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ཕྱོཕྱོགས་འདུས་གསར་འགྱུར།

ཞོཞོགེས་པོརི། ཡུས་ཧྲུའུ་གྲོཞོངེ་ཁྱེཁྱེརི་གྱིགྱི་གེཁྱེ་སརི་ཐོངེ་ཆཁྱེནི་
ནིས་ཕྱོཞོགེས་བཞོགྱིརི་བལྟས་ནི། སྔོཞོ་ཞོགྱིངེ་བསངེས་པོའིགྱི་ནིམི་
མིཁོའི་དངེ་ཚཚོམི་བུརི་རྒྱུ་བའིགྱི་སྤྲིགྱིནི་དཀོརི། མིཁོའི་ལ་ལྡགྱིངེ་
བའིགྱི་བྱ་རྒོཞོད། དཁྱེ་མིགྱིནི་གེངེས་རིགྱི་དངེ་ཁོངེ་བརྩཁྱེགེས། སྐྱཁྱེ་རྒུ་
དགེཞོནི་པོ་སཞོགེས་ཐོགེ་ཉེཁྱེ་རིགྱིངེ་གེགྱི་བཀོཞོད་པོ་མིཐོའི་དགེ་མིགྱིགེ་
དཀྱགྱིལ ་ལ ་ལྷུངེ ་ཡཞོངེ ་ ། གེལ་ཏཁྱེ ་ཡུས ་ཧྲུའུ ་ཁུལ་གླུ ་གེརི ་
ཚཚོགེས་པོའིགྱི ་ཚཚོགེས་གེཙཚོ ་བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེ ་དངེ་དུས་བཏབ་
ཡཞོད་པོས་མིགྱིནི་ནི། ངེ་ཚཚོས་ཡགྱིད་འིཞོངེ་གེགྱི ་བཀོཞོད་པོ་དཁྱེ ་དགེ་
མིགྱིགེ་གེགྱིས་མིཐོཞོངེ་མིགྱི་སྲིགྱིད།
ད་ལཞོརི་ལཞོ58ལ་སཞོནི་པོའིགྱི་བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ་རྗེཁྱེ་ནིགྱི་ཡུས་ཧྲུའུ་

ཁུལ་གླུ་གེརི་ཚཚོགེས་པོའིགྱི ་ཚཚོགེས་གེཙཚོ ་ཡགྱིནི་པོརི་མི་ཟོད།
ཁོཞོས་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གྱིགྱི ་ཏངེ་ཕྱོགྱིའིགྱི ་ཤཁྱེས ་ཡཞོནི ་པོའིགྱི ་མིཛའི་
འིབྲེཁྱེལ་ལྷནི་ཚཚོགེས་ཀྱགྱི་ཚཚོགེས་གེཙཚོ་དངེ་མིཚཚོ་སྔོཞོནི་ཞོགྱིངེ་ཆཁྱེནི་
རིཞོལ་མིཞོ ་བའིགྱི ་མིཐུནི་ཚཚོགེས་ཀྱགྱི ་ཀྲུའུ་ཞོགྱི ་གེཞོཞོནི་པོའིགྱི ་འིགེནི་
ཡངེ་བཞོཁྱེས་ཡཞོད། ཁོཞོ ་ནིགྱི ་ཡུས་ཧྲུའུ་ནིས་སྐྱཁྱེས་ཤགྱིངེ་འིཚརི་
ལཞོངེས་བྱུངེ་བའིགྱི་ཡུས་ཧྲུའུ་པོ་རྣལ་མི་ཞོགྱིགེ་ཡགྱིནི། ངེ་ཚཚོ་འིགྲོཞོ་
དུས་ཁོཞོ་རིངེ་གེཞུངེ་ལས་ཁོངེ་དུ་མིགྱི་འིདུགེ གེམི་གྱིགྱི་གེསརི་
བུ་ཞོགྱིགེ་ལ་གེནིས་ཚུལ་དྲིགྱིས་དུས་ད་གེཟོཞོད་ཁོཞོ ་རིངེ་འིཁྲོབ་
སྟོཞོནི་ཁོངེ་དུ་སཞོངེ་མི་ཐོགེ་ཡགྱིནི་པོ་ཤཁྱེས་ཤགྱིངེ་། གེསརི་བུས་
ལམི་སྟོཞོནི་བྱས་པོ་ལྟརི། འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་ཁོངེ་དུ་ངེ་ཚཚོས་ལུས་
ཕུངེ་སྐོམི་ཞོགྱིངེ་རིགྱིད་པོ་ཞོགྱིགེ་གེགྱིས་སྟོཁྱེགེས་བུའིགྱི་ཐོཞོགེ་ནི་འིཁྲོབ་
སྟོཞོནི་པོ་རྣམིས་དངེ་ཅིགྱི ་ཞོགྱིགེ་བགྲོཞོ ་གླེཁྱེངེ་བྱཁྱེད་ཀྱགྱིནི་པོ་མིཐོཞོངེ་
ལ། དཁྱེ་ནིགྱི་བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ་རྗེཁྱེ་ཡགྱིནི་པོའིངེ་ཤཁྱེས།“ ཡུས་ཧྲུའུ་ལ་
ས་འིགུལ་བྱུངེ་ནིས་ལཞོ་འིཁོཞོརི་བཅུ་འིདས་པོའིགྱི་དྲིནི་གེསཞོའི འི་
བྱ་འིགུལ་མིགེཞོ ་བརྩམིས་པོས། ངེ་ཚཚོས་སྦྱོཞོངེ་བརྡོརི་བྱཁྱེད་
ཀྱགྱིནི་པོའིགྱི་སྒོངེ་ཡགྱིནི། འིཁྲོབ་ཚནི་སྔོཞོནི་མིའིགྱི་འིཁྲོནི་ཚནི་ཡགྱིནི་
ནིའིངེ་ད་ཐོཁྱེངེས་གེསརི་བཅིཞོས་མིངེ་དུ་བརྒྱབ་ཡཞོད། ”ཕནི་
ཚུནི་འིཕྲིད་མི་ཐོགེ བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ་རྗེཁྱེས་དཞོགེས་སྣངེ་ཅུངེ་ཟོད་
དངེ་བཅིས་དཁྱེ་ལྟརི་བརྗེཞོད།
ལཞོ ་ནི ་ཆུངེ་དུས་ངེཁྱེད ་ཚངེ་ལ་མིགྱིངེ ་སྲིགྱིངེ10ཡཞོད ་པོའིགྱི ་

ཁོརི། འིཚཚོ་བའིགྱི་རྟེཁྱེནི་པོ་ལ་ཨ་ཕ་གེཅིགྱིགེ་པུ་ལས་མིཁྱེད་པོས།
ཞོཞོགེས་ཟོས་ཡཞོད ་ནི ་གུངེ ་ཟོས་མིཁྱེད ་པོ ་ནིགྱི ་རྒྱུནི ་ལྡནི་གྱིགྱི ་
གེནིས་ཚུལ་ཡགྱིནི། བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེས་དཁྱེ ་ལྟརི་ངེ་ཚཚོརི་ཁོཞོའི འི་
ཆུངེ་དུས་ཀྱགྱི ་འིདས་དཞོནི་མིངེ་པོཞོ ་ཞོགྱིགེ་བརྗེཞོད། འིཚཚོ ་བའིགྱི ་
དཀོའི་ཁོགེ་གེགྱིས་དཁྱེད་པོས། 1968ལཞོརི་ཕ་མི་གེཉེགྱིས་ཀྱགྱིས་
ཁོཞོ་རིངེ་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་ཐོཞོགེ་གེགྱི་ཨ་ནིཁྱེ་ཞོགྱིགེ་གེགྱི་ཁྱེགྱིམི་དུ་བཅིཞོལ་
བ་དངེ་། ཁོཞོས་ད་ལྟ་ད་དུངེ་ཡངེ་ལཞོ ་བརྒྱད་དགུ་ཙམི་གྱིགྱི ་
སྐོབས་སུ་ཁོཞོ ་ཚངེ་ལ་སྒོཞོརི800ཡགྱི་བུ་ལཞོནི་ཡཞོད་པོ་གེསལ་
པོཞོརི་དྲིནི་གྱིགྱིནི་ཡཞོད། ཡགྱིནི་ནིའིངེ་། བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེ ་ཡགྱིས་
བཤད་པོ་བཞོགྱིནི། ཡུས་ཧྲུའུ་པོ་རྣམིས་འིཚཚོ ་བ་དངེ་རིགྱིགེ་
གེནིས་ལ་དགེའི་ཞོཁྱེནི་ཆཁྱེ ་ཞོགྱིངེ་། ནིམི་རྒྱུནི་གླུ་དངེ་གེརི་ལ་
བརྟེཁྱེནི་ནིས་སྐྱགྱིད་པོའིགྱི་འིཚཚོ་བརི་སྨོཞོནི་པོའིགྱི་རིཁྱེ ་འིདུནི་མིཚཚོནི་
པོརི་མིཁོས། སྐོབས་དཁྱེརི་ལཞོ9ལས་མིཁྱེད་ནིའིངེ་། ལས་ཀོའིགྱི་
སྐོརི ་མི ་གེསཞོགེ ་ཆཁྱེད ་ཁོཞོ ་རིངེ ་སྐོབས་དཁྱེའིགྱི ་རུ ་ཁོགེ་གེགྱི ་རུ ་
གེཙཚོའིགྱི་རྗེཁྱེས་སུ་འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་བྱཁྱེད་དུ་སཞོངེ་། ཁོཞོས་གེཙཚོ་བཞོ་སྐོཞོརི་
བྲེཞོ ་འིཁྲོབ་པོ་ཡགྱིནི་ལ་ཐོཁྱེངེས་རིཁྱེརི་སྐོརི་མི5དངེ་སྒོཞོརི0.25
ཡཞོད། དཁྱེ་ལྟ་དཁྱེ་ལྟརི། ཁོཞོ་རིངེ་ལཞོ་རྒྱུནི་དུ་དངེ་ལྷགེ་པོརི་དུས་
ཆཁྱེནི་གྱིགྱི་སྐོབས་སུ་འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་བྱཁྱེད་པོརི་སཞོངེ་སྟོཁྱེ། ལཞོ12ཙམི་
གྱིགྱི ་རིགྱིངེ་ལ་ཁྱེགྱིམི་གྱིགྱི ་བུ་ལཞོནི་འིཇིལ་ཚརི་ཞོགྱིངེ་། བཟོའི་མིགྱི ་

གེངེ་པོཞོའི འི་འིཚཚོ་བརི་གེཞོགྱི་ནིས་འིགྱུརི་ལྡཞོགེ་ཙམི་འིབྱུངེ་མིགེཞོ་
ཚུགེས།
ལཞོ16གེགྱི་ཐོཞོགེ་ཏུ་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གླུ་གེརི་ཁོངེ་དུ་ཞུགེས་

ཏཁྱེ ་དཞོནི ་དངེ་ལྡནི་པོའིགྱི ་རིགྱིགེ་རྩལ་འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་གྱིགྱི ་ལམི་དུ་
ཞུགེས་མིགེཞོ་ཚུགེས། དཁྱེའིགྱི་རྗེཁྱེས་ཀྱགྱི་མིགྱི་ལཞོ42རིགྱིངེ་ལ། ཁོཞོ་རིངེ་
བྲེཞོ་མིཁོནི་ཞོགྱིགེ་ནིས་གླུ་གེརི་ཚཚོགེས་པོའིགྱི་ཚཚོགེས་གེཙཚོརི་གྱུརི།

“ དངེ་ཐོཞོགེ་ངེས་ཨཞོགེ་ལཁྱེནི་ཆུངེ་བ་སྦྱོངེས་པོ་ཡགྱིནི་ལ། རྗེཁྱེས་
ནིས་རིགྱིམི་བཞོགྱིནི་ཞོབས་བྲེཞོ་དངེ་འིཆརི་འིགེཞོད། མིཉེམི་སྒྲོཞོགེ་
རིཞོལ་དབྱངེས་སཞོགེས་གེངེ་ལའིངེ་སྦྱོངེས་མྱོཞོངེ ་ ། ”བཀྲ་
ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེ ་ནིགྱི ་རིཞོལ་མིཞོ ་ལ་དགེའི་ཞོགྱིངེ་རིཞོལ་མིཞོའི འི་ནིངེ་ནིས་
ཐུནི་མིགྱིནི་གྱིགྱི་མིགྱི་ཚཚེའིགྱི་ལམི་བུ་འིཚཚོལ་བརི་ཡངེ་དགེའི། ཁོཞོས

“ རིཞོལ་མིཞོ ་ནིགྱི ་ཡགྱིད་ཀྱགྱི ་བརྩཁྱེ་གེདུངེ་འིདཞོནི་པོ་དངེ་བརྗེཞོད་པོ་
ལ་འིཚམི་པོའིགྱི ་སྒྱུ་རྩལ་ཞོགྱིགེ་ཡགྱིནི་ལ། རིཞོལ་མིཞོ ་ཉེམིས་སུ་
མྱོཞོངེ་བའིགྱི་གེཞོ་རིགྱིམི་ནིགྱི་བརྩཁྱེ་གེདུངེ་ཉེམིས་སུ་མྱོཞོངེ་བའིགྱི་གེཞོ་རིགྱིམི་
ཞོགྱིགེ་ཀྱངེ་རིཁྱེད”ཟོཁྱེརི།

2008ལཞོརི། གྲུབ་འིབྲེས་གེཟོཁྱེངེས་སུ་ཐོཞོནི ་པོའིགྱི ་ཁོཞོ ་
རིངེ་ཞོགྱིངེ་ཆཁྱེནི་རྩཞོམི་རིགྱིགེ་སྒྱུ་རྩལ་མིཉེམི་འིབྲེཁྱེལ་ལྷནི་ཚཚོགེས་
ཀྱགྱིས་བཀོཞོད་སྒྲོགྱིགེ་བྱས་པོ་ལྟརི། ཞོགྱིངེ་ཆཁྱེནི་རིཞོལ་མིཞོ ་མིཐུནི་
ཚཚོགེས་སུ་ལས་གེནིས་སྤརི། སྐོབས་དཁྱེརི་ཁོཞོས་སྟོཁྱེགེས་བུ་
ཞོགྱིགེ་ཡཞོད་ནི་རིགྱིགེ་རྩལ་གྱིགྱི་བྱ་བ་གེངེ་དུ་བསྒྲུབས་ཀྱངེ་ཁྱེད་
པོརི་མིགྱི་འིདུགེ་སྙམི་ནིའིངེ་། ཁོཞོའི འི་བསམི་ཡུལ་ལས་འིདས་
པོ་ཞོགྱིགེ་ལ་ཁོཞོས་ཟོགྱི་ལགྱིངེ་ནིས་རྐངེ་མི་ཚུགེས། 2010ལཞོའི འི་ཟློ
4པོའིགྱི་ཚཚེས14ཉེགྱིནི་གྱིགྱི ་ཞོཞོགེས་པོརི་ཡུས་ཧྲུའུ་ལ་ས་འིགུལ་
བྱུངེ་། ཞོཞོགེས་པོ་དཁྱེརི་ཁོཞོས་ཁྱེགྱིམི་དུ་གེསརི་རྩཞོམི་བྱཁྱེད་བཞོགྱིནི་
ཡཞོད་ལ། ཡུས་ཧྲུའུ་ཡགྱི་ལས་གྲོཞོགེས་ཤགྱིགེ་གེགྱི་ཁོ་པོརི་འིབྱཞོརི་
བས། ད་གེཟོཞོད་གེནིས་ཚུལ་དཁྱེ ་ཐོཞོས་ཤགྱིངེ་། ཡགྱིད་མི་ཆཁྱེས་
པོརི་བརྙནི་འིཕྲིགྱིནི་ལ་ལྟ་དུས། ཚཚེ་སྲིཞོགེ་ཤཞོརི་བའིགྱི་མིགྱི་གྲོངེས་
རྒྱུནི་ཆད་མིཁྱེད་པོརི་འིཕཁྱེལ་བཞོགྱིནི་པོ་མིཐོཞོངེ་ཞོགྱིངེ་། མིགྱིགེ་
ལས་མིཆགྱི་མི་དབངེ་མིཁྱེད་དུ་ཤཞོརི། བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེས་མིགྱིགེ་
མིཐོརི་མིཆགྱི ་མི་འིཁོཞོརི་བཞོགྱིནི་སྐོབས་དཁྱེའིགྱི ་གེནིས་ཚུལ་ལ་
ཕྱོགྱིརི ་དྲིནི་བྱཁྱེད ་ཅིགྱིངེ ་ །“ ངེའིགྱི ་མིགྱིགེ ་ལ་རྒྱུནི་པོརི་མིཆགྱི ་མི ་
འིཁོཞོརི་དཞོནི་ནིགྱི། ངེ་རིངེ་གེནིས་འིདགྱི་ལ་ཞོཁྱེནི་འིདངེ་ཟོབ་པོས་
ཡགྱིནི”ཟོཁྱེརི། དཁྱེ་ཡངེ་ཡགྱིནི་ཏཁྱེ། ཁོཞོས་གེཟོའི་འིཁོཞོརི་གེཅིགྱིགེ་གེགྱི་
རིགྱིངེ་ལ་པོཁྱེ་ཅིགྱིནི་དངེ་ཧྲངེ་ཧའིཁྱེ། སགྱི་ཁྲོཞོནི་སཞོགེས་ཀྱགྱི་གྲོཞོགེས་པོཞོ་
བརྒྱུད་ནིས་རིཞོགེས་དངེཞོས་ཉེཞོས་ཏཁྱེ་ཡུས་ཧྲུའུ་གེནིཞོད་ཁུལ་དུ་
བསྐྱལ་ཅིགྱིངེ་། སཁྱེམིས་པོ་སྡོཞོད་མི་ཚུགེས་པོརི་ཟོགྱི ་ལགྱིངེ་དངེ་
ཡུས་ཧྲུའུ་བརི་དུ་རིཁྱེས་སྐོཞོརི་གྱིགྱིས་བརྒྱུགེས། ལཞོ ་དཁྱེའིགྱི ་ཟློ6
པོརི། གེཞོགྱི་ནིས་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་ཏངེ་ཨུ་དངེ་སྲིགྱིད་གེཞུངེ་གེགྱི་
རིཁྱེ ་འིདུནི་ལྟརི་ཁོཞོ ་རིངེ་ཕྱོགྱིརི་ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གླུ་གེརི་གླེགྱིངེ་དུ་
ལཞོགེ་ཐུབ་པོ་བྱུངེ་བས།“ ངེའིགྱི ་སཁྱེམིས་གེཞོགྱི ་ནིས་བདཁྱེ ་ལ་
འིབབ་ཐུབ་པོརི་གྱུརི་ལ། ཡུས་ཧྲུའུ་ལ་རིངེ་ཉེགྱིད་ལྷགེ་པོརི་
དགེཞོས་མིཁོཞོ་ཆཁྱེ་བརི་འིདུགེ་སྙམི།”
བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ་རྗེཁྱེ ་ནིགྱི ་བྱ་བརི་ཞོགྱིབ་ཚགེས་ལྡནི་ཞོགྱིངེ་ནིནི་

ཏནི་གྱིགྱིས་འིཇུགེ་མིཁོནི་ཞོགྱིགེ་ཡགྱིནི། ས་འིགུལ་བྱུངེ་རྗེཁྱེས།
བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེས་མིགྱི ་རིགྱིགེས་ཀྱགྱི ་གླུ་གེརི་ཟློཞོས་གེརི་ཆཁྱེནི་མིཞོ
《ཡུས་ཧྲུའུ ་ཡགྱིས ་ནིམི་ཡངེ་བརྗེཁྱེད ་མིགྱི ་སྲིགྱིད》ཅིཁྱེས ་པོའིགྱི ་
འིཁྲོབ་སྦྱོཞོངེ་ལ་སྟོ་གེཞོནི་བྱཁྱེད་མིགེཞོ ་བརྩམིས། སྐོབས་དཁྱེརི་
ཡུས་ཧྲུའུ་ལ་འིཁྲོབ་སྦྱོཞོངེ་བྱཁྱེད་ས་མིཁྱེད་པོས། ཁོཞོ་ཚཚོ་མིགྱི་བདུནི་
བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་ཙམི་ཞོགྱིགེ་ཧུའུ་ཀྲུའུ་རྫོཞོངེ ་བྱངེ་རིགྱིའིགྱི ་རྟེཁྱེནི ་

གེཞོགྱི་ཞོགྱིགེ་ལ་ཆཁྱེད་དམིགྱིགེས་ཀྱགྱིས་འིཁྲོབ་སྦྱོཞོངེ་བྱཁྱེད་དུ་སཞོངེ་།
སྐོབས་དཁྱེའིགྱི ་གེནིས་ཚུལ་དགེ་གླེཁྱེངེ་དུས་བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེའིགྱི ་
སྐོད་ངེགེ་ལ་སྤྲིཞོ ་སྣངེ་དངེ་ངེརི་ཤུགེས་ཀྱགྱིས་ཁོཁྱེངེས་ཡཞོད་དཁྱེ།
ཁོཞོས“ ངེ་ཚཚོས ་ཟློ ་བ ་གེསུམི་གྱིགྱི ་རིགྱིངེ ་ལ ་གེནིས་དཁྱེ ་ནིས་
འིཁྲོབ་སྦྱོཞོངེ་ཁོཞོ ་ནིརི་འིབད་པོ་ཡགྱིནི། ནིམི་ཟློརི་ཚ་བ་ཆཁྱེ ་ལ་
ལས་ཚཚེགེས་ཀྱངེ་ཤགྱིནི་ཏུ་ལྕིགྱི་ནིའིངེ་། སྡུགེ་སྨྲེཁྱེ་འིདཞོནི་མིཁོནི་
ནིགྱི་མིགྱི་གེཅིགྱིགེ་ཀྱངེ་མིགྱི་འིདུགེ”ཟོཁྱེརི།
ཤཁྱེས ་གེསལ་ལྟརི་ནི།《ཡུས་ཧྲུའུ ་ཡགྱིས ་ནིམི་ཡངེ་

བརྗེཁྱེད་མིགྱི་སྲིགྱིད》ཅིཁྱེས་པོའིགྱི་མིགྱི་རིགྱིགེས་ཀྱགྱི་གླུ་གེརི་ཟློཞོས་གེརི་
ཆཁྱེནི་མིཞོ་དཁྱེ་ནིགྱི་མིཛཚེས་པོ་དངེ་བརྩཁྱེ་དུངེ་། སྡུགེ་བསྔོལ། སྙགྱིངེ་
རྗེཁྱེ ། རྨིགྱི ་ལམི་བཅིས་ཚནི་པོ་ལྔ་ཡགྱིས་གྲུབ་ཅིགྱིངེ ་། གླེཞོ ་བུརི་
བའིགྱི ་རིངེ་བྱུངེ་ཆགེ་སྒོཞོས་མིཛཚེས་པོའིགྱི ་ཕ་ཡུལ་དངེ་ཉེཁྱེ ་བའིགྱི ་
ཡུལ་མིགྱི ་རྡུལ་དུ་བརླགེ་པོའིགྱི་ཁྲོཞོད་ཀྱགྱི ་ཁོཁྱེརི་རྐྱངེ་དངེ་སྐྱབས་
མིཁྱེད་ཀྱགྱི་ཚཚེ་སྲིཞོགེ་རིཁྱེ་རིཁྱེ། མིཐོའི་མིཇུགེ་ཞོགྱིགེ་རིཞོ་དངེ་ཆགེ་གྲུམི་
འིབའི་ཞོགྱིགེ་གེགྱི་ཀློཞོངེ་ནིས་ལངེས་ཏཁྱེ། འིཆགྱི་བའིགྱི་གེདུགེ་རྩུབ་
ལ་མིགྱི ་འིཇིགྱིགེས་སྙགྱིངེ་སྟོཞོབས་ཀྱགྱིས་འིཐོབ་རྩཞོད་བརྒྱབ་པོའིགྱི ་
གེཏམི་རྒྱུད་དཁྱེ ་བརྗེཞོད་ཡཞོད་པོརི་བཤད། འིཁྲོབ་སྦྱོཞོངེ་བྱས་
ཚརི་རྗེཁྱེས་བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ ་རྗེཁྱེས་འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་པོ་རྣམིས་ཁྲོགྱིད་དཁྱེ།
སྔོ་ཕྱོགྱིརི་རྒྱལ་ཡཞོངེས་ཀྱགྱི་ཞོགྱིངེ་ཆཁྱེནི་དངེ་གྲོཞོངེ་ཁྱེཁྱེརི20ལྷགེ་ལ་
འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་བྱཁྱེད་དུ་སཞོངེ་། འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་གྱིགྱི་གེཞོ་རིགྱིམི་ཁྲོཞོད་ནིས་
དཀོའི་སྡུགེ་གེངེ་མིངེ ་ལ ་འིཕྲིད་ཀྱངེ་ ། འིཁྲོབ་སྟོཞོནི ་པོ ་
རྣམིས་ཀྱགྱིས་རྩལ་ཤུགེས་ལྡབ་འིགྱུརི་གྱིགྱིས་སྤྲུགེས་ཏཁྱེ ་རྔུལ་
ཆུ་དངེ་མིགྱིགེ་ཆུ་མིཉེམི་འིདྲིཁྱེས་ཀྱགྱིས་འིཁྲོབ་སྟོཞོནི་བྱས་པོ་ལ།
ཕྱོཞོགེས་སཞོ་སཞོའི འི་ལྟ་མིཁོནི་རྣམིས་ཀྱགྱི་ཡགྱིད་ཀྱགྱི ་དངེ་བ་དྲིངེས་
པོའིགྱི་ཐོལ་མིཞོའི འི་རྡོཁྱེབ་སྒྲོ་དངེ་སཁྱེམིས་འིགུལ་ཐོཁྱེབས་པོའིགྱི་མིགྱིགེ་
ཆུའིགྱི་བསྟོཞོད་བསྔོགེས་མིངེ་དུ་ཐོཞོབ།
ཁོཞོ ་ཚཚོའིགྱི ་འིཁྲོབ་སྟོཞོནི ་ལཁྱེགེས་འིགྲུབ་ཆཁྱེནི ་པོཞོ ་བྱུངེ་ལ།

བཀྲ་ཤགྱིས་རྡོཞོ་རྗེཁྱེ་ཡངེ་ཟློ་བ་གེསུམི་གྱིགྱི་རིགྱིངེ་གྲུབ་པོའིགྱི་གླུ་གེརི་
ཟློཞོས ་གེརི་བརྩམིས་ཆཞོས ་དཁྱེ ་ལ ་ཡགྱིད ་ཚའིམི ་ཡཞོད ་དཁྱེ ། ཁོཞོས

“ བརྩམིས་ཆཞོས་འིདགྱི ་ནིགྱི ་ངེས་ཡུས་ཧྲུའུ་ལ་དྲིགྱིནི་ལནི་གེཟོཞོ ་
སྟོངེས་ཤགྱིགེ ་ཡགྱིནི ་ལ། ཡུས་ཧྲུའུ ་མིགྱི ་དམིངེས་ཀྱགྱིས ་རྒྱལ་
ཡཞོངེས་ལ་དྲིགྱིནི་གེཟོཞོ་ཞུ་སྟོངེས་ཤགྱིགེ་ཀྱངེ་ཡགྱིནི”ཟོཁྱེརི། རྗེཁྱེས་
ནིས《ཡུས་ཧྲུའུ་ཡགྱིས་ནིམི་ཡངེ་བརྗེཁྱེད་མིགྱི་སྲིགྱིད》ཅིཁྱེས་པོརི་
མིཚཚོ ་སྔོཞོནི་ཞོགྱིངེ་ཆཁྱེནི་གྱིགྱི“ གེཅིགྱིགེ་ཅིནི་ལྔའིགྱི ་བཟོཞོ ་འིགེཞོད་བྱ་
དགེའི”ཐོཞོབ།
གེངེ་ལྟརི། གླུ་གེརི་ཚཚོགེས་པོའིགྱི་ཚཚོགེས་གེཙཚོའིགྱི ་འིགེནི་

ཁུརི་ཏཁྱེ ་ལཞོ15དངེ་གེསརི་རྩཞོམི་གྱིགྱི་ལས་ལ་ཞུགེས་ཏཁྱེ་ལཞོ30
འིདས་པོའིགྱི ་རིགྱིངེ་ལ། ཁོཞོས་ཡུས་ཧྲུའུ་ཡགྱི ་རིགྱིགེ་གེནིས་ལས་
དཞོནི་ཐོད་བློཞོ་གེཅིགྱིགེ་སཁྱེམིས་གེཅིགྱིགེ་གེགྱིས་འིབད་པོའིགྱི་གེཞོམི་ཁོ་
ལྷཞོད་མི་མྱོཞོངེ་། ཁོཞོས་ཡུས་ཧྲུའུ་བསྐྱརི་སྐྲུནི་བྱས་ནིས་ལཞོ་ངེཞོ ་
བཅུ་ལྷགེ་འིདས་པོའིགྱི ་རིགྱིངེ ་ལ། གེནིས་འིདགྱིའིགྱི ་ཕྱོགྱིའིགྱི ་ཁོཞོརི ་
ཡུགེ་གེགྱི་འིཛུགེས་སྐྲུནི་དངེ་མིགྱིའིགྱི ་བསམི་པོའིགྱི་འིཁོཞོརི་སྟོངེས་
གེངེ་ལའིངེ་འིགྱུརི་ལྡཞོགེ་ཆཁྱེནི་པོཞོ་བྱུངེ་འིདུགེ མི་འིཞོངེས་པོརི་
ཁོཞོས་སྔོརི་བཞོགྱིནི་དུ་ཐོཞོགེ་མིའིགྱི་བསམི་འིདུནི་མིགྱི་བརྗེཁྱེད་པོརི།
སྨྱུ ་གུ ་དངེ ་བརྩཁྱེ ་དུངེ ་ལ ་བརྟེཁྱེནི ་ནིས ་མིཉེམི ་སྒྲོཞོགེ ་རིཞོལ ་
དབྱངེས་ཤགྱིགེ་གེཙངེ་གེསུམི་འིབྱུངེ་ཡུལ་གྱིགྱི ་ཡུས་ཧྲུའུ་སྟོཁྱེ།
རིངེ་ཉེགྱིད་སྐྱཞོངེ་མིཁོནི་གྱིགྱི་ས་གེཞོགྱི་འིདགྱི་ལ་དྲིགྱིནི་ལནི་དུ་འིབུལ་
རྒྱུ་ཡགྱིནི་ཟོཁྱེརི། །

ཡུས་ཧྲུའུ་ནི་ངའི་སེམས་ཁོང་གི་ཆེས་སྙན་པའི་མཉམ་སྒྲོག་རོལ་དབྱངས་དེ་ཡིན།
——ཡུས་ཧྲུའུ་ཁུལ་གླུ་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་པ།


