རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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ཀྲུང་གོས་དབུལ་པོ་སེལ་ཐབས་བྱས་པར་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ།
—— མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་ལས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀན་ཧྲི་ཏ་ཞིར་ཝར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ། ཀྲང་ཡུང་ཤིན།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲུ་རིགས་དང་ཞིང་་་་་་་་་
ལས་རྩ་འཛུགས（འབྲུ་ཞིང་རྩ་འཛུགས）ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀན་ཧྲི་་་
རུའོ་ཙེ·ཀེ་ལ་ཆི་ཡ་ནུའོ·ཏ་ཞིར་ཝ་ཡིས། ཉེ་ཆར་ཤིན་ཧྭ་་་་
གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་བཅར་་་་་་
འདྲི་དང་ལེན་བྱེད་སྐབས། ཀྲུང་གོས་དབུལ་པོ་སེལ་ཐབས་
བྱས་པར་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དང་། ལྷག་་་་་་་
པར་དུ་དབུལ་པོ་སེལ་བའི་བྱེད་ཐབས་གསར་གཏོད་ཐད་་་་་
མི་རྣམས་ལ་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་བཞག་ནས་འཕེལ་རྒྱས་
འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་མིག་དཔེ་བཏོན་་་་་
ཡོད། ཀྲུང་གོས་བཟའ་བཅའི་བདེ་འཇགས་དང་གནམ་་་་་་་
གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་གནད་དོན་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་་་་་
ཐད་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་སྤེལ་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པའི་ཡིད་་་་
ཆེས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ཏ་ཞིར་ཝས་ཉེ་ཆར་ཧྥེ་ཅིར་འཚོགས་པའི་སྐབས་34
པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲུ་ཞིང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཨེ་་་་་
ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་མོ་ཁུལ་ཁོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་་་་་་
ནང་ཞུགས་པ་དང་། ཁོང་གིས་དོན་དངོས་ཐོག་ཀྲུང་གོར་་་་
དབུལ་པོ་སེལ་བར་གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་་་་་
ཡོད། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་40ཡི་རིང་ཀྲུང་གོར་མི་འབོར་་་་་་
དུང་ཕྱུར་8གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་ངང་དབུལ་སྒྲོལ་བྱེད་་་་་་་་་་
རོགས་བྱས་པ་དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གི་འགྱུར་མེད་་་་་་་་་་་
སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དང་ཐོན་ཁུངས་ལ་སྐོང་འཐེན་་་་་་་་་
ནུས་ལྡན་དང་། དེ་བཞིན་དབུལ་སྒྲོལ་བྱེད་ཐབས་ཐད་་་་་་་་་
གསར་གཏོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་་་་་་་་་
ཅེས་བརྗོད།
ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་དབུལ་སྒྲོལ་འཐབ་་་་
ཇུས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་གསལ་པོ་བཟོས་པ་དེས་ཀྲུང་གོ་སྲིད་་་་

གཞུང་གིས་མི་ཚོགས་དབུལ་པོ་གནད་ལ་འཁེལ་བ་གཏན་་་་་
འཁེལ་བྱས་པར་རོགས་སྐྱོར་ཐུབ་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་བྱེད་་་་་་་་་་
རོགས་བྱས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།
ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོས་དབུལ་སྒྲོལ་ཐད་གསར་གཏོད་ཀྱི་་་་
བྱེད་ཐབས་མང་པོ་ཞིག་བཏོན་པ་དཔེར་ན། དྲ་ཐོག་ཚོང་་་་
དོན་གྱིས་ཞིང་པ་དང་ཁྲོམ་ར་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་ནས་ཞིང་་་་
པའི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཀྲུང་གོས་་་་་་་་
ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་གསར་གཏོད་ཐད་མིག་དཔེ་་་་་་་་་་
བཏོན་པ་དང་གསོག་འཇོག་བྱས་པའི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པོ་དང་ལག་རྩལ་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་དཔྱད་གཞི་མཁོ་འདོན་ཐུབ་ཡོད་་་་་
པ་བཤད་ཆོག་ཅེས་བརྗོད།
ཀྲུང་གོས་རྨོ་ཞིང་འཛམ་གླིང་གི་10%ཡང་མ་ཟིན་་་་་་་
པའི་ཐོག་འཛམ་གླིང་མི་འབོར་གྱི་ལྔ་ཆ་གཅིག་གྲུབ་འབྲས་་་་
ཐོབ་པའི་ངང་འཚོ་སྐྱོང་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ལ་མིག་དཔེ་་་་་་་་
བཏོན་ཡོད། ཏ་ཞིར་ཝས་རྒྱལ་ནང་གི་བཟའ་བཅའི་བདེ་་་་་
འཇགས་འགན་ལེན་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས། ཀྲུང་གོས་་
ཕྱོགས་གཉིས་དང་ཕྱོགས་མང་མཉམ་ལས་བྱེད་པ་བརྒྱུད།
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་རོགས་
རམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཀྲུང་གོ་འཕེལ་རྒྱས་སོང་བ་དེས་་་་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་དང་ལྷག་པར་དུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་་་་་་་་་
བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྩ་ཆེའི་ཉམས་མྱོང་མཁོ་འདོན་་་་་་་་་
བྱས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།
ལྷོ་ལྷོ་མཉམ་ལས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་དེ་བཞིན“རྒྱུད་་་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་བརྒྱུད། ཀྲུང་གོས་རྒྱལ་་་་་་་་
ཁབ་གཞན་དག་དང་བཟའ་བཅའི་བདེ་འཇགས་དང་་་་་་་་་་་
གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཉམས་མྱོང་སྔར་བས་ལོངས་་་་་་

“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”ལམ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་
གནས་གསར་གཏོད་ཐོན་རྫས་ཉིང་པོ་རིག་གནས་
ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སུ་སྟོན་པ།

སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ངེས་རེད་ཅེས་བརྗོད།
ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོའི“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་་་་
འགོ་དང་འབྲུ་ཞིང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་གཅིག་་་་་་་་་་
མཚུངས་ཡིན་པ་དེས་ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་མཉམ་ལས་ལ་གོ་་་་་
སྐབས་བཟང་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་མཁོ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད།
“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོའི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག
ཕྱོགས་གཉིས་པོས་ཁོང་ཡངས་དང་རྒྱུན་སྲིང་གི་བཟའ་་་་་་་་་་
བཅའི་མ་ལག་འཕེལ་རྒྱས་དང་། གྲངས་འཛིན་ཞིང་ལས་་་་་
ཁྱབ་ཁོངས་གསར་གཏོད། མཐའ་མཚམས་ལས་བརྒལ་་་་་་་་
བའི་སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་གི་ནད་ཡམས་ཚོད་འཛིན།
སྐྱེ་དངོས་སྣ་མང་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོང་དང་གནམ་གཤིས་་་་་
ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལག་་་་་་་་
གདང་སྦྲེལ་ནས་མཉམ་ལས་བྱེད་ཆོག་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་
པ་རེད།
ཁོང་གིས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་་་་་་་
འབྲུ་ཞིང་རྩ་འཛུགས་དང་ཀྲུང་གོའི་མཉམ་ལས་ལ་གྲུབ་་་་་་་་་
འབྲས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཐོབ་པ་དང་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་་་་་
རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བ་བརྟན་པོ་ཞིག་བཙུཌ་ཡོད། ད་ཆ་་་་་་་་་
ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་འཐབ་ཇུས་མཉམ་ལས་དང་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་་་་་
རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བ་སྲིད་ལོ་གསར་པར་སླེབས་ཡོད། ཀྲུང་
གོ་འདི་ཉིད་ཉིན་བཞིན་འབྲུ་ཞིང་རྩ་འཛུཌ་ཀྱིས་ལྷོ་ལྷོ་་་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་ཀྱི་རོགས་ཟླ་་་་་་་་་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་དེས་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་་
འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་རྒྱུན་སྲིང་ཐུབ་་་་་་་་་
པའི་ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་་་་་་་
འདེད་ཐེབས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།（བསོད་ནམས་་་་་་
བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བསོད་བདེ་དང་བསོད་དཔས་ཞུས）

⇒ ཟླ་4ཚེས་13ཉིན། 2018ལོའི་ཀྲུང་གོའི(ཉིང་པོ)ཁྱད་ལྡན་རིག་་་་་་་་
གནས་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་འདུས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།
རྒྱལ་སྤྱི་ཅན་ནི་སྐབས་འདིའི་རིག་གནས་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཀྱི་་་་་
བཀྲག་མདངས་འཚེར་ས་ཞིག་ཡིན། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་ལམ་རྒྱུད་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་30ལྷག་ཙམ་གྱིས་སྟོན་ཚོགས་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་ཡོད།
སྐབས་འདིའི་རིག་གནས་ཐོན་ལས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཀྱིས“རྒྱུད་་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རིག་གནས་ཚོང་དོན”དང་། “སྲོལ་རྒྱུན་རིག་་་
གནས་དང་དེང་རབས་འཚོ་བ”“རིག་གནས་ཀྱི་རིག་ནུས་གྲངས་གཞིའི་ཚན་་་་
རྩལ”བཅས་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་དེ་བཞིན“རིག་གནས་ཐོན་
ལས་གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས”ཀྱི་ཆེད་དོན་ལ་དམིགས་པས་སྟོན་ཚོགས་ནང་་་་
ཞུགས་མཁན་ཁེ་ལས་1500ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡོད།
འདི་ནི་ཟླ་4ཚེས་13ཉིན་གྲོང་མིས་སྟོན་ཚོགས་ནང་གྲང་གསེར་ཚོན་རྩི་་་་་་
བཏང་བའི་སྣོད་ཆས་ལ་ལྟ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་ཀྲུང་གོ་མོ་ཞི་ཁོ་གྲོང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
མཛའ་གྲོགས་རིག་གནས་འགྲེམས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་པར་ཞུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་་་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་མོ་ཞི་ཁོ་གྲོང་ནས་ཟླ་4
ཚེས་14ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་་
གཞིར་བཟུང་། ཚེས་14ཉིན་མོ་ཞི་་་་
ཁོ་གྲོང་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཛའ་གྲོགས་་་་་་་་
རིག་གནས་འགྲེམས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་པ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་།
སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་ཀྲུང་གོས་ཀྲུང་ཧྭའི་་་་
ཟས་མཆོག་དང་། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར། དེང་རབས་ཇུས་་་་་་་་་
འགོད་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་སྐབས་ཀྲུང་གོའི་གཟུགས་་
བརྙན་མངོན་པར་བྱས་པ་རེད།
ཉིན་དེར་མཛའ་གྲོགས་རིག་གནས་འགྲེམས་ཚོགས་ཀྱི་
རིམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོ་མོ་ཞི་ཁོའི་རྒྱལ་ས་མོ་ཞི་ཁོ་གྲོང་གི་རྩ་་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་ཐང་ཆེན་སོགས་སུ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་་་་་་

སྤེལ་བ་དང་ཁྱོན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་84ཞུགས་ཡོད་པ་་་་་
རེད། དེའི་ཁྲོད“བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་2018ལོའི་ཀྲུང་་་་་་་
གོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར”གྱི་སྤུས་རྟགས་བྱེད་་་
སྒོ་མོ་ཞི་ཁོར་ཐོག་མར་སྤེལ་ཞིང་། ཉིང་ཁྲིའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་
རིགས་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པའི་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཚོས་གླུ་ལེན་གར་་་་
འཁྲབ་བྱས་ཏེ་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་སྙན་འཇེབས་ལྡན་པའི་་་་་
ཤོད་རྒྱུན་དང་། ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གཏམ་རྒྱུད། དེ་་་་་
བཞིན་འཆམ་མཐུན་གྱི་འཚོ་བ་བཅས་ཞིབ་པར་གླེང་བ་་་་་་་་་

རེད། གཞན་ཡང“མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་ལྗོངས”ཞེས་་
པའི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་དང་། རིག་གནས་
གསར་གཏོད། གོས་རྒྱན། པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་དང་དེ་་
བཞིན་ཐང་གའི་སྒྱུ་རྩལ་འཆད་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་་་་་་་་་
ཐོག་ནས་ས་གནས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཚོས་བོད་ཀྱི་རིག་་་་་་་་
གནས་ལ་དེ་བས་གསོན་ཉམས་དོད་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་སྒོ་་་
ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
（ཉི་དོན་དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

ཀྲུང་གོའི་མིས་བཟོས་རིག་ནུས་དང་དམངས་འཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གསར་ ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་དང་མཉམ་ལས་བྱས་པ་ཞིག་་་་་་་་
ཡིན་པ་དང་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་སྦྱོང་གཏིང་་་་་
ཟབ་དང་རྩིས་བཏང་གི་ཐོག་ནས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་གི་་་་
གཏོད་རི་ནེ་ཝའི་གསར་གཏོད་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་ཐོན་པ།
ནད་དཔྱད་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་སྟེ་འཕྲུལ་མིས་ཀྱང་བལྟ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ། ལིའུ་ཆུས།

ལོ་གཅིག་དུས་གཅིག་གི་རི་ནེ་ཝའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་་་་
གཏོད་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་46པ་དེ་གཟའ་འཁོར་དེར་་་་་་་་
འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཉེ་བའི་ལོའི་འཕེལ་ཕྱོགས་དང་་་་
འདྲ་བར་ཀྲུང་གོའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མང་དག་་་་་
ཅིག་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། འདི་ལོ་ཀྲུང་གོའི་་་་་
འགྲེམས་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་འགྲེམས་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་གསུམ་ཆ་
གཅིག་བཟུང་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་མིས་བཟོས་རིག་ནུས
(AI)དང་དམངས་འཚོ་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་གསར་གཏོད་
ལ་དོ་ཁུར་རྒྱ་ཁྱབ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
ཀྲུང་གོའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་་་་་་་་་་་་
གཉིས་ནི། གཅིག་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཀོལ་སྤྱོད་ཚན་རྩལ་གསར་
སྤེལ་མཉམ་སྒྲུབ་དྲ་བའི(ISTA)སྒྲིག་འཛུགས་འགྲེམས་་་་་་་
སྟོན་ནང་ཞུགས་པ་འདི་ནི་ཆིང་ཧྭ་སློབ་ཆེན་དང་། པེ་ཅིང་་
སློབ་ཆེན། ཧྥུའུ་ཏན་སློབ་ཆེན། ཤང་ཀང་རང་བྱུང་བཟོ་་་་་
སྐྲུན་བཅས་ཚུད་པའི་གྲགས་ཅན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་27གྱིས་་
མཉམ་དུ་བཙུགས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་དེའི་ནང་
གྲགས་ཅན་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་དང་། དགེ་རྒན་ཆེ་་་་་

མོ་བ། སློབ་གྲྭ་ཆེ་མོ་བ་བཅས་ཀྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་སྟོབས་་་་་་
ཤུགས་གཙོ་བོ་ཡོད། གཉིས་ནི་ཁེར་རྐྱང་གསར་གཏོད་མི་་་་་
སྣ་དང་། སློབ་འབྲིང་སློབ་མ། ཁེ་ལས་ཀྱི་འཐུས་མི་སོགས་་་
ལས་གྲུབ་པའི་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་ཡིན།
ཉེ་བའི་ལོའི་ནང་མིས་བཟོས་རིག་ནུས་དེ་གོ་ལ་ཧྲིལ་་་་་་
པོའི་ཕན་ཚུན་འགྲན་རྩོད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གླེང་མང་ཤོས་་་་་་་་
ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་ཤང་་་་་་་་
ཀང་དང་ནང་སའི་གསར་གཏོད་རྣམ་གྲངས་ཁག་གཅིག་་་་་་
གིས་མིས་བཟོས་རིག་ནུས་དང་སྨན་བཅོས་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་
པ་དེ་གནད་སྨིན་སྨན་བཅོས་དང་རྒྱང་ཁྲིད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་་་་
བཀོལ་སྤྱོད་དཔེ་མཚོན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད།
ཧྥུའུ་ཏན་སློབ་ཆེན་རིག་ནུས་འཕྲུལ་མི་ཞིབ་འཇུག་་་་་་་་
ཁང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་ཀྲང་ཝུན་ཆང་གི་ཚོགས་པས་་་་་་་
མིས་བཟོས་རིག་ནུས་དང་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་ཟུང་འབྲེལ་
བྱས་ནས་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ནད་དཔྱད་རམ་འདེགས་
འཕྲུལ་མི“ཧྥུའུ་ཏན་ཞའོ་ཧྭ”འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ངོ་སྤྲོད་་་
བྱས་པར་གཞིགས་ན། རྣམ་གྲངས་འདི་ནི་ཧྲང་ཧའེ་ཀྲུང་་་་་

སྣོམ། འདྲི་བཅས་བརྒྱུད་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ངོ་དཔྱད་
དང་། ལྕེ་དཔྱད། རྩ་དཔྱད་སོགས་ཀྱི་རམ་འདེགས་ནད་་་་་
དཔྱད་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད།
ད་ཐེངས་ཀྱི་ཤང་ཀང་འཐུས་མི་ཚོགས་པའི་རུ་དཔོན་་་
ཤང་ཀང་གསར་གཏོད་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་་་་་་་་་
འབུམ་རམས་པ་ལུའེ་ཤིན་རུང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། འདི་ལོ་ནི་ཤང་ཀང་གི་མཐོ་སློབ་འགྲེམས་་་་་་་་
སྟོན་ནང་ཞུགས་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པ་དང་གསར་གཏོད་རྣམ་་་་
གྲངས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་དམངས་འཚོ་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་་་་
ཡོད་པ་རེད། བྱིས་པའི་རྒྱང་གྲིབ་མིག་ནད་ད་ལྟ་རྒྱལ་ནང་་་
ཁུལ་དུ་ཧ་ཅང་གིས་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཤང་ཀང་རང་་
བྱུང་བཟོ་སྐྲུན་སློབ་ཆེན་མིག་ནད་འོད་རིག་སློབ་གླིང་གི་་་་་་་
ཀྲུའུ་རེན་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཏུའུ་སི་ཧོ་ཚོགས་པས་ཞིབ་བཟོ་་
བྱས་པའི་རྒྱང་སྒྲིབ་ཚོད་འཛིན་གྱི“འོད་རིགས་ཀྱི་མདོ་ཐག་་
དང་བྲལ་བའི”མིག་ཤེལ་དེས་བྱིས་པའི་རྒྱང་སྒྲིབ་མིག་ནད་་
སྡུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
(བདེ་དབང་དང་གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་གྱིས་སྒྱུར་ཞུས་་་་་་་་
བྱས)

དབྱི་སི་ཐན་པུར་གྱི“མེ་ཏོག་ས་གདན”

⇑ དབྱི་སི་ཐན་པུར་དུ་ཟླ་4པར་ལོ་གཅིག་དུས་གཅིག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མེ་ཏོག་ཡུས་ཅིན་ཞང་གི་དུས་ཆེན་ཤར། དེའི་་
ནང་སུའུ་ཏན་ཨའེ་ཧ་མའེ་ཏེ་ཐང་ཆེན་དུ་མེ་ཏོག་ཡུས་ཅིན་ཞང་རྐང་ཁྲི་56.5བཙུགས་པའི“མེ་ཏོག་ས་གདན”གྱི་རྒྱ་་་་་
ཁྱོན་ལ་སྨི་ངོས་གྲུ་1734ཟིན་པ་དང་། དེ་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐུར་ཁེའི་ས་གདན་གྱི་རི་མོ་ལྟར་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པ་ཡིན་ལ་ད་་་་་་་་
རེས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཡུས་ཅིན་ཞང་དུས་ཆེན་གྱི་བཀྲག་མདངས་འཚེར་ས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད།
འདི་ནི་ཐུར་ཁེའི་གྲོང་ཁྱེར་དབྱི་སི་ཐན་པུར་གྱི་སུའུ་ཏན་ཨའེ་ཧ་མའེ་ཏེ་ཐང་ཆེན་ནས་པར་བརྒྱབ་པའི་མེ་ཏོག་་་་་་་
ཡུས་ཅིན་ཞང་གི“མེ་ཏོག་ས་གདན”ཡིན་པ།

ཅིན་ཀྲེན་ཨེན་གྱིས་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་སུང་ཐའོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཕོང་་་
དབྱང་ནས་ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། ཚེས་14ཉིན། ཁྲའོ་ཞན་ངལ་་་་་་་་
རྩོལ་ཏང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་དང་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་་་
ཨུ་ཡོན་གི་ཀྲང་ཅིན་ཀྲེན་ཨེན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་ཏང་་་་
ཀྲུང་དབྱང་ཨུ་ལྷན་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པུའུ་རུ་ཀྲུང་གུང་་་་་་་་
ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུག་པུའི་པུའུ་ཀྲང་་
དང་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སུང་
ཐའོ་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ་རེད།
ཅིན་ཀྲེན་ཨེན་གྱིས་དང་ཐོག་ཁོང་གིས་སྤྱི་་་་་་་་
ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་
འདྲི་དང་སྨོན་འདུན་བཟང་པོ་ཞུ་ལུགས་བརྒྱུད་་་་་་
བསྒྲགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ་སུང་ཐའོ་ཡིས་སྣེ་་་་་་
ཁྲིད་གནང་བའི་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པ་ཁྲའོ་་་་་
ཞན་དུ“དཔྱིད་ཟླ་བཞི་པ”ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་་
མཛའ་གྲོགས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་ལ་ཞུགས་པར་སྤྲོ་་་་་
སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་རེད།
ཅིན་ཀྲེན་ཨེན་གྱིས་མི་རིང་བའི་གོང་ངས་ཀྲུང་་་་་་་་་
གོར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་་་་་
དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་མཉམ་དུ་་་་་་་་
དོན་སྙིང་ལྡན་པ་དང་དུས་ཚོད་རིང་བའི་གྲོས་་་་་་་་་
མོལ་དང་སྤེལ་རེས་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་གི་་་་་་་་་
ངོས་འཛིན་གལ་ཆེན་བྱུང་བ་མ་ཟད། ཕུན་སུམ་་་་་
ཚོགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་ཐོབ་ཡོད། ཁྲའོ་ཀྲུང་་
མཛའ་གྲོགས་འབྲེལ་བ་དེ་བས་མཐོ་བའི་དུས་་་་་་་་་་
མཚམས་གསར་པར་བསྐྱོད་པའི་གལ་ཆེའི་དུས་་་་་་་
དེར་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་སླར་ཡང་་་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་ཕྱོགས་འབྲེལ་གཏུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་་
སུང་ཐའོ་ཡིས་སྣེ་ཁྲིད་གནང་བའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་བ་་་་
དང་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བའི་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པ་་་་
ཁྲའོ་ཞན་དུ་བཏང་བ་དེ་ཐོག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་་་

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ང་ཚོའི་དབར་བཞག་པའི་ཐུན་་་་་
མོང་ངོས་འཛིན་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་རྒྱུར་ཚད་མཐོའི་་
མཐོང་ཆེན་གནང་ལུགས་དང་ཁྲའོ་ཞན་མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་ལ་བཅངས་པའི་མཛའ་གྲོགས་དང་བརྩེ་་་
སེམས་གང་ལེགས་མཚོན་ཡོད། ང་ཚོས་ནུས་་་་་་་་་་་
ཤུགས་ཡོད་རྒུས་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཕོ་ཉར་སྣེ་ལེན་་་་
གཟབ་རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དེ་བརྒྱུད་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་
རྨང་གཞི་དེ་བས་བརྟན་དུ་བཏང་ནས་ལག་གདང་
སྦྲེལ་ནས་ཁྲའོ་ཀྲུང་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་ལེའུ་གསར་པ་
རྩོམ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
སུང་ཐའོ་ཡིས་ཅིན་ཀྲེན་ཨེན་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་་་
ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཛའ་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་་་་་་
དང་སྨོན་འདུན་བཟང་པོ་ཞུ་ལུགས་བརྒྱུད་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་གནང་བ་རེད། ཕྱོགས་གཉིས་པོས་་་་་་་་
ཀྲུང་ཁྲའོ་ཡི་ཏང་གཉིས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་་་་་
སྤེལ་རེས་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་་་་་
ཐུན་མོང་ཐོག་དོ་ཁུར་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱི་དང་ས་་་་་་་་
ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ལ་བསམ་འཆར་བརྗེ་རེས་བྱས་
ཤིང་། དེ་ཉིན་དགོང་མོ་ཅིན་ཀྲེན་ཨེན་དང་སྐུ་་་་
ཟླ་ལི་ཞུའེ་ཀྲུའུ་ཡིས་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པར་་་་
དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་སྣེ་ལེན་སྟོན་མོ་བཤམས་པ་་་་་་་་་
རེད། ཁྲའོ་ཞན་ངལ་རྩོལ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་་་
སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་་་་
ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ། རྩ་འཛུགས་མཛུབ་ཁྲིད་་་
པུའི་པུའུ་ཀྲང་བཅས་ཡིན་པའི་ཚུའེ་ལུང་ཧའེ་དང་
སུང་ཐའོ་ཡིས་སྣེ་ལེན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཁག་སོ་་་་་
སོས་ཤིས་ཚིག་གསུངས་པ་རེད།
（པ་སངས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་་་་་་་
པད་ཆོས་ཀྱིས་ཞུས）

ཁུ་ཝེ་ཐེའི་ཁྱིམ་མཁོའི་སྒྲིག་ཆས་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་
ཀྲུང་གོའི་ཐོན་རྫས་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་པ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ། ཝང་ཝུའེ་དང་ཉེ་ཡུན་ཧྥུང་གིས།

བཟོ་བཀོད་པ་ཨའེ་ཧྭ་མའེ་ཏེ·ཨ་ཝ་ཏེས་་་་་་་་་
རྐང་བཙུགས་ནས་ལྡིར་སོ་སྤྲོས་ཆས་མདུན་དུ་ཕར་
འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱས་ནས་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་གི་ལྡིར་
སོ་བརྙན་ལམ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཏེ་གསར་་་་་་་་་་
འགོད་པར“ཁྱེད་ཀྱིས་བལྟོས་དང་། བརྙན་ལམ་་་་
གསལ་པོ་གང་འདྲ་མིན་འདུག་གམ། ཀྲུང་གོའི་་་་་་
ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡག་པོ་འདུག”ཅེས་བཤད་་་
བྱུང་།
ཨ་ཝ་ཏེས་གསར་འགོད་པར་འགྲེམས་སྟེགས་་
ཐོག་གི་ཀྲུང་གོའི་ཀུང་སིའི་ཁེ་བེད་བདག་ཐོབ་་་་་་་་་
ཐོན་རྫས་གཞན་དག་དཔེར་ན། ངོ་གདོང་དང་་་་་་
མཛུབ་རིས་དབྱེ་འབྱེད་མ་ལག་སོགས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་
བྱུང་། ཁོང་གིས“མིག་སྔར་ཁུ་ཝེ་ཐེའི་ལྡིར་སོ་སྤྲོས་
ཆས་ཁྲོམ་རའི་ཐོག་གི་ཐོན་རྫས་70%ཀྲུང་གོའི་་་་་་
རེད། ཀྲུང་གོའི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྤུས་ཀ་ལེགས་པ་་་་་་་་་
དང་། ལག་རྩལ་སྔོན་ཐོན་ཡིན་པ། རིན་གོང་་་་་་་་་
འཚམ་པོ་ཡོད་པས་ས་གནས་དེ་གའི་མི་ཚོས་་་་་་་་་་་་
དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད”ཅེས་བཤད་བྱུང་།
རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲེམས་སྟོན་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོགས་་
པའི་ཁུ་ཝེ་ཐེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱིམ་མཁོའི་སྒྲིག་ཆས་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཁེ་ལས་60
ཙམ་ཞུགས་རྒྱུའི་ཡིད་དབང་བཀུག་པ་དང་་་་་་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་ཁྱིམ་མཁོའི་སྒྲིག་ཆས་དང་།
མཛེས་བཟོ། འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆ་སོགས་ཐོན་རྫས་་

སྣ་ཁ་མང་པོ་ཡོད། ལྡིར་སོ་སྤྲོས་ཆས་ཕུད་ཀྲུང་་་་་་་་
གོས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་མའེ་སའེ་ཁེ་སོ་ཕག་་་་་་་་་་་་
དཀར་རྩི་མ་དང་། སྒོ་ལྕགས། ལག་འཇུ། སྐས་་་་་
འཛེག་ལག་སྐྱོར་སོགས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་རིན་གོང་་་་་
ཁེ་ལ་སྤུས་ཀ་ལེགས་པའི་ལེགས་ཆ་དང་ཚོང་རྗེས་་་་
ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་པའི་དབང་གིས་ཉོ་སྒྲུབ་ཚོང་་་་་
པས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
“ང་ཚོ་ཀྲུང་གོའི་ཐོན་རྫས་ལ་དགའ་པོ་ཡོད།
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཉམས་བཟོའི་འགན་ཡུན་རིང་་
ལ་ཚོང་རྗེས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་པོ་ཡོད། གལ་་་་་་་་་
སྲིད་གནད་དོན་ཐོན་ཚེ་ཉིན་ཤས་ནང་བརྗེ་ཐུབ།
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གི་ཐོན་རྫས་ཡིན་ཚེ་བརྗེ་་་་་་་་་
བར་ཟླ་ཤས་འགོར་གྱི་ཡོད”ཅེས་ཁུ་ཝེ་ཐེའི་པེ་པེ་་་་་
ཧ་ཉི་ཤིང་སྒོ་ཀུང་སིའི་ཕྱིར་ཚོང་པ་ཨའེ་དབྱི་མན་་་
གྱིས་བཤད་བྱུང་།
ཚོང་དོན་ཀུང་སིའི་ཅིང་ལི་ལི་ཡ་ཙེ·ལ་མ་་་་
ཏན་གྱིས“ང་ལོ་ལྟར་ཀོང་ཀྲོའུ་ཚོང་འདུས་ཐོག་་་་་་་
ཐོན་རྫས་གདམ་ག་བྱེད་པར་འགྲོ་གི་ཡོད། ལོ་་་་་་་་་
ཤས་རིང་ཀྲུང་གོའི་ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་་་་་་་་་
རིན་གོང་མཐོ་རུ་སོང་བ་མ་ཟད། ཐ་ན་ས་གནས་་་
དེ་གའི་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་གི་གོང་ཚད་ལས་་་་་་་་་་་་
བརྒལ་ཡོད་ཀྱང་ཐོན་རྫས་དེ་དག་གི་སྤུས་ཚད་་་་་་་་་
དངོས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག”ཅེས་བཤད་་་་་་་་
བྱུང་།

