོམཉམ་དུ་

གིནསེ་པ་ན་ཕེན་ཚུན་གིདོང་ཐུགི་ཤེོར་ནསེ་གིདོད་མའི་ིརྒྱུ་

སྐར་གྲུབ་པ་ཡོིན། ད་ེདགི་མང་དུ་འིཕེེལ་བ་ན་ད་ལྟོ་ང་ཚེོསེ་

མཐོངོ་བཞིནི་པའི་ིརྒྱུ་སྐར་དགི་གྲུབ་པ་ཡོནི། ད་ེདགི་གི་ིའིཐོནེ་

ཤུགིསེ་ཀྱིིསེ་ནེ་སྦུ་ལ་རླངསེ་རྡུལ་གྱིི་ཚེོགིསེ་པའིི་ནང་གིི་

རྡུལ་དགི་བརྔུབསེ་པ་ཡོནི།

༡༠༽ ཉི་ིམའ་ིཁྱིིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིགཟའ་སྐར།

སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིན་ིརྒྱུ་སྐར་ཆུང་བ་ཞིིགི་ཡོིན་ཞིིང་ད་ེང་ཚེོའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་༼སྐར་

ཚེོགིསེ།༽ནང་དུ་སྐར་མ་ཐོེར་འིབུམ་བརྒྱ་ཕྲགི་ཡོོད་པའིི་ནང་གིི་གིཅིགི་སྟོེ་ཉི་མ་ལ་

སྐོར་བ་རྒྱགི་པར་བྱེེད། གིཟིའི་དགུ་ཡོོད་པའི་ིགིཞིན་རྣམསེ་ཀྱིང་ཉ་ིམའི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་

ཀྱིིསེ་བཟུང་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་དེའི་ིམཐོའི་སྐོར་ལ་སྐྱོོད་པར་བྱེེད། ཕེལ་ཆོེར་རྒྱུ་སྐར་ཚེང་

མའི་ིམཐོའི་སྐོར་གྱི་ིསྐོར་ལམ་ལ་འིཁོར་སྐར་ཡོོད། དེསེ་ན་ཉ་ིམ་དབུསེ་དང༌། གིཟིའི་

དང༌། དེའིི་འིཁོར་སྐར། དེ་བཞིིན་དུ་སྐར་ཕྲན་དང་དུ་བ་འིཇུགི་རིང་གིཙོསེ་པའིི་
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གིཟུགིསེ་ཅན་ཆུང་བ་གྲིངསེ་མདེ་མཉམ་དུ་འིདུསེ་པའི་ིཚེགོིསེ་པ་ལ་ཉ་ིམའི་ིཁྱེམི་རྒྱུད་

ཅསེེ་ཟིརེ།

ཉ་ིམ་དང་ཐོགི་ཉ་ེཤེོསེ་ཀྱི་ིགིཟིའི་བཞི་ིསྟོ་ེགིཟིའི་ལྷགི་པ་དང༌། པ་སེངསེ། སེའི་ིགི་ོ

ལ། མིགི་དམར་བཅསེ་ལ་ཁྱེད་ཆོོསེ་གིཅིགི་མཚུངསེ་སུ་ཡོོད་པསེ་ད་ེདགི་ལ་སྐམ་

སེའི་ིགིཟིའི་ Terrestrial planet ཞིེསེ་ཟིེར། ད་ེདགི་ན་ིཆུང་ཞིིང་བྲགི་རྡོའི་ི

གིཟུགིསེ་ཅན་དང༌། འིཐུགི་ཚེད་ཆོ་ེལ། ད་ེདགི་གི་ིམཐོའི་སྐོར་དུ་འིཁོར་སྐར་ཁ་ཤེསེ་

སེམ་ཡོང་ན་མདེ་པ་ལྟོ་བུ་ཡོནི།

གིཟིའི་འིོགི་མ་བཞི་ིསྟོ་ེགིཟིའི་ཕུར་བུ་དང༌། སྤེེན་པ། གིནམ་རྒྱལ། མཚེ་ོརྒྱལ་

བཅསེ་བཞི་ིལ་གིཟིའི་ཆོནེ་པ་ོཟིརེ། ད་ེདགི་གི་ིདབྱེབིསེ་ན་ིསྐམ་སེའི་ིརྒྱུ་སྐར་ལསེ་རང་

བཞིནི་གྱི་ིཆོ་ེབ་ཡོདོ་ཅངི༌། མང་ཆོ་ེབ་རླངསེ་རྫསེ་ཀྱིསིེ་ཁེངསེ་ཡོདོ།

གིཟིའི་གིཤེིན་རྒྱལ་ན་ིསྡེ་ེཚེན་འིདིའི་ིཁོངསེ་སུ་གིཏོོགིསེ་ཀྱིིན་མེད། གིང་ཡོིན་

ཟིརེ་ན་འིད་ིན་ིཆོེསེ་ཐོགི་རིང་ཤེསོེ་དང༌། ཆུང་ཤེསོེ་ཀྱི་ིགིཟིའི་ཡོནི།

པར་རིསེ་འིདིའི་ིགིཡོོན་ཕྱིོགིསེ་ནསེ་འིགི་ོབཙུགིསེ་པའི་ིགིཟིའི་ལྷགི་པ་དང༌། པ་སེངསེ། སེའི་ིགི་ོལ། མིགི་

དམར་བཅསེ་བཞི་ིན་ིབྲགི་རྡ་ོཅན་གྱི་ིགིཟིའི་ཆུང་བ་ཡོིན། གིཟིའི་ཕུར་བུ་དང༌། སྤེེན་པ། གིནམ་རྒྱལ། མཚེ་ོ

རྒྱལ་བཅསེ་བཞི་ིན་ིགིཟིའི་ཆོ་ེབ་ཡོནི་ཞིངི༌། མཐོའི་ིགིཡོསེ་ཕྱིོགིསེ་ད་ེགིཟིའི་གིཤེནི་རྒྱལ་ཡོནི།
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༡༡༽ གཟའ་ལྷག་པ། ཉི་ིམ་དང་ཐོག་ཉི་ེཤསོེ་ཀྱི་ིགཟའ།

གིཟིའི་ལྷགི་པ་ད་ེཉ་ིམ་དང་ཐོགི་ཉ་ེབའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་ད་ེལ་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་རྒྱུར་ཁགི་

པ་ོཡོདོ། ད་ེན་ིསྲོདོ་དུསེ་སེམ་ ཉ་ིམ་ནུབ་རྗོསེེ་སེམ་ཡོང་ན་ཉ་ིམ་འིཆོར་བའི་ིསྔོ་རལོ་གྱི་ི

དུསེ་ཡུན་རངི་ཤེསོེ་དུསེ་ཚེདོ་གིཉིསེ་ཁ་ོནར་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་ཐུབ། ང་ཚེོསེ་དའེི་ིསྐརོ་ད་

ལྟོ་ཤེེསེ་ཐུབ་པའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གིཙ་ོབ་ོན་ིཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༧༤ དང་ ༡༩༧༥ ནང་གིཟིའི་ཕེན་

ཚུན་བར་ནམ་མཁར་རྟེོགི་ཞིིབ་བྱེེད་མཁན་གྲུ་པ་ཨེང་རྟེགིསེ་བཅུ་པའིི་མིང་ཅན་ 

Mariner 10 དསེེ་གིཟིའི་ད་ེལ་སྐརོ་བ་ལན་གིསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོནསེ་མྱུལ་ཞིབི་བྱེསེ་པ་

ལ་བརྟེནེ་ནསེ་བྱུང་བ་རེད།

གིཟིའི་ལྷགི་པསེ་ཉ་ིམའི་ིམཐོའི་སྐོར་ལ་སྐོར་བ་བྱེེད་ཚུལ་ཁྱེད་ཆོོསེ་ཐུན་མོང་མ་

ཡོིན་པ་གིཉིསེ་ཀྱིི་སྒོོ་ནསེ་གིཟིའི་གིཞིན་ལསེ་ཁྱེད་པར་དུ་འིབྱེེད་ཐུབ། ཁྱེད་ཆོོསེ་

གིཅིགི་ནི་དེའིི་ངོསེ་འིཇེོང་འིཇེོང་དེ་གིཟིའི་གིཞིན་ལསེ་མངོན་གིསེལ་དོད་པོ་ཡོོད། 

གིཉིསེ་པ་ནི། དེའི་ིསྐོར་ལམ་ད་ེངོསེ་འིཇེོང་འིཇེོང་ཡོིན། གིཟིའི་དེསེ་ཉ་ེབའི་ིསྐོར་ལམ་ 

༼གིཟིའི་དེསེ་ཉ་ིམར་བསྐོར་བ་ན་ཐོགི་ཉ་ེཤེོསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ལམ།༽ནང་བསྐྱོོད་པ་ན་ཉ་ིམ་

དང་རྒྱང་ཚེད་ན་ིད་ེརངི་བའི་ིསྐརོ་ལམ་༼ཉ་ིམ་ནསེ་བརྩསིེ་པའི་ིགིཟིའི་ཞིགིི་གི་ིསྐརོ་ལམ་

རྒྱང་ཐོགི་རངི་ཤེསོེ།༽ནང་བསྐྱོདོ་པའི་ིརྒྱང་ཚེད་གིསུམ་ཆོ་གིཉསིེ་ལསེ་ཉུང་བ་ཡོནི།

གིཟིའི་ལྷགི་པ་ན་ིཉ་ིམ་དང་ཧ་ཅང་ཐོགི་ཉ་ེབསེ་དེར་ཉ་ིམའི་ིའིོད་ཟིེར་སེའི་ིགི་ོལ་

ལསེ་ལྡབ་དྲུགི་གི་ིམང་བ་འིབྱེོར་གྱིིན་ཡོོད། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ཚེོད་དཔགི་བྱེེད་ཐུབ་པ་བཞིིན་

དའེི་ིཟུར་གྱི་ིབཀྲགི་མདངསེ་ཀྱི་ིདྲིདོ་ཚེད་ན་ིཧ་ཅང་མཐོནོ་པ་ོཡོནི།

གིཟིའི་ལྷགི་པའི་ིངོསེ་ན་ིཟླ་བའི་ིངོསེ་དང་འིདྲི་བར་དོང་ཁསེ་ཁེངསེ་བསྡེད་ཡོོད། 

དངོ་ཁ་འིད་ིདགི་ན་ིལ་ོཐོརེ་འིབུམ་ལྔའི་ིགིངོ་དུ་གིཟིའི་རྣམསེ་གྲུབ་པ་ན་ཉ་ིམའི་ིཁྱེམི་རྒྱུད་



༡༡༽ གཟའི་ལྷག་པོ། ཉིི་མོ་དང་ཐོག་ཉིེ་ཤོོས་ཀྱིི་གཟའི།
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ལ་སྐར་རྡ་ོཆོེ་ཆུང་མང་པོསེ་གིདོང་ཐུགི་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོིན། 

གིཟིའི་ལྷགི་པའི་ིདངོ་ཁ་ད་ེདགི་ཟླ་བའི་ིངསོེ་དང་འིདྲི་བར་ད་ལྟོ་བར་དུ་ཉམསེ་པ་མདེ་པར་

