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ཏང་གིཀྱི་འཛུགིས་སྐྲུན།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་སྐྱོང་།

ཐུནི་རསྒྲིནི་གྲཞོང་ཁྱཁྱེར་ཞོཞོ་འོཞོདེ་དེཔྱིསྒྲིསེ་ཞོང་དེཔོཞོནི་རུ་སྡཁྱེ་
བ་ནིསྒྲི ་དེཔོཞོནི་རུ་དེང་ཁཞོ ་ཚེཚེ ་རང་བྱུང་སྡཁྱེ ་བ་གིཉསྒྲིསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་
གྲུབ་ཅསྒྲིང་། སྡཁྱེ་བ་ཡོཞོངསེ་སུ་ཁྱཞོནི་བསྡཞོམིསེ་པོསེ་ཁྱསྒྲིམི་ཚེང
119དེང་མིསྒྲི612ཡོཞོདེ། དེཁྱེའོསྒྲི་ཁྲོཞོདེ་ཚེགིསེ་བཙུགིསེ་བྱང་
སྒྲིསྒྲིགི་དེབུལ་ཕཞོངསེ་ཁྱསྒྲིམི་ཚེང45དེང་མིསྒྲི216ཡོཞོདེ་ལ།
རྨ ་ལྷོཞོ ་བཞོདེ ་རསྒྲིགིསེ ་རང ་སྐྱོཞོང ་ཁུལ་གྱིསྒྲི ་དེབུལ་ཕཞོངསེ ་
དེབུལ་ནིགི་སྡཁྱེ་བའོསྒྲི་གྲསེ་རཁྱེདེ།

2018ལཞོའོ འི་ཟླ4པོར། ཁུལ་འོཕཁྱེལ་རྒྱསེ་དེང་བཅཞོསེ་
བསྒྱུར་ཨུ་ཡོཞོནི་ལྷོནི་ཁང་གིསྒྲི་ཏོང་ཙུའུ་ཡོསྒྲི་མིངགིསེ་གིཏོཞོང་
གིཞོསྒྲིར ་བཟུང་སྟཁྱེ ། ཀོརྨ ་བདེཁྱེ ་ཆེཁྱེནི ་གྱིསྒྲིསེ ་སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་ནིང ་
བསྡདེ་དེཁྱེ ་དེབུལ་སྐྱོཞོར་ཧྲུའུ་ཅསྒྲི ་དེང་པོཞོའོ འི་འོགིནི་འོཁུར་
མིགིཞོ་བརྩམིསེ།
དེམིངསེ་ཀྱིསྒྲི་བདེཁྱེ་སྡུགི་རང་དེང་འོབྲཁྱེལ། ཐོཞོགི་མིའོསྒྲི་

བསེམི་འོདུནི་ངང་གིསྒྲིསེ་མིཐོཞོང་། ལཞོ ་ངཞོ ་གིཉསྒྲིསེ་ལྷོགི་གིསྒྲི ་
རསྒྲིང་ལ། ཀོརྨ་བདེཁྱེ་ཆེཁྱེནི་གྱིསྒྲིསེ་སྡཁྱེ་སྡཞོདེ་ལསེ་བྱཁྱེདེ་རུ་ཁགི་
གིསྒྲི་རུ་མིསྒྲི་ཡོཞོངསེ་ཀྱིསྒྲི་སྣཁྱེ་ཁྲོསྒྲིདེ་དེཁྱེ་དེབུལ་ཐོར་འོགིགི་སྒྲིཞོལ་གྱིསྒྲི་
ལསེ་ཡུལ་དེང་པོཞོ་ནིསེ་འོབདེ་བརྩཞོནི་བྱསེ་ཤིསྒྲིང་། གིསེར་
གིཏོཞོ དེ ་ལསེ ་སྐྲུནི ་བྱཁྱེ དེ ་ ཕཞོ དེ ་ པོ ། འོགིནི ་ཁུར ་ཕཞོ དེ ་
པོ། སྒེཁྱེར་སེཁྱེམིསེ་མིཁྱེདེ་པོར་རང་ནུསེ་ཅསྒྲི་ཡོཞོདེ་ཀྱིསྒྲིསེ་གིསེཞོལ་
འོབུལ་བྱཁྱེདེ་པོ་དེང་། དེཞོནི་དེངཞོསེ་ཀྱིསྒྲི ་བྱ་སྤྱོཞོདེ་སྟཁྱེང་ནིསེ་
ལྷོགི་བསེམི་རྣམི་དེགི་གིསྒྲིསེ་སྡཁྱེ་སྡཞོདེ་ཧྲུའུ་ཅསྒྲི་དེང་པོཞོའོ འི་བླ་
མིཁྱེདེ་ཀྱིསྒྲི་འོགིནི་ཁྲོསྒྲི་ལགི་བསྟར་བྱཁྱེདེ་བཞོསྒྲིནི་ཡོཞོདེ།
ཀུནི་གྱིསྒྲིསེ་མིཉམི་དུ་འོབདེ་བརྩཞོནི་བྱསེ་འོཞོགི མིསྒྲིགི་

སྔོར། དེཔོཞོནི ་རུ ་སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་རྨང ་གིཞོསྒྲིའོསྒྲི ་སྒྲིསྒྲིགི ་བཀོཞོདེ ་ལ ་
ལཁྱེགིསེ་བཅཞོསེ་མིངཞོནི་གིསེལ་ཐོཞོབ་ཡོཞོདེ་ཅསྒྲིང་། སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་
རྣམི་པོ་རྒྱུནི་ཆེདེ་མིཁྱེདེ་པོར་ཇེཁྱེ ་ལཁྱེགིསེ་སུ་སེཞོང་ཡོཞོདེ་པོ་
དེང་། བཅཞོསེ་སྐྱོཞོང་ཆུ་ཚེདེ་ཆེཁྱེསེ་ཆེཁྱེར་མིཐོཞོ ་རུ་ཕྱིསྒྲིནི་ཡོཞོདེ།
མིང་ཚེཚོགིསེ་ཀྱིསྒྲི ་ཡོཞོང་འོབབ་མིངཞོནི་གིསེལ་དེཞོདེ་པོཞོསེ་ཇེཁྱེ ་
མིང་དུ་སེཞོང་ཞོསྒྲིང་། སྡཁྱེ ་མིསྒྲི ་ཚེཚོའོསྒྲི ་ཐོཞོབ་སྣང་དེང་སྐྱོསྒྲིདེ་སྣང་
སྔོར་བསེ་ཆེཁྱེ་རུ་ཕྱིསྒྲིནི་པོར་མི་ཟདེ། སྡཁྱེ་བ་ཡོང་གྲཞོང་ཁྱཁྱེར་
ཡོཞོངསེ་ཀྱིསྒྲི་མིསྒྲི་རསྒྲིགིསེ་མིཐུནི་སྒྲིསྒྲིལ་ཡོར་ཐོཞོནི་གྱིསྒྲི་སྔོཞོནི་ཐོཞོནི་
ཐུནི་མིཞོང་དེང་སྡཁྱེ ་བ་རསྒྲིམི་པོའོསྒྲི ་ཏོང་འོཛུགིསེ་སྐྲུནི་དེཔོཁྱེ ་
སྟཞོནི་བྱཁྱེདེ་སེ་རུ་བདེམིསེ་པོ་རཁྱེདེ།
སྡཁྱེ ་སྡཞོདེ ་འོགིནི་ལཁྱེནི ་བྱསེ་པོ ་ནིསེ་བཟུང་ ། ཏོང་

འོཛུགིསེ་སྐྲུནི་དེམི་འོཛིའིནི ་དེང ་དེབུལ་ཐོར་ལ་སྐུལ་
འོདེཁྱེ དེ ་གིཏོཞོ ང ་ བའོསྒྲི ་ བླང ་བྱ ་ ནིནི ་ ཏོནི ་གྱིསྒྲི སེ ་ དེངཞོ སེ ་
འོབཁྱེབསེ་དེཞོནི་འོཁྱཞོལ་བྱཁྱེདེ་ཆེཁྱེདེ། ཀོརྨ་བདེཁྱེ ་ཆེཁྱེནི་གྱིསྒྲིསེ་
ཧུར་ཐོགི་གིསྒྲིསེ་ཞོང་ཏོང་ཨུ་དེང་སྡཁྱེ་བའོསྒྲི་ཏོང་ཀྲིསྒྲི་པུའུ་ལ་
གིཞོཞོགིསེ་འོདེཁྱེགིསེ་བྱསེ་ནིསེ་གིཞོསྒྲི་རསྒྲིམི་གྱིསྒྲི ་རྩ་འོཛུགིསེ་
སྟཞོབསེ་ཆེཁྱེར་གིཏོཞོང་བར། རྩ་འོཛུགིསེ་ཀྱིསྒྲི་འོཚེཚོ ་བ་ཚེདེ་
ལྡནི་དུ་བཏོང་བ་དེང“ ཏོང་ཡོཞོནི་གྱིསྒྲི་སྐདེ་འོཕྲིསྒྲིནི་ཚེཚོགིསེ་
པོ”གིསེར་འོཛུགིསེ་བྱསེ་ཏོཁྱེ ། རྒྱ ་བཞོདེ ་ཡོསྒྲིགི ་རསྒྲིགིསེ་
གིཉསྒྲིསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་ཆེ་འོཕྲིསྒྲིནི་བསྐུར་བ་དེང་། བརྗོཞོདེ་དེཞོནི་གིཙཚོ་
བཞོའོ འི་ཏོང་གིསྒྲི ་ཉསྒྲིནི་མིཞོ ་དེང་དེམིངསེ་ཀྱིསྒྲི ་གིནིསེ་ཚུལ་དེབྱཁྱེ ་
ཞོསྒྲིབ ་ཚེཚོགིསེ ་འོདུ ་བསྡུསེ་པོ ་སེཞོགིསེ ་ཀྱིསྒྲི ་ཐོབསེ་ལམི་
བརྒྱུདེ་ནིསེ། ཧུར་ཐོགི་གིསྒྲིསེ་དེབུལ་སྐྱོཞོར་ཁྱབ་ཁཞོངསེ་ཀྱིསྒྲི་
མིང་ཚེཚོགིསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་དེཞོ ་ཁུར་དེང་སེཁྱེམིསེ་ཁུར་བྱཁྱེདེ་བཞོསྒྲིནི་

པོའོསྒྲི ་གླེཁྱེང་གིནིདེ་དྲསྒྲིལ་སྒྲིཞོགི་བྱཁྱེདེ་པོ་དེང་། ཏོང་ཡོཞོནི་ལ་
ཁྲོསྒྲིདེ ་སྟཞོནི ་བྱསེ ་ཏོཁྱེ ་སྔོར ་ལསེ་ལྷོགི་པོར ་དེབུལ་ཐོར ་
འོགིགི་སྒྲིཞོལ་གྱིསྒྲི་བྱ་བ་སྤེཁྱེལ་བ་དེང་སྡཁྱེ་བ་རསྒྲིམི་པོའོསྒྲི་ལསེ་
དེཞོནི་ལ་ཞུགིསེ་པོའོསྒྲི་བྱ་བའོསྒྲི་ཁྲོཞོདེ་ཀྱིསྒྲི ་འོགིནི་འོཁྲོསྒྲིའོསྒྲི ་འོདུ་
ཤིཁྱེསེ་དེང་འོགིནི་སྒྲུབ་ཀྱིསྒྲི་འོདུ་ཤིཁྱེསེ་བཙུགིསེ།
འོཐོབ་འོཛིའིང་གིསྒྲི་བཙནི་རྫོཞོང་སྟཞོབསེ་ཆེཁྱེར་གིཏོཞོང་བ་

དེང་དྲསྒྲིལ་སྒྲིཞོགི་གིཡུལ་སེར་ཤུགིསེ་སྣཞོནི་པོའོསྒྲི་ཆེཁྱེདེ་དུ། སྡཁྱེ་
བའོསྒྲི་ཏོང་དེང་མིང་ཚེཚོགིསེ་ཀྱིསྒྲི་བྱ་འོགུལ་སྤེཁྱེལ་ཡུལ“ ཆུང་
བ་དེང་རྙིསྒྲིང་པོ། ཟང་ཟསྒྲིང་ཆེཁྱེ་བ”བཅསེ་ཀྱིསྒྲི་གིནིདེ་དེཞོནི་ལ་
དེམིསྒྲིགིསེ་ནིསེ། ཀོརྨ་བདེཁྱེ་ཆེཁྱེནི་གྱིསྒྲིསེ་མིཐུནི་སྦྱོཞོར་བྱསེ་ནིསེ་
ལསེ་གིཞོསྒྲིའོསྒྲི ་མི་དེངུལ་བརྩཞོནི་ལཁྱེནི་བྱསེ་པོ་དེང་། རང་
ཉསྒྲིདེ་ཀྱིསྒྲིསེ་སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་ཏོང་ཀྲིསྒྲི ་པུའུ་ཡོསྒྲི ་སྲསྒྲིདེ་ཇུསེ་དྲསྒྲིལ་སྒྲིཞོགི་
རསྒྲིགི་གིནིསེ་རྩསྒྲིགི་གྱིང་སྨིསྒྲི་གྲུ་བཞོསྒྲི་མི140ཅནི་ཞོསྒྲིགི་དེང་
ཏོང་གིསྒྲི་དྲསྒྲིནི་ཚེཚོར་བརྗོཞོདེ་བྱ་གིཙཚོ་བཞོའོ འི་ལམི་སྒྲིཞོནི40དེང་།
ཏོང་དེང་མིང་ཚེཚོགིསེ་ཞོབསེ་ཞུའོསྒྲི་ལྟཁྱེ་གིནིསེ་ཀྱིསྒྲི་བྱ་འོགུལ་
སྤེཁྱེལ ་ཡུལ ་སྨིསྒྲི ་གྲུ ་བཞོསྒྲི ་མི1400སེཞོགིསེ ་ཇུསེ ་འོགིཞོདེ ་
འོཛུགིསེ་སྐྲུནི་བྱསེ། དུསེ་ཐོཞོགི་ཏུ་རྒྱ་ཆེཁྱེའོསྒྲི་ཏོང་ཡོཞོནི་དེང་
དེབུལ་ཕཞོངསེ་ཁྱསྒྲིམི་ཚེང་དེགི་ལ་ཏོང་གིསྒྲི ་དེམིངསེ་ཕྱུགི་
དེང་དེམིངསེ་ཕནི་སྲསྒྲིདེ་ཇུསེ་དྲསྒྲིལ་སྒྲིཞོགི་བྱསེ།
མིང ་ཚེཚོགིསེ ་ཡོཞོང ་འོཕར་ཕྱུགི་འོགྱུར་ཡོཞོང ་བར ་

རཞོགིསེ་རམི་བྱཁྱེདེ་ཆེཁྱེདེ། ཀོརྨ་བདེཁྱེ་ཆེཁྱེནི་གྱིསྒྲིསེ་ལསེ་འོགིནི་
འོཁུར་མི་ཐོགི་ནིསེ་བརྟགི་དེཔྱིདེ་ཞོསྒྲིབ་འོཇུགི་བྱཁྱེདེ་མིགིཞོ་
ཚུགིསེ་ཏོཁྱེ། ཐོཞོནི་ལསེ་གྲུབ་ཚུལ་ལཁྱེགིསེ་སྒྲིསྒྲིགི་དེང་ཐུནི་
མིཞོང ་དེཔོལ་འོབྱཞོར་འོཕཁྱེལ་རྒྱསེ་སུ་གིཏོཞོང ་རྒྱུ་དེཁྱེ ་ལསེ་
འོགིནི་གིཙཚོ་བཞོ་ཞོསྒྲིགི་ཏུ་བཟུང་སྟཁྱེ། ཀུནི་གྱིསྒྲིསེ་ཐོཞོནི་ལསེ་
འོཕཁྱེལ་རྒྱསེ་གིཏོཞོང་བར་ཧུར་ཐོགི་གིསྒྲིསེ་ཁྲོསྒྲིདེ་སྟཞོནི་བྱསེ།
ཁྱསྒྲིམི་ཚེང་དུ་བཅར་འོདྲསྒྲིར་འོགྲཞོ ་བ་དེང་མིང་ཚེཚོགིསེ་ཀྱིསྒྲི ་
བསེམི་འོཆེར་བསྡུ་ལཁྱེནི་བྱཁྱེདེ་པོ། ཆེཁྱེདེ་མིཁསེ་པོ་གིདེནི་
འོདྲཁྱེནི ་ཞུསེ་ནིསེ་བརྟགི་དེཔྱིདེ་ཞོསྒྲིབ ་འོཇུགི་བྱཁྱེདེ ་པོ ་
སེཞོགིསེ་ཀྱིསྒྲི་བྱཁྱེདེ་སྟངསེ་བརྒྱུདེ་ནིསེ། སྡཁྱེ་བའོསྒྲི་གིནིསེ་ཚུལ་
དེང་ཟུང་འོབྲཁྱེལ་གྱིསྒྲིསེ“ རྩྭ་འོདེཁྱེབསེ་ཕྱུགིསེ་གིསེཞོ། ཐོཞོནི་
ལསེ་མིཉམི་འོདྲཁྱེསེ”ཀྱིསྒྲི ་འོཕཁྱེལ་རྒྱསེ་བསེམི་ཕྱིཞོགིསེ་
བཏོཞོནི་ནིསེ། སྡཁྱེ་མིསྒྲིའོསྒྲི་ཡོཞོང་སྒེཞོ་འོཕར་བའོསྒྲི་ཐོབསེ་ལམི་རྒྱ་
བསྐྱོཁྱེདེ་པོར་ཁྲོསྒྲིདེ་སྟཞོནི་བྱསེ།
སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་ཐུནི་མིཞོང་ཉཞོ ་སྒྲུབ་ཚེཚོང་ཁང་ལ་ལྟ་སྐུལ་དེཞོ ་

དེམི་གིང་ལཁྱེགིསེ་བྱསེ་ཏོཁྱེ། ཐོཞོནི་ལསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་ཕནི་འོབྲསེ་
འོདེཞོནི ་པོར་ཁགི་ཐོཁྱེགི ་འོགིནི་ལཁྱེནི ་བྱསེ། 2018ལཞོ ་
ནིསེ་དེ་བར་དུ། སྡཁྱེ་བ་ཡོཞོངསེ་ལ་སྔོ་ཕྱིསྒྲི་སྡཁྱེབ་རྩསྒྲིསེ་བྱསེ་ནི་
ཁཁྱེ ་སྤེཞོགིསེ་སྒེཞོར་ཁྲོསྒྲི ་ཚེཚོ25ཙམི་བགིཞོསེ་པོ་དེང་། དེབུལ་
ཕཞོངསེ་ཁྱསྒྲིམི་ཚེང་གིསྒྲི་མིསྒྲི ་རཁྱེའོསྒྲི ་ཆེ་སྙོཞོམིསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་ཡོཞོང་འོབབ་
སྒེཞོར730ལྷོགི་འོཕར།
སྡཁྱེ ་མིསྒྲིསེ་འོདེཁྱེབསེ་འོཛུགིསེ་ལསེ་རསྒྲིགིསེ་ཀྱིསྒྲི ་གྲུབ་

ཚུལ་ལཁྱེགིསེ་སྒྲིསྒྲིགི་བྱ་རྒྱུར་ཧུར་ཐོགི་གིསྒྲིསེ་ཁྲོསྒྲིདེ་སྟཞོནི་བྱསེ་
ཏོཁྱེ། ཞོང་ཏོང་ཨུ་དེང་སྲསྒྲིདེ་གིཞུང་གིསྒྲི ་ཤུགིསེ་ཆེཁྱེནི་པོཞོའོ འི་
རྒྱབ་སྐྱོཞོར་དེང་མིཐུནི་སྦྱོཞོར་འོཞོགི་ཏུ། སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་ནིང་གྲཞོ ་མི་
དེང་ཞོཞོགི་ཁཞོགི་སྤྱོསྒྲི ་ཆེསྒྲིང20ལྷོགི་ཚེཚོདེ་འོདེཁྱེབསེ་བྱསེ་པོར་
མི་ཟདེ་ལཁྱེགིསེ་གྲུབ་བྱུང་བ་དེང་། དེཁྱེ ་དེང་ཆེབསེ་ཅསྒྲིགི

སྡཁྱེ་བའོསྒྲི་ཨུ་ཡོཞོནི་ལྷོནི་ཁང་གིཉསྒྲིསེ་ལ་གིཞོཞོགིསེ་འོདེཁྱེགིསེ་
བྱསེ་ནིསེ། སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་ཐུནི་མིཞོང ་དེཔོལ་འོབྱཞོར་གྱིསྒྲི ་ཡོཞོང ་
འོབབ་བགིཞོ་བཤིའོ་དེང་དེཞོ་དེམི་སེཞོགིསེ་ཀྱིསྒྲི་ཡུནི་ཕནི་ནིང་
རྐྱེཁྱེནི་བཙུགིསེ་པོ་དེང་འོཐུསེ་ཚེང་དུ་བཏོང་།

“ དེབུལ་སྐྱོཞོར་ལ་བླཞོ་སྐྱོཞོར་དེང་རསྒྲིགི་སྐྱོཞོར་ཕནི་ཚུནི་
ཟུང་འོབྲཁྱེལ་བྱཁྱེདེ་པོའོསྒྲི”བླང་བྱ་ལྟར། ཀོརྨ་བདེཁྱེ ་ཆེཁྱེནི་
གྱིསྒྲིསེ་སྡཁྱེ་དེམིངསེ་ཨུ་ཡོཞོནི་ལྷོནི་ཁང་གིཉསྒྲིསེ་ལ་ཧུར་ཐོགི་
གིསྒྲིསེ་གིཞོཞོགིསེ་འོདེཁྱེགིསེ་བྱསེ་ནིསེ“ སྡཁྱེ ་སྲཞོལ་དེམིངསེ་
ཆེསྒྲིངསེ”འོཐུསེ་ཚེང་དུ ་བཏོང་ཞོསྒྲིང ་ ། ཏོང ་ཡོཞོནི ་དེང ་
བླངསེ་ཞོབསེ་ཞུའོསྒྲི ་རུ ་ཁགི་བཙུགིསེ་པོ ་དེང ་དེཁྱེ ་མིསྒྲིནི

“ སྐར་བཅུ་རསྒྲིམི་པོའོསྒྲི”དེཔོལ་ཡོཞོནི་སྤྱོཞོདེ་བཟང་ཁྱསྒྲིམི་
ཚེང་སེཞོགིསེ་ཀྱིསྒྲི ་བྱ་འོགུལ་སྤེཁྱེལ་ནིསེ། རང་སྐྱོཞོང་དེང་།
སྤྱོཞོདེ ་སྐྱོཞོང ་ ། ཁྲོསྒྲིམིསེ་སྐྱོཞོང ་བཅསེ་ཀྱིསྒྲི ་འོཛུགིསེ་སྐྲུནི་ལ་
ཤུགིསེ་སྣཞོནི་བརྒྱབ་སྟཁྱེ ། སྡཁྱེ ་མིསྒྲི ་རྣམིསེ་ལ་ཤུགིསེ་ཆེཁྱེནི ་
པོཞོསེ་དུསེ་རབསེ་ཀྱིསྒྲི་སྲཞོལ་གིསེར་དེར་སྤེཁྱེལ་གིཏོཞོང་བར་
ཁྲོསྒྲིདེ ་སྟཞོནི ་བྱསེ་པོ་དེང་། རང་རྟཞོགིསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་སྲཞོལ་རྙིསྒྲིང ་
ལུགིསེ་ངནི་དེང་བཀོསེ་བཀོཞོདེ་རྒྱུདེ་འོཛིའིནི་གྱིསྒྲི ་རྨཞོངསེ་
དེདེ་བཀོགི་འོགིཞོགི་བྱསེ།
དེཁྱེ་དེང་ཆེབསེ་ཅསྒྲིགི་ཏུ། སློཞོབ་གིསེཞོའོ འི་དེབུལ་སྐྱོཞོར་ལ་

ཧུར ་ཐོགི ་གིསྒྲིསེ ་རཞོགིསེ ་འོདེཁྱེགིསེ ་བྱསེ ་ཤིསྒྲིང ་ ། ལཞོ ་ ངཞོ ་
གིཉསྒྲིསེ་ལྷོགི་གིསྒྲི་རསྒྲིང་ལ། རཞོགིསེ་སྐྱོཞོར་ལསེ་ཁུངསེ་ཀྱིསྒྲིསེ་མི་
དེངུལ་གྲབསེ་གིསེཞོགི་བྱསེ་པོ་བརྒྱུདེ་ནིསེ། གིསེར་དུ་
སློཞོབ་གྲྭར་ཞུགིསེ་ཤིསྒྲིང་དེཀོའོ་ངལ་ཡོཞོདེ་པོའོསྒྲི ་སློཞོབ་ཆེཁྱེནི་
སློཞོབ་མིར་བྱ་དེགིའོ་སྒེཞོར་ཁྲོསྒྲི3ལྷོགི་བྱསྒྲིནི། སྒེཞོར་ཁྲོསྒྲི30
བརྩཞོནི་ལཁྱེནི་བྱསེ་ནིསེ་དེཔོཞོནི་རུ་སློཞོབ་ཆུང་གིསྒྲི་ཐོབ་ཚེང་གིསྒྲི་
སྒྲིསྒྲིགི་ཆེསེ་དེང་། སྒེཞོ ་མིདུནི་གྱིསྒྲི ་གིཞུང་ལམི། འོཐུང་ཆུ་
སེཞོགིསེ་ཀྱིསྒྲི ་ཤུལ་ལུསེ་གིནིདེ་དེཞོནི་མིང་པོཞོ ་ཐོགི་གིཅཞོདེ་
བྱསེ་པོ་དེང་། ལྷོགི་བསེམི་ལྡནི་པོའོསྒྲི་ཁཁྱེ་ལསེ་ལ་མིཐུནི་
སྦྱོཞོར་བྱསེ་ནིསེ་དེཔོཞོནི་རུ་སྡཁྱེ ་བའོསྒྲི ་སློཞོབ་ཆུང་ལ་སྟཞོང་ཝ
10.45ཡོསྒྲི་འོཞོདེ་ཧྥུ་གླེཞོགི་འོདེཞོནི་སེ་ཚེའིགིསེ་ཞོལ་འོདེཁྱེབསེ་
སུ་ཕུལ་བསེ། ལཞོ ་རཁྱེར་དེཔོགི་རྩསྒྲིསེ་བྱསེ་ནི་དེཔོཞོནི་རུ་
སློཞོབ་ཆུང་ལ་སྒེཞོར5000ལྷོགི་གིསྒྲི་ཁཁྱེ་བཟང་བསྐྲུནི་ཡོཞོདེ།
ལཞོ ་ངཞོ ་གིཉསྒྲིསེ ་ལྷོགི་གིསྒྲི ་རསྒྲིང ་ལ། ཁཞོསེ ་ཧུར་ཐོགི་

གིསྒྲིསེ་མིཐུནི་སྦྱོཞོར་བྱསེ་པོར་བརྟཁྱེནི་ནིསེ་སྔོ་གིཞུགི་ཏུ་རྨང་
གིཞོསྒྲིའོསྒྲི ་སྒྲིསྒྲིགི ་བཀོཞོདེ ་ཐོདེ་ཀྱིསྒྲི ་མི ་དེངུལ་གིཏོཞོང ་འོཇེཞོགི ་
རསྒྲིགིསེ་མིསྒྲི་འོདྲ་བ་སྒེཞོར་ཁྲོསྒྲི500ཙམི་བརྩཞོནི་ལཁྱེནི་བྱསེ་པོ་
དེང་། སྔོ་གིཞུགི་ཏུ་དེཔོཞོནི་རུ་སྡཁྱེ་བའོསྒྲི་མིསྒྲི་ཕྱུགིསེ་གིཉསྒྲིསེ་
ཀྱིསྒྲི ་འོཐུང་ཆུ་སྲ་བརྟནི་མིཐོཞོར་འོདེཁྱེགིསེ་གིཏོཞོང་བ་དེང་།
མིསྒྲི་སྡཞོདེ་ཁཞོར་ཡུགི་ཕྱིཞོགིསེ་བསྡུསེ་བཅཞོསེ་སྐྱོཞོང་བྱཁྱེདེ་པོ། སྡཁྱེ་
བར་ཐོཞོནི་པོའོསྒྲི ་ཟམི་པོ་འོཛུགིསེ་སྐྲུནི་བྱཁྱེདེ་པོ། བཞུར་
རྒྱུདེ་ཆུང་གྲསེ་ཕྱིཞོགིསེ་བསྡུསེ་བཅཞོསེ་སྐྱོཞོང་བྱཁྱེདེ་པོ་སེཞོགིསེ་
ཀྱིསྒྲི་ལསེ་གིཞོསྒྲི་ལགི་བསྟར་བྱསེ་ནིསེ། སྡཁྱེ་བ་ཡོཞོངསེ་དུསེ་
ལྟར་དེབུལ་ཐོར་མིངཞོནི་འོགྱུར་འོབྱུང་བར་རྨང་གིཞོསྒྲི ་
བརྟནི་པོཞོ་བཏོསྒྲིང་བ་རཁྱེདེ། །

((དེངཞོསེདེངཞོསེ ་་སྦྱོཞོ ངསྦྱོཞོ ང ་་སློཞོ བསློཞོབ ་་མིམི །། ཤིཤི ་་བཞོབཞོ ་་ རྣམིརྣམི ་་རྒྱལརྒྱལ ་་གྱིསྒྲིསེགྱིསྒྲིསེ ་་
བསྒྱུརབསྒྱུར།། ))

ལྷགི་བསམེ་རྣམེ་དགི་གིཀྱིས་དབུལ་སྐྱོསྐྱོར་ལགི་བསྟར་བྱེབྱེད་པོའཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིཀྱི་དང་པོསྐྱོའཀྱི་བླ་མེབྱེད་ཀྱིཀྱི་འགིན་འཁྲིཀྱི།


