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།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གི ས།
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ཟངས་དཀར་ཁུལ་ད་ུ ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའ་ི དབར་འབྲེལ་བ་ཕྲན་བུ་ཐག་རི ང་པོ་ཡོ ད་པ་འདི་ཡག་
པོ་ཁྱོན་ནས་མ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༨ ཉིན་
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་
མཆོ ག་གི ས་ཟངས་དཀར་ཕོ་བྲང་དུ་གང་བླ་ོ

མའི་ལྗགས་ལུང་དང་སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་།

སྲོལ་མེད།   རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་ནས་ངོས་

ཀྱིས་རྟགས་གསལ་གཏང་རྒྱུ ་དེ་སླབོ ་གྲྭ་ཁག་
གི ་ནང་རྟགས་གསལ་བསླབ་དགོས་པ་དང་།

Anjumane Moen Ul

ི ་འདིའ་ི སྟེང་མི ་དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་
འཛམ་གླང

ཞུ འི་ གསོ ལ ་འདེབ ས་ཞུ ས ་དོན ་ལྟར ་བཀའ་

ི ་འདིའ་ི
ཤེས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། འཛམ་གླང

ཁ་ཆེའ་ི ཚོ གས་པ་

Islam

ཞེས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ ་ནས་གདན་

ི ་པོ་དོན་གསུམ་དང་དེའི་འགྲེལ་བ་
པའི་སྙང

མས་བསླབ་བྱ་གཙོ ་བོ་ནི་བྱམས་བརྩེ་དགོས་

༸རྒྱལ་བ་དགེ ་ འདུན ་གྲུ བ ་ཀྱི ས ་མཛད་པ་

རེད།    ཅེས་བསླབ་བྱ་གཅིག་པ་རེད་

འདུག   ཆོས་ལུགས་དེ་དག་མི ་ལ་ཕན་གྱི་

གཉིས་ཀྱི་ལུང་དང་འཁྲིད་བཅས་བཀའ་དྲིན་

ཡོ ད་སྟབས། ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་རི ང་དེ་ལྟར་

སྩལ་བསྟུན་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།    སླབོ ་

གནས་ཡོ ད།

ཕྲུག་གཙོ ་བོར་གྱུར་པའི་ཁྱེད་རང་ཚོ ་ཚང་

རི མ ་བཞི ན ་མི ་མང་སྐྱ་བོ་ ཕོ་ མོ ་ ཚོ འི ་ ནང་

བ་ཡོ ང་བཞི ན་ཡོ ད།  ཁ་སང་འདིར་ཟངས་

གཏོང་དགོས་རེད། ཅེས་རྡ་ས་དང་ས་ཁུལ་

མདུན ་ཐང་དུ་ ༸ཞབས་སོ ར ་བདེ་ བར་

ནང་པ་དང་ཁ་ཆེ འི་དབར་འབལ
ྲེ ་བ་ཕྲན་བུ་

གསལ་བཏང་བ་དེ་ འདྲ་བྱེད ་བཞི ན ་ཡོ ད །

ཟངས་དཀར་དུ་སླར་ཡང་སླབེ ་པ་རེད། རྩ་

རེད།  སྤྱི་ཚོ གས་གཅིག་གི ་འདུ་ཤེས་འཛི ན་

བར་སྐབ ས་ནས་མི ་མང་ནང་ཆོ ས ་དད་མི ་

སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ།།

དུའང་རི གས་ལམ་བསླབ་ནས་རྟགས་གསལ་

དུ་འགྲོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་རྒྱུ་རེད།

ཁག་ཁ་ཤས་ལ་མི ་སྐྱ་ཕོ་ མོ ་ ཚོ ས་རྟགས་

རི ག་པ་བཟང་
ལྷག་

པར་དེ་ རི ང ་སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས ་རྟགས་གསལ་

གཏོང་བ་འདི་དངོས་འབྲེལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་

དེར་བརྟེན་ཆོ ས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་

གཏང་ཟེར ་དུས ་སྤྱི ར ་དགེ ་ འདུན ་པ་དང་

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་།

མ་གཏོགས་གཞན་ཚོ ས་དོ་སྣང་དེ་ཙམ་བྱེད་

ཟངས་དཀར་པ་ལྡམ
ུ ་

༄༅། །ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་

ཆེ ན ་ཆོ ས ་གླིང ་གཙུ ག ་ལག་ཁང་དུ་ མཆོ ད ་

འདུག སྔ་མོ་བོད་ལ་ཡི ན་ན། རྟགས་གསལ་
དེའི ་ ནང་ནས་བཤད་གྲྭ་ དེ་ ཚོ འི ་ གྲས་ཀྱི ས ་

བཞེས་བཟང་པོ་སྨནི ་སྩལ་གྱིས་

ལུགས་མི ་འདྲ་བ་ཚོ ་ལྟ་གྲུབ་ཕྲན་བུ་མི ་འདྲ་
Mod-

བསྟེན་ནས་གཟུ ང ས་སྔག ས་ཨོཾ ་ཨ་ར་པ་ཅ་

ན་དྷཿི གསོག་གི ་ཡི ན་ན།

ས་གནས་དང་ཁོར་ཡུག་གི ་

གནས་སྟངས་མི ་འདྲ་བའི ་ ཐོག ་ནས་ཆོ ས ་

མའི་ཆོ ས་རབ་ཏུ ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི ་ཤེ ས་རབ་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལྷག ་པའི ་ ལྷ་ ལ་རུ ་

སྟེང་ལོ ་ སྟོང་ཕྲག་གཉིས ་གསུ མ ་རི ང ་ཆོ ས ་
ལུགས་མི ་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་

དེ་ བཞི ན ་གྲུ བ ་ཆེ ན ་མི ་ཏྲ་ཛོ ་ ཀི ས ་མཛད་

གོ ང ་ནས་གོ ང ་དུ་ འཕེལ ་སླ ད ་འཕགས་པ་

ཙམ་ཡོ ད་པ་ཚང་མ་མི ་གཅི ག་གྱུར་གྱི་འདུ་

རབ་འདི་ ཧ་ཅང་ཕན་ཐོག ས་ཆེ ན ་པོ་ ཡོ ད །

ཕྱེད་ཡུལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༡།༡༥ ཐོག་
Padum

ཁུལ་གྱི་

ern Public School

ཞེས་པའི་སླབོ ་གྲྭའ་ི

ཁོད་དེ་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན།

ད་རེས་

བའི ་ ཁ་སྔ ནོ ་སླ ་ེ རུ ་ ཡོ ད་སྐ བ ས་གོ ་ བྱུ ང་།

འདྲ་བའི ་ རྒྱུ ་མཚན་དུ་ བྱས་ནས་འབྲེལ ་བ་

དཀར་ཕོ་ བྲང་དུ་ འབྱོར ་བ་དང་ངོས ་ཀྱི ས ་

ཐག་རི ང་པོ་ཡོ ད་པ་འདི་ཡག་པོ་ཁནྱོ ་ནས་མ་
ཐུ བ་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད།

ཅེས་

ཕྲན་བུ ་ ཐག་རི ང ་པོ་ ཆགས་པའི ་ སྐར
ོ ་ཐོས ་
སྐབས་ངོས་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཕམ་བྱུང་། སྤྱིར་

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་སྐ་ུ ཞབས་ལི འུ་ཞའོ་པོ་དམ་པ་མཆོག་གི ་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ ་ལམ་སྐབས་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།

བཞེ ས ་མྱོང ་མཁན་སྐུ་ ཞབས་ལི འུ ་ ཞའོ་ པོ་

འབུལ་སྨནོ ་ལམ་ཚོ གས་ཡོ ད།   སྐབས་

ཡུལ་དེ་རྒྱ་ནག་མངའ་སྡ་ེ ཆང་ཆུང་ནང་ཡི ན་ རྔམ་སྟོན་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་སྐ ར
ོ ་གནས་