གིནསེ་ཡོདོ། ད་ེན་ིགིཟིའི་དརེ་རླུངསེ་ཁམསེ་མདེ་པསེ་སེ་རྣམསེ་མ་དདེ་པ་ཡོནི།

གིཟིའི་ལྷགི་པ་ན་ིཉ་ིམ་དང་ཐོགི་ཉ་ེཤེོསེ་ཀྱི་ིགིཟིའི་ཡོིན། 

བར་སྣང་ཉམསེ་ཞིིབ་པསེ་ང་ཚེོར་གིནསེ་ཚུལ་མཁོ་

སྤྲེོད་བྱེསེ་པའིི་ཐུགིསེ་རྗོེ་བཀའི་དྲིིན་ལསེ་ང་ཚེོསེ་

གིཟིའི་འིདིའི་ིངོསེ་ན་ིསྐམ་པ་ོདང༌། བྲགི་གིཟུགིསེ་ཅན་

ཡོིན་པ་མ་ཟིད། མེ་དོང་དང་རི་རྒྱུད་ཀྱིིསེ་ཤུར་ཁ་

བཏོནོ་ཡོདོ་པ་ཤེསེེ། གིཟིའི་འིདརི་ཉ་ིམ་ནསེ་འིདོ་འིབྱེརོ་

བ་ན་ིསེའི་ིགི་ོལ་དང་བསྡུར་ན་ལྡན་དྲུགི་གི་ིགི་ིཤུགིསེ་

ཚེད་ཆོེ་བ་ཡོོད། ཉིན་མོའི་ིསྐབསེ་སུ་དྲིོད་ཚེད་ནི།  

800˚  F(430˚C) ལསེ་བརྒོལ་གིིན་ཡོདོ།

གཟའི་ལྷག་པོའིི་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ལསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད།
ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་ ༣༦ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༥༨ ཡོང་
ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིརྒྱང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༣༩ ཡོནི།

ལའོི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༠་༢༤ ཡོནི།

ཉནི་མའོི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིཉནི་ ༥༩ ཡོནི།

འིཕྲདེ་ཞིངེ་གི་ིཚེད།
ལ་ེདབར་ ༣༠༣༢་༤ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༤༨༧༤ ཡོང་
ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིངེ་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༣༨ ཡོནི།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༣༧ ཡོནི།

འིཁརོ་སྐར་གྲིངསེ། མདེ།



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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༡༢༽ གཟའ་པ་སེངསེ། དུ་སྤྲིནི་གྱིིསེ་ཁེབསེ་པའ་ིགཟའ།

གིཟིའི་པ་སེངསེ་ན་ིསེའི་ིགི་ོལ་དང་ཐོགི་ཉ་ེཤེསོེ་ཡོནི་ཞིངི༌། ནམ་མཁར་འིོད་ལམ་

ལམ་འིཕྲ་ོབཞིནི་ཡོདོ། ཉ་ིམ་དང་ཉ་ེབར་གིནསེ་པའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གྱིིསེ་ད་ེཉ་ིམ་ཡོལོ་རྗོེསེ་

སེམ་ཉ་ིམ་མ་ཤེར་སྔོནོ་གྱི་ིདུསེ་ཚེདོ་ཁ་ཤེསེ་རངི་ཁ་ོནར་མཐོངོ་ཐུབ།

གིཟིའི་པ་སེངསེ་ཀྱི་ིཆོ་ེཆུང་གི་ིཚེད་དང༌། ཉ་ིམ་ལསེ་རྒྱང་ཚེད་ཇེ་ིཙམ་ལ་གིནསེ་

པར་བལྟོསེ་ན་སེའི་ིགི་ོལ་དང་ཤེིན་ཏུ་འིདྲི་བར་སྣང༌། གིཟིའི་དེའི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་ཆོ་ཚེང་བ་

མ་ཤེེསེ་པའི་ིསྔོ་རོལ་དུ་ལ་ོམང་རིང་དེར་སྲོོགི་ཆོགིསེ་འིཚེ་ོབར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། འིོན་

ཀྱིང་ཕྱིསིེ་སུ་དའེི་ིཕྱི་ིངསོེ་ཀྱི་ིདྲིདོ་ཚེད་ ༨༦༠ �Fཾ ༼༤༦༠  �Cཾ༽ཡོནི་པ་གིསེར་དུ་

རྟེགོིསེ་པ་རདེ། ཉ་ིམའི་ིངསོེ་ནསེ་རྒྱང་ཚེད་འིཇེལ་བ་ན་དྲིདོ་ཚེད་འིབྱུང་བ་ད་ེརྒྱང་ཚེད་

ལ་དཔགིསེ་པསེ་ཧ་ཅང་མཐོ་ོབ་ཡོིན། དྲིོད་ཚེད་མཐོོན་པ་ོད་ེལྟོར་བྱུང་དོན་གིང་ཡོིན་

ནམ། དའེི་ིལན་ན་ིགིཟིའི་པ་སེངསེ་ཀྱི་ིརླུང་ཁམསེ་ལ་རགི་ལསེ་པ་ཡོནི།

རླུང་ཁམསེ་འིད་ིཧ་ཅང་མཐུགི་པ་ོཡོིན། ཉ་ིའིོད་ཀྱིིསེ་དེའི་ིནང་འིཛུལ་ནསེ་རྒྱུ་

སྐར་དརེ་དྲིདོ་ཀྱིསིེ་ཁྱེབ་པར་བྱེསེ་ཀྱིང་རླུང་ཁམསེ་ད་ེབརྒྱུད་ནསེ་དྲིདོ་ཕྱི་ིརལོ་དུ་འིགྲི་ོ

ཐུབ་ཀྱི་ིམེད། གིཟིའི་དེར་དྲིོད་ཚུད་ནསེ་ཡོོད་པ་དང༌། དེའི་ིགིནསེ་སྐབསེ་ལ་ང་ཚེོསེ་

ཤེལེ་ཁང་གི་ིནུསེ་པའིམ་ Greenhouse Effect རླུང་ཁམསེ་ཚེ་དྲིདོ་འིཕེལེ་

བའི་ིགིནསེ་སྐབསེ་ཞིེསེ་ཟིརེ། དསེེ་གིཟིའི་པ་སེངསེ་འིད་ིརླངསེ་ཤུགིསེ་དང༌། ཚེ་དྲིདོ་

ཀྱིིསེ་ཁེངསེ་པའི་ིདམྱོལ་བའི་ིགིནསེ་ཤེིགི་ཏུ་སྒྱུར་བར་བྱེེད། དེར་རླངསེ་ཤུགིསེ་ཚེད་

ན་ིསེའི་ིགི་ོལ་ལསེ་ལྡབ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོདོ།

གིཟིའི་པ་སེངསེ་ཀྱི་ིཕྱི་ིངསོེ་ད་ེཐོད་ཀར་ཉམསེ་ཞིབི་བྱེ་མ་ིཐུབ། གིང་ཡོནི་ཟིརེ་ན་

གིཟིའི་འིད་ིདུད་སྤྲེནི་རམི་པ་མཐུགི་པོསེ་བཀབ་སྟོ་ེགིནསེ་ཡོདོ།



༡༢༽ གཟའི་པོ་སངས། དུ་སྤྲིིན་གྱིིས་ཁེབས་པོའིི་གཟའི།
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སེ་གིཤེིསེ་རིགི་མཁསེ་པསེ་བཤེད་པ་ལྟོར་ན་གིཟིའི་འིད་ིན་ིགྲུང་པ་ོདང༌། ཕེལ་

ཆོརེ་མ་ེར་ིཡོང་སེ་ེའིབྱུང་ཉནེ་ཆོ་ེབ་ཡོནི། གིཟིའི་དའེི་ིཐོགོི་གིངསེ་ར་ིཇེ་ོམ་ོགླེང་མ་ལསེ་

མཐོོ་བའིི་རི་བོ་ཡོོད་པ་དང༌། སེ་ཆོ་ཆོགིསེ་སྟོངསེ་ཁྱེད་པར་གྱིིསེ་སེའིི་གིོ་ལའིི་ཆོ་

སྙོམསེ་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ན་ཡོར་འིབུར་དུ་ཐོོན་ཡོོད། དེར་སེ་ཆོ་ཀོང་ཀོང་ཆོེན་པ་ོ

ཡོང་མཐོངོ་ཐུབ། འིད་ིན་ིསྔོ་མའོི་ིདུསེ་ཤེགིི་ལ་རྒྱ་མཚེའོི་ིའིཐོལི་ཡོནི་པ་དང༌། ད་ེརླངསེ་

པའི་ིང་ོབརོ་བསྒྱུར་བ་ཡོནི་སྲོདི།

གིཟིའི་པ་སེངསེ་ན་ིཉ་ིམ་ནསེ་བརྩསིེ་པའི་ིགིཟིའི་གིཉསིེ་

པ་དང༌། སེའི་ིགི་ོལ་དང་ཐོགི་ཉ་ེཤེོསེ་ཡོིན། ད་ེན་ིནགི་

རྫསེ་འིབར་རླངསེ་ལསེ་གྲུབ་པའིི་དུད་སྤྲེིན་རིམ་པ་

མཐུགི་པོསེ་བཀབ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་དེའིི་ངོསེ་ལ་

ཉམསེ་ཞིབི་བྱེ་རྒྱུར་འིགིོགི་རྐྱེེན་བཟི་ོབཞིནི་ཡོདོ།

གཟའི་པོ་སེངསེ་སོྐར་ཀྱིི་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ལསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད།
ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་ ༦༧ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༡༠༨ ཡོང་ན་

སེའི་ིགི་ོལ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༧༢ ཡོནི།

ལའོི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༠་༦༢ ཡོནི།

ཉནི་མའོི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིཉནི་ ༢༤༣ ཡོནི།

འིཕྲདེ་ཞིངེ་ཀྱི་ིཚེད།
ལ་ེདབར་ ༧༥༡༩ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༡༢༡༠༤ ཡོང་ན་

སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིེང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༩༥ ཡོནི།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༩༡ ཡོནི།

འིཁརོ་སྐར་གྲིངསེ། མདེ།
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༡༣༽ སེའ་ིག་ོལ། གཟའ་སྔོནོ་པ།ོ

སེའི་ིགི་ོལ་ན་ིང་ཚེ་ོགིནསེ་སེའི་ིགིཟིའི་འིད་ིཡོིན། ང་ཚེ་ོའིདིའི་ིསྟོེང་དུ་གིནསེ་པའི་ི

རྐྱེེན་གྱིིསེ་འིདི་གིཟིའི་ཞིིགི་ཏུ་བསེམ་བློོར་འིཁོར་རྒྱུ་ཁགི་པོ་ཡོོད། བར་སྣང་ནསེ་

གིཟིའི་འིདརི་ཇེ་ིལྟོར་བལྟོསེ་པ་ཡོནི་ནམ།

ཁྱེེད་རང་གིིསེ་སེའི་ིགི་ོལ་ལ་ལྟོ་སྐབསེ་གླེ་ོབུར་དུ་མཐོོང་ཐུབ་པ་ན་ིཚེོན་མདོགི་

སྔོནོ་པ་ོཡོནི། དའེི་ིངསོེ་མང་ཆོ་ེབ་མཚེའོི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱི་ིཆུསེ་ཁངེསེ་ཡོདོ། སེའི་ིགི་ོལ་

ན་ིཆུ་ད་ེགིཤེརེ་གྱི་ིརྣམ་པར་ལྡན་པའི་ིགིཟིའི་ཁ་ོན་ཡོནི།

རླུང་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྤྲེིན་པའི་ིནང་ཆུ་ད་ེདགི་འིཁྱེགིསེ་པའི་ིརྣམ་པར་ཡོོད་པ་ལ་བརྟེེན་

ནསེ་གི་ོལ་འིདིར་ཁ་དོགི་དཀར་པོའི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད། གི་ོལ་འིདིའི་ིཐུན་མོང་

མ་ཡོནི་པའི་ིཁྱེད་ཆོསོེ་གིཞིན་ན་ི སྲོོགི་འིཛནི་རླུང་དང༌། ནཡོ་ེཊི་ོར་ོརྗོན་༼ཁ་དགོི་དང་

དྲིི་རོ་བཅསེ་མེད་པའིི་རླུང་ཁམསེ།༽གིཉིསེ་ལསེ་གྲུབ་པའིི་རླུང་ཁམསེ་འིདི་ཡོིན། 

གིཟིའི་ལྷགི་པ་དང་པ་སེངསེ་གིཉིསེ་དང་བསྡུར་ན་ད་ལྟོ་སེའི་ིགི་ོལའི་ིརླུང་ཁམསེ་ལ་

ནགི་རྫསེ་རླུང་ཉུང་བ་ཡོོད། ནགི་རྫསེ་རླུང་འིད་ིཐོོགི་མར་མཚེ་ོནང་ཐོིམ་པ་ན་གི་ོལ་

འིདིའི་ིསྟོེང་དུ་གིནསེ་པའི་ིགིདོད་མའི་ིསྲོོགི་ཆོགིསེ་ཀྱིིསེ་རྔུབ་པར་བྱེེད། འིད་ིདགི་ན་ི

མཚེ་ོནང་དུ་གིནསེ་པའི་ིརྩ་ལྗོང་རྣམསེ་ཡོིན་ཞིིང༌། དེསེ་རླུང་ཁམསེ་ནང་སྲོོགི་འིཛིན་

རླུང་འིཕེལེ་བར་བྱེདེ།

སེ་གིཤེིསེ་རིགི་པ་བསེ་བཤེད་པ་ལྟོར་ན་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིསྤྱིང་གྲུང་ལྡན་པ་ཞིིགི་

ཡོིན། སེའི་ིགི་ོལའི་ིཤུན་པ་འིད་ིདུམ་བུ་མང་པོར་གིནསེ་ཡོོད་པ་དང་འིགུལ་ཤུགིསེ་

ཀྱིིསེ་འིོགི་གིཞིིའི་ིདུམ་བུ་ད་ེདགི་གི་ལེར་འིཕུད་པར་བྱེེད། སེ་དུམ་བུ་མ་ིའིདྲི་བའི་ིསྟོེང་

དུ་གིནསེ་པའི་ིཡུ་རོབ་དང༌། ཨེ་ར་ིགླེིང་ཕྲན་གིཉིསེ་པ་ོལ་ོལྟོར་སེེན་ཊི་ིམ་ིཊིར་ཁ་ཤེསེ་
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མུ་མཐུད་དུ་ལགོིསེ་སུ་གྱིདེ་བཞིནི་ཡོདོ།

ཨེེཊི་ལེན་ཊིིགི་རྒྱ་མཚེོའི་ིམཐོིལ་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཤུན་པ་སྲོབ་ཤེོསེ་ཡོོད་པ་དང༌། 

ཤུན་པ་གིསེར་པ་ཡོང་ཆོགིསེ་བཞིིན་ཡོོད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིསེ་ཕྱིོགིསེ་གིཞིན་སེ་དུམ་བུ་

ད་ེདགི་གིདངོ་ཐུགི་ཤེརོ་བ་ན་སེ་ཡོམོ་འིབྱུང་གིནི་ཡོདོ།

སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིགྲིོགིསེ་མེད་ཁེར་རྐྱེང་གི་ིགིཟིའི་ཞིིགི་མིན། ད་ེལ་ཟླ་བའི་ིའིཁོར་

སྐར་ཡོདོ་པ་དང་ དའེི་ིརངི་ཚེད་མ་ིའིདྲི་བ་ཡོདོ། དའེི་ིའིཕྲདེ་ཞིངེ་གི་ིཚེད་ན་ིསེའི་ིགི་ོལའི་ི

ཞིངེ་ཚེད་ཀྱི་ིབཞི་ིཆོ་གིཅིགི་ཡོནི།
ཟླ་བའི་ིངསོེ་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ི

ལྟོར་མཐོངོ་ཐུབ། བར་སྣང་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་

ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་སེའིི་གིོ་ལ་འིདི་ཁ་དོགི་སྔོོན་པོ་

བཀྲགི་མདངསེ་དང་ལྡན་པ་ཞིིགི་ཏུ་མཐོོང་

ངེསེ་ཡོིན། ད་ེན་ིགིཤེེར་གིཟུགིསེ་ཀྱི་ིརྣམ་

པ་ཅན་གྱིི་ཆུ་ཡོོད་པསེ་ཡོིན། ལོ་ཐོེར་

འིབུམ་ལྔའི་ིགིོང་མ་ེརིའི་ིརླངསེ་པསེ་རླུང་

ཁམསེ་འིད་ིབཟིསོེ་ཤེངི༌། རླངསེ་གིཟུགིསེ་

གིཤེེར་བསྒྱུར་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཆོར་

ཆུའི་ིརྣམ་པར་ལྷུང་བར་བྱེེད། ད་ེལ་བརྟེེན་

ནསེ་རྒྱ་མཚེ་ོབྱུང་ཞིིང་འིད་ིདགི་གི་ིནང་དུ་

སྲོགོི་ཆོགིསེ་ཐོགོི་མར་བྱུང་བ་ཡོནི།

སེའིི་གོ་ལའིི་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམའི་ིངསོེ་ནསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད། ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་༩༣ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་༡༥༠ ཡོནི།

སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིེང་ཚེད། ལ་ེདབར་༧༩༢༦་༢ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༡༢༡༠༤ ཡོནི།

འིཁརོ་སྐར། གིཅགིི
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སེའི་ིགི་ོལ་དང་ཟླ་བ་དབར་གྱི་ིརྒྱང་ཚེད། ལ་ེདབར་ ༢༣༩༠༠༠ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་༣༨༤༤༠༠ ཡོནི།

ཟླ་བའི་ིཞིངེ་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིེང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༢༧ ཡོནི།

ཟླ་བའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༡༧ ཡོནི།

༡༤༽ གཟའ་མགི་དམར། གཟའ་དམར་པ།ོ

དུསེ་ཡུན་མང་པོའི་ིརིང་གིཟིའི་དམར་པོ་མིགི་དམར་གྱིི་སྟོེང་དུ་བཅོསེ་མའིི་

སེེམསེ་ཅན་གིནསེ་པར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། དེསེ་གིཟིའི་དེའི་ིངོསེ་ལ་རྒྱ་ཆོེར་སྣང་བའི་ི

ཡུར་བ་རིང་པ་ོཡོང་བཟིོསེ་པར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། ད་ལྟོ་གིཟིའི་དེའི་ིསྟོེང་དུ་ཆུའི་ིཡུར་བ་

དང༌། རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གྱི་ིཚེ་ེསྲོོགི་གིང་ཡོང་མེད་པར་དངོསེ་དོན་ར་འིཕྲོད་འིཕེེར་བ་

བྱུང།

ཡོིན་ན་ཡོང༌། གིཟིའི་དེའི་ིསྐོར་ལ་ད་ོསྣང་གི་ིདབྱེིངསེ་ད་དུང་བརླགིསེ་མེད། ཉ་ི

མའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་ཟླ་བའིི་གིོ་ལའིི་རྗོེསེ་སུ་མཁའི་དབྱེིངསེ་རྟེོགི་དཔྱོད་པསེ་ཞིིབ་

འིཇུགི་བྱེ་ཡུལ་ན་ིགིཟིའི་མིགི་དམར་ཡོནི།

གིཟིའི་ཞིིབ་འིཇུགི་ཚེན་པསེ་གིཟིའི་མིགི་དམར་འིདིར་མྱུལ་ཞིིབ་བྱེསེ་ཡོོད། ཕྱི་ི

ལ་ོ ༡༩༧༦ ལརོ་རྩདོ་མདེ་ཡོངོསེ་གྲིགིསེ་ཀྱི་ི Viking ཝིཡོ་ིཀངི་མྱུལ་ཞིབི་འིཕྲུལ་

རགིི་དའེི་ིངསོེ་སུ་བབསེ་པ་རདེ།

འིདསེ་པའིི་དུསེ་ཡུན་ནང་གིཟིའི་འིདི་སེའིི་གིོ་ལ་དང་འིདྲི་བར་དེའིི་ངོསེ་སུ་ཆུ་

རྒྱུགི་པའི་ིརྟེགིསེ་མཚེན་དང་ལྡན་པར་འིཛིན། འིོན་ཀྱིང༌། ད་ལྟོ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་པའི་ིཆུ་

གིཅིགི་པ་ོད་ེན་ིསེ་གིཞིིའི་ིསྣ་ེམོར་ཆོགིསེ་པའི་ིའིཁྱེགིསེ་པའི་ིརྣམ་པའིམ་ཞིོགིསེ་པའི་ི
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ཟིལི་པ་འིད་ིཡོནི།

གིཟིའི་མིགི་དམར་གྱི་ིགིནམ་གིཤེིསེ་ན།ི སེའི་ིགི་ོལ་དང་འིདྲི་བར་དའེི་ིསེ་གིཞི་ིསྣ་ེ

མོར་ལ་ོཧྲིིལ་པོར་འིགྱུར་ལྡོགི་མ་ིའིདྲི་བ་འིབྱུང་བཞིིན་ཡོོད། དེའི་ིདབྱེར་ཀར་འིཁྱེགིསེ་

པའི་ིཁྱེབ་ཚེད་ཆུང་བ་ཡོོད་ཀྱིང་ལ་ོཕྱིེད་ཀྱི་ིརྗོེསེ་སུ་ད་ེལསེ་གིནསེ་སྟོངསེ་ལྡོགི་ཏོ་ེགྱུར་

ཡོདོ།

གིཟིའི་མིགི་དམར་ལ་རླུང་གི་ིགི་ོལ་སྲོབ་མ་ོཞིིགི་ཡོོད་ཅིང༌། ད་ེཡོང་གིཙ་ོབ་ོནགི་

རྫསེ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིགིི་ཡོནི། ལ་ོལྟོར་གིནམ་གིཤེསིེ་འིགྱུར་ལྡགོི་ཕྱིནི་པ་ན་རླུང་འིཚུབ་

ཤུགིསེ་དྲིགི་འིབྱུང་གིནི་ཡོདོ།

ཝིཡོི་ཀིང་གིཟིའི་ཁྱེིམ་མྱུལ་ཞིིབ་འིཕྲུལ་ཆོསེ་གིཟིའི་མིགི་

དམར་ངོསེ་སུ་བབསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་གིཟིའི་དེའི་ིཔར་རིསེ་

བརྒྱུད་གིཏོངོ་བྱེསེ་པ་རདེ་། པར་རིསེ་དརེ་ཐོལ་བ་དང་། རྡ ོ་

ཧྲུགི །བྲགི་རིསེ་སེོགིསེ་ཚེད་ཆོ་ེཆུང་སྣ་ཚེགོིསེ་ཀྱིིསེ་ཁེངསེ་

པའི་ིསེ་གིཞི་ིདམར་པ་ོཞིིགི་མངནོ་ཡོདོ། བར་སྣང་དུ་ཐོལ་བ་

ལངསེ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིསེ་དེའིི་ཁ་དོགི་ཀྱིང་དམར་པོ་ཡོིན། 

འིཕྲུལ་རིགི་དེསེ་སེ་གིཞིི་ངོསེ་སུ་སྲོོགི་ཆོགིསེ་ཡོོད་མེད་

བརྟེགི་དཔྱད་བྱེསེ་ཀྱིང་གྲུབ་འིབྲསེ་མ་རྙིདེ།

གཟའི་མིག་དམར་སོྐར་གྱིི་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ལསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད་ན།ི
ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་ ༡༤༢ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༢༢༨ 

ཡོང་སེའི་ིགི་ོལའི་ིརྒྱང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༡་༥༢ ཡོདོ།

ལ་ོཡུན་གྱི་ིརངི་ཚེད་ན།ི སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོཡུན་ ༡་༨༨ ཡོནི།

ཉནི་མའོི་ིརངི་ཚེད་ན།ི སེའི་ིགི་ོལའི་ིཉནི་མ་ོགིཅགིི་གི་ིཚེད་ཡོནི།



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།

40

མགིི་དམར་གྱི་ིཞིངེ་ཚེད་ན།ི ལ་ེདབར་ ༤༡༩༤ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༦༧༨༧ ཡོང་ན་

སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིེང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༥༣ ཡོནི།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད་ན།ི སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༣༨ ཡོནི།

འིཁརོ་སྐར་གྲིངསེ། གིཉསིེ་ཡོདོ།

༡༥༽ གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་ཆེནེ་པ།ོ

གིཟིའི་ཕུར་བུ་ནི་ཉི་མའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ལསེ་ཆོེ་ཤེོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། དེའིི་ཞིེང་ཚེད་ནི་

སེའི་ིགི་ོལའི་ིཚེད་ལསེ་ལྡབ་བཅུའི་ིཆོ་ེབ་ཡོདོ། དའེི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཧ་ཅང་མཐོ་ོབའི་ིརྐྱེནེ་

གྱིིསེ་གིཟིའི་གིཞིན་ཚེང་མའིི་གིཡོོ་འིགུལ་ལ་ཡོང་ཤུགིསེ་རྐྱེེན་སྟོེར་བཞིིན་ཡོོད་པ་

དང༌། དེའི་ིསྐོར་ལམ་ཉ་ེའིགྲིམ་དུ་སླེབསེ་པའི་ིསྐར་མ་དུ་བ་མཇུགི་རིང་མང་པ་ོཞིིགི་ཁ་

ཕྱིགོིསེ་བསྒྱུར་བར་བྱེདེ་པའི་ིནུསེ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོནི།

གིཟིའི་ཕུར་བུའིི་ནང་ངོསེ་མང་ཆོེ་བ་ཆུའིི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའིི་ཡོང་རླུང་རྫསེ་

ལསེ་གྲུབ་པ་དང༌། གྲུབ་རྫསེ་ཆོ་ཤེསེ་ལ་ཧ་ེལ་ིཡོམ་རྫསེ་ཀྱིང་ཡོདོ། སྟོངེ་གི་ིརླུང་གི་ོལ་

ལྗོིད་ཚེད་ཆོེན་པ་ོདེསེ་ནང་ངོསེ་ད་ེགིནོན་བཙིར་བྱེསེ་ཡོོད། གིནོན་ཤུགིསེ་ཚེད་ཆུང་

བའི་ིསྣང་ངསོེ་ཀྱི་ིཉ་ེའིགྲིམ་ན་ཡོང་རླུང་ད་ེརླངསེ་རྫསེ་ཀྱི་ིགིནསེ་སུ་འིཕེོསེ་པ་ལ་བརྟེནེ་

ནསེ་གིཟིའི་འིདའིི་ིརླུང་གི་ིགི་ོལའི་ིརམི་པ་གྲུབ་པར་བྱེསེ།

གིཟིའི་འིདིའིི་སྣང་ངོསེ་ནི་རླུང་ཁམསེ་ནང་གིི་སྤྲེིན་པའིི་སྟོེང་གིི་ཕྱིོགིསེ་དེར་གིོ་

དགིསོེ་པ་ཡོནི། ད་ེན་ིགིཟིའི་ཁྱེམི་ཉམསེ་ཞིབི་འིཕྲུལ་ཆོསེ་ Pioneer པ་ཡོ་ིནརོ་ཏོ་ེ

གིསེར་བཏོདོ་པ་དང༌། Voyager ཝི་ོཡོ་ེལྗོར་ཏོ་ེམཁའི་སྐྱོདོ་འིགྲུལ་པ་གིཉསིེ་ཀྱིིསེ་

གིཟིའི་ཕུར་བུ་བརྒྱུད་ནསེ་ཕྱི་ིརོལ་རྒྱུ་སྐར་ལ་སྐོར་སྐྱོོད་བྱེེད་དུསེ་པར་བསྒྲིོན་པ་ཞིིགི་



༡༥༽ གཟའི་ཕུར་བུ། གཟའི་ཆེེན་པོོ།
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ཡོནི།

སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་བལྟོསེ་པ་ན་རླུང་གི་ིགི་ོལའི་ིརིམ་པའི་ིནང་དུ་དབྱེིབསེ་ནར་ནར་

སྒྲིོགི་ཐོགི་ལྟོ་བུའི་ིངོསེ་ཅན་གྱི་ིསྟོེང་དུ་རླུང་གི་ིགི་ོལའི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་གིཞིན་ཞིིགི་མཐོོང་རྒྱུ་

ཡོོད། ད་ེན་ིགིཟིའི་འིདིའི་ིལྷ་ོཕྱིེད་ན་ཆོགིསེ་པའི་ིཐོིགི་ལ་ེདམར་པ་ོཆོེན་པ་ོའིད་ིཡོིན། ད་ེ

ལྟོ་བུའི་ིཐོིགི་ལ་ེཁ་དོགི་དམར་པ་ོན་ིགིཟིའི་ཕུར་བུའི་ིསྟོེང་གི་ིའིདུསེ་རྫསེ་ ནཡོ་ིཊི་ོར་ོ

རྗོན་ཏོ་ེཟི་ེརླུང་༼ཁ་དོགི་དང་དྲི་ིར་ོགིང་ཡོང་མེད་པའི་ིརྫསེ་ཤེིགི་ཡོིན།༽ལསེ་གྲུབ་པ་

ཡོནི།

གིཟིའི་ཕུར་བུར་འིཁོར་སྐར་གྱི་ིཁྱེིམ་ཚེང་ཆོེན་པ་ོདེར་མ་ཟིད་གིཟིའི་དེའི་ིམཐོའི་

སྐརོ་ལ་རྫསེ་རྡུལ་དུ་མ་ལསེ་གྲུབ་པའི་ིཨེ་ལངོ་ལྟོ་བུའི་ིདབྱེབིསེ་ཅན་སྲོབ་མ་ོཞིགིི་ཀྱིང་

ཆོགིསེ་ཡོདོ། འིད་ིན་ིགིཟིའི་དའེི་ིསྟོེང་གི་ིསྤྲེནི་པའི་ིཉ་ེའིཁྲསིེ་སུ་ཡོདོ།

གིཟིའི་ཕུར་བུའི་ིངསོེ་སུ་མངནོ་གིསེལ་དདོ་ཆོ་ེཤེསོེ་ན་ིཐོགིི་

ལ་ེདམར་པ་ོཆོེན་པ་ོའིད་ིཡོིན། འིད་ིན་ིསེའི་ིགི་ོལའི་ིསྟོེང་དུ་

དྲིགི་རླུང་དགུ་འིཚུབ་མ་བྱུང་བ་དང་འིདྲི་བར་གིཟིའི་འིདིའི་ི

རླུང་གི་ིགི་ོལའི་ིརིམ་པ་ནང་རླུང་འིཁོར་འིཚུབ་མ་ཤུགིསེ་

ཆོེན་པ་ོཞིིགི་བྱུང་བ་ཡོིན། པར་རིསེ་འིདིའི་ིནང་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་

འིཁརོ་སྐར་གིཙ་ོབ་ོགིཉསིེ་མཐོངོ་ཐུབ་པ་ན་ི IO ཨེཡོ་ེཨེ་ོ

དང་ Europa ཡུ་ར་ོཔ་གིཉསིེ་ཡོནི།



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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གཟའི་ཕུར་བུའིི་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ལསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱངསེ་ཚེད་ན།ི

ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་ ༤༨༣ ཡོནི་པའིམ། ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་

སེ་ཡོ་ ༧༧༨ ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིརྒྱང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༥་

༢༠ ཆོ་ེབ་ཡོདོ།

ལ་ོཡུན་གྱི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༡༢ ཚེད་ཡོནི།

ཉནི་མའོི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིདུསེ་ཚེདོ་བཅུའི་ིཚེད་ཡོནི།

རྒྱུ་སྐར་ཕུར་བུའི་ིཞིངེ་ཚེད།

ལ་ེདབར་ ༨༨༧༣༦ ཡོིན་པའིམ། ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ 

༡༤༢༨༠༠ ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིེང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༡༡་

༢ ཡོནི།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ལསེ་ལྡབ་ ༢་༦ ཡོནི།

འིཁརོ་ལའོི་ིམུ་ཁྱུད། ཤེནི་ཏུ་སྲོབ་པའི་ིགྲིངསེ་གིཅགིི་ཡོདོ།

འིཁརོ་སྐར་གྲིངསེ། ཆོནེ་པ་ོབཞི་ིདང༌།ཆུང་བ་གྲིངསེ་ ༡༢ ཡོདོ།

༡༦༽ གཟའ་ཕུར་བུའ་ིའཁརོ་སྐར།

གིཟིའི་ཕུར་བུའི་ིཁྱེིམ་ཚེང་ནང་འིཁོར་སྐར་མང་པ་ོཡོོད། ད་ལྟོའི་ིདུསེ་ལ་འིཁོར་

སྐར་གྲིངསེ་བཅུ་དྲུགི་རྙིདེ་སེནོ་བྱུང་ཡོདོ། དའེི་ིནང་ནསེ་ཆོ་ེཤེསོེ་བཞི་ིན་ི ཨེཡོ་ེཨེ་ོ IO 

དང༌། ཡུ་ར་ོཔ་ Europa དང༌། གྷེ་ེན་ིམེཌ་ི Ganymede དང༌། ཀ་ེལསིེ་ིཊི་ོ 

Callisto བཅསེ་རདེ། ད་ེདགི་ལ་གྷེ་ེལ་ིལཨིེནོ་གྱི་ིའིཁརོ་སྐར་ཞིེསེ་ཟིརེ། གིང་ཡོནི་

ཟིེར་ན་ ཁོང་གིིསེ་རྒྱང་མཐོོང་ཆོ་ེཤེེལ་བརྒྱུད་གིཟིའི་ཕུར་བུ་ལ་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེསེ་པ་ན་

འིཁརོ་སྐར་ད་ེདགི་གིསེར་རྙིདེ་བྱུང་བ་རདེ། ཉ་ིམའི་ིཁྱེམི་རྒྱུད་ནང་ནསེ་ཟླ་བའི་ིགི་ོལའི་ི

རྗོསེེ་སུ་གྷེ་ེལ་ིལཨིེནོ་འིཁརོ་སྐར་ད་ེདགི་སྙན་གྲིགིསེ་ཆོ་ེཤེསོེ་སུ་གྱུར་པ་རེད།



༡༦༽ གཟའི་ཕུར་བུའིི་འིཁོར་སྐར།
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སེའིི་གིོ་ལ་ནསེ་རྒྱང་མཐོོང་ཆོེ་ཤེེལ་ཆུང་ངུ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཀྱིང་འིཁོར་སྐར་དེ་

དགི་ལསེ་སླ་བོའི་ིངང་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་ཐུབ། གིཟིའི་ཕུར་བུའིི་འིཁོར་སྐར་དེ་དགི་ནི་

གིཟིའི་ཕུར་བུའིི་ཕྱིོགིསེ་གིཅིགི་གིམ་གིཉིསེ་ཀའིི་སྟོེང་དུ་འིོད་མི་གིསེལ་བར་བསྟོར་

ཆོགིསེ་སུ་བསྒྲིིགིསེ་པ་ལྟོ་བུར་གིནསེ་ཡོོད། གྷེ་ེལ་ིལིཨེོའི་ིའིཁོར་སྐར་ད་ེདགི་ཝི་ོཡོ་ེ

ཇེར་ Voyager སྟོ་ེམཁའི་བསྐྱོདོ་འིགྲུལ་པའི་ིའིཕྲུལ་ཆོསེ་ཀྱིསིེ་མྱུལ་ཞིབི་རྒྱསེ་པ་ོ

བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་འིཁརོ་སྐར་ད་ེདགི་གི་ིཔར་རསིེ་ང་ོམཚེར་ཅན་ད་ེདགི་ལགི་སེནོ་

བྱུང་བ་རདེ།

གིཟིའི་ཕུར་བུ་དང་ཐོགི་ཉ་ེཤེསོེ་ཀྱི་ིའིཁོར་སྐར་ཨེཡོ་ེཨེ་ོན་ིབཀྲགི་མདངསེ་འིཚེེར་

བའི་ིལ་ིཁྲའིི་ིམདགོི་ཅན་ཞིགིི་ཡོནི་ཞིངི༌། དའེི་ིངསོེ་ན་ིམུ་ཟི་ི Sulpher འིདུསེ་རྫསེ་

