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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེསེེ་ ༢༦ ལ།
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 རྩོམོ་སྒྲིགི་པའ་ིསྔོནོ་གླེངེ༌། 

སེ་ཡོནེ་སེ་ི Science སྟོ་ེཡོངོསེ་གྲིགིསེ་སུ་ཚེན་རགིི་གི་ིབརྡ་ཆོད་དུ་བསྒྱུར་བར་

མཛད་པ་ད་ེན་ིལ་ེཊིིན་གྱི་ིཐོ་སྙད་སེ་ཡོེན་ཊི་ིཡོ་ Latin scientia ཞིེསེ་པ་ལསེ་ཟུར་

ཆོགི་པ་ཞིིགི་ཡོནི། སེ་ཡོནེ་ཊི་ིཡོ་ཞིསེེ་པའི་ིགི་ོདནོ་ང་ོམ་ན།ི རགིི་གིནསེ་སེམ་ཤེེསེ་བྱེ་

ལ་གི་ོདགིོསེ། ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་སུ་ཚེན་རིགི་གིམ་སེ་ཡོེན་སེ་ིཞིེསེ་པ་ནི། འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་དང་འིབྲེལ་བའིི་རིགི་གིནསེ་ཕྱིོགིསེ་བཏུསེ་བྱེསེ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟིད། རིགི་

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

ཡོིགི་དང་གྲུབ་དོན་གིཏོན་ལ་ཕེབ་པའི་ིམ་ལགི་ཅིགི་ལ་ཟིེར། ད་ེལྟོ་བུའི་ིརིགི་གིནསེ་

ཁགི་འིཕེེལ་རྒྱསེ་ཕྱིིན་པ་ལསེ་ཕྱིོགིསེ་ཕེན་ཚུན་གིཅིགི་ལསེ་གིཞིན་ཟིབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེ

བ། རྒྱུ་མཚེན་དང་ཡོདི་ཆོསེེ་འིཕེརེ་ཆོ་ེབ་ཞིགིི་ཏུ་རམི་གྱིསིེ་གྱུར་བ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་དངེ་

གིི་དུསེ་སུ་ཚེན་རིགི་འིཕེེལ་རྒྱསེ་ཀྱིི་གྲུབ་འིབྲསེ་ནི་ཧ་ཅང་ཚེད་མཐོོན་པོར་གིནསེ་

ཡོདོ། 

སྤྱིིར་ཚེན་རིགི་གིི་ཤེེསེ་བྱེ་འིདི་ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་སུ་སྡེེ་ཚེན་ཆོེ་ཁགི་གིཉིསེ་སུ་

བགིོསེ་ཡོདོ། ད་ེཡོང་དང་པ་ོན།ི རང་བྱུང་གི་ིརིགི་གིནསེ་ཏོ་ེདེསེ་རང་བྱུང་གི་ིདངསོེ་པ་ོ

༼སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིཚེ་ེསྲོོགི་ལྟོ་བུ།༽ལ་རྟེོགི་དཔྱོད་བྱེསེ་པ་དང༌། གིཉིསེ་པ་ནི། སྤྱི་ིཚེོགིསེ་ཀྱི་ི

རིགི་གིནསེ་སྟོ་ེའིགྲི་ོབ་མིའི་ིཀུན་སྤྱིོད་དང་ཚེོགིསེ་སྡེེའི་ིསྐོར་ལ་རྟེོགི་དཔྱོད་བྱེསེ་ཡོོད། 
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རྩོམ་སིྒྲིག་པའིི་སོྔོན་གླེངེ་།

སྡེ་ེཚེན་འིད་ིགིཉིསེ་ཀ་ན་ིཉམསེ་ཞིིབ་ཀྱི་ིགིཞིིར་བྱེསེ་པ་མ་གིཏོོགིསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ི

ལམ་ལུགིསེ་ལྟོར་ལྟོ་གྲུབ་ཞིིགི་སྔོོན་དུ་གིཏོན་འིབེབསེ་བྱེསེ་པ་ལསེ་འིཕྲོསེ་པའི་ིརིགི་

གིནསེ་ཤེིགི་མིན་པསེ་སྐྱོེ་བོ་གིཞིན་གྱིིསེ་ཀྱིང་དེར་སླར་ཡོང་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེསེ་ནསེ་

ཡོིད་ཆོེསེ་འིཕེེར་ཆོེ་བའིི་གྲུབ་དོན་གིཞིན་ཞིིགི་རྙིེད་ཚེེ་དེའིི་གིོ་སེ་རུ་བཞིགི་ཆོོགི 

སྐབསེ་འིདིར་རང་བྱུང་ཞིེསེ་པ་ན་ིང་ཚེོའི་ིནང་ཆོོསེ་ཀྱི་ིགིཞུང་ལསེ་རྒྱུསེ་མ་བྱེསེ་པར་

གྲུབ་པའི་ིཆོོསེ་ལ་འིཇེོགི་པ་ལྟོར་དུ་འིཛིན་མ་ིརུང༌། ཚེན་རིགི་པའི་ིགིཞུང་ལསེ་བཤེད་

པ་ལྟོར་ན་དེང་གི་ིདུསེ་སུ་ཚེན་རིགི་པསེ་རང་བྱུང་གི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་སྐོར་ལ་ངེད་

ཅགི་གི་ིབློ་ོཡུལ་ལསེ་འིདསེ་པའི་ིདཔྱད་པ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པ་དེའི་ིཐོོགི་མའི་ིཤེིང་རྟེའི་ི

སྲོོལ་འིབྱེེད་ལྟོ་བུ་ནི། ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་དང༌། གྷེ་ེལ་ིལིའུ་སེོགིསེ་ཡོིན། ད་ེབཞིིན་དུ། 

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

གིཏོན་ལ་ཕེབ་མཁན་ན་ིཨེ་ཡོེནྶེ་ེཊིན་དང༌། ནིའུ་ཊིན་སེོགིསེ་ཡོིན། ཡོང༌། སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ི

སྲོོགི་ཆོགིསེ་དང་རྩ་ིཤེིང་རྣམསེ་ཐོོགི་མར་ཇེ་ིལྟོར་སྐྱོེསེ་པ་དང༌། བར་དུ་ཇེ་ིལྟོར་འིཚེ་ོ

གིནསེ་བྱེེད་པ་དང༌། ཐོ་མར་ཇེ་ིལྟོར་འིགིགི་པའི་ིསྐོར་ལ་དེང་གི་ིཚེན་རིགི་པསེ་བཤེད་

བཞིིན་པ་རྣམསེ་ན་ིཐོོགི་མར་ཆོར་ལེསེ་ིཌར་ཝིིན་ལ་སེོགིསེ་པསེ་གིསེར་བཏོོད་རང་

བཞིནི་ཅན་གྱི་ིབརྟེགི་དཔྱད་བགྱིསིེ་ནསེ་གྲུབ་དནོ་གིཏོན་ལ་ཕེབ་པ་ད་ེལསེ་གྱིསེེ་པ་ཤེ་

སྟོགི་ཡོནི།

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

པའིི་དུསེ་དང་ཡོོངསེ་སུ་མི་འིདྲི་བར་མི་རིགིསེ་རིང་ལུགིསེ་དང༌། སྤྱིི་ཚེོགིསེ་རིང་

ལུགིསེ། ཚེན་རྩལ་རིང་ལུགིསེ་ལྷགི་པར་བད་ོབ་དང༌། ཆོོསེ་ལུགིསེ་དད་པའི་ིརིང་



3  

རྩོམ་སིྒྲིག་པའིི་སོྔོན་གླེངེ་།

ལུགིསེ་ཉམསེ་ཆོགི་ཏུ་འིགྲི་ོབཞིནི་པའི་ིསྐབསེ་ཡོནི། ཡོང་ན། ཆོསོེ་དང་འིཇེགིི་རྟེནེ་མ་ི

ཆོོསེ་རིང་ལུགིསེ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིའིགྲིན་རྩོད་ཀྱི་ིའིགིགི་རྩར་སླེབསེ་ཡོོད་ཅེསེ་བརྗོོད་ནའིང་

འིགྲིིགི ཚེན་རིགི་གི་ིའིཕྲུལ་གིསེར་དང་ལྟོ་གྲུབ་འིཕེེལ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིཡོ་ོལང་ཆོ་ེབའི་ིནུབ་

ཕྱིོགིསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁགི་ནང་དེ་ལྟོ་བུའིི་འིགིལ་ཟླའིི་བསེམ་ཚུལ་མངོན་ཚེན་ཆོེན་པོ་

ཡོོད་ཀྱིང་ང་ཚེོ་བོད་པའིི་སྤྱིི་ཚེོགིསེ་ནང་དུ་དངངསེ་འིཚེབ་སྐྱོེ་དགིོསེ་པའིི་དུསེ་སུ་

སླེབསེ་མེད་པ་ལྟོ་བུར་མངོན་ཡོང་མ་འིོངསེ་པར་ཧ་ལམ་འིབྱུང་ངེསེ་པ་ཡོིན། ཁྱེེད་

ཀྱིིསེ་རང་གི་ིསྤུན་མཆོེད་ཚེ་བ་ོཚེ་མ།ོ བོད་རིགིསེ་གིཞིོན་སྐྱོེསེ་ཁགི་རྒྱ་ནགི་དང༌། རྒྱ་

གིར། ནུབ་ཕྱིོགིསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་མཐོོ་སློབ་ནསེ་ཐོོན་པ་རྣམསེ་ཀྱིི་བསེམ་བློོ་གིཏོོང་

ཕྱིགོིསེ་ལ་བརྟེགི་དཔྱད་དང་བགྲི་ོགླེངེ་བྱེསེ་ཚེ་ེགིསེལ་པརོ་མཁྱེེན་ཐུབ།

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

པའི་ིརྟེགིསེ་མཚེན་གིཅིགི་ན།ི ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཉམསེ་ལནེ་པསེ་ཕྱི་ིདངོསེ་པ་ོཕྲ་རགིསེ་ཀྱི་ི

སྐོར་ལ་འིཛིན་ཚུལ་དང་འིགྲིེལ་བཤེད་རྒྱགི་སྟོངསེ་ལསེ་གིསེལ་པོར་རྟེོགིསེ་ཐུབ། 

དཔེར་ན། བོད་ལ་དུསེ་ལོགི་མ་བྱུང་བའི་ིསྔོ་རོལ་དུ་བོད་ཀྱི་ིམཁསེ་པ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐརོ་ལ་འིགྲིལེ་སྐབསེ་ཡོདི་གིཉིསེ་ཐོ་ེཚེམོ་མདེ་པར། ར་ིཡོ་ིརྒྱལ་

པ་ོར་ིརབ་དབུསེ་སུ་དང༌། དའེི་ིམཐོའི་བསྐརོ་ལ་གླེངི་བཞི་ིགླེངི་ཕྲན་ཉ་ིཟླ་དང་བཅསེ་པ་

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

སློབ་དཔོན་དབྱེིགི་གིཉེན་གྱིིསེ་བརྩམསེ་པའི་ིམཛོད་ལསེ་ད་ེལྟོར་བཤེད་པའི་ིརྗོེསེ་སུ་

འིབྲངསེ་པ་ཡོནི། ལ་ོརབསེ་ལྔ་བཅུའི་ིརྗོེསེ་སུ་འིགྲིལེ་བཤེད་ད་ེལྟོར་རྒྱགི་རྒྱུར་ཡོངོསེ་

སུ་མ་བད་ེབར་གྱུར་ཡོདོ། ཅའིི་ིཕྱིརི་ཞི་ེན། ཚེན་རིགི་པསེ་འིཛམ་གླེངི་མ་ིམང་གི་ིསྤྱིན་
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སྔོར་གིཟིའི་སྐར་འིཁོར་ཕྱིོགིསེ་ཇེི་ལྟོར་ཡོིན་པ་གིསེལ་ལྷམ་མེར་བསྟོན་པསེ་ཡོིན། 

འིོན་ཀྱིང༌། ངེད་ཅགི་གིིསེ་མཐོའི་གིཅིགི་ཏུ་ཚེན་རིགི་པསེ་བཤེད་པ་ལྟོར་དུ་འིཆོད་མ་

ནུསེ་པར་ཆོོསེ་ཚེན་བར་གྱི་ིདབུ་མའི་ིལམ་གྱི་ིསྟོེང་ནསེ་འིགྲིེལ་བཞིིན་ཡོདོ་པ་ན།ི ནང་

ཆོོསེ་ཀྱི་ིགིཞུང་ལ་རྒྱུ་མཚེན་ཡོང་དགི་མ་མཐོོང་བར་ཨེ་འིཐོསེ་སུ་ལར་ཞིེན་དང་ཡོིད་

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

ཏུ་དགིགི་པར་བྱེེད་པའིི་ཁུངསེ་སྐྱོེལ་ཡོང་དགི་མེད་པའིམ། ཡོང་ན་རྟེོགི་གིེ་མགིོ་

འིཁྲགེིསེ་པའི་ིརངི་ལུགིསེ་བཟུང་བའི་ིགིནད་ཀྱིིསེ་སེ།ོ །

ཀློོགི་པ་པོསེ་མཁྱེེན་དགིོསེ་པ་ནི། ཁ་ོབོསེ་ཚེན་རིགི་ན་ིཡོང་དགི་པ་སྐྱོོན་མེད་

དང༌། ནང་ཆོོསེ་ན་ིམཐོའི་གིཅིགི་ཏུ་སྐྱོོན་ལྡན་ཞིིགི་ཏུ་ནམ་ཡོང་བརྗོོད་ཀྱིིན་མེད། འིོན་

ཀྱིང༌། དུསེ་རབསེ་འིད་ིན་ིང་ཚེོསེ་ཚེན་རིགི་པ་རྣམསེ་ཕྱིིར་རྒོོལ་ལ་བཟུང་ནསེ་ཕེན་

ཚུན་རྩོད་གླེེང་བྱེེད་པའི་ིདུསེ་ཡོིན། ཚེན་རིགི་གི་ིཤེེསེ་བྱེའི་ིསྡེ་ེཚེན་ཁོངསེ་ནསེ་དངོསེ་

ཁམསེ་རིགི་པ་དང༌། སེམེསེ་ཁམསེ་རིགི་པ། གིཟིའི་སྐར་རིགི་པ། གིནམ་དཔྱད་རིགི་

པ། སྐྱོ་ེདངསོེ་རིགི་པ། རྫསེ་སྦྱོརོ་རིགི་པ་ལ་སེོགིསེ་པ་རྣམསེ་ངདེ་ཅགི་གིིསེ་ཇེ་ིབཞིནི་

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

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

གིཟིོད་ཕྱི་ིགླེིང་བའི་ིམ་ིརིགིསེ་དང་ལྷན་དུ་མཇེིང་པ་འིགྲིེང་ཞིིང་སྤེོབསེ་པ་དང་བཅསེ་ཏོ་ེ

བགྲི་ོགླེེང་བྱེསེ་ཆོོགི ད་ེབརྒྱུད་ནསེ་སྟོོན་པ་ཐུབ་པའི་ིདབང་པོསེ་གིསེེར་གྱི་ིཡོང་ཞུན་

ལྟོ་བུའི་ིབསྟོན་པ་ཕྱིོགིསེ་མཐོར་རྒྱསེ་པ་ལ་ཡོང་རམ་འིདགེིསེ་ཆོནེ་པ་ོཐོནོ་པར་ངསེེ།

དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིསློབ་དཔོན་ཆོེན་མ་ོཨེ་ཡོེནྶེ་ེཊིན་དང༌། སྐྱོ་ེལྡན་རིགི་པའི་ི
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སློབ་དཔོན་ཆོེན་པ་ོཌར་ཝིིན་གིཉིསེ་ན་ིཚེན་རིགི་གི་ིརིགི་གིནསེ་སྲོོལ་བཏོོད་པ་ཕེ་མ་

ལྟོ་བུར་གྱུར་ཡོོད། ད་ེན་ིརིགིསེ་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱིིསེ་རྩོད་མེད་དུ་ཁསེ་ལེན་གྱིིན་ཡོོད། 

ཁོང་གིཉིསེ་དང་ད་ེབཞིིན་གིནམ་དཔྱད་རིགི་པ་བ་ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་དང༌། གྷེ་ེལ་ིལིའི་ོ

སེགོིསེ་ཀྱིིསེ་རྒྱུ་མཚེན་སྣ་མང་འིདུསེ་པ་དང༌། ཡོདི་ཆོསེེ་འིཕེརེ་བའི་ིདཔྱད་པ་བརྒྱུད་

བརྗོོད་གིཞི་ིའིད་ིདགི་ལྟོ་གྲུབ་ཅིགི་ཏུ་བརྩིསེ་ནསེ་གིསེལ་བཤེད་བྱེསེ་ཡོོད། སྤྱིིར་ངེད་

ཅགི་གི་ིདམངསེ་ཁྲདོ་ཞིལ་རྒྱུན་འིགིའི་ཤེསེ་ཏོ་ེདཔེར་ན། གིནའི་བའོི་ིབདོ་མ་ིརིགིསེ་ཀྱི་ི

འིབྱུང་ཁུངསེ་ན་ིསྤྲེལེ་བྲགི་ཡོནི་པ་དང༌། འིདུསེ་རྫསེ་རྣམསེ་མཐོར་གིཏུགིསེ་ན་འིབྱུང་

བ་ལྔ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཤེ་སྟོགི་ཡོནི་ཟིརེ་བ་སེགོིསེ་ན་ིཚེན་རགིི་གི་ིབཤེད་ཚུལ་དང་མཐུན་

ནའིང་ད་ེཙམ་གྱིསིེ་ངདེ་ཅགི་ཚེན་རགིི་པ་ཡོནི་པ་དང་ཚེན་རགིི་ལསེ་ལྷགི་པའི་ིཚེད་མ་

པ་ཡོིན་པ་སྒྲུབ་ནུསེ་སེམ། དམངསེ་ཁྲོད་ཀྱི་ིབཤེད་རྒྱུན་ད་ེདགི་ན་ིའིདོད་པར་བབསེ་

ན་ཚེན་རིགི་དང་མཐུན་པ་དང༌། མ་བབསེ་ཚེ་ེའིཇེིགི་རྟེེན་རྒོན་པོའི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་རེད་

ཅེསེ་གིང་གི་ིཕྱིོགིསེ་སུ་བཞིགི་ནའིང་ཆོོགི་པའི་ིརིགིསེ་ཤེིགི་ཡོིན། འིཇེིགི་རྟེེན་ཆོགིསེ་

རབསེ་དང༌། རྡུལ་རྫསེ་སྐོར་ལ་ངེད་ཅགི་ཙམ་མ་ཟིད། མ་ིརིགིསེ་གིཞིན་ལའིང་འིདྲི་

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

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

པའི་ིསྨད་ཀྱི་ིམཁསེ་དབང་དུང་དཀར་བློ་ོབཟིང་འིཕྲིན་ལསེ་ཀྱི་ིདཔྱད་རྩོམ་བོད་གིནའི་

རབསེ་ཀྱི་ིརིགི་གིནསེ་དང༌། ཆོོསེ་ལུགིསེ། མ་ིརིགིསེ་བཅསེ་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་སྐོར་

གླེངེ་བ་ཞིསེེ་པ་ལསེ་ལུང་འིདྲིནེ་འིགིའི་ཞིགིི་དགིདོ་ན་འིད་ིལྟོར། ལ་ོརྒྱུསེ་རགིི་པའི་ིཐོགོི་

ནསེ་མཚེོན་ན། གིནའི་རབསེ་བོད་ཀྱི་ིབོན་ཆོོསེ་ནང་དུ་འིབྱུང་བ་སྣ་ལྔའི་ིསྙིང་པ་ོལསེ། 
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རྩོམ་སིྒྲིག་པའིི་སོྔོན་གླེངེ་།

སྒོ་ོང་ཆོེན་པ་ོགིཅིགི་བྱུང་བ། ཕྱིིའི་ིསྒོོང་ཤུན་དཀར་པ་ོལསེ་ལྷ་བྲགི་དཀར་པ་ོཆོགིསེ། 

ནང་གི་ིསྒོངོ་ཆུ་ལསེ་དུང་མཚེ་ོདཀར་མལེ་འིཁྱེལི། བར་གྱི་ིསྒོ་ོངའི་ིངར་ཆོ་ལསེ་རགིིསེ་

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

ཚུལ་བཤེད་ཡོོད་པ་འིདིར་བརྟེགིསེ་ན། དེང་སེང་ལྟོ་བུའི་ིཚེན་རིགི་དར་རྒྱསེ་མ་བྱུང་

གིོང་གིི་སྤྱིི་ལོའི་ིསྔོོན་གྱིི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲགི་ཁ་ཤེསེ་ཀྱིི་སྐབསེ་ནསེ་གིནའི་རབསེ་བོད་ཀྱིི་

མིསེ་རང་ཅགི་འིཚེ་ོགིནསེ་བྱེེད་པའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིའིབྱུང་བ་སྣ་ལྔའི་ིསྙིང་པ་ོ

འིདུསེ་ནསེ་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་ིབཟི་ོདབྱེིབསེ་ཀྱིང་ཅུང་ཟིད་འིཇེོང་མ་ོཡོིན་པའི་ིཟླུམ་

གིཟུགིསེ་སྒོ་ོངའི་ིདབྱེིབསེ་དང་འིདྲི་བ། སྒོ་ོང་དེའི་ིགྲུབ་ཆོ་ཕྱི་ིནང་རིམ་པ་གིསུམ་ཡོོད་

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

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

སེོགིསེ་སྲོོགི་ཆོགིསེ་ཀྱིི་རིགིསེ་བྱུང་བ་སེོགིསེ་བཤེད་ཐུབ་ཡོོད་པ་དེ་ནི་སྔོ་རབསེ་

ཤེིསེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིི་ཚེན་རིགི་མཁསེ་པ་ཧྥ་ཏཱ་ཀོ་ལ་སེི་དང་དུསེ་མཉམ་པ་དང༌། 

མཚེན་ཉིད་རིགི་པའི་ིམཁསེ་པ་ཨཱ་ལ་ིཧྲི་ིཏོ་ོཏོ་ེ༼ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་ཡོིན་ནམ་སྙམ།༽ལསེ་ལ་ོ

སུམ་བརྒྱ་ལྷགི་ཙམ་གྱིིསེ་སྔོ་བ་ཡོོད། ཅེསེ་དང༌། བོད་མ་ིརིགིསེ་ན་ིཐོོགི་མར་ལྷ་ོཁ་

རྩེད་ཐོང་དུ་བྱུང་བ་དང༌། ད་ེཡོང་ཕེ་སྤྲེེའུ་དང་མ་བྲགི་སྲོིན་མ་ོསྟོ་ེ ༼ད་ེསྔོོན་ལ་ོཉིསེ་བརྒྱ་

ཙམ་གྱིི་གིོང་རོལ་དུ་སྡེེ་དགིེར་པར་བསྐྲུན་བྱེསེ་པའིི་མ་ཎི་བཀའི་འིབུམ་དཔར་རྙིིང་ཞིིགི་གིི་ནང༌། 

བྲགི་སྲོིན་མ་ོཞིེསེ་པའི་ིཐོད་དུ་སྤྲེ་མ་ོཞིེསེ་འིཁོད་ཡོོད།༽ གིཉིསེ་འིདུསེ་པ་ལསེ་མ་ིམིན་སྤྲེེལ་

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

དང་དྭགིསེ་པ་ོཀོང་པ་ོསེོགིསེ་ནགིསེ་ཚེལ་མང་བའི་ིསེ་ཆོར་གིནསེ་སྤེ་ོབྱེསེ་པ་དང༌། 
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ཁགི་གིཅགིི་ལྷ་ོཁའི་ིསེ་གིནསེ་ད་ེརང་དུ་གིཞིིསེ་ཆོགིསེ། ཞིསེེ་དང༌། བཤེད་སྲོལོ་ད་ེལ་

རྗོེསེ་སུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་པསེ་ཕེ་སྤྲེེའུ་ད་ེན་ིསྤྱིན་རསེ་གིཟིིགིསེ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་

ཡོིན་པ་དང༌། མ་བྲགི་སྲོིན་མོ་དེ་ནི་རྗོེ་བཙུན་སྒྲིོལ་མའིི་སྤྲུལ་པ་ཡོིན་པ་སེོགིསེ་ཀྱིི་

བཤེད་ཚུལ་ཁ་སྣོན་དུ་བཏོབ་པ་ཞིིགི་རེད། ཁ་སྣོན་ད་ེའིདྲི་བྱེསེ་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་བོད་མ་ི

བྱུང་ཚུལ་གྱི་ིསྔོར་ཡོོད་ལ་ོརྒྱུསེ་ད་ེཚེན་རིགི་དང་མ་ིམཐུན་པའི་ིལྷ་སྒྲུང་ཞིིགི་ཏུ་གྱུར་

ནསེ་རིན་ཐོང་མེད་པར་ཆོགིསེ་པ་མ་ཟིད། ནང་པ་སེངསེ་རྒྱསེ་པའི་ིཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ི

གིཞུང་གིང་དང་ཡོང་མི་མཐུན་པ་ཞིིགི་ཆོགིསེ་པ་རེད། སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་

པསེ་ཁ་སྣོན་བྱེསེ་པའི་ིབཤེད་ཚུལ་ད་ེདོར་ནསེ་སྔོོན་ཡོོད་ལ་ོརྒྱུསེ་ད་ེརང་བབསེ་སུ་

བཞིགི་ན། སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་དང་བོན་ཆོོསེ་གིང་གི་ིཡོང་དྲི་ིམསེ་མ་བགིོསེ་

པའི་ིལ་ོརྒྱུསེ་ཚེན་རིགི་གི་ིདོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིིགི་དང༌། བོད་སེ་གིནསེ་རང་དུ་བོད་མ་ི

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

ཡོདོ་པ་རདེ། ཅེསེ་གིསུངསེ། 

གིོང་གི་ིགིནའི་རབསེ་ཀྱི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་བཤེད་སྲོོལ་ད་ེན་ིབོད་རིགིསེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ི

ལུགིསེ་ཡོིན་གྱི་ིཡུལ་ལུང་གིཞིན་ལསེ་འིདྲིེན་པ་མིན་པ་དང༌། རྒྱ་ནགི་གི་ིཡུལ་ལུང་

འིགིའི་ཞིིགི་ནང་དུ་བཤེད་སྲོོལ་གིཅིགི་ནི་བསྐལ་པ་ཡོ་ཐོོགི་གིི་སྒོོ་ང་ཆོེན་པོ་འིདྲི་བ་

ཞིིགི་བྱུང་བ་ད་ེཁ་གིཤེགིསེ་ནསེ་རྒྱ་ནགི་མ་ིརིགིསེ་བྱུང་བ་རེད་ཟིེར་བ་དང༌། ཡོང་ལྷ་

མ་ོཞིིགི་གིིསེ་མིའི་ིགིཟུགིསེ་བཟིོསེ་པ་ལ་ཕུ་བཏོབ་ནསེ་བྱུང་བ་རེད་ཟིེར་བ་དང༌། ཕྱི་ི

རྒྱལ་དང༌། ཁ་ཆོ།ེ ཧནི་དྷུའི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་ནང་མའིི་ིརིགིསེ་ན་ིལྷའི་ིདབང་པོསེ་བཀདོ་པ་

ལསེ་བྱུང་བ་སེོགིསེ་ཀྱིང་ཡོོད། ཁོང་གིིསེ་མུ་མཐུད་འིབྲ་ིརྒྱུར། གིོང་བརྗོོད་བོད་ཀྱི་ི
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གིནའི་རབསེ་མའིི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་བཤེད་པའི་ིགིཏོམ་རྒྱུད་ང་ོམཚེར་ཆོ་ེབ་དང་ཚེན་རགིི་

དང་མཐུན་ཆོ་ེབ་བྱུང་མ་ིའིདུགི་གིམ། དེང་སེང་ང་ཚེོསེ་རྒྱུན་དུ་བཤེད་སྲོོལ་ལ་མིའི་ི

རིགིསེ་ཀྱིི་ཐོོགི་མའིི་མེསེ་པོ་སྤྲེ་མི་ཡོིན་པའིི་ཚེོད་དཔགི་ཐོོགི་མར་འིདོན་པ་གིནང་

མཁན་ན་ིདབྱེིན་གིོའི་ིསྲོོགི་ཆོགིསེ་རིགི་པ་མཁསེ་ཅན་ཌར་ཝིེན་ཡོིན་པ་དང༌། ཁོང་

གིིསེ་སྤྱིི་ལོ་ ༡༨༥༩ ལོར་སྐྱོེ་དངོསེ་རིགི་པའིི་འིབྱུང་ཁུངསེ་ཞིེསེ་པའིི་དཔེ་དེབ་

བརྩམསེ་ནསེ་སྲོོགི་ཆོགིསེ་ཀྱི་ིའིཕེལེ་འིགྱུར་སྨྲ་བ་ཐོོགི་མར་བཏོནོ་པ་དང༌། ད་ེརྗོསེེ་སྤྱི་ི

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

ཞིེསེ་པའི་ིཆོེད་རྩོམ་བརྩམསེ་ནསེ་མིའི་ིརིགིསེ་ལ་ལེགིསེ་སྐྱོེསེ་ཆོེན་པ་ོའིབུལ་གིནང་

མཛད་པ་ཡོནི་ཞིསེེ་བཤེད་ཀྱི་ིཡོདོ་པ་མ་རདེ་དམ། ད་ེའིདྲི་ལསོེ་ཡོནི་དགིསོེ། འིནོ་ཀྱིང་

མཁསེ་པ་ཆོེན་པོ་ཁོང་མ་བྱེོན་གིོང་གིི་ལོ་ཆོིགི་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷགི་ཙམ་གྱིི་སྔོོན་ནསེ་

རང་ར་ེབོད་ཀྱི་ིམིསེ་རང་གི་ིམ་ིརིགིསེ་འིབྱུང་ཁུངསེ་སྤྲེེའུ་དང་སྤྲེ་མ་ོའིདུསེ་ནསེ་བྱུང་

བ་ཡོིན་ཞིེསེ་བཤེད་ཐུབ་པ་ད་ེན་ིབོད་མ་ིརིགིསེ་ཀྱི་ིགིཟི་ིབརྗོིད་ཡོིན། ཞིེསེ་དང༌། ང་

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

ཐོོགི་རྒྱགི་པ་སེོགིསེ་ན་ིགིནམ་ལ་འིབྲུགི་ཟིེར་བའི་ིསྲོོགི་ཆོགིསེ་གིཟུགིསེ་རིང་ལ་ལུསེ་

ཡོངོསེ་སུ་ཉ་ཁྲབ་ཀྱི་ིཔགིསེ་པ་ལྟོ་བུའི་ིར་ིམ་ོཡོདོ་པ། སྤྲེནི་པར་བརྟེནེ་ནསེ་ནམ་མཁར་

འིགྲི་ོབ། ངར་བའི་ིསྐད་སྒྲིོགི་པ། སྐབསེ་ར་ེརྒྱ་མཚེོའི་ིནང་དུ་འིཛུལ་ཏོ་ེསྡེོད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་

དང༌། སྤྲེིན་གིསེེབ་ཏུ་གླེོགི་འིཁྱུགི་པ་ད་ེན་ིའིབྲུགི་གི་ིལྕེ་ེབརྐྱེངསེ་པ་ཡོིན་པ། སྐད་ཆོེན་

པ་ོརྒྱགི་པ་ན་ིའིབྲུགི་གི་ིངར་སྐད་ཡོིན་པ། ཐོོགི་རྒྱགི་པ་ན་ིལྷ་སྲོིན་སྡེ་ེབརྒྱད་ཁྲོསེ་པ་

ཡོནི་ཟིརེ་བ་སེགོིསེ་ཀྱི་ིབཤེད་ཚུལ་ད་ེརྣམསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོསོེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ིརྨོངོསེ་དད་
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ཤེོད་ཚུལ་ཞིིགི་རེད་ཅེསེ་ཤེོད་ཀྱི་ིཡོོད་པ་མ་རེད་དམ། སེངསེ་རྒྱསེ་པའི་ིཆོོསེ་ལུགིསེ་

