
191
191

191སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

བསླབ་གཞི་མཛུབ་སྟོན།

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

གཅིག  སྐྱེ་འཕེལ་སྐབས་རིགས་ཁྱད་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཚུལ། 

སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་གཞི་རྩའི་ལུས་བྱད་དང། མངོན་དཀའི་འགྱུར་ཕྲ་མོ་རྣམས་རང་གིས་རྒྱུད་པ་ནས་རྒྱུད་པར་

བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་རྗེས། རིགས་ཁྱད་གསར་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་མངོན་པའི་ཚུལ།

གཉིས། རིགས་རྒྱུད། 

རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན་དང་དེའི་སྒྲིག་སྲོལ། རིགས་ཁྱད་ཅིག་ཇི་ལྟར་མངོན་པ་དང། སྐྱེ་དངོས་འདྲ་མིན་གྱི་ཕོ་

མོའ་ིམཚན་མ་ཇི་ལྟར་ངེས་པའི་ཚུལ། 

གསུམ། འཕེལ་འགྱུར།

ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་འཕེལ་འགྱུར་ཟེར་བ་དང། འཕེལ་འགྱུར་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཡིན་མིན་གསལ་འདོན། བར་ཐོབ་

རིགས་ཁྱད་དང་རྒྱུད་འཛིན་རིགས་ཁྱད་ཀྱི་དབྱེ་བ། རིགས་གསར་སྐྱེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།

བཞི་པ། འཕེལ་འགྱུར་དང་དབྱེ་འབྱེད། 

འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་དང། གོ་རིམ། འཕེལ་འགྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་བར་གྱི་ཁྱད་པར། མི་རིགས་ཀྱི་

འཕེལ་འགྱུར། འགྱུར་རྡོས་འཕེལ་འགྱུར་ཇི་ལྟར་ར་སྤྲོད་ཚུལ། 

སློབ་ཚན་དགུ་པ།

རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།192
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 གོང་གི་སློབ་ཚན་ནང་དུ་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས། སྒོ་ཀུན་ནས་མི་མཚུངས་རུང། ཕན་ཚུན་འདྲ་

བའི་སྐྱེ་དངོས་སྐྱེ་སྤེལ་བྱེད་པའི་སྐོར་དང། མཚན་ལྡན་དང་མཚན་མེད་གཉིས་ཀའི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་རིགས་

ཁྱད་བྱུང་བའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འོན་ཀྱང། བུར་ཤིང་ལྟ་བུར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚེ། བུར་ཤིང་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་རིགས་ཁྱད་

ཀྱི་མངོན་གསལ་དེ་ཙམ་མེད་ཀྱང། མི་ལྟ་བུའི་མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པའི་སྲོག་

ཆགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཚེ། རིགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་རིགས་ཁྱད་མངོན་གསལ་དོད་

པོས་མཐོང་ཐུབ། སློབ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་རིགས་ཁྱད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང། རྒྱུད་འཛིན་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

༩་༡ སྐྱེ་འཕེལ་སྐབས་རིགས་ཁྱད་གསོག་འཇོག་བྱེད་ཚུལ།

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིགས་རྒྱུད་ཅིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་ཚེ། གཞི་རྩའི་ལུས་བྱད་དང། མངོན་དཀའི་འགྱུར་བ་

ཕྲ་མོ་དེ་དག་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་དང། རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་དེས་དེ་དག་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་

དེས་སླར་ཡང་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་ཚེ། དཔེ་རིས་༩་༡ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། དེའི་རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་དེར། རིགས་རྒྱུད་གོང་

མའི་ཁྱད་ཆོས་ཙམ་མ་ཟད། སྐྱེ་འཕེལ་སྐབས་སུ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་གསར་པ་དེའང་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན། 

    དཔེ་རིས་༩་༡ ནང་དུ་ཕྲ་སྲིན་ལྟ་བུའི་མཚན་མེད་སྐྱེ་འཕེལ་གྱིས་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་གསར་སྐྱེ་བྱེད་སྐབས། 

རིགས་རྒྱུད་སྒེར་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་ཁྱད་གཤིས་མི་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་སྐོར་མཚོན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཕྲ་སྲིན་ཞིག་གྱེས་

ཏེ་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཚེ། རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་དེ་གཉིས་གྱེས་ཏེ། སླར་ཡང་རིགས་རྒྱུད་

གསར་པ་བཞི་རུ་འགྱུར་སྲིད། རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕལ་ཆེར་འདྲ་ཡང། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་

བཤུས་ཕྲན་བུ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས། དེ་དག་ཕན་ཚུན་ཡང་མི་

འདྲ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོད། གལ་ཏེ་འདི་ལྟའི་རིགས་རྒྱུད་གསར་སྐྱེ་ནི། 

མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱིས་བྱས་པ་ཡིན་ཚེ། རིགས་རྒྱུད་དེ་དག་

དབར་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མངོན་སྲིད།

 རིགས་ཁྱད་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བར་ལྟོས་ཏེ།  སྐྱེ་

དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་དགེ་མཚན་ཡང་མི་འདྲ་བ་རེ་ལྡན་ཡོད། 

དཔེར་ན། དྲོད་ཚད་མཐོ་བའི་ཁུལ་དུ་གནས་ཐུབ་པའི་ཕྲ་སྲིན་

གྱིས་དྲོད་ཁུལ་དུ་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་སྐྱེད་སྲིང་ལེགས་པར་བྱེད་

ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབས་འདྲ་མིན་གྱིས་

རིགས་ཁྱད་འདེམས་གསེད་བྱས་ཏེ། རིགས་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་

རྒྱུན་གནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་འཕེལ་འགྱུར་ཟེར། 

དཔེ་རིས་༩་༡ རིགས་རྒྱུད་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མའི་དབར་འགྱུར་བྱུང་ཚུལ། 

འདིར་མཚོན་ན། ཐོག་མའི་རིགས་རྒྱུད་དེས་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་

གསར་པ་གཉིས་བཟོ་བ་དང། རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་གཉིས་ཀའི་ལུས་

བྱད་གཅིག་རུང། མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཕྲ་མོ་རེ་བྱུང་སྲིད། དེ་བཞིན་རིགས་

རྒྱུད་འདི་གཉིས་ཀྱིས་སླར་ཡང་རང་གི་རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་གཉིས་

རེ་བཟོས་ཏེ། རིགས་རྒྱུད་གསར་པ་བཞི་བྱུང་ཡོད་ཀྱང། རིགས་རྒྱུད་

བཞི་པོ་འདི་དག་སོ་སོར་ཐུན་མིན་གྱི་རིགས་ཁྱད་རེ་ཡོད།
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193སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

དྲི་
བ།

༡། རིགས་གཅིག་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་རིགས་ཁྱད་ཀ་པའི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དང། རིགས་ཁྱད་ཁ་པའི་

འབོར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ཡིན་ཚེ། རིགས་ཁྱད་གང་སྐྱེ་སྤེལ་མང་བ་བྱེད་ཐུབ་བམ།

༢། རིགས་ཁྱད་མི་འདྲ་བས་རིགས་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་དགེ་ཕན་གང་ཡོད་དམ།

བྱེད་སྒོ།   ༨་༦། 

 གཡས་ཀྱི་དཔེ་རིས་༩་༢ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། འཛིན་

གྲྭའི་སློབ་མ་ཚང་མའི་རྣ་བར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། སློབ་མ་ཇི་ཙམ་

གྱི་རྣ་ཤལ་འགྲམ་པར་འབྱར་ཡོད་པ་དང། སློབ་མ་ཇི་ཙམ་གྱི་རྣ་ཤལ་

ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་ཡདོ་མེད་རྟགོ་ཞིབ་བྱེད་དགསོ། དེ་རྗེས་སླབོ་མ་ས་ོསའོ་ིཕ་

མའི་རྣ་བར་རྟགོ་ཞིབ་བྱས་ཏེ། སླ་ོམ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང། དེའི་ཕ་མའི་

རྣ་ཤལ་དབར་འབྲེལ་བ་ཇི་ཙམ་ཡོད་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དགོས། འདི་ལྟའི་

ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབྲས་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ། རྣ་ཤལ་རྒྱུད་འཛིན་

བྱེད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་པ་གྱིས།
དཔེ་རིས་༩་༢ ཀ༽  འབྱར་བའི་རྣ་ཤལ། ཁ༽ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་ཡོད་པའི་

རྣ་ཤལ། མི་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྣ་ཤལ་འགྲམ་པར་འབྱར་བ་དང། ཁ་ཤས་ཀྱི་རྣ་

ཤལ་ཕྲུལ་ཕྲུལ་དུ་ཡོད་པའི་རིགས་ཁྱད་ཅིག་ཡོད།

ཀ ཁ

༩་༢ རིགས་རྒྱུད།

 སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བརྟེན་ནས། རིགས་རྒྱུད་མང་པོའ་ིབར་ནའང། སྐྱེ་དངོས་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་བྱད་

ཕན་ཚུན་འདྲ་བར་གནས་ཡོད། དེ་ནི་རིགས་ཁྱད་དང་གཤིས་ཀ་རྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་པའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་ལྟོས་པ་

ཞིག་ཡིན། གཤམ་དུ་རིགས་རྒྱུད་འཛིན་སྤེལ་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ཁག་ཅིག་སྦྱོང་ཆོག

༩་༢་༡ རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན།

 ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བ་ཟེར་བ་དང། དེའི་གཞི་གཙོ་བོ་གང་དུ་འཛིན་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མི་ཡི་ཕྲུ་གུ་

ཞིག་ཡིན་ཚེ། མི་ཡི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་མ་ལྡན་ཡོད་རུང། ཕ་མ་གཉིས་དང་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོང་མི་སྲིད། 

མིའི་རིགས་སུ་རིགས་ཁྱད་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྡན་ཡོད། 

༩་༢་༢ རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ། མེན་ཌེལ་གྱི་དགོངས་གཞི།

 རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ནི། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུར་རིགས་རྫས་ཆ་མཉམ་གྱིས་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་

པར་ལྟོས་པས་ན། ཕྲུ་གུའི་རིགས་ཁྱད་ནི་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་ཤུ གས་རྐྱེན་ཡོད་དགོས་ལ། ཕྲུ་གུ་དེར་རིགས་ཁྱད་

རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་རེ་ཡོད་དགོས། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། ཕྲུ་གུ་དེའི་རིགས་ཁྱད་ཇི་ལྟར་མངོན་སྲིད་དམ། 



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།194

194

མེན་ཌེལ་གྱིས་འདི་ལྟའི་རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད། ཁོང་གིས་དུས་རབས་གཅིག་ཙམ་

སྔོན་དུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཁག་ཅིག་ནི་དགེ་མཚན་ཆེ་ལ། ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་ཞིག་ཡོད། 

 མེན་ཌེལ་གྱིས་སྲན་མའི་སོན་འབྲུ་རིལ་བུ་དང་གཉེར་མ་ཅན་དང། སྲན་མའི་སྡོང་པོ་རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་། སྲན་

མའི་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་དང་མུ་མེན་ཅན་ལྟ་བུ་རིགས་ཁྱད་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་སྲན་མའི་སོན་འབྲུ་མང་པོ་གདམས་གསེས་

བྱས་ཏེ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད། ཁོང་གི་སྲན་མའི་རིགས་ཁྱད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་རེ་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ་སྲན་མའི་རྒྱུད་པ་འདེབས་

འཛུགས་བྱས་རྗེས། རིགས་ཁྱད་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འདུས་པའི་སྲན་མའི་རྒྱུད་པར་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཡོད། 

 དཔེ་རིས་༩་༣༼ཀ༽ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ཐོག་

མར་སྲན་མའི་སྡོང་པོ་རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུའི་སོན་འབྲུ་འདུས་

ཏེ་རྒྱུད་པ་གསར་སྐྱེ་བྱེད་སྐབས། རྒྱུད་པ་ཚང་མ་རིང་པོ་མ་

གཏོགས་རིང་ཚད་སྙོམས་པའི་སྲན་མའི་སྡོང་པོ་གཅིག་ཀྱང་

བྱུང་མེད། དེ་རྗེས་མན་ཌེལ་གྱིས་ཟེའུ་འབྲུ་རང་སྦྱོར་གྱི་བྱེད་

ཐབས་སྤྱད་དེ། རྒྱུད་པ་གསར་པ་དེ་དག་གིས་སོ་སོའ་ིརྒྱུད་

པ་སྐྱེ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང། དེ་དག་གི་རྒྱུད་པ་ཡང་རིང་པ་ཁོ་

ན་ཡིན། འོན་ཀྱང། དཔེ་རིས་༩་༣༼ཁ༽ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། རྒྱུད་པ་ཀ་པ་ཕན་ཚུན་འདུས་ཏེ་སྐྱེ་སྤེལ་བྱས་པའི་རྒྱུད་

པ་ཚང་མ་རིང་པོ་མིན། དེ་དག་གི་བཞི་ཆ་གཅིག་ནི་སྡོང་པོ་

ཐུང་ངུའི་རིགས་ཀྱི་སྲན་མ་ཡིན། གནད་དོན་འདིས་རྒྱུད་པ་

ཀ་པའི་སྡོང་པོས་རིགས་ཁྱད་ཐུང་ངུ་དང་རིང་པོ་གཉིས་ཀ་

རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཀྱང། ཐུང་ངུའི་ཕྱིར་མངོན་མེད་པར་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ། དེར་བརྟེན། མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་རྒྱུད་པར་རིགས་ཁྱད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་རྣམ་པ་གཉིས་རེ་ཡོད་

པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད། རིགས་ཁྱད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་བྱེད་གཞིར་ལྟོས་ཏེ། རིགས་ཁྱད་རྣམ་པ་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་སྲིད་ལ། མི་འདྲ་བའང་ཡིན་སྲིད། 

དཔེ་རིས་༩་༣ རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཚུལ།

རིང་པོ།

རིང་པོ། རིང་པོ། རིང་པོ། རིང་པོ། རིང་པོ།

ཐུང་ངུ།

ཐུང་ངུ།

ཀ་པ།

ཁ་པ།

རིང་པོའ་ིརིགས་ཁྱད་མངོན་པའི་རྒྱུད་པ།

(Tt)

(Tt) (Tt)

(TT)

(TT) (Tt) (Tt)

(tt)

(tt)

x

x

 མེན་ཌེལ། Gregor Johann Mendel(1822-1884)

 མེན་ཌེལ་ནི་ཕྱི་ལོ་༡༨༢༢ ཟླ་༧ ཚེས་༢༢ སྐྱེས་ཤིང། ཆུང་དུས་ནས་དགོན་པ་ཞིག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དང། 

ཅུང་ནར་སོན་མཚམས་སུ་ཝེ་ནྱེའི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་དུ་ཚན་རིག་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་དུ་ཞུགས། ཁོང་གིས་དགེ་འོས་ལག་

འཁྱེར་གྱི་ཡིག་རྒྱུག་མ་སོན་རུང་། ཚན་རིག་གིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་བརྩོན་པ་ནམ་ཡང་དོར་མེད། ཁོང་གིས་ཕྱིར་དགོན་

པར་ཞུགས་རྗེས། སྲན་མ་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ། རིགས་ཁྱད་ཇི་ལྟར་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐོར་དབྱེ་ཞིབ་གནང་ཡོད། 

ཁོང་གིས་སྔོན་དུ་ཚན་རིག་མང་པོས་རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན་སྐོར་ཚོད་ལྟ་འདྲ་མིན་གནང་མྱོང་ཡང། ཁོང་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་

སྟོན་ཐུབ་མེད། ཁོང་གིས་ཚན་རིག་དང་རྩིས་རིག་གི་ཤེས་བྱ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ཞིག་གི་རྒྱུད་པ་

གཅིག་གིས་རིགས་ཁྱད་ཐུན་མིན་ཞིག་མངོན་པའི་སྡོམ་ཚིག་བཀོད་རྗེས། དེང་སྐབས་ང་ཚོས་གླེང་བཞིན་པའི་རིགས་ཁྱད་

རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་འདི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། 
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195སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

བྱེད་སྒོ།   ༩་༢། 

 གོང་གི་དཔེ་རིས་༩་༣ ནང་དུ་རྒྱུད་པ་ཁ་པར་རིང་ཐུང་གི་རིགས་ཁྱད་ TT  དང། Tt, tt ཡི་བསྡུར་ 1:2:1 ཡིན་པ་རྟོགས་ཕྱིར་ཚོད་

ལྟ་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་སམ། 

 གོང་གི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་སྲན་མའི་སྡོང་པོའ་ིརིགས་ཁྱད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་ TT དང་ Tt གཉིས་ཀ་སྡོང་པོ་རིང་

བ་དང། མཚོན་རྟགས་ tt སྡོང་པོ་ཐུང་བ་ཡིན་པ་མཐོང་ཡོད། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྗོད་ན། སྲན་མའི་སྡོང་པོའ་ིརིགས་

ཁྱད་ T ཡི་འདྲ་བཤུས་གཅིག་པུས་སྲན་མའི་སྡོང་པོ་རིང་པོར་སྐྱེ་ཐུབ་པ་དང། སྡོང་པོ་ཐུང་ངུ་ཡིན་ཚེ། རིགས་ཁྱད་ཀྱི་

འདྲ་བཤུས་གཉིས་ཀ་ tt ཡིན་པ་ཤེས་ཐུབ། རིགས་ཁྱད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ ‘T’ ལྟ་བུར་མངོན་རྒྱུད་རིགས་ཁྱད་(Dominant 

traits)དང། རིགས་ཁྱད་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ ‘t’ ལྟ་བུར་སྦས་རྒྱུད་རིགས་ཁྱད་(Recessive traits)ཟེར། 

གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་༩་༤ ཡི་རིགས་ཁྱད་གང་ཞིག་མངོན་རྒྱུད་དང། གང་ཞིག་སྦས་རྒྱུད་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ་བམ། 

 སོན་འབྲུ་རིལ་རིལ་དང་སྡོང་པོ་རིང་པོའ་ིརིགས་ཁྱད་གཉིས་ལྡན་པའི་སྲན་མ་དང། སོན་འབྲུ་གཉེར་མ་ཅན་དང་

སྡོང་པོ་ཐུང་ངུའི་རིགས་ཁྱད་ལྡན་པའི་སྲན་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདུ་སྦྱོར་བྱས་

པའི་རྒྱུད་པ་གསར་པས་སོན་འབྲུ་རིལ་རིལ་དང་སྡོང་པོ་རིང་པོའ་ིརིགས་ཁྱད་

སྟོན་ཚེ། རིང་པོ་དང་རིལ་རིལ་གྱི་རིགས་ཁྱད་ལྡན་པའི་སོན་འབྲུ་དེ་ལ་མངོན་

རྒྱུད་རིགས་ཁྱད་ཟེར། གལ་ཏེ་དཔེ་རིས་༩་༤ ཡི་རྒྱུད་པ་ཀ་པ་དེའི་ཟེའུ་འབྲུ་

རང་སྦྱོར་བྱས་ཚེ། དེའི་རྒྱུད་པ་ཁ་པའི་རིགས་ཁྱད་ཅི་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་སྲིད་

དམ། མེན་ཌེལ་གྱི་ཚོད་ལྟ་ལྟར་བྱས་ན། རྒྱུད་པ་ཁ་པ་ལ་ལའི་སོན་འབྲུ་རིལ་

རིལ་དང་སྡོང་པོ་རིང་པོ་ལྡན་སྲིད་ལ།  ལ་ལའི་སོན་འབྲུ་གཉེར་མ་ཅན་དང་

སྡོང་པོ་ཐུང་ངུ་ལྡན་སྲིད། ཡང་རེ་འགའ་ནི་སྡོང་པོ་རིང་ཡང་སོན་འབྲུ་གཉེར་

མ་ཅན་དང། རེ་འགའ་ནི་སྡོང་པོ་ཐུང་ཡང་སོན་འབྲུ་རིལ་རིལ་ལྟ་བུ་རིགས་

ཁྱད་འདྲེས་མ་ཡང་ལྡན་སྲིད། དེར་བརྟེན། རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུའི་རིགས་ཁྱད་དང། སོན་འབྲུ་གཉེར་མ་ཅན་དང་རིལ་རིལ་

ལྟ་བུའི་རིགས་ཁྱད་ནི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་ཀྱིས་སོ་སོར་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་བརྗོད་ཐུབ།  དཔེ་རིས་༩་༥ ནི་འདི་ལྟའི་དཔེར་

བརྗོད་ཅིག་ཡིན།

༩་༢་༣ རིགས་ཁྱད་ཇི་ལྟར་མངོན་པ་ཡིན་ནམ།

 རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ལུགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ནི་ཕྲ་ཕུང་ནང་དུ་སྤྲི་དཀར་ཇི་ལྟར་

བཟོ་བའི་གཞི་རྩའི་བཀོད་འདོམས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་ཆ་ཤས་ཤིག་གིས་རིགས་རྫས་ཞེས་པའི་སྤྲི་དཀར་

བཟོ་བའི་བཀོད་འདོམས་བྱེད་པ་ཡིན། འོ་ན། སྤྲི་དཀར་གྱིས་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལ་སྟངས་འཛིན་ཇི་ལྟར་

ཕན་ཚུན་འདུ་སྦྱོར།

རང་ཉིད་འདུ་སྦྱོར།

དཔེ་རིས་༩་༤།

བསྡུར། 3:1



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།196
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བྱེད་དམ་ཞེ་ན། རྩི་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་རིང་པོའ་ིཁྱད་ཆོས་དཔེ་རུ་བླངས་ཏེ་

བཤད་ན་ཆོག རྩི་ཤིང་གི་སྐྱེ་འཕེལ་ནི་ཧོར་མོན་གྱིས་སྐུལ་བས་ན། རྩི་

ཤིང་གི་རིང་ཚད་ནི་ཧོར་མོན་ལ་ལྟོས་པ་དང། ཧོར་མོན་གྱི་འབོར་ནི་རྩི་

ཤིང་གིས་ཧོར་མོན་བཟོ་བའི་ནུས་པར་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། རྩི་ཤིང་གིས་

ཧོར་མོན་བཟོ་བའི་ནུས་པ་ནི། རྩབས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་བྱེད་ནུས་ལ་

བརྟེན་དགོས་པར་ཆ་བཞག གལ་ཏེ་རྩབས་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་བྱེད་ནུས་

བཟང་ཚེ། ཧོར་མོན་མང་པོ་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་ལ། རྩི་ཤིང་དེའི་སྡོང་པོ་

ཡང་རིང་པོ་སྐྱེ་སྲིད། གལ་ཏེ་རྩབས་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་བྱེད་ནུས་ལ་འགྱུར་

བ་བྱུང་སྟེ། ཧོར་མོན་བཟོ་བའི་བྱེད་ནུས་ཞན་དུ་ཕྱིན་ཚེ། རྩི་ཤིང་གི་སྡོང་

པོ་རིང་པོར་སྐྱེ་མི་སྲིད། རིགས་རྫས་ཀྱིས་ཁྱད་ཆོས་དང་རིགས་ཁྱད་ལ་

སྟངས་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན།

 གལ་ཏེ་མེན་ཌེ་ལེན་གྱིས་ཚོད་ལྟའི་འགྲེལ་བརྗོད་འགྲིག་པ་

ཞིག་ཡིན་ཚེ། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ནི་གཅིག་སྙོམས་ཀྱིས་རང་གི་

རྒྱུད་པར་སྤྲོད་དགོས་པ་ཡིན་ལ། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་རྒྱུད་པའི་

རིགས་ཁྱད་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཚེ།  ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་རིགས་

རྫས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་གཅིག་པ་སྤྲོད་དགོས་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། སྲན་མ་

རེར་ཕ་མ་རེ་རེ་ནས་རིགས་རྫས་རེ་རེ་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཏེ། རིགས་རྫས་ཆ་ཚང་གཉིས་རེ་དང། སོན་ཕུང་རེར་རིགས་རྫས་

ཆ་ཚང་གཅིག་ཡོད་དགོས།

 རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་ཚང་མར་རིགས་རྫས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་གཉིས་རེ་ཡོད་ཀྱང། སོན་ཕུང་ལ་རིགས་རྫས་གཅིག་

རེ་མ་གཏོགས་མེད་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་སྲན་མའི་རྒྱུད་པས་ཕ་མ་རེ་རེ་ནས་རིགས་རྫས་ཆ་ཚང་རེ་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་

ཚེ། རིང་ཐུང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་རྐྱེན། རིང་ཐུང་གཉིས་སོ་སོར་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། དཔེ་

རིས་༩་༥ ཡི་ཚོད་ལྟ་ཡང་བེད་མེད་དུ་འགྱུར་སྲིད། དེར་བརྟེན། གནད་དོན་འདིས་གང་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་

ན། སྲན་མའི་ཕ་མ་གཉིས་སོ་སོས་རང་གི་རྒྱུད་པར་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཆ་ཚང་རེ་བརྒྱུད་སྤྲོད་མི་བྱེད་རུང། དེའི་ཆ་ཤས་རེ་བརྒྱུད་

སྤྲོད་བྱེད་པ་སྟོན་ཐུབ། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་དེ་ལྟའི་ཆ་ཤས་རེ་ལ་ཚོས་ཕུང་(Chromosome)ཟེར་བ་དང། རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་

གཅིག་ལ་ཚོས་ཕུང་གི་འདྲ་བཤུས་གཉིས་རེ་ཡོད་རུང། སོན་ཕུང་རེ་རེས་འདི་ལྟའི་ཚོས་ཕུང་གི་འདྲ་བཤུས་གཅིག་རེ་མ་

གཏོགས་མི་ལེན་པས་ན། སོན་ཕུང་གིས་བླངས་པའི་ཚོས་ཕུང་གི་འདྲ་བཤུས་དེ་ཕ་མ་གཉིས་པོ་གང་རུང་གི་ཚོས་ཕུང་

ཡིན་ཆོག  ཚོས་ཕུང་གཅིག་རེ་མ་གཏོགས་མེད་པའི་སོན་ཕུང་གཉིས་འདུས་ཚེ། རྒྱུད་པ་གསར་པ་དེར་རྒྱུན་གཏན་གྱི་

ཚོས་ཕུང་གྲངས་བྱུང་སྟབས། རིགས་རྒྱུད་དེའི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་རྒྱུན་གནས་ལ་འགན་སྲུང་བྱེད་པ་ཡིན། འདི་ལྟའི་རྒྱུད་འཛིན་

བྱེད་འགྲོས་ལ་མེན་ཌེལ་གྱི་ཚོད་ལྟ་ཟེར་ཞིང། མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན། 

རིལ་རིལ་དང་ལྗང་ཁུ། གཉེར་མ་ཅན་དང་སེར་པོ།

རིལ་རིལ་དང་སེར་པོ།

རིལ་རིལ་དང་སེར་པོ། ༣༡༥
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གཉེར་མ་ཅན་དང་སེར་པོ། ༡༠༡

གཉེར་མ་ཅན་དང་ལྗང་ཁུ། ༣༢

དཔེ་རིས་༩་༥ སོན་གྱི་མདོག་དང་དབྱིབས་ལྟ་བུའི་

རིགས་ཁྱད་གཉིས་སོ་སོར་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཚུལ
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197སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

༩་༢་༤ ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་ངེས་ཚུལ།

 གོང་གི་དུམ་བུའི་ནང་དུ་མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་ཡིན་ཚེ། མཚན་མ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་

བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། འོ་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྐྱེ་དངོས་རིགས་

མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་བྱེད་ཐབས་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད། སྐྱེ་དངོས་ལ་ལ་ནི་ཁོར་ཡུག་གི་རྐྱེན་གཅིག་པུར་ལྟོས་པ་དང། ལ་ལ་ནི་

མཚན་མ་མི་ངེས་པ་སྟེ། འགྱུར་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་ཡང་ཡོད། དཔེར་ན། སྒོང་སྐྱེས་ཀྱི་བྱ་རིགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། འདུས་

སྒོང་དེ་སྒོ་ངའི་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་སྐབས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཚ་དྲོད་ལ་བརྟེན་ནས་མཚན་མ་ངེས་འགྱུར་བྱུང་བ་དང། སྨུག་

པའི་འབུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མཚན་མ་མི་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་བའི་རིགས་ཡིན། འོན་ཀྱང། མིའི་མཚན་མ་

ནི་རིགས་རྫས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པ་ཡིན། ཚིག་གཞན་ཞིག་ནས་བརྗོད་ན། ངེད་ཚོའི་ཕ་མ་ནས་རྒྱུད་འཛིན་

བྱས་པའི་རིགས་རྫས་ཀྱིས་ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་ཅི་བྱུང་གི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་ཡིན། གོང་དུ་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བའི་རིགས་

རྫས་རེ་རེ་ཕ་མ་རེ་རེ་ནས་བརྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡིན་ཚེ། རིགས་རྫས་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་པ་དེས་

ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་ཇི་ལྟར་ངེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ།

 མི་ལ་ཚོས་ཕུང་ཆ་༢༣ ཡོད་པའི་ཆ་རེ་རེའི་ནང་གི་ཚོས་ཕུང་གཅིག་

ནི་མ་ལས་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་དང། གཞན་ཞིག་ནི་ཕ་ལས་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་

ཡིན། དེ་དག་ལས་ཚོས་ཕུང་ཆ་༢༢ ནི་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀར་གཅིག་པ་ཡིན་པ་

དང། དེ་དག་ལ་རྒྱུན་སྟོན་ཚོས་ཕུང་(Autosomes)ཟེར།  ཚོས་ཕུང་ཆ་ཉི་ཤུ ་རྩ་

གསུམ་པ་དེ་ལ་མཚན་མའི་ཚོས་ཕུང་(Sex chromosome)ཟེར་ཞིང། ཕོ་མོའ་ི

མཚན་མ་ཅི་ཡིན་ངེས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། མཚན་མའི་ཚོས་ཕུང་ལ་

ཚོས་ཕུང་ X དང་ Y ཞེས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དང། བུད་མེད་ལ་ཚོས་ཕུང་ X 

གཉིས་དང། སྐྱེས་པ་ལ་ཚོས་ཕུང་ X གཅིག་དང། ཚོས་ཕུང་ Y གཅིག་ཡོད། 

ཚོས་ཕུང་ Y ནི་ཚོས་ཕུང་ X ལས་ལྡབ་གསུམ་གྱིས་ཆུང་བ་ཡོད། སྐྱེས་པའི་

སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ཕྲ་ཕུང་སྟེ། ཐིག་ལེའམ་ཁམས་དཀར་ལ་ཚོས་ཕུང་ X འམ། ཡང་

ན། ཚོས་ཕུང་ Y གང་རུང་ལྡན་པ་དང། སྐྱེས་མའི་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ཕྲ་ཕུང་སྟེ། སྒོ་

ངའམ་ཁམས་དམར་ལ་ཚོས་ཕུང་ X གཅིག་པུ་ལྡན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཚོས་ཕུང་ 

X ལྡན་པའི་ཁམས་དཀར་དང་ཁམས་དམར་གཉིས་འདུས་ཚེ། མོའ་ིམཚན་མ་

ངེས་པའི་ཕྲུ་གུ་སྟེ། ཚོས་ཕུང་ X གཉིས་ལྡན་པའི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་

ཚོས་ཕུང་ Y ལྡན་པའི་ཁམས་དཀར་དང་ཁམས་དམར་གཉིས་འདུས་ཚེ། ཕོའ་ི

མཚན་མ་ངེས་པའི་ཕྲུ་གུ་སྟེ། ཚོས་ཕུང་ X གཅིག་དང་ Y གཅིག་ལྡན་པའི་ཕྲུ་

གུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། དེས་ན། སྐྱེས་པའི་མཚན་མའི་ཚོས་ཕུང་ནི་ཕྲུ་གུའི་མཚན་མ་

ཅི་ཡིན་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པོ་དེ་ཡིན།

XY XX

ཁམས་དཀར།

བུ།

བུ།

བོུ།

བོུ།

ཁམས་དམར།

X

XX XY

XY

དཔེ་རིས་༩་༦ ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་ངེས་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།198
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 དཔེ་རིས་༩་༦ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། ཕྲུ་གུ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང། རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་མ་ལས་ཚོས་ཕུང་ X  ཁོ་ན་

རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན་རྐྱེན། ཕྲུ་གུ་ཕོ་མོ་ཅི་ཡིན་གྱི་ཐག་གཅོད་ནི་སྐྱེས་པའི་ཚོས་ཕུང་ལ་རག་ལས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུས་

རང་གི་པ་ཕའི་ཚོས་ཕུང་ X རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཚེ། ཕྲུ་གུ་དེ་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང། གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུས་རང་གི་པ་ཕའི་ཚོས་ཕུང་ Y 

རྒྱུད་འཛིན་བྱས་ཚེ། ཕྲུ་གུ་དེ་བུ་ཡིན། 

དྲི་
བ།

༡། མེན་ཌེལ་གྱི་ཚོད་ལྟས་རིགས་ཁྱད་ཅིག་མངོན་རྒྱུད་དང་སྦས་རྒྱུད་གང་ཡིན་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཡོད་དམ།

༢། མེན་ཌེལ་གྱི་ཚོད་ལྟས་རིགས་ཁྱད་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཡོད་དམ།

༣། ཁྲག་རིགས་A ཅན་གྱི་སྐྱེས་པ་ཞིག་དང། ཁྲགས་རིགས་O ཅན་གྱི་བུད་མེད་ཞིག་ཆང་ས་བརྒྱབ་རྗེས། 

ཁྲག་རིགས་O ཅན་གྱི་བུ་མོ་ཞིག་སྐྱེས་ཚེ། ཁྲག་རིགས་དེ་གཉིས་ནས་གང་ཞིག་མངོན་རྒྱུད་རིགས་ཁྱད་

ཡིན་ནམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༤། མི་ཡི་ཕོ་མོའ་ིམཚན་མ་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་ཡིན་ནམ། 

༩་༣ འཕེལ་འགྱུར།

 མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་སྐབས་སུ་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འདྲ་བཤུས་འཛོལ་བའི་དབང་གིས་རིགས་ཁྱད་བྱུང་བའི་སྐོར་

སྦྱངས་ཡོད། གཤམ་གྱི་དུམ་མཚམས་ནང་དུ་རིགས་ཁྱད་བྱུང་བའི་རྗེས་འབྲས་སྐོར་སྦྱོང་རྒྱུ་ཡིན།

༩་༣་༡ གསལ་འདོན།

 ལོ་མ་ལྗང་ཁུ་ཅན་གྱི་ཤིང་ཕྲན་གྱི་གསེབ་ཏུ་སྦུར་བ་དམར་པོ་བཅུ་གཉིས་སྡོད་བཞིན་ཡོད་པར་ཆ་བཞག  སྦུར་བ་

དེ་དག་གིས་མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་རྒྱུད་པ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན། རིགས་ཁྱད་གསར་པ་བྱུང་

སྲིད། གལ་ཏེ་སྦུར་བ་དེ་དག་ཁྭ་ཏས་ཟ་བཞིན་ཡོད་ཚེ། སྦུར་བའི་རིགས་ཇེ་ཉུང་ནས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱུར་སྲིད། དཔེ་རིས་༩་༧ 

ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། སྦུར་བའི་རྒྱུད་པ་ཇེ་མང་ནས་ཇེ་མང་དུ་འཕེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བར་ཆ་བཞག

 གནས་སྟངས་དང་པོའ་ིནང་དུ་བལྟས་ཚེ། སྦུར་བས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་པའི་ཁྲོད་དུ་མདོག་གི་རིགས་ཁྱད་ཅིག་ཕྱིར་

མངོན་ཡོད། སྦུར་བའི་མདོག་དམར་པོའ་ིཚབ་ཏུ་ལྗང་ཁུ་ཞིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་ཡོད། སྦུར་བ་ལྗང་ཁུ་དེས་རང་ཉིད་ཀྱི་མདོག་

རང་གི་རྒྱུད་པར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱས་མཐར་སྦུར་བ་དེའི་རྒྱུད་པ་ཚང་མའི་མདོག་ལྗང་ཁུར་འགྱུར་སྲིད། ཁྭ་ཏས་ལོ་མ་ལྗང་ཁུའི་

སྟེང་གི་སྦུར་བ་ལྗང་ཁུ་མཐོང་མི་ཐུབ་པས་ན། སྦུར་བ་ལྗང་ཁུ་དེ་རིགས་ཟ་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང། སྦུར་བ་དམར་པོའ་ིརིགས་ནི་

ཁྭ་ཏས་ཟ་བཞིན་ཡོད་སྟབས། རིམ་པས་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྱུར་སྲིད། 

 གནས་སྟངས་གཉིས་པ་དེའི་ནང་དུ་བལྟས་ཚེ། སྦུར་བ་སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་ཁྲོད་དུ་མདོག་གི་རིགས་ཁྱད་ཅིག་བྱུང་ཡོད་

ཀྱང། ཐེངས་འདིའི་སྦུར་བའི་མདོག་ནི་སྔོན་པོ་ཡིན། སྦུར་བ་སྔོན་པོ་དེས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་པར་རང་གི་མདོག་བརྒྱུད་

སྤྲོད་བྱས་རྗེས། དེའི་རྒྱུད་པ་ཚང་མའི་མདོག་སྔོན་པོར་འགྱུར་སྲིད། འོན་ཀྱང། ཁྭ་ཏས་ལོ་མ་ལྗང་ཁུའི་སྟེང་གི་སྦུར་བ་སྔོན་
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199སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

པོ་དང་དམར་པོ་མཐོང་བའི་དབང་གིས་སྦུར་བ་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་རྣམས་རིམ་པས་ཟ་བཞིན་ཡོད། ཐོག་མར་སྦུར་བའི་

རིགས་སུ་མདོག་དམར་པོ་མ་གཏོགས་མེད་རུང། སྦུར་བ་སྔོན་པོའ་ིརིགས་རིམ་པས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བཞིན་ཡོད། དེ་

འདྲའི་སྐབས་སུ་གནས་དེར་གླང་ཆེན་ཞིག་སླེབས་ཏེ། སྦུར་བ་གནས་སའི་ཤིང་ཕྲན་དེ་རྡོག་བརྫིས་བཏང་ནས་སྦུར་བ་སྔོན་

པོ་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེ་བ་བསད་པ་རེད། དེ་རྗེས་སྦུར་བ་སྔོན་པོའ་ིརིགས་ཀྱིས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་ཏེ། རང་

གི་རྒྱུད་པ་སྤེལ་བས་ན། སྦུར་བའི་རིགས་རྒྱུད་ཚང་མ་མདོག་སྔོན་པོ་ཤ་སྟག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད།

 གནས་སྟངས་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་མངོན་གསལ་མེད་པའི་རིགས་ཁྱད་ཅིག་རིམ་པས་རིགས་ཚོགས་ཤིག་གི་མངོན་

གསལ་ཆེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཡོད། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། རྒྱུད་འཛིན་བྱས་པའི་རིགས་ཁྱད་ཀྱི་འཕེལ་གྲིབ་ནི་

རིགས་ཚོགས་ཤིག་གི་རྒྱུད་པ་ནས་རྒྱུད་པའི་བར་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། རིགས་ཁྱད་ནི་རིགས་རྫས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་

བྱེད་པས་ན། རིགས་རྫས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་འཕེལ་གྲིབ་ནི་རིགས་ཚོགས་ཤིག་གི་རྒྱུད་པ་ནས་རྒྱུད་པའི་བར་ལ་བྱུང་བ་ཡིན། 

