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༄༅།། འབྲུག་ཆུའ་ིབདོ་པས་བཟའ་བཏུང་སདོ་ཚུལ་རགས་ཙམ་ང་ོསདོ་བྱེད་པ། 

དབིན་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས། 

དང་པོ། བཟའ་བཏུང་སདོ་ཚུལ་དངསོ་བཤད་པ། 

བོད་རིགས་ནི་གུས་སོལ་ཆོ་གར་མཐངོ་ཆྱེན་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་བའ་ིམ་ིརིགས་ཤིག་ཡིན་ཏྱེ། དམངས་སོལ་སྟབས་བདྱེ་དང་། གུས་ཞབས་

མཛེས་མཚོན། ཁྱེངས་ཆུང་གཤིས་འཇམ། རྒན་བཀུར་བིས་སོང་། ཁ་དན་ཚིག་གནས། གཡ་ོལྷད་མྱེད་པ་བཅས་ནི་གནའ་སྔ་མ་ོནས་ཁྱབ་

གདལ་བྱུང་ཞངི་ལུགས་སོལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། འབྲུག་ཆུའི་བོད་རིགས་ཀྱང་དྱེ་ལྟ་ཡིན་པ་ནི་བཤད་མི་དགོས། རྩམ་པ་ནི་མཐོ་སྒང་མ་ིརིགས་

ཀྱི་ཟས་གཙོ་བོ་སྟྱེ། བོད་མ་ིརིགས་ཀྱ་ིཁ་ཟས་ཏྱེ་འབོག་ཟས་ལ་སོྔན་ཆད་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་གཙ་ོབོ་ནས་རྩམ་དང་། མར་ཕྱུར། ཤའ་ིརིགས་

ཏྱེ་རྩམ་མར་ཤ་གསུམ་ཟྱེར། དྱེ་ཡང་ནང་གསྱེས་སུ་དཀར་ཟས་ལ་སྱེམས་ཅན་སོག་བཅད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་རིགས། དཔྱེར་ན་

ནས་རྩམ་དང་ག་ོརྩམ་（དྱེང་དུས་མ་རོས་ལོ་ཏགོ་གི་རྩམ་པ་）ནས་ཕྱེ་དང་གོ་ཕྱེ། མར་དང་གཡིས། ཕྱུར་བ་དང་ཞོ། ག་ོམ་དང་རི་སྱེས་

ཤིང་ཏགོ རི་སྱེས་སོྔ་སོྒག（ཤ་མོ། ནྱེའུ་ཙོང་སོགས་）སོྟད་ཇ་དང་འོ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡནི་ཅིང་། དམར་ཟས་ནི་ཁྲག་འདྱེས་པ་སོག་བཅད་

པའི་ཟས་རིགས་ཏྱེ། ནོར་ལུག་ག་ིཤ་དང་ནང་ཁྲལོ། རི་དྭགས་ཀྱི་རོན་ཤ་སོགས་ཡིན། འོན་ཀྱང་འབྲུག་ཆུའ་ིབོད་རིགས་ནི་ས་བབ་གནས་

ཚུལ་དང་གནམ་གཤིས་སོགས་ཀྱ་ིདབང་གིས། བོད་ཁུལ་གཞན་དག་དང་བསྡུར་ན་འད་ས་ཡོད་ལ། མི་འད་སའང་ཡདོ་དྱེ། གནའ་སྔ་མ་ོ

ནས་དྱེང་གི་བར་གི་ལ་ོརྒྱུས་འཕྱེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་རིམ་དུ་རིམ་བཞིན་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡནི་པའ་ིབཟའ་བཏུང་གི་ལུགས་སོལ་ཞིག་བྱུང་

ཡོད་པ་རྱེད། 

བོད་རིགས་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། འོད་སོྟང་འབར་བའ་ིརིག་གནས་ཡོད་དྱེ། མི་ལོ་སོྟང་ཕྲག་སོྔན་ནས་ཆང་སོལ་

བའི་ལག་རྩལ་ཁངོ་དུ་ཆུད་དྱེ།བགང་བའ་ིཕྲྱེང་བ་རིང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་འཕྱེལ་རིམ་ནང་དུ་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའི་བོད་རིགས་ཀྱ་ིཆང་ག་ི

རིག་གནས་བྱུང་བར། འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཁུལ་ན་ིདྱེ་བས་ཆང་གི་རིག་གནས་ཀྱ་ིམིག་དཔྱེ་ལྟ་བུར་གྱུར། ལ་ོརྱེ་ལ་བཏབ་བའི་ནས་འབྲུ་ལས་

ཆ་ཤས་ཤིག་ཆང་བསལ་བ་དང་། མང་ཤོས་ཕྱེར་བཏགས་ཏྱེ་ཟ་བ་ལ། རྩམ་པ་བཏགས་ནས་ཟ་བ་ཡང་ཡོད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ལ་ོགསར་

གཏོང་བར་ཆང་འཐུང་ཕིར་ཁྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིབདག་མོ་རྣམས་ལུགས་རངི་གི་ཟླ་བ་བདུན་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྱེ་ཆང་འཚོད་དགོས།  

དྱེ་ན་ིཟླ་བ་བདུན་པ་འདས་རྱེས་གནམ་གཤིས་རིམ་བཞིན་གང་བར་འགྱུར་བས་ནས་འབྲུ་བཙོས་མ་སྐྱུར་བསལ་ལངས་དཀའ་བའ་ི

དབང་གིས་གནམ་གཤིས་ད་དུང་གང་བར་མ་གྱུར་བའི་སོྔན་དུ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་ལ་ོགསར་གཏོང་བའ་ིཆང་བསལ་ནས་བཞག་

ཅིང་དྱེ་ལའང་ལོ་གསར་ཆང་ཞྱེས་འབོད། ལ་ོསར་གཏོང་དུས་བཏུང་རྒྱུའི་ཆང་ཡིན་ཕིར་བདག་མ་ོརྣམས་ཀྱིས་ཆང་འཚོད་དུས་ཧ་ཅང་

སྱེམས་ཆུང་དང་མཐངོ་ཆྱེན་བྱེད་ཀྱནི་འདུག ལོ་གསར་ཆང་ཞྱེས་ལས་དུས་གཞན་དུ་འཐུང་དགོས་པའི་ཆང་ཕལ་ཆྱེར་དཔིད་ཟླ་གསུམ་

པ་འནམ་དོ་དུས་ནས་འག་ོཙུགས་ཏྱེ་འཚོད་ཅངི་སོལ་བར་བྱེད། ཆང་འཚདོ་དུས་ཐོག་མར་ནས་འབྲུ་ཚང་མ་ཟངས་ང་ཆྱེན་པོར་བརོས་
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ནས་ཅུང་ཙམ་འཚིག་ཏུ་བཅུག་ཅངི་མདོག་དམར་བོར་འགྱུར་དགོས་ཏྱེ། ཆང་རག་བསྱེགས་ནས་འཐུང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་ཆང་སོལ་པོ་

སྱེར་པོ་ཞྱེས་པ་བཙགས་ནས་འཐུང་བར་དགའ་སྟྱེ། ནས་འབྲུ་བརོས་ནས་ཅུང་ཚིག་ཏུ་བཅུག་ཅིང་མདགོ་དམར་བོར་གྱུར་རྱེས། འབྱུང་

འགྱུར་ལ་རྫ་མ་ནས་ཆང་འཚག་དུས་ཆང་མདོག་དྱེ་བས་སྱེར་ཞིང་གར་ལ་ཞིམ་པོ་དང་ལྟ་ན་སྡུག་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དྱེ་ནས་ནས་

འབྲུ་རོད་མ་དྱེ་རྣམས་ཟངས་ང་ཆྱེན་པོར་བླུགས་ནས་བསར་དུ་བཙོས་ནས་སྨྱུག་མས་བསླས་པའི་སི་ར་བདལ་མ་ཆྱེན་པོར（འབྲུག་ཆུའ་ི

སྐད་དུ་ཆང་པ་[chuo pæ]ཟྱེར་）བླུགས་ཤིང་བརྡལ་ནས་གང་དུ་བཅུག་རྱེས། ཡང་བསར་དྱེ་ནས་སི་ར་ཆྱེ་ཞིང་གཏངི་ཟབ་པ་ཞིག་

（འབྲུག་ཆུའི་སྐད་དུ་ཆང་ལུ་[chuo lu]ཟྱེར་）ཏུ་བླུགས་ཤིང་རིམ་པ་བཞནི་ཕབས་རྩི་གཏོར་ཞངི་ཁར་སོས་འགིག་རིམ་གཅིག་རྒྱག 

དྱེའི་སྟྱེང་དུ་ཕོ་ཁྱེབས་སོགས་ཀྱིས་ཁ་དམ་པོར་ཉ་ིམ་གཉིས་གསུམ་མནན་ནས་སྐྱུར་བསལ་རྒྱག་པས་ཞིམ་མངར་རང་བཞིན་དུ་གྱུར།（

འབྲུག་ཆུའི་སྐད་དུ་སྦང་མ་ཞིམ་པོ་ཟྱེར།）  དྱེ་ནས་ཞིམ་མངར་གི་ཆང་རྒྱུ་སྟྱེ་སྦང་མ་རྫ་མར་བླུགས་ཤངི་། དུས་མཚུངས་སུ་ཆུ་འཁྱག་

ཀྱང་སྦང་མ་དང་མཉམ་པར་གང་བླུགས་ནས་རྫ་མའ་ིཁ་མི་གཅདོ་པར་ཉ་ིམ་འགའ་ཞགི་འཇོག་པ་ན་དྱེ་རང་བཞིན་གིས་ཕྱུར་དུ་

འཁོལ་བཞིན་འདུག དྱེ་ལྟར་ཞག་གཉིས་གསུམ་འཁོལ་བ་ན་རིམ་བཞིན་འཁལོ་སྒྲ་ཞི་བར་གྱུར། དྱེ་ནས་རྡོ་གཡའ་མ་སོྒར་མ་ོརྫ་ཁ་དང་

འད་བ་ཞིག་གིས་རྫ་ཁ་བཅད་ཅིང་འདམ་བག་མཐུག་པོ་བྱུགས་ནས་རླུང་ཤོར་ས་མྱེད་པར་དམ་པོར་གཅོད། དྱེ་ནས་ཆང་འཚདོ་པའ་ིབ་

རིམ་བསྒྲུབས་ཟིན། དྱེ་ནས་ཕལ་ཆྱེར་ཟླ་བ་གཅགི་ཙམ་འདས་ན་རྦད་དྱེ་ཆང་དུ་གྱུར་ཅིང་། རྫ་མའི་ཁ་བཅད་ཕྱེ་ནས་འཐུང་ནའང་ཆོག་

མོད། ཕལ་ཆྱེར་ཟླ་བ་གཅགི་ཙམ་འདས་པའ་ིཆང་མ་ིའཐུང་བར། ཟླ་བ་བཞིའམ་ལྔར་འདས་རྱེས་སམ་ཡང་ན་ལ་ོཕྱེད་ཡན་བཞག་ན་

ཆང་རིང་པར་གྱུར་ནས་ཤནི་ཏུ་བཟང་མོད། འནོ་ཀྱང་ཁ་བཅད་མ་ིའབྱེད་པར་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་རིང་དུ་བཞག་ན་དྱེ་ཙམ་གིས་བཟང་། 

