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དེབུལ་ཐར་འགིགི་སྒྲོསྒྲོལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་སྨན།

ཞོཞོགིས་པའིསྤྲི་ཉིསྤྲི་ཟཟེར་དང་པཞོ་ཡོངས་ཤསྤྲིང་
རྒྱ་ཆཟེ་བའིསྤྲི་རྩྭ་ཐང་དུ་འིཕྲོཞོས་བྱུང་། ནཞོར་གིནགི་
རྣམས་རྩྭ་ཆུ་འིཛོཛོམས་པའིསྤྲི་རྩྭ་སར་བགི་ཡོངས་
ངང་གིང་སར་རྒྱུ་བཞོསྤྲིན་ཡོཞོད་ལེ། དུ་སྤྲིསྤྲིན་སྨུགི་
པཞོ་ཞོཞོགིས་པའིསྤྲི་ན་བུན་དང་འིདྲཟེས་ཏེཟེ་ཕྱོཞོགིས་
བཞོསྤྲིར་ཁྱིབ་པས། གིཅིསྤྲིགི་སྒྲསྤྲིལེ་རྩྭ་ཐང་གིསྤྲིས་
ཉིསྤྲིན་གིསར་པ་ཞོསྤྲིགི་བསུས་བྱུང་།
ཞོཞོགིས་པར། གིཅིསྤྲིགི་སྒྲསྤྲིགི་རྫོཞོང་མཁོར་

དང་ཁོ་བྲལེ་རྗེཟེས། རྒྱལེ་ལེམ་དཟེད་དཟེ ་ནུབ་
ལྷོཞོའི འི་ཕྱོཞོགིས་སུ་སྤྱིསྤྲི་ལེཟེ90ལྷོགི་བསྐྱཞོད་ཅིསྤྲིང་། དཟེ་
ནས་མཚོཛོ་ངཞོས་ལེས་མཐཞོ་ཚོད་ལེ་སྨིསྤྲི4000
ཡོན་ཡོཞོད་པའིསྤྲི་ཉིགི་གི་དཟེ་བརྒོལེ་རྗེཟེས། ང་ཚོཛོ་
ཐཟེངས་འིདསྤྲིའིསྤྲི་འིགྲུལེ་བཞུད་ཀྱསྤྲི་དམསྤྲིགིས་སའིསྤྲི་
ཡུལེ་ཏེཟེ། དཔལེ་ཡུལེ་ཞོང་ཁོཞོ་སགི་སྡེཟེ་བར་
ཐཞོན།
ཁོཞོ ་སགི་སྡེཟེ ་བའིསྤྲི ་ས ་བབ་མཐཞོ ་ཞོསྤྲིང ་ །

གིནམ་གིཤསྤྲིས་ཤསྤྲིན ་ཏུ ་འིཁྱིགི་ལེ་འིགྲིསྤྲིམ་
འིགྲུལེ་སྟབས་མསྤྲི་བདཟེ་བ་དང་། ཕྱུགིས་ལེས་
ནསྤྲི ་ས་དཟེའིསྤྲི ་ཐཞོན་ལེས་གིཙཛོ ་བཞོ ་རཟེད། སྡེཟེ ་བ་
ཡོཞོངས་ལེ་དུད་ཁྱིསྤྲིམ198དང་མསྤྲི་གྲིངས842
ཡོཞོད་པའིསྤྲི་གྲིས་སུ་ཚོགིས་བཙུགིས་བྱེང་སྒྲསྤྲིགི་
གིསྤྲི ་དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང71དང་མསྤྲི342
ཡོཞོད།
ཁོང་པའིསྤྲི་ནང་གིསྤྲི་དྲཞོད་ཚོད་ལེ་ཧྲེཟེ་ཧྲེསྤྲི་ཏུའུ

38ཉིཟེ་ལེ་ཡོཞོད་པའིསྤྲི་རྩམ་པ་ལེས་སྣོཞོན་བཟཞོ་གྲྭ་
རུ་སཞོང་བ་ན། དྲཞོད་ལེམ་ལེམ་གྱིསྤྲི་ཚོ་རླབས་
ཤསྤྲིགི་ཚུར་འིཕྱུར་འིཞོང་། དྲཞོད་ཚོད་མཐཞོ་བའིསྤྲི་སླ་
ངའིསྤྲི་ནང་གིསྤྲི་ནས་རྡོཞོགི་རཟེ ་རཟེ ་དཀྲུགི་པ་དང་
བསྟུན ་ནས ་གིསལེ་འིཇཟེབས ་ཀྱསྤྲི“ ཚོགི་
སྒྲ”བར་མཟེད་དུ་གྲིགི་འིཞོང་།
བཟཞོ ་གྲྭའིསྤྲི ་འིགིན་འིཁུར་པ་གིདུགིས་

དཀོར་སྐྱབས་ཀྱསྤྲིས་བྱེང་ཆ་ལྡན་པའིསྤྲི ་ངང་
འིཕྲུལེ་ཆས་སྤྱིད་དཟེ་ཐཞོན་སྐྱཟེད་བྱེས་པའིསྤྲི་རྩམ་
པར་ཐུམ་རྒྱགི་བཞོསྤྲིན་འིདུགི གིཟུགིས་གིཞོསྤྲི་
དཟེ་འིདྲ་རསྤྲིང་རྒྱུ་མཟེད་པའིསྤྲི་བཞོད་རསྤྲིགིས་ཕོཞོ་རྒོཞོད་
དཟེས་ང་ཚོཛོར་ངཞོ ་སྤྲིཞོད་བྱེཟེད་རྒྱུར། བཟཞོ ་གྲྭ་ནསྤྲི
2016ལེཞོའི འི་ཟླ9པར་བཙུགིས་ལེ། འིཛུགིས་
པའིསྤྲི ་དམསྤྲིགིས་ཡུལེ་ནསྤྲི ། ཁོཞོ ་སགི་སྡེཟེ ་བའིསྤྲི ་
དབུལེ་ཐར་ཕྱུགི་འིགྱུར་གྱིསྤྲི་གིཞོམ་སྟབས་ཇཟེ་
མགྱིཞོགིས་སུ་གིཏེཞོང་བ་དང་། ཚོགིས་བཙུགིས་
བྱེང་སྒྲསྤྲིགི་གིསྤྲི་དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང་རྣམས་
འིབྲཞོགི་དམངས་གིཞོན་དགི་དང་ལྷོན་དུ་ཕྱུགི་
འིགྱུར་དང་འིབྱེཞོར་འིབྲསྤྲིང་དུ་བསྐྱཞོད་ཆཟེད་ཡོསྤྲིན་
ཟཟེར།
ལེཞོ་འིདསྤྲི་འིགིའིསྤྲི་རསྤྲིང་ལེ། དཔལེ་ཡུལེ་ཞོང་

གིསྤྲིས“ དངཞོས་གིཞོསྤྲིའིསྤྲི ་ཁོཟེ ་ལེས+ཐཞོན་ལེས་
ལེས་གིཞོསྤྲིའིསྤྲི་མ་དངུལེ+དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་
ཚོང”བཅིས་ཁོཟེ་ཕོན་འིབྲཟེལེ་མཐུད་ཀྱསྤྲི་ནང་
རྐྱེཟེན་སྤྱིད་པ་དཟེས། སྡེཟེ་བའིསྤྲི་ཐུན་མཞོང་ལེ་ཡོཞོང་

འིབབ་གིསར་པ་ཞོསྤྲིགི་བསྐྲུན་པར་མ་
ཟད། དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང་ལེ་ཡོཞོང་
འིབབ་ཇཟེ་མང་དུ་གིཏེཞོང་བའིསྤྲི“ ཁུགི་
དམར”བསྐྱལེ་ཡོཞོང ་སྟཟེ ། རྒྱ ་ཆཟེའིསྤྲི ་
དབུལེ་ཕོཞོངས་མང་ཚོཛོགིས་ལེ་ཁོཟེ་ཕོན་
ཆཟེས་ཆཟེ་བ་ཐཞོབ་ཏུ་བཅུགི
གིདུགིས་དཀོར་སྐྱབས་ཀྱསྤྲིས་

བཤད་རྒྱུར།“སྔོཞོན་ལེ་ང་ཚོཛོས་ཡོཞོས་
བརྔོཞོས་རྗེཟེས། ལེས་བཟཞོ་བ་ཚོཛོས་ལེགི་
ཤཟེས་རྡོཞོ ་འིཐགི་སྤྱིད་དཟེ ་ནས་འིཐགི་
ནས་རྩམ་པ་ཕྱོསྤྲིར་འིཚོཛོང་བཞོསྤྲིན་ཡོཞོད།
ད་ལྟ་གིཙཛོ་བཞོ་ཚོཛོང་ཟཞོགི་མངགི་ཐཞོ་སྤྱིད་
དཟེ ་ཕྱོསྤྲི ར ་བཙཛོ ང ་པ ་དང ་ ། ཆཟེ ད ་དུ ་
དམངས་སྲིསྤྲིད་ཅུས་ལེ་མཁོཞོ་འིདཞོན་བྱེཟེད་
བཞོསྤྲིན་ཡོཞོད། ན་ནསྤྲིང་བསྡེཞོམས་པས་
ཏུན200ལེས་སྣོཞོན་བྱེས་ལེ། སྐབས་
ལེ་ལེར་མསྤྲི་སྒེཟེར་ནས་ཀྱང་ཆཟེད་དུ་ཉིཞོ་རུ་
ཡོཞོང་མཁོན་ཡོཞོད་པ་རཟེད།”
གིཞོསྤྲི་རྒྱ་དཟེ་འིདྲ་ཆཟེ་རྒྱུ་མཟེད་པའིསྤྲི་

མསྤྲིགི་མདུན་གྱིསྤྲི་ལེས་སྣོཞོན་འིཁོཞོར་ཁོང་འིདསྤྲི། ཉིཟེ་
རསྤྲིང་ཀུན་ཏུ་སྙན་གྲིགིས་རྒྱས་ལེ“ཡོསྤྲིད་སྨིཞོན་
འིཆཞོར་ས”ཞོསྤྲིགི་ཏུ་གྱུར་པར་མ་ཟད། ལེས་
སྣོཞོན་བྱེས་པའིསྤྲི་རྩམ་པ་ནམ་རྒྱུན་ལེགི་ཏུ་ཡོཞོང་
དཀོའི་བ་ཞོསྤྲིགི་ཏུ་འིགྱུར་རྒྱུ་ནསྤྲི་བློཞོ་ཡོསྤྲིད་ལེས་
འིགིཞོངས་པ་ཞོསྤྲིགི་ཡོསྤྲིན་ངཟེས།

“ལེས་སྣོཞོན་མ་བྱེས་སྔོཞོན་གྱིསྤྲི་ནས་རྒྱ་མ་
གིང་ལེ་སྒེཞོར3.5ཡོས་མས་ཡོསྤྲིན་མཞོད། འིཞོན་
ཀྱང་ལེས་སྣོཞོན་བྱེས་རྗེཟེས། རསྤྲིན་གིཞོང་ལྡབ་
གིཅིསྤྲིགི་འིཕོར་འིདུགི ད་ལྟ་ཐཞོན་སྐྱཟེད་བྱེཟེད་
ཚོད་ཇཟེ་མང་དུ་སཞོང་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཡོཞོང་
འིབབ་ཀྱང་དཟེར་བསྟུན་གྱིསྤྲིས་ཇཟེ་མང་དུ་སཞོང་
ལེ། མསྤྲི ་དཟེ ་ལེས་མང་བའིསྤྲི ་ལེས་ཞུགིས་ཀྱསྤྲི ་
གིནད་དཞོན་ཡོང་ཐགི་གིཅིཞོད་ཐུབ།”
ཁོཞོ་སགི་སྡེཟེ་བས་མཉིམ་ལེས་ཁོང་བརྒྱུད་

དཟེ། ནས་ཀྱསྤྲི་རསྤྲིན་གིཞོང་ཚོཛོང་ར་ལེས་མཐཞོ་བའིསྤྲི་
སྒེཞོ་ནས་སྡེཟེ་དམངས་ཀྱསྤྲི་ལེགི་ནས་ཚུར་བསྡུས་
པ་དང་། ལེས་སྣོཞོན་བྱེས་རྗེཟེས་ཆས་རྟེགིས་ཀྱསྤྲི་
རྣམ་པས་ཕྱོསྤྲིར་བཙཛོངས་ཏེཟེ། ཁོཟེ་སྤོཞོགིས་སྐཞོར་
ཞོསྤྲིགི་མ་རྐང་བཞོགི་པའིསྤྲི་བསྡུར་ཚོད་ལྟར་སྡེཟེ་
བའིསྤྲི་ཐུན་མཞོང་དཔལེ་འིབྱེཞོར་གྱིསྤྲི་ཡོཞོང་འིབབ་ཇཟེ་
མང་དུ་གིཏེཞོང་བའིསྤྲི་ཐད་བཀོཞོལེ་བ་དང་། ཁོཟེ་
སྤོཞོགིས་ལྷོགི་མ་རྣམས་དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང་
དང་དཟེ ་མསྤྲིན་ཕོལེ་བའིསྤྲི ་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང་ལེ་བགིཞོ ་
བཞོསྤྲིན་ཡོཞོད།
རྩམ་པ་འིཐགི་ས་རུ་ད་དུང་གིནས་དཟེའིསྤྲི་

ཚོགིས་བཙུགིས་བྱེང་སྒྲསྤྲིགི་གིསྤྲི་མསྤྲི་ལྔ་འིཁོཞོར་
ཁོང་གིསྤྲི་ལེས་བཟཞོ་པར་བསྡུས་ཡོཞོད་ལེ། སྐར་
མ་ལྷོ་མཞོ་ནསྤྲི་དཟེའིསྤྲི་གྲིས་ཀྱསྤྲི་གིཅིསྤྲིགི་རཟེད། མཞོར་
ཐུམ་འིབུའིསྤྲི་ནད་བྱུང་ཡོཞོད་སྟབས། ཉིཟེ་ས་ནས་

ཞོཞོར་ལེས་མསྤྲི་བྱེཟེད་ཐབས་མཟེད་ཡོསྤྲིན་པ་དང་།
ཟླ་རཟེར་སྒེཞོར2400ལྷོགི་གིསྤྲི་ཡོཞོང་འིབབ་ཡོཞོད་
པ་རཟེད།
སྐར་མ་ལྷོ་མཞོས་བཤད་རྒྱུར།“ ང་ནསྤྲི་

ནད་ཀྱསྤྲི་དབང་གིསྤྲིས་དབུལེ་བཞོར་གྱུར་པ་ཡོསྤྲིན་
ལེ། 2015ལེཞོར་ཚོགིས་བཙུགིས་བྱེང་སྒྲསྤྲིགི་གིསྤྲི་
དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང་ལེ་ངཞོས་འིཛོའིན་བྱེས།
2018ལེཞོར། ང་རང་ཞོང་སྲིསྤྲིད་གིཞུང་གིསྤྲི་ཉིཟེ་
འིགྲིམ་དུ་གིནས་སྤོར། ཁོང་པ་སྲིསྤྲིད་གིཞུང་
གིསྤྲིས་ལེས་སྟབས་རསྤྲིན་སྤྲིཞོད་མསྤྲི་དགིཞོས། ང་རང་
ད་དུང་རྩྭ་ས་དཞོ་དམ་པར་གྱུར་སྟབས། ལེཞོ་རཟེར་
སྒེཞོར་ཁྲསྤྲི་གིཉིསྤྲིས་ལྷོགི་གིསྤྲི་ཡོཞོང་འིབབ་ཡོཞོད། ད་
ལྟ་སྡེཟེ་བའིསྤྲི་དབུལེ་སྐྱཞོར་ཐཞོན་ལེས་ཀྱསྤྲི་རྟེཟེན་གིཞོསྤྲི་
བཙུགིས་རྗེཟེས། ང་རང་རྩམ་པ་འིཐགི་སའིསྤྲི་
ལེས་བཟཞོ་པར་ཡོང་གྱུར་སྟབས། ཟླ་རཟེར་གླ་
ཕོཞོགིས་ཡོཞོད་ལེ། ལེཞོ་མཇུགི་ལེ་ཁོཟེ་སྤོཞོགིས་བགིཞོ་
རྒྱུ ་ཡོང ་ཡོཞོད ། ཁྱིསྤྲིམ ་ཚོང ་གིསྤྲི ་ཡོཞོང ་འིབབ་
བསྡེཞོམས་པས་སྒེཞོར་ཁྲསྤྲི7ཙམ་ཡོཞོད”ཟཟེར།

“གུང་ཁྲན་ཏེང་བཟང་། ”ཞོཟེས་སྐར་
མ་ལྷོ་མཞོས་མཐཟེ་བཞོང་སྟཞོན་ཞོཞོར་བཤད་རྒྱུར།

“ སྡེཟེ་བར་བཙུགིས་པའིསྤྲི་བཟཞོ་གྲྭས། ང་ལེ་
ཁྱིསྤྲིམ་གྱིསྤྲི་སྒེཞོ་ཁོ་ནས་ལེས་ཞུགིས་མངཞོན་འིགྱུར་
བྱེཟེད་དུ་བཅུགི་པར་མ་ཟད། སྡེཟེ ་དམངས་
རྣམས་ལེ་ལེཞོ ་རཟེར ་བརྟེན་འིཇགིས་ཀྱསྤྲི ་ཁོཟེ ་
སྤོཞོགིས་ཐཞོབ་ཏུ་བཅུགི དཞོན་བཟང་འིདསྤྲི་ལྟ་བུ་
སྔོཞོན་ཆད་སཟེམས་སུ་ཡོང་དྲན་མ་མྱོཞོང་། ཏེང་
དང་སྲིསྤྲིད་གིཞུང་གིསྤྲི་རྒྱབ་སྐྱཞོར་ཤུགིས་ཆཟེན་མཟེད་
ཚོཚེ། ང་ཚོཛོའིསྤྲི་ད་ལྟའིསྤྲི་བདཟེ་སྐྱསྤྲིད་ཀྱསྤྲི་འིཚོཛོ་བ་ཡོཞོད་
མསྤྲི་སྲིསྤྲིད།”
གིསར་འིགིཞོད་པས་བཅིར་འིདྲསྤྲིའིསྤྲི་སྐབས་

སུ་རྒྱུས་ལེཞོན་པ་ལྟར་ན། རྩམ་པ་ལེས་སྣོཞོན་
བཟཞོ་གྲྭས“དབུལེ་སྐྱཞོར་ཞོང་ཕོན་དང་། གྲིཞོང་

གིསཟེབ་དར་རྒྱས་སུ་གིཏེཞོང་བ། ”ལེ་དམ་པཞོར་
གིཞོཞོལེ་ཏེཟེ། སྡེཟེ་བའིསྤྲི་དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང་གིསྤྲི་
ནས་སྔོཞོན་དུ་བསྡུ་བ་དང་། སྔོཞོན་དུ་ལེས་སྣོཞོན་
བྱེཟེད་པ། སྔོཞོན་དུ་བཟཞོ་གྲྭར་ཚུད་དཟེ་ཞོཞོར་ལེས་
བྱེཟེད་པ་དང་། ཐུན་མཞོང་དཔལེ་འིབྱེཞོར་གྱིསྤྲིས་
སྔོཞོན་ལེ་དབུལེ་ཕོཞོངས་ཁྱིསྤྲིམ་ཚོང་ལེ་རཞོགིས་
སྐྱཞོར ་བྱེཟེད ་པ ་བཅིས་ཀྱསྤྲི“ སྔོཞོན ་བྱེཟེད ་དཔཟེ ་
དབྱེསྤྲིབས་བཞོསྤྲི”ལེགི་བསྟར་བྱེས་ཏེཟེ། གིནས་
དཟེའིསྤྲི་སྡེཟེ་དམངས་ཀྱསྤྲིས་ལེས་སྣོཞོན་བྱེཟེད་དཀོའི་བ་
དང་། ལེས་སྣོཞོན་གྱིསྤྲི་གིཞོང་མཐཞོ་བའིསྤྲི་གིནད་དཞོན་
ཐགི་བཅིད།
འིཕྲུལེ་ཆས་ཀྱསྤྲི་སྒྲ་ཡོསྤྲིས་ཁོཞོ་སགི་སྡེཟེ་བའིསྤྲི་

སྡེཟེ་དམངས་ཀྱསྤྲིས་འིཚོཛོ་བ་གིསར་པར་བཅིངས་
པའིསྤྲི་རཟེ་བ་མངཞོན་དུ་བསྒྱུར་བ་སྟཟེ། མཉིམ་ལེས་
ཁོང་གིསྤྲིས་བདགི་གིཉིཟེར་བྱེས་པ་བརྒྱུད། རྩམ་
པ་དང་རྩམ་པའིསྤྲི ་མངར་སཞོབ ་བགི་ལེཟེབ ་
སཞོགིས་ལྷོད་མཟེད་ཐཞོན་རྫོས་ཀྱསྤྲི་དྲསྤྲི་ཞོསྤྲིམ་རྒྱང་
རསྤྲིང་ཡུལེ་ལེ་འིཐུལེ་བར་མ་ཟད། ཁོཞོ་སགི་སྡེཟེ་
བའིསྤྲི་སྡེཟེ་དམངས་ཀྱསྤྲི་སྒེཞོར་ཁུགི་ཀྱང་ཇཟེ་མཐུགི་
ཏུ་བཏེང་།
ཁོཞོ་སགི་སྡེཟེ་བའིསྤྲི་ཏེང་ཀྲིསྤྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅིསྤྲི་ཡོསྤྲིས་

བཤད་རྒྱུར།“ད་ལྟ། ང་ཚོཛོའིསྤྲི་རྩམ་པར་ཚོཛོང་
རའིསྤྲི་ནང་གིཟཟེངས་བསྟཞོད་ཐཞོབ་སྟཟེ། ཚོཛོང་བྲསྤྲིན་
པ་རཟེད། རྗེཟེས་མར་ཐཞོན་སྐྱཟེད་གྲུབ་ཚུལེ་ཕུན་
སུམ་ཇཟེ་ཚོཛོགིས་སུ་གིཏེཞོང་བ་དང་། སྡེཟེ་བའིསྤྲི་ཐུན་
མཞོང་དཔལེ་འིབྱེཞོར་ཇཟེ ་ཆཟེར་གིཏེཞོང་ཆཟེད། ང་
ཚོཛོས་ལེས་སྣོཞོན་ཇཟེ་ཞོསྤྲིབ་ཏུ་གིཏེཞོང་བའིསྤྲི་ཐཞོན་
ལེས་མུ་སྦྲེཟེལེ་འིཕོཟེལེ་རྒྱས་སུ་བཏེང་སྟཟེ། མང་
ཚོཛོགིས་ལེ་སྣོཟེ་ཁྲསྤྲིད་དཟེ་ཐཞོན་ལེས་མུ་སྦྲེཟེལེ་རྣམ་
པས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོཞོང་འིབབ་ཇཟེ་མང་དུ་གིཏེཞོང་
བ་དང་ཕྱུགི་འིགྱུར་ཀྱསྤྲི་འིཆར་འིགིཞོད་གིསར་པ་
བཟཞོས་ཡོཞོད། ། ”

“དེབུལ་སྐྱོསྒྲོར་འཁསྒྲོར་ཁང”གིསྐྱིས་མང་ཚོཚོགིས་ལ་བདེདེ་སྐྱོསྐྱིདེ་སྐྲུན་པ།

གིདུགིས་དཀོར་སྐྱབས་ཀྱསྤྲིས་འིཕྲུལེ་ཆས་བཀོཞོལེ་ཏེཟེ་བྱེང་ཆ་ལྡན་པའིསྤྲི་སྒེཞོ་ནས་རྩམ་ཁུགི་གིསྤྲི་ཁོ་འིཚོཚེམ་
བཞོསྤྲིན་པ།