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

སྔོོན་དུསེ་རབསེ་དགུ་པའི་ིལ་ོའིགིོར་བོད་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྲ་ིལྡ་ེསྲོོང་བཙན་སེད་ན་ལེགིསེ་

འིཇེངི་ཡོནོ་གྱི་ིདུསེ་སྐབསེ་བདོ་ཀྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་ཞིང་ཡོ་ེཤེསེེ་སྡེ་ེདང༌། རྒྱ་གིར་གྱི་ིཔཎྜི་ིཏོ་ཛ་ི

ན་མི་ཏྲ་གིཉིསེ་ཀྱིིསེ་བོད་དུ་བསྒྱུར་བའིི་འིཇེིགི་རྟེེན་གིདགིསེ་པ་ཞིེསེ་པའིི་བསྟོན་

བཅསོེ་ལསེ། ཅའིི་ིཕྱིརི་འིབྲུགི་ཅསེེ་བྱེ་ཞི་ེན། སྨྲསེ་པ། ཕྱིགོིསེ་གིཉིསེ་ནསེ་རླུང་ཆོནེ་པ་ོ

དགི་ལྡང་སྟོེ་དེ་དགི་བརྡབསེ་པ་ལསེ་སྒྲི་འིབྱུང་སྟོེ་རྒྱུ་དེསེ་ན་འིབྲུགི་ཟིེར་རོ། །ཞིེསེ་

དང༌། ཅའིི་ིཕྱིརི་གླེོགི་འིབྱུང་ཞི་ེན། སྨྲསེ་པ། ཕྱིགོིསེ་གིཉིསེ་ནསེ་རླུང་ཤེནི་ཏུ་ཆོ་ེབ་དགི་

ལྡང་སྟོ།ེ ད་ེདགི་ཕེན་ཚུན་ཐུགི་པ་ལསེ་གླེོགི་འིབྱུང་སྟོ།ེ རྒྱུ་དེསེ་ན་གླེོགི་འིབྱུང་ང་ོཞིསེེ་

གིསེལ་ཞིིང༌། ད་ེདང་མཐུན་པར་གིོང་གིསེལ་ཆོོསེ་དཔ་ེད་ེབོད་དུ་མ་བསྒྱུར་གིོང་བོད་

ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཁྲ་ིསྲོོང་ལྡ་ེབཙན་གྱི་ིསྐབསེ་བརྩམསེ་པའི་ིརྒྱལ་པ་ོབཀའི་ཐོང་ལསེ་ཀྱིང༌། 

མཚེ་ོཡོ་ིརླངསེ་པསེ་མཁའི་ལ་སྤྲེནི་དུ་ཆོགིསེ། །ད་ེཉདི་འིཐོབ་པསེ་མཁའི་ལ་འིབྲུགི་སྒྲི་

སྒྲིོགིསེ། །དྲིགི་ཅིང་ངར་ན་གིནམ་ལྕེགིསེ་ཐོོགི་ཏུ་བབསེ། །དཔེར་ན་མ་ེལྕེགིསེ་རྡ་ོལ་

བརྡབསེ་པ་བཞིནི། །བར་ནསེ་མ་ེདང་རནི་ཆོནེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲ།ོ །ཞིསེེ་དབྱེར་དུསེ་སུ་སེ་

ངསོེ་ཀྱི་ིདྲིདོ་ཚེད་ཧ་ཅང་མཐོ་ོབའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསིེ་མཚེ་ོཆུ་རླངསེ་པར་འིགྱུར་སླ་བསེ། མཚེ་ོ

ཆུའི་ིརླངསེ་པ་ནམ་མཁར་ཆོགིསེ་པ་རྣམསེ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་སྤྲེིན་བྱུང་ཞིིང༌། སྤྲེིན་གྱི་ི

ནང་དུ་ཡོོད་པའི་ིམཁའི་རླུང་ཚེ་གྲིང་གིཉིསེ་ཕེན་ཚུན་འིཐོབ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་འིོད་འིཕྲ་ོ

བ་ད་ེལ་གླེོགི་ཅེསེ་བརྗོོད་པ་དང༌། མཁའི་རླུང་ཚེ་གྲིང་དེ་གིཉིསེ་བརྡབསེ་པའིི་རྐྱེེན་

གྱིིསེ་སྐད་སྒྲི་སྒྲིོགི་པ་དེར་མ་ིརྣམསེ་ཀྱིིསེ་འིབྲུགི་ཅེསེ་བརྗོོད་པ་ཡོིན་ཚུལ་གིཉིསེ་ཁྱེད་
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པར་གིཏོན་ནསེ་མ་མཆོིསེ། ཞིེསེ་དང༌། ང་ཚེོསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ིཆོོསེ་

དཔ་ེཁགི་ལ་ཞིབི་འིཇུགི་ནན་ཏོན་གིནང་ན་དའེི་ིནང་དུ་མའིི་ིརགིིསེ་ཀྱི་ིརགིི་གིནསེ་དང་

ཚེན་རགིི་གི་ིསྙངི་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚེགོིསེ་པ་མང་པ་ོཞིགིི་འིདུསེ་ཡོདོ་པསེ་ཞིབིའིཇུགི་

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

མང་པོ་ཞིིགི་མཐོོང་ཐོོསེ་ཀྱིི་ཤེེསེ་ཡོོན་རྒྱ་ཇེེ་ཆོེ་དང་གིཏོིང་ཇེེ་ཟིབ་ཏུ་སེོང་སྟོེ་དངོསེ་

གིཙོ་སྨྲ་བའིི་འིཇེིགི་རྟེེན་ལྟོ་ཚུལ་གིོང་མཐོོར་གིཏོོང་བར་ཕེན་ཐོོགིསེ་ཆོེན་པོ་ཡོོད་པ་

ཞིགིི་རདེ། ཅེསེ་གིསུངསེ་སེ།ོ །

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

སྐོར་ཕྱིོགིསེ་དང༌། ད་ེབཞིིན་དུ། སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིརྩོམ་གིཞི་ིཕྲ་ཕུང་དང༌། རིགིསེ་རྒྱུན་སྐྱོ་ེ

འིཕེལེ་བྱེདེ་པའི་ིཕྲ་ཕུང༌། དབང་རྩའི་ིམ་ལགི་གིསིེ་ང་ཚེ་ོའིཚེ་ོགིནསེ་ཀྱི་ིཆོདེ་བྱེ་བ་གིང་

དང་གིང་བྱེསེ་དང་བྱེེད་བཞིིན་པ་དང༌། ཇེི་འིདྲི་བྱེེད་པའིི་སྐོར་ལ་པར་རིསེ་བརྒྱུད་

འིགྲིེལ་བཤེད་བྱེསེ་ཡོོད། རྗོོད་བྱེེད་ཀྱིི་ཚེིགི་རྐྱེང་པ་མ་ཡོིན་པར་པར་རིསེ་ཀྱིི་ལམ་

ནསེ་འིགྲིེལ་བ་ན་ིཀློོགི་པ་པ་ོལ་གི་ོདོན་རྟེོགིསེ་བད་ེབ་དང༌། རྒྱུད་ལ་བགི་ཆོགིསེ་ཟིབ་

མ་ོའིཇེགོི་པའི་ིཁྱེད་པར་ཆོནེ་པ་ོཡོདོ་པར་བསེམསེ་ནསེ་ཡོནི།

ཤེནི་ཕྲའི་ིདངསོེ་ཁམསེ་རིགི་པ་དཀའི་མ་ོཞིིགི་མནི་ཞིེསེ་པ་འིད་ིན་ིདངསོེ་ཁམསེ་

རིགི་པའིི་གིཞིི་རིམ་རྣམ་གིཞིགི་གིི་དཔེ་དེབ་ལ་ལེ་ཚེན་བརྒྱད་ཡོོད་པ་ལསེ་དང་པོ་

ཡོིན་ཞིིང༌། ལ་ེཚེན་འིདིའིི་ནང་དུ་གིཙ་ོབ་ོདུསེ་རབསེ་བཅུ་དགུ་པའི་ིཡོར་སྔོོན་དང་

རྗོེསེ་ཀྱི་ིཤེིན་ཕྲའི་ིདངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པ་སྟོ་ེགིཉིསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་བཀྲལ་ཡོོད། དེའི་ིནང་དུ་

གིཙ་ོབ་ོརྩིསེ་རིགི་པའི་ིབཀོལ་སྤྱིོད་དང༌། རྩིསེ་གིཞི་ིརིགིསེ་འིདྲི་མིན་གྱི་ིབྱུང་བ་དང༌། 
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གིཡོ་ོའིགུལ་ཤུགིསེ་ཚེད་དང༌། གིོང་བུའི་ིགིདོསེ་ཚེད་དང༌། ནུསེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིརིགིསེ་

གིཉིསེ་སྟོ་ེའིགུལ་སྐྱོོད་དང་རྟེེན་ཐོོབ་ཀྱི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིཁྱེད་པར་དང༌། གླེོགི་

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

གི་ིར་བ་དང༌། ཚེ་ཚེད་ཀྱི་ིསྐོར་ཏོ་ེད་ེདགི་ན་ིསྔོ་རབསེ་ཀྱི་ིདུསེ་རབསེ་བཅུ་དགུ་པའི་ི

ཡོར་སྔོོན་གྱི་ིདངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིསྐོར་དང༌། ད་ེནསེ་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ིདངོསེ་ཁམསེ་

རིགི་པའི་ིགིཞི་ིརིམ་སྐོར་ལསེ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ིསྐོར་དང༌། གླེོགི་རྡུལ་ཕྲ་མ་ོདང་ལྟོ་ེརྡུལ་ཕྲ་

མ་ོདང༌། གིནསེ་མཉམ་ཁམསེ་རྫསེ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ིབཀདོ་པ་བཅསེ་ཀྱི་ིསྐརོ་ཡོདོ། 

ད་ེབཞིིན་དུ། རིགིསེ་རྒྱུན་ཕྲ་ཕུང་རང་རྐྱེ་བ་ཞིེསེ་པའི་ིདཔ་ེདེབ་འིད་ིན།ི ར་ིཆོཌ་

ཌའི་ོཀན་ Richard Dawkin གྱིསིེ་བརྩམསེ་པ་ཞིགིི་ཡོནི་པ་དང༌། ཁངོ་ན་ིཡོ་ེཤུ་གིཙ་ོ

བོར་གྱུར་པའི་ིཆོོསེ་ལུགིསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིའིདོད་ཚུལ་ཏོ་ེསྣོད་བཅུད་རྣམསེ་དཀོན་མཆོོགི་

གིིསེ་བཀོད་པ་ལསེ་བྱུང་བར་འིདོད་པ་ལ་ཚེོར་བ་རྣོན་པོསེ་དགིགི་པ་རྒྱགི་མཁན་གྱི་ི

སྐྱོ་ེདངོསེ་རིགི་པའི་ིམཁསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། དཔ་ེདེབ་འིདིའི་ིནང་དུ་ལ་ེཚེན་བཅུ་གིསུམ་

ཡོོད་པ་ལསེ་གིཉིསེ་པ་འིདྲི་གིཤུ་མ་ཞིེསེ་པའི་ིསྐོར་ཕེབ་སྒྱུར་བྱེསེ་པ་ཡོིན། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་

དཔ་ེདབེ་འིདིའི་ིམངི་བྱེང་ལསེ་ནང་དནོ་གིང་ཡོནི་ཧ་ལམ་རྟེོགིསེ་ཐུབ། རགིིསེ་རྒྱུན་ཕྲ་

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

ཕུང་ཐོགོི་མ་དརེ་གི་ོདགིསོེ། དཔརེ་ན། ངདེ་ཅགི་གི་ིརྣམ་ཤེསེེ་ཀྱི་ིརྒྱུན་ཐོགོི་མ་ཡོདོ་པའི་ི

དབང་དུ་བྱེསེ་ན་དེར་གི་ོཆོོགི ད་ེའིདྲི་བའི་ིཕྲ་ཕུང་དེསེ་རང་ཉིད་ཙམ་དུ་མ་ཟིད། རང་

དང་རིགིསེ་གིཅིགི་པ་རྣམསེ་འིཚེ་ོགིནསེ་འིཕེེལ་རྒྱསེ་དང་རང་དང་རིགིསེ་མ་ིམཐུན་

པ་རྣམསེ་གིཏོརོ་བཅམོ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེདེ་པའི་ིསྐརོ་གིསེལ་ཡོདོ། འིདིའི་ིལྟོ་གྲུབ་ན་ིཐོགོི་མར་
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ཌར་ཝིིན་གྱིིསེ་སྐྱོ་ེདངོསེ་རིགི་པའི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་ཞིེསེ་པའི་ིསྙན་གྲིགིསེ་ཅན་གྱི་ིདཔ་ེ

དབེ་བཏོནོ་པ་དའེི་ིནང་བཀོད་པ་ལསེ་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོནི།

མཐོའི་མར། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིཆོགིསེ་རབ་ཅེསེ་པའི་ིལ་ེཚེན་འིདིའི་ིརྩོམ་པ་

པ་ོན།ི སེ་ིཊི་ེཧྥན་ ཧའི་ོཀངི་ Stephen Hawking ཡོནི་པ་དང༌། ཁངོ་གིསིེ་འིཇེགིི་རྟེནེ་

ཁམསེ་ཀྱིི་སྐོར་ལ་དཔེ་དེབ་གྲིགིསེ་ཅན་འིགིའི་ཞིིགི་བརྩམསེ་ཡོོད་པའིི་ཁྲོད་ནསེ་

གྲིགིསེ་ཆོ་ེབ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིབྱུང་བ་མདོར་བསྡུསེ་ Brief History of Time 

ཞིེསེ་པ་ལ་ལེ་ཚེན་བཅུ་གིཅིགི་ཡོོད་པ་ལསེ་དང་པོ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱིི་ཆོགིསེ་

རབསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ཡོིན། ཁོང་ན་ིགིཟིའི་སྐར་དཔྱད་ཞིིབ་པ་གྷེ་ེལ་ིལིའུ་ Galileo འིདསེ་

གྲིངོསེ་སུ་ཕྱིནི་ནསེ་ལ་ོསུམ་བརྒྱ་ཧྲིལི་པ་ོའིཁརོ་བ་ན་འིཁྲུངསེ་ཤེངི༌། ཨེགོིསེ་ོཧྥཌོ་མཐོ་ོ

སློབ་ནསེ་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིཐོོགི་སྦྱོངསེ་མཐོར་ཕྱིིན། དགུང་ལ་ོཉ་ིཤུ་མཚེམསེ་

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

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

ཚུར་འིངོ་བྱེ་དགིསོེ་པར་གྱུར།

ཁ་ོབོསེ་དཔ་ེདེབ་འིད་ི ༢༠༠༨ ཡོ་ིལ་ོསྨད་ནསེ་འིགི་ོའིཛུགིསེ་བྱེསེ་ཀྱིང་དུསེ་ད་

ལྟོ་བར་མཇུགི་འིགྲུབ་མ་ཐུབ་པའི་ིརྒྱུ་རྐྱེེན་ནི། གིཙ་ོབ་ོརང་ཉིད་ལ་ཕེབ་སྒྱུར་གྱི་ིལསེ་

གིཞིིར་གིོམསེ་པ་མེད་པ་དང༌། ཚེན་རིགི་གི་ིཐོ་སྙད་ཇེ་ིསྙེད་ཅིགི་ན་ིབོད་ཡོིགི་ནང་དུ་

མེད་པསེ་གིསེར་བཟི་ོདགིོསེ་པ་དང༌། གིཞིན་ཡོང་གིཙ་ོཆོ་ེཤེོསེ་ན་ིརང་ཉིད་ཚེོགིསེ་

ཆོོསེ་རར་འིགྲིིམསེ་པའིི་གྲྭ་རྐྱེང་དཀྱུསེ་མ་ཞིིགི་ཡོིན་སྟོབསེ་ཚེོགིསེ་ཆོོསེ་རྭ་དང་

འིབྲལེ་བ་གིང་ཡོང་མདེ་པའི་ིཙགི་ཙགིི་གི་ིལསེ་ཀ་འིདའིི་ིརགིིསེ་ལ་དུསེ་ཚེདོ་འིཕེར་མ་
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གིཏོོང་དགིོསེ་པསེ་དུསེ་ཚེོད་ལ་གིདོང་ལེན་བྱེེད་དགིོསེ་པ་ན་ིདཀའི་ངལ་ཤེིན་ཏུ་ཆོ་ེབ་

བཅསེ་ཡོནི། སྟོབསེ་ལགེིསེ་པ་ཞིགིི་ལ་མཇུགི་གྲུབ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང༌། འིནོ་ཀྱིང་རང་ཉདི་

ཀྱི་ིཐོགོི་མའི་ིའིཆོར་གིཞི་ིན།ི ༧གིངོ་སེ་མཆོོགི་གིསིེ་བརྩམསེ་པའི་ིརྡུལ་ཕྲན་ལསེ་གྲུབ་

པའི་ིའིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ Universal in Single Atom ཞིསེེ་པའི་ིདབྱེནི་དབེ་ད་ེཕེབ་

སྒྱུར་བྱེ་འིདུན་ཡོོད་པ་དང༌། དེའི་ིསྔོོན་འིགྲིོར་ཚེན་རིགི་གི་ིགིཞི་ིརིམ་གྱི་ིརྣམ་གིཞིགི་

སྟོནོ་པའི་ིདཔ་ེདབེ་ཅིགི་ཕེབ་སྒྱུར་བྱེསེ་ན་གིམོསེ་པ་ཐོབེསེ་པ་བྱུང་ན་སྙམ་ཡོང༌། རྩམོ་

པ་པོ་བསྟོན་འིཛིན་རིགི་གིསེལ་གྱིིསེ་དབྱེིན་དེབ་དེ་ཕེབ་སྒྱུར་ཟིིན་པ་ཐོེངསེ་གིཅིགི་

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

ལགེིསེ་གིསེལོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོནི། 

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

ཉིད་ལ་སྐྱོེསེ་སྦྱོང་གི་ིཡོོན་ཏོན་དམན་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་ཚེིགི་སྦྱོོར་དང་འིགྱུར་གྱི་ིཐོ་སྙད་

ཐོད་ལ་འིགིལ་འིཛོལ་ཡོོད་ངེསེ་པསེ་ཀློོགི་པ་པོ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བཟིོད་པ་ཆོེར་བཞིེསེ་

ཀྱིིསེ་གིཟིིགིསེ་ཀློོགི་གིནང་རྒྱུའིི་རེ་འིདུན་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟིད། ཁྱེེད་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ལེགིསེ་

བཅོསེ་ཀྱི་ིའིཕྲིན་ཡོིགི་བསྐུར་གིནང་ཚེ་ེདགིའི་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། གིལ་སྲོིད་དེབ་འིདིསེ་

ཁྱེེད་ལ་ཕེན་ཐོོགིསེ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཚེ་ེའིད་ིན་ིགིཙ་ོབ་ོརང་ཉིད་ཆུང་དུསེ་སེེར་བྱེེསེ་འིབྲིང་

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

དགི་ེསླབོ་རྣམསེ་ཀྱི་ིདྲིནི་ཁ་ོན་ལསེ་བྱུང་བ་ཡོནི་པར་ངསོེ་འིཛནི་བཞིནི་ཡོདོ། 

མཐོའི་དནོ། བདོ་ཀྱི་ིརིགི་གིནསེ་སྤྱི་ིལ་མཁྱེེན་རྒྱ་ཡོངསེ་པའི་ིཅང་ཤེསེེ་སྨགིི་སྒྲིའི་ི

དུསེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིིགི་པ་སེེར་བྱེེསེ་བསེམ་བློ་ོརྒོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལགིསེ་ཀྱིིསེ་མཐོའི་མའི་ིཕེབ་
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སྒྱུར་ལ་ཞུ་དགི་གི་ིཕྱིགི་རོགིསེ་གིནང་བ་ལ་བཅོསེ་མིན་ཐུགིསེ་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེ

བཞིིན་དུ་སེེར་བྱེེསེ་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་ིཁམ་པིའུ་ཊིར་སྡེ་ེཚེན་གྱི་ིལསེ་བྱེེད་བློ་ོབཟིང་

ངགི་དབང་ལགིསེ་ཀྱིིསེ་ཉིན་མང་པོའི་ིརིང་ངལ་བ་འིཛེམ་མེད་ཀྱིིསེ་དེབ་ཕྱིི་ནང་གིི་

པར་དང་ཡོ་ིགི་ེབཅསེ་ཁམ་པིའུ་ཊིར་ནང་བཀོད་སྒྲིིགི་བྱེསེ་པ་ལ་ཡོང་ཐུགིསེ་རྗོ་ེཆོ་ེཞུ་

རྒྱུ་ཡོནི།

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

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

འིཕྲུལ་དུསེ་ཆོནེ་དགི་ེབའི་ིཉནི་སྔོནོ་གླེངེ་དུ་བྲསིེ་པར་དགིེའི།ོ། །།
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 འཇིགི་རྟེནེ་ཁམས་ཀྱི་ིཆགས་རབས།

སེ་ིཊི་ེཧྥནེ་ ཧའི་ོཀངི། 

Stephen  Hawking 

༼༡༩༤༢--༽

སྔོ་མའོི་ིདུསེ་ཤེགིི་ལ་སྙན་གྲིགིསེ་ཅན་གྱི་ིཚེན་རགིི་པ་ཞིགིི་གིསིེ་གིཟིའི་སྐར་རགིི་

པའི་ིསྐརོ་ལ་མ་ིམང་ལ་གིཏོམ་བཤེད་ཅགིི་བྱེསེ་པ་རདེ། འིགིའི་ཤེསེ་ཀྱིསིེ་ཁངོ་ན་ི སྦཊི་ི

རནེཌ་ི རཱ་སེལེ་ Bertrand Russell རདེ་ཟིརེ། ཁངོ་གིསིེ་སེའི་ིགི་ོལསེ་ཉ་ིམ་ལ་སྐརོ་

བ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེེད་ཚུལ་དང༌། ཡོང་ཉ་ིམསེ་སྐར་ཚེོགིསེ་མང་པ་ོའིདུསེ་པའི་ིདགུ་ཚེིགིསེ་

ཀྱི་ིདབུསེ་ལ་སྐོར་བ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེེད་ཚུལ་འིགྲིེལ་བཤེད་བརྒྱབ་པ་རེད། གིཏོམ་བཤེད་

མཇུགི་བསྒྲིིལ་བ་ན་ཚེོགིསེ་ཁང་གི་ིརྒྱབ་ངོསེ་ནསེ་རྨོ་ོརྒོསེ་མ་ོསྐུ་གིཟུགིསེ་ཆུང་ཆུང་

ཞིིགི་ཡོར་བཞིེངསེ་ནསེ་བརྗོོད་རྒྱུར། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ང་ཚེོར་གིང་བཤེད་པ་ད་ེདོན་མེད་

ཅིགི་རེད། དྲིང་མོར་བརྗོོད་ན་སེའིི་གི་ོལ་འིདི་ནི་རུསེ་སྦལ་ཆོེན་པ་ོཞིིགི་གིི་རྒྱབ་ལ་

བརྟེེན་པའི་ིཕྱི་ལ་ེབའི་ིསེ་གིཞི་ིཞིིགི་ཡོིན། ཞིེསེ་ཟིེར། ཚེན་རིགི་པ་དེསེ་ལན་མ་བརྒྱབ་

གིོང་འིཛུམ་ཞིིགི་བསྟོན་ནསེ་རུསེ་སྦལ་ད་ེགིང་གི་ིསྟོེང་དུ་ལངསེ་ཡོོད་དམ་ཞིེསེ་དྲིིསེ་

མ་ཐོགི རྨོ་ོརྒོསེ་མ་ོདེསེ་ཁྱེོད་ན་ིཞི་ེདྲིགི་སྤྱིང་དྲུང་ལྡན་པའི་ིགིཞིོན་ནུ་ཞིིགི་རེད་འིདུགི 
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

འིནོ་ཀྱིང་རུསེ་སྦལ་ཆོནེ་པ་ོདའེི་ིའིོགི་གིཞིརི་རུསེ་སྦལ་ཁངེསེ་བསྡེད་ཡོདོ་ཅསེེ་ཟིརེ།

མ་ིམང་ཆོ་ེབསེ་ང་ཚེོའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་འིད་ིམཐོའི་མེད་པའི་ིརུསེ་

སྦལ་གྱི་ིམཁར་བ་བྱེསེ་པར་བཤེད་པ་འིད་ིབྱེབ་ཆུང་ཤེིགི་ཏུ་མཐོོང་ཡོང་ང་ཚེོསེ་གི་ར་ེ

བྱེསེ་ནསེ་ད་ེལསེ་ལྷགི་པར་ཤེེསེ་ཀྱི་ིཡོོད་བསེམ་པ་ཡོིན། ང་ཚེོསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་

ཀྱི་ིསྐོར་ལ་གིང་ཤེེསེ་སེམ། ཇེ་ིལྟོར་ཤེེསེ་སེམ། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིགིང་ནསེ་འིོང་

བ་དང། གིང་དུ་སྐྱོོད་ཀྱིིན་ཡོོད་དམ། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིལ་ཐོོགི་མ་ཡོོད་དམ། 

གིལ་སྲོིད་ཡོོད་ན་དེའི་ིཚེ་ེའིགྱུར་བ་གིང་བྱུང་བ་ཡོིན་ནམ། དུསེ་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་གིང་

ཡོིན་ནམ། དུསེ་ད་ེམཐོའི་མའི་ིམཐོར་ཐུགི་པ་ཡོོད་དམ། ཉ་ེཆོར་ཡོ་མཚེན་ཅན་གྱི་ི

འིཕྲུལ་རིགི་གིསེར་པ་མང་དགི་ཅིགི་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིབརྟེགི་དཔྱད་ནང་ལོངསེ་

སྤྱིད་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་དྲི་ིབ་མང་པ་ོའིད་ིདགི་ལསེ་ཁ་ཤེསེ་ཤེིགི་ལ་ལན་རྒྱགི་ཐུབ་པ་

བྱུང། ཉིན་ཞིིགི་དྲི་ིལན་འིད་ིདགི་སེའི་ིགི་ོལསེ་ཉ་ིམར་སྐོར་བ་བྱེེད་པ་ར་འིཕྲོད་འིཕེེར་

ངེསེ་གིསེལ་པ་ོཞིིགི་ཏུ་འིགྱུར་སྲོིད། ཡོང་ན་རུསེ་སྦལ་གྱི་ིལྕེོགི་མཁར་དཔ་ེབཞིིན་ཏུ་

འིགྱུར་བ་ཡོང་སྲོིད། ད་ེགིཉིསེ་གིང་ཡོིན་རུང་དུསེ་ཀྱི་ིའིགྱུར་འིགྲིོསེ་ང་ཚེོར་བརྡ་ལན་

སྤྲེདོ་རྒྱུ་རདེ།

 སེའིི་གོ་ལའིི་ངོསེ་དབྱེིབསེ་ལ་དཔྱད་པ།

ཡོ་ེཤུའི་ིསྔོོན་ལ་ོ ༣༤༠ ནང་གྷེ་ིརིགི་གི་ིམཚེན་ཉིད་རིགི་པ་བ་ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་ 

Aristotle གྱིསིེ་ཁངོ་གི་ིདབེ་ལྷ་ཡུལ་སྟོངེ་ལ་ཞིསེེ་པའི་ིནང་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིངསོེ་མཉམ་

པའི་ིསྡེེར་མ་ལྟོ་བུ་མ་ཡོིན་པར་སྒོོར་དབྱེིབསེ་ཅན་ཡོིན་པར་ཡོིད་ཆོེསེ་འིཕེེར་བའི་ིསྒྲུབ་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།

17  

བྱེདེ་གིལ་ཆོནེ་གིཉསིེ་བཀདོ་ཡོདོ། དང་པ་ོན།ི ཟླ་འིཛནི་བྱུང་བའི་ིརྒྱུ་རྐྱེནེ་ན་ིསེའི་ིགི་ོལ་

འིད་ིཉ་ིམ་དང་ཟླ་བ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིབར་དུ་སླེབསེ་པསེ་ཡོིན་པར་ཤེེསེ། སེའི་ིགི་ོལ་ཟླུམ་པ་ོ

ཡོིན་པའི་ིབདེན་དཔང་གིཅིགི་ན་ིཟླ་བའི་ིསྟོེང་དུ་ཕེོགི་པའི་ིསེའི་ིགི་ོལའི་ིགྲིིབ་མ་ན་ིདུསེ་

རྟེགི་ཏུ་སྒོརོ་མ་ོཡོནི་པ་ད་ེརདེ། གིལ་སྲོིད་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིཕྱི་ལ་ེབའི་ིསྡེརེ་མའི་ིདབྱེབིསེ་

ཅན་ཞིིགི་ཡོིན་ན་དེའི་ིགྲིིབ་མ་འིད་ིརིང་པ་ོདང་འིཇེོང་འིཇེོང་ཞིིགི་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། ད་ེལྟོར་

ཡོངོ་བ་ན་ིསེའི་ིགི་ོལའི་ིའིདོ་ད་ེཉ་ིམར་ཐོད་ཀར་སླབེསེ་པ་ན་རྟེགི་ཏུ་ཉ་ིའིཛནི་འིབྱུང་བའི་ི

གིནསེ་སྐབསེ་ཁ་ོནར་ཡོིན། གིཉིསེ་པ་ན།ི གྷེ་ིརིསེིའི་ིཡུལ་མ་ིཚེོསེ་འིགྲུལ་བཞུད་བྱེེད་

སྐབསེ་ལྷ་ོཕྱིགོིསེ་སེ་ཁུལ་ནསེ་ནམ་མཁར་བལྟོསེ་པ་ན་བྱེང་གི་ིསྐར་མ་ད་ེབྱེང་ཕྱིགོིསེ་

ནསེ་བལྟོསེ་པ་ལསེ་དམའི་བ་ཡོིན་པར་ཤེེསེ་རྟེོགིསེ་བྱུང༌། རྒྱུ་མཚེན་ན་ིབྱེང་གི་ིསྐར་

མ་ད་ེབྱེང་སྣརེ་ཆོགིསེ་ཡོདོ་པསེ་བྱེང་ཕྱིགོིསེ་ཀྱི་ིཉམསེ་ཞིབི་པའི་ིསྟོངེ་དུ་ཐོད་ཀར་ཡོདོ་

པར་སྣང་བ་རདེ། འིནོ་ཀྱིང་སེའི་ིགི་ོལའི་ིདཀྱིལི་ཐོགིི་ན་ Equoter གིནསེ་པ་ཞིགིི་གིསིེ་

བལྟོསེ་པ་ན་བྱེང་གི་ིསྐར་མ་ད་ེགིནམ་གྱི་ིམཐོའི་མཚེམསེ་ horizon ཤེིགི་ཏུ་ཡོོད་པ་

ལྟོ་བུར་སྣང་བ་ཡོནི། ཨེ་ིརྗོཔིཊི་ིདང༌། གྷེ་ིརསིེ་ིཡུལ་ལུང་གིཉསིེ་ནསེ་ལྟོ་སྐབསེ་བྱེང་གི་ི

སྐར་མ་གིནསེ་སེ་ལ་ཁྱེད་པར་ཡོོད་པ་ལསེ་ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་གྱིིསེ་སེའི་ིགི་ོལའི་ིཕྱིིའི་ིམུ་

ཁྱུད་ཚེད་ན་ི སེ་ིཊི་ེཌ་ིཡོ་ stadia སྟོ་ེརྩདེ་ར་ ༤༠༠༠༠༠ གྲིངསེ་བཞི་ིའིབུམ་ཅན་ལྟོ་

བུ་ཞིིགི་ཡོིན་པར་ཚེོད་དཔགི་བྱེསེ། རྩེད་རའི་ིརིང་ཚེད་ཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིིན་གིང་ཡོིན་མ་ི

ཤེེསེ་ཀྱིང་ད་ེན་ིཧ་ལམ་ཡོ་ཌ་ི ༢༠༠ སྐོར་ཡོིན་སྲོིད། ༼ཡོ་ཌ་ིགིཅིགི་ན་ིཕུ་ཊུ་གིསུམ་མམ་ 

