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ཆེས་ ༢༦

གཟའ་ པ་སངས་

ཤོག་ལེབ་ ༡

རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ན་ནང་པོའ་ི ཆོས་ལུགས་ཆགོ ས་
ཆེན་གོ་སིགས།

ལུགས་གསོལ་གི་ སྲུང་སོབས་ གནང་བའི་ གཡོག་ བས་
དགོས་པའི་ གལ་ཆེན་ སེང་ཁར་ གསུང་བོ་ གནང་བོ་
སྦད།ཁོང་གི་ གསུང་བོ་ སྦད་ ང་ཅའི་ རིག་གཞུང་
ལུགས་གསོལ་ དང་ ལུང་བསན་ཅུ༹་ མི་ཐོག་ མི་ཐོག་ན་
འཐོན་ བཞིན་ ང་ཅའི་ མི་ཆེ་གི་ གལ་ཆེན་ འཐོན་
སོད་ ཡོད། གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ གསུང་བོ་ གནང་་བོ་
སྦད།མངའ་སེ་གཞུང་གི་བ་མ་གྲྭ་ཆད་ཅུ༹་གི་བདེ་ལྡན་
དོན་ལོ་ཐུགས་སྡུག་གནང་བཞེས་ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ཆར་གཞི་
ཐམས་ཅད་ན་བརེ་བ་ནང་ལས་བ་བཅུག་བཞག་ཡོད་
པོའི་གསུང་བོ་སྦད།

གཞུང་གི་རིག་གཞུང་ལུག་གསོལ་ཐམས་ཅད་ལོ་
སིང་སིང་བཟོ་ཤད་་་་་་་གཅ་ོ སི་བོན་པོ་་་་་།

ལུང་བསན་ དང་ ལུགས་གསོལ་གི་ བསམ་བོ་ལོ་ ཧ་གོ་
དགོས་པའི་ གལ་ཆེན་ སེང་ལོ་ གསུང་བཞེས་ གཅོ་སི་
བོན་པོ་ ཀི་ འདིའི་ དོན་ལོ་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ སོབ་སོང་
གནང་ཤད་ཐམས་ཅད་མཉམ་པུ་རོགས་རམ་གི་དོན་ལོ་
་ཞུ་བ་ཕུལ་བོ་གནང་བོ་སྦད།རིག་གཞུང་དང་ཆོས་རིག
ས་ལུག་གསོལ་ འདི་ འབྲས་ལོངས་པའི་ སི་ཆོགས་གི་
དོན་ཆན་ འཐོན་ ཡོད་པོ་ དང་ དོན་ཆན་ འདི་ལོ་
གལ་ཆེན་ ལེན་ དགོས་སེ་ གསུང་བཞིན་ སྐུ་ཞབས་
ཏ་མང་གི་ རིགས་གཞུང་ དང་ ལུགས་གསོལ་གི་
དོངས་པའི་ གསུང་གཏམ་ཅུ༹་ བཤད་ དགོས་པའི་
གལ་ཆེན་ སེང་ལོ་ གསུང་བོ་ གནང་བོ་ སྦད།

སྒང་ཏོག་དབིན་ཟླ་གཉིས་པོའ་ི ཆ་ེ ༢༢ཿཉིན་གཉིས་ཡུས་
རིང་ཀོའི་འབྲས་ལོངས་བང་བྷང་གལ་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་
པོ་ཆོགས་འཇོམས་སོང་མཁན་གཟའ་ཟླ་བོ་ཉིན་ཆེ་མོ་ནོ
ན་ཀེན་དར་ན་ཆོགས་པོ་ཨིན།ལེས་རིམ་ན་གཅོ་སི་བོན་
པོ་སྐུ་ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང་མགོན་པོ་གཅོ་བོ་ཁི་ན་གཞུ
གས་པོ་ཨིན་ནེ་དགོན་གནས་ལེ་ལག་གི་བོན་པོ་སྐུ་ཞབ
ས་བསོད་ནམ་བ་མ,རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པོའི་ཆོས་ལུགས་ཀི
་དབུ་འཇིན་སྐུ་ཞབས་སོག་སི་སིང,རིན་པོ་ཆེ,མཁན་པོ,
རང་འཐད་རང་འཐད་ཀི་ནང་པོའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བ་མ
་ཅུ༹་དང་འབྲས་ལོངས་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་འགོ་རེ་ཅུ༹
་བོན་བོ་ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཐོབ་པོའི
་ན་དགའ་ཆུ༹ལ་གནང་བཞེས་གཅོ་སི་བོན་པོ་ཀི་འབྲས་
ལོངས་ཀི་གུ་རུ་རིན་བོ་ཆེའི་བིན་རླབས་དང་སྨན་ལམ་
ཐོབ་ཡོད་པོའི་གསུང་བོ་ཨིན།གཅོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་
པི་ཨེས་ཏ་མང་ གི་ དབུས་གཞུང་ ཕ་གཞི་གི་ ཆོགས་པོ་
མཉམ་པུ་ ང་ཅག་གི་ རང་གི་ རིག་གཞུང་ དང་
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འདི་ཤོར་ན་དགོན་གནས་ལེ་ལག་གི་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་
བསོད་ནམ་བ་མ་གི་རང་གི་གསུང་ཤད་ན་འབྲས་ལོངས
་ན་འདི་འདེམ་མོའི་ཆོས་འཇོ༹མས་ལེས་རིམ་གོ་སིགས་
,རྐྱབས་པོའི་ན་ལེས་རིམ་གོ་སིགས་ཆོགས་པོ་ལོ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཕུལ་བོ་ཨིན།ཁོང་ནང་པོ་རེས་འཇུག་ཀོ་ཅུ༹་དང་ན
ང་པོའི་སོབ་གཉེར་ཁང་ཅ་ུ༹ ལོ་ཆོས་རིག་གཞུང་དང་ལུག
་,གསོལ་སྲུང་རྐྱབས་དོན་ལོ་ཉིན་ཆན་མེད་པོ་གཡོག་རྐྱ
བས་དགོས་པོའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བོ་ཨིན།བོན་པོ་ཀི་ཤེས་རིག་,
ཡར་རྒྱས་ཐོག་ལས་རིག་གནས་དང་རིག་གཞུང་གཉིས་
གི་སྲུང་རྐྱབས་ཐོན་དགོས་པོའི་གསུང་བཞེས་ལེས་རིམ་
ན་བོན་མཁན་ཐམས་ཅད་ལོ་བོན་པ་ལེགས་སོ་གནང་
བོ་ཨིན།
ཉིན་གཉིས་གི་ཆོགས་འཇོ༹མས་སོང་མཁན་གཟའ་མིག
་དམར་ཆེས་༢༣་ལོ་འཇུག་སྡུས་བོ་སྦད།ཆོགས་འཇོམས་
འདི་རྒྱ་གར་གངས་རི་ན་ལེན་འདའ་ལོན་ཆོགས་ནང་པོ
་རིག་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་རིག་གཞུང་བོན་ཆོགས་ཁང་གི
ས་གོ་སིགས་རྐྱབས་པོ་ཨིན་ནེ་འདི་ལོ་འབྲས་ལོངས་དགོ
ན་གནས་ལེ་ལག་གི་ཡང་རོགས་རམ་གནང་བོ་ཨིན།ལེས
་རིམ་ན་མངའ་སེ་གི་ མཁས་པོ་ཅུ༹་གི་ ཡང་ རང་རང་
སོ་སོ་གི་ གཏམ་ཅ་ུ༹ བཞག་ཀོ་ གནང་བོ་ སྦད།
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རྒྱལ་ཞིང་དབིན་ཟླ་གཉིས་པོའི་ཆསི ་༢༤ཿ

ནུབ་
རོང་ཁག་གི་ སོ་རེང་བཅུམ་འབུང་གི་ ས་གནས་
ན་འཆར་གཞི་
གསུམ་གི་འགོ་ཕི་གནང་་བོ་སྦད།
འདི་ཅུ༹་ BAC བཅུམ་འབུང་, IIT བཅུམ་འབུང་
དང་Institute་of་excellence་in་Higher་educat
ion་བཅུ་འབུང་ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ཤེས་རིག་ལེ་ལག་བོན
་པོ་སྐུ་ཞབས་ཀུན་དགའ་ཉི་མ་ལེབ་ཅ,སོབ་སོན་བོ,བོན་
པོ་ཅུ༹,ཁིམས་བོན་ཐུས་མི,གཅོ་འཇི༹ན་གཅོ་སི་བོན་པོའི
་སིད་དྲུང་ཡིག,རང་འཐད་རང་འཐད་ལེ་ལག་གི་འགོ་
རེ་ཅུ༹,སོབ་དཔོན་སོབ་ཕྲུག་ཅུ༹་དང་མི་སེར་ཅུ༹་བོན་བོ་ཨི
ན།
གཅོ་སི་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་འཆར་གཞི་
འདི་གསུམ་པོ་ཐོབ་པོའི་དོན་ལོ་མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་བཀྲ་ཤིས་
བདེ་ལེགས་གནང་བཞེས་གཞུང་གི་ཤེས་རིག་ས་གནས་
ཧོང་ན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཤད་ན་གོ་སྐབས་དང་པོའི་
བཞག་ཡོད་པོའི་ཁྱབ་སགས་གནང་བོ་ཨིན།

གཅོ་སི་བོན་པོ་ཀིས་ནུབ་འབྲས་ལོངས་ཀི་འཆར་
གཞི་གསུམ་གི་རོ་གཞི་གཏིང་བོ་་་་་་་
ཁོང་གི་མ་འོངས་པོའི་ན་འབྲས་ལོངས་ན་གསོ་བ་རིག་
པ་སོབ་གཉེར་ཁང་ན་(laboratory)་འཇིག་དྲགས་ཐོན་ཤ
ད་ཨིན།འདི་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཅུ༹འ་ི དོན་ལོ་(MBBS)ཤེས་
ཡོན་དོན་ལོ་ཁི་ལྔ་བཅུ་དང་ཁི་གསུམ་བཅུ་དོན་ལོ་གཞུ
ང་གི་རང་དངུལ་ཕི༹ད་རིང་བཏབ་ཤད་ཨིན།ཨོ་འདི་བ
ས་སི་སོབ་ཕྲུག་ཅུ༹་ཀི་འདིའ་ི ཁྱབ་སོང་ལེན་དགོས་པོའི་
ཞུ་བ་ཕུལ་བཞག་ཡོད།
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དབུ་འདི་ཐམས་གེལ་གི་སྒྱུ་རལ་ལེ་ལག་ཅིག་ཐོན་ཤད་
ཨིན།འདི་བཟོ་ཤད་ཀི་དོན་ཆན་ཡང་ཡོད་པོ་ཨིན།ལེས་
རིམ་ལོ་འོས་ལོ་ཁིམས་བོན་ཐུས་མི་ཨ་དིས་ཏཡ་གོ་ལེ་ཀི
་ཡང་བཟུང་འབྲེལ་གནང་བོ་ཨིན།ཁོང་གི་འདེམ་འཆར་
གཞི་གཞི་གཏིང་བོའ་ི ན་གཅོ་སི་བོན་པོ་ལོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཕུལ་བོ་ཨིན།ཁོང་གི་མི་སེར་ཅ་ུ༹ ལོ་རང་ཁྱད་ལེན་བས་
སདགོས་པོའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བོ་སྦད༏འདེས་རང་ཁོང་གི་ཤེས་
རིག་ལེ་ལག་གི་བོན་པོ་དང་ལེ་ལག་གི་འགོ་རེ་ཅ་ུ༹ ལོ་ཅ་
ཁུང་ས་གནས་ན་འདེམ་ཤེས་རིག་ཡར་རྒྱས་གཞི་གཏིང་
བོའི་ན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཕུལ་བོ་ཨིན།
བང་འབྲས་ལོངས་ལོ་གསར་སྲུང་བརི་་་་
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གཅོ་སི་བོན་པོ་ཀིས་ལེས་རིམ་ན་བོན་མཁན་མི་སེར་ཅུ༹་
ལོ་བཟུང་འབྲེལ་གནང་བཞེས་ཁོང་ལོ་བང་རོ༹ང་ཁག་
ལོ་གསར་དུས་སོན་ལེས་རིམ་ན་མགོན་པོ་བོས་པོའི་ན་
རོང་སྒང་གཞོན་བོ་ཆོགས་པོ་ལོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཕུལ་བོ་ཨི
ན།
ཁོང་གི་གཅོ་ཆེ་དྲགས་གོང་ཡུལ་དོན་ལོ་གཞུང་གི་གཡོ
ག་རྐྱབས་བཞིན་ཡོད་པའི་གཏམ་ཡང་གསུང་བོ་གནང་
བོ་སྦད།འདེས་རང་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཐུན་
བས་སི་གཞུང་གི་གནང་བཞག་ཡོད་པོའི་འཆར་གཞི་
དང་གཡོག་ཅུ༹་རྐྱབས་དགོས་པོའི་ཁྱབ་སགས་ཡང་
གནང་བོ་ཨིན།ཁོང་གི་འདི་ཡང་རེ་བ་གནང་བོ་ཨིན།
ཁོང་གི་གཞུང་གི་མངའ་སེ་ཡར་རྒྱས་དོན་ལོ་གཡོག་ས་
བསེལ་སི་གཡོག་རྐྱབས་ཤད་ཨིན།

སེམས་ཅན་གསོ་སོང་ལེ་ལག་གི་ཉིན་གསུམ་སང་
བསར་ལེས་རིམ་་་་་་
མན་གན་དབིན་ཟླ་གཉིས་པོའ་ི ཆསེ ་༢༡ཿ
བང་འབྲས་ལོངས་གི་རོང་སྒང་གོང་ན་ལོ་གསར་དུས་
སོན་སྲུང་བརི་གནང་བོ་ཨིན།ལོ་གསར་ལེས་རིམ་ན་གཅོ
་སི་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང་མགོན་པོ་གཅོ་བོ་ཁི
་ན་བཞུགས་པོ་ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ཁོང་མཉམ་པོ་འོས་ལོ་
ཁིམས་བོན་ཐུས་མི་ཡང་ལས་ནེ་སོང་རྒྱལ་ལེ་ལག་བོན་
པོ་སྐུ་ཞབས་རྐམ་བོ་སོས་བྷོ་ཊེ་ཡ,དབུ་ཁྱོས་ཆོགས་དམ
ས་མོའི་ཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨིན་དར་ཧན་སུ་བ,གཅོ་
འཇིན་སོབ་སོན་བོ,བང་རོ༹ང་ཁག་ཆབ་སིད་འགོ་རེ་ད
ང་མི་སེར་ཅུ༹་བོན་བོ་ཨིན།

སྒང་ཏོག་དབིན་ཟླ་གཉིས་པོའ་ི ཆསེ ་༢༢ཿ
སེམས་ཅན་གསོ་སོང་དང་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཕི་ཀི་ད་
རེས་རང་གཞུང་ཞབས་གསར་པོ་ཐོབ་མཁན་སེམས་ཅན
་སྨན་པོ་དང་ADDO་ཅུ༹འི་ཉིན་གསུམ་ཡུས་རིང་ཀོའི་
སང་བསར་ལེས་རིམ་སེམས་ཅན་གསོ་སོང་སང་བསར་
དབུ་སོ་སེ་ཐང་ན་གོ་སིགས་རྐྱབས་པོ་ཨིན།ལེ་ལག་བོན་
པོ་སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ཨེན་སར་མ་ལེས་རིམ་གི་མགོན་པོ་
གཅོ་བོ་ཁི་ན་བཞུགས་པོ་ཨིན།
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གཞུང་ཞབས་གསར་པོ་ཐོབ་མཁན་ཅུ༹་ལོ་བཀྲ་ཤེས་བདེ་
ལེགས་གནང་བཞེས་བོན་པོ་ཀིས་སིང་རིག་དང་ལག་བ
སམ་རྣམ་དག་དྲང་པོ་ནང་ལས་གཡོག་རྐྱབས་དགོས་པོ
འི་གསུང་བོ་ཨིན།ཁོང་གིས་གསུང་བོ་སྦད།ང་ཅག་ལེ་ལ
ག་འདིའི་དོན་ལོ་ཡར་རྒྱས་དང་ཐབས་ཤེས་ཅུ༹་ལག་ལེན
་བས་བའི་ན་ས་བསེལ་དགོས།
ལེས་རིམ་འདིའི་སོན་ལས་ལེ་ལག་གཅོ་བོ་དབུ་འཇིན་,
སྨན་པོ་སངས་རྒྱས་སི་བྷོ་ཊེ་ཡ་ཀིས་བོན་མཁན་ཅུ༹་ལོ་བོ
ན་པ་ལེགས་སོ་གསུང་བོ་ཨིན་ནེ་གཞོན་བོ་དབུ་འཇི༹ན
་་སྨན་པོ་སོན་ཇེ་ཨེམ་མགོ་ཆ་མེར་གིས་ཉིན་གསུམ་སང་
བསར་སྐོར་ལོ་ཁྱབ་གགས་གནང་བོ་ཨིན།མངའ་སེ་ཀི་རོ
༹ང་ཁག་བཞི་ན་སེམས་ཅན་གསོ་སོང་སྨན་པོ་༣༡དང་
ADDOགསུམ་ཐམ་བས་གཞུང་ཞབས་ན་བཅུག་ཀོ་
ཨིན།ལེས་རིམ་ན་སང་བསར་གནང་མཁན་ཅུ༹་ལོ་བོན་
པོའི་ཕག་ལས་ལག་འཁྱེར་ཤོག་གོ་ཡང་གནང་བོ་ཨིན།

ཉིན་བདུན་ཡུས་རིང་ཀོའི་བཤམ་སོན་ལེས་རིམ་སྒོ
་ཕི༹་་་
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སྒང་ཏོག་དབིན་ཟླ་གཉིས་པོའི་ཆས་༢༣ཿ
རྒྱས་ས་སྒང་ཏོག་གི་ཊེའི་ཊེ་ནིག་པག་ན་སོང་མཁམ་
གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཆེ་ལས་བུམ་དོང་འདོད་རོགས་
རམ་ཆོགས་པ་ཀི་DeendayalAntyodaya
འཆར་གཞི་རྒྱལ་ཁབ་ཆང་འདུ་སོད་གནས་ལེས་རིམ་(
DAY_NULM)ཉིན་བདུན་ཡུས་རིང་ཀོའི་ས་གནས་
ལག་ཐག་ལག་བཟོ་ཆ་ཀའི་བཤམ་སོན་དང་ཆང་གོ་
སིགས་རྐྱབས་བཞག་ཡོད།ལེས་རིམ་འདིའི་སྒོ་ཕི༹་ཆང་
འདུ་ཡར་རྒྱས་ལེ་ལག་གི་དྲུང་ཡིག་ལྕམ་སར་ལ་རའི་
གནང་བོ་སྦད།ལེས་རིམ་འདི་ཆང་འདུ་ཡར་རྒྱས་ལེ་ལག
་གི་མངའ་འོག་ན་ཡོད་པོའི་འབྲས་ལོངས་ཆང་འདུ་ཡར
་རྒྱས་ཆང་སེ་ཀི་གོ་སོགས་རྐྱབས་པོ་ཨིན།བཤམ་སོན་
ལེས་རིམ་འདི་ན་བུམ་མོའ་ི དོང་འདོད་ཆོགས་ཨཔོ་བཅུ་
བཞི་ཐམ་བས་ཀིས་བཟོ་བཟོ་བོ་ས་གནས་ཟམ,ཤིང་བཅུ
ས,པ་ཤིང་ལས་བཟོ་བཟོ,ལག་ཐག་རྒྱེབ་དང་བལ་ལས་
བཟོ་བཟོ་བོ་ཆ་ཀ་ཅུ༹་ཡོད་པོ་ཨིན།ལེས་རིམ་ན་དྲུང་ཡིག་
མཉམ་པོ་ལེ་ལ་ག་གི་གཞན་འགོ་རེ་དང་གཞུང་ཞབས་
བོ་ཅུ༹་བོན་བོ་ཨིན།
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