ཀྱིིསེ་ཁེངསེ་ཡོོད། ད་ེདང་ཐོགི་ཉ་ེཤེོསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་སྐར་གིཉིསེ་པ་ཡུ་ར་ོཔ་ན་ིངསོེ་འིཇེམ་

ཞིངི་འིདོ་འིཕྲ་ོབ་དང༌། འིཁྱེགིསེ་པསེ་ཁངེསེ་པ། མདོགི་ནགི་ཤེསེ་ཆོ་ེབའི་ིགིསེ་སྲུབསེ་

ཀྱིསིེ་རྨོསོེ་པ་ལྟོ་བུ་ཡོནི།

གྷེ་ེན་ིམེཌ་ན་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་ནསེ་འིཁོར་སྐར་ཆོ་ེཤེོསེ་ཤེིགི་ཡོིན་པ་དང༌། 

གིཟིའི་ལྷགི་པ་ལསེ་ཀྱིང་ཆོ་ེབ་ཡོོད། དེའི་ིངོསེ་ན་ིམཐོའི་གིཅིགི་ཏུ་མ་ིབརྟེན་པར་འིདྲི་

མནི་ཡོདོ་པསེ་མདོགི་ནགི་ཤེསེ་དང༌། སྐྱོ་ཤེསེ་ཆོ་ེབའི་ིཕྱིོགིསེ་སྟོནོ་བཞིནི་ཡོདོ། གིསེ་

སྲུབསེ་འིགིའི་ཞིིགི་ནི་མདོགི་དཀར་ཤེསེ་ཆོེ་བསེ་འིབུར་དུ་ཐོོན་ཡོོད་ཅིང༌། སྐར་རྡ་ོ

ཆོེན་པ་ོདགི་གིིསེ་འིཁྱེགིསེ་པ་དང་ཐོལ་བའི་ིརིམ་པ་བརྒྱུད་ནསེ་བཙན་འིཛུལ་བྱེསེ་པ་

ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོནི།

ཀ་ེལིསེ་ིཊི་ོན་ིགྷེ་ེལ་ིལིཨེ་ོའིཁོར་སྐར་ལསེ་ཐོགི་རིང་ཤེོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། གིཟིའི་ཕུར་

བུ་ལ་གྷེ་ེལ་ིལིཨེོའི་ིའིཁོར་སྐར་བཞི་ིཔ་ོམ་ཟིད་འིཁོར་སྐར་ཆུང་བ་གྲིངསེ་མང་པ་ོཡོོད། 
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ད་ེདགི་འིགིའི་ཞིིགི་ན་ིཕེལ་ཆོེར་གིཟིའི་ཕུར་བུའི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་ཀྱིིསེ་འིཇུ་བཟུང་བྱེསེ་

པའི་ིསྐར་ཕྲན་ཡོནི་ཤེསེ་ཆོ།ེ

གིཟིའི་ཕུར་བུ་ལ་འིཁོར་སྐར་གྲིངསེ་ 

༡༦ ཡོདོ། ད་ེདགི་སྡེ་ེཚེན་གིསུམ་དུ་

བགིོསེ་ན་འིདི་ལྟོར་ཕྱིི་ངོསེ་ཀྱིི་སྡེེ་

ཚེན་དང༌། གྷེ་ེལ་ིལིཨེོའི་ིའིཁོར་སྐར་

བཞི་ིདང༌། གིཟིའི་ཕུར་བུའི་ིམུ་ཁྱུད་

ནང་ངོསེ་སྡེ་ེཚེན་བཅསེ་ཡོིན། གྷེ་ེལ་ི

ལིཨེོའི་ིའིཁོར་སྐར་བཞིི་ལསེ་ཨེཡོེ་

ཨེོ་ནི་ཐོགི་ཉེ་ཤེོསེ་ཀྱིི་འིཁོར་སྐར་

དང༌། ཟླ་བ་དང་ཆོ་ེཆུང་གི་ིཚེད་འིདྲི་

མཚུངསེ་སུ་ཡོོད། ཡུ་རོ་པ་ནི་

འིཁྱེགིསེ་པསེ་ཁེངསེ་ཤེིང་ངོསེ་འིཇེམ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། གྷེ་ེན་ིམོཌ་ན་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་ནསེ་འིཁོར་

སྐར་ཆོ་ེཤེསོེ་ཡོནི། ད་ེནསེ་ཁ་ེལསིེ་ིཊི་ོཟླ་བའི་ིངསོེ་ཕེལ་ཆོ་ེགིསེ་སྲུབསེ་དང་ལྡན་པ་ཞིིགི་ཡོནི།

༡༧༽ གཟའ་སྤེནེ་པ། ང་ོམཚོར་ཅན་གྱི་ིགཟའ།

གིཟིའི་སྤེེན་པའི་ིང་ོམཚེར་ཅན་གྱི་ིམུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ་ོདེསེ་གིཟིའི་འིད་ིགིཞིན་དང་

མ་ིའིཁྲུལ་བར་བྱེདེ་པ་ཡོནི། རྒྱང་མཐོངོ་ཆོ་ེཤེལེ་ཆུང་བ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་ཀྱིང་འིཁརོ་ལའོི་ི

མུ་ཁྱུད་ཅན་གྱི་ིརྒྱུ་སྐར་འིད་ིམཐོངོ་ཐུབ། སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་གིཟིའི་འིད་ིཆུང་བ་

ལྟོ་བུར་མངོན་སྲོིད། གིང་ལགིསེ་ཞི་ེན། འིད་ིགིཟིའི་ཕུར་བུ་ལསེ་ཧ་ལམ་ལྡབ་གིཉིསེ་

ཀྱི་ིཐོགི་རིང་བ་ཡོོད། གིཟིའི་སྤེེན་པ་འིད་ིཅུང་ཟིད་ཙམ་གྱི་ིཆུང་བ་ཡོོད་པ་མ་གིཏོོགིསེ་

དནོ་དངོསེ་ཐོགོི་གིཟིའི་འིད་ིགིཉིསེ་ཆོ་ེཆུང་ཚེད་འིདྲི་མཚུངསེ་སུ་ཡོདོ།
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གིཟིའི་འིད་ིགིཞིན་ལསེ་འིབུར་དུ་ཐོོན་པའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ན་ིདེའི་ིའིཐུགི་ཚེད་ཆུང་བསེ་

ཡོིན། ཉི་མའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་ཆུ་ལསེ་འིཐུགི་ཚེད་ཆུང་བའིི་གིཟིའི་གིཅིགི་པུ་ནི་འིདི་

ཡོིན། གིལ་སྲོིད་ང་ཚེོསེ་ཆུསེ་ཁེངསེ་པའིི་ཆུ་གིཞིོང་ནང་གིཟིའི་འིདི་བཞིགི་པ་ན་དེ་

མཆོངོ་ལྡིང་བྱེདེ་ངསེེ་རདེ། དཀའི་ངལ་ན་ིགིཟིའི་འིད་ིའིཇེོགི་སྣདོ་ཆུ་གིཞིངོ་ཆོནེ་པ་ོརྙིདེ་

སྲོདི་དམ་ཞིེསེ་པ་འིད་ིཡོནི།

གིཟིའི་སྤེེན་པ་འིད་ིའིཁོར་སྐར་མང་ཤེསོེ་ཡོོད་པའི་ིགིཟིའི་ཞིིགི་ཡོིན། ད་ེལ་འིཁོར་

སྐར་གྲིངསེ་ ༢༣ ཡོདོ་པསེ་མང་ཆོ་ེབ་ན་ིཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡོནི། ད་ེདགི་ན་ིམཁའི་སྐྱོདོ་

འིགྲུལ་འིཕྲུལ་ཀྱིིསེ་གིཟིའི་འིདིའིི་ཉེ་འིགྲིམ་དུ་བསྐྱོོད་པ་ན་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་བ་རེད། 

འིཁརོ་སྐར་ད་ེདགི་ལསེ་ཆོ་ེཤེསོེ་དང་ང་ོམཚེར་ཤེསོེ་ན་ིཀྲཡོ་ེཀྲན་ Titan ཡོནི།

གིཟིའི་འིད་ིལ་རླུང་གི་ིགི་ོལའི་ིརིམ་པ་ཕེོན་ཆོ་ེཡོོད་པ་ད་ེདགི་ནཡོ་ེཊིོར་ོཇེན་དང༌། 

ན་རླངསེ་རྫསེ་ Methane གིཉིསེ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོིན་ཞིིང༌། ད་ེགིཉིསེ་ཀྱིིསེ་

གིཟིའི་དེའི་ིངོསེ་ང་ཚེོར་མཐོོང་རྒྱུར་བཀགི་འིགིོགི་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཐོོགི་མར་ཀྲཡོ་ེ

ཀྲན་འིཁོར་སྐར་སྟོེང་གི་ིམ་ིཐོེན་ན་རླངསེ་རྫསེ་དེསེ་སེའི་ིགི་ོལའི་ིསྟོེང་གི་ིགིཤེེར་རྫསེ་

ཀྱི་ིབྱེ་བ་དང་མཚུངསེ་པ་བྱེེད་པར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། ད་ེན་ིསེ་གིཞི་ིངོསེ་སུ་འིཁྲེགིསེ་

གིཟུགིསེ་དང༌། གིཤེེར་རྫསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་དང༌། རླུང་གི་ིགི་ོལའི་ིསྟོེང་དུ་རླངསེ་རྫསེ་ཀྱི་ི

རྣམ་པར་ཡོང་གིནསེ་ཐུབ། མ་འིངོསེ་པར་ཉ་ིམའི་ིཁྱེམི་རྒྱུད་ནང་སྲོོགི་འིཚེ་ོཡུལ་གྱི་ིགི་ོ

ལ་གིཞིན་ཞིིགི་མྱུལ་ཞིིབ་བྱེ་ཡུལ་ན་ིཀྲཡོ་ེཀྲན་འིཁོར་སྐར་འིད་ིཆོགིསེ་རྒྱུ་རེད། དེར་

སྲོགོི་འིཚེ་ོབའི་ིགིཞི་ིརྟེནེ་ལ་ཆུའི་ིཚེབ་ཏུ་མ་ིཐོནེ་ན་རླངསེ་རྫསེ་འིད་ིབེད་སྤྱིདོ་བྱེ་སྲོིད།

འིཁརོ་སྐར་ཆོ་ེབ་གིཞིན་བཞི་ིན་ི ར་ིཡོ་ Rhea དང༌། ལ་པ་ེཊི་སེ་ི Lapetus 

དང༌། ཌའིིནོ་ Dione དང༌། ཊི་ེཐོིསེ་ི Tethys བཅསེ་ཡོནི། ད་ེདགི་གི་ིཞིངེ་ཚེད་
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ལ་ེདབར་ ༦༥༠ ༼ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སྟོོང་གིཅིགི༽ སྐོར་ཡོིན་པ་དང༌། ཕྱི་ིཡོ་ིངོསེ་ན་ི

གིཟིའི་ཕུར་བུའི་ིསྟོངེ་གི་ིགྷེ་ེལ་ིལ་ིཨེའོི་ིའིཁརོ་སྐར་དང་གིཅགིི་མཚུངསེ་ཡོནི།

མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ་ོཅན་གྱི་ིགིཟིའི་སྤེེན་པ་འིད་ིཉ་ི

མའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་ནསེ་ང་ོམཚེར་ཆོ་ེཤེོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། 

དེ་ལ་འིཁོར་སྐར་ཡོང་གྲིངསེ་མང་ཤེོསེ་ཡོོད། ཁྱེེད་

ཀྱིིསེ་པར་རིསེ་ནང་མཐོོང་ཐུབ་པ་བཞིིན་ཀྲ་ེཐོ་ིསེ་ིདང༌། 

ཌ་ིཨེནོྣིའིིཁརོ་སྐར་གིལ་ཆོ་ེཤེསོེ་གིཉིསེ་དང༌། མ་ིམ་སེ་ི

ལ་ཁྱེད་ཆོོསེ་གིསེ་སྲུབསེ་ཡོོད་པསེ་གིཞིན་ལསེ་

འིབུར་དུ་ཐོནོ་ཡོདོ།

གཟའི་སེྤེནེ་པོའིི་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ལསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད།
ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་༨༨༧་༡༤ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་༡༤༢༤ 

ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིརངི་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་༩་༥༢ཆོ་ེབ་ཡོདོ།

ལ་ོཡུན་གྱི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༢༩ ཡོནི།

ཉནི་མའོི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིདུསེ་ཚེདོ་༡༠ཡོནི།

རྒྱུ་སྐར་སྤེནེ་པའི་ིཞིངེ་ཚེད།
ལེ་དབར་༧༤༩༢༨ཡོང་ན་ཀི་ལོ་མི་ཊིར་༡༢༠༠༠༠ཡོང་ན་

སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིེང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་༩་༤ ཡོདོ།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་༡་༡ ཡོོད།

མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ།ོ སྡེ་ེཚེན་རམི་པ་ཆོནེ་པ་ོགིསུམ།

འིཁརོ་སྐར་གྲིངསེ། ཆོ་ེབ་ལྔ་དང༌། ཆུང་བ་གྲིངསེ་༡༨ཡོདོ།

༡༨༽ གཟའ་སྤེནེ་པའ་ིམུ་ཁྱུད་འཁརོ་ལ།ོ



༡༨༽ གཟའི་སྤེེན་པོའིི་མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལོ།
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གིཟིའི་ཆོ་ེབའི་ིནང་ནསེ་མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ་ོཡོོད་པའི་ིགིཟིའི་ན་ིཕུར་བུ་དང༌། སྤེེན་

པ་དང༌། གིནམ་རྒྱལ་དང༌། མཚེ་ོརྒྱལ་བཅསེ་ཡོིན། ད་ེདགི་ལསེ་གིཟིའི་སྤེེན་པའི་ི

འིཁོར་ལོ་ནི་གིཞིན་དང་མི་འིདྲི་བ་ཞིིགི་ཡོིན། འིདི་ནི་ཉི་མའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་ནསེ་ངོ་

མཚེར་ཆོ་ེཤེསོེ་དང་ཡོདི་འིཕྲགོི་ཤེསོེ་ད་ེཡོནི།

འིཁོར་ལ་ོའིད་ིན་ིགིཟིའི་ངོསེ་ནསེ་གིཟིའི་དང་ལྡབ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིརིང་ཚེད་ལ་བསྣར་

ནསེ་བསྡེད་ཡོོད། ད་ེན་ིལ་ེདབར་ ༨༧༠༠༠ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༡༤༠༠༠༠ སྐོར་

ཡོནི།

ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་རྒྱང་མཐོོང་ཆོ་ེཤེེལ་ཆུང་ཆུང་ལ་བརྟེེན་ནསེ་འིཁོར་ལ་ོ

དེ་དགི་མཐོོང་ཐུབ། སྤྱིིར་བཏོང་ལོ་བཅོ་ལྔ་རེ་ནང་འིཁོར་ལོ་དེ་དགི་ཐོེངསེ་རེར་མི་

མངོན་པར་གྱུར་བཞིིན་ཡོོད། ད་ེན་ིགིཟིའི་སྤེེན་པ་དེསེ་ཉ་ིམའི་ིམཐོའི་སྐོར་ལ་རྒྱུ་བ་ན་

དེའིི་གིནསེ་གིཞིི་དེ་འིཁོར་ལོའི་ིསྣེ་ཟུར་སྟོེང་དུ་ཏོགི་ཏོགི་འིཁེལ་བསེ་ཡོིན། གིནསེ་

སྟོངསེ་དེ་ལྟོ་བུར་གྱུར་པ་ན་འིཁོར་ལོ་ཤེིན་ཏུ་སྲོབ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིསེ་སེའིི་གིོ་ལ་ནསེ་

མཐོངོ་མ་ིཐུབ་པ་ཡོནི།

དུསེ་ཡུན་མང་པོའི་ིརིང་གིཟིའི་སྤེེན་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོད་ེསྲོ་གིཟུགིསེ་མ་ཡོིན་པར་

བཟུང་ཡོོད། དེ་དགི་འིཁྱེགིསེ་རྡུལ་ཆུང་བ་མང་པོ་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པ་དང༌། 

འིཁྱེགིསེ་རྡུལ་ད་ེདགི་ཀྱིང་ཚེད་གིཞི་ིཆོ་ེཆུང་སྣ་ཚེོགིསེ་པ་སྟོ་ེཆུང་བ་ཐོལ་བའི་ིརྡུལ་

ནསེ་ཁང་ཆུང་གི་ིཚེད་གིཞི་ིབར་ཡོོད། ད་ེདགི་གིིསེ་གིཟིའི་སྤེེན་པ་འིད་ིདབུསེ་སུ་བྱེསེ་

ནསེ་དའེི་ིམཐོའི་སྐརོ་གྱི་ིསྐརོ་ལམ་སྒོརོ་མརོ་གྲིལ་བསྟོར་བསྒྲིགིིསེ་ནསེ་སྐྱོདོ་ཀྱིནི་ཡོདོ། 

རྫསེ་རྡུལ་ཁ་ཤེསེ་རྒྱུ་སྐར་དང་ཐོགི་ཉེ་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིསེ་འིཁོར་སྐར་མ་ཆོགིསེ་པར་

ཕྱིགོིསེ་སེ་ོསེརོ་གྲིམ་སྟོ་ེགིནསེ་ཡོདོ།



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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སེའིི་གིོ་ལ་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་འིཁོར་ལོ་གིཙོ་བོ་གིསུམ་ལོགིསེ་སུ་འིབྱེེད་ཐུབ། 

འིཁོར་ལོའི་ིཕྱིི་རིམ་ནི་འིཁོར་ལོ་ཀ་པ་སྟོེ་འིདི་དང་འིཁོར་ལོ་ཁ་པ་གིཉིསེ་ཀྱིི་བར་དུ་ 

Cassino Division ཁ་ེསེ་ིན་ོཆོ་ཤེསེ་ཏོ་ེསྟོོང་ཆོ་ཆོེན་པ་ོཡོོད་པ་དེསེ་ལོགིསེ་སུ་འིབྱེེད་

པར་བྱེེད། འིཁོར་ལ་ོཀ་པ་ལ་འིཁོར་ལ་ོགིཞིན་ལསེ་ལོགིསེ་སུ་འིབྱེེད་བྱེེད་ཀྱིི་ཁྱེད་

ཆོསོེ་ཤེིགི་ཡོོད་པ་ད་ེལ་ Encke ཨེེང་ཀ་ེཞིེསེ་ཟིེར། ད་ེན་ིཁ་ེསེ་ིན་ོལསེ་དབྱེིབསེ་ནར་

བ་ཡོདོ། གིཟིའི་སྤེནེ་པའི་ིངསོེ་དང་ཐོགི་ཉ་ེབ་ན་ང་ཚེོསེ་འིཁརོ་ལ་ོགི་པ་མཐོངོ་ཐུབ། ད་ེ

ན་ིའིཁརོ་ལ་ོགིཞིན་ལསེ་སྲོབ་པ་ཡོདོ།

མཁའི་བསྐྱོདོ་འིགྲུལ་པ་འིཕྲུལ་ཆོསེ་ Voyager ཀྱིསིེ་ཉམསེ་ཞིབི་བྱེསེ་པ་ན་འིཁརོ་

ལོ་དེ་དགི་སྔོར་ཇེི་འིདྲིར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ་པ་དེ་ལསེ་མགིོ་རྙིོགིསེ་ཆོེ་རུ་སེོང་ཡོོད། 

འིཁོར་ལ་ོམང་ཆོ་ེབ་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་ཡོོད་པ་ལསེ་དམིགིསེ་བསེལ་འིཁོར་ལ་ོཆོ་པ་ན་ི

རྡུལ་གྱི་ིཐོགི་པ་གིཉིསེ་སེམ་གིསུམ་སྒྲིོགི་པ་ལསེ་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོིན། འིཁོར་ལ་ོར་ེར་ེ

ཡོང་འིཁོར་ལོ་ནར་མོ་སྟོོང་ཕྲགི་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཡོིན། དེ་དགི་ཚེང་མ་སྟོོང་

སེངསེ་ཀྱི་ིཆོསེ་ཁྱེད་པར་འིབྱེདེ་པའི་ིངསེེ་པ་མདེ། མཁའི་བསྐྱོདོ་འིགྲུལ་པ་འིཕྲུལ་ཆོསེ་

ཀྱིིསེ་བཟིོསེ་པའི་ིགིཟིའི་སྤེེན་པའི་ིའིཁོར་ལོའི་ིཔར་ངོསེ་ན་ིསྒྲི་འིཛིན་འིཕྲུལ་འིཁོར་ནང་

བཅུགི་པའིི་སྒྲི་ཤུགིསེ་ཆོེར་ཡོོད་པ་ཐོོ་འིགིོད་

བྱེསེ་པ་ལསེ་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོནི།

གིཟིའི་སྤེེན་པའི་ིམུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ་ོན་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིང་ོ

མཚེར་ཆོ་ེཤེསོེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་ཞིིགི་ཡོནི། འིཁརོ་ལ་ོམ་ིའིདྲི་བ་ད་ེ

དགི་གི་ིའིཐུགི་ཚེད་ན་ིལ་ེབར་ཁ་ཤེསེ་ལསེ་མདེ། འིཁརོ་ལ་ོ

དེ་དགི་ནི་འིཁྱེགིསེ་རྡུལ་མང་པོ་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་ཅིང་

འིཁྱེགིསེ་རྡུལ་རེ་རེའིི་ལྟོེ་བར་བྲགི་གིི་ལྟོེ་རྡུལ་ཡོང་ཡོོད། 

རྡུལ་ད་ེདགི་གི་ིཆོ་ེཆུང་ཚེད་རིམ་ན་ིཨེིན་ཅ་ིགིཅིགི་ནསེ་ ཧྥ་ི



༡༩༽ གཟའི་གནམོ་རྒྱལ། རྒྱང་མོཐོོང་ཆེེ་ཤོེལ་ལས་གསར་རྙེེད་བྱུང་བའིི་གཟའི་ཐོོག་མོ།
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ཀྲ་ིསུམ་ཅུའི་ིབར་ཡོོད། ད་ེལྟོ་བུའི་ིནམ་མཁའི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་ད་ེདགི་གིིསེ་གིཟིའི་སྤེེན་པའི་ིའིཕྲེད་ཐོིགི་སྟོེང་གི་ི

སྐརོ་ལམ་སྒོརོ་མའོི་ིནང་དུ་སྐརོ་སྐྱོདོ་བྱེདེ་བཞིནི་ཡོདོ། གིཟིའི་འིདིའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིནུསེ་པསེ་ད་ེདང་ཐོགི་ཉ་ེ

བའི་ིརྡུལ་ད་ེདགི་གིཅིགི་ཏུ་སྒྲིལི་ནསེ་འིཁརོ་སྐར་བཟིསོེ་ཡོདོ།

༡༩༽ གཟའ་གནམ་རྒྱལ། རྒྱང་མཐོངོ་ཆེ་ེཤལེ་ལསེ་གསེར་རྙེེད་བྱུང་

བའ་ིགཟའ་ཐོགོ་མ།

གིཟིའི་སྤེེན་པ་དང་ཉ་ིམའི་ིབར་གྱི་ིརིང་ཚེད་ལྡབ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིསེ་རུ་ང་ཚེོསེ་གིཟིའི་

གིནམ་རྒྱལ་མཐོོང་ཐུབ། ད་ེགིཟིའི་ཕུར་བུ་དང་སྤེེན་པ་ལྟོ་བུའི་ིཆོནེ་པ་ོམནི་ཀྱིང་གིཟིའི་

ཆོནེ་པའོི་ིཁངོསེ་སུ་གིཏོོགིསེ།

གིནའི་སྔོ་མོའི་ིདུསེ་ན་གིནམ་རྒྱལ་གྱི་ིསྐོར་ལ་རྒྱུསེ་མངའི་མེད་ཀྱིང༌། ད་ེན་ིརྒྱང་

མཐོོང་ཆོེ་ཤེེལ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་བའིི་གིཟིའི་ཐོོགི་མ་དེ་ཡོིན། དངོསེ་

འིབྲེལ་བྱེསེ་ན་ང་ཚེོསེ་མིགི་རྗོེན་པསེ་གིཟིའི་ད་ེམཐོོང་ཐུབ་མོད་རྒྱང་མཐོོང་ཆོ་ེཤེེལ་

ཆོནེ་པ་ོལ་མ་བརྟེནེ་པར་ཁྱེདེ་ཀྱིིསེ་གིཟིའི་དའེི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་དབྱེ་ེབ་འིབྱེདེ་མ་ིཐུབ།

གིཟིའི་གིནམ་རྒྱལ་གྱི་ིམངོན་གིསེལ་དོད་པའི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་གིཅིགི་ནི། གིཟིའི་དེའི་ི

འིཁོར་འིཁྱེིལ་གྱིི་ཚེངསེ་ཐོིགི་གིམ་འིཁོར་མདའི་ནི་ཉི་མའིི་མཐོའི་སྐོར་གྱིི་སྐོར་ལམ་

ངསོེ་སུ་ཆོགིསེ་ཡོདོ། ད་ེལྟོར་ན་གིནམ་རྒྱལ་གྱི་ིལ་ོཕྱིདེ་ ༼སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༤༢༽ ར་ེ

ནང་གིཟིའི་དེའིི་སྣེ་མོ་ཉི་མའིི་ཉེ་འིཁྲིསེ་སུ་ཏོགི་ཏོགི་སླེབསེ་རྒྱུ་རེད། གིཟིའི་གིཞིན་

རྣམསེ་ཀྱི་ིའིཁོར་མདའི་ན་ིཉ་ིམའི་ིངོསེ་དང་ཧ་ལམ་དྲིང་མཚུངསེ་ perpendicular སུ་

གིནསེ་ཡོདོ།

གིནམ་རྒྱལ་ན་ིགིཟིའི་སྤེེན་པའི་ིམཇུགི་ཏུ་མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ་ོདང་ལྡན་པའི་ིགིསེར་

རྙིེད་བྱུང་བའི་ིགིཟིའི་དང་པོའི་ིགྲིསེ་ཤེིགི་ཡོིན། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ནང་གིནམ་རྒྱལ་གྱི་ི



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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མཐོའི་སྐོར་ལ་འིཁོར་ལོ་སྲོབ་མོ་ལྔ་ཡོོད་པ་སེའིི་གིོ་ལ་ནསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་ཐུབ་པ་

བྱུང༌། དའེི་ིཚེ་ེགིནམ་རྒྱལ་དེསེ་ཐོགི་རིང་ཞིངི་ཤེིན་ཏུ་འིདོ་གིསེལ་བའི་ིསྐར་མ་ཞིིགི་གི་ི

མདུན་དུ་སྐྱོདོ་བཞིནི་པའི་ིསྐབསེ་དའེི་ིའིདོ་དུསེ་ཡུན་ཐུང་ངུར་བསྒྲིབིསེ་པར་ཤེེསེ།

སེའིི་གིོ་ལ་ནསེ་གིཟིའི་གིནམ་རྒྱལ་ལ་གིཏོོགིསེ་པའིི་འིཁོར་སྐར་ལྔ་ལ་ཉམསེ་

ཞིབི་བྱེསེ་ཡོདོ། ཡོནི་ན་ཡོང་རྒྱང་ཚེད་ཤེནི་ཏུ་རངི་བའི་ིརྐྱེནེ་གྱིིསེ་ད་ེདགི་གི་ིསྐརོ་ཉུང་

ཉུང་ལསེ་རྟེོགིསེ་ཐུབ་མེད། མཁའི་བསྐྱོོད་འིགྲུལ་པ་འིཕྲུལ་ཆོསེ་ཀྱིིསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་

རྒྱསེ་པརོ་བྱེསེ་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་འིཁརོ་སྐར་གིསེར་པ་བཅུ་གིསེར་རྙིདེ་བྱུང་བ་རདེ།

མ་ིརཎྜི་འིཁོར་སྐར་ Mirandaངོསེ་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་ཀྱི་ི

གིཟིའི་གིནམ་རྒྱལ་གྱི་ིཔར་ངོསེ་ཡོིན། གིཟིའི་དེའི་ིརླུང་གི་ི

གི་ོལའི་ིརིམ་པའི་ིནང་དུ་མ་ིཐོེན་རྫསེ་རྡུལ་ཡོོད་པའི་ིརྐྱེེན་

གྱིིསེ་དེའི་ིཁ དོགི་སྔོོན་པོར་གྱུར་པ་རེད། མ་ིརཎ་ཌ་ན་ི

གིཟིའི་གིནམ་རྒྱལ་གྱི་ིཁོངསེ་སུ་གིཏོོགིསེ་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོ

ཚེད་འིབྲིང་ཅན་ཞིིགི་ཡོིན་པ་དང་དེར་ར་ིམཐོོན་པ་ོདང་རྫ་

རངོ་ཟིབ་པ་ོཡོདོ།

གཟའི་གནེམ་རྒྱལ་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ནསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད།
ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་ ༡༧༨༤ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༢༨༧༠ ཡོང་ན་
སེའི་ིགི་ོལའི་ིརྒྱང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༡༩་༢ ཡོདོ།

ལ་ོགིཅགིི་གི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༨༤ ཡོནི།

ཉནི་མ་ོགིཅགིི་གི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིདུསེ་ཚེདོ་ ༡༧ ཡོནི།

གིཟིའི་སྐར་དའེི་ིཞིངེ་ཚེད།
ལ་ེདབར་ ༣༢༢༠༠ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༥༡༢༠༠ ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོ
ལའི་ིཞིངེ་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་བཞི་ིཆོ་ེབ་ཡོདོ།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད། སེའི་ིགི་ོལ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༩ ཡོནི།



༢༠༽ གཟའི་མོཚོོ་རྒྱལ། ཆེེས་ཐོག་རིང་བའིི་གཟའི་ཆེེ་བ་ཞིག
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མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ།ོ ཞིངེ་ཕྲ་ཆུང་ཞིངི་ནགི་ཤེསེ་ཆོ་ེབའི་ིགྲིངསེ་ ༡༡ ཡོདོ།

འིཁརོ་སྐར། ཆོ་ེབ་བཞི་ིདང༌། ཆུང་བ་གྲིངསེ་བཅུ་གིཅིགི་ཡོདོ།

༢༠༽ གཟའ་མཚོ་ོརྒྱལ། ཆེསེེ་ཐོག་རིང་བའ་ིགཟའ་ཆེ་ེབ་ཞགི

གིཟིའི་མ་མཚེ་ོརྒྱལ་ན་ིགིཟིའི་གིཞིན་ཏོ་ེགིནམ་རྒྱལ་གྱི་ིའིཁོར་ལ་ོལ་ཕེན་གིནོད་

འིབྲལེ་བའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ལསེ་གིསེར་རྙིདེ་བྱུང་བའི་ིགིཟིའི་ཐོགོི་མ་ད་ེཡོནི།

གིཟིའི་མཚེ་ོརྒྱལ་ན་ིམཁའི་བསྐྱོོད་འིགྲུལ་པའི་ིམིང་ཅན་གྱི་ིའིཕྲུལ་ཆོསེ་ཀྱིིསེ་ཉ་ེ

ཆོར་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོིན། ད་ེན་ིའིཕྲུལ་ཆོསེ་དེསེ་ཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་ལ་ོ

བཅུ་གིཉསིེ་རངི་འིགྲུལ་བཞུད་བྱེསེ་པའི་ིམཐོའི་མའི་ིདུསེ་སུ་ཡོནི། གིཟིའི་མཚེ་ོརྒྱལ་ན་ི

ང་ཚེ་ོལསེ་ཆོེསེ་ཐོགི་རིང་བའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་རྒྱུར་ཁགི་པ་ོ

ཡོོད། དེའི་ིརྒྱང་ཚེད་ན་ིསེའི་ིགི་ོལ་དང་ཉ་ིམ་བར་གྱི་ིརྒྱང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་སུམ་ཅུ་ཙམ་

ཡོདོ།

མཁའི་བསྐྱོོད་འིགྲུལ་པསེ་པར་ལེན་བྱེསེ་པའིི་མཚེོ་རྒྱལ་ནི་བཀྲགི་མདངསེ་

འིཚེེར་བའི་ིཁ་དོགི་སྔོོན་པ་ོཅན་ཞིིགི་ཡོིན། ད་ེན་ིགིཟིའི་དེའི་ིརླུང་གི་ིགི་ོལའི་ིརིམ་པའི་ི

ནང་དུ་མ་ིཐོན་ཏོ་ེན་རླངསེ་རྫསེ་ཡོོད་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་ཡོིན། རླུངསེ་ཁམསེ་འིདིའི་ིགིཞི་ི

རྩའི་ིགྲུབ་རྫསེ་ན་ིཡོང་རླུང་ཧཡོ་ེཌ་ོར་ོརྗོན་དང༌། ཧ་ེལ་ིཡོམ་གིཉསིེ་ཡོནི། གིཟིའི་འིད་ིན་ི

གིནམ་རྒྱལ་དང་མ་ིའིདྲི་བར་འིདིའི་ིརླུང་གི་ིགི་ོལསེ་བྱེ་བ་སྣ་ཚེོགིསེ་བྱེེད་པར་སྟོོན་པ་

དང༌། ད་ེལ་འིདོ་ཀྱི་ིརིམ་པ་དང༌། གིཟིའི་གིནམ་རྒྱལ་ལ་ལྡན་པ་བཞིནི་དུ་ནགི་ཤེསེ་ཆོ་ེ

བའི་ིརྟེགིསེ་ཡོདོ་ཅངི༌། སྤྲེནི་དཀར་པ་ོཆུང་བ་ཡོང་ཡོདོ།

གིཟིའི་ཆོ་ེབ་གིཞིན་ཚེང་མ་དང་འིདྲི་བར་མཚེ་ོརྒྱལ་ལ་མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ་ོཡོོད། 



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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སེའིི་གིོ་ལ་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལོ་ཆོ་མ་ཚེང་བ་འིབའི་ཞིིགི་མཐོོང་མོད། 

མཁའི་བསྐྱོོད་འིགྲུལ་པསེ་མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ་ོཆོ་ཚེང་ཞིིང་ཕྱིོགིསེ་འིགིའི་ཞིིགི་ན་ིགིཞིན་

ལསེ་འིོད་གིསེལ་བ་ཞིིགི་གིསེལ་སྟོནོ་བྱེསེ་ཡོདོ།

སེའི་ིགི་ོལ་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་ན་ིར་ིཡོེཌ་ི Nereid དང༌། ཊི་ིར་ིཊིན་ Triton ཏོ་ེའིཁརོ་

སྐར་གིཉིསེ་ཡོོད་པར་རྟེོགིསེ། དེར་མ་ཟིད་མཁའི་བསྐྱོོད་འིགྲུལ་པ་འིཕྲུལ་ཆོསེ་ཀྱིིསེ་

ཤེནི་ཏུ་ཆུང་བའི་ིའིཁརོ་སྐར་དྲུགི་ཡོདོ་པ་གིསེར་རྙིདེ་བྱུང་བ་རདེ།

པར་རིསེ་འིདི་ནི་གིཟིའི་མཚེོ་རྒྱལ་དང༌། དེའིི་

འིཁརོ་སྐར་ཆོ་ེཤེསོེ་ཊི་ིར་ིཊིན་གིཉསིེ་ཡོནི། འིཁརོ་

སྐར་འིདིསེ་གིཟིའི་མཚེོ་རྒྱལ་ལ་ལྡོགི་ཕྱིོགིསེ་

ཀྱིིསེ་སྐོར་སྐྱོོད་བྱེསེ་པ་འིད་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ི

འིཁོར་སྐར་ཆོ་ེབའི་ིནང་ནསེ་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་

ཞིིགི་ཡོིན། ཊི་ིར་ིཊིན་འིཁོར་སྐར་འིད་ིཕེལ་ཆོེར་

རང་ཉིད་ཀྱིིསེ་རང་སྐྱོ་བ་ལྟོ་བུའིི་གིཟུགིསེ་ཤེིགི་

བསྐྲུན་པའིི་རྗོེསེ་སུ་གིཟིའི་མཚེོ་རྒྱལ་གྱིི་འིཐོེན་

ཤུགིསེ་ཀྱིིསེ་འིཇུ་བཟུང་བྱེསེ་པ་ཡོནི་སྲོདི།

གཟའི་མཚོ་ོརྒྱལ་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ལསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད། ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་ ༢༧༩༦ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༤༤༩༢ 
ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིརྒྱང་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་སུམ་ཅུ་ཡོདོ།

ལ་ོཡུན་གིཅགིི་གི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༡༦༥ ཡོནི།

ཉནི་མ་ོགིཅགིི་གི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིདུསེ་ཚེདོ་ ༡༦ ཡོནི།

འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ལསེ་ལྡབ་ ༡་༢ ཆོ་ེབ་ཡོདོ།

འིཁརོ་སྐར། ཆོ་ེབ་གྲིངསེ་གིཉསིེ་དང༌། ཆུང་བ་དྲུགི་ཡོདོ།



༢༡༽ གཟའི་གཤོིན་རྒྱལ་དང༌། དེའིི་ཕེ་རོལ་གྱིི་ཁམོས།
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མུ་ཁྱུད་འིཁོར་ལ།ོ  ཁ་ཞིངེ་ཆུང་བ་དྲུགི་ཡོདོ།

༢༡༽ གཟའ་གཤནི་རྒྱལ་དང༌། དའེ་ིཕེ་རལོ་གྱི་ིཁམསེ།

ཉི་མའིི་ཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱིི་གིཟིའི་དགུ་པ་སྟོེ། གིཟིའི་གིཤེིན་རྒྱལ་ནི་རྒྱུ་སྐར་ཉམསེ་

ཞིབི་འིཕྲུལ་ཆོསེ་ཀྱིིསེ་བསྐྱོདོ་མ་ཐུབ་པའི་ིགིཟིའི་གིཅིགི་པ་ོད་ེཡོནི་ཞིངི༌། ཕེལ་ཆོརེ་ལ་ོ

མང་པོའི་ིརིང་དེར་མྱུལ་ཞིིབ་བྱེ་མ་ིསྲོིད། རྒྱུ་མཚེན་འིད་ིལ་བརྟེེན་ནསེ་ང་ཚེསོེ་གིཤེིན་

རྒྱལ་གྱི་ིསྐརོ་ལ་གིཟིའི་གིཞིན་ལསེ་ཉུང་བ་ཤེེསེ་ཀྱིནི་ཡོདོ།

གིཟིའི་གིཤེིན་རྒྱལ་ན་ིཧ་ལམ་ཉ་ེཆོར་ ༼༡༩༣༠༽ ནང་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་བ་

རེད། དེའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ན་ིགིཟིའི་མཚེ་ོརྒྱལ་གྱི་ིའིཁོར་ལམ་ནང་ཆོ་མ་ིསྙོམསེ་པའི་ིགིནསེ་

སྟོངསེ་ཤེིགི་བྱུང་བསེ་ཡོིན། ཆོ་མ་ིསྙོམསེ་པའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་ད་ེདགི་བྱུང་བ་ན་ངོསེ་

འིཛིན་བྱེེད་མ་ཐུབ་པའི་ིགིཟིའི་ཞིིགི་ཡོོད་པ་ཤེེསེ། ད་ཆོ་གིཟིའི་ད་ེགིཤེིན་རྒྱལ་ཡོིན་པ་

ངསེེ་པར་རྙིདེ་པ་རདེ།

གིཟིའི་དའེི་ིསྐརོ་ལམ་ན་ིགིཟིའི་གིཞིན་ལསེ་ཡོ་མཚེན་ཆོ་ེབ་དང༌། བློ་ོཡོདི་འིགུགི་

ནུསེ་ཆོ་ེབ་དང༌། འིཕྲེད་ལ་ཡོ་ོབའི་ིཚུལ་དུ་གིནསེ་ཡོོད། སྤྱིིར་གིཤེིན་རྒྱལ་འིད་ིཉ་ིམ་

ལསེ་ཐོགི་རིང་ཤེོསེ་ཀྱི་ིགིཟིའི་ཞིིགི་ཡོིན་ཀྱིང་དེསེ་ཉ་ིམའི་ིམཐོའི་བསྐོར་ལ་བསྐྱོོད་པར་

ལ་ོ ༢༤༨ འིགིོར་གྱིིན་ཡོོད་པའི་ིལ་ོ ༢༠ ལ་སླེབསེ་པ་ན་མཚེ་ོརྒྱལ་ལ་ལྟོོསེ་ན་ཉ་ིམ་

དང་ཐོགི་ཉ་ེབར་ཡོདོ།

གིཟིའི་གིཤེིན་རྒྱལ་འིད་ིགིཟིའི་ཆོ་ེབ་བཞི་ིཔ་ོགིང་དང་ཡོང་མ་ིའིདྲི་བར་ཡོོད། ད་ེ

སྐམ་སེའི་ིགིཟིའི་བཞི་ིལསེ་ཉ་ིམ་དང་ཐོགི་ཆོེསེ་རངི་བར་ཡོདོ། གིཟིའི་འིད་ིན་ིཆུང་ཤེསོེ་

ཡོིན་ཞིིང་དེའི་ིཞིེང་ཚེད་ན་ིགིཟིའི་དང་པ་ོལྷགི་པའི་ིཞིེང་ཚེད་ལསེ་ཕྱིེད་ཙམ་ཡོོད། དེའི་ི



ཉི་ིཟླ་གཟའ་སྐར་གྱི་ིསོྐར།
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གྲུབ་རྫསེ་ན་ིམཚེ་ོརྒྱལ་ཀྱི་ིའིཁརོ་སྐར་ཆོ་ེཤེསོེ་ཊི་ིར་ིཊིན་དང་འིདྲི་བ་ོཡོདོ།

གིཟིའི་འིད་ིགིསེར་རྙིེད་བྱུང་བ་ནསེ་བཟུང་སྟོ་ེཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ནང་གིཟིའི་འིད་ི

ལསེ་ཕྱི་ིརོལ་ཏུ་གིཟིའི་གིཞིན་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ིདྲི་ིབ་སླེབསེ་བཞིིན་ཡོོད། ད་ལྟོ་བར་གིཟིའི་

ཆོསེེ་ཆུང་ངུ་ཡོནི་ན་མ་གིཏོགོིསེ་གིཟིའི་གིཞིན་མདེ་པར་ཡོདི་ཆོསེེ་བྱེསེ། གིལ་སྲོདི་ད་ེ

ལྟོར་ཡོོད་ན་གིཟིའི་ཁྱེིམ་ཉམསེ་ཞིིབ་འིཕྲུལ་ཆོསེ་པཡོ་ེནོར་སྟོ་ེགིསེར་བཏོོད་པ་དང༌། 

ཝི་ོཡོ་ེཇེར་སྟོ་ེམཁའི་བསྐྱོོད་འིགྲུལ་པ་འིཕྲུལ་ཆོསེ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིརྒྱུ་ལམ་ནང་ཤུགིསེ་རྐྱེེན་

ཞིིགི་འིབྱུང་བ་ལསེ་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་དགིོསེ་པ་ལསེ་ད་ལྟོ་ཕེན་འིབྱུང་མེད། འིཕྲུལ་

ཆོསེ་ད་ེགིཉིསེ་ཀྱིིསེ་གིཤེིན་རྒྱལ་གྱི་ིསྐོར་ལམ་ལསེ་ཆོེསེ་ཐོགི་རིང་བར་འིགྲུལ་བཞུད་

བྱེསེ་ཟིནི་པ་ཡོནི།

གིཟིའི་གིཤེིན་རྒྱལ་ནི་ཉི་མ་ལསེ་ཐོགི་རིང་ཤེོསེ་ཀྱིི་

གིཟིའི་དང༌། ཆུང་ཤེོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། ད་ེལ་འིཁོར་སྐར་

ཆོ་ེརན་ Charon ཟིེར་བ་ཞིིགི་ཡོོད། ད་ེན་ིགིཤེིན་

རྒྱལ་གྱིི་ཚེད་དང་བསྡུར་ན་འིཁོར་སྐར་ཆོེན་པོ་

དམིགིསེ་བསེལ་བ་ཞིིགི་ཡོིན། དེའི་ིཚེད་ན་ིགིཤེིན་

རྒྱལ་གྱི་ིཕྱིདེ་ཀའི་ིཚེད་ལསེ་མང་བ་ཡོོད།

གཟའི་གཤིོནེ་རྒྱལ་སོྐར་དངོསེ་འིབྲེེལ་ཚོད་གཞིི།

ཉ་ིམ་ལསེ་ཆོ་སྙམོསེ་རྒྱང་ཚེད།
ལ་ེདབར་སེ་ཡོ་ ༣༦༦༦ ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་སེ་ཡོ་ ༥༩༢༥ ཡོང་
ན་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཞིངེ་ཚེད་ལསེ་ལྡབ་ ༣༩་༦ ཆོ་ེབ་ཡོདོ།

ལ་ོགིཅགིི་གི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིལ་ོ ༢༤༨ ཡོནི།

ཉནི་མ་གིཅགིི་གི་ིརངི་ཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིཉནི་ ༦་༤ ཡོནི།

གིཟིའི་སྐར་དའེི་ིཞིངེ་ཚེད། ལ་ེདབར་ ༡༤༢༣  ཡོང་ན་ཀ་ིལ་ོམ་ིཊིར་ ༢༣༠༠ ཡོང་ན་སེའི་ིགི་ོ
ལ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༡༨ ཡོདོ།



༢༡༽ གཟའི་གཤོིན་རྒྱལ་དང༌། དེའིི་ཕེ་རོལ་གྱིི་ཁམོས།
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འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཚེད། སེའི་ིགི་ོལའི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་ལསེ་ལྡབ་ ༠་༠༦ ཡོདོ།

འིཁརོ་སྐར། གྲིངསེ་གིཅགིི་ཡོདོ།

རྩོམོ་སྒྲིགི་པའ་ིང་ོསྤྲིདོ་མདརོ་བསྡུསེ།

བྱེམསེ་པ་ཆོོསེ་དབང་ན་ིརྒྱ་གིར་ལྷ་ོཕྱིོགིསེ་ཀ་ོལ་ེསྒོལ་བོད་མིའི་ི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་ལ་ོང་ོ

བཅུའི་ིརིང་གིཞི་ིརམི་སླབོ་སྦྱོངོ་བགྱིིསེ་ནསེ་མཐོར་རྒྱ་གིར་རྒྱལ་ཡོངོསེ་ (CBSE) ཀྱི་ི

འིཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ིརྒྱུགིསེ་སྤྲེོད་ཐོོན། ད་ེ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་

བརྩནོ་གྱིིསེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལརོ་ཀརྣ
ཱ
་ཊི་ཀ་མངའི་སྡེའེི་ིཟུར་རྒྱུགིསེ་མཐོ་ོསླབོ་ (Karna-

taka State Open University) ནང་ལ་གིཙུགི་ལགི་རབ་འིབྱེམསེ་པའི་ི (MA Eng) 

ཟུར་རྒྱུགིསེ་ནང་ཞུགིསེ་ནསེ་རྒྱུགིསེ་འིཕྲོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་བཅསེ་ཀྱི་ིམདོར་བསྡུསེ་

སུ་བཀདོ་པ་ལགིསེ།
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