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༡༽ ས་ཁྲ་ངོ་སྤྲོད།

  གོང་གི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སའི་གོ་ལའི་དཔེ་

དབྱིབས་བཀོལ་བའི་ཕན་ཡོན་མང་པོ་ཞིག་སྦྱངས་ཟིན་པ་རེད། སའི་གོ་

ལའི་དཔེ་དབྱིབས་ནི་སའི་གོ་ལའི་རྣམ་པ་སྤྱིའི་ཆ་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་དུས་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མངའ་སྡེ། 

རྫོང་། གྲོང་རྡལ། གྲོང་གསེབ་སོགས་ལྟ་བུའི་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱ་དགོས་ཚེ།  སའི་གོ་ལའི་དཔེ་དབྱིབས་ཀྱིས་

ང་ཚོར་དེ་ཙམ་གྱིས་གཞོགས་འདེགས་ཆེན་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད། སྐབས་

འདི་འདྲ་ལ་ང་ཚོས་ས་ཁྲ་(Map) བཀོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ས་ཁྲ་ནི་ངོས་

སྙོམས་པོ་ཞིག་ལ་སྡུར་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཅིག་གིས་ཚད་འཇལ་ཏེ་སའི་གོ་

ལའི་ངོས་ཆ་ཚང་ངམ་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་རུང་ཞིག་མཚོན་

པར་བྲིས་པའི་དཔེ་རིས་ཤིག་ཡིན། 

 ས་ཁྲ་ནི་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ང་ཚོ་ལ་བེད་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཡོད། 

ས་ཁྲ་ཁ་ཤས་ལས་ང་ཚོས་ས་ཁུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་གནས་ཚུལ་ཉུང་ཉུང་

ཞིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཡང་ས་ཁྲ་ཁ་ཤས་ལས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་

ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།  ས་ཁྲ་མང་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་ན་ས་ཁྲའི་

དཔྱད་དེབ་(Atlas) ཅིག་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད། ས་ཁྲའི་དཔྱད་དེབ་ལ་ཡང་ཆེ་

ཆུང་མི་འདྲ་བ་དང་། སྡུར་ཚད་འཇལ་བྱེད་(Scale) ཀྱི་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བ་

སོགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། སའི་གོ་ལའི་དཔེ་དབྱིབས་དང་བསྡུར་ན་

ས་ཁྲ་ཡིས་གནས་ཚུལ་མང་བ་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ས་ཁྲ་ལ་རྣམ་

པ་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཤིག་གཤམ་དུ་འགྲེལ་བརྗོད་

མདོར་ཙམ་བྱས་པར་ཞིབ་ལྟ་བྱོས་དང་།

 

ས་ཁྲ།4

 དཔེ་རིས། 4.1: ལོ་ངོ་ 1800 སྔོན་ལ་

བྲིས་པའི་འཛམ་གླིང་ས་ཁྲ།

བསམ་

བློ་

ཐོངས་

དང།

   དཔེ་རིས་4.1 ལ་འཁོད་པའི་ས་ཁྲ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་

དུས་རབས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་གྷི་རིག་གི་ས་

ཁམས་རིག་པ་དང་སྐར་དཔྱད་རིག་པ་མཁས་

ཅན་ཊོ་ལེ་མི་(Ptolemy) མཆོག་གིས་བྲིས་

པའི་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁྲ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་ཁོང་

གིས་སྐབས་དེར་ཡོ་རོབ་དང་། ཨེ་ཤི་ཡ། ཨ་ཧྥེ་

རི་ཁ་སོགས་སུ་མཚོ་འགྲུལ་དང་། ཚོང་འགྲུལ། 

དམག་དཔུང་བསྐྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་

ལ་གཞིགས་ཏེ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན། ས་ཁྲ་འདི་

བྲིས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

ཙམ་འགོར་ཡོད། འདི་ལས་ང་ཚོས་ལོ་ངོ་སྟོང་

ཕྲག་འདས་པའི་སྔོན་ལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་

གླིང་ཆགས་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལ་བསམ་བློ་

གཏོང་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ།
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༢༽ ས་ཁྲའི་རིགས་ཚན། 

 

 ས་ཁྲ་ལ་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་མཐོང་

བའི་ས་ཁྲའི་རིགས་ནི། སྲིད་དོན་གྱི་ས་ཁྲ་དང་། ས་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ཁྲ། བྱེ་

བྲག་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ་སོགས་ཡིན། 

 

 ས་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ཁྲ།(Physical Maps) སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་

བཀོད་པ་མཚོན་པའི་ས་ཁྲའི་རིགས་ལ་ས་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཟེར། ས་ཁྲ་

དེས་རི་རྒྱུད་དང་། བདེ་ཐང་། མཐོ་སྒང་། གཙང་པོ། རྒྱ་མཚོ་སོགས་སའི་

གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་ཆགས་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡོད། 

 

 སྲིད་དོན་གྱི་ས་ཁྲ། (Political Maps) འཛམ་གླིང་ནང་གི་

རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྲིད་གཞུང་། གྲོང་གསེབ། གྲོང་རྡལ། གྲོང་ཁྱེར་སོགས་

ཆགས་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོར་སྟོན་པའི་ས་ཁྲའི་རིགས་ལ་སྲིད་

དོན་གྱི་ས་ཁྲ་ཟེར། 

  

  བྱེ་བྲག་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ། (Thematic Maps) ས་ཁྲ་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ས་ཁྲ་ལ་བྱེ་

བྲག་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ་ཟེར། དཔེར་ན། གཞུང་ལམ་གྱི་ས་ཁྲ་དང་། ཆར་ཆུ་

འབབ་ཚད་མཚོན་པའི་ས་ཁྲ། ནགས་ཚལ་ཁྱབ་སྟངས་མཚོན་པའི་ས་ཁྲ། 

བཟོ་གྲྭ་ཁྱབ་བརྡལ་མཚོན་པའི་ས་ཁྲ་སོགས་ཡིན། 

༣༽ ས་ཁྲའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་གསུམ། (Three Components of Maps)

 

 ས་ཁྲ་ཞིག་འབྲི་བའམ་ཀློག་པའི་སྐབས་དོ་སྣང་བྱ་ས་གཙོ་བོ་

གསུམ་ཡོད་པ་ནི། རྒྱང་ཐག་དང་། ཁ་ཕྱོགས། མཚོན་རྟགས་བཅས་ཡིན། 

འདི་ལ་ས་ཁྲ་ཡི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡང་ཟེར། ས་ཁྲའི་ངོར་བཀོད་པའི་

རྒྱང་ཐག་དང་། ཁ་ཕྱོགས། མཚོན་རྟགས་བཅས་ཀྱི་བསྟན་དོན་ཡང་དག་

པ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ས་ཁྲ་ཡི་གོ་དོན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

སྟངས་ལེགས་པོ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྟགས་རེད། 

 
དཔེ་རིས། 4.3: སའི་གོ་ལའི་དཔེ་དབྱིབས་ཤིག་

ངོས་སྙོམས་ས་ཁྲའི་རྣམ་པར་བཅོས་པ། 

 དུས ་རྒྱུན ་སའི ་ གོ ་ ལ འི ་ ད པེ ་

དབྱིབས་ནི་ཟླུམ་གཟུགས་ལྟར་འབྲི་མོད། ང་

ཚོས་ཟླུམ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་ལེབ་མོ་རུ་

བཅོས་ཚེ་དཔེ་རིས4.3ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

ངེས།

 དེས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་སྤོ་ལོ་ཞིག་གི་

ངོས་ལ་སའི་གོ་ལའི་དཔེ་རིས་བྲིས་རྗེས། སྤོ་

ལོ་དེ་ཁ་གཤགས་ནས་ལེབ་ལེབ་བཟོས་ཏེ་ཅི་

འདྲ་རེད་ལྟོས་དང་། 

དཔེ་རིས། 4.2: དེང་སང་བྲིས་པའི་འཛམ་གླིང་ས་ཁྲ།

དབྱེ་སྡུར་བྱ་རྒྱུ། 

དཔེ་རིས།4.2 དང་དཔེ་

རིས།4.1 གཉིས་བསྡུར་

དང་།  དེ་གཉིས་

དབར་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འདུག་གམ། 

གཅིག་ནི་དེང་སྐབས་སྤྱོད་པའི་འཛམ་གླིང་ས་

ཁྲ་ཡིན་པ་དང་། གཅིག་ནི་ལོ་ངོ་1800གོང་གི་

འཛམ་གླིང་ས་ཁྲ་རེད།
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 རྒྱང་ཐག (Distance)

 ས་ཁྲར་བཀོད་པའི་ས་ཁུལ་གཉིས་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་གི་ཚད་དེ་

ས་ཆ་དེ་གཉིས་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་དངོས་ཀྱི་ཚད་དང་ཁྱད་པར་མེད་ཚུལ་ཅི་

འདྲ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། 

 གྲོང་ཁྱེར་དང་། རྒྱལ་ཁབ། ཡང་ན་འཛམ་གླིང་ཧྲིལ་པོའ་ིཆེ་ཆུང་

གི་ཚད་གཞི་ཏག་ཏག་ཡོད་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་ཤོག་བུའི་སྟེང་འབྲི་ཐབས་མེད་

མོད། ང་ཚོས་དེ་དག་གི་ཆེ་ཆུང་གསལ་པོར་ཤེས་པའི་ས་ཁྲ་འབྲི་ཐུབ། 

དེ་ནི་ས་ཁྲ་འབྲི་སྐབས་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་གྱི་

ཚད་གཞི་ཇེ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ཤོག་ངོས་གཅིག་ལ་འཚམ་པ་ཞིག་འབྲི་

དགོས་པ་དང་། དེ་འབྲི་སྐབས་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས། ཤོག་

ངོས་སུ་བཀོད་པའི་ས་ཆ་གཉིས་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ཐུང་དེས་ས་ངོས་

ཀྱི་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་ཁྱིམ་ནས་སློབ་གྲྭ་བར་རྒྱང་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་8ཡོད་

ན། ས་ཁྲའི་སྟེང་དུའང་རྒྱང་ཐག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་8མཚོན་ཐུབ་པའི་ཐིག་ཚད་

འབྲི་དགོས། དེ་ནི་སན་ཊི་མི་ཊར་1གིས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་1(1cm=1km)གི་

རྒྱང་ཐག་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད།  དེ་ལྟར་བྱས་ཚེ་སན་ཊི་མི་ཊར་

བརྒྱད་ཀྱིས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱང་ཐག་རིང་ཚད་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་།  ཁྱེད་ཀྱིས་ཤོག་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་ས་ཁྲའི་ནང་རང་གི་ཁྱིམ་དང་

སློབ་གྲྭའི་དབར་རྒྱང་ཐག་སན་ཊི་མི་ཊར་8ཅན་གྱི་ལམ་ཐིག་ཅིག་བྲིས་

པ་དེས། རང་གི་ཁྱིམ་དང་སློབ་གྲྭ་བར་གྱི་རྒྱང་ཐག་དངོས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

8མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། དེ་ནི་རྩིས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་ལྟར་ན་ 

“1/8’’ཡང་ན་“1:8’’ཡིན། 

 རྒྱང་ཐག་རྩི་ཐབས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་ནི།

        

 དེ་བཞིན་རྒྱུན་དུ་ས་ཁྲ་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་ལྟ་སྐབས། ས་ཁྲ་

བྲིས་པའི་ངོས་ཀྱི་མཐའ་གང་རུང་ཞིག་ལ་ས་ཁྲའི་ནང་བཀོད་པའི་ས་

ཆ་དག་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་རྒྱང་ཐག་ཤེས་ཆེད་སྡུར་ཚད་ཀྱི་འཇལ་བྱེད་

མཚོན་དཔེ་བྲིས་ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ས་ཁྲའི་སྟེང་བཀོད་

པའི་ས་ཆ་དག་གི་བར་ཐག་ཚད་བརྒྱབས་ཏེ་བརྩིས་ནས་ས་ཆ་དེ་དག་གི་

རྒྱང་ཐག་དང་རྒྱ་ཁྱོན་དངོས་ཤེས་ཐབས་བྱ་དགོས། 

    དཔེ་རིས། 4.4 ལ་

ལྟོས་དང་། འཇལ་བྱེད་ཅིག་

གིས་ས་ཆ་ཕན་ཚུན་གྱི ་བར་

སྦྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ།

 

 

 

 

