བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གསར་པ།

བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༩

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢

འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༤༧

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།

  གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས།

ཧིན་སྒོར། ༥

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ་གཟའ་བརྒྱད་བརྩིས་པའི་ཁྲོད་ནས་ཉི་མ་དང་རྒྱང་ཐག་ཉེ་ཤ ོས་གཉིས་པ་དེ་རེད། དེས་ཉི་མར་འཁོར་སྐྱོད་གཅིག་ལ་
གཟའ་པ་སངས་ནི
འཛམ་བུ་གླིང་པའི་ཉིན་གྲངས་ ༢༢༤༌༧ འགོར་གྱི་ཡོད། ཟླ་བ་ལས་གཞན་པའི་གཟའ་སྐར་ཁྲོད་ནས་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ཤ ོས་མཐོང་བ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ཉི་མ་
འཆར་ཁ་དང་ནུབ་པའི་རྗེས་སུ་བཀྲག་མདངས་ཆེ་ཤ ོས་ཡོང་གི་ཡོད་
སྟབས། དེ་ལ་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚོས་ཞོགས་པའི་སྐར་མའམ། དགོང་
མོའ ི་སྐར་མ་ཞེས་འབོད་ཅིང་།

རང་རེ་བོད་མི་ཚོས་ཐོ་རངས་སྐར་

ཆེན་དང་། རྫི་བོའ ི་སྐར་མ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད། གཟའ་དེ་ལ་གཟའ་

འཛི ན ་ལྟ་བུའི ་ སྣང་ཚུལ་ཡོ ང ་བ་དེ ར ་པ་སངས་ཀྱི ་ འཕོ ་ མཚམས་
ནད་པ་གཉིས་རྗེས་ལ་ག་ལེར་འཁྱེར་ཡོང་གི་ཡོད། ང་ཚོས་འཁྱེར་བ་འདི་གྲོངས་མཁན་དེ་རེད། མོའ ི་ཕྲུ་གུ་
གཉིས་ཚང་དུ་བསྒུགས་ནས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་འཐོལ་
པ་འདུག ཅེས་བཤད། དེ་ལྟར་ཐོས་པའི་རྗེས་ལ་བུ་མོ་སེམས་དཀར་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་སྟེ། གྲོག་མ་ཚོར་
དགོངས་དག་ཞུས་པ་མ་ཟད། གྲོག་ཚང་གང་དུ་ཡོད་དྲིས་པར། གྲོག་མ་གཅིག་གིས། ཁྱེད་ཚོའི་ཚལ་ཞིང་གི་
ཟུར་གཅིག་གི་རྡོ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་ཡོད། ཅེས་ལབ། དེ་ནས་བུ་མོས། ང་ཚོ་གཉིས་ནས་གྲོག་མ་གཅིག་བསད་
པའི་སྡིག་བཤགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཁྱེད་ཚོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཅེས་ལབ།

(Transit of Venus)ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།

འོ་ན་དེ་ཇི་ལྟར་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གཟའ་དེ་ཉིད་ཉི་མ་

དང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་བར་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་།
དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ནག་ཐིག་གི་རྣམ་པར་མཐོང་གི་ཡོད།

འཕོ་མཚམས་ཀྱི་སྐབས་སུ༌གཟའ་པ་སངས་འཛམ་བུ་གླིང་ནས་སྡེར་
མ་ནག་པོ་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉི་མའི་མདུན་ནས་འགྲོ་བ་མཐོང་ཐུབ་

ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲའི་འཕོ་མཚམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྣམས་སྤྱིར་བཏང་ཆུ་

ཚོད་ཐོག་ནས་ཚད་འཇལ་གྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་བྱུང་བའི་འཕོ་མཚམས་དེར་ཆུ་ཚོད་དྲུག་འགོར་ཡོད། དེའང་གཟའ་དེ་ཟླ་བ་ལས་ལྡབ་གསུམ་གྱིས་ཆེ་བ་
ཡོད་ཀྱང་། འཛམ་གླིང་ནས་རྒྱང་ཐག་ཧ་ཅང་རིང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། ཟླ་བ་ལས་ཆུང་བ་དང་ཉི་མའི་མདུན་ལ་དལ་བུར་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་ཡོད།

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་ནི། གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་རིག་པའི་མ་འོངས་སྔོན་དཔག་ཐུབ་པའི་འཆར་སྣང་དཀོན་གྲས་ཤ ིག་རེད། དེ་ཡང་འཕོ་

མཚམས་དེ་ཉིད་འགྲོ་སྟངས་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་བ་སྟེ། དཔེར་ན། འདི་ལོའ ི་ཟླ་ ༦ ནས་ལོ་ ༡༠༥༌༥ རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༡༡༧ ལོའ ི་ཟླ་ ༡༢ པར་

དེའི་རྗེས་ལ་སེམས་དཀར་གྱིས་འོད་སྣང་གཉིད་དཀྲོགས་ཏེ། གྲོག་མའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གཅེན་
མོ་ལ་བཤད་པ་རེད། དེ་ནས་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་དེའི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱས་རྗེས༌ནང་ལ་
ལོག ནང་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་སེམས་དཀར་གྱིས་སྐར་མ་ཁ་ཤ ས་སྔོན་ལ་གང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཆ་
ཚང་ནང་གི་སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་དང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བཤད་དེ། བུ་མོ་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྡིག་བཤགས་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་གྲོག་མ་ཚོར་རོགས་པ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་བྱ་འདོད་འདུག་ན། སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་གཉིས་ནས་ང་ཚོར་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞུས་པར།

སླར་ཡང་འཕོ་མཚམས་འཁེལ་བ་དང་། དེའི་རྗེས་ལོ་ ༨ ཀྱི་རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༡༢༥ ལོའ ི་ཟླ་ ༡༢ པར་ཡང་བསྐྱར་འཕོ་མཚམས་འཁེལ་བར་ངེས་ཤ ིང་། དེ་ནས་
ལོ་ ༡༢༡༌༥ དུས་ཡུན་རྗེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༢༤༧ ལོའ ི་ཟླ་ ༦ པར་བསྐྱར་དུ་འཕོ་མཚམས་འཁེལ་བ་མ་ཟད། དེ་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༢༥༥ ལོར་འཕོ་

མཚམས་ཤ ིག་འཁེལ་བ་ཡིན། དེ་འདྲའི་འཕོ་མཚམས་སྔ་རྗེས་བཞིའི་འགྲོ་སྟངས་ཧྲིལ་པོ་རེ་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ལོ་ ༢༤༣ འགོར་ཞིང་། དེའི་རྗེས་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཉིད་
བསྐྱར་འཁོར་ཡང་འཁོར་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་འདྲའི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་འཕོ་མཚམས་ཡོང་བ་དེས་འཛམ་གླིང་གི་འཁོར་ལམ་དུས་ཡུན་དང་། པ་སངས་ཀྱི་འཁོར་ལམ་
དུས་ཡུན་གཉིས་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ ༨:༡༣ དང་། ཡང་ན། ༢༤༣:༣༩༥ དང་ཉེ་པོ་ཡོད་པའི་ར་སྤྲོད་བྱེད་ཐུབ།

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་མཐའ་མ་དེ་ཉེ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥ དང་ ༦ གཉིས་ལ་བྱུང་ཞིང་། བརྒྱ་ཕྲག་འདིའི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་

འཕོ་མཚམས་མཐའ་མའང་ཆགས་ཡོད། འཕོ་མཚམས་སྔོན་མ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་བྱུང་ཡོད། དེའི་སྔོན་གྱི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་

ཁག་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༧༤ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༢ ལོ་སོ་སོའ ི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད། ༢༠༡༢ རྗེས་ལ་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་རྗེས་མ་ཁག་ནི། གོང་
གསལ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༡༡༧ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༡༢༥ ལོ་སོ་སོའ ི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ལ་ཡོང་གི་རེད།

རྨོ་མོས་ལམ་སང། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་བསམ་བཞིན་དུ་འབུ་སྲིན་ཕྲ་མོ་གཅིག་ལའང་གནོད་སྐྱེལ་གྱི་མེད་
པ་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལན་མ་མཐོང་བར་འབུ་གཅིག་བསད་པ་རེད། དེའང་
སྡིག་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་སྡིག་བཤགས་བྱ་འདོད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་
ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆ་ཚང་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ན།
ང་ཚོ་ལ་ཡང་དགེ་བ་གསོག་པའི་གོ་སྐབས་རག་གི་རེད། ང་ཚོས་རོགས་རམ་གང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག
ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་གསང་པོ་ཤོད་དང། ཞེས་དྲིས།

དེ་བཞིན་གཟའ་ལྷག་པ་དང་།

གཟའ་པ་སངས་གཉིས་ཀའི་འཕོ་མཚམས་དུས་གཅིག་ཏུ་འཁེལ་བ་ཡོད་ཀྱང་།

དུས་ཡུན་ཆེས་རིང་པོའ ི་རྗེས་སུ་མ་

གཏོགས་ཡོང་གི་མེད། དཔེར་ན། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཕྱི་ལོའ ི་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༣༧༣༡༧༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ་བྱུང་བ་དང་། དེའི་རྗེས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་དེ་ཕྱི་

ལོ་ ༦༩༡༦༣ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༢༢༤༥༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བསྐྱར་དུ་ཡོང་ངེས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཉི་འཛིན་དང་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་

འཕོ་མཚམས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་སྲིད་མཐའ་ཙམ་ཡིན། རྗེས་མའི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་དང་ཉི་འཛིན་དུས་མཉམ་དུ་འཁེལ་བ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༥༢༣༢
དེ་ནས་སེམས་དཀར་གྱིས། གྲོག་མ་དེ་ཚོའི་ཚང་དེ་ཚལ་ཞིང་གི་ཟུར་གཅིག་གི་རྡོ་ཞིག་གི་འོག་ལ་ཡོད་
ལབ་བྱུང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོ་ཚོའི་ཚང་ཡོད་སའི་ས་ཆར་སེམས་ཅན་གཞན་མི་འགྲོ་བ་དང་། ཁོ་ཚོར་
ཆར་རླུང་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་ཁང་ཆུང་གཅིག་བཟོས་ཏེ། ཟས་སུ་ཉིན་ལྟར་བྱེ་མ་ཀ་རའམ། ཟས་སྣ་ཆུང་ཆུང་
དེ་འདྲ་གཞག་རོགས། དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ན་འགྲོངས་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ལའང་ཨ་མ་མེད་ཀྱང་ཉིན་ལྟར་
ཟས་རག་ངེས་རེད། ཅེས་བཤད་པ་དང་། སེམས་དཀར་གྱི་རེ་སྐུལ་དེ་སྤོ་པོ་རྨོ་མོས་ཁས་ལེན་བྱས་ནས་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
ཚལ་ཞིང་དུ་ཁང་ཆུང་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། གྲོག་མར་ཉིན་ལྟར་ཟས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཡོང་གི་རེད། དེ་སྔོན་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་སྐབས་ཀྱི་ཉི་འཛིན་དེ་ཕྱི་ལོའ ི་སྔོན་གྱི་ལོ་ ༡༥༦༠༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་བྱུང་ཡོད།

ཉེན་ཟོན་བྱ་དགོས་པ་ཁག

འཕོ་མཚམས་སྐབས་སུ་ཉི་མར་བལྟས་ནས་མིག་མི་ལོང་བའི་ཆེད་དུ་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཤ ེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།
དེའི་རིགས་རྒྱང་ཤ ེལ་ལམ། རྒྱང་ཤ ེལ་ཁ་གཉིས་མ། ཁབ་གཟེར་གྱིས་བཏོན་པའི་ཨི་ཁུང་བཅས་བརྒྱུད་ནས་ལྡོག་པའི་ཉི་མའི་སྣང་བརྙན་༌༌

འཕོ་མཚམས་

འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༤ པར་གཟིགས།

2

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།							

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༢

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ ་ གཱནྡྷཱི།
མི ་ རི ག ས་ནག་པོ འ་ི ཁྲི མ ས་
ཟེར་བ་དེར་ང་ཚོས་སྒུར་
ཐབས་མེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་དེ་སྔ་བསྟན་
པའི་ཟིན་བྲིས་ལྟར་བྱས་ན།

ཡིན་ན་ཡང་།

ནག་པོའ་ི ཁྲིམས་ཟེར་བ་

དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ན།

ཡིན་དང་ཡིན། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཡུལ་སྤོ་བ་

ང་ཚོས་གུ་ཡངས་

བསམ་ཤེ ས ་ཀྱི ས ་རང་མོ ས ་དེ བ ་སྐྱེ ལ ་བྱེ ད ་

འཆར་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་དམ།

རྩིས་ཡོད་པའི་གོ་བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་རེད།

ང་ལ་ཡིད་ཆེས་
ཡོད།

ཕྱི་གླིང་པ་འདི་ཚོར་ཡིད་
ཆེས་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།
ཉེ ་ ལམ་ནས་ཁྲི མ ས་འགལ་གྱི ས ་ཡུལ་སྤོ ་
ཡོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་
ལ་དོ་སྣང་མ་བྱས་པར་སྣང་མེད་འཇོག་ཐབས་མེད།

རང་གི ་ དགྲ་བོ ་ ལ་བྱམས་པའི ་
སེམས་བསྐྱེད་ན། བདེན་པའི་ཨུ་
ཚུགས་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

ང ་ ཚོ ་ ལ ་ ང ན ་ བ སླ བ ་
རྒྱག་མི་དགོས།

སྡེབ་ཞུགས་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་དཔོན་
རིགས་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཆོག

བྱས་ན་ཁོ་རྡུངས།

ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པར།
གལ་ཏེ་ཁོ་ཚོས་མི་རིགས་

ང་ཚོས་རང་མོས་ཀྱིས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་

དེ་རང་རེད། ང་ཚོས་ཁྱེད་ཚོར་སྡུག་པོ་
གཏོ ང ་རྒྱུའི ་ ཆེ ད ་ཁྲི མ ས་འཆར་འདི ་ ཆེ ད ་
བཟོས་བྱས་པ་མ་ཡིན།

དགྲ་བོ་ཕམ་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

དེའི་ཆེད་

ང་རང་་་་

ངས་ཁྱེ ད ་རང་ལ་དེ བ ་སྐྱེ ལ ་
མ་བྱེད་ལབ་མ་བྱུང་ངམ།

དུ་རང་མོས་དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུར་བསམ་ཚུལ་གང་
ཡང་མེད།

དགྲ་བོ་ལ་དོགས་པ་བཟས་ན། ཕམ་

དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ང་གཉིས་སྐད་ཆ་
འགྲིགས་སོང་།

ཉེས་བྱུང་བ་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བ་ཡིན།

དམག་སྤྱི་སི་མུཏ་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་མཐུན་
གྲོས་གང་ལའང་མོས་མཐུན་བྱས་མེད་
ཟེར་གྱི་འདུག
མི་བྱེད་དགུ་

བྱེད་བྱེད་མཁན་གཱནྡྷཱི་ཁོ་རེད། རང་མོས་དེབ་

ང་ལའང་འགྱོ ད ་པ་
ཡོད།

དཔའ་བློ ་ ཁོ ག ་ཅན་གྱི ་ དམག་སྤྱི ་ སི ་

སྐྱེལ་གྱི་གནས་དོན་དེ་རང་རེད།

མུཏ་སྐྲག་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

མི ་ ཚང་མར་འབོ ད ་བརྡ་
གཏོང་རོགས།

གནས་ཚུལ་ཐབས་སྡུག་འདི ་

ག་རེ ་ ་་་འདི ་ འདྲ་
ག་རེ་་་

འདྲ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་གཱནྡྷཱི་ལ་ག་རེ་ཤ ོད་
རྒྱུ་འདུག་ལྟ་བར་ཡོང་བ་ཡིན།

ངས་སེམས་ཐག་གཙང་བཅད་
བྱས་པ་དེ། ཚང་མར་གསལ་
སྟོན་བྱེད་ཆོག

ད་དུང་རེ ་ སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ཟླ་བ་དང་པོ།

དམག་སྤྱི ་ སི ་ མུཏ་དང་གཱནྡྷཱི འི ་ དབར་གཞུང་
འབྲེ ལ ་གྱི ་ འཕྲལ་སེ ལ ་གྲོ ས ་མཐུན་ལ་མི ང ་
རྟགས་བཀོད།

རྩིས་ཡོད་དམ།

དེ བ ་སྐྱེ ལ ་གྱི ་ ལག་ཁྱེ ར ་འདི ་ ལ་

གཱནྡྷཱ
གཱནྡྷཱི་ཁོང་ཡིན་

པ་རེད།

༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌

འབོམ་བེ།

ས།

ཚོས་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་འདུག

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་རྗེས་མ་དེ་

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་

སྐུ་ཞབས། མོ་ཧན་དཱས་ གཱནྡྷཱི་ཡིན།

ལཁ་ནཽ་ཀོང་རེས་྄ ཚོགས་ཆེན།

ཅམྤཱ་རན་སྐྱོབ་ཐུབ་མཁན་
དེ་ད་སླེབས་སོང་། ད་ཡག་
པོ་བྱུང་།

ལྷོ་ཨཕྲི་ཀའི་ནང་ཨིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁམས་
ལ་འཐབ་རྩོད་བྱས་པ་མིན་ནམ།

ཞིང་པ་ཚོའི་བདེ་སྡུག་

གི་ཆེད་དུ་ཨིན་ཇི་དཔོན་

རིགས་དང་ཁ་རྩོད་ཤ ོར་བར་
བརྟེན། ཁོང་འཛིན་བཟུང་
བྱས་པ་ཐོས་བྱུང་།

ཁྱེ ད ་ཀྱི ས ་ལྷོ ་ ཨཕྲི ་ ཀའི ་ ནང་གནང་བ་ནང་
བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནང་རྒྱུར།

རྒྱ ་ ག ར ་ གྱི ་

་ལེག

་པ
ི་བྱོན

ཨ་ལེ།

གཱནྡྷཱི་་་་

རིན་ཐང་གང་ཡང་མི་འདུག

དེ་འདྲའི ་ མི ་ ཆེན་ཞི ག ་
ཨེ་ཡིན།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༤ ཟླ་བ་བདུན་པའི་ནང་གྲོས་
ཚོགས་ཀྱིས། “མི་རིགས་ནག་པོའ ི་ཁྲིམས་
”བརྩི་མེད་བཟོས།

མེ ་ ལྕེ ་ འདི ་ བདེ ན ་པའི ་ ཨུ་ཚུགས་བྱེ ད ་
རྒྱུར་དམ་བཅས་པའི་མཚོན་རྟགས་རེད།

ད་ཁོ ས ་མ་རུང་བ་ག་རེ ་ བྱེ ད ་
གལ་ཏེ ་ གཞུང་གི ས ་རང་གི ་
ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བརྩི་མེད་
གཏོང་གི་ཡོད་ན།

ཞིག་ཡོད།

ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཐབས་མེད།

ཡིན་པ་ཐག་ཆོད། སྐུ་ཞབས་
གོ་ཁཱ་ལེས་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་
གནང་གི་འདུག

མི་མང་

འོན་ཀྱང་དྲང་པོ་བཤད་ན།

ས་གནས་གང་སར་སྐོ ར ་སྐྱོ ད ་བྱས་པའི ་ སྐབས་སུ།

ཨིན་ཇིའི་བཙན་དབང་དང་ཁྲལ་གྱི་ལམ་ལུགས་འོག་བཤུ་གཞོག་

མྱོ ང ་བཞི ན ་པའི ་ ཞི ང ་པ་ཚོ འི ་ དཀའ་སྡུག་དང་འ་ཆད་འུ་ཐུག་གི ་
གནས་སྟངས་རྣམས་མཐོང་བྱུང་།

ད་ཆ་ངས་རྒྱ་

གར་གྱི ་ གནས་སྟངས་གསལ་པོ ་ཤེ ས ་ཀྱི ་
མེད་ལ།

འདས་པའི་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རིང་ངོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་

རྒྱ་གར་གྱི་ཆེད་དུ་ངས་

གང་བྱེད་ཐུབ་བམ་བསམ་གྱི་ཡོད།

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་སེམས་
ཐག་བཅད་དེ་་་

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
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ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།								

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།

༤༤༽ འུག་པ་དང་ཀ་ལ་པིང་ཀ

ཟུར་ཞིག་ཏུ་ཡིབ་བསྡད་པ་རེད།

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

རིང་པོར་མ་སོང་བར་ཤ ་ཁྱི་དང་ལྷན་དུ་

རྔོན་པ་སླེབས་ཏེ། ཤིང་མཁན་ལ་ཝ་མོ་དེ་མཐོང་མིན་སྐད་ཆ་དྲིས། ཤིང་

གནའ་སྔ་མོ་ཞིག་ལ་བྱ་ཀ་ལ་པིང་ཀ་གཅིག་སྒེའུ་ཁུང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ལྕགས་ མཁན་གྱིས་ཝ་མོ་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་བཤད་ཀྱང་། ཁོས་སྐད་ཆ་ཤ ོད་པའི་
ཁྲ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པ་དང་། མོ་ལ་མཚན་མོ་གཅིག་པུ་གཞས་གཏོང་རྒྱུའི་ སྐབས་སུ་ཝ་མོ་ཡིབ་སའི་རྩྭ་ཁང་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས།
འོན་ཀྱང་རྔོན་

མི་ཚེའི་འཚར་ལོངས།

ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༢

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

གོམས་གཤིས་ཡོད། དེ་བཞིན་མོའ ི་ཁྱིམ་མཚེས་འུག་པ་ཞིག་མོའ ི་གོམས་ པས་མཛུབ་མོ་བཙུགས་པར་དོ་སྣང་མ་སླེབས་པར་གང་བཤད་པ་ལ་ཡིད་
གཤིས་དེ་ལ་མགོ་འཐོམས་ཏེེ། མཐར་ཀ་ལ་པིང་ཀ་ལ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་ ཆེས་ཀྱིས་ཝ་མོ་རྗེས་འདེད་བྱེད་པར་བྲེལ་ཟིང་ངང་བསྐྱོད།
པ་དང་།

ཀ་ལ་

རྔོན་པ་དང་ཤ ་ཁྱི་ཕར་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་། ཝ་མོ་ཡང་ཤ ིང་མཁན་
པིང་ཀས་འགྲེལ་ གྱིས་ཤ ེས་ཚོར་མེད་པར་ཕྱིར་འཐོན་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། ཁོས་ཝ་མོ་ལ་
བཤད་བརྒྱབ་དོན། དམའ་འབེབས་ངང་། བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤ ེས་མེད་མཁན། ཁྱེད་ཀྱི་སྲོག་
ང ་ འ ཛི ན ་ བ ཟུ ང ་
བྱེ ད ་དུས་ཉི ན ་མོ ་
ཡིན་པ་དང་། དེ་

དུ ས ་ ང ་ ག ཞ ས ་
གཏོང་བསྡད་ཡོད།

ཕ་གིར་བུ་དཔལ་ལྡན་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཆེན་མོ་གཏོང་བཞིན་
པའི་སྐབས་ལ་ཁེལ། ཁོས་རང་གི་གྲོགས་པོ་སློབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་སྐོར་ཐོས་མ་ཐག་ཁོ་ལ་
གནས་དོན་དྲིས་པར་རྒྱུགས་ནས་ཕྱིན། པ་སངས་ཀྱིས་ལན་དུ་འཕྲིན་ཡིག་དེ་བསྟན་པས། དཔལ་
ལྡན་ཡིད་མ་ཆེས་པར་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་དེ་གར་ལུས། དེ་ནས་ཁོས་ཡི་གེ་དེ་ཕར་སློག་ནས་པ་
སངས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་འཐམས།

དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་གང་གཟབ་གཟབ་ཐོག་མཚན་མོ་གཅིག་པུ་གཞས་
གཏོང་རྒྱུ་སྦྱངས་པ་ཡིན། ཞེས་བཤད་པར། ཡང་བསྐྱར་འུག་པ་མགོ་འཐོམ་

གྱིས། ཁྱེད་རང་སླར་ཡང་ཐེངས་གཉིས་པ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པའི་ཞེད་སྣང་
འདུག་གམ། ཞེས་དྲིས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་། ཁྱེད་རང་གི་རང་དབང་ལ་

ཐེངས་དང་པོ་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ཡོད་ན་ཡག་པོ་བྱུང་
ཡོད་ཤ ག་རེད། ད་ནི་དངོས་གནས་གནད་འགག་མི་འདུག ཅེས་བཤད།
བསླབ་བྱ། ཐབས་ཤེས་ཕྱིས་དྲགས་པའི་སྐྱོན།

༤༥ ༽ ཝ་མོ་དང་ཤིང་མཁན།

ཤ་ཁྱིའི་སྔོན་ལ་རྒྱུག་བཞིན་པའི་ཝ་མོ་ཞིག་ཤིང་བེ་རྡོ་གཅོད་བཞིན་པའི་

ཤིང་མཁན་ཞིག་བརྒྱུད་སླེབས་པ་དང་། ཉེན་ཁ་མེད་པའི་ཡིབ་ས་ཞིག་སྟོན་
རོགས་གནང་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད།

ཤིང་མཁན་གྱིས་ངའི་རྩྭ་ཁང་དུ་

བསྡད་ན་འགྲིག་པའི་ཁ་ཏ་བྱས། དེ་མཚུངས་ཝ་མོ་རྩྭ་ཁང་དེར་འཛུལ་ནས་

ངས་བསྐྱབས་སོང་ཨང་། ད་དུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་ཚིག་སྐམ་ཞིག་ཀྱང་མེད་
པར་འགྲོ་བརྩི་ཡོད་དམ། ཞེས་བཤད་པར། ཝ་མོས་ལན་དུ། ཡིན་དང་ཡིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཀ་དེ་ཁྱེད་རང་གི་ཚིག་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་དང་།
ཁྱེད་རང་གི་ལག་པ་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚིག་ལ་མགོ་སྐོར་བཏང་མེད་ན། ངས་ཁྱེད་
རང་ལ་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོའ ི་ངང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཆོག ཞེས་ལབ་བོ། །

བསླབ་བྱ། མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱ་དགོས།

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།

༡༤༽ ནམ་མཁར་དཔྱངས་པའི་ཁང་བཟང༌།

ཡང་ཉིན་གཅིག་གློ་བུར་དུ།

“ང་ལ་ནམ་མཁར་དཔྱངས་པའི་ཁང་བཟང་ཞིག་

དགོས།” ཞེས་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་ནི། དེ་སྔ་གནང་མ་
མྱོང་བའི་བཀའ་གསར་པ་ཞིག་རེད།

བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་ཁོང་གི་

བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་མོད། གསེར་སྲང་འབུམ་གཉིས་དང་དུས་ཡུན་
ཟླ་བ་འགའ་ཤས་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་བར་རྒྱལ་པོས་ཞལ་བཞེས་གནང།

དགུན་དུས་ཤ ར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་ཤ ིག་ལ་གློ་བུར་དུ་ཕ་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་སྟབས། ཨ་མས་བུ་ཉིད་
སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུ་ལས་ཐབས་མི་རྙེད། ཚོང་ལས་ནི་འཚོ་བའི་ཡོངས་ཁུངས་གཙོ་བོ་དེ་
ཡིན་པས། རང་གི་བུ་གཅིག་པུ་དེའང་སློབ་གྲྭ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ཐུག བུས་ཀྱང་ཕ་ཤུལ་བུ་
འཛིན་ཟེར་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁ་དཔེ་ལྟར་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས། ལོ་དེར་ཁོས་དགའ་སྐྱོ་འདྲེས་
མའི་ངང་སློབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་ཏེ་ཚོང་ལས་བསྒྲུབ་པར་ཕྱིན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

དཀྱིལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་རྣམས་འཁྲིད་ནས་སླེབས་ཡོད།

སྤྱིར ་བཏང་ཁོ ང་ཚོ ་ རྩད་གཅོ ད ་བྱེ ད ་པར་དཀའ་ངལ་ཆེ ན ་པོ ་ བྱུང་བ་མ་ཟད།
དུས་ཡུན་ཀྱང་གང་འཚམས་འགོར་སོང་། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ལས་ཀ་མགྱོགས་པོ་
བྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།” ཅེས་བརྗོད།

དེ་ནས་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ཁང་ཆུང་གི་ཕྱོགས་སུ་གདན་འདྲེན་

གང་ལྟར་ལས་དབང་གི་རྐྱེན་བྱས་ཏེ་ལོ་དེར་གྲོགས་པོ་བློ་ཐུབ་གཉིས་ཁ་བྲལ་ཏེ། སོ་སོའ ི་མདུན་ལམ་
གྱི་ཕྱོགས་ལ་གོམ་པ་སྤོ་དགོས་ཐུག་པ་རེད། པ་སངས་ཚོང་ལ་ཞུགས་ནས་ཟླ་ཤ ས་སོང་མཚམས་
དཔལ་ལྡན་དིལླཱིའི་མཐོ་སློབ་ཅིག་ཏུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཕྱིན། དབྱར་ཁའི་ཚ་དྲོད་དེའི་འོག་མཐོ་
སློབ་ཅིག་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་པར་ཉོབ་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་ཉིན་གང་མགྲོན་ཁང་ནང་དུ་བསྡད། དགོང་མོ་ཉི་མ་
ནུབ་མཚམས་གཞི་ནས་ཕྱི་ལ་དོན་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འཇིག་རྟེན་ལ་རོལ།

ཞུས་པ་དང༌། དེར་མ་འབྱོར་ཙམ་ལ་བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། ལས་
ཀ་བྱེད་མཁན་རྣམས་ད་ལྟ་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པས།

ཁོང་ཚོར་ལམ་སྟོན་

བཱིར་བལ་ཕྱིར་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ནས་བྱ་བྱེའུ་རྔོན་མཁན་ཞིག་བོས་ གྱི་བཀའ་སློབ་གནང་རོགས།” ཞེས་ཞུས་ནས་ཁང་པའི་སྒོ་ཕྱེ་བ་དང་། ཁང་
ནས། ནེ་ཙོ་བརྒྱ་བཟུང་ནས་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་བ་དང༌། རྗེས་ པའི་ནང་དུ་ནེ་ཙོ་རྣམས་འཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན། རྣ་བར་གཙེར་བའི་སྐད་
ལ་ནེ་ཙོ་བརྒྱ་འབྱོར་སྐབས་བཱིར་བལ་གྱིས་རང་གི་བུ་མོར་ནེ་ཙོ་དེ་དག་ལ་སྐད་
ཆའི་ཚིག་སྒྲུབ་འགའ་ཤས་སློབ་ཏུ་བཅུག
ནེ་ཙོར།

“ས་ཕག་ཁྱེར་ཤ ོག

བྱེ ་ མ་དང་ཨར་དམ་མཉམ་དུ་

སྒྲ་དེ་དག་རྒྱལ་པོས་གསན་སྐབས་ཡ་མཚན་ཆེན་པོ་བྱུང་། སྐད་སྒྲའི་དཀྱིལ་
ཁོང་གིས་གཟིགས་ཞིབ་འོག་ཏུ་ ནས། “ས་ཕག་འཁྱེར་ཤ ོག བྱེ་མ་དང་ཨར་གཏམ་མཉམ་དུ་བསྲེ་དགོས། ་་་

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ཁང་པ་རྩིག” ཅེས་པའི་ཚིག་འགའ་
ཤས་གསལ་པོར་ཐོས། ཁོང་ཚོས་སྐད་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤ ིང་

བསྲེས་ནས་ཁང་པ་རྩིག་རྒྱུ་

མཁའ༌དབྱིངས་སུ་ཕར་ཚུར་འཕུར་ལྡིང་བྱས།

འགོ་འཛུགས་གྱིས།” ཟེར་བའི་

རྒྱལ་པོས་གསུང་ཤུགས་ཆེན་པོས། “བཱིར་

སྐད་ཆ་བསླབས།

བལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་ཀ་བྱབ་ཆུང་དེ་འདྲ་བྱས་ནས་ག་

དེ་ནས་ཟླ་བ་གཉིས་

རེ་ཡིན་ནམ།” ཞེས་གསུངས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས།

ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོས་བཱིར་

“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

བལ་གྱིས་ག་རེ་བྱས་ཡོད་མེད་
མཁྱེན་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་

ཕོ་ཉ་མངགས་པས། བཱིར་བལ་ཕྱི་ཉིན་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ནས་རླུང་རྩིའི་ནང་ནེ་ཙོ་

མང་པོ་བཅུག་ནས་ཕོ་བྲང་དུ་སླེབས་པ་དང༌། ཕོ་བྲང་གི་ཉེ་འགྲམ་ན་ཡོད་པའི་
ཁང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་ནེ་ཙོ་རྣམས་གློད་ནས་སྒོ་བརྒྱབ།

རྒྱལ་པོ་ཕོ་བྲང་གི་ཚོམས་ཆེན་ནང་ཕེབས་ནས་བཱིར་བལ་ལ་དགྱེས་

ཉམས་ཆེན་པོས་གཟིགས་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ། “ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པོའ ི་ངང་
ནས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སོང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་པར།

སློབ་གྲྭ་ཐོན་ནས་ཟླ་ཤས་ལས་མ་ཕྱིན་པས་སེམས་ནང་ཚོར་བ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ད་གཟོད་རང་
ཉིད་རང་མགོ་ཐོན་སོང་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་འོག་ཏུ་བསྡད་མ་དགོས་
པའི་དགའ་སྣང་བྱུང་། ད་དུང་མཐོ་སློབ་ཅིག་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དགའ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
སྐྱེས། ལྷག་པར་དུ་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་པ་དང་འདྲ་བའིི་དགའ་བ་ཚད་མེད་དུ་ཚོར་བཞིན་པ་
རེད། ཚོར་སྣང་དེ་དག་ནི་དཔལ་ལྡན་གྱི་འཛིན་གྲོགས་ཚོས་ཀྱང་ཚོར་བཞིན་ཡོད་པ་སྨྲོས་ཅི་དགོས།

བཱི ར ་ བ ལ ་ གྱི ས །

“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུར། ངས་དེ་རིང་འདིར་ནམ་མཁའི་

ཁོང་ཚོ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡིན་

པས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱེད་བཞིན་
ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་ཀར་བྲེལ་བཞིན་ཡོད།

ངས་

བསམ་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་དཔྱངས་པའི་ཁང་བཟང་

ཞིག་བསྐྲུན་པར་ནམ་མཁར་བསྐྱོད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་གི་མ་གཏོགས་བྱེད་མི་
ཐུབ་སྙམ། རྒྱལ་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་ན་དེ་ལྟར་མ་རེད་དམ།” ཞེས་དྲིས།

རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་བློ་སྟོབས་ལ་ཧང་སངས་པའམ། ཡང་ན་ཁོང་གིས་དེ་
སྔ་གསུངས་པའི་བཀའ་མོལ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་བྱུང་ཡོད་ངེས།
རྒྱུ་མཚན་ནི་རྒྱལ་པོ་ཁུ་སིམ་མེར་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བས་སོ། ། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ཕ་མས་མཐོ་སློབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོབ་རེ་བཅངས་ནས་དངུལ་སྤྲད་པ་རྣམས་ཁོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཚན་
མོར་འགྲོ་གྲོན་བཏང་།
མཚན་རེའི་ནང་མི་ངོ་ཤ ེས་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མཚན་
བསྐྱལ། དེ་ནས་ཐ་མག་འཐེན་པ་དང་། ཨ་རག་འཐུང་བ། མཚན་གང་སྲང་ལམ་གང་སར་འཁྱམ་
མྱུལ་བྱས་ནས་སྡོད་ཅིང་། སྐབས་རེ་མཚན་ཚོགས་ལའང་ཕྱིན། ཟླ་ཤ ས་རིང་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་དེ་ཉིན་
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
མོ་ཉལ་ནས་སྡོད་ལ། དུས་ཐོག་ལ་ཟས་ཀྱང་མ་རག་པས་ཤ འང་རིད་པར་གྱུར།

གཟའ་པ་སངས་ཀྱི༌༌༌༌༌

ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པར་བལྟ་ཐུབ། འཕོ་མཚམས་དེ་དག་བལྟ་བར་ཆེ་ཤ ེལ་རིགས་བེད་སྤྱོད་བྱ་མི་རུང་ཡང་། ཆེད་མངགས་བཟོས་པའི་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་རིག་པའི་ཉི་འོད་ཚགས་ཆས་ཀྱིས་

མཚོན་པའི་ཚགས་ཆས་རིགས་སམ། གཟའ་འཛིན་ལྟ་བྱེད་མིག་ཤ ེལ་གྱོན་ནས་བལྟ་ཆོག དེ་བཞིན་མེ་ལོང་དཀྱུས་མས་གྱང་སྟེང་དུ་ལྡོག་པའི་ཉི་མའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་བལྟ་ཆོག འོན་ཀྱང་
གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་མ་དང་བསྡུར་ན་ཆེས་ཆུང་ངུ་ཡིན་པས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་མཐོང་མི་ཐུབ།

དེ་སྔོན་པར་ཆས་ཀྱི་ཕིང་ཤ ོག་དཀར་ནག་རྙིང་པ་ཚགས་ཆས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པར་འདོད་ཀྱང་། ཐབས་ལམ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཉེན་ཁ་མེད་པ་མིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕིང་ཤ ོག་

ཡག་པོ་མེད་པའམ་སྟོང་ཆ་བརྒྱུད་ནས་གནོད་འཚབ་ཅན་གྱི་སྨུག་ཕྱིའི་འོད་མིག་ལ་ཕོག་སྲིད། འོས་འཚམ་གྱི་ཉེན་སྐྱོབ་མེད་པར་ཉི་མར་ཐད་ཀར་བལྟས་ན། མིག་གི་དྲ་སྐྱིའི་ཕུང་གྲུབ་ལ་གནོད་
སྐྱོན་ཡོང་སྲིད། དེས་ན་ཉེན་ཟོན་ལ་གཟབ་ནན་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མིག་འཕྲལ་སེལ་ལམ་ཕུགས་ནས་ལོང་བ་ཆགས་ཉེན་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥/༦ གཉིས་ཀྱི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་མཐོང་ཐུབ་ས་དང་མི་ཐུབ་ས།

་པ།

ས་པ
།

་རྫོག
ས

་པ།
གས

ཚམས
་འགོ
་འཛུག
བ་དུས
་འཕོ་
མ

༡༽ གུ་ཡངས་བྱེད་དགོས་པ། དབྱིན་

ོ་འཛུ

ཉི་མ་
ནུ

་མཇུ
ག
ཚམས

འདུས་འགྲོ་ཡི་རེད།

་འག
མས

ཉི་མ་
ནུབ་
དུས་
འཕོ་མ

ན། དོན་གནད་ཁ་ཤ ས་ཤ ིག་གི་ནང་ལ་

འགོ་ནས་
མཇུག་བར་
མཐོང་ས།

Y

ས་ཁུལ་ཨེཀྶ་(X) - འཕོ་མཚམས་ཀྱི་འགོ་མཇུག་གཉིས་མཐོང་ཡང་། འཕོ་མཚམས་ཀྱི་ཡ་མཐའི་ཡས་མས་ཙམ་ལ་ཉི་མ་ཡུད་ཙམ་རིང་བཞུད་པས་མི་མཐོང་།
ས་ཁུལ་ཝའེ་(Y) - འཕོ་མཚམས་ཀྱི་འགོ་མཇུག་གཉིས་མི་མཐོང་ཡང་། འཕོ་མཚམས་ཀྱི་ཡ་མཐའི་ཡས་མས་ཙམ་ལ་ཉི་མ་ཡུད་ཙམ་རིང་ཤར་བས་མཐོང་ཐུབ།

ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གོ་སྐབས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ ི་འཕོ་མཚམས་ཀྱིས་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གོ་སྐབས་མང་པོ་སྤྲད་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་རེ་ཟུང་སྨོས་ན།

༓ ངོ་ཤེས་པའི་གཟའ་ཞིག་གིས་ངོ་ཤེས་པའི་སྐར་མ་ཞིག་(ཉི་མ་)ལ་འཕོ་མཚམས་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐར་མའི་བཀྲག་མདངས་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་ཚད་འཇལ་རྒྱུ།
འདིས་གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱིའི་གཟའ་སྐར་(exoplanet)འཚོལ་ཞིབ་སྐབས་སུ་རམ་འདེགས་བྱ་ངེས་ཡིན།

༢༠༡༢

ལོའ ི་འཕོ་

མཚམས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོའ ི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་ལྟར་མིན་པར། ཉི་མའི་འགྱུར་ལྡོག་རིམ་གྱིས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའི་ལོ་ ༡༡ གི་དུས་སྐབས་སུ་འབྱུང་
ཞིང་། “ནག་ཐིག་གིས་ཁྱབ་པའི་”འགྱུར་ལྡོག་ཅན་གྱི་སྐར་མའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་གཟའི་བརྡ་ལན་འཚོལ་བརྙེད་ཀྱི་གོ་སྐབས་སྤྲད་སྲིད་པ་དང་།

༓  	 འཕོ་མཚམས་སྐབས་ཀྱི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ཚངས་ཐིག་གི་ཚད་དང་། ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའི་ཚངས་ཐིག་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་ལས། ཕྱིའི་གཟའ་སྐར་
གྱི་ཆ་ཚད་ཇི་ལྟར་ཚོད་དཔག་བྱེད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་སྤྲད་ངེས་དང་།

༓ འཛམ་གླིང་སྟེང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱང་ཤེལ་དང་།

པ་སངས་ཕོ་ཉའི་བར་སྣང་འཕུར་གྲུ་(space

craft)གཉིས་ཀས་དུས་མཉམ་དུ་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ།

མཁོ་སྤྲོད་བྱ་ངེས་དང་།

བཞག་པ་མིན་པ།

བཀབ་

ཡོལ་བའི་རྒྱབ་ལ་

ཡོ ད ་པའི ་ བཟོ ་ འདྲ་ཞི ག ་མི ན ་པ་ཞི ག ་
དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁྱད་ཆོས་དང་པོ་དེ་རེད།

༢༽ གུ་ཡངས་པོ་དེ་ཡང་མཐོང་དཀའ་བ་

མིན་པར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དགོས་
པ། དབྱིན་སྐད་ལ་Transparentཟེར།
བོད་པའི་རྩོམ་རིག་རྙིང་པ་ཚོའི་ནང་ཕྱི་

ནས་བལྟས་ན་ནང་གསལ་བ་དང་། ནང་

ནས་བལྟས་ན་ཕྱི ་ གསལ་བ་ཞེ ས ་ཟེ ར ་
བ། ལྷའི་གཟལ་ཡས་ཁང་གི་བཟོ་འདྲ་

ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།

༣༽ བསམ་ཚུལ་གུ་ཡངས་པོ་དང་སྒྲིག་
འཛུགས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོད་པ་
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ།

གང་ཟག་རེ་རེ་

བཞི ན ་ནས་ལས་དོ ན ་གྱི ་ ཐོ ག ་ལ་རྩི ས ་
རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ།

འགན་ཁུར་ཡོད་པ།

དྲི་བར་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག

སུ་

དྲི་བར་ལན་རྒྱག་
འགན་ཁུར་མི་

དགོས་མཁན་གྱི་མི་གཅིག་ཀྱང་མེད་པ་

གནས་སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་མཇུག་འབྲས་ལས་ད་ལྟ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་རླུང་ཁམས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་གནས་ལུགས་ཤེས་རྒྱུར་རམ་འདེཌ་ཡོང་སྲིད་པ་དང་།

༓ ཧབྦལ་(Hubble)མཁའ་དབྱིངས་རྒྱང་ཤེལ་གྱིས་ཟླ་བ་མེ་ལོང་ལྟ་བུར་བེད་སྤྱད་དེ། གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་རླུང་
ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཇི་ཡིན་ཐག་གཅོད་ཀྱི་སླད་དུ། པ་སངས་ནས་ལྡོག་པའི་འོད་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ། ཕྱིའི་

གཟའ་སྐར་གྱི་གནས་ལུགས་ཤ ེས་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྙེད་སྲིད་པ་བཅས་སོ། །
		

ད་ལན་འཕོ་མཚམས་འདིས་ཚན་རིག་པ་ཁག་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མང་པོ་སྤྲད་པ་མ་ཟད། གནམ་

དང་དེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བལྟ་རྒྱུར་དགའ་མོས་ཡོད་པའི་མི་མང་པོ་ལ་འདི་ལོའ་ི གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་བལྟ་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། གོ་སྐབས་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཉེ་རིང་བྲལ་བའི་ཨ་མ་ཉི་མས་མཛེས་ཐིག་གིས་བརྒྱན་པའི་མཚར་

སྡུག་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རེད། འོན་ཀྱང་དེ་ཉིན་ས་གནས་མང་པོར་སྤྲིན་པ་འཁྲིགས་ཤ ིང་སྨུག་པ་འཐིབས་ཏེ། བརྒྱ་ཕྲག་

མི་ཚེ་འདིའི་གོ་སྐབས་དེ་ཤ ོར་ཟིན།

ཀློག་པ་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་པ་སངས་འཕོ་མཚམས་མཇལ་མྱོང་བ་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་། མང་ཆེ་བར་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་

སྐབས་བྱུང་མེད་ཚོད་རེད། མདོར་ན། འཕོ་མཚམས་དེ་ཉིད་བལྟ་འདོད་ན། ད་ལྟའི་བྱིས་པ་རྣམས་མི་ལུས་ལན་གཅིག་དང་། རྒན་པ་རྣམས་མིའི་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ལེན་དགོས་པས།
དལ་འབྱོར་མི་ལུས་འཐོབ་པར་འདོད་ན། དགེ་སྦྱོར་གྱི་ལས་ཆུང་ས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དོན་དངོས་བྱས་ན། རང་རེའི་ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་འདི་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་འདི་ལྟ་བུའི་འཕོ་མཚམས་བགྲང་གིས་མི་ལང་བ་ཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ་དཔོག་ཐུབ་ཀྱང་། འགྲོ་བ་
དེ་མཚུངས་གཟའ་སྐར་ཆུང་རིགས་མང་པོའ ི་འཕོ་མཚམས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡོང་བ་ཡིན་ཞེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་

བརྗོད་ཆོག་ཀྱང་། རང་རེའི་སའི་གོ་ལ་ནས་ཤ ིན་ཏུ་ཐག་རིང་བ་དང་བར་སྣང་གི་དངོས་གཟུགས་དེ་དག་གི་བོངས་ཚད་ཆུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མཐོང་མ་ཐུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན། “མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་
མེད་པ་མིན། །” ཞེས་པ་ལྟར་རགས་ས་ནས་བཤད་ན། མ་འོངས་པར་ཚན་རིག་གི་འཕྲུལ་རྩལ་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་ན། ད་ལྟ་མ་མཐོང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་མངོན་དུ་འགྱུར་བའང་སྲིད།

ཡང་ཕྲ་ས་ནས་བཤད་ན། ཁྱེད་རང་གིས་“ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤ ེས་”སྒྲུབ་ཐུབ་ན་རྒྱང་ཤ ེལ་དང་ཆེ་ཤ ེལ་སོགས་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་དངོས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་རང་གི་ལག་
མཐིལ་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་ཐུབ་ངེས་ཡིན། དེས་ན་ནང་པའི་ཚན་རིག་ལའང་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་གལ་ཆེའ ོ། །

གཏོགས་སྦུག་སྦུག་མིན་པ།

མི་དགོས་མཁན་ཞིག

༓ གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འོད་མདངས་པར་ཆས་(spectrograph)ཀྱིས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་

མིས་ཡོངས་གྲགས་སུ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ད་རེས་ཐེངས་བརྒྱད༌པ་ཡིན་ཟེར།

ལས་

དོན་ཚང་མ་ཁ་ཕྱེ ་ བཞག་པ་ཞིི ག ་མ་

མཁན་ཞིག་དང་།

གཟའ་དེའི་གནམ་གཤིས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་

འདིའི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་འཕོ་མཚམས་བལྟ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོངས་སུ་བྲལ་བས།

ཇིའི་སྐད་ལ་opennessཟེར།

དང་སུ་ཡིན་རུང་། རྩིས་རྒྱག་མི་དགོས་

འདིས་ས་

གནས་གཅིག་རང་ནས་བལྟས་པ་ལས་ལྷག་པའི་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་བང་རིམ་ལ་རྒྱུས་
ལོན་གྱི་གོ་སྐབས་བཟང་བ་སྤྲད་ངེས་མ་ཟད།

གནས་ཚུལ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡང་།
ལམ་དེ་དག་བསྡོམས་བརྒྱབས་ཏེ་ཞུས་

ོ་མཚ

།

ས་པ

་རྫོག

ཇུག

ས་མ

ཚམ

ཕོ་མ

ཉི་མ་འཆར་དུས་
འཕོ་མཚམས་སུ་
གནས་བཞིན་པ།
(ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦)

འདི འི ་ ནང་ལ་སྐྱོ ན ་དང་མ་འདེ ང ་བའི ་
ཞིག་ཁོ་རང་གི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། ཐབས་

འཕ
དུས་
ཆར་

ས་འ

ར་དུ

འཕོ་མཚམས་
མི་མཐོང་ས།

“དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་
དེ ་ ལ་གདོ ང ་ལེ ན ་བྱེ ད ་པའི ་ ཐབས་ལམ་

་འ
ཉི་མ

་འཆ

ཉི་མ་ནུབ་དུས་འཕོ་
མཚམས་སུ་གནས་
བཞིན་པ།
(ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༥)

ཉི་མ

X

མ ང ་ ག ཙོ འི ་ རི ང ་
ལུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན།

ཞིག་དགོས།”

ཞེ ས ་པ་འདི ་ བོ ད ་མི ་ མང་སྐབས་བཅུ་

གཅིག་པའི་ཚོགས་གཙོ་༸སྐྱབས་རྗེ་ཟམ་གདོང་རིན་

པོ ་ ཆེ འི ་ ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི ་ མཇུག་བསྡོ མ ས་
གསུང་བཤད་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས།

ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

རི་མོ་བ། 		

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་
གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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