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སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི། 

__ དུས་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཁྡོད་ཀི ་དྲན་པ་རབ་རིབ།  

 
ཟླ་བ།  

ཐྡོག་མའི་གླེང་སྡོང་བ།  
        ལྡོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཚགས་འདྲ་སྡོག་ན་པུར་རྒྱལ་ལམ་སྤུར་རྒྱལ་ཞླེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་མང་བྡོ་མཐྡོང་དུ་ཡྡོད་ལ། 
ཐ་སྙད་དླེ་ལ་གནའ་དླེང་ལྡོ་རྒྱུས་མཁས་པ་དང་། བན་བྡོན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཚོའི་འགླེལ་བཤད་ཀང་འདྲ་མིན་ཞིག་
མཆིས་མྡོད། དླེ་ལ་འགླེལ་བཤད་འདྲ་མིན་ཡྡོད་མླེད་ལ་མ་བལྟས་པར་དླེ་རིང་འདིར་སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི་ཞླེས་པ་དླེ་གླེང་
ན་འདྡོད་སྡོང་། སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི་ནི་འདབ་དྲུག་ཁ་བས་གཡྡོགས་པའི་རི་བྡོ་ཞིག་ཡིན་ལ། འཛམ་གིང་ཚ་དྲྡོད་ཀི་
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཁྡོད་ན་གངས་ཀི་རི་བྡོ་གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་སིད་པའི་འཁྱགས་རྡོམ་རྦབ་ཏུ་ཤྡོར་
བཞིན་པ་ཞིག་དང་། ཉླེ་ཆར་དབུ་འབླེད་གནང་བའི་འཛམ་གིང་གི་ཚིག་མཛོད་ཆླེ་ཤྡོས་པྡོད་ ༢༢༣ གི་བདག་ཉིད་ཅན་
གི་<<སྡོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་>>དུ་ཡང་མ་ཐླེབས་པར། ཐ་ན་རང་ཉིད་ཀི་མིང་དང་བཅས་པ་མི་མངྡོན་དབིངས་སུ་
བཞུད་བཞིན་པ་ཞིག་ཀང་ཡནི་སིད་པ་འདྲ།  
        ད་ལྡོའི་དཔིད་ཁར་རི་བྡོ་ཧི་མ་
ལ་ཡའི་སྡོད་རྒྱུད་ཀི་རི་སུལ་ཏླེ། ལྡོ་རྒྱུས་
ཐྡོག་སྡོད་ཀི་མངའ་རིས་སྡོར་གསུམ་དུ་
གགས་པའི་ཆ་ཤས། ད་ལྟ་ཉུང་ཏི་དང་། 
གར་ཞྭ། ཟངས་དཀར། ལ་དྭགས་སྡོགས་སུ་
འབྡོད་པའི་ཡུལ་ལུང་འགར་འགྲུལ་བཞུད་
བ་རྒྱུའི་གྡོ་སབས་བྱུང་ལ། སབས་དླེར་ས་
གནས་དླེ་དང་དླེའི་སྡོད་དང་བཅུད་ཀིས་
བིན་པའི་བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་བས་རང་ཉིད་
ཀི་ལྟླེ་ཁག་འཕྡོ་སའི་ཐག་རིང་ཐག་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་ཞླེས་པ་དླེ་ཡང་ལན་གཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡང་ཡང་དྲན་དུ་བཅུག་
སྡོང་། གྡོང་དང་གྡོང་རྡལ། སྒར་དང་དགྡོན་པ། ལ་དང་ལུང་བ་བརྒྱུད་དུས། རི་བྡོ་སྐྱ་ཐླེར་ཐླེར་གི་ཟུར་ན། ཆུ་མྡོ་སྡོ་ཀིག་
ཀིག་གི་འགམ་ན། དླེང་རབས་དང་ཡར་རྒྱས་ཞླེས་པའ་ིཐ་སྙད་མི་ཐྡོགས་པའི་མི་གཞི་དྲང་མྡོ་དང་། མིག་ཟུང་དྭངས་མ་
ཅན་གི་རིགས་དང་རུས་པ་གཅིག་པའི་མི་བུ་དླེ་ཚོ་ད་ལྟའང་དྲན་བཞིན་འདུག ཡིན་ནའང་ད་རླེས་ངའི་འབི་འདྡོད་པ་
ནི་དྲན་ཚོར་དྲག་པྡོའི་ཀྡོང་གི་གནས་ཚུལ་དླེ་ཚོ་མིན་པར་ས་གནས་དླེ་དག་གི་མཐྡོང་ཐྡོས་མྡོང་གསུམ་ཡིད་ལ་བསྒྡོམས་
ཏླེ་ཕརི་ལྡོ་ཕྡོགས་ཚ་བའི་ཡུལ་དུ་འབྡོར་དུས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ་བསམ་བྡོ་འཁྡོར་སྡོང་། དླེ་ནི་སྤུར་རྒྱལ་གངས་ར་ི
དང་སྤུར་རྒྱལ་གངས་ར་ིདང་འདྲ་བའི་གངས་ཀི་རི་བྡོ་གཞན་དག་གི་འབྱུང་འགྱུར་གི་གནས་ཚུལ་སྡོར་ལ་བསམ་བྡོ་
གཏྡོང་དགྡོས་བྱུང་སྡོང་།  
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སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི་གང་དུ་ཡྡོད་དམ།  

        མཁས་དབང་དགླེ་འདུན་ཆྡོས་འཕླེལ་གིས། “ཡུལ་སིའི་མིང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གིས་བཏགས་པ་ཤས་ཆླེ་བས། 
ཐྡོག་མར་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གི་མི་རྣམས་ཡུལ་གི་མཐའ་གང་ཞིག་ལ་སླེབས་པའི་མིང་དླེ་རིམ་གིས་ཡུལ་ཁམས་སིའ་ི་མིང་དུ་
འགྡོ་བ་ཡིན་ཏླེ། སྤུ་ཧྲང་བྡོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་ཞླེས་གགས་པ་ཡང་། སྤུ་ཧྲང་བ་བའི་ལུང་ཆུང་ཞིག་བལ་བྡོད་མཚམས་སུ་
ཡྡོད། སྤུར་རྒྱལ་བྡོད་ཀི་རྒྱལ་ཁམས་བ་བ་ཡང་། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་རླེ་གཉའ་ཁི་བཙན་པྡོ་སྡོགས་ལ་དླེ་ལྟར་འབྡོད་པས་
རྒྱལ་པྡོའི་མཚན་ལས་གས་པར་ཡང་སླེམས་མྡོད། རྒྱ་གར་དང་མངའ་རིས་ཀི་མཚམས་སུ་སྤུ་རྒྱལ་བ་བའི་གངས་རི་ཆླེན་

པྡོ་ཡྡོད་པ་དླེ་ལས་བྱུང་མདྡོག་ཆླེ།”
1
 ཞླེས་སྤུར་རྒྱལ་བྡོད་ཅླེས་པའི་མིང་དླེ་ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་གངས་རི་དླེའི་མིང་

