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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་2ཚེས་12གློག་་་་་་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་2ཚེས་18ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་18ཙམ་ལ་ཤང་་་་་
ཀང་ཤིན་ཅེ་ཏ་ཕུའུ་གཞུང་ལམ་ཐོག་འགྲིམ་འགྲུལ་ཆག་སྒོ་ཚབས་ཆེན་་་
ཞིག་ཐོན་ནས་སྡོད་ས་སྟེང་ཤོད་ཡོད་པའི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ཞིག་་་་་་
མགོ་རྟིང་ལོག་སྟེ་མི་19ཤི་བ་དང་མི་60ལྷག་ཙམ་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་་་་་་་་
ཡོད་པ་རེད། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་་་་་
གིས་འཕྲལ་སྡོམ་བྱ་ཐབས་མྱུར་དུ་སྤེལ་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཐག་གཅོད་་་
བྱས་པ་རེད།
འགྲིམ་འགྲུལ་ཆག་སྒོ་ཐོན་རྗེས་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་་་་་
ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་
བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་འཆི་་་་་་
རྨས་དང་སྐྱོབ་རོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་གནང་ནས་ཤང་་་་་་་་
ཀང་དུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་འབྲེལ་གཏུག་གཞུང་ལས་་་་་
ཁང་གི་འགན་ཁུར་བས་སྲིད་འཛིན་དཔོན་ལིན་ཀྲེང་གཡོད་ཨེ་ལ་ད་་་་་་
རེས་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཆག་སྒོའི་ནང་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་མི་དང་། རྐྱེན་་་་་

ལམ་དུ་ཤོར་མིའི་ནང་མི་དང་དེ་བཞིན་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་མི་ལ་བྱམས་་་་་་་་་
བརྩེའི་སེམས་གསོ་གནང་ལུགས་བརྒྱུད་ཞུ་བྱེད་དགོས་པའི་མཛུབ་སྟོན་
གནང་བ་དང་འབྲེལ། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་སྲིད་
གཞུང་གིས་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་མིའི་རྗེས་འཇུག་་་་་་་
དང་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་མི་ལ་སྐྱོབ་རོགས་དང་དེ་བཞིན་ཁོང་ཚོའི་ནང་མིར་་
སེམས་གསོ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་་་་
བླང་བྱ་བཏོན་གནང་བ་རེད། ད་དུང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཤང་ཀང་་་་་་་་་་
དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གིས་འཕྲལ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་
འཕྲལ་སྡོམ་ཐག་གཅོད་ལས་དོན་སྤེལ་བར་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་་་་་་་་་་་་
གནང་བ་རེད།
ལི་ཁེ་ཆང་དང་ཀྲང་ཏེ་ཅང་གིས་ཀྱང་ཤང་ཀང་དུ་བཅའ་སྡོད་་་་་་་་
ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་འབྲེལ་གཏུག་གཞུང་དོན་ཁང་གིས་མྱ་ངན་་་་་་་་
དང་སེམས་གསོའི་འཚམས་འདྲི་བརྒྱུད་ཞུ་བྱེད་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་
རེད།
(པ་ཚེས་བསྒྱུར། པ་ཚེ་དང་པ་ཕན་གྱིས་ཞུས)

ཞིཞི་་ཅིན
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་གིས
གིས་་དཔྱིད
དཔྱིད་་གསར
གསར་་དུས
དུས་་ཆེན
ཆེན་་འཆར
འཆར་་ཉེའི
ཉེའི་་སྐབས
སྐབས་་སུསུ་་
སིསི་་ཁྲོན
ཁྲོན་་དུདུ་་བཅའ
བཅའ་་སྡོད
སྡོད་་དཔུང
དཔུང་་སྡེའི
སྡེའི་་རྟེན
རྟེན་་གཞི
གཞི་་ཞིག
ཞིག་་ཏུཏུ་་རྟོག
རྟོག་་
ཞིབ་་གནང
ཞིབ
གནང་་བ་དང
དང་་དཔོན
དཔོན་་དམག
དམག་་ཚོར
ཚོར་་གཟིགས
གཟིགས་་པ།
ཞིཞི་་ཅིན་
ཅིན་ཕིང་
ཕིང་གིས་
གིས་ཨུཨུ་་རུརུ་་སུའི་
སུའི་འགྲུལ་
འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་
གནམ་གྲུགྲུ་་ལྷུངས་
ལྷུངས་པའི་
པའི་དོན་
དོན་རྐྱེན་ཐད་
ཐད་ཨུཨུ་་རུརུ་་
སུའི་་ཙུང་
སུའི
ཙུང་ཐུང་
ཐུང་ཕུའུ་
ཕུའུ་ཅིང་
ཅིང་ལ་འཚམས་
འཚམས་འདྲིའི་
འདྲིའི་གློག་
གློག་འཕྲིན་
འཕྲིན་བཏང་
བཏང་གནང་
གནང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་2ཚེས་12ཉིན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ལྷུངས་པའི་དོན་རྐྱེན་་
ཐད་ཨུ་རུ་སུའི་ཙུང་ཐུང་ཕུའུ་ཅིང་ལ་འཚམས་འདྲིའི་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་་
བཏང་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་འཚམས་འདྲིའི་གློག་འཕྲིན་ནང་སྐུ་ཉིད་རྒྱལ་་་་་་
ཁབ་ཀྱི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ཞིག་ལྷུངས་ནས་འགྲུལ་པ་ཡོངས་དང་་་་་་་
གནམ་གྲུའི་ནང་གི་ལས་དོན་པ་ཚང་མ་སྟབས་མི་ལེགས་པར་རྐྱེན་ལམ་་

དུ་ཤོར་བ་ཐོས་བྱུང་། ངས་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་དང་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་རང་ཉིད་མི་སྒེར་གྱི་མིང་ཐོག་ནས་རྐྱེན་ལམ་་་་
དུ་ཤོར་མི་ཚང་མར་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོས་མྱ་ངན་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལམ་་་་
དུ་ཤོར་མིའི་ནང་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེ་དང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་་་་་་་
མེད་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
དེ་ཉིན་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་ལི་ཁེ་ཆང་གིས་ཀྱང་ཨུ་རུ་
སུའི་ཙུང་ལི་མེ་ཏེ་ཝེ་ཅེ་ཕུའུ་ལ་འཚམས་འདྲིའི་འཕྲིན་ཡིག་བཏང་་་་་་་་་་
གནང་བ་རེད།
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གསུམ་་པའི
པའི་་གོ
གོ་་ལ་ཧྲིལ
ཧྲིལ་་པོའི
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བྱས་་པ།

ཟླ་2ཚེས་12ཉིན། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་
ཁྲེང་ཏུའུ་རུ་སི་ཁྲོན་དུ་བཅའ་སྡོད་དཔུང་སྡེའི་ཁྲི་ཤོག་རིམ་པ་ཡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ལས་བྱེད་པ་དང་སྒྲིག་ཚུད་མདའ་ཤོག་ཚན་པའི་འགོ་ཁྲིད་གཙོ་བོར་བྱམས་བརྩེའི་་་་
ངང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཁྲེང་ཏུའུ་ནས་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་་་་་
དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་འཆར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་་་་་་་་
དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་་་་་་་་་་
དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚེས་10ཉིན་་་་་
སི་ཁྲོན་དུ་བཅའ་སྡོད་དཔུང་སྡེའི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ནས་འཕེན་་་་
གཏོང་བྱ་ཡུལ་དང་ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭར་དཔུང་སྡེའི་དཔོན་དམག་ལ་་་་་་་་
གཟིགས་པ་མ་ཟད་འཚམས་འདྲིའང་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཏང་ཀྲུང་
དབྱང་དང་ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཅིངས་འགྲོལ་་་་་་་་་
དམག་གི་བཀོད་འཐབ་པ་དང་། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དཔུང་སྡེའི་་་་་་་་་་་་
དཔོན་དམག ཡུལ་དམག་གྲ་སྒྲིག་དམག་ཞབས་མི་སྣ་བཅས་ལ་ལྷག་་་་་་
བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་དང་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་གྱི་སྨོན་་་་་
འདུན་ཞུས་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་་་་་་་་
པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་གྱིས་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་་
གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་དགོངས་པ་ལག་་་་་་་་
བསྟར་གཏིང་ཟབ་དང་། ཆབ་སྲིད་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་དཔུང་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྱོང་དང་། སྒྱུར་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་དཔུང་སྟོབས་་་་་་
ཆེར་གཏོང་བ། ཚན་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་དཔུང་དར་རྒྱས་གཏོང་
བ། ཁྲིམས་ལྟར་དམག་དཔུང་སྐྱོང་བ་བཅས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པ།
གཡུལ་གཤོམ་གཡུལ་འགྱེད་ལ་དམིགས་པ། གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་་་
མྱུར་དུ་གཏོང་བ། འགན་འཁྲི་དང་ལས་འགན་སྒྲུབ་པའི་འཇོན་ཐང་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དུས་རབས་གསར་་་་
པར་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཏང་གི་དམིགས་ཚད་

མངོན་འགྱུར་ཡོང་ཆེད་ལེགས་སྐྱེས་གསར་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་འབུལ་་་་་་་་་་་་
དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཟླ་2པའི་སི་ཁྲོན་གྱི་རི་ཀླུང་སྔོ་ལ་ཆུ་མོ་དྭངས་ཤིང་། རླུང་བུ་་་་་་་་་་་
འཇམ་པ་མ་ཟད་གང་སར་དཔྱིད་དཔལ་རབ་ཏུ་བཞད་པའི་སྣང་བ་་་་་་་
ཞིག་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སྟེར། ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་4པ་ཙམ་ལ་ཞི་ཅིན་་་་་་་
ཕིང་རྟེན་གཞི་ཞིག་གི་འཕེན་གཏོང་ར་བར་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་་་་་་་་་་་
རླངས་འཁོར་ལས་བབས་མ་ཐག་འཕྲལ་དུ་འཕེན་གཏོང་བྱ་ཡུལ་དུ་་་་་་་་
ཆིབས་སྒྱུར་གནང་། འཕེན་གཏོང་ལྕགས་སྒྲོམ་འགྱིང་ངེར་གནས་པ་་་་་་
དང་ཧ་ཅང་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ངོ་་
སྤྲོད་གསན་ཀྱིན་དུ་འཕེན་གཏོང་ར་བའི་གསལ་བཀྲོལ་རི་མོར་གཟིགས་
པ་དང་། འཕེན་གཏོང་ར་བའི་གྲུབ་ཚུལ་ནུས་པར་མཁྱེན་རྟོགས་ཞིབ་་་་
ཕྲ་གནང་བ་མ་ཟད་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནད་དོན་བཀའ་འདྲི་ཡང་སེ་་་་་་་་་་་
གནང་། ལས་དོན་མི་སྣས་འཕེན་གཏོང་བྱ་ཡུལ་གསུམ་པའི་ནུས་པ་་་་་་་
འཛོམས་པོ་ཡོད་པས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་དང་་་་་
འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་འཕྲུལ་ཆས་མང་པོ་འཕེན་གཏོང་བྱེད་ཆོག་པ་་་་་
དང་རང་རྒྱལ་གྱི་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཨང་དང་པོ་མང་་་
པོ་བཏོད་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དབུ་ལྕོག་ལྕོག་་་
ངང་བསྔགས་བརྗོད་གནང་། དེ་ནས་མི་རིང་བའི་སར་ཡོད་པའི་་་་་་་་་་་་
འཕེན་གཏོང་བྱ་ཡུལ་གཉིས་པར་འཕེན་གཏོང་ལས་འགན་བཅུ་་་་་་་་་་
གྲངས་ཁ་ཤས་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དང་། འཆར་གཞི་བྱས་ན་ཉེ་དུས་བྱང་་
སྐར་སྤུན་བདུན་ཨང་གསུམ་པའི་སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་་་་
རེད།
(པར་ངོས་གཉིས་པར་གཟིགས)
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འཛུལ་་རྟགས
རྟགས་་ཅན
ཅན་་གཉིས
གཉིས་་པས
པས”
”
2018ལོའི
2018
ལོའི་་མཚོ
མཚོ་་འཛུལ
འཛུལ་་ཐོག
ཐོག་་མ་ལེགས
ལེགས་་སྒྲུབ
སྒྲུབ་་བྱས
བྱས་་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་སྐྱོད་ཐེངས་ཞེ་་་་་
དགུ་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཚན་རིག་རྟོག་ཞིབ་རུ་ཁག་གིས་གཏིང་ཚད་སྨི་་་་་་་་་་་
4500ཡི་སར་འགྲོ་ཐུབ་པའི་མི་མེད་སྐུད་མེད་ཀྱི་མཚོ་འཛུལ་ཡོ་ཆས
“མཚོ་འཛུལ་རྟགས་ཅན་གཉིས་པ”མཚོའི་ནང་བདེ་བླག་ངང་་་་་་་་་་་་
འཛུལ་ནས་ལྷོ་ནུབ་ཧིན་རྡུ་རྒྱ་མཚོའི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལྕགས་རིགས་མང་་་་་་
བའི་མུ་ཟི་འགྱུར་རྫས་རྩད་ཞིབ་གན་རྒྱའི་ལས་སྒྲུབ་ཁུལ་དུ་2018ལོའི་་
མཚོར་འཛུལ་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་ཏེ། ཞིབ་ཚགས་པའི་ས་གཤིས་ས་་་་་་་་
དབྱིབས་ཀྱི་གྲངས་གཞི་དང་ཚོར་སྐྱེན་ཡོ་ཆས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་་་་

འཚོལ་ཞིབ་ཐིག་ལེན་གྱི་གྲངས་གཞི་འབོར་ཆེན་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་་་་་
ཡོད།
“མཚོར་འཛུལ་རྟགས་ཅན་གཉིས་པས”ལྕགས་རིགས་མང་བའི་་་་
མུ་ཟི་འགྱུར་རྫས་རྩད་ཞིབ་གན་རྒྱའི་ལས་སྒྲུབ་ཁུལ་གྱི“ཡུས་ཧོང”གི་ཚ་
རླངས་ཞུན་མ་རྒྱུ་ཁུལ་ལ་འཚོལ་ཞིབ་ཐིག་ལེན་བྱས་པ་ནི“མཚོར་འཛུལ་
རྟགས་ཅན་གཉིས་པ”རྒྱ་མཚོར་ཐེངས་ཞེ་དགུ་པ་བསྐྱོད་པའི་མཚོར་་་་་་
འཛུལ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་རེད་ལ། མཚོར་འཛུལ་རྟགས་ཅན་གཉིས་པའི་
མཚོར་འཛུལ་ཐེངས་ཞེ་བཅུ་པའང་རེད།
（སྐྱིད་ལོད་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་ཚེ་དང་སྐྱིད་ལོད་ཀྱིས་ཞུས）

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཤིས་ཁྲང་ནས་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་
འབྱོར་གསལ། ཟླ་2ཚེས་12ཉིན། རང་རྒྱལ་གྱིས་ཤིས་ཁྲང་སྲུང་སྐར་འཕེན་་་་་་་་
གཏོང་ལྟེ་གནས་སུ་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་རྒྱང་སྐྱོད་རྟགས་ཅན་ཨང་གསུམ་པའི་་
ག་པ་སྤྱད་དེ(རྒྱང་འདུལ་རྟགས་ཅན་ཨང་དང་པོ)བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་ཨང་་་་་་་་་་
གསུམ་པ་རྟགས་ཅན་གྱི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དྲ་འཛུགས་སྲུང་སྐར་ཨང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་་
པ་བདེ་བླག་ངང་འཕེན་གཏོང་བྱས་པ་རེད།
འདི་ནི་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་ཨང་གསུམ་པའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དྲ་འཛུགས་་་་་་་
སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་བྱེད་ཐེངས་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། བྱ་ལོའི་ཀྲུང་གོ་འཇིག་རྟེན་
འཕུར་སྐྱོད་ཀྱི“མཇུག་བསྡུའི་དམག་འཐབ”ཀྱང་ཡིན།
“དེའི་བར་རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་སྲུང་སྐར་ཚང་མ་ཤིས་ཁྲང་་་་་་་་
ནས་བར་སྣང་ལ་འཕེན་གཏོང་བྱས་ཡོད་པས་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཚད་100%ཟིན་་་
ཡོད”ཅེས་ཤིས་ཁྲང་སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཏང་ཨུད་ཧྲུའུ་ཅི་ཏུང་་་་་་
ཁྲུང་ཆིང་གིས་བཤད་པ་རེད།
(ལྷ་དབང་གིས་བསྒྱུར། ལྷ་དབང་དང་ལྷག་ཚེས་ཞུས)

ཟླ་2ཚེས་12ཉིན། རང་རྒྱལ་གྱིས་ཤིས་ཁྲང་སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་ལྟེ་གནས་སུ་མེ་་་་་་་་་་
ཤུགས་འཕུར་མདའ་རྒྱང་སྐྱོད་རྟགས་ཅན་ཨང་གསུམ་པའི་ག་པ་སྤྱད་དེ(རྒྱང་འདུལ་རྟགས་་་་་
ཅན་ཨང་དང་པོ)བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་ཨང་གསུམ་པ་རྟགས་ཅན་གྱི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དྲ་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྲུང་སྐར་ཨང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་བདེ་བླག་ངང་འཕེན་གཏོང་བྱས་པ་རེད།

རྒྱ་ཆེཆེའི་འི ཀློཔོག་པ་པ་པོ རྣམས་ལ་

དཔྱིའིད་གསར་དུས་ཆེཆེན་དང་བདཔོ ་ཀྱིའི་ལ་པོ

གསར་ལ་བཀྲ་ཤིའིས་བདཆེ་ལཆེགས་ཞུ།
ཀློག་་པ་པོར
ཀློག
པོར་་ཞུ
ཞུ་་མཆིད
མཆིད།།

དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་རིང་གུང་གསེང་བཞག་པས་འདི་ག་ཚགས་པར་ཟླ་2ཚེས་15ཉིན་ནས་ཟླ་2ཚེས་24ཉིན་་
བར་ངལ་གསོ་འཇོག་རྒྱུ་དང་ཟླ་2ཚེས་25ཉིན་ནས་རྒྱུན་གཏན་ལྟར་འདོན་རྒྱུ་ཡིན་པས་དགོངས་འཇགས་འཚལ།
ལྷན་རྒྱས་ལོ་གསར་སྤྲོ་པོ་ཡོང་བ་ཤོག
འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

