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སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཁའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གསར་པ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ 
ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་སཡྱི ་རྱིལ་རྭ་མ་ཕ་ོ
ས་ Cyril Ramaphosa མཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་
རྱི ་ཁའྱི་སྱིད་འཛྱིན་འསོ་བསྡུའྱི་ནང་རྒྱལ་ཁ་
ཐབོ་ས་ེསྱིད་འཛྱིན་ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བར་
འཚམས་འཕྱིན་སྩལ་བའྱི་ནང་འཁོད་དནོ། 
སྐུ་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སནོ་འགོ་
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀ་ད་ེབཞྱིན་མུ་མཐུད་དཔལ་ཡོན་
མངའ་ཐང་ལྡན་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྒ་ོནས་
ལས་དནོ་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བ་དང་། 
ལགྷ་པར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་
འཁོས་ཞན་ཅན་གྱི་མྱི ་སྡ་ེརྣམས་ཀྱི་འཚོ་བ་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ཐུགས་རེ་ཡོད། ཅསེ་
དང་། སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི ་མང་ལ་བཟང་
ཕགོས་ཀྱི་རེ་བ་བསུྐན་དགོས་རུྒྱ་ནྱི་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། དསེ་
གཞན་ལའང་མྱིག་དཔ་ེའཛྱིན་ད་ུའསོ་པ་ཞྱིག་
ལའང་འགུར་རུྒྱ་རེད། ཅསེ་འཁདོ་ཡོད།
གཞན་ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་
ད་ལམ་སྱིད་འཛྱི ན་མཆོག་ལ་ཞྱི ་བད་ེལྷྱིང་
འཇགས་ཀྱིས་ངང་ནས་སྱིད་འཛྱི ན་གྱི ་སྐུ ་

དབང་རྩྱིས་སྤདོ་པ་དསེ། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་
ནང་མང་གཙོའྱི་རྩ་བ་བརྟན་པརོ་གནས་པའྱི་
མངནོ་རྟགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྱིད་འཛྱིན་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ནཱལ་སོན་མཎ་ེལ་ཱ Nelson 

Mandela དམ་པ་མཆོག་གྱིས་ཡང་དག་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སནོ་འགོ་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་
མྱི ་མང་ནས་སོ་སོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞྱི ་བད་ེ
དང་། མང་གཙོ། དྲང་བདནེ། ད་ེབཞྱིན་
འདྲ་མཉམ་ཀྱི་འད་ུཤེས་བསུྐན་ཆེད་ཕག་
ལས་གནང་བ་དརེ་ཡྱི ་རངས་བསགྔས་བརདོ་
ཡོད། ཅསེ་ཀང་གསུངས་ཡོད། མཐའ་
དནོ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཨ་
ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་

ལམ་སནོ་འགོ་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མ་འངོས་ལས་དནོ་མཐའ་དག་བ་བ་ལམ་
ལྷངོས་ཡོང་བའྱི་ཐུགས་སྨནོ་མཛད་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་
འཚམས་འཕྱིན་ནང་འཁདོ་དནོ། སྐ་ུཞབས་
སཡྱི ་རྱིལ་རྭ་མ་ཕ་ོས་མཆོག་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་
ཁའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་དུ་བསྐ་ོགཞག་བུང་བར་
ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་
འདྲྱི་ཞུ་རུྒྱ་དང་འབལེ་ལས་དནོ་མཐའ་དག་
བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱིན། ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་ད་ེས་ྔཧར་ཝ་ཌྱི་ Harvard 
མཐ་ོསླབོ་ཏུ་ཡོད་སྐབས་སྱིད་འཛྱི ན་གསར་

པ་མཆོག་གྱིས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཁ་ནྱི་རྩ་ཁྱིམས་
གཞྱིར་བཟུང་འདྲ་མཉམ་དང་རང་དབང་
ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་ད་ེདག་ཉན་རུྒྱའྱི་
གོ་སྐབས་བུང་བ་ད་ེཐུགས་དྲན་གསོ་གནང་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་ཉ་ེཆར་ལྷ་ོ
ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ནང་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ་ད་ེ
སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་བུང་སྐརོ་དང་། ལྷ་ོ
ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཁའྱི་ནང་ཞྱི ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལམ་
ལྷངོས་བུང་ཡོད་པ་བཞྱིན། བདོ་ཀྱི་གནད་
དནོ་ད་ེཡང་ཞྱི ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་ཐུབ་
པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ཅསེ་འཁདོ་འདགུ སྐ་ུ
ཞབས་ས་ཡྱི ་རྱིལ་རྭ་མ་ཕ་ོས་མཆོག་ནྱི་ལྷ་ོཨ་
ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ནལེ་
སོན་མན་ཌ་ེལ་དམ་པ་ (Nelson Mandela) 
མཆོག་དང་ཧ་ཅང་བླ་ོཐག་ཉ་ེབ་ོཡྱི ན་པ་མ་
ཟད། ལྐགོ་ཟ་རལུ་སུངས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་
མངོན་གསལ་དདོ་པ་ོལས་དནོ་ཤུགས་ཆེ་
སྤལེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།།

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་ལོ་གསར་
འཚམས་འདྲྱི། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་
གནས་ས་ཁྱི་ལོའྱི་བདོ་ཀྱི་ལོ་གསར་དགའ་སནོ་ལ་
འཚམས་འདྲྱི་གནང་དནོ། བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་
དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་དབུས་ཆོས་བརུྒྱད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་གཡུང་
དུྲང་བནོ་དང་བཅས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བླ་ཆེན་རྣམ་
པ། གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་སུ་གནས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་
སུྤན་ཟླ་རྣམ་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་དང་
འཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ཡོངས་སུ་གནས་པའྱི་དྲང་བདནེ་
ལ་འགུར་བ་མེད་པར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་མཁན་
བོད་ཀྱི ་གྲོགས་པ ོ་བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་། 
སྱིད་སྐངོ་སྒརེ་ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ 
རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོའྱི་བདོ་ཀྱི་ལོ་གསར་དགའ་
སནོ་ལ་འཚམས་འདྲྱིའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་
དང་། འདྱི་ལོར་ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ ནང་བདོ་ནང་ས་
བྱི་ཞྱི་རལོ་ཆེན་མོ་བུང་ནས་ལོ་བཅུ་དང་། རྒྱ་ནག་
དམར་པའོྱི་དཔུང་དམག་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་
བས་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁརོ་གྱི་ཡོད།  འནོ་ཀང་
གཙོ་བ་ོསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྱིན་དང་།

བདོ་མྱིའྱི་སྙྱིང་སབོས་ཞུམ་པ་མེད་པར་གནས་པ་
ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེགསོན་པརོ་
གནས་ཐུབ་ཡོད།  ད་ེལརྟ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་རགོ་རྩ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྱིལ་ཏ་ེསརྔ་ལས་ལྷག་པའྱི་
སེམས་ཤུགས་སྐསེ་ནས་མདནུ་སྐདོ་བདེ་དགོས། 
ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་རྒྱ་
ཆེན་པ་ོགསོག་དགོས་རུྒྱ་གལ་ཆེན་ཡྱིན་པ་ལ་ྷདང་
བ་ླམའྱི་ལུང་བསན་རྱིམ་པ་ཕབེས་ཡོད་པ་ལརྟ་ཚང་
མས་ཚོགས་གསོག་སྒྱིབ་སྦོང་གྱི ་ལས་ལ་འབད་
འབུངས་དགསོ་པ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོ
མཚོན་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སྤདོ་དང་།

རྩ་ཆེའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གམོས་སལོ་བཟང་
པ་ོད་ེཚོ་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱིན་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡང་བདོ་
མྱི འྱི་འཐབ་རྩོད་རུྒྱན་སྐོང་ཆེད་ད་ུཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ། ༢༠༡༩ ནྱི་བདོ་མྱི ་རྣམས་བཙན་བལོ་ད་ུ
འབརོ་ནས་ལོ་དུྲག་ཅུ་འཁརོ་བཞྱིན་པར་དསུ་ཡུན་
དའེྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་བཀྲྱིན་རསེ་
དྲན་ཆེད་ད་ུཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལོར་སུང་བརྩྱི་གནང་
གྱི་ཡོད་སབས་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་བདེ་དགསོ་
པ་ཡྱིན།  མཐའ་དནོ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་བརྟན་པ་
དང་། ཐུགས་བཞདེ་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་འགུྲབ་པ། 
གཞྱིས་བསེ་བདོ་མྱི ་མཉམ་འཛོམས་ཀྱི་སལྐ་བཟང་
ཉྱི་མ་མུར་ད་ུའཆར་བའྱི་སྨནོ་འདནུ་ཡོད། ཚང་
མར་ལོ་གསར་པའྱི་ནང་བ་བ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་
བའྱི་སྨནོ་ལམ་ཡོད། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས།།

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཉ་ེཧངོ་
ནང་ཕོགས་ཕབེས་གནང་བཞྱིན་པ་ལྟར། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱིང་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་
འགུར་བ་གཏངོ་རུྒྱར་འདམེས་ཀ་གང་ཡང་
མེད་ཀང་། རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོ་དང་ཞྱི་
བད་ེཡོང་བར་བདོ་ནྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལྟ་བུ་ཆགས་

ཡོད་ཅེས་ཉ་ེཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
མྱི ་རྣམས་ལ་གསུང་འདགུ ད་ེཡང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་ལ་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེ
ལེན་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་ཉ་ེཧངོ་གཞུང་གྱི ་སྐུ ་
ཚབ་དང་། ཉ་ེཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི། ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ། ད་ེབཞྱིན་
གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྐྱིད་ཁག་གྱི་

སྐ་ུཚབ་སོགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ང་ཚོར་འདེམས་ཀ་གང་ཡང་མེད་
པའྱི་འགོ་བདོ་ནྱི་ཞྱི་བད་ེདང་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བ་བཟ་ོཐབས་ཡྱིན་ཡང་། རྒྱ་ནག་ཏང་གྱི་
ཚོགས་ཆེན་ ༡༩ པའྱི་སབྐས་རྒྱ་ནག་གྱི་
སྱིད་འཛྱི ན་ཞྱི ་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་དསུ་རབས་
གསར་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཐོག་བསྐོད་རུྒྱ་ཡྱི ན་
པ་རྒྱ་ནག་གྱིས་སུྒབ་དགོས་པའྱི་ལས་དནོ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་
ཚོགས་རྱི ང་ལུགས་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་ཁད་
ཆོས་ཟརེ་བ་ད་ེནྱི་མང་གཙོའྱི་དང་སྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་མེད་པའྱི ་ ཚོགས་པ་གཅྱིག ་
གྱིས་དབང་འཛྱི ན་བེད་པ་ཡྱི ན་སྐརོ་དང་། 
མའ་ོཙེ་ཏུང་གྱི་དསུ་སབྐས་ད་ེརྒྱ་ནག་གཅྱིག་
གུར་གྱི་དསུ་སབྐས་ཡྱིན་པ་དང་། ཏྱིང་ཞའ་ོ

ཕྱིང་གྱི་དསུ་སབྐས་ད་ེརྒྱ་ནག་དཔལ་འབརོ་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་
གྱི་དསུ་སབྐས་ད་ེརྒྱ་ནག་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་
དབང་འཛྱིན་བཟ་ོརུྒྱ་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། རྒྱ་
ནག་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཏུ་འགུར་
ཐབས་དང་། ད་ེམྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ད་ེརྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་འགུར་རུྒྱ་མ་གཏགོས། 
གཞན་ང་ཚོར་འདམེས་ཀ་གང་ཡང་མེད། 
གལ་སྱིད་རྒྱ་ནག་འགུར་བ་གཏངོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། བདོ་ནྱི་རྒྱ་ནག་འགུར་བ་གཏངོ་
རུྒྱའྱི་ལྡྱི་མྱིག་ཡག་ཤོས་ཡྱི ན་སྐརོ་གསུངས་
འདགུ །

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཉ་ེཧངོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།
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ཇྱི་ནྱི་ཝ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༠ ཐགོ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ ༦ གྱི་
འདྲ་པར་བཤམས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༠ ཉྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཝ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་
མང་གཙོ་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༠ 
ཐགོ་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་
གྲངས་ ༣༥ རྣམས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཉྱིན་
གྲངས་ག་ཚོད་བས་ཡོད་པ་སོགས་འཁོད་
པའྱི་འདྲ་པར་བཤམས་པ་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་
སུ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་གྲངས་ ༦ གྱི་
འདྲ་པར་ཡང་བཤམས་ཡོད། 
     ད་ེཡང་བདོ་ཀྱི་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་ 
༡༡ དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བཙོན་འཇུག་ཉྱིན་གྲངས་ 
༨༣༡༥ བས་ཏ་ེདསུ་ཡུན་རྱིང་ཤོས་ཅན་གྱི་
བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཞྱིག་ཏུ་གུར་ཡོད། 
པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་
ནྱི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ 
ཉྱིན་དགུང་གྲངས་ ༦ ཐགོ་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་པཎ་

ཆེན་སྐུ་གོང་མའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ུངོས་འཛྱི ན་
གནང་བ་ནས་བཟུང་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཡབ་ཡུམ་བཅས་གར་སོང་
ཆ་མེད་ད་ུགུར་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་འཛྱི ན་བཟུང་

བས་པ་ཁས་ལེན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་ད་ལ་ྟགང་ད་ུཡོད་མེད་དང་།

 

ཁོང་དང་ཁོང་གྱི ་ནང་མྱི འྱི་གནས་སངས་
གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་གང་
ཡང་བས་མེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དུྲག་ནྱི། 

པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་ ༡༡ དག་ེའདནུ་ཆོས་ཀྱི་
ཉྱི་མ་མཆོག་དང་། ཨ་མད་ོརྔ་བའྱི་ཁུལ་ད་ུ
རང་ལུས་མེར་སགེ་བརུྒྱད་སྐུལ་བས་པའྱི་
ཉསེ་མྱིང་འགོ་ནས་དསུ་ཚོད་ནར་འགངས་
ཀྱིས་སགོ་ཐགོ་གྱི་ཉསེ་ཆད་བཅད་ད་ེབཙོན་
འཇུག་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༩༠༧ བས་ཡོད་པའྱི་
ཀྱིར་རྟྱི་དགནོ་པའྱི་གྲ་ྭབླ་ོབཟང་དཀནོ་མཆོག་
ལགས། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་རལོ་གྱིས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་བཙོན་འཇུག་
ཉྱིན་གྲངས་ ༡༨༠༤ བས་ཡོད་པའྱི་དཀནོ་
མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་སྒོལ་
མ་སྐབས་ལགས། བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་པ་ཀརྨ་བསམ་གུྲབ་ལགས་བཙོན་འཇུག་
ལོ་ ༡༥ བས་ཡོད་པ་དང་དསུ་ད་ལ་ྟབར་
ད་ུབཙོན་འཇུག་ཉྱིན་གྲངས་ ༢༩༧༠ བས་
ཡོད་འདགུ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའྱི་ཞྱི་རལོ་
གནེ་ལངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརུྒྱད་སྐུལ་བས་
པའྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་བཙོན་འཇུག་ལོ་ ༡༥ 

བས་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟ་བར་ད་ུཉྱིན་གྲངས་ 
༣༦༤༣ བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་པའྱི་སནྨ་
པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྒནོ་ལགས། སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དགུང་གྲངས་ ༨༠ ལ་ཕབེས་པའྱི་༸སྐའུྱི་
འཁུངས་སརྐ་སུང་བརྩྱི་ཞུས་པའྱི་རྐེན་གྱིས་
ལོ་ ༧ འཛྱིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་
པ་དང་ད་ལ་ྟབར་ད་ུབཙོན་འཇུག་ཉྱིན་གྲངས་ 
༨༢༣ བས་ཡོད་པའྱི་བནོ་སྒ་ོསྐྱིད་ལགས་
བཅས་ཡྱིན། སྤྱིར་ཚོགས་ཁང་ནང་བདོ་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ ༦ དང་། ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་གཞན་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གསུམ་
ཆ་གཅྱིག་ལས་མང་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་པ་རེད་འདགུ ད་ེ
མྱིན་ཀུ་བ་ྷདང་། ཨུ་ར་ུསུ། ཨེ་རན། ཀམ་
བྷ་ོཌྱི་ཡ། ཝ་ེན་ེཛུ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱིས་
བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད་འདགུ 

བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མག་ོལོག་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཇྱི་ནྱི་ཝ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་སུང་སྐབོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༠ ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 

༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༣༧ མ་འཚོགས་སྔནོ་
གྱི་བདནུ་ཕག་གཅྱིག་ཙམ་གངོ་ས།ེ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཝ་
འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་སུང་
སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ ༡༠ པའྱི་ཐགོ་
བདོ་ཀྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སུང་སྐབོ་པ་
དང་། དངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོབསུྐན་
པ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇྱིགས་
མེད ་ལགས་ཀྱིས ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མག་ོ
ལོག་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་འདྱི་ལོ་ནྱི་
བདོ་ནང་ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞྱི་རལོ་
ཆེན་མོ་བུང་ནས་ལོ་བཅུ་ཧྱིལ་པ་ོའཁོར་བ་
དྲན་གསོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། བདོ་ནང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞྱིན་
ལྡན་པའྱི་ས་བྱི་ཞྱི ་རོལ་ཆེན་མོ་བུང་བ་དང་
འབལེ། དནོ་གུྲབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་
མཉམ་ད་ུདངསོ་བུང་གླགོ་བརྙན་བཟསོ་ཏ་ེ

ཁོང་ལ་ཕྱིར་བསྐོད་ལག་ཁེར་མེད་ཀང་
ཟླ་གྲངས་ཁ་ཤས་སྔནོ་ནས་བཙན་བོལ་ལ་
སླབེས་པ་ཡྱིན་ཅསེ་གསུངས་འདགུ ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁ་ནས་བཤད་པ་
དང་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གཉྱིས་མ་མཐུན་
པའྱི་དབང་གྱིས་དངོས་ཡོད་བདོ་ནང་གྱི ་
གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་སནོ་
སདླ་འཇྱིགས་བལ་ཞསེ་པའྱི་གླགོ་བརྙན་བཟ་ོ
བསུྐན་བ་དགོས་བུང་ཅེས་གསུངས་འདགུ་
པ་དང་། ཁངོ་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་མྱི ་ས་དང་འགྲ་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་གནདོ་ཚེ་དང་ཉནེ་ཁའྱི་གནནོ་
ཤུགས་མ་སྤད་གོང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི ་རྩའྱི་
རྱིན་ཐང་ལ་འབད་བརྩོན་སུང་སྐབོ་དགོས་
པའྱི་དསུ་ལ་སླབེ་ཡོད་ཅེས་ཉནེ་བར་བཏང་
འདགུ སབྐས་དརེ་ལནྷ་ཚོགས་གཙོ་སྐངོ་བ་
རྒྱ་ནག་ཕགོས་འགལ་བ་སྐ་ུཞབས་ཡང་ཅྱི་ལྱི ་ 
Yang Jianli དང་། གནམ་སྡ་ེསྒ་ོམོ་ཆེའྱི་

དམར་གསོད་དནོ་རྐེན་འགོ་ད་ཡོད་གསོན་
གནས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི ་ས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙོན་འཇུག་བས་པའྱི་ཧངོ་
ཀོང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་བཅས་ནས་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ གཞན་
ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་མགོ་ལོག་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ལ་བདོ་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་གཞནོ་
ན་ུལྷན་ཚོགས་སོགས་ལ་བཙན་དབང་གྱི ་
ཐགོ་སྐནོ་བརདོ་དང་མཚན་སདྨ་བདེ་བཅུག་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའྱི་ས་བྱི་
ཞྱི་རལོ་ཆེན་མོ་ད་ེདྲག་པའོྱི་གནེ་ལངས་རེད་
ཅེས་ཟརེ་དགོས་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཙན་
དབང་བཏང་བར་མགོ་ལོག་འཇྱིགས་མེད་
ལགས་ཀྱིས་དརེ་ཞེད་སང་མེད་པར་ང་ོརལོ་

བས་འདགུ  ཕགོས་མཚུངས་མག་ོལོག་
འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
བཙོན་ཁང་ནང་དམལ་བ་མྱི ་ཡུལ་ད་ུམངས་
བ་ལརྟ། ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལ་གདགུ་རུྩབ་
མནར་གཅོད་ཇྱི་ལྟར་བཏང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་
གསུངས་གནང་འདགུ ཁངོ་གྱིས་སྐ་ུཚབ་
རྣམ་པས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་འགྲ་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་རྩྱིས་མེད་རགོ་
རོལ་ད་ུགཏངོ་བའྱི་བདེ་ཐབས་དརེ་ཡ་ལན་
དགསོ་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ
    ད་ེཡང་ཇྱི་ནྱི་ཝ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་མང་གཙོ་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས།  ཞསེ་
པ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་ཁནོ་ད་ུགཞུང་འབལེ་མྱིན་
པའྱི་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚོགས་
པ་ ༢༥ མཉམ་རབུ་ཐགོ་ནས་ག་ོསྒྱིག་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཐངེས་འདྱིའྱི་ལནྷ་
ཚོགས་སབྐས་སུ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་

ལོག་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་ཏུར་
ཀྱི་དང་། ཨྱི ་རན།  ཨུ་ར་ུསུ། ཝྱི་ཏྱི་ནམ། 
པ་ཀྱི་སྱི ་ཐན། ཧངོ་ཀངོ་། ཝ་ེནྱི་ཛུ་ལ། ཡུ་
གནྷ་ཌ།  བང་ཀ་ོརྱི་ཡ་བཅས་སོགས་ནས་
ཞུ་གཏུག་གནང་མཁན་ཕབེས་ཡོད།
བདོ་དང་བདོ་མྱིའྱི་བདནེ་དནོ་གསལ་བཤད་
ཆེད་ཕྱི་འབལེ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཝར་རྟནེ་གཞྱི་བས་
པའྱི་བདོ་ཀྱི་བུད་མེད་ལནྷ་ཚོགས་དང་། བདོ་
ཀྱི ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཅས་ནས་ཐེངས་
འདྱིའྱི་ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་མཉམ་རོགས་གནང་
ཡོད་འདགུ
    ལནྷ་ཚོགས་ཐགོ་ག་ོལོག་འཇྱིགས་མེད་
ལགས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་རྣམས་བདོ་སྐད་
ཐགོ་གསུང་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕགོས་
མཚུངས་ཕྱི་འབལེ་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་
ཀྱིས་ཨྱི ན་སྐད་ནང་སྐད་སུྒར་ཕག་རོགས་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་
ཚོགས་སུ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་།
སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉྱི་ཧངོ་
ནང་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའྱི་ནང་ཚོགས་མྱི ་ ༩༠ ཡོད་པའྱི་གྲསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་ཚང་
མའྱི་ནང་ནས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད་སབས་
བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
འདགུ 
 དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་
མཆོག་གྲསོ་ཚོགས་སུ་ཕབེས་འབརོ་སབྐས་
གུ་ཡངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི ་སྐུ ་ཚབ་
ཚོགས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཤྱི ་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུ ན་ 
Shimomura Hakubun མཆོག་གྱིས་
དབུས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་
རྣམས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་ས་ེལེན་ཟབ་རྒྱས་
ཞུས་གནང་ཡོད། སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྲསོ་ཚོགས་མཇལ་འཕད་
ཚོགས་ཁང་ད་ུཕབེས་སབྐས་ཚོགས་ཁང་ནང་
ད་ུཉྱི་ཧངོ་དང་བདོ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་མང་པ་ོཞྱིག་
བསྒེངས་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཡར་བཞེངས་
ཏེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་ལ་གུས་

བཀུར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་སནོ་གནང་འདགུ
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་དནོ། སྐ་ུཞབས་ཤྱི ་མོ་མུ་ར་
ཧ་ཀུ་བྷུན་མཆོག་དང་ལམྕ་སྐུ་ས་ཀུ་ར་ཡོ་ཤྱི ་
ཀ་ོ Sakurai Yoshiko ལགས་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་བདོ་དནོ་ཐད་ཤ་ཚ་དང་ཐུགས་ཁུར་
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་། ད་ལའྟྱི་ཆར་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྲསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་
ད་ེཉྱི་ཧངོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲྱི་དང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་མ་ཟད། ནམ་རུྒྱན་ཡུ་རོབ་དང་
ཨ་རྱི ་སོགས་སུ་ཕོགས་བསྐདོ་སྐབས་ངས་
སྤབོས་པ་མཐ་ོཔའོྱི་སྒ་ོནས་ཉྱི་ཧངོ་ནང་གྲསོ་

ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་མང་ཤོས་ཡོད་
པ་རེད། ཅསེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅསེ་དང་། གཞན་

ཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས། ཨ་
རྱི་གཞུང་ནས་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུས་ཁྱིམས་ཡྱིག་
ཞསེ་ ༢༠༠༢ ལོར་གཏན་འབབེས་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཡོ་རོབ་གྲསོ་ཚོགས་
ནས་ཀང་བདོ་པའྱི་ངོ་བ་ོསུང་སྐབོ་དང་རྒྱ་
ནག་གཅྱིག་གྱི་སྱིད་བུས་གཞྱིར་བཟུང་བདོ་
ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་
སྐོང་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོང་སླད་བདོ་རྒྱ་གཉྱིས་
བར་ཞྱི ་མོལ་གནང་དགོས་པའྱི་གྲསོ་ཆོད་
ཐངེས་མང་བཞག་ཡོད་པས། ད་ེརྱིང་ངས་
ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཡང་
བདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་

སུང་སྐབོ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གྱིས་བདོ་རྒྱ་ཞྱི ་མོལ་དགོས་པའྱི་གྲསོ་ཆོད་
ཞྱིག་འཇགོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་
གནང་རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་འདགུ
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སྱིད ་སྐོང ་
མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྡུག་རུྩབ་ཅན་
གྱི་སྱིད་བུས་འགོ་ད་ལྟའྱི་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་གནས་སངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་
སྡགུ་ཏུ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་དང་། སེར་རྟ་བ་ླརངུ་
སྒར་དང་ཡ་ཆེན་སྒར་གཏརོ་བཤྱིག་གྱི ་ཛ་
དྲག་གནས་སངས། ད་ེབཞྱིན་དངེ་སབྐས་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བའྱི་ལྷ་ོ
ཤར་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་དང་། སེན་
ཀ་ཀུ་གླྱིང་ཕན། Senkaku Islands འབགོ་
ལམ་སོགས་ཀྱི ་གནད་དོན ་སྐརོ ་ལའང་
གསུང་བཤད་གནང་འདགུ  སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་གྱིས་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་
འཛུལ་བས་པ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོ་
ལའང་ད་ེལརྟ་འབུང་སྱིད་པ་དང་ང་རང་ཉྱི་
ཧངོ་ད་ུསླབེས་དགོས་པའྱི་རུྒྱ་མཚན་གཅྱིག་
ནྱི། ཉྱི་ཧངོ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ད་ེདྲན་སྐལུ་
ཞུ་རུྒྱ་ཆེད་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་ད་ུབདོ་ཀྱི་
གནད་དནོ་དྲང་བདནེ་དང་ཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་
འཐབ་རྩོད་ཀྱི་དམྱིགས་དཔ་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་

སབས་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐརོ་བས་པ་ཡྱི ན་ན་དྲང་
བདནེ་དང་ཞྱི ་བའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གལ་སྱིད་ད་ེལརྟ་མ་
གནང་ཚེ་དྲག་པའོྱི་ཐབས་ལམ་ལ་ཤུགས་ཀྱི་
རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་གསུང་འདགུ ད་ེ
ནས་ཉྱི་ཧངོ་གྲསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཤྱི ་མོ་མུ་
ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལོ་
ང་ོསངོ་ཕག་ལགྷ་རྱིང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་
ལ་བསྐདོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། བདོ་ཀྱི་ནང་
ཆོས་ནས་བུང་བའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
གྱིས་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་བད་ེསུྐན་
རུྒྱར་ནསུ་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་
པས་བདོ་ཀྱི ་གནད་དནོ་གསལ་ཆེད་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཚང་མས་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུང་དང་འབད་བརྩོན་སྔར་ལྷག་བ་དགོས་
སྐརོ་གསུང་།
    ད་ེབཞྱིན་ལམྕ་སྐ་ུས་ཀུ་ར་ཡོ་ཤྱི ་ཀ་ོ
ལགས་ཀྱིས་ཉྱི་ཧངོ་དང་བདོ་གཉྱིས་ནྱི་གཞྱི་
རྩའྱི་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་པ་དང་། བདོ་
ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་བེད་པ་བརུྒྱད་ཉྱི་ཧ ོང་གྱི ་
གཞྱིའྱི་རྩའྱི་དྲང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི ་
བའྱི་རྱིན་ཐང་སུང་སྐབོ་བདེ་རུྒྱ་ལའང་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་གསུང་འདགུ་པ་
བཅས།།

ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་ཞྭ་དཀར་
བསན་པའྱི་མངའ་བདག་སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པའྱི་
ཁྱི་གསོལ་མཛད་སྒའོྱི་སྐ་ུམགྲནོ་གཙོ་བརོ་ང་ོབཅར་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ཌོ་ལན་ཇྱི་བནོ་གཞྱིས་སྨན་རྱི ་གླྱིང་
གྱི ་གདན་སར་ཞྭ་དཀར་བསན་པའྱི་མངའ་
བདག་སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པའྱི་
ཁྱི་གསོལ་མཛད་སྒའོྱི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་ང་ོ
བཅར་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༧ 
པའྱི་ཐགོ་སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི ་ཁྱི་འཛྱིན་མཆོག་
བཞུགས་ཁྱིར་ཞབས་བཀོད་གནང་རེས་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་རྟནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་། ད་ེརསེ་བཀའ་ཤག་གྱི་

གསུང་འཕྱིན་སྒགོས་སྦང་དང་གསུང་བཤད་
གནང་། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་
སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྐབས་
རེ་དམ་པ་མཆོག་གྱིས་གཡུང་དུྲང་བ ོན་
གྱི ་བསན་པ་འཛྱི ན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་ཐོག་
མཛད་པ་ལདྷ་མེད་བསྐངས་པ་དང་། ལགྷ་
པར་སྤྱི་ནརོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་ལྟར་བསན་
པ་སྤྱི་ལ་ཞབས་ཞུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་བདག་
བསུྒབས་པར་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུས་
ཡོད།  བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་དངེ་དསུ་

ཕྱི་དངསོ་པའོྱི་མཐུན་རྐནེ་བཟང་ཡང་བསན་
པ་འཛྱིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་མཁན་གྱི་
གྲྭ་རུྒྱན་ཉུང་ད་ུའགྲ་ོབའྱི་སྐབས་འདྱིར་དགེ་
འདུན་ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེམུ་འཐུད་གནས་
ཐབས་དང་སྤུས་ཚད་ལེགས་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ་
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་། ད་ེརསེ་སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི་ཁྱི་འཛྱིན་
མཆོག་གྱིས་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་
པའྱི་སེར་སྐ་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།  ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའྱི་ཐགོ་སྐབས་ར་ེ
སྨན་རྱི ་ཁྱི་འཛྱི ན་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་སྐབས་
བཅུ་དགུ་པའྱི་དགེ་བཤེས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོའགོ་
འཛུགས་ཀྱིས་སྔནོ་འགྲའོྱི་གཞུང་བཤད་དང་
གསོ་སྦངོ་གྱི་ཆོ་ག་གསུང་། མཛད་སྒརོ་
གཡུང་དུྲང་བནོ་གྱི་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། 
བནོ་གཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛྱིན། དགནོ་
སྡ་ེཁག་དང་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་སོགས་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  ཉྱིན་རྒྱབ་
སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱི ་ཁྱི་འཛྱིན་མཆོག་གྱིས་སནྨ་
རྱི་གླྱིང་གྱི་བ་ླབང་དང་། སུྒབ་གྲ།ྭ བཙུན་
དགོན་ར་ཏྣ་སྨན་གླྱིང་སོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་
བཞུགས་ཁྱི་གཞན་རྣམས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་
ཞབས་བཀདོ་གནང་ཡོད།།

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྩྱིས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་

ལོ་འཁོར་སྔནོ་རྩྱིས་འཆར་གཞྱིར་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཐགོ་
ཞྱིབ་འཇུག་ནན་ཏན་གྱིས་གྲསོ་ཚོགས་སུ་
གུྲབ་དནོ་སནྙ་ཐ་ོའབུལ་ལམ་ལརྟ། རྩྱིས་
ལོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལོའྱི་སྔནོ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་མྱི ་འགྲོར་སྤྱི ་
འཐུས་པདྨ་འབུང་གནས་ལགས་དང་། སྤྱི་
འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས། སྤྱི་
འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། སྤྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་གྲགས་པ་
ལགས། སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལ་ྷམོ་ལགས་
བཅས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བ་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔདྲ་ོ

ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཐགོ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་
ས་ེཐགོ་མར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་

ཚོགས་དུྲང་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རུྒྱ་གནང་བར། 
ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་འཐུས་
པ དྨ ་ འ བུ ང ་ ག ནས ་
ལགས་དང་། ཚོགས་
དུྲང་སྤྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་
ཆོས ་འབོར ་ལགས ་
རྣམ ་ གཉྱིས ་ ཐུ གས ་

གཏན་འཁལེ་གནང་ཡོད།
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐགོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི ་རྣམས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲེལ་པ་ོམཆོག་གྱི ་སར་ཆེད་བཅར་གྱིས་
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སནོ་ཁག་
ཞུས་ཟྱིན་རེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལས་དོན་
དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་གུྲབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོཕྱི་
ལོ་  ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་གྲསོ་
ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༥ པའྱི་གངོ་ད་ུཚོགས་
དུྲང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་གནང་ཐུབ་པ་
དགསོ་རུྒྱ་ཡྱིན་པ་བཅས།།
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཟླ་འདྱིའྱི་
ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ནས་ཉྱི་ཧངོ་ད་ུབདནུ་ཕག་
གཅྱིག་གྱི ་རྱིང་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ རེས་
གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་ཉྱི་ཧངོ་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོར་ 
Tokyo ཕབེས་འབརོ་གྱིས་རཱ་ཏཱ་ཀུ་གཙུག་
ལག་སླབོ་གྲ་ྭཆེན་མོའྱི་ Reitaku Uni-

versity དག་ེལས་སླབོ་མ་ཡོངས་ལ་བདོ་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་
གྱིས་གསུང་དནོ། ང་ཚོ་བདོ་པས་རྒྱ་ནག་
ལ་དགོས་འདནུ་བཏནོ་པ་ད་ེནྱི་རང་དབང་
དང་དྲང་བདནེ། མང་གཙོའྱི་ཁ་ེདབང་ཡྱིན་
པ་དང་། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་མང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་
དྲང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩདོ་
ཀྱི་གནད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་

བཞྱིན་ཡོད་པ་དསེ་སྤྱིར་དྲང་བདནེ་དང་འཚེ་
མེད་ཞྱི་བའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྱིན་

ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་མཚོན་གྱི་ཡོད། ཉ་ེཆར་ང་
རང་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་
བསྐདོ་འགྲ་ོརུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་བུང་། སབྐས་དརེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་བརུྒྱད་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གཞུང་ལ་ཚོང་འབལེ་ལ་
ད་ོཕགོ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ཉནེ་བར་གཏང་བ་དང་། 

ད་ེབཞྱིན་ངའྱི་གཏམ་བཤད་བ་ཡུལ་ཁྱིམས་
ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་ཆེན་ཞྱིག་གྱི ་སར་ཡུལ་

དརེ་གནས་སྡདོ་རྒྱ་རྱིགས་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་
ངོ་རོལ་སྐད་འབདོ་བས་ཏ་ེགནནོ་ཤུགས་
ཤུགས་ཆེ་སྤད་ཡོད་ནའང་། སླབོ་གྲསྭ་དརེ་
འཛེམ་ཟནོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པར་སྔནོ་གྱི་
འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གཏམ་བཤད་གོ་
སྒྱིག་གནང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལྷ་ོཨ་

ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་གཞུང་གྱིས་དངུལ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་ཡང་དྲང་བདནེ་དང་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩདོ་
ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་རུྒྱ་ད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱི ན་པའྱི་བར་ལན་དང་རྣམ་འགུར་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོབསན་ཡོད། ཅསེ་དང་། མུ་མཐུད་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༤༩ ལོར་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་
ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་རྩ་མེད་བཟ་ོརུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་ས་
ཚོགས་བས་ཡོད་ནའང་། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡང་དག་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་སནོ་འགོ་ནང་ཆོས་ད་ེ
བདོ་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ནང་ཉམས་པ་སརླ་
གསོ་གནང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དངེ་སབྐས་རྒྱ་
ནག་ནྱི་ནང་ཆོས་ལ་དད་གུས་བེད་མཁན་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེནས་རཱ་ཏཱ་ཀུ་

གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེད་འཛུགས་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་ཊོག་ཊར་ཆྱི ་ཀུ་རོ་ཧྱི་རོ་ཀ་ 
Dr Chikuro Hiroike མཆོག་གྱིས་གསུང་
བཤད་ནང་། ལོ་རསེ་མ་ནས་བདོ་པའྱི་སླབོ་
མ་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་སླབོ་ཡོན་འབུལ་རུྒྱ་
ཡྱིན་ཞསེ་དང་། རཱ་ཏཱ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ་
གྲའྭྱི་ནང་ད་ུནང་ཆོས་དང་། རྒྱལ་རབས། 
བཟང་སྤདོ་སྐརོ་སླབོ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པས་
བདོ་པའྱི་སླབོ་མར་ཐུགས་ཕན་ཡོང་རུྒྱའྱི་རེ་
བ་ཡོད་ཞསེ་གསུང་འདགུ དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཞབས་ཊོག་ཊར་ཆྱི ་ཀུ་
རོ་ཧྱི་རོ་ཀ་མཆོག་གྱིས་བདོ་པའྱི་སླབོ་མར་
སླབོ་ཡོན་འབུལ་རུྒྱའྱི་ཁས་ལེན་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་
ཡོན་བརུྒྱད་བདོ་ཀྱི ་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་
གནས་རུྒྱ་དང་ནསུ་པ་ཐོན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་
ཡོད་ཅསེ་གསུང་འདགུ

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཅྱི་ས་ྦམཐ་ོསླབོ་ཁང་གྱི་སླབོ་ཡོན་གསལ་བསྒགས། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཅྱི་ས་ྦམཐ་ོ
སླབོ་ཁང་གྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་
སླབོ་ཡོན་ས་མྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས།
སླབོ་ཚན།   
༡། འཛྱིན་སྐངོ་། Management  

༢། དྲྱིལ་བསྒགས་དང་།  གླགོ་ཀདླ་ཚན་རྱིག 
Information & Computer Science  

༣། སྤྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཚན་རྱིག 

Social Systems Science

ཆ་རྐནེ།
༡། བདོ་པའྱི་སླབོ་གྲ་ྭགང་རངུ་ཞྱིག་ནས་
འཛྱིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་པ། ༢། རྒྱ་གར་
ནང་ངསོ་འཛྱིན་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ནས་
ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཉུང་
མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པ། ༣། ཉ་ེབའྱི་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ལག་འཁརེ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ འམ་དའེྱི་རསེ་སུ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་

དགསོ། ༤། རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སྡདོ་ཆོག་
པའྱི་ལག་འཁརེ་དང་། ཕྱི་བསྐདོ་ཆོག་པའྱི་
ལག་འཁརེ་ཡོད་པ། ༥། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་
དང་ཕ་མར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཡོད་པ་
དགསོ། ༦། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ལེན་དགསོ། ༧། ད་ོ
བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་སྙྱིང་བསྡསུ། ༨། 
སླབོ་ཡོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྩོམ་ཡྱི ག་གྱི ་ཡྱི ག་
འགུྲ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་བྱིས་དགསོ།
འགངེས་ཤོག་འབུལ་ཕགོས་སྐརོ།
སླབོ་ཡོན་འདྱིའྱི་འགངེས་ཤོག་དྭྲ་ཐགོ་བཀང་
དགསོ་པ་ལས་སྦྲགས་ཐགོ་བཀུར་བ་ཁག་ལ་
ངསོ་ལེན་ཞུ་རུྒྱ་མྱིན། 
༡། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྲྱི་འདྲ་པར་ཁ་གསར་
ཞྱིག་དགསོ་རུྒྱ། 
༢། འཛྱིན་གྲ་ྭབཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཨང་ཤོག་དང་། 
ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཨང་
ཤོག་དང་ལག་འཁརེ། རྒྱ་གར་ནང་གཏན་

སྡདོ་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁརེ། ཕྱི་བསྐདོ་ལག་
དབེ། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་དང་ཕ་མའྱི་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དབེ་བཅས་སུ་ངོ་བཤུས་ཐོག་
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཟུང་དུྲང་གནས་
རྱིམ་ཡན་གྱི་སྱི་ཞུ་བའམ། ས་གནས་འག་ོ
འཛྱིན་ནས་དག་མཆན་འཁདོ་པ་དགསོ་རུྒྱ།
༣། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རུྒྱས་དང་རྩམོ་
ཡྱིག་ཤོག་བུ་ཚད་གཞྱི་ A4 ཡྱིན་པ་དགསོ་
རུྒྱ། 
༤། ཉྱི་འངོ་སདྐ་ཡྱིག་སྦངོ་བརར་བས་པའྱི་
ལག་འཁེར་ཡོད་ན་དག་མཆན་ངེས་པར་
འཁདོ་དགསོ་པ་ཡྱིན། 
དྭགོས་འདྲྱི་ཞུ་ཡུལ།
ངག་དབང་ཡོན་ཏན་དང་། བསན་འཛྱིན་ཉྱི་
མ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས།
གླགོ་འཕྱིན། doe.lobyon@tibet.net & 

scholarship@tibet.net

ཁ་པར་ཨང་གྲངས།
+91-1892-222572/222721     
 ང་ོདབེ་ཁ་བང་།   www.facebook.com/

doe.lobyon/

འཚང་སནྙ་འབུལ་ཚེས། ༢༠༡༨།༣།༩  
རེས་གཟའ་པ་སངས་འགངས་མེད།
དྭྲ་ཐགོ་འགངེས་ཤོག་ https://goo.gl/

forms/XnS5LiEebK32PWU83

གནས་དནོ་གཞན།
༡། སླབོ་ཡོན་ཆ་རྐནེ་ཚང་བའྱི་འཚང་སནྙ་
འབུལ་མཁན་རྣམས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་གོ་སྒྱིག་འོག་ལྡྱི་ལྱི ་ས་གནས་སུ་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ བདནུ་ཕག་གསུམ་པའྱི་
ནང་ངག་རུྒྱགས་ཞུགས་དགསོ་པའྱི་བར་ལན་
ཕབེས་རུྒྱ།
༢། འདམེསམ་ཐནོ་བུང་བའྱི་སླབོ་ཕུག་ཚོ་
ལ་ཅྱི་སྦ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་ནས་ལྡྱི་ལྱིའམ་ར་ས་
ར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ངག་

རུྒྱགས་ལེན་རུྒྱ།
༣། མཐའ་མའྱི་འདམེས་ཐནོ་བུང་བའྱི་མྱིང་
གཞུང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རུྒྱ།
༤། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངག་རུྒྱགས་
བརྒྱ་ཆ་འབུལ་ཕགོས་སྐརོ།
ཀ།  ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་
ཨང་ཤོག་    ༣༠
ཁ།ཉྱི་འངོ་སདྐ་ཡྱིག་ཤེས་ཚད།                             
༡༠
ག།ངག་རུྒྱགས་(བདོ་ཨྱི ན།)                              
༦༠
བོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱི ག་ལས་
ཁུངས་ནས།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༠ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནབུ་
བང་ཀ་ཊེ་ཝ་ར་ Katewara རངོ་ད་ུཡོད་
པའྱི་ Youth Liberation Front of Tibet 
ཞེས་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་
གནས་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བདོ་དནོ་
གོ་རྟགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་གནང་
འདགུ ལས་རྱིམ་ཐགོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྐ་ུམགྲནོ་གྱི་གཙོ་བ་ོ
མགྲནོ་འབདོ་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་འཕགས་བདོ་
གཉྱིས་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཇྱི་ཡོད་
དང་། བདོ་ཀྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་
ནྱི་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་
བུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་

བས་རསེ་༧གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དབུས་བདོ་
མྱི ་རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུབཙན་བོལ་ལ་གར་
དགསོ་བུང་ནས་ད་བར་མྱི ་ལོ་ ༦༠ ཉ་ེབའྱི་
རྱིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་བདོ་མྱི ་
རྣམས་ལ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གང་
ལེགས་གནང་བ་མ་ཟད། བདོ་མྱི ་རང་ཉྱིད་
ནས་སོ་སོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་དང་མྱི ་ཉམས་གོང་འཕལེ་ཐུབ་
པ་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་
བུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐརོ་དང་། རྒྱ་གར་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་དང་། བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཟུང་
མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སྐངོ་
ཐབོ་རུྒྱར་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོང་བའྱི་རེ་
སྐལུ་གནང་འདགུ གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གྱིས་ད་ལན་ཀ་ཊེ་ཝ་ར་རངོ་ཁུལ་ད་ུ

ས་གནས་ཀྱི་མྱི ་མང་གྲངས་ ༡༥༠ ལགྷ་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་བའྱི་བདོ་དནོ་ག་ོརྟགོས་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ནྱི་ཁ་ཕགོས་ཡང་དག་པའྱི་
ལས་འགུལ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་མ་འངོས་
པར་ལས་འགུལ་འདྱི་རྱིགས་ས་གནས་ནང་
ཁུལ་དང་། རྱིམ་པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
སུ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་རུ་སྤལེ་རུྒྱའྱི་རེ་སྐུལ་
ཡང་གནང་འདགུ བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་དའེྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་རེནྡྲ་
ཅ་ོདྱི་རྱི ་ Narendar Chaudhary མཆོག་
གྱིས་དབུ་འབདེ་གཏམ་བཤད་ནང་། ཚོགས་
པ་དའེྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་ལྡྱི་ལྱི ་དང་ཧར་ཡ་ན་
ས་གནས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་མྱི ་མང་ཁདོ་བདོ་
དནོ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རུྒྱས་མཚོན། བདོ་ནྱི་
རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེའཇགས་ཐགོ་ལའང་གནད་
འགག་ཇྱི ་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པའྱི ་སྐརོ ་གོ ་

རྟགོས་སྤལེ་རུྒྱའྱི་ཆེད་ད་ུཡྱིན་སྐརོ་གསུངས་
འདགུ ད་ེཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་འཕགས་བདོ་འབལེ་
མཐུད་ལས་ཁང་ནས་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའྱི་དཔ་ེདབེ་ཁག་གཅྱིག་བགོ་འགྲེམས་
གནང་འདགུ སྤྱིར་ Youth Liberation 

front of Tibet ཞསེ་པའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཚོགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོའྱི་
ཟླ་བ་ ༥  ནང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱ་གར་གྱི་Jat མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་གཞོན་སྐསེ་ཤ་སག་ལས་གུྲབ་པའྱི་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ །


