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གཅེཅེས་ཤོཤོས་བཏུས་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

ཏོངོ ་གིགི ་ཚཚོགིས ་ཆཆེནི ་ཐེཆེངོས ་བེཅོཅོ ་
བེརྒྱདོ་པ་འིཚཚོགིས་ཚུནི་ནིས། བླཅོ་མཐུནི་
ཞིགི་ཅོགིནི་ཕིགིངོ་སྲོཅོགི་ཤགིངོ་ཡིགིནི་པའིགི་ཏོངོ་ཀྲུངོ་
དོབྱེངོ་གིགིས་ཀྲུངོ་ཧྭའིགི་ཕུལོ་བྱུངོ་སྲོཅོལོ་རྒྱུནི་
རིགིགི་གིནིས་དོརི་སྤེཆེལོ་གིཏོཅོངོ་བེརི་ཚདོ་
མཐེཅོའི འི་མཐེཅོངོ་ཆཆེནི་གིནིངོ་། སྤྱིགི་ཁྱིབེ་ཧྲུའུ་
ཅུ་ཞིགི ་ཅོགིནི་ཕིགིངོ་གིགིས་གིནིངོ་བེའིགི ་གིསུངོ་
བེཤདོ་རིབེ་དོངོ་རིགིམ་པའིགི་ནིངོ་དུ། ཀྲུངོ་
ཧྭའིགི་ཕུལོ་བྱུངོ་སྲོཅོལོ་རྒྱུནི་རིགིགི་གིནིས་རྒྱུནི་
འིཛིའིནི་དོངོ་དོརི་སྤེཆེལོ། འིཕིཆེལོ་རྒྱས་སུ་
གིཏོཅོངོ་བེའིགི་དོགིཅོངོས་ཚུལོ་གིསརི་པ་དོངོ་

གིཟིགིགིས་ཚུལོ་གིསརི་པ། ཆཅོདོ་གིཏོམ་
གིསརི་པ་བེཅོས་འིདུས་ལོ། མཛུབེ་སྟཅོནི་
བེསམ ་བླཅོ ་ དོངོ ་བྱེཆེ དོ ་ཕྱོཅོགིས ་རྩོ ་དོཅོ ནི །
དོམགིགིས་འིབེཆེནི་ལོས་འིགིནི་བེཅོས་གིསལོ་
པཅོརི་བེསྟནི་པས། ཕུལོ་བྱུངོ་སྲོཅོལོ་རྒྱུནི་རིགིགི་
གིནིས་སྲུངོ་སྐྱོཅོངོ་དོངོ་རྒྱུནི་འིཛིའིནི། གིཅོངོ་
འིཕིཆེལོ་བེཅོས་གིཏོཅོངོ་བེརི་རིགིགིས་པའིགི ་
གིཞུངོ་ལུགིས་ཀྱིགི ་མཛུབེ་སྟཅོནི་དོངོ་གིཞིགི ་
འིཛིའིནི་ས་གིལོ་ཆཆེནི་འིདོཅོནི་སྤྲོཅོདོ་གིནིངོ་
ཡིཅོདོ། ཀྲུངོ་གུངོ་ཀྲུངོ་དོབྱེངོ་གིཞུངོ་ལོས་
ཐེགིངོ་དོངོ་རྒྱལོ་སྲོགིདོ་སྤྱིགི ་ཁྱིབེ་ཁོངོ་གིཞུངོ་

ལོས་ཐེགིངོ་གིགི《ཀྲུངོ་ཧྭའིགི་ཕུལོ་བྱུངོ་སྲོཅོལོ་
རྒྱུནི་རིགིགི་གིནིས་རྒྱུནི་འིཛིའིནི་དོངོ་འིཕིཆེལོ་
རྒྱས་གིཏོཅོངོ་བེའིགི་ལོས་གིཞིགི་ལོགི་བེསྟརི་
བྱེཆེདོ་པའིགི ་སྐཅོརི་གྱིགི ་བེསམ་འིཆརི》ནིངོ་
གིསལོ་པཅོརི་བེསྟནི་དོཅོནི།“ རིགིགི་གིནིས་
ནིགི ་མགི ་རིགིགིས་ཀྱིགི ་ཁྲོགི་རྒྱུནི་ཡིགིནི་ལོ། མགི ་
དོམངོས་ཀྱིགི་བེསམ་པའིགི་ཁྱིགིམ་གིཞིགིས་ལྟ་བུ་
ཡིགིནི། རིགིགི་གིནིས་གིདོཆེངོ་ཚཚོདོ་ནིགི་དོཆེ་བེས་
ཀྱིངོ་གིཞིགི་རྩོརི་གྱུརི་པ་དོངོ་དོཆེ་བེས་ཀྱིངོ་
གིཏོགིངོ་ཟིབེ་པ། དོཆེ ་བེས་ཀྱིངོ་རྒྱུནི་སྲོགིངོ་
ཐུབེ་པ་བེཅོས་ཀྱིགི་སྟཅོབེས་ཤུགིས་ཡིགིནི། ”

སྤྱིགི ་ཁྱིབེ་ཧྲུའུ་ཅོགི ་ཞིགི ་ཅོགིནི ་ཕིགིངོ ་གིགིས་
ཚཚོགིས་ཆཆེནི་ཐེཆེངོས་བེཅུ་དོགུ་པའིགི ་སྙནི་
ཞུའིགི ་ནིངོ ་དུ ་གིསལོ་པཅོརི ་བེསྟནི་དོཅོནི།
རིགིགི་གིནིས་ནིགི ་རྒྱལོ་ཁོབེ་ཅོགིགི་གིམ་མགི ་
རིགིགིས ་ཤགིགི ་གིགི ་བླ ་སྲོཅོགི ་ཡིགི ནི ། རིགིགི ་
གིནིས་དོརི་ནི་རྒྱལོ་ཁོབེ་ཀྱིགི་མདུནི་ལོམ་
བེཟིངོ ་ ། རིགིགི ་གིནིས ་ཀྱིགི ་གིདོཆེངོ ་ཚཚོདོ ་
མཐེཅོནི་པཅོ་མཆེདོ་པ་དོངོ་། རིགིགི་གིནིས་ཀྱིགི་
དོརི་རྒྱས་གིཅོངོ་འིཕིཆེལོ་མཆེདོ་ནི། ཀྲུངོ་ཧྭ་མགི་
རིགིགིས་ཀྱིགི ་རླབེས་ཆཆེནི་བེསྐྱོརི་དོརི་ཡིངོ་
ཡིཅོདོ་མགི་སྲོགིདོ། །

ལལ་་བཏུསབཏུས་་ལུངལུང་་བཏུསབཏུས།།

སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན།

སྡེཆེ ་དོགིཆེའིགི ་ས ་ཁོམས་ཆགིས་ཚུལོ་
བེརྗོཅོདོ་ནི། མཚཚོ ་བེཅོདོ་མཐེཅོ ་སྒོངོ་གིགི ་ཤརི་
ལྷོཅོའི འི་མཚམས་དོངོ་། འིཕྲེཆེདོ་རྒྱུགི་རིགི་རྒྱུདོ་
ས་ལུངོ་རིགི ་སླས་ཀྱིགི ་བྱེངོ་རྒྱུདོ་དུ་ཆགིས་
ཡིཅོདོ། ཡུལོ་གྲུ་མཐེའི་དོབུས་ཐེམས་ཅོདོ་
ས་དོབྱེགིབེས་རྙོཅོགི་འིཛིའིངོ་ཆཆེ ་ཞིགིངོ ་། སྐདོ་
གྲོགིས་ལྡོནི་པའིགི ་སྡེཆེ ་དོགིཆེ ་ཁྲོཅོ ་ལོ་ནིགི ་རྫོཅོངོ་
དོཆེའིགི ་མངོའི་ཁོཅོངོས་ཀྱིགི ་དོབུས་སུ་གིནིས།
ཡུལོ་དོཆེརི་རྒྱ་མཚཚོའིགི ་ངོཅོས་ལོས་སྨིགི5000
ཡིནི་ཆདོ་ཀྱིགི་གིངོས་རིགི་དོངོ་། རྫོ་རིགི་མཐེཅོནི་
པཅོ་གྲོགིས་ཅོནི་ཡིཅོདོ་པ་ནིགི། ཚ་བེའིགི་རྡོཅོ ་རྗོཆེ་
དྲིགིལོ་དོཀོརི། འིབྲུ་གིཉནི་ལྡོཅོངོ་། ཁྲོཅོ་ཟིགིལོ་
ཁྲོཅོམ། རྡོཅོ ་རྒྱལོ་མུ་ནིཆེ ། རིཅོངོ་མའིགི ་ངོ་འིདྲི་
སཅོགིས ་ཡིཅོདོ ། ཤརི ་ཕྱོཅོགིས ་སུ ་དོཀོརི ་
མཛིཛེས་དོངོ་། ཉགི་རིཅོངོ་། ལྷོཅོ ་ཕྱོཅོགིས་སུ་
འིབེའི་དོངོ་སྨིརི་ཁོམས། དོཔལོ་ཡུལོ།
ནུབེ་ཕྱོཅོགིས་སུ་གིཅོ་འིཇོཅོ་དོངོ་ལྷོ་ཐེཅོགི བྱེངོ་
ཕྱོཅོགིས་སུ་རྫོ་ཆུ་ཁོ་དོངོ་། ཡུས་ཧྲུའུ་གྲོཅོངོ་
ཁྱིཆེརི་སཅོགིས་དོངོ་སྡེཆེ་འིབྲེཆེལོ་ཡིགིནི།
སྡེཆེ ་དོགིཆེ ་ཁྲོཅོ ་ལོའིམ་མཚཚོ ་ལོ་ནིགི ་མཚཚོ ་

བེཅོདོ་མཐེཅོ་སྒོངོ་གིགི་ཤརི་ལྷོཅོའི འི་མཚམས་དོངོ་།
འིཕྲེཆེདོ་རྒྱུགི་རིགི་རྒྱུདོ་དུ་འིགྱིགིངོ་ངོཆེརི་གིནིས་
ཤགིངོ་། དོཆེ ་ཡིངོ་བྱེངོ་ངོཅོས་མཅོ ་ལོ་དོངོ་ནུབེ་
ངོཅོས་འིདོམ་ལོ་དོངོ་འིབྲེཆེལོ། བྱེངོ་ངོཅོས་
ནིས་ཉགི་ཆུའིགི ་ཆུ་ལོགི་གིཡུ་ལུངོ་ཆུ་བེཅོ ་
དོངོ་། ལྷོཅོ་ནིས་འིབྲེགི་ཆུའིགི་ཆུ་ལོགི་ཟིགིལོ་ཆུ་
དོངོ་སྨིནི་ཆུརི་བེཞུརི་བེཞིགིནི་ཡིཅོདོ། ཁྲོཅོནི་
བེཅོདོ་འིགྲོགིམ་འིགྲུལོ་གྱིགི་ས་འིགིགི་བེཙོནི་པཅོ་
ཞིགིགི་ཡིགིནི་པས། སྡེཆེ་དོགིཆེ་ཁྲོཅོ་ལོརི་འིཛིཛེགིས་
ནི་ལྕགི་ཚནི་གིནིམ་ལོ་ཐུགི་ཅོཆེས་པའིགི ་
བེརྗོཅོདོ་སྲོཅོལོ་ཡིངོ་མཆགིས།
སྡེཆེ་དོགིཆེ་རྒྱལོ་པཅོས་དོབེངོ་བེསྒྱུརི་བྱེ་

ཡུལོ་ནིགི། བེཅོདོ་གིངོས་ཅོནི་ལྗོཅོངོས་ཀྱིགི་ཤརི་

ཕྱོཅོགིས་ཆུ་བེཅོ་ཆཆེནི་པཅོ་འིབྲེགི་ཆུའིགི་ཤརི་ནུབེ་
གིཉགིས་སུ་ཆགིས་ཡིཅོདོ་ཅོགིངོ་། ངོགི་རྒྱུནི་དུ་
གིནིམ་སྡེཆེ་དོགིཆེ་དོངོ་ས་སྡེཆེ་དོགིཆེ་ཞིཆེས་སྟཅོབེས་
འིབྱེཅོརི་མངོའི་ཐེངོ་ཆཆེནི་པཅོ་རྒྱས་ཡིཅོདོ་པ་སྟཆེ།
སྡེཆེ་དོགིཆེ་རྒྱལོ་པཅོས་ཀོཅོངོ་ཞུས་ཁྲོགི་ལོཅོ་སཅོ་བེཞིགི་
པ ་ སྤྱིགི ་ ལོཅོ1908ལོཅོ འི འི་ གིཅོ ངོ ་ དུ ་ འིབྲེགི ་ ཆུ ་
གིཡིས་གིཡིཅོནི་བེརྒལོ་ཡིཅོདོ་ཅོགིངོ་རྒྱ་ཁྱིཅོནི་སྤྱིགི་
ལོཆེ ་གྲུ་བེཞིགི་མ78000ཙོམ་ཡིཅོདོ་པ་དོངོ་།
མགི ་སཆེརི48500ཡིཅོདོ ་ཅོགིངོ ་ ། གིནིམ་སྡེཆེ ་
དོགིཆེ ་དོངོ་ས་སྡེཆེ ་དོགིཆེ ་ཞིཆེས་གྲོགིས་ཤགིངོ་།
ས་སྐྱོཅོངོ་ཁྲོཅོདོ་ནིས་ཆཆེ་ཤཅོས་ཡིགིནི། ཀོཅོངོ་ཞུས་
ཁྲོགི་ལོཅོ་སུམ་ཅུ་སཅོ་བེཞིགིའིགི་རྗོཆེས་སུ་ཀྲའིཅོ་ཨེཆེརི་
ཧྥུངོ་གིགིས་སྡེཆེ ་དོཔཅོནི་རྒྱ་དོཔཅོནི་ལོ་བེསྒྱུརི་
རྗོཆེ ས ། སྡེཆེ ་ དོགིཆེ ་ དོཆེ ་ འིདོནི ་ཁོཅོ གི ་ དོངོ ་ །
དོཔལོ་ཡུལོ། སཆེརི་ཤུལོ། ཐེངོ་ཕུགི སྡེཆེ ་
དོགིཆེ ་བེཅོས་ཁོགི་ལྔ་ལོ་བེགིཅོས་ཏོཆེ ། སྡེཆེ ་
དོགིཆེའིགི་མངོའི་ཁོཅོངོས་ཆ་གིཅོགིགི་ཙོམ་ཆུངོ་
དུ་ཕྱོགིནི། སྤྱིགི་ལོཅོ1930ལོཅོརི། དོཀོརི་མཛིཛེས་
བེཆེ་རིགི ་རྒྱལོ་པཅོ་དོངོ་དོརི་རྒྱས་དོགིཅོནི་བེརི་
འིཁྲུགི་རྩོཅོདོ་བྱུངོ་ནིས། ཁྲོཅོནི་བེཅོདོ་དོམགི་
འིཁྲུགི་གིདོཅོངོ་གིཏུགི་བྱུངོ་། སྤྱིགི་ལོཅོ1932
ལོཅོརི ་ཕྱོཅོགིས་གིཉགིས ་བེརི་གྲོཅོས ་མཐུནི་
བེཞིགི་ནིས། འིབྲེགི ་ཆུ་ས་མཚམས་བྱེས་
ནིས་ནུབེ་རྒྱུདོ་བེཅོདོ་ལྗོཅོངོས་དོངོ་། ཤརི་
རྒྱུདོ་སགི་ཁྲོཅོནི་ཁོཅོངོས་སུ་གིཏོཅོགིས་པ་སྟཆེ། སྡེཆེ་
དོགིཆེ་རྒྱལོ་པཅོའི འི་དོཆེ ་སྔའིགི་འིབྲེགི་ཆུ་ནུབེ་རྒྱུདོ་
ཀྱིགི་ས་ཆ་བེཅོདོ་ལྗོཅོངོས་ཁོཅོངོས་སུ་འིཁོཅོདོ་པ་
རིཆེདོ། ས་ཁུལོ་དོཆེ་གིརི་རྒྱལོ་པཅོ་ཆཆེ་ཆུངོ་བེརྒྱ་
ལྷོགི་ཙོམ་ཡིཅོདོ་པ་དོངོ་། དོཆེའིགི ་ནིངོ་སྐདོ་
གྲོགིས་ལྡོནི་པའིགི་རྒྱལོ་པཅོ་ཆཆེནི་པཅོ་བེཞིགི་སྟཆེ།
སྡེཆེ་དོགིཆེ་རྒྱལོ་པཅོ་དོངོ་། ལྕགིས་ལོ་རྒྱལོ་པཅོ།
ལོགི ་ཐེངོ ་རྒྱལོ་པཅོ ། འིབེའི་ཐེངོ ་རྒྱལོ་པཅོ ་
བེཅོས་ཡིགིནི། །

སྡེ་དགེའི་ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ། 《སྡེཆེ་དོགིཆེའིགི་གིཆེ་སརི་རིགིགི་གིནིས་ཞིགིབེ་འིཇུགི》ཅོཆེས་པའིགི་
དོཔཆེ ་དོཆེབེ་དོཆེས། ཁོམས་པའིགི་རིགིགི་གིནིས་ཀྱིགི་གིཅོ ་དོཅོནི་གིཏོགིངོ་
ཟིབེ་པའིགི་སྒོཅོ་ནིས་སྔཅོགི་འིདོཅོནི་བྱེཆེདོ་པ་དོངོ་། ཁོམས་པའིགི་རིགིགི་
གིནིས་སྟཅོབེས་ཤུགིས་ཡིཅོདོ་དོགུས་རྒྱུནི་འིཛིའིནི་སྲུངོ་སྐྱོཅོངོ་བྱེཆེདོ་
པ། ཁོམས་པའིགི་རིགིགི་གིནིས་ཀྱིགི་སྙགིངོ་བེཅུདོ་དོཆེ་བེས་ལོཆེགིས་
པའིགི་སྒོཅོ་ནིས་དོརི་སྤེཆེལོ་བྱེཆེདོ་པ། རིགིགི་གིནིས་ཐེཅོནི་རྫོས་སྤུས་
དོགི་ཕྱོཅོགིས་ཡིཅོངོས་ནིས་གིསརི་གིཏོཅོདོ་བྱེཆེདོ་པ་བེཅོས་ཀྱིགིས།
དོཀོརི་མཛིཛེས་བེཅོདོ་རིགིགིས་རིངོ་སྐྱོཅོངོ་ཁུལོ་གྱིགི་ས་ཁོཅོངོས་ཡིཅོངོས་
ཀྱིགི་ཡུལོ་སྐཅོརི་འིཐེབེ་ཇུས་ལོ་སྲོཅོགི་ཤགིངོ་གིགི་རིགིགི་གིནིས་མཚཚོནི་
རྟགིས་བེསྐྲུནི་ཏོཆེ། ཞིགིབེ་འིཇུགི་བྱེས་པ་དོཆེ་ནིགི་ནིངོ་དོཅོནི་གིཏོགིངོ་ཟིབེ་ལྡོནི་པའིགི་ཁོམས་པའིགི་
རིགིགི་གིནིས་ཀྱིགི་ས་ཞིགིངོ་གིཤགིནི་པཅོ་ནིས་རྩོ་བེ་ཚུགིས་ཡིཅོདོ་ལོ། ཁོམས་པ་ས་ཆའིགི་སྣ་མངོ་
ཕུནི་སུམ་ཚཚོགིས་པའིགི་རིགིགི་གིནིས་རྒྱུནི་འིཛིའིནི་ལོས་རྐངོ་ཚུགིས་པ་ཡིགིནི་པརི་མ་ཟིདོ།
བེརྗོཅོདོ་གིཞིགི་ཁོ་གིསལོ་ཞིགིངོ་། སྒྲུབེ་བྱེཆེདོ་ཡིངོ་དོགི་པ། ཆཅོདོ་གིཏོམ་གིཞིགི་འིཛིའིནི་ས་ཡིཅོདོ་པ།
གིཙོཚོ་གིནིདོ་འིབུརི་དུ་ཐེཅོནི་པ། གིཅོ་རིགིམ་གིསལོ་པཅོ་ལྡོནི་པ་བེཅོས་ཀྱིགིས་དོཔྱོཅོདོ་དོཅོནི་ཞིགིབེ་
འིཇུགི་ལོ་གིཞིཅོལོ་བེའིགི་མཁོས་དོབེངོ་རྣམས་ཀྱིགི་ཟིབེ་ཅོགིངོ་ཡིངོས་པའིགི་གིཞུངོ་ལུགིས་ཀྱིགི་
རྨངོ་གིཞིགི་དོངོ་མཁྱིཆེནི་དོཔྱོཅོདོ་ཡིཅོནི་ཏོནི་གྱིགི་བྱེངོ་ཚདོ་མཐེཅོ་བེ། གིཞིནི་དོངོ་མགི་འིདྲི་བེའིགི་
ཡིངོ་དོགི་གིནིདོ་འིཕིགིགིས་ཀྱིགི་ལྟ་བེ་སཅོགིས་མངོཅོནི་པརི་མཚཚོནི་ཡིཅོདོ་ལོ། ཞིགིབེ་འིཇུགི་གིགི་
གྲུབེ་འིབྲེས་ཁོ་ཤས་ཀྱིགིས་ཐེ་ནི་བེཅོདོ་རིགིགི་པ་ཞིགིབེ་འིཇུགི་གིགི་ཁྱིབེ་ཁོཅོངོས་ཆཆེ་གིཆེ་མཅོའི འི་སྟཅོངོ་
ཆའིངོ་བེསྐངོས་ཡིཅོདོ། །

དཔེདཔེ་་
དེབདེབ་་
འོསའོས་་
སྦྱོརསྦྱོར།།

ཉཆེ་སྔཅོནི། ཟིགི་ལོགིངོ་གྲོཅོངོ་ཁྱིཆེརི་ཞིགི་ཀོཅོནི་ཅོཆེ་སླཅོབེ་ཆུངོ་གིགི་ཏོངོ་ཡིཅོནི་དོངོ་། གུངོ་གིཞིཅོནི་ཚཚོགིས་མགི། དོགིཆེ་
རྒནི་དོངོ་ནི་ཆུངོ་གིདོཅོངོ་ལོཆེནི་པ200ལྷོགི་ཟིགི་ལོགིངོ་གྲོཅོངོ་ཁྱིཆེརི་སྔཅོནི་གིཤཆེགིས་དོཔའི་བེཅོའི འི་བེངོ་སཅོ་གླིགིངོ་གིགི་
གིསརི་བེརྗོཆེ་སྔཅོནི་གིཤཆེགིས་དོཔའི་བེཅོའི འི་རྗོཆེས་དྲིནི་རྡོཅོ་རིགིངོ་མདུནི་དུ་སླཆེབེས་ཏོཆེ། དུརི་མཆཅོདོ་དུས་ཆཆེནི་གྱིགི་
བེརྗོཅོདོ་དོཅོནི་བྱེཆེདོ་སྒོཅོ་སྤེཆེལོ།