མི་འགའ་ཞིག་གིས་ལ་ོགསུམ་ཡན་བཞག་ནས་གཟདོ་རྫ་མའི་ཁ་ཕྱེ་ནས་འཐུང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དྱེ། དྱེ་དའི་ཆང་ནང་དུ་འབུ་

སྱེས་ཤིང་ཆང་ཤྱེད་ཤིན་ཏུ་ཆྱེ་བས། སྱེས་པ་གཟུགས་ཐང་ཤུགས་ཆྱེ་ཞིང་རྟག་པར་ཆང་འཐུང་མཁན་ཞགི་ཡིན་ཡང་ཉུང་ཙམ་འཐུང་

ནའང་བཟི་བར་འགྱུར་སིད།  

འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱིས་ཆང་ལ་རྣམ་པ་བཞིར་དབྱེ་སྟྱེ། དང་པོ་ནི་ཆང་སྱེར་པོ་སྟྱེ་འབྲུག་ཆུའ་ིསྐད་དུ་ཆང་སོལ་པོ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་གའ་ི

རྫ་མ་ནི་རྫ་རྩ་ནས་གྱེན་ག་ིཚུན་བཞི་ལྔའི་གནས་སུ་ཁུང་ཆུང་ཞིག་ཕུག་ཡདོ་པས། དང་ཐགོ་ཆང་སྦང་མ་རྫ་མའ་ིནང་དུ་བླུགས་

རྱེས།ཤིང་བུ་ཞིག་རྩྱེ་མོ་བཞོག་ཅངི་སོ་སྐུད་ཀྱིས་དཀྲིས་ནས་ཁུང་ཆུང་དྱེར་ཚུད་དྱེ་ཆང་ཁུ་ཟགས་སུ་མ་ིའཇུག་པར། ཆང་འཚག་དུས་

ཤིང་བུ་རྩྱེ་ཅན་དྱེ་ཕུད་རྱེས་སྨྱུག་སྦུག་ཅགི་དྱེར་ཚུད་ཅངི་ཆང་དྱེ་ནས་ཐུར་དུ་ཆང་སོགས་སུ་བཞུར་དུ་བཅུག ཆང་དགོས་ཚད་ལྟར་

བཙགས་རྱེས་ཡང་བསར་ཤིང་ཐུར་དྱེ་བུ་གར་ཚུད་ནས་འགོག་པར་བྱེད། འད་ིལྟར་བཙགས་པའི་ཆང་ནི་རབ་དང་པོ་ཡནི་ཞངི་། ཕལ་

ཆྱེར་སྐུ་མགནོ་ལ་བཞྱེས་སུ་ཕུལ་ཞིང་ཟ་མ་ཟ་བྱེད་ཀྱི་དཀར་ཡོལ་ཆྱེན་པོར་མྱེར་མྱེར་གིས་གང་བར་བླུགས་ནས་བཞྱེས་སུ་ཕུལ་ན་མགོན་

པོར་ལྷག་པར་བརྩི་བཀུར་ཞུ་བ་ཞིག་མཚནོ། ལྕགས་སམ་སྨྱུག་མ་ཅུང་སོྦམ་པོ་བཀུག་པའ་ིསྦུ་གུའ་ིདབིབས་Aཞྱེས་པ་དང་འད་བ་ཞིག་

ཡོད་པ་（འབྲུག་ཆུའ་ིསྐད་དུ་ཐུར་མ་[thu mæ]ཟྱེར་）ཆང་འཚག་དུས་སྱེ་གཅིག་རྫ་མའི་ནང་དུ་བཙུགས་ཤངི་། སྱེ་གཅིག་ཕིར་ཐོན་

ཏྱེ་མ་ིཞིག་གིས་དབུགས་ཆྱེན་པོས་ཧུབ་ཅིག་གིས་དངས་པ་ན་ཕི་བཞིན་ཆང་བཞིན་དུ་བཞུར་གིན་འདུག དྱེ་ལྟར་མ་བཙགས་ནའང་
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ཆོག་སྟྱེ་རྫ་མའི་ཁ་ཕྱེ་ནས་སོད་སད་ཀྱིས་བཅུས་ནས་ཆང་བྱེར་བླུགས་ནས་འཐུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཀྱང་ཡོད་ཀྱི། དྱེ་ལྟའི་ཆང་ག་ིབོ་བ་

དང་སྤུས་ཚད་གོང་སྨྲས་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནའང་མདོག་ཉོག་པོར་གྱུར་བས་ལྟ་ན་མི་སྡུག་ག།ོ  

གཉིས་པ་ན་ིཆང་རག་སྟྱེ། འབྲུག་ཆུའི་བོད་དང་ལྷག་པར་དུ་འབྲུག་ཆུ་རྫོང་སྨད་ཀྱ་ིཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་དྱེ་རི་མདུན་དང་རི་རྒྱབ་ཏུ་

འཚོ་ཞིང་གནས་པའ་ིབོད་རིགས་ཀྱི་ཆང་རག་ན་ིམཐའ་སོྐར་ག་ིརྒྱ་རིགས་དང་འབྲུག་ཆུ་སོྟད་རྒྱུད་（上河）ཀྱ་ིབོད་ཡུལ་གི་ཆང་རག་

དང་ཅུང་ཟད་མི་འད་སྟྱེ། ཁོ་ཚའོི་ཆང་རག་ན་ིསྦང་མ་རྫ་མདོང་དུ་བླུགས་ནས་ཟངས་ངའ་ིའོག་ག་ིམྱེ་དལ་མོར་འབར་བར་བཅུག་པས་

ཁ་རླངས་ལངས་ནས་ཆང་ཐགིས་སུ་གྱུར་ཅིང་ཉིལ་ཏྱེ་ཆུ་ཝ་ཆུང་ངུར་ལྷུང་ཞིང་ཐོག་མར་བཞུར་ཡངོ་ལ་ཆང་རབ་དང་། དྱེའ་ིཕི་བཞིན་

རིམ་བཞིན་སླ་བར་གྱུར་བ་ལ་ཆང་འབིང་དང་། དྱེའི་ཕི་བཞིན་བཞུར་ཡོང་བ་ལ་ཆང་ཐ་མ་སྟྱེ་ཆང་ས་གསུམ་དུ་འབྱེད་ཅིང་། ཁོ་ཚོའ་ི

ཆང་འདིའ་ིཏུའུ་གངས་ཅུང་མཐོ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐགོ་མར་བཞུར་འོངས་པའི་ཆང་རབ་དང་པོ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒོད་དྱེ་ཧ་ལམ་ཏུའུ་

གངས་ལྔ་བཅུའ་ིཡན་ཆད་ལ་སླྱེབས་འདུག（ཡུལ་གཞན་གི་ཆང་དང་འད་བས་མང་པོ་བཤད་མ་ིདགོས།）  ཤར་ལྷོའ་ིརྒྱུད་དུ་གནས་

པའི་བོད་ཀྱ་ིཆང་རག་ནི་གནམ་ཟངས་ཆང་（天锅酒）（འབྲུག་ཆུའི་སྐད་དུ་ཟངས་ང་ལ་ཟངས་ཟྱེར་）ཞྱེས་ཤིང་གནམ་ཟངས་

（天锅）ནས་བསྱེགས་ནས་ཐནོ་པ་རྱེད། ཆང་འད་ིབྱེས་མི་ལ་བརོད་ན་ཐ་སད་གསར་པ་ཞིག་རྱེད། གནམ་ཟངས་ཞྱེས་པ་ནི་ཅ་ིཡིན་

ཞྱེ་ན། འདི་འདའ་ིཆང་སྱེག་བྱེད་ལ་ཟངས་ང་ཆྱེ་ཆུང་གསུམ་དགོས་ཏྱེ། རྫ་མའི་ནང་ནས་ཆང་སྦང་མ་[ruo mæ]རྫ་གཞོང་འབྲུག་

ཆུའི་སྐད་དུ་རྫ་བུམ་ཞྱེས་ཟྱེར་གང་ངམ་དྱེ་ལས་ཅུང་མང་བ་བླངས་ནས་ལྕགས་ཟངས་ཆྱེན་པོར་བླུགས། ཡང་བསར་རྫ་གཞོང་འདི་ལ་ཆུ་

འཁྱག་གང་བླུགས་ཏྱེ་སྦང་མ་དང་ཆུ་མཉམ་དུ་སྱེལ་མར་བས། དྱེའི་སྟྱེང་དུ་མཐ་ོཚད་ཁྲ་ིཙ་ིགང་ལྷག་ག་ིལྕགས་སམ་ཤངི་ལས་བཟོས་

པའི་སོྒར་སོྒར་ཞིག་བཀབ་ཅིང་།（དྱེང་དུས་འོག་ག་ིཟངས་ང་དང་སྟྱེང་གི་སོྒར་སོྒར་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འབྱེལ་མ་ཉ་ོརྒྱུ་ཡོད།） དྱེའི་ནང་

རོལ་ནས་ཤངི་ལྱེབ་ཆུང་ངུ་རིང་ཚད་ཁྲུ་ཙ་ིགང་ཙམ་བཞའིི་རྩ་བ་ལྕགས་ཟངས་ཀྱི་དཔིས་སུ་བཙུགས་ཤངི་། མགོ་རྩྱེ་སོྒར་སོྒར་ནང་ག་ི

སྐྱེད་དུ་བཏྱེགས་ཏྱེ་（ཤིང་ལྱེབ་ཆུང་ངུ་）སྟྱེང་ འོག་གསྱེག་དབིབས་སུ་གྱུར། དྱེ་ནས་རྫ་གཞོང་སོྟང་པ་དྱེ་ཤངི་ལྱེབ་ཆུང་ངུ་བཞིའ་ིདབུས་

སུ་བཞག་ཅངི་ལྕགས་སམ་ཤིང་གི་（ཟངས་）སོྒར་སོྒར་ག་ིཁར་ཟངས་ངའ་ིཞབས་ར་གཙང་མ་དཀར་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་བཀབ་（དྱེ་

ལ་གནམ་ཟངས་ཟྱེར་）ཅིང་ནང་དུ་ཆུ་གང་མོ་ཅུང་མ་གང་བ་ཙམ་བླུགས། ད་དུང་ཟངས་སོྒར་སོྒར་དང་གནམ་ཟངས་ཀྱ་ིཁ་སོད་སའ་ི

མཚམས་སུ་ཐག་པའམ་སྐ་རགས་འད་འད་ཞགི་བསོྐར་ནས་དམ་པོར་བསྡམས་ཏྱེ་ཁ་རླངས་ཤོར་བ་བཀག དྱེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཟིན་རྱེས་

ཐབ་ཀར་མྱེ་སྦར་ནས་ཟངས་ངའ་ིནང་ག་ིསྦང་མ་དང་ཆུ་བསྱེས་མ་གདུས་ཤིང་ལངས་པའ་ིརླངས་གཟུགས་སྟྱེང་གི་ཟངས་ཞབས་ལ་ཕོག་

སྟྱེ་ཆུ་ཐགིས་སུ་འཁྱེང་ཞིང་ཐད་ཀར་འོག་གི་རྫ་གཞོང་དུ་བསྟུད་མར་ལྷུང་པས་ཆང་རག་ཏུ་གྱུར། དྱེ་ལྟར་སྟྱེང་འོག་བར་གི་ཟངས་

