
མ་རྡུལ་དང་རྩ་རྫས།

སརེ་བྱེསེ་རིག་མཛོདོ་ཆེནེ་མའོི་ིརྩོམ་སྒྲིགི་ཁང་།



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

SJRB-0283

རོྩོམ་སིྒྲིག་པས་ཕྱོོགས་བསིྒྲིགས་བྱས།

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

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

༢༠༡༥ ལོའིི་ཟླ་བརྒྱད་པར་རོྩོམ་སིྒྲིག་བྱས།

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

སེེར་བྱེེསེ་རིག་མཛོདོ་དྲ་བྱེང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིིག་འིབྲེེལ་དྲ་བྱེང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com



དཀར་ཆེག

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

མ་རྡུལ་དང་རྩོ་རྫས། ........................................................................................... 1

མ་རྡུལ་གྱིི་དབིྱབས་བཀོད། ................................................................................. 1

མཁྲེགེས་གཟུགས་ཀྱིི་ནུས་ཟུངས་རིམ་པའིི་རྒྱུད་ལམ་རྣམ་དབྱ།ེ .......................................3

རྩོ་རྫས་དང་རྩོ་རྫས་ཀྱིི་ཁྱད་ཆོེས། ..........................................................................5

རྩོ་རྫས་ཀྱིི་དུས་འིཁོར་རའེུ་མིག ............................................................................5

གནའི་རབས་སུ་རྩོ་རྫས་དབྱ་ེཐབས། ......................................................................6

ཌོོ་བྷེ་ེརའིེི་ནརེ་གྱིི་སུམ་ཚན།   ..............................................................................7

ནའེུ་ལནེ་ཌོ་ེཡིི་བརྒྱད་ཚན་གཏན་སོྲོལ།   .................................................................8

མནེ་ཌོ་ེལི་ཧྥེེ་ེཡིི་དུས་འིཁོར་རའེུ་མིག   ..................................................................10

མནེ་ཌོ་ེལ་ེཧྥེེ་ེཡིི་དུས་འིཁོར་རའེུ་མིག་གི་གྲུབ་འིབྲས། ................................................. 12

མནེ་ཌོ་ེལི་ཧྥེེ་ེཡིི་དབྱ་ེའིབྱདེ་ཀྱིི་སྐྱོན་ཆེ། ................................................................. 14

དངེ་རབས་ཀིྱི་དུས་འིཁོར་རའེུ་མིག ..................................................................... 15

དངེ་རབས་ཀིྱི་དུས་འིཁོར་རའེུ་མིག་ནང་དུ་རྩོ་རྫས་སོ་སོའིི་གནས་གཞིི། .......................... 16

དངེ་རབས་དུས་འིཁོར་རའེུ་མིག་གི་འིགྲེོས།  ........................................................... 18

ལྕགས་རིགས་དང་ལྕགས་རིགས་མིན་པའིི་ཁྱད་ཆོེས། ................................................. 19

པར་བྱང་སོྨོན་ཚིག ........................................................................................... 20



iv

 ཞུ་སྒྲིགི་པའི་ིགསལ་བཤད། 

རང་ར་ེཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ིལྗོོངས་སུ། སྔོོན་བྱོོན་ཆོོས་རྒྱལ་ལ་ོཔཎ་མཁས་པའི་ིདབང་པ་ོ

རྣམས་ཀྱི་ིབཀའི་དྲིིན་ལས། གསུང་རབ་ཀྱི་ིགླེེགས་བམ་ར་ིབོའི་ིགཏོོས་དང་མཉམ་པ་ཡོོད་ན་ཡོང་། 

དུས་ཀྱི་ིའིཕེེལ་འིགྲིིབ་སོགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་མང་པ་ོཞིིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིིན་ཟིིན་པ་དང་། གང་མང་

ཞིིག་མེད་བརླག་ཏུ་འིགྱུར་ཉེན་ཡོོད་པས་ད་ེཉིད་སྲུང་སྐྱོོབ་དང་དར་སྤེེལ་བྱོེད་རྒྱུ་ན།ི མ་ིརིགས་འིད་ི

ཉདི་ཀྱི་ིདུས་ལ་བབ་པའི་ིའིསོ་འིགན་ཡོནི།

ད་ེཡོང་། གསུང་རབ་གླེེགས་བམ་ད་ེདག་ན།ི རྒྱུ་ནོར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲག་བཅས་ཀྱི་ི

འིགྲི་ོསོང་བཏོང་ཞིིང་། ལྟོ་ོསྐྱོ་གོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚེ་ེཐོོས་བསམ་ལ་བསྐྱོལ་བའི་ིམཁས་པ་རིམ་བྱོོན་

གྱིིས་དཔྱད་ཞིིབ་མཛད་ཅིང་། དཔྱད་འིབྲས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའི་ིཉམས་མྱོོང་དང་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིིན་ཐོ་ོལྟོ་བུ་ཡོིན་པས་ན། མ་ིལ་ོསྟོོང་ཕྲག་དུ་མའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའི་ིམ་ིརིགས་འིདིའི་ིཤེེས་རིག་ག་ི

ཉིང་བཅུད་ཡོིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གླེེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ིབསྟོན་དོན་ཕེལ་མ་ོཆོ་ེཞིིག་ན་ིདེང་ག་ི

དུས་རབས་འིད་ིདང་མ་འིོངས་པར་ཤེིན་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞིིང་། མིའི་ིརིགས་སྤྱིིའི་ིཤེེས་རབ་དང་ཀུན་སྤྱིོད་

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

ད་ེབས་ན་ ༸གོང་ས་༸སྐྱོབས་མགོན་ཆོེན་པ་ོམཆོོག་གིས་ཡོང་ཡོང་བཀའི་གནང་བའི་ི

དགོངས་དོན་བཞིིན། གྲྭ་ཚེང་རིན་པ་ོཆོ་ེནས་རིག་མཛོད་ཆོེན་མོའི་ིདྲི་ཚེིགས་དང་རྩོམ་སྒྲིིག་ཁང་

གསར་འིཛུགས་བྱོས་ཏོེ། བཀའི་བསྟོན་གཉིས་ཀྱིིས་མཚེོན་ཆོོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ིམཁས་པའི་ི

བཀའི་རྩོམ་གླེེགས་བམ་དང་། བརྩམས་ཆོོས་གསར་རྙིིང་གང་མང་ཞིིག་ཞུ་སྒྲིིག་འིགྲིེམས་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞིབས་ཞུའི་ིལས་གཞི་ིའིད་ིགཉརེ་བ་ཡོནི།

དུས་རབས་འིདིར་ཚེན་རྩལ་ཤེིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བད་ེབ་དང་། སྤྱིོད་བད་ེ



v

ཞུ་སྒྲིགི་པའི་ིགསལ་བཤད།

བ། གཞུང་ཚེིག་འིཚེོལ་སླ་བ། འིཁྱེེར་བད་ེབ་སོགས་སྟོབས་བདེའི་ིདབང་གིས་ཀློོག་པ་པ་ོརྣམས་

འིཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའི་མོས་ཇེ་ེཆོེར་འིགྲི་ོབཞིིན་པར་བརྟེེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བའི་ིཁ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ི

དགོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་པའི་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞི་ིའིད་ིནི། མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའི་ི

རང་རེའི་ིཤེེས་རིག་འིད་ིཉིད་འིཇེིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འིདིའི་ིའིཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའིཇུག་

པ་ལ་བརྟེེན་ནས་མིའི་ིསྤྱི་ིཚེོགས་སུ་ཞི་ིབདེའི་ིདཔལ་ཡོོན་འིདྲིེན་པའི་ིལས་ཀ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཡོིན་

ཞིསེ་ཀྱིང་བརྗོདོ་ཆོགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱོེད་སྐབས་མ་ཕྱི་ིཚེད་ལྡན་ཞིིག་གཞི་ིརྩར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱོེད་

རྒྱུར་འིབད་བརྩོན་བྱོེད་འིོས་ཤེིང་། ད་ེཡོང་སྔོོན་གྱི་ིསྲོོལ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤེིང་རྐོ་ོསྐབས་རྩོམ་

པ་པོ་རང་ཉིད་དམ། ཡོང་ན་གཞིན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚེད་ལྡན་བཏོང་སྟོེ་རྐོོ་བ་ཡོིན་པས་ཤེིང་པར་

རྣམས་སྤྱིིའི་ིཆོ་ནས་དག་པོར་བརྩ་ིཆོོག་པ་ཡོིན། ད་ེབས་ན་འིད་ིག་རྩོམ་སྒྲིིག་ཁང་ནས་ཀྱིང་མ་དཔ་ེ

ཚེད་ལྡན་འིཚེོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡོིག་འིབྲུ་གཅིག་ལའིང་གང་བྱུང་དུ་བཟི་ོབཅོས་མེད་པར་སོར་བཞིག་བྱོ་

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

ཕྱི་ིཚེད་ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུང་ནའིང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡོོང་བར་བརྩོན་བཞིིན་ཡོོད། གལ་ཏོ་ེམ་

ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མངོན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡོ་ིག་ེཆོད་ལྷག་བྱུང་བ་

སགོས་ལ་གཤེམ་དུ་གསལ་བཤེད་ཀྱི་ིམཆོན་བཀདོ་ཡོདོ།

རྩམོ་སྒྲིགི་ཁང་འིད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱོརོ་བྱོས་པའི་ིའིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུང་བ་

མཐོངོ་ན་འིཕྲལ་མར་ལགེས་བཅསོ་ཡོངོ་བའི་ིཆོདེ་དུ།

ང་ཚེོའི་ིཡོིག་འིབྲེལ་དྲི་བྱོང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདིའི་ི

བརྒྱུད་ནས་འིབྲེལ་བ་གནང་བའི་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འིད་ིནས་ཀྱིང་གང་མགྱིོགས་པར་གཞིིར་

བསྐྱོར་ཞིབི་དང་ལགེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཏོ་ེསྤུས་ཀ་ཇེ་ེལགེས་སུ་གཏོངོ་ངསེ་ཡོནི། 

