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173སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ།

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

སློབ་ཚན་འདི་བསླབས་རྗེས་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།

གཅིག  སྐྱེ་དངོས་འདྲ་མཚུངས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ།

སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང། རིགས་ཁྱད་ཀྱི་གལ་གནད།

གཉིས། སྐྱེ་དངོས་རྐྱང་པ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ།

གྱེས་འཕེལ་དང། དུམ་འཕེལ། བསྐྱར་སྐྱེ། ཐེའུ་སྐྱེའམ་གློ་མྱུག སོན་ཐིག་གྲུབ་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

གསུམ། མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ།

མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་གལ་གནད། མེ་ཏོག་གི་སྐྱེ་འཕེལ་དང་མི་ཡི་སྐྱེ་འཕེལ་སྐོར།
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 སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་མ་བརྗོད་པའི་སྔོན་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་

པའི་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་ནི། སྐྱེ་དངོས་དེ་ཉིད་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་སྟེ། ཟས་

བཅུད་སྡུད་ལེན་དང། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ། སྙིགས་འདོར་བྱེད་པ་བཅས་འཚོ་གསོའ་ིབྱ་བ་གང་ལའང་ཕན་པ་མེད་ལ། སྐྱེ་

འཕེལ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ནུས་པ་མང་པོ་བེད་སྤྱོད་དགོས། འོ་ན། ཅིའི་ཕྱིར་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན་

ནམ། གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱས་ཏེ་ལན་འཚོལ་བསྡུ་བྱེད་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་དོན་སྐོར་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་མིན་ཞིག་རྙེད་སྲིད་ཀྱང། དོན་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་

ཤོས་ནི། སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་དབང་གིས་སྐྱེ་དངོས་བྱུང་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་མ་བྱས་

ཚེ། དེང་སྐབས་ང་ཚོས་མཐོང་བའི་སྐྱེ་དངོས་འདི་དག་མེད་ངེས་ལ། ང་ཚོའི་མིག་སྔར་མཐོང་རྒྱུའང་མེད་ངེས། མ་ཟད་ང་ཚོ་

ཡང་འདི་ལྟར་འཚོ་ཞིང་གནས་མེད་ངེས་པ་ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་གཅིག་གྲངས་མང་པོས་འཚོགས་ཚེ། གཞི་ནས་སྐྱེ་

དངོས་དེ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན། བྱས་ན། སྐྱེ་དངོས་བྱེ་བྲག་པ་གཉིས་རིགས་གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པ་

ཇི་ལྟར་ཤེས་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་སྐྱེ་དངོས་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བས་སོ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་ཡིན། 

དོན་དངོས་ཐོག་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་དེ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པས་ན། སྐྱེ་དངོས་དེ་དག་རིགས་གཅིག་ཏུ་

གཏོགས་པ་བརྗོད་ཐུབ།

༨་༡ སྐྱེ་དངོས་འདྲ་མཚུངས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ།
 སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་བྱད་ཕན་ཚུན་འདྲ་བས་ན། ཕན་ཚུན་འདྲ་བར་དགར་བ་ཡིན། ལུས་བྱད་ཕན་ཚུན་འདྲ་ན། སྐྱེ་

དངོས་དེ་དག་གི་སྔོ་རིས་(blueprint)[蓝图]ཀྱང་འདྲ་བ་ཡིན་དགོས། དེས་ན། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་ནི། སྔོ་རིས་འདྲ་བཤུ་བྱེད་

པའི་གཞི་རྩའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན། འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ལྟེ་ཉིང་ནང་གི་ཚོས་ཕུང་(chromosome)

[染色体]ནི་ཕ་མས་བུ་ཚར་སྤེལ་བའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡིན་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། ཚོས་ཕུང་གིས་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་ནི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་༼འཚོ་དོར་ཉིང་མངར་གྱི་ཉིང་སྐྱུར།༽ཡི་ངོ་བོར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་ཞིག་གི་ལྟེ་ཉིང་ནང་

གི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ནི་སྤྲི་དཀར་ཇི་ལྟར་བཟོ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་འདོན་པ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡིས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་

པའི་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་ཚེ། སྤྲི་དཀར་གྱི་གྲུབ་རིམ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་དང། དེའི་དབང་གིས་ལུས་ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་ཀྱང་མི་

འདྲ་བ་བྱུང་བ་ཡིན། 

 སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ནི་དོན་གནད་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ཕྲ་

ཕུང་གིས་རྫས་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་བཟོ་བ་དང། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་གཉིས་པོ་སོ་སོར་

གྱེས་རྗེས། འདྲ་བཤུས་གཅིག་རང་གནས་སུ་སྡོད་པ་དང། འདྲ་བཤུས་གཞན་དེ་ཕྱིར་བུད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། ཕྲ་ཕུང་གི་

མཁོ་ཆས་ཏེ། གྷོལ་གྷིའི་གཟུགས་དང། ཉིང་མངར་ལྟ་བུ་མེད་པར་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་གཅིག་པུས་འཚོ་གསོའ་ིབྱེད་

ལས་གང་ཡང་འགྲུབ་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་སོ་སོ་ལྷན་དུ་ཕྲ་ཕུང་གི་མཁོ་ཆས་ཀྱང་གསར་བཟོ་

བྱུང་རྗེས། གཞི་ནས་ཌི་ཨེན་ཨཻ་གཉིས་པོ་སོ་སོར་གྱེས་པ་དང། ཕྲ་ཕུང་ཡང་གཉིས་སུ་གྱེས་པ་ཡིན། 
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175སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

 ཕན་ཚུན་གྱེས་པའི་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་དེའི་གྱེས་ཚུལ་འདྲ་ཡང། ཕྲ་ཕུང་གཉིས་ཀ་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་བརྗོད་མི་

ཐུབ། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཕྲ་ཕུང་གི་གྱེས་རིམ་ནི་སྐྱེ་ལྡན་རྫས་འགྱུར་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྫས་འགྱུར་

ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཞིག་མིན། དེར་བརྟེན། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་གཉིས་པོར་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཅུང་རེ་

ཟད་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཆོག དེས་དབང་གིས་ཕྲ་ཕུང་གཉིས་པོ་ཡང་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་ལས་ཕན་ཚུན་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་

པ་ཞིག་མིན། སྐབས་འགར་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཕྲ་ཕུང་འཚོ་

མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཡོད། ཡང་སྐབས་འགར་འདྲ་བཤུས་གཉིས་པོ་མི་འདྲ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་མངོན་གསལ་

དོད་པོ་ཡོད། སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་རིགས་ཁྱད་(Variation)འདི་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་གཞི་རྩ་གཙོ་བོ་དེ་

ཡིན།

༨་༡་༡ རིགས་ཁྱད་ཀྱི་གལ་གནད།

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས། འོས་འཚམ་གྱི་གནས་སོ་སོར་རང་ཉིད་ཀྱི་རུས་རྒྱུད་སྤེལ་

བས་ན། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་གཅིག་འགྱུར་དགོས་རྒྱུ་ནི། སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་རིགས་རུས་གནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་མཐུད་

དེ་འཚོ་ཐུབ་མིན་གྱི་གལ་གནད་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། དེར་བརྟེན། སྐྱེ་འཕེལ་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་རིགས་རུས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་

འཚོ་ཐུབ་མིན་གྱི་གནད་འགག་དང་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཡིན།

 སྐྱེ་དངོས་ཤིག་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་གནས་བབས་ནི། སྐྱེ་དངོས་རང་ཉིད་ཀྱི་དབང་ཚད་ལས་བརྒལ་

བའི་འགྱུར་བ་བྱུང་སྲིད། དཔེར་ན། སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ནི་སྐབས་འགར་ཧ་ཅང་ཚ་བ་དང། སྐབས་འགར་ཧ་ཅང་

གྲང་བ། ཡང་སྐབས་རེ་ལྷགས་རླུང་ཤུ གས་དྲག་གིས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་རུད་བྱུང་བ་དང། ཡང་མཚམས་རེ་སྐར་རྡོ་ཕོག་པ་

སོགས་བསམ་ཚོད་དང་དབང་ཤུ གས་ལས་བརྒལ་བའི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བ་ཡིན། དེས་ན། སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གིས་གནས་ཤིག་

ཏུ་ལེགས་པར་འཚོ་ཐུབ་རུང། གནས་དེར་ཚོད་འཛིན་ལས་བརྒལ་བའི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་རུས་