གསུམ་ཁ་སད་དྱེ་བསྱེགས་པའི་ཆང་ཞིག་ཡིན་པས། འབྲུག་ཆུའི་སྐད་དུ་ཆང་སྱེག་པའི་བ་སོད་འདི་ལ་ཆང་སོད་པ་དང་། ཆང་རག་ལ་

ཆང་སད་ལི་[chuo tæi læ]ཞྱེས་ཀྱང་ཟྱེར། དྱེ་ཡང་ཐབ་ཀའི་མྱེ་འབར་བ་ཇི་ཙམ་དལ་ན་དྱེ་ཙམ་ལྱེགས་ཟྱེར། དྱེ་ལྟར་མྱེ་དལ་མོར་

འབར་བཞིན་དུ་ཧ་ལམ་དུས་ཚོད་གཅིག་ལྷག་ཏུ་གདུས་ན་རྫ་གཞོང་དུ་ཆང་འཚམས་པར་བབས་སིད། རྫ་གཞོང་(རྫ་བུམ་)དུ་བབས་

པའི་ཆང་མང་དགས་ཤིང་འཕྱུར་ན་ཆང་ག་ིགར་ཚད་མི་འདང་ལ། བབས་པ་ཉུང་དགས་ན་ཡང་འཐུང་རྒྱུ་མི་འདང་བའམ་སྦང་མ་
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ཆུད་ཟོས་སུ་གཏངོ་བ་ཡནི་སྟྱེ། ཆང་བབས་པ་འཚམས་ཤོས་ནི་རྫ་གཞོང་ཕྱེད་ཡན་ཅུང་མ་གང་བ་དྱེ་རྱེད། དྱེ་ཡང་ཟངས་ངའ་ིནང་ག་ི

རྫ་གཞོང་དུ་ཆང་ཅི་ཙམ་བབས་ཡོད་པ་ཇ་ིལྟར་ཤྱེས་ཤྱེ་ན། ཕོགས་གཅགི་ནས་སྟྱེང་ག་ིཟངས་（གནམ་ཟངས་）ནང་ག་ིཆུ་ཇི་ཙམ་བི་

བར་ལྟ་དགོས་ལ། འདིའ་ིཐད་རྒྱུན་དུ་ཆང་བསྱེགས་པའི་བདག་མ་ོརྣམས་ལ་གདྱེང་ཚདོ་ཡདོ་དྱེ་ཕལ་ཆྱེར་ནོར་འཁྲུལ་མ་ིའབྱུང་པ་རྱེད། 

ཆང་འཐུང་མཁན་གི་གནས་ཚུལ་ལྟར་མང་པོ་འབབ་དགོས་པར་མང་པོ་དང་། ཉུང་བར་འབབ་དགོས་ན་ཉུང་བར་འབབ་ཏུ་འཇུག་

དགོས། སྐབས་འགར་ཁྱམི་དུ་སྐུ་མགོན་གལ་ཆྱེན་ཕྱེབས་ན་ཆང་གི་གར་ཚད་ཆྱེ་བའི་སླད་དུ་ཟངས་ངའི་ནང་དུ་སྦང་མ་རྫ་གཞོང་ད་ོ

དང་ཆུ་གང་བླུགས་ནས་ཆང་ཅ་ིཙམ་འབབ་ཏུ་བཅུག་ན་ཡང་ཆང་རག་ལྷག་པར་བཟང་། དྱེ་ཡང་ཆང་འདི་རིགས་ནི། དྱེའ་ིསྔར་རྫ་མའ་ི

ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་ཤངི་ཆང་སོལ་པོ་བཙགས་ནས་བཏུངས་བས། དྱེ་རྱེས་ཡང་སར་ཆང་སྦང་མ་ཆང་རག་ཏུ་བསྱེགས་ན་ཆང་གི་གར་ཚད་

རང་བཞིན་གིས་ཆྱེ་བར་འག་ོམི་སིད། དྱེའི་ཕིར་མ་ིའགའ་ཞིག་གིས་ཆང་རག་གར་ཚད་མཐནོ་པོ་འཐུང་བའི་ཆྱེད་དུ་དང་ཐོག་ཆང་

སྦང་མ་སྐམ་པོར་རྫ་མར་བརྫངས་ནས་སྔར་ལྟར་ཆུ་གང་མ་ོམ་བླུགས་པར་བསལ་བའི་སྦང་མ་ཆང་རག་ཏུ་སད་ནས་འཐུངས་ན་གར་

ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐོ། མཐའ་སོྐར་ག་ིརྒྱ་རིགས་དང་འབྲུག་ཆུ་སོྟད་རྒྱུད་ཀྱ་ིབོད་ཡུལ་གི་རྫ་མདོང་དུ་བསྱེགས་པའི་ཆང་རག་ནི། དྱེ་ལྟར་སྦང་

མ་སྐམ་པོ་རྫ་མར་བརྫངས་པ་ཡནི་པས་ཆང་ག་ིགར་ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐ་ོཞངི་། འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཡུལ་དུ་འད་ིའདའི་ཆང་སན་གགས་

འབར་བ་ནི་རྫོང་མཁར་ཕ་རོལ་གི་རི་ཁྲོད་དུ་གནས་པའི་སིད་སྡྱེ་དང་། བོད་བཟང་། རྒྱལ་སྡྱེ་སོགས་བོད་སྡྱེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཆང་རག་དྱེ་རྱེད།  

གསུམ་པ་ན་ིརྫ་སོད་ཆུང་ཆུང་གི་ཆང་།（罐罐酒）དྱེ་ནི་རྫ་མའི་ནང་ནས་སྦང་མ་བླངས་ཤིང་རྫ་སོད་ཆུང་ངུ་གང་བརྫངས་

ཏྱེ་ཁར་ཆུ་དདོ་འཇམ་བླུགས་ནས་མྱེ་གཞོང་ག་ིམཐའི་ཐབ་ཏུ་བཙུགས་ནས་ག་ལྱེར་བསོ་བ་དང་ཆང་ཤུགས་སིམ་དུ་བཅུག་ཅངི་གར་

ཚད་ངྱེས་ཅན་ཞགི་ཏུ་སིམ་ཚེ་སྨྱུག་སྦུག་ཅགི་རྫ་སོད་དུ་འཇུད་དྱེ་ཧུབ་ཀྱིས་འཐུང་དགོས་ཏྱེ། འཐུངས་ཏྱེ་རྫ་སོད་ཀྱི་དཔིས་སུ་སླྱེབས་ཚེ་

སྒྲ་གགས་པ་ན་ཡང་སར་ཆུ་ཁར་བསན་ཞངི་སིམ་དུ་བཅུག་སྟྱེ་འཐུང་བར་བྱེད། དྱེ་ལྟར་ཆུ་ཐྱེངས་གསུམ་ནས་བཞིར་སོན་བཞིན་

འཐུངས་པ་ན་ཕལ་ཆྱེར་སླ་མོར་གྱུར།（སྦང་ལྷག་གིས་ཕག་གསོ་ཆོག།） དྱེ་ལྟའི་རྫ་སོད་ཆང་འཐུངས་ན་དུས་ཚོད་ངྱེས་ཅན་ཞིག་དགོས། 

རྫ་སོད་ཆང་འཐུངས་ནའང་རྫ་མའི་ནང་དུ་ཆུ་བླུགས་པ་ལས་སྦང་མ་སྐམ་པོར་བརྫངས་པ་བཟང་བས། ལྟོ་གོས་འཛམོས་པའི་ཕྱུག་པོ་

འགའ་ཞིག་གིས་སྦང་མ་སྐམ་པོར་རྫངས་ཤིང་རྫ་མའ་ིཁ་དམ་པོར་བཅད་ཅིང་ལོ་གཉིས་གསུམ་བཞག་ནས་གཟོད་ཁ་བཅད་ཕྱེ་ནས་

འཐུང་གིན་འདུག འདི་འདའ་ིལོ་མང་ཆང་རངི་དུ་ཆང་འབུ་སྱེས་ཤིང་དལ་པོར་འགུལ་པ་ཡང་རིག་ནུས། ཆང་འད་ིའད་འཐུང་དུས་རྫ་

སོད་ཀྱི་ཁའི་དབུས་སུ་ཁུང་ཆུང་ཞགི་ཕུག་པའི་རྡོ་གཡམ་ཁ་ལྱེབ་ཅིག་རྒྱག་ཅངི་སྨྱུག་སྦུག་དྱེའི་ཁུང་བུ་ནས་ནང་དུ་བཙུགས་ཏྱེ་ཧུབ་

ཀྱིས་འཐུང་དགོས། དྱེའི་ཕིར་དུ་བདག་པོ་འགའ་ཞགི་གིས་མགནོ་པོར་ཆང་འདི་འད་འཐུང་དུ་འཇུག་དུས། མགོན་པོས་ནང་གི་འབུ་

མཐོང་བས་འཐུང་མ་ིཐུབ་པར་བསམས་ནས་ཁ་ལྱེབ་ཕྱེ་ནས་ནང་དུ་ལྟར་མི་འཇུག་པ་རྱེད། འདི་ནི་འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱི་ཆང་ཆྱེས་བཟང་

པོ་དང་རྒོད་པོ་ཡིན་པས། ལ་ོན་རྒས་པའ་ིསྐུ་མགནོ་ཁོ་ནར་བཞྱེས་སུ་ཕུལ་བ་ལས། མགནོ་པོ་གཞོན་ནུའམ་དཀྱུས་མར་འཐུང་དུ་འཇུག་

མི་སིད།  
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བཞི་བ་ནི་ཆང་སླ་མོ་སྟྱེ། གཉྱེན་སིྒྲག་དང་འདས་མཆདོ་སོགས་མཛད་སོྒ་ཆྱེན་པོ་སྒྲུབ་དུས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དུ་འཐུང་

བའི་ཆང་རིགས་ཤགི་ཡིན་ཏྱེ། སྦང་མས་བཀང་བའ་ིརྫ་མ་འགའ་ཞགི་གི་ནང་དུ་ཆུ་གང་མ་ོབླུགས་ནས་དལ་མོར་སིམ་དུ་བཅུག་རྱེས་

བཙགས་ནས་འཐུང་དགོས། འདིར་འབྲུག་ཆུའི་བོད་སྐད་དུ་ཆང་ལ་ཆུ་རྒྱག་དགོས་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་བྱེད་ཚུལ་བྱེ་བག་སྟྱེ། ཆུ་གང་མ་ོརྫ་མའ་ི

ནང་དུ་བླུགས་རྱེས་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཙམ་ལ་དལ་མོར་སྦང་མར་སིམ་ཞིང་ཆང་ཤུགས་འབྱུང་བར་བཅུག་རྱེས། རྫ་མའི་འོག་གི་ཁུང་བུ་

ནས་ཤིང་ཐུར་རྩྱེ་མ་ོདྱེ་ཕུད་ནས་སྨྱུག་མའི་སྦུ་གུར་ག་ོསོག་གམ་རྩྭ་སྐམ་ལྟ་བུའ་ིདངོས་པོ་ཕྲ་མ་ོལྷོད་པོར་འཇུད་དྱེ་རྫ་མའི་ནང་གི་ཆང་

ཕྲ་ཞིང་དལ་མོར་རྫ་མའི་མདུན་དུ་བཞག་པའ་ིཟངས་ང་ཆྱེན་པོར་བཞུར་དུ་འཇུག་པ། དྱེ་ནི་རྫ་མའི་ནང་དུ་ཆུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁར་

བསན་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཆང་མང་ཙམ་འཚག་ཆགོ་པས། མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཐུང་རྒྱུའི་ཆང་སོལ་པོ་འདི་ཅུང་སླ་མོ་རྱེད། དྱེར་ད་དུང་

ཆང་དང་པོ་དང་། ཆང་གཉིས་པ། ཆང་གསུམ་པ་བཅས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སྟྱེ། ཆང་དང་པོ་ཞྱེས་པ་ན་ིཆུ་ཐྱེངས་དང་པོ་བརྒྱབ་སྟྱེ་

བཙགས་པའི་ཆང་ཡནི་པས། གར་ཚད་ཅུང་མཐ་ོལ་ཕོ་སྱེས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཐུང་ཞིང་ཚདོ་འཛིན་བས་ནས་མ་ིརྱེ་ལ་ཆང་དཀར་གང་

ལས་མྱེད། ཆང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཞྱེས་པ་ཇ་ིཙམ་འཐུང་ནའང་ཚོད་འཛནི་མྱེད་མོད་ཚང་མས་དྱེ་ལྟ་མང་པོ་འཐུང་གི་མྱེད།  དྱེར་

བརྟྱེན་དྱེ་ལ་གཏམ་དཔྱེ་ཞིག་ཡོད་དྱེ། རྫ་མ་ནས་ཡོང་བའི་ཆང་། གོང་ཁྱྱེར་ནས་ཡོང་བའ་ིཇ་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེའི་དནོ་ནི་ཚང་མས་ཆང་ཅ་ི

ཙམ་འཐུང་འདོད་ན་རྫ་མར་ཆུ་བརྒྱབ་ནས་བཙགས་ན་དྱེ་ཙམ་འཚག་རྒྱུ་ཡོད་ལ་ཟག་པ་མྱེད་པ་དང་། ཇ་འཐུང་འདོད་ཕིན་སོྒར་མ་ོ

ཡོད་པས་ན། ཅི་ཙམ་ཉོ་འདོད་ན་གོང་ཁྱྱེར་དུ་དྱེ་ཙམ་ཉ་ོརྒྱུ་ཡོད་ལ་ཉོས་ནས་ཚར་རྒྱུ་མྱེད་པས་སོ། ཕོགས་འད་ིཙམ་ནས་བལྟས་ན་ཆང་

ནི་ལ་ོགསར་གཏངོ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འབྲུག་ཆུའི་བོད་རིགས་ཀྱ་ིནམ་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའ་ིཁྲོད་དུ་མྱེད་དུ་མ་ིརུང་བའི་སོད་སྨན་གཙ་ོབོ་

ཡིན་པས། འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱིས་ནས་འབྲུ་ས་ཞངི་དུ་བཏབ་པ་ནས་ཆང་འཚོད་པ་དང་། སོལ་བ། བཏུང་བ་བཅས་ལ་ཤནི་ཏུ་མཐོང་

ཆྱེན་བྱེད་པ་དང་། གུས་སོལ་ག་ིཆ་ོགའང་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད། ཀན་ལྷོའི་ས་ཁུལ་ག་ིམི་གཞན་གིས་གད་མོ་དགདོ་བཞིན་དུ་འབྲུག་ཆུའ་ི

བོད་རིགས་ནི་ཨ་མའ་ིམངལ་ནས་བཟུང་སྟྱེ་ཆང་འཐུང་ཤྱེས་ཞྱེས་ཟྱེར་བར་ཁག་མྱེད་དོ།། 《སུང་ཡགི་ལས་བྱུང་བའ་ིབོད་ཆྱེན་པོའ་ི

སིད་ལུགས་》སུ་བོད་ཆྱེན་པོའ་ིཡུལ་སོལ་གམོས་གཤིས་ཐད་འདི་ལྟར་གདྱེང་འཇོག་བས་ཡོད་དྱེ། གཡོས་སོར་བར་ཚོད་མ་དང་ཅང་

ཚུའུ་སོགས་ཀྱི་སོད་རྫས་མྱེད་པར་ཚྭ་གཅིག་པུས་བོ་བ་ལྱེན་པ་དང་། ཇ་དང་ཆང་ལ་དགའ་ཞྱེན་ཆྱེ་བ་ཞྱེས་འཁོད་པ་ལྟར་བོད་ཆྱེན་

པོའི་སའི་ཆ་སྟྱེ་འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཡུལ་དུས་དྱེ་ནས་དྱེ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྱེང་གི་དུས་སུའང་དྱེ་ལས་མ་འདས་པར་གནས་པར་བསམས་སོ། ། 

འབྲུག་ཆུའི་བོད་རིགས་ནི་ཕོ་མོ་རྒན་གཞནོ་ཚང་མས་ཆང་འཐུང་བར་དགའ་བ། ཡིན་ཀྱང་བག་མྱེད་དུ་འཐུང་བ་ན་ིགཏན་ནས་

མིན་ཏྱེ། སྐབས་འགར་ལན་གཅིག་འཐུངས་ན་ངྱེས་པར་དུ་བག་ཕྱེབས་ཤིང་ཚམི་པར་འཐུང་དགོས་ཀྱི་བཟིར་མ་ིའཇུག། ནས་ཆང་ན་ི

འབྲུག་ཆུའི་བོད་ལ་བཤད་ན་འཐུང་དགའ་ཤོས་ཀྱི་བཏུང་བ་ཞིག་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ལ་ཆང་འཐུང་མ་ིཆོག་པ་དང་། ཐུབ་

པའི་བསྟན་པ་ལ་བཀུར་བསིྟ་དང་མཆདོ་པ་འབུལ་ཚུལ་དྱེ་ཡང་འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱང་བོད་ཁུལ་གཞན་དང་འད་བར་ཆང་ནི་མཆོད་

རྫས་སུ་མི་བརྩ་ིམདོ། འནོ་ཏང་དགའ་འོས་པའ་ིདུས་ཆྱེན་ལ་སླྱེབས་པའམ་ཡང་ན་རང་ག་ིཁྱིམ་དུ་མགནོ་པོ་ཕྱེབས་ན། རང་ཁྱམི་གིས་

བསལ་བའི་ནས་ཆང་གིས་སྱེ་ལྱེན་ཅངི་བོླ་ཡདི་ཚིམ་པར་འཐུང་དུ་འཇུག་དགོས། བོད་རིགས་ཕལ་ཆྱེར་ཇ་ན་ིནམ་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའ་ི
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ནང་དུ་མྱེད་དུ་མ་ིརུང་བའ་ིབཏུང་བ་ཞིག་ཡིན་མདོ། འནོ་ཀྱང་འབྲུག་ཆུའི་བོད་དམངས་ཀྱིས་དྱེ་ལས་ལོག་སྟྱེ་ཆང་གིས་ཇ་ཚབ་བས་

ནས་ཕོ་མོ་རྒན་གཞནོ་ཚང་མས་ཆང་འཐུང་ལ། ཇ་འཐུང་བ་ན་ིཁྱམི་མའིི་ནང་ནས་རྒན་རབས་ལས་མྱེད། ཁོ་ཚོས་ཡུག་པོ་འབྲུའི་རྩམ་པ་

ཟ་དུས་ཀྱང་ནས་ཆང་སྟྱེ་ཆང་སྦང་མ་བསྱེས་ཤིང་བརྫིས་ནས་ཟ་བཞནི་འདུག་ཅངི་། གོ་རྱེ་ཟོས་ནའང་ཇ་མ་ིའཐུང་བར་ཆང་སླ་བ་སོད་

རྫས་སུ་བས་ནས་ཟ་བ། ཁ་སོྐམ་པས་གདུང་ནའང་ཐོག་མར་ཆང་སླ་བ་བཏུངས་ཏྱེ་སོྐམ་སྱེལ་དུ་བྱེད་ཀྱནི་འདུག། ཐ་ན་གོ་རྱེ་སྐམ་པོ་

ཆང་ནང་དུ་སྦངས་ནས་ཟ་བཞནི་ཡདོ། ལུགས་སོལ་འདིའ་ིདབང་གིས་འབྲུག་ཆུའ་ིབོད་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་མགོན་པོ་འངོས་ན་ཕལ་ཆྱེར་ཐོག་

མར་རང་བཞིན་གིས་ཆང་བླུགས་ནས་འཐུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། མགནོ་པོས་ཇ་འཐུང་འདོད་ན་རང་གིས་ཟུར་དུ་བཤད་དགོས་ཏྱེ། མ་

བཤད་ན་ཕལ་ཆྱེར་བདག་པོས་རང་བཞིན་གིས་ཇ་བསོྐལ་དུ་མྱེད། བོད་རང་གིས་བསལ་བའི་ཆང་ཡནི་པས་ཆང་ག་ིགར་ཚད་ཅུང་

དམའ་སྟྱེ་ཕལ་ཆྱེར་ཏུའུ་གངས་སུམ་ཅུ་ནས་བཞ་ིབཅུའ་ིབར་ཡིན་ལ་ཚད་མི་མཉམ་པ་རྱེད། མགོན་པོར་ཆང་འབུལ་དུས་ཡུལ་ཁམས་

གཞན་པ་ལྟར་ཨ་རག་པྱེ་ཙ་ེཆུང་ཆུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བླུགས་ནས་འདྱེན་པ་ན་ིམིན་གི། ཆང་དཀར་ཅུང་ཆྱེ་བ་（འབྲུག་ཆུའི་སྐད་དུ་ཆང་

བྱེ་[chuo pæ]ཞྱེས་ཟྱེར་）ཞིག་ཏུ་བླུགས་ནས་བཞྱེས་སུ་འབུལ། གལ་སིད་རྫ་མ་ནང་ནས་བཙགས་པའི་ཆང་སོལ་པོ་ཡིན་ན་ཟ་མ་ཟ་

བྱེད་དཀར་ཡལོ་ཆྱེན་པོར་བླུགས་ནས་བཞྱེས་སུ་འབུལ་ན་དྱེ་བས་བརྩ་ིའཇགོ་ཏུ་བསྟན། དྱེ་ཡང་བོད་ཡུལ་གཞན་དག་དང་འད་བར་

མགོན་པོས་ཆང་འཐུང་དུས་ཐོག་མར་ཆང་དཀར་ལག་གཡོན་གིས་བཟུང་ནས་ལག་གཡས་ཀྱ་ིསིན་མཛུབ་ཀྱིས་ཆང་དཀར་ནང་ག་ིཆང་

ལན་གསུམ་སོྨན་ཅིང་གནམ་ལ་མཆོད་དྱེ། ལྷ་དང་། ཀླུ་དང་། གཉན་གསུམ་ལ་བསྱེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། 

དགྱེ་འདུན་ཏྱེ་དཀནོ་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་འཕྱེན་པ་དང་སོྨན་ལམ་འདྱེབས་པས་སོ།། ལ་ལས་ད་དུང་གནམ་ལ་མཆོད་བཞིན་ཁ་ནས་

བཀྲ་ཤིས་བདྱེ་ལྱེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤགོ་ཅྱེས་གསོལ་བ་བཏབ་རྱེས་གཞི་ནས་ག་ལྱེར་འཐུང་བ། ལ་ལས་ཐགོ་མར་ཆང་དཀར་

ནང་གི་ཆང་ལན་གསུམ་སོྨན་ཅིང་གནམ་ལ་མཆོད་རྱེས། ཆང་དཀར་ཅུང་ཟད་ཡོ་ཞིང་ཆང་ཉུང་ཙམ་ཐབ་རྩིག་ག་ིམཐར་བླུགས་ཏྱེ་ཐབ་

ལྷར་བསྱེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་། ཡང་ན་གནམ་ལ་ལན་གསུམ་མཆདོ་པའི་ཆོ་ག་དྱེ་མ་ིབྱེད་པར་ཐད་ཀར་ཆང་ཉུང་ཙམ་ཐབ་རྩིག་ག་ི

མཐར་བླུགས་ཏྱེ་ཐབ་ལྷར་བསྱེན་བཀུར་ཞུས་ནས་གཟདོ་རང་གིས་འཐུང་བ། དྱེ་ཡང་དུས་ཆྱེན་དང་གཉྱེན་སིྒྲག་གམ་མ་ིམང་པོ་ཚགོས་

ནས་སོྟན་མ་ོབྱེད་སར་ཆང་འཐུང་དུས་ཕལ་ཆྱེར་ཐོག་མར་སོད་གགས་གཉིས་ལན་གི་རྒན་རབས་ལ་བཞྱེས་སུ་ཕུལ་རྱེས། དྱེ་ནས་རྒན་

གཞོན་རིམ་པ་བཞནི་དུ་ཆང་དངས་ནས་འཐུང་དུ་བཅུག རྟག་པར་ཁྱིམ་དུ་མགནོ་པོ་ཡངོ་ནས་ཆང་འཐུང་དུས་ཆང་དཀར་ཡོལ་དུ་

བླུགས་འཕྲལ་མྱུར་དུ་འཐུང་བའམ་ཧུབ་གཅགི་གིས་འཐུངས་ཚར་མི་རུང་ཞིང་། ཆང་དཀར་ཡལོ་དུ་བླུགས་རྱེས་ལྷ་དང་དཀནོ་མཆོག་

གསུམ་ལ་མཆདོ་རྱེས་ཅོག་ཙའེམ་ཐབ་རྩགི་ག་ིསྟྱེང་དུ་བཞག་སྟྱེ། ཁྱིམ་བདག་གིས་ལན་གཅིག་མནི་གིས་ལྷག་བསམ་ག་ིགདན་ཞུའི་འོག་

ཧུབ་རྱེ་འཐུང་ཞིང་འཇགོ་ཙམ་བྱེད་བཞིན་ག་ལྱེར་བཏུངས་ནས་ཆང་དཀར་ག་ིགསུམ་ཆའ་ིགཅིག་ཙམ་འཐུངས་ཙ་ན་མྱུར་དུ་ཁ་སོན་

བས་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྱེ་ལྟར་སོན་བཞིན་ཆང་དཀར་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གང་བའ་ིརྣམ་པར་འཇུག། དྱེ་ལྟར་མགནོ་པོས་

བཏུངས་བས་ངོམས་རྱེས་དངོས་གནས་འཐུང་མ་ིཐུབ་པའ་ིགནས་ཚུལ་འོག མཐར་ཆང་དཀར་གང་པོ་དྱེ་ཚང་མ་ཧུབ་གང་གིས་

འཐུངས་ཚར་ཏྱེ་ཆང་འཐུང་བའ་ིདོན་དྱེ་མཇུག་སིྒྲལ་བས་པར་མཚོན། ཆང་དཀར་དུ་ཐིགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་གཙང་མར་

བཏང་ན་སྱེམས་རྣམ་དག་མཚོན་པ་དང་། དངོས་གནས་འཐུང་མ་ིནུས་ཏྱེ་ཆང་དཀར་གང་པོ་ཚང་མ་བཞག་ནས་སོང་ནའང་ག་ོབ་
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དང་སོན་འཛུགས་རྒྱུ་མྱེད། ཡུལ་ཁམས་གཞན་དག་ལྟར་ཆང་དཀར་ནང་བླུགས་པའ་ིཆང་འཐུངས་མ་ཚར་ན་མི་ཆགོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་

དྱེ་མྱེད། འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱ་ིབཟའ་བཏུང་གི་བྱེད་སོྒ་འད་ིརིགས་ལས་འད་ིགའ་ིབོད་མིའི་མི་ཆོས་ཀྱ་ིའདུ་ཤྱེས་ཟབ་མོ་ཞིག་མཚནོ་འདུག་

སྟྱེ། ནམ་རྒྱུན་ལ་ཁྱམི་མི་དང་ཁྱིམ་མཚེས། སྡྱེ་མ་ིདང་བཅས་པ་འཆམ་མཐུན་མཉམ་གནས་དང་། རྒན་བཀུར་བིས་སོང་། མི་གཞན་ལ་ཁ་

དན་ཚིག་གནས་ཀྱི་སོད་ཚུལ་བཟུང་སྟྱེ། ཁྱིམ་དུ་ཆང་བཟང་པོ་བསལ་ཡོད་ན། རྫ་མ་ཁ་གཅོད་འབྱེད་པའི་ཆང་དང་པོ་སྟྱེ་ཆང་ཕུད་ཅྱེས་

པ་ཐོག་མར་ལྷ་ལ་ཕུལ་རྱེས། དྱེ་ནས་སོྔན་ལ་རྒན་པོས་བོ་བར་མོང་བ་དང་། དྱེ་ནས་རྒན་གཞནོ་རིམ་པ་ལྟར་ཁྱམི་མི་ནང་ནས་རྒན་པར་

བཞྱེས་སུ་ཕུལ་ནས་གཟོད་ཁྱིམ་མི་གཞན་དག་གསི་བག་ཕྱེབས་ཀྱིས་འཐུང་བར་ཆོག། 

ཆང་གཞས་ལྱེན་པ་ནི་བོད་རིགས་ཀྱ་ིཆང་འཐུང་བའ་ིཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིགཡནི་ཏྱེ། འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱང་དྱེ་བཞིན་

ཏྱེ། གནས་བབ་གལ་འགངས་ཆྱེ་བ་སྟྱེ་གཉྱེན་སིྒྲག་དང་བུ་བཙས་ཆང་སོྟན། སྡྱེ་མ་ིཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་སོགས་སུ་མགོན་པོར་བཞྱེས་རག་

འདྱེན་དུས། ཐོག་མར་ཆང་དཀར་ལག་ཏུ་དངས་ནས་ཆང་གཞས་ལྱེན་དགོས་ཞིང་། གཞས་ཚིག་ཕལ་ཆྱེར་གནས་སྐབས་ཀྱ་ིགནས་ཚུལ་

དང་བསྟུན་ནས་ལྱེན་པ་དང་། ནང་དོན་ཕལ་ཆྱེར་བསྔགས་བརདོ་དང་རྟྱེན་འབྱེལ་ཞུ་བའ་ིཚིག་ལས་སོྨས་ཅ་ིདགོས། ཕ་རོལ་བར་ཆང་

འདྱེན་དུས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཆང་གཞས་ལྱེན་དགོས། གལ་སིད་མ་བླངས་ན་ཕ་རོལ་བས་དྱེས་དངས་པའི་ཆང་མ་འཐུང་ན་ཆགོ། ཆང་

འདྱེན་མཁན་གིས་ཆང་དངས་རྱེས། ཆང་དང་དུ་ལྱེན་མཁན་གིས་ཆང་དཀར་བླངས་མ་ཐག་ཆང་འདྱེན་མཁན་ལ་ཆང་གཞས་ལྱེན་

པའི་བླང་བ་འདོན་པར། མཚམས་མཚམས་ལ་ཆང་འདྱེན་མཁན་གིས་ཆང་དཀར་གང་ཁྱྱེར་ཞངི་མགོན་པོའི་མདུན་དུ་སོང་ནས་ཆང་

གཞས་ལྱེན་པར་འགོ་འཛུགས། ཕྱེད་ཙམ་བླངས་པའི་མཚམས་སུ་ཆར་དཀར་མགནོ་པོ་ལ་ཕུལ་བ་དང་། ཆང་གཞས་ཡོངས་རྫོགས་་

བླངས་ཚར་རྱེས། སིན་མཛུབ་ཀྱིས་ཆང་མཆོད་པའི་ཆ་ོག་བས་རྱེས་ཆང་འཐུངས།ཆང་འཐུང་མཁན་མིན་ན་རྒྱུ་མཚན་བརོད་ནས་མ་

འཐུངས་ནའང་ཆགོ་སྟྱེ། ཕལ་ཆྱེར་བཙན་གིས་འཐུང་དུ་འཇུག་མ་ིསིད། དྱེ་ལྟ་ཡནི་མདོ་ཀྱི། འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཡུལ་དུ་ནད་པ་ཆང་འཐུང་

མི་ཉན་པ་ལས་ཆང་འཐུང་མི་ཤྱེས་པ་ཧ་ལམ་མྱེད་དྱེ། ཉམ་ཆུང་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཆང་འཐུང་གིན་འདུག། གལ་སིད་ཆང་

འདྱེན་མཁན་ཞིག་གིས་ཆང་གཞས་བླངས་རྱེས་ཁ་རོག་གིས་ཆང་ཕིར་བཤོས་འཕངས་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འོས་པར་བལྟས་ནས་ཁྲིམས་ཆང་

ལབ་དུ་འཐུང་དུ་འཇུག ཆང་འདྱེན་མཁན་གིས་ཆང་གཞས་ལྱེན་བཞནི་པའ་ིམཚམས་ལ་གཞས་ཚིག་བརྱེད་པའམ་ནོར་དུ་སོང་ནའང་

ཆད་པ་བཅད་དྱེ་ཆང་དཀར་གང་འཐུང་དུ་འཇུག། སྐབས་འགར་ཆང་འདྱེན་མཁན་གིས་ཆང་གཞས་བླངས་པ་ཤནི་ཏུ་བཟང་ཞིང་ཡིད་

ཚིམས་པ་ན། ཆང་འཐུང་མཁན་གིས་ཆང་དཀར་བླངས་རྱེས་རང་གིས་མི་འཐུང་བར་ཕིར་བསོླགས་ནས་ཆང་འདྱེན་མཁན་ལ་ཕུལ། 

དྱེས་ཆང་འདྱེན་མཁན་གིས་གླུ་བླངས་པར་བསོྟད་ར་གཏོང་བར་མཚནོ་པས། གལ་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་མགིན་གཅགི་ཏུ་གླུ་

པའམ་གླུ་མ་དྱེར་ཆང་དཀར་གང་འདི་བཞྱེས་སུ་གསོལ། ཆང་འཐུང་བ་མཇུག་སིྒྲལ་ལ་སླྱེབས་ཁད་དུ་ཆང་རྫ་ནང་དུ་ལུས་པའི་ཆང་

དཀར་དུ་བླུགས་ནས་ཏག་ཏག་དཀར་གང་ན་བཀྲ་ཤིས་རྟྱེན་འབྱེལ་བཟང་བའི་ལྟས་བཟང་དུ་ལྟ་འདུག་ལ། ཁ་ནས་ཞོར་དུ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ོ

བརྒྱ་བརྟན་པར་ཤགོ་ཅྱེས་བརོད་དྱེ་ཆང་འཐུང་མཁན་ལ་ཆང་དཀར་གང་འདི་འཐུང་ཚར་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏངོ་། ཆང་སོད་ནས་

རྟག་ཏུ་ཆང་ཐིགས་འགའ་འཛད་ཐུབ་པ་དྱེ་ལག་མཐིལ་དུ་རྒྱག་ཏུ་བཅུག་ནས་རང་ག་ིམགོ་སྐྲར་འབྱུག་སྟྱེ་རང་བསོད་ནམས་དང་བཀྲ་
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ཤིས་འོང་ནུས་པར་བསམས། ཆང་འཐུང་བའ་ིདགའ་སོའ་ིམཉམ་འཛོམས་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མྱེད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་དགའ་མགུ་

འབྱུང་བར་འཇུག་པ་དང་། མ་ིརྣམས་ཀྱིས་ཐབས་གང་དག་ཅི་དག་གིས་གོ་སྐབས་རྣམ་པ་ས་ཚགོས་བཟོས་ནས་ཕ་རོལ་བ་གཡ་ོཐབས་

ཀྱི་ར་ིརྒྱར་ལྷུང་དུ་བཅུག་ནས་ཆང་གང་མང་འཐུང་བའམ་ཡང་ན་ཆང་གཞས་གང་མང་ལྱེན་དུ་འཇུག་པར། ཆང་འཐུང་མཁན་སྐབས་

འགར་གླུ་ལྱེན་བོ་འཁྲབ། གད་མ་ོསོླང་བའ་ིགཏམ་བཤད་ནས་དགོད་བོ་བ་བཅས་བས་ཏྱེ། ཡང་ན་ཆང་བཞྱེས་སུ་གསོལ་བ། ཡང་ན་གླུ་

ལྱེན་དུ་ཞུ་བར། གླུ་ཚིག་ཕལ་ཆྱེར་ཡགི་འབྲུ་བདུན་ཅན་ཏྱེ།  

མཆོད་མཆདོ། བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ་དྱེ་རིང་དུས།། གནམ་ལ་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་བཟང་།། བར་ན་འཇའ་སིན་ཆར་བ་བཟང་།། ས་ན་རྩ་ི

ཏོག་འབྲུ་རིགས་བཟང་།། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཟང་གསུམ་ཡིན།།  

མཆོད་མཆོད། ད་ཉིན་བཟང་སྐར་བཟང་དུས་བཟང་གསུམ།། བཟང་གསུམ་བཟང་གི་རྟྱེན་འབྱེལ་ཡིན།། 

མཆོད་མཆདོ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིསྨན་ཆང་འདི།། ཕི་ཆང་བཟ་ོགསྱེར་འབྲུག་དགུ་འཁྱིལ་ཚང་།། ནང་འབྲུ་ས་དགུ་ཡི་སྨན་ཆང་

འཕྱུར།། ཁར་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་རྟགས་མཚནོ་པ་ཡདོ།། འདི་བདུད་རྩི་སྨན་གི་མཚོ་མོ་འདི།། ལྷ་མཆདོ་ན་སོྡང་གོགས་ཆྱེ་བྱེད་ཡནི།། གཡང་

བོས་ན་ཕྭ་གཡང་ནོར་ལྷ་འཁོར།། ཁར་འཐུང་ན་དགའ་སྱེམས་ཆྱེ་སྱེད་ཡིན།། འདིས་ལྷ་མ་ིགཤྱེན་གསུམ་འཛོམས་བསྡུ་བྱེད།།  

མཆོད་མཆདོ། དྭངས་མ་མཆོད་པའ་ིསྨན་ཆང་འདི།། ཡྱེ་ཤྱེས་ལྷ་དང་སྲུང་མར་མཆདོ།། སོྡང་གོགས་བས་པའི་ལས་ལྷར་མཆདོ།། 

མཐུ་དཔུང་ཆྱེ་བའི་དག་ལྷར་མཆདོ།། ཁ་འཛིན་གནས་བདག་ཡུལ་ལྷར་མཆདོ།། འགོ་འདུག་བྱེས་བསུ་ལམ་ལྷར་མཆོད།།  

མཆོད་མཆདོ། དག་ལྷ་གཉྱེན་པོ་ཁྱྱེད་རྣམས་ཀྱིས།། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི།། ཉིན་གསུམ་དུས་ཀྱ་ིབ་ར་མཛདོ།། 

མཚན་གསུམ་དུས་ཀྱ་ིམྱེལ་ཚ་ེམཛདོ།། རྒྱབ་ཀྱི་སོླག་པ་དོ་བར་མཛོད།། མདུན་ག་ིའཁར་བ་བརྟན་པར་མཛོད།། ཕར་ལ་འག་ོབའི་སྱེལ་མ་

མཛོད།། ཚུར་ལ་ཡངོ་བའི་བསུ་མ་མཛོད།། མུན་ལ་འགོ་ན་སོྒྲན་མྱེ་མཛོད།། ཆུ་ལ་འག་ོན་ཟམ་པ་མཛདོ།། བག་ལ་འག་ོན་ཐྱེམ་སྐས་

མཛོད།། ལ་ལ་འགོ་ན་མགོན་སབས་མཛོད། གཞིས་སུ་སོྡད་ན་ལྱེགས་པར་མཛདོ། །དག་འདྱེ་ནད་ཡམས་འཁྲུག་རྩདོ་དང་། །མ་ིཁ་གྱེང་

བརོད་མྱེད་པར་མཛོད། །བྱེས་སུ་དག་ཇག་མྱེད་པ་དང་།། བསམ་པའ་ིདོན་རྣམས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད།། དག་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་

ཀྱིས།། སྔ་དག་དྱེ་ནི་རྩ་ནས་ཆོད།། ཕི་དག་དྱེ་ནི་བཟླགོ་པར་མཛོད།། ད་དག་དྱེ་ན་ིརྡུལ་དུ་རློགས།། དག་ལས་རྒྱལ་བའི་འཕིྲན་ལས་

མཛོད།།  

མཆོད་མཆདོ། མཆོད་པའི་དང་པོ་སྨན་ཆང་གི།། སྨན་ས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་མཆོད།། གསྱེར་ག་ིསོས་ཕོར་པ་ཏྲ་ཡི།། སོས་ས་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་མཆོད།། བདུད་རྩི་འདུས་པའི་བུམ་པ་ཡ།ི། རྫས་ས་སོྟང་གི་བདུད་རྩ་ིམཆོད།། ཅྱེས་གླུ་འད་ིལྟར་ལྱེན་བཞིན་རྟྱེན་འབྱེལ་ཞུ།  

འབྲུག་ཆུའི་བོད་མིའ་ིནམ་རྒྱུན་བཟའ་བཏུང་ནི་ཞོགས་པར་ག་ོརྱེ་དང་ཇ་བསོྐལ་ནས་འཐུང་ལ།（ཇ་བག་ཆུང་ཇ་ལིར་ཆུང་ངུར་
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གདུས་བཅུག་ནས་འཐུང་བ།） ཇ་འཐུང་བར་ཡིད་འཇགོ་ངྱེས་ཅན་ཞགི་ཡོད་དྱེ། ཁྱིམ་མིའ་ིནང་ནས་སྱེས་པ་དར་མ་ལོ་ན་ཧ་ལམ་བཞ་ི

བཅུའི་ཡན་ཆད་དང་ལོ་ན་རྒས་པའ་ིབུད་མྱེད་དྱེ་ཚ་བོ་ཚ་མ་ོཡོད་པའི་རྒན་མོ་རྣམས་ཀྱིས་འཐུང་གནི་འདུག་སྟྱེ། ཇ་འཐུང་དུས་ཁྱིམ་

མི་ཇ་འཐུང་མཁན་རྱེ་ལ་ཇ་ལིར་ཆུང་ངུ་རྱེ་ག་སིྒྲག་བས་ཡདོ་པ་དྱེ་རང་གིས་མྱེ་གཞངོ་ངམ་ཐབ་ཀྱ་ིམཐར་བཙུགས་ཏྱེ་ཇ་ལིར་གང་རྱེ་

གང་རྱེ་སོྐལ་བཞིན་འཐུང་བ་ལ། ཕལ་ཆྱེར་ཕོ་སར་དང་གཞོན་ནུ་ཚོས་ཇ་འཐུང་གི་མྱེད། དྱེ་སྟྱེ་ད་སྐབས་འཚོ་བའ་ིཆ་རྱེན་ལྱེགས་བཅོས་

བྱུང་བའི་ཙ་ན་གཞནོ་ནུ་རྣམས་ཀྱིས་ཇ་གསར་ཤྱེལ་དམ་དུ་སྦངས་ཏྱེ་འཐུང་བ་མང་ཞིང་། བུད་མྱེད་མང་ཤོས་ཀྱིས་ཚེ་གང་བོར་འཐུང་

གི་མྱེད། ཇ་འཐུང་དུས་ཇ་དཀར་ནང་དུ་ཕག་ཚལི་དུམ་བུ་རྱེ་འཕྱེན་པ（མར་འཕྱེན་རྒྱུ་ཡོད་ན་དྱེ་བས་ལྱེགས་མོད། འབྲུག་ཆུའི་བོད་

ཡུལ་ན་ིརོང་བ་ཡནི་པས་མར་འབོག་ཡུལ་ནས་ཉོ་དགོས་）དང་ཚྭ་ཉུང་ཙམ་རྱེ་བཏབ་ནས་འཐུང་བར། དྱེ་ལ་ད་དུང་གཏམ་དཔྱེ་ཞིག་

ཁྱབ་འདུག་སྟྱེ། ཇ་ནང་དུ་ཚྭ་མྱེད་ན་ཆུ་དྭངས་མ་དང་འད། མི་ལ་རྒྱུ་ནོར་མྱེད་ན་འདྱེ་མོ་དང་འད་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ནས་འདི་གའི་བོད་

ཀྱིས་ཇ་བསོྐལ་ནས་འཐུངས་ན་ནང་དུ་ཚྭ་འདྱེབས་དགོས་པ་ཞིག་མཚནོ། ཉིན་རྱེ་རྱེའི་ཞོགས་པར་ཇ་ལན་གཅིག་འཐུང་བ་ལས་ཉིན་མ་ོ

དང་དགོང་མ་ོཕལ་ཆྱེར་འཐུང་ག་ིམྱེད། དྱེ་ན་ིཁྱམི་ཚང་གི་ཕོ་སྱེས་རྒན་པའ་ིཞོགས་ཟས་ཟ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་གི། ཁྱིམ་མི་གཞན་དག་གིས་

ཟ་མ་གར་པོའམ་ཚདོ་མ་（མང་ཤོས་ཞོག་ཁོག་རདོ་པ་）རོས་ནས་ག་ོརྱེ་དང་སགས་བཞནི་ཟ་བ། ཞོགས་པར་ཕོ་སྱེས་འདི་དག་གིས་

ཇ་འཐུང་འདུག་པས་ཞོགས་ཟས་ཟ་བར་ཇ་འཐུང་ཞྱེས་ཀྱང་བ། ཉནི་གུང་དང་དགངོ་མོར་ཕལ་ཆྱེར་རྒྱ་ཐུག་གམ་ཟ་རྒྱུ་གཞན་དག་ཟ་