འདི་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ལྟ་བའི་གནད་སྙིང་དེ་ཡིན།

 འོན་ཀྱང། གོང་གི་གནས་སྟངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ། ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་མི་འདྲ་བའང་ཡོད། གནས་སྟངས་དང་

པོར་མཚོན་ན། རིགས་ཁྱད་གསར་པ་དེས་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་ཐུབ་པར་བརྟེན། རིགས་ཁྱད་དེ་རིམ་པས་མངོན་

གསལ་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། དེ་ནི་རང་བྱུང་གིས་དབྱེ་འདེམ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྭ་ཏ་ནི་

རང་བྱུང་གིས་དབྱེ་འདེམ་བྱེད་པའི་རྐྱེན་ཡང་ཡིན། གནས་དེར་ཁྭ་ཏ་ཇི་ཙམ་གྱིས་མང་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་སྦུར་བ་དམར་པོའ་ི

རིགས་ཟས་ཏེ། སྦུར་བ་ལྗང་ཁུའི་རིགས་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང། སྦུར་བ་དམར་པོའ་ིརིགས་རིམ་པས་སྟོང་འགྲོ་བ་ཡིན།  དེར་

བརྟེན། རང་བྱུང་དབྱེ་འདེམ་(Natural selection)གྱིས་སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་ལ་རྐྱེན་གྲོགས་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་ལ། དེའི་དབང་གིས་ཁོར་ཡུག་དེ་ལྟའི་གནས་བབས་ལ་སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་གཤིས་(Adaptation)ཀྱང་

ཇེ་མཐོར་འགྲོ་བ་ཡིན། 

གླང་ཆེན་གྱི་རྐང་པ།

དཔེ་རིས་༩་༧ རིགས་ཚོགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་རིགས་ཁྱད་འཕེལ་གྲིབ་བྱུང་ཚུལ།

གནས་སྟངས་དང་པོ།

གནས་སྟངས་

གཉིས་པ།

གནས་སྟངས་

གསུམ་པ།
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 གནས་སྟངས་གཉིས་པར་མཚོན་ན། མདོག་འགྱུར་བའི་རིགས་ཁྱད་ཀྱིས་འཚོ་གནས་ལ་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་བསྐྲུན་

བཞིན་མེད་ཀྱང། གློ་བུར་གྱི་གནོད་འཚེ་ལས་སྟེས་དབང་གིས་ཐར་བའི་སྦུར་བ་དེ་རིགས་ཀྱི་མདོག་ནི་སྦུར་བ་སྤྱིའི་མངོན་

ཁྱད་དུ་གྱུར་ཡོད། གལ་ཏེ་སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཚེ། གླང་ཆེན་གྱིས་སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་

ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་གནོད་འཚེ་བྱེད་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན། གློ་བུར་གྱི་གནོད་འཚེ་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་རིགས་ཚོགས་

ཆུང་ངུའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་འཕེལ་གྲིབ་མ་གཏོགས་བསྒྱུར་མི་ཐུབ། འདི་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་རིགས་རྫས་གཡམ་འགྱུར་

(Genetic drift)ཟེར་བ་དང། འཕྲོད་གཤིས་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྣ་མང་གི་ཁྱད་ཆོས་གསར་སྤེལ་བྱེད་པ་ཡིན།

 གོང་གི་དཔེ་རིས་༩་༧ གྱི་གནས་སྟངས་གསུམ་པར་མཚོན་ན། གནས་སྟངས་འདིའི་ནང་དུ་སྦུར་བའི་རིགས་

ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཡང། ཤིང་ཕྲན་གྱི་ལོ་མར་ནད་ཕོག་སྟེ། སྦུར་བའི་ཟས་དཀོན་དུ་ཕྱིན་སྟབས། སྦུར་བ་རྣམས་ལ་

ཟས་བཅུད་མི་འདང་བའི་དབང་གིས་ཤེད་ཤོར་ནས་ལུས་བོངས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་ཡོད། འོན་ཀྱང། གནད་དོན་འདིའི་ཁྲོད་དུ་

སྦུར་བའི་རིགས་རྫས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། གལ་ཏེ་ལོ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཤིང་ཕྲན་གྱི་ལོ་མའི་ནད་གསོས་ཏེ། སྦུར་

བར་མཁོ་བའི་ཟས་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་ཚེ། སྦུར་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་བོངས་ཆེ་ཆུང་ལ་འགྱུར་ཅི་ཞིག་འབྱུང་

སྲིད་དམ།

༩་༣་༢ བར་ཐོབ་རིགས་ཁྱད་དང་རྒྱུད་འཛིན་རིགས་ཁྱད།

 གོང་དུ་མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་སོན་ཕུང་ནི་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་

འཕེལ་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་བཟོ་བའི་སྐོར་སྦྱངས་ཡོད། མུ་གེའི་དབང་གིས་སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་ལུས་བོངས་ཇེ་ཆུང་དུ་

འགྱུར་ཚེ། སྦུར་བའི་སོན་ཕུང་གི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་མེད་སྟབས། སྦུར་བའི་རྒྱུད་པ་ཁ་ཤས་རིང་ལ་མུ་གེས་མནར་

ཏེ། ལུས་ཧ་ཅང་རིད་པའི་རྒྱུད་པ་ཤ་སྟག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་སྲིད་ཀྱང། སྐམ་ཞིང་རིད་ལ་ཆུང་བ་འདི་ནི་སྦུར་བའི་རྒྱུད་པ་གཅིག་

ནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པའི་རིགས་ཁྱད་ཅིག་མིན་ལ། དེ་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཀྱང་མིན། རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བྱེད་ནུས་མེད་པའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཕྲད་པའི་འགྱུར་བ་ནི། སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་བྱེད་ནུས་ལྡན་པའི་སོན་

ཕུང་གི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ལ་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་མི་ཐུབ་ལ། དེ་ནི་རྒྱུད་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཀྱང་བྱེད་མི་ཐུབ། མ་ཟད་

དེ་ནི་རྒྱུད་པ་རིམ་པའི་བར་ལ་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་པའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡང་མིན་རྐྱེན། འཕེལ་འགྱུར་ལ་རྐྱེན་གང་ཡང་

བྱེད་མི་ཐུབ། དེ་ལྟའི་རིགས་ཁྱད་ལ་བར་ཐོབ་རིགས་ཁྱད་ཟེར། 

 སྐྱེ་དངོས་ཤིག་འཚོ་བའི་རིང་གི་འགྱུར་བ་ཞིག་རང་གི་རྒྱུད་པར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དཔེ་མཚོན་གཞན་

ཞིག་བགྲང་ཆོག  ཙི་ཙིའི་རྒྱུད་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་མཇུག་མ་མེད་པ་འབྱུང་མི་སྲིད། འོན་ཀྱང། ང་ཚོས་མཇུག་མ་མེད་

པའི་ཙི་ཙིའི་རྒྱུད་པ་ཞིག་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས། དེའི་ཕྱིར། ང་ཚོས་ཙི་ཙིའི་རྒྱུད་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་གི་བར་ལ་མཇུག་

མ་བཅད་ནས་མཇུག་མ་མེད་པའི་ཙི་ཙི་ཞིག་གིས་མཇུག་མ་མེད་པའི་ཙི་ཙིའི་རྒྱུད་པ་གསར་སྐྱེ་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཡོད། འོན་

ཀྱང། དེ་ནི་འབྲས་མེད་ཤིང་སྡོང་སྟེང་དུ་ཤིང་ཏོག་བཏགས་པ་དང་འདྲ་བས། ནམ་ཡང་འབྲས་བུ་འདོགས་མི་ཐུབ། རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡིན་ཟེར་ན། མཇུག་མ་བཅད་པ་དེས་ཙི་ཙིའི་སོན་ཕུང་གི་རིགས་རྫས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏོང་མི་ཐུབ། 



201
201

201སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

 གནད་དོན་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས། རིགས་རྒྱུད་དང་རིགས་རྫས་སྐོར་གྱི་གོ་རྟོགས་ནི། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་གནད་

དོན་ཇི་བཞིན་རྟོགས་མིན་གྱི་གནད་འགག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ་རང་བྱུང་དབྱེ་འདེམ་ལ་བརྟེན་

ནས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཌར་ཝིན་གྱིས་ཀྱང། རིགས་རྒྱུད་དང་རིགས་རྫས་ཀྱིས་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རྐྱེན་ཇི་

ལྟར་བྱེད་སྐོར་རྟོགས་ཐུབ་མེད། 

སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་ཚེ་སྲོག་ཆགས་རབས།

 ཌར་ཝིན་གྱི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་བཞག་གིས་སྤྲོས་མེད་ནས་སྤྲོས་བཅས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་སུ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་

བ་བརྗོད་ཡོད་ལ། མེན་ཌེལ་གྱི་ཚོད་ལྟས་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་རྒྱུད་པ་རིམ་བྱུང་གི་བར་དུ་རིགས་ཁྱད་ཇི་ལྟར་བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་སྐོར་

བཤད་ཡོད། འོན་ཀྱང། ཁོང་གཉིས་ཀས་སའི་གོ་ལ་འདིའི་སྟེང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་སྐོར་གླེང་མེད། 

 ཨིན་ཇིའི་ཚན་རིག་པ་ཧལ་ཌེན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༢༩ ལོར་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་སྟབས་བདེའི་རིགས་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་མཚམས་ནས་སྐྱེ་དངོས་ཇི་ལྟར་

འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་སྐོར་གླེང་ཡོད། ཁོང་གིས་ཚོད་བཤད་གནང་དོན་ལྟར་ན། དེ་སྐབས་ཀྱི་སའི་གོ་ལའི་གནས་བབས་ནི། དེང་སྐབས་དང་མི་འདྲ་བས་ན། སྐྱེ་མེད་ཀྱི་

ཆ་རྡུལ་སྟབས་བདེའི་རིགས་ལ་རྒྱུན་མཐུད་རྫས་འགྱུར་བྱུང་སྟེ། སྐྱེ་དངོས་ལ་མཁོ་བའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཆ་རྡུལ་སྣ་འཛིངས་ཅན་གྲུབ་རྗེས། རིམ་པས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་

འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་བརྗོད་ཡོད། 

 འོ་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཆ་རྡུལ་ལས་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་ཆ་རྡུལ་གྲུབ་བམ་ཞེ་ན། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༣ ལོར་ཚན་རིག་པ་ཡུ་རེས་(Harold C. Urey)དང་མི་

ལེར་(Stanley L. Miller)གཉིས་ཀྱིས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་ཡོད། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་དེའི་ནང་དུ་གནའ་དུས་ཀྱི་སའི་གོ་ལ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་

སྲིད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཟོ་བཀོད་བྱས་རྗེས། ཆུ་ཡི་ནང་དུ་ཨེ་མོ་ནི་ཡའམ་ཟེ་ཡུམ་ཅན་(Ammonia)དང། མི་ཐན་ནམ་ཟླ་རྐྱང། ཡང་རླུང་ཟུང་གི་མུ་ལྡན་(Dihydrogen 

sulphide)བཅས་བཏབ་ནས་དྲོད་ཚད་ 100OC འོག་ཏུ་ཉར་འཇོག་བྱས་པ་དང། རླུང་རིགས་འདྲེས་མའི་ཁྲོད་དུ་གློག་ཞག་འཁྱུག་ཕྱིར་མེ་སྟག་བཏང་ཡོད། བདུན་ཕྲག་

གཅིག་གི་རྗེས་སུ་ཟླ་རྐྱང་འདུས་རྫས་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་གྱེས་ཏེ། སོལ་རྫས་ཀྱི་སྟབས་བདེའི་འདུས་རྫས་ཟེ་ཡིས་སྐྱུར་(Amino acid)ལྟ་བུ་གྲུབ་ཡོད། ཟེ་ཡིས་སྐྱུར་ནི་

སྤྲི་དཀར་གྱི་ཆ་རྡུལ་གྲུབ་པའི་གཞི་རྩའི་འདུས་རྫས་ཤིག་ཡིན། དེས་ན། སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་དེང་སྐབས་ཀྱང་སྐྱེ་དངོས་གསར་པ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་སྲིད། 

ཁྱེད་
       ཀྱིས
      ཤེས་ 
  སམ།

 ཅར་ལེ་སི་ཌར་ཨིན་གྱིས་དགུང་ལོ་༢༢ 

ཐོག་མཚོ་འགྲུལ་བྱེད་འགོ་བརྩམས་པ་དང། ལོ་ལྔའི་རྗེས་

སུ་ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཁའི་མཚོ་འགྲམ་གྱི་མཚོ་གླིང་དུ་འབྱོར་

ཡོད། ཁོང་གིས་མཚོ་འགྲུལ་རིང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་

གྲུབ་དོན་ནི། སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་སྣ་མང་གི་སྐྱེ་དངོས་

འཚོ་ཞིང་གནས་དགོས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་

ཚུལ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཞིག་ནི། ལྷོ་ཨ་མེ་རི་ཁ་ནས་

ཨིན་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་འཁོར་རྗེས། ཌར་ཝིན་གྱིས་ཨིན་ཡུལ་

གྱི་མཚོ་ཁ་ནས་ནམ་ཡང་གྱེས་མ་མྱོང། ཁོང་གིས་ཉིན་

ལྟར་ཁྱིམ་དུ་ཡིན་དབང་དཔྱད་གཞིར་(hypothesis)[假设]

བརྟེན་ནས་ཚོད་ལྟ་སྣ་ཚོགས་བྱས་མཐར། འཕེལ་འགྱུར་

ནི་རང་བྱུང་དབྱེ་འདེམ་ལ་ལྟོས་པའི་དཔྱད་དོན་ཞིག་

བརྩམས་ཡོད། འོན་ཀྱང། ཁོང་གིས་འདི་ལྟའི་རིགས་

ཁྱད་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གང་ནས་འབྱུང་

བ་རྟོགས་ཐུབ་མེད། མེན་ཌེལ་གྱི་ཚོད་ལྟའི་གྲུབ་དོན་

གྱིས་ཌར་ཝིན་ལ་བློ་སྐྱེད་བྱུང་སྲིད་ཀྱང།  དེ་སྐབས་

ཁོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་མ་ཟད། ཕན་

ཚུན་གྱི་ལས་དོན་ཡང་རྟོགས་མེད། 

རྒྱུན་གཏན་ང་ཚོས་ཌར་ཝིན་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་

བཞག་སྟོན་པའི་མཁས་དབང་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པ་

ཡིན་ཡང། ཁོང་ནི་རང་བྱུང་ཚན་རིག་པ་ཞིག་ཀྱང་

ཡིན། ཁོང་གི་ཞིབ་འཇུག་ནང་དུ་ས་འབུ་ནག་རིང་གིས་

ས་བཅུད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡོད་ཀྱང་ཚུད་ཡོད། 

ཅར་ལེ་སི་ཌར་ཝིན། Charles  Robert Darwin(1809-1882)



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།202
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དྲི་
བ།

༡། རིགས་ཁྱད་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལྡན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ཞིག་སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་འཕེལ་

རྒྱས་འབྱུང་སྲིད་པའི་ལམ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

༢། སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གིས་རང་གི་བར་ཐོབ་རིགས་ཁྱད་རྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༣། རིགས་རྫས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་བལྟས་ན། བྱི་ལ་དོམ་གྱི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་ངུ་ཡིན་པར་སེམས་ཁྲལ་

བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ། 

༩་༤ རིགས་གསར་སྐྱེ།

 གོང་གི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ནང་དུ་འཕེལ་འགྱུར་ཕྲ་མོའ་ིསྐོར་བཤད་ཡོད། འཕེལ་འགྱུར་ཕྲ་མོ་ནི་སྐྱེ་དངོས་བྱེ་

བྲག་པ་ཞིག་གི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱད་ཆོས་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི། སྐྱེ་དངོས་བྱེ་བྲག་པ་དེའི་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་

གལ་ཆེ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། འོན་ཀྱང། གནད་དོན་འདིས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་གསར་སྐྱེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་

མི་ཐུབ། གོང་དུ་བརྗོད་པའི་འབུ་སྦུར་བའི་རིགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། སྦུར་བའི་རིགས་གསར་པ་ཞིག་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་ཐུབ་བམ་ཞེ་

ན། སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་དེ་དུམ་བུར་སོང་སྟེ། ཕན་ཚུན་འདུས་ཀྱང་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་ཚེ། གཞི་ནས་

སྦུར་བའི་རིགས་གསར་སྐྱེ་བྱུང་བར་བརྗོད་ཆོག འོ་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་འདྲ་བ་ཞིག་རིགས་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། རིགས་གསར་སྐྱེ་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་དགོས་པ་ཡིན། 

 འབུ་སྦུར་བ་འཚོ་ཞིང་གནས་པའི་ཤིང་ཕྲན་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ལུང་བརྒལ་དགོས་པའི་རྒྱང་ཐག་བྱུང་ཚེ། ཤིང་ཕྲན་

སོ་སོའ་ིསྟེང་གི་སྦུར་བས་ཤིང་ཕྲན་དེ་རང་གི་སྟེང་དུ་འཚོ་ཞིང་གནས་པ་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་འདུས་ཏེ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བ་མ་

གཏོགས། ཐག་རིང་དུ་ཟས་འཚོལ་བ་དང། ཕན་ཚུན་འདུ་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ཧ་ལམ་ཉུང་ངུ་ལས་འབྱུང་མི་སྲིད། དེའི་དབང་གིས་

ཤིང་ཕྲན་སོ་སོའ་ིགནས་ན། སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་སོ་སོའ་ིརིགས་རྫས་གཡམ་འགྱུར་འབྱུང་སྲིད་ལ། རང་བྱུང་དབྱེ་

འདེམས་ཀྱིས་འཕེལ་གྲིབ་འདྲ་མིན་ཡང་འབྱུང་སྲིད། དེ་ལྟར་ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཁྱད་ཆོད་པའི་སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་ཕན་ཚུན་

མི་འདྲ་བ་ཇེ་ཆེར་སོང་མཐར། རིགས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་སྦུར་བ་ཕན་ཚུན་འདུས་ཀྱང་རྒྱུད་པ་གསར་སྐྱེ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་སྲིད་ལ། གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བའི་ལམ་ཡང་འདྲ་མིན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་སྲིད། གལ་ཏེ་སྦུར་བའི་རིགས་

ཚོགས་གཉིས་པོའ་ིཌི་ཨེན་ཨཻ་ལ་འགྱུར་བ་ཤུ གས་ཆེ་བྱུང་སྟེ། ཚོས་ཕུང་གི་གྲངས་ཀྱང་མི་གཅིག་པར་འགྱུར་ཚེ། སྦུར་བའི་

རིགས་ཚོགས་གཉིས་པོའ་ིསོན་ཕུང་ཕན་ཚུན་འདུ་སྦྱོར་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་འགྱུར་སྲིད་ལ། ཡང་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་སུ་སྦུར་

བའི་རིགས་ཚོགས་ཤིག་གི་སྦུར་བ་མོས་སྦུར་བའི་རིགས་ཚོགས་གཞན་དེའི་སྦུར་བ་ཕོ་མཉམ་དུ་མི་འདུ་བ་ཡང་འབྱུང་སྲིད། 

དེ་ལྟར་བྱས་མཐར། སྦུར་བའི་རིགས་གསར་སྐྱེ་བྱུང་བ་ཡིན། 



203
203

203སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

དྲི་
བ།

༡། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་གསར་པ་ཞིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་དང་གང་ཡོད་དམ།

༢། ཟེའུ་འབྲུ་རང་སྦྱོར་རྩི་ཤིང་གི་རིགས་གསར་སྐྱེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ས་བབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

ཡིན་ནམ།

༣། མཚན་མེད་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱིས་རང་གི་རིགས་གསར་སྐྱེ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ཁོར་

ཡུག་གི་གནས་བབས་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

༩་༥ འཕེལ་འགྱུར་དང་དབྱེ་འབྱེད།Evolution and Classification
 གོང་གི་རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་རྩ་འཛིན་དེ་དག་གཞི་རུ་བཟུང་སྟེ། ངེད་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་མཐོང་ཐུབ་

པའི་སྐྱེ་དངོས་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཕན་ཚུན་དབར་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་འཚོལ་ཐུབ། དེ་ནི་འདས་

ཟིན་པའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ལྟག་ལོག་རྒྱབ་པ་དང་འདྲ་བས་ན། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུད་རབས་ངོས་

འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས། དེའི་ཕྱིར་འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་དབྱེ་བའི་སྐོར་སྦྱངས་ཟིན་པ་རྣམས་

དྲན་གསོ་བྱེད་དགོས།

 ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བའི་སྐྱེ་དངོས་རྣམས་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་ཏེ། སྡེ་ཚན་སོ་སོའ་ིཁྱད་ཆོས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

ཆོག་པ་ཡིན། འོ་ན། ཁྱད་ཆོས་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་དང། ཁྱད་ཆོས་

ཅི་འདྲ་ཞིག་དེ་ཙམ་གྱི་གནད་འགག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་འབྱུང་སྲིད་དམ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་ཁྱད་ཆོས་ཞེས་པ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་

ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དགོས། ཁྱད་ཆོས་ཞེས་པ་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་ཞིབ་ཕྲའི་རྣམ་པའམ། ཡང་ན། སྤྱོད་ཚུལ་ལ་གོ་བ་ཡིན། 

ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། ཁྱད་ཆོས་ཞེས་པ་ནི། སྐྱེ་དངོས་ཤིག་གི་ལུས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་གཟུགས་སམ་དམིགས་

བསལ་གྱི་བྱེད་ལས་ལ་གོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ང་ཚོར་རྐང་ལག་བཞི་ཡོད་པ་ནི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ལ། རྩི་ཤིང་གིས་འོད་སྦྱོར་

བྱེད་ཐུབ་པའང་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡིན། 

 སྐྱེ་དངོས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་པ་ནི། སྐྱེ་དངོས་ཚང་མར་ཐུན་མོང་གིས་ལྡན་པའི་གཞི་རྩའི་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག་ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ཚང་མ་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་པ་གཅིག་རུང། སྐྱེ་དངོས་ཚང་མའི་ཕྲ་ཕུང་གི་རྣམ་པ་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་

བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་ཐོག་མ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཕྲ་སྲིན་ལྟ་བུའི་ཕྲ་ཕུང་ལ་ལྟེ་ཉིང་

མེད་པ་དང། དེ་བྱིངས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཕལ་ཆེ་བའི་ཕྲ་ཕུང་ལ་ལྟེ་ཉིང་ལྡན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ལྟེ་ཉིང་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་གིས་གྲུབ་པའི་

སྐྱེ་དངོས་ཡིན་རུང། ཕྲ་ཕུང་དུ་མ་དང་རྐྱང་པ་གང་གིས་གྲུབ་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ལུས་བྱད་དང་བྱེད་ལས་ཕན་

ཚུན་མི་འདྲ་བས་ན། སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ཚེ། ཆེད་

ལས་ཅན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་གིས་ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་དང། ཆེད་ལས་ཅན་གྱི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་བྱེད་ལས་རེ་འགྲུབ་པ་

ལྟ་བུའི་ཆེད་ལས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། ཕྲ་ཕུང་དུ་མའི་སྐྱེ་དངོས་ཡིན་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་དེས་འོད་སྦྱོར་བྱེད་ཐུབ་མིན་ལ་ལྟོས་
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ཏེ། སྐྱེ་དངོས་དེའི་བྱེད་ལས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བས་ན། སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་གསུམ་པ་དེ་གྲུབ་ཐུབ། ཕྲ་ཕུང་དུ་

མས་གྲུབ་ཅིང། འོད་སྦྱོར་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རུས་སྒྲོམ་ཕྱི་ནང་གང་དུ་ཡོད་མིན་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྐྱེ་དངོས་དེའི་ལུས་

ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བས་ན། སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་རིམ་པ་བཞི་པ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། གནས་སྟངས་ཐུང་

ངུ་འདིའི་ཁྲོད་དུའང་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་རིམ་ཁ་ཤས་ཤིག་གྲུབ་ཡོད།

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ཙམ་གྱིས་མང་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་དངོས་དེ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཉེ་བ་ཡོད། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཇི་ཙམ་གྱིས་ཉེ་ན། དེ་ཙམ་

གྱིས་སྐྱེ་དངོས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕ་མེས་གཅིག་པའི་དུས་ཉེ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཡོད་ན། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕ་

མེས་གཅིག་པའི་དུས་ནི། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་སྔོན་མ་སྟེ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་པོ་ཡིན། མ་སྤུན་གྱི་གཅེན་གཅུང་

ཞིག་ཡོད་ཚེ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཕ་མེས་གཅིག་པའི་དུས་ནི། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་སྔོན་མའི་སྔོན་མ་སྟེ། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྤོ་བོ་

རྨོ་བོ་ཡིན། དེར་བརྟེན། ཕ་མ་གཅིག་པའི་གཅེན་གཅུང་དང། མ་སྤུན་གྱི་གཅེན་གཅུང་གཉིས་བསྡུར་ན། ཕ་མ་གཅིག་པའི་

གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཉེ་བ་ཡོད། གནད་དོན་འདི་དག་ལ་བལྟས་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བ་ནི། སྐྱེ་དངོས་སོ་

སོའ་ིའཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཚོལ་བ་ཡིན།

 སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཚན་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་ཉེ་རབས་ཀྱི་ཕ་མེས་གཅིག་པ་དེ་བཙལ་རྗེས། རིགས་ཚན་དེའི་སྔོན་གྱི་

རིགས་ཚན་དང་ཕ་མེས་གཅིག་པ་དེ་འཚོལ་བ་དང། དེས་དེའི་སྔོན་གྱི་རིགས་ཚན་དང་ཕ་མེས་གཅིག་པ་དེ་བཙལ་ནས། 

སྐྱེ་དངོས་ཚང་མ་འབྱུང་གཞིའི་ཕ་མེས་གཅིག་ཉིད་བར་དུ་མཐར་གཏུགས་ཚེ། སའི་གོ་ལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྱུང་རབས་ཁྲོད་དུ། 

སྐྱེ་ལྡན་མིན་པའི་རྫས་ལས་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྫས་གྲུབ་སྟེ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གྲུབ་པ་རྟོགས་སྲིད། སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྫས་ཇི་ལྟར་

གྲུབ་སྟེ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ཇི་ལྟར་རྙེད་པའི་སྐོར་ལ་འདོད་ཚུལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་ཀྱང། རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་

བྱས་ཏེ། རང་སོ་སོས་ངེས་ཤེས་རྙེད་པའི་འདོད་ཚུལ་ཞིག་གཏོད་ཐུབ་ཚེ། དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན།  

༩་༥་༡ འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བའི་རྗེས་གཅོད་པ།

 འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བར་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་སྐབས། ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཕན་

ཚུན་ཐུན་མོང་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་བམ། སྐྱེ་དངོས་ཚང་མའི་ཕ་

མེས་གཅིག་པས་ན། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་ཡིན་ཆོག 

དཔེར་ན། སྐམ་ཆུ་གཉིས་སྤྱོད་དང། གོག་འགྲོ། བྱ་རིགས་ལྟ་བུའི་སྲོག་ཆགས་ལ་སུག་

ལག་བཞི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ནུ་གསོའ་ིསྲོག་ཆགས་ལའང་རྐང་ལག་བཞི་ལྡན་ཡོད། དཔེ་

རིས་༩་༨ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། སྲོག་ཆགས་འདི་དག་སོ་སོའ་ིསུག་ལག་གི་བྱེད་ལས་

མི་འདྲ་རུང། གཞི་རྩའི་དབྱིབས་ཕན་ཚུན་ཧ་ཅང་འདྲ་པོ་ཡོད། འདི་ལྟའི་རྒྱུད་མཐུན་

ཁྱད་ཆོས་ཀྱིས་མི་འདྲ་བ་མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཕན་ཚུན་གྱི་འཕེལ་

འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཚོལ་ཐུབ།

སྦལ་པ། རྨིགས་པ།

དཔེ་རིས་༩་༨ 

རྒྱུད་མཐུན་དབང་པོ།

བྱ་རིགས།
མིེ།
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205སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

འོན་ཀྱང། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་ཕན་ཚུན་གྱི་དབང་པོའ་ི

དབྱིབས་འདྲ་བ་ཙམ་གྱིས་སྐྱེ་དངོས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕ་

མེས་གཅིག་པའི་ངེས་པ་མེད། དཔེར་ན། དཔེ་རིས་

༩་༩ ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། བྱ་རིགས་དང་ཕ་ཝང་

གི་གཤོག་པའི་ཁྱད་པར་གྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་

ཐུབ་བམ། དེ་བཞིན་བྱ་རིགས་དང་ཕ་ཝང་ལ་གཤོག་པ་ཡོད་རུང། ནག་བྱེའུ་དང་རྨིགས་པའི་རིགས་ལ་གཤོག་པ་མེད་པ་

དེས་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ། བྱ་རིགས་ནི་ནགས་བྱེའུ་དང་རྨིགས་པ་ལས་ཕ་ཝང་ལ་འབྲེལ་བ་ཉེ་བ་དང། ཕ་ཝང་ནི་ནགས་

བྱེའུ་དང་རྨིགས་པ་ལས་བྱ་རིགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཉེ་བ་སྟོན་གྱི་ཡོད་དམ།

 གནད་དོན་འདིའི་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པའི་སྔོན་དུ། ཕ་ཝང་དང་བྱ་རིགས་ཀྱི་གཤོག་པར་ཞིབ་ལྟ་བྱས་ཚེ། ཕ་ཝང་

གི་གཤོག་པ་ནི། རིང་བའི་མཛུབ་མོའ་ིབར་གྱི་པགས་པ་དང། བྱ་རིགས་ཀྱི་གཤོག་པ་ནི། སྒྲོ་ཡིས་གཏུམས་པའི་ལག་ངར་

ཡིན་སྟབས། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་དབྱིབས་དང་གྲུབ་ཆ་གཉིས་ཀ་མི་འདྲ་བ་རྟོགས་ཐུབ། དེར་བརྟེན། གཤོག་པ་

གཉིས་ཀས་འཕུར་བའི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་པ་གཅིག་རུང། དེ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་ཐུན་མོང་མིན། གནད་དོན་འདིར་གཞིགས་

ཚེ། ཕ་ཝང་དང་བྱ་རིགས་ཀྱི་གཤོག་པ་ནི། རྒྱུད་མཐུན་ཁྱད་ཆོས་མ་ཡིན་པར་རྒྱུད་འགལ་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད།

༩་༥་༢ འགྱུར་རྡོ།Fossil
 སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་དབང་པོའ་ིདབྱིབས་དང་རྣམ་པ་ནི་དེང་སྐབས་འཚོ་བཞིན་གནས་པའི་སྐྱེ་དངོས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་

པར་གནའ་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ལའང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆོག འོ་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་གནའ་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བྱེད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། འགྱུར་རྡོ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་བྱད་དབྱིབས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་གཞི་གཙོ་

བོ་ཞིག་ཡིན། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྱུར་རྡོ་ཟེར་རམ་ཞེ་ན། རྒྱུན་གཏན་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཤི་རྗེས་རུལ་ཏེ་ཡལ་འགྲོ་བ་ཡིན། འོན་

ཕ་ཝང། 
བྱ་རིགས། 

དཔེ་རིས་༩་༩ རྒྱུད་འགལ་དབང་པོ། ཕ་ཝང་དང་བྱ་རིགས་ཀྱི་གཤོག་པ།

གཏུམ་འབྲུག་གི་འགྱུར་རྡོ།

འགྱུར་རྡོ་།

化
石 Fossil

ཉ་ཡི་འགྱུར་རྡོ།

རྨིགས་པའི་འགྱུར་རྡོ།
ཤིང་གི་སྡོང་པོའ་ིའགྱུར་རྡོ།

སྨུག་པའི་འབུའི་འགྱུར་རྡོ།

དཔེ་རིས་༩་༡༠ སྲོག་ཆགས་འདྲ་མིན་གྱི་འགྱུར་རྡོ། 
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ཀྱང། སྐབས་འགར་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཤི་རྗེས། སྐྱེ་དངོས་དེའི་ལུས་ཆ་ཚང་ངམ། ཡང་ན། དེའི་ཆ་ཤས་ཤིག་རུལ་མི་ཐུབ་པའི་

ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབས་ཀྱང་ཕྲད་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། འབུ་སྲིན་ཞིག་འདམ་བག་ཚ་པོའ་ིནང་དུ་འཚང་སྟེ་ཤི་བ་ཡིན་

ཚེ། འདམ་བག་དེས་འབུ་སྲིན་གྱི་ལུས་ལམ་སེང་རུལ་བཅུག་མི་སྲིད། རིམ་པས་འདམ་བག་མཁྲེགས་སུ་སོང་བ་དང་ཆབས་

ཅིག་འབུ་སྲིན་དེའི་ལུས་ཀྱི་པར་རྗེས་འདམ་བག་ནང་དུ་གནས་པ་ཡིན། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་འདི་ལྟའི་རྗེས་ཤུ ལ་ལ་འགྱུར་རྡོ་ཟེར་བ་

ཡིན། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བཤད་ན། འགྱུར་རྡོ་ནི་གནའ་དུས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་ངམ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ཧྲིལ་པོའམ་ཆ་ཤས་ཤིག་

རྡོའ་ིསྲུབས་སམ། ཡང་ན། ས་འོག་ཏུ་འཚང་རྗེས། རིམ་པས་སྐྱེ་དངོས་དེའི་ལུས་ཀྱི་རྗེས་རྡོ་ཡི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། 

 ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་འགྱུར་རྡོ་ཞིག་གི་ལོ་ཚད་རྟོགས་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཐབས་ལམ་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་

ལྟོས་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་རྟོགས་ཐུབ། དཔེར་ན། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ས་བྲུས་ཏེ་འགྱུར་རྡོ་ཞིག་བསྔོགས་འདོན་བྱས་པ་ཡིན་ཚེ། 

འགྱུར་རྡོ་དེ་ས་འོག་ཏུ་ཇི་ཙམ་གྱིས་གཏིང་རིང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་རྡོ་དེའི་ལོ་ཚད་རིང་བ་དང། ས་ཁ་དང་ཇི་ཙམ་གྱིས་

ཐག་ཉེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་རྡོའ་ིལོ་ཚད་ཐུང་བར་བརྗོད་ཐུབ། འགྱུར་རྡོའ་ིལོ་དུས་འཚོལ་ཐབས་གཞན་ཞིག་ནི། འགྱུར་

རྡོ་གཅིག་པ་གཉིས་ཀྱི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིབསྡུར་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

འགྱུར་རྡོའ་ིརིམ་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་བམ།

ལོ་ས་ཡ་བརྒྱ་ཡི་སྔོན་དུ་སྒལ་ཚིག་མེད་པའི་སྲོག་ཁག་ཅིག་མཚོ་ཡི་གཏིང་དུ་ཤི་རྗེས། 

བྱེ་མས་མནན་ཏེ་གནས་པར་ཆ་བཞག དེའི་ཐོག་ཏུ་བྱེ་མ་སྔར་བས་མང་བ་བསགས་ཏེ་

རིམ་པས་གནོན་ཤུ གས་ཇེ་མཐོང་སོང་ནས་བྱེ་རྡོ་གྲུབ་ཡོད། 

ལོ་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མཚོའི་ནང་དུ་གནས་པའི་གཏུམ་འབྲུག་ཤི་རྗེས། དེ་དག་གི་ལུས་ཀྱང་འདམ་

བག་གིས་མནན་པ་དང། དེའི་ཐོག་ཏུ་གནོན་ཤུ གས་ཇེ་

མཐོར་སོང་ནས། འདམ་བག་ཀྱང་རིམ་པས་རྡོ་རུ་གྱུར་

ཡོད། རྡོ་རུ་གྱུར་བའི་འདམ་བག་གི་བང་རིམ་འོག་ཏུ་

སྔར་བྱེ་མས་མནན་པའི་འབུ་སྲིན་ཚོའི་འགྱུར་རྡོ་ཡོད། 

དེ་རྗེས་སླར་ཡང་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ཁ་སོང་རྗེས། རྟ་ལ་སོགས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཁག་ཅིག་མཚོའི་ནང་དུ་

ཤི་སྟེ། སྔར་གཏུམ་འབྲུག་ཤི་བའི་འགྱུར་རྡོའ་ིབང་རིམ་སྟེང་དུ་འགྱུར་རྡོའ་ིབང་རིམ་གཞན་ཞིག་གྲུབ་

ཡོད། རྒྱུན་རིང་སོང་བའི་རྗེས། མཚོ་

བྲི་སྟེ་སྐམ་སར་གྱུར་བ་དང། རིམ་པས་

འགྱུར་རྡོ་རྣམས་ཆར་ཆུ་དང་ལྷགས་

རླུང་གིས་ཟད་དེ། རྟའི་གཟུགས་ལྟ་བུའི་

འགྱུར་རྡོའ་ིརིགས་ཕྱིར་མངོན་པ་དང། དེ་བས་གཏིང་རིང་དུ་བྲུས་ཚེ། སྔར་གྱི་འགྱུར་རྡོ་གཞན་ཡང་

རྙེད་ཐུབ། 

ཁྱེད་
     ཀྱིས་
    ཤེས་ 
         སམ།
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207སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

༩་༥་༣ འཕེལ་འགྱུར་གྱི་གོ་རིམ།

 མིག་ལྟ་བུ་གྲུབ་ཆ་སྣ་འཛིངས་ཆེ་ལ། བྱེད་ལས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་དབང་པོ་ཞིག་མེད་པ་ནས་ཡོད་པ་དང། ཡོད་པ་ནས་

རིམ་པས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སྟེ། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཁེ་ཕན་

དང་དགེ་མཚན་མི་འདྲ་བ་རེ་ལྡན་ཡོད། འདི་ལྟའི་དབང་པོ་ནི་ཌི་

ཨེན་ཨཻ་རྐྱང་པ་ཞིག་ནས་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐྱེ་དངོས་

ཀྱི་རྒྱུད་པ་ནས་རྒྱུད་པར་འབྲེལ་ཏེ་རྒྱུད་པ་མང་པོའ་ིརྗེས་སུ་རིམ་

པས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། འོ་ན། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་འདི་

ལྟའི་འགྱུར་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འབྱུང་ཆོག དཔེ་རིས་༩་༡༡ 

ནང་དུ་མཚོན་ན། འཁྱིར་འབུའི་མིག་ནི་འོད་མཐོང་ཐུབ་པའི་མིག་གི་རྣམ་པ་ཙམ་ལས་མིག་དངོས་མིན། འོན་ཀྱང། འདི་

ལྟའི་མིག་གིས་ཀྱང་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་འབུ་སྲིན་གྱི་རིགས་ལ་མིག་གི་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་

རྭ་ཡིས་ཀྱང་འཚོ་གནས་ཁེ་ཕན་སྐྲུན་ཐུབ། སྐྱེ་དངོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་རྣམ་པ་མི་འདྲ་རུང། མིག་གི་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་

དབང་པོས་སྐྱེ་དངོས་སོ་སོའ་ིའཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྱུང་རྩ་མི་འདྲ་བ་སྟོན་ཐུབ།

 ཐོག་མར་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་འགྱུར་བ་ཞིག་རིམ་པས་བྱེད་ལས་འདྲ་མིན་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན་

པར་འགྱུར་སྲིད། དཔེར་ན། དཔེ་རིས་༩་༡༢ ནང་དུ་གསལ་བ་

ལྟར། སྒྲོ་ནི་ཐོག་མར་ལུས་སུ་དྲོད་ཉར་བའི་ཕན་ནུས་བྱུང་ཡང། 

རིམ་པས་འཕུར་བར་ཕན་ཐོགས་ལྟ་བུ་ཡིན། སྔར་གྱི་གཏུམ་

འབྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་སྒྲོ་ཡོད་ཀྱང། དེ་དག་གིས་འཕུར་ཤེས་མེད། 

འོན་ཀྱང། བྱ་རིགས་ཀྱིས་རིམ་པས་འཕུར་ཤེས་པར་གྱུར་ཡོད། 

གནད་དོན་འདིས་བྱ་རིགས་ནི་གོག་འགྲོའ་ིསྲོག་ཆགས་དང་

འབྲེལ་བ་ཉེ་བ་སྟོན་ཐུབ། གང་ལགས་ཟེར་ན། གཏུམ་འབྲུག་ནི་

གོག་འགྲོའ་ིརིགས་ཤིག་ཡིན།

 དེང་སྐབས་ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་རིགས་ཀྱང་ཕ་

མེས་གཅིག་པ་ཞིག་གི་རྒྱུད་པ་ནས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བ་བརྗོད་

ཐུབ། དབང་པོའ་ིརྣམ་པས་གྲུབ་པའི་འགྱུར་རྡོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་

ཚེ། སྐྱེ་དངོས་དེའི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་གང་དུ་ཉེ་བའི་ཚོད་

དཔག་བྱེད་ཐུབ། ཡིན་ནའང། དེ་དག་ནི་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་

ཁྲོད་ཀྱི་ཚོད་དཔག་ཙམ་ཞིག་ཡིན། འོ་ན། དེང་སྐབས་དངོས་

སུ་མཐོང་ཐུབ་པའི་དཔེ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རི་སྐྱེས་པད་ཚལ་ནི་

དཔེ་རིས་༩་༡༡ འོད་གཅིག་པུ་མཐོང་བའི་འཁྱིར་འབུའི་མིག་གི་རྣམ་པ།

འདི་ནི་གཏུམ་འབྲུག་གི་

རྒྱུད་པའི་གཏུམ་འབྲུག་

ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན

གཏུམ་འབྲུག་གི་ལག་ངར་ཐོག་ཏུ་སྒྲོ་ཡོད་

པའི་རྗེས་ཤུ ལ་གཏུམ་འབྲུག་གི་རུས་པའི་

འགྱུར་རྡོ་མཉམ་དུ་མཐོང་ཐུབ།

སྒྲོ་ཡི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་འགྱུར་རྡོ། 

གཏུམ་འབྲུག་ལ་སྒྲོ་ཡོད་རུང་འཕུར་མི་ཐུབ་པ་ནི། སྒྲོ་དང་འཕུར་བའི་

དབར་ལ་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་མེད་སྲིད། 

དཔེ་རིས་༩་༡༢ གཏུམ་འབྲུག་དང་སྒྲོ་ཡི་འཕེལ་འགྱུར་རྣམ་པ།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།208
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འདི་ལྟའི་དཔེ་ལེགས་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ང་ཚོ་མིའི་རིགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་ལ་རི་སྐྱེས་པད་ཚལ་འདེབས་

འཛུགས་བྱས་པ་དང། རྒྱུད་པ་དྲག་འདེམ་བྱས་ཏེ། དཔེ་རིས་༩་༡༣ ལྟར། རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཚལ་རིགས་གསོ་སྐྱོང་

བྱས་ཡོད། འདེམ་གསེད་བྱེད་ཚུལ་འདི་ནི་རང་བྱུང་མིན་པར་ཆེད་མངགས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། དགོས་མཁོར་བསྟུན་

ཏེ་རྐང་ཡུ་རིང་ཐུང་འདྲ་མིན་དང། ལོ་མ་འདྲ་མིན། མེ་ཏོག་འདྲ་མིན་གྱི་པད་ཚལ་འདེམ་སྦྱོར་བྱས་ཡོད། 

མྱང་རྩ་པད་ཚལ།

མེ་ཏོག་པད་ཚལ།

ལོ་འཁོར་པད་ཚལ།

ཐེའུ་པད་ཚལ།

དཔེ་རིས་༩་༡༣ རི་སྐྱེས་པད་ཚལ་གྱི་འཕེལ་འགྱུར།

ལོ་འཁོར་པད་ཚལ་དམར་པོ།

རི་སྐྱེས་པད་ཚལ།

 འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཚོལ་ཐབས་གཞན་ཞིག་ནི། གཞི་རྩའི་འགྱུར་བ་འབྱུང་གནས་གང་དུ་འཛིན་མིན་ལ་

རག་ལས་ཡོད། སྐྱེ་འཕེལ་སྐབས་ཀྱི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འགྱུར་བ་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་གཞི་རྩའི་འབྱུང་རྩ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། སྐྱེ་

དངོས་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་བྱས་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་སྐྱེ་འཕེལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་

ཌི་ཨེན་ཨཻ་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ཙམ་བྱུང་བའི་ཚོད་དཔག་ཐད་ཀར་བྱེད་ཐུབ། དེང་གི་དུས་སུ་བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་

འབྲེལ་བ་འཚོལ་བའི་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། 

ཆ་རྡུལ་སྐྱེད་རབས། 

 ཕྲ་ཕུང་གྱེས་འཕེལ་སྐབས་ཌི་ཨེན་ཨཻ་འགྱུར་བ་དེས་ཌི་ཨེན་ཨཻ་དེ་ཡིས་བཟོས་པའི་སྤྲི་དཀར་འགྱུར་བའི་སྐོར་གོང་དུ་བཤད་ཡོད། 

འདི་ལྟའི་འགྱུར་བ་ཡི་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ནི། འགྱུར་འདི་རིགས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་ནས་རྒྱུད་པ་བརྒྱུད་དེ་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་དང། རིམ་

པས་སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་གྱི་མི་འདྲ་བ་ཤས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་ཡིན། གནད་དོན་འདི་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་འཚོལ་ཆོག་པ་དང། ཤུལ་

དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐྱེ་དངོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བའི་འགྱུར་བ་གང་ནས་འགོ་བརྩམས་པ་རྟོགས་ཐུབ། འདི་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་ལ་ཆ་རྡུལ་སྐྱེད་རབས་(molecular phy-

logeny)[分子发展史]ཟེར་ཞིང། བྱེད་ཐབས་འདི་ཡི་ནང་དུ་ཁྱད་པར་ཆེ་བའི་སྐྱེ་དངོས་གཉིས་སོ་སོའ་ིཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་གསོག་འཇོག་བྱས་ཡོད་པའི་

འདོད་ཚུལ་གཞི་རུ་བཟུང་བ་ཡིན། བྱེད་ཐབས་འདི་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཚོལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱེད་ཐབས་ཚད་མཐོ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། འཛིན་རིམ་དགུ་

པའི་ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བའི་གཞི་རྩའང་འདི་ལྟའི་བྱེད་ཐབས་བརྟེན་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས་

ཤེས་
སམ།
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209སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

དྲི་
བ།

༡། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འདོད་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་དངོས་རིགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་ཉེ་རིང་ཚད་འཛིན་བྱེད་གཞིའི་ཁྱད་

ཆོས་ཤིག་གི་དཔེར་བརྗོད་ཞོག

༢། ཕྱེ་མ་ལེབ་ཀྱི་གཤོག་པ་དང་ཕ་ཝང་གི་གཤོག་པ་གཉིས་རྒྱུད་མཐུན་དབང་པོ་ཡིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ནམ།

༣། ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྱུར་རྡོ་ཟེར་རམ། འགྱུར་རྡོས་འཕེལ་འགྱུར་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གང་བྱེད་ཐུབ་བམ།

༩་༦ འཕེལ་འགྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས། 

 འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཚོལ་སྐབས། དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། ཐོག་མར་རིགས་ཨ་

མ་གཅིག་ལ་ཡན་ལག་མང་པོ་འབྱུང་སྲིད། འོན་ཀྱང། རིགས་གསར་པ་བྱུང་བ་དེས་རིགས་རྙིང་པ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་

འདྲ་མ་རེད། རིགས་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་འབུ་སྦུར་བ་ལྟ་བུའི་རིགས་གསར་པ་ཞིག་

འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་སྐབས་རིགས་རྙིང་པ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་འབྱུང་མི་སྲིད་པའང་ཡིན། དེ་ནི་རང་བྱུང་དབྱེ་འདེམ་གྱི་

གནས་བབས་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། མ་ཟད་རིགས་གསར་པ་ཚང་མ་ལེགས་པའི་ངེས་པའང་མེད། རིགས་གསར་པ་ཞིག་

རིགས་རྙིང་པ་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ་སྐྱེ་འཕེལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་རང་བྱུང་དབྱེ་འདེམ་དང་རིགས་རྫས་གཡམ་འགྱུར་

ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དཔེར་ན། མིའི་རིགས་ནི་མི་རྒོད་ནས་བྱུང་བར་བརྗོད་པའི་འདོད་ཚུལ་དེའང་ངེས་པ་མེད། དེ་ལས་

ལྡོག་སྟེ་གནའ་དུས་ཤིག་ན་མི་དང་མི་རྒོད་གཉིས་ཀའི་ཕ་མེས་གཅིག་པའང་ཡིན་ཆོག འདི་ལྟའི་ཕ་མེས་དེ་ནི་མི་དང་མི་རྒོད་

གཉིས་ཀ་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་ཆོག་ལ། མ་ཟད་མི་དང་མི་རྒོད་གཉིས་ཀ་དེ་ལྟའི་ཕ་མེས་དང་གྱེས་སྐབས་དེང་གི་རྣམ་པ་འདི་

འདྲ་ཞིག་མེད་སྲིད་པའང་རེད། དེར་བརྟེན། མི་དང་མི་རྒོད་གཉིས་ཀའི་དེང་གི་རྣམ་པ་འདི་ནི་རིམ་པས་རང་རང་ས་ནས་

འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ཆོག

 དོན་དངོས་ཐོག་འཕེལ་འགྱུར་ནི་འཕེལ་རྒྱས་དངོས་མིན། འཕེལ་འགྱུར་ནི་སྐྱེ་དངོས་སོ་སོའ་ིའཚོ་གནས་རྒྱུན་

གནས་ཡོང་ཕྱིར། ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྣ་མང་གི་རིགས་སྐྱེད་སྲིང་བྱེད་པའི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེ་

དངོས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བྱེད་ལས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་བའི་ངེས་པ་མེད་ལ། འཕེལ་རྒྱས་

བྱུང་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་དང་བྱེད་ལས་ཀྱིས་འཚོ་གནས་ལ་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་པའི་ངེས་པའང་མེད། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ལུས་ཀྱི་

རྣམ་པ་དང་བྱེད་ལས་རྙིང་པས་འཚོ་གནས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེ་བའང་ཡོད་སྲིད། ལུས་བྱད་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་བའི་ཕྲ་སྲིན་ལྟ་བུར་

མཚོན་ན། ཆུ་མིག་ཚ་པོ་དང་མཚོ་གཏིང་གི་དྲོད་ཁུང་དུ་འཚོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།  ལྷོ་སྣེའི་འཁྱགས་རོམ་ནང་དུའང་འཚོ་ཐུབ་པ་

ཡིན། ཕྱོགས་གཞན་ནས་བརྗོད་ན། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱིས་འཕེལ་འགྱུར་མཚོན་མི་ཐུབ་ལ། སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་རྐྱང་པ་གཅིག་

གི་ལུས་བྱད་དང་བྱེད་ལས་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། མི་ནི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཏོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཞིག་མིན། མི་ཡང་རིམ་

པས་ལུས་བྱད་དང་བྱེད་ལས་འཕེལ་ཏེ་འགྱུར་བ་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན།



འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།210
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༩་༦་༡ མིའི་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར།

 འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་ཡང། འགྱུར་རྡོ་བརྐོས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་དང། ཌི་ཨེན་ཨཻ་ཡི་གོ་རིམ་

བསྡུར་བ་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པ་ཡིན། སའི་གོ་ལའི་སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱི་བྱད་

དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད། དེའི་དབང་གིས་དུས་ཚོད་རིང་པོ་སྔོན་དུ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་

སྲོལ་ཡང་ཤུ གས་ཆེན་པོ་དར་ཡོད། མི་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་སེར་པ་ོདང། ཁ་ཤས་ལ་ནག་པོ། ཁ་ཤས་དཀར་པོ་སོགས་

པགས་པའི་མདོག་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རིགས་དབྱེ་བ་ཡིན། གནད་དོན་འདིའི་སྐོར་ལ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་

གཞི་གཙོ་བོ་ནི། འདི་ལྟའི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་རིགས་འདི་དག་ཕ་མེས་མི་གཅིག་པ་སོ་སོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་

ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་དེ་རེད། འོན་ཀྱང་ཉེ་བའི་འཆར། འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ནི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པ་དང། མི་རིགས་ཕན་ཚུན་

དབྱེ་བའི་འཕེལ་འགྱུར་གཞི་རྩ་གང་ཡང་མེད་པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟའི་འཆར་ང་ཚོ་གང་དུ་གནས་མིན་ལ་མི་ལྟོས་

པར། མི་རིགས་ཀྱི་དང་ཐོག་མའི་རྒྱུད་པ་ནི་ཨ་ཧྤེ་རི་ཁར་འཚོལ་ཐུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཨ་ཧྤེ་རི་ཁ་མཆེད་དེ་འོང་

བར་བརྗོད་ཐུབ། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ལྷག་གི་སྔོན་དུ་ངེད་ཚོའི་ཕ་མེས་ཁག་ཅིག་ཨ་ཧྤེ་རི་ཁ་ནས་གྱེས་ཏེ། ཨི་ཤི་ཡ་དང་

ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང། དེ་ནས་རིམ་པས་ཨིན་ཌོ་ནི་ཤེ་ཡ་དང། ཕི་ལིབ་པིན་གྱི་གླིང་ཕྲན་བརྒྱུད་དེ་ཨོ་སི་

ཀྲུ་ལི་ཡའི་གླིང་དུ་སླེབས་ཡོད་ལ། དེ་རྗེས་རིམ་ཨ་མེ་རི་ཁ་སོགས་སུ་སླེབས་ཡོད། ཁོ་ཚོས་ཕྱོགས་གཅིག་ཁོ་ནའི་འགྲུལ་

སྐྱོད་མ་ཡིན་པར། མཚམས་རེ་

ཕར་འགྲོ་བ་དང། མཚམས་རེ་

ཚུར་ཡོང་བ། སྐབས་རེར་ཨ་

ཧྥེ་རི་ཁའི་ནང་དུ་ཕྱིར་ལོག་པ་

སོགས་བྱས་ནས། སྐབས་འགར་

རིགས་གཅིག་ནས་གཞན་ཞིག་

གྱེས་པ་དང། ཡང་མཚམས་རེ་

རིགས་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་མཉམ་

དུ་གནས་པ་སོགས་བྱུང་ཡོད། 

གང་ལྟར་ཡང་སྲོག་ཆགས་སྤྱིའི་

འཕེལ་འགྱུར་དང་འདྲ་བར་མི་

རིགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་ཡང། 

རང་ཉིད་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལེགས་

མཐོར་ཡོང་བའི་འབད་ཐབས་ཀྱི་

ཁྲོད་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

དཔེ་རིས་༩་༡༤ སྐས་གདང་དང་སྡོང་པོའ་ིརྣམ་པའི་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འདོད་ཚུལ། ཀ༽ སྐྱེ་དངོས་ཚང་མ་ཕ་མེས་

གཅིག་ནས་བྱུང་སྟེ་མཐར་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་ཏོག་ཏུ་མི་བྱུང་བའི་འདོད་ཚུལ་བཟུང་བ་ཡིན། འདོད་ཚུལ་འདི་ནི་མི་འགྲིག་

པའི་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། ཁ༽ སྐྱེ་དངོས་ཚང་མ་ཕ་མེས་གཅིག་ནས་བྱུང་རུང་རིམ་པས་སོ་སོར་གྱེས་ཏེ་འཕེལ་འགྱུར་

བྱུང་སྟོན། འདོད་ཚུལ་འདི་འགྲིག་པར་ངོས་བཟུང་བཞིན་ཡོད།
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དྲི་
བ།

༡། འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཕན་ཚུན་གྱི་མདོག་དང་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། འོན་ཀྱང། 

མིའི་རིགས་ནི་རིགས་གཅིག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༢། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འདོད་ཚུལ་གཞི་རུ་བཟུང་ན། ཕྲ་སྲིན་དང། སྡོམ། ཉ། མི་རྒོད་བཅས་གང་གི་ལུས་ཀྱི་

བྱད་དབྱིབས་ལེགས་པར་བརྩི་བ་ཡིན་ནམ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༣། འགྲོ་བ་མི་རིགས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་དོན་གང་ཡིན་ནམ། དེའི་གཞི་རྩ་གང་དུ་ཐུག་ཡོད་དམ།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།

སྐྱེ་འཕེལ་གྱི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་བྱུང་བའི་རིགས་ཁྱད་ནི་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ།• 

རྒྱུད་འཛིན་བྱས་པའི་རིགས་ཁྱད་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་གྱི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་ཡིན།• 

མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་བྱས་པའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་རེ་རེའི་རིགས་ཁྱད་གཅིག་པ་ཞིག་ལ་རིགས་• 

རྫས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་གཉིས་རེ་ཡོད། གལ་ཏེ་འདྲ་བཤུས་གཉིས་པོ་མི་གཅིག་ཚེ། མངོན་པའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་འདྲ་

བཤུས་ལ་མངོན་རྒྱུད་རིགས་ཁྱད་དང། མི་མངོན་པའི་རིགས་རྫས་ཀྱི་འདྲ་བཤུས་ལ་སྦས་རྒྱུད་རིགས་ཟེར།

སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ཞིག་གི་རིགས་ཁྱད་ནི་སོ་སོར་རྒྱུད་འཛིན་བྱས་རྗེས་མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ། མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་• 

བྱས་པའི་རྒྱུད་པར་རིགས་ཁྱད་གསར་པ་ཞིག་གྲུབ་ཐུབ།

སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ• ་ིམཚན་མ་ངེས་པའི་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད། མི་ཡི་མཚན་མ་ནི་ཕ་

མ་གཉིས་ཀྱི་ཚོས་ཕུང་ X དང་ Y ལ་རག་ལུས་ཡོད། ཚོས་ཕུང་ XX གཉིས་འདུས་ཚེ་བུ་དང། ཚོས་ཕུང་ 

X དང་ Y འདུས་ཚེ་བུ་མོ་ཡིན། 

སྐྱེ་དངོས་རིགས་ཤིག་གི་རིགས་ཁྱད་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཚེ། སྐྱེ་དངོས་དེའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་ལ་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་• 

པ་ཡིན་ཡང། མཐར་རིགས་གཡམ་འགྱུར་བྱུང་བ་ཡིན།

ཁོར་ཡུག་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་འཕེལ་མི་བྱེད་པའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་ཕྲད་པའི་འགྱུར་བ་ནི་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་མི་ཐུབ།• 

ཡུལ་གྱིས་བསྐལ་བའི་གནས་བབས་འོག་རིགས་ཁྱད་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚེ་རིགས་གསར་སྐྱེ་བྱུང་ཐུབ།• 

སྐྱེ་དངོས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ཁྲོད་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཚོལ་བཞིན་ཡོད།• 

སྐྱེ་དངོས་ཚང་མའི་ཕ་མེས་གཅིག་པའི་འདོད་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ཚེ། གནའ• ་དུས་ཤིག་ན་སྐྱེ་ལྡན་མིན་པའི་

དངོས་རྫས་ཀྱིས་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གྲུབ་པའི་འདོད་ཚུལ་ཐོག་སླེབས་ཐུབ།

འཕེལ་འགྱུར་ནི་འཚོ་བཞིན་པའི་སྐྱེ་དངོས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། འགྱུར་རྡོས་ཀྱང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ།• 

གྲུབ་ཆ་དང་བྱེད་ལས་སྣ་འཛིངས་ཆེ་བའི་དབང་པོ་ནི་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཕྱིར་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།• 
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དབང་པོ་དང་བྱད་དབྱིབས་འདྲ་མིན་གྱི་བྱེད་ལས་གསར་པ་ནི་འཕེལ་འགྱུར་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་བྱུང་བ་ཡིན་སྲིད། • 

དཔེར་ན། སྒྲོ་ནི་ཐོག་མར་དྲོད་ཉར་ཕྱིར་བྱུང་བ་དང། དེ་ནས་རིམ་པས་འཕུར་བའི་བྱེད་ལས་འགྲུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

འཕེལ་འགྱུར་ནི་སྟབས་བདེའི་བྱད་དབྱིབས་ཤིག་ནས་སྣ་འཛིངས་ཆེ་བའི་ལུས་བྱད་ཅིག་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་• 

ཞིག་མིན། འཕེལ་འགྱུར་ནི་ལུས་བྱད་སྟབས་བདེ་ཞིག་སྣ་འཛིངས་ཆེ་བར་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།

མིའི་རིགས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་དེས་མིའི་རིགས་ནི་ཨ་ཧྤེ་རི་ཁ་ནས་དར་རྒྱས་བྱུང་ཞིང། • 

མི་རིགས་ཚང་མ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ར་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད། 

སྦྱོང་ཚན།
༡། མེན་ཌེལ་གྱིས་སྡོང་པོ་རིང་ལ་མེ་ཏོག་མུ་མེན་ཐོགས་པའི་སྲན་མ་དང་། སྡོང་པོ་ཐུང་ལ་མེ་ཏོག་དཀར་

པོ་ཐོགས་པའི་སྲན་མ་གཉིས་འདུ་སྦྱོར་བྱས་པའི་རྒྱུད་པ་ཚང་མས་མེ་ཏོག་མུ་མེན་ཐོགས་ཀྱང། སྡོང་

པོ་ཐུང་ངུའི་རིགས་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། གནས་སྟངས་འདིར་གཞིགས་ཚེ། སྲན་མའི་སྡོང་པོ་

རིང་པོ་དེ་དག་གི་རིགས་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཤམ་གྱི་གང་ཞིག་ཡིན་སྲིད་དམ། ༼T ཡིས་སྡོང་པོ་རིང་པོ་

དང། t ཡིས་སྡོང་པོ་ཐུང་ངུ། W ཡིས་མུ་མེ་ཏོག་མུ་མེན། w ཡིས་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་བཅས་མཚོན།༽

ཀ) TTWW

ཁ) TTww

ག) TtWW

ང) TtWt

༢། རྒྱུད་མཐུན་དབང་པོའ་ིདཔེ་ནི།

ཀ) མིའི་ལག་ངར་དང་ཁྱིའི་ལག་པ།

ཁ) མིའི་སོ་དང་གླང་ཆེན་གྱི་མཆེ་བ།

ག) ཞོག་ཁོག་དང་རྩྭ་ཡི་རྩད་པ།

ང) གོང་གི་ཚང་མ་ཡིན། 

༣། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འདོད་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ན། ང་ཚོ་དང་གཤམ་གྱི་གང་འབྲེལ་བ་ཉེ་བ་ཡོད་དམ།

ཀ) རྒྱ་རིགས།

ཁ) མི་རྒོད།

ག) སྡོམ།

ང) ཕྲ་སྲིན། 
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213སློབ་ཚན་དགུ་པ། རིགས་རྒྱུད་དང་འཕེལ་འགྱུར།

༤། ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཕྲུ་གུའི་མིག་གི་མདོག་སྔོན་པོ་ཡིན་ཚེ། དེའི་ཕ་མའི་མིག་གི་མདོག་ཀྱང་

སྔོན་པོ་ཡིན་སྲིད་པ་སྟོན་ཡོད། འདོད་ཚུལ་དེ་གཞི་རྩར་བཟུང་ཚེ། མིག་གི་མདོག་སྔོན་པོ་དེ་མངོན་

རྒྱུད་དང་སྦས་རྒྱུད་གང་ཡིན་བརྗོད་ཐུབ་བམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

༥། འཕེལ་འགྱུར་དང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་དབར་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དམ།

༦། དཔེར་བརྗོད་ཅིག་བཞག་སྟེ་རྒྱུད་མཐུན་དང་རྒྱུད་འགལ་གྱི་དབང་པོར་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༧། ཁྱི་ཡི་མངོན་རྒྱུད་ཁ་དོག་འཚོལ་བའི་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གྱིས།

༨། འཕེལ་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཚོལ་ཐབས་ཁྲོད་འགྱུར་རྡོའ་ིགལ་གནད་གང་ཡིན་པ་འབྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༩། སྐྱེ་ལྡན་མིན་པའི་དངོས་རྫས་ནི་སྐྱེ་དངོས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་གི་འབྱུང་རྩ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་

བམ།

༡༠། མཚན་མེད་སྐྱེ་འཕེལ་དང་བསྡུར་ན། མཚན་ལྡན་སྐྱེ་འཕེལ་གྱིས་རིགས་ཁྱད་མང་ཇི་ལྟར་བཟོ་བཞིན་

ཡོད་དམ།

༡༡། ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་རྒྱུད་པར་དོ་མཉམ་པའི་རིགས་རྫས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཏེ་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཐུབ་པ་

ཡིན་ནམ།

༡༢། འཚོ་གནས་ལ་ཁེ་ཕན་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་རིགས་ཁྱད་གཅིག་པུས་སྐྱེ་དངོས་སྒེར་ཞིག་འཚོ་གནས་བྱེད་

ཐུབ་ཞེས་པའི་དོན་དེ་དངོས་ཡིན་སྲིད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ནམ།
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ཚིག་གནད།

མངོན་རྒྱུད་རིགས་

ཁྱད།
Variation རིགས་རྫས་གཡམ་འགྱུར། Anther

སྦས་རྒྱུད་རིགས་ཁྱད། Fission འགྱུར་རྡོ། Pollen grain

ཚོས་ཕུང། Fragmentation འཕེལ་འགྱུར། Ovary

རྒྱུན་སྟོན་ཚོས་ཕུང། Regeneration རང་བྱུང་དབྱེ་འདེམས། Style

མཚན་མའི་ཚོས་ཕུང། Budding སྦྱོར་སྣ། Stigma