 གླིང་ཆེན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུའི་

ས་ཁྱོན་ཆེན་པོའ་ིརིགས་ས་ཁྲར་འབྲི་སྐབས། 

འཇལ་བྱེད་སྡུར་ཚད་ཆུང་བ་བཀོལ་གྱི་ཡོད། 

དཔེར་ན། ས་ཁྲའི་ངོས་ཀྱི་སན་ཊི་མི་ཊར་5ཡིས་

ས་ངོས་ཀྱི་ཀི་ལོ་མི་ཊར་500མཚོན་པ་ལྟ་བུ་

རེད། འདིའི་རིགས་ཀྱི་ས་ཁྲ་ལ་སྡུར་ཚད་ཆུང་

བའི་ས་ཁྲ་ (Small scale map) ཟེར།

 གྲོང་རྡལ་ལྟ་བུའི་ས་ཁྱོན་ཆུང་བའི་

རིགས་ས་ཁྲར་འབྲི་སྐབས། འཇལ་བྱེད་སྡུར་

ཚད་ཆེ་བ་བཀོལ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ས་ཁྲའི་

ངོས་ཀྱི་སན་ཊི་མི་ཊར་5ཡིས་ས་ངོས་ཀྱི་མི་

ཊར་500 མཚོན་པ་ལྟ་བུ་རེད། འདིའི་རིགས་

ཀྱི་ས་ཁྲ་ལ་སྡུར་ཚད་ཆེ་བའི་ས་ཁྲ་(Large scale 

map) ཟེར། 

 
 

སྡུར་ཚད་འཇལ་བྱེད=
ས་ཁྲའི་ཐོག་གི་རྒྱང་ཐག

རྒྱང་ཐག་དངོས།

ཐག་འཇལ་ཚད་བྲིས་ཡོད། དཔེར་ན། ཁྲོན་པ་

དང་ཟ་ཁང་བར་རྒྱང་ཐག་རིང་ཚད་ལ་སན་ཊི་

མི་ཊར་5ཡོད་ན། དེས་རྒྱང་ཐག་དངོས་མི་ཊར་

50མཚོན་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་བཞིན་སློབ་གྲྭ་དང་

རྩེད་ཐང་། ཚོང་ཁང་། ཤིང་སྡོང་། སྤང་ཐང་། 

ཁང་པ་ཀ  ཁང་པ་ཁ། ཁང་པ་ག ཟ་ཁང་། སྦྲག་

ཁང་བཅས་ཀྱི་རྒྱང་ཐག་རིང་ཚད་རེ་རེ་བཞིན་

བརྩི་བའམ། ཡང་ན་རྒྱང་ཐག་ཡོངས་རྫོགས་སྤྱི་

སྡོམ་བྱས་ན་རིང་ཚད་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་སོགས་

བརྩི་ཐབས་བྱོས་དང་།
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གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས4.4 ལ་བལྟས་ཏེ་སྦྱོང་བརྡར་བྱོས།

ཁ་ཕྱོགས། (Direction)

 ས་ཁྲར་ལྟ་དུས་ཁ་ཕྱོགས་མ་ནོར་བ་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། 

ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། གླིང་ཆེན། རྒྱ་མཚོ། གྲོང་

ཁྱེར། རི། བདེ་ཐང་། གཙང་པོ་སོགས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡོད་པ་དང། རང་

ཉིད་ཡོད་སའི་ས་ཆ་སོགས་ཕྱོགས་གང་དུ་གནས་ཡོད་པ་གསལ་པོར་

ཤེས་དགོས་ན། ས་ཁྲའི་ངོས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མཚོན་སྟངས་ལེགས་པར་

ཤེས་དགོས།  ས་ཁྲ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་གཡས་ཟུར་གྱི་འགོ་ན་ཡིག་

འབྲུ་‘N’བྲིས་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། མདའ་རྟགས་

དེས་བྱང་ཕྱོགས་མཚོན་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་བྱང་ཕྱོགས་གང་ལ་ཁེལ་ཡོད་

པ་ཤེས་ཚེ། ཤར་ཕྱོགས་དང་། ནུབ་ཕྱོགས། ལྷོ་ཕྱོགས་སོགས་ཕྱོགས་

གཞན་དག་ལས་སླ་པོའ་ིངང་ཤེས་ཐུབ། 

 དེ་ཡང་ཕྱོགས་ལ་དབྱེ་ན་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཤར། ལྷོ། ནུབ། བྱང་

བཅས་ཕྱོགས་བཞི་ (Cardinal Points) དང་། ཤར་ལྷོ་དང་། ལྷོ་ནུབ། ནུབ་

བྱང་། བྱང་ཤར་བཅས་ཕྱོགས་མཚམས་ (Intermediate direction) བཞི་

བསྡོམས་ན་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལྟར་རོ།། འདི་ལ་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་

ཀྱང་ཟེར། ང་ཚོས་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་པོར་

ཤེས་པ་ན་ཡུལ་གང་རུང་ཞིག་གི་ཆགས་ཡུལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ཕན་
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ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་སྟབས་བདེ་པོའ་ིངང་ཁ་ཕྱོགས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ལ་

ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ་(Compass) བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་འཚམ་པོ་ཡོད། ང་

ཚོས་ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་ཁེལ་བྱེད་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད། ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ་ནི་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་ཁེལ་བྱེད་པར་བེད་

སྤྱོད་ཆེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཅིག་ཡིན། ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོའ་ིནང་དུ་རྣོ་ཁབ་ 

(Magnetic Needle) ཅིག་ཡོད་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་དུ་རྣོ་ཁབ་དེའི་རྩེ་མོ་ལྷོ་

བྱང་གི་ཕྱོགས་གང་དུ་ཁེལ་ཡོད་པ་དེར་འཁོར་ཡོད་པས། ཕྱོགས་སྟོན་

འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་ཏེ་ཁ་ཕྱོགས་འཚོལ་བདེ་པོ་ཡོད། 

 མཚོན་རྟགས། (Symbols)
 

 ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་བཀོད་པའི་མཚོན་རྟགས་རྣམས་ཀྱི་མཚོན་དོན་

ཤེས་རྒྱུ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་དབྱིབས་

དང་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་ཁང་པ་དང་། གཞུང་ལམ། ཟམ་པ། ཤིང་སྡོང་

སོགས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འབྲི་ཐབས་མེད་པས། དེ་དག་མཚོན་བྱེད་དུ་ཡི་གེ་

དང་། མདོག  རི་མོ། ཐིག་སོགས་བཀོལ་གྱི་ཡོད། མཚོན་རྟགས་དེ་དག་

གིས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཚོན་རྟགས་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཁྲ་རིགས་སྣ་ཚོགས་འབྲི་ཀློག་བདེ་བ་ཡོང་གི་

ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་འབྱོར་ཏེ་

འགྲོ་ཕྱོགས་གསལ་པོར་མི་ཤེས་པ་དང་། གཞན་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་ཐབས་མེད་

པའི་གནས་སུ་གྱར་ཚེ།  ས་ཁྲའི་ངོས་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ་

འགྲོ་ཡུལ་དང་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་པོར་སྟོན་ངེས། ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་འཛམ་གླིང་

རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་བཀོལ་བའི་མཚོན་རྟགས་ཡོད་པར་

བརྟེན། མི་ཚང་མས་མཚོན་རྟགས་དེ་རིགས་ཀྱི་མཚོན་དོན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 

མཚོན་རྟགས་དེ་རིགས་ལ་གཅིག་གྱུར་གྱི་མཚོན་རྟགས།(Conventional 

Symbols) ཟེར།  

 གཤམ་དུ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་གྱིས་

བཀོལ་བའི་མཚོན་རྟགས་འགའ་བཀོད་ཡོད་པར་གཟིགས་དང་། དཔེར་

ན། ཚོན་མདོག་མི་འདྲ་བ་རེ་རེས་མཚོན་དོན་ཡང་མི་འདྲ་བ་རེ་སྟོན་པ་

སྟེ། སྔོན་པོ་ཡིས་ཆུ་མཚོན་པ་དང་། སྨུག་པོ་ཡིས་རི་མཚོན་པ། སེར་པོ་

ཡིས་མཐོ་སྒང་མཚོན་པ། ལྗང་ཁུ་ཡིས་བདེ་ཐང་མཚོན་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

ནུབ།

ལྷོ།

ཤར།

བྱང་།

དཔེ་རིས།4.6: ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ།

དཔེ་རིས་4.7 དང་4.8 ལ་བལྟས་ནས་ངོས་འཛིན་

ཐབས་བྱོས། 

གཙང་པོ་དེ་ཁ་ཕྱོགས་གང་ལ་བཞུར་གྱི་འདུག1. 

གཞིས་གྲོང་ག་པ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་གཞུང་ལམ་2. 

རིགས་གང་ཡིན་ནམ།

གཞིས་གྲོང་ཁ་པ་དེ་མེ་འཁོར་ལམ་གྱི་ཕྱོགས་3. 

གང་ལ་ཆགས་འདུག

སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དེ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་4. 

གྱི་ཟམ་པའི་ཕྱོགས་གང་ལ་འདུག

གཤམ་གྱི་ས་གནས་དེ་དག་མེ་འཁོར་ལྕགས་5. 

ལམ་གྱི་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡོད་ངོས་ཟུངས་དང་།

(ཀ) ཡེ་ཤ ་ལྷ་ཁང་།        (ཁ) ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་། 

(ག) སྦྲག་ཁང་།            (ང) སྦྲག་ཏར་ཁང་།

(ཅ) གཙང་པོ།             (ཆ) རྫིང་བུ། 

(ཇ) དུར་ས།               

སྦྱོང་བརྡར་བྱ་རྒྱུ།
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དཔེ་རིས།4.7: ས་ཁྲའི་མཚོན་རྟགས།

ལྷ་ཁང་། 

སྐྱ་ལམ།

སྣུམ་ལམ།

གཞིས་གྲོང་།  

རྫོང་གི་ས་མཚམས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས།

ཁ་ཆེ་ལྷ་ཁང་། ཡེ་ཤ ་ལྷ་ཁང་།

མངའ་སྡེའི་ས་མཚམས།

སྦྲག་ཁང་། སྦྲག་ཏར་ཁང་། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས། 

མེ་འཁོར་ལམ་ཕྲན། 

མེ་འཁོར་ལམ་ཆེན།

མེ་འཁོར་ས་ཚུགས། 

དུར་ས། 

ཤིང་སྡོང་།  

སྤང་རྩྭ། 

གཙང་པོ།
ཁྲོན་པ།

རྫིང་བུ།

ཟམ་པ། ཆུ་ཡུར།

དཔེ་རིས། 4.8:  གཞིས་གྲོང་ཀ་པ་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་མཚོན་པའི་ས་ཁྲ། 

N

ག
ཞ
ིས

་གྲ
ོང
་ཀ

་པ
།

ག
ཞ
ིས

་གྲ
ོང
་ཁ

་པ
།

ག
ཞ
ིས

་གྲ
ོང
་ག

་པ
། PS

མེ་འཁོར་ལམ་ཆེན། Broad gauge

མེ་འཁོར་ལམ་ཕྲན། Meter gauge

སྣུམ་ལམ། Metalled road

སྐྱ་ལམ། Unmetalled road

ཆུ་ཡུར། Canal

ཚིག་

གསར། ཚིག་གསར།
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རགས་བྲིས་ས་ཁྲ། (Sketch Map) 

 རགས་བྲིས་ས་ཁྲ་ནི་བློ་ངོར་འཆར་བདེ་བ་དང་ས་གནས་གང་

རུང་ཞིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་སླ་རུ་ཡོང་ཆེད་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ས་

གནས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་རྒྱང་ཐག་སོགས་ཚད་གཞལ་ནས་བྲིས་པ་དེ་

འདྲ་མ་ཡིན། མཚམས་རེར་ས་ཆ་བྱེ་བྲག་པ་རེ་གསལ་པོར་སྟོན་ཆེད་

རགས་བྲིས་ས་ཁྲ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ཁྱེད་

ཀྱི་གྲོགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེད་རང་སར་ཡོང་འདོད་ཡོད་མོད། ཡོང་སའི་

ལམ་ཁ་ཏག་ཏག་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་ལ་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཡོང་

སའི་ལམ་ཕྱོགས་རགས་ཙམ་བྲིས་ཏེ་སྤྲད་པ་ན། ཁོང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁྱེད་ཀྱི་སར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ལྟར་རྒྱང་ཐག་སོགས་

ཐིག་ཚད་མེད་པར་ས་གནས་དང་ཁ་ཕྱོགས་དག་རགས་ཙམ་བྲིས་པའི་ས་

ཁྲའི་རིགས་ལ་རགས་བྲིས་ས་ཁྲ་ཟེར། དཔེར་ན། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ 

4.9 ལྟ་བུའོ།།

 བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁྱིམ།

 བསྟན་འཛིན་གྱི་ཁྱིམ།

དཔེ་རིས།4.9:   བསྟན་འཛིན་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁྱིམ་གང་དུ་ཡོད་པ་མཚོན་པའི་རགས་བྲིས་ས་ཁྲ།
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ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲ། (Plan Map) 

 ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲ་ནི་ས་ཁྱོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འཇལ་བྱེད་སྡུར་ཚད་

ཆེན་པོར་གཞི་བཅོལ་ཏེ་བྲིས་པ་ལ་ཟེར། འཇལ་བྱེད་སྡུར་ཚད་ཆེན་པོར་

གཞི་བཅོལ་ཏེ་བྲིས་པའི་ས་ཁྲ་དག་གིས་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་

མང་པོ་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། མཚམས་རེར་ང་ཚོས་ཁང་

པ་ཞིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཤེས་འདོད་ཡོད་པ་ན། རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་དེ་

སྟོན་ཐབས་མེད་པས། སྐབས་འདི་འདྲ་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲ་སྤྱོད་

དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲ་ཡིས་གནས་ཚུལ་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཀྱང་

ཞིབ་རྒྱས་ཀྱིས་མཚོན་ཐབས་བྱས་ཡོད་པས། ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲ་ལ་བརྟེན་ཏེ་

ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

༡. ས་ཁྲའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

༢. ཕྱོགས་བཞི་ནི་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

༣. ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་བཀོད་པའི་མཚོན་རྟགས་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཁྲར་ལྟ་ཀློག་བྱེད་པར་གཞོགས་འདེགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད། 

༤. རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ཁྲ་དང་ཞིབ་བྲིས་ཀྱི་ས་ཁྲ་གཉིས་དབར་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད། 

༥. ས་ཁྲ་རིགས་གང་གིས་གནས་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཐབ་ཚང་།

གསོལ་ཚིགས་ཁང་།

ཉལ་ཁང་།
ནང་སྒོ 

ཁྲུས་ཁང་། 

བ
ར

་སྟ
ོང

་། 

མ
ཛ

ོད
་ཁ

ང
་།

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ། གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

རྡོ་རིང་

དཔེ་རིས། 4.10: 

ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲ།

དཔེ་རིས། 4.11:  

ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲའི་དཔེ་རིས། 
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 ༡.  ཞིབ་བྲིས་ས་ཁྲ་འབྲི་ཐབས་སྤྱད་དེ་འཛིན་གྲྭའི་ས་ཁྲ་ཞིག་བྲིས་ནས་དེའི་ནང་དགེ་རྒན་གྱི་ཅོག་ཙེ་དང་། 

 ནག་པང་། སྒོ། སྒེའུ་ཁུང་སོགས་གསལ་པོར་སྟོན་ཐབས་བྱོས། 

 

 ༢.  རགས་བྲིས་ས་ཁྲ་འབྲི་ཐབས་སྤྱད་དེ་སློབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་མཚོན་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་བྲིས་ཏེ། དེའི་ནང་

 གཤམ་གྱི་ས་གནས་ཁག་གསལ་པོར་སྟོན་ཐབས་བྱོས། 

 

 ཀ) སློབ་སྤྱིའི་ཁྱིམ།   ཁ) འཛིན་གྲྭ 

 ག) རྩེད་ཐང་།     ང) དཔེ་མཛོད། 

 ཅ) ཤིང་སྡོང་།               ཆ) འཐུང་ཆུ།

༡. ནགས་ཚལ་ཁྱབ་སྟངས་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ་ནི། 

 ཀ) ས་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ཁྲ།  ཁ) བྱེ་བྲག་སྟོན་པའི་ས་ཁྲ།  ག) སྲིད་དོན་གྱི་ས་ཁྲ།

༢. ཚོན་མདོག་སྔོན་པོས་མཚོན་བྱ་ནི།

 ཀ) ཆུ།  ཁ) རི།   ག) བདེ་ཐང་། 

༣. ཕྱོགས་སྟོན་འཁོར་ལོ་བེད་སྤྱོད་བྱ་ས་གཙོ་བོ་ནི། 

 ཀ) མཚོན་རྟགས་སྟོན་ཆེད།  ཁ) ཁ་ཕྱོགས་སྟོན་ཆེད།  ག) རྒྱང་ཐག་སྟོན་ཆེད། 

༤. ངེས་པར་དུ་འཇལ་བྱེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་ས་ནི།

 ཀ) རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་ས་ཁྲ།  ཁ) རགས་བྲིས་ས་ཁྲ།  ག) མཚོན་རྟགས་ཀྱི་རིགས། 

༡.  ཅི་ཞིག་ལ་སྡུར་ཚད་ཆེ་བའི་ས་ཁྲ་ཟེར། 

༢.  ཅི་ཞིག་ལ་སྡུར་ཚད་ཆུང་བའི་ས་ཁྲ་ཟེར། 

༣.  རྒྱང་ཐག་རྩི་ཐབས་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་གང་ཡིན་ནམ།  

གཉིས་པ། འོས་འཚམ་གྱི་ལན་འདེམས་དགོས།

  བྱེད་སྒོ

བསྐྱར་སྦྱོང་།
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 ང་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར། སའི་གོ་ལ་ནི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ནང་

གི་ཚེ་སྲོག་གནས་སའི་གཟའ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན། སའི་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་

མི་དང་སྐྱེ་དངོས་ཚང་མ་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སའི་གོ་ལའི་

སྟེང་དུ་སྐྱེ་དངོས་རྣམས་འཚོ་གནས་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ས་དང་། ཆུ། 

མཁའ་དབུགས་བཅས་འཛོམས་ཡོད་པས་ཡིན།  

 སའི་གོ་ལ་ནི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་བཞི་ཡིས་གྲུབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་

ལ། གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་བཞི་ནི་ས་ཁམས་དང་། རླུང་ཁམས། ཆུ་ཁམས། སྐྱེ་

ཁམས་བཅས་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་འདི་བཞི་ཡིས་སྐྱེ་དངོས་

རིགས་སྐྱེ་འཕེལ་འབྱུང་བར་ཕན་ནུས་ཆེན་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པས། སའི་གོ་

ལ་ནི་སྐྱེ་དངོས་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

 དེ་ཡང་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་ང་ཚོ་འཚོ་སྡོད་བྱ་ཡུལ་སྐམ་སའི་ཆ་

དེ་ལ་ས་ཁམས་ཟེར་བ་དང་། རླངས་གཟུགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཞིག་གིས་སའི་གོ་

ལའི་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཡོད་པ་དེ་ལ་རླུང་ཁམས་ཟེར། རླུང་ཁམས་ཀྱི་ནང་

དུ་འཚོ་རླུང་དང་། ཟེ་རླུང་། ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉིས་ལྡན། ད་དུང་རླངས་

རྫས་རིགས་གཞན་ཡང་འདུས་ཡོད། ཆུ་ཡིས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་

ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པ་དང་། ཆུས་བཟུང་བའི་རྒྱ་ཁྱོན་དེར་ཆུ་

ཁམས་ཟེར། ཆུ་ཁམས་ནི་འཁྱགས་དར་དང་། ཆུ། རླངས་པ་སོགས་ཆུ་ཡི་

ངོ་བོ་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། ས་ཁམས་དང་། རླུང་ཁམས། 

ཆུ་ཁམས་བཅས་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་གནས་དེར་སྐྱེ་ཁམས་ཟེར་གྱི་

ཡོད་ལ། སྐྱེ་ཁམས་ནི་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ཡོད་ཚད་ཀྱི་འབྱུང་

གནས་ཡིན། 

 

   ས་ཁམས། (Lithosphere)

 སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་སྐམ་སའི་ཆ་དེ་ལ་ས་ཁམས་ཟེར། ས་

ཁམས་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་བྲག་རྡོ་དང་། སྐྱེ་ལྡན་རིགས་འཚོ་

གནས་ཐུབ་པར་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་པའི་བཅུད་ལྡན་གྱི་ས་ཤ ན་སྲབ་

མོའ་ིརིགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ།5

སྐམ་ས།

རྒྱ་
མཚ

ོ།
29

%

71
%

དཔེ་རིས། 5.1:

 རྒྱ་མཚོ་དང་སྐམ་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྡུར་བ།

 ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན། སའི་

གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་71རྒྱ་མཚོ་ཡིན་པ་དང་། 

བརྒྱ་ཆ་29 ཙམ་སྐམ་ས་ཡིན་པ་རེད། དེ་ནི་སའི་

གོ་ལ་འདི་ཆ་ཤས་བཅུ་ལ་བགོས་པ་ན། དེའི་ཆ་

བདུན་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་པ་དང་། ཆ་གསུམ་ཙམ་

ཞིག་སྐམ་ས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

ཁྱེད་
ཀྱིས་
ཤེས་
སམ། 

??



 

                                          འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།  37
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 སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ངོས་ནི་སྐམ་ས་དང་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་དབྱེ་བ་གཙོ་

བོ་གཉིས་སུ་བཀར་ཡོད་དེ། སྐམ་སའི་ས་ཁྱོན་གྱིས་གླིང་ཆེན་བདུན་གྲུབ་

ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་གྲུབ་ཡོད། 

རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་དེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་ལ་འབྲེལ་ནས་ཡོད། ས་

ཁྲ་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱོས་དང་། སྐམ་སས་གྲུབ་པའི་གླིང་ཆེན་བདུན་པོ་ཕན་ཚུན་

གཅིག་གཅིག་ལ་འབྲེལ་ནས་འདུག་གམ། 

 ས་ཆ་གང་ལ་སོང་ཡང་མཚོ་ངོས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་རིམ་པ་དེ་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་པས། དུས་རྒྱུན་ས་ངོས་ཆགས་བབ་ཀྱི་མཐོ་ཚད་འཇལ་

སྐབས་མཚོ་ངོས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་རིམ་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འཇལ་གྱི་

ཡོད།  

    འཛམ་གླིང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་མཐོ་ཚད་ནི་མཚོ་ངོས་

ལས་བརྩིས་པའི་མི་ཊར་8,850 ཡིན། ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་གཏིང་ཟབ་

ཤོས་ཀྱི་ཚད་ལ་མི་ཊར་11,022 ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཐོངས་དང་། 

རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་གི་ཟབ་ཚད་ནི་ཇོ་མོ་གླིང་མའི་མཐོ་ཚད་ལས་ཀྱང་ཟབ་

པ་ཡོད་ན། རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནི་ཧ་ཅང་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་རྟོགས་

ཐུབ་པ་ཞིག་རེད།  

 རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོས་བར་ཆོད་པའི་གླིང་ཆེན་བདུན་ཡོད་པ་ནི། ཨེ་

ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་དང་། ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན། བྱང་

ཨ་རི་གླིང་ཆེན། ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན། ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན། ལྷོ་སྣེ་གླིང་

ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན།

ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན།

བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན།

ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན།

ལྷོ་སྣེ་གླིང་ཆེན། 

ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན།

ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ།

བྱང་འཁྱགས་རོམ་རྒྱ་མཚོ།

ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ།
ཐིག་དམར།

ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན།

 དཔེ་རིས།5.3:    གླིང་ཆེན་བདུན་དང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི།

 དཔེ་རིས། 5.2: ཕྱི་ལོ་1953ལོའ་ིཟླ་

5 ཚེས་29 ཉིན་རི་འཛེག་མཁན་བསྟན་འཛིན་ནོར་

རྒྱས་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རི་རྩེར་འཛེགས་པ་དང་། ཁོང་

ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རྩེ་ལ་འཛེག་

མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།

ཚིག་

གསར།

འཚོ་རླུང་། oxygen 

ཟེ་རླུང་། nitrogen

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉིས་ལྡན། CO2 

རླངས་རྫས། gas
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ཆེན་བཅས་ཡིན། ས་ཁྲའི་ངོས་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱས་པ་ན། ང་ཚོས་སའི་གོ་

ལའི་ངོས་ཀྱི་སྐམ་སའི་ཆ་ཆེ་ཤོས་ནི་གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།  

  

 ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན། (Asia) 

 ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་ནི་གོ་ལ་ཕྱེད་ཤར་མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་

ཆགས་ཡོད། དེས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་སྐམ་སའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱིའི་གསུམ་ཆ་

གཅིག་ཟིན་གྱི་ཡོད་པས། གླིང་ཆེན་བདུན་གྱི་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ཡིན། བྱང་

ཉི་ལྡོག་ཐིག་ནི་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་འདིའི་ངོས་སུ་ཁེལ་ཡོད་ལ། ཨེ་ཤི་ཡ་

གླིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཡུ་རཱལ་(Ural)རི་རྒྱུད་ཀྱིས་ཨེ་ཤི་

ཡ་གླིང་ཆེན་དང་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་ཕྱེས་ཡོད། 

དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱིས་ལྷན་

དུ་གྲུབ་པའི་སྐམ་ས་ལ་ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་(ཡུ་རེ་ཤི་

ཡ་ Eurasia)ཟེར། 

  

 ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན། (Europe)

 ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་ནི་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་

ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་ལས་ལྡབ་བཞི་ལྷག་གིས་

ཆུང་བ་ཡོད། ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་བལྟས་པ་ན། བྱང་སྣེ་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ཐིག་ནི་ཡུ་

རོབ་གླིང་ཆེན་བརྒྱུད་ནས་ཡོད་ལ། ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གྱི་ཕྱོགས་མཐའ་

གསུམ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་ནས་ཡོད་པའང་ཤེས་ཐུབ། 

 

 ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན། (Africa)

 ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གླིང་ཆེན་ཆེ་ཤོས་

ཨང་གཉིས་པ་ཡིན། ཐིག་དམར་ནི་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་དབུས་སུ་

ཁེལ་ཡོད་ལ། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་

མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་ནི་བྱང་ཉི་ལྡོག་

ཐིག་དང་། ཐིག་དམར། ལྷོ་ཉི་ལྡོག་ཐིག་བཅས་གསུམ་པོ་མཉམ་དུ་ཁེལ་

བའི་གླིང་ཆེན་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན།

ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན།

དཔེ་རིས། 5.4   

ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན།

དཔེ་རིས། 5.5   

ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན།

དཔེ་རིས། 5.6   
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 ཁྱེད་ཀྱིས་ས་ཁྲ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་པ་ན། འཛམ་གླིང་ནང་གི་བྱེ་

ཐང་ཆེ་ཤོས་སཱ་ཧཱ་རཱ་(Sahara)བྱེ་ཐང་དང་། འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཙང་པོ་

རིང་ཤོས་ནིལ་(Nile)གཉིས་ཀ་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་

ཐུབ་ལ། ད་དུང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་ནི་ཕྱོགས་ཀུན་མཚོ་ཡིས་བསྐོར་བའི་

གླིང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་བྱང་ཉི་ལྡོག་ཐིག་དང་། ཐིག་དམར། ལྷོ་ཉི་ལྡོག་

ཐིག་གསུམ་པོའང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་དུ་ཁེལ་ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ། 

 

 བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན། (North America)

 བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གླིང་ཆེན་ཆེ་ཤོས་ཨང་

གསུམ་པ་ཡིན། དེ་ས་སྣེ་ལེབ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་དང་

སྦྲེལ་ནས་ཡོད་པ་དང་། གླིང་ཆེན་དེ་གཉིས་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ས་སྣེ་ལེབ་མོ་ཆུང་

ཆུང་དེར་པཱ་ནཱ་མཱ་གླིང་ལག་(Panama Isthmus) ཅེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་

ཀྱིས་ས་ཁྲ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་པ་ན། བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་འདི་ནི་གོ་ལ་ཕྱེད་

བྱང་མ་དང་ཕྱེད་ནུབ་མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ད་དུང་རྒྱ་

མཚོ་གསུམ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཡོད་པའང་ཤེས་ངེས།  

 ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན། (South America)

 ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མའི་ཁྱབ་

ཁོངས་སུ་གཏོགས། གླིང་ཆེན་འདིའི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་བར་

འཛམ་གླིང་ནང་གི་རི་རྒྱུད་རིང་ཤོས་ཨན་ཌེས་(Andes)ཆགས་ཡོད་ལ། 

འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཙང་པོ་ཆེ་ཤོས་ཨེ་མཱ་ཛོན་(Amazon)ཞེས་པ་དེ་ཡང་

གླིང་ཆེན་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ས་ཁྲ་ལ་ལྟོས་དང་། གླིང་ཆེན་

འདིའི་ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚོ་གང་དང་གང་རེད། 

  

 ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན། (Australia)

 ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གླིང་ཆེན་ཆུང་ཤོས་

ཡིན། དེ་ནི་གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱོགས་

མཐའ་ཡོངས་རྫོགས་མཚོ་ཡིས་བསྐོར་ནས་ཡོད།

ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན།

ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན།

བྱང་ཨ་རི་གླིང་ཆེན།

དཔེ་རིས། 5.7   



 

           ས་ཁམས་རིག་པ། 40

40

  ལྷོ་སྣེ་གླིང་ཆེན། (Antarctica)

 ལྷོ་སྣེ་གླིང་ཆེན་ནི་གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་

ཡོད། ལྷོ་སྣེ་མུ་ཁྱུད་ནི་གླིང་ཆེན་འདིའི་དཀྱིལ་དུ་ཁེལ་ཡོད་ལ། གླིང་

ཆེན་འདི་ལྷོ་སྣེ་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད་པས་དུས་རྟག་ཏུ་

འཁྱགས་དར་མཐུག་པོས་བཏུམས་ནས་ཡོད། དེར་གནམ་གཤིས་གྲང་

ངར་ཆེ་བས་གཏན་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད། འོན་ཀྱང་གླིང་

ཆེན་འདིར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་འཇུག་

ལྟེ་གནས་བཙུགས་ཡོད། 

ཆུ་ཁམས། (Hydrosphere)

 ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སའི་གོ་ལའི་མིང་ལ་“ཆུའི་གོ་ལ་” 

ཞེས་བཏགས་ན་འཚམ་པོ་ཡོད་པར་བརྗོད་མྱོང་ཡོད། ཞིབ་ཏུ་བསམས་

ན་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་ཡིས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་

ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་71ལྷག་ཟིན་ཡོད་པ་དང་། སྐམ་ས་ཡིས་བརྒྱ་ཆ་29ཙམ་ལས་

ཟིན་གྱི་མེད་པས། བར་སྣང་ནས་སའི་གོ་ལར་བལྟས་ཚེ། དེ་ནི་བར་སྣང་

ཁམས་སུ་གཡེང་བའི་སྤོ་ལོ་སྔོན་པོ་ཞིག་ལྟར་སྣང་གི་ཡོད།  ཆུ་ཁམས་

ནི་རྒྱུག་ཆུ་དང་། མཚོ། མཚེའུ།  འཁྱགས་རོམ། ས་གཏིང་གི་ཆུ། རླུང་

ཁམས་སུ་ཁྱབ་པའི་རླངས་པ་སོགས་ཆུ་ཡི་ངོ་བོ་ཡོད་ཚད་གཅིག་འདུས་

ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

 སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཆུ་ཡི་བརྒྱ་ཆ་97ལྷག་ནི་རྒྱ་མཚོ་

ཡིན་ལ། དེའི་ནང་དུ་ཚྭ་མང་དྲགས་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་

ཀྱི་མེད། གཞན་ཡང་ཆུ་ཡི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞིག་ནི་འཁྱགས་རོམ་གྱི་ངོ་བོ་

དང་ས་གཏིང་དུ་འཐིམ་ནས་ཡོད་པས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་

ཀྱི་མེད། དེས་ན་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཆུ་གཙང་

མ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད། སྤྱིར་སའི་གོ་ལ་འདི་“ཆུའི་གོ་ལ་”ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོར་ཆུ་དཀོན་དྲགས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད། 

 རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི། (Hydrosphere)

 

 རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དག་ནི་ཆུ་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ལ། དེ་

 དཔེ་རིས། 5.9:  འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་1972ལོར་

བར་སྣང་ནས་བརྒྱབས་པའི་སའི་གོ་ལའི་བརྙན་པར་ཞིག་

ཡིན། འདི་ལས་ང་ཚོས་སའི་གོ་ལ་ནི་‘ཆུ་ཡི་གོ་ལ’ཟླུམ་པོ་

ཞིག་དང་འདྲ་བའི་སྣང་ཚུལ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། 

ལྷོ་སྣེ་གླིང་ཆེན།

དཔེ་རིས། 5.8  

 དཔེ་རིས། 5.10: ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ནི། འཛམ་

གླིང་ནང་གི་གཏིང་ཟབ་ཤོས་དང་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དེ་

ཡིན་པ་རེད། 
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དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་གྱིས་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་མཚོ་ནི་དུས་

རྟག་ཏུ་གཡོ་འཁྱོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་གཡོ་འཁྱོམ་བྱེད་ཚུལ་

གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ། རྦ་རླབས་དང་། དུས་རླབས་དང་། རླབས་

རྒྱུན་བཅས་ཟེར། དེ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་པ་ནི་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་

དང་། ནུབ་རྒྱ་མཚོ། རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ། བྱང་སྣེའི་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཡིན། 

  ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ (Pacific Ocean) ནི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་དང་གཏིང་

ཟབ་ཤོས་ཡིན་ལ། ཟླུམ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཆགས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ས་

ཁྲ་ལ་ལྟོས་དང་། ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་དང་ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན། བྱང་ཨ་

རི་དང་ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་དག་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཆགས་

ཡོད་པ་རྟོགས་ཐུབ། 

 ནུབ་རྒྱ་མཚོ་(Artalantic Ocean) ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་

རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན། ཆགས་དབྱིབས་ཨིན་ཡིག་“S”ཡི་

དབྱིབས་ལྟར་ཆགས་ཡོད་ལ། བྱང་ཨ་རི་དང་ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་གཉིས་ནི་

ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདིའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་

དང་ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་གཉིས་ནི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་

འཛམ་གླིང་ནང་ཚོང་དོན་ཆེད་མཚོ་འགྲུལ་མང་ཤོས་བྱེད་སའི་རྒྱ་མཚོ་དེ་

ཡིན། 

 རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ་(Indian Ocean) ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་

རྒྱ་མཚོར་བཏགས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཛམ་གླིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་

བཏགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལས་མེད། དེའི་ཆགས་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་

ཡིན་ལ། དེའི་བྱང་མཐའ་ལ་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་དང་། ནུབ་མཐའ་ལ་ཨ་ཧྥེ་

རི་ཁ་གླིང་ཆེན་དང་། ཤར་མཐའ་ལ་ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན་བཅས་ཆགས་

ཡོད། 

 བྱང་སྣེའི་རྒྱ་མཚོ་ (Arctric Ocean) ནི་བྱང་སྣེའི་མུ་ཁྱུད་

ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། བྷེ་རིང་མཚོ་འགག་(Bering 

Strait)གིས་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་དང་སྦྲེལ་ནས་ཡོད། དེ་ནི་བྱང་ཨ་རི་གླིང་

ཆེན་གྱི་མཚོ་རྒྱུད་དང་། ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་བཅས་

ཀྱིས་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

དཔེ་རིས། 5.11:   ནུབ་རྒྱ་མཚོ།

དཔེ་རིས། 5.13:  བྱང་སྣེའི་རྒྱ་མཚོ།  

དཔེ་རིས། 5.12:   རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོ།

ཚིག་

གསར།

རྦ་རླབས། Wave 
དུས་རླབས། Tide

རླབས་རྒྱུན། Current

མཚོ་འགག  Strait

མཚོ་ལག  Isthmus

མཚོ་ངོས་མཐོ་ཚད། Sea level
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རླུང་ཁམས། Atmosphere
 

 སའི་གོ་ལ་ནི་རླུང་ཁམས་ཞེས་པའི་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་རིམ་པ་

ཞིག་གིས་བསྐོར་ཡོད། མཁའ་དབུགས་ཀྱི་རིམ་པ་སྲབ་མོ་འདི་ནི་སའི་

གོ་ལའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། རླུང་ཁམས་འདིས་ང་ཚོར་དབུགས་

འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་པར་ཕན་གྲོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ཚོར་གནོད་

པའི་ཉི་འོད་རིགས་འགོག་པར་ཡང་ཕན་འདོགས་ཀྱི་ཡོད། རླུང་ཁམས་

འདི་ཡང་གྲུབ་སྟངས་དང་། དྲོད་ཚད་སོགས་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་

རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་རིམ་པ་ལྔ་རུ་དབྱེ་ཡོད།

 འགྱུར་རིམ།(Troposphere) མཁའ་དབུགས་མཐུག་ཤོས་

དང་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ་དམའ་ཤོས་ཡིན་ལ། ས་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་10 ནས་20 བར་ཡིན། རླུང་ཁམས་རིམ་པ་འདིའི་ནང་ས་ངོས་

ལས་མཐོ་སར་ཕྱིན་ཚེ་དྲོད་ཚད་ཇེ་དམའ་ཡིན་པ་དང་། གནམ་གཤིས་ཀྱི་

འགྱུར་ལྡོག་ཚང་མ་རླུང་ཁམས་རིམ་པ་འདིའི་ནང་འབྱུང་གི་ཡོད། 

 སྙོམས་རིམ།(Stratosphere) ས་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་20ནས་50བར་ཡིན། རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ་འདིའི་ནང་སྤྲིན་པ་

མེད་ལ། མཐོ་སར་ཕྱིན་ཚེ་རིམ་བཞིན་དྲོད་ཚད་ཀྱང་ཇེ་མཐོ་ཡིན་པ་རེད། 

གོ་ལའི་བླ་བྲེ་ནི་རླུང་ཁམས་རིམ་པ་འདིའི་ནང་ཡོད། 

 བར་རིམ།(Mesosphere) ས་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་

ཊར་50 ནས་85 བར་ཡིན། རླུང་ཁམས་རིམ་པ་འདིའི་ནང་དུ་རིམ་པ་དམའ་

ས་ནས་མཐོ་སར་ཕྱིན་ཚེ་དྲོད་ཚད་ཇེ་དམའ་ཡིན་ལ། རླུང་ཁམས་རིམ་པ་

འདི་ནི་རླུང་ཁམས་རིམ་པ་ཚང་མའི་ནང་ནས་དྲོད་ཚད་དམའ་ཤོས་ཡིན་

པ་རེད། དུས་རྒྱུན་སྐར་མདའ་ནི་རླུང་ཁམས་རིམ་པ་འདིའི་ནང་འབྱུང་གི་

ཡོད། 

 ཚ་རིམ།(Thermosphere) ས་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་

ཊར་85 ནས་640 བར་ཡིན། རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ་འདིའི་ནང་དམའ་ས་

