དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུ ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་

ཀྱི ་སྒྲོམ་གཞི འི་ནང་ཁྲིམས་མཐུ ན་གྱི ་ཐོབ་ཐང་ཡོ ད་

པའི་བོད་རི གས་ཡོ ངས་ལ་མི ་རི གས་ས་གནས་རང་

སྐྱོང ་གི ་ གནས་བབ་ཚད་ལྡན ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པ་
ཞི ག་དགོས།		
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གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཁའི་སྲིད་འཛི ན་གསར་པ་
མཆོག་ལ་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠

པ་མཆོ ག ་གི ས ་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་ རི ་ ཁ་ནི་ རྩ་ཁྲིམ ས་

གཞི ར ་བཟུ ང ་འདྲ་མཉམ་དང་རང་དབང་

ཉནི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པོ་མཆོ ག་གིས་སྐུ་ཞབས་སཡི ་རི ལ་རྭ་མ་ཕོ་

ཡོ ད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ ་གྲས་ཤི ག་ཡི ན་པའི་

མཆོག་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་

སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་དག་ཉན་རྒྱུའི་

ཐོབ་སྟེ་སྲིད་འཛི ན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་

ཡོ ད། དེ་བཞི ན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཉེ་ཆར་ལྷ་ོ

ས་

Cyril Ramaphosa

རི་ཁའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་

གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེ་ཐུ གས་དྲན་གསོ་གནང་
ཨ་ཕ་ི རི་ཀའི་ནང་ཕག
ྱོ ས་ཕེབས་གནང་བ་དེ་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་

འཚམས་འཕྲིན ་སྩལ་བའི་ ནང་འཁོད ་དོན །

སྐུ་ཉདི ་མཆོ ག་གིས་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་
ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀ་དེ་བཞི ན་མུ ་མཐུ ད་དཔལ་ཡོ ན་

མངའ་ཐང་ལྡན ་པའི ་ ཡར་རྒྱས་ཀྱི ་ སྒ་ོ ནས་

ལས་དོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང་བ་དང་།

ལྷག་པར་སྤྱི་ཚོ གས་ནང་ཡོ ད་པའི་ཉམ་ཐག་

འཁོས་ཞན་ཅན་གྱི ་མི ་སྡ་ེ རྣམས་ཀྱི ་འཚོ ་བ་

ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐུ གས་རེ་ཡོ ད། ཅེས་

ལྷ་ོ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༡༦ ཉིན་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༥ རབ་
ཨ་ཕི་རི་ཁའི་ནང་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལམ་ གནས་ས་ཁྱི་ལོ འི་བོད་ཀྱི་ལོ ་གསར་དགའ་སནྟོ ་ལ་

ལམ་སྟོན་འོག་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ལྷངོ ས་བྱུང་ཡོ ད་པ་བཞི ན། བོད་ཀྱི་གནད་ འཚམས་འདྲི་གནང་དོན། བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁདྲི ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
ནང་མང་གཙོ འི་རྩ་བ་བརྟན་པོར་གནས་པའི་ མ་འོང ས་ལས་དོན ་མཐའ་དག་བྱ་བ་ལམ་ དོན ་དེ་ ཡང་ཞི ་ བའི ་ ཐོག ་ནས་གསལ་ཐུ བ ་ མཆོག་གིས་དབུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་གཡུ ང་
པའི་ཡི ད་ཆེས་ཡོ ད། ཅེས་འཁོད་འདུག སྐ་ུ དྲུང་བོན ་དང་བཅས་པའི་ དབུ ་ ཁྲིད ་བླ་ ཆེ ན ་རྣམ་
མངོན་རྟགས་ཤི ག་ཡི ན་པ་དང་། སྲིད་འཛི ན་ ལྷངོ ས་ཡོ ང་བའི་ཐུ གས་སྨནོ ་མཛད་ཡོ ད།
ཟུར་པ་སྐ་ུ ཞབས་ནཱལ་སོན་མཎྜེ་ལ་ཱ Nelson དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ ཞབས་ས་ཡི ་རི ལ་རྭ་མ་ཕོ་ས་མཆོག་ནི་ལྷ་ོ ཨ་ པ། གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ ་གནས་པའི་བོད་རི གས་
དབང་རྩིས་སྤྲོད་པ་དེས།

Mandela

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་

དམ་པ་མཆོག་གི ས་ཡང་དག་

ཕག
ྱོ ས་ཀྱི ་རེ ་བ་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ ་ནི་ཧ་ཅང་ མི ་མང་ནས་སོ ་སོ འི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཞི ་བདེ་
དེས་ དང་། མང་གཙོ། དྲང་བདེན། དེ་བཞི ན་

གཞན་ལའང་མི ག་དཔེ་འཛི ན་དུ་འོས་པ་ཞི ག་ འདྲ་མཉམ་ཀྱི ་ འདུ་ ཤེ ས ་བསྐྲུ ན་ཆེ ད ་ཕྱག་

ལའང་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། ཅེས་འཁོད་ཡོ ད།
ལས་གནང་བ་དེར་ཡི ་རངས་བསྔགས་བརྗོད་
གཞན་ཡང་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོ ག་གི ས་ ཡོ ད། ཅེས་ཀྱང་གསུངས་ཡོ ད། མཐའ་

ད་ལམ་སྲི ད ་འཛི ན་མཆོ ག ་ལ་ཞི ་ བདེ་ ལྷིང ་ དོན ་མགོན ་པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་ལྷ་ོ ཨ་
འཇགས་ཀྱི ས ་ངང་ནས་སྲི ད ་འཛི ན་གྱི ་ སྐུ་

སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨

སེམས་འགུལ་ཧ་ཅང་བྱུང་སྐརོ ་དང་།

དང་། སོ་སོའ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི ་མང་ལ་བཟང་ པའི་དབུ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་འོག་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀའི་
གལ་ཆེན་པོ་ཡི ན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

སྤྲུན་ཟླ་རྣམ་པ།

བོད ་ཀྱི ་ གྲོགས་པོ་ བཅས་ལ་བཀའ་ཤག་དང་།

ཁའི ་ སྲི ད ་འཛི ན་དུ་ བསྐ ་ོ གཞག་བྱུ ང ་བར་ མཆོ ག་དང་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཐག་ཉེ་བོ་ཡིན་པ་མ་
སྲིད་སྐྱོང་སྒརེ ་ངོས་ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་
༢༡༤༥
ུ ་སུངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ རབ་གནས་ས་ཁྱི ་ ལོ འི་ བོད ་ཀྱི ་ ལོ ་ གསར་དགའ་
ངས་སྙངི ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་ ཟད། ལྐགོ ་ཟ་རལ

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ ་དང་འབྲེལ་ལས་དོན་མཐའ་དག་ མངོན ་གསལ་དོད ་པོ་ ལས་དོན ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ སནྟོ ་ལ་འཚམས་འདྲིའ་ི བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། འདི་ལོར་ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ ནང་བོད་ནང་ས་
བྱི་ཞི ་རྒོལ་ཆེན་མོ་བྱུང་ནས་ལོ་བཅུ་དང་། རྒྱ་ནག་
དམར་པོའ་ི དཔུང་དམག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་
བྱས་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་གྱི་ཡོ ད། འོན་ཀྱང་
གཙོ ་བོ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་
མཆོག་གི ་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་དང་།

བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང ་བའི ་ སྨནོ ་འདུན ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ སྤལེ ་གནང་མཁན་ཞི ག་ཀྱང་ཡི ན།།
ཡི ན། ཞེས་འཁོད་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་དེ་སྔ་ཧར་ཝ་ཌི ་

Harvard

ཕི་རི ་ཀའི་སྲིད་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་དབུ་ཁྲིད་ མཐོ་སླབོ ་ཏུ ་ཡོ ད་སྐབས་སྲིད་འཛི ན་གསར་

ཕིང་གི ་དུས་སྐབས་དེ་རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱོར་

སྐ་ུ ཚབ་སོགས་ཆེད་ཕེབས་གནང་འདུག

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ད་ལྟ འི ་ ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་པ།

ཞི ་ཅིན་ཕིང་

ཆར་ང་ཚོ ར་འདེམ ས་ཀ་གང་ཡང་མེ ད ་ གྱི་དུས་སྐབས་དེ་རྒྱ་ནག་ཚོ གས་པ་གཅི ག་གི ་
པའི་འོག་བོད་ནི་ཞི ་བདེ་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བ་བཟོ་ཐབས་ཡི ན་ཡང་།

ཚོ གས་ཆེན་

༡༩

དབང་འཛི ན་བཟོ་རྒྱུ་ཡི ན་པར་བརྟེན།

རྒྱ་

རྒྱ་ནག་ཏང་གི ་ ནག་མང་གཙོ འི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག ་ཏུ ་འགྱུ ར ་

པའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི ་ ཐབས་དང་།

དེ་མི ན་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་

སྲི ད ་འཛི ན་ཞི ་ ཅི ན ་ཕི ང ་གྱི ས ་དུས ་རབས་ དེ་ རྒྱ་ནག་ལྟ ་ བུ ར ་འགྱུ ར ་རྒྱུ ་མ་གཏོག ས།
གསར་པའི ་ རྒྱ་ནག་གི ་ ཁྱད་ཆོ ས ་ལྡན ་པའི ་ གཞན་ང་ཚོ ར ་འདེམ ས་ཀ་གང་ཡང་མེ ད །
སྤྱི ་ ཚོ ག ས་རི ང ་ལུ ག ས་ཐོག ་བསྐྱོད ་རྒྱུ ་ཡི ན་ གལ་སྲི ད ་རྒྱ་ནག་འགྱུ ར ་བ་གཏོང ་དགོ ས ་
པ་རྒྱ་ནག་གི ས ་སྒྲུ བ་དགོས ་པའི ་ ལས་དོན ་ ཀྱི་ཡོ ད་ན། བོད་ནི་རྒྱ་ནག་འགྱུར་བ་གཏོང་
ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་གསུངས་ཡོ ད་པ་དང་།

སྤྱི་ རྒྱུ འི ་ ལྡི་ མི ག་ཡག་ཤོ ས ་ཡི ན་སྐར
ོ ་གསུ ང ས་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་

ཡོ ད་ཅེས་ཉེ་ཧོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

ནང་ཕ ྱོག ས་ཕེབ ས་གནང་བཞི ན ་པ་ལྟ ར །

དཔལ་ལྡན ་སྲི ད ་སྐྱི ང ་མཆོ ག ་གི ས ་རྒྱ་ནག་

ལྡན ་སྲི ད ་སྐ ྱོང ་མཆོ ག ་ལ་ཕེབ ས་བསུ འི ་ སྣེ་ ཆོ ས་ཟེར་བ་དེ་ནི་མང་གཙོ འི་དང་སྨྲ་བརྗོད་
ལེ ན ་མཛད་སྒའོ ི ་ ཐོག ་ཉེ་ ཧོང ་གཞུ ང ་གི ་ སྐུ་ རང་དབང་མེ ད་པའི ་ ཚོ གས་པ་གཅི ག་

བདེ་ ཡོ ང ་བར་བོད ་ནི་ ལྡ་ེ མི ག་ལྟ་ བུ ་ ཆགས་

མི ། ཆོས་ཚོ གས་ཁག་གི ་སྐ་ུ ཚབ། དེ་བཞི ན་ མའོ་ཙེ ་ཏུ ང་གི ་དུས་སྐབས་དེ་རྒྱ་ནག་གཅི ག་
གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་པའི་ཚོ གས་སྐྱིད་ཁག་གི ་ གྱུར་གྱི་དུས་སྐབས་ཡི ན་པ་དང་། ཏིང་ཞའོ་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ ར་འདེམས་ཀ་གང་ཡང་
མེད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོ་དང་ཞི ་

མི ་རྣམས་ལ་གསུང་འདུག

ཚབ་དང་།

དེ་ཡང་དཔལ་

ཉེ་ཧོང་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་དང་

འཚམས་འཕྲིན་ནང་འཁོད་དོན། སྐ་ུ ཞབས་ ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ནེལ་ འཛམ་གླངི ་ཁནྱོ ་ཡོ ངས་སུ ་གནས་པའི་དྲང་བདེན་
སཡི ་རི ལ་རྭ ་ མ་ཕོ་ ས་མཆོ ག ་ལྷ ་ོ ཨ་ཕི ་ རི ་ སོན་མན་ཌེ་ལ་དམ་པ་ (Nelson Mandela) ལ་འགྱུ ར ་བ་མེ ད ་པར་རྒྱབ་སྐྱོར ་གནང་མཁན་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་ཉེ་ཧོང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ལ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

ལྡན་སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ མཆོ ག་ཉེ་ཧོང་

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ལོ ་ གསར་
འཚམས་འདྲི།

ཚོ གས་རི ང་ལུ ག ས་དང་རྒྱ་ནག་གི ་ ཁྱད་ འདུག །

གི ས ་དབང་འཛི ན་བྱེད ་པ་ཡི ན་སྐར
ོ ་དང་།

ི ་ས བྟོ ས་ཞུ མ ་པ་མེ ད ་པར་གནས་པ་
བོད ་མི འི་ སྙང
ལ་བརྟེན་ནས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་དེ་ གསོ ན ་པོར ་
གནས་ཐུ བ་ཡོ ད།
དེ་ལྟར་ང་ཚོ ས་མུ་མཐུ ད་
ནས་རྡོག་རྩ་གཅི ག་ཏུ ་སྒྲི ལ་ཏེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
སེ མས་ཤུ གས་སྐས
ྱེ ་ནས་མདུན་སྐདྱོ ་བདྱེ ་དགོས།
དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྤྱི ་མཐུ ན་གྱི ་བསོ ད་ནམས་རྒྱ་
ཆེ ན་པོ་གསོག་དགོས་རྒྱུ ་གལ་ཆེ ན་ཡིན་པ་ལྷ་དང་
བླ་མའི་ལུ ང་བསྟན་རིམ་པ་ཕེབས་ཡོ ད་པ་ལྟར་ཚང་
མས་ཚོ ག ས་གསོ ག ་སྒྲི བ ་སྦ ྱོང ་གི ་ ལས་ལ་འབད་
འབུངས་དགོས་པ་ཡི ན། ལྷག་པར་བོད་མི འ་ི ངོ་བོ་
མཚོ ན་པའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་།

རྩ་ཆེའ་ི ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། གོམས་སྲོལ་བཟང་
པོ་དེ་ཚོ ་མི ་ཉམས་རྒྱུ ན་འཛི ན་བྱེད་རྒྱུ ་དེ་ཡང་བོད་
མི འི ་ འཐབ་རྩོད་རྒྱུ ན་སྐྱོང ་ཆེ ད ་དུ་ ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ནས་ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ། ༢༠༡༩ ནི་བོད་མི ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་
འབར
ྱོ ་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་འཁོར་བཞིན་པར་དུས་ཡུ ན་
ི ་ཀྱི་བཀྲིན་རས
དེའ་ི རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉས
ྗེ ་
དྲན་ཆེད་དུ་ཐུ གས་ར་ྗེ ཆེ་ཞུའ་ི ལོར་སྲུང་བརྩི་གནང་
གི་ཡོ ད་སྟབས་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་བདྱེ ་དགོས་
པ་ཡི ན། མཐའ་དོན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་སྐུ་ཚེ ་༸ཞབས་པད་བརྟན་པ་
དང་། ཐུ གས་བཞེད་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ།
གཞི ས་བྱེས་བོད་མི ་མཉམ་འཛོ མས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་
ཉི་མ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཡོ ད། ཚང་
མར་ལོ ་ གསར་པའི ་ ནང་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ས་ཡོ ང ་
བའི་སྨནོ ་ལམ་ཡོ ད། བཀྲ་ཤི ས་བདེ་ལེགས།།
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བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡ ༢

ཇི་ནི་ཝ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༠ ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ ༦ གི ་
འདྲ་པར་བཤམས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

༢༠ ཉིན་ཇི་ནི་ཝ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་
མང་གཙོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༠

ཆེ ན ་སྐུ་ གོང ་མའི ་ ཡང་སྲི ད ་དུ་ ངོས ་འཛི ན་ བྱས་པ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་ཀྱང་།

རི ན་ པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་ ༡༡ དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་

གནང་བ་ནས་བཟུང་པཎ་ཆེན་ཆུང་སྲིད་རི ན་ པོ་ཆེ་མཆོག་ད་ལྟ་གང་དུ་ཡོ ད་མེད་དང་།

ཐོག་འཛམ་གླིང་ནང་གི ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་

ཉི་མ་མཆོག་དང་། ཨ་མདོ་རྔ་བའི་ཁུལ་དུ་

༣༦༤༣

ཉེས་མིང་འོག་ནས་དུས་ཚོ ད་ནར་འགྱངས་

༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

རང་ལུ ས ་མེ ར ་ས ག
ྲེ ་བརྒྱུ ད་སྐུལ ་བྱས་པའི ་
ཀྱིས་སག
ྲོ ་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་བཙོ ན་

གྲངས་ ༣༥ རྣམས་ལ་བཙོན་འཇུག་ཉིན་

བྱས་ཡོ ད ་པ་དང་ད་ལྟ་ བར་དུ་ ཉིན ་གྲངས་
བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད་པའི་སྨན་

པ་ཡེ ་ཤེས་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།

སྤྱི་ནོར་

དགུང་གྲངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པའི་༸སྐའ
ུ ་ི

ཀི ར་རྟི་དགོན་པའི་གྲྭ་བླ་ོ བཟང་དཀོན་མཆོག་

འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུ ས་པའི་རྐྱེན་གྱི ས་
ལོ་ ༧ འཛི ན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོ ད་

འདྲ་པར་ཡང་བཤམས་ཡོ ད།

མེར་སགྲེ ་བཏང་བའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་བཙོ ན་འཇུག་

༨༢༣

༡༡

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་

མཆོ ག ་དབང་མོ ་ ལགས་ཀྱི ་ བཟའ་ཟླ་སྒ ྲོལ ་

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ ༦ དང་། ཆབ་སྲིད་

༨༣༡༥ བྱས་ཏེ་དུས་ཡུན་རི ང་ཤོས་ཅན་གྱི་

སྐབྱོ ་པ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་བཙོ ན་འཇུག་

ཆ་གཅིག་ལས་མང་བ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གིས་

པཎ་ཆེ ན ་དགེ་ འདུན ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཉ ི་ མ་མཆོ ག ་

དུ་བཙོན་འཇུག་ཉིན་གྲངས་ ༢༩༧༠ བྱས་

གྲངས་ག་ཚོ ད ་བྱས་ཡོ ད ་པ་སོ ག ས་འཁོད ་

འཇུག་ཉིན་གྲངས་ ༡༩༠༧ བྱས་ཡོ ད་པའི་

སུ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གྲངས་ ༦ གི ་

ལགས། རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་

པའི་འདྲ་པར་བཤམས་པ་ཡོ ད་པའི་ཁོངས་

ཉིན་གྲངས་ ༡༨༠༤ བྱས་ཡོ ད་པའི་དཀོན་

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་པཎ་ཆེན་སྐ་ུ ཕྲེང་

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་

མ་སྐྱབས་ལགས།

ནག་གཞུ ང ་གི ས ་བཙོ ན ་འཇུ ག ་ཉ ིན ་གྲངས་

ལོ་ ༡༥ བྱས་ཡོ ད་པ་དང་དུས་ད་ལྟ་བར་

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་པ་ཞི ག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད།
ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེ ས་ ༡༤ པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཡབ་ཡུམ་བཅས་གར་སོང་ ཁོ ང ་དང་ཁོ ང ་གི ་ ནང་མི འི ་ གནས་སྟངས་
ཉིན་དགུང་གྲངས་ ༦ ཐོག་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོ ད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ གང་འདྲ་ཡི ན་མི ན་སྐར
ོ ་གསལ་བཤད་གང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི ས་པཎ་ པཎ་ཆེ ན ་རི ན ་པོ་ ཆེ ་ མཆོ ག ་འཛི ན་བཟུ ང་

ཡང་བྱས་མེད། ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དྲུག་ནི།

པ་དང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཙོན་འཇུག་ཉནི ་གྲངས་

བྱས་ཡོ ད་པའི་བོན་སྒ་ོ སྐྱིད་ལགས་

བཅས་ཡི ན། སྤྱིར་ཚོ གས་ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་

བཙོ ན་པ་གཞན་ཡོ ད་པའི་ནང་ནས་གསུམ་

བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད་པ་རེད་འདུག

དེ་

མི ན་ཀུ་བྷ་དང་། ཨུ་ར་ུ སུ། ཨེ ་རན། ཀམ་

ཡོ ད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི ཞི ་རྒོལ་ བྷ་ོ ཌི ་ཡ། ཝེ་ནེ་ཛུ ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སོགས་ཀྱིས་
གྱེན་ལངས་ཀྱི་གནས་ཚུ ལ་བརྒྱུ ད་སྐུལ་བྱས་ བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོ ད་འདུག

པའི་ཉེས་མི ང་འོག་བཙོན་འཇུག་ལོ་

༡༥

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཇི་ནི་ཝ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་སྲུང་སྐྱོབ་
ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༡༠ ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།
དམར་གསོ ད་དོན་རྐྱེན་འོག་ད་ཡོ ད་གསོ ན་
གནས་ཡི ན་པའི་མི ་སྣ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་

གཞན་

མནར་གཅོད་ཇི ་ལྟར་བཏང་ཡོ ད་པའི་སྐར
ོ ་

ཟུར་མགོ་ལོ ག་འཇི གས་མེ ད་ལགས་ལ་བོད་

རྣམ་པས་རྒྱ་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་གི ་འགྲོ་བ་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་བོད་

ཕྱི་ལོ་ སླབེ ས་པ་ཡི ན་ཅེས་གསུངས་འདུག

དེ་

༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ཇི་ནི་ཝ་ བཞི ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ཁ་ནས་བཤད་པ་
འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་དང་མང་གཙོ ་ སྲུ ང ་
སྐྱོབ་ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་

༡༠

དང་དངོས ་སུ ་ ལག་ལེ ན ་གཉིས ་མ་མཐུ ན ་

པའི་ཐོག་ པའི ་ དབང་གི ས ་དངོས ་ཡོ ད ་བོད ་ནང་གི ་

བོད ་ཀྱི ་ འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་སྲུ ང ་སྐ བྱོ ་པ་ གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡི ན་མི ན་གསལ་སྟོན་
སླད་འཇིགས་བྲལ་ཞེས་པའི་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་

དང་།

དངོས་བྱུང་གླགོ ་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་

ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་མགོ་ འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་མི ་སྣ་དང་འགྲོ་

པ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་མགོ་ལོ ག་འཇི གས་ བསྐྲུན་བྱ་དགོས་བྱུང་ཅེས་གསུངས་འདུག་
ི ་མཉམ་
ཁོང་གི ས་འཛམ་གླང
མེ ད་ལགས་ཀྱི ས ་གསུ ང་བཤད་གནང་ པ་དང་།
ལོ ག ་འཇི ག ས་མེ ད ་ལགས་ཀྱི ས ་འདི་ ལོ ་ ནི་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ཚོ ར་རྒྱ་ནག་

བོད་ནང་ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞི ་རྒོལ་ གཞུ ང་གི ས་གནོད་ཚེ ་དང་ཉེན་ཁའི་གནོན་

ཆེ ན་མོ ་བྱུང་ནས་ལོ ་བཅུ ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ་ ཤུ ག ས་མ་སྤྲད་གོང ་འགྲོ་བ་མི འི་ གཞི ་ རྩའི་
དྲན་གསོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།

བོད་ནང་ རི ན་ཐང་ལ་འབད་བརྩོན་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞི ན་

པའི་དུས་ལ་སླབེ ་ཡོ ད་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་

འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་འགལ་བ་སྐ་ུ ཞབས་ཡང་ཅི ་ལི ་

ལྡན་པའི་ས་བྱི ་ཞི་རྒོལ་ཆེ ན་མོ ་བྱུང་བ་དང་ འདུག སྐབས་དེར་ལྷན་ཚོ གས་གཙོ་སྐྱོང་བ་
དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་

མཉམ་དུ་དངོས་བྱུང་གླག
ོ ་བརྙ ན་བཟོས་ཏེ་

Yang Jianli

དང་། གནམ་སྡ་ེ སྒ་ོ མོ་ཆེའ་ི

བ་ལྟར། ལུས་སེམས་གཉིས་ལ་གདུག་རྩུབ་

གྷན་ཌ།

གསུངས་གནང་འདུག

བོད་དང་བོད་མི འི་བདེན་དོན་གསལ་བཤད་

ཁོང་གི ས་སྐ་ུ ཚབ་

མི འ་ི ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་རྩིས་མེད་རྡོག་

བྱང་ཀོ་རི ་ཡ་བཅས་སོགས་ནས་

ཞུ་གཏུ ག་གནང་མཁན་ཕེབས་ཡོ ད།

ཆེ ད་ཕྱི་འབྲེལ་འགྲོ་བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ་
དང་།

དེ་བཞི ན་ཇི་ནི་ཝར་རྟེན་གཞི ་བྱས་

རོལ་དུ་གཏོང་བའི་བདྱེ ་ཐབས་དེར་ཡ་ལན་ པའི་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོ གས་དང་། བོད་
དགོས་པའི་རེ་འདུན་བཏོན་འདུག

ཀྱི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོ ད ་བཅས་ནས་ཐེང ས་

དང་མང་གཙོ་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོ གས། ཞེས་

ཡོ ད་འདུག

པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་ཚོ གས་

ལགས་ཀྱི ས་གསུ ང་བཤད་རྣམས་བོད་སྐད་

དབང་བཏང་བར་མགོ་ ལོ ག ་འཇི ག ས་མེ ད ་ གནང་བ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། ཐེངས་འདིའ་ི ལྷན་

མཚུ ང ས་ཕྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་འགྲོ་བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་

མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས། དེ་བཞི ན་བོད་ཀྱི་གཞོན་

གྱི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གོང་སྟེ།

ཨུ་ར་ུ སུ། ཝི ་ཏི་ནམ།

གསུང་བཤད་གནང་ཡོ ད་འདུག

མི འི་བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ལྷན་ཚོ གས་ཐེངས་ ༣༧ མ་འཚོ གས་སྔནོ ་ ཟླ་གྲངས་ཁ་ཤས་སྔནོ ་ནས་བཙན་བྱོལ ་ལ་

འཇི གས་མེ ད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་ ཀི་དང་། ཨི ་རན།

བཙོ ན་ཁང་ནང་དམྱལ་བ་མི ་ཡུལ་དུ་མྱངས་ པ་ཀི་སི ་ཐན། ཧོང་ཀོང་། ཝེ་ནི་ཛུ ་ལ། ཡུ་

ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་གི ས ་ཆབ་སྲི ད ་བཙོ ན ་

།རྒྱལ་སྤྱིའ་ི འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ ཁོ ང ་ལ་ཕྱི ར ་བསྐྱོད ་ལག་ཁྱེར ་མེ ད ་ཀྱང་

ཕྱོགས་མཚུངས་མགོ་ལོག་ ལོ ག་འཇིགས་མེ ད་ལགས་ཀྱིས་གཙོ ས་ཏུ ར་

རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་བཙོ ན་འཇུག་བྱས་པའི་ཧོང་
ཀོང ་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་བཅས་ནས་

༄༅།

བྱས་འདུག

ན ་ུ ལྷན ་ཚོ ག ས་སོ ག ས་ལ་བཙན་དབང་གི ་

ཐོག་སྐྱོན་བརྗོད་དང་མཚན་སྨད་བྱེད་བཅུག་

དེ་ཡང་ཇི་ནི་ཝ་འགྲོ་བ་མི འ་ི ཐོབ་ཐང་ འདའི ི་ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་མཉམ་རོགས་གནང་

པ་དང་། དེ་བཞི ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ི ས་བྱི་

པ་དེ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་གཞུང་འབྲེལ་མི ན་

ཅེས་ཟེར་དགོས་པའི་རྒྱ་གཞུ ང་གི ས་བཙན་

པ་

ཞི ་རྒོལ་ཆེན་མོ་དེ་དྲག་པོའི་གྱེན་ལངས་རེད་

༢༥

མཉམ་རབུ ་ཐོག་ནས་གོ་སྒྲིག་

ལགས་ཀྱིས་དེར་ཞེད་སྣང་མེ ད་པར་ངོ་རྒོལ་ ཚོ གས་སྐབས་སུ་ཆབ་སྲིད་བཙོ ན་ཟུར་མགོ་

ལྷན་ཚོ གས་ཐོག་གོ་ལོག་འཇིགས་མེད་

ཐོག་གསུང་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ཕྱོགས་

ཚན་པའི་ལས་བདྱེ ་སྐལ་ལྡན་མཚོ ་མོ ་ལགས་
ཀྱི ས ་ཨི ན་སྐད ་ནང་སྐད ་སྒྱུ ར་ཕྱག་རོ ག ས་

གནང་འདུག་པ་བཅས།།

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

༣ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡

TIBETAN NEWS 21th February 2018 3

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་གི ས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོ གས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༠

ཉནི ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་ཉི་ཧོང་གྲོས་

བཀུར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུ གས་ཆེ་སྟོན་གནང་འདུག

ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མང་ཤོས་ཡོ ད་

དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་གསུ ང ་ པ་རེད། ཅེས་ཞུ་གི ་ཡོ ད་ཅེས་དང་། གཞན་

ཚོ གས་སུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

སྲུང་སྐྱོབ། དེ་བཞི ན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ སྟབས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་ཡི ན་ན་དྲང་
ཀྱི་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ བདེན ་དང་ཞི ་ བའི ་ རི ན ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་
གྱི ས ་བོད ་རྒྱ་ཞི ་ མོ ལ་དགོས ་པའི་ གྲོས་ཆོ ད ་ མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་པ་དང་། གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་མ་

ཞི ག་འཇོག་ཐུ བ་པའི་འབད་བརྩོན་གང་ཐུ བ་ གནང་ཚེ ་དྲག་པོའི་ཐབས་ལམ་ལ་ཤུ གས་ཀྱི་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་ཞེས་གསུང་འདུག

སྲིད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་གི ས ་ད་ལྟའི ་ ཆར་ཉ ི་ ཧོང ་

རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད་པ་གསུང་འདུག དེ་

ནང་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་

ཕ ྱོ ག ས་མཚུ ངས་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་ ནས་ཉ་ི ཧོང་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་

ཚོ ག ས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པ་ཚང་

གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་འོག ་ད་ལྟའི ་ བོད ་ནང་འགྲོ་བ་ ར་ཧ་ཀུ ་བྷུན་མཆོ ག་གིས་བོད་མི་རྣམས་ལོ ་

མཆོ ག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡུག་རྩུབ་ཅན་ ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ཤི ་མོ ་མུ ་

པའི་ནང་ཚོ གས་མི ་ ༩༠ ཡོ ད་པའི་གྲོས་
མའི་ནང་ནས་ཆེ ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོ ད་སྟབས་

མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ཇེ་ ཞན་ཇེ་ ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་རི ང་འཚེ ་མེ ད་ཞི ་བའི་ལམ་

འདུག

སྒར ་དང་ཡ་ཆེ ན ་སྒར ་གཏོར ་བཤི ག ་གི ་ ཛ་ ཆོ ས ་ནས་བྱུ ང ་བའི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་

ུ ་ ལ་བསྐྱོད་བཞི ན་ཡོ ད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ནང་
སྡག
ུ ་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་པ་དང་། སེར་རྟ་བླ་རང

བསྔགས་བརྗོད་དང་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་

དྲག་གནས་སྟངས།

དེ་ ཡང་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོ ང ་

མཆོ ག་གྲོས་ཚོ གས་སུ་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་
གུ ་ ཡངས་མང་གཙོ ་ ཚོ གས་པའི ་ སྐུ ་ ཚབ་
ཚོ ག ས་མི ་སྐུ་ ཞབས་ཤི ་ མོ ་ མུ ་ ར་ཧ་ཀུ ་ བྷུན ་
Shimomura Hakubun

མཆོག་གི ས་

བཤད་གནང་དོན།

སྐ་ུ ཞབས་ཤི ་མོ་མུ་ར་ ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས། ཨ་

ཧ་ཀུ་བྷུན་མཆོ ག་དང་ལྕམ་སྐུ་ས་ཀུ་ར་ཡོ ་ཤི ་ རི ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཁྲིམས་ཡི ག་

ཀོ་

Sakurai Yoshiko

ལགས་རྣམ་གཉིས་

དབུས་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པ་ཚང་མའི་སྐུ་ཚབ་ ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་ཐད་ཤ་ཚ་དང་ཐུ ག ས་ཁུ ར ་

ཞེས་ ༢༠༠༢ ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་

ཡོ ད་པ་དང་། དེ་བཞི ན་ཡོ ་རོབ་གྲོས་ཚོ གས་

ི ་ནང་ཞི་བདེ་སྐྲུན་
དེ་བཞི ན་དེང་སྐབས་ གིས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླང

ུ ་པ་དང་ཕན་ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་
རྒྱལ་སྤྱི འི ་ ནང་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ ་བའི ་ ལྷ་ོ རྒྱུ ར་ན ས
ཤར་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ ་དང་། སེན་ པས་བོད ་ཀྱི ་ གནད་དོན ་གསལ་ཆེ ད ་གྲོས་
ི ་ཕྲན།
ཀ་ཀུ་གླང

Senkaku Islands

ུ ་པ་མཉམ་
འབྲོག་ ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་ཚང་མས་ན ས

ལམ་སོ ག ས་ཀྱི ་ གནད་དོན ་སྐ ར
ོ ་ལའང་ སྤུང ་དང་འབད་བརྩོན་སྔར ་ལྷག ་བྱ་དགོས ་
གསུང་བཤད་གནང་འདུག
སྲིད་སྐྱོང་ སྐརོ ་གསུང་།

རྣམས་ཀྱི ས་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེ ན་ཟབ་རྒྱས་ ཧ་ཅང་ཆེ ན ་པོ་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་ཞུ ་ ནས་ཀྱང་བོད ་པའི་ ངོ་ བོ་ སྲུ ང ་སྐྱོབ ་དང་རྒྱ་ མཆོ ག ་གི ས ་བོད ་ནང་རྒྱ་ནག་གི ས ་བཙན་

དེ་བཞི ན་ལྕམ་སྐ་ུ ས་ཀུ་ར་ཡོ ་ཤི ་ཀོ་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གྲོས་ཚོ གས་མཇལ་འཕྲད་ ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ཆེ་ཤོས་ ལ་མི ང་དོན ་མཚུ ང ས་པའི ་ རང་སྲི ད ་རང་ ལའང་དེ་ལྟར་འབྱུང་སྲིད་པ་དང་ང་རང་ཉ་ི

རྩའི་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡི ན་པ་དང་། བོད་

ཞུས་གནང་ཡོ ད།

སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་

ི ་ནང་གྲོས་
རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའ་ི ཆར་འཛམ་གླང

ཚོ གས་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཚོ གས་ཁང་ནང་ དེ་ཉི་ཧོང་ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས།
དུ་ཉི་ཧོང་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་མང་པོ་ཞི ག་

ི ་ནི་གཞི་
ནག་གཅི ག་གི ་སྲིད་བྱུས་གཞི ར་བཟུང་བོད་ འཛུ ལ ་བྱས་པ་བཞི ན ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚོ ་ ལགས་ཀྱིས་ཉ་ི ཧོང་དང་བོད་གཉས

ཚོ གས་ སྐྱོང ་གི ་ ཐོབ ་ཐང་ཡོ ང ་སླད ་བོད ་རྒྱ་གཉིས ་ ཧོང་དུ་སླབེ ས་དགོས་པའི་རྒྱུ ་མཚན་གཅི ག་ དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་བ ྱེ ད ་པ་བརྒྱུ ད་ཉ ི ་ ཧོང ་གི ་

གཙོ ་ མཆོ ག ་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ཐུ ག ས་ བར་ཞི ་ མོ ལ ་གནང་དགོ ས ་པའི ་ གྲོས་ཆོ ད ་

བསྒང
ྲེ ས་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་གྲོས་ རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ནམ་རྒྱུན་ཡུ་རོབ་དང་

ཐེངས་མང་བཞག་ཡོ ད་པས། དེ་རི ང་ངས་

ཏེ་ དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོ ང ་མཆོ ག ་ལ་གུ ས ་ སྤབོ ས་པ་མཐོ་པོའི་སྒ་ོ ནས་ཉི་ཧོང་ནང་གྲོས་

བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་།

ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ཀྱིས་ཡར་བཞེངས་ ཨ་རི ་ སོ ག ས་སུ ་ ཕྱོག ས་བསྐྱོད ་སྐབ ས་ངས་

ཉི་ཧོང་མི ་མང་རྣམས་ལ་དེ་དྲན་སྐལ
ུ ་ གཞི འི ་ རྩའི ་ དྲང་བདེན ་དང་འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་

ནི།

ཞུ་རྒྱུ་ཆེད་ཡི ན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་

ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལ་ཡང་ གནད་དོན་དྲང་བདེན་དང་ཚེ ་མེ ད་ཞི་བའི་
སྐད་ཡི ག་ འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་དམིགས་དཔེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་

ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཞྭ་དཀར་
བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི ་ཁྲི་འཛི ན་ ༣༤ པའི་
ཁྲི་གསོལ་མཛད་སྒའོ ་ི སྐ་ུ མགྲོན་གཙོ་བོར་ངོ་བཅར་ཞུས་པ།

ཕྱི་དངོས་པོའི་མཐུ ན་རྐྱེན་བཟང་ཡང་བསྟན་
པ་འཛི ན་སྐྱོང་སྤལ
ེ ་གསུམ་གནང་མཁན་གྱི ་

༄༅།

ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའི་ ས་ྟེ ཐོག་མར་ཚོ གས་ཆུང་གི་ཚོ གས་གཙོ ་དང་
ཚོ གས་དྲུང་བསྐ་ོ གཞག་
གནང་རྒྱུ ་གནང་བར།

ཚོ ག ས་གཙོ ་ སྤྱི ་ འཐུ ས ་

ཐབས་དང་སྤུས ་ཚད་ལེ ག ས་དུ་ གཏོང ་རྒྱུ ་
ཤི ན་ཏུ ་གལ་ཆེ ་ཡི ན་པའི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་

པ དྨ ་ འ བྱུ ང ་ ག ན ས ་

ལགས་དང་། ཚོ གས་

གནང་། དེ་རྗེས་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི ་ཁྲི་འཛི ན་

དྲུང་སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ བཟང་

མཆོ ག་གི ས་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕེབས་

ཆོ ས ་ འ བྱོ ར ་ ལ ག ས ་

པའི ་ སེ ར ་སྐྱ་མི ་ མང་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ ་
སྨན ་རི ་ཁྲི་འཛི ན་དབུ ་བཞུ གས་ཐོག་སྐབ ས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་
༢༠

ཉིན་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཆོས་

རིག་བཀའ་བླནོ ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེ གས་

མཆོ ག ་ཌོ་ ལན་ཇི ་ བོན ་གཞི ས ་སྨན ་རི ་ གླིང ་

གི་གདན་སར་ཞྭ ་དཀར་བསྟན་པའི་མངའ་

བདག་སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི ་ཁྲི་འཛི ན་ ༣༤ པའི་

གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་སྦྱང་དང་གསུང་བཤད་
གནང་། ཆོས་རི ག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་
སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི ་ཁྲི་འཛི ན་ ༣༤ མཆོག་ལ་

འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།

སྐྱབས་

རྗེ་ དམ་པ་མཆོ ག ་གི ས ་གཡུ ང་དྲུང་བོན ་

གྱི ་ བསྟན་པ་འཛི ན་སྐྱོང ་སྤལ
ེ ་གསུ མ ་ཐོག ་

ཁྲི་གསོལ་མཛད་སྒའོ ི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ ་བོར་ངོ་ མཛད་པ་ལྷད་མེད་བསྐྱངས་པ་དང་།

ལྷག་

བཅར་ཞུས་ཡོ ད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧ པར་སྤྱི་ནོར༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་
པའི་ཐོག་སྐྱབས་ར་ྗེ སྨན་རི ་ཁྲི་འཛི ན་མཆོ ག་ པོ་ མཆོ ག ་གི ་ བཀའ་དགོ ང ས་ལྟ ར ་བསྟན་
བཞུ ག ས་ཁྲི ར ་ཞབས་བཀོ ད ་གནང་རྗེས ་ པ་སྤྱི ་ ལ་ཞབས་ཞུ ་ ལྷག ་བསམ་རྣམ་བདག་

བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གིས་རྟེན་གསུམ་འདེགས་ བསྒྲུ བས་པར་བཀའ་དྲིན་རྗེས ་དྲན་ཞུ ས ་
བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་དེང་དུས་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་། དེ་རྗེས་བཀའ་ཤག་གི ་ ཡོ ད།

བཅུ་དགུ ་པའི་དགེ་བཤེ ས་ཀྱི ་མཛད་སྒ་ོ འགོ་

འཛུ གས་ཀྱིས་སྔནོ ་འགྲོའི་གཞུང་བཤད་དང་
གསོ་སྦྱོང་གི ་ཆོ་ག་གསུང་།

མཛད་སྒརོ ་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི ་སྤྱི ་འཐུ ས་རྣམ་པ་དང་།
བོན་གཞི ས་ས་གནས་འགོ་འཛི ན།

དགོན་

སྡ་ེ ཁག་དང་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་སྐུ་ཚབ་སོགས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

ཉིན་རྒྱབ་

སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི ་ཁྲི་འཛི ན་མཆོ ག་གི ས་སྨན་

ི ་གི ་བླ་བྲང་དང་། སྒྲུབ་གྲྭ། བཙུན་
རི ་གླང
དགོ ན ་ར་ཏྣ་སྨན ་གླིང ་སོ ག ས་སུ ་ ཡོ ད ་པའི ་
བཞུ ག ས་ཁྲི ་ གཞན་རྣམས་ལ་རི མ་བཞི ན ་

ཞབས་བཀོད་གནང་ཡོ ད།།

བཅས།།

།བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ལས་ ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠།༣༠ ཐོག་ལྷན་འཛོ མས་གནང་

འདུན ་ཡོ ད ་བཞི ན ་པ་དེ་ མུ ་ འཐུ ད་གནས་

ཆུ་ཚོ ད་ ༡༠ པའི་ཐོག་སྐྱབས་རྗེ་

ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད ་སྐར
ོ ་གསུ ང ་འདུག ་པ་

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ ་རྩིས་དང་
འབྲེལ་བའི་ཚོ ད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོ གས་
ཆུང་གི ་ལས་དོན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

གྲྭ་རྒྱུ ན་ཉུ ང་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་འདིར་དགེ་

སྩལ།

བའི་རིན་ཐང་སྲུང་སྐབྱོ ་བདྱེ ་རྒྱུ ་ལའང་ཕན་

རྣ མ ་ ག ཉི ས ་ ཐུ ག ས ་

ལོ ་ འཁོར ་སྔནོ ་རྩིས་འཆར་གཞི ར ་བོད ་མི ་ གཏན་འཁེལ་གནང་ཡོ ད།
མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ད ་དཔག་

ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོ ད་ ༢ ཐོག་ཚོ གས་ཆུང་གི ་

ཞི བ ་འཇུ ག ་ནན་ཏན་གྱི ས ་གྲོས་ཚོ ག ས་སུ ་

སྦྲེལ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སར་ཆེ ད ་བཅར་གྱི ས ་

འཆར་རྩིས་ཚོ གས་ཆུང་ཆེ ད་འཛུ གས་ཐོག་

གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འབུལ་ལམ་ལྟར།

རྩིས་

ལོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལོའ་ི སྔནོ ་རྩིས་ཚོ ད་དཔག་
འཆར་རྩིས་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་ མི ་འགྲོར་སྤྱི ་
འཐུ ས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་དང་། སྤྱི་
འཐུ ས་བླ་ོ བཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས།

སྤྱི་

ཚོ ག ས་མི ་རྣམས་དཔལ་ལྡན ་ཚོ ག ས་གཙོ ་
ལས་དོན ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ ལམ་སྟོན ་ཁག་

ཞུ ས ་ཟི ན ་ར ྗེས ་ཚོ གས་ཆུ ང ་གི ་ ལས་དོན ་
དངོས་སུ་དབུ་འཛུ གས་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཚོ གས་ཆུ ང་གི ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཕྱི ་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས་ ༡༤ ཉིན་གྲོས་

འཐུ ས ་སླབོ ་དཔོན ་ཐུ བ ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་

ཚོ གས་ཚོ གས་དུས་ ༥ པའི་གོང་དུ་ཚོ གས་

ལགས།

དགོས་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས།།

ལགས།

སྤྱི་འཐུ ས་བླ་ོ བཟང་གྲགས་པ་

སྤྱི་འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་ལྷ་མོ་ལགས་

བཅས་བསྐ་ོ འཛུ གས་གནང་བ་བཞི ན། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་

དྲུང་ལས་ཁུ ང ས་སུ ་ འབུ ལ ་གནང་ཐུ བ ་པ་
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེ ས་ ༢༡ ༤

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ བཞི ན་ཡོ ད་པ་དེས་སྤྱིར་དྲང་བདེན་དང་འཚེ ་

ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཟླ་འདིའ་ི མེ ད་ཞི ་བའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི ་རི ན་
ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་ནས་ཉི་ཧོང་དུ་བདུན་ཕྲག་

དེ་བཞི ན་ངའི་གཏམ་བཤད་བྱ་ཡུལ་ཁྲིམས་ ཕི་ རི ་ ཀའི ་ གཞུ ང ་གི ས ་དངུ ལ ་གལ་ཆེ ན ་པོ་ གཙུ ག ་ལག་སླ བོ ་གྲྭ་ཆེ ད ་འཛུ གས་གནང་
ཀྱི ་གཙུ ག་ལག་སླབོ ་ཆེ ན་ཞི ག་གི ་སར་ཡུལ་ ཡི ན་ཡང་དྲང་བདེན་དང་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་ མཁན་སྐུ་ཞབས་ཊོག་ཊར་ཆི ་ཀུ་རོ་ཧི་རོ་ཀ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་བྱེད ་རྒྱུ ་དེ་ ཡང་གལ་ཆེ ན ་པོ་
ཡིན་པའི་བརྡ་ལན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཤུ གས་

གཅིག་གི་རིང་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ཕེབས་

Dr Chikuro Hiroike

མཆོག་གི ས་གསུང་

བཤད་ནང་། ལོ་རྗེས་མ་ནས་བོད་པའི་སླབོ ་

ཕྱི་ལོ་

མ་ཆེ ད་དམིགས་བསལ་སླབོ ་ཡོ ན་འབུལ་རྒྱུ ་
ཡི ན་ཞེས་དང་། རཱ་ཏཱ་ཀུ་གཙུག་ལག་སླབོ ་

Reitaku Uni-

ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གིས་བོད་བརྒྱུ ད་

བཟང་སྤྱོད་སྐརོ ་སླབོ ་ཁྲིད་གནང་གི ་ཡོ ད་པས་

དོན ་དང་འབྲེལ ་བའི ་ གསུ ང ་བཤད་གནང་

ཚོ གས་བྱས་ཡོ ད་ནའང་། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

ཆེན་པོ་བསྟན་ཡོ ད། ཅེས་དང་། མུ་མཐུ ད་

གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༩ རེས་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས།

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ས་ཊོག་ཡོ ར་
Tokyo ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་རཱ་ཏཱ་ཀུ་གཙུག་
ལག་སླབོ ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི

༡༩༤༩

དགེ་ལས་སླབོ ་མ་ཡོ ངས་ལ་བོད་

versity

ཡོ ད། དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་

གི ས་གསུང་དོན།

ང་ཚོ ་བོད་པས་རྒྱ་ནག་

ལ་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་དེ་ནི་རང་དབང་

དང་དྲང་བདེན། མང་གཙོའ་ི ཁེ་དབང་ཡི ན་
ི ་མི ་མང་གི ས་བོད་ཀྱི་
འཛམ་གླང

པ་དང་།

ལོར་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་

རྒྱལ་རབས།

ནང་བསྟན་རྩ་མེ ད་བཟོ་རྒྱུ འི་ཐབས་ལམ་སྣ་

བོད་པའི་སླབོ ་མར་ཐུ གས་ཕན་ཡོ ང་རྒྱུ འི་རེ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་གི་ཡང་དག་

སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གིས་སྐུ་ཞབས་ཊོ ག་ཊར་ཆི་ཀུ ་

བ་ཡོ ད་ཞེས་གསུང་འདུག དཔལ་ལྡན་སྲིད་

པའི ་ དབུ ་ ཁྲི ད ་ལམ་སྟོན ་འོག ་ནང་ཆོ ས ་དེ་

རོ ་ཧི་རོ ་ཀ་མཆོ ག་གི ས་བོད་པའི་སླབོ ་མར་

བསྐྱོད་འགྲོ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། སྐབས་དེར་ ཤུ གས་ཆེ་སྤྲད་ཡོ ད་ནའང་། སླབོ ་གྲྭས་དེར་ གསོ་གནང་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་རྒྱ་

ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོ ད་པ་དང་། ཤེས་

ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོ ན་གྱི་ཡོ ད། ཉེ་ཆར་ང་ དེར་གནས་སྡདོ ་རྒྱ་རི གས་ ༣༠ ཙམ་གྱིས་

ི ་ནང་ཉམས་པ་སླར་
རང་ལྷ་ོ ཨ་ཕི་རི ་ཀར་གཞུ ང་འབྲེལ་ཕྱོགས་ ངོ་ རྒོལ ་སྐད ་འབོད ་བྱས་ཏེ་ གནོན ་ཤུ ག ས་ བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉས

རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ཚབ་བརྒྱུ ད་རྒྱ་གཞུ ང ་གི ས ་ འཛེ མ་ཟོན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་མེ ད་པར་སྔནོ ་གྱི་ ནག་ནི་ ནང་ཆོ ས ་ལ་དད་གུ ས ་བ ྱེད ་མཁན་

འཆར་གཞི ་གཞི ར་བཟུང་གཏམ་བཤད་གོ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོ ད། ཅེས་སོགས་
ཀྱི་གནད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་ དོ་ཕོག་གཏོང་རྒྱུ འི་ཉེན་བརྡ་གཏང་བ་དང་། སྒྲི ག་གནང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་ལ་ལྷ་ོ ཨ་ ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་ནས་རཱ་ཏཱ་ཀུ་
དྲང་བདེན་དང་འཚེ ་མེད་ཞི ་བའི་འཐབ་རྩོད་

གྲྭའི་ནང་དུ་ནང་ཆོས་དང་།

ལྷ་ོ ཨ་ཕི་ རི ་ ཀའི ་ གཞུ ང ་ལ་ཚོ ང ་འབྲེལ ་ལ་

སླབོ ་ཡོ ན་འབུལ་རྒྱུ འི་ཁས་ལེ ན་གནང་བར་
ཡོ ན ་བརྒྱུ ད་བོད ་ཀྱི ་ འཐབ་རྩོད་མུ ་ མཐུ ད ་
ུ ་པ་ཐོན ་ཐུ བ ་པའི ་ རེ ་ བ་
གནས་རྒྱུ ་དང་ན ས
ཡོ ད་ཅེས་གསུང་འདུག

དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་གི ས་བོད་མི འ་ི རང་དབང་འཐབ་རྩོད་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེ ས་

བྱས་རྗེས་༧གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་དབུས་བོད་

ས་གནས་ཀྱི་མི ་མང་གྲངས་ ༡༥༠ ལྷག་

བྱང་ཀ་ཊེ་ཝ་ར་

དགོས་བྱུང་ནས་ད་བར་མི ་ལོ་ ༦༠ ཉེ་བའི་

ཀྱི་ལས་རི མ་འདི་ནི་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་དག་པའི་

ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི ལི འ་ི ནབུ ་

༢༠

པའི་

Katewara

རྫོང་དུ་ཡོ ད་

Youth Liberation Front of Tibet

ཞེ ས ་པའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཚོ ག ས་པས་

མི ་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་ བཙན་བྱོལ ་ལ་གྱར་

ཚོ གས་ཞུགས་གནང་བའི་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་

རི ང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་བོད་མི ་ ལས་འགུལ་ཆུང་ངུ་ཞི ག་ཡི ན་ཡང་མ་འོངས་

རྣམས་ལ་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་གང་ པར་ལས་འགུ ལ་འདི་རི གས་ས་གནས་ནང་

གོ་རྟོགས་ཀྱི ་ལས་རི མ་ཞི ག་གོ་སྒྲི ག་གནང་

ལེགས་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་མི ་རང་ཉིད་ ཁུལ་དང་། རི མ་པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོ ངས་
ནས་སོ ་ སོ འི ་ ཆོ ས ་དང་རི ག ་གཞུ ང ་ཉམས་ སུ ་ ལས་འགུ ལ ་རྒྱ་ཆེ ་ རུ ་ སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི ་ རེ ་ སྐུལ ་

བླནོ ་ཀརྨ་ཡེ ་ཤེས་མཆོག་སྐ་ུ མགྲོན་གྱི་གཙོ ་བོ་

པ་ནི་རྒྱ་གར་གྱིས་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ ཚོ གས་པ་དེའི་ཚོ གས་གཙོ ་སྐུ་ཞབས་ནཱ་རེནྡྲ་

གནས་རྒྱ་གར་མི ་ མང་རྣམས་ལ་བོད ་དོན ་
འདུག ལས་རི མ་ཐོག་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་

པ་སླར་གསོ་དང་མི ་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཐུ བ་ ཡང་གནང་འདུག

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་།
དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་

བྱུང་བ་ཞི ག་ཡི ན་སྐརོ ་དང་། རྒྱ་གར་གྱིས་ ཅོ་དི་རི ་ Narendar Chaudhary མཆོག་
རྟོགས་སྤལ
ེ ་རྒྱུ འི་ཆེ ད་དུ་ཡིན་སྐར
ོ ་གསུངས་ སྐྱོར་ཚོ གས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོའ་ི
བོད་མི འ་ི རང་དབང་འཐབ་རྩོད་དང་། བོད་ གི ས་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་ནང་། ཚོ གས་
འདུག དེ་ཉིན་ལྡ་ི ལི ་འཕགས་བོད་འབྲེལ་ ཟླ་བ་ ༥ ནང་གསར་འཛུ གས་གནང་བ་
མི ་རྣམས་ལ་དབུ ་ མའི ་ ལམ་གཞི ར ་བཟུ ང ་ པ་དེའ་ི དམི གས་ཡུལ་ནི་ལྡ་ི ལི ་དང་ཧར་ཡ་ན་
མཐུ ད་ལས་ཁང་ནས་བོད་དོན་དང་འབལ
ྲེ ་ ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་། རྒྱ་གར་གྱི་Jat མི ་རི གས་
མི ང་དོན་མཚུ ངས་པའི་རང་སྲིད་རང་སྐྱོང་ ས་གནས་ཁུལ་གྱི ་རྒྱ་གར་མི ་མང་ཁྲོད་བོད་
ྱེ ་ཤ་སྟག་ལས་གྲུབ་པའི་ རྒྱབ་
བའི ་ དཔེ་ དེབ ་ཁག་གཅི ག ་བགོ ་ འགྲེམས་ ཀྱི ་ གཞོན ་སྐ ས
ཐོབ་རྒྱུ ར་མུ ་མཐུ ད་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོ ང་བའི་རེ ་ དོན་གོ་རྟོགས་སྤལེ ་རྒྱུས་མཚོ ན།
བོད་ནི་
གནང་འདུག སྤྱིར་ Youth Liberation སྐྱོར་ཚོ གས་པ་ཞི ག་རེད་འདུག །
སྐལ
ུ ་གནང་འདུག གཞན་ཡང་བཀའ་བླནོ ་ རྒྱ་གར་གྱི ་བདེ་འཇགས་ཐོག་ལའང་གནད་
front of Tibet ཞེས་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་
མཆོ ག་གི ས་ད་ལན་ཀ་ཊེ་ཝ་ར་རྫོང་ཁུལ་དུ་ འགག་ཇི ་ ཙམ་ཆགས་ཡོ ད་པའི ་ སྐ ར
ོ ་གོ ་

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་

དགོས། ༤། རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སྡདོ ་ཆོག་ སྡདོ ་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར། ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་

མགྲོན་འབོད་ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་དཔལ་

འབྱོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོ ག་གི ས་འཕགས་བོད་

ི ་ལོ ་ རྒྱུ ས་ཐོག ་ནས་འབྲེལ ་བ་ཇི ་ ཡོ ད ་
གཉ ས
དང་། བོད་ཀྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་

ནི་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དཔལ་ནཱ་ལེ ནྡྲ་ནས་

ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཅི་སྦ་མཐོ་

སླབོ ་ཁང་གི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཅི་སྦ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་གི ་སླབོ ་ཡོ ན་གསལ་བསྒྲགས།

པའི་ལག་འཁྱེར་དང་། ཕྱི་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ དེབ།

དོ་བདག་རང་ཉིད་དང་ཕ་མའི་དཔྱ་

ལག་འཁྱེར་ཡོ ད་པ། ༥། དོ་བདག་རང་ཉིད་ དངུ ལ ་ལག་དེབ ་བཅས་སུ ་ ངོ་ བཤུ ས ་ཐོག ་

སླབོ ་ཡོ ན་ས་མི ག་གཉིས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས།

དང་ཕ་མར་དཔྱ་དངུ ལ ་ལག་དེབ ་ཡོ ད ་པ་

བོད་མི འི་སྒྲི ག་འཛུ གས་ཀྱི ་ཟུང་དྲུང་གནས་

༡། འཛི ན་སྐྱོང་།

ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ལེན་དགོས། ༧། དོ་

འཛི ན་ནས་དག་མཆན་འཁོད་པ་དགོས་རྒྱུ།

སླབོ ་ཚན།

Management

དགོས། ༦། དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་མཐོ་སླབོ ་

ུ ། ༨།
༢། དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། གླགོ ་ཀླད་ཚན་རི ག བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙངི ་བསྡས
Information & Computer Science

༣། སྤྱི་ཚོ གས་ལམ་ལུགས་ཚན་རི ག
Social Systems Science

ཆ་རྐྱེན།
༡།

ུ ་ཞི ག་ནས་
བོད་པའི་སླབོ ་གྲྭ་གང་རང

འཛི ན་རི མ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ། ༢། རྒྱ་གར་
ནང་ངོས་འཛི ན་ཡོ ད་པའི་མཐོ་སླབོ ་ཁང་ནས་

རི མ་ཡན་གྱི་སྲི་ཞུ་བའམ།

ས་གནས་འགོ་

༣། དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་རྩོམ་

སླབོ ་ཡོ ན ་ཞུ ་ དགོས ་པའི་ རྩོམ་ཡི ག་གི ་ ཡི ག་ ཡི ག་ཤོག་བུ་ཚད་གཞི ་ A4 ཡི ན་པ་དགོས་

འགྲུ་ ༤༠༠ ནས་ ༥༠༠ བར་བྲིས་དགོས།

རྒྱུ།

ཁ་པར་ཨང་གྲངས།

+91-1892-222572/222721

ངོ་དེབ་ཁ་བྱང་།

www.facebook.com/

doe.lobyon/

འཚང་སྙན་འབུལ་ཚེ ས། ༢༠༡༨།༣།༩
རེས་གཟའ་པ་སངས་འགྱངས་མེད།
དྲྭ་ཐོག་འགེངས་ཤོག་

https://goo.gl/

forms/XnS5LiEebK32PWU83

གནས་དོན་གཞན།

༤། ཉི་འོང་སྐད་ཡི ག་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་པའི་ ༡། སླབོ ་ཡོ ན་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་འཚང་སྙན་
སླབོ ་ཡོ ན་འདིའི་འགེངས་ཤོག་དྲྭ་ཐོག་བཀང་ ལག་འཁྱེར ་ཡོ ད ་ན་དག་མཆན་ངེས ་པར་ འབུལ་མཁན་རྣམས་ཤེ ས་རི ག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་ལྡི་ ལི ་ས་གནས་སུ ་ཕྱི ་ ལོ ་
དགོས་པ་ལས་སྦྲགས་ཐོག་བཀུར་བ་ཁག་ལ་ འཁོད་དགོས་པ་ཡི ན།
འགེངས་ཤོག་འབུལ་ཕྱོགས་སྐརོ །

ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མི ན།

༡། དོ་བདག་རང་ཉིད་ཀྲི་འདྲ་པར་ཁ་གསར་

ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཉུ ང་ ཞི ག་དགོས་རྒྱུ།
མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པ། ༣། ཉེ་བའི་ ༢། འཛི ན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཨང་ཤོག་དང་།
གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཨང་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ འམ་དེའ་ི རྗེས་སུ་ཐོན་པ་ཞི ག་ ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར། རྒྱ་གར་ནང་གཏན་

དྭགོ ས་འདྲི་ཞུ་ཡུལ།

༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ བདུན་ཕྲག་གསུམ་པའི་

གླགོ ་འཕྲིན།

ལ་ཅི ་སྦ་མཐོ་སླབོ ་ཁང་ནས་ལྡ་ི ལི འམ་རྡ་ས་

རྒྱུགས་ལེན་རྒྱུ།

༣། མཐའ་མའི་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་མི ང་
གཞུང་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་གསལ་བསྒྲགས་

ཞུ་རྒྱུ།
༤།

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངག་རྒྱུགས་

བརྒྱ་ཆ་འབུལ་ཕྱོགས་སྐརོ །

ཀ། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་
ཨང་ཤོག་

ཁ།ཉ་ི འོང་སྐད་ཡིག་ཤེས་ཚད།
༡༠

ག།ངག་རྒྱུགས་(བོད་ཨིན།)
༦༠

བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཤེ ས ་རི ག་ལས་

ནང་ངག་རྒྱུགས་ཞུགས་དགོས་པའ་ི བརྡ་ལན་ ཁུངས་ནས།
མ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཤེས་རི ག་ལས་ ཕེབས་རྒྱུ།
༢། འདེམསམ་ཐོན་བྱུང་བའི་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ་
ཁུངས།
ངག་དབང་ཡོ ན་ཏན་དང་། བསྟན་འཛི ན་ཉི་

doe.lobyon@tibet.net &

scholarship@tibet.net

ར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ངག་

༣༠