ཚང་མ་ཤུ ལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང། སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་རུས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་རིགས་ཁྱད་

ལྡན་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཁ་ཤས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འཚོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་སྲིད། དཔེར་ན། དྲོད་ཚད་སྙོམས་པའི་ཆུའི་

ནང་དུ་གནས་པའི་ཕྲ་སྲིན་གྱི་རིགས་རུས་ཤིག་ཡོད་ཚེ། ཆུའི་དྲོད་ཚད་འཕར་བའི་སྐབས་ཕྲ་སྲིན་དེ་དག་རིམ་བཞིན་མེད་

པར་འགྱུར་སྲིད། འོན་ཀྱང། ཕྲ་སྲིན་དེའི་རིགས་རུས་ཁ་ཤས་ལ་ཆུའི་དྲོད་ཚད་སྲན་ཐུབ་པའི་རིགས་ཁྱད་ལྡན་ཡོད་ཚེ། ཕྲ་

སྲིན་དེ་རིགས་རྒྱུན་མཐུད་དེ་གནས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རང་གི་རིགས་རུས་རྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ། དེར་བརྟེན། རིགས་ཁྱད་ནི་

སྐྱེ་དངོས་ཤིག་རྒྱུན་མཐུད་དེ་འཚོ་ཐུབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད། 

དྲི་
བ།

༡། སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་ཌི་ཨེན་ཨཻ་འདྲ་བཤུས་བྱེད་པའི་གལ་གནད་གང་ཡིན་ནམ།

༢། རིགས་ཁྱད་ནི་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་རུང། སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་

ཡོད་དོན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།176
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༨་༢ སྐྱེ་དངོས་རྐྱང་པས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༡། 

 ཆུ་ 100ml ནང་དུ་བྱེ་མ་ཀ་ར་ 10gm སྦང་རྗེས། ཚོད་སྦུག་ཅིག་གི་ནང་དུ་བྱེ་མ་ཀ་རའི་ཞུ་ཁུ 20ml བླུགས་དགོས་པ་

དང། དེའི་ནང་དུ་ཕྱེ་སྨན་ཕྲན་བུ་ཞིག་བཏབ་རྗེས། ཚོད་སྦུག་གི་ཁ་སྲིང་བལ་གྱིས་བཀག་སྟེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ནས་གཉིས་བར་གནས་དྲ་ོས་ཞིག་

ཏུ་བཞག་དགསོ། དེ་ནས་ཚོད་སྦུག་ནང་དུ་བསྙལ་སྦྱརོ་བྱས་པའི་ཕྱེ་སྨན་པ་ཐིགས་པ་ཤེལ་ལེབ་ཐགོ་ཏུ་བླངས་ཏེ་ཁེབ་ལྕུག་བཀབ་ནས་ཕྲ་མཐངོ་

ཆེ་ཤེལ་འགོ་ཏུ་བརྟག་དཔྱད་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༢། 

 བག་ལེབ་ཅིག་རློན་པ་བཟོས་རྗེས། གྲང་ལ་བཞའ་བརླན་ཆེ་ཞིང། ནག་ཁུང་ཡིན་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་བཞག་དགོས། བདུན་ཕྲག་

གཅིག་གི་རིང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཆེ་ཤེལ་འཁྱེར་ཏེ་བག་ལེབ་ཀྱི་ངོས་སུ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་དང། བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོ་

འགོད་བྱས་ཏེ་བསྡུར་བ་བྱེད་དགོས།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་དང་པོའ་ིནང་དུ་ཕྱེ་སྨན་སྐྱེ་ཚུལ་དང། བྱེད་སྒོ་གཉིས་པའི་ནང་གི་ཧམ་སྤུ་སྐྱེ་ཚུལ་གཉིས་དབར་

བསྡུར་བ་བྱེད་དགོས། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ཞིབ་ཕྲའི་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ་བལྟ་

རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི་སྐྱེ་དངོས་སོ་སོའ་ིལུས་ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན།

༨་༢་༡ གྱེས་འཕེལ། Fission
 ཕུང་རྐྱང་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་ཆ་བགོས་ཏེ། གྱེས་འཕེལ་གྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་རིགས་རུས་

གསར་སྐྱེས་བྱེད་པ་ཡིན། གྱེས་འཕེལ་ལའང་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད། སྐྱེ་དངོས་ལ་ལས་ཕྲ་ཕུང་ཆ་བགོས་གཅིག་

སྙོམས་བྱས་ཏེ་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པ་དང། ལ་ལས་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱོགས་གང་རུང་ཞིག་ཆ་བགོས་བྱས་ཏེ་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པ་

ཡིན། དཔེར་ན། ཕྲ་སྲིན་དང་གདོད་སྐྱེ་ལྟ་བུའི་ཕུང་རྐྱང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་ཕྲ་ཕུང་ཆ་བགོས་གཅིག་སྙོམས་བྱས་གྱེས་འཕེལ་

བྱེད་པ་དང། ཨ་མཱི་བྷ་ལྟ་བུས་ཕྲ་ཕུང་གི་ཕྱོགས་གང་རུང་ཞིག་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༣། 

 ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་ཨ་མཱི་བྷ་ཡི་བརྟན་

ཆགས་ཤེལ་ལེབ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་དང། དེ་

རྗེས་ཨ་མཱི་བྷ་ཡི་ཟུང་འགྱུར་གྱེས་འཕེལ་གྱི་བརྟན་ཆགས་

ཤེལ་ལེབ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས། ཕན་ཚུན་དབར་

བསྡུར་བ་བྱེད་དགོས། དཔེ་རིས་༨་༡། ཨ་མཱི་བྷ་ཡི་ཟུང་འགྱུར་གྱེས་འཕེལ་རྣམ་པ།
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177སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

འོན་ཀྱང། ལེ་ཤི་མི་ནི་ཡཱ་ལྟ་བུའི་ཕུ་རྐྱང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་ནི་ཅུང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡོད་རྐྱེན། ཟུང་འགྱུར་གྱེས་འཕེལ་ཡང་ལུས་ཀྱི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་

ལྟོས་ཏེ་ཕྱོགས་ངེས་ཅན་དུ་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན། འདར་ནད་སྲིན་འབུ་

པི་ལ་སེ་མོ་ཌིམ་(Plasmodium)ལྟ་བུས་བསྐྱར་མང་གྱེས་འཕེལ་ལ་བརྟེན་

ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་བུ་ཚ་མང་པོ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན།  བྱེད་སྒོ་༨་༡ ནང་

དུ་མཐོང་བ་བཞིན། ཕྱེ་སྨན་གྱིས་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་སྐབས། ཐེའུ་ཆུང་རེ་སྐྱེ་བ་

དང། ཐེའུ་ཆུང་དེ་ཕ་མ་ལས་གྱེས་རྗེས། སླར་ཡང་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན། 

༨་༢་༢ དུམ་འཕེལ། Fragmentation

དཔེ་རིས་༨་༢། 

པི་ལ་སེ་མོ་ཌིམ་གྱི་བསྐྱར་མང་གྱེས་འཕེལ་རྣམ་པ།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༤། 

 རྩྭ་ཉག་གམ་ཆུ་བལ་ལྡན་པའི་རྫིང་ཆུ་ཞིག་ནས་ཆུ་ཕྲན་ཙམ་བླངས་རྗེས། ཆུ་དེའི་ནང་གི་རྩྭ་ཉག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཤེལ་ལེབ་ཐགོ་

ཏུ་བཞག་དགོས་པ་དང། དེའི་ཐོག་ཏུ་སྣུམ་མངར་གྱི་ཐིགས་པ་ཞིག་བཏིག་རྗེས། ཁེབ་ལྕུག་བཀབ་སྟེ། ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

དགོས། ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གྱིས་ཆུ་བལ་གྱི་ཕུང་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།

 ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་རུང་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་སྟབས་བདེ་ཡིན་ཚེ། སྟབས་བདེའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་

བྱེད་ཐུབ། ཆུ་བལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་རུང། ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཡོངས་སུ་སྨིན་ཚེ། དུམ་བུ་

ཆུང་ངུར་གྱེས་ཏེ། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན། གོང་གི་བྱེད་སྒོ་༨་༤ ཡི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བརྟེན་ནས། གནད་དོན་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡིན་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་བམ། འོན་ཀྱང། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཚང་མར་འོས་པ་

ཞིག་མིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཟེར་ན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཕལ་ཆེ་བའི་ལུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ནི། ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་རང་དགར་

