རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
གཉིས་པའི་ཐོག《ཕ་ནོམ་ཕེན་་བསྒྲགས་གཏམ》ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཕ་ནོམ་་་་
ཕེན་ནས་ཟླ་1ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་་་་
གསལ། ཚེས་10ཉིན། རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་་་་་་
པོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣའི་ཚོགས་འདུ་་་་་་་་་་་་
ཐེངས་གཉིས་པ་ཁམ་ཕུ་ཁྲེའི་རྒྱལ་ས་ཕ་ནོམ་ཕེན་དུ་་་་་་
འཚོགས་པ་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་་་་་
དོན་གཙོ་བོ་ནི“ང་ཚོའི་ཞི་བདེ་དང་རྒྱུན་སྲིང་འཕེལ་་་་
རྒྱས་ཀྱི་གཙང་པོ”ཡིན་པ་དང་ཚོགས་འདུའི་ཐོག《རྫ་་་
ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་་་
མི་སྣའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཕ་ནོམ་ཕེན་་་་
བསྒྲགས་གཏམ》ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་རྫ་ཆུ་དང་་་་་་་
མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་མཉམ་ལས་ལམ་སྲོལ་ལ་འབྱུང་་་་
འགྱུར་ལོ་བཅུའི་འཕེལ་རྒྱས་ཁ་ཕྱོགས་གསལ་སྟོན་བྱས་
པ་རེད།
བསྒྲགས་གཏམ་ནང་དུས་ཐུང་ལོ་གཉིས་མ་སོང་་་་
བར་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་མཉམ་ལས་ལམ་་་
སྲོལ་དེ་མྱུ་གུ་འབུད་པའི་དུས་ནས་འཐུས་སྒོ་ཚང་བའི་་
ས་ཁོངས་མཉམ་ལས་ལམ་སྲོལ་དུ་འཕེལ་རྒྱས་སོང་་་་་་་་
ནས་ས་ཁུལ་་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་་་་་་་་
རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་། མི་དམངས་ཀྱི་་་་་་་
འཚོ་བའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཧེ་་
བག་ཆུང་དུ་གཏོང་བ། ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་་ཐུན་མོང་སྒྲིག་གཞི་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་རྒྱབ་་་་་་་་
སྐྱོར་བྱེད་པ། ལྷོ་ལྷོ་མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་
བ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་2030ལོའི་རྒྱུན་སྲིང་

འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲོས་རིམ་དོན་འཁྱོལ་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་
གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་ཡོད་་་་་་་
ཅེས་འཁོད་ཡོད།
བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་་་་
པོའི་མཉམ་ལས་ལམ་སྲོལ་ལས་ཆུའི་ཐོན་ཁུངས་མཉམ་
ལས་ལྟེ་གནས་དང་། རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་་
ཁོར་ག་མཉམ་ལས་ལྟེ་གནས། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་མའེ་་་
ཀུང་གཙང་པོ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་བཅས་བསྐྲུན་པ་་་་
དང་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་་་་་་་
ཆེད་དོན་ཐེབས་རྩ་འཁོར་རྒྱུག་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད་་་་
ཅེས་འཁོད་ཡོད།
བསྒྲགས་གཏམ་ནང་ཚོགས་ཞུགས་འགོ་ཁྲིད་མི་་་་་
སྣས་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་་་་་་་་
ཐོག་བཏོན་པའི་དུས་འགོའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་རྣམ་
གྲངས་45དང་དེ་བཞིན་ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཀྲང་གི་ཚོགས་་
འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་བཏོན་པའི་གྲོས་འགོ་13
ལ་ཐོབ་པའི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་་འཕེལ་རིམ་ལ་བློ་་་་་་
ཡིད་ཧ་ཅང་ཚིམས་ནས་ཀྲུང་གོས་བཙུགས་པའི་རྫ་ཆུ་་་
དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་མཉམ་ལས་ཆེད་དོན་ཐེབས་
རྩ་དང་དེ་བཞིན་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་རྒྱལ་་
ཁབ་ཀྱི་སྤེལ་རེས་དང་མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་
རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱས་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་་་་་
བྱས་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད།
བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་་་་
པོའི་མཉམ་ལས་ཀྱིས་སྒོ་འབྱེད་ཁོང་ཡངས་ཀྱི་སྙིང་་་་་་་་
སྟོབས་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་་་

འབྲེལ་་ཐུན་མོང་སྒྲིག་གཞི་དང་མཉམ་དུ་དམིགས་་་་
བཀར་ཁྱབ་ཁོངས་བསྐྲུན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་་
ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་དབར་་མཉམ་ལས་ཕྱོགས་་་་་
ཡོངས་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་་ད་ཡོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཕལ་་་་་་་
པའི་ལམ་སྲོལ་དང་ཕན་ཚུན་གསབ་རེས་དང་མཐུན་་་་
སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་དགོས། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྟོབས་་་་་་་
ཤུགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་དང་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་གཞིགས་་་་་
ནས《ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་་མཉམ་འབྲེལ་
སྦྲེལ་མཐུད་ཀྱི་སྤྱིའི་འཆར་འགོད་2025》དང་ཨེ་ཤེ་་་་་
ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་གཞི་གཅིག་ཅན་་གྲོས་འགོ
དང
“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ དེ་བཞིན་་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཕེལ་རྒྱས་འཐབ་ཇུས་མཉམ་ལས་་་་་་་
བྱས་པ་བརྒྱུད། གཉིས་ཁེ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་ཞེས་འཁོད་་་
ཡོད།
བསྒྲགས་གཏམ་ནང་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་་་་
པོའི་མཉམ་ལས་ལམ་སྲོལ་མྱུ་གུའི་དུས་ནས་འཚར་་་་་་་་
ལོངས་དུས་བར་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། སླད་ཕྱིན་་་་་་་་་
དམིགས་བཀར་ཁྱབ་ཁོངས་ལྔའི་མཉམ་ལས་ལ་སྔར་་་་་
བས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་མཉམ་ལས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
གསར་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བ་དང་། རྫ་ཆུ་དང་མའེ་་་་་་
ཀུང་གཙང་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་བླང་བྱར་་་་་་་་
བསྟུན་པ། མཉམ་ལས་རྣམ་པ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་་
བྱས་་རྫ་ཆུ་དང་མའེ་ཀུང་གཙང་པོ་རྒྱུག་ཁུལ་་དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཁུལ་མཉམ་དུ་གཏོད་རྒྱུའི་ངོས་་་་་་་་་
འཛིན་བྱས་པ་རེད།
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ཀྲུང་གོའི་མཚོ་དམག་གི་དམག་གྲུ་་ས་ང་ན་་ས་སྦྲེལ་
ཁུལ་དུ་འཛུལ་འདུག་ཅེས་རི་པིན་ཕྱོགས་ཀྱིས་འུད་སྒྲོག་བྱས་
པའི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་སྲུང་པུའི་གསར་འགྱུར་ཅུས་ཀྱིས་
གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་བཏབ་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་1ཚེས་་
11ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་11ཉིན། ཀྲུང་་
གོའི་མཚོ་དམག་གི་དམག་གྲུ་་ས་ང་ན་་ས་་་་་་་་
སྦྲེལ་ཁུལ་དུ་འཛུལ་འདུག་ཅེས་རི་པིན་ཕྱོགས་ཀྱིས་འུད་་་་་
སྒྲོག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱལ་སྲུང་པུའི་གསར་འགྱུར་་
ཅུས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་བཏབ་པ་རེད།
ཚེས་11ཉིན། རི་པིན་་འགོག་སྲུང་ཧྲེང་གིས་ཉིན་་
དེར་ཀྲུང་གོའི་མཚོ་དམག་གི་དམག་གྲུ་་ས་ང་ན་
་མངའ་ཁོངས་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱི་རོལ་་ས་སྦྲེལ་ཁུལ་དུ་་་་་་་་་་་་
འཛུལ་འདུག་ཅེས་པའི་ཆ་འཕྲིན་སྤེལ་བའི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་་་་་
སྲུང་པུར་བདེན་མིན་ར་སྤྲོད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་་་་་་་་་
སྦྲགས། འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱང་གནང་་་་་་་་་་་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསར་འགོད་པས་དྲིས་པར།
རྒྱལ་སྲུང་པུའི་གསར་འགྱུར་ཅུས་ཀྱིས་ཟླ་1ཚེས་11
ཉིན་་ཕྱི་དྲོར་རི་པིན་མཚོ་ཐོག་རང་སྲུང་རུ་ཁག་གི་་་་་་་་་་་
དམག་གྲུ་གཉིས་ཀྲུང་གོའི་་ས་ང་ན་་ཁོངས་ཁྲེ་
ཝུའེ་ང་ན་་བྱང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་སྦྲེལ་ཁུལ་དུ་་་་་་་་་་་་
སླེབས་འདུག ཉེན་ཟོན་སྐོར་གཡེང་གི་ལས་འགན་འཁུར་
མཁན་ཀྲུང་གོའི་མཚོ་དམག་གི“དབྱིས་དབྱང”རྟགས་་་་་་་
ཅན་་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་སྲུང་སྐྱེལ་དམག་གྲུས་དེ་་་་་
རང་དུ་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་་གོང་གསལ་ཁུལ་ཁོངས་སུ་ཕྱིན་་་་

དབྱིན་ཇི་ནས་ཁ་པར་རྒྱག་སྐབས་ཀྲུང་གོའི་སྡེབ་གྲོན་སྤྱད་ཆོག་པ།
དབྱིན་ཇིར་བཅའ་སྡོད་འདི་ག་ཚགས་པར་་གསར་འགོད་པ། ཆང་ཝུའེ་ཡིས།

དྲ་ཚིགས་སུ་ཆ་འཕྲིན་བྲིས་ནས་ཉིན་འགའ་སོང་རྗེས་་་་་
རིན་པ་མི་དགོས་པའི་ཁ་པར་གཱ་ཞིག་ཁྱིམ་དུ་སྐུར་་ཡོད་་་་་་་་
ཅིང་། འགྲོ་སོང་དེ་ལ་དེ་རང་གི་གཉེར་སྐྱོང་ཀུང་སི་དང་་་་
སྤྱིའི་ཆ་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་། སྡེབ་གྲོན་་་་་་་་་་་་་་
བདམས་རྗེས་རྒྱལ་ནང་གི་ནང་མི་དང་ཁ་པར་རྒྱག་ཆོག་གི་་་་་
ཡོད། ཁ་པར་་བརྡ་རྟགས་དང་དྲ་ཞུགས་མྱུར་ཚད་ཀྱང་་་་་་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད།
2017ལོའི་ཟླ་12པར། ཀྲུང་གོ་སྒུལ་བདེའི་རྒྱལ་སྤྱིས་་་་
དབྱིན་ཇིར་སྒུལ་བདེའི་རྟོག་བཟོའི་དྲ་རྒྱ་གཉེར་སྐྱོང་ཀུང་་་་་་་
སིའི་ཞབས་ཞུ་ཁྱབ་གདལ་བཏང་བ་རེད།
ཀྲུང་གོ་སྒུལ་བདེའི་རྒྱལ་སྤྱིས་ད་ཐེངས་ཁྱབ་གདལ་་་་་་་་་་
བཏང་བའི་ཞབས་ཞུ་ནི་དབྱིན་ཇིའི་གཉེར་སྐྱོང་ཀུང་སི་་་་་་་་་་་
དབྱིན་ཇི་གློག་འཕྲིན(BT)དང་མཉམ་ལས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།
དབྱིན་ཇི་གློག་འཕྲིན་ས་2016ལོར་དབྱིན་ཇིའི་སྒུལ་བདེ་་་
དྲ་རྒྱ་གཉེར་སྐྱོང་ཀུང་སི་ཆེ་ཤོས་EEཀུང་སི་ཉོས་ཤིང་།

3

མིག་སྔར་EEདྲ་རྒྱ་དབྱིན་ཇིར་ཁྱབ་ཚད་86%ཟིན་པ་དང་།
2020ལོར་སླེབས་སྐབས་95%ཟིན་རེ་ཡོད། ཀྲུང་གོ་གློག་་་་
འཕྲིན་ས་EEཡི་ཀུང་སི་སྔ་མ་དང་གྲོས་མཐུན་གན་རྒྱ་་་་་་་་་་
བཞག་ཡོད།
ཀྲུང་གོའི་གཉེར་སྐྱོང་ཀུང་སི་ཚང་མས་དབྱིན་ཇིའི་ཁྲོམ་་
ར་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
ཀྲུང་གོ་སྒུལ་བདེའི་རྒྱལ་སྤྱིས་སྤེལ་བའི་གྲངས་གཞིར་་་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། མིག་སྔར་དབྱིན་ཇིར་ཀྲུང་གོ་བ་ཁྲི་43.2ལྷག་་་་
ཙམ་ཡོད་པ་དང་ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མ་ཁྲི་10ཙམ་དབྱིན་་་
ཇིའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 2017ལོའི་ལོ་
སྟོད་དུ་དབྱིན་ཇིར་ལ་སྐོར་དུ་སྐྱོད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་ལ་་་་་་
སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་11.5ཟིན་པ་དེ་2016ལོའི་དུས་མཚུངས་་
ལས་47%འཕར་ཡོད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་ཀྲུང་དབྱིན་རྒྱལ་་
ཁབ་གཉིས་པོའི་དབར་མི་སྣ་འགྲོ་ང་ཉིན་རེ་བཞིན་མང་དུ་་
འགྲོ་བ་དེས་སྟབས་བསྟུན་སྣ་མང་དང་སྟབས་བདེའི་འཕྲིན་་་་

ཁྱོན་ཡོངས་ནས་རྗེས་སྙེག་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད།
མིག་སྔར་རི་པིན་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་གྲུ་གོང་གསལ་་ས་་་་་་་་
སྦྲེལ་ཁུལ་ནས་ཁ་གྱེས་ཟིན་ཞེས་བཤད།
ནན་བཤད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་ནི་་ས་ང་་་་་་་་
ན་དང་དེའི་ཞོར་གཏོགས་ང་ན་ནི་གནའ་སྔ་མོ་ནས་
བཟུང་ཀྲུང་གོའི་མངའ་ཁོངས་རེད། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱི་་་་་་
དམག་གྲུ་འབྲེལ་ཡོད་མཚོ་ཁོངས་སུ་བསྐྱོད་པ་དེ་ལུགས་་་་་
དང་མཐུན་ཡོད། རི་པིན་ཕྱོགས་ཀྱིས་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་་་་་
པའི་གནས་ཚུལ་ག་རྐུན་མ་ཧམ་ཆེན་ས་མི་གསོད་པ་་་་
བཞིན་དཀར་ནག་ཕྱིན་ཅི་བསླགས་། ཀྲུང་གོའི་དམག་་་
དཔུང་གི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་་་་་
སྤྱོད་ལ་སྨྱོ་ཧམ་ཆེན་པོས་འུད་སྒྲོག་བྱས་པར་ང་ཚོས་མ་་་་་་་
འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དྲག་པོ་བསྟན་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་་
ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
ཀྲུང་གོའི་དམག་དཔུང་གིས་སྔར་རྒྱུན་གཞིར་བཞག་་
ལྟར་དགོས་ངེས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་མཐའ་དག་སྤྱད་དེ་རྒྱལ་་་་་
ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་བདག་དབང་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་་་
ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
(སྤེན་ཚེས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེ་དང་སྐལ་མཆོག་གིས་་་་་་་
ཞུས)

གཏོང་ཞབས་ཞུར་བླང་བྱ་གསར་པ་བཏོན་ཡོད་པ་དང་།
ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་དབྱིན་ཇིར་འཚོ་བ་སྐྱེལ་མཁན་ཀྲུང་གོ་་་
བ་དང་། ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མ། དེ་བཞིན་ཀྲུང་དབྱིན་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་
གཉིས་དབར་ཕར་འགྲོ་ཚུར་ང་ཡང་སེ་བྱེད་དགོས་པའི་ཚོང་་་
འགྲུལ་མི་སྣས་ཀྲུང་གོའི་གཉེར་སྐྱོང་ཀུང་སི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཁྱབ་རྒྱུར་
དམིགས་འབེན་ཚོགས་སྤྱི་ཆེན་པོ་ཞིག་མཁོ་འདོན་ཐུབ་ཡོད།
ཁོར་ག་ཆེ་མོའི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན། ད་ཕན་ལོ་ཤས་་་་
རིང་། ཀྲུང་དབྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་དབར་་དཔལ་་་་་་་
འབྱོར་ཚོང་དོན་མཉམ་ལས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་གནས་་་་་་་
སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་རེས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་་
ནས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་དབྱིན་ཇིར་གཞིས་ཆགས་རྒྱུར་མཐུན་་་་
རྐྱེན་བཟང་པོ་བསྐྲུན་ཡོད། མི་རིང་བའི་གོང་འཚོགས་པའི་་་་
ཀྲུང་དབྱིན་་དཔལ་འབྱོར་དང་ནོར་སྲིད་དངུལ་རྩའི་གླེང་་་་
མོལ་ཐེངས་དགུ་པར་གྲུབ་འབྲས་གར་དུ་ཟ་བ་ཐོབ་པ་དང་།
ཕྱོགས་གཉིས་པོས“མཉམ་གྲོས་མཉམ་སྐྲུན་མཉམ་སྤྱོད”ཀྱི་་་་
རྨང་གཞིའི་ཐོག“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོའི་་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུའི་མོས་མཐུན་་་་
བྱས་པ་རེད།
(ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་ས་བསྒྱུར། བསྟན་གས་ཞུས)

“ཧྲང་ཧའེ་ཡི་གཞི་རྒྱུ”ལྡན་པའི་
མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་
བཞག་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་འཛད་སྤྱོད་གློག་རྡུལ་འགྲེམས་སྟོན་“ཀྲུང་གོའི་སྟོབས་ཤུགས”

2018ལོའི་ལ་སི་ཝེ་ཅ་སིའི་འཛད་སྤྱོད་གློག་རྡུལ་འགྲེམས་སྟོན་ས་གནས་དེ་གའི་དུས་ཚོད་ཟླ་1ཚེས་9ཉིན་་་་་་
འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་ཚན་རྩལ་་ཐོན་རྫས་སྣ་ཚོགས་དེར་སྟོན་རྒྱུ་རེད།
འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་10ཉིན། ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་སི་ཝེ་ཅ་སིར་ཆི་ཧན་ཚན་རྩལ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་དོན་་
མི་སྣས་འཛད་སྤྱོད་གློག་རྡུལ་འགྲེམས་སྟོན་ལ་འཕྲུལ་མི་དང་མཉམ་དུ་པར་རྒྱག་བཞིན་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་ས“རིག་ལྡན་
སིལ་ཚོང”གིས་ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་སིལ་ཚོང་
ལས་རིགས་དར་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་
བྱེད་ཅེས་བརྗོད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཨ་རིའི་་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་ལ་སི་ཝེ་ཅ་སི་ནས་ཟླ་1ཚེས་10
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་།
ཚེས་10ཉིན།“ཀྲུང་གོའི་གསར་གཏོད་མེ་་་་་་་་་
ང་བྱང་མའི་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས”ཨ་རིའི་ལ་་
སི་ཝེ་ཅ་སིའི་འཛད་སྤྱོད་གློག་རྡུལ་འགྲེམས་་་་་་་་
སྟོན་རིང་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་ཞུགས་་་་་
ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆེད་ལས་མི་སྣས་ཀྲུང་གོའི་ཐོན་་་་་་་
ལས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་
སྐབས“རིག་ནུས་སིལ་ཚོང”གིས་ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་
རྒྱུན་སིལ་ཚོང་ལས་རིགས་བསྐྱར་དར་ལ་རོགས་
རམ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་་་་་
རེད།
གླེང་སྟེགས་ཐོག《ཀྲུང་གོའི་འཛད་སྤྱོད་་་་་་་
གློག་རྡུལ་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཞུ》ཡོངས་བསྒྲགས་་་་

བྱས་་ཟོག་སྦྲེལ་དྲ་རྒྱའི་ལག་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་་་་
མྱུར་པོ་སོང་བ་ལས། སྲོལ་རྒྱུན་སིལ་ཚོང་་་་་་་་་་་་
བསྐྱར་དར་ལ་ལག་རྩལ་་འདེགས་སྐྱོར་བྱ་་་་་་་་
སྲིད། སྔོན་དཔག་བྱས་ན་2020ལོར་སླེབས་་་་་་
སྐབས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཟོག་སྦྲེལ་དྲ་རྒྱའི་མཐའ་་་་
སྣེ་དུང་ཕྱུར་380ཟིན་རྒྱུ་དང་ཀྲུང་གོ་གོ་ལ་ཧྲིལ་
པོའི་ཟོག་སྦྲེལ་དྲ་རྒྱའི་ཁྲོམ་ར་ཆེ་ཤོས་སུ་འགྱུར་་་
སྲིད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས།
ཨ་རིའི་སིལ་ཚོང་ལས་རིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་་་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་། གསར་་་་་་་་་
གཏོད། དེ་བཞིན་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་་་
མཐོ་རིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཙུང་ཚའེ་ཡིན་པའི་ཡཱ་ཏང·
ཤེས་གེར་ས“ཀྲུང་གོས་བྲིན་ཚོང་བྱེད་པའི་མི་་
མེད་ཚོང་ཁང་བཙུགས་ཐུབ་པ་དངོས་ནས་གྱོང་
པོ་རེད”ཅེས་བཤད།

ཟླ་1ཚེས་10ཉིན། “ཧྲང་ཧའེ་ཡི་བག་་་་་་་་་་་་་་
ཆགས”ཞེས་པའི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་་་་
གི་འགྲེམས་སྟོན་དང“ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ཧྲང་་་་་་་
ཧའེ”ཞེས་པའི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་ཉིའུ་གཡོད་ཀྱི་་་
མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ཨ་མར་བྱས་པ་དང་། “དཔྱིད་
གསར་དུས་ཆེན་དགའ་གཏོང་བྱེད—ཧྲང་ཧའེ་རིག་་་་
གནས་གཟའ་འཁོར”ཞེས་པའི་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་་་
པ་ཚེས་9ནས་12ཉིན་བར་ཉིའུ་གཡོད་དུ་སྤེལ་ཞིང་།
འདི་ནི་ཟླ་1ཚེས་10ཉིན་ཨ་རིའི་ཉིའུ་གཡོད་མེ་འཁོར་་
བབས་ཚུགས་ཨ་མར་མི་རྣམས་ཀྱིས“ཧྲང་ཧའེ་ཡི་བག་་
ཆགས”ཞེས་པའི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་་་་
གི་འགྲེམས་སྟོན་ལ་ལྟ་བཞིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་1ཚེས་11
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། རི་པིན་་ཕྱིར་སྡོད་རང་་་
མིའི་ཚགས་པར་ཁང་གི་ཧྲེ་ཀྲང་ཏོན་གཡོད་ཀྲུང་གིས་བྲིས་་་་་་
གིས་1996ལོར་ཆེད་མངགས་ཀྲུང་རིའི་རིག་གནས་སྤེལ་་་་་་་་ བཙུགས་པ་དང་འདི་ནི་རི་པིན་་སློབ་གསོའི་ལས་རིགས་སུ
པའི་རི་པིན་དུ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”ཁྱབ་གདལ་གཏོང་་་
རེས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་རི་པིན་ཕྱིར་སྡོད་རང་་ “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”སྐོར་་ཞིབ་འཇུག་རྩ་འཛུགས་་་་་་་
བའི་རྩོམ་དེར་ཚེས་10ཉིན་ཀྲུང་གོ་གསར་འགྱུར་ཁང་གིས་་་་་
མིའི་ཚགས་པར་ཁང་བཙུགས་པ་རེད། 2016ལོའི་ལོ་་་་་་་་་་་་ དང་པོ་དེ་ཡིན་ཞིང་། ཏོན་གཡོད་ཀྲུང་དང་མཁས་དབང་་་་་་
གཉེར་བའི“ཕྱིར་སྡོད་རང་མི”ཞེས་པའི“དུས་རབས་གསར་
པའི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་རྩོམ་བསྡུའི་བྱེད་སྒོར་བྱ་དགའ་་་་་ མཇུག་ཏུ་ཁོང་གིས་མི་དམངས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་ནས་ཀྲུང་གོ་་་ 20ལྷག་ཙམ་ཐོག་མའི་སྐུལ་སློང་བྱེད་མཁན་དུ་གྱུར་པ་དང་་་་
མི་དམངས་སློབ་ཆེན་་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཝང་དབྱི་ཀུའེ་ཡི ཅིན་ཐེང་རུང་དབྱེ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”རི་པིན་ཞིབ་་་་་་་
ཨང་གཉིས་པ་ཐོབ་ཡོད།
ཀྲུང་གོས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་བཏོན་་ 《རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག གོ་སྐབས་དང་འགྲན་སློང》ཞེས་་་་་ འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་མིར་གྱུར་ཡོད།
ཀྲུང་གོའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དོ་་་་་་
ནས་ལོ་4ལྷག་ཙམ་སོང་ཚུན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་་་་་་་་ པའི་དེབ་དེ་རི་པིན་ཡི་གེའི་པར་མའི་པར་དབང་ནང་འདྲེན་་
ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་མོད། ན་ཀྱང་རི་པིན་དུ་གྲོས་འགོ་དེ་ཤེས་ བྱས་པ་དང་ལོ་ཕྱེད་སོང་རྗེས་རི་པིན་ཡི་གེའི་པར་མའི《རྒྱུད་་ ཁུར་བྱེད་མཁན་ཕྱི་ཁོངས་ཀྲུང་གོ་བ་ཏོན་གཡོད་ཀྲུང་གིས
རྟོགས་ཐུབ་མཁན་མང་པོ་མེད། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་གཅིག་་་་ གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་རྒྱས་བཤད》དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད། “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་རི་པིན་དུ་དྲིལ་་་་་་་་་་་་་
ཏོན་གད་ཀྲུང་གིས་གསར་འགོར་པར་རི་པིན་་དཔེ་་ བསྒྲགས་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་ཐད་རང་ནུས་གང་ཡོད་་་་་་་་
ནང“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”སྐོར་་རི་པིན་སྐད་ཡིག་གི་་་་་་
སྐྲུན་ཁང་4000ལྷག་ཙམ་ནས་རི་པིན་ཕྱིར་སྡོད་རང་མིའི་་་་་་
བཏོན་ཐུབ་ནས་སེམས་ལ་དགའ་ཚོར་སྐྱེ་གི་འདུག རི་པིན་་་་
དེབ་དང་པོ་དེ་རི་པིན་དུ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་རི་པིན་དུ
“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་པོ་དེ་ ཚགས་པར་ཁང་ནི“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་འདུ་ཤེས་རི་་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོར་ཤེས་་་
ཐོ་ཁེ་རུ་བཙུགས་པའི་གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་ཏོན་གཡོད་ཀྲུང་་་ ཡིག་ནས་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་མཁན་དང་པོ་དེ་རེད་ཅེས་་་་་་་་་་་ རྟོགས་དང་། ངོས་འཛིན། རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་ཐོབ་རྒྱུར་ད་་་་་་་
གི་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་ཁྱབ་གདལ་ཧུར་ཐག་བཏང་བ་དང་ཁ་་་ བཤད།
དུང་ལས་དོན་མང་པོ་སྒྲུབ་དགོས་ཞེས་བཤད་བྱུང་།
འབྲལ་ཐབས་མེད།
2017ལོའི་ཟླ་11ཚེས་30ཉིན“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་
(པ་ཕན་ས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་པ་ཕན་ས་་་་་་་་་
ཕྱི་ཁོངས་ཀྲུང་གོ་བ་གསར་འགོད་པ་ཏོན་གཡོད་ཀྲུང་་་་་་ གཅིག”གི་རི་པིན་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཐོ་ཁེ་རུ་དངོས་སུ་་་ ཞུས)

རི་པིན་ལ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་དྲིལ་སྒྲོག་པ་ཞིག་ཡོད་པ།

