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ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་དྲོ་དམ་ 

བ་ཐབས（ཚོད་ལྟར་སྲོད་རྒྱུ） 

 
ལྱེའུ་དང་པྲོ།   སྱིའྱི་རྩ་འཛིན། 

དྲོན་ཚན་དང་པྲོ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་དྲོ་དམ་བྱེད་པར་ཤུགས་

སྲོན་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྲོར་གྱི་ཀྲུང་དབང་གྱི་འཐབ་ཇུས་བཀྲོད་སྱིག་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་ལག་བསྟར་

དྲོན་འཁྲོལ་བྱེད་ཆྱེད།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་དྲོ་དམ་ཚད་ལྡན་བྱེད་པ་དང་།  

མ་དངུལ་དྲོ་དམ་གྱི་ྱེན་ཁ་འགྲོག་པ།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་འཕྱེལ་རྒྱས་

དང་སྟྲོབས་ཆྱེར་གཏྲོང་བའྱི་རང་སྲོང་ལྲོངས་ཏང་ཨུད་དང་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་བཀྲོད་

སྱིག་ལག་བསྟར་དྲོན་འཁྲོལ་བས་ཏྱེ།  ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་གྲོང་གསྱེབ་དར་རྒྱས་ནང་ཞུགས་

རྒྱུའྱི་ཧུར་བརྩྲོན་རང་བཞྱིན་དང་རང་འགུལ་རང་བཞྱིན་ལ་སྐུལ་སྲོང་གང་ལྱེགས་བས་ནས་

རང་རྱེའྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དྲོན་དངྲོས་དང་བསྟུན་ནས་བ་ཐབས་འདྱི་བཟྲོས་པ་ཡྱིན།   

ལྱེའུ་གྱིས་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར། 

དྲོན་ཚན་གྱིས་པ།   བ་ཐབས་འདྱིར་བརྲོད་པའྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་

འབྲོར་ཞྱེས་པ་ནྱི་ཤང་གྲོང་རྡལ་ཏང་ཨུད་དང་སྱིད་གཞུང་གྱི་འགྲོ་ཁྱིད་འྲོག་དང་།   རྲོང་

རྱིམ་པའྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་ཚན་པའྱི་མཛུབ་ཁྱིད་འྲོག   གྲོང་ཚོ（སྱེ་ཁུལ）དང་ཚོགས་ཆུང་
ཚན་པར་བས་ནས་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ 

འཛུགས་པ་དང་།  གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་གྱེར་སྲོང་བ་རྒྱུ་གཙོ་

བྲོར་བཟུང་ནས་ཞྱིང་འབྲོག་དུད་ཚང་དང་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པའྱི་དུད་ཚང་སྐུལ་ཁྱིད་ཀྱིས་

མམ་དུ་འཕྱེལ་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུ་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བས་ཏྱེ།  དུས་མམ་དུ་ཐུན་མྲོང་དཔལ་

འབྲོར་གྱི་ཕན་འབས་བརྟན་པྲོའྱི་ངང་འཕར་སྲོན་ཡྲོང་བའྱི ་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་གྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན། 
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དྲོན་ཚན་གསུམ་པ།   བ་ཐབས་འདྱིར་བརྲོད་པའྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་

འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ལ་གྲོང་ཚོའམ་གྲོང་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལྟར་བཙུགས་པའྱི་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་

ཆུང་གྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་དང་།  གྲོང་ཚོའྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་

འཛུགས་ཀྱི་འགན་ནུས་ཚབ་བྱེད་མཁན་གྲོང་མྱི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་།  གྲོང་ཚོ་ཕྱིར་འཐྱེན་བས་

རྱེས་དྱེ་སྔའྱི་གྲོང་ཚོའྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ནུས་ཚབ་བྱེད་པའྱི་གྲོང་

མྱི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་（སྱེ་ཁུལ）  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་བདག་དབང་ལམ་ལུགས་

སྒྱུར་བཅྲོས་བས་པ་བརྒྱུད་བཙུགས་པའྱི་མ་རྐང་དཔལ་འབྲོར་མམ་ལས་སྱིག་འཛུགས་

སྲོགས་ཚུད་ཡྲོད།    

ལྱེའུ་གསུམ་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་དྲོ་དམ་དང་གྱེར་སྲོང་བྱེད་པ། 

དྲོན་ཚན་བཞྱི་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་ཞྱེས་པ་ནྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་

མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཁྲོངས་མྱིར་ཐུན་མྲོང་ལ་དབང་བའྱི་རྒྱུ་ནྲོར་ཡྱིན་པ་དང་།  

ཐྲོན་ཁུངས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུ་ནྲོར་དང་།  གྱེར་སྲོང་རང་བཞྱིན་དང་གྱེར་སྲོང་རང་བཞྱིན་

མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྲོར་བཅས་ཚུད་ཡྲོད། 

དྲོན་ཚན་ལྔ་པ།   ཞྱིང་ལས་དང་གྲོང་གསྱེབ་ཚན་པ་དང་།  ནྲོར་སྱིད་ཚན་པ་ནྱི་གྲོང་

གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་དྲོ་དམ་བྱེད་པའྱི་ལས་སྲོའྱི་མཛུབ་ཁྱིད་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།  

ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་（ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་）ནྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་
ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་དྲོ་དམ་བྱེད་པའྱི་ལྟ་སྐུལ་འགན་འཁྱི་འཁུར་མཁན་གཙོ་བྲོ་ཡྱིན།  གྲོང་མྱི་ཨུ་

ཡྲོན་ལྷན་ཁང་དང་གྲོང་ཚོའྱི་ལས་དྲོན་ལྟ་སྐུལ་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་（གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་

དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་ལྟ་ཞྱིབ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས）གྱིས་ཁག་

སྲོ་སྲོར་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་དྲོ་དམ་དང་ནང་ཁུལ་གྱི་ལྟ་སྐུལ་ལས་

དྲོན་འགན་འཁུར་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་དྲུག་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་གྲོང་གསྱེབ་
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ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཁྲོངས་མྱི་ཡྲོངས་ཀྱི་ཚབ་བས་ནས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་

མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་ཁྱིམས་ལྟར་བདག་བཟུང་དང་།  བྱེད་སྲོད།  ཕན་འབས།  ཆད་གཅྲོད་བཅས་བྱེད་

པའྱི་དབང་ཆ་ལྡན་ཡྲོད་ལ།  ཐྲོན་ཁུངས་གསར་སྱེལ་དང་བྱེད་སྲོད་བྱེད་པ་དང་།  རྒྱུ་ནྲོར་

བདག་གྱེར་དང་དྲོ་དམ་བྱེད་པ།  ཐྲོན་སྱེད་འཕྱེལ་རྒྱས་དང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ།  ནྲོར་དྲོན་དྲོ་

དམ་དང་བགྲོ་འགྱེམས་བྱེད་པ་སྲོགས་ཀྱི་འགན་ནུས་འཁུར་དགྲོས།   

དྲོན་ཚན་བདུན་པ།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་ཐྲོ་འགྲོད་དང་།  ར་ཚགས་དྲོ་

དམ།  བཀྲོལ་སྲོད།  ཐག་གཅྲོད་སྲོགས་དྲོ་དམ་ལམ་ལུགས་འཛུགས་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་བརྒྱད་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ལྲོ་ལྟར་

རྒྱུ་ནྲོར་གཙང་བཤྱེར་ཞྱིབ་དཔྱད་ལས་དྲོན་ཐྱེངས་གཅྱིག་སྱེལ་དགྲོས་ལ།  གཙང་བཤྱེར་

མཇུག་འབས་ངྱེས་པར་དུ་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲོངས་མྱི་

ཡྲོངས་ལ་ཡྲོངས་བསགས་བྱེད་དགྲོས།    

དྲོན་ཚན་དགུ་པ།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་གྲོང་གསྱེབ་

ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་ལ་ཐད་ཀར་གྱེར་སྲོང་བས་ཆྲོག   ཡང་ན་འགན་གཙང་ལྱེན་པ་དང་།  

བྲོགས་མར་གཏྲོང་བ།  མ་རྐང་དུ་ཞུགས་པ།  མམ་གྱེར།  མ་རྩ་མམ་བཞག  མ་རྐང་

མམ་ལས་སྲོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་གྱེར་སྲོང་བས་ཆྲོག 

དྲོན་ཚན་བཅུ་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཐུན་མྲོང་

གྱི་རྒྱུ་ནྲོར་ཐད་ཀར་གྱེར་སྲོང་བས་ཚེ།   ངྱེས་པར་དུ་གྱེར་སྲོང་དམྱིགས་ཚད་དང་གྱེར་

སྲོང་འགན་འཁྱི་ཁ་གསལ་བཟྲོས་ནས་གྱེར་སྲོང་ཇུས་གཞྱི་དང་དྲོ་དམ་ལམ་ལུགས་བཟྲོ་

དགྲོས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་འགན་གཙང་ལྱེན་དང་

བྲོགས་གཏྲོང་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་གྱེར་སྲོང་བས་ཚེ།  «གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་རྒྱུ་

ནྲོར་བདག་དབང་ྲོ་ཚོང་ཁྲོམ་ར་འཛུགས་སྲོང་བྱེད་པའྱི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལག་བསྟར་ཇུས་

གཞྱི»དང་«གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་རྒྱུ་ནྲོར་བདག་དབང་ྲོ་ཚོང་དྲོ་དམ་བྱེད་པའྱི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་
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བ་ཐབས（ཚོད་ལྟར་སྲོད་རྒྱུ）»ཀྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་གཞྱིར་བཟུང་།  འྲོས་སྐུལ་
འྲོས་དཔྲོད་དང་།  གྲོང་ཚད་འགན་རྩྲོད། གྲོང་གཅྲོག་པ་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་གྱེར་

སྲོང་མཁན་གཏན་འཁྱེལ་བས་ནས་ཁྱིམས་ལྟར«རྒྱུ་ནྲོར་བདག་དབང་ྲོ་ཚོང་གན་རྒྱ»འཇྲོག་

དགྲོས།  འགན་གཙང་ལྱེན་དངུལ་ལམ་ཡང་ན་བྲོགས་གླ་ལུགས་མཐུན་ངང་གཏན་འཁྱེལ་

བས་ནས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མྱི་སས་གཏན་

འབྱེབས་སྱིག་སྲོལ་ལས་འགལ་ཏྱེ།  འགན་དབང་སད་དྱེ་རྱིན་གྲོང་བཅག་ནས་འགན་གཙང་

སྲོད་པའམ་ཡང་ན་རྱིན་གྲོང་དམའ་པྲོའྱི་ངང་བྲོགས་མར་གཏྲོང་བ་དང་། འགན་གཙང་ལྱེན་

མྱི་དང་བྲོགས་མར་ལྱེན་མྱི་དམྱིགས་འཛུགས་བྱེད་རྱིགས་མྱི་ཆྲོག  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་

དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མ་རྐང་དུ་ཞུགས་པ་དང་། མམ་གྱེར།  མ་རྩ་མམ་བཞག  

མ་རྐང་མམ་ལས་བཅས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་སད་དྱེ་ཐུན་མྲོང་གྱི་རྒྱུ་ནྲོར་གྱེར་སྲོང་བས་ཚེ།  

ངྱེས་པར་དུ་མམ་ལས་བྱེད་མཁན་དང་ཕན་ཚུན་གྱེར་སྲོང་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་རྒྱུ་ནྲོར་

ཐྲོབ་སལ་གསལ་པྲོ་བཟྲོས་ཏྱེ།  ཕྲོགས་སྲོ་སྲོའྱི་དབང་ཆ་དང་འྲོས་འགན།  ཁ་ཆད་དང་འགལ་

བའྱི་འགན་འཁྱི་བཅས་གཏན་འཁྱེལ་བྱེད་དགྲོས།   འྲོས་སྐུལ་ཡྱིག་ཆ་དང་།  གན་རྒྱ།  གྲོ ས་

མཐུན་སྲོགས་ཁྲོངས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའམ་ཡང་ན་ཁྲོངས་མྱིའྱི་འཐུས་ཚོགས་ཐྲོག་གྲོས་ཞྱིབ་

བས་ནས་གྲོས་འཆམ་དགྲོས་པ་མ་ཟད།  ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་（ཁྲོམ་ལམ་

དྲོན་གཅྲོད་ཁང་）དང་།  རྲོང་རྱིམ་པའྱི་ཞྱིང་ལས་གྲོང་གསྱེབ་ཚན་པར་ཐྲོ་འགྲོད་སྙན་
སྱེང་ཞུ་དགྲོས།   

དྲོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ།  རྩྲོད་གཞྱི་ཡྲོད་པའྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་དྱེ་རྩྲོད་

གཞྱི་བར་འདུམ་ཁ་གསལ་མ་བཟྲོས་གྲོང་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་

ནང་བཅུག་ནས་རྒྱུ་ནྲོར་ལ་བརྩྱིས་ཏྱེ་གྱེར་སྲོང་བྱེད་མྱི་ཆྲོག   བུ་ལྲོན་གྱི་རྩྲོད་གཞྱི་བྱུང་

བའམ་གྱེར་སྲོང་བྱེད་སྟངས་ཡག་པྲོ་མྱེད་པའྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་དྱེ་གྲོང་

གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ནང་ཐད་ཀར་བཅུག་ནས་རྒྱུ་ནྲོར་ལ་བརྩྱིས་ཏྱེ་
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གྱེར་སྲོང་བྱེད་མྱི་ཆྲོག   གཙང་རྩྱིས་ཞྱིབ་བཤྱེར་བས་པ་བརྒྱུད་བུ་ལྲོན་གྱི་རྩྲོད་གཞྱི་མྱེད་

པའྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་གཞྱི་ནས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་

འཛུགས་ནང་བཅུག་ནས་གྱེར་སྲོང་བས་ཆྲོག   

ལྱེའུ་བཞྱི་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་དྲོ་དམ། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་གྱིས་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་

«ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩྱིས་གྱེར་བཅའ་ཁྱིམས»དང་«རྩྱིས་གྱེར་གྱི་

རྨང་གཞྱིའྱི་ལས་ཀའྱི་ཚད་གཞྱི»  « གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་

རྩྱིས་གྱེར་ལམ་ལུགས»སྲོགས་ཁྱིམས་ལུགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་གཏན་འབྱེབས་ལ་

བརྩྱི་སྲུང་ཞུས་ཏྱེ།  ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་འདྱི་གའྱི་ནྲོར་དྲོན་དང་རྩྱིས་གྱེར་

ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ནྱི་གྲོང་

གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་དྲོ་དམ་གྱི་བྱེད་པྲོ་ཡྱིན་ཞྱིང་།  ཁྱིམས་ལྟར་རང་རྟྲོག་གྱིས་རྒྱུ་ནྲོར་

བདག་གྱེར་དང་།  དམངས་གཙོས་རྒྱུ་ནྲོར་བདག་གྱེར།  རང་ཚུགས་ཀྱིས་འགན་འཁྱི་གཙོ་

བྲོ་འཁུར་བ་བཅས་བྱེད་དགྲོས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་

འཁུར་བ་ནྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་བ་སྲོད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བྲོ་ཡྱིན་པས་

སྱིག་འཛུགས་དྱེ་གའྱི་ནྲོར་དྲོན་དྲོ་དམ་ལས་དྲོན་དང་།  རྩྱིས་གྱེར་དཔྱད་གཞྱིའྱི་བདྱེན་

དངྲོས་རང་བཞྱིན་དང་ཆ་ཚང་རང་བཞྱིན་གྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ།   རྲོང་རྱིམ་པའྱི་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་

ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་དྲོ་དམ་ལས་དྲོན་ལ་ཐད་ཀར་འགྲོ་ཁྱིད་བྱེད་པའྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས་པ་

དང་།  ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་གྱིས（ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་）གྲོང་

གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་དྲོ་དམ་ལས་དྲོན་ལ་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་དྲོ ་དམ་བྱེད་པའྱི་འགན་འཁུར་

དགྲོས།  རྱིམ་ཁག་ནྲོར་དྲོན་ཚན་པ་ནྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་དྲོ་དམ་གྱི་གཙོ་
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གྱེར་ཚན་པ་ཡྱིན་པས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་དང་།  རྩྱིས་གྱེར་

ལས་ཚབ་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩྱིས་གྱེར་སྲོར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྲོལ་དང་།   

རྩྱིས་གྱེར་གྱི་ཚད་གཞྱི།  རྩྱིས་གྱེར་ལམ་ལུགས་བཅས་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་མཛུབ་ཁྱིད་

དང་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པའྱི་འགན་འཁུར་ཏྱེ།  གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་རྩྱིས་གྱེར་མྱི་ས་

གསྲོ་སྲོང་བྱེད་དགྲོས།   ཞྱིང་ལས་དང་གྲོང་གསྱེབ་ཚན་པས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་

ཐྲོན་ཁུངས་དྲོ་དམ་སྲོགས་ཀྱི་ལས་ཀར་མཛུབ་ཁྱིད་དང་ལྟ་སྐུལ་གྱི་འགན་འཁུར་བ་དང་

ཆབས་ཅྱིག་མྱི་སའྱི་གསྲོ་སྲོང་ལས་དྲོན་གྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས།  རྩྱིས་བཤྱེར་དང་ལྟ་ཞྱིབ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་གྱི་དྲོ་དམ་ཐད་རྩྱིས་བཤྱེར་དང་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པའྱི་

འགན་འཁུར་དགྲོས།  དམངས་སྱིད་ཚན་པས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་ཡྲོངས་བསགས་

ལས་དྲོན་ལ་མཛུབ་ཁྱིད་དང་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་པའྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས།   
དྲོན་ཚན་བཅྲོ་ལྔ་པ།   མངག་བཅྲོལ་ལས་ཚབ་ལམ་ལུགས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་

དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ཐྲོབ་ཐང་འྲོས་འཚམ་ལྡན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་མཚམས་སྲོར་ལས་

ཁུངས་ལ་རྩྱིས་ཐྲོ་འགྲོད་པའྱི་ལས་སྲོ（གཤམ་ལ་མཚམས་སྲོར་ལས་ཁུངས་ཞྱེས་བསྡུས་ནས་

བརྲོད་རྒྱུ）མངག་བཅྲོལ་བས་ཆྲོག  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་དང་

མཚམས་སྲོར་ལས་ཁུངས་ནྱི་མངག་བཅྲོལ་དང་མངག་བཅྲོལ་བ་ཡུལ་གྱི་འབྱེལ་བ་ཡྱིན་པས་

ཕན་ཚུན་གྲོས་མཐུན་གྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐྲོག་ཡྱིག་ཐྲོག་གྱི་མངག་བཅྲོལ་གན་རྒྱ་འཇྲོག་དགྲོས།  

མཚམས་སྲོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བ་རྱིམ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞྱིབ་བཤྱེར་འགན་འཁུར་དགྲོས་པ་མ་

ཟད།  འཛིན་ཤྲོག་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་རང་བཞྱིན་དང་ནྲོར་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་ཀྱི་ཡང་དག་རང་

བཞྱིན་གྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ།   སྔྲོན་རྩྱིས་དང་ངྱེས་རྩྱིས་ལམ་ལུགས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་

མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ནྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་གྱི་སྔྲོན་རྩྱིས་དང་ངྱེས་རྩྱིས་

ཀྱི་བཟྲོ་སྱིག་དང་ལག་བསྟར།  ཡྲོངས་བསགས་བཅས་བྱེད་པའྱི་འགན་འཁྱི་གཙོ་བྲོ་འཁུར་གྱི་
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ཡྲོད།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ལྲོ་སྟྲོད་དུ་ནྲོར་དྲོན་གཏྲོང་ཡྲོང་

སྔྲོན་རྩྱིས་སྱིག་བཟྲོ་བས་ཏྱེ།  ཁྲོངས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་འམ་ཡང་ན་ཁྲོངས་མྱིའྱི་འཐུས་ཚོགས་

ཐྲོག་གྲོས་བསྡུར་བས་ནས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་རྱེས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་དུས་མཚུངས་

ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་ལ་ཐྲོ་འགྲོད་སྙན་སྱེང་ཞུས་ཐྲོག་མཚམས་སྲོར་ལས་

ཁུངས་ལ་འདྲ་བཤུས་སྱེལ་དགྲོས།   

དྲོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ།  དངུལ་ཁང་གྱི་བཅྲོལ་དངུལ་དང་འཛིན་ཤྲོག་དྲོ་དམ་ལམ་

ལུགས།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཚང་མས་གཞྱི་རྩའྱི་བཅྲོལ་དངུལ་

ཐྲོ་ཁྲོངས་གཅྱིག་རང་བཙུགས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཐྲོ་ཁྲོངས་སྒྱུར་བ་དང་དངུལ་སྨར་གཏྲོང་

ལྱེན་བྱེད་པར་སྲོད་དགྲོས།   ས་ཆའྱི་གུན་གསབ་གྲོན་དངུལ་གྱི་ཆྱེད་སྲོད་ཐྲོ་ཁྲོངས་ཕུད་དྱེ་

མྱིན་གྱི་ཆྱེད་སྲོད་དམ་ཡང་ན་གནས་སབས་ཐྲོ་ཁྲོངས་འཛུགས་མྱི་ཆྲོག  དངུལ་ལྱེན་པ་དང་

བྱུང་འཛིན་ལྱེན་སྲོད་དང་།  ཐྲོ་འགྲོད།  བཀྲོལ་སྲོད།  ཞྱིབ་བཤྱེར་རྩྱིས་སུབ་སྲོགས་ཀྱི་ལས་

ཀར་ཆྱེད་དྲོན་མྱི་སས་འགན་འཁུར་ཏྱེ།  ཚད་ལྡན་མྱིན་པའྱི་འཛིན་ཤྲོག་སད་དྱེ་ཡྲོང་འབབ་

ལྱེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཏན་འགྲོག་བྱེད་དགྲོས།   

       དྲོན་ཚན་བཅྲོ་བརྒྱད་པ།   གཏྲོང་ཡྲོང་ཕྲོགས་གྱིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་

ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་གཏྲོང་ཡྲོང་ཚང་མ་གཞྱི་རྩའྱི་བཅྲོལ་དངུལ་ཐྲོ་ཁྲོངས་

ནང་བཅུག་ནས་གཅྱིག་གྱུར་དྲོ་དམ་བྱེད་དགྲོས་པ་ལས་ཡྲོང་སྲོ་ཐད་ཀར་གཏྲོང་སྲོད་དང་

གཞུང་དངུལ་སྱེར་གསྲོག་བྱེད་མྱི་ཆྲོག  ཚན་པ་དང་མྱི་སྱེར་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་བཅད་ར་

དང་།  འཐྱེན་སྲོད།   བཟུང་སྲོད་བཅས་བྱེད་མྱི་ཆྲོག 

དྲོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ།  ཐུན་མྲོང་ཞྱིབ་མཆན་ལམ་ལུགས།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་

དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་གཏྲོང་འགྲོ་ཚང་མར་གསལ་བཤད་དང་།  ལག་འགྱིམ་མྱི།  

དཔང་མྱི།  དྱེ་བཞྱིན་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མྱི་

སའྱི་མྱིང་རྟགས་འགྲོད་དགྲོས་པ་མ་ཟད།  གྲོང་དྲོན་ལྟ་སྐུལ་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་（ལྟ་ཞྱིབ་པའྱི་
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ལྷན་ཚོགས）གྱི་ཞྱིབ་དཔྱད་མྱིང་རྟགས་འགྲོད་པ་དང་།  མཚམས་སྲོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་

དཔྱད་བས་རྱེས་གཞྱི་ནས་ཐྲོ་ཁྲོངས་སུ་བཅུག་ཆྲོག   གངས་འབྲོར་ཆྱེ་བའྱི་གཏྲོང་འགྲོ་ངྱེས་པར་

དུ་ཁྲོངས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་འམ་ཡང་ན་ཁྲོངས་མྱིའྱི་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་དཔྱད་བས་ནས་གྲོས་

འཆམ་བྱུང་རྱེས་ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་（ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་）ལ་ཐྲོ་

འགྲོད་སྙན་སྱེང་བྱེད་དགྲོས།   

དྲོན་ཚན་ྱི་ཤུ་པ།   དུས་ཚོད་ངྱེས་གཏན་ཐྲོག་རྩྱིས་ཁ་འགྲོད་པའྱི་ལམ་ལུགས།  རྲོང་

（ཆུད）ཁག་ནྲོར་སྱིད་ཅུད་ཀྱིས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་རྩྱིས་ཐྲོ་འགྲོད་པའྱི་གཟའ་འཁྲོར་གཏན་

འཁྱེལ་བས་ཏྱེ།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ྱིན་རྱེར་གཙང་རྩྱིས་

དང་ཟླ་རྱེར་བསྲོམས་རྩྱིས་རྒྱག་པའམ་ཡང་ན་ཟླ་རྱེར་གཙང་རྩྱིས་དང་དུས་ཚིགས་རྱེར་

བསྲོམས་རྩྱིས་རྒྱག་པའྱི་རྩ་དྲོན་གཞྱིར་བཟུང་ནས་རྩྱིས་ཁ་འགྲོད་པ་ལས་དུས་ཚོད་ཡྲོལ་ནས་

རྩྱིས་ཁ་བཟྲོ་མྱི་ཆྲོག  གྲོང་ཚོའྱི་རྩྱིས་ཁ་བཟྲོ་མཁན་གྱིས་རྩྱིས་ཁ་འགྲོད་པའྱི་དུས་ཚད་ནང་

རྩྱིས་གྱེར་དཔང་འཛིན་ཚང་མ་ལས་ཚབ་རྩྱིས་པར་རྩྱིས་སད་ནས་ཐྲོ་ཁྲོངས་སུ་འཇུག་དགྲོས་

པ་ལས་སྦས་སྐུང་དང་ཐྲོ་རྫུན་མ་བཟྲོ་མྱི་ཆྲོག་པ་མ་ཟད།  དངུལ་སྨར་དང་དངུལ་ཁང་གྱི་

བཅྲོལ་དངུལ་ལ་ྱིན་རྱེའྱི་རྩྱིས་ཐྲོ་འགྲོད་དགྲོས།  ལས་ཚབ་རྩྱིས་པས་དུས་བཀག་ནང་གྲོང་

ཚོའྱི་རྩྱིས་ཁ་བཟྲོ་མཁན་དང་མམ་དུ་རྩྱིས་ཁའྱི་དངུལ་ཞྱིབ་བསྡུར་བས་ཏྱེ།  ྱིན་རྱེར་གཙང་

རྩྱིས་དང་ཟླ་རྱེར་བསྲོམས་རྩྱིས་རྒྱག་ཐུབ་པ་བས་ནས་རྩྱིས་ཁ་དང་དཔང་འཛིན་མཐུན་པ་

དང་རྩྱིས་ཁ་དང་དྲོན་དངྲོས་མཐུན་པ་བྱེད་དགྲོས།   

དྲོན་ཚན་ྱེར་གཅྱིག་པ།  བུན་དབང་དང་བུ་ལྲོན་དྲོ་དམ་ལམ་ལུགས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་

ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བུན་དབང་དང་བུ་ལྲོན་གྱི་ཞྱིབ་རྩྱིས་དང་དྲོ་དམ་ལ་

ཤུགས་སྲོན་བརྒྱབ་ནས་བུན་དབང་དང་བུ་ལྲོན་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་རྩྱིས་ཁ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་མ་ཟད།   

དུས་བཀག་ལྟར་ཞྱིབ་བསྡུར་བྱེད་དགྲོས།  བུན་དབང་གནས་ཚུལ་ཡྲོད་ཚེ་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་

མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་དུས་ཐྲོག་ཏུ་ནུས་ཤུགས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བུན་དབང་
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རྱེས་སྙྱེག་བསྡུ་ལྱེན་ཧུར་ཐག་བས་ཏྱེ།  ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་མྱི་ཤྲོར་བའྱི་སྔྲོན་འགྲོག་བྱེད་དགྲོས།  

བུན་དབང་དྲོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྲོན་བརྒྱབ་ནས་བུན་དབང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མྱི་ཐྲོན་པ་

བྱེད་དགྲོས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་བུ་ལྲོན་བླངས་ནས་ཐུན་

མྲོང་གྱི་སྱི་ཕན་བ་གཞག་གྱེར་བ་དང་།   གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པར་གླ་ཆའྱི་

ཁ་གསབ་སྲོད་པ་སྲོགས་གཏན་འགྲོག་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་ྱེར་གྱིས་པ།  རྩྱིས་གྱེར་པའྱི་དྲོ་དམ་ལམ་ལུགས།  མཚམས་སྲོར་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ཆྱེད་ལས་རྩྱིས་གྱེར་ལས་ཚབ་པ་བཀྲོད་སྱིག་བས་ཚེ་ངྱེས་པར་དུ་རྩྱིས་གྱེར་གྱི་

ལས་ཞུགས་ཐྲོབ་ཐང་ལྡན་དགྲོས།  གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་

རྩྱིས་ཁ་འགྲོད་མཁན་བཀྲོད་སྱིག་བས་ཚེ།  གསར་དུ་བསྲོ་བཞག་བས་པའྱི་རྩྱིས ་ཁ་འགྲོད་

མཁན་ངྱེས་པར་དུ་ལས་གནས་ལ་མ་ཞུགས་གྲོང་གསྲོ་སྲོང་ཚད་ལྲོན་བྱུང་རྱེས་གཞྱི་ནས་

དངྲོས་སུ་ལས་གནས་ལ་ཞུགས་དགྲོས་པ་མ་ཟད།   ལྟྲོས་བཅས་ཐྲོག་བརྟན་པྲོ་ཡྲོང་བ་བྱེད་

དགྲོས།   ནྲོར་སྱིད་དང་།  ཞྱིང་ལས་གྲོང་གསྱེབ་ཚན་པས་ལས་ཚབ་རྩྱིས་གྱེར་གྱི་གསྲོ་སྲོང་

དང་དྲོ་དམ་གྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས་པ་དང་།   ནྲོར་སྱིད་དང་།  ཞྱིང་ལས་གྲོང་གསྱེབ་ཚན་པ།   

མཚམས་སྲོར་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱིས་གྲོང་ཚོའྱི་རྩྱིས་ཁ་བཟྲོ་མཁན་གྱི་གསྲོ་སྲོང་དང་དྲོ་དམ་

འགན་འཁྱི་འཁུར་དགྲོས།    

དྲོན་ཚན་ྱེར་གསུམ་པ།   རྩྱིས་གྱེར་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་དྲོ་དམ་ལམ་ལུགས།   གྲོང་

གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ནྱི《རྩྱིས་གྱེར་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་དྲོ་དམ་ལམ་

ལུགས》ཀྱི་གཏན་འབྱེབས་གཞྱིར་བཟུང་།   ཆྱེད་མྱི་གཏན་འཁྱེལ་དང་ཆྱེད་སྲོམ་འཛུགས་

སྲོང་བས་ནས་རྩྱིས་གྱེར་གྱི་ཡྱིག་ཚགས་བདག་གྱེར་ལྱེགས་པྲོ་བྱེད་དགྲོས།  རྩྱིས་པའྱི་ལྲོ་

འཁྲོར་རྩྱིས་མཇུག་སྱིལ་རྱེས།   མཚམས་སྲོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་ཐྲོག་ཏུ་རྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་

ཚགས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ལ་བདག་གྱེར་བྱེད་རྒྱུར་རྩྱིས་སྲོད་

དགྲོས།   རྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཚགས་གླྲོག་རྡུལ་ཐབས་ལ་བརྟྱེན་ནས་ནས་ར་ཚགས་བྱེད་པའྱི་ཆ་
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རྱེན་ལྡན་ཚེ་གླྲོག་རྡུལ་གྱི་ཐྲོག་ནས་ར་ཚགས་བ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏྲོང་རྒྱུ།  

དྲོན་ཚན་ྱེར་བཞྱི་པ།   ནྲོར་དྲོན་ཡྲོངས་བསགས་ལམ་ལུགས།   རྲོང་(ཆུད)ཚན་པས་

ཡྲོངས་བསགས་དུས་ཚོད་དང་།   བྱེད་ཐབས།   ནང་དྲོན།   རྣམ་གཞག་བཅས་གཅྱིག་གྱུར་

གཏན་འཁྱེལ་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་།   ཡྲོངས་བསགས་ཀྱི་ནང་དྲོན་ནྱི་དཔལ་འབྲོར་ལས་སྲོ་

གྱེར་བའྱི་དུས་ཚོད་དང་།    དྲོན་ཚན།   ནང་དྲོན།   དངུལ་གངས་སྲོགས་ཚུད་ཡྲོད་ཅྱིང་།  

གཏྲོང་ཡྲོང་ཡྲོངས་བསགས་དང་།   བརྒྱུད་རྱིམ་ཡྲོངས་བསགས།    མཇུག་འབས་ཡྲོངས་

བསགས་བཅས་བྱེད་ཐུབ་པ་དགྲོས།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ནྱི་

གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་ཡྲོངས་བསགས་བྱེད་པའྱི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བྲོ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་ཡྲོངས་བསགས་ཐད་སྱིག་འཛུགས་དང་

ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུར་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས།    ནྲོར་སྱིད་ཚན་པ་དང་།   དམངས་

སྱིད་ཚན་པས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ནྲོར་དྲོན་ཡྲོངས་བསགས་བྱེད་ཐབས་གཏན་འཁྱེལ་

བྱེད་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་དགྲོས་པ་མ་ཟད་ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་(ཁྲོམ་ལམ་

དྲོན་གཅྲོད་ཁང་)དང་མམ་དུ་ཡྲོངས་བསགས་ལས་དྲོན་ལ་མཛུབ་སྟྲོན་དང་ལྟ་སྐུལ་བྱེད་

དགྲོས།   མཚམས་སྲོར་སྱིག་གཞྱིས་བླང་བ་གཞྱིར་བཟུང་དུས་ཐྲོག་ཏུ་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་

དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ནྲོར་དྲོན་ཡྲོངས་བསགས་ཀྱི་དཔྱད་གཞྱི་མཁྲོ་འདྲོན་བྱེད་པའྱི་

འགན་འཁུར་དགྲོས་པ་མ་ཟད་ཡྲོངས་བསགས་བྱེད་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཡང་དག་རང་བཞྱིན་

དང་།    ཆ་ཚང་རང་བཞྱིན།   དངྲོས་ཡྲོད་རང་བཞྱིན་ལ་འགན་ལྱེན་བྱེད་དགྲོས། 

ལྱེའུ་ལྔ་པ།    གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་གྱི་ཁྱེ་འབབ་དྲོ་དམ་དང་ 

བགྲོ་བཤ་རྒྱག་སྟངས། 

དྲོན་ཚན་ྱེར་ལྔ་པ།    གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་གྱི་ཁྱེ་འབབ་དྱེ་གཙོ་བྲོ་

གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འཁྲོར་རྒྱུག་མ་དངུལ་དང་།    སྱི་གསྲོག་

མ་དངུལ།    སྱི་ཕན་མ་དངུལ།   ཁྲོངས་མྱི་ཡྲོངས་ཀྱི་ཁྱེ་འབབ་བགྲོ་བཤའ།    གྲོང་ཚོ་ཚོགས་
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ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཁ་གསབ་སྲོགས་ཀྱི་ཐད་བྱེད་སྲོད་བྱེད་དགྲོས། 

(གཅྱིག)འཁྲོར་རྒྱུག་མ་དངུལ་ནྱི་གཙོ་བྲོ་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་

འཛུགས་དང་དྱེའྱི་ཁྲོངས་གཏྲོགས་ཆྱེད་ལས་མམ་ལས་ཁང་དང་།    ལྷན་ཚོགས་སམ་ཆྱེད་

ལས་ཀུང་སྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་སྲོགས་ཀྱི་འཁྲོར་རྒྱུག་འགྲོ་གྲོན་བཅས་ཀྱི་ཐད་བྱེད་སྲོད་བྱེད་དགྲོས།  

(གྱིས) སྱི་གསྲོག་མ་དངུལ་ནྱི་ཆྱེད་ལས་མམ་ལས་ཁང་དང་།   ལྷན་ཚོགས་སམ་

ཆྱེད་ལས་ཀུང་སྱི་གྱེར་སྲོང་ཐད་ཀྱི་གྲོང་གུན་གསབ་བྱེད་དུ་སྲོད་རྒྱུ་དང་།    ཐྲོན་སྱེད་རྒྱ་

སྱེད་གཏྲོང་བ་དང་ྱེན་ཁ་འགྲོག་བཅྲོས།   ལྷག་པར་དུ་ཞྱིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཞུགས་ཆྱེ་

ཤྱིང་།   ཁབ་འགྱེད་དང་ཁྱིད་སྟྲོན་གྱི་ནུས་པ་ཆྱེ་བའྱི་རྣམ་གངས་ཐད་སྔྲོན་ཐྲོབ་ཀྱིས་གཏྲོང་

དགྲོས།  

(གསུམ)  སྱི་ཕན་མ་དངུལ་ནྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་སྱིག་བཀྲོད་དང་།    མྱི་སྲོད་ཁྲོར་ཡུག་སྒྱུར་

བཅྲོས།   དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཏང་ཡྲོན་དང་མང་ཚོགས་སྲོགས་ལ་རྲོགས་སྲོར་བྱེད་པའྱི་སྱི་

ཕན་གྱི་བ་གཞག་སྒྲུབ་ཆྱེད་དུ་བྱེད་སྲོད་བྱེད་དགྲོས།  

(བཞྱི) གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ལྲོའྱི་ཡྲོང་འབབ་ཁྱེ་གཙང་

སྲོར་ཁྱི་10ཡན་ཟྱིན་ནས་ཆ་རྱེན་དང་ལྡན་ཚེ་ཁྱེ་འབབ་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོངས་མྱི་

ཡྲོངས་ལ་བགྲོ་བཤའ་བརྒྱབ་ན་ཆྲོག 

(ལྔ) གྲོང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཁ་གསབ་ནྱི་གྲོང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་

བྱེད་པའྱི་ཐྲོབ་ཐང་མཐྲོ་རུ་གཏྲོང་ཆྱེད་དང་།   གྲོང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ལས་སྒྲུབ་ལས་གཏྲོད་

ཀྱི་སྱེམས་ཤུགས་ཆྱེ་རུ་གཏྲོང་ཆྱེད་དུ་བྱེད་སྲོད་བྱེད་དགྲོས། 

དྲོན་ཚན་ྱེར་དྲུག་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ལྲོ་

མཇུག་གྱི་ཁྱེ་འབབ་བགྲོ་བཤའྱི་ལས་དྲོན་ལྲོ་ཧྱིལ་པྲོའྱི་ཡྲོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན་ཞྱིབ་བཤྱེར་

རྩྱིས་རྒྱག་ཡང་དག་བས་ནས།    བུན་དབང་དང་བུན་ལྲོན་གཙང་བཤྱེར་བྱེད་པ་དང་།   

འགན་གཙང་ལྱེན་པའྱི་གན་རྒྱའྱི་མཇུག་བསྲོམས་རྩྱིས་རྒྱག་དང་འཛིན་སྲོད་དངུལ་ལྱེན་ཡག་
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པྲོ་བྱེད་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་ྱེར་བདུན་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་

གཏན་འྱེབབས་ལྟར་ལྲོ་དྱེ་གའྱི་ཁྱེ་འབབ་བསྲོམས་འབྲོར་ཞྱིབ་དཔྱད་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་།   

ཁྱིམས་ལྟར་ཁལ་དངུལ་འཇལ་རྱེས་སྔྲོན་ལ་ཐྲོན་སྱེད་དང་དྱེ་རྱེས་འཛད་སྲོད་ཀྱི་རྩ་དྲོན་ལྟར།   

གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ལྲོ་དྱེའྱི་བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་ཆྲོག་པའྱི་ཁྱེ་

འབབ་བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་དགྲོས་པ་དང་།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་

ཀྱི་ལྲོ་དྱེར་མངྲོན་འགྱུར་བྱུང་བའྱི་ཁྱེ་འབབ་ཐྲོག་ལྲོ་སྟྲོད་ལ་བགྲོ་བཤའ་བརྒྱབ་མྱེད་པའྱི་ཁྱེ་

འབབ(ཡང་ན་ལྲོ་སྟྲོད་ལ་གྲོང་གུན་ཁ་གསབ་བས་མྱེད་པ་འཕྲྱི་འཐྱེན)  དང་སྲོ་སྒྱུར་བས་རྱེས་

ཀྱི་ལྷག་འཕྲྲོས་བསན་པ་རྣམས་བགྲོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཆྲོག་པའྱི་ཁྱེ་འབབ་ཀྱི་བསྲོམས་འབྲོར་ཡྱིན།   

འཁྲོར་རྒྱུག་མ་དངུལ་ཁ་གསབ་དང་།   སྱི་གསྲོག་དང་སྱི་ཕན་མ་དངུལ་ལྱེན་པ།   ཁྲོངས་མྱིར་

བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་པ།   གྲོང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཁ་གསབ་དང་གཞན་དག་སྲོགས་

རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཞྱིབ་ཕྲ་བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་ྱེར་བརྒྱད་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱེ་འབབ་བགྲོ་

བཤའ་རྒྱག་པའྱི་ཇུས་གཞྱིར་ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་(ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་

ཁང་)གྱིས་ཞྱིབ་བཤྱེར་གཏན་འབྱེབས་བས་པ་བརྒྱུད།   ཤང་གྲོང་རྡལ་ཏང་ཨུད་ལ་ཞྱིབ་

འཇུག་མྲོས་མཐུན་བ་རྒྱུར་སྱེལ་དགྲོས་པ་དང་།   ཁྲོངས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའམ་ཡང་ན་ཁྲོངས་

མྱིའྱི་འཐུས་ཚོགས་ཐྲོག་གྲོས་འཆམ་བྱུང་རྱེས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་ྱེར་དགུ་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་ས་ཆ་གཞུང་བསྡུ་གཞུང་སྲོད་བྱེད་

པའྱི་གསབ་དངུལ་དང་དྱེ་བཞྱིན་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་སའྱི་ས་ཆའྱི་བྱེད་

སྲོད་དབང་ཆ་བཙོངས་བ་དང་ནང་བཤུག་བཏང་བའྱི་ཁྱེ་འབབ་ཡྱིན་ཚེ།   བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་

རྒྱུའྱི་ཁ་ཆད་ཡྲོད་པའམ་སྱིད་ཇུས་ཀྱི་གཏན་འབྱེབས་བས་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་འགན་གཙང་

གྱེར་སྲོང་བས་ཆྲོག་པའྱི་ས་ཆ་ཕུད།   གཞན་རྣམས་ལ་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་
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འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་འབྱེལ་ཡྲོད་བགྲོ་བཤའ་དང་འཐྱེན་འཇྲོག་བྱེད་པའྱི་ཇུས་གཞྱི་བཏྲོན་

ནས་ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་(ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་)གྱི་ཞྱིབ་བཤྱེར་ཆྲོག་

མཆན་ཐྲོབ་རྱེས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགྲོས།  

ལྱེའུ་དྲུག་པ།   གྲོང་ཚ་ོཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཁ་གསབ། 

དྲོན་ཚན་སུམ་ཅུ་པ།   ཁ་གསབ་སྲོད་སའྱི་ཁ་གཏད།   གྲོང་གསྱེབ་དར་རྒྱས་གཏྲོང་

མཁན་ལས་བྱེད་པ་དང་།   གྲོང་ཚོ་ཨུད་གྱིས་ཀྱི་ཨུ་ཡྲོན།    གྲོང་དྲོན་ལྟ་སྐུལ་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་

ཁང་གྱི་ཁྲོངས་མྱི།   གྲོང་མྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཙུའུ་ཀྲང་བཅས་ཡྱིན།  

དྲོན་ཚན་སྲོ་གཅྱིག་པ།   ཁ་གསབ་བྱེད་ཐབས།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་

འབྲོར་ཁྱེ་འབབ་ནས་འཁྲོར་རྒྱུག་གྱི་མ་རྩ་འཐྱེན་རྱེས་ལྲོ་རྱེར་ཁྱེ་གཙང་ཡྲོང་འབབ་སྲོར་ཁྱི་

10(སྲོར་ཁྱི་10ཚུད)ལས་བརྒལ་མྱེད་ཚེ་ཚང་མ་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་

འཛུགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཁྲོར་རྒྱུག་མ་དངུལ་ཐྲོག་གསབ་སྲོན་བྱེད་དགྲོས།   ལྲོ་རྱེར་ཡྲོང་འབབ་

ཁྱེ་གཙང་སྲོར་ཁྱི་10ཡན་ཟྱིན་ཡྲོད་ཚེ་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པར་ཁ་གསབ་

བས་ཆྲོག་པ་དང་།   ལྲོ་འཁྲོར་མྲོར་དུམ་མཚམས་ཕྱེ་ནས་ལྱེན་པ་དང་།   བསྲོམས་ནས་ཁ་

གསབ་བྱེད་ཐབས་རྩྱིས་བརྒྱབ་དགྲོས་ཤྱིང་།   ལྲོ་ལྟར་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་

པའྱི་ཁ་གསབ་བསྲོམས་འབྲོར་ལྲོ་དྱེ་གའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐྲོབ་ཆ་ལས་བརྒལ་མྱི་ཆྲོག  ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཁ་

གསབ་བྱེད་ཐབས་རྲོང་(ཆུད)ཁག་གྱིས་དྲོན་དངྲོས་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་ནས་ཞྱིབ་བཤྱེར་

བྱེད་དགྲོས།    ཁ་གསབ་ཀྱི་མཛུབ་སྟྲོན་ཚད་གཞྱི་ནྱི།  

(གཅྱིག)  ལྲོ་རྱེར་ཡྲོང་འབབ་ཁྱེ་གཙང་སྲོར་ཁྱི་10ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་50(སྲོར་ཁྱི་

50ཚུད)མན་ཆད་ཡྱིན་ཚེ་མཐྲོ་ཤྲོས་ 5%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག 

(གྱིས) ལྲོ་རྱེར་ཡྲོང་འབབ་ཁྱེ་གཙང་སྲོར་ཁྱི་50ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་100(སྲོར་ཁྱི་

100ཚུད་པ)མན་ཆད་ཡྱིན་པ།    སྲོར་ཁྱི་50(སྲོར་ཁྱི་50ཚུད་པ)མན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་

5%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག་པ་དང་།   སྲོར་ཁྱི་50ལས་བརྒལ་བའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་
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བསྡུར་གངས་མཐྲོ་ཤྲོས་སུ་4%ཡྱི་ཐྲོག་ནས་ལྱེན་ཆྲོག 

(གསུམ)ལྲོ་རྱེར་ཡྲོང་འབབ་ཁྱེ་གཙང་སྲོར་ཁྱི་100ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་500(སྲོར་ཁྱི་

500ཚུད་པ)མན་ཆད་ཡྱིན་པ།    སྲོར་ཁྱི་50(སྲོར་ཁྱི་50ཚུད་པ)མན་ཆད་ཟྱིན་པའྱི་ཆ་ཤས་

རྣམས་5%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག་པ་དང་།   སྲོར་ཁྱི་50ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་100(སྲོར་

ཁྱི་100ཚུད་པ)ཡན་ཟྱིན་པའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་4%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག   

སྲོར་ཁྱི་100ཡན་བརྒལ་བའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་སུ་3%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ཐྲོག་ནས་ལྱེན་

ཆྲོག 

(བཞྱི) ལྲོ་རྱེར་ཡྲོང་འབབ་ཁྱེ་གཙང་སྲོར་ཁྱི་500ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་1000(སྲོར་ཁྱི་

1000ཚུད)མན་ཆད་ཡྱིན་པ།    སྲོར་ཁྱི་50(སྲོར་ཁྱི་50ཚུད)མན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་5%ཡྱི་

བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག་པ་དང་།   ས ྲོར་ཁྱི་50ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་100(སྲོར་ཁྱི་

100ཚུད)ཡན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་4%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག  སྲོར་ཁྱི་

100ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་500(སྲོར་ཁྱི་500ཚུད)ཡན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་3%ཡྱི་བསྡུར་

གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག   སྲོར་ཁྱི་500ཡན་བརྒལ་བའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་2%ཡྱི་བསྡུར་

གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག 

(ལྔ)ལྲོ་རྱེར་ཁྱེ་གཙང་ཡྲོང་འབབ་སྲོར་ཁྱི་1000ཡན་ཡྱིན་ན།   སྲོར་ཁྱི་50(སྲོར་ཁྱི་

50ཚུད)མན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་5%བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག་པ་དང་།  སྲོར་ཁྱི50ཡན་དང་

སྲོར་ཁྱི་100(སྲོར་ཁྱི་100ཚུད)ཡན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་4%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་

ལྱེན་ཆྲོག  སྲོར་ཁྱི་100ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་500(སྲོར་ཁྱི་500ཚུད)ཡན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་

ཤྲོས་3%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག  སྲོར་ཁྱི་500ཡན་དང་སྲོར་ཁྱི་1000(སྲོར་ཁྱི་

1000ཚུད)ཡན་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་2%ཀྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག     སྲོར་ཁྱི་

1000ཡན་བརྒལ་བའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་མཐྲོ་ཤྲོས་0.5%ཡྱི་བསྡུར་གངས་ལྟར་ལྱེན་ཆྲོག 

དྲོན་ཚན་སྲོ་གྱིས་པ།   ཁ་གསབ་ཀྱི་ཡྲོང་འབབ་དྱེ་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་



15 
 

བྱེད་པའྱི་སྱིའྱི་ཡྲོང་འབབ་ནང་བརྩྱི་དགྲོས།   ཡྱིན་ནའང་གྲོང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ད་ཡྲོད་ཀྱི་

རྒྱུན་གཏན་ཐྲོབ་ཆའྱི་ཚབ་བྱེད་མྱི་ཆྲོག 

དྲོན་ཚན་སྲོ་གསུམ་པ།   འགྱེམས་གཏྲོང་ཞྱིབ་བཤྱེར་ཆྲོག་མཆན་གྲོ་རྱིམ།  

(གཅྱིག) ནྲོར་དྲོན་ཞྱིབ་རྩྱིས།    ཁྱེ་འབབ་བགྲོ་བཤའ་མ་བརྒྱབ་གྲོང་།   ཤང་གྲོང་རྡལ་

མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་(ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་)གྱིས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་

འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་ཁྱེ་འབབ་བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་པའྱི་ཁྲོད་ཐྲོབ་པའྱི་

ཡྲོང་འབབ་ལ་ཞྱིབ་རྩྱིས་བརྒྱབ་རྱེས་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཁ་གསབ་སྲོད་

པའྱི་ཁབ་ཁྲོངས་དང་དངུལ་གངས་གཏན་འཁྱེལ་བྱེད་དགྲོས།    ཞྱིབ་རྩྱིས་མ་བས་པའྱི་གྲོང་

གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ཡྱིན་ཕྱིན་ཡྲོང་འབབ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡང་ཚང་མ་

སད་མྱི་ཆྲོག་ལ།   ཞྱིབ་རྩྱིས་བས་ཀང་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཁ་གསབ་ཏུ་

སད་མྱི་ཆྲོག་པའྱི་ཡྲོང་འབབ་ཡྱིན་ཕྱིན་སད་མྱི་ཆྲོག   རྩྱིས་ཁའྱི་ཕྱི་ལ་རྩྱིས་ཁ་གཞན་བཟྲོ་མྱི་

ཆྲོག་ལ་སྱིག་སྲོལ་ལས་འགལ་ནས་ཁ་གསབ་སད་མྱི་ཆྲོག 

(གྱིས)ཇུས་གཞྱི་བཟྲོ་བའྱི་ཐད།   ཞྱིབ་རྩྱིས་བས་པ་བརྒྱུད་གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

ལས་བྱེད་པར་ཁ་གསབ་སད་རྒྱུ་དང་མཐུན་པའྱི་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་

འཛུགས་ཡྱིན་ཚེ།   《གྲོང་མྱི་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་གྱི་རྩ་འཛུགས་བཅའ་ཁྱིམས》གྱི་གཏན་

འབྱེབས་གཞྱིར་བཟུང་།   གྲོང་ཚོ་དང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བྱེད་པར་ཁ་གསབ་སྲོད་པའྱི་ཐྲོག་

མའྱི་ཇུས་གཞྱི་འདྲོན་དགྲོས་པ་དང་།   ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སྲོ་ནས་བགྲོ་བཤའྱི་གངས་

ཚད་གཏན་འཁྱེལ་བས་ཐྲོག་ཁྲོངས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའམ་ཁྲོངས་མྱིའྱི་འཐུས་ཚོགས་ཐྲོག་མྲོས་

མཐུན་ཐྲོབ་རྱེས་གྲོང་ཞུའྱི་ཞྱིབ་བཤྱེར་ཆྲོག་མཆན་གྱི་ཇུས་གཞྱི་བཟྲོ་དགྲོས།  

(གསུམ)ཇུས་གཞྱིའྱི་ཞྱིབ་བཤྱེར་ཆྲོག་མཆན་ཐད།   གྲོང་ཞུའྱི་ཞྱིབ་བཤྱེར་ཆྲོག་མཆན་

གྱི་ཇུས་གཞྱིར་ཤང་གྲོང་རྡལ་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཞྱིབ་བཤྱེར་ཆྲོག་མཆན་ཐྲོབ་རྱེས་གྲོང་ཚོ་ཨུ་ལྷན་

གྱིས་དང་གྲོང་དྲོན་ལྟ་སྐུལ་ཨུ་ཡྲོན་ལྷན་ཁང་(ལྟ་ཞྱིབ་ལྷན་ཚོགས)གྱིས་སྱིག་འཛུགས་དང་
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ལག་བསྟར་བྱེད་དགྲོས།   དྱེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་རྲོང་(ཆུད)ཨུད་རྩ་འཛུགས་པུའུ་དང་།   རྲོང་

(ཆུད)ནྲོར་སྱིད་ཅུད།   རྲོང་(ཆུད)ཞྱིང་ལས་དང་གྲོང་གསྱེབ་ཅུད་ལ་ཐྲོ་འགྲོད་སྙན་སྱེང་ཞུ་

དགྲོས།  

ལྱེའུ་བདུན་པ།   ཁྱིམས་ཀྱི་འགན་འཁྱི། 

དྲོན་ཚན་སྲོ་བཞྱི་པ།   བྱེད་ཐབས་འདྱིའྱི་ནང་བཏྲོན་མྱེད་པའྱི་དྲོན་ཚན་ནམ་ཡང་ན་

ཁྱིམས་ལུགས་ཁྱིམས་སྲོལ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་ཁྱིམས་ལུགས་ཁྱིམས་སྲོལ་

གྱི་གཏན་འབྱེབས་གཞྱིར་འཛིན་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་སྲོ་ལྔ་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་ལ་བཙན་

བཤྱེད་ཀྱིས་ཞལ་འདྱེབས་འབུལ་འཇུག་པའམ་ཡང་ན་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་

རྩ་འཛུགས་ལས་འགན་ཆ་གསྱེས་རྒྱག་རྱིགས་ཐད།   དབང་ཆ་ཡྲོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྲོ་

དམ་གྱི་དབང་ཚད་ལྟར་དུས་བཀག་ནང་ཡྲོ་བསང་བྱེད་རྒྱུའྱི་འགན་དཀྲྱི་རྒྱུ་མ་ཟད་ཐད་ཀར་

འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་དྲོ་དམ་མྱི་ས་གཙོ་བྲོ་དང་ཐད་ཀའྱི་འགན་འཁྱི་ཡྲོད་མཁན་གཞན་གྱི་

འགན་འཁྱི་བདའ་འདྱེད་གཏྲོང་རྒྱུ།  

དྲོན་ཚན་སྲོ་དྲུག་པ།   གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་དཔལ་འབྲོར་རྩ་འཛུགས་གྱེར་སྲོང་

དྲོ་དམ་མྱི་སས་འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་གྱེར་སྲོང་དྲོ་དམ་འགན་ནུས་སྒྲུབ་སབས་དམངས་གཙོའྱི་ཇུས་

ཐག་གཅྲོད་པའྱི་གྲོ་རྱིམ་ལག་བསྟར་མ་བས་ཚེ།    ཤང་གྲོང་རྡལ་མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་

(ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་)ནས་དུས་བཀག་ནང་ཡྲོ་བསང་བྱེད་དགྲོས་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་གཏྲོང་

རྒྱུ་མ་ཟད་འབྱེལ་ཡྲོད་ཀྱི་གཏན་འབྱེབས་གཞྱིར་བཟུང་ཐད་ཀའྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དྲོ་དམ་

མྱི་ས་དང་ཐད་ཀའྱི་འགན་འཁྱི་ཡྲོད་མཁན་གཞན་གྱི་འགན་འཁྱི་བདའ་འདྱེད་གཏྲོང་རྒྱུ།  

དྲོན་ཚན་སྲོ་བདུན་པ།  མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་རྱིམ་པ་ཁག་དང་དྱེའྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་

ཚན་པ་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་མྱི་སས་གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་རྒྱུ་ནྲོར་ལ་ལྟ་སྐུལ་དང་དྲོ་དམ་བྱེད་

པའྱི་ལས་ཀའྱི་ནང་འགན་དབང་གང་བྱུང་དུ་སད་པ་དང་།  ྱེར་ཕྲོགས་གཡྲོ་ཟྲོལ་བས་
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པའམ་རང་འཁྱིའྱི་ལས་འགན་སང་མྱེད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།   དབང་ཆ་ཡྲོད་པའྱི་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་གཏན་འབྱེབས་ལྟར་འགན་འཁྱི་བདའ་འདྱེད་གཏྲོང་རྒྱུ།  

ལྱེའུ་བརྒྱད་པ།    ཞར་བྱུང་དྲོན་ཚན། 

དྲོན་ཚན་སྲོ་བརྒྱད་པ།     རྲོང་རྱིམ་པ་ཡན་གྱི་འབྱེལ་ཡྲོད་ཚན་པ་དང་ཤང་གྲོང་རྡལ་

མྱི་དམངས་སྱིད་གཞུང་(ཁྲོམ་ལམ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་)གྱིས་བྱེད་ཐབས་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྟྱེ།   

དྲོན་དངྲོས་དང་ཟུང་འབྱེལ་བས་ནས་འབྱེལ་ཡྲོད་ལམ་ལུགས་སྔར་བས་ཞྱིབ་ཕྲ་བཟྲོ་བ་དང་། 

འཛུགས་པ། འཐུས་ཚང་དུ་གཏྲོང་བ་བཅས་ཀྱིས་གྲོང་ཚོའྱི(སྱེ་ཁུལ)གྲོང་གསྱེབ་ཀྱི་ཐུན་མྲོང་

དཔལ་འབྲོར་དྲོ་དམ་ལས་དྲོན་ལ་མཛུབ་སྟྲོན་ཡག་པྲོ་བྱེད་དགྲོས།  

དྲོན་ཚན་སྲོ་དགུ་པ།    གྲོང་ཁྱེར་ཞྱིང་ལས་དང་གྲོང་གསྱེབ་ཅུད་ཀྱིས་བྱེད་ཐབས་

འདྱིར་འགྱེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་འགན་འཁུར་རྒྱུ།  

དྲོན་ཚན་བཞྱི་བཅུ་པ།   བྱེད་ཐབས་འདྱི་པར་འགྱེམས་བས་རྱེས་ཀྱི་ྱིན་30ནས་ལག་

བསྟར་བ་རྒྱུ།  


