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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རྡོ་རྫོང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་
རབ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་དབུ་འབྱེད་བསྐྱངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་གིས་རྡ་སའི་ཁུལ་གནས་བོད་ཁྱིམ་གྷོ་

པ་པུར་སློབ་གྲྭའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཆགས་པའི་རྡོ་

རྫོང་དགོན་ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་རབ་རྒྱས་

ཆོས་གླིང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་

ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒོར་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཏེ་

ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་

སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨ ཐོག་རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དང་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྤོས་སྣེ་

དང་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཐོག་སྒོ་འཕྱོར་དུ་བླ་སྤྲུལ་དགེ་

འདུན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་ཚིག་གསུང་བ་དང་

ལྷན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་

གསེར་སྒོའ ་ིདར་ཚོན་གཅོད་འབྲེག་གིས་དབུ་

འབྱེད་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་བསྐྱངས་ཏེ་ནང་དུ་སྣང་

གསལ་ཞལ་ཕྱེ་དང་། རྟེན་གསུམ་ལ་རབ་གནས་

སྩལ་གྲུབ་མཚམས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང། སྐུ་

མགྲོན་རྣམ་པ། མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༣༠༠༠ བརྒལ་བ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་༸གོང་ས་

མཆོག་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་རྗེས་བླ་སྤྲུལ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་ཞལ་

འདོན་གསུང་སྐུལ་དང་རྟེན་འབྲེལ་གསོལ་ཇ་

འབྲས་སིལ་འདེགས་འབུལ་ཞུས། དེ་རྗེས་སྔོན་

འགྲོའ་ིབཀའ་སློབ་དང་བཅས་བྱ་འཆད་ཀ་བ་

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་

བཀའ་ཁྲིད་གྲུབ་བསྟུན་དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་རྡོ་

རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་

ལ་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་

འདེགས་འབུལ་ཞུས་པ་དང་ལྷན་བཀྲ་ཤིས་

འབུལ་མཚོན་ཁག་རིམ་པས་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་

མཚམས་ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་མཛད། ཕྱེད་

ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ ཐོག་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་སྒོ་འཕྱོར་གྱི་ཞབས་སྟེགས་སུ་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་མཚམས་བླ་མ་བློ་གྲོས་ལགས་ཀྱིས་

བླ་ཆེན་ཁག་དང་ས་གནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་

རིགས་ཁག་ནས་ཆེད་དུ་མཛད་སྒོར་གནང་བའི་

ཤིས་ཚིག་རྣམས་སྒྲོགས་སྦྱོང་དང་། དེ་ནས་

དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

གིས་ཆོས་སྡེ་འདི་བཞིན་ཕྱག་འདེབས་དགོས་

པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་བྱུང་རིམ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་

གནང་གྲུབ་མཚམས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་དང། སྤྱི་

འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་

གནང་། དེ་ནས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལམ་

སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེས་

དབུས་པའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། གཞུང་ཞབས་

པ།  དེ་བཞིན་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། ལྷག་

པར་ཁམས་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ང་ཚོ་ཚང་

མ་འདིར་རུག་རུག་བྱེད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་

རེད། རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ ༥༠ ལྷག་སོ་སོའ་ི

རྣམ་དཔྱོད་དང་ནུས་པའི་ཐོག་ནས་ཉམས་མྱོང་

མང་པོ་ཞིག་བསགས་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན་

ཚེ་རབས་མང་པོའ་ིབག་ཆགས་ཡོད་པའི་ཐོག་

ནས་སྒོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཞབས་

འདེགས་སྒྲུབ་སྟངས་དེ་སློབ་སྦྱོང་གི་ཐོག་ནས་

ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་དང། དེ་

ཡང་ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་རྟག་

པར་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་རིས་སུ་མ་ཆད་

པའི་སྐྱེ་བོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའི་དམིགས་

ཡུལ་འཛིན་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟེན་འདི་ལྟ་བུ་

བཞེངས་གྲུབ་སྟེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་

རིང་འདིར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་

ནས་རབ་གནས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་རྒྱུ་བྱུང་

བ་རེད། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

དག་ནི་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་དེ་འབད་

བརྩོན་གནང་བའི་འབྲས་བུ་རེད། རིན་པོ་ཆེར་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། དེ་དང་འབྲེལ་ཁྱེད་རང་

ཚོ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚང་མས་དངོས་གནས་

སྤྱི་དོན་དེ་སྒེར་དོན་བཞིན་རང་དོན་རང་གཅེས་

བྱས་ཏེ་ཧུར་ཐག་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡིན། ད་གིན་རིན་པོ་ཆེས་

བཤད་པ་ལྟར་དངུལ་མེད་ན་བཟོ་ཐག་ཆོད་སོང་

བརྗོད་པ་བཞིན་བྱེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀྱང་

རིན་པོ་ཆེར་རིམ་པས་སྦྱིན་བདག་རག་པ་དང་

ལམ་སེང་གྲ་རྒྱས་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་མེད་

པར་བསམ་བློ་ནན་ཏན་བཏང་སྟེ་མཐར་གཙུག་

ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་ཐུབ་པ་རེད། དེར་བརྟེན་

འདིར་དངོས་སུ་འཛོམས་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམ་

པ་ཚོ་དང། དེ་རིང་འདིར་དངོས་སུ་འཛོམས་

མེད་ནའང་རིན་པོ་ཆེར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་

གསུམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཚང་

མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡིན། ཞེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་

སྡེ་གསར་སྐྲུན་གྱི་སྦྱིན་བདག་གཙོ་བོ་འགའ་

ཞིག་དང་འགན་ཁུར་ལས་བྱེད་ཁག་གཅིག་

ལ་ལེགས་སྐྱེས་བཀའ་དྲིན་སྩལ། དེ་ནས་རྟེན་

འབྲེལ་གྱི ་གཞས་སྣ་ཁག་གསུམ་གཟིགས་

འབུལ་ཞུས་རྗེས་དགོན་པའི་ལས་དྲུང་བསྟན་

འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་

གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་མཛད་སྒོ་གྲོལ།། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྡོ་རྫོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་རྟེན་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་འབུམ་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །རང་རིགས་དང་སློབ་རྣམས་ནས་ལོ་ལྟར་

མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་འབུལ་ཤོམ་ཞུས་མུས་

ལྟར་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༧ རབ་གནས་ལྕགས་སྟག་

ལོའ་ིབོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ ནས་ ༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ 

ཚེས། ༡༡ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་

༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་

ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་

ལག་ཁང་གི་རྟེན་མཆོག་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྤྲིན་སྟོང་

ཚར་འབུལ་བཤམས་ཐོག་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་

དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་རང་རིགས་དང་

སློབ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་

ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་གོང་ཚེས་ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐོག་དང་སློབ་ཀྱི་རུ་དཔོན་

དཀར་རྒྱུགས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་དང་མདའ་དཔོན་

ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་སྤོས་སྣེས་

སྔོན་བསུས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་བྲང་ནས་གདན་

ཞུས་ཀྱིས་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་ཀྱི་མགོན་དུ་

དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རྣམ་གྲྭ་འདུས་ཚོགས། དེ་བཞིན་

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པས་

དབུས་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་

ཁག་གཅིག བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ། བཞུགས་

སྒར་ཁུལ་གནས་རིས་མེད་ཆོས་སྡེ ་ཁག་གི ་དགེ་

བཙུན་སྔགས་གསུམ། གཞན་ཡང་གཉུག་མར་གནས་

པ། གློ་བུར་ལྷགས་པའི་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་

བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༤༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ནས་

བྱང་གཏེར་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཧཱ་གུ་

རུའི་ཚོགས་མཆོད་འབུམ་ཐེར་སྨིན་སྒྲུབ་གནང་ཡོད། 

ཉིན་ལྔའི་རིང་གི་མཧཱ་གུ་རུའི་འབུམ་ཚོགས་སྨིན་སྒྲུབ་

ཞུ་སྐབས་ཞིང་མཆོག་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོར་བསྙེན་

བཀུར་གསོལ་ཇ་དང་། བཞེས་བག གུང་ཚིགས་དཀར་

སྐྱོང། དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་སྐུ་འགྱེད་ཕུལ་ཡོད་

པ་བཅས།།

ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་པར་རིགས་

འགྲེམས་སྟོན་གནང་བ།
་༅༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་མེ་སོར་ (Mysore) ནང་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས། 

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད་ཅེས་པ་དང། ཕ་ཡུལ་

ཕྱོགས་ལ་རྒྱང་ལྟ། ཞེས་པའི་པར་རིགས་འགྲེམས་

སྟོན་དང་གློག་བརྙན་གྱི་ལམ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་

མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད། 

དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ཀ་ཎ་ཊ་ཀ་མངའ་

སྡེའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་མ་ཌུ་

སུ་ཌན་ (G.Madhusudhan) མཆོག་དབུ་

བཞུགས་ཐོག་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད། 

མཛད་སྒོ་དབུ་འབྱེད་སྐབས་ཁོང་ནས་བོད་མིའི་རང་

དབང་འཐབ་རྩོད་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་

གདུག་རྩུབ་ཇི་འདྲ་གཏོང་མིན་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་

གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བ། ས་

གནས་བོད་མི་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༣༠༠ ཙམ་འདུ་

འཛོམས་བྱུང་སྟེ་པར་རིགས་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་ལྟ་

ཞིབ་གནང་ཡོད།། 



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥

བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཁང་དུ་སྨན་སློབ་གསར་བསྡུའི་ 

གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །འདི་གར་བོད་གཞུང་དབུས་སྨན་

རྩིས་ཁང་ནས་བཏང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་

འཁོད་དོན། བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་

ཁང་དུ་སྨན་སློབ་སྐབས་ ༡༧ གསར་བསྡུ་བྱ་

རྒྱུ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པར་སློབ་

གཉེར་གནང་འདོད་ཡོངས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་

དོན་གནད་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་བ་ཞུ།

ས་མིག་དང་སློབ་མའི་གྲངས་ཚད།

སྨན་རྩིས་མཐོ ་སློབ་ཀྱི ་སློབ་མའི ་སྡོད་ཁང་

དང་འཛིན་ཁང་སོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་སྟབས་

བསྟུན་གྱིས་སྨན་རྩིས་སློབ་མའི་གྲངས་ཚད་

སྐབས་སོ་སོར་འབྲེལ་ཡོད་འཛིན་སྐྱོང་ནས་

གཏན་འབེབས་ཀྱིས་གསར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

ཡང་ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་སློབ་ཁོངས་སུ།

ཀ༽ བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་ཕྲུག་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་

ལ་ས་མིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༢༠

ཁ༽ ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་

རྒྱུད་ལ་ས་མིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་  ༠༣

ག༽ སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པའི་བུ་ཕྲུག་

ལ་ས་མིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ ༠༢

རྒྱུགས་གཞི་དང་དེའི་ཐོབ་གྲངས་བརྒྱ་ཆ།

༡༽ སུམ་ཅུ་པར་ཐོབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥%

༢༽ རྟགས་འཇུག་ལ་ཐོབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥%

༣༽ སྤྱིའི་ཤེས་བྱ་ལ་ཐོབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥%

༤༽ རྩོམ་ཡིག་ལ་ཐོབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༥%

༥༽ དབྱིན་ཡིག་ལ་ཐོབ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥%

༦༽ ངག་རྩལ་རྒྱུགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥%

༧༽ ཚན་རིག་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥% 

(སྨན་སློབ་ལ་ (Medical Science)

བོད་མི་རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་གི་དགོས་ངེས་ཆ་

རྐྱེན།

ཀ༽ དོ་བདག་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་དུས་

ཐོག་ཕུལ་པའི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་

ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར།

ཁ༽ བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རྙོག་

གླེང་དང་། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་གནོད་གཞིའི་བྱ་

སྤྱོད་རིགས་སྤེལ་མྱོང་མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་མེད་སར་ས་

གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར།

ག༽ རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས།

ང༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་སྡོད་

ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ (R.C.) 

ཡོད་པ།

ཅ༽ རང་ཉིད་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་ཡིན་

པ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོས་སྦྱོར།

ཆ༽ རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་དང་དབང་པོ་སྐྱོན་

ཅན་མ་ཡིན་པ།

ཇ༽ དམའ་མཐར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་

གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་དང་། སློབ་གྲྭ་གང་

ནས་ཐོན་པའི་ངོས་སྦྱོར། རྒྱུགས་འབྲས་ཐོབ་ཁྲ། 

སྤྱོད་ལམ་གྱི་ལག་འཁྱེར་བཅས་དགོས། འཛིན་

གྲྭ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་བཞིན་

པ་རྣམས་ལ་གོང་འཁོད་ལག་འཁྱེར་རྣམས་

ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་རྗེས་འབུལ་

འཐུས་ཆོག་ཀྱང་སློབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིངོས་སྦྱོར་རེ་

འདི་གར་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས།

ཉ༽ གསར་ཞུགས་སློབ་མ་གང་ཞིག་ཉམ་ཐག་

ཡིན་ཚེ། བོད་གཞུང་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་

གྱི་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོ་འགོད་

ནང་གསལ་ བཞིན་ཉམ་ཐག་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་

པའི་བོད་གཞུང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

རྒྱབ་གཉེར་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་

རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་གི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།

ཀ༽ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་རིག་པར་སློབ་གཉེར་

བྱ་འདུན་མཆིས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་ཧི་མ་ལ་

ཡའི་རི་རྒྱུད་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དམའ་

མཐར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི ་ལག་

འཁྱེར་ངེས་པར་དགོས།

ཁ༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་ཤེས་དགོས་

པ་མ་ཟད་སློབ་ཕྲུག་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་ཚུད་

རྒྱུགས་ངེས་པར་གཏོང་དགོས།

ག༽ ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཡིན་ཚེ་རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་ངམ། ཉེ་འཁོར་དུ་བོད་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གང་རུང་གི་རྒྱབ་

གཉེར་ངོས་སྦྱོར་དགོས།

ང༽ རྒྱ་གར་དུ་ལོ་དྲུག་སློབ་སྦྱོང་བྱ་ཆོག་

པའི་སློབ་གཉེར་མཐོང་མཆན་ (Student 

Visa) ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་པ་དང་། དུས་

ཚོད་འཕར་འགྱངས་བྱ་རྒྱུ་སོགས་དོ་བདག་སོ་

སོས་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ལས་འདི་ལས་

ནས་འགན་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མིན།

ཅ༽ ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིན་པ་རྣམས་

ལ་རང་ཉིད་གནས་ཡུལ་མངའ་སྡེའི་ནང་སྲིད་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགག་ཆ་མེད་པའི་རྒྱབ་གཉེར་

ཡིག་དཔང་ཚད་ལྡན་དགོས་པའི་ཐོག་འོས་

འཕེན་ལག་འཁྱེར་ (Voting Card) ངོ་

མ་ངེས་པར་དུ་དགོས།

ཆ༽ ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་

རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་སོགས་རང་ཁུངས་

ནས་དུས་ཐོག་སོ་སོར་འབུལ་དགོས།

ཇ༽ སློབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་མ་མཐར་བརྒྱ་

ཆ་ལྔ་བཅུ་ལོན་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་

མཐོ་རིམ་བཞིན་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།

འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་འབྱོར་ཚེས་

མཐའ་མ།

༡༽ འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་

ནས་འགེངས་ཤོག་རྡ་ས་བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་

མཐོ་སློབ་ཡིག་ཚང་ནས་བཞེས་རྒྱུའམ། ཡང་

ན་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དྲ་རྒྱ་ (www.men-

tsee-khang.org) ནས་ཕབ་བཤུས་

གནང་དགོས་པ་དང་། འགེངས་ཤོག་གི་ནང་

དོན་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་བཀང་སྟེ་གཤམ་

གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་སློབ་སྤྱིའི་ཡིག་

ཚང་དུ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ལས། དེ་ལས་

འགྱངས་ཚེ་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན།

༢༽ འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་སྦྲག་ཐོག་

གམ་མི་འགྲོའ་ིབརྒྱུད་བཏང་སྟེ་བོད་གཞུང་སྨན་

རྩིས་མཐོ་སློབ་ཡིག་ཚང་དུ་འཕྲོད་འབྱོར་མ་

བྱུང་བར་ལམ་བར་བོར་བརླག་སོང་རིགས་ལ་

འདི་ལས་ནས་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན།

༣༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༠ བར་འཛུལ་

རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང། 

དངོས་གཞིའི་འཛུལ་རྒྱུགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ 

ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༣ - ༠༦ བར་གཏོང་གཏན་

འཁེལ་བ་ཡིན།
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  བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་མཐོ་སློབ་ཡིག་ཚང་

ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན།།

ཨ་རིའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་ཁག་གཅིག་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་

གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་ས་རཱ་མཐོ་

སློབ་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ཨ་རིའི་མི་ཡ་མི་མཐོ་སློབ་ (Miami University) ནས་ཡིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་གྲངས་ ༡༢ ཙམ་ལ་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ནང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་གཞི་བསྐྱར་འཛུགས་དང་རྩྭ་ཐང་ལ་ལྕགས་རྭ་སྐོར་བའི་སྲིད་བྱུས་དེས་འབྲོག་པ་ཚོའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཐོག་

ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་རྩྭ་ཐང་རྣམས་གཏན་འཁྱགས་ཆགས་རིམ་གྱིས་ས་བཅུད་ཉམས་པ། ཐན་པ་བྱུང་བ། ཆུ་ལོག་

སོགས་སྔར་མ་གྲགས་པའི་འབྱུང་བའི་གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་མུས་ཡིན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ཆུ་རགས་ཕོན་ཆེ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་

པ་དེས་འཛམ་གླིང་གི་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ལའང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ཆེད་བཟོ་གྲྭ་མང་

པོ་བརྒྱབ་རྐྱེན་བོད་ཀྱི་ས་ཆུ་དང་སྲོག་ཆགས་ལ་གནོད་ཚབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་རྒྱ་མི་ཕོན་ཆེ་སྤོ་ཤུགས་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་

ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚབས་ཤུགས་ཆེ་ཡོང་གི་ཡོད་སྐོར་སོགས་པར་རིགས་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད། གསུང་བཤད་གྲུབ་མཚམས་

(Miami University) མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད།།

གསོ་རིག་སྨན་ལུགས་ལ་རྒྱ་གར་གྲོས་

ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་ཐོབ་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

ནང་གསོ་རིག་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་

པའི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་གྲས་སུ་འཇུག་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ལོའ་ིརྒྱ་སྨན་མཐུན་ཚོགས་ (Indian Medicine Central Council) ཀྱི་

གྲོས་གཞིར་གྲོས་མོལ་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་གྷུ་

ལམ་ན་བྷི་ཨཱ་ཛ་དི་ (Gulam Nabi Azad) མཆོག་གིས་གསུང་དོན། གསོ་རིག་

སྨན་བཅོས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ས་གནས་ཁག་གི་ནང་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་ཆེད་གསོ་

རིག་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་དེར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་སྨན་བཅོས་

ལམ་ལུགས་ཀྱི་གྲས་སུ་འཇུག་རྒྱུར་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། གསོ་

རིག་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་དེ་བོད་དང་སོག་པོ། ཉི་ཧོང་བཅས་ཀྱི་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་

བཞིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་གཙོས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་གི་ནང་དུའང་ལག་

བསྟར་བྱེད་མུས་ཡིན། གྲོས་ཆོད་དེས་གནའ་རབས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་བདག་གཅེས་

དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་

ཕྱོགས་སུ་སྐོར་སྐྱོད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ དང་ ༦ བཅས་ཉིན་གསུམ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སྦེལ་ཀོབ་

ལུགས་བདེ་གཉིས་དང་། སེར་བྱེས་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་འདུན་པ། དེ་བཞིན་ཧུན་

སུར་རབ་རྒྱས་གླིང་བཅས་ཀྱི་ནང་གཏན་སློབ་དང་བོད་ཁྱིམ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་

ཡུག་གཏོར་སྐྱོན་བཏང་བ་དེས་བོད་ཙམ་མིན་པར་བོད་ཀྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་

དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚུལ་གྱི་གནད་དོན་རྣམས་ཟབ་སྦྱོང་དང་གསལ་བཤད། དྲི་བ་དྲིས་ལན། 

གློག་བརྙན་གྱི་ལམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་སོ་སོར་སྡེ་ཚན་ཆ་བགོས་ཀྱིས་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གོ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བ་དང་སྦྲགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཕྱི་དྲིལ་ཁོར་

ཡུག་ཚན་པས་ས་གནས་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱིས་མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་སྐོར་རྒྱ་

གར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ལས་རིམ་རེ་

ཞིག་ལམ་ལྷོང་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད།། 

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་

འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ཐོའ་ིལས་གཞི་

གསར་པའི་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས༌ ༦ 

ནས་ཚེས་ ༩ བར་ཉིན་བཞིའི་རིང་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་དྲན་རྟེན་ཚོགས་

ཁང་དུ་བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་

དང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་ཕྱི་

ལུགས་སྨན་ཁང་ཁག་ ༦ ཙམ་ནས་སྨན་

པ་ ༨ དང་། སྨན་ཞབས་ ༡༡ ཙམ་ལ་འཕྲོད་

བསྟེན་གྲངས་ཐོའ་ིལས་གཞི་ (Health 

Information System)གསར་

པའི་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲད་ཡོད། སྦྱོང་བརྡར་

སྤྲོད་མཁན་ཤེས་ཡོན་གྱི་མི་སྣ་ཨ་རི་ཇོན་

ཧོཔ་ཀིན་སི་གཙུག་ལག་སློབ་ གྲྭ་ (John 

Hopkins University) ནས་སྨན་

པ་ཨེ་ལེཀ་སེ་ཝུ་ (Dr. Alex Vu) 

དང་ཀི་མན་ཕམ་ (Dr. Kiemann 

Pham) གཉིས། དེ་བཞིན་ཨོ་སི་ཊོ་

ལི་ཡ་ (Inventerprising Ltd) 

ནས་ཁྱད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་ན་ཡེ་ཇིལ་གི་

རི་ཕིཏ་ (Mr Nigel Griffith,IT 

Expert) བོད་གཞུང་བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་ནས་སྨན་པ་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་བཅས་

ཡིན་འདུག 

 དེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་གྲངས་ཐོའ་ི

ལས་གཞི་གསར་པ་དེ་ནི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་

ཐབས་བདེ་པོ་དང་། སྨན་ཁང་སོ་སོར་ནད་

པའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་འཁྱེར་ཨང་གྲངས། འཕྲོད་

བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས། ནད་གཞིའི་དབྱེ་

བ་སོགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་བྱེད་རྒྱུ་ཁྱད་

ཆོས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པའི་ས་གནས་མི་མང་

ཚོར་འཕྲོད་བསྟེན་ཐོག་གོ ་རྟོགས་སྤེལ་

རྒྱུ། འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་འཆར་

གཞིར་ཐེ་བྱུས་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུར་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ ཡོད། བོད་མི་གཞིས་

སྒར་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་སྨན་པ་དང་སྨན་

ཞབས་རྣམས་ནས་སྦྱོང་བརྡར་གྲུབ་རྗེས་

རང་གི་ས་གནས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་ཞབས་

དང་སྨན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་གཞན་རྣམས་ལ་

སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ནས་བཏང་གནས།

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་

འོས་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་

རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་

དང་འབྲེལ་བའི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ 

འོས་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་

ཡོད་པ་དང་། དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོར་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་

ལེགས་ལགས་ཕེབས་ཡོད། དེ་ཡང་དབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒོའ ་ིཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུའི་

གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་སྦྲགས། ད་ཐེངས་

དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 

༣༠ བར་ཡིན་པ་དང་། འོས་སྦྱོང་ཁོངས་སུ་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་

པའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་(BA) 

སློབ་ཐོན་པ་གྲངས་ ༡༤ འཛུལ་ཞུགས་གནང་

ཡོད་ཅིང་། འོས་སྦྱོང་རིང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ ལྟ་གྲུབ་

དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས། བྱིས་པའི་སེམས་

ཁམས་རིག་པ། གཞི་རིམ་འོག་ མའི་སློབ་ཚན་

ཁག་གི་སློབ་འཁྲིད་ཐབས་ལམ། གཞན་ཡང་

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས། རིགས་ལམ། དམིགས་

བསལ་ཤེས་ཡོན། སློབ་འཁྲིད་སྦྱོང་བརྡར་

བཅས་གོ་སྒྲིག་ཞུ་འཆར་ཡོད་སྐོར་གསུངས་

ཡོད། དེའི་རྗེས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྤྱི་དགེ་

བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ལགས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་

པའི་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའི་

སོགས་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་

བསྟུན། མཐར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་རིག་ 

དྲུང་ཆེ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་

ཀྱིས་འོས་སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ གསུང་

བཤད་ནང་ད་ལྟའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་

སྟངས་ཉག་ཕྲ་བའི་སྐབས་སུ་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་

ལས་གནང་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་པ་ནི་ངོ་མཚར་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་

གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ཁོངས་སུ་ཤེས་

ཡོན་སྲིད་བྱུས་དང་དགོས་མཁོའ ་ིཤེས་ཚད་

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ལེགས་ཐོན་

ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་ལོན་པ་ཤ་སྟག་མཉམ་

ཞུགས་གནང་བ་ནི་བསྔགས་འོས་སུ་སྣང་ཞིང། 

ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་མཐུན་

པའི་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས། དགེ་རྒན་

གྱི་གལ་གནད། འོས་སྦྱོང་གི་དུས་ཚོད་དང་

གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་ཐབས་དང་འབྲེལ་

ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་འཚམས་པའི་

དགེ་རྒན་སྲི་ཞུ་གྲུབ་ཐབས་སོགས་ལམ་སྟོན་

གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད། 

 ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་སྐལ་བཟང་

རིན་ཆེན་ལགས་ནས་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་གཙོ་བའི་

འོས་སྦྱོང་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་འབྲེལ་

ཡོད་རྣམ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་

གནང་ནས་མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།  

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སྲིད་བྱུས་གཏན་

འབེབས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་སྲིད་

བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་

འོག་མ། གཞི་རིམ་བར་མ། ཆོས་དགེ་བཅས་

ཀྱི་འོས་སྦྱོང་ཁག་ལྔ་ཙམ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་

ནང་དགེ་རྒན་གྲངས་ ༡༢༩ ཙམ་གསོ་སྐྱོང་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།།

བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ནས་འོས་བསྡུ་ཆེན་

མོའ་ིདེབ་སྐྱེལ་གནས་སྟངས་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས་གནང་བ།
༄༅། ། འདི་གར་ཨ་རིའི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་

ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་གསལ། རང་གཞུང་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་གཏན་འབེབས་ཐག་

གཅོད་གཞིར་བཟུང་བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་གིས་ཁུལ་དེའི་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ 

དང། བཀའ་ཁྲི་སྐབས་ ༣ པའི་འོས་ འཕེན་པའི་

མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་

ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་དུ་ཕུལ་ཟིན་འདུག བྱང་ཨ་རིའི་ས་གནས་འོས་

བསྡུའི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་

སྙན་གྲགས་མཆོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ལས་དོན་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་བོད་རིགས་

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་། འོས་

བསྡུའི་མིང་གཞུང་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་རྣམས་

ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་འོས་བསྡུའི་དེབ་སྐྱེལ་

གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཡིག་

ཆུང་ཞིག་བཏང་ཡོད། ཡིག་ཆུང་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། 

ས་གནས་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གང་ལེགས་གནང་

བར་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་བྱང་ཨ་རིའི་དེབ་སྐྱེལ་གྱི་ལས་

དོན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་སྟེ། མཐའ་མའི་དེབ་འགོད་ཐོ་

གཞུང་དུས་བཀག་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥དབུས་

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་

དགའ་པོ་བྱུང་། བྱང་ཨ་མིེ་རི་ཁའི་ས་ཁྱོན་ཧ་ཅང་རྒྱ་

ཆེ་བར་བརྟེན་བོད་མི་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་གྲངས་འབོར་

ཏག་ཏག་ཅིག་བརྗོད་དཀའ་ཡང་། འདི་ག་དོན་གཅོད་

ཁང་ནས་བོད་མི་ ༡༥༠༠༠ ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་

ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཁྲོད་ནས་

གསུམ་ཆ་གཅིག་རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་ཡིན་པར་

རྩིས་ན་འོས་འཕེན་པའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་གྲངས་

ཁྲི་གཅིག་ཡིན། གནས་སྟངས་དེ་ལ་ལྟོས་ན་ཐེངས་

འདིར་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་ ༥༩༠༠ ལྷག་

ཙམ་བྱུང་བ་དེས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༩ ཟིན་གྱི་ཡོད་པས་

དེ་ནི་འདས་པའི་དེབ་སྐྱེལ་ཐེངས་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་

ལས་འཕར་སྣོན་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེའི་

ཐོག་ནས་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་མི་ ༥༩༠༠ ལྷག་ཙམ་

གྱིས་དང་བླང་དཔྱ་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཞུས་ཡོད་

པ་ཡང་མཚོན་གྱི་ཡོད།  དེ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་འབད་

བརྩོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐུགས་

ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནི་གང་འདྲ་བྱས་

ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་དེ་དག་གིས་འདི་ལོའ་ིཕྱི་

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཉིན་གྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུ་དང་།  

དུས་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་དངོས་གཞིའི་

འོས་བསྡུའི་སྐབས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་

གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་དེའི་

ཐོག་གྲ་སྒྲིག་གནང་རོགས། དེབ་སྐྱེལ་ཚར་རྗེས་འོས་

བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་

གསལ་བསྒྲགས་མུ་མཐུད་ཡོང་རྒྱུར་དེ་དོན་ཐུགས་

སྣང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་ཡོད།།

སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།
༄༅། །འདི་གར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༢༠ དང་ཚེས་ ༢༡ བཅས་ཉིན་གཉིས་

རིང་ཡུ་རོབ་ནང་ཇར་མན་ཡུལ་སྐད་རྒྱག་མཁན་

ལུང་པའི་ནང་ཡོད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་ཐེངས་ ༣ པ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པའི་

ནང་ཇར་མ་ནི་དང་ཨོ་སི་ཀྲི་རིཡ་ནང་ཡོད་བོད་

རིགས་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱང་ཚོགས་བཅར་གནང་

ཡོད། ཚོགས་འདུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་སྤྱིའི་ 

སེམས་འཁུར་གྱི་ལས་དོན་ཐད་ནང་ཁུལ་བསམ་

ཚུལ་ཤོད་རྒྱུ་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་དོན་ནུས་

པ་ཐོན་ཐབས་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད། ཉིན་དེར་ཆོས་

སྐྱབས་པ་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཚོགས་

འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐད་

གཏམ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་

བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་གྱི་ད་ལྟའི་

གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཆེན་པོ་ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་དེར་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད། ལྷག་

པར་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ནང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་

དོན་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༥ ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཙམ་མ་ཡིན་པར། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་གྱི་སྐུ་ཚབ་

ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་སྐོར། སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་རྣམས་ལ་

དོན་གནད་གལ་ཆེ་གསུམ་ཐོག་ནན་བརྗོད་ཞུས་པ་

གཤམ་གསལ། ཀ༽ ཇར་མན་ཡུལ་སྐད་ཐོག་ནུས་

ཐོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་ན་ཡུ་རོབ་ནང་དང་ལྷག་པར་

ཤར་ཡུ་རོབ་ནང་གི་ཇར་མན་ཡུལ་སྐད་རྒྱག་མཁན་

མི་མང་ལ་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་གོ་སྐབས་ལེན་ 

དགོས་སྐོར། ཁ༽ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་གྲངས་

འབོར་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་ཚེ་བོད་དོན་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་

ཆེ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིགཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་ལ་

གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཐུབ་རྒྱུ། ག༽ཆབ་སྲིད་ལས་

འགུལ་ཐད། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་གཞུང། 

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། གྲོས་ཚོགས་

ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་སྐབས་

དུས་སོ་སོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡིག་སོགས་གནས་

ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་དགོས་པ། 

 མཐའ་དོན་རིང་མིན་རྒྱ་གར་མངའ་

སྡེ་ཧ་རི་ཡ་ནའི་གྲོང་ཁྱེར་ཕ་རི་དྷ་བད་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཐེངས་ 

༦ ཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་དང་། གོ་སྒྲིག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་ཚོགས་བཅར་བའི་སྡོད་གནས་

དང་གསོལ་ཚིགས་རིན་མེད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་

གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་

ཨ་རི་ཨོ་བྷ་མ་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་དོན་ཐད་ཕྱག་

ལས་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

སུ་ཕུལ་བའི་ཉིན་དེར་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་པར་

བཤུས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཁོངས་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཁག་

ལ་མཁྱེན་རྟོགས་དང་ཐུགས་ཞིབ་ཡོང་ཆེད་སྦྲག་

ཐོག་ནས་བཏང་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་

པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཇར་མ་ནི་ཧེ་སེན་མངའ་སྡེའི་བློན་

ཆེན་སྐུ་ཞབས་རོ་ནལ་ཀོཀ་ཤི་མཆོག་ཆབ་སྲིད་

ལས་དོན་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུས་སྟབས་ཕེབས་སྐྱེལ་

མཛད་སྒོའ ་ིདམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲོན་དུ་གདན་

ཞུས་ལྟར་གྲོང་ཁྱེར་ཝེས་སྦ་ལྡན་དུ་ཕེབས་སྐབས་

མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་ཕེབས་བསུར་

བཅར་བ་དང་དེ་རྗེས་སྐོར་སྲུང་བའི་སྦག་སྦག་གིས་

སྣེ་ཁྲིད་དེ་ཕེབས་འཁོར་ནང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཆེ་

བསྟོད་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད། མཛད་སྒོའ་ི

སྐབས་ཇར་མ་ནི་སྲིད་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ཨན་ཇི་ལ་མར་

ཀེལ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་

ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཧེ་སན་མངའ་སྡེའི་བློན་

ཆེན་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ཕོ་ཀར་སྦོ་ཕི་ཡེར་མཆོག་

ཀྱང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། ༣༡ ཉིན་སྔོ་དྲོ་བཀའ་

ཁྲི་མཆོག་དང་ཡུ་རོབ་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་

ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་སྐུ་ཚབ་

ཆོས་སྐྱབས་པ་ཚེ་བརྟན་བསམ་གྲུབ་བཅས་ནས་ཧེ་

སན་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་ནལ་

ཀོཀ་མཆོག་ཟུར་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཆེད་མཇལ་

འཕྲད་གནང་བ་དང་། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་ཁོང་ལ་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

བོད་མིར་མཛའ་བརྩེ་དང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་བཀྲིན་བླ་མེད་ཆེ་ཞེས་གསུངས་ཡོད། 

མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་རོ་ནལ་ཀོཀ་

མཆོག་ནས་ཀྱང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཁོང་གི་ཕེབས་

ཐོན་མཛད་སྒོར་ཕེབས་ཐུབ་པར་དགའ་ཚོར་དང་

ཁོང་ནས་བོད་དོན་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་

རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད།། 

རྩིས་པ་གསར་རྙིང་དབར་རྩིས་ལེན་རྩིས་

སྤྲོད་ཀྱི་ལས་དོན་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།
༄༅། །འདི་གར་ཨ་རིའི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་གཞུང་ཨ་རི་

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་རྩིས་པའི་ས་མིག་གཅིག་ཡོད་པ་ལྟར། རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་ཀྱི་

ལམ་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་སྒྲུག་གནང་བར་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་པ་སྡེ་འགན་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐྱིད་

ལགས་བདམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་ལྟར། ༢༠༡༠ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཨ་རིར་འབྱོར་ཏེ་

ལས་བཅར་ཞུས་ཤིང་། དེ་རྗེས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་ནས་

ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་། རྩིས་ཚབ་སྡེ་འགན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱུས་

བབ་ངོ་སྤྲོད་དགོས་རིགས་ངོ་སྤྲོད་གནང་སྟེ། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཁོང་གཉིས་དབར་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་

མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ནས་བཟུང་སྡེ་འགན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་གཙོ་བོ་དང་བླང་

དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་དང་། བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་

འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མི་སྣར་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཁུར་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་། སྡེ་འགན་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགན་

ཐོག་རྩིས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་ཁུར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཡོངས་ནས་ཁོང་ལས་

གནས་གསར་པར་ཕེབས་པར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩  ཚེས་ ༡༣ 

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

བཞུགས་སྒར་ནས་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་

ཚོད་ ༩།༤༥ ཙམ་དུ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཇམ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་

མངའ་སྡེའི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་བློན་ཆེན་ངག་

དབང་རིག་འཛིན་ཇོ་ར་ལགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་

གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།  དེ་ནས་ཐོག་མར་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལྕོག་ལམ་གསར་གྱི་སོ་ལར་

ཀོ་ལོ་ནི་ (Solar Colony) ཞེས་པའི་གྲོང་

ཚོ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆུ་ལོག་གི་གོད་

ཆག་ཕོག་པའི་རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་

ཚོར་སྐར་མ་ ༡༥ རིང་སེམས་གསོའ་ིབཀའ་སློབ་

སྩལ། དེ་རྗེས་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སླེ་ཇོ་ཁང་དུ་ཉེ་ལམ་ཆུ་ལོག་གི་

གོད་ཆག་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་

ཆེད་དུ་ཐུགས་སྨོན་གསོལ་འདེབས་མཛད་གྲུབ་

མཚམས་རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོར་

སེམས་གསོ་མཛད་ཡོད།  དེ་ནས་ལམ་སྒྲོན་

སློབ་གྲྭའི་རྩེད་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། རྐྱེན་ངན་ནི་བྱུང་ཚར་བ་

རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་རྗེས་ཤུལ་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་

ཚོས།  ངའི་ནང་མི་ཚང་མ་འདས་གྲོང་ཕྱིན་སོང།  

ང་ལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་བསམ་སྟེ་སེམས་

ཤུགས་མ་ཆག་པར་མི་ཚེ་གསར་པ་ཞིག་འགོ་

འཛུགས་རྒྱུའི་བློ་སྤོབས་བསྐྱེད་དེ་སྨོན་ལམ་

གང་ཐུབ་རྒྱག་དགོས། ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་

བརྒྱབ་ཆོག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ། 

གཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཁང་

ཁྱིམ་རྩ་གཏོར་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་

ཧིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༥ ཞལ་འདེབས་གསོལ་རས་

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ། ཕྱོགས་མཚུངས་ཆུ་ལོག་

གི་གོད་ཆག་འོག་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པའི་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་སེམས་གསོ་མཛད་པ་

དང་ཆབས་ཅིག་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་

སྐབས་མ་ཎི་འབུམ་དྲུག་ཙམ་བསགས་གནང་

མཛད་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ།  རབ་བྱུང་ན་

མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཎི་འབུམ་དྲུག་ཙམ་

གསོག་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་ཉུང་

མཐར་མ་ཎི་འབུམ་རེ་གསོག་དགོས་པའི་སྐུལ་

མ་ཡང་མཛད་ཡོད། སྐབས་དེར་མང་ཚོགས་ 

༢༥༠༠༠ ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་

ལྷན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྨན་བླ་དང་སྒྲོལ་

མ། མ་ཎི། བཛྲ་གུ་རུ། མི་འཁྲུགས་པ་བཅས་ཀྱི་

ཟུངས་སྔགས་གསོག་སྒྲུབ་མཛད་པ་དང་ཆབས་

ཅིག་བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་སོགས་བཏོན་གནང་

མཛདཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་

ཀཱར་གིལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད།།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་

དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དང་ལག་ལེན་

སོ་བདུན་མའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་བ།
༄༅། །སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་

ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན ་ལྟར་བཀའ་བཞེས་

བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷོ ་ཤར་ཨེ ་ཤི ་

ཡ་གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་གི་དད་ལྡན་

མི་མང་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དང་

ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་

ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་

ལྡན་རྣམ་པའི་འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱིས་སྤོས་

སྣེས་སྔོན་བསུས་ཏེ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕོ་

བྲང་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཞུགས་ཁྲིར་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྗེས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་

ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་འདོན་གནང། དེ་

ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་དེར་

འདུས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་

ཆོས་ཞུ་བ་ཁྱོན་མི་གྲངས་ ༥༠༠༠ བརྒལ་བ་

རྣམས་ལ་ཐོག་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་སྩལ་

དོན། འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་མི་འབོར་ཐེར་

འབུམ་ ༦ ཙམ་ཡོད། ངོས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་

གཙོ་བོ་དེ་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་ ༦ ཡོད་པ་

ཚོའི་བདེ་དོན་རེད། ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་

བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་

བའི་སྨོན་ལམ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། འཛམ་

གླིང་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་དང་

ང་ཚོའི་དབར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མེད་ཀྱང་

འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟེང་ཡོད་པའི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ང་ཚོར་འབྲེལ་བ་ཡོད། ང་ཚོ་མི་

རེ་ངོ་རེའི་མ་འོངས་པའི་བདེ་དོན་དེ་འཛམ་

གླིང་མི་འབོར་ཐེར་འབུམ་དྲུག་དང་འབྲེལ་

བ་ཡོད། གལ་ཏེ་འགྲོ་བ་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་

ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཞི་བ་དང་

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ། རྙོག་གྲ་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་

ན་མི་སྒེར་སོ་སོར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་

པོ་ཡོད། ངོས་རང་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་ཐོག་

མར་འཛམ་གླིང་མི་མང་ཐེར་འབུམ་དྲུག་

ཡོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་བསམ་དྲན་

གྱི་ཡོད། ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མི་ཐེར་འབུམ་དྲུག་

ཡོད་པ་མི་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་

ཡོད་པ་མ་ཟད།   སེམས་ཚོར་དེ་ཡང་མིའི་

སེམས་ཚོར་ཡོད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ང་ཚོ་ཚང་མར་མི་ཚེ་བདེ་

སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་ཡོད།  རྙོག་གྲ་སུ་

ལའང་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་མི་

ཚང་མར་མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་ཞིག་དོན་

དུ་གཉེར་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། སྤྱིར་ང་ཚོས་

མི་ཚེ་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པ་དེ་ཕྱི་དངོས་པོའ་ིཐོག་

ནས་འཚོལ་ཐབས་གཙོ་བོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་བདེ་སྐྱིད་དེ་ཕྱི་དངོས་

པོའ་ིཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད། 

ཕྱི་དངོས་པོའ་ིརིན་ཐང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་

པས་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་

ཕྱི་དངོས་པོ་གཅིག་པུས་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་

བདེ་བསྐྲུན་མི་ཐུབ། ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་ཚོར་

ཉམས་མྱོང་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རེད། མི་ཚེའི་

ནང་ལམ་ལྷོང་བྱུང་སྐབས་དངུལ་འབེལ་པོ་

ཆགས་ནས་འདོད་རྔམ་དང་ཁྲག་དོག དོགས་

པ་རྣམ་རྟོག་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཕྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ནས་མཚམས་རེ་སེམས་ལ་

དཀའ་ངལ་དང་དངངས་སྐྲག སེམས་འཁྲལ་

འཕར་མ་བཟོ་གི་ཡོད། ང་ཚོའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

འབྱུང་ཁུངས་རྩ་བ་དེ་ནང་གི་བསམ་བློའ ་ི

རིན་ཐང་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་

སྩལ་གྲུབ་བསྟུན་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་གཞི་

དབུ་འཛུགས་མཛད།།

ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་ཏུ་དགེ་བཙུན་ཁག་

གཅིག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲོད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་

དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །འདི་གར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་ 

རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་། ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་ཆེས་

མཐོའ ་ིགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གཉིས་ 

སུ་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་

ཀྱི་མངའ་བདག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བོད་

བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རིས་མེད་བསྟན་བདག་བླ་

ཆེན་རྣམ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་འཕྲིན་ལ་

བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ནང་

བསྟན་དར་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་

པ་དང་། ཨ་རི་གཙོ་གྱུར་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་

མང་པོའ་ིམཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་མང་

པོའ་ིནང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་རིག་གནས་ཀྱི་

སྡེ་ཚན་ཟུར་འཛུགས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་

ཡོད་པ། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ གྱི་མཐོ་རིམ་གཙུག་

ལག་སློབ་ཁང་མང་པོའ་ིནང་དུ་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གཉེར་

གྱི་ལས་རིམ་སྔར་མེད་གསར་འཛུགས་དང་

སྔོན་ཡོད་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་སྐབས་

གསར་པ་ཞིག་འཆར་བའི་སྐབས་འདིར། རང་

ཅག་བོད་ཀྱི་ནང་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོས་ནས་དུས་

འགྲོས་གསར་པ་དེའི་སྣེ་འཁྲིད་དང་གཞོགས་

འདེགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཆེ་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་

རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་

རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ཁག་ཏུ་དགོས་

གལ་ནམ་བྱུང་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ལྟ་ གྲུབ་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་

སྐད་གཙོ་བོ་ཧིན་དིའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་ངོ་

སྤྲོད་དང་སློབ་སྟོན་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་

རྒྱུ་དང་། དེའི་སླད་དེ་ལྟར་ལེགས་པར་ཐུབ་

པའི་དགེ་རྒན་མཁོ་འདོན་དང་བསྐོ་གཏོང་ཐུབ་

པའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་ཁོངས་ནས་ནང་པའི་གཞུང་

ཆེན་སློབ་གཉེར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་ལ། 

 ཧིན་དིའི་སྐད་ཡིག་རང་རྐྱ་འཕེར་

ངེས་ཡོད་པའི་གྲྭ་བཙུན་གྲངས་ ༢༥ དྲག་

འདེམས་ཀྱིས་དམིགས་བསལ་འོས་སྦྱོང་གི་

ལས་རིམ་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ 

ཉིན་བཞུགས་སྒར་གྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་

པའི་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་

དུ་གོ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་ཉིན་དང་པོའ་ིདབུ་འབྱེད་

མཛད་སྒོའ་ིཐོག་མར་ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་

སྤྱི་དང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་རྣམ་

གཉིས་ནས་ཚོགས་འདུ་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་

བཤད་གནང་རྗེས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་

པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྐུ་

མགྲོན་གཙོ་བོར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འོས་སྦྱོང་

བ་རྣམས་ལ་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་ཟབ་མོ་

གནང་བ་དང་། དེ་ཉིན་བཀའ་བློན་ཕྱག་རོགས་

རྣམ་པའང་མཛད་སྒོར་ཕེབས་ཞུགས་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།


