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དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཉན་རྗེས་བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་བྱ་ཕོ་བྱ་མོ་ཚོར། ངེད་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཚོའི་

སྦྱིན་བདག་ལ། ཁྱེད་ཚོར་ཉིན་ལྟར་འབྲུ་རིགས་སོགས་ཟས་སུ་སྤྲོད་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག དེ་ཕྱིན་ཆད་

ཁྱེད་ཚོས་ཀྱང་འབུ་སྲིན་ཟ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འབུ་སྲིན་དེ་ཚོའི་ནང་ལའང་ང་

ཚོ་དང་ཁྱེད་ཚོ་ནང་བཞིན་སྤོ་པོ་རྨོ་མོ་རྒན་འཁོགས་དང་ཕྲུ་གུ་དེ་འདྲ་ཡོད་ངེས་རེད། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཚོས་

འབུ་སྲིན་གྱི་ཨ་མ་བཟས་པ་ཡིན་ན། མོའ་ིཕྲུ་གུ་རྣམས་གྲོད་ཁོག་ལྟོགས་པ་ལྷག་གི་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ང་ཚོ་

ཚང་མ་ལ་གཅིག་མཚུངས་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འབུ་སྲིན་བསད་ནས་མ་ཟ་རོགས། ཅེས་སྨྲས། 

ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཟས་སུ་འབྲུ་རིགས་རག་ན་འབུ་སྲིན་ཟ་རྒྱུ་མིན་པའི་ཁས་ལེན་བྱས། བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱིས་

ཀྱང་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ཆ་ཚང་ནང་མི་དེའི་ཨ་མ་ལ་བཤད་པར། མོ་རང་ཧང་སང་བཞིན་བུ་མོ་གཉིས་

ལ་སུས་བཤད་མིན་སྐད་ཆ་དྲིས་པར། བུ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ང་ཚོ་གཉིས་ཀྱིས་སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཆ་

མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་པས། སྲོག་ཆགས་གང་འཕྲད་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། དེ་དག་སེལ་

ཐབས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་བཤད་མ་ཐག ཨ་མ་དེ་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ལ་ངོ་ཚ་པོ་བྱུང་བ་

རེད། དེའི་རྗེས་ལ་ཨ་མ་དེས་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ཚོར་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུའི་ཐད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད།

ནང་དུ་སླེབས་སྐབས་ཕ་མ་གཉིས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་གཉིས་ལེན་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་གཉིས་སྤོ་པོ་རྨོ་

མོའ ི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསྡད་པ་མཐོང་དུས་དགའ་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཁོ་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཐུག་འཕྲད་

བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡང་སེ་རག་གི་མེད་སྟབས། བུ་མོ་སྤུན་གཉིས་ཀྱང་ཕ་མ་རྒན་རྒོན་ཚོའི་སྐད་ཆ་ཤོད་

སར་མ་ཕྱིན་པར་ཕྱི་ལོགས་བར་ཁྱམས་སུ་བསྡད་པ་རེད། དེར་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ལྷག་ནས་འོད་

སྣང་གཉིད་ཤོར་བ་རེད། འོན་ཀྱང་སེམས་དཀར་གྱིས་འབུ་གྲོག་མ་མང་པོ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་ནས་འགྲོ་

ཡི་ཡོད་པ་མཐོང་སྟེ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་དོ་སྣང་ཤོར།

འབུ་གྲོག་མ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འབུ་གྲོག་མ་གཞན་ཞིག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་བ་དང་། གྲོག་མ་གཞན་ཚོས་ཟས་ལྟ་བུ་དཀར་

པོ་དེ་འདྲ་འཁྱེར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་མཐོང་བ་རེད། དེ་ནས་སེམས་དཀར་ཁོ་ཚོའི་འགྲམ་ལ་ཕྱིན་ནས་མཛུབ་མོས་གྲོག་

མ་དང་པོ་དེ་བཀག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པར། གྲོག་མ་དང་པོ་དེས། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཨ་མ་ཤ་སྟག་ཡིན། ང་ཚོའི་ཕྲུ་

གུ་ཚང་མ་གྲོག་ཚང་དུ་བཞག་ནས་ཟས་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པ་ཡིན། ཟས་འདི་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཆེད་དུ་འཁྱེར་འགྲོ་བའི་

སྐབས་ཁྱེད་གཉིས་ལམ་དུ་ཐུག་སོང། ང་ཚོ་ཆུང་དྲགས་ནས་ཁྱེད་གཉིས་ཀྱིས་མ་མཐོང་བར། ང་ཚོའི་རོགས་པ་

གསུམ་རྐང་པས་བརྫིས་ནས་གཉིས་ནད་པ་ཆགས་པ་དང་གཅིག་གྲོངས་སོང། ཞེས་དང་།

   བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༩              ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢               སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས། ༡༤༦          ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་ཞུས།              ཧིན་སྒོར། ༥

འོད་སྣང་དང་སེམས་དཀར།
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༦༽ང་ཚོའི་ཉི་མ།

ཉི་མ་ནི་ང་ཚོའི་སྐར་མ་ཞིག་ཡིན། སྐར་མ་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་ཉི་མ་དེའང་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའི་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་པོ་ལོ་ཞིག་ཡིན། ཉི་མ་ནི་འཛམ་གླིང་ནས་ཀི་ལོ་

མི་ཊར་ས་ཡ་ ༡༥༠ ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། དེའི་ཞེང་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་ས་ཡ་ ༡༌༤ ཙམ་ཡོད། ཉི་མས་བར་སྣང་ལ་ནུས་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གློད་

ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉི་མའི་འོད་དང་དྲོད་འཛམ་གླིང་ལ་ཕོག་པས་ཚེ་སྲོག་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་ཡོད།

ཉི་མར་ནུས་ཤ གས་དེ་གང་ནས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ།

ཉི་མའི་འོད་མདངས་བར་མ་ཆད་པར་འཕྲོ་བའི་ནུས་ཤ གས་དེ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་ལམ། ནང་སྙིང་ནས་

འཐོན་གྱི་ཡོད། ནང་སྙིང་དུ་གནོན་ཤ གས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  དེའི་ཚ་ཚད་ས་ཡ་ ༡༥°C 

