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རྱོམ་སྒྱིག་པའྱི་སྱོན་གེང༌།

ས་ཡེན་སྱི་ Scienceསེ་ཡྱོངས་གགས་སུ་ཚན་རྱིག་གྱི་བརྡ་ཆད་དུ་བསྒྱུར་བར་མཛད་པ་དེ་ནྱི་ལེ་

ཊྱིན་གྱི་ཐ་སྙད་ས་ཡེན་ཊྱི་ཡ་Latin scientiaཞེས་པ་ལས་ཟུར་ཆག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ས་ཡེན་ཊྱི་ཡ་ཞེས་

པའྱི་གྱོ་དྱོན་ངྱོ་མ་ནྱི།རྱིག་གནས་སམ་ཤེས་བ་ལ་གྱོ་དགྱོས།ཡྱོངས་གགས་སུ་ཚན་རྱིག་གམ་ས་

ཡེན་སྱི་ཞེས་པ་ནྱི།འཇྱིག་རེན་ཁམས་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིག་གནས་ཕྱོགས་བཏུས་བས་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད།རྱིག་གནས་དེ་དག་བཙོ་སྦང་བས་ནས་མཐར་དཔྱད་པ་དག་ཐེར་བ་ནུས་ཅན་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་

དང་གྲུབ་དྱོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་མ་ལག་ཅྱིག་ལ་ཟེར།དེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིག་གནས་ཁག་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་

པ་ལས་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལས་གཞན་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ།རྒྱུ་མཚན་དང་ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་

ཆེ་བ་ཞྱིག་ཏུ་རྱིམ་གྱིས་གྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་དེང་གྱི་དུས་སུ་ཚན་རྱིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་

ནྱི་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྱོན་པྱོར་གནས་ཡྱོད།

སྤྱིར་ཚན་རྱིག་གྱི་ཤེས་བ་འདྱི་ཡྱོངས་གགས་སུ་སེ་ཚན་ཆེ་ཁག་གཉྱིས་སུ་བགྱོས་ཡྱོད།དེ་

ཡང་དང་པྱོ་ནྱི།རང་བྱུང་གྱི་རྱིག་གནས་ཏེ་དེས་རང་བྱུང་གྱི་དངྱོས་པྱོ་༼སྐེ་ལྡན་གྱི་ཚེ་སྱོག་ལྟ་བུ།༽

ལ་རྱོག་དཔྱྱོད་བས་པ་དང༌།གཉྱིས་པ་ནྱི།སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་སེ་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྱོད་དང་

ཚོགས་སེའྱི་སྱོར་ལ་རྱོག་དཔྱྱོད་བས་ཡྱོད།སེ་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཀ་ནྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གཞྱིར་བས་པ་

མ་གཏྱོགས་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་ཞྱིག་སྱོན་དུ་གཏན་འབེབས་བས་པ་ལས་

འཕྱོས་པའྱི་རྱིག་གནས་ཤྱིག་མྱིན་པས་སྐེ་བྱོ་གཞན་གྱིས་ཀང་དེར་སླར་ཡང་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་

ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་ཆེ་བའྱི་གྲུབ་དྱོན་གཞན་ཞྱིག་རེད་ཚེ་དེའྱི་གྱོ་ས་རུ་བཞག་ཆྱོགསབས་འདྱིར་རང་

བྱུང་ཞེས་པ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ནང་ཆྱོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་རྒྱུས་མ་བས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཆྱོས་ལ་འཇྱོག་པ་ལྟར་
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ལྡན་མ་བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

དུ་འཛིན་མྱི་རུང༌།ཚན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ན་དེང་གྱི་དུས་སུ་ཚན་རྱིག་པས་རང་

བྱུང་གྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་སྱོར་ལ་ངེད་ཅག་གྱི་བྱོ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་དཔྱད་པ་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད་པ་

དེའྱི་ཐྱོག་མའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སྱོལ་འབེད་ལྟ་བུ་ནྱི། ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་དང༌། གེ་ལྱི་ལྱིའུ་སྱོགས་ཡྱིན། དེ་

བཞྱིན་དུ།ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་སྱོར་ལ་དཔྱད་པ་ཞྱིབ་ཕར་བགྱིས་ནས་གྲུབ་དྱོན་ཐྱོག་མར་གཏན་

ལ་ཕབ་མཁན་ནྱི་ཨ་ཡེནེ་ཊན་དང༌།ནྱིའུ་ཊན་སྱོགས་ཡྱིན།ཡང༌།སྐེ་ལྡན་གྱི་སྱོག་ཆགས་དང་རྱི་

ཤྱིང་རྣམས་ཐྱོག་མར་ཇྱི་ལྟར་སྐེས་པ་དང༌།བར་དུ་ཇྱི་ལྟར་འཚོ་གནས་བེད་པ་དང༌།ཐ་མར་ཇྱི་ལྟར་

འགག་པའྱི་སྱོར་ལ་དེང་གྱི་ཚན་རྱིག་པས་བཤད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་ཐྱོག་མར་ཆར་ལེསྱི་ཌར་ཝྱིན་

ལ་སྱོགས་པས་གསར་བཏྱོད་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་བརག་དཔྱད་བགྱིས་ནས་གྲུབ་དྱོན་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་དེ་ལས་གེས་པ་ཤ་སག་ཡྱིན།

དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་འདྱི་ནྱི་འདས་པའྱི་དུས་རབས་བཅྱོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དུས་

དང་ཡྱོངས་སུ་མྱི་འདྲ་བར་མྱི་རྱིགས་རྱིང་ལུགས་དང༌། སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས། ཚན་རལ་རྱིང་

ལུགས་ལྷག་པར་བདྱོ་བ་དང༌། ཆྱོས་ལུགས་དད་པའྱི་རྱིང་ལུགས་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྱོ་བཞྱིན་པའྱི་

སབས་ཡྱིན། ཡང་ན། ཆྱོས་དང་འཇྱིག་རེན་མྱི་ཆྱོས་རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་རྱོད་ཀྱི་འགག་

རར་སླེབས་ཡྱོད་ཅེས་བརྱོད་ནའང་འགྱིགཚན་རྱིག་གྱི་འཕྲུལ་གསར་དང་ལྟ་གྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་

ཡྱོ་ལང་ཆེ་བའྱི་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་དེ་ལྟ་བུའྱི་འགལ་ཟླའྱི་བསམ་ཚུལ་མངྱོན་ཚན་ཆེན་

པྱོ་ཡྱོད་ཀང་ང་ཚོ་བྱོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དངངས་འཚབ་སྐེ་དགྱོས་པའྱི་དུས་སུ་སླེབས་མེད་པ་

ལྟ་བུར་མངྱོན་ཡང་མ་འྱོངས་པར་ཧ་ལམ་འབྱུང་ངེས་པ་ཡྱིན།ཁེད་ཀྱིས་རང་གྱི་སྤུན་མཆེད་ཚ་བྱོ་

ཚ་མྱོ།བྱོད་རྱིགས་གཞྱོན་སྐེས་ཁག་རྒྱ་ནག་དང༌།རྒྱ་གར།ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐྱོ་སླྱོབ་

ནས་ཐྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་ཕྱོགས་ལ་བརག་དཔྱད་དང་བགྱོ་གེང་བས་ཚེ་གསལ་པྱོར་

མཁེན་ཐུབ།

ཆྱོས་ལུགས་ཁག་གྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེར་སླེབས་པའྱི་རགས་

མཚན་གཅྱིག་ནྱི།ཆྱོས་ལུགས་ཉམས་ལེན་པས་ཕྱི་དངྱོས་པྱོ་ཕ་རགས་ཀྱི་སྱོར་ལ་འཛིན་ཚུལ་དང་
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འགེལ་བཤད་རྒྱག་སངས་ལས་གསལ་པྱོར་རྱོགས་ཐུབ།དཔེར་ན།བྱོད་ལ་དུས་ལྱོག་མ་བྱུང་བའྱི་

ས་རྱོལ་དུ་བྱོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་སྱོར་ལ་འགེལ་སབས་ཡྱིད་གཉྱིས་

ཐེ་ཚོམ་མེད་པར།རྱི་ཡྱི་རྒྱལ་པྱོ་རྱི་རབ་དབུས་སུ་དང༌།དེའྱི་མཐའ་བསྱོར་ལ་གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་

ཉྱི་ཟླ་དང་བཅས་པ་གནས་པར་བཤད། ཕྱོགས་གཅྱིག་ནས་བསམས་ན་ཁྱོང་ཚོར་ཐུགས་ཁག་ཅྱི་

ཡྱོད། སླྱོབ་དཔྱོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་བརམས་པའྱི་མཛོད་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་

འབངས་པ་ཡྱིན། ལྱོ་རབས་ལྔ་བཅུའྱི་རེས་སུ་འགེལ་བཤད་དེ་ལྟར་རྒྱག་རྒྱུར་ཡྱོངས་སུ་མ་བདེ་

བར་གྱུར་ཡྱོད།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན།ཚན་རྱིག་པས་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་གྱི་སྤན་སར་གཟའ་སར་འཁྱོར་

ཕྱོགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་གསལ་ལྷམ་མེར་བསན་པས་ཡྱིན།འྱོན་ཀང༌།ངེད་ཅག་གྱིས་མཐའ་གཅྱིག་

ཏུ་ཚན་རྱིག་པས་བཤད་པ་ལྟར་དུ་འཆད་མ་ནུས་པར་ཆྱོས་ཚན་བར་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སེང་

ནས་འགེལ་བཞྱིན་ཡྱོད་པ་ནྱི། ནང་ཆྱོས་ཀྱི་གཞུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མ་མཐྱོང་བར་ཨ་འཐས་

སུ་ལར་ཞེན་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང༌།ཕྱོགས་གཞན་ཚན་རྱིག་པ་ལ་ངེད་ཅག་གྱིས་མཐའ་

གཅྱིག་ཏུ་དགག་པར་བེད་པའྱི་ཁུངས་སྐེལ་ཡང་དག་མེད་པའམ། ཡང་ན་རྱོག་གེ་མགྱོ་འཁེགས་

པའྱི་རྱིང་ལུགས་བཟུང་བའྱི་གནད་ཀྱིས་སྱོ།།

ཀྱོག་པ་པྱོས་མཁེན་དགྱོས་པ་ནྱི། ཁྱོ་བྱོས་ཚན་རྱིག་ནྱི་ཡང་དག་པ་སྐྱོན་མེད་དང༌། ནང་

ཆྱོས་ནྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱོན་ལྡན་ཞྱིག་ཏུ་ནམ་ཡང་བརྱོད་ཀྱིན་མེད། འྱོན་ཀང༌།དུས་རབས་འདྱི་

ནྱི་ང་ཚོས་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཕྱིར་རྱོལ་ལ་བཟུང་ནས་ཕན་ཚུན་རྱོད་གེང་བེད་པའྱི་དུས་ཡྱིན།

ཚན་རྱིག་གྱི་ཤེས་བའྱི་སེ་ཚན་ཁྱོངས་ནས་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་དང༌། སེམས་ཁམས་རྱིག་པ།

གཟའ་སར་རྱིག་པ། གནམ་དཔྱད་རྱིག་པ། སྐེ་དངྱོས་རྱིག་པ། རྫས་སྦྱོར་རྱིག་པ་ལ་སྱོགས་པ་

རྣམས་ངེད་ཅག་གྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་པར་རྱོགས་མ་ཐུབ་ཀང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་

ཤེས་པ་དང༌། དེའྱི་སེང་དུ་ནང་པའྱི་དབུ་ཕར་ཚད་མའྱི་གཞུང་ལ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པར་ཤེས་ཀྱིན་ཡྱོད་

ཚེ་ད་གཟྱོད་ཕྱི་གྱིང་བའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ལྷན་དུ་མཇྱིང་པ་འགེང་ཞྱིང་སྱོབས་པ་དང་བཅས་ཏེ་བགྱོ་

གེང་བས་ཆྱོག དེ་བརྒྱུད་ནས་སྱོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྱོས་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ལྟ་བུའྱི་བསན་པ་
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ལྡན་མ་བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་རམ་འདེགས་ཆེན་པྱོ་ཐྱོན་པར་ངེས།

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་མྱོ་ཨ་ཡེནེ་ཊན་དང༌།སྐེ་ལྡན་རྱིག་པའྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་

ཆེན་པྱོ་ཌར་ཝྱིན་གཉྱིས་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་རྱིག་གནས་སྱོལ་བཏྱོད་པ་ཕ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡྱོད། དེ་ནྱི་

རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱིས་རྱོད་མེད་དུ་ཁས་ལེན་གྱིན་ཡྱོད།ཁྱོང་གཉྱིས་དང་དེ་བཞྱིན་གནམ་དཔྱད་

རྱིག་པ་བ་ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་དང༌། གེ་ལྱི་ལྱིའྱོ་སྱོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་སྣ་མང་འདུས་པ་དང༌། ཡྱིད་

ཆེས་འཕེར་བའྱི་དཔྱད་པ་བརྒྱུད་བརྱོད་གཞྱི་འདྱི་དག་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ཏུ་བརྱིས་ནས་གསལ་བཤད་

བས་ཡྱོད།སྤྱིར་ངེད་ཅག་གྱི་དམངས་ཁྱོད་ཞལ་རྒྱུན་འགའ་ཤས་ཏེ་དཔེར་ན།གནའ་བྱོའྱི་བྱོད་མྱི་

རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནྱི་སྤེལ་བག་ཡྱིན་པ་དང༌།འདུས་རྫས་རྣམས་མཐར་གཏུགས་ན་འབྱུང་བ་

ལྔ་ལས་གྲུབ་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་ཟེར་བ་སྱོགས་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་བཤད་ཚུལ་དང་མཐུན་ནའང་དེ་ཙམ་

གྱིས་ངེད་ཅག་ཚན་རྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དང་ཚན་རྱིག་ལས་ལྷག་པའྱི་ཚད་མ་པ་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་ནུས་སམ།

དམངས་ཁྱོད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་དེ་དག་ནྱི་འདྱོད་པར་བབས་ན་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་དང༌། མ་

བབས་ཚེ་འཇྱིག་རེན་རན་པྱོའྱི་གཏམ་རྒྱུད་རེད་ཅེས་གང་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞག་ནའང་ཆྱོག་པའྱི་

རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། འཇྱིག་རེན་ཆགས་རབས་དང༌། རྡུལ་རྫས་སྱོར་ལ་ངེད་ཅག་ཙམ་མ་ཟད། མྱི་

རྱིགས་གཞན་ལའང་འདྲ་ཆག་ཆག་རེ་འཆད་རྒྱུ་ཡྱོད་ལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆའང་འཆད་རྒྱུ་ཡྱོད།

འྱོན་ཀང་ཀྱོག་པ་པྱོའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཁྱོ་བྱོས་བྱོད་ནང་གྱི་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་སྨད་ཀྱི་

མཁས་དབང་དུང་དཀར་བྱོ་བཟང་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་དཔྱད་རྱོམ་བྱོད་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་

དང༌།ཆྱོས་ལུགས།མྱི་རྱིགས་བཅས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྱོར་གེང་བ་ཞེས་པ་ལས་ལུང་འདྲེན་འགའ་

ཞྱིག་དགྱོད་ན་འདྱི་ལྟར། ལྱོ་རྒྱུས་རྱིག་པའྱི་ཐྱོག་ནས་མཚོན་ན། གནའ་རབས་བྱོད་ཀྱི་བྱོན་ཆྱོས་

ནང་དུ་འབྱུང་བ་སྣ་ལྔའྱི་སྙྱིང་པྱོ་ལས།སྱོ་ང་ཆེན་པྱོ་གཅྱིག་བྱུང་བ།ཕྱིའྱི་སྱོང་ཤུན་དཀར་པྱོ་ལས་

ལྷ་བག་དཀར་པྱོ་ཆགས། ནང་གྱི་སྱོང་ཆུ་ལས་དུང་མཚོ་དཀར་མེལ་འཁྱིལ།བར་གྱི་སྱོ་ངའྱི་ངར་

ཆ་ལས་རྱིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་གྱོལ་ཞེས་འཇྱིག་རེན་ཆགས་ཚུལ་དང་སྱོག་ཆགས་བྱུང་

ཚུལ་བཤད་ཡྱོད་པ་འདྱིར་བརགས་ན། དེང་སང་ལྟ་བུའྱི་ཚན་རྱིག་དར་རྒྱས་མ་བྱུང་གྱོང་གྱི་སྤྱི་



རྱོམ་སྒྱིག་པའྱི་སྱོན་གེང༌།

  v  

ལྱོའྱི་སྱོན་གྱི་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཀྱི་སབས་ནས་གནའ་རབས་བྱོད་ཀྱི་མྱིས་རང་ཅག་འཚོ་གནས་

བེད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་འབྱུང་བ་སྣ་ལྔའྱི་སྙྱིང་པྱོ་འདུས་ནས་གྲུབ་པ་དང༌། དེའྱི་བཟྱོ་

དབྱིབས་ཀང་ཅུང་ཟད་འཇྱོང་མྱོ་ཡྱིན་པའྱི་ཟླུམ་གཟུགས་སྱོ་ངའྱི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བ། སྱོ་ང་དེའྱི་

གྲུབ་ཆ་ཕྱི་ནང་རྱིམ་པ་གསུམ་ཡྱོད་པའྱི་ཕྱི་པགས་ལས་བག་རྱི་སྱོགས་སམ་ས་ཆགས་པ་དང༌།

ནང་གྱི་སྱོང་ཆུ་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྱོ་ཆགས་པ།བར་གྱི་སྱོ་ངའྱི་ངར་ཆའམ་སྙྱིང་བཅུད་ལས་མྱི་དང་

དུད་འགྱོ་སྱོགས་སྱོག་ཆགས་ཀྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་སྱོགས་བཤད་ཐུབ་ཡྱོད་པ་དེ་ནྱི་ས་རབས་ཤྱིས་

ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རྱིག་མཁས་པ་ཧྥ་ཏཱ་ཀྱོ་ལ་སྱི་དང་དུས་མཉམ་པ་དང༌། མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་

མཁས་པ་ཨཱ་ལྱི་ཧྱི་ཏྱོ་ཏེ་༼ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།༽ལས་ལྱོ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་ས་བ་

ཡྱོད།ཅེས་དང༌།བྱོད་མྱི་རྱིགས་ནྱི་ཐྱོག་མར་ལྷྱོ་ཁ་རེད་ཐང་དུ་བྱུང་བ་དང༌།དེ་ཡང་ཕ་སྤེའུ་དང་མ་

བག་སྱིན་མྱོ་སེ་༼དེ་སྱོན་ལྱོ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་གྱོང་རྱོལ་དུ་སེ་དགེར་པར་བསྐྲུན་བས་པའྱི་མ་ཎྱི་

བཀའ་འབུམ་དཔར་རྱིང་ཞྱིག་གྱི་ནང༌། བག་སྱིན་མྱོ་ཞེས་པའྱི་ཐད་དུ་སྤ་མྱོ་ཞེས་འཁྱོད་ཡྱོད།༽

གཉྱིས་འདུས་པ་ལས་མྱི་མྱིན་སྤེལ་མྱིན་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བྱུང་བ་དེ་ལས་རྱིགས་རྒྱུད་ཁག་མང་པྱོ་

གེས་ཏེ་ཁག་གཅྱིག་མྱོན་དང་དྭགས་པྱོ་ཀྱོང་པྱོ་སྱོགས་ནགས་ཚལ་མང་བའྱི་ས་ཆར་གནས་སྱོ་

བས་པ་དང༌།ཁག་གཅྱིག་ལྷྱོ་ཁའྱི་ས་གནས་དེ་རང་དུ་གཞྱིས་ཆགས།ཞེས་དང༌།བཤད་སྱོལ་དེ་

ལ་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་ལུགས་པས་ཕ་སྤེའུ་དེ་ནྱི་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་དང༌།

མ་བག་སྱིན་མྱོ་དེ་ནྱི་རེ་བཙུན་སྒྱོལ་མའྱི་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་སྱོགས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་ཁ་སྣྱོན་དུ་བཏབ་པ་

ཞྱིག་རེད།ཁ་སྣྱོན་དེ་འདྲ་བས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་བྱོད་མྱི་བྱུང་ཚུལ་གྱི་སར་ཡྱོད་ལྱོ་རྒྱུས་དེ་ཚན་རྱིག་

དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལྷ་སྒྲུང་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་རྱིན་ཐང་མེད་པར་ཆགས་པ་མ་ཟད། ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་གང་དང་ཡང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད།སངས་རྒྱས་ཆྱོས་

ལུགས་པས་ཁ་སྣྱོན་བས་པའྱི་བཤད་ཚུལ་དེ་དྱོར་ནས་སྱོན་ཡྱོད་ལྱོ་རྒྱུས་དེ་རང་བབས་སུ་བཞག་

ན།སངས་རྒྱས་ཆྱོས་ལུགས་དང་བྱོན་ཆྱོས་གང་གྱི་ཡང་དྲྱི་མས་མ་བགྱོས་པའྱི་ལྱོ་རྒྱུས་ཚན་རྱིག་

གྱི་དྱོན་སྙྱིང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང༌། བྱོད་ས་གནས་རང་དུ་བྱོད་མྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མེས་པྱོའྱི་འབྱུང་ཁུངས་



  vi  

ལྡན་མ་བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

བཤད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ངྱོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྱོད་པ་རེད།ཅེས་གསུངས།

གྱོང་གྱི་གནའ་རབས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་སྱོལ་དེ་ནྱི་བྱོད་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་

གྱི་ཡུལ་ལུང་གཞན་ལས་འདྲེན་པ་མྱིན་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་ལུང་འགའ་ཞྱིག་ནང་དུ་བཤད་

སྱོལ་གཅྱིག་ནྱི་བསལ་པ་ཡ་ཐྱོག་གྱི་སྱོ་ང་ཆེན་པྱོ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དེ་ཁ་གཤགས་ནས་རྒྱ་ནག་

མྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་དང༌།ཡང་ལྷ་མྱོ་ཞྱིག་གྱིས་མྱིའྱི་གཟུགས་བཟྱོས་པ་ལ་ཕུ་བཏབ་ནས་

བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་དང༌།ཕྱི་རྒྱལ་དང༌།ཁ་ཆེ།ཧྱིན་དྷུའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ནང་མྱིའྱི་རྱིགས་ནྱི་ལྷའྱི་དབང་

པྱོས་བཀྱོད་པ་ལས་བྱུང་བ་སྱོགས་ཀང་ཡྱོད།ཁྱོང་གྱིས་མུ་མཐུད་འབྱི་རྒྱུར།གྱོང་བརྱོད་བྱོད་ཀྱི་

གནའ་རབས་མྱིའྱི་འབྱུང་ཁུངས་བཤད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ངྱོ་མཚར་ཆེ་བ་དང་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་

ཆེ་བ་བྱུང་མྱི་འདུག་གམ།དེང་སང་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བཤད་སྱོལ་ལ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐྱོག་མའྱི་མེས་

པྱོ་སྤ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཐྱོག་མར་འདྱོན་པ་གནང་མཁན་ནྱི་དབྱིན་གྱོའྱི་སྱོག་ཆགས་རྱིག་པ་

མཁས་ཅན་ཌར་ཝེན་ཡྱིན་པ་དང༌།ཁྱོང་གྱིས་སྤྱི་ལྱོ་༡༨༥༩ལྱོར་སྐེ་དངྱོས་རྱིག་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་

ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་བརམས་ནས་སྱོག་ཆགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་སྨྲ་བ་ཐྱོག་མར་བཏྱོན་པ་དང༌། དེ་

རེས་སྤྱི་ལྱོ་ ༡༨༩༡ ལྱོར་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ཕྱོ་མྱོ་རྱིགས་གདམ་ག་རྒྱག་པ་ཞེས་

པའྱི་ཆེད་རྱོམ་བརམས་ནས་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ལེགས་སྐེས་ཆེན་པྱོ་འབུལ་གནང་མཛད་པ་ཡྱིན་ཞེས་

བཤད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་མ་རེད་དམ།དེ་འདྲ་ལྱོས་ཡྱིན་དགྱོས།འྱོན་ཀང་མཁས་པ་ཆེན་པྱོ་ཁྱོང་མ་བྱོན་

གྱོང་གྱི་ལྱོ་ཆྱིག་སྱོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྱོན་ནས་རང་རེ་བྱོད་ཀྱི་མྱིས་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་འབྱུང་

ཁུངས་སྤེའུ་དང་སྤ་མྱོ་འདུས་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཐུབ་པ་དེ་ནྱི་བྱོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་

བརྱིད་ཡྱིན།ཞེས་དང༌།ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་བཤད་སྱོལ་དུ།གནམ་ལ་འབྲུག་སད་རྒྱག་པ་དང༌།གྱོག་

འཁྱུག་པ། ཐྱོག་རྒྱག་པ་སྱོགས་ནྱི་གནམ་ལ་འབྲུག་ཟེར་བའྱི་སྱོག་ཆགས་གཟུགས་རྱིང་ལ་ལུས་

ཡྱོངས་སུ་ཉ་ཁབ་ཀྱི་པགས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྱི་མྱོ་ཡྱོད་པ། སྤྱིན་པར་བརེན་ནས་ནམ་མཁར་འགྱོ་བ།

ངར་བའྱི་སད་སྒྱོག་པ།སབས་རེ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཏེ་སྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་དང༌།སྤྱིན་གསེབ་ཏུ་

གྱོག་འཁྱུག་པ་དེ་ནྱི་འབྲུག་གྱི་ལེ་བརྐངས་པ་ཡྱིན་པ། སད་ཆེན་པྱོ་རྒྱག་པ་ནྱི་འབྲུག་གྱི་ངར་སད་



རྱོམ་སྒྱིག་པའྱི་སྱོན་གེང༌།
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ཡྱིན་པ། ཐྱོག་རྒྱག་པ་ནྱི་ལྷ་སྱིན་སེ་བརྒྱད་ཁྱོས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་སྱོགས་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་དེ་རྣམས་

སངས་རྒྱས་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་རྱོངས་དད་ཤྱོད་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཤྱོད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་མ་རེད་དམ།

སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ངྱོ་མ་གང་གྱི་ནང་དུའང་དེ་འདྲའྱི་ཤྱོད་ཚུལ་གཏན་ནས་

མེད་པར་མ་ཟད།དེ་སྱོན་དུས་རབས་དགུ་པའྱི་ལྱོ་འགྱོར་བྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་ཁྱི་ལྡེ་སྱོང་བཙན་སད་ན་

ལེགས་འཇྱིང་ཡྱོན་གྱི་དུས་སབས་བྱོད་ཀྱི་ལྱོ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་དང༌།རྒྱ་གར་གྱི་པཎྱི་ཏ་ཛི་ན་

མྱི་ཏྲ་གཉྱིས་ཀྱིས་བྱོད་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་འཇྱིག་རེན་གདགས་པ་ཞེས་པའྱི་བསན་བཅྱོས་ལས། ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་འབྲུག་ཅེས་བ་ཞེ་ན།སྨྲས་པ།ཕྱོགས་གཉྱིས་ནས་རླུང་ཆེན་པྱོ་དག་ལྡང་སེ་དེ་དག་བརྡབས་

པ་ལས་སྒ་འབྱུང་སེ་རྒྱུ་དེས་ན་འབྲུག་ཟེར་རྱོ། །ཞེས་དང༌། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གྱོག་འབྱུང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ།

ཕྱོགས་གཉྱིས་ནས་རླུང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་དག་ལྡང་སེ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཐུག་པ་ལས་གྱོག་འབྱུང་སེ།

རྒྱུ་དེས་ན་གྱོག་འབྱུང་ངྱོ་ཞེས་གསལ་ཞྱིང༌།དེ་དང་མཐུན་པར་གྱོང་གསལ་ཆྱོས་དཔེ་དེ་བྱོད་དུ་མ་

བསྒྱུར་གྱོང་བྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་པྱོ་ཁྱི་སྱོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་སབས་བརམས་པའྱི་རྒྱལ་པྱོ་བཀའ་ཐང་ལས་

ཀང༌། མཚོ་ཡྱི་རླངས་པས་མཁའ་ལ་སྤྱིན་དུ་ཆགས། །དེ་ཉྱིད་འཐབ་པས་མཁའ་ལ་འབྲུག་སྒ་

སྒྱོགས། །དྲག་ཅྱིང་ངར་ན་གནམ་ལགས་ཐྱོག་ཏུ་བབས། །དཔེར་ན་མེ་ལགས་རྡྱོ་ལ་བརྡབས་པ་

བཞྱིན། །བར་ནས་མེ་དང་རྱིན་ཆེན་འྱོད་ཟེར་འཕྱོ། །ཞེས་དབར་དུས་སུ་ས་ངྱོས་ཀྱི་དྲྱོད་ཚད་ཧ་

ཅང་མཐྱོ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་མཚོ་ཆུ་རླངས་པར་འགྱུར་སླ་བས། མཚོ་ཆུའྱི་རླངས་པ་ནམ་མཁར་

ཆགས་པ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་སྤྱིན་བྱུང་ཞྱིང༌།སྤྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཡྱོད་པའྱི་མཁའ་རླུང་ཚ་གང་གཉྱིས་

ཕན་ཚུན་འཐབ་པ་ལ་བརེན་ནས་འྱོད་འཕྱོ་བ་དེ་ལ་གྱོག་ཅེས་བརྱོད་པ་དང༌།མཁའ་རླུང་ཚ་གང་དེ་

གཉྱིས་བརྡབས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་སད་སྒ་སྒྱོག་པ་དེར་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུག་ཅེས་བརྱོད་པ་ཡྱིན་ཚུལ་

གཉྱིས་ཁད་པར་གཏན་ནས་མ་མཆྱིས།ཞེས་དང༌།ང་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་ཆྱོས་དཔེ་

ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གནང་ན་དེའྱི་ནང་དུ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་

སྙྱིང་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མང་པྱོ་ཞྱིག་འདུས་ཡྱོད་པས་ཞྱིབའཇུག་བ་རྱིན་ཡྱོད་པ་དང་བས་

ན་དྱོན་སྙྱིང་ཡྱོད་པ།ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་གྱོ་རྱིམ་བརྒྱུད་མྱི་མང་པྱོ་ཞྱིག་མཐྱོང་ཐྱོས་ཀྱི་ཤེས་ཡྱོན་
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ལྡན་མ་བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

རྒྱ་ཇེ་ཆེ་དང་གཏྱིང་ཇེ་ཟབ་ཏུ་སྱོང་སེ་དངྱོས་གཙོ་སྨྲ་བའྱི་འཇྱིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་གྱོང་མཐྱོར་གཏྱོང་

བར་ཕན་ཐྱོགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཞྱིག་རེད།ཅེས་གསུངས་སྱོ།།

དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དྱོན་སྱོར་རགས་ཙམ་འབྱི་ན།དེ་ཡང༌།གཟའ་སར་དང་ཉྱི་ཟླའྱི་སྱོར་ཕྱོགས་

དང༌། དེ་བཞྱིན་དུ། སྐེ་ལྡན་གྱི་རྱོམ་གཞྱི་ཕ་ཕུང་དང༌། རྱིགས་རྒྱུན་སྐེ་འཕེལ་བེད་པའྱི་ཕ་ཕུང༌།

དབང་རའྱི་མ་ལག་གྱིས་ང་ཚོ་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཆེད་བ་བ་གང་དང་གང་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་དང༌།

ཇྱི་འདྲ་བེད་པའྱི་སྱོར་ལ་པར་རྱིས་བརྒྱུད་འགེལ་བཤད་བས་ཡྱོད། རྱོད་བེད་ཀྱི་ཚིག་རྐང་པ་མ་

ཡྱིན་པར་པར་རྱིས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགེལ་བ་ནྱི་ཀྱོག་པ་པྱོ་ལ་གྱོ་དྱོན་རྱོགས་བདེ་བ་དང༌། རྒྱུད་ལ་

བག་ཆགས་ཟབ་མྱོ་འཇྱོག་པའྱི་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པར་བསམས་ནས་ཡྱིན།

ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་དཀའ་མྱོ་ཞྱིག་མྱིན་ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

གཞྱི་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་དཔེ་དེབ་ལ་ལེ་ཚན་བརྒྱད་ཡྱོད་པ་ལས་དང་པྱོ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ལེ་ཚན་འདྱིའྱི་

ནང་དུ་གཙོ་བྱོ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ཡར་སྱོན་དང་རེས་ཀྱི་ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་སེ་

གཉྱིས་ཀྱི་སྱོ་ནས་བཀྲལ་ཡྱོད། དེའྱི་ནང་དུ་གཙོ་བྱོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་བཀྱོལ་སྤྱོད་དང༌། རྱིས་གཞྱི་

རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་བྱུང་བ་དང༌།གཡྱོ་འགུལ་ཤུགས་ཚད་དང༌།གྱོང་བུའྱི་གདྱོས་ཚད་དང༌།ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་རྱིགས་གཉྱིས་སེ་འགུལ་སྐྱོད་དང་རེན་ཐྱོབ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་དང༌།
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ཞབས་སེགས་སེང་དུ་བསད་ནས་ཕར་འགྱོ་ཚུར་འྱོང་བ་དགྱོས་པར་གྱུར།
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སྦང་གྱི་ཡྱོན་ཏན་དམན་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཚིག་སྦྱོར་དང་འགྱུར་གྱི་ཐ་སྙད་ཐད་ལ་འགལ་འཛོལ་ཡྱོད་
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རྒྱུ་མ་ཟད།ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་བཅྱོས་ཀྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་བསྐུར་གནང་ཚེ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།

གལ་སྱིད་དེབ་འདྱིས་ཁེད་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཕན་བུ་བྱུང་ཚེ་འདྱི་ནྱི་གཙོ་བྱོ་རང་ཉྱིད་ཆུང་དུས་སེར་

བེས་འབྱིང་རྱིམ་སླྱོབ་གྲྭར་འགྱིམས་པའྱི་དུས་ཀྱི་རང་ལ་དངྱོས་སུ་སླྱོབ་ཁྱིད་ཀྱི་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའྱི་

དགེ་སླྱོབ་རྣམས་ཀྱི་དྲྱིན་ཁྱོ་ན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་ངྱོས་འཛིན་བཞྱིན་ཡྱོད།

མཐའ་དྱོན། བྱོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་སྤྱི་ལ་མཁེན་རྒྱ་ཡངས་པའྱི་ཅང་ཤེས་སྨྱིག་སྒའྱི་དུས་དེབ་

རྱོམ་སྒྱིག་པ་སེར་བེས་བསམ་བྱོ་རན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལགས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་ཕབ་སྒྱུར་ལ་ཞུ་དག་གྱི་

ཕག་རྱོགས་གནང་བ་ལ་བཅྱོས་མྱིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། དེ་བཞྱིན་དུ་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གྱི་ཁམ་པྱིའུ་ཊར་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་བྱོ་བཟང་ངག་དབང་ལགས་ཀྱིས་ཉྱིན་མང་པྱོའྱི་རྱིང་

ངལ་བ་འཛེམ་མེད་ཀྱིས་དེབ་ཕྱི་ནང་གྱི་པར་དང་ཡྱི་གེ་བཅས་ཁམ་པྱིའུ་ཊར་ནང་བཀྱོད་སྒྱིག་བས་

པ་ལ་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།



རྱོམ་སྒྱིག་པའྱི་སྱོན་གེང༌།

  xi  

རྒྱ་གར་ལྷྱོ་ཕྱོགས་གནས་སྱོད་སེར་བེས་ལྡན་མ་བམས་པ་ཆྱོས་དབང་གྱིས་བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་

༢༡༣༨ཟླ་༠༡ཚེས་༡༥དང༌།ཕྱི་ལྱོ་༢༠༡༡ཟླ་༠༣ཚེས་༡༩དུས་ཚེས་ཁད་པར་ཅན་ཆྱོ་

འཕྲུལ་དུས་ཆེན་དགེ་བའྱི་ཉྱིན་སྱོན་གེང་དུ་བྱིས་པར་དགེའྱོ།།



དཀར་ཆག

རྱོམ་སྒྱིག་པའྱི་སྱོན་གེང༌།............................................................................... i

ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་དཀའ་མྱོ་ཞྱིག་མྱིན།
ཨ་ལེསྱི་ཊར་ར་ཨེ་Alastair I.M. Rae  1

རྱིས་རྱིག.................................................................................................. 4

རྱིས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་དང་པྱོ།.............................................................................. 8

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་རྣམ་གཞག......................................................10

རྱིས་གཞྱི།................................................................................................11

གཡྱོ་འགུལ།............................................................................................15

གདྱོས་ཚད།..............................................................................................17

ནུས་ཤུགས།............................................................................................18

རྱིས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་གཉྱིས་པ།..........................................................................20

གྱོག་ཤུགས་གསྱོག་སྐྱིལ་ལམ།གྱོག་ཁུར།.......................................................22

རྱིས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་གསུམ་པ།..........................................................................24

གྱོག་གྱི་ར་བ།...........................................................................................24



དཀར་ཆག

b

འགུལ་ཚད་དམ།འགུལ་ཤུགས།....................................................................26

ཚ་ཚད།...................................................................................................28

ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་ལ་དཔྱད་པ།................................................................30

རྡུལ་ཕན།.................................................................................................30

གྱོག་རྡུལ་ཕ་མྱོའམ།མྱོ་རྡུལ།TheElectron ................................................................ 32

ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོའམ།རྡུལ་སྙྱིང༌།TheNucleus ................................................................ 33

གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས།Isotope .............................................................................. 36

རྡུལ་ཕན་གྱི་བཀྱོད་པ།.................................................................................37

ཌར་ཝྱིན་དང༌།ཨཡེནེ་ཊེན་གཉྱིས་ཀྱི་འདྱོད་ཚུལ་ནྱི་ནང་ཆྱོས་དང་མཚུངས་པའྱི་

སྱོར་ལས་འཕྱོས་པའྱི་གཏམ།
ཌར་ཝྱིན།43

༡༽ཌར་ཝྱིན་ནྱི་བྱོད་ཀྱི་ནང་ཆྱོས་ཀྱིས་སེམས་སྐུལ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད།...............43

༢༽ཡེ་ཤུ་བ་ཆེན་གདན་ས་ཡྱིས་ཌར་ཝྱིན་གྱི་འདྱོད་ཚུལ་ངྱོས་ལེན་བས་པ།................46

༥༽ཨ་ཡེནེ་ཊན་དང༌།སྱོན་པ་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པ།.....................................................51

༥༽འཇྱིག་རེན་ཁམས་དེ་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་ཤྱོ་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན།.............55

སྐེ་ལྡན་གྱི་རྱོམ་གཞྱི་ཕ་ཕུང་དང༌།རྱིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན།རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས།...........66

༡༽ཚེ་སྱོག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།........................................................................66

༢༽སྱོག་འཚོ་བའྱི་གྲུབ་རྫས།........................................................................68



དཀར་ཆག

c

༣༽ཕ་ཕུང་གྱི་ནང་རྱོལ།.............................................................................69

༤༽ཕ་ཕུང་གསྱོ་སྐྱོང་བེད་ལུགས།................................................................72

༥༽ཕྱོ་མྱོའྱི་ཁུ་བ་ཐྱོག་མར་འདྲེས་པའྱི་ཕ་ཕུང་ནས་དར་ཡྱོལ་བར་གྱི་རྱིམ་པ།..............73

༥༽རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བ།བེད་ལས་མྱི་འདྲ་བ།.......................................................75

དབང་རའྱི་མ་ལག..................................................................................78

༡༽གནས་ཚུལ་གཞན་ལ་ཁབ་སེལ་བེད་པའྱི་མ་ལག...........................................78

༢༽དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང༌།དབང་རའྱི་མ་ལག་ནང་གྱི་མཐུད་མཚམས།..........................81

༣༽དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མ།.................................................................85

༤༽ཀད་པ།དབང་རའྱི་མ་ལག་གྱི་གཙོ་བྱོ།......................................................87

༥༽སལ་རྣག་གམ།སལ་ཚིགས།..................................................................90

༦༽ཀད་པ།............................................................................................92

ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སར་གྱི་སྱོར།.........................................................................95

༡༽ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས།དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ།.....................................................95

༢༽ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་དགུ་ཚིགས།..............................................................97

༣༽འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་ཡྱོད་དམ།................................................98

༤༽གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོའྱི་རྣམ་གཞག............................................................ 101

༥༽འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་མ་འྱོངས་པའྱི་གནས་སངས།....................................... 103



དཀར་ཆག

d

༦༽ཉྱི་མ།ང་ཚོའྱི་སར་མ་ཐག་ཉེ་ཤྱོས།.......................................................... 105

༧༽ཉྱི་མའྱི་ནང་གྱི་བཀྱོད་པ།....................................................................... 107

༨༽ཟླ་བའྱི་འཕེལ་འགྱིབ་རྱིམ་པ།................................................................. 109

༩༽ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཆགས་ཚུལ།............................................................... 113

༡༠༽ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་སར།........................................................... 114

༡༡༽གཟའ་ལྷག་པ།ཉྱི་མ་དང་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཀྱི་གཟའ།......................................... 116

༡༢༽གཟའ་པ་སངས།དུ་སྤྱིན་གྱིས་ཁེབས་པའྱི་གཟའ།...................................... 118

༡༣༽སའྱི་གྱོ་ལ།གཟའ་སྱོན་པྱོ།................................................................. 120

༡༤༽གཟའ་མྱིག་དམར།གཟའ་དམར་པྱོ།...................................................... 123

༡༥༽གཟའ་ཕུར་བུ།གཟའ་ཆེན་པྱོ།.............................................................. 125

༡༦༽གཟའ་ཕུར་བུའྱི་འཁྱོར་སར།................................................................ 127

༡༧༽གཟའ་སེན་པ།ངྱོ་མཚན་ཅན་གྱི་གཟའ།.................................................. 129

༡༨༽གཟའ་སེན་པའྱི་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ།......................................................... 132

༡༩༽གཟའ་གནམ་རྒྱལ།རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་ལས་གསར་རེད་བྱུང་བའྱི་གཟའ་ཐྱོག་མ།134

༢༠༽གཟའ་མཚོ་རྒྱལ།ཆེས་ཐག་རྱིང་བའྱི་གཟའ་ཆེ་བ་ཞྱིག................................ 137

༢༡༽གཟའ་གཤྱིན་རྒྱལ་དང༌།དེའྱི་ཕ་རྱོལ་གྱི་ཁམས།....................................... 139

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཆགས་རབས།
སྱི་ཊེ་ཧྥེན་ཧའྱོ་ཀྱིང།StephenHawking  142



དཀར་ཆག

e

སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ངྱོས་དབྱིབས་ལ་དཔྱད་པ།........................................................... 143

ཊྱོ་ལེ་མྱིའྱི་འཇྱིག་རེན་ཆགས་རབས་མ་དཔེ།..................................................... 145

འཇྱིག་རེན་ཆགས་རབས་ཀྱི་མ་དཔེ་གཞན།...................................................... 147

ནྱིའུ་ཊྱོན་གྱི་འདྱོད་ཚུལ་གགས་ཅན་ཏེ་འཐེན་ཤུགས་གྲུབ་དྱོན།............................... 148

ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་ཐེ་བྱུས།............................................................................. 153

ཧབ་སྦལ་གྱི་གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོའྱི་རྣམ་གཞག.................................................... 156

ཚན་རྱིག་གྱི་གྲུབ་དྱོན་སྱོར་ལ་དཔྱད་པ།Theory ......................................................... 158

ནྱིའུ་ཊན་དང༌།ཨཡེནྱི་ཊན་གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་དྱོན་ཁད་པར།...................................... 160

དེང་རབས་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་སྱོར་ལ་དཔྱད་ཚུལ།.................................... 162

འདྲ་གཤུ་མ།TheReplicators

རྱི་ཆཌ་ཌའྱོ་ཀྱིན་RichardDawkins169

རྱོམ་སྒྱིག་པའྱི་ངྱོ་སྤྱོད་མདྱོར་བསྡུས།.............................................................. 189



ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་དཀའ་མྱོ་ཞྱིག་མྱིན།

ཨ་ལེསི་ཊར་ར་ཨེ་ Alastair I.M. Rae

དེང་དུས་དངྱོས་ཡྱོད་རྱོགས་དཀའ་བའྱི་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ནྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའྱི་

ཚན་རྱིག་ཡྱིན།དེ་འདྲའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ལ་ཤེས་ཡྱོན་སྣ་མང་ཞྱིག་ལྡན་དགྱོས།དཔེར་ན་

མཁའ་དབྱིངས་འཁྲུལ་འཁྱོར་བཟྱོ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ཅ་དངྱོས་ཀྱི་ཁད་ཆྱོས་དང༌།འབར་

རྫས་ངྱོ་བྱོ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་འགུལ་སྐྱོད་བེད་པ། དེ་བཞྱིན་

གཟའ་སར་དང་བཅྱོས་མའྱི་སྒྱུ་སར་རྣམས་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གཡྱོ་

འགུལ་བེད་པ་སྱོགས་ཡྱིན།ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་ཡང་ཤེས་ཡྱོན་སེ་ཚན་ནང་

ནས་བྱོ་ཡུལ་ལ་ཆུད་དཀའ་བའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན།ཉམས་མྱོང་ཚད་མཐྱོ་བའྱི་དངྱོས་

ཁམས་རྱིག་པ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་བེད་ལས་

ཀྱིས་མགྱོ་བྱོ་འཐྱོམ་དུ་འཇུག་གྱིན་ཡྱོད།ད་ལྟའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སེ་ཚན་ནང་

དུ་ངྱོ་མཚར་ཆེ་བའྱི་བརག་དཔྱད་བ་ཡུལ་གཙོ་བྱོ་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ་བུ་ག་ནག་པྱོའྱི་ནང་ན་

གནས་པའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པས་ཤུགས་རྐེན་ཇྱི་ལྟར་སྤྱོད་མྱིན་དང༌།ང་ཚོའྱི་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

 2  

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཐྱོག་མར་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བྱོ་དེ་ཡྱིན།ཡྱིན་ན་ཡང་

ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ནྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའྱི་

བཟྱོ་སྐྲུན་རྱིག་པ་ཁྱོ་ན་མྱིན་པར་སར་མཐྱོང་ཐྱོས་གྱོམས་འདྲྱིས་མ་བྱུང་བ་དང༌། ཡ་

མཚན་ཅན་གྱི་གནད་དྱོན་གྱི་རྱིགས་ལ་གདྱོང་ལེན་བ་རྒྱུ་དེ་རེད།མགྱོ་རྱོག་ཅན་གྱི་

ཨང་རྱིས་ལ་མ་བརེན་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་གཡྱོ་འགུལ་རྱིག་པས་ང་ཚོའྱི་ཉྱིན་རེ་ནང་

སྣང་ཚུལ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་གྱི་རང་གཞྱིའམ་རྱོམ་གཞྱི་བེད་ཀྱི་ཡྱོད་པ་རྱོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་ར་འཛིན་སངས་ནྱི་ཡ་མཚན་

ཅན་དང་གཞན་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེའྱི་འགེལ་བཤད་རྣམས་རང་

བཞྱིན་གྱི་རྱོད་གཞྱིར་འགྱུར་བཞྱིན་ཡྱོད། དེབ་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བྱོ་ནྱི་དེང་

དུས་འཛམ་གྱིང་ནང་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རྡུལ་ཕ་མྱོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པས་འགེལ་བཤད་ཇྱི་ལྟར་བེད་པ་དང༌། དེབ་འདྱིའྱི་ལེ་ཚན་

གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་སྱོར་འཆད་

རྒྱུ་ཡྱིན།དེའྱི་ནང་ཁེད་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྱི།རྱོམ་གཞྱི་རྡུལ་རྣམས་རྐང་རེད་སྱོ་ལྱོ་

དང༌།བེ་མའྱི་ཟེགས་མ་སྱོགས་དང་འདྲ་བ་མ་ཡྱིན་པར་གནས་སངས་འགའ་ཞྱིག་ནང་

རླབས་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། དེ་འདྲའྱི་རླབས་རྡུལ་ཉྱིས་བརེགས་ཅན་

Wave particle dualityདེས་སྤྱིར་རྡུལ་དང་ཡང་རྡུལ་གྱི་ངྱོ་བྱོ་དང་ཁད་ཆྱོས་རྣམས་ངྱོས་

འཛིན་རྒྱུར་ལས་དྱོན་གལ་ཆེན་པྱོ་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།

ལེ་ཚན་གསུམ་པ་ནྱི།ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་ནུས་སྱོབས་ཞེས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེས་

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་དེ་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གྱོག་གྱི་ནུས་སྱོབས་འབྱུང་
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བའྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་དགྱོས་མཁྱོ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱོད་པ་འགེལ་བཤད་བས་ཡྱོད།རླུང་གྱི་གྱོ་

ལའྱི་ཚ་དྲྱོད་འཕེལ་ནུས་ཅན་གྱི་ཁམས་Greenhouse Effectནྱི་ང་ཚོའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་

ཁྱོར་ཡུག་དང་གནམ་གཤྱིས་ལ་སངས་འཛིན་གྱི་ལས་ཀ་གལ་ཆེར་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།

ང་ཚོའྱི་དེང་དུས་འཁྲུལ་ཆས་མང་པྱོས་རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་ཚ་དྲྱོད་འཕེལ་ནུས་ཀྱི་ཁམས་

དེ་ལ་རམ་འདེགས་བས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་གནམ་གཤྱིས་ཚ་དྲྱོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འགྱོ་

བཙུགས་ཡྱོད།ཡྱིན་ན་ཡང་ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་བས་གནམ་གཤྱིས་ཚ་

དྲྱོད་འཕེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདྱོང་ལེན་ཆེད་ཁྱོར་ཡུག་ལ་འཕྱོད་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་

རྱིགས་བཟྱོ་སྐྲུན་བས་ཡྱོད།

ལེ་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་རླབས་རྡུལ་ཉྱིས་བརེགས་ཅན་གྱི་ཁད་ཆྱོས་དེ་གཞྱི་

རྒྱ་ཆེ་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་ཁ་ཤས་ནང་མཐྱོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ལགས་

རྱིགས་དངྱོས་པྱོ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གྱོག་ནུས་བསྐེད་ནུས་པ་དང༌། ཡང་འགའ་ཤས་

གྱོག་གྱི་སྦེལ་མཐུད་གཅྱོད་བེད་ཡྱིན་པ་སྱོགས་ལ་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པས་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྱོད།

དེབ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི ་འཚོ་བའྱི་ནང་དུ་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་

ཤུགས་རྐེན་ཇྱི་ལྟར་ཐེབས་པའྱི་སྱོར་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྱོད། དཔེར་ན་

ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་ལ་བརེན་ནས་རྡུལ་ཕ་མྱོའྱི་ནང་གྱི་བཀྱོད་པ་རྣམས་

རྱོགས་ཐུབ་ཅྱིང༌། རྡུལ་ཕ་མྱོའྱི་རྱིགས་མང་དག་ཅྱིག་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་

རྒྱུན་བརན་གྱི་དངྱོས་པྱོའྱི་བ་སྤྱོད་ལ་དབང་སྒྱུར་བཞྱིན་ཡྱོད།རླངས་གཟུགས་ནང་དུ་

རྡུལ་ཕ་མྱོའྱི་རྱིགས་རྣམས་མཐའ་བསྱོར་ནས་གཡྱོ་འགུལ་བེད་ཅྱིང༌། སྣྱོད་ཀྱི་རྱིག་
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པ་ལ་གདྱོང་ཐུག་རྒྱག་པ།མཚམས་རེར་སྱོ་ལྱོ་ཆུང་ཆུང་དང་འདྲ་བར་ནང་ཕན་ཚུན་

གདྱོང་ཐུག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྱོད།ཡང་རྡུལ་ཕ་མྱོ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་བསེབས་པས་Mole-

culeའདུས་རྫས་སུ་གྲུབ་སབས་རྡུལ་ཕན་འདྱི་ཚོས་ནང་གྱི་བཀྱོད་པ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་

བའྱི་ཁྱིམས་ལ་བརེན་ནས་གཏན་ལ་འབེབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།འདྱི་ཚོས་ཐད་ཀར་རླུང་གྱི་

གྱོ་ལའྱི་ཚ་དྲྱོད་འཕེལ་ནུས་ཅན་གྱི་ནང་གྱི་འྱོད་ཟེར་ཕྱིར་འཕྱོ་བསྡུ་བེད་པའྱི་ནུས་པ་

ལ་དབང་སྒྱུར་བཞྱིན་ཡྱོད།

ལེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་འཆད་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་འདྱི་དག་གྱི་རྒྱབ་ལྱོངས་ཀྱི་ལྟ་

གྲུབ་སེ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་རྣམ་བཞག་ལ་བརེན་པའྱི་དུས་རབས་སྱོན་གྱི་དངྱོས་ཁམས་

རྱིག་པ་དང༌། རྱིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དུས་རབས་བཅུ་དགུའྱི་

ནང་གསར་དུ་རེད་པའྱི་རྡུལ་ཕན་གྱི་རྣམ་བཞག་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན།དེས་ནྱི་ད་ལྟའྱི་ཤྱིན་

ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གསར་བརེའྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཕན་

ནུས་ཆེན་པྱོ་ཐེབས་ཡྱོད།

རྩིས་རྩིག

སྐེ་བྱོ་མང་པྱོ་ཞྱིག་ལ་རྱིས་རྱིག་གྱིས་ཚན་རལ་རྱིག་པ་ཤེས་རྒྱུར་འགྱོག་

རྐེན་ཆེན་པྱོ་བཟྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད།དྲང་པྱོར་བཤད་ན་རྱིས་རྱིག་ནྱི་ལྱོ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་གྱི་

རྱིང་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སད་ཡྱིག་ལྟ་བུར་གནས་ཤྱིང༌། ཕྱིའྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་གྱོ་

རྱོགས་འཕེལ་རྒྱས་ནང་མེད་དུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་ཡྱོད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི།

ཕྱི་ནང་གྱི་སྣྱོད་བཅུད་མཐའ་དག་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་ནས་ཡྱོད་

པས་ཡྱིན།སྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབེལ་བར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་སབས་རྱིས་རྱིག་ནྱི་བེད་སྤྱོད་རྒྱ་
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ཆེན་པྱོ་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།དཔེ་མཚོན་གྱོ་བདེ་བར་བྱིས་ན་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ནང་

གངས་ཀ་གཉྱིས་དང་གཉྱིས་བསྱོམས་པ་ན་བཞྱིར་གྱུར་པ་དེས་གང་བསན་ཅེ་ན།

གལ་སྱིད་ཕྱི་དངྱོས་པྱོ་གཉྱིས་མཉམ་བསྒྱིལ་བཏང་ན་མཐའ་མ་དངྱོས་པྱོ་བཞྱིར་

གནས་རྒྱུ་རེད།དེ་ལས་སྤྱོས་ན་འདྱི་ལྟར།གལ་སྱིད་ཤྱིང་ཏྱོག་ཀུ་ཤུ་ཤྱིང་སྱོང་ནས་

ཟགས་ན་སར་ལྷུང་ངེས་རེད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཤྱིང་སྱོང་དེའྱི་མཐྱོ་ཚད་དང་དེར་

གནས་པའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་ཚད་ཤེས་ཀྱིན་ཡྱོད་ན་ང་ཚོས་རྱིས་རྱིག་པའྱི་

གཞུང་བེད་སྤྱོད་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀུ་ཤུ་དེ་སར་ལྷུང་བའྱི་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་

འགྱོར་བ་རྱོགས་ཐུབ།འདྱིས་རྱིས་རྱིག་དེ་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་དགྱོས་མཁྱོ་ཆེན་པྱོར་

གྱུར་ཡྱོད་པ་མཚོན་ཐུབ།ཚན་རྱིག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་ཕྱི་རྱོལ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་བཞག་

གྱི་འགྱུར་འགྱོས་ལ་སྱོན་དཔག་བ་རྒྱུ་དང༌།དེ་ཡང་ཚད་འཇལ་བའྱི་གྲུབ་འབས་དང་

མཉམ་དུ་བསྡུར་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།དེ་འདྲའྱི་ཚོད་ལྟ་གསལ་པྱོ་ཡྱོང་བའྱི་ཆེད་རྱིས་གཞྱི་དང་

ཚད་འཇལ་བའྱི་གྲུབ་འབས་གཉྱིས་ཀ་གངས་ཀའྱི་ནང་དུ་མཚོན་པར་བས་པ་ཡྱིན།

དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐྱོག་ནས་འགེལ་བཤད་གྱོ་བདེ་བ་དང་རྒྱས་པར་

བྱིས་ན་འདྱི་ལྟར། མཚན་མྱོའྱི་དུས་སབས་ཤྱིག་ལ་གང་ཟག་གསུམ་གྱིས་ཉྱིན་མྱོའྱི་

འྱོད་སླར་ཡང་ཕྱིར་འཁྱོར་མྱིན་དང༌།དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་འཁྱོར་བའྱི་སྱོར་ལ་བསམ་མནྱོ་

བཏང་ནས་གྲུབ་དྱོན་མྱི་འདྲ་བ་གསུམ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། དཔེར་ན་གང་ཟག་ཀ་

པས་བརྱོད་རྒྱུར།མ་འྱོངས་པར་དུས་ངེས་མེད་ལ་ཉྱིན་མྱོའྱི་འྱོད་སླེབས་རྒྱུ་རེད་ཟེར།

ཡང་གང་ཟག་ཁ་པས་བཤད་རྒྱུར།ཉྱིན་མྱོའྱི་འྱོད་སླེབས་རྒྱུར་ངེས་ཤྱིང་དེ་ནས་ཉྱིན་

མཚན་གཉྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྒྱུན་མཐུད་ནས་འབྱུང་རྒྱུ་རེད་ཟེར།ཡང་གང་ཟག་ག་
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པས་རྱིས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་བཞག་ལ་བརེན་ནས་སྱོན་བརྡ་གཏྱོང་རྒྱུར།སང་ཉྱིན་ས་དྲྱོ་ཆུ་

ཚོད་༥/༤༢ཐྱོག་ཉྱི་མ་ཤར་རྒྱུ་དང༌།དེ་ནས་ཉྱིན་མཚན་གཉྱིས་ཆུ་ཚོད་༢༤ཡྱི་དུས་

ཡུན་གྱི་འཁྱོར་ལྱོའྱི་ནང་དུ་རེས་མྱོས་བས་ནས་ཡྱོང་རྒྱུ་དང༌། ཉྱི་མ་ཤར་བའྱི་དུས་

ཚོད་ནྱི་དེར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཟེར།དེ་ནས་ང་ཚོས་དེའྱི་སྱོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་སབས།

གལ་སྱིད་གང་ཟག་ག་པས་སྱོན་དཔག་བས་པ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་དེར་ཉྱི་མ་ཤར་ན་

གྱོང་གྱི་ཁས་ལེན་གསུམ་པྱོ་དེ་བདེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ར་འཕྱོད་པ་ཡྱིན།ང་ཚོས་མུ་མཐུད་

ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་སབས་གལ་སྱིད་དུས་ཚོད་གཞན་གྱི་ཐྱོག་ཉྱི་མ་ཤར་ན་གང་

ཟག་གསུམ་པའྱི་ཁས་ལེན་དེ་རྫུན་མ་དང་ཁུངས་དག་མྱིན་པའྱི་ར་འཕྱོད་པ་ཡྱིན།

རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་ཀལ་པྱོ་པར་Karl Popperགྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་གང་ཞྱིག་རྫུན་

པ་དང་མྱི་བདེན་པའྱི་ངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་ཐུབ་པའྱི་ཁད་ཆྱོས་དེས་ལྟ་གྲུབ་དེ་ལ་ནུས་

ཤུགས་ལྷག་པར་འབྱིན་བཞྱིན་ཡྱོད།ང་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་དེ་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་བདེན་པ་ཡྱིན་

པ་ཤེས་མྱི་ཐུབ། ཡྱིན་ན་ཡང༌། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་དེར་དཔྱད་པ་རྱིང་པའྱི་སྱོ་ནས་

ཞུགས་པས་དེར་ཡྱིད་ཆེས་ཤུགས་ཆེར་སྒྱུར་གྱིན་ཡྱོད།གང་ཟག་ཁ་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་

མྱི་བདེན་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཉྱི་མ་འཆར་བའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་

བེད་དགྱོས།དེ་ཡང་ཉྱིན་ལྟར་དུས་ཚོད་མྱི་འདྲ་བའྱི་ནང་དུ་བརག་དགྱོས།གལ་སྱིད་

ཉྱི་མ་སླར་ཡང་མ་འཆར་ན་གང་ཟག་ཀ་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་མྱི་བདེན་པར་སྒྲུབ་ཐུབ།གྲུབ་

མཐའ་དེ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་མེད་བརན་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་དེའྱི་གཞྱི་ར་དེ་བདེན་པ་

མྱིན་པར་ཁུངས་སྐེལ་རྒྱུར་ལས་སླ་བ་ཡྱོད།གལ་སྱིད་དེ་རྫུན་པར་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་

ན་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་འདུན་པ་སླེབས་རྒྱུ་རེད།གསལ་པྱོར་བཤད་ན་གྲུབ་མཐའ་གང་
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ཞྱིག་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་རྫུན་པར་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་ན་དེ་ནྱི་ཚན་རྱིག་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་

གམ།འཇྱིག་རེན་པའྱི་དབང་པྱོའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་

པ་ཡྱིན།

གལ་སྱིད་གནད་དྱོན་གང་ཞྱིག་ཐྱོག་འཕྱུག་པ་མེད་པའྱི་སྱོན་དཔག་བེད་

དགྱོས་ན་ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཅྱོལ་དགྱོས་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཡང་ང་

ཚོས་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཐྱོག་ནས་དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་ཚད་འཇལ་བ་དང་

བསྱོམས་རྱིས་སྱོགས་བས་ནས་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབ་ནུས་པ་ཡྱིན།

ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་ཀྱི་རྱིས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་འགའ་ཞྱིག་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།

དེ་དག་གྱིས་ཚད་འཇལ་རུང་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་རྣམས་ཀྱི་ཁད་ཆྱོས་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྱོན་

དཔག་བེད་ནུས་པ་ཡྱིན།སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོས་དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་

ཚུལ་ནྱི།ཆྱོས་དེ་དག་གྱི་དབྱིབས་དང་རྣམ་འགྱུར་སྱོགས་ལ་ཡྱིན་གྱིས་གངས་ངེས་

གཏན་གྱིས་ཚོད་དཔག་མྱི་བེད་པ་ཡྱིན།འདྱིའྱི་ནང་རྱིས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་དགྱོས་པ་

ཡྱིན། ཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་མགྱོ་རྱོགས་ཆེ་བའྱི་རྱིས་རྱིག་ལ་བརེན་མ་དགྱོས་པར་

ཚོད་ལྟ་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ངེས་པ་སེར་ཐུབ།དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆྱོས་རྣམས་ལ་

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

རྱིས་རྱིག་པ་ཇྱི་ཙམ་མཁྱོ་བ་ནྱི་ང་ཚོས་སྦྱོང་བཞྱིན་པའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སླྱོབ་

ཚན་དེ་མགྱོ་རྱོག་དང་རྒྱས་པྱོ་ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ང་

ཚོས་དཔེ་མཚོན་འྱོས་མཚམས་ཤྱིག་འདེམ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཚན་རྱིག་

གྱི་ལྟ་གྲུབ་གང་ཞྱིག་དཔེ་དང་རྱིས་རྱིག་ལས་སླ་པྱོའྱི་ཐྱོག་ནས་འགེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པ་ཉུང་ཤས་ལས་བེད་སྤྱོད་བས་མེད། འྱོན་ཀང་ང་

ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་དངྱོས་གནས་པ་དེ་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེའྱི་ཆེད་དུ་མཚམས་རེར་ཚད་མཐྱོ་བའྱི་རྱིས་ཀྱི་

རྣམ་བཞག་བེད་སྤྱོད་བེད་དགྱོས་པ་རེད། ང་ཚོས་རྱིས་རྱིག་པ་སྱོང་གང་ཐུབ་དང༌།

དེའྱི་ཚབ་ཏུ་འབེལ་ཡྱོད་རྱི་མྱོ་ཁག་བེད་སྤྱོད་གང་མང་བས་ཡྱོད། ང་ཚོས་བརྱོད་

གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་རྱོད་པ་རྣམས་རྱིས་སྒྱོམ་ནང་ཟུར་དུ་

བཀྱོད་ཡྱོད། འདྱི་རྣམས་ང་ཚོ་ལ་དགྱོས་མཁྱོ་ཆེན་པྱོ་མེད་ཀང་རྱིས་རྱིག་པ་ལ་

གྱོམས་འདྲྱིས་ཆེ་བའྱི་ཀྱོག་པ་པྱོ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་འགྱུར་ངེས་ཡྱིན།དཔེ་མཚོན་

གཅྱིག་ནྱི་འྱོག་གྱི་རྱིས་སྒྱོམ་དང་པྱོའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡྱོད།

རྩིས་ཀྩི་རེའུ་མྩིག་དང་པོ།

སྤྱིར་བཏང་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་བས་པའྱི་རྱིས་རྱིག་ནྱི་གཞྱི་རྱིམ་སླྱོབ་

གྲྭའྱི་སླྱོབ་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱོད་པ་དང་འདྲ་མྱོད།སྦྱོང་བརྡར་མང་པྱོ་མ་བས་ཚེ་ལས་སླ་

པྱོའྱི་ངང་བརེད་སྱིད། ཀྱོག་པ་པྱོ་མང་པྱོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པར་དྱོགས་ནས་དེབ་

འདྱིའྱི་ནང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རྱིས་ཀྱི་རྱིག་པ་འགའ་ཞྱིག་དགྱོད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་ཀྱི་གྱོ་རྱོགས་སད་པའྱི་ལྡེ་མྱིག་ནྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་མན་

ངག་སྦྱོར་ཐབས་སམ་Formulae སྙྱོམས་རྱིས་Equationདེ་ཡྱིན།དཔེར་ན་

a= b+cd

གྱོང་གྱི་གངས་ཚབ་རྱིས་རྱིག་Algebra ནང་ཡྱི་གེ་ aཡྱིས་ཨང་གངས་ཁ་

ཤས་མཚོན་པ་དང༌།ཡྱི་གེ་གཉྱིས་སྦར་བ་cdདེས་cདང་dདེ་གཉྱིས་བསྒྱུར་རྱིས་
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བེད་དགྱོས་པ་བསན་པ་ཡྱིན།གལ་སྱིད་ bཡྱིས་གངས་ཀ་གཉྱིས་མཚོན་པ་དང༌། c

ཡྱིས་གསུམ་དང༌།aཡྱིས་ལྔ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་aཡྱི་གངས་ཐྱོབ་གང་ཡྱིན་ཅེ་ན།

a=2+3x5

a=2+15

a=17

༼+ནྱི་བསྱོམས་རགས།xནྱི་བསྒྱུར་རགས།=ནྱི་སྙྱོམས་རྱིས་ཀྱི་རགས་ཡྱིན།༽

སེ་རྱིས། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་གངས་ཀ་ (x) ལྟ་བུ་ཞྱིག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་

བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་སེ་རྱིས་ཟེར་ཞྱིང༌། དེ་ནྱི་ཞེས་པས་མཚོན་པ་ཡྱིན། དེ་

བཞྱིན་དུ་ རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཐེངས་གསུམ་བསྒྱུར་ཚེ་ཞེས་པ་སྱོགས་རྱིགས་

བསྒེ།ང་ཚོས་ལྡྱོག་བསྒྱུར་རམ་ལྡྱོག་གངས་སེ་རྱིས་བེད་དགྱོས་ཚེ།

དཔེར་ན་



དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་མཁས་དབང་ཨ་ཡེནསྱི་ཊེན་Einsteinགྱིས་སྱོལ་

བཏྱོད་པའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་མན་ངག་སྦྱོར་ཐབས་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ནྱི།

 E  =  mc 2  ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།
མཚོན་དྱོན་ནྱི།Eཞེས་པས་ནུས་ཤུགས་དང༌།mནྱི་ལྱིད་ཚད་cནྱི་འྱོད་ཀྱི་

མྱུར་ཚད་མཚོན་པ་ཡྱིན། མན་ངག་འདྱིའྱི་གྱོ་དྱོན་ནྱི། དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་གྱི་ནུས་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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ཤུགས་ནྱི་དེའྱི་ལྱིད་ཚད་དང་དེའྱི་འྱོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་གཉྱིས་སེ་བསྒྱུར་བས་པ་དང་

གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། མན་ངག་འདྱི་གཞྱིར་བས་ཚེ་གཡས་གཡྱོན་གྱི་ཕྱོགས་

གཉྱིས་རག་ཏུ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མན་ངག་འདྱིའྱི་

ཕྱོགས་གཉྱིས་བརེ་བསྒྱུར་བས་ནས་  སེ་འྱོད་ཀྱི་མྱུར་ཚད་གཉྱིས་སེ་ཡྱིས་བགྱོས་

ནའང་གྲུབ་དྱོན་མཚུངས་པ་ཡྱིན།དཔེར་ན་

ཡང་ན་

༼/རགས་འདྱི་ནྱི་བགྱོ་རགས་ཡྱིན།༽

དངོས་ཁམས་རྩིག་པའྩི་གཞྩི་རྩིམ་རྣམ་གཞག

ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་འདྱི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའྱི་ཚན་རྱིག་

མྱིན་ཟེར་བ་བཞྱིན་དུ། ང་ཚོས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའྱི་ཚན་རྱིག་དེ་ཡང་ཤྱིན་ཕའྱི་

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་མྱིན་ཟེར་ཆྱོག རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཉྱི་མ་དང༌། གཟའ་སར། མེ་

ཤུགས་འཕུར་མདའ། བཅྱོས་མའྱི་སྒྱུ་སར་རྣམས་ཀྱི་སྱོར་སྐྱོད་དེ་ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་

ཁམས་རྱིག་པའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ཡར་སྱོན་ཏེ་ལྱོ་སུམ་བརྒྱའྱི་སྱོན་གྱི་མཁས་དབང་

ནེའུ་ཊན་ལ་སྱོགས་པས་ཚད་འཕྱུག་མེད་དུ་འཇལ་ཐུབ་པས་ཡྱིན།ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་

ཁམས་རྱིག་པ་ནྱི་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ཡར་སྱོན་ལ་དགྱོས་མཁྱོ་དང་གལ་

གནད་མྱི་ཆེ་བས་ངྱོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། འྱོག་གྱི་སྱོན་འགྱོའྱི་རྣམ་བཞག་དེ་

དག་ཤྱིན་ཕའྱི་རྱིག་པ་སྱོལ་མ་བཏྱོད་པའྱི་ས་རྱོལ་དུ་གགས་ཆེ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན་

ཞྱིང༌། དེ་དག་ལ་གཞྱིར་བས་ནས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་བཞག་མང་དག་ཅྱིག་སེལ་བཞྱིན་
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ཡྱོད།

རྩིས་གཞྩི།

 ང་ཚོས་ཕྱི་དངྱོས་པྱོའྱི་གངས་འབྱོར་ཤེས་འདྱོད་ཚེ་རྱིས་གཞྱི་ཨང་གངས་

སྤྱོད་དགྱོས་པ་དང༌།དེ་བཞྱིན་རྱིས་གཞྱི་ལེ་བར་རམ་མ་ཡེལ་སྱི་Milesལ་བརེན་ནས་

རྒྱང་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་དང༌། རྱིས་གཞྱི་དུས་ཚོད་དང་སར་ཆ་ལ་བརེན་ནས་དུས་

གངས་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན།ཚན་རྱིག་པའྱི་བརག་དཔྱད་ནང་ཤྱིན་ཏུ་ཉེ་བར་མཁྱོ་བའྱི་

རྱིས་གཞྱི་ལམ་ལུགས་དེ་དག་ལ་ཧཕྱི་རན་སྱི་ཐ་སྙད་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་ལམ་ལུགས་༼Sys-

teme Internationaleཡང་ན་SI ཞེས་བསྡུས་ཆྱོག༽ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྱིན།རྱིས་གཞྱི་ལམ་

ལུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱང་ཚད་ཀྱི་རྱིས་གཞྱི་ནྱི་མྱི་ཊར་ཏེ་‘m’ཆུང་བས་མཚོན།དུས་

ཀྱི་རྱིས་གཞྱི་ནྱི་སར་ཆ་སེ་ ‘s’ཡྱིས་མཚོན།ལྱིད་ཚད་ཀྱི་རྱིས་གཞྱི་ནྱི་ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་

སེ་ ‘kg’ཡྱིས་མཚོན།དེ་བཞྱིན་དུ་གྱོག་རྱི་ཡྱི་རྱིས་གཞྱི་ནྱི་ཁུ་ལམ་སེ་ ‘C’ཆེ་བས་

མཚོན་པ་ཡྱིན།

དེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིས་གཞྱི་ལམ་ལུགས་དེ་དུས་རབས་བཅྱོ་བརྒྱད་པའྱི་མཇུག་དང༌།

བཅུ་དགུ་པའྱི་འགྱོ་སྱོད་ལ་ཐྱོག་མར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།དེའྱི་ཚུལ་ནྱི།འཛམ་གྱིང་

གྱོ་ལ་འདྱིའྱི་མཐའ་སྣེ་ནས་དབུས་མ་བར་གྱི་རྒྱང་ཚད་ས་ཡ་བཅུ་པ་གཅྱིག་ལ་མྱི་ཊར་

གཅྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་མཛད།དེ་ཡང་ཧྥྱི་རན་སྱི་རྒྱལ་ས་པེ་རྱིསྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱོད་པའྱི་

གཞུང་ཐྱིག་ལ་འཇྱོག་པ་ཡྱིན།དེ་ནས་སར་ཆ་གཅྱིག་ནྱི་ཆ་སྙྱོམས་ཉྱིན་མ་༨༦༤༠༠

ལ་འཇྱོག་པ་ཡྱིན།དེ་ནས་ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་སེ་སྱོང་ག་རམ་ནྱི་ཆུ་དྭངས་མ་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཊར་

མཐུན་གངས་གསུམ་བསྒྱུར་བས་པ་སྱོང་གཅྱིག་ལ་ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་ཞེས་ཐ་སྙད་
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བཏགས་པ་ཡྱིན།གྱོང་གྱི་འགེལ་བརྱོད་དེ་དག་ཕྱིས་སུ་མྱི་བདེན་པ་ཤེས་ནས་ཚད་

གཞྱི་ཨང་གངས་རྣམས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད།རྒྱུ་མཚན་ནྱི།ཚན་རྱིག་འཕྲུལ་ཆས་

གྱོང་འཕེལ་དུ་ཕྱིན་པས་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱིའྱི་རྒྱ་ཁྱོན་དང༌།འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིབ་

ཚགས་པྱོ་ཤེས་ཐུབ་པས་ཡྱིན།དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་སྨད་ཆ་ལ་མྱི་ཊར་དང༌།ཀྱི་

ལྱོ་ག་རམ་གྱི་ངྱོས་འཛིན་དེ་བསྐར་བཅྱོས་བས་པ་རེད།དེ་ཡང་མྱི་ཊར་ནྱི་ངྱོས་མཉམ་

པའྱི་གསེར་མདྱོག་ཅན་ལགས་ཐུར་སབ་ལེབ་ཅན་གྱི་སེང་དུ་ནག་ཐྱིག་རགས་གཉྱིས་

བརྒྱབ་པའྱི་བར་ཐག་ཅྱིག་ལ་ངྱོས་འཛིན་བས། ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་ནྱི་གསེར་མདྱོག་ཅན་

ལགས་རྱིགས་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་གྱི་ལྱིད་ཚད་ཅྱིག་ལ་འཇྱོགཡྱིན་ན་ཡང༌།ཚད་གཞྱི་འདྱི་

ཡྱོངས་ཁབ་གསལ་བསྒག་མ་བས་པར་ པེ་རྱིསྱི་རྒྱལ་ས་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཆགས་པའྱི་

ཚད་གཞྱི་བརག་དཔྱད་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གསང་ཉར་བས། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ཐྱོག་མའྱི་

ཚད་གཞྱི་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བཟྱོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་

འགེམ་སེལ་བས་པ་རེད།

༄༅། །རྩིས་གཞྩིའྩི་རྣམ་གྲངས་རེའུ་མྩིག

ཨང་། རྱིས་གཞྱི།  Unit name མཚོན་རགས།
Unit symbol

Quantity བརྱོད་བ།

༡ མྱི་ཊར།Meter m Length རྱིང་ཐུང་།

༢ སྱོང་ག་རམ།Kilogram kg Mass ལྱིད་ཚད།

༣ སར་ཆ།Second S Time དུས་ཚོད།

༤ ཁེན་ཌྱི་ལ།Candela cd luminous
intensity

འྱོད་ཀྱི་ངར་ཤུགས།
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༥ མཱྱོལ།Mole Mol amount of
substance

རྫས་ཀྱི་གངས་ཚད།

༦ ལྱི་ཊར།Litre L,l Volume གཤེར་རྫས་འཇལ་ཚད།

༧ ཨེམ་པེཨར།Ampere A Resistance གྱོག་རྒྱུན་ཤུགས་ཚད།

༨ ཀེལ་ཝྱིན།Kertz K thermodynamic
temperature

དྲྱོད་ཚད།

༩ ཧར་ཛི།Helvin Hz Frequency འཁྱོར་ཤུགས་ཀྱི་ཚད།

༡༠ ནྱིའུ་ཊན།Newton N Force སྱོབས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི།

༡༡ འཇུལ།joule J Energy ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི།

༡༢ ཝཱཊ།Watt W Power གྱོག་གྱི་ནུས་སྱོབས།

༡༣ ཝྱོལ་ཊེཇྱི།volt V Voltage གྱོག་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི།

ཕྱི་ལྱོ་༡༩༦༠ནང་སར་ཆའྱི་ངྱོས་འཛིན་ལ་བསྒྱུར་བཅྱོས་བཏང་ནས་ལྱོའྱི་ཆ་

སྙྱོམས་རྱིང་ཚད་དང་སྱོ་བསྟུན་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད།རྡུལ་ཕན་གྱི་འཇལ་

ཚད་བརན་དུ་གྱུར་པ་ན་གཞྱི་རའྱི་རྱིས་གཞྱིའྱི་ངྱོ་བྱོ་རྣམས་སླར་ཡང་བཅྱོས་བསྒྱུར་བ་

དགྱོས་བྱུང་བས་སར་ཆ་དང༌།མྱི་ཊར་གཉྱིས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་ཡང་འགྱུར་བ་ཡྱིན།དཔེར་ན།

ཁེ་ཤྱི་ཡམ་རྡུལ་༼Casium༽གྱི་ནུས་ཤུགས་ཆུ་ཚད་འཕྱོ་འགྱུར་ཕྱིན་སབས་འྱོད་ཟེར་

སྤྱོ་སྡུད་བེད་པའྱི་གངས་༩༡༩༢༦༣༡༧༧༠ལ་སར་ཆ་ཞེས་ངྱོས་འཛིན་པ་དང༌།ཡང་

སར་ཆ་ ༢༩༩༧༩༢༤༥༨དེ་འདྲ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་འྱོད་འགྲུལ་བཞུད་བེད་པའྱི་

བར་ཐག་ལ་མྱི་ཊར་ཞེས་བརྱོད།འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐྱོག་རྱིས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ངྱོས་འཛིན་

ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་བས་ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་གྱི་ངྱོས་འཛིན་ལ་དེའྱི་ཚེ་ཐུན་མྱོང་དུ་འདྱོད་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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ཚུལ་མཐུན་པ་བྱུང་མེད་ཀང༌། ཡྱོངས་གགས་སུ་ཧཕྱི་རན་སྱིའྱི་ཚད་གཞྱི་བརག་

དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཉེར་བའྱི་ཐྱོག་མའྱི་རྱིས་གཞྱི་རྱིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་

འགེལ་གྱིན་ཡྱོད།

གྱོག་གྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི།གྱོག་རྒྱུན་གྱི་ཤུགས་ཚད་སེང་ནས་འགེལ་དགྱོས་ལ།

དེ་ཡང་གྱོག་སྐུད་གཉྱིས་བར་ཐག་མྱི་ཊར་གཅྱིག་ཙམ་བཞག་ནས་དེའྱི་ནང་སར་ཆ་

གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ཚད་ནང་ངར་ཤུགས་ཇྱི་ཙམ་རྒྱུ་བ་ཚད་འཇལ་ནས་བཤད་དགྱོས།དེ་

འདྲའྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་ཁུ་ལམ་༼Coulumb༽ཞེས་ཟེར།

གྱོང་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ལ་གཞྱི་བཅྱོལ་ནས་ཕྱི་དངྱོས་པྱོའྱི་རྣམ་བཞག་གཞན་

རྣམས་ཚད་འཇལ་གྱིན་ཡྱོད། དཔེར་ན། དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་འགུལ་སྐྱོད་གཏྱོང་བའྱི་

མགྱོགས་ཚད་འཇལ་དགྱོས་ཚེ།དེའྱི་བར་ཐག་མྱི་ཊར་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་དེ་སར་ཆས་

བགྱོས་པའྱི་བགྱོས་ཐྱོབ་དེ་ཡྱིན། དེའྱི་འབྱི་སྱོལ་ནྱི་mc- 2 ཡྱིན། ཡང་རྱིས་གཞྱི་

འགའ་ཤས་ནྱི་རེས་གྲུབ་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་དེ་འདྲའང་ཡྱོད། དཔེར་ན་ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་མཚོན་ཚུལ་ནྱི་ལྱིད་ཚད་དང༌།དུས།ཤུགས་ཚད་རྣམས་ཉྱིས་བསྒྱུར་

བས་པའྱི་རྱིས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ཟེར།དེའྱི་བརྱི་ཚུལ་ནྱི།kg m 2 s -2ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་འདྲའྱི་
རྱིས་གཞྱི་ལ་འཇུལ་Joule༼བསྡུས་ན་Jརྐང་པ་འབྱི།༽ཡང་ཟེར།དེ་ནྱི་དུས་རབས་བཅུ་

དགུའྱི་ནང་དུ་བྱོན་པའྱི་ཧཕྱི་རན་སྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་

ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཁྱོང་གྱིས་དྲྱོད་ནྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཐྱོག་

མར་སྱོལ་བཏྱོད་པ་ཡྱིན།

ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་གངས་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་
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ཆུང་བ་དེ་འདྲ་ཡྱོང་སབས་ཨང་གངས་དེ་རྣམས་བཅུ་བསྒྱུར་རམ།བཅུ་བརྱིས་བས་

ནས་འབྱི་དགྱོས། དཔེར་ན་  བྱིས་ཡྱོད་ཚེ་ཨང་གངས་བཅུ་དེ་གཉྱིས་སེ་བེད་པའྱི་

དྱོན་ཡྱིན་པས་དེའྱི་གྲུབ་དྱོན་ནྱི་ཨང་གངས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིན།དེ་བཞྱིན་འབྱི་ཡྱོད་ཚེ་

དེ་ནྱི་ཨང་གངས་༡༠༠༠༠༠༠ལ་གྱོ་དགྱོས་པ་ཡྱིན།ཡང་སབས་རེར་ཨང་གངས་ལྟ་

བུ་ལྡྱོག་རགས་བརེགས་མ་ཅན་ཡྱོད་ཚེ་ཀད་ཀྱོར་འྱོག་ལ་ཚེག་དང་ཨང་གངས་གཅྱིག་

ཡྱིན་པ་ཤེས་དགྱོས།དེ་བཞྱིན་ བྱིས་ཡྱོད་ཚེ་དེ་ནྱི་ཨང་གངས་༠.༠༠༠༠༡ཡྱིན་པ་

ཤེས་དགྱོས་པས་རྱིགས་འགེ།ཡང་གངས་བཅུའྱི་སེ་ཁ་ཤས་ལ་རང་མྱིང་ལྱོགས་སུ་

ཡྱོད།དཔེར་ན་མྱི་ལྱི་milliཞེས་པ་ནྱི་སྱོང་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་གམ་སྱོང་གྱི་ཆ་གཅྱིག་ལ་

ཟེར།དེས་ན་མྱི་ལྱི་མྱི་ཊར་གཅྱིག་ནྱི་1mmནྱི་10 -3 mཞེས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་

ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེའྱི་དྱོན་ནྱི་མྱི་ཊར་གྱི་སྱོང་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཟེར།དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་

དུ་གངས་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ནྱི་འྱོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཡྱིན།དེའྱི་

ཐྱོབ་གངས་ནྱི་ 3.0x108ms-1 ཡྱིན་མྱོད། སྤྱིར་གཞྱི་རའྱི་གངས་ཚད་ངེས་ཅན་༼

Planck’sConstantཔྱི་ལེང་སྱི་ལུགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡྱོག་མེད་པའྱི་གངས་ཀྱི་མཚོན་ཐབས་ལ་གྱོ༽ལ་ཐྱོབ་

གངས་ཡྱོད།འྱོག་ཏུ་ཡྱི་གེ་དང་གངས་ཚོགས་བསྐྱུང་བ་དང༌།སབས་བདེ་བའྱི་ཆེད་

བཅུ་རྱིས་ཀྱི་ཨང་གངས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཀྱོད་ཡྱོད།ཡྱིན་ན་ཡང་དེང་དུས་

གཞྱི་རའྱི་འགྱུར་ལྡྱོག་མེད་པའྱི་མཚོན་ཐབས་མང་ཆེ་བ་བཅུ་རྱིས་ཀྱི་ཕྱོགས་བརྒྱད་

དམ་དགུའྱི་ཐྱོག་འབྱི་བཞྱིན་ཡྱོད།

གཡོ་འགུལ། 

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་ལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ས་རབས་ཀྱི་རྱིག་པ་དང༌།ཕྱིས་
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ཀྱི་གངས་ཚད་ངེས་ཅན་གྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཀས་དངྱོས་

པྱོ་གང་ཞྱིག་གཡྱོ་འགུལ་བས་པའྱི་ཚེ་དེའྱི་མགྱོགས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་པ་ལ་རྱོག་

དཔྱྱོད་བས་ཡྱོད།དེའྱི་ཚུལ་ནྱི།དུས་ཚོད་སར་ཆ་རེའྱི་ནང་དུ་དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་འགུལ་

སྐྱོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་དེ་བར་ཐག་མྱི་ཊར་ཇྱི་ཙམ་ནང་ལ་སླེབས་པ་དེ་རྱོགས་པ་

ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་རླངས་འཁྱོར་གྱི་ནང་དུ་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་ལ་བསྐྱོད་སབས་

དེའྱི་འགུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་ཚད་འཇལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་མེ་ལེ་ ༼ཀྱི་ལྱོ་མྱི་

ཊར།༽ཇྱི་ཙམ་བརལ་བ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

མགྱོགས་ཚད་ Speed དང་འབེལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པའྱི་ཚད་གཞྱི་

གཅྱིག་ནྱི་མྱུར་ཚད་ Velocity ཡྱིན། སྤྱིར་བཏང་ཕལ་སད་གྱི་ནང་དུ་མྱིང་ཚིག་དེ་

གཉྱིས་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་མྱོད། འྱོན་ཀང་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་དེ་

གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཡྱོད།མྱུར་ཚད་ནྱི་དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་རྒྱ་ཁྱོན་ཇྱི་ཙམ་དང་གང་

གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ཟེར།དེས་ན་དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་གཡས་

ཕྱོགས་ནས་གཡྱོན་ཕྱོགས་སུ་མགྱོགས་ཚད་སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཊར་གཅྱིག་

བསྐྱོད་ཡྱོད་ཚེ་དེའྱི་མྱུར་ཚད་ནྱི་སར་ཆ་གཅྱིག་ནང་མྱི་ཊར་5ms-1 གཅྱིག་ཡྱིན།ཡྱིན་

ན་ཡང་དངྱོས་པྱོ་དེ་མགྱོགས་ཚད་མཚུངས་པ་གང་ཞྱིག་ལྡྱོག་ཕྱོགས་སེ་གཡྱོན་

ཕྱོགས་ནས་རང་གནས་སུ་བསྐྱོད་ཚེ་དེའྱི་མྱུར་ཚད་ནྱི་-5ms-1སེ་ལྡྱོག་རགས་བྱིས་

ཡྱོད།དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་གྱི་མྱུར་ཚད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ན་དེའྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་སྣྱོན་ཚད་

དེ་ཨེསྱི་ལྱི་རེ་ཤན་༼Acceleration༽ཞེས་ཟེར།དཔེར་ན།དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་གྱི་ཐྱོག་

མའྱི་མགྱོགས་ཚད་ནྱི་སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཊར་བཅུ་ 10ms-1 བསྐྱོད་ཡྱོད་
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ནའང་ཕྱིས་སུ་དེ་ཇེ་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་པས་སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཊར་བཅུ་

གཅྱིག་11ms-1བསྐྱོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན།དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་རམ་མགྱོགས་ཚད་ཀྱི་

འགྱུར་བ་ནྱི་སར་ཆ་རེའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཊར་གཅྱིག་1ms-1མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།དེས་ན་

དེའྱི་སྣྱོན་ཚད་ནྱི་སར་ཆ་རང་བསྒྱུར་ཉྱིས་བརྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཊར་གཅྱིག་1ms-2

ཡྱིན།

གདོས་ཚད།

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐྱོག་ལ་སྙན་གགས་ཅན་ཨཡེ་སཁ་ནྱིའུ་ཊན་གྱིས་

གྱོང་བུའྱི་གདྱོས་ཚད་ནྱི་དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་ཚོགས་པ་ན་ཡྱོད་པའྱི་གངས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ཞྱིག་

ལ་ཟེར།དེ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤར་ཡྱོང་བ་ནྱི།དངྱོས་པྱོའམ་གྱོང་བུའྱི་ངྱོ་

བྱོ་གང་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང༌།དེའྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་གངས་ཚད་དེ་ཇྱི་ལྟར་འཇལ་ལམ་ཟེར་བ་

འདྱི་ཡྱིན། གངས་ཚད་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གཞྱི་རའྱི་གངས་ཚད་ལམ་ལུགས་ལ་བརེན་

ནས་འཇལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན།རླངས་འཁྱོར་ཞྱིག་རྒྱང་ཚད་ཇྱི་ཙམ་བསྐྱོད་པ་

དང༌།དུས་ཡྱིན་ཇྱི་ཙམ་འགྱོར་བ་ཤེས་པ་ན་དེའྱི་མགྱོགས་ཚད་དེ་ཡང་ལས་སླ་བྱོའྱི་

ངང་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན། འྱོན་ཀང་གངས་ཚད་ཀྱི་སྱོར་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་ཕྱིན་ན་

དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སྨྱོས་མེད་རེད། དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་གྱི་གདྱོས་ཚད་

འགེལ་བ་ན་གཙོ་བྱོ་དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་ལས་སམ་བ་བ་ལ་བརགས་ནས་འགེལ་དགྱོས་

པ་ལས་དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ་གཙོ་བྱོར་འཛིན་མྱི་དགྱོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་

དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརགས་པ་ན་དེ་ལ་ནུས་ཤུགས་ཇྱི་ཙམ་

ལྡན་པ་ཤེས་ཐུབ། དེས་ན་གདྱོས་ཚད་མཉམ་པའྱི་དངྱོས་པྱོ་གཉྱིས་ས་གཞྱི་གཅྱིག་
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ཏུ་བཞག་པ་ན་དེ་དག་ལ་ནུས་སྱོབས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྱོད་པ་ངེས་ནུས་ལ་སང་

གྱིས་འཇལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ངེས་ནུས་པ་ཡྱིན།

ནུས་ཤུགས།

ནུས་ཤུགས་ནྱི་དེབ་འདྱིའྱི་འཆད་འགྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་གལ་གནད་ཅན་གྱི་

བརྱོད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ནྱི།དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་གཡྱོ་འགུལ་བེད་

སབས་དེ་དང་ལྷན་དུ་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་ཡྱོད།དེ་ལ་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་Ki-

neticEnergyཟེར།དེའྱི་ཡྱོངས་གགས་ཚད་གཞྱི་ནྱི་དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་གདྱོས་ཚད་དང་དེའྱི་

མྱུར་ཚད་ཉྱིས་བརེགས་ཅན་བསྒྱུར་བའྱི་བསྒྱུར་ཐྱོབ་དེའྱི་ཕེད་ཀ་དེ་ཡྱིན།སྤྱིར་ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ནྱི་འཇུལ་Joule༼བསྡུས་ན་Jརྐང་པ་འབྱི་བ་ཡྱིན།༽ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ནྱི་

k g m  2s-2ཚད་གཞྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།ནུས་ཤུགས་ཀྱི་དབེ་བ་གཞན་ནྱི།

རེན་ཐྱོབ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ Potential Energyསེ།དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་ལ་ལྷན་སྐེས་སུ་

གནས་པའྱི་བ་བ་བེད་ནུས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་ལ་ཟེར།དེའྱི་དཔེ་མཚོན་ནྱི།འཐེན་

ཤུགས་དང་འབེལ་བའྱི་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ཡྱིན།དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་ཁང་པའྱི་ཐྱོག་

ཏུ་ཡར་འདྲེན་སབས་བར་ཐག་གྱི་ཚད་གཞྱི་དང་བསྟུན་ནས་དེའྱི་རེན་ཐྱོབ་ནུས་

ཤུགས་ཀང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡྱོད།ནུས་ཤུགས་དེའྱི་བརྱི་ལུགས་ནྱི།དངྱོས་པྱོ་གང་ཞྱིག་

གྱི་གདྱོས་ཚད་༼ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་kg༽དང༌།དེ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་སྱོས་པའྱི་མཐྱོ་ཚད་༼མྱི་

ཊར་m༽དང༌།དེའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརེན་པའྱི་སྣྱོན་ཚད་༼སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་

ནང་དུ་མྱི་ཊར་གྱི་ཚད་m s-2 ༽གསུམ་བསྒྱུར་བའྱི་བསྒྱུར་ཐྱོབ་དེ་ཡྱིན།དེའྱི་ཚད་གཞྱི་

བསྡུས་ནས་བྱིས་ན་k g m  2s-2ཡྱིན་པས་འགུལ་བསྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་
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དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན༌། ནུས་ཤུགས་མྱི་འདྲ་བ་རྣམས་ངྱོ་བྱོ་

གཅྱིག་ནས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་ཡྱིན།

 ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་ཁྱོའན་ཊམ་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་དང༌། གནའ་རབས་ཀྱི་

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་གལ་གནད་ཆེ་བའྱི་ལྟ་བའྱི་གཞྱི་ར་གཅྱིག་

ནྱི་ནུས་ཤུགས་ཉར་ཚགས་ཀྱི་སྱོར་ཡྱིན། དེའྱི་དྱོན་ནྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་གསར་དུ་

བཟྱོས་པ་དང༌། འཇྱིག་ངེས་ཀྱི་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ངྱོ་བྱོ་གཅྱིག་ནས་གཞན་

དུ་འཕྱོས་ཏེ་གནས་པ་ཡྱིན།ཡྱིན་ན་ཡང་ནུས་ཤུགས་དེའྱི་ཕྱོགས་བསྱོམས་ཀྱི་ཚད་

དེ་རང་འཇགས་གནས་པ་ཡྱིན། འཐེན་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་སར་

ལྷུང་བའྱི་བ་བ་བེད་ཚུལ་ལ་དཔེར་བས་ནས་དེའྱི་སྱོར་གསལ་བཤད་བེད་ཐུབ།གལ་

སྱིད་ང་ཚོས་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་སར་གཡུགས་པ་ན་ཐྱོག་མར་ཟགས་

པ་དེ་ལས་ཇེ་མགྱོགས་ཇེ་མགྱོགས་སུ་ཕྱིན་ནས་མཐར་སར་ལྷུང་བ་ཤེས་ནུས།དེ་

ལྷུང་བའྱི་བ་བའྱི་འགྱོ་བརམས་པ་ན་དེའྱི་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱོ་ན་

ཡང་དེའྱི་མགྱོགས་ཚད་དང་འགུལ་བསྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་འགྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད།

ཚད་རག་ཏུ་བརགས་ན་ཡང་དེའྱི་ཕྱོགས་བསྱོམས་ནུས་ཤུགས་ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་

ཡྱིན།

ཁེད་ཀྱིས་བསམ་མནྱོ་ཐྱོངས་དང༌། དངྱོས་པྱོ་དེ་སར་ཐག་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་

ཟགས་པ་ན་གང་འབྱུང་གྱིན་རེད།གལ་སྱིད་དངྱོས་པྱོ་དེ་ཡར་མ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ན་

དེའྱི་རེན་ཐྱོབ་དང་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་གཉྱིས་ཀ་ཀད་ཀྱོར་ཆགས་རྒྱུ་རེད།དེའྱི་

གནས་སབས་སུ་ནུས་ཤུགས་དེ་གང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ་སྙམ་པའྱི་དྱོགས་པ་ཞྱིག་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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སླེབས་རྒྱུ་རེད།དེའྱི་ལན་ནྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་དྲྱོད་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་འཕྱོ་བ་ལ་བརེན་ནས་ས་

ཕྱོགས་དེར་དྲྱོད་ཀྱིས་ཁབ་པར་བས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ནུས་ཤུགས་ཆུང་བའྱི་དངྱོས་

པྱོ་ཞྱིག་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀྱོད་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན།གལ་སྱིད་བྱོངས་ཚོད་ཆེ་བའྱི་དངྱོས་

པྱོ་ཞྱིག་སར་ལྷུང་ཚེ་ནུས་ཤུགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཕྱིར་གྱོད་པའམ་སྤྱོད་པར་བེད་ངེས་

རེད།དཔེར་ན་ལྱོ་ས་ཡ་མང་པྱོ་སྱོན་གནམ་རྡྱོ་ཆེན་པྱོ་༼Meteriote༽དེ་འདྲ་འཛམ་གྱིང་

སའྱི་གྱོ་ལ་དང་གདྱོང་ཐུག་ཤྱོར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཌཡྱི་ནྱོ་སར་ཏེ་ Dinasaur གཏུམ་

འབྲུག་དེ་དག་སྱོངས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད།ནུས་ཤུགས་ཀྱི་དབེ་བ་གཞན་ནྱི།

གྱོག་གྱི་ནུས་ཤུགས་དང༌།རྫས་སྦྱོར་ནུས་ཤུགས༌།གདྱོས་ཚད་ནུས་ཤུགས་ཏེ་ཨ་

ཡེནསེ་ཊན་གྱིས་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་རྱིག་པའྱི་འགྱོས་ལུགས་ཏེ་E = m c 2༼m=mass

གདྱོས་ཚད།༽ནང་ལ་བཀྱོད་པ་ལྟར་ཡྱིན།

རྩིས་ཀྩི་རེའུ་མྩིག་གཉྩིས་པ།

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གངས་ཚད་སྱོར་འཆད་པ་ལ་ཐྱོག་མར་འགུལ་སྐྱོད་དང་རེན་

ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་གཉྱིས་གངས་ཀྱི་སྱོ་ནས་བཤད་ནས་དེ་གཉྱིས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་

བསྱོམས་པས་མཐའ་མར་ཕྱོགས་བསྱོམས་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གངས་ཚད་དེ་འྱོང་བ་

ཡྱིན།དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་གཡྱོ་འགུལ་བས་པའྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་༼Kཡྱིས་མཚོན།༽ནྱི།

དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་གདྱོས་ཚད་༼mགྱིས་མཚོན།༽དང༌།མྱུར་ཚད་ཉྱིས་བརེགས་ཅན་༼v

ཡྱིས་མཚོན།༽གཉྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་བསྒྱུར་ཐྱོབ་ཕེད་ཀ་དེ་ཡྱིན།དེ་འབྱི་ཚུལ་ནྱི།

འགུལ་བསྐྱོད་ནུས་ཤུགས་གདྱོས་ཚད་Xམྱུར་ཚད་ཉྱིས་བརེགས།
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ཡང་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་ས་ཕྱོགས་ཤྱིག་གྱི་སེང་དུ་ལྷུང་བ་ན་དེའྱི་རེན་ཐྱོབ་ནུས་

ཤུགས་ནྱི།དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་གདྱོས་ཚད་༼mགྱིས་མཚོན།༽དང༌།དེའྱི་མཐྱོ་ཚད་༼hཡྱིས་

མཚོན།༽དང༌། དེའྱི་འཐེན་ཤུགས་དང་འབེལ་བའྱི་རག་བརན་སྣྱོན་ཚད་༼g ཡྱིས་

མཚོན།༽དེ།དེ་ལ་སྤྱིར་བཏང་ཐྱོབ་གངས་སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱང་ཚད་མྱི་ཊར་

༡༠སེ་10ms- 2ཡྱིན་པས་དེ་གསུམ་བསྒྱུར་བའྱི་བསྒྱུར་ཐྱོབ་དེ་ཡྱིན།ནུས་ཤུགས་དེ་
འབྱི་ཚུལ་ནྱི།

རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་གདྱོས་ཚད་xམཐྱོ་ཚད་xསྣྱོན་ཚད།

༼Vཡྱིས་མཚོན།༽V =m X g X h

V =m g h

མདྱོར་ན།ཕྱོགས་བསྱོམས་ནུས་ཤུགས་ནྱི་༼Eཡྱིས་མཚོན།༽

ཕྱོགས་བསྱོམས་ནུས་ཤུགས་ = འགུལ་བསྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ + རེན་ཐྱོབ་

ནུས་ཤུགས།

གལ་སྱིད་གདྱོས་ཚད་ཀྱི་ལྱོ་གཅྱིག་ཅན་གྱི་འགྱིག་གྱི་སྱོ་ལྱོ་ཞྱིག་མཐྱོ་ཚད་

མྱི་ཊར་གཅྱིག་ནས་ཞལ་བའྱི་སེང་དུ་འཕངས་པ་ན། སྱོ་ལྱོ་དེ་ལ་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ནྱི་ཀད་ཀྱོར་ཡྱིན་ཏེ་སྱོ་ལྱོ་འགུལ་སྐྱོད་གཏྱོང་རྒྱུའྱི་འགྱོ་མ་བརམས་

པའྱི་ཕྱིར།འྱོན་ཀང་དེ་ལ་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ནྱི་འཇུལ་བཅུ་ 10Jཡྱོད།སྱོ་ལྱོ་དེ་

སླེབས་རྒྱུ་རེད།དེའྱི་ལན་ནྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་དྲྱོད་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་འཕྱོ་བ་ལ་བརེན་ནས་ས་

ཕྱོགས་དེར་དྲྱོད་ཀྱིས་ཁབ་པར་བས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ནུས་ཤུགས་ཆུང་བའྱི་དངྱོས་

པྱོ་ཞྱིག་དཔེ་མཚོན་དུ་བཀྱོད་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན།གལ་སྱིད་བྱོངས་ཚོད་ཆེ་བའྱི་དངྱོས་

པྱོ་ཞྱིག་སར་ལྷུང་ཚེ་ནུས་ཤུགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཕྱིར་གྱོད་པའམ་སྤྱོད་པར་བེད་ངེས་

རེད།དཔེར་ན་ལྱོ་ས་ཡ་མང་པྱོ་སྱོན་གནམ་རྡྱོ་ཆེན་པྱོ་༼Meteriote༽དེ་འདྲ་འཛམ་གྱིང་

སའྱི་གྱོ་ལ་དང་གདྱོང་ཐུག་ཤྱོར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཌཡྱི་ནྱོ་སར་ཏེ་ Dinasaur གཏུམ་

འབྲུག་དེ་དག་སྱོངས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད།ནུས་ཤུགས་ཀྱི་དབེ་བ་གཞན་ནྱི།

གྱོག་གྱི་ནུས་ཤུགས་དང༌།རྫས་སྦྱོར་ནུས་ཤུགས༌།གདྱོས་ཚད་ནུས་ཤུགས་ཏེ་ཨ་

ཡེནསེ་ཊན་གྱིས་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་རྱིག་པའྱི་འགྱོས་ལུགས་ཏེ་E = m c 2༼m=mass

གདྱོས་ཚད།༽ནང་ལ་བཀྱོད་པ་ལྟར་ཡྱིན།

རྩིས་ཀྩི་རེའུ་མྩིག་གཉྩིས་པ།

ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གངས་ཚད་སྱོར་འཆད་པ་ལ་ཐྱོག་མར་འགུལ་སྐྱོད་དང་རེན་

ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་གཉྱིས་གངས་ཀྱི་སྱོ་ནས་བཤད་ནས་དེ་གཉྱིས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་

བསྱོམས་པས་མཐའ་མར་ཕྱོགས་བསྱོམས་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གངས་ཚད་དེ་འྱོང་བ་

ཡྱིན།དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་གཡྱོ་འགུལ་བས་པའྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་༼Kཡྱིས་མཚོན།༽ནྱི།

དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་གདྱོས་ཚད་༼mགྱིས་མཚོན།༽དང༌།མྱུར་ཚད་ཉྱིས་བརེགས་ཅན་༼v

ཡྱིས་མཚོན།༽གཉྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་བསྒྱུར་ཐྱོབ་ཕེད་ཀ་དེ་ཡྱིན།དེ་འབྱི་ཚུལ་ནྱི།

འགུལ་བསྐྱོད་ནུས་ཤུགས་གདྱོས་ཚད་Xམྱུར་ཚད་ཉྱིས་བརེགས།
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ཞལ་བའྱི་སེང་དུ་ཟགས་པ་ན་དེ་ལ་ཕྱོགས་བསྱོམས་ནུས་ཤུགས་ནྱི་ད་དུང་འཇུལ་

བཅུ་ 10Jཡྱིན།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཤུགས་ཚད་དེ་གསྱོག་འཇྱོག་བས་ཏེ་གནས་ཡྱོད།

དེའྱི་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ནྱི་ཀད་ཀྱོར་ཡྱིན་མྱོད་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ནྱི་འཇུལ་

བཅུ་ 10J ཡྱིན་པས་དེའྱི་མགྱོགས་ཚད་ནྱི་སར་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཊར་༤/༥༠

བཞྱི་དང་ཕེད་ཀ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ནུས།

གོག་ཤུགས་གསོག་སྐྩིལ་ལམ། གོག་ཁུར། 

གནའ་རབས་ཀྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་དུ་རེན་ཐྱོབ་ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བྱོ་གཉྱིས་སུ་བསྡུས་ཡྱོད།དང་པྱོ་ནྱི་འཐེན་ཤུགས་ཏེ་དེ་

ནྱི་གྱོང་དུ་དཔེ་མཚོན་དང་སྦར་ནས་བརྱོད་ཟྱིན།གཉྱིས་པ་ནྱི་གྱོག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ཡང་

མཚམས་རེར་ཁབ་ལེན་རྡྱོ་དང་འབེལ་ནས་ཡྱོད་པས་དེ་ལ་གྱོག་སྡུད་Electromagnetism

ཅེས་བརྱོད། གྱོག་གྱི་ནང་གཞྱི་རའྱི་གྱོ་བ་གཅྱིག་ནྱི་གྱོག་ཁུར་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་གདྱོས་

ཚད་དང་འདྲ་བར་དེའྱི་གངས་ཚད་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་དེ་གཞྱི་རའྱི་གངས་ཚད་ཀྱི་བརྱི་ལུགས་

གཞན་དང་འདྲ་བར་འགེལ་མྱི་ཐུབ། དེས་ན་ང་ཚོས་གྱོག་གྱི་བ་བ་བེད་ཚུལ་ལ་

བརགས་ནས་གྱོག་ཁུར་གྱི་གྱོ་དྱོན་ཤེས་ཐུབ་པ་བེད་དགྱོས། གྱོག་ཁུར་ཡྱོད་པའྱི་

དངྱོས་པྱོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་འཐེན་ཤུགས་མུ་མཐུད་བེད་པ་ནྱི་གྱོག་ངར་དེའྱི་བེད་

ལས་ཡྱིན།གལ་སྱིད་གྱོག་ཁུར་དེ་གཉྱིས་རྱིགས་མཐུན་པའམ་རགས་མཐུན་པ་༼ཕྱོ་

གྱོག་ཡྱིན་པ་མཚུངས་པའམ་མྱོ་གྱོག་ཡྱིན་པ་མཚུངས་པ།༽ཡྱིན་ན་དེ་གཉྱིས་ཕུད་

ཤུགས་ཅན་ཡྱིན་པས་དེས་དངྱོས་པྱོ་དེ་གཉྱིས་ཕུད་རྒྱག་བས་ནས་ཕན་ཚུན་ལྡྱོག་

ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དུ་འཇུག་གྱིན་ཡྱོད།གལ་སྱིད་གྱོག་ངར་དེ་གཉྱིས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་
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པའམ་རགས་མྱི་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ན་འཐེན་ཤུགས་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་དེས་

དངྱོས་པྱོ་དེ་གཉྱིས་ཚུར་མདུད་འཐེན་བེད་པ་ཡྱིན།རྱིགས་མཐུན་པ་རྣམས་ཕར་ཕུད་

པའམ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ཚུར་མདུད་པ་གང་ཡྱིན་རུང་དེའྱི་གནས་སབས་སུ་འགུལ་

སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་འབྱུང་གྱིན་ཡྱོད།དེས་ན་ནུས་ཤུགས་ཉར་ཚགས་ཡྱོང་བའྱི་ཆེད་

རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་དེ་ཡང་གྱོག་ཁུར་གྱི་འབེལ་བའྱི་ནང་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་

དང་མཉམ་དུ་བསྐྱོད་དགྱོས།དེས་ན་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་གྱོག་ཁུར་མཉམ་དུའམ་ཉེ་རུ་

སླེབས་པ་ན་ཕན་ཚུན་ཕུད་འདེད་ཤུགས་ཆེར་བས་པས་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ཆེ་

བ་ཡྱོད་པ་བཞྱིན་དུ། དེ་ལས་ལྡྱོག་སེ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་གྱོག་ཁུར་གཉྱིས་ཉེ་རུ་

སླེབས་པ་ན་མདུད་འཐེན་ཤུགས་ཆེར་བེད་པས་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་སྱོང་བ་

ཡྱིན།

གྱོག་ཁུར་ཕྱོ་གྱོག་དང་མྱོ་གྱོག
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རྩིས་ཀྩི་རེའུ་མྩིག་གསུམ་པ།

གྱོག་ཁུར་གྱི་འབེལ་བའྱི་ནང་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་གངས་ཀྱི་སྱོ་ནས་བརྱི་

ཚུལ་ནྱི། གྱོག་ཁུར་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་པྱོ་དེ་རྒྱང་ཚད་མྱི་ཊར་གྱིས་བགྱོས་པའྱི་བགྱོས་

ཐྱོབ་དེ་ཡྱིན།

/r

རྱིས་འགྱོས་ལུགས་འདྱིའྱི་ནང་Vཡྱིག་གྱིས་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་མཚོན་

ཅྱིང༌།kཡྱིག་ནྱི་བརན་པའྱི་ཚད་གཞྱི་སེ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་གངས་འཚོལ་སབས་འཇུལ་

Jouleབེད་སྤད་དགྱོས།གྱོག་ཁུར་ནྱི་ཁྱོའུ་ལམ་Coulumb༼q1 q2ཡྱིག་གྱིས་མཚོན།༽

དང༌། རྒྱང་ཚད་ནྱི་མྱི་ཊར་༼ rཡྱིག་གྱིས་མཚོན།༽གྱིས་བརྱི་དགྱོས་པ་ཡྱིན།དེས་ན་

བརན་པའྱི་ཚད་གཞྱིའྱི་ཐྱོབ་གངས་ནྱི་9.0 x 109Jmc _2ཡྱིན།གྱོང་གྱི་བརྱི་ལུགས་

དེ་ལས་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྱི་གྱོག་ཁུར་གཉྱིས་ཇྱི་ཙམ་ཐག་ཉེ་རུ་སླེབས་པས་རྒྱང་

ཚད་མྱི་ཊར་ཆུང་དུ་འགྱོ་བ་དང༌། གྱོག་ཁུར་གྱི་འབེལ་བའྱི་ནང་དུ་རགས་མཚུངས་

པའམ་རྱིགས་མཐུན་པ་གཉྱིས་འཕད་སབས་དེའྱི་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་སྱོང་བ་

དང༌། ཡང་དེ་གཉྱིས་རགས་མྱི་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ན་ནུས་ཤུགས་དེ་ཆུང་དུ་འགྱོ་བ་

ཡྱིན།

གོག་གྩི་ར་བ། 

གྱོག་ཁུར་གཉྱིས་འཕད་པ་ན་གྱོག་ཁུར་གཅྱིག་གྱིས་གཞན་ལ་གཡྱོ་འགུལ་

གཏྱོང་བེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་འཕུད་པ་དང༌།

མདུད་འཐེན་གྱི་གཡྱོ་འགུལ་གང་རུང་བེད་རྒྱུ་རེད།དྱོགས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་
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སླེབས་པ་ནྱི་གྱོག་ཁུར་ཕྱོ་གྱོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་གྱོག་ཁུར་མྱོ་གྱོག་ལྟ་བུ་གཞན་ཞྱིག་

བར་ཐག་འབྱིང་ཙམ་གྱི་ས་ཕྱོགས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱོད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་སམ།དངྱོས་

ཁམས་རྱིག་པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེའྱི་ལན་ལ་གྱོག་ཁུར་གྱིས་བར་སྣང་གྱི་ས་ཕྱོགས་

ཀུན་ཏུ་གྱོག་གྱི་ར་བ་བཟྱོ་བ་ལ་བརེན་ནས་དེས་གྱོག་ཁུར་གཞན་དང་མཉམ་དུ་གྱོག་

གྱི་ནུས་ཤུགས་སྐྲུན་པར་བེད་ཀྱི་ཡྱོད།གྱོག་གྱི་ར་བའྱི་བ་བ་བེད་ཚུལ་ལ་བརགས་

ནས་དེའྱི་ངྱོ་བྱོ་འཚོལ་བར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཐྱོག་མར་གྱོག་ཁུར་གཉྱིས་བར་

ཐག་འབྱིང་ཙམ་སར་འགེང་ནས་བཞག་ལ། དེ་ནས་གྱོག་ཁུར་གཅྱིག་གཡྱོ་འགུལ་

བེད་དུ་བཅུག ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྱི་གྱོག་ཁུར་གཞན་དེ་སད་ཅྱིག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

འགུལ་གྱིན་མེད། གྱོག་ཁུར་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་འྱོད་ཀྱི་བགྱོད་པ་གྱོག་ཁུར་

གཅྱིག་ནས་གཞན་དུ་འཕད་པའྱི་དུས་ཡུན་དེའྱི་རེས་སུ་གྱོག་ཁུར་གཞན་དེ་གཡྱོ་

འགུལ་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད། དེའྱི་དྱོན་ནྱི་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་གཡྱོ་འགུལ་བས་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་གྱོག་ར་ཡྱིས་བརྡ་ལན་སྤད་པ་ལ་དུས་ཡུན་འགྱོར་གྱིན་ཡྱོད། གཡྱོ་བའྱི་དངྱོས་

པྱོ་དང་ཐག་ཇྱི་ཙམ་ཉེ་བའྱི་གྱོག་རའྱི་ཆ་ཤས་དེ་འགྱུར་བ་མགྱོགས་པར་མངྱོན་ཐུབ།

གྱོག་ཁུར་གཡྱོ་འགུལ་བེད་པ་ལས་གྱོག་ར་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་མ་ཟད་ར་

བ་གཞན་ཏེ་ཁབ་ལེན་གྱི་ར་བ་MagneticFieldsགསར་དུ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན།དེ་ལྟ་བུ་ར་

བའྱི་དཔེ་མཚོན་ཡག་ཤྱོས་ཅྱིག་ནྱི་ཁབ་ལེན་རྡྱོའམ།སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་

ཕྱོགས་སྱོན་འཁྱོར་ལྱོའྱི་མདའ་གཡྱོ་བར་བེད་པ་དེ་ཡྱིན།གྱོག་ཁུར་གཡྱོ་བ་ལས་བྱུང་

བའྱི་གྱོག་དང་ཁབ་ལེན་རྡྱོའྱི་ར་བ་གཉྱིས་ཀྱིས་བར་སྣང་ཁམས་སུ་གྱོག་སྡུད་རླབས་

ElectromagneticWavesཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐྱོག་ནས་སྐེད་སེལ་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།རླབས་དེའྱི་
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དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ནྱི་འྱོད་རླབས་ཡྱིན།

འགུལ་ཚད་དམ། འགུལ་ཤུགས།

དངྱོས་པྱོ་གཡྱོ་འགུལ་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་གྱོ་དྱོན་ནྱི་དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་གདྱོས་ཚད་

དང་དེའྱི་མྱུར་ཚད་གཉྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་བསྒྱུར་ཐྱོབ་ཡྱིན།བས་ཙང་ལྱིད་ཅན་གྱི་དངྱོས་

པྱོ་དལ་བུར་འགུལ་བ་དང་ཡང་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་མྱུར་པྱོར་འགུལ་བ་གཉྱིས་ལ་འགུལ་

སྐྱོད་ཤུགས་ཚད་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྱོད།དངྱོས་པྱོ་གཉྱིས་གདྱོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་ན་

སྱོ་སྱོའྱི་ཕྱོགས་བསྱོམས་འགུལ་ཚད་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པས། གྱོང་དུ་ནུས་

ཤུགས་ཀྱི་སབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་འགུལ་ཤུགས་ཉར་ཚགས་བས་ཏེ་གནས་

ཡྱོད། འྱོན་ཀང་འགུལ་སྐྱོད་ཤུགས་ཚད་ནྱི་མྱུར་ཚད་དང་འདྲ་བར་ཕྱོགས་དང་རྒྱ་

ཁྱོན་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཆ་གཉྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པའྱི་གངས་འབྱོར་ཆ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ནུས་

ཤུགས་ལས་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། ང་ཚོས་ས་ལ་དུ་སྱོ་ལྱོ་གཞུས་པ་དང་དེའྱི་

མགྱོགས་ཚད་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་སྱོ་ལྱོ་དེ་ཡར་འཕར་བ་ན་དེའྱི་འགུལ་ཤུགས་ཀྱི་

རགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡྱོད། དེ་འདྲའྱི་འགུལ་ཤུགས་བསྒྱུར་བའྱི་ཕྱོགས་

གྱོག་ཁུར་རྱིགས་མཐུན་པ་གཉྱིས་འཕད་པའྱི་པར་རྱིས།གྱོག་ཁུར་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་གཉྱིས་འཕད་པའྱི་པར་རྱིས།
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བསྱོམས་ནྱི་དེའྱི་ཐྱོག་མའྱི་གངས་ཚད་གཉྱིས་བསྱོམས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།

གྱོང་དུ་འགུལ་ཤུགས་ཉར་ཚགས་སྱོར་བཤད་ཟྱིན་པས། དྱོགས་པ་ནྱི་འགུལ་

ཤུགས་བསྒྱུར་བ་འདྱི་ཇྱི་འདྲ་དང་གང་ནས་འྱོངས་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།

འདྱི་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ནང་དུ་ཐྱིམ་སེ་གནས་ཡྱོད་པས་དེའྱི་འགུལ་ཤུགས་ཚད་དེ་ཡང་

ལྡྱོག་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།ཡྱིན་ན་ཡང་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་སྱོ་

ལྱོ་དང་བསྡུར་ན་ལྱིད་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན་པས་འགུལ་ཤུགས་ཀྱི་མྱུར་ཚད་

འགྱུར་བ་འདྱི་ཤུགས་ཆུང་བས་གསལ་པྱོར་རྱོགས་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།འགུལ་ཤུགས་

ཉར་ཚགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་ཅྱོག་སེང་དབྱུག་རེད་༼སུ་ནུ་ཀར།༽སབས་

སྱོ་ལྱོ་གཉྱིས་བརྡབ་ཐུག་ཤྱོར་བ་དེ་ཡྱིན།དེའྱི་ཚེ་འགུལ་ཤུགས་ཉར་ཚགས་ནང་དེའྱི་

ཕྱོགས་དང་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཆ་དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་མཉམ་དུ་ཚུད་པ་ཤེས་ནུས།

དཔེ་རྱིས་ ༡ ཅྱོག་སེང་

དབྱུག་རེད་སབས་སྱོ་ལྱོ ་བརྡབ་

ཐུག་ཤྱོར་བའྱི་དཔེ་རྱིས་དང་པྱོ།

གཡྱོན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྱོ་ལྱོ་གཙོ་བྱོ་

དེས་རང་དང་ཐད་ཀར་ཡྱོད་པའྱི་

གཡས་ཕྱོགས་སྱོ་ལྱོ་དེ་ལ་ཐུག་པ་

ན་དེ་གཉྱིས་བརྡབ་ཐུག་ཤྱོར་བས་

གཡྱོན་ཕྱོགས་དེས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

གཡས ་ཕྱོ གས ་ དེ ་ ལ ་ འགུལ ་
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ཤུགས་སྱོ་བར་བས་ནས་རང་གནས་ནས་ཕུད་དེ་གཡྱོན་ཕྱོགས་སྱོ་ལྱོ་དེ་བརྡབ་ཐུག་

ཤྱོར་བའྱི་གནས་དེར་འགུལ་མེད་ངང་གནས་པར་བེད།

དཔེ་རྱིས་༢ཐྱོག་མར་བརྡབ་ཐུག་ཤྱོར་བའྱི་སྱོ་ལྱོ་གཉྱིས་ཁ་སྤྱོད་དུ་མེད་པས་

དེ་གཉྱིས་བརྡབ་ཐུག་ཤྱོར་བ་ན་ཕྱོགས་སྱོ་སྱོར་གེས་པས་ཕྱོགས་བསྱོམས་འགུལ་

ཤུགས་དེ་མཉམ་དུ་སྤྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད།སྱོ་ལྱོ་དེ་གཉྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་སེང་འྱོག་གང་རུང་

དུ་འགུལ་བར་བེད།སེང་དང་འྱོག་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་ཕྱོགས་བསྱོམས་འགུལ་ཤུགས་ནྱི་ཀད་

ཀྱོར་ཡྱིན།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱོ་ལྱོ་གཅྱིག་ནྱི་སེང་དུ་རྒྱུ་བ་དང་གཞན་ནྱི་འྱོག་ཏུ་རྒྱུ་བ་

ཡྱིན། དེས་ན་སྱོ་ལྱོ་གཡྱོན་ནས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུ་བའྱི་ཕྱོགས་བསྱོམས་འགུལ་

ཤུགས་ནྱི་ཐྱོག་མའྱི་གཡྱོན་ཕྱོགས་སྱོ་ལྱོ་དེའྱི་འགུལ་ཤུགས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་

ཡྱིན།

དཔེ་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་མདའྱི་རྱིང་ཚད་དང་རེ་ཕྱོགས་ཀྱིས་དངྱོས་པྱོ་དེའྱི་མྱུར་

ཚད་སྱོན་པ་ཡྱིན།

ཚ་ཚད།

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ཚ་དྲྱོད་ཀྱི་ཚད་གལ་གནད་ཆེ་ཤྱིང་དགྱོས་

མཁྱོ་ཡང་ཆེ།རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེས་དྲྱོད་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་བར་བེད་པ་ཡྱིན།འྱོག་

ཏུ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ཕྱི་དངྱོས་པྱོ་ཡྱོངས་རྫྱོགས་རྡུལ་ཕན་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཤ་

སག་ཡྱིན།ཁང་པའྱི་ནང་གྱི་རླུང་རྫས་བཞྱིན་དུ་རླངས་རྫས་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་དག་མུ་

མཐུད་དུ་གཡྱོ་བར་བེད་པས་དེ་ལ་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། རླངས་

རྫས་ནང་ལ་ཚ་དྲྱོད་ཇྱི་ཙམ་ཆེ་བས་དེའྱི་ཆ་སྙྱོམས་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ཀང་ཆེན་
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པྱོ་ཡྱོད།གལ་སྱིད་ང་ཚོས་རླངས་རྫས་ཀྱི་ཚ་གངས་དམའ་རུ་བཏང་ནས་གང་མྱོར་

གྱུར་ཚེ། དེའྱི་གྲུབ་རྫས་སམ་རྫས་རྡུལ་ཕ་མྱོ་དག་གྱི་གཡྱོ་བའྱི་བ་བ་འགགས་ནས་

དེའྱི་འགུལ་སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་དང༌།དྲྱོད་ཚད་དེ་གངས་ཀྱི་མཐའ་མ་ཀད་ཀྱོར་དུ་གྱུར་

པ་ཡྱིན།དེ་འདྲའྱི་ཚད་མཚམས་ལ་མ་མཐའ་ཀད་ཀྱོར་གྱི་དྲྱོད་ཚད་AbsoluteZeroof

temperatureཅེས་ཟེར་ཞྱིང༌།འདྱི་ནྱི་འཕྱི་རགས་གངས་ཚད་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན།

སྤྱིར་C༼Celsiusབསྡུས་ཚིག་ཡྱིན།༽ནྱི་ཚ་དྲྱོད་རྱིས་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཡྱིན་ཞྱིང་ཆུ་ཁྱོལ་གྱི་

ཚད་ནྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང༌།གངས་ཚད་ནྱི་ཀད་ཀྱོར་ཡྱིན།

འཁེགས་གཟུགས་དང་གཤེར་གཟུགས་ནང་གྱི་རྡུལ་ཕན་དང་གྲུབ་རྫས་དག་

ནྱི་དྲྱོད་ལ་བརེན་ནས་གཡྱོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་མྱོད་གཡྱོ་བར་བེད་ཚུལ་ལ་

ཁད་པར་ཡྱོད། དཔེར་ན། འཁེགས་གཟུགས་དག་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་མཉམ་ཏུ་འདུས་

ནས་གནས་པ་དང་དེའྱི་མཐའ་སྱོར་དུ་འདར་ཡྱོམ་ཡྱོམ་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་

དངྱོས་པྱོ་དེ་དག་གྱི་ཚ་དྲྱོད་དམའ་རུ་ཕྱིན་པ་ན་དྲྱོད་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་གཡྱོ་འགུལ་དེ་

ཡང་ཆུང་དུ་འགྱོ་བ་ཡྱིན།ཡང་ཚ་དྲྱོད་དེ་མ་མཐའྱི་ཀད་ཀྱོར་ལ་ཐུག་པ་ན་གཡྱོ་བའྱི་བ་

བ་འགག་འགྱོ་བ་ཡྱིན།ང་ཚོས་ཚ་དྲྱོད་ཀྱི་ལྟྱོས་མེད་ཚད་ཤྱིང་ལ་གྱོ་བ་སླེབས་ཆེད་མ་

མཐའ་ཐུག་པའྱི་གངས་ཚད་དམ་ལྟྱོས་མེད་ཀད་ཀྱོར་AbsoluteZeroབེད་སྤྱོད་བ་རྒྱུ་

ཡྱིན།ཚ་དྲྱོད་ཀྱི་མཐའ་ཚད་དམ་ལྟྱོས་མེད་ཀྱི་ཚ་དྲྱོད་རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚ་དྲྱོད་ཀྱི་

ཚད་ནྱི།སེལ་ཤྱི་ཡེསྱི་ཚད་ཤྱིང་སེང་གྱི་ཚད་གངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་ཀང་

ཀད་ཀྱོར་ཚད་ནྱི་ལྟྱོས་མེད་ཀད་ཀྱོར་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན།ཚད་ཤྱིང་དེའྱི་སེང་གྱི་དྲྱོད་

ཚད་དེ་ལ་ལྟྱོས་མེད་དྲྱོད་ཚད་Absolutetemperatureདམ།ཡང་ན་ཀེལ་ཝྱིན་སྱི་Kelvins
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༼བསྡུས་ན་Kརྐང་པ་འབྱི།༽ཟེར།ཀེལ་ཝྱིན་དྲྱོད་ཚད་ཐ་སྙད་ནྱི་དྲྱོད་ཤུགས་ཤེས་ཡྱོན་

ཐྱོག་ལ་མཛད་རེས་རླབས་ཆེན་འཇྱོག་མཁན་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ལྱོཌྱི་ཀེལ་

ཝྱིན་LordKelvinགྱི་རེས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།དེས་ན་ལྟྱོས་མེད་ཀད་ཀྱོར་གྱི་ཚད་ནྱི་

༼0K༽ནྱི་འཕྱི་རགས་གངས་༢༧༣སེལ་ཤྱི་ཡེསྱི་དྲྱོད་ཚད་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་

ཞྱིང།ཁང་པའྱི་དྲྱོད་ཚད་སེལ་ཤྱི་ཡེསྱི་ཉྱི་ཤུ་ནྱི་ཀེལ་ཝྱིན་༢༩༣293Kདང་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན་པ་དང༌།ཆུ་ཁྱོལ་གྱི་ཚད་སེལ་ཤྱི་ཡེསྱི་༡༠༠ནྱི་ཀེལ་ཝྱིན་༣༧༣373K

དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་སྱོགས་རྱིགས་འགེ

ཤྩིན་ཏུ་ཕྲ་བའྩི་དངོས་པོ་ལ་དཔྱད་པ།

ལྱོ་བརྒྱ་ཁག་ཁ་ཤས་སྱོན་དུ་ཚན་རྱིག་པས་དཔྱད་པ་བརྒྱུད་ནས་དངྱོས་པྱོ་

ཕ་རགས་མང་པྱོ་ཞྱིག་དབང་པྱོའྱི་ཡུལ་དུ་མངྱོན་དུ་གྱུར་བ་བེད་ཐུབ་ཡྱོད། དེར་མ་

ཚུད་པའྱི་དངྱོས་པྱོ་གངས་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡྱོད་པ་ཚན་རྱིག་པས་ཤེས་ཡྱོད།དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་དཀྱིལ་སྨད་ནང་ཚན་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་

པའྱི་ཐྱོག་ལྟ་ཚུལ་ལམ་དཔྱད་སྱོ་གསར་པ་ཞྱིག་དགྱོས་པ་མཐྱོང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་༼ཁྱོའན་ཊམ་རྣམ་གཞག༽ཐྱོག་མར་སྱོལ་ཕེ་བ་རེད།དངྱོས་ཁམས་

རྱིག་པ་གསར་པ་དེའྱི་ནང་འྱོད་དང་འྱོད་ཀྱི་མདངས་འཕྱོ་ཚུལ་སྱོར་ལ་དཔྱད་པ་ཞྱིབ་

ཕ་བས་ཡྱོད་ལ་རྡུལ་ཕན་ལས་གྲུབ་པའྱི་གྱོང་བུའྱི་རྫས་སྱོར་ལ་ཡང་དཔྱད་པ་མང་པྱོ་

བས་ཡྱོད།

རྡུལ་ཕྲན།

གནའ་ས་མྱོ་གྱི་རྱིག་ཡུལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་བའྱི་དུས་རབས་ནས་བཟུང་
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སེ་ཡྱོངས་གགས་བཤད་སྱོལ་ཞྱིག་ཡྱོད་པ་ནྱི། གལ་སྱིད་འདུས་བས་ཀྱི་དངྱོས་པྱོ་

རྣམས་ཆ་ཕ་མྱོ་ཕ་མྱོར་ཕེ་བ་ན་མཐར་ཆ་ཕ་ཤྱོས་ཤྱིག་ལ་ཐུག་ནས་སླར་ཡང་ཆ་ཕེ་མྱི་

ཐུབ་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་སླེབས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། ལྟ་ཚུལ་འདྱི་དག་ནྱི་དུས་

རབས་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་དུ་སེལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེའྱི་དུས་སུ་རྫས་འགྱུར་

གྱི་ཁམས་རྣམས་རྡུལ་ཕན་ལས་གྲུབ་པར་མངྱོན་སུམ་དུ་རྱོགས་ཐུབ་ཅྱིང༌།རྱོམ་གཞྱི་

རྡུལ་ཕན་དེ་དག་ར་རྫས་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཀང་ར་རྫས་ནང་གསེས་ལ་ཁད་པར་

ཡྱོད། དེས་ན་ཡང་རླུང་གྱི་སྣྱོད་ནྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་ཁྱོ་ན་སེ་ཡང་རླུང་གྱི་རྡུལ་ལས་

གྲུབ་པ་དང༌།སྱོལ་བ་ནག་པྱོ་ནྱི་རྡུལ་ཕན་གཞན་གཅྱིག་ཁྱོ་ན་སེ་ནག་རྫས་རྡུལ་ལས་

གྲུབ་པ་སྱོགས་རྱིགས་འགེརླངས་རྫས་ཀྱི་དངྱོས་རྱིགས་ལ་དཔྱད་པ་ཞྱིབ་ཕ་བགྱིད་

པ་ལ་བརེན་ནས་རྡུལ་ཕན་གྱི་བྱོངས་ཚད་དང་གདྱོས་ཚད་སྱོར་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྱོད།སྱོན་ནས་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བེད་པ་བཞྱིན་རྡུལ་ཕན་གྱི་ཚད་ནྱི་

ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་རྱོགས། རྡུལ་ཕན་གྱི་ཆེ་ཆུང་ཚད་ནྱི་ 10
_10m

༼0.00000000001 ཚེག་རེས་ཀད་ཀྱོར་བཅུ་དང་གངས་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཊར་ཚད།༽སྱོར་ཡྱིན་ཞྱིང༌།

ཡང་རླུང་རྫས་Hydrogenལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ལྱིད་ཚད་ནྱི་སེ་ཚེག་རེས་ཀད་ཀྱོར་༢༧དང་

གངས་གཅྱིག་ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་སྱོར་ཡྱིན་པ་དང༌།ཡུ་རྱི་ནྱི་ཡམ་Uraniumསེ་རང་བྱུང་ར་

རྫས་ནང་ལྱིད་ཤྱོས་སུ་གགས་པ་དེའྱི་ལྱིད་ཚད་ནྱི་ སེ་ཚེག་རེས་ཀད་ཀྱོར་༢༤དང་

གངས་གཅྱིག་ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་སྱོར་ཡྱིན།

སྤྱིར་རྡུལ་ཕན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ལ་ར་རྫས་བེ་

བག་པ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཡྱོད། རྡུལ་ཕན་དེའྱི་ནང་གྱི་བཟྱོ་བཀྱོད་ནྱི་ལྟེ་རྡུལ་
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Nucleusདང་མྱོ་རྡུལ་Electronམང་པྱོ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།

གོག་རྡུལ་ཕྲ་མོའམ། མོ་རྡུལ། The Electron

གྱོག་རྡུལ་ཕ་མྱོའམ།མྱོ་རྡུལ་ནྱི་དངྱོས་པྱོ་བེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་རྡུལ་གང་ཞྱིག་
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རྡུལ་ཕན་ལས་ལྱིད་ཚད་ཆུང་བ་དང་དེའྱི་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན།མྱོ་རྡུལ་གྱི་གདྱོས་ཚད་

ནྱི་  kgསེ་གངས་ཆུང་དང་ཚེགས་རེས་ཀད་ཀྱོར་སུམ་ཅུ་དང་གཅྱིག་ཀྱི་ལྱོ་ག་རམ་

ལས་ཉུང་བ་0.0………(30)1kgཡྱིན།རྡུལ་དེའྱི་ཚད་ནྱི་ཀད་ཀྱོར་རམ་བརག་དཔྱད་

ཁང་ནང་ཚད་འཇལ་བ་ན་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བས་དེ་ལ་ཐྱིག་ལེ་རྡུལ་Pointparticleཞེས་ཟེར།

གྱོག་རྡུལ་ཚང་མ་ལ་གྱོག་ཁུར་འཕྱི་རགས་སམ་མྱོ་ཤུགས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྱོད།

ལེ་རྡུལ་ཕྲ་མོའམ། རྡུལ་སྩིང༌། The Nucleus

རྡུལ་ཕན་གྱི་གདྱོས་ཚད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་ལྟེ་རྡུལ་ནང་མཉམ་ཏུ་

འདུས་ཏེ་གནས་ཡྱོད།ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་ནྱི་རྡུལ་ཕན་རྱིལ་པྱོ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་

ཡྱོད་ལ།དེའྱི་འཕེད་ཞེང་གྱི་ཚད་ནྱི་མྱི་ཊར་དང༌།རྡུལ་ཕན་གྱི་འཕེད་ཞེང་ནྱི་ལྟེ་རྡུལ་

ལས་འཕེད་ཞེང་ལྡབ་ (0.00005)སྱོར་ཡྱོད།ལྟེ་རྡུལ་ལ་ཕྱོའྱི་གྱོག་ཤུགས་ཁྱོ་ན་ཡྱོད་

པས་མྱོ་རྡུལ་གྱི་གྱོག་ཁུར་ལས་ལྡྱོག་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཡྱོད།དེས་ན་ལྟེ་རྡུལ་དང་མྱོ་

རྡུལ་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྡུལ་ཕ་མྱོ་ནྱི་ཡྱོངས་རྫྱོགས་མཚན་མེད་དམ་བར་མའྱི་

རྡུལ་ཡྱིན།ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྱི་ལྟེ་རྡུལ་དེ་ཡང་ཕེ་ན་ཕྱོའྱི་གྱོག་ཤུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཏེ་

ཕྱོ་རྡུལ་Protonམང་པྱོ་དང༌།བར་མའམ་མ་ནྱིང་གྱི་རྡུལ་Neutronནྱིའུ་ཊྱོ་རྱོན་ཁ་ཤས་

སུ་ཆ་ཕེ་རྒྱུ་ཡྱོད། པུ་རྱོ་ཊན་ནྱི་ཕྱོའྱི་གྱོག་ཁུར་ཅན་གྱི་རྡུལ་ཡྱིན་པས་མྱོ་རྡུལ་ལས་

ལྡྱོག་ཕྱོགས་ཤུགས་ཅན་ཡྱིན།ཕྱོ་རྡུལ་དང་བར་མའྱི་རྡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་གདྱོས་ཚད་ནྱི་

ཆ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་འདྲ་མཚུངས་སུ་ཡྱོད།མྱོ་རྡུལ་གྱི་གདྱོས་

ཚད་ནྱི་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གདྱོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ཉྱིས་སྱོང་ཙམ་ཡྱིན། ལྟེ་རྡུལ་གྱི་དཔེ་

མཚོན་ནྱི་ཡང་རླུང་གྱི་ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་སེ་དེའྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་ཕྱོ་རྡུལ་གཅྱིག་མ་གཏྱོགས་མ་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

 34  

ནྱིང་རྡུལ་མེད།ནག་རྫས་ཁར་སྦྱོན་གྱི་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་ཕྱོ་རྡུལ་དྲུག་དང་མ་ནྱིང་

རྡུལ་དྲུག་ཡྱོད།ཡུ་རྱི་ནྱི་ཡམ་སེ་རང་བྱུང་ར་རྫས་ནང་ལྱིད་ཤྱོས་སུ་གགས་པ་དེའྱི་ལྟེ་

རྡུལ་ལ་ཕྱོ་རྡུལ་༩༢དང་མ་ནྱིང་རྡུལ་༡༤༢༡༤༦བར་ཡྱོད།ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་འགྲུབ་བེད་

ཀྱི་རྡུལ་ལ་ཕྱོ་རྡུལ་དང་བར་མའྱི་རྡུལ་གྱི་ཁད་པར་མ་ཕེ་བར་རྡུལ་སྤྱི་ཙམ་པ་དེ་ལ་ལྟེ་

རྡུལ་གྲུབ་རྫས་རྡུལ་Nucleonཞེས་ཟེར།

ལྟེ་རྡུལ་གྲུབ་རྫས་རྣམས་མྱོ་རྡུལ་དང་འདྲ་བར་ཐྱིག་ལེའྱི་རྡུལ་མ་ཡྱིན་ཀང༌།

དེ་དག་ལ་བཟྱོ་བཀྱོད་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱོད།དེ་དག་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་རྡུལ་ལམ་ཉེ་བའྱི་

རྡུལ་ཕན་ཁུ་ཨེཀ་Quarkགསུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།ཁེད་ཀྱིས་ལྟེ་རྡུལ་ནང་དུ་ཉེ་བའྱི་

རྡུལ་ཕན་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཏེ་སེང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་དང་འྱོག་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་

ཕན་གཉྱིས་སྣང་སྱིད་ཀང༌། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལ་ཡ་མཚན་སྐེས་ནས་གལ་གནད་

ཆེན་པྱོར་བརྱི་དྱོན་མེད།སེང་དང་འྱོག་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་གཉྱིས་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

ཕྱོའྱི་གྱོག་རྡུལ་ཐྱོབ་གངས་དང་ཡྱོད།ཕྱོ་རྡུལ་པུ་རྱོ་ཊན་ནང་དུ་སེང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་

ཕན་གཉྱིས་དང་འྱོག་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་ཡྱོད།དེ་བཞྱིན་དུ་བར་མའམ་མ་ནྱིང་

གྱི་རྡུལ་ནྱི་སེང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་དང་འྱོག་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་གཉྱིས་ལས་

གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང༌།ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་ནྱི་གྱོག་ཁུར་ཀད་ཀྱོར་ཅན་དང་མཚུངས་པ་

ཡྱིན། ཕྱོ་རྡུལ་ལམ་བར་མའྱི་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་རྫས་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་དག་མཉམ་དུ་

བསམས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དམ་པྱོར་གནས་ཡྱོད་པས་དུས་དང་གནས་སབས་ཐམས་

ཅད་དུ་རྡུལ་གཅྱིག་ལྟ་བུར་མཐྱོང་གྱིན་ཡྱོད། བར་མའྱི་རྡུལ་ལམ་ཕྱོ་རྡུལ་གཉྱིས་

གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ལྟྱོས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་དེ་ཙམ་མེད་ཀང་མྱོ་རྡུལ་དང་རྡུལ་
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ས་མ་གཉྱིས་ཀྱི་འབེལ་བ་དང་བསྡུར་ན་ཞེ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན།ལྟེ་རྡུལ་གྱི་ནང་

གྱི་བཀྱོད་པ་གྲུབ་རྫས་ཇྱི་ཡྱོད་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་རྡུལ་ཕན་གྱི་ངྱོ་བྱོ་ལ་

བརགས་པ་ན་ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་དེ་རྡུལ་གཅྱིག་ལྟ་བུར་བཟུང་ཆྱོག་པ་ཡྱིན།ལྟེ་རྡུལ་དང་

འབེལ་བའྱི་སྱོར་ནྱི་ཧེ་ལྱི་ཡམ་རྡུལ་ཏེ་འབར་ནུས་མེད་ཅྱིང་ཡང་བའྱི་རླངས་རྫས་

ཤྱིག་དཔེ་མཚོན་དུ་བཟུང་ནས་དཔེ་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀྱོད་ཡྱོད།

ཧེ་ལྱི་ཡམ་རྡུལ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་

ན་ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་གཅྱིག་དང་མྱོ་རྡུལ་གཉྱིས་

ཡྱོད།ལྟེ་རྡུལ་དེའྱི་ཆ་ཤས་ལ་ཡང་ཕྱོ་རྡུལ་

གཉྱིས་དང་བར་མའྱི་རྡུལ་གཉྱིས་ཡྱོད། པུ་

རྱོ་ཊན་ཕྱོ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་ནྱི་སེང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་

ཕན་གངས་གཉྱིས་དང་འྱོག་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་

ཕན་གངས་གཅྱིག་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལས་

བྱུང་ཞྱིང༌། མ་ནྱིང་ངམ་བར་མའྱི་རྡུལ་ནྱི་

འྱོག་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་དང་སེང་གྱི་

ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འདུས་པ་

ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན།དཔེ་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་སབས་རྡུལ་ཕན་ནང་གྱི་ར་རྡུལ་གྱི་

གནས་ས་དང༌།ལྟེ་རྡུལ་ནང་གྱི་ལྟེ་རྡུལ་གྲུབ་རྫས་གནས་ས་དང༌།དེ་བཞྱིན་དུ་ལྟེ་རྡུལ་

གྲུབ་རྫས་ནང་གྱི་ཉེ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་ཁུ་ཨེཀ་གནས་ས་སྱོ་སྱོར་བཀྱོད་པ་ལ་གལ་ཆེར་

བརྱི་མྱི་དགྱོས་པར་འཚལ།
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གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས། Isotope

རྡུལ་ཕན་གྱི་ཁད་ཆྱོས་བཤད་པ་ན་གཙོ་བྱོ་དེའྱི་གྲུབ་རྫས་མྱོ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་ལ་

བཏགས་པ་ཡྱིན། ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོའྱི་ནང་མྱོའྱི་གྱོག་ཤུགས་ཅན་གྱི་མྱོ་རྡུལ་ཕ་མྱོའྱི་

གངས་ཚད་ནྱི་པྱོ་རྱོ་ཊན་ཕྱོ་རྡུལ་གྱི་གངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།ཡྱིན་ན་ཡང༌།

གྱོང་དུ་སྨྲྱོས་པ་བཞྱིན་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་ནང་དུ་མ་ནྱིང་རྡུལ་ཕན་ཡང་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་ཡྱོད་པས་

དེས་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་གདྱོས་ཚད་ལ་ཁ་སྣྱོན་བཏབ་པ་ལ་བརེན་ནས་རྡུལ་ཕན་གྱི་ཁད་

ཆྱོས་འགྲུབ་པར་བས་ཡྱོད།གལ་སྱིད་རྡུལ་ཕན་གཉྱིས་སམ་དེ་ལས་མང་བ་དག་ལ་

མྱོ་རྡུལ་དང་ཕྱོ་རྡུལ་གངས་མཚུངས་པར་ལྡན་མྱོད།བར་མ་མ་ནྱིང་གྱི་རྡུལ་གངས་མྱི་

འདྲ་བ་ཡྱོད་ན་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་ལ་ཨཡྱི་སྱོ་ཊྱོབ་Isotopeསེ་གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་

ཟེར།དེའྱི་དཔེ་མཚོན་ཅྱིག་ནྱི།ཟུང་ལྡན་ཡང་རླུང་རྫས་deuteriumཡྱིན་ཞྱིང༌།དེའྱི་ལྟེ་

རྡུལ་ལ་ཕྱོ་རྡུལ་དང་མ་ནྱིང་རྡུལ་གངས་རེ་ཡྱོད།རང་བྱུང་གྱི་ཡང་རླུང་རྫས་ནང་རྡུལ་

སྱོང་ཕག་ཡྱོད་པས་སྱོང་རེའྱི་ཟུར་གཅྱིག་ནྱི་ཟུང་ལྡན་རྫས་ཡྱིན།

ར་བའྱི་རྫས་སྱོ་སྱོ་ལ་གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་གངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱོད། ལྟེ་

བའྱི་རྡུལ་ཕན་གངས་མང་བའྱི་ར་རྫས་ལྱི་བ་རྣམས་ལ་གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་ཀང་
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མང་བ་ཡྱོད།དཔེར་ན་རང་བྱུང་གྱི་ར་རྫས་ནང་དུ་ལྱི་ཤྱོས་ཡྱིན་པ་ཡུ་རྱི་ནྱི་ཡམ་ལ་

གནས་མཉམ་ཁམས་རྫས་གངས་བཅུ་དགུ་ཡྱོད་ཅྱིང་དེ་དག་ལ་ཕྱོ་རྡུལ་གངས་༩༢རེ་

ཡྱོད།ཡུ་རྱི་ནྱི་ཡམ་ལ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱོད་པའྱི་ཡྱོངས་སུ་གགས་པ་གཅྱིག་ནྱི་༢༣༨

བརེགས་ཅན་འདྱི་ཡྱིན་ཅྱིང༌།ར་རྫས་འདྱི་ལ་མ་ནྱིང་རྡུལ་ཕན་གངས་༡༤༦ཡྱོད།

རྡུལ་ཕན་སྙྱིང་པྱོ་འཐྱོར་བཤྱིག་ལམ་ལུགས་ Nuclear Fission ནང་གྱི་གནས་མཉམ་

ཁམས་རྫས་ནྱི་ཡུ་རྱི་ནྱི་ཡམ་༢༣༥བརེགས་ཅན་འདྱི་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ལ་མ་ནྱིང་རྡུལ་

གངས་༡༤༣ཡྱོད།དེ་འདྲའྱི་བརེགས་མ་ཨང་གངས་༢༣༥ནྱི་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་ཕྱོགས་

བསྱོམས་ཡྱིན།

རྡུལ་ཕྲན་གྩི་བཀོད་པ།

གྱོང་དུ་ང་ཚོས་རྡུལ་ཕན་སྱོར་རགས་བསྡུས་ཤྱིག་བཀགས་ཟྱིན་པ་ལྟར་རྡུལ་

ཕན་ནྱི་ཕྱོའྱི་གྱོག་ཤུགས་ཅན་གྱི་ལྟེ་རྡུལ་ཁ་ཤས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ལྟེ་རྡུལ་དེ་

ཡང་མྱོ་རྡུལ་མང་པྱོས་མཐའ་བསྱོར་ནས་ཡྱོད།རྡུལ་ཕན་ཡང་ཤྱོས་ནྱི་ཧཡེ་ཌྱོ་རྱོ་རན་

ཡྱིན་ཞྱིང་དེ་ལ་གྱོག་རྡུལ་གངས་གཅྱིག་ཡྱོད།རང་བྱུང་གྱི་རྡུལ་ཕན་ལས་ལྱི་ཤྱོས་ནྱི་

ཡུ་རྱི་ནྱི་ཡམ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ལ་མྱོ་རྡུལ་གངས་༩༢ཡྱོད།ཁེད་ཀྱིས་བསམ་མནྱོ་ཐྱོངས་

དང༌།ལྟེ་རྡུལ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང༌།མྱོ་རྡུལ་ནྱི་བྱོངས་ཚད་ཀད་ཀྱོར་ཡྱིན་པས་དེ་

ལས་ང་ཚོས་གསལ་པྱོར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ནྱི་རྡུལ་ཕན་གྱི་ཆ་ཤས་མང་ཆེ་བ་སྱོང་

ཆས་ཁེངས་ཡྱོད་པ་དེ་ཡྱིན།སྤྱིར་གྱོག་ཤུགས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལྟེ་རྡུལ་དང་མྱོ་

རྡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་འགུག་ཤུགས་སམ་མདུད་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་བདེན་ཡང༌།

མྱོ་རྡུལ་དེ་ལྟེ་རྡུལ་ལས་བར་ཐག་ཁ་ཤས་སར་གནས་ཡྱོད།དྱོགས་པ་ནྱི།མྱོ་རྡུལ་དེ་
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ལྟེ་རྡུལ་གྱི་ནང་དུ་མ་ཟགས་པའམ་མ་ཐྱིམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན།རྡུལ་ཕན་གྱི་དཔྱད་

པ་ས་མའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཚུལ་ནྱི།ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་གཟའ་

སར་གྱིས་ཉྱི་མ་ལ་བསྱོར་བ་བཞྱིན་དུ་མྱོ་རྡུལ་ཕ་མྱོས་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་མཐའ་ནས་སྱོར་བ་

རྒྱག་གྱིན་ཡྱོད།དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁད་པར་ཆེ་ཤྱོས་ནྱི།མྱོ་རྡུལ་ཕ་མྱོས་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་

མཐའ་ནས་སྱོར་བ་བརྒྱབ་པ་ན་མྱོ་སྡུད་ཀྱི་འྱོད་ཕྱིར་འཕྱོ་བར་བེད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་སྱོར་

སྐྱོད་ནུས་ཤུགས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། མྱོ་རྡུལ་དེ་དག་གྱི་ནུས་ཤུགས་མ་

ཉམས་པར་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་རེན་ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ཆུང་བའྱི་ལྟེ་རྡུལ་ཕ་མྱོའྱི་ཉེ་

འཁྱིས་ཀྱི་མཐའ་ནས་སྱོར་བར་བེད། རྱིས་ཀྱི་འགྱོས་ལུགས་དང་བསྟུན་ན་མྱོ་རྡུལ་

བསྱོར་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྐེན་ལས་དུས་ཡུན་སར་ཆ་ཟུར་གཅྱིག་ལ་དེ་ལྟེ་རྡུལ་ནང་ལྷུང་

ནས་འདྲེས་དགྱོས་ཀང༌།རྡུལ་ཕན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བྱོངས་ཚད་དགྱོས་མཁྱོའྱི་དབང་གྱིས་

དེ་ལྟར་ཡྱོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།རྡུལ་ཕན་གྱི་ཁད་ཆྱོས་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དངྱོས་

ཁམས་རྱིག་པ་ལ་བརེན་ནས་འགེལ་མྱི་ཐུབ་པས་དེ་ལ་ནྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་

གསར་པ་སེ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་དགྱོས་སྱོ། །དངྱོས་ཁམས་རྱིག་

པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་རྣམ་བཞག་གྱི་སྱོ་ནས་འགེལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྡུལ་ཕན་ཁད་ཆྱོས་ཤྱིག་ནྱི།

ར་བའྱི་རྡུལ་ཕན་བེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་གྱོགས་སུ་བསེབས་པའམ་དེ་དང་མཉམ་སྦེལ་

བེད་པའྱི་རྡུལ་ཕན་གཞན་ཀུན་ནྱི་རྡུལ་དེ་དང་ཁད་ཆྱོས་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་ཡྱིན་

ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རྡུལ་ཕན་དེ་ལ་མྱོ་རྡུལ་དང་ལྟེ་རྡུལ་གྱི་གངས་མཐུན་

པའམ་ཏག་ཏག་ཡྱོད་ན་ར་རྡུལ་གྱི་ཁད་ཆྱོས་ཇྱི་ཡྱོད་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཡྱོད་ཆྱོག་པ་ཡྱིན།

བས་ཙང༌། ཡང་རླུང་གྱི་རྫས་ལ་མྱོ་རྡུལ་གངས་གཅྱིག་ཡྱོད་པ་བཞྱིན་དུ་ཡང་རླུང་
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རྫས་གཞན་ཀུན་ལ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན།དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་རྣམ་

བཞག་དང་བསྟུན་ན་དེ་ལ་ཡ་མཚན་སྐེ་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ།གྱོང་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་ལུགས་ཀྱི་

མྱོ་རྡུལ་དང་རྒྱུ་སར་བསྱོར་ཕྱོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བལྟས་ན་ཤེས་ཐུབ།གལ་སྱིད་

ང་ཚོས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་མཐའ་སྱོར་དུ་བཅྱོས་མའྱི་རྒྱུ་སར་ཞྱིག་འཇྱོག་པར་མཚོན་ན།ང་

ཚོས་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའྱི་ཚན་རྱིག་སྱོར་ལ་དཔྱྱིས་ཕྱིན་པར་སྦངས་པ་ན་ང་ཚོས་

བཅྱོས་མའྱི་རྒྱུ་སར་དེ་སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་རྒྱང་ཚད་ག་ཚོད་སར་འཇྱོག་འདྱོད་ན་བཞག་

ཆྱོགཡྱིན་ན་ཡང༌།ཡང་རླུང་གྱི་རྡུལ་ཐམས་ཅད་ཆེ་ཆུང་ཚད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན།རྡུལ་

དེའྱི་མྱོ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་དེ་ལྟེ་རྡུལ་ལས་རྒྱང་ཚད་ཁ་ཤས་སར་འཇྱོག་དགྱོས་པར་མ་ཟད།

རྒྱང་ཚད་དེ་ཡང་གནས་སབས་གཅྱིག་མ་གཏྱོགས་ཡང་རླུང་རྡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་

རག་ཏུ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྱོད། དེ་ནྱི་འྱོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རྡུལ་ཕན་དེས་ནུས་

ཤུགས་མ་འདང་བ་ན་རྔུབ་པར་བེད་པའྱི་གནས་སབས་འདྱི་ཡྱིན།དངྱོས་ཁམས་གཞྱི་

རྱིམ་རྣམ་བཞག་ལ་བརེན་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྡུལ་ཕན་ཁད་ཆྱོས་

ཤྱིག་ཡྱོད་པ་ང་ཚོས་བསྐར་དུ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

བརྱོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྱོར་ད་དུང་སྤྱོས་ན་འདྱི་ལྟར་རྡུལ་ཕན་གྱི་བྱོངས་ཚད་ལ་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་ན་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་དགྱོས་སམ།མྱོ་རྡུལ་དེ་ལྟེ་རྡུལ་ལས་རྒྱང་ཐག་

རྱིང་དུ་བསྐྱོད་པ་ན་དེའྱི་གྱོག་གྱི་སྱོབས་འབྱོར་ནུས་ཤུགས་འཕེལ་བར་གྱུར། ང་

ཚོས་རྡུལ་ཕན་གྱི་ནང་ལ་ནུས་ཤུགས་འཇུག་ཐབས་བེད་དགྱོས། དྱོན་དངྱོས་ཀྱི་

ཐབས་ལམ་ཕ་མྱོའྱི་སྱོར་ལ་བཤད་མ་དགྱོས་པར་སྤྱི་ཡྱོངས་འགྱོས་དང་བསྟུན་ན་

དང་པྱོ་རྡུལ་ཕན་ལས་གྲུབ་པའྱི་རླངས་རྫས་བརྒྱུད་ནས་གྱོག་ཤུགས་དེ་ཕྱིར་འདྱོན་
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དགྱོས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེ་འདྱོན་ཐུབ་ན་རྡུལ་ཕན་གྱིས་ནུས་ཤུགས་རྔུབ་པར་

བེད་པ་དང༌།དེ་རེས་ནུས་ཤུགས་དེ་སླར་ཡང་འྱོད་ཀྱི་རྣམ་པའམ་མྱོ་སྡུད་ཀྱི་འྱོད་ཀྱི་

རྣམ་པར་ཕྱིར་འཕྱོས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རྡུལ་ཕན་ལ་ངར་ཤུགས་དེ་ལྟར་བྱིན་པ་ན་

འྱོད་ཟེར་ཕྱིར་འཕྱོས་པ་ལས་དེ་སར་གྱི་གནས་སངས་བཞྱིན་འགྱུར་བ་ཡྱིན།མདྱོར་

ན་རྡུལ་ཕན་གྱི་སྱོར་ལ་ཁད་པར་གལ་ཆེ་ཤྱོས་གཉྱིས་ཡྱོད། དང་པྱོ་ནྱི་གྱོང་དུ་

གསལ་བ་བཞྱིན།རྡུལ་ཕན་གྱི་ཐ་མའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ལྟེ་རྡུལ་ལས་རྒྱང་ཐག་ཁ་ཤས་སར་

གནས་པའྱི་མྱོ་རྡུལ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་རྡུལ་ཕན་དེ་དང་རྱིགས་

འདྲ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྱོད། ཁད་པ་གཉྱིས་པ་ནྱི་འྱོད་ཟེར་

ཕྱིར་འཕྱོ་ཚུལ་དང་འབེལ་ཡྱོད།རྡུལ་ཕན་གྱི་འཕྱོ་འྱོད་ལ་གྱོག་སྡུད་རླབས་ Electro-

magnetic༼གྱོག་གྱི་ཁབ་ལེན།༽ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱོད་ཅྱིང༌།རླབས་དེ་ཡང་འཕྱོ་འྱོད་དེའྱི་ཁ་དྱོག་

དང་མཚུངས་པའྱི་རླབས་ཀྱི་བར་ཐག་གྱི་ཁད་ཆྱོས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན།གཞྱི་རྱིམ་རྣམ་

བཞག་དང་བསྟུན་ན།གཅུས་འཁྱོར་གྱོག་ཁུར་གྱིས་ཁ་དྱོག་འདྲ་མྱིན་གྱི་འྱོད་འཕྱོ་བ་

ཡྱིན་ཡང༌།ང་ཚོས་རྡུལ་ཕན་གྱི་འཕྱོ་འྱོད་ལ་དཔྱད་པ་བེད་པ་ན་འདྱི་རླབས་ཀྱི་བར་

ཐག་དེའྱི་ཁ་དྱོག་ཁྱོ་ན་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ།ཡང་རླུང་རྡུལ་དང་དཔེ་མཚོན་སྦར་ནས་

འགེལ་བ་ན། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་མྱིག་དཔེར་འགྱུར་ངེས་ཡྱིན།

ཚན་རྱིག་པས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་དཔྱད་པ་དང་སྱོན་དཔག་འཕྱུག་མེད་དུ་

བེད་ཐུབ་པ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཆེ་ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན།དེ་

འདྲའྱི་དཔྱད་པ་བ་ཐུབ་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ནྱི།རྡུལ་ཕན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཐྱོབ་

གངས་ནྱི་གངས་ཚད་ངེས་པ་སེ་གངས་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་དམའ་བྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡང་ན༌།
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རྡུལ་ཕན་གྱི་གཞྱི་རའྱི་གནས་སངས་ནྱི་དེའྱི་མྱོ་རྡུལ་ཕ་མྱོ་དེ་ལྟེ་རྡུལ་ལས་རྒྱང་ཚད་

ཁ་ཤས་སར་གནས་ངེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།གལ་སྱིད་རྡུལ་ཕན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཟད་མཐར་

ཐུག་པ་ན་དེས་ནུས་ཤུགས་རྔུབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན།དེའྱི་ཚེ་ང་ཚོས་རྡུལ་ཕན་དེ་ངར་

ཤུགས་སྐེད་པའྱི་གནས་སབས་ Excited Stateཞེས་བརྱོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེའྱི་གྱོག་

རྡུལ་ཕ་མྱོ་དེ་ལྟེ་རྡུལ་ལས་གཞྱི་རའྱི་རྒྱང་ཐག་ལས་རྱིང་དུ་བརལ་ཏེ་གནས་པ་ཡང་

ཡྱིན།དེས་ནུས་ཤུགས་རྔུབ་རེས་སུ་གཞྱི་རའྱི་གནས་སངས་ལ་ཕྱིར་ལྱོག་ནས་འྱོད་

འཕྱོ་བར་བེད། འྱོད་རླབས་ཀྱི་བར་ཐག་ནྱི་རྡུལ་ཕན་གྱི་ཐྱོག་མ་དང་ཐ་མའྱི་གནས་

སངས་བར་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཁད་པར་ལས་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན།

གྱོང་གྱི་ཁད་ཆྱོས་དེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་ཁྱོ་ན་ལ་

བརེན་ནས་འགེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་རྣམ་བཞག་ལ་བརེན་ནས་འགེལ་མྱི་

ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཉྩིང་བསྡུས།

༡༽མྱུར་ཚད་ནྱི།ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་དང་ལྡན་པའྱི་མགྱོགས་ཚད་ཅྱིག་ལ་ཟེར།

༢༽གདྱོས་ཚད་ནྱི།ཕུང་པྱོའྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་གངས་ཚད་ཅྱིག་ལ་ཟེར།

༣༽ནུས་ཤུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པྱོ་ཡྱོང་ཆྱོག་པ་ཡྱིན།དཔེར་ན་འགུལ་བསྐྱོད་དང༌།རེན་

ཐྱོབ་ནུས་ཤུགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

༤༽གྱོག་ཤུགས་ཀྱི་ཁུར་རམ་ར་བ་ནྱི།གྱོག་གྱི་ནུས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའྱི་རྫས་རྣམས་ཀྱི་འབེལ་བ་

ལས་བྱུང་བའྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་ཡྱིན།

༥༽ འགུལ་ཤུགས་སམ་འགུལ་ཚད་ནྱི། གཡྱོ་བའྱི་དངྱོས་པྱོའྱི་མྱུར་ཚད་དང༌། དེའྱི་གདྱོས་ཚད་
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གཉྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་བསྒྱུར་ཐྱོབ་དེ་ཡྱིན།

༦༽ཚ་དྲྱོད་ཚད་ནྱི།རྡུལ་ཕན་དང་གྲུབ་རྫས་དག་ངེས་མེད་དུ་གཡྱོ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ནུས་ཤུགས་

ཀྱི་ཚད་ཅྱིག་ལ་འཇྱོགང་ཚོས་རྫས་འགྱུར་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་རྡུལ་ཕན་ལས་གྲུབ་པ་དང༌།རྡུལ་

ཕན་དེ་ཡང་ལྟེ་རྡུལ་དབུས་དང་གྱོག་རྡུལ་མང་པྱོས་དེ་ལ་མཐའ་བསྱོར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡྱོད་

པར་ཤེས།རྡུལ་ཕན་གྱི་ཁད་ཆྱོས་ཁ་ཤས་ནྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཤེས་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།འདྱི་དག་ནྱི།

༡༽ར་རྫས་བེ་བག་པ་དེ་དང་རྱིགས་འདྲ་བའྱི་རྡུལ་ཕན་ཀུན་ཁད་ཆྱོས་མཚུངས་པ་ཡྱིན།

༢༽ལྟེ་རྡུལ་ལ་མདུད་ཤུགས་སམ།འགུག་ཤུགས་ཡྱོད་ཀང༌།དེའྱི་མཐའ་སྱོར་གྱི་གྱོག་རྡུལ་དག་

དེའྱི་ནང་ལ་མ་ཐྱིམ་པར་མ་ཟད་དེ་ལས་བར་ཐག་ཁ་ཤས་སར་གནས་པར་བེད་པ་ཡྱིན།

༣༽ རྡུལ་ཕན་གྱི་ནུས་ཤུགས་ནྱི་གངས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཐྱོབ་གངས་ནྱི་ནུས་

ཤུགས་ཁ་འཐྱོར་དུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསེབས་པའྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་ཡྱིན།

༼ལེ་ཚན་འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཕའྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་དང་

པྱོ་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།༽



༄༅།།ཌར་ཝྱིན་དང༌།ཨཡེནེ་ཊེན་གཉྱིས་ཀྱི་འདྱོད་ཚུལ་ནྱི་ནང་ཆྱོས་

དང་མཚུངས་པའྱི་སྱོར་ལས་འཕྱོས་པའྱི་གཏམ།

ཌར་ཝིན།

༡༽ ཌར་ཝྩིན་ནྩི་བོད་ཀྩི་ནང་ཆོས་ཀྩིས་སེམས་སྐུལ་བྱས་པ་ཞྩིག་ཡྩིན་སྩིད། 

ཆར་ལེསྱི་ ཌར་ཝྱིན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡང་དག་པ་དེ་ནང་པའྱི་དགེ་འདུན་པས་

བརམས་པའྱི་བསན་བཅྱོས་ཤྱིག་གྱིས་སེམས་སྐུལ་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་སྱིད།

ཅེས་མགྱོ་བརྱོད་ལ་འཁྱོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཕྱི་ལྱོ་༢༠༠༩ཟླ་བ་༢ཚེས་༡༥ཉྱིན་

གསར་འགྱུར་དྲ་ལམ་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ནང་བཀྱོད་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱོད་ཀྱི་ནང་ཆྱོས་དེ་

སླར་ཡང་འཛམ་གྱིང་སྐེ་འགྱོ་ཡྱོངས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དྱོ་སྣང་བ་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་

གྱུར།

ཕྱོལ་ཨེཀ་མེན་ Paul Ekmanནྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།

ཁྱོང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བརྒྱུད་ཕྱི་ངྱོ་གདྱོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལས་ནང་གྱི་ཚོར་བ་གང་

ཡྱོད་ཀྱི་རགས་ཐྱོན་པ་ནྱི་འགྱོ་བ་རྱིགས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་

གསལ་སྱོན་བས་ཡྱོད།ཁྱོང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལ་བརེན་ནས་ཌར་ཝྱིན་གྱི་སྙྱིང་རེ་དང༌།
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ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཇྱི་ལྟར་སྐེ་བའྱི་སྱོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་དེ་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་ངྱོ་འཕྱོད་

ཡྱོད།

༢༠༠༩ ནས་བརྱིས་པའྱི་ལྱོ་ངྱོ་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་ས་རྱོལ་དུ་སྐེས་པའྱི་ཌར་ཝྱིན་

༼༡༨༠༩་༠༢་༡༢ནས་༡༨༨༢་༠༤་༡༩བར།༽གྱིས་འགྱོ་བ་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བམས་སྙྱིང་

རེ་སྐེས་པ་ནྱི་དགེ་བ་མཆྱོག་གྱི་བ་སྤྱོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ཆེས་བས།འདྱིས་ཕྱོགས་

གཞན་གྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཏེ་བན་གཡྱོག་ལམ་ལུགས་ལ་ཚོར་བ་རྣྱོན་པྱོས་

དགག་པ་རྒྱག་པ་གསལ་སྱོན་བས་ཡྱོད།

ཉེ་ཆར་ཌར་ཝྱིན་གྱི་དཔེ་དེབ་འགྱོ་བ་མྱི་དང་དུད་འགྱོའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསན་

ཚུལ་ཞེས་པ་གསར་དུ་བསྐྲུན་སབས་ཞུ་དག་གནང་མཁན་མཁས་དབང་ཨེཀེན་གྱིས་

འདྱོད་ཚུལ་འདྱི་དག་ནྱི་བྱོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་འདྱོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་པར་བརྱོད།

ཌར་ཝྱིན་གྱིས་བྱོད་ཀྱི་ནང་ཆྱོས་ཤེས་རྱོགས་ཡྱོད་པའྱི་ཁུངས་སྐེལ་དཔང་རགས་ཁྱོང་

གྱིས་རེད་པར་བཤད།

ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཤྱི་ཁ་གྱོའྱི་ནང་ཚོགས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཡར་ཐྱོན་ཚན་

རྱིག་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་ཁྱོང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་བཤད་ཡྱོད།འདས་

པའྱི་ལྱོ་ཁ་ཤས་ནང་ཁྱོ་བྱོས་དྱོ་སྣང་བ་ཡུལ་ནྱི་ཌར་ཝྱིན་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་

བམས་སྙྱིང་རེ་དང༌།བཟང་སྤྱོད་སྱོར་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ནྱི་ཌར་ཝྱིན་གྱིས་འགྱོ་བ་སེམས་

ཅན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྱོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བགྱིས་པ་དེ་ལས་གགས་ཆུང་བ་ཡྱིན། ཡ་

མཚན་ཅན་གྱིས་མ་སྒྱིག་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཁེལ་བ་ནྱི་ཁྱོས་བམས་སྙྱིང་རེ་དང༌། བཟང་

སྤྱོད་ཐྱོག་ལྟ་ཚུལ་ནྱི་བྱོད་ཀྱི་ནང་ཆྱོས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་དེ་རེད།
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ཁྱོ་བྱོས་ཌར་ཝྱིན་གྱི་གསུང་དུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་༧ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་སྤན་སར་

ཀྱོག་འདྱོན་བས་པ་ན་ཁྱོང་གྱིས་ད་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཌར་ཝྱིན་རྱིང་ལུགས་པར་གྱུར་སྱོང་

ཞེས་བརྱོད་སྱོང༌།

ཌར་ཝྱིན་གྱི་འདྱོད་ཚུལ་དང་འདྲ་བར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་སྙྱིང་རེའྱི་ས་

བྱོན་ནྱི་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་གཞན་ཚང་མའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྱོད་པ་དང༌།དེ་ཡང་ཀུན་ཁབ་ཀྱི་

སྙྱིང་རེའམ།ཚད་མཐའ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་འགེལ་བཤད་བས་ཡྱོད།གལ་སྱིད་ཁྱོ་

བྱོས་ཁེད་རང་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ལྷུང་བ་མཐྱོང་བ་ན་དེས་ཁྱོ་བྱོ་ལ་སྡུག་བསལ་འབྱིན་

གྱིན་ཡྱོད་ཅྱིང༌། དེས་ཁེད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཆེད་ཁྱོ་བྱོ་ལ་སྐུལ་མ་ཐེབས་

པར་བེད།དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་སེལ་ཐུབ་པར་གྱུར།༧གྱོང་

ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་ སྙྱིང་རེ་ཡྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཕན་བཏགས་ཡུལ་གང་ཟག་གཞན་

ལས་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཆེ་བ་བེད་པར་གསུངས།འདྱོད་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ནང་ཆྱོས་

དང༌།ཌར་ཝྱིན་གྱི་བསན་བཅྱོས་ནང་དུ་གསུངས་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།

ཌར་ཝྱིན་གྱིས་བརྒྱུད་ལམ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་བྱོད་ཀྱི་ནང་ཆྱོས་ཤེས་

རྱོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་མཁས་དབང་ཨེཀེན་གྱིས་བརྱོད།ཕྱི་ལྱོ་ ༡༨༤༧ནང་ཌར་

ཝྱིན་དང་བྱོ་ཐག་ཉེ་བའྱི་གྱོགས་པྱོ་རྱོ་སེཧྥ་ཧུ་ཀར་JosephHookerགྱིས་བྱོད་ནང་དུ་

འགྲུལ་བཞུད་བས་ཤྱིང༌།རྒྱུན་དུ་ཁྱོང་དང་ཡྱིག་འབེལ་བས་ཡྱོད།ཌར་ཝྱིན་གྱི་བཟའ་

ཟླ་ཨེམ་མ་Emmaཡང་ནང་ཆྱོས་ཀྱིས་ཡྱིད་དབང་འཕྱོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།མྱོས་རང་གྱི་

ཚ་བྱོ་ཞྱིག་གཤྱིས་རྒྱུད་འཇམ་པ་དང༌།བཙུན་པྱོ་ཡྱོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བ་མ་ཆེན་

མྱོ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཚིག་བེད་སྤད་ནས་འགེལ་བཤད་བས་ཡྱོད།



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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ཌར་ཝྱིན་གྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྱོད་ཚུལ་དེ་ནང་ཆྱོས་ཀྱི་ཤུགས་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་

ཡྱིན་ནམ།ཡང་ན་དེ་གཉྱིས་འདྲ་མཚུངས་སུ་མ་སྒྱིག་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་མྱི་

ཤེས་ཀང་མཁས་དབང་ཨེཀེན་གྱིས་བརྱོད་རྒྱུར། ཁྱོ་བྱོས་ཌར་ཝྱིན་ནྱི་ནང་པ་རེད་

ཅེས་མཐའ་ཆྱོད་པར་བརྱོད་མྱི་ཐུབ་མྱོད།ཁྱོང་གྱི་བམས་སྙྱིང་རེའྱི་ངྱོ་བྱོ་འདྱོད་ཚུལ་

ནྱི་བྱོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་འདྱོད་ཚུལ་གྱི་གཞུང་ཚིག་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཐྱོན་པར་འདུག་ཅེས་

བཤད།

༢༽ ཡེ་ཤུ་བླ་ཆེན་གདན་ས་ཡྩིས་ཌར་ཝྩིན་གྩི་འདོད་ཚུལ་ངོས་ལེན་བྱས་པ།

འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་དང༌།འཛམ་གྱིང་གྱོ་ལ།དེ་བཞྱིན་མྱིའྱི་རྱིགས་རྣམས་

རྒྱུ་རྐེན་ཞྱིག་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ།ཡང་ན་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱི་མཛད་རེས་ཡྱིན།ཁ་

གསལ་པྱོར་བརྱོད་ན་དེ་དག་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་འགྱུར་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནམ།འཇྱིག་

རེན་བཀྱོད་པ་པྱོས་བཟྱོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུ་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་མཐུན་ཐབས་མེད་

པའྱི་ཕྱོགས་གཉྱིས་སུ་གེས་པ་འདྱི་ནྱི་ལྱོ་ངྱོ་༡༥༠ཡྱི་ས་རྱོལ་ཏུ་ཆར་ལེསྱི་ཌར་ཝྱིན་

གྱི་དཔེ་དེབ་ཚེ་སྱོག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།ཞེས་པ་དེ་ཐྱོན་པ་ལས་གྱོག་དམར་འཁྱིགས་

པ་ཡྱིན།འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང༌།འཇྱིག་རེན་བེད་པ་པྱོས་བཟྱོས་པའྱི་

འདྱོད་ཚུལ་བར་གྱི་འབེལ་བའྱི་སྱོར་ལ་ཡེ་ཤུའྱི་གདན་ས་ཆགས་ཡུལ་གྱི་རྱོམ་Rome

རྒྱལ་སའྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་༣ནས་༧བར་བགྱོ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་

ཚོགས་ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་ཌར་ཝྱིན་གྱི་དཔེ་དེབ་གགས་ཅན་དེ་བརམས་ནས་ལྱོ་ངྱོ་ཧྱིལ་པྱོ་

༡༥༠འཁྱོར་བའྱི་མཛད་རྱིམ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཚོགས་འདུའྱི་བགྱོ་གེང་

བརྱོད་གཞྱི་ནྱི། བདེན་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་ལས་བརམས་པའྱི་སྐེ་ལྡན་འཕེལ་རྱིམ་དང༌།
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དཔེ་དེབ་ཚེ་སྱོག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་བརམས་ནས་ལྱོ་ངྱོ་༡༥༠འཁྱོར་བའྱི་རེས་ཀྱི་དག་

ཐེར་དཔྱད་ཞྱིབ་ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།འཛམ་གྱིང་སེང་གྱི་གགས་ཅན་སྐེ་ལྡན་རྱིག་པ་བ་

དང༌།གདྱོད་མའྱི་ཚེ་སྱོག་རྱིག་པ་བ།རྱིགས་རྒྱུན་གྲུབ་རྫས་རྱིག་པ་བ་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་འཇྱིག་རེན་བེད་པྱོར་སྨྲ་བའྱི་ཆྱོས་ལུགས་པ་དང༌།ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དང་ལྷན་དུ་ཉྱིན་

ལྔའྱི་རྱིང་བགྱོ་གེང་གནང་ཡྱོད། ཚོགས་འདུ་འདྱི་ནྱི་ཝེ་ཊྱི་ཁན་ཡེ་ཤུ་བ་ཆེན་གདན་

སའྱི་རྱིག་གཞུང་སེ་ཚན་དབུ་འཛིན་མཁན་ཆེན་ར་ཝ་སྱིས་གྱོ་སྒྱིག་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

མཁན་ཆེན་ར་ཝ་སྱི་ཡྱིས་འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་ཞེས་པ་ནྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་

དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཀྱོད་པ་བཞྱིན་དུ་གྱོ་བ་ལེན་དགྱོས་པ་ཡྱིན་པས་ཌར་

ཝྱིན་གྱི་འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་ལྟ་གྲུབ་ནྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྱོས་ལུགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་

གནས་རུང་བ་ཡྱིན།ཞེས་དང༌།ཌར་ཝྱིན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ལ་རྱོ་མན་ཁེ་ཐྱོ་ལྱིག་ཡེ་ཤུ་

རྣམ་དག་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱིས་མངྱོན་ཚན་ཆེན་པྱོའྱི་སྐྱོན་བརྱོད་ནམ་ཡང་བས་མེད།

ཅེས་གསུངས།

ལྱོ་ཡུན་འདྱི་དག་གྱི་རྱིང་བ་ཆེན་པྱོཧྥྱི་དང༌། ཁྱོང་གྱི་མཆེད་གྱོགས་རྣམས་

ཀྱིས་ཌར་ཝྱིན་དང་མཐུན་པར་འགེལ་བཤད་བས་དང་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། ཁྱོང་གྱི་

འདྱོད་ཚུལ་ངྱོས་ལེན་བས་པ་ནྱི་ཉམས་ཆུང་རས་ཤྱིང་འཁྱོགས་པའྱི་གེ་ལྱི་ལྱིའུ་དང་

བསྡུར་ན་ཕན་བུ་མྱུར་བ་ཡྱིན་མྱོད་ཀང༌།ནམ་ཡང་ངྱོས་ལེན་མ་བས་པ་ལས་དྲག་པ་

ཡྱིན།

འཇྱིག་རེན་བཀྱོད་པ་པྱོ་འདྱོད་པའྱི་རྱིང་ལུགས་Creationismཞེས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤུ་

ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཞྱིག་སེ། འགྱོ་བ་མྱི་དང་སྱོག་ཆགས། འཇྱིག་རེན་གྱི་
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ཁམས་བཅས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སྐེ་འགྱོ་ཞྱིག་གྱིས་བྱོའྱི་གཡྱོ་

བ་སྱོན་དུ་བཏང་ནས་བྱུང་བར་འདྱོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཞྱིག་ལ་ཟེར།

དབང་རྣྱོན་གྱི་བཀྱོད་པར་འདྱོད་པའྱི་རྱིང་ལུགས་པ་IntelligentDesignཞེས་པ་

ནྱི་འཇྱིག་རེན་བཀྱོད་པ་པྱོར་འདྱོད་པའྱི་རྱོག་གེ་བ་ཞྱིག་སེ།འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་དང་

སྐེ་ལྡན་གྱི་རྣམ་པ་དག་དབང་རྣྱོན་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་བཀྱོད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་

གྱིས་རང་བྱུང་འདེམ་སྒྲུག་ལྟ་བུ་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་མེད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་བྱུང་བ་མྱིན་

པར་འདྱོད།

ཡེ་ཤུ་མཐྱོ་སླྱོབ་ཀྱི་མཁན་པྱོ་ལཁ་ལེག་MarcLeclercཡྱིས་བརྱོད་དྱོན།ཌར་

ཝྱིན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་ཟླར་ཕྱོགས་པ་དག་དེའྱི་རེས་སུ་བྱུང་ཞྱིང།དེ་རྣམས་ཀྱིས་

ཚན་རྱིག་གྱི་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཡྱོངས་སུ་མཐར་

ཐུག་པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་འདྱོད་ཚུལ་ཞྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་དེ་ལྱོག་པར་བཀྲལ་ནས་ཡང་

དག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐུན་ཐབས་མེད་ཅེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྱོང་བར་བེད། དེ་ལྟ་

བུའྱི་རྐེན་ལས་འཇྱིག་རེན་བཀྱོད་པ་པྱོ་འདྱོད་པའྱི་རྱིང་ལུགས་པའམ།དབང་རྣྱོན་གྱི་

བཀྱོད་པར་འདྱོད་པའྱི་རྱིང་ལུགས་འདྲ་བའྱི་འདྱོད་ཚུལ་རྱིམ་བཞྱིན་བྱུང་ཞེས་དང༌།

འདྱོད་ཚུལ་འདྱི་དག་ནྱི་མགྱོ་རྱོག་ཅན་དང༌།མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱོས་ལེན་བ་ཐབས་མེད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་བརྱོད།

ཡང་།ཡེ་ཤུ་མཐྱོ་སླྱོབ་PontificalUniversityཀྱི་གཞྱི་ར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་

རྱི་སེ་པྱི་GiuseppeTanzellaNittiཡྱིས་བརྱོད་དྱོན།ཡེ་ཤུ་ལྟ་གྲུབ་རྱིག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་

བསྟུན་ན་སྐེ་ལྡན་འཕེལ་རྱིམ་དང༌།འཇྱིག་རེན་བཀྱོད་པ་པྱོའྱི་འདྱོད་ཚུལ་གཉྱིས་གཞྱི་
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སྱོ་སྱོར་ལྱོགས་སུ་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅང་མེད།གལ་སྱིད་ང་ཚོས་སྐེ་ལྡན་འཕེལ་

རྱིམ་གྱི་ཐ་སྙད་དེར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བལྟས་ཚེ་ལྟ་གྲུབ་དེ་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་

འཇྱིག་རེན་བཟྱོ་བེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་མཐྱོང་ཐུབ།ཅེས་བརྱོད།

ཡང་།ཡེ་ཤུ་བ་ཆེན་པྱོཕྱི་འདེམས་བསྱོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བ་ཆེན་ལེ་

ཝ་ཌ་CardinalWilliamLevadaཡྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་གེང་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སྱོར་ལ་

གསུངས་དྱོན།ཡེ་ཤུ་རྣམ་དག་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་འགྱུར་

ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་ལྟ་གྲུབ་འདྱོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་འདྱོད་ཀྱིན་མེད།ཚན་རྱིག་གྱི་འགྱུར་

ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་འདྱོད་ཚུལ་དང༌།དཀྱོན་མཆྱོག་བེད་པྱོར་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་འདྱོད་ཚུལ་

གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་སྱོང་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། ང་ཚོས་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་

བཟྱོ་བཀྱོད་བས་པ་དང༌། དེ་ནས་འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་བྱུང་བར་ཡྱིད་ཆེས་བས་

ཡྱོད།འྱོན་ཀང་དཀྱོན་མཆྱོག་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བེད་པྱོ་ཡྱིན།ཞེས་

དང༌།ཡེ་ཤུ་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་གང་ལ་ཡང་སྣང་མེད་དང་རྱིས་

མེད་གཏྱོང་བ་སྱོགས་བེད་ཀྱི་མེད་མྱོད།སྐེ་ལྡན་རྱིག་པ་བ་དང༌།རྱོམ་པ་པྱོ་རྱི་ཆཌ་

ཌའྱོ་ཀྱིན་RichardDawkinལྟ་བུའྱི་མེད་ལྟ་འདྱོད་ཚུལ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་མེད་ཅྱིག་

ཡྱིན་པས་ངྱོས་ལེན་མེད་པའྱི་དགག་པ་བས་ཡྱོད།ཁྱོང་གྱིས་འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་

རྱིག་པ་དེས་དཀྱོན་མཆྱོག་ཟེར་བ་མེད་པར་གྲུབ་ཅེས་བཤད།ཅེས་གསུངས།ཁྱོང་གྱི་

གཏམ་བཤད་ནང༌།སྐེ་ལྡན་རྱིག་པ་བ་ཌའྱོ་ཀྱིན་དང༌།ཡེ་ཤུ་ཆྱོས་བརྒྱུད་འཇྱིག་རེན་

བེད་པྱོའྱི་ལྟ་བ་འཁེགས་འཛིན་རྱིང་ལུགས་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་འདྱོད་ཚུལ་འགེལ་བཤད་

བས།
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ཡེ་ཤུ་བ་ཆེན་གདན་ས་ཡྱིས་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང༌། རྒྱུ་མཚན་

གཉྱིས་མཐུན་ཐབས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་གང་ལེགས་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།ཚོགས་འདུ་འདྱི་

ཡང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚོགས་སེ་དང་མཐུན་འབེལ་བ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡྱོད་པའྱི་རྣམ་པ་སྱོན་

བེད་ཅྱིག་ཀང་ཡྱིན།ཕྱི་ལྱོ་༡༩༥༠ནང་བ་ཆེན་པྱོཕྱི་པྱི་ཡསྱི་བཅུ་གཉྱིས་པ་PopePius

XIIཡྱིས་འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་ལྟ་གྲུབ་ནྱི་འགྱོ་བ་མྱི་འཕེལ་ཕྱོགས་ལམ་ལུགས་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཞེས་གསུངས།དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལྱོ་ ༡༩༩༦ནང་བ་ཆེན་པྱོཕྱི་

ཇྱོན་པྱོལ་གཉྱིས་པ་ཡྱིས་ལྟ་གྲུབ་དེ་ནྱི་ཚོད་དཔག་བེད་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གསར་རེད་གྲུབ་འབས་

ལས་ཡུལ་དུས་རྐེན་ལས་རྱིགས་འདྲ་བར་གྲུབ་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐྱོབ་ཡྱོད།

ཅེས་གསུངས་སྱོ།།

ཡང་།ཧྥྱི་རན་སྱིསྱི་ཁྱོ་ཨ་ཡ་ལ་FranciscoAyalaནྱི་ཐྱོག་མར་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་

མཁན་པྱོ་དང༌།དེ་ནས་ཨ་རྱི་ཁེ་ལྱི་ཧྥྱོར་ནྱི་ཡ་མངའ་སེའྱི་མཐྱོ་སླྱོབ་ཀྱི་སྐེ་དངྱོས་ཚན་

རྱིག་གྱི་མཁས་དབང་གྱོ་གནས་འཐྱོབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཁྱོང་གྱིས་གསུངས་དྱོན།འཇྱིག་

རེན་བཀྱོད་པ་པྱོ་དང༌།དབང་རྣྱོན་གྱི་བཀྱོད་པར་འདྱོད་པའྱི་རྱིང་ལུགས་པ་གཉྱིས་ཀ་

ཚན་རྱིག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡེ་ཤུ་ཆྱོས་བརྒྱུད་དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་ཕྱིན་པས་སྐུར་

འདེབས་སུ་ལྷུང༌།རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ང་ཚོའྱི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའྱི་འདྱོད་པ་དང་མྱི་འདྱོད་

པའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དཀྱོན་མཆྱོག་ལས་བྱུང་བར་འདྱོད་པའྱི་ཕྱིར།ཞེས་གསུངས།

མདྱོར་ན།ཡེ་ཤུ་བ་ཆེན་གདན་ས་ཡྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པ་དེ་

ཆྱོས་ལུགས་དང་འགལ་བ་ལྟག་སྤྱོད་དུ་མེད་པར་མ་ཟད།དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་འཇྱིག་
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རེན་བཟྱོ་བཀྱོད་བེད་པར་ལག་ཆ་རུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཀྱིན་ཡྱོད། འྱོན་ཀང་

འཇྱིག་རེན་བཀྱོད་པ་པྱོ་འདྱོད་པ་དང༌། དབང་རྣྱོན་གྱིས་བཀྱོད་པར་འདྱོད་པའྱི་རྱིང་

ལུགས་པ་དག་ནྱི་རྱོག་གེ་འཁེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་དག་གྱིས་ཌར་

ཝྱིན་གྱི་རང་བྱུང་འདེམས་སྒྲུག་རྱིག་པ་དང༌།ཌའྱོ་ཀྱིན་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན་འདྱོད་

ཚུལ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་བས་པས་ས་མ་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཁད་པར་བེད་

དགྱོས་པ་ནྱི་གནད་དགག་ཅྱིག་ཡྱིན།

ཨ་ཡེནྶེ་ཊན།

༥༽ ཨ་ཡེནྶེ་ཊན་དང༌། སོན་པ་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པ། 

ཨ་ཡེནེ་ཌན་དང༌།སྱོན་པ་ཞེས་པའྱི་བསགས་འྱོས་དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དེང་

རབས་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཕྱི་མྱོ་རྣམས་དང༌།ཆྱོས་བརྒྱུད་ནང་པ་དང༌།ཧྱིན་དྷུ།

ཏའྱོ་༼རྒྱ་ནག་ནང་དུ་དར་ཁབ་ཆེ་བའྱི་ཆྱོས་ལུགས་སེ་ལའྱོ་ཁྲུ་Lao Tzu ལས་མཆེད་པ་དང༌།དེ་ནྱི་བྱོད་ཀྱི་

གསང་སགས་ཀྱི་སྱོམ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཆྱོས་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན།༽སྱོགས་ཀྱི་སྱོན་པས་གསུངས་པའྱི་

དུམ་བུ་ཁག་ ༡༢༠ ལས་བརལ་བ་མཚུངས་བསྡུར་བས་ཏེ་བཀྱོད་ཡྱོད། དེབ་དེ་ནྱི་

གསུང་དུམ་ཕྱོགས་བཏུས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེས་ང་ཚོར་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་

དང༌།ཟབ་ཆྱོས་རྱིག་པ་བར་གྱི་འབེལ་བའྱི་སྱོར་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པྱོར་བསམ་མནྱོ་གཏྱོང་

དགྱོས་པའྱི་སྐུལ་ལག་བས་ཡྱོད། སྤྱིར་དེ་ལྟ་བུའྱི་གྱོ་རྱོགས་དང་དངྱོས་ཡྱོད་ཉམས་

ཞྱིབ་གཉྱིས་བར་ཁད་པར་ཆེན་པྱོ་མངྱོན་ཡྱོད་མྱོད།མཚུངས་བསྡུར་དེས་དེ་དག་ལ་

གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་མཉམ་གནས་བས་པར་བསན་ཡྱོད།
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མཚུངས་བསྡུར་གྱི་གསུང་དུམ་རྣམས་བརྱོད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་དང་སྦར་ཏེ་

བསར་སྒྱིག་བས་འདུག་ཅྱིང༌།དེ་ཡང་རྡུལ་དང་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་དང༌།ལས་དང་

བེད་པའྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ། དུས་དང་སྱོང་ཆ་ཡྱི་གྱོ་རྱོགས།ཡུལ་དངྱོས་སུ་རྱོགས་

པའྱི་སྱོར། ང་ཚོའྱི་གྱོ་རྱོགས་ནང་བྱོ་ལྱོག་ཤེས་ཀྱི་བེད་ལས། དངྱོས་དྱོན་འབེལ་

སབས་སད་ཡྱིག་གྱི་ཚད་མཚམས། སྐེ་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་ཀུན་གྱི་ཕན་ཚུན་ལྟྱོས་གྲུབ་

བཅས་རེད།

དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་རྱོམ་པ་པྱོ་ནྱི་ཐྱོ་མསྱི་ཧྥར་ལན་Thomas JMcFarlaneཡྱིན་

ཞྱིང༌།ཁྱོང་ནྱི་ཤེས་ཡྱོད་རྱིག་གནས་ཚད་མཐྱོ་བའྱི་མཁས་དབང་ཞྱིག་ཡྱིན།ཨ་རྱིའྱི་

སྱིཊན་ཧྥཌྱི་མཐྱོ་སླྱོབ་ཆེན་མྱོ་StanfordUniversityནས་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་སླྱོབ་

ཐྱོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད།རྱིས་གཞྱི་དང་ནང་དྱོན་རྱིག་པའྱི་ཐྱོག་ཚད་མཐྱོ་བའྱི་

ཕག་འཁེར་ཐྱོབ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།ཁྱོང་གྱི་མཁས་པའྱི་མཛད་རེས་སེང་དུ་ལྱོ་ཡུན་༡༥

རྱིང་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་ལ་སྦང་བརྱོན་དང༌། ཉམས་

ཞྱིབ་ཀྱི་བ་བར་ཞུགས་མྱོང༌།ཁྱོང་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་མངའ་སེ་ཨེ་རྱོ་གན་ནང་བཞུགས་ཡྱོད།

དཔེ་དེབ་འདྱིའྱི་སྱོར་ལ་རྱོམ་པ་པྱོ་གགས་ཅན་གསུམ་གྱིས་བརྱོད་བ་དྱོན་

ལྡན་གྱི་བསགས་བརྱོྱོད་ཀྱི་ཆེ་བསྱོད་འདྱི་ལྟར་མཛད་ཡྱོད།དཔེར་ན།

རྱོམ་པ་པྱོ་ཊེ་ནྱི་ལྱོཝྱི་གྱི་རྱོཧྥྱི་StainslovGrofཡྱིས་བརྱོད་དྱོན།སྐེ་བྱོ་མང་

པྱོས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཟབ་ཆྱོས་གྲུབ་མཐའ་དང༌།དེང་དུས་ཚན་རྱིག་གྱི་བར་ངྱོ་མཚར་

བའྱི་རྱིགས་མཐུན་ཀུན་འདུས་སྱོར་ལ་མྱུལ་ཞྱིབ་བས་མྱོད།ཁྱོང་ཚོ་སུས་ཀང་ཨ་

ཡེནེ་ཊན་དང༌།སྱོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ལས་ལྷག་པར་དྱོན་གསལ་བ་





 53  

དང༌།ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་བ་བས་མྱོང་མེད།ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐེས་ཆེན་དང༌།དེང་དུས་

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པ་བའྱི་གསུང་ཕྱོགས་བསྡུས་ངྱོ་མཚར་ཅན་འདྱི་ནྱི་གནའ་དེང་ཟུང་

འབེལ་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡར་རྒྱས་སུ་སྐྱོད་བཞྱིན་པའྱི་དུས་འདྱིར་ཞབས་འདེགས་བ་མེད་

ཞུས་ཡྱོད།ཅེས་གསུངས།

ཡང་རྱོམ་པ་པྱོ་ཨེ་ལན་ཝེ་ལྱིསྱི་AllanWallaceཡྱིས་བརྱོད་དྱོན།

གསུང་རྱོམ་ཕྱོགས་བསྡུས་འདྱིས་འཛིན་བེད་བྱོའྱི་ཡུལ་གྱི་ཤེས་བའྱི་གངས་

ཚད་དང༌། འཛིན་བེད་བྱོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆྱོས་བར་མྱུལ་ཞྱིབ་མཚུངས་པར་བས་

པས་སྐེ་བྱོ་མང་པྱོ་འཐྱོམ་གཉྱིད་ལས་སླྱོང་བར་མཛད།ཅེས་གསུངས།

ཡང་རྱོམ་པ་པྱོ་ཨེ་ལན་ཝྱོལ་ཧྥྱི་FredAlanWolfཡྱིས་བརྱོད་དྱོན།

ཨ་ཡེནེ་ཊན་དང༌།སྱོན་པ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་འདྱིས་དཔྱད་པ་གཏྱིང་ཟབ་པ་

དང༌།གྱོ་བདེ་བ།ལུང་ཁུངས་བཙན་པ་བཅས་བགྱིས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚན་རྱིག་དང༌།

སེམས་ཆྱོས་བར་གྱི་འགལ་ཟླ་འདུམ་པར་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡྱོད།གལ་སྱིད་ཁེད་ཀྱིས་

གསུང་ཁུངས་ལ་རད་གཅྱོད་ཚེ་སྐེ་བྱོ་སུས་གང་གསུངས་པ་དང༌།དུས་ནམ་གསུངས་

པ་ལ་ཁད་པར་འབེད་མྱི་ཐུབ།ཅེས་གསུངས།

བརོད་བྱ་མཚུངས་པའྩི་གསུང་དུམ་དཔེ་མཚོན།

ཨཡེནེ་ཊན། སྱོན་པ་ཤཀྱཱ་ཐུབ་པ།

༡༽ ལྟྱོས་གྲུབ་ཀྱི་རྱིགས་པ་དང་སྱོ་བསྟུན་ན་བར་སྣང་

གྱི་ངྱོ་བྱོ་དེ་རང་ནང་གྱི་གཟུགས་ཆ་ལས་བསལ་ནས་

འཇྱོག་མྱི་སྱིད།

༡༽ གལ་སྱིད་ཉྱི་མ་དང་གཟའ་སར་གང་ཡང་མེད་པའྱི་

བར་སྣང་ཁམས་སྱོང་པ་རྐང་པ་ཞྱིག་ཡྱོད་ན་བར་སྣང་

ཁམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་འཇྱིག་རྒྱུ་རེད།
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༢༽གཟུགས་སྱོགས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་

ཀྱིས་རང་དབང་དུ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱིས་ཕྱི་རྱོལ་ཡུལ་

གྱིས་སྣང་བ་ལྟར་དུ་རང་དབང་དུ་རྣམ་པར་འཇྱོག་པ་

ཞྱིག་མྱིན།

༢༽རྒྱུ་དང༌། འབས་བུ་དང༌། རྡུལ་ཕན་དང༌། ར་བའྱི་

འབྱུང་བ་ཁམས་བཅས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ནྱི་རྱོག་

པས་བཏགས་པ་ཙམ་དང༌། སེམས་ལ་འཆར་སྣང་ཙམ་

ཡྱིན།

༣༽ ཡུལ་རྱོགས་པའྱི་འདུན་པ་ཤུགས་ཆེན་ཡང་སེ་

འབྱུང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་འབྱིན་པ་

དེས་ཕྱི་སྣྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཡང་དག་པར་རྱོགས་བེད་ནྱི་

ནང་གྱི་བསམ་པ་དྭངས་པ་ཅན་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དངྱོས་

ཐྱོག་མྱོང་འདྲྱིས་ཀྱི་གཞྱི་ར་སེ་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་མ་

འབེལ་བའྱི་བསམ་པ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྣང༌།

༣༽ མྱིང་གཟུགས་གཉྱིས་པྱོ་དེ་ཡྱིད་ཀྱིས་བཏགས་

ཙམ་ལས་གཞན་པའྱི་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་པར་མ་ཤེས་

པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་གཉྱིས་ལ་ཞེན་པ་ན་འཁྲུལ་བ་སྐེས་

པ་ཡྱིན། དེས་རང་ཉྱིད་གྱོལ་བ་ཐྱོབ་པ་ལ་འགྱོག་པར་

བེད།

༤༽ཕུང་པྱོའྱི་ཚོགས་པ་ནྱི།ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱོག་ལ་ཤར་

བ་ཙམ་ཡྱིན་པས་རྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་སྱོགས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ཡྱིན་མྱོད་ཀྱིས། རང་གྱི་ངྱོས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

མེད། ཕྱོགས་གཅྱིག་ནས་དེ་རྣམས་གཟུང་དུ་ཡྱོད་པ་

དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པས་ཡུལ་བེ་བག་པ་གཅྱིག་ཏུ་

འཇྱོག་ནུས་ཀང་ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྱོད་ན་དེ་རྣམས་

རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད་

པས་ཚད་མས་གཟུང་དུ་མེད་ཀང་ཡྱིད་ལ་འཆར་བ་ཙམ་

ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གྱིས་འགེལ་ནུས་པས་

བདེན་པ་ཡྱིན། དེས་ན་དེ་རྣམས་མཐྱོང་བ་ཡྱོད་པ་དང༌།

མཐྱོང་བ་མེད་པ་གང་ཡང་ཡྱིན་ཞེས་ཁྱོ་བྱོས་ཆྱོས་

བསན་པ་ཡྱིན།

༤༽ཕུང་པྱོའྱི་ཚོགས་པ་ནྱི།ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྱོག་ལ་ཤར་

བ་ཙམ་ཡྱིན་པས་རྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་སྱོགས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ཡྱིན་མྱོད་ཀྱིས། རང་གྱི་ངྱོས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

མེད། ཕྱོགས་གཅྱིག་ནས་དེ་རྣམས་གཟུང་དུ་ཡྱོད་པ་

དང༌། ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པས་ཡུལ་བེ་བག་པ་གཅྱིག་ཏུ་

འཇྱོག་ནུས་ཀང་ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྱོད་ན་དེ་རྣམས་

རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ངྱོ་བྱོས་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད་

པས་ཚད་མས་གཟུང་དུ་མེད་ཀང་ཡྱིད་ལ་འཆར་བ་ཙམ་

ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གྱིས་འགེལ་ནུས་པས་

བདེན་པ་ཡྱིན། དེས་ན་དེ་རྣམས་མཐྱོང་བ་ཡྱོད་པ་དང༌།

མཐྱོང་བ་མེད་པ་གང་ཡང་ཡྱིན་ཞེས་ཁྱོ་བྱོས་ཆྱོས་

བསན་པ་ཡྱིན།
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༥༽ ནང་གྱི་དབང་ཤེས་ཀྱིས་འཛིན་ཚུལ་ལས་རང་

དབང་དུ་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་པ་

ནྱི་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་ཡྱོངས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཡྱིན། སྤྱིར་

དབང་ཤེས་ཀྱིས་ཕྱི་རྱོལ་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ཁྱོ་ནའམ།

བརྒྱུད་ནས་དངྱོས་པྱོ་དྱོན་དམ་གནས་ཚུལ་ངྱོ་སྤྱོད་པར་

བེད་པས་ང་ཚོས་ཕྱི་མ་དེ་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་བྱོའྱི་ལམ་

ལས་ཁྱོ་ནར་རྱོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་

ཚོས་དངྱོས་པྱོ་དྱོན་དམ་པའྱི་སྱོར་འཆར་ཚུལ་དེ་ནམ་

ཡང་མཐར་ཐུག་པ་མྱིན་པར་ར་འཕྱོད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་

ལྟ་ཚུལ་དེ་དག་བཅྱོས་བསྒྱུར་གཏྱོང་རྒྱུར་རྒྱུན་དུ་ག་

སྒྱིག་བེད་དགྱོས། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་

ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་དངྱོས་པྱོ་དྱོན་དམ་པར་རྱོགས་པ་

བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞྱི་

ར་ལེགས་བཤད་ཡྱིན།

༥༽ སྤྱིར་བཏང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

ལུང་གྱི་བསན་བཅྱོས་ནང་ཐ་སྙད་པའྱི་ཚད་མ་དང་འབེལ་

བའྱི་འཆར་སྱོ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གསུངས་མྱོད་ཀང༌།

གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ཡྱོངས་རྫྱོགས་བདེན་པར་

མེད་པར་བྱོ་ལ་ཟུངས་དགྱོས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་

ཆྱོས་བསན་སབས་དེ་དག་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་པ་

ནྱི། ཆུའྱི་ཕ་རྱོལ་དུ་བསྐྱོད་ཕྱིར་གྲུ་གཟྱིངས་བེད་སྤྱོད་པ་

དང་མཚུངས། ནམ་ཞྱིག་ཆུའྱི་ཕ་རྱོལ་བརལ་ཟྱིན་པ་ན་

གྲུ་གཟྱིངས་དྱོར་དགྱོས་པ་བཞྱིན་དུ་རང་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་གྱོ་འཕང་བརེས་པ་ན་ལུང་གྱི་ཚོགས་དེ་དག་

སང་དགྱོས་པ་ཡྱིན།

༼གྱོང་གྱི་གསུང་དུམ་དེ་དག་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདྱོ་གང་གྱི་ནང་ཡྱོད་པ་དང༌།གསུང་ཇྱི་བཞྱིན་

པ་འདྱིར་འགྱོད་ཐུབ་མ་སྱོང་བས་དགྱོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།༽

༥༽འཇྩིག་རེན་ཁམས་དེ་དཀོན་མཆོག་གྩིས་ཤོ་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་ཞྩིག་མྩིན།

ཨ་ཡེནེ་ཌན་ནྱི་རེན་འབེལ་རྱིགས་པའྱི་ཤྱིང་རའྱི་སྱོལ་འབེད་ཡྱིན།ཁྱོང་གྱིས་

སར་ཆྱོས་ལུགས་ཐྱོག་ལྟ་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་བརྱོད་མྱོང༌།ཆྱོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་

ཚན་རྱིག་རྐང་པ་ནྱི་ཞ་བྱོ་ཡྱིན་པ་དང༌།ཡང་ཚན་རྱིག་དང་མ་འབེལ་བའྱི་ཆྱོས་ལུགས་

རྐང་པ་ནྱི་ཞར་བ་རེད་ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།ལྟ་ཚུལ་དེས་ཆྱོས་ཚན་བར་འགལ་ཟླ་ཆེས་

ཆེར་བཟྱོས་ཡྱོད་པ་དང༌།མཚམས་རེས་རྱོད་གཞྱིར་ཡང་གྱུར་ཡྱོད།ཡྱོངས་གགས་
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སུ་ཁྱོང་གྱི་གསུང་དུམ་དེ་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཕྱོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་བེད་བཞྱིན་

ཡྱོད།

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལྱོ་༢༠༠༨ཟླ་བ་༥ནང་ཁྱོང་གྱིས་༡༩༤༥ལྱོར་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་Eric

Gutkindལ་སྤྱིངས་པའྱི་འཕྱིན་ལན་ལྱོ་ངྱོ་༥༠རྱིང་གསང་ཉར་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་བཅུ་

ཅན་ཞྱིག་འཚོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་འགེམ་སྱོན་བས་ཡྱོད།སྤྱིར་ཁྱོང་ནྱི་རྱིའུ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་

ཡྱིན་མྱོད།འཕྱིན་ཡྱིག་དེའྱི་ནང་རྱིའུ་མྱི་རྱིགས་ནྱི་གཞན་ལས་ཁད་ཆྱོས་ལྷག་པྱོ་གང་

ཡང་མེད་ཅྱིང༌།དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་བཀྱོད་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཞེས་བྱིས་ཡྱོད།

ཁྱོང་གྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་དེའྱི་ནང་བརྱོད་དྱོན།

དཀྱོན་མཆྱོག་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་འགྱོ་བ་མྱི་ཉམ་ཆུང་སྱོབས་མེད་རྣམས་ཀྱི་

བརྱོད་ཚིག་དང༌།རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ལས་གཞན་གང་ཡང་མྱིན།ཡེ་ཤུ་སྱོན་པའྱི་གསུང་

རབ་ནྱི་གྱོང་དུ་བཀུར་འྱོས་པའྱི་དཔེ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་མྱོད། ད་དུང་བྱིས་པའྱི་ངང་

ཚུལ་ཅྱོལ་ཆུང་གྱི་གནའ་རབས་གཏམ་རྒྱུད་ལས་མྱི་འདའ།འགེལ་བ་ཟབ་ཕ་ཇྱི་ལྟར་

བས་རུང་ཁྱོ་བྱོའྱི་འདྱོད་ཚུལ་འདྱི་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏྱོང་མྱི་ཐུབ། ཁྱོ་བྱོ་ལ་མཚོན་ན།

རྱིའུ་ཆྱོས་ལུགས་ནྱི་གཞན་དང་འདྲ་བར་བྱིས་པའྱི་རྣམ་རྱོག་གྱི་རྱོལ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཁྱོ་

བྱོ་ནྱི་རྱིའུ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་ཤྱིང༌།དེ་དག་གྱི་སེམས་རྒྱུད་དང་འབེལ་

བ་ཉེ་བྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་མྱི་རྱིགས་དེ་གཞན་ལས་ཁད་ཆྱོས་ལྷག་པྱོ་དམྱིགས་བསལ་བ་

གང་ཡང་མེད། ཁྱོང་ཚོ་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་བཀྱོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་གང་

ཡང་མ་རེད་ཅེས་གསུངས།

ཡེ་ཤུ་སྱོན་པའྱི་ཡར་སྱོན་གྱི་དུས་རབས་དྲུག་པའྱི་དུས་ཏེ། བདག་ཅག་གྱི་
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སྱོན་པ་བྱོན་པའྱི་སབས་སུ་ཕྱི་ནང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་རྱོད་ལན་

དང༌།བྱོ་རྒྱ་ཡངས་པྱོའྱི་འགན་རྱོད་བས་ཡྱོད།སབས་དེའྱི་མྱི་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

དག་པའྱི་ཆྱོས་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་དང༌།སྱོམ་ཉམས་ལེན་བ་རྒྱུར་རང་གཤྱིས་སུ་ཡྱོད་པས་

དྱོན་གཉེར་ངང་གྱིས་སླེབས་ཡྱོད།དེ་ནྱི་བསལ་པ་ཡ་ཐྱོག་བཟང་པྱོའྱི་དུས་ཡྱིན།ཕྱིས་

སུ་འགྱོ་བ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གཤྱིས་རྒྱུད་འགྱིབ་ནས་རང་གྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆྱོས་ལུགས་ལ་

སྐྱོན་མཐྱོང་བཞྱིན་དུ་སྐྱོན་སྐྱོན་དུ་ངྱོས་ལེན་བ་རྒྱུ་ལྟ་ཞྱོག་སྐྱོན་ཐེར་འདྱོན་བ་མྱི་དག་

ལ་ཞེ་ལྱོག་པར་བས།དཔེར་ན།ཡེ་ཤུ་དང༌།ཁ་ཆེ་ཆྱོས་ལུགས་ལྟ་བུ་མཚོན་ན།རང་

གྱི་སྱོན་པའྱི་གསུང་ལ་དཔྱད་པ་བ་མྱི་ཆྱོག་པ་མ་ཟད།ཡྱིད་གཉྱིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

བཀའ་བཞྱིན་ཉམས་ལེན་བ་དགྱོས།སྐེས་བུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཆྱོས་ལུགས་དེ་དག་ལ་

ཐེ་ཚོམ་དབང་གྱིས་དཔྱད་པ་བེད་ཚེ་དེ་དག་ནྱི་ཆྱོས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བ་བ་དང༌།

ཉེས་པ་ཚབས་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་བ་ཡྱིན།དེང་གྱི་དུས་སུ་ཆྱོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པའྱི་རྱོད་ལན་བ་རྒྱུར་ལྟ་ཞྱོགཐ་ན་ཆྱོས་ལུགས་གང་ཞྱིག་ལ་སྐྱོན་ཕན་བུ་

ཐེར་འདྱོན་བས་པ་ཙམ་གྱིས་ནང་འཁྲུག་དང༌།ནང་དམེ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པ་ནྱི་ད་

ལྟ་སྙྱིགས་མ་ལྔ་བདྱོ་བའྱི་དུས་ཀྱི་མྱིའྱི་སྤྱོད་ཚུལ་ཡྱིན།ཆྱོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་གྱི་བགྱོ་

གེང་ཚོགས་འདུ་ཡང་སེ་སྱོང་བཞྱིན་ཡྱོད་ཀང་དེ་དག་ནྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་དྱོན་

དམ་པར་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐྱོག་འཐད་དང་མྱི་འཐད་ཀྱི་བགྱོ་གེང་གནང་རྒྱུའྱི་གདེང་

སྱོབས་གང་ཡང་མེད།དེ་དག་ནྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བསགས་བརྱོད་དང༌།རང་

བསྱོད་བེད་པ་ཙམ་ཡྱིན།དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་ནང་གྱི་རྱོལ་ཕྱི་རྱོལ་གཉྱིས་སུ་

ཕེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་རྱོད་པ་བ་ཡུལ་ནྱི་ཚན་རྱིག་ཁྱོ་ན་ཡྱིན་པས་ང་ཚོས་གྱོ་
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སབས་དམ་འཛིན་བ་དགྱོས།

ཚན་རྱིག་འཕྲུལ་གསར་གྱི་ཡྱོ་ལང་གྱི་སབས་འདྱིར་ནང་པ་བ་རྣམས་ཀྱི་

འཇྱིང་པ་འགེང་ནས་སྱོབས་པ་ཆེན་པྱོས་བསྐར་ཟླྱོས་བེད་བཞྱིན་པ་ནྱི།དངྱོས་ཁམས་

རྱིག་པ་བ་སླྱོབ་དཔྱོན་ཆེན་མྱོ་ཨ་ཡེནེ་ཌན་གྱིས་ནང་ཆྱོས་ལ་བསགས་བརྱོད་བས་

པའྱི་བརྱོད་ཚིག་དེ་ཡྱིན།ཁྱོང་གྱིས།མ་འྱོངས་པར་མངྱོན་སུམ་ཚད་གྲུབ་ཀྱི་འཇྱིག་

རེན་དང་མཐུན་པའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཤྱིག་འབྱུང་རྒྱུར་རེ་བ་ཡྱོད་པ་ནྱི་ནང་ཆྱོས་ལ་ལྡན་

པ་ཡྱིན།དེས་བདེ་སྡུག་བེད་པ་པྱོ་དཀྱོན་མཆྱོག་ཁས་མྱི་ལེན་ཞྱིང༌། དཀྱོན་མཆྱོག་

དང་དེའྱི་ལུགས་ལ་གཙོ་བྱོར་མྱི་འཛིན། དེ་ནྱི་ཆྱོས་ཐམས་ཅད་སེང་གྱི་དངྱོས་ཡྱོད་

ཉམས་མྱོང་ལ་གཞྱི་བཅྱོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཚན་རྱིག་དང་གྱོམས་པ་མཉམ་

སྱོས་ཀྱི་གདྱོང་ལེན་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱོད་ཚེ་དེ་ནྱི་ནང་ཆྱོས་ཉྱིད་ཡྱིན།ཞེས་

གསུངས།

དེང་དུས་ནང་ཆྱོས་དང་ཚན་རྱིག་སྱོར་ལས་བརམས་པའྱི་དཔེ་དེབ་འགའ་

ཞྱིག་ཡྱོད་པ་དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་གྱོང་གྱི་གསུང་དུམ་དེ་ཙམ་ལུང་འདྲེན་གཙོ་བྱོ་བཟུང་

ནས་ནང་ཆྱོས་དེ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་རེད་ཅེས་འུད་སྒྱོག་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། དེ་

ཙམ་གྱིས་ནང་ཆྱོས་དེ་ཁད་འཕགས་ཡྱིན་པར་འགེལ་མྱི་ཐུབ་སྙམ།ཨ་ཡེནེ་ཌན་གྱི་

སྤྱིར་སྣྱོད་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཆགས་རབས་དང༌། ཆྱོས་ལུགས་སྱོར་འདྱོད་ཚུལ་

དང༌།དམྱིགས་བསལ་དུ་ཊར་ཝྱིན་གྱི་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་འཕེལ་འགྱུར་རྱིག་པ་

དང༌། བྱོ་རྱིག་གྱི་རྣམ་བཞག་ཧྱིལ་པྱོ་ཤེས་པར་བས་ནས་ནང་ཆྱོས་དེ་གཞན་ལས་

ཐུན་མྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་འགེལ་ཐུབ་ན་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།དེས་ན་ཨ་ཡེནེ་
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ཌན་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་ཆྱོས་ལུགས་སྱོར་ལས་བརམས་པའྱི་རྱོམ་ཐུང་གཉྱིས་དགྱོད་

རྒྱུ་ཡྱིན།

ཀ༽ ཚན་རྩིག་དང༌། ཆོས་ལུགས། 

དུས་རབས་སྱོན་མ་དང༌། དེའྱི་ཡར་སྱོན་སབས་ལ་ཤེས་ཡྱོན་དང༌། ཆྱོས་

ལུགས་ཡྱིད་ཆེས་བར་བསྡུམ་ཐབས་མེད་པའྱི་རྱོད་རྱོག་ཅྱིག་བྱུང་ཡྱོད་པར་འདྱོད།

ནང་གྱི་ཤེས་རྱིག་ཚད་འཐྱོན་པྱོར་སྱོན་པའྱི་ཁྱོད་ན་དར་ཁབ་ཆེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་

གཅྱིག་ནྱི་ཡྱིད་ཆེས་དད་པ་ཡྱི་ཚབ་ཏུ་ཤེས་ཡྱོན་འཇྱོག་པའྱི་དུས་ལ་བབ་ཡྱོད་པ་དང༌།

ཤེས་ཡྱོན་ལ་མ་བརེན་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་རྐང་པ་ནྱི་རྱོངས་དད་ཡྱིན་པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་

དགག་དགྱོས་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།ལྟ་ཚུལ་འདྱི་གཞྱིར་བས་ན་ཤེས་ཡྱོན་གྱི་བེད་ལས་

གཙོ་བྱོ་ནྱི་ནང་གྱི་བསམ་བྱོ་དང་ཤེས་རྱོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྱོ་འབེད་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་

ཞྱིང༌། མྱི་མང་གྱི་ཤེས་ཡྱོན་སྦྱོང་ཡུལ་སླྱོབ་གྲྭ་དེ་དག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་མཐའ་

གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་ཐབས་བ་དགྱོས་པ་འདྱི་ཡྱིན།

ཅྱི་སེ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ལངས་ཕྱོགས་འདྱི་ཧ་ཅང་གེན་

པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་མཐྱོང་སྱིད། བསམ་ཤེས་ཅན་སུ་ཡྱིན་རུང་བསམ་ཚུལ་ལངས་

ཕྱོགས་འདྱི་ལ་གྱོ་བུར་དུ་ཕྱོགས་ལྷུང་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་མཐྱོང་མྱོད།འདྱི་ནྱི་རང་སེམས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་རྱོག་བལ་དེ་གསལ་སྱོན་བེད་འདྱོད་ནས་རང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་རྱོམ་དེ་

གསྱོང་པྱོར་བརྱོད་པ་ཡྱིན།

ལྡྱོག་མེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཞེས་པ་དེ་རང་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང༌།ཡུལ་མངྱོན་སུམ་

དུ་རྱོགས་པའྱི་བྱོ་ཞྱིག་གྱི་གཞྱིར་བས་ནས་སྐེ་དགྱོས་པ་ནྱི་དངྱོས་འབེལ་ཡྱིན།རྱིགས་
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པ་སྨྲ་བའྱི་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱིས་གནད་དྱོན་དེ་ངེས་པར་དུ་ངྱོ་ལྱོག་མེད་པར་ཁས་ལེན་

དགྱོས་པ་ཡྱིན།འདྱོད་ཚུལ་དེ་དག་གྱི་ཞན་ཆ་ནྱི།ང་ཚོའྱི་སྤྱོད་ལམ་དང༌།ཡྱིན་ལུགས་

ཁ་ཚོན་གཅྱོད་པའྱི་སབས་སུ་དགྱོས་མཁྱོ་ཆེ་བའྱི་དམ་བཅའ་དེ་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐབས་

ལམ་ཁྱོ་ན་ལས་རེད་མྱི་ཐུབ་ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།

ཚན་རྱིག་ཐབས་ལམ་གྱིས་ང་ཚོར་བསླབ་ཐུབ་པ་ནྱི།དངྱོས་ཡྱོད་བདེན་པའྱི་

ཆྱོས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟྱོས་པ་དང༌།རག་ལས་པ་དེ་ལས་བརལ་བ་གང་ཡང་མེད།དེ་

ལྟ་བུའྱི་དྲང་བདེན་གྱི་ཤེས་ཡྱོན་ནྱི་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་ནུས་པ་འདང་ངེས་ཡྱོད་པ་དག་གྱིས་

མངྱོན་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཡྱིན།དེའྱི་ཐྱོག་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་ཧུར་བརྱོན་དང་གྲུབ་འབས་ལ་

ཁྱོ་བྱོས་མཐྱོང་ཆུང་གཏྱོང་གྱིན་འདུག་སྙམ་པའྱི་དྱོགས་པ་སྐེ་མྱི་སྱིད།འྱོན་ཀང་མངྱོན་

གྱུར་གྱི་ཤེས་ཡྱོན་དེས་ངེས་པར་བསྒྲུབ་དགྱོས་པའྱི་ལྱོག་གྱུར་གྱི་ཆྱོས་ལ་ཐད་ཀར་

སྱོ་འབེད་བེད་མྱི་ཐུབ་པ་ནྱི་གསལ་པྱོ་ཡྱིན།

ང་ཚོར་ཡུལ་མངྱོན་གྱུར་གྱི་སྱོར་ལ་ཤེས་ཡྱོན་ཆ་ཚང་བ་དང་ཁ་གསལ་བ་སྐེ་

ཐུབ་ཀང༌། འགྱོ་བ་མྱིའྱི་ལྱོག་གྱུར་གྱི་དྱོན་དུ་གཉེར་བ་གང་ཡྱིན་རེས་སུ་དཔྱོག་མྱི་

ཐུབ།རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་ཤེས་ཡྱོན་གྱིས་ང་ཚོར་དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་སྒྲུབ་

ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ནུས་ལྡན་ཞྱིག་འབྱིན་མྱོད། ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་

དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཉྱིད་དང་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་འདུན་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཞྱིག་ལས་འབྱུང་

དགྱོས་པ་ཡྱིན།དམྱིགས་ཡུལ་དེ་དང་དེ་འབེལ་གྱི་ཁད་ཆྱོས་དེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པ་ན་ད་

གཟྱོད་ང་ཚོ་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་སེང་གནས་པ་དང༌།ང་ཚོའྱི་བ་བཞག་དེ་དྱོན་སྙྱིང་ལྡན་

པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་རྱོད་པ་རྒྱག་པ་ནྱི་དགྱོས་པ་དེ་ཙམ་མེད།
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དྲང་བདེན་གྱི་ཤེས་ཡྱོན་དེ་ནྱི་ངྱོ་མཚར་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།འྱོན་ཀང་དེས་མཐར་

ཐུག་གྱི་ལམ་སྱོན་པ་པྱོའྱི་བ་བ་བ་རྒྱུར་ནུས་པ་འདང་ངེས་མེད། དེས་མཐར་ཐུག་

དམྱིགས་ཡུལ་དྱོན་གཉེར་གྱི་རྱིན་ཐང་དང༌།བསྒྲུབ་བ་དེ་བདེན་པ་ཁུངས་སྐེལ་བེད་

མྱི་ཐུབ།དེས་ན་ང་ཚོ་འཚོ་གནས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྱོར་ལ་རྒྱུ་མཚན་རྐང་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་

ལ་བརེན་པ་འདྱི་ལ་ཚད་ཅྱིག་ཡྱོད་པར་རྱོགས་པ་ཡྱིན།

ཡྱིན་ན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔྱད་པའྱི་རྱིགས་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བ་དམྱིགས་

ཡུལ་དང་དེར་ཡང་དག་པའྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བ་བཞག་ཁྱོད་དགྱོས་འཁྱོ་མེད་སྙམ་དུ་

འཛིན་མྱི་རུང༌།སྐེས་བུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་བསྒྲུབ་བ་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་

དུ་ཐབས་ལམ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་དགྱོས་འཁྱོ་ཡྱོད་པར་རྱོགས་པ་ན་སྒྲུབ་བེད་དེ་ཉྱིད་

བསྒྲུབ་བ་རུ་གྱུར་པ་ཡྱིན།རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔྱད་པའྱི་རྱིགས་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་

བ་མཐར་ཐུག་དང༌།སྒྲུབ་བེད་བར་གྱི་ཕན་ཚུན་རག་ལས་ཀྱི་འབེལ་བ་ཇེ་གསལ་དུ་

བཟྱོ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཡྱིད་ལ་བསམ་པ་རྐང་པས་ར་བའམ་མཐར་ཐུག་གྱི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གྱོ་

ཤེས་སྐེས་མྱི་ཐུབ།

ར་བའྱི་བསྒྲུབ་བ་དང་དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་དག་མངྱོན་པར་གསལ་བ་དང༌།སྐེ་བྱོ་བེ་

བག་པའྱི་མྱི་ཚེ་ནང་དེ་མྱུར་དུ་མངྱོན་དུ་གྱུར་བ་ནྱི་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་འགན་འཁྱིའྱི་བ་

བཞག་གལ་ཆེ་ཤྱོས་དེ་ཡྱིན་པར་སྙམ།གལ་སྱིད་ར་བའྱི་བསྒྲུབ་བ་མཐར་ཐུག་མངྱོན་

དུ་བེད་པའྱི་ནུས་པ་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྲྱིས་ཚེ།ཁེད་ཀྱིས་ལན་

གཅྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ནྱི།དབང་ནུས་ཅན་དེ་དག་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྱོབས་དང་ལྡན་པ་མ་

ཟད་དག་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ཡྱོད་ཅྱིང༌།དྱོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སྐེ་བྱོ་བེ་བག་
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པ་རྣམས་ཀྱི་མངྱོན་འདྱོད་དང༌།བ་སྤྱོད།རྣམ་དཔྱྱོད་ལ་སངས་འཛིན་བས་ཏེ་གནས་

ཡྱོད། དེ་དག་ནྱི་སྱོག་ལྡན་ཞྱིག་གྱི་ངྱོ་བྱོར་གནས་ཀང་དེ་དག་གནས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་

བཙལ་བའྱི་དགྱོས་པ་གང་ཡང་མེད།དེ་དག་གྱིང་འདྱིར་ཇྱི་ལྟར་མངྱོན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་

སྐེས་བུ་གང་ཞྱིག་གྱི་མྱིག་ཤེས་ལ་སྣང་བའྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པར་སར་ལྷའྱི་ལུང་

གྱིས་བསན་པའྱི་ཆེས་མཐུ་ནུས་ཀྱི་ཁད་ཆྱོས་ཤྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན།ཁེད་ཀྱིས་དེ་

དག་བདེན་པ་ཁུངས་སྐེལ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་བ་མྱི་རུང་ཡང༌། དེ་དག་གྱི་རང་

བཞྱིན་གང་ཡྱིན་ཡྱིད་ལ་གསལ་པྱོར་དྲན་དགྱོས་པ་ཡྱིན།

ང་ཚོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་མངྱོན་འདྱོད་དང༌། དེ་བསྒྲུབ་ཐབས་སྱོར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

རྣམ་བཞག་ཚད་མཐྱོ་ཤྱོས་ནྱི།རྱིའུ་དང༌།ཡེ་ཤུའྱི་ཆྱོས་ལུགས་ནང་དུ་བསན་ཡྱོད།

བསྒྲུབ་བ་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཚད་ཧ་ཅང་མཐྱོ་བ་དང༌།གཞན་ཡང་ང་ཚོའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་

ནུས་ཤུགས་དམན་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དམྱིགས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལས་སླེབས་ཐུབ་

མེད་མྱོད།དེས་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་དང༌།དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་དེ་བསྒྲུབ་རུང་

གྱི་རང་གཞྱི་སྐྲུན་པར་བེད།གལ་སྱིད་ཁེད་ཀྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་དེ་ཆྱོས་

ལུགས་ཀྱི་གནས་སངས་ལས་བརལ་ནས་སྤྱིར་འགྱོ་བ་མྱི་དཀྱུས་མའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཁྱོ་ནའྱི་

ཕྱོགས་ནས་བལྟས་ཚེ་དེ་ནྱི་འགྱོ་བ་མྱི་བེ་བག་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཡྱོད་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་

ཤྱིག་ཏུ་མཐྱོང་སྱིད།དེའྱི་རྐེན་པས་ཁྱོང་གྱི་ནུས་ཤུགས་དེ་འགྱོ་བ་མྱི་ཡྱོངས་རྫྱོགས་

ལ་ཕན་བདེའྱི་བ་བཞག་གྱི་ཆེད་དུ་དགའ་སྤྱོའྱི་ངང་རང་མྱོས་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏྱོང་

སྱིད་པ་ཡྱིན།

ཆྱོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་འདྱིའྱི་ལུགས་ལྟར་ན་འགྱོ་བ་མྱི་བེ་བག་ཉམས་ལེན་





 63  

པ་ཁྱོ་ན་གཏན་བདེ་མངའ་བའྱི་ལྷའྱི་གྱོ་འཕང་མངྱོན་དུ་བ་ནུས་པ་ཡྱིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་

དང་མྱི་རྱིགས་ལ་དེ་ལྟར་འྱོང་བའྱི་གནས་མེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཆྱོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་

བཤད་པ་ལྟར་དུ་ཕ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་བུ་ཕྲུག་མ་ཡྱིན་ནམ། དངྱོས་འབེལ་བས་ན་

དཀྱོན་མཆྱོག་གྱི་རྒྱུད་ལ་འགྱོ་བ་མྱི་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ལྷའྱི་དག་ཞྱིང་ལ་འགྱོད་པའྱི་

བསམ་པ་མེད།དག་པའྱི་སྐུར་འགྱུར་རུང་གྱི་རྣམ་ཤེས་ནྱི་འགྱོ་བ་མྱི་བེ་བག་པ་ཁྱོ་ན་

ལ་བྱིན་ཡྱོད་པས་དེའྱི་སབས་བབ་ཀྱི་ལས་དབང་ཆེ་ཤྱོས་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་བདེའྱི་

ཞབས་འདེགས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱིས་དབང་འྱོག་ཏུ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་མྱིན།ཡང་ན། མཚམས་

རེར་ཕྱོགས་གཞན་ནས་རང་ཉྱིད་ལ་ཉེས་པ་འགེལ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ཁེད་ཀྱིས་དེའྱི་རྣམ་པ་ལས་ལྡྱོག་སེ་ནང་དྱོན་ལ་བལྟས་ཚེ་འདྱི་དག་ནྱི་གཞྱི་

རའྱི་དམངས་གཙོའྱི་གནས་སངས་སྱོན་པའྱི་རྱོད་བེད་ཅྱིག་ཏུ་གཟུང་ཆྱོག ང་ཚོའྱི་

བསམ་ཚུལ་ལྟར་བས་ན་དྱོན་དམ་པའྱི་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་པ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་བཞྱིན་དུ་ཁྱོང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མྱོས་གུས་དང༌།དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནུས་པ་

ཉུང་ངུ་ཡྱིན།

ཁ༽ ཆོས་ལུགས་དང་ཚན་རྩིག མཐུན་ཐབས་མེད་པའྩི་རང་བཞྩིན་ཡྩིན་ནམ།

ཆྱོས་ལུགས་དང་ཚན་རྱིག་བར་ལ་དྱོན་དམ་པར་གནྱོན་མྱི་ཐུབ་པའྱི་འགལ་

ཟླ་ཡྱོད་དམ།ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་གྱོ་ས་རུ་ཚན་རྱིག་འཇྱོག་ཐུབ་བམ།དྲྱི་བ་འདྱི་དག་གྱི་

ལན་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྐེན་གྱིས་རྱོད་རྱོག་མྱི་ཉུང་བ་དང༌།མཚམས་རེར་འཐབ་འཛིང་

ངར་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་བསླངས་ཡྱོད་ཅྱིང་དེ་ཡང་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་རྱིང་བྱུང་ཡྱོད། ཁྱོ་བྱོའྱི་

བསམ་པར་ཕྱོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ཕྱོགས་རྱིས་མེད་པའྱི་བསམ་མནྱོ་བཏང་ནས་ཆ་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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འཇྱོག་བས་པ་དེས་ཀང་ད་དུང་དགག་ལན་ཞྱིག་སླྱོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དྱོགས་མེད་ཀྱི་

གནས་ཡྱིན།འྱོན་ཀང་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཁྱོད་འགྱོག་རྐེན་ཆེ་ཤྱོས་

ནྱི་འགྱོ་བ་མྱི་མང་ཆེ་བས་ཚན་རྱིག་གྱི་གྱོ་དྱོན་ལ་ཐུན་མྱོང་དུ་ཁས་ལེན་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན་ཀང་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་གྱོ་དྱོན་ལ་མྱི་མཐུན་པ་མངྱོན་གསལ་ལྡན་པ་དེ་

ཡྱིན།

ང་ཚོའྱི་དགྱོས་མཁྱོའྱི་ཆེད་ཚན་རྱིག་གྱི་ངྱོ་བྱོ་ཞྱིག་བྱིས་ན་འདྱི་ལྟར།དེ་ནྱི་རྒྱུ་

མཚན་དང་གྱོ་རྱིམ་ཅན་གྱི་བསམ་ཞྱིབ་བ་ཚུལ་ཏེ། ང་ཚོའྱི་དབང་ཤེས་ཀྱིས་མྱོང་

རྱོགས་བྱུང་བའྱི་ཡུལ་གྱི་བར་ལ་སྒྱིག་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་འབེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བར་འཚོལ་

ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།ཚན་རྱིག་གྱིས་དངྱོས་སུ་ཤེས་བ་ཡྱོན་ཏན་སྦྱོང་ཚན་ཞྱིག་བསྐྲུན་

ཀང་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བ་གང་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཏན་ལ་ཕབ་ཡྱོད་ཚེ།

ཚན་རྱིག་གྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་སྱོན་པར་བེད།བསྒྲུབ་བའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་གསར་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང༌།དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་རྱིན་ཐང་གེང་བའྱི་བ་སྤྱོད་

ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཁབ་ཁྱོངས་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།སྤྱིར་ཚན་རྱིག་ནྱི་རྒྱུ་

འབས་རེན་འབེལ་གྱི་འབེལ་བར་གཙོ་བྱོར་ཡྱིད་ལ་བེད་པས་བསྒྲུབ་བའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་དང་དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་རྱིན་ཐང་ལ་འཇུག་པ་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་མཚམས་

ཀྱི་མཐའ་སྱོམ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཏུ་སླེབས་སྱིད་ཀང༌།བསྒྲུབ་བ་དང་དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་ཀྱི་

གཞྱི་ར་ངྱོ་བྱོ་འཇྱོག་ཚུལ་ནྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡྱིན།

ཕྱོགས་གཞན་ཏེ་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་བསམས་པ་ན་ཡྱོངས་གགས་སུ་ངྱོས་

འཛིན་བེད་ཚུལ་ནྱི།དེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བ་དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་དང་དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་རྱིན་
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ཐང༌།དེ་བཞྱིན་དུ་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་བསམ་བྱོ་དང་བ་སྤྱོད་གང་ཞྱིག་གྱི་གཞྱི་ར་འདུ་ཤེས་

དྲག་པྱོ་དག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཡྱོད། དེ་ཡང་བ་སྤྱོད་དེ་དག་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་རྒྱུད་པ་

རྒྱུན་མཐུད་པས་སྱོན་ཚུད་ནས་བཀྱོད་སྒྱིག་བེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགྱོས། ཆྱོས་

ལུགས་ནྱི་སྤྱིར་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་འབེལ་བ་

ཆགས་པར་མ་ཟད་སྐེ་བྱོ་བེ་བག་པ་དང༌།སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་

བཟྱོ་རྒྱུ།དེ་བཞྱིན་དུ་འགྱོ་བ་མྱི་ཕན་ཚུན་བར་གྱི་མཐུན་ལམ་མཛའ་འབེལ་བཅས་ལ་

འབེལ་བ་ཆགས་ཡྱོད།ཡང་དག་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་འདྱི་དག་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་འགྱོ་བ་མྱིའྱི་

ཀུན་སྤྱོད་གྱོམས་གཤྱིས་དང་ཤྱིན་ཏུ་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་སླྱོབ་སྦྱོང་ལམ་ལུགས་

དང་མཉམ་བསེ་བ་རྒྱུ་དང༌།དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་ལ་ལས་སླ་བྱོའྱི་ངང་འཇགས་ཐུབ་པའྱི་

གསུང་དུམ་དང༌།གཏམ་གེང༌།༼རྱོགས་བརྱོད་དང་ལྷ་སྒྲུང༌།༽ཁག་འགེམ་སེལ་བ་རྒྱུར་

ཐབས་ཤེས་བསེན་ཡྱོད།

ཆྱོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་གྱི་ལྷ་སྒྲུང་ངམ།ཡ་མཚན་གྱི་མཚོན་རགས་དེ་ལྟ་བུ་

ནྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྷན་དུ་རྱོད་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ཡྱིན།ཚན་རྱིག་གྱི་བརག་དཔྱད་བ་

ཡུལ་བརྱོད་གཞྱི་ཁག་ལ་ཆྱོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གེགས་བམ་ལས་ཡར་ལན་གྱི་རྣམ་པ་ལྡྱོག་

ཏུ་མེད་པའམ་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་གཏམ་བཤད་བས་པ་ན་རྱོད་གཞྱིར་སླེབས་པ་ཡྱིན།

སྤྱིར་ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྱོག་འཆར་གྱི་རྣམ་བཞག་དེ་

ངེས་པར་དུ་དགྱོས་མཁྱོ་ཆེ་བ་མྱིན། དེའྱི་ཕྱིར་རྱོད་གཞྱི་དེ་ལྟ་བུ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་

རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱི་ཆྱོས་ལུགས་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་ནྱི་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེ།



༄༅།།སྐེ་ལྡན་གྱི་རྱོམ་གཞྱི་ཕ་ཕུང་དང༌།རྱིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན།རྱིགས་

རྒྱུན་ཕ་རྫས།

Cells, Genes & Chromosomes

༡༽ ཚེ་སོག་གྩི་འབྱུང་ཁུངས།

མྱིའྱི་འགྱོ་བ་མ་ཆགས་གྱོང་གདྱོད་མའྱི་དུས་ཀྱི་འཛམ་གྱིང་ལ་འགྱུར་བ་

འཁྲུག་པྱོ་རྱིམ་པ་མང་པྱོ་བྱུང༌།ལྱོ་ས་ཡ་༤༦༠༠ཡྱི་ས་རྱོལ་དུ་ཉྱི་མའྱི་མཐའ་སྱོར་དུ་

གནས་པའྱི་ཐལ་བ་དང༌།རླངས་རྡུལ་གྱི་རླུང་འཚུབ་དག་ཇེ་འཁེགས་སུ་ཕྱིན་ཏེ་སའྱི་

གྱོ་ལ་འདྱི་གྲུབ་པར་བཤད། གདྱོད་མའྱི་རྒྱུ་སར་གྱི་རླུང་ཁམས་རྱིམ་པ་ནྱི་དེ་ཚེ་ཚ་

དྲྱོད་ཀྱིས་བཞུར་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་རླངས་རྫས་དག་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་

ཡྱིན། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་དྲྱོད་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་པ་ན་རླུང་ཁམས་རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་

རླངས་ཆུའྱི་རྫས་འདྱི་དག་དྲག་ཆར་གྱི་རྣམ་པར་ས་སེང་དུ་ལྷུང་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆགས་

པ་ཡྱིན།བརླན་གཤེར་གྱི་ཆུ་འདྱི་དག་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ཤྱིན་ཏུ་འབྱུང་དཀའ་བའྱི་

ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ན་སྱོག་ཆགས་ཀང་འབྱུང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ཨུ་རུ་སུའྱི་སྐེ་ལྡན་རྫས་སྦྱོར་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཨེ་ལྱི་

ཛཎར་ཨྱི་ཝ་ནྱོ་ཝྱིཆ་ཨྱོ་པ་རྱིན་Alexander IvanovichOparinགྱིས་གནས་སངས་
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འདྱིའྱི་འྱོག་ན་སྱོག་ཆགས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་གྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐབས་བས།ཁྱོའྱི་

འདྱོད་ཚུལ་ལྟར་ན། ས་མྱོའྱི་རླུང་ཁམས་ནང་གྱི་སྱོག་ལྡན་གྱི་གྲུབ་ཆ་རྫས་དེ་དག་

གྱིས་སྱོག་ལྡན་གྱི་འདུས་རྫས་འགྲུབ་པའྱི་ཆེད་ཕན་ནུས་ཐྱོན་པའྱི་བ་བ་བས་ཡྱོད།སྐེ་

ལྡན་གྱི་གྲུབ་རྫས་འདྱི་དག་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུས་ཡུན་མང་པྱོའྱི་རྱིང་བསགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་སྱོག་འཚོ་རེན་གྱི་ཁུ་བ་གྲུབ་པར་བཤད། ཐ་མ་གྲུབ་རྫས་ཕན་ཚུན་

བསེབས་པ་ན་མཐུད་མཚམས་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་ཨ་ལྱོང་ཅན་བརླན་དང་འདྲ་བའྱི་ཐྱིག་

ལེའྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏྱོ།དེ་ལྟ་བུའྱི་མཐུད་མཚམས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སྱོང་ཆ་དག་ཕྱི་རྱོལ་

ལས་ལྱོགས་སུ་གནས་པར་བེད། དུས་ཡུན་གཅྱིག་གྱི་མཚམས་སུ་གྲུབ་རྫས་འདྱི་

དག་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གྱོང་བུ་ཆེ་རུ་དང་ས་བརན་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་སྱོག་

ལྡན་གྱི་གཞྱི་རའྱི་དགྱོས་ངེས་ཁད་ཆྱོས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏྱོ། དེ་ནས་སྐེ་ལྡན་

གཟུགས་ཀྱི་རྱོམ་གཞྱི་བེད་པའྱི་ར་སྦུབས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ཐྱོག་མར་གྲུབ།

ཕ་ཕུང་འདྱི་དག་འགའ་ཤས་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལས་ཕ་ཕུང་དུ་མ་འདུས་པའྱི་གྱོང་བུ་

གྲུབ།དེ་ནས་གྱོང་བུ་དེ་དག་མཐར་ཕ་ཕུང་དུ་མ་དང་ལྡན་པའྱི་སྱོག་ལྡན་ཐྱོག་མར་གྲུབ་

པ་དང༌།དེ་ལས་འགྱོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་རྒྱུད་མཆེད་པ་ཡྱིན།

རྩ་བའི་ཕྲ་ཕུང་གིས་དབུགས་གཏོང་ལེན་གི་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་བཟུང་ནས་

འགུལ་སྐོད་ཀི་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་མཐུད་པར་བེད། དེ་དག་ལ་

བརེན་ནས་སོག་ལྡན་འགྲུབ་ནུས་ཅན་གི་ཕྲ་ཕུང་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན།



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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༢༽ སོག་འཚོ་བའྩི་གྲུབ་རྫས།

སྐེ་དངྱོས་ནྱི་སྱོག་དང་ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་རྫས་དག་འདུས་པ་ལས་

གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།སྱོག་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་རྫས་ནྱི་ཆུ་ལྟ་བུ་སེ་སྱོག་ལྡན་གྱི་ཁྱོངས་

སུ་མྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱོག་དང་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་རྫས་ནྱི་སྱོག་ལྡན་གྱི་སྐེ་དངྱོས་ཁྱོ་ནར་

ཡྱོད།སྱོག་ལྡན་གྱི་གྲུབ་རྫས་དཔེར་ན་མངར་བཅུད་རྫས་Carbohydratesདང༌།ཚིལ་

ཞག་རྫས་Lipidsསྤྱི་དཀར་རྫས་Proteinསྐྱུར་རྫས་སྙྱིང་པྱོ་Nucleic acidབཅས་ནྱི་

ཁམས་བཞྱི་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།དེ་དག་ནྱི་ནག་རྫས་དང༌།སྱོག་འཛིན་རླུང༌།

ཡང་རླུང༌།ཟེ་རླངས་གྱི་ཁམས་བཅས་རེད།

དང་པྱོ་མངར་བཅུད་རྫས་སམ།བེ་མ་ཀ་ར་ནྱི་མྱོ་ནྱོ་སཱེཀྲཡྱིཌྱི་Monosachrides

ཞེས་པའྱི་བེ་མ་ཀ་ར་ཕེ་མའྱི་གཞྱི་རའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་གམ་དུ་མ་འདུས་པའྱི་གྱོང་བུའྱི་

འདུས་རྫས་ཤྱིག་ཡྱིན།གཞྱི་རའྱི་སེ་ཚན་འདྱི་དག་མཉམ་དུ་མཐུད་པ་ལ་བརེན་ནས་

གྱོང་བུའྱི་མངར་བཅུད་རྫས་འདྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན།མངར་བཅུད་རྫས་འདྱིས་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ར་

ཕུང་ལ་མེའྱི་བུད་ཤྱིང་རྫས་ལྟ་བུའྱི་བེད་ལས་གལ་ཆེན་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན། ལུས་ཕུང་

གྱིས་ཚིལ་ཞག་རྫས་བཞྱིན་དུ་མངར་བཅུད་འདྱི་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པྱོ་གསྱོག་སྒྲུབ་བས་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་ཚིལ་ཞག་རྫས་ནྱི་ཆུ་ནང་བཞུ་ཡལ་བེད་མྱི་ནུས་པའྱི་འདུས་རྫས་

ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།རྫས་འདྱི་དག་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ར་ཕུང་སྐྱི་མྱོའྱི་ཆ་ཤས་སུ་གནས་

པར་མ་ཟད་ལུས་ཀྱི་ར་ཕུང་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བྱོ་ཡང་ཡྱིན།འདྱི་

ནྱི་མངར་བཅུད་རྫས་ལས་དུས་ཡུན་རྱིང་བ་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན།
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གསུམ་པ་སྤྱི་དཀར་རྫས་ནྱི་ཨེ་མྱི་ནྱོའུ་སྐྱུར་རྫས་Amino acidཀྱི་གཞྱི་ར་སེ་

ཚན་གྱི་རྱིགས་དང་ལྡན་པའྱི་སྐེ་ལྡན་གྱི་འདུས་རྫས་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། ར་ཕུང་གྱི་

འདུས་རྫས་ཧ་ཅང་མང་བའྱི་སྤྱི་དཀར་རྫས་འདྱིས་སྐེ་དངྱོས་ཀྱི་བ་རྱིམ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་

ནང་དུ་ལྡེ་མྱིག་ལྟ་བུའྱི་བ་བ་གལ་ཆེན་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། དཔེར་ན་སྤྱི་དཀར་རྫས་ཁ་

ཤས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ར་ཕུང་ནང་གྱི་རྫས་སྦྱོར་ལ་ཕན་ནུས་བསྐྲུན་པ་དང༌།ཡང་འགའ་

ཤས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་ར་རྫས་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བམ་སྐེལ་འདྲེན་བེད་པ་ཡྱིན།

བཞྱི་པ་སྐྱུར་རྫས་སྙྱིང་པྱོའམ།དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་སྐྱུར་རྫས་ནྱི་ནྱིག་ལྱིའྱོ་ཊ་

ཡེཊྱི་ Nucleotides ཞེས་པའྱི་སྐེ་དངྱོས་འདུས་རྫས་སེ་ཚན་ཆུང་བ་དག་ལས་གྲུབ་པ་

དང༌།སྐེ་དངྱོས་གྲུབ་རྫས་རྱོག་འཛིང་ཆེ་ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན།སྐྱུར་རྫས་འདྱི་ལ་རྱིགས་

གཉྱིས་ཡྱོད་པའྱི་མངར་བཅུད་ཀྱི་དབང་རའྱི་སྐྱུར་རྫས་ཨར་ཨེན་ཨེ་Ribonucleicacid

(RNA) ཡྱིས་སྤྱི་དཀར་རྫས་ཀྱི་མངར་བཅུད་བསེ་སྦྱོར་སྒྲུབ་པར་བེད། ཌྱི་ཨེན་ཨེ་

DNAཞེས་པའྱི་སྐྱུར་རྫས་ཀྱིས་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་ཆྱོས་མྱི་རབས་གཅྱིག་ནས་གཞན་

དུ་འཕྱོ་བར་བེད།

༣༽ ཕྲ་ཕུང་གྩི་ནང་རོལ།

མྱིའྱི་ལུས་ཕུང་དང༌།དེ་བཞྱིན་སྐེ་དངྱོས་ཕལ་ཆེ་བའྱི་ནང་གྱི་ཕ་ཕུང་ཡྱོངས་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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རྫྱོགས་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཁད་ཆྱོས་འགའ་ཞྱིག་ཆ་སྙྱོམས་སུ་ལྡན་ཡྱོད།འདྱི་དག་ནྱི་ཕ་ཕུང་

གྱི་སྐྱི་མྱོའམ།ཁག་འབག་གྱི་སྐྱི་མྱོ་དང༌།Plasmamembraneཕ་ཕུང་གྱི་གཤེར་ཁུ་Cyto-

plasmདབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་སྙྱིང་པྱོ་Nucleusབཅས་རེད།

ཕ་ཕུང་གྱི་སྐྱི་མྱོས་གཤེར་ཁུ་ལྡན་པའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་མཐའ་སྱོར་ལ་གཡྱོགས་

ཡྱོད།སྐྱི་མྱོ་དེས་གཤེར་ཁུ་ཁབ་འགེད་ཀྱི་རྭ་བ་དང་འདྲ་བའྱི་བ་བ་བེད་ཅྱིང༌།དེས་ཕ་

ཕུང་གྱི་ནང་དུ་རྫས་རྱིགས་རྒྱུ་བར་སངས་འཛིན་བེད་པ་ཡྱིན།

ཕ་ཕུང་གྱི་གཤེར་ཁུ་ནྱི་ཤྱིང་ཏྱོག་གྱི་ཁུ་བ་སྱོལ་བའྱི་ལྡེ་གུ་དང་འདྲ་བའྱི་རྫས་

ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། དེའྱི་ནང་དུ་ཕ་ཕུང་གྱི་ཆ་ཤས་གཞྱི་སྒྱོམ་ organelles དམྱིགས་

བསལ་བའྱི་རྫས་གསྱོག་འཇྱོག་བས་ཡྱོད་པ་དེར་ལས་ཀ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་

ཡྱོད།ཕ་ཕུང་གྱི་གཞྱི་སྒྱོམ་རྱིགས་གཙོ་བྱོ་ལཡེ་ཟྱོ་སམ་Lysosomeཞེས་པའྱི་ནང་འཇུ་

བེད་གཤེར་ཁུ་ཡྱོད་པ་དང༌།དེས་ཕ་འབུ་ལྟ་བུའྱི་ཕ་རབ་དག་འཇུ་བར་བེད།རཡེ་བྱོ་

སམ་ཞེས་པའྱི་བསེ་སྦྱོར་ཕ་རྫས་དེའྱི་ནང་ཨར་ཨན་ཨེའྱི་སྐྱུར་རྫས་ཡྱོད་ཅྱིང༌།དེའྱི་

ལས་འགན་ནྱི་སྤྱི་དཀར་རྫས་ལ་མངར་བཅུད་བསེ་སྦྱོར་བ་རྒྱུ་དེ་རེད།བསེ་སྦྱོར་ཕ་

རྫས་འདྱིས་ཕ་ཕུང་གཤེར་ཁུའྱི་ནང་རང་དབང་གྱི་ངང་ནས་བསྐྱོད་ཐུབ་པ་དང༌།ཁག་

འབག་ནང་མའྱི་དྲ་ལམ་གྱི་རྱིག་ངྱོས་སུ་ཆགས་ཡྱོད།དྲ་ལམ་འདྱིས་ཕ་ཕུང་གྱི་སྐྱི་མྱོ་

དང་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་སྙྱིང་པྱོའྱི་སྐྱི་མྱོ་གཉྱིས་མཐུད་པར་བེད།ཁག་འབག་ནང་མའྱི་

དྲ་ལམ་འདྱི་ནྱི་སྤྱི་དཀར་དང་ཚིལ་ཞག་རྫས་བཟྱོ་བསྐྲུན་བ་ཡུལ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།

འདྱིས་ཕ་ཕུང་ནང་རྒྱུ་རྫས་དག་སྐེལ་འདྲེན་ཡང་བེད་པ་ཡྱིན།གྱོལ་ཇྱི་Golgiཁུག་མ་

ནྱི་ཁུང་བུའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།ཁག་འབག་ནང་མའྱི་དྲ་ལམ་ནང་བཟྱོ་བསྐྲུན་
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བས་པའྱི་འདུས་རྫས་དག་ཁུག་སྣྱོད་དེའྱི་ནང་ཉར་ཚགས་དང༌། གྱོད་གཏྱོང་བེད་པ་

ཡྱིན། ཕ་ཕུང་གྱི་ཆ་ཤས་མྱི་ཊྱོ་ཀྱོནྜ་རྱི་ཡ་ Mitochondria དབང་པྱོ་ཡྱིས་ཕ་ཕུང་གྱི་

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བ་བའྱི་ནང་ཞུགས་པ་དང༌། དེས་ཕ་ཕུང་གྱི་བ་བ་རྣམས་བེད་

པར་དགྱོས་ངེས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་དག་སྐྲུན་པར་བེད་པ་ཡྱིན།

དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་སྙྱིང་པྱོ་ནྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བྱོ་ཡྱིན། དབང་ར་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྐྱི་མྱོའྱི་བེད་ལས་ལ་བརེན་ནས་དེས་ཕ་ཕུང་གྱི་གཤེར་ཁུ་ལས་ལྱོགས་

སུ་གནས་ཡྱོད།དབང་ར་འདྱི་ཕ་ཕུང་སྐེ་བ་དང༌།གནས་པ།འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགྱོས་

མཁྱོ་ཆེད་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ནང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་

ནྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ས་བྱོན་རྒྱུན་མཐུད་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཌྱི་ཨེན་ཨེ་ཡྱི་ཐག་སྐུད་རྱིང་མྱོ་

ཞྱིག་ཡྱིན།ཐག་སྐུད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ནང་ཕ་ཕུང་གྱི་བེད་ལས་སྱོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལྡན་

ཡྱོད།

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕ་ཕུང་ཆ་

ཤས་གཙོ་བྱོ་གསུམ་ཡྱོད།དེ་དག་ནྱི་

ཕ་ཕུང་གྱི་སྐྱི་མྱོ་དང༌། ཕ་ཕུང་གྱི་

གཤེར་ཁུ།དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་བཅས་

རེད།དེར་མ་ཟད་ཕ་ཕུང་གཤེར་ཁུའྱི་

ནང་ཆ་ཤས་དམྱིགས་བསལ་བ་

འཚོགས་ཡྱོད། དེ ་དག་ནྱི་ཁག་

འབག་ནང་མའྱི་དྲ་ལམ་དང༌། ཕ་ཕུང་གྱི་དབུགས་འབྱིན་པ་དང་རྔུབ་བེད་ཀྱི་དབང་པྱོ། འཇུ་བེད་

གཤེར་ཁུ་ལྡན་པའྱི་དབང་པྱོ།གྱོལ་ཇྱི་ཕུང་པྱོའམ།གྱོལ་ཇྱི་ཁུག་སྣྱོད་བཅས་རེད།
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༤༽ ཕྲ་ཕུང་གསོ་སྐོང་བྱེད་ལུགས།

ཕ་ཕུང་ཉམ་ཆུང་ཤྱོས་ནས་ཆེས་འཕེལ་རྒྱས་ཅན་གྱི་བར་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ལ་

རང་རང་གྱི་ལས་དྱོན་གལ་ཆེན་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང༌། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངྱོ་བྱོ་སྱོར་

གནས་ཀྱི་ཆེད་དང༌།དེ་བཞྱིན་དུ་ཕ་ཕུང་གསར་པ་བསྐྲུན་པའྱི་ཆེད་རྒྱུ་རྫས་དགྱོས་ཀྱི་

ཡྱོད།ཕ་ཕུང་གྱི་ཟས་བཅུད་ལས་རྱིམ་བརྒྱུད་ནས་ཕ་ཕུང་གྱིས་རྒྱུ་རྫས་རྱིགས་ནང་དུ་

འཇུག་པ་དང༌།དེ་ནས་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ནུས་ཤུགས་ཀྱོད་གྱོལ་གཏྱོང་བ་ཡྱིན།

ཕ་ཕུང་གྱིས་ཟས་བཅུད་བསེན་ལུགས་ལ་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཡྱོད།

དང་པྱོ་ཕ་ཕུང་གྱིས་དགྱོས་མཁྱོ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་དག་རང་གྱི་ཁྱོག་པར་གཏྱོང་བར་

བེད།དེ་ཡང་རྒྱུ་རྫས་ཆུང་ངུ་དག་ནྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པར་ཕ་ཕུང་གྱི་སྐྱི་མྱོའྱི་

ནང་དུ་ཐྱིམ་པར་གྱུར་ཀང་རྒྱུ་རྫས་ཆེ་བ་རྣམས་ནང་དུ་གཏྱོང་བར་རྱོལ་བ་མང་པྱོ་

བསེན་དགྱོས་པ་ཡྱིན།

དགྱོས་མཁྱོ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྫས་དེ་དག་ཕ་ཕུང་གྱི་ནང་དུ་སྡུད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུ་

བེད་གཤེར་ཁུ་ལྡན་པའྱི་དབང་པྱོའྱི་མ་ལག་གྱིས་རྒྱུ་རྫས་དེ་དག་འཇུ་བའྱི་ཆེད་འཇུ་

བེད་གཤེར་ཁུ་གྱོད་གཏྱོང་བེད་པ་ཡྱིན།འཇུ་བེད་གཤེར་ཁུ་འདྱི་དག་གྱིས་ཕ་ཕུང་གྱི་

ཆ་ལག་རྱིང་པ་བརེ་བསྒྱུར་བེད་དགྱོས་པ་རྣམས་གཏྱོར་བཤྱིག་གཏྱོང་ཐུབ།དེ་ནས་

ཟས་ཞུ་བའྱི་འབས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་ཕུང་གཤེར་ཁུའྱི་ནང་དུ་བརྒྱུགས་ནས་ཁ་ཟས་

འཇུ་ལུགས་ཀྱི་ཕ་ཕུང་རྫས་འགྱུར་ནང་དུ་མཉམ་བསེས་བས།མཚམས་རེར་ཟས་ཞུ་

རེས་འདྱི་དག་ནྱི་ཟས་བཅུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་སྤྱི་དཀར་དང༌། ཚིལ་ཞག་

སྱོགས་བསྐྲུན་པའྱི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།ཕ་ཕུང་གྱི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་
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བེད་པའྱི་དབང་པྱོས་ཀང་ཟས་ཞུ་རེས་འདྱི་དག་རྫས་འགྱུར་རང་བཞྱིན་གྱི་འཇུ་བའྱི་

ལམ་ལུགས་Catabolismནང་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཀྱིས་འདྱི་དག་སླར་ཡང་བསལ་ནས་ཕ་ཕུང་

ཆེད་དུ་ནུས་ཤུགས་ཀྱོད་གྱོལ་གཏྱོང་བར་བེད།

༥༽ ཕོ་མོའྩི་ཁུ་བ་ཐོག་མར་འདེས་པའྩི་ཕྲ་ཕུང་ནས་དར་ཡོལ་བར་གྩི་རྩིམ་པ། 
      From a zygote to an adult

ཕ་ཕུང་གྱི་ཁད་ཆྱོས་གནད་འགག་ཆེ་ཤྱོས་ནྱི་དེའྱི་འདྲ་བཤུས་བཟྱོ་ཐུབ་པའྱི་

ནུས་པ་དང༌། ཕ་ཕུང་གསར་པའམ་ཡང་ན་ སྱོག་ཆགས་གསར་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་

བཟྱོ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་འདྱི་ཡྱིན།འགྱོ་བ་མྱིའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕ་ཕུང་དག་ཐབས་ལམ་

མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།

ཕ་ཕུང་ཞྱིག་འགྱུར་གྱི་རྱིམ་པ་མྱིའྱོ་སྱིསྱི་Meiosisནང་གཙོ་བྱོ་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་

ཁ་བལ་བ་ན་བུ་མྱོའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་རྱིགས་བཞྱིར་གེས་པས་ཕ་ཕུང་ཆ་རེ་རེ་ནང་རྱིགས་

རྒྱུན་ཕ་རྫས་ཉེར་གསུམ་རེ་ཡྱོད།དེའྱི་གངས་ནྱི་ཐྱོག་མའྱི་གངས་ཀྱི་ཕེད་ཀ་ཡྱིན།དེ་

ལྟ་བུའྱི་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་འགྱུར་གྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སྐེ་འཕེལ་བ་

ནུས་ཀྱི་དབང་པྱོའྱི་ནང་ཁྱོ་ནར་འབྱུང་བ་ཡྱིན།དཔེར་ན་ཁམས་དམར་གྱིས་སྣྱོད་ནང་

མའྱི་ས་བྱོན་ཁམས་དམར་བསྐྲུན་པ་དང༌།རླྱིག་འབས་ཀྱིས་ཁམས་དཀར་པྱོ་བསྐྲུན་

པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་ས་བྱོན་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྒྱིལ་བ་ན་ཕ་མའྱི་ཁུ་

ཁག་གྱི་གྱོང་བུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན།གྱོང་བུ་དེར་སྤྱིར་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་ཞེ་དྲུག་ཡྱོད་པ་

དང༌།དེའྱི་རྱིགས་རྫས་ཕེད་ནྱི་མ་ལས་བྱུང་བ་དང༌།ཕེད་ནྱི་ཕ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན།

ང་ཚོའྱི་གཟུགས་ཕུང་ནང་གྱི་ཕ་ཕུང་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཕྱོ་མྱོའྱི་ཁུ་བ་འདྲེས་པའྱི་
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ཕ་ཕུང་གཅྱིག་པྱོ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན།ཕ་ཕུང་ཞྱིག་འགྱུར་གྱི་རྱིམ་པ་གཞན་ཏེ་མྱི་ཌའྱོ་

སྱིསྱི་Mitosisབརྒྱུད་ནས་ཁུ་ཁག་གྱི་ཕ་ཕུང་གཅྱིག་པྱོ་དེ་སྐེ་འཕེལ་བྱུང་བ་ཡྱིན།དེ་

ཡང་མྱི་ཌའྱོ་སྱིསྱི་རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་གྱི་ཕ་ཕུང་གཅྱིག་པྱོ་དེས་རྱིགས་

རྫས་འདྲ་བཤུས་བཟྱོས་ནས་རྱིགས་རྫས་དེ་ཁ་གེས་པ་ན་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་ཆ་

སྙྱོམས་སུ་གནས་པའྱི་བུ་མྱོའྱི་ཕ་ཕུང་ཆ་གཉྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་

འགྱུར་གྱི་བ་བ་འདྱི་མེར་མེར་པྱོའམ་མངལ་གྱི་གནས་སབས་ཐྱོག་མ་ལ་དམྱིགས་

བསལ་འཁྲུག་ཆ་དྱོད་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱོད།དེ་ནྱི་མའྱི་མངལ་ནང་ཕྲུ་གུ་སྐེ་བ་དང་འཕེལ་བའྱི་

གནས་སབས་ཡྱིན།བཙས་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གངས་འབྱོར་ནྱི་

འཕེལ་རྒྱས་ནམ་ཡང་འགྱོ་མྱི་ཐུབ། འྱོན་ཀང་ཤ་པགས་ནང་གནས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ཕ་

ཕུང་གཞན་རྣམས་མྱི་ཌའྱོ་སྱིསྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བརེ་སྒྱུར་མུ་མཐུད་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན།

མྱི་ཊའྱོ་སྱིསྱི་ཞྱིག་འགྱུར་ལམ་

ལུགས་ཀྱིས་ཕ ་ཕུང་གཅྱིག ་

ཕྱོགས་གཉྱིས་སུ་ཁ་གེས་སུ་

བཅུག་ནས ་རང ་ཉྱིད ་ཀྱི ་ ངྱོ ་

བཤུས་མཚུངས་པ ་གཉྱིས ་

བསྐྲུན་པར་བས།ལམ་ལུགས་འདྱིའྱི་ནང་རྱིམ་པ་བཞྱི་ཡྱོད།རྱིམ་པ་དང་པྱོའྱི་ནང་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་

སྐྱི་མྱོའྱི་ནང་ཐྱིམ་པར་བེད།རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཕ་ཕུང་དབུས་མའྱི་ནང་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་དག་

གནས་པར་བེད།རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་ཕྱོགས་གཉྱིས་སུ་གེས་ནས་ཕ་ཕུང་

གྱི་ཕྱོགས་ཁ་སྤྱོད་ཀྱིས་མཐར་ཟུར་དུ་གནས་པར་བེད།རྱིམ་པ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ཕ་ཕུང་ཕྱོགས་གཉྱིས་

སུ་གེས་པ་ཡྱིན།
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ཕ་ཕུང་གཅྱིག་པྱོ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན།ཕ་ཕུང་ཞྱིག་འགྱུར་གྱི་རྱིམ་པ་གཞན་ཏེ་མྱི་ཌའྱོ་

སྱིསྱི་Mitosisབརྒྱུད་ནས་ཁུ་ཁག་གྱི་ཕ་ཕུང་གཅྱིག་པྱོ་དེ་སྐེ་འཕེལ་བྱུང་བ་ཡྱིན།དེ་

ཡང་མྱི་ཌའྱོ་སྱིསྱི་རྱིམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་གྱི་ཕ་ཕུང་གཅྱིག་པྱོ་དེས་རྱིགས་

རྫས་འདྲ་བཤུས་བཟྱོས་ནས་རྱིགས་རྫས་དེ་ཁ་གེས་པ་ན་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་ཆ་

སྙྱོམས་སུ་གནས་པའྱི་བུ་མྱོའྱི་ཕ་ཕུང་ཆ་གཉྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།དེ་ལྟ་བུའྱི་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་

འགྱུར་གྱི་བ་བ་འདྱི་མེར་མེར་པྱོའམ་མངལ་གྱི་གནས་སབས་ཐྱོག་མ་ལ་དམྱིགས་

བསལ་འཁྲུག་ཆ་དྱོད་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱོད།དེ་ནྱི་མའྱི་མངལ་ནང་ཕྲུ་གུ་སྐེ་བ་དང་འཕེལ་བའྱི་

གནས་སབས་ཡྱིན།བཙས་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གངས་འབྱོར་ནྱི་

འཕེལ་རྒྱས་ནམ་ཡང་འགྱོ་མྱི་ཐུབ། འྱོན་ཀང་ཤ་པགས་ནང་གནས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ཕ་

ཕུང་གཞན་རྣམས་མྱི་ཌའྱོ་སྱིསྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བརེ་སྒྱུར་མུ་མཐུད་ཕྱིན་པ་

ཡྱིན།

མྱི་ཊའྱོ་སྱིསྱི་ཞྱིག་འགྱུར་ལམ་

ལུགས་ཀྱིས་ཕ ་ཕུང་གཅྱིག ་

ཕྱོགས་གཉྱིས་སུ་ཁ་གེས་སུ་

བཅུག་ནས ་རང ་ཉྱིད ་ཀྱི ་ ངྱོ ་

བཤུས་མཚུངས་པ ་གཉྱིས ་

བསྐྲུན་པར་བས།ལམ་ལུགས་འདྱིའྱི་ནང་རྱིམ་པ་བཞྱི་ཡྱོད།རྱིམ་པ་དང་པྱོའྱི་ནང་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་

སྐྱི་མྱོའྱི་ནང་ཐྱིམ་པར་བེད།རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཕ་ཕུང་དབུས་མའྱི་ནང་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་དག་

གནས་པར་བེད།རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་རྱིགས་རྒྱུན་ཕ་རྫས་ཕྱོགས་གཉྱིས་སུ་གེས་ནས་ཕ་ཕུང་

གྱི་ཕྱོགས་ཁ་སྤྱོད་ཀྱིས་མཐར་ཟུར་དུ་གནས་པར་བེད།རྱིམ་པ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ཕ་ཕུང་ཕྱོགས་གཉྱིས་

སུ་གེས་པ་ཡྱིན།

མྱིའྱོ་སྱིསྱི་ནྱི་ཕྱོ་མྱོའྱི་དབང་པྱོའྱི་ཕ་ཕུང་བཟྱོ་སྐྲུན་ཆེད་དམྱིགས་པའྱི་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་འགྱུར་ལམ་ལུགས་

ཤྱིག་ཡྱིན།པར་རྱིས་འདྱིས་ཁམས་དཀར་པྱོའྱི་ས་བྱོན་དང་ཁམས་དམར་པྱོའྱི་ས་བྱོན་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་

ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་གསལ་སྱོན་བས་ཡྱོད།ཁམས་དམར་པྱོའྱི་ས་བྱོན་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་

ནང་མྱོའྱི་ས་བྱོན་གྲུབ་པའྱི་སེང་དུ་མྱོའྱི་ས་བྱོན་སྨྱིན་སྦྱོར་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་ཕ་ཕུང་ཆེས་ཕ་བ་དག་

ཀང་སྐྲུན་པར་བེད།

༥༽ རྣམ་པ་མྩི་འད་བ། བྱེད་ལས་མྩི་འད་བ།

སྤྱིར་ལུས་པྱོའྱི་ཕ་ཕུང་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ནྱི་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་གྱི་གྱོང་བུ་དེ་ལས་

བྱུང་བ་དང༌།དེ་དག་ལ་རྱིགས་རྒྱུན་གྱི་རྫས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྱོད་ཀང༌།དེ་དག་

གྱི་དབྱིབས་དང་བཀྱོད་པ་དང་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཚད་གཅྱིག་པ་མྱིན། ཕ་ཕུང་དུ་མ་འདུས་

པའྱི་དབང་པྱོའྱི་མ་ལག་ནང་ཕ་ཕུང་རེ་རེས་བ་བ་གལ་ཆེན་ཡྱོངས་རྫྱོགས་བས་པ་ལ་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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བརེན་ནས་མཐར་བ་བ་དེར་དམྱིགས་བསལ་ཆེད་ལས་པར་གྱུར་པ་ན་དེ་དག་ལ་བ་བ་

བགྱོས་ན་ཕན་ཐྱོགས་ཆེ་བ་ཡྱོད།ཕ་ཕུང་དེ་དག་དམྱིགས་བསལ་ཆེད་ལས་པར་གྱུར་

པ་ན་གང་ལ་གྱོམས་འདྲྱིས་ཆེ་བའྱི་བ་བ་བེ་བག་པ་དེར་དམྱིགས་བཀར་གྱིས་འཇུག་

སླ་ཡྱི་བ་བ་གཞན་ལ་འཇུག་པའྱི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་འགྱོ་བ་ཡྱིན། ཕ་ཕུང་དེའྱི་ཆ་ལག་

གྲུབ་པ་ན་ཕ་ཕུང་དམྱིགས་བསལ་བ་དེའྱི་ནང་གྱི་རྱིགས་རྫས་ཁྱོ་ན་ལ་དེ་དག་གྱི་བ་བ་

གང་ཞྱིག་བེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།

ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་གྱི་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་འགྱུར་གྱི་རྱིམ་པ་མྱི་ཌའྱོ་སྱིསྱི་ཡྱིས་ཕ་ཕུང་

ཚོགས་པ་ཆ་འདྲ་བ་གཞན་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན། མངལ་གནས་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་དུས་

ཡུན་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཏུ་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་འགྱུར་དེ་ལས་ཕ་ཕུང་གྱི་ཐག་རྒྱུད་འདྲ་མྱིན་

གྲུབ་ཅྱིང༌། དེས་ཕུང་གྲུབ་འདྲ་མྱིན་འགྲུབ་པར་བེད། ཕུང་གྲུབ་ཅེས་པ་ནྱི་ཕ་ཕུང་

དམྱིགས་བསལ་བ་འདུས་པའྱི་གྱོང་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ཕ་ཕུང་གྱི་བེད་ལས་དང་

གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བེད་པ་དང༌།ཕུང་པྱོ་གྲུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཡང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན།ཕུང་

གྲུབ་ཀྱི་ནང་གསེས་ལ་དབང་རའྱི་ཕུང་གྲུབ་དང༌། ཤ་ཤེད་ཀྱི་ཕུང་གྲུབ། རུས་པའྱི་

ཕུང་གྲུབ་བཅས་ཡྱོད། ཕུང་གྲུབ་དེ་དག་མཉམ་དུ་འདུས་པའྱི་དགྱོས་དམྱིགས་ནྱི་

དབང་པྱོའྱི་མ་ལག་འགྲུབ་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན།དཔེར་ན་སྙྱིང་དང༌།གྱོ་བ།མཆྱིན་པ་ལྟ་

བུའྱི་དབང་པྱོ་འགའ་ཤས་མཉམ་དུ་བསྒྱིལ་བ་ལ་བརེན་ནས་དབང་པྱོའྱི་མ་ལག་གམ་

མཁྱོ་སྤད་གཞན་འགྲུབ་པར་བེད་ཅྱིང༌།མ་ལག་དེས་ལུས་པྱོའྱི་ནང་གྱི་བེད་ལས་གལ་

ཆེན་མང་པྱོ་བེད་པ་ཡྱིན།དཔེར་ན་དབུགས་གཏྱོང་ལེན་མ་ལག་འདྱི་ནྱི་དབང་པྱོ་དུ་

མ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང༌།དེའྱི་བེད་ལས་ནྱི་སྱོག་འཛིན་རླུང་བརྔུབ་པར་བ་རྒྱུ་དེ་
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རེད།དབང་པྱོ་དུ་མ་དཔེར་ན་སྣའྱི་དབང་པྱོ་དང༌།གེ་བ།མྱིད་ཐགཨྱོལ་གྱོགགྱོ་ཡུ།

གྱོ་བ་བཅས་རེད།དེ་དག་ཀང་ཕུང་གྲུབ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།

ཕུང་གྲུབ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་དཔེར་ན།ལུས་པྱོའྱི་སྐྱི་ཤུན་ཕུང་གྲུབ་དང༌།ཕྲུམ་རུས་ཀྱི་

ཕུང་གྲུབ།ཤ་ཁག་སྦེལ་བེད་ཕ་ཕུང་བཅས་རེད།

གྱོང་གྱི་པར་རྱིས་འདྱི་ནྱི་མངལ་གནས་འཕེལ་རྱིམ་

གྱི་ཐྱོག་མའྱི་སབས་ཡྱིན།འདྱི་ནྱི་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་གྱི་

ཕ་ཕུང་ནས་འགྱོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། མངལ་གྱི་

གནས་སབས་ཐ་མ་གེསྱི་ཊུ་རུ་ལེ་ཤན་ཏེ་Gastrula-

tionལྟྱོ་བ་ལྡྱིར་བའྱི་གནས་སབས།རེས་སུ་ཕ་ཕུང་

དེར་རྱིམ་པ་གསུམ་ཆགས་པ་དང༌།དེ་ནས་ཕ་ཕུང་

དེའྱི་ངྱོ་བྱོ་འགྱུར་བའྱི་འགྱོ་བརམས་པ་ཡྱིན།རྱིམ་པ་

འདྱི་དག་རེ་རེ་ཡྱིས་ཕུང་གྲུབ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་

འགྲུབ་པ་ཡྱིན།
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༡༽ གནས་ཚུལ་གཞན་ལ་ཁྱབ་སེལ་བྱེད་པའྩི་མ་ལག

ང་ཚོའྱི་ལུས་ཕུང་འདྱི་ཕྱི་རྱོལ་ཁྱོར་ཡུག་ལས་ལྱོགས་སུ་ཁེར་རྐང་དུ་གནས་

མེད། ང་ཚོའྱི་ཉེ་འཁྱོར་གྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་གནས་སངས་དེས་ང་ཚོའྱི་བ་བཞག་ལ་

ཤུགས་རྐེན་སེར་བཞྱིན་ཡྱོད། གནམ་གཤྱིས་གང་ངར་ཆེ་སབས་གང་འབྱུང་ངམ།

གལ་སྱིད་ང་ཚོའྱི་གཟུགས་ཕུང་གྱིས་ཚ་དྲྱོད་ཚད་གཞྱི་དམའ་རུ་ཕྱིན་པ་མ་རྱོགས་པ་

དང༌། དེ་ལས་སྐྱོད་བེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མ་བསེན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ལུས་ཀྱི་དྲྱོད་

བརླག་རྒྱུ་དང༌།ལུས་པྱོའྱི་དྲྱོད་ཚད་དམའ་རུ་འགྱོ་ངེས་རེད།དྲྱོད་ཚད་དམའ་བྱོའྱི་ནང་

དུ་གཟུགས་ཕུང་གྱིས་རྫས་བསྒྱུར་བསྡུ་ལེན་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་བེད་མྱི་ཐུབ་པས་ང་

ཚོ་འཆྱི་ངེས་རེད།རྫས་བསྒྱུར་བསྡུ་ལེན་Metabolismནྱི་གཟུགས་པྱོའྱི་ནུས་ཤུགས་

བསྐྲུན་ཆེད་ཁ་ཟས་བསེན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ལ་ཟེར། དེའྱི་ཚེ་ང་ཚོས་གང་མྱོ་

ཚོར་བ་ན་ང་ཚོའྱི་ལུས་པྱོ་འདར་སྱིག་རྒྱག་པ་དང༌།འཁགས་འབུར་ཐྱོན་པ་ལ་སྱོགས་

པའྱི་རྣམ་པ་མངྱོན་རྒྱུ་རེད།ང་ཚོས་སྱོད་ས་དྲྱོ་བའྱི་སར་སྱོ་རྒྱུ་དང༌།གྱོས་མཐུག་པྱོ་

གྱོན་པ།ཡང་ན་ཚ་ཐབ་ཀྱི་ཉེ་འཁྱོར་དུ་སྱོད་རྒྱུ་རེད།ང་ཚོའྱི་འཚོ་བ་ཡུན་གནས་དང་

བག་ཕབ་འདྱོད་པའྱི་ཚོར་ཤུགས་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོས་གཟུགས་པྱོའྱི་དྲྱོད་ཚད་ལ་
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སངས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་རེད།

ང་ཚོའྱི་ཁྱོར་ཡུག་དང༌།དེ་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་ལུས་ཕུང་ནང་གྱི་གནས་སངས་

ཀྱི་སྱོར་རྣམས་ཕ་ཕུང་དམྱིགས་བསལ་བ་སེ་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པའྱི་ཕ་ཕུང་Re-

ceptorCellཞེས་པ་ལུས་ཕུང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་དེས་ཤེས་རྱོགས་ཐུབ།ཕ་ཕུང་

འདྱི་དག་གྱི་ལས་འགན་ནྱི་ཕྱི་གཟུགས་པྱོའྱི་རེག་བ་དང་འཕད་པ་དེ་ཁབ་པར་བ་རྒྱུ་

དེ་ཡྱིན།

དེ་ལྟ་བུ་གཡྱོ་བའྱི་ངར་ཤུགས་དེ་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གཞན་ཏེ་དབང་རའྱི་ཕ་

ཕུང་གྱིས་ལུས་ཕུང་གྱི་དབང་ར་ལྟེ་བར་ཁབ་པར་བས་ཏེ་ངར་སླྱོང་བར་བས།དབང་

རའྱི་ལྟེ་བར་ངར་ཤུགས་དེ་ཚོར་བ་མངྱོན་གྱུར་བའྱི་ངྱོ་བྱོར་འགྱུར་བར་བས་ནས་

འདྱོད་པ་དང་མྱི་འདྱོད་པའྱི་བརྡ་ལན་འྱོས་འཚམས་ཤྱིག་འདེམ་རྒྱུ་རེད།རྣམ་འགྱུར་

འདྱི་དག་དབང་རའྱི་ངར་ཤུགས་གསར་པ་ཤྱིག་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་བས། ངར་

ཤུགས་དེ་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གཞན་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉྱིད་དང་ཕན་

གནྱོད་འབེལ་བའྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དབང་པྱོ་དག་ལ་ཁབ་སེལ་བས།

གྱོང་གྱི་བ་བཞག་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཀྱི་འགན་འཁྱི་ནྱི་དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་

མ་དེར་ཐུག་ཡྱོད།དེའྱི་ནང་ཀད་པ་དང་སལ་ཚིགས་ཀྱི་ར་རྒྱུས་ཡྱོད་ཅྱིང༌།ས་མའྱི་

ནང་དབང་ར་དབུས་མ་དེ་གནས་ཡྱོད།ཕྱི་མས་ཕྱིའྱི་སྐུལ་རྫས་རྣམས་བསྡུ་ལེན་བས་

པ་དང༌།དེ་དག་སྐུལ་སླྱོང་བེད་པ།བརྡ་ལན་སྤྱོད་རྒྱུར་འགྱོ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་རེད།དབང་

རའྱི་མ་ལག་ཉེ་འཁྱོར་བས་གྱོང་དུ་སྨྲས་པའྱི་དབང་ར་དབུས་མ་དེ་ཕ་ཕུང་བསྡུ་ལེན་པ་

དང༌།རྣམ་འགྱུར་འབྱིན་ནུས་ཀྱི་དབང་པྱོ་EfectorOrganདག་ལ་མཐུད་པར་བ་རྒྱུ་དེ་
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རེད།

དབང་རའྱི་མ་ལག་གྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་ཡྱོད་

པའྱི་དང་པྱོ་ནྱི།དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མ་སེ་

དེར་ཀད་པ་དང་སལ་ཚིགས་ཀྱི་ར་རྒྱུས་ཡྱོད།

དེའྱི ་ལས་འགན་ནྱི ་ར་རྡུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ལ་

གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་རྣམས་འཁྱོ་སྤྱོད་བ་རྒྱུ་

དང་བརྡ་ལན་བཀྱོད་སྒྱིག་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།གཉྱིས་

པ་ནྱི།དབང་རའྱི་མ་ལག་ཕལ་པ་སེ།དེར་ལུས་

ཀྱི་ར་ཕན་དང༌། ར་མདུད་གཉྱིས་ཡྱོད། དབང་

རའྱི་མ་ལག་ཕལ་པ་ཡང་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་

ཡྱོད།རང་རྐ་བའྱི་དབང་རའྱི་མ་ལག་ནྱི་ང་ཚོའྱི་

ཤེས་པའྱི་བཀྱོད་ཁབ་ལ་ལྟྱོས་མྱི་དགྱོས་པར་

དབང་པྱོའྱི་མ་ལག་གྱི་ནང་གྱི་བ་བཞག་ལ་དབང་

སྒྱུར་བའྱི་མ་ལག་ཅྱིག་ཡྱིན།ཀད་པ་དང༌།ཀད་གཞུང་གྱི་དབང་རའྱི་མ་ལག་ནྱི་རེག་པ་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཚོར་བ་དག་དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མར་ཁབ་སེལ་བེད་པ་དང༌།དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་བརྡ་ལན་

རྣམས་ཤེས་པ་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་འགྱུར་འབྱིན་ནུས་ཀྱི་དབང་པྱོ་ལ་ཕྱིར་སྤྱོད་པའྱི་མ་ལག་ཅྱིག་ཡྱིན།

སྐུལ་རྫས་ Stimuli དེ་ཕ་ཕུང་བསྡུ་

ལེན་པས་རྱོགས་པ་ན་དབང་རའྱི་ཕ་

ཕུང་སེ་ཤེས་པའྱི་དབང་ར་བརྒྱུད་

ནས་སྐྱོད་པར་བེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི།

དབང་ར་དེས་རེག་ཚོར་དག་དབང་

ར་དབུས་མར་ཁབ་སེལ་གཏྱོང་བར་
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བེད།ར་དབུ་མ་དེའྱི་ནང་སྐུལ་རྫས་དེ་དག་གྱི་བརྡ་ལན་འྱོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་བཀྱོད་སྒྱིག་བེད།

དེ་ནས་བརྡ་ལན་དེ་འཁྲུལ་འཁྱོར་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་MotorNeuronsབརྒྱུད་ནས་རྣམ་འགྱུར་འབྱིན་

ནུས་ཀྱི་དབང་པྱོ་ལ་གཏྱོང་བར་བེད།

༢༽ དབང་རའྩི་ཕྲ་ཕུང༌། དབང་རའྩི་མ་ལག་ནང་གྩི་མཐུད་
མཚམས།

         Neurons: Links in the Nervous System.

དབང་རའྱི་མ་ལག་ནྱི་སྤྱིར་དབང་རའྱི་སྦུབས་ཕན་ནམ་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་

དང༌། ཕ་ཕུང་གྱི་རྱོགས་ཟླ་སེ་དབང་ར་དབུས་མར་བསེན་པའྱི་སྐེ་དངྱོས་ཕུང་གྲུབ་

གཉྱིས་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ནྱི་ཕ་ཕུང་དམྱིགས་བསལ་

བ་སེ་དེས་དབང་རའྱི་ངར་ཤུགས་སླྱོང་བར་བེད་ཅྱིང༌།གཞན་ལ་ཁབ་སེལ་ཡང་བེད།

ཕ་ཕུང་གྱི་རྱོགས་ཟླ་སྐེ་དངྱོས་ཕུང་གྲུབ་དེས་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང༌།

ནུས་ཤུགས་བརས་པར་བེད།

དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ཞེས་པ་ནྱི་ཕ་ཕུང་བེ་བག་པ་

ཞྱིག་སེ། དེས་ལུས་ཕུང་གྱི་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ནས་

གཞན་དུ་གནས་ཚུལ་སྡུད་པ་དང༌།ཁབ་སེལ་བེད།

དེ་ཡང་དབང་རའྱི་ངར་ཤུགས་སམ། དབང་རའྱི་

སྐུལ་འདེད་ཀྱི་ནུས་པ་ Nerve Impulse བརྒྱུད་

ནས་སེལ་བར་བེད། དབང་རའྱི་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་

ནུས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་བ་ཚཱའྱི་སྐྱི་མྱོའྱི་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་

གྱོག་རྫས་བསྒྱུར་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་འདྲ་བར་གྱོ་

ཆྱོག་པ་ཡྱིན།
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དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ལ་དབང་རའྱི་མ་སྒྱོམ་ཞྱིག་ཡྱོད་ཅྱིང༌།ར་བའྱི་མ་སྒྱོམ་དེ་

ལས་ཌན་ཌྱི་རེཊ་དང༌།ཨེག་སན་ཞེས་པའྱི་དབང་རའྱི་རྒྱུས་ཐག་གཉྱིས་གེས་ཡྱོད།

ཨེག་སན་ཁ་ཤས་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ར་བའྱི་གཞུང་ར་དེ་ལས་གེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱོད་པ་

མ་ཟད།ཡན་ལག་འདྱི་དག་དང༌།དེ་བཞྱིན་དུ་ཨེག་སན་གྱི་མཐའ་སྣེ་དེ་དག་ལ་ཡང་

ཉྱིང་ལག་མང་པྱོ་རྒྱས་ནས་ཌན་ཌྱི་རེཊ་རྒྱུས་ཐག་གམ།དབང་ར་གཞན་གྱི་ཕ་ཕུང་མ་

སྒྱོམ་མམ།ཤ་ཤེད་དམ།ནང་རྱོལ་གྱི་དབང་པྱོ་དག་ལ་ཡང་མཐུད་སྦེལ་བེད།

དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ནང་དབང་རའྱི་མ་སྒྱོམ་CellBodyཡྱོད་ཅྱིང་དེ་ལས་དབང་

རའྱི་རྒྱུས་ཐག་གཉྱིས་སུ་གེས་ཡྱོད་པས་Axonཨེག་སན་ཟེར་བ་ནྱི་ཕ་ཕུང་མ་སྒྱོམ་དེ་

ལས་ངར་ཤུགས་སྐྲུན་པར་བེད་པ་དང༌། Dendrite ཌན་ཌྱི་རེཊ་ཟེར་བ་ནྱི་ཕ་ཕུང་མ་

སྒྱོམ་ལ་བརྡ་འཕྱིན་གཏྱོང་བར་བེད་པའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན།

དབང་རའྱི་ཡན་ལག་ཕ་མྱོ་ཌན་ཌྱི་རེཊ་Dendriteནྱི་དབང་རའྱི་ངར་ཤུགས་

དག་ཕ་ཕུང་མ་སྒྱོམ་ལ་འབྱོར་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་དག་ནྱི་སྤྱིར་ཐུང་ངུ་

དང༌།ངྱོས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་དག་གྱི་སྣེ་མྱོ་ནྱི་ཤྱིང་སྱོང་གྱི་ཡན་ལག་

དང་འདྲ་བ་ཡྱིན།དབང་རའྱི་ཡན་ལག་ཨེག་སན་ནྱི་དབང་རའྱི་མ་སྒྱོམ་ནས་དབང་ར་

གཞན་ནམ་དབང་པྱོའྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་དབང་རའྱི་ངར་ཤུགས་དག་འཕྱོ་བར་བེད་

པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན།སྤྱིར་བཏང་དེ་ནྱི་ཌན་ཌྱི་རེཊ་ལས་ངྱོས་ནར་མྱོ་ཞྱིག་ཡྱོད་

པ་དང༌། དེའྱི་ཞེང་ཚད་ཡང་ཧ་ལམ་ཆ་སྙྱོམས་སུ་ཡྱོད། དེའྱི་རྱིང་ཚད་འདྲ་མྱིན་སྣ་

ཚོགས་ཡྱོད་ཅྱིང༌།དེ་ཡང་ཨྱིན་ཅྱི་ཁ་ཤས་ཡྱོད་པ་ནས་ཕུ་ཀྲུ་གཅྱིག་བར་དུ་ཡྱོད།

ཨེག་སན་ཁ་ཤས་ནྱི་མཡེ་ལྱིན་Myelinཟེར་བའྱི་དབང་རའྱི་ཤུན་པ་དཀར་
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པྱོས་གཡྱོགས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བས་ཡྱོད།དབང་རའྱི་ཤུན་དཀར་དེ་ནྱི་དབང་རའྱི་ཐག་

རན་དག་ལ་བསྱོར་བའྱི་ཕ་ཕུང་བེ་བག་པ་ Schwann Cells ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཤུན་པ་འདྱི་ནྱི་བར་མ་ཆད་པའྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཞྱིག་མྱིན་པར་དེ་ལ་རན་ཝྱིར་ Ranvier

མཐུད་མཚམས་ཀྱིས་བར་བར་དུ་མཐུད་ནས་ཡྱོད།

དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་ཁ་དྱོག་སྐ་བྱོ་ཡྱིན་ཀང༌།མཡེ་ལྱིན་ནྱི་དེ་ལས་ལྡྱོག་སེ་

མདྱོག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་

གནས་པའྱི་དབང་རའྱི་མ་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་དག་ལ་སྐ་རྫས་GreyMatterཟེར་བ་དང༌།

ཡང་མཡེ་ལྱིན་ཤུན་པས་གཡྱོགས་པའྱི་དབང་རའྱི་ཐག་རན་NerveFibersགྱིས་ཁབ་

པའྱི་ཆ་ཤས་དེ་དག་ལ་དཀར་རྫས་WhiteMatterཟེར་བ་ཡྱིན།

དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་དག་ཕན་ཚུན་མཐུད་སྦྱོར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྱོག་

འཛིང་ཆེ་བའྱི་དྲ་བ་བཟྱོས་པ་ཡྱིན།ཁེད་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་ཁམ་པྱིའུ་ཊར་༼རྱིས་འཕྲུལ་ལམ་

རྱིག་མཛོད་འཕྲུལ་སྤད།༽ནང་གྱི་མཐུད་ཁ་སྒྱུར་བེད་འཕྲུལ་ཆས་སམ་གྱོག་གྱི་རྒྱུ་ལམ་

ཞྱིག་དང་འདྲ་བར་ངྱོས་འཛིན་བས་ན་འགྱིག །འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ལུས་ཕུང་གྱི་ཆ་ཤས་

གཅྱིག་ནས་གཞན་དུ་བརྡ་འཕྱིན་སྐྱོད་པར་བེད་པ་ཡྱིན།

དབང་རའྱི་མ་ལག་ཕལ་པའྱི་ངྱོས་སུ་མཐུད་པའྱི་

སལ་ཚིགས་ཀྱི་དབང་ར་ཆ་སྱོ་གཅྱིག་ཡྱོད།
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དབང་ར་ཞེས་པ་ནྱི་དབང་རའྱི་ཐག་རན་མང་པྱོ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་དང༌།དེ་ཡང་ཤ་ཁག་སྦེལ་བེད་ཕ་ཕུང་ConnectiveTissueནང་དུ་བཏུམས་ཏེ་

ཡྱོད། དེས་དབང་ར་དེ་དག་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་ཁག་ར་རྒྱུག་

པར་བེད།

ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ན་གནས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ཆ་ཤས་ནས་དབང་

རའྱི་མ་ལག་དབུས་མ་དེར་ལུས་ཀྱི་ངར་ཤུགས་སྱོ་བར་བེད་པའྱི་དབང་ར་ལ་ཚོར་

ཤེས་སམ་དབང་ཤེས་Sensoryor afferentnerveཞེས་ཟེར།ཡང་དབང་ར་གང་ཞྱིག

ལུས་ཀྱི་ངར་ཤུགས་དེ་དབང་ར་དབུས་མ་ནས་འབས་བུ་རྣམ་འགྱུར་འབྱིན་ནུས་ཀྱི་

དབང་པྱོའྱི་བར་དུ་འཁེར་བར་བེད་པ་དེ་ལ་འཕྲུལ་འཁྱོར་དབང་རའམ་ནང་ནས་ཕྱིར་

འདྲེན་བེད་ཀྱི་ར་རྒྱུན་Motororefferentnervesཞེས་ཟེར།དེ་ལྟ་བུ་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་ཐག་

རན་དང༌།འཕྲུལ་འཁྱོར་ཤེས་པའྱི་ཐག་རན་གཉྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་ར་ལ་དབང་

ར་འདྲེས་མ་ཞེས་ཟེར།

དབང་ར་ཐག་རན་དེ་དག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་ལྟྱོས་

ནས་རྱིགས་གཉྱིས་སུ་དབེ་ཆྱོགདེ་ཡང་ཀད་རུས་ཀྱི་དབང་ར་Cranial nervesདང༌།

སལ་ཚིགས་ཀྱི་དབང་ར་Spinalnervesསེ་གཉྱིས་ཡྱིན།ཀད་རུས་ཀྱི་དབང་ར་ལ་ཆ་

བཅུ་གཉྱིས་ཡྱོད་ཅྱིང༌། དེ་དག་ཀད་པ་ནས་བྱུང་བ་དང༌།ཡང་དབང་ར་གཅྱིག་སྙྱིང་

དང་ཁྱོག་སྨད་དུ་འཐེན་པ་མ་གཏྱོགས་ལྷག་མ་རྣམས་མགྱོ་ནང་གྱི་དབང་པྱོ་མྱི་འདྲ་བ་

ལ་འཐེན་ཡྱོད། སལ་ཚིགས་ཀྱི་དབང་ར་ནྱི་སལ་ཚིགས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་

རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པྱོ་ཡྱོད།དེ་ལ་དབང་ར་ཆ་སྱོ་གཉྱིས་ཡྱོད།
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༣༽ དབང་རའྩི་མ་ལག་དབུས་མ། 
The Central Nervous System

དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མའྱི་ནང་ཀད་པ་དང༌།དེ་བཞྱིན་ཀད་ཆུང་ངམ་ཀད་

པའྱི་རྒྱབ་མ་སེ་Cerebellumཀད་འྱོག་ཏུ་ཆགས་པའྱི་ཀད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཆུང་བ།ཀད་

གཞུངས།སལ་རྣག་SpinalChordབཅས་ལྡན་ཡྱོད།དེས་ལུས་ཕུང་གྱི་ཆ་ཤས་འདྲ་

མྱིན་གྱི་བ་བ་ལ་སངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌། དེ་ནྱི་ནང་ཤེས་པའྱི་བ་བ་གལ་ཆེན་དག་

འགྲུབ་པའྱི་གཞྱི་ཡང་ཡྱིན།དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་གནད་ཆེ་

བར་བརེན་དེ་ནྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དམ་པྱོས་བཅྱིངས་ཡྱོད། ཕྱི་རྱོལ་ཏུ་རུས་སྒྱོམ་ཆེན་པྱོའྱི་

བཀྱོད་པས་བཀབ་ཡྱོད།ཀད་པ་ནྱི་ཀ་པཱ་ལྱིའྱི་CranialCavityཀད་ཁྱོག་ནང་དུ་ཆགས་

ཡྱོད་ཅྱིང༌། སལ་རྣག་ནྱི་སལ་ཚིགས་ཀྱི་ཕེང་བས་སྲུང་སྐྱོབ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་

ལུས་པྱོའྱི་ཐད་ཀར་འགེངས་ཏེ་ཡྱོད།

དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མ་ནྱི་མེ་ནྱིང་གེསྱི་Meningesཟེར་བའྱི་སྐྱི་མྱོས་ཀང་

བཏུམས་ཡྱོད།སྐྱི་མྱོ་དེས་ཀད་པ་དང༌།སལ་རྣག་གྱི་ཕུང་གྲུབ་དག་ཁག་ནང་འདྲེས་

པའྱི་གནྱོད་ཚབས་ཆེ་བའྱི་རྫས་ངན་ལས་སྐྱོབ་པར་བེད། མེ་ནྱིང་གེསྱི་ཡྱིས་ཆུ་

ཚགས་དང་འདྲ་བའྱི་བེད་ལས་བརམས་ཤྱིང༌། དེས་དགྱོས་འཁྱོ་ཅན་གྱི་རྫས་ཁྱོ་ན་

ནང་དུ་འཇུག་པར་བེད། ཀད་ནད་བཅྱོས་བེད་ཀྱི་སྨན་དག་ནྱི་བཀག་རྒྱ་འདྱི་དག་

བརྱོལ་ཆེད་ལ་དམྱིགས་ནས་བཟྱོས་པ་ཤ་སག་ཡྱིན།

མེ་ནྱིང་གེསྱི་སྐྱི་མྱོ་ལ་རྱིམ་པ་གསུམ་ཡྱོད།དེ་ཡང་སལ་རྣག་ནང་ཤུན་Dura

Materདང༌།ཨེ་རེག་ནྱོ་ཡྱིཀྲྱི་སྐྱི་མྱོ།ArachnoidMembraneསལ་རྣག་བར་ཤུན་PiaMater

བཅས་རེད།མེ་ནྱིང་གེསྱི་སྐྱི་མྱོ་ནང་དུ་གཤེར་ཁུ་ཞྱིག་རྒྱུག་བཞྱིན་ཡྱོད་ཅྱིང༌།དེས་
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ལུས་ཀྱི་གྱོ་བུར་གཡྱོ་འགུལ་གྱི་བ་བ་དག་འཛིན་པར་བེད།འདྱི་ལ་ཀད་པ་དང་ཀད་

གཞུངས་ཀྱི་གཤེར་ཁུ་Cerebrospinal liquidཞེས་བརྱོད་ཅྱིང༌།དེས་སྱོབས་བསྐེད་ཀྱི་

བ་བ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་ནང་བཅུད་རྫས་ཧ་ཅང་མང་པྱོ་ཡྱོད།

ཀད་པ་ལ་ཀད་གཞུངས་ཀྱི་གཤེར་ཁུ་དང་མཉམ་པའྱི་ལྱིད་ཚད་ཡྱོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དེ་

གཤེར་ཁུའྱི་ནང་དུ་འཁྱིལ་ནས་ཡྱོད། ཁེད་ཀྱི་མགྱོ་ལ་ཁུ་ཚུར་ཕྱོག་པ་ན་གཤེར་ཁུ་

དེས་ཕྱོག་ཤུགས་འཛིན་པར་བེད་ཅྱིང་ཀད་པ་དེ་ཕར་ཚུར་གཡྱོ་འགུལ་བེད་པའྱི་རྐེན་

གྱིས་དེའྱི་ཆ་ཤས་ལ་ཉམས་ཉེས་ཕྱོག་གྱི་མེད།ཀད་གཞུངས་ཀྱི་གཤེར་ཁུ་དག་ཀ་པ་

ལྱིའྱི་མ་གཞྱི་འྱོག་ཆ་ཚང་མ་ཁེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དབང་རའྱི་མ་ལག་གྱི་ཆ་

ཤས་འདྱི་ལ་རས་སྐྱོན་ཕྱོག་པའྱི་ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེ།

ཀད་པ་དང་སལ་བའྱི་ཚིགས་ཕེང་དག་དབང་རའྱི་ཐག་རན་ལས་གྲུབ་པའྱི་

དཀར་རྫས་དང༌།དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ལས་གྲུབ་པའྱི་སྐ་རྫས་གཉྱིས་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྤྱིར་ཀད་པའྱི་ནང་དུ་སྐ་རྫས་ནྱི་ཕྱི་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད་པ་

དང༌། སལ་རྣག་གྱི་ནང་དུ་སྐ་རྫས་ནྱི་ལྟེ་བར་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད་ལ་དེ་ཡང་ཕྱི་རྱོལ་ཏུ་

དཀར་རྫས་ཀྱིས་མཐའ་བསྱོར་ནས་ཡྱོད།

དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མ་ནྱི་ཀད་པ་དང་།ཀད་པ་རྒྱབ་མ།ཀད་གཞུངས།

སལ་རྣག་བཅས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཀད་པའྱི་བེད་ལས་ནྱི། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

ཡྱོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཛིན་པ་དང་།དཔྱྱོད་པར་བེད་པ་དང།རྣམ་འགྱུར་ཐྱོན་

དུ་འཇུག་པར་བེད་ནས་སལ་རྣག་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་གཏྱོང་བར་བེད་པ་དེ་ཡྱིན།
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༤༽ ཀླད་པ། དབང་རའྩི་མ་ལག་གྩི་གཙོ་བོ།

ང་ཚོས་མཐྱོང་བ་བཞྱིན་ཀད་པ་ནྱི་དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མའྱི་སྱོད་ཀྱི་ཆ་

དང༌།དེ་ཡང་ཀད་ཁྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ཆགས་ཡྱོད།དབང་ར་གཙོ་བྱོ་དེས་ཤེས་ཚོར་དང་

ལུས་པྱོའྱི་རྣམ་འགྱུར་གཉྱིས་མཚམས་སྦྱོར་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད། སྤྱིར་ཀད་པའྱི་ནང་

གསེས་ལ་ཀད་ཆེན་ནམ་ཀད་པའྱི་མདུན་མ་དང༌། ཀད་ཆུང་ངམ་ཀད་པའྱི་རྒྱབ་མ།

ཀད་གཞུངས་བཅས་སུ་དབེ་ཆྱོག

ཀད་པའྱི་མདུན་མ་ Cerebrum ནྱི་ཀད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཆེ་ཤྱོས་དེ་ཡྱིན། དེ་ལ་

གཡས་གཡྱོན་གྱི་ཕྱོགས་གཉྱིས་ཡྱོད་ཅྱིང༌། དེ་གཉྱིས་གཞུང་ཐྱིག་ཅན་གྱི་གས་

སྲུབས་ཀྱིས་མཚམས་ཕེ་ཡྱོད།ཕྱོགས་གཉྱིས་པྱོ་འདྱི་དག་དབང་རའྱི་ཐག་རན་རྱིམ་

པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའྱི་ཁྱོར་པསྱི་ཁེ་ལྱོ་སམ་CorpusCallosumཞེས་པས་ནང་ཕན་

ཚུན་མཐུད་མཚམས་སྦར་ཡྱོད། ཀད་པའྱི་ཕྱི་ངྱོས་སུ་ལྟེབ་རེག་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པྱོ་

ཡྱོད་ཅྱིང༌། གས་སྲུབས་ཀྱིས་ཤ་ལྷེབ་འདྱི་དག་སྱོ་སྱོར་ཕེ་བ་ལ་བརེན་ནས་མངྱོན་

གསལ་དྱོད་པྱོ་ཡྱོད།ཤ་ལྷེབ་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ལ་རང་རང་གྱི་བ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱོད།

ཀད་པའྱི་ཕྱི་མཐའ་ངྱོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ལ་ཀད་རྒྱ་ Cerebral Cortex ཟེར་ཞྱིང༌།

དེར་སྐ་རྫས་ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་གྱི་རྱོག་འཛིང་ཆེ་བའྱི་བརྡ་འཕྱིན་མང་ཆེ་བ་

འགེམ་སེལ་བེད་ཡུལ་དང༌།དབང་ཤེས་དག་མངྱོན་དུ་བསྒྱུར་བར་བ་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དྲན་ཤེས་དང་ཤེས་རབ།རྣམ་ཤེས་རྣམས་ཀད་རྒྱ་དེར་གནས་ཡྱོད།ཀད་རྒྱ་འདྱིའྱི་

འྱོག་ཏུ་ཀད་པའྱི་དཀར་རྫས་ཆགས་ཡྱོད་པ་དེར་སྐ་རྫས་འདུས་པའྱི་ཕུང་པྱོ་སེ་དབང་

རའྱི་ཕ་ཕུང་སྐ་བྱོ་ཞེས་པ་ཆགས་ཡྱོད།དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་སྐ་བྱོ་འདྱི་དག་འདུས་པའྱི་
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ཚོགས་པ་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཤྱིག་ནྱི་ཧཡེ་པྱོ་ཐ་ལ་མསྱི་Hypothalamusཡྱིན་ཞྱིང༌།དེར་ཕྱོ་

མྱོའྱི་སྐུལ་རྫས་མ་ལག་HormonalSystemལ་སངས་འཛིན་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཡྱོད།

ཀད་པའྱི་རྒྱབ་མ་Cerebellumནྱི་ཀད་པའྱི་མདུན་མའྱི་འྱོག་དེ་ག་རང་དུ་ཆགས་

པའྱི་སྐ་རྫས་ཕུང་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཟུར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པ་

ཡྱིན། དེ་ཡང་ཀད་རྒྱབ་ཀྱི་ཁམས་དང༌། ཝར་མྱིསྱི་ Vermis སེ་ཀད་རྒྱབ་ཀྱི་བར་

མཚམས་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་ཡྱིན།ཝར་མྱིསྱི་ཡྱིས་རང་འགུལ་གྱིས་ལུས་པྱོའྱི་གཡྱོ་འགུལ་

གྱི་བ་བཞག་སྣ་མྱིན་ནང་འཛུལ་བ་དང༌།གཟུགས་པྱོའྱི་ལྱིད་སྙྱོམ་དང༌།ཤ་རྒྱུས་ཀྱི་

གཡྱོ་འགུལ་ལ་སངས་འཛིན་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད། ལས་སྱོ་འདྱི་དག་བེད་པའྱི་ཆེད་དེས་

ལུས་པྱོའྱི་ཆ་ཤས་མྱི་འདྲ་བ་གཞན་དང༌།ཀད་རྒྱའྱི་དབང་ར་ཐག་རན་ནས་བརྡ་འཕྱིན་

འབྱོར་དགྱོས།

ཀད་གཞུངས་CerebralStemནྱི་ཀད་གཞུངས་ཀྱི་བར་ཆ་Midbrainདང༌།པྱོནྱི་

སེ་Ponsཀད་པའྱི་གཞུང་ར་སྨད་ཆ་དང་ཀད་པའྱི་བར་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་

སྨད་ཆ། མེ་སྒྲུ་ལ་ ཨྱོ་ལྱོང་ག་ཊ་ Medulla oblongata སེ་ཀད་པའྱི་གཞུང་ར་སྨད་ཆ་

གསུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་དབང་རའྱི་ཐག་རན་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་

དབང་གྱིས་ཀད་རྒྱབ་དང་སྦེལ་ཏེ་གནས་ཡྱོད།དབང་ར་དབུས་མ་འདྱི་དག་ལ་ཁད་

ཆྱོས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱོད་པ་ནྱི།དེ་དག་གྱི་ཕྱི་རྱིམ་ན་དཀར་རྫས་དང༌།ངྱོས་

ཚང་མར་སྐ་རྫས་སབ་མྱོས་གམ་ཏེ་གནས་ཡྱོད།ཀད་པའྱི་གཞུང་རའྱི་ནང་དུ་ཡང་དྲ་

བ་འདྲ་བའྱི་བཟྱོ་བཀྱོད་ཡྱོད་ཅྱིང༌།དེ་ཡང་སྐ་བྱོ་དང་དཀར་རྫས་མཉམ་སྦྱོར་བས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན། ཀད་གཞུངས་ཀྱི་བཟྱོ་བཀྱོད་འདྱིས་གཡྱོ་འགུལ་གྱི་བ་བཞག་ལ་འགལ་
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འདུ་ཅན་གྱི་ཤུགས་རྐེན་སེར་བཞྱིན་ཡྱོད།དེས་ལུས་པྱོར་ངར་ཤུགས་སླྱོང་བ་དང༌།

བཀག་འགྱོག་གཉྱིས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན།
ཀད་པ་འདྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ལས་

གྲུབ་པ་དང༌། དེ་གཉྱིས་ཡང་དབང་

རའྱི་ཐག་རན་ ཁྱོར་པསྱི་ ཁེ་ལྱོ་

སམ་CorpusCallosumགྱིས་

མཉམ་དུ་སྦྱོར་བར་བེད། འྱོག་ཏུ་

ཁེད་ཀྱིས་ཀད་ཆུང་ངམ་ཀད་རྒྱབ་

སེ་ལུས་པྱོའྱི་གཡྱོ་འགུལ་ལ་མཐུན་

སྦྱོར་ལ་དགྱོས་འཁྱོ་ཆེ་བའྱི་དབང་

ར་དབུས་མ་མཐྱོང་ཐུབ་པ་དང༌།དེ་བཞྱིན་དུ་ཀད་གཞུངས་ཀྱི་བར་ཆ་དང༌།པྱོནྱི་སེ་ཀད་མཚམས།ཀད་གཞུངས་སྨད་

ཆ་བཅས་དབང་ར་དབུས་མ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་མཐྱོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཀད་རྒྱབ་ཀྱི་ངྱོས་ནྱི་ཤུར་ཁ་འདྲ་

མྱིན་གྱིས་དབེ་མཚམས་བཅད་ཡྱོད།

ཤུར་ཁ་དེ་དག་ ཝར་མྱིསྱི་ཀད་ཆུང་

གྱི་བར་མཚམས་ཤ་ལེབ་ཆ་དང་ཐད་

ཀར་ལངས་ཏེ་གནས་པ་མ་ཟད། དེ་

དག ་གྱིས ་ཀད ་རྒྱབ ་ཕེད ་གྱོ ་ལ ་

གཏུམས་ཡྱོད། ཀད་རྒྱབ་ཀྱི་གཞུང་

ཤག་ངྱོས་སུ་སྐ་རྫས་སམ་ཀད་རྒྱ་

དང༌། དཀར་རྫས་བཅས་མཐྱོང་ཐུབ།

ཀད་རྒྱབ་ཀྱི་བཟྱོ་ལྟ་ནྱི་ཤྱིང་སྱོང་ཡལ་

ག་དང་འདྲ་བ་དང༌། དེས་ལས་དྱོན་

གལ་ཆེར་བེད་པའྱི་ཆ་ནས་དེ་ལ་ཚེ་

སྱོག་གྱི་སྱོང་པྱོ་ཞེས་བརྱོད་པ་ཡྱིན།
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༥༽ སྒལ་རྣག་གམ། སྒལ་ཚིགས།

སལ་རྣག་གྱིས་དབང་རའྱི་མ་ལག་དབུས་མ་དང་གཟུགས་ཕུང་གཉྱིས་བར་

གྱི་འབེལ་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་བེད།འདྱི་ནྱི་མདྱོང་མྱོའྱི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་དཀྱུས་ཚད་རྱིང་

བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། དེས་ཀད་གཞུངས་མཐྱིལ་ནས་མཁལ་འགམ་གྱི་སལ་ཚིགས་

བར་བསྣར་ཡྱོད།དེ་ཡང་སལ་ཚིགས་ཕེང་བའྱི་ནང་ངྱོས་སུ་འཁེལ་ཡྱོད།སྐེ་བྱོ་རན་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེའྱི་རྱིང་ཚད་ཕུ་ཀྲུ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཡྱོད།

སལ་རྣག་ནྱི་དུམ་བུ་༣༡ལ་བགྱོས་ཡྱོད།སེའྱི་རུས་ཚིགས་བརྒྱད་Cervical

སལ་གཞུང་གྱི་ཚིགས་བཅུ་གཉྱིས་Dorsalམཁལ་མའྱི་རུས་ཚིགས་ལྔ་Lumbarཚངས་

ཚིགས་ལྔ་Sacralདཔྱྱི་མགྱོའྱི་ལྷུ་ཚིགས་གཅྱིག་Coxygealབཅས་རེད།དབང་ར་ཆ་

གཅྱིག་གྱིས་ཚིགས་ཆ་རེའྱི་ཕྱི་རྱོལ་དང༌།སལ་ཚིགས་གཉྱིས་བར་གྱི་སྱོང་ཆ་བརྒྱུད་

དེ་བསྣར་ཡྱོད།

སལ་རྣག་ནང་གྱི་འཕེད་ཀྱི་བཅད་ཁ་དེར་ཀད་པའྱི་གཞུང་ར་སྨད་ཆ་ན་སྱོང་

དབྱིབས་ཅན་གྱི་ངྱོས་ཤྱིག་ཡྱོད། ངྱོས་དེའྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ན་ཀྱོང་ཀྱོང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་

ཡྱོད་པ་དང༌། མདུན་ངྱོས་ན་ཀྱོང་ཀྱོང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱོད་པ་དེས་གས་སྲུབས་ཤྱིག་

བཟྱོས་ཡྱོད།སལ་རྣག་གྱི་ཕྱི་ངྱོས་ནྱི་དཀར་རྫས་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།དེའྱི་

དཀྱིལ་དུ་སྐ་རྫས་ཆགས་ཡྱོད། དཀར་རྫས་དེས་གྱོག་གྱི་རྒྱུ་ལམ་ཆེན་པྱོ་དང་འདྲ་

བར་ལས་ཀ་རྱོམ་བཞྱིན་ཡྱོད། དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་དབང་རའྱི་སྐུལ་སླྱོང་དེ་ཀད་པའྱི་

ཕྱོགས་ལ་གཏྱོང་ལེན་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད། དབུས་ཀྱི་སྐ་རྫས་དེ་ཕེ་མ་ལེབ་ཀྱི་དབྱིབས་

སམ་དབྱིན་ཡྱིག་གསལ་བེད་Hདང་འདྲ་བར་ཆགས་ཡྱོད་ཅྱིང༌།དེའྱི་གྲུ་ཟུར་ན་ར་ཅྱོ་
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ཞྱིག་ཡྱོད། ཕྱོགས་ངྱོས་འདྱིས་ལུས་པྱོའྱི་རེག་ཚོར་དང༌། དབང་ར་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་

ནུས་པ་དག་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་བགྱོ་འགེམ་བ་ཡུལ་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་སྒྱུར་བར་

བེད།

སལ་རྣག་འདྱིའྱི་ནང་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་ཞྱིག་གནས་ཡྱོད་པ་དེ་ལ་ལྡྱོག་འཕྱོས་

Reflexཞེས་བརྱོད།དེས་གྱོ་བུར་དུ་ལན་འདེབས་བེད་རྒྱུར་འགན་འཁེར་ཡྱོད།དཔེར་

ན་ལུས་པྱོའྱི་ཆ་ཤས་སུ་གནྱོད་ཚབས་ཅན་གྱི་སྐུལ་མ་ཐེབས་པ་ ༼དཔེར་ན་ལག་པ་ལ་

ཁབ་ཀྱིས་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ།༽ན་དེ་ལས་སྐྱོབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན།ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ན་ཆགས་

པའྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པའྱི་ཆ་ཤས་དེས་ན་ཟུག་གྱི་སྐུལ་མ་དག་འཛིན་པར་བེད།

དེ་ནས་དེས་ཚོར་ཤེས་བརྒྱུད་ནས་སལ་རྣག་ལ་སྐྱོད་པར་བེད། སལ་རྣག་སེང་དུ་

སླེབས་པ་ན་དེས་དབང་རའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འཕྲུལ་འཁྱོར་

དབང་རར་འཕྱོ་བར་བེད། དེས་ཀད་པ་ལ་བརྡ་འཕྱིན་མ་བཏང་བའྱི་ས་རྱོལ་དུ་ཤ་

གནད་ལ་རྣམ་འགྱུར་རམ་ལན་མངྱོན་དུ་འཇུགདཔེར་ན་ལག་པར་གནྱོད་འཚེ་བེད་

པའྱི་ཁབ་ལས་གཡྱོལ་ཆེད་ལག་པའྱི་ཤ་གནད་ཚུར་སྡུད་པར་བེད་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་

འགྱུར་ཐྱོན། དེ་ལྟ་བུ་བ་བཞག་རྱིམ་པ་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ལ་ལྡྱོག་འཕྱོས་ཀྱི་བ་བཞག་

ཅེས་བརྱོད།

ལུས་པྱོའྱི ་ཆ ་ཤས་

ཤྱིག་ལ་ན་ཟུག་གྱི་སྐུལ་

རྐེན་བྱུང་བ་ན་གྱོ་བུར་

དུ་དེས་ལྡྱོག་འཕྱོས་ཀྱི་

བ་བཞག་ལན་འདེབས་
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བེད། སལ་རྣག་གྱིས་ཀད་པར་སྐུལ་རྐེན་དེ་ལ་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ལན་འདེབས་པར་བེད། ལུས་ལ་བྱུང་མ་ཐག་པའྱི་ངར་

ཤུགས་དེས་ཤ་པགས་ཀྱི་བསྡུ་ལེན་པའྱི་ཆ་ཤས་ནས་སལ་རྣག་བར་ཚོར་ཤེས་ཀྱི་དབང་ར་བརྒྱུད་ནས་སྐྱོད་པར་བེད།

དེ་ནས་འཕྲུལ་འཁྱོར་དབང་རར་འབྱོར་བ་ན་ཤ་གནད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྐེད་པར་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ན་ཟུག་འབྱུང་སའྱི་

དངྱོས་པྱོ་དེ་ལས་གྱོལ་བར་བེད།

༦༽ ཀླད་པ།

ང་ཚོས་གྱོང་དུ་ཤེས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན།ཀད་པའམ།གཙོ་བྱོ་ཀད་རྒྱའྱི་བེད་ལས་

གཅྱིག་ནྱི་ལུས་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དག་འཛིན་པར་བེད་པ་དང༌།ངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་བ།དེ་ནས་

སབས་འབེལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དག་ཐྱོན་དུ་འཇུག་པར་བ་རྒྱུ་དེ་རེད།ཀད་པས་ལུས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་གང་རུང་གཅྱིག་ནས་འབྱོར་བའྱི་མྱོང་ཚོར་དག་ཀད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གནས་ངེས་

མེད་དུ་འཛིན་པར་བེད་ཀྱིན་མེད།ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྱོ་སྱོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཀད་པའྱི་

ནང་ཤེས་པའྱི་གནས་དམྱིགས་བསལ་བ་དང༌།ཡང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ལན་འདེབས་སྤྱོད་

བེད་ཀྱི་གནས་དམྱིགས་བསལ་རེ་ཡྱོད།

དེ་ལྟ་བུའྱི་མྱོང་ཚོར་དང་རྣམ་འགྱུར་འབྱིན་བེད་ཀྱི་གནས་འདྱི་དག་ཀད་པའྱི་

བེད་ལས་གཞན་ཏེ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་བཟུང་བའྱི་དབང་བསྒྱུར་འྱོག་ཏུ་གནས་ཡྱོད།ཐྱོག་

མར་ང་ཚོ་ལ་མྱོང་ཚོར་ཞྱིག་བྱུང་བ་ན་དེ་དྲན་པས་འཛིན་གྱིན་ཡྱོད།དེས་ང་ཚོའྱི་སྤྱོད་

ལམ་ལ་ལམ་སྱོན་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་ལུས་ལ་རེག་ཚོར་སླྱོང་བ་ན་དེ་ལ་

ལན་འདེབས་རན་པྱོ་ཞྱིག་བེད་རྒྱུར་ང་ཚོས་གདམ་ཀ་བ་ཐུབ།འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་འདས་

པའྱི་ཉམས་མྱོང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཡྱིན།དཔེར་ན།གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ནམ་མཁར་སྤྱིན་པ་

སྱོ་ནག་འཁྱིགས་པ་མཐྱོང་བ་ན་ལུས་པྱོ་རླྱོན་པ་ཆགས་ཡྱོང་སྙམ་པའྱི་འཇྱིགས་སྣང་
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གྱིས་ཆར་གདུགས་འཁེར་རྒྱུར་ག་སྒྱིག་བེད་པ་བཞྱིན་རེད།

ང་ཚོའྱི་ཉམས་མྱོང་ལས་བྱུང་བའྱི་བག་ཆགས་རྣམས་ཀད་རྒྱའྱི་ནང་གྱི་དབང་

རའྱི་ཕ་ཕུང་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་དྲ་བའྱི་ནང་དུ་ཉར་ཚགས་བས་ཡྱོད།དྲ་ལམ་འདྱི་དག་

གྱིས་དྲན་ཤེས་མྱི་འདྲ་བ་རེ་བྱུང་བ་ན་བ་བ་འདྲ་མྱིན་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།དྲན་ཤེས་མྱི་

འདྲ་བ་དཔེར་ན། གྱོ་བུར་བའྱི་དྲན་ཤེས་ཏེ་སར་ཆ་ཁ་ཤས་རྱིང་གནས་ཚུལ་ཉར་

ཚགས་བས་པའྱི་དྲན་ཤེས་དང༌།ཉེ་དུས་ཀྱི་དྲན་ཤེས་ཏེ་སར་མ་ཁ་ཤས་སམ་ཆུ་ཚོད་

འགའ་ཤས་ཀྱི་ས་རྱོལ་གྱི་དྱོན་རྐེན་དག་དྲན་པར་བེད་ནུས་པ་དང༌།ཡང་ཐག་རྱིང་གྱི་

དྲན་ཤེས་ཏེ་དུས་ཡུན་མང་པྱོའྱི་སྱོན་གྱི་དྱོན་རྐེན་དག་ང་ཚོས་དྲན་པར་བེད་ནུས་པ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན།

དྲན་ཤེས་ཀྱིས་ཀད་པའྱི་བེད་ལས་གཞན་མང་པྱོ་དང་མཐུད་ཡྱོད།དཔེར་ན།

སད་ཡྱིག་ལྟ་བུ་ནྱི་བཅའ་ཡྱིག་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེའྱི་ནང་གྱི་ཡྱི་གེས་དངྱོས་ཡྱོད་

ཀྱི་བརན་པའྱི་ཡུལ་དང༌། སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ལྟ་བ་མཚོན་གྱི་ཡྱོད། ཀད་རྒྱའྱི་ནང་སད་

ཡྱིག་གྱི་གནས་བཞྱི་ཡྱོད། སད་ཆ་སྨྲ་བ་དང༌། ཡྱི་གེ་འབྱི་བའྱི་གནས་རེ་དང༌། དེ་

གཉྱིས་ཀྱི་དྱོན་རྱོགས་པའྱི་གནས་རེ་སེ་བཞྱི་ཡྱིན།སད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཀྱི་བེད་ལས་

ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་ཐུབ་པ་དང༌།བྱོ་ལ་འཆར་བ་རྣམས་གཞན་ལ་

འཆད་ཐུབ་པ་ཡྱིན།མདྱོར་བསྡུ་ན།མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བེད་ལས་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ནྱི་ཡྱིད་ལ་

འཆར་སྣང་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན།འདྱི་ནྱི་བྱོའྱི་འཆར་སྱོ་རྣམས་ཚུར་སྒྱིག་པ་དང་དེ་བཞྱིན་

འཆར་སྱོ་གསར་པ་སེལ་བའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན།
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ཀད་རྒྱའྱི་ཆ་ཤས་མང་ཆེ་

བས་ལུས་ཀྱི ་འབེལ་ཡྱོད་

ཁམས་རྫས་ཀྱི ་བ་བཞག་

བེད་ཀྱིན་ཡྱོད་མྱོད། ལུས་

ཀྱི ་གནས་འགའ་ཤས་ལ་

དམྱིགས་བཀར་གྱི་འབེལ་

བ་ཡྱོད། ཀད་རྒྱའྱི་གཡྱོན་

ཕྱོགས་ནང་དུ་འྱོག་གྱི་ཀད་

རའྱི་གནས་འདྱི་དག་ངྱོས་

འཛིན་ཐུབ་པ་ཡྱིན། དཔྲལ་

བའྱི་ངྱོས་ཀྱི་ཤ་ལྷེབ་དེས་

བསམ་བྱོའྱི་བ་བ་གལ་ཆེན་རྱིགས་བེད་པ་དང༌། འཕྲུལ་འཁྱོར་ཀད་རའྱི་ས་རྱོལ་གྱི་གནས་ཀྱིས་མགྱོ་དང་མྱིག་གྱི་གཡྱོ་

འགུལ་ལ་དབང་སྒྱུར་བར་བེད། འཕྲུལ་འཁྱོར་ཀད་རའྱི་གནས་ཀྱིས་རང་འགུལ་གྱིས་ལུས་པྱོ་གཡྱོ་འགུལ་བེད་པ་ལ་

སངས་འཛིན་བེད། རེག་ཚོར་གནས་ཀྱིས་ལུས་ལ་རེག་ཚོར་བྱུང་བ་དག་རྣམ་འགྱུར་འབྱིན་པར་བེད། མྱིག་དབང་གྱི་

གནས་ཀྱིས་མྱིག་ཤེས་ལ་འཆར་བ་དེ་མངྱོན་དུ་འགྱུར་བར་བེད། ཉན་ཤེས་ཀྱི་གནས་ཀྱིས་སྒ་ཚོར་བ་དེ་དག་ཐྱོས་པའྱི་

བ་བ་བེད།དེ་བཞྱིན་དུ།སད་ཡྱིག་འབྱི་ཀྱོག་དང་དྱོན་རྱོགས་པར་བེད་པའྱི་ཀད་པའྱི་ཀད་རའྱི་གནས་སྱོགས་ཡྱིན།



༄༅།།ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སར་གྱི་སྱོར།

༡༽ ང་ཚོའྩི་དགུ་ཚིགས། དགུ་ཚིགས་སྐ་མོ།

གཟའ་སར་དཔྱད་ཞྱིབ་པས་གནམ་གྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་བྱོའྱི་འྱོད་ཀྱི་ས་རགས་

དཀར་ཤས་ཆེ་བ་དེར་བལྟས་པ་ན་འཁྱོད་སྙྱོམས་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ་

གཏྱོགས་པའྱི་ཉྱི་མ་དང༌།དེའྱི་གཟའ་དག་སར་མ་མང་པྱོ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་

པར་ཤེས།དེ་ལྟ་བུའྱི་སར་ཚོགས་ལ་དགུ་ཚིགས་སམ་གནམ་གྱི་ས་རགས་ཞེས་ཟེར།

ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་ལ་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་ཟེར་ཞྱིང་འདྱི་ནྱི་ནམ་མཁའ་དྭངས་པའྱི་ངྱོས་

སུ་འྱོད་ཀྱི་ས་རགས་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་རྒྱུ་བ་དེ་ལ་མྱིང་འདྱོགས་པ་དང་གཅྱིག་

མཚུངས་ཡྱིན།ང་ཚོའྱི་ཉྱི་མ་འདྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོའྱི་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་ཤྱིང༌།འདྱི་

ནྱི་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོའྱི་གྲུབ་རྫས་ལ་སར་མ་ས་ཡ་འབུམ་ཕག་ཡྱོད་པའྱི་ནང་

གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།

སར་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར།

ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་ནྱི་ཧ་ཅང་ངྱོས་སྙྱོམས་པྱོ་ཡྱིན།སར་མ་མང་ཆེ་བ་ནྱི་ངྱོས་

སྙྱོམས་པའྱི་སེར་མ་སེ་སར་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཞེས་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཏེ་

གནས་ཡྱོད།ཉྱི་མ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དེའྱི་ནང་གྱི་སར་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ནྱི་དཀྱིལ་

འཁྱོར་གྱི་ལྟེ་བ་ཐག་རྱིང་བ་སེ་འྱོད་ལྱོའྱི་རྱིང་ཚད་༣༠༠༠༠ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཡྱོད།
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༼འྱོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ནྱི་ སར་མ་གཅྱིག་ནང་ལེ་བར་ ༡༨༦༠༠༠ བསྐྱོད་པའྱི་ཚད་ཡྱིན།༽ འདྱི་ནྱི་

དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ལྟེ་བ་ལས་སྣེ་ཟུར་ལ་ཉེ་བར་ཡྱོད།ང་ཚོའྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནས་ལྟ་

སབས་ང་ཚོ་དང་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཀྱི་སར་མ་འབའ་ཞྱིག་མཐྱོང་ཐུབ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་

སར་མའྱི་བར་ན་གནས་པའྱི་རྡུལ་དག་གྱིས་འྱོད་ཟེར་འཇྱིབ་རྔུབ་བས་པ་ལ་བརེན་

ནས་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་འྱོད་ཟེར་ལྟེ་བར་གནས་པ་རྣམས་མཐྱོང་རྒྱུར་འགྱོག་རྐེན་བེད་

བཞྱིན་ཡྱོད།

གཅུས་སྱོར་གྱི་དགུ་ཚིགས།

སར་ཚོགས་དཀྱིལ་འཁྱོར་ནང་གྱི་སར་མ་དེ་དག་གྱིས་སར་ཚོགས་ཀྱི་ལྟེ་

བའྱི་མཐའ་སྱོར་གྱི་སྱོར་ལམ་ཟླུམ་པྱོའྱི་ནང་དུ་སྱོར་སྐྱོད་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད།དཔེར་ན་ང་

ཚོའྱི་ཉྱི་མས་གནམ་གྱི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་མཐའ་སྱོར་ལ་སྱོར་བ་ཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་བེད་པ་

ལ་ལྱོ་ས་ཡ་༢༢༠འགྱོར་གྱིན་ཡྱོད།ཉྱི་མ་ཐྱོག་མར་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་ཏེ་དེས་དགུ་

ཚིགས་སྐ་མྱོའྱི་མཐའ་སྱོར་ལ་འགྲུལ་བཞུད་ཐེངས་༢༠ལྷག་བས་ཟྱིན།སར་ཚོགས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ལ་དགའ་འཁྱིལ་གྱི་དབྱིབས་དང་ལྡན་ཞྱིང༌།དེ་ལྟ་བུའྱི་གཅུས་འཁྱིལ་

གྱི་ཆ་ཤས་སུ་སར་མ་རྣམས་གསར་དུ་གྲུབ་བཞྱིན་ཡྱོད།

དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོའྱི་ཞེང་ཚད་ནྱི་འྱོད་ལྱོའྱི་རྱིང་ཚད་འབུམ་

གཅྱིག་ལྷག་ཡྱིན།དཀྱིལ་འཁྱོར་དེའྱི་དབུས་ན་ལྟྱོ་བ་འབུར་བའྱི་

རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱོད་པ་དེ་ལ་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་ལྟེ་སར་

ཟེར། སར་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ནྱི་གཅུ་སྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་

ཡྱིན་ཀང་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོའྱི་ནང་ནས་བལྟ་སབས་རྣམ་པ་དེ་

ལྟར་མཐྱོང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། གཅུ་སྱོར་གྱི་སར་ཚོགས་དེ་ལ་

ལྟེ་སར་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་ཡྱོད། ཡན་ལག་དེ་དག་
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གྱིས་གསར་དུ་བྱུང་བའྱི་སར་མ་མང་པྱོ་བཟུང་ཡྱོད། ཉྱི་མ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་གཅུ་སྱོར་གྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་གྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་

གནས་ཡྱོད།

༢༽ ང་ཚོའྩི་ཁྱྩིམ་མཚེས་དགུ་ཚིགས།

དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོའྱི་ཕྱི་རྱོལ་ན་གང་ཡྱོད་དམ།ལྱོ་མང་རྱིང་ཚན་རྱིག་པས་ང་

ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱི་རྱོལ་ན་གང་ཡང་མེད་པར་བཟུང་ཡྱོད།ཁྱོང་ཚོའྱི་བསམ་བྱོའྱི་

ནང་དུ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་དེ་ག་རང་ཡྱིན་

པར་བཟུང༌།

ནེ་སྦུ་ལསྱི་དངྱོས་པྱོ།

ཚན་རྱིག་པས་བར་སྣང་ཁམས་ན་གཅུ་སྱོར་གྱི་དབྱིབས་ཡ་མཚན་དང་ལྡན་

པའྱི་ནེ་སྦུ་ལསྱི་དངྱོས་པྱོ་འདྲ་མྱིན་ཡྱོད་པ་ཕྱིས་སུ་རྱོགས། ནེ་སྦུ་ལསྱི་དངྱོས་པྱོ་ནྱི་

དབྱིབས་ངེས་མེད་ཀྱི་དཀར་སྤྱིན་ཅན་ཏེ་ InterstellarMaterialསར་ཚོགས་ཉེ་འདབས་

སུ་གནས་པའྱི་དངྱོས་གཟུགས་སྤྱིན་པ་ལྟར་སྣང་བ་ལ་ཟེར། ཨེན་ཌྱི་རྱོ་མེ་ཌ་སར་

ཚོམ་Andromeda constellationནྱི་དཀར་སྤྱིན་ཅན་གྱི་དངྱོས་པྱོའྱི་ནང་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།

རྒྱུ་སར་དཔྱད་ཞྱིབ་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཨེཎྱི་རཱྱོ་ན་ཌྱི་་རྱོ་མེ་ཌ་ནྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་

དང་འདྲ་བའྱི་སར་ཚོགས་ཤྱིག་དང་དེ་ཡང་ཆེས་ཐག་རྱིང་ན་གནས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད་

པའྱི་བསམ་བྱོ་འཁྱོར་ཡྱོད།

འྱོད་ལྱོའྱི་རྱིང་ཚད་ས་ཡ་གཉྱིས།

ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་པྱོ་ལྱོ་མར་Mount Polomerབསྐྲུན་ཟྱིན་

པའྱི་རེས་སུ་ཚན་རྱིག་པས་ཨེཎྱི་རཱྱོ་ཌྱི་རྱོ་མེ་ཌ་ནྱི་སར་མ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་
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དང༌། འྱོད་ལྱོ་ས་ཡ་གཉྱིས་ཀྱི་སར་གནས་པའྱི་དགུ་ཚིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་

རེད།ད་ཆ་ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ན་དགུ་ཚིགས་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་བརལ་བ་ཡྱོད་

པར་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་ཞྱིང༌། དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་དང་འདྲ་བར་

སར་མ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པར་ཤེས་ཐུབ།

ཨེཎྱི་རཱྱོ ་མེ་ཌ་སར་ཚོགས་ནྱི་ང་ཚོའྱི ་དགུ་

ཚིགས་སྐ་མྱོ ་དང་འདྲ་བར་གཅུ་སྱོར་དགུ་

ཚིགས་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་དང་།བར་སྣང་གྱི་བརྡ་ཆད་

དང་བསྟུན་ན་དེ་ང་ཚོ་དང་ཐག་ཉེ་སར་གནས་

ཡྱོད། ཨེཎྱི་རཱྱོ་མེ་ཌ་ལས་གཞན་པའྱི་དགུ་

ཚིགས་མང་པྱོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་

གྱུར་ཡྱོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚོགས་པ་ལ་དགུ་ཚིགས་

ཚོགས་པ་ཟེར།ཚོགས་པ་དེའྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་

ཤྱོས་ནྱི་གཅུ་སྱོར་སར་ཚོགས་ཆེན་པྱོའྱི་གས་

སུ་གཏྱོགས་པའྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་དང་། ཨེཎྱི་

རཱྱོ་མེ་ཌ་གཉྱིས་ཡྱིན། གཞན་རྣམས་ནྱི་དགུ་

ཚིགས་ཆུང་བའྱི་གས་ཡྱིན།

༣༽ འཇྩིག་རེན་ཁམས་ཆེ་ཆུང་ཇྩི་ཙམ་ཡོད་དམ།

ང་ཚོས་མཚན་མྱོའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་པའྱི་ཚེ་ན་ང་ཚོའྱི་མྱིག་དབང་གྱི་

སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོའྱི་ནང་

གནས་པའྱི་སར་མ་དག་ཡྱིན།ཡྱིན་ན་ཡང་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཆྱོས་གཉྱིས་ཆེས་ཐག་

རྱིང་བར་གནས་པར་གཞྱིགས་ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་ལ་མཐའ་
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གཏུགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཐུབ།འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཕེད་ལྷྱོ་མ་ནས་མཐྱོང་

ཐུབ་པའྱི་MagellanicCloudsམེ་གྱི་ལེ་ནྱིག་སྤྱིན་པ་དང༌།གྱོ་ལའྱི་ཕེད་བང་ནས་མཐྱོང་

ཐུབ་པའྱི་ Andromeda ཨེཎྱི་རཱྱོ་མེ་ཌ་སར་ཚོགས་གཉྱིས་ཡྱིན། འདྱི་དག་མྱིག་གྱིས་

མཐྱོང་རྒྱུར་དཀའ་མྱོ་ཡྱོད།

སར་མ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་མང་པྱོ།

གཟུགས་ཅན་གྱི་གྱོང་བུ་འདྱི་གཉྱིས་ཀ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་ལས་ཕྱི་

རྱོལ་ན་གནས་པའྱི་སར་ཚོགས་ཡྱིན།གལ་སྱིད་རྒྱུ་སར་དཔྱད་ཞྱིབ་པས་བསམ་པ་

བཞྱིན་དུ་དགུ་ཚིགས་རེར་ཆ་སྙྱོམས་སར་མ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་མང་པྱོ་འདུས་པ་ལས་

གྲུབ་པ་དང༌།  ཡང་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལ་དགུ་ཚིགས་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་མང་པྱོ་ཡྱོད་

པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་ཇྱི་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཁེད་ཀྱིས་

བསམ་བྱོ་ཐྱོངས་དང༌།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡྱོད་དམ།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་སྱོར་ལ་དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་ཡྱོད།གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན་ཚན་རྱིག་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ནྱི་ད་ལྟ་ཡྱོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་

ཙམ་ཡྱིན་ཟེར།ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བྱོའྱི་ནང་ང་ཚོའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རྒྱ་

ཆེ་བའྱི་ཁམས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་དང༌།ང་ཚོས་མཐྱོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་གཞན་ཞྱིག་ཡྱོད་སྱིད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།

དུས་ཀྱི་ཐྱོག་མ།

ཚན་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྙན་ཐྱོ་ནང་ད་ལྟ་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རེན་
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ཁམས་འདྱི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འགྱོ་བཙུགས་ཡྱོད་པ་དང༌།དུས་འགའ་

ཞྱིག་གྱི་རེས་འཇྱིག་སྱིད་པར་བསན་ཡྱོད།དུས་དེའྱི་ས་རྱོལ་ན་གང་ཡྱོད་དམ།ཕྱིས་

སུ་གང་འབྱུང་ངམ།ང་ཚོས་ཕྱི་རྱོལ་ནས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ཕྱོགས་སུ་བལྟ་ཞྱིབ་

བེད་མྱི་ཐུབ། ང་ཚོས་དུས་འདྱི་མཐར་ཐུག་པའམ། ཡང་ན་ ནམ་མཁའྱི་མཐའ་

མཚམས་སྱོར་ལ་ཚོད་དཔག་ཡང་བ་མྱི་ཐུབ།རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ཚན་རྱིག་

པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཕ་རྱོལ་ན་ཁམས་གཞན་ཞྱིག་ཡྱོད་

པར་ཡྱིད་ཆེས་བས་ཡྱོད།

འཇྱིག་རེན ་ཁམས་

འདྱི་དགུ་ཚིགས་མང་

པྱོ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་

དགུ་ཚིགས་སྐ་མྱོ་དང་

འདྲ་བར་དགུ་ཚིགས་

འདྱི་དག་སར་མ་ས་ཡ་

སྱོང་ཕག་མང་པྱོ་འདུས་

པ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང༌། རྒྱུ་

ས ར ་ ཁྱི མ ་ རྒྱུ ད ་ དུ ་

ཆགས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ཉྱི་

མ ་ཡང་སར་མ་དེའྱི ་

ནང་གྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།
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༤༽ གས་འཐོར་ཆེན་པོའྩི་རྣམ་གཞག

ང་ཚོས་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་བ་བཞྱིན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་དུས་རག་ཏུ་རྒྱ་

སྐེད་བཞྱིན་ཡྱོད། དགུ་ཚིགས་དེ་དག་བར་གྱི་རྒྱང་ཚད་ཁད་པར་ལས་དེ་དག་

མགྱོགས་ཚད་མྱི་འདྲ་བར་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་དུ་སྐྱོད་བཞྱིན་ཡྱོད།འགུལ་སྐྱོད་འདྱིའྱི་ཆ་

སྙྱོམས་མགྱོགས་ཚད་ནྱི་སར་མ་གཅྱིག་ནང་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་༢༠ཡྱིན་ཞྱིང༌།སར་ཆ་དེ་

ཡང་དགུ་ཚིགས་བར་གྱི་རྒྱང་ཚད་འྱོད་ལྱོ་ས་ཡ་རེ་ནང་ཡྱིན། དེ་ལྟ་བུ་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་བསྐེད་མགྱོགས་ཚད་ལ་Hubble’sConstantཧབ་སྦལ་གྱི་བརན་གངས་

ཞེས་ཟེར།

མེའྱི་གྱོང་བུ་སྟུག་པྱོ།

དུས་ཡུན་རྱིང་པྱོའྱི་ས་རྱོལ་ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ཇྱི་འདྲར་ཡྱོད་དམ།རྒྱུ་

སར་དཔྱད་ཞྱིབ་པ་མང་ཆེ་བས་དགུ་ཚིགས་འདྱི་དག་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ལས་ཐག་

ཉེ་བའྱི་ངང་མཉམ་དུ་གནས་ཡྱོད་པར་བསམ་གྱིན་ཡྱོད།གལ་སྱིད་ང་ཚོས་འདས་པའྱི་

ལྱོ་ས་ཡ་ཆྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྱོང་ ༡༥༠༠༠སྱོན་ལ་ཕྱིར་བལྟས་བས་ཚེ་ང་ཚོས་དགུ་ཚིགས་

ཡྱོངས་རྫྱོགས་དང༌། དེ་དག་གྱི་བར་ན་གནས་པའྱི་རྡུལ་རྣམས་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ་

མེའྱི་གྱོང་བུ་སྟུག་པྱོའྱི་ངྱོ་བྱོར་གནས་པར་ཚོད་དཔག་བ་ཐུབ།བས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་

འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་འདས་པའྱི་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་

གྱི་ནང་དུ་གྲུབ་འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་མཇུག་སྱོམ་རྒྱག་ཐུབ།

གས་འཐྱོར།
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འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ཐྱོག་མར་འགྱོ་འཛུགས་སབས་ཆེས་སྟུག་པྱོའྱི་གཞྱི་

ཞྱིག་དང༌།གས་འཐྱོར་ཤུགས་ཆེར་འགྱོ་ཉེན་ཆེ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན།གནས་

སངས་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་ན་གས་འཐྱོར་བྱུང་བ་ཡྱིན། འཐྱོར་བཤྱིག་ཕྱིན་པའྱི་

སབས་སུ་ཆ་ཤས་འགའ་ཞྱིག་ཚུར་མཉམ་ཏུ་འདུས་ནས་དགུ་ཚིགས་གྲུབ་ཅྱིང༌། དེ་

དག་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་ཐག་རྱིང་བའྱི་གཞྱི་རུ་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་

པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་གནས་སངས་སྱོར་ཡྱིན།

ཚ་དྲྱོད་དང་གནྱོན་བཙིར་ཅན།

གས་འཐྱོར་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཆགས་འགྱོ་

བརམས་པར་བཤད་པའྱི་རྣམ་བཞག་ལ་གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོའྱི་རྣམ་བཞག་ཅེས་ཟེར།

རྣམ་བཞག་དེས་ལྱོ་ས་ཡ་ཆྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྱོང་ཡར་སྱོན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཐྱོག་མར་

འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་དུས་སུ་དེ་ནྱི་ཚ་དྲྱོད་དང༌།དམ་བཙིར་ཤུགས་ཆེར་ཅན་དང༌།རྒྱ་

བསྐེད་ཤུགས་དྲག་པྱོར་སྐྱོད་པར་བཤད།

ཚ་དྲྱོད་ཞྱི་བའྱི་དུས།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ད་ཆ་ཚ་དྲྱོད་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཡྱོད་ཅྱིང༌།རྒྱ་

བསྐེད་བསྐྱོད་ཤུགས་ཀང་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཡྱོད།དེ་ནྱི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ངྱོས་དམར་

པྱོར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚན་རྱིག་པས་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།
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འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ཐྱོག་མར་འགྱོ་འཛུགས་སབས་ཆེས་སྟུག་པྱོའྱི་གཞྱི་

ཞྱིག་དང༌།གས་འཐྱོར་ཤུགས་ཆེར་འགྱོ་ཉེན་ཆེ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན།གནས་

སངས་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་ན་གས་འཐྱོར་བྱུང་བ་ཡྱིན། འཐྱོར་བཤྱིག་ཕྱིན་པའྱི་

སབས་སུ་ཆ་ཤས་འགའ་ཞྱིག་ཚུར་མཉམ་ཏུ་འདུས་ནས་དགུ་ཚིགས་གྲུབ་ཅྱིང༌། དེ་

དག་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་ཐག་རྱིང་བའྱི་གཞྱི་རུ་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་

པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་གནས་སངས་སྱོར་ཡྱིན།

ཚ་དྲྱོད་དང་གནྱོན་བཙིར་ཅན།

གས་འཐྱོར་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཆགས་འགྱོ་

བརམས་པར་བཤད་པའྱི་རྣམ་བཞག་ལ་གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོའྱི་རྣམ་བཞག་ཅེས་ཟེར།

རྣམ་བཞག་དེས་ལྱོ་ས་ཡ་ཆྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྱོང་ཡར་སྱོན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཐྱོག་མར་

འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་དུས་སུ་དེ་ནྱི་ཚ་དྲྱོད་དང༌།དམ་བཙིར་ཤུགས་ཆེར་ཅན་དང༌།རྒྱ་

བསྐེད་ཤུགས་དྲག་པྱོར་སྐྱོད་པར་བཤད།

ཚ་དྲྱོད་ཞྱི་བའྱི་དུས།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ད་ཆ་ཚ་དྲྱོད་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཡྱོད་ཅྱིང༌།རྒྱ་

བསྐེད་བསྐྱོད་ཤུགས་ཀང་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ཡྱོད།དེ་ནྱི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ངྱོས་དམར་

པྱོར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚན་རྱིག་པས་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

༡༽ འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ལྱོ་ས་ཡ་

ཆྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྱོང་ཡར་སྱོན་དུ་གས་འཐྱོར་

ཆེན ་པྱོ ་བྱུང ་བ ་ལ ་བརེན ་ནས་འགྱོ ་

བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ༢༽ ཐྱོག་མའྱི་

གནས་སངས་དེར་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་

མྱུར་པྱོར་རྒྱ་བསྐེད་པ་དང༌།མྱུར་པྱོར་ཞྱི་

བར་གྱུར་གྱིན་ཡྱོད། དུས་དེའྱི་ཚེ་འཇྱིག་

རེན་ཁམས་ནང་ཁེངས་པའྱི་འྱོད་ཟེར་ནྱི་

ད་ལྟ་ང་ཚོས་Background radiation

གཞྱི་རའྱི་འྱོད་ཟེར་ཤུགས་ཆུང་ངུ་འཕྱོ་

བཞྱིན་པ་ཚད་འཇལ་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན།

༣༽ དགུ་ཚིགས་དེ་དག་གྲུབ་པ་ན་

༤༽ འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་

གནས་སངས་དང་འདྲ་བར་སྣང་བ་དང༌། དགུ་ཚིགས་དེ་དག་མགྱོགས་ཚད་འབྱིང་པྱོའྱི་ངང་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་སྐྱོད་

བཞྱིན་ཡྱོད།

༥༽ འཇྩིག་རེན་ཁམས་ཀྩི་མ་འོངས་པའྩི་གནས་སངས།

གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་ཐྱོག་མར་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་

མགྱོགས་ཚད་མཐྱོན་པྱོ་ཞྱིག་གྱི་ངང་རྒྱ་བསྐེད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་མྱོད།ད་ལྟ་རྒྱ་བསྐེད་ཀྱི་

ཚད་གཞྱི་དེ་དམའ་རུ་ཕྱིན་ཡྱོད། ཡྱིན་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་བརེན་ནས་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་འདྱི་རྒྱ་བསྐེད་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ།

འཐེན་ཤུགས།

དེ་ལྟར་དམའ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ནྱི་དགུ་ཚིགས་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་འཐེན་
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ཤུགས་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན།འཇྱིག་རེན་ཁམས་འགྱོ་བཙུགས་མ་ཐག་པའྱི་དུས་དེར་

དགུ་ཚིགས་རྣམས་མཉམ་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྐྱོད་ཤུགས་ཆེ་བ་

ཡྱོད།ད་ཆ་དགུ་ཚིགས་རྣམས་ཕྱོགས་མཐར་གམ་པ་དང༌།འཐེན་ཤུགས་ཆེས་ཉམས་

དམའ་རུ་ཕྱིན་ཀང་འཐེན་ཤུགས་རང་ཆས་སུ་ཡྱོད་པ་དེས་རྒྱ་བསྐེད་དམའ་རུ་འཇུག་

གྱིན་ཡྱོད།

ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་རྒྱ་བསྐེད་དམའ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་སྱོར་ལ་དྱོ་སྣང་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད་དམ།འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་མ་འྱོངས་པའྱི་འགྱུར་བ་དེ་ལ་

རག་ལས་པས་ཡྱིན། ཚན་རྱིག་པས་གནས་སངས་གཉྱིས་འབྱུང་སྱིད་པར་བསམ་

གྱིན་ཡྱོད།

ཡངས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་བསྐེད་ཤུགས་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་ནའང་ཚད་དེ་

གཏན་དུ་འགག་པ་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་འགྱུར་བ་སྱིད།ལྱོ་ས་ཡ་མང་པྱོ་བརལ་བ་ན་འཇྱིག་

རེན་ཁམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་རེ་འབྱུང་རྒྱུ་དང༌། ཕྱིར་སུ་དེས་དལ་བུར་ཉམས་

དམའ་རུ་དང༌།དྲྱོད་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་ནས་དགུ་ཚིགས་གཞན་ཡྱོངས་རྫྱོགས་འཇྱིག་

ནས་སར་མ་གསར་པ་གང་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པའང་སྱིད།དེའྱི་གནས་སབས་ལ་ཡངས་

པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཞེས་ཟེར།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་སྱོངས་པ།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་བསྐེད་ཤུགས་ཚད་དམའ་རུ་ཕྱིན་ནས་མཐར་དེ་

གཏན་དུ་འགག་པར་འགྱུར་བའང་སྱིད།བར་སྣང་གྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་དགུ་ཚིགས་
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རྣམས་སླར་ཡང་མཉམ་དུ་མདུད་ནས་དེ་དག་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཚུར་ལྡྱོག་པར་འགྱུར།

དེའྱི་གནས་སབས་ལ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་སྱོངས་པ་ཞེས་ཟེར།
འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་མ་འྱོངས་

པར་འགྱུར་བ་ཇྱི་འདྲ་འབྱུང་བར་

ངེས་གཏན་མེད་ཀང་ཉྱི་མའྱི་བ་བ་

ལ་བརགས་ན་སའྱི ་གྱོ ་ལའྱི ་མ ་

འྱོངས་པའྱི ་འགྱུར་བ ་གང་འདྲ ་

འབྱུང་བར་གཏན་ལ་འབེབ་ནུས་པ་

ཡྱིན། ལྱོ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་ལྔའྱི་ནང་

ཉྱི ་མས་དེའྱི ་ལྟེ ་བར་གནས་པའྱི་

ཡང་རླུང་གྱི་རྫས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་

བསེགས་པ་དང༌། དམར་ཆེན་གྱི་

གནས་སངས་ཤྱིག་ཏུ་མ་འགྱུར་

བར་དུ་དྲྱོད་འཕེལ་བར་བས། སའྱི་

གྱོ་ལ་ནས་བལྟ་སབས་ཉྱི་མས་བར་

སྣང་ཡྱོངས་རྫྱོགས་འྱོད་ཀྱིས་ཁབ་པར་བས་ཡྱོད། དེའྱི་དྲྱོད་ཀྱིས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་བསམས་པར་བས་ནས་

དེའྱི་རླུང་ཁམས་མྱི་སྣང་བར་འགྱུར། དེའྱི་གནས་སབས་སུ་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་འཇྱིག་ནས་སྱོག་ཆགས་རྣམས་འཚོ་བའྱི་

རེན་གཞྱི་དང་བལ་བར་འགྱུར།

༦༽ ཉྩི་མ། ང་ཚོའྩི་སྐར་མ་ཐག་ཉེ་ཤོས།

ཉྱི་མ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ཆགས་པའྱི་སར་མ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གནའ་ས་མྱོའྱི་དུས་སུ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱི་མ་འདྱི་ཆུང་བ་དང༌། སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ཆེས་

ཐག་ཉེར་གནས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནྱི་ཉྱི་མ་འདྱི་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་ཐྱོག་མར་བསམ་པ་དེ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་ཡྱོད་པ་འདྱི་ཡྱིན།
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ཉྱི་མའྱི་ཞེང་ཚད་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཚད་ལས་ལྡབ་བརྒྱ་ཡྱི་ཆེ་བ་ཡྱོད་པ་དང༌།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་རྱིང་ཚད་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་༡༥༠ཡྱི་སར་ཡྱོད་པ་དང༌།ཟླ་བ་ལས་ཧ་

ལམ་ལྡབ་བཞྱི་བརྒྱ་ཡྱི་ཆེ་བ་ཡྱོད།

ཉྱི་མ་ནྱི་སར་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།དེ་ཡང་རླངས་རྫས་ཚ་བྱོའྱི་གྱོང་བུ་ཆེན་པྱོ་

ཞྱིག་ཡྱིན།སར་མ་གཞན་རྣམས་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་ཆྱོས་ནྱི་ཉྱི་མ་འདྱི་ཁྱོ་ན་སའྱི་གྱོ་

ལ་དང་ཉེ་ཤྱོས་ཡྱིན། ཉྱི་མ་ལ་འཐེན་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་རྒྱུ་སར་

རྣམས་ཉྱི་མར་སྱོར་བ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན།

ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཉེ་ཤྱོས།

སར་མ་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་གཉྱིས་པ་ནྱི་ProximaCentauriཔྱོ་རྱོག་སྱི་མ་སེན་ཅུ་རྱི་

ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ནྱི་ཉྱི་མ་ལས་ལྡབ་༢༦༦༠༠༠ཡྱི་ཚད་ཀྱི་ཕ་རྱོལ་ན་ཡྱོད།རྒྱུ་མཚན་དེ་

ལ་བརེན་ནས་སར་མ་གཞན་ལས་ཉྱི་མའྱི་སྱོར་ལ་མང་བ་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན།

སར་མ་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འདྲ་བར་ཉྱི་མའྱི་ནུས་ཤུགས་གྲུབ་ཚུལ་ནྱི།དེའྱི་

རྡུལ་ཕན་བཞུ་སྦྱོར་བས་པ་ལས་དེའྱི་རྫས་ཆ་དེ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་འཕྱོས་པ་

ཡྱིན།

ནུས་ཤུགས་བསྐྲུན་ཚུལ།

ཉྱི་མའྱི་ནང་ངྱོས་སུ་རྫས་རྡུལ་འགྱུར་ལྡྱོག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཡང་རླུང་གྱི་

རྫས་དེ་ཧེ་ལྱི་ཡམ་རླངས་རྫས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།སར་ཆ་རེ་ནང་ཉྱི་མའྱི་རྫས་

ཊན་ས་ཡ་བཞྱི་མེད་པར་འགྱུར་གྱིན་ཡྱོད་ཀང་ཉྱི་མ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་དེར་

གནྱོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཀྱིན་མེད།
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ཉྱི་མའྱི་ཞེང་ཚད་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཚད་ལས་ལྡབ་བརྒྱ་ཡྱི་ཆེ་བ་ཡྱོད་པ་དང༌།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་རྱིང་ཚད་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་༡༥༠ཡྱི་སར་ཡྱོད་པ་དང༌།ཟླ་བ་ལས་ཧ་

ལམ་ལྡབ་བཞྱི་བརྒྱ་ཡྱི་ཆེ་བ་ཡྱོད།

ཉྱི་མ་ནྱི་སར་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།དེ་ཡང་རླངས་རྫས་ཚ་བྱོའྱི་གྱོང་བུ་ཆེན་པྱོ་

ཞྱིག་ཡྱིན།སར་མ་གཞན་རྣམས་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་ཆྱོས་ནྱི་ཉྱི་མ་འདྱི་ཁྱོ་ན་སའྱི་གྱོ་

ལ་དང་ཉེ་ཤྱོས་ཡྱིན། ཉྱི་མ་ལ་འཐེན་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་རྒྱུ་སར་

རྣམས་ཉྱི་མར་སྱོར་བ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན།

ང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཉེ་ཤྱོས།

སར་མ་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་གཉྱིས་པ་ནྱི་ProximaCentauriཔྱོ་རྱོག་སྱི་མ་སེན་ཅུ་རྱི་

ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་ནྱི་ཉྱི་མ་ལས་ལྡབ་༢༦༦༠༠༠ཡྱི་ཚད་ཀྱི་ཕ་རྱོལ་ན་ཡྱོད།རྒྱུ་མཚན་དེ་

ལ་བརེན་ནས་སར་མ་གཞན་ལས་ཉྱི་མའྱི་སྱོར་ལ་མང་བ་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན།

སར་མ་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འདྲ་བར་ཉྱི་མའྱི་ནུས་ཤུགས་གྲུབ་ཚུལ་ནྱི།དེའྱི་

རྡུལ་ཕན་བཞུ་སྦྱོར་བས་པ་ལས་དེའྱི་རྫས་ཆ་དེ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་འཕྱོས་པ་

ཡྱིན།

ནུས་ཤུགས་བསྐྲུན་ཚུལ།

ཉྱི་མའྱི་ནང་ངྱོས་སུ་རྫས་རྡུལ་འགྱུར་ལྡྱོག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཡང་རླུང་གྱི་

རྫས་དེ་ཧེ་ལྱི་ཡམ་རླངས་རྫས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།སར་ཆ་རེ་ནང་ཉྱི་མའྱི་རྫས་

ཊན་ས་ཡ་བཞྱི་མེད་པར་འགྱུར་གྱིན་ཡྱོད་ཀང་ཉྱི་མ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་དེར་

གནྱོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཀྱིན་མེད།

ཉྱི་མ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྟེ་བར་

ཆགས་ཡྱོད།དེ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་

སར་མ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་ཁྱོད་ནས་གཅྱིག་

ཡྱིན། དེ་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ཐག་ཉེ་བའྱི་རྐེན་

གྱིས་ཉྱི་མ་འདྱི་ང་ཚོར་གལ་གནད་ཆེན་

པྱོར་གྱུར་ཡྱོད། སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་སྱོག་

ཆགས་རྣམས་སྐེ་འཕེལ་བ་ཐུབ་པའྱི་གཞྱི་

ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེར་ཉྱི་མའྱི་དྲྱོད་

ཤུགས་ཡྱོད། ཟླ་བ་ནྱི་དེ་ལས་ལྡྱོག་སེ་

རླུང་ཁམས་འབྱུང་རྐེན་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་ལ་བརེན་ནས་དེར་སྱོག་འཚོ་འཕེལ་འབྱུང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།སྤྱིར་ཟླ་བ་ནྱི་སའྱི་གྱོ་

ལ་ལས་རྒྱང་ཚད་ཉྱི་མ་དང་འདྲ་བར་ཡྱིན།

ཉྩི་མའྩི་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི། 

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་རྒྱང་ཚད། ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་ ༡༥༠ ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་

ཚད་ལས་ལྡབ་༡༢༠༠༠ཆེ་བ་ཡྱོད།

ཉྱི་མའྱི་ཞེང་ཚད། ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་༡་༣༩ཡྱོད།

ཉྱི་མའྱི་དབུས་ཀྱི་དྲྱོད་ཚད། སེལ་ཤ་ཡསྱི་ས་ཡ་༡༥ཡྱོད།

ཉྱི་མའྱི་མཐའ་བསྱོར་གྱི་དྲྱོད་ཚད། སེལ་ཤྱི་ཡསྱི་༦༠༠༠ཡྱོད།

སྱོར་སྐྱོད་ཀྱི་དུས་ཡུན། ཉྱིན་ཞག་༢༧ཡྱིན།

༧༽ཉྩི་མའྩི་ནང་གྩི་བཀོད་པ།

ཉྱི་མ་ནྱི་སར་མ་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་དང་འདྲ་བར་རླངས་རྡུལ་གྱི་རྱིམ་པ་དུ་མ་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཉྱི་མའྱི་ངྱོས་ང་ཚོར་སྣང་བ་དེ་ལ་Photosphereའྱོད་ཀྱི་ཁམས་

སམ་འྱོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཟེར།དེ་ནྱི་འཁེགས་གཟུགས་ཀྱི་ངྱོས་ཅན་ཞྱིག་མྱིན་པར་རླངས་

རྡུལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་སབ་མྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ནུས་ཤུགས་བསྐྲུན་ཚུལ།

རྡུལ་ཕན་གྱི་འགྱུར་ལྡྱོག་རྣམ་བཞག་དེས་ཉྱི་མའྱི་ལྟེ་བར་ནུས་ཤུགས་སྐྲུན་

གྱིན་ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་དྲྱོད་དང༌།འཐུག་ཚད་ཆེ་བའྱི་ཉྱི་མའྱི་དབུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

ཤྱིག་ཡྱིན།ལྟེ་བའྱི་རྡུལ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་དྲྱོད་ཆེ་བ་ལ་བརེན་ནས་སར་མའྱི་གདྱོས་

ཚད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་གནྱོན་བཙིར་མྱི་ཡྱོང་བར་རམ་འདེགས་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།

ལྟེ་བའྱི་ཆ་ཤས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ནུས་ཤུགས་ནྱི་འྱོད་རྡུལ་Photonཡྱིན།འདྱི་

ནྱི་འྱོད་ཀྱི་རྡུལ་ཤུགས་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་མཐྱོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།འྱོད་ཟེར་གྱོག་རྡུལ་དེ་དག་ཉྱི་

མའྱི་རྡུལ་གྱིས་བརྔུབས་ཤྱིང་སྤྱོ་བ་ལན་མང་དུ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཉྱི་མའྱི་ངྱོས་

འགྲུབ་ཀྱིན་ཡྱོད།དེ་དག་གྱི་ནུས་ཤུགས་དལ་བུར་ཉམས་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་ཉྱི་

མའྱི་མཐའ་སྱོར་ངྱོས་ཀྱི་རྡུལ་དག་གྱི་ཚ་དྲྱོད་ཆེ་རུ་འགྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད།

ཉྱི་མའྱི་ཚ་དྲྱོད་དང་ངྱོས།

ཉྱི་མའྱི་ངྱོས་ཀྱི་ཉེ་འཁྱིས་ཀྱི་རྡུལ་དག་གྱི་ཚ་དྲྱོད་ནྱི་གཏྱིང་གྱི་ངྱོས་ལས་ཁད་

པར་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད། དྲྱོད་ཚད་ཀྱི་ཁད་པར་དེ་ལ་བརེན་ནས་རྡུལ་རྣམས་གཡྱོ་བཞྱིན་

ཡྱོད།དཔེར་ན་གྱོག་གྱི་ཚལ་སླང་ནང་ཆུ་འཁྱོལ་བ་ན་ཆུ་གཡྱོ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན།འདྱི་ལ་

དྲྱོད་དང་གྱོག་རྒྱུན་འཕྱོ་བ་Convectionཞེས་ཟེར།དེའྱི་དྱོན་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་འྱོད་ཀྱི་འྱོག་རྱིམ་



༄༅།།ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སར་གྱི་སྱོར།
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ནང་རྡུལ་དག་གཡྱོ་བའྱི་བ་བ་ལ་ཟེར།

ཉྱི་མའྱི་འྱོད་ཀྱི་རྱིམ་པའྱི་སེང་དུ་Chromosphereཁ་དྱོག་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡྱོད།

དེ་ནྱི་ཉྱི་མ་ཧྱིལ་འཛིན་སབས་ཁྱོ་ནར་སྣང་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ད་དུང་དེ་ལས་བརལ་ན་ཁ་

དྱོག་གྱི་རྱིམ་པ་དེ་ཉྱི་མའྱི་ཁྱོ་རྱོ་ན་Coronaསེ་ཉྱི་འཛིན་འྱོད་གྱོར་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་

གྱིན་ཡྱོད།དེ་ནྱི་ངྱོས་ཤྱིན་ཏུ་སབ་ལ་དྲྱོད་ཚད་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།
༡༽ ཉྱི་མའྱི་ལྟེ་རྡུལ་ནང་དུ་རྡུལ་

ཕན་འགྱུར་ལྡྱོག་གྱི་རྱིམ་པ་བྱུང་བ་

ལ་བརེན་ནས་ཉྱི་མའྱི་ནུས་ཤུགས་

བྱུང་ཞྱིང༌། དེས་ཉྱི་མའྱི་བཞྱི་ཟུར་

གཅྱིག་བར་དུ་ཁབ་ཡྱོད།༢༽ནུས་

ཤུགས་དེ་དག་ཉྱི་མའྱི་ནང་ལྱོགས་

ནས་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་ངྱོས་སུ་ཐྱོན་ཡྱོང་

བཞྱིན་ཡྱོད། ༣༽ ཉྱི་མའྱི་ཕྱི་ངྱོས་

ཀྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཚགས་དམ་པའྱི་སླ་

ང་ནང་ཆུ་ཁྱོལ་བ་དང་འདྲ་བར་དྲྱོད་

འཕྱོ ་བའྱི ་བ་བ་རྱོམ་བཞྱིན་ཡྱོད།

༤༽ དེའྱི་ངྱོས་སམ་ འྱོད་ཁམས་

རྱིམ་པ་ནས་ཉྱི ་འྱོད་འཕྱོ ་བ་ཡྱིན།

༥༽མཚམས་རེར་ང་ཚོས་ཉྱི་ངྱོས་སུ་གཞུ་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁ་རླངས་ཆེན་པྱོ་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད།

༨༽ ཟླ་བའྩི་འཕེལ་འགྲྩིབ་རྩིམ་པ།

ཚན་རྱིག་པས་ཟླ་བ་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་ངྱོ་མ་དེ་མྱི་ཤེས།དུས་ཡུན་གཅྱིག་ལ་

ཁྱོང་ཚོའྱི་བསམ་བྱོའྱི་ནང་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ད་ལྟ་ལས་མགྱོགས་པའྱི་ངང་འཁྱོར་ཞྱིང༌།
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མགྱོགས་པྱོ་དེ་འདྲར་འཁྱོར་བའྱི་མུར་ས་རྡུལ་མང་པྱོ་ཟག་པ་ལ་བརེན་ནས་ཟླ་བ་གྲུབ་

པར་བཤད།

ད་ཆ་ཚན་རྱིག་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཟླ་བ་འདྱི་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་

པར་ཡྱིད་ཆེས་བས།དེ་ཡང་ཟླ་བ་འདྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་ནེ་སྦུ་ལ་རླངས་

རྡུལ་ལམ། ཐལ་རླུང་འཚུབ་མ་ལས་གྲུབ་པའམ། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་

རྣམས་གནྱོན་བཙིར་བས་པའྱི་རྡུལ་ལྷག་མ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་ཟླ་བ་འདྱི་

སའྱི་གྱོ་ལའྱི་བུ་མྱོ་ཞྱིག་ཏུ་ངྱོས་འཛིན་བེད་པ་དང༌།བས་པའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོས་སའྱི་གྱོ་

ལ་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་བུ་མྱོའྱི་སྤུན་གཉྱིས་སུ་ངྱོས་འཛིན་བས་ཆྱོག

ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་གྱི་རྒྱུ་སར་དང༌། འཁྱོར་སར་གཞན་དང་འདྲ་བར་ཟླ་

བར་ཡང་རང་ངྱོས་ནས་ནམ་ཡང་འྱོད་འཕྱོ་བ་མེད། མཚན་མྱོའྱི་ནམ་མཁར་ཟླ་འྱོད་

འཕྱོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེར་ཉྱི་འྱོད་ཕྱོག་པས་ཡྱིན།ཟླ་བའྱི་ངྱོས་ཕེད་ཉྱི་མར་ཁ་ཕྱོགས་

པ་ལ་བརེན་ནས་འྱོད་འཕྱོ་མྱོད།ཕེད་ལྷག་མ་ནྱི་མུན་ནག་ཡྱིན།

ཟླ་བས་སའྱི་གྱོ་ལར་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྱོར་སྐྱོད་བེད་པ་ཡྱིན།

དུས་ཡུན་ཟླ་བ་རེ་ནང་ཟླ་བའྱི་དབྱིབས་གཟུགས་འགྱུར་བར་སྣང་གྱིན་ཡྱོད། དེ་ལྟ་

བུའྱི་ཟླ་བའྱི་ངྱོས་དབྱིབས་མྱི་འདྲ་བར་འབྱུང་བ་དེ་ལ་ཟླ་བའྱི་འཕེལ་འགྱིབ་ཟེར།

ཟླ་བ་གསར་པ།

ཟླ་བའྱི་ངྱོས་གསལ་བའྱི་ཕྱོགས་དེས་ང་ཚོ་ལས་ཕྱི་རྱོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན་ང་ཚོས་

དེ་མཐྱོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།དེའྱི་ཚེ་ཟླ་བ་གསར་པ་འབྱུང་བ་ཡྱིན།འདྱི་ནྱི་ཟླ་བས་སའྱི་

གྱོ་ལ་དང༌།ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐྱོད་པ་ན་འབྱུང་བ་ཡྱིན།
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ཟླ་བ་གསར་པ་གྲུབ་པའྱི་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་རེས་ན་དེས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་

མཐའ་སྱོར་གྱི་རྒྱུ་ལམ་བཞྱི་ཟུར་གཅྱིག་ལ་བསྐྱོད་པ་ཡྱིན། སླར་ཡང་བདུན་ཕག་

གཅྱིག་གྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་ཟླ་བ་ཡྱོངས་རྫྱོགས་མཐྱོང་ཐུབ།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེ་ཉྱི་མ་

ལས་ལྡྱོག་ཕྱོགས་སུ་གནས་པས་ཡྱིན།འདྱི་ལ་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ཟེར།བདུན་ཕག་གཞན་

གྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་ཀྱི་ངྱོས་ཕེད་ཁྱོ་ན་མཐྱོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

ཟླ་བའྱི་འཁྱོར་ཡུན།

ཟླ་བ་གསར་པ་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཉྱིན་ཉེར་དགུ་དང་ཕེད་འདས་པ་ན་སླར་

ཡང་ཉྱི་མ་དང་མཉམ་དུ་གལ་བསར་བསྒྱིགས་ནས་འཕེལ་འགྱིབ་ཀྱི་རྱིམ་པ་གསར་པ་

འགྱོ་འཛུགས་པའྱི་ག་སྒྱིག་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་འཁྱོར་རྱིམ་དེ་ལྱོ་གཅྱིག་གྱི་

ནང་དུ་ཐེངས་བཅུ་གཉྱིས་བསྐར་ལྡབ་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད།

ཟླ་འཛིན།

ཟླ་བ་དང་སའྱི་གྱོ་ལ་གཉྱིས་ཀྱིས་བར་སྣང་ཁམས་སུ་གྱིབ་མ་རྱིང་པྱོ་བཟྱོ་

ཞྱིང༌། དེ་ཡང་ཉྱི་མ་ནས་ལྡྱོག་ཕྱོགས་ཀྱི་སར་གནས་པ་ཡྱིན། གྱིབ་མ་འདྱི་དག་གྱི་

དབྱིབས་ནྱི་ཐང་ཤྱིང་གྱི་འབས་བུའམ་ཚ་ཚའྱི་དབྱིབས་དང་འདྲ།སའྱི་གྱོ་ལས་ཟླ་བའྱི་

གྱིབ་འྱོག་བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་པ་ན་ཉྱི་འྱོད་བསྒྱིབས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཉྱི་འཛིན་བྱུང་བ་

ཡྱིན།རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཟླ་བས་ཉྱི་མའྱི་མདུན་ངྱོས་སུ་བསྐྱོད་པ་ལབརེན་ནས་ང་ཚོས་ཉྱི་

འྱོད་མཐྱོང་རྒྱུར་འགྱོག་རྐེན་བཟྱོས་པ་ཡྱིན།

གྱོང་གྱི་གནས་སངས་དེ་བཞྱིན་དུ།གལ་སྱིད་ཟླ་བས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་གྱིབ་འྱོག་

བརྒྱུད་དེ་བསྐྱོད་པ་ན་ཟླ་བར་ཉྱི་འྱོད་མ་ཕྱོག་པ་ལ་བརེན་ནས་ཟླ་འཛིན་ཐེངས་གཉྱིས་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

 112  

ནས་བདུན་བར་འབྱུང་གྱིན་ཡྱོད།
༡༽ཟླ་འཛིན་བྱུང་བ་ན་ཟླ་བས་སའྱི་གྱོ་

ལའྱི་གྱིབ་གཟུགས་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་

བས་པ་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་ཉྱི་འྱོད་ཀྱིས་ཟླ་

བར་འྱོད་མདངས་འཕྱོ་བར་བེད་ཀང༌། ད་

ཆ་སའྱི་གྱོ་ལས་བར་དུ་བཅད་པ་ཡྱིན།

༢༽ སའྱི་གྱོ་ལའྱི་གྱིབ་མས་ཟླ་བའྱི་

དཀྱིལ་འཁྱོར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སྒྱིབ་པར་

བེད་འགྱོ་བརམས།༣༽ཟླ་བས་གྱིབ་མ་

དེའྱི ་ནང་དུ་རང་ལུས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་

འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ན་ཟླ་བ་ཧྱིལ་འཛིན་

འབྱུང་བ་ཡྱིན། ༤༽ ཟླ་འཛིན་གྱི་མཐའ་

མར་དེའྱི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ངྱོས་དེས་གྱིབ་

གཟུགས་ལས་ཕྱི་རྱོལ་ཏུ་ཡྱོང་འགྱོ་བརམས་ནས་མཐར་འྱོད་མདངས་སླར་ཡང་སར་བཞྱིན་འཕྱོ་བ་ཡྱིན།

ཟླ་བའྩི་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་རྒྱང་ཚད། ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ ༣༨༤༠༠༠ ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་

ཚད་ལས་ལྡབ་༣༠ཆེ་བ་ཡྱོད།

སའྱི་གྱོ་ལར་བསྱོར་བ་གཅྱིག་རྒྱག་པའྱི་དུས་ཡུན། ཉྱིན་༢༧་༣ཡྱིན།

ཟླ་བའྱི་ཞེང་ཚད། ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་༣༤༧༦ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་

ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༢༧ཡྱིན།

ཟླ་བའྱི་ངྱོས་རྒྱ་ཁྱོན། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྒྱ་ཁྱོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༧ཡྱིན།

བྱོངས་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་བྱོངས་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༢ཡྱིན།
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འཐེན་ཤུགས། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༧ཡྱིན།

༩༽ ཉྩི་མའྩི་ཁྱྩིམ་རྒྱུད་ཆགས་ཚུལ།

ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་གྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཐྱོག་མའྱི་འབྱུང་ར་

གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།དཔེར་ན་ཉྱི་མ་དང༌།རྒྱུ་སར།དེའྱི་འཁྱོར་སར།དེ་བཞྱིན་དུ་

རྡུལ་ཕ་མྱོ་གཞན་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སར་ཆུང་བ་དང༌།སར་མ་དུ་བ་འཇུག་རྱིང༌།སར་

རྡྱོ༑རྒྱུ་སར་བར་གྱི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཡྱིན།

ཉྱི་མ་ནྱི་སར་མ་གཞན་དང་འདྲ་བར་བར་སྣང་ན་གནས་པའྱི་རྡུལ་ལས་གྲུབ་པ་

ཡྱིན།འདྱི་དག་ནྱི་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་ཀྱི་སར་མའྱི་ནང་གྱི་ཐལ་འཚུབ་གྱི་གྲུབ་རྫས་

རླངས་པ་དང༌།ཐལ་རྡུལ་རྣམས་ཡྱིན།

གལ་ཆེའྱི་བྱུང་རྱིམ།

ལྱོ་ས་ཡ་ ༥༠༠༠ སྱོར་གྱི་ཡར་སྱོན་ལ་བར་སྣང་ཁམས་ན་གནས་པའྱི་ཐལ་

འཚུབ་རྣམས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་ནང་གཅུ་སྱོར་བརྒྱབ་པ་ན་དེ་དག་ཇེ་ཆུང་

དང༌།ཇེ་མཐུག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡྱིན།འདྱིས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྱོས་རྱིམ་པ་འགྱོ་བཙུགས་

པ་ཡྱིན།དེ་ཡང་ཐལ་འཚུབ་རྣམས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་ཆེ་བའྱི་རྐེན་ལས་རང་རང་གྱི་སེང་དུ་

ལྷུང་རྒྱུར་འགྱོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན།

ཐལ་བའྱི་རླུང་འཚུབ་ལྱིད་ཚད་ཆེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེའྱི་དབུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

རྣམས་སྟུག་པྱོར་གྱུར་ནས་ཚ་དྲྱོད་ཧ་ཅང་འཕེལ་བར་གྱུར།ཐལ་འཚུབ་ལྷག་མ་རྣམས་

ངྱོས་ལེབ་ལེབ་ཏུ་གྱུར་ནས་དེར་སྱོར་བ་རྒྱག་འགྱོ་ཚུགས། དེས་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་

སབ་མྱོ་ཞྱིག་བཟྱོས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་བའྱི་ལྟེ་བར་སྱོར་བ་རྒྱག་པ་ཡྱིན།
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ཉྱི་མས་འྱོད་འཕྱོ་བའྱི་འགྱོ་འཛུགས་པ།

དེ་འདྲའྱི་དབུས་ཀྱི་ཚ་དྲྱོད་ཚད་སེལ་ཤྱི་ཡསྱི་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ལ་སླེབས་པ་ན་

ཡང་རླུང་གྱི་རླངས་རྡུལ་བཞུ་སྦྱོར་བེད་འགྱོ་བརམས་ཞྱིང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཉྱི་མ་

ལས་འྱོད་ཤུགས་ཆེར་འཕྱོ་བའྱི་འགྱོ་བརམས་པ་ཡྱིན།
ང་ཚོའྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་

རླངས་པ་དང༌།ཐལ་རྡུལ་རྣམས་དལ་བུའྱི་

ངང་ཉྱི་མ་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་བའྱི་ངྱོས་སུ་

ལྷུང་བ་ཡྱིན། རྫས་རྡུལ་ལྷག་མ་རྣམས་

ཀྱིས་དེར་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ ་བཟྱོ ་འགྱོ ་

བརམས་ཤྱིང༌། དེ་དག་མང་པྱོ་མཉམ་དུ་

གནས་པ་ན་ཕན་ཚུན་གདྱོང་ཐུག་ཤྱོར་

ནས་གདྱོད་མའྱི་རྒྱུ་སར་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་

དག་མང་དུ་འཕེལ་བ་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་

མཐྱོང་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱུ་སར་དག་གྲུབ་པ་

ཡྱིན། དེ་དག་གྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་ནེ་སྦུ་

ལ་རླངས་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་གྱི་

རྡུལ་དག་བརྔུབས་པ་ཡྱིན།

༡༠༽ ཉྩི་མའྩི་ཁྱྩིམ་རྒྱུད་ཀྩི་གཟའ་སྐར།

སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་སར་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་དེ་ང་ཚོའྱི་དགུ་ཚིགས་༼སར་

ཚོགས།༽ནང་དུ་སར་མ་ཐེར་འབུམ་བརྒྱ་ཕག་ཡྱོད་པའྱི་ནང་གྱི་གཅྱིག་སེ་ཉྱི་མ་ལ་སྱོར་

བ་རྒྱག་པར་བེད།གཟའ་དགུ་ཡྱོད་པའྱི་གཞན་རྣམས་ཀང་ཉྱི་མའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་

བཟུང་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དེའྱི་མཐའ་སྱོར་ལ་སྐྱོད་པར་བེད།ཕལ་ཆེར་རྒྱུ་སར་ཚང་མའྱི་
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མཐའ་སྱོར་གྱི་སྱོར་ལམ་ལ་འཁྱོར་སར་ཡྱོད།དེས་ན་ཉྱི་མ་དབུས་དང༌།གཟའ་དང༌།

དེའྱི་འཁྱོར་སར། དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཕན་དང་དུ་བ་འཇུག་རྱིང་གཙོས་པའྱི་གཟུགས་

ཅན་ཆུང་བ་གངས་མེད་མཉམ་དུ་འདུས་པའྱི་ཚོགས་པ་ལ་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཅེས་ཟེར།

ཉྱི་མ་དང་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཀྱི་གཟའ་བཞྱི་སེ་གཟའ་ལྷག་པ་དང༌།པ་སངས།སའྱི་

གྱོ་ལ།མྱིག་དམར་བཅས་ལ་ཁད་ཆྱོས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཡྱོད་པས་དེ་དག་ལ་སམ་

སའྱི་གཟའ་Terrestrial planetཞེས་ཟེར།དེ་དག་ནྱི་ཆུང་ཞྱིང་བག་རྡྱོའྱི་གཟུགས་ཅན་

དང༌། འཐུག་ཚད་ཆེ་ལ། དེ་དག་གྱི་མཐའ་སྱོར་དུ་འཁྱོར་སར་ཁ་ཤས་སམ་ཡང་ན་

མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

གཟའ་འྱོག་མ་བཞྱི་སེ་གཟའ་ཕུར་བུ་དང༌།སེན་པ།གནམ་རྒྱལ།མཚོ་རྒྱལ་

བཅས་བཞྱི་ལ་གཟའ་ཆེན་པྱོ་ཟེར།དེ་དག་གྱི་དབྱིབས་ནྱི་སམ་སའྱི་རྒྱུ་སར་ལས་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཆེ་བ་ཡྱོད་ཅྱིང༌།མང་ཆེ་བ་རླངས་རྫས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡྱོད།

གཟའ་གཤྱིན་རྒྱལ་ནྱི་སེ་ཚན་འདྱིའྱི་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་ཀྱིན་མེད།གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན་འདྱི་ནྱི་ཆེས་ཐག་རྱིང་ཤྱོས་དང༌།ཆུང་ཤྱོས་ཀྱི་གཟའ་ཡྱིན།

པར་རྱིས་འདྱིའྱི་གཡྱོན་ཕྱོགས་ནས་འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་གཟའ་ལྷག་པ་དང༌།པ་སངས།སའྱི་གྱོ་ལ།མྱིག་དམར་བཅས་

བཞྱི་ནྱི་བག་རྡྱོ་ཅན་གྱི་གཟའ་ཆུང་བ་ཡྱིན།གཟའ་ཕུར་བུ་དང༌། སེན་པ།གནམ་རྒྱལ།མཚོ་རྒྱལ་བཅས་བཞྱི་ནྱི་གཟའ་

ཆེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།མཐའྱི་གཡས་ཕྱོགས་དེ་གཟའ་གཤྱིན་རྒྱལ་ཡྱིན།
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༡༡༽ གཟའ་ལྷག་པ། ཉྩི་མ་དང་ཐག་ཉེ་ཤོས་ཀྩི་གཟའ།

གཟའ་ལྷག་པ་དེ་ཉྱི་མ་དང་ཐག་ཉེ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་དེ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་

ཁག་པྱོ་ཡྱོད།དེ་ནྱི་སྱོད་དུས་སམ་ཉྱི་མ་ནུབ་རེས་སམ་ཡང་ན་ཉྱི་མ་འཆར་བའྱི་ས་

རྱོལ་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ཤྱོས་དུས་ཚོད་གཉྱིས་ཁྱོ་ནར་ཉམས་ཞྱིབ་བ་ཐུབ། ང་ཚོས་

དེའྱི་སྱོར་ད་ལྟ་ཤེས་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྱོ་ནྱི་ཕྱི་ལྱོ་ ༡༩༧༤དང་ ༡༩༧༥ནང་

གཟའ་ཕན་ཚུན་བར་ནམ་མཁར་རྱོག་ཞྱིབ་བེད་མཁན་གྲུ་པ་ཨང་རགས་བཅུ་པའྱི་མྱིང་

ཅན་Mariner10དེས་གཟའ་དེ་ལ་སྱོར་བ་ལན་གསུམ་གྱི་སྱོ་ནས་མྱུལ་ཞྱིབ་བས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།

གཟའ་ལྷག་པས་ཉྱི་མའྱི་མཐའ་སྱོར་ལ་སྱོར་བ་བེད་ཚུལ་ཁད་ཆྱོས་ཐུན་མྱོང་

མ་ཡྱིན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱོ་ནས་གཟའ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འབེད་ཐུབ། ཁད་ཆྱོས་

གཅྱིག་ནྱི་དེའྱི་ངྱོས་འཇྱོང་འཇྱོང་དེ་གཟའ་གཞན་ལས་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོ་ཡྱོད།

གཉྱིས་པ་ནྱི།དེའྱི་སྱོར་ལམ་དེ་ངྱོས་འཇྱོང་འཇྱོང་ཡྱིན།གཟའ་དེས་ཉེ་བའྱི་སྱོར་ལམ་

༼གཟའ་དེས་ཉྱི་མར་བསྱོར་བ་ན་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཀྱི་སྱོར་ལམ།༽ནང་བསྐྱོད་པ་ན་ཉྱི་མ་དང་རྒྱང་ཚད་

ནྱི་དེ་རྱིང་བའྱི་སྱོར་ལམ་༼ཉྱི་མ་ནས་བརྱིས་པའྱི་གཟའ་ཞྱིག་གྱི་སྱོར་ལམ་རྒྱང་ཐག་རྱིང་ཤྱོས།༽ནང་

བསྐྱོད་པའྱི་རྒྱང་ཚད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལས་ཉུང་བ་ཡྱིན།

གཟའ་ལྷག་པ་ནྱི་ཉྱི་མ་དང་ཧ་ཅང་ཐག་ཉེ་བས་དེར་ཉྱི་མའྱི་འྱོད་ཟེར་སའྱི་གྱོ་ལ་

ལས་ལྡབ་དྲུག་གྱི་མང་བ་འབྱོར་གྱིན་ཡྱོད།ཁེད་ཀྱིས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་བཞྱིན་

དེའྱི་ཟུར་གྱི་བཀྲག་མདངས་ཀྱི་དྲྱོད་ཚད་ནྱི་ཧ་ཅང་མཐྱོན་པྱོ་ཡྱིན།

གཟའ་ལྷག་པའྱི་ངྱོས་ནྱི་ཟླ་བའྱི་ངྱོས་དང་འདྲ་བར་དྱོང་ཁས་ཁེངས་བསད་
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ཡྱོད།དྱོང་ཁ་འདྱི་དག་ནྱི་ལྱོ་ཐེར་འབུམ་ལྔའྱི་གྱོང་དུ་གཟའ་རྣམས་གྲུབ་པ་ན་ཉྱི་མའྱི་

ཁྱིམ་རྒྱུད་ལ་སར་རྡྱོ་ཆེ་ཆུང་མང་པྱོས་གདྱོང་ཐུག་བརྒྱབ་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་

ཞྱིག་ཡྱིན། གཟའ་ལྷག་པའྱི་དྱོང་ཁ་དེ་དག་ཟླ་བའྱི་ངྱོས་དང་འདྲ་བར་ད་ལྟ་བར་དུ་

ཉམས་པ་མེད་པར་གནས་ཡྱོད།དེ་ནྱི་གཟའ་དེར་རླུངས་ཁམས་མེད་པས་ས་རྣམས་

མ་དེད་པ་ཡྱིན།

གཟའ་ལྷག་པ་ནྱི་ཉྱི་མ་དང་ཐག་

ཉེ་ཤྱོས་ཀྱི་གཟའ་ཡྱིན། བར་སྣང་

ཉམས་ཞྱིབ་པས་ང་ཚོར་གནས་

ཚུལ་མཁྱོ་སྤྱོད་བས་པའྱི་ཐུགས་རེ་

བཀའ་དྲྱིན་ལས་ང་ཚོས་གཟའ་

འདྱིའྱི་ངྱོས་ནྱི་སམ་པྱོ་དང༌། བག་

གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། མེ་

དྱོང ་དང་རྱི ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཤུར་ཁ་

བཏྱོན་ཡྱོད་པ་ཤེས། གཟའ་འདྱིར་

ཉྱི་མ་ནས་འྱོད་འབྱོར་བ་ནྱི་སའྱི་གྱོ་

ལ་དང་བསྡུར་ན་ལྡན་དྲུག་གྱི་གྱི་

ཤུགས་ཚད་ཆེ་བ་ཡྱོད། ཉྱིན་མྱོའྱི་

སབས་སུ་དྲྱོད་ཚད་ནྱི།800ཾF(430ཾC)ལས་བརལ་གྱིན་ཡྱོད།

གཟའ་ལྷག་པའྩི་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ལས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད། ལེ་དབར་ས་ཡ་ ༣༦ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་ ༥༨

ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྒྱང་ཚད་ལས་ལྡབ་༠་༣༩ཡྱིན།

ལྱོའྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༠་༢༤ཡྱིན།
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ཉྱིན་མྱོའྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཉྱིན་༥༩ཡྱིན།

འཕེད་ཞེང་གྱི་ཚད། ལེ་དབར་༣༠༣༢་༤ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་༤༨༧༤

ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་༠་༣༨ཡྱིན།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་༠་༣༧ཡྱིན།

འཁྱོར་སར་གངས། མེད།

༡༢༽ གཟའ་པ་སངས། དུ་སྤྩིན་གྩིས་ཁེབས་པའྩི་གཟའ།

གཟའ་པ་སངས་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ནམ་མཁར་འྱོད་

ལམ་ལམ་འཕྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད།ཉྱི་མ་དང་ཉེ་བར་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ཉྱི་མ་ཡྱོལ་

རེས་སམ་ཉྱི་མ་མ་ཤར་སྱོན་གྱི་དུས་ཚོད་ཁ་ཤས་རྱིང་ཁྱོ་ནར་མཐྱོང་ཐུབ།

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཚད་དང༌། ཉྱི་མ་ལས་རྒྱང་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ལ་

གནས་པར་བལྟས་ན་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ཤྱིན་ཏུ་འདྲ་བར་སྣང༌།གཟའ་དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་ཆ་

ཚང་བ་མ་ཤེས་པའྱི་ས་རྱོལ་དུ་ལྱོ་མང་རྱིང་དེར་སྱོག་ཆགས་འཚོ་བར་ཡྱིད་ཆེས་

བས།འྱོན་ཀང་ཕྱིས་སུ་དེའྱི་ཕྱི་ངྱོས་ཀྱི་དྲྱོད་ཚད་༨༦༠ཾF༼༤༦༠ཾC༽ཡྱིན་པ་གསར་

དུ་རྱོགས་པ་རེད།ཉྱི་མའྱི་ངྱོས་ནས་རྒྱང་ཚད་འཇལ་བ་ན་དྲྱོད་ཚད་འབྱུང་བ་དེ་རྒྱང་

ཚད་ལ་དཔགས་པས་ཧ་ཅང་མཐྱོ་བ་ཡྱིན།དྲྱོད་ཚད་མཐྱོན་པྱོ་དེ་ལྟར་བྱུང་དྱོན་གང་

ཡྱིན་ནམ།དེའྱི་ལན་ནྱི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན།

རླུང་ཁམས་འདྱི་ཧ་ཅང་མཐུག་པྱོ་ཡྱིན།ཉྱི་འྱོད་ཀྱིས་དེའྱི་ནང་འཛུལ་ནས་རྒྱུ་

སར་དེར་དྲྱོད་ཀྱིས་ཁབ་པར་བས་ཀང་རླུང་ཁམས་དེ་བརྒྱུད་ནས་དྲྱོད་ཕྱི་རྱོལ་དུ་འགྱོ་

ཐུབ་ཀྱི་མེད།གཟའ་དེར་དྲྱོད་ཚུད་ནས་ཡྱོད་པ་དང༌།དེའྱི་གནས་སབས་ལ་ང་ཚོས་



༄༅།།ཉྱི་ཟླ་གཟའ་སར་གྱི་སྱོར།

 119  

ཤེལ་ཁང་གྱི་ནུས་པའམ་Greenhouse Effectརླུང་ཁམས་ཚ་དྲྱོད་འཕེལ་བའྱི་གནས་

སབས་ཞེས་ཟེར།དེས་གཟའ་པ་སངས་འདྱི་རླངས་ཤུགས་དང༌།ཚ་དྲྱོད་ཀྱིས་ཁེངས་

པའྱི་དམལ་བའྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་སྒྱུར་བར་བེད།དེར་རླངས་ཤུགས་ཚད་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལ་

ལས་ལྡབ་བརྒྱ་ཙམ་ཡྱོད།

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་ཕྱི་ངྱོས་དེ་ཐད་ཀར་ཉམས་ཞྱིབ་བ་མྱི་ཐུབ།གང་ཡྱིན་ཟེར་

ན་གཟའ་འདྱི་དུད་སྤྱིན་རྱིམ་པ་མཐུག་པྱོས་བཀབ་སེ་གནས་ཡྱོད།

ས་གཤྱིས་རྱིག་མཁས་པས་བཤད་པ་ལྟར་ན་གཟའ་འདྱི་ནྱི་གྲུང་པྱོ་དང༌།ཕལ་

ཆེར་མེ་རྱི་ཡང་སེ་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བ་ཡྱིན།གཟའ་དེའྱི་ཐྱོག་གངས་རྱི་ཇྱོ་མྱོ་གང་མ་ལས་

མཐྱོ་བའྱི་རྱི་བྱོ་ཡྱོད་པ་དང༌། ས་ཆ་ཆགས་སངས་ཁད་པར་གྱིས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཆ་

སྙྱོམས་རྱིམ་པ་དང་བསྟུན་ན་ཡར་འབུར་དུ་ཐྱོན་ཡྱོད། དེར་ས་ཆ་ཀྱོང་ཀྱོང་ཆེན་པྱོ་

ཡང་མཐྱོང་ཐུབ། འདྱི་ནྱི་ས་མྱོའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་འཐྱིལ་ཡྱིན་པ་དང༌། དེ་

རླངས་པའྱི་ངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་སྱིད།

གཟའ་པ་སངས་ནྱི ་ཉྱི ་མ ་ནས་

བརྱིས་པའྱི་གཟའ་གཉྱིས་པ་དང༌།

སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཡྱིན།དེ་

ནྱི་ནག་རྫས་འབར་རླངས་ལས་གྲུབ་

པའྱི་དུད་སྤྱིན་རྱིམ་པ་མཐུག་པྱོས་

བཀབ་པ་ལ་བརེན་ནས་དེའྱི་ངྱོས་ལ་

ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་འགྱོག་རྐེན་བཟྱོ་

བཞྱིན་ཡྱོད།
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      གཟའ་པ་སངས་སྐོར་ཀྩི་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ལས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད། ལེ་དབར་ས་ཡ་༦༧ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་༡༠༨

ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལ་ལས་ལྡབ་༠་༧༢ཡྱིན།

ལྱོའྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༠་༦༢ཡྱིན།

ཉྱིན་མྱོའྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཉྱིན་༢༤༣ཡྱིན།

འཕེད་ཞེང་ཀྱི་ཚད། ལེ་དབར་ ༧༥༡༩ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ ༡༢༡༠༤

ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་༠་༩༥ཡྱིན།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་༠་༩༡ཡྱིན།

འཁྱོར་སར་གངས། མེད།

༡༣༽ སའྩི་གོ་ལ། གཟའ་སོན་པོ།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནྱི་ང་ཚོ་གནས་སའྱི་གཟའ་འདྱི་ཡྱིན། ང་ཚོ་འདྱིའྱི་སེང་དུ་གནས་

པའྱི་རྐེན་གྱིས་འདྱི་གཟའ་ཞྱིག་ཏུ་བསམ་བྱོར་འཁྱོར་རྒྱུ་ཁག་པྱོ་ཡྱོད།བར་སྣང་ནས་

གཟའ་འདྱིར་ཇྱི་ལྟར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནམ།

ཁེད་རང་གྱིས་སའྱི་གྱོ་ལ་ལ་ལྟ་སབས་གྱོ་བུར་དུ་མཐྱོང་ཐུབ་པ་ནྱི་ཚོན་མདྱོག་

སྱོན་པྱོ་ཡྱིན།དེའྱི་ངྱོས་མང་ཆེ་བ་མཚོའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཆུས་ཁེངས་ཡྱོད།སའྱི་གྱོ་ལ་

ནྱི་ཆུ་དེ་གཤེར་གྱི་རྣམ་པར་ལྡན་པའྱི་གཟའ་ཁྱོ་ན་ཡྱིན།

རླུང་ཁམས་ཀྱི་སྤྱིན་པའྱི་ནང་ཆུ་དེ་དག་འཁགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཡྱོད་པ་ལ་
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བརེན་ནས་གྱོ་ལ་འདྱིར་ཁ་དྱོག་དཀར་པྱོའྱི་ཁད་ཆྱོས་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད། གྱོ་ལ་འདྱིའྱི་

ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆྱོས་གཞན་ནྱི་སྱོག་འཛིན་རླུང་དང༌།ནཡེ་ཊྱོ་རྱོ་རན་༼ཁ་

དྱོག་དང་དྲྱི་རྱོ་བཅས་མེད་པའྱི་རླུང་ཁམས།༽གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་རླུང་ཁམས་འདྱི་ཡྱིན།

གཟའ་ལྷག་པ་དང་པ་སངས་གཉྱིས་དང་བསྡུར་ན་ད་ལྟ་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རླུང་ཁམས་ལ་

ནག་རྫས་རླུང་ཉུང་བ་ཡྱོད། ནག་རྫས་རླུང་འདྱི་ཐྱོག་མར་མཚོ་ནང་ཐྱིམ་པ་ན་གྱོ་ལ་

འདྱིའྱི་སེང་དུ་གནས་པའྱི་གདྱོད་མའྱི་སྱོག་ཆགས་ཀྱིས་རྔུབ་པར་བེད། འདྱི་དག་ནྱི་

མཚོ་ནང་དུ་གནས་པའྱི་ར་ལང་རྣམས་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེས་རླུང་ཁམས་ནང་སྱོག་འཛིན་

རླུང་འཕེལ་བར་བེད།

ས་གཤྱིས་རྱིག་པ་བས་བཤད་པ་ལྟར་ན་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་སྤང་གྲུང་ལྡན་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན།སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཤུན་པ་འདྱི་དུམ་བུ་མང་པྱོར་གནས་ཡྱོད་པ་དང་འགུལ་ཤུགས་

ཀྱིས་འྱོག་གཞྱིའྱི་དུམ་བུ་དེ་དག་ག་ལེར་འཕུད་པར་བེད།ས་དུམ་བུ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སེང་

དུ་གནས་པའྱི་ཡུ་རྱོབ་དང༌།ཨ་རྱི་གྱིང་ཕན་གཉྱིས་པྱོ་ལྱོ་ལྟར་སེན་ཊྱི་མྱི་ཊར་ཁ་ཤས་

མུ་མཐུད་དུ་ལྱོགས་སུ་གེད་བཞྱིན་ཡྱོད།

ཨེཊ་ལེན་ཊྱིག་རྒྱ་མཚོའྱི་མཐྱིལ་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཤུན་པ་སབ་ཤྱོས་ཡྱོད་པ་

དང༌།ཤུན་པ་གསར་པ་ཡང་ཆགས་བཞྱིན་ཡྱོད།སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ས་ཕྱོགས་གཞན་ས་

དུམ་བུ་དེ་དག་གདྱོང་ཐུག་ཤྱོར་བ་ན་ས་ཡྱོམ་འབྱུང་གྱིན་ཡྱོད།

སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་གྱོགས་མེད་ཁེར་རྐང་གྱི་གཟའ་ཞྱིག་མྱིན། དེ་ལ་ཟླ་བའྱི་

འཁྱོར་སར་ཡྱོད་པ་དང་དེའྱི་རྱིང་ཚད་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱོད།དེའྱི་འཕེད་ཞེང་གྱི་ཚད་ནྱི་སའྱི་
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གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན།
ཟླ་བའྱི་ངྱོས་ནས་ལྟ་སབས་སའྱི་གྱོ་ལ་

འདྱི་ལྟར་མཐྱོང་ཐུབ། བར་སྣང་ནས་ལྟ་

སབས་ཁེད་ཀྱིས་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ཁ་དྱོག་

སྱོན་པྱོ་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་

མཐྱོང་ངེས་ཡྱིན།དེ་ནྱི་གཤེར་གཟུགས་ཀྱི་

རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཆུ་ཡྱོད་པས་ཡྱིན། ལྱོ་ཐེར་

འབུམ་ལྔའྱི་གྱོང་མེ་རྱིའྱི་རླངས་པས་རླུང་

ཁམས་འདྱི་བཟྱོས་ཤྱིང༌། རླངས་གཟུགས་

གཤེར་བསྒྱུར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆར་

ཆུའྱི་རྣམ་པར་ལྷུང་བར་བེད། དེ་ལ་བརེན་

ནས་རྒྱ་མཚོ་བྱུང་ཞྱིང་འདྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་

སྱོག་ཆགས་ཐྱོག་མར་བྱུང་བ་ཡྱིན།

སའྩི་གོ་ལའྩི་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མའྱི་ངྱོས་ནས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད། ལེ་དབར་ས་ཡ་༩༣ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་༡༥༠

ཡྱིན།

སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད། ལེ་དབར་༧༩༢༦་༢ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་༡༢༡༠༤

ཡྱིན།

འཁྱོར་སར། གཅྱིག

སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ཟླ་བ་དབར་གྱི་རྒྱང་ཚད། ལེ་དབར་ ༢༣༩༠༠༠ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་

༣༨༤༤༠༠ཡྱིན།

ཟླ་བའྱི་ཞེང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་༠་༢༧ཡྱིན།
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ཟླ་བའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་༠་༡༧ཡྱིན།

༡༤༽ གཟའ་མྩིག་དམར། གཟའ་དམར་པོ།

དུས་ཡུན་མང་པྱོའྱི་རྱིང་གཟའ་དམར་པྱོ་མྱིག་དམར་གྱི་སེང་དུ་བཅྱོས་མའྱི་

སེམས་ཅན་གནས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས། དེས་གཟའ་དེའྱི་ངྱོས་ལ་རྒྱ་ཆེར་སྣང་བའྱི་

ཡུར་བ་རྱིང་པྱོ་ཡང་བཟྱོས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས།ད་ལྟ་གཟའ་དེའྱི་སེང་དུ་ཆུའྱི་ཡུར་བ་

དང༌། རྣམ་དཔྱྱོད་ཅན་གྱི་ཚེ་སྱོག་གང་ཡང་མེད་པར་དངྱོས་དྱོན་ར་འཕྱོད་འཕེར་བ་

བྱུང།

ཡྱིན་ན་ཡང༌།གཟའ་དེའྱི་སྱོར་ལ་དྱོ་སྣང་གྱི་དབྱིངས་ད་དུང་བརླགས་མེད།ཉྱི་

མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ཟླ་བའྱི་གྱོ་ལའྱི་རེས་སུ་མཁའ་དབྱིངས་རྱོག་དཔྱྱོད་པས་ཞྱིབ་

འཇུག་བ་ཡུལ་ནྱི་གཟའ་མྱིག་དམར་ཡྱིན།

གཟའ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚན་པས་གཟའ་མྱིག་དམར་འདྱིར་མྱུལ་ཞྱིབ་བས་ཡྱོད།

ཕྱི་ལྱོ་ ༡༩༧༦ལྱོར་རྱོད་མེད་ཡྱོངས་གགས་ཀྱི་Vikingཝཡྱི་ཀྱིང་མྱུལ་ཞྱིབ་འཕྲུལ་

རྱིག་དེའྱི་ངྱོས་སུ་བབས་པ་རེད།

འདས་པའྱི་དུས་ཡུན་ནང་གཟའ་འདྱི་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་འདྲ་བར་དེའྱི་ངྱོས་སུ་ཆུ་

རྒྱུག་པའྱི་རགས་མཚན་དང་ལྡན་པར་འཛིན།འྱོན་ཀང༌།ད་ལྟ་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད་པའྱི་ཆུ་

གཅྱིག་པྱོ་དེ་ནྱི་ས་གཞྱིའྱི་སྣེ་མྱོར་ཆགས་པའྱི་འཁགས་པའྱི་རྣམ་པའམ་ཞྱོགས་པའྱི་

ཟྱིལ་པ་འདྱི་ཡྱིན།

གཟའ་མྱིག་དམར་གྱི་གནམ་གཤྱིས་ནྱི།སའྱི་གྱོ་ལ་དང་འདྲ་བར་དེའྱི་ས་གཞྱི་
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སྣེ་མྱོར་ལྱོ་ཧྱིལ་པྱོར་འགྱུར་ལྡྱོག་མྱི་འདྲ་བ་འབྱུང་བཞྱིན་ཡྱོད། དེའྱི་དབར་ཀར་

འཁགས་པའྱི་ཁབ་ཚད་ཆུང་བ་ཡྱོད་ཀང་ལྱོ་ཕེད་ཀྱི་རེས་སུ་དེ་ལས་གནས་སངས་

ལྡྱོག་ཏེ་གྱུར་ཡྱོད།

གཟའ་མྱིག་དམར་ལ་རླུང་གྱི་གྱོ་ལ་སབ་མྱོ་ཞྱིག་ཡྱོད་ཅྱིང༌།དེ་ཡང་གཙོ་བྱོ་

ནག་རྫས་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ལྱོ་ལྟར་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡྱོག་ཕྱིན་པ་ན་རླུང་

འཚུབ་ཤུགས་དྲག་འབྱུང་གྱིན་ཡྱོད།

ཝཡྱི་ཀྱིང་གཟའ་ཁྱིམ་མྱུལ་ཞྱིབ་འཕྲུལ་ཆས་གཟའ་

མྱིག་དམར་ངྱོས་སུ་བབས་པ་ལ་བརེན་ནས་གཟའ་དེའྱི་

པར་རྱིས་བརྒྱུད་གཏྱོང་བས་པ་རེད་། པར་རྱིས་དེར་

ཐལ་བ་དང་།རྡྱོ་ཧྲུག།བག་རྱིས་སྱོགས་ཚད་ཆེ་ཆུང་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིས་ཁེངས་པའྱི་ས་གཞྱི་དམར་པྱོ་ཞྱིག་མངྱོན་

ཡྱོད།བར་སྣང་དུ་ཐལ་བ་ལངས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་དེའྱི་ཁ་

དྱོག་ཀང་དམར་པྱོ་ཡྱིན།འཕྲུལ་རྱིག་དེས་ས་གཞྱི་ངྱོས་

སུ་སྱོག་ཆགས་ཡྱོད་མེད་བརག་དཔྱད་བས་ཀང་གྲུབ་

འབས་མ་རེད།

གཟའ་མྩིག་དམར་སྐོར་གྩི་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ལས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད་ནྱི།

ལེ་དབར་ས་ཡ་ ༡༤༢ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་

༢༢༨ ཡང་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྒྱང་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༡་༥༢

ཡྱོད།

ལྱོ་ཡུན་གྱི་རྱིང་ཚད་ནྱི། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་ཡུན་༡་༨༨ཡྱིན།
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ཉྱིན་མྱོའྱི་རྱིང་ཚད་ནྱི། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཉྱིན་མྱོ་གཅྱིག་གྱི་ཚད་ཡྱིན།

མྱིག་དམར་གྱི་ཞེང་ཚད་ནྱི། ལེ་དབར་ ༤༡༩༤ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ ༦༧༨༧

ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་༠་༥༣ཡྱིན།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་ནྱི། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་༠་༣༨ཡྱིན།

འཁྱོར་སར་གངས། གཉྱིས་ཡྱོད།

༡༥༽ གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་ཆེན་པོ།

གཟའ་ཕུར་བུ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ལས་ཆེ་ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན།དེའྱི་ཞེང་ཚད་ནྱི་

སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཚད་ལས་ལྡབ་བཅུའྱི་ཆེ་བ་ཡྱོད། དེའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཧ་ཅང་མཐྱོ་བའྱི་

རྐེན་གྱིས་གཟའ་གཞན་ཚང་མའྱི་གཡྱོ་འགུལ་ལ་ཡང་ཤུགས་རྐེན་སེར་བཞྱིན་ཡྱོད་

པ་དང༌།དེའྱི་སྱོར་ལམ་ཉེ་འགམ་དུ་སླེབས་པའྱི་སར་མ་དུ་བ་མཇུག་རྱིང་མང་པྱོ་ཞྱིག་

ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བར་བེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན།

གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ནང་ངྱོས་མང་ཆེ་བ་ཆུའྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡང་རླུང་རྫས་

ལས་གྲུབ་པ་དང༌།གྲུབ་རྫས་ཆ་ཤས་ལ་ཧེ་ལྱི་ཡམ་རྫས་ཀང་ཡྱོད།སེང་གྱི་རླུང་གྱོ་ལ་

ལྱིད་ཚད་ཆེན་པྱོ་དེས་ནང་ངྱོས་དེ་གནྱོན་བཙིར་བས་ཡྱོད།གནྱོན་ཤུགས་ཚད་ཆུང་

བའྱི་སྣང་ངྱོས་ཀྱི་ཉེ་འགམ་ན་ཡང་རླུང་དེ་རླངས་རྫས་ཀྱི་གནས་སུ་འཕྱོས་པ་ལ་བརེན་

ནས་གཟའ་འདྱིའྱི་རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་རྱིམ་པ་གྲུབ་པར་བས།

གཟའ་འདྱིའྱི་སྣང་ངྱོས་ནྱི་རླུང་ཁམས་ནང་གྱི་སྤྱིན་པའྱི་སེང་གྱི་ཕྱོགས་དེར་གྱོ་

དགྱོས་པ་ཡྱིན།དེ་ནྱི་གཟའ་ཁྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་འཕྲུལ་ཆས་Pioneerཔ་ཡྱི་ནྱོར་ཏེ་གསར་

བཏྱོད་པ་དང༌།Voyagerཝྱོ་ཡེ་ལར་ཏེ་མཁའ་སྐྱོད་འགྲུལ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཟའ་ཕུར་བུ་
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བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རྱོལ་རྒྱུ་སར་ལ་སྱོར་སྐྱོད་བེད་དུས་པར་བསྒྱོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་བལྟས་པ་ན་རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་དབྱིབས་ནར་

ནར་སྒྱོག་ཐག་ལྟ་བུའྱི་ངྱོས་ཅན་གྱི་སེང་དུ་རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་ཁད་ཆྱོས་གཞན་ཞྱིག་

མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད། དེ་ནྱི་གཟའ་འདྱིའྱི་ལྷྱོ་ཕེད་ན་ཆགས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་དམར་པྱོ་ཆེན་པྱོ་

འདྱི་ཡྱིན།དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐྱིག་ལེ་ཁ་དྱོག་དམར་པྱོ་ནྱི་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་སེང་གྱི་འདུས་རྫས་

ནཡྱི་ཊྱོ་རྱོ་རན་ཏེ་ཟེ་རླུང་༼ཁ་དྱོག་དང་དྲྱི་རྱོ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་རྫས་ཤྱིག་ཡྱིན།༽ལས་གྲུབ་པ་

ཡྱིན།

གཟའ་ཕུར་བུར་འཁྱོར་སར་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པྱོ་དེར་མ་ཟད་གཟའ་དེའྱི་

མཐའ་སྱོར་ལ་རྫས་རྡུལ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཨ་ལྱོང་ལྟ་བུའྱི་དབྱིབས་ཅན་སབ་མྱོ་

ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡྱོད།འདྱི་ནྱི་གཟའ་དེའྱི་སེང་གྱི་སྤྱིན་པའྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཡྱོད།

གཟའ་ཕུར་བུའྱི ་ངྱོས ་སུ་མངྱོན ་

གསལ་དྱོད་ཆེ་ཤྱོས་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་དམར་

པྱོ་ཆེན་པྱོ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་སའྱི་གྱོ་

ལའྱི་སེང་དུ་དྲག་རླུང་དགུ་འཚུབ་མ་

བྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་གཟའ་འདྱིའྱི་རླུང་

གྱི ་གྱོ ་ལའྱི ་རྱིམ་པ་ནང་རླུང་འཁྱོར་

འཚུབ་མ་ཤུགས་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་

ཡྱིན། པར་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ཁེད་ཀྱིས་

འཁྱོར་སར་གཙོ་བྱོ་གཉྱིས་མཐྱོང་ཐུབ་

པ་ནྱི་ IOཨཡེ་ཨྱོ་དང་Europaཡུ་

རྱོ་པ་གཉྱིས་ཡྱིན།
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གཟའ་ཕུར་བུའྩི་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ལས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱངས་ཚད་ནྱི།

ལེ་དབར་ས་ཡ་ ༤༨༣ ཡྱིན་པའམ། ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་

ཊར་ས་ཡ་ ༧༧༨ ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྒྱང་ཚད་ལས་

ལྡབ་༥་༢༠ཆེ་བ་ཡྱོད།

ལྱོ་ཡུན་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༡༢ཚད་ཡྱིན།

ཉྱིན་མྱོའྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་དུས་ཚོད་བཅུའྱི་ཚད་ཡྱིན།

རྒྱུ་སར་ཕུར་བུའྱི་ཞེང་ཚད།

ལེ་དབར་༨༨༧༣༦ཡྱིན་པའམ།ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་

༡༤༢༨༠༠ ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་

༡༡་༢ཡྱིན།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་༢་༦ཡྱིན།

འཁྱོར་ལྱོའྱི་མུ་ཁྱུད། ཤྱིན་ཏུ་སབ་པའྱི་གངས་གཅྱིག་ཡྱོད།

འཁྱོར་སར་གངས། ཆེན་པྱོ་བཞྱི་དང༌།ཆུང་བ་གངས་༡༢ཡྱོད།

༡༦༽ གཟའ་ཕུར་བུའྩི་འཁོར་སྐར།

གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་འཁྱོར་སར་མང་པྱོ་ཡྱོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་

འཁྱོར་སར་གངས་བཅུ་དྲུག་རེད་སྱོན་བྱུང་ཡྱོད།དེའྱི་ནང་ནས་ཆེ་ཤྱོས་བཞྱི་ནྱི་ཨཡེ་

ཨྱོ་IOདང༌།ཡུ་རྱོ་པ་Europaདང༌།གེ་ནྱི་མེཌྱི་Ganymedeདང༌།ཀེ་ལྱིསྱི་ཊྱོ་Callisto

བཅས་རེད།དེ་དག་ལ་གེ་ལྱི་ལྱིཨྱོན་གྱི་འཁྱོར་སར་ཞེས་ཟེར།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁྱོང་

གྱིས་རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་བརྒྱུད་གཟའ་ཕུར་བུ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ན་འཁྱོར་སར་

དེ་དག་གསར་རེད་བྱུང་བ་རེད།ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ནས་ཟླ་བའྱི་གྱོ་ལའྱི་རེས་སུ་གེ་
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ལྱི་ལྱིཨྱོན་འཁྱོར་སར་དེ་དག་སྙན་གགས་ཆེ་ཤྱོས་སུ་གྱུར་པ་རེད།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་ཆུང་ངུ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་འཁྱོར་སར་དེ་

དག་ལས་སླ་བྱོའྱི་ངང་ཉམས་ཞྱིབ་བ་ཐུབ། གཟའ་ཕུར་བུའྱི་འཁྱོར་སར་དེ་དག་ནྱི་

གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་གམ་གཉྱིས་ཀའྱི་སེང་དུ་འྱོད་མྱི་གསལ་བར་བསར་

ཆགས་སུ་བསྒྱིགས་པ་ལྟ་བུར་གནས་ཡྱོད། གེ་ལྱི་ལྱིཨྱོའྱི་འཁྱོར་སར་དེ་དག་ཝྱོ་ཡེ་

ཇར་Voyagerསེ་མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་མྱུལ་ཞྱིབ་རྒྱས་པྱོ་བས་པ་

ལ་བརེན་ནས་འཁྱོར་སར་དེ་དག་གྱི་པར་རྱིས་ངྱོ་མཚར་ཅན་དེ་དག་ལག་སྱོན་བྱུང་བ་

རེད།

གཟའ་ཕུར་བུ་དང་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཀྱི་འཁྱོར་སར་ཨཡེ་ཨྱོ་ནྱི་བཀྲག་མདངས་

འཚེར་བའྱི་ལྱི་ཁྱིའྱི་མདྱོག་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེའྱི་ངྱོས་ནྱི་མུ་ཟྱི་Sulpherའདུས་རྫས་

ཀྱིས་ཁེངས་ཡྱོད།

དེ་དང་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་ཀྱི་འཁྱོར་སར་གཉྱིས་པ་ཡུ་རྱོ་པ་ནྱི་ངྱོས་འཇམ་ཞྱིང་འྱོད་

འཕྱོ་བ་དང༌། འཁགས་པས་ཁེངས་པ། མདྱོག་ནག་ཤས་ཆེ་བའྱི་གས་སྲུབས་ཀྱིས་

རྱོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན།

གེ་ནྱི་མེཌ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ནས་འཁྱོར་སར་ཆེ་ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་

དང༌།གཟའ་ལྷག་པ་ལས་ཀང་ཆེ་བ་ཡྱོད།དེའྱི་ངྱོས་ནྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་བརན་པར་

འདྲ་མྱིན་ཡྱོད་པས་མདྱོག་ནག་ཤས་དང༌།སྐ་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཕྱོགས་སྱོན་བཞྱིན་ཡྱོད།

གས་སྲུབས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མདྱོག་དཀར་ཤས་ཆེ་བས་འབུར་དུ་ཐྱོན་ཡྱོད་ཅྱིང༌།སར་

རྡྱོ་ཆེན་པྱོ་དག་གྱིས་འཁགས་པ་དང་ཐལ་བའྱི་རྱིམ་པ་བརྒྱུད་ནས་བཙན་འཛུལ་བས་
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པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཀེ་ལྱིསྱི་ཊྱོ་ནྱི་གེ་ལྱི་ལྱིཨྱོ་འཁྱོར་སར་ལས་ཐག་རྱིང་ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན།

གཟའ་ཕུར་བུ་ལ་གེ་ལྱི་ལྱིཨྱོའྱི་འཁྱོར་སར་བཞྱི་པྱོ་མ་ཟད་འཁྱོར་སར་ཆུང་བ་

གངས་མང་པྱོ་ཡྱོད། དེ་དག་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཕལ་ཆེར་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་འཐེན་ཤུགས་

ཀྱིས་འཇུ་བཟུང་བས་པའྱི་སར་ཕན་ཡྱིན་ཤས་ཆེ།
གཟའ་ཕུར་བུ་ལ་འཁྱོར་སར་

གངས་ ༡༦ཡྱོད། དེ་དག་སེ་

ཚན་གསུམ་དུ་བགྱོས་ན་འདྱི་

ལྟར་ཕྱི་ངྱོས་ཀྱི་སེ་ཚན་དང༌།

གེ་ལྱི་ལྱིཨྱོའྱི་འཁྱོར་སར་བཞྱི་

དང༌། གཟའ་ཕུར་བུའྱི་མུ་ཁྱུད་

ནང་ངྱོས་སེ་ཚན་བཅས་ཡྱིན།

གེ་ལྱི་ལྱིཨྱོའྱི་འཁྱོར་སར་བཞྱི་

ལས་ཨཡེ་ཨྱོ་ནྱི་ཐག་ཉེ་ཤྱོས་

ཀྱི་འཁྱོར་སར་དང༌། ཟླ་བ་དང་

ཆེ་ཆུང་གྱི་ཚད་འདྲ་མཚུངས་

སུ་ཡྱོད། ཡུ་རྱོ་པ་ནྱི་འཁགས་

པས་ཁེངས་ཤྱིང་ངྱོས་འཇམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གེ་ནྱི་མྱོཌ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ནས་འཁྱོར་སར་ཆེ་ཤྱོས་ཡྱིན། དེ་ནས་

ཁེ་ལྱིསྱི་ཊྱོ་ཟླ་བའྱི་ངྱོས་ཕལ་ཆེ་གས་སྲུབས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

༡༧༽ གཟའ་སེན་པ། ངོ་མཚན་ཅན་གྩི་གཟའ།

གཟའ་སེན་པའྱི་ངྱོ་མཚར་ཅན་གྱི་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་དེས་གཟའ་འདྱི་གཞན་

དང་མྱི་འཁྲུལ་བར་བེད་པ་ཡྱིན།རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་ཆུང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་འཁྱོར་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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ལྱོའྱི་མུ་ཁྱུད་ཅན་གྱི་རྒྱུ་སར་འདྱི་མཐྱོང་ཐུབ།སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་ལྟ་སབས་གཟའ་འདྱི་

ཆུང་བ་ལྟ་བུར་མངྱོན་སྱིད།གང་ལགས་ཞེ་ན།འདྱི་གཟའ་ཕུར་བུ་ལས་ཧ་ལམ་ལྡབ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཐག་རྱིང་བ་ཡྱོད། གཟའ་སེན་པ་འདྱི་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ཆུང་བ་ཡྱོད་པ་མ་

གཏྱོགས་དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་གཟའ་འདྱི་གཉྱིས་ཆེ་ཆུང་ཚད་འདྲ་མཚུངས་སུ་ཡྱོད།

གཟའ་འདྱི་གཞན་ལས་འབུར་དུ་ཐྱོན་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ནྱི་དེའྱི་འཐུག་ཚད་ཆུང་

བས་ཡྱིན། ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ཆུ་ལས་འཐུག་ཚད་ཆུང་བའྱི་གཟའ་གཅྱིག་པུ་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན།གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཆུས་ཁེངས་པའྱི་ཆུ་གཞྱོང་ནང་གཟའ་འདྱི་བཞག་པ་ན་དེ་

མཆྱོང་ལྡྱིང་བེད་ངེས་རེད།དཀའ་ངལ་ནྱི་གཟའ་འདྱི་འཇྱོག་སྣྱོད་ཆུ་གཞྱོང་ཆེན་པྱོ་རེད་

སྱིད་དམ་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།

གཟའ་སེན་པ་འདྱི་འཁྱོར་སར་མང་ཤྱོས་ཡྱོད་པའྱི་གཟའ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་

འཁྱོར་སར་གངས་༢༣ཡྱོད་པས་མང་ཆེ་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན།དེ་དག་ནྱི་མཁའ་

སྐྱོད་འགྲུལ་འཕྲུལ་ཀྱིས་གཟའ་འདྱིའྱི་ཉེ་འགམ་དུ་བསྐྱོད་པ་ན་གསར་རེད་བྱུང་བ་རེད།

འཁྱོར་སར་དེ་དག་ལས་ཆེ་ཤྱོས་དང་ངྱོ་མཚར་ཤྱོས་ནྱི་ཀྲཡེ་ཀྲན་Titanཡྱིན།

གཟའ་འདྱི་ལ་རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་རྱིམ་པ་ཕྱོན་ཆེ་ཡྱོད་པ་དེ་དག་ནཡེ་ཊྱོརྱོ་ཇན་

དང༌།ན་རླངས་རྫས་Methaneགཉྱིས་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་

གཟའ་དེའྱི་ངྱོས་ང་ཚོར་མཐྱོང་རྒྱུར་བཀག་འགྱོག་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། ཐྱོག་མར་ཀྲཡེ་

ཀྲན་འཁྱོར་སར་སེང་གྱི་མྱི་ཐེན་ན་རླངས་རྫས་དེས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་སེང་གྱི་གཤེར་རྫས་

ཀྱི་བ་བ་དང་མཚུངས་པ་བེད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས། དེ་ནྱི་ས་གཞྱི་ངྱོས་སུ་འཁེགས་

གཟུགས་དང༌།གཤེར་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང༌།རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་སེང་དུ་རླངས་རྫས་ཀྱི་
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རྣམ་པར་ཡང་གནས་ཐུབ།མ་འྱོངས་པར་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་སྱོག་འཚོ་ཡུལ་གྱི་གྱོ་

ལ་གཞན་ཞྱིག་མྱུལ་ཞྱིབ་བ་ཡུལ་ནྱི་ཀྲཡེ་ཀྲན་འཁྱོར་སར་འདྱི་ཆགས་རྒྱུ་རེད།དེར་

སྱོག་འཚོ་བའྱི་གཞྱི་རེན་ལ་ཆུའྱི་ཚབ་ཏུ་མྱི་ཐེན་ན་རླངས་རྫས་འདྱི་བེད་སྤྱོད་བ་སྱིད།

འཁྱོར་སར་ཆེ་བ་གཞན་བཞྱི་ནྱི་རྱི་ཡ་Rheaདང༌།ལ་པེ་ཊ་སྱི་Lapetusདང༌།

ཌྱིའྱོན་Dioneདང༌།ཊེ་ཐྱིསྱི་Tethysབཅས་ཡྱིན།དེ་དག་གྱི་ཞེང་ཚད་ལེ་དབར་༦༥༠

༼ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་སྱོང་གཅྱིག༽སྱོར་ཡྱིན་པ་དང༌།ཕྱི་ཡྱི་ངྱོས་ནྱི་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་སེང་གྱི་གེ་

ལྱི་ལྱི་ཨྱོའྱི་འཁྱོར་སར་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།

མུ་ཁྱུད ་འཁྱོར ་ལྱོ ་ཅན ་གྱི ་

གཟའ་སེན་པ་འདྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་

རྒྱུད་ནང་ནས་ངྱོ་མཚར་ཆེ་ཤྱོས་

ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་འཁྱོར་སར་

ཡང་གངས་མང་ཤྱོས་ཡྱོད།ཁེད་

ཀྱིས་པར་རྱིས་ནང་མཐྱོང་ཐུབ་

པ་བཞྱིན་ཀྲེ་ཐྱི་སྱི་དང༌། ཌྱི་

ཨྱོནྱིའཁྱོར་སར་གལ་ཆེ་ཤྱོས་

གཉྱིས་དང༌། མྱི་མ་སྱི་ལ་ཁད་

ཆྱོས་གས་སྲུབས་ཡྱོད ་པས་

གཞན་ལས་འབུར་དུ་ཐྱོན་ཡྱོད།

གཟའ་སེན་པའྩི་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ལས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད།

ལེ་དབར་ས་ཡ་༨༨༧་༡༤ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་

༡༤༢༤ ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྱིང་ཚད་ལས་ལྡབ་ ༩་

༥༢ཆེ་བ་ཡྱོད།



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

 132  

ལྱོ་ཡུན་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༢༩ཡྱིན།

ཉྱིན་མྱོའྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་དུས་ཚོད་༡༠ཡྱིན།

རྒྱུ་སར་སེན་པའྱི་ཞེང་ཚད། ལེ་དབར་༧༤༩༢༨ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ ༡༢༠༠༠༠

ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་༩་༤ཡྱོད།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཚད་ལས་ལྡབ་༡་༡ཡྱོད།

མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ། སེ་ཚན་རྱིམ་པ་ཆེན་པྱོ་གསུམ།

འཁྱོར་སར་གངས། ཆེ་བ་ལྔ་དང༌།ཆུང་བ་གངས་༡༨ཡྱོད།

༡༨༽ གཟའ་སེན་པའྩི་མུ་ཁྱུད་འཁོར་ལོ།

གཟའ་ཆེ་བའྱི་ནང་ནས་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་ཡྱོད་པའྱི་གཟའ་ནྱི་ཕུར་བུ་དང༌།

སེན་པ་དང༌།གནམ་རྒྱལ་དང༌།མཚོ་རྒྱལ་བཅས་ཡྱིན།དེ་དག་ལས་གཟའ་སེན་པའྱི་

འཁྱོར་ལྱོ་ནྱི་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ནས་ངྱོ་

མཚར་ཆེ་ཤྱོས་དང་ཡྱིད་འཕྱོག་ཤྱོས་དེ་ཡྱིན།

འཁྱོར་ལྱོ་འདྱི་ནྱི་གཟའ་ངྱོས་ནས་གཟའ་དང་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཚད་ལ་

བསྣར་ནས་བསད་ཡྱོད།དེ་ནྱི་ལེ་དབར་༨༧༠༠༠ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་༡༤༠༠༠༠སྱོར་

ཡྱིན།

ཁེད་ཀྱིས་སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་ཆུང་ཆུང་ལ་བརེན་ནས་འཁྱོར་

ལྱོ་དེ་དག་མཐྱོང་ཐུབ།སྤྱིར་བཏང་ལྱོ་བཅྱོ་ལྔ་རེ་ནང་འཁྱོར་ལྱོ་དེ་དག་ཐེངས་རེར་མྱི་

མངྱོན་པར་གྱུར་བཞྱིན་ཡྱོད།དེ་ནྱི་གཟའ་སེན་པ་དེས་ཉྱི་མའྱི་མཐའ་སྱོར་ལ་རྒྱུ་བ་ན་
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དེའྱི་གནས་གཞྱི་དེ་འཁྱོར་ལྱོའྱི་སྣེ་ཟུར་སེང་དུ་ཏག་ཏག་འཁེལ་བས་ཡྱིན། གནས་

སངས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ན་འཁྱོར་ལྱོ་ཤྱིན་ཏུ་སབ་པའྱི་རྐེན་གྱིས་སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་

མཐྱོང་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

དུས་ཡུན་མང་པྱོའྱི་རྱིང་གཟའ་སེན་པའྱི་འཁྱོར་ལྱོ་དེ་ས་གཟུགས་མ་ཡྱིན་

པར་བཟུང་ཡྱོད། དེ་དག་འཁགས་རྡུལ་ཆུང་བ་མང་པྱོ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་དང༌།

འཁགས་རྡུལ་དེ་དག་ཀང་ཚད་གཞྱི་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པ་སེ་ཆུང་བ་ཐལ་བའྱི་རྡུལ་

ནས་ཁང་ཆུང་གྱི་ཚད་གཞྱི་བར་ཡྱོད།དེ་དག་གྱིས་གཟའ་སེན་པ་འདྱི་དབུས་སུ་བས་

ནས་དེའྱི་མཐའ་སྱོར་གྱི་སྱོར་ལམ་སྱོར་མྱོར་གལ་བསར་བསྒྱིགས་ནས་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད།

རྫས་རྡུལ་ཁ་ཤས་རྒྱུ་སར་དང་ཐག་ཉེ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་འཁྱོར་སར་མ་ཆགས་པར་

ཕྱོགས་སྱོ་སྱོར་གམ་སེ་གནས་ཡྱོད།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་ལྟ་སབས་འཁྱོར་ལྱོ་གཙོ་བྱོ་གསུམ་ལྱོགས་སུ་འབེད་ཐུབ།

འཁྱོར་ལྱོའྱི་ཕྱི་རྱིམ་ནྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ཀ་པ་སེ་འདྱི་དང་འཁྱོར་ལྱོ་ཁ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་

Cassino Division ཁེ་སྱི་ནྱོ་ཆ་ཤས་ཏེ་སྱོང་ཆ་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད་པ་དེས་ལྱོགས་སུ་འབེད་

པར་བེད། འཁྱོར་ལྱོ་ཀ་པ་ལ་འཁྱོར་ལྱོ་གཞན་ལས་ལྱོགས་སུ་འབེད་བེད་ཀྱི་ཁད་

ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱོད་པ་དེ་ལ་Enckeཨེང་ཀེ་ཞེས་ཟེར།དེ་ནྱི་ཁེ་སྱི་ནྱོ་ལས་དབྱིབས་ནར་

བ་ཡྱོད།གཟའ་སེན་པའྱི་ངྱོས་དང་ཐག་ཉེ་བ་ན་ང་ཚོས་འཁྱོར་ལྱོ་ག་པ་མཐྱོང་ཐུབ།དེ་

ནྱི་འཁྱོར་ལྱོ་གཞན་ལས་སབ་པ་ཡྱོད།

མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པ་འཕྲུལ་ཆས་ Voyager ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ན་

འཁྱོར་ལྱོ་དེ་དག་སར་ཇྱི་འདྲར་ཡྱིད་ཆེས་བས་པ་དེ་ལས་མགྱོ་རྱོགས་ཆེ་རུ་སྱོང་
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ཡྱོད།འཁྱོར་ལྱོ་མང་ཆེ་བ་གསར་རེད་བྱུང་ཡྱོད་པ་ལས་དམྱིགས་བསལ་འཁྱོར་ལྱོ་ཆ་

པ་ནྱི་རྡུལ་གྱི་ཐག་པ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་སྒྱོག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།འཁྱོར་ལྱོ་རེ་

རེ་ཡང་འཁྱོར་ལྱོ་ནར་མྱོ་སྱོང་ཕག་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དེ་དག་ཚང་མ་སྱོང་

སངས་ཀྱི་ཆས་ཁད་པར་འབེད་པའྱི་ངེས་པ་མེད།མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པ་འཕྲུལ་ཆས་

ཀྱིས་བཟྱོས་པའྱི་གཟའ་སེན་པའྱི་འཁྱོར་ལྱོའྱི་པར་ངྱོས་ནྱི་སྒ་འཛིན་འཕྲུལ་འཁྱོར་ནང་

བཅུག་པའྱི་སྒ་ཤུགས་ཆེར་ཡྱོད་པ་ཐྱོ་འགྱོད་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།
གཟའ་སེན་པའྱི་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་

ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ངྱོ་མཚར་ཆེ་

ཤྱོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།འཁྱོར་ལྱོ་

མྱི་འདྲ་བ་དེ་དག་གྱི་འཐུག་ཚད་ནྱི་

ལེ་བར་ཁ་ཤས་ལས་མེད།འཁྱོར་ལྱོ་

དེ ་དག་ནྱི ་འཁགས་རྡུལ་མང་པྱོ ་

འདུས་པ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་འཁགས་

རྡུལ་རེ་རེའྱི་ལྟེ་བར་བག་གྱི་ལྟེ་རྡུལ་

ཡང་ཡྱོད། རྡུལ་དེ་དག་གྱི་ཆེ་ཆུང་

ཚད་རྱིམ་ནྱི་ཨྱིན་ཅྱི་གཅྱིག་ནས་ ཧྥྱི་

ཀྲྱི་སུམ་ཅུའྱི་བར་ཡྱོད། དེ་ལྟ་བུའྱི་

ནམ་མཁའྱི་གཟུགས་ཅན་དེ ་དག་

གྱིས་གཟའ་སེན་པའྱི་འཕེད་ཐྱིག་སེང་

གྱི་སྱོར་ལམ་སྱོར་མྱོའྱི་ནང་དུ་སྱོར་སྐྱོད་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད། གཟའ་འདྱིའྱི་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པས་དེ་དང་ཐག་ཉེ་བའྱི་

རྡུལ་དེ་དག་གཅྱིག་ཏུ་སྒྱིལ་ནས་འཁྱོར་སར་བཟྱོས་ཡྱོད།

༡༩༽ གཟའ་གནམ་རྒྱལ། རྒྱང་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་ལས་གསར་རེད་བྱུང་བའྩི་གཟའ་ཐོག་

མ།
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གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མའྱི་བར་གྱི་རྱིང་ཚད་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་རུ་ང་ཚོས་

གཟའ་གནམ་རྒྱལ་མཐྱོང་ཐུབ།དེ་གཟའ་ཕུར་བུ་དང་སེན་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆེན་པྱོ་མྱིན་ཀང་

གཟའ་ཆེན་པྱོའྱི་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས།

གནའ་ས་མྱོའྱི་དུས་ན་གནམ་རྒྱལ་གྱི་སྱོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད་ཀང༌། དེ་ནྱི་

རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་ལ་བརེན་ནས་གསར་རེད་བྱུང་བའྱི་གཟའ་ཐྱོག་མ་དེ་ཡྱིན།དངྱོས་

འབེལ་བས་ན་ང་ཚོས་མྱིག་རེན་པས་གཟའ་དེ་མཐྱོང་ཐུབ་མྱོད་རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་

ཆེན་པྱོ་ལ་མ་བརེན་པར་ཁེད་ཀྱིས་གཟའ་དེའྱི་དཀྱིལ་འཁྱོར་དབེ་བ་འབེད་མྱི་ཐུབ།

གཟའ་གནམ་རྒྱལ་གྱི་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པའྱི་ཁད་ཆྱོས་གཅྱིག་ནྱི། གཟའ་

དེའྱི་འཁྱོར་འཁྱིལ་གྱི་ཚངས་ཐྱིག་གམ་འཁྱོར་མདའ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་མཐའ་སྱོར་གྱི་སྱོར་

ལམ་ངྱོས་སུ་ཆགས་ཡྱོད།དེ་ལྟར་ན་གནམ་རྒྱལ་གྱི་ལྱོ་ཕེད་༼སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༤༢༽རེ་

ནང་གཟའ་དེའྱི་སྣེ་མྱོ་ཉྱི་མའྱི་ཉེ་འཁྱིས་སུ་ཏག་ཏག་སླེབས་རྒྱུ་རེད། གཟའ་གཞན་

རྣམས་ཀྱི་འཁྱོར་མདའ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ངྱོས་དང་ཧ་ལམ་དྲང་མཚུངས་ perpendicular སུ་

གནས་ཡྱོད།

གནམ་རྒྱལ་ནྱི་གཟའ་སེན་པའྱི་མཇུག་ཏུ་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་དང་ལྡན་པའྱི་

གསར་རེད་བྱུང་བའྱི་གཟའ་དང་པྱོའྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན།ཕྱི་ལྱོ་༡༩༧༧ནང་གནམ་རྒྱལ་

གྱི་མཐའ་སྱོར་ལ་འཁྱོར་ལྱོ་སབ་མྱོ་ལྔ་ཡྱོད་པ་སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་ཐུབ་པ་

བྱུང༌།དེའྱི་ཚེ་གནམ་རྒྱལ་དེས་ཐག་རྱིང་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་འྱོད་གསལ་བའྱི་སར་མ་ཞྱིག་གྱི་

མདུན་དུ་སྐྱོད་བཞྱིན་པའྱི་སབས་དེའྱི་འྱོད་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུར་བསྒྱིབས་པར་ཤེས།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་གཟའ་གནམ་རྒྱལ་ལ་གཏྱོགས་པའྱི་འཁྱོར་སར་ལྔ་ལ་ཉམས་
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ཞྱིབ་བས་ཡྱོད།ཡྱིན་ན་ཡང་རྒྱང་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་དེ་དག་གྱི་སྱོར་ཉུང་

ཉུང་ལས་རྱོགས་ཐུབ་མེད། མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་

རྒྱས་པྱོར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་འཁྱོར་སར་གསར་པ་བཅུ་གསར་རེད་བྱུང་བ་རེད།

མྱི་རཎ་འཁྱོར་སར་ Miran-

daངྱོས་ནས་ལྟ་སབས་ཀྱི་གཟའ་

གནམ་རྒྱལ་གྱི ་པར་ངྱོས་ཡྱིན།

གཟའ་དེའྱི་རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་རྱིམ་

པའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཐེན་རྫས་རྡུལ་ཡྱོད་

པའྱི་རྐེན་གྱིས་དེའྱི་ཁ དྱོག་སྱོན་

པྱོར་གྱུར་པ་རེད། མྱི་རཎ་ཌ་ནྱི་

གཟའ་གནམ་རྒྱལ་གྱི་ཁྱོངས་སུ་

གཏྱོགས་པའྱི ་འཁྱོར ་ལྱོ ་ཚད ་

འབྱིང་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་དེར་

རྱི་མཐྱོན་པྱོ་དང་རྫ་རྱོང་ཟབ་པྱོ་

ཡྱོད།

གཟའ་གནམ་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ནས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད།

ལེ་དབར་ས་ཡ་ ༡༧༨༤ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་

༢༨༧༠ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྒྱང་ཚད་ལས་ལྡབ་༡༩་༢

ཡྱོད།

ལྱོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༨༤ཡྱིན།

ཉྱིན་མྱོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་དུས་ཚོད་༡༧ཡྱིན།
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གཟའ་སར་དེའྱི་ཞེང་ཚད། ལེ་དབར་ ༣༢༢༠༠ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ ༥༡༢༠༠

ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་བཞྱི་ཆེ་བ་ཡྱོད།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལ་ལས་ལྡབ་༠་༩ཡྱིན།

མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ། ཞེང་ཕ་ཆུང་ཞྱིང་ནག་ཤས་ཆེ་བའྱི་གངས་༡༡ཡྱོད།

འཁྱོར་སར། ཆེ་བ་བཞྱི་དང༌།ཆུང་བ་གངས་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱོད།

༢༠༽ གཟའ་མཚོ་རྒྱལ། ཆེས་ཐག་རྩིང་བའྩི་གཟའ་ཆེ་བ་ཞྩིག

གཟའ་མ་མཚོ་རྒྱལ་ནྱི་གཟའ་གཞན་ཏེ་གནམ་རྒྱལ་གྱི་འཁྱོར་ལྱོ་ལ་ཕན་

གནྱོད་འབེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལས་གསར་རེད་བྱུང་བའྱི་གཟའ་ཐྱོག་མ་དེ་ཡྱིན།

གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་ནྱི་མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་

ཉེ་ཆར་གསར་རེད་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།དེ་ནྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེས་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་ལྱོ་

བཅུ་གཉྱིས་རྱིང་འགྲུལ་བཞུད་བས་པའྱི་མཐའ་མའྱི་དུས་སུ་ཡྱིན།གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་ནྱི་

ང་ཚོ་ལས་ཆེས་ཐག་རྱིང་བའྱི་རྐེན་གྱིས་སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་ཁག་པྱོ་

ཡྱོད།དེའྱི་རྒྱང་ཚད་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ཉྱི་མ་བར་གྱི་རྒྱང་ཚད་ལས་ལྡབ་སུམ་ཅུ་ཙམ་

ཡྱོད།

མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པས་པར་ལེན་བས་པའྱི་མཚོ་རྒྱལ་ནྱི་བཀྲག་མདངས་

འཚེར་བའྱི་ཁ་དྱོག་སྱོན་པྱོ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།དེ་ནྱི་གཟའ་དེའྱི་རླུང་གྱི་གྱོ་ལའྱི་རྱིམ་པའྱི་

ནང་དུ་མྱི་ཐན་ཏེ་ན་རླངས་རྫས་ཡྱོད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ཡྱིན།རླུངས་ཁམས་འདྱིའྱི་གཞྱི་

རའྱི་གྲུབ་རྫས་ནྱི་ཡང་རླུང་ཧཡེ་ཌྱོ་རྱོ་རན་དང༌།ཧེ་ལྱི་ཡམ་གཉྱིས་ཡྱིན།གཟའ་འདྱི་
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ནྱི་གནམ་རྒྱལ་དང་མྱི་འདྲ་བར་འདྱིའྱི་རླུང་གྱི་གྱོ་ལས་བ་བ་སྣ་ཚོགས་བེད་པར་སྱོན་

པ་དང༌།དེ་ལ་འྱོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་དང༌།གཟའ་གནམ་རྒྱལ་ལ་ལྡན་པ་བཞྱིན་དུ་ནག་ཤས་

ཆེ་བའྱི་རགས་ཡྱོད་ཅྱིང༌།སྤྱིན་དཀར་པྱོ་ཆུང་བ་ཡང་ཡྱོད།

གཟའ་ཆེ་བ་གཞན་ཚང་མ་དང་འདྲ་བར་མཚོ་རྒྱལ་ལ་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་ཡྱོད།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་ལྟ་སབས་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་ཆ་མ་ཚང་བ་འབའ་ཞྱིག་མཐྱོང་མྱོད།

མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པས་མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ་ཆ་ཚང་ཞྱིང་ཕྱོགས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གཞན་

ལས་འྱོད་གསལ་བ་ཞྱིག་གསལ་སྱོན་བས་ཡྱོད།

སའྱི་གྱོ་ལ་ནས་ལྟ་སབས་ནྱི་རྱི་ཡེཌྱི་Nereidདང༌།ཊྱི་རྱི་ཊན་Tritonཏེ་འཁྱོར་

སར་གཉྱིས་ཡྱོད་པར་རྱོགས། དེར་མ་ཟད་མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་

ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བའྱི་འཁྱོར་སར་དྲུག་ཡྱོད་པ་གསར་རེད་བྱུང་བ་རེད།

པར་རྱིས་འདྱི་ནྱི་གཟའ་མཚོ་

རྒྱལ་དང༌། དེའྱི་འཁྱོར་སར་ཆེ་

ཤྱོས ་ཊྱི ་རྱི ་ ཊན ་གཉྱིས ་ཡྱིན །

འཁྱོར་སར་འདྱིས་གཟའ་མཚོ་

རྒྱལ་ལ་ལྡྱོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྱོར་

སྐྱོད་བས་པ་འདྱི ་ཉྱི ་མའྱི ་ཁྱིམ་

རྒྱུད་ཀྱི་འཁྱོར་སར་ཆེ་བའྱི་ནང་

ནས་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན། ཊྱི་རྱི་ཊན་འཁྱོར་སར་འདྱི་

ཕལ་ཆེར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་སྐ་བ་

ལྟ་བུའྱི་གཟུགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་པའྱི་

རེས ་སུ་གཟའ་མཚོ ་རྒྱལ་གྱི ་
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འཐེན་ཤུགས་ཀྱིས་འཇུ་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་སྱིད།

གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ལས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད།

ལེ་དབར་ས་ཡ་ ༢༧༩༦ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་

༤༤༩༢ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་རྒྱང་ཚད་ལས་ལྡབ་སུམ་

ཅུ་ཡྱོད།

ལྱོ་ཡུན་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༡༦༥ཡྱིན།

ཉྱིན་མྱོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་དུས་ཚོད་༡༦ཡྱིན།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་༡་༢ཆེ་བ་ཡྱོད།

འཁྱོར་སར། ཆེ་བ་གངས་གཉྱིས་དང༌།ཆུང་བ་དྲུག་ཡྱོད།

མུ་ཁྱུད་འཁྱོར་ལྱོ། ཁ་ཞེང་ཆུང་བ་དྲུག་ཡྱོད།

༢༡༽ གཟའ་གཤྩིན་རྒྱལ་དང༌། དེའྩི་ཕ་རོལ་གྩི་ཁམས།

ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་གཟའ་དགུ་པ་སེ།གཟའ་གཤྱིན་རྒྱལ་ནྱི་རྒྱུ་སར་ཉམས་

ཞྱིབ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱིས་བསྐྱོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གཟའ་གཅྱིག་པྱོ་དེ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ཕལ་ཆེར་ལྱོ་

མང་པྱོའྱི་རྱིང་དེར་མྱུལ་ཞྱིབ་བ་མྱི་སྱིད།རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་གཤྱིན་

རྒྱལ་གྱི་སྱོར་ལ་གཟའ་གཞན་ལས་ཉུང་བ་ཤེས་ཀྱིན་ཡྱོད།

གཟའ་གཤྱིན་རྒྱལ་ནྱི་ཧ་ལམ་ཉེ་ཆར་༼༡༩༣༠༽ནང་གསར་རེད་བྱུང་བ་རེད།

དེའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ནྱི་གཟའ་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་འཁྱོར་ལམ་ནང་ཆ་མྱི་སྙྱོམས་པའྱི་གནས་སངས་

ཤྱིག་བྱུང་བས་ཡྱིན། ཆ་མྱི་སྙྱོམས་པའྱི་གནས་སངས་དེ་དག་བྱུང་བ་ན་ངྱོས་འཛིན་
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བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གཟའ་ཞྱིག་ཡྱོད་པ་ཤེས།ད་ཆ་གཟའ་དེ་གཤྱིན་རྒྱལ་ཡྱིན་པ་ངེས་

པར་རེད་པ་རེད།

གཟའ་དེའྱི་སྱོར་ལམ་ནྱི་གཟའ་གཞན་ལས་ཡ་མཚན་ཆེ་བ་དང༌། བྱོ་ཡྱིད་

འགུག་ནུས་ཆེ་བ་དང༌།འཕེད་ལ་ཡྱོ་བའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཡྱོད།སྤྱིར་གཤྱིན་རྒྱལ་འདྱི་

ཉྱི་མ་ལས་ཐག་རྱིང་ཤྱོས་ཀྱི་གཟའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་དེས་ཉྱི་མའྱི་མཐའ་བསྱོར་ལ་བསྐྱོད་

པར་ལྱོ་༢༤༨འགྱོར་གྱིན་ཡྱོད་པའྱི་ལྱོ་༢༠ལ་སླེབས་པ་ན་མཚོ་རྒྱལ་ལ་ལྟྱོས་ན་ཉྱི་མ་

དང་ཐག་ཉེ་བར་ཡྱོད།

གཟའ་གཤྱིན་རྒྱལ་འདྱི་གཟའ་ཆེ་བ་བཞྱི་པྱོ་གང་དང་ཡང་མྱི་འདྲ་བར་ཡྱོད།དེ་

སམ་སའྱི་གཟའ་བཞྱི་ལས་ཉྱི་མ་དང་ཐག་ཆེས་རྱིང་བར་ཡྱོད།གཟའ་འདྱི་ནྱི་ཆུང་ཤྱོས་

ཡྱིན་ཞྱིང་དེའྱི་ཞེང་ཚད་ནྱི་གཟའ་དང་པྱོ་ལྷག་པའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ཕེད་ཙམ་ཡྱོད།དེའྱི་

གྲུབ་རྫས་ནྱི་མཚོ་རྒྱལ་ཀྱི་འཁྱོར་སར་ཆེ་ཤྱོས་ཊྱི་རྱི་ཊན་དང་འདྲ་བྱོ་ཡྱོད།

གཟའ་འདྱི་གསར་རེད་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སེ་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་གཟའ་འདྱི་

ལས་ཕྱི་རྱོལ་ཏུ་གཟའ་གཞན་ཡྱོད་མེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་སླེབས་བཞྱིན་ཡྱོད།ད་ལྟ་བར་གཟའ་

ཆེས་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་ན་མ་གཏྱོགས་གཟའ་གཞན་མེད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས།གལ་སྱིད་དེ་

ལྟར་ཡྱོད་ན་གཟའ་ཁྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་འཕྲུལ་ཆས་པཡེ་ནྱོར་སེ་གསར་བཏྱོད་པ་དང༌།

ཝྱོ་ཡེ་ཇར་སེ་མཁའ་བསྐྱོད་འགྲུལ་པ་འཕྲུལ་ཆས་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་ནང་ཤུགས་རྐེན་

ཞྱིག་འབྱུང་བ་ལས་གསར་རེད་བྱུང་དགྱོས་པ་ལས་ད་ལྟ་ཕན་འབྱུང་མེད།འཕྲུལ་ཆས་

དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཤྱིན་རྒྱལ་གྱི་སྱོར་ལམ་ལས་ཆེས་ཐག་རྱིང་བར་འགྲུལ་བཞུད་བས་
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ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

གཟའ་གཤྱིན་རྒྱལ་ནྱི་ཉྱི་མ་ལས་

ཐག་རྱིང་ཤྱོས་ཀྱི་གཟའ་དང༌། ཆུང་

ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་ལ་འཁྱོར་སར་

ཆེ་རན་Charonཟེར་བ་ཞྱིག་ཡྱོད།

དེ ་ནྱི ་གཤྱིན ་རྒྱལ་གྱི ་ཚད་དང་

བསྡུར ་ན ་ འཁྱོར ་སར ་ཆེ ན ་པྱོ ་

དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་

ཚད་ནྱི་གཤྱིན་རྒྱལ་གྱི་ཕེད་ཀའྱི་

ཚད་ལས་མང་བ་ཡྱོད།

གཟའ་གཤྩིན་རྒྱལ་སྐོར་དངོས་འབེལ་ཚད་གཞྩི།

ཉྱི་མ་ལས་ཆ་སྙྱོམས་རྒྱང་ཚད། ལེ་དབར་ས་ཡ་༣༦༦༦ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་༥༩༢༥ཡང་ན་

སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཞེང་ཚད་ལས་ལྡབ་༣༩་༦ཆེ་བ་ཡྱོད།

ལྱོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ལྱོ་༢༤༨ཡྱིན།

ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཉྱིན་༦་༤ཡྱིན།

གཟའ་སར་དེའྱི་ཞེང་ཚད། ལེ་དབར་ ༡༤༢༣ ཡང་ན་ཀྱི་ལྱོ་མྱི་ཊར་ ༢༣༠༠ཡང་ན་སའྱི་གྱོ་ལ་

ལས་ལྡབ་༠་༡༨ཡྱོད།

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད། སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལས་ལྡབ་༠་༠༦ཡྱོད།

འཁྱོར་སར། གངས་གཅྱིག་ཡྱོད།





༄༅།།འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཆགས་རབས།

སི་ཊེ་ཧྥེན་ ཧའོ་ཀིང། Stephen Hawking༼༡༩༤༢--༽

ས་མྱོའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཟའ་སར་

རྱིག་པའྱི་སྱོར་ལ་མྱི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་བས་པ་རེད།འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཁྱོང་ནྱི་

སྦཊྱི་རེནཌྱི་རཱ་སེལ་BertrandRussellརེད་ཟེར།ཁྱོང་གྱིས་སའྱི་གྱོ་ལས་ཉྱི་མ་ལ་སྱོར་

བ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཚུལ་དང༌།ཡང་ཉྱི་མས་སར་ཚོགས་མང་པྱོ་འདུས་པའྱི་དགུ་ཚིགས་

ཀྱི་དབུས་ལ་སྱོར་བ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཚུལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད། གཏམ་བཤད་

མཇུག་བསྒྱིལ་བ་ན་ཚོགས་ཁང་གྱི་རྒྱབ་ངྱོས་ནས་རྱོ་རས་མྱོ་སྐུ་གཟུགས་ཆུང་ཆུང་

ཞྱིག་ཡར་བཞེངས་ནས་བརྱོད་རྒྱུར། ཁེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་གང་བཤད་པ་དེ་དྱོན་མེད་

ཅྱིག་རེད། དྲང་མྱོར་བརྱོད་ན་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ནྱི་རུས་སྦལ་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་ལ་

བརེན་པའྱི་ཕ་ལེ་བའྱི་ས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།ཞེས་ཟེར།ཚན་རྱིག་པ་དེས་ལན་མ་བརྒྱབ་

གྱོང་འཛུམ་ཞྱིག་བསན་ནས་རུས་སྦལ་དེ་གང་གྱི་སེང་དུ་ལངས་ཡྱོད་དམ་ཞེས་དྲྱིས་

མ་ཐགརྱོ་རས་མྱོ་དེས་ཁྱོད་ནྱི་ཞེ་དྲག་སྤང་དྲུང་ལྡན་པའྱི་གཞྱོན་ནུ་ཞྱིག་རེད་འདུག

འྱོན་ཀང་རུས་སྦལ་ཆེན་པྱོ་དེའྱི་འྱོག་གཞྱིར་རུས་སྦལ་ཁེངས་བསད་ཡྱོད་ཅེས་ཟེར།

མྱི་མང་ཆེ་བས་ང་ཚོའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདྱི་མཐའ་མེད་པའྱི་རུས་
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སྦལ་གྱི་མཁར་བ་བས་པར་བཤད་པ་འདྱི་བབ་ཆུང་ཤྱིག་ཏུ་མཐྱོང་ཡང་ང་ཚོས་ག་རེ་

བས་ནས་དེ་ལས་ལྷག་པར་ཤེས་ཀྱི་ཡྱོད་བསམ་པ་ཡྱིན།ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་

ཀྱི་སྱོར་ལ་གང་ཤེས་སམ།ཇྱི་ལྟར་ཤེས་སམ།འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་གང་ནས་འྱོང་

བ་དང།གང་དུ་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད་དམ།འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ལ་ཐྱོག་མ་ཡྱོད་དམ།གལ་

སྱིད་ཡྱོད་ན་དེའྱི་ཚེ་འགྱུར་བ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། དུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་

ནམ། དུས་དེ་མཐའ་མའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱོད་དམ། ཉེ་ཆར་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་

རྱིག་གསར་པ་མང་དག་ཅྱིག་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བརག་དཔྱད་ནང་ལྱོངས་སྤད་པ་

ལ་བརེན་ནས་དྲྱི་བ་མང་པྱོ་འདྱི་དག་ལས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ལན་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང།ཉྱིན་

ཞྱིག་དྲྱི་ལན་འདྱི་དག་སའྱི་གྱོ་ལས་ཉྱི་མར་སྱོར་བ་བེད་པ་ར་འཕྱོད་འཕེར་ངེས་གསལ་

པྱོ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་སྱིད།ཡང་ན་རུས་སྦལ་གྱི་ལྱོག་མཁར་དཔེ་བཞྱིན་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡང་

སྱིད།དེ་གཉྱིས་གང་ཡྱིན་རུང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགྱོས་ང་ཚོར་བརྡ་ལན་སྤྱོད་རྒྱུ་རེད།

སའྩི་གོ་ལའྩི་ངོས་དབྱྩིབས་ལ་དཔྱད་པ།

  ཡེ་ཤུའྱི་སྱོན་ལྱོ་༣༤༠ནང་གྱི་རྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་བ་ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་

ཊལ་Aristotleགྱིས་ཁྱོང་གྱི་དེབ་ལྷ་ཡུལ་སེང་ལ་ཞེས་པའྱི་ནང་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ངྱོས་

མཉམ་པའྱི་སེར་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་སྱོར་དབྱིབས་ཅན་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་

བའྱི་སྒྲུབ་བེད་གལ་ཆེན་གཉྱིས་བཀྱོད་ཡྱོད།དང་པྱོ་ནྱི།ཟླ་འཛིན་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ནྱི་

སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་སླེབས་པས་ཡྱིན་པར་ཤེས།སའྱི་གྱོ་

ལ་ཟླུམ་པྱོ་ཡྱིན་པའྱི་བདེན་དཔང་གཅྱིག་ནྱི་ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་ཕྱོག་པའྱི་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་གྱིབ་
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མ་ནྱི་དུས་རག་ཏུ་སྱོར་མྱོ་ཡྱིན་པ་དེ་རེད།གལ་སྱིད་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ཕ་ལེ་བའྱི་སེར་

མའྱི་དབྱིབས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དེའྱི་གྱིབ་མ་འདྱི་རྱིང་པྱོ་དང་འཇྱོང་འཇྱོང་ཞྱིག་ཡྱོང་རྒྱུ་

རེད། དེ་ལྟར་ཡྱོང་བ་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་འྱོད་དེ་ཉྱི་མར་ཐད་ཀར་སླེབས་པ་ན་རག་ཏུ་ཉྱི་

འཛིན་འབྱུང་བའྱི་གནས་སབས་ཁྱོ་ནར་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་ནྱི།གྱི་རྱིསྱིའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོས་འགྲུལ་བཞུད་བེད་སབས་ལྷྱོ་ཕྱོགས་ས་

ཁུལ་ནས་ནམ་མཁར་བལྟས་པ་ན་བང་གྱི་སར་མ་དེ་བང་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་པ་ལས་

དམའ་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་རྱོགས་བྱུང༌། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བང་གྱི་སར་མ་དེ་བང་སྣེར་

ཆགས་ཡྱོད་པས་བང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་སེང་དུ་ཐད་ཀར་ཡྱོད་པར་སྣང་བ་

རེད།

འྱོན་ཀང་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་དཀྱིལ་ཐྱིག་ན་Equoterགནས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་

ན་བང་གྱི་སར་མ་དེ་གནམ་གྱི་མཐའ་མཚམས་horizonཤྱིག་ཏུ་ཡྱོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་

ཡྱིན།ཨྱི་རྱིཔཊྱི་དང༌།གྱི་རྱིསྱི་ཡུལ་ལུང་གཉྱིས་ནས་ལྟ་སབས་བང་གྱི་སར་མ་གནས་

ས་ལ་ཁད་པར་ཡྱོད་པ་ལས་ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་གྱིས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཕྱིའྱི་མུ་ཁྱུད་ཚད་ནྱི་

སྱི་ཊེ་ཌྱི་ཡ་ stadiaསེ་རེད་ར་༤༠༠༠༠༠གངས་བཞྱི་འབུམ་ཅན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་

ཚོད་དཔག་བས།རེད་རའྱི་རྱིང་ཚད་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་ཀང་དེ་ནྱི་ཧ་

ལམ་ཡ་ཌྱི་༢༠༠སྱོར་ཡྱིན་སྱིད།༼ཡ་ཌྱི་གཅྱིག་ནྱི་ཕུ་ཊུ་གསུམ་མམ་ཨྱིན་ཅྱི་༣༦སྱོར་ཡྱིན།༽

དེ་ལྟར་ན་ད་ལྟ་ངྱོས་འཛིན་བས་པའྱི་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ཚད་གཞྱི་དེ་ལས་ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་

གྱི་ཚད་དེ་ལྡབ་གཉྱིས་མང་བར་གྱུར་བ་རེད།གྱི་རྱིསྱིའྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་སའྱི་གྱོ་ལ་སྱོར་མྱོ་

ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་གསུམ་པ་འགྱོད་རྒྱུ་ཡྱོད།
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དེ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཕྱིར་གནམ་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཤྱིག་ནས་གྲུ་གཟྱིངས་

ཤྱིག་འྱོང་བ་ན་ཐྱོག་མར་གྲུ་རྣམ་མཐྱོང་ཞྱིང་དེ་ནས་གྲུའྱི་ཕྱི་སྒྱོམ་མཐྱོང་བ་ཡྱིན།ཞེས་

པ་འདྱི་ཡྱིན།

ཊོ་ལེ་མྩིའྩི་འཇྩིག་རེན་ཆགས་རབས་མ་དཔེ།

ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་གྱི་བསམ་བྱོའྱི་ནང་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་གཡྱོ་མེད་ངང་གནས་པ་

དང༌།ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ།གཟའ་དང་སར་མ་རྣམས་ཀྱིས་དེའྱི་སྱོར་ལམ་སྱོར་མྱོའྱི་ནང་རྒྱུ་

བ་དེ་རེད།ཁྱོས་འདྱི་ལྟར་ཚོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐུན་མྱོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་དབུས་ན་གནས་པ་དང༌།དེའྱི་སྱོར་མྱོའྱི་བསྐྱོད་ཕྱོགས་ནྱི་ཡང་

དག་པ་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས།ཁྱོའྱི་བསམ་འཆར་འདྱི་དུས་རབས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་

ཊྱོ་ལེ་མྱིས་Ptolemyའཇྱིག་རེན་ཁམས་ཆགས་རབས་ཀྱི་མ་དཔེ་ནང་རྒྱས་པར་བཀྱོད་

ཡྱོད།སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་དབུས་ན་གནས་པ་དང༌།དེའྱི་མཐའ་འཁྱོར་ལ་ཟླུམ་གཟུགས་

ཅན་གྱི་ཁམས་བརྒྱད་ཡྱོད་པ་སེ།ཟླ་བ་དང༌།ཉྱི་མ།སར་མ།གཟའ་ལྷག་པ།པ་སངས།

མྱིག་དམར།ཕུར་བུ།སེན་པ་བཅས་ཡྱིན།དེའྱི་ཚེ་གཟའ་ལྔ་ལས་རེད་ཐུབ་མེད་པས་

གཟའ་དེ་དག་བར་ཐག་ཆུང་བའྱི་སྱོར་ལམ་ཐྱོག་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད། དེ་ནྱི་བར་སྣང་ལ་

ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་རྱོག་འཛིང་ཅན་གྱི་རྒྱུ་སར་གྱི་ལམ་དེ་དག་ཚོད་དཔག་བེད་

ཆེད་ཡྱིན། གྱོ་ལའྱི་མཐའ་སྣེ་ན་བརན་སར་ཞྱིག་ཡྱོད་ཅྱིང༌། དེ་ནྱི་དུས་རག་ཏུ་ཟླུམ་

གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་དང་ཉེ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གནས་ཤྱིང༌། བར་སྣང་ཁམས་ན་

ཟླུམ་གཟུགས་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད།གྱོ་ལའྱི་མཐའ་སྣེ་ཕན་ཆད་ལ་གང་

ཡྱོད་པ་དེ་གསལ་ཁ་ཞེ་དྲག་མེད་པས་དེ་ནྱི་མྱི་ཡྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་མ་གྱུར་
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པ་ཡྱིན་ངེས།

ཊྱོ ་ལེ ་མྱིའྱི ་མ་དཔེ ་

དེས་བར་སྣང་གྱི་གཟུགས་

ཁམས་དེ ་དག་གྱི ་གནས་

གཞྱི་རྱོགས་ཕྱིར་རྒྱུ་མཚན་

ལྡན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཞྱིག་

མཁྱོ་སྤྱོད་བས་པ་རེད།ཡྱིན་

ན ་ཡང་དེ ་དག་གྱི ་གནས་

གཞྱི་འཕྱུག་མེད་དུ་གཏན་

འབེབ་ཡྱོང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཊྱོ་ལེ་

མྱིས་ཟླ་བ་འདྱི་མཚམས་རེ་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐག་ཉེ་བའྱི་ལམ་ཐྱོག་

དགྱོས་པའྱི་ཚོད་དཔག་བ་དགྱོས་བྱུང༌། དེ་ལྟར་ན་ཟླ་བ་དེ་མཚམས་རེ་ནམ་རྒྱུན་

ལས་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆེ་བར་སྣང་རྒྱུ་རེད།ཊྱོ་ལེ་མྱིས་ནྱོར་འཁྲུལ་འདྱི་ངྱོས་ལེན་བས་

པ་རེད། ཁྱོའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཆགས་རབས་ཀྱི་མ་དཔེ་འདྱི་ཡྱོངས་གགས་མྱིན་

ཡང་སྤྱིར་ངྱོས་ལེན་བས་པ་རེད།ཡེ་ཤུ་ཆྱོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་མ་དཔེ་འདྱི་གཞུང་ལུགས་

དང་མཐུན་པར་བསྙད་ནས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་པར་རྱིས་ཤྱིག་ཏུ་ངྱོས་ལེན་བས།

མ་དཔེ་དེས་ཁྱོང་ཚོས་བརན་སར་ཕྱི་རྱོལ་གྱི་ཁམས་ན་ལྷ་ཡུལ་དང༌།དམལ་བ་ཡྱོད་

ཅེས་བརྱོད་ཆྱོག་པས་ཁེ་ཕན་ཆེན་པྱོ་ཡྱོད།
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འཇྩིག་རེན་ཆགས་རབས་ཀྩི་མ་དཔེ་གཞན།

འྱོན་ཀང་ཕྱི་ལྱོ་༡༤༡༥ནང་པྱོ་ལེན་ཌྱི་ཡུལ་གྱི་ཆྱོས་དཔྱོན་ནྱི་ཁྱོ་ལསྱི་ཁྱོ་

པར་ནྱི་ཁྱོསྱི་ Nicholas Copernicusཡྱིས་མ་དཔེ་ལས་སླ་བ་ཞྱིག་གྱོས་གཞྱིར་བཏྱོན།

ཐྱོག་མར་ཁྱོང་གྱི་ཆྱོས་སེས་ལྱོག་སྤྱོད་པའྱི་ཞ་ནག་གཡྱོག་པར་འཇྱིགས་ནས་ཁྱོང་གྱི་

མ་དཔེ་དེ་མྱིང་མ་སྨྲྱོས་པར་དཔར་འགེམ་བས།ཁྱོང་གྱི་བསམ་བྱོའྱི་འཆར་སྱོ་ནྱི་ཉྱི་མ་

དེ་གཡྱོ་མེད་ངང་དབུས་སུ་གནས་པ་དང༌།སའྱི་གྱོ་ལ་དང༌།གཟའ་སར་གཞན་རྣམས་

ཀྱིས་ཉྱི་མའྱི་མཐའ་སྱོར་གྱི་སྱོར་ལམ་སྱོར་མྱོའྱི་ནང་རྒྱུ་བཞྱིན་པ་དེ་ཡྱིན།བསམ་ཚུལ་

འདྱི་གཙིགས་ཆེར་མ་བཟུང་པར་ལྱོ་བརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་འདས། དེ་ནས་དངྱོས་

ཁམས་རྱིག་པ་བ་འཇར་མན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཇྱོ་ཧན་ནསྱི་ཀེབ་ལར་ JohannesKepler

དང༌།ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་གེ་ལྱི་ལྱིའྱོ་གེ་ལྱི་ལྱི་GalileoGalileiགཉྱིས་ཀྱིས་ཁྱོ་པར་

ནྱི་ཁན་གྱི་ཉྱི་ཟླའྱི་འཁྱོར་ཕྱོགས་ཀྱི་འདྱོད་ཚུལ་དེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་

པའྱི་གྲུབ་དྱོན་དང་མྱི་མཐུན་ནའང༌། དེ་ལ་ཡྱོངས་གགས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བེད་འགྱོ་

བཙུགས།ཕྱི་ལྱོ་༡༦༠༩ནང་ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་དང་ཊྱོ་ལེ་མྱིའྱི་འདྱོད་ཚུལ་ལ་ཉམས་ཉེས་

ཆེན་པྱོ་ཕྱོགལྱོ་དེའྱི་ནང་གེ་ལྱི་ལྱིའྱོ་ཡྱིས་གསར་སྐྲུན་བས་པའྱི་རྒྱང་མཐྱོང་ཆེ་ཤེལ་

ལ་བརེན་ནས་མཚན་མྱོའྱི་ནམ་མཁར་ཉམས་ཞྱིབ་བ་འགྱོ་བརམས།ཁྱོས་གཟའ་ཕུར་

བུ་ལ་བལྟས་པ་ན་འཁྱོར་སར་ཆུང་ཆུང་ངམ། ཡང་ན་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དེར་

མཐའ་བསྱོར་བས་ནས་མཉམ་དུ་བསྐྱོད་པ་དེ་མཐྱོང་བ་རེད།འདྱིས་གང་བསན་པ་རེད་

ཅེ་ན། ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་དང་ཊྱོ་ལེ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བསམ་པ་ལྟར་བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་

གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སའྱི་གྱོ་ལ་ལ་ཐད་ཀར་སྱོར་བ་བེད་མྱི་དགྱོས་པར་
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བསན། དངྱོས་གནས་བཤད་ན་ད་དུང་ཡང་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་

དབུས་ན་གཡྱོ་མེད་ངང་གནས་པ་དང༌།གཟའ་ཕུར་བུ་ལ་སྱོར་བ་བེད་པར་སྣང་བའྱི་

ཟླ་བ་དེ་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་མཐའ་སྱོར་དུ་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའྱི་ལམ་ཐྱོག་བསྐྱོད་སྱིད་པའྱི་

ཡྱིད་ཆེས་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།ཡྱིན་ན་ཡང་ཁྱོ་པར་ནྱི་ཁསྱི་འདྱོད་ཚུལ་དེ་ཞེ་དྲག་ལས་

སླ་བ་ཡྱོད།དུས་དེར་ཇྱོ་ཧན་ནེསྱི་ཀེབ་ལར་ JohannesKeplerགྱིས་ཁྱོ་པར་ནྱི་ཁསྱི་

འདྱོད་ཚུལ་ལ་བསྒྱུར་བཅྱོས་བཏང་ནས་རྒྱུ་སར་རྣམས་སྱོར་མྱོའྱི་ནང་དུ་སྐྱོད་ཀྱིན་

མེད་པ་དང༌། འཇྱོང་འཇྱོང་ནང་དུ་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད་པའྱི་བསམ་འཆར་བཏྱོན། འཇྱོང་

དབྱིབས་ནྱི་མགྱོ་མཇུག་གཉྱིས་ནར་ནར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལྟྱོ་བ་སྱོར་མྱོ་ཡྱིན།

མཐའ་མར་ཁྱོའྱི་ཚོད་དཔག་དེ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་དང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་རེད།

ནྩིའུ་ཊོན་གྩི་འདོད་ཚུལ་གྲགས་ཅན་ཏེ་འཐེན་ཤུགས་གྲུབ་དོན།

ཀེབ་ལར་ལ་མཚོན་ན་འཇྱོང་འཇྱོང་ཅན་གྱི་སྱོར་ལམ་དེ་འཕལ་དུ་ཚོད་དཔག་

བེད་པ་ཁྱོ་ན་དང་འགལ་འདུ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་ཁས་ལེན།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འཇྱོང་འཇྱོང་གྱི་

དབྱིབས་དེ་སྱོར་མྱོ་དང་བསྡུར་ན་རྒྱུ་མཚན་མ་འདང་བའྱི་ཆ་ཡྱོད་པ་གསལ་པྱོ་ཡྱིན།

འཇྱོང་འཇྱོང་གྱི་སྱོར་ལམ་དེ་ཁྱོང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ནང་འཚམ་པྱོ་ཡྱོད་པ་མཐྱོང་བ་ནྱི་

ཕལ་ཆེར་སེས་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།གྱོང་གྱི་འཇྱོང་འཇྱོང་གྱི་སྱོར་ལམ་འདྱོད་

ཚུལ་དང༌།ཁྱོང་གྱིས་ཁབ་ལེན་ནུས་ཤུགས་དབང་གྱིས་རྒྱུ་སར་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱི་མ་ལ་

སྱོར་བ་བེད་ཚུལ་བཤད་པ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྒྱིག་ཐབས་མེད་པར་མཐྱོང༌།དེའྱི་སྱོར་

དུས་ཕྱིས་༡༦༨༢ནང་ཨཡེ་སེཀ་ནྱིའུ་ཊན་IssacNewtonགྱིས་ཁྱོང་གྱི་དཔེ་དེབ་རང་

བྱུང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་MathematicalPrinciplesof
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Natural Philosophy ཅེས་པའྱི་ནང་གསལ་པྱོར་བཀྱོད་ཡྱོད། དེབ་འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེར་

དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་ནས་ཆེས་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཅྱིག་

ཏུ་ངྱོས་འཛིན་བས་ཆྱོགདེའྱི་ནང་ནྱིའུ་ཊན་གྱིས་གཟུགས་ཅན་གྱིས་དུས་དང་བར་

སྣང་ཁམས་ན་ཇྱི་ལྟར་སྐྱོད་ཚུལ་སྱོར་ཁྱོ་ན་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པར་དེ་ལྟར་དཔྱད་པ་

བེད་སབས་སུ་ཉེ་བར་མཁྱོ་བའྱི་མགྱོ་རྱོག་ཅན་གྱི་རྱིས་རྱིག་པ་དེ་དག་ཀང་ཁྱོང་གྱིས་

གཏན་འབེབས་མཛད།དེའྱི་སེང་དུ་ནྱིའུ་ཊན་གྱིས་སྤྱི་ཡྱོངས་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་

ཡྱིག་ཅྱིག་དགྱོས་ལུགས་བཏྱོན་པ་དེའྱི་ལུགས་ལྟར་ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ནང་རྒྱུ་

བའྱི་གཟུགས་ཅན་དེ་དག་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཕན་ཚུན་འཐེན་རེས་བེད་

ཅྱིང༌།གཟུགས་ཅན་དེ་དག་ལྱིད་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ཆེ་བས་འཐེན་ཤུགས་ཆེ་བ་དང༌།ཕན་

ཚུན་ཐག་ཉེ་རུ་འགྱོ་གྱིན་ཡྱོད།ས་སེང་དུ་དངྱོས་པྱོ་ལྷུང་བ་དེ་ཡང་འཐེན་ཤུགས་དེའྱི་

རྐེན་གྱི་རེད།ཡྱོངས་གགས་བཤད་སྱོལ་ལ་ཤྱིང་ཏྱོག་ཀུ་ཤུས་ཁྱོང་གྱི་མགྱོར་ཕྱོག་པ་

དེས་ཁྱོང་ལ་སེམས་སྐུལ་ཐེབས་པ་རེད་ཟེར་བ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་བདེན་པ་མྱིན།ནྱིའུ་ཊན་

གྱིས་དམྱིགས་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་བཞྱིན་པ་ན་འཕལ་རྐེན་ལ་ཤྱིང་

ཏྱོག་ཀུ་ཤུ་ལྷུང་བ་དེ་ལས་ཁྱོང་ལ་འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་སླེབས་སྱོང་ཞེས་

གསུངས་ཡྱོད། ཁྱོང་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་བརྱོད་དྱོན་

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་རྐེན་གྱིས་ཟླ་བས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་མཐའ་སྱོར་གྱི་སྱོར་ལམ་འཇྱོང་འཇྱོང་

ནང་བསྐྱོད་པ་དང༌།སའྱི་གྱོ་ལ་དང་གཟའ་སར་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཉྱི་མའྱི་མཐའ་

སྱོར་གྱི་སྱོར་ལམ་འཇྱོང་འཇྱོང་ཐྱོག་སྐྱོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར།

ཁྱོ་པར་ནྱི་ཁན་གྱི་མ་དཔེ་དེས་ཊྱོ་ལེ་མྱིའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་སྱོར་འདྱོད་

ཚུལ་དེ་བཀག་ནས་གཙང་སེལ་བཟྱོས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལ་
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རང་བྱུང་གྱི་མཐའ་མཚམས་ཡྱོད་པའྱི་འདྱོད་ཚུལ་དེ་ཡང་ཁེགས་པ་ཡྱིན།སའྱི་གྱོ་ལ་

འདྱི་རང་ལམ་ཐྱོག་ཏུ་སྱོར་སྐྱོད་བེད་པ་དེའྱི་རྐེན་གྱིས་བརན་སར་དེ་ཡང་ནམ་མཁར་

སྱོར་བ་བེད་པ་ལས་བརན་སར་གྱི་གནས་ས་དེར་འགྱུར་བ་མ་ཐེབས་པ་ལྟ་བུར་སྣང༌།

དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་ནྱི་བརན་སར་དེ་ང་

ཚོའྱི་ཉྱི་མ་དང་འདྲ་བའྱི་དངྱོས་པྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་ཆེས་ཐག་རྱིང་བ་ཞྱིག་ན་ཡྱོད།

ནྱིའུ་ཊན་གྱི་འཐེན་ཤུགས་གྲུབ་དྱོན་གཞྱིར་བཞག་ན་སར་མ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

འཐེན་རེས་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་རྣམས་གཡྱོ་མེད་ངང་གནས་ཐབས་མེད་པར་

རྱོགས་པ་རེད། དྱོགས་པ་ནྱི་སར་མ་དེ་རྣམས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ལྷུང་

གྱིན་མ་རེད་དམ།ཕྱི་ལྱོ་༡༦༤༡ནང་བསམ་བྱོ་སྨྲ་བ་གཙོ་བྱོའྱི་གས་ཡྱིན་པ་རྱི་ཆཌྱི་

བེནཊེ་ལེ་RichardBentleyལ་སྤྱིངས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ནང་ནྱིའུ་ཊན་གྱིས་རྱོད་ལན་འདྱི་

ལྟར་བཀྱོད་ཡྱོད།གལ་སྱིད་བར་སྣང་ཁམས་མཐའ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་སར་མ་

གངས་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱོད་ན་དེ་ལྟར་ཡྱོང་ངེས་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་གལ་སྱིད་དེ་

ལས་ལྡྱོག་སེ་སར་མ་གངས་མཐའ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་བར་སྣང་མཐའ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

ཞྱིང་བགྱོས་ཏེ་གནས་ཡྱོད་ན་དེ་ལྟར་འབྱུང་མྱི་སྱིད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སར་མ་དེ་

རྣམས་ལྷུང་སའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་མེད་པས་སྱོ།།

རྱོད་པ་འདྱི་ནྱི་མཐའ་མེད་ཀྱི་སྱོར་བརྱོད་པ་ན་འཕད་ངེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་

དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཡྱིན།མཐའ་མེད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ནང་ས་ཕྱོགས་ཡྱིན་ཚད་

དབུས་སུ་བཞག་ཆྱོག་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་ཕྱོགས་དེའྱི་གཡས་གཡྱོན་ལ་

སར་མ་གངས་ལས་འདས་པ་ཡྱོད། དུས་ཕྱིས་ཁྱོ་ནར་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་བའྱི་ལངས་
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ཕྱོགས་འཛིན་མཚམས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཡྱིན།

དེའྱི་ལུགས་ལ་སར་མ་ཚང་མ་ཕན་ཚུན་རེ་རེའྱི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་ན་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འྱོང་

ངེས་པ་ནྱི།ས་ཕྱོགས་འདྱིའྱི་ཕྱི་རྱོལ་ན་ཆ་སྙྱོམས་ཀྱི་སར་མ་མང་པྱོ་ཞྱིག་བསྣན་ཚེ་

འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་ངམ།ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།ནྱིའུ་ཊན་གྱི་ལུགས་གཞྱིར་བས་ན་

སར་མ་འཕར་མ་དེ་དག་གྱིས་ཐྱོག་མའྱི་སར་མ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཟྱོ་མྱི་སྱིད་

པས་དེ་དག་མུ་མཐུད་དུ་མགྱོགས་པྱོའྱི་ངང་ལྷུང་རྒྱུ་རེད།ང་ཚོའྱི་འདྱོད་པ་བཞྱིན་སར་

མ་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་བསྣན་ཀང་དེ་དག་ཚང་མ་གཅྱིག་སེང་དུ་གཅྱིག་འགེལ་རྒྱུ་རེད།ད་

གཟྱོད་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འཐེན་ཤུགས་དམ་པྱོ་ཡྱོད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་མཐའ་

དང་མྱི་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཏུ་ཡྱོང་མྱི་སྱིད་པ་ཤེས་རྱོགས་བྱུང་ཡྱོད།

དུས་རབས་ཉྱི་ཤུའྱི་ཡར་སྱོན་གྱི་སྤྱིར་བཏང་བསམ་བྱོ་གཏྱོང་ཕྱོགས་ལ་ཕྱིར་

བལྟས་བས་ན་ཡ་མཚན་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རྒྱ་བསྐེད་པ་དང་ཚུར་

འཁུམ་པ་གང་ཡྱིན་ལ་སུས་ཀང་དཔྱད་པ་བས་མེད།ཡྱོངས་གགས་ཀྱིས་ངྱོས་ལེན་

བེད་ཚུལ་ནྱི་གཅྱིག་བས་ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་གདྱོད་མ་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་

ངང་གནས་པ་དང༌།ཡང་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དྱོ་སྣང་བེད་པ་བཞྱིན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་

འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ནང་གསར་དུ་བཟྱོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཕྱོགས་ས་མ་

འདྱོད་པ་དག་ནྱི་འགྱུར་མེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཁས་ལེན་འདྱོད་སྐེས་པ་དང༌།དེ་

ལྟར་ཁས་བངས་ན་ཁྱོང་ཚོ་རས་ནས་མཐར་འཆྱི་རུང་སྣྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་

མྱི་འཇྱིག་པ་དང་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ངང་གནས་ཀྱི་རེད་སྙམ་ནས་བྱོ་བག་ཕབ་པ་ཡྱོང་

བའྱི་རྐེན་གྱིས་ཡྱིན་སྱིད།
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ནྱིའུ་ཊན་གྱི་འཐེན་ཤུགས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རང་སྱོར་མྱི་

གནས་པར་བསན་པ་ཤེས་པ་དག་གྱིས་ཀང་ལྟ་གྲུབ་དེས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རྒྱ་

བསྐེད་འགྱོ་སྱིད་པར་བསན་པ་བསམ་བྱོ་ཙམ་ལ་ཡང་འཁྱོར་མེད།དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ཁྱོང་

ཚོས་འཐེན་ཤུགས་དེ་ཐག་ཧ་ཅང་རྱིང་བའྱི་ས་ན་ཕུད་ཤུགས་ཀྱི་ངྱོ་བྱོར་བསྒྱུར་ཐབས་

བས་ནས་ནྱིའུ་ཊན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་བསྒྱུར་བཅྱོས་གཏྱོང་རྱིས་བས།འདྱིས་ཁྱོང་ཚོའྱི་རྒྱུ་

སར་སྱོར་སྐྱོད་སྱོར་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་པ་དེར་གནྱོད་སྐྱོན་ཆེར་མྱི་ཐེབས་ཀང་སར་

ཚོགས་གངས་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་སུ་བཅུག་ཡྱོད།དེ་ཡང་ཐག་

ཉེ་བའྱི་སར་མའྱི་བར་གྱི་འཐེན་ཤུགས་དང༌། ཆེས་ཐག་རྱིང་སར་མའྱི་བར་གྱི་ཕུད་

ཤུགས་གཉྱིས་ཆ་སྙྱོམས་སུ་གནས་ཡྱོད། ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་

སྙྱོམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དེ་མྱི་བརན་པར་གྱུར་པར་འདྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད།དེའྱི་ཚུལ་ཡང་ས་

ཕྱོགས་འདྲ་མྱིན་ན་གནས་པའྱི་སར་མ་དེ་དག་ཇྱི་ཙམ་ཕན་ཚུན་ཐག་ཉེ་རུ་ཕྱིན་པ་ན་དེ་

དག་བར་གྱི་འཐེན་ཤུགས་དེ་ཆེ་རུ་སྱོང་བའྱི་སྱོབས་ཀྱིས་ཕུད་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་

བཅྱོམ་ནས་སར་མ་དེ་དག་མུ་མཐུད་དུ་ལྷུང་རྒྱུ་རེད།དེ་ལས་ལྡྱོག་སེ་གལ་སྱིད་སར་

མ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕན་བུ་ཐག་རྱིང་དུ་སྱོང་བ་ན་ཕུད་ཤུགས་དབང་ཆེ་བའྱི་སྱོབས་

ཀྱིས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་ཇེ་རྱིང་དུ་གཏྱོང་བར་བེད།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་མཐའ་མེད་ཅྱིང་གཡྱོ་མེད་ངང་གནས་པའྱི་འདྱོད་ཚུལ་ལ་

དགག་ལན་རྒྱག་མཁན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་འཇར་མན་ཡུལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་བ་ཧེན་

རྱིག་ཨྱོལ་བསྱི་HeinrichOlbersཡྱིན་ཞྱིང༌།ཁྱོང་གྱི་འདྱོད་ཚུལ་དེ་ཕྱི་ལྱོ་༡༨༢༣ལྱོར་

བྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།དངྱོས་འབེལ་བས་ན་ནྱིའུ་ཊན་དང་དུས་མཉམ་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་
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མང་པྱོས་འདྱོད་ཚུལ་དེ་ལ་དྱོགས་སླྱོང་མཛད་ཡྱོད།ཨྱོལ་བསྱི་གྱི་རྱོམ་ཡྱིག་དེ་དགག་

ལན་གྱི་རྱོམ་ཐྱོག་མ་དེ་མ་ཡྱིན་མྱོད་དེ་ནྱི་ཡྱོངས་གགས་ཀྱི་རྱོམ་ཡྱིག་སྙན་གགས་ཆེ་

ཤྱོས་ཐྱོག་མ་དེ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་ནྱི་མཐའ་མེད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ནང་སྣང་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་གཟུགས་མང་ཆེ་བ་སར་མ་ཞྱིག་གྱི་ངྱོས་ལ་སྣེ་ཐུག་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལྟར་ན་མཚན་མྱོའྱི་གནས་སབས་སུ་ཡང་ནམ་མཁའྱི་ཁྱོན་ཀུན་ལ་ཉྱི་མའྱི་

འྱོད་ཀྱིས་ཁབ་པ་བཞྱིན་གསལ་པྱོ་འབྱུང་དགྱོས་པའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་པ་རེད།དེ་ལ་

ཨྱོལ་བསྱི་གྱི་དགག་ལན་རྒྱག་ཚུལ་ནྱི་ཐག་རྱིང་གྱི་སར་མའྱི་འྱོད་ནྱི་བར་དུ་གཟུགས་

ཅན་གཞན་ཆྱོད་པས་འཐེན་རྔུབ་བེད་པའྱི་རྐེན་གྱིས་མྱི་གསལ་བར་འགྱོ་བ་ཡྱིན།

གལ་སྱིད་དེ་མྱི་གསལ་བར་གྱུར་པ་ན་བར་དུ་ཆྱོད་པའྱི་གཟུགས་ཅན་དེ་སར་མ་ལྟ་

བུའྱི་འྱོད་གསལ་བར་མ་གྱུར་བར་དུ་ཚ་དྲྱོད་འཕེལ་བར་འགྱུར། མཚན་མྱོའྱི་ནམ་

མཁའ་དེ་ཉྱིན་མྱོའྱི་འྱོད་བཞྱིན་གསལ་བར་གྱུར་པའྱི་མཐའ་སྱོམ་དེ་ལས་ཡྱོལ་བའྱི་

ཐབས་ལམ་ཉག་ཅྱིག་ནྱི།སར་མ་རྣམས་དུས་གཏན་དུ་འྱོད་འཕྱོ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འདས་

པའྱི་དུས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ནས་འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་ཚོད་དཔག་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་འདྲ་

ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བས་ན་འཐེན་རྔུབ་བེད་བཞྱིན་པའྱི་གཟུགས་ཅན་དེར་ད་དུང་ཡང་ཚ་

དྲྱོད་མེད་པ་དང༌། ཡང་ན་ཆེས་ཐག་རྱིང་བའྱི་སར་མའྱི་འྱོད་དེ་ང་ཚོར་ད་དུང་ཡང་

འབྱོར་མེད་པ་ཡྱིན།དེས་ང་ཚོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སླེབས་པ་ནྱི་ཐྱོག་མར་

རྒྱུ་རྐེན་གང་གྱིས་སར་མ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པ་དེ་རེད།

ཆོས་ལུགས་ཀྩི་ཐེ་བྱུས།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཐྱོག་མར་འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་སྱོར་དུས་ཡུན་རྱིང་པྱོའྱི་སྱོན་
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ནས་བགྱོ་གེང་བས་ཡྱོད།གནའ་རབས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཆགས་ཚུལ་རྱིག་པ་བ་མང་པྱོ་

དང༌། རེའུ་དང༌། ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ་ཆྱོས་བརྒྱུད་བཅས་ལ་གཞྱིར་བཞག་ན་འདས་པའྱི་

དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་འགྱོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ཟེར།དེ་ལ་

རྱོད་པ་ཞྱིག་འབྱུང་ངེས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་གནས་པའྱི་སྱོར་ལ་འགེལ་བཤད་

རྒྱག་པའྱི་ཆེད་དེའྱི་ཐྱོག་མའྱི་རྒྱུ་རྐེན་ནྱི་ངེས་པར་དགྱོས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་གྱིས་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་དྱོན་རྐེན་དག་ས་མའྱི་རྒྱུ་རྐེན་འགའ་ཞྱིག་ལས་

བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་རག་ཏུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྱོད།ཡྱིན་ན་ཡང་གལ་སྱིད་འཇྱིག་

རེན་ཁམས་ལ་ཐྱོག་མ་ཡྱོད་ན་ད་གཟྱོད་དེ་གནས་པའྱི་རྐེན་གྱི་སྱོར་འགེལ་བཤད་བ་

ཐུབ།སེནཊྱི་ཨྱོ་གསྱི་ཊན་StAugustineགྱིས་ཁྱོང་གྱི་དཔེ་དེབ་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱི་རྒྱལ་

ས་ཞེས་པའྱི་ནང་རྱོད་པ་གཞན་ཞྱིག་བཀྱོད་ཡྱོད། ཁྱོང་གྱིས་མྱིའྱི་སྱིད་པའྱི་དཔལ་

ཡྱོན་གྱོང་འཕེལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་བ་བ་སུས་བརམས་པ་དང༌། དེའྱི་ཐབས་ལམ་སུས་

བསྐྲུན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་བཞྱིན་ཡྱོད་ཅེས་ཟེར།མྱི་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་

དག་དུས་ཡུན་རྱིང་པྱོ་དེ་ཙམ་སྱོན་ནས་བྱུང་མེད།ཡེ་ཤུའྱི་ཐྱོག་མའྱི་བྱུང་རབས་ཀྱི་

བསན་བཅྱོས་གཞྱིར་བཞག་ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཐྱོག་མར་བཟྱོས་བའྱི་དུས་ནྱི་ཡེ་ཤུ་

མ་ཤྱི་ཀ་མ་བྱོན་པའྱི་ལྱོ་ལྔ་སྱོང་གྱོང་ནས་ཡྱིན་པར་ཨྱོ་གསྱི་ཊན་གྱིས་ངྱོས་ལེན་བས།

དེ་ནྱི་ངྱོ་མཚར་སྐེས་འྱོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱོང་གྱིས་བཤད་པ་དེ་ནྱི་འཁགས་པའྱི་

དུས་རབས་ཐ་མའྱི་རྫྱོགས་མཚམས་ཏེ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀ་མ་བྱོན་པའྱི་སྱོན་ལྱོ་ཆྱིག་ཁྱི་

སྱོར་དང་ཧ་ཅང་ཐག་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།གནའ་བྱོའྱི་དངྱོས་ཤུལ་ལ་དཔྱད་པའྱི་ཚན་

རྱིག་པ་ཚོས་དུས་དེར་མྱིའྱི་སྱིད་པའྱི་དཔལ་ཡྱོན་འགྱོ་བརམས་པར་བཤད།
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ཕྱོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བརྱོད་ན་ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་དང༌། གྱི་རྱིག་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་རྱིག་པ་བ་མང་ཆེ་བས་དཀྱོནམཆྱོག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་བཀྱོད་པའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་

ལ་དགའ་མྱོས་མྱི་བེད་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་ནང་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

མང་པྱོ་མཉམ་བསེ་བས་ཡྱོད། དེས་ན་ཁྱོང་ཚོས་མྱི་རྱིགས་དང་དེའྱི་སྣྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་

རེན་ཁམས་དག་སར་ནས་གནས་པ་དང་གཏན་དུ་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བས།

ས་རབས་པ་དག་གྱིས་གྱོང་གྱི་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་སྱོར་ལ་བསམ་གཞྱིག་བས་ནས་རྱོད་

གེང་བས་མྱོང༌། ཁྱོང་ཚོས་ཆུ་གྱོག་གྱི་དུས་རབས་སམ་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྱུང་བ་

འཁྲུགས་པའྱི་རྐེན་ལས་སྱིད་པའྱི་དཔལ་ཡྱོན་འགྱོ་བཙུགས་ནས་མྱིའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་མུ་

མཐུད་དར་བ་རེད་ཅེས་ལན་བཏབ།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལ་ཐྱོག་མའྱི་དུས་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་ཡྱོད་མེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་

སྱོར་ལ་དུས་ཕྱིས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་བ་ ཨྱིམ་མ་ནུལ་ ཀནཊྱི་ Immanuel Kant

གྱིས་ཁྱོང་གྱི་དཔེ་དེབ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་དཔྱད་པ་CritiqueofPureReasonཞེས་

པའྱི་ནང་དཔྱད་པ་ཞྱིབ་ཕར་བས་ཡྱོད།ཕྱི་ལྱོ་༡༧༨༡ནང་པར་སྐྲུན་བས་པའྱི་དེབ་འདྱི་

ནྱི་རྱོགས་དཀའ་བ་ཞྱིག་དང༌།དྲན་རེན་དུ་ངྱོས་བཟུང་ཆྱོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཁྱོང་གྱིས་

དཔྱད་པ་འདྱི་དག་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གྱི་དྱོགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་བརྱོད་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི།ཁྱོའྱི་བསམ་པར་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལ་ཐྱོག་མར་ཡྱོད་པའྱི་མཐུན་ཕྱོགས་

ཀྱི་ལྟ་བ་དང༌། དེ་དུས་གཏན་དུ་གནས་པར་འདྱོད་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་

གཉྱིས་ཀ་ལ་དྱོགས་པ་ཆ་སྙྱོམས་སུ་ཡྱོད།ཁྱོང་གྱིས་ས་མའྱི་ཕྱོགས་ལ་རྱོད་ཚུལ་ནྱི།

གལ་སྱིད་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལ་ཐྱོག་མ་མེད་ན་དྱོན་རྐེན་གང་བྱུང་བའྱི་ས་རྱོལ་དུ་དུས་
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ཐུག་མེད་དུ་ཡྱོད་དགྱོས་པས་དེ་ནྱི་ཁུངས་ལུང་མེད་པའྱི་གཏམ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཕྱི་མའྱི་

ཕྱོགས་ལ་རྱོད་ཚུལ་ནྱི།གལ་སྱིད་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལ་ཐྱོག་མ་ཡྱོད་ན་དེའྱི་ས་རྱོལ་

གྱི་དུས་མཐའ་མེད་དུ་ཡྱོད་དགྱོས་པས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་དུས་བེ་བག་པ་ཞྱིག་ཏུ་

འགྱོ་འཛུགས་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན།དངྱོས་འབེལ་བས་ན་ཕྱོགས་གཉྱིས་ཀ་

ལ་དྱོགས་པ་འགྱོད་ཚུལ་ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།དྱོགས་པ་དེ་གཉྱིས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་འདྱི་དུས་རག་ཏུ་གནས་ཡྱོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་དུས་ནྱི་སར་ནས་གནས་

མུས་ཡྱིན་པའྱི་ཚོད་དཔག་ལ་གཞྱི་བཅྱོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།ང་ཚོས་འྱོག་ཏུ་ཤེས་ནུས་པ་

བཞྱིན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་འགྱོ་མ་བཙུགས་པའྱི་ས་རྱོལ་དུ་དུས་ཀྱི་སྱོར་ལ་དཔྱད་

པ་ནྱི་དྱོན་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན།འདྱི་ནྱི་ཨྱོ་གསྱི་ཊན་གྱིས་ཐྱོག་མར་ཐེར་འདྱོན་བས་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན།ཨྱོ་གསྱི་ཊན་ལ་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་མ་བཟྱོས་པའྱི་ས་

རྱོལ་དུ་གང་བས་ཡྱོད་དམ་ཞེས་དྲྱིས་པ་ན།ཁྱོང་གྱིས་ཐད་ཀར་ལན་མ་བཏབ་པར།དྲྱི་

བ་འགྱོད་མཁན་གང་ཟག་དེ་དག་གྱི་ཆེད་དུ་དམལ་བ་བཟྱོ་རྒྱུར་ག་སྒྱིག་བེད་བཞྱིན་

ཡྱོད་ཅེས་ཟེར།དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ཁྱོང་གྱིས་དུས་ཞེས་པ་ནྱི་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་བཀྱོད་པའྱི་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཁད་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་འགྱོ་མ་ཚུགས་

པའྱི་ས་རྱོལ་དུ་དུས་ཞེས་པའྱི་རྣམ་བཞག་མེད་ཅེས་ཟེར།

ཧབ་སྦལ་གྩི་གས་འཐོར་ཆེན་པོའྩི་རྣམ་གཞག

མྱི་མང་ཆེ་བས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་གཡྱོ་བ་མེད་ཅྱིང་བརན་པའྱི་གཞྱི་

གཅྱིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའྱི་དུས་འདྱིར་དེ་ལ་ཐྱོག་མ་ཡྱོད་དམ་མེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ནྱི་

མྱིའྱི་དབང་པྱོའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའམ། ཆྱོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དྱོན་ཞྱིག་ཏུ་
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མཐྱོང༌།འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་སར་ནས་དུས་གཏན་དུ་གནས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་དཔྱད་

པ་བས་ན་ཚོས་དཔག་བེད་ནུས་པ་བཞྱིན་དུ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་དུས་ངེས་ཅན་

ཞྱིག་ཏུ་གཡྱོ་བའྱི་འགྱོ་ཚུགས་པའྱི་སྱོར་ལ་ཡང་ཚོད་དཔག་བེད་ནུས།ཡྱིན་ན་ཡང་

ཕྱི་ལྱོ་༡༩༢༩ནང་ཨེཌ་ཝྱིན་ཧབ་སྦལ་EdwinHubbleགྱིས་ལྱོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྱོང་

བའྱི་དཔྱད་པ་འདྱི་ལྟར་བས་ཡྱོད།ཁེད་རང་གྱིས་བར་སྣང་ཁམས་སུ་ཕྱོགས་གང་དུ་

བལྟས་ནའང་བར་ཐག་རྱིང་བའྱི་སར་མའྱི་ཁྱུ་ཚོགས་སམ་དགུ་ཚིགས་དག་ང་ཚོ་ནས་

མྱུར་པྱོའྱི་ངང་ཕྱོགས་གཞན་དུ་སྐྱོད་བཞྱིན་ཡྱོད།མྱིང་ཚིག་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐྱོག་བརྱོད་

ན་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རྒྱ་བསྐེད་དུ་འགྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད།དེ་ཡང་གནའ་ས་མྱོའྱི་དུས་སུ་

གཟུགས་ཅན་གྱི་དངྱོས་པྱོ་དེ་དག་ཐག་ཉེ་བྱོའྱི་ངང་མཉམ་དུ་གནས་པ་དང༌། དངྱོས་

འབེལ་བས་ན་ལྱོ་རབས་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་བཅུའམ་ལྱོ་རབས་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་སྱོར་

གྱི་ཡར་སྱོན་ལ་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངྱོས་པྱོ་དེ་དག་ཚང་མ་གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་

དུས་སུ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་མཐུག་ཚད་ཀྱི་མཐའ་འཇལ་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།དེ་ལྟ་

བུའྱི་གསར་རེད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཐྱོག་མ་ཡྱོད་མེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་

ཁྱོར་ཡུག་ནང་འདྲེན་པ་ཡྱིན།

ཧབ་སྦལ་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་དེས་སར་གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོའྱི་དུས་ཏེ་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང་མཐུག་ཚད་ཆེ་བའྱི་དུས་ཤྱིག་བྱུང་བར་བསན།

གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུ་གཞྱིར་བས་ན་ཚན་རྱིག་གྱི་སྒྱིགས་ཁྱིམས་དང་དེ་ལས་འབྱུང་

འགྱུར་ལ་ཚོད་དཔག་བེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱོངས་རྫྱོགས་འཇྱིག་འགྱོ་བ་ཡྱིན།གལ་སྱིད་

དུས་དེའྱི་ས་རྱོལ་ཏུ་དྱོན་རྐེན་ཞྱིག་བྱུང་ཡྱོད་ཚེ་དེས་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་གང་བྱུང་བ་ལ་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།
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ཕན་གནྱོད་ཐེབས་མྱི་ཐུབ་པས་ས་རྱོལ་གྱི་དྱོན་རྐེན་དེ་སྣང་མེད་དུ་བཞག་ན་འགྱིག

གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་ཡར་སྱོན་སྱོར་ལ་ང་ཚོས་ལས་སླ་བྱོར་འགེལ་མྱི་

ཐུབ་པས་དུས་རབས་དེ་ནས་ང་ཚོས་དུས་ཞེས་པ་དེ་འགྱོ་བཙུགས་པ་རེད་བརྱོད་

ཆྱོགནན་ཏན་བས་ནས་བརྱོད་རྒྱུར་དུས་འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་སྱོར་འདྱི་གྱོང་དུ་དུས་ཀྱི་

སྱོར་བཤད་པ་དང་ཁད་པར་ཡྱོད།འགྱུར་མེད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིའྱི་ནང་དུས་

ཀྱི་ཐྱོག་མ་ཞེས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ལས་ཕྱི་རྱོལ་ན་གནས་པ་ཞྱིག་གྱིས་

བཙན་དབང་ཐྱོག་བཟྱོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགྱོས་པས་ཐྱོག་མ་དེ་ལ་གཟུགས་ཅན་ཞྱིག་

ཡྱིན་དགྱོས་པ་གང་ཡང་མེད།ཁེད་ཀྱིས་འདས་པའྱི་དུས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དཀྱོན་མཆྱོག་

གྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་བཟྱོས་པའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་ཆྱོག ཕྱོགས་གཞན་ཞྱིག་

ནས་གལ་སྱིད་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རྒྱ་བསྐེད་དུ་འགྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད་ན་དེ་ལ་ཐྱོག་མ་

ཡྱོད་པའྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡྱོད་སྱིད།ཁེད་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོ་

བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་བཟྱོས་པའམ།དེའྱི་རེས་ཀྱི་

གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོ་དང་འདྲ་བའྱི་གནས་སབས་ཤྱིག་ལ་བཟྱོས་པ་རེད་ཅེས་ཚོད་

དཔག་བེད་ཆྱོགཡྱིན་ན་ཡང་གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོ་མ་བྱུང་བའྱི་ས་རྱོལ་དུ་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་འདྱི་གྲུབ་པའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་ན་དྱོན་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན།འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་

རྒྱ་བསྐེད་དུ་འགྱོ་འཞྱིན་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱིས་འཇྱིག་རེན་བཟྱོ་བ་པྱོ་ཡྱོད་པ་བཀག་པ་

མ་ཡྱིན་ཀང་དེས་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ག་དུས་གྲུབ་པའྱི་མཚམས་ཤྱིག་ཡྱོད་པ་བསན།

ཚན་རྩིག་གྩི་གྲུབ་དོན་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། Theory

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་དེ་ལ་ཐྱོག་མ་དང་མཐའ་མ་ཡྱོད་མེད་



༄༅།།འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཆགས་རབས།
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སྱོར་ལ་བགྱོ་གེང་བེད་པ་ལ་ཐྱོག་མར་ཚན་རྱིག་གྱི་གྲུབ་དྱོན་Theoryཞེས་པ་གང་ཡྱིན་

གསལ་པྱོ་ཤེས་དགྱོས།ཁྱོ་བྱོས་དེའྱི་གྱོ་དྱོན་གྱོ་བདེ་བྱོའྱི་ངང་བྱི་ན་འདྱི་ལྟར།གྲུབ་

དྱོན་ཞེས་པ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་ཁམས་མཚོན་པའྱི་མ་དཔེ་ཞྱིག་གམ་དེའྱི་ཆ་ཤས་ཚད་

ཅན་ཞྱིག་དང༌།ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་ཡུལ་དེ་ལ་མ་དཔེ་ནང་གྱི་གངས་ཚད་སྱོན་པའྱི་

ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ལ་ཟེར།དེའྱི་དྱོན་གང་ཡྱིན་རུང་ང་ཚོའྱི་བྱོ་ཡུལ་ནང་ཁྱོ་ནར་འཆར་

ཐུབ་པ་ཙམ་ལས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད། གལ་སྱིད་གྲུབ་དྱོན་དེ་ལ་ཁད་

ཆྱོས་གཉྱིས་ཚང་ན་དེ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན། དང་པྱོ་ནྱི།མ་དཔེ་ཁད་ཆྱོས་ཁ་ཤས་དང་

ལྡན་པ་ཞྱིག་མཚན་གཞྱིར་བས་ན་གང་ཉམས་ཞྱིབ་བ་ཡུལ་གྱི་དྱོན་དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་

སྱོན་ནུས་པ་དང༌།གཉྱིས་པ་ནྱི།འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འབས་བུ་དེ་གང་འདྲ་འབྱུང་མྱིན་གྱི་

ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་པ་འདྱི་ཡྱིན།དཔེར་ན།ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་གྱི་གྲུབ་དྱོན་ཏེ།འདུས་

བས་ཐམས་ཅད་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྱི་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ནྱི་སབས་

བདེ་བྱོའྱི་བཤད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་དེས་དམྱིགས་བསལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཚོད་དཔག་

ངེས་ཅན་གང་ཡང་སྱོན་གྱིན་མེད། ཕྱོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ནྱིའུ་ཊན་གྱི་འཐེན་

ཤུགས་གྲུབ་དྱོན་ནྱི་ལས་སླ་བའྱི་མ་དཔེ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཅྱོལ་ཡྱོད།དེའྱི་ནང་གཟུགས་

ཅན་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཚུར་མདུད་པ་ནྱི་ནུས་ཤུགས་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ཞྱིང་ཤུགས་དེ་

ནྱི་གཟུགས་ཅན་དེ་དག་གྱི་གདྱོས་ཚད་དང༌།དེ་དག་བར་གྱི་རྒྱང་ཚད་ཉྱིས་བརེགས་

བས་པ་དང་ལྡྱོག་ཕྱོགས་ནས་འབེལ་མཚུངས་སུ་ཡྱོད།དེ་ལྟ་ནའང་དེས་ཉྱི་ཟླ་དང་རྒྱུ་

སར་སྱོར་ཕྱོགས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པྱོའྱི་ཚོད་དཔག་བ་ཐུབ།

ཕྱི་རྱོལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་གྲུབ་དྱོན་གང་ཡྱིན་རུང་དུས་རག་ཏུ་འཕལ་སེལ་
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དང་ཚོད་དཔག་གཞྱིར་བས་པ་ཁྱོ་ན་ཡྱིན་གྱི་ཁེད་ཀྱིས་དུས་ནམ་ཡང་དེ་མཐར་ཕྱིན་

པར་ཁུངས་སྐེལ་མྱི་ཐུབ། བརག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་ཁེད་ཀྱི་གྲུབ་

དྱོན་འགའ་ཞྱིག་དང་མཐུན་པར་སྣང་ནའང༌། ཁེད་ཀྱིས་དུས་ནམ་ཡང་རེས་ཀྱི་གྲུབ་

འབས་ནྱི་གྲུབ་དྱོན་དང་འགལ་ཟླར་འགྱུར་གྱིན་མ་རེད་ཅེས་གདེང་ཚོད་འཇྱོག་མྱི་

ཐུབ། ཕྱོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བརྱོད་ན་ཁེད་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་པ་བརྒྱུད་

གྲུབ་དྱོན་གྱི་ཚོད་དཔག་དེ་དང་མྱི་མཐུན་པར་མཐྱོང་བ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་དྱོན་དེ་

ཁུངས་དག་མྱིན་པ་ར་སྤྱོད་བེད་ཐུབ།ཚན་རྱིག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཀལྱི་པྱོ་པར་Karl

Popper གྱིས་ནན་བཤད་བེད་པ་བཞྱིན་གྲུབ་དྱོན་ལེགས་པྱོའྱི་ཁད་ཆྱོས་ནྱི། ཚོད་

དཔག་གྱི་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ལ་མུ་མཐུད་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ན་ཚོད་དཔག་དེ་དག་རྫུན་

པ་དང་ཁུངས་བརན་མྱིན་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཞྱིག་དགྱོས། བརག་དཔྱད་གསར་པ་རེ་

བས་པ་ལས་ཚོད་དཔག་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་བ་ན་གྲུབ་དྱོན་དེ་གསྱོན་པྱོར་གནས་

པ་དང་ང་ཚོས་གྲུབ་དྱོན་དེར་ཡྱིད་ཆེས་ཆེ་རུ་འགྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད།གལ་སྱིད་ཉམས་ཞྱིབ་

གསར་པ་བརྒྱུད་དེ་དང་མྱི་མཐུན་པར་མཐྱོང་བ་ན་ང་ཚོས་གྲུབ་དྱོན་དེ་དྱོར་བའམ་

བསྒྱུར་བཅྱོས་གཏྱོང་བ་གང་རུང་ཞྱིག་བེད་དགྱོས།གནས་སངས་དེ་ལྟ་བུ་མ་མཐའ་

ཡང་ཡྱོང་དགྱོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།འྱོན་ཀང་ཁེད་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་པྱོའྱི་ལག་རལ་ལ་

དུས་རག་ཏུ་བརག་དཔྱད་བེད་ཆྱོག

ནྩིའུ་ཊན་དང༌། ཨཡེནྶྩི་ཊན་གཉྩིས་ཀྩི་གྲུབ་དོན་ཁྱད་པར།

བརག་དཔྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་གྲུབ་དྱོན་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ནྱི་དྱོན་

དངྱོས་ཐྱོག་སར་གྱི་གྲུབ་དྱོན་དེ་ལས་གེས་པ་ཤ་སག་ཡྱིན།དཔེར་ན།གཟའ་ལྷག་པ་



༄༅།།འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཆགས་རབས།

 161  

ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པྱོས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ན་དེའྱི་འགུལ་བསྐྱོད་དང་ནྱིའུ་ཊན་གྱི་འཐེན་

ཤུགས་གྲུབ་དྱོན་ཀྱིས་ཚོད་དཔག་བས་པ་གཉྱིས་བར་ཁད་པར་ཕན་བུ་མངྱོན་ཐུབ།

ཨཡེནྱི་ཊན་གྱི་རེན་འབེལ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་འགུལ་སྐྱོད་སྱོར་ཚོད་དཔག་བས་པ་དེ་ནྱིའུ་

ཊན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ལས་ཁད་པར་ཕན་བུ་ཡྱོད། ཨཡེནྱི་ཊན་གྱི་ཚོད་དཔག་བས་པ་དེ་

མྱིག་གྱིས་གང་མཐྱོང་བ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་དང༌།ཡང་ནྱིའུ་ཊན་གྱི་ཚོད་དཔག་

གྱིས་དེ་ལྟར་བེད་མྱི་ཐུབ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ལས་གྲུབ་དྱོན་གསར་པ་དེ་དྱོན་

དངྱོས་ཐྱོག་ར་འཕྱོད་ཕེར་ཆེ་བ་ཡྱིན་པར་བསན།འྱོན་ཀང་ང་ཚོས་ད་དུང་ནྱིའུ་ཊན་གྱི་

ལྟ་གྲུབ་དེ་བརག་དཔྱད་ཀྱི་དགྱོས་མཁྱོ་ཚང་མའྱི་ནང་བེད་སྤྱོད་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད།གང་

ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གདྱོང་ལེན་བེད་སའྱི་བརྱོད་གཞྱི་ནང་ཁྱོང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཀྱིས་ཚོད་དཔག་བས་པ་དེ་དང་སྤྱིར་བཏང་འབེལ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ཁད་པར་ཕན་

བུ་ལས་མཐྱོང་མྱི་ཐུབ།གཞན་ཡང་ཨཡེནྱི་ཊན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ལས་ནྱིའུ་ཊན་གྱི་དེ་ལག་

ལེན་བསར་སླ་བ་ཡྱོད་པས་ཁེ་ཕན་ཆེ་བ་ཡྱོད།

ཚན་རྱིག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བྱོ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ལ་

འགེལ་བཤད་བེད་ཐུབ་པའྱི་སྤྱི་ཁབ་གྲུབ་དྱོན་གཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་རེད།འྱོན་ཀང་དྱོན་

དངྱོས་ཐྱོག་ཚན་རྱིག་པ་མང་ཆེ་བས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཆ་

གཉྱིས་སུ་བགྱོས་ནས་ཐབས་ལམ་སེན་བཞྱིན་ཡྱོད། དེ་ཡང་དང་པྱོ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་

ཁམས་འདྱི་དུས་ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟར་ཐེབས་པའྱི་སྱོར་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་

ཤྱིག་བཟྱོ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།གལ་སྱིད་ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་དུས་ཡུན་གཅྱིག་ལ་

གང་འདྲ་ཡྱོད་མྱིན་ཤེས་ན་ཁྱིམས་ལུགས་དེ་ཡྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་དུས་ཕྱིས་
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གང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་སྱོར་བཤད་རྒྱུ་རེད།གཉྱིས་པ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཐྱོག་

མའྱི་གནས་སངས་སྱོར་ཡྱིན།མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་བྱོའྱི་ནང་ཚན་རྱིག་གྱི་ལས་

འགན་ནྱི་ཕྱོགས་ས་མའྱི་ཐྱོག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ཕྱོགས་གཉྱིས་པ་ཐྱོག་མ་ཡྱོད་མེད་ནྱི་ཆྱོས་

ལུགས་སམ་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའྱི་ནང་ཕན་ཚུན་གྱི་གནད་དྱོན་ཞྱིག་ཏུ་ངྱོས་འཛིན་བས།

ཁྱོང་ཚོས་དཀྱོན་མཆྱོག་གྱི་ནུས་པ་སྱོབས་ལྡན་ཡྱིན་པས་རང་རང་གང་འདྱོད་དུ་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་བཟྱོས་པ་ཡྱིན་སྱིད་ཅེས་ཟེར། དེ་ལྟར་ཡྱིན་སྱིད་ཀང་ཁྱོས་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ལམ་ལུགས་གང་ལ་ཡང་མ་བརེན་པར་བཟྱོ་

ཐུབ་ན་ཡང་ཁྱོས་ལམ་ལུགས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་འདྱི་བཟྱོས་པ་

ཡྱིན་པར་སྣང་བས་ཐྱོག་མར་གྲུབ་པའྱི་གནས་སབས་ལ་ཁབ་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་

ཡྱོད་པ་ཚོད་དཔག་བས་ན་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེང་རབས་ཀྩིས་འཇྩིག་རེན་ཁམས་ཀྩི་སྐོར་ལ་དཔྱད་ཚུལ།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཐམས་ཅད་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་འགེལ་ཐུབ་པའྱི་གྲུབ་དྱོན་

གཅྱིག་གསར་སྐྲུན་བེད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐྱོང༌།དེའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོས་

དཀའ་ངལ་དེ་དག་དུམ་བུར་བགྱོས་ནས་གྲུབ་དྱོན་རྣམ་གངས་མང་པྱོ་གསར་བཟྱོ་

བས།དེ་འདྲ་བའྱི་གྲུབ་དྱོན་ཕྱོགས་རེ་བ་རེ་རེས་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་ཡུལ་སེ་ཚན་

ཕྱོགས་སྱོ་སྱོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་སྱོན་དཔག་བས་པ་དང༌།གངས་འདྲེན་ཁ་

ཤས་ཀྱི་འབས་བུ་སྣང་མེད་དུ་འཇྱོག་པའམ་འགའ་ཞྱིག་མཚོན་པར་བེད་ཀྱི་ཡྱོད།དེ་

འདྲའྱི་ལག་ལེན་བསར་ཕྱོགས་འདྱི་ནྱོར་འཕྲུལ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད།གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟྱོས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཆ་
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ཤས་རྐང་པར་དཔྱད་པ་བས་པས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་ལ་ཐག་ཉེ་རུ་

སླེབས་མྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན།དེ་ལྟ་ནའང་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་དེའྱི་

ཐྱོག་བརྱོན་པ་ཆེན་པྱོས་གྱོང་འཕེལ་དུ་བཏང་ཡྱོད།ཚད་ལྡན་གྱི་དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ནྱི་

ནྱིའུ་ཊན་གྱི་འཐེན་ཤུགས་གྲུབ་དྱོན་དེ་ཡྱིན།དེས་གཟུགས་ཅན་གཉྱིས་བར་གྱི་འཐེན་

ཤུགས་དེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གདྱོས་ཚད་གངས་ཁྱོ་ན་ལ་ལྟྱོས་ནས་འཇྱོག་པ་ཡྱིན་གྱི་དེ་

གཉྱིས་བཟྱོ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་གང་ཡྱིན་ལ་ལྟྱོས་ནས་མྱི་འཇྱོག་པ་ཡྱིན།དེའྱི་ཕྱིར་ཉྱི་མ་

དང་རྒྱུ་སར་རྣམས་ཀྱི་འཁྱོར་ལམ་བརྱི་བའྱི་ཆེད་དུ་དེ་དག་གྱི་ཆ་ཤས་དང༌།བཀྱོད་པ།

གྲུབ་རྫས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དགྱོས་འཁྱོ་མེད་པ་ཡྱིན།

དེང་དུས་ཚན་རྱིག་པས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་སྱོར་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ་

ན་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཕྱོགས་རེ་བ་གཉྱིས་དང་འབེལ་གྱིན་ཡྱོད།དེ་དག་ནྱི་ཡྱོངས་ཁབ་

ཀྱི་རེན་འབེལ་ལྟ་གྲུབ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་གཉྱིས་ཡྱིན། དེ་དག་ནྱི་དུས་

རབས་འདྱིའྱི་ཕེད་སྱོད་ནང་ཤེས་རྱིག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཆེ་ཤྱོས་དེ་ཡྱིན།ཡྱོངས་ཁབ་

རེན་འབེལ་རྱིག་པས་འཐེན་ཤུགས་སྱོར་དང་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་

དབྱིབས་བཀྱོད་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཅྱིང༌།དབྱིབས་བཀྱོད་དེ་ཡང་ཚད་འཇལ་ན་ལེ་

དབར་༼Mileམ་ཡེལ།༽ཁ་ཤས་ནས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་སང་རེན་ཆེན་པྱོ་གཅྱིག་གྱི་༼༡༠༠༠་་་་

་་ཀད་ཀྱོར་༢༤ཡྱོད་པའྱི་གངས་ཚད།༽ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་གཟུགས་ཅན་བར་ཡྱོད།ཕྱོགས་

གཞན་ཞྱིག་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་གྱིས་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བའྱི་དངྱོས་པྱོའྱི་

སྱོར་རྱོད་ཀྱིན་ཡྱོད། དེ་ཡང་ཨྱིན་ཅྱི་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཆ་ས་ཡར་བགྱོས་པའྱི་ཡང་ཆ་ས་

ཡར་བགྱོས་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་དངྱོས་པྱོ་ལྟ་བུ།འྱོན་ཀང་སབས་མ་
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ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་གྲུབ་དྱོན་འདྱི་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་གནས་པར་མ་ཟད་དེ་

གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བདེན་མྱི་སྱིད།དེང་དུས་དངྱོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་ནང་

འབད་རྱོལ་བེད་ཡུལ་དང་རྱོམ་པ་པྱོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དེབ་འདྱིའྱི་སྙྱིང་དྱོན་ནྱི་གྱོང་གྱི་ལྟ་

གྲུབ་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་གསར་པ་སེ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་འཐེན་ཤུགས་ལྟ་

གྲུབ་འཚོལ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།ང་ཚོ་ལ་ལྟ་གྲུབ་དེ་འདྲ་བ་ད་དུང་མེད་ལ་དེ་ལྟ་བུ་རེད་

པ་ལ་དུས་ཡུན་རྱིང་པྱོ་འགྱོར་བ་ཡང་སྱིད།ཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཆྱོག་

པའྱི་ཁད་ཆྱོས་མང་པྱོ་རྱོགས་ཟྱིན།

གལ་སྱིད་ཁེད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་རྱིམ་པ་འཆྱོལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་

སྒྱིག་ཁྱིམས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་བཀྱོད་ཁབ་འྱོག་འབྱུང་བར་འདྱོད་ན་ཁེད་ཀྱིས་ཕྱོགས་

རེ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་རྣམས་མཉམ་དུ་བསྒྱིལ་ནས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་གྲུབ་དྱོན་

ཅྱིག་འདྱོད་དགྱོས།དེས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ན་གནས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འགེལ་བཤད་བ་ཐུབ།ཡྱིན་ན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་གྲུབ་དྱོན་

འཚོལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་གཞྱི་རའྱི་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་གྱི་གནད་དྱོན་ཞྱིག་ཡྱོད།

གྱོང་གྱི་ཚན་རྱིག་གྲུབ་དྱོན་སྱོར་གྱི་འཆར་ཚུལ་དེས་ང་ཚོ་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་རེས་འབང་

གྱི་གང་ཟག་སེ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་སྱོར་ལ་གང་འདྱོད་དུ་རང་དབང་གྱི་སྱོ་ནས་

ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་མ་ཟད། ང་ཚོས་གང་མཐྱོང་བ་དེ་ལས་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་

གྲུབ་དྱོན་འཚོལ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བསན།དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་

ང་ཚོས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་སྒྱིག་ཁྱིམས་ཡྱོད་པར་འདྱོད་པའྱི་

ཕྱོགས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱིས་ཐག་ཉེ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚོད་དཔག་བས་ན་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་
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པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་གྲུབ་དྱོན་དེ་དངྱོས་འབེལ་ཡྱོད་ན་

དེས་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་བ་བ་ལ་ཐག་གཅྱོད་སྱིད།གྲུབ་དྱོན་དེས་ང་ཚོས་གང་འཚོལ་

རྒྱུའྱི་གྲུབ་འབས་གཏན་ལ་འབེབ་རྒྱུ་རེད།གྲུབ་དྱོན་དེས་ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དཔྱད་པ་

ལས་བྱུང་བའྱི་མཐའ་སྱོམ་འགྱིག་པ་དེ་ཐག་གཅྱོད་གང་འདྲ་བས་སམ།དེས་ང་ཚོས་

མཐའ་བསྱོམས་ནྱོར་བ་དེ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཐག་གཅྱོད་བེད་མྱི་སྱིད་དམ།ཡང་ན་

མཐའ་བསྱོམས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་བསན་སྱིད་དམ།

དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་གནད་དྱོན་འདྱི་ལ་ཁྱོ་བྱོས་ལན་གཅྱིག་འདེབས་ཐུབ་པ་

