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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་བྱམས་བརྩེའི་སྐོར་གྱི་བཀའ་སློབ་དང་མེཀ་སི་ཀོ་སྲིད་འཛིན་དང་
མཇལ་འཕྲད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་མེཀ་སི་ཀོའ་ིསྲིད་འཛིན་ཕེ་ལིབ་

ཀལ་ཌེ་རོན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད་

ཡོད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་ཨི་རན་ཡུལ་གྱི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་ཤི་རིན་ཨི་བྷ་

ཌི་མཆོག་(Shirin Ebadi) དང་ལྷན་

བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་མཇལ་འཕྲད་

མཛད་དེ་འཚམས་འདྲི་དང་འབྲེལ་བཀའ་མོལ་

མཛད་ཡོད། དེ་རྗེས་༸གོང་ས་མཆོག་བྷ་ན་མེཀ་

སི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་འགྲོ་བ་མིའི་རིན་

ཐང་དང་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའི་ཚོགས་མགོན་དུ་

ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལྟར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། ང་ཚོས་

གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ནང་ཤེས་རྒྱུད་དང་འབྲེལ་

བའི་མིའི་བཟང་པོའ ་ིརིན་ཐང་བྱམས་བརྩེའི་

བསམ་བློ་དེ་དག་སྣང་མེད་དུ་བཞག་པར་བརྟེན་

ཕྱི་དངོས་པོའ ་ིདཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ཚད་

མཐོན་པོར་སོན་ཡང་གྲོགས་མེད་ཁྱེར་རྐྱང་བྱས་

ཏེ་འདོད་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།  དེ་བཞིན་ཡུལ་དེའི་

བྱང་ཕྱོགས་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་ཉལ་ཐག་དང་

འབྲེལ་བའི་མྱོས་རྫས་ཀྱི་བཀའ་ངལ་མང་པོ་

ཡོད་པ་མ་ཟད། གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་ཁྲོད་ཉལ་ཐག་

ནག་ཚོང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་མི་གསོད་ཁྲག་

སྦྱོར་གྱི་བཀའ་ངལ་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་

པའི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། མྱོས་རྫས་རིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་

གཞི་གཙོ་བོ་ནི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་སེམས་ནང་མ་

འདང་བའི་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།  དེ་

ནི་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཡོན་དང་འཚར་ལོངས་བྱེད་

སའ་ིཁོར་ཡུག་ལ་རག་ལུས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་

བརྟེན་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ནང་སེམས་རྒྱུད་དང་

འབྲེལ་བའི་བྱམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་

བློའ་ིཐོག་ནས་གཅེས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པ་ོཆགས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སློབ་ཟབ་མ་ོསྩལ།  

 དེ་རྗེས་མེཀ་སི་ཀོ་སི་ཊིའི ་སྲིད་

འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་ལོ་སི་པི་ནོ་སིར་(Los Pinos)

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཕེ་

ལིབ་ཁལ་ཌེ་རོན་(Felip Calderon)མཆོག་

དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་མར་གྷ་རི་ཏ་ཛ་ཝ་

ལ་ཁལ་ཌེ་རོན་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་མཛད་དེ་

སྐར་མ་ ༤༥ ཙམ་རིང་ཕན་ཚུན་གསུང་མོལ་

མཛད། སྐབས་དེར་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དུ་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་སྟོན་འཁོར་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་འཆི་

མེད་རིག་འཛིན་ཆོས་སྐྱབས་པ་མཆོག་དང་

ཨ་རིའི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བློ ་བཟང་སྙན་

གྲགས་ལགས།  ལྷོ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

གི ་འབྲེལ་འཐུད་པ་ཚེ ་དབང་ཕུན་ཚོགས་

ལགས། མེཀ་སི་ཀོ་བོད་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་ཨེན་ཊོ་ནི་ཡོ་ཀ་རམ་ལགས་

བཅས་ཀྱང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད། 

 སྲིད་འཛིན་མཆོག་དང་མཇལ་

འཕྲད་གྲུབ་བསྟུན་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་

མར་ཀུ་སི་རི་ཕོར་མར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས། 

དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་

ཀོའ་ིསྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི་སེན་ཏེ་ཕོ་སི་

(Mr. Vicente Fox)མཆོག་དང་ཁོང་ག་ིསྐུ་ཟླའ་ི

གཙོས་ནང་མི་ལྷན་རྒྱས་དང་མཇལ་འཕྲད་མཛད། 

སྐབས་དེར་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ལོ་རྗེས་མར་རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོང་

ཚོ་དེར་གདན་ཞུས་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དེ་

ལྟར་ཞལ་བཞེས་མཛད་ཡོད་པ་བཅས།།   

 

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བོད་དེ་རྒྱ་གར་ལ་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་
ཡོད་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱ་གར་

གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་(Viveka-

nanda International Foundation)ཝ་ིཝ་ེ

ཀ་ནན་དྷ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐེབས་རྩས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

སྐུ་དབང་རྩིས་སྤྲོད་མཛད་རྗེས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་

ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཉིན་

གྲངས་གཉིས་རིང་གི་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་

གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོར་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་

སེང་ག་ེམཆོག་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད།  

 དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་དང་མཛད་སྒོར་

བཅར་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་དང་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཁག་གཅིག་དང་། ད་ེབཞིན་

མཁས་དབང་སོགས་ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༡༠༠ བརྒལ་

བ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་

གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། རྡ་སར་ཡོད་པའ་ིང་

ཚོའི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ནི་རྒྱ་གར་

གྱི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་གི་

རིན་ཐང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་ནས་དཔེ་

ལེན་བྱས་པའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན། སྤྱ་ིནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

རྒྱུན་དུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་མེས་པོ་དམ་

པ་གྷན་ངྷིའི་རྗེས་འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་བཀའ་

སློབ་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་

ཀྱི་གཞི་རྩ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་དེ་ཡང་རྒྱ་

གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ནས་དཔེ་བླངས་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད། གལ་སྲིད་ང་ཚོའ་ིའཐབ་རྩོད་ལ་གྲུབ་འབྲས་

སོན་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གྱ་ིརྩ་ཆེན་རིན་ཐང་ད་ེདག་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། ས་མཚམས་ཀྱ་ིདཀའ་ངལ་སོགས་

ཀྱང་སེལ་གྱ་ིརེད། གལ་ཏ་ེབོད་མིའ་ིའཐབ་རྩོད་ལ་

ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་ནས་དར་བའ་ི

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་རྣམས་

རྩ་མེད་དུ་འགྲ་ོཉེན་ཡོད། བོད་ད་ེའཛམ་གླིང་ག་ི

ས་ཁྲ་ནས་འཇའ་ལྟར་ཡལ་ཕྱིན་ན། རྒྱ་གར་རྒྱལ་

ཁབ་དང་མི་རིགས་སོགས་ལ་ཡང་གྱོང་གུན་ཆེན་

པ་ོཕོག་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་གར་ལ་བོད་ད་ེབཞིན་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། ལྷག་པར་སྐབས་དེར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ཡུན་རིང་ནས་

བཅངས་པའི་རེ་དོན་གྲུབ་སོང་ཞེས་བཀའ་སློབ་

ཕེབས་ཡོད། ཅེས་གསུང་བཤད་གནང། 

 དེ་ནས་རྒྱལ་སིྤྱའི་ཐེབས་རྩའི་འགན་

འཛིན་(Dr Ajit Doval) མཆོག་གིས་ཀྱང་རྒྱ་

གར་གཞུང་དམངས་ངོས་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་གནང་དགོས་པའི་དྲན་བསྐུལ་གིྱ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ཚོགས་

གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་དིྲལ་བསྒྲགས་དྲུང་

ཆེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལགས། ཝ་ཎ་མཐ་ོ

སློབ་ཀྱ་ིསློབ་དཔོན་ངག་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱིས་

གཙོས་རྒྱ་གར་གིྱ་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གིས་ཀྱང་

བགྲ་ོགེླང་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་པར་རིགས་འགྲེམས་

སྟོན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དམག་

འཁྲུག་སྐབས་དམར་གསོད་བཏང་བ་རྣམས་ཀྱི་

རྗེས་དྲན་དང་བཟོད་བསྲན་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་

ཁང་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་པར་རིགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཞིག་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་མཛད།  

 བོར་བརླག་ཏུ་གྱུར་བའི་བོད་ཡུལ་གྱི་

དྲན་བློ་ཞེས་པའི་པར་རིགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་དེའི་

ནང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་བོད་མ་ིཚོར་དྲག་གནོན་བྱེད་ཚུལ། ད་ེ

བཞིན་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་པར་རིགས་

སོགས་ཡོད་འདུག བོད་ཀྱ་ིགནད་དོན་དང་འབྲེལ་

བའི་པར་རིགས་འགྲེམས་སྟོན་དེ་བཞིན་ཁང་མིག་

ལྔའ་ིནང་སྒྲིག་ཤོམ་གནང་ཡོད། 

 དབུ་འབྱེད་གྲུབ་མཚམས་༸གོང་ས་

མཆོག་གིས་སྐུ་མགྲོན་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་

ཁྱོན་མ་ིགྲངས་ ༢༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་སྩལ་

ཡོད་པ་བཅས།། 

ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བོགས་གཏོང་མཐུད་འབྲེལ་

ལས་གཞིའི་ཐོག་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་

ཁག་གཅིག་གིས་ཕྱག་བྲིས་གནང་བ། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅།།ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་

ཉི་མའི་ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་

ནིའུ་ཡོཀ་དང་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་དགུ་བཅུ་གཅིག་དོན་

རྐྱེན་བྱུང་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཉིན་

གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བའ་ིནང་འཁོད་དོན། 

 དེ་རིང་ང་ཚོས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་

ནིའུ་ཡོཀ་དང་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་དགུ་བཅུ་གཅིག་གི་

འཇིག་རྒོལ་བྱུང་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ང་ཚོས་རྐྱེན་

འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་

སྦྲགས། དོན་རྐྱེན་དེའ་ིརྗེས་འབྲས་ཇ་ིབྱུང་ཐོག་

བསམ་བླ་ོནན་པ་ོགཏོང་དགོས། 

 མིའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་འཕྲུལ་ཆས་དེ་

དག་ཁོང་ཁྲོའ་ིགཞན་དབང་འོག་བེད་སྤྱོད་བཏང་

པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་འགྲོ་བ་མི་ཕན་ཚུན་འཇིག་སྣང་སྐྱེ་

དགོས་པའི་གཏོར་རྐྱེན་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དགུ་

བཅུ་གཅིག་གི་དོན་རྐྱེན་དེས་དྲན་བཀུལ་བྱས་ཡོད། 

ཅེས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་ཡོད།།

༄༅། །ཨ་རིའ་ིགཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཨ་སྒོར་ཐེར་

འབུམ་བདུན་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ལྡན་པའི་སྣུམ་རྫས་

བོགས་གཏོང་མཐུད་འབྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་

དེའི་ཆེད་དུ་ཁེ་ཎ་ཌའི་བཟོ་ཚོང་ཚན་པས་རིན་གོང་

འགྲན་བསྡུར་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་ལས་

གཞི་དངོས་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་དེད་

དཔོན་དགུ་ཡིས་ལས་གཞི་དེས་གོ་ལ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་

གནོད་སྐྱོན་ཡོང་གི་ཡོད་པས་འགྲེལ་བརྗོད་མཛད་

པའ་ིཕྱག་བྲིས་ཤིག་གནང་འདུག 

 ད་ེཡང་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༨ ཉིན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གནས་

ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར། ན་ོབེལ་ཞ་ིབདེའ་ིདེད་དཔོན་

དགུ་ཡིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རཀ་ཨོ་བྷ་མ་

མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སྣུམ་འཚག་རྒྱག་གི་

མཚོ་འགྲམ་བར་དུ་འཐེན་རྒྱུའི་བོགས་གཏོང་འབྲེལ་

མཐུད་ཀྱི་ལས་གཞི་དེར་ཆོག་མཆན་མ་གནང་བའི་

འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག 

མེཀ་སི་ཀོའ་ིསྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བཞིན་པ།



པར་ངོས་གཉིས་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༤

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ནོར་པ་ཚེ་རིང་ནོར་

བུ་ལགས་འཕོས་ཚབ་ཏུ། ཁྲིམས་ལུགས་

རིག་པ་བ་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་སུ་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ ནས་བོད་

མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་བསྐོ་གཞག་

གནང་བ་དང༌།

 བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་

གཞི་རིམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་བར་དྷ་སྟེང་བོད་

ཁྱིམ་དུ་སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 

ལོར་རྒྱ་གར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ (Ji-

waji University, Gwalior) ནས་ LLB  

(Hons) ཐོན་རྗེས་ལོ་གཉིས་རིང་ལྡི་ལིར་

ཡོད་པའི་ (Indian Institute of Hu-

man Rights)  ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་

སློབ་སྦྱོང་གནང་སྟེ་ (Post Graduate Di-

ploma in Human Right) གྱི་ལག་ཁྱེར་

ཐོབ་སོན་བྱུང་ཐོག ལྡི་ལིར་བཅའ་བཞུགས་

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་སྐུ་

ཞབས་མུ་ཁྱེ་སར་ཟླ་དྲུག་རིང་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་

ཉམས་གསོག་དང་འབྲེལ་  ( Bar Council 

of Delhi) ནས་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལག་ཁྱེར་

ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། 

 བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༦།༨།༡༨ ནས་ ༢༠༡༡།༩།༡༢ བར་

ཆེས་མཐོའ ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ལས་གནས་

འདྲ་མིན་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་

ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་ནས།།

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་ཁུལ་དུ་དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་སླར་གསོ་བྱུང་བ།
༄༅། །འདི་གར་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་ཕྱག་ཁང་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། བོད་གངས་

ལྗོངས་ལྷ་སའི་ལྷོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་

མངའ་དྭགས་རྒྱལ་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི་

ཡ་གྱལ་དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་དེ་

ཉིད།  དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་དང། གཙོ་ཆེ་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་

པ་ཆེན་པོ ་མཆོག་གི ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་

ནས། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

ཁོངས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་ཁུལ་དུ་ཉམས་པ་སླར་

གསོ་བྱུང་ཞིང། སྡེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་

མཆོག་གིས་མཁས་མང་ངང་པ་འདུ་བའི་མཚོ་

ཆེན་ཞེས་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་པའི་དགོན་

སྡེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ལ། དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་

རིས་གྲྭ་ཚང་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། དགོན་

པ་དེ་ནི། འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་

གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲིག་གར་གྱི་རྣམ་པར་རོལ་

པ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་

བཟང་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབ་པ་མ་ཟད། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༥༠༩ ལོར་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དགའ་

ཚལ་སྒྲོག་པའི ་གླིང་ཡང་ཕྱག་བཏབ་ཡོད།  

༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་མཆོག་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༥༢༤ ལོར་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་གྱི་རྟེན་

གཙོ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གསར་བཞེངས་

སྐབས་སྐྱེ་རྒུ་བསོད་ནམས་གསོག་ཆེད་དུ་

ཕྱོགས་མཚམས་སུ་འབུལ་བསྡུས་སུ་གཏོང་

གནང་མཛད། མངའ་རིས་སུ་གྲྭ་ཤེས་རབ་

བཟང་པོས་མངའ་རིས་གུ་གེ་ཆོས་རྒྱལ་འཇིག་

རྟེན་དབང་ཕྱུག་པད་དཀར་སྡེ་དང། བློན་པོ་

རྣམ་གཉིས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་འཕྲལ་རྒྱལ་བློན་

གཉིས་ནས་ཐུགས་འཁུར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཏེ་

རིན་པོ་ཆེའི་སྣ་དགུའི་ཐོག་དྲངས་འབུལ་བ་

གྱ་ནོམ་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་

མངའ་རིས་ཕྱོགས་ནས་གཞོན་ནུ་བློ་གསལ་

ངང་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་དང་།  ཞུ་

ཡིག་དང་བཅས་འབུལ་བ་རྣམས་རྗེ་དགེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་ཏུ་སོན།  གཞོན་ནུ་དེ་དག་

ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རིས་

གྲྭ་ཚང་ཕྱག་བཏབ་མཛད་ཅིང་མཚན་ཡང་དེ་

ལྟར་ཆགས།  གྲྭ་རྒྱུན་ཕྱོགས་མཐའ་ནས་རིམ་

གྱིས་འདུས་ཏེ།  ཁང་ཚན་དྲུག་དང་།  མི་ཚན་

ག ཅི ག ་ བ ཅ ས ་

གྲྭ ་གྲངས ་ཡང ་

བཞི ་བརྒྱ་ལྷག་

བྱུང་བར་༸རྒྱལ་

བ ་ དགེ ་ འ དུན ་

རྒྱ་མཚོ་མཆོག་

གིས་ཕ་ཡིས་བུ་

ལ་གཅེས་པ་ལྟར་

ཆོས ་ ད ང ་ ཟ ང ་

ཟིང ་གི ་སྒོ ་ནས་

ཐུན ་ མོ ང ་ ད ང ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཆོས་འཆད་

ཉན།  འདོན་རྟ་དབྱངས།  སྒྲིག་ལམ་ཀུན་

སྤྱོད་སོགས་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་སློབ་སྟོན་

དཔྱིས་ཕྱིན་པ་མཛད།  ༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༦༦ སོན་

སྐབས་རྗེའི ་དངོས་སློབ་མཁས་གྲུབ་བསྟན་

པ་དར་བཟང་མཆོག་གྲྭ་ཚང་དེ་ཉིད་ཀྱི་འཆད་

ཉན་གྱི་སློབ་དཔོན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང། དེ་

ནས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༡༦༤༢ ལོར་བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་

སྐུ་དབང་བཞེས་འཕྲལ་དགོན་སྡེ་སྔར་ཡོད་

ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང། སྔོན་མེད་གསར་

གཏོད་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་པའི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སྔོན་གྱི་ལུང་བསྟན་དུས་ལ་

བབས་ཏེ། དེ་ཡང་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་

ལས། ཐང་ཆེན་པོའ་ིདཀྱིལ་ན་རི་ཆུང་ཉལ། 

།མཚོ་ཆེན་པོའ་ིནང་གི་ཉ་མོ་འདྲ། །མི་ཁྱོད་ཀྱི་

སྤྱན་ལྔ་འཕེལ་བའི་རྟགས། །ཞེས་ལུང་བསྟན་

པ་ལྟར། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་

དགུང་གྲངས་ ༣༥ ཕྱི་ལོ་ ༡༦༥༡ ལོར་གྲྭ་

ཚང་འདི་ཉིད་འོན་གྱི་མདར་གནས་སྤོས་མཛད་

དེ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་

གནས་རི་རི་ཆུང་དེའི་སྟེང་གཙུག་ལག་ཁང་

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་གསར་བཞེངས་

ཀྱིས་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་དང་།  ཆོས་གཞི་

བཙུགས་པ་སོགས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་སྐྱོང་

བླ་མེད་དུ་མཛད།  མདོར་ན་གྲྭ་ཚང་འདི་ཉིད་

རྗེ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་གིས་ཕྱག་བཏབ་

པ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ བར་ཆོས་འཆད་

ཉན་དང།  བསླབ་པ་སློབ་གཉེར།  སྒྲིག་ལམ་

ཀུན་སྤྱོད།  འདོན་རྟ་དབྱངས་སོགས་ཉམས་

པ་མེད་པའི་ཐོག་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས་བཞི་བཅུ་

པ་ཁྲི་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་།  

གཞན་ཡང་རྗེའི་རྣམ་ཐར་པདྨ་དཀར་པོ་མཛད་

མཁན་འཇམ་དབྱངས་མཚན་ཅན།  རྗེ་དྲུང་རིན་

པོ་ཆེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག   འོན་རྒྱལ་སྲས་

རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མ།  མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་

འཇིགས་མེད་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག  མཁན་

ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་བཟང་འབྱོར་ལྡན་དཔལ་

བཟང་པོ་མཆོག་སོགས་བསྟན་པ་ལ་མཛད་

རྗེས་རླབས་ཆེན་བཞག་པའི་མཁས་གྲུབ་དུ་

མ་བྱུང་སྟེ།  ༸རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྲིད་

རྩེར་སྒྲེང་བཞིན་པའི་མུར།  བོད་གངས་ཅན་

ཡོངས་ལ་སྔ་ན་མ་གྲགས་

པའི་གོད་ཆག་བྱུང་སྐབས་

དགོན་པ་འདི ་ཡང་རིག་

གནས་གསར་བརྗེའི་དུས་

རྩ་བརླག་ཏུ་གྱུར།  ཕྱིས་

སུ་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་

མཚན་སྙན་བྱུང་ཡང་རྐྱེན་

དབང་གིས་གྲྭ་ཚང་འདི ་

ཉིད་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཉམས་

པ་སླར་གསོའ ་ིཁོངས་སུ་

མ་ཚུད།  འོན་ཀྱང་མངའ་

རིས ་མཁན ་སྤྲུལ ་ཐུབ ་

བསྟན་བློ་བཟང་མཆོག་གི་

གཙོས་གྲྭ་ལྷག་ལུས་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་འཁུར་

བཞེས་ཏེ་གྲྭ་ཚང་གི་རི་ཁྲོད་བཀྲ་ཤིས་དོ་ཁ་

ཉམས་གསོ་བྱས་ཏེ་ཆོས་འཆད་ཉན་སོགས་

རང་ནུས་གང་ཅིའི་ངོས་ནས་གྲྭ་ཚང་གི་མཚན་

ཉམས་པ་མེད་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས།

          རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ནི།  

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་ཧར་གདོང་མཁན་ཟུར་

རིན་པོ་ཆེ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་མཆོག་གིས་

ཐུགས་འཁུར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཏེ་རང་དགོན་

དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་འདི་ཉིད་

ཉམས་པ་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས། སྤྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་

དགོངས་སྐོར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀྱང་གནས་སྐབས་

དགོན་པ་གསར་རྒྱག་མི་དགོས་པར་དགོངས་

བཞེས་བཀའ་སྩལ་ཕེབས་པ་བཞིན། མངའ་

རིས་གྲྭ་ཚང་འདི ་ཉིད ་གཞུང་དགོན ་ཡིན ་

པར་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་རང་གཞུང་བཀའ་ཁྲི་

མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

དང་ཆོས་དོན་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་

མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཟབ་

བཞེས་ཐོག་དགའ་ལྡན་ཁྲི་རབས་དང་གདན་

ས་གྲྭ་ཚང་སོགས་ནས་རིམ་བཞིན་འཛིན་

སྐྱོང་གནང་བའི་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་དགེ་ལུགས་

དགོན་པ་དགའ་ལྡན་ཐེག་མཆོག་གླིང་འདི་ཉིད་

ཐོག་ལ་བཀའ་ཡིག་རིམ་པས་གནང་སྟེ། དེ་

བཞིན་གདན་སའི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པས་

ཀྱང་དགོན་པ་འདི་ཉིད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏེ།  ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་དགའ་ལྡན་ཆོས་སྒར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་

བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་སྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ཀྱིས་

དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མར་གཟིགས་ཏེ། ཀུ་ལུ་

མ་ན་ལི་དགེ་ལུགས་དགོན་པ་དགའ་ལྡན་ཐེག་

མཆོག་གླིང་དེ་ཉིད་དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རིས་

གྲྭ་ཚང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ ་ིཆེད་དུ་ཐུགས་

དགྱེས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་གོང་ཟླའི་ཚེས་ ༦ 

ཉིན་གསོལ་རས་སྩལ་བ་ནི་བསྐལ་པའི་བར་དུ་

གཞལ་དུ་མེད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་བླ་ལྷག་

ཏུ་ཆེ་ཞིང།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ 

༡ ཉིན་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒོ་དང་

སྦྲགས་དཔལ་ལྡན་འོན་མངའ་རིས་གྲྭ་ཚང་འདི་

ཉིད་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་

ཁོངས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ས་ཁུལ་དུ་ཉམས་པ་སླར་

གསོ་བྱུང་བ་བཅས།།

༄༅།། བོད་མི་མང་སྐབས་ ༡༥ པའི་དབུས་གཙང་བར་མའི་སྤྱི་འཐུས་

གཉིས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུ་གྲུབ་འབྲས།

མིང་གཞུང་དེབ་འགོད། དངོས་སུ་འོས་འཕེན་པ། བརྒྱ་ཆ།

༤༥༨༧༤ ༡༥༨༧༠ ༣༤་༥༩

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་དབུས་གཙང་བར་མའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱི་དངོས་

གཞིའི་འོས་བསྡུའི་ནང་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་སྤྱི་འཐུས་གཉིས་ཀྱི་མཚན་དང༌། 

འོས་གྲངས་གཤམ་གསལ།

ཨང༌། མིང་དང་ཁྱད་མིང༌། ཕ་ཡུལ་ལམ་
ལུང་ཚན།

ད་ལྟའི་སྡོད་
གནས།

མཚོན་རྟགས། འདྲ་པར། འོས་
གྲངས།

བརྒྱ་ཆ།

༡ ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད། གཙང་གམ་པ། རྡ་ས། ༩༧༨༣ ༦༡་༦༤

༢ འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས། སྟོད་རུ་ཐོག སྦེལ་ཀོབ། ༨༠༧༥ ༥༠་༨༨



པར་ངོས་གསུམ་པ།དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༤

༄༅། །སྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་ཁང་དུ་སྨན་རྩིས་སློབ་མ་གསར་བསྡུའ་ིགསལ་བསྒྲགས།
ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༢ ནང་སྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་ཁང་དུ་སྨན་

སློབ་སྐབས་ ༡༨ དང་རྩིས་སློབ་སྐབས་༩ གསར་

བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན། བོད་ཀྱ་ིསྨན་རྩིས་རིག་པར་

སློབ་གཉེར་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཡོངས་ཀྱིས་

གཤམ་གསལ་དོན་གནད་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་

ཡོང་བ་ཞུ།

ས་མིག་དང་སློབ་མའ་ི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་

གཤམ་གསལ་ལྟར་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། 

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་

ར་ིབརྒྱུད་ལ་ས་མིག...................༡+༢

ག) སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པའི་བུ་

ཕྲུག་ལ་ས་མིག..................................༠༢

ང) བཀའ་འབྲེལ་ས་མིག............༠༥

༼བཀའ་འབྲེལ་ས་མིག་མ་ཁེངས་ཚེ་སྒུག་ཐོ་ནས་

ལེན་རྒྱུ་དང་གལ་ཏེ་ས་མིག་སྟེང་མང་བ་བྱུང་ཚེ་

གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཁྲ་ལས་འདེམས་རྒྱུ་ཡིན།༽ 

རྩིས་སློབ་ཁོངས་སུ།

ཀ) བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་ཕྲུག་ཕོ་མོ་དབྱེར་

མེད་ལ་ས་མིག..........................༩

ཁ) ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་

ར་ིབརྒྱུད་ལ་ས་མིག..................༡+༣

ག) སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པའི་བུ་

ཕྲུག་ལ་ས་མིག..............................༠༢

རྒྱུགས་གཞ་ིདང་དེའ་ིཐོབ་གྲངས་བརྒྱ་ཆ།

༡) སུམ་ཅུ་པར་ཐོབ།.............༡༥%

༢) རྟགས་འཇུག་ལ་ཐོབ།........༡༥%

༣) སྤྱིའ་ིཤེས་བྱ་ལ་ཐོབ།.........༢༠%

༤) རྩོམ་ཡིག་ལ་ཐོབ།...........༣༠%

༥) དབྱིན་ཡིག་ལ་ཐོབ།.........༡༥%

༦) ངག་རྩལ་རྒྱུགས།..............༥%

༧) ཚན་རིག........................༥%

༨) B.A. དང་ M.A............༥%

  

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་ག་ིརྒྱབ་གཉེར།

ཁ) བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རྙོག་

གླེང་དང༌། བོད་ཀྱ་ིརྩ་དོན་ལ་གནོད་གཞིའ་ིབྱ་སྤྱོད་

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

དང༌། ས་གནས་འག་ོའཛིན་མེད་སར་ས་གནས་

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་གཉེར།

ག) རང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ལས་མ་བརྒལ་བ་

དགོས།

ང) གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་

སྡོད་ཆོག་པའ་ིསྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ (R.C.) 

ཡོད་པ།

ཅ) རང་ཉིད་གཟུགས་ཐང་ལས་འཕེར་

ཡིན་པ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱ་ིངོས་སྦྱོར།

ཆ) རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་དང་དབང་པོ་

སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་པ།

ཇ) སྨན་སློབ་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་

རྣམས་ལ་དམའ་མཐར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་

བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའ་ིལག་འཁྱེར་དང༌། སློབ་གྲྭ་

གང་ནས་ཐོན་པའ་ིངོས་སྦྱོར། རྒྱུགས་འབྲས་

ཐོབ་ཁྲ། སྤྱོད་ལམ་གྱ་ི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) རྩིས་སློབ་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་

རྣམས་ལ་དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ལག་

འཁྱེར་དང༌། སློབ་གྲྭ་གང་ནས་ཐོན་པའ་ིངོས་སྦྱོར། 

རྒྱུགས་འབྲས་ཐོབ་ཁྲ། སྤྱོད་ལམ་གྱ་ིལག་འཁྱེར་

བཅས་དགོས། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའ་ི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།

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

རྣམས་ལ་སློབ་འཇུག་ག་ི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་བརྒྱུད་ཀྱི་སློབ་མ་རྣམས་སྨན་སློབ་

ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་པར་དམའ་མཐར་

འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར་དགོས་

པ་དང༌། རྩིས་སློབ་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་

པར་དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ཐོན་པའ་ིལག་

འཁྱེར་ངེས་པར་དགོས།

ཁ) བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་ཤེས་

དགོས་པར་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་དེའ་ིནང་ངམ། ཉ་ེའཁོར་དུ་བོད་ཀྱ་ི

སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཡོད་ན་དང༌། ད་ེ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་

པའ་ི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་བརྒྱུད་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) ང་ོམ་ངེས་

པར་དུ་དགོས།

ཆ) ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དང་ཕྱི་རྒྱལ་

མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་སོགས་རང་ཁུངས་

ནས་དུས་ཐོག་ས་ོསོར་འབུལ་དགོས།

ཇ) སློབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པར་མ་མཐར་

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

ཆ་མཐ་ོརིམ་བཞིན་སློབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ།

འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་འབྱོར་ཚེས་མཐའ་མ།

༡ ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ 

ནས་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༡༥ བར་འཛུལ་

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

ལས་བརྒལ་ཏེ་འགེངས་ཤོག་འབྱོར་བ་རྣམས་ངོས་

ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མིན། 

༢ འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་

རྣམས་ནས་འགེངས་ཤོག་རྡ་ས་བོད་གཞུང་སྨན་

རྩིས་མཐ་ོསློབ་ཡིག་ཚང་ནས་བཞེས་རྒྱུའམ། ཡང་

ན་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིདྲ་རྒྱ་ (www.men-tsee-

khang.org) ནས་ཕབ་བཤུས་གནང་དགོས་

པ་དང༌། འགེངས་ཤོག་ག་ིནང་དོན་འཚེམས་ལུས་

མེད་པར་བཀང་སྟེ་གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་

ཚུན་སློབ་སྤྱིའ་ིཡིག་ཚང་དུ་འབྱོར་ཐུབ་པ་དགོས།

༣ འཛུལ་རྒྱུགས་འགེངས་ཤོག་སྦྲག་

ཐོག་གམ་མི་འགྲོའ་ིབརྒྱུད་བཏང་སྟེ་སྨན་རྩིས་མཐོ་

སློབ་ཡིག་ཚང་དུ་འཕྲོད་འབྱོར་མ་བྱུང་སྟ་ེལམ་བར་

བོར་བརླག་སོང་རིགས་ལ་འདི་ལས་ནས་འགན་

ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན།

འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཡུལ་དང་གཏོང་དུས།

༡ འཛུལ་རྒྱུགས་གཏོང་ཡུལ་བཞུགས་

སྒར་རྡ་སའ་ིསྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་ཚོགས་ཁང་ཡིན།

༢ དངོས་གཞིའི་ཡིག་ཚད་གཏོང་དུས་

ཕྱ་ིལ་ོ༢༠༡༢ ཟླ་༥ ཚེས་༡ ནས་༤ བར་ཡིན།

སློབ་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའ་ིགསལ་བཤད།

༡ སྨན་རྩིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་སྐབས་༣༧ གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་

