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སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སོྤད་

བྱས་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བྱདེ་སོའྱི་སྤང་བླང་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་

སོབ་རྱིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་

བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

སྤྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༤ ཉྱིན་སོབ་དག་ེརྣམ་པ་དང་སྐབས་དགུ་པའྱི་སབོ་
ཐནོ་སྨན་པ་བཅས་མཇལ་བཅར་སྐབས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སོབ།

ཁདེ་རང་ཚོའྱི་སོབ་སྦོང་གང་འདྲ་བྱུང་སོང༌། 

ས་ོས་ོས་ོསའོྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་ལ་ད་སོབ་སོྦང་ཡག་པ་ོབྱུང་

བསམས་པ་འདྲ་པོ་བྱུང་ངམ། ད་སོབ་སྦོང་བྱས་ནྱི་བྱས་

པ་ཡྱིན། རྒྱུགས་ནྱི་འཕདོ་སངོ་སེ། ས་ོསའོྱི་བསམ་བླའོྱི་ནང་

ལ་ཚོད་མ་ཐྱིག་པ་འདྲ་པ་ོགང་འདྲ་འདུག མ་གཞྱི་གས་ོ

བ་རྱིག་པ་རྱིག་གནས་ཆ་ེབའྱི་གྲས་ཡྱིན་པས། ལམ་སངེ་ལ་ོ

ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ཁགོ་ཏུ་ཚུད་པ་ཁག་པ་ོཡྱིན་པ་རདེ། ལ་ོལྔའྱི་

རྱིང་ལ་སོབ་སོྦང་བྱས་ཏ་ེར་བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་འགྲ་ོསངས་

འདྲ་པ་ོད་ེཤསེ། ད་ེནས་ག་ལརེ་ག་ལརེ་ས་ོསསོ་ཉམས་མངོ་

གསགོ་གྱིན་གསགོ་གྱིན་དཔ་ེཆ་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་བལྟ་

དགོས། སོབ་སྦོང་ཐནོ་པ་ཡྱིན་བསམ་ནས་དཔེ་ཆ་ལྟེབ་

ཚིགས་བརྒྱབ་ནས་མ་བཞག་པར་དཔ་ེཆ་མུ་མཐུད་ནས་

བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྨན་གཞུང་ད་ེརྣམས་མུ་མཐུད་

ནས་ཉམས་མོང་བྱུང་བ་ད་ེདང་བསྡུར་གྱིན་བསྡུར་གྱིན་

བྱས། ཡང་རསེ་ལ་སོབ་འཁྱིད་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན་བྱས། གོ་

བསྡུར་འདྲ་བྱས། ས་ོསའོྱི་མྱི་ཚ་ེདནོ་ལྡན་གྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱལ་

རྒྱུའྱི་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ད་ེ

གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། འག་ོསདོ་བདོ་སྨན་གང་ལ་གང་འཚམས་

སྦངས། ད་ོསྣང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བྱས། ཡང་མཇུག་ཏུ་ད་ེཁུངས་

མ་འཁོལ་བར་ལས་རྱིགས་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕྱིན་

པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚའེྱི་དུམ་བུ་ཞྱིག་ཆུད་ཟོས་ཕྱིན་པ་རདེ། ས་ོ

ས་ོབདོ་སྨན་ཐགོ་ལ་དང་པ་ོནས་འག་ོཞྱིག་བཙུགས་ཚར་

བ་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་མྱི་ཚེ་སྐྱེལ་རྒྱུའྱི་

བསམ་བླ་ོབཏང༌། ཉམས་མངོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརང་གྱི་ཐགོ་

ལ་བསགས། ད་ོསྣང་བྱདེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་

སྐརོ་ལ་བྱས། ང་རང་ཚ་ོབདོ་རང་གྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྐརོ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ཡུར་ཝ་ེདྷ་ཟེར་བ་དང༌། ཡུ་ན་

ནྱི་ཟེར་བ་འདྲ་པ།ོ ཡང་རྒྱ་མྱིའྱི་སྔར་གྱི་སྨན་བཅསོ་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་སྐོར། ཡང་དངེ་དུས་ཀྱི་ཨ་ེལ་ོཔ་ེཐྱི་སྨན་གྱི་ཐགོ་

ནས་འགྲོ་སངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ལུས་

གས་ོརྒྱུ་དང༌། ལུས་སམེས་བད་ེཔ་ོཡངོ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་དུས་བཤད་པ་དང་ཐབས་ཤསེ་འདྲ་མྱི་

འདྲ་ག་ར་ེཡདོ་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ན་ཡག་པ་ོ

ཡངོ་གྱི་རདེ། ར་བ་ས་ོས་ོབདོ་པའྱི་སྨན་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་

སབོ་སྦངོ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ར་བ་ད་ེཟྱིན། དའེྱི་ཐགོ་

ལ་ལུགས་གཞན་དག་གྱི་ལགེས་ཆའྱི་སྣནོ་མ་རྒྱག་རྒྱུ་འདྲ་པ་ོ

ཏན་ཏན་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་

ལ་ད་ོསྣང་བྱས། མད་ོདནོ་ཡང་སྱིང་གས་ོབ་རྱིག་པ་རང་གྱི་

ཐགོ་ལ་ས་ོས་ོམྱི་ཚ་ེབསྐྱལ་གྱི་ཡྱིན་ན་ས་ོས་ོདུས་ཡུན་གང་ལ་

གང་འཚམས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཏང་ཟྱིན་པ་ད་ེཡང་ཆུད་ཟོས་

མ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡངོ་བ་དང༌། གཉྱིས་ནས་ང་རང་ཚ་ོབདོ་མྱི་

ཚ་ོཆསོ་ལ་དད་པ་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཆསོ་ཀྱི་ཐགོ་

ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་རང་གས་ོབ་

རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞན་ལ་སྨན་བཅསོ་བྱས་ཏ་ེནད་ལས་

སྐྱབས་པ། འཆྱི་བ་ལས་སྐྱབས་པའྱི་གཞན་ཕན་རླབས་ཆནེ་

སྒྲུབ་ཐུབ། བཟོླག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། ལས་ཡྱིན་ན་གནས་

ཚུལ་ཁག་ཁག་རདེ། 

འུ་ཅྱིང་གྱི་དག་ེསྐནོ་ཅུང་ཟད་གངེ་བ། 
སྨན་པ་ངག་དབང་ཆསོ་གྲགས།

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐསོ་

བསམ་སབོ་གཉེར་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་དམྱིགས་

ཡུལ་གཉྱིས་ཡདོ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིར། མྱི་ན་གནས་

དང་ན་བ་གས་ོབའ་ོཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲ་ོདྲུག་གཙ་ོ

བརོ་གྱུར་པའྱི་མྱིའྱི་ལུས་སམེས་གཉྱིས་མྱི་ན་བར་ཡུན་རྱིང་

དུ་བད་ེཐང་ངང་གནས་ཐབས་བྱདེ་པ་དང་། གལ་ཏ་ེདུས་

གདནོ་ཟས་སྤོད་བཞྱི་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་ནས་ལུས་འདྱི་

རྣམ་གྱུར་ནད་ཅན་དུ་གྱུར་ན་ནད་གཞྱི་གང་ལས་མྱུར་དུ་

གས་ོབའྱི་ཐབས་སྨན་དཔྱད་སགོས་གཉནེ་པ་ོབསེན་པ་ད་ེ

ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དའེྱི་ཕྱིར། ང་ཚསོ་ཉྱིན་རའེྱི་འཚ་ོབའྱི་ནང་

ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆ་ེབའྱི་ཟས་སྐམོ་དང་སྤོད་ལམ་གཉྱིས་ཚུལ་

བཞྱིན་མྱི་ནརོ་བ་བསནེ་དགསོ་པ་ནྱི་ནད་མེད་བད་ེཐང་

གནས་པ་དང་། ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ཐབས་ཤསེ་ཡག་

ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད། ཟས་སྐོམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་ནས་

དངེ་སང་ང་ཚའོྱི་ཁྱིམ་ཚང་མང་པའོྱི་ཐབ་ཚང་ནང་ (Aji-

no-moto: འུ་ཅྱིང་) ཞསེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་བ་ོབ་འདནོ་མཁན་

རྫས་སྦོར་དེ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཏུ་རྱིས་འཇགོ་བྱེད་

བཞྱིན་ཡོད། འནོ་ཀང་རྫས་སོྦར་ད་ེབེད་སྤོད་ལྷུག་པརོ་

བཏང་བའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་ལ་གནདོ་

ཚབས་ཇྱི་ཙམ་ཡདོ་པ་ཤསེ་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་

སབས། སྐབས་བབ་བརདོ་བྱ་གཙ་ོབ་ོའུ་ཅྱིང་གྱི་གནད་དནོ་

སྐོར་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཤསེ་བྱ་ཅུང་ཟད་ནང་དུ་འདྲནེ་པའྱི་སོ་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པར་ཀླད་རའྱི་

ཚན་རྱིག་གྱི་སབོ་ཁྱིད།
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༢ ནས་ ༡༦ བར་

ཉྱིན་ལྔ་རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལ་ོཕོགས་གཞྱིས་སར་ཁག་

གྱི་སྨན་པ་གྲངས་ ༦ ལ་ཀླད་རའྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་འཁྱིད་

ཞུས་ཡདོ། སབོ་ཁྱིད་གནང་མཁན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལུས་

ནས་འཆད་པར་བྱ།

དེ་ཡང་སྔ་དུས་མྱི་ཕལ་མོ་ཆེས་སོ་སོའྱི་ཁྱིམ་

ཚང་དུ་བཟོས་པའྱི་བཟའ་ཆས་ལོངས་སུ་སྤོད་པ་ལས་

ཕྱི་ནས་ཉོ་སྒྲུབ་བྱས་ཏེ་བཟའ་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་

ཡྱིན། འནོ་ཀང་དུས་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་དབང་གྱིས་དངེ་སང་

ཕྱི་ནས་སབས་བད་ེཟས་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཉ་ོསྒྲུབ་བྱས་ཏ་ེ

ལངོས་སྤདོ་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡདོ། དུས་

ཀྱི་འགྱུར་འགྲསོ་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚོས་ངསེ་པར་དུ་ད་ོསྣང་

བྱདེ་དགསོ་པ་ནྱི། སྔནོ་ཚུད་སབས་བད་ེགྲ་སྒྱིག་ཟྱིན་པའྱི་

ཟས་རྱིགས་ཁག་གྱི་རྒྱུ་ཆ་དང་། ད་ེདག་ནང་ཟས་བཅུད་

སམེས་སགོ་གྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བྱེད་དང་། སྨན་རྱིས་མཐ་ོ

སོབ་ཁང་གྱི་ཀླད་རའྱི་ཚན་རྱིག་དགེ་རྒན་བསན་འཛནི་

གསལ་སོྒན་ལགས་ཡྱིན།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༢ གཟིགས།

ས་གནས་སུ་བརྒྱ་སནོ་མཛད་ས་ོསྲུང་བརྱི།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་དྷ་ས་

ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལ་ལྡན་སྨན་

རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་དུས་

དྲན་མཛད་སོ་ཟབ་རྒྱས་ཤྱིག་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་

སྦྲགས། གཤམ་གསལ་ས་གནས་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་

ཁག་ཅྱིག་ཏུའང་འགན་འཛནི་སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་འགོ་

དུས་དྲན་མཛད་སོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་

རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་ཀོ་ལེ་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་དུ་སྨན་པ་

འཕྱིན་ལས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་། སེལ་ཀོབ་ལུགས་

ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་དུ་སྨན་རམས་པ་པ་སངས་དོན་

གྲུབ་ལགས་དང་སེ་རའྱི་སྨན་པ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་

ལགས་ཐུན་མོང་ནས་དང་། དེ་བཞྱིན་རོར་གྱིང་དུ་

སྨན་པ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་བཀོད་

འདམོས་འགོ་ས་གནས་སོ་སོའྱི་སྨན་ལས་ཐུན་མོང་ནས་

ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་གནང་ཞྱིང་དགའ་སྤོ་

འཁོལ་བའྱི་ངང་བརྒྱ་སོན་མཛད་སོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད། 

མཛད་སོའྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་ཀོ་ལེ་གྷལ་

དུ་ས་གནས་གྲསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེབཞྱིན་

སེལ་ཀོབ་ཏུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་ཟུར་མཆོག་དང་། གཞྱིས་

ཆགས་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་གཞྱིས་འགོ་དང་མཉམ་

འགྲེལ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རོར་གྱིང་དུ་གཞྱིས་འགོ་

མཆོག་དང་དེ་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་

མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་དག་ཅྱིག་

དང་མང་ཚོགས་བཅས་མཛད་སོར་མཉམ་ཞུགས་

གནང་ཡོད།

དེ་ཡང་མཛད་སོའྱི་ཐོག་མར་སྐུ་མགྲནོ་གཙ་ོ

བོ་མཆོག་ནས་ྋརྒྱལ་བའྱི་སྐུ་པར་མཐོང་གྲོལ་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་དྲུང་དུ་སྣང་གསལ་སོྒན་མེ་ཞལ་ཁ་ཕེ་ཞྱིང་སན་

དར་སྒོན་རེས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དག་གྱི་

བྱས་རསེ་དག་ལ་རསེ་དྲན་ཞུས། དེ་ནས་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་ངསོ་ནས་འག་ོམང་ཡོངས་ལ་གསོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་

འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་། དངསོ་གཞྱི་འགན་འཛནི་

སྨན་པས་ལ་ོའཁརོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་སགོས་སྒགོས་

སྦང་མཛད་ཅྱིང་མྱི་མང་དབུས་ནས་གཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་

མངོ་ཚརོ་སྐརོ་བཤད། ད་ེརསེ་ས་གནས་ས་ོསའོྱི་སྐུ་མགྲནོ་

གཙོ་བོ་མཆོག་ནས་དུས་དྲན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་

གསུང་བཤད་བཀྱིན་བསྐྱངས་པ་དང་། མཐར་སྨན་ལས་

ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་མཇུག་གཏམ་གྲུབ་མཚམས་

སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་དབྱངས་རར་བསྐྱོན་ནས་

མཛད་སོ་དནོ་སྨྱིན་ཐགོ་མཇུག་སྒྱིལ་བར་གནང་ཡདོ། 
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བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༦ སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ།

བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་ལས་ལུམས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཆུ་ཚན་སརོ་གངེ་བ།
ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་སངོ་འགམེས་ཕགོས་བསྡུས།

དྷ་ས་བོད་ཀྱི ་

སྨན་རྱིས་མཐོ་

སོ བ ་ཁ ང ་གྱི ་

གསོ་རྱིག་སོབ་

ཚན་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པའྱི་

སོང་འགྲེམས་

ཕོགས་བསྡུས་ཀྱི་ཕག་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ར་རྒྱུད་དང་། 

བཤད་རྒྱུད། མན་རྒྱུད། ཕྱི་མ་རྒྱུད། རྒྱུད་བཞྱི་སྤྱི་འདམོས་ཀྱི་

སངོ་འགྲམེས་དང་ད་ེདག་གྱི་དཔ་ེརྱིས་བཅས་བརདོ་གཞྱི་

ཁག་དྲུག་ཙམ་བཞུགས་ཡདོ། ད་ེཡང་སྨན་སབོ་རྣམས་ནས་

སོང་འགྲེམས་གཞུང་ཚིག་ངག་འདནོ་དང་ལན་དུ་རེའུ་

འགྲམེས་པའྱི་ས་ོནས་རྒྱུགས་འབུལ་བའྱི་ལམ་སལོ་ཡདོ། 

སོང་འགྲེམས་ཞེས་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

གཞུང་གྱི་ནང་དནོ་རྣམས་མ་ངན་མདེ་པའྱི་ལནོ་ཤྱིང་ངམ་

དཔག་བསམ་ལནོ་ཞྱིང་བཟང་པའོྱི་ར་བ། སངོ་པ།ོ ཡལ་ག 

ལ་ོམ། མ་ེཏགོ འབས་བུའྱི་གཟུགས་སུ་བཀདོ་ཅྱིང་གཞུང་

དནོ་འཆད་ཐབས་ཀྱི་རྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐབས་ལམ་འདྱི་

ནྱི་ལས་དང་པ་ོབ་རྣམས་དང་བསབ་པ་ཐར་སནོ་པ་རྣམས་

ལའང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ཀྱི་དགངོས་དནོ་རགོས་པ་དང་སྤྱི་

སྒོམ་བད་ེབླག་ཏུ་བླ་ོངརོ་ཤར་ཐུབ་པའྱི་དག་ེམཚན་ཆེན་

པ་ོཡདོ། ད་ེཡང་གཡུ་ཐགོ་གསར་མ་ཡནོ་ཏན་མགནོ་པསོ་

སྐྱེས་བུ་མ་ེལ་ཕག་རྡུམ་དྲུང་ནས་རེལ་སྐོར་གྱི་གདམས་པ་

གསན་ཞྱིང་དར་སྤལེ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་གས་ོརྱིག་སབོ་

དཔོན་རྱིམ་བྱོན་རྣམས་ཀྱིས་སོམ་འགྲེམས་རྣམ་བཤད་

གོང་འཕེལ་དང་རོམ་སྒྱིག་སོགས་མཛད་ཅྱིང་གཙིགས་

ཆརེ་འཛནི་པར་གསལ།

སྐབས་བབ་ཀྱི་ཕག་དཔ་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ། རྒྱལ་

མཆོག་༸སྐུ་ཕངེ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པའོྱི་སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་

མཁས་དབང་མཁནེ་རབ་ནརོ་བུ་(1883-1962)མཆོག་

འབས་སྤུངས་མགོན་དུ་སྨན་སྦྱིན་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་

སྐབས་ཕྱི་ལ་ོ༡༩༡༡ ཙམ་ལ་《དཔལ་ལྡན་ར་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

སོང་འགྲེམས་གསོ་རྱིག་རྒྱ་མཚོའྱི་སྱིང་པོ་》ཞེས་པ་དེ་

བརམས་ཤྱིང་། ཕྱིས་སུ་ལ་སར་འགྲ་ོཕན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་

སོབ་དཔནོ་ཆནེ་མའོྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་སྐབས་ད་ེཉྱིད་

ལ་སར་ཡང་ཞྱིབ་དཔྱདོ་ཐགོ་ཞུས་དག་སྣནོ་འཕྱི་ཅུང་ཟད་

མཛད་ནས་པར་དུ་བསྐྲུན། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ༡༩༢༣ ལརོ་

《བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་སོམ་ཚིག་རྒྱས་བཤད་སོང་འགྲེམས་སུ་

བཀོད་པ་ཟླ་ཤེལ་ནརོ་བུའྱི་མེ་ལོང་》ཞེས་པ་དེ་གསར་

དུ་བརམས། མཁས་དབང་བྱམས་པ་འཕྱིན་ལས་(1928-

2011)མཆགོ་གྱིས་རྒྱུད་བཞྱི་ཀའྱི་སོང་འགྲམེས་རོམ་སྒྱིག་

བྱས་པ་ལས་སྐབས་བབ་《མན་རྒྱུད་སངོ་འགྲམེས་གཞནོ་

ནུའྱི་མགུལ་རྒྱན་》ཞེས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ལོ་རབས་བརྒྱད་

ཅུའྱི་འག་ོསདོ་དུ་བརམས་པར་སྣང་། ད་ེནས་དྷ་ས་བདོ་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་མཐ་ོསོབ་ཁང་གྱི་སྨན་དག་ེཔ་སངས་ཡནོ་ཏན་

ཨརྰྱ་མཆོག་གྱིས་༡༩༨༤ ལརོ་《ཕྱི་རྒྱུད་སངོ་འགྲམེས་ཟླ་

འདོ་གཞནོ་ནུ་》དང་། ཕྱི་ལ་ོ༡༩༨༧ ལརོ་《རྒྱུད་བཞྱིའྱི་སངོ་

འགྲེམས་པད་དཀར་ཕེང་བ་》ཞེས་པ་གཉྱིས་རོམ་སྒྱིག་

གནང་། རྒྱུད་ས་ོསའོྱི་ར་སོང་ཡལ་གའྱི་གྲངས་གནས་བསྡུས་

པ་ཞྱིག་གཤམ་གྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན། 

གཞུང་། ར། བཤད། མན། ཕྱི། རྒྱུད་སྤྱི།

ར་བ། ༣ ༤ ༡ ༡ ༤

སངོ་པ།ོ ༩ ༡༡ ༨ ༣ ༤

ཡལ་ག ༤༧ ༤༠ ༡༥ ༥༧ ༣༡

ལོ་མ། ༢༢༤ ༡༥༤ ༩༢ ༢༡༨ ༡༥༦

མེ་ཏགོ ༢   - - - -

འབས་བུ། ༣ ༢ - - -

དཔེ་རྱིས། ༣ ༤ ༡ ༡ ༡

དྷ་ས་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༨ ལརོ་དཔར་ཐངེས་དང་པ་ོདཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་ད་ེ

ད་ཆ་ར་རྫགོས་སུ་གྱུར། དཔར་ཐངེས་གཉྱིས་པ་འདྱི་བཞྱིན་

དཔ་ེདབེ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་ས་ེཚན་ནས་སར་ཡང་

ཞུས་དག་དང་སོང་འགྲམེས་ཁག་བཅུའྱི་དཔ་ེརྱིས་སབས་

བད་ེཞྱིག་གསར་བྱིས་ཞུས་ཏ་ེ༢༠༡༦ ཟླ་༣ ཚསེ་༢༣ སྨན་

རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལ་ོབརྒྱ་འཁརོ་བའྱི་དུས་དྲན་

གྱི་མཛད་སའོྱི་སངེ་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡདོ། 

གང་དང་གང་ཡདོ་མདེ་ཤསེ་རགོས་ཐུབ་པར་དགསོ་པ་ད་ེ

ས་ོསའོྱི་འཕོད་བསནེ་གཅེས་སྐྱངོ་བྱདེ་ཕགོས་ཐད་གནད་

དནོ་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ།

འུ་ཅྱིང་གྱི་འཕདོ་བསནེ་ལ་གནདོ་པའྱི་སྐརོ།

འུ་ཅྱིང་ཞསེ་པ་དའེྱི་རྫས་སོྦར་རྱིག་པའྱི་ཐ་སད་

དུ་ Monosodium glutamate ཡང་ན་ Sodium 

glutamate  ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་ཡངོས་གྲགས་བསྡུས་མྱིང་

ལ་ MSG ཟེར་བ་ཡྱིན། རྫས་སྦོར་འདྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་བོ་བ་

ལག་པར་འདནོ་པའྱི་ཆ་ནས་ཉྱི་ཧངོ་བའྱི་སྐད་དུ་Aji-no-

Moto(བ་ོབའྱི་སྱིང་བཅུད་) ཞསེ་འབོད་པ་ཡྱིན། ད་ེསྔ་རྒྱ་

མྱིའྱི་ཟ་ཁང་དུ་རྒྱ་ཟས་ལ་བདེ་སྤདོ་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་སལོ་ཡདོ་

པ་ཡོངས་གྲགས་ཡྱིན་ཀང་། དངེ་སྐབས་ཚོང་ཁང་ནང་

སྒྱིག་གཤམོ་བྱས་པའྱི་སབས་བདའེྱི་ཟས་རྱིགས་ཀྱི་དངསོ་

ཟོག་འབརོ་ཆནེ་ནང་ MSG འུ་ཅྱིང་ཡདོ་མཁན་མང་དུ་

འགྲ་ོབཞྱིན་ཡདོ་ལ། འཛམ་གྱིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་ཁ་ཟས་

དའེྱི་རྱིགས་ལ་ལངོས་སུ་སོྤད་མཁན་དར་ཁབ་ཇ་ེཆརེ་འགྲ་ོ

བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེདག་ཕལ་ཆ་ེབ་རྒྱ་ནག་ནས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་

པའྱི་ཟས་རྱིགས་ནང་ཡདོ། དཔེར་ན། སབས་བདའེྱི་ཐུག་

པ་དང་། ཞ་ོཁགོ་སྱིབ་སྱིབ་ལ་སགོས་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ནང་

འུ་ཅྱིང་ནྱི་མདེ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རྫས་ཆ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་

བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ།

འུ་ཅྱིང་ཞེས་པའྱི་རྫས་འདྱི་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ 

༡༩༠༨ ལརོ་ཉྱི་ཧངོ་བ་རྫས་སྦརོ་རྱིག་པའྱི་སབོ་དཔནོ་ཆནེ་

མ་ོ Kikunae Ikeda ཡྱིས་གསར་དུ་རེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དའེྱི་ཁད་ཆསོ་གཙ་ོབ་ོནྱི་ཟས་ཀྱི་བ་ོབ་ོཧ་ཅང་ཞྱིམ་པ་ོབཟ་ོ

བཞྱིན་ཡདོ་པས་ཟས་རྱིགས་བཟོ་ལས་ཁང་ནས་གངོ་ཚད་

དམའ་བ་དང་། ཡངོ་བབས་ཆ་ེབའྱི་ཟས་རྱིགས་འབརོ་ཆནེ་

བཟོ་སྐྲུན་བྱས་ཏ་ེའཛམ་གྱིང་གང་སར་ཁབ་གདལ་གཏངོ་

བཞྱིན་ཡདོ། 

MSG: འུ་ཅྱིང་ཡདོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ལོངས་

སྤོད་བྱས་ནས་མཇུག་འབས་ཅྱི་ཡདོ་ཞུས་ན། འུ་ཅྱིང་གྱི་

ཟུར་ཕགོ་ལས་ཁདེ་ལ་ཐགོ་མར་མག་ོན་བའྱི་གནད་དནོ་

འབྱུང་། དེ་ནས་ཡ་མ་དང་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའྱི་གནས་

སངས་རྱིམ་བཞྱིན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ ད་ེབཞྱིན་ར་དཀར་

དང་འབེལ་བའྱི་ན་ཚ་མང་དག་ཅྱིག་དང་། ད་ེམུ་མཐུད་

ལོངས་སྤོད་བྱེད་ན་ཁེད་ལ་ཚོར་ཤེས་ཉམས་པའྱི་ནད་

ཕགོ་པ་དང་། གདངོ་དང་མཇྱིང་པ་ལ་སགོས་ལུས་སདོ་

ལ་ཚ་དྲདོ་རྒྱས་པ། ལུས་པ་ོསྒྱིད་ལུག་པ། ཐང་ཆད་ས་བ། 

ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཟུངས་སོབས་ཉམས་པ། ར་དཀར་གྱི་ན་

ཚ་ Parkinson:ར་འདར་དང་། Alzheimer:དྲན་ཤསེ་

ཉམས་པའྱི་ནད། དེ་བཞྱིན་སྱིང་གྱི་བྱེད་ལས་ཉམས་སེ་ 

Fluttering heartbeats:འབྱདེ་འཛུམ་དཀའ་བར་གྱུར་

ནས་བང་ཁགོ་ན་བ་དང་། སྱིང་ཁ་བསམས་པ་སོགས་ནད་

གཞྱི་ཕགོ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

དམྱིགས་བསལ་བུད་མདེ་སྦྲུམ་ལྡན་མ་རྣམས་

ཀྱིས་འུ་ཅྱིང་ཡོད་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ར་བ་ནས་བཟའ་མྱི་

རུང་སེ་ཁོག་པའྱི་ནང་གྱི་བྱྱིས་པར་ཉེན་ཚབས་ཆེན་པོ་

ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་མཐོང་རྒྱུ་མང་བའྱི་ནད་རྱིགས་

High blood pressure:ཁག་ཤེད་མཐོ་བའྱི་ནད་

དང་། Abdominal problems:འཇུ་བྱེད་མ་ལག་གྱི་

ནད། Thyroid dysfunction:ཨོལ་སོའྱི་བྱེད་ལས་

ཉམས་པའྱི་ནད།  Type 2 Diabetes:གཅྱིན་སྱི་ཟ་ཁུའྱི་

ནད། Obesity:ལུས་འཚ་ོཆ་ེབའམ་ལུས་རྒྱགས་དྲགས་པའྱི་

ནད། Asthma:དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད།  Hormonal 

imbalance:ཕོ་མོའྱི་སྐྱེས་རྫས་མྱི་སོམས་པའྱི་ནད། 

Food allergies:ཟས་མྱི་འཕོད་པའྱི་ནད། Retina 

damage:མྱིག་ལངོ་བ་སགོས་ནད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཞྱིག་

འུ་ཅྱིང་ཟོས་དྲགས་པ་ལས་འབྱུང་བཞྱིན་ཡདོ། 

མྱི་ཚ་ེཐུང་ཞྱིང་རྱིན་ཐང་བལ་བའྱི་ཚ་ེསགོ་ལ་

ཤྱིན་ཏུ་གནདོ་པའྱི་དུག་རྫས་རྱིགས་རྣམ་དཔྱདོ་ཡདོ་པའྱི་

མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྤངོ་བ་བཞྱིན། ཁ་ཟས་ཀྱི་ར་ོལ་ལག་པར་

སདེ་པའྱི་དབང་གྱིས་གལ་ཏ་ེཁདེ་ཀྱིས་འུ་ཅྱིང་ད་ེཡངོས་

སུ་མ་སྤང་བ་ཡྱིན་ན་གངོ་གྱི་ནད་རྱིགས་ད་ེདག་རྱིན་མདེ་

ཐགོ་ཁདེ་ཀྱི་ལུས་ཐགོ་ལ་ཡངོ་ངསེ་པ་ཡྱིན། བཅསོ་ཐབས་

ལས་སྔནོ་འགགོ་གལ་ཆ་ེགསུངས་པ་ལྟར་ས་ོསོའྱི་འཕདོ་

བསེན་དང་ལུས་པའོྱི་བད་ེཐང་ལ་སྨན་པའྱི་སད་དུ་ད་ནས་

བཟུང་ང་ཚོས་འུ་ཅྱིང་བདེ་སོྤད་མ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་

པ་ོཡྱིན་པ་ཚང་མས་ཐུགས་འཇགས་གནང་དགསོ་ས།ོ།

་་་སྐནོ་ཅུང་ཟད་གངེ་བ།

བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་གཞུང་གྱི་ཐུན་མངོ་མྱིན་

པའྱི་གདམས་ངག་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ལས། འགྲ་ོབའྱི་ལུས་

ཀྱི་ཟུག་རྔུ་དྲུངས་ནས་འབྱྱིན་པའྱི་ཐབས་ལ་གཉནེ་པ་ོཟས་

སྤདོ་སྨན་དཔྱད་བཞྱི་བསན་པ་དང་། བཞྱི་པ་དའེྱི་ཡ་གལ་

ལུམས་ཞེས་པ་ལའང་རྣམ་གྲངས་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་

ནས་རང་བྱུང་ཆུ་ཚན་སྐརོ་བཤད་པ་ལ། ལུམས་ཀྱི་དནོ། ཆུ་

ཚན་གྱི་དནོ། རྒྱུ། དབྱ་ེབ། ཕན་ཡནོ། ཆུ་ཚན་བྱ་བའྱི་སྔནོ་འགྲ།ོ  

དགསོ་གཞྱི། མཇུག་བསྡུ་བ་བཅས་ས་བཅད་བདུན་གྱི་ས་ོ

ནས་གངེ་བར་བྱ།

༡༽ལུམས་ཞསེ་པ་ནྱི་བརླན་པའྱི་དནོ་ཡྱིན། དསེ་

ར་རྒྱུས་གངོ་པ་ོརྣམས་རླན་ཕབས་ཤྱིང་མཉནེ་པར་བྱདེ་ནུས་

པས་བྱདེ་ལས་ཀྱི་ས་ོནས་བཏགས་པའྱི་མྱིང་ཡྱིན།

༢༽ ཆུ་ཚན། རླན་གཤརེ་ཆུ་ཡྱི་དངསོ་པ་ོཡྱིན་པ་

ལ་རགེ་བྱ་མ་ེཡྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ད་ེལ་ཆུ་ཚན་ཞསེ་བརདོ་

པ་ཡྱིན། ཡང་ག་ོབད་ེརུ་བཏང་ན་རང་བྱུང་ཆུ་ལུམས་སམ་

ཆུ་ཚན་ཞེས་པ་ནྱི་སམེས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསདོ་ནམས་

སགོས་ལས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་སེ་རླན་ཞྱིང་གཤརེ་

བའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་ཆུ་ཁམས་དང་། ཚ་ཞྱིང་བསགེ་

པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་མ་ེཁམས་ཏ་ེམ་ེཆུ་གཉྱིས་ཀའྱི་

མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཆུ་ཚན་ཞསེ་བྱ་ཞྱིང་།

༣༽ རྒྱུ།  གཙ་ོབ་ོར་ོསལོ་དང་རང་བྱུང་ཆུ་ཁམས་

གཉྱིས་ཕན་ཚུན་འཕད་པ་ལས་འབྱུང་བ་དང་ད་ེཡང་ནང་

གསསེ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ལྔ་དང་ད་ེམཐུན་གྱི་ནུས་པ་ཡང་མྱི་

འདྲ་བ་ས་ོསརོ་ཡདོ་པ་གཤམ་གསལ། རོ་སལོ་དང་ཅངོ་ཞྱི་

གཉྱིས་འདྲསེ་པའྱི་ཆུ་ཚན་གྱིས་རབ་ཏུ་ཚ་བའྱི་ནད་རྣམས་

སལེ་བ་བྱདེ་ད།ོ །ར་ོསལོ་དང་མུ་ཟྱི་གཉྱིས་འདྲསེ་པའྱི་ཆུ་

ཚན་གྱིས་གྲང་བ་དང་ཆུ་སརེ་གྱི་ནད་རྣམས་འཇམོས། ཡྱིན་

ཡང་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་རྩུབ་པས་རླུང་ལ་གནདོ་པ་ཡྱིན། ར་ོ

སལོ་དང་བག་ཞུན་གཉྱིས་འདྲསེ་པའྱི་ཆུ་ཚན་ནྱི་བསྱིལ་དྲདོ་

སམོས་ལ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་གསུམ་ཀ་འདུས་པའྱི་ནད་

སལེ་བ་ཡྱིན། ར་ོསལོ་ཅངོ་ཞྱི་མུ་ཟྱི་གསུམ་ཀ་འདྲསེ་པའྱི་ཆུ་

ཚན་གྱིས་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་ཞྱིང་ལག་པར་གྲང་བའྱི་ནད་ལ་

བསྔགས། ར་ོསལོ་མུ་ཟྱི་བག་ཞུན་ལྡངོ་རསོ་བཞྱི་འདྲསེ་པའྱི་

ཆུ་ཚན་གྱིས་ཆུ་སེར་ཚ་བ་སོགས་སེལ་བ་ཡྱིན། 

༤༽ ཕན་ཡནོ། གངོ་དུ་བཀདོ་པའྱི་ཆུ་ཚན་

རྱིགས་ལྔ་པོ་དང་ནད་ཁམས་ས་ོསརོ་བསྟུན་ཏ་ེཞུགས་པས་

ཕྱི་ཤ་ལྤགས་ར་རུས་འགྲམས་པ་དང་། ནང་སྱིང་ག་ོམཆྱིན་

མཆརེ་མཁལ་མ་སགོས་དནོ་ལྔ་དང་ཕ་ོབ་རྒྱུ་མ་ལངོ་ལྒང་པ་

སྣདོ་མཁྱིས་བསམ་ས་ེསགོས་སྣདོ་དྲུག་ལ་འགྲམས་པའྱི་ནད། 

དུག་ཚད་རྱིང་པ་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ནད། ཚད་པ་རྱིང་པ་

ཤ་ལྤགས་ར་ཚགིས་ལ་བེྱར་ཞྱིང་ཞནེ་པ། གཞན་ཡང་འབས་

དང་རྨ་རྒན། སུར་ཡ། ར་དཀར་ནག་གྱི་ནད། ཡན་ལག་

རྣམས་རངེས་པའམ་འཁུམས་པ། ལུས་སྒུར་པརོ་སངོ་བ། ཤ་

སྐམ་ཞྱིང་རྱིད་པ་བཅས་ཀྱི་ནད་རྣམས་ཞྱི་བར་བྱདེ་པའ།ོ།     

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

JUNE 2016 Dasar.indd   2 03-06-2016   15:26:19



ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༦ ནས་བོད་ཟླ་༤ ཕྱི་མའྱི་

ཚསེ་༢༢ བར་བུམ་སོང་ལོྷ།  ཕགོས་དེར་

ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ ༢༦ ལག
ཆུ༢

Wed 1-6-2016 
Water 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་། 

མཁར་ལས་སྤངོ་།

༤ ཚསེ ༢༧ ཕུར། 
ཆུ་རླུང་།

Thu 2-6-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བག་སོན་མྱི་བྱ

༤ ཚསེ ༢༨ སངས།
ས་རླུང་།

Fri 3-6-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ ༢༩ སྤནེ།
ས་མ།ེ

Sat 4-6-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

གསོ་སྦངོ་།

༤ ཚསེ ༣༠ ཉྱི།
ས་མེ

Sun 5-6-2016
 Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༤  ཕྱི་མ། ཚསེ ༡ ཟླ
ཆུ་རླུང་།

Mon 6-6-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མགྲནོ་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༣ མྱིག
མ་ེཆུ།

Tue 7-6-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བུ་ཁྱིད་ངན།

༤  ཚསེ ༤ ལག 
ཆུ་རླུང་།

Wed  8-6-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཁ་ཆུ་བརོད་པ་

སྤངོས།

༤ ཚསེ ༥ ཕུར། 
མ་ེརླུང 

Thu 9-6-2016 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།  

ཀླུ་ཐབེས། ཡན་ཀངོ་།

༤ ཚསེ ༦ སངས།
ས་ཆུ།

Fri 10-6-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་སྤངོས།

དབུལ་ལག

༤ ཚསེ ༧ སྤནེ།

ས་མ།ེ
Sat 11-6-2016 

Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བག་སོན་མྱི་བྱ

༤ ཚསེ ༨ ཉྱི།

མ་ེ༢
Sun 12-6-2016 

 Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་བཟང་། 

དུར་འདབ་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༩ ཟླ
མ་ེཆུ

Mon 13-6-2016
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ

༤  ཚསེ ༡༠ མྱིག
མ་ེརླུང་།

Tue 14-6-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་བཟང་།

༤ ཚསེ ༡༠ ལག
ཆུ་རླུང

Wed 15-6-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༤ ཚསེ ༡༡ ཕུར།
རླུང་༢