ནྱི་ཌར་ཝྱིན་གྱི་རང་བྱུང་གྱི་འདེམ་སྒྲུག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞྱི་བཅྱོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྟ་

གྲུབ་དེའྱི་བརྱོད་གཞྱི་ནྱི།རང་ཉྱིད་སྐེ་འཕེལ་བེད་པའྱི་སྱོག་ཆགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་གང་

འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུའང་སྱོག་ཆགས་སེར་སྱོ་སྱོ་ལ་རྱིགས་རྒྱུན་སྐེ་འཕེལ་བེད་པའྱི་

རྫས་དང་གསྱོ་སྐྱོང་ཐད་ཁད་པར་ཡྱོད།ཁད་པར་དེ་དག་གྱི་རྐེན་ལས་རྱིགས་ཁ་ཤས་

ལ་རང་གྱི་ཉེ་འཁྱོར་གྱི་སྣྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྱོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཐག་ཆྱོད་པྱོའྱི་ངང་

བེད་ནུས་པ་དང༌། ལས་ཀ་གང་ཡྱིན་གཞན་ལས་ལེགས་པ་བེད་ནུས་པ་ཡྱིན། མྱི་

རྱིགས་དེ་དག་འཚོ་གནས་དང༌།རྱིགས་རྒྱུད་སྐེ་འཕེལ་བེད་རྒྱུ་ལས་སླ་བ་དང༌།དེ་

དག་གྱི་བ་སྤྱོད་དང༌།བསམ་བྱོ་གཏྱོང་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་བཟང་དེས་རྱིགས་གཞན་དབང་

དུ་བསྡུ་ངེས་ཡྱིན། རྱིག་སྱོབས་དང་ཚན་རྱིག་གྱི་གསར་རེད་ཀྱི་དངྱོས་པྱོ་ལ་བརེན་

ནས་འཚོ་གནས་བརན་པ་ལ་ཕན་ཐྱོགས་འབྱུང་གྱི་རེད་ཅེས་གནའ་ས་མྱོར་དེ་ལྟར་

བཤད་པ་ནྱི་ངྱོ་མ་བདེན་པ་རེད།ད་ལྟ་གནས་སངས་དེ་མུར་ཡྱོད་ཟེར་བ་ནྱི་བདེན་པ་

རང་མྱིན། ང་ཚོའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གསར་རེད་དངྱོས་པྱོས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཏྱོར་བཤྱིག་
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གཏྱོང་བ་ཡང་སྱིད།གལ་སྱིད་དེ་ལྟར་མ་བས་ནའང་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྱི་གྲུབ་

དྱོན་དེས་ང་ཚོའྱི་འཚོ་གནས་ཀྱི་གྱོ་སབས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་དེ་ཙམ་མྱི་བེད་པའང་སྱིད།

གལ་སྱིད་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་གྱོ་རྱིམ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་ཡྱོད་ཚེ་རང་འབྱུང་

འདེམ་སྒྲུག་གྱིས་ང་ཚོར་བྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དཔྱད་པའྱི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡྱོངས་

རྫྱོགས་ཆྱིག་སྒྱིལ་གྲུབ་དྱོན་བཙལ་ཆྱོགདེ་ལྟར་བྱུང་ན་ང་ཚོ་མཇུག་སྱོམ་ནྱོར་བ་ཞྱིག་

ཏུ་སླེབས་མྱི་སྱིད།

ང་ཚོ་ལ་སྱོན་ཚུད་ནས་ཡྱོད་པའྱི་ཕྱོགས་རེ་བའྱི་གྲུབ་དྱོན་དེ་དག་ལ་བརེན་

ནས་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེ་བའྱི་གནས་སབས་ཕུད་པའྱི་གནས་སངས་གཞན་ཚང་

མའྱི་ནང་ཚོད་དཔག་འཁྲུལ་མེད་དུ་བེད་ནུས།རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྲུབ་དྱོན་འཚོལ་རྒྱུར་དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་

ཡྱོད།གྱོང་གྱི་རེན་འབེལ་གྲུབ་དྱོན་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་གྲུབ་དྱོན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕྱོགས་ལ་

བེད་སྤྱོད་བ་འྱོས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡྱོད་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་

མཐྱོང་ནས་རྡུལ་ཕན་ནུས་ཤུགས་དང་གསར་གཏྱོད་རང་བཞྱིན་གྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་

གྱོག་རྡུལ་གཉྱིས་པྱོ་བསླངས་པ་རེད།བས་ཙང་ཡྱོངས་རྫྱོགས་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྲུབ་དྱོན་

གསར་རེད་བྱུང་ནའང་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོང་བའྱི་ངེས་

པ་མེད་ལ། ང་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་འགྱོ་སངས་ལ་གནྱོད་སྐེལ་བའྱི་ངེས་པའང་མེད། ཡྱིན་ན་

ཡང་མྱིའྱི་དཔལ་ཡྱོན་དར་འགྱོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཆེས་ཐག་རྱིང་ན་ཡྱོད་པ་དང་

འགེལ་དཀའ་བའྱི་གནས་སངས་རྣམས་མཐྱོང་སབས་ད་དུང་འདྱོད་པ་མ་ཚིམས་པར་

འཛམ་གྱིང་ཕྱི་རྱོལ་ན་ཆགས་པའྱི་བང་རྱིམ་རྣམས་ཤེས་རྒྱུར་འདྱོད་པ་སྐེས་ཡྱོད།
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དེང་སང་ང་ཚོས་ད་དུང་ཡང་ཤེས་འདྱོད་པ་ནྱི་ང་ཚོ་འཛམ་གྱིང་འདྱིར་གང་གྱི་ཕྱིར་

འྱོང་བ་ཡྱིན།གང་ནས་འྱོང་བ་ཡྱིན་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།འགྱོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤེས་བ་

ཡྱོན་ཏན་ཕྱོགས་ལ་ཤེས་འདྱོད་ཤུགས་ཆེར་ཡྱོད་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

ཕྱོགས་ལ་མུ་མཐུད་འཚོལ་སྙེག་བེད་བཞྱིན་ཡྱོད་པ་ར་འཕྱོད་ཐུབ།ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་ནྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོ་གནས་བཞྱིན་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་སྱོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཆ་

ཚང་བ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

ཉྩིང་བསྡུས།

༡༽ཡེ་ཤུའྱི་སྱོན་ལྱོ་༣༤༠ཡར་སྱོན་ལ་གྱི་རྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་བ་ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་གྱིས་

སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་ངྱོས་མཉམ་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་གཉྱིས་བཀྱོད་ཡྱོད།

༢༽ཨེ་རྱིསྱི་ཊྱོ་ཊལ་དང༌།ཊྱོ་ལེ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱི་དབུས་དུ་གཡྱོ་མེད་ངང་གནས་ཤྱིང་

འདྱི་ལ་རྱིམ་པ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཐའ་བསྱོར་བར་བཤད།དེའྱི་ཚེ་གཟའ་ལྔ་རེད་ཟྱིན་ཅྱིང་དེའྱི་སེང་

དུ་ཉྱི་མ་དང༌།ཟླ་བ།སར་མ་གསུམ་བསྣན་པས་བརྒྱད་ཡྱིན།

༣༽ཕྱི་ལྱོ་༡༥༡༤ལྱོར་པྱོ་ལེན་ཌྱི་ཆྱོས་དཔྱོན་ཁྱོ་པར་ནྱི་ཁསྱི་ཡྱིས་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྱོས་བརྒྱུད་ཀྱིས་ངྱོ་

ལྱོག་པའྱི་ཞ་མྱོ་གཡྱོགས་པར་འཇྱིགས་ནས་མཚན་མ་སྨྲྱོས་པར་མངྱོན་ཆུང་ངང་ཉྱི་མ་དབུས་

སུ་གནས་ཤྱིང་སའྱི་གྱོ་ལ་དང་གཟའ་སར་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་བསྱོར་བར་བཤད།

༤༽ཕྱི་ལྱོ་༡༦༨༧ལྱོར་ནྱིའུ་ཊན་གྱིས་རང་བྱུང་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ནང་

འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ན་གཟའ་སར་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་བའྱི་

སྱོར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐྱོག་ནས་འགེལ་བཤད་གསལ་བར་བས།

༥༽ཕྱི་ལྱོ་༡༩༣༩ལྱོར་ཨེཌ་ཝྱིན་ཧབ་སྦལ་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གགས་ཅན་ཞྱིག་བས་པའྱི་སྙན་ཐྱོ་

ནང་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་སར་གས་མཐྱོར་ཆེན་པྱོ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་ཅྱིང་དེ་མུ་
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མཐུད་རྒྱ་བསྐེད་འགྱོ་བཞྱིན་པར་བཤད།

༦༽ཨ་ཡེནྱི་ཊན་གྱི་རེན་འབེལ་རྱིགས་པ་དང་ནྱིའུ་ཊན་གྱི་འཐེན་ཤུགས་གྲུབ་དྱོན་གཉྱིས་བར་ཁད་

པར་ཕན་བུ་ཡྱོད།

༧༽དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་པས་འཇྱིག་རེན་ཆགས་རབས་ཀྱི་སྱོར་ལ་རྱིགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱོ་ནས་

འགེལ།དེ་ཡང་རེན་འབེལ་རྱིགས་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་གཉྱིས་ཡྱིན།།།།
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ཐྱོག་མར་རྒྱས་སྤྱོས་མེད་པའྱི་ངང་བརྱོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཉམ་ཆུང་བའྱི་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ཐྱོག་མར་ཇྱི་ལྟར་འགྱོ་བརམས་ཚུལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་

དཀའ་མྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན།སྐེ་བྱོ་གཞན་ཚང་མས་མྱོས་མཐུན་བེད་པ་ལྟར་ཁྱོ་བྱོས་ཀང་ཚེ་

སྱོག་གམ།ཚེ་སྱོག་གྱི་རྱོམ་གཞྱི་གྲུབ་རྫས་དག་གྱོ་བུར་དུ་ཇྱི་ལྟར་མངྱོན་དུ་གྱུར་པ་

དང༌།གྱོ་བགྱོས་པ།མགྱོ་རྱོག་ཅན་གྱི་གྱོང་བུ་ཆགས་རྱིམ་རྣམས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་

རྒྱུར་དེ་བས་དཀའ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངྱོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱོད།ཌར་ཝྱིན་གྱིས་གསར་

བཏྱོད་བས་པའྱི་རང་བྱུང་འདེམ་སྒྲུག་ལ་བརེན་པའྱི་འགྱོ་བ་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ནྱི་

ངྱོ་མཚར་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེས་ཉམ་ཆུང་བའྱི་རྱིགས་རྫས་རྣམས་

མགྱོ་རྱོག་ཅན་གྱི་གྱོང་བུའྱི་ངྱོ་བྱོར་ཇྱི་ལྟར་བསྒྱུར་བའྱི་ཐབས་ལམ་དང༌།གྱོ་རྱིམ་མེད་

པའྱི་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་ཆེས་མགྱོ་རྱོག་ཆེ་བའྱི་གྱོང་བུའྱི་དཔེ་

མཚོན་ཞྱིག་ཏུ་བསྐྲུན་ཚུལ་གསལ་སྱོན་བས་ཡྱོད། ཌར་ཝྱིན་གྱིས་ང་ཚོ་ཐྱོག་མར་

འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིར་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་གནད་དྱོན་སྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་གཏྱིང་ཟབ་

མྱོ་དེ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་བཏྱོན་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ནྱི་ཁུངས་སྐེར་ཕེར་བ་དང༌།ཆེས་རྒྱུ་
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མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཁྱོ་བྱོས་གགས་ཆེ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་གྱོམས་གཤྱིས་ལམ་

སྱོལ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་སྤྱི་ཡྱོངས་ཀྱི་སྒྱོམ་གཞྱིའྱི་ཐྱོག་ནས་དངྱོས་འབེལ་འགེལ་

བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་རྱོལ་འདྱོན་བ་རྒྱུ་དང༌།དེ་ཡང་མྱིའྱི་འགྱོ་བ་མ་ཆགས་པའྱི་ས་རྱོལ་

གྱི་བརྱོད་གཞྱི་ནས་འགྱོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཌར་ཝྱིན་གྱི་ཆེས་རན་ཤྱོས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ལམ་ལུགས་འདྱི་ནྱི་དྱོན་དངྱོས་

ཐྱོག་ས་བརན་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་བའྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཡྱིན།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་ནྱི་བརན་པའྱི་ཆྱོས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡྱོད། སབས་འདྱིར་བརན་པའྱི་

ཆྱོས་ཞེས་པ་ནྱི་རྡུལ་ཕན་གྱིས་འདུས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ཅྱི་སེ་འགྱུར་བ་

མེད་པའམ།སྤྱི་ཁབ་ཀྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་ཐྱོབ་འྱོས་པ་ཡྱིན།དེ་ནྱི་རྡུལ་

འདུས་པའྱི་ཚོགས་པ་དམྱིགས་བསལ་བ་མེ་ཊར་ཧན་གྱི་རྱི་བྱོ་༼Matterhornསུད་སྱིའྱི་

ཡུལ་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་རྱི་བྱོ་ཞྱིག༽ལྟ་བུ་སེ་མཚན་སྙན་གགས་དྱོན་དང་མཐུན་པ་དང༌།

དུས་ཡུན་རྱིང་པྱོར་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཡང་ན་ངྱོ་བྱོ་རང་སྐ་བའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཡང་ཆྱོགདཔེར་ན་ཆར་པའྱི་ཆུ་ཐྱིག་ལྟ་བུ་སེ་ཆར་ཆུའྱི་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ཡུན་

ཐུང་ངུ་ལ་མ་གཏྱོགས་མྱི་གནས་པ་ཡྱོད་ཀང་དེ་ནྱི་ཚད་མཐྱོ་པྱོའྱི་ནང་མངྱོན་དུ་གྱུར་

པ་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐྱོབ་འྱོས་པ་ཡྱིན།ང་ཚོའྱི་ཉེ་འཁྱོར་ལ་མཐྱོང་ཐུབ་

པ་དང༌། དགྱོས་འཁྱོ་ཅན་ཞྱིག་ཏུ་ངྱོས་བཟུང་ཆྱོག་པའྱི་དངྱོས་པྱོ་བག་དང༌། སར་

ཚོགས།རྒྱ་མཚོའྱི་རླབས་བཅས་ཡྱོངས་རྫྱོགས་བརན་པའྱི་རྡུལ་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་

ཏུ་ངྱོས་འཛིན་བས་ཀང་ཆྱོག འགད་རྫས་ཀྱི་ལྦུ་བ་ནྱི་གཏན་དུ་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་ངྱོ་

བྱོར་གནས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་ནྱི་རླངས་རྫས་ཀྱིས་ཁེངས་པའྱི་པགས་པ་སབ་
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མྱོའྱི་དབྱིབས་ཅན་བརན་པའྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན།བར་སྣང་ན་གནས་པའྱི་ཆུ་ཡང་ངྱོས་

དབྱིབས་ཟླུམ་གཟུགས་ཅན་གྱི་བརན་པའྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན། འྱོན་ཀང་འཇྱིག་རེན་

ཁམས་འདྱིའྱི་སེང་ན་གང་དུ་འཐེན་ཤུགས་ཡྱོད་པ་དེར་གཡྱོ་འགུལ་མེད་པར་གནས་

པའྱི་ཆུའྱི་དབྱིབས་ནྱི་ཕ་ལེ་བ་དང༌།འཕེད་ལ་གནས་ཡྱོད།ཚྭ་དང་ཤེལ་ནྱི་གཏན་དུ་

གྲུ་བཞྱི་ཤྱོ་གཟུགས་མ་ཡྱིན།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་ནྱི་བུལ་རྫས་སྱོ་ཌྱི་ཡམ་དང༌།ཚ་

རླངས་འགྱུར་ཚྭ།ཁྱོ་ལྱོ་རཡེ་ཌྱི་མཉམ་དུ་བསྒྱིལ་བ་ན་ངྱོས་དབྱིབས་བརན་ཤྱོས་དེ་

ལྟར་འྱོང་བ་ཡྱིན།ཉྱི་མའྱི་ནང་དུ་ཡང་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་རྣམས་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལ་བརེན་

ནས་ཧེ་ལྱི་ཡམ་རྡུལ་གྲུབ་པ་ཡྱིན།རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེར་ཁབ་པའྱི་ཁྱོར་ཡུག་དང་བསྟུན་ན་

ཧེ་ལྱི་ཡམ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དེ་རན་འཚམ་ཆེ་བ་ཡྱོད།འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱི་ཐྱོག་མར་

འགྱོ་བཙུགས་པའྱི་རྒྱུ་གགས་ཆེ་བ་སེ།གས་འཐྱོར་ཆེན་པྱོ་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་བའྱི་རེས་

སུ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཡྱོངས་ལ་གནས་པའྱི་སར་མ་དེ་དག་གྱི་ནང་ཆེས་མགྱོ་རྱོག་ཆེ་

བའམ་ལྱོག་གྱུར་ཅན་གྱི་རྡུལ་ཕན་གཞན་མང་པྱོ་གྲུབ་པ་ཡྱིན།འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་འཛམ་

གྱིང་འདྱིའྱི་སེང་གྱི་འདུས་རྫས་དག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན།

རྫས་རྱིགས་སྒྱིག་སྦྱོར་ལམ་ལུགས་ནང་མཚམས་རེར་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་

མཉམ་དུ་འདུས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་གྲུབ་རྫས་རྣམས་ཆགས་པ་ཡྱིན།འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ངྱོ་

བྱོ་བརན་པའྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན།གྲུབ་རྫས་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ངྱོས་དབྱིབས་ཆེན་པྱོ་ཡང་ཡྱིན་

ཆྱོགརྡྱོ་རེ་ཕ་ལམ་ལྟ་བུའྱི་ཤེལ་རྡྱོའྱི་རྱིགས་ནྱི་གྲུབ་རྫས་གཅྱིག་དང༌།སབས་འདྱིར་

ཡྱོངས་གགས་ཀྱི་བརན་པའྱི་ངྱོ་བྱོ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱོས་འཛིན་མྱོད།འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་ཉམ་ཆུང་

བའམ་སབས་བདེ་ཅན་གྱི་རྫས་རྱིགས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན།རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེའྱི་ནང་གྱི་རྡུལ་
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ཕན་བཟྱོ་བཀྱོད་སྒྱིག་སྦྱོར་ནྱི་མཐའ་མེད་དུ་བསྐར་ཟླྱོས་བེད་པ་ཡྱིན།དེང་རབས་ཀྱི་

སྐེ་ལྡན་སྱོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ལ་མགྱོ་རྱོག་ཆེ་བའྱི་གྲུབ་རྫས་གཞན་མང་པྱོ་ཡྱོད།

ང་ཚོའྱི་ཁག་དམར་སྤྱི་དཀར་ནྱི་སྤྱི་དཀར་གྱི་གྲུབ་རྫས་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ཨེ་

མྱིའྱི་ནྱོ་སྐྱུར་རྫས་༼Amino acidསྤྱི་དཀར་ལ་མེད་མྱི་རུང་དུ་འཁྱོ་བའྱི་རྫས་རྱིགས།༽སེ་གྲུབ་

རྫས་ཆུང་བ་དུ་མ་མཐུད་སྦེལ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།གྲུབ་རྫས་དེ་རྣམས་རེ་རེའྱི་ནང་

དུ་རྡུལ་ཕན་གངས་ངེས་མེད་ཀྱིས་སར་ཆགས་སུ་བསྒྱིགས་ནས་གནས་ཡྱོད། ཁག་

དམར་སྤྱི་དཀར་གྱི་གྲུབ་རྫས་ནང་དུ་ཨེ་མྱིའྱི་ནྱོ་སྐྱུར་རྫས་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་གངས་༥༧༤

ཡྱོད་པ་དང༌།འདྱི་དག་ནྱི་ལུ་གུ་རྒྱུད་རྱིམ་པ་བཞྱིའྱི་ནང་སྒྱིག་སྦྱོར་བས་ཡྱོད།གྲུབ་

རྫས་ཀྱི་སྒྱོག་ཐག་བཞྱི་པྱོ་ཕན་ཚུན་འཁྱིལ་བ་ལ་བརེན་ནས་ངྱོས་གསུམ་ཅན་གྱི་སྤྱི་

དཀར་བཟྱོ་བཀྱོད་མགྱོ་རྱོག་ཅན་དེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན།ཁག་དམར་སྤྱི་དཀར་གྱི་བཀྱོད་པ་ནྱི་

ཚེར་མ་ལྡུམ་བུ་སྟུག་པྱོ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན།ཡྱིན་ན་ཡང་ཚེར་ལྡུམ་དང་མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི་

དེའྱི་བཀྱོད་པ་གྱོ་རྱིམ་དང་སྒྱིག་རྱིམ་ངེས་མེད་ཅྱིག་མྱིན་པར་དེའྱི་བཟྱོ་བཀྱོད་འགྱུར་

མེད་ངེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་ནྱི་སྤྱིར་བཏང་མྱིའྱི་གཟུགས་ཕུང་ནང་དུས་

ཡུན་ཐེངས་མ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་མང་པྱོར་བརལ་བར་ངྱོ་བྱོ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བསྐར་

དུ་འགྲུབ་ཀྱིན་ཡྱོད།དེ་ལྟར་ངྱོ་བྱོ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་སྤྱི་དཀར་དེ་གྱོ་རྱིམ་

ངེས་མེད་ཀྱིས་འཁྱིལ་བ་དང༌། གཅུ་སྒྱིམ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་མྱིན། དེ་ལྟ་བུའྱི་སྤྱི་དཀར་

གྲུབ་རྫས་རྣམ་པ་ཚེར་ལྡུམ་དང་འདྲ་བ་དེ་ནྱི་ངྱོ་བྱོ་འགྱུར་མེད་བརན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་

ཟེར་ཆྱོགརྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཨེ་མྱིའྱི་ནྱོ་སྐྱུར་རྫས་གངས་མཚུངས་སུ་གནས་པའྱི་སྒྱོག་ཐག་

གཉྱིས་པྱོ་ནྱི་ལགས་སྐུད་ལྡེམ་རྱིབ་ Spring གཉྱིས་དང་འདྲ་བ་མཐའ་མར་དཀྲྱི་ངྱོས་
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གསུམ་ཅན་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཏག་ཏག་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁེད་ཀྱིས་ལུས་པྱོའྱི་ནང་

ཁག་དམར་སྤྱི་དཀར་དེ་དག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྱོད་མྱོས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་རྒྱུར་དུས་

ཡུན་སར་ཆ་གཅྱིག་ནང་འཕེལ་ཚད་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་བརལ་གྱིན་ཡྱོད།ཡང་དུས་ཡུན་

དེའྱི་ནང་ལ་སྤྱི་དཀར་གཞན་རྣམས་གཏྱོར་བཤྱིག་ཀང་གཏྱོང་གྱིན་ཡྱོད།

ཁག་དམར་སྤྱི་དཀར་ནྱི་དེང་དུས་ཀྱི་གྲུབ་རྫས་ཤྱིག་སེ་རྡུལ་ཕན་རྣམས་

མཐར་ངྱོ་བྱོ་བརན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ལྟ་གྲུབ་མཚོན་བེད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་

ཞྱིག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་བས་པ་ཡྱིན།སབས་འདྱིར་འབེལ་བ་ཡྱོད་པའྱི་གནད་དྱོན་གཅྱིག་ནྱི་

སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱིའྱི་སེང་ཚེ་སྱོག་མ་བྱུང་བའྱི་ས་རྱོལ་ཏུ་ཐྱོག་མར་དངྱོས་ཁམས་དང་

རྫས་སྦྱོར་ལམ་ལུགས་སྤྱིར་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་རྫས་འགྱུར་ལྡྱོག་འཕེལ་རྱིམ་

ཀྱི་ར་བ་ཁ་ཤས་ཚུགས་ཡྱོད་སྱིད། དེ་དག་གྱི་དབྱིབས་སམ། དམྱིགས་ཡུལ། ཁ་

ཕྱོགས་གང་ཡྱིན་སྙམ་དུ་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་དགྱོས་མེད།གལ་སྱིད་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པ་

ཞྱིག་གྱིས་ནང་གྱི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་དབྱིབས་བཀྱོད་བརན་པའྱི་རྣམ་པར་

བསྒྱུར་བ་ན་རྣམ་པ་དེ་རང་དུ་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་བྱུང་འདེམ་སྒྲུག་ལ་བརེན་པའྱི་

གདྱོད་མའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བརན་པའྱི་རྣམ་པའམ། བརན་པའྱི་གཟུགས་ཕུང་འདེམ་སྒྲུག་

བས་པ་དང༌།མྱི་བརན་པའམ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྣམ་པ་དྱོར་བའྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན།

འདྱིའྱི་སྱོར་ལ་ཡ་མཚན་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།དེ་ནྱི་འབྱུང་ངེས་པའྱི་ཆྱོས་ཉྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན།

ཁེད་ཀྱིས་གྱོང་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སེང་ནས་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཚོགས་པའྱི་

མྱིའྱི་ངྱོ་བྱོར་གྲུབ་པར་འགེལ་བཤད་བེད་མྱི་ཐུབ། ཁེད་ཀྱིས་རྡུལ་ཕན་གངས་ངེས་

ཅན་ཞྱིག་བངས་ནས་ཕྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་དང་བསེབས་ནས་མཐར་



བྱམས་པ་ཆོས་དབང་།

 174  

དཔེ་མཚོན་འྱོས་མཚམ་ཞྱིག་མ་གྲུབ་བར་དུ་བསྲུབས་པ་ན་ཨེ་སྒེམ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་

ཅན་གྱི་མྱི་དེ་གྲུབ་པར་བཤད་ན་དེ་བས་ཀང་བདེན་པ་མྱིན།ཁེད་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའྱི་རྡུལ་

ཕན་རྱིགས་འགའ་འདུས་པའྱི་གྲུབ་རྫས་ཤྱིག་བཟྱོ་སྱིད། ཡྱིན་ན་ཡང་འགྱོ་བ་མྱི་ནྱི་

རྡུལ་ཕན་གངས་ལས་འདས་པ་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཁེད་ཀྱིས་འགྱོ་བ་མྱི་

བཟྱོ་བའྱི་ཆེད་དུ་འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་མ་སྱོངས་བར་དུ་ཁེད་ཀྱི་སྐེ་ལྡན་

རྫས་སྦྱོར་བསེ་སྦྱོར་བརག་དཔྱད་ཁང་ནང་ལས་ལ་ཞུགས་ནའང་ལམ་ལྷྱོངས་ཡྱོང་རྒྱུ་

མེད།ཌར་ཝྱིན་གྱི་སྤྱི་སྒྱོམ་དེས་འགག་རའྱི་གནས་སངས་འདྱི་འདྲ་ལས་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་

ཡྱིན། ཁྱོང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱིས་གྲུབ་རྫས་གྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་སྱོར་གྱི་ལེའུ་སྨད་ནས་འགྱོ་

འཛུགས་པར་བཤད་ཀྱིན་ཡྱོད།

ཁྱོ་བྱོས་འྱོག་ཏུ་འགྱོད་རྒྱུའྱི་ཚེ་སྱོག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་སྱོར་གྱི་འགེལ་བརྱོད་ནྱི་

བསམ་བྱོའྱི་འཆར་སྱོ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཚེ་སྱོག་གྲུབ་ཚུལ་ནྱི་སྐེ་བྱོ་སུས་ཀང་མྱིག་ཤེས་ཀྱི་

ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་མཐའ་ཆྱོད་པ་ནྱི་སུས་ཀང་བརྱོད་མྱི་ཐུབ། ཚེ་སྱོག་སྱོར་ལ་

འགལ་ཟླ་ཅན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཇྱི་སྙེད་ཅྱིག་མཆྱིས་ཀང་དེ་དག་ལ་སྤྱི་ཁབ་ཀྱི་ཁད་ཆྱོས་

འགའ་ཞྱིག་ཡྱོད།ཁྱོ་བྱོས་འྱོག་ཏུ་འགྱོད་རྒྱུའྱི་འགེལ་བརྱོད་གྱོ་སླ་བ་དེ་ནྱི་དྲང་བདེན་

ལས་ཆེས་བརལ་བ་དེ་འདྲ་ཡང་མྱིན།
ཕྱི་ལྱོ་༡༩༥༢ནང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཊེན་ལེ་མྱི་ལར་Stan-

ley Miller གྱིས་མྱི་ཐེན་ན་རླངས་དང་ཨེ་མྱོ་ནྱི་ཡ་ཟེ་ཚ་

རླངས་རླུང་རྫས། རླངས་གཤེར་བཅས་བསེ་སྦྱོར་བེད་པ་

ལ་བརེན་ནས་གདྱོད་མའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་ཁྱོར་ཡུག་

གནས་སངས་བསྐར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས། བསེ་

སྦྱོར་དེ་དག་གྱོག་རྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་འདྲ་མྱིན་ལ་མངྱོན་དུ་
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བཅུག་པ་ན་སྱོག་འཚོ་བར་མཁྱོ་བའྱི་སྐེ་ལྡན་གྱི་གྲུབ་རྫས་འགའ་ཞྱིག་རེད་སྱོན་བྱུང་བ་རེད།

འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིའྱི་སེང་དུ་ཚེ་སྱོག་མ་བྱུང་བའྱི་ས་རྱོལ་དུ་རྒྱུ་ཆའྱི་རྫས་

ཇྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་ང་ཚོས་མྱི་ཤེས་མྱོད།ཚོད་དཔག་གྱི་གཞྱིར་བས་ན་

རྒྱུ་ཆའྱི་རྫས་ཆུ་དང༌།ནག་རྫས་ཉྱིས་བསྒྱུར།མྱི་ཐན་ཏེ་ན་རླངས།ཨེ་མྱོ་ནྱི་ཡ་སེ་ཟེ་ཚ་

རླངས་རླུང་བཅས་མང་པྱོ་ཡྱོད་སྱིད།རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཞྱི་རའྱི་འདུས་རྫས་འདྱི་དག་ནྱི་

ང་ཚོའྱི་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་སར་གཞན་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ད་ལྟའང་གནས་ཡྱོད།རྫས་

སྦྱོར་རྱིག་པ་བས་འཇྱིག་རེན་ཁམས་གཞྱོན་ནུའྱི་དུས་ཏེ་ཐྱོག་མར་གྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་

གནས་སབས་ཀྱི་རྫས་སྦྱོར་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འདྲ་བར་བཟྱོ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འཐེན་

ཡྱོད།ཇྱི་ལྟར་ན།ཁྱོང་ཚོས་གཞྱི་རའྱི་རྒྱུ་རྫས་འདྱི་དག་ཤེལ་དམ་ནང་དུ་བླུགས་ནས་

འྱོད་མདངས་ཕ་མྱོའམ་Ultraviolet lightགྱོག་གྱི་མེ་སག་Electric sparkསྱོགས་ནུས་

ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱུ་རྫས་རྱིགས་དེར་གཏྱོད་པར་བེད།འདྱི་ནྱི་གནའ་ས་མྱོར་གྱོག་དམར་

འཁྱུག་པ་དང་འདྲ་བར་བས།བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ལྟ་བུའྱི་འྱོག་ཏུ་བདུན་ཕག་ཁ་ཤས་སྱོང་

མཚམས་སུ་ཤེལ་དམ་གྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་

པར་མཐྱོང་ཡྱོད། དེ་ནྱི་ཁུ་བ་སྨུག་མདྱོག་ཅན་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐྱོག་མར་རྒྱུ་

རྫས་བླུགས་པ་ལས་ཆེས་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌།གངས་མང་བའྱི་གྲུབ་རྫས་ཡྱོད་པ་རེད།

ཁད་པར་དུ་སྐེ་ལྡན་གྱི་གྲུབ་རྫས་གགས་ཆེ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་སེ་ཨེ་མྱི་ནྱོ་

སྐྱུར་རྫས་མཐྱོང་རྒྱུ་ཡྱོད། འདྱི་ནྱི་སྤྱི་དཀར་ལ་མེད་མྱི་རུང་དུ་མཁྱོ་བའྱི་རྫས་ཤྱིག་

ཡྱིན།དཔྱད་པ་དེ་དག་བས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ས་རྱོལ་དུ་རང་བྱུང་གྱི་ཨེ་མྱི་ནྱོ་སྐྱུར་རྫས་ནྱི་

ཚེ་སྱོག་གནས་པའྱི་རགས་ཤྱིག་ཏུ་ངྱོས་བཟུང་ཡྱོད་སྱིད། གལ་སྱིད་གཟའ་མྱིག་
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དམར་གྱི་སེང་དུ་སྐྱུར་རྫས་དེ་དག་རེད་ཡྱོད་ཚེ་ཚེ་སྱོག་གནས་རྒྱུར་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་

ཡྱིན།གང་ལྟར་ཚེ་སྱོག་གྲུབ་པར་ངེས་པར་མཁྱོ་བ་ནྱི་རླུང་ཁམས་རྱིམ་པའྱི་ནང་གཞྱི་

རའྱི་རླངས་རྫས་འགའ་ཤས་དང༌།མེ་རྱི་འཕྱུར་བ།ཉྱི་འྱོད་དམ་ཡང་ན་དྲག་ཆར་གྱོག་

འཁྱུག་པའྱི་གནམ་གཤྱིས་བཅས་ཡྱིན།ཉེ་ཆར་ཚེ་སྱོག་ཐྱོག་མར་མ་གྲུབ་པའྱི་ས་རྱོལ་

གྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ཀྱི་རྫས་སྦྱོར་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་སྱོར་ལ་རྱོག་བཟྱོའྱི་དཔྱད་པ་བས་

པའྱི་གྲུབ་འབས་སུ་སྐེ་ལྡན་གྱི་རྫས་པྱིའུ་རྱིན་དང༌།པྱི་རྱི་མྱི་ཌེན་༼Purine&Pyrim-

idineཟེ་རླངས་ཀྱི་འགྱུར་རྫས་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་Nitrogenousbase༽བཅས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།འདྱི་

དག་ནྱི་རྱིགས་རྒྱུན་སྐེ་འཕེལ་གྱི་གྲུབ་རྫས་ཌྱི་ཨན་ཨེ་ལ་མེད་མྱི་རུང་དུ་མཁྱོ་བ་ཞྱིག་

ཡྱིན།

བརག་དཔྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་པར་སར་གྱི་རྫས་སྦྱོར་

ལམ་ལུགས་ལ་བརེན་ནས་བསལ་པ་དང་པྱོའྱི་ཁུ་བ་ Primeval soup གྲུབ་པར་ངེས།

འདྱི་ནྱི་སྐེ་ལྡན་དང༌།རྫས་སྦྱོར་རྱིག་པ་བས་ལྱོ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་གསུམ་མམ་བཞྱིའྱི་ས་

རྱོལ་དུ་ཆགས་པར་བཤད་པའྱི་མཚོ་དེ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན།སྐེ་ལྡན་རྫས་རྱིགས་ནྱི་

མཚོ་འགམ་གྱི་སམ་སའམ་ཆུ་ཐྱིག་ཕ་མྱོའྱི་ནང་དུ་གནས་ཡྱོད།ཉྱི་འྱོད་ཀྱི་མདངས་ཕ་

མྱོ་སྱོགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་རྐེན་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་མཉམ་དུ་འདུས་ནས་གྲུབ་

རྫས་ཆེ་བའྱི་ངྱོ་བྱོར་གྲུབ་པ་ཡྱིན།དེང་གྱི་དུས་སུ་སྐེ་ལྡན་གྲུབ་རྫས་ཆེ་བ་རྣམས་དུས་

ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་མྱི་གནས་པར་ཕ་འབུ་འམ་སྱོག་ཆགས་གཞན་གྱིས་འབྱིན་རྔུབ་

དང༌།གཏྱོར་བརླག་བས་པ་ཡྱིན།འྱོན་ཀང་ཕ་འབུ་དང༌།དེའྱི་རེས་ཀྱི་སྱོག་ཆགས་

རྣམས་ནྱི་ཕྱིས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།གནའ་ས་མྱོའྱི་དུས་སུ་སྐེ་ལྡན་གྲུབ་རྫས་ཆེ་བ་
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རྣམས་ནྱི་གནྱོད་འཚེ་མེད་པར་བྱོ་བདེ་བྱོའྱི་ངང་ཁུ་བའྱི་སེང་དུ་འཕྱོ་གཡེང་བེད་པ་

ཡྱིན།

སབས་འགའ་ཞྱིག་ལ་གྲུབ་རྫས་བེ་བག་པ་ངྱོ་མཚར་ཅན་ཞྱིག་སེས་དབང་

གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན།ང་ཚོས་དེར་འདྲ་གཤུ་མ་Replicatorཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས།དེ་ནྱི་

གྲུབ་རྫས་ཆེ་ཤྱོས་སམ་སྣ་མང་འདུས་ཤྱོས་ཤྱིག་ཡྱིན་དགྱོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད།འྱོན་

ཀང་དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁད་ཆྱོས་ཤྱིག་ལྡན་པ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་བསྐྲུན་ནུས་པ་དེ་ཡྱིན།འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་སེས་དབང་གྱིས་ཡྱོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་

ཏུ་སྣང་སྱིད། འདྱི་ནྱི་ཧ་ལམ་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཏུ་འཛིན།མྱི་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚེ་ནང་

ཡུལ་གང་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་ན་འབྱུང་འགྱུར་ཡྱོང་རྒྱུར་རེ་

བ་དང་བལ་བ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་རྐེན་གྱིས་ཁེད་ཀྱིས་རྐང་རེད་སྱོ་ལྱོའྱི་རྒྱན་

འཛུགས་ནམ་ཡང་མྱི་ཐྱོབ་པ་ཡྱིན།ཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་གནད་དྱོན་གང་ཞྱིག་འབྱུང་

སྱིད་པ་དང༌།མྱི་སྱིད་པའྱི་ཚོད་དཔག་གྱི་ནང་ལྱོ་ཡུན་ས་ཡ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྱོར་འབེལ་

བ་བེད་ཐུབ་ཀྱིན་མེད།གལ་སྱིད་ཁེད་ཀྱིས་རྒྱན་འཛུགས་རེ་མྱོའྱི་ནང་ལྱོ་ས་ཡ་བརྒྱ་

ཕག་རྱིང་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱན་དངུལ་ཁ་ཤས་ཐྱོབ་པའྱི་རེ་བ་ཡྱོད།

གྲུབ་རྫས་ཤྱིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་བཟྱོ་རྒྱུར་བྱོ་ལ་འཆར་བ་ནྱི་ཐྱོག་

མར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་དཀའ་མྱོ་ཞྱིག་མྱིན།ཁེད་ཀྱིས་འདྲ་གཤུ་མ་ཟེར་བ་དེ་ལུགས་ཀྱོང་

ངམ་མ་དཔེ་ཞྱིག་ཏུ་བསམ་མནྱོ་ཐྱོངས།དེ་ནྱི་གྲུབ་རྫས་ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་སེ།དེའྱི་ནང་གྲུབ་

རྫས་ཆ་ཤས་སྣ་མང་མཐུད་སྦེལ་བས་པ་ཞྱིག་ཏུ་བྱོ་ལ་འཆར་དགྱོས།ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་

རྣམས་འདྲ་གཤུ་མའྱི་མཐའ་འཁྱོར་གྱི་ཁུ་བའྱི་ནང་གངས་ངེས་མེད་དུ་གནས་ཡྱོད།ཆ་
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ཤས་རེ་རེ་ནས་རང་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་ལ་འབེལ་བ་ཟབ་མྱོ་ཡྱོད་པར་ཚོད་དཔག་

བེད་དགྱོས།དེ་ནས་ཁུ་བའྱི་ནང་ནས་རྫས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རང་དང་ཁད་ཆྱོས་

མཚུངས་པའྱི་འདྲ་གཤུ་མའྱི་ཆ་ཤས་དང་འཕད་པ་ན་དེར་འབར་རྒྱུ་རེད།ཚུལ་དེ་དང་

མཐུན་པར་ཆ་ཤས་སྱོ་སྱོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཕད་འབར་བས་པ་དེས་འདྲ་གཤུ་མ་ལ་

ལད་ཟླྱོས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་དེ་དག་བསར་ཆགས་སུ་བསྒྱིགས་པར་བས། འདྱི་ནྱི་ཐྱོག་

མར་འདྲ་གཤུ་མ་ཆགས་ཚུལ་དང་མཚུངས་པར་ཆ་ཤས་དེ་དག་འཕད་འབར་གྱིས་

རྱིམ་པ་བསར་ཆགས་སུ་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཏུ་བསམས་ན་ལས་སླ་བྱོ་ཡྱོད། བ་བའྱི་

བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིས་མུ་མཐུད་དུ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་སེང་གཅྱིག་བརེགས་ནས་འཕེལ་བ་

ཡྱིན།ཤེལ་རྡྱོ་གྲུབ་ཚུལ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡྱིན།ཕྱོགས་གཞན་ཞྱིག་དུ་གལ་སྱིད་སར་རྒྱུད་

གཉྱིས་སྱོ་སྱོར་ཆད་པ་ན་ང་ཚོར་འདྲ་གཤུ་མ་གཉྱིས་འབྱུང་བས་རེ་རེ་ལས་འདྲ་

བཤུས་མུ་མཐུད་སྐེད་སྱིང་བས་པ་ཡྱིན།

མགྱོ་རྱོག་ཆེ་བར་འགྱུར་སྱིད་པ་ནྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཡྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་

མཐུན་པ་ལ་འབེལ་འདྲྱིས་བེད་པ་ལས་ལྡྱོག་སེ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་བེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་

འབེལ་འདྲྱིས་བེད་པ་དེ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ན་འདྲ་གཤུ་མ་དེས་རང་དང་མཚུངས་པའྱི་

རྱིགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ལྡྱོག་ཟླའྱི་རྱིགས་བསྐེད་པ་ལ་ཡང་མ་དཔེ་བས་པ་ཡྱིན།

ལྡྱོག་ཟླ་རགས་ཅན་ནམ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆ་དེས་མ་དཔེ་ར་བ་དེའྱི་འདྲ་བཤུས་

ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་བསྐར་བཟྱོ་བས།འདྲ་བཤུས་ལམ་ལུགས་ངྱོ་མ་དེ་རྱིགས་མཐུན་

པ་དང་མཐུན་པ་མཐུད་པའམ།རྱིགས་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་མཐུད་པ་གང་ཡྱིན་

རུང་ང་ཚོའྱི་དགྱོས་མཁྱོ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཕྱིན་མེད།སྤྱིར་ཌྱི་ཨན་ཨེ་གྲུབ་རྫས་
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ཏེ་འདྲ་གཤུ་མ་ཐྱོག་མ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་དེང་དུས་གྲུབ་རྫས་ཀྱིས་རྱིགས་

མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་མཐུད་པའྱི་འདྲ་བཤུས་ལམ་ལུགས་དང་བསྟུན་ཞེས་ཟེར་

ན་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཡྱིན།འཛམ་གྱིང་ནང་གྱོ་བུར་དུ་བརན་ལྷྱིང་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱོང་བ་དེ་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ།ས་མྱོ་ཡྱིན་ན་སྱོག་རེན་གྱི་ཁུ་བ་དེའྱི་ནང་གྲུབ་རྫས་གྱོང་བུ་

སྤྱི་ཁབ་རྱིགས་བེ་བག་པ་ཞྱིག་མེད་པ་སྱིད།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གྲུབ་རྫས་རྣམས་ནྱི་ཁུ་

བའྱི་ནང་དུ་སབས་ལེགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྷུང་བའྱི་གྲུབ་ཆ་བརན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་

རྫས་རྱིགས་དག་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན།འདྲ་གཤུ་མ་གཙོ་བྱོ་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་སེ་དེས་

མཚོ་ནང་དུ་དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་འདྲ་བཤུས་མྱུར་དུ་བསྐེད་སེལ་བས་པའྱི་རྐེན་

གྱིས་སར་གྱི་གྲུབ་རྫས་ཆུང་བའྱི་རྱིགས་རྣམས་ལྟྱོས་སའྱི་རྫས་རྱིགས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་

དང༌།གྲུབ་རྫས་ཆེ་བ་གཞན་གྲུབ་རྒྱུར་ཇེ་དཀྱོན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།

ད་ནྱི་ང་ཚོ་འདྲ་གཤུ་མ་རྱིགས་མཚུངས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཆེ་བ་ལ་ཐུག་ཡྱོད།

འྱོན་ཀང་འདྲ་བཤུས་ལམ་ལུགས་གང་ཡྱིན་རུང་དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་གལ་ཆེ་ཤྱོས་ཤྱིག་

ཤེས་དགྱོས་པ་ནྱི་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།ནྱོར་འཁྲུལ་ཡྱོང་

ངེས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་རེད།ཁྱོ་བྱོའྱི་རེ་བ་ནྱི་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་པར་ནྱོར་ཤྱོར་མེད་པ་དེ་

ཡྱིན།འྱོན་ཀང་གལ་སྱིད་ཁེད་ཀྱིས་ཡྱིད་གཟབ་ངང་བལྟས་ན་པར་ནྱོར་གཅྱིག་གམ་

གཉྱིས་མཐྱོང་སྱིད་པ་ཡྱིན།དེ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ཚིག་གྲུབ་ཀྱི་ནང་དྱོན་ལ་ཤུགས་ཆེར་

སྒྱིབ་ཀྱི་མེད།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་ནྱི་མྱི་ཐྱོག་དང་པྱོའྱི་ནྱོར་འཁྲུལ་ཡྱིན།པར་སྐྲུན་གྱི་

དུས་རབས་འགྱོ་ཚུགས་པའྱི་ས་རྱོལ་ཏེ་ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀའྱི་གསུང་ལག་པས་སྱོ་བཤུས་

བས་པའྱི་ཉྱིན་མྱོ་ལ་བསམ་མནྱོ་ཐྱོངས་དང༌། ཡྱིག་ཐྱོག་ཕབ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་
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ལྟར་གཟབ་རུང་ནྱོར་འཁྲུལ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཡྱོང་རྒྱུ་རེད།ལྱོ་ཙཱ་བ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རང་

ལྟ་མཆྱོག་འཛིན་ལས་མ་འདས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ཁྱོང་ཚོ་ཚང་མས་མ་དཔེ་ངྱོ་མ་

ཚད་ལྡན་གཅྱིག་ལས་བཤུས་ཡྱོད་ཚེ་བརྱོད་བ་ནང་དྱོན་ལ་ཁད་པར་ཆེར་ཤྱོར་གྱི་་

མེད། འྱོན་ཀང་འདྲ་དཔེ་གཞན་ལས་བཤུས་པ་དང་དེ་ཡང་འདྲ་དཔེ་གཞན་ལས་

བཤུས་ཡྱོད་ཚེ་ཡྱིག་ནྱོར་མང་པྱོ་བསགས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་འགལ་འཛོལ་དུ་འགྱུར་

ངེས།ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་མེད་ཀྱི་སྱོ་བཤུས་བེད་པ་དེ་བ་

བ་ངན་པར་བརྱིས་ཤྱིང༌། འགྱོ་བ་མྱིའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ནྱོར་འཁྲུལ་གྱི་

རྱིགས་ལ་ཡར་རྒྱས་ཤྱིག་ཏུ་ངྱོས་འཛིན་བས་པའྱི་དཔེ་མཚོན་ཧ་ཅང་རེད་དཀའ་བ་

ཡྱིན།ཡེ་ཤུའྱི་ཞལ་ཆད་རྱིང་མའྱི་ཕབ་བསྒྱུར་ལྱོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སར་གྱོམ་སབས་

ཆེན་པྱོ་ཞྱིག་སྱོས་ཡྱོད།དེ་ནྱི་ཁྱོང་ཚོས་ཧབ་རྱིའུ་Hebrew༼ཡེ་ཤུ་མ་ཤྱི་ཀའྱི་འཁྲུངས་ཡུལ་

གྱི་སད་ཡྱིག༽མྱིང་ཚིག་ལ་བུད་མེད་གཞྱོན་ནུ་མ་ཞེས་པ་དེ་གྱི་རྱིག་གྱི་མྱིང་ཚིག་ལྷད་

མེད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་བསྒྱུར་ནྱོར་ཐེབས་པ་ཡྱིན།དེ་ལྟ་ན་ཁྱོང་གྱི་ལུང་ལས་ལྷད་མེད་

པའྱི་བུད་མེད་ལ་ཅེར་གྱིས་བལྟས་པ་དང་ཡྱིད་ལ་ཤར་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་

པ་འདྱི་བྱུང༌། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོས་མཐྱོང་ཐུབ་པ་བཞྱིན་སྐེ་ལྡན་འདྲ་གཤུ་མའྱི་སེ་

ཚན་ནང་རྫས་རྱིགས་ངེས་མེད་ཀྱིས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་སྱོ་བཤུས་བས་པ་ནྱི་དྱོན་

ངྱོ་མར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྐྱོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌། བར་དུ་ནྱོར་འཁྲུལ་སྱོང་བ་

དེས་ཚེ་སྱོག་གྱི་འཕེལ་རྱིམ་ལ་དགྱོས་འཁྱོར་སྱོང་བ་ཡྱིན། འདྲ་གཤུ་མ་གཙོ་བྱོའྱི་

གྲུབ་རྫས་དེས་རང་གྱི་འདྲ་བཤུས་རྣམས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིབ་ཚགས་བཟྱོས་མྱིན་ང་ཚོས་

ཤེས་མྱི་ཐུབ།དེང་དུས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུན་རྫས་ཏེ་ཌྱི་ཨན་ཨེ་གྲུབ་རྫས་ནྱི་འགྱོ་བ་མྱི་འདྲ་
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བཤུས་བཟྱོ་ལུགས་ཧ་ཅང་སྒྱིག་འཛུགས་ལྡན་པ་དེ་ལས་ངྱོ་འཚར་ཆེ་བ་དང༌།ཡྱིད་

ཆེས་འཕེར་བ་ཡྱོད་མྱོད།མཚམས་རེར་དེས་ནྱོར་འཁྲུལ་བཟྱོ་བཞྱིན་ཡྱོད།འྱོན་ཀང་

ནྱོར་འཁྲུལ་འདྱི་དག་གྱིས་མཐའ་མར་མྱིའྱི་འཕེལ་རྱིམ་མངྱོན་དུ་གྱུར་བར་བས་ཡྱོད།

འདྲ་གཤུ་མ་གཙོ་བྱོ་དེ་གྱོ་རྱིམ་ངེས་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཀང་སྱིད།འྱོན་ཀང་བར་དུ་ནྱོར་

འཁྲུལ་བས་པ་དང་དེ་ཡང་གསྱོག་འཇྱོག་བས་ཡྱོད་ངེས་རེད།

དེ་ཡང་འདྲ་བཤུས་ནྱོར་བ་བཟྱོས་པ་དང༌། གངས་འཕེལ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་

བསལ་པ་དང་པྱོའྱི་ཁུ་བ་ནྱི་རྱིགས་འདྲ་བའྱི་རྫས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འདྲ་བཤུས་བས་

པའྱི་གྲུབ་རྫས་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཚོགས་པས་ཁེངས་པར་བས།དེ་དག་ནྱི་མེས་པྱོ་རྱིགས་

གཅྱིག་ལས་མཆེད་པ་ཡྱིན། གྲུབ་རྫས་རྱིགས་འགའ་ཤས་གཞན་ལས་མང་བ་ཡྱོད་

དམ་ཟེར་ན་དེ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ཡྱོད་ངེས་རེད། རྱིགས་འགའ་ཤས་ནྱི་གཞན་ལས་རང་

བཞྱིན་གྱིས་ཧ་ཅང་བརན་པྱོ་ཡྱོད། གྲུབ་རྫས་འགའ་ཤས་ནྱི་ཐྱོག་མར་གྲུབ་པ་ནས་

བཟུང་སེ་སླར་ཡང་འཐྱོར་ཞྱིག་འགྱོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆུང་བ་ཡྱོད། འདྱི་

དག་གྱི་རྱིགས་ནྱི་ཁུ་བའྱི་ནང་དུ་གཞན་ལ་ལྟྱོས་ན་གངས་མང་པྱོ་ཡྱོད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བའྱི་རྐེན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྲ་

བཤུས་བསྐེད་པར་བེད་པ་ལ་དུས་ཡུན་མང་པྱོ་ཡྱོད་པས་ཡྱིན།ཚེ་ཧ་ཅང་རྱིང་བའྱི་

འདྲ་གཤུ་མ་དེ་དག་ནྱི་གངས་མང་པྱོ་ཡྱོད་པ་ཆྱོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་དང༌།གཞན་རྣམས་ལ་

ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན།རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་འགྱོ་

བ་མྱིའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ནྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་བའྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ཡྱིན།

འྱོན་ཀང་གྲུབ་རྫས་གཞན་རྣམས་ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་མྱིན།འདྲ་
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གཤུ་མ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་རང་གྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་འདྲ་ཁབ་སེལ་བེད་

སབས་ཁད་ཆྱོས་གལ་ཆེ་བ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་འདྲ་བཤུས་སྐེ་འཕེལ་གྱི་མགྱོགས་ཚད་དེ་

ཡྱིན།གལ་སྱིད་ཀ་སེ་གྲུབ་རྫས་འདྲ་གཤུ་མ་ཡྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་དུས་ཡུན་

བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆ་སྙྱོམས་གཅྱིག་རེ་བཟྱོ་བ་དང༌། ཡང་ཁ་སེ་ཡྱིས་ཆུ་

ཚོད་རེ་ནང་འདྲ་བཤུས་རེ་བཟྱོ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཀ་སེའྱི་གྲུབ་རྫས་ཀྱི་རྱིགས་

གངས་ཆེས་མང་བར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཤེས་སླ།འདྱི་ཡང་ཀ་སེའྱི་གྲུབ་རྫས་དེ་ཁ་

སེ་ལས་དུས་ཡུན་རྱིང་བར་གནས་པས་ཡྱིན།སྱོག་རེན་གྱི་ཁུ་བའྱི་ནང་དུ་གྲུབ་རྫས་

སྐེ་འཕེལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཚད་མཐྱོ་རུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད།གྲུབ་རྫས་འདྲ་གཤུ་མ་མ་ནྱོར་བར་

འདེམ་སྒྲུག་བས་པ་དེའྱི་ཁད་ཆྱོས་གསུམ་པ་ནྱི་འདྲ་བཤུས་ཀྱི་བརན་ཚད་ཡྱིན།གལ་

སྱིད་ཅ་སེ་དང་ཆ་སེའྱི་གྲུབ་རྫས་གཉྱིས་དུས་ཡུན་རྱིང་ཚད་མཚུངས་པར་གནས་པ་

དང༌།ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སེང་དུ་འདྲ་བཤུས་བཟྱོ་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཞྱིང༌།འྱོན་ཀང་

ཅ་སེ་ཡྱིས་རང་གྱི་འདྲ་བཤུས་བཅུ་བཟྱོས་པའྱི་མཚམས་སུ་ནྱོར་འཁྲུལ་རེ་ཤྱོར་བ་

དང༌།ཡང་ཆ་སེ་ཡྱིས་གངས་བརྒྱ་རེ་བཟྱོས་མཚམས་ནྱོར་འཁྲུལ་རེ་ཤྱོར་བའྱི་དབང་

དུ་བཏང་ན།མཐར་ཆ་སེ་གངས་མང་བ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པྱོ་ཡྱིན།ཚོགས་པ་

དེའྱི་ཅ་སེའྱི་དཔུང་ཁག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཟད་དེའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཡྱོངས་རྫྱོགས་ལ་

དངྱོས་སམ་བརྒྱུད་པའྱི་སྱོ་ནས་གཏྱོར་བརླག་འགྱོ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གལ་སྱིད་ཁེད་ཀྱིས་མྱིའྱི་འཕེལ་རྱིམ་སྱོར་ལ་སར་ནས་ཅུང་ཙམ་ཤེས་ཡྱོད་

ཚེ་མཐའ་མའྱི་གནད་དྱོན་དེའྱི་སྱོར་ལ་འགལ་རྱོག་ཕན་བུ་སྐེ་སྱིད།འདྲ་བཤུས་ནྱོར་

འཁྲུལ་བས་པ་ནྱི་སྱོག་ལྡན་འཕེལ་རྱིམ་བསྒྲུབ་པར་སྱོན་འགྱོའྱི་དགྱོས་མཁྱོ་ཡྱིན་པ་
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དང༌།ཡང་བཤད་སྱོལ་ལ་རང་བྱུང་འདེམ་སྒྲུག་ནྱི་ཚད་མཐྱོ་བའྱི་འདྲ་བཤུས་འཕྱུག་

མེད་དུ་ཡྱོང་བ་ལ་དགའ་མྱོས་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་བལྟ་ཚུལ་གཉྱིས་ང་ཚོས་བར་

སྡུམ་བས་ན་འྱོས་སམ། འདྱིའྱི་ལན་ནྱི་གནས་ཚུལ་ལྡྱོག་ཏེ་བསམས་ན་མྱིའྱི་འཕེལ་

རྱིམ་ནྱི་ལེགས་པའྱི་ཆྱོས་ཤྱིག་ཏུ་སྣང་སྱིད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ང་ཚོ་ནྱི་དེ་ལ་བརེན་ནས་

གྲུབ་པ་ཡྱིན།སྤྱིར་སྐེ་བྱོ་སུ་ཡྱིན་རུང་རས་འདྱོད་མེད། མྱིའྱི་འཕེལ་འགྱུར་རྱིམ་པ་

མངྱོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་གཙོ་བྱོ་འདྲ་གཤུ་མ་ ༼དེང་དུས་རྱིགས་རྒྱུན་སྐེ་འཕེལ་གྱི་ས་བྱོན།༽

ཡྱིས་འགྱོག་རྐེན་བ་རྒྱུར་བརྱོན་པ་ཇྱི་ལྟར་བས་རུང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཇེག་མྱོ་ནྱོཌ་ཡྱིས་དཔྱད་གཏམ་འཁྱོག་པྱོ་ཞྱིག་བརྱོད་པའྱི་མཇུག་ཏུ་གནད་དྱོན་འདྱི་

ལྟར་འགེལ་བརྱོད་བས་ཡྱོད།མྱིའྱི་འགྱུར་ལྡྱོག་རྱིམ་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་སྱོར་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཡ་

མཚན་ཅན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སྐེ་བྱོ་ཚང་མས་དེའྱི་སྱོར་ལ་ཤེས་ཀྱིན་ཡྱོད་སྙམ་པ་འདྱི་

ཡྱིན།

བསལ་པ་དང་པྱོའྱི་ཁུ་བའྱི་སྱོར་ལ་བསྐར་སླྱོག་བས་ན་འདྱི་ལྟར།དེ་ནྱི་གྲུབ་

རྫས་བརན་པའྱི་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བས་ཁེངས་ཡྱོད་ངེས་རེད།བརན་པ་ཞེས་པ་ནྱི་གྲུབ་

རྫས་བེ་བག་པ་ཞྱིག་དུས་ཡུན་བརན་པར་གནས་པ་དང༌། དེ་དག་གྱིས་རང་གྱི་འདྲ་

བཤུས་མྱུར་དུ་བཟྱོ་བ་དང༌། ཡང་དེ་ཉྱིད་འཕྱུག་མེད་དུ་བཟྱོ་བ་བཅས་ཡྱིན། བརན་

པའྱི་རྱིགས་གསུམ་པྱོ་འདྱི་དག་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའྱི་སྱོག་ལྡན་འགྱུར་ལྡྱོག་གྱི་

རྱིམ་པ་ནྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན།དེ་ཡང་གལ་སྱིད་ཁེད་ཀྱིས་དུས་ཡུན་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་

ཀྱི་ཁུ་བ་ལ་ཚོད་ལྟ་བས་ཚེ་དཔེ་ཚད་འྱོག་མ་ལ་ཚེ་ཡུན་རྱིང་བ་དང༌།མགྱོགས་ཚད་

ཆེ་བ།འདྲ་བཤུས་ཚད་འཕེར་བ་བཅས་དང་ལྡན་པའྱི་རྱིགས་གངས་མང་བ་ཡྱོད་པར་
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ཤེས་ཐུབ། སྐེ་ལྡན་རྱིག་པ་བས་སྱོག་ལྡན་འཕེལ་རྱིམ་ཀྱི་སྱོར་འགེལ་བཤད་བེད་

ཚུལ་སྙྱིང་པྱོ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན།འཕེལ་རྱིམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཏེ་རང་བྱུང་

འདེམ་སྒྲུག་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།

དེས་ན་ང་ཚོས་འདྲ་གཤུ་མ་གཙོ་བྱོ་དེ་སྱོག་ལྡན་ཡྱིན་པར་བརྱོད་ན་འགྱིག་

གམ། དེར་དྱོ་སྣང་བེད་དགྱོས་པ་ཡྱོད་དམ། ཁྱོ་བྱོས་ཌར་ཝྱིན་ནྱི་ཀུན་གྱི་ནང་ནས་

རྱོད་མེད་གགས་ཅན་དེ་རེད་ཅེས་ཁྱོད་ལ་བརྱོད་ཚེ་ཁེད་ཀྱིས་དེའྱི་ལན་དུ་ནེའུ་ཊྱོན་

རེད་བརྱོད་སྱིད། ཡྱིན་ན་ཡང་ཁྱོ་བྱོའྱི་རེ་བ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་རྱོད་པ་དེ་གང་གྱི་ཕྱོགས་སུ་

ཐག་ཆྱོད་ན་ཡང་མཐའ་སྱོམ་གྱི་གནད་དྱོན་སྱོར་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགྱོ་མྱི་སྱིད་པ་

ནྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་ཡྱིན།ང་ཚོས་ནེའུ་ཊྱོན་དང་ཌར་ཝྱིན་གཉྱིས་ལ་སྙན་གགས་

ཅན་དང་དེ་ལས་ལྡྱོག་སེ་མྱིང་གང་བསྙད་རུང་ཁྱོང་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ལྱོ་རྒྱུས་དང༌།

མཛད་རེས་ཀྱིས་བདེན་པའྱི་གནད་དྱོན་འགྱུར་མེད་རང་སྱོར་གནས་རྒྱུ་རེད། དེ་

བཞྱིན་དུ་ང་ཚོས་ཐྱོག་མའྱི་འདྲ་གཤུ་མའྱི་གྲུབ་རྫས་ལ་སྱོག་ལྡན་ཞེས་མྱིང་འདྱོགས་

རུང་བ་ལ་མ་ལྟྱོས་པར་དེའྱི་བེད་ལས་ནྱི་ཁྱོ་བྱོས་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གནས་རྒྱུ་རེད།

འགྱོ་བ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྐེན་གཅྱིག་ནྱི་མྱིང་ཚིག་ཞེས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་

ལག་ཆ་ཁྱོ་ནའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པ་མ་ཤེས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་རེད།ཚིག་མཛོད་ནང་སྱོག་ལྡན་

ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱོད་པ་ཁྱོ་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆྱོས་ངེས་བཟུང་ཞྱིག་ལ་གྱོ་

དགྱོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད།ང་ཚོས་ཐྱོག་མའྱི་འདྲ་གཤུ་མ་ལ་སྱོག་ལྡན་ནམ་སྱོག་ལྡན་

མ་ཡྱིན་པ་གང་འདྱོགས་རུང༌།དེ་དག་ནྱི་ཚེ་སྱོག་གྱི་མེས་པྱོ་ཡྱིན་ཞྱིང༌།དེ་དག་ནྱི་ང་

ཚོ་བཟྱོ་མཁན་གྱི་ཕ་མེས་ཡང་ཡྱིན།
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མཐུད་མཚམས་གལ་ཆེན་པྱོ་གཞན་ཞྱིག་རྱོད་གཞྱིར་གྱུར་པ་སེ།ཌར་ཝྱིན་

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གནད་དྱོན་གལ་ཆེར་བརྱིས་པ་ནྱི་འགན་རྱོད་ཞེས་པ་འདྱི་ཡྱིན།སྤྱིར་

ཁྱོང་གྱིས་སེམས་ཅན་དང་རྱི་ཤྱིང་དང་འབེལ་ནས་བརྱོད་པ་ལས་གྲུབ་རྫས་དང་

འབེལ་ནས་བརྱོད་མེད།བསལ་པ་དང་པྱོའྱི་ཁུ་བ་དེ་གངས་མཐའ་མེད་པའྱི་འདྲ་གཤུ་

མའྱི་གྲུབ་རྫས་དག་ལ་རམ་འདེགས་བེད་པའྱི་ནུས་པ་མེད།རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན་སའྱི་

གྱོ་ལའྱི་མཐའ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང། ཚད་ཅན་གྱི་ཆྱོས་གཞན་ཡང་གལ་

གནད་ཆེན་པྱོ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བྱོ་ངྱོར་འཆར་བའྱི་འདྲ་གཤུ་མ་སེ་ལུགས་ཀྱོང་ངམ་མ་

དཔེ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་དེ་ནྱི་གྲུབ་རྫས་འཛུགས་སྐྲུན་ཚན་པ་ཆུང་ངུ་རྱིགས་

མང་པྱོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཁུ་བའྱི་ནང་འཁྱིལ་ཡྱོད་པ་བྱོ་ལ་ཤར་ཡྱོད།འྱོན་ཀང་འདྲ་གཤུ་

མ་གངས་མང་དུ་གྱུར་པ་ན་འཛུགས་སྐྲུན་སེ་ཚན་ལ་ལྱོངས་སྤྱོད་ཚད་མགྱོགས་སུ་

ཕྱིན་ནས་སེ་ཚན་དེ་ཉྱིད་དཀྱོན་པ་དང༌། རྱིན་ཐང་ཆེ་རུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། འདྲ་གཤུ་མ་

རྱིགས་འདྲ་མྱིན་གྱིས་དེ་ཐྱོབ་ཕྱིར་དུ་འགན་རྱོད་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད། ང་ཚོས་རྱིགས་

མཐུན་གྱི་འདྲ་གཤུ་མ་རྣམས་གངས་འཕེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་སར་ནས་ཆ་འཇྱོག་བས་

ཡྱོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཐྱོང་ཐུབ་པ་ནྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའམ་ཕྱོགས་གཏྱོགས་ཉུང་

བའྱི་རྱིགས་རྣམས་འགན་རྱོད་རྐེན་གྱིས་དེ་བས་གངས་ཉུང་དུ་འགྱོ་རྒྱུ་དང༌།མཐའ་

མར་དེའྱི་བརྒྱུད་པ་མང་ཆེ་བ་སྱོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དེ་རེད།འདྲ་གཤུ་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་

རང་རང་འཚོ་གནས་ཆེད་འཐབ་རྱོད་གནས་ཡྱོད།ཁྱོང་ཚོས་འཐབ་རྱོད་བས་པའམ་

དེའྱི་སྱོར་སེམས་འཁལ་བས་པ་གང་ཡྱིན་ཤེས་ཀྱིན་མེད།ཁྱོང་ཚོར་ཚོར་བ་གྱོང་པྱོ་

གང་ཡང་མེད་པའམ།ཡང་ན་ཚོར་བ་རྱིགས་གང་ཡང་མེད་པར་འཐབ་རྱོད་བེད་ཀྱིན་
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ཡྱོད།འྱོན་ཀང་ཁྱོང་ཚོས་འཐབ་རྱོད་བེད་པའྱི་དགྱོས་དམྱིགས་ནྱི་འདྲ་བཤུས་ནྱོར་བ་

ལ་བརེན་ནས་ཚད་མཐྱོ་བའྱི་བརན་པའྱི་རྱིགས་གསར་པ་གྲུབ་པའམ།རང་གྱི་འགལ་

ཟླ་བརན་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་ར་བརླག་ཏུ་གཏྱོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་རྣམས་སྲུང་

སྐྱོབ་དང་གྱོང་འཕེལ་དུ་གཏྱོང་རྒྱུ་དེ་རེད།ཡར་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྣམས་གསྱོག་

འཇྱོག་བས་ཡྱོད།མཐུན་ཕྱོགས་བརན་པ་རྣམས་གྱོང་འཕེལ་དང་འགལ་ཟླའྱི་རྱིགས་

རྣམས་ཉམ་དམས་སུ་གཏྱོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ག་ཇེ་རྒྱས་དང་ཇེ་བརན་དུ་ཕྱིན་ཡྱོད།

འགའ་ཤས་ལ་རང་གྱི་འགལ་ཟླའྱི་རྱིགས་ནང་གྱི་གྲུབ་རྫས་གཏྱོར་བརླག་ཇྱི་ལྟར་

གཏྱོང་བ་དང༌།དེ་དག་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་སེ་ཚན་རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་བཟྱོ་

རྒྱུའྱི་ཆེད་ཇྱི་ལྟར་ལྱོངས་སྤྱོད་པའྱི་ཐབས་བྱུས་གསར་རེད་བྱུང་བ་རེད།གདྱོད་མའྱི་

ཤ་གཟན་དེ་དག་གྱིས་བཟའ་བཅའ་བཟྱོ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་འགལ་ཟླའྱི་རྱིགས་

རྣམས་གནས་ནས་འབྱིན་པར་བེད།འདྲ་གཤུ་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ནང་གྱི་རྫས་

སྦྱོར་ལམ་ལུགས་སམ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིའྱི་མཐའ་སྱོར་དུ་སྤྱི་དཀར་གྱི་གང་ར་བཟྱོ་བ་ལ་

བརེན་ནས་རང་ཉྱིད་སྲུང་སྐྱོབ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཚུལ་གསར་རེད་བྱུང་བ་རེད།སྱོག་ལྡན་གྱི་

ཕ་ཕུང་ཐྱོག་མར་མངྱོན་དུ་གྱུར་ཚུལ་ཡང་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྱིད།འདྲ་གཤུ་མ་

འགྱོ་བཙུགས་པ་ནྱི་རང་ཉྱིད་གྲུབ་ཙམ་གྱི་ཆེད་མྱིན་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུན་འཚོ་

གནས་ཀྱི་ཆེད་སྣྱོད་གཞྱོང་དང་ལམ་བུ་བཟྱོ་རྒྱུ་ཡང་ཡྱིན། འདྲ་གཤུ་མ་གསྱོན་པྱོར་

གནས་པ་དག་ནྱི་རང་ཉྱིད་གནས་ཡུལ་གྱི་འཚོ་གནས་འཕྲུལ་འཁྱོར་བཟྱོ་བར་བེད།

འཚོ་གནས་འཕྲུལ་འཁྱོར་ཐྱོག་མ་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ཉེན་སྲུང་པགས་པ་ཙམ་ལས་མེད།འྱོན་

ཀང་དག་བྱོ་གསར་པ་ལ་འཚོ་གནས་འཕྲུལ་འཁྱོར་ལེགས་པ་དང་ནུས་སྱོབས་ཆེ་བ་
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མངའ་བའྱི་རྐེན་གྱིས་རང་ཉྱིད་འཚོ་གནས་ཡྱོང་བ་ཇེ་དཀའ་རུ་གྱུར། འཚོ་གནས་

འཕྲུལ་འཁྱོར་རྒྱ་ཆེ་རུ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཕྱིན་པ་ན་འདྲ་བཤུས་ལམ་ལུགས་

ཀང་སྣ་མང་འདུས་པ་དང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ཡྱིན།

འདྲ་གཤུ་མ་རྣམས་སའྱི་གྱོ་ལའྱི་ནང་རང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་མུ་མཐུད་དུ་གནས་

ཆེད་ཐབས་ལམ་དང་ཐབས་བྱུས་སྤད་པས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་རྱིམ་བཞྱིན་

བསྐྱོད་པའྱི་མཐའ་ཟད་རྒྱུ་ཡྱོད་དམ།ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ལ་དུས་ཡུན་

མང་པྱོ་ཡྱོད། ལྱོ་ངྱོ་སྱོང་ཕག་རེས་སུ་རང་སྲུང་འཕྲུལ་འཁྱོར་ཡ་མཚན་ཅན་ཇྱི་འདྲ་

ཞྱིག་ཡྱོང་ངམ།ལྱོ་ངྱོ་ས་ཡ་སྱོང་ཕག་བཞྱི་འདས་པ་ན་གནའ་བྱོའྱི་འདྲ་བཤུས་མ་ལ་

འཕངས་འབས་ཇྱི་འདྲ་འཕད་དམ།ཁྱོང་ཚོ་ནྱི་ད་ལྟ་མཐྱོང་ཐྱོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་

རྱིག་རལ་གྱི་སླྱོབ་དཔྱོན་ཐྱོག་མ་དེ་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་པ་མེད་པ་ཡྱིན། འྱོན་ཀང་ཁེད་

ཀྱིས་ཁྱོང་ཚོ་མཚོ་ནང་དུ་ད་དུང་འཁྱིལ་བ་མཐྱོང་མྱི་ཐུབ།དེ་ནྱི་དུས་ཡུན་མང་པྱོའྱི་ས་

རྱོལ་ནས་གྱོལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ད་ལྟ་ཁྱོང་ཚོ་ནྱི་ད་དུང་མང་པྱོ་དང་བསེབས་ནས་འདུ་བ་

དང༌།འཕྲུལ་འཁྱོར་མྱི་གཟུགས་ཆེན་པྱོ་འཁར་འཁྱོར་ངང་བསྐྱོད་པ་དེའྱི་ནང་དུ་བདེ་

བྱོའྱི་ངང་གནས་ཡྱོད།ཁྱོང་ཚོ་ནྱི་སའྱི་གྱོ་ལ་ཕྱི་ལྱོགས་ལས་གེས་ནས་རྒྱང་བཀྱོལ་ཡྱོ་

བད་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཐད་ཀར་མྱིན་པ་བརྒྱུད་སའྱི་གྱོ་ལ་འདྱིར་འབེལ་བ་བེད་ཀྱིན་ཡྱོད།

ཁྱོང་ཚོ་ནྱི་ཁེད་རང་དང་ཁྱོ་བྱོའྱི་ལུས་པྱོའྱི་ནང་དུ་གནས་ཡྱོད། ང་ཚོའྱི་ལུས་པྱོ་དང་

སེམས་གཉྱིས་ཁྱོང་ཚོས་བཟྱོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཁྱོང་ཚོས་མྱི་ཉམ་ཆུང་གཅེས་འཛིན་

བས་པ་ནྱི་ང་ཚོ་འཚོ་གནས་ཀྱི་རང་གཞྱི་མཐར་ཐུག་དེ་ཡྱིན།འདྲ་གཤུ་མ་དེ་དག་ནྱི་

བགྱོད་ལམ་རྱིང་མྱོ་ནས་སླེབས་པ་ཞྱིག་རེད།ད་ལྟ་ཁྱོང་ཚོ་རྱིགས་རྒྱུན་སྐེ་འཕེལ་གྱི་
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ས་བྱོན་གྱི་མྱིང་བང་འྱོག་སྐྱོད་བཞྱིན་པ་དང༌། ང་ཚོ་ནྱི་ཁྱོང་ཚོའྱི་འཚོ་གནས་འཕྲུལ་

འཁྱོར་ཡྱིན།
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