ཨེནི་ཅ་ི ༣༦ སྐརོ་ཡོནི།༽ ད་ེལྟོར་ན་ད་ལྟོ་ངོསེ་འིཛནི་བྱེསེ་པའི་ིསེའི་ིགི་ོལའི་ིཚེད་གིཞི་ིད་ེ

ལསེ་ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་གྱི་ིཚེད་ད་ེལྡབ་གིཉིསེ་མང་བར་གྱུར་བ་རེད། གྷེ་ིརིསེིའི་ིཡུལ་མ་ི
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

ལ་སེའི་ིགི་ོལ་སྒོོར་མ་ོཡོིན་པའི་ིསྒྲུབ་བྱེེད་གིསུམ་པ་འིགིོད་རྒྱུ་ཡོོད། ད་ེན་ིརྒྱུ་མཚེན་

གིང་གི་ིཕྱིརི་གིནམ་གྱི་ིམཐོའི་མཚེམསེ་ཤེགིི་ནསེ་གྲུ་གིཟིངིསེ་ཤེགིི་འིངོ་བ་ན་ཐོོགི་མར་

གྲུ་རྣམ་མཐོངོ་ཞིངི་ད་ེནསེ་གྲུའི་ིཕྱི་ིསྒྲིམོ་མཐོངོ་བ་ཡོནི། ཞིསེེ་པ་འིད་ིཡོནི། 

 ཊོོ་ལེ་མིའིི་འིཇིིག་རེྟེན་ཆགསེ་རབསེ་མ་དཔེ།

ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་གྱི་ིབསེམ་བློོའི་ིནང་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིགིཡོ་ོམེད་ངང་གིནསེ་པ་དང༌། 

ཉ་ིམ་དང་ཟླ་བ། གིཟིའི་དང་སྐར་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་དེའི་ིསྐོར་ལམ་སྒོོར་མོའི་ིནང་རྒྱུ་བ་ད་ེ

རེད། ཁོསེ་འིད་ིལྟོར་ཚེོར་བའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ཐུན་མོང་མ་ཡོིན་པ་ན་ིསེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིའིཇེིགི་

རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ན་གིནསེ་པ་དང༌། དེའི་ིསྒོོར་མོའི་ིབསྐྱོོད་ཕྱིོགིསེ་ན་ིཡོང་དགི་པ་

ཡོིན་པར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། ཁོའི་ིབསེམ་འིཆོར་འིད་ིདུསེ་རབསེ་གིཉིསེ་པའི་ིནང་ཊི་ོལ་ེ

མིསེ་ Ptolemy འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཆོགིསེ་རབསེ་ཀྱི་ིམ་དཔ་ེནང་རྒྱསེ་པར་བཀོད་

ཡོོད། སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིདབུསེ་ན་གིནསེ་པ་དང༌། དེའི་ིམཐོའི་འིཁོར་ལ་ཟླུམ་གིཟུགིསེ་

ཅན་གྱི་ིཁམསེ་བརྒྱད་ཡོོད་པ་སྟོེ། ཟླ་བ་དང༌། ཉ་ིམ། སྐར་མ། གིཟིའི་ལྷགི་པ། པ་

སེངསེ། མིགི་དམར། ཕུར་བུ། སྤེེན་པ་བཅསེ་ཡོིན། དེའི་ིཚེ་ེགིཟིའི་ལྔ་ལསེ་རྙིེད་ཐུབ་

མེད་པསེ་གིཟིའི་ད་ེདགི་བར་ཐོགི་ཆུང་བའི་ིསྐོར་ལམ་ཐོོགི་སྐྱོོད་ཀྱིིན་ཡོོད། ད་ེན་ིབར་

སྣང་ལ་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེསེ་པའི་ིརྙིོགི་འིཛིང་ཅན་གྱི་ིརྒྱུ་སྐར་གྱི་ིལམ་ད་ེདགི་ཚེོད་དཔགི་

བྱེདེ་ཆོདེ་ཡོནི། གི་ོལའི་ིམཐོའི་སྣ་ེན་བརྟེན་སྐར་ཞིགིི་ཡོདོ་ཅངི༌། ད་ེན་ིདུསེ་རྟེགི་ཏུ་ཟླུམ་

གིཟུགིསེ་ཅན་གྱི་ིཁམསེ་ད་ེདགི་དང་ཉ་ེབ་ཞིིགི་ཏུ་གིནསེ་ཤེིང༌། བར་སྣང་ཁམསེ་ན་

ཟླུམ་གིཟུགིསེ་ད་ེདགི་དང་མཉམ་དུ་སྐྱོོད་ཀྱིིན་ཡོོད། གི་ོལའི་ིམཐོའི་སྣ་ེཕེན་ཆོད་ལ་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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གིང་ཡོོད་པ་ད་ེགིསེལ་ཁ་ཞི་ེདྲིགི་མེད་པསེ་ད་ེན་ིམ་ིཡོ་ིཉམསེ་ཞིིབ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་སུ་མ་

གྱུར་པ་ཡོནི་ངེསེ།

ཊིོ་ལེ་མིའིི་མ་དཔེ་དེསེ་བར་

སྣང་གི་ིགིཟུགིསེ་ཁམསེ་ད་ེདགི་གི་ི

གིནསེ་གིཞི་ིརྟེོགིསེ་ཕྱིིར་རྒྱུ་མཚེན་

ལྡན་པའིི་ལམ་ལུགིསེ་ཞིིགི་མཁོ་

སྤྲེོད་བྱེསེ་པ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ེ

དགི་གི་ིགིནསེ་གིཞི་ིའིཕྱུགི་མེད་དུ་

གིཏོན་འིབབེ་ཡོངོ་བའི་ིཕྱིརི་དུ་ཊི་ོལ་ེ

མིསེ་ཟླ་བ་འིད་ིམཚེམསེ་ར་ེསེའི་ིགི་ོ

ལ་དང་ལྡབ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིཐོགི་ཉ་ེབའི་ིལམ་ཐོོགི་དགིོསེ་པའི་ིཚེོད་དཔགི་བྱེ་དགིོསེ་བྱུང༌། 

ད་ེལྟོར་ན་ཟླ་བ་ད་ེམཚེམསེ་ར་ེནམ་རྒྱུན་ལསེ་ལྡབ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིཆོ་ེབར་སྣང་རྒྱུ་རེད། ཊི་ོ

ལ་ེམསིེ་ནརོ་འིཁྲུལ་འིད་ིངསོེ་ལནེ་བྱེསེ་པ་རདེ། ཁའོི་ིའིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཆོགིསེ་རབསེ་

ཀྱིི་མ་དཔེ་འིདི་ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་མིན་ཡོང་སྤྱིིར་ངོསེ་ལེན་བྱེསེ་པ་རེད། ཡོེ་ཤུ་ཆོོསེ་

བརྒྱུད་ཀྱིིསེ་མ་དཔེ་འིདི་གིཞུང་ལུགིསེ་དང་མཐུན་པར་བསྙད་ནསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་ཀྱིི་པར་རིསེ་ཤེིགི་ཏུ་ངོསེ་ལེན་བྱེསེ། མ་དཔེ་དེསེ་ཁོང་ཚེོསེ་བརྟེན་སྐར་ཕྱིི་

རོལ་གྱི་ིཁམསེ་ན་ལྷ་ཡུལ་དང༌། དམྱོལ་བ་ཡོོད་ཅེསེ་བརྗོོད་ཆོོགི་པསེ་ཁ་ེཕེན་ཆོེན་པ་ོ

ཡོདོ།
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

 འིཇིིག་རེྟེན་ཆགསེ་རབསེ་ཀྱིི་མ་དཔེ་གཞན།

འིནོ་ཀྱིང་ཕྱི་ིལ་ོ ༡༤༡༥ ནང་པ་ོལནེ་ཌ་ིཡུལ་གྱི་ིཆོསོེ་དཔནོ་ ན་ིཁ་ོལསེ་ི ཁ་ོཔར་

ན་ིཁོསེ་ི Nicholas Copernicus ཡོིསེ་མ་དཔ་ེལསེ་སླ་བ་ཞིིགི་གྲིོསེ་གིཞིིར་བཏོོན། 

ཐོོགི་མར་ཁོང་གི་ིཆོོསེ་སྡེེསེ་ལོགི་སྤྱིོད་པའི་ིཞི་ནགི་གིཡོོགི་པར་འིཇེིགིསེ་ནསེ་ཁོང་གི་ི

མ་དཔ་ེད་ེམིང་མ་སྨྲོསེ་པར་དཔར་འིགྲིེམ་བྱེསེ། ཁོང་གི་ིབསེམ་བློོའི་ིའིཆོར་སྒོ་ོན་ིཉ་ིམ་

ད་ེགིཡོ་ོམདེ་ངང་དབུསེ་སུ་གིནསེ་པ་དང༌། སེའི་ིགི་ོལ་དང༌། གིཟིའི་སྐར་གིཞིན་རྣམསེ་

ཀྱིསིེ་ཉ་ིམའི་ིམཐོའི་སྐརོ་གྱི་ིསྐརོ་ལམ་སྒོརོ་མའོི་ིནང་རྒྱུ་བཞིནི་པ་ད་ེཡོནི། བསེམ་ཚུལ་

འིདི་གིཙིགིསེ་ཆོེར་མ་བཟུང་པར་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲགི་གིཅིགི་ཙམ་འིདསེ། དེ་ནསེ་དངོསེ་

ཁམསེ་རིགི་པ་བ་འིཇེར་མན་གྱི་ིམ་ིརིགིསེ་ཇེ་ོཧན་ནསེ་ི ཀེབ་ལར་ Johannes Ke-

pler དང༌། ཨེ་ིཊི་ལའིི་ིམ་ིརིགིསེ་གྷེ་ེལ་ིལའིི་ོ གྷེ་ེལ་ིལ་ི Galileo Galilei གིཉིསེ་ཀྱིིསེ་

ཁ་ོཔར་ན་ིཁན་གྱི་ིཉ་ིཟླའི་ིའིཁོར་ཕྱིོགིསེ་ཀྱི་ིའིདོད་ཚུལ་ད་ེརང་ཉིད་ཀྱིིསེ་སྔོར་ཉམསེ་

ཞིབི་བྱེསེ་པའི་ིགྲུབ་དནོ་དང་མ་ིམཐུན་ནའིང༌། ད་ེལ་ཡོངོསེ་གྲིགིསེ་སུ་རྒྱབ་སྐྱོརོ་བྱེདེ་

འིགི་ོབཙུགིསེ། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༦༠༩ ནང་ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་དང་ཊི་ོལ་ེམིའི་ིའིདོད་ཚུལ་ལ་

ཉམསེ་ཉེསེ་ཆོེན་པོ་ཕེོགི ལོ་དེའིི་ནང་གྷེེ་ལི་ལིའིོ་ཡོིསེ་གིསེར་སྐྲུན་བྱེསེ་པའིི་རྒྱང་

མཐོོང་ཆོེ་ཤེེལ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་མཚེན་མོའི་ིནམ་མཁར་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་འིགི་ོབརྩམསེ། 

ཁོསེ་གིཟིའི་ཕུར་བུ་ལ་བལྟོསེ་པ་ན་འིཁོར་སྐར་ཆུང་ཆུང་ངམ། ཡོང་ན་ཟླ་བ་ཁ་ཤེསེ་

ཤེིགི་གིིསེ་དེར་མཐོའི་བསྐོར་བྱེསེ་ནསེ་མཉམ་དུ་བསྐྱོོད་པ་ད་ེམཐོོང་བ་རེད། འིདིསེ་

གིང་བསྟོན་པ་རེད་ཅ་ེན། ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་དང་ཊི་ོལ་ེམ་ིགིཉིསེ་ཀྱི་ིབསེམ་པ་ལྟོར་བར་

སྣང་ཁམསེ་ཀྱི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཀྱིིསེ་སེའི་ིགི་ོལ་ལ་ཐོད་ཀར་སྐོར་བ་བྱེེད་མ་ི



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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དགིོསེ་པར་བསྟོན། དངོསེ་གིནསེ་བཤེད་ན་ད་དུང་ཡོང་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིའིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་ཀྱི་ིདབུསེ་ན་གིཡོ་ོམདེ་ངང་གིནསེ་པ་དང༌། གིཟིའི་ཕུར་བུ་ལ་སྐརོ་བ་བྱེདེ་པར་

སྣང་བའི་ིཟླ་བ་ད་ེསེའི་ིགི་ོལའི་ིམཐོའི་སྐོར་དུ་དཀའི་ཚེེགིསེ་ཆོ་ེབའི་ིལམ་ཐོོགི་བསྐྱོོད་

སྲོིད་པའི་ིཡོིད་ཆོེསེ་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་ ཁ་ོཔར་ན་ིཁསེ་ིའིདོད་ཚུལ་ད་ེཞི་ེ

དྲིགི་ལསེ་སླ་བ་ཡོདོ། དུསེ་དརེ་ཇེ་ོཧན་ནེསེ་ི ཀབེ་ལར་ Johannes Kepler གྱིསིེ་ཁ་ོ

པར་ན་ིཁསེ་ིའིདོད་ཚུལ་ལ་བསྒྱུར་བཅོསེ་བཏོང་ནསེ་རྒྱུ་སྐར་རྣམསེ་སྒོོར་མོའི་ིནང་དུ་

སྐྱོོད་ཀྱིིན་མེད་པ་དང༌། འིཇེོང་འིཇེོང་ནང་དུ་སྐྱོོད་ཀྱིིན་ཡོོད་པའི་ིབསེམ་འིཆོར་བཏོོན། 

འིཇེོང་དབྱེིབསེ་ནི་མགིོ་མཇུགི་གིཉིསེ་ནར་ནར་ཡོིན་པ་གིང་ཞིིགི་ལ་ལྟོོ་བ་སྒོོར་མོ་

ཡོནི། མཐོའི་མར་ཁའོི་ིཚེདོ་དཔགི་ད་ེཉམསེ་ཞིབི་བྱེསེ་པ་དང་མཐུན་པར་གྱུར་པ་རདེ།

 ནིའུ་ཊོོན་གྱིི་འིདོད་ཚུལ་གྲགསེ་ཅན་ཏེེ་འིཐེེན་ཤུགསེ་གྲུབ་དོན།

ཀེབ་ལར་ལ་མཚེོན་ན་འིཇེོང་འིཇེོང་ཅན་གྱི་ིསྐོར་ལམ་ད་ེའིཕྲལ་དུ་ཚེོད་དཔགི་

བྱེེད་པ་ཁ་ོན་དང་འིགིལ་འིདུ་ཅན་ཞིིགི་ཏུ་ཁསེ་ལེན། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་འིཇེོང་འིཇེོང་གི་ི

དབྱེིབསེ་ད་ེསྒོོར་མ་ོདང་བསྡུར་ན་རྒྱུ་མཚེན་མ་འིདང་བའི་ིཆོ་ཡོོད་པ་གིསེལ་པ་ོཡོིན། 

འིཇེོང་འིཇེོང་གིི་སྐོར་ལམ་དེ་ཁོང་གིི་ཉམསེ་ཞིིབ་ནང་འིཚེམ་པོ་ཡོོད་པ་མཐོོང་བ་ནི་

ཕེལ་ཆོརེ་སྟོེསེ་དབང་གིིསེ་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོནི། གིངོ་གི་ིའིཇེངོ་འིཇེངོ་གི་ིསྐརོ་ལམ་འིདདོ་

ཚུལ་དང༌། ཁངོ་གིསིེ་ཁབ་ལནེ་ནུསེ་ཤུགིསེ་དབང་གིིསེ་རྒྱུ་སྐར་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཉ་ིམ་ལ་

སྐོར་བ་བྱེེད་ཚུལ་བཤེད་པ་གིཉིསེ་མཉམ་དུ་སྒྲིིགི་ཐོབསེ་མེད་པར་མཐོོང༌། དེའི་ིསྐོར་

དུསེ་ཕྱིསིེ་ ༡༦༨༢ ནང་ཨེཡོ་ེསེཀེ་ ནའིུ་ཊིན་ Issac Newton གྱིིསེ་ཁངོ་གི་ིདཔ་ེདབེ་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

རང་བྱུང་རིགི་པའིི་གིཞུང་ལུགིསེ་ཀྱིི་རྩིསེ་རིགི་པའིི་རྣམ་གིཞིགི་ Mathematical 

Principles of Natural Philosophy ཅསེེ་པའི་ིནང་གིསེལ་པརོ་བཀདོ་ཡོདོ། དབེ་

འིད་ིན་ིཕེལ་ཆོེར་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིགིཞུང་ལུགིསེ་ནང་ནསེ་ཆོེསེ་གིལ་ཆོ་ེཤེོསེ་

ཀྱི་ིདཔ་ེདབེ་ཅགིི་ཏུ་ངསོེ་འིཛནི་བྱེསེ་ཆོགོི དའེི་ིནང་ནའིུ་ཊིན་གྱིསིེ་གིཟུགིསེ་ཅན་གྱིསིེ་

དུསེ་དང་བར་སྣང་ཁམསེ་ན་ཇེི་ལྟོར་སྐྱོོད་ཚུལ་སྐོར་ཁ་ོན་བཤེད་པ་མ་ཡོིན་པར་དེ་

ལྟོར་དཔྱད་པ་བྱེེད་སྐབསེ་སུ་ཉ་ེབར་མཁ་ོབའི་ིམགི་ོརྙིོགི་ཅན་གྱི་ིརྩིསེ་རིགི་པ་ད་ེདགི་

ཀྱིང་ཁོང་གིིསེ་གིཏོན་འིབེབསེ་མཛད། དེའི་ིསྟོེང་དུ་ནིའུ་ཊིན་གྱིིསེ་སྤྱི་ིཡོོངསེ་འིཐོེན་

ཤུགིསེ་ཀྱི་ིཁྲིམསེ་ཡོིགི་ཅིགི་དགིོསེ་ལུགིསེ་བཏོོན་པ་དེའི་ིལུགིསེ་ལྟོར་ན་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་ཀྱི་ིནང་རྒྱུ་བའི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་ད་ེདགི་འིཐོེན་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིདབང་གིིསེ་ཕེན་ཚུན་

འིཐོེན་རེསེ་བྱེེད་ཅིང༌། གིཟུགིསེ་ཅན་ད་ེདགི་ལྗོིད་ཚེད་ཇེ་ིཙམ་ཆོ་ེབསེ་འིཐོེན་ཤུགིསེ་

ཆོ་ེབ་དང༌། ཕེན་ཚུན་ཐོགི་ཉ་ེརུ་འིགྲི་ོགིིན་ཡོོད། སེ་སྟོེང་དུ་དངོསེ་པ་ོལྷུང་བ་ད་ེཡོང་

འིཐོེན་ཤུགིསེ་དེའི་ིརྐྱེེན་གྱི་ིརེད། ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་བཤེད་སྲོོལ་ལ་ཤེིང་ཏོོགི་ཀུ་ཤུསེ་ཁོང་

གི་ིམགིོར་ཕེོགི་པ་དེསེ་ཁོང་ལ་སེེམསེ་སྐུལ་ཐོེབསེ་པ་རེད་ཟིེར་བ་ན་ིཕེལ་ཆོེར་བདེན་

པ་མིན། ནིའུ་ཊིན་གྱིིསེ་དམིགིསེ་པ་ལ་རྩེ་གིཅིགི་ཏུ་བསེམ་བློོ་གིཏོོང་བཞིིན་པ་ན་

འིཕྲལ་རྐྱེེན་ལ་ཤེིང་ཏོོགི་ཀུ་ཤུ་ལྷུང་བ་ད་ེལསེ་ཁོང་ལ་འིཐོེན་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིབསེམ་ཚུལ་ད་ེ

སླེབསེ་སེོང་ཞིེསེ་གིསུངསེ་ཡོོད། ཁོང་གིིསེ་མུ་མཐུད་ནསེ་ཁྲིམསེ་ལུགིསེ་གིཞིིར་

བཟུང་བརྗོོད་དོན་འིཐོེན་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་ཟླ་བསེ་སེའི་ིགི་ོལའི་ིམཐོའི་སྐོར་གྱི་ིསྐོར་

ལམ་འིཇེོང་འིཇེོང་ནང་བསྐྱོོད་པ་དང༌། སེའི་ིགི་ོལ་དང་གིཟིའི་སྐར་གིཞིན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

ཀྱིང་ཉ་ིམའི་ིམཐོའི་སྐརོ་གྱི་ིསྐརོ་ལམ་འིཇེངོ་འིཇེངོ་ཐོགོི་སྐྱོདོ་པ་རདེ་ཅེསེ་ཟིརེ།



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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ཁ་ོཔར་ན་ིཁན་གྱི་ིམ་དཔ་ེདེསེ་ཊི་ོལ་ེམིའི་ིནམ་མཁའི་ིཁམསེ་ཀྱི་ིསྐོར་འིདོད་ཚུལ་

དེ་བཀགི་ནསེ་གིཙང་སེེལ་བཟིོསེ་པ་དང་དུསེ་མཉམ་དུ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ལ་རང་

བྱུང་གི་ིམཐོའི་མཚེམསེ་ཡོོད་པའི་ིའིདོད་ཚུལ་ད་ེཡོང་ཁེགིསེ་པ་ཡོིན། སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ི

རང་ལམ་ཐོོགི་ཏུ་སྐོར་སྐྱོོད་བྱེེད་པ་དེའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་བརྟེན་སྐར་ད་ེཡོང་ནམ་མཁར་སྐོར་

བ་བྱེེད་པ་ལསེ་བརྟེན་སྐར་གྱི་ིགིནསེ་སེ་དེར་འིགྱུར་བ་མ་ཐོེབསེ་པ་ལྟོ་བུར་སྣང༌། ད་ེ

ལ་བརྟེེན་ནསེ་ང་ཚེོསེ་རང་བཞིིན་གྱིིསེ་ཚེོད་དཔགི་བྱེེད་ཐུབ་པ་ནི་བརྟེན་སྐར་དེ་ང་

ཚེའོི་ིཉ་ིམ་དང་འིདྲི་བའི་ིདངསོེ་པ་ོཞིིགི་ཡོནི་ན་ཡོང་ཆོསེེ་ཐོགི་རིང་བ་ཞིིགི་ན་ཡོདོ།

ནིའུ་ཊིན་གྱི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་གྲུབ་དོན་གིཞིིར་བཞིགི་ན་སྐར་མ་རྣམསེ་ཕེན་ཚུན་

འིཐོེན་རེསེ་བྱེེད་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་དེ་རྣམསེ་གིཡོོ་མེད་ངང་གིནསེ་ཐོབསེ་མེད་པར་

རྟེོགིསེ་པ་རེད། དོགིསེ་པ་ན་ིསྐར་མ་ད་ེརྣམསེ་དུསེ་གིཅིགི་ཏུ་ཚེང་མ་མཉམ་དུ་ལྷུང་

གིནི་མ་རདེ་དམ། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༦༤༡ ནང་བསེམ་བློ་ོསྨྲ་བ་གིཙ་ོབའོི་ིགྲིསེ་ཡོནི་པ་ ར་ིཆོཌ་ི 

བྷེེནཊི་ེལ་ེ Richard Bentley ལ་སྤྲེིངསེ་པའི་ིའིཕྲིན་ཡོིགི་ནང་ནིའུ་ཊིན་གྱིིསེ་རྩོད་

ལན་འིད་ིལྟོར་བཀོད་ཡོོད། གིལ་སྲོིད་བར་སྣང་ཁམསེ་མཐོའི་དང་ལྡན་པ་ཞིིགི་ཡོིན་

ཞིིང་སྐར་མ་གྲིངསེ་ཚེད་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་ཡོོད་ན་ད་ེལྟོར་ཡོོང་ངེསེ་རེད། ཡོིན་ན་ཡོང་

གིལ་སྲོིད་ད་ེལསེ་ལྡོགི་སྟོ་ེསྐར་མ་གྲིངསེ་མཐོའི་མེད་པ་ཞིིགི་དང་བར་སྣང་མཐོའི་མེད་

པ་ཞིིགི་ཡོིན་ཞིིང་བགིོསེ་ཏོ་ེགིནསེ་ཡོོད་ན་ད་ེལྟོར་འིབྱུང་མ་ིསྲོིད། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་

སྐར་མ་ད་ེརྣམསེ་ལྷུང་སེའི་ིགིཞི་ིགིཅིགི་མདེ་པསེ་སེ།ོ །

རྩདོ་པ་འིད་ིན་ིམཐོའི་མདེ་ཀྱི་ིསྐརོ་བརྗོདོ་པ་ན་འིཕྲད་ངསེེ་པའི་ིདཀའི་ངལ་གྱི་ིདཔ་ེ

མཚེོན་ཞིིགི་ཡོིན། མཐོའི་མེད་པའིི་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱིི་ནང་སེ་ཕྱིོགིསེ་ཡོིན་ཚེད་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

དབུསེ་སུ་བཞིགི་ཆོོགི་པ་ཡོིན། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་སེ་ཕྱིོགིསེ་དེའིི་གིཡོསེ་གིཡོོན་ལ་

སྐར་མ་གྲིངསེ་ལསེ་འིདསེ་པ་ཡོོད། དུསེ་ཕྱིིསེ་ཁ་ོནར་ཤེེསེ་རྟེོགིསེ་བྱུང་བའི་ིལངསེ་

ཕྱིོགིསེ་འིཛིན་མཚེམསེ་ནི་འིཇེིགི་རྟེེན་མཐོའི་དང་ལྡན་པའིི་གིནསེ་སྟོངསེ་འིདི་ཡོིན། 

དེའི་ིལུགིསེ་ལ་སྐར་མ་ཚེང་མ་ཕེན་ཚུན་ར་ེརེའི་ིཕྱིོགིསེ་སུ་ལྷུང་བ་ན་དྲི་ིབ་ཞིིགི་འིོང་

ངེསེ་པ་ནི། སེ་ཕྱིོགིསེ་འིདིའི་ིཕྱི་ིརོལ་ན་ཆོ་སྙོམསེ་ཀྱི་ིསྐར་མ་མང་པ་ོཞིིགི་བསྣན་ཚེ་ེ

འིགྱུར་བ་ཇེ་ིལྟོར་འིབྱུང་ངམ། ཞིེསེ་པ་འིད་ིཡོིན། ནིའུ་ཊིན་གྱི་ིལུགིསེ་གིཞིིར་བྱེསེ་ན་

སྐར་མ་འིཕེར་མ་དེ་དགི་གིིསེ་ཐོོགི་མའིི་སྐར་མ་ལ་འིགྱུར་བ་གིང་ཡོང་བཟིོ་མི་སྲོིད་

པསེ་ད་ེདགི་མུ་མཐུད་དུ་མགྱིགོིསེ་པའོི་ིངང་ལྷུང་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚེའོི་ིའིདདོ་པ་བཞིནི་སྐར་

མ་ཇེ་ིཙམ་མང་བ་བསྣན་ཀྱིང་ད་ེདགི་ཚེང་མ་གིཅགིི་སྟོངེ་དུ་གིཅགིི་འིགྱིལེ་རྒྱུ་རདེ། ད་

གིཟིོད་ང་ཚེོསེ་རྒྱུན་དུ་འིཐོེན་ཤུགིསེ་དམ་པ་ོཡོོད་པའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིམཐོའི་

དང་མ་ིལྡན་པ་ཞིིགི་ཏུ་ཡོངོ་མ་ིསྲོདི་པ་ཤེསེེ་རྟེོགིསེ་བྱུང་ཡོདོ།

དུསེ་རབསེ་ཉི་ཤུའིི་ཡོར་སྔོོན་གྱིི་སྤྱིིར་བཏོང་བསེམ་བློོ་གིཏོོང་ཕྱིོགིསེ་ལ་ཕྱིིར་

བལྟོསེ་བྱེསེ་ན་ཡོ་མཚེན་ཅན་ཞིིགི་ཡོིན། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདི་རྒྱ་བསྐྱོེད་པ་དང་

ཚུར་འིཁུམ་པ་གིང་ཡོིན་ལ་སུསེ་ཀྱིང་དཔྱད་པ་བྱེསེ་མེད། ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་ཀྱིིསེ་ངོསེ་

ལེན་བྱེེད་ཚུལ་ན་ིགིཅིགི་བྱེསེ་ན་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིགིདོད་མ་ནསེ་འིགྱུར་བ་མེད་

པའི་ིངང་གིནསེ་པ་དང༌། ཡོང་ན་ད་ལྟོ་ང་ཚེསོེ་ད་ོསྣང་བྱེདེ་པ་བཞིནི་འིཇེིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་

འིད་ིའིདསེ་པའི་ིདུསེ་ཚེོད་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་ནང་གིསེར་དུ་བཟིོསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། ཕྱིོགིསེ་

སྔོ་མ་འིདོད་པ་དགི་ན་ིའིགྱུར་མེད་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ཅན་ཞིིགི་ཁསེ་ལེན་འིདོད་སྐྱོེསེ་པ་

དང༌། ད་ེལྟོར་ཁསེ་བློངསེ་ན་ཁོང་ཚེ་ོརྒོསེ་ནསེ་མཐོར་འིཆོ་ིརུང་སྣོད་ཀྱི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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ཁམསེ་འིད་ིམ་ིའིཇེིགི་པ་དང་འིགྱུར་བ་མེད་པའི་ིངང་གིནསེ་ཀྱི་ིརེད་སྙམ་ནསེ་བློ་ོབགི་

ཕེབ་པ་ཡོངོ་བའི་ིརྐྱེནེ་གྱིསིེ་ཡོནི་སྲོདི།

ནིའུ་ཊིན་གྱིི་འིཐོེན་ཤུགིསེ་ལྟོ་གྲུབ་ཀྱིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདི་རང་སེོར་མི་

གིནསེ་པར་བསྟོན་པ་ཤེེསེ་པ་དགི་གིིསེ་ཀྱིང་ལྟོ་གྲུབ་དེསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིརྒྱ་

བསྐྱོེད་འིགྲི་ོསྲོིད་པར་བསྟོན་པ་བསེམ་བློ་ོཙམ་ལ་ཡོང་འིཁོར་མེད། དེའི་ིཚེབ་ཏུ་ཁོང་

ཚེསོེ་འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ད་ེཐོགི་ཧ་ཅང་རངི་བའི་ིསེ་ན་ཕུད་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིང་ོབརོ་བསྒྱུར་ཐོབསེ་

བྱེསེ་ནསེ་ནིའུ་ཊིན་གྱི་ིལྟོ་གྲུབ་ད་ེབསྒྱུར་བཅོསེ་གིཏོངོ་རྩིསེ་བྱེསེ། འིདསིེ་ཁོང་ཚེའོི་ིརྒྱུ་

སྐར་སྐོར་སྐྱོོད་སྐོར་ལ་ཚེོད་དཔགི་བྱེེད་པ་དེར་གིནོད་སྐྱོོན་ཆོེར་མ་ིཐོེབསེ་ཀྱིང་སྐར་

ཚེོགིསེ་གྲིངསེ་ལསེ་འིདསེ་པ་རྣམསེ་ལྷན་ཅིགི་ཏུ་གིནསེ་སུ་བཅུགི་ཡོོད། ད་ེཡོང་ཐོགི་

ཉ་ེབའི་ིསྐར་མའི་ིབར་གྱི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་དང༌། ཆོེསེ་ཐོགི་རིང་སྐར་མའི་ིབར་གྱི་ིཕུད་

ཤུགིསེ་གིཉིསེ་ཆོ་སྙོམསེ་སུ་གིནསེ་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ལྟོ་ང་ཚེོསེ་དེ་ལྟོ་བུའིི་ཆོ་

སྙོམསེ་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ད་ེམ་ིབརྟེན་པར་གྱུར་པར་འིདོད་ཀྱིིན་ཡོོད། དེའི་ིཚུལ་ཡོང་སེ་

ཕྱིོགིསེ་འིདྲི་མིན་ན་གིནསེ་པའི་ིསྐར་མ་ད་ེདགི་ཇེ་ིཙམ་ཕེན་ཚུན་ཐོགི་ཉ་ེརུ་ཕྱིིན་པ་ན་

ད་ེདགི་བར་གྱི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་ད་ེཆོ་ེརུ་སེོང་བའི་ིསྟོོབསེ་ཀྱིིསེ་ཕུད་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིནུསེ་པ་

བཅོམ་ནསེ་སྐར་མ་ད་ེདགི་མུ་མཐུད་དུ་ལྷུང་རྒྱུ་རེད། ད་ེལསེ་ལྡོགི་སྟོ་ེགིལ་སྲོིད་སྐར་

མ་ད་ེདགི་ཕེན་ཚུན་ཕྲན་བུ་ཐོགི་རིང་དུ་སེོང་བ་ན་ཕུད་ཤུགིསེ་དབང་ཆོ་ེབའི་ིསྟོོབསེ་

ཀྱིསིེ་ད་ེདགི་ཕེན་ཚུན་རྒྱང་ཐོགི་ཇེ་ེརངི་དུ་གིཏོངོ་བར་བྱེདེ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་མཐོའི་མེད་ཅིང་གིཡོོ་མེད་ངང་གིནསེ་པའིི་འིདོད་ཚུལ་ལ་

དགིགི་ལན་རྒྱགི་མཁན་གིཞིན་ཞིིགི་ནི་འིཇེར་མན་ཡུལ་གྱིི་མཚེན་ཉིད་རིགི་པ་བ་ 
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

ཧེན་རིགི་ ཨེོལ་བྷེསེ་ི Heinrich Olbers ཡོིན་ཞིིང༌། ཁོང་གི་ིའིདོད་ཚུལ་ད་ེཕྱི་ིལ་ོ 

༡༨༢༣ ལོར་བྲིསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། དངསོེ་འིབྲེལ་བྱེསེ་ན་ནིའུ་ཊིན་དང་དུསེ་མཉམ་པའི་ི

ཚེན་རིགི་པ་མང་པོསེ་འིདོད་ཚུལ་ད་ེལ་དོགིསེ་སློང་མཛད་ཡོོད། ཨེོལ་བྷེསེ་ིགྱི་ིརྩོམ་

ཡོིགི་ད་ེདགིགི་ལན་གྱི་ིརྩོམ་ཐོོགི་མ་ད་ེམ་ཡོིན་མོད་ད་ེན་ིཡོོངསེ་གྲིགིསེ་ཀྱི་ིརྩོམ་ཡོིགི་

སྙན་གྲིགིསེ་ཆོ་ེཤེསོེ་ཐོགོི་མ་ད་ེཡོནི། དཀའི་ངལ་ན་ིམཐོའི་མདེ་པའི་ིའིཇེིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་

ཀྱི་ིནང་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ིགིཟུགིསེ་མང་ཆོ་ེབ་སྐར་མ་ཞིིགི་གི་ིངོསེ་ལ་སྣ་ེཐུགི་རྒྱུ་

ཡོནི། རྒྱུ་མཚེན་ད་ེལྟོར་ན་མཚེན་མོའི་ིགིནསེ་སྐབསེ་སུ་ཡོང་ནམ་མཁའི་ིཁྱེནོ་ཀུན་ལ་

ཉ་ིམའི་ིའིོད་ཀྱིིསེ་ཁྱེབ་པ་བཞིིན་གིསེལ་པ་ོའིབྱུང་དགིོསེ་པའི་ིཚེོད་དཔགི་བྱེེད་པ་རེད། 

དེ་ལ་ཨེོལ་བྷེསེི་གྱིི་དགིགི་ལན་རྒྱགི་ཚུལ་ནི་ཐོགི་རིང་གིི་སྐར་མའིི་འིོད་ནི་བར་དུ་

གིཟུགིསེ་ཅན་གིཞིན་ཆོོད་པསེ་འིཐོེན་རྔུབ་བྱེེད་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་མ་ིགིསེལ་བར་འིགྲི་ོབ་

ཡོིན། གིལ་སྲོིད་ད་ེམ་ིགིསེལ་བར་གྱུར་པ་ན་བར་དུ་ཆོོད་པའི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་ད་ེསྐར་

མ་ལྟོ་བུའི་ིའིོད་གིསེལ་བར་མ་གྱུར་བར་དུ་ཚེ་དྲིོད་འིཕེེལ་བར་འིགྱུར། མཚེན་མོའི་ི

ནམ་མཁའི་ད་ེཉནི་མའོི་ིའིདོ་བཞིནི་གིསེལ་བར་གྱུར་པའི་ིམཐོའི་སྡེམོ་ད་ེལསེ་ཡོལོ་བའི་ི

ཐོབསེ་ལམ་ཉགི་ཅགིི་ན།ི སྐར་མ་རྣམསེ་དུསེ་གིཏོན་དུ་འིདོ་འིཕྲ་ོབ་མ་ཡོནི་པར་འིདསེ་

པའི་ིདུསེ་ངསེེ་ཅན་ཞིགིི་ནསེ་འིགི་ོབཙུགིསེ་པའི་ིཚེདོ་དཔགི་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེའིདྲི་ཡོནི་

ན་གིཅིགི་བྱེསེ་ན་འིཐོེན་རྔུབ་བྱེེད་བཞིིན་པའི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་དེར་ད་དུང་ཡོང་ཚེ་དྲིོད་

མེད་པ་དང༌། ཡོང་ན་ཆོེསེ་ཐོགི་རིང་བའི་ིསྐར་མའི་ིའིོད་ད་ེང་ཚེོར་ད་དུང་ཡོང་འིབྱེོར་

མེད་པ་ཡོིན། དེསེ་ང་ཚེོར་དྲི་ིབ་ཞིིགི་རང་བཞིིན་གྱིིསེ་སླེབསེ་པ་ན་ིཐོོགི་མར་རྒྱུ་རྐྱེེན་

གིང་གིིསེ་སྐར་མ་འིབྱུང་བ་ཡོནི་ནམ་ཞིེསེ་པ་ད་ེརདེ།



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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 ཆོསེ་ལུགསེ་ཀྱིི་ཐེེ་བྱུསེ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཐོོགི་མར་འིགིོ་བཙུགིསེ་པའིི་སྐོར་དུསེ་ཡུན་རིང་པོའི་ིསྔོོན་

ནསེ་བགྲི་ོགླེེང་བྱེསེ་ཡོོད། གིནའི་རབསེ་ཀྱི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཆོགིསེ་ཚུལ་རིགི་པ་བ་མང་པ་ོ

དང༌། རྗོེའུ་དང༌། ཡོ་ེཤུ། ཁ་ཆོ་ེཆོོསེ་བརྒྱུད་བཅསེ་ལ་གིཞིིར་བཞིགི་ན་འིདསེ་པའི་ི

དུསེ་ཡུན་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་ལ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིའིགི་ོབཙུགིསེ་པ་ཡོིན་ཟིེར། ད་ེལ་

རྩོད་པ་ཞིིགི་འིབྱུང་ངེསེ་པ་ནི་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་གིནསེ་པའིི་སྐོར་ལ་འིགྲིེལ་བཤེད་

རྒྱགི་པའིི་ཆོེད་དེའིི་ཐོོགི་མའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་ནི་ངེསེ་པར་དགིོསེ་པ་ཡོིན། ཁྱེེད་རང་གིིསེ་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱིི་ནང་བྱུང་བའིི་དོན་རྐྱེེན་དགི་སྔོ་མའིི་རྒྱུ་རྐྱེེན་འིགིའི་ཞིིགི་ལསེ་

བྱུང་བ་ཡོིན་པར་རྟེགི་ཏུ་འིགྲིེལ་བཤེད་རྒྱགི་བཞིིན་ཡོོད། ཡོིན་ན་ཡོང་གིལ་སྲོིད་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ལ་ཐོོགི་མ་ཡོོད་ན་ད་གིཟིོད་དེ་གིནསེ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིི་སྐོར་འིགྲིེལ་

བཤེད་བྱེ་ཐུབ། སེནེཊི་ི ཨེ་ོགྷེསེ་ིཊིན་ St Augustine གྱིིསེ་ཁོང་གི་ིདཔ་ེདབེ་དཀནོ་

མཆོགོི་གི་ིརྒྱལ་སེ་ཞིེསེ་པའི་ིནང་རྩདོ་པ་གིཞིན་ཞིིགི་བཀདོ་ཡོདོ། ཁངོ་གིསིེ་མའིི་ིསྲོདི་

པའིི་དཔལ་ཡོོན་གིོང་འིཕེེལ་དུ་ཕྱིིན་པའིི་བྱེ་བ་སུསེ་བརྩམསེ་པ་དང༌། དེའིི་ཐོབསེ་

ལམ་སུསེ་བསྐྲུན་པ་ང་ཚེོསེ་ཤེེསེ་བཞིིན་ཡོོད་ཅེསེ་ཟིེར། མ་ིདང་ད་ེབཞིིན་དུ་འིཇེིགི་

རྟེེན་ཁམསེ་དགི་དུསེ་ཡུན་རིང་པ་ོད་ེཙམ་སྔོོན་ནསེ་བྱུང་མེད། ཡོ་ེཤུའི་ིཐོོགི་མའི་ིབྱུང་

རབསེ་ཀྱི་ིབསྟོན་བཅསོེ་གིཞིརི་བཞིགི་ན་འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཐོགོི་མར་བཟིསོེ་བའི་ིདུསེ་

ན་ིཡོ་ེཤུ་མ་ཤེ་ིཀ་མ་བྱེོན་པའི་ིལ་ོལྔ་སྟོོང་གིོང་ནསེ་ཡོིན་པར་ཨེ་ོགྷེསེ་ིཊིན་གྱིིསེ་ངོསེ་

ལེན་བྱེསེ། དེ་ནི་ངོ་མཚེར་སྐྱོེསེ་འིོསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན་ཏོེ། ཁོང་གིིསེ་བཤེད་པ་དེ་ནི་

འིཁྱེགིསེ་པའི་ིདུསེ་རབསེ་ཐོ་མའི་ིརྫོགིསེ་མཚེམསེ་ཏོ་ེཡོ་ེཤུ་མ་ཤེ་ིཀ་མ་བྱེོན་པའི་ིསྔོོན་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

ལོ་ཆོིགི་ཁྲི་སྐོར་དང་ཧ་ཅང་ཐོགི་མི་རིང་བ་ཞིིགི་ཡོིན། གིནའི་བོའི་ིདངོསེ་ཤུལ་ལ་

དཔྱད་པའི་ིཚེན་རིགི་པ་ཚེོསེ་དུསེ་དེར་མིའི་ིསྲོིད་པའི་ིདཔལ་ཡོོན་འིགི་ོབརྩམསེ་པར་

བཤེད།

ཕྱིོགིསེ་གིཞིན་ཞིིགི་ནསེ་བརྗོོད་ན་ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་དང༌། གྷེ་ིརིགི་གི་ིམཚེན་ཉིད་

རིགི་པ་བ་མང་ཆོ་ེབསེ་དཀོན མཆོོགི་གིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་བཀོད་པའི་ིརྣམ་གིཞིགི་ད་ེལ་

དགིའི་མོསེ་མ་ིབྱེེད་པ་ཡོིན། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་དེའི་ིནང་དཀོན་མཆོོགི་གི་ིལྟོ་གྲུབ་མང་

པ་ོམཉམ་བསྲོ་ེབྱེསེ་ཡོོད། དེསེ་ན་ཁོང་ཚེོསེ་མ་ིརིགིསེ་དང་དེའི་ིསྣོད་ཀྱི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་དགི་སྔོར་ནསེ་གིནསེ་པ་དང་གིཏོན་དུ་གིནསེ་རྒྱུ་ཡོིན་པར་ཡོིད་ཆོེསེ་བྱེསེ། 

སྔོ་རབསེ་པ་དགི་གིིསེ་གིོང་གི་ིའིཕེེལ་རིམ་གྱི་ིསྐོར་ལ་བསེམ་གིཞིིགི་བྱེསེ་ནསེ་རྩོད་

གླེེང་བྱེསེ་མྱོོང༌། ཁོང་ཚེོསེ་ཆུ་གླེོགི་གིི་དུསེ་རབསེ་སེམ་རང་བཞིིན་གྱིི་འིབྱུང་བ་

འིཁྲུགིསེ་པའི་ིརྐྱེེན་ལསེ་སྲོིད་པའི་ིདཔལ་ཡོོན་འིགི་ོབཙུགིསེ་ནསེ་མིའི་ིརིགིསེ་རྒྱུད་མུ་

མཐུད་དར་བ་རདེ་ཅེསེ་ལན་བཏོབ།

འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ལ་ཐོགོི་མའི་ིདུསེ་དང་ཕྱིགོིསེ་ཀྱི་ིམཐོའི་ཡོདོ་མདེ་ཀྱི་ིདྲི་ིབ་སྐརོ་

ལ་དུསེ་ཕྱིིསེ་ཀྱི་ིམཚེན་ཉིད་རིགི་པ་བ་ ཨེིམ་མ་ནུལ་ ཀནཊི་ི Immanuel Kant 

གྱིསིེ་ཁོང་གི་ིདཔ་ེདབེ་རྒྱུ་མཚེན་ཡོང་དགི་ལ་དཔྱད་པ་ Critique of Pure Reason 

ཞིེསེ་པའི་ིནང་དཔྱད་པ་ཞིིབ་ཕྲར་བྱེསེ་ཡོོད། ཕྱི་ིལ་ོ ༡༧༨༡ ནང་པར་སྐྲུན་བྱེསེ་པའི་ི

དབེ་འིད་ིན་ིརྟེགོིསེ་དཀའི་བ་ཞིགིི་དང༌། དྲིན་རྟེནེ་དུ་ངསོེ་བཟུང་ཆོགོི་པ་ཞིགིི་ཡོནི། ཁངོ་

གིིསེ་དཔྱད་པ་འིད་ིདགི་རྒྱུ་མཚེན་ཡོང་དགི་གི་ིདོགིསེ་པ་ཡོིན་ཞིེསེ་བརྗོོད་ཐུབ་པའི་ི

རྒྱུ་མཚེན་ནི། ཁོའི་ིབསེམ་པར་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ལ་ཐོོགི་མར་ཡོོད་པའིི་མཐུན་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།

29  

ཕྱིགོིསེ་ཀྱི་ིལྟོ་བ་དང༌། ད་ེདུསེ་གིཏོན་དུ་གིནསེ་པར་འིདདོ་པའི་ིམ་ིམཐུན་ཕྱིོགིསེ་ཀྱི་ིལྟོ་

བ་གིཉིསེ་ཀ་ལ་དོགིསེ་པ་ཆོ་སྙོམསེ་སུ་ཡོོད། ཁོང་གིིསེ་སྔོ་མའི་ིཕྱིོགིསེ་ལ་རྩོད་ཚུལ་

ན།ི གིལ་སྲོིད་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ལ་ཐོོགི་མ་མེད་ན་དོན་རྐྱེེན་གིང་བྱུང་བའི་ིསྔོ་རོལ་དུ་

དུསེ་ཐུགི་མེད་དུ་ཡོོད་དགིོསེ་པསེ་ད་ེན་ིཁུངསེ་ལུང་མེད་པའི་ིགིཏོམ་ཞིིགི་ཡོིན། ཕྱི་ི

མའི་ིཕྱིོགིསེ་ལ་རྩོད་ཚུལ་ནི། གིལ་སྲོིད་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ལ་ཐོོགི་མ་ཡོོད་ན་དེའི་ིསྔོ་

རོལ་གྱི་ིདུསེ་མཐོའི་མེད་དུ་ཡོོད་དགིོསེ་པསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིདུསེ་བྱེ་ེབྲགི་པ་

ཞིིགི་ཏུ་འིགི་ོའིཛུགིསེ་བྱེསེ་པའི་ིརྒྱུ་མཚེན་གིང་ཡོིན། དངོསེ་འིབྲེལ་བྱེསེ་ན་ཕྱིོགིསེ་

གིཉིསེ་ཀ་ལ་དོགིསེ་པ་འིགིོད་ཚུལ་ན་ིགིཅིགི་མཚུངསེ་ཡོིན། དོགིསེ་པ་ད་ེགིཉིསེ་ན་ི

འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིདུསེ་རྟེགི་ཏུ་གིནསེ་ཡོདོ་མནི་ལ་མ་ལྟོསོེ་པར་དུསེ་ན་ིསྔོར་ནསེ་

གིནསེ་མུསེ་ཡོིན་པའི་ིཚེོད་དཔགི་ལ་གིཞི་ིབཅོལ་བ་ཞིིགི་ཡོིན། ང་ཚེོསེ་འིོགི་ཏུ་ཤེེསེ་

ནུསེ་པ་བཞིནི་འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིའིགི་ོམ་བཙུགིསེ་པའི་ིསྔོ་རལོ་དུ་དུསེ་ཀྱི་ིསྐརོ་ལ་

དཔྱད་པ་ན་ིདནོ་མདེ་ཅགིི་ཡོནི། འིད་ིན་ིཨེ་ོགྷེསེ་ིཊིན་གྱིསིེ་ཐོགོི་མར་ཐོརེ་འིདནོ་བྱེསེ་པ་

ཞིགིི་ཡོནི། ཨེ་ོགྷེསེ་ིཊིན་ལ་ དཀནོ་མཆོོགི་གིསིེ་འིཇེིགི་རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིམ་བཟིསོེ་པའི་ི

སྔོ་རལོ་དུ་གིང་བྱེསེ་ཡོདོ་དམ་ཞིསེེ་དྲིསིེ་པ་ན། ཁངོ་གིསིེ་ཐོད་ཀར་ལན་མ་བཏོབ་པར། 

དྲི་ིབ་འིགིོད་མཁན་གིང་ཟིགི་ད་ེདགི་གི་ིཆོེད་དུ་དམྱོལ་བ་བཟི་ོརྒྱུར་གྲི་སྒྲིིགི་བྱེེད་བཞིིན་

ཡོོད་ཅེསེ་ཟིེར། དེའི་ིཚེབ་ཏུ་ཁོང་གིིསེ་དུསེ་ཞིེསེ་པ་ན་ིདཀོན་མཆོོགི་གིིསེ་བཀོད་པའི་ི

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་ཤེིགི་ཡོིན་པསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིའིགི་ོམ་ཚུགིསེ་

པའི་ིསྔོ་རལོ་དུ་དུསེ་ཞིསེེ་པའི་ིརྣམ་བཞིགི་མདེ་ཅེསེ་ཟིརེ།
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

 ཧབ་སྦལ་གྱིི་གསེ་འིཐོེར་ཆེན་པོའིི་རྣམ་གཞག

མ་ིམང་ཆོ་ེབསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིགིཡོ་ོབ་མེད་ཅིང་བརྟེན་པའི་ིགིཞི་ིགིཅིགི་

ཏུ་ཁསེ་ལེན་པའི་ིདུསེ་འིདིར་ད་ེལ་ཐོོགི་མ་ཡོོད་དམ་མེད་ཅེསེ་པའི་ིདྲི་ིབ་ན་ིམིའི་ིདབང་

པའོི་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ལསེ་འིདསེ་པའིམ། ཆོོསེ་ལུགིསེ་ཀྱི་ིགིནད་དནོ་ཞིིགི་ཏུ་མཐོངོ༌། འིཇེགིི་

རྟེནེ་ཁམསེ་འིད་ིསྔོར་ནསེ་དུསེ་གིཏོན་དུ་གིནསེ་པའི་ིལྟོ་གྲུབ་ལ་དཔྱད་པ་བྱེསེ་ན་ཚེསོེ་

དཔགི་བྱེེད་ནུསེ་པ་བཞིིན་དུ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིདུསེ་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་ཏུ་གིཡོ་ོབའི་ི

འིགི་ོཚུགིསེ་པའི་ིསྐརོ་ལ་ཡོང་ཚེདོ་དཔགི་བྱེདེ་ནུསེ། ཡོནི་ན་ཡོང་ ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༢༩ ནང་

ཨེཌེ་ཝིནི་ ཧབ་སྦལ་ Edwin Hubble གྱིསིེ་ལ་ོརྒྱུསེ་ནང་བྱུང་མ་མྱོངོ་བའི་ིདཔྱད་པ་

འིད་ིལྟོར་བྱེསེ་ཡོོད། ཁྱེེད་རང་གིིསེ་བར་སྣང་ཁམསེ་སུ་ཕྱིོགིསེ་གིང་དུ་བལྟོསེ་ནའིང་

བར་ཐོགི་རིང་བའིི་སྐར་མའིི་ཁྱུ་ཚེོགིསེ་སེམ་དགུ་ཚེིགིསེ་དགི་ང་ཚེ་ོནསེ་མྱུར་པོའི་ི

ངང་ཕྱིོགིསེ་གིཞིན་དུ་སྐྱོོད་བཞིིན་ཡོོད། མིང་ཚེགིི་གིཞིན་ཞིིགི་གི་ིཐོོགི་བརྗོོད་ན་འིཇེིགི་

རྟེེན་ཁམསེ་འིདི་རྒྱ་བསྐྱོེད་དུ་འིགྲིོ་བཞིིན་ཡོོད། དེ་ཡོང་གིནའི་སྔོ་མོའི་ིདུསེ་སུ་

གིཟུགིསེ་ཅན་གྱི་ིདངོསེ་པ་ོད་ེདགི་ཐོགི་ཉ་ེབོའི་ིངང་མཉམ་དུ་གིནསེ་པ་དང༌། དངོསེ་

འིབྲེལ་བྱེསེ་ན་ལ་ོརབསེ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་བཅུའིམ་ལ་ོརབསེ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་ཉ་ིཤུ་སྐོར་

གྱི་ིཡོར་སྔོོན་ལ་གིཟུགིསེ་ཅན་གྱི་ིདངོསེ་པ་ོད་ེདགི་ཚེང་མ་གིཞི་ིགིཅིགི་ཏུ་གིནསེ་པའི་ི

དུསེ་སུ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིམཐུགི་ཚེད་ཀྱི་ིམཐོའི་འིཇེལ་དུ་མེད་པ་ཞིིགི་ཡོིན། ད་ེལྟོ་

བུའི་ིགིསེར་རྙིེད་ཀྱིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཐོོགི་མ་ཡོོད་མེད་ཀྱི་ིདྲི་ིབ་འིད་ིཚེན་རིགི་གི་ི

ཁརོ་ཡུགི་ནང་འིདྲིནེ་པ་ཡོནི།

ཧབ་སྦལ་གྱིིསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་དེསེ་སྔོར་གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པོའི་ིདུསེ་ཏོ་ེའིཇེིགི་རྟེེན་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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ཁམསེ་ཆོེསེ་ཤེིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང་མཐུགི་ཚེད་ཆོེ་བའིི་དུསེ་ཤེིགི་བྱུང་བར་བསྟོན། 

གིནསེ་སྟོངསེ་ད་ེལྟོ་བུ་གིཞིིར་བྱེསེ་ན་ཚེན་རིགི་གི་ིསྒྲིིགིསེ་ཁྲིམསེ་དང་ད་ེལསེ་འིབྱུང་

འིགྱུར་ལ་ཚེོད་དཔགི་བྱེེད་པའི་ིནུསེ་པ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་འིཇེིགི་འིགྲི་ོབ་ཡོིན། གིལ་སྲོིད་

དུསེ་དེའི་ིསྔོ་རོལ་ཏུ་དོན་རྐྱེེན་ཞིིགི་བྱུང་ཡོོད་ཚེ་ེདེསེ་ད་ལྟོའི་ིདུསེ་སུ་གིང་བྱུང་བ་ལ་

ཕེན་གིནོད་ཐོེབསེ་མ་ིཐུབ་པསེ་སྔོ་རོལ་གྱི་ིདོན་རྐྱེེན་ད་ེསྣང་མེད་དུ་བཞིགི་ན་འིགྲིིགི 

གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པོའི་ིདུསེ་རབསེ་ཀྱི་ིཡོར་སྔོོན་སྐོར་ལ་ང་ཚེོསེ་ལསེ་སླ་བོར་འིགྲིེལ་མ་ི

ཐུབ་པསེ་དུསེ་རབསེ་དེ་ནསེ་ང་ཚེོསེ་དུསེ་ཞིེསེ་པ་དེ་འིགིོ་བཙུགིསེ་པ་རེད་བརྗོོད་

ཆོགོི ནན་ཏོན་བྱེསེ་ནསེ་བརྗོདོ་རྒྱུར་དུསེ་འིགི་ོབཙུགིསེ་པའི་ིསྐརོ་འིད་ིགིངོ་དུ་དུསེ་ཀྱི་ི

སྐོར་བཤེད་པ་དང་ཁྱེད་པར་ཡོོད། འིགྱུར་མེད་ཀྱི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདིའི་ིནང་དུསེ་

ཀྱིི་ཐོོགི་མ་ཞིེསེ་པ་ནི་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདི་ལསེ་ཕྱིི་རོལ་ན་གིནསེ་པ་ཞིིགི་གིིསེ་

བཙན་དབང་ཐོོགི་བཟིོསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན་དགིོསེ་པསེ་ཐོོགི་མ་ད་ེལ་གིཟུགིསེ་ཅན་ཞིིགི་

ཡོིན་དགིོསེ་པ་གིང་ཡོང་མེད། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་འིདསེ་པའི་ིདུསེ་ཤེིགི་གི་ིནང་དཀོན་མཆོོགི་

གིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིབཟིོསེ་པའི་ིཚེོད་དཔགི་བྱེེད་ཆོོགི ཕྱིོགིསེ་གིཞིན་ཞིིགི་

ནསེ་གིལ་སྲོིད་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིརྒྱ་བསྐྱོེད་དུ་འིགྲི་ོབཞིིན་ཡོོད་ན་ད་ེལ་ཐོོགི་མ་

ཡོོད་པའི་ིཕྱིིའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ཞིིགི་ཡོོད་སྲོིད། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ད་དུང་ཡོང་གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པ་ོ

བྱུང་མ་ཐོགི་ཏུ་དཀོན་མཆོོགི་གིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིབཟིོསེ་པའིམ། དེའི་ིརྗོེསེ་ཀྱི་ི

གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པོ་དང་འིདྲི་བའིི་གིནསེ་སྐབསེ་ཤེིགི་ལ་བཟིོསེ་པ་རེད་ཅེསེ་ཚེོད་

དཔགི་བྱེེད་ཆོོགི ཡོིན་ན་ཡོང་གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པ་ོམ་བྱུང་བའི་ིསྔོ་རོལ་དུ་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་འིད་ིགྲུབ་པའི་ིཚེོད་དཔགི་བྱེེད་ན་དོན་མེད་ཅིགི་ཡོིན། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ི
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

རྒྱ་བསྐྱོེད་དུ་འིགྲི་ོའིཞིིན་པ་རེད་ཟིེར་བ་འིདིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་བཟི་ོབ་པ་ོཡོོད་པ་བཀགི་པ་

མ་ཡོནི་ཀྱིང་དསེེ་འིཇེགིི་རྟེནེ་འིད་ིགི་དུསེ་གྲུབ་པའི་ིམཚེམསེ་ཤེགིི་ཡོདོ་པ་བསྟོན།

 ཚན་རིག་གི་གྲུབ་དོན་སོྐོར་ལ་དཔྱད་པ། Theory

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིགིནསེ་ལུགིསེ་དང་ད་ེལ་ཐོོགི་མ་དང་མཐོའི་མ་ཡོོད་མེད་

སྐོར་ལ་བགྲི་ོགླེེང་བྱེེད་པ་ལ་ཐོོགི་མར་ཚེན་རིགི་གི་ིགྲུབ་དོན་ Theory ཞིེསེ་པ་གིང་

ཡོནི་གིསེལ་པ་ོཤེསེེ་དགིོསེ། ཁ་ོབོསེ་དའེི་ིགི་ོདནོ་གི་ོབད་ེབའོི་ིངང་བྲ་ིན་འིད་ིལྟོར། གྲུབ་

དོན་ཞིེསེ་པ་ནི། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་མཚེོན་པའི་ིམ་དཔ་ེཞིིགི་གིམ་དེའི་ིཆོ་ཤེསེ་ཚེད་

ཅན་ཞིིགི་དང༌། ང་ཚེསོེ་ཉམསེ་ཞིབི་བྱེ་ཡུལ་ད་ེལ་མ་དཔ་ེནང་གི་ིགྲིངསེ་ཚེད་སྟོནོ་པའི་ི

ལམ་ལུགིསེ་ཤེིགི་ལ་ཟིེར། དེའི་ིདོན་གིང་ཡོིན་རུང་ང་ཚེོའི་ིབློ་ོཡུལ་ནང་ཁ་ོནར་འིཆོར་

ཐུབ་པ་ཙམ་ལསེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གིང་ཡོང་མེད། གིལ་སྲོིད་གྲུབ་དོན་ད་ེལ་ཁྱེད་

ཆོོསེ་གིཉིསེ་ཚེང་ན་ད་ེཡོང་དགི་པ་ཡོིན། དང་པ་ོནི། མ་དཔ་ེཁྱེད་ཆོོསེ་ཁ་ཤེསེ་དང་

ལྡན་པ་ཞིིགི་མཚེན་གིཞིིར་བྱེསེ་ན་གིང་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་ཡུལ་གྱི་ིདོན་ད་ེའིཁྲུལ་མེད་དུ་

སྟོནོ་ནུསེ་པ་དང༌། གིཉསིེ་པ་ན།ི འིབྱུང་འིགྱུར་གྱི་ིའིབྲསེ་བུ་ད་ེགིང་འིདྲི་འིབྱུང་མནི་གྱི་ི

ཚེདོ་དཔགི་བྱེདེ་ཐུབ་པ་འིད་ིཡོནི། དཔརེ་ན། ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་གྱི་ིགྲུབ་དནོ་ཏོ།ེ འིདུསེ་

བྱེསེ་ཐོམསེ་ཅད་སེ་ཆུ་མ་ེརླུང་གི་ིའིབྱུང་བ་བཞི་ིལསེ་གྲུབ་པ་ཡོིན་ཞིེསེ་པ་ན་ིསྟོབསེ་

བད་ེབོའི་ིབཤེད་པ་ཞིིགི་ཡོིན་ཀྱིང་དེསེ་དམིགིསེ་བསེལ་འིབྱུང་འིགྱུར་གྱི་ིཚེོད་དཔགི་

ངསེེ་ཅན་གིང་ཡོང་སྟོནོ་གྱིནི་མདེ། ཕྱིགོིསེ་གིཞིན་ཞིགིི་ནསེ་ནའིུ་ཊིན་གྱི་ིའིཐོནེ་ཤུགིསེ་

གྲུབ་དོན་ན་ིལསེ་སླ་བའི་ིམ་དཔ་ེཞིིགི་ལ་གིཞི་ིབཅོལ་ཡོོད། དེའི་ིནང་གིཟུགིསེ་ཅན་ད་ེ



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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དགི་ཕེན་ཚུན་ཚུར་མདུད་པ་ནི་ནུསེ་ཤུགིསེ་དབང་གིིསེ་ཡོིན་ཞིིང་ཤུགིསེ་དེ་ནི་

གིཟུགིསེ་ཅན་ད་ེདགི་གི་ིགིདོསེ་ཚེད་དང༌། ད་ེདགི་བར་གྱི་ིརྒྱང་ཚེད་ཉིསེ་བརྩེགིསེ་

བྱེསེ་པ་དང་ལྡོགི་ཕྱིོགིསེ་ནསེ་འིབྲེལ་མཚུངསེ་སུ་ཡོོད། ད་ེལྟོ་ནའིང་དེསེ་ཉ་ིཟླ་དང་རྒྱུ་

སྐར་སྐརོ་ཕྱིགོིསེ་ལ་ཧ་ཅང་གི་ིཞིབི་ཚེགིསེ་པའོི་ིཚེདོ་དཔགི་བྱེ་ཐུབ།

ཕྱི་ིརོལ་ཡུལ་དང་འིབྲེལ་བའི་ིགྲུབ་དོན་གིང་ཡོིན་རུང་དུསེ་རྟེགི་ཏུ་འིཕྲལ་སེེལ་

དང་ཚེོད་དཔགི་གིཞིིར་བྱེསེ་པ་ཁ་ོན་ཡོིན་གྱི་ིཁྱེེད་ཀྱིིསེ་དུསེ་ནམ་ཡོང་ད་ེམཐོར་ཕྱིིན་

པར་ཁུངསེ་སྐྱོེལ་མ་ིཐུབ། བརྟེགི་དཔྱད་ཀྱི་ིགྲུབ་འིབྲསེ་ཇེ་ིཙམ་མང་བ་ཁྱེེད་ཀྱི་ིགྲུབ་

དོན་འིགིའི་ཞིིགི་དང་མཐུན་པར་སྣང་ནའིང༌། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་དུསེ་ནམ་ཡོང་རྗོེསེ་ཀྱི་ིགྲུབུ་

འིབྲསེ་ནི་གྲུབ་དོན་དང་འིགིལ་ཟླར་འིགྱུར་གིིན་མ་རེད་ཅེསེ་གིདེང་ཚེོད་འིཇེོགི་མི་

ཐུབ། ཕྱིོགིསེ་གིཞིན་ཞིིགི་ནསེ་བརྗོོད་ན་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་ཅིགི་བྱེསེ་པ་བརྒྱུད་

གྲུབ་དོན་གྱིི་ཚེོད་དཔགི་དེ་དང་མི་མཐུན་པར་མཐོོང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་གྲུབ་དོན་དེ་

ཁུངསེ་དགི་མནི་པ་ར་སྤྲེདོ་བྱེེད་ཐུབ། ཚེན་རིགི་གི་ིལྟོ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཀལ་ི པ་ོཔར་ Karl 

Popper གྱིིསེ་ནན་བཤེད་བྱེདེ་པ་བཞིནི་གྲུབ་དནོ་ལེགིསེ་པའོི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་ན།ི ཚེདོ་

དཔགི་གི་ིགིཞི་ིགིང་ཞིིགི་ལ་མུ་མཐུད་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེསེ་པ་ན་ཚེོད་དཔགི་ད་ེདགི་རྫུན་

པ་དང་ཁུངསེ་བརྟེན་མིན་པར་སྒྲུབ་ནུསེ་པ་ཞིིགི་དགིོསེ། བརྟེགི་དཔྱད་གིསེར་པ་ར་ེ

བྱེསེ་པ་ལསེ་ཚེོད་དཔགི་ད་ེདང་མཐུན་པར་བྱུང་བ་ན་གྲུབ་དོན་ད་ེགིསེོན་པོར་གིནསེ་

པ་དང་ང་ཚེསོེ་གྲུབ་དོན་དེར་ཡོིད་ཆོེསེ་ཆོ་ེརུ་འིགྲི་ོབཞིིན་ཡོོད། གིལ་སྲོིད་ཉམསེ་ཞིིབ་

གིསེར་པ་བརྒྱུད་དེ་དང་མི་མཐུན་པར་མཐོོང་བ་ན་ང་ཚེོསེ་གྲུབ་དོན་དེ་དོར་བའིམ་

བསྒྱུར་བཅོསེ་གིཏོོང་བ་གིང་རུང་ཞིིགི་བྱེེད་དགིོསེ། གིནསེ་སྟོངསེ་ད་ེལྟོ་བུ་མ་མཐོའི་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

ཡོང་ཡོོང་དགིོསེ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེེད་པོའི་ིལགི་རྩལ་ལ་

དུསེ་རྟེགི་ཏུ་བརྟེགི་དཔྱད་བྱེདེ་ཆོོགི 

 ནིའུ་ཊོན་དང༌། ཨཡེིནིིྶི་ཊོན་གཉིིསེ་ཀྱིི་གྲུབ་དོན་ཁྱད་པར།

བརྟེགི་དཔྱད་ཀྱིི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་གྲུབ་དོན་གིསེར་པ་ཞིིགི་བསྐྲུན་པ་ནི་དོན་

དངོསེ་ཐོོགི་སྔོར་གྱི་ིགྲུབ་དོན་ད་ེལསེ་གྱིེསེ་པ་ཤེ་སྟོགི་ཡོིན། དཔེར་ན། གིཟིའི་ལྷགི་པ་

ལ་ཞིབི་ཚེགིསེ་པསོེ་ཉམསེ་ཞིབི་བྱེསེ་པ་ན་དའེི་ིའིགུལ་བསྐྱོདོ་དང་ ནའིུ་ཊིན་གྱི་ིའིཐོནེ་

ཤུགིསེ་གྲུབ་དོན་ཀྱིིསེ་ཚེོད་དཔགི་བྱེསེ་པ་གིཉིསེ་བར་ཁྱེད་པར་ཕྲན་བུ་མངོན་ཐུབ། 

ཨེཡོེནྶེ་ིཊིན་གྱི་ིརྟེེན་འིབྲེལ་ལྟོ་གྲུབ་ཀྱིིསེ་འིགུལ་སྐྱོོད་སྐོར་ཚེོད་དཔགི་བྱེསེ་པ་ད་ེནིའུ་

ཊིན་གྱི་ིལྟོ་གྲུབ་ལསེ་ཁྱེད་པར་ཕྲན་བུ་ཡོོད། ཨེཡོེནྶེ་ིཊིན་གྱི་ིཚེོད་དཔགི་བྱེསེ་པ་ད་ེ

མིགི་གིིསེ་གིང་མཐོོང་བ་དང་མཐུན་ཤེསེ་ཆོ་ེབ་དང༌། ཡོང་ནིའུ་ཊིན་གྱི་ིཚེོད་དཔགི་

གིིསེ་དེ་ལྟོར་བྱེེད་མི་ཐུབ་པ་གིཉིསེ་ཀྱིི་ཁྱེད་པར་ལསེ་གྲུབ་དོན་གིསེར་པ་དེ་དོན་

དངསོེ་ཐོགོི་ར་འིཕྲདོ་ཕེརེ་ཆོ་ེབ་ཡོནི་པར་བསྟོན། འིནོ་ཀྱིང་ང་ཚེསོེ་ད་དུང་ནའིུ་ཊིན་གྱི་ི

ལྟོ་གྲུབ་ད་ེབརྟེགི་དཔྱད་ཀྱི་ིདགིོསེ་མཁ་ོཚེང་མའི་ིནང་བེད་སྤྱིོད་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། གིང་

ཡོིན་ཟིེར་ན་ང་ཚེོསེ་ནམ་རྒྱུན་གིདོང་ལེན་བྱེེད་སེའི་ིབརྗོོད་གིཞི་ིནང་ཁོང་གི་ིལྟོ་གྲུབ་

ཀྱིིསེ་ཚེོད་དཔགི་བྱེསེ་པ་ད་ེདང་སྤྱིིར་བཏོང་འིབྲེལ་བ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིདབར་ཁྱེད་པར་ཕྲན་

བུ་ལསེ་མཐོོང་མ་ིཐུབ། གིཞིན་ཡོང་ཨེཡོེནྶེ་ིཊིན་གྱི་ིལྟོ་གྲུབ་ལསེ་ནིའུ་ཊིན་གྱི་ིད་ེལགི་

ལནེ་བསྟོར་སླ་བ་ཡོོད་པསེ་ཁ་ེཕེན་ཆོ་ེབ་ཡོདོ།

ཚེན་རིགི་གིི་དམིགིསེ་ཡུལ་གིཙོ་བོ་ནི་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་ལ་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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འིགྲིལེ་བཤེད་བྱེདེ་ཐུབ་པའི་ིསྤྱི་ིཁྱེབ་གྲུབ་དནོ་གིཅིགི་བསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེརདེ། འིནོ་ཀྱིང་དནོ་

དངོསེ་ཐོོགི་ཚེན་རིགི་པ་མང་ཆོེ་བསེ་དཀའི་ཚེེགིསེ་ཅན་གྱིི་དམིགིསེ་ཡུལ་དེ་ཆོ་

གིཉིསེ་སུ་བགིོསེ་ནསེ་ཐོབསེ་ལམ་སྟོེན་བཞིིན་ཡོོད། ད་ེཡོང་དང་པ་ོནི། འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་འིདི་དུསེ་ནསེ་དུསེ་སུ་འིགྱུར་བ་ཇེི་ལྟོར་ཐོེབསེ་པའིི་སྐོར་ལ་ཁྲིམསེ་ལུགིསེ་

ཤེིགི་བཟི་ོརྒྱུ་ད་ེཡོིན། གིལ་སྲོིད་ང་ཚེོསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིདུསེ་ཡུན་གིཅིགི་ལ་

གིང་འིདྲི་ཡོོད་མིན་ཤེེསེ་ན་ཁྲིམསེ་ལུགིསེ་ད་ེཡོིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིདུསེ་ཕྱིིསེ་

གིང་འིདྲི་ཆོགིསེ་མིན་སྐོར་བཤེད་རྒྱུ་རེད། གིཉིསེ་པ་ནི། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིཐོོགི་

མའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་སྐོར་ཡོིན། མ་ིའིགིའི་ཤེསེ་ཀྱི་ིབསེམ་བློོའི་ིནང་ཚེན་རིགི་གི་ིལསེ་

འིགིན་ན་ིཕྱིོགིསེ་སྔོ་མའི་ིཐོོགི་ཡོིན་ཞིིང༌། ཕྱིོགིསེ་གིཉིསེ་པ་ཐོོགི་མ་ཡོོད་མེད་ན་ིཆོོསེ་

ལུགིསེ་སེམ་ལྟོ་གྲུབ་སྨྲ་བའིི་ནང་ཕེན་ཚུན་གྱིི་གིནད་དོན་ཞིིགི་ཏུ་ངོསེ་འིཛིན་བྱེསེ། 

ཁོང་ཚེོསེ་དཀོན་མཆོོགི་གིི་ནུསེ་པ་སྟོོབསེ་ལྡན་ཡོིན་པསེ་རང་རང་གིང་འིདོད་དུ་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདི་བཟིོསེ་པ་ཡོིན་སྲོིད་ཅེསེ་ཟིེར། དེ་ལྟོར་ཡོིན་སྲོིད་ཀྱིང་ཁོསེ་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིའིཆོར་གིཞི་ིདང་ལམ་ལུགིསེ་གིང་ལ་ཡོང་མ་བརྟེེན་པར་བཟི་ོ

ཐུབ་ན་ཡོང་ཁོསེ་ལམ་ལུགིསེ་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་ལ་གིཞིིར་བཞིགི་ནསེ་འིདི་བཟིོསེ་པ་

ཡོིན་པར་སྣང་བསེ་ཐོོགི་མར་གྲུབ་པའི་ིགིནསེ་སྐབསེ་ལ་ཁྱེབ་པའི་ིལམ་ལུགིསེ་ཤེིགི་

ཡོདོ་པ་ཚེདོ་དཔགི་བྱེསེ་ན་རྒྱུ་མཚེན་དང་ལྡན་པ་ཞིིགི་ཡོནི།

 དེང་རབསེ་ཀྱིིསེ་འིཇིིག་རེྟེན་ཁམསེ་ཀྱིི་སོྐོར་ལ་དཔྱད་ཚུལ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཐོམསེ་ཅད་དཀྱུསེ་གིཅིགི་ཏུ་འིགྲིེལ་ཐུབ་པའིི་གྲུབ་དོན་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

གིཅིགི་གིསེར་སྐྲུན་བྱེེད་རྒྱུར་དཀའི་ངལ་ཆོེན་པ་ོཞིིགི་ཏུ་མཐོོང༌། དེའི་ིཚེབ་ཏུ་ང་ཚེོསེ་

དཀའི་ངལ་དེ་དགི་དུམ་བུར་བགིོསེ་ནསེ་གྲུབ་དོན་རྣམ་གྲིངསེ་མང་པོ་གིསེར་བཟིོ་

བྱེསེ། ད་ེའིདྲི་བའི་ིགྲུབ་དོན་ཕྱིོགིསེ་ར་ེབ་ར་ེརེསེ་ང་ཚེོསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་བྱེ་ཡུལ་སྡེ་ེཚེན་

ཕྱིོགིསེ་སེ་ོསེོར་འིགྲིེལ་བཤེད་བརྒྱབ་ནསེ་སྔོོན་དཔགི་བྱེསེ་པ་དང༌། གྲིངསེ་འིདྲིེན་ཁ་

ཤེསེ་ཀྱི་ིའིབྲསེ་བུ་སྣང་མེད་དུ་འིཇེོགི་པའིམ་འིགིའི་ཞིིགི་མཚེོན་པར་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོོད། ད་ེ

འིདྲིའི་ིལགི་ལེན་བསྟོར་ཕྱིོགིསེ་འིད་ིནོར་འིཕྲུལ་ཅན་ཞིིགི་ཡོིན་སྲོིད། གིཞི་ིརྩའི་ིཆོ་ནསེ་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་ཐོམསེ་ཅད་ལ་ལྟོོསེ་པ་ཡོིན་ན་དེའི་ིཆོ་

ཤེསེ་རྐྱེང་པར་དཔྱད་པ་བྱེསེ་པསེ་ཡོོངསེ་རྫགོིསེ་ཀྱི་ིདཀའི་ངལ་སེེལ་བ་ལ་ཐོགི་ཉ་ེརུ་

སླབེསེ་མ་ིསྲོདི་པ་ཡོནི། ད་ེལྟོ་ནའིང་འིདསེ་པའི་ིདུསེ་ཚེདོ་ནང་ང་ཚེསོེ་ཐོབསེ་ལམ་དའེི་ི

ཐོགོི་བརྩནོ་པ་ཆོནེ་པོསེ་གིངོ་འིཕེལེ་དུ་བཏོང་ཡོདོ། ཚེད་ལྡན་གྱི་ིདཔ་ེམཚེནོ་གིཅིགི་ན་ི

ནའིུ་ཊིན་གྱི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་གྲུབ་དནོ་ད་ེཡོནི། དསེེ་གིཟུགིསེ་ཅན་གིཉིསེ་བར་གྱི་ིའིཐོནེ་

ཤུགིསེ་དེ་དེ་གིཉིསེ་ཀྱིི་གིདོསེ་ཚེད་གྲིངསེ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོོསེ་ནསེ་འིཇེོགི་པ་ཡོིན་གྱིི་དེ་

གིཉིསེ་བཟི་ོབྱེེད་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྫསེ་གིང་ཡོིན་ལ་ལྟོོསེ་ནསེ་མ་ིའིཇེོགི་པ་ཡོིན། དེའི་ིཕྱིིར་ཉ་ིམ་

དང་རྒྱུ་སྐར་རྣམསེ་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལམ་བརྩ་ིབའི་ིཆོདེ་དུ་ད་ེདགི་གི་ིཆོ་ཤེསེ་དང༌། བཀདོ་པ། 

གྲུབ་རྫསེ་ཀྱི་ིལྟོ་གྲུབ་དགིོསེ་འིཁ་ོམེད་པ་ཡོནི།

དེང་དུསེ་ཚེན་རིགི་པསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་འིགྲིེལ་བཤེད་རྒྱགི་པ་ན་

གིཞི་ིརྩའི་ིལྟོ་གྲུབ་ཕྱིོགིསེ་ར་ེབ་གིཉིསེ་དང་འིབྲེལ་གྱིིན་ཡོོད། ད་ེདགི་ན་ིཡོོངསེ་ཁྱེབ་ཀྱི་ི

རྟེེན་འིབྲེལ་ལྟོ་གྲུབ་དང་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ིའིཕྲུལ་རགིི་གིཉསིེ་ཡོིན། ད་ེདགི་ན་ིདུསེ་རབསེ་

འིདིའི་ིཕྱིདེ་སྟོདོ་ནང་ཤེསེེ་རིགི་གི་ིགྲུབ་འིབྲསེ་ཆོ་ེཤེསོེ་ད་ེཡོནི། ཡོངོསེ་ཁྱེབ་རྟེནེ་འིབྲལེ་
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རིགི་པསེ་ འིཐོེན་ཤུགིསེ་སྐོར་དང་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱིི་གིཞིི་རྒྱ་ཆོེ་བའིི་དབྱེིབསེ་

བཀོད་འིགྲིེལ་བཤེད་བརྒྱབ་ཅིང༌། དབྱེིབསེ་བཀོད་ད་ེཡོང་ཚེད་འིཇེལ་ན་ལ་ེདབར་ 

༼Mile མ་ཡོལེ།༽ ཁ་ཤེསེ་ནསེ་རྒྱ་ཆོ་ེབའི་ིསྤེང་རྟེེན་ཆོནེ་པ་ོགིཅིགི་གི་ི༼༡༠༠༠་་་་་་ཀློད་

ཀོར་༢༤ཡོོད་པའི་ིགྲིངསེ་ཚེད།༽ ཚེད་དང་ལྡན་པའི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་བར་ཡོོད། ཕྱིོགིསེ་

གིཞིན་ཞིིགི་ནསེ་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའིི་འིཕྲུལ་རིགི་གིིསེ་ཚེད་ཤེིན་ཏུ་ཆུང་བའིི་དངོསེ་པོའི་ི

སྐོར་རྗོོད་ཀྱིིན་ཡོོད། ད་ེཡོང་ཨེིན་ཅ་ིགིཅིགི་ལྟོ་བུ་ཆོ་སེ་ཡོར་བགིོསེ་པའི་ིཡོང་ཆོ་སེ་

ཡོར་བགིོསེ་པའི་ིཆོ་གིཅིགི་གི་ིཚེད་དང་ལྡན་པའི་ིདངོསེ་པ་ོལྟོ་བུ། འིོན་ཀྱིང་སྟོབསེ་མ་

ལགེིསེ་པ་ཞིགིི་ལ་གྲུབ་དནོ་འིད་ིགིཉསིེ་ཕེན་ཚུན་ལྷན་ཅགིི་ཏུ་མ་ིགིནསེ་པར་མ་ཟིད་ད་ེ

གིཉིསེ་ཀ་གིཅིགི་མཚུངསེ་སུ་བདེན་མ་ིསྲོིད། དེང་དུསེ་དངོསེ་ཁམསེ་རིགི་པའི་ིནང་

འིབད་རྩལོ་བྱེདེ་ཡུལ་དང་རྩམོ་པ་པ་ོརང་ཉདི་ཀྱི་ིདབེ་འིདའིི་ིསྙངི་དནོ་ན་ིགིངོ་གི་ིལྟོ་གྲུབ་

གིཉིསེ་ཟུང་དུ་འིབྲེལ་བའི་ིལྟོ་གྲུབ་གིསེར་པ་སྟོ་ེཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་ལྟོ་གྲུབ་

འིཚེལོ་སྒྲུབ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཡོནི། ང་ཚེ་ོལ་ལྟོ་གྲུབ་ད་ེའིདྲི་བ་ད་དུང་མདེ་ལ་ད་ེལྟོ་བུ་རྙིདེ་པ་ལ་

དུསེ་ཡུན་རིང་པ་ོའིགིོར་བ་ཡོང་སྲོིད། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཚེོསེ་ད་ེལྟོར་འིབྱུང་ཆོོགི་པའི་ི

ཁྱེད་ཆོསོེ་མང་པ་ོརྟེོགིསེ་ཟིནི། 

གིལ་སྲོིད་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིརིམ་པ་འིཆོོལ་བ་མ་ཡོིན་པར་སྒྲིིགི་

ཁྲིམསེ་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་གིི་བཀོད་ཁྱེབ་འིོགི་འིབྱུང་བར་འིདོད་ན་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ཕྱིོགིསེ་རེ་

བའི་ིལྟོ་གྲུབ་རྣམསེ་མཉམ་དུ་བསྒྲིིལ་ནསེ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་ཆོིགི་སྒྲིིལ་གྱི་ིགྲུབ་དོན་ཅིགི་

འིདདོ་དགིསོེ། དསེེ་འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ན་གིནསེ་པའི་ིགིཟུགིསེ་ཅན་ཐོམསེ་ཅད་འིགྲིལེ་

བཤེད་བྱེ་ཐུབ། ཡོིན་ན་ཡོང་ད་ེལྟོ་བུའི་ིཡོོངསེ་རྫོགིསེ་ཆོིགི་སྒྲིིལ་གྱི་ིགྲུབ་དོན་འིཚེོལ་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

བའི་ིབརྒྱུད་རིམ་ནང་གིཞི་ིརྩའི་ིའིགིལ་བ་ལྟོར་སྣང་གི་ིགིནད་དོན་ཞིིགི་ཡོོད། གིོང་གི་ི

ཚེན་རིགི་གྲུབ་དོན་སྐོར་གྱི་ིའིཆོར་ཚུལ་དེསེ་ང་ཚེ་ོན་ིརིགིསེ་པའི་ིརྗོེསེ་འིབྲང་གི་ིགིང་

ཟིགི་སྟོ་ེའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་གིང་འིདོད་དུ་རང་དབང་གི་ིསྒོ་ོནསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་

བྱེསེ་པ་མ་ཟིད། ང་ཚེོསེ་གིང་མཐོོང་བ་དེ་ལསེ་རིགིསེ་པ་དང་ལྡན་པའིི་གྲུབ་དོན་

འིཚེོལ་མཁན་ཞིིགི་ཡོིན་པར་བསྟོན། ད་ེལྟོ་བུའི་ིལསེ་འིཆོར་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ང་ཚེོསེ་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ལ་དབང་སྒྱུར་མཁན་གྱི་ིསྒྲིིགི་ཁྲིམསེ་ཡོོད་པར་འིདོད་པའི་ིཕྱིོགིསེ་

ལ་ཡོར་རྒྱསེ་ཀྱིསིེ་ཐོགི་ཉ་ེརུ་ཕྱིནི་པའི་ིཚེདོ་དཔགི་བྱེསེ་ན་རྒྱུ་མཚེན་དང་ལྡན་པ་ཡོནི། 

གིལ་སྲོིད་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་ཆོིགི་སྒྲིིལ་གྱིི་གྲུབ་དོན་དེ་དངོསེ་འིབྲེལ་ཡོོད་ན་དེསེ་ཕེལ་

ཆོེར་ང་ཚེོའི་ིབྱེ་བ་ལ་ཐོགི་གིཅོད་སྲོིད། གྲུབ་དོན་དེསེ་ང་ཚེོསེ་གིང་འིཚེོལ་རྒྱུའི་ིགྲུབ་

འིབྲསེ་གིཏོན་ལ་འིབེབ་རྒྱུ་རེད། གྲུབ་དོན་དེསེ་ང་ཚེོསེ་རྒྱུ་མཚེན་དཔྱད་པ་ལསེ་བྱུང་

བའིི་མཐོའི་སྡེོམ་འིགྲིིགི་པ་དེ་ཐོགི་གིཅོད་གིང་འིདྲི་བྱེསེ་སེམ། དེསེ་ང་ཚེོསེ་མཐོའི་

བསྡེོམསེ་ནོར་བ་ད་ེགིཅིགི་མཚུངསེ་སུ་ཐོགི་གིཅོད་བྱེེད་མ་ིསྲོིད་དམ། ཡོང་ན་མཐོའི་

བསྡེམོསེ་གིང་ཡོང་མདེ་པ་ཞིིགི་བསྟོན་སྲོདི་དམ།

དཀའི་ཚེེགིསེ་ཅན་གྱི་ིགིནད་དོན་འིད་ིལ་ཁ་ོབོསེ་ལན་གིཅིགི་འིདེབསེ་ཐུབ་པ་ན་ི

ཌར་ཝིིན་གྱི་ིརང་བྱུང་གི་ིའིདེམ་སྒྲུགི་གི་ིལྟོ་གྲུབ་ལ་གིཞི་ིབཅོལ་བ་ཞིིགི་ཡོིན། ལྟོ་གྲུབ་

དེའི་ིབརྗོོད་གིཞི་ིནི། རང་ཉིད་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་བྱེེད་པའི་ིསྲོོགི་ཆོགིསེ་ཀྱི་ིཚེོགིསེ་པ་གིང་འིདྲི་

ཞིིགི་གི་ིནང་དུའིང་སྲོོགི་ཆོགིསེ་སྒོེར་སེ་ོསེ་ོལ་རིགིསེ་རྒྱུན་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་བྱེེད་པའི་ིརྫསེ་

དང་གིསེ་ོསྐྱོོང་ཐོད་ཁྱེད་པར་ཡོོད། ཁྱེད་པར་ད་ེདགི་གི་ིརྐྱེེན་ལསེ་རིགིསེ་ཁ་ཤེསེ་ལ་

རང་གི་ིཉ་ེའིཁོར་གྱི་ིསྣོད་ཀྱི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་སྐོར་ལ་འིགྲིེལ་བཤེད་ཐོགི་ཆོོད་པོའི་ིངང་བྱེེད་
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ནུསེ་པ་དང༌། ལསེ་ཀ་གིང་ཡོནི་གིཞིན་ལསེ་ལེགིསེ་པ་བྱེདེ་ནུསེ་པ་ཡོནི། མ་ིརིགིསེ་

ད་ེདགི་འིཚེ་ོགིནསེ་དང༌། རིགིསེ་རྒྱུད་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་བྱེེད་རྒྱུ་ལསེ་སླ་བ་དང༌། ད་ེདགི་གི་ི

བྱེ་སྤྱིདོ་དང༌། བསེམ་བློ་ོགིཏོངོ་ཕྱིགོིསེ་ཀྱི་ིདཔ་ེབཟིང་དསེེ་རགིིསེ་གིཞིན་དབང་དུ་བསྡུ་

ངེསེ་ཡོིན། རིགི་སྟོོབསེ་དང་ཚེན་རིགི་གི་ིགིསེར་རྙིེད་ཀྱི་ིདངོསེ་པ་ོལ་བརྟེེན་ནསེ་འིཚེ་ོ

གིནསེ་བརྟེན་པ་ལ་ཕེན་ཐོོགིསེ་འིབྱུང་གི་ིརེད་ཅེསེ་གིནའི་སྔོ་མོར་ད་ེལྟོར་བཤེད་པ་ན་ི

ང་ོམ་བདནེ་པ་རདེ། ད་ལྟོ་གིནསེ་སྟོངསེ་ད་ེམུར་ཡོདོ་ཟིརེ་བ་ན་ིབདནེ་པ་རང་མནི། ང་

ཚེོའི་ིཚེན་རིགི་གི་ིགིསེར་རྙིེད་དངོསེ་པོསེ་ང་ཚེ་ོཚེང་མ་གིཏོོར་བཤེིགི་གིཏོོང་བ་ཡོང་

སྲོིད། གིལ་སྲོིད་ད་ེལྟོར་མ་བྱེསེ་ནའིང་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་ཆོིགི་སྒྲིིལ་གྱི་ིགྲུབ་དོན་དེསེ་ང་

ཚེོའི་ིའིཚེ་ོགིནསེ་ཀྱི་ིགི་ོསྐབསེ་ལ་ཕེན་ཐོོགིསེ་ད་ེཙམ་མ་ིབྱེེད་པའིང་སྲོིད། གིལ་སྲོིད་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིགི་ོརིམ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་ཡོོད་ཚེ་ེརང་འིབྱུང་འིདེམ་སྒྲུགི་

གིིསེ་ང་ཚེོར་བྱེིན་པའིི་རྒྱུ་མཚེན་དཔྱད་པའིི་ནུསེ་པ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་

ཆོིགི་སྒྲིིལ་གྲུབ་དོན་བཙལ་ཆོོགི དེ་ལྟོར་བྱུང་ན་ང་ཚེོ་མཇུགི་སྡེོམ་ནོར་བ་ཞིིགི་ཏུ་

སླབེསེ་མ་ིསྲོདི།

ང་ཚེ་ོལ་སྔོོན་ཚུད་ནསེ་ཡོོད་པའི་ིཕྱིོགིསེ་ར་ེབའི་ིགྲུབ་དོན་ད་ེདགི་ལ་བརྟེེན་ནསེ་

ཤེིན་ཏུ་གིལ་འིགིངསེ་ཆོ་ེབའི་ིགིནསེ་སྐབསེ་ཕུད་པའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་གིཞིན་ཚེང་མའི་ི

ནང་ཚེོད་དཔགི་འིཁྲུལ་མེད་དུ་བྱེེད་ནུསེ། རྒྱུ་མཚེན་དེ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་ཀྱི་ིམཐོར་ཐུགི་གྲུབ་དོན་འིཚེོལ་རྒྱུར་དོན་དངོསེ་ཐོོགི་དཀའི་ལསེ་ཁགི་ཏུ་ཕྱིིན་

ཡོོད། གིོང་གི་ིརྟེེན་འིབྲེལ་གྲུབ་དོན་དང་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ིགྲུབ་དོན་གིཉིསེ་ཀའི་ིཕྱིོགིསེ་ལ་

བེད་སྤྱིོད་བྱེ་འིོསེ་པའིི་སྒྲུབ་བྱེེད་གིཅིགི་མཚུངསེ་ཤེིགི་ཡོོད་ན་དགིེ་མཚེན་ཆོེ་བར་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

མཐོོང་ནསེ་རྡུལ་ཕྲན་ནུསེ་ཤུགིསེ་དང་གིསེར་གིཏོོད་རང་བཞིིན་གྱིི་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་བའིི་

གླེོགི་རྡུལ་གིཉིསེ་པ་ོབསླངསེ་པ་རེད། བྱེསེ་ཙང་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་གིཅིགི་སྒྲིིལ་གྲུབ་དོན་

གིསེར་རྙིེད་བྱུང་ནའིང་ང་ཚེོའི་ིམ་ིརིགིསེ་ཀྱི་ིའིཚེ་ོགིནསེ་ལ་ཕེན་ཐོོགིསེ་ཡོོང་བའི་ིངེསེ་

པ་མདེ་ལ། ང་ཚེའོི་ིམ་ིཚེ་ེའིགྲི་ོསྟོངསེ་ལ་གིནདོ་སྐྱོལེ་བའི་ིངསེེ་པའིང་མདེ། ཡོནི་ན་ཡོང་

མིའིི་དཔལ་ཡོོན་དར་འིགིོ་ཚུགིསེ་པ་ནསེ་བཟུང་སྟོེ་ཆོེསེ་ཐོགི་རིང་ན་ཡོོད་པ་དང་

འིགྲིེལ་དཀའི་བའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་རྣམསེ་མཐོོང་སྐབསེ་ད་དུང་འིདོད་པ་མ་ཚེིམསེ་པར་

འིཛམ་གླེིང་ཕྱིི་རོལ་ན་ཆོགིསེ་པའིི་བང་རིམ་རྣམསེ་ཤེེསེ་རྒྱུར་འིདོད་པ་སྐྱོེསེ་ཡོོད། 

དེང་སེང་ང་ཚེོསེ་ད་དུང་ཡོང་ཤེེསེ་འིདོད་པ་ནི་ང་ཚེ་ོའིཛམ་གླེིང་འིདིར་གིང་གིི་ཕྱིིར་

འིོང་བ་ཡོིན། གིང་ནསེ་འིོང་བ་ཡོིན་ཞིེསེ་པ་འིད་ིཡོིན། འིགྲི་ོབ་མིའི་ིརིགིསེ་ཀྱི་ིཤེེསེ་བྱེ་

ཡོོན་ཏོན་ཕྱིོགིསེ་ལ་ཤེེསེ་འིདོད་ཤུགིསེ་ཆོེར་ཡོོད་པ་དེསེ་ང་ཚེོའིི་དམིགིསེ་ཡུལ་

ཕྱིོགིསེ་ལ་མུ་མཐུད་འིཚེོལ་སྙེགི་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད་པ་ར་འིཕྲོད་ཐུབ། ང་ཚེོའི་ིདམིགིསེ་

ཡུལ་ན་ིད་ལྟོ་ང་ཚེ་ོགིནསེ་བཞིིན་པའི་ིའིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྐོར་ལ་འིགྲིེལ་བཤེད་ཆོ་

ཚེང་བ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱེ་རྒྱུ་ད་ེཡོནི།

 ཉིིང་བསྡུསེ།

༡༽ ཡོ་ེཤུའི་ིསྔོནོ་ལ་ོ ༣༤༠ ཡོར་སྔོནོ་ལ་གྷེ་ིརགིི་གི་ིམཚེན་ཉདི་རགིི་པ་བ་ ཨེ་ེརསིེ་ིཊི་ོ

ཊིལ་གྱིིསེ་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིངོསེ་མཉམ་པའི་ིགིཞི་ིཡོིན་པའི་ིསྒྲུབ་བྱེེད་ཡོང་དགི་གིཉིསེ་བཀོད་

ཡོདོ།

༢༽ ཨེ་ེརིསེ་ིཊི་ོཊིལ་དང༌། ཊི་ོལ་ེམ་ིགིཉིསེ་ཀྱིིསེ་སེའི་ིགི་ོལ་འིད་ིདབུསེ་དུ་གིཡོ་ོམེད་

ངང་གིནསེ་ཤེངི་འིད་ིལ་རམི་པ་བརྒྱད་ཀྱིིསེ་མཐོའི་བསྐརོ་བར་བཤེད། དའེི་ིཚེ་ེགིཟིའི་ལྔ་རྙིདེ་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།

41  

ཟིནི་ཅངི་དེའི་ིསྟོངེ་དུ་ཉ་ིམ་དང༌། ཟླ་བ། སྐར་མ་གིསུམ་བསྣན་པསེ་བརྒྱད་ཡོནི།

༣༽ ཕྱི་ིལ་ོ ༡༥༡༤ ལརོ་པ་ོལནེ་ཌ་ིཆོོསེ་དཔནོ་ ཁ་ོཔར་ན་ིཁསེ་ིཡོསིེ་ཡོ་ེཤུའི་ིཆོསོེ་

བརྒྱུད་ཀྱིིསེ་ང་ོལོགི་པའི་ིཞི་མ་ོགིཡོོགིསེ་པར་འིཇེིགིསེ་ནསེ་མཚེན་མ་སྨྲོསེ་པར་མངོན་ཆུང་

ངང་ཉ་ིམ་དབུསེ་སུ་གིནསེ་ཤེིང་སེའི་ིགི་ོལ་དང་གིཟིའི་སྐར་གིཞིན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་མཐོའི་བསྐོར་

བར་བཤེད།

༤༽ ཕྱི་ིལ་ོ ༡༦༨༧ ལརོ་ནའིུ་ཊིན་གྱིིསེ་རང་བྱུང་རིགི་པའི་ིགིཞུང་ལུགིསེ་ཞིེསེ་པའི་ི

དཔ་ེདབེ་ནང་འིཐོནེ་ཤུགིསེ་ཀྱི་ིནུསེ་པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་འིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ན་གིཟིའི་སྐར་རྣམསེ་

ཇེ་ིལྟོར་རྒྱུ་བའི་ིསྐོར་རྩིསེ་རིགི་པའི་ིཐོགོི་ནསེ་འིགྲིལེ་བཤེད་གིསེལ་བར་བྱེསེ།

༥༽ ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༣༩ ལོར་ཨེེཌ་ཝིིན་ ཧབ་སྦལ་གྱིིསེ་ཉམསེ་ཞིིབ་གྲིགིསེ་ཅན་ཞིིགི་

བྱེསེ་པའི་ིསྙན་ཐོ་ོནང་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིསྔོར་གིསེ་མཐོོར་ཆོེན་པ་ོབྱུང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་

གྲུབ་ཅངི་ད་ེམུ་མཐུད་རྒྱ་བསྐྱོདེ་འིགྲི་ོབཞིནི་པར་བཤེད།

༦༽ ཨེ་ཡོེནྶེ་ིཊིན་གྱི་ིརྟེེན་འིབྲེལ་རིགིསེ་པ་དང་ནིའུ་ཊིན་གྱི་ིའིཐོེན་ཤུགིསེ་གྲུབ་དོན་

གིཉིསེ་བར་ཁྱེད་པར་ཕྲན་བུ་ཡོདོ།

༧༽ དེང་དུསེ་ཀྱིི་ཚེན་རིགི་པསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཆོགིསེ་རབསེ་ཀྱིི་སྐོར་ལ་རིགིསེ་པ་

གིཉསིེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་འིགྲིལེ། ད་ེཡོང་རྟེནེ་འིབྲལེ་རགིིསེ་པ་དང་ཤེནི་ཏུ་ཕྲ་བའི་ིའིཕྲུལ་རགིི་གིཉསིེ་

ཡོནི།། །།
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

 འིདྲ་གཤུ་མ། The Replicators

ར་ིཆོཌ་ ཌའི་ོཀིན་ 

Richard Dawkins ༼༡༩༤༡--༽

ཐོོགི་མར་རྒྱསེ་སྤྲེོསེ་མེད་པའི་ིངང་བརྗོོད་རྒྱུ་ཡོིན། ད་ེཡོང་ཉམ་ཆུང་བའི་ིའིཇེིགི་

རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིཐོོགི་མར་ཇེ་ིལྟོར་འིགི་ོབརྩམསེ་ཚུལ་འིགྲིེལ་བཤེད་རྒྱགི་རྒྱུ་ད་ེདཀའི་

མ་ོཞིིགི་ཡོིན། སྐྱོ་ེབ་ོགིཞིན་ཚེང་མསེ་མོསེ་མཐུན་བྱེེད་པ་ལྟོར་ཁ་ོབོསེ་ཀྱིང་ཚེ་ེསྲོོགི་

གིམ། ཚེ་ེསྲོོགི་གི་ིརྩོམ་གིཞི་ིགྲུབ་རྫསེ་དགི་གླེ་ོབུར་དུ་ཇེ་ིལྟོར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། 

གི་ོབགིོསེ་པ། མགི་ོརྙིོགི་ཅན་གྱི་ིགིོང་བུ་ཆོགིསེ་རིམ་རྣམསེ་འིགྲིེལ་བཤེད་རྒྱགི་རྒྱུར་

ད་ེབསེ་དཀའི་བ་ཞིིགི་ཡོིན་པ་ངོསེ་འིཛིན་བྱེེད་ཀྱི་ིཡོོད། ཌར་ཝིིན་གྱིིསེ་གིསེར་བཏོོད་

བྱེསེ་པའིི་རང་བྱུང་འིདེམ་སྒྲུགི་ལ་བརྟེེན་པའིི་འིགྲིོ་བ་འིཕེེལ་རིམ་གྱིི་ལྟོ་གྲུབ་ནི་ངོ་

མཚེར་ལྡན་པ་ཞིིགི་ཡོིན། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་དེསེ་ཉམ་ཆུང་བའི་ིརིགིསེ་རྫསེ་རྣམསེ་

མགི་ོརྙིོགི་ཅན་གྱི་ིགིོང་བུའི་ིང་ོབོར་ཇེ་ིལྟོར་བསྒྱུར་བའི་ིཐོབསེ་ལམ་དང༌། གི་ོརིམ་མེད་

པའིི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་དགི་མཉམ་དུ་འིདུསེ་ནསེ་ཆོེསེ་མགིོ་རྙིོགི་ཆོེ་བའིི་གིོང་བུའིི་དཔེ་

མཚེོན་ཞིིགི་ཏུ་བསྐྲུན་ཚུལ་གིསེལ་སྟོོན་བྱེསེ་ཡོོད། ཌར་ཝིིན་གྱིིསེ་ང་ཚེ་ོཐོོགི་མར་

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདིར་ཇེ་ིལྟོར་འིབྱུང་བའི་ིགིནད་དོན་སྐོར་གྱི་ིདཀའི་ངལ་གིཏོིང་ཟིབ་

མ་ོད་ེསེེལ་བའི་ིཐོབསེ་ལམ་བཏོོན་པ་ཡོིན་ལ་ད་ེན་ིཁུངསེ་སྐྱོེར་ཕེེར་བ་དང༌། ཆོེསེ་རྒྱུ་
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མཚེན་དང་ལྡན་པ་ཞིིགི་ཡོནི། ཁ་ོབསོེ་གྲིགིསེ་ཆོ་ེབའི་ིལྟོ་གྲུབ་འིད་ིགིམོསེ་གིཤེསིེ་ལམ་

སྲོོལ་ལྟོ་བུ་མ་ཡོིན་པར་སྤྱིི་ཡོོངསེ་ཀྱིི་སྒྲིོམ་གིཞིིའིི་ཐོོགི་ནསེ་དངོསེ་འིབྲེལ་འིགྲིེལ་

བཤེད་རྒྱགི་རྒྱུའི་ིརྩོལ་འིདོན་བྱེ་རྒྱུ་དང༌། ད་ེཡོང་མིའི་ིའིགྲི་ོབ་མ་ཆོགིསེ་པའི་ིསྔོ་རོལ་

གྱི་ིབརྗོདོ་གིཞི་ིནསེ་འིགི་ོའིཛུགིསེ་རྒྱུ་ཡོནི།

ཌར་ཝིིན་གྱི་ིཆོེསེ་རན་ཤེོསེ་ཀྱི་ིའིཚེ་ོཐོབསེ་ལམ་ལུགིསེ་འིད་ིན་ིདོན་དངོསེ་ཐོོགི་

སྲོ་བརྟེན་འིཚེ་ོཐོབསེ་ཀྱི་ིསྒྲིགིི་གིཞི་ིདམགིིསེ་བསེལ་བའི་ིདཔ་ེམཚེནོ་ཞིགིི་ཡོནི། འིཇེགིི་

རྟེེན་ཁམསེ་ན་ིབརྟེན་པའི་ིཆོོསེ་ཀྱིིསེ་ཁེངསེ་ཡོོད། སྐབསེ་འིདིར་བརྟེན་པའི་ིཆོོསེ་ཞིེསེ་

པ་ན་ིརྡུལ་ཕྲན་གྱིསིེ་འིདུསེ་པའི་ིཚེགོིསེ་པ་ཞིགིི་ཡོནི་ཞིངི༌། ཅ་ིསྟོ་ེའིགྱུར་བ་མདེ་པའིམ། 

སྤྱི་ིཁྱེབ་ཀྱི་ིཆོོསེ་ཤེིགི་ཡོིན་ན་ཐོ་སྙད་ད་ེལྟོར་ཐོོབ་འིོསེ་པ་ཡོིན། ད་ེན་ིརྡུལ་འིདུསེ་པའི་ི

ཚེོགིསེ་པ་དམིགིསེ་བསེལ་བ་ མ་ེཊིར་ཧན་གྱི་ིར་ིབ་ོ ༼ Matterhorn སུད་སེའིི་ིཡུལ་

ནང་སྙན་གྲིགིསེ་ཆོ་ེབའི་ིར་ིབ་ོཞིིགི༽ལྟོ་བུ་སྟོ་ེམཚེན་སྙན་གྲིགིསེ་དོན་དང་མཐུན་པ་དང༌། 

དུསེ་ཡུན་རིང་པོར་གིནསེ་ཐུབ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། ཡོང་ན་ང་ོབ་ོརང་སྐྱོ་བའི་ིསྡེ་ེཚེན་ཞིིགི་

ཡོིན་ཡོང་ཆོོགི དཔེར་ན་ཆོར་པའི་ིཆུ་ཐོིགི་ལྟོ་བུ་སྟོ་ེཆོར་ཆུའི་ིརིགིསེ་འིགིའི་ཞིིགི་ཡུན་

ཐུང་ངུ་ལ་མ་གིཏོོགིསེ་མ་ིགིནསེ་པ་ཡོོད་ཀྱིང་ད་ེན་ིཚེད་མཐོ་ོཔོའི་ིནང་མངོན་དུ་གྱུར་

པ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་ཚེགོིསེ་པའི་ིམངི་ཐོབོ་འིསོེ་པ་ཡོནི། ང་ཚེའོི་ིཉ་ེའིཁརོ་ལ་མཐོངོ་ཐུབ་པ་

དང༌། དགིོསེ་འིཁ་ོཅན་ཞིགིི་ཏུ་ངསོེ་བཟུང་ཆོགོི་པའི་ིདངོསེ་པ་ོབྲགི་དང༌། སྐར་ཚེོགིསེ། 

རྒྱ་མཚེོའི་ིརླབསེ་བཅསེ་ཡོོངསེ་རྫོགིསེ་བརྟེན་པའི་ིརྡུལ་གྱི་ིདཔ་ེམཚེོན་ཞིིགི་ཏུ་ངོསེ་

འིཛིན་བྱེསེ་ཀྱིང་ཆོོགི འིགིད་རྫསེ་ཀྱིི་ལྦུུ་ུབ་ནི་གིཏོན་དུ་ཟླུམ་གིཟུགིསེ་ཀྱིི་ངོ་བོར་

གིནསེ། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་འིད་ིན་ིརླངསེ་རྫསེ་ཀྱིིསེ་ཁེངསེ་པའི་ིཔགིསེ་པ་སྲོབ་མོའི་ི
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

དབྱེིབསེ་ཅན་བརྟེན་པའིི་ཆོོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། བར་སྣང་ན་གིནསེ་པའིི་ཆུ་ཡོང་ངོསེ་

དབྱེིབསེ་ཟླུམ་གིཟུགིསེ་ཅན་གྱིི་བརྟེན་པའིི་ཆོོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་འིཇེིགི་རྟེེན་

ཁམསེ་འིདིའི་ིསྟོེང་ན་གིང་དུ་འིཐོེན་ཤུགིསེ་ཡོོད་པ་དེར་གིཡོ་ོའིགུལ་མེད་པར་གིནསེ་

པའི་ིཆུའི་ིདབྱེབིསེ་ན་ིཕྱི་ལ་ེབ་དང༌། འིཕྲདེ་ལ་གིནསེ་ཡོདོ། ཚྭ་དང་ཤེལེ་ན་ིགིཏོན་དུ་གྲུ་

བཞི་ིཤེ་ོགིཟུགིསེ་མ་ཡོིན། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་འིད་ིན་ིབུལ་རྫསེ་སེ་ོཌ་ིཡོམ་དང༌། ཚེ་

རླངསེ་འིགྱུར་ཚྭ། ཁ་ོལ་ོརཡོ་ེཌ་ིམཉམ་དུ་བསྒྲིིལ་བ་ན་ངོསེ་དབྱེིབསེ་བརྟེན་ཤེོསེ་ད་ེ

ལྟོར་འིངོ་བ་ཡོནི། ཉ་ིམའི་ིནང་དུ་ཡོང་རྡུལ་གྱི་ིརྡུལ་རྣམསེ་མཉམ་དུ་འིདུསེ་པ་ལ་བརྟེནེ་

ནསེ་ཧ་ེལ་ིཡོམ་རྡུལ་གྲུབ་པ་ཡོིན། རྒྱུ་མཚེན་ན་ིདེར་ཁྱེབ་པའི་ིཁོར་ཡུགི་དང་བསྟུན་

ན་ཧ་ེལ་ིཡོམ་རྡུལ་གྱི་ིརྣམ་པ་ད་ེརན་འིཚེམ་ཆོ་ེབ་ཡོོད། འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིད་ིཐོོགི་

མར་འིགི་ོབཙུགིསེ་པའི་ིརྒྱུ་གྲིགིསེ་ཆོ་ེབ་སྟོེ། གིསེ་འིཐོོར་ཆོེན་པ་ོཞིེསེ་པ་ད་ེབྱུང་བའི་ི

རྗོེསེ་སུ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཡོོངསེ་ལ་གིནསེ་པའིི་སྐར་མ་དེ་དགི་གིི་ནང་ཆོེསེ་མགིོ་

རྙིོགི་ཆོ་ེབའིམ་ལྐོོགི་གྱུར་ཅན་གྱི་ིརྡུལ་ཕྲན་གིཞིན་མང་པ་ོགྲུབ་པ་ཡོིན། འིད་ིན་ིང་ཚེོའི་ི

འིཛམ་གླེངི་འིདའིི་ིསྟོངེ་གི་ིའིདུསེ་རྫསེ་དགི་གི་ིའིབྱུང་ཁུངསེ་ཡོནི།

རྫསེ་རིགིསེ་སྒྲིིགི་སྦྱོོར་ལམ་ལུགིསེ་ནང་མཚེམསེ་རེར་རྡུལ་ཕྲན་ད་ེདགི་མཉམ་

དུ་འིདུསེ་པའིི་རྐྱེེན་གྱིིསེ་གྲུབ་རྫསེ་རྣམསེ་ཆོགིསེ་པ་ཡོིན། འིདི་ནི་ཕེལ་ཆོེར་ངོ་བོ་

བརྟེན་པའི་ིཆོོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། གྲུབ་རྫསེ་འིད་ིལྟོ་བུ་ན་ིངོསེ་དབྱེིབསེ་ཆོེན་པ་ོཡོང་ཡོིན་

ཆོོགི རྡ་ོརྗོ་ེཕེ་ལམ་ལྟོ་བུའི་ིཤེེལ་རྡོའི་ིརིགིསེ་ན་ིགྲུབ་རྫསེ་གིཅིགི་དང༌། སྐབསེ་འིདིར་

ཡོོངསེ་གྲིགིསེ་ཀྱི་ིབརྟེན་པའི་ིང་ོབ་ོགིཅིགི་ཏུ་ངོསེ་འིཛིན་མོད། འིད་ིན་ིཧ་ཅང་ཉམ་ཆུང་

བའིམ་སྟོབསེ་བད་ེཅན་གྱི་ིརྫསེ་རིགིསེ་ཤེགིི་ཀྱིང་ཡོིན། རྒྱུ་མཚེན་ན་ིདེའི་ིནང་གི་ིརྡུལ་



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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ཕྲན་བཟི་ོབཀོད་སྒྲིིགི་སྦྱོོར་ན་ིམཐོའི་མེད་དུ་བསྐྱོར་ཟློསེ་བྱེེད་པ་ཡོིན། དེང་རབསེ་ཀྱི་ི

སྐྱོ་ེལྡན་སྲོོགི་ཆོགིསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིནང་ལ་མགི་ོརྙིོགི་ཆོ་ེབའི་ིགྲུབ་རྫསེ་གིཞིན་མང་པ་ོཡོོད། 

ང་ཚེའོི་ིཁྲགི་དམར་སྤྲེ་ིདཀར་ན་ིསྤྲེ་ིདཀར་གྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་རགིིསེ་ཤེགིི་ཡོནི། ད་ེན་ིཨེ་ེམའིི་ི

ན་ོསྐྱུར་རྫསེ་ ༼ Amino acid སྤྲེ་ིདཀར་ལ་མདེ་མ་ིརུང་དུ་འིཁ་ོབའི་ིརྫསེ་རིགིསེ།༽སྟོ་ེགྲུབ་

རྫསེ་ཆུང་བ་དུ་མ་མཐུད་སྦྲེལེ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིགིི་ཡོནི། གྲུབ་རྫསེ་ད་ེརྣམསེ་ར་ེརའེི་ིནང་

དུ་རྡུལ་ཕྲན་གྲིངསེ་ངེསེ་མེད་ཀྱིིསེ་སྟོར་ཆོགིསེ་སུ་བསྒྲིིགིསེ་ནསེ་གིནསེ་ཡོོད། ཁྲགི་

དམར་སྤྲེ་ིདཀར་གྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་ནང་དུ་ཨེ་ེམའིི་ིན་ོསྐྱུར་རྫསེ་ཀྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་གྲིངསེ་ ༥༧༤ 

ཡོོད་པ་དང༌། འིད་ིདགི་ན་ིལུ་གུ་རྒྱུད་རིམ་པ་བཞིིའི་ིནང་སྒྲིིགི་སྦྱོོར་བྱེསེ་ཡོོད། གྲུབ་

རྫསེ་ཀྱིི་སྒྲིོགི་ཐོགི་བཞིི་པ་ོཕེན་ཚུན་འིཁྲིལ་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་ངོསེ་གིསུམ་ཅན་གྱིི་སྤྲེི་

དཀར་བཟི་ོབཀདོ་མགི་ོརྙིགོི་ཅན་ད་ེགྲུབ་པ་ཡོནི། ཁྲགི་དམར་སྤྲེ་ིདཀར་གྱི་ིབཀདོ་པ་ན་ི

ཚེེར་མ་ལྡུམ་བུ་སྟུགི་པ་ོདང་འིདྲི་བ་ཡོིན། ཡོིན་ན་ཡོང་ཚེེར་ལྡུམ་དང་མ་ིམཚུངསེ་པ་

ན་ིདའེི་ིབཀདོ་པ་གི་ོརམི་དང་སྒྲིགིི་རམི་ངསེེ་མདེ་ཅགིི་མནི་པར་དའེི་ིབཟི་ོབཀདོ་འིགྱུར་

མེད་ངེསེ་པའི་ིརང་བཞིིན་ཞིིགི་ཡོིན། ད་ེན་ིསྤྱིིར་བཏོང་མིའི་ིགིཟུགིསེ་ཕུང་ནང་དུསེ་

ཡུན་ཐོེངསེ་མ་སེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་མང་པོར་བརྒོལ་བར་ང་ོབ་ོགིཅིགི་མཚུངསེ་སུ་བསྐྱོར་

དུ་འིགྲུབ་ཀྱིིན་ཡོོད། ད་ེལྟོར་ང་ོབ་ོགིཅིགི་ནསེ་གིཅིགི་ཏུ་རྒྱུ་བའི་ིསྤྲེ་ིདཀར་ད་ེགི་ོརིམ་

ངེསེ་མེད་ཀྱིིསེ་འིཁྲིལ་བ་དང༌། གིཅུ་སྒྲིིམ་བརྒྱབ་པ་ཞིིགི་མིན། ད་ེལྟོ་བུའི་ིསྤྲེ་ིདཀར་

གྲུབ་རྫསེ་རྣམ་པ་ཚེེར་ལྡུམ་དང་འིདྲི་བ་ད་ེན་ིང་ོབ་ོའིགྱུར་མེད་བརྟེན་པ་ཞིགིི་ཡོིན་ཞིེསེ་

ཟིརེ་ཆོགོི རྒྱུ་མཚེན་ན་ིཨེ་ེམའིི་ིན་ོསྐྱུར་རྫསེ་གྲིངསེ་མཚུངསེ་སུ་གིནསེ་པའི་ིསྒྲིོགི་ཐོགི་

གིཉིསེ་པ་ོན་ིལྕེགིསེ་སྐུད་ལྡེམ་རྩིབ་ Spring གིཉིསེ་དང་འིདྲི་བ་མཐོའི་མར་དཀྲ་ིངོསེ་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

གིསུམ་ཅན་ད་ེཉིད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཏོགི་ཏོགི་གིནསེ་རྒྱུ་ཡོིན། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ལུསེ་པོའི་ིནང་

ཁྲགི་དམར་སྤྲེ་ིདཀར་ད་ེདགི་གིིསེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ིའིདོད་མོསེ་ཀྱི་ིརྣམ་པ་བསྒྱུར་རྒྱུར་དུསེ་

ཡུན་སྐར་ཆོ་གིཅགིི་ནང་འིཕེལེ་ཚེད་སེ་ཡོ་བཞི་ིབརྒྱ་བརྒོལ་གྱིནི་ཡོདོ། ཡོང་དུསེ་ཡུན་

དའེི་ིནང་ལ་སྤྲེ་ིདཀར་གིཞིན་རྣམསེ་གིཏོརོ་བཤེིགི་ཀྱིང་གིཏོངོ་གིནི་ཡོདོ།

ཁྲགི་དམར་སྤྲེ་ིདཀར་ན་ིདེང་དུསེ་ཀྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་ཤེིགི་སྟོ་ེརྡུལ་ཕྲན་རྣམསེ་མཐོར་

ང་ོབ་ོབརྟེན་པའི་ིརྣམ་པ་ཅིགི་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ིལྟོ་གྲུབ་མཚེོན་བྱེེད་ཀྱི་ིདཔ་ེམཚེོན་ཞིིགི་ཏུ་

བདེ་སྤྱིདོ་བྱེསེ་པ་ཡོནི། སྐབསེ་འིདརི་འིབྲལེ་བ་ཡོདོ་པའི་ིགིནད་དནོ་གིཅིགི་ན་ིསེའི་ིགི་ོ

ལ་འིདིའི་ིསྟོེང་ཚེ་ེསྲོོགི་མ་བྱུང་བའི་ིསྔོ་རོལ་ཏུ་ཐོོགི་མར་དངོསེ་ཁམསེ་དང་རྫསེ་སྦྱོོར་

ལམ་ལུགིསེ་སྤྱིིར་བཏོང་བ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་གྲུབ་རྫསེ་འིགྱུར་ལྡོགི་འིཕེེལ་རིམ་ཀྱི་ིརྩ་བ་

ཁ་ཤེསེ་ཚུགིསེ་ཡོདོ་སྲོདི། ད་ེདགི་གི་ིདབྱེབིསེ་སེམ། དམིགིསེ་ཡུལ། ཁ་ཕྱིོགིསེ་གིང་

ཡོནི་སྙམ་དུ་དཔྱད་ཞིབི་བྱེ་དགིསོེ་མདེ། གིལ་སྲོདི་རྡུལ་ཕྲན་ཚེགོིསེ་པ་ཞིགིི་གིསིེ་ནང་

གི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་དབྱེིབསེ་བཀོད་བརྟེན་པའི་ིརྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་ན་རྣམ་

པ་ད་ེརང་དུ་གིནསེ་རྒྱུ་ཡོནི། རང་བྱུང་འིདམེ་སྒྲུགི་ལ་བརྟེནེ་པའི་ིགིདོད་མའི་ིརྣམ་པ་ན་ི

བརྟེན་པའི་ིརྣམ་པའིམ། བརྟེན་པའི་ིགིཟུགིསེ་ཕུང་འིདེམ་སྒྲུགི་བྱེསེ་པ་དང༌། མ་ིབརྟེན་

པའིམ་རིགིསེ་མི་མཐུན་པའིི་རྣམ་པ་དོར་བའིི་ཆོོསེ་ཤེིགི་ཡོིན། འིདིའིི་སྐོར་ལ་ཡོ་

མཚེན་རྒྱུ་གིང་ཡོང་མེད། ད་ེན་ིའིབྱུང་ངསེེ་པའི་ིཆོོསེ་ཉདི་ཅགིི་ཡོནི།

ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་གིོང་གིི་ལམ་ལུགིསེ་དེ་ཉིད་ཀྱིི་སྟོེང་ནསེ་ཆོ་ཤེསེ་དུ་མ་ཚེོགིསེ་པའིི་

མིའི་ིང་ོབོར་གྲུབ་པར་འིགྲིེལ་བཤེད་བྱེེད་མ་ིཐུབ། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་རྡུལ་ཕྲན་གྲིངསེ་ངེསེ་

ཅན་ཞིིགི་བློངསེ་ནསེ་ཕྱིིའི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་རིགིསེ་འིགིའི་ཞིིགི་དང་བསྡེེབསེ་ནསེ་མཐོར་
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དཔེ་མཚེོན་འིོསེ་མཚེམ་ཞིིགི་མ་གྲུབ་བར་དུ་བསྲུབསེ་པ་ན་ཨེེ་སྒྲིེམ་ཞིེསེ་པའིི་མིང་

ཅན་གྱི་ིམ་ིད་ེགྲུབ་པར་བཤེད་ན་ད་ེབསེ་ཀྱིང་བདནེ་པ་མནི། ཁྱེདེ་ཀྱིིསེ་ད་ེལྟོ་བུའི་ིརྡུལ་

ཕྲན་རིགིསེ་འིགིའི་འིདུསེ་པའིི་གྲུབ་རྫསེ་ཤེིགི་བཟི་ོསྲོིད། ཡོིན་ན་ཡོང་འིགྲི་ོབ་མི་ནི་

རྡུལ་ཕྲན་གྲིངསེ་ལསེ་འིདསེ་པ་འིདུསེ་པ་ལསེ་གྲུབ་པ་ཞིིགི་ཡོིན། ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་འིགྲི་ོབ་

མ་ིབཟི་ོབའི་ིཆོེད་དུ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདིའི་ིདུསེ་ཡུན་མ་སྟོོངསེ་བར་དུ་ཁྱེེད་ཀྱི་ིསྐྱོ་ེ

ལྡན་རྫསེ་སྦྱོོར་བསྲོ་ེསྦྱོོར་བརྟེགི་དཔྱད་ཁང་ནང་ལསེ་ལ་ཞུགིསེ་ནའིང་ལམ་ལྷོངསེ་

ཡོོང་རྒྱུ་མེད། ཌར་ཝིིན་གྱི་ིསྤྱི་ིསྒྲིོམ་དེསེ་འིགིགི་རྩའི་ིགིནསེ་སྟོངསེ་འིད་ིའིདྲི་ལསེ་སྐྱོོབ་

ཐུབ་པ་ཡོིན། ཁོང་གི་ིལྟོ་གྲུབ་ཀྱིིསེ་གྲུབ་རྫསེ་གྲུབ་བཞིིན་པའི་ིསྐོར་གྱི་ིལེའུ་སྨད་ནསེ་

འིགི་ོའིཛུགིསེ་པར་བཤེད་ཀྱིནི་ཡོདོ།

ཁོ་བོསེ་འིོགི་ཏུ་འིགིོད་རྒྱུའིི་ཚེེ་སྲོོགི་གིི་འིབྱུང་ཁུངསེ་སྐོར་གྱིི་འིགྲིེལ་བརྗོོད་ནི་

བསེམ་བློོའི་ིའིཆོར་སྒོ་ོཞིིགི་ཡོིན། ཚེ་ེསྲོོགི་གྲུབ་ཚུལ་ན་ིསྐྱོ་ེབ་ོསུསེ་ཀྱིང་མིགི་ཤེེསེ་ཀྱི་ི

ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པསེ་མཐོའི་ཆོོད་པ་ནི་སུསེ་ཀྱིང་བརྗོོད་མི་ཐུབ། ཚེེ་སྲོོགི་སྐོར་ལ་

འིགིལ་ཟླ་ཅན་གྱིི་ལྟོ་གྲུབ་ཇེི་སྙེད་ཅིགི་མཆོིསེ་ཀྱིང་དེ་དགི་ལ་སྤྱིི་ཁྱེབ་ཀྱིི་ཁྱེད་ཆོོསེ་

འིགིའི་ཞིིགི་ཡོོད། ཁ་ོབོསེ་འིོགི་ཏུ་འིགིོད་རྒྱུའི་ིའིགྲིེལ་བརྗོོད་གི་ོསླ་བ་ད་ེན་ིདྲིང་བདེན་

ལསེ་ཆོསེེ་བརྒོལ་བ་ད་ེའིདྲི་ཡོང་མིན།

ཕྱི་ིལ་ོ ༡༩༥༢ ནང་ཉམསེ་ཞིིབ་པ་ཊིེན་ལ་ེམ་ིལར་ Stan-

ley Miller གྱིིསེ་མ་ིཐོེན་ན་རླངསེ་དང་ཨེ་ེམ་ོན་ིཡོ་ཟི་ེཚེ་

རླངསེ་རླུང་རྫསེ། རླངསེ་གིཤེེར་བཅསེ་བསྲོ་ེསྦྱོརོ་བྱེདེ་པ་ལ་

བརྟེནེ་ནསེ་གིདདོ་མའི་ིའིཇེགིི་རྟེནེ་ཁམསེ་ཀྱི་ིཁརོ་ཡུགི་གིནསེ་

སྟོངསེ་བསྐྱོར་སྐྲུན་བྱེ་རྒྱུའི་ིཐོབསེ་ཤེེསེ་བྱེསེ། བསྲོ་ེསྦྱོོར་ད་ེ
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

དགི་གླེོགི་རྩིའི་ིནུསེ་ཤུགིསེ་འིདྲི་མིན་ལ་མངོན་དུ་བཅུགི་པ་ན་སྲོོགི་འིཚེ་ོབར་མཁ་ོབའི་ིསྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་

འིགིའི་ཞིིགི་རྙིདེ་སེནོ་བྱུང་བ་རདེ།

འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་འིདིའི་ིསྟོེང་དུ་ཚེ་ེསྲོོགི་མ་བྱུང་བའི་ིསྔོ་རོལ་དུ་རྒྱུ་ཆོའི་ིརྫསེ་ཇེ་ི

འིདྲིའི་ིརིགིསེ་མང་པ་ོཡོོད་པ་ང་ཚེོསེ་མ་ིཤེེསེ་མོད། ཚེོད་དཔགི་གི་ིགིཞིིར་བྱེསེ་ན་རྒྱུ་

ཆོའི་ིརྫསེ་ཆུ་དང༌། ནགི་རྫསེ་ཉིསེ་བསྒྱུར། མ་ིཐོན་ཏོ་ེན་རླངསེ། ཨེ་ེམ་ོན་ིཡོ་སྟོ་ེཟི་ེཚེ་

རླངསེ་རླུང་བཅསེ་མང་པ་ོཡོོད་སྲོིད། རྒྱུ་མཚེན་ན་ིགིཞི་ིརྩའི་ིའིདུསེ་རྫསེ་འིད་ིདགི་ན་ི

ང་ཚེའོི་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེམི་རྒྱུད་ཀྱི་ིརྒྱུ་སྐར་གིཞིན་ཁ་ཤེསེ་ནང་དུ་ད་ལྟོའིང་གིནསེ་ཡོདོ། རྫསེ་

སྦྱོོར་རིགི་པ་བསེ་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་གིཞིོན་ནུའིི་དུསེ་ཏོེ་ཐོོགི་མར་གྲུབ་བཞིིན་པའིི་

གིནསེ་སྐབསེ་ཀྱིི་རྫསེ་སྦྱོོར་བརྒྱུད་རིམ་དང་འིདྲི་བར་བཟིོ་རྒྱུའིི་ཐོབསེ་ཤེེསེ་འིཐོེན་

ཡོོད། ཇེ་ིལྟོར་ན། ཁོང་ཚེསོེ་གིཞི་ིརྩའི་ིརྒྱུ་རྫསེ་འིད་ིདགི་ཤེེལ་དམ་ནང་དུ་བླུགིསེ་ནསེ་

འིདོ་མདངསེ་ཕྲ་མའོིམ་ Ultraviolet light གླེགོི་གི་ིམ་ེསྟོགི་ Electric spark སེགོིསེ་

ནུསེ་ཤུགིསེ་ཀྱིིསེ་རྒྱུ་རྫསེ་རིགིསེ་དེར་གིཏོོད་པར་བྱེེད། འིད་ིན་ིགིནའི་སྔོ་མོར་གླེོགི་

དམར་འིཁྱུགི་པ་དང་འིདྲི་བར་བྱེསེ། བརྒྱུད་རམི་ད་ེལྟོ་བུའི་ིའིགོི་ཏུ་བདུན་ཕྲགི་ཁ་ཤེསེ་

སེོང་མཚེམསེ་སུ་ཤེེལ་དམ་གྱི་ིནང་དུ་དམིགིསེ་བསེལ་ཡོ་མཚེན་ཅན་གྱི་ིའིགྱུར་བ་

ཕྱིིན་པར་མཐོོང་ཡོོད། ད་ེན་ིཁུ་བ་སྨུགི་མདོགི་ཅན་ཉུང་ཉུང་ཞིིགི་གི་ིནང་དུ་ཐོོགི་མར་

རྒྱུ་རྫསེ་བླུགིསེ་པ་ལསེ་ཆོེསེ་སྣ་ཚེོགིསེ་པ་དང༌། གྲིངསེ་མང་བའི་ིགྲུབ་རྫསེ་ཡོོད་པ་

རེད། ཁྱེད་པར་དུ་སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་གྲིགིསེ་ཆོ་ེབ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིནང་ནསེ་གིཅིགི་སྟོ་ེཨེ་ེ

མི་ན་ོསྐྱུར་རྫསེ་མཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད། འིདི་ནི་སྤྲེི་དཀར་ལ་མེད་མི་རུང་དུ་མཁ་ོབའིི་རྫསེ་

ཤེིགི་ཡོིན། དཔྱད་པ་ད་ེདགི་བྱེསེ་མ་ཟིིན་པའི་ིསྔོ་རོལ་དུ་རང་བྱུང་གི་ིཨེ་ེམ་ིན་ོསྐྱུར་

རྫསེ་ན་ིཚེ་ེསྲོོགི་གིནསེ་པའི་ིརྟེགིསེ་ཤེིགི་ཏུ་ངོསེ་བཟུང་ཡོོད་སྲོིད། གིལ་སྲོིད་གིཟིའི་
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མིགི་དམར་གྱི་ིསྟོེང་དུ་སྐྱུར་རྫསེ་ད་ེདགི་རྙིེད་ཡོོད་ཚེ་ེཚེ་ེསྲོོགི་གིནསེ་རྒྱུར་ཕེལ་ཆོེར་

ངེསེ་པ་ཡོིན། གིང་ལྟོར་ཚེ་ེསྲོོགི་གྲུབ་པར་ངེསེ་པར་མཁ་ོབ་ན་ིརླུང་ཁམསེ་རིམ་པའི་ི

ནང་གིཞི་ིརྩའི་ིརླངསེ་རྫསེ་འིགིའི་ཤེསེ་དང༌། མ་ེར་ིའིཕྱུར་བ། ཉ་ིའིོད་དམ་ཡོང་ན་དྲིགི་

ཆོར་གླེོགི་འིཁྱུགི་པའི་ིགིནམ་གིཤེིསེ་བཅསེ་ཡོིན། ཉ་ེཆོར་ཚེ་ེསྲོོགི་ཐོོགི་མར་མ་གྲུབ་

པའིི་སྔོ་རོལ་གྱིི་འིཇེིགི་རྟེེན་ཁམསེ་ཀྱིི་རྫསེ་སྦྱོོར་བརྒྱུད་རིམ་གྱིི་སྐོར་ལ་རྟེོགི་བཟིོའི་ི

དཔྱད་པ་བྱེསེ་པའི་ིགྲུབ་འིབྲསེ་སུ་སྐྱོ་ེལྡན་གྱི་ིརྫསེ་ པིའུ་རིན་དང༌། པ་ིར་ིམ་ིཌེན་ ༼ 

Purine & Pyrimidine ཟི་ེརླངསེ་ཀྱི་ིའིགྱུར་རྫསེ་རིགིསེ་ཤེགིི་ཡོནི་ Nitrogenous base 

༽བཅསེ་གྲུབ་པ་ཡོིན། འིད་ིདགི་ན་ིརིགིསེ་རྒྱུན་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་གྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་ཌ་ིཨེན་ཨེ་ེལ་

མདེ་མ་ིརུང་དུ་མཁ་ོབ་ཞིིགི་ཡོནི།

བརྟེགི་དཔྱད་ཀྱི་ིབརྒྱུད་རིམ་ད་ེདང་ཕྱིོགིསེ་མཐུན་པར་སྔོར་གྱི་ིརྫསེ་སྦྱོོར་ལམ་

ལུགིསེ་ལ་བརྟེནེ་ནསེ་བསྐལ་པ་དང་པའོི་ིཁུ་བ་ Primeval soup གྲུབ་པར་ངསེེ། འིད་ི

ན་ིསྐྱོ་ེལྡན་དང༌། རྫསེ་སྦྱོརོ་རགིི་པ་བསེ་ལ་ོསེ་ཡོ་སྟོངོ་ཕྲགི་གིསུམ་མམ་བཞིའིི་ིསྔོ་རལོ་

དུ་ཆོགིསེ་པར་བཤེད་པའི་ིམཚེ་ོད་ེཡོིན་པར་ཁསེ་ལེན། སྐྱོ་ེལྡན་རྫསེ་རིགིསེ་ན་ིམཚེ་ོ

འིགྲིམ་གྱི་ིསྐམ་སེའིམ་ཆུ་ཐོིགི་ཕྲ་མོའི་ིནང་དུ་གིནསེ་ཡོོད། ཉ་ིའིོད་ཀྱི་ིམདངསེ་ཕྲ་མ་ོ

སེོགིསེ་ཀྱིི་ནུསེ་ཤུགིསེ་ཀྱིིསེ་རྐྱེེན་བྱེསེ་པའིི་དབང་གིིསེ་མཉམ་དུ་འིདུསེ་ནསེ་གྲུབ་

རྫསེ་ཆོ་ེབའི་ིང་ོབོར་གྲུབ་པ་ཡོིན། དེང་གི་ིདུསེ་སུ་སྐྱོ་ེལྡན་གྲུབ་རྫསེ་ཆོ་ེབ་རྣམསེ་དུསེ་

ཡུན་ཐུང་ངུ་ལསེ་མ་ིགིནསེ་པར་ཕྲ་འིབུ་འིམ་སྲོོགི་ཆོགིསེ་གིཞིན་གྱིིསེ་འིབྱེིན་རྔུབ་

དང༌། གིཏོོར་བརླགི་བྱེསེ་པ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་ཕྲ་འིབུ་དང༌། དེའི་ིརྗོེསེ་ཀྱི་ིསྲོོགི་ཆོགིསེ་

རྣམསེ་ན་ིཕྱིིསེ་སུ་བྱུང་བ་ཞིིགི་ཡོིན། གིནའི་སྔོ་མོའི་ིདུསེ་སུ་སྐྱོ་ེལྡན་གྲུབ་རྫསེ་ཆོ་ེབ་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

རྣམསེ་ནི་གིནོད་འིཚེེ་མེད་པར་བློོ་བདེ་བོའི་ིངང་ཁུ་བའིི་སྟོེང་དུ་འིཕྱིོ་གིཡོེང་བྱེེད་པ་

ཡོནི།

སྐབསེ་འིགིའི་ཞིིགི་ལ་གྲུབ་རྫསེ་བྱེ་ེབྲགི་པ་ང་ོམཚེར་ཅན་ཞིིགི་སྟོེསེ་དབང་གིིསེ་

གྲུབ་པ་ཡོིན། ང་ཚེོསེ་དེར་འིདྲི་གིཤུ་མ་ Replicator ཞིེསེ་ཐོ་སྙད་བཏོགིསེ། ད་ེན་ི

གྲུབ་རྫསེ་ཆོ་ེཤེོསེ་སེམ་སྣ་མང་འིདུསེ་ཤེོསེ་ཤེིགི་ཡོིན་དགིོསེ་པའི་ིངེསེ་པ་མེད། འིོན་

ཀྱིང་དེར་དམིགིསེ་བསེལ་གྱི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་ཤེིགི་ལྡན་པ་ན་ིརང་ཉིད་ཀྱི་ིའིདྲི་བཤུསེ་རང་

ཉདི་ཀྱིསིེ་བསྐྲུན་ནུསེ་པ་ད་ེཡོནི། འིད་ིལྟོ་བུ་ན་ིསྟོསེེ་དབང་གིསིེ་ཡོངོ་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞིགིི་ཏུ་

སྣང་སྲོིད། འིད་ིན་ིཧ་ལམ་འིབྱུང་མ་ིསྲོིད་པ་ཞིིགི་ཏུ་འིཛིན། མ་ིཞིིགི་གི་ིམ་ིཚེ་ེནང་ཡུལ་

གིང་ཞིིགི་ཕེལ་ཆོེར་འིབྱུང་མ་ིསྲོིད་པ་ཉ་ེབར་བཟུང་ན་འིབྱུང་འིགྱུར་ཡོོང་རྒྱུར་ར་ེབ་

དང་བྲལ་བ་ཡོནི། རྒྱུ་མཚེན་དའེི་ིརྐྱེནེ་གྱིིསེ་ཁྱེདེ་ཀྱིིསེ་རྐོང་རྩདེ་སྤེ་ོལའོི་ིརྒྱན་འིཛུགིསེ་

ནམ་ཡོང་མ་ིཐོོབ་པ་ཡོིན། ཡོིན་ན་ཡོང་ང་ཚེོསེ་གིནད་དོན་གིང་ཞིིགི་འིབྱུང་སྲོིད་པ་

དང༌། མ་ིསྲོདི་པའི་ིཚེདོ་དཔགི་གི་ིནང་ལ་ོཡུན་སེ་ཡོ་བརྒྱ་ཕྲགི་མང་པརོ་འིབྲལེ་བ་བྱེདེ་

ཐུབ་ཀྱིིན་མེད། གིལ་སྲོིད་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་རྒྱན་འིཛུགིསེ་རྩ་ེམོའི་ིནང་ལ་ོསེ་ཡོ་བརྒྱ་ཕྲགི་

རངི་ཞུགིསེ་པ་ཡོནི་ན་རྒྱན་དངུལ་ཁ་ཤེསེ་ཐོབོ་པའི་ིར་ེབ་ཡོདོ།

གྲུབ་རྫསེ་ཤེིགི་གིིསེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ིའིདྲི་བཤུསེ་བཟི་ོརྒྱུར་བློ་ོལ་འིཆོར་བ་ན་ིཐོོགི་

མར་སྣང་བ་ལྟོར་དུ་དཀའི་མ་ོཞིིགི་མནི། ཁྱེདེ་ཀྱིིསེ་འིདྲི་གིཤུ་མ་ཟིརེ་བ་ད་ེལུགིསེ་ཀངོ་

ངམ་མ་དཔ་ེཞིིགི་ཏུ་བསེམ་མན་ོཐོངོསེ། ད་ེན་ིགྲུབ་རྫསེ་ཆོནེ་པ་ོཞིིགི་སྟོ།ེ དའེི་ིནང་གྲུབ་

རྫསེ་ཆོ་ཤེསེ་སྣ་མང་མཐུད་སྦྲེལེ་བྱེསེ་པ་ཞིགིི་ཏུ་བློ་ོལ་འིཆོར་དགིསོེ། ཆོ་ཤེསེ་ཆུང་ངུ་

རྣམསེ་འིདྲི་གིཤུ་མའི་ིམཐོའི་འིཁརོ་གྱི་ིཁུ་བའི་ིནང་གྲིངསེ་ངསེེ་མདེ་དུ་གིནསེ་ཡོདོ། ཆོ་
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ཤེསེ་ར་ེར་ེནསེ་རང་དང་རིགིསེ་མཐུན་པ་ལ་འིབྲེལ་བ་ཟིབ་མ་ོཡོོད་པར་ཚེོད་དཔགི་

བྱེེད་དགིོསེ། ད་ེནསེ་ཁུ་བའི་ིནང་ནསེ་རྫསེ་ཀྱི་ིཆོ་ཤེསེ་ཤེིགི་གིིསེ་རང་དང་ཁྱེད་ཆོོསེ་

མཚུངསེ་པའི་ིའིདྲི་གིཤུ་མའི་ིཆོ་ཤེསེ་དང་འིཕྲད་པ་ན་དརེ་འིབྱེར་རྒྱུ་རདེ། ཚུལ་ད་ེདང་

མཐུན་པར་ཆོ་ཤེསེ་སེ་ོསེ་ོརང་ཉིད་ཀྱིིསེ་འིཕྲད་འིབྱེར་བྱེསེ་པ་དེསེ་འིདྲི་གིཤུ་མ་ལ་

ལད་ཟློསེ་ཀྱིིསེ་ཆོ་ཤེསེ་དེ་དགི་བསྟོར་ཆོགིསེ་སུ་བསྒྲིིགིསེ་པར་བྱེསེ། འིདི་ནི་ཐོོགི་

མར་འིདྲི་གིཤུ་མ་ཆོགིསེ་ཚུལ་དང་མཚུངསེ་པར་ཆོ་ཤེསེ་ད་ེདགི་འིཕྲད་འིབྱེར་གྱིིསེ་

རིམ་པ་བསྟོར་ཆོགིསེ་སུ་འིབྲེལ་བ་ཞིིགི་ཏུ་བསེམསེ་ན་ལསེ་སླ་བོ་ཡོོད། བྱེ་བའིི་

བརྒྱུད་རིམ་འིདིསེ་མུ་མཐུད་དུ་རིམ་པ་གིཅིགི་སྟོེང་གིཅིགི་བརྩེགིསེ་ནསེ་འིཕེེལ་བ་

ཡོིན། ཤེེལ་རྡ་ོགྲུབ་ཚུལ་ན་ིད་ེལྟོར་ཡོིན། ཕྱིོགིསེ་གིཞིན་ཞིིགི་དུ་གིལ་སྲོིད་སྟོར་རྒྱུད་

གིཉིསེ་སེོ་སེོར་ཆོད་པ་ན་ང་ཚེོར་འིདྲི་གིཤུ་མ་གིཉིསེ་འིབྱུང་བསེ་རེ་རེ་ལསེ་འིདྲི་

བཤུསེ་མུ་མཐུད་སྐྱོདེ་སྲོངི་བྱེསེ་པ་ཡོནི།

མགི་ོརྙིགོི་ཆོ་ེབར་འིགྱུར་སྲོདི་པ་ན་ིཆོ་ཤེསེ་ར་ེར་ེཡོསིེ་རང་ཉདི་ཀྱི་ིརགིིསེ་མཐུན་

པ་ལ་འིབྲེལ་འིདྲིིསེ་བྱེེད་པ་ལསེ་ལྡོགི་སྟོ་ེརིགིསེ་མ་ིམཐུན་བྱེ་ེབྲགི་པ་གིཅིགི་ལ་འིབྲེལ་

འིདྲིིསེ་བྱེེད་པ་དེ་ཡོིན། དེ་ལྟོར་ན་འིདྲི་གིཤུ་མ་དེསེ་རང་དང་མཚུངསེ་པའིི་རིགིསེ་

གིཅིགི་པུ་མ་ཡོིན་པར་ལྡོགི་ཟླའི་ིརིགིསེ་བསྐྱོེད་པ་ལ་ཡོང་མ་དཔ་ེབྱེསེ་པ་ཡོིན། ལྡོགི་

ཟླ་རྟེགིསེ་ཅན་ནམ་རིགིསེ་མ་ིམཐུན་པའི་ིཆོ་དེསེ་མ་དཔ་ེརྩ་བ་དེའི་ིའིདྲི་བཤུསེ་ཇེ་ིམ་

ཇེ་ིབཞིིན་ཞིིགི་བསྐྱོར་བཟི་ོབྱེསེ། འིདྲི་བཤུསེ་ལམ་ལུགིསེ་ང་ོམ་ད་ེརིགིསེ་མཐུན་པ་

དང་མཐུན་པ་མཐུད་པའིམ། རིགིསེ་མཐུན་པ་དང་མ་ིམཐུན་པ་མཐུད་པ་གིང་ཡོིན་

རུང་ང་ཚེོའི་ིདགིོསེ་མཁ་ོལ་ཁྱེད་པར་གིང་ཡོང་ཕྱིིན་མེད། སྤྱིིར་ཌ་ིཨེན་ཨེ་ེགྲུབ་རྫསེ་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

ཏོེ་འིདྲི་གིཤུ་མ་ཐོོགི་མ་དང་གིཅིགི་མཚུངསེ་ཀྱིི་དེང་དུསེ་གྲུབ་རྫསེ་ཀྱིིསེ་རིགིསེ་

མཐུན་པ་དང་མ་ིམཐུན་པ་མཐུད་པའི་ིའིདྲི་བཤུསེ་ལམ་ལུགིསེ་དང་བསྟུན་ཞིེསེ་ཟིེར་

ན་རྒྱུ་མཚེན་ལྡན་པ་ཡོིན། འིཛམ་གླེིང་ནང་གླེ་ོབུར་དུ་བརྟེན་ལྷིང་གི་ིརྣམ་པ་ཡོོང་བ་ད་ེ

རྒྱུ་མཚེན་གིང་ཡོིན་ནམ། སྔོ་མ་ོཡོིན་ན་སྲོོགི་རྟེེན་གྱི་ིཁུ་བ་དེའི་ིནང་གྲུབ་རྫསེ་གིོང་བུ་

སྤྱི་ིཁྱེབ་རིགིསེ་བྱེ་ེབྲགི་པ་ཞིིགི་མེད་པ་སྲོིད། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་གྲུབ་རྫསེ་རྣམསེ་ན་ིཁུ་

བའི་ིནང་དུ་སྟོབསེ་ལགེིསེ་པའི་ིདབང་གིིསེ་ལྷུང་བའི་ིགྲུབ་ཆོ་བརྟེན་པའི་ིརྣམ་པ་ཅན་གྱི་ི

རྫསེ་རིགིསེ་དགི་ལ་བརྟེེན་པ་ཡོིན། འིདྲི་གིཤུ་མ་གིཙ་ོབ་ོགྲུབ་པ་ནསེ་བཟུང་སྟོ་ེདེསེ་

མཚེ་ོནང་དུ་ད་ེདང་རིགིསེ་མཐུན་པའི་ིའིདྲི་བཤུསེ་མྱུར་དུ་བསྐྱོེད་སྤེེལ་བྱེསེ་པའི་ིརྐྱེེན་

གྱིིསེ་སྔོར་གྱི་ིགྲུབ་རྫསེ་ཆུང་བའི་ིརིགིསེ་རྣམསེ་ལྟོོསེ་སེའི་ིརྫསེ་རིགིསེ་ཉུང་དུ་ཕྱིིན་པ་

དང༌། གྲུབ་རྫསེ་ཆོ་ེབ་གིཞིན་གྲུབ་རྒྱུར་ཇེ་ེདཀནོ་དུ་ཕྱིནི་པ་ཡོནི།

ད་ན་ིང་ཚེ་ོའིདྲི་གིཤུ་མ་རགིིསེ་མཚུངསེ་པའི་ིཚེོགིསེ་པ་ཆོ་ེབ་ལ་ཐུགི་ཡོདོ། འིནོ་

ཀྱིང་འིདྲི་བཤུསེ་ལམ་ལུགིསེ་གིང་ཡོིན་རུང་དེའི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་གིལ་ཆོ་ེཤེོསེ་ཤེིགི་ཤེེསེ་

དགིོསེ་པ་ན་ིད་ེརྣམ་པ་ཐོམསེ་ཅད་དུ་ཡོང་དགི་པ་མ་ཡོིན་ཞིིང༌། ནོར་འིཁྲུལ་ཡོོང་ངེསེ་

པ་ཡོིན་ཞིེསེ་པ་ད་ེརེད། ཁ་ོབོའི་ིར་ེབ་ན་ིདེབ་འིདིའི་ིནང་པར་ནོར་ཤེོར་མེད་པ་ད་ེཡོིན། 

འིོན་ཀྱིང་གིལ་སྲོིད་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་ཡོིད་གིཟིབ་ངང་བལྟོསེ་ན་པར་ནོར་གིཅིགི་གིམ་གིཉིསེ་

མཐོོང་སྲོིད་པ་ཡོིན། ད་ེཚེོསེ་ཕེལ་ཆོེར་ཚེིགི་གྲུབ་ཀྱི་ིནང་དོན་ལ་ཤུགིསེ་ཆོེར་སྒྲིིབ་ཀྱི་ི

མེད། གིང་ཡོིན་ཟིེར་ན་འིད་ིན་ིམ་ིཐོོགི་དང་པོའི་ིནོར་འིཁྲུལ་ཡོིན། པར་སྐྲུན་གྱི་ིདུསེ་

རབསེ་འིགི་ོཚུགིསེ་པའི་ིསྔོ་རོལ་ཏོ་ེཡོ་ེཤུ་མ་ཤེ་ིཀའི་ིགིསུང་ལགི་པསེ་སྤེ་ོབཤུསེ་བྱེསེ་

པའི་ིཉིན་མ་ོལ་བསེམ་མན་ོཐོོངསེ་དང༌། ཡོིགི་ཐོོགི་ཕེབ་མཁན་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཇེ་ིལྟོར་
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གིཟིབ་རུང་ནོར་འིཁྲུལ་རིགིསེ་ཁ་ཤེསེ་ཡོོང་རྒྱུ་རེད། ལ་ོཙཱ་བ་འིགིའི་ཞིིགི་ན་ིརང་ལྟོ་

མཆོོགི་འིཛིན་ལསེ་མ་འིདསེ་པ་ཡོིན། གིལ་སྲོིད་ཁོང་ཚེ་ོཚེང་མསེ་མ་དཔ་ེང་ོམ་ཚེད་

ལྡན་གིཅིགི་ལསེ་བཤུསེ་ཡོོད་ཚེ་ེབརྗོོད་བྱེ་ནང་དོན་ལ་ཁྱེད་པར་ཆོེར་ཤེོར་གྱི་ི་མེད། 

འིོན་ཀྱིང་འིདྲི་དཔེ་གིཞིན་ལསེ་བཤུསེ་པ་དང་དེ་ཡོང་འིདྲི་དཔེ་གིཞིན་ལསེ་བཤུསེ་

ཡོོད་ཚེ་ེཡོིགི་ནོར་མང་པ་ོབསེགིསེ་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་འིགིལ་འིཛོལ་དུ་འིགྱུར་ངེསེ། ང་

ཚེོསེ་དུསེ་རྒྱུན་དུ་གིཅིགི་ནསེ་གིཅིགི་ཏུ་ངེསེ་མེད་ཀྱི་ིསྤེ་ོབཤུསེ་བྱེེད་པ་ད་ེབྱེ་བ་ངན་

པར་བརྩིསེ་ཤེིང༌། འིགྲི་ོབ་མིའི་ིདཔྱད་གིཞི་ིཡོིགི་ཆོའི་ིནང་དུ་ནོར་འིཁྲུལ་གྱི་ིརིགིསེ་ལ་

ཡོར་རྒྱསེ་ཤེིགི་ཏུ་ངོསེ་འིཛིན་བྱེསེ་པའི་ིདཔ་ེམཚེོན་ཧ་ཅང་རྙིེད་དཀའི་བ་ཡོིན། ཡོ་ེ

ཤུའིི་ཞིལ་ཆོད་རྙིིང་མའིི་ཕེབ་བསྒྱུར་ལ་ོཙཱ་བ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་སྔོར་གིོམ་སྟོབསེ་ཆོེན་པ་ོ

ཞིགིི་སྤེསོེ་ཡོདོ། ད་ེན་ིཁངོ་ཚེསོེ་ཧབ་རའིུ་ Hebrew ༼ཡོ་ེཤུ་མ་ཤེ་ིཀའི་ིའིཁྲུངསེ་ཡུལ་གྱི་ི

སྐད་ཡོིགི༽མིང་ཚེིགི་ལ་བུད་མེད་གིཞིོན་ནུ་མ་ཞིེསེ་པ་ད་ེ གྷེ་ིརིགི་གི་ིམིང་ཚེིགི་ལྷད་

མེད་པའི་ིབུད་མེད་ལ་བསྒྱུར་ནོར་ཐོེབསེ་པ་ཡོིན། ད་ེལྟོ་ན་ཁོང་གི་ིལུང་ལསེ་ལྷད་མེད་

པའི་ིབུད་མེད་ལ་ཅེར་གྱིིསེ་བལྟོསེ་པ་དང་ཡོིད་ལ་ཤེར་ནསེ་ཕྲུ་གུ་ཆོགིསེ་པ་རེད་ཅེསེ་

པ་འིད་ིབྱུང༌། གིང་ལྟོར་ཡོང་ང་ཚེོསེ་མཐོོང་ཐུབ་པ་བཞིིན་སྐྱོ་ེལྡན་འིདྲི་གིཤུ་མའི་ིསྡེ་ེ

ཚེན་ནང་རྫསེ་རིགིསེ་ངེསེ་མེད་ཀྱིིསེ་གིཅིགི་ནསེ་གིཅིགི་ཏུ་སྤེ་ོབཤུསེ་བྱེསེ་པ་ན་ིདོན་

ང་ོམར་ཡོར་རྒྱསེ་ཀྱི་ིལམ་དུ་བསྐྱོོད་པ་ཞིིགི་ཡོིན་ཞིིང༌། བར་དུ་ནོར་འིཁྲུལ་སེོང་བ་

དསེེ་ཚེ་ེསྲོགོི་གི་ིའིཕེལེ་རམི་ལ་དགིསོེ་འིཁརོ་སེངོ་བ་ཡོནི། འིདྲི་གིཤུ་མ་གིཙ་ོབའོི་ིགྲུབ་

རྫསེ་དེསེ་རང་གི་ིའིདྲི་བཤུསེ་རྣམསེ་ཇེ་ིའིདྲི་ཞིིབ་ཚེགིསེ་བཟིོསེ་མིན་ང་ཚེོསེ་ཤེེསེ་མ་ི

ཐུབ། དེང་དུསེ་ཀྱི་ིརིགིསེ་རྒྱུན་རྫསེ་ཏོ་ེཌ་ིཨེན་ཨེ་ེགྲུབ་རྫསེ་ན་ིའིགྲི་ོབ་མ་ིའིདྲི་བཤུསེ་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

བཟི་ོལུགིསེ་ཧ་ཅང་སྒྲིིགི་འིཛུགིསེ་ལྡན་པ་དེ་ལསེ་ང་ོའིཚེར་ཆོེ་བ་དང༌། ཡོིད་ཆོེསེ་

འིཕེེར་བ་ཡོོད་མོད། མཚེམསེ་རེར་དེསེ་ནོར་འིཁྲུལ་བཟི་ོབཞིིན་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ནོར་

འིཁྲུལ་འིད་ིདགི་གིིསེ་མཐོའི་མར་མིའི་ིའིཕེེལ་རིམ་མངོན་དུ་གྱུར་བར་བྱེསེ་ཡོོད། འིདྲི་

གིཤུ་མ་གིཙ་ོབ་ོད་ེགི་ོརམི་ངེསེ་མདེ་ཅིགི་ཡོནི་ཀྱིང་སྲོདི། འིནོ་ཀྱིང་བར་དུ་ནརོ་འིཁྲུལ་

བྱེསེ་པ་དང་ད་ེཡོང་གིསེགོི་འིཇེགོི་བྱེསེ་ཡོདོ་ངསེེ་རདེ།

ད་ེཡོང་འིདྲི་བཤུསེ་ནོར་བ་བཟིོསེ་པ་དང༌། གྲིངསེ་འིཕེེལ་བའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་བསྐལ་

པ་དང་པའོི་ིཁུ་བ་ན་ིརགིིསེ་འིདྲི་བའི་ིརྫསེ་ཙམ་མ་ཡོནི་པར་འིདྲི་བཤུསེ་བྱེསེ་པའི་ིགྲུབ་

རྫསེ་འིདྲི་མིན་གྱིི་ཚེོགིསེ་པསེ་ཁེངསེ་པར་བྱེསེ། དེ་དགི་ནི་མེསེ་པ་ོརིགིསེ་གིཅིགི་

ལསེ་མཆོེད་པ་ཡོིན། གྲུབ་རྫསེ་རིགིསེ་འིགིའི་ཤེསེ་གིཞིན་ལསེ་མང་བ་ཡོོད་དམ་ཟིེར་

ན་ད་ེན་ིཕེལ་ཆོེར་ཡོོད་ངེསེ་རེད། རིགིསེ་འིགིའི་ཤེསེ་ན་ིགིཞིན་ལསེ་རང་བཞིིན་གྱིིསེ་

ཧ་ཅང་བརྟེན་པ་ོཡོོད། གྲུབ་རྫསེ་འིགིའི་ཤེསེ་ན་ིཐོོགི་མར་གྲུབ་པ་ནསེ་བཟུང་སྟོ་ེསླར་

ཡོང་འིཐོརོ་ཞིགིི་འིགྲི་ོརྒྱུའི་ིཉནེ་ཁ་རང་བཞིནི་གྱིསིེ་ཆུང་བ་ཡོདོ། འིད་ིདགི་གི་ིརིགིསེ་ན་ི

ཁུ་བའི་ིནང་དུ་གིཞིན་ལ་ལྟོསོེ་ན་གྲིངསེ་མང་པ་ོཡོདོ། འིདིའི་ིརྒྱུ་མཚེན་ན་ིད་ེདགི་གི་ིཚེ་ེ

ཡུན་རིང་བའི་ིརྐྱེེན་གིཅིགི་པུ་མ་ཡོིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ིའིདྲི་བཤུསེ་བསྐྱོེད་པར་བྱེེད་པ་

ལ་དུསེ་ཡུན་མང་པ་ོཡོདོ་པསེ་ཡོནི། ཚེ་ེཧ་ཅང་རངི་བའི་ིའིདྲི་གིཤུ་མ་ད་ེདགི་ན་ིགྲིངསེ་

མང་པ་ོཡོོད་པ་ཆོོསེ་ཉིད་ཡོིན་པ་དང༌། གིཞིན་རྣམསེ་ལ་ཡོང་གིཅིགི་མཚུངསེ་ཡོིན། 

རྒྱུ་མཚེན་ད་ེབསེ་ན་གྲུབ་རྫསེ་ཀྱི་ིཚེོགིསེ་པའི་ིནང་དུ་འིགྲི་ོབ་མིའི་ིའིཕེེལ་རིམ་ན་ིདུསེ་

ཡུན་རངི་བའི་ིཕྱིོགིསེ་སུ་བསྐྱོདོ་པ་ཡོནི།

འིོན་ཀྱིང་གྲུབ་རྫསེ་གིཞིན་རྣམསེ་ཕེལ་ཆོེར་གིཅིགི་མཚུངསེ་ཤེིགི་མིན། འིདྲི་
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གིཤུ་མ་སྣ་ཚེོགིསེ་པ་དགི་རང་གིི་ཚེོགིསེ་པའིི་ནང་དུ་རིགིསེ་འིདྲི་ཁྱེབ་སྤེེལ་བྱེེད་

སྐབསེ་ཁྱེད་ཆོསོེ་གིལ་ཆོ་ེབ་གིཞིན་ཞིགིི་ན་ིའིདྲི་བཤུསེ་སྐྱོ་ེའིཕེལེ་གྱི་ིམགྱིགོིསེ་ཚེད་ད་ེ

ཡོིན། གིལ་སྲོིད་ཀ་སྡེ་ེགྲུབ་རྫསེ་འིདྲི་གིཤུ་མ་ཡོིསེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ིའིདྲི་བཤུསེ་དུསེ་ཡུན་

བདུན་ཕྲགི་གིཅིགི་གི་ིནང་དུ་ཆོ་སྙོམསེ་གིཅིགི་ར་ེབཟི་ོབ་དང༌། ཡོང་ཁ་སྡེ་ེཡོིསེ་ཆུ་

ཚེོད་རེ་ནང་འིདྲི་བཤུསེ་རེ་བཟིོ་བའིི་དབང་དུ་བྱེསེ་ན་ཀ་སྡེེའིི་གྲུབ་རྫསེ་ཀྱིི་རིགིསེ་

གྲིངསེ་ཆོེསེ་མང་བར་འིགྱུར་རྒྱུ་ཡོིན་པ་ན་ིཤེེསེ་སླ། འིད་ིཡོང་ཀ་སྡེེའི་ིགྲུབ་རྫསེ་ད་ེཁ་

སྡེ་ེལསེ་དུསེ་ཡུན་རིང་བར་གིནསེ་པསེ་ཡོིན། སྲོོགི་རྟེེན་གྱི་ིཁུ་བའི་ིནང་དུ་གྲུབ་རྫསེ་

སྐྱོ་ེའིཕེེལ་གྱི་ིརིམ་པ་ཚེད་མཐོ་ོརུ་འིགྱུར་རྒྱུ་རེད། གྲུབ་རྫསེ་འིདྲི་གིཤུ་མ་མ་ནོར་བར་

འིདེམ་སྒྲུགི་བྱེསེ་པ་དའེི་ིཁྱེད་ཆོོསེ་གིསུམ་པ་ན་ིའིདྲི་བཤུསེ་ཀྱི་ིབརྟེན་ཚེད་ཡོནི། གིལ་

སྲོིད་ཅ་སྡེ་ེདང་ཆོ་སྡེེའི་ིགྲུབ་རྫསེ་གིཉིསེ་དུསེ་ཡུན་རིང་ཚེད་མཚུངསེ་པར་གིནསེ་པ་

དང༌། ཚེད་གིཞི་ིགིཅགིི་གི་ིསྟོངེ་དུ་འིདྲི་བཤུསེ་བཟི་ོབའི་ིདབང་དུ་བཏོང་ཞིངི༌། འིནོ་ཀྱིང་

ཅ་སྡེེ་ཡོིསེ་རང་གིི་འིདྲི་བཤུསེ་བཅུ་བཟིོསེ་པའིི་མཚེམསེ་སུ་ནོར་འིཁྲུལ་རེ་ཤེོར་བ་

དང༌། ཡོང་ཆོ་སྡེ་ེཡོིསེ་གྲིངསེ་བརྒྱ་ར་ེབཟིོསེ་མཚེམསེ་ནོར་འིཁྲུལ་ར་ེཤེོར་བའི་ིདབང་

དུ་བཏོང་ན། མཐོར་ཆོ་སྡེ་ེགྲིངསེ་མང་བ་འིགྱུར་རྒྱུ་ཡོནི་པ་གིསེལ་པ་ོཡོནི། ཚེོགིསེ་པ་

དའེི་ིཅ་སྡེའེི་ིདཔུང་ཁགི་གི་ིཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཟིད་དའེི་ིརགིིསེ་རྒྱུད་ཡོངོསེ་རྫགོིསེ་ལ་དངསོེ་

སེམ་བརྒྱུད་པའི་ིསྒོ་ོནསེ་གིཏོརོ་བརླགི་འིགྲི་ོརྒྱུ་ཡོནི།

གིལ་སྲོིད་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་མིའི་ིའིཕེེལ་རིམ་སྐོར་ལ་སྔོར་ནསེ་ཅུང་ཙམ་ཤེེསེ་ཡོོད་ཚེ་ེ

མཐོའི་མའིི་གིནད་དོན་དེའིི་སྐོར་ལ་འིགིལ་རྙིོགི་ཕྲན་བུ་སྐྱོེ་སྲོིད། འིདྲི་བཤུསེ་ནོར་

འིཁྲུལ་བྱེསེ་པ་ན་ིསྲོོགི་ལྡན་འིཕེེལ་རིམ་བསྒྲུབ་པར་སྔོོན་འིགྲིོའི་ིདགིོསེ་མཁ་ོཡོིན་པ་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

དང༌། ཡོང་བཤེད་སྲོོལ་ལ་རང་བྱུང་འིདེམ་སྒྲུགི་ན་ིཚེད་མཐོ་ོབའི་ིའིདྲི་བཤུསེ་འིཕྱུགི་

མེད་དུ་ཡོོང་བ་ལ་དགིའི་མོསེ་བྱེསེ་པ་ཡོིན་ཞིེསེ་པའི་ིབལྟོ་ཚུལ་གིཉིསེ་ང་ཚེོསེ་བར་

སྡུམ་བྱེསེ་ན་འིོསེ་སེམ། འིདིའི་ིལན་ན་ིགིནསེ་ཚུལ་ལྡོགི་ཏོ་ེབསེམསེ་ན་མིའི་ིའིཕེེལ་

རིམ་ན་ིལེགིསེ་པའི་ིཆོོསེ་ཤེིགི་ཏུ་སྣང་སྲོིད། རྒྱུ་མཚེན་ན་ིང་ཚེ་ོན་ིད་ེལ་བརྟེེན་ནསེ་

གྲུབ་པ་ཡོིན། སྤྱིིར་སྐྱོ་ེབ་ོསུ་ཡོིན་རུང་རྒོསེ་འིདོད་མེད། མིའི་ིའིཕེེལ་འིགྱུར་རིམ་པ་

མངནོ་དུ་གྱུར་པ་ད་ེལ་གིཙ་ོབ་ོའིདྲི་གིཤུ་མ་ ༼དངེ་དུསེ་རིགིསེ་རྒྱུན་སྐྱོ་ེའིཕེལེ་གྱི་ིསེ་བནོ།༽

ཡོིསེ་འིགིོགི་རྐྱེེན་བྱེ་རྒྱུར་བརྩོན་པ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེསེ་རུང་མུ་མཐུད་ནསེ་གིནསེ་རྒྱུ་ཡོིན། 

ཇེེགི་མ་ོནོཌ་ཡོིསེ་དཔྱད་གིཏོམ་འིཁྱེོགི་པ་ོཞིིགི་བརྗོོད་པའི་ིམཇུགི་ཏུ་གིནད་དོན་འིད་ི

ལྟོར་འིགྲིེལ་བརྗོོད་བྱེསེ་ཡོོད། མིའི་ིའིགྱུར་ལྡོགི་རིམ་པའི་ིལྟོ་གྲུབ་སྐོར་ལ་ལྟོ་ཚུལ་ཡོ་

མཚེན་ཅན་གིཞིན་ཞིིགི་ནི་སྐྱོེ་བོ་ཚེང་མསེ་དེའིི་སྐོར་ལ་ཤེེསེ་ཀྱིིན་ཡོོད་སྙམ་པ་འིདི་

ཡོནི།

བསྐལ་པ་དང་པའོི་ིཁུ་བའི་ིསྐརོ་ལ་བསྐྱོར་སློགི་བྱེསེ་ན་འིད་ིལྟོར། ད་ེན་ིགྲུབ་རྫསེ་

བརྟེན་པའི་ིརགིིསེ་མ་ིའིདྲི་བསེ་ཁངེསེ་ཡོདོ་ངསེེ་རདེ། བརྟེན་པ་ཞིསེེ་པ་ན་ིགྲུབ་རྫསེ་བྱེ་ེ

བྲགི་པ་ཞིིགི་དུསེ་ཡུན་བརྟེན་པར་གིནསེ་པ་དང༌། ད་ེདགི་གིིསེ་རང་གི་ིའིདྲི་བཤུསེ་

མྱུར་དུ་བཟི་ོབ་དང༌། ཡོང་ད་ེཉདི་འིཕྱུགི་མདེ་དུ་བཟི་ོབ་བཅསེ་ཡོནི། བརྟེན་པའི་ིརགིིསེ་

གིསུམ་པ་ོའིད་ིདགི་གི་ིཕྱིོགིསེ་སུ་བསྐྱོོད་པའི་ིསྲོོགི་ལྡན་འིགྱུར་ལྡོགི་གི་ིརིམ་པ་ན་ིཚུལ་

འིད་ིལྟོར་ཡོིན། ད་ེཡོང་གིལ་སྲོིད་ཁྱེེད་ཀྱིིསེ་དུསེ་ཡུན་མ་ིའིདྲི་བ་གིཉིསེ་ཀྱི་ིཁུ་བ་ལ་

ཚེོད་ལྟོ་བྱེསེ་ཚེ་ེདཔ་ེཚེད་འིོགི་མ་ལ་ཚེ་ེཡུན་རིང་བ་དང༌། མགྱིོགིསེ་ཚེད་ཆོ་ེབ། འིདྲི་

བཤུསེ་ཚེད་འིཕེེར་བ་བཅསེ་དང་ལྡན་པའི་ིརིགིསེ་གྲིངསེ་མང་བ་ཡོོད་པར་ཤེེསེ་ཐུབ། 



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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སྐྱོ་ེལྡན་རིགི་པ་བསེ་སྲོོགི་ལྡན་འིཕེེལ་རིམ་ཀྱི་ིསྐོར་འིགྲིེལ་བཤེད་བྱེེད་ཚུལ་སྙིང་པ་ོན་ི

འིད་ིཡོནི། འིཕེལེ་རམི་གྱི་ིཐོབསེ་ལམ་ན་ིགིཅགིི་མཚུངསེ་ཏོ་ེརང་བྱུང་འིདམེ་སྒྲུགི་ཞིསེེ་

པ་འིད་ིཡོནི།

དེསེ་ན་ང་ཚེོསེ་འིདྲི་གིཤུ་མ་གིཙ་ོབ་ོད་ེསྲོོགི་ལྡན་ཡོིན་པར་བརྗོོད་ན་འིགྲིིགི་གིམ། 

དེར་ད་ོསྣང་བྱེེད་དགིོསེ་པ་ཡོོད་དམ། ཁ་ོབོསེ་ཌར་ཝིིན་ན་ིཀུན་གྱི་ིནང་ནསེ་རྩོད་མེད་

གྲིགིསེ་ཅན་ད་ེརེད་ཅེསེ་ཁྱེོད་ལ་བརྗོོད་ཚེ་ེཁྱེེད་ཀྱིིསེ་དེའི་ིལན་དུ་ནེའུ་ཊིོན་རེད་བརྗོོད་

སྲོིད། ཡོིན་ན་ཡོང་ཁ་ོབོའི་ིར་ེབ་ན་ིང་ཚེོའི་ིརྩོད་པ་ད་ེགིང་གི་ིཕྱིོགིསེ་སུ་ཐོགི་ཆོོད་ན་

ཡོང་མཐོའི་སྡེོམ་གྱི་ིགིནད་དོན་སྐོར་ལ་འིགྱུར་བ་གིང་ཡོང་འིགྲི་ོམ་ིསྲོིད་པ་ན་ིགིནད་

འིགིགི་གིཅགིི་ཡོནི། ང་ཚེསོེ་ནེའུ་ཊིནོ་དང་ཌར་ཝིནི་གིཉིསེ་ལ་སྙན་གྲིགིསེ་ཅན་དང་ད་ེ

ལསེ་ལྡོགི་སྟོ་ེམིང་གིང་བསྙད་རུང་ཁོང་གིཉིསེ་ཀྱི་ིམ་ིཚེེའི་ིལ་ོརྒྱུསེ་དང༌། མཛད་རྗོེསེ་

ཀྱིསིེ་བདནེ་པའི་ིགིནད་དནོ་འིགྱུར་མདེ་རང་སེརོ་གིནསེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེབཞིནི་དུ་ང་ཚེོསེ་

ཐོོགི་མའི་ིའིདྲི་གིཤུ་མའི་ིགྲུབ་རྫསེ་ལ་སྲོོགི་ལྡན་ཞིེསེ་མིང་འིདོགིསེ་རུང་བ་ལ་མ་ལྟོོསེ་

པར་དེའིི་བྱེེད་ལསེ་ནི་ཁོ་བོསེ་བཤེད་པ་དེ་བཞིིན་དུ་གིནསེ་རྒྱུ་རེད། འིགྲིོ་བ་མིའིི་

དཀའི་ངལ་གྱི་ིརྐྱེེན་གིཅིགི་ན་ིམིང་ཚེིགི་ཞིེསེ་པ་ད་ེང་ཚེོའི་ིབེད་སྤྱིོད་ཀྱི་ིལགི་ཆོ་ཁ་ོནའི་ི

ཆོེད་ཡོིན་པ་མ་ཤེེསེ་པའི་ིརྐྱེེན་གྱིིསེ་རེད། ཚེིགི་མཛོད་ནང་སྲོོགི་ལྡན་ཞིེསེ་པའི་ིམིང་

ཚེིགི་ཡོོད་པ་ཁ་ོནསེ་འིཛམ་གླེིང་ནང་གི་ིཆོོསེ་ངེསེ་བཟུང་ཞིིགི་ལ་གི་ོདགིོསེ་པའི་ིངེསེ་

པ་མེད། ང་ཚེོསེ་ཐོོགི་མའི་ིའིདྲི་གིཤུ་མ་ལ་སྲོོགི་ལྡན་ནམ་སྲོོགི་ལྡན་མ་ཡོིན་པ་གིང་

འིདོགིསེ་རུང༌། ད་ེདགི་ན་ིཚེ་ེསྲོོགི་གི་ིམེསེ་པ་ོཡོིན་ཞིིང༌། ད་ེདགི་ན་ིང་ཚེ་ོབཟི་ོམཁན་

གྱི་ིཕེ་མེསེ་ཡོང་ཡོནི།
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

མཐུད་མཚེམསེ་གིལ་ཆོནེ་པ་ོགིཞིན་ཞིིགི་རྩདོ་གིཞིརི་གྱུར་པ་སྟོ།ེ ཌར་ཝིནི་རང་

ཉིད་ཀྱིིསེ་གིནད་དོན་གིལ་ཆོེར་བརྩིསེ་པ་ན་ིའིགྲིན་རྩོད་ཞིེསེ་པ་འིད་ིཡོིན། སྤྱིིར་ཁོང་

གིིསེ་སེེམསེ་ཅན་དང་རྩི་ཤེིང་དང་འིབྲེལ་ནསེ་བརྗོོད་པ་ལསེ་གྲུབ་རྫསེ་དང་འིབྲེལ་

ནསེ་བརྗོོད་མེད། བསྐལ་པ་དང་པོའི་ིཁུ་བ་ད་ེགྲིངསེ་མཐོའི་མེད་པའི་ིའིདྲི་གིཤུ་མའི་ི

གྲུབ་རྫསེ་དགི་ལ་རམ་འིདེགིསེ་བྱེེད་པའི་ིནུསེ་པ་མེད། རྣམ་པ་གིཅིགི་ཏུ་ན་སེའི་ིགི་ོ

ལའིི་མཐོའི་ཚེད་ངེསེ་ཅན་ཞིིགི་ཡོིན་ན་ཡོང། ཚེད་ཅན་གྱིི་ཆོོསེ་གིཞིན་ཡོང་གིལ་

གིནད་ཆོེན་པ་ོཡོིན། ང་ཚེོའི་ིབློ་ོངོར་འིཆོར་བའི་ིའིདྲི་གིཤུ་མ་སྟོ་ེལུགིསེ་ཀོང་ངམ་མ་

དཔ་ེཞིིགི་གི་ིརྣམ་པར་སྐྱོེསེ་པ་ད་ེན་ིགྲུབ་རྫསེ་འིཛུགིསེ་སྐྲུན་ཚེན་པ་ཆུང་ངུ་རིགིསེ་

མང་པ་ོདང་ལྡན་པའི་ིཁུ་བའི་ིནང་འིཁྱེིལ་ཡོོད་པ་བློ་ོལ་ཤེར་ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་འིདྲི་གིཤུ་

མ་གྲིངསེ་མང་དུ་གྱུར་པ་ན་འིཛུགིསེ་སྐྲུན་སྡེ་ེཚེན་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོད་ཚེད་མགྱིོགིསེ་སུ་

ཕྱིིན་ནསེ་སྡེ་ེཚེན་ད་ེཉིད་དཀོན་པ་དང༌། རིན་ཐོང་ཆོ་ེརུ་གྱུར་པ་ཡོིན། འིདྲི་གིཤུ་མ་

རིགིསེ་འིདྲི་མིན་གྱིིསེ་དེ་ཐོོབ་ཕྱིིར་དུ་འིགྲིན་རྩོད་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད། ང་ཚེོསེ་རིགིསེ་

མཐུན་གྱིི་འིདྲི་གིཤུ་མ་རྣམསེ་གྲིངསེ་འིཕེེལ་རྒྱུ་ཡོིན་པར་སྔོར་ནསེ་ཆོ་འིཇེོགི་བྱེསེ་

ཡོོད། ད་ལྟོ་ང་ཚེོསེ་མཐོོང་ཐུབ་པ་ན་ིརིགིསེ་མ་ིམཐུན་པའིམ་ཕྱིོགིསེ་གིཏོོགིསེ་ཉུང་

བའི་ིརིགིསེ་རྣམསེ་འིགྲིན་རྩོད་རྐྱེེན་གྱིིསེ་ད་ེབསེ་གྲིངསེ་ཉུང་དུ་འིགྲི་ོརྒྱུ་དང༌། མཐོའི་

མར་དའེི་ིབརྒྱུད་པ་མང་ཆོ་ེབ་སྟོངོ་རྒྱུ་ཡོནི་པ་ད་ེརདེ། འིདྲི་གིཤུ་མའི་ིརིགིསེ་ཀྱི་ིནང་དུ་

རང་རང་འིཚེ་ོགིནསེ་ཆོེད་འིཐོབ་རྩོད་གིནསེ་ཡོོད། ཁོང་ཚེོསེ་འིཐོབ་རྩོད་བྱེསེ་པའིམ་

དེའི་ིསྐོར་སེེམསེ་འིཁྲལ་བྱེསེ་པ་གིང་ཡོིན་ཤེེསེ་ཀྱིིན་མེད། ཁོང་ཚེོར་ཚེོར་བ་གྱིོང་པ་ོ

གིང་ཡོང་མེད་པའིམ། ཡོང་ན་ཚེོར་བ་རིགིསེ་གིང་ཡོང་མེད་པར་འིཐོབ་རྩོད་བྱེེད་ཀྱིིན་
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ཡོོད། འིོན་ཀྱིང་ཁོང་ཚེོསེ་འིཐོབ་རྩོད་བྱེེད་པའི་ིདགིོསེ་དམིགིསེ་ན་ིའིདྲི་བཤུསེ་ནོར་བ་

ལ་བརྟེེན་ནསེ་ཚེད་མཐོ་ོབའི་ིབརྟེན་པའི་ིརིགིསེ་གིསེར་པ་གྲུབ་པའིམ། རང་གི་ིའིགིལ་

ཟླ་བརྟེན་པའིི་རིགིསེ་རྣམསེ་རྩ་བརླགི་ཏུ་གིཏོོང་བའིི་ཐོབསེ་ལམ་གིསེར་པ་རྣམསེ་

སྲུང་སྐྱོོབ་དང་གིོང་འིཕེེལ་དུ་གིཏོོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡོར་རྒྱསེ་ཀྱིི་བརྒྱུད་རིམ་རྣམསེ་

གིསེོགི་འིཇེོགི་བྱེསེ་ཡོོད། མཐུན་ཕྱིོགིསེ་བརྟེན་པ་རྣམསེ་གིོང་འིཕེེལ་དང་འིགིལ་ཟླའི་ི

རིགིསེ་རྣམསེ་ཉམ་དམསེ་སུ་གིཏོོང་བའི་ིཐོབསེ་ལམ་ད་ེགྲི་ཇེ་ེརྒྱསེ་དང་ཇེ་ེབརྟེན་དུ་

ཕྱིིན་ཡོོད། འིགིའི་ཤེསེ་ལ་རང་གི་ིའིགིལ་ཟླའི་ིརིགིསེ་ནང་གི་ིགྲུབ་རྫསེ་གིཏོོར་བརླགི་

ཇེི་ལྟོར་གིཏོོང་བ་དང༌། དེ་དགི་གིི་འིཛུགིསེ་སྐྲུན་སྡེེ་ཚེན་རྣམསེ་རང་ཉིད་ཀྱིི་འིདྲི་

བཤུསེ་བཟི་ོརྒྱུའི་ིཆོེད་ཇེ་ིལྟོར་ལོངསེ་སྤྱིོད་པའི་ིཐོབསེ་བྱུསེ་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་བ་རེད། 

གིདོད་མའི་ིཤེ་གིཟིན་ད་ེདགི་གིིསེ་བཟིའི་བཅའི་བཟི་ོབ་དང་དུསེ་མཚུངསེ་སུ་འིགིལ་

ཟླའི་ིརགིིསེ་རྣམསེ་གིནསེ་ནསེ་འིབྱེནི་པར་བྱེདེ། འིདྲི་གིཤུ་མ་གིཞིན་རྣམསེ་ཀྱིསིེ་ཀྱིང་

ནང་གི་ིརྫསེ་སྦྱོོར་ལམ་ལུགིསེ་སེམ་རང་ཉིད་ཀྱི་ིཕྱིིའི་ིམཐོའི་སྐོར་དུ་སྤྲེ་ིདཀར་གྱི་ིགྱིང་

ར་བཟི་ོབ་ལ་བརྟེེན་ནསེ་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོོབ་ཇེ་ིལྟོར་བྱེེད་ཚུལ་གིསེར་རྙིེད་བྱུང་བ་རེད། 

སྲོོགི་ལྡན་གྱི་ིཕྲ་ཕུང་ཐོོགི་མར་མངོན་དུ་གྱུར་ཚུལ་ཡོང་ཕེལ་ཆོེར་འིད་ིལྟོར་ཡོིན་སྲོིད། 

འིདྲི་གིཤུ་མ་འིགིོ་བཙུགིསེ་པ་ནི་རང་ཉིད་གྲུབ་ཙམ་གྱིི་ཆོེད་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀྱིི་

རགིིསེ་རྒྱུན་འིཚེ་ོགིནསེ་ཀྱི་ིཆོདེ་སྣདོ་གིཞིངོ་དང་ལམ་བུ་བཟི་ོརྒྱུ་ཡོང་ཡོནི། འིདྲི་གིཤུ་

མ་གིསེོན་པོར་གིནསེ་པ་དགི་ན་ིརང་ཉིད་གིནསེ་ཡུལ་གྱི་ིའིཚེ་ོགིནསེ་འིཕྲུལ་འིཁོར་

བཟི་ོབར་བྱེདེ། འིཚེ་ོགིནསེ་འིཕྲུལ་འིཁརོ་ཐོགོི་མ་ན་ིཕེལ་ཆོརེ་ཉནེ་སྲུང་པགིསེ་པ་ཙམ་

ལསེ་མེད། འིོན་ཀྱིང་དགྲི་བ་ོགིསེར་པ་ལ་འིཚེ་ོགིནསེ་འིཕྲུལ་འིཁོར་ལེགིསེ་པ་དང་
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ལྡན་བྱམས་པ་ཆོོས་དབང་གིིས་སྒྱུར་སིྒྲིགི་བྱས།

ནུསེ་སྟོོབསེ་ཆོེ་བ་མངའི་བའིི་རྐྱེེན་གྱིིསེ་རང་ཉིད་འིཚེོ་གིནསེ་ཡོོང་བ་ཇེེ་དཀའི་རུ་

གྱུར། འིཚེ་ོགིནསེ་འིཕྲུལ་འིཁོར་རྒྱ་ཆོ་ེརུ་དང་ཕུན་སུམ་ཚེོགིསེ་པར་ཕྱིིན་པ་ན་འིདྲི་

བཤུསེ་ལམ་ལུགིསེ་ཀྱིང་སྣ་མང་འིདུསེ་པ་དང་ཡོར་རྒྱསེ་ཀྱིི་ཕྱིོགིསེ་སུ་བསྐྱོོད་པ་

ཡོནི།

འིདྲི་གིཤུ་མ་རྣམསེ་སེའི་ིགི་ོལའི་ིནང་རང་གི་ིརིགིསེ་རྒྱུན་མུ་མཐུད་དུ་གིནསེ་

ཆོེད་ཐོབསེ་ལམ་དང་ཐོབསེ་བྱུསེ་སྤྱིད་པསེ་ཡོར་རྒྱསེ་ཀྱིི་ཕྱིོགིསེ་སུ་རིམ་བཞིིན་

བསྐྱོོད་པའི་ིམཐོའི་ཟིད་རྒྱུ་ཡོོད་དམ། ཡོར་རྒྱསེ་ཀྱི་ིཕྱིོགིསེ་སུ་བསྐྱོོད་པ་ལ་དུསེ་ཡུན་

མང་པ་ོཡོོད། ལ་ོང་ོསྟོོང་ཕྲགི་རྗོེསེ་སུ་རང་སྲུང་འིཕྲུལ་འིཁོར་ཡོ་མཚེན་ཅན་ཇེ་ིའིདྲི་

ཞིིགི་ཡོོང་ངམ། ལ་ོང་ོསེ་ཡོ་སྟོོང་ཕྲགི་བཞི་ིའིདསེ་པ་ན་གིནའི་བོའི་ིའིདྲི་བཤུསེ་མ་ལ་

འིཕེངསེ་འིབྲསེ་ཇེ་ིའིདྲི་འིཕྲད་དམ། ཁོང་ཚེ་ོན་ིད་ལྟོ་མཐོོང་ཐོོསེ་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ི

རིགི་རྩལ་གྱི་ིསློབ་དཔོན་ཐོོགི་མ་ད་ེཡོིན་པསེ་འིཇེིགི་པ་མེད་པ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་ཁྱེེད་

ཀྱིསིེ་ཁོང་ཚེ་ོམཚེ་ོནང་དུ་ད་དུང་འིཁྱེལི་བ་མཐོངོ་མ་ིཐུབ། ད་ེན་ིདུསེ་ཡུན་མང་པའོི་ིསྔོ་

རོལ་ནསེ་གྲིོལ་ཟིིན་པ་ཡོིན། ད་ལྟོ་ཁོང་ཚེ་ོན་ིད་དུང་མང་པ་ོདང་བསྡེེབསེ་ནསེ་འིདུ་བ་

དང༌། འིཕྲུལ་འིཁོར་མ་ིགིཟུགིསེ་ཆོེན་པ་ོའིཁྱེར་འིཁྱེོར་ངང་བསྐྱོོད་པ་དེའི་ིནང་དུ་བད་ེ

བའོི་ིངང་གིནསེ་ཡོདོ། ཁངོ་ཚེ་ོན་ིསེའི་ིགི་ོལ་ཕྱི་ིལོགིསེ་ལསེ་གྱིེསེ་ནསེ་རྒྱང་བཀོལ་ཡོ་ོ

བྱེད་ད་ེབརྒྱུད་ལམ་ཐོད་ཀར་མིན་པ་བརྒྱུད་སེའི་ིགི་ོལ་འིདིར་འིབྲེལ་བ་བྱེེད་ཀྱིིན་ཡོོད། 

ཁོང་ཚེ་ོན་ིཁྱེེད་རང་དང་ཁ་ོབོའི་ིལུསེ་པོའི་ིནང་དུ་གིནསེ་ཡོོད། ང་ཚེོའི་ིལུསེ་པ་ོདང་

སེེམསེ་གིཉིསེ་ཁོང་ཚེོསེ་བཟིོསེ་པ་ཞིིགི་རེད། ཁོང་ཚེོསེ་མ་ིཉམ་ཆུང་གིཅེསེ་འིཛིན་

བྱེསེ་པ་ན་ིང་ཚེ་ོའིཚེ་ོགིནསེ་ཀྱི་ིརྨོང་གིཞི་ིམཐོར་ཐུགི་ད་ེཡོིན། འིདྲི་གིཤུ་མ་ད་ེདགི་ན་ི



འཇིིག་རྟེནེ་ཆགས་རབས།
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བགྲིོད་ལམ་རིང་མ་ོནསེ་སླེབསེ་པ་ཞིིགི་རེད། ད་ལྟོ་ཁོང་ཚེ་ོརིགིསེ་རྒྱུན་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་གྱི་ི

སེ་བོན་གྱི་ིམིང་བྱེང་འིོགི་སྐྱོོད་བཞིིན་པ་དང༌། ང་ཚེ་ོན་ིཁོང་ཚེོའི་ིའིཚེ་ོགིནསེ་འིཕྲུལ་

འིཁརོ་ཡོནི།

༼སྙན་གྲིགིསེ་ཆོ་ེབའི་ིའིགྲི་ོབ་སེེམསེ་ཅན་སྐྱོ་ེའིཕེེལ་བྱེེད་པའི་ིརིགིསེ་རྒྱུན་སེ་བོན་རང་རྐྱེ་བ་

The Selfish Gene ཞིསེེ་པའི་ིདཔ་ེདབེ་ལསེ་བཏུསེ།༽
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 རྩོམོ་སྒྲིགི་པའ་ིང་ོསྤྲོོད་མདརོ་བསྡུས།

བྱེམསེ་པ་ཆོོསེ་དབང་ན་ིརྒྱ་གིར་ལྷ་ོཕྱིོགིསེ་ཀ་ོལ་ེསྒོལ་བོད་མིའི་ིགིཞིིསེ་ཆོགིསེ་

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

ལྡན་མ་ཁང་ཚེན་དུ་ཆོོསེ་སྒོོར་ཞུགིསེ། ད་ེནསེ་སེེར་བྱེེསེ་འིབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་རུ་ལ་ོང་ོ

བཅུའི་ིརངི་གིཞི་ིརམི་སླབོ་སྦྱོངོ་བགྱིསིེ་ནསེ་མཐོར་རྒྱ་གིར་རྒྱལ་ཡོངོསེ་ (CBSE) ཀྱི་ི

འིཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ིརྒྱུགིསེ་སྤྲེོད་ཐོོན། ད་ེནསེ་སེེར་བྱེེསེ་ཆོོསེ་རྭར་སྒྲིིགིསེ་ཞུགིསེ་

བྱེསེ། སྦྱོང་ཚེན་རིགིསེ་ལམ་བསྡུསེ་ར་ནསེ་ཕེར་ཕྱིིན་དབུ་མ་འིདུལ་བ་བཅསེ་ལ་ལ་ོ

ང་ོབཅ་ོལྔ་ལྷགི་རིང་སློབ་གིཉེར་ལ་རང་ནུསེ་གིང་ལྕེོགིསེ་ཀྱིིསེ་བརྩོན་པ་ཆུ་བོའི་ིརྒྱུན་

བཞིིན་བསྟོེན་ནསེ་ད་ལྟོ་དམ་ཆོོསེ་འིདུལ་བའི་ིགིཞུང་ལ་སློབ་གིཉེར་བྱེེད་བཞིིན་ཡོོད། 

ནང་ཆོོསེ་ལ་སློབ་གིཉེར་བྱེེད་པའི་ིཞིོར་དུ་ཡོང་དབྱེིན་ཡོིགི་གི་ིརིགི་གིནསེ་ལ་སྦྱོངསེ་

བརྩོན་གྱིིསེ་ཕྱི་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལོར་ཀརྣ
ཱ
་ཊི་ཀ་མངའི་སྡེེའི་ིཟུར་རྒྱུགིསེ་མཐོ་ོསློབ་ (Kar-

nataka State Open University) ནང་ལ་གིཙུགི་ལགི་རབ་འིབྱེམསེ་པའི་ི (MA 
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