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རང་རྒྱལ
རང་
རྒྱལ་་གྱིས
གྱིས་་ཁས
ཁས་་ལེན
ལེན་་དཔང
དཔང་་འདོན
འདོན་་བྱས
བྱས་་པའི
པའི་་ལས
ལས་་རིགས
རིགས་་ཐོན
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ལས་་ཀྱི
ལས
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ཁྱོན་་འཛམ
འཛམ་་གླིང
གླིང་་གི
གི་་ཨང
ཨང་་དང
དང་་པོར
པོར་་སླེབས
སླེབས་་པ།

མིམི་་དམངས
དམངས་་ཉིན
ཉིན་་རེའི
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ཚགས་་པར
པར།།

སྤྱི་་ལོ
སྤྱི
ལོ་་2018
2018ལོ
ལོ་་ཟླ
ཟླ་་7 ཚེས
ཚེས་་12 གཟའ
གཟའ་་ཕུར
ཕུར་་བུ
བུ།། བོད
བོད་་ས་ཁྱི
ཁྱི་་ལོ
ལོ་་ཟླ
ཟླ་་༥ ཚེས
ཚེས་་༢༩ དེ
དེ་་རིང
རིང་་པར
པར་་ངོས
ངོས་་4 འདོན
འདོན་་ཐེངས
ཐེངས་་ 3088

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་10ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཁས་ལེན་དཔང་་་་
འདོན་ལྟ་སྐུལ་ཨུ་ལྷན་གྱིས་2017ལོ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁས་ལེན་
དཔང་འདོན་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀྱི་བསྡོམས་
རྩིས་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནང་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཁས་ལེན་་་་
དཔང་འདོན་བྱས་པའི་ལས་རིགས་ཐོན་ལས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་འཛམ་གླིང་་་་
གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྔོན་ལ་སླེབས་པ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཨང་དང་
པོར་སླེབས་ཡོད་པ་རེད།
བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པར་གཞིགས་ན། 2017ལོར་རང་རྒྱལ་གྱིས་་་་
ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་པའི་དོ་དམ་མ་ལག་གི་ཁས་ལེན་དཔང་འདོན་་་་་་་

人民日报社主管 人民日报社 西藏日报社主办

ལག་ཁྱེར་ཁྲི་85.49ཟིན་པ་དང་། དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་ཅན་རྩ་་་་་་
འཛུགས་ཀྱིས་བསྡོམས་རྩིས་བརྒྱབ་པའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དོ་དམ་མ་ལག་་་
གི་ཁས་ལེན་དཔང་འདོན་ལག་ཁྱེར་བསྡོམས་འབོར་གྱི་ཕྱེད་ཀ་ཡིན་པ་་་
དང་། སྤུས་ཚད་དོ་དམ་མ་ལག་གི་ལག་ཁྱེར་གྲངས་ཁྲི་48.91ཟིན་་་་་་་
ནས་ལོ་མང་བསྟུད་མར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཨང་དང་པོར་སླེབས་ཡོད་པ་་་་་
རེད། 2017ལོར་རང་རྒྱལ་གྱིས་གཙོ་ཁྲིད་བྱས་ནས་བཟོས་པའི《ཚད་
མཐུན་དཔྱད་འཇོག ཞབས་ཞུའི་ཁས་ལེན་ཇུས་གཞིའི་ཕྱོགས་སྟོན་་་་་་་
དང་དཔེ་མཚོན》དེ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཟོས་་
པའི་ཚད་མཐུན་དཔྱད་འཇོག་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་དང་པོར་་་་
གྱུར་ཡོད་པ་རེད། (པ་ཚེས་བསྒྱུར། པ་ཚེ་དང་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཞུས)
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ཞི་ཅིན
ཞི་
ཅིན་་ཕིང
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རབ་་མཉམ
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པུའུ་་ཀྲང
ཀྲང་་རིམ
རིམ་་པའི
པའི་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུ
འདུ་་སྐབས
སྐབས་་
བརྒྱད་་པའི
བརྒྱད
པའི་་འགོ
འགོ་་ཚུགས
ཚུགས་་མཛད
མཛད་་སྒོར
སྒོར་་ཞུགས
ཞུགས་་པ་དང
དང་་འབྲེལ
འབྲེལ་་གསུང
གསུང་་བཤད
བཤད་་གལ
གལ་་ཆེན
ཆེན་་ཡང
ཡང་་གནང
གནང་་བ།

ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བརྒྱད་པ་པེ་ཅིང་མི་དམངས་ཚོགས་་་་་་
ཁང་ཆེ་མོར་འཚོགས་ཤིང་། འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ《མཉམ་དུ་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་
དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས》ཞེས་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་་་་་་་་་་་་
གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་གློག་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གོང་ཚེས་ཉིན་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་་་
ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་་་་་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་སྐབས་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཤིང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་་་་་་་
ཅིན་ཕིང་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ《མཉམ་དུ་ལག་་་
གདང་སྦྲེལ་ནས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་ཀྱི་འཐབ་་་་
ཇུས་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས》ཞེས་འགོ་་་་་་་་་་་་
བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་བ་དང་འབྲེལ་ཀྲུང་
གོ་དང་ཨ་རབ་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་མོས་མཐུན་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཕྱོགས་་་་་
ཡོངས་མཉམ་ལས་དང་། ཐུན་མོང་འཕེལ་རྒྱས། འབྱུང་འགྱུར་ལ་་་་་་་་་
ཕྱོགས་པ་བཅས་ཀྱི་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་རོགས་ཟླའི་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་བ་རེད།
སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པར་ཚོགས་འདུ་དངོས་སུ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་།
སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ཐལ་མོ་རྡེབ་སྒྲའི་ཁྲོད་ཞི་ཅིན་ཕིང་སྟེགས་བུའི་་་་་་་

ཐོག་ཕེབས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ནན་བཤད་གནང་དོན། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”བསྐྲུན་པ་དེས་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བསྟན་དོན། ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་དབར་གྱི་་་་་་་་་་ “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་སྐྲུན་གྱི་གྲོས་འགོ་བཏོན་པར་ཨ་རབ་་་ གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྣེ་ཁྲིད་ཐུབ་སྟེ།
མཛའ་གྲོགས་འབྲེལ་བ་ཆུ་མོའི་རྒྱུན་ལྟར་རིང་། ཕྱོགས་གཉིས་པོས་་་་་་་་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱ་ཁྱབ་ཐོབ་པ་དང་་ ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱོགས་མང་མཉམ་ལས་དུས་་་་་་་
གནའ་བོའི་དར་གོས་ལམ་བུའི་ཚོང་ལམ་ཐོག་མུ་མཐུད་བསྐྱོད་ནས་་་་་་་་ འབྲེལ་དེའི་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་དར་གོས་ལམ་་་་་་་་ མཚམས་གསར་པར་བསྐྱོད་ཡོད། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཨ་རབ་ཕྱོགས་་་་་་
ཚོང་ལས་སྤེལ་རེས་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་ཀྱི་རང་བཙན་བརྩོན་ལེན་དང་མི་་་ བུའི་ཤེས་དཔལ་ནང་ཞུགས་མཁན་དང་གསར་གཏོད་མཁན་གལ་ཆེན་་ དང་མཉམ་དུ་འཐབ་ཇུས་དང་བྱ་སྤྱོད་འབྲེལ་མཐུད་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་
དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཁྲོད་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་་་་་་་ ཡིན་པའི་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་དེ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་འབྲེལ་་་་་་་་་་་་ བརྒྱབ་སྟེ་མཉམ་དུ་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
ཀྱིས་འབད་འཐབ་དང་དཀའ་སྡུག་མཉམ་མྱོང་དང་། རང་ཉིད་རྒྱལ་་་་་ མཚམས་ཁུལ་དུ་གནས་ཡོད་ལ།“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་སྐྲུན་ གཅིག”བསྐྲུན་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཐུན་མོང་ཐོག་དབུས་ཤར་་་་
ཁབ་ཀྱི་བྱ་གཞག་འཛུགས་སྐྲུན་ཁྲོད་ཕན་ཚུན་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཉིས་ཁེ་་་་ གྱི་མཉམ་ལས་རོགས་ཟླ་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་པོས་མཉམ་དུ་་་་་ ས་ཁུལ་གྱི་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་མཁན་དང་། གཞུང་དྲང་དྲང་་་
མཉམ་ལས་བྱས་ཏེ་མཉམ་ལས་གཉིས་ཕན་གྱི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་ལེའུ་་་་ ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་མདུན་སྐྱོད་བྱས་ཏེ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”དང་ བདེན་སྲུང་སྐྱོང་མཁན། ཐུན་མོང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་་་་
བརྩམས་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་དང་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་་ ས་ཁུལ་གྱི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་དང་། མཉམ་སྡེབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་་་་་་ མཁན། ཕན་ཚུན་སློབ་སྦྱོང་དང་ཕན་ཚུན་དཔྱད་གཞིར་འཛིན་མཁན་་
གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གང་བྱུང་བ་དང་དཀའ་ཚེགས་དང་ཉེན་ཁ་་་་ དང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་ལས་དང་ཟུང་འབྲེལ། འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་ གྱི་གྲོགས་པོ་ཡག་པོ་བཅས་བྱེད་དགོས།
གང་ཞིག་འཕྲད་ཀྱང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནི་གཉིས་་་་་་་ འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཟུང་འབྲེལ་བཅས་བྱས་ཏེ་་་
གཅིག འཐབ་ཇུས་ཐད་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཚད་ཟབ་ཏུ་་་་་་་་་
ཕན་གཉིས་ཁེའི་རོགས་ཟླ་ཡག་པོ་དང་དཀའ་སྡུག་མཉམ་མྱོང་བྱེད་་་་་་་་ ལེགས་ཆ་གསབ་རེས་དང་མཉམ་ལས་གཉིས་ཁེའི་ཐོག་ནས་ས་ཁུལ་གྱི་་་་ གཏོང་དགོས། སྐད་ཆ་ཤོད་རེས་དང་གྲོས་མོལ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་།
མཁན་གྱི་སྤུན་ཟླ་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད།
མི་དམངས་དང་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་དགོས།
(པར་ངོས་གཉིས་པར་གཟིགས)

རང་རྒྱལ
རང་
རྒྱལ་་གྱི
གྱི་་རྡོ
རྡོ་་གཡམ
གཡམ་་སོལ
སོལ་་རླངས
རླངས་་གསོག
གསོག་་
ཚད་་སྨི
ཚད
སྨི་་རྒྱ
རྒྱ་་དཔངས
དཔངས་་གྲུ
གྲུ་་བཞི
བཞི་་དུང
དུང་་ཕྱུར
ཕྱུར་་
ཁྲི་་ལས
ཁྲི
ལས་་བརྒལ
བརྒལ་་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་7
ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་་་་་་
ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་གཏེར་ཁའི་ཐོན་་་་་
ཁུངས་གསར་འཕར་གསོག་ཚད་གྲངས་གཞི་གསར་་་་་་
ཤོས་ལས་མངོན་པར་གཞིགས་ན། རང་རྒྱལ་གྱི་རྡོ་་་་་་་
སྣུམ་དང་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་འཕར་ཚད་དམའ་རུ་་་་
དང་རྡོ་སོལ་ཆགས་རིམ་གྱི་སོལ་རླངས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་་་་
དང་། འཕར་ཚད་ཅུང་མཐོ་བའི་རྡོ་གཡམ་སོལ་་་་་་་་་་་
རླངས་གསོག་ཚད་སྨི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་་་
ལས་བརྒལ་ཡོད་པ་རེད།
རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་པུས་ཚེས་10ཉིན་ཁྱབ་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱས་པའི་2017ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་གཏེར་ཁའི་
ཐོན་ཁུངས་གསོག་ཚད་གནས་ཚུལ་ལས་མངོན་པར་་་་་
གཞིགས་ན། རང་རྒྱལ་གྱི་གསར་དུ་རྩད་ཆོད་པའི་རྡོ་་་
སྣུམ་དང་། རང་བྱུང་སོལ་རླངས། རྡོ་སོལ་ཆགས་་་་་་་
རིམ་གྱི་སོལ་རླངས་བཅས་ཀྱི་ས་གཤིས་གསོག་ཚད་་་་་་་

ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་མཉམ་ལས་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བརྒྱད་པ་པེ་ཅིང་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་འཚོགས་ཤིང་།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ《མཉམ་དུ་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རབ་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་་་་་་་་་་་
རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས》ཞེས་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་བ་རེད། འདི་ནི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོ་མ་འཚོག་གོང་ཞི་ཅིན་་
ཕིང་གིས་ཁུ་ཝེ་ཐེའི་རྒྱལ་པོ་སཱ་པཱ་ཧོ་དང་དེ་བཞིན་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་པར་བསྐྱོན་བཞིན་པ།

ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་སྟེ། 2017ལོར། རྒྱལ་་་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་གསར་དུ་རྩད་ཆོད་པའི་རྡོ་སྣུམ་གྱི་ས་གཤིས་་
གསོག་ཚད་2012ལོའི་ཏུན་དུང་ཕྱུར་15.22ནས་་་་་་
ཏུན་དུང་ཕྱུར་8.77བར་དང་། རང་བྱུང་སོལ་་་་་་་་་་་་
རླངས་སྨི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་དུང་ཕྱུར་9610ནས་སྨི་་་
རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་དུང་ཕྱུར་5554བར། རྡོ་སོལ་་་་་་་
ཆགས་རིམ་གྱི་སོལ་རླངས་སྨི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་དུང་་་
ཕྱུར་1274ནས་སྨི་རྒྱ་དཔངས་གྲུ་བཞི་དུང་ཕྱུར་105
བར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། 2017ལོར་རང་རྒྱལ་་
གྱི་རྡོ་སྣུམ་དང་། རང་བྱུང་སོལ་རླངས། རྡོ་གཡམ་་་་་་
སོལ་རླངས་བཅས་ཀྱི་སྔོག་འདོན་ཆོག་པའི་གསོག་་་་་་་་
ཚད་1.2%དང་། 1.6% 62.0%བཅས་སོ་སོར་་་་
འཕར་བ་དང་། རྡོ་སོལ་ཆགས་རིམ་གྱི་སོལ་རླངས་་་་་་
9.5%ཆག་ཡོད་པ་རེད།
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར། རིག་འཛིན་རྡོ་་་་་
རྗེས་ཞུས)

རང་་རྒྱལ
རང
རྒྱལ་་གྱིས
གྱིས་་བྱང
བྱང་་སྐར
སྐར་་སྤུན
སྤུན་་བདུན
བདུན་་ཕྱོགས
ཕྱོགས་་སྟོན
སྟོན་་སྲུང
སྲུང་་སྐར
སྐར་་ཨང
ཨང་་
སོ་་གཉིས
སོ
གཉིས་་པ་བདེ
བདེ་་བླག
བླག་་ངང
ངང་་འཕེན
འཕེན་་གཏོང
གཏོང་་བྱས
བྱས་་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་གློག་་་་་་་་་་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་4དང་སྐར་མ་58ཐོག་་་་་་་་
རང་རྒྱལ་གྱིས་ཤིས་ཁྲང་སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་ལྟེ་གནས་ནས་རྒྱང་སྐྱོད་ཨང་་་་་
གསུམ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་སྤྱད་དེ་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་་་་་་
ཕྱོགས་སྟོན་སྲུང་སྐར་ཨང་སོ་གཉིས་པ་བདེ་བླག་ངང་འཕེན་གཏོང་བྱས་པ་་་་་་་་་
རེད།
སྲུང་སྐར་དེ་སའི་གོ་ལར་ཕྱོགས་པའི་དུས་གཅིག་འཁོར་ལམ་སྲུང་སྐར་གྱི་་་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་། སྲུང་སྐར་འཁོར་ལམ་ཐོག་ཞུགས་པ་དང་འབྲེལ་་་་་
འཁོར་ཞུགས་ཚོད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་རྗེས་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་སྲུང་སྐར་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་སྟོན་མ་ལག་དང་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་མཁན་ལ་དེ་བས་བློས་འགེལ་་་་
ཆོག་པའི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
ད་ཐེངས་འཕེན་གཏོང་བྱས་པའི་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་ཕྱོགས་སྟོན་སྲུང་་་་་
སྐར་དང་ལེ་ལག་ཚང་བའི་སྐྱེལ་འདྲེན་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་དེ་ཀྲུང་གོ་འཇིག་
རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ཚན་རྩལ་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་་
ཀྲུང་གོ་བར་སྣང་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དང་ཀྲུང་གོ་སྐྱེལ་འདྲེན་མེ་ཤུགས་་་་
འཕུར་མདའི་ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་ཁག་སོ་སོར་སྤྱིའི་ཞིབ་བཟོའི་ལས་་
འགན་འཁུར་བ་དང་། འདི་ནི་རྒྱང་སྐྱོད་སྐྱེལ་འདྲེན་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་་་་་
རིམ་གྲས་འཕུར་སྐྱོད་བྱེད་ཐེངས་ཨང་280དེ་ཡིན་པ་རེད།

ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་4དང་སྐར་མ་58ཐོག་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཤིས་ཁྲང་སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་་་
ལྟེ་གནས་ནས་རྒྱང་སྐྱོད་ཨང་གསུམ་པའི་སྐྱེལ་འདྲེན་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་ཀ་པ་སྤྱད་དེ་བྱང་སྐར་སྤུན་་་
བདུན་ཨང་གཉིས་པའི་སྲུང་སྐར་ཞིག་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་ངང་འཕེན་གཏོང་བྱས་པ་དང་། དེ་ནི་རང་་་
རྒྱལ་གྱིས་བདེ་བླག་ངང་འཕེན་གཏོང་བྱས་པའི་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་གྱི་ཕྱོགས་སྟོན་སྲུང་སྐར་ཨང་32པ་
དེ་རེད།

