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	 		བོད་རྒྱལ་ལོ།	༢༡༤༠								 						ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༣															སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས།	༡༥༥						 				ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།										 				ཧིན་སྒོར།	༥

༡༢༽ གཟའ་མིག་དམར། 
ཆུང་ཞིང་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཅན་གྱི་གཟའ་མིག་དམར་ནི།	གཟའ་གཞན་ལྟར་མིན་པར་འཛམ་གླིང་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ།	མི་ཚོས་དེ་སྔ་གཟའ་མིག་དམར་ནང་དུ་རིག་

སྟོབས་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་གནས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཀྱང་།	 བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ནས་གཟའ་དེར་དེའི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་

དང་།	 སེམས་ཅན་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།	 	 སྤྱིར་ནས་གཟའ་དེར་གྲང་ངར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་རླུང་

ཁམས་ཆེས་སྲབ་པས།	ཚེ་སྲོག་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་བ་ཡིན།	

གཟའ་མིག་དམར་ལ་གཟའ་དམར་པོ་ཞེས་བརྗོད་དོན།	

གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཁ་དོག་ལ་བརྟེན་ནས་གཟའ་དེ་ལ་གཟའ་དམར་པོ་ཞེས་

བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།	དེའི་ས་ངོས་ནི་དམར་ཞད་ཆེ་བའི་ལི་ཁྲིའི་མདོག་དང་ལྡན་ཞིང་།	ཁ་དོག་དེ་ནི་ས་ངོས་ཀྱི་བྲག་

རྡོ་དང་ས་རྡུལ་ནང་དུ་ལྕགས་བཙའ་འདྲ་བའི་གཏེར་རྫས་ཁག་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གི་ཡོད།		

གཟའ་མིག་དམར་གྱི་གྲུབ་ཆ།	

གཟའ་མིག་དམར་ནི་བྲག་རྡོ་ཅན་གྱི་གཟའ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 དེའི་ཆགས་སྟངས་འཛམ་བུ་གླིང་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན།	

དེར་ས་ཤ	ན་མཁྲེགས་པོ་དང་།	 བྲག་རྡོ་ཅན་གྱི་ས་ཡོལ།	ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ནང་སྙིང་བཅས་ཡོད།	 དེའི་རླུང་ཁམས་ནི་

འཛམ་བུ་གླིང་ལས་ཆེས་སྲབ་ཅིང་།	 གཟའ་དེའི་སྟེང་གི་རླུང་ཁམས་ཀྱི་གནོན་ཤ	གས་ནི།	 འཛམ་བུ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་

གནོན་ཤ	གས་དེའི་བརྒྱ་ཟུར་གཅིག་ཙམ་ལས་མེད།	 དེའི་རླངས་གཟུགས་གཙོ་བོ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་ཡོད་པའི་སྲོག་

འཛིན་རླུང་དང་།	 ཟེ་རླུང་གཉིས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་གྱིས་ཁྱབ་ཡོད།	 དེའི་རླུང་ཁམས་ནང་རླན་

གཤེར་ཅུང་ཟད་ལས་མེད་ཅིང་།	རྒྱ་མཚོ་དང་།	མཚོ།	གཙང་ཆུ་སོགས་དེ་བས་ཀྱང་མེད།	སྣེ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་

པའི་རླན་གཤེར་འཁྱགས་ཏེ་འཁྱགས་ཞྭ་རུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།	གང་ལྟར་ཡང་གཟའ་མིག་དམར་འཛམ་བུ་གླིང་དང་ཕྱོགས་

འགའ་ཤས་ནས་འདྲ་ནའང་ཧ་ཅང་གིས་ཆུང་བ་ཡོད།	

གཟའ་མིག་དམར་ལ་ཟླ་བ་ཡོད་དམ།	

གཟའ་མིག་དམར་ལ་ཕོ་བྷོས྄་(Phobos)དང་ཌིའེ་མོས྄་(Deimos)ཟེར་བའི་ཟླ་བ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཡོད།	ཕོ་བྷོས྄་ནི་

ཆེ་བ་ཡོད་ནའང་དེའི་འཕྲེད་དུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༣༠	ལས་ཉུང་བ་ཡོད།		གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་དེ་རྣམས་སྔར་

གཟའ་མིག་དམར་གྱིས་བཟུང་བའི་སྐར་ཕྲན་རིགས་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

གཟའ་མིག་དམར་གང་ཞིག་གིས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་སམ།	

ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༦༥	 ལོར་མེ་རི་ནར་	 ༤	 པ་(Mariner4)དེ་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉེ་འགྲམ་བར་དུ་འཕུར་ཏེ་ཚུར་པར་

རིས་བསྐུར་པ་དང་།	མེ་རི་ནར་	༦	པ་དང་།	༧	པ་གཉིས་ཀྱང་དེའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འཕུར་ཞིང་།	ཡང་ཕྱི་ལོ་	 ༡༩༧༡	

ལོར་མེ་རི་ནར་	༩	པ་གཟའ་དེའི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡོད་པའི་འཁོར་ལམ་ནང་ཕྱིན་པ་རེད།	དེ་ནས་ལོ་ལྔའི་རྗེས་སུ་ཝའི་

ཀིང་འཕུར་གྲུས་(Viking	Craft)གཟའ་དེའི་ས་སྟེང་དུ་ཝའེ་ཀིང་བར་སྣང་མཁའ་གྲུ་(Viking	lander)ཞིག་ཕབ་

པ་དང།		ཕྱི་ལོ་	༡༩༩༧	ལོར་པཐ་ཕཡིན་ཌར་(Pathfinder)ཞེས་པའི་བར་སྣང་རྟོག་ཞིབ་འཕྲུལ་ཆས་

ཤིག་དེའི་མཐའ་སྐོར་གྱི་རྡོ་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་སོ་ཇོརྣར་(Sojourner)ཞེས་པའི་འགྲུལ་འཁོར་ཆུང་

ཆུང་ཞིག་འཁྱེར་ཏེ་བབས་པ་རེད།	

གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཕྱི་ངོས་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ།	

གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཕྱི་ངོས་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི་བྱེ་ཐང་དང་།	དོང་ཁ།		མེ་རི་སོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་

ཡོད།	 མེ་རི་མཐོ་ཤོས་ཨོ་ལེམ་པས྄་	 མོན་སི་(Olympus	 Mons)ཞེས་པ་དེའི་མཐོ་

ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༣༠	ཙམ་ཡོད།		དེ་བཞིན་རིང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༤༠༠༠	ཙམ་

དང་།	སྟུག་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༧	ལྷག་ཡོད་པའི་ཤ	ར་ཞིག་ཀྱང་ཡོད།	དེ་ལ་གཟའ་མིག་

དམར་གྱི་གྲོག་ཤ	ར་ཆེན་མོ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད།	འོན་ཀྱང་དེའི་མིང་ངོ་མ་ནི།	མེ་རི་ནར་ལུང་གཤོང་ཟེར།	ལུང་གཤོང་

ཆུང་བ་དག་ཆུ་རྒྱུག་པ་ལས་བཟོས་པ་འདྲ་བས་ན།	གནམ་རིག་སྐར་དཔྱད་པ་ཚོས་སྐབས་ཤིག་ལ་གཟའ་མིག་དམར་

ནང་གཙང་ཆུ་དང་མཚོ་སོགས་བྱུང་ཡོད་པར་བསམ་གྱི་ཡོད།

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

དེ་ནས་ཟླ་བ་རེ་གཉིས་སོང་ནའང་ད་དུང་བུའི་སྐོར་གོ་རྒྱུ་མེད་པས།	 མཐར་ཕ་མ་གཉིས་པོ་རེ་བ་ཟད་དེ་ནམ་

རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བ་ལ་རོལ།	ཨ་མ་ལྷ་མོ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་སྔ་དྲོ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇོ་བོ་མཇལ་དུ་འགྲོ་ཞིང་།	བུའི་