སརེ་བྱོསེ་རིག་མཛོད་ཆོནེ་མའོི་ིརྩོམ་སྒྲིགི་ཁང་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེསེ་ ༢༦ ལ།



1

མ་རྡུལ་གྱིི་དབྱེིབསེ་བཀོོད།

(atomic structure)

བཅད་གཏུབ་ཅི་འིདྲི་ཞིིག་བྱོས་ཀྱིང་འིགྲུབ་གཞིིའིི་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཁོ་ནའིི་ངོ་བོ་ངེས་པའིི་

དངོས་པ་ོཞིིག་ལ་རྩ་རྫས་ཟིེར། རྩ་རྫས་གང་ཞིིག་ག་ིཁྱེད་ཆོོས་རྣམས་ཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིིན་རྒྱུན་

བཟུང་བྱོདེ་ཐུབ་པའི་ིརྡུལ་ཕྲན་ཆུང་ཤེསོ་ད་ེལ་མ་རྡུལ་ཟིརེ། མ་རྡུལ་ན་ིཆུ་བུར་མིག་ག་ིསྤྱིདོ་

ཡུལ་དུ་མ་ིའིགྱུར་བའི་ིརྡུལ་ཕྲན་ཆོེས་ཆུང་ངུ་ཞིིག་ཡོིན་ཡོང། དེའི་ིདབྱོིབས་གཟུགས་ན་ིད་ེ

འིདྲིའི་ིསྟོབས་བད་ེཞིིག་མ་རེད། མ་རྡུལ་གྱི་ིདབྱོིབས་གཟུགས་ན་ིཉ་ིམའི་ིཁྱེིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ིསྒྱུ་

སྐར་ཚེོའི་ིཆོགས་དབྱོིབས་དང་འིདྲི་བར། མ་རྡུལ་གྱི་ིདཀྱིིལ་དབུས་དེར་མ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་

ཚེད་ཕེལ་མ་ོཆོ་ེའིདུས་པའི་ིཉངི་རྡུལ་ཡོདོ་ལ། ཉངི་རྡུལ་གྱི་ིམཐོའི་འིཁརོ་དུ་གླེགོ་རྡུལ་རྣམས་

འིཁྱེིར་བཞིིན་དུ་ཉིང་རྡུལ་ལ་འིཁོར་བསྐྱོོད་བྱོེད་བཞིིན་ཡོོད། ཉིང་རྡུལ་ན་ིཕེ་ོརྡུལ་དང་བར་

རྡུལ་ཞིསེ་པའི་ིཉངི་རྫས་གཉསི་ཀྱིིས་གྲུབ་པ་ཞིགི་རདེ། ཉངི་རྫས་ད་ེགཉསི་ཀྱིང་རྟེནེ་རྡུལ་གྱི་ི

གཞི་ིརྫས་མཉམ་སྦྱོོར་བྱོས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིིག་ཡོིན། ཉིང་རྡུལ་གྱི་ིཉིང་རྫས་འིགྲུབ་གཞིིའི་ི

རྟེེན་དུ་འིགྱུར་བའི་ིཕྲ་རྡུལ་ཞིིག་ལ་རྟེེན་རྡུལ་ཞིེས་ཟིེར། མ་རྡུལ་ནང་ག་ིཕེ་ོརྡུལ་དང་མ་ོརྡུལ་

གཉིས་པ་ོས་ོསོར་ཕེ་ོམོའི་ིའིགལ་ཟུངས་ལྡན་ཡོང་ཕྱིོགས་གཉིས་པོའི་ིཟུངས་ཚེད་(1.6*10-

19C)སྙོོམས་ཤེིང། གྲིངས་ཚེད་ཀྱིང་མང་ཉུང་ཆོ་སྙོོམས་ཡོོད། དེའི་ིདབང་གིས་རྒྱུན་གཏོན་

གྱི་ིརྡུལ་ཕྲན་ད་ེཚེ་ོན་ིཕེ་ོམོའི་ིགླེོག་ཟུངས་གང་གིས་ཀྱིང་ཕྱིོགས་སུ་མ་ལྷུང་པའི་ིབར་གནས་

ཀྱི་ིང་ོབ་ོཞིིག་ཏུ་གྲུབ་ཡོོད། ཉིང་རྡུལ་ནང་ག་ིཕེ་ོརྡུལ་གྱི་ིགྲིངས་ཚེད་ད་ེལ་རྡུལ་གྲིངས་ཞིེས་

མ་རྡུལ་དང་རྩ་རྫས།



ཚན་རིག
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ཟིེར། ཕེ་ོརྡུལ་དང་བར་རྡུལ་ལ་ལྗོིད་ཚེད་ 1.672*10-27Kg ཡོོད་པ་ད་ེན་ིམ་ོརྡུལ་གྱི་ིལྗོིད་

ཚེད་ལས་ལྡབ་ 1850 མང་བ་ཡོདོ། མ་ོརྡུལ་ལ་ལྗོདི་ཚེད་ 9.107*10-31Kg ཡོདོ། མ་ོརྡུལ་གྱི་ི

ཞིངེ་ཚེད་ན་ིཕེ་ོརྡུལ་ལས་ལྡབ་གསུམ་གྱིསི་ཆོ་ེབ་ཡོདོ། བར་རྡུལ་དང་ཕེ་ོརྡུལ་མཉམ་སྡེབེ་ཀྱི་ི

ལྗོིད་ཚེད་ད་ེངེས་རྫས་ཤེིག་ག་ིརྡུལ་ཕྲན་གྱི་ིཡོང་ལྕིིའི་ིཚེད་འིཛིན་ད་ེཡོིན། འིཁྱེིར་བཞིིན་པའི་ི

མ་ོརྡུལ་ད་ེདག་ན་ིཕེ་ོརྡུལ་གྱི་ིའིགལ་ཟུངས་འིཐོེན་ཤུགས་ལ་ལྟོོས་ཏོེ། ཉིང་རྡུལ་གྱི་ིམཐོའི་

ཁྱེོན་དུ་འིཁོར་བསྐྱོོད་བྱོེད་བཞིིན་ཡོོད། ཚེན་རིག་པ་མང་པོས་རྡུལ་ཕྲན་གྱིི་དབྱོིབས་

གཟུགས་དང་འིབྲེལ་བའིི་རྣམ་གཞིག་འིདྲི་མིན་མང་པ་ོཞིིག་མཛུབ་འིཁྲིད་བྱོས་ཡོོད་པ་དེ་

དག་ལས་ནེལ་བྷོརོ་གྱི་ིརྡུལ་ཕྲན་དཔ་ེདབྱོབིས་ད་ེན་ིཆོསེ་རྒྱ་ཁྱེབ་ཆོ་ེཤེསོ་ད་ེཡོནི། ནལེ་བྷོརོ་

གྱིིས་རྡུལ་ཕྲན་ན་ིཕེ་ོཤེས་ཅན་གྱི་ིགླེོག་ཟུངས་ལྡན་པའི་ིཉིང་རྡུལ་གྱི་ིམཐོའི་ཁྱེོན་དུ་མ་ོཤེས་

ཅན་གྱི་ིགླེོག་ཟུངས་ལྡན་པའི་ིམ་ོརྡུལ་རྣམས་འིཁོར་ལམ་ནང་འིཁོར་བསྐྱོོད་བྱོེད་བཞིིན་ཡོོད་

པ་གསལ་སྟོནོ་བྱོས་ཡོོད།

འིཁོར་ལམ་གཅིག་ནང་མོ་རྡུལ་གྱིི་གྲིངས་ཚེད་ཇེི་ཙམ་གནས་ཐུབ་མིན་ནི། N=2n2 

གདམས་ངག་གསི་འིཚེལོ་ཐུབ། དའེི་ིནང་ n ན་ིའིཁརོ་ལམ་གྱི་ིགྲིངས་ཚེད་ཡོནི། ཆོསེ་ནང་

མའི་ིའིཁོར་ལམ་དེའི་ིནང་མ་ོརྡུལ་གྱི་ིགྲིངས་ཚེད་གཉིས་དང་ད་ེནས་བརྒྱད། ད་ེནས་བཅ་ོ

བརྒྱད་བཅས་འིཁོར་ལམ་ས་ོསོའི་ིནང་མ་ོརྡུལ་གྱི་ིགྲིངས་ངེས་པ་ཡོིན། ཆོེས་ཕྱི་ིམའི་ིའིཁོར་

ལམ་དེའི་ིནང་བརྒྱད་ལས་མང་བའི་ིམ་ོརྡུལ་གནས་ཀྱི་ིམེད། འིཁོར་ལམ་མ་ིའིདྲི་བ་ར་ེརེའི་ི

ནང་ག་ིམ་ོརྡུལ་ས་ོསོར་ངེས་གཏོན་གྱི་ིནུས་ཤུགས་ར་ེཡོོད། འིཁོར་ལམ་གྱི་ིརྒྱ་ཁྱེོན་ཇེ་ིཙམ་

ཆོ་ེབ་ད་ེཙམ་གྱིིས་མ་ོརྡུལ་ལམ་གླེོག་རྡུལ་གྱི་ིནུས་ཟུངས་ཆོ་ེབ་ཡོོད། འིོད་དང་དྲིོད་གང་

རུང་ཞིིག་མ་ོརྡུལ་ཐོོག་ཕེོག་ཚེེ། མ་ོརྡུལ་ད་ེཉིད་ནུས་ངར་ཆོ་ེརུ་ཕྱིིན་ཏོ་ེའིཁོར་ལམ་ནང་མ་

ནས་འིཁོར་ལམ་ཕྱི་ིམར་འིཛེགས་འིགྲི་ོབ་རེད། མ་ོརྡུལ་ཞིིག་འིཁོར་ལམ་ཕྱི་ིམ་ནས་ཕྱིིར་

བཏོོན་པ་ལས་འིཁོར་ལམ་ནང་ནས་ཕྱིིར་བཏོོན་པར་ནུས་ཤུགས་མང་བ་བེད་སྤྱིོད་བྱོེད་
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དགོས། དེར་བརྟེེན་འིཁོར་ལམ་ཕྱི་ིནང་གཞིིར་བཟུང་གིས་མ་ོརྡུལ་ས་ོསོར་ཚེད་གཞི་ིངེས་

ཅན་ཞིིག་ག་ིནུས་ཟུངས་ལྡན་ཡོོད་པ་ད་ེལ་གོང་བུའི་ིནུས་ཚེད་ཟིེར། གོང་བུའི་ིནུས་ཚེད་ན་ི

མ་ོརྡུལ་གྱི་ིནུས་ཟུངས་འིཇེལ་བའི་ིཚེད་གཞིརི་ངསོ་འིཛནི་པ་ཡོནི། དསེ་ན་མ་ོརྡུལ་གྱི་ིནུས་

ཟུངས་ན་ིནང་མའི་ིནང་མ་ཞིན་ལ་ཕྱི་ིམའི་ིཕྱི་ིམ་བཟིང་བ་ཡོནི།

མཁྲེེགསེ་གཟུགསེ་ཀྱིི་ནུསེ་ཟུངསེ་རིམ་པའིི་རྒྱུད་ལམ་རྣམ་དབེྱེ།

བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་པོ་དང་བརྒྱུད་བཀག་དངོས་པོ། ཕྱིེད་བརྒྱུད་དངོས་པོ་བཅས་

མཁྲགེས་གཟུགས་ཚེང་མར་ནུས་ཟུངས་རམི་པའི་ིབརྒྱུད་ལམ་གསུམ་ར་ེལྡན་ཡོདོ།

1༽བརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ། (conduction band)

བརྒྱུད་ཁྲིད་རྒྱུད་ལམ་ན་ིནུས་ཟུངས་རིམ་པའི་ིརྒྱུད་ལམ་ནང་ནས་རིམ་པ་མཐོ་ོཤེོས་ད་ེ

ཡོིན། བརྒྱུད་ལམ་འིདིའི་ིནང་གླེོག་རྡུལ་ཚེང་མ་ཡོན་རྒྱུ་བ་ཤེ་སྟོག་ཡོིན་རྐྱེེན། གླེོག་རྒྱུན་

བརྒྱུད་ཁྲདི་བྱོདེ་སའི་ིབརྒྱུད་ལམ་ལྟོ་ེབ་ད་ེཡོནི། བརྒྱུད་ཁྲདི་དངསོ་པའོི་ིནང་བརྒྱུད་ལམ་འིད་ི

ཉིད་ཕྱིེད་ཙམ་ཁེངས་ཡོོད་པ་དང། ཕྱིེས་བརྒྱུད་དངོས་པོའི་ིནང་བརྒྱུད་ལམ་འིད་ིཉིད་དྲིོད་

ཚེད་ཀློད་ཀརོ་སྐབས་སྟོངོ་པ་ཡོནི།

2༽ བར་འིགག་བརྒྱུད་ལམ། (forbidden gap)

བརྒྱུད་ལམ་འིད་ིན་ིབབརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་དང་སྡེེབ་བྱོེད་བརྒྱུད་ལམ་གཉིས་ཀྱི་ིབར་

གནས་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེཡོིན། བརྒྱུད་ལམ་འིདིའི་ིནང་གླེོག་རྡུལ་གཅིག་ཀྱིང་ཡོན་རྒྱུ་བྱོེད་པའི་ི

ག་ོསྐབས་མེད། དེའི་ིཕྱིིར་བརྒྱུད་ལམ་འིད་ིལ་བར་འིགག་བརྒྱུད་ལམ་ཟིེར། འིད་ིན་ིབརྒྱུད་

ཁྲདི་བརྒྱུད་ལམ་དང་སྡེབེ་བྱོདེ་བརྒྱུད་ལམ་གཉསི་བར་གྱི་ིནུས་ཁྱེད་ད་ེཡོང་ཡོནི།

བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་པོའི་ིནང་སྡེེབ་བྱོེད་བརྒྱུད་ལམ་དང་བརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་གཉིས་

ཕེན་ཚུན་སྣོལ་སྟོེབ་བྱོས་རྐྱེེན། བར་འིགག་ག་ིབརྒྱུད་ལམ་འིད་ིཕེལ་ཆོེར་མ་ིམངོན་པ་ཡོིན། 
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དེའི་ིཕྱིིར་རྒྱུན་གཏོན་གྱི་ིདྲིོད་ཚེད་ཐོོག་སྡེེབ་བྱོེད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ག་ིགླེོག་རྡུལ་རྣམས། རང་

དགར་བརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ཡོན་པོར་རྒྱུ་ཐུབ། ཁྱེད་ཆོོས་འིདིས་བརྒྱུད་ཁྲིད་དངོས་

པ་ོརྣམས་གླེགོ་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲདི་ཀྱི་ིབྱོེད་པརོ་བསྔོགས་པ་ཡོནི།

བརྒྱུད་བཀག་དངོས་པོའི་ིནང་བརྒྱུད་ཁྲིད་རྒྱུད་ལམ་དང་སྡེེབ་བྱོེད་རྒྱུད་ལམ་གཉིས་

དབར་གྱི་ིརྒྱང་ཁྱེད་ཧ་ཅང་ཆོནེ་པ་ོཡོདོ་རྐྱེནེ། བར་འིགག་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེཧ་ཅང་ཆོནེ་པ་ོཡོདོ། 

དེའི་ིདབང་གིས་སྡེེབ་བྱོེད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ག་ིགླེོག་རྡུལ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ིརོལ་གྱི་ིདྲིོད་ནུས་ཧ་

ཅང་ཤུགས་ཆོེན་ཞིིག་སྣོན་འིཕེེལ་བྱོེད་མ་ཐུབ་ཚེེ། བརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འིཕེག་

མཆོངོས་བྱོདེ་ཐུབ་ཐོབས་མདེ། འིད་ིན་ིབརྒྱུད་བཀག་དངསོ་པསོ་གླེགོ་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲདི་བྱོདེ་

མ་ཐུབ་པའི་ིརྒྱུ་མཚེན་བསྙོནོ་མདེ་ད་ེཡོནི།

ཕྱིེད་བརྒྱུད་དངོས་པོའི་ིནང་སྡེེབ་བྱོེད་བརྒྱུད་ལམ་དང་བརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་གཉིས་

བར་གྱི་ིརྒྱང་ཁྱེད་ད་ེཆོ་ེམིན་ཆུང་མིན་གྱི་ིཁ་ཞིེང་སྙོོམས་པ་ོཞིིག་ཡོོད། དྲིོད་ནུས་དམའི་བའི་ི

སྐབས་དངོས་པ་ོའིད་ིརིགས་ཀྱི་ིབརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ནང། གླེོག་རྡུལ་གཅིག་ཀྱིང་ཡོན་

རྒྱུ་བྱོེད་མ་ཐུབ་པར། བརྒྱུད་བཀག་དངོས་པོའི་ིཁྱེད་ཆོོས་མངོན་པ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་སྤྱིིར་

བཏོང་གི་དྲིོད་ཚེད་ལས་བརྒལ་ཚེེ། སྡེེབ་བྱོེད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་གི་གླེོག་རྡུལ་ཁག་གཅིག་

བརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འིཕེག་མཆོོངས་བྱོས་ནས། གླེོག་རྒྱུན་ཕྲན་བུ་ར་ེབརྒྱུད་ཁྲིད་

བྱོདེ་ཐུབ།

3༽ སྡེབེ་བྱོདེ་བརྒྱུད་ལམ། (Valence band)

བརྒྱུད་ལམ་འིད་ིན་ིའིཁརོ་ལམ་གཅགི་ནང་ག་ིནུས་རམི་འིདྲི་མནི་ལྡན་པའི་ིགླེགོ་རྡུལ་ཚེ་ོ

རིམ་གྲིས་ཀྱིིས་འིཁོར་བསྐྱོོད་བྱོེད་ས་ལྟོེ་བ་དེ་ཡོིན། བརྒྱུད་ལམ་འིདིའིི་ནང་གི་གླེོག་རྡུལ་

ཚེོར་སྡེེབ་བྱོེད་གླེོག་རྡུལ་ཟིེར་ཞིིང། ནམ་རྒྱུན་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་སམ་གསུམ་ཕེན་ཚུན་སྣོལ་

སྒྲིིག་བྱོེད་སྐབས་ཆོ་ཤེས་གཙ་ོབོར་ལེན་གྱི་ིཡོོད། སྡེེབ་བྱོེད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ག་ིགླེོག་རྡུལ་
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རྣམས་བརྒྱུད་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འིཕེག་མཆོོངས་བྱོས་ཚེེ། ད་གཟིོད་གཞི་ིནས་དངོས་པ་ོ

ད་ེལ་གླེགོ་རྒྱུན་བརྒྱུད་ཁྲདི་བྱོདེ་པའི་ིནུས་པ་ད་ེཐོབོ་ཐུབ།

རྩ་རྫསེ་དང་རྩ་རྫསེ་ཀྱིི་ཁྱད་ཆོོསེ།

མ་རྡུལ་རིགས་གཅིག་ཁོ་ལས་གྲུབ་པའིི་སྤུས་གཙང་གི་དངོས་རྫས་ཤེིག་ལ་རྩ་རྫས་

ཟིེར། རྩ་རྫས་རྣམས་ན་ིརྩ་རྫས་ས་ོསོའི་ིརྡུལ་གྲིངས་ཀྱིིས་དབྱོ་ེའིབྱོེད་དང་ངོས་འིཛིན་བྱོེད་

ཐུབ། རྡུལ་གྲིངས་ཞིེས་པ་ན་ིརྩ་རྫས་དེའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིལྟོ་ེཉིང་ནང་ཡོོད་པའི་ིཕེ་ོརྡུལ་གྱི་ིགྲིངས་

འིབརོ་ད་ེཡོནི། ད་བར་ཁྱེནོ་རྩ་རྫས་གྲིངས་༡༡༨ ངསོ་འིཛནི་བྱུང་ཡོདོ་པ་ལས་རྩ་རྫས་ ༩༤ 

ནི་རང་བྱུང་དང། དེ་བྱོིངས་རྩ་རྫས་རྣམས་ནི་ལྟོེ་ཉིང་སྦྱོོར་འིགྱུར་གྱིིས་བཟིོས་པ་ཤེ་སྟོག་

ཡོིན། རང་བྱུང་རྩ་རྫས་ད་ེདག་ལས་ཡོང་རླུང་(hydrogen)དང་ཉ་ིརླུང་(helium)

གཉསི་ན་ིའིཇེགི་རྟེནེ་གྱི་ིབྷོང་སྒྲི་ཆོནེ་པའོི་ིདུས་སྐབས་ནས་བྱུང་བར་འིདདོ་པ་དང། ད་ེབྱོངིས་

རང་བྱུང་རྫས་གཞིན་རྣམས་ན་ིའིཛམ་གླེིང་ག་ིག་ོལ་འིད་ིཉིད་ཀྱི་ིགྲུབ་རིམ་དང་ལྷན་དུ་རིམ་

བཞིནི་གྲུབ་པར་འིདོད། ད་ེཡོང། རྡོ་ོརྫས་(lithium)དང། སྐྱོ་མངར།(Berylium) ད་ེ

བཞིིན་ཚེ་ནག་(Boron)ལས་ལྗོིད་ཚེད་ཆོ་ེབའི་ིརང་བྱུང་རྩ་རྫས་གཞིན་རྣམས་ན་ིསྐར་

ནུས་ཉིང་སྦྱོོར་(stellar nuleosynthesis)གྱིིས་གྲུབ་པར་འིདོད། རྡུལ་གྲིངས་ 

༩༤ ཡོན་གྱི་ིརྩ་རྫས་རྣམས་ལ་འིགྱིདེ་རྒུད་ཀྱི་ིརང་བཞིནི་ལྡན་ཞིངི། ཚེ་ེཕྱིདེ་(half life)

ཡོང་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུ་ཡོནི་རྐྱེནེ་འིཛམ་གླེངི་ཐོགོ་རང་བཞིིན་གྱིསི་འིབྱུང་བ་ཤེནི་ཏུ་དཀའི།

རྩ་རྫསེ་ཀྱིི་དུསེ་འིཁོོར་རེའུ་མིག

ངདེ་ཚེའོི་ིམཐོའི་ཁརོ་གྱི་ིདངསོ་པ་ོཡོདོ་ཚེད་ན།ི རྩ་རྫས་དང་འིདུས་རྫས། ཡོང་ན། འིདྲིསེ་

རྫས་ཀྱི་ིརྣམ་པར་གནས་པའི་ིསྐོར་སྦྱོངས་ཡོོད། སྤྱིིར་རྩ་རྫས་ཞིེས་པ་ན་ིདངོས་རྫས་ཇེ་ིསྙོེད་
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པ་ད་ེདག་ཚེང་མའི་ིགཞི་ིརྩར་འིགྱུར་པའི་ིརྫས་ཤེིག་ཏུ་འིདོད་ཀྱིང། བྱོ་ེབྲག་ཏུ་རྩ་རྫས་ཞིེས་

པ་ན་ིམ་རྡུལ་རིགས་གཅིག་ཁ་ོནས་གྲུབ་པའི་ིདངོས་རྫས་ལའིང་ག་ོབ་ཡོིན། ཕྱི་ིལ་ོ 1800 

ཡོས་མས་སུ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིགྲིངས་ 30 ལས་མེད་ཀྱིང། ད་ཆོ་རྩ་རྫས་

གྲིངས་ 114 ལྷག་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་ཡོོད། རྩ་རྫས་འིད་ིདག་ག་ིཁྱེད་ཆོོས་ཕེན་ཚུན་མ་ིའིདྲི་

བར་ཡོོད། ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིགྲིངས་ཇེ་ིཙམ་གྱིིས་མང་དུ་སོང་བ་ད་ེཙམ་གྱིིས་

ད་ེདག་ས་ོསོའི་ིབང་རིམ་སྒྲིིག་ཐོབས་ལ་དཀའི་ངལ་གང་མང་འིཕྲད་བཞིིན་ཡོོད། དེར་བརྟེེན། 

ཚེན་རིག་པ་ཚེོས་རྩ་རྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་ལ་ཞིིབ་ཕྲའི་ིཞིིབ་འིཇུག་བྱོས་པ་བརྒྱུད། རྩ་རྫས་ད་ེ

དག་ག་ིཁྱེད་ཆོོས་ལ་རང་བྱུང་ག་ིརིམ་པ་ཞིིག་ཡོོད་པར་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་ཡོོད་རྐྱེེན། རྩ་རྫས་

ཀྱི་ིག་ོརམི་སྒྲིགི་སྟོངས་དང་ཁྱེད་ཆོསོ་ལ་ཞིབི་འིཇུག་བྱོདེ་ཐོབས་སླ་རུ་སངོ་ཡོདོ།

གནའི་རབསེ་སུ་རྩ་རྫསེ་དབྱེེ་ཐབསེ།

རྒྱུན་གཏོན་དངོས་རྫས་དང་སྐྱོ་ེདངོས་ས་ོསོའི་ིདབྱོ་ེབ་འིབྱོེད་དགོས་ཚེ།ེ ད་ེདག་ག་ིཁྱེད་
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ཆོོས་ལ་ལྟོོས་ཏོ་ེདབྱོ་ེབ་འིབྱོེད་པ་ཡོིན། དཔེར་ན། ཚེོང་ཁང་ནང་དུ་ཚེོང་ཟིོག་སྒྲིིག་གཤེོམ་

བྱོདེ་སྐབས། ཁྲུས་རྫས་ཀྱི་ིརགིས་ལགོས་ཤེགི་ཏུ་སྒྲིགི་པ་དང། བཟིའི་བཅའི་ིརགིས་ལགོས་

གཞིན་ཞིིག་ཏུ་སྒྲིིག་པར་མ་ཟིད། ཁྲུས་རྫས་ཀྱི་ིརིགས་ཀྱིང་འིདག་ཆོལ་དང་ཡོ་ིཙ་ིས་ོསོར་

སྒྲིགི་པ་ཡོནི། ད་ེབཞིནི་ཚེན་རགི་པ་ཚེསོ་ཀྱིང། རྩ་རྫས་ས་ོསའོི་ིཁྱེད་ཆོསོ་ལ་ལྟོསོ་ཏོ་ེག་ོརམི་

སྒྲིིག་ཐོབས་གནང་ཡོོད། ཆོེས་ཐོོག་མར་རྩ་རྫས་ཤེིག་ལྕིགས་རིགས་ཡོིན་དང་མིན་གྱི་ིཁྱེད་

ཆོསོ་གཞི་ིརྩར་བཟུང་སྟོ་ེདབྱོ་ེའིབྱོདེ་བྱོས་ཡོདོ་ཀྱིང། རམི་བཞིིན་རྩ་རྫས་ཀྱི་ིགྲིངས་འིབརོ་ཇེ་ེ

མང་དུ་ཕྱིིན་པ་དང་ཆོབས་ཅིག་རྩ་རྫས་ས་ོསོའི་ིཞིིབ་ཕྲའི་ིཁྱེད་ཆོོས་ཀྱི་ིག་ོརྟེོགས་ཟིབ་ཏུ་སོང་

སྟོ།ེ ག་ོརམི་སྒྲིགི་ཐོབས་ཀྱིང་ཇེ་ེལགེས་སུ་སངོ་ཡོདོ།

ཌོོ་བྷེེ་རེའིི་ནེར་གྱིི་སུམ་ཚན།  

Döbereiner’s Triads

ཕྱི་ིལ་ོ 1817 ལོར་འིཇེར་མན་གྱི་ིརྫས་འིགྱུར་རིག་པ་བ་ཌོ་ོབྷོ་ེརེའི་ིནེར་གྱིིས་རྩ་རྫས་

ཀྱི་ིའིདྲི་བའི་ིཁྱེད་ཆོསོ་གཞི་ིརྩར་བཟུང་སྟོ་ེདབྱོ་ེའིབྱོདེ་གནང་སྐབས། རྩ་རྫས་གསུམ་རརེ་འིདྲི་

བའི་ིཁྱེད་ཆོསོ་ལྡན་པའི་ིངསོ་འིཛནི་བྱུང་ཡོདོ་རྐྱེནེ། ཁངོ་གསི་རྩ་རྫས་ད་ེརགིས་ལ་སུམ་ཚེན་

ཞིེས་འིབོད་པ་དང། རྩ་རྫས་དེ་དག་སོ་སོའི་ིརྡུལ་གྲིངས་གཞིིར་བཟུང་སྟོེ་གོ་རིམ་སྒྲིིག་

སྐབས། རྩ་རྫས་བར་མ་དའེི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདསོ་ཚེད་ན་ིརྩ་རྫས་གཞིན་ད་ེགཉསི་ཀྱི་ིཆོ་སྙོམོས་

ཀྱི་ིགདསོ་ཚེད་དང་ཕེལ་ཆོརེ་མཉམ་པ་བྱུང་ཡོདོ། དཔརེ་ན། རྡོ་ོརྫས་དང། བུལ་རྫས། དུག་

སེལ་བཅས་གསུམ་ན་ིསུམ་ཚེན་(Triad)ཞིིག་ཡོིན་ཞིིང། ད་ེ དག་ས་ོསོའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ི

གདསོ་ཚེད་ན་ི 6.9 དང། 23.0 དང། 39.0 བཅས་རམི་པ་བཞིནི་ཡོནི་རྐྱེནེ། རྡོ་ོརྫས་

དང་དུག་སེལ་གྱི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་ཀྱི་ིཆོ་སྙོོམས་ན་ིབུལ་རྫས་ཀྱི་ིམ་རྡུལ་གདོས་ཚེད་

དང་ཕེལ་ཆོརེ་མཉམ་པ་ཡོནི།
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གཤེམ་གྱི་ིརེའུ་མིག་ནང་དུ་རྩ་རྫས་གསུམ་ར་ེབྱོས་པའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིརིགས་ཁ་ཤེས་ཤེིག་

བྲིས་ཡོོད་ལ། རྩ་རྫས་ད་ེདག་ན་ིརེའུ་མིག་ག་ིགཞུང་དུ་མ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་ཆུང་བ་ནས་

ཆོ་ེབའི་ིབར་བསྒྲིིགས་ཡོོད། རྩ་རྫས་ཀྱི་ིརིགས་ད་ེདག་ནས་ཌོ་ོབྷོ་ེརེའི་ིནེར་གྱི་ིསུམ་ཚེན་གང་

དག་ཡོནི་པ་ངསོ་འིཛནི་བྱོདེ་ཐུབ་བམ།

གོང་གི་རེའུ་མིག་ནས་རྩ་རྫས་ཀྱིི་རིགས་ཁ་པ་དང་ག་པ་གཉིས་ནི་ཌོོ་བྷོེ་རེའིི་ནེར་གྱིི་

སུམ་ཚེན་ཡོིན་པ་ཤེེས་ཐུབ། རེའི་ིམིག་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིིན། ཌོ་ོབྷོ་ེརེའི་ིནེར་གྱིིས་དེའི་ི

སྐབས་སུ་སུམ་ཚེན་གསུམ་མ་གཏོོགས་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་མེད་རྐྱེེན། དབྱོ་ེའིབྱོེད་བྱོེད་ཐོབས་

འིད་ིན་ིའིསོ་འིཚེམས་ཤེགི་མནི་པ་མཐོངོ་ཡོདོ།

ནེའུ་ལེན་ཌེོ་ཡིི་བརྒྱད་ཚན་གཏན་སོྲོལ།  

Newlands’ Law Octaves

ཌོ་ོབྷོ་ེརའེི་ིནརེ་གྱི་ིབྱོདེ་ཐོབས་དསེ་རྫས་འིགྱུར་རགི་པ་བ་མང་པ་ོཞིགི་ལ་རྩ་རྫས་ས་ོསའོི་ི
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མ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་ (Atomic mass) དང་ཁྱེད་ཆོོས་ཕེན་ཚུན་འིབྲེལ་བའི་ིབློ་ོ

བསྐྱོདེ་ཆོནེ་པ་ོབྱུང་ཡོདོ། ཕྱི་ིལ་ོ 1866 ལརོ་ཨིནི་ཇེའིི་ིཚེན་རགི་པ་ཇེནོ་ནའེུ་ལནེ་ཌོ་ེཡོསི་

དེའི་ིསྐབས་སུ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིམ་རྡུལ་ས་ོསོའི་ིགདོས་ཚེད་ཀྱི་ིམཐོ་ོདམར་

ལྟོོས་ཏོ་ེབང་རིམ་སྒྲིིག་ཡོོད། ཁོང་གིས་མ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་དམའི་ཤེོས། ཡོང་རླུང་ནས་

འིག་ོབརྩམས་ཏོ་ེདེའི་ིསྐབས་ཀྱི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་མཐོ་ོཤེོས་ཐཱོ་ོརིམ་བར་བསྒྲིིགས་ཡོོད། 

དའེི་ིསྐབས་སུ་ཐཱོ་ོརམི་ན་ིརྩ་རྫས་གྲིངས་ 56 པ་ད་ེཡོནི། ཁངོ་གསི་བསྒྲིགིས་པའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ི

བང་རམི་དའེི་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་བརྒྱད་རའེི་ིམཚེམས་ཀྱི་ིརྩ་རྫས་བརྒྱད་པ་ད་ེདང། རྩ་རྫས་དང་

པ་ོད་ེགཉིས་བར་འིདྲི་བའི་ིཁྱེད་ཆོོས་ཡོོད་པ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་ཡོོད། ཁོང་གིས་ད་ེན་ིརོལ་མོའི་ི

གདངས་རྟེགས་བརྒྱད་ཚེན་ར་ེདང་བསྡུར་ཏོ།ེ བརྒྱད་ཚེན་ (Octaves) གྱི་ིགཏོན་སྲོལོ་

ཞིསེ་འིབདོ་པ་དང། ཕྱིསི་སུ་ད་ེལ་ནའེུ་ལནེ་ཌོ་ེཡོ་ིབརྒྱད་ཚེན་གཏོན་སྲོལོ་ཞིསེ་འིབདོ་བཞིནི་

ཡོོད། ནེའུ་ལེན་ཌོ་ེཡོ་ིབརྒྱད་ཚེན་ནང་དུ། རྡོ་ོརྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་དང་བུལ་རྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་

གཉསི་ཕེན་ཚུན་འིདྲི་བ་བསྟོན་ཡོདོ། ཅའིི་ིཕྱིརི་ཞི་ེན། བུལ་རྫས་ན་ིརྡོ་ོརྫས་ནས་བརྩསི་པའི་ིརྩ་

རྫས་བརྒྱད་པ་ད་ེཡོནི། ད་ེབཞིནི་དཀར་གཡོའི་ན་ིབ་ེར་ིལམི་ནས་བརྩསི་པའི་ིརྩ་རྫས་བརྒྱད་

པ་དེ་ཡོིན་རྐྱེེན། བེ་རི་ལིམ་དང་དཀར་གཡོའི་གཉིས་ཀྱིི་ཁྱེད་ཆོོས་ཕེན་ཚུན་འིདྲི་པ་ོཡོོད། 

ནའེུ་ལནེ་ཌོ་ེཡོ་ིབརྒྱད་ཚེན་གྱི་ིམ་དཔའེི་ིཆོ་ཤེས་ཤེགི་གཤེམ་གྱི་ིརའེུ་མིག་ནང་དུ་བྲསི་ཡོདོ།

གོང་གི་རེའུ་མིག་ལ་ཞིིབ་ལྟོ་བྱོས་ཚེེ། གཤེམ་གྱིི་གནད་དོན་དེ་དག་ངོས་འིཛིན་བྱོེད་
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ཐུབ།

•༡། བརྒྱད་ཚེན་གྱི་ིགཏོན་སྲོོལ་ན་ིདཀར་ཤེམ་བར་དུ་འིཇུག་པ་ཞིིག་ཡོིན་ཡོང། དཀར་ཤེམ་ལས་

རྡུལ་གྲིངས་(Atomic number) མཐོ་ོབའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིརགིས་ལ་བརྒྱད་ཚེན་གྱི་ིགཏོན་སྲོལོ་

ད་ེའིཇུག་མ་ིཐུབ།

•༢། བརྒྱད་ཚེན་གྱི་ིགཏོན་སྲོོལ་འིད་ིན་ིནའེུ་ལནེ་ཌོ་ེཡོསི་རྩ་རྫས་ 56 ལས་མང་བ་འིབྱུང་མ་ིསྲོིད་

པའི་ིཚེདོ་བགམ་ལ་གཞི་ིབཞིག་སྟོ་ེགསར་གཏོདོ་བྱོས་པ་ཞིགི་ཡོནི། འིནོ་ཀྱིང། ཕྱིསི་སུ་རྩ་རྫས་མང་

པ་ོཞིིག་གསར་རྙིེད་བྱུང་བ་ད་ེདག་ག་ིཁྱེད་ཆོོས་ན་ིབརྒྱད་ཚེན་གྱི་ིགཏོན་སྲོོལ་དང་མ་ིམཐུན་པར་

གྱུར་ཡོདོ།

•༣། རྩ་རྫས་ཚེང་མ་རེའུ་མིག་འིདིའི་ིནང་དུ་ཚུད་པ་ཡོོང་ཕྱིིར། ནེའུ་ལེན་ཌོ་ེཡོིས་རེའུ་མིག་ག་ིདྲི་

གཤེར་ཁ་ཤེས་ཀྱི་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་གཉིས་ར་ེབཞིག་པར་མ་ཟིད། ཁྱེད་ཆོོས་མ་ིམཐུན་པའི་ིརྩ་རྫས་ཁ་

ཤེས་གདངས་གཅགི་ག་ིའིགོ་ཏུ་བཅུག་ཡོདོ། དཔརེ་ན། ཀ་ོབཱལ་དང་གཤེའི་དཀར་གཉསི་དྲི་གཤེར་

གཅིག་ག་ིནང་དུ་བཞིག་ཡོོད་པ་མ་ཟིད། རྩ་རྫས་འིད་ིགཉིས་དང་ཁྱེད་ཆོོས་མ་ིམཐུན་པའི་ིབཞུར་

རླུང་དང། ཚྭ་རླུང། རྦོོར་མིན་གྱི་ིགཞུང་སྟོར་ནང་དུ་བཞིག་ཡོོད། ད་ེབཞིིན་ཀ་ོབཱལ་དང་གཤེའི་

དཀར་གྱི་ིཁྱེད་ཆོསོ་དང་མཐུན་པའི་ིལྕིགས་ན་ིརྩ་རྫས་འིད་ིགཉསི་དང་ཐོག་རངི་པརོ་བཞིག་ཡོདོ།

དརེ་བརྟེནེ། ནའེུ་ལནེ་ཌོ་ེཡོ་ིབརྒྱད་ཚེན་གཏོན་སྲོལོ་ན་ིགདསོ་ཚེད་དམའི་བའི་ིརྩ་རྫས་ཁ་ོནར་འིཇུག་

པ་ཡོནི།

མེན་ཌེོ་ལི་ཧེེྥེ་ཡིི་དུསེ་འིཁོོར་རེའུ་མིག  

Mendeléeve’s Periodic Table

ནེའུ་ལེན་ཌོ་ེཡོ་ིབརྒྱད་ཚེན་གྱི་ིགཏོན་སྲོོལ་ལ་དགག་བྱོ་ཕྲད་ནས་རྒྱུན་མཐུད་མ་ིཐུབ་

པར་གྱུར་ཡོདོ་ཀྱིང། ཚེན་རགི་པ་ཁག་ཅགི་གསི་རྩ་རྫས་ས་ོསའོི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདསོ་ཚེད་ལ་

ཞིབི་འིཇུག་རྒྱུན་མཐུད་ད་ེབྱོས་ཏོ་ེརྩ་རྫས་ཀྱི་ིག་ོརམི་སྒྲིགི་པར་འིབད་བརྩནོ་གནང་ཡོདོ། ཨུ་

རུ་སུའི་ིརྫས་འིགྱུར་རིག་པ་བ་མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེན་ིརྩ་རྫས་ས་ོསོའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་དང། 
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རྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོསོ་གཙསོ་པའི་ིགཞི་ིརྩའི་ིཁྱེད་ཆོསོ་གཞི་ིརུ་བཟུང་སྟོ་ེག་ོརམི་བསྒྲིགིས་པའི་ིརྩ་

རྫས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ིསྲོོལ་ཐོོག་མར་གཏོོད་མཁན་ཡོིན། ཁོང་ན་ིརྩ་རྫས་དབྱོ་ེ

འིབྱོདེ་བྱོདེ་མཁན་མངི་གྲིགས་ཆོ་ེཤེསོ་ཡོནི།

མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོིས་རྩ་རྫས་ཀྱི་ིབང་རིམ་སྒྲིིག་སྐབས། ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པའི་ིརྩ་རྫས་ 63 

ལས་མེད། ཁོང་གིས་རྩ་རྫས་ས་ོསོའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་དང། གཟུགས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོོས། 

རྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་ཕེན་ཚུན་བར་གྱི་ིའིབྲེལ་པར་ཞིིབ་འིཇུག་གནང་ཡོོད། འིཚེ་ོརླུང་དང་ཡོང་

རླུང་ན་ིཧ་ཅང་རྫས་འིགྱུར་བྱོདེ་ཤུགས་ཆོ་ེབ་ཞིགི་ཡོནི་རྐྱེནེ། ཁངོ་ག་ིཞིབི་འིཇུག་གནང་གཞི་ི

གཙ་ོབ་ོནི། རྩ་རྫས་ཤེིག་གིས་འིཚེ་ོརླུང་ངམ། ཡོང་ན། ཡོང་རླུང་མཉམ་དུ་གྲུབ་པའི་ིའིདུས་

རྫས་ཡོིན། རྩ་རྫས་ཤེིག་ག་ིཡོང་རླུང་ངམ། ཡོང་ན། འིཚེ་ོརླུང་མཉམ་དུ་འིདུས་ཏོ།ེ རྩ་རྫས་

ཡོང་ལྡན་ནམ། ཡོང་ན། རྩ་རྫས་འིཚེ་ོལྡན་ན་ིརྩ་རྫས་དབྱོ་ེའིབྱོེད་ཀྱི་ིགཞི་ིརྩའི་ིཁྱེད་ཆོོས་སུ་

ངོས་འིཛིན་གནང་ཡོོད། དེའི་ིསྐབས་སུ་ཁོང་གིས་ཤེོག་བྱོང་ 63 རེའི་ིརྒྱབ་ཏུ་རྩ་རྫས་རེའི་ི

ཁྱེད་ཆོོས་བྲིས་རྗོེས། འིདྲི་བའི་ིཁྱེད་ཆོོས་ལྡན་པའི་ིརྩ་རྫས་ད་ེདག་ལོགས་སུ་བཀར་ཏོ་ེགྱིང་

སྟོངེ་དུ་སྦྱོར་བའི་ིསྐབས། རྩ་རྫས་ས་ོསའོི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདསོ་ཚེད་རམི་འིཕེར་ (Increas-

ing order) ངང་དུས་མཚེམས་རརེ་རའེུ་མགི་ག་ིནང་དུ་ག་ོརམི་བཞིིན་གྲུབ་པས་ངསོ་

འིཛིན་ཐུབ་པར་མ་ཟིད། གཟུགས་དང་རྫས་ཀྱིི་ཁྱེད་ཆོོས་འིདྲི་བའིི་རྩ་རྫས་དེ་དག་དུས་

མཚེམས་ར་ེརེའི་ིནང་བསྐྱོར་འིཁོར་བྱུང་བ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་ཡོོད། མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོིས་ཞིིབ་

འིཇུག་ག་ིགྲུབ་འིབྲས་འིད་ིདག་ལ་བརྟེེན་ནས་ དུས་འིཁོར་གྱི་ིགཏོན་སྲོོལ་གཏོན་འིབེབས་

གནང་ཡོདོ། དུས་འིཁརོ་གྱི་ིགཏོན་སྲོལོ་དསེ་རྩ་རྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོསོ་ན་ིརྩ་རྫས་ས་ོསའོི་ིམ་རྡུལ་

གྱི་ིགདསོ་ཚེད་དང་དུས་མཚེམས་ཀྱི་ིབྱོདེ་ལས་ཤེགི་ཡོནི།”ཞིསེ་བརྗོདོ།

གཤེམ་གྱི་ིརེའུ་མིག་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟོར། མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ི

གཞུང་སྟོར་ལ་རིགས་ཚེན་དང་འིཕྲདེ་སྟོར་ལ་འིཁརོ་ཚེན་ཟིརེ།
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མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྥེ་ེཡོ་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ན་ིཕྱི་ིལ་ོ 1872 ལོར་འིཇེར་མན་གྱི་ིགསར་

ཤེོག་ནང་དུ་པར་འིགྲིེམས་བྱོས་ཡོོད། མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིརེའུ་མིག་ཡོ་ིའིཕྲེད་སྟོར་གཉིས་པའི་ི

ནང་དུ་རྩ་རྫས་འིཚེ་ོལྡན་དང་ཡོང་ལྡན་གྱི་ིཆོ་ོག་བྲསི་ཡོདོ། འིདིར་དབྱོནི་ཡོགི་ R གྱིསི་ཡོང་

རླུང་ངམ་འིཚེ་ོརླུང་མཉམ་དུ་འིདུས་པའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིམ་རྡུལ་མཚེོན་པ་ཡོིན། གོང་ག་ིཆོ་ོག་

འིབྲ་ིསྟོངས་ལ་ཞིབི་འིཇུག་བྱོས་ཚེ།ེ ཡོང་ལྡན་གྱི་ིསལོ་

 རྫས་ CH4 ལྟོ་བུར་མཚེོན་ན། RH4 ལྟོར་བྲིས་ཡོོད་པ་དང། འིཚེ་ོལྡན་གྱི་ིསོལ་

རྫས་ CO2 ལྟོ་བུ་ན།ི RO2 ལྟོར་བྲསི་ཡོདོ།

མེན་ཌེོ་ལེ་ཧེེྥེ་ཡིི་དུསེ་འིཁོོར་རེའུ་མིག་གི་གྲུབ་འིབྲེསེ།

Achievement of Mendeléev’s Periodic Table
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མེན་ཌོ་ེལ་ེཧྤེ་ེཡོིས་དུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་བཟི་ོསྒྲིིག་བྱོེད་སྐབས། གདོས་ཚེད་དམའི་བའི་ི

མ་རྡུལ་གྱི་ིསྔོོན་དུ་གདོས་ཚེད་ཅུང་མཐོ་ོབའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིརིགས་འིཇེོག་དགོས་པ་ཐོེངས་ཁ་

ཤེས་བྱུང་བ་དེའི་ིརིམ་པ་ལྡོག་ཚེ།ེ ཁྱེད་ཆོོས་མཚུངས་པའི་ིམ་རྡུལ་ད་ེདག་རིགས་གཅིག་ཏུ་

འིདུ་ཐུབ། དཔེར་ན། མ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་ཚེད་ 58. ཡོིན་པའི་ིཀ་ོབཱལ་ན་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་

ཚེད་ 58.7 ཡོིན་པའི་ིགཤེའི་དཀར་གྱི་ིསྔོོན་དུ་བཞིག་ཡོོད། ད་ེབཞིིན་རེའུ་མིག་ལ་ཞིིབ་

བལྟོ་བྱོས་ཚེེ། འིད་ིལྟོ་བུའི་ིརིགས་ཁ་ཤེས་མཐོོང་ཐུབ། མ་ཟིད། མེན་ཌོ་ེལ་ེཧྤེ་ེཡོིས་དུས་

འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ིདྲི་མིག་ (Cell) ཁ་ཤེས་སྟོོང་པར་བཞིག་ཡོོད། ཁོང་གིས་སྟོོང་པ་ད་ེ

དག་ན་ིདེའི་ིསྐབས་སུ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་མེད་པའི་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིགནས་ས་ཡོིན་པར་ངོས་འིཛིན་

གནང་ཡོདོ། ཁངོ་གསི་རའེུ་མགི་ག་ིདྲི་མགི་སྟོོང་པ་ད་ེཚེའོི་ིནང་དུ་རགིས་སྟོར་གཅགི་པའི་ིརྩ་

རྫས་སྔོོན་མ་དེའི་ིམིང་ག་ིསྔོོན་དུ་ལེགས་སྦྱོར་སྐད་ཀྱི་ིཨིེཀ་(Eka)༼གཅིག་༽ཞིེས་པ་ད་ེ

སྦྱོར་ཏོ་ེབཀང་ཡོདོ།

ད་ེནས་རིམ་བཞིིན་སཀེན་ཌོིམ་དང། གྷེ་ེལེམ། འིཇེེར་མ་ིནིམ་བཅས་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་

པའི་ིསྐབས་སུ། ཨིཀེ་ཚེ་ནག་དང། 

ཨིེཀ་ཧ་ཡོང། ཨིེཀ་སྭིི་ལི་ཀོན་

བཅས་རིམ་པ་བཞིིན་ཁྱེད་ཆོོས་

ཕེན་ཚུན་མཚུངས་པ་བྱུང་ཡོོད། 

དཔེར་ན། མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོིས་ཚེོད་

བགམ་གནང་བ་བཞིིན་ཨིེཀ་ཧ་

ཡོང་ག་ིཁྱེད་ཆོོས་དང་གྷེ་ེལིམ་གྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་ཕེན་ཚུན་མཚུངས་པ་བྱུང་ཡོོད་རྐྱེེན། ཨིེཀ་ཧ་

ཡོང་ག་ིཚེབ་ཏུ་གྷེ་ེལིམ་བཅུག་ཡོོད། གཡོས་ཀྱི་ིརེའུ་མིག་ནང་དུ་ཨིེཀ་ཧ་ཡོང་དང་གྷེ་ེལིམ་

གྱི་ིཁྱེད་ཆོསོ་བཀདོ་ཡོདོ།
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གནད་དོན་འིདིས་མེན་ཌོ་ིལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ན་ིགནད་ལ་སྨིིན་ཞིིང་སྤྱིོད་སྒོ་ོ

ཕུན་སུམ་ཚེོགས་པ་ཞིིག་ཡོིན་པའི་ིར་སྤྲོོད་བྱོེད་ཐུབ་ཡོོད་པར་མ་ཟིད། ཚེན་རིག་པའི་ིཁྲོད་

དུའིང་ཁོང་ན་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ིརིག་འིགྲིོས་གསར་གཏོོད་པ་ད་ེཡོིན་པའི་ི

གོང་བཀུར་ཡོང་ཐོོབ་ཡོོད། ཧ་ེརླུང་དང། གསར་རླུང། ད་ེབཞིིན་གཉུག་རླུང་ལྟོ་བུའི་ིབརྟེན་

རླུང་ན་ིརྫས་འིགྱུར་བྱོེད་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཞིན་པས་ན། ཕྱིིས་སུ་མ་གཏོོགས་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་

མེད་ཀྱིང། རྩ་རྫས་འིད་ིརིགས་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པའི་ིསྐབས་སུ་མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིགཞི་ིརྩའི་ི

དུས་འིཁརོ་རའེུ་མགི་འིགྱུར་བ་མ་ིདགསོ་པར། རགིས་ཚེན་གསར་པ་ཞིགི་ག་ིནང་དུ་འིཇུག་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོོད།

མེན་ཌེོ་ལི་ཧེེྥེ་ཡིི་དབྱེེ་འིབྱེེད་ཀྱིི་སོྐྱོན་ཆོ།

Limitation of Mendeléev’s Classification

ཡོང་རླུང་ག་ིགླེགོ་རྡུལ་གནས་རམི་ན་ིབུལ་ལྕིགས་རགིས་ཀྱི་ིགླེགོ་རྡུལ་གནས་རམི་དང་

འིདྲི་པ་ོཡོདོ། བུལ་ལྕིགས་རིགས་ཀྱི་ིརྩ་རྫས་ལྟོར། ཡོང་རླུང་གསི་ཚེ་རྒྱུའི་ིརགིས་ཀྱི་ིརྩ་རྫས་

དང། འིཚེ་ོརླུང། མུ་ཟི་ིམཉམ་དུ་འིདུས་པའི་ིཆོ་ོག་ཕེན་ཚུན་འིདྲི་པ་ོཡོདོ། ཕྱིགོས་གཞིན་ནས་

བཤེད་ན། ཚྭ་རྒྱུའི་ིརིགས་ཀྱི་ིརྩ་རྫས་དང་འིདྲི་བར་ཡོང་རླུང་གིས་མ་རྡུལ་ཟུང་ག་ིཆོ་རྡུལ་

ཡོང་གྲུབ་པར་མ་ཟིད། ལྕིགས་རགིས་དང་ལྕིགས་རགིས་མནི་པའི་ིམཉམ་ཆོངིས་ཡོང་འིགྲུབ་

ཐུབ།

དནོ་དངསོ་ལ་བལྟོས་ཚེ།ེ ཡོང་རླུང་ན་ིརིགས་ཚེན་(Group) དང་འིཁརོ་ཚེན་(Pe-

riod) གང་དུའིང་འིཁོད་མ་ིཐུབ། དེར་བརྟེེན། མེན་ཌོ་ེལ་ེཧྤེ་ེཡོིས་དུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་

ནང་དུ་ཡོང་རླུང་ལ་འིོས་འིཚེམས་ཀྱི་ིགནས་ཤེིག་བཟི་ོཐུབ་མེད། ད་ེན་ིམེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིདུས་

འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ིསྐྱོོན་ཆོ་དང་པ་ོད་ེཡོིན། གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ན་ིམེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིདུས་
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འིཁོར་རེའུ་མིག་བཟི་ོབཀོད་བྱོས་པའི་ིརྗོེས་སུ་ངོས་འིཛིན་ཐུབ་པ་ཞིིག་ཡོིན། གནས་མཉམ་

རྩ་རྫས་ཞིེས་པ་ན་ིམ་རྡུལ་ཕེན་ཚུན་གྱི་ིགདོས་ཚེད་མ་ིའིདྲི་ཡོང་རྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་འིདྲི་བའི་ི

རྩ་རྫས་ཀྱི་ིརགིས་ཤེགི་ཡོནི། དསེ་ན། གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཀྱི་ིཁྱེད་ཆོསོ་ཀྱིསི་མནེ་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེ

ཡོ་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ལ་དཀའི་ངལ་འིཕེར་མ་ཞིིག་བཟིོས་ཡོོད། ད་ེབཞིིན། མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེ

ཡོ་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ིའིགལ་རྐྱེེན་གཞིན་ཞིིག་ནི། རྩ་རྫས་ས་ོསོའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིགདོས་

ཚེད་ན་ིརྩ་རྫས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རིམ་པ་བཞིིན་གཅིག་སྙོོམས་ཀྱིིས་འིཕེར་ཆོ་ཡོོང་ག་ི

མདེ་རྐྱེནེ། རྩ་རྫས་ད་ེགཉསི་བར་དུ་རྩ་རྫས་ཇེ་ིཙམ་ངསོ་འིཛནི་བྱོདེ་རྒྱུ་ཡོདོ་པའི་ིཚེདོ་དཔག་

བྱོདེ་ཐུབ་ཀྱི་ིམདེ།

དེང་རབསེ་ཀྱིི་དུསེ་འིཁོོར་རེའུ་མིག

The Modern Periodic Table

ཕྱི་ིལ་ོ 1913 ལརོ་ཧནེ་ར་ིམ་ོས་ེལསེ་(Henry Moseley) ཀྱིིས་མ་རྡུལ་ཞིགི་

གི་རྡུལ་གྲིངས་ནི་མ་རྡུལ་དེའིི་གདོས་ཚེད་ལས་གཞིི་རྩའིི་ཁྱེད་ཆོོས་ཆོེ་བའིི་སྐོར་འིགྲིེལ་

བརྗོོད་བྱོས་ཏོེ། མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིདུས་འིཁོར་གཏོན་སྲོོལ་ལ་འིགྱུར་བ་བཏོང་ཡོོད་རྐྱེེན། དེང་

རབས་ཀྱིི་དུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ནི་རྩ་རྫས་སོ་སོའི་ིརྡུལ་གྲིངས་ལ་གཞིི་བཅོལ་ཏོེ་གཏོན་

འིབེབས་བྱོས་པར་མ་ཟིད། དེང་རབས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་གཏོན་སྲོོལ་གྱིིས་རྩ་རྫས་

ས་ོསོའི་ིཁྱེད་ཆོོས་ན་ིད་ེདག་ས་ོསོའི་ིརྡུལ་གྲིངས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་བྱོེད་ལས་ཤེིག་ཡོིན།” ཞིེས་

བརྗོདོ་པ་ཡོནི།

ང་ཚེོས་དྲིན་གས་ོཞིིག་བྱོས་ཚེ།ེ རྩ་རྫས་ཤེིག་ག་ིརྡུལ་གྲིངས་ན་ིརྩ་རྫས་དེའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ི

ལྟོ་ེཉངི་དུ་ཕེ་ོརྡུལ་གྲིངས་ཇེ་ིཙམ་ཡོདོ་པས་མཚེནོ་པ་དང། གྲིངས་འིད་ིན་ིརྩ་རྫས་གཅགི་ནས་

གཅགི་ཏུ་རམི་པ་བཞིནི་གཅགི་སྙོམོས་ཀྱིསི་འིཕེར་བ་ཡོནི། རྡུལ་གྲིངས་རམི་འིཕེར་ལ་གཞི་ི
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བཅལོ་ཏོ་ེརྩ་རྫས་རྣམས་ག་ོརམི་སྒྲིགི་ཚེ།ེ རྩ་རྫས་ས་ོསའོི་ིཁྱེད་ཆོསོ་ལ་ཚེདོ་དཔག་ཏོག་ཏོག་

བྱོེད་ཐུབ་ཀྱི་ིཡོོད། དེས་ན། རྡུལ་གྲིངས་རིམ་འིཕེར་གྱི་ིཁྱེད་ཆོོས་ལ་གཞི་ིབཅོལ་ཏོ་ེརྩ་རྫས་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིིན་དབྱོ་ེབ་འིབྱོེད་པའི་ིརེའུ་མིག་ལ་དེང་རབས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་

ཟིེར། མེན་ཌོ་ེལ་ིཧྤེ་ེཡོ་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ིསྐྱོོན་ཆོ་གསུམ་པ་ོད་ེན་ིདེང་རབས་ཀྱི་ིདུས་

འིཁོར་རེའུ་མིག་གིས་སེལ་ཐུབ་ཡོོད། ཡོང་རླུང་ག་ིགནས་ས་ན་ིདེང་རབས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་

རེའུ་མིག་ག་ིགཞི་ིབཅོལ་ཡུལ་གང་ཡོིན་པ་ད་ེགསལ་རྟེོགས་བྱུང་ཚེ།ེ རང་བཞིིན་གྱིིས་ཐོག་

གཅདོ་ཐུབ་པ་ཞིགི་ཡོནི།

དེང་རབསེ་ཀྱིི་དུསེ་འིཁོོར་རེའུ་མིག་ནང་དུ་རྩ་རྫསེ་སོེ་སོེའིི་གནསེ་གཞིི།

དེང་རབས་ཀྱིི་དུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ལ་གཞུང་སྟོར་བཅོ་བརྒྱད་ཡོོད་པ་དེ་དག་ལ་

རགིས་ཚེན་ཞིསེ་འིབདོ་པ་དང། འིཕྲདེ་སྟོར་བདུན་ཡོདོ་པ་ད་ེདག་ལ་འིཁརོ་ཚེན་ཞིསེ་འིབདོ། 

དསེ་ན། ཁྱེད་ཆོསོ་ཅ་ིའིདྲི་ཞིགི་ལ་གཞི་ིབཅལོ་ཏོ།ེ རགིས་ཚེན་དང་འིཁརོ་ཚེན་ངསེ་ཅན་ཞིགི་
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ག་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་ཤེགི་ཇེ་ིལྟོར་འིཇེགོ་ཆོགོ་གམ།

འིཁོར་ཚེན་ཞིིག་གི་རྩ་རྫས་དེ་དག་ས་ོསོའི་ིམ་རྡུལ་གྱིི་སྡེེབ་བྱོེད་གླེོག་རྡུལ་གྲིངས་མི་