ལས་བྱུང་བ་ཡིན་སིད་པའ་ིསྡོར་དང་། གངས་རི་དླེ་གར་ཡྡོད་ཀི་ས་གནས་བཅས་གསུངས་འདུག་ལ། སི་ཏིའི་ཏ་པྡོ་

དགྡོན་གྡོང་གི་ལྡོ་རྒྱུས་སུ། “གནས་སྒྡོའི་འགམ་དུ་ས་མྡོའི་བྡོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ལྡོ་རྒྱུས་ནང་སྙན་གགས་ཆླེ་བའི་ར་ིབྡོ་

སྤུར་རྒྱལ་ཡྡོད།”
2
 ཅླེས་རི་བྡོ་སྤུར་རྒྱལ་གར་ཡྡོད་ཀི་ས་གནས་གསལ་བར་འཁྡོད་འདུག 

        དླེང་གི་ཡིག་འཇྡོག་མང་བྡོའི་ཁྡོད་ན་འཛམ་གིང་གི་སླེ་གསུམ་པར་འབྡོད་ཅིང་། ལྡོ་རྒྱུས་ཆྡོས་འབྱུང་ཁག་ཏུ་
འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀི་གདུལ་ཞིང་དང་། བང་ཕྡོགས་ཁ་བའི་ལྡོངས་ཞླེས་གགས་པ། བསིལ་ལན་བྡོད་ཀི་ཡུལ་
འདི་ནི་གདྡོད་མའི་གངས་ཀི་རི་བྡོ་ཚར་དུ་དངར་བས་ཡྡོངས་སུ་བསྡོར་བ་ལས། དྲྡོད་ གང་དང་གནམ་གཤིས་ཀི་དབླེ་
མཚམས་འབླེད་བླེད་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ར་ིབྡོ་ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་སྡོད་ཕྡོགས། ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་གྲུབ་པའི་
གནས་མཆྡོག་གངས་དཀར་ཏ་ིསླེ་དང་ཐག་ཧ་ཅང་མི་རིང་བ། སིད་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞིར་གགས་པའི་ཡ་
གལ་གང་ཆླེན་ཁ་འབབ་ཀི་གཡས་ཟུར། ད་ལྟའི་བྡོད་དང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་མཚམས་རྒྱལ་ཐིག་ལས་རྒྱ་གར་གི་ས་ཁྡོངས་སུ་
འཁླེལ་བ། (སིད་འཛིན་ས་ཁུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སླེའི་ཁུ་ནུ་རྡོང་ཁྡོངས།) སི་ཏིའི་སད་ཕྡོགས་དང་། ཁུ་ནུ་སྡོད་ཀི་ཁབ་དང་། 
གནས་སྒྡོ་སྡོགས་དང་ཉླེ་བར་ཡྡོད་པ། ལག་པར་གནས་སྒྡོའི་གྡོང་ནས་བལྟས་ན་སྨུག་སིན་ལང་ལྡོང་གི་ཁྡོད་དུ་རང་སྐྱླེས་
ལྟ་བུའི་ར་ིབྡོ་རླེ་མྡོ་ཅན་ཞིག་མཐྡོང་བ་དླེ་ནི་ད་གཟྡོད་སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི་རླེད། འདི་ལ་ས་ིཏིའི་ཏ་པྡོ་དགྡོན་གྡོང་གི་ལྡོ་

རྒྱུས་སུ། “ས་མྡོའི་ཁྡོང་ཚོའི་གཏམ་དཔླེར། རི་བྡོ་སྤུར་རྒྱལ་སྨུག་པའིས་དངས་མླེད། ན་བྡོ་མཁར་བ་ཆད་པའསི་དག་མླེད། 

ཞླེས་ཟླེར་སྡོལ་ཡྡོད་པ་རླེད།” ཅླེས་པ་ལྟར་རི་བྡོ་འདི་སྨུག་སནི་གིས་བཟུང་འདུག་པ་ཁྡོང་ཚོའི་གཏམ་དཔླེར་ཡང་ཐྡོན་
འདུག་ལ། ད་ལྟ་ཁྡོང་ཅག་གིས་ན་བྡོའམ་

3
 ན་གྡོ་ཞླེས་པ་ནི་གནས་སྒྡོ་ཞླེས་པའི་བརྡ་འགྱུར་བ་ཡིན་འདུག  

        སྤུར་རྒྱལ་གངས་རའིམ་རི་བྡོ་པུར་རྒྱལ་ཞླེས་པ་འདི་གྡོ་གལ་ས་ཁ་(Google Maps)ལས་བཙལ་ན་དབིན་
ཡིག་གི་སྒྲ་སྡོར་ Reo Purgyil (རི་བྡོ་པུར་རྒྱལ་)ཞླེས་གཏག་ན་བདླེ་བག་ངང་རླེད་ཐུབ་ལ། དྲ་རྒྱའི་ནང་ངྡོ་སྡོད་བས་

                                                 
1
 <<གཏམ་རྒྱུད་གསླེར་གི་ཐང་མ།>> གངས་ཅན་རིག་མཛོད། ༡༠ དགླེ་འདུན་ཆྡོས་འཕླེལ་གི་གསུང་རྡོམ་དླེབ་དང་པྡོ། P.58 བྡོད་ལྡོངས་བྡོད་ཡིག་དཔླེ་རིང་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 1990 ལྡོ། 

2
 <<ཏ་པྡོ། དུས་རབས་བཅུ་པ་ནས་ཉི་ཤུ་པའི་བར་གི་ས་མྡོའི་རྒྱ་གར་དང་བྡོད་ཀི་ལླེབས་རིས་དང་ཡི་གླེ ནུབ་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་གནའ་བྡོའི་དགྡོན་གྡོང་ཞིག>> P.75 རྡོམ་པ་པྡོ། རཱ་ཧུ་ལ། ཏ་པྡོ་དགྡོན་གི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་ནས་

དཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 2013 ལྡོ། 
3
 གྡོང་གསལ་དླེབ། P.74 “ན་བྡོའམ་གནས་སྒྡོ། (Nako)” ཞླེས་གསལ། 



3 

 

པ་ལྟར་ན། རི་བྡོ་འདིའི་མཐྡོ་ཚད་མཚོ་ངྡོས་ལས་མི་ཊར་ ༦༨༡༦ ཡྡོད་ཅིང་། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སླེའི་ནང་གི་རི་བྡོ་མཐྡོ་
ཤྡོས་ཀི་གས་སུ་བཤད་ཡྡོད།  

        
མདྡོར་ན་གངས་རི་འདིའི་གནས་ཡུལ་ནི། ད་ལྟའི་མངའ་རིས་མཐྡོ་ལིང་ངམ་རྩྭ་མདའ་རྡོང་དང་ལ་མྡོའི་ཕར་རྒྱབ་ཚུར་
རྒྱབ་ཏུ་ཆགས་པའི་ཁུ་ནུའི་ཡུལ་དང་།

4
 ཁུ་ནུ་ལ་སྡོད་སད་གཉིས་སུ་ཕླེ་བའི་སྡོད་ཀི་སའི་ཆར་གཏྡོགས་པ་ཡིན། ཡུལ་

ལུང་འདི་ཡང་བྡོད་བཙན་པྡོའི་གདུང་རྒྱུད་ལ་བ་མ་ཁུ་དབྡོན་གི་མཛད་རླེས་ཀི་རྡྡོ་རིང་
5
འཛུགས་ས་དང་། ཡུལ་གྡོང་

མང་བྡོ་ན་ལྡོ་ཙཱ་བའ་ིལ་ཁང་ཞླེས་ལྡོ་ཆླེན་རིན་ཆླེན་བཟང་བྡོའི་འཕིན་ལས་ཀི་ཟླེགས་མ་འཐྡོར་ཡྡོད་ས་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟ་
ཡང་ས་ིཏི་སྡོགས་དང་འདྲ་བར་རྒྱུན་སྡོད་ཀི་སད་ཡིག་ནི་བྡོད་སད་ཡིན། འདི་ནས་སི་ཏའིི་ཏ་པྡོ་དང་། ག་ཛའམ་

                                                 
4
 གྡོང་གསལ་དླེབ། P.63-4 “ཁུ་ནུའི་ཡུལ་རྣམས་གང་ཆླེན་ཁ་འབབ་བཞུར་ཡུལ་གི་ལུང་གཞུང་ནང་གཙང་པྡོ་འདིའི་གཡས་གཡྡོན་དང་གཙང་པྡོའི་གཡས་གཡྡོན་གི་ལུང་གཞུང་ཁག་གི་ནང་ཆགས་ཡྡོད།” ཅླེས་དང་། “ཁུ་ནུ་
སིའི་སའི་རྒྱ་ཁྱྡོན་ལ་ཀི་ལྡོ་མི་ཊར་ ༦༤༠༡ ཡྡོད་པ་དང་། ཁུ་ནུའི་ཡུལ་དུ་བསྡོམས་པས་གྡོང་གསླེབ་ ༢༢༨ ཡྡོད་ཟླེར། ༢༠༠༢ དང་། ༢༠༠༣ ལྡོའི་ནང་དུ་ཁུ་ནུའི་སིའི་མི་གངས་ ༧༨༣༣༤ ཡིན་པ་དང་། ༢༠༠༡ ལྡོའི་ཧི་མཱ་ཅལ་གཞུང་གི་

གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་མི་གངས་བཤིབ་[ཞིབ་]གཤླེར་གི་བསྡོམས་གངས་ནང་གསལ་ལྟར་ན་ཁུ་ནུ་ལ་ནང་པའི་མི་གངས་ནི་གཅིག་ཁི་དགུ་སྡོང་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་མླེད་ལྔ་ ༡༩༤༠༥ ཡིན།” ཞླེས་གསལ།  

        འྡོན་ཀང་ས་སྡོར་ཡུལ་འདི་ལ་ངྡོས་འཛིན་འདྲ་མིན་མཆིས་ཏླེ། བཙན་པྡོའི་འཛམ་གིང་རྒྱས་བཤད་དུ། “དླེའི་ཤར་མངའ་རིས་གུ་གླེ་སྡོགས་དང་ཉླེ་སར་ཁུ་ནུ་ཟླེར་བའི་ཡུལ་དང་།” ཞླེས་དང་། “ཉུང་ཏི་ཟླེར་བའི་ཡུལ་དླེ་གནས་

ཉླེར་བཞིའི་ནང་ཚན་ཀུ་ལི་[ལུ་]ཏར་ངྡོས་འཛིན་མཁན་མང་ཡང་། ཁུ་ནུ་གནས་ཀུ་ལི་[ལུ་]ཏར་ངྡོས་བཟུང་ན་རུང་ཚོད་འདུག” (<<འཛམ་གིང་ཆླེན་པྡོའི་རྒྱས་བཤད་སྡོད་བཅུད་ཀུན་གསལ་མླེ་ལྡོང་ཞླེས་བ་བ་བཞུགས་སྡོ།།>> 

P.126-7 རྡོམ་པ་བྡོ། བཙན་པྡོ་སྐུ་ཕླེང་བཞི་བ་བསན་འཛིན་འཕིན་ལས། མཚོ་སྡོན་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 2009 ལྡོ།) ཅླེས་གནས་ཉླེར་བཞིའི་ཀུ་ལུ་ཏ་ཡིན་པར་ངྡོས་བཟུང་ན་རུང་ཚུལ་དང་། ཡང་མཁས་དབང་དགླེ་ཆྡོས་

ཀིས། “མིའམ་ཅི་ནི་ཀིནྣར་སླེ་ཕིས་བྡོད་རྣམས་ལ་ཁུ་ནུ་ཞླེས་བརྡ་ཆགས་པ་ཞིག་རྒྱ་གར་དང་མངའ་རིས་ཀི་མཚམས་སུ་མཆིས་ཤིང་།” (<<གཏམ་རྒྱུད་གསླེར་གི་ཐང་མ།>> གངས་ཅན་རིག་མཛོད། ༡༠ དགླེ་འདུན་ཆྡོས་འཕླེལ་གི་

གསུང་རྡོམ་དླེབ་དང་པྡོ། P.160 བྡོད་ལྡོངས་བྡོད་ཡིག་དཔླེ་རིང་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 1990 ལྡོ།) ཞླེས་སྡོགས་མིའམ་ཅི་ཞླེས་པའི་ཡུལ་དུ་བཤད་དྡོ།། 
5
 གྡོང་གསལ་དླེབ། P.77 “སྤུ་ཞླེས་པའི་ཡུལ་དུ་སྡོན་ལ་བ་མ་ཡླེ་ཤླེས་འྡོད་(༩༦༥ ནས་ ༡༠༣༥ ལྡོའི་སྡོན་རླེས་།)དང་ལ་བཙུན་པ་བང་ཆུབ་འྡོད་དང་ལྡོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆླེན་བཟང་པྡོ་བཅས་ཀི་དུས་སུ་བཞླེངས་པའི་ལ་ཁང་གཅིག་དང་། 
ལ་བ་མ་ཡླེ་ཤླེས་འྡོད་ཀི་དུས་སུ་བཞླེངས་པའི་རྡྡོ་རིང་གཅིག་བཅས་ཀང་ཡྡོད། རྡྡོ་རིང་གི་མདུན་ན་ལྡོ་རྒྱུས་ཀི་ཡི་གླེ་འདི་ཡྡོད་པ་དང་། རྡྡོ་རིང་གི་རྒྱབ་ན་མཆྡོད་རླེན་གཅིག་དང་ཅྡོ་[ཅྡོད་]པན་གྡོན་པའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་པྡོའི་ཆ་ལུགས་ཅན་

