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འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཧྲང་ཧའེ་་་
ནས་ཟླ་5ཚེས་17ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་
གསལ། ཧྲང་ཧའེ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་་་་་་
གིས་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་སྤེལ་རེས་་
ལྟེ་གནས་དང་མཉམ་ལས་བྱས་ནས་བཙུགས་་་
པའི“དར་གོས་ལམ་བུའི་ཆ་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ”ཉིན་
ཤས་གོང་དངོས་སུ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།
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འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཀྲུའུ་ཧའེ་ནས་ཟླ་5ཚེས་་་་
18ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་18ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་་
ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ཡོལ་ཙམ་ལ་མེས་རྒྱལ་གྱི་སྐམ་ས་ཆེ་མོ་དང་བར་
ཐག་སྤྱི་ལེ་300ལྷག་ཙམ་ཡོད་པའི་རང་རྒྱལ་གྱི་ནན་ཧའེ་བྱང་་
རྒྱུད་ཀྱི་ཧྲེན་ཧུའུ་མཚོ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི“ལན་ཅིང་ཨང་དང་་
པོ”ཡི་མཚོ་ཐོག་གསོར་ཁྲོན་ལས་སྟེགས་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ས་་

ཆ་ཐོན་ཁུངས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་དང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་་་་
ཁབ་ས་ཆ་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟ་ཞིབ་པ་བཅས་ཡིན་པའི་ཅང་ཏ་མིང་གིས་་
རང་རྒྱལ་གྱི་འབར་རུང་ཁྱགས་པ་ཚོད་ལྟའི་སྔོག་འདོན་ཐོག་་་་་
མ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་བ་རེད། ཀྲུང་་་་་་
གུང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་རྟེན་འབྲེལ་་་་་
གློག་འཕྲིན་བཏང་ནས་ད་ཐེངས་ལས་འགན་ནང་ཞུགས་པའི་་

ཞིབ་འཇུག་ཚོད་ལྟའི་ཚན་པ་དང་མི་སྣ་ཡོངས་ལ་སྤྲོ་སེམས་་་་་་་་
འཁོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ་རེད།
དེ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱིས་བྱེད་ཐེངས་དང་པོ་རེད་ལ་འཛམ་་་་་་་
གླིང་ཐོག་མཚོ་འོག་རང་བྱུང་རླངས་ཆུ་མཉམ་བསྡུས་དངོས་་་་་་
རིགས་ཚོད་ལྟའི་སྔོག་འདོན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཐེངས་ཐོག་མའང་་
རེད།
(དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

མཛོད་ཆེ་མོ་ཡིན་པའི“དར་གོས་ལམ་བུའི་ཆ་་་
འཕྲིན་དྲ་རྒྱས”ཆ་འཕྲིན་ས་ཚིགས་རྒྱ་ཁྱབ་་་་་་་
ངང་བཙུགས་པས་གཞི་གྲངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་་
ནང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་65དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་་་་
ཁབ་དང་འགག་གནད་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོ་་་་་་་་་་
བཅུག་ནས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”བསྐྲུན་་་་
རྒྱུར་གྲངས་གཞིའི་འདེགས་སྐྱོར་ནུས་ལྡན་་་་་་་་
ཐུབ་རྒྱུ་རེད།
ཚེས་17ཉིན་ཧྲང་ཧའེ་རུ་འཚོགས་་་་་་་་
པའི་ཧྲང་ཧའེ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི
“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་ཞིབ་འཇུག་་་་་་་
གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་་་་་་་་
ཧྲང་ཧའེ་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཡོའན་་
ཀྲང་ཝང་ཀྲན་གྱིས་ལོ་བཞིའི་རིང་ཧྲང་ཧའེ་་
སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཁང་གིས་རིག་མཛོད་་་་་་་
རྩེར་སོན་གྱི་ལས་སྟེགས་ལེགས་ཆ་འདོན་་་་་་་
སྤེལ་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ཆེད་དོན་ཞིབ་་་་་་་་་་་
འཇུག་ཐད་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་བས་ཞིབ་་
འཇུག་བྱ་གཞི་50ཙམ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་་་་་
དང་ཕྱོགས་མཚུངས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་
གཅིག”ལམ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་མཛོད་་་་་
མཉམ་ལས་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མགྱོགས་་་་
སུ་ཕྱིན་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་མང་བའི“རྒྱུད་་་་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་རིག་མཛོད་མཉམ་་་་་་
ལས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་རགས་ཙམ་བསྐྲུན་ཡོད་ཅེས་ངོ་
སྤྲོད་བྱས་པ་རེད།
“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”བསྐྲུན་རྒྱུར་་
རིག་སྟོབས་ཀྱི་འདེགས་སྐྱོར་དང་ཁ་འབྲལ་་་
ཐབས་མེད། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་
ན། ད་ཐེངས་དངོས་སུ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་་་་་་་
པའི་གྲངས་གཞིའི་མཛོད་ཆེ་མོ་ཡིན་པའི
“དར་གོས་ལམ་བུའི་ཆ་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི”ནང་
གློག་རྡུལ་གྱི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་དང་། གྲངས་
གཞི་དབྱེ་ཞིབ། གྲུབ་འབྲས་ཁྱབ་བསྒྲགས་་་་
བཅས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ཆེ་གྲས་གསུམ་ཚུད་ཡོད།
གློག་རྡུལ་གྱི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆའི་བྱེད་ནུས་ནི
“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་་
ཁབ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་གཙོ་བོའི་་
རིགས་ཁག་གི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆའི་དཔྱད་་་་་་་
གཞི་བསྡུ་རུབ་དང་མཁོ་འདོན་བྱེད་པའི་་་་་་་

ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་་
གྱི་གནས་ཚུལ། དཔྱད་རྩོམ། གསུང་རྩོམ།
ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ། དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་་་་་་་་་་་
གཏོང་སོགས་ཀྱི་གློག་རྡུལ་གྱི་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་
ཚུད་ཡོད། གཞི་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ནུས་་
ནི་རིགས་ཁག་གི་བསྡོམས་རྩིས་གྲངས་གཞིའི་་་
མཛོད་བཙུགས་ནས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
གཅིག”ལམ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོན་ལས་དང་།
མ་འཇོག ཚོང་དོན། དངུལ་རྩ། གླིང་ཁུལ་་་་་
སོགས་ཐད་གྲངས་གཞི་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ནས་་་་་་་
གནས་ཚུལ་འགྱུར་ལྡོག་གི་དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་་་་་་
གྲུབ་པ་བྱས་ཏེ་སྲིད་གཞུང་དང་། ཁེ་ལས།
རིག་མཛོད་སོགས་སྒྲིག་གཞིར་དུས་བབ་ལ་་་་་་་
བརྡར་གཅོད་དང་ཐབས་ཇུས་ཀྱི་བློ་འདྲིའི་་་་་་་
ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ། གྲུབ་འབྲས་ཁྱབ་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་ནི“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་
གཅིག”དང་དེ་བཞིན་ལམ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་་་
འཕེལ་རྒྱས་དང་མཉམ་ལས་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་་
ཕྱི་ནང་གི་རིག་མཛོད་དང་ཁེ་ལས་ཀྱི་རིགས་་་་་
ཁག་གི་ཞིབ་འཇུག་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།
དོ་སྣང་བྱེད་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་ནི“དར་་་་་་
གོས་ལམ་བུའི་ཆ་འཕྲིན་དྲ་རྒྱས”ཆ་འཕྲིན་ས་་་
ཚིགས་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་བཙུགས་ནས་གནས་ཚུལ་་་
འགྱུར་ལྡོག་གི་གྲངས་གཞིའི་མཛོད་དང་ཆེད་་་
དམིགས་གྲངས་གཞིའི་མཛོད་ཀྱི་མ་ལག་ཆེ་་་་་་་
གྲས་གཉིས་བསྐྲུན་ནས་གྲངས་གཞིའི་ཁྱབ་་་་་་་་
ཁོངས་ནང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”ལམ་་་་་་་
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་65དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་་་་་་་་
ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་འགག་གནད་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་
མང་པོ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རིགས་་་་་་
དབྱེ་མཉམ་བསྡུ་དང་། ནང་དོན་བཤེར་་་་་་་་་་
འཚོལ། གཞི་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ། ཆ་འཕྲིན་་་
བསྐུར་བ་སོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ཆ་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་
སྒྲུབ་ནས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”བསྐྲུན་་་་་་་
རྒྱུར་སྔར་བས་ཞིབ་འཇུག་གཏིང་ཟབ་དང་་་་་་་
སྐུལ་མ་གཏོང་ཆེད་གྲངས་གཞིའི་འདེགས་་་་་་་་
སྐྱོར་ནུས་ལྡན་བྱ་རྒྱུ་རེད།
(བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་
སྒྲོལ་དང་པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཞུས)

རང་རྒྱལ
རང་
རྒྱལ་་གྱིས
གྱིས་་རང
རང་་བརྟེན
བརྟེན་་ཞིབ
ཞིབ་་བཟོ
བཟོ་་བྱས
བྱས་་པའི
པའི་་ཕྱིར
ཕྱིར་་
གཏོང་་རྣམ
གཏོང
རྣམ་་པའི
པའི་་དྲག
དྲག་་འཐབ
འཐབ་་ཐད
ཐད་་འཕུར
འཕུར་་གནམ
གནམ་་
གྲུ་་ཚོད
གྲུ
ཚོད་་འཕུར
འཕུར་་ལེགས
ལེགས་་གྲུབ
གྲུབ་་བྱུང
བྱུང་་བ།

2017ལོའི་ཟླ་5ཚེས་18ཉིན། ཀྲུང་གོའི་མཚོ་ཁོངས་ཀྱི་ཆུ་འདུས་རང་བྱུང་སོལ་རླངས(འབར་རུང་ཁྱགས་པ)སྔོག་འདོན་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་སྔོག་འདོན་ཚོད་ལྟའི་ལས་འགན་ཁུར་མཁན
“ལན་ཅིང་ཨང་དང་པོ”རྟགས་ཅན་ནི་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཚོ་སྐྱེལ་དོས་སྒམ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་གཤམ་འོག་གི་ལའེ་ཧྥུ་ཧྲི་ཚོགས་པས་རང་བརྟེན་འཆར་འགོད་བྱས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་་་་་
ཆེས་སྔོན་ཐོན་གྱི་མཚོ་གཏིང་ཟབ་སར་ལས་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་གསོར་ཁྲོན་འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་2017ལོའི་ཟླ་4ཚེས་19ཉིན།“ལན་ཅིང་ཨང་དང་པོ”རྟགས་ཅན་གྱིས་ལྷོ་རྒྱ་མཚོའི་མཚོ་ཁོངས་སུ་ལས་ཀ་
བྱེད་བཞིན་པ།

མཐོ་རིམ
མཐོ་
རིམ་་སློབ
སློབ་་འབྲིང
འབྲིང་་དུས
དུས་་མཚམས
མཚམས་་ཀྱི
ཀྱི་་སློབ
སློབ་་མ་བསྡུ
བསྡུ་་
སྐབས་་ལུས
སྐབས
ལུས་་རྩལ
རྩལ་་དང
དང་་སྒྱུ
སྒྱུ་་རྩལ
རྩལ་་སོགས
སོགས་་ཀྱི
ཀྱི་་སྐར
སྐར་་
སྣོན་་རྣམ
སྣོན
རྣམ་་གྲངས
གྲངས་་མེད
མེད་་པ་བཟོ
བཟོ་་རྒྱུ
རྒྱུ།།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་་
15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་སློབ་་་
གསོ་པུའི་གཞུང་དོན་ཐིང་གིས《2017ལོའི་མཐོ་རིམ་སློབ་
འབྲིང་དུས་མཚམས་ཀྱི་སློབ་གྲྭར་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་ལས་་་་་་་
དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ》(གཤམ་དུ《བརྡ་་་་
ཐོ》ཞེས་བསྡུ་རྒྱུ)པར་འགྲེམས་བྱས་ནས་སྐར་སྣོན་རྣམ་་་་་་་་
གྲངས་མེད་པ་བཟོ་བ་དང་། ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། སྐར་་
སྣོན་རྣམ་གྲངས་ཉུང་དུ་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་བ་དང་ཚོད་་་་་་་
འཛིན་ནན་པོ་བྱས་ནས་ལུས་རྩལ་དང་སྒྱུ་རྩལ་སོགས་ཀྱི་་་་་་
སློབ་མའི་སྐར་སྣོན་རྣམ་གྲངས་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པའི་་་་་་་
བླང་བྱ་བཏོན་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་གསར་འགོད་པར་་་་
ཚེས་15ཉིན་སློབ་གསོ་པུའུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་་་་་
རེད།
《བརྡ་ཐོ》ལྟར་འབྲིང་རིམ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་

གྲྭས་སློབ་མ་བསྡུ་སྐབས་ས་ཁོངས་དབར་དང་སློབ་གྲྭའི་་་་་་་
དབར་སློབ་ཁུངས་བཀག་སྡོམ་དང་ས་གནས་ཀྱི་རང་སྲུང་་་་
གཏན་འགོག་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་་་
གི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་མའི་ཚབ་བྱེད་པའམ་ཡང་་་
ན་ཐེ་ཇུས་བྱས་ནས་རེ་འདུན་རེའུ་མིག་རྒྱོང་རྒྱུ་ཚོད་འཛིན་་
ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ། དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་གྲྭའམ་ཡང་་་
ན་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་མ་བསྡུ་སྐབས་འབྲིང་རིམ་ལས་་་་་་་་་་་
རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭ་ནས་གང་བྱུང་དུ་ཁ་གཡར་བའི་་་་་་
འགྲོ་གྲོན་དང་དངོས་པོ་ལེན་རྒྱུ་ཚོད་འཛིན་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ།
དྲིལ་བསྒྲགས་རྫུས་མ་བྱས་ནས་སློབ་མར་མགོ་སྐོར་གཏོང་་་་
བའི་བྱེད་སྤྱོད་གཏན་འགོག་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་རེད། གཞུང་་་་་་་
བཙུགས་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དུ་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་་་་་་་་
དཀྱུས་མའི་སློབ་མ་བསྡུ་སྐབས་འཆར་གཞི་ལས་བརྒལ་བ་་་་
དང་།
(པར་ངོས་གཉིས་པར་གཟིགས)

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཧའར་པིན་
ནས་ཟླ་5ཚེས་18ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་
གསལ། ཚེས་18ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཀྲུང་གོ་མཁའ་
འགྲུལ་བཟོ་ལས་ཧ་ཧྥེས་རང་བརྟེན་ཞིབ་བཟོ་་་
བྱས་པའི་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་19Eརྟགས་་་་
ཅན་གྱི་ཕྱིར་གཏོང་རྣམ་པའི་དྲག་འཐབ་ཐད་་་
འཕུར་གནམ་གྲུ་ཧའར་པིན་དུ་བདེ་བླག་ངང་་་
ཚོད་འཕུར་ཐུབ་པ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་་
ཁྲོམ་རའི་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་བཟོས་་་་་་
པའི་ཕྱིར་གཏོང་ཆེད་སྤྱོད་རྣམ་པའི་དྲག་་་་་་་་་
འཐབ་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཐོག་མ་དེ་རེད།
ཀྲུང་གོ་མཁའ་འགྲུལ་བཟོ་ལས་ཧ་ཧྥེ་་་་་་་
ཡིས་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་19Eརྟགས་ཅན་་་་

དེར་གནམ་གྲུ་མང་པོས་མཁའ་ཐོག་དང་ས་་་་
སྟེང་ནས་ཆ་འཕྲིན་ཅན་མཉམ་ལས་ཐུབ་་་་་་་་་
པའི་ནུས་པ་དང་རྒྱུན་མཐུད་དང་མགྱོགས་་་་་
མྱུར་ངང་དམིགས་འབེན་མང་པོར་ཕར་རྒོལ་
ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་པའི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་་་
རྣམ་པའི་དྲག་འཐབ་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་་་་་
ཞིག་ཡིན་པ་དེ་གནམ་གཤིས་ལ་བལྟོས་མི་་་་་་་་
དགོས་པ་དང་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་གཡུལ་་་་་་་་་
སའི་ཁོར་ཡུག་དང་ཐང་འཐབ་འགན་ལེན་་་་་
ཆ་རྐྱེན་འོག་ས་ཐོག་ཕར་རྒོལ་དང་། ས་ཐོག་་
དམག་ཤུགས་རྒྱབ་སྐྱོར། མཁའ་ཐོག་དམག་་
འཐབ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་་་་་་་་་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད།

ལོ་་བཞིའི
ལོ
བཞིའི་་ནང
ནང་་སི
སི་་ཁྲོན
ཁྲོན་་གྱི
གྱི་་མི
མི་་ཁྲི
ཁྲི་་478
478དབུལ
དབུལ་་སྒྲོལ
སྒྲོལ་་བྱུང
བྱུང་་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཁྲེང་ཏུའུ་ནས་ཟླ་་་
5ཚེས་18ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། སི་ཁྲོན་་་་
ཏ་པ་ཧྲན་དུ་གནས་པའི་དབན་ཡོན་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲེ་པ་་་་་་
གྲོང་ཚོ་ནི་དབུལ་ལ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཞན་པ་དང་ལོ་
བཞིའི་གོང་དུ་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཡོང་འབབ་སྒོར་་་་་་་་་་་་
2500ཡང་ཟིན་གྱི་མེད། འདི་ལོའི་ཟླ་བ་ལྔ་པར་སླར་་
ཡང་རི་གྲོང་དེར་སྐྱོད་སྐབས་སྔོ་སིང་སིང་གི་ཤིང་ཏོག་་
ལིའི་སྡོང་པོའི་ཐོག་ལི་མང་པོ་བཏགས་ནས་འདུག
འགྱུར་ལྡོག་དེ་ལོ་གསུམ་གྱི་གོང་དུ་བྱུང་ཞིང་། སྐབས་་
གསར་པའི་ཧྲེ་པ་གྲོང་ཚོའི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ཡིས་ས་རྒྱུའི་་་་་་
རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་དང་འདེབས་གསོའི་ཞིང་་་་་་
ལས་ལག་རྩལ་པ་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་གནད་སྨིན་ཐོན་་་་་་་
ལས་དབུལ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད། གྲོང་ཚོ་དེས་ཡུལ་བབ་་་་་་་་
དང་བསྟུན་ནས་ཕུའུ་ཤི་ཤིང་ཏོག་ལི་མུའུ་1100བཏབ་་
པར་བརྟེན་ད་ཆ་གྲོང་མི་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཡོང་འབབ་་
ལྡབ་གཉིས་ཙམ་འཕར་ཡོད་པ་རེད།
ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་སི་ཁྲོན་གྱི་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་་
སྒྲོལ་ཐད་གྲོང་ཚོ་དང་། དུད་ཚང་། མི་བཅས་ལ་་་་་་་་་་
བསྟུན་ནས་ཐབས་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན་་་་་

དབུལ་པོའི་དུད་ཚང་ཚང་མར་དོན་དངོས་དང་མཐུན་
པའི་རོགས་རམ་འཆར་གཞི་དང་བྱེད་ཐབས་ལག་་་་་་་་་
བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
དཀར་མཛེས་ཆ་ཕྲེང་རྫོང་ངལ་གསོ་གྲོང་རྡལ་་་་་་་
དགོན་གསར་གྲོང་ཚོ་དེ་ཡང་གནད་སྨིན་དབུལ་སྒྲོལ་་་་
ནང་དབུལ་སྒྲོལ་བྱུང་བའི་གྲོང་ཚོ་ཞིག་རེད། དགོན་་་་
གསར་གྲོང་ཚོ་དེ་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་3600ལྷག་ཙམ་་
གྱི་ལུང་ཤུར་དུ་ཡོད་པ་དང་གྲོང་ཚོའི་ནང་དུད་ཁྱིམ་་་་་་
17ཡོད་པའི་ནང་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་11ཡོད། གནད་
སྨིན་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་བླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་གྲོང་སྡོད་་་་་་་་
ལས་བྱེད་པ་ཚོས་ཡུལ་བབ་དང་བསྟུན་ནས་རྣག་ཐོག་་་
གཙག་འཁེལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་པ་དང་འབྲེལ་གྲོང་་་་
ཚོའི་ནང“ས་མཐོའི་འབྲི་གཡག་གསོ་ཚགས་ཆེད་ལས་་
མཉམ་ལས་ཁང”བཙུགས་ནས་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕྱིར་་་་་་་་་་་
གཏོང་ནང་འདྲེན་དངུལ་ཁང་གི་དབུལ་སྐྱོར་མ་དངུལ་
སྒོར་ཁྲི་53སྤྱད་ནས་འབྲི་གཡག་དང་བཞོན་མ་92
ཉོས་ཤིང་། ན་ནིང་ཁོ་ནར་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་24
བྱུང་སྟེ་གྲོང་ཚོ་ཚང་མ་དབུལ་སྒྲོལ་ཐུབ་ཡོད།
སི་ཁྲོན་གྱིས་རྫོང་དབུལ་པོ་88དང་གྲོང་ཚོ་་་་་་་་་་་་

དབུལ་པོ་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ལ་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་་་
འཆར་གཞི་བཟོས་པ་དང་འབྲེལ་དུད་ཚང་དབུལ་པོའི་
ནང་མིའི་ལོའི་གྲུབ་ཆ་དང་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་ཀྱི་་་་་་་
གནས་ཚུལ་སོགས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་དུད་ཚང་་་་
ལ་གཞིགས་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་བྱེད་ཐབས་བཟོས་ཤིང་།
ཐུང་ཅང་རྫོང་དཔལ་འབར་གྲོང་རྡལ་ཀའོ་ཆ་པཱ་གྲོང་་་
ཚོའི་ལོ་45ལ་སླེབས་པའི་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་ལིའུ་ཆིང་
ཕིང་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ན་ཚ་ཕོག་པ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་་་་
སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་དགོས་པས་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པོ་འཕྲད་ཡོད། གྲོང་ཚོ་དེའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོའི་མཛུབ་་་
ཁྲིད་དང་རོགས་རམ་འོག་ལིའུ་ཆིང་ཕིང་གིས་གྲངས་་་་
འབོར་ཉུང་བའི་དབུལ་སྐྱོར་དངུལ་བུན་སྒོར་ཁྲི་5
དང་། ཐོན་ལས་དངུལ་བུན་སྒོར་ཁྲི་10 སྲིད་གཞུང་་་
གི་བྱ་དགའི་ཁ་གསབ་དངུལ་སྒོར་5000བཅས་ལ་་་་་་་་
བརྟེན་ནས་མུའུ་80ཡོད་པའི་བྱ་གསོ་ར་བ་བརྒྱབ་སྟེ་་་་་
བྱ་གསོའི་ལས་ལ་གཞོལ་བར་བརྟེན་ན་ནིང་ཡོང་་་་་་་་་་་་
འབབ་ཁེ་གཙང་སྒོར་ཁྲི་8ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
（པ་སངས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་བསྟན་་་་་
གཡུས་ཞུས）