ནས་མཐོ་སར་ཕྱིན་ཚེ་དྲོད་ཚད་ཇེ་མཐོ་ཡིན།  
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མཁའ་དབྱིངས་འཕུར་གྲུ

དཔེ་རིས། 5.14: རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ། 
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 ཕྱི་རིམ། (Exosphere) ས་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

640ནས་64000བར་ཡིན་པ་དང་། རླུང་ཁམས་རིམ་པ་འདིའི་ནང་གྲུབ་

རྫས་ཚང་མ་རིམ་བཞིན་བར་སྣང་ཁམས་སུ་གྲམ་པར་གྱུར་བས། རླུང་

ཁམས་གྱི་ངོ་བོ་རིམ་གྱིས་ཡལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། 

  རླུང་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་ཟེ་རླུང་དང་འཚོ་རླུང་གཉིས་

ཡིན། དེ་གཉིས་ཀྱིས་མཁའ་དབུགས་དྭངས་མོའ་ིབརྒྱ་ཆ་99ཟིན་ཡོད་དེ། ཟེ་

རླུང་གིས་བརྒྱ་ཆ་78ཟིན་པ་དང། འཚོ་རླུང་གིས་བརྒྱ་ཆ་21ཟིན་ལ། ཀར་བོན་

འཚོ་རླུང་ཉིས་ལྡན་དང་གཉུག་རླུང་ལྟ་བུའི་རླངས་རྫས་རིགས་གཞན་གྱིས་

རླུང་ཁམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཟིན་གྱི་ཡོད། འཚོ་རླུང་དང་ཟེ་རླུང་གཉིས་ནི་

སྐྱེ་ལྡན་རིགས་འཚོ་གནས་བྱེད་པར་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། རླུང་

ཁམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉིས་ལྡན་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད་

ནའང་། དེ་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ནང་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། 

དེས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ནས་མཆེད་པའི་ཚ་དྲོད་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། 

སའི་གོ་ལ་འདི་དྲོད་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པའང་། ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉིས་

ལྡན་གྱི་གྲུབ་ཆ་འདིར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། ད་དུང་འདི་ནི་རྩི་ཤིང་རིགས་

སྐྱེ་འཚར་འབྱུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

 ས་ངོས་མཐོ་ཚད་ཀྱི་རིམ་པ་ལྟར་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་མི་

འདྲ་སྟེ། མཚོ་ངོས་ནས་བརྩིས་པའི་རིམ་པ་དམའ་ས་ལ་མཁའ་དབུགས་

སྟུག་པོ་ཡོད་ནའང་། མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ཇེ་མཐོར་སོང་བ་ན་མཁའ་

དབུགས་ཀྱང་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་ཡིན་པ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་བློ་ཐོངས་

དང་། ཇོ་མོ་གླང་མ་ལྟ་བུའི་རི་མཐོན་པོའ་ིརྩེར་འཛེག་མཁན་ཚོ་དང་ཟླ་

བའི་ནང་དུ་སྐྱོད་མཁན་ཚོས་འཚོ་རླུང་སྣོད་ཁུར་ནས་འགྲོ་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། དེ་ནི་མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་

སླེབས་པ་ན། མཁའ་དབུགས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་སྟེ་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་བྱེད་

པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པས། ཇོ་མོ་གླང་མ་ལྟ་བུའི་རི་མཐོན་པོའ་ི

རྩེར་འཛེག་མཁན་ཚོ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་འགྲོ་མཁན་ཚོས་འཚོ་རླུང་སྣོད་

འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ངོས་ལས་མཐོ་ས་ལ་ཅི་ཙམ་སོང་ན་དེ་

ཙམ་གྱིས་དྲོད་ཚད་ཀྱང་ཇེ་དམའ་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་ངོས་སུ་རླུང་ཁམས་

ཀྱི་གནོན་ཤ གས་ཡོད་པ་དང་། གནོན་ཤ གས་ཀྱི་ཚད་དེ་ཡང་ས་ཁུལ་

སོ་སོར་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་རླུང་ཁམས་

ཀྱི་གནོན་ཤ གས་ཆེ་བ་དང་། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་

དཔེ་རིས། 5.15:      འཚོ་རླུང་སྣོད་ཁུར་ཏེ་

གངས་རི་མཐོན་པོའ་ིརྩེ་ལ་འཛེག་མཁན།

ཚིག་

གསར།

གནོན་ཤ གས། Presure

གནོན་ཤ གས་ཆེ་བ། High Pres-

sure

གནོན་ཤ གས་ཆུང་བ། Low Pres-

sure

རླུང་། Air

ལྷགས་པ། Wind
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དཔེ་རིས། 5.17:  རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནོད་

འཚེ་ཕོག་པའི་ཡུལ།

ཤགས་ཆུང་། རླུང་ནི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤ གས་ཆེ་ས་ནས་ཆུང་སའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུ་བཞིན་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་

རླུང་རྒྱུ་བ་ལ་ལྷགས་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད། 

སྐྱེ་ཁམས། (Biosphere)

ས་ཁམས།

རླུང་ཁམས།

ཆུ་ཁམས།
སྐྱེ་ཁམས།

དཔེ་རིས། 5.16:  སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གི་རྣམ་པ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས། 

༼ཚེ་སྲོག་གི་གནས་ཡུལ།༽

 སྐྱེ ་ཁམས་ནི ་ཚེ ་སྲོག་

ཐམས་ཅད་འཚོ་གནས་ཐུབ་

པའི་ཆ་རྐྱེན་ས་དང་། ཆུ། རླུང་

བཅས་གསུམ་པོ ་མཉམ་དུ་

འཛོམས་པའི་གནས་དེ་ཡིན་

ལ། གནས་དེ་ནི་ཚེ་སྲོག་མཐའ་

དག་འཚོ ་གནས་ཐུབ་སའི ་

ཁོར་ཡུག་གཅིག་པུ་ཡིན་པས། 

སྐྱེ་ཁམས་ནི་སའི་གོ་ལའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོར་གྱུར་བ་རེད། 

 སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་

རིགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། མིག་གིས་མཐོང་དཀའ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་ཕྲ་མོའ་ི

རིགས་དང་། གཟུགས་སྟོབས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་

རིགས་སོགས་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཡོད། འགྲོ་བ་མི་དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་

ལྡན་རིགས་ཚང་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱིས་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་

འདིའི་ནང་འཚོ་ཞིང་གནས་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན། 

 སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདིའི་ནང་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་སྐྱེ་ལྡན་

རིགས་ (Species of Organisms) ཚང་མ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ན། རྩི་ཤིང་

དང་སྲོག་ཆགས་བཅས་རིགས་གཉིས་སུ་འགེར་གྱི་ཡོད། 

 སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ས་ཁམས་དང་། ཆུ་ཁམས། རླུང་

ཁམས་གསུམ་ནི་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན། དཔེར་ན། ཤིང་གི་ཅ་དངོས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་ཆེད་ཤིང་སྡོང་མང་པོ་
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དཔེ་རིས། 5.18: ཕྱི་ལོ་1960 ལོ་ནས་1980 

ལོ་བར་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ནུབ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་

བྱུང་བའི་ཐན་སྐྱོན་འདི་ནི། དུས་རབས་ཉི་ཤ ་

པའི་ནང་བྱུང་བའི་ཐན་པ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་

པ་རེད།

གཅོད་འབྲེག་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཤིང་སྡོང་ཇེ་ཉུང་

དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཤིང་སྡོང་རིགས་མང་པོ་

རྩ་མེད་དུ་སོང་ཡོད། དེ་ལྟར་ཤིང་སྡོང་རིགས་ཇེ་ཉུང་དང་རྩ་མེད་དུ་སོང་

བའི་རྐྱེན་གྱིས། རླུང་ཁམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ནས་རླུང་འཚུབ་ཤ གས་

ཆེན་བརྒྱབས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆར་

ཆུ་དུས་སུ་མི་འབབ་པའམ་འབབ་ཚད་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་ནས་ས་ཆ་ལ་ཐན་

པ་འབྱུང་གི་ཡོད་ལ། ད་དུང་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་འཚེ་

ཡང་འབྱུང་གི་ཡོད། འདི་ལས་ང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་

ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རླུང་ཁམས་དང་། ཆུ་ཁམས། ས་

ཁམས་སོགས་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྱི་ལ་ཤ གས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་

པ་དཔོག་ཐུབ། 

 གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཅིག་ལ་

ཕོག་ཐུག་བཏང་ཚེ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཤ གས་

རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པས། ང་ཚོས་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བདག་གཅེས་

དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས། སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པའི་ལས་

སྒྲུབ་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་གནོད་པའི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ནི་ང་ཚོ་གནས་ས་ཡིན་པས། གནས་

སའི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་པ་ཐེབས་ཚེ་གནས་མཁན་གྱི་འཚོ་བར་ཡང་

གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་རྒྱུ་ནི་གཡོལ་ཐབས་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན། 

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ། གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

༡. སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་བཞི་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢.  གླིང་ཆེན་བདུན་གང་གང་ཡིན་རེ་རེ་བཞིན་བྲིས། 

༣. གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་མའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་མིང་བྲིས། 

༤. རླུང་ཁམས་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། 

༥. སའི་གོ་ལར་“ཆུའི་གོ་ལ”་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༦. སྐྱེ་ཁམས་ནི་སྐྱེ་ལྡན་རིགས་ཚང་མ་འཚོ་གནས་བྱེད་པར་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

རིགས། Species

སྐྱེ་ལྡན། Organism

རྩི་ཤིང་གི་ཁམས། Plant king-

dom

སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཁམས། Animal 

kingdom

ཚིག་

གསར།
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༡. ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་གཉིས་ཀྱི་བར་མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་རི་རྒྱུད་དེ་ནི། 

 ཀ) ཨན་ཌེ་ས།  ཁ) ཇོ་མོ་གླང་མ།   ག) ཡུ་རཱལ།
 
༢.  འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཙང་པོ་ཆེ་ཤོས་ནི། 

 ཀ) ནིལ་གཙང་པོ།  ཁ) ཨེ་མཱ་ཛོན་གཙང་པོ།  ང) ཡར་ལུང་གཙང་པོ། 

༣.  རླུང་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་ནང་བརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་བཟུང་བའི་མཁའ་དབུགས་ནི།

 ཀ) ཟེ་རླུང་།  ཁ) འཚོ་རླུང་།  ག) ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཉིས་ལྡན། 

༤.  སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཆའི་ནང་དུ་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་བྲག་རྡོ་དང་ལྡན་པ་ནི། 
 
 ཀ) རླུང་ཁམས།  ཁ) ཆུ་ཁམས།  ག) ས་ཁམས། 

༥.  གླིང་ཆེན་ཆེ་ཤོས་ནི།

 ཀ) ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན།  ཁ) ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན།  ག) ཨསྟྲེ་ལི་ཡ་གླིང་ཆེན།  
 
༦.  བྱང་ཉི་ལྡོག་ཐིག་དང་། ཐིག་དམར། ལྷོ་ཉི་ལྡོག་ཐིག་བཅས་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་ཁེལ་བའི་གླིང་ཆེན་ནི། 

 ཀ) ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན།  ཁ) ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན།  ག) ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན། 

༡.  འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཏིང་ཟབ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གང་ཡིན་ནམ། 

༢.  རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་རྒྱ་མཚོ་ལ་བཏགས་ཡོད་པའི་རྒྱ་མཚོ་དེ་གང་ཡིན། 

༣.  ས་དང་། ཆུ་དང་། མཁའ་དབུགས་བཅས་མཉམ་དུ་འཛོམས་པའི་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་རམ།

༤.  འཛམ་གླིང་ནང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་གང་ཡིན་ནམ།

 

བསྐྱར་སྦྱོང་།

གཉིས་པ། འོས་འཚམ་གྱི་ལན་འདེམས་དགོས།



 

                                          འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།  47

47

༡. ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་ནས་གླིང་ཆེན་བདུན་ངོས་ཟུངས། 

༢. ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི་ངོས་ཟུངས། 

༣. ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་ནས་གོ་ལ་ཕྱེད་ཤར་མ་དང་ནུབ་མའི་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཆེན་དང་རྒྱ་མཚོ་གང་

དང་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་ཐབས་བྱོས།

༤. ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་ཏེ་གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་མ་དང་ལྷོ་མའི་ཁོངས་སུ་ཆགས་པའི་གླིང་ཆེན་དང་རྒྱ་མཚོ་གང་

