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ཆེས་མཐའོི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འད་ུཞིག་
ཚོགས་ཡོད།
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༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་
བཞུགས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ནས་བརྙན་
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གླངི་ལ་ལ་ྟསྐངོ་གནང་གི་རེད།
འཛམ་གླངི་ལ་ལ་ྟསྐངོ་གནང་བ་ན་ིདནོ་དངསོ་
སུ་ང་ཚོ་རང་ཉདི་ལ་ལྟ་སྐངོ་གནང་བ་རེད།	
གོ་ལའི་ཚ་དྲདོ་ཀི་རྐནེ་པས་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ལ་
ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་བཞིན་ཡོད།	 དསུ་རབས་	

༢༠	དང་	༢༡	གཉསི་བསྡརུ་ན།	དསུ་རབས་	
༢༠	 ན་ིདྲག་པའོ་ིདསུ་རབས་ཤིག་ཏུ་གུར་

ཡོད་པ་དང་།	 དསུ་རབས་	 ༢༡	 ནང་དྲག་
པའོ་ིབ་སྤདོ་ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད།	 ད་ཆ་འཛམ་
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གནས་ཡོད་པ་དང་།	 འབརོ་མེད་ཚོའ་ིའཚོ་
བའི་གནས་སྟངས་སྐ་ོབ་ོརང་འཇགས་གནས་
ཡོད།
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ངསོ་རང་སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཡིན།	
ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་མི་མང་གི་བད་ེསྡུག་སྐརོ་
བརདོ་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 མི་མང་ཕལ་ཆེ་བ་
ན་ིའཚོ་བའ་ིགནས་སྟངས་སྐ་ོབ་ོརེད།	 དརེ་
བརྟནེ་བིས་པ་ཚོར་ཞུ་རུྒྱར།	 ཁྱདེ་རང་ཚོས་

དབུལ་ཕུག་གི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེ
ཉུང་ད་ུཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་པའི་སྐརོ་ད་ོསྣང་
མང་ཙམ་གནང་རོགས།	ད་ེན་ིངསོ་ཀི་ད་ོཁུར་
བདེ་ས་གཙོ་བ་ོཡིན།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་
རིང་ལུགས་པ་ཡིན་ན་རེད་མིན་ན་རེད།	གང་
ལྟར་ངསོ་ཀིས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་འདི་ཞུ་འདདོ་
བུང་།	 ང་ཚོས་འགྲ་ོབ་མི་ཚང་མར་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་མི་སྐ་ོབ་ོ
ཚོར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ།	 མི་སྐ་ོབ་ོཚོར་
ཁྱདེ་ཚོའ་ིརོགས་རམ་དགསོ་ཀི་ཡོད།	 མི་སྐ་ོ
བ་ོཚོས་དཀནོ་མཆོག་དང་།	 ཁ་ཆེའ་ིསྟནོ་པ།	
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་བཅས་ལ་སྨནོ་
ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གི་ཡོང་ཐབས་མེད།
ང་ཚོས་དབུལ་ཕུག་གི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་ད་ེཉུང་ད་ུགཏངོ་བར་འབད་བརྩོན་བེད་
དགསོ།	 མི་རབས་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་གནད་
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ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཉུང་ད་ུགཏངོ་དགསོ།	 ངསོ་
ཀིས་ཁྱདེ་རང་ཚོར་འད་ིཞུ་འདདོ་བུང་།	ཞསེ་
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རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསིྤ་ཚོགས་
རིང་ལུགས་པའི་འགོ་ཁིད་དང་སིད་དནོ་གི་

ལྟ་གུྲབ་ཡོད་མཁན་སྙན་གྲགས་ཅན་ཞིག་
ཡིན།	 བདོ་མིར་མཚོན་ན་སྐ་ུཞབས་ཇཡཱཱ་པྲ་
ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་ Shri.Jai Prakash Narayan 

མཆོག་གི་ཤུགས་རྐནེ་འགོ་དམ་པ་ཁངོ་གིས་
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	 ད་ེབཞིན་དམ་པ་
ཁོང་གིས་བདོ་དནོ་སྐརོ་རྒྱ་གར་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་གླངེ་སླངོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའི་ལནྷ་ཚོགས་འཚོགས་
སྐབས་དམ་པ་ད་ེཉིད་སྐུ ་མགྲོན་གཙོ་བརོ་
ཕབེས་ཡོད།	ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་སི་ཝ་མི་
ཨག་ྷན་ིཝ་ེཤི་ Swami Agnivesh མཆོག་སྐ་ུ
ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་
པར།	 དཔལ་ལནྡ་སངི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཐུགས་གསོ་དང་སྦྲགས།	 དམ་པ་ཁངོ་སྐ་ུ
འཚོ་བཞུགས་སབྐས་དསུ་རུྒྱན་ད་ུབདོ་དནོ་ལ་

རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།	
དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༨	ལོར་བདོ་མི་
ཚོར་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེཆེད་རྒྱལ་སིྤའི་
ཨོ་ལོམ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་རྒྱ་ནག་ནང་རྩེད་
མི་ཆོག་པའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་
གནང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་མིི་རང་ལུས་མེར་
སགེ་སྐརོ་རྒྱལ་སིྤའི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་
སུའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་དང་བདོ་དནོ་ལ་
བཅིངས་པའི་རེ་བ་དང་ཕུགས་འདནུ་རྣམས་
ཁོང་གི་རསེ་འབྲང་བ་ཚོས་བསུྒབ་ཐུབ་པའི་
སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 རླབས་ཆེན་གི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་གཉིས་སྐུ ་ཚེའི་འཕནེ་པ་
རོགས་པར་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
ཁོང་རྣམ་པའི་མཛད་རསེ་ཀིས་མུ་མཐུད་ང་
ཚོར་མུ་མཐུད་སེམས་ཤུགས་བསྐེད་ངེས་
རེད།	ཅསེ་འཁདོ།	།

སིམ་སིྤས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་མཆོག་
དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅།	 །སིམ་ལ་སིྤ་ཁྱབ་པ་བསྟན་འཛིན་སྣང་
བ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ལས་དུྲང་ཚེ་རིང་ཆོས་
འཛོམས་ལགས་དང་།	ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལགས།	 དུྲང་ཆེ་
བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལནྡ་ལགས་བཅས་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་སྐ་ུཞབས་སནྦ་ཌ་ར་ུདཏྟ་ཏསེ་
ཡ་		Bandaru Dattatreya	མཆོག་དང་
མཛལ་འཕད་ཀིས་ཁངོ་གིས་མངའ་སྡའེ་ིསདི་སྐངོ་
གནང་སྟ་ེལོ་གཅིག་ཧལི་པ་ོའཁོར་བར་འཚམས་
འདྲ་ིདང་འབྲལེ་ད་བར་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཧི་མཱ་ཅལ་ནང་
གནས་སྡདོ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་མངའ་སྡའེི་
སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་འབྲལེ་ཡོད་
བླནོ་ཆེན་ལ་ཕག་བྲསི་ཕུལ་བ་ལརྟ་མངའ་སྡའེ་ིསནྨ་
གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་གི་ནང་ད་ུསནྨ་པའ་ིཟུར་བཅད་ས་
མིག་གསུམ་དགངོས་བཞསེ་ཡོང་བའི་འབདོ་སྐུལ་
ཡང་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་སིད་སྐངོ་གིས་
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡༨	ཉནི་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་དུ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱའི་
ག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་དང་།	 མ་འངོས་པར་སརླ་ཡང་
མཇལ་ཁ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས།
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་ལོ་འདི་ཧིལ་པ་ོསིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱར་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་ལརྟ།	 སིམ་ལ་སིྤ་ཁྱབ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༤	ནས་
འག་ོབཙུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༨	 བར་
བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་གི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

དུྲང་ལས་རིན་ཆེན་བཟང་མོ་ལགས་ཀིས་ལྷ ་ོ
ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིལས་ཁུར་

དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༠	ཉནི་
ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་སངོ་བཙན་ཚོམས་
ཆེན་ད་ུདཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་
པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུདུྲང་
ལས་རིན་ཆེན་བཟང་མོ་ལགས་ཀིས་ལྷ་ོཕོགས་
ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞསེ་ཀི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་ཡོད།
སིྤར་ལྷ་ོཕགོས་ས་གནས་ཁིབས་ཞིབ་ཁང་ད་ུཞུ་
གཏུག་བུང་བའ་ིཁ་མཆུར་ཁམིས་ཞིབ་ཐག་གཅདོ་
བདེ་མཁན་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཞིག་དགོས་
པར།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་
ཚན་	 ༦༩	 གཞིར་བཟུང་དུྲང་ལས་རིན་ཆེན་
བཟང་མོ་ལགས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཞིབ་པར་

བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།
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ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིའགན་འཛིན་གིས་བདོ་ལ་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུབསྐདོ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་པ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ི འགན་འཛིན་ཆར་ལེ་སི་མ་ཡི་ཀལེ་ Charles 

Michel མཆོག་དང་།	 ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་འཛིན་སྐངོ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ཨུར་སུ་ལ་ཝནོ་ཌརེ་ལེ་ཡེན་ Ursula 

von der Leyen མཆོག	 འཇར་མན་ནའི་ི
སདི་འཛིན་ཨན་གི་ལ་མར་ཀལེ་	 Angela 

Merkel	མཆོག་བཅས་ནས་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ལནྷ་
ག་ོལའ་ིགནམ་གཤིས་འགུར་ལྡགོ	 དཔལ་
འབརོ་དང་ཚོང་འབྲལེ།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའབྲལེ་

ལམ་དང་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་དང་དཔལ་འབོར་
བསྐར་གསོ་བཅས་ཀི་གནད་དནོ་སྐརོ་ཚོགས་
འད་ུཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	ཚོགས་འདའུ་ིསྟངེ་
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་
ཆར་ལེ་སི་མ་ཡི་ཀལེ་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་།	འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་འཐབ་རྩདོ་
པ།	 གསར་འགདོ་པ་སོགས་ཀི་ཐགོ་དྲག་
གནནོ་བདེ་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་ཡོད།	

ཅསེ་དང་།
ལོ་རསེ་མར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པ་ེཅིན་ད་ུཡུ་
རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་
འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་གི་གནད་དནོ་སྐརོ་གྲསོ་
མོལ་འཚོགས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་ད་ེདསུ་བདོ་ལ་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུབསྐདོ་
ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།	

ང་ཚོས་བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་སུད་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་བ་རུྒྱ་ཡིན།
༄༅།	 །རྒྱལ་སིྤའ་ིཁདོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བ ོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི ་ཐོབ་ཐང་
རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་འགན་
འཁུར་འཇུག་དགོས་པ་སོགས་ཀི་ཞུ་གཏུག་
ལས་འགུལ་ཆེད་བ ོད་མི་ལྔས་སུད་སིའི ་
གྲངོ་ཁྱརེ་ཛུ་རིག་ནས་ཞི་བའི་གོམ་བགྲདོ་
འག་ོབཙུགས་གནང་སྟ་ེཕི་ཚེས་	 ༡༡	 རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་སུད་སིའི་རྒྱལ་ས་བནྷ་
ནང་ཕབེས་འབོར་སྐབས་བྷན་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སུད་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་
ལི་ས་མ་ཛོན་	Ms Lisa Mazzone	མཆོག་
གིས་བདོ་མི་ལསྔ་བདོ་དནོ་ཆེད་ཞི་བའི་གོམ་
བགྲདོ་གནང་བར་བསགྔས་བརདོ་དང་འབྲལེ་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཆེད་ལས་
འགུལ་མུ་མཐུད་སྤལེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་

ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ས་གཙོ་བ་ོགུར་བའི་ཤར་ཏུ་ཀིས་ཐན་
དང་ཧངོ་ཀོང་བཅས་སུ་དྲག་གནནོ་ཅན་
གི་སདི་བུས་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་དང་།	
ཕན་རང་ཉདི་སུད་སིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན་སྟབས་བདོ་མིའི་རང་
དབང་ཆེད་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་རུྒྱ་གལ་
ཆེན་པ་ོཡིན།	 ང་ཚོས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་སུད་སུའི་བདོ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ཆེད་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤལེ་གི་
ཡོད།	 སུད་སིའ་ིགཞུང་ནས་ཀང་རྒྱ་གཞུང་
དང་ལནྷ་ད་ུཚོང་འབྲལེ་ཁ་ོན་མིན་པར་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཐད་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་དགོས།	
སུད་སིའི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མིས་ད་ེས་ྔལས་
ལྷག་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་དང་བདོ་མིར་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་བདོ་མི་རྣམས་
ནས་ཀང་འཐབ་རྩོད་མུ་མཐུད་རྩོད་རོགས་
ཞསེ་གསུངས།

ད་ེནས་གམོ་བགྲདོ་པས་རྒྱལ་ས་བནྷ་ད་ུཡོད་
པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ད་ུཞུ་ཡིག་ཅིག་
ཕུལ་ཡོད་པའ་ིནང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གྲསོ་མོལ་གནང་སྟ་ེབདོ་དནོ་
བདནེ་མཐའ་ཞི་བའ་ིལམ་ནས་གསལ་དགསོ་
ཞསེ་དང་།
ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའི་ཁོད་རྒྱ་གཞུང་གི་དཔལ་
འབརོ་སྟབོས་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འགྲ་ོབཞིན་པར་
བརྟནེ་གོ་ལའི་འགོ་ཁིད་བ་རུྒྱ་འབད་བརྩོན་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 འནོ་ཀང་འག་ོཁདི་ཚད་
ལནྡ་ཞིག་ཆགས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངསོ་
ནས་གཞི་རྩའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་
ལག་བསྟར་བདེ་དགསོ།	 གལ་ཏ་ེད་ལའྟང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་དྲག་
གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་མུ་མཐུད་སྤལེ་ཚེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་འགོ་ཁིད་ཀི་

ཁྱད་ཆོས་ཚད་ལནྡ་ཞིག་ཚང་གི་མེད།	འདས་
པའི་ལོ་ང་ོདུྲག་ཅུ་རིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་དྲག་རུྩབ་ཅན་གི་སིད་བུས་སྤལེ་
བར་བརྟནེ་བདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་སླད་རྒྱལ་
སིྤའི་ཁྱནོ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ཇེ་མང་
ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིངསོ་ནས་
ཀང་རྩ་དནོ་ལརྔ་ལགྷ་མུ་མཐུད་རྩདོ་ཀི་ཡོད།	
རྒྱ་བདོ་གཉསི་དབར་ཀི་དཀའ་རྙགོ་གི་ཐབས་
ལམ་བཟང་ཤོས་ན།ི	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་ད་ུགྲསོ་མོལ་གནང་སྟ་ེབདོ་
ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐུབ་པ་བདེ་དགོས།	
ཞསེ་འཁདོ་ཡོད།	
སིྤར་ཐེངས་འདིའི་བདོ་དནོ་ཞི་བའི་གོམ་
བགྲདོ་འད་ིབཞིན་ཕི་ཚེས་	༨	ཉནི་སུད་སིའ་ི
ཛུ་རིག་ནས་འག་ོབཙུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	
ཉནི་ཇི་ན་ིཝ་ར་ུམཇུག་སིྒལ་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།	།

ཕ་རན་སིར་༸སྐའུ་ིའཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༨		
རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་གི་ཕི་དྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༥	 	 ཐགོ་སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་

ཁྱབ་ཁོངས་པ་ེརི་སིའི་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་
དང་།	 ཕ་རན་སིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ི
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གཉིས་ཟུང་
འབྲལེ་ཐགོ་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་སྐུ་ཕངེ་
བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕི་ལུགས་ལྟར་

དགུང་གྲངས་	 ༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ི༸སྐའུ་ི
འཁུངས་སརྐ་དསུ་ཆེན་ཟླ་བ་གཉསི་ཙམ་ཕི་
འགངས་ཀིས་ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སི་

ནང་ཡོད་པའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་
ཁང་ནང་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་ཆིག་སྟངོ་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་
གོ་གྲངས་ནས་ཕ་རན་སི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་
འགོ་གཉསི་ཀི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་
རེས་མོས་ཀིས་གོ་སིྒག་འགོ་ལོ་ལརྟ་སིྤ་ནརོ་

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་
སལོ་ཡོད་པ་བཞིན་འདི་ལོར་གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་
གོ་སིྒག་གནང་དགོས་ཀང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་དང་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནད་
མནར་གི་རྐནེ་པས་ད་བར་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་
མེད།	 འནོ་ཀང་གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་
ཞབས་མི་ཤེལ་རན་ཟངོ་	 Michel Raison	
མཆོག་འདི་ལོར་རྒན་ཡོལ་ཕབེས་གྲབས་
ཡོད་པར་བརྟནེ་རྒན་ཡོལ་མ་ཕབེས་གོང་ད་ུ
ཁོང་གིས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་ཏ་ེ
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པ་དང་།	སརྦ་སིལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་པ་ེརི་སིའི་འབྲལེ་མཐུད་
ཁང་གཉསི་ཟུང་འབྲལེ་གི་གོ་སིྒག་འགོ་སུང་
བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	 སབྐས་དརེ་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་

པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མི་ཤེལ་རན་ཟངོ་
མཆོག་གིས་གཙོས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཁག་གཅིག་དང་།	སྐ་ུཞབས་ཇན་ཧྥ་རན་སིས་	
Francois Croquette		ལགས།	བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་
སྐ་ུཚབ་འཐུས་མི།	 པ་ེརེ་སིའ་ིའབྲལེ་མཐུད་
པ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གུྲབ་ལགས་དང་།	 བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་པའི་
རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ།	 གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ི
ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་སྐུ་ཚབ་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་བཅས་ལྷན་ཞུགས་གནང་
ཡོད།
སྐུ ་ཞབས་མི་ཤེལ་རན་ཟོང་མཆོག་གིས་
༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་
དགསོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ༸གངོ་ས་
མཆོག་ནི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདའེི་དདེ་དཔནོ་
ཆེན་པ་ོདང་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
ཙམ་མ་ཟད།	 ཕ་རན་སི་མི་མང་གི་ཁདོ་ད་ུ
ཆེས་གུས་བཀུར་དང་ཆེ་མཐངོ་ཞུ་སའི་སྐསེ་
བུ་ཞིག་ཡིན།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་

གི་འཁུངས་སརྐ་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་
བུང་བ་ན་ིཤིན་ཏུ་སལྐ་པ་བཟང་པ་ོཡིན།	 ད་
བར་འཛམ་གླངི་མི་མང་ལ་བམས་བརྩ་ེདང་
འཚེ་མེད་ཞི་བདའེི་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ད་ེ
དག་ཡིད་ལ་བཅངས་ཏ་ེབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུང་
གནང་།
པ་ེརི་སི་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་
ཆེ་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་འོག་གི ་བ ོད་ད ོན་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཡོངས་ལ་ད་བར་
བདོ་དང་བདོ་མིར་འགུར་མེད་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་དང་།	 ཐངེས་འདརི་འཁུངས་སརྐ་
སུང་བརིྩ་གོ་སིྒག་གནང་བ་བཅས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ལས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་མེད།
༄༅།	།འཛམ་གླངི་གང་སར་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཁྱབ་བརལ་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་པའི་
སབྐས་འགྲ་ོབ་མིའ་ིསེམས་ཞི་བད་ེབག་ཕབེས་
ཡོང་བར་དམིགས་ཏ་ེནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི་ New 

Zealand	 ནང་གནས་སྡདོ་ལམྕ་སྐ་ུཇུ་ན་ེལེ་
ཁུ་ནནི་	 Junelle Kunin ལགས་དང་ཁངོ་
གི་སྐ་ུཟླ་ཨ་བྷ་ེཀུ་ནནི་	 Abe Kunin ལགས་
རྣམ་གཉསི་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་མཆོག་གིས་གