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བདདེ་ཐང་འཚོཚོ་བ།

◆རྩོམ་སྒྲིག་པ། དོན་འགྲུབ་སྒྲོལ་མ།◆

མིམི་རྣམིསེ་ཀྱམིསེ་རྒྱུནོ་དུ“ གོདོགྲོང་ལ་འེཛུམི་གྱིམིསེ་ཕྱུགོ་
ནོ། ལགྲོ ་བཅུ་ཇེཇེ ་ཆུང་དུ་འེགྲོགྲོ”བར་བཤིདོ་པོསེ། རྒྱུནོ་དུ་
བགོདོ་ནོ ་བདོཇེ ་ཐང ་ལ ་ཕོནོ ་པོ ་ཆཇེནོ ་པོགྲོ ་ཡགྲོདོ ་པོ ་སྟེཇེ ། ཉཇེ ་
ཆར། སུའེཇེ་ཙཙེར་པོ་སེཇེར་སླགྲོབ་ཆཇེནོ་གྱིམིསེ་སྤེཇེལ་བའེམི་ཞིམིབ་འེཇུགོ་
གོསེར་པོ་ཞིམིགོ་ལསེ་མིངགྲོནོ་པོ་ལྟར་ནོ། དོགོགྲོདོ་པོའེམི་ཚེདོ་ལསེ་
དོགོགྲོདོ་པོའེམི་གྲོངསེ་ཀྱམིསེ་སེཇེམིསེ་ཁེམིསེ་བདོཇེ་ཐང་ཐདོ་ཐཇེབསེ་
པོའེམི་ཤུགོསེ་རྐྱེཇེནོ་ཧ་ཅང་ཟབ་པོསེ། རྒྱུནོ་དུ་བགོདོ་ནོ་གོདོ་
རྒྱངསེ་བྱེཇེདོ་པོ་ལསེ་ཀྱང་ཚེཙེ་ཐགོ་རམིང་པོགྲོ་ཡགྲོང་བར་ཕོནོ་པོ་
ཡགྲོདོ།
དུསེ་རྒྱུནོ་འེཚེཚོ་བའེམི་ཁྲགྲོདོ་ཀྱམི་དོགོགྲོདོ་པོ་དོང་གོནོགྲོནོ་ཤུགོསེ་

བར་གྱིམི་འེབྲཇེལ་བར་ཞིམིབ་དོཔྱདོ་བྱེཇེདོ་ཆཇེདོ། པོ་སེཇེར་སླགྲོབ་ཆཇེནོ་
སེཇེམིསེ་ཁེམིསེ་རམིགོ་པོའེམི་སྡེཇེ་ཁེགོ་གོམི་ནོདོ་ཐགྲོགོ་སེཇེམིསེ་ཁེམིསེ་
རམིགོ་པོ་དོང་མིཆཇེདོ་ནོདོ་རམིགོ་པོའེམི་ཞིམིབ་འེཇུགོ་ཚེཚོགོསེ་ཆུང་གོམི་
འེབུམི་རམིསེ་ཞིམིབ་འེཇུགོ་པོ་འེགོསེ་སླགྲོབ་གྲྭའེམི་ནོང་ནོསེ་ཆ་
སྙགྲོམིསེ་ལགྲོ་ཚེཚོདོ22ཅནོ་གྱིམི་སེཇེམིསེ་ཁེམིསེ་རམིགོ་པོའེམི་སླགྲོབ་མི41
བསྡུསེ་ཏེཇེ། དུསེ་ཡུནོ་ཉམིནོ14རམིང་གོམི་རྗེཇེསེ་འེདོཇེདོ་བཅར་འེདྲམི་
བྱེསེ་པོ་དོང་། བཅར་འེདྲམི་དོང་ལཇེནོ་མིཁེནོ་གྱིམིསེ་ཉམིནོ་རཇེར་
ལགོ་ཁྱེཇེར་ཁེ་པོར་སྟེཇེང་གོམི་སྐདོ་འེཕྲམིནོ་དྲམི་བ8ལ་ལནོ་འེདོཇེབསེ་
དོགོགྲོསེ་པོ་སྟེཇེ། དོཔོཇེར་ནོ་དོགོགྲོདོ་དོགྲོནོ་ཅམི་ཡམིནོ་པོ་དོང་། བརྩིམི་
བཀུར་རང་བཞིམིནོ་གྱིམི་འེཛུམི་ཙམི་བྱེཇེདོ་པོའེམི་སྐདོ་གོསེང་
མིཐགྲོནོ་པོགྲོསེ་དོགོགྲོདོ་པོ། ཡང་ནོ་མིམིགོ་ཆུ་བཞུར་རགོ་བར་དུ་
ཤུགོསེ་ཀྱམིསེ་དོགོགྲོདོ་པོ་སེགྲོགོསེ་ཀྱམི ་དྲམི ་བར་ལནོ་འེདོཇེབསེ་
དོགོགྲོསེ་པོར་མི་ཟདོ། ཉམིནོ་དོཇེར་འེཕྲདོ་པོའེམི་གོནོདོ་དོགྲོནོ་དོང་

གོནོགྲོནོ་ཤུགོསེ་ཀྱམིསེ་ལུསེ་ཁེམིསེ་ལ་ཐཇེབསེ་པོའེམི་འེགྱུར་ལྡགྲོགོ་
རྒྱསེ་བཤིདོ་བྱེཇེདོ་དུ་བཅུགོ་པོའེམི་མིཇུགོ་འེབྲསེ་ལསེ་མིངགྲོནོ་པོ་
ལྟར་ནོ། མིམི ་རྣམིསེ་ཉམིནོ་རཇེར་ཆ་སྙགྲོམིསེ་ཀྱམིསེ་ཐཇེངསེ18ལ་
དོགོགྲོདོ་ཀྱམིནོ་ཡགྲོདོ་པོ་དོང་། འེཛུམི་མིདོངསེ་དོཇེ་དོགོ་ནོམི་ཕོལ་
ཆཇེར་མིམི་གོཞིནོ་པོ་དོང་བསེམི་བློགྲོ་བརྗེཇེ་རཇེསེ་བྱེསེ་པོ་ལསེ་ཐགྲོབ་
པོ་རཇེདོ། བུདོ་མིཇེདོ་རྣམིསེ་ནོམི་སྐྱེཇེསེ་པོ་ལསེ་དོགོགྲོདོ་རྒྱུར་དོགོའེ་
བསེ། རྒྱུནོ་དུ་བགོདོ་ནོ་གོདོ་རྒྱངསེ་བྱེཇེདོ་པོ་ལསེ་ཀྱང་སེཇེམིསེ་
ཀྱམི་གོནོགྲོནོ་ཤུགོསེ་ཇེཇེ ་ཡང་དུ་བཏེང་ནོསེ་སེཇེམིསེ་ཁེམིསེ་ཇེཇེ ་
སྐྱེམིདོ་དུ་འེགྲོགྲོ་བར་ཕོནོ་པོ་ཡགྲོདོ།
གོགྲོང་གོམི་ཞིམིབ་འེཇུགོ་དོཇེསེ་ང་ཚེཚོར་དྲནོ་སྐུལ་བྱེསེ་པོ་ནོམི།

“ དྲང་ཕྱོགྲོགོསེ་ཀྱམི་ནུསེ་པོ”དོར་སྤེཇེལ་བྱེསེ་ནོ་མིམི་གོཞིནོ་ལ་སྤྲོགྲོ་
བ་སྦྱིམིནོ་ཐུབ་པོར་མི་ཟདོ། རང་ཉམིདོ་ཀྱམི་ལུསེ་ཕུང་བདོཇེ་ཐང་
ཡགྲོང་བར་ཡང་ཕོནོ་པོ་ཡགྲོདོ་པོསེ། རྒྱུནོ་དུ་གོདོགྲོང་ལ་འེཛུམི་
གྱིམིསེ་ཕྱུགོ་རྒྱུ་ནོམི་ཤིམིནོ་ཏུ་གོལ་ཆཇེའེགྲོ། །

རྒྱུན་དུ་བགད་ན་གད་རྒྱངས་བྱེད་པ་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐག་ཇེ་རིང་དུ་འགྲོ་བར་ཕན།

མིམི་གོཞིནོ་གྱིམི་ལཇེགོསེ་སྐྱེཇེསེ་འེབྱེགྲོར་ནོ་
དོགོའེ་བ་དོང་། མིམི་གོཞིནོ་ལ་ལཇེགོསེ་
སྐྱེཇེསེ་འེབུལ་སྐབསེ་སྐྱེམིདོ་སྣང་འེབྱུང་བ་
ལྟར། སྦྱིམིནོ་པོ་དོང་དོང་ལཇེནོ་གོཉམིསེ་ཀོསེ་
མིམིའེམི་སེཇེམིསེ་ལ་སྐྱེམིདོ་སྣང་སྦྱིམིནོ་ཐུབ། ཉཇེ་
ཆར།《ཨ་རམིའེམི ་ཚེནོ ་རམིགོ ་ཁེང་གོམི ་
ཚེགོསེ་པོར》སྟེཇེང་བཀོགྲོདོ་པོའེམི ་ཞིམིབ་
འེཇུགོ་ཅམིགོ་ལསེ་མིངགྲོནོ་པོ་ལྟར་ནོ། རྒྱུནོ་

དུ་མིམི་གོཞིནོ་པོ་དོང་མིཉམི་སྤྱགྲོདོ་
བྱེཇེདོ་རྒྱུར་དོགོའེ་བའེམི་མིམིའེམི་ཚེཙེ་ཐགོ་
ནོམི་མིམི་གོཞིནོ་པོ་ལསེ་རམིང་བ་རཇེདོ།
འེཇེར་མིནོ་གྱིམི་མིར་ཁེཇེ་སེམི.ཕུ་

ལམིང་ཁེཇེ་མིམི་གྲོངསེ་ཞིམིབ་འེཇུགོ་སེའེགྲོ་
ཡམི་ཞིམིབ་འེཇུགོ་པོསེ་རྒྱལ་ཁེབ་དོང་
སེ ་གོནོསེ34ཡམི ་རྒྱལ ་ཁེབ ་སྤེགྲོ ་
བསྒྱུར་གོཏེགྲོང་སྤྲོགྲོདོ་ཐགྲོ་ཁེགྲོངསེ་ལསེ་
གོཞིམི(སྤེགྲོ་བསྒྱུར་གོཏེགྲོང་སྤྲོགྲོདོ་ཀྱམི་ནོང་

དུ་རང་ཉམིདོ་ཀྱམིསེ་ཕོ་མི་དོང་བུ་ཕྲུགོ་གོམི་
ཐདོ་བཏེང་བའེམི་དོངུལ་སྒོགྲོའེ འི་འེགྲོགྲོ་སེགྲོང་
སེགྲོགོསེ་རང་ཉམིདོ་ཀྱམི་སྟེཇེང་དུ་བཏེང་བ་མི་
ཡམིནོ ་པོའེམི ་འེགྲོགྲོ ་སེགྲོང ་ཡགྲོངསེ་རྫོགྲོགོསེ་
འེདུསེ་ལ། རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱམིསེ་ཁྲལ་དོངུལ་
བསྡུ་བ་དོང་སླགྲོབ་གོསེགྲོ་དོང་སྨནོ་བཅགྲོསེ་
སེགྲོགོསེ་སྤྱམི་པོའེམི་ཕོནོ་བདོཇེ་རམིགོསེ་ཡང་
བསྐྱེར་བགོགྲོ ་བཤིའེ་རྒྱགོ་པོ་ཡང་སྤེགྲོ ་

བསྒྱུར་གོཏེགྲོང་སྤྲོགྲོདོ་ཀྱམི་ནོང་དུ་འེདུསེ་པོ་
རཇེདོ། )བཇེདོ་སྤྱདོ་པོ་དོང་། གོཞིམི་གྲོངསེ་
དོཇེ་ལསེ་མིངགྲོནོ་པོ་ལྟར་ནོ། ཞིམིབ་འེཇུགོ་
བྱེསེ་པོའེམི ་རྒྱལ་ཁེབ་ཡགྲོངསེ་རྫོགྲོགོསེ་
ཁྲགྲོདོ། སེཇེ་ནོཇེ་ཀོལ་སེགྲོགོསེ་སེ་ཧ་ལ་ལྷོགྲོ་རྒྱུདོ་
ཀྱམི་ཨ་ཧྥེཇེ་རམི་ཁེའེམི་རྒྱལ་ཁེབ་ཀྱམི་མིང་ཚེཚོགོསེ་
ཀྱམི་ཚེཙེ་གོང་བགྲོའེ འི་ཡགྲོང་སྒོགྲོ་ཆཇེསེ་དོམིའེ་བ་
དོང་ཤིམི་ཚེདོ་ཆཇེསེ་མིཐགྲོ་ལ། སྔོགྲོནོ་དོཔོགོ་
གོམི་ཚེཙེ་ཐགོ་ཆཇེསེ་ཐུང་བ་རཇེདོ།
ཞིམིབ་འེཇུགོ་མིམི་སྣསེ་ཤིཇེསེ་པོ་ལྟར་

ནོ། སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་ཤིམིགོ་གོམི་གོཏེགྲོང་ཕོགྲོདོ་ཀྱམི་
ཚེདོ་དོང་དོཇེའེམི་ཁེགྲོངསེ་མིམིའེམི་ཆ་སྙགྲོམིསེ་སྔོགྲོནོ་
དོཔོགྲོགོ་གོམི་ཚེཙེ་ཐགོ་བར་འེབྲཇེལ་བ་དོམི་པོགྲོ་
ཡགྲོདོ་པོསེ། སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་ཀྱམི་ཁེགྲོངསེ་མིམིསེ་
ཐགྲོནོ ་ཁུངསེ་སྟེཇེང ་ནོསེ་ཕོནོ་ཚུནོ ་ལ ་
རགྲོགོསེ་སྐྱེགྲོར་བྱེསེ་ནོ་ཁེགྲོ་ཚེཚོའེམི་ཚེཙེ་ཐགོ་སྔོར་
ལསེ་རམིང་བ་བདོཇེནོ་དོཔོང་བྱེསེ་ཡགྲོདོ་དོགྲོ། །

མིཉམི་སྤྱོསྤྱོ ད་བྱེབྱེད་ཤེབྱེས་པའིའི་མིའིའིའི་ཚེཚེ་ཐག་རིའིང་།

ཁེ ་ ནོ ་ ཏེ འེམི ་
ཞིམི བ ་ འེ ཇུ གོ ་
གོསེར ་པོ ་ ཞིམི གོ ་
ལསེ ་མིངགྲོ ནོ ་ པོ ་
ལྟ ར ་ ནོ ། སྤྱམི ་
ཚེཚོགོསེ་ལ་འེབྲཇེལ་
འེདྲམིསེ ་བྱེཇེདོ ་ཉུང ་
བ འེམི ་ བུ དོ ་ མིཇེ དོ ་
རྣ མི སེ ་ ལ ་ ཚེཚོ ་

འེབུདོ་སླ་བའེམི་རྒྱུ་མིཚེནོ་ནོམི་འེགུལ་སྐྱེགྲོདོ་བྱེསེ་པོ་ཉུང་བའེམི་
རྐྱེཇེནོ་ཁེགྲོ ་ནོ་མི་ཡམིནོ་པོར་སྐདོ་ཆ་བཤིདོ་རྒྱུ་ཉུང་བའེམི་རྐྱེཇེནོ་
ཡང་རཇེདོ།
ཁེ་ནོ་ཏེ་དོབྱེམིནོ་ཇེམིའེམི ་ཁེགྲོངསེ་གོཏེགྲོགོསེ་ཀོགྲོ་ལུནོ་པོམི ་ཡ་

སླགྲོབ་ཆཇེནོ་གྱིམི་ཞིམིབ་འེཇུགོ་ཚེཚོགོསེ་པོ་ཞིམིགོ་གོམིསེ་རྒྱལ་ཡགྲོངསེ་
ཀྱམི ་རྒོནོ་རྒོགྲོནོ་ལ་ཕྱོགྲོགོསེ་པོའེམི ་གོཞུང་ཕྱོགྲོགོསེ་ཞིམིབ་འེཇུགོ་
ལསེ་གོཞིམིའེམི་གོཞིམི་གྲོངསེ་བཇེདོ་སྤྱདོ་དོཇེ། ལགྲོ45ནོསེ85བར་
གྱིམི ་མིམི ་ཁྲམི2.8ཡམི ་སྤྱམི ་ཚེཚོགོསེ་འེབྲཇེལ་འེདྲམིསེ ་གོནོསེ་ཚུལ་
དོང་། སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་འེབྲཇེལ་འེདྲམིསེ་ལསེ་རྐེཇེདོ་འེཁེགྲོར་དོང་ལུསེ་
པོགྲོའེ འི་ལྗིམིདོ་ཚེདོ་སེགྲོགོསེ་ལ་ཐཇེབསེ་པོའེམི་ཤུགོསེ་རྐྱེཇེནོ་ལ་དོབྱེཇེ་
ཞིམིབ་བྱེསེ་པོའེམི་མིཇུགོ་འེབྲསེ་ལསེ་མིངགྲོནོ་པོ་ལྟར་ནོ། ཁེཇེར་
རྐྱེང་དུ ་སྡེགྲོདོ ་པོའེམི་ཡང་ནོ ་བཟའེ་ཟླ་ཚེཙེ ་ལསེ་འེདོསེ་
པོ། གོཉཇེནོ་འེཐགྲོར་བ། བཟའེ་ཟླ་ཁེ་ཁེར་སྡེགྲོདོ་པོ་སེགྲོགོསེ་
བུདོ་མིཇེདོ་ཀྱམི་ཁྲགྲོདོ་དུ། སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་བྱེ་འེགུལ་ནོང་ཞུགོསེ་ཚེདོ་
ཉུང་བའེམི་མིམི་ལ་ཚེཚོ་འེབུདོ་ཚེདོ་ཧ་ཅང་མིཐགྲོ་ལ། ཁེཇེར་རྐྱེང་དུ་
བསྡེདོ་ཡགྲོདོ་པོར་མི་ཟདོ་ལསེ་ཀོར་ཞུགོསེ་པོ་ལསེ་སྤྱམི ་
ཚེཚོགོསེ་བྱེ་འེགུལ་གོཞིནོ་པོ་གོང་ལའེང་མིམི་ཞུགོསེ་པོའེམི་མིམི་
ལ་ཚེཚོ་འེབུདོ་ཚེདོ་ཆཇེསེ་མིཐགྲོ་བ་རཇེདོ། དོཇེ་དོང་བསྡུར་ནོ་སྐྱེཇེསེ་
པོ་རྣམིསེ་ལསེ་ཚེཚོ་འེབུདོ་ཚེདོ་མིཐགྲོ་བ་ནོམི་བཟའེ་ཟླ་ཚེཙེ་ལསེ་
འེདོསེ་པོའེམི་ཡང་ནོ་སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་འེབྲཇེལ་འེདྲམིསེ་བྱེཇེདོ་ཚེདོ་
ཆཇེསེ་མིཐགྲོ་བའེམི་མིམི ་རཇེདོ། ཞིམིབ་འེཇུགོ་པོསེ་བལྟསེ་ནོ། སྤྱམི་
ཚེཚོགོསེ་འེབྲཇེལ་འེདྲམིསེ་ཀྱམིསེ་ལུསེ་པོགྲོའེ འི་ལྗིམིདོ་ཚེདོ་ལ་ཐཇེབསེ་
པོའེམི་ཤུགོསེ་རྐྱེཇེནོ་ཐདོ་ནོསེ་སྐྱེཇེསེ་པོ་དོང་བུདོ་མིཇེདོ་ལ་ཁྱེདོ་
པོར་ཡགྲོདོ་པོའེམི་རྒྱུ་མིཚེནོ་ནོམི། སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་ཀྱམི་ལསེ་བགོགྲོསེ་མིམི་
འེདྲ་བའེམི ་དོབང་གོམིསེ་བྱུང་བ་རཇེདོ། སྐྱེཇེསེ་པོ་རྣམིསེ་ལ་
མིཚེཚོནོ་ནོ། སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་ཀྱམི་འེབྲཇེལ་འེདྲམིསེ་ཆཇེནོ་མིགྲོར་དོགྲོ་དོམི་
བྱེཇེདོ་པོ(མིགོགྲོ་ཁྲམིདོ་དོང་མིཉམི་དུ་འེགྲུལ་བ་སྣཇེ་ལཇེནོ་བྱེཇེདོ་པོ་
སེགྲོགོསེ)དོཇེ་ནོམི་གོནོགྲོནོ་ཤུགོསེ་ཀྱམི་འེབྱུང་ཁུངསེ་གོཙཚོ་བགྲོ་ཞིམིགོ་
ཡམིནོ་པོསེ་ལུསེ་པོགྲོར་ཚེཚོ ་འེབུདོ་པོ་དོང་། དོཇེ ་ལསེ་ལྡགྲོགོ་སྟེཇེ་
བུདོ་མིཇེདོ་ལ་མིཚེཚོནོ་ནོ། ཁྱེམིམི་མིམི་ལྷོནོ་དུ་འེཛོཚོམིསེ་པོ་དོང་
ཡང་ནོ་བློགྲོསེ་ཐུབ་ཀྱམི་གྲོགྲོགོསེ་མིགྲོ་འེགོའེ་དོང་མིཉམི་དུ་བསྡེདོ་
དོཇེ་ཁེ་བརྡ་གློགྲོདོ་པོ་ནོམི་སེཇེམིསེ་ཁེམིསེ་སྐྱེམིདོ་པོགྲོ་དོང་ལྷོགྲོདོ་པོགྲོ་
ཡགྲོང་བའེམི་ཐབསེ་ལམི་བཟང་པོགྲོ་ཞིམིགོ་རཇེདོ། ཞིམིབ་འེཇུགོ་
སྙནོ་ཞུ་དོཇེ《སྤྱམི་པོའེམི་ཚེནོ་རམིགོ་དོཔོཇེ་མིཛོཚོདོ་ཁེང་གོམི་ཕྱོགྲོགོསེ་
བསྡུསེ་དུསེ་དོཇེབ》སྟེཇེང་འེགོགྲོདོ་སྤེཇེལ་བྱེསེ་ཡགྲོདོ།
ཞིམིབ་འེཇུགོ་འེབྲསེ་བུ་དོཇེསེ་ཚེཚོ་འེབུདོ་པོར་གོསེགྲོ་བཅགྲོསེ་

བྱེཇེདོ་པོའེམི་ཐདོ་མིཛུབ་སྟེགྲོནོ་གྱིམི ་ནུསེ་པོ་གོལ་ཆཇེནོ་ལྡནོ་པོ་
དོང་། སྨནོ་བཅགྲོསེ་མིམི་སྣསེ་བཟའེ་ཟླ་མིཇེདོ་པོའེམི་བུདོ་མིཇེདོ་ལ་
གོསེགྲོ་བཅགྲོསེ་བྱེཇེདོ་སྐབསེ། བདོཇེ་ཐང་གོམི་བཟའེ་བཏུང་ལ་དོགྲོ་
སྣང་བྱེཇེདོ་པོ་དོང་ལུསེ་སྦྱིགྲོང་འེགྲོསེ་འེཚེམི་བྱེཇེདོ་དུ་འེཇུགོ་
དོགོགྲོསེ་པོར་མི་ཟདོ། སྤྱམི་ཚེཚོགོསེ་བྱེ་འེགུལ་ནོང་ཞུགོསེ་ཚེདོ་
ཇེཇེ་མིང་དུ་གོཏེགྲོང་བའེམི་ཕྱོགྲོགོསེ་སུ་བསེམི་བློགྲོ་གོཏེགྲོང་དོགོགྲོསེ། །

སྤྱིདྲི་ཚོཚོགས་ལ་འབྲེདེལ་འདྲིདྲིས་ཉུང་བའདྲི་བུད་མདེད་རྣམས་ལ་ཚོཚོ་འབུད་སླ་བ་རེདེད།


