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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་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་བཀའ་ཁྲིད་

དང་གསང་བ་འདུས་པའི་བཀའ་དབང་གི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པ། 
༄༅། །༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མངའ་

ཁོངས་བྷུར་ཡར་བཅའ་བཞུགས་ནང་པའི་གཙོ་

འཛིན་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང། 

ཏེ་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག བོད་སྐྱོབ་ཐེབས་རྩ་

ཚོགས་པ་སོགས་ཨུ་རུ་སུའི་དད་ལྡན་མི་མང་

ཚོ་ཁག་གཅིག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་དོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་སྟེ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༢ བར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་ཨུ་རུ་སུའི་ཁོངས་གཏོགས་དད་ལྡན་

ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་བོ་གྱུར་བའི་ཕྱི་ནང་མི་མང་

རྣམས་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོས་

མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་བཀའ་ཁྲིད་

དང་། གསང་བ་འདུས་པའི་བཀའ་དབང་བཅས་

ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་ཡོད། 

དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་ཡེ་ཤེས་བློ་གྲོས་རིན་པོ་

ཆེ་མཆོག་དང་། བོད་སྐྱོབ་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་

པའི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤོས་སྣེས་སྔོན་བསུས་

ཏེ་ཕོ་བྲང་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གཙུག་ལག་

ཁང་གི་བཞུགས་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེར་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་རྗེས་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གཞག་

སྔོན་དུ་སོང་བའི་སྒོ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐོག་

ཨུ་རུ་སུའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མི ་བཞི ་

དང། ཁ་ཛག་སི་ཐན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་བློན་

ཆེན། ཀལ་མུཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་

བློན་ཟུར་པ། དེ་བཞིན་ཨུ་རུ་སུ་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ས་ཁུལ་ཀལ་མུཀ་

དང་། ཐུ་ཝ། བྷུར་ཡ། ཁ་ཛག་ཀི་སི་ཐན་སོགས་

ནས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་མི་གྲངས་ ༡༢༣༧ 

དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༥༤ ནས་བཅར་

བའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་ 

༦༠༠༠ བརྒལ་བ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་ནང་

ཆོས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་དོན། དེ་རིང་འདིར་རུ་སུའི་

ཁོངས་ཀྱི་སོག་རིགས་ཚོ་དང། དེ་བཞིན་རུ་

སུ་ནས་མི་རིགས་དཀར་པོ་ཡང་གང་ཙམ་ཞིག་

བསླེབས་ཡོད། དེ་རིང་ཆོས་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུའི་

ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་དེ་དག་ཆགས་

ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་

ས་རེད། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ཡོང་མཁན་ཆོས་

གྲོགས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་གང་ཙམ་ཞིག་བསླེབས་

འདུག་པ་དང།  བོད་རིགས་ཚོ་བཅས་ལ་དེ་

རིང་ཆོས་འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལོ་ཤས་སྔོན་ཨུ་རུ་

སུ་ནས་ཚུར་ནང་ཆོས་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་

ཚོ་ཡོང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ཡེ་བློ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་དབང་ཞིག་

བྱུང་ན་ཞེས་གསུངས་བྱུང་། ན་ནིང་འཇིགས་

བྱེད་ཀྱི་དབང་བྱས་པ་རེད། འདི་ལོ་གསང་བ་

འདུས་པའི་དབང་ཞིག་བྱས་ན་ཞེས་སྐད་ཆ་

བྱུང། རྗེས་སུ་བདེ་མཆོག་གི་དབང་ཞིག་བྱ་

རྒྱུ་བྱུང་ན།  དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཞུགས་ནས་

དབང་བཀུར་བར་སྤྱིར་བཏང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་

བཞི་ཡོད། དབང་དང་པོ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་སྨིན་

བྱེད་ཡིན། དབང་ཕྱི་མ་གསུམ་པོ་རྫོགས་རིམ་

སྨིན་བྱེད་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་

དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་

རྒྱུ་བྱུང་ན་ཨང་དང་པོ་རེད། ང་ཚོ་གསང་

སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན་ངོ་

ཐོག་ཅིག་ཡིན་ན་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ་རྒྱུའི ་

མཚམས་དེ་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་ཐུན་མོང་

ལམ་སྦྱང་དེ་དག་གི་བློ་ཞིག་སྦྱང་དགོས། དེ་

ནས་སྔགས་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་སྐབས་

བསྐྱེད་རིམ་སྔོན་ལ་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་

བསྐྱེད་རིམ་གྱི་མྱོང་བ་གང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་

ཞིག་གི་རྫོགས་རིམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། 

 དེ ར ་ བ རྟེ ན ་ སྔར ་རྒྱ ་ གར ་ལ ་

ཡིན་ནའང་དབང་གནང་སྐབས་སྔོན་ལ་བུམ་

དབང་བཀུར་ནས་བསྐྱེད་རིམ་སྒོམ། དེ་ནས་

བསྐྱེད་རིམ་གྱི ་རྟོགས་པ་གང་ཙམ་གདེང་

མཐོ ་པོ ་ཆགས་ཏེ ་དམིགས་པ་བྱེ ་བྲག་པ་

ཞིག་ལ་བློ་གཏད་པ་དེ་ཙམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བརྟན་པོ ་ཡོད་པའི ་སྐབས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ ་

ལ ་གནས་སུ་སྨིན ་རྒྱུར་ཉམས་ལེན ་བྱེད ་

རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཉམས་

ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་གཞི་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། 

 ག ས ང ་ བ ་ འ དུ ས ་ པ ར ་ ཆ ་

བཞག ་ན ་རྫོགས ་རིམ ་རིམ ་པ ་ལྔ ་ཡོ ད ། 

ཅེས ་སོགས ་ཀྱི ་ བཀའ ་ཆོས ་སྩལ ་ཡོ ད ། 

ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་

མེད་བཟང་པོས་མཛད་པའི ་ལག་ལེན་སོ ་

བདུན་མ་དང་། གསང་བ་འདུས་པའི་བཀའ་

དབང་སྩལ་འགོ ་ཚུགས་པ་དེ ་དག་དབྱིན་

སྐད་དང་། རྒྱ་སྐད། ཨུ་རུ་སུའི་སྐད་སོགས་

སུ་གསུང་བསྒྱུར་ཞུ་བཞིན་འདུག་པ་བཅས།། 

རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་སིངྒ་

པུའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཤེས་ཡོན་

བསྟི་གནས་ཁང་ (Institute of South Asian 

Studies) གི་མཐུན་འགྱུར་འོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་

བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་

བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཐོག་གསུང་

བཤད་གནང་དོན། བོད་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཆེད་རྒྱ་

ནག་གཞུང་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་ད་ལྟའི་གནས་

བབ་དང་མ་འོངས་པར་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཡོང་

རྒྱུར་གོམ་པ་མདུན་སྤོས་ཇི་འདྲ་ཐུབ་མིན་ཐོག་ངར་

བསམ་ཚུལ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ལྷོ་ཨེ་ཤི་

ཡའི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པ་དང་ལྷན་འབྲེལ་བ་ཆད་མཐུད་

ལན་མང་བྱས་མཐར་ད་ལྟའི་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་གནང་མཛད་རྒྱུའི་བཞེངས་

ཕྱོགས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛིན་པ་ཚོར་ཐེ་ཚོམ་དང་

གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཕྲ་མོ་ཙམ་མེད་པའི་ར་སྤྲོད་

ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། སྤྱིར་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་འབྲེལ་མོལ་བྱས་པ་དེར་དོན་

ཕན་ལྡན་པའི་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བྱུང་

མེད་ཀྱང་ང་ཚོའི་འབྲེལ་མོལ་དེས་བོད་རྒྱ་ཕྱོགས་

གཉིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་སེམས་འཚབ་ཇི་འདྲ་

ཡོད་པའི་སྐོར་ཕན་ཚུན་ཤེས་རྟོགས་ཇེ་བཟང་དུ་གཏོང་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་སོགས་གསུངས་ཡོད།། 

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་
རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ། 

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་སི་

ཊས་སི་སྦག་ཏུ་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་

ཤིག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་

གྱི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། གྲོས་ཆོད་དེ་བཞིན་ཡུ་

རོབ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚང་འཛོམས་ཀྱི་ཚོགས་

འདུའི་ (Plenary Session) སྐབས་བཞག་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཛ་

དྲག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དེའི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ། 

སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་རྒྱ་སྐད་འཇོག་རྒྱུའི་

འཆར་གཞི། (plans to make Chinese the 

main language of instruction) ཞེས་པའི་

ཐོག་ཡིན་འདུག སྐབས་དེར་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང།  

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་

སྐད་ཡིག་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡང་དག་པ་ཞིག་

བོད་དུ་ལག་བསྟར་ཐོག་བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་ཙམ་མིན་

པར་སློབ་ཚན་གཞན་ཚང་མ་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་

ཐོག་སློབ་ཁྲིད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང།  རྒྱ་

ནག་གཞུང་གིས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྐད་ཡིག་དང་

ལེགས་བྱང། ཆོས་དད་རང་དབང། དེ་བཞིན་གཞི་

རྩའི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤིག་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བཞིན་པ་

དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་རྒྱུ་དང། རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་ཉེ་ལམ་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སློབ་

ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་སྐད་ཡིག་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་རྒྱ་སྐད་

འཇོག་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཨེ་ཝི་ལི་ན་ཅེན་ནང་མིའི་ཨ་རི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་

གནས་འཕྲིན་གནང་འབྱོར་ནང་གསལ། སྤྱི་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་ཨ་རི་མཐོ་རིམ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་(University 

of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa, 

US) ཆིབས་སྒྱུར་སྐྱོང་སྐབས་མངའ་སྡེ་དེ་གའི་

བུད་མེད་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ཝི་ལི་ན་ཅེན་དང་ནང་

མི་ (University of Northern Iowa, Cedar 

Falls, Iowa, US) ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ཁྲོད་བོད་མི ་སྐྱབས་བཅོལ་བའི ་སློབ་ཕྲུག་

གཅིག་ལ་ (Hawkeye Community Col-

lege, Waterloo, Iowa, US) མཐོ་སློབ་དང། 

(University of Northern Iowa, Cedar 

Falls, Iowa, US) གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་

དུ་ལོ་བཞིའི་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་

པའི་ (Undergraduate) སློབ་སྦྱོང་ཐོག་སློབ་

ཡོན་ཞལ་བཞེས་བྱུང་དོན་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་

བ་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་བོད་མི་

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་སློབ་ཕྲུག་སུ་རུང་ནས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་དགོས་མཁོའ་ིཡིག་

ཆ་ཁག་དང་མཐོ་སློབ་ཀྱི་འཚང་སྙན་འགེངས་

ཤོག ་བཅས་ཕུལ་ཏེ ་སློབ ་ཡོན ་འདེམས་

རྒྱུགས་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པ་ཡིན། 

ཀ༽ སློབ་ཚན། (Study Programs) 

གཤམ་གསལ་སློབ ་ཚན ་ཁག་ནས་གང ་

རུང་གཅིག་ལ་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས། 

ཁ༽ སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་

དང་། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འབུལ་ཕྱོགས། 

1)Agriculture and Natural Resource 
*Agricultural Business Management 
*AnimalScience
* Animal Science – Veterinary Assist-
ing Option 
*Horticulture Science
 * Natural Resources Management 
2)Arts 
* Graphic Communications 
* Interior Design 
* Professional Photography 
3)Business 
*Accounting 
* Administrative Assistant 
* Business Administration Transfer 
Program 
* Executive Assistant 

* General Business Transfer Program 
* Human Resource Management 
* Legal Office Assistant 
* Marketing Management 
* Medical Administrative Assistant 
* Office Specialist 
4) Health 
* Associate Degree Nursing 
* Certified Nursing Assistant (CNA) 
* Continuing Education Courses 
* Dental Assisting 
* Dental Hygiene 
* Medical Laboratory Technology 
* Occupational Therapy Assistant 
* Physical Therapist Assistant 
* Practical Nursing 
* Respiratory Care 
* Surgical Technology Prep 
5) Human Services 
* Corrections Transfer Program 
* Early Childhood Education 
* Fire Science Management Transfer 
Program 
* Police Science 
6) Industrial and Engineering 
* Technology 
* Architectural Technology 
* Automated Systems Technology 
* Civil & Construction Engineering 
Technology 
* CNC Machine Technology 
* Electromechanical Maintenance 
Technology 
* Electronics Engineering Technology 
* Heating and Air Conditioning 
* John Deere Programs 
* Tool and Die/Mold making 
* Welding 
7) Information Technology 
 * Computer Networking Technician 
* Information Systems Management 
* Network Administration and Engi-
neering 
 * Web Design and Development 
8) Power Technology 
* Agricultural Power Technology 
* Automotive Electronic Technology 
* Automotive Technology 
* Collision Repair and Refinishing 
* Diesel Truck Technology 
* Truck Driving and Transportation 
Training 

ཁ༽ སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་

དང་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་འབུལ་ཕྱོགས།

༡། ཕིྱ་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཡིག་

རྒྱུཌ་ནང་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལོན་པ་དགོས་རྒྱུ། 

༢།འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི ་

ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཨང་ཤོག་ (Marks 

Card) དང་རྒྱུགས་འཕྲོད་ལག་འཁྱེར་ 

(Pass Certificate) ངེས་འབུལ་དགོས་པ། 

༣། དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་

དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ བར་གཙང་

ཕུལ ་ ཟི ན ་ པའི ་ ལག ་ དེ བ ་ཀྱི ་ ངོ ་ བཤུས ་

སྟེང ་རང ་བདེན ་ཚོགས་ཆུང་ནས་བདེན ་

ད པ ང ་ མ ཚ ན ་ རྟ ག ས ་ ཞུ ས ་ པ ་ ད གོ ས ། 

༤། རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཐོག་

ཁྲིམས་མཐུན་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་

ཞུས་པའི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས། གལ་ཏེ་

ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་ཞུ་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་ཁུངས་སུ་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་ཚེ་ལས་

ཁུངས་དེའི་བྱུང་འཛིན་ངོ་བཤུས་སམ་གནས་

ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སྦྱོར་གང་

རུང་དགོས་རྒྱུ། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ཁུལ་

གནས་སྡོད་སྙན་འབུལ་བ་ཡིན་ན་བོད་མི ་

སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པ་ཁྲིམས་

མཐུན་གྱི ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ས་གནས་

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོ་སྤྲོད་རྒྱབ་གཉེར་

ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་

གིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་པའི་ངོས་

སྦྱོར་ཡིག་ཆ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་འབུལ་དགོས། 

ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ། 

༥། ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། ཁ་བྲལ་

བ། ཡང་ན་འདས་གྲོངས་སོང་བ་ཡིན་ཚེ་

འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་ནམ། 

བོད ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན ་

རིམ་བཅུ་པ་བར་ཡོད་པའི ་སློབ་གྲྭའི ་སློབ་

སྤྱི ་གང་རུང་གི ་ངོས་སྦྱོར་འབུལ་དགོས། 

༦། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ (Interna-

tional Student Application for Ad-

mission) གོང་གསལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་ 

http://www.hawkeyecollege.edu/

webres/Fi le/admissions/interna-

tional-student-application-for-ad-

mission.pdf ནས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་ཞིབ་

བཀང་ཐོག་འདི་གར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། 

༧། འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བའི་སློབ་མས་གོང་

གསལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ལྟར་སློབ་འཇུག་

ངོས་བཞེས་སླད་ (TOEFL iBT/IELTS) རྒྱུགས་

སྤྲོད་ནང་ཉུང་མཐར་ཨང་ཚད་ ༦༡།༦་༠ ལོན་

པ་དགོས་རྒྱུ། རྒྱུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཨང་ཚད་མཐོ་

པོ་ཡོད་ཚེ་སློབ་འཇུག་ངོས་བཞེས་སླ་བ་ཡོད། 

༨། གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་གྱི་སློབ་

འ ཇུ ག ་ ཆ ་ རྐྱེ ན ་ ཁ ག ་ མ ཐོ ་ སློ བ ་ ཀྱི ་ དྲྭ ་

རྒྱ་ http://www.hawkeyecol-

lege.edu ལ་ལྟ་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ། 

༩། རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ་ཞིག་ (Letter of 

Recommendation) རང་གི་སློབ་གྲྭའམ་

ཡང་ན་མཐོ་སློབ་ནས་ཞུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 

༡༠། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བོད་ལུགས་སྨན་

པའམ། དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་

པ་གང་རུང་ཞིག་གི་གཟུགས་ཁམས་བདེ་

ཐང་ཡིན་པའི་ལག་འཁྱེར་འབུལ་དགོས། 

༡༡། གོང་གསལ་སྦྱིན་བདག་དང་ནང་མི་ནས་

སློབ་ཡོན་དང་། ཁང་དོད། འཚོ་དོད་བཅས་

གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཕར་ཚུར་གནམ་

གྲོན་ཡང་གནང་རྒྱུའི ་ཞལ་བཞེས་བྱུང་། 

ག༽ ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག 

༡། འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་

རྒྱུགས་འཕྲོད་ལག་འཁྱེར་དང་ཨང་ཤོག་

གི ་ངོ ་བཤུས་སྟེང་ས་གནས་འགོ ་འཛིན་

ནམ། ཟུང་དྲུང་གནས་རིམ་ཡན་གྱི་གཞུང་

ཞབས། ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་

ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཡན་ཡོད་

པའི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བཅས་གང་རུང་གི་

འགན་ལེན་དག་མཆན་འཁོད་པ་འཚང་

སྙན་མཉམ་འབུལ་དགོས། ས་གནས་འགོ་

འཛིན ་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་ཁྱབ་

ཁོངས་སློབ་གྲྭ་མེད་པའི་ས་གནས་སུ་རང་

བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དམ་དང་བཅས་

ཏེ་འགན་ལེན་དག་མཆན་དགོས་པ་ཡིན། 

༢། སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་སྨན་པ་(MBBS)དང་བཟོ་སྐྲུན་