གཅིག་ཏུ་འཚོགས་པ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་ཕུང་གྲུབ་དང། ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་དབང་པོ་

བཅས་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཆ་བགོས་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་མི་ཐུབ། དེར་

བརྟེན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་ནི་སྣ་འཛིངས་ཅུང་ཆེ་བ་ཡོད།

 ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འཚོ་ཐབས་ནི། ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོས་ཆེད་ལས་རེ་འགྲུབ་པ་

ཡིན། གཞི་རྩའི་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་འདི་ལ་ལྟོས་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་ཡང། ཆེད་

ལས་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་ཤིག་གིས་འགྲུབ་པ་རྟོགས་ཐུབ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། ཕྲ་ཕུང་དུ་མས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་

གིས་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ་ཞིག་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་གནས་བབས་ངེས་ཅན་

ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ཕྲ་ཕུང་རྐྱང་པ་ཞིག་ཕྲ་ཕུང་གི་རིགས་གཞན་དུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་གསལ་པོ་ཡིན།
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༨་༢་༣ བསྐྱར་སྐྱེ། Regeneration
 རྣམ་པ་ངེས་འགྱུར་ཆ་ཚང་བྱུང་བའི་སྐྱེ་དངོས་དུ་མར་སོ་སོའ་ིལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་གིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་

ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། གལ་ཏེ་སྐྱེ་དངོས་དེ་རིགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་གཏུབ་པའམ། ཡང་ན། དུམ་བུ་མང་པོར་འགྱུར་

ཚེ། དུམ་བུ་རེ་རེས་ཀྱང་སྐྱེ་དངོས་དེའི་ལུས་ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་ཆ་ཚང་

བསྐྱར་སྐྱེ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད། དཔེར་ན། ཆུ་ཤིག་དང་འཁྱིར་

འབུ་ལྟ་བུ་ནི། དུམ་བུ་མང་པོར་བཏང་རུང། དུམ་བུ་དེ་དག་སོ་སོ་བསྐྱར་

སྐྱེ་བྱེད་པ་ཡིན། འདི་ལྟར་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་ལུས་ཀྱི་དུམ་བུ་ཞིག་གིས་

སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བསྐྱར་སྐྱེ་ཟེར། བསྐྱར་སྐྱེ་ནི་ཆེད་ལས་

ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང། ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕྲ་

ཕུང་གིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་ཏེ་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་ཕུང་པོ་ཞིག་གྲུབ་རྗེས། ཕྲ་

ཕུང་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོར་འགྱུར་བ་དང། ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པའང་

བྱུང་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་འགྱུར་བ་ནི་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་བྱུང་བས་ན། དེ་

ལ་འཚར་ལོངས་ཞེས་འབོད། འོན་ཀྱང་བསྐྱར་སྐྱེ་ནི་སྐྱེ་འཕེལ་དང་མི་

མཚུངས། 

༨་༢་༤ ཐེའུ་སྐྱེའམ་གློ་མྱུག Budding

 ཆུ་ཤིག་ལྟ་བུའི་

སྐྱེ ་དངོས་ཀྱིས་བསྐྱར་

སྐྱེའི ་ནུས་པ་ལྡན་པའི ་

ཕྲ་ཕུང་སྤྱད་དེ ་ཐེའུ་སྐྱེ ་

འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན། ཆུ་

ཤིག་གི་ཐེའུ་ནི ་གནས་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཕྲ་ཕུང་

གི་ཆ་བགོས་ཡང་ནས་

བསྐྱར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་

རྐྱེན། སྐྱེ་འཚར་ཤས་ཆེ་

བ་ལྟ་བུ་ཡོད། འོན་ཀྱང། ཐེའུ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་རྗེས། ཕ་མ་ལས་ལོགས་སུ་ཁ་བྲལ་ཏེ་རང་རྐྱ་འཕེར་བའི་ཆུ་ཤིག་ཏུ་

འགྱུར་བ་ཡིན། འདི་ལྟའི་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་ལ་ཐེའུ་སྐྱེ་ཟེར།

དཔེ་རིས་༨་༣ འཁྱིར་འབུས་བསྐྱར་སྐྱེ་བྱེད་ཚུལ།

དཔེ་རིས་༨་༣ ཆུ་ཤིག་གིས་ཐེའུ་སྐྱེ་ཚུལ།

སྤུ་རྭ།

ཐེའུ།
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179སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

༨་༢་༥ རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་སྤེལ། Vegetative Propagation
 གནས་བབས་འོས་འཚམས་བྱུང་ཚེ། རྩི་ཤིང་མང་པོས་རྩ་བ་དང། སྡོང་པོ། ལོ་མ་སོགས་ཆ་ཤས་མི་འདྲ་བ་ནས་

རྩི་ཤིང་གསར་པ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པ་ཡིན། ཁྱད་ཆོས་འདི་ནི་སྲོག་ཆགས་ལ་མེད་པའི་རྩི་ཤིང་གི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་

ཤིག་ཡིན། རྩི་ཤིང་གི་ཁྱད་ཆོས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། སྦྱར་ཀའི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་བུར་ཤིང་དང། རྒྱ་སེ། རྒུན་འབྲུམ་ལྟ་

བུའི་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ། སྦྱར་ཀའི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་སྐྱེ་སྤེལ་བྱས་པའི་རྩི་ཤིང་ནི་སོན་འབྲུ་བཏབ་སྟེ་

སྐྱེ་སྤེལ་བྱས་པའི་རྩི་ཤིང་ལས་མེ་ཏོག་དང་ཤིང་ཏོག་སྔ་བ་སྐྱེ་ཐུབ། སྦྱར་ཀའི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས། སོན་འབྲུ་ཐོགས་

པའི་ནུས་པ་ཉམས་པའི་རྩི་ཤིང་ངང་ལག་དང། ཚ་ལུ་མ། བ་སྤུའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་སྐྱེ་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྐྱེ་སྤེལ་

བྱས་པའི་རྩི་ཤིང་དེ་དག་ནི་རྩི་ཤིང་ཨ་མ་དང་སྒོ་ཀུན་ཕལ་ཆེར་

མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོད།

 དཔེ་རིས་༨་༥ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། བྷེ་རོ་ཧྥའི་ལེམ་

གྱི་ལོ་མ་ས་རུ་ལྷུང་རྗེས། ལོ་མའི་ཉག་ག་ནས་མྱུ་གུ་རྒྱས་ཏེ་རྩི་

ཤིང་གསར་སྐྱེ་བྱུང་བ་ཡིན།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༥། 

 ཞོག་ཁོག་ཞིག་ལ་ཞིབ་བལྟ་བྱས་ནས། ཞོག་ཁོག་གི་ངོས་སུ་ཉག་ག་ཞིག་ཡོད་མེད་ལྟོས། ཞོག་ཁོག་དེའི་དུམ་བུ་ཁ་ཤས་ལ་ཉག་ག་

ཡདོ་པ་དང། དུམ་བུ་ཁ་ཤས་ལ་ཉག་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་གཏུབ་དགསོ། དེ་རྗེས་སྲིང་བལ་ཞིག་རླནོ་པ་བཟསོ་ནས་དེའི་ཐགོ་ཏུ་ཞགོ་ཁགོ་གི་དུམ་བུ་དེ་

དག་བཞག་རྗེས། ཉིན་ཤས་བར་བལྟ་སྲུང་བྱས་ཏེ་ཞགོ་ཁགོ་གི་དུམ་བུ་དེ་དག་འགྱུར་བ་གང་འབྱུང་བཞིན་པར་བརྟག་དགསོ་པ་མ་ཟད། སྲིང་བལ་

གྱི་ཆུ་སྐམ་དུ་མི་བཅུག་པར་རློན་པར་ཉར་ཐུབ་པ་དགོས། དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ། ཞོག་ཁོག་གི་དུམ་བུ་གང་གིས་མྱུ་གུ་གསར་པ་སྐྱེ་ཐུབ་མིན་ལྟོས།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༦། 

 ཕྱྭ་ཤིང་(money-plant)ཞིག་འཁྱེར་ཏེ་དུམ་བུ་ཁ་ཤས་སུ་གཏུབ་དགོས་པ་དང། དུམ་བུ་རེར་ཉུང་མཐར་ལོ་མ་རེ་ངེས་པར་དུ་

