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སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །སྐ་ུཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིན་ྜ	 Shri	 Ram	
Nath	 Kovind	 མཆོག་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་
གསར་པར་འདམེས་ཐོན་
བུང་བར་བོད་མིའི ་སིྒག་
འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་
སིད ་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང ་ེ
མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ི
ཞུས་དནོ།	 ངས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ནས་སྐུ ་ཉིད་མཆོག་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་
ཐངེས་	 ༡༤	 པར་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་སྙངི་
ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི ་འཚམས་འདི་ཞུ ་རུྒྱ་
ཡིན།		ཐངེས་འདརི་སྐ་ུཉདི་མཆོག་ལ་སདི་འཛིན་
འསོ་བསྡུའི་ནང་ཚད་མཐོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་དསེ་
རྒྱ་གར་མི་མང་གིས་མང་གཙོའི་རིན་ཐང་དང་།	
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ།		སིྤ་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་
ངང་འཚོ་གནས་བ་རུྒྱའི་རིན་ཐང་ད་ེདག་མུ་མཐུད་
རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་བཞིན་པ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད།	
སརླ་ཡང་བདོ་མིའི་སིིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ནས་
སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་འབུང་འགུར་ལས་དནོ་གང་ཅིའི་
ཐགོ་བ་བ་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
ཞསེ་འཁདོ།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ།

༄༅།	།བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་སིད་འཛིན་གསར་པར་འདམེས་ཐོན་བུང་བ་
སྐ་ུཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིན་ྜ	 Shri	 Ram	 Nath	
Kovind	 མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་དནོ།	 བདོ་
གཞིས་བསེ་གཉསི་སུ་གནས་པའི་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ནས་ངས་སྐུ་ཉདི་མཆོག་རྒྱ་གར་གི་སིད་
འཛིན་ཐངེས་	 ༡༤	 པར་འདམེས་ཐནོ་བུང་བར་
སྙངི་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 བདོ་མི་ཚོར་ཧ་ཅང་གཉན་འཕྲང་ཆེ་ཞིང་
ཉག་ཕྲ་བའི་དཀའ་ངལ་གི་དསུ་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་
གིས་གཞན་དང་མི་འད་བའི་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་
ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་བཀའ་དནི་སྙངི་བཅང་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོདམ་པ་མཆོག་གི་མཆོད་འབུལ་
སྨནོ་ལམ་སབྐས་རསེ་དན་ཞུས་པ།

༄༅།	 །ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་
བཞེས་མོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ

དམ་པ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་ནང་
ཡུན་རིང་མནར་གཅོད ་འོག ་སྙུ ན ་གཞི ་
ཚབས་ཆེ་ཕགོ་རྐནེ་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༣	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་འདས་གངོས་སུ་
གུར་བའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་
བ ོད་མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ		ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༧	 ཚེས་	 ༢༡	 རེས་གཟའ་པ་སངས་ཕདེ་
ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༤	 ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་

ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུམཆོད་
འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་ཡོད།	 	 སབྐས་

ད ེར་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདིར་
འཛོམས་དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་བ་ོནི་
སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོམཆོག་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བར་དམ་པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་ནང་
མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨནོ་སྐནོ་ཆེད་འཛོམས་
ཡོད་སྟབས་ཚང་མས་སྨནོ་ལམ་ཡག་པ་ོསྐནོ་
རོགས།	 ཁངོ་འདས་གངོས་སུ་འག་ོསབྐས་
དགུང་གངས་	 ༦༡	 རེད་འདགུ	 འཁུངས་

ཡུལ་ད་ེརྒྱ་ནག་མངའ་སྡ་ེཆང་ཆུང་ནང་ཡིན་
པ་དང་།	 ཆུང་དསུ་སབྐས་ནས་ཤེས་ཡོན་ལ་
ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 སླབོ་ཕུྲག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་
ཡོངས་སུ་གགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདགུ	 	 དམ་
པ་ཁོང་གིས་བརྩམས་པའི་དཔ་ེདབེ་གངས་	
༡༦	འདགུ		རྩམོ་ཡིག་ལ་མཚོན་ན་སྟངོ་ཕྲག་
བརྒལ་བ་འདགུ	 ད་ེབཞིན་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ི
གཟངེས་རྟགས་སོགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་
གགས་ཆེ་བའི་གསོལ་རས་ཐོབ་པ་གངས་	
༡༤	 འདགུ	 	 དམ་པ་ཁངོ་མང་གཙོ་དང་
རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་ཕི་
ལོ་	༡༩༨༩	ལོར་པ་ེཅིང་གཙོ་བརོ་གུར་བའ་ི
རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སླབོ་ཕུྲག་མང་པ་ོཞིག་
གིས་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་མང་གཙོ་འཐབ་
རྩདོ་བདེ་སབྐས།	 དམ་པ་ཁངོ་ཨ་རིའ་ིསནྙ་
གགས་ཆེ་བའི་ཀ་ོལམ་བྷ་ིཡ་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཁང་ད་ུམཁས་དབང་གི་གོ་ས་འཛིན་ནས་
བཞུགས་ཡོད་ཀང་།	 སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་ང་ོརྒལོ་

རྔམ་སྟནོ་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐརོ་གནས་
ཚུལ་ཐསོ་མ་ཐག་དམ་པ་ཁངོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕིར་
ལོག་ནས་ལས་འགུལ་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་
བ་མ་ཟད།	 	 	 ལས་འགུལ་སྣ་ེའཁདི་གནང་
ཡོད།	ད་ེརསེ་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ད་ུདཀའ་སྡགུ་
མངས་པའང་བུང་འདགུ	 	 ལགྷ་པར་བདོ་
དང་འབལེ་བ་གང་ཡོད་བརདོ་ན།	 	 རྒྱ་ནག་
ནང་ད་ུམང་གཙོ་ཙོད་མཁན་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་ཀང་བདོ་
དནོ་ཆེད་ད་ུདམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་དང་འབལེ་
བའ་ིཐགོ་ནས་དནོ་ཚན་	 ༡༢	 ཅན་གི་ཡིག་
ཆ་ཞིག་འགམེས་སྤལེ་གནང་སབྐས་དའེི་ནང་
རྒྱབ་སྐརོ་གིས་མཚན་རྟགས་སྐནོ་མཁན་དང་
ཤོས་དམ་པ་ཁངོ་ཡིན་འདགུ		དནོ་ཚན་	༡༢	
ཅན་གི་ཞུ་ཡིག་དའེ་ིནང་ད།ུ	བདོ་ནང་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་།	 	 བདོ་ནང་འག་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་།	
དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་བེད་དགོས་པ་
བཅས་ཀི་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་འདགུ	།

ཟངས་དཀར་ཁུལ་ད་ུནང་པ་དང་ཁ་ཆེའ་ིདབར་འབལེ་བ་ཕྲན་བུ་ཐག་རིང་པ་ོཡོད་པ་འད་ིཡག་
པ་ོཁནོ་ནས་མ་རེད།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡༨	ཉནི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ཕ་ོབང་ད་ུགང་བླ་ོ
མའི་ལགྗས་ལུང་དང་སནྨ་བའླི་རསེ་གནང་།	
ད་ེབཞིན་གུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་
པའི་སྙངི་པ་ོདནོ་གསུམ་དང་དའེི་འགལེ་བ་
༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདནུ་གུབ་ཀིས་མཛད་པ་
གཉསི་ཀི་ལུང་དང་འཁདི་བཅས་བཀའ་དནི་
སྩལ་བསྟནུ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 	 	 སླབོ་
ཕུྲག་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་
མའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་རབ་
གོང་ནས་གོང་ད་ུའཕལེ་སླད་འཕགས་པ་
འཇམ་དཔལ་དབངས་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་རུ་
བསྟནེ་ནས་གཟུངས་སྔགས་ཨཾོ་ཨ་ར་པ་ཅ་
ན་དྷཿིགསོག་གི་ཡིན་ན།	 རིག་པ་བཟང་
ད་ུའག་ོརུྒྱར་ཏན་ཏན་ཕན་རུྒྱ་རེད།	 ལགྷ་
པར་ད་ེརིང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་རྟགས་གསལ་
གཏངོ་བ་འདི་དངསོ་འབལེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདགུ	ས་ྔམོ་བདོ་ལ་ཡིན་ན།	རྟགས་གསལ་
གཏང་ཟརེ་དསུ་སིྤར་དགེ་འདནུ་པ་དང་
དའེི་ནང་ནས་བཤད་གྲྭ་ད་ེཚོའི་གས་ཀིས་
མ་གཏགོས་གཞན་ཚོས་ད་ོསྣང་ད་ེཙམ་བདེ་

སལོ་མེད།	 	 རྒྱ་གར་ད་ུའབརོ་ནས་ངསོ་
ཀིས་རྟགས་གསལ་གཏང་རུྒྱ་ད་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་
གི་ནང་རྟགས་གསལ་བསབླ་དགོས་པ་དང་།	

རིམ་བཞིན་མི་མང་སྐ་བ་ོཕ་ོམོ་ཚོའི་ནང་
དའུང་རིགས་ལམ་བསབླ་ནས་རྟགས་གསལ་
གཏངོ་དགསོ་རེད།	 ཅསེ་རྡ་ས་དང་ས་ཁུལ་
ཁག་ཁ་ཤས་ལ་མི་སྐ་ཕ ོ་མོ ་ཚོས་རྟགས་
གསལ་བཏང་བ་ད་ེའད་བེད་བཞིན་ཡོད།	
དརེ་བརྟནེ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀི་ཤེས་
རབ་འདི་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད།	
ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་།	
	 ཕདེ་ཡུལ་ཆུ་ཚོད་	 ༡།༡༥	 ཐགོ་
ཟངས་དཀར་པ་ལྡམུ་ Padum ཁུལ་གི་

ཁ་ཆེའ་ིཚོགས་པ་ Anjumane Moen Ul 

Islam ཞསེ་པས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གདན་
ཞུའི་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་ལྟར་བཀའ་

བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་ Mod-

ern Public School ཞསེ་པའ་ིསླབོ་གྲྭའ་ི
མདུན ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་
ཁདོ་ད་ེབཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་རེས་
ཟངས་དཀར་ད་ུསརླ་ཡང་སླབེ་པ་རེད།	 རྩ་
བའི ་ཁ་སྔནོ ་སླ ་ེརུ ་ ཡོད་སྐབས་གོ ་ བུང་།	
བར་སྐབས་ནས་མི་མང་ནང་ཆོས་དད་མི་
འད་བའི་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་འབལེ་བ་
ཕྲན་བུ་ཐག་རིང་པ་ོཆགས་པའི་སྐརོ་ཐོས་
སབྐས་ངསོ་རང་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བུང་།	 སིྤར་

འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་
ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུ
ཤེས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ི
སྟངེ་ལོ་སྟངོ་ཕྲག་གཉིས་གསུམ་རིང་ཆོས་
ལུགས་མི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་
མས་བསབླ་བ་གཙོ་བ་ོན་ིབམས་བརྩ་ེདགོས་
རེད།	 	 	 ཅསེ་བསབླ་བ་གཅིག་པ་རེད་
འདགུ	 	 ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་མི་ལ་ཕན་གི་
ཡོད་སྟབས།	 ལོ་ཉསི་སྟངོ་ལགྷ་རིང་ད་ེལརྟ་
གནས་ཡོད།	 ས་གནས་དང་ཁརོ་ཡུག་གི་
གནས་སྟངས་མི་འད་བའི་ཐོག་ནས་ཆོས་
ལུགས་མི་འད་བ་ཚོ་ལྟ་གུབ་ཕྲན་བུ་མི་འད་
བ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།		ཁ་སང་འདརི་ཟངས་
དཀར་ཕ་ོབང་ད་ུའབོར་བ་དང་ངོས་ཀིས་
ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་དབར་འབལེ་བ་ཕྲན་བུ་
ཐག་རིང་པ་ོཡོད་པ་འད་ིཡག་པ་ོཁནོ་ནས་མ་
རེད།		སིྤ་ཚོགས་གཅིག་གི་འད་ུཤེས་འཛིན་
ཐུབ་པ་བ་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ལ་ལྡ་ིལི་མཐ་ོསླབོ་ཞིག་
གིས་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	
ཚེས་	༢༥	ནས་	༢༧	བར་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་

ལྡ་ིལི་ཧནྶ་རཱཇ་མཐ་ོསླབོ་ Hansraj University 
དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༧༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ི
དསུ་སྟནོ་མཛད་སྒརོ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་
གནང་བ་མ་ཟད།	 མཐ་ོསླབོ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ	
༧༠	ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིདསུ་སྟནོ་དང་བསྟནུ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟེངས་
རྟགས་ཤིག་ཀང་འབུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	
ཚེས་	 ༢༥	 ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༥	 ཐགོ་རྡ་ས་ག་
གྷལ་གནམ་ཐང་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་བ་
དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༦	ས་ྔད་ོལྡ་ིལི་ཧནྶ་རཱཇ་མཐ་ོསླབོ་
ཀི་དསུ་སྟནོ་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རསེ།	
ད་ེཉནི་ཉནི་རྒྱབ་ནས་ཕི་ཚེས་	 ༢༧	 ས་ྔད་ོབར་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བསྟནུ།	ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༣	 ཐགོ་ལྡ་ིལི་ནས་རྡ་ས་ཕིར་ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།།
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གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་བའ་ིབཙུན་མའ་ིསྐརོ་གི་བརྙན་ཐུང་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པ་དབུ་འབདེ།
༄༅།	 །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	
༧	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་

གཏརོ་བཤིག་བཏང་འག་ོབཙུགས་ནས་འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་ལོ་གཅིག་
ཧལི་པ་ོའཁརོ་བཞིན་ཡོད་སྟབས།	 	 བདོ་
མིའི ་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
ཀིས་གསེར་རྟ་བ་ླརུང་སརྒ་ནས་ཕིར་འབུད་
བཏང་བའ་ིབཙུན་མའ་ིསྐརོ་ལ་སརྐ་མ་	 ༢	

ཅན་གི་བརྙན་ཐུང་ཕགོས་སིྒག་ཞུས་པ་དབུ་
འབདེ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་བརྙན་ཐུང་

དའེི་ནང་གཙོ་བ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་
གླངི་ནང་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་སླབོ་གཉརེ་
བ་ཡུལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་
པའི་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གི་བཙུན་མ་
རྣམས་དགནོ་པ་ནས་བཙན་དབང་འགོ་ཕིར་
འབུད་བཏང་བ་མ་ཟད།		རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་

གཅེས་ཀི་སླབོ་གསོའི་ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་
སྤལེ་ནས་ལུས་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གི་
ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཆས་སྤྲས་ནས་རྒྱ་གཞས་སོགས་
བཏང་བཅུག་ཡོད།
	 ད་ེཡང་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས།	 བདོ་ནང་རིག་གནས་གསར་
བརེ་བསྐར་ལོག་བེད་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་མཐོང་སྐབས་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་
དངངས་སྐྲག་ཧ་ཅང་སྐ་ེབཞིན་འདགུ	 ཅསེ་
གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་ཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་གསུང་དནོ།	 གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་
གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་དརེ་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀིས་ང་ོརྒོལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།	

འདས་ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༢	 ནང་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཆེད་གསོ་
ཆོད་བཞག་པ་བརུྒྱད་བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་མགགོས་མུར་གསལ་ཐབས་
དགོས་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་པ་
དང་སྦྲགས།		གསེར་རྟ་བ་ླརངུ་སརྒ་གཏརོ་
བཤིག་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་ཐད་སེམས་འཚབ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
ཡོད།	 	 འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༢	 ནང་འཛམ་
གླིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་
མཐོའི་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
ཐངེས་	 ༣༤	 འཚོག་ལ་ཉ་ེསབྐས་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱལ་
སིྤའི་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དུག་གིས་གསེར་

རྟ་བླ་རུང་སྒར་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་
པའི་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཛ་དག་འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད།	 ད་ེཡང་
མཁས་པ་དུག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་
ཡིག་གཅིག་ཕུལ་བ་དའེི་ནང་གསེར་རྟ་བླ་
རུང་སྒར་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཙམ་མ་
ཟད།	འཛམ་གླངི་ཡོངས་སུ་བདོ་བརུྒྱད་ནང་
བསྟན་སླབོ་གཉརེ་གནང་ཡུལ་གི་བསྟ་ིགནས་
ཁང་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་།	 	 ལགྷ་
པར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་།	
ཆོས་སོགས་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་བེད་
སའི་བསྟ་ིགནས་ཁང་གགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
ཡིན་སྐརོ་བཅས་གསུངས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ད་ུའཕྲདོ་བསྟནེ་སནྨ་ཁང་དབུ་འབདེ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	
༡༦	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༧།༤༥	 ཙམ་
ལ་མགོན་པ ོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་དྭགས་
རྒྱལ་ས ་སླ ེ་ ནས ་ཐད ་འཕུར ་གནམ་ གུ ་
བརུྒྱད་ཟངས་དཀར་	 ༼པ་ལྡམུ།༽	 ས་
ག ན ས ་ སུ ་ ༸ ཞ བ ས ་ སོ ར ་ བ དེ ་ བ ར ་
འཁོད་སྐབས་ས་གནས་རོང་དཔནོ་དང་།	
ཉནེ་རྟགོ་འག་ོདཔནོ།	 ཟངས་དཀར་ནང་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ།	ཟངས་དཀར་དགནོ་
པ་ཚོགས་པ།	 ཀར་གྷལི་ཁངོས་ཀི་ལ་དགྭས་
རང་སྐངོ་རི་ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་དདེ་དཔནོ།	 ཟངས་དཀར་འཕྲདོ་བསྟནེ་
སནྨ་ཁང་དང་།	 གསོ་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་བླ་མ་ཆོས་འཕལེ་བཟདོ་པ་
ལགས།	 དག་ེབཤེས་བླ་ོབཟང་བསམ་གཏན་
ལགས་དང་དགེ་བཤེས་བླ་ོབཟང་ཡོན་ཏན་
ལགས་སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་
ཞུས་ཡོད།	

	 ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་སྔ་ད་ོ
ཆུ་ཚོད་	 ༨།༠༥	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་སནྨ་ཁང་གི་རྒྱལ་སྒའོི་དར་

ཚོན་སྣ་ལ་ྔགཅོད་འབགེ་གི་དབུ་འབདེ་དང་
རབ་གནས་མཛད་རསེ་ཟངས་དཀར་འཕྲདོ་
བསྟནེ་སནྨ་ཁང་དང་།	 གསོ་རིག་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བ་ླམ་ཆོས་འཕལེ་
བཟདོ་པ་ལགས་ཀིས་ཟངས་དཀར་གི་ལོ་

རུྒྱས་དང་ད་ལའྟ་ིགནས་སྟངས།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་གིས་ཟངས་དཀར་ལ་གཟིགས་སྐངོ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།	 ད་ེ

ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 	 ད་ེརིང་འདརི་འདསུ་པའ་ིཟངས་
དཀར་གི་སེར་སྐ་མི་མང་དང་།	 ད་ེབཞིན་
གཙོ་བ་ོསནྨ་ཁང་དང་འབལེ་བའི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དང་དང་བླངས་པ་བཅས་ལ་

ཞུ་རུྒྱར།	 ཟངས་དཀར་ན་ིམཐུན་རྐནེ་སྐ་ོ
བ་ོརེད།	 ས་ཆ་ཡིན་ནའང་ས་ཁུག་ལ་ྟབུ་
ཆགས་ཡོད་སྟབས།	 འདརི་འཕྲདོ་བསྟནེ་
སནྨ་ཁང་ཞིག་བུང་ན་བསམས་པའ་ིརེ་འདནུ་
བས་པ་ལརྟ་ད་ེརིང་སནྨ་ཁང་སྒ་ོའབདེ་དང་།	
སནྨ་ཁང་ནང་ཕི་ལུགས་སནྨ་པ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་ལུགས་སྨན་བཅོས་བདེ་རུྒྱ་འགོ་
འཛུགས་བུང་བར་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གི་ཡིན།	 དངསོ་
གནས་བས་རསེ་ཡག་པ་ོཐནོ་འདགུ་རསེ་སུ་
ཡི་རངས་ཡོད།	ཅསེ་དང་།	འཛམ་གླངི་ཡུལ་
གུ་གང་ད་ུཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འག་ོ
བཞིན་ཡོད།	གཙོ་བ་ོསླབོ་སྦངོ་ལ་བརྟནེ་ནས་
ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞིན་ཡོད།	
ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཡིན་
ནའང་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 གལ་ཆེ་
ཤོས་ན་ིད་ེས་ྔརྒྱ་གར་ནས་བདོ་ལ་རིག་གནས་
དར་བའི་སྐབས་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་

ཆུང་བ་ལྔ་ཞེས་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ནང་
ནས་གཙོ་བ་ོགསོ་བ་རིག་པ་དང་།	 ནང་དནོ་
རིག་པ་རེད་འདགུ	 ད་ེདག་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་རུྒྱའི ་སྐད་ཡིག་ལ་སྒ་རིག་པ་དང་།	
གཙོ་བ ོ་ནང་ད ོན་རིག་པའི ་རྣམ་གཞག་
གཏན་ལ་ཕབ་སྟབས་ཚད་མ་རིག་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་བཟ་ོརིག་པ་བཅས་རིག་གནས་ཆེ་
བ་ལྔ་ད་ེདག་གནའ་རབས་ནས་བཤད་པའི་
སདྐ་ཆ་མིན་པར།	ད་ལའྟ་ིའཛམ་གླངི་འདའི་ི
སྟངེ་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདགུ	
	 ད ་ལྟ ་ འདིར ་སྨན ་ཁང ་ ཞིག ་
བཙུགས་ཏ་ེའཕྲལ་ད་ུནད་པ་ཚོར་རོགས་
བདེ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེནས་རིམ་བཞིན་ནད་པར་
སྨན་བཅོས་རོགས་རམ་བེད་པ་དང་ཆབ་
ཅིག་གསོ་བ་རིག་པའི་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེ
འད་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟསོ་པར་བཟ་ོཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་དནི་སྩལ།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཀི་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབཞིན་པར་སེམས་འཚབ་གནང་བ།

༄༅།	 །ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་
བཞེས་མོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོ

དམ་པ་མཆོག་ལ་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༢༡			
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་
ཚོད་	 ༤	 ཐགོ་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུམཆོད་འབུལ་སྨནོ་
ལམ་ཚོགས་པའ་ིསབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་ཝཱ་ཎ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་
སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་བའ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ།
ཉ་ེལམ་ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་གཙུག་ལག་སླབོ་

གཉརེ་ཁང་གི་སླབོ་མ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
དབིངས་ལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་སགེ་གནང་བར་བརྟནེ་ད་ཆ་ཁངོ་
ལྡ་ིལི་སབ་ཏར་ཇང་སནྨ་ཁང་ Safdurjung 

Hospital ད་ུསནྨ་བཅསོ་གནང་མུས་ཡིན་
ཡང་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་གུར་ཡོད་
པ་དང་།	 མཐ་ོསླབོ་ད་ེགའ་ིརིགས་བདག་
མཆོག་ནས་ཁོང་གི་གནས་སྟངས་སྐརོ་དསུ་
ཐགོ་གསུང་བཞིན་ཡོད།	 	 ཁ་སང་་ཝ་ཱཎ་
སྨན་ཁང་ནས་དམིགས་བསལ་གནམ་གུ་
བརུྒྱད་ལྡ་ིལིར་སྨན་བཅོས་ཆེད་འཁརེ་ནས་
སབ་ཏར་ཇང་སནྨ་ཁང་ད་ུསལྙ་བ་རེད།	འནོ་
ཀང་ད་ེརིང་སྔ་ད་ོཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་
དག་ཏུ་ཕིན་འདགུ	 སནྨ་པས་བརདོ་པ་ལརྟ་
ན་ལུས་པ་ོབརྒྱ་ཆ་	 ༩༠	 ཚིགས་ཡོད་པ་
བརདོ་འདགུ	 དརེ་བརྟནེ་ཚང་མས་ཁངོ་ལ་
ཐུགས་སྨནོ་གནང་རོགས།	 ཁངོ་གིས་བདོ་

དནོ་སླད་རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་བར་
གུས་འདདུ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག	 ཁངོ་གི་
རྒྱལ་གཅེས་མངནོ་འདདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ།		
འནོ་ཀང་བདོ་མི་མི་རེ་ང་ོརེའི་ཚེ་སགོ་ན་ིརྩ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ང་ཚོ་གསོན་པརོ་
གནས་པའི་ཐགོ་ནས་འཐབ་རྩོད་ལ་འབད་
དགསོ།	 	 བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་
འགོ་བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད།	 	 འནོ་
ཀང་བདོ་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་སགེ་མ་
གཏངོ་རོགས་ཞེས་ཞུ་རུྒྱའི་འགན་ཞིག་ང་
ཚོར་ཡོད་སྟབས་དསུ་རྟག་ཏུ་འབདོ་སྐུལ་ད་ེ
ལརྟ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 	 རང་དབང་ལུང་
པའི་ནང་ད་ུཡོད་པའི་བདོ་མི་ཚོར་བདོ་ཀི་
རྩ་དནོ་བསུྒབ་ཆེད་ཐབས་ལམ་འད་མིན་སྣ་
ཚོགས་ཡོད།		ཅསེ་གསུངས།	།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་མ་དངུལ་གི་མཐའ་མའི་འདམེས་སུྒག་ཆེད་སནྙ་འབུལ་བ་
ཚོགས་སྒརེ་ཁག་	 ༢༨	 ལ་ང་ོགཏུག་འད་ིགླངེ་དང་།	 ལས་གཞིའ་ིའཆར་རིྩས་འག་ོགནོ་སྒརོ་
འབུམ་གཅིག་ལས་ཉུང་བའི་སནྙ་འབུལ་བ་གཉསི་ལ་ཁ་པར་ཐགོ་འད་ིགླངི་གནང་ཡོད་པས།	
འདམེས་ཐནོ་བུང་བའ་ིཚོགས་སྒརེ་ཁག་གི་ཐ་ོགཞུང་གཤམ་གསལ།
༡།	བདོ་ཀི་སྒ་བསུྒར་ཁང་།	རྡ་ས།		 ༢།	ཀ་སྦུག་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ།	ཀ་སྤུག	
༣།	རྣམ་རྒྱལ་སྟག་ལ།ྷ	སྡ་ེརཱ་ལྡནུ།		 ༤།	བསོད་ནམས་དབང་འདསུ།	རྡ་ས།		
༥།	བསྟན་འཛིན་རིག་གལོ།	རྡ་ས།	 ༦།	གངོ་དཀར་ཆོས་སྡ།ེ	སྡ་ེརཱ་ལྡནུ།	
༧།	བསྟན་པ་ས་ིཐར།	རྡ་ས།	 	 ༨།	བདོ་འཛམ་གླངི་།	རྡ་ས།	
༩།	བདོ་ཀི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་།	རྡ་ས།	 ༡༠།	 ཚེ་རིང་སྟབོས་རྒྱལ་དང་ཚེ་རིང་ཆོས་
འཕལེ།	རྡ་ས།	 ༡༡།	སྦལེ་ཀབོ་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ།	སྦལེ་ཀབོ།	 ༡༢།	 སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ།	སྤནོ་ཊ།	 	 ༡༣།	ཨོ་ཊི་ཤ་ལ་ྷམོ་ཚོགས་པ།	ཨོ་ཊི་ཤ།

འབལེ་གཏུག་ཁ་བང་།
Department	of	Religion	and	Culture,	CTA
Gangchen	Kyishong,	Dharamsala
Distt.	Kangra,	H.P
Phone	Number:	91+01892-222685	/	226737
Email:	religion@tibet.net
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རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ནང་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་ད་ེརྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་དབར་བར་བཞུགས་ཀི་རང་བཙན་གཙང་མའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པ་དརེ་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཚུལ་གསུངས།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	 ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༡༩	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་ས་མཱཇ་ཝ་དྷ་ི	 Samajwadi Party ཆབ་སདི་ཚོགས་པའ་ི
དབུ་ཁིད་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བད་ེསུང་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མུ་ལ་ཡམ་སིང་
ཡ་དབ་ Mulayam Singh Yadav མཆོག་
གིས་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་སྟངོ་པའི་
དསུ་ཚོད་སབྐས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་གླངེ་
སླངོ་གནང་ཡོད།		ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་ཁངོ་
གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱ་གར་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགསོ་པ་དང་།	 	 ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གིས་བདོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་རེད་
ཟརེ་བ་ད་ེན་ིནརོ་འཁུལ་ཡིན་སྟབས།	 ད་

ཆ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བདོ་འདི་རྒྱ་དཀར་ནག་
གཉསི་དབར་རང་བཙན་གཙང་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་
གཅིག་གི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་བར་བཞུགས་
སུ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་དརེ་ངསོ་འཛིན་བ་
རུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབ་འདགུ	 	 ཅསེ་གསུངས་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
རྒྱབ་སྐོར་གང་ཐུབ་ཞུ་དགོས་པའི་རེ་འདནུ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
	 ད་དངུ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་དག་
བ་ོང་ོམ་ད་ེཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་པ་ཀི་སི་ཐན་

མིན་པར་རྒྱ་ནག་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 	 	 རྒྱ་
ནག་གིས་པ་ཀི་སི ་ཐན་དང་ལག་སྦྲེལ་
བས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་རྒོལ་བ་རུྒྱའི་
ག་སིྒག་བདེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་གསུང་དནོ།		
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་བ་རུྒྱའི་སིད་
བུས་དརེ་བསྐར་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱའི་
དསུ་ལ་བབ་འདགུ		ད་ེན་ིརྒྱ་གར་རང་གི་
ཁ་ེཕན་ཆེད་ད་ུཡིན།			དརེ་བརྟནེ་ད་དངུ་
ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངསོ་
ཉ་ོའཚོང་བ་རུྒྱར་དམ་བསྒགས་བཀག་
སྡམོ་བ་དགསོ་འདགུ	ཅསེ་གསུངས།།

སིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།
༄༅།	 །སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་རྣམས་བདོ་མིའི་འད་ུསྡདོ་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕགོས་བསྐདོ་ཕབེས་རུྒྱའི་ས་
བགསོ་ཡོད་པ་ལརྟ།	 སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ནས་
ཚེས་	༡༩	བར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་གངོ་ཁརེ་
ཅནེ་ནའ།ི	ཨོ་རོ་ཝིལ་ལེ།	པནོ་ཌ་ེཅ་རི་དང་།	
ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་བད་ེསིྐད་
སླར་གསོའི་ཁབ་ཁོངས་བདོ་མིའི་སྡདོ་སྒར་
ཁག་ལ་གཟིགས་སྐརོ་ཕགོས་བསྐདོ་ལེགས་
པར་གུབ་སྟ་ེཕི་ཚེས་	 ༡༥	དང་	 ༡༩	ཉནི་
སོ་སོར་བཞུགས་གནས་ཧུན་སུར་དང་རྡ་
སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་	༧	ཚེས་	༣	ཉནི་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་གཉསི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་
གངོ་ཁརེ་སྦངེ་ལོར་ད་ུའབརོ་འཕྲལ་ལྷ་ོསིྤ་
ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀིས་སྣ་ེལེན་
ཕབེས་བསུ་ཞུས་པ་དང་།	 ད་ེབཞིན་གངོ་
གསལ་ས་གནས་གཞན་ཁག་ཏུའང་འབརོ་
འཕྲལ་ས་གནས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་

གཙོས་མི་མང་ནས་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
གནང་ཡོད།	
	 ཕི་ཚེས་	 ༥	 ཉནི་ནས་ས་གནས་
ཁག་གི་ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཐོག་
མར་ཅེན་ནའི་གངོ་ཁརེ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་བདོ་ཕུྲག་མང་པ་ོསླབོ་གཉརེ་གནང་སའི་
མ་རྡ་ར་སི་ཀིརས་ཊི་ཨན་མཐ་ོསླབོ་ Ma-

dras Christian College དང་།	 ལོ་ཡོ་
ལ་མཐ་ོསླབོ་ Loyola College ད་ེབཞིན་
ས་གནས་སྨན་རིྩས་ཁང་ལ་གཟིགས་བསྐརོ་
གནང་བ་དང་།	 རིམ་བཞིན་ལས་རིམ་ལརྟ་
ཨོ་རོ་ཝིལ་ལེ་རུ་ཡོད་པའི་ནབུ་ཕོགས་མི་
རིགས་ཁག་གིས་གཉརེ་བཞིན་པའི་བཟ་ོགྲྭ་
ཁག	 གགས་ཅན་གི་སྒམོ་གུབ་བསྟ་ིགནས་
ཁང་ The Matrimandir with its Gar-

dens དང་།	ད་ེརསེ་སྦལེ་ཀབོ་བད་ེསིྐད་སརླ་
གསོའི་ཁབ་ཁོངས་རིས་མེད་དགོན་སྡ་ེཁག་
ལ་མཆོད་མཇལ།	 བཤད་སུྒབ་བང་ཆུབ་
གླངི་གི་སྤསོ་བཟ་ོཁང་།	 རྟནེ་བཞངེས་དབུ་
ཆེན་དམ་པ་སྤནེ་པ་རྡ་ོརའེི་དངསོ་སླབོ་ཅིག་
གིས་རྟནེ་བཞངེས་གནང་ཡུལ།	 ས་གནས་
ཀི་གངོ་སྡ་ེཁག	 འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་

ནས་མཐུན་འགུར་གནང་བའི་རྐང་རྩེད་སྤ་ོ
ལོའ་ིརྩདེ་ཐང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི།	ས་
གནས་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ	ས་གནས་སནྨ་ཁང་།	
མཉམ་འབལེ་ལས་ཁུངས་དང་ད་ེབཞིན་

སྡ་ེཚན་ཁག	 རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་།	
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་།	 ས་ིཞུ་
ལས་བདེ་པའི་བགསེ་ཡོལ་བའི་བགསེ་ཤག་
དང་བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་བ་རྣམས་ཀི་
སྡདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་གནང་བཞིན་པའི་ས་
གནས་བཅས་ལ་གཟིགས་སྐརོ་དང་གནས་
སྟངས་རུྒྱས་ལོན་གནང་ཡོད་འདགུ	
	 ཕོ ག ས ་ ཕེ བ ས ་ སྐ བ ས ་

ས ་ ག ན ས ་ སོ ་ སོ འི ་ སླ ོབ ་ ཕུྲ ག ་ ད ང ་ མི ་
མ ང ་ གི ་ བ ས མ ་ ཚུ ལ ་ བ སྡུ ་ ལེ ན ་ ད ང ་ །	
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	 ༡	 དང་།	
སླབོ ་ ཕུྲག་དང་མི ་མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་

སིྤ ་ འ ཐུ ས ་ རྣ མ ་ པ ་ ག ཉིས ་ ན ས ་ ག སུ ང ་
བཤད་ཐངེས་	 ༤	 གནང་ཡོད་པ་དང་།	
ཐེངས་འདིའི ་སླབོ ་ ཕུྲག་དང་མི ་མང་འདུ་
འཛོམས་སབྐས་སོ་སོར།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་
གཉསི་ནས་གཙོ་བ་ོ༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུའི ་མཛད་འཕྲིན་དང་།	
བདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས།	 བདོ་དནོ་
དང་འབལེ་བའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་

བབ་སྐརོ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
བུས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
འཕལེ་རིམ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འག་ོ
ལུགས་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སོགས་
ཀི་ཐོག་གསུང་བཤད་དང་ད་ིབར་ལན་
འདབེས་གནང་ཡོད་འདགུ	།
	 ལྷག་པར་དུ་ སིྤ ་འཐུས་རྣམ་
པ་གཉིས་ནས་བོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་བ་
གགས་ཅན་ལམྕ་སྐ་ུཨ་ཤ་རེ་ཌི་ Asha 

Reddy ལགས་ཀིས་སྣ་ེའཁདི་འགོ་
མ་རྡ ་ར་སི ་ཀེརས་ཊི ་ཨན་མཐོ་སླ ོབ ་
ཏུ་ Madras Christian College སདི་
ད ོན ་ཚན ་ རིག ་ གི ་ སླ ོབ ་ དཔོན ་དང ་ །	
ཕི་རྒྱལ་སླབོ ་མ་སླབོ ་འཇུག་སྡ ་ེཚན་གི་
འགན་ཁུར་བ་གཅིག་ལྕགོས་མཁས་དབང་
ཨར་སིར་དརྷ་	 R.Sridhar	 མཆོག་གིས་
གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་དང་མཇལ་
འཕྲད་གནང་ཡོད་འདགུ	།

ཨིན་བདོ་བརྡ་ཆད་
གཏན་འབབེས།

act of 

contrition
འགདོ་སྨནོ།	 འགདོ་པས་
བཤག་པར་བེད ་པའི ་སྨ ོན ་
ལམ་ཐུང་ངུ་ཞིག

acute an-

gle
རྣ་ོཟུར།	 དང་ཟུར་ལས་ཆུང་
བའ་ིཟུར་ཁུག

adhesive 

force
ལྡགོ་འབར།	 རང་བཞིན་མི་
གཅིག་པའི ་དངོས་རས་ཀི ་
རྡུལ་ཕན་ཚུན་འབོར་བར་
བདེ་པའ་ིའཐནེ་ཤུགས།

aftercare རསེ་བཅསོ།	 གཤག་བཅསོ་
སམ་ནད་གཞི་གསོ་བཞིན་
པའི་ནད་པ་ཞིག་ལ་སྨན་ཁང་
ད་ུཡོད་པའ་ིསབྐས་དང་།	སནྨ་
ཁང་ནས་ཕིར་ལོག་བཏང་
བའི་རསེ་ཀི་སྨན་བཅོས་དང་
ལ་ྟསྐངོ་།

after-

shock
རསེ་ཡོམ།	 ས་ཡོམ་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་བརྒྱབ་རསེ་སུ་མུ་མཐུད་
འབུང་བའི་ས་འགུལ་ཆུང་ངུ་
ཞིག

རིྩས་པའ་ིས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཚོགས་པའ་ིཁབ་ཁངོས་སནྦ་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླངི་སནྨ་ཁང་ད་ུརིྩས་པའ་ིས་སྟངོ་ཡོད་ན།	རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ད་ེཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་ཕུལ་སབྐས་ཚང་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཞན།
༡།		ཉུང་མཐར་	B.COM	ཐནོ་པའ་ིལག་འཁརེ།	 ༢།		དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་	༢༠༡༧	བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས།	 ༣།	 	 གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན།	མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས།	 ༤།	 	 སནྨ་པ་ཚད་ལནྡ་ནས་གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ།	 ༥།		རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་རུྒྱན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།		 ༦།	 	 ད་ལ་ྟལས་ཀ་བས་མུས་ཡིན་ཚེ་
འབལེ་ཡོད་ནས་དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ།
གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིསྟངེ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་མཆན་དང་ལས་དམ་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༧	ཟླ་	
༨	 ཚེས་	༢༥	 ཕི་ད་ོཚོུད་	 ༦	གངོ་འབུལ་དགསོ།	ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་།	གླགོ་འཕྲནི་	 Email	 ID	ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སོགས་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་
གསལ་བཀདོ་དགསོ་པ་དང་།	 ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སྟནོ་དགསོ།	 ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རུྒྱགས་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་
ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་སུ།	འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༢༦	ལ།།
༼འཚང་སནྙ་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary,	
Department	of	Health,	CTA
Gangchen	Kyishong,	Dharamsala	176215
Distt	Kangra	H.P				
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་འཛིན་གསར་པ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །སྐ་ུཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིན་ྜ Shri 

Ram Nath Kovind མཆོག་རྒྱ་གར་གི་སདི་
འཛིན་གསར་པར་འདམེས་ཐནོ་བུང་བར་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ལ་དྭགས་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འདི་སྩལ་གནང་མཛད་པའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 འད་ིལོ་ན་ིབདོ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་
ད་ུའབརོ་ནས་མི་ལོ་	 ༥༨	 འཁརོ་བཞིན་
ཡོད།	 རྒྱ་གར་ནང་ད་ུབདོ་མི་བཙན་བལོ་
བ་	 ༡༣༠༠༠༠	 མུ་མཐུད་གནས་བཞིན་པ་
རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ཀིས་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པ་དརེ་ང་ཚོས་དསུ་རྟག་ཏུ་
བཀའ་དནི་སྙངི་བཅངས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
	 ངོས་རང་རྒྱ་གར་གི ་བུ ་ ཞིག་
ཡིན།	 	 ཞསེ་ཡང་ཡང་བརདོ་བཞིན་ཡོད།	

གང་ཡིན་བརདོ་ན་ལོ་རུྒྱས་སུ་གགས་ཆེ་བའ་ི
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིགཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་མཁས་པ་སླབོ་དཔནོ་ཀླུ་སུྒབ་དང་འཕགས་

པ་ཐགོས་མེད་ལྟ་བུས་མཛད་པའི་ནང་པའི་
གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐསོ་བསམ་སླབོ་གཉརེ་
བས་པ་དསེ་ངསོ་ཀི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་
ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཧ་ཅང་ཐབེས་ཡོད།	 	 ངསོ་
ཀི་ལུས་པརོ་མཚོན་ནའང་བཙན་བོལ་ད་ུ

འབརོ་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གི་འབས་དང་
སན་མ།	 	 བག་ལེབ་བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་
འཚོ་བ་ཞིག་ཡིན།		དརེ་བརྟནེ་ཡུལ་འཁརོ་

ཆེན་པ་ོའད་ིལ་རང་བཞིན་གིས་སེམས་ཐག་
ཉ་ེཔ་ོཙམ་མ་ཟད།	 དསུ་རྟག་ཏུ་རྒྱ་གར་གི་
བད་ེདནོ་ཐགོ་སེམས་ཁུར་སྐ་ེབཞིན་འདགུ	
འཛམ་གླིང་ནང་བམས་བརྩེའི་ཚོར་བ་ཕྲན་
བུ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུགཏངོ་རུྒྱ་དང་།	 	 ཆོས་

ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ།		
ད་ེབཞིན་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའ་ིབདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 	 ཁརོ་ཡུག་བཅས་པ་
གཅསེ་འཛིན་བ་རུྒྱའ་ིཐགོ་ངསོ་ཀིས་མ་འཆི་
བར་ཆོས་སེམས་བརྟན་པསོ་འབད་བརྩོན་
རུྒྱན་སྐངོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།	 དའེ་ིཁར་ཉ་ེལམ་
ནས་བཟུང་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་
གི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སླར་གསོ་ཡོང་
ཐབས་བ་རུྒྱའི་ལས་འགན་འཕར་མ་ཞིག་
བསྣན་ཡོད་སྟབས་ད་ཆ་ངསོ་ལ་ལས་འགན་
བཞི་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
	 སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་ད་བར་སི་
ཞུའི་ལས་ཡུན་རིང་མི་མང་གི་བད་ེསྡུག་སིྤ་
དང་ལགྷ་པར་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་རྣམས་
ཀི ་སླད་ཞབས་འདེགས་རྒྱ་ཆེ ་བསུྒབས་

ཡོད།	 སིྤར་རྒྱ་གར་ནང་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་
ཕིན་ཡོད།	 ད་དངུ་ཟས་བཅུད་དང་ཤེས་
ཡོན།	 བིས་པ་སུང་སྐབོ།	 ད་ེབཞིན་དབུལ་
ཕུག་བར་ཁད་ཉུང་ད་ུགཏངོ་རུྒྱ།	 ལྐགོ་ཟ་
རུལ་སུངས་བཅས་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།			
གནད་དནོ་ད་ེདག་ཐགོ་ངསོ་ཀིས་ད་ེས་ྔཡང་
རྒྱ་གར་དབུ་ཁདི་ཚོ་དང་ལནྷ་གླངེ་སླངོ་བས་
མངོ་ཡོད།	 	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་སིྤ་པའ་ི
བད་ེསྡུག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་གནད་
དནོ་ད་ེདག་འཛེམ་ཟནོ་མེད་པར་ཐད་ཀར་
གདངོ་དང་གདངོ་གཏུག་ནས་གདངོ་ལེན་
བ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་
སྐུ་ཉིད་མཆོག་གིས་ནསུ་པ་ད་ེདག་གཅིག་
ཏུ་སིྒལ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩནོ་གང་ཡོང་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་གདནོ་མི་ཟ།	ཞསེ་འཁདོ།།

ཧངོ་ཀངོ་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱ་ཆེ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཧངོ་ཀངོ་ད་ུརྒྱལ་སིྤའ་ིདཔ་ེདབེ་
འགམེས་ཚོང་ཐངེས་	༢༨	དསུ་སྟནོ་སབྐས་
གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐྲན་ཁང་གི་དཔ་ེདབེ་དབུ་
འབདེ་དང་།	 བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ།	 བདོ་དནོ་
གླགོ་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་སོགས་བརུྒྱད་
བདོ་དནོ་ང་ོསྤྲདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།
	 ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	
༢༤	 ཉནི་གི་ཕི་དརོ་ཧངོ་ཀངོ་འགམེས་སྟནོ་
ལྟ་ེགནས་ཚོགས་ཁང་ནང་ཐངེས་	༢༨	ཧངོ་
ཀོང་རྒྱལ་སིྤའི་དཔ་ེདབེ་འགམེས་ཚོང་དསུ་
སྟནོ་སབྐས་གངས་ལྗངོས་དཔ་ེསུྐྲན་ཁང་གིས་
ཐེ་ཝན་གི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་ཁག་གཅིག་དང་ལྷན་ད་ུམཉམ་ཞུགས་
ཀིས་བ ོད་ད ོན་རྒྱ་ཆེ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་
པ་བུང་ཡོད།	 ཐ་ེཝན་བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་དནོ་
ཁང་གི་ཀུན་གསལ་འདོ་སྣང་དསུ་དབེ་རྩམོ་
སིྒག་པ་རྒན་ལུའུ་ཧུད་ཅོན་ལགས་སོགས་
ཧོང་ཀོང་དུ་ཆེད་བསྐོད་གནང་བ་དང་།	
ཁོང་ནི་ཐ་ེཝན་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་
བདོ་ཕི་ནང་གཉསི་སུ་བསྐདོ་མངོ་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ཁངོ་རང་ཉདི་ཀིས་དངསོ་སུ་བདོ་མི་
དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་བཅར་འད་ིདང་།	 ས་
གནས་ས་ཐགོ་གི་དངསོ་མཐངོ་གནས་ཚུལ་
ཁག་ཧངོ་ཀོང་མི་མང་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་

ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་ཉདི་ཐ་ེཝན་ནང་གཏན་

སྡདོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་
ཐ་ེཝན་ནང་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་

ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་གསར་པའ་ིནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་གསར་པ་འཚོལ་ཆེད་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་འཆར།

༄༅།	།ཕ་རན་སིའ་ིགསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཞནོ་སྐུ་ཞབས་ཅལ་སི་ཌི་ཀར་སོན་	
Mr Charles de Courson མཆོག་གིས་
སརྦ་སེལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་དུང་ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་
གུབ་ལགས་གཉསི་ལ་གསོ་ཚོགས་ཀི་གསོལ་
ཐབ་ཏུ་ཆེད་མངགས་མགོན་འབདོ་ཐོག་
གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་འདགུ
	 ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་ཅལ་སི་མཆོག་
ན་ིཡུལ་དའེི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་ཡིན་ཞིང་།	 ཐངེས་
འདརི་གླངེ་མོལ་གནང་རུྒྱའ་ིགནད་དནོ་གཙོ་
བ་ོན།ི	 དངེ་སབྐས་ཕ་རན་སིའ་ིཡུལ་ད་ུཆབ་
སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་འཕ་ོའགུར་
ཕིན་པའི་ཁདོ་ད་ེསྔའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་

ལའང་འཕ་ོའགུར་ཕིན་ཡོད་སྟབས།	 	 འཕ་ོ
འགུར་གི་དསུ་སྐབས་འདིར་གསོ་ཚོགས་

ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་མུ་མཐུད་
གནས་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ཚོགས་མི་གསར་
འདམེས་བ་རུྒྱ་དའེང་དསུ་ཀི་དགོས་མཁོ་
ཞིག་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་བཅས་ཡིན་
འདགུ	 	 སིྤར་ཡུལ་དའེ་ིནང་ད་ུཆབ་སདི་
ཀི་གནས་སྟངས་འཕ་ོའགུར་ཆེན་པ་ོཆགས་
དགོས་པའི་རུྒྱ་མཚན་ནི་སིད་འཛིན་གསར་

པ་སྐ་ུཞབས་མེག་རོན་ Mr Macron མཆོག་
ལ་ཚད་མཐོའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་བརྟནེ་ཕ་

རན་སི་ཙམ་མ་ཟད།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་གི་
ཆབ་སིད་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལའང་ཤུགས་
རྐནེ་ཆེན་པ་ོཐབེས་ཡོད།	 རྒྱལ་ཡོངས་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོ་བུང་རསེ་
གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ལའང་འཕ་ོ
འགུར་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།		སདི་འཛིན་མེག་
རོན་མཆོག་གི་ཆབ་སདི་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་

ཆེན་པ་ོཐབོ་པ་དསེ་གསོ་ཚོགས་ནང་གི་ད་ེས་ྔ
ཡུན་རིང་ནས་དབང་ཆ་ཆེན་པ་ོསྤདོ་བཞིན་
པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཙོ་གས་ཁག་
གཅིག་ལ་ཕམ་ཉསེ་བཏང་ཡོད་སྟབས།	ཆབ་
སིད་ཚོགས་པ་ད་ེདག་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་གསོ་ཚོགས་
ནང་ཡང་བསྐར་འསོ་འདམེས་བུང་མེད་པ་
སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་བུང་ཡོད།	 ཐངེས་
འདིར་ཉནི་གུང་གསོལ་སྟནོ་གོ་སིྒག་གནང་
མཁན་སྐ་ུཞབས་ཇ་ེརེ་མི་ཀ་ོལ་ཧཌ་ Mr Jer-

emy Calohard མཆོག་ཡིན་འདགུ	 ཁངོ་
གིས་སབྐས་དརེ་སདི་འཛིན་གསར་པའ་ིསདི་
གཞུང་ནང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་གསར་
པ་མང་པ་ོཞིག་ཕབེས་ཡོད་སྟབས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་
སུ་འཛུགས་ཐབས་བདེ་དགསོ།	 	 	 ཞསེ་

གསུངས།		
	 སྐུ་ཞབས་ཅལ་སི་ཌི་ཀར་སོན་
མཆོག་གིས།	 གཞི་རྩའ་ིཡུ་རོབ་ཀི་དབར་
ཁའི་གུང་སེང་བཏང་གབས་ཡོད་སྟབས་
གུང་སེང་རསེ་སུ་ཕ་རན་སིའི་གསོ་ཚོགས་
གསར་པའི་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་མི་གསར་པ་འཚོལ་ཐབས་ཆེད་
འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་
ལམ་སྟནོ་གནང་བ་དང་སྦྲགས།		བར་དརེ་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གསར་པ་འཚོལ་ཐབས་
ཆེད་བག་ོགླངེ་དང་བསམ་འཆར་བར་ེལེན་
སོགས་སྔནོ་འགའོི་ག་སིྒག་རིགས་གནང་
ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་ཡང་གསུངས།།

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

པའི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་བེད་མཁན་གི ་

ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་ལངས་ཕགོས་དང་།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྟངས་

སྐརོ་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ་དང་།	
ཧངོ་ཀངོ་གི་སྒ་ོའབདེ་དསུ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་པ་
ལྕམ་ཚའ་ེལགས་ཀིས་བདོ་དནོ་རྩོམ་ཡིག་
ཕོགས་སིྒག་གི་དཔ་ེདབེ་གསར་པ་གངས་
ལྗངོས་དབེ་ཕྲངེ་	 ༢༧	 དབུ་འབདེ་དང་ང་ོ
སྤྲདོ་གནང་རསེ།	 བདོ་དང་ཐ་ེཔ་ེཟརེ་བའ་ི
བདོ་དནོ་གླགོ་བརྙན་གཟིགས་འབུལ་དང་།	
བོད་ད ོན་དང་འབེལ་བའི ་དི་བ་ཁག་ལ་
གསལ་བཤད་ཀང་གནང་ཡོད་པ་རེད།	།