མཚུངས་ཀྱིང། ད་ེདག་ས་ོསའོི་ིསྡེབེ་བྱོདེ་འིཁརོ་ལམ་གྱི་ིགྲིངས་མཚུངས་པ་རྟེགོས་ཐུབ། ད་ེ

བཞིིན། འིཁོར་ཚེན་གྱི་ིགཡོོན་ཕྱིོགས་ནས་གཡོས་ཕྱིོགས་སུ་ཕྱིིན་ཚེེ། རྩ་རྫས་ད་ེདག་ས་ོ

སོའི་ིསྡེེབ་བྱོེད་གླེོག་རྡུལ་གྲིངས་ན་ིརྡུལ་གྲིངས་བཞིིན་གཅིག་སྙོོམས་ཀྱིིས་རིམ་འིཕེར་བྱུང་

བ་རྟེོགས་ཐུབ། ཕྱིོགས་གཞིན་ཞིིག་ནས་བརྗོོད་ན། འིཁོར་ལམ་གྱི་ིགྲིངས་མཚུངས་པའི་ིརྩ་

རྫས་མ་ིའིདྲི་བ་ས་ོསོའི་ིམ་རྡུལ་ན་ིའིཁོར་ཚེན་གཅིག་ག་ིནང་དུ་འིཇེོག་པ་ཡོིན། དཔེར་ན། 

བུལ་རྫས་དང། དཀར་གཡོའི། ཧ་ཡོང། ས་ིལ་ིཀནོ། འིདོ་མ། མུ་ཟི།ི ཚྭ་རླུང། གཉུག་རླུང་

བཅས་ན་ིདངེ་རབས་ཀྱི་ིདུས་འིཁརོ་རའེུ་མགི་ག་ིའིཁརོ་ཚེན་གསུམ་པའི་ིནང་དུ་བཞིག་ཡོདོ། 

རྩ་རྫས་འིད་ིདག་ག་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིའིཁོར་ལམ་ K,L,M བཅས་ཀྱི་ིནང་དུ་གླེོག་རྡུལ་གནས་

ཡོདོ།

དེང་རབས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ག་ིའིཁོར་ཚེན་དང་པ་ོདང་གཉིས་པ། གསུམ་པ་

བཅས་ས་ོསའོི་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་ཇེ་ིཙམ་གནས་པའི་ིཚེདོ་དཔག་བྱོདེ་ཐུབ་བམ། འིདིར་ང་ཚེསོ་

འིཁོར་ལམ་འིདྲི་མིན་ནང་དུ་གླེོག་རྡུལ་ཇེ་ིལྟོར་གནས་པའི་ིརང་བཞིིན་ལ་ལྟོོས་ཏོ་ེའིཁོར་ཚེན་

ད་ེདག་ནང་དུ་རྩ་རྫས་ཇེ་ིཙམ་གནས་པ་བརྗོོད་ཐུབ། ཆོ་ོག་2n2 སྤྱིད་ད་ེའིཁོར་ལམ་ཞིིག་

ག་ིནང་དུ་གླེོག་རྡུལ་ཇེ་ིཙམ་གནས་མིན་འིཚེོལ་འིདུག  འིདིར་དབྱོིན་ཡོིག་ག་ིཚེིག་n ན་ི

འིཁརོ་ལམ་གྱི་ིགྲིངས་ཡོནི། དཔརེ་ན།

འིཁརོ་ལམ་K→ 2 x (1)2 = 2 ཡོནི་ན། འིཁརོ་ཚེན་དང་པའོི་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་གཉིས་ཡོདོ། 

འིཁརོ་ལམ་L→ 2 x (2)2 = 8 ཡོནི་ན། འིཁརོ་ཚེན་གཉིས་པའི་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་བརྒྱད་ཡོདོ། 

འིཁརོ་ལམ་M→  2 x (3)2 = 18 ཡོནི་ན། འིཁརོ་ཚེན་གསུམ་པའི་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་བཅ་ོབརྒྱད་ཡོདོ་

དགོས་ཀྱིང། འིདིར་འིཁོར་ལམ་ཆོེས་ཕྱི་ིམའི་ིནང་དུ་གླེོག་རྡུལ་གྲིངས་བརྒྱད་ཁ་ོན་ལས་གནས་མ་ིཐུབ་རྐྱེེན། 
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འིཁརོ་ཚེན་གསུམ་པའི་ིནང་དུ་རྩ་རྫས་བརྒྱད་ལས་མདེ།

སྡེེབ་བྱོེད་གླེོག་རྡུལ་ན་ིརྩ་རྫས་ཤེིག་གིས་རྫས་འིགྱུར་བྱོེད་སྐབས། ཆོིངས་ཇེ་ིཙམ་གྲུབ་

པ་དང། ཆོངིས་ཇེ་ིལྟོར་གྲུབ་པའི་ིལྟོསོ་གཞི་ིགཙ་ོབ་ོད་ེཡོནི་རྐྱེནེ། དུས་འིཁོར་རའེུ་མགི་ནང་

ག་ིརྩ་རྫས་ཀྱི་ིགནས་གཞིིས་རྩ་རྫས་དེའི་ིརྫས་འིགྱུར་བྱོེད་ཤུགས་སྐོར་གསལ་བཤེད་བྱོེད་

ཐུབ། གནད་དོན་འིད་ིལ་ལྟོོས་ཚེེ། མེན་ཌོ་ེལ་ེཧྤེ་ེཡོིས་དུས་འིཁོར་རེའུ་མིག་ནང་དུ་རྩ་རྫས་

ས་ོསོའི་ིགནས་གཞི་ིན་ིའིདུས་རྫས་ཀྱི་ིཆོ་ོགར་ལྟོོས་པའི་ིབྱོེད་ཐོབས་ད་ེལེགས་པ་ོཞིིག་ཡོིན་

པ་རྟེགོས་ཐུབ།

དེང་རབསེ་དུསེ་འིཁོོར་རེའུ་མིག་གི་འིགོྲོསེ། 

Trends in the Modern Periodic Table

སྡེབེ་ནུས།

རྩ་རྫས་ཤེིག་ག་ིསྡེེབ་ནུས་ན་ིརྩ་རྫས་དེའི་ིམ་རྡུལ་གྱི་ིའིཁོར་ལམ་ཆོེས་ཕྱི་ིམའི་ིསྡེེབ་བྱོེད་

གླེགོ་རྡུལ་གྲིངས་ཀྱིསི་ཚེདོ་འིཛནི་བྱོདེ་པ་ཡོནི།

མ་རྡུལ་ཆོ་ེཆུང།

མ་རྡུལ་ཆོ་ེཆུང་ཞིེས་པའི་ིཐོ་སྙོད་འིད་ིན་ིམ་རྡུལ་ཧྲིིལ་པོའི་ིཆོ་ེཆུང་ལ་ག་ོབ་མིན་པར་མ་

རྡུལ་གྱི་ིཚེངས་ཕྱིེད་ལ་ག་ོདགོས་ཤེིང། མ་རྡུལ་ཞིིག་ག་ིལྟོ་ེཉིང་ག་ིདབུས་ནས་མ་རྡུལ་དེའི་ི

འིཁརོ་ལམ་ཆོསེ་ཕྱི་ིམའི་ིབར་གྱི་ིརྒྱང་ཐོག་རངི་ཐུང་ལ་ངསོ་འིཛནི་ཆོགོ ཡོང་རླུང་ག་ིམ་རྡུལ་

གྱི་ིཚེངས་ཕྱིདེ་ན་ི 37pm ཡོནི། ༼འིདརི་ pm ན་ིཔ་ིཀ་ོམ་ིཊར་(picometre)ཟིརེ་

ཞིིང། 1pm=10-12m༽
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ལྕགསེ་རིགསེ་དང་ལྕགསེ་རིགསེ་མིན་པའིི་ཁྱད་ཆོོསེ།

དངེ་རབས་ཀྱི་ིདུས་འིཁོར་རའེུ་མགི་ག་ིནང་དུ་ཚེ་ནག་དང། སྭི་ིལ་ིཀནོ། འིཇེར་མ་ིནམི། 

བ་བློ། མིག་སྨིན། ཊ་ེལུ་རིམ། པ་ོལ་ོནིམ་བཅས་ཀྱིིས་སྐས་དབྱོིབས་ལྟོ་བུའི་ིདབྱོིབས་ཀྱིག་

ཀྱིོག་ཅིག་གྲུབ་སྟོེ་ལྕིགས་རིགས་དང་ལྕིགས་རིགས་མིན་པའིི་མཐོའི་མཚེམས་ཀྱིི་དབྱོེ་བ་

ཕྱིེས་ཡོོད། རྩ་རྫས་འིད་ིརིགས་ཀྱིིས་ལྕིགས་རིགས་དང་ལྕིགས་རིགས་མིན་པའི་ིཁྱེད་ཆོོས་

གཉསི་ཀ་སྟོནོ་པ་ཡོནི་རྐྱེནེ། རྩ་རྫས་འིད་ིརགིས་ལ་ཆོསོ་མཐུན་ལྕིགས་རགིས་ཟིརེ་བ་ཡོནི།

འིཁོར་ཚེན་གྱིི་གཡོོན་ཕྱིོགས་ནས་གཡོས་ཕྱིོགས་སུ་མ་རྡུལ་སོ་སོའི་ིལྟོེ་ཉིང་གི་ཁུར་

ཤུགས་ཇེ་ེཆོེར་སོང་སྟོེ། སྡེེབ་བྱོེད་གླེོག་རྡུལ་འིདུ་ཤུགས་ཇེ་ེཆོེར་སོང་བ་ཡོིན་རྐྱེེན། གླེོག་

རྡུལ་དརོ་ནུས་ཇེ་ེཞིན་དུ་འིགྲི་ོབ་དང། རགིས་ཚེན་གྱི་ིགོང་ནས་འིགོ་ཏུ་འིགྲི་ོསྐབས། ལྟོ་ེཉངི་
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བ་དང། རགིས་ཚེན་གྱི་ིགོང་ནས་འིགོ་ཏུ་ལྕིགས་རགིས་ཀྱི་ིརང་བཞིིན་ཇེ་ེཆོརེ་འིགྲི་ོབ་ཡོནི།
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