
པར་ངོས 17 པ
2022·08·12

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཐུབ་བསྟན།

སྐྱེསྐྱེ་ཁོམས།

“ལསྐྱེ་དེབརི་ཁྲིཁྲི་ཡིཁྲི་འིབྲིཁྲི་ཆུའིཁྲི་མིགོགོ་ཁུངས་ཀྱིཁྲི་རྫོགོང་དེང་པོགོ”རུ་
གྲགོས་པོའིཁྲི་ཡུས་ཧྲུའུ་བགོདེ་རིཁྲིགོས་རིང་སྐྱོགོང་ཁུལ་འིབྲིཁྲི་སྟོགོདེ་རྫོགོང་
སྤྱཁྲི་བདེསྐྱེ་ཅུས་སུ་འིདེཁྲི་ལྟ་བུའིཁྲི་གོཞིཁྲི་རིཁྲིམི་གྱིཁྲི་གོཞིགོགོས་འིདེསྐྱེགོས་ཉསྐྱེན་
རྟོགོགོ་རུ་མིཁྲི་ཞིཁྲིགོ་ཡིགོདེ་དེསྐྱེ། ཁགོ་ནཁྲི“དེམིངས་ཁྲིགོདེ་རིཁྲིགོ་གོནས་ཀྱིཁྲི་ལྟ་
སྲུང་པོ”དེང“ཁགོརི་སྲུང་དེང་བློངས་པོ”“རྫོགོང་སྤྱཁྲི་བདེསྐྱེ་ཅུས་ཀྱིཁྲི་
ཏང་ཀྲིཁྲི་པུའུ་དེང་པོགོའི འི་ལགོ་བསྟོརི་དེཔོསྐྱེ་དེམིགོ”སགོགོས་ཀྱིཁྲི་
མིཚོན་སྙན་གོང་མིང་ཐགོབ་མྱོགོང་བའིཁྲི“འིབྲིཁྲི་སྟོགོདེ་རྫོགོང་ཁགོརི་སྲུང་
དེང་བློངས་རུ་ཁགོ”གོཁྲི་རུ་གོཙཙོ་འིཇམི་དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་རིསྐྱེདེ།
མིཚོན་སྙན་མིང་པོགོའི འི་རྒྱབ་ཕྱོགོགོས་སུ། འིཇམི་དེབང་ཕུན་

ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲི་ཞིལ་རིས་སྨུགོ་པོགོ་དེང་ཁགོའི འི་ཁྱདེ་མིཚོརི་གྱིཁྲི“ དེགོའི་
ཕྱོགོགོས”དེསྐྱེ་ཡིགོདེ་ལ། ཉཁྲི་མི་རིསྐྱེ་རིསྐྱེ་བཞིཁྲིན་གྱིཁྲི་རྒྱུན་འིཁྱགོངས་དེསྐྱེ་ཡིང་
ཡིགོདེ། རིང་གོཁྲི་ལས་ཀོ་ལས་ཚོརི་རྗེསྐྱེས། འིཇམི་དེབང་ཕུན་
ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲི“དེགོའི་ཕྱོགོགོས”ཆསྐྱེ་ཤོགོས་ནཁྲི། གོདེ་སྙཁྲིགོས་འིཐུ་རྒྱུ་དེསྐྱེ་
རིསྐྱེདེ། ལགོ་ཟླ་གོང་མིང་ལ་རྒྱུན་འིཁྱགོངས་བྱས་པོས། ཁགོ་རིང་གོདེ་
སྙཁྲིགོས་འིཐུ་མིཁན“བྱང་ཆ་ཅིན”ཞིཁྲིགོ་ཏུའིང་གྱུརི་ཡིགོདེ།

“ ཆུ་ལམི་དུ་གོདེ་སྙཁྲིགོས་ཡིགོདེ་ན་ཆུ་ནང་དུ་བརྒལ་ནས་
གོདེ་སྙཁྲིགོས་བཏུས་ཤོཁྲིང་། རྩྭ་ཐང་གོཁྲི་ས་འིདེམི་ནང་དུ་གོདེ་
སྙཁྲིགོས་ཡིགོདེ་ན། ལགོ་པོས་བྲུས་རྗེསྐྱེས་ཡིང་བསྐྱོརི་ས་ཤུན་ཕྱོཁྲིརི་
ཡིགོ་པོགོརི་བཀོབ་པོ་དེང་། ཤོསྐྱེལ་སྒོགོ་ཆགོ་རིགོ་སྣ་ཚོཙོགོས་གོཏགོརི་
ཡིགོདེ ་པོ ་མིཐགོང ་དུས། ཤོསྐྱེལ ་ཆགོ ་ལསྐྱེབ ་མིགོ ་རིསྐྱེ ་རིསྐྱེ ་བཏུས ་
པོ”སགོགོས་གོདེ་སྙཁྲིགོས་བཏུས་པོའིཁྲི་ཉམིས་མྱོགོང་གླེསྐྱེང་སྐོབས།
འིཇམི་དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་ལ་སྐོདེ་ཆ་བརྗེགོདེ་མིཁྲི་ཚོརི་བ་ཞིཁྲིགོ་ཡིགོདེ།
ཁགོརི་སྲུང་དེང་བློངས་ཚོཙོགོས་པོ་ཐགོགོ་མིརི་འིཛུགོས་སྐོབས་

ཀྱིཁྲི་དེགོན་དེགོ་ཙགོ་ཙའིགོ་འིཇམི་དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲི་ཡིཁྲིདེ་ལ་དེ་
དུང་གོསལ་པོགོ་ཡིགོདེ།“ དེསྐྱེ་ནཁྲི2016ལགོའི འི་དེབྱརི་ཁ་ཞིཁྲིགོ་ཡིཁྲིན།
ང་དེང་ངའིཁྲི་གྲགོགོས་པོགོ་ཚོཙོས་རྩྭ་ཐང་དུ་སགོང་ནས་ཤོ་སྲེསྐྱེགོ་བཟོའི་
བའིཁྲི་ཁ་ཆདེ་བཞིགོ རྩྭ་ཐང་དུ་ཐགོན་པོ་ན་མིཁྲིགོ་ལམི་དུ་མིངགོན་པོ་
ནཁྲི་གོ་ས་གོང་དུ་རྙོགོགོ་རྫོགོབ་ཀྱིཁྲིས་ཁསྐྱེངས་འིདུགོ་པོ་དེསྐྱེ་རིསྐྱེདེ། མིཛེཛེས་
སྡུགོ་ལྡན་པོའིཁྲི་རྩྭ་ཐང་གོཁྲི་གོང་སརི་གོཡུགོ་པོའིཁྲི་སྐོགོམི་ཆུའིཁྲི་སྣགོདེ་
དེང་། ཐུམི་ཁུགོ་སགོགོས་མིཐགོང་དུས། སསྐྱེམིས་ལ་སྨྲ་མིཁྲི་ཐུབ་པོའིཁྲི་
ཚོཙོརི་བ་ཞིཁྲིགོ་སྐྱོསྐྱེས་བྱུང་། ”ང་ཚོཙོས་མིཇུགོ་མིཐརི་ཕྱོཁྲི་དྲོགོ་ཞིཁྲིགོ་གོཁྲི་
དུས་ཚོཙོདེ་བསྐྱེདེ་སྤྱདེ་དེསྐྱེ། ཤོ་སྲེསྐྱེགོ་བཟོའི་བའིཁྲི་བྱ་འིགུལ་དེསྐྱེ་གོདེ་
སྙཁྲིགོས་འིཐུ་བའིཁྲི་བྱ་འིགུལ་དུ་བསྒྱུརི།
ཉཁྲིན་དེསྐྱེའིཁྲི་དེགོགོང་མིགོརི། འིཇམི་དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་ནཁྲི་ཡུན་

རིཁྲིང་ལ་གོཉཁྲིདེ་མི་ཁུགོ་པོརི་སསྐྱེམིས་སུ་གོདེ་སྙཁྲིགོས་ཀྱིཁྲི་གོནས་
ཚུལ་འིབའི་ཞིཁྲིགོ་འིཁགོརི། ཁགོས་ཐདེ་ཀོརི་ཁ་པོརི་བློངས་ནས་
གྲགོགོས་པོགོ་གོཉཁྲིས་ལ་དེསྐྱེའིཁྲི་ཕྱོགོགོས་སུ་ཐབས་བཀོགོདེ་འིཐསྐྱེན་པོའིཁྲི་
གྲགོས་བསྡུརི་བྱས། བསམི་བློགོ་མིང་པོགོ་བཏང་རྗེསྐྱེས། མིཁྲི་གོསུམི་པོགོ་
གྲགོས་མིཐུན་བྱུང་ཞིཁྲིང་། དེསྐྱེ་ནས་བཟུང་། འིབྲིཁྲི་སྟོགོདེ་རྫོགོང་གོཁྲི་ཁགོརི་
སྲུང་དེང་བློངས་རུ་ཁགོ་དེངགོས་སུ་བཙུགོས་པོ་རིསྐྱེདེ།
མིགོགོ་རྩགོམི་སྐོབས་ནམི་ཡིང་དེཀོའི་སྡུགོ་དེང་འིགྲགོགོས་ནས་

ཡིགོདེ། གོདེ་སྙཁྲིགོས་ཁུགོ་མི་དེང་། ལགོ་ཤུབས་སགོགོས་བལྟས་
ཚོཙོདེ་ཀྱིཁྲིས་མིཁྲིགོ་ལ་མིཁྲི ་ཐགོགོས་པོའིཁྲི ་གོདེ་སྙཁྲིགོས་ཀྱིཁྲི“ སྒྲིཁྲིགོ་
ཆས”དེསྐྱེ་དེགོ དེང་ཐགོགོ་འིཇམི་དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་དེང་ཁགོའི འི་རུ་
མིཁྲི་ཚོཙོས་སྒོགོརི་མིགོ་བསྡུས་ཏསྐྱེ་ཉགོས་པོ་རིསྐྱེདེ། གོདེ་སྙཁྲིགོས་འིཐུ་བཞིཁྲིན་
འིཐུ་བཞིཁྲིན་ཇསྐྱེ་མིང་དུ་གྱུརི་བ་དེང་བསྟུན་ནས། གོནདེ་དེགོན་

གོསརི་པོ་བྱུང་སགོང་། མིཁྲི་ལ་བརྟོསྐྱེན་ནས་དེབགོརི་འིདྲོསྐྱེན་བྱསྐྱེདེ་རྒྱུརི་
དེཀོའི་ཚོཛེགོས་ཆསྐྱེ་བས། གོདེ་སྙཁྲིགོས་གོཙང་སསྐྱེལ་རླངས་འིཁགོརི་
གླེ་དེགོགོས་བྱུང་། འིགོན་ཀྱིང་གླེ་ཆ་ཤོཁྲིན་ཏུ་མིཐགོ་བས། ཐབས་
བཀོགོདེ་ཟོདེ་པོའིཁྲི་འིཇམི་དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲིས་རིང་གོཁྲི་སྒོསྐྱེརི་གྱིཁྲི་
རླངས་འིཁགོརི་དེསྐྱེ་གོདེ་སྙཁྲིགོས་དེབགོརི་འིདྲོསྐྱེན་རླངས་འིཁགོརི་བྱས།
ཉཁྲི་མི་རིསྐྱེ་རིསྐྱེརི། ཁགོརི་སྲུང་དེང་བློངས་ཚོཙོགོས་པོ་དེསྐྱེ་འིཇམི་

དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲི་སྣསྐྱེ་ཁྲིཁྲིདེ་འིགོགོ རུ་མིཁྲི་ཚོཙོརི་བྱ་བ་སྒྲུབ་སསྐྱེམིས་
ལྡན་ལ། ཚོང་མི་ཡིང་ཐགོགོ་མིའིཁྲི་འིཁང་རི་ནས་རིཁྲིམི་གྱིཁྲིས་ཆ་རྐྱེསྐྱེན་
ཅིཁྲི་ཡིང་མིཁྲི་འིདེགོན་པོརི་རྒྱབ་སྐྱོགོརི་བྱསྐྱེདེ་མིཁན་དུ་གྱུརི།

“ ང་ཚོཙོ་ཚོང་མི་གོནས་འིདེཁྲིརི་སྐྱོསྐྱེས་ཤོཁྲིང་འིཚོརི་ལགོངས་བྱུང་
བའིཁྲི་འིབྲིཁྲི་སྟོགོདེ་པོ་ཡིཁྲིན། འིབྲིཁྲི་ཆུས་ང་ཚོཙོ་གོསགོས་ཤོཁྲིང་བསྐྱོངས་པོ་
རིསྐྱེདེ། ང་ཚོཙོརི་རྐོང་འིགོགོ་གོཁྲི་ས་གོཞིཁྲི་འིདེཁྲི་སྲུང་སྐྱོགོབ་བྱསྐྱེདེ་པོའིཁྲི་འིགོས་
འིགོན་དེང་འིགོན་འིཁྲིཁྲི་ཡིགོདེ། ”འིདེཁྲི་ནཁྲི་འིཇམི་དེབང་ཕུན་
ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བཤོདེ་པོའིཁྲི་སྐོདེ་ཆ་རིསྐྱེདེ།
འིཇམི་དེབང་ཕུན་ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲི་སྣསྐྱེ་ཁྲིཁྲིདེ་འིགོགོ དེང་བློངས་རུ་

ཁགོ་མུ་མིཐུདེ་དུ་རྒྱ་ཇསྐྱེ་ཆསྐྱེརི་ཕྱོཁྲིན། དེང་ཐགོགོ ཁགོ་ཚོཙོའིཁྲི་རྗེསྐྱེས་སུ་
འིབྲིངས་ནས་གོདེ་སྙཁྲིགོས་འིཐུ་མིཁན་ནཁྲི་ཉསྐྱེ་འིཁགོརི་གྱིཁྲི་འིབྲིགོགོ་པོ་
འིགོའི་ལས་མིསྐྱེདེ་ལ། རྗེསྐྱེས་སུ་ལས་ཁུངས་དེང་། སློགོབ་གྲྭ། སྨན་
ཁང་། ཁསྐྱེ་ལས་ཀྱིཁྲི་ལས་བྱསྐྱེདེ་པོ་དེང་ལས་བཟོགོ་པོ་སགོགོས་མིཁྲི་མིང་
པོགོ་ཞིཁྲིགོ་རིང་འིགུལ་ངང་དེསྐྱེའིཁྲི་ནང་དུ་ཞུགོས་བྱུང་།
གོདེ་སྙཁྲིགོས་བཏུ་བའིཁྲི་དེཔུང་སྡེསྐྱེ་དེསྐྱེ་ནཁྲི་ན་གོཞིགོན་ཁགོ་ན་མི་

ཡིཁྲིན་པོརི། དེ་དུང་རྒན་པོ་དེང་བྱཁྲིས་པོའིང་ཡིགོདེ།（（འིཕྲོགོའིཕྲོགོ་་མིམི་་པོརིཔོརི་་
ངགོངགོསས18པོརིཔོརི་་གོཟོཁྲིགོསགོཟོཁྲིགོས།།））

གཙང་པསྐྱོའིབྲི་མགསྐྱོ་ཁུངས་སུ་ཁོསྐྱོར་སྲུང་པ་རྣམ་དག་ཅིབྲིག་ཡོསྐྱོད།

ཟླ7པོའིཁྲི་ཚོཛེས18ཉཁྲིན་གྱིཁྲི་དུས་ཚོཙོདེ9ཡིཁྲི་
སྟོསྐྱེང ་། འིབྲིཁྲི ་སྟོགོདེ ་རྫོགོང ་སྙཁྲི ་ཆསྐྱེན ་སྡེསྐྱེ ་བའིཁྲི ་སྐྱོསྐྱེ ་
ཁམིས་བདེགོ་སྐྱོགོང་རུ་ཆུང་གོཁྲིས་ཅི་ལགོ་བསྡུ་
གོསགོགོ་བརྒྱབ་སྟོསྐྱེ་ལམི་ལ་ཆས། རིཁྲིན་ཆསྐྱེན་ནཁྲི་
བདེགོ་སྐྱོགོང་རུ་ཁགོ་ནང་གོཁྲི་རུ་མིཁྲི་དེཀྱུས་མི་
ཞིཁྲིགོ་ཡིཁྲིན་ལ། དེསྐྱེ་རིཁྲིང་ཁགོ་ཚོཙོ་འིབྲིཁྲི་ཆུའིཁྲི་འིགྲམི་
རྒྱུདེ་ལ་སྐོགོརི་སྲུང་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་འིགྲགོ་དེགོགོས།

“ དེ་ལྟ་ཆུ་ལམི་གྱིཁྲི་གོདེ་སྙཁྲིགོས་ཇསྐྱེ་ཉུང་
ནས་ཇསྐྱེ་ཉུང་དུ་གྱུརི་ཡིགོདེ་དེསྐྱེ། ང་ཚོཙོ་རིང་སའིཁྲི་མིཁྲི་
ཡིཁྲིན་ནའིང་འིདྲོ་ཕྱོཁྲི་ནས་ཡིགོང་བའིཁྲི་ཡུལ་སྐོགོརི་པོ་
ཡིཁྲིན་ནའིང་འིདྲོ། ཚོང་མིའིཁྲི་ཁགོརི་སྲུང་འིདུ་ཤོསྐྱེས་
ཇསྐྱེ་དྲོགོ་ནས་ཇསྐྱེ་དྲོགོ་ཏུ་གྱུརི་པོས། གོདེ་སྙཁྲིགོས་
གོང་འིདེགོདེ་དུ་གོཡུགོ་པོའིཁྲི་སྣང་ཚུལ་མིཐགོང་རྒྱུ་
ཤོཁྲིན་ཏུ་ཉུང་། ”རིཁྲིན་ཆསྐྱེན་གྱིཁྲིས་རྒྱང་ཤོསྐྱེལ་ནང་
བལྟ་ཞིགོརི་ཁ་བརྡ་བྱསྐྱེདེ་རྒྱུརི།“སྔགོན་ཆདེ་སྐོགོརི་
སྲུང་བྱསྐྱེདེ་སྐོབས། གོདེ་སྙཁྲིགོས་རྩྭ་སྒྱེསྐྱེ་གོཅིཁྲིགོ་གོཁྲི་
ནང་ལ་མིཁྲི་ཤོགོང་བའིཁྲི་སྐོབས་ཀྱིང་འིདུགོ ང་
ཚོཙོས་ཞིགོས་པོས་གོདེ་སྙཁྲིགོས་རྒྱུདེ་མི་གོཅིཁྲིགོ་ཏུ་
སྦྲེསྐྱེལ་ཏསྐྱེ་ཕྱོཁྲིརི་ཁྱསྐྱེརི་ནས་ཡིགོང་བ་ཡིགོདེ། དེ་ལྟ་གོདེ་
སྙཁྲིགོས་ཇསྐྱེ་ཉུང་དུ་སགོང་ཡིགོདེ།‘གོདེ་སྙཁྲིགོས་ཕྲོསྐྱེང་
ཐགོ་ལ་སྦྲེསྐྱེལ་དེགོགོས་པོའིཁྲི’གོནས་ཚུལ་ཡིང་
ཤོཁྲིན་ཏུ་ཇསྐྱེ་ཉུང་ལ་སགོང་།”
སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་བདེགོ་སྐྱོགོང་པོ་ལས་གོཞིན།

ལཁྲི་ཞིཁྲིན་ཞིང་གོཁྲིས་སྤུས་ལསྐྱེགོས་ཡུལ་སྐོགོརི་ཐགོན་
ཁུངས་བསྐྱེདེ་སྤྱགོདེ་གོང་ལསྐྱེགོས་སྒོགོས། མིང་

ཚོཙོགོས་ཀྱིཁྲི་ཡིགོང་སྒོགོ་རྒྱ་སྐྱོསྐྱེདེ་ཀྱིཁྲིན་ཡིགོདེ། ཚོཛེ་བཀྲི་
ནཁྲི ་སྙཁྲི ་ཆསྐྱེན ་སྡེསྐྱེ ་བའིཁྲི ་སྡེསྐྱེ ་མིཁྲི ་ཞིཁྲིགོ་ཡིཁྲིན། དེསྐྱེང ་
སྐོབས་ཁྱཁྲིམི་དུ་ཞིཁྲིང་པོའིཁྲི་སྤྲོགོ་སྐྱོཁྲིདེ་ཁང་ཞིཁྲིགོ་
གོཉསྐྱེརི་བཞིཁྲིན་ཡིགོདེ། ཡུལ་སྐོགོརི་པོ་སློསྐྱེབས་དུས་
ཁགོའི འི་ལས་ཀོརི་བྲིསྐྱེལ་བ་ཤོཁྲིན་ཏུ་ཆསྐྱེ།

“ ང་ཚོཙོ ་དུས་རིབས་བཟོང་པོགོའི འི་རྗེསྐྱེས་
ཆགོདེ་བྱུང་། ཕོ་ཡུལ་གྱིཁྲི་ཆསྐྱེས་རིང་བྱུང་དེང་ཆསྐྱེས་
མིཛེཛེས་པོའིཁྲི ་ཁགོརི་ཡུགོ་སྲུང་བཞིཁྲིན། སྲེཁྲིདེ་
གོཞུང་གོཁྲི་ཁྲིཁྲིདེ་སྟོགོན་དེང་རྒྱབ་སྐྱོགོརི་འིགོགོ མིཁྲི་
སྔརི་ལས་མིང་པོགོ་ཞིཁྲིགོ་འིབྲིཁྲི་ཆུ་སྲུང་སྐྱོགོབ་རུ་
ཁགོ་ཁྲིགོདེ་ཞུགོས་པོརི་འིབགོདེ་སྐུལ་གོཏགོང་ཐུབ་
ལ།‘སྔགོ་ལྗང་གོཁྲི་རིཁྲི་ཆུ་ནཁྲི་གོསསྐྱེརི་རིཁྲི་དེངུལ་རིཁྲི་
ཡིཁྲིན’པོའིཁྲི་ཕུགོས་བསམི་མིངགོན་འིགྱུརི་ཡིང་
བྱསྐྱེདེ་ཐུབ། སྔགོན་ཆདེ་ཡིཁྲིདེ་ལའིང་དྲོན་མིཁྲི་ཕོགོདེ་
པོའིཁྲི་འིཚོཙོ་བ་བཟོང་པོགོ་རིགོལ་བྱུང་། ”འིདེཁྲི་དེགོ་
གླེསྐྱེང་སྐོབས། ཚོཛེ་བཀྲིའིཁྲི་གོདེགོང་ལ་དེགོའི་བའིཁྲི་
འིཛུམི་གྱིཁྲིས་ཁསྐྱེངས།
རྐོང་འིགོགོ་གོཁྲི་ས་གོཞིཁྲི་འིདེཁྲི་སྲུང་སྐྱོགོབ་བྱ་

ཆསྐྱེདེ་དེང་། སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་ཐགོན་ཁུངས་དེསྐྱེ“ལྕགོས་
ཕོགོརི”དུ་འིགྱུརི་ཆསྐྱེདེ། ལཁྲི ་ཞིཁྲིན་ཞིང་གོཁྲིས་
འིབདེ་བརྩགོན་ཆསྐྱེན་པོགོ་བྱས།

“ ཆུ་དེཔོགོན ་ལམི་ལུགོས”ལ་སྐུལ་
འིདེསྐྱེདེ ་གོཏགོང ་རྒྱུ་འིཛེའིན་ལུང་བྱས་ཏསྐྱེ ། ཆུ་
མིཚོམིས་སྲུང་སྐྱོགོབ་ཀྱིཁྲི་འིགོན་ཁུརི་ས་ཁུལ་
དེབྱསྐྱེ་སྟོསྐྱེ། ཟླ་རིསྐྱེརི་ཆུ་མིཚོམིས་ལ་སྐོགོརི་སྲུང་བྱསྐྱེདེ་

བཞིཁྲིན་ཡིགོདེ། འིཚོཙོ་བའིཁྲི་གོདེ་སྙཁྲིགོས་ཉརི་བ་
དེང་། ཆུ་ལམི་ནས་བྱསྐྱེ་མི་འིདྲུ་བ་གོཏན་འིགོགོགོ་
བྱས་ཏསྐྱེ། ཞིང་ཡིགོངས་ཀྱིཁྲི་ཆུ་ཁགོངས7དེང་། ཆུ་
ལགོ34དེང་མིཚོཙོ་མིགོ12ལ་སྦགོས་བཙཙོགོ་མིཁྲི་
ཐསྐྱེབས་པོརི་བྱས་ཡིགོདེ།
སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་སྲུང་སྐྱོགོབ་བྱ་དེགོའི་དེང་ཆདེ་

གོཅིགོདེ་སྲེཁྲིདེ་ཇུས་དེསྐྱེ་སྡེསྐྱེ་སྲེགོལ་དེམིངས་ཆཁྲིངས་
ཁྲིགོདེ་བཞིགོ་ནས། ལགོ་རིསྐྱེརི“ དྭངས་གོཙང་
ཁྱཁྲིམི་ཚོང”6རིསྐྱེ་བདེམིས་ཏསྐྱེ་གོཟོསྐྱེངས་བསྟོགོདེ་
བྱས་པོ་དེང་། བྱ་དེགོའི་དེང་ཆདེ་གོཅིགོདེ་བྱསྐྱེདེ་
ཐབས་དེགོན་འིཁྱགོལ་བྱས་པོ་བརྒྱུདེ། མིང་
ཚོཙོགོས་སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་སྲུང་སྐྱོགོབ་ཁྲིགོདེ་ཞུགོས་པོའིཁྲི་
ཧུརི་སསྐྱེམིས་ལ་སྐུལ་སློགོང་བྱས།
དུས་བཅིདེ་ལྟརི་ཁགོརི་ཡུགོ་བཅིགོས་སྐྱོགོང་

བྱ་འིགུལ་སྤེསྐྱེལ་ཏསྐྱེ། དེབྱརི་རྩྭ་དེགུན་འིབུ་མི་
བཏུས་པོའིཁྲི་སྔ་གོཞུགོ་དེང་དུས་མིཚོམིས་སགོ་
སགོརི། གྲགོང་གོསསྐྱེབ་གོཞུང་ལམི་དེང་། གོཅིཁྲིགོ་
བསྡུས་སྡེགོདེ་ཁུལ་སགོགོས་གོཙཙོ་གོནདེ་ས་ཁགོངས་
ཀྱིཁྲི་ཁགོརི་ཡུགོ་བཅིགོས་སྐྱོགོང་བྱས།
དེསྐྱེ་ལས་གོཞིན། ལཁྲི་ཞིཁྲིན་ཞིང་གོཁྲིས་སྒྲིགོགོ་

བཤོདེ་རུ་ཁགོ་རྩ་འིཛུགོས་བྱས་ཏསྐྱེ། ཞིང་
ཡིགོངས་ཀྱིཁྲི་མིངའི་ཁགོངས་སུ་སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་སྲུང་
སྐྱོགོབ་སྲེཁྲིདེ་ཇུས་སྒྲིགོགོ་བཤོདེ་བྱས་པོ་དེང་། སྐྱོསྐྱེ་
ཁམིས་སྲུང་སྐྱོགོབ་སྲེཁྲིདེ་ཇུས་ཁྱཁྲིམི་ཚོང་ཀུན་ལ་
ཤོསྐྱེས་སུ་འིཇུགོ་པོརི་ཁགོ་ཐསྐྱེགོ་བྱས་ནས།

འིབྲིགོགོ་པོ་མིང་ཚོཙོགོས་ལ་དེམིངས་ཡིགོངས་ཀྱིཁྲིས་
སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་སྲུང་སྐྱོགོབ་བྱསྐྱེདེ་པོའིཁྲི་ཁྱགོན་ཡིགོངས་ལྟ་
བ་དེང་འིཕོསྐྱེལ་རྒྱས་འིདུ་ཤོསྐྱེས་ཆགོས་སུ་བཅུགོ
སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་ཁགོརི་ཡུགོ་མུ་མིཐུདེ་དུ་ལསྐྱེགོས་

སྒྱུརི་བྱས་པོ་དེསྐྱེས་དེཔོལ་འིབྱགོརི་ཁསྐྱེ་སྤེགོགོས་
ཀྱིང་བསྐྲུན་པོས། དེ་ལྟ། སྙཁྲི་ཆསྐྱེན་སྡེསྐྱེ་བའིཁྲི་སྡེསྐྱེ་
དེམིངས་ཀྱིཁྲིས“སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་ཕོགོརི་བ”ལགོ་ཏུ་
དེམི་པོགོརི་བཟུང་ཡིགོདེ།
ལགོ་རིསྐྱེརི། ཚོང་མིས་ཟླ4པོརི་ཤོ་རྭ་བཏུས་

ཤོཁྲིང་། ཟླ6པོརི་དེབྱརི་རྩྭ་དེགུན་འིབུ་བརྐོགོས།
ཟླ8པོརི་ཤོ་མིགོ་སསྐྱེརི་པོགོ་བཏུས། ཟླ10པོརི་གྲགོ་
མི་བཏུས་ཤོཁྲིང་། སྡེསྐྱེ་བའིཁྲི་ནང་གོཁྲི་མིགྲགོན་ཁང་
སགོགོས་ཀྱིཁྲི་ལས་གོཞིཁྲིའིཁྲི་བྱ་བ་དེང་རིང་ཁྱཁྲིམི་གྱིཁྲི་
ཕྱུགོས་ཟོགོགོ་ཐགོན་སྐྱོསྐྱེདེ་བཅིས་ལ་བརྟོསྐྱེན་ནས།
དེངགོས་གོནས་དྲོང་གོནས་ཀྱིཁྲིས“སྔགོ་ལྗང་གོཁྲི་རིཁྲི་
ཆུ”ནཁྲི“ གོསསྐྱེརི་རིཁྲི ་དེངུལ་རིཁྲི”ལ་བསྒྱུརི་
ཡིགོདེ།

“ ང་ཚོཙོས་རྒྱུན་ཆདེ་མིསྐྱེདེ་པོརི་སྐྱོསྐྱེ་ཁམིས་
ཁགོརི་ཡུགོ་སྲུང་སྐྱོགོབ་ལ་ཤུགོས་བསྣན་ཏསྐྱེ། དུས་
ནམི་ཡིང་མིཛེཛེས་སྡུགོ་གོཁྲི་ས་གོཞིཁྲི་འིདེཁྲི་ལ་སྲུང་
སྐྱོགོབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིཁྲིན། ”ཞིསྐྱེས་ལཁྲི་ཞིཁྲིན་ཞིང་གོཁྲི་ཏང་
ཨུའིཁྲི་ཧྲུའུ་ཅིཁྲི་བསགོདེ་ནམིས་ཡིརི་འིཕོསྐྱེལ་གྱིཁྲིས་དེསྐྱེ་
ལྟརི་བཤོདེ་བྱུང་། །

འིབྲིབྲི་སྟོསྐྱོད་རྫོསྐྱོང་སྙིབྲི་ཆེསྐྱེན་སྡེསྐྱེ་བས་སྐྱེསྐྱེ་ཁོམས་ལ་བརྟེསྐྱེན་ནས་ཕྱུག་འིགྱུར་ལམ་དུ་བསྐྱེསྐྱོད་པ།


