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རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

གཅེབྱེས་ཤོཤོས་བཏུས་པ།

ཉེཉེ་ཆེར་གིསར་འགྱུར་ཞིསྒྲིགི་དྲི་ལེམེ་གྱིསྒྲི་
གླེཉེངོ་གིཞིསྒྲི་ཚེ་ཤོཤོས་སུ་གྱུར་ཏེཉེ་དྲི་གྲཤོགིས་མེངོ་
པོཤོས་བགྲཤོ་གླེཉེངོ་བྱེཉེདེ་ཀྱིསྒྲིནོ་འདུགི ཤོཉེས་རྟོཤོགིས་
བྱུངོ་བ་ལྟར་ནོ། ཟླ5པོའསྒྲི་ཚེཚེས22ཉེསྒྲིནོ་ཅིངོ་
སུའུ་སུའུ་ཆེནོ་དུ་སྐྱེཉེས་པོ་ཞིསྒྲིགི་གིསྒྲིས་རླངོས་
འཁཤོར་ནོངོ་ཐ་མེགི་ལེ་མེཉེ་སྒྲོཤོནོ་པོའསྒྲི་སྐོདེ་ཅིསྒྲིགི་
མེ་དེཉེར་གླེཤོ་བུར་དུ་འབར་གིས་བྱུངོ་བ་རཉེདེ།
རླངོས་འཁཤོར་གྱིསྒྲི ་ཕྱིསྒྲི ་ནོས་བལྟས་ནོ་རླངོས་
འཁཤོར་གྱིསྒྲི ་ཀླདེ་རྦདེ་དེཉེ ་ཐཤོར་བ་དེངོ་། རླུངོ་
འགིཤོགི་ཤོཉེལེ་ཡོངོ་གིར་སཤོངོ་ཆེ་མེཉེདེ་དུ་གྱུར་
ཡོཤོདེ། སྟབས་ལེཉེགིས་པོ་ཞིསྒྲིགི་ལེ་སྐྱེཉེས་པོ་
དེཉེའསྒྲི ་ཚེཚེ ་སྲོཤོགི་བདེཉེ ་ཐངོ་ལེ་ཉེཉེནོ་ཁ་བཟཤོས་
མེཉེདེ་མེཤོདེ། འཤོནོ་ཀྱིངོ་གིནོཤོདེ་འཚེཚེ་མེསྒྲི་ཆུངོ་བ་
ཕཤོགི་འདུགི མེསྒྲིགི་སྔར་དེཤོནོ ་རྐྱེཉེནོ ་གྱིསྒྲི ་ཞིསྒྲིབ་
ཕྲོའསྒྲི ་རྒྱུ་རྐྱེཉེནོ ་སྐོཤོར་ལེ་མུ་མེཐུདེ་དུ་བརྟོགི་
དེཔྱདེ་བྱེཉེདེ་བཞིསྒྲིནོ་ཡོཤོདེ་པོ་རཉེདེ།

དེཤོནོ་རྐྱེཉེནོ་དེཉེ་དེངོཤོས་སུ་མེཐཤོངོ་མེཁནོ་
གྱིསྒྲི ་ མེསྒྲི ་ སྣས ་བཤོདེ ་པོ ་ལྟར ་ནོ ། རླངོས ་
འཁཤོར་ནོངོ་དུ་དྲིསྒྲི ་ཞིསྒྲིམེ་ཆུ་དེངོ་མེཉེ་ཆེ་སཤོགིས་
འབར་སླའསྒྲི ་དེངོཤོས ་རྫས་བཞིགི་ཡོཤོདེ ་པོ ་
རཉེདེ།

དེཤོནོདེཤོནོ་་རྐྱེཉེནོརྐྱེཉེནོ་་ཁགིཁགི་་གིཅིསྒྲིགིགིཅིསྒྲིགི
2022ལེཤོ འ འི་ ཟླ5པོའསྒྲི ་ ཚེཚེ ས5ཉེསྒྲི ནོ །

ཨནོ་ཧུའཉེ ་ཞིསྒྲིངོ ་ཆེཉེནོ ་ཁྲེཉེ ་ཀྲོཤོའུ ་གྲཤོངོ ་ཁྱེཉེར་གྱིསྒྲི ་
རླངོས་འཁཤོར་བདེགི་པོཤོ ་ཞིསྒྲིགི་གིསྒྲིས་རླངོས་
འཁཤོར་ཉེསྒྲི ་འཤོདེ ་ཕཤོགི་སར་བཞིགི་པོ་དེངོ་།
རླངོས་འཁཤོར་དེཉེའསྒྲི ་མེཇུགི་གིསྒྲི ་རླུངོ་འགིཤོགི་
ཤོཉེལེ་གྱིསྒྲི ་མེདུནོ་དུ་འབར་སླའསྒྲི་དེངོཤོས་པོཤོར་
གིཏེཤོགིས་པོའསྒྲི ་འཁྱེགིས་བྱེདེ་དེམེ་བཉེ ་ཞིསྒྲིགི་
བཞིགི་ཡོཤོདེ་པོས། ཉེསྒྲི ་འཤོདེ་དྲིགི་པོཤོའ འི་འཤོགི་
ནོས་འབར་གིས་བྱུངོ་བ་དེངོ་། མེཇུགི་གིསྒྲི་
རླུངོ ་འགིཤོགི ་ཤོཉེལེ ་སྒཤོ ་གིས་ཡོཤོདེ། སྟབས་
ལེཉེགིས ་པོ ་ཞིསྒྲིགི ་ལེ ་སྐོབས ་དེཉེ ར ་རླངོས ་
འཁཤོར་ནོངོ་དུ་མེསྒྲི་མེཉེདེ།

2021ལེཤོའ འི་ཟླ6པོའསྒྲི ་ཚེཚེས11ཉེསྒྲིནོ ་
གྱིསྒྲི ་ཆུ་ཚེཚོདེ15སྟཉེངོ་སྐུ་ཞིབས་ཝངོ་ལེགིས་
དེངོ་གིཅུངོ་པོཤོ ་གིཉེསྒྲིས་ཀྱིསྒྲིས་རླངོས་འཁཤོར་
བསྐོཤོར་ཏེཉེ ་ཧུའུ་ནོནོ་ཁྲེངོ་དེབྱེསྒྲི ་མྱུར་བགྲཤོདེ་
གིཞུངོ ་ལེམེ ་གྱིསྒྲི ་ ཉེསྒྲི ངོ ་ཤོངོ ་ལེམེ ་དུ ་སྐྱེཤོ དེ ་
སྐོབས་རླངོས་འཁཤོར ་གླེཤོ ་བུར ་དུ ་འབར་
སཤོངོ་བ་རཉེདེ། བརྟོགི་དེཔྱདེ་བྱེས་ཏེཉེ ་ཤོཉེས་
རྟོཤོ གིས ་ བྱུངོ ་ བ ་ ལྟར ་ ནོ ། དེཉེ ་ ནོསྒྲི ་ རླ ངོས ་
འཁཤོ ར ་གྱིསྒྲི ་ རླུངོ ་ འགིཤོགི ་ཤོཉེལེ ་མེདུནོ ་དུ ་
ཡོཤོདེ ་པོའསྒྲི ་མེཉེ ་ ཆེ ་ཉེསྒྲི ་ འཤོ དེ ་འཤོགི ་ཡུནོ ་རསྒྲི ངོ ་
བཞིགི་རྗེཉེས་འབར་བ་རཉེདེ།

གླེཉེངོ་གིཞིསྒྲི ་དེཉེར་དྲི་གྲཤོགིས་ཚེཚོས་བགྲཤོ ་
གླེཉེངོ ་མེངོ ་པོཤོ ་བྱེཉེདེ ་བཞིསྒྲིནོ ་ཡོཤོདེ ་པོས། མེཉེ ་
ཟཤོནོ་སྡེཉེ་ཁགི་གིསྒྲི་དྲིནོ་སྐུལེ་བྱེས་པོ་ལྟར་ནོ།

དེབྱེར་གྱིསྒྲི ་ཉེསྒྲི ་འཤོདེ ་ཤོསྒྲིནོ ་ཏུ ་ཚེ ་བས་
རླངོས ་འཁཤོར ་ནོངོ ་དེངོཤོས ་པོཤོ ་གིངོ ་དེགི ་
འཇཤོགི ་མེསྒྲི ་རུངོ ་བ ་ཤོཉེས ་དེགིཤོས། གིཤོངོ ་གིསྒྲི ་
གིནོས ་ཚུལེ ་དེཉེ ་ དེགི ་ལེ ་གིཟསྒྲིགིས ་རྗེཉེས །
རངོ ་ཉེསྒྲི དེ ་ཀྱིསྒྲི ་ རླངོས ་འཁཤོར ་ནོངོ ་དུ ་ཡོངོ

“ མེངོཤོནོ་མེཉེདེ་འབར་མེདེཉེལེ”དེཉེ ་རསྒྲིགིས་
ཡོཤོདེ་མེཉེདེ་བལྟ་རཤོགིས།

མེསྒྲིགིམེསྒྲིགི་་ཤོཉེལེཤོཉེལེ།།
མེསྒྲི གི ་ ཤོཉེ ལེ ་ གི ངོ ་ བྱུ ངོ ་ དུ ་ རླ ངོས ་

འཁཤོར ་ནོངོ ་བཞིགི ་ནོ ། དེབྱེར ་དུས ་ཉེསྒྲི ་
འཤོདེ ་དྲིགི ་པོཤོའ འི་འཤོགི ་དུས་ཡུནོ་རསྒྲིངོ ་པོཤོར ་
འཤོ དེ ་ ཐསྒྲི གི ་ མེཉེམེ ་ བསྡུ ་ བྱེས ་ ཏེཉེ ། འཤོ དེ ་
འཕྲོཤོའ འི་དྲིཤོདེ ་ཚེདེ་མེཐཤོ ་དྲིགིས་ནོས་རླངོས་
འཁཤོར་འབར་སྲོསྒྲིདེ། དེཉེ ་བཞིསྒྲིནོ ་རྒྱངོ་སྒྲོསྒྲིབ ་
མེསྒྲིགི་ཤོཉེལེ་དེངོ་མེསྒྲིགི་ཤོཉེལེ་ནོགི་པོཤོ ་སཤོགིས་
མེསྒྲིགི་ཤོཉེལེ་གྱིསྒྲི ་སྒམེ་ཆུངོ་ལེ་སཤོགིས་ཉེསྒྲི ་འཤོདེ་
འཕྲོཤོ་མེསྒྲི ་ཐུབ་པོའསྒྲི་སར་བཞིགི་ནོ་ལེཉེགིས།

མེཉེམེཉེ་་ཆེཆེ།།
མེཉེ ་ཆེ་ནོསྒྲི ་འབར་སླ་དེངོ་འགིདེ་སླའསྒྲི ་

དེངོཤོས་པོཤོར་གིཏེཤོགིས་ཤོསྒྲིངོ་། མེཉེ་ཆེ་གིངོ་བྱུངོ་དུ་
རླངོས་འཁཤོར་གྱིསྒྲི་རླུངོ་འགིཤོགི་ཤོཉེལེ་མེདུནོ་དུ་
བཞིགི་ནོས་ཉེསྒྲི་འཤོདེ་དྲིགི་པོཤོ་ཕཤོགི་ཚེཚེ ་འབར་
གིས་འབྱུངོ་སྲོསྒྲིདེ།

ཐནོཐནོ་་སྐྱུརསྐྱུར་་བཏུངོབཏུངོ་་བྱེབྱེ།།
ཐནོ་སྐྱུར་བཏུངོ་བྱེ་གིཡོཤོ་འགུལེ་ཅུངོ་

ཟདེ་བྱེས་ཚེཚེ་དེམེ་བུ་སྦོཤོས་འགྲཤོ་བ་དེངོ་། དེཉེ་
ནོས་རླངོས་འཁཤོར་ནོངོ་བཞིགི་ནོས་ཚེ་སྦོཤོས་
གྲངོ་འཁུམེ་བྱུངོ་ཚེཚེ་འབར་གིས་འབྱུངོ་སླ།

གིཏེཉེརགིཏེཉེར་་ཆུཆུ།།
སྤྱིསྒྲིར་བཏེངོ་དུ་ཉེསྒྲིནོ་གུངོ་ལེ་སྒཤོ ་དེམེ་

པོཤོར་བརྒྱབ་པོའསྒྲི་རླངོས་འཁཤོར་ནོངོ་གིསྒྲི་དྲིཤོདེ་
ཚེདེ་ཧྲེཉེ ་ཧྲེསྒྲི ་ཏུའུ70ལེ་ཉེཉེ་བ་དེངོ་། འཤོདེ་ཐསྒྲིགི་
སྒཉེའུ ་ཁུངོ་བརྒྱུདེ་ནོས་རླངོས་འཁཤོར་ནོངོ་
འཕྲོཤོས་རྗེཉེས། ཆུ་དེམེ་གྱིསྒྲི་མེཐའ་སྣཉེ་བརྒྱུདེ་དེཉེ་
འཤོདེ་ཐསྒྲིགི་གིཅིསྒྲིགི་བསྡུ་བྱེས་ཏེཉེ་དྲིཤོདེ་ཚེདེ་ཧྲེཉེ་ཧྲེསྒྲི་
ཏུའུ120ལེ་སླཉེབས་པོས། རླངོས་འཁཤོར་ནོངོ་
གིསྒྲི་འདྲིཉེདེ་འགིཤོགི་གིདེནོ་སཤོགིས་ཀྱིསྒྲི་དེངོཤོས་པོཤོ་
མེཉེ་རུ་འབར་སླ།

གླེཤོགིགླེཤོགི་་གིསཤོགིགིསཤོགི་་ཆེསཆེས།།
དེབྱེར་གྱིསྒྲི་ཚེ་བ་ཆེཉེ་བའསྒྲི་དུས་སུ་རླངོས་

འཁཤོར་ནོངོ་དུ་རླུངོ་མེསྒྲི་རྒྱུ་བ་དེངོ་དྲིཤོདེ་ཚེདེ་ཆེཉེ་
བའསྒྲི་གིནོས་ཚུལེ་འཤོགི གླེཤོགི་གིསཤོགི་ཆེས་ནོངོ་
གིསྒྲི་གླེཤོགི་རྫས་ལེ་འབར་གིས་འབྱུངོ་བའསྒྲི་ཉེཉེནོ་
ཁ་ཡོཤོདེ།

འགྱིསྒྲིགིའགྱིསྒྲིགི་་བཟཤོསབཟཤོས་་རྩེཉེདེརྩེཉེདེ་་ཆེསཆེས།།
འགྱིསྒྲིགི་བཟཤོས་རྩེཉེདེ ་ཆེས་མེངོ་ཆེཉེ ་བ

PVCའདུས་ཁསྒྲིལེ་ཁ་ཞཱིསྒྲི་རྒྱུ་ཆེས་བཟཤོས་པོ་
དེངོ་། རྒྱུ་ཆེ་དེཉེའསྒྲི་རསྒྲིགིས་ཀྱིསྒྲིས་ཚེ་བ་ཆེཉེནོ་པོཤོ་
བཟཤོདེ་མེསྒྲི ་ཐུབ། ཆེཉེས་མེཐཤོ ་ནོ་ཧྲེཉེ ་ཧྲེསྒྲི ་ཏུའུ81
ལེས་བཟཤོདེ་མེསྒྲི ་ཐུབ། དྲིཤོདེ་ཚེདེ་མེཐཤོ ་བའསྒྲི ་
ཁཤོར་ཡུགི་འཤོགི་གིནོཤོདེ་ལྡནོ་དེངོཤོས་རྫས་ཐཤོནོ་
སླ་བ་དེངོ་། མེཁའ་དེབུགིས་ཁྲེཤོདེ་ཁྱེབ་ཚེཚེ ་
རླངོས་འཁཤོར ་ནོངོ ་གིསྒྲི ་མེསྒྲིའསྒྲི ་བདེཉེ ་ཐངོ ་ལེ ་

གིནོཤོདེ་པོ་བཟཤོ་སྲོསྒྲིདེ།
སྤོཤོསསྤོཤོས་་ཆུཆུ།།

དྲིཤོདེ ་ཚེདེ ་མེཐཤོནོ ་པོཤོའ འི་འཤོགི ་རླངོས་
འཁཤོར་གྱིསྒྲི ་སྤོཤོས་ཆུ་ཁ་ཤོས་ལེས་དུགི་ལྡནོ་
དེངོཤོས་རྫས་འབཤོར་ཆེཉེནོ་ཕྱིསྒྲིར་མེཆེཉེདེ་པོ་དེངོ་།
དེཉེས་མེསྒྲི་ལུས་ཀྱིསྒྲི་བདེཉེ་ཐངོ་ལེ་གིནོཤོདེ་པོ་བཟཤོ་
སྲོསྒྲིདེ། སྒཤོ ་དེངོ་སྒཉེའུ་ཁུངོ་དེམེ་པོཤོར་བརྒྱབ་
པོའསྒྲི་རླངོས་འཁཤོར་ནོངོ་དུ་རླངོས་གིཟུགིས་
ཕྱིསྒྲིར་འབུདེ་ས་མེཉེདེ་པོས། འབར་གིས་འབྱུངོ་
བའསྒྲི ་ཉེཉེནོ ་ཁ་ཆེཉེ ། ལྷགི་པོར་དུ་བླུགི་སྣཤོདེ ་
ཤོཉེལེ་ཡོསྒྲིནོ་པོའསྒྲི་སྤོཤོས་ཆུ་འབར་གིས་བྱུངོ་རྗེཉེས་
མེསྒྲི་ལེ་རྨས་སྐྱེཤོནོ་ཕཤོགི་སྲོསྒྲིདེ།

CDའཤོདེའཤོདེ་་སྡེཉེརསྡེཉེར།།
དྲིཤོདེ ་ཚེདེ་མེཐཤོནོ ་པོཤོའ འི་འཤོགིCDའཤོདེ་

སྡེཉེར་གྱིསྒྲི་རྒྱུ་ཆེ་གིཙོཚོ་བཤོ་ལེས་དུགི་ལྡནོ་དེངོཤོས་
རྫས་ཕྱིསྒྲིར་ཐཤོནོ་ཏེཉེ་མེཁའ་དེབུགིས་ཁྲེཤོདེ་ཁྱེབ་
མེཆེཉེདེ་འབྱུངོ་བ་དེངོ་། གིཞིནོ་འཤོདེ་སྡེཉེར་གྱིསྒྲི་
ཕྱིསྒྲི ་ངོཤོས་སུ་བྱུགིས་པོའསྒྲི་དེངོཤོས་རྫས་ཁྲེཤོདེ་དུ་
ལྕགིས་རསྒྲིགིས་འདུས་ཤོསྒྲིངོ་། དེཉེས་མེསྒྲི་ལུས་ལེ་
གིནོཤོདེ་པོ་ཐཉེབས་ཏེཉེ་དེལེ་བའསྒྲི་རངོ་བཞིསྒྲིནོ་གྱིསྒྲི་
དུགི་ཕཤོགི་སྲོསྒྲིདེ། རབ་ཡོསྒྲིནོ་ནོCDཁུགི་མེའསྒྲི་
ནོངོ་ཉེར་བའམེUསྡེཉེར་སྤྱིཤོདེ་དེགིཤོས།

ལྕགིསལྕགིས་་ཀྲོསྒྲིནོཀྲོསྒྲིནོ་་རླངོསརླངོས་་སྦུདེསྦུདེ།།
ལྕགིས་ཀྲོསྒྲིནོ་རླངོས་སྦུདེ་ནོསྒྲི་འབར་སླ་

དེངོ ་འགིདེ ་སླའསྒྲི ་དེངོཤོས ་པོཤོར ་གིཏེཤོགིས།
ལྕགིས་ཀྲོསྒྲིནོ་རླངོས་སྦུདེ་ཀྱིསྒྲི ་གིནོཤོནོ་ཤུགིས་
ཤོསྒྲིནོ་ཏུ་ཆེཉེ་ཞིསྒྲིངོ་། ལྕགིས་ཀྲོསྒྲིནོ་ནོངོ་གིསྒྲི་གིཤོཉེར་
གིཟུགིས ་ཕྱིསྒྲི ་ལེ ་གིཏེཤོར ་ཐུབ། དྲིཤོདེ ་ཚེདེ ་
མེཐཤོནོ་པོཤོའ འི་འཤོགི་ཡུནོ་རསྒྲིངོ་བཞིགི་ཚེཚེ། འབར་
གིས་ཤོཤོར་བའསྒྲི་ཉེཉེནོ་ཁ་ཤོསྒྲིནོ་ཏུ་ཆེཉེ། །

《《རླངོསརླངོས་་འཁཤོརའཁཤོར་་བདེཉེབདེཉེ་་འཇགིསའཇགིས་་ཤོཉེསཤོཉེས་་བྱེབྱེ》》ལྟརལྟར།།

དངཤོས་པཤོ་འིདསྲི་དག་དུས་ཡུན་རསྲིང་པཤོར་རླངས་འིཁཤོར་ནང་འིཇོཤོག་མིསྲི་རུང་།

ཟླ5པོའསྒྲི་ཚེཚེས31ཉེསྒྲིནོ། ནོཤོར་སྲོསྒྲིདེ་པུའུ་དེངོ་ཁྲེལེ་དེཤོནོ་སྤྱིསྒྲི་
ཁྱེབ་ཅུས་ཀྱིསྒྲིས་མེཉེམེ་འབྲེཉེལེ་སྒཤོས་རླངོས་འཁཤོར་འཛིདེ་སྤྱིཤོདེ་
ལེ་སྐུལེ་འདེཉེདེ་དེངོ་རླངོས་འཁཤོར་ཐཤོནོ་ལེས་འཕཉེལེ་རྒྱས་ལེ་
རྒྱབ་སྐྱེཤོར་བྱེཉེདེ་ཆེཉེདེ། རླངོས་འཁཤོར་ཆུངོ་བའསྒྲི་རསྒྲིགིས་ཏེཉེ ་མེསྒྲི ་
སྡེཤོདེ་རླངོས་འཁཤོར་ཁགི་གིཅིསྒྲིགི་གིསྒྲི་ཉེཤོ་སྒྲུབ་དེཔྱ་ཁྲེལེ་ཇཉེ་དེམེའ་
རུ་གིཏེཤོངོ་བའསྒྲི་འབྲེཉེལེ་ཡོཤོདེ་སྲོསྒྲིདེ་ཇུས་ཡོཤོངོས་བསྒྲོགིས་བྱེས་པོ་
གིཤོམེ་གིསལེ་ལྟར།

གིཅིསྒྲིགི ཉེཤོ་སྒྲུབ་ཀྱིསྒྲི ་དུས་ཚེཚོདེ་དེཉེ2022ལེཤོའ འི་ཟླ6པོའསྒྲི་
ཚེཚེས1ཉེསྒྲིནོ་ནོས2022ལེཤོའ འི་ཟླ12པོའསྒྲི་ཚེཚེས31ཉེསྒྲིནོ་བར་ཡོསྒྲིནོ་
པོར་མེ་ཟདེ། རླངོས་འཁཤོར་ཁཤོ ་ནོའསྒྲི ་རསྒྲིནོ་གིཤོངོ（རསྒྲིནོ་ཐངོ་
འཕར་མེའསྒྲི་ཁྲེལེ་མེསྒྲི་ཚུདེ）སྒཤོར་ཁྲེསྒྲི30ལེས་མེསྒྲི་བརྒལེ་ཞིསྒྲིངོ་།
འབུདེ་ཤུགིས་ཧྲེཉེངོ2.0དེངོ་དེཉེའསྒྲི ་མེནོ་གྱིསྒྲི ་རླངོས་འཁཤོར་ལེ་

འཁཤོར་རསྒྲིགིས་ཀྱིསྒྲི་ཉེཤོ་སྒྲུབ་དེཔྱ་ཁྲེལེ་ཕྱིཉེདེ་ཀོ་གིཅིཤོགི་པོ།
གིཉེསྒྲིས། སྤྱིསྒྲི་བསྒྲོགིས་འདེསྒྲིར་བརྗེཤོདེ་པོའསྒྲི་མེསྒྲི་སྡེཤོདེ་རླངོས་

འཁཤོར་ཞིཉེས་པོ་ནོསྒྲི་ཇུས་འགིཤོདེ་དེངོ་། བཟཤོ་སྐྲུནོ། ལེགི་རྩེལེ་གྱིསྒྲི་
ཁྱེདེ་ཆེཤོས་བཅིས་ཀྱིསྒྲི་ཐདེ་ནོས། གིཙོཚོ་བཤོ་འགྲུལེ་པོ་དེངོ་དེཉེའསྒྲི་ཅི་
དེངོཤོས་སམེ་གིནོས་སྐོབས་ཀྱིསྒྲི་དེངོཤོས་ཟཤོགི་བཅིས་སྐྱེཉེལེ་འདྲིཉེནོ་
ཐདེ་བཀོཤོལེ་བ་དེངོ་། རླངོས་འཁཤོར་ནོངོ་དུ་ཁ་ལེཤོ་པོའསྒྲི་རྐུབ་
སྟཉེགིས་ཚུདེ་པོའསྒྲི ་རྐུབ་སྟཉེགིས9ལེས་མེསྒྲི ་མེངོ་བའསྒྲི ་རླངོས་
འཁཤོར་ལེ་གིཤོ །

གིསུམེ། སྤྱིསྒྲི་བསྒྲོགིས་འདེསྒྲིར་བརྗེཤོདེ་པོའསྒྲི་རླངོས་འཁཤོར་
ཁཤོ ་ནོའསྒྲི ་རསྒྲིནོ་གིཤོངོ་ནོསྒྲི ་ཉེཤོ ་སྒྲུབ་དེཔྱ་ཁྲེལེ་འཇལེ་བའསྒྲི ་རླངོས་
འཁཤོར་གྱིསྒྲི་ཁྲེལེ་རྩེསྒྲིས་རསྒྲིནོ་གིཤོངོ་ལེ་གིཤོ་དེགིཤོས།

བཞིསྒྲི། རླངོས་འཁཤོར་ཉེཤོས་པོའསྒྲི ་དུས་ཚེཚོདེ་ནོསྒྲི ་རླངོས་

འཁཤོར་ཕྱིསྒྲིར་བཙོཚོངོ་བའསྒྲི་གིཅིསྒྲིགི་གྱུར་གྱིསྒྲི་འཛིའིནོ་ཡོསྒྲིགི་གིམེ་ཡོངོ་
ནོ་འགིགི་སྒཤོའ འི་སྒཤོ་ཁྲེལེ་གྱིསྒྲི་ཆེཉེདེ་སྤྱིཤོདེ་འཛིའིནོ་ཡོསྒྲིགི་སཤོགིས་གིཤོ་
ཆེཤོདེ་པོའསྒྲི་འཛིའིནོ་ཡོསྒྲིགི་ཏུ་བྲེསྒྲིས་པོའསྒྲི་དུས་ཚེཚོདེ་དེཉེ་ལེ་གིཤོ་དེགིཤོས།

ལྔ། རླངོས་འཁཤོར་གྱིསྒྲི་འབུདེ་ཤུགིས་དེངོ་རྐུབ་སྟཉེགིས་
ཀྱིསྒྲི་ཁ་གྲངོས་ནོསྒྲི《ཀྲུངོ་ཧྭ་མེསྒྲི་དེམེངོས་སྤྱིསྒྲི་མེཐུནོ་རྒྱལེ་ཁབ་ཀྱིསྒྲི་
རླངོས་འཁཤོར ་བཟཤོ ་གྲྭ ་ནོས་ཐཤོནོ ་པོའསྒྲི ་ཚེདེ ་མེཐུནོ་ལེགི་
ཁྱེཉེར》གྱིསྒྲི་གླེཤོགི་རྡུལེ་ཆེ་འཕྲོསྒྲིནོ་ནོམེ་ཡོངོ་ནོ་ནོངོ་འདྲིཉེནོ་བྱེས་
པོའསྒྲི་རླངོས་འཁཤོར་གྱིསྒྲི《རླངོས་འཁཤོར་གྱིསྒྲི་གླེཤོགི་རྡུལེ་ཆེ་འཕྲོསྒྲིནོ་
ཐཤོ་ཡོསྒྲིགི》གིསྒྲི་གླེཤོགི་རྡུལེ་ཆེ་འཕྲོསྒྲིནོ་དུ་བཀོཤོདེ་པོ་བཞིསྒྲིནོ་གིཏེནོ་
འཁཉེལེ་བྱེཉེདེ་དེགིཤོས།

《《རྒྱལེརྒྱལེ་་ཁབཁབ་་ནོཤོརནོཤོར་་སྲོསྒྲིདེསྲོསྒྲིདེ་་པུའུཔུའུ་་ཡོསྒྲིཡོསྒྲི་་བརྡབརྡ་་སྦྱོཤོརསྦྱོཤོར》》ལྟརལྟར།།

རླངས་འིཁཤོར་ཉོཤོ་མིཁན་ཚོཚོས་ད་ལོཤོའིསྲི་ཟླ6པ་ནས་ཟླ12པར་སྲིསྲིད་ཇུས་འིདསྲི་ལོཤོངས་སྤྱོཤོད་བྱེབྱེད་ཐུབ།