དང་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་ཐབས་བྱོས། 

  བྱེད་སྒོ

གོ་ལ་ཕྱེད་

ཤར་མ།

གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་མ།

གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མ།

གོ ་ ལ ་ ཕྱེ ད ་

ནུབ་མ།
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 སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་མཚོན་པའི་རི་མོ་ལ་ལྟོས་དང་། 

ཁྱེད་ཀྱིས་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཡོངས་རྫོགས་བདེ་ཞིང་ཁོད་སྙོམས་པོ་ཞིག་

མིན་པ་ཤེས་ཐུབ། ས་ཁུལ་སོ་སོའ་ིས་དབྱིབས་སམ་བཀོད་པ་མི་འདྲ་བ་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ས་ངོས་ཁ་ཤས་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་ཆགས་པའི་རི་རྒྱུད་

མང་པོས་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་། ས་ངོས་ཁ་ཤས་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བདེ་

ཐང་གིས་གྲུབ་ཡོད་ལ། ས་ངོས་ཁ་ཤས་མཚོ་ངོས་ལས་མཐོ་རུ་འཕགས་

ཤིང་ཅུང་ཙམ་གཟར་བའི་མཐོ་སྒང་གིས་གྲུབ་ཡོད་པ་ལྟར་རེད། 

  ས་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་ (Landform) ནི་ཕྱི་དང་ནང་གི་རྐྱེན་གཉིས་

ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དང་པོ། ནང་གི་རྐྱེན་ (internal process) ནི་

སའི་གོ་ལའི་ནང་རིམ་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གཡོ་འགུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་སའི་གོ་ལའི་ཕྱི་ངོས་ཀྱི་ས་དབྱིབས་ཆགས་སྟངས་ལའང་

འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་མཐོན་པོ་དང་ཁ་ཤས་དམའ་

པོ་ཡིན་པའི་བདེ་གཟར་གྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་པའང་ནང་རྐྱེན་

གྱི་འགྱུར་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། གཉིས་པ། ཕྱི་ཡི་རྐྱེན་ (ex-

ternal process) ནི་སའི་གོ་ལའི་ས་ངོས་ཁ་ཤས་ཆར་དང་རླུང་སོགས་

ཕྱིའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་ཤ གས་རྐྱེན་གྱིས་རིམ་བཞིན་ཟད་

འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ས་ངོས་ཁ་ཤས་ཆུ་དང་རླུང་གིས་ཁུར་བའི་ས་

རྡུལ་རྣམས་གནས་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་གསོག་གིས་རིམ་བཞིན་ས་དབྱིབས་

ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཆགས་པའི་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

 ཆར་ཆུ་དང་། རྒྱུག་ཆུ། ལྷགས་པ། འཁྱགས་དར་སོགས་རང་

བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ས་དང་རྡོ་རྣམས་རིམ་

བཞིན་ཟོས་ནས་ཟད་པར་གྱུར་པ་ལ་རིམ་ཟད་(Erosion) ཟེར། ས་ངོས་ཁ་

ཤས་ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་རིམ་ཟད་ཀྱི་དབང་གིས་འཇིག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང། 

སྤུངས་གསོག་(Deposition)གི་རྐྱེན་གྱིས་ས་དབྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་

ཞིག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད། རིམ་ཟད་དང་སྤུངས་གསོག་གི་འགྱུར་ལྡོག་འདི་གཉིས་

ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ཆར་ཆུ་དང་། རྒྱུག་ཆུ། ལྷགས་པ། འཁྱགས་

དར་སོགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། 

6 སའི་གོ་ལའི་བཀོད་པ།

 དཔེ་རིས། 6.1:   རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མ་

ནི་བལ་ཡུལ་དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་

ཆགས་ཡོད་ལ། མཐོ་ཚད་ལ་མི་ཊར་8850ཡོད་

པས། འཛམ་གླིང་ནང་གི་རི་བོ་མཐོ་ཤོས་ཡིན།

དཔེ་རིས། 6.2:    རིམ་ཟད་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་

གྱིས་ཤ་མོ་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་པའི་བྲག་རྡོ།

དཔེ་རིས། 6.3:    རིམ་ཟད་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་

གྱིས་ཟླ་གམ་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་པའི་བྲག་རྡོ།
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 རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དབྱེ་ན། སའི་གོ་ལའི་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་ནི་ས་ངོས་

ཀྱི་མཐོ་ཚད་དང་བདེ་གཟར་ལ་གཞིགས་ཏེ་རི་དང་། མཐོ་སྒང་། བདེ་ཐང་

བཅས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་དགར་གྱི་ཡོད། 

 

རི། (Mountains)
 

 རི་ནི་སའི་གོ་ལའི་ངོས་ནས་མཐོ་སར་གྱེན་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་

ཡིན་པས། མཐའ་འཁོར་གྱི་ས་ངོས་ཀུན་ལས་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་ས་དབྱིབས་

ཆགས་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ས་ཁུལ་སོ་སོར་ཆགས་

པའི་རི་ཡི་མཐོ་ཚད་དང་དབྱིབས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། 

 རི་ཁུལ་ཁ་ཤས་དུས་བཞིར་འགྱུར་བ་མེད་པར་འཁྱགས་པས་

བཏུམས་ཡོད་པ་ལ་འཁྱགས་རོམ་(Glacier) ཟེར། ཡང་རི་ཁ་ཤས་རྒྱ་

མཚོའི་གཏིང་དུ་ཡོད་པས་ང་ཚོས་ཕྱི་རོལ་ནས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་

མི་ཐུབ། དུས་རྒྱུན་རི་ཁུལ་དུ་གནམ་གཤིས་གྲང་ཞིང་ས་བབ་གཟར་བས། 

ཞིང་ལས་སོགས་འཚོ་ཐབས་གཉེར་དཀའ་བ་ཡིན། དེར་བརྟེན་རི་ཁུལ་དུ་

འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་གྲངས་ཀྱང་ཉུང་ངུ་ཞིག་ལས་མེད། 

 ཀི་ལོ་མི་ཊར་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་ཚད་དུ་རི་ཚོགས་སྟར་ལ་

བརྒྱུས་ནས་ཡོད་པ་ལ་རི་རྒྱུད་(Mountain Range) ཟེར། དཔེར་ན། ཨེ་

ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་ནང་གི་ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་དང་། ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་ནང་

གི་ཨེབ་ས་(Alps) རི་རྒྱུད། ལྷོ་ཨ་རི་གླིང་ཆེན་ནང་གི་ཨན་ཌེས་Andesརི་

རྒྱུད་ལྟ་བུའོ། 

 རི་ལ་གྲུབ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་དབྱེ་ན་ལྟེབ་གཉེར་རི་(Fold Moun-

tain) དང་། ཆད་རིམ་རི་(Block Mountain)  མེ་རི་བཅས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་

བ་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཡོད། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་དང་ཨབ་ས་རི་རྒྱུད་གཉིས་

ནི་མཐོ་ཞིང་འབར་འབུར་མང་བའི་རི་ཁུལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལྟེབ་གཉེར་རི་

གསར་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱ་གར་ནང་གི་ཨ་རཱ་ཝ་ལི་རི་རྒྱུད་ 

(Aravali Mountains) ནི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ལྟེབ་གཉེར་རི་རྙིང་ཤོས་ཤིག་

ཡིན། དེ་ལ་རིམ་ཟད་ཀྱི་ཤ གས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པས། རི་རྒྱུད་དེ་

ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་ཆར་རླུང་སོགས་ཀྱིས་ཟོས་ཤིང་ཟད་པའི་

སྣང་ཚུལ་གསལ་པོར་མཐོང་ཐུབ། དེ་བཞིན་ཨུ་རུ་སུའི་ནང་ཡོད་པའི་

ཡུ་རཱལ་རི་རྒྱུད་(Ural Mountains) ཡང་ལྟེབ་གཉེར་རི་རྙིང་ཤོས་ཀྱི་དཔེ་

མཚོན་ཞིག་ཡིན། 

དཔེ་རིས། 6.4:   འཁྱགས་རོམ།

 དཔེ་རིས། 6.5:  ཨེབ་ས་རི་རྒྱུད་ནི་ཡུ་

རོབ་གླིང་གི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ཡིན།

  དེའུ་འབུར་(Hill)ནི་ཁོད་སྙོམས་

པའི་ས་ངོས་ལས་མཐོ་སར་གྱེན་ཏུ་འཕགས་

པ་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་མཐོ་ཚད་མི་ཊར་༦༠༠ 

བརྒལ་བའི་དེའུ་འབུར་ངོས་གཟར་མོ་ཅན་གྱི་

རིགས་ལ་རི་ཟེར། ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོ་ཚད་༨༠༠༠ 

ལས་བརྒལ་བའི་རི་འགའ་ཤས་ཀྱི་མིང་བྲིས།

 

 ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ་

དཔེ་རིས། 6.6:    ཨན་ཌེས་རི་རྒྱུད། 
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 ཆད་རིམ་རི་ནི་ས་ཁྱོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྡིབས་ཏེ་ངོས་མཐོ་དམའ་

གཉིས་སུ་ཆད་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་མཐོ་རུ་འཕགས་པའི་ཆ་

ལ་འབུར་ངོས་(Horst) ཟེར་བ་དང་། དམའ་བའི་ཆ་ལ་རྡིབ་ངོས་(Graben)

ཟེར། ཡུ་རོབ་གླིང་ཆེན་ནང་གི་ཝོ་ཇེས་རི་བོ་(Vosges mountain) དང་རི་

ཀླུང་རཱིན་(Rhine Valley) གཉིས་ནི་ཆད་རིམ་རི་ཡི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཡིན། 

འཛམ་གླིང་ས་ཁྲའི་ངོས་ལ་བལྟས་ཏེ་རི་དང་རི་ཀླུང་དེ་གཉིས་གང་དུ་ཡོད་

པ་ཚོལ་དང་།

 མེ་རི་ནི་ས་འོག་གི་ཚ་དབལ་ཆེ་བའི་རྡོ་ཞུན་ས་ངོས་སུ་འཕྱུར་

ཡོང་བའི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། ཨ་ཧྥེ་རི་

ཁ་གླིང་ཆེན་ནང་གི་རི་བོ་ཀི་ལི་མཱན་ཇཱ་རོ་(Mt.Kilimanjaro) དང་། ཉི་

ཧོང་གི་རི་བོ་ཧྥུ་ཇི་ཡཱ་མཱ་(Mt.Fujiyama) གཉིས་ལྟ་བུའོ།། 

 རི་ནི་སའི་གོ་ལའི་གྲུབ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། ང་ཚོའི་འཚོ་བའི་ནང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། འཁྱགས་

རོམ་དང་རི་ཡི་ཁོང་གསེང་ནི་འཛད་མཐའ་མེད་པའི་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པོ་

ཞིག་དང་མཚུངས་པས། ཞིང་ལས་དང་ཆུ་གློག་ས་ཚིགས་འཛུགས་སྐྲུན་

སོགས་ཀྱི་ཐད་མེད་ཐབས་མེད་པའི་ཆུ་བོ་མང་པོ་ཞིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་

ཀྱང་གཏོས་ཆེ་བའི་རི་བོ་དག་ཡིན། རི་བོ་ནི་རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་སྣ་

ཚོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ་མ་ཟད། རིན་ཐང་ཆེ་བའི་གཏེར་དངོས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱང་ཡིན།  

 

 མཐོ་སྒང་།(Plateau)

 སྤྱིར་ས་བབ་མཐོ་ཞིང་ཁོད་སྙོམས་པའི་ས་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་

ཞིག་ལ་མཐོ་སྒང་ཟེར་བ་དང་། མཐོ་སྒང་ཁ་ཤས་ནི་གསེག་ངོས་གཟར་

པོ་དང་ལྡན་པའི་ས་བབ་ཀྱིས་གྲུབ་ཡོད། མཐོ་སྒང་གི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། ཁ་ཤས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ལ་མི་ཊར་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་

མ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ལ་མི་ཊར་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ཡོད་པའང་ཡོད། རི་ལ་གསར་རྙིང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོ་སྒང་

ལའང་གསར་རྙིང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཌེཀྐན་མཐོ་

སྒང་ (Deccan Plateau) ནི་མཐོ་སྒང་རྙིང་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།  གཞན་

ཡང་ཤར་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མཐོ་སྒང་(East African Plateau) དང་། ཨསྟྲེ་ལི་

ཡའི་ནུབ་རྒྱུད་མཐོ་སྒང་(Western Plateau of Australia)    སོགས་དཔེ་

དཔེ་རིས། 6.7:    ཡུ་རཱལ་རིརྒྱུད། 

དཔེ་རིས། 6.8:  རི་བོ་ཀི་ལི་མཱན་ཇཱ་རོ།

དཔེ་རིས། 6.9:   རི་བོ་ཧྥུ་ཇི་ཡཱ་མཱ།

དཔེ་རིས། 6.10:    ཌེཀྐན་མཐོ་སྒང།
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དཔེ་རིས། 6.11:    བར་སྣང་ནས་པར་བླངས་པའི་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ཆགས་ཚུལ།

མཚོན་མང་ངོ་།།  

 མཚོ་ངོས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་མཐོ་ཚད་(Mean sea level) མི་ཊར་ 

4000 ནས་ 6000 བར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ནི། འཛམ་གླིང་ནང་ས་

བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ཞིག་ཡིན།

  མཐོ་སྒང་ནི་གཏེར་དངོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བང་མཛོད་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། འཛམ་གླིང་ནང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་པའི་

རྟེན་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་མཐོ་སྒང་གི་ཁུལ་དུ་བཙུགས་ཡོད། དཔེར་

ན། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མཐོ་སྒང་ནི་གསེར་དང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་

ཁུངས་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་ཆོ་ཌཱ་ནཱག་པུར་མཐོ་སྒང་ 

(Chhotanagpur Plateau) ཡང་ལྕགས་དང་རྡོ་སོལ་གྱི་གཏེར་ཁའི་ཐོན་

ཁུངས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།  

 མཐོ་སྒང་ནི་ས་བབ་མཐོ་སར་ཆགས་ཡོད་པས་དྲག་ཤ གས་ཆེ་

བའི་རྦབ་ཆུ་མང་པོ་ཡོད་ལ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ས་གཤིས་གཤིན་པོ་ཡོད་

པས་ཞིང་ལས་གཉེར་བར་ལེགས། མཐོ་སྒང་མང་པོ་ཞིག་གི་ས་བབ་

ཆགས་སྟངས་དང་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པས། ཡུལ་

སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་ཚོ་འགྲོ་འདོད་ཆེན་པོ་བྱེད་ས་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

དཔེ་རིས། 6.12:    ཨསྟྲེ་ལི་ཡའི་ནུབ་རྒྱུད་མཐོ་སྒང་།

དཔེ་རིས། 6.13:    ཤར་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མཐོ་སྒང་།
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བདེ་ཐང་།(Plain)

 སྤྱིར་ས་བབ་དམའ་

ཞིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཁོད་སྙོམས་པའི་

ས་ཁམས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཞིག་

ལ་བདེ་ཐང་ཟེར། དུས་རྒྱུན་

བདེ་ཐང་གི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་

ནི་མཚོ་ངོས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་མི་

ཊར་200ལས་མ་བརྒལ་བ་

ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་བདེ་ཐང་

དཔེ་རིས། 6.14:    བདེ་ཐང་། ཁ་ཤས་ནི་བང་རིམ་དང་འབར་འབུར་མང་པའི་ས་ཁོད་མི་སྙོམས་པ་དེ་

འདྲའང་ཡོད། བདེ་ཐང་མང་ཆེ་བ་ནི་གཙང་པོ་དང་གཙང་པོ་དག་ལས་

གྱེས་པའི་ཆུ་ལག་གིས་གྲུབ། རི་ངོས་ནས་མར་འབབ་པའི་གཙང་པོ་དག་

གིས་རི་ངོས་ཀྱི་ས་རིམ་གྱིས་ཟོས་ཏེ་ས་སྙིགས་མང་པོ་ལུང་གཤོངས་

དང་ཆུ་གཞུང་དུ་ཁུར་བ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་བའི་ཚེ་ས་སྙིགས་

དེ་རིགས་ས་རྡོ་དང་བྱེ་མའི་ཕུང་གསོག་ཆེན་པོར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་།  

རིམ་བཞིན་ས་སྙིགས་དང་། རྡོ། བྱེ་མའི་ཕུང་གསོག་དེ་རིགས་ཀྱིས་བདེ་

ཐང་སྐྲུན་གྱི་ཡོད། 

 བདེ་ཐང་གི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་ཁོད་སྙོམས་པོ་ཡོད་པས། གཞུང་

ལམ་དང་། ཁང་བརྩེགས་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བདེ་པོ་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ས་གཤིས་ཀྱང་གཤིན་པོ་(fertile)ཡོད་པས་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་

གཉེར་བར་ཡང་ཧ་ཅང་འཚམ་པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་བདེ་ཐང་ནི་འཛམ་གླིང་

ནང་མི་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་འདུས་སྡོད་བྱ་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་

ན། རྒྱ་གར་བྱང་རྒྱུད་བདེ་ཐང་ཁུལ་དུ་འདུས་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་ཧ་

ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། གཙང་པོའ་ིའབབ་རྒྱུན་གྱིས་བསྐྲུན་

པའི་བདེ་ཐང་ཆེ་ཤོས་ཁ་ཤས་ནི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་བྱང་ཨ་རིའི་ཡུལ་དུ་ཆགས་

ཡོད། དཔེར་ན། ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁུལ་དུ་འབྲི་ཆུའི་འབབ་

རྒྱུན་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་བདེ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱ་གར་དུ་ཆུ་བོ་རྟ་མཆོག་

ཁ་འབབ་དང་གངྒཱའི་འབབ་རྒྱུན་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་བདེ་ཐང་ཆེན་པོ་སོགས་

ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 

དཔེ་རིས། 6.15:    རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་བདེ་ཐང་། 

ཆུ་ལག Tributary

སྙིགས་མ། Sild

རང་བྱུང་གོད་ཆགས། Natural 

calamity

ས་ཡོམ། Earthquake

མེ་རི་འབར་གས། Volcanic 

Eruption

རླུང་འཚུབ། Storm

ཆུ་ལོག Flood

ཚིག་

གསར།
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ས་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་དང་མི་སྡེ། 

 ས་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་མི་འདྲ་སར་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་

རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད། གནམ་

གཤིས་དང་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ཀྱི་དབང་གིས་རི་ཁུལ་དུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུ་

ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་བདེ་ཐང་དུ་ས་ཁོད་སྙོམས་

ཤིང་ས་བཅུད་བཟང་བས་ཁང་བརྩེགས་དང་གཞུང་ལམ་སོགས་འཛུགས་

སྐྲུན་བྱེད་བདེ་བ་དང་། ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱང་གཉེར་བདེ་བ་ཡོད། ཁྱེད་

ཀྱིས་ས་ངོས་ཀྱི་བཀོད་པ་མི་འདྲ་སར་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐབས་

ཀྱང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

 མཚམས་རེར་ས་ཡོམ་དང་། མེ་རི། ཆུ་ལོག  རླུང་འཚུབ་སོགས་

རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གོད་ཆག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་གནོད་འཚེ་

ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད། འནོ་ཀྱང་ང་ཚོས་གོད་ཆག་དེ་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་རྐྱེན་

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ན། ཉེན་ཁ་མང་པོ་ཞིག་ལས་ཐར་ཐབས་བྱ་ཐུབ་ངེས། 

 ས་ཡོམ་དང་། ཆུ་ལོག  རླུང་འཚུབ་ལྟ་བུའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་

གནོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ང་ཚོ་མི་རྣམས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ནོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་ཡོད། དཔེར་ན། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་རྒྱུ་མང་དྲགས་པ་དང་། 

ཤིང་ནགས་གཅོད་འབྲེག་བྱས་པ་མང་དྲགས་པས། ཟློག་ཐབས་མེད་པའི་

གནོད་འཚེ་དེ་དག་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། 

 ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་ཁོར་ཡུག་གི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ས་ཆ་དང་ཆུ་

བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱོས་དང་། དུས་རྒྱུན་ང་ཚོས་ས་ཆ་དང་

ཆུ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོ་བརླག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། དཔེར་ན། ཞིང་

ལས་གཉེར་བར་ཧ་ཅང་འཚམ་པའི་ས་གཤིས་གཤིན་པོའ་ིསྟེང་དུ་ཁང་

བརྩེགས་བསྐྲུན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ས་སྟེང་དང་ཆུ་ནང་གང་སར་སྣང་མེད་

ཀྱིས་གད་སྙིགས་གཡུགས་ཏེ་མི་གཙང་བར་བཟོ་བ་ལྟ་བུ་རེད། དེ་ནི་ནོར་

འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ། ང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་ཡིད་དུ་འོང་བ་འདི་གཙང་མར་ཉར་བ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས། 

རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་ནི་ང་རང་ཚོའི་མི་རབས་གཅིག་པུར་

ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་འགྲིག་སོང་བ་དེ་འདྲ་གཏན་ནས་མ་རེད། ང་

ཚོའི་ལས་འགན་ནི། སའི་གོ་ལ་འདི་སྲུང་སྐྱོབ་ལེགས་པོ་བྱས་ཏེ། མ་

འོངས་པའི་མི་རབས་རྗེས་མ་ཚོར་སྤྲོ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བའི་རྟེན་གཞི་

ཞིག་བདག་སྤྲོད་བྱ་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་རྒྱུ་དེའོ། །

དཔེ་རིས། 6.17:  མེ་རི་འཕྱུར་བ། 

དཔེ་རིས། 6.18:  ཆུ་ལོག་རྒྱུག་པ། 

དཔེ་རིས། 6.16:   ས་ཡོམ་རྒྱག་པ།  

དཔེ་རིས། 6.20: བཟོ་གྲྭའི་དུ་བ།   

དཔེ་རིས། 6.19:   གད་སྙིགས་སྤུངས་པ།
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༡. སའི་གོ་ལའི་བཀོད་པ་གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

༢. རི་དང་མཐོ་སྒང་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ། 

༣. རི་ལ་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་མི་འདྲ་བ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ། 

༤. བདེ་ཐང་ནི་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། 

༥. གཙང་པོའ་ིའབབ་རྒྱུན་དུ་ཆགས་པའི་བདེ་ཐང་སྟེང་མི་འབོར་མང་པོ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༦. རི་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་མི་འབོར་ཉུང་ཙམ་ལས་མེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།  

༡། རི་དང་དེའུ་འབུར་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པའི་གཞི་འཛིན་ས་ནི།

 ཀ) མཐོ་ཚད། ཁ) གསེག་ངོས།      ག) བཟོ་ལྟ།

༢། འཁྱགས་རོམ་ཆགས་ས་ནི། 

 ཀ) རི་རྒྱུད ཁ) བདེ་ཐང་།      ག) མཐོ་སྒང་། 

༣། ཌེཀྐན་མཐོ་སྒང་ཆགས་ས་ནི། 

 ཀ) བོད།  ཁ) ཨསྟྲེ་ལི་ཡ།      ག) རྒྱ་གར། 

༤། འབྲི་ཆུ་འབབ་ཡུལ་ནི། 

 ཀ) ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཁ།  ཁ) ཨསྟྲེ་ལི་ཡ།  ག) རྒྱ་ནག  

 ༥. ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའི་རི་རྒྱུད་གཙོ་བོ་ནི། 

 ཀ) ཨན་ཌེས་རི་རྒྱུད།  ཁ) ཨེབ་ས་རི་རྒྱུད།  ག) ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། 

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ། འོས་འཚམ་གྱི་ལན་འདེམས་དགོས།
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  བྱེད་སྒོ

བསྐྱར་སྦྱོང་།

༡། ཁྱེད་རང་གནས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆའི་ཆགས་དབྱིབས་ཅི་འདྲ་ཡིན་ནམ། དེར་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཚོས་ས་

ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ཤོད།  

༢། ས་ཁྲ་ལ་བལྟས་ཏེ་གཤམ་དུ་འཁོད་པ་དག་ངོས་འཛིན་གྱིས་རྟགས་རྒྱོབ།

ཀ) ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད། 

ཁ) ཡུ་རཱལ་རི་རྒྱུད། 

ག) བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་།

༡. ཅི་ཞིག་ལ་བདེ་ཐང་ཟེར། 

༢. རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡ་ནི་རི་གྲུབ་སྟངས་ཀྱི་རིགས་གང་ལ་གཏོགས་སམ། 

༣. ས་བབ་ཆགས་སྟངས་གང་གི་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཁ་མང་བ་ཡོད།

༤. ཅི་ཞིག་ལ་རི་རྒྱུད་ཟེར། 

༥. ས་བབ་ཆགས་སྟངས་གང་གི་ཁུལ་དུ་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་མང་ཤོས་གཉེར་གྱི་ཡོད།
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 མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཡུལ་ལ་“འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ”ཞེས་

འབོད། དེ་ལྟར་འབོད་དོན་ནི། རང་རེའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་འཛམ་གླིང་

ནང་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་སུ་ཆགས་ཡོད་པས་ཡིན་ཏེ། བོད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་

ས་བབ་མཐོ་ཚད་ནི་མི་ཊར་4900ཡིན། བོད་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་ཆ་

སྙོམས་ཀྱི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ཡིན་ནའང། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་ས་བབ་

དང་རི་རྒྱུད་མཐོ་ཤོས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ལས་དམའ་

བ་ཡོད།

 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ནི་ལྷ་ས་ཡིན་ལ། ལྷ་ས་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ས་

བབ་མཐོ་ཤོས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་སའམ་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་

འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཀྱང་ཡིན། དེ་

བཞིན་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ནི་གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་

ཡིན།  བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་

མངའ་ཁོངས་སུ་དབུས་གཙང་དང་། མདོ་སྟོད། མདོ་སྨད་བཅས་བོད་ཀྱི་

ས་ཁྱོན་ཡོངས་རྫོགས་གཏོགས་པ་དང་། དེའི་སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་

ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ས་ཡ་2.5 ཡོད། དེ་ནི་ཧྥ་རན་སེའི་ས་ཁྱོན་དང་བསྡུར་ན་

ལྡབ་བཞིས་ཆེ་བ་དང། འཇར་པན་གྱི་ས་ཁྱོན་དང་བསྡུར་ན་ལྡབ་བརྒྱད་

ཀྱིས་ཆེ་བ་ཡོད། བོད་ས་ཡོངས་ཀྱིས་ཡུ་རོབ་སྤྱིའི་ས་ཁྱོན་གྱི་1/4ལྷག་

ཟིན་གྱི་ཡོད།  བོད་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མི་འབོར་ས་ཡ་6 ལྷག་ལས་མེད། དེར་

བརྟེན་བོད་ནི་མི་འབོར་ཉུང་ལ་ས་ཁྱོན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པའང་

ངང་གིས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། 

7ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་བོད།

དཔེ་རིས། 7.1:        ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ།

དཔེ་རིས། 7.2:     ཌ་ཝི་ཌི་ནིལ།

 

 དཔེ་རིས། 7.2:   ཌ་ཝི་ཌི་ནིལ་(Alexandra Davidi-Neel) ནི་ཕྱི་ལོ་ 1924 ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་

འབྱོར་བ་རེད། སྐབས་དེ་ནི་བོད་མི་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མིར་འབྲེལ་བ་མེད་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཚོ་བོད་མི་ལའང་འབྲེལ་བ་

མེད་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོ་མོ་ནི་བོད་ལ་འབྱོར་བའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བུད་མེད་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པ་མ་

ཟད། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོར་བཅར་འདྲི་ཡང་བྱས་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
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བོད་ཁམས་ཆགས་ཡུལ། (Locational Setting of Tibet)

  འཛམ་གླིང་ས་ཁྲའི་ངོས་སུ་བལྟས་ཚེ། རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་བོད་

ནི་སའི་གོ་ལའི་ཕྱེད་བྱང་མའི་འཕྲེད་ཐིག་གི་ཚད་260N ནས་400N བར་

དང་། གཞུང་ཐིག་གི་ཚད་780E ནས་1050E ཙམ་གྱི་བར་དུ་ཆགས་ཡོད་

ལ། དེ་ནི་ས་བབ་མཐོ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཡང་རྩེ་དང་། ས་

ཁམས་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་ཨེ་ཤི་ཡའི་དབུས་སུ་ཁེལ་ཡོད། 

  

བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས། (Climate of Tibet)

 བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ལ་དུས་བཞིར་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཁྱད་པར་

ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་ཆེ་བར་དགུན་ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་ཁ་

བ་འབབ་ལ་གྲང་ངར་ཆེ་བས་ས་ཆུ་འཁྱགས་པས་སྡོམ་པར་བྱེད། དཔྱིད་

ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་དྲོ་གྲང་སྙོམས་པས་ས་ཆུ་རིམ་བཞིན་དྲོས་པར་འགྱུར།  

དབྱར་ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་གནམ་གཤིས་དྲོ་ལ་ཆར་ཆུ་དུས་ལྟར་འབབ། 

སྟོན་ཟླ་གསུམ་གྱི་རིང་འབྲུ་སྣ་དང་ཤིང་ཏོག་རིགས་ཀྱི་འབྲས་བཟང་སྨིན་

པར་འགྱུར། 

 དུས་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་ནི་མཐོ་ཞིང་བརྗིད་པའི་གངས་རི་དང་། སྤང་རི། རྫ་རི། 

ནགས་རི། གཡའ་རི་སོགས་དང་། དྭངས་ཤིང་གཙང་ལ་བཞུར་རྒྱུན་རིང་བའི་ཆུ་བོ་དང་། ངོ་མཚར་

ཞིང་བཀྲག་མདངས་འཚེར་བའི་མཚོ་དང་མཚེའུ། རིན་ཐང་ཆེ་ཞིང་འཛམ་གླིང་དུ་དཀོན་པའི་གཏེར་ཁ་

དང་སྲོག་ཆགས། སྨན་རྩྭ། ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་མུ་མཐའ་མེད་པའི་རྩྭ་ཐང་སོགས་མ་བཅོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་

པའི་རང་བྱུང་གི་བཀོད་པ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ལ། ད་དུང་བོད་མི་རྣམས་ནི་རྣམ་

དཔྱོད་ལྡན་པ་དང་། སྙིང་སྟོབས་ཆེ་བ། བློ་སེམས་དཀར་བ། ནག་པོ་སྡིག་པའི་ལས་ལ་འཛེམ་མཁན་

དང་། དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་ལ་འབད་མཁན་གྱི་ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་ལྡན་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ལ་ངོས་

འཛིན་གྱིས་སེམས་གཏིང་ནས་བསྔགས་བརྗོད་དང་། གུས་བརྩི། ཡིད་སྨོན་བྱེད་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་

པོ་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་ཡུལ་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཡོང་མཁན་དང་། བོད་མི་ཚོར་མཛའ་བརྩེ་ཟབ་མོས་མཐུན་

སྒྲིལ་བྱེད་མཁན་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་ཡིན། 

 

དཔེ་རིས། 7.5: བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

6300 ཡོད་པའི་འབྲི་ཆུ་ནི། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཡིན་

ལ། འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་གསུམ་པ་

ཡིན། 

དཔེ་རིས། 7.6: བཞུར་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་

5464 ཡོད་པའི་རྨ་ཆུ་ནི། བོད་ཀྱི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་ཨང་

གཉིས་པ་ཡིན་ལ། འཛམ་གླིང་ནང་གི་གཙང་པོ་རིང་ཤོས་

ཨང་དྲུག་པ་རེད། 
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 བོད་ཀྱི་ལོ་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་ནི་1oC ཡིན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྤྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་

པའི་ནང་གི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་ནི་0oC ཡིན་པ་དང་། སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་གི་ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་ནི་17oC ཡིན་ལ། ལོ་རེའི་

ཆ་སྙོམས་དྲོད་ཚད་ནི་7.5oC ཡིན་པ་རེད། དབྱར་དུས་ཞོགས་པ་ཉི་མ་མ་ཤར་སྔོན་ལ་དྲོད་ཚད་3oC ཡིན་ནའང། ཉིན་

གུང་དྲོད་ཚད་27oC ལ་འཕར་བ་དང་། དགོང་དྲོ་ཉི་མ་ནུབ་ལ་ཡོལ་མ་ཐག་ནས་གློ་བུར་དུ་དྲོད་ཚད་དམའ་རུ་འགྲོ་ངེས། 

བལ
་ཡུ

ལ
།

རྒྱ་གར། 

འ
བ
ར
་མ

།

རྒྱ
་ན

ག

འབྲུག་ཡུལ།

ལྷ
་ས

།  

ཨ
་མ

ད
ོ།  ས

ོག
་པ

ོ། 

བ
ངྒ
་ལ

་ད
ེཤ

ཐེ
་ལ

ན
ཌ
།

ལ
འ
ོ་ས

ི།

ཝ
ེད
་ནཱ

མ
། ཀ
མ

་བྷ
ོ་ཌ

ི་ཡཱ
།

པ
ཀ

ི་སྟཱ
ན
།

ད
བུ

ས
་ག

ཙ
ང་

།

ཁ
མ

ས
། 

ད
པ
ེ་ར

ིས
། 

7.
7:

  
  
བ
ོད
་ཀྱ

ི་ཁྱ
ིམ

་མ
ཚ

ེས
་རྒྱ

ལ
་ཁ

བ
། 

ཤ
ིན
་ཅ

ང་
། 

N



 

                                          འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།  61

61

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག (Neighbours of Tibet)

 བོད་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་པ་ཀི་སྟཱན་ཡོད་པ་དང་། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཤིན་

ཅང་དང་ཧོར་སོག་ཡོད་ལ། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་1949 ལོར་རྒྱ་ནག་

གིས་བོད་ཡུལ་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་གོང་དུ་བོད་ཀྱི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི་མཐའ་མཚམས་སུ་ཆགས་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་

རྒྱལ་ཁབ་འདི་དག་ནི། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལེགས་བྱང་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཆོས་ལུགས། སྲིད་དོན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་

བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་མཛའ་མཐུན་གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན།  

སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མངའ་ཁོངས། (Political and Administrative Divisions)

 ཕྱི་ལོ་1949ལོར་བོད་ཡུལ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་དང་དབང་སྒྱུར་མ་བྱས་གོང་བོད་ཡུལ་ནི་དབུས་

གཙང་དང་། མདོ་སྟོད། མདོ་སྨད་བཅས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་

དང་། ༸གོང་ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་སྐབས་དེའི་

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བའི་སྲིད་གཞུང་ཡིན། 

 འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་འོག་ཕྱི་ལོ་1959ལོར་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་༸སྤྱི་ནོར་གོང་

ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས། བོད་མི་ཕོན་ཆེན་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་བདག་འཛིན་བྱས་ཤིང་། དེ་སྔའི་བོད་ཡུལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་དེ་རང་

སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་བས། དེང་སྐབས་བོད་ཡུལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན། ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་ཡོད། རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་གཅིག་དང་ཞིང་ཆེན་བཞི་ཡི་མངའ་ཁོངས་ཀྱང་རྫོང་ཁག་155 ལ་བགོས་ཡོད། 

ཁམས།དབུས་གཙང་།

ཨ་མདོ།

དཔེ་རིས། 7.8: བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མངའ་ཁོངས། 
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སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།  གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས། 

ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན།  

ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན།  

ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན། 

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན། 

དཔེ་རིས། 7.9:   རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་དབྱེ་བགོ་བྱས་པའི་དཔེ་མཚོན་ས་ཁྲ། 

༡. བོད་ཡུལ་ལ་མི་ཚོས་“འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་”ཞེས་འབོད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། 

༢.  བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་མིང་བྲིས།

༣. བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་ག་ཚོད་ཡོད། 

༤. ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོའ་ིསྔོན་དུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁོངས་དབྱེ་བགོ་བྱེད་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན།

༥. ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ ལོའ་ིརྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་དང་འཛིན་སྐྱོང་མངའ་ཁོངས་དབྱེ་བགོ་བྱེད་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན། 
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༡. བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ནི་ཧྥ་རན་སེ་ལས་ལྡབ།

ཀ) གཅིག་གིས་ཆེ། ཁ) བཞི་ཡིས་ཆེ།  ག) གཉིས་ཀྱིས་ཆེ། 

༢. བོད་ཡུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ནི།

ཀ)ལྷ་ས།  ཁ) གཞིས་ཀ་རྩེ།  ག) ཟི་ལིང་།

༣. འཛམ་གླིང་ནང་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་སུ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ས་ནི། 

ཀ) རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་དིལླི།  ཁ) ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན། ག) བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས། 

༤. བོད་ལ་མི་འབོར། 

ཀ)འབུམ་༦ཡོད།  ཁ) ཁྲི་༦ཡོད།  ག) ས་ཡ་༦ཡོད།

༥. བོད་ཆགས་ཡུལ་ནི།

ཀ)གོ་ལ་ཕྱེད་ལྷོ་མ། ཁ) གོ་ལ་ཕྱེད་ནུབ་མ། ག) གོ་ལ་ཕྱེད་བྱང་མ། 

བསྐྱར་སྦྱོང་།

༡. བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་སྐོར་མདོར་ཙམ་བྲིས།

༢. བོད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཆགས་ཡུལ་སྐོར་མདོར་ཙམ་བྲིས།

༣. བོད་ཀྱི་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མངའ་ཁོངས་སྐོར་ལ་རང་གི་ཤེས་ཚོད་ཅིག་བྲིས། 

༤. བོད་ཀྱི་ས་ཁྱོན་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ས་ཁྱོན་དང་བསྡུར་ནས་ཤོད།

གཉིས་པ། འོས་འཚམ་གྱི་ལན་འདེམས་དགོས།
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  བྱེད་སྒོ

༡. ས་ཁྲའི་ངོས་ལ་བལྟས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ངོས་ཟུངས།

༢. འཛམ་གླིང་ས་ཁྲའི་ངོས་ལ་བལྟས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ཆགས་ཡུལ་ངོས་ཟུངས། 

༣. སློབ་ཕྲུག་ནང་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྤྱིའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།