ཆེད་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་།	 དེ་ནས་ཉིན་གང་ནང་ལས་ལ་མགོ་འཁོར་ཏེ།	

ཕྱི་དྲོ་སླར་ཡང་མཆོད་མཇལ་དུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད།	 ཕ་བཀྲ་ཤིས་ནི་ཚོང་གི་དོན་དུ་ཉིན་ལྟར་ཕྱི་ལ་འགྲོ་བ་དང་།	

ལས་ཀའི་བྲེལ་བས་སྐབས་རེ་ནང་དུ་ཕྱི་པོར་ལོག་ཡོང་གི་ཡོད།	 དེ་ལྟར་ཕ་མ་གཉིས་པོ་ཉིན་རེའི་འཚོ་བར་

མགོ་འཁོར་ཡང་སེམས་པར་བུ་ཡང་ཡང་དྲན།

ལྷ་སའི་ཟིང་ཆ་ཞི་འཇམ་བྱུང་ནས་ཟླ་བ་བཞི་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད།	 རླུང་འཚུབ་ལྡང་བའི་ཞོགས་པ་ཞིག་ལ་ཕ་

བཀྲ་ཤིས་ཁྱིམ་ནས་ཐོན་འགྲོ་བའི་སྐབས།	 ཁྱིམ་གྱི་ཐེམ་པ་ནས་རྡོག་སྒྲ་ཞིག་ཐོས།	 ཁོས་སྒོ་ཕྱེས་པ་དང་

ནང་དུ་མི་ཞིག་མགྱོགས་པོར་འཛུལ་སླེབས།	 མི་དེའི་གདོང་ལ་ལྟ་སྐབས་རང་གི་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་ཇོ་

ལགས་ལྷུན་གྲུབ་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས།	ཁོས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་དང་མ་ལྷ་མོར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་རྗེས།	སྐད་ཤ	གས་

ཆུང་ངུའི་ཐོག་སྐད་ཆ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར།	ཁོའ་ིཚིག་དེ་ཐོས་སྐབས་ཨ་མ་ལྷ་མོས་བུའི་སྐོར་

ཡིན་ངེས་ཀྱིས།	མགྱོགས་པོ་གསུངས་དང་ཞེས་དངངས་འཚབ་ཀྱིས་ཁ་ནས་ཚིག་དེ་ཤོར།	

ཇོ་ལགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས།	 ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་གོང་ལྷ་སར་ཟིང་ཆ་ལངས་པའི་དགོང་མོ་དེར་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་

བློ་བཟང་ངའི་ཁྱིམ་དུ་སླེབས་བྱུང་།	 ཁོའ་ིཕྲག་པར་མེ་མདའ་ཕོག་འདུག་པ་ལས་དེ་མིན་གཞན་རྨས་མི་

འདུག	ང་དང་ངའི་བཟའ་ཟླས་ཁོའ་ིརྨ་ཁ་མ་གསོས་བར་རང་ཁྱིམ་དུ་སྨན་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན།	 དེ་ནས་ཟླ་

གཅིག་སོང་མཚམས་ཁོས་ང་རང་རྒྱ་གར་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལབ་ཀྱི་འདུག	ཁོས་དེའི་སྐོར་ཕ་མར་ལན་

མི་སྐྱེལ་པའི་མནའ་བསྐྱལ་དགོས་ཟེར།	གལ་ཏེ་ཕ་མར་གསུངས་ན་རང་སྲོག་གཅད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཞེད་སྣང་

བསྐུལ་བས་ང་གཉིས་བྱེད་ཐབས་མ་ཤེས་པར་ལུས།	ཞེས་ལབ་པ་དང་དབུགས་རིང་ཞིག་འཐེན།

ཨ་མ་ལྷ་མོས་དེ་ནས་གང་བྱས་སོང་ཞེས་དྲིས།	དེ་ནས།	ཉིན་གཅིག་ངེད་བཟའ་ཟླ་ནམ་རྒྱུན་བཞིན་བུ་བློ་

བཟང་ལ་གསོལ་ཇ་ཞུ་བར་འགྲོ་སྐབས།	 བུ་ཉལ་ཁྲིའི་སྒང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས་ང་གཉིས་ཅི་བྱེད་འདི་

བྱེད་མེད་པར་ལྷག་སོང་།	 ཉིན་དེ་གའི་བར་དུ་ང་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་གསང་བ་བྱས་ཏེ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཉར་ཡོད་

སྟབས།	 ཁྱིམ་མཚེས་ཚོ་ལའང་སྐད་ཆ་དྲི་མ་ནུས།	 ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཁོ་དགོང་མོར་ལོག་ཡོང་གི་རེད་

བསམས་ཀྱང་།	ད་བར་ལོག་མ་བྱུང་།	ཡིན་ནའང་ཁོ་མ་ཕྱིན་གོང་ནས་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བཞག་འདུག	ཅེས་

བརྗོད་ནས་ཕྱུ་པའི་ཨམ་ཕྲག་ནས་ཤོག་ལྷེབ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཏོན་ནས་ཕ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཕུལ།

དུས་འཁོར་དབང་ཆེན།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌
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ང་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར། 

བུ་ཞིག་གིས་བུ་མོ་ཞིག་ལ།	 ང་ཚོའི་སློབ་སྤྱི་འདི་ནི་དེ་འདྲའི་གླེན་རྟགས་ཚ་

ལ།	ཟེར་བ་དང་།	བུ་མོ་དེས།	ཨ་ལས།	ཁྱེད་རང་གིས་ང་སུ་ཡིན་པ་ངོ་ཤེས་

ཀྱི་ཡོད་དམ།	ཞེས་

ཕར་དྲིས་པར།		བུ་

དེས།	ངས་ངོ་ཤེས་

ཀྱི་མེད།	ཅེས་ལབ།	

བུ་མོས།	 ང་སློབ་

སྤྱི་དེའི་བུ་མོ་ཡིན།	

ཞེས་ལབ་པ་ན།	བུ་

དེས་ལམ་སང་།	བྱས་ན།	ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།	ཞེས་དྲིས་པར།	

ངས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་མེད།	 ཅེས་ལབ་པའི་ཚེ།	 བུ་དེས་དབུགས་རིང་ཞིག་བླངས་

ནས།	བྱས་ན་འགྲིག་ཤག		ཅེས་ལབ་སྟེ་མོའ་ིམདུན་ནས་བྲོས་ཕྱིན་པ་རེད།	

མཐོང་དཀའ་བའི་བྱས་འབྲས་

ཆུང་ཚེ་རིང༌། 

ཁྱོ་ག་ནང་ལ་ལོག་ཡོང་སྐབས།	 ཉལ་ཆས་བསྡུས་མེད་པ་མ་ཟད།	 ཐབ་ཚང་

ནང་གི་ལྟོ་སྣོད་

ཚང་མ་བཀྲུས་

མེད།	 དེ་བཞིན་

ཕྲུ ་ གུ འི ་ དུ ག ་

ལོག་དང༌།	དེབ་

རིགས།	 རྩེད་

ཆས ་ སོ གས ་

ཀྱིས་ནང་དེ་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེར་གནས་ཡོད།	 ད་དུང་དགོང་དྲོའ་ིཁ་ལག་ཀྱང་

བཟའ་ཆོག་ཆོག་མེད།	དེར་བརྟེན་ཁྱོ་ག་དེས་ཁོང་ཁྲོའ་ིངང༌།	ད་ག་རེ་བྱས་པ་

རེད།	ཅེས་རང་གི་བཟའ་ཟླར་སྐད་ཆ་དྲིས།	བཟའ་ཟླ་དེས།	གང་ཡང་བྱས་མ་

སོང༌།	ཁྱེད་རང་གིས་ཉིན་ལྟར་ང་ལ།	ཁྱོད་ཉི་མ་ཉིན་གང་ག་རེ་བྱས་ནས་སྡོད་

ཀྱི་ཡོད་དམ།	ཞེས་སྐད་ཆ་འདྲི་ཡི་ཡོད་པ།	དེ་རིང་ངས་གང་ཡང་མ་བྱས་པར་

བསྡད་པ་ཡིན།	ཞེས་བཤད་དོ།	།	

གོང་གི་མཚར་གཏམ་འདི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་དྲྭ་གནས་ཟིན་

བྲིས་	http://chungtse.blogspot.in	ནས་དོ་བདག་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་བླངས།

ངས་དྲི་ཞིམ་༌༌༌༌༌༌༌༌

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར། 

ཐེངས་གཅིག་ཨ་ཅག་ལགས་ཤིག་ཡེ་ཤ	འི་ལྷ་ཁང་ནང་མཆོད་མཇལ་དུ་

སྐྱོད་སྐབས།	 མོའ་ིལུས་ནས་དྲི་ངན་ཛོར་པོ་ཞིག་ཚོར་ཏེ།	 ལྷ་ཁང་གི་མཆོད་

གནས་དེ་མོའ་ིགམ་དུ་བཅར་ནས་ལབ་པར།	 ཨ་ཅག་ལགས།	 ཁྱེད་ཀྱིས་དྲི་

ཞི མ ་ག ་རེ ་ བེ ད ་

སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་

དམ།	ཞེས་དྲིས་པ་

ན།	 ཨ་ཅག་དེས།	

མ ཆོ ད ་ ག ན ས ་

ལགས།	ངས་ཤེལ་

དམ་སྒང་ལ་ཙི་ཙི་

གཉིས་ཡོད་པའི་དྲི་ཞིམ་དེ་འབྱུག་གི་ཡོད།	 ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ན།	 མཆོད་

གནས་དེས་བསྐྱར་དུ།	ཨ་ལས།	དེ་འདྲ་ཡིན་པ་འདྲ།	བྱས་ན་ཨ་ཅག་ལགས་

ཁྱེད་རང་འདི་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཕེབས་སྐབས།	དྲི་ཞིམ་གྱི་ཤེལ་དམ་ནང་དུ་ཙི་

ཙི་གཅིག་མར་ཟག་ཡོད་མེད་ངེས་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།	 ཞེས་ལབ་

པར།	ཨ་ཅག་དེ་གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མ་རག་པར་ཁ་སྐྱེངས་པོར་ལུས་པ་རེད།	

ཀ་བཤད།

མཚར་གཏམ།

སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ།

                     གནམ་བུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་བརྡ་དག་ངོ་མཚར་གྱི་ཡི་གེ	།

ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དབུས་ལ་བཅིངས་ནས།	།

ག་ས་ག་ནས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་ལ་བརྩོན་དང་།	།

ང་ཡིས་བསྔགས་བརྗོད་མེ་ཏོག་ཁྱེད་རང་ལ་གཏོར་ཡོང།	།	

ཅ་སོགས་བོད་ཡིག་གཙང་མ་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་བྲིས་དང་།	།

ཆ་ལུགས་བོད་ཆས་གྱོན་པའི་སྐུ་པར་ཞིག་ཐོངས་དང་།	།

ཇ་འཐུང་ཙམ་ལའང་བོད་སྐད་རྣལ་མ་ཞིག་སྐྱོན་དང་།	།

ཉ་གང་ཟླ་བའི་བརྩེ་བ་ཁྱོད་ཉིད་ལ་འབུལ་ཆོག	།	

ཏཱ་ལའི་བླ་མས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ཡི་དགོངས་དོན།	།

ཐ་དད་འགྲོ་བ་བོད་མིའི་རིག་གཞུང་འདི་སྐྱོབ་ཆེད།	།

ད་ལྟ་གཉན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་རབས་ཀྱི་བར་ནས།	།

ན་གཞོན་ཁྱེད་ཀྱིས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ་བརྩོན་རོགས།	།

པ་ཕ་མེས་པོས་ཤ	ལ་བཞག་རིན་ཆེན་གྱི་རིག་གཞུང་།	།

ཕ་ཤ	ལ་བུ་ཡིས་མ་ཟིན་ངོ་ཚ་ཞིག་ལོས་ཡོད།	།

བ་རྒན་ཉལ་བ་ཇི་བཞིན་གཡོ་འགུལ་ཞིག་མེད་ན།	།

མ་འོངས་བོད་པའི་མིང་འདི་ཇི་ཙམ་ལ་གནས་ཐུབ།	།

	ཙ་རིར་གནས་སྐོར་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས།	།

ཚ་གྲང་དཀའ་སྡུག་བཟོད་པའི་སྡུག་རུས་ཤིག་གནང་ནས།	།

ཛ་དྲག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མགྱོགས་མྱུར་ཏུ་སྐྱོབས་དང་།	།

ཝ་ལེར་བོད་པ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་ཞིག་ཐོས་ཡོང་།	།

ཞ་གོས་ལྷམ་སོགས་མཛེས་ཆོས་ཉིན་ཤས་ཀྱི་ཆོས་རེད།	།

ཟ་མ་ཤ་ཆང་ཞིམ་ཡང་ཐེངས་གཅིག་གི་ཟས་རེད།	།

འ་ཅག་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་མི་རབས་ཀྱི་དོན་རེད།	།

ཡ་མཚན་རིག་གཞུང་བཟང་པོར་བདག་གཅེས་ཤིག་གནང་དགོས།།

ར་མདའ་མེད་པའི་བོད་ལ་ཤ་ཚ་ཞིག་ཡོད་ན།	།

ལ་ལུང་གང་ན་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་འདི་སྦྱང་དགོས།	།

ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་རིགས་བོད་སྐད་དང་འགྲོགས་ནས།	།

ས་ཆེན་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ངོ་རྟགས་ཤིག་འཇོག་དགོས།	།

ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེའི་དུས་སྐྱེལ་གངས་ཅན་གྱི་གཞོན་ནུ།	།

ཨ་མའི་པང་ནས་ཚར་བའི་བུ་རབ་ཅིག་ཡིན་ན།	།

ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་སྐད་ཡིག་འདིའི་ཪིན་ཐང་།	།	

ཨ་མའི་བུ་རྒོད་ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་དབུས་ལ་འཛིན་དགོས།	།

རྫོགས་མཐའ་མེད་པའི་གཏེར་ཁ།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

༄༅།།ནམ་མཁའ་ལ་དུ་རླངས་དང་སྤྲིན་པ་མེད་པའི་

སྐབས་ཀྱི་མཚན་མོར་སྐར་མདའ་མང་པོ་མཐོང་ཐུབ།	

དོན་དངོས་བྱས་ན།	 དེ་དག་སྐར་མ་མ་ཡིན།	 འོ་ན་

གང་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན།	 སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ནང་

ཉེ་སར་འཁོར་བའི་བར་སྣང་གི་དངོས་གཟུགས་བྲག་

རྡོ་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་ཡིན།	 དེ་ཚོར་རང་ངོས་ནས་འོད་

འཕྲོ་བ་མེད་ཀྱང་།	 སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ནང་གི་

རྡུལ་ཕྲ་མོ་རྣམས་དང་བརྡར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐར་མ་

ལྟར་སྣང་བ་ཡིན།	 བར་སྣང་གི་རིམ་པ་གང་སར་འདི་

ལྟ་བུའི་བྲག་རྡོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་ལ།	 བར་

སྣང་གི་དངོས་གཟུགས་ཆེ་བ་ཞིག་གི་འཐེན་ཤ	གས་

ལ་བརྟེན་ནས་འཁོར་བཞིན་གནས་པ་ཡིན།	

	 ས་འོག་དང་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་གསེར་

དངུལ་ཟངས་ལྕགས་ཀྱི་གཏེར་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་

འདྲ་བར།	སྐར་རྡོ་འདི་དག་གི་ནང་དུའང་གསེར་དང་།	

དངུལ།	གསེར་དཀར་པོ་སོགས་ལྕགས་རིགས་དཀོན་

གྲས་མང་པོ་ཡོད།	 དེར་བརྟེན་འདི་དག་ནི་བར་སྣང་

གི་རྫོགས་མཐའ་མེད་པའི་གཏེར་ཁ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་

ཆོག	 	ཨ་མེ་རི་ཀའི་NASAགཙོས་པའི་འཛམ་གླིང་

གི་ཚན་རིག་པ་དང་འཕྲུལ་ཆས་ལག་རྩལ་བ་མང་

པོས་སྐར་རྡོའ་ིནང་ནས་གཏེར་འདོན་ཐབས་ལ་ཉམས་

ཞིབ་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	 འཕྲུལ་ཆས་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ཙམ་མ་ཟད།	གཏེར་འདོན་མཁན་

གྱི་མི་ལའང་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད།	 བར་སྣང་

དུ་སའི་གོ་ལའི་འཐེན་ཤ	གས་ཧ་ཅང་ཆུང་ངུ་ཡོད་པ་

དང་འདྲ་སའི་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དུ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།	 དེས་ན་ལོ་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བར་སྣང་གི་གཏེར་

ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལག་ལེན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་

ཐུབ་པའང་སྲིད།	 དེས་མ་ཚད་གཏེར་རྫས་འདྲ་མིན་

ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡང་ཡོང་སྲིད།	

	 ད་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་ཕྱི་

ལོ་	༢༠༡༦	ལོར་སྐར་རྡོ་ཆེ་གྲས་ཤིག་སའི་གོ་ལ་དང་

ཧ་ཅང་ཉེ་སར་འཁོར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གོ་སྐབས་བཟུང་

ནས་ཕལ་ཆེར་གཱུ་གལ་(Google)དང་།	 ནཱ་སཱ་

(NASA)མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་སྐབས་དེར་སྐར་རྡོ་དེར་

འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་།	 བར་སྣང་གི་གཏེར་ཀ་འདོན་རྒྱུའི་

ཆ་རྐྱེན་དང་དགོས་མཁོ་ལ་དངོས་སུ་དཔྱད་ཞིབ་ཐུབ་

པའི་རེ་བ་དང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།	དེ་ལྟར་ལམ་

ལྷོང་བྱུང་ན།	ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ལ་

བརྟེན་ནས།	 རང་རེ་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་གནས་སའི་

མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་སའི་གོ་ལ་འདིའི་སྣོད་བཅུད་ཆ་

སྙོམས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལའང་བཟང་ཕྱོགས་

ཀྱི་ཕན་འབྲས་ཅུང་ཟད་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཆོག	

	 འོན་ཀྱང་བར་སྣང་གི་བདག་མེད་སྐར་རྡོ་ལྟ་

བུ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཐོབ་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་དུས་སྐབས་

གསར་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོང་བར་ངེས་སོ།	།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༣3

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ། སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༥༦༽ ཕ་དང་ཁོའ་ིབུ་ཕྲུག

པཱ་ལགས་ཤིག་ལ་ཕྲུ་གུ་བུ་ཤ་སྟག་གི་ནང་མི་ཞིག་ཡོད།	 བུ་དེ་དག་དུས་རྒྱུན་དུ་

རྒྱག་རེས་རྒྱག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་པཱ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱག་རེས་

ཞི ་འཇམ་བཟོ ་ཐུབ ་

ཀྱི་མེད།	 མཐར་པཱ་

ལགས ་ ཀྱི ས ་ ད པེ ་

མཚོན་ཞིག་གི ་ཐོག་

ནས་འཆམ་པོ ་མེད ་

པའི ་སྐྱོ ན ་ཆ ་ དེ ་ ར ་

སྤྲོད ་བྱེད ་རྒྱུའི ་ཐག་

གཅོད་བྱས།	 དེ་ནས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ལ་ཤིང་ཆག་པ་ཞིག་ཁྱེར་ཤོག་

གསུངས་པ་རེད།	 བུ་ཚོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བྱས་པ་དང་།	 པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཤིང་ཆག་

པ་དེ་བུ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རིམ་པས་སྤྲད་དེ་དུམ་བུར་གཅག་དགོས་པར་བཤད།	 དེ་

བཞིན་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་སོ་སོའ་ིཤ	གས་ཡོད་ཚད་བརྒྱབ་སྟེ་འབད་བརྩོན་བྱས་

ཀྱང་སུས་ཀྱང་བཅག་མ་ཐུབ་པར་ལུས།	 དེའི་རྗེས་ལ་པཱ་ལགས་ཀྱིས་ཤིང་ཆག་པ་

དེ་བཤིག་ནས་བུ་རེ་ལ་ཤིང་རྐང་རེ་སྤྲད་དེ་གཅག་བཅུག་པས།	 བུ་རྣམས་ཀྱིས་

ལས་སླ་པོའ་ིངང་བཅག་ཐུབ་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་པཱ་ལགས་ཀྱིས་བུ་རྣམས་ལ།	བུ་ཚོ།	གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་བསམ་

བློ་གཅིག་གི་ཐོག་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་པར་རྡོག་བསྒྲིལ་

ཐུབ་ན།	 ཁྱེད་རང་ཚོ་ཤིང་ཆག་པ་འདི་ནང་བཞིན་ཁྱེད་ཅག་གི་དགྲ་བོ་སུས་ཀྱང་

གནོད་སྐྱེལ་མི་ཐུབ།	 འོན་ཀྱང་ད་ལྟ་བཞིན་རྒྱག་རེས་ཁོ་ན་བརྒྱབ་སྟེ་རྡོག་རྩ་ཆིག་

སྒྲིལ་བྱེད་མ་ཐུབ་ན།	 ཁྱེད་རང་ཚོ་ཤིང་རྐང་གཅིག་ནང་བཞིན་དགྲ་བོས་ལས་སླ་

པོའ་ིངང་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ།	ཅེས་བཤད།	

བསླབ་བྱ། ང་ཚོར་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོད་ན་རྒྱལ་རྒྱུ་དང་། མེད་ན་ཕམ་རྒྱུ་ཉག་

གཅིག་རེད།  

༄༅། །ཨེ་སོབ་ཀྱི་བསླབ་སྒྲུང་།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

༢༥༽ ཨཀ་བར་གྱིས་བཱིར་བལ་ལ་དགག་ཚིག་

བརྗོད་པའི་སྐབས།

ཨཀ་བར་གྱི་བློན་འཁོར་གྱི་ཁོངས་སུ་སྐུ་བཅར་པ་རྒན་གྲས་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་ཟེར་བ་

ཞིག་ཡོད་པ་དང༌།	ཁོང་ལ་འཇོན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པའི་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་ལས་

ཀ་མེད་པས།	ཕས་རྟག་ཏུ་སེམས་ཁྲལ་དང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	འོན་ཀྱང་

སུལ་ཏཱན་ཁཱན་ལ་ཀུན་སློང་མི་གཙང་པ་ཞིག་མི་མངོན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་དེ་བཱིར་

བལ་གྱི་མིག་འོག་ནས་ཐར་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད།	

ཉིན་གཅིག་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱི་སེམས་ལ་རང་གི་བུར་རྒྱལ་ཁང་ནང་དུ་ལས་ཀ་ཞིག་

ཐོབ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་བློ་ཞིག་འཁོར་བ་ལྟར།	 ཁོས་ཉིན་ལྟར་ལས་ཀ་མེད་པའི་བུ་

དེ་རང་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་ཁང་ནང་འཁྲིད་རྐྱང་བྱས།	 ཐབས་ལམ་དེ་ནི་རྒྱལ་པོར་

དོ་སྣང་སླེབས་ཆེད་ཡིན་པ་དང༌།	 ཁོང་གིས་རིམ་པས་དུས་སྐབས་རན་པ་ཞིག་

ལ་རྒྱལ་པོར་ལས་གནས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསྒྲིགས།	ཡིན་ནའང་

སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱི་བློར་སྔོན་ཚུད་ནས་དོགས་གཞི་ཡོད་པ་གཅིག་ནི།	བཱིར་བལ་ཡོད་

སར་ཞུས་ན།	 རང་ཉིད་ཀྱི་བུ་རྒྱལ་ཁང་ནང་ལེན་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡིན་པ་

དེ་རེད།	 གང་ལྟར་ཡང་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱིས་བུ་རང་དང་མཉམ་དུ་འཁྲིད་ཡོང་གི་

ཡོད་པ་དུས་རྒྱུན་དང་མི་འདྲ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ནི།	 བཱིར་བལ་གྱི་མིག་འོག་ནས་

ཐར་ཐབས་དཀའ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་རེད།	

	 སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱི་འཆར་གཞི་རྣམས་བཱིར་བལ་གྱིས་ཕན་མེད་བཟོ་མི་

ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ།	 ཁོས་རྒྱལ་པོ་དང་བཱིར་

བལ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་

ངན་བཅངས་པ་ལྟར།	 ཉིན་ཤས་ནང་སུལ་

ཏཱན་ཁཱན་ལ་གོ་སྐབས་ཤིག་ཐོབ།			

	 ཉིན་གཅིག་བཱིར་བལ་རྒྱལ་ཁང་

དུ་དུས་ཐོག་ཏུ་བཅར་རྒྱུ་རྗེས་ལུས་ཐེབས་

པ་ན།	 དེ་ནི་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་ལ་མཚོན་ན་རྐྱེན་

ངན་གྲོགས་སུ་གྱུར་ནས་རྒྱལ་པོར་བྱུས་

ངན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་རེད།	

རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཆད་ཕེབས་མ་ཐག་ཏུ་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱིས་རང་

གི་སྡོད་གནས་ལས་ཡར་ལངས་ཏེ།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	བཱིར་བལ་གྱིས་དགོངས་ཞུ་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་རྒྱལ་ཁང་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་སླེབས་པ་དེས་ཕོ་བྲང་གི་མདུན་ས་

དང་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་གུས་བརྩི་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་བསྟན་པ་རེད།”	ཟེར་རོ།	།

	 ཨཀ་བར་གྱིས་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱིས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་བསམ་ངན་

བཅངས་ཏེ།	བཱིར་བལ་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུའི་་གཏམ་ཞིག་ཡིན་པ་མཁྱེན་ནའང༌།	རེ་ཞིག་

ཁོས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་གཟིགས།	རྒྱལ་པོས།	“སུལ་ཏཱན་

ཁཱན་ཁྱེད་ཀྱིས་གང་སྨྲས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད།	བཱིར་བལ་གྱིས་ཕོ་བྲང་གི་མདུན་སའི་

སྒྲིག་སྲོལ་བརྗེད་པ་འདྲ་འདུག”	ཅེས་གསུངས།	དེ་ནས་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱིས་རང་གི་

འཆར་གཞི་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་མཐོང་ནས།	རྒྱལ་པོར་ད་རེས་བཱིར་བལ་ལ་བཟོ་ལྟ་

ཞིག་བཟོ་དགོས་ཞེས་ངན་བསླབ་བརྒྱབ།	 དེར་ཨཀ་བར་གྱིས།	 “སུལ་ཏཱན།	 ངས་

གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མིན་ཁྱོད་ལ་བསམ་འཆར་ཇི་འདྲ་ཡོད་དམ།”	ཞེས་དྲིས་པར།	

ཁེངས་དྲེགས་ཆེ་བའི་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱིས་དགའ་བཞིན་དུ་སྨྲས་པ།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་

པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ནས་བཟུང་བཱིར་བལ་གྱིས་བཏོན་པའི་དགོས་འདུན་ཡོངས་རྫོགས་

ལ་མོས་མཐུན་མི་གནང་བར་འཚལ།	ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་གནང་བ་ཡིན་ན་ཁོ་རང་

བཞིན་གྱིས་དཔའ་ཞུམ་གྱི་རེད།”	ཅེས་ཞུས་སོ།	 །རྒྱལ་པོས་ཡུད་ཙམ་རིང་ཐུགས་

བསམ་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ཞལ་བཞེས་གནང་།	

	 དུས་ཡུན་གང་ཙམ་སོང་རྗེས་བཱིར་བལ་རྒྱལ་ཁང་དུ་སླེབས་མ་ཐག་ཏུ་

རྒྱལ་པོས་ཁྲོ་ཉམས་དང་བཅས།	 “བཱིར་བལ།	 རྒྱལ་ཁང་གི་མདུན་སར་འཛོམས་

རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ད་ལྟ་རེད་དམ།”	 ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ་བཱིར་བལ་གྱིས།	 “རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུར།	 ངའི་བཟའ་ཟླ་བདེ་པོ་མེད་པར་བརྟེན་

དུས་ཐོག་ཏུ་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་།”	ཞེས་བརྗོད་པར།	རྒྱལ་པོས།	“བཱིར་བལ་ཁྱོད་ཀྱི་

བཤད་སྟངས་ལ་བལྟས་ན།	དུས་ཐོག་ལ་འབྱོར་མ་ཐུབ་པར་ཁག་དཀྲི་བྱེད་ས་ཞིག་

འཚོལ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ།	ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ཆར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་

ཐུབ།”	ཅེས་བརྗོད།

	 དེ་སྔ་རྒྱལ་པོས་བཱིར་བལ་ལ་བཀའ་མོལ་རྩུབ་པོ་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་

གསུངས་མྱོང་མེད་པས།	 དེ་རིང་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་མོལ་ཐོས་སྐབས་ཧང་སངས་

དགོས་པ་བྱུང་།	 འོན་ཀྱང་བཱིར་བལ་གྱིས་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་མོལ་ལས་གསང་བ་

ཞིག་ཤེས་པ་ནི་ཁོའ་ིརྒྱབ་ཏུ་བྱུས་ངན་གཤོམ་གྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད།	ཁོའ་ིལས་རོགས་

འགའ་ཞིག་གིས་རྒྱལ་པོའ་ིསྙན་ལམ་དུ་མི་སྙན་པ་གསོལ་བ་དེ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་

ཐུབ་པ་བྱུང་།	 ཁོང་གིས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་མིག་ཡུར་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་སུལ་ཏཱན་

ཁཱན་གྱི་གདོང་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་དགའ་སྣང་གི་འཛུམ་མདངས་ཀྱིས་ཁེངས་

པ་མཐོང་པས།	བཱིར་བལ་གྱིས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ལེགས་

པར་རྟོགས་ནས།	 དགོངས་སེལ་ཡོང་བའི་

རེ་བ་ཕུལ་ཀྱང་ཨཀ་བར་གྱིས་ཞལ་བཞེས་

མ་གནང་བར་བརྟེན།	 མཐའ་མ་ཁོང་གིས་

བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར།	 “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	

ངས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་ཀ་སྔར་བཞིན་འགོ་

བཙུགས་ན་འགྲིག་གམ།”	 ཞེས་བཀའ་འདྲི་

ཞུས་སྐབས་ཨཀ་བར་གྱིས།	“འགྲིག་གི་མ་

རེད།”	ཅེས་གསུངས།		 བཱིར ་བལ་

གྱིས།	“རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།	འོ་ན་ང་རང་རྒྱལ་ཁང་བཞག་ནས་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་རྒྱུའི་

བཀའ་འཁྲོལ་གནང་རོགས།”	ཞེས་ཞུས་པར།	རྒྱལ་པོས།	“མ་རེད།	ཁྱོད་རང་འགྲོ་

ན་འགྲིག་གི་མ་རེད།”	ཅེས་ལན་བཏབ།

	 སྐབས་དེ་དུས་བཱིར་བལ་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ནི།	 རྒྱལ་པོར་ག་

རེ་ཞུས་ཀྱང་དེ་ལས་ལྡོག་པའི་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་

ནས།	ཁོང་གིས།	“ངའི་ཞུ་འབོད་མཐའ་མ་འདི་ལ་ཞལ་བཞེས་གནང་རོགས།	སུལ་

ཏཱན་ཁཱན་གྱི་བུ་དེ་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་བཅར་གྱི་ཁོངས་སུ་འཇུག་རོགས་གནང་།”	ཞེས་རེ་

སྐུལ་ཞུས།	 དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་པོས་ཁོང་ཁྲོ་དང་བཅས།	 “མ་རེད།	 ནམ་ཡང་འགྲིག་

གི་མ་རེད།”	ཅེས་གསུངས་སོ།	།སྐད་ཆ་དེ་ནི་སུལ་ཏཱན་ཁཱན་གྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་ཞིག་དང༌།	 བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོའ་ིའཆར་གཞི་ཕྲུ་སློག་བཏང་སྟེ།	 ཁོའ་ིབུའི་

མདུན་ལམ་རྩ་མེད་བཟོས་པས་ཁོ་རང་སླར་ཡང་བཱིར་བལ་གྱི་རིག་སྟོབས་ཀྱིས་

ཕམ་ཁ་མྱང་དགོས་བྱུང་ངོ༌།།	།།	

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

རླུང་གི་སྤུན་ཟླ། 
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མཐར་ཨེ་མི་ཀས་སྨྱུག་མ་སྐྱེས་སའི་ཆུ་འཁྱིལ་དེ་བརྙེད།	 ཁོ་ཧང་སང་དགོས་པ་

གཅིག་ལ།	 བསེ་རུས་སྔ་ས་ནས་སྨྱུག་ཤིང་གསུམ་གཙང་མར་གཏུབས་ཏེ་སྒུག་

བསྡད་ཡོད་པ་མཐོང་།	 ཁོ་སླེབས་པ་དང་བསེ་རུས།	 ངས་ཁྱེད་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་

པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།	 ངས་ཀྱང་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་མི་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་རྒྱུའི་

སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།	ཁྱེད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཙང་ངའི་སྨོན་འདུན་མཐའ་དག་གྲུབ་

སོང་།	ཞེས་དགའ་པོའ་ིངང་ལབ།	

ཨེ་མི་ཀ་རྩྭ་ཐང་དུ་འབྱོར་སྐབས་མཚན་མོ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 ཁོའ་ིར་རྣམས་ཀྱང་

མཐོང་རྒྱུ་མེད།	 དེ་ལྟར་ཤེས་འཕྲལ་ཁོའ་ིསྙིང་རྩ་ཤ	གས་ཆེར་འཕར་ཞིང་།	 ཅི་

བྱེད་འདི་བྱེད་མེད་པར་གྱུར།	 ཁོས་ར་རྣམས་གཡས་གཡོན་གང་སར་བཙལ་

ཡང་ད་དུང་མ་རྙེད།	 དེ་ནས་ཁུག་ཀྱོག་ཅིག་ཏུ་ཁོས་ར་རྣམས་མཐོང་།	 ཧ་ཡེ་ན་

ཡིས་ཁོའ་ིར་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྐོངས་ཡོད་པ་རེད།	 ར་རྣམས་ཀྱིས་ཨེ་

མི་ཀ་མཐོང་བ་དང་ཁོའ་ིམཐའ་བསྐོར།	 ཧ་ཡེ་ན་ཡང་ཁོ་མཐོང་ནས་དགའ་པོ་

བྱུང་།	ཨེ་མི་ཀས་ཧ་ཡེ་ན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ར་ཁྱུ་དེ་དག་དང་ལྷན་དུ་རི་

ནས་མར་གང་མགྱོགས་བབ།	

དེ་ནས་གོམ་པ་ཁ་ཤས་སྤོས་མཚམས་ཁོས་རང་གི་པཱ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་གྲོང་

གསེབ་དེའི་མི་འགའ་ཞིག་མཐོང་།	 ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་ཚོའང་ཁོ་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཡོད་

པ་རེད།	ཁྱོད་ག་པར་ཕྱིན་ཡིན།	ཞེས་ཁོའ་ིཔཱ་ལགས་ཀྱིས་དྲིས་པ་ན།	ཁོས།	རིའི་

སྒང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན།	 ཞེས་ལན་བཏབ།	 ཨེན་ཌུ་མུས།	 མ་རེད།	 ཁྱོད་ཕྱིན་ཡོད་

མ་རེད།	 ཅེས་ལབ་པ་དང་།	 ནི་ཛཱམ་གྱིས།	 ང་ཚོས་ཁྱེད་རང་ཕྱོགས་གང་སར་

བཙལ་པ་ཡིན།	 ཞེས་ལབ།	 དེ་ནས་ཁོའ་ིཔ་ཕས་ཤིང་ཤ	ན་དང་སྨྱུག་མར་མཛུབ་

མོ་བཙུགས་ཏེ།	 བྱས་ན་རྡོག་ཁྲེས་འདི་ཚོ་གང་རེད།	 ཅེས་དྲིས་ཚེ།	 ཨེ་མི་ཀས།	

པཱ་ལགས།	 ང་རང་འཕུར་བར་འདོད་ཀྱི།	 བྱས་ཙང་་་་་།	 ཞེས་ཨེ་མི་ཀའི་སྐད་ཆ་

བཤད་འཕྲོར་ཁོ་ཚོའི་དགོད་སྒྲས་བཀང་།	 ཨེ་མི་ཀས་པཱ་ལགས་ལ་བལྟས་ཏེ་

ཁོང་ངོ་ཚ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས།		ཁོ་ཚོས་ཨེ་མི་ཀ་ནི་བུ་ལེ་ལོ་ཞིག་དང་།	རང་

གི་ལས་འགན་མཐའ་དག་ཧུར་ཐག་མི་བྱེད་པའི་བུ་སྣང་མེད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།	ཁོའ་ིསྐད་ཆ་དེ་ལ་དགོད་པ་རེད།	 མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌



སྔོན་ཐག་རིང་གི་ཡུལ་ཞིག་ན་ཐེའུ་རང་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་ཡོད།	 ཁོང་ནི་ནམ་རྒྱུན་

བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་འབོལ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ཁོའ་ིགཟུགས་སྟོབས་ཧ་ཅང་

ཆུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་ཚོས་ཁོ་ལ་ཐེའུ་རང་ཞེས་བཏགས།	 ཉིན་གཅིག་ཐེའུ་རང་

མེ་ཤིང་བསྒྲུག་པར་སྔ་ས་ནས་རིའི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད།	དེ་ཉིན་ནམ་མཁའ་ཧ་ཅང་

སྔོ་ཞིང་དྭངས་ལ།	ཡུལ་ལྗོངས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས་ཁོ་དགའ་ཐག་ཆོད།

ག་དུར་མཆོག

འདི་ནི་ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ།	 རྩ་བ་དམར་སྨུག་

སྦོམ་ལ་རིང་ཞིང་ཕྱི་པགས་ནག	 ལོ་མ་ལྗང་ལ་མཐུག་ཅིང་མཁྲེགས་

ལ་འཇམ།	མེ་ཏོག་ཟིང་དཀར་རམ་ཟིང་དམར་འཆར་བ་ཡིན།	

སྐྱེ་གནས་ནི།	 བོད་ཀྱི་སྤོ་བོ་དང་།	 ཉིང་ཁྲི།	 ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་

དང་།	 དེ་དང་ཉེ་བའི་བོད་ཀྱི་སྐྱིད་གྲོང་དང་།	 གྲོ་མོ།	 གཉའ་ནང་

སོགས་དང་།	 བལ་

ཡུལ།	 འབྲས་ལྗོངས།	

འབར་མ།	 ཀཤ	 ཱིར།	

འབྲུག་ཡུལ།	 རྒྱ་གར་

གྱི ་ཧི ་མཱ་ཅལ་མངའ་

སྡེ འི ་ རི ་ རྒྱུད ་ དང ་ །

	ཨ་སམ་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་	༡༢༤༠	

ནས་	 ༤༣༠༠	 བར་གྱི་བསིལ་གྲིབ་ནགས་རོང་དང་།	 རི་ལྡེབས།	

བྲག་གསེབ་རླན་གཤེར་ཆེ་བ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	 ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་བར་

གྱི་དུས་སུ་རྩ་བ་བཏུས་ཏེ།	ཕྱི་སྐོགས་ནག་པོ་དང་།	ཨ་ར་འདྲ་བའི་རྩ་

ཕྲན་རྣམས་མེད་པ་བཟོས་རྗེས་གཙང་མ་བཀྲུས་ཏེ་ལེབ་ཙམ་གཏུབས་

ནས་བསིལ་གྲིབ་ཏུ་སྐམ་གསེད་བྱེད་དགོས།	

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	བོད་སྨན་དུ་རྩ་བ་སྨན་སྦྱོར་བགྱིས་པས་

ཆམ་པའི་རིམས་ཚད་དང་།	གློ་ཚད།	མཆིན་ཚད།	རྩ་ཚད།	ཡན་ལག་

སྐྲངས་པ་དང་འཁྲུ་བ་སོགས་ལ་ཕན།	

མིང་གཞན་ནི།	ཀོང་ལི་ཡང་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	པ་ཁཱ་ན་བྷེ་ད་དང་།	

སིལ་ཕ་ར་(pakhanabheda,	silphara)ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།

		 གུར་ཏིག

གུར་ཏིག་ནི་ཤིང་གསེབ་དང་བསིལ་གྲིབ་ཡོད་སར་སྐྱེ་བ་ཡིན།	 དེའི་

ལོ་མ་སྒོང་དབྱིབས་འདྲ་ཞིང་།	 སྐྱེ་ཚུལ་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་འདྲོང་པོར་

སྐྱེ།	 སྡོང་པོར་སྤུན་ཐུང་ཡོད་པ་ཕག་པའི་སུག་པ་འདྲ་ཙམ་ཡོད་ཅིང་།	

མེ་ཏོག་དམར་སེར་གང་ཡང་འཆར་བ་ཡིན།

སྐྱེ་གནས་ནི།	 བོད་ལྗོངས་

དང་།	 བལ་ཡུལ།	 འབྲུག་

ཡུལ།	 བོད་དང་རྒྱ་གར་

ས་འབྲེལ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་

རྒྱུད།	 ཀཤ	 ཱིར་སོགས་སའི་

མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི ་ངོས་

ནས་མི་ཊར་	༡༥༤༠	ནས་	

༣༣༨༠	 བར་གྱི་རི་ཀླུང་

གཞའ་ཚན་ཆེ་བའི་སར་སྐྱེ་བ་མང་།	དེ་བཞིན་འདེབས་འཛུགས་བྱས་

ཏེ་སྐྱེས་པའང་ཡོད།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཙམ་

ལ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་ཡོངས་རྫོགས་བཏུས་ཏེ།	 གཙང་མ་བཀྲུས་ནས་

བསིལ་གྲིབ་ཏུ་སྐམ་གསེད་བྱས་ཏེ་སྨན་ལ་སྤྱད་དགོས།	

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་རྩ་ལོ་ཆ་ཚང་སྨན་སྦྱོར་

བྱས་པས་རྩ་ལ་ཚད་པ་ཞུགས་པ་དང་།	 ཁྲག་མཁྲིས་ཀྱི་ནད།	 རྨ་ལ་

གཉན་ཚད་རྒྱས་པ།	དེ་མིན་རྨ་རིགས་སོགས་ལ་ཕན།	

མིང་གཞན་ནི།	 ལུམ་ཏིག་དང་།	 གསང་སྨན་བདུད་རྩི།	 ཕག་སུག་

སོགས་འབོད་པ་ཡིན།	རྒྱ་གར་སྐད་དུ།	པུནྜི་ནཧ་(pundinah)ཞེས་

བརྗོད་པ་ཡིན།		

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།          ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།             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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དྲི་ཞིམ་འཐུལ་བའི་གཏམ་དཔེ་གཅེས་བཏུས།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

ནར་ནར་ལྕེ་ལ་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་ན།	།	༶

རིལ་རིལ་དབུ་ལ་འོ་བརྒྱལ་བཟོས་ཡོང་།	།

ནེ་ཙོ་སྨྲ་བས་གཟེབ་ཏུ་ཚུད།	།	༶

འདབ་ཆགས་ལྐུགས་པ་བདེ་བར་རྒྱུ།	།

	ནོར་ཡག་ཉེས་བལྟས་པས་ཤེས།	།	༶

མི་ཡག་ཉེས་གཤིབས་ནས་ཤེས།	།

ནམ་རིང་ན་རྨི་ལམ་མང་།	།	༶

སྐད་ཆ་མང་ན་སྐྱོན་མང་།	།

ནོར་བུ་ལག་ཏུ་ཡོད་དུས་ནོར་ཉམས་མི་ཆོད།།	༶

ནོར་བུ་མི་ལ་ཤོར་དུས་ནོར་ཉམས་ཆོད།	།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

གལ་ཏེ་མཚན་ལ་ཟ་འཕྲུག་

ལྟ་བུས་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་

སུན་གཙེར་གྱིས་གཉིད་

དཀྲོག་པ་ཡོང་གི་ཡོད་ན།	

དེའི་སྔོན་འགོག་ལ།	 མ་

ཉལ་སྔོན་ལ་རྐང་པར་ཨར་ནི་ཀ་	 ཇེལ་(arnica	

gel)ཕྲན་བུ་བྱུག་དགོས།	

སྒོ ག ་ པ ་ ནི ་ ཁྲག ་ཤེ ད ་

ག ཅོ ག ་ བྱེ ད ་ ལ ་ ནུས ་

པ་ཆེན་པོ་ཡོད།	 དེར་

བ རྟེ ན ་ མཇུག ་ འབྲས ་

གང་ལེགས་འཐོན་པར་ཉི་མ་རེ་ལ་སྒོག་སོ་རྗེན་

པ་གཉིས་གསུམ་རེ་བཟའ་དགོས།	 ཡང་སྒོག་སོའ་ི

པགས་པ་བཤས་ནས་སྐར་མ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་བཞག་

རྗེས་བཟས་ན་འབྲས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐུབ།	

ཟས་སོགས་མི་འཕྲོད་

པའི ་རིགས་བྱུང ་ན།	

ཉི ་མ ་རེ ་ལ ་སྦྲང ་རྩི ་

ཐུར་མ་ཕྱེད་ཀ་དང་སྒ་

སེར་ཐུར་མའི་བཞི་ཆ་

གཅིག་མཉམ་དུ་བསྲེས་ནས་བཏུང་དགོས།

དྲན་པ་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་

བ་སྨོས་མེད་

ཐོག	 	 སྟར་

ཁ ་ ནི ་ སྙི ང ་

ནད་སྔོན་འགོག་གི་ཤིང་འབྲས་ཤིག་ཡིན་པར་

ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

ཨོྃ།

རྣག་ཡོད་སར་གཙག་བུ་དང་།	།		༶

སྐྱོན་ཡོད་སར་མཛུབ་མོ།	།

སྣོད་ལུང་མེད་འཇུ་དཀའ།	།	༶

གཏམ་དཔེ་མེད་བཤད་དཀའ།	།	

	དཔེ་དོན་གའུ་ཁ་སྦྱོར་དགོས།	།	༶

ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་འགེབ་འགྲིག་ཐབས་མེད།	།

	དཔེ་རེ་བཤད་ན་དོན་རེ་ཡོད།	།	༶

དཔེ་དོན་གལ་ཏ་མགོ་སྦྲེལ་ཡིན།	།

དཔོན་རྣ་བ་མ་སྲབ་ཞིབ་ཏུ་བརྟག	།	༶

གཡོག་ཞུ་ཞུ་མ་མང་རང་ཚུགས་ཟུངས།	།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	

ཀརྣ་ཊ་ཀ༌	ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་	པ་རི་ཤཐ྄་མཐོ་སློབ།	ལོ་རིམ་བཞི་པ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།		པདྨ་བསྟན་འཛིན།

སྒང་ཏོག་ཐོན་མི་སཾབྷོ་ཊ་གཏན་སློབ།

ང་ཚོར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མིན་

འདམ་ག་གཏོང་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་མེད།

“གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ནུས་པ་དེ་
དྲག་པོའ་ིཟིང་འཁྲུག་བྱུང་བ་བཞིན་ལམ་སང་ཤེས་

ཚོར་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་མེད།	 ཁོར་ཡུག་འགྱུར་

ལྡོག་དེ་དག་མིག་གིས་ལམ་སང་ཅིག་ཅར་དུ་མཐོང་

མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན།	 ཕྱིས་སུ་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་

ལྡོག་བྱུང་བ་ཤེས་སྐབས་དུས་ཚོད་ཕྱི་དྲགས་པ་དེ་

འདྲ་རྟག་ཏུ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 དེར་བརྟེན་ཁོར་ཡུག་

འགྱུར་ལྡོག་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད།	 ང་ཚོར་གོ་ལ་རིལ་རིལ་འདི་ལས་

འགྲོ་ས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན།	ཁོར་ཡུག་

སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་ང་ཚོར་ཡོད།	 ཟླ་བའི་གྲོང་

ལ་ཐག་རིང་ནས་ལྟ་སྐབས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡོད་པར་བརྟེན།	 སྔོན་རྩོམ་ནང་མཛེས་པའི་

དཔེར་འགོད་སྲོལ་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་ཟླ་བའི་གྲོང་དུ་

སྲོག་འཚོ་མི་ཐུབ།	 དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་གནས་ཡུལ་

འཛམ་གླིང་འདི་ཁོ་ན་ལས་འདམ་ཁ་གཞན་མེད།	

ང་ཚོས་རང་གཅེས་འཛིན་གྱི་བསམ་པ་དེས་འབྱུང་

འགྱུར་མི་རབས་ཚོའི་བདེ་སྡུག་ལ་བསམ་བློ་དེ་

ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད།	 དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་

ཆེད་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཤེས་ཡོན་

དེ་ཡིན།	 འབྲེལ་ཡོད་མཁས་དབང་ཚོས་གོ་ལའི་

གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་སྐོར་གསུང་བཤད་གང་

མང་གནང་བ་དེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

གིས་བརྒྱུད་གྲགས་རྒྱ་གང་ཆེ་གནང་ཐུབ་ཐབས་

གནང་དགོས་པ་དང།	 ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

མིན་ང་ཚོས་འདམ་ག་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རྩ་བ་

ནས་མིན་པར་གནད་དོན་འདི་ནི་ང་ཚོ་འཆི་གསོན་

གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན།”

	 ཞེས་པ་འདི་ནི།	ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	

༡༥	 ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་བྷོས་ཊོན་གྲོང་ཁྱེར་

དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མེ་སཱ་ཆུ་སི་བཟོ་རིག་པའི་ལྟེ་གནས་

ཁང་(MIT)དུ་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་Global	Systems	2.0	Forum	ཞེས་

པར་སྩལ་པའི་བཀའ་སློབ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས་པ་ཡིན།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།
རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།

ཉིན་ཤས་སྔོན་ལ་ཁོས་མེ་ཤིང་བསྒྲུགས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་སྐབས་ལམ་དུ་ཆར་པ་བཏང་སྟེ་

དཀའ་ངལ་མང་པོ་མྱངས།	འོན་ཀྱང་དེ་རིང་ཁོས་མེ་ཤིང་མང་པོ་ཐོབ་པའི་རེ་བ་བཅངས་

ཏེ་ནང་ནས་ཐོན།	ལམ་དུ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་གཙང་པོ་བརྒལ་ཏེ་ཕྱིན།	ཡུད་ཙམ་ནས་གཙང་

པོའ་ིདཀྱིལ་ཙམ་ལ་སླེབས་སྐབས་བྱིའུ་ཞིག་རང་གི་མགོའ་ིཐད་ནས་འཕུར་བ་མཐོང་།	

དེ་འཕྲལ་ཁོའ་ིསེམས་སུ་རང་ཉིད་བྱིའུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ།

གཙང་པོའ་ིམཐའ་ལ་སླེབས་སྐབས་ཁོས་གཟིག་དང་།	 ཤ་བ།	 གླང་ཆེན།	 སྤྱང་ཀི་སོགས་

སེམས་ཅན་མང་པོ་ཞིག་ཆུ་འཐུང་བཞིན་པར་མཐོང་།	ཁོས་སེམས་ཅན་དེ་དག་མཐོང་བ་དང་

འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ།	ཁོས་ཆུའི་ནང་ནས་ག་ལེར་ཕྱི་ལ་མར་དོན་ཡོང་སྐབས་གཟིག་

གིས་མཐོང་བ་ན།	ཁོས་གཟིག་ལ།	 “སྐུ་མཁྱེན།	ང་མ་བཟའ་རོགས།	ང་མེ་ཤིང་བསྒྲུག་པར་

འགྲོ་མཁན་ཡིན།”	ཞེས་འཇིགས་སྣང་དང་སྦྲགས་ལབ་པར།	གཟིག་གིས།	“གང་བྱེད་ཀྱི་མ་

རེད།	ཁྱེད་རང་སྐུ་ལྷོད་ལྷོད་ཕེབས་ཤིག”	ཅེས་ལན་བཏབ།

གཟིག་གིས་དེ་ལྟར་མི་སྐད་བརྒྱབ་པ་ཐོས་ཚེ་ཐེའུ་རང་ཧོན་ཐོར་ཏེ།	 “ཅོ་གཟིག་

ལགས།	 ཁྱེད་རང་གིས་མི་སྐད་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་ཇི་ལྟར་ཤེས་བྱུང་།”	 ཞེས་དྲིས་

པར།	 གཟིག་གིས།	 “དྲང་པོ་ཞུས་ན།	 སྔོན་མ་ང་རང་ཡང་མི་ཞིག་ཡིན།	 འོན་

ཀྱང་ད་ཆ་གཟིག་གི་ལུས་འདི་བླངས་དགོས་བྱུང་བ་རེད།	 འདི་ལ་སྒྲུང་རིང་པོ་

བཤད་རྒྱུ་ཡོད།	དེ་ལས་ཁྱེད་རང་མེ་ཤིང་བསྒྲུག་པར་ཕེབས།”	ཅེས་སྐད་ཤ	གས་

དམའ་བོའ་ིངང་ལབ། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌

ཁུངས།	དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་

བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》ཞེས་པ་ནས་སློབ་མའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

ར
ི་མ
ོ་འ
བྲ
ི་མ
ཁ
ན
།		བ

སྟ
ན
་པ
་ལྷུ
ན
་གྲུ
བ
།

སྒ
ང་ཏ

ོག
་ཐོན

་མ
ི་ས
ཾབྷ
ོ་ཊ
་ག
ཏ
ན
་སླ
ོབ
།

རི་མོ་འབྲི་མཁན།	བསྟན་འཛིན་གཡང་སྒྲོན།	

ཀརྣ་ཊ་ཀ༌	ཅིཏྲ་ཀཱ་ལཱ་	པ་རི་ཤཐ྄་མཐོ་སློབ།	ལོ་རིམ་བཞི་པ།

ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱལ་གཞིས་བསྐྱངས་པ།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།