ཡོད་དགོས། ཕྱྭ་ཤིང་གཏུབ་པའི་དུམ་བུ་དེ་དག་གི་ངོས་ཆུའི་ནང་དུ་སྦང་སྟེ། ཉིན་ཤས་རིང་འགྱུར་བ་ཅི་བྱུང་ལ་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་དགོས། ཕྱྭ་

ཤིང་གི་ཕྱོགས་གང་ནས་སྐྱེ་འཚར་ཡོང་བཞིན་འདུག་གམ། ཚོད་ལྟ་འདིའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ།

༨་༢་༦ སོན་ཐིག་གྲུབ་ཚུལ། Spore Formation
 སྤྲོས་མེད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་མང་པོར་དམིགས་བསལ་གྱི་སྐྱེ་

འཕེལ་དབང་པོ་ཡོད། བྱེད་སྒོ་༨་༢ ནང་དུ་བག་ལེབ་ཀྱི་ཧམ་སྤུའི་སྐུད་པ་འདྲ་བའི་

བཟོ་དབྱིབས་དེ་ལ་ཧམ་དྲ་(hyphae)ཟེར་བ་དང།  དེའི་སྟེང་གི་ལྒང་བུ་ཆུང་ཆུང་

དེ་དག་ནི་སོན་ཐིག་གི་སྣོད་ཡིན་ཞིང། དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཧམ་སྤུའི་རིགས་རྒྱུད་

སྤེལ་བའི་ཕྲ་ཕུང་ངམ། སོན་ཐིག་གནས་ཡོད། དཔེ་རིས་༨་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་

དཔེ་རིས་༨་༥ བྷེ་རོ་ཧྥའི་ལེམ་གྱིས་ལོ་མ་ནས་མྱུ་གུ་རྒྱས་པའི་རྣམ་པ།

སོན་ཐིག

དཔེ་རིས་༨་༦ རའི་ཛོ་པ་སེ་ཡི་སོན་ཐིག་གྲུབ་ཚུལ།

ཧམ་དྲ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།180
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བཞིན། རའི་ཛོ་པ་སེ་(rhizopus)[根霉]ཡི་སོན་ཐིག་ནི་ཕྱི་སྐོགས་མཐུག་པོ་ཞིག་གིས་གཏུམས་ཡོད། ཕྱི་སྐོགས་དེས་

སོན་ཐིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་གནས་བབས་བཟང་པོ་ཞིག་མ་ཕྲད་བར་དུ་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་པ་ཡིན། 

 ད་བར་དུ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ཚུལ་ཚང་མ་སྐྱེ་དངོས་གཅིག་ཁོ་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་སྐོར་ཡིན་

རྐྱེན། འདི་ལྟའི་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་ལ་མཚན་མེད་སྐྱེ་འཕེལ་ཟེར། 

༨་༣ མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ། Sexual Reproduction
 སྐྱེ་དངོས་སྒེར་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་ང་ཚོར་རྒྱུས་མངའ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ཡིན། 

དཔེར་ན། གླང་ཁོག་གཅིག་པུས་བེའུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། བྱ་མོ་གཅིག་པུས་བྱ་ཕྲུག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་མི་ཐུབ། གནས་

སྟངས་འདི་ལྟའི་ཁྲོད་དུ་ཕོ་མོ་གཉིས་འདུས་དགོས་པ་ཡིན། ཕོ་མོ་གཉིས་འདུས་ཏེ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་དགེ་མཚན་

ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན། གོང་དུ་མཚན་མེད་སྐྱེ་འཕེལ་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་དེ་ལ་ཞན་ཆ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།

༨་༣་༡ མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་གལ་གནད། Importance of Sexual Reproduction
 ཕྲ་ཕུང་གྱེས་འཕེལ་བྱེད་པར་ཌི་ཨེན་ཨཻ་འདྲ་བཤུས་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཕྲ་ཕུང་གི་མཁོ་ཆས་ཀྱང་འདྲ་བཤུས་

བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་ཕན་ཚུན་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་བྱུང་མི་ཐུབ། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་

མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཁྱད་བྱུང་བ་ཡིན། རིགས་ཁྱད་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད་ཀྱང། སྐྱེ་

དངོས་དེའི་ཚོགས་སྡེའི་རིགས་ཁྱད་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རྐྱེན། མཚན་ལྡན་སྐྱེ་

འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་གྱིས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཁྱད་མང་བ་སྤེལ་ཐུབ། 

 ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་ཡིན་མི་སྲིད་ཀྱང། འདྲ་བཤུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆུང་ངུ་ལས་མེད་

རྐྱེན། རིགས་ཁྱད་ཀྱི་ཧེ་བག་རིམ་བཞིན་རྒྱུད་སྤེལ་བྱུང་བ་ལས། གློ་བུར་དུ་སྒོ་ཀུན་ནས་ཐ་དད་པའི་རིགས་ཁྱད་བྱུང་མི་

ཐུབ། གལ་ཏེ་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚེ། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་དང་ཕྲ་ཕུང་གི་མཁོ་

ཆས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། དེའི་དབང་གིས་ཕྲ་ཕུང་ཤི་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་བྱུང་སྲིད། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་ཀྱིས་

སྤེལ་བའི་རིགས་ཁྱད་གསར་པ་རེ་རེ་ནི། རིགས་རྒྱུད་སྔོན་མ་ཚོས་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་རིགས་ཁྱད་མཉམ་དུ་འདུས་པ་

ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། འདི་ལྟའི་རིགས་ཁྱད་ཀྱིས་སྐྱེད་དངོས་སྒེར་ལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་སྲིད། 

 སྐྱེ་དངོས་སྒེར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་འདུས་ཏེ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་ཞེས་

འབོད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། གལ་ཏེ་རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་རེ་རེར་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་

བཤུས་གཉིས་རེ་འདུས་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་དེར་ཌི་ཨེན་ཨཻ་གཉིས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྲིད་ལ། 

དེའི་དབང་གིས་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡིས་སྐྱེ་དངོས་དེའི་ཕྲ་ཕུང་གི་མཁོ་ཆས་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཌི་ཨེན་ཨཻ་

གཅིག་པུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་སྲིད། འོ་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་འདི་ལྟའི་དཀའ་ངལ་ལས་གྲོལ་ཐུབ་

བམ་ཞེ་ན། གོང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་བྱད་སྣ་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དེ་བཞིན་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་ཆེད་ལས་ཀྱང་ཇེ་ཆེར་སོང་
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181སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

བའི་སྐོར་བཤད་ཡོད། དེར་བརྟེན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་སུ་དམིགས་བསལ་གྱི་དབང་པོ་ཞིག་གི་ཕྲ་ཕུང་

ལ་ཚོས་ཕུང་གི་གྲངས་ཕྱེད་ཀ་ལས་མེད་པ་དང། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འབོར་ཕྱེད་ཀ་ལས་མེད། འདི་ལྟའི་ཕྲ་ཕུང་ལ་སོན་ཕུང་

(Germ-cell)ཟེར་ཞིང། མཚན་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་དངོས་གཉིས་འདུ་སྐབས། སོན་ཕུང་གཉིས་འདུས་ཏེ་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྤེལ་བྱེད་

པས་ན། ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ལ་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ལྡབ་འགྱུར་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ། 

 གལ་ཏེ་ཆེད་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕུང་གྲུབ་དང་དབང་པོ་ལྡན་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་འདུས་སྒོང་(Zygote)

ནས་སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས་བྱེད་དགོས་ཚེ། གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ནུས་པ་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ཡོད་དགོས། སྤྲོས་མེད་

ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ཚེ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིསོན་ཕུང་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བ་དེ་ཙམ་མེད། འོན་ཀྱང། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་

ལུས་བྱད་སྣ་འཛིངས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དེ་བཞིན། སོན་ཕུང་ཡང་ཆེད་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། སོན་ཕུང་གཅིག་ཆེ་ལ་ཟས་

བཅུད་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང། གཞན་དེ་ཆུང་ལ་འགུལ་ནུས་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་ཡིན། འགུལ་ནུས་ལྡན་

པའི་སོན་ཕུང་ལ་ཁམས་དཀར་(Male gamete)ཟེར་བ་དང། ཟས་བཅུད་ཉར་འཇོག་བྱེད་པའི་སོན་ཕུང་ལ་ཁམས་དམར་

(Female gamete)ཟེར། གཤམ་གྱི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་ཕོ་མོའ་ིས་བོན་ལ་ལྟོས་ནས་ཕོ་མོའ་ིསྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོར་མི་འདྲ་བ་ཇི་

ཡོད་སྐོར་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན།

༨་༢་༣ མེ་ཏོག་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་གི་མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ།

 སོན་ཐུམ་རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ཆ་ཤས་ནི་མེ་ཏོག་ནང་དུ་ཡོད། མེ་ཏོག་གི་ཆ་ཤས་སྐོར་འཛིན་རིམ་སྔོན་མ་

གེ་སར།

ཟེའུ་རྒྱུད།

འདབ་ལོ།

འདབ་མ།

ཁུ་སྣོད།

བུ་སྣོད།

སྦྱོར་སྣ།

སྐེ་སྦུབས།

བསམ་སེའུ།

སྦྲུམ་ཏིག

དཔེ་རིས་༨་༧ མེ་ཏོག་གི་གཞུང་གཤག་དུམ་བུའི་རྣམ་པ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།182
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ཚོའི་ནང་དུ་སྦྱངས་ཟིན། མེ་ཏོག་ལ་འདབ་ལོ་(Sepal)དང། འདབ་

མ།(Petal)  ཁུ་སྣོད།(Stamen)  བུ་སྣོད་(Pistil)བཅས་ལྡན་ཡོད་ལ། 

ཁུ་སྣོད་དང་བུ་སྣོད་དུ་མེ་ཏོག་གི་སོན་ཕུང་གནས་ཡོད་སྟབས། ཁུ་

སྣོད་དང་བུ་སྣོད་ནི་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། 

 མེ་ཏོག་ཅིག་ལ་ཁུ་སྣོད་གཅིག་པུ་ལྡན་ཚེ། དེ་ལ་མཚན་

རྐྱང་མེ་ཏོག་དང། ཁུ་སྣོད་དང་བུ་སྣོད་གཉིས་ཀ་ལྡན་ཚེ། དེ་ལ་

མཚན་གཉིས་མེ་ཏོག་ཅེས་འབོད། སེ་ཡབ་དང་ཆུ་ག་གོན་ལྟ་བུ་ནི་

མཚན་རྐྱང་མེ་ཏོག་དང། རྒྱ་སེ་དང་སྲན་མ་ལྟ་བུ་ནི་མཚན་གཉིས་

མེ་ཏོག་ཡིན། 

 མེ་ཏོག་གི་ཕོའ་ིསྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོ་ལ་ཁུ་སྣོད་ཟེར་ཞིང། 

གེ་སར་དང་ཟེའུ་རྒྱུད་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡིན། གེ་སར་(Anther)

གྱིས་ཟེའུ་འབྲུ་(Pollen grain)བཟོ་བ་དང། ཟེའུ་འབྲུ་ནི་མེ་ཏོག་

གི་སོན་ཕུང་ཕོ་དེ་ཡིན། མེ་ཏོག་གི་མོའ་ིསྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོ་ལ་བུ་སྣོད་ཟེར་བ་དང། དེ་ནི་བསམ་སེའུ་(Ovary)དང། སྐེ་

སྦུབས།(Style) སྦྱོར་སྣ་(stigma)གསུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང། མེ་ཏོག་གི་དབུས་སུ་གནས་ཡོད། བསམ་སེའུ་ནང་དུ་སྦྲུམ་ཏིག་

(Ovule)ཉར་འཇོག་བྱས་ཡོད་ལ། སྦྲུམ་ཏིག་རེ་རེའི་ནང་དུ་སྒོ་ང་རེ་ཡོད།  ཟེའུ་འབྲུ་ནས་བྱུང་བའི་མེ་ཏོག་གི་སོན་ཕུང་ཕོ་

དང་བསམ་སེའུ་ཡི་སྦྲུམ་ཏིག་ནས་བྱུང་བའི་སོན་ཕུང་མོ་གཉིས་འདུ་སྦྱོར་(Fertilisation)བྱས་ཏེ་འདུས་སྒོང་གྲུབ་པ་ཡིན། 

འདུས་སྒོང་ནི་རྩི་ཤིང་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་ཕྲ་ཕུང་ཞིག་ཡིན། 

 མེ་ཏོག་གི་གེ་སར་སྟེང་གི་ཟེའུ་འབྲུ་ནི་ཁུ་སྣོད་ནས་བུ་སྣོད་ཀྱི་སྦྱོར་སྣ་རུ་རླུང་དང། ཆུ། ཡང་ན། སྲོག་ཆགས་

ལྟ་བུའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་དང། འདི་ལྟའི་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཚུལ་ལ་ཟེའུ་འབྲུ་འདྲེན་སྦྱོར་(Pollination)ཟེར།  

གལ་ཏེ་མེ་ཏོག་ཅིག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྦྱོར་སྣ་རུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱས་ཚེ། ཟེའུ་འབྲུ་རང་སྦྱོར་(Self-pollination)ཟེར་

བ་དང། མེ་ཏོག་གཞན་ཞིག་གི་སྦྱོར་སྣ་རུ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱས་ཚེ། ཟེའུ་འབྲུ་གཞན་སྦྱོར་(Cross-pollination) ཟེར། 

 མེ་ཏོག་གི་སོན་ཕུང་ཕོ་མོ་གཉིས་འདུ་སྦྱོར་བྱས་རྗེས། འདུས་སྒོང་གྲུབ་པ་དང། འདུས་སྒོང་གྱེས་འཕེལ་བྱུང་

སྟེ། སྦྲུམ་ཏིག་ནང་དུ་སྦྲུམ་སྲིང་གྲུབ་པ་ཡིན། སྦྲུམ་ཏིག་ནི་ཤུ ན་པ་སྲ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་རྗེས་རིམ་བཞིན་སོན་འབྲུ་

རུ་འགྱུར་བ་དང། བསམ་སེའུ་ཡིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་ཏེ་ཤིང་ཏོག་སྨིན་པ་ཡིན། དེའི་རིང་ལ་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མ་དང་འདབ་

ལོ་ཡང་རིམ་བཞིན་བྲུལ་བ་ཡིན། སོན་འབྲུའི་ནང་དུ་རྩི་ཤིང་གསར་པ་ཞིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྦྲུམ་སྲིང་གནས་ཡོད་

པ་དང། རྒྱུ་རྐྱེན་འོས་འཚམས་ཤིག་ཏུ་ཕྲད་ཚེ། མཆེ་བ་གཏོང་བ་དང། མྱུ་གུ་རྒྱས་པ་ཡིན། སོན་འབྲུ་ཞིག་གིས་མཆེ་བ་

བཏང་སྟེ་མྱུ་གུ་རྒྱས་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་མྱུ་གུ་ཁ་འབུས་(Germination)[发芽]ཟེར།

ཟེའུ་འབྲུ།

སྦྱོར་སྣ།

སོན་ཕུང་ཕོ།

ཟེའུ་རྡུལ་སྦུ་གུ།

བསམ་སེའུ།

སོན་ཕུང་མོ།

དཔེ་རིས་༨་༨ སྦྱོར་སྣའི་ངོས་སུ་ཟེའུ་རྡུལ་འདྲེན་སྦྱོར་བྱེད་ཚུལ།
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183སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༧། 

 སྲན་མ་ཞིག་ཆུའི་ནང་དུ་སྦང་སྟེ་མཚན་གཅིག་བཞག་དགོས། དེ་

རྗེས་རས་རློན་པ་ཞིག་གིས་སྲན་མ་དེ་བཏུམས་ཏེ་ཉིན་ཤས་རིང་བཞག་དགོས། 

ཉིན་མ་དེ་དག་རིང་སྲན་མ་སྐམ་པོ་ཆགས་མི་རུང། དེ་ནས་སྲན་མ་དེའི་ཁ་

གཤགས་ཏེ་ཆ་ཤས་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་ཡོད་མེད་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་དགོས། མ་

ཟད་རང་ཉིད་ཀྱིས་གང་མཐོང་བའི་ཆ་ཤས་དེ་དག་དང་དཔེ་རིས་༨་༩ ནང་གི་ཆ་

ཤས་གཉིས་དབར་བསྡུར་བ་བྱེད་དགོས།
སོན་འདབ།

སྐྱེ་མྱུག

༼འབྱུང་འགྱུར་མྱུ་གུ༽

༼འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རྩ་བ།༽

སྐྱེ་རྩ།

དཔེ་རིས་༨་༩ མྱུ་གུ་ཁ་འབུས་ཚུལ།

༨་༣་༣ མི་ཡི་སྐྱེ་འཕེལ།

 གོང་གི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཚུལ་སྦྱངས་ཡོད། དུམ་བུ་

འདིའི་ནང་དུ་མི་ཡི་རིགས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན། མི་ཡིས་སྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོར་བརྟེན་ནས་

རང་གི་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེས་སྤེལ་བྱེད་པ་ཡིན། མི་ཡི་ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་ལ་སྐྱེས་པའི་སྐྱ་འཕེལ་མ་ལག་དང་སྐྱེས་མའི་

སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ཡོད། 

༨་༣་༣ ཀ༽ སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག

 དཔེ་རིས་༨་༡༠ ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་མ་ལག་ནི་སོན་ཕུང་བཟོ་མཁན་གྱི་ཆ་ཤས་དང། སོན་ཕུང་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཆ་ཤས་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་ཡོད། 

 སོན་ཕུང་ནམ་ཁམས་དཀར་ནི་འདོམས་རྨེན་(Testes)ནང་དུ་གྲུབ་པ་དང། འདོམས་རྨེན་ནི་གསང་སྒྲོའ་ི(Scro-

tum)ནང་དུ་གནས་ཡོད། ཁམས་དཀར་གྲུབ་པའི་དྲོད་ཚད་ནི་ལུས་སྤྱིའི་དྲོད་ཚད་ལས་དམའ་བ་དགོས་རྐྱེན། གསང་སྒྲོ་ནི་

གསུས་ཁོག་གི་ཕྱི་རུ་དཔྱང་སྟེ་གནས་ཡོད། སློབ་ཚན་གོང་མའི་ནང་དུ་འདོམས་རྨེན་གྱིསས་འདོམས་སྲིང་ཟགས་ཐོན་ལ་

གཞོགས་འདེགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང། ན་སོ་ལོན་པའི་སྐབས་སུ་བུའི་བྱད་དབྱིབས་འགྱུར་བར་གཞོགས་འདེགས་ཇི་ལྟར་

བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད།

 ཁམས་དཀར་འདྲེན་པའི་སྦུ་གུ་གཙོ་བོར་ཁམས་དཀར་འདྲེན་སྦུག་གམ་སྦུག་དཀར་(Vas deferens)ཟེར། སྦུག་

དཀར་དང་གཅིན་ལམ་གཉིས་མཚམས་ཤིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བས་ན། གཅིན་ལམ་ནི་ཁམས་དཀར་དང་གཅིན་པ་

གཉིས་ཀ་ཕྱིར་འདྲེན་པའི་སྦུ་གུ་ཞིག་ཡིན།  སྦུག་དཀར་ནི་མདུན་ཆགས་རྨེན་བུ་((Prostate gland)དང་ཁུ་བའི་རྨེན་བུ་

(Seminal  vesicle)གཉིས་ལ་སྦྲེལ་ཡོད་སྟབས། རྨེན་བུ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ཁུ་བ་དང་ཟས་བཅུད་བཏང་སྟེ། ཁམས་དཀར་

གྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་འཚོ་གནས་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པ་ཡིན། ཁམས་དཀར་ནི་དབྱིབས་ལྕོང་མོ་དང་འདྲ་ལ་རྔ་མ་རིང་བས་

རྐྱལ་འགུལ་གྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། 
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གཅིན་ལྒང།

ཁམས་དཀར་

འདྲེན་སྦུག

དཔེ་རིས་༨་༡༠ སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་གི་རྣམ་པ།

མདུན་ཆགས་

རྨེན་བུ།

ཁུ་བའི་རྨེན་བུ།

གཤང་ལམ།

གཅིན་ལམ།

ཕོ་མཚན།

གསང་སྒྲོ།
སྒོང་ཟུར།

འདོམས་རྨེན།

སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་

འཕེལ་མ་ལག

ནང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་

དབང་པོ།

ཕྱིའི་སྐྱེ་འཕེལ་

དབང་པོ།

སྒོང་ཟུར།

རྨེན་བུ། ཁུ་བ་དང་གཤེར་རྨེན་ཟགས་ཐོན་བྱེ་ཐུབ།

སྦུག་དཀར།

གསང་སྒྲོ།

ཕོ་མཚན།

གསང་སྒྲོ་རུ་གནས་ཡོད། དེ་ལས་ཁམས་དཀར་དང་

ཧོར་མོན་འཛག་ཐུབ། 

དཔེ་རིས། སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས།

འདོམས་རྨེན་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་གནས་ཤིང། ཁམས་དཀར་

གསོག་པ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཐུབ། 

ཁམས་དཀར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན།

འདོམས་རྨེན།



185
185

185སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

༨་༣་༣ ཁ༽ སྐྱེས་མའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག

 སྐྱེས་མའི་སོན་ཕུང་སྟེ། ཁམས་དམར་རམ་སྒོ་ང་ནི་བསམ་སེའུ་ནང་དུ་བཟོ་བ་དང། བསམ་སེའུ་ཡིས་བུད་མེད་

ཀྱི་ཧོར་མོན་ཁག་ཅིག་ཀྱང་བཟོ་བ་ཡིན། དཔེ་རིས་༨་༡༡ ནང་དུ་ཞིབ་བལྟ་བྱས་ཏེ། བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་གི་

དབང་པོ་འདྲ་མིན་རྣམས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས།

 བུད་མེད་སྐྱེས་པའི་དུས་ནས་བསམ་སེའུ་ནང་དུ་མ་སྨིན་པའི་ཁམས་དམར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད། བུད་མེད་ཀྱི་

ལང་ཚོ་དར་བའི་སྐབས། ཁམས་དམར་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྨིན་འགོ་རྩོམ་པ་དང། ཟླ་རེར་ཁམས་དམར་རེ་ཕྱིར་དོར་ནས་

ཁམས་དམར་འདྲེན་སྦུག་གམ་སྦུག་དམར་(Fallopian tube)བརྒྱུད་དེ་བུ་སྣོད་(Uterus)དུ་འཛུལ་བ་ཡིན། བུ་སྣོད་ནི་མངལ་

ཁ་(Cervix)བརྒྱུད་གསང་ལམ་(Vagina)དུ་སྦྲེལ་ཡོད། 

དཔེ་རིས་༨་༡༡ སྐྱེས་མའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག

སྦུག་དམར།

སྦུག་དམར།

ལྡུག་ཁ།

བསམ་སེའུ།

བུ་སྣོད།

བུ་སྣོད་ཀྱི་ནང་སྐྱི།

བུ་སྣོད་ཀྱི་ལུས།

བུ་སྣོད་ཀྱི་ཁོག

མངལ་ཁའི་བུ་ག

བུ་སྣོད་ཀྱི་ཤ་གནད།

མངལ་ཁ།

གཅིན་ལྒང།

གཅིན་ལམ།

བྱ་ལེ།

གསང་མཆུ།

མངལ་སྒོ།

གཞང་ཁུག

བུ་སྣོད་རྟེན་གཞི།

བསམ་སེའུ།
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 ཕོ་མོའ་ིལུས་འབྲེལ་སྐབས། ཁམས་དཀར་གྱིས་མངལ་ཁ་བརྒྱུད་དེ་བུ་སྣོད་དང། སྦུག་དམར་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན། 

ཁམས་དཀར་དང་ཁམས་དམར་ཕྲད་དེ་འདུ་སྦྱོར་བྱུང་ཚེ། འདུས་སྒོང་གྲུབ་པ་དང། འདུས་སྒོང་ནི་བུ་སྣོད་དུ་ཞུགས་རྗེས། 

གྱེས་འགོ་རྩོམ་པ་ཡིན། བུ་སྣོད་ཀྱིས་ཟླ་རེར་ནང་སྐྱིའི་ནང་དུ་ཁྲག་དང་ཟས་བཅུད་བསྡུ་གསོག་བྱས་ཏེ། འདུས་སྒོང་གསོ་

སྐྱོང་བྱེད་པའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་པ་ཡིན། 

 བུ་སྣོད་དུ་སྐྱེ་འཚར་བྱེད་བཞིན་པའི་འདུས་སྒོང་ལ་སྦྲུམ་སྲིང་ཟེར་ཞིང། སྐྱེས་མའི་ཁྲག་གིས་ཕྲུ་མ་(placenta)[胎

盘]བརྒྱུད་དེ་ཟས་བཅུད་དང་འཚོ་རླུང་ལྡུད་པ་ཡིན་ལ། སོལ་རྫས་འཚོ་ཟུང་ཅན་ལྟ་བུའི་སྙིགས་རོའང་ཕྲུ་མ་བརྒྱུད་དེ་མ་

ཡིས་ཕྱིར་འདོར་བ་ཡིན། ཕྲུ་མའི་ནང་ངོས་སུ་སྤུ་མས་ཁེངས་ཡོད་པ་དང། ཕྱི་ངོས་སུ་སྐྱེས་མ་ཡི་ཁྲག་རྩའི་དྲ་བས་བཀབ་

ཡོད། ཕྲུ་མའི་ནང་ངོས་ཀྱི་སྤུ་མས་སྐྱེས་མའི་ཁྲག་ནས་འཚོ་བཅུད་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་རྒྱ་ཁྱོན་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ་ཡིན། བུ་སྣོད་

དུ་སྦྲུམ་སྲིང་སྤྱིར་བཏང་དུས་ཡུན་ཟླ་དགུ་འཚར་ལོངས་བྱས་རྗེས། བུ་སྣོད་ཀྱི་ཤ་གནད་འཁུམ་ལྷོད་ལ་བརྟེན་ནས། གསང་

ལམ་བརྒྱུད་སྦྲུམ་སྲིང་ཕྱིར་བཙའ་བ་ཡིན། 

༨་༣་༣ ག༽ ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་འདུས་སྦྱོར་མ་བྱས་ཚེ་གང་འབྱུང་སྲིད་དམ།

 གལ་ཏེ་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་འདུ་སྦྱོར་མ་བྱས་ཚེ། དུས་ཡུན་ཉིན་གཅིག་ལྷག་ཁམས་དམར་འཚོ་མི་ཐུབ། 

བསམ་སེའུ་ཡིས་ཟླ་རེར་ཁམས་དམར་རེ་ཕྱིར་གཏོང་བས་ན། བསམ་སེའུ་ལས་ཟགས་པའི་ཧོར་མོན་གྱིས་བུ་སྣོད་ཀྱི་ནང་

སྐྱིའི་ནང་དུ་འཚོ་བཅུད་གསོག་འཇོག་དང། ཁྲག་རྩ་གསར་སྐྱེ་ཡོང་བར་སྐུལ་ཏེ། འདུས་སྒོང་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་གྲ་སྒྲིག་

བྱེད་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། བུ་སྣོད་ཀྱི་ནང་སྐྱི་མཐུག་ལ་འབོལ་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན། འོན་ཀྱང། གལ་ཏེ་ཁམས་དཀར་

དམར་གཉིས་འདུ་སྦྱོར་མ་བྱས་ཚེ། ནང་སྐྱིའི་འཚོ་བཅུད་དགོས་མཁོ་མེད་པར་སོང། ནང་སྐྱིའི་ཕུང་གྲུབ་ཉམས་ཤིང་བྲུལ་

ཏེ། ཁྲག་རྩ་འཐོར་བ་དང། ཁྲག་དང་བེ་སྣབས་གསང་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ཕྱིར་བཞུར་བ་ཡིན། འདི་ལྟར་ཟླ་རེར་ཐེངས་རེ་བྱུང་

བའི་འཁོར་རྒྱུན་ལ་ཟླ་མཚན་(Menstruation)ཟེར། ཟླ་མཚན་ནི་ཉིན་གཉིས་ནས་ཉིན་བརྒྱད་བར་བརྒྱབ་པ་ཡིན། 

སྐྱེས་མའི་སྐྱེ་

འཕེལ་མ་ལག

ནང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་

དབང་པོ།

ཕྱིའི་སྐྱེ་འཕེལ་

དབང་པོ།

བུ་སྣོད།

གསང་ལམ། ཟླ་མཚན་ཕྱིར་རྒྱུ་བ་དང། སྦྲུམ་བུ་བཙའ་

བའི་རྒྱུ་ལམ།

བུད་མེད་ཀྱི་མཚན་མའི་ཕྱི་ངོས་ཡིན།

སྦུག་དམར།

སྐྱེས་མའི་སྐྱེ་འཕེལ་དབང་པོ་གཙོ་བོ་ཡིན། ཁམས་

དམར་དང་ཧོར་མོན་ཟགས་པ་ཡིན་ 

དཔེ་རིས། སྐྱེས་མའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་གི་ཆ་ཤས།

སྦྲུམ་སྲིང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་གནས།  

ཁམས་དམར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་ཡིན།

བསམ་སེའུ།
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187སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

༨་༣་༣ ང༽ སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན།

 འཛིན་རིམ་གོང་མ་ཚོའི་ནང་དུ་འགོ་ནད་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འགོ་ནད་ནི་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མིན་བརྟེན་ནས་ནད་

གཞི་མི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འཕོ་བ་ཞིག་ཡིན། ཕོ་མོ་ལུས་འབྲེལ་བྱེད་པ་ནི་མི་གཉིས་དབར་གྱི་ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཐག་

ཉེ་ཤོས་དེ་ཡིན་སྟབས། ནད་གཞི་མང་པོ་ཕོ་མོའ་ིལུས་འབྲེལ་སྐབས་སུ་འགོ་རེས་བྱེད་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཕྲ་སྲིན་གྱི་ནད་

བསེ་མོག་དང། གྲང་བའི་ནད་ལྟ་བུ་དང།  གཉན་སྲིན་གྱི་ནད་མཛེར་པ་དང། གཉན་ནད་རེག་དུག་ལྟ་བུ། འོན་ཀྱང། ལུས་

འབྲེལ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་འགྱིག་ཤུ བས་སྤྱད་ཚེ། འགོ་ནད་འདི་རིགས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐུབ། 

 ཕོ་མོ་གཉིས་ལུས་འབྲེལ་བྱས་རྗེས། ཕྲུ་གུ་འཁོར་སྲིད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང། དུས་དང་གནས་སྐབས་མང་པོར་ལྟོས་

ཏེ། བུད་མེད་དེས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་གྲ་སྒྲིག་མེད་ཚེ། བུད་མེད་དེའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འབྱུང་བ་ཡིན། 

དེར་བརྟེན། ལུས་འབྲེལ་མ་བྱས་སྔོན་ནས་སྐྱེ་འགོག་གི་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡིན། སྐྱེ་འགོག་གི་བྱེད་

ཐབས་ལ།  འཕྲུལ་ལས་ཀྱིས་འགོག་ཐབས་དང། སྨན་རྫས་ཀྱི་འགོག་ཐབས། སྐྱེ་འགོག་ཡོ་ཆས་སྤྱོད་པ་སོགས་ཐབས་འདྲ་

མིན་ཡོད། 

 འཕྲུལ་ལས་ཀྱིས་འགོག་ཐབས་ནི་ཕོ་མཚན་ལ་འགྱིགས་ཤུ བས་གྱོན་ཏེ། ཁམས་དམར་བུད་མེད་ཀྱི་བུ་སྣོད་དུ་

ཞུགས་ཏུ་མི་འཇུག་པ་དེ་ཡིན། དེ་བཞིན། བུད་མེད་ཀྱི་མཚན་མར་གྱོན་པའི་འགྱིག་ཤུ བས་ཀྱང་ཡོད། སྨན་རྫས་ཀྱི་འགོག་

ཐབས་ནི་སྨན་ཟོས་ཏེ་བུད་མེད་ཀྱི་ཧོར་མོན་ཟགས་ཐོན་གྱི་རྒྱུན་འཁོར་སྙོམས་སྒྲིག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། འདི་ལྟའི་སྨན་

རྫས་ཀྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་ལ་ཞོར་སྐྱོན་མང་པོ་འབྱུང་སྲིད། སྐྱེ་འགོག་ཡོ་ཆས་ལ་ཨ་ལོང་དང། ཟངས་-T ཟེར་བ་སོགས་

ཡོད། ཡོ་ཆས་འདི་དག་གི་བུད་མེད་ཀྱི་བུ་སྣོད་དུ་བཞག་ཚེ། ཁམས་དཀར་དམར་འདུ་སྦྱོར་བྱེད་པ་འགོག་ཐུབ། འོན་ཀྱང། 

ཡོ་ཆས་འདི་དག་ལའང་གཡའ་ཟ་ལྟ་བུའི་ཞོར་སྐྱོན་ཡོད། 

 སྐྱེ་འགོག་བྱེད་ཐབས་ལེགས་ཤོས་ནི། གཤག་བཅོས་བྱས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་སྦུག་དཀར་བསྡམས་པའམ། ཡང་ན། 

གཏུབས་ཚེ། ཁམས་དཀར་གྱི་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོག་ཐུབ། འདི་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་ལ་སྦུག་དཀར་གཤག་གཅོད་(Vasectomy)

ཟེར། དེ་བཞིན་བུད་མེད་ཀྱི་སྦུག་དམར་བསྡམས་པའམ། ཡང་ན། གཏུབས་ཚེ། བསམ་སེའུ་ནས་བུ་སྣོད་དུ་ཁམས་དམར་

སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པ་འགོག་ཐུབ། འདི་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་ལ་སྦུག་དམར་གཤག་གཅོད་(Tubectomy)ཟེར། 

དྲི་
བ།

༡། ཟེའུ་འབྲུ་འདྲེན་སྦྱོར་དང་ཟེའུ་འབྲུ་འདུ་སྦྱོར་དབར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༢། ཁུ་བའི་རྨེན་བུ་དང་མདུན་ཆགས་རྨེན་བུ་གཉིས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་གང་ཡིན་ནམ།

༣། སྐྱེས་མའི་མངལ་དུ་སྦྲུམ་སྲིང་ལ་ཟས་བཅུད་ཇི་ལྟར་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་དམ།

༤། གལ་ཏེ་བུད་མེད་ཅིག་གིས་ཟངས་-T སྤྱོད་བཞིན་ཡོད་ཚེ། ལུས་འབྲེལ་གྱི་འགོ་ནད་ལས་ཉེན་སྲུང་བྱེད་

ཐུབ་བམ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།188
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སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།

སྐྱེ་འཕེལ་ནི་འཚོ་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར། སྐྱེ་དངོས་སྒེར་གྱི་འཚོ་གནས་ལ་དགོས་ཕན་ཅི་• 

ཡང་མེད།

སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་སྐབས། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཕྲ་ཕུང་དེའི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་དང། ཕྲ་ཕུང་མཁོ་ཆས་འདྲ་བཤུས་བྱེད་• 

དགོས།

སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་བྱད་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ། • 

ཕྲ་སྲིན་དང་གདོད་སྐྱེ་མང་པོས་རང་ཉིད་ཆ་བགོས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་གྱེས་འཕེལ་ཟེར།• 

ཆུ་ཤིག་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆད་ཀྱང་བསྐྱར་སྐྱེ་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཐེའུ་• 

བཏང་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་གསར་སྐྱེ་བྱེད་ཐུབ།

རྩི་ཤིང་ཁག་ཅིག་གི་རྩ་བ་དང་སྡོང་པོ། ལོ་མ་བཅས་སྐྱེས་ཏེ་རྩི་ཤིང་གསར་པ་ཞིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཐུབ།• 

སྐྱེ་དངོས་རྐྱང་པ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེ་སྤེལ་བྱེད་ཚུལ་ལ་མཚན་མེད་སྐྱེ་འཕེལ་ཟེར།• 

མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་ཡིན་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལྟོས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན།• 

ཌི་ཨེན་ཨཻ་འདྲ་བཤུས་བྱེད་ཐབས་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་རིགས་གཅིག་གི་ནང་དུ་རིགས་ཁྱད་བཟོ་ཐུབ་ལ། རིགས་• 

ཁྱད་དེས་སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཕན། མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱིས་རིགས་ཁྱད་མང་བ་བཟོ་

ཐུབ།

མེ་ཏོག་ཅན་གྱི་རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་ནང་དུ་གེ་སར་ལས་སྦྱོར་སྣ་སྟེང་ཏུ་ཟེའུ་འབྲུ་འདྲེན་སྦྱོར་བྱེད་པ་དང། དེ་• 

རྗེས་མེ་ཏོག་སོན་ཕུང་ཕོ་མོ་གཉིས་འདུ་སྦྱོར་བྱེད་པ་ཡིན། མེ་ཏོག་གི་ཟེའུ་འབྲུ་གེ་སར་ལས་སྦྱོར་སྣའི་སྟེང་དུ་

དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཚུལ་ཟེའུ་འབྲུ་འདྲེན་སྦྱོར་ཟེར།

སྐྱེས་པའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་ལ་འདོམས་རྨེན་དང། སྦུག་དཀར། ཁུ་བའི་རྨེན་བུ། མདུན་ཆགས་རྨེན་བུ། གཅིན་• 

ལམ། ཕོ་མཚན་བཅས་འདུས་ཡོད།

སྐྱེས་མའི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་ལབསམ་སེའུ་དང། སྦུག་དམར བུ་སྣོད། མོ་མཚན་བཅས་འདུས་ཡོད།• 

ཕོ་མོའ• ་ིལུས་འབྲེལ་སྐབས། ཁམས་དཀར་བུད་མེད་ཀྱི་བུ་སྣོད་དུ་གཏོང་བ་དང། སྦུག་དམར་ནང་དུ་ཁམས་

དཀར་དམར་གཉིས་འདུ་སྦྱོར་བྱེད་པ་ཡིན། 

འགྱིག་• ཤུ བས་དང་སྨན་རྫས། ཟངས་-T སོགས་སྤྱད་དེ་སྐྱེ་འགོག་བྱེད་ཐུབ། 
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189སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ། སྐྱེ་འཕེལ་དང་འཚར་ལོངས།

སྦྱོང་ཚན།
༡། གཤམ་གྱི་སྐྱེ་དངོས་གང་དག་གིས་ཐེའུ་སྐྱེ་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་དམ།

ཀ) ཨེ་མོ་བྷ།

ཁ) ཕྱེ་སྨན།

ག) པི་ལ་སེ་མོ་ཌིམ།

ང) ལེ་ཤི་མནི་ཡཱ།

༢། གཤམ་གྱི་གང་དག་བུད་མེད་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་མ་ལག་མ་ཡིན་ནམ།

ཀ) བསམ་སེའུ།

ཁ) བུ་སྣོད།

ག) སྦུག་དཀར།

ང) སྦུག་དམར།

༣། གེ་སར་གྱི་སྟེང་དུ་གཤམ་གྱི་གང་དག་ཡོད་དམ།

ཀ) འདབ་ལོ།

ཁ) སྦྲུམ་ཏིག

ག) བུ་སྣོད།

ང) ཟེའུ་འབྲུ།

༤། མཚན་མེད་སྐྱེ་འཕེལ་དང་བསྡུར་ན་མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་ལ་དགེ་ཕན་གང་ཡོད་དམ།

༥། སྐྱེས་པའི་འདོམས་རྨེན་གྱི་བྱེད་ལས་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

༦། ཅིའི་ཕྱིར་ཟླ་མཚན་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

༧། མེ་ཏོག་གི་གཞུང་གཤག་དུམ་བུའི་འདྲ་རིས་ཤིག་བྲིས་རྗེས། ཆ་ཤས་སོ་སོའ་ིམིང་འབྲི་དགོས།

༨། སྐྱེ་འགོག་གི་བྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

༩། ཕུང་རྐྱང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་དང། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་  

 ཚུལ་དབར་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དམ།

༡༠། སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་ཚུལ་གྱིས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་རྒྱུན་གནས་ལ་ཕན་ཇི་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡིན་ནམ།

༡༡། སྐྱེ་འགོག་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་པའི་དགོས་ཕན་གང་ཡིན་ནམ།
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ཚིག་གནད།

རིགས་ཁྱད། Variation གེ་སར། Anther

གྱེས་འཕེལ། Fission ཟེའུ་འབྲུ། Pollen grain

དུམ་འཕེལ། Fragmentation བསམ་སེའུ། Ovary

བསྐྱར་སྐྱེ། Regeneration སྐེ་སྦུབས། Style

ཐེའུ་སྐྱེ། Budding སྦྱོར་སྣ། Stigma

སོན་ཕུང། Germ cell འདུ་སྦྱོར། Fertilization

འདུས་སྒོང། Zygote ཟེའུ་འབྲུ་འདྲེན་སྦྱོར། Pollination

ཁམས་དཀར། Male gamete འདོམས་རྨེན། Testes

ཁམས་དམར། Female gamate གསང་སྒྲོ། Scrotum

འདབ་ལོ། Sepal སྦུག་དཀར། Vas Deferens

འདབ་མ། Petal མདུན་ཆགས་རྨེན་བུ། Prostate

ཁུ་སྣོད། Stamen ཁུ་བའི་རྨེན་བུ། Seminal vesicle

བུ་སྣོད། Pistil སྦུག་དཀར་གཤག་གཅོད། Vasectomy