བར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་དེའི་འོག་ཡང་རླུང་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལྷན་དུ་བསྡེབས་

ཏེ་ཧེ་ལི་ཡམ་རླངས་གཟུགས་ལ་འགྱུར་གྱི་ཡོད།  བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་ཉིང་རྡུལ་སྦྱོར་སྡེབ་(nuclear 

fusion)ཞེས་བརྗོད། དེས་ནུས་ཤ གས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྦྱིན་གྱི་ཡོད།

ཉི་མའི་ཕྱི་ངོས་ག་འདྲ་ཡོད་དམ།

ཉི་མའི་ཕྱི་ངོས་ནི་རླུང་འཚུབ་ཆེ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགུལ་པའི་རླངས་

གཟུགས་ཚ་པོའ་ིགོང་བུ་འཁོལ་ཞིང་ལྦུ་བ་ཐོན་པ་ཞིག་ཡོད། དེའི་ཕྱོགས་གང་སར་མེ་ལྕེ་འབར་

བཞིན་པའི་རླངས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དག་ཀི་ལོ་མི་ཊར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིམཐོ་སར་འཕེན་

གྱི་ཡོད། དེ་དག་ལ་ཉི་མའི་ཁ་རླབས་(Solar Prominence)ཞེས་བརྗོད། མཐར་དེ་ཉིད་

རང་གར་འཛག་སྟེ། ཁ་རླབས་གས་འཐོར་(flare)ཟེར་བའི་འབར་གས་དྲག་པོ་དེ་དག་ཡང་

ཡང་ཡོང་གི་ཡོད་ཅིང་། བར་སྣང་དུ་རྡུལ་དེ་དག་འབར་འཐོར་བྱུང་སྟེ་འཛམ་གླིང་ལ་ཁབ་ལེན་

རླུང་འཚུབ་(Magnetic storms)ཡོང་བའི་རྐྱེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཉི་མས་འཛམ་གླིང་ལ་ཚ་དྲོད་སྦྱིན་ཚུལ།

ཉི་མས་འཛམ་གླིང་ནང་ནུས་ཤ གས་བྱིན་ཏེ།  ས་དང་

རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དྲོད་འཕེལ་བར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བར་སྣང་

ནང་དུ་ཡོད་པའི་རླངས་གཟུགས་རྣམས་ཀྱིས་ཚ་དྲོད་དེ་

དག་བཟུང་སྟེ་རླུང་ཁམས་ཀྱི་དྲོད་རྒྱས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

འདིས་ལྗང་ཁང་(greenhouse)གི་བྱེད་ལས་ལྟ་བུ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་

དེ་ལ་“ལྗང་ཁང་ཤ གས་རྐྱེན”(greenhouse effect)

ཞེས་བརྗོད། རླངས་གཟུགས་མང་པོའ་ིནང་ནས་ཚ་དྲོད་

བཟུང་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་བུད་རྫས་སྲེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་ཟུང་ལྡན་དེ་ཡིན།

ཉི་མར་ཐད་ཀར་བལྟ་མི་རུང་།

ཉི་མར་ནམ་ཡང་ཐད་ཀར་བལྟ་རྒྱུ་མེད། ཉི་མའི་འོད་མདངས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་མིག་ལ་

གནོད་གཏོང་བ་མ་ཟད་ལོང་བའང་བཟོ་སྲིད། དེར་བརྟེན་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཉི་མའི་སྣང་བརྙན་ཤོག་བུའི་སྟེང་དུ་ཕབ་སྟེ་དེ་

བལྟ་བར་རྒྱང་ཤེལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་གོས། 
མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌

སིམ་པའི་འགྱེད་འཕྲོ།

འཛམ་བུ་གླིང་གིས་ཉི་མའི་འགྱེད་

འཕྲོ་སིམ་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ལྡོག་པའི་འགྱེད་འཕྲོ།

ལྗང་ཁང་རླངས་གཟུགས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཐོན་འགྱེད་འཕྲོ་འགའ་ཤས་

སིམ་པར་བྱེད།

ལྗང་ཁང་རླངས་གཟུགས།  
ལྗང་ཁང་རླངས་གཟུགས་ཀྱིས་འགྱེད་འཕྲོ་བཟུང་བ་རྣམས་

ཕྱིར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་ཡིས་འཛམ་གླིང་དང་དེའི་

རླུང་ཁམས་ཀྱི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  
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  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༢2

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ ་གཱནྡྷཱི།
ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར།

མེ་འཁོར་སླེབས་རྒྱུ་ད་དུང་

དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འདུག

གཱནྡྷཱི། ༼ལོ་ ༢༣༽

ཏོག་ཙམ་ངལ་གསོ་

བརྒྱབ་ན།  

འདི་མི་རིགས་དཀར་པོ་

ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན། 

བྱས་ཙང་ང་ཚོའི་འོས་འཕེན་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་

ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཀྱང་།  དངོས་སུ་འགྱུར་བ་

གང་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད།  
ག་རེ་་་

ཀུ་ལཱི་་་་སྒུགས་དང་།  

ཁྱེད་རང་གཱནྡྷཱི་ཡིན་ནམ།  ཡིན། ང་གཱནྡྷཱི་ཡིན།  

མིན། ང་ཚོ་མིན།  

ཁོ ་ཚོ ་རྒྱ་གར་བར་ཞེད་སྣང་

ཡོད་པ་དེ་རེད།  

རྒྱ་གར་བ་ཚོ་ལ་དབང་ཆ་

ཤོར་སྲིད་པའི་དོགས་པ༌༌༌༌  

འོན་ཀྱང་ཁོ་ཚོར་རྒྱ་གར་བའི་ངལ་རྩོལ་

གྱི་ནུས་ཤ གས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།

མཐའ་མའི་དུས་ལ་ཡུལ་མིར་གྱུར་པའི་རྒྱ་

གར་བ་ཚོ་རྒྱུ་ནོར་དང་དབང་ཤ གས་ལྡན་

པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཞེད་སྣང་རེད།  

བྱས་ཙང་།  དོགས་གཞི་ཡོད་པ་འདི་

ཚོ་ངོ་རྟགས་གཅོད་རོགས།  

ཞིབ་ཚགས་པོ་ལྟོས་དང་།  མི ་ འདི ་ཚོ ་ཡི ན ་པ ་དྲན ་གྱི ་

འདུག་གམ།  

ངས་སུ་ལའང་གྱོད་འཛུགས་ཀྱི་

མིན།  

ག་རེ་་་་

ངས་སུ་ལའང་གྱོད་འཛུགས་

ཀྱི་མིན་ལབ་པ་ཡིན།  

ངས་བདེན་པའི་ཆེད་དུ་འབད་

བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།  

ཁོ་ཚོས་བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་ངོས་ལེན་

བྱས་ན།  ཁོ་རང་ཚོས་གང་བྱས་པ་དེ་ལ་

འགྱོད་པ་བྱེད་ཀྱི་རེད།  

ང ་དེ ་རང ་གིས ་ཡིད ་

ཚིམ་པ་འདུག

སྐུ་ཞབས་གཱནྡྷཱི།  
༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌

“གཱནྡྷཱི་ལ་་་ཁོ་ཚོ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་

རྒྱུའི་འདོད་པ་མི་འདུག”  
གཱནྡྷཱི།  

ད་བྱས་དུས།  གཱནྡྷཱི་ཟེར་མཁན་སྐད་

གྲགས་ཆེན་པོ་དེ་ཁྱེད་ཡིན་པ་རེད།  

གཟུགས་ཚད་ངའི་བསམ་པ་

ལས་ཆུང་བ་འདུག

དེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས།  ང་ཚོར་

དེབ་སྐྱེལ་པ་མེད་པ་དང་ཇོ་ཧན་ནེསྦརྒ་གི་

བཙོན་ཁང་རྒྱ་གར་བས་ཁེངས་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད།  

“བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་” ཟེར་ན།

བདེན་པ་ལ་དག་སྣང་སྦྱོང་བའི་”དོན་ལ་གོ་ཆོག་

གམ།  

ཡིན་ནའང་།  འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་ནུས་

པ ་ལྡན ་པ ་ཞིག ་ཡི ན ་ བཟོ ་ འདུག 

ཨེ་རེད།  འཚེ་བ་མེད་པ་དང་།                      སྤྱི་དམངས་ཀྱིས་བཀའ་

རྩི་དང་ལེན་མི་ཞུ་བ།  

འདིར་ཡང་རྒྱ་གར་མི་རིགས་ལ་

མཐོང་ཆུང་བྱེད་ཀྱི་འདུག

སྟབས་ཡག་ནས།  ང་རང་ཁྲིམས་རྩོད་

པ་ཡིན་ཙང་།  མི་འོས་པའི་བྱ་ཐབས་

འདི་ལྟ་བུ་ལས་གཡོལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན།  

ཀུ་ལཱི༌༌༌༌

 ག་རེ་གསུངས་པ།

ཝ་ཡེ་་་ཀུ་ལཱི།  མི་ངན་

ཁྱེད་འདིར་གང་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་དམ།  

འདི་རིམ་པ་དང་པོའ་ིཁང་

མིག་རེད།  ཁྱེད་རང་

ཚོ འི ་ སྡོ ད ་ ས ་ མ ་ རེ ད །  

དོས་འཇུག་སར་རྒྱུགས།  

རྒྱུགས་ལབ་ཀྱི་ཡོད། ཨིན་ཡུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་

གྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར།  དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་

པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ཡིན།  

ད་དུང་གཟིགས་དང་འདི་ངའི་

མེ་འཁོར་རིམ་པ་དང་པོའ་ིགླ་

འཛིན་རེད།  

ང་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་གི་ཨེ་ཡོད།  
འོ་ཛི་་་ཧམ་པ་ལ།  

ང་རང་་་་

ཨ་རོ་་་

ངེས་པར་དུ་གཅིག་ནས་

བརྐུས་པ་ཐག་ཆོད།  

ག་རེ་་་་

རྒྱ་གར་བའི་འོས་ཤོག་་་་

སྐུ་ཞབས་ཨབྡུལ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོམ་

ཡིག་འདི་བཀླགས་ཨེ་ཡོད།  
རྒྱ་གར་བའི་འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་ཕྱིར་བསྡུ་

བྱས་ཏེ།  ང་ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་

བདག་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་སྐད་ཆ་ཤོད་མི་

ཆོག་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད།  

ཁྲིམས་འཆར་གསར་པ་དེ ་

གསུངས་པ་ཨེ་ཡིན།  

!?

ད་ལྟའི་ཆར་ཡུལ་འདིར་

རྒྱ་གར་བ་འོས་ཤོག་བསྡུ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་

པ་ ༢༥༠ ལས་མེད། 

ཁྲིམས་འཆར་འདི ་ལ་དེ ་ལས་

ལྷག་པའི་དགོས་དོན་ཞིག་ཡོད།

འདི་གར་ལོ་ལྔ་ལས་ཀ་བྱས་པའི་

རྗེས་སུ་ང་ཚོར་ཡང་ཡུལ་མི་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་

ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོད། 

སྐུ་ཞབས་ཧེན་རི།  ཌེ་ཝིཌ།  ཐོ་རོའུ་ལགས་ཀྱི་

དགོངས་ཚུལ་ལྟར།  དེ་ལ་ཐོག་མར་ངས་ཨིན་སྐད་དུ་ 

“Passive Resistance”ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན།  

འོན་ཀྱང་“Passive”ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ངའི་བློ་ལ་

འབབ་པོ་མ་བྱུང་།
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ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ།
སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༤༡༽  སྦྲང་བུ་དང་འདམ་སེང་།

ཐེངས་ཤིག་སྦྲང་བུ་ཞིག་འདམ་སེང་འགྲམ་ལ་སླེབས་ནས། ང་ཁྱེད་རང་ལ་ཁྱོན་ནས་

ཞེད་ཀྱི་མེད། མ་གཞི་ནས་ཁྱེད་རང་ང་ལས་ཤ གས་ཆེ་བའང་མི་འདུག་ན། ཁྱེད་རང་

གི་ནུས་པ་ག་རེའི་སྒང་ལ་ཡོད་དམ། ཁྱེད་རང་གིས་བུད་མེད་འཐབ་འཛིང་ཤོར་བ་

བཞིན། སྡེར་མོས་འབྲད་

ཅིང་སོ ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི ་རེད། 

འོན་ཀྱང་ང་ཁྱེད་རང་ལས་

གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཤ གས་ཆེ་

བ་ཡོད་ཅེས་བསྐྱར་དུ་ལབ་

ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཁྱེད་རང་

ལ་དོགས་པ་ཡོད་ན། ངེད་

གཉིས་འཐབ་འཛིང་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་བལྟ་ཆོག ཅེས་བཤད་དེ། འདམ་སེང་གི་སྣ་ཁུང་དང་

སྤུ་མེད་སའི་གདོང་པའི་སྒང་ལ་བསྡད། འདམ་སེང་གིས་སྦྲང་བུ་རྩ་མེད་བཟོ་ཐབས་

ཀྱིས་སོ་སོ་སྡུག་ཆགས་རྨས་རྨས་བར་དུ་སྡེར་མོས་གདོང་པ་དབྲལ་བ་རེད། དེ་ནས་

སྦྲང་བུ་འདམ་སེང་སྒང་ལ་འཕུར་ནས་རྒྱལ་ཁའི་གཞས་གཏོང་གིན་འཕུར་ཕྱིན། འོན་

ཀྱང་དུས་ཚོད་ཡུད་ཙམ་རྗེས་ལ་སྦྲང་བུ་དེ་སྡོམ་ཐག་ནང་ལ་ཚུད་ནས་འབུ་སྡོམ་གྱིས་

བཟས་པ་རེད། ཁོས་སོ་སོའ་ིལས་དབང་ལ་འགྱོད་པ་དང་བཅས། གཅན་གཟན་ཆེན་

པོ་དེ་འདྲ་བར་ཁ་གཏད་བཅག་ཐུབ་ཀྱང་། ངོས་འཛིན་གང་ཡང་མེད་པའི་འབུ་སྡོམ་ལྟ་

བུའི་འོག་ནས་སྲོག་འབྲལ་དགོས་པ་འདི་ང་རང་གིས་བཟོས་པ་རང་ཡིན། ཞེས་རང་

གིས་རང་ལ་འཁང་ཚིག་བརྗོད།

བསླབ་བྱ། གདེང་ཚོད་ཆེ་དྲགས་ན་སོ་སོ་ཕུང་ཉེན་ཡོད།  

༤༢༽ རྟ་དང་རྟ་པ།

དམག་རྟ་ཡོད་པའི་དམག་

མི་དེས་སོ་སོའ་ིརྟ་དང་ལྷན་

དུ ་དཀའ་ཚེགས་ཡོད ་དོ ་

ཅོག་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ཏེ་

དམག་ལ་ཞུགས་པ་རེད། 

དམག་མཇུག་མ་བསྒྲིལ ་

བར་དུ་ཛ་དྲག་དགོས་ངེས་

སྐབས་སུ། ཕྱག་རོགས་གཙོ་བོ་ལྟ་བུར་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་དམག་རྟ་དེ་ལ་རྩྭ་དང་ཨ་ཤོམ་

གང་གཟབ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་དམག་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་དང་། ཁོས་དམག་

རྟ་ལ་སྦུན་པ་ཤ་སྟག་སྤྲད་པ་མ་ཟད། ཁལ་གང་ལྗིད་བཀལ་ཏེ་སྡུག་སྦྱོང་གང་ཐུབ་

བཏང་བ་རེད། 

 ཡང་ལན་གཅིག་དམག་རྒྱག་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ། དམག་

འཐབ་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་ལ་ཉེ། འོན་ཀྱང་དམག་མི་དེས་དམག་རྟ་དེ་

ལ་དམག་གི་རྟ་ཆས་སྤྲས་ཏེ་བཞོན་པ་དང་། ཁོ་པའི་ཁྲབ་རྨོག་ལྗིད་པོ་གྱོན་པའི་རྐྱེན་

གྱིས་དམག་རྟ་དེས་མ་ཁྱོག་པར་འགྱེལ་པ་རེད། དེ་ནས་དམག་རྟ་ཡིས། ད་ཁྱེད་རང་

དམག་ལ་རྐང་ཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁྱེད་རང་གིས་ང་རྟ་ནས་བོང་

བུ་བཟོས་པ་རེད། ད་ཁྱེད་རང་གིས་ང་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བོང་བུ་ནས་རྟ་ལ་འགྱུར་བའི་

རེ་བ་འཆང་གི་ཡོད་དམ། ཞེས་ལབ་པ་རེད།

བསླབ་བྱ། གང་ལ་དམིགས་པ་བཞིན་གསོ་སྐྱོང་བྱ་དགོས།

༤༣༽ རྐུན་མ་དང་ཁོའ་ིཨ་མ།

ཉིན་གཅིག་བུ་ཞིག་གིས་སློབ་གྲོགས་ཤིག་གི་སློབ་ཚན་དེབ་ཅིག་བརྐུས་ཏེ། ཁྱིམ་ལ་

ཁྱེར་ནས་སོ་སོའ་ིཨ་མ་ལ་སྤྲད་པ་རེད། ཨ་མ་དེས་ཀྱང་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་ཉེས་རྡུང་

གཏོང་རྒྱུ་ཕར་བཞག་སྟེ། ད་དུང་སེམས་ཤ གས་སྤར་བ་རེད། ཐེངས་རྗེས་མར་ཁོས་

བེར་གོས་ཤིག་བརྐུས་ཏེ་ཨ་མ་ལ་སྤྲད་པར། སྔར་བཞིན་སེམས་ཤ གས་སྤར་བ་དང་

སྦྲགས་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱང་གནང་། ངན་གོམས་དེའི་འོག་ཏུ་བུ་དེ་ནར་སོན་ཏེ། དར་

མ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ཅ་དངོས་རྐུ་འགོ་བཙུགས།

 མཐའ་མ་ཁོས་རྐུན་མ་རྒྱག་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ལག་དམར་འཇུས་པ་

རེད། དེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་རྒྱབ་ལ་བསྡམས་ཏེ། མི་དམངས་མདུན་དུ་སྲོག་ཐོག་

ཉེས་ཆད་གཏོང་སར་ཁྲིད། མི་དམངས་ཚང་ཁའི་ཁྲོད་དུ་ཁོའ་ིཨ་མ་ཡང་སླེབས་ཏེ། 

སེམས ་སྡུག་གིས ་བྲང ་

ཁོག་བརྡུངས་པ་རེད། དེ་

ནས་བུ་དར་མ་དེས། ང་ཨ་

མ་ལགས་ཀྱི་སྙན་མཆོག་

ལ ་སྐད ་ཆ ་ཞིག ་བཤད་

འདོད་ཡོད། ཅེས་ལབ། དེ་

འཕྲལ་ཨ་མ་བུའི་འཁྲིས་ལ་

སླེབས་པ་དང་བུས་ཨ་མའི་ཨ་མཆོག་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཨ་མས་བུ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཁྱད་

མཚར་ཡིན་པའི་གཤེ་གཤེ་བཏང་བ་དང་། བུས་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ། ཨ་ཁ། གལ་ཏེ་ཨ་

མ་ཁྱེད་ཀྱིས་ངས་ཐོག་མར་སློབ་ཚན་དེབ་དེ་བརྐུས་པའི་སྐབས་སུ་ཉེས་རྡུང་བཏང་

ཡོད་ན། ང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདིར་མི་ལྷག་པ་མ་ཟད། ཉམས་དམའ་པོའ་ིངང་འཆི་

དགོས་དོན་མེད། ཅེས་ལན་འདེབས་བྱས་སོ། །

བསླབ་བྱ། ངན་ལང་མ་ཤོར་གོང་ནས་གཅུན་དགོས།

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

༡༣༽ ཤེས་རབ་བཀྲ་བའི་བཱིར་བལ།

བཱིར་བལ་ལ་སྨད་ར་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཨཀ་བར་ཐུགས་སྤྲོ་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་

པས། མི་ཚོགས་འཛོམས་སར་ཁོང་གིས། “མདང་ནུབ་རྨི་ལམ་ཁྱད་མཚར་པོ་

ཞིག་རྨིས་བྱུང༌། རྨི་ལམ་ནང་བཱིར་བལ་ང་གཉིས་ནམ་མཁར་ལྡིང་བཞིན་པའི་

སྐབས། གློ་བུར་དུ་ང་གཉིས་མར་ལྷུང་སོང༌།”  ཞེས་བརྗོད། མི་ཚང་མས་བློ་

སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་

རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་མོལ་ལ་ཉན་བཞིན་

པར། བཱིར་བལ་ལ་ཡང་གནས་དོན་

མུ་མཐུད་ནས་ཤེས་འདོད་ཤ གས་ཆེ་

བྱུང་བས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། དེ་ནས་

་་་་་་་” ཅེས་དྲིས་པ་རེད། ཨཀ་བར་

གྱིས། “དེའི་རྗེས་ང་རང་སྦྲང་རྩིས་

ཁེངས་པའི་ས་དོང་ཞིག་ནང་ལྷུངས་

འདུག  ངས་ཁྱོད་ལ་འབད་བརྩོན་

བྱས་ནས་བལྟ་སྐབས་ཁྱེད་རང་ངའི་

ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཆུ་འགྲོ་ཞིག་ནང་ལྷུངས་

འདུག” ཅེས་འཕྱ་སྨོད་བྱས་པ་དང་མུ་མཐུད་ནས། “བཱིར་བལ་ཁྱོད་རང་སྔོན་

ལ་ཆུ་རྙིག་འགྲོ་སའི་ས་དོང་གཅིག་ནང་ལྷུངས་འདུག”  ཅེས་བརྗོད་པས་སྐུ་

བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཕྱ་སྨོད་ཀྱི་འུར་སྒྲ་བསྒྲགས། ཡིན་ནའང་བཱིར་བལ་ནི་

དེ་ལྟར་འཕྱ་སྨོད་བྱེད་སའི་མི་ཞིག་མ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས། “རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། 

ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་རྨི་ལམ་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཞིག་ཁ་སང་མཚན་མོ་ང་

ལའང་རྨིས་བྱུང༌།” ཞེས་བརྗོད། 

 རྒྱལ་པོས་ཡ་མཚན་པའི་ངང་། “དངོས་གནས་རེད་དམ།” ཞེས་

དྲིས་པར། “ལགས་འོང༌། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ། མི་འདྲ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་ནི་ཁྱེད་

རང་སྦྲང་རྩིས་ཁེངས་པའི་ས་དོང་ནང་ལྷུང་རྗེས་གཉིད་སད་པ་དང༌། ང་ད་དུང་

ཡང་གཉིད་སད་མི་འདུག” ཅེས་བཱིར་བལ་གྱིས་བརྗོད། རྒྱལ་པོས། “དེ་ནས་

ཁྱོད་ལ་རྨི་ལམ་ག་རེ་རྨིས་བྱུང་ངམ།” ཞེས་དྲིས་པར། བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་

པོ་ཆེན་པོ། ས་དོང་དང་ཆུ་འགྲོའ་ི

ནང་ལྷུངས་པའི་རྗེས་ལ་ང་གཉིས་

ཕན་ཚུན་རོགས་རམ་བྱས་ནས་

ཕྱིར་འདོན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱས་

སོང༌།” ཞེས་ལན་བཏབ། “དགོད་

བྲོ་བ་ལ་ཨང༌།” ཞེས་རྒྱལ་པོས་

ཁྱད་མཚར་པའི་ཉམས་དང་བཅས་

བརྗོད། བཱིར་བལ་གྱིས། “རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ། ང་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་

པོ་ཡོངས་རྫོགས་བརླན་པར་གྱུར་

ནས་མི་བདེ་བར་གྱུར་འདུག་པས། 

ཕན་ཚུན་ལྡག་རེས་བྱས་ནས་གཙང་མ་བཟོ་རོགས་བྱས་སོང༌།” ཞེས་བརྗོད་

པས་ཕོ་བྲང་ནང་སྐད་ཤ གས་ཆེན་པོས་གད་མོ་ཤོར་ཕོད་མཁན་མེད་མོད། ཁུ་

སིམ་སིམ་ངང་རྒྱལ་པོར་ཁྲེལ་དགོད་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པས། རྒྱལ་པོ་ལ་

དམིགས་བསལ་གསུང་རྒྱུར་མེད་པར་ལུས་སོ།། །། 

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

དེ་སྔ་བུ་དཔལ་ལྡན་སློབ་སྦྱོང་དང་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་ཡོད་ཀྱང་།   ད་གཟོད་སློབ་ཕྲུག་ཐ་

ཤལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཟིན། འོན་ཀྱང་ཁོའ་ིསྙིང་ཉེ་བའི་གྲོགས་པོ་པ་སངས་ནི།   དེ་སྔ་བཞིན་སློབ་སྦྱོང་

ལ་སྤྲོ་སྣང་མི་སྟེར་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་ལས་གཡོལ་བ་དང་དགེ་རྒན་ལ་ཁ་ལན་

སློག་པ་སོགས་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དག་གཏན་ནས་མི་བྱེད། ཁོས་རང་གི་གྲོགས་པོ་གཤིས་

རྩུབ་ངན་པར་གྱུར་པ་དེ་ལ་རང་ཉིད་ནོངས་གྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ལོ་དང་ཟླ་བ་ནི་ཡུད་ཙམ་དུ་རྫོགས་འགྲོ་བ་ཁོ་ཚོ་གཉིས་སློབ་གྲྭ་དེར་སླེབས་ནས་ལོ་བདུན་ཇི་ལྟར་

རྫོགས་པ་ལས་ཤེས། བུ་པ་སངས་ནི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལོ་གཉིས་རེ་ལུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས།   

ད་དུང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའི་སློབ་དེབ་འཇུས་ནས་བསྡད་མོད་ཀྱང་། ཁོའ་ིགྲོགས་པོ་དཔལ་ལྡན་འཛིན་

རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཉེ་ལ་སླེབས་ཡོད། ཁོ་སྤྱོད་པ་རྩིང་ནའང་རིག་པ་བཀྲ་བས་དུས་རྟག་ཏུ་ཡིག་

རྒྱུགས་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ནས་གྲལ་འགོ་ལའང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད། 

ཉིན་གཅིག་གི་སྔ་དྲོ་ཁོ་གཉིས་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་འཛིན་གྲྭར་འགྲོ་བའི་སྐབས། ལམ་དུ་བུ་ཚེ་རིང་འཛིན་

གྲྭའི་ཕྱོགས་ནས་དབུགས་ཧལ་ཞིང་ཡོང་བཞིན་པ་དང་ཐུག་འཕྲལ། བུ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་གང་བྱས་

ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་དྲིས་པར། ཁོས་ཁ་སང་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པའི་སློབ་ཕྲུག་སྤེན་པ་སློབ་གྲྭ་

ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་ཡོད་པའི་སྐོར་བཤད་དེ།  བྲེལ་བའི་ངང་ཉལ་ཁང་དོ་དམ་པ་འབོད་པར་ཕྱིན། 

གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་པ་དང་བུ་པ་སངས་ལ་ནོར་བུ་རྙེད་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་། 

དེ་ནས་བུ་པ་སངས་སློབ་གྲྭ་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐད་བསམ་བློ་འདྲ་མིན་གཏོང་གིན་བསྡད། 

ཁོས་བུ་སྤེན་པས་སློབ་གྲྭའི་ར་བ་མཐོ་པོ་དེ་ནས་ཇི་ལྟར་བྲོས་ཐར་ཐུབ་པའི་སྐོར་སློབ་ཕྲུག་གཞན་

ལས་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཐབས་བྱེད་ཅིང་། རང་ཉིད་ནས་ཀྱང་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་

འཚོལ་པ་རེད། ཁོས་བསམ་བློ་དེ་ལྟར་གཏོང་བཞིན་པའི་ཉིན་གཅིག་ལ་ཁྱིམ་ནས་འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་

འབྱོར་བའི་ནང་ཉིན་ཤས་ནང་སློབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་དགོས་པའི་སྐོར་བྲིས་ཡོད། 

འཕྲིན་ཡིག་ནང་། ཁྱེད་ཉིད་གཟུགས་ཁམས་བདེ་པོ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་ཡི་གེ་
གཏོང་དགོས་དོན་ནི། ཟླ་གཅིག་སྔོན་ཁྱེད་ཀྱི་ཡབ་ཆེན་སུད་ཊར་ཉོ་སྒྲུབ་ཚར་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ཡོང་
བའི་ལམ་དུ། གློ་བུར་དུ་ལུས་ལ་ཚ་བ་རྒྱས་ཏེ་རྐྱེན་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ད་བར་གསང་
རྒྱ་བྱས་དགོས་བྱུང་བས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གི་འགན་ལྕི་ཡང་ཐམས་ཅད་
ཁྱེད་ཀྱིས་འཁྱེར་དགོས་སྟབས། གང་མགྱོགས་སློབ་གྲྭ་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ། 
༌༌༌༌༌༌༌ཨ་མ་ནས༌༌༌༌༌༌༌ ཞེས་འཁོད་ཡོད། མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

མི་ཚེའི་འཚར་ལོངས།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།



ཀླུ་བདུད་རྡོ་རྗེ།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་འདི་ལ་མེ་ཏོག་ཐལ་སྐྱ་གླང་ཆེན་

མདོག་འདྲ་ཞིང་། དྲིལ་བུ་ལྟར་ཐུར་དུ་བུབ་པ་དང་། མེ་

ཏོག་གི་ནང་མདོག་ཀླད་པའི་རྩ་རིས་དང་འདྲ་བ་བཞད་པ་

ཡིན། དེ་ཉིད་སྣར་བསྣམས་ན། གླང་ཆེན་གྱི་དྲི་མ་བྲོ་ལ། 

བཅད་ན་འོ་མའི་ཁུ་བ་འབབ་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཀླུ་བདུད་རྡོ་

རྗེ་དཀར་པོ་དང་། ཀླུ་བདུད་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཞེས་པའམ། ཀླུ་

བདུད་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དང་། ཀླུ་བདུད་རྡོ་རྗེ་དམན་པ་ཞེས་

པའི་འབྱེད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། 

སྐྱེ་གནས་ནི། བོད་ལྗོངས་དང་། འབྲུག་ཡུལ། བལ་ཡུལ། 

འབྲས་ལྗོངས། རྒྱ་གར་གྱི་ཀཤ ཱིར་ནས་གར་ཝལ་བར་གྱི་

རི་རྒྱུད་དང་། ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་

མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་ ༢༤༦༠ ནས་ ༣༦༩༠ བར་གྱི་

གདགས་སྲིབ་གང་རུང་གི་རི་ལྡེབས་དང་། རྩ་གསེབ། ཤིང་

གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་། 

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

པ་གང་རུང་ལ་ལོ་སྡོང་མེ་འབྲས་བཞི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཏུས་

ནས་གཙང་མ་བཀྲུས་རྗེས་མ་རུལ་བར་ཉིན་སྲིབ་གང་རུང་དུ་

བསྐམ་དགོས་པ་ཡིན། 

སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན། བོད་སྨན་དུ་རྩ་སྡོང་མེ་

འབྲས་བཞི་སྨན་སྦྱོར་བྱེད་ཅིང་། དེ་ཉིད་བསྟེན་ན། རྩའི་

ནད་རིགས་དང་། འབམ་ནད།(ངན་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་སྨད་ལ་བབས་

ནས་རྐང་པ་སྐྲངས་ཤིང་མདོག་སྔོ་ནག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ནད།) ཆུ་རྒྱུས་

རེངས་འཁུམས། དྲེག་གྲུམ་གྱི་ནད།(ལག་པའི་གྲུ་མོ་གཉིས་དང་

རྐང་པའི་བོལ་ཚིགས་གཉིས་བཅས་ན་བ་དྲེག་ནད་དང་། ཡན་ལག་གི་ཚིགས་

ཀུན་ན་བ་གྲུམ་བུའི་ནད།) རུས་ཚིགས་ལ་ཆུ་སེར་འཁོར་ཏེ་ན་

ཟུག་གཏོང་བ། དེ་མིན་མཛེ་ནད་ལའང་ཕན་པ་ཡིན། 

མིང་གཞན་ནི། ཀླུ་བདུད་དཀར་ནག་དང་། ལེའུ་དཀར་ནག་

ཅེས་པ་དང་། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ནཱག་མཱརཱཿ(UkkXkekj%)དང་། ཀེཤ་

རཱཇཿ(ds“kjkt%)ཞེས་པ་ཡིན། 

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།

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

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོགས། 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།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་(Titanic)ཞེས་

པའི་གྲུ་གཟིངས་ཆེན་པོ་དེ་ཨིན་ཡུལ་ནས་འགྲུལ་བཞུད་ཐོག་མ་

བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། དེ་བལྟ་བར་མི་ཚོགས་མང་པོ་འཛོམས་ཡོད། 

 ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་གྲུ་གཟིངས་ནི། ད་བར་དུ་གྲུ་གཟིངས་

བཟོས་པའི་ཁྲོད་ནས་ཆེ་ཤོས་དང་། སྙིང་རྗེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད། 

དེའི་རིང་ཚད་ལ་རྐང་རྩེད་པོ་ལོའ་ིཐང་ཆེན་གསུམ་ཙམ་དང་མཉམ་

པ་ཕལ་ཆེར་ཕིཊ་ ༩༠༠ ཙམ་ཡོད། དེའི་ནང་དུ་རྐྱལ་རྫིང་དང་། 

ལུས་སྦྱོང་ཁང་། ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གསོལ་ཚིགས་ཁང་། དཔེ་

མཛོད་གསུམ། པི་ཡ་ནོ་ཞེས་པའི་རོལ་ཆས་ཆེན་པོ་ལྔ་། སི་ཀོཤ་

རྩེད་མོའ་ིཐང་གཅིག་དང་། ད་དུང་གཤག་བཅོས་ཁང་གི་མཐུན་རྐྱེན་

ཡོད་པའི་སྨན་ཁང་ཡང་ཡོད། 

དེ་བཞིན་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ལ་འོག་ཏུ་ཆུ་འགོག་ཁང་མིག་དམིགས་

བསལ་མང་པོ་ཡོད། གལ་ཏེ་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་ཕྱི་

སྒྲོམ་ལ་ཨི་ཁུང་རྡོལ་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེད་དཔོན་གྱིས་ཐེབས་ཆི་

ཞིག་མནན་ན། དེ་འཕྲལ་སྒོ་ཚང་མ་ཐེབས་ཏེ་ཨི་ཁུང་འགོག་ཐུབ་

པ་མ་ཟད། གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་དང་ཆུ་གཉིས་ལོགས་

སུ་གྱུར་ཏེ་གྲུ་གཟིངས་དིམ་མི་ཐུབ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ་

ཞེས་པ་ནི། ད་ཕན་ལ་བཟོས་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཁྲོད་ནས་ཉེན་ཁ་མེད་

པ་བརྟན་ཤོས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དིམ་རྒྱུ་མེད་པ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད། 

 དེ་ཉིན་གྱི་ཉིན་གུང་འབུད་དུང་གི་སྒྲ་དང་བཅས་ཊ་

ཡེ་ཊེ་ནིཀ་ནིའུ་ཡོརྐ་(New York)ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་འགྲུལ་བཞུད་

ཐོག་མ་དེ་འགོ་བཙུགས། 

ཉིན་ཤས་རིང་དེད་དཔོན་ཨི་ ཇེ་ སི་མིཐ་(E.J. Smith)དང་གྲུ་

གཟིངས་ལས་བྱེད་རྣམས་གྲུ་གཟིངས་གཏོང་བར་བྲེལ་བ་ཆེ་བའི་

ངང་གནས། དེ་

བཞིན་འགྲུལ་པ་

རྣམས་ཀྱང་ཕན་

ཚུན་གྲོགས་སྒྲིག་

རྒྱུ་དང་། རྩེད་མོ་

བརྩེ་རྒྱུ། རོལ་

དབྱངས་ཉན་རྒྱུ། 

ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་སྣ་

ཚོགས་ཟ་རྒྱུ་སོགས་

ལ་བྲེལ་རྟབ་ཆེ།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

གཅིག་འོག་གཅིག་གིས་མ་ནོན།། ༶

གཅིག་ཁོག་གཅིག་གིས་མ་ལོན།།

ལྕམ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་མི་ཤེས།། ༶

བུ་མོ་ང་རའི་འགྲོ་སྟངས་ཀྱང་ཤོར།།

བཅུ་གསུམ་ཁོག་རྩིས་མ་ཐེབས་ན།། ༶

གྲོང་པའི་ཨ་ཕ་ག་ལ་ཡོང་། །

བཅོ་ལྔ་མཆོད་པ་ཕར་བཞག་རེད། ། ༶

རང་མགོ་ཐོན་ན་ལྷ་རྒྱལ་རེད།།

ཆང་གཞས་མེད་ན།། ༶

བོང་བུ་ཆུ་འཐུང་རེད།།

༄༅། །འཕྲོད་བསྟེན་གདམས་ངག

ཕོ ་ གྲོ ད ་ ན ་ ཟུ ག ་

འགོག ་ ཐབས ་སུ ་

ཚེའི་རིག་བྱེད་ངོས་

ནས ་ཞོ འ ི་ ལྷན ་དུ ་

ཆུ ་ཤིང ་འབྲས་བུ ་

ལེགས་ཚུལ་སློབ ་

སྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

འཇིབ་རྩི་(sage)ཞེས་པ་

མིད་པའི་རྨ་དང་། ཁའི་

གཉན་ཚད། གློ་རིགས། 

མཁྲིས་ནད། ཕོ་གྲོད་

འཁྲུག་པ་ལ་སོགས་པའི་

གནས་སྟངས་འདྲ་མིན་གྱི་བཅོས་ཀར་བེད་

སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

བཅུད་སྨན་ང་པ་དང་ལྷན་དུ་

ལྡང་ངེས་བཞིན་པའི་དཀར་

ཤམ་(calcium)གྱིས་རུས་

པའི་མཐུག་ཚད་སྤར་ཏེ། ཟླ་

མཚན་ཆད་པའི་རྗེས་ཀྱི་བུད་

མེད་རྒན་གྲས་ཀྱི་རུས་པ་ཆག་སྐྱོན་ཉུང་དུ་གཏོང་གི་ཡོད། 

དེ་བཞིན་སྐར་མ་ ༣༠ ཙམ་གྱི་འཆམ་འཆམ་གྱིས་ཀྱང་སྤྱི་

ཡོངས་རུས་པའི་མཐུག་ཚད་སྤོར་བར་ཕན།

གལ་ཏེ ་ཁྱེད་རང་

ལ་ཆུ་སྐྱུར་འཕེལ་

བའི ་ དཀའ་ངལ ་

ཡོད་ན། ཁ་ལག་

གི་རྗེས་སུ་ཆུ་ཤེལ་

ཕོ ར ་གང ་ལ ་བུ ་

རམ་ཏོག་ཙམ་བཞུར་ནས་བཏུང་དགོས། 

ཨོྃ། ཨོྃ།

 ཆང་ལན་ཆུ་འཇལ་དང་བཟང་ལན་ངན་འཇལ།། ༶

ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས་དང་ ༶ ཉི་མ་མེ་གྲོགས།།

ཆུ་མེད་པའི་ལུང་སྟོང་འདབ་རྫབ་ལ།། ༶

ཉ་གསེར་མིག་སྡོད་པ་སྣང་བ་འཁྲུལ།།

ཆུ་མོ་ལང་ལོང་རྒྱུག་ཀྱང་།། ༶

འདུ་ས་ཟམ་པའི་འོག་རེད།།

ཆུ་འཚོག་པའི་སྣོད་ཡོད་ཀྱང་།། ༶

གཏམ་འཚོག་པའི་སྣོད་མེད།།

ཆུ་ཐིགས་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།། ༶
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རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད། 

པོན་ཊ་སཾབྷོ་ཊ་གཏན་སློབ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། གྲགས་པ་ཟླ་བ།

དགའ་ཤར་ཐེ་བོ། འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་ཀ
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རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན།

སྒང་ཏོག་ཐོན་མི་སཾབྷོ་ཊ་གཏན་སློབ། འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ། 

རི་མོ་འབྲི་མཁན། སྤེན་པ་སྒྲོལ་མ།

དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་འཁོར་ལོ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། ཚེ་རིང་སྟོབས་ལྡན།

བེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ཁ།

ནང་ཆོས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་དགོས་

པའི་དགོངས་བཞེས་བླ་མེད།  
“ནཱ་ལནྡཱའི་མཁས་པ་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་

བཅུ་དགུ་བཅུར་ཕེབས་ཡོད་པ་ཞིག་གིས་

བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་བོད་སྐད་ལ་ཐུགས་སྣང་

གནང་འདུག གང་ལྟར་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་

འཚོས་བོད་ལ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་བསླབས་

སྟེ་ནང་ཆོས་བསླབ་མི་དགོས་པར་ལེགས་

སྦྱར་དང་པཱ་ལིའི་གཞུང་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་

བོད་སྐད་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོས་སློབ་

སྦྱོང་དང་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་དེ་དག་བོད་སྐད་ནང་

འགྲོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་སློབ་གནང་

བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་

སློབ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན། དེ་

རིང་ཁ་སང་མདོ་སྔགས་གང་ཡིན་ཡང་བོད་

སྐད་ཐོག་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་

དུས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་ལེགས་སྦྱར་

གྱི་སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་གནང་ན་ཁོང་ཐུགས་

བདེ་ཡོང་གི་རེད། མ་འོངས་པར་ལོ་སྟོང་

ཕྲག་རིང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་བོད་པ་རང་གི་སྐད་

ཡིག་ཐོག་ནས་དཔལ་ནཱ་ལནྡཱའི་ཆོས་བརྒྱུད་

དྲི་མ་མེད་པ་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འཛིན་ཐུབ་

མཁན་ཞིག་བོད་པས་འཇོན་གྱི་ཡོད་པ་ཞིག་

གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་སྐད་ནང་བསྒྱུར་

དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཧ་ལས་

པའི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད།”

 ཅེས་པ་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 

༣ ཉིན་འོག་མིན་འཛི་སྒར་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་

རྟེན་གཙོ་གུ་རུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐུ་བརྙན་མཐོང་

གྲོལ་རིན་པོ་ཆེ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་༸ གོང་ས་མཆོག་

གིས་རབ་གནས་དང་བྱིན་འབེབས་གནང་བའི་སྐབས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

ཊ་ཡེ་ཊེ་ནིཀ
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར།

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

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌