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །སྐ་ུ ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་ཝི ན་ྜ Shri Ram
Nath Kovind མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛི ན་
གསར་པར་འདེམ ས་ཐོན ་
བྱུ ང ་བར་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་
འཛུ གས་ཀྱི་དཔལ་ལྡ ན ་
སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་བླ ་ོ བཟང་སེ ང ་ྒེ
མཆོ ག་གི ས་འཚམས་འད་ྲི
ཞུས་དོན། ངས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུ ས ་ནས་སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་རྒྱ་གར་གྱི ་ སྲི ད ་འཛི ན་
ཐེངས་ ༡༤ པར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བར་སྙངི ་
ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ འི ་ འཚམས་འདྲི་ ཞུ ་ རྒྱུ ་
ཡི ན།   ཐེངས་འདིར་སྐ་ུ ཉིད་མཆོག་ལ་སྲིད་འཛི ན་
འོས ་བསྡུའི ་ ནང་ཚད་མཐོའི ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་པ་དེས ་
རྒྱ་གར་མི ་མང་གི ས ་མང་གཙོ འི ་ རི ན ་ཐང་དང་།
ཆོས་ལུགས་མཐུ ན་སྒྲིལ།  སྤྱི་ཚོ གས་འཆམ་མཐུ ན་
ངང་འཚོ ་གནས་བྱ་རྒྱུའི་རི ན་ཐང་དེ་དག་མུ ་མཐུ ད་
རྒྱུ ན་སྐྱོང་བྱེད་བཞི ན་པ་གསལ་འདོན་གནང་ཡོ ད།
སླར་ཡང་བོད་མི འི་སྒྲིིག་འཛུ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་
སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ལས་དོན་གང་ཅི འི་
ཐོག་བྱ་བ་ལམ་ལྷངོ ་ཡོ ང་བའི་སྨནོ ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན་
ཞེས་འཁོད།།
བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་ འཐུ ས ་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆོ ག ་གི ས ་
འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
༄༅། །བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་གཙོ་མཁན་
པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོ ག་གི ས་རྒྱ་གར་
གྱི ་ སྲི ད ་འཛི ན་གསར་པར་འདེམ ས་ཐོན ་བྱུ ང ་བ་
སྐ་ུ ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་ཝི ན་ྜ Shri Ram Nath
Kovind མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་དོན། བོད་
གཞི ས་བྱེས་གཉིས་སུ ་གནས་པའི་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི་
ཚབ་ཞུ ས་ནས་ངས་སྐུ་ཉིད་མཆོ ག་རྒྱ་གར་གྱི ་སྲིད་
འཛི ན་ཐེངས་ ༡༤ པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་
ི ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ འི་འཚམས་འད་ྲི ཞུ་རྒྱུ ་
སྙང
ཡི ན། བོད་མི ་ཚོ ར་ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཆེ་ཞི ང་
ཉག་ཕྲ་བའི་དཀའ་ངལ་གྱི་དུས་སྐབས་སུ ་རྒྱ་གར་
གྱིས་གཞན་དང་མི ་འདྲ་བའི་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་གནང་བར་
ང་ཚོ ས་དུས་རྟག་ཏུ ་བཀའ་དྲིན་སྙངི ་བཅང་ཞུ་བཞི ན་
ཡོ ད། ཅེས་གསུ ངས།།

པ་དང་། ཆུང་དུས་སྐབས་ནས་ཤེས་ཡོ ན་ལ་ ཚུལ་ཐོས་མ་ཐག་དམ་པ་ཁོང་རྒྱ་ནག་ཏུ ་ཕྱིར་ དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ལྡ་ི ལི ་མཐོ་སླབོ ་ཞི ག་
དོ་སྣང་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པ་མ་ ལོ ག ་ནས་ལས་འགུ ལ ་ནང་ཆ་ཤས་བླང ས་
གི ས་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ།

ཟད། སླབོ ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ བ་མ་ཟད།    ལས་འགུལ་སྣེ་འཁྲིད་གནང་ ༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧

ུ ་ ཚེ ས་ ༢༥ ནས་ ༢༧ བར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་རི ང་
ཡོ ངས་སུ་གྲགས་པ་ཞི ག་ཡི ན་འདུག   དམ་ ཡོ ད། དེ་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི ་བཙོན་དུ་དཀའ་སྡག
པ་ཁོང་གི ས་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་གྲངས་ མྱངས་པའང་བྱུང་འདུག   ལྷག་པར་བོད་ ལྡ་ི ལི ་ཧནྶ་རཱཇ་མཐོ་སླབོ ་ Hansraj University
༡༦ འདུག  རྩོམ་ཡི ག་ལ་མཚོ ན་ན་སྟོང་ཕྲག་ དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡོ ད་བརྗོད་ན།   རྒྱ་ནག་ དབུ་བརྙསེ ་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་

བརྒལ་བ་འདུག དེ་བཞི ན་ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི ནང་དུ་ མང་གཙོ ་ ཙོ ད ་མཁན་བོད ་དོན ་རྒྱབ་

གཟེངས་རྟགས་སོ གས་ཀྱི ས་རྒྱལ་སྤྱི འི་ནང་ སྐྱོར་གནང་མཁན་མང་པོ་ཞི ག་ཡོ ད་ཀྱང་བོད་

གྲགས་ཆེ ་ བའི ་ གསོ ལ ་རས་ཐོབ ་པ་གྲངས་ དོན་ཆེད་དུ་དམ་པ་ཁོང་གི ས་བོད་དང་འབལ
ྲེ ་

དམ་པ་མཆོ ག ་རྒྱ་ནག་གི ་ བཙོ ན ་ཁང་ནང་

དེར ་དཔལ་ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐ ྱོ ང ་མཆོ ག ་གི ས་

༡༤ འདུག   དམ་པ་ཁོང་མང་གཙོ་དང་ བའི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ ༡༢ ཅན་གྱི་ཡི ག་

ཚབས་ཆེ་ཕོག་རྐྱེན་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༣

འཛོ མ ས་དགོ ས ་པའི ་ རྒྱུ ་མཚན་གཙོ ་ བོ་ ནི་

ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་པེ་ཅིང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ རྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་མཚན་རྟགས་སྐྱོན་མཁན་དང་

གྱུ ར ་བའི ་ ཡི ད་སྐྱོའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཐོན ་པར་
བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཆོ ས ་རི ག་ལས་

སུ་གྱུར་བར་དམ་པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི ་ནང་

མི ་རྣམས་ལ་ཐུ གས་སྨནོ ་སྐྱོན་ཆེ ད་འཛོ མས་

གི ས་ལས་འགུ ལ་སྤལ
ེ ་ནས་མང་གཙོ ་འཐབ་ ཅན་གྱི་ཞུ་ཡི ག་དེའ་ི ནང་དུ། བོད་ནང་དཀའ་

༧ ཚེ ས་ ༢༡ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཕྱེད་

ཡོ ད་སྟབས་ཚང་མས་སྨནོ ་ལམ་ཡག་པོ་སྐྱོན་
རོགས།

གྲགས་ཆེ་བའི་ཀོ་ལམ་བྷ་ི ཡ་གཙུག་ལག་སླབོ ་ བ་མི འི་ཐོབ་ཐང་གི ་དཀའ་ངལ་ཡོ ད་པ་དང་།

དགུང་གྲངས་ ༦༡ རེད་འདུག འཁྲུངས་

བཞུགས་ཡོ ད་ཀྱང་། སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ ས་ངོ་རྒོལ་ བཅས་ཀྱི་སྐརོ ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག །

ཡུ ན་རི ང་མནར་གཅོ ད ་འོ ག ་སྙུ ན་གཞི ་

རེ ས ་གཟའ་ཕུ ར ་བུ ་ ཉིན ་འདས་ག ང
ྲོ ས་སུ ་

ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་

ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༤ ཐོག་བཞུགས་སྒར་ཐེག་

གསུང་དོན།

དེ་རི ང་ང་ཚོ ་འདིར་

སྐུ་ཞབས་ལི འུ་ཞའོ་པོ་མཆོ ག་འདས་གྲོངས་

ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་སྐབས་

རང་དབང་འཐབ་རྩོད་པ་ཞི ག་ཡི ན་པ་ནི་ཕྱི་ ཆ་ཞི ག་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་གནང་སྐབས་དེའི་ནང་
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ངས་སུ་སླབོ ་ཕྲུག་མང་པོ་ཞི ག་ ཤོས་དམ་པ་ཁོང་ཡི ན་འདུག  དོན་ཚན་ ༡༢
རྩོད་བྱེད་སྐབས། དམ་པ་ཁོང་ཨ་རི འ་ི སྙན་ ངལ་ཧ་ཅང་ཡོ ད་པ་དང་།   བོད་ནང་འགྲོ་

ཁང་དུ་ མཁས་དབང་གི ་ གོ ་ ས་འཛི ན་ནས་ དཀའ་ངལ་དེ་ སེ ལ ་ཐབས་བ ྱེད ་དགོ ས ་པ་

དུས་སྟོན་མཛད་སྒརོ ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཆེ ད་ཕེབས་
གནང་བ་མ་ཟད། མཐོ་སླབོ ་དབུ་བརྙས
ེ ་ནས་ལོ་ངོ་
༧༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་དང་བསྟུན་དཔལ་
ལྡ ན ་སྲི ད ་སྐྱོང ་མཆོ ག ་ལ་ཆེ ་ བསྟོད་ཀྱི ་ གཟེང ས་
རྟགས་ཤི ག་ཀྱང་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདུག དེ་ཡང་
དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧
ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་ ༥ ཐོག་རྡ་ས་ག་
གྷལ་གནམ་ཐང་ནས་ལྡ་ི ལི ར་ཕེབས་ཐོན་གནང་བ་
དང་། ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༦ སྔ་དྲོ་ལྡ་ི ལི ་ཧནྶ་རཱཇ་མཐོ་སླབོ ་
ཀྱི་དུས་སྟོན་མཛད་སྒར
ོ ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རས
ྗེ །
དེ་ཉིན་ཉིན་རྒྱབ་ནས་ཕྱི་ཚེ ས་ ༢༧ སྔ་དྲོ་བར་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གི ་གནད་ཡོ ད་མི ་སྣ་ཁག་གཅི ག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བསྟུན། ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ་ཚོ ད་
༣ ཐོག་ལྡ་ི ལི ་ནས་རྡ་ས་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་ཡི ན་
འདུག་པ་བཅས།།
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་  ༢༦
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༸གོང་ས་མཆོག་གི ས་ཟངས་དཀར་ད་ུ འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

༡༦ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ༧།༤༥ ཙམ་

ལ་མགོ ན ་པོ་ གང་ཉི ད ་མཆོ ག ་ལ་དྭ ག ས་

རྒྱལ་ས་སླ ེ་ ནས་ཐད་འཕུ ར་གནམ་གྲུ ་

དེ་ ཡང་གོང ་ཚེ ས ་ཉིན ་གྱི ་ སྔ་ དྲོ་

ཆུ་ཚོ ད་ ༨།༠༥ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོ ག་གི ས་སྨན་ཁང་གི ་རྒྱལ་སྒའོ ི་དར་

རྒྱུས་དང་ད་ལྟའ་ི གནས་སྟངས། ༸གོང་ས་
མཆོ ག་གི ས་ཟངས་དཀར་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་

སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུང་བཤད་གནང་།

དེ་

ཞུ་རྒྱུར།

བོ་རེད།

ཟངས་དཀར་ནི་མཐུ ན་རྐྱེན་སྐྱོ་

ས་ཆ་ཡི ན་ནའང་ས་ཁུག་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡོ ད་སྟབས།

འདིར་འཕྲོད་བསྟེན་

སྨན་ཁང་ཞི ག་བྱུང་ན་བསམས་པའི་རེ་འདུན་

ས་

བྱས་པ་ལྟར་དེ་རི ང་སྨན་ཁང་སྒ་ོ འབྱེད་དང་།

འཁོ ད ་སྐབ ས་ས་གནས་རྫོ ང ་དཔོན ་དང་།

བཞི ན་བོད་ལུགས་སྨན་བཅོས་བདྱེ ་རྒྱུ ་འགོ་

ཚོ གས་ཀྱི་ཚོ གས་གཙོ། ཟངས་དཀར་དགོན་

ཡོ ངས་ལ་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡི ན། དངོས་

བརྒྱུད་ཟངས་དཀར་

༼པ་ལྡམ
ུ །༽

སྨན་ཁང་ནང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་དང་།

ག ན ས ་ སུ ་ ༸ ཞ བ ས ་ སོ ར ་ བ དེ ་ བ ར ་

ཉེན་རྟོག་འགོ་དཔོན།

འཛུ གས་བྱུང་བར་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་

ཟངས་དཀར་ནང་

གནས་བྱས་རྗེས་ཡག་པོ་ཐོན་འདུག་རྗེས་སུ་

ི ་ཁོངས་ཀྱི་ལ་དྭགས་
པ་ཚོ གས་པ། ཀར་གྷལ

ི ་ཡུལ་
ཡི ་རངས་ཡོ ད། ཅེས་དང་། འཛམ་གླང

རང་སྐྱོང ་རི ་ ལྗངོ ས་ཡར་རྒྱས་ལྷན ་ཚོ ག ས་

གཏན་ལ་ཕབ་སྟབས་ཚད་མ་རི ག་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་བཟོ་རི ག་པ་བཅས་རི ག་གནས་ཆེ ་
བ་ལྔ་དེ་དག་གནའ་རབས་ནས་བཤད་པའི་

ི ་འདིའ་ི
སྐད་ཆ་མི ན་པར། ད་ལྟའ་ི འཛམ་གླང
སྟེང་འབྲེལ་བ་ཡོ ད་པ་ཞི ག་རེད་འདུག

ད ་ ལྟ ་ འ དི ར ་ སྨ ན ་ ཁ ང ་ ཞི ག ་

གཙོ ་བོ་སྨན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱག་ལས་

ཤོས་ནི་དེ་སྔ་རྒྱ་གར་ནས་བོད་ལ་རི ག་གནས་

བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་།

དཀར་གྱི་སེར་སྐྱ་མི ་མང་དང་།

ཞུས་ཡོ ད།

བཟོད ་པ་ལགས་ཀྱི ས ་ཟངས་དཀར་གྱི ་ ལོ ་

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་སྔ་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་

ཅན་གྱི་བརྙན་ཐུ ང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་དབུ་

ཞི བ་ཁང་གི ་འགན་འཛི ན་བླ་མ་ཆོ ས་འཕེལ་

གཙོ ་བོ་ ནང་དོན ་རི ག་པའི ་ རྣམ་གཞག་

ཅི ག་གསོ ་བ་རི ག་པའི་སླབོ ་སྦང
ྱོ ་བདྱེ ་རྒྱུ ་དེ་

ལགས་དང་དགེ་བཤེ ས་བླ་ོ བཟང་ཡོ ན་ཏན་
ལགས་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་

རྒྱག་རྒྱུ འི ་ སྐ ད ་ཡི ག་ལ་སྒྲ་རི ག་པ་དང་།

ཧི་ མཱ ་ ལ་ཡའི་ རི ་ རྒྱུ ད་ཀྱི ་ ས་ཁུ ལ ་ཁག་ཡི ན་

ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ས་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་

གསོ་རི ག་ཉམས་

དེ་དག་འགྲེལ་བཤད་

དོན།   དེ་རི ང་འདིར་འདུས་པའི་ཟངས་

ཚོ ན་སྣ་ལྔ་གཅོད་འབྲེག་གི ་དབུ་འབྱེད་དང་
རབ་གནས་མཛད་རྗེས་ཟངས་དཀར་འཕྲོད་

རི ག་པ་རེད་འདུག

བཙུ ག ས་ཏེ་ འཕྲལ་དུ་ ནད་པ་ཚོ ར ་རོ ག ས་

གི ་འགན་འཛི ན་བླ་མ་ཆོ ས་འཕེལ་བཟོད་པ་
ལགས། དགེ་བཤེས་བླ་ོ བཟང་བསམ་གཏན་

ནས་གཙོ་བོ་གསོ་བ་རི ག་པ་དང་། ནང་དོན་

གྲུ་གང་དུ་ཡི ན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འགྲོ་
བཞི ན་ཡོ ད། གཙོ་བོ་སླབོ ་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་

ཀྱི་དེད་དཔོན། ཟངས་དཀར་འཕྲོད་བསྟེན་

སྨན་ཁང་དང་། གསོ་རི ག་ཉམས་ཞི བ་ཁང་

དེ་

ཆུ ང་བ་ལྔ་ཞེས་རི ག་གནས་ཆེ ་བ་ལྔའི་ནང་

དེ་བཞི ན་

གནང་མཁན་དང་དང་བླངས་པ་བཅས་ལ་

བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་རི མ་བཞི ན་ནད་པར་

ཡར་རྒྱས་ཤུ ག ས་ཆེ ན ་པོ་ འགྲོ་ བཞི ན ་ཡོ ད །

སྨན ་བཅོས ་རོ ག ས་རམ་བྱེད ་པ་དང་ཆབ་

ནའང་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞི ན་ཡོ ད། གལ་ཆེ་

འདྲ་ཆེ ་ ཆུ ང ་ལ་མ་ལྟ ས
ོ ་པར་བཟོ་ ཐུ བ ་ན་

དར་བའི ་ སྐབ ས་རི ག ་གནས་ཆེ ་ བ་ལྔ་ དང་

ཡག་པོ་ཡོ ད།

བཀའ་དྲིན་སྩལ།།

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ ་

ུ ་སྒར་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བའི་བཙུན་མའི་སྐརོ ་གྱི་བརྙན་ཐུང་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་དབུ་འབྱེད།
གསེར་རྟ་བླ་རང

ུ ་སྒར་
༧ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་གསེར་རྟ་བླ་རང

འབྱེད་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་བརྙན་ཐུ ང་

གཅེས ་ཀྱི ་ སླབོ ་གསོ འི ་ ལས་འགུ ལ ་ཟེར ་བ་

འདས་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཡུ་རོབ་གྲོས་

རྟ་བླ་རུང་སྒར་གཏོར་བཤི ག་གཏོང་བཞི ན་

ཚབ་ཏུ ་རྒྱ་ཆས་སྤྲས་ནས་རྒྱ་གཞས་སོགས་

ཆོ ད ་བཞག་པ་བརྒྱུ ད་བོད ་ནང་གི ་ ཛ་དྲག་

ཛ་དྲག་འབོད་སྐལ
ུ ་གནང་ཡོ ད།

སྤལ
ེ ་ནས་ལུས་ལ་ཆོ ས་གོས་རྣམ་གསུམ་གྱི ་
བཏང་བཅུག་ཡོ ད།

དེ་ཡང་སྲིད་སྐྱོང་བླ་ོ བཟང་སེ ང་ྒེ

ཚོ ག ས་ནང་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་ཆེ ད ་ག ས
ྲོ ་
གནས་སྟངས་མགྱོགས་མྱུར་གསལ་ཐབས་
དགོ ས ་པའི ་ རེ ་ འདུན ་ཤུ ག ས་ཆེ ་ བཏོན ་པ་

རུ ང ་སྒར ་ནི་ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོ ང ས་ཙམ་མ་

སྟངས་མཐོང ་སྐ བ ས་ང་ཚོ འི ་ སེ མ ས་ནང་

སྟངས་ཐད་སེ མས་འཚབ་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་

བསྟན་སླབོ ་གཉེར་གནང་ཡུལ་གྱི་བསྟི་གནས་

བཤི ག་བཏང་དང་གཏོང་བཞི ན་པའི་གནས་

ཡོ ད།   འདི་ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་འཛམ་

དེའི་ནང་གཙོ ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་འཛམ་

དངངས་སྐྲག་ཧ་ཅང་སྐྱེ་བཞི ན་འདུག ཅེས་

ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བཞི ན་ཡོ ད་སྟབས།   བོད་

བྱ་ཡུལ་བསྟི་གནས་ཁང་ཆེ ་ཤོ ས་སུ་གྲགས་

ཆེ ་ དྭ ག ས་པོ་ བསོ ད ་ནམས་ནོར ་བུ ་ ལགས་

མཐོའི ་ འགྲོ་ བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཚོ ག ས་

རྣམས་དགོན་པ་ནས་བཙན་དབང་འོག་ཕྱིར་

གཏོར ་བཤི ག་བཏང་བ་དེར ་རྒྱལ་སྤྱི འི ་ སྤྱི ་

མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ཐོག ་རྒྱལ་

མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ གས་ཕྱི ་ དྲིལ ་ལས་ཁུ ངས་

ཀྱིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་ནས་ཕྱིར་འབུད་
བཏང་བའི་བཙུན་མའི་སྐརོ ་ལ་སྐར་མ་

༢

པའི ་ གསེ ར ་རྟ་བླ ་ རུ ང ་སྒ ར ་གྱི ་ བཙུ ན ་མ་
འབུད་བཏང་བ་མ་ཟད།  རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་

གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་

ཀྱིས་གསུང་དོན།

ུ ་སྒར་
གསེར་རྟ་བླ་རང

ཚོ གས་ཀྱི ས་ངོ་རྒོལ་ཤུ གས་ཆེ ་གནང་ཡོ ད།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་བསྟན་འཛི ན་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ ་འགྲོ་བཞི ན་པར་སེམས་འཚབ་གནང་བ།

༄༅། །ནོ་བེལ་ཞི ་བདེའ་ི གཟེངས་རྟགས་ གཉེར ་ཁང་གི ་ སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས ་ དོན་སླད་རང་སྲོག་བླས
ོ ་གཏོང་གནང་བར་

བཞེ ས ་མྱོང ་མཁན་སྐུ་ ཞབས་ལི འུ ་ ཞའོ་ པོ་ དབྱི ང ས་ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་ཆེ ད ་རང་ གུས་འདུད་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག

ཁོང་གི ་

ལུས་མེ ར་སྲེག་གནང་བར་བརྟེན་ད་ཆ་ཁོང་ རྒྱལ་གཅེས ་མངོན ་འདོད ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ཞུ །  

ལྡ་ི ལི ་སབ་ཏར་ཇངྒ་སྨན་ཁང་

Safdurjung

འོན་ཀྱང་བོད་མི ་མི ་རེ་ངོ་རེའི་ཚེ ་སྲོག་ནི་རྩ་

Hospital

དུ་སྨན་བཅོས་གནང་མུས་ཡི ན་ ཆེན་པོ་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང་།

ང་ཚོ ་གསོན་པོར་

པ་དང་།

མཐོ་སླབོ ་དེ་གའི་རི གས་བདག་ དགོས།   བོད་ནང་དུ་མཚོ ན་ན་རྒྱ་ནག་

ཡང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཏུ ་གྱུ ར ་ཡོ ད་ གནས་པའི་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་ལ་འབད་
དམ་པ་མཆོག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༡    མཆོ ག་ནས་ཁོང་གི ་གནས་སྟངས་སྐར
ོ ་དུས་ གཞུ ང ་གི ་ དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་

རེ ས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གྱི ་ཕྱེད་ཡོ ལ་ཆུ ་ ཐོག་གསུང་བཞི ན་ཡོ ད།   ཁ་སང་་ཝཱ་ཎ་ འོག་བོད་མི ་ཚོ ས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་

ཚོ ད་ ༤ ཐོག་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ སྨ ན ་ཁང་ནས་དམི གས་བསལ་གནམ་གྲུ ་ བཞི ན་ཡོ ད་པ་ང་ཚོ ས་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།   འོན་

གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཆོ ད་འབུལ་སྨནོ ་ བརྒྱུ ད་ལྡ་ི ལི ར་སྨན་བཅོས་ཆེ ད་འཁྱེར་ནས་ ཀྱང་བོད ་མི ་ཚོ ས ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་སྲེག ་མ་

ལམ་ཚོ གས་པའི་སྐབས་དེར་དཔལ་ལྡན་སྲིད་

སབ་ཏར་ཇངྒ་སྨན་ཁང་དུ་སྙལ་བ་རེད། འོན་ གཏོང ་རོ ག ས་ཞེས ་ཞུ ་ རྒྱུ འི ་ འགན་ཞི ག ་ང་

སླབོ ་མ་བསྟན་འཛི ན་ཆོ ས་དབྱི ངས་ལགས་

དྲག་ཏུ ་ཕྱིན་འདུག སྨན་པས་བརྗོད་པ་ལྟར་ ལྟར་ཞུ་བཞི ན་ཡོ ད།    རང་དབང་ལུང་

སྐང
ྱོ ་མཆོ ག་གི ས་ཉེ་ལམ་ཝཱ་ཎ་མཐོ་སླབོ ་ཀྱི་

ཀྱང་དེ་ རི ང ་སྔ་ དྲོ་ ཁོང ་གི ་ གནས་སྟངས་ཛ་ ཚོ ར་ཡོ ད་སྟབས་དུས་རྟག་ཏུ ་འབོད་སྐུལ་དེ་

ཀྱི ས ་བོད ་ཀྱི ་ རྩ་དོན ་ཆེ ད ་རང་ལུ ས ་མེ ར ་ ན་ལུས་པོ་བརྒྱ་ཆ་
སྲེག་གནང་བའི་སྐརོ ་གསུང་དོན།

ཉེ་ལམ་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

༩༠

ཚི གས་ཡོ ད་པ་ པའི་ ནང་དུ་ ཡོ ད ་པའི་ བོད ་མི ་ ཚོ ར ་བོད ་ཀྱི ་

བརྗོད་འདུག དེར་བརྟེན་ཚང་མས་ཁོང་ལ་ རྩ་དོན་བསྒྲུབ་ཆེ ད་ཐབས་ལམ་འདྲ་མི ན་སྣ་
ཐུ གས་སྨནོ ་གནང་རོགས།

མཁས་པ་དྲུ ག ་གི ས ་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་ཞུ ་
ཡི ག་གཅི ག ་ཕུ ལ ་བ་དེའི་ ནང་གསེ ར ་རྟ་བླ་

ུ ་སྒར་གཏོར་
དང་སྦྲགས།  གསེར་རྟ་བླ་རང

གཏོར་བཤི ག་བཏང་འགོ་བཙུགས་ནས་འདི་

ི ་ནང་བོད་བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་སླབོ ་གཉེར་
གླང

དེ་ཡང་

མཆོག་གི ས། བོད་ནང་རི ག་གནས་གསར་

བརྗེ་ བསྐྱར་ལོ ག ་བྱེད ་བཞི ན ་པའི ་ གནས་

ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༠ ཉིན་ལོ་གཅིག་

པའི ་ གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ལ་

ཁོང་གི ས་བོད་ ཚོ གས་ཡོ ད།  ཅེས་གསུངས། །

ི ་ཡོ ངས་སུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་
ཟད། འཛམ་གླང

ཁང་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད་པ་དང་།   ལྷག་

གླི ང ་མཉམ་འབ ལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་ ཆེ ས ་

པར་བོད ་ཀྱི ་ སྐ ད ་ཡི ག་དང་རི ག་གཞུ ང ་།

ཐེངས་ ༣༤ འཚོ ག་ལ་ཉེ་སྐབས་འགྲོ་བ་

སའི་ བསྟི་གནས་ཁང་གྲགས་ཆེ ་ ཤོ ས ་ཤི ག ་

སྤྱི འི་ ཆེ ད ་ལས་མཁས་པ་དྲུ ག ་གི ས ་གསེ ར ་

ཆོ ས ་སོ ག ས་འཛི ན་སྐྱོང ་སྤལ
ེ ་གསུ མ ་བྱེད ་
ཡི ན་སྐརོ ་བཅས་གསུངས།།

གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཆོས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་

བོད་ཀྱི་རི ག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ་གྱི་མཐའ་མའི་འདེམས་སྒྲུག་ཆེ ད་སྙན་འབུལ་བ་
ཚོ གས་སྒརེ ་ཁག་ ༢༨ ལ་ངོ་གཏུ ག་འདྲི་གླངེ ་དང་། ལས་གཞི འ་ི འཆར་རྩིས་འགྲོ་གྲོན་སྒརོ ་

ི ་གནང་ཡོ ད་པས།
འབུམ་གཅི ག་ལས་ཉུ ང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་གཉིས་ལ་ཁ་པར་ཐོག་འད་ྲི གླང
འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཚོ གས་སྒརེ ་ཁག་གི ་ཐོ་གཞུང་གཤམ་གསལ།

༡། བོད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྱུར་ཁང་། རྡ་ས།
༣། རྣམ་རྒྱལ་སྟག་ལྷ། སྡ་ེ རཱ་ལྡནུ །

༥། བསྟན་འཛི ན་རི ག་གྲོལ། རྡ་ས།

༧། བསྟན་པ་སྲི་ཐར། རྡ་ས།

༢། ཀ་སྦུག་ལྷ་མོ་ཚོ གས་པ། ཀ་སྤུག
༤། བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྡ་ས།
༦། གོང་དཀར་ཆོས་སྡ།ེ སྡ་ེ རཱ་ལྡནུ །

ི ་། རྡ་ས།
༨། བོད་འཛམ་གླང

༩། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོ ད་ཁང་། རྡ་ས།

༡༠།

གསུམ་ལྷ་མོ་ཚོ གས་པ། སྤནོ ་ཊ།

༡༣། ཨོ ་ཊི ་ཤ་ལྷ་མོ་ཚོ གས་པ། ཨོ ་ཊི ་ཤ།

འཕེལ། རྡ་ས།

ཚེ ་རི ང་སྟོབས་རྒྱལ་དང་ཚེ ་རི ང་ཆོས་

༡༡། སྦལེ ་ཀོབ་ལྷ་མོ་ཚོ གས་པ། སྦལེ ་ཀོབ།

འབྲེལ་གཏུ ག་ཁ་བྱང་།
Department of Religion and Culture, CTA
Gangchen Kyishong, Dharamsala
Distt. Kangra, H.P
Phone Number: 91+01892-222685 / 226737
Email: religion@tibet.net

༡༢།

སྤནོ ་ཊ་ཆོལ་

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོ གས་ནང་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་བར་བཞུགས་ཀྱི་རང་བཙན་གཙང་མའི་
ུ ་ལ་བབ་ཚུལ་གསུངས།
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡི ན་པ་དེར་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུའི་དས

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ས་མཱཇ་ཝ་དྷ་ི

Samajwadi Party

ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པའི་ ཆ་ལོ ་རྒྱུ ས་ཐོག་ནས་བོད་འདི་རྒྱ་དཀར་ནག་ མི ན་པར་རྒྱ་ནག་ཡི ན་སྐརོ ་དང་།    རྒྱ་

དབུ ་ ཁྲིད ་དང་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་གི ་ བདེ་ སྲུ ང ་ གཉིས་དབར་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ ནག་གི ས ་པ་ཀི ་ སི ་ཐན་དང་ལག་སྦྲེལ་

བླནོ ་ཆེ ན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མུ ་ལ་ཡམ་སི ང་ གཅི ག་གི ་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བར་བཞུ གས་ བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ འི་
ཡ་དབ་

Mulayam Singh Yadav

མཆོག་ སུ་ཡོ ད་པའི་གནས་སྟངས་དེར་ངོས་འཛི ན་བྱ་ གྲ་སྒྲི ག་བྱེད་བཞི ན་ཡོ ད་སྐར
ོ ་གསུང་དོན།  

གི ས་རྒྱ་གར་གྱི ་གྲོས་ཚོ གས་ནང་སྟོང་པའི་ རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་འདུག   ཅེས་གསུངས་པ་ ང་ཚོ ས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་སྲིད་

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི ས་སྤྱི་ནོར་ བྱུས་དེར་བསྐྱར་དུ་བསམ་བླ་ོ གཏོང་རྒྱུ འི་
སླངོ ་གནང་ཡོ ད།  དེ་ཡང་སྐབས་དེར་ཁོང་ ༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་ དུས་ལ་བབ་འདུག  དེ་ནི་རྒྱ་གར་རང་གི ་
དུས་ཚོ ད་སྐབས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གླངེ ་ མ་ཟད།

གི ས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི ས་རྒྱབ་སྐྱོར་ རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གང་ཐུ བ ་ཞུ ་ དགོས ་པའི ་ རེ ་ འདུན ་ ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་ཡི ན།   དེར་བརྟེན་ད་དུང་
གནང་དགོས་པ་དང་།   དེ་སྔནོ ་རྒྱ་གར་ ཤུ གས་ཆེ་གནང་འདུག

ད་དུང ་ཁོང ་གི ས ་རྒྱ་གར་གྱི ་ དགྲ་ ཉོ་ འཚོ ང ་བྱ་རྒྱུ ར་དམ་བསྒྲགས་བཀག་

གཞུ ང་གི ས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི ་ཆ་ཤས་རེ ད་

ད་ བོ་ངོ་མ་དེ་ཁྱིམ་མཚེ ས་རྒྱལ་ཁབ་པ་ཀི ་སི ་ཐན་ སྡམོ ་བྱ་དགོས་འདུག ཅེས་གསུངས།།

ཟེར་བ་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཡི ན་སྟབས།

༄༅། །སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི ་མང་

སྤྱི་འཐུས་རྣམ་གཉིས་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ།

གཙོ ས་མི ་མང་ནས་སྣེ་ལེ ན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམས་བོད་མི འི་འདུ་སྡདོ ་གཞི ས་

གནང་ཡོ ད།

བགོས་ཡོ ད་པ་ལྟར། སྤྱི་འཐུ ས་དགེ་བཤེས་

ཁག་གི ་ ལས་རི མ ་དབུ ་ འཛུ ག ས་ཀྱི ས ་ཐོག ་

ཆགས་ཁག་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ཕེབས་རྒྱུའི་ས་

སྨནོ ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་དང་།

སྤྱི་

འཐུ ས་ཚེ ་རི ང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་རྣམ་གཉིས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༡ ནས་
ཚེ ས་ ༡༩ བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་

ཅེན་ནའི། ཨོ ་རོ་ཝི ལ་ལེ། པོན་ཌེ་ཅ་རི ་དང་།

དེ་བཞི ན་བོད་མི འི་གཞི ས་ཆགས་བདེ་སྐྱིད་
སླར་གསོ འི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི འི་སྡདོ ་སྒར་
ཁག་ལ་གཟིགས་སྐར
ོ ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་ལེ གས་

པར་གྲུབ་སྟེ་ཕྱི་ཚེ ས་ ༡༥ དང་ ༡༩ ཉིན་
སོ ་ སོ ར ་བཞུ ག ས་གནས་ཧུ ན་སུ ར ་དང་རྡ་
སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༣ ཉིན་

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་གཉིས་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ ཕྱོགས་

གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་སྦངེ ་ལོ ར་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་ལྷ་ོ སྤྱི ་

ཆོ ས་འཕེལ་ཐུ བ་བསྟན་ལགས་ཀྱིས་སྣེ་ལེ ན་

ཕེབས་བསུ་ཞུས་པ་དང་།

དེ་བཞི ན་གོང་

གསལ་ས་གནས་གཞན་ཁག་ཏུ འང་འབྱོར་
འཕྲལ་ས་གནས་ཀྱི ་ གནད་ཡོ ད་མི ་སྣས་

ང་ཚོ ས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་ནག་གི ་ཅ་དངོས་

ནས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བའི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ ས ་ ག ན ས ་ སོ ་ སོ འི ་ སླ ོ བ ་ ཕྲུ ག ་ ད ང ་ མི ་ བབ་སྐརོ ། བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་སྲིད་

ཕྱི་ཚེ ས་ ༥ ཉིན་ནས་ས་གནས་

ལོའ་ི རྩེད་ཐང་གསར་རྒྱག་གི ་ལས་གཞི ། ས་ མ ང ་ གི ་ བ ས མ ་ ཚུ ལ ་ བ སྡུ ་ ལེ ན ་ ད ང ་ ། བྱུས། བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི
དེ་བཞི ན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་
གནས་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ ས་གནས་སྨན་ཁང་། བཞུགས་མོལ་ཚོ གས་འདུ་ཐེངས་ ༡ དང་། འཕེལ་རི མ།

མར་ཅེན་ནའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི ་བྱས་

ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་སོ གས་

མཉམ་འབྲེལ ་ལས་ཁུ ང ས་དང་དེ་ བཞི ན ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག་དང་མི ་མང་འདུ་ འཛོ མས་ཐོ ག ་ འཐུ ས ་ལྷན ་ཚོ ག ས་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་འདུའི་ འགྲོ་

ཀྱི ་ ཐོག ་གསུ ང ་བཤད་དང་ད ་ྲི བར་ལན་

པའི་བོད་ཕྲུག་མང་པོ་སླབོ ་གཉེར་གནང་སའི་
མ་རྡ་ར་སི ་ཀིརས་ཊི ་ཨན་མཐོ་སླབོ ་

dras Christian College

ལ་མཐོ་སླབོ ་

དང་།

Loyola College

འདེབས་གནང་ཡོ ད་འདུག །

Ma-

ལྷ ག ་པར་དུ་ སྤྱི ་ འཐུ ས་རྣམ་

ལོ་ཡོ ་

པ་གཉི ས ་ནས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོ ར ་བ་

དེ་བཞི ན་

གྲགས་ཅན་ལྕམ་སྐ་ུ ཨ་ཤ་རེ་ཌི ་

ས་གནས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གཟིགས་བསྐར
ོ ་

གནང་བ་དང་། རི མ་བཞི ན་ལས་རི མ་ལྟར་

མ་རྡ་ར་སི ་ཀེ ར ས་ཊི ་ཨན་མཐོ ་ སླ ོབ ་

རི གས་ཁག་གི ས་གཉེར་བཞི ན་པའི་བཟོ་གྲྭ་
ཁག གྲགས་ཅན་གྱི་སྒམོ ་གྲུབ་བསྟི་གནས་

ཁང་

dens

The Matrimandir with its Gar-

དང་། དེ་རྗེས་སྦལེ ་ཀོབ་བདེ་སྐྱིད་སླར་

གསོ འི་ཁྱབ་ཁོངས་རི ས་མེ ད་དགོན་སྡ་ེ ཁག་

ཏུ ་

སྡ་ེ ཚན་ཁག

ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ལས་ཁང་།

སྲི་ཞུ་ བཤད་ཐེངས་

༤

གནང་ཡོ ད་པ་དང་། འགན་ཁུར་བ་གཅི ག་ལྕགོ ས་མཁས་དབང་

ལས་བྱེད་པའི་བགྲེས་ཡོ ལ་བའི་བགྲེས་ཤག་ ཐེ ང ས་འདི འི ་ སླ བོ ་ཕྲུ ག་དང་མི ་མང་འདུ་ ཨར་སི ར་དྷར་ R.Sridhar མཆོག་གི ས་

དང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ འཛོ མས་སྐབས་སོ་སོར།

ཆེ ན་དམ་པ་སྤནེ ་པ་རྡོ་རྗེའི་དངོས་སླབོ ་ཅི ག་
གི ས་རྟེན་བཞེངས་གནང་ཡུལ།

གནས་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐར
ོ ་དང་གནས་ ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ སྐུ འི ་ མཛད་འཕྲིན་དང་།
སྟངས་རྒྱུས་ལོན་གནང་ཡོ ད་འདུག

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

སྤྱི་འཐུ ས་རྣམ་པ་ གཙོ ས་འབྲེལ་ཡོ ད་ལས་བྱེད་དང་མཇལ་

སྡདོ ་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་བཞི ན་པའི་ས་ གཉིས་ནས་གཙོ ་བོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ འཕྲད་གནང་ཡོ ད་འདུག །
བོད་ནང་གི ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།

བོད་དོན་

ཕྱོ ག ས ་ ཕེ བ ས ་ སྐ བ ས ་ དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་

རྩིས་པའི་ས་མི ག་གསལ་བསྒྲགས།

ི ་སྨན་ཁང་དུ་རྩིས་པའི་ས་སྟོང་ཡོ ད་ན། རང་རེའ་ི སྤྱི་ཚོ གས་ཁྲོད་དེ་ཐོག་ཞུགས་འདོད་ཡོ ད་རི གས་ནས་
༄༅། །བོད་མི འ་ི དང་བླངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོ གས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་སྦན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གླང
འཚང་སྙན་ཕུལ་སྐབས་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།
དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་གཞན།

༡།  ཉུ ང་མཐར་ B.COM ཐོན་པའི་ལག་འཁྱེར།

༢།  དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ ༢༠༡༧ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའི་ལག་དེབ་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

མཐུ ན་གནས་སྡདོ ་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་འདྲ་པར་ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུ ས།

ཡི ན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ།

༣།   གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ ་ཁྲིམས་

༤།   སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ནས་གཟུགས་གཞི ་བདེ་ཐང་ལས་འཕེར་

༥།  རང་ཉིད་གཏན་སྡདོ ་བྱ་ཡུལ་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནས་རྒྱུན་དུ་བྱ་སྤྱོད་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

འབྲེལ་ཡོ ད་ནས་དགག་བྱ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར།

༦།   ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱས་མུས་ཡི ན་ཚེ ་

གོང་གསལ་ཡི ག་ཆའི་སྟེང་ས་གནས་འགོ་འཛི ན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རི མ་ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཡན་ཞི ག་གི ་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་

༨ ཚེ ས་ ༢༥ ཕྱི་དྲོ་ཚོ ུད་ ༦ གོང་འབུལ་དགོས། དོ་བདག་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་ཞུ་བདེའ་ི སླད་ཁ་བྱང་དང་། གླགོ ་འཕྲིན་ Email ID དེ་བཞི ན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་འཚང་སྙན་ནང་ཁ་

ཨི ན་བོད་བརྡ་ཆད་
གཏན་འབེབས།

act

Gangchen Kyishong, Dharamsala 176215
Distt Kangra H.P    

འགྱོད་པས་
བཤག་པར་བྱེ ད ་པའི ་ སྨ ོན ་
ལམ་ཐུ ང་ངུ་ཞི ག

acute an- རྣོ་ཟུར། དྲང་ཟུར་ལས་ཆུང་
gle

བའི་ཟུར་ཁུག

adhesive ལྡག
ོ ་འབྱར།
force

aftercare

ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན་པ་བཅས་ཀྱི་ཡོ ངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སུ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦ ལ།།
༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽
Department of Health, CTA

of འགྱོད་སྨནོ །

contrition

གསལ་བཀོད་དགོས་པ་དང་། ཡི ག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་འབྱོར་ཐོ་འགོད་བཅར་སྐབས་མི ག་སྟོན་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་ཞུ་སྙན་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདེམས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཚེ ས་ཆ་སྐབས་མཚམས་

Secretary,

སྲིད་

རང་བདེན་ཚོ གས་ཆུང་། སྤྱི ་ འ ཐུ ས ་ རྣ མ ་ པ ་ ག ཉི ས ་ ན ས ་ ག སུ ང ་ ཕྱི ་ རྒྱལ་སླ བོ ་མ་སླ བོ ་འཇུ ག་སྡ ་ེ ཚན་གྱི ་

བཤད་སྒྲུབ་བྱང་ཆུབ་
ི ་གི ་སྤསོ ་བཟོ་ཁང་། རྟེན་བཞེངས་དབུ་
གླང

ཀྱི་གྲོང་སྡ་ེ ཁག

Madras Christian College

དོ ན ་ ཚ ན ་ རི ག ་ གི ་ སླ ོ བ ་ ད པོ ན ་ ད ང ་ །

ལ་མཆོད་མཇལ།

ས་གནས་

ལགས་ཀྱིས་སྣེ་འཁྲིད་འོག་

Reddy

ཨོ ་རོ ་ ཝི ལ ་ལེ ་ རུ ་ ཡོ ད ་པའི ་ ན བུ ་ཕྱོག ས་མི ་

Asha

aftershock

རང་བཞི ན་མི ་
གཅི ག་པའི ་ དངོ ས ་རྫས་ཀྱི ་
རྡུལ་ཕན་ཚུ ན ་འབ ྱོ ར ་བར་
བྱེད་པའི་འཐེན་ཤུ གས།

རྗེས་བཅོས། གཤག་བཅོས་
སམ་ནད་གཞི ་གསོ ་ བཞི ན་
པའི་ནད་པ་ཞི ག་ལ་སྨན་ཁང་
དུ་ཡོ ད་པའི་སྐབས་དང་། སྨན་
ཁང་ནས་ཕྱི ར ་ལོ ག ་བཏང་
བའི་ རྗེས ་ཀྱི ་ སྨན ་བཅོས ་དང་
ལྟ་སྐྱོང་།
རྗེས་ཡོ མ། ས་ཡོ མ་ཆེན་པོ་
ཞི ག་བརྒྱབ་རྗེས་སུ ་མུ ་མཐུ ད་
འབྱུང་བའི་ས་འགུ ལ་ཆུང་ངུ་
ཞི ག

4

བོད་ཟླ་ ༦ ཚེ ས་ ༣ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེ ས་ ༢༦

དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛི ན་གསར་པ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།

༄༅། །སྐ་ུ ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀོ་ཝི ན་ྜ

Shri

Ram Nath Kovind མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་

འཛི ན་གསར་པར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་

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

གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་ལོ་རྒྱུས་སུ་གྲགས་ཆེ་བའི་

དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་
གི ་མཁས་པ་སླབོ ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་

འབྱོར་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་འབྲས་དང་

ལུ ག ས་མཐུ ན ་སྒྲི ལ ་གོང ་མཐོར ་གཏོང ་རྒྱུ །   ཡོ ད། སྤྱིར་རྒྱ་གར་ནང་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་

འཚོ ་བ་ཞི ག་ཡི ན།  དེར་བརྟེན་ཡུལ་འཁོར་

བརྒྱུ ད་ནང་བསྟན་གཙོ ་བོར་གྱུར་བའི་ཆོ ས་

སྲན་མ།   བག་ལེབ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་

དེ་བཞི ན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོད་

ཕྱིན་ཡོ ད།

དང་རི ག་གཞུང་།   ཁོར་ཡུག་བཅས་པ་

ཕྱུག་བར་ཁྱད་ཉུ ང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། ལྐགོ ་ཟ་
རུ ལ ་སུ ང ས་བཅས་ལ་གདོང ་ལེ ན ་གནང་

གཅེས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་ངོས་ཀྱིས་མ་འཆི ་

༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་

གི ས་ལ་དྭགས་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་

བར་ཆོ ས་སེ མས་བརྟན་པོས་འབད་བརྩོན་

ད་དུང་ཟས་བཅུད་དང་ཤེས་

ཡོ ན། བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ། དེ་བཞི ན་དབུལ་

དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤི ག་ཆགས་ཡོ ད།   

དེའ་ི ཁར་ཉེ་ལམ་

གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་ངོས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ཡང་

དུ་འབྱོར་ནས་མི ་ལོ་ ༥༨ འཁོར་བཞི ན་

ཀྱི་སེམས་ཁམས་རི ག་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ ་

མྱོང་ཡོ ད།    གང་ཡི ན་བརྗོད་ན་སྤྱི་པའི་

བ་ ༡༣༠༠༠༠ མུ་མཐུ ད་གནས་བཞི ན་པ་

ཐབས་བྱ་རྒྱུ འི་ ལས་འགན་འཕར་མ་ཞི ག ་

དོན་དེ་དག་འཛེ མ་ཟོན་མེ ད་པར་ཐད་ཀར་

བཞི ་ཡོ ད། ཅེས་དང་།

བྱ་དགོས་པ་ཞི ག་ཆགས་ཡོ ད། དེར་བརྟེན་

འད ྲི་ སྩལ་གནང་མཛད་པའི ་ ནང་འཁོ ད ་

རྒྱུན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡི ན།

ནས་བཟུང་ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་

དོན། འདི་ལོ་ནི་བོད་མི ་རྣམས་བཙན་བྱོལ་
ཡོ ད།

གྱི ་ ལེ ག ས་བཤད་དེ་ དག་སླ ར ་གསོ ་ ཡོ ང ་

རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་མི ་བཙན་བྱོལ་

རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུ ང ་མང་གཉིས ་ཀྱི ས ་
མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ ་གནང་དང་

གནང་བཞི ན ་པ་དེར ་ང་ཚོ ས ་དུས ་རྟག་ཏུ ་

བཀའ་དྲིན་སྙངི ་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ངོ ས ་རང་རྒྱ་གར་གྱི ་ བུ ་ཞི ག་

ཡི ན།   ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་བཞི ན་ཡོ ད།

བསྣན་ཡོ ད་སྟབས་ད་ཆ་ངོས་ལ་ལས་འགན་

པ་ཐོགས་མེ ད་ལྟ་བུས་མཛད་པའི་ནང་པའི་

ཆེ ན་པོ་འདི་ལ་རང་བཞི ན་གྱིས་སེམས་ཐག་

བྱས་པ་དེས་ངོས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་

བདེ་ དོན ་ཐོག ་སེ མ ས་ཁུ ར ་སྐྱེ་ བཞི ན ་འདུག

ཞུའི་ལས་ཡུན་རི ང་མི ་མང་གི ་བདེ་སྡུག་སྤྱི་

བུ་ཤུ གས་ཆེ་ར་ུ གཏོང་རྒྱུ་དང་།   ཆོས་

ཀྱི ་ སླ ད ་ཞབས་འདེག ས་རྒྱ་ཆེ ་ བསྒྲུ བས་

གཞུང་ཆེ ན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་སླབོ ་གཉེར་

ལ་ཤུ གས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཐེབས་ཡོ ད།   ངོས་

ཀྱི ་ ལུ ས ་པོར ་མཚོ ན ་ནའང་བཙན་བྱོལ ་དུ་

ཉེ་པོ་ཙམ་མ་ཟད། དུས་རྟག་ཏུ ་རྒྱ་གར་གྱི་

འཛམ་གླིང་ནང་བྱམས་བརྩེའི་ཚོ ར་བ་ཕྲན་

སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་ད་བར་སྲི ་

དང་ལྷག་པར་མགོན་མེ ད་ཉམ་ཐག་རྣམས་

རྒྱ་གར་དབུ་ཁདྲི ་ཚོ ་དང་ལྷན་གླངེ ་སླངོ ་བྱས་
བདེ་ སྡུག ་ལ་བསམ་བླ་ོ བཏང་ནས་གནད་

གདོང་དང་གདོང་གཏུ ག་ནས་གདོང་ལེ ན་
ུ ་པ་དེ་ དག་གཅི ག ་
སྐུ་ ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་ན ས

ཏུ ་སྒྲི ལ་ཐབས་ཆེ ད་འབད་བརྩོན་གང་ཡོ ང་
གནང་རྒྱུ་ཡི ན་པ་གདོན་མི ་ཟ། ཞེས་འཁོད།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་གསར་པའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་གསར་པ་འཚོ ལ་ཆེད་
ལས་འགུལ་ཤུ གས་ཆེ་སྤལེ ་འཆར།

༄༅། །ཕ་རན་སི འ་ི གྲོས་ཚོ གས་འོག་མའི་

ཚོ གས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ཅལ་སི ་ཌི ་ཀར་སོན་

Mr Charles de Courson

མཆོག་གི ས་

ལའང་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་ཡོ ད་སྟབས།   འཕོ་ པ་སྐ་ུ ཞབས་མེག་རོན་ Mr Macron མཆོག་

འགྱུ ར ་གྱི ་ དུས ་སྐབ ས་འདི ར ་གྲོས ་ཚོ ག ས་ ལ་ཚད་མཐོའི ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ ་པར་བརྟེན་ཕ་

སྦར་སེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་

ཐེངས་

འདིར་གླངེ ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཙོ ་

བོ་ནི། དེང་སྐབས་ཕ་རན་སི འ་ི ཡུལ་དུ་ཆབ་

སྲི ད ་ཀྱི ་ གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་འཕོ་ འགྱུ ར ་

ཕྱིན་པའི་ཁདྲོ ་དེ་སྔའི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་

༄༅།

།ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི དཔེ་དེབ་

འགྲེམས་ཚོ ང་ཐེངས་ ༢༨ དུས་སྟོན་སྐབས་

གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི ་དཔེ་དེབ་དབུ་

མཆོག་གི ས།

སྲིད་ཚོ གས་པ་དེ་དག་གི ་གྲོས་ཚོ གས་འཐུ ས་

གུ ང་སེ ང་རས
ྲོ ་ཚོ གས་
ྗེ ་སུ་ཕ་རན་སི འི་གས

ནང་ཡང་བསྐྱར་འོས་འདེམས་བྱུང་མེ ད་པ་

གསོལ་ཚི གས་ཕུལ་འདུག

ཚོ གས་པའི་ཚོ གས་མི ་ཡི ན་ཞི ང་།

པའི ་ ཆབ་སྲི ད ་ཚོ གས་པ་གཙོ ་ གྲས་ཁག་

ཡུན་རི ང་ནས་དབང་ཆ་ཆེ ན་པོ་སྤྱོད་བཞི ན་

མི ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྣམས་གྲོས་ཚོ གས་

གྲུབ་ལགས་གཉིས་ལ་གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་གསོལ་
ཐབ་ཏུ ་ཆེ ད ་མངགས་མག ྲོན ་འབོད ་ཐོག ་

ནི་ཡུལ་དེའི་གྲོས་ཚོ གས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་

གསུངས།  

གཅིག་ལ་ཕམ་ཉེས་བཏང་ཡོ ད་སྟབས། ཆབ་

ཚོ གས་ལགས་དང་དྲུང་ཆེ ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་

དེ་ཡང་སྐུ་ཞབས་ཅལ་སི ་མཆོ ག་

ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་དེས་གྲོས་ཚོ གས་ནང་གི ་དེ་སྔ་

ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོ གས་པ་མུ ་མཐུ ད་ རན་སི ་ཙམ་མ་ཟད།

ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་གྱི་

མཆོག་ཡི ན་འདུག ཁོང་

གི ས་སྐབས་དེར་སྲིད་འཛི ན་གསར་པའི་སྲིད་

པ་མང་པོ་ཞི ག་ཕེབས་ཡོ ད་སྟབས་བོད་དོན་

ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་རྒྱ་ཆེ ་ ངོ་ སྤྲོད་གནང་ཐུ བ་

ལམ་སྟོན་གནང་བ་དང་སྦྲགས།  བར་དེར་

ཆེ ད་བག་ྲོ གླངེ ་དང་བསམ་འཆར་བར་ྗེ ལེ ན་

སོ ག ས་སྔནོ ་འགྲོའི ་ གྲ་སྒྲི ག ་རི གས་གནང་
ཐུ བ་རྒྱུ་ཡི ན་སྐརོ ་ཡང་གསུངས།།

རྒྱབ་སྐྱོར ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་མི འི ་ ཁོང ས་

སུ་འཛུ གས་ཐབས་བྱེད་དགོས།    ཞེས་

ཧོང་ཀོང་ནང་བོད་དོན་རྒྱ་ཆེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

པ་ཁག་གཅི ག ་དང་ལྷན ་དུ་ མཉམ་ཞུ ག ས་ ཡོ ད། དེ་བཞི ན་ཁོང་ཉིད་ཐེ་ཝན་ནང་གཏན་

པའི་ཚོ གས་མི ་གསར་པ་འཚོ ལ་ཐབས་ཆེ ད་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གསར་པ་འཚོ ལ་ཐབས་

གཞུ ང ་ནང་ག ས
ྲོ ་ཚོ ག ས་འཐུ ས ་མི ་གསར་

ཀྱི ་གནས་སྟངས་འཕོ་འགྱུར་ཆེ ན་པོ་ཆགས་ འགྱུར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།  སྲིད་འཛི ན་མེག་
དགོས་པའི་རྒྱུ ་མཚན་ནི་སྲིད་འཛི ན་གསར་ རོན་མཆོག་གི ་ཆབ་སྲིད་ཚོ གས་པར་རྒྱལ་ཁ་

གསར་པའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཚོ གས་

མཁན་སྐ་ུ ཞབས་ཇེ་རེ་མི ་ཀོ་ལ་ཧཌ་ Mr Jer-

འདིར་ཉིན་གུ ང་གསོ ལ་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་

ཞི ག་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་བཅས་ཡི ན་ གྲོས ་ཚོ གས་ཀྱི ་འོས ་བསྡུ་ཆེ ན ་མོ ་བྱུ ང ་རྗེས ་

འདུག   སྤྱིར་ཡུལ་དེའ་ི ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་ གྲོས་ཚོ གས་ཀྱི་འཐུ ས་མི ་རྣམས་ལའང་འཕོ་

ཁའི ་ གུ ང ་སེ ང ་བཏང་གྲབས་ཡོ ད ་སྟབས་

འབད་བརྩོན་ཤུ ག ས་ཆེ ་ གནང་དགོས ་པའི ་

emy Calohard

རྒྱལ་ཡོ ངས་

གཞི ་རྩའི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་དབྱར་

སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོ ད། ཐེངས་

གནས་དགོས་པ་མ་ཟད། ཚོ གས་མི ་གསར་ ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་ཐོག་ལའང་ཤུ གས་
འདེམ ས་བྱ་རྒྱུ ་དེའ ང་དུས ་ཀྱི ་ དགོས ་མཁོ་ རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོ ད།

སྐུ་ ཞབས་ཅལ་སི ་ ཌི ་ ཀར་སོ ན ་

པའི ་ བོད ་དོན ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་བྱེ ད ་མཁན་གྱི ་

སྐར
ོ ་སོ གས་ཞི བ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ་དང་།

ཧོང་ཀོང་གི ་སྒ་ོ འབྱེད་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་

འབྱེད་དང་། བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད། བོད་དོན་

པ་བྱུང་ཡོ ད། ཐེ་ཝན་བོད་ཀྱི་སྐ་ུ ཚབ་དོན་
ཁང་གི ་ཀུ ན་གསལ་འོད་སྣང་དུས་དེབ་རྩོམ་

བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོ ད།

ཧོང ་ཀོ ང ་དུ་ ཆེ ད ་བསྐ ྱོ ད ་གནང་བ་དང་།

སྤྲོད་གནང་རྗེས།

༢༤ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོར་ཧོང་ཀོང་འགྲེམས་སྟོན་

བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་བསྐྱོད་མྱོང་ཡོ ད་པ་མ་

བོད ་དོན ་དང་འབ ྲེལ ་བའི ་ ད ྲི་ བ་ཁག་ལ་

གླ ག
ོ ་བརྙ ན ་གཟིག ས་འབུ ལ ་སོ ག ས་བརྒྱུ ད་
དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེ ས་

ལྟ་ེ གནས་ཚོ གས་ཁང་ནང་ཐེངས་ ༢༨ ཧོང་

ཕ ྱོག ས་སྒྲི ག ་གི ་ དཔེ་ དེབ ་གསར་པ་གངས་

ལྗངོ ས་དེབ་ཕྲེང་ ༢༧ དབུ་འབྱེད་དང་ངོ་

སྒྲི ག ་པ་རྒན་ལུ འུ ་ ཧུ ད་ཅོན ་ལགས་སོ ག ས་

ཟད། ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་བོད་མི ་

དང་ཐུ ག་འཕྲད་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་དང་། ས་

ཐེ་ ཝན་གྱི ་ གཞུ ང ་འབ ལ
ྲེ ་མི ན་པའི ་ ཚོ ག ས་

ཁག་ཧོང ་ཀོ ང ་མི ་མང་ལ་ངོ་ སྤྲོད་གནང་ ཐེ་ཝན་ནང་གཞུ ང་དང་གཞུ ང་འབྲེལ་མི ན་

གནས་ས་ཐོག་གི ་དངོས་མཐོང་གནས་ཚུ ལ་ སྡདོ ་གནང་མཁན་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ངོས་ནས་

བོད་དང་ཐེ་པེ་ཟེར་བའི་

བོད ་དོན ་གླག
ོ ་བརྙ ན ་གཟིགས་འབུལ་དང་།

ཁོང་ནི་ ཐེ་ ཝན་གྱི ་དགེ་རྒན་ཞི ག་ཡི ན་ཞི ང ་

ཀོང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་ཚོ ང་དུས་
སྟོན་སྐབས་གངས་ལྗངོ ས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི ས་

ལྕམ ་ཚའེ་ ལགས་ཀྱི ས ་བོད ་དོན ་རྩོམ་ཡི ག་

གསལ་བཤད་ཀྱང་གནང་ཡོ ད་པ་རེད། །

ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་གི ་ལངས་ཕྱོགས་དང་། བོད་

དོན ་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་གྱི ་ ལས་འགུ ལ ་སྤལ
ེ ་སྟངས་

