བོད་ལྗོངས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།

ཁྲིམས་་སྐྱོང
ཁྲིམས
སྐྱོང་་དམངས
དམངས་་སྐྱོང
སྐྱོང་།་།
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ལྟོ་ཆས་མངགས་པའི་ཚུལ་ལ་འདྲ་ཆགས་རྫུས། མི་ངོ་བཞི་ལ་དངུལ་ལོར་མགོ་སྐོར་ཐེབས།
རང་་སྐྱོང
རང
སྐྱོང་་ལྗོངས
ལྗོངས་་ཁ་བསླུས
བསླུས་་འགོག
འགོག་་རྒོལ
རྒོལ་་ལྟེ
ལྟེ་་གནས
གནས་་ཀྱིས
ཀྱིས་་ཁ་བསླུས
བསླུས་་རྒྱག
རྒྱག་་སྟངས
སྟངས་་ལ་གསལ
གསལ་་འགྲེལ
འགྲེལ་་བྱས
བྱས་་པ།

ཉེ་དུས
ཉེ་
དུས།། ལྗོངས
ལྗོངས་་ཡོངས
ཡོངས་་ཀྱི
ཀྱི་་སྤྱི
སྤྱི་་བདེ
བདེ་་ཉེས
ཉེས་་དོན
དོན་་མྱུལ
མྱུལ་་ཞིབ
ཞིབ་་སྡེ
སྡེ་་ཚན་་་་་་་་
གྱིས་་རང
གྱིས
རང་་སྐྱོང
སྐྱོང་་ལྗོངས
ལྗོངས་་དང
དང་།་། གྲོང
གྲོང་་ཁྱེར
ཁྱེར།། རྫོང
རྫོང་་བཅས
བཅས་་རིམ
རིམ་་གསུམ
གསུམ་་གྱི་་་་་་་
ཉེས་་དོན
ཉེས
དོན་་མྱུལ
མྱུལ་་ཞིབ
ཞིབ་་སྡེ
སྡེ་་ཚན
ཚན་་དང
དང་་མཉམ
མཉམ་་དུ
དུ་་ལས
ལས་་དོན
དོན་་སྤེལ
སྤེལ་་བ་དང
དང་།་།
ཉེས་་དོན
ཉེས
དོན་་མྱུལ
མྱུལ་་ཞིབ
ཞིབ་་དང
དང་།་། དྲ
དྲ་་རྒྱའི
རྒྱའི་་བདེ
བདེ་་འཇགས
འཇགས།། ལག
ལག་་རྩལ
རྩལ་་མྱུལ
མྱུལ་་ཞིབ་་
ཉེན་་རྟོག
ཉེན
རྟོག་་པ་བཅས
བཅས་་དང
དང་་མཉམ
མཉམ་་དུ
དུ་་ལས
ལས་་དོན
དོན་་སྤེལ
སྤེལ་་བ། དེ
དེ་་བཞིན
བཞིན་་སྤྱི
སྤྱི་་བདེ
བདེ་་
དང་།་། དངུལ
དང
དངུལ་་ཁང
ཁང་།་། གཉེར
གཉེར་་སྐྱོང
སྐྱོང་་ཚོང
ཚོང་་པ་ཆེ
ཆེ་་གྲས
གྲས་་གསུམ
གསུམ་་བཅས
བཅས་་དང་་་་་་
མཐུན་་སྦྱོར
མཐུན
སྦྱོར་་མཉམ
མཉམ་་ལས
ལས་་ཀྱིས
ཀྱིས་་རང
རང་་སྐྱོང
སྐྱོང་་ལྗོངས
ལྗོངས་་སྤྱི
སྤྱི་་བདེ
བདེ་་ཐིང
ཐིང་་ཉེས
ཉེས་་དོན་་་་་་་
མྱུལ་་ཞིབ
མྱུལ
ཞིབ་་སྤྱི
སྤྱི་་ཁྱབ
ཁྱབ་་རུ
རུ་་ཁག
ཁག་་ཉེས
ཉེས་་དོན
དོན་་གསང
གསང་་འཕྲིན
འཕྲིན་་གྱི
གྱི་་ཆ་འཕྲིན
འཕྲིན་་ཆེད
ཆེད་་ལས
ལས་་
ཞིབ་་གཅོད
ཞིབ
གཅོད་་ལས
ལས་་སྒྲུབ
སྒྲུབ་་ཁང
ཁང་་ལ་བརྟེན
བརྟེན་་ནས
ནས།། གློག
གློག་་འཕྲིན
འཕྲིན་་གྱི
གྱི་་དྲ
དྲ་་རྒྱའི
རྒྱའི་་ཁ་་་་་་
བསླུས་་གྱོད
བསླུས
གྱོད་་གཞི
གཞི་་མྱུལ
མྱུལ་་ཞིབ
ཞིབ་་ལ་ཚད
ཚད་་བརྒལ
བརྒལ་་གསར
གསར་་པ་ཡོང
ཡོང་་བར
བར་་བྱས
བྱས་་ཡོད
ཡོད།།
མིག་་སྔར
མིག
སྔར་་གཞིས
གཞིས་་རྩེ
རྩེ་་གྲོང
གྲོང་་ཁྱེར
ཁྱེར་་སྤྱི
སྤྱི་་བདེ
བདེ་་ལས
ལས་་ཁུངས
ཁུངས་་ཀྱིས
ཀྱིས་་རང
རང་་འགུལ
འགུལ་་ངང་་
ཕར་་རྒོལ
ཕར
རྒོལ་་བྱས
བྱས་་ཏེ
ཏེ་་གློག
གློག་་འཕྲིན
འཕྲིན་་གྱི
གྱི་་དྲ
དྲ་་རྒྱའི
རྒྱའི་་ཁ་བསླུས
བསླུས་་གྱོད
གྱོད་་གཞིར
གཞིར་་རྩད་་་་་་་་་
གཅོད་་འགག
གཅོད
འགག་་སྒྲོལ
སྒྲོལ་་བྱེད
བྱེད་་ཐབས
ཐབས་་གཏིང
གཏིང་་ཟབ
ཟབ་་སྤེལ
སྤེལ་་བས
བས།། གློག
གློག་་འཕྲིན
འཕྲིན་་གྱི་་་་
དྲ་་རྒྱའི
དྲ
རྒྱའི་་ཁ་བསླུས
བསླུས་་གྱོད
གྱོད་་གཞི
གཞི་་4རྩད
རྩད་་ཆོད
ཆོད་་པ་དང
དང་་ཉེས
ཉེས་་གསོག
གསོག་་དོགས
དོགས་་ཅན་་
གཅིག་་བཟུང
གཅིག
བཟུང་་བ་རེད
རེད།།

འབྲེལ་ཡོད་གྱོད་གཞི།

ཅ་དངོས
དངོས་་ཉོ
ཉོ་་མཁན
མཁན་་ལ་རྫུས
རྫུས་་ཏེ
ཏེ་་དངུལ
དངུལ་་སློག
སློག་་ཏུ
ཏུ་་བཅུག
བཅུག་་པའི
པའི་་ཁ་་་་་་་་
བསླུས་་ལ་དོགས
བསླུས
དོགས་་ཟོན
ཟོན་་བྱེད
བྱེད་་དགོས
དགོས།།

ཟླ་3ཚེས་31ཉིན། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་ཅ་དངོས་ཉོ་མཁན་་
ལ་རྫུས་ཏེ་དངུལ་སློག་ཏུ་བཅུག་པའི་ཁ་བསླུས་གྱོད་གཞི་ཞིག་ཐོན་པ་དང་། གྱོད་་་་་་
འབྲེལ་ཉེས་ཅན་པས་དྲ་ཐོག་ནས་ཅ་དངོས་ཉོ་མཁན་ལ་རྫུས་ཏེ“དྲ་ཐོག་ནས་ཉོས་་་་
པའི་ཅ་དངོས་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་ཁ་གཡར་ནས་དངུལ་སློག་དགོས”ཞེས་བཤད་དེ་ཟླ་
ཆེ་གེ་མོའི་ལག་ནས་སྒོར་112900ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་ཡོད། གྱོད་གཞི་འབྱོར་རྗེས་་་་་་
གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་བསླུས་ངོ་རྒོལ་ལྟེ་གནས་དང་རིན་སྤུངས་རྫོང་སྤྱི་བདེ་ཅུས་་་་་་་
ཉེས་དོན་མྱུལ་ཞིབ་རུ་ཆེན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་སྤེལ་བ་མ་ཟད། ཆེད་དོན་་་་་་་
གྱོད་སྒྲུབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་མྱུལ་ཞིབ་ཞིབ་ཚགས་དང་། གྱོད་གཞི་རྩད་གཅོད་ཞིབ་་་་
ཚགས་བྱས་པ་བརྒྱུད། རུས་མིང་ལ་ཁྲེན་ཟེར་བའི་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་གསུམ་་་་་
གཏན་འཁེལ་བྱས། ཟླ་4ཚེས་30ཉིན། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྤྱི་བདེ་ཐིང་ཆེད་དོན་་་་་་་་
གྱོད་སྒྲུབ་ཚོགས་ཆུང་དང་། དེ་བཞིན་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཆེད་དོན་་་་་་་
གྱོད་སྒྲུབ་ཚོཌ་ཆུང་གིས་ཕུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་ལུང་ཡན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲང་ཧང་རྫོང་ཧྲན་་་
ཧུའུ་ཤང་ནས་རུས་མིང་ལ་ཁྲེན་ཟེར་བའི་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་གསུམ་བཟུང་བ་་་་
རེད།
འདྲི་རྩད་བྱས་པ་བརྒྱུད། རུས་མིང་ལ་ཁྲེན་ཟེར་བའི་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་་་
གསུམ་གྱིས་ཅ་དངོས་ཉོ་མཁན་ལ་རྫུས་ཏེ་གཞན་གྱི་ལག་ནས་དངུལ་བླངས་པའི་་་་་་་་
ཉེས་གསོག་དོན་དངོས་ངོས་ལེན་ཞུས་པ་རེད། མིག་སྔར། རུས་མིང་ལ་ཁྲེན་ཟེར་་་་
བའི་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་གསུམ་ཁྲིམས་བཞིན་ཉེས་དོན་བཀག་ཉར་བྱས་པ་དང་་
གྱོད་གཞི་དེར་སྔར་བས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
ཟླ་2ཚེས་21ཉིན། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བསླུས་ཀྱི་གྱོད་གཞི་་་་་
གཅིག་ཐོན་ཏེ་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་གྱི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་ཡག་པོ་་་་་་་་
འཚོང་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཁ་གཡར་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ལག་ནས་སྒོར་2000ཙམ་ཁ་བསླུས་་་
བརྒྱབ་པ་རེད། གྱོད་གཞི་འབྱོར་རྗེས། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་བསླུས་ངོ་རྒོལ་ལྟེ་་་་་་་་
གནས་ཀྱིས་བརྟག་དཔྱད་དང་མྱུལ་ཞིབ་ཞིབ་ཚགས་བྱས་རྗེས་ཉེས་གསོག་དོགས་་་་་་
ཅན་ནི་སྐལ་ཆེ་གེ་མོ་ཡིན་པ་ཤེས། ཟླ་4ཚེས་17ཉིན། གྱོད་སྒྲུབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་་་་་
ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྫོང་ཞིག་ནས་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་སྐལ་ཆེ་གེ་མོ་བཟུང་བ་་་་་་
རེད།

དཔུང་སྡེའི་དམག་དཔོན་ལ་རྫུས་ནས
“ལྟོ་ཆས་མངགས་པ”
ཉེ་དུས། ཁྲིམས་འགལ་བས་རང་ལྗོངས་ཀྱི་དཔུང་སྡེའི་་་་་་་་
དམག་དཔོན་ལ་རྫུས་ཏེ་སྐད་འཕྲིན་ཐོག་ནས་ལྟོ་ཆས་མངགས་་་་
ཏེ་ཁུག་དམར་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་ཡོད། ཟླ་4ཚེས་12ནས་20
ཉིན་བར་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྔ་རྗེས་སུ་དཔུང་སྡེའི་དམག་་་་་་
དཔོན་ལ་རྫུས་ནས་གློག་འཕྲིན་གྱི་དྲ་རྒྱའི་ཁ་བསླུས་རྒྱག་པའི་་་་་་
གྱོད་གཞི་4ཐོན་པ་དང་། ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་གྱིས་གཞིས་་་་
རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དཔུང་སྡེའི་དཔོན་དམག་ལ་རྫུས་ཏེ“ལྟོ་ཆས་་་་་་་་
མངགས་པར”ཁ་གཡར་ནས་མང་ཚོགས་4ཡི་ས་ནས་དངུལ་་་་་་་
སྒོར་11600མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད། གྱོད་དོན་སྙན་སེང་འབྱོར་
རྗེས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཁ་བསླུས་ངོ་རྒོལ་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཅིག་་་
སྡུད་དུ་ཞིབ་གཅོད་བྱས་པས་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་4ལ་འབྱོར་
བའི་ཁ་བསླུས་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་གཅིག་པ་ཡིན་པ་དང་།
ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་གྱིས་སྐད་འཕྲིན་བརྒྱུད་རྩིས་ཐོ་བསྒྱུར་་་་་
རྒྱུའི་རེ་བ་འདོན་པའི་ཨང་གྲངས་ཀྱང་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ཤེས་་་་་་
རྟོགས་བྱུང་ཡོད།
ཞིབ་གཅོད་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་ལས་ཉེས་གསོག་དོགས་་་་་་་་
ཅན་གྱིས་སྤྱད་པའི་སྐད་འཕྲིན་གྱི་ཨང་གྲངས་དང་འབྲེལ་་་་་་་་་་་་
མཐུད་བྱས་པའི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཐོའི་མ་དངུལ་འགྲོ་རྒྱུག་ལ་་་
གཞིགས་ནས་དབྱང་ཆེ་གེ་མོས་ཉེས་པ་བསགས་པའི་དོགས་་་་་་་་
གཞི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་སྦྲགས། མཐར་དབྱང་ཆེ་གེ་མོ་སི་ཁྲོན་་
ཞིང་ཆེན་ཏུའུ་ཅང་གཡན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁུལ་དུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་་་་་་
བཞིན་ཡོད་པར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད། ཟླ་4ཚེས་27ཉིན།
ཆེད་དོན་ཚོགས་ཆུང་དང་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཏུའུ་ཅང་གཡན་་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཉེས་དོན་མྱུལ་ཞིབ་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གི་་་་་
ཆེད་དོན་ཚོགས་ཆུང་མཉམ་དུ་ཏུའུ་ཅང་གཡན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་་་་
ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་ཡང་ཆེ་གེ་མོ་བཟུང་པ་རེད།
ཐོལ་འདྲི་བྱས་པ་བརྒྱུད། དབྱང་ཆེ་གེ་མོས་གོང་གསལ་གྱི་་
དཔུང་སྡེའི་དམག་དཔོན་ལ་རྫུས་ནས་གློག་འཕྲིན་གྱི་ཁ་བསླུས་་་་
བརྒྱབ་པའི་དོན་དངོས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཁས་བླངས་པ་རེད།
མིག་སྔར། ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་དེ་ཉིད་ནང་སའི་གློག་་་་་་་་་་་་
འཕྲིན་གྱི་ཁ་བསླུས་གྱོད་གཞི་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང
《སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་གྱི་ཁ་བསླུས་གྱོད་གཞི་མྱུལ་་་
ཞིབ་ལས་ཀའི་ལམ་སྲོལ》གཞིར་བཟུང་། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་

ཁྲིམས་རྒྱར་ཚུད་པ།
བ

མ་ལྐོ
ཅོས་སྣུ

ག་ཚོང

་ལ

ག་བ
་རྡུང་རྡེ

ཏང་ན

ས་ཁྲི

བདེ་ཅུས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་གོང་གསལ་གྱི་གྱོད་གཞི་4པོ་དེ་དག་་་
སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ཏུའུ་ཅང་གཡན་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཉེས་་་་་་
དོན་མྱུལ་ཞིབ་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་ལ་གཅིག་གྱུར་ཐོག་མྱུལ་ཞིབ་བྱ་་
རྒྱུར་རྩིས་སྤྲད་པ་རེད།

སྔ་སྣུར་དུ་རྩིས་ཐོ་བསྒྱུར་རིགས་ཚང་
མ་ཁས་ལེན་མི་རུང་བ།
ཁ་བསླུས་དེ་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁ་་་་་་་
བསླུས་ངོ་རྒོལ་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་བས་དང་་་་་་་
ཐོག་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་གྱིས་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་ལ་ཁ་་་་
པར་བརྒྱབ་སྟེ་རང་ཉིད་ལྟོ་ཆས་མངགས་དགོས་ལུགས་བརྗོད་་་་་
པ་དང་། དེ་རྗེས་རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ལ་གཞིགས་ནས་སྐད་་་་་་་་་་
འཕྲིན་སྣོན་དགོས་པའི་རེ་བ་འདོན་གྱི་ཡོད། སྐད་འཕྲིན་་་་་་་་་་་་
བསྣན་རྗེས་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་རིགས་
ཀྱི་པར་རིས་སྐད་འཕྲིན་གྱི་ངོ་པར་དུ་བཞག་ནས་གནོད་འཚེ་་་་་་
ཕོག་མཁན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི་ཡོད། ཉེ་དུས་མང་ཆེ་བ་་་་་་་་་་
དཔུང་སྡེའི་དམག་དཔོན་ལ་རྫུས་མཁན་ཡིན་པ་རེད།
དེ་རྗེས་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན་གྱིས་གནས་ཡུལ་བཏང་་་་་་་་
ནས་གནས་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཏེ་ལྟོ་ཆས་སྐྱེལ་མཁན་གནས་དེ་་་་
གར་ཡོང་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ཏེ་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་་་་་་་
གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མངགས་ཐོ་ངོ་མ་ཡིན་པར་ཡིད་་
ཆེས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དོན་དངོས་ཐོག་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་་་་
གྱི་ཁ་པར་དང་གནས་ཡུལ་སྟབས་བདེ་པོའི་ངང་མཛེས་ཚོགས་་་་
སོགས་མཉེན་ཆས་ནས་འཚོལ་ཐུབ་པ་དང་། སྐད་འཕྲིན་གྱི་་་་་་་
གནས་ཡུལ་ཡང་རང་དགར་སྒྱུར་ཆོག་པས་ཕར་ཕྱོཌ་ཀྱི་གནས་་་་
ཡུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རུང་ཞེས་འགན་འཁུར་བ་དེས་བཤད།
དེའི་ཐད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁ་བསླུས་ངོ་རྒོལ་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་་
གྲོང་མི་ཚོར“ཚོང་དུད་ཆེ་མོ”དང་འགོ་ཁྲིད་མཐོ་པོར་རྫུས་་་་་་་་་་
མཁན་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རུང་། སྐད་འཕྲིན་གྱི་ངོ་པར་དང་་་་་
གནས་ཡུལ་གཏན་འཁེལ་སོགས་ཚང་མ་རྫུས་མ་བཟོ་ཐུབ།
ཁྱེད་རང་ལ་སྔ་སྣུར་དུ་སྐད་འཕྲིན་ཐོག་ནས་རྩིས་ཐོ་བསྒྱུར་བ་་་་་
དང་། གཏོང་སྤྲོད་འབོའི་ཨང་ཐིག་དང་གཏོང་སྤྲོད་ཨང་་་་་་་་་་་་
གྲངས་གཏོང་དགོས་པའི་རེ་བ་བཏོན་ནས“ལྟོ་ཆས་མངགས་་་་་་
པའི”གནས་ཚུལ་འཕྲད་ཚེ་ཚང་མ་ཁས་ལེན་མི་རུང་། གལ་་་་་་་་
སྲིད་ཁས་བླངས་ཚེ་གཡོ་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་དྲན་་
སྐུལ་བྱས་ཡོད།

ར་ཚུ
མས་རྒྱ

ད་པ་བྱ

ས།

བཅོས་སྣུམ་ལྐོ

ག་ཏུ་འཚོང་བ

།

ས་གནས་མང་པོའི་འགག་སྒོའི་ལྐོག་འདྲེན་འཛིན་བཟུང་སྡེ་ཚན་དང་། མཚོ་ཐོག་ཉེན་རྟོག་པ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱིས་
ཉེ་ཆར་བཅོས་སྣུམ་ལྐོག་ཚོང་ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བའི་གཅིག་སྡུད་འཛིན་བཟུང་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ནས། ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་43བཟུང་
པ་དང་། གྱོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལྐོག་ཚོང་བཅོས་སྣུམ་ཏུན་ཁྲི་17ཙམ་ཞིབ་བཤེར་རགས་ཙམ་ཐུབ་པར་གྱོད་འབྲེལ་དངུལ་སྒོར་་་་
དུང་ཕྱུར་12.7ཙམ་ཟིན་ཡོད་ཅེས་འགག་སྒོ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཡིས་ཟླ་5ཚེས་5ཉིན་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་བ་རེད།