རིག་གནས་ (Engg.) སོགས་ཟུར་བཅད་

ཞབས་སྟེགས་ཐོག་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་སྟེ་

མཐོ་སློབ་འགྲིམ་བཞིན་པ་ཡིན་ཚེ་སློབ་ཡོན་

འདིའི ་ཁོངས་འཚང་ཞུགས་བྱེད་མི ་ཆོག 

༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༨ པའི་ནང་མཐོ་

སློབ་ཏུ་བསྐྱོད་དགོས་པར་བརྟེན། ཕྱི་

བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སེར་པོ་ (IC) དུས་

ཐོག་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། སློབ་སྦྱོང་

གི་དུས་ཡུན་རིང་ལག་འཁྱེར་དང་འབྲེལ་

བའི་དཀའ་རྙོག་རིགས་བྱུང་ཚེ་དོ་བདག་

སོ ་སོ ་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཡིན། 

༤། འདི་ནས་དོ་བདག་སོ་སོར་

དུས ་ཐོག ་གནས ་འབྲེལ ་ཐུབ ་རྒྱུའི ་སླད ་

ཞུ ་ སྙ ན ་ ན ང ་ ག ན ས ་ འ བྲེ ལ ་ བྱ ་ ཡུ ལ ་

ཁ་བྱང་དང་། ཨི་མེལ། ཁ་པར་ཨང་

གྲངས་སོགས ་ཁ ་གསལ་འགོད ་དགོས ། 

༥། རྒྱ་གར་ནང་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས་

ཀྱི ་ འ གྲོ ་ གྲོ ན ་ ཆ ་ ཚ ང ་ སློ བ ་ ག ཉེ ར ་ བ ་

ར ང ་ ངོ ས ་ ན ས ་ བ སྒྲུ བ ་ ད གོ ས ་ པ ་ ཡི ན ། 

༦། འཚང་སྙན་མཉམ་དུ་གནས་འབྲེལ་སྦྲག་གླ་

སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ ༥༠ འབུལ་དགོས། 

༧ ། འ ཚ ང ་ སྙ ན ་ དུ ས ་ ཐོ ག ་ མ ་ འ བྱོ ར ་

བ་དང་། ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་རིགས་

ལ ་ ངོ ས ་ བ ཞེ ས ་ ག ན ང ་ རྒྱུ ་ མི ན ། 

༨། དུས་བཀག་གི་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ སྔོན་

ཚུད་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་

འདི་ནས་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཚང་མིན་བརྡ་

ལན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་

བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བརྡ་ལན་གནང་རྒྱུ་མིན། 

༩། ཚུད་རྒྱུགས་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ 

ཚེས་ ༢༡ ཉིན་སྔ་དྲོ་ཕྱག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

འདི ་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐོ ་སློབ་ཚན་པར་

འབྱོར་ཐོ་འགོད་དགོས་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ 

དང་ ༢༣ ཉིན་གཉིས་རིང་བོད་ཨིན་འབྲི་

རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་བཅས་གཏོང་རྒྱུ། 

༡ ༠ ། ཚུ ད ་ རྒྱུ ག ས ་ ཀྱི ་ ལ མ ་ ན ས ་

བ རྒྱ ་ ཆ ་ རྩེ ་ བ ཏོ ག ་ གི ས ་ སློ བ ་ ཕྲུ ག ་

ག ཅི ག ་ འ དེ མ ས ་ སྒྲུ ག ་ ག ན ང ་ རྒྱུ ། 

༡༡། འཚང་སྙན་མཉམ་དགོས་མཁོའ་ི

ཡིག ་ཆ ་ཁག ་ཆད ་ལུས ་མེད ་པ ་གཤམ ་

ག ས ལ ་ ཁ ་ བྱ ང ་ ཐོ ག ་ འ བུ ལ ་ ད གོ ས ། 

༡༢། མཐའ་དོན་གོང་གསལ་སློབ་ཡོན་

ཐད་དོགས་འདྲི ་འཕར་མ་ཡོད་ཚེ ་གཤམ་

ག ས ལ ་ ཁ ་ བྱ ང ་ ཐོ ག ་ འ བྲེ ལ ་ བ ་ ག ན ང ་

ད གོ ས ་ པ ་ བ ཅ ས ་ ཀྱི ་ ག ས ལ ་ བ སྒྲ ག ས ་

སུ། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ལ།། 
Secretary High Level Scholarship Com-

mittee C/o Department of Education, 

CTA Gangchen Kyishong  Dharamsala 

– 176 215 Distt. Kangra, H.P. 

Ph: 01892 – 226695, 222572, 222721 

Fax:  01892- 223481 

Email: scholarship@gov.tibet.net 

Website: www.tcewf.org 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་ནང་བོད་མིར་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བསད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ། 
༄༅། །འདི་གར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་གནས་ཚུལ་

འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་

བོད་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཞི ་རྒོལ་ཆེན་མོ ་བྱུང་

རྗེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་པེ་

ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་སྤྱི་བདེ་ལས་

ཁུངས་ནས་ལྷ་སའི་ ༣ པའི་དོན་རྐྱེན་དང་

འབྲེལ་བའི ་མི ་ཤི ་རྨས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི ་

སྐོར་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཚོགས་

འདུར་དོན་དངོས་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་

མང་དག་ཅིག་གསར་འགོད་པ་ཚོར་དྲིལ་

བསྒྲགས་རྫུན་མ་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  ལྷག་

པར་དུ་བོད་མི་འདས་གྲོངས་སོང་བའི་ཐད།  

དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་མིས་ལྷ་སའི་ནང་

བོད་མི་ཞི ་རྒོལ་བ་ཚོར་གང་བྱུང་མེ་མདའ་

བརྒྱབ་སྟེ ་དམར་གསོད་བཏང་བའི ་དངོས་

ཡོད ་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགེབས་ཐབས་

བྱས་ཡོད།   འོན་ཀྱང་ཁུངས་ལྡན་ཡིག་ཆ་

འབྱོར་དོན་ལྟར་ན།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི

ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ལྷ་སར་བྱུང་བའི་ཞི་རྒོལ་

ཆེ་མོའ ་ིསྐབས་གཤམ་གསལ་རྣམས་ལ་མེ་

མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་འདས་གྲོངས་སོང་བ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། 

༡༽ ལྷ་ས་ཀླུ་སྒུག་སྲང་ལམ་ ༦ ནང་གསེས་ 

༤ ཁང་ཨང་ ༡ ནང་སྡོད་བདེ་འབྱུང་དང་། ༢༽ 

ལྷ་ས་ཀླུ་སྒུག་སྲང་ལམ་ ༢ པ་ཕྱི་སྒོ་ ༡༡  ནང་

གསེས་ ༡ ནང་སྡོད་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་། ༣༽ ལྷ་

ས་བར་བསྐོར་བསྟན་རྒྱས་གླིང་སྒོ་རྟགས་ ༩ 

པའི་ནང་སྡོད་བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར། ༤༽ 

ལྷ་ས་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་ཕྱི་སྒོ་ ༡ ནང་

གསེས་ ༡༠ པའི་སྒོ་རའི་ནང་སྡོད་སྤེན་ཕྲུག 

༥༽ ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་མཚོ་གྲོང་སྡེ་ཨུ་ཡོན་

ལྷན་ཁང་ཙུའུ་དང་པོ་སྒོ་རྟགས་ ༤༣ ནང་

སྡོད་བཀྲིས་ཚེ་རིང་། ༦༽ ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེན་

ཀོང་ཆུས་འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་འཁོད་ལས་གྲྭའི་

ཡན་ལག་ཀུང་སི་ཨང་ལྔ་པའི་ནང་སྡོད་དབང་

འདུས་དར་རྒྱས་སོགས་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་

སྟེ་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བའི་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་

བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འདས་གྲོངས་སོང་བ་དེ་

དག་ཀྱང་ངོ་རྒོལ་ནང་ཞུགས་མཁན་གྲས་ཡིན་

པ་སོགས་ཁ་གསལ་འཁོད་ཡོད། གོང་གསལ་

མིང་གཞུང་བཏོན་པའི་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བའི་

བོད་མི་དེ་དག་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ནས་

སྔ་རྗེས་གསར་འགྱུར་ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་

བྱས་ཟིན་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་རྒོལ་ནང་

ཞུགས་ཏེ་བོད་མི་འདས་གྲོངས་སོང་བའི་མིང་

གཞུང་ཁོངས་བཏོན་ཟིན་པ་དང་གཅིག་མཐུན་

བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཟླ་ ༣ 

པའི་ནང་གི་ཞི་རྒོལ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་གང་

བྱུང་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བ་དམར་གསོད་

བཏང་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཁག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་བཞིན་

དུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྦས་བསྐུངས་

བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་འཁྱོག་བཤད་ཁོ་ན་

བྱས་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་ཐུབ་ཡོད།། 



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་སྐོར་ཉན་ཞིབ་གནང་བ། 
༄༅། །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་

གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་རྒྱ་གྲོས་མོལ་དང་། བོད་

ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་ཉན་ཞིབ་

ཆེད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་དང། 

སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས། 

ཕྱི ་དྲིལ་དྲུང་ཆེ ་ཨ་ཏི ་ཤྭ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་

ཚོགས་ལགས་རྣམ་པ་གསུམ་མགྲོན་འབོད་

གནང་བ་ལྟར། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཨོ་

སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཆེད་བཅར་གྱིས་

ཉན་ཞིབ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་བོད་དོན་སྙན་སེང་

དང་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དང་གསལ་

བཤད་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་ཉན་ཞིབ་

ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ 

(Michael Danby) མཆོག་ཡིན་པ་རེད། ཨོ་

སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་འགལ་

ཚོགས་པའི་ཕྱི་སྲིད་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་

མི་སྣ་གཙོས། གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་

ཀྱི་ཚོགས་མི་གྲངས། ༡༠ ལྷག་ཙམ་ཐེངས་

འདིའི་བོད་དོན་སྐོར་གྱི་ཉན་ཞིབ་ཚོགས་འདུར་

ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཐེངས་

འདིའི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་མཛད་

བྱུས་དང་བོད་རྒྱའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་

སྙན་སེང་ཞུས་རྗེས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ནས་

བོད་ནང་ག་ིཁོར་ཡུག་དང་ཆུའ་ིགནད་དོན། བོད་

ནང་འབྲུག་ཆུའི་གནོད་འཚེ་འབྱུང་རྐྱེན་སྐོར་

དང། བོད་ནང་རྒྱ་མ་ིཕོན་ཆ་ེགནས་སྤོས་བྱས་

པ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འད་ིལོའ་ིའཛམ་གླིང་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་རྒྱ་རིགས་

ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོལ་འཚམས་འདྲ་ིམཛད་པའ་ིསྐོར་དང། 

ཉེ་སྔོན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་བརྙན་

འཕྲིན་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བཅའ་འདྲི་དང་ལེན་མཛད་

པའི་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཟླ་ཤས་ནང་

རྒན་ཡོལ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ལན་སྩལ་

ཡོད་པའི་གནད་དོན་སོགས་ཀྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ཨོ་སི་

ཊ་ོལ་ིཡའ་ིསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། སྐུ་སྒེར་དྲུང་

ཆེ། ཕྱ་ིདྲིལ་དྲུང་ཆ་ེབཅས་ལྷན་རྒྱས་ནས་ལན་

འདེབས་དང་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། 

བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་བླངས་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གནས་སྟངས། 

༄༅། །འདི་གར་བོད་གཞུང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་ནས་གཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

བྱང་ཨ་མེ་རི་ཁའི་ནང་རྒྱ་གར་དང་།  བལ་

ཡུལ་ཁུལ་དང་འདྲ་བར་ས་གནས་རང་བདེན་

ཚོགས་ཆུང་དངོས་སུ་མེད་ན་ཡང་།  མི་མང་

ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་ས་གནས་བོད་

རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བྱང་

ཨ་མི་རི་ཁའི་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་ཚོའི་

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་།  དཔྱ་

དེབ་གསར་བཟོ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་

དོན་རྣམས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལམ་

སྟོན་བཞིན་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།  དེ་ནི་ས་

གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ས་

གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་མཚུངས་

པའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པ་ལྟར་ཆགས་ཡོད། 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་དང་བླངས་

དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོའ་ིསྙན་ཞུ་ས་

གནས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱུད་དོན་

གཅོད་ཁང་དུ་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་དང་། དོན་

གཅོད་ཁང་ནས་རགས་ཙམ་ཞིབ་འཇུག་དང་

འབྲེལ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་བསྐྱར་

གཏོང་ཞུས་པ་གྲངས་ ༦༤ དང་།  དཔྱ་དེབ་

གསར་བཟོས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་

ནས་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བ་

ལྟར་དོན་ཁང་ནས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིས་གནས་སུ་

བཏང་ཟིན་པ་གྲངས་ ༦༧ བྱུང་ཡོད། དེ་མིན་

དང་བླངས་དཔྱ་དེབ་ཞུ་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་

ཡང་རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་དབང་གིས་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱིར་སློག་བྱུང་བ་དོན་

ཁང་ནས་ས་གནས་སུ་བཏང་ཟིན་པ་གྲངས་ 

༥  བྱུང་ཡོད། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་

གསར་པའི་ཞུ་སྙན་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་དོན་

གཅོད་ཁང་དུ་འབྱོར་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་

ཁུངས་ནས་ཕྱིར་སློག་གནང་བའི་ཞུ་སྙན་འཇུག་

སྐྱོང་ཞུ་མུས་དོན་ཁང་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་གྲངས་ 

༣༥ བཅས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱང་ཨ་མི་རི་ཁའི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་

ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་བསྡོམས་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་དང། 

ས་གནས་དེ་དག་ལ་རྣམ་ཀུན་ནས་འབྲེལ་བ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་།  ལྷག་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དང་

བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་

ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་དོན་ཁང་གི་སྡེ་ཚན་

འགན་འཛིན་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་མཆོག་དང་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྲེལ་

འགན་འཁུར་ཞུ་གི་ཡོད་པ་བཅས།། 

དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ལ་མི་ལོ་ ༩ དང་ཕྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ། 

གཞུང་ཞབས་གསར་འདེམས་
གསལ་བསྒྲགས། 

༄༅། །འདི་གར་བོན་པོའ་ིསྤྱི་འཐུས་དགེ་

བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་

ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་བཏང་གནས་ནང་

འཁོད་དོན། བོད་མདོ་ཁམས་ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་

སྡེ་དགེ་འཇོ་མདའ་རྫོང་འཛི་སྒར་དགོན་པའི་

གྲྭ་ཀརྨ་དཔལ་བཟང་ལགས་རང་ལོ་ ༢༦ ཅན་

དང་། གྲྭ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་ལགས་རང་ལོ་ 

༢༢ ཅན་གཉིས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༥ ཉིན་འཇོ་མདའ་རྫོང་ནས་ཁོང་རྣམ་གཉིས་

ལ་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༩ དང་ཕྱེད་

ཀའི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་སྟེ་བཙོན་འཇུག་བྱས་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་

ཆོལ་གསུམ་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་རིམ་པ་

གཅིག་མཚུངས་དང་། ལྷག་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ 

ལོར་འཇོ་མདའ་རྫོང་ཁོངས་ནས་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱི་ས་ཞིང་མ་བཏབ་ཅིང་། སྒོ་བཤས་སྤང་བ་

སོགས་དང་། དམིགས་བསལ་འཛི་སྒར་དགོན་

པས་གཙོས་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་རྒྱལ་གཅེས་

ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སློབ་གསོར་དང་ལེན་མ་གནང་

བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རིམ་པ་ཐོན་སྐབས་

རྒྱ་གཞུང་གི་རླངས་འཁོར་འདྲ་མིན་སྤྲད་ཀྱང་

བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་བླངས་མེད་པ་མ་ཟད། འདི་

ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་

འཇོ་མདའ་རྫོང་འཛི་སྒར་ཤང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་

ངོ་རྒོལ་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གིས་སྤྲོད་འཆར་ཡོད་

པའི་རླངས་འཁོར་མེ་སྲེག་བཏང་བའི་གནས་

ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་རྗེས་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པས་

འཛི་སྒར་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཁག་གཅིག་འཛིན་

བཟུང་བྱས་ཏེ་ཁོང་གཉིས་ཉེས་ཅན་པ་གཏེ་བོ་

ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་རིང་

པོར་བཀག་ཉར་གྱིས་འདྲི་རྩད་བྱས་པ་མ་ཟད། 

འཛི་སྒར་དགོན་པར་ཁྲིད་ཡོང་ནས་གྲྭ་མང་

ལ་ཁོང་གཉིས་ལྟ་བུ་བྱ་རྒྱུ་མེད་ཚུལ་སོགས་

བཤད་དེ་མཐར་ཁྲིམས་ཆད་ལྗིད་མོ་བཅད་

ཡོད་འདུག 

༄༅། །རང་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ཆེད་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་གནས་རིམ་

ཐོག་ལས་བྱེད་གཅིག་ཁྱད་ལས་པའི་ངོ་བོར་

གསར་འདེམས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། 

གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་དོན་དམ་སྲི་

ཞུའི་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཞབས་ཞུ་མུ་མཐུད་

ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཁ་

བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས། 

༡ གནས་རིམ། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ཀྱི་

གནས་རིམ་ཐོག་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ་ 

(Resident Counselor) ཁྱད་ལས་པའི་

ལས་དོན་ཆེད་ས་མིག་གཅིག 

༢ ཤེས་ཚད། 

ཀ༽  ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་

རྒྱལ་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གང་རུང་

ནས། བསམ་བློའ་ིཚན་རིག (Psycholo-

gy) ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (M.A 

or MSc) ཐོན་པའམ། ཡང་ན་ཤེས་ཡོན་

རིག་པའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (M.A. 

Education) ཐོན་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་

འཁྱེར་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཨང་སྡེ་

གཉིས་པ་ (2nd Div) ཡན་སོན་པ། 

ཁ༽  ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་སློབ་

ཁང་གང་རུང་ནས། སློབ་ཕྲུག་གི་མདུན་ལམ་

དང་བྱ་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་ (Guidiance & 

Counseling) ཐོག་ཉུང་མཐར་དུས་ཡུན་

ཟླ་དྲུག་རིང་མཐོ་རིམ་ཁྱད་སྦྱོང་ངམ་ (Post 

Graduate Diploma) གང་རུང་ཐོན་

པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་དགོས། འོན་ཀྱང་རྩ་

བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ (Master 

Degree) པའི་ལག་འཁྱེར་དེ་ཉིད་སློབ་ཕྲུག་

གི་མདུན་ལམ་དང་བྱ་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་ཐོན་པ་

ཡིན་ཚེ་གོང་གསལ་མཐོ་རིམ་ཁྱད་སྦྱོང་གི་

ལག་འཁྱེར་ཟུར་དུ་མེད་ཀྱང་འགྲིག་རྒྱུ། 

ག༽  སློབ་ཕྲུག་གི་མདུན་ལམ་དང་བྱ་སྤྱོད་

ལམ་སྟོན་གྱི་ལས་སྒོར་དངོས་སུ་ཞུགས་མྱོང་

ཡོད་རིགས་དང་། དགེ་རྒན་གྱི་ལས་སྒོར་

ཞུགས་མྱོང་ཡོད་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་

དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ། 

༣༽  ལོ་ཚད། ༢༠༡༠།༡༢།༣༠ ཉིན་རང་ལོ་ 

༣༥ ལས་མ་བརྒལ་བ། 

༤༽  རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་

གཅིག་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་

ལམ་ནས་དྲག་འདེམས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ། 

གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་ཞུ་ཤོག་

འདི་ག་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་

དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། གཞུང་

འབྲེལ་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) གང་རུང་

ནས་དོ་བདག་སོ་སོས་ཞུ་བཏོན་བྱས་ཏེ་འཚན་

སྙན་འགེངས་ཤོག་ནང་གསལ་དགོས་མཁོ་

རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་སྟེ། 

 རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ཚོན་

ལྡན་ ༢ རེ་དང།

ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས། 

(Marksheet & Ceritificate) 

འབུལ་འབབ་གྲངས་ཚང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་

ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་

མའི་ངོ་བཤུས། 

གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་

སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ཤོག་གྲངས་དང་

པོ་དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། 

སྐྱེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་རམ་འཛིན་རིམ་ ༡༠ 

པ་ཐོན་བའི་ལག་འཁྱེར་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་

ཚེས་གསལ་བ་གང་རུང་གི་ངོ་བཤུས། 

བོད་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་

ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་

སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་ནས་ནད་གཅོང་

དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་པར་གཟུགས་

བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་སྦྱོར་

ཁ་གསར་ཐོག་འདྲ་དཔར་ཚོན་ཁྲ་ཅན་མཉམ་

སྦྱར་ལ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ། རྡ་ས་

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་ལ་སྨན་པ་

ས་འདུ་ཚེ་བརྟེན་རྡོ་རྗེའི་ངོས་སྦྱོར་ཞུ་དགོས། 

འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་

ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། 

 ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་

ལས་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ནས་དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་

སྦྱོར་ངོ་མ། གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་

ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་

གཞུང་ཞབས་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནས་དག་མཆན་

ལས་དམ་(Attestation) ཞུས་ཏེ་འཚང་

སྙན་མཉམ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་

མེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང་སླད་འབྲེལ་བ་

གནང་བདེའི་ཁ་བྱང་དང་། ལག་འཁྱེར་ཁ་དཔར་

ཨང། གློག་འཕྲིན་ (Email) ཁ་བྱང་སོགས་

གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་གཤམ་གསལ་

དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་

རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་འཚང་སྙན་

ཕུལ་འབྱོར་རིགས་རང་བཞིན་གྱིས་རྩིས་མེད་

འགྲོ་རྒྱུ། དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་

འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་

རྒྱུར་སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་

ཆ་ངོ་མ་ཁག་མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་ཡིག་རྒྱུགས་

གཏོང་རྒྱུར་འབོད་བརྡ་འབྱོར་བསྟུན་འབྱོར་ཐོ་

བཀོད་རྗེས་ཡིག་རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་

གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེ་ ༢༤ ཉིན།། 
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མ་སུ་རི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་གུང་གསེང་ཞུ་ཕྱོགས་
ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་གཅིག་ནང་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱང་འཆར་ཡོད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ནས་ 

༢༤ ཙམ་བར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ལ་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་གཞུང་གིས་

ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་བཞིན།  ཀ་

སྦུག་དང། སྒང་ཏོག  ར་ཝང་ལ། ས་ལུ་ག་

ར་སོགས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་

གཅིག་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་གྱིས་ཆོས་འབྲེལ་

མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐྱང་འཆར་ཡོད་འདུག 

  དེ་ཡང་ཀ་སྦུག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་དགའ་

ལྡན་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་གིས་ཇི་ལྟར་གསོལ་

འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་ཁུལ་དེར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་༸ཞབས་

སོར་འཁོད་མཚམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་

གསར་བཞེངས་གནང་བའི་དགའ་ལྡན་ཐར་པ་

ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་

པ་དེར་རབ་གནས་བཀའ་དྲིན་སྩལ་གནང་

མཛད་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་གྱི་སྔ་

དྲོར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀ་སྦུག་སེར་སྐྱ་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཚེ་དབང་སྩལ་གནང་

མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ཕྱོགས་མཚུངས་ཀ་

སྦུག་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་

བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་བརྟན་བཞུགས་

བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་

ལ་བཀའ་སློབ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་གནང་

མཛད་རྒྱུ་མ་ཟད། ཀ་སྦུག་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་གྱིས་ལས་བསྡོམས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག   

 ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཀ་སྦུག་

ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་

མཚམས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ལ་སྒང་ཏོག་མངའ་གཞུང་གིས་ཇི་ལྟར་

གདན་ཞུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་

ཀ་སྦུག་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་བརྒྱུད་ར་

ཝང་ལའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྙིང་

མའི་གནས་ཆེན་པདྨ་དབྱངས་རྩེ་དང།  བཀྲ་

ཤིས་སྟེང་ཞེས་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་གནས་

གཟིགས་མཛད་རྒྱུ་མ་ཟད།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ། 

༡༧ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རིང་བཀྲ་ཤིས་

སྟེང་དུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་གནང་མཛད་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག  ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩ 

ཙམ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ར་ཝང་ལར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ས་སྐྱ་གནས་ལུང་དགོན་པར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱང་རྗེས་ར་ཝང་ལའི་གཞིས་ཆགས་

ཀྱི་མ་དགོན་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་མ་ཟད། ར་ཝང་

ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ལས་བསྡོམས་

སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག དེ་རྗེས་ས་གནས་

དེར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྟོན་པའི་སྐྱེད་ཚལ་

ཞེས་པའི་ནང་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་གཞུང་

གིས་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་མཐོ་ཚད་ཕི་ཊི་ ༡༣༥ 

ཙམ་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དེར་རབ་

གནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་

དང།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག  ཕྱི་ཚེས་ 

༢༠ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྒང་ཏོག་ཏུ་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་

རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་

རིག་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་

མཛད་རྒྱུ་དང་།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༡།༢༢ བཅས་ཉིན་

གྲངས་གཉིས་རིང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་སྒང་ཏོག་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་དང་

ཚེ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་

ཡིན་འདུག 

 ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་ཀ་སྦུག་དང་སྒང་ཏོག་ཁུལ་གྱི་

མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་རྗེས་ནུབ་

སྦེང་སྒལ་མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལུ་ག་རའི་ནང་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་ས་གནས་དེར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་སྲད་རྒྱུད་མ་དགོན་གྲྭ་ཚང་ནང་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྲིན་སྩལ་

གནང་མཛད་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་ཡོད་པ་བཅས།།

གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆོས་དགེ་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ 

ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ བར་ཉིན་བཅུ་བཞིའི་རིང་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཝ་ཎཱ་དབུས་བོད་

ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་མགོན་མེད་

ཟས་སྦྱིན་གྱི་མགྲོན་ཁང་དུ་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་

ཁག་གི་ཆོས་དགེ་གྲངས་ ༣༥ ལ་ཟབ་སྦྱོང་

ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢༥ སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༠༠ ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་

དབུ་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

ཝ་ཎཱ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བློ་བཟང་

བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་རྒྱ་གཞུང་སློབ་དཔོན་

དགེ ་བཤེས་ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་ཕེབས་

ཡོད། ཟབ་སྦྱོང་དེའི་རིང་ཝ་ཎཱ་བོད་ཀྱི་གཙུག་

ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཉེ་བའི་རིགས་བདག་

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་

བསམ་གཏན་ལགས་ནས་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་ཚུལ་ནང་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་སྡེ་ཚན་ (Buddhist Faith) 

དང། ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་གི་སྡེ་

ཚན་ (Buddhist Philosophy)

དང། ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་ (Buddhist Sci-

ence) བཅས་གསུམ་གྱི་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་

རྒྱུ་དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་ཆོས་དགེའི་བྱེད་

སྒོ་ལམ་སྟོན་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་། ཝ་ཎཱ་

གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་སློབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་ཐབས་མཁས་

ལགས་ནས་ནང་ཆོས་ཁྲིད་ཐབས་སྐོར་སློབ་

ཁྲིད་གནང་རྒྱུ། ཝ་ཎཱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་

ཁང་གི་སློབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་ཕུན་ཚོགས་

དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་

པའི་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་

རྒྱུ་། ཝ་ཎཱ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་

རྒྱལ་རབས་མཁས་དབང་སློབ་དཔོན་བྱམས་

པ་བསམ་གཏན་ལགས་ནས་ཆོས་འབྱུང་སྐོར་

སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ། སློབ་དཔོན་དགེ་བཤེས་

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས་རིགས་ལམ། 

སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་དགེ་བཤེས་རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ་

ལགས་ནས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་འབྲེལ་

ལམ་སྐོར་དང་། སློབ་ཚན་གཞན་ལ་རིགས་

ལམ་གྱིས་ཕན་གྲོགས་ཡོང་ཐབས། སློབ་མར་

ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐབས་བཅས་དང་། 

ཆོས་དགེ་ནང་ཁུལ་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་

སོགས་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་ཀྱི་སློབ་ཁྲིད་

ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རྒྱུ། སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རིགས་

ལམ་སློབ་ཁྲིད་གནད་སྨིན་ཡོང་ཐབས་བཅས་

གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་གཏན་འབེབས་

ཞུས་ཡོད་པ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་

འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་མཛད་

སྒོའ་ིཐོག་མར་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། དེ་རྗེས་ཕྱོགས་མཐའ་

ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆོས་

དགེ་རྣམ་པ་སོ་སོའ་ིམཚན་དང་སློབ་གྲྭ ཉམས་

མྱོང་ཕན་ཚུན་ངོ་སྤྲོད་གནང། དེ་ནས་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་ཝ་ཎ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་

ཆེན་མོ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱི་ཟབ་

སྦྱོང་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང། བོད་

ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་གལ་གནད་དང། 

ཕྱི་དངོས་པོའ་ིཤེས་ཡོན་ལས་ལྷག་པ་ནང་གི་

ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པར་

བརྟེན་ཆོས་དགེ་ཚོའི་ལས་འགན་ལས་ལྷག་

པ་ཞིག་མེད་པ་དང་། སྒྲ་ཚད་གཉིས་ནི་གསུང་

རབ་སྤྱིའི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིན་པས་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་སློབ་མ་རྣམས་

ལ་རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་ཐད་ལ་ཤུགས་སྣོན་

བསྐྱོན་དགོས་པ། སློབ་མའི་གནས་ཚད་དང་

མཐུན་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་གང་ལ་གང་

དགོས་བསྟེན་དགོས་པ་སོགས་ཞིབ་ཕྲའི་ལམ་

སྟོན་གསུང་བཤད་གནང། དེ་རྗེས་ཤེས་རིག་

དྲུང་ལས་སྐལ་བཟང་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་དང་སློབ་ཁྲིད་གནང་

མཁན། གཞན་ཡང་ཝ་ཎཱ་གཙུག་ལག་སློབ་

གཉེར་ཁང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་

བའི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་

གནང་བར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་

ཏེ་མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་། 

 ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་ནང་རྡ་ས་

བོད་ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཆོས་དགེ་ ༨ དང་། 

མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཆོས་དགེ་ 

༢། སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཆོས་

དགེ་ ༦། བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ ༡༧། 

བལ་ཡུལ་ནས་ཆོས་དགེ་གྲངས་ ༢ བཅས་

ཁྱོན་ཆོས་དགེ་གྲངས་ ༣༥ ཐམ་པ་ཆེད་བཅར་

གནང་ཡོད་པ་བཅས།། 

༄༅། །མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཡིག་

ཚང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། མ་སུ་

རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་དབྱར་དགུན་གཉིས་

ཀྱི་གུང་གསེང་དང་། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་

གུང་གསེང་ཞུ་སྤྲོད་སྐབས་སློབ་ཕྲུག་གི་ཕ་

མ་སྤུན་ཉེ་སུ་ཡིན་ངོ་སྤྲོད་མེད་པར་དགོངས་

ཞུས་ཀྱིས་མཉམ་འཁྲིད་བྱེད་བཞིན་པ་ཉེན་

ཚབས་ཆེ་ཁར་དེང་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

གུང་གསེང་ཞུས་འཁྲིད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འདྲ་

མིན་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་མིན་སྟབས། གནས་

ཚུལ་དེ་རིགས་ལྷག་ཚེ་དོ་བདག་ཕ་མ་དང། 

ཕྲུ་གུ་སློབ་གྲྭ་ཚང་མའི་མཚན་ཤས་ཆགས་

གཞི་ཙམ་མ་ཚད། ཕྲུ་གུའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

སྒྲིག་སྤྱོད་ལ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་

པར་སོང་། འདི་ལོའ་ིདགུན་ཁའི་གུང་གསེང་

སྐབས་ནས་སྔ་ལམ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་ནས་དོ་བདག་

ཕ་མ་གཉེན་འབྲེལ་སོ་སོའ ་ིསྡོད་གནས་དང། 

སློབ་ཕྲུག་དང་འབྲེལ་བ་ཇི ་ཡིན་ཁ་གསལ་

ཐོག་དོ ་བདག་གུང་གསེང་བསུ་མིའི ་འདྲ་

དཔར་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གི་

ལས་ཐམ་འཁོད་པའི་ཡི་གེ་ངོ་མ་མཉམ་འཁྱེར་

བྱུང་མཚམས་འདི་ནས་སློབ་ཕྲུག་གུང་གསེང་

གཏོང་རྒྱུ་ལས་མྱུར་འཕྲིན་དང་ཞལ་དཔར་

ཐོག་དགོངས་ཞུ་བྱས་ཚེ་གུང་གསེང་གཏོང་

རྒྱུ་མིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ་ཅེས་འཁོད་

ཡོད།། 



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡


