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རྩོམ་སྒྲིག་པ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

གྲོཔོང་གསསེབ་དར་སྤེསེལ།

ཟླ་ལྔ་པོའའི་ཟླ་མོགགོར། མོཚོཚོ་ནུབ་སོགོག་
རའིགསོ་བགོད་རའིགསོ་རངོ་སྐྱགོངོ་ཁུལ་ན་གགོར་མོགོ་
གྲོགོངོ་ཁྱེཁྱེར་ལྷོགོ ་མོཐའའི ་ཁུལ་གྱིའི ་རྨ་ཆུའའི ་མོགགོ ་
ཁུངོསོ་ཁུ་ནུ་སྡོགོད་ཁུལ་དུ་སོགོངོ་བ་ན། ཡུསོ་
ཧྲུའུ་བགོད་རའིགསོ་རངོ་སྐྱགོངོ་ཁུལ་ཆུ་དམོར་
ལཁྱེབ་རྫགོངོ་གའི་གནསོ་སྤོགོར་སྡོགོད་ཁུལ་དུ། ནམོ་
རྒྱུན་སོ་རུབ་ནའངོ་ད་དུངོ“ཁྲོགོག་ཁྲོགོག ཁྲོགོག་
ཁྲོགོག”ཅེཁྱེསོ་པོའའི་འཁཁྱེལ་འཐག་གའི་སྒྲ་ཐགོསོ་
ཐུབ་སྟཁྱེ། མོ་གཞིའི ་དཁྱེ ་ནའི ་མོཚོཚོ ་ཁྲོའི ་སྡོཁྱེ ་བའའི ་སྡོཁྱེ ་
དམོངོསོ་ལག་བཟགོསོ་སྤྱིའི ་ཕན་ཚོཚོངོ་ཁངོ་གའི ་
འཁགོར ་ཁངོ ་དུ ་ཕྲུག ་དངོ ་འཁཁྱེལ ་འཐག་
དངོགོསོ་རྫསོ་འཐག་པོ་ལསོ་བྱུངོ་བ་རཁྱེད།

འཁགོར ་ཁངོ ་དུ ་གྲོལ ་འགྲོའིག ་པོའའི ་
འཁཁྱེལ་འཐག་འཕྲུལ་ཆསོ་ཀྱའི་སྟར་ཕྲེཁྱེངོ་མོངོ་
པོགོ་བསྒྲའིགསོ་ཡོགོད་ལ། སྐྲ་ལ་སོཁྱེ་མོདའ་ལྷུངོ་
བའའི ་རྒན་པོ50ལྷོག་གའིསོ་དལ་བྲེཁྱེལ་རན་
པོའའི ་ངོངོ་ནསོ་སྤུ་འབྲེཁྱེག་པོ་དངོ་། སྐུད་པོ་
བརྒྱུ་བ། ཚོཚོསོ་ཁ་སྒྱུར་བ། འཚོཚེམོ་བཟགོ་བྱེཁྱེད་པོ་
སོགོགསོ་ལསོ་བགགོསོ་མོངོགོན་གསོལ་དངོ་རངོ་
འགན་རངོ་འཁུར་གྱིའིསོ་ལསོ་ཀོ་བྱེཁྱེད་བཞིའིན་
འདུག སྤྱིའིར་ན་ཚོཚེ་ཡོའི་ཕྱེཁྱེད་ཀོ་ཡོགོལ་བའའི་ཁགོ་ཚོཚོསོ་
ད་དུངོ་ཡོངོ་ཉིའིན་མོཚོན་གཉིའིསོ་ཀོར་ངོལ་རྩགོལ་
བྱེཁྱེད་བཞིའིན་ཡོགོད་ནའངོ་། ཁགོ་ཚོཚོའའི་གདགོངོ་གའི་
འཛུམོ་མོདངོསོ་ལསོ་ལསོ་ཀོ་དཁྱེར་བཟུངོ་བའའི་
སྤྲོགོ་དགའ་དངོ་རྒྱུན་འཁྱེགོངོསོ་མོཐགོངོ་ཐུབ།

ཆུ་དམོར་ལཁྱེབ་རྫགོངོ་མོཚོཚོ་ཁྲོའི་སྡོཁྱེ་བ་ནའི་
རྒྱལ་ཁབ་སྤྱིའི་གླའིངོ་གཙངོ་གསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལ་
རངོ་བྱུངོ་སྲུངོ་སྐྱགོབ་ཁུལ་དུ་གནསོ་པོ་དངོ་།
2006ལགོ ་ནསོ ་བཟུངོ ་ ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱའིསོ ་
བཏོགོན་པོའའི་སྐྱཁྱེ ་ཁམོསོ་གནསོ་སྤོགོར་གྱིའི་སྲའིད་

ཇུསོ་དངོ་དུ་བླངོསོ་ཏོཁྱེ། གནསོ་འདའིའའི་འབྲེགོག་
པོ་རྣམོསོ་ཀྱའིསོ་འདྲིའིསོ་ཤིའིངོ་ལགོབསོ་ལ་མོའི ་
རབསོ་མོངོ་པོགོར་སྐྱཁྱེ་འཕཁྱེལ་བྱེཁྱེད་སོའའི་ཕྱུགསོ་
ར་བསྐྱུར་ནསོ། རྨ་ཆུའའི་མོགགོ་ཁུངོསོ་ཀྱའི་ཁུ་ནུ་
སྡོགོད་ཁུལ་དུ་གནསོ་སྤོགོར་བྱེསོ་པོ་རཁྱེད།

འབྲེགོག་པོ་རྣམོསོ་གནསོ་སྤོར་མོགོད།
འགོན་ཀྱངོ་མོའི་འདའི་རྣམོསོ་ཀྱའི་འཚོཚོ་བ་ཇའི་ལྟར་
བདཁྱེ་འགགོད་བྱེཁྱེད་དམོ། ཆུ་དམོར་ཞིངོ་ཏོངོ་ཨུ་
དངོ་སྲའིད་གཞུངོ་གའིསོ་གནསོ་སྤོགོར་ཐུབ་པོ་
དངོ་གནསོ་སྡོགོད་བྱེཁྱེད་ཐུབ་པོ། ལསོ་ཞུགསོ་
བྱེཁྱེད ་ཐུབ ་པོ ་བཅེསོ་ཀྱའི ་རའིག ་ལམོ ་ལྟར།
གཅེའིག་བསྡུསོ་འཆར་འགགོད་དངོ་མོཉིམོ་དུ་
ཤུགསོ་འདགོན། བབ་བསྟུན་ཇུསོ་བསྟར་
བཅེསོ་བྱེསོ་ཏོཁྱེ ། 2016ལགོར་ཞིའིངོ ་ཕྱུགསོ་
ཅུསོ་བརྒྱུད་ནསོ་དབུལ་སྐྱགོར་མོ་དངུལ་སྒོགོར་
ཁྲོའི25བསྡུ་རུབ་བྱེསོ་པོ་དངོ་། མོཚོཚོ ་ཁྲོའི ་སྡོཁྱེ ་
བའའི ་སྡོཁྱེ ་དམོངོསོ་ལག་བཟགོསོ་སྤྱིའི ་ཕན་ཚོཚོངོ་
ཁངོ ་བཙུགསོ ་ཏོཁྱེ ། ལག ་བཟགོསོ ་འཁཁྱེལ ་
འཐག་བྱེསོ་པོའའི་བགོད་ལུགསོ་ལག་གདུབ་
དངོ་། སྐཁྱེ་དཀྲིའིསོ། སྐ་རགསོ་སོགོགསོ་གཙཚོར་
བྱེསོ་པོའའི་འཁཁྱེལ་འཐག་ཐགོན་རྫསོ་ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་
བྱེསོ་པོསོ། བལ་དངོ་ཁུལ་རྩའིད་སྒོགོར་མོགོར་
བསྒྱུར་བ་དངོགོསོ་གནསོ་མོངོགོན་འགྱུར་བྱུངོ་།

རའིག་ལམོ་ནའི་ཡོགོད་པོར་གྱུར་མོགོད། འགོ་
ན་ཐགོན་རྫསོ་རྣམོསོ་ཇའི་ལྟར་སྔོར་ལསོ་རྒྱ་ཆཁྱེ་
བའའི་ཁྲོགོམོ་རར་ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་བྱེཁྱེད་དམོ།“ཚོཚོངོ་
རྟེགསོ་གཅེའིག་དངོ་དྲི་ཐགོག་ཚོཚོངོ་ཁངོ་གཅེའིག་
ལ་བརྟེཁྱེན་ནསོ། དངོགོསོ་རྫསོ་བཟངོ་པོགོ་འདའི་
དག་སོ་ཁྱེབ་རྡོགོ་ཁྱེབ་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེསོ་ཏོཁྱེ།
རྒྱལ་ཡོགོངོསོ་ཀྱའི་སོ་གནསོ་སོགོ་སོགོར་ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་

བྱེཁྱེད ་ཆགོག”མོཚོཚོ ་སྔོགོན ་ཞིའི ངོ ་ཆཁྱེན ་གཙངོ ་
གསུམོ་འབྱུངོ་ཡུལ་སྐྱཁྱེ་ཁམོསོ་ཁགོར་ཡུག་སྲུངོ་
སྐྱགོབ་མོཐུན་ཚོཚོགསོ་ཀྱའི་ལའིན་ཆགོན་ནའི་དྲི་རྒྱའའི་
ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་ལ་ཤིའིན་ཏུ་རྒྱུསོ་མོངོའ་ཟབ་སྟཁྱེ།
ལགོ་མོངོ་པོགོའ འི་སྔོགོན་ལ་བྱེ་བའའི་དགགོསོ་དབངོ་
གའིསོ་མོཚོཚོ ་ཁྲོའི ་སྡོཁྱེ ་བ་དངོ་ལསོ་ཀྱའིསོ་འབྲེཁྱེལ་
དགགོསོ་བྱུངོ་ཞིའིངོ་། མོགོའ འི་མོཛུབ་སྟགོན་དངོ་སྣེཁྱེ་
ཁྲོའིད་འགོག་ཏུ་ཐགོན་ལསོ་ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་གའི་རའིག་
ལམོ་ཡུན་གྱིའིསོ་ཇཁྱེ་གསོལ་དུ་གྱུར་ལ། འཛོད་
སྤྱིགོད་པོའའི་དགགོསོ་མོཁགོའ འི་སྐུལ་ཁྲོའིད་ལ་བརྟེཁྱེན་
ནསོ་རྣམོ་པོ ་སྣེ་ཚོཚོགསོ་པོའའི ་བགོད་ལུགསོ་
འཁཁྱེལ་འཐག་གའི་ཟབ་སྦྱོགོངོ་ལ་ཤུགསོ་བསྣེན་
པོ་དངོ་། དྲི་ཐགོག་དངོ་དྲི་ཐགོག་མོ་ཡོའིན་པོའའི་འཛོད་
སྤྱིགོད་པོའའི་ཉིར་མོཛོཚོད་བསྐྲུན་ཞིའིངོ་། དགོན་དངོགོསོ་
ཐགོག་ཟགོངོ་རྫསོ་འཚོཚོངོ་ལམོ་ཕྱེཁྱེ་བསོ་ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་
ཡོགོངོ་འབབ་མོཐགོར་འདཁྱེགསོ་ཐུབ་པོ་བྱུངོ་།

“ ལགོ་ངོགོ ་མོངོ་པོགོའ འི་རའིངོ་གའི ་ཁཁྱེ ་གཉིཁྱེར་
བརྒྱུད་ནསོ། ད་ལྟ་མོཚོཚོ ་ཁྲོའི ་སྡོཁྱེ ་བའའི ་ལག་
བཟགོསོ་དངོགོསོ་རྫསོ་རྣམོསོ་རྒྱལ་ཡོགོངོསོ་ཀྱའི་སོ་
གནསོ་སོགོ་སོགོར་ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་བྱེསོ་ཡོགོད་ལ། པོཁྱེ་
ཅེའིན་དངོ་ཧྲངོ་ཧེཁྱེ། ཀོགོངོ་ཀྲིའིག་སོགོགསོ་ལྟ་བུའའི་
གྲོགོངོ་ཁྱེཁྱེར་ཆཁྱེན་པོགོའ འི་མོངོགསོ་ཐགོ་ཤིའིན་ཏུ་མོངོ་པོགོ་
ཡོགོད་པོར་མོ་ཟད། ལན་རཁྱེར་འདགོན་སྤྲོགོད་ཀྱའིསོ་
དགགོསོ་མོཁགོ་སྐགོངོ་ཐུབ་ཀྱའིན་མོཁྱེད་དཁྱེ། ད་ལྟ་ཡོགོངོ་
འབབ་མོངོ་ཆཁྱེ་ཤིགོསོ་ནའི་དྲི་རྒྱར་གཅེའིག་བསྡུསོ་
བྱེསོ་ཡོགོད། ཟླ་ངོགོ ་གཅེའིག་གའི་ཆཁྱེསོ་མོངོ་བའའི་
མོངོགསོ་ཐགོ་ལ་ཁྲོའི1ལྷོག་འདུག 2021ལགོའ འི་
ལགོ་ཧྲའིལ་པོགོའ འི་ཡོགོངོ་འབབ་རྐྱངོ་བ་དཁྱེ་སྒོགོར་ཁྲོའི14
རུ་སླེཁྱེབསོ་ཡོགོད། མོཚོམོསོ་ལན་རཁྱེར་ངོ་གཅེའིག་
པུསོ་མོགགོ་ཡོངོ་ཐགོན་གྱིའིན་མོཁྱེད་པོསོ། ངོཁྱེསོ་པོར་

དུ་སླེགོབ་གྲོགོགསོ་སོམོ་བཟངོ་སོ་
བགོསོ་ནསོ་རགོགསོ་རམོ་བྱེཁྱེད ་དུ ་
བཅུག་པོ་ཡོའིན”ཞིཁྱེསོ་མོཚོཚོ་ཁྲོའི་སྡོཁྱེ་
བའའི་སྡོཁྱེ་དམོངོསོ་ལག་བཟགོསོ་སྤྱིའི་
ཕན་ཚོཚོངོ་ཁངོ་དྲི་ཐགོག་ཚོཚོངོ་ཁངོ་གའི་
འགན་འཛོའིན་པོ་པོདྨ་ལྷོ་སྐྱའིད་ཀྱའིསོ་
སྤྲོགོ་ཉིམོསོ་ཀྱའིསོ་བཤིད།

མོཚོཚོ ་ཁྲོའི ་སྡོཁྱེ ་བའའི“ ཨུ་
ཡོགོན ་ལྷོན ་ཁངོ ་གཉིའིསོ”ཀྱའིསོ

“ ཏོངོ ་ཀྲིའི ་ པུའུ+རྟེཁྱེ ན ་གཞིའི+
སྟཁྱེགསོ་བུ+ཁྱེའིམོ་ཚོངོ”གྱིའི་ཐགོན་
ལསོ་འཕཁྱེལ་རྒྱསོ་གཏོགོངོ་ཐབསོ་
སྤྱིད་ནསོ། དབུལ་ཐར་གཏོན་
འཇགསོ་མོའིན་པོའའི་ཁྱེའིམོ་ཚོངོ་དངོ་
གླགོ་བུར་དཀོའ་ངོལ་ཚོབསོ་ཆཁྱེན་
བྱུངོ་བའའི་ཁྱེའིམོ་ཚོངོ57ལ་སྣེཁྱེ་ཁྲོའིད་
དཁྱེ། ནུསོ་ལྡན་སྒོགོསོ་དབུལ་ཐར་
འགག་སྒྲགོལ་གྱིའི ་གྲུབ་འབྲེསོ་སྲ་

བརྟེན་དུ་བཏོངོ་བ་དངོ་། སྡོཁྱེ་བ་ཐུན་མོགོངོ་གའི་
དཔོལ་འབྱེགོར་ཡོངོ་ཁ་ཡོར་ལ་བསྐགོར།

རའིན་ཆཁྱེན་ནའི་ཕན་འབྲེསོ་ཐགོབ་མོཁན་
གྲོསོ་ཀྱའི་གཅེའིག་ཡོའིན། ཁགོ་ཚོངོ་གའི་ཁྱེའིམོ་དུ་ན་
ཚོཚོད80བརྒལ་བའའི ་ཨ ་མོ ་རྒན ་མོགོ ་ཞིའིག ་
ཡོགོད་ལ། ཁྱེའིམོ་གྱིའི་ཡོགོངོ་འབབ་གཙཚོ་བགོ་ནའི་རྩྭ་
སོའའི་ཁ་གསོབ་རགོགསོ་དངུལ་ཏོཁྱེ་ལགོ་གཅེའིག་ལ་
སྒོགོར3000ལའངོ་མོའི ་འབུད། འགོན་ཀྱངོ་ཁགོ་
ལསོ་སྣེགོན་འཁགོར་ཁངོ་དུ་ཡོགོངོ་བ་ནསོ་ཆཁྱེསོ་སྤྱིའིར་
བཏོངོ་གའི་འབྲེགོག་པོ་ཕལ་བ་ཞིའིག་ནསོ་ཕྲུག་
འཐག་པོའའི་བཟགོ་བ་བྱེངོ་མོ་ཞིའིག་ཏུ་གྱུར་པོའའི་
བར་དུ་ལགོ་གཉིའིསོ་ཀྱའི་དུསོ་ཚོཚོད་ཀྱངོ་མོ་དགགོསོ།

ལག་རྩལ་བྱེངོ་ཆུབ་པོ་དངོ་བསྟུན་
ནསོ། ད་ལྟ་ཟླ་རཁྱེར་སྒོགོར2000གའི་གླ་ཕགོགསོ་
ལསོ་གཞིན། ད་དུངོ་ལགོ་མོཇུག་ཏུ་ཁཁྱེ་སྤོགོགསོ་
མོ་དངུལ་བགགོ་རྒྱུའངོ་ཡོགོད་པོསོ། འཚོཚོ་བའའི་
ཆུ་ཚོད་དབྱེར་གྱིའི་ཆུ་གཏོཁྱེར་བཞིའིན་ཡོར་ནསོ་
ཡོར་ལ་རྒྱསོ་ཡོགོད།“ ཏོངོ་གའི་བྱེམོསོ་སྐྱགོངོ་
ཡོགོད ་པོའའི ་དྲིའིན ་ལ། ལག་བཟགོསོ ་འཁཁྱེལ ་
འཐག་ལག་རྩལ་གྱིའིསོ་ངོ་ལ་དཔོལ་འབྱེགོར་
གྱིའི་ཕན་ཁཁྱེ་བསྐྱལ་བར་མོ་ཟད། ད་དུངོ་ངོ་ལ་
གཏོན་འཇགསོ་ཀྱའི་ལསོ་གནསོ་ཤིའིག་ཀྱངོ་
སྤྲོད་བྱུངོ་བསོ། ད་ལྟ་ངོསོ་རངོ་གའི་ལག་ཟུངོ་
ལ་བརྟེཁྱེན་ནསོ་རངོ་གའི་ཨ་མོ་གསོགོ་སྐྱགོངོ་ཐུབ་
པོསོ། སོཁྱེམོསོ་ལ་དཔོའ་གདཁྱེངོ་ཞིའིག་སྐྱཁྱེསོ་
ཡོགོད། རྗེཁྱེསོ་ཕྱེགོགསོ་ངོསོ་སྔོར་བཞིའིན་ལསོ་ཀོ་
ཧུར་ཐག་གའིསོ་ལསོ་ནསོ་སྒོགོར་མོགོ་མོངོ་ཙམོ་
བསོགསོ་རྗེཁྱེསོ་རངོ་ཉིའིད་ཀྱའིསོ་བགོད་ལུགསོ་
ལག་བཟགོསོ་དངོགོསོ་རྫསོ་ཀྱའི་བཟགོ་ཁངོ་ཆུངོ་ངུ་
ཞིའིག་ཕྱེཁྱེ་འཆར་ཡོགོད། འདའི་ནའི་རངོ་ཉིའིད་ཀྱའི་མོ་
འགོ ངོ སོ ་ པོ འའི ་ ད མོའི ག སོ ་ འ བཁྱེ ན ་ ཞིའི ག ་
ཡོའིན”ཞིཁྱེསོ་རའིན་ཆཁྱེན་གྱིའི་གདགོངོ་ལ་སྤྲོགོ་ཉིམོསོ་
དགོད་ཅེའིངོ་འཛུམོ་པོའའི་མོའིག་ལ་རཁྱེ ་བའའི ་འགོད་
ཅེའིག་འཁྱུག་བཞིའིན་དཁྱེ་ལྟར་བཤིད།

ད་སྐབསོ། ལག་གདུབ་རཁྱེ་རཁྱེ་དངོ་སྐཁྱེ་
དཀྲིའིསོ་རཁྱེ ་རཁྱེ ། སྐ ་རགསོ་རཁྱེ ་རཁྱེ ་ ་ ་ ་ ་ བགོད ་
ལུགསོ་ཀྱའི ་ཁྱེད་ཆགོསོ ་དམོའིགསོ་སུ་མོངོའ་
ཞིའིངོ་མོའི་རའིགསོ་ཀྱའི་ཁྱེད་གཤིའིསོ་རབ་ཏུ་ལྡན་
པོའའི་ལག་བཟགོསོ་དངོགོསོ་རྫསོ་འདའི་དག་ནའི།
དྲི་རྒྱ་བརྒྱུད་ནསོ་མོའི ་ཁྱེའིམོ་ཁྲོའི ་སྟགོངོ་དུ་སྐྱགོད་
ཀྱའིན ་ཡོགོད ་ལ། ཞིའིངོ ་ཆཁྱེན ་ཕྱེའི ་ཡོའི ་ཁྲོགོམོ ་རར་
ཕྱེའིར་འཚོཚོངོ་བྱེཁྱེད་བཞིའིན་ཡོགོད། ཡོགོངོ་འབབ་
མོངོ ་དུ ་འཕར་བ ་དངོ ་འཚོཚོ ་གནསོ་ཁགོར ་
ཡུག་ཇཁྱེ་ལཁྱེགསོ་སུ་སོགོངོ་བ་དངོ་བསྟུན་ནསོ་
མོཚོཚོ ་ཁྲོའི ་སྡོཁྱེ ་བའའི ་ འབྲེགོག ་པོ ་མོངོ ་ཚོཚོགསོ ་
རྣམོསོ་ཀྱའི ་མོཉིམོ་དུ་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོགོངོ་བའའི ་
ཡོའིད་ཆཁྱེསོ་དངོ་ཆགོད་སོཁྱེམོསོ་ཇཁྱེ་བརྟེན་ནསོ་ཇཁྱེ་
བརྟེན་དུ་གྱུར་ཡོགོད། །

བལ་དང་ཁུལ་རྩིརྩིད་ལ་བརྟེསེན་ནས་སྡེསེ་དམངས་ཕྱུག་པོཔོར་གྱུར་བ།

ཉིཁྱེ་བའའི་ལགོ་འགའའི་རའིངོ་ལ། མོགགོ་ལགོག་བགོད་རའིགསོ་རངོ་སྐྱགོངོ་ཁུལ་པོདྨ་རྫགོངོ་གའིསོ“ལྗངོ་མོདགོག་སྐྱཁྱེ་
ལྡན་ཞིའིངོ་ཕྱུགསོ་ཐགོན་རྫསོ་ཕྱེའིར་གཏོགོངོ་བྱེཁྱེད་སོ”བྱེསོ་ཏོཁྱེ། པོདྨ་རྫགོངོ་གའི་བགོད་ཇའའི་ཐགོན་ལསོ་ཀྱའིསོ་སྐྱཁྱེ་
ཁམོསོ་ལཁྱེགསོ་བསྒྱུར་བྱེསོ་པོར་མོ་ཟད། དཔོལ་འབྱེགོར་རའིན་ཐངོ་ཡོངོ་ཆཁྱེན་པོགོ་ལྡན་པོསོ། སོ་གནསོ་གྲོགོངོ་
གསོཁྱེབ་དར་སྤོཁྱེལ་གྱིའི་ཐགོན་ལསོ་གཙཚོ་བགོར་གྱུར་ཡོགོད།











