བར། དགོང་ཟས་བཟས་རྱེས་རྒན་པོ་དང་སྱེས་པ་དར་མ་དག་གིས་ཁ་བརྡ་གདོ་བཞིན་ཞོར་དུ་ཆང་དཀར་གང་ཙམ་རྱེ་བཏུངས་རྱེས་

གཞི་ནས་ཉལ་བ་སྟྱེ་ཧ་ལམ་ཉནི་རྱེ་རྱེའི་དུས་དྱེ་ལྟར་འདའ་བའོ། ། 

འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱིས་མགོན་པོ་སྱེ་ལྱེན་པར་འཛམེ་བ་དམ་པོ་ཡོད་དྱེ། དཀར་ཡོལ་དང་སྡྱེར་མ། ཆང་དཀར་སོགས་ལ་གས་ཁ་

ཡོད་པར་བཟའ་བཏུང་བླུགས་མི་ཉན་པ་དང་མགནོ་པོར་རིང་ཐུང་མི་མཉམ་པའི་ཐུར་མས་ཟ་མ་ཟར་འཇུག་མི་ཉན་པ། མགོན་པོ་དང་

རྒན་རབས་འདུག་སའ་ིསྔུན་ནས་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་བ་མི་ཉན་པ། མགནོ་པོ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱེབས་པ་ན། བདག་མོས་ལམ་སང་གིས་ཆང་

རག་སོས་ནས་ཆང་དཀར་འབྲུག་རིས་མར་གང་བར་བླུགས་ནས་བཞྱེས་སུ་འབུལ་པ་དང་། ནང་སོྒས་སུ་མགོན་པོ་མལ་ནས་ལངས་པའ་ི

ཞོགས་པ་ཡིན་ན། བདག་མོ་སྔ་ནས་ལངས་ཏྱེ་མགནོ་པོ་རྱེ་རྱེའ་ིསྔུན་ག་ིམྱེ་གཞངོ་གི་མཐར་ཇ་ལིར་ཆུང་ངུ་རྱེ་བཙུགས་ཤངི་ཇ་གདུས་

དུས་བདག་མོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཇ་དཀར་དུ་བླུགས་ཤངི་ལག་ཟུང་གིས་དངས་ནས་མགོན་པོར་བཞྱེས་སུ་ཕུལ། མགོན་པོས་ཇ་དཀར་ཚུར་

བླངས་ནས་མགགོས་མྱུར་གིས་འཐུངས་ན་མ་ིའགགི་གི ཇ་ཁའ་ི（ཕག་ཚིལ་ལམ་མར་གི་）ཞག་པར་ག་ལྱེར་ཕུ་འདྱེབས་བཞིན་འཐུང་། 

འཐུངས་ནས་ཀྱང་དཀར་ཕྱེད་དུ་སླྱེབས་ཙ་ན་ཇ་དཀར་ཐབ་རྩིག་གམ་ཅོག་ཙའེི་སྟྱེང་དུ་འཇོག་དུས། བདག་མོས་རང་འགུལ་གིས་ཇ་ཁ་

སོན་བྱེད། དྱེ་ཡང་མགོན་པོས་སག་གིས་བླངས་ནས་འཐུངས་ན་ཡང་མ་ིའགགི་སྟྱེ་ཁྱིམ་བདག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྷག་བསམ་གིས་

གདན་ཞུའ་ིའགོ་བདག་པོ་དང་ཁ་བརྡ་བྱེད་བཞིན་དལ་མོས་འཐུང་ན་འགིག མགནོ་པོས་ཇ་ལན་རྱེ་འཐུངས་རྱེས་བདག་པོས་འཁོལ་

འདུག་པའི་ཇ་མྱུར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཇ་དཀར་དུ་ཁ་སོན་བྱེད། འོན་ཀྱང་ཡུལ་དྱེའི་སོལ་ལུགས་ལ་ཇ་དཀར་བཀང་བར་བླུག་མ་ིཉན་ཏྱེ་

ཇ་དཀར་ཚལ་པ་མང་ཤོས་ཙམ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བ་རྒྱུ། དྱེ་ལ་གཏམ་དཔྱེ་ཞགི་ཡདོ་དྱེ། ཆང་གིས་དཀར་ཡོལ་བཀང་ན་ལྱེགས། ཇས་དཀར་
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ཡོལ་བཀང་མིན་ལྱེགས་ཞྱེས་ཟྱེར། དྱེ་ནས་ཆང་གིས་དཀར་ཡལོ་མ་གང་ངམ་ཇས་དཀར་ཡོལ་གང་དགས་ཏྱེ་ཁ་འཕྱུར་ན་དྱེ་ཚང་མ་

མགོན་པོ་ལ་བརྩི་འཇོག་མི་བྱེད་པའི་བ་སོད་ཅགི་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བས། མགོན་པོ་སྱེ་ལྱེན་བྱེད་ཆང་ཡིན་ནམ་ཇ་ཡནི་ཀྱང་ཟས་

གཙོ་བོ་ནི་ག་ོརྱེ་དང་ཚལ་རོ་བ་སྟྱེ་བ་སོྒང་དང་ཕག་ཤ་སྐམ་པོ་སྱེལ་མར་བསྱེས་ཏྱེ་རོས་ནས་སོད་སྨན་བྱེད་པར། མཐའ་སོྐར་ག་ིརྒྱ་

རིགས་ཀྱིས་དྱེ་ལ་བ་སོྒང་གིས་ཕག་ཤ་བཏུམ་པའ་ིཚལ་ར་ོབ་ཞྱེས་ཟྱེར་ལ། ཚལ་རོ་བ་དྱེ་ཡུལ་དྱེར་སན་གགས་ཡོད་ལ་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་

པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལན་པ་ཞིག་རྱེད། ཚལ་ར་ོབ་འདི་ཇ་དཀར་དུ་བླུགས་ནས་ཇ་དང་ལྷན་དུ་བསྱེས་ནས་འཐུང་ནའང་ཆགོ། འད་ིན་ི

གཙོ་བོ་མགོན་པོ་སྱེ་ལྱེན་བྱེད་ཀྱ་ིཞོགས་ཇ་ཟ་ཚུལ་ང་ོསོད་བས་པ་ཡནི་ལ་། དྱེ་ལས་སྐབས་གཞན་དུ་མགོན་པོ་ཡོང་ན་ཕལ་ཆྱེར་ཆང་

གིས་སྱེ་ལྱེན་པ་ལས་ཇ་འཐུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཤནི་ཏུ་ཉུང་། 

 

གཉིས་པང་། བཟའ་བཏུང་ག་ིགུས་སལོ་དང་འཛམེ་བ། 

འབྲུག་ཆུའི་བོད་རིགས་ཀྱི་བཟའ་བཏུང་ལ་འཛེམ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ན་ིབཟའ་རྒྱུ་བྱེ་བག་དུ་མ་ཟ་མ་ིཆོག་པ་དང་། ཐབ་ཀའ་ིམྱེ་གཞོང་ལ་

འཛེམ་ཟོན་གི་ཐོག་ནས་མཚོན་ཏྱེ། གཅིག་ནི་བོད་རིགས་ཀྱིས་ཤ་རིགས་ཟ་བར་འཛེམ་བ་ཅུང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། འབྲུག་ཆུའི་བོད་

རིགས་ཀྱང་བོད་ཡུལ་གཞན་དག་དང་འད་བར་རྟ་དྱེལ་བོང་གསུམ་རགི་པ་ཁ་དཔྲག་ཅན་དང་། ཁྱ་ིསོགས་སྡྱེར་མོ་ཅན་གི་ཤ་རིགས་ཡྱེ་

ནས་མི་ཟ་བར་སོང་བ་ལས་འདབ་ཆགས་བའ་ིཤ་དང་བ་སོྒང་ལ་ཁ་འཛེམ་མྱེད་དྱེ། འབོག་ཁུལ་ག་ིབོད་རིགས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དྱེ་

གཉིས་ལ་ཁ་འཛམེ་པ་དང་། བོད་རིགས་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ཕལ་ཆྱེར་ཉ་དང་། ཞ་ཉ། སྦྲུལ་ཉ་དང་བཅས་པའི་མཚ་ོཟས་སོས་པོ་རིགས་ཀྱ་ི

ཟས་རིགས་ལ་ཁ་འཛེམ་བས་ཏྱེ་མ་ིཟ་བ། ཡིན་ནའང་དྱེང་དུས་བི་བ་དང་དོམ། རི་བོང་། ཆུ་འཚ་ོཉ་རིགས་ཀྱི་ཤ་ཟ་མཁན་ཁ་ཤས་

མཐོང་བ་དང་། དམར་ཟས་དང་དཀར་ཟས་དུས་རྒྱུན་འཛམེ་དགོས་མྱེད་པར་སོད་ཅིང་། ཤ་ལ་ཤ་ལྱེན་ཤ་སྐམ་ཤ་འཚོས་མ་དང་གཡོས་

རྒྱུ་ཁྲག་རྒྱུ་ཁྱམ་ཕྲ་སྱེ་ར་སོགས་ཡོད། འབྲུག་ཆུའ་ིབོད་མང་ཤོས་རི་མགོ་དང་ནགས་གསྱེབ་ཏུ་འཚོ་ཞིང་གནས་པས། མཚོ་ལས་སྱེས་པའ་ི

ཟས་འདི་རིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཅང་མི་ཤྱེས་ཤངི་། ཟ་རུང་དང་ཟ་མི་རུང་བའི་གནས་ལུགས་ཀྱང་མ་ིཤྱེས་པས་འཛེམ་བའང་ཅུང་མྱེད་

ལ། སྐབས་འགར་ག་ོསྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བྱེས་ཡུལ་དུ་འགིམ་དུ་སོང་ནས་བཟའ་བར་འཕྲད་དུས་ཟོས་ནའང་ཁ་འཛེམ་མྱེད། དྱེ་ལས་

རང་ཉིད་ཀྱིས་ཟོས་མ་མོང་བས་ཟ་ཁ་མི་འཕོྲད་པའམ་སོག་ཆགས་འད་ིརིགས་ཀྱ་ིཤ་མཐངོ་ན་སྐྱུག་བོ་བ་ལས་མ་ཟོས་པས་སོ། ཡུལ་

ཁམས་གཞན་གི་བོད་རིགས་ཀྱིས་ནོར་ལུག་ག་ིཤ་བཟས་ནའང་ཉནི་དྱེར་བཤས་པའི་ཤ་སོས་པ་མ་ིཟ་བར། ངྱེས་པར་དུ་བཤས་ནས་ཉིན་

གཅིག་འདས་རྱེས་གཟདོ་བཟའ་རྒྱུ་དྱེ་ནི་ཉིན་དྱེར་བཤས་པའ་ིཤ་ལ་ཉིན་ཤ་ཞྱེས་བ་བ་སྟྱེ། བོད་རྣམས་ཀྱིས་སྱེམས་ཅན་ནོར་ལུག་ག་ི

ལུས་ཕུང་བཤས་རུང་དྱེའ་ིརྣམ་ཤྱེས་ད་དུང་ཡདོ་པས་ཉནི་གཅིག་འདས་རྱེས་གཞི་ནས་རྣམ་ཤྱེས་ལུས་ཕུང་དང་ཁ་བལ་ནས་ཐྱེགས་

སོང་བས་སོ། དྱེར་བལྟས་ན་འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱིས་ཤ་བཟའ་རྒྱུའ་ིཐད་གཙོ་བོ་རང་གིས་གསོས་པའི་ཕག་དང་བ་བཤས་ནས་ཕག་ཤ་དང་

བ་ཤ་ཟ་འདུག་ཀྱང་དྱེ་འདའ་ིའཛམེ་བ་མྱེད། བོད་རིགས་ཀྱིས་ནགས་གསྱེབ་དང་རི་ཁྲདོ་ཀྱ་ིའདབ་ཆགས་འཛནི་བཟུང་བས་ནས་ཟ་

ལུགས་མྱེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་བ་གངོ་མ་ོལྟ་བུའི་རི་བ་འད་ིརིགས་ལྷ་ཡི་བར་བརྩིས་ནས་འཛིན་ལུགས་མྱེད་པའི་འཛམེ་བར་བྱེད། 
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འབྲུག་ཆུའི་བོད་རིགས་ཀྱང་དྱེ་ལྟ་ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་རི་གཉན་ལ་ཕུལ་ཞངི་ནགས་གསྱེབ་ཏུ་བཏང་བའི་ཁྱམི་བ་དང་དྱེས་བཏང་

བའི་སོྒ་ང་དང་འཕྲད་ན་མི་འཛིན་པ་དང་མ་ིལྱེན་ཅངི་ཟ་བ་དྱེ་བས་མྱེད། དྱེ་ནི་རི་གཉན་ལ་ཕུལ་བའ་ིལྷ་བར་གྱུར་པས་མིས་བཟུང་

ཞིང་བཤས་ཏྱེ་ཟོས་ན་ལྷས་གནདོ་འཚེ་གཏོང་བར་དོགས་ཟོན་བྱེད། འབྲུག་ཆུའི་བོད་ཀྱིས་སྦྲུལ་དང་སྦལ་བ་སོགས་སྱེམས་ཅན་བཟུང་

ནས་ཟ་བའ་ིལུགས་སོལ་མྱེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་བཟུང་ནས་གསོད་པའང་མ་ིཆོག་སྟྱེ། དྱེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྦྲུལ་ན་ིརི་གཉན་དང་ལྷའ་ིསྐུ་

ཚབ་ཡིན་པས། དྱེ་ཚོར་གནདོ་འཚེ་གཏོང་ན་ཁྱིམ་ག་ིམི་དང་སོྒ་ཕྱུགས་ལ་གནདོ་པ་བྱེད་པའམ་ཐ་ན་སོག་གཅོད་པ་དང་། སྦྲུལ་ཉ་དང་

སྦལ་བ་སོགས་ཆུ་གནས་སོག་ཆགས་འད་ིརིགས་ན་ིཀླུ་ཡི་གཅྱེས་དངོས་ཡནི་པས། བིས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སོག་ཆགས་འད་ིརིགས་

བཟུང་ནས་གསད་པར་གཟས་ན། མི་དར་མས་ཁོ་ཚོར་འད་ིརིགས་ལ་གནདོ་འཚེ་གཏོང་བ་དང་། གསོད་པར་བྱེད་མ་ིཉན་ཏྱེ། དྱེ་མིན་

ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་དག་ཆར་བབས་སུ་བཅུག་ནས་ང་ཚོར་འཁོན་ལན་སོླག་རྒྱུ་རྱེད་ཅྱེས་བསླབ་བ་གཏངོ་། དྱེ་དག་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་

ལུགས་ཀྱ་ིནང་དནོ་ཏྱེ་དགྱེ་བ་བཅུའ་ིཡ་གལ་སོག་མ་ིགཅོད་པའ་ིའདུ་ཤྱེས་ཀྱི་ཤུགས་རྱེན་ཐྱེབས་པར་སམ། ཚན་རིག་ཐོག་ནས་བཤད་

ན་དྱེས་བོད་ས་གནས་ཀྱ་ིའཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱེད་པར་ཕན་འདོགས་ཡདོ། བཟའ་བཏུང་ལ་འཛེམ་བའ་ིཐད་འབྲུག་ཆུའི་བོད་དང་

ཡུལ་ཁམས་གཞན་དག་གི་བོད་རིགས་དང་ཕལ་ཆྱེར་འད་སྟྱེ། སོྒག་པ་ཟ་བར་ཁ་འཛེམ་བ་རྒྱུ་ཅུང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། སོྒག་པ་ན་ིབོ་བ་

ཞིམ་པོ་བཟ་ོབར་མི་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་པར་ཟ་འདུག་མོད། འོན་ཀྱང་ཆོས་སོད་ཀྱི་སྐབས་ཁ་ཤས་དང་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སིྡག་ཟས་

དང་ཙོང་སོྒག་བསྱེ་དི་ཅན་སངས་ནས་གཙང་མ་ལོངས་སོད་པ་མ་ཟད། གསུར་རྫས་དང་ལྷ་བཤོས་སོགས་སུ་གཙང་ས་སང་དག་བྱེད། 

དྱེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་ན་ིཙོང་སོྒག་སོགས་ཟོས་པའི་ད་ིངན་གིས་གནས་མཆགོ་ལ་བཙོག་པ་བཟོ་བ་དང་འགོས་པས་འཛེམ་པར་བྱེད། སྱེ་

བོ་ལ་ལས་སོྒག་པ་ཟོས་པའ་ིདྱེ་ཉིན་དགནོ་པ་དང་མཆདོ་ཁང་དུ་འགོ་བ་མྱེད་པ་དང་། ལ་ལས་སོྒག་པ་བཟས་རྱེས་ཉནི་གསུམ་འདས་

རྱེས་གཟོད་འགོ་ཆགོ་དང་། ད་དུང་ལ་ལས་“སོྒག་པ་ཟོས་ནས་ཉ་ིམ་བདུན་གི་ནང་དུ་དགོན་པ་དང་། ལྷ་ཁང་། མཆོད་ཁང་དང་ད་ི

མྱེད་དྭངས་གཙང་གི་གནས་མཆོག་གཞན་དུ་འགོ་བར་མི་འོས་པ་”ཞྱེས་བསམས། དྱེ་ནི་སོྒག་པ་ཟོས་རྱེས་ད་ིངན་སྱེལ་བར་དུས་ཚོད་

ངྱེས་ཅན་ཞིག་དགོས་པས་སོ། དྱེ་བས་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་ཆྱེ་བའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཧ་ལམ་སོྒག་པ་དང་ཙངོ་། ཀྱེའུ་སོགས་དི་ངན་

དང་ལན་པའི་སོད་སྨན་འད་ིརིགས་རྦད་དྱེ་ཟ་བ་མྱེད། 

གཉིས་ན་ིཐབ་ཀའི་མྱེ་གཞོང་ག་ིའཛམེ་བར། དྱེ་ཡང་འབྲུག་ཆུའི་བོད་ནི་བོད་ཁུལ་གཞན་དག་དང་འད་སྟྱེ། མྱེ་ཐབ་བཀོལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་

ཡུན་དུ་རིང་བ་མ་ཟད། ཐབ་ཀ་ལ་ཤིན་ཏུ་བཀུར་ཞངི་སྐྲག་པར་འདུག བོད་ཀྱ་ིཁྱིམ་ཚང་ཞགི་ཏུ་ཞུགས་ན་ཁོ་ཚོའ་ིཐབ་རྩགི་གཙང་མ་

གཙང་རང་དུ་གད་བདར་བས་ཤིང་ཟངས་ང་དང་གཞངོ་། དཀར་ཡོལ། སོགས་བཅས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཆས་ཐལ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་འགོས་པར་

ཕི་བདར་བགིས་ཡོད། དྱེ་བོད་རིགས་མ་ིདམངས་གཙང་མར་དགའ་བ་མ་ཟད། ཐབ་ཀར་ཐབ་ལྷ་ཡོད་པར་བསམས་ནས་སང་ཆུང་ཁུར་

མྱེད་དུ་བྱེད་མི་ཉན་པའི་རྱེན་གིས་གོམས་གཤིས་དང་འཛམེ་བ་མང་ཙམ་བྱུང་སྟྱེ། སྐྲ་སྤུ་དང་། ཕག་བྲུན། ཁྱ་ིལུད། སྣུམ་ཚིལ་སོགས་མ་ི

འད་བའམ། ཡང་ན་སོལ་རྒྱུན་གི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས་མི་གཙང་བར་ངོས་འཛིན་པའ་ིདངོས་པོ་སྟྱེ་མགོ་སྐྲ་སོགས་ཐབ་ཀར་བརྫངས་ནས་མྱེར་

སྱེག་གཏོང་མ་ིཉན་པ་དང་། མྱེ་འབར་དུས་ཐབ་ནས་ཕིར་ལྷུང་བའ་ིམགལ་དུམ་དང་སོག་མ་རྡགོ་བརྫིས་སམ་རྡགོ་རྒྱབ་མི་ཉན་ཞིང་

བླངས་ནས་ཐབ་ཏུ་ཕིར་རྫོང་བའམ་ལོགས་སུ་ཕགས་ནས་འཇོག་པ་དང་། ཐབ་ནས་འབར་ཟནི་པའི་མྱེ་ཤིང་ཚིག་རོ་ན་ིཁྱིམ་ག་ིསིགས་
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རོ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བསྱེས་ཤིང་སྤུངས་ནས་འཇགོ་མ་ིཉན། ལྕགས་ཁོག་གི་ནང་དུ་ཁྱི་ཤ་སོགས་དངོས་པོ་མ་ིགཙང་བ་འཚདོ་དུ་མ་ི

ཉན་པ་དང་། ཐབ་མྱེ་དང་ཐབ་སྟྱེགས་སུ་མཆིལ་མ་དང་ཁ་ལུད་འཕྱེན་མ་ིཉན། དགུན་ཁར་ཇ་ིཙམ་གང་ནའང་རྐང་པ་ཐབ་ཀའ་ིམཐར་

བརངས་ཤིང་མྱེ་ལྱེ་བའམ་ལྷམ་དང་རྐང་ཤུབས་སོགས་མ་ིགཙང་བའ་ིདངོས་པོ་ཐབ་ལ་གཅོར་མ་ིཉན། ཡང་ན་ཐབ་རྩིག་ནས་བགོམ་

པར་བྱེད་མི་ཉན། གལ་སིད་བིས་པ་ཚོས་མ་ཤྱེས་པས་དྱེ་འདའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ན་མྱུར་དུ་འགོག་ཅངི་། འདའིི་ཐད་ཀྱི་གནས་ལུགས་

བཤད་དྱེ་ཁོ་ཚོར་ཤྱེས་སུ་བཅུག མི་རྣམས་ཕི་རོལ་ག་ིཐང་སོྟང་དུ་མྱེ་སྦར་ཞིང་ཟ་མ་ལས་མངོ་བའ་ིསྱེད་བུ་རངི་པ་མཐོང་ནའང་དྱེའ་ི

སྟྱེང་ནས་བགོམ་ནས་འགོ་མ་ིཉན་ལ་དྱེའི་མཐའ་སོྐར་ནས་འགོ་དགོས་ཤངི་ཐལ་རྡུལ་ལངས་ཏུ་འཇུག་མ་ིཉན་ན།ོ ། 

 

《ཨ་མདོའི་རིག་གནས་གྱེང་བའི་གཏམ་ཚགོས་》དྱེབ་ཕྲྱེང་གསུམ་པ་ལས་དངས།  