སློབ་ཕྲུག་རེར་སློབ་ཡོན་ཧིན་སྒོར་༣༠༠༠།༠༠ ཟླ་

ར་ེབཞིན་བསྡུ་བཞེས་གནང་ག་ིཡོད་ཀྱང༌། དོན་

དངོས་ཐོག་སློབ་ཕྲུག་རེར་ཟླ་རེར་ཧིན་སྒོར་

༤༢༥༠།༠༠ འགྲ་ོསོང་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། འཕར་

མའ་ིའགྲ་ོསོང་ཧིན་སྒོར་༡༢༥༠།༠༠ ད་ེསློབ་ཕྲུག་

རེར་ཟླ་རེ་བཞིན་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་རིག་གཞུང་

དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུར་དམིགས་ནས་ད་བར་

ནར་གཏོང་གནང་བཞིན་ཡོད། 

༢ ཉམ་ཐག་སློབ་ཕྲུག་ཡིན་ཚེ་གཞུང་

གིས་ཉམ་ཐག་ཨང་གསལ་ཅན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་

ཡོད་ཚེ་ཉམ་ཐག་ཁོངས་འགེངས་ཤོག་འབུལ་

དགོས་པ་དང༌། སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ིསྔོན་རྩིས་ཁོངས་

ནས་ཉམ་ཐག་རྩ་ེཕུད་སྨན་སློབ་གཉིས་དང༌། རྩིས་

སློབ་གཅིག་བཅས་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན། 

༣ སློབ་གྲྭར་ཚུད་རྗེས་ལོ་འཁོར་རྒྱུགས་

འབྲས་རབ་ལོན་པ་གང་ཞིག ཨང་དང་པ་ོལེན་

མཁན་ལ་སེམས་ཤུགས་དང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་

སླད་ལོ་གཅིག་གི་སློབ་ཡོན་ལེགས་གསོལ་གནང་

རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་བ་གནང་ཡུལ།
College Secretary, Tibetan Medical & 
Astro. College, Gangchen Kyishong-
176215, Dharamsala (H.P.) INDIA
Phone: 01892-223113,223222
Fax: 01892-224116
Email: tmaicollege@men-tsee-
khang.org/tmaicollege@yahoo.com

      བོད་གཞུང་སྨན་རྩིས་མཐ་ོསློབ་ཡིག་ཚང་

ནས་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༩ ལ།།

མན་ཌིའི་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །འད་ིགར་ཕྱ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 

ཉིན་མན་ཌིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་

ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། མན་ཌིའ་ིཁྱབ་

ཁོངས་བོད་མིའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་

ནས་དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྐར་རྩིས་ཚན་པར་

གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་རྩིས་འབྲས་ཞུས་རྗེས་

དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་

དེ་སྔ་ནས་ཞུས་དོན་ལྟར་མན་ཌིའི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་

གནས་ འཐུས་ཚོགས་ཀྱ་ིཚོགས་ཁང་གསར་པ་ཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ 

ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཞོན་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་

གིས་དར་མཚོན་སྣ་ལྔ་གཅོད་འབྲེག་དང་སྦྲགས་

དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཁང་ནང་སྣང་གསལ་

ཞལ་ཕྱ་ེགནང༌། ད་ེརྗེས་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་

དང་མི་མང་ཡོངས་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་

ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ཕུལ།  ད་ེནས་༸རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་

དཔར་མཐོང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་དང༌། 

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་

གཞོན་རྣམ་གཉིས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་

བྱེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་མ་ིརྣམས་

དང༌། སྤྱ་ིམ་ིརྣམ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུའ་ིཚོགས་

མི། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་ག་ི

ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་མི། མང་ཚོགས་བཅས་

ནས་རིམ་པས་མཇལ་དར་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས། ད་ེ

རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཆེད་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པ་ལྷན་

རྒྱས་དང་མང་ཚོགས་ལ་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་

ཕུལ། ད་ེནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསྟན་འཛིན་

ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱ་ིང་ོསྤྲོད་དང་མཛད་སྒ་ོདབུ་

འབྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་གྲུབ་མཚམས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་

གཞོན་མཆོག་གིས་ལས་སྣ་ེརྣམས་དང་མང་ཚོགས་

ལ་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟིན་པར་འཚམས་འདྲ་ི

དང་སྦྲགས་གསུང་བཤད་དང་ལམ་སྟོན་གནང༌། ད་ེ

རྗེས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་འཇམ་

དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་གསུང་ 

བཤད་གནང༌།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚོགས་

གཞོན་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་

ཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟེ་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་གྲོལ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་ 

གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་ཕུལ་ཡོད་པ་བཅས།།

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཞིག་དུས་བཀག་གཙང་
ཡང་གློད་བཀྲོལ་བཏང་མེད་པ།

༄༅།  འདི་གར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༩ ཉིན་ཁུངས་ལྡན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བར་

གཞིགས་ན།   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་དཀར་

མཛེས་རྫོང་རོང་པ་ཚ་ཞི་གསེར་ཞང་དུ་ཡིག་

ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་ཞི ་བའི ་ངོ ་རྒོལ་བྱེད་

མཁན་རང་ལོ་ ༣༤ ཙམ་དུ་སོན་པའི་བུ་

མོ་དངོས་དགའ་འམ་དངོས་གྲུབ་འཕྲིན་ལས་

ལགས་ཀྱིས་ཞི་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན། སྐབས་

དེར་རྒྱ་གཞུང་སྤྱི་བདེ་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་ལ་

ཉེས་རྡུང་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་རྗེས་མཐར་དུས་ཡུན་ལོ་གཅིག་དང་ཕྱེད་

ལྷག་གི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་སྟེ་བཙོན་འཇུག་

བྱས་འདུག 

  ཁོང་གིས་བཙོན་དུ་སྡོད་རིང་སྙིང་

སྟོབས་ཆེན་པོས་ཐོག་མའི་དམ་བཅའ་བརྟན་

པོར་བཟུང་སྟེ ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་

སྨད་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ལ་ངོས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མ་

བྱས་པར་གདོང་ལེན་བྱས་ཡོད་སྟབས། ད་

ལྟའི་ཆར་བཙོན་འཇུག་གི་དུས་བཀག་ཚང་

ཟིན་ཡོད་ནའང་། གློད་བཀྲོལ་མ་བཏང་བར་

མུ་མཐུད་མི་ཉག་ར་རྔ་ཐང་ཞེས་པའི་བཙོན་

ཁང་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཞིབ་ཕྲའི་གློད་

བཀྲོལ་མ་བཏང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་གསལ་

པོ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་འདུག་པ་

བཅས།།



པར་ངོས་བཞི་པ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ 7 ཚེས་ ༡7 ཕྱི་ཟླ་ 9 ཚེས་ ༡༤

དྲྭ་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཁང་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་རྡ་ས་མེག་གྷན་བསྟན་དབང་མགྲོན་ཁང་

ཞེས་པའི་ཡང་སྟེང་དུ་ཕ་རན་སིར་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་སྲི་ཞུ་ཁང་གི་

ཡན་ལག་རྡ་སའི་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་སྲི་ཞུ་

ཁང་གིས་དྲ་ཐོག་ནས་བོད ་ཀྱི ་སྐད་ཡིག་

སློབ་ཁྲིད་ཁང་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

 དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོ ་བོད་མི ་མང་སྤྱི ་འཐུས་

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང། རྡ་

ས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་སྲི་ཞུ་ཁང་གི་ཕ་རན་

སི ་བ ་འགན་འཛིན ་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་

འཕྲིན་ལས་ལགས། སློབ་སྟོན་པ་ཁ་རག་མུ་

ལེན་Craig Meulen ལགས། བོད་

ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་

བདེ ་སྐྱིད ་ལགས་སོགས་གསར་དུ ་བསྡུ་

སྐོང ་ཞུས་པའི ་ཚོགས་པ ་དེའི ་དགེ ་རྒན ་

ཁག་གཅིག་བཅས་མི་གྲངས་ ༢༠ བརྒལ་

བ ་ལྷན་འཛོམས་ཐོག ་སྐུ ་མགྲོན ་གཙོ ་བོ ་

མཆོག་གིས་དབུ་འབྱེད་དར་ཚོན་གཅོད་

བྲེག་གནང་རྗེས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི ་གསོལ་ཇ་

འབྲས་སིལ་ཕུལ། འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་

ངག་དབང་འཕྲིན ་ལས་ལགས་ཀྱི་ངོ ་སྤྲོད་

གསུང་བཤད་གནང་སྒྲུབ་བསྟུན་ཕ་རན་སིའི་

བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་སྲི་ཞུ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་ཧེ་ལོ་སི་ Helios ལགས་ཀྱིས་

དྲྭ་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་དེའི་ལས་འཆར་སྐོར་ངོ་

སྤྲོད་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་དོན། ཐོག་

མར་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་

ཆབས་ཅིག་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་འགྱུར་བ་

ཆེན་པོ་ཕྱིན་ཏེ་ལོ་བཅུའི་སྔོན་ཡུ་རོབ་ནང་བོད་

མི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མེད་ཀྱང་དེང་སང་ཁྲི་

གཅིག་ཙམ་དང་། དེ་བཞིན་བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་

བོད་མི་སྟོང་ ༢༥ ཙམ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། མི་རབས་

དང་པོ་དང་ཕྲུ་གུ་ལོ་བདུན་བརྒྱད་ཕ་མ་བོད་སྐད་

དོ་སྣང་ཅན་ཕར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་དེ་ཙམ་དཀའ་

ངལ་མེད་ཀྱང་། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐྱེས་

པ་དང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཚོར་བོད་རིགས་

ཚོགས་པ་ཁག་གི་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་འཛིན་གྲྭ་

ཚོགས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དུས་ཚོད་

འདང་མིན་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མུས་སོང་

རྗེས་ལུས་མ་ཐེབས་པར་དེང་རབས་ཀྱི་དུས་

ཚོད་དང་མཐུན་པ་བྱས་ཏེ་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་བོད་སྐད་

སྦྱངས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཞིག་སྐྲུན་པ་དེས་ཕན་

ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་དང་། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་

ནས་འགོ་བཙུགས་པ་དེས་བོད་པའི་རིག་གཞུང་

མཐའ་དག་གི་སྲོག་རྩ་དེ་སྐད་ཡིག་ཆགས་

དུས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་དང་

ཚོགས་པ་རྒྱུན་འཁྱོང་གི་ཁྱེད་རྣམ་པའི་ལས་

འཆར་དེ་དག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བའི་རེ་

བ་ཞུ་གི་ཡོད། ཅེས་སོགས་གསུང་བཤད་

གནང་སྒྲུབ་བསྟུན་སློབ་སྟོན་པ་ཁ་རག་མུ་

ལེན་ལགས་ཀྱིས་སློབ་ཁྲིད་མྱོང་བའི་སྐོར་

ངོ ་སྤྲོད ་གནང་རྗེས་ཐུགས་རྗེ ་ཆེ ་ཞུས་ཏེ ་

མཛད་སྒོ་གྲོལ། རྡ་སར་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་

སྲི་ཞུ་ཁང་ཡན་ལག་ཁང་དེའི་དམིགས་དོན་

ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་

དང་། བོད་ཡིག་གནས་ཚད་གང་ལེགས་

ཡོད ་པ་ཚོར་ལས་གནས་གོ ་སྐབས་སྐྲུན་

ཆེད་ཡིན་འདུག རྡ་སའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

སྲི་ཞུ་ཁང་ཞེས་པའི་དྲྭ་ཐོག་བོད་སྐད་སློབ་

ཁྲིད་ཁང་དེའི་ཁ་བྱང་ནི། www.asukhia.

org  ཡིན་འདུག་པ་བཅས། 

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ 

རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་རྡ་སའི་ཉེ ་འགྲམ་

ཤཱ་པུར་ཞེས་པའི་གྲོང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་

ལུགས་རིག་པ་སྨྲ་བའི་མཁས་དབང་གི་ལོ་

འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཉིན་

གསུམ་རིང་ཚོགས་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་དེའི་

སྐབས་ཉི་ཧོང་དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། བྷར་

སིལ། ཌེན་མཀ་གི་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་

གྲུ ༡༡ ཙམ་ནས་ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་དབང་ 

༡༤༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  ཉིན་

དང་པོའ ་ིསྐབས་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ ་ནི ་ཞི ་

བདེ་དང་དྲང་བདེན། ཡར་རྒྱས་བཅས་ཡིན་

འདུག  དེ་ཡང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉིན་དང་པོ་

དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ ་ིསྐབས་བཀའ་བློན་

ཁྲི་པ་མཁས་དབང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་

གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་གསུང་

བཤད་གནང་དོན།

 བོད་མི ་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི ་བའི ་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་

བྱེད་བཞིན་པ་ནི་ཐབས་ལམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུར་ང་

ཚོར་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད།  བོད་མི་ཚོས་

དྲང་བདེན་རྩོད་བཞིན་ཡོད། ཡར་རྒྱས་བོད་

མི་ཚོ་ལའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡར་

རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དྲང་བདེན་རྩིས་མེད་

བཏང་བ་དེར་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་བྱ་

ཐབས་མེད། དེར་བརྟེན་དྲང་བདེན་ལ་གཞི་

བཅོལ་བའི་ཡར་རྒྱས་ཤིག་བྱུང་ན། ང་ཚོས་

དགའ་བསུ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེ་རིང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་པའང་དེ་རང་

ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང། 

 ཕྱོགས་མཚུངས་ཨོ ་སི ་ཊོ ་ལི ་

ཡའི ་ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་དབང་ལྕམ་སྐུ་

ཇུ་ལི་ཡན་ཕེ ་ལ་ཆར་ལགས་ཀྱིས་རང་གི་

ཆེད་རྩོམ་ནང་འཁོད་དོན། དེ་རིང་ཚོགས་

འདུའི་བརྗོད་གཞི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་བོད་

ཀྱི་གནད་དོན་གཉིས་སྤྱིར་བཏང་གི་འབྲེལ་བ་

ཞིག་ཆགས་ཡོད། གང་ཡིན་བརྗོད་ན་བོད་མི་

ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གྱི་

ཐོག་ནས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་པར་བརྟེན། འཐབ་རྩོད་དེ་དཔང་རྟགས་

ཤིག ་ཆགས་ཡོད ་

ཅེས་སོགས་འཁོད་

ཡོད། 

 ག ཞ ན ་

ཡང་ཚོགས་འདུ་གོ་

སྒྲིག་གནང་མཁན་

རྡ ་སར ་ རྟེ ན ་གཞི ་

བྱ ས ་ པ འི ་ མ ང འ ་

སྡེ འི ་ གཙུག ་ལག ་

སློབ་ཁང་གི་ཉེ་བའི་

རི ག ་ བདག ་སློ བ ་

ད པོ ན ་ ཕ ར ་ ཀ ན ་

ཀ ་མར ་ (P rof .

Furqan Qa-

mar)ལགས་ཀྱིས་གསུང་དོན། དེ་རིང་

ཚོགས་འདུའི་བརྗོད་གཞི་གཙོ་བོ་དེ་ཞི་བདེ་

དང་དྲང་བདེན། ཡར་རྒྱས་ཞེས་པ་ཡིན། 

བརྗོད་གཞི་འདི་བཞིན་ཁྲིམས་ལུགས་སྨྲ་བ་

ཚོར་དེ ་ཙམ་སྤྱིར་བཏང་ཞིག་ཆགས་མེད་

ནའང་།  རྒྱ་གར་ནང་དང་ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་

༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་རྡ་རམ་

ས་ལར་བཞུགས་གདན་འཇགས་ཡོད་པར་

བརྟེན་བརྗོད་གཞི་འདི་བཞིན་ཆེད་མངགས་

བདམས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅེས་གསུངས། 

ལྷན ་ཚོགས ་དང ་པོ ་དེ ་ ཉི ་ཧོ ང ་དུ ་ཕྱི ་ལོ ་ 

༡༩༩༥ ལོར་ཚོགས་ཡོད་པ་བཅས།།  

སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ངག་དབང་ཐོགས་མེད།

གསར་འགོད་པ།             བསོད་ནམས་མཚོ་མོ།

གསར་འགོད་པ།            སྒྲུབ་རྒྱུད་ཉི་མ།

ཞུ་དག་པ།  བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།

འགྲེམས་སྤེལ་བ།             ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།

ཀཾ་པུ་ཊར་འཇུག་མཁན། ཕུར་བུ་སྒྲོལ་མ།
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ཕྱི་དྲིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་བརྒལ་བར་ཞི་བདེའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ རེས་

གཟའ་ཉི་མའི་སྔ་དྲོ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་

སི་ཀོ་སི་ཊིའི(Mexico City) ཀ་ར་ཛི་ཨ་ཛུལ་

(Cruz Azul)རྩེད་ཐང་ཆེན་མོར་མང་ཚོགས་

གྲངས་ ༣༠༠༠༠ བརྒལ་བར་རྙོག་འཛིང་ཆེ་བའི་

དུས་སྐབས་སུ་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་ཐབས། ཞེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད། 

 དེ་ཡང་ཐོག་མར་༸གོང་ས་མཆོག་

སྡིངས་ཆའི་སྟེང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་

མེཀ་སི་ཀོ་སི་ཊིའི་ཆོས་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་

ལྷན་ཁང་གི ་འཐུས་མི ་རྣམས་དང་ཨ་རིའི ་

སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་

སྐུ་ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གྷེ་རི་མཆོག་བཅས་ཀྱིས་

ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།  སྐུ་

ཞབས་རི་ཆ་ཌི་གྷེ་རི་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་

ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས། དེ་རྗེས་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་

སྩལ་དོན། ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། 

ཚང་མས་བདེ་བ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། བདེ་བ་བསྒྲུབ་

རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་སུ་

ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་

ཙམ་རིང་སྩལ་གྲུབ་བསྟུན། མང་ཚོགས་ཀྱི་དྲི་

བར་བཀའ་ལན་མཛད་ཡོད། ཉིན་རྒྱབ་ཤེས་

ཡོན་སློབ་སྟོན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་བར་སེམས་

བཟང་པོ ་དང་ཤེས་རབ་གོང་འཕེལ་གཏོང་

ཐབས་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད།།


