རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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《མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་འདུས་གྲུབ》ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་པར་ ལོ་སིའི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་ལོ་སིས“རྒྱུད་གཅིག་
ལམ་གཅིག”
གི་གྲོས་འགོ་དང་སྦྲེལ་མཐུད་
གཞི་ཉིའུ་གཡོད་དུས་རབས་ཐང་ཆེན་གྱི་བརྙན་ལམ་ནས་བསྟན་པ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཉིའུ་གཡོད་་་་་
ནས་ཟླ་11ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཉིན་ཤས་བསྟུད་མར། ཨ་རིའི་ཉིའུ་གཡོད་དུས་རབས་ཐང་
ཆེན་གྱི་ཐོག་ཁང་ཨང་གཉིས་པའི་བརྙན་ལམ་ཐོག་བསྟན་་་་་
པའི《མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་འདུས་་་་་་་་་་་་
གྲུབ》ཀྱི་སྤྱི་ཕན་དྲིལ་བསྒྲགས་པར་གཞིས་ས་གནས་དེ་གའི་་
དམངས་ཚོགས་དང་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཡིད་་་་་་་་་་་་
དབང་བཀུག་ཡོད།
དྲིལ་བསྒྲགས་པར་གཞི་དེའི་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་60ཡོད་
པ་དང་དེའི་ནང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ།
ཡོ་རོབ། གླིང་ཆེན་ཨ་མེ་རི་ཁ་བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་་་་་
དོན་དང་། རིག་གནས། རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་བཅས་་་་་་
སྐོར་གྱི་གཉིས་ཕན་མཉམ་ལས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་དེ་་་་་་་་་་་་

བཞིན་མཛའ་གྲོགས་སྤེལ་རེས་མཚོན་པའི་པར་རིས་30
བཅུད་ཡིན། མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་་་་་་་་་་
བསྡུས་ཡོད་པ་དང་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དམངས་་་་་ འདུས་གྲུབ་གཏོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི
ཚོགས་ཀྱི་འཛུམ་མདངས་པར་རིས་སྒྲིག་མ་བརྒྱ་དང“ང་་་་་་ “མཛའ་མཐུན་མཉམ་གནས་དང་། གནམ་འོག་བཏང་་་་་་་
ཚོས་མཉམ་དུ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་་་་་་་་་ སྙོམས”ཀྱི་འདོད་ཚུལ་མངོན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ས་གནས་དེ་གའི་བསླབ་པ་རྒན་གྲས་ཀྱི་གསར་འགོད་་་
འདུས་གྲུབ་བསྐྲུན”ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་ཚིག་་་་་་་
གིས་མཇུག་བསྡུས་ཡོད། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། པ་ཅང་ཀོང་ཕུའུ་ཡིས་མིའི་རིགས་གོ་ལ་གཅིག་ཐོག་འཚོ་བ་་་
པར་གཞི་དེ་ཟླ་11ཚེས་7ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བསྟན་པ་དང་ཚེས་་་་ སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པས། ཕན་ཚུན་བརྩི་འཇོག་དང་། འདྲ་་་་་་་་་་་་
14ཉིན་མཇུག་འགྲིལ་རྒྱུ་དང་ཉིན་ལྟར་ཐེངས་144བསྟན་་ མཉམ་ངང་མཉམ་ལས། གཉིས་ཁེ་གཉིས་ཕན། མཉམ་་་་་་་
འདྲེས་བསྟུན་མཁས་བཅས་བྱ་རྒྱུ་ནི་མི་ཡུལ་གྱི་ཆོས་ཉིད་་་་་་་
རྒྱུ་རེད།
ཡིན། དེ་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་འདུས་
ཉིའུ་གཡོད་དུ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཀྲུང་གོའི་རི་མོའི་འགྲེམས་་་
གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལ་འཛམ་གླིང་ཐོག་ཚུར་སྣང་ལན་ཆ་ཆེན་་་
སྟོན་གཉེར་བར་ཡོང་མཁན་ཐེན་ཅིན་བུད་མེད་རི་མོ་ཁང་་་་
པོ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡང་ཡིན་ཞེས་བཤད།
གི་ཡོན་ཀྲང་ཨའེ་ཤིན་ཅུའེ་ལུའོ·མོང་ཡུས་ཀྱིས“འཆམ་་་་་་་་
（པ་སངས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་པ་ཕན་གྱིས་
མཐུན”ནི་ཀྲུང་ཧྭའི་ཕུལ་བྱུང་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཉིང་་ ཞུས）

འཇར་མན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་འགྲེམས་ཚོགས་
ཐོག་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ལ་དོ་ཁུར་ཐོབ་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་འཇར་མན་གྱི་གྲོང་་་་་་་་་
ཁྱེར་ཧན་ནུའོ་ཝེ་ནས་ཟླ་11ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་
འབྱོར་གསལ། ཚེས་12ཉིན། འཇར་མན་གྱི་ཞིང་ལས་་་་་་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི་འཇར་མན་གྱི་རྒྱལ་
སྤྱིའི་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་འགྲེམས་ཚོགས་འཇར་མན་གྱི་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་ཧན་ནུའོ་ཝེའི་འགྲེམས་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འགོ་་་་་
ཚུགས་ཤིང་། ཀྲུང་གོའི་འགྲེམས་ཞུགས་ཚོང་དུད་117
གྱིས་རྩེར་སོན་གྱི་ཐོན་རྫས་འཁྱེར་ནས་འགྲེམས་ཚོགས་ནང་
ཞུགས་པས་ལས་རིགས་གཅིག་པའི་ནང་ཕྱོགས་ཁག་གི་དོ་་་་་
ཁུར་དང་གདེང་འཇོག་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད།
འཇར་མན་ཞིང་ལས་མཐུན་ཚོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་པའི་་་་

འབྲེལ་བ་པུའི་འགན་ཁུར་བ་མཱ་ལིན·ཁང་ལང(རྒྱ་ཡིག་་་་་་་་
མིང་ལ་ཁུང་མེ་ལིན)གིས་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་་་་་་་་་་
གསར་འགོད་པའི་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་སྐབས་རྒྱལ་་་་་་
སྤྱིའི་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་འགྲེམས་ཚོགས་ལོ་གཉིས་རེར་་་་་་
ཧན་ནུའོ་ཝེ་རུ་ཐེངས་རེ་གཉེར་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་་
ཐོག་གི་ཆེད་ལས་འགྲེམས་ཚོགས་རྩེ་གྲ་ཞིག་རེད། འདི་་་་་་་་
ལོའི་འགྲེམས་ཚོགས་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་53གྱི་་་་་་་་་་
འགྲེམས་ཞུགས་ཚོང་དུད་2800ལྷག་ཙམ་ཚུར་སྒུག་བྱས་་་་་
པའི་ཁྲོད་60%ཙམ་འཇར་མན་ནས་ཡོང་པ་ཕུད། ཀྲུང་་་་་
གོའི་འགྲེམས་ཞུགས་ཚོང་དུད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་འཇར་མན་་
དང་དབྱི་ཐ་ལིའི་རྗེས་སུ་སླེབས་ནས་ཨང་གསུམ་པ་ཡིན་་་་་་་

ཞེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
ཁང་ལང་གིས་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་ཆས་་་་་་་་་
ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མིག་སྔའི་འཕེལ་ཕྱོགས་ཆེ་ཤོས་
ནི་སྔར་བས་རང་འགུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དེ་་་་་་་
ཡིན། ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོའི་འགྲེམས་ཞུགས་་་་་་་
ཚོང་དུད་འགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་
ཆེན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཀྲུང་གོའི་གསར་གཏོད་གཞི་་་་
རྒྱུ་ཉིན་བཞིན་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ཁང་ལང་གིས་ད་དུང་སོག་མ་གཙང་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཀྲུང་
གོའི་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འཕྲད་པའི་མིག་སྔའི་དཀའ་་་་་
གནད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་པས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིང་ལས་འཕྲུལ་་་་་་་་
ཆས་འགྲེམས་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་ལྟ་སྐོར་བ་ཚུད་པའི་ལྟ་་་་
སྐོར་བ་ཚང་མར་རྒྱལ་ཁབ་དེ་གའི་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་
ད་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམ་པའི་ཐག་གཅོད་ཇུས་གཞི་་་་་
མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་ཅེས་བཤད། (བསྟན་འཛིན་གཡུ་་་་་་
སྒྲོན་གྱིས་བསྒྱུར། བསོད་བདེས་ཞུས)

ནོར་ཝེས“ཟླ་11པའི་
ཚེས་11”བསུས་པ།
⇐ ཉིན་ཤས་བསྟུད་མར།

“ཟླ་11པའི་ཚེས་11”གི་བྲིན་་་་་་་་
སྐུལ་བརྡ་སྦྱོར་མང་པོ་ཞིག་ནོར་་་་་་
ཝེའི་དྲ་ཐོག་སིལ་ཚོང་ཁང་མང་་་་་་
པོའི་དྲ་ངོས་སུ་ཐོན་ཡོད། ཀྲུང་་་་་་
གོའི་གཞོན་ནུའི་ཁྲོད་ནས་དར་་་་་་་
ཁྱབ་བྱུང་བའི“མི་ཧྲེང་དུས་་་་་་་་་་་་་
ཆེན”དང་ད་ཆའི་དྲ་ཐོག་ཚོང་་་་་་་་
ཁང་གི་བྲིན་སྐུལ་དུས་ཚིགས་དེ་་་་་་
འདི་ལོ་ལེ་དབར་ཁྲི་ཕྲག་གིས་ཆོད་་
པའི་ཡོ་རོབ་བྱང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་
ཆུང་ངུར་དར་ཞིང་།

འདི་ནི་ནོར་ཝེའི་རྒྱལ་ས་ཨ་་་་

སི་ལོ་རུ་འཛད་སྤྱོད་པ་གཉིས“ཟླ་་་
11པའི་ཚེས་11”གི་བྲིན་སྐུལ་་་་་་་་
བརྡ་སྦྱོར་མདུན་ནས་སྐྱོད་བཞིན་་་་
པ།

ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་
ཅོར་ཏན་གྱི་ཀྲར་ཁར་གཉེར་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་་་་་་་་
ཁྱེར་ཨན་མན་ནས་ཟླ་11ཚེས་13ཉིན་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་།
ཚེས་12ཉིན་གྱི་དགོང་མོ། ཀྲུང་གོའི་རིག་་་
གནས་གཟའ་འཁོར་ཅོར་ཏན་གྱི་ཀྲར་ཁ་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཨཱ་པུའུ་ཏུའུ་ལཱ་སྐུ་ཐོག་གཉིས་་་་
པའི་རྒྱལ་པོའི་རིག་གནས་ལྟེ་གནས་སུ་་་་་་་་་
གཉེར་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། ཀྲུང་གོའི་གློག་་་་་་
བརྙན་གཟའ་འཁོར་དང་། ཀན་སུའུ་དར་་
གོས་ལམ་བུའི་ཤེས་དཔལ་གྱི་གྲངས་གཞིའི་་
འགྲེམས་སྟོན། དེ་བཞིན་ཀྲུང་གོའི་བྱིས་་་་་་་
པའི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་བཅས་དུས་་་་་་་
གཅིག་ཏུ་ས་གནས་དེ་གའི་མི་སེར་ལ་་་་་་་་་་་་
བསྟན་ཡོད།
ཅོར་ཏན་དུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་་་་་་་་
གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བ་ཧྥན་ཝེ་ཧྥང་དང་། ཅོར་་
ཏན་རིག་གནས་པུའི་དྲུང་ཆེ་པཱ་ལ་ལི། ཀྲར་་
ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རིག་གནས་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་་་་་
མན་སུའུ་འར། དེ་བཞིན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་གའི་
ལས་རིགས་ཁག་གི་འཐུས་མི་300ཙམ་་་་་་་་
འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོར་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།
ཧྥན་ཝེ་ཧྥང་གིས་ཤིས་ཚིག་གསུང་་་་་་་་
སྐབས། ཀྲུང་གོས་ཅོར་ཏན་དུ་ཀྲུང་གོའི་་་་་་

རིག་གནས་ལྟེ་གནས་འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་་་་་་་
སྐྱོར་ཧུར་ཐག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཀྲུང་ཅོར་རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་དབར་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་་་་་་
བཙུགས་ནས་ལོ་40འཁོར་བའི་དུས་འདི་་་་
གོ་སྐབས་སུ་བརྩིས་ཏེ། ཕྱོགས་གཉིས་པོས་་
ཆབ་སྲིད་དང་། དཔལ་འབྱོར། དེ་བཞིན་་
རིག་གནས་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་མང་པོའི་་་་་་་
མཉམ་ལས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་
འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་་་་་་་་
ཅེས་གསུངས།
པཱ་ལ་ལིས་གཏམ་བཤད་གནང་སྐབས།
ཀྲུང་གོ་ནི་ཅོར་ཏན་དུ་རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་་་་
སྤེལ་བ་དང་ཅོར་ཏན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་་་་་་་་
བཞིན་གྱི་རིག་གནས་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་་་་་་་་་་
མཁན་མང་ཤོས་དང་ཧུར་བརྩོན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཅོར་ཏན་གྱི་རིག་་་་་
གནས་རོགས་ཟླ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱང་ཡིན།
ཅོར་ཏན་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་་་་་་
དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་དང་། སྒྱུ་་་་
རྩལ་གསོ་སྦྱོང་། རིག་གནས་དོ་དམ་གསོ་་་་་
སྦྱོང་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོའི་ནང་མཉམ་་་་་་་
ལས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས། (ཆོས་
བཟང་གིས་བསྒྱུར། བདེ་དབང་གིས་ཞུས)

རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱིས་སང་ལོ་གོ་ལ་ཧྲིལ་
པོའི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོའི་རྣམ་པ་རྒྱུན་
མཐུད་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་་་་་་་་
ཁྱེར་ཉིའུ་གཡོད་ནས་ཟླ་11ཚེས་12
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པར་གཞིགས་ན།
ཚེས་12ཉིན། ཉིའུ་གཡོད་དུ་མིང་ཏེ་གླེང་་་
སྟེགས་ཀྱི་2017ལོའི་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་་
མཁན་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱིས་འདི་་་
ལོ་ཚུན་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་་་་
གཞི་གཙོ་བོའི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་བྱེད་་
ཚད་འོས་འཚམ་གྱིས་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་བའི་་
རྣམ་པ་མངོན་ནས་2018ལོར་འཕེལ་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་དེ་རྒྱུན་ཐུབ་རེ་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ཨ་རིའི་QuantScapeརྒྱུ་ནོར་དོ་་་་་་་
དམ་ཀུང་སིའི་དབུ་བཞུགས་མ་འཇོག་་་་་་་་་་
དཔོན་ཀོན་ཉིང་གིས་2008ལོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་
དངུལ་རྩའི་ཉམས་ཉེན་ཐོན་རྗེས། ལོ་མང་་
རིང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར“འཕར་་་
འགོར་བ་དང་། སྐྱེད་ཚད་དམའ་བ།
དངུལ་ལོར་འགྲེམས་ཐལ་གྱི་ཚད་གཞི་་་་་་་་་་
དམའ་བ”བཅས་ཀྱི་སླར་གསོའི་རྣམ་པ་་་་་་་
ཞན་ཙམ་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་2017ལོ་་་་་
ནས་བཟུང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་་་་་

སྒྲིག་གཞི་གཙོ་བོར་དུས་གཅིག་ཏུ་འོས་་་་་་་་་
འཚམ་གྱི་མགྱོགས་མྱུར་འཕར་བའི་རྣམ་པ་་
མངོན་ཏེ་སྔོན་དཔག་བྱས་ན་2018ལོར་་་་་
གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོའི་་་་་
རྣམ་པ་རྒྱུན་མཐུད་ཡོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་་་་་་་་་་་་་
བཤད།
ཚོང་འགུགས་དངུལ་ཁང་ཨ་རིའི་་་་་་་་་
འཐུས་མི་ཁྲུའུ་ཡི་དབུ་བཞུགས་འཐུས་མི་་་་་
ཅའོ་ཁྲེང་གཡོད་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་དཔལ་་་་་་་་་་
འབྱོར་ལ་སྟབས་བསྟུན་རང་བཞིན་ངེས་་་་་་
ཅན་ཞིག་ལྡན་པ་དང་། མཁོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་་་་
ཀྱི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་ལ་་་་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་་་་་
དང་སྦྲགས།“གསུམ་དོར་གཅིག་གཅོག་་་་
གཅིག་གསབ”སོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་བྱེད་་་་་་་་
ཐབས་ལའང་རིམ་གྱིས་ཕན་པ་ཐོབ་སྟེ་སྔོན་
དཔག་བྱས་ན་ཀྲུང་གོའི་དཔལ་འབྱོར་སླད་་
ཕྱིན་དུས་མཚམས་ཤིག་རིང་མུ་མཐུད་་་་་་་་་་
བརྟན་པོའི་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་་་་་
ཅེས་བཤད།
(མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་་་་་་་་
བསྒྱུར། རིག་རྡོར་གྱིས་ཞུས)

ཧུར་ཐག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཝན་་་
ཐེན་ནས་ཟླ་11ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་ལོ་ཀྲུང་དཔལ་་་་་་་་་
འབྱོར་ཉོ་ཚོང་མཉམ་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ལོ་་་་་་་་
སིའི་བཟོ་ལས་དང་ཚོང་དོན་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཁའེ་མ་
ཉི·པེན་ཧྲེ་ན་ཡིས་སྨྱན་སྦྱོར་ལ་ཀྲུང་གོས་བཏོན་་་་་་
པའི“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོར་ལོ་་་་་་
སིས་འཐབ་ཇུས་སྦྲེལ་མཐུད་ཧུར་ཐག་བྱེད་བཞིན་་་
ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ཁའེ་མ་ཉི་ཡིས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་་་་
གྲོས་འགོར་ལོ་སི་ཚུད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་་་་
རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་ཐོབ་ཡོད། འདི་ལོའི་ཟླ་5
པར་པེ་ཅིང་དུ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་རྒྱལ་་་་་
སྤྱིའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་འཚོགས་་་
རིང་ལོ་སི་དང་ཀྲུང་གོས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
གཅིག”མཉམ་དུ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་མཉམ་ལས་ཡིག་ཆ་་་་
བཞག་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ཁའེ་མ་ཉི་ཡིས་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་ལོ་ཀྲུང་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་མཐོ་རིམ་དབར་འགྲོ་འོང་་་་་་
བྱེད་མང་བ་ལས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་ལས་ལ་་་་་
སྐུལ་འདེད་ནུས་ལྡན་ཐེབས་ཡོད། མིག་སྔར་ཀྲུང་་་
གོ་ནི་ལོ་སིའི་མ་འཇོག་ཡོང་ཁུངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་་་་་་་་
ཤོས་དང་ཚོང་དོན་རོགས་ཟླ་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་

དེ་ཡིན། ལོ་ཀྲུང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་མཉམ་་་་་
ལས་ལས་ལོ་སི་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཐེབས་
ཡོད། གཞན་ཡང་ཀྲུང་གོས་ལོ་སིའི་དབུལ་པོ་ཉུང་་
གཏོང་བྱ་གཞག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཐག་རིང་ལུང་
ཁུག་ས་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་་་་་་་་
ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱས་པ་དང་སློབ་་
གྲྭ་དང་སྨན་ཁང་སྐྲུན་རོགས་བྱས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་་
གཉིས་པོའི་མི་དམངས་དབར་མཛའ་གྲོགས་འགྲོ་་་་
འོང་སྔར་བས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ལོ་སིས་ཀྲུང་་་་་་་་
གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་དེ་བས་མང་བ་ལོ་སིར་ཡུལ་སྐོར་་་
བྱེད་པར་ཡོང་རྒྱུར་རེ་སྒུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་
པ་རེད།
ལོ་ཀྲུང་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་མཉམ་ལས་ཨུ་་་་
ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཁའེ་མ་ཉི་ཡིས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་་་་་་་
བཙུགས་ནས་ལོ་20སོང་ཚུན། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་་་་་
པོའི་དཔལ་འབྱོར་ཉོ་ཚོང་མཉམ་ལས་ཐད་འབྲེལ་་་
ཟམ་གྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏེ་ལོ་་་་་་་་
ཀྲུང་དབར་མཛའ་གྲོགས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཆེད་་་་་་་་་་་
ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད། ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ལམ་་
སྲོལ་སྔར་བས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་གོ་རིམ་
སྟབས་བདེར་བཏང་སྟེ་ལོ་ཀྲུང་མཉམ་ལས་སྔར་་་་་་
བས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་་
ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་པེར་་་
ལིན་ནས་ཟླ་11ཚེས་6ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་
གསལ། འཇར་མན་པེར་ལིན་གྱིརང་དབང་་་་་་་་
སློབ་ཆེན་གྱི་ཀྲུང་གོའི་གནད་དོན་གྱི་རིགས་གཅིག་
མཁས་ཅན་ཨའོ་ལེ·ཏེ་ལིན་གྱིས་ཉེ་ཆར་འཇར་་་་་་་
མན་གྱི་གཙོ་རྒྱུན་སྨྱན་སྦྱོར《ཉིན་རེའི་མེ་ལོང་་་་་་་་་་
ཚགས་པར》གྱི་དྲ་ཚུགས་ཐོག་རྩོམ་ཡིག་བཀོད་དེ་་་
ཡོ་རོབ་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་མཉམ་དུ་མཐུན་ཕྱོགས་་་་་
ཧུར་ཐག་བཙལ་ནས་ཐུན་མོང་ཐོག་དེ་བས་མཛེས་
སྡུག་ལྡན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གཏོད་དགོས་ངེས་་་་་་་
རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།
ཏེ་ལིན་གྱིས་མིག་སྔར་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ནང་དུ་་་
བརྟན་ལྷིང་དང་འཕེལ་རྒྱས་དང་། སྲིད་གཞུང་གི་
སྲིད་འཛིན་ནུས་པ་ཆེ་ལ་སྒྲིག་ཁྲིམས་ནན་པ།
དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་་་་་་་
རྒྱས་བཅས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རྒྱུན་་་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་བྱས་ཡོད། འཛམ་གླིང་གིས་སྒྲིག་ལམ་་་་་་་
གསར་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་་
འཇར་མན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་ཀྲུང་གོ་དང་གྲོས་་་་་་་་་
མོལ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཞེས་བརྗོད་པ་
རེད།
ཏེ་ལིན་གྱིས་ཀྲུང་གོའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་་་
དེ་ཡོ་རོབ་བའི་ཉམས་མྱོང་དང་བསྟུན་པའི་ངོས་་་་་
འཛིན་དང་འདྲ་ཡི་མེད་ལ་དེ་ཀྲུང་གོའི་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་་

དང་། ཆབ་སྲིད། ཀུན་སྤྱོད་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་
དམ་ཟབ་ཡོད།
ཏེ་ལིན་གྱིས་ཡོ་རོབ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་་་་་་་
ཤེས་རྟོགས་ཡང་དག་ཐུབ་མེད་ལ་རིག་གཞུང་ལས་
རིགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཀྲུང་གོར་དབྱེ་ཞིབ་དང་དཔྱད་་་་་་
བསྡུར་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་འདང་མེད།“ཡོ་རོབ་ཀྱི་་
དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་ཐོག་མཐའ་་་
བར་གསུམ་དུ་ཀྲུང་གོར་ལྟ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཡོད་་་་་
སྟབས”བསམ་ཤེས་ཐུབ་ཁག་པོ་ཡོད། ཀྲུང་གོའི་་་་
ཆབ་སྲིད་སྒྲིག་གཞི་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས“གྲུབ་་་་
འབྲས་དེ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པ་དང་ཁོང་ཡངས་རང་བཞིན་་་
དེ་ལྟ་བུ་ལྡན་དོན”
ཅི་ཡིན་ལུགས་བརྗོད་ཡོད།
ཏེ་ལིན་གྱིས་ཡོ་རོབ་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་མཐུན་་་
ཕྱོགས་འཚོལ་ཞིབ་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་་
འཛམ་གླིང་གི་སྒྲིག་ལམ་གསར་པ་དེ་བས་ལེགས་་་་་
པའི་སྒོ་ནས་བཟོ་དགོས། འཇར་མན་དང་ཀྲུང་གོ་
གཉིས་དབར་ཕན་ཚུན་སློབ་སྦྱོང་དང་དཔྱད་་་་་་་་་་་
གཞིར་འཛིན་ཆོག་པས“རང་ངོས་ཀྱི་རིག་གནས་་་་
ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཉམས་མྱོང་དང་ནུས་པ་སྤྱད་དེ་
འཛམ་གླིང་དེ་བས་སྐྱོན་བྲལ་དང་། གཞུང་དྲང་།
རྒྱུན་མཐུད་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་
སུ་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས་པའི”ངོས་འཛིན་བྱས་པ་་་
རེད། （བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་་་་་་་་
བསྟན་བཟང་གིས་ཞུས）

འཇར་མན་གྱི་མཁས་དབང་གིས་ཡོ་རོབ་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་མཉམ་
དུ་ཐུན་མོང་ཐོག་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གཏོད་རྒྱུར་
མཉམ་ལས་ཧུར་ཐག་བྱེད་དགོས་ངེས་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ལོ་སི་མི་དམངས་གསར་བརྗེ་ཏང་ཀྲུང་
དབྱང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་པུན་དབྱང་དང་གྲོས་མོལ་གནང་བ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)
ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་པུན་དབྱང་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
ཏང་གཉིས་པོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བ་་
དང་དེ་བཞིན་ཐུན་མོང་ཐོག་དོ་ཁུར་གནང་བའི་་་་་
རྒྱལ་སྤྱི་དང་ས་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ཐད་དགོངས་་་་་
འཆར་སྤེལ་རེས་གཏིང་ཟབ་གནང་ནས་ཐུན་མོང་་་
གི་ངོས་འཛིན་གལ་ཆེན་བྱུང་བ་རེད། ཕྱོགས་་་་་་་་་་
གཉིས་པོས་ཀྲུང་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་ནི་གུང་ཁྲན་
ཏང་གིས་འགོ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་་་་་་་་་་
ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་པོས་ཕན་་་
ཚུན་དབར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་་་་་་
ཀྲུང་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འཐབ་ཇུས་དོན་སྙིང་་
ལྡན་པའི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་འདུས་གྲུབ་་་་་་་
མཉམ་དུ་གཏོད་རྒྱུ་དེ་ཏང་གཉིས་པོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་
གཉིས་པོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་མི་དམངས་ཀྱི་་
རྩ་བའི་ཁེ་ཕན་དང་ཐུན་མོང་གི་རེ་འདུན་དང་་་་་་་་
མཐུན་ཡོད་ལ་མིའི་རིགས་ཞི་བདེ་དང་འཕེལ་རྒྱས་་
ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་བྱ་གཞག་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པའི་་་་་་་
ངོས་འཛིན་གཅིག་མཐུན་གནང་བ་རེད།
ཕྱོགས་གཉིས་པོས་མཐོ་རིམ་མི་སྣའི་དབར་་་་་
ཕན་ཚུན་འཚམས་འདྲི་བྱེད་པའི་ཕུལ་བྱུང་སྲོལ་་་་་་

རྒྱུན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་དུས་སྐབས་་་
གསར་པར་ཀྲུང་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བ་་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྣེ་ཁྲིད་དང་མཛུབ་ཁྲིད་བྱེད་་
དགོས་པའི་མོས་མཐུན་གནང་བ་རེད།
ཕྱོགས་གཉིས་པོས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་དང་ལོ་སིའི“སྐམ་ས་སྒོ་རྒྱག་་་་
རྒྱལ་ཁབ་ནས་སྐམ་ལམ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་་
བསྒྱུར་བའི”འཐབ་ཇུས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་མགྱོགས་་
སུ་བཏང་ནས་ཀྲུང་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་དཔལ་་
འབྱོར་བར་ཁྱམས་མཉམ་དུ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་མོས་་་་་་་་་་་
མཐུན་གནང་བ་རེད།
ཕྱོགས་གཉིས་པོས་རིག་གནས་དང་། སློབ་་་་་
གསོ། ཚན་རྩལ། ཡུལ་སྐོར་སོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་་
མཉམ་ལས་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ལོ་སིའི་ཀྲུང་གོའི་་་་་
རིག་གནས་ལྟེ་གནས་ཡག་པོ་གཉེར་བ་དང་།
གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་གི་མཛའ་མཐུན་སྤེལ་རེས་ལ་་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། ས་གནས་དབར་གྱི་མཉམ་་་་་་
ལས་བྱེད་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་པའི་མོས་་་་
མཐུན་གནང་བ་རེད།
(པ་ཚེ་དང་བསོད་དབང་གིས་སྒྱུར་ཞུས་་་་་་་་
བྱས)