གི་ལ་ཁ་ཤས་ཀི་བརྡོས་རིས་བཅས་ཡྡོད། རྡྡོ་རིང་འདི་ལ་བསྡོམས་པས་ཡིག་ཕླེང་བཅུ་གཅིག་ཡྡོད་ཀང་བིངས་ལ་སྐྱྡོན་བྱུང་ནས་ངྡོས་མི་ཟིན། གང་གསལ་བ་ཁག་ནི། (1) ༄།། དཔལ་གི་ལ་བཙན་པྡོ་ལ་བ་མ་ཡླེ་ཤླེས་འྡོད་ཀི་སྐུ་རིང་ལ་” 
ཞླེས་སྡོགས་སྤུ་ཡི་རྡྡོ་རིང་གི་ཡི་གླེ་གང་གསལ་བ་རྣམས་ཀང་བཀྡོད་འདུག 
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དཀར་མཛེས། རང་རིག་སྡོགས་སུ་ཚོང་རས་ཙག་ཙིག་ཁྱླེར་ནས་ཡྡོང་མཁན་ཚོར་ཁ་བརྡ་བླེད་ན་ཁྡོང་ཚོའི་སད་ཡིག་
དང་ཆྡོས་ལུགས་ཚང་མ་ས་ིཏི་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཟླེར་ལ། སརི་ཁུ་ནུའི་ཡུལ་འདི་ན་སད་རིགས་མི་འདྲ་བ་བདུན་

ཙམ་ཡྡོད་དླེ། “ལྡོ་རྒྱུས་ཐྡོག་ཁུ་ནུ་སྡོད་སད་གཉིས་ཀི་སད་ཡགི་གཙོ་བྡོ་བྡོད་ཀི་སད་ཡིག་ཡནི་ལ། དླེ་ཡང་ལ་དྭགས་
དང་། གར་ཞྭ། སི་ཏི། འབྲུག་ཡུལ། ཨ་མདྡོ་བཅས་ཀི་སད་ཡིག་དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡིན། འྡོན་ཀང་ཁུ་ནུ་སད་ཀི་
སི་སྡོའི་སད་ནི་ཧམ་སད་ཡིན་ལ། ཁུ་ནུ་སད་ཀི་ཡུལ་ཁག་སྡོ་སྡོའི་ནང་སད་མི་འདྲ་བ་རིགས་བདུན་ཙམ་ཡྡོད་ཀང་ཁ་

སད་ཙམ་ལས་ཡི་གླེ་མླེད།”
6
 ཅླེས་གསལ་ལ། ཧམ་སད་ཅླེས་པའི་ནང་ཆུ་ལ་ཏི་ཟླེར་བ་སྡོགས་སར་གི་ཞང་ཞུང་གི་སད་

དང་ཉླེ་ཚུལ་བཤད་མཁན་ཡྡོད་ཀང་སབས་མིན་པས་མ་སྡོས། འདི་དག་ལ་བསམ་ན་སྤུར་རྒྱལ་གངས་རིའམ་རི་བྡོ་པུར་
རྒྱལ་ཞླེས་པའི་སྤུར་རམ་པུར་འདི་ཡང་མི་རིགས་གཞན་ཞིག་གི་སད་བརྡ་མིན་པ་འདྲ།  

 
གནམ་གཤསི་ཚ་དྲྡོད་ལས་སྤུར་རྒྱལ་གངས་ར་ིལ་ཅ་ིཞགི་འབྱུང་གི་ཡྡོད་དམ།  

        “སར་ཡིན་ན་དུས་ཚིགས་འདིའི་ཚོད་ལ་ཕ་གིའི་རི་སྡོད་ཚང་མ་ཁ་བས་གཡྡོགས་ཏླེ་དཀར་སིང་ངླེར་ཡྡོད་

རླེད་དླེ། ད་ནི་འདི་ལྟར་ཁ་ཁ་འདྲ་བྡོ་ལས་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དླེང་སང་ཁ་བ་ཡག་པྡོ་འབབ་ཀི་མི་འདུག” ཅླེས་ད་
ལྡོའི་སྡོས་ཀའི་དུས་སུ་ཟངས་དཀར་དཀར་ཆ་དགྡོན་པའི་གྲྭ་བ་བགླེས་སྡོང་དླེས་སབི་རྒྱུད་ཀི་རི་བྡོ་དག་ལ་མཛུབ་མྡོས་

བསན་ནས་དླེ་ལྟར་གསུངས་སྡོང་། ཡང་ཟངས་དཀར་དཔའ་བདུན་གྡོང་རྡལ་གི་མི་ཞིག་གིས་ཀང་”དླེང་སང་དགུན་

ཁར་ཁ་བ་ཡག་པྡོ་འབབ་ཀི་མ་ིའདུག གལ་སིད་ཁ་བ་ཡག་པྡོ་མ་བབས་ན་ང་ཚོར་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་ངླེས་རླེད།” 

ཅླེས་ཐབས་ཟད་པའི་ཉམས་ཤགི་གིས་བརྡོད་བྱུང་། ལ་དྭགས་གླེ་གྡོང་ཁྱླེར་གི་ཉླེ་འདབས་ཕ་ི(ཕི་)ཞླེས་པའ་ིགྡོང་ཚོར་

སྡོང་དུས་སུ་ཡང་། “སར་ཡིན་ན་འདི་ཕྡོགས་ལ་གངས་མང་བྡོ་གཏྡོང་གི་རླེད་དླེ། དླེང་སང་གངས་གཏྡོང་གི་མི་འདུག 

དླེ་བས་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡྡོད་པ་རླེད།” ཅླེས་སྡོགས་འཐུང་ཆུ་དང་ཞིང་ཆུའི་སྡོར་གི་དཀའ་ངལ་མང་བྡོ་ཞིག་བཤད་
བྱུང་། ལར་ཉླེ་བའི་ལྡོ་འགའི་སྡོན་ནས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་སྡོར་གི་དཀའ་ངལ་མང་བྡོ་ཞིག་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བསྒྲགས་ཤངི་། ལག་པར་སིད་པའི་འཁྱགས་རྡོམ་དྲྡོད་ཀིས་བཞུས་འགྡོ་བའི་སྡོན་དང་ད་ལྟའི་བར་
ཁྱད་བསྡུར་བའི་བརན་དང་པར་ཡང་མང་བྡོ་ཞིག་སི་ཚོགས་འབླེལ་མཐུད་དྲ་ལམ་དག་ལས་མཐྡོང་ཡང་། ད་རླེས་ལྟར་
གི་ཚོར་བ་མ་སླེབས།  
        ལྡོ་ཤས་གྡོང་སི་ཏི་དང་ཁུ་ནུ་ཕྡོགས་ལ་འགྡོ་སལ་བྱུང་དུས་ཀང་ཡུལ་མི་ཚོའི་སླེམས་ཁལ་གཅིག་ནི་དགུན་ཁར་
ཁ་བ་ཡག་པྡོ་མི་འབབ་པ་དང་། ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡྡོད་པ་དླེ་བཤད་ཡྡོང་དུས། སི་ཏིའི་ཆུ་མྡོ་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་བཞིན་
པའི་འགམ་ནས་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཇི་ལྟར་འཕད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དྡོགས་པ་རླེ་ཡང་བྱུང་མྡོད། ཁྡོང་ཅག་གིས་

”མགྡོ་ནག་སྐྱིད་སྡུག་གནམ་ལ་ཐུག་”ཅླེས་པའི་དཔླེ་བཞིན་ས་མྡོའི་ལུགས་སྡོལ་ལྟར་གནམ་ནས་ཁ་བ་འབབ་རྒྱུར་རླེ་
ཞིག་བསྒུགས་ནས་ཡྡོད་པ་ལས། སི་ཏི་ཆུ་བྡོ་ཡུར་བར་འདྲླེན་ཐབས་སྡོགས་ལ་བསམ་བྡོ་གཏྡོང་གི་མླེད་པ་འདྲ་སྙམ་པ་དླེ་
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ཚོ་ཡང་དྲན་སྡོས་པས། ད་ནི་ཕལ་ཆླེར་དུས་བཞིར་གངས་དང་འགྡོགས་པའི་མི་ཚོས་དླེ་ལྟར་གསུངས་ན་དངྡོས་གནས་
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཟླེར་བ་དླེ་ར་འཕྡོད་ལ། སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི་དང་། སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི་དང་འདྲ་བའི་གངས་ཀི་
རི་བྡོ་གཞན་དག་གིས་ཀང་སདི་པའི་ཕིང་ཞྭ་འཕུད་ཀིན་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་བསྐྱླེད་ལྟ་བུའི་
བསམ་བྡོ་ཞིག་ཅསི་ཀང་འཁྡོར་འྡོང་།  
        བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའི་མགྡོན་ཁང་མང་བྡོ་ཞིག་ཏུ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡྡོད་པ་རྒྱུན་ལན་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། 
གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྡོངས་ཀི་ཉླེ་འཁྡོར་གི་གྡོགས་པྡོ་རླེ་འགའི་སྡོད་ཤག་ཏུ་ཆུ་ཧ་ཅང་དཀྡོན་པ་ཡང་ལྡོ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་

ཡིན། ལག་པར་ད་ལྡོའི་ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་<<བྡོད་ཀི་དུས་བབ་>>ཀིས་”ལྡོ་ངྡོ་དྲུག་ཅུའི་རླེས་ཀི་དྷ་སའི་ཚ་རླབས་”
7
 

ཞླེས་པའི་དྲ་བརན་གསར་འགྱུར་ཞིག་སླེལ། དླེར་ ༧ གྡོང་ས་མཆྡོག་གི་བཀའ་སྡོབ་དང་། གཞན་དྷ་སར་གནས་སྡོད་ཀི་
མི་ས་སྡོར་ཞིག་ལ་བཅར་འདིྲ་བས་འདུག ཁྡོང་ཚོ་ཚང་མས་སར་དྷ་སར་ཡང་ཁ་བ་མང་བྡོ་དང་མཐུག་པྡོ་འབབ་པ་
དང་། ལྡོ་ངྡོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་རིམ་བཞིན་ཁ་བ་འབབ་ཚད་ཇླེ་ཉུང་དུ་སྡོང་སླེ་ད་ལྟ་ཁ་བ་མི་འབབ་པ་དང་། བབས་ན་ཡང་
ལམ་སླེང་ཞུ་འགྡོ་བའི་སབ་སབ་ཅིག་ལས་མླེད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བདླེན་དཔང་བླེད་ཅིང་། ད་ལྡོ་ནི་ལྡོ་དྲུག་ཅུའི་རླེས་
ཀི་དྷ་སར་ཚ་རླབས་ཆླེ་ཤྡོས་དླེ་སླེབས་ཡྡོད་པར་གསལ་བཤད་བས་འདུག  
         སིར་བཏང་གནམ་གཤིས་དྲྡོད་ཚད་འཕླེལ་ནས་འཁྱགས་རྡོམ་ཞུ་བཞིན་པ་འདི་ནི་བྡོད་མཐྡོ་སྒང་གཅིག་པུ་
མིན་པར་འཛམ་གིང་ས་སྒང་སིའི་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆླེན་ཞགི་ཆགས་འདུག་སླེ། དཔླེར་ན། འཛམ་གིང་གི་གསར་འགྱུར་
ཆླེ་ཁག་ཨ་རིའི་སི་ཨན་ཨན་

8
 སྡོགས་མང་བྡོའི་ནང་ཉླེ་ཆར་ཐྡོན་པ་ལྟར་ན། འཛམ་གིང་གི་གིང་ཕན་ཆླེ་ཤྡོས་ག་ིརླེན་

ལན་ཌིའི་(Greenland)འཁྱགས་རྡོམ་ཞུ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་བཀྡོད་ཡྡོད་ལ། ལག་པར་ད་ལྡོའི་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༥ ནས་ ༡༧ བར་གི་ཉིན་གསུམ་ལ་ཉིན་རླེར་འཁྱགས་པ་ཏུན་(Ton)དུང་ཕྱུར་ ༦༠ རླེ་ཞུ་བཞིན་པ་བཀྡོད་པ་ལྟ་བུ་
ཡིན།  

        གང་ལྟར་ན་ནིང་སླེ། སི་ལྡོ་ 2021ལྡོའི་ལྡོ་མཇུག་ཏུ་གྡོགས་པྡོ་ཞིག་གསི་ཁུ་ནུའི་གནས་སྒྡོ་ནས་བསྐུར་བའི་
སྤུར་རྒྱལ་གངས་རིའི་པར་དང་བརན་སྡོགས་མཐྡོང་བས་རླེན་བས་ནས་སིད་པའི་གངས་རྒན་འདི་ལ་སར་ཡང་དྡོ་སང་
བྱུང་ཞིང་། ད་ལྡོ་མང་ཡུལ་ལ་དྭགས་སྡོགས་སུ་ཉུལ་དུས་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཚོའི་ཚོར་བས་ཟིན་པའི་སད་ཆ་སླེ། སྤུར་རྒྱལ་
གངས་རིའི་གཡས་གཡྡོན། རི་བྡོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཕར་ཚུར་ན་ཁ་བ་མི་འབབ་པ་དང་། ཆུ་དཀྡོན་པ་སྡོགས་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་
ཇླེ་རིང་ནས་ཇླེ་རིང་ལ་འགྡོ་བཞིན་ཡྡོད་པས་སྤུར་རྒྱལ་གངས་རི་ལ་ཆླེད་དུ་རྒྱུས་ལྡོན་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་གནས་སངས་
འདིའི་འྡོག་ནས་བྡོལ་ཐབས་ག་ལ་ཡྡོད་སྙམ་སྡོང་།  

 
སྤུར་རྒྱལ་གངས་ར་ིལྟ་བུའ་ིགངས་རི་རྣམས་ཇ་ིལྟར་སྲུང་སྐྱྡོབ་བས་སམ།  
        ལ་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་ས་གླེ་ནས་གཤམ་ཕྡོགས་སླེང ླེ་གཙང་བྡོའི་རྒྱུད་དུ་རླངས་འཁྡོར་ལས་སི་ལླེ་ ༧༥ ཙམ་ཕིན་
པའི་མཚམས་ན་སླེང ླེ་གཙང་བྡོར་ལྕགས་ཟམ་ཞིག་ཡྡོད་ཅིང་། དླེར་བརྒལ་ནས་སབི་ངྡོས་ཀི་ལུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་ཡར་

                                                 
7
 <<བྡོད་ཀི་དུས་བབ།>> Tibet Times 2022/6/11 

8
 CNN,  July 20 2022, The amount of ice that melted in Greenland between July 15 and 17 alone -- 6 billion tons of 

water per day. 



6 

 

སྡོང་ན་ཧབི་ཏ་ིཟླེར་བའི་མི་ཚང་ལྔ་དྲུག་ཅན་གི་ཡུལ་ཆུང་ཞིག་ཡྡོད། (ད་ལྟ་ཁིྱམ་ཚང་རྣམས་ལུང་བའི་མདའ་རུ་སྡོས་འདུག) ལུང་ཆུང་
ཡུལ་ཆུང་འདི་དླེང་གི་ས་ཁ་སྡོགས་ལས་མི་རླེད་ཀང་། དབླེན་པ་ལ་དགླེས་པའི་སྒྡོམ་ཆླེན་ཚོ་དང་། ཟང་ཟིང་ལ་སུན་
པའི་མགྡོ་སླེར་ཚརོ་གསལ་ཆ་ཡྡོད། ཡུལ་ཆུང་འདིའི་གྡོང་ཙམ་ན་ལ་ཐྡོ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་། ཆུ་རིང་བསྐྱིལ་བའི་རགས་ཆུང་
ཞིག་ཀང་འདུག འདིའི་ཉླེ་འཁྡོར་ན་སིད་པའི་སྡོང་རྒན་ཤིན་ཏུ་སྡོམ་ལ་རིང་བ་མ་ིཉུང་བ་ཞིག་འདུག་ལ། འགའ་ཞིག་
རྒས་ཏླེ་སྐྱླེས་སྡོབས་ཉམས་ནས་འགླེལ་ཡྡོད་ཀང་རང་དགར་བཞག་འདུག དླེ་བས་ངས་ཤངི་སྡོང་འདི་དག་བུད་ཤིང་
སྡོགས་ལ་བླེད་སྡོད་མི་བླེད་པ་ཅི་ཡིན་ནམ་དྲིས་ཚེ། འདིར་མི་མ་ཡིན་གི་གནས་བདག་ཡྡོད་པས་བླེད་སྡོད་མི་བླེད། གལ་
སིད་བླེད་སྡོད་བས་ན་གནྡོད་སིད་པ་རླེད་ཟླེར། 
        བྡོད་ཨ་མདྡོ་ལྡོ་རྒྱུད་ཀི་ང་རང་སྐྱླེ་སའི་སླེ་བར་ནྡོར་བདག་ཅླེས་པའི་ལབ་རླེ་ཞིག་ཡྡོད་ལ། དླེའི་ར་ར་ནས་
བུད་ཤིང་སུ་རུ་དང་། ས་མ། སྡོས་མ་སྡོགས་འཐུ་བ་དང་། ག་བ་དང་དགྡོ་བ་སྡོགས་རི་དྭགས་གསྡོད་པ་གཏན་ནས་མི་
ཆྡོག ཉིན་ཞིག་རྒྱ་མི་ཤིང་འཐུ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ས་མ་ཤིང་ར་གཉིས་ཙམ་བཏུས་པ་དང་། རི་དྭགས་ག་བ་གཉིས་ཀང་
བསད་ཡྡོད་པ་སླེ་མིས་མཐྡོང་སླེ་ཁྡོ་ཚོ་སླེ་བའི་གཞུང་ཁང་ར་བར་ཁིད་ཡྡོང་ནས་ས་མ་ཤིང་ར་གཉིས་ཀ་མླེར་བསླེགས་པ་
དང་། ག་རྡོ་གཉི་ག་ཚུར་ཕྡོགས་ཏླེ་གཞུང་ཁང་གི་ཀ་བའི་མགྡོར་བཏགས་ཡྡོད་པའི་རྣམ་པ་དླེ་ད་ལྟ་ཡང་དྲན། 
         ཡང་བྡོད་ཀི་ལྡོ་རྒྱུས་འདྲ་ཀྡོག་ན་ཆྡོས་རྒྱལ་སྡོང་བཙན་སྒམ་པྡོས་སླེམས་ཅན་གཞན་གི་སྡོག་མི་གཅྡོད་པ་
སྡོགས་ལ་ཆྡོས་དགླེ་བ་བཅུ་དང་། མི་ཆྡོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཁིམས་སྡོལ་

9
 བཙུགས་པ་དང་། སླེ་སིད་ཕག་མྡོ་གྲུ་བ་

ཏའི་སི་ཏུ་བང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ར་ིརྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་10 བསམས་ཏླེ། རི་ལ་གནས་པའི་རི་དྭགས་དང་ཆུ་ལ་གནས་པའི་
སླེམས་ཅན་རིགས་རང་དགར་རྡོན་རྒྱག་མི་ཆྡོག་པའི་ཁིམས་བཞག དུས་ཕསི་བཀའ་ཤག་གིས་ར་ིཀླུང་ར་ཚིག་

11
 

བསྒྲགས་ཏླེ་སམ་གཤླེར་ལ་གནས་པའི་སྡོག་ཆགས་ལ་གནྡོད་འཚེ་མི་ཡྡོང་བླེད། ཡང་གསླེར་སྡོང་རྡྡོ་རླེ་འཆང་གི་རྣམ་

ཐར་ལས། “འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕག་པ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་སྡོག་གཅྡོད་མི་ཆྡོག་པའི་བཀའ་བཅད་མཛད་པ་ད་ལྟའང་ཁིམས་སུ་

གནས།”
12
 ཞླེས་སྡོགས་འབྱུང་། འདི་ནི་ང་ཚོའི་ཕ་མླེས་ཡང་མླེས་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཛིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་རླེད་ལ། 

ནང་བསན་ཤླེས་རིག་གི་ཚེ་སྡོག་འདྲ་མཉམ་གི་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་ཡང་རླེད།  
        ད་དུང་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་ལ་ལ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་གི་མི་མ་ཡིན་གནས་པར་ངྡོས་བཟུང་ནས་ས་བརྡོ་རྡྡོ་སྡོག་
ཚུན་ཆད་ལ་འཛེམ་ཟྡོན་བླེད། ལྡོ་ངྡོ་ཆིག་སྡོང་སུམ་བརྒྱ་ལག་རིང་གི་ལྟ་བ་འདི་དང་ལག་ལླེན་འདིས་ད་བར་རང་བྱུང་
གི་སྡོད་བཅུད་ཀི་བཀྡོད་པ་ཚང་མར་སྲུང་སྐྱྡོབ་བས་ཡྡོད། འདི་ལ་དླེང་གི་སད་ཆས་བཤད་ན་ཁྡོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྡོབ་ཡིན་
ཅིང་། ཁྡོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྡོབ་ཀི་ལག་ལླེན་འདི་ད་བར་བྡོད་མཐྡོ་སྒང་གི་ཁྡོར་ཡུག་ལླེགས་ཉར་ཐུབ་ཡྡོད་པའི་རྒྱུ་རླེན་གལ་
ཆླེ་ཤྡོས་དླེ་ཆགས་ཡྡོད།  
ང་ཚའོི་སྡོལ་རྒྱུན་གི་ཁྡོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྡོབ་ལ་མ་ིའདང་ས་གང་ཞགི་ཡྡོད་དམ།  

                                                 
9
 <<དླེབ་ཐླེར་དམར་པྡོ།>> P. 35-6 “བྡོད་འབངས་ལ་དགླེ་བ་བཅུའི་ཁིམས་བཅས། མི་ཆྡོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་སྡོལ་བཙུགས།” རྡོམ་པ་པྡོ། ཚལ་པ་ཀུན་དགའ་རྡྡོ་རླེ། མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 1981 ལྡོ། 

10
 <<བྡོད་ཀི་སིད་དྡོན་རྒྱལ་རབས།>> གླེགས་བམ་དང་པྡོ།  P. 334 “རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ། ཆུ་ཆླེན་ཁག་ལ་ཟམ་པ་དང་། ཀྡོ་གྲུ་གསར་འཛུགས།” རྡོམ་པ་པྡོ། ཞྭ་སྒབ་པ། Kalipong ཕི་ལྡོ་ 1976 

11
 <<དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད།>> སད་ཆ། P. 1895 “དླེ་ས་དམངས་གཙོའི་བཅྡོས་སྒྱུར་མ་བས་གྡོང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དགུང་སག་འཁླེལ་སབས་བཀའ་ཤག་ནས་རྡོང་གཞིས་ཁག་ལ་སང་ཀི་བི་བ་ཕུད་དླེ་བིངས་སམ་གཤླེར་ལ་

གནས་པའི་སྡོག་ཆགས་ཆླེ་ཕ་ཅི་ལ་ཡང་གནྡོད་འཚེ་མི་ཆྡོག་པའི་ར་ཚིག་སླེལ་ནས་རི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསྡོམས་སྡོལ་ཡྡོད་པ་དླེའི་ར་ཚིག་ལ་རི་ཀླུང་ར་ཚིག་ཅླེས་ཟེེར།” རྡོམ་པ་པྡོ། དུང་དཀར་བྡོ་བཟང་འཕིན་ལས། ཀྲུང་གྡོའི་བྡོད་རིག་པ་དཔླེ་

སྐྲུན་ཁང་། 2002 ལྡོ། 
12

 <<གསུང་འབུམ་དང་རྣམ་ཐར་>>ཞླེས་པའི་ནང་གི་དགའ་ལན་གསླེར་སྡོང་རྡྡོ་རླེ་འཆང་སྐུ་ཕླེང་དང་བྡོ་རླེ་བཙུན་ངག་དབང་ཚུལ་ཁིམས་དྡོན་ལན་གི་རྣམ་ཐར། P.334 གསླེར་སྡོང་བ་བང་། 2010 ལྡོ། 
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        ཡར་ཐྡོན་དང་སྡོན་ཐྡོན། འཛུགས་སྐྲུན་དང་དླེང་རབས། མི་ཚང་མས་འབྡོད་སྒྲ་འདི་དག་ལ་ཉན་ཞིང་མི་
ཚང་མ་འབྡོད་སྒྲ་འདི་དག་གི་རླེས་སུ་རྒྱུག་གི་ཡྡོད། འདི་ནི་རླེན་འབླེལ་གི་འགྱུར་བ་མང་བྡོ་ཞིག་གི་བསྐྱླེད་འབས་ཡིན་
པས་སུས་ཀང་འགྡོག་ཏུ་མླེད་པ་ཡིན། འྡོན་ཀང་ཕྡོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བྡོ་བཏང་ན་གྡོང་གི་འབྡོད་སྒྲ་འདི་ཚོ་ན་ི
བཟང་བྡོ་འདྡོར་ཞིང་ངན་པ་དང་དུ་ལླེན་པའི་འབྡོད་སྒྲ་ཞིག་དང་། རང་བྱུང་གི་མཛེས་པ་བཅྡོམ་ནས་བཅྡོས་མའི་ཁ་
དྡོག་ཉམས་སུ་མྡོང་བའ་ིལམ་ལུགས་ཤིག་ཀང་ཡིན་སིད་པར་འདྡོད་མཁན་ཡྡོད་མྡོད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལམ་ཁ་
འདི་མ་གཏྡོགས་འགྡོ་ས་གཞན་གང་ཡང་མླེད། དླེ་བས་ལམ་ཁ་འདི་ལ་སྐྱྡོད་ཀིན་རང་ཉདི་དང་རང་ཉིད་ཀི་བུ་རབས་
ཚ་རྒྱུད་ཚོའི་ཆླེད་དུ། སྡོལ་རྒྱུན་གི་ཁྡོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྡོབ་དླེ་མ་ཟད། ད་དུང་ཁྡོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྡོབ་ཀི་ལག་ལླེན་གཞན་ཞིག་
དང་ལླེན་བླེད་དགྡོས་ཆགས་ཡྡོད།  

        དླེ་ནི་ཐྡོན་ཁུངས་གྡོན་ཆུང་བླེད་རྒྱུ་
དང་གད་སྙིགས་དང་ལག་པར་འགིག་རིགས་
ཀི་གད་སྙིགས་ཉུང་དུ་གཏྡོང་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་རླེད། 
དླེང་སང་དཔལ་འབྡོར་འདུ་འགྡོད་སད་བཟྡོ་
གྲྭ་ཚོས་ཟས་གྡོས་སྡོགས་ཅ་དངྡོས་ཆང་ཆུང་རླེ་
ལའང་འགིག་གི་བླུག་སྡོད་ཆླེ་ཐག་ཆྡོད་རླེ་བཟྡོ་
བཞིན་ཡྡོད་ལ། ཚོང་ར་ཁག་ཏུ་ཐ་ན་སྡོ་ཚལ་
དང་གྡོ་འབས་ཚུན་ཆད་ལ་འགིག་སྡོད་དང་
འགིག་ཁུག་བླེད་སྡོད་བླེད་ཀིན་ཡྡོད་པས་ར་ིཆུ་
ནགས་ཐམས་ཅད་ན་འགིག་ཤྡོག་དང་། 
འགིག་ཐུར། འགིག་སྡོད་སྡོགས་ཀི་གད་སྙིགས་
མཐྡོང་རྒྱུ་ཡྡོད་པ་ཡིན། འགིག་གི་རྒྱུ་ཆ་ཅན་གི་
ཅ་དངྡོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཀང་ལྡོ་ངྡོ་མང་བྡོའི་
རིང་རུལ་རྒྱུ་མླེད་པས་འགིག་གི་གད་སྙིགས་
གང་དུ་ཡྡོད་པ་དླེས་རི་ཤིང་ནགས་ཚལ་གི་
སྐྱླེས་སྡོབས་ལ་གནྡོད་པ་དང་། བདག་མླེད་
སླེམས་ཅན་ཚོའི་གྡོད་ཁྡོག་ཏུ་སྡོང་བས་ཤི་རྨས་
འབྱུང་གི་ཡྡོད་པའི་པར་དང་བརན་མང་བྡོ་

མཐྡོང་དུ་ཡྡོད། ཁྡོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་དྡོ་མ་མཉམ་པའ་ིའགྱུར་བ་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་གནམ་གཤིས་ཚ་དྲྡོད་རྒྱས་པ་
དང་། དླེས་སིད་པའི་འཁྱགས་རྡོམ་དག་ཀང་བཞུ་བཞིན་ཡྡོད་པས། ང་ཚོས་གངས་རི་ཚུད་པའི་ཁྡོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱྡོབ་
བླེད་ན་ཅིས་ཀང་འགིག་གི་གད་སྙིགས་ལ་བདག་པྡོ་རྒྱག་དགྡོས་ལ། དླེ་ནི་ཐ་ན་ཀ་ར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ཤུན་པགས་ཡན་
ཆད་ནས་ག་སར་མི་འདྡོར་བར་གད་སྙིགས་གསྡོག་སར་སྐྱླེལ་ཐུབ་པ་དགྡོས་རྒྱུ་དླེ་ཡིན།  
        འགིག་རིགས་ཀི་གད་སྙིགས་རང་གར་དྡོར་ཏླེ་ས་དང་ཆུ་ལ་ཐིམ་ན་ཧ་ལམ་ལྡོ་ངྡོ་བརྒྱ་ཕག་གི་རིང་མི་རུལ་
བས་ཁྡོར་ཡུག་ལ་གནྡོད་སྐྱྡོན་ཐླེབས་པར་ཁྡོར་ཡུག་ཆླེད་ལས་པས་བཤད་ཅིང་། གལ་སིད་མླེར་སླེག་བཏང་ནའང་དླེ་ཡི་
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དུ་བས་རླུང་ཁམས་སགས་བཙགོ་བཟྡོ་བར་བཤད། ‘ལྡོ་སླེ་གངི་དུ་བབས་པའི་ཁ་བའི་ཁྡོད་འགིག་ཕ་རབ་མཐྡོང་བ་’ཞླེས་

པའི་གསར་འགྱུར་གི་ཁ་བང་འྡོག་ཏུ། “ཉླེ་ཆར་འཁྱགས་རྡོམ་སླེ་ཞླེས་པའི་དུས་དླེབ་ཐྡོག་སླེལ་བའི་དཔད་རྡོམ་ཞིག་ན་
བསན་དྡོན། ནླེའུ་ཙི་ལན་ཁན་ཐླེ་པྡོ་ལླེ་སྡོབ་ཆླེན་གི་ཞིབ་འཇུག་མི་སས་ལྡོ་སླེ་གིང་གི་གསར་འབབ་ཁ་བའི་ཁྡོད་ཐླེངས་
དང་པྡོར་འགིག་ཕ་རབ་མཐྡོང་ཡྡོད་པ་རླེད། ཞིབ་འཇུག་མི་སས་དླེ་ནི་ཡིད་ཆླེས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བབས་མ་
ཐག་པའི་ལྡོ་སླེའི་ཁ་བའི་ཁྡོད་ནས་འགིག་ཕ་རབ་རླེད་པ་དླེས་སྡོས་འགིག་གི་སགས་བཙོག་ཐླེབས་ཚད་མངྡོན་ཡྡོད་པ་

དང་། འཛམ་གིང་གི་ཆླེས་མཐའ་སླེ་ས་ཁུལ་དུ་དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་རླེད་ཅླེས་བསན་ཡྡོད།”13
 ཅླེས་གསལ། དླེ་ལྟ་ནའང་

འགིག་རིགས་ཐྡོན་སྐྱླེད་བླེད་པའི་བཟྡོ་གྲྭ་དག་གིས་ཉིན་རྒྱུན་བཞིན་སར་ལས་ཀང་འབྡོར་ཆླེ་བའི་འགིག་རིགས་ཐྡོན་སྐྱླེད་
བླེད་བཞིན་ཡྡོད། དླེ་ནི་དུས་རབས་གསར་བའི་ནང་གི་མིའི་རིགས་ཀི་དགྡོས་མཁྡོ་ཡིན། དགྡོས་མཁྡོ་དླེས་རང་ཉིད་ལ་
ཕན་གནྡོད་གཉིས་ཀ་སྐྲུན་བཞནི་ཡྡོད་ལ། དླེ་དང་མཉམ་དུ་གདམ་ག་ཞིག་ཀང་སྡོད་བཞིན་ཡྡོད། གདམ་ག་དླེའི་ཆ་ཤས་
ཤིག་ལ་ད་གཟྡོད་ཁྡོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྡོབ་ཟླེར། དླེ་ནི་ང་ཚོས་བླེད་ཐུབ་པ་དླེ་ཡིན། 

 
མཇུག་བསྡུ་བ།  
        དླེ་ལྟར་ཡར་རྒྱས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གི་དུས་རབས་གསར་བ་འདིས་ཞིམ་མངར་བྡོ་གསུམ་གི་བཟའ་བཅའ་
དང་། བདླེ་འཇམ་དྲྡོད་གསུམ་གི་གྡོན་ཆས། འགྡོ་མགྡོགས་འདུག་བདླེ་དང་། བརྡ་འཕིན་མྱུར་སྐྱླེལ་གི་ཞབས་ཞུ་སྡོགས་
ང་ཚོ་ལ་བིན་པའི་ལླེགས་སྐྱླེས་ག་ནྡོམ་པ་ཡིན་ནའང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་རས་སྡོར་གི་ཟས་རིགས་དང་། ས་བརྡོ་རྡྡོ་སྡོག་
ཤིང་བཅད་ཆུ་དཀྲུག་བས་པ་ལ་བརླེན་ནས་ནད་རིགས་ས་ཚོགས་བསྐྱླེད་པ་དང་། ས་འགུལ་བ། ཆུ་འཕྱུར་བ། མླེ་ཤྡོར་བ། 
རླུང་འཚུབ་པ་སྡོགས་ང་ཚོའི་འཚོ་གནས་ལ་རྒྡོལ་བའི་དག་བྡོ་མང་དུ་སྐྱླེད་སིང་བས་ཡྡོད་པ་ཡང་ཁས་མི་ལླེན་ཀ་མླེད་
ཡིན། དླེ་ལྟ་ནའང་གདམ་ག་གཞན་མླེད་པར་དུས་རབས་གསར་བའི་འགྱུར་བ་འདི་ང་ཚོ་སུས་ཀང་དང་ལླེན་བླེད་
དགྡོས། དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་དུས་རབས་གསར་བའི་འགྱུར་འགྡོས་དང་བསྟུན་ནས་སར་མླེད་ཀི་འཚོ་བར་རྡོལ་པ་དང་
མཉམ་དུ་སར་མླེད་ཀི་འགན་འཁི་ཞིག་ཀང་འཁུར་དགྡོས་ལ། དླེ་ནི་གྡོང་གསལ་ལྟར་ཁྡོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྡོབ་ཀསི་མཚོན་
པའི་དུས་རབས་གསར་བའི་བང་བ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་དག་ཡིན་པར་སྙམ་མྡོ།།  
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