Thu 16-6-2016 
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རྱིག་གནས་སོབ་

པར་བཟང་།

༤ ཚསེ ༡༢ སངས།
ས་རླུང་། 

Fri 17-6-2016
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ལག་པར་ཚངོ་ལས་

སྤངོས།

༤  ཚསེ ༡༣ སྤནེ།
ས་མེ

Sat 18-6-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  བུ་འཁྱིད་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༡༤ ཉྱི།
ས་མེ

Sun 19-6-2016
 Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁ་མཆུ་བརོད་པ་

སྤངོས། གསོ་སྦངོ་།

༤ ཚསེ ༡༥ ཟླ
ས་ཆུ

Mon 20-6-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་། 

གཉནེ་སྒྱིགས་སྤངོས།

༤ ཚསེ ༡༦ མྱིག
མ་ེཆུ 

Tue 21-6-2016
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་སྤངོས། 

དབྱར་ཉྱི་ཟླགོ ཆར་དུས་ཟྱིན།

རྱིས་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༦ སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༤ ཕྱི་མའྱི་ཚསེ་ ༢༣ ནས་བོད་ཟླ་༥ 

ཚསེ་༢༣ བར་བུམ་སོང་ནུབ། ཕགོས་དེར་

ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

༤ ཚསེ ༡༧ ལག
ཆུ་༢

Wed  22-6-2016
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་། 

བག་སནོ་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༡༨ ཕུར།
ས་རླུང་།  

Thu 23-6-2016 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་འདབ་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༡༩ སངས།
ས་༢

Fri 24-6-2016 
Earth 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བྱ་བ་སྤྱིར་བཟང་། 

ཤྱིད་སནོ་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༢༠ སྤནེ།
ས་ཆུ

Sat 25-6-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། གཡང་སྒྲུབ་བཟང་།

ཀླུ་ཐབེས།

༤ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱི།
ས་མ།ེ

Sun 26-6-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མགྲནོ་མྱི་བྱ།

༤ ཚསེ ༢༢ ཟླ།
མ་ེཆུ།

Mon 27-6-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་ལས་སྤངོས། 

དབུལ་ལག

༤ ཚསེ ༢༣ མྱིག
མ་ེཆུ

Tue 28-6-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བུ་འཁྱིད་སྤངོས། 

འཁྱིག་ཁྱིམ། བུ་སངོ་ནུབ།

༤ ཚསེ ༢༤ ལག
ཆུ༢

Wed 29-6-2016 
Water 2

འབྱུང་འཕོད་བཟང་། ཁ་ཆུ་རོད་

པ་སྤངོས།

ཉྱི་ནག

༤  ཚསེ ༢༦ ཕུར།
རླུང་༢

Thu 30-6-2016 
Wind 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། རླུང་དར་བཟང་། 
མཁར་ལས་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༢༧ སངས།
ས་མེ

Fri 1-7-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་སོན་མྱི་བྱ།

༤  ཚསེ ༢༨ སྤནེ།
ས་མེ

Sat 2-7-2016 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༤  ཚསེ ༢༩ ཉྱི།
ས་མེ

Sun 3-7-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། གཤྱིད་སནོ་མྱི་བྱ། 

དུག་ཕག་ཞག་ ༧ ཟྱིན། སྨན་དཔྱད་

ཆུ་ལས་འཛམེས།

༤  ཚསེ ༣༠ ཟླ།
ཆུ་རླུང

Mon 4-7-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

གསོ་སྦངོ་།

༥ ཚསེ ༡ མྱིག
མ་ེཆུ

Tue 5-7-2016 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མགྲནོ་སྤངོས། རྒྱ་

ཟླ་༦ ཚསེ་༢

༥  ཚསེ ༢ ལག
ཆུ་རླུང་

Wed 6-7-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་ལས་སྤངོས།

ཡན་ཀངོ་།

༥  ཚསེ ༣ ཕུར།
མ་ེརླུང་

Thu 7-7-2016 
Fire-Wind

རླུང་དར་བཟང་། ཚསེ་ཆ་བཟང་། 

བུ་ཁྱིད་ངན།

༥  ཚསེ ༤ སངས།
ས་ཆུ

Fri 8-7-2016 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཁ་མཆུ་དང་རོད་

པ་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༥ སྤནེ།
ས་མེ

Sat 9-7-2016 
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། གཉནེ་སྒྱིག་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༦ ཉྱི།
མ་ེ༢

Sun 10-7-2016 
Fire 2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་སྤངོས།

༥  ཚསེ ༧ ཟླ
ཆུ་རླུང

Mon 11-7-2016 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་སོན་མྱི་བྱ།

༥  ཚསེ ༨ མྱིག
མ་ེརླུང

Tue 12-7-2016 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་འདབ་མྱི་བྱ།

ཞག་ངན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རསེ་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་ད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་ཚེས་དང་། 

ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཚའེྱི་ར་ ༣ དང་སྤར་ཁ་ ༨ ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་སོར། 
དུང་དཀར་གསུང་འབུམ་ལས་བཏུས།

ལུས་ཐ་མལ་བ་ལ་ཚེའམ་སོག་གནས་པའྱི་

ར་རྱིགས་གཙོ་བོ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཅྱིག་ནྱི་

མཆྱིན་པ་ལས་གེས་པའྱི་ཁག་རའྱི་སོང་པོ་ཨ་མ་དེ་ཡྱིན་

ཅྱིང༌། དའེྱི་ཡན་ལག་ར་ཕན་རྣམས་ལུས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁབ་པར་གནས་པ་དང༌། གཅྱིག་ནྱི་སྱིང་ལས་གེས་

པའྱི་རླུང་ཁག་གཉྱིས་འདོམས་ཀྱི་རའྱི་ཨ་མ་དེ་ཡྱིན་

ཅྱིང༌། དའེྱི་ཡན་ལག་གྱི་ར་ཕན་རྣམས་དབུགས་དང་

འགྲོགས་ནས་འཕར་ཞྱིང་རྒྱུ་བ་དང༌། གཅྱིག་ཤོས་ནྱི་

ཀླད་པ་ར་ཡྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས། གེས་པའྱི་ཆུ་རའམ་

ར་དཀར་གྱི་སོང་པོ་ཨ་མ་དེ་ཡྱིན་ཅྱིང་དའེྱི་ཡན་ལག་

གྱི་ར་ཕན་རྣམས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའྱི་བླ་དང་འདྲ་ཞྱིང་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་འཁམས་ཤྱིང་

གནས་པའྱི་ར་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་ཚ་ེཡྱི་ར་ཞེས་བཤད་

ད།ོ །གཅྱིག་ནྱི་མགོ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གནས་

ཞེས་པ་དའེང་རྒྱུད་སེ་སོགས་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ། 

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལས། ཐབ་ཤེས་ར་ོརྐྱང་དབང་

གྱིས་ནྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཁམས་འཕོ་བ། །ཡར་ངོ་

སྔོན་འགྲོའྱི་དབང་བྱས་ནས། །སྐྱེས་པའྱི་གཡོན་དང་

བུད་མེད་གཡས། །དེ་ཡང་ཚེས་གཅྱིག་རྐང་པ་ཡྱི། །སོར་

ཚིགས་དང་པ་ོཡྱི་ག་ེཨཿ། ། གཉྱིས་པར་ཨྱི་དང༌། །གསུམ་

པར་ར� །བཞྱི་པར་ལོང་བུ་ཨུ་ཡྱིག་གཟུགས། །ལྔ་པར་

པུས་མོར་ལ�་ཡྱིག་གནས། །དྲུག་པར་དཔྱྱི་ཡྱི་མཚམས་

སུ་ཨ། །བདུན་པ་ལག་སོར་དང་པོར་ཨཱྱི། །བརྒྱད་པ་

སོར་ཚིགས་གཉྱིས་པར་ཨར།྄ དེ་བཞྱིན་དགུ་ལ་གསུམ་

པར་ཨོ། །བཅུ་པར་མཁྱིག་མའྱི་མཚམས་སུ་ཨལ། །བཅུ་

གཅྱིག་པ་ལ་གྲུ་མོར་ཧ། །བཅུ་གཉྱིས་དཔུང་མགོར་ཡ་

ཞེས་བརོད། །བཅུ་གསུམ་པ་ལ་མགྲྱིན་པར་ར། །བཅུ་

བཞྱི་པ་ལ་མཚོག་མར་ཝ། །བཅོ་ལྔ་པ་ལ་དཔྲལ་བར་

ལ། །བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་མཚམས་སུ་ནྱི། །སྤྱི་བོར་ཨོྃམ་

གྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོ། །སར་ཡང་བཅུ་དྲུག་ལྟག་པར་ལཱ། 

།བཅུ་བདུན་པ་ལ་གཉའ་བར་ཝཱ། །བཅོ་བརྒྱད་པ་སྱིང་

གར་རཱ་ཡྱིག་གཟུགས། །བཅུ་དགུ་དཔུང་པའྱི་ཚིགས་

སུ་ཡཱ། །ཉྱི་ཤུ་པ་ལ་གྲུ་མོར་ཧཱ། ཉེར་གཅྱིག་པ་མཁྱིག་

མར་ཡྱི་གེ་ཨཱལ།། ཉེར་གཉྱིས་སོར་ཚིགས་གསུམ་པར་

ཨཽ། །ཉེར་གསུམ་ཚིགས་པ་གཉྱིས་པར་ཨཱར།྄ །ཉེར་བཞྱི་

སོར་ཚིགས་དང་པོར་ཨཻ། །ཉེར་ལྔ་དཔྱྱི་རུས་མཚམས་

སུ་ཨཱ། །ཉེར་དྲུག་པ་ལ་པུས་མོར་ལཱྱི། ཉེར་བདུན་ལོང་

བུར་ཨུ་ཞེས་བྱ། །ཉེར་བརྒྱད་སརོ་ཚིགས་གསུམ་པར་ར�།། 

ཉེར་དགུ་སོར་ཚིགས་གཉྱིས་པར་ཨཱྱི། །གནམ་གང་སོར་

ཚིགས་དང་པོར་ཨཱ། །གནམ་སོང་དང་ནྱི་ཚེས་གཅྱིག་

མཚམས།། རྐང་པའྱི་མཐྱིལ་དུ་ཨཿཡྱི་གཟུགས། །འདྱི་

དང་ཨཾོ་གྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མགོ་ལུས་

ཀུན། །ཁབ་ཕྱིར་ཤྱིན་ཏུ་གཉན་པ་སེ། །བློ་ལྡན་རྣམས་

ཀྱིས་རོགས་པར་བྱ། །ཞེས་དང༌། བཻ་ཌཱུར་སྔོན་པོ་ལས། 

སོག་གྱི་ཆ་ཤས་ལས་ཚེའྱི་ར་ཞེས་པ་མྱིང་གྱིས་བཏགས་

པ་དེ་ནྱི་སྣ་སོའྱི་དབུགས་ཕྱིར་སོར་མོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་དུ་

ཕྱིན་ནས་སར་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཞྱིག་དང༌། གཅྱིག་ནྱི་

བླ་འཁམས་པ་ཞེས་འཇྱིག་རེན་ན་གྲགས་པ་དང་འདྲ་

སེ་རག་ཏུ་ལག་པའྱི་ཆུ་རྒྱུས་ཀྱི་གསེབ་ནང་བརྒྱུད་དེ་ཕྱི་

རལོ་དུ་འཁམས་པའམ་རྒྱུ་བ་ཞྱིག་གསུམ་དུ་རྒྱུད་སེ་ལ་

སོགས་དང་སྦར་ན་དནོ་དུ་གནས། གསོ་དཔྱད་རང་གྱི་

ལུགས་སུ་ར་ཞེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་བཅས་བླ་དང་

འདྲ་སེ་འཁམས་པ་བཤད་མ་ཁད་པ་ལྟར་དང༌། མགོ་

ལུས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་ནྱི་ནང་ར་དཀར་ནག་སོང་པོ་དང་

དབུགས་དང་འགྲགོས་ཏ་ེརྒྱུ་བ་ཕྱི་ནང་དབུགས་ཀྱི་ལན་

ལྔ་བརག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་བཅས་གོང་རར་བཟུང་

ན་འཐད་པར་སེམས་སོ། །འདྱི་དག་ཀུན་ཀང་སོག་གྱི་

ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས་ན་ཚ་ེཞེས་པའྱི་བར་སྦར་བ་

ཡྱིན་ན།ོ །ཞེས་གསུངས་ས།ོ།

སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུང་།  ལྱི། ཁནོ། 

དྭ། ཁནེ། གྱིན། ཟྱིན། ཟནོ་བཅས་མཚན་མ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱི་

མོ་སེ། དནོ་ལ། མེ། ས། མཚེའུ། གནམ། ཆུ། རྱི། གནམ་

ལྕགས། རླུང་བཅས་བརྒྱད་དོ། དེ་ནྱི་གནའ་རབ་རྒྱ་

རྱིགས་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་ནང་བཤད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ན། ཞ་

རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྔོན་དུ་རྒྱལ་པོ་གསུམ་དང་དྷྱི་ལྔ་བྱུང་

བའྱི་ནང་ནས་ཧོང་དང་པོ་ཧྥ་ུཥྱི་ཤྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་

བ་དེས། པཱ་བཀྭའ་ཞེས་པའྱི་རྱི་མོ་དང༌། ལན་ཤན་ཞེས་

པ་ཞྱིག་བརམས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཡང་འགའ་ཞྱིག་

གྱིས་དྷྱི་ལྔའྱི་ནང་གྱི་བཞྱི་པ་ཡོའུ་ཐོའུ་ཐང་ཞྱིའྱི་དུས་སུ་

འབངས་ཞྱིག་གྱིས་ཉ་བཟུང་སྐབས་ཧོ་ནན་ཏཱའོ་ལུའུ་

རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ནས་རུས་སལ་ཞྱིག་ལག་ཏུ་ཐེབས་པ་དེ་

རྒྱལ་པོར་ཕུལ་བ་དའེྱི་རྒྱབ་ན་བཀའྱི་རྱི་མོ་ཡོད་པ་དེ་

ལ་བརེན་ནས་སྤར་ཁའམ་པཱ་བཀྭའྱི་རྱི་མོ་བཟོས་པར་

བཤད་པ་དེ་ལ་ལྦུ་ཐོའུ་ཟེར། ལུའུ་ནྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་

མཚ་ོདེ་དང༌། ཐོའུ་ནྱི་དཔེ་རྱིས་ཀྱི་དནོ་ཡྱིན། གཞུང་དེ་

ལ་ཀུས་ཙང་ཟེར། དེ་ནས་ཀྲུའུ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཀའ་ོཝྱིན་

ཝང་གྱི་སྤར་ཁ་བརྒྱད་ལ་བརྒྱད་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་ར་ེབཞྱི་

ཕེས་པའྱི་སྤོར་ཐང་གྱི་གཞུང་ཙིའུ་ཡཱེ་ཟེར་བའྱི་གཞུང་

ཞྱིག་བརམས་པ་བཅས་ལ་སྤོར་ཐང་གཞུང་གསུམ་ཟེར། 

སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱི་མོ་ནྱི་གཤམ་གསལ་ལྟར། གཅྱིག་

གཉྱིས་གཅྱིག་ནྱི་ལྱིས། མ།ེ གཉྱིས་གཉྱིས་གཉྱིས་ནྱི་ཁནོ། 

ས། གཉྱིས་གཅྱིག་གཅྱིག་ནྱི་དྭ། ལྕགས། གཅྱིག་གཅྱིག་

གཅྱིག་ནྱི་ཁནེ། གནམ། གཉྱིས་གཅྱིག་གཉྱིས་ནྱི་ཁམ། ཆུ། 

གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ནྱི་གྱིན། རྱི། གཉྱིས་གཉྱིས་གཅྱིག་

ནྱི་ཟྱིན། ཤྱིང༌། གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ནྱི་ཟནོ། རླུང་བཅས་

ཡྱིན་ཞྱིང༌། སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕོ་མའོྱི་དབྱ་ེབ་འབྱེད་ཚུལ་

ནྱི་ཁནེ་ཕ། ཁནོ་མ། ལྱིས་ཟྱིན་ཟནོ་གསུམ་བུ་མ།ོ དྭ་ཁམ་

གྱིན་གསུམ་བུ་གསུམ་ཡྱིན་ཞེས་སོ། ཕོ་རྣམས་གཡས་

སྐོར་དང་མ་ོརྣམས་གཡནོ་དུ་བྱས་ནས་བརྱིས་པས་རང་

ལོ་བཅུ་གསུམ་ཁམ་ཐོག ཉེར་ལྔ་ལྱིས་ཐོག སོ་བདུན་

ཁམ་ཐོག ཞེ་དགུ་ལྱིས་ཐོག རེ་གཅྱིག་ཁམ་ཐོག དོན་

གསུམ་ལྱིས་ཐོག ག་ལྔ་ཁམ་ཐོག་སེ་རང་གཞན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་སྐེག་ཐགོ་ཀང་ད་ེལྟར་བརྱིས་པ་ཡྱིན། མ་ོརྣམས་

གཡོན་སྐོར་བྱས་ཏེ་བརྱིས་པས་བཟོླག་སེ་ཡོང་ཞེས་

གསུངས་ས།ོ།
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སྐྲ་བུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་སནོ་འགགོ་བྱདེ་རྒྱུ།
ཚ་ེརྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར།

སྐྲ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེ་ནུས་ཉམས་པ། བུད་པ་

བཅས་ཀྱི་སྱིང་ཚབ་གསར་བརེའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་བརྒྱུད་

རྱིམ་གསུམ་ས།ེ སྐྱ་ེབའྱི་དུས་(ཧ་ལམ་ལ་ོགཉྱིས་ནས་དྲུག་

བར)དང་། ཉམས་པའྱི་དུས་(ཧ་ལམ་ཟླ་བ་གཅྱིག)སྐྱེ་

མཚམས་ཆད་པའྱི་དུས(ཧ་ལམ་ཟླ་བ་བཞྱི)བཅས་དུས་

རྱིམ་གསུམ་ཡོད། དུས་རྱིམ་གསུམ་པོ་དེར་སྤུ་སྐྱེ་དུས་

འཁོར་ཟེར། སྐྲ་སྤུ་ཉམས་པ་དང་སྐྱེ་མཚམས་ཆད་པའྱི་

དུས་སུ་སེབས་སྐབས་སྐྲ་ཤད་པ་དང་། བཀྲུས་པ། མགོ་

ལྤགས་ཕུར་བ་བཅས་ཀྱི་ཕགོ་ཐུག་ཏགོ་ཙམ་བྱུང་མ་ཐག་

རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་བུད་ཀྱི་ཡདོ། མྱི་རྒན་འཁགོས་ཆགས་པའྱི་

སྐབས་དང་དུས་ཚིགས་འགྱུར་སྐབས་གཟུགས་ཁམས་

རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་སྦུ་བུད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་དུ་བཤད་

ན་འཚར་སྐྱེ་དུས་སུ་གནས་པའྱི་སྐྲའྱི་འབོར་གྲངས་མང་

ཤསོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཉམས་པ་དང་སྐྱ་ེམཚམས་ཆད་པའྱི་

དུས་ཀྱི་སྐྲ་ནྱི་ཅྱིས་ཀང་ཉུང་ཉུང་རདེ། གལ་སྱིད་མྱི་ཞྱིག་

ཉྱིན་རརེ་སྐྲ་རྐང་བརྒྱ་ར་ེཙམ་ལས་མ་བུད་ན་དེ་ནྱི་རྒྱུན་

ལྡན་གྱི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་རྱིང་འབུད་གསར་ལེན་བྱེད་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་སམེས་ཁལ་བྱདེ་དནོ་མདེ།

སྐྲ་བུད་སངས་དང་རྒྱུ་རྐནེ་ཁག་ཁ་ཤས།

༡། མགོ་བོ་དམར་ཁ་ཆགས་པ་དང་། མགོ་

དམར་ཆགས་པ། སྤུ་བཤུལ་ཐེབས་པ་བཅས། སྐྲ་བུད་

སངས་རྱིགས་གསུམ་པོ་དེ་ལོ་ན་མྱི་འདྲ་བ་དང་ཕོ་མོ་

གང་ལའང་ཡོང་སྱིད་ཅྱིང་། སྨན་བཅོས་བྱས་པའྱི་ནང་

ནས་ལོ་ཆ་ེཤོས་བརྒྱད་ཅུ་ལག་ཙམ་ལ་སེབས་པ་ཡོད་པ་

དང་། ལ་ོཆུང་ཤསོ་ནྱི་ལ་ོགཅྱིག་མ་འཁརོ་བའང་ཡདོ་པ་

རདེ། མང་ཆ་ེབ་ནྱི་ལ་ོ༢༠ ནས་༤༠ བར་གྱི་གཞནོ་ནུ་དར་

མ་ཤ་སག་ཡྱིན།

མགོ་བོ་དམར་ཁ་ཆགས་པའྱི་རགས་མཚན་

ནྱི་སྐྲ་དང་། མྱིག་སྤུ། ཨ་ར་བཅས་གོ་བུར་དུ་སོར་དབྱྱིབས་

དང་འཇངོ་དབྱྱིབས་སམ་བཟོ་དབྱྱིབས་ངསེ་མདེ་དུ་བུད་

ནས་བུད་མཚམས་གསལ་ཞྱིང་བུད་ཤུལ་དུ་པགས་པ་

འཇམ་པོའམ་རྩུབ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཆ་ཤས་སུ་

ཕན་བུ་སྐྲང་པའམ་དྱིམ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

མག་ོདམར་ཆགས་པ་ཞསེ་པ་ནྱི་སྐྲ་ཚང་མ་བུད་

པར་ཟེར་བ་དང་། དམར་ཁ་ཆགས་པ་ལས་ཚབས་ཆ་ེབ་ཡདོ།

སྤུ་བཤུལ་ཐེབས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་མགོ་དམར་

ཆགས་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐགོ་མྱིག་སྤུ་དང་། རྫྱི་མ། མཆན་

སྤུ། ཁ་སྤུ། རྨངོས་སྤུ། བ་སྤུ་བཅས་ཚང་མ་བུད་ཀྱི་ཡདོ་པ་

ལ་ཟེར། ད་ེནྱི་སྐྲ་བུད་སངས་རྱིགས་གསུམ་པའོྱི་ནང་ནས་

ཚབས་ཆ་ེཤསོ་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ད་ོསྣང་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་དགསོ།

སྐྲ་བུད་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱནེ་ནྱི་ཅུང་རགོ་འཛངི་ཆེན་

པ་ོཡདོ། ད་ེདབར་རའྱི་ནུས་པ་དང་ལུས་པའོྱི་གསང་རྒྱུག་

གཤེར་རྨནེ་འཆོལ་བ་དང་འབེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད། ནད་

པ་མང་ཆ་ེབ་ནྱི་སམེས་ནད་བྱུང་བ་དང་། སམེས་ལས་ལྕྱི་

བ། གཉྱིད་ཡརེ་བ། ཡམས་འགགོ་ནུས་པ་ཉམས་པ་ཤ་སག་

ཡྱིན་ལ། ལ་ལ་ནྱི་ག་ོབུར་གྱི་ན་ཚ་དང་གཅངོ་ནད། གཤག་

བཅོས་བྱས་པ། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སྐྲ་

བུད་པའང་ཡྱིན།

༢ ཞག་ཚ་ིཆ་ེབའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་བུད་སངས།

ཞག་ཚི་ཆེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་བུད་པ་

ཞེས་པ་དེར་གསོ་བ་རྱིག་པས་སྐྱེས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐྲ་

བུད་སངས་ཟེར་བ་དང་ཁ་རྒྱུན་ལ་སྐྲ་མཚམས་མཐོན་

པོ་ཟེར། ནད་དེ་སྤྱིར་བཏང་དུ་གཞོན་ནུ་དང་དར་མར་

ཕོག་ས་བ་ཡོད། དེ་ཡང་སྐམ་ཤས་ཅན་དང་སྣུམ་ཤས་

ཅན་རྱིགས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སྐམ་ཤས་ཅན་གྱི་

ཞག་ཚ་ིཆ་ེབའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་བུད་སངས་ལ་ཀློག་ཤུ་

མང་བ་དང་། ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ། སྐྲ་ཉུང་ཞྱིང་བུད་མང་

བ། སྐྲ་རྐང་ཕ་བ། སྐམ་ཤས་ཆ་ེཞྱིང་འདོ་མདེ་ལ་ཆད་ས་བ་

བཅས་ཀྱི་རགས་ཡོད། སྣུམ་ཤས་ཅན་གྱི་ཞག་ཚ་ིཆ་ེབའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་བུད་སངས་གཙ་ོབ་ོནྱི་མག་ོལྤགས་ལས་

ཞག་ཚ་ིཐནོ་མང་བས་སྐྲ་ཞག་ཚ་ིཆ་ེས་ེལག་པས་སར་བད་

ཕན་བུ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་དུ་སྐྲ་རྐང་མང་པ་ོབུད་པ་མ་ཟད་

གཙ་ོབོ་སྤྱི་གཙུག་གྱི་སྐྲ་བུད་ཀྱི་ཡོད། དངེ་དུས་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པས་སྐྲ་བུད་སངས་ད་ེམང་ཆ་ེབ་ཕའོྱི་མཚན་ཉྱིད་

འཕེལ་བའྱི་སྐུལ་རྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ངསོ་འཛནི་

བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ལ་ལ་ནྱི་ཕ་མའྱི་རྒྱུད་ཁྱིད་པའྱི་རྐྱནེ་

ཡྱིན་པ་དང་། རྱིགས་ཁ་ཤས་ནྱི་འཚ་ོབཅུད་B མྱི་འདང་

བ་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་རདེ།

༣ སྐྲ་བུད་ས་བ་དང་རྨ་ཤུལ་ཅན་གྱི་བུད་སངས།

སྐྲ་བུད་སྔ་བར་རྒྱུད་ཁྱིད་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་

བུད་སྔ་བ་ཡང་ཟེར། སྐྲ་བུད་སངས་དེ་ནྱི་དཔྲལ་ཟུར་

གཉྱིས་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་སྤྱི་གཙུག་བར་བུད་ཀྱི་ཡོད་པ་

དང་། སྐྲ་རྐང་སོམ་པོ་ནས་ཕ་པོ་ཆགས་པ་དང་རྱིང་པོ་

ནས་ཐུང་ཐུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ད།ེ མ་ལོངས་རྒན་ཁགོ་གྱི་

རགས་ཡོད་པ་རདེ། རྨ་ཤུལ་ཅན་གྱི་སྐྲ་བུད་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱནེ་

མང་ཆ་ེབ་ནྱི་རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བ་དང་། འབུ་ཕ་དང་དུག་

རྫས་འགོས་པ་བཅས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མགོ་ལྤགས་གྱི་རྨ་

ཤུལ་ཁུམས་ཏེ་སྤུ་སྣོད་གཏོར་བཤྱིག་ཐེབས་པ་དེ་ཡྱིན་

པར་བརེན་དའེྱི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྲ་བུད་པ་རྣམས་སྐྱེ་ཐབས་

མདེ་ལ་སྨན་གྱིས་ཀང་བཅོས་ཐབས་མདེ་པ་ཞྱིག་རདེ།

སྐྲ་བུད་པར་སནོ་འགགོ་དང་སྨན་བཅསོ་བྱདེ་སངས།

༡ བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདག་གཅསེ་བྱདེ་རྒྱུ།

ནད་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་སྔནོ་འགགོ་བྱདེ་པར་

བསམ་པ་སྐྱྱིད་པ་ོབྱེད་རྒྱུར་མཐོང་ཆུང་གཏན་ནས་བྱེད་

མྱི་རུང་། སམོ་རྱིས་ལྟར་ན་མག་ོདམར་ཁ་ཆགས་པ་དང་། 

མག་ོདམར་ཆགས་པ། སྤུ་བཤུལ་ཐབེས་པ་བཅས་ཀྱི་ནད་

ཕོག་མཁན་ཧ་ལམ་85% ལ་སེམས་ནད་བྱུང་བའམ། 

ངལ་དུབ་ཆེས་པ་གཉྱིད་ཡེར་བའྱི་གཅོང་ནད་ཡོད་པ། 

སམེས་སྡུག་བྱུང་བ་སགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཡདོ་

པར་བརེན་སྐྲ་བུད་པ་སྨན་བཅོས་བེྱད་པ་དང་ཆབས་

ཅྱིག་བསམ་པ་སྐྱྱིད་པ་ོབྱདེ་རྒྱུར་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ།

༢། ཟས་བཅུད་ཐད་ཀྱི་གཟབ་བྱ། 

སྐྲ་ནྱི་ཕྱི་སྐོགས་སྤྱི་དཀར་ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་ཞྱིང་། དའེྱི་ནང་ལ་ཨན་ཅྱི་སོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

པས་སྐྲ་བུད་པའྱི་ནད་ཕོག་མཁན་གྱིས་འོ་མ་དང་། 

ས་ོང་། ཤ་སྣག ཉ་ཤ། སན་ཟས། མཚ་ོཐནོ་བཟའ་ཆས། སྔ་ོ

ཚལ། ཤྱིང་ཏོག་ལ་སོགས་པའྱི་སྤྱི་དཀར་གྱི་རྒྱུ་མང་བ་

དང་འཚ་ོབཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་བཟའ་ཆས་མང་

ཙམ་ཟ་དགསོ། སྐྲ་མདགོ་དཀར་པོ་ཡྱིན་མཁན་གྱིས་ཏྱིལ་

འབྲུ་ནག་པོ་མང་ཙམ་ཟ་དགོས། ལོ་ན་རྒན་པ་སྐྲ་བུད་

མཁན་གྱིས་སྐྲ་ནག་པོ་ཆགས་པ་དང་མཁལ་མར་ཕན་

ཆེད་སར་ཀ་མང་ཙང་ཟ་དགོས། ཚིལ་ཐནོ་རང་བཞྱིན་

གྱི་སྐྲ་བུད་པའྱི་ནད་ཕགོ་མཁན་གྱིས་སོག་ཆགས་ཀྱི་སྣུམ་

ཚིལ་མང་པོ་ཟ་མྱི་ཉན་ལ་མངར་ཆ་མང་བའྱི་བཟའ་

ཆའང་མང་པ་ོཟ་མྱི་ཉན། ཚ་ིསྣ་རྱིང་པའོྱི་ཟས་དང་འབྲུ་

རྱིགས་དཀྱུས་མ་དཔརེ་ན་ཆྱིང་ཚལ་དང་། ཡྱིའུ་ཚལ་ཆུང་

བ། མ་རྨསོ་ལ་ོཏགོ་སགོས་ལྟ་བུ་མང་ཙམ་ཟ་དགསོ།

༣། སྐྲ་ལ་བདག་གཅེས་བེྱད་རྒྱུ་དང་སྐྲ་བུད་སར་སྐྲ་

ཤད་ཀྱིས་རྡུང་ཐབས།

སྤྱིར་བཏང་དུ་བཤད་ན་པགས་པ་ནས་ཉྱིན་

ལྟར་ཞག་ཚི་དང་རྔུལ་ནག དེ་མྱིན་ཕན་མེད་དངོས་

པོ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་དནོ་གྱི་ཡོད་པས་སྐྲ་སྤུ་དུས་ཐོག་ཏུ་

འཁྲུད་དགོས། དུས་ཐོག་ཏུ་བཀྲུས་པ་ཡྱིན་ན་པགས་

པ་རྱིང་འབུད་གསར་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དང་སྐྲ་སྤུ་རྒྱུན་ལྡན་

ལྟར་འཚར་བར་ཕན་ཐགོས་ཡདོ། སྐྲ་བུད་པའྱི་ནད་ཕགོ་

མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐྲ་བུད་ཡོང་བསམས་ནས་འཁྲུད་

འདདོ་བྱདེ་ཀྱི་མདེ་པ་རདེ།

དེ་ནྱི་མ་འགྲྱིག་པ་ཞྱིག་རེད། སྐྲ་བུད་ནའང་

དུས་ཐགོ་ཏུ་འཁྲུད་དགསོ། དགུན་དུས་གཟའ་འཁརོ་ར་ེ

ལ་ཐེངས་ར་ེའཁྲུད་དགསོ་པ་དང་། དབྱར་སོན་གྱི་དུས་

སུ་ཉྱིན་གཉྱིས་གསུམ་ལ་ཐངེས་རེ་འཁྲུད་དགསོ། ཞག་ཚ་ི

ཆ་ེབའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་བུད་པར་མུ་ཟྱི་དང་ཕེང་སོན་

གྱི་དག་རྫས་ཀྱིས་བཀྲུས་ན་ཞག་ཚི་དག་ས་བ་ཡོད་པ་

རདེ། སྐྲ་རྐང་སྐམ་ཞྱིང་ཆད་ས་བའྱི་ནད་ཕགོ་མཁན་གྱིས་

སྐྲ་འཁྲུད་དུས་བུལ་ཏོག་མང་བའྱི་དག་རྫས་བེད་སྤོད་

བྱདེ་མྱི་རུང་། བུལ་ཚད་འཚམ་པའྱི་དག་རྫས་སྤདོ་དགསོ་

པ་དང་། སྐྲ་བཀྲུས་རསེ་སྐྲ་སྣུམ་ཏགོ་ཙམ་བྱུགས་ན་ཕན་

ཐགོས་ཡདོ།

སྐྲ་ཤས་ཀྱིས་རྡུང་ཐབས་ཞེས་པ་ནྱི་སྐྲ་བུད་

པར་སྨན་བཅོས་བྱེད་པའྱི་རམ་འདེགས་བཅོས་ཐབས་

ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐབས་ཤསེ་ད་ེསྤད་ན་སྐྲ་བུད་སའྱི་ཁག་

རྒྱུན་འབརོ་རྒྱུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡག་ཏུ་འགྲ་ོབའྱི་དབང་གྱིས་སྐྲ་

སྤུ་སྐྱར་དུ་སྐྱེ་བར་ཕན་ཐགོས་ཡོད། ལྕགས་ཀྱི་རྒྱུག་ཤད་

ཀྱིས་སྐྲ་བུད་ཤུལ་དུ་ཉྱིན་ལྟར་སྔ་དགོང་སྐར་མ་༥-༡༠ 

བར་ཤུགས་སོམ་པོས་བརྡུངས་ནས་དམར་པོ་ཆགས་པ་

བྱེད་དགོས། བཅོས་ཐབས་འདྱི་ནྱི་སྐྲ་བུད་སངས་འདྲ་

མྱིན་ཚང་མར་སྤད་ཆོག་ལ་ཡུན་རྱིང་མཐའ་འཁོངས་

བྱས་ན་ཕན་འབས་ཡག་པ་ོཐབོ་ཀྱི་རདེ།

༤། སྨན་རྫས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་བེྱད་རྒྱུ།

མྱིག་སྔར་སྨན་རྫས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་བྱདེ་པའྱི་

ཐབས་ཤསེ་ཅུང་མང་པོ་ཡདོ་པ་དཔེར་ན། ཕྱི་ལུགས་སྨན་

རྱིགས་ནང་ཀངོ་ཨན་སནོ་དང་། འཚ་ོབཅུད་ཝ་ེཧངེ་སུའུ། 

སྐུལ་རྒྱུ། ཁ་བསམས་སྨན་བཅོས། དྲག་འདོ་ཀྱི་གས་ོཐབས་

སགོས་དང་། རྒྱ་ལུགས་སྨན་རྫས་དཔརེ་ན་སྐྲ་སྐྱ་ེསྤྱིན་རྱིལ་

དང་། སྐྲ་སྐྱ་ེསྨན་རྱིལ། སྐྲ་སྐྱ་ེསྨན་ཆུ། ཁབ་བཙའ་སགོས་ལྟ་

བུ་ཡོད། སྐྲ་སྤུ་བུད་པ་ལ་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱནེ་ཡོད་པ་ཕུད། 

མང་ཆེ་བ་ནྱི་གཟུགས་པོ་ཡོངས་ཀྱི་ནད་བབ་འགྱུར་བ་

ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་བརནེ་སྨན་བཅོས་བྱེད་དུས་

ངསེ་པར་དུ་སྤྱི་ཡངོས་ལ་གཞྱིགས་ནས་རྒྱུ་རྐྱནེ་གང་གྱིས་

བཟོས་པ་རད་གཅོད་བྱས་ཏ།ེ རྣག་ཐགོ་གཙགས་འཁེལ་

གྱིས་སྨན་བཅོས་བྱདེ་རྒྱུ་གལ་ཆའེ།ོ།

་་་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འཕྱིན་རྐང་ནད།

དེར་བརེན་ཚན་རྱིག་དར་རྒྱས་ཆེ་ཞྱིང་

གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྱིན་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་

པའྱི་དེང་སྐབས་སུ་མྱི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་

ལུས་པོའྱི་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་གཟུགས་མཐོང་

གོག་འཕྱིན་ལ་ལྟ་བའྱི་དུས་ཡུན་ཚོད་འཛིན་འསོ་ཤྱིང་

འཚམས་པ་ཞྱིག་བྱས་ན་ལགེས། ཉྱིན་རརེ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་

ཡས་མས་ལས་རྱིང་ན་མྱི་འསོ། རབ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་

ཙམ་རྱིང་བལྟས་རསེ་རྐང་པ་འགུལ་སྐྱོད་རྒྱག་པར་ཁང་

པའྱི་ཕྱི་ནང་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་བྱས་ཐོག་དབུགས་

རླངས་གསར་པ་ཏགོ་ཙམ་རྔུབས་ན་རྐང་པའྱི་སོད་རའྱི་

ཁག་དྲནོ་འཁརོ་རྒྱུག་བད་ེབླག་ཡངོ་བར་ཕན་ན།ོ།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།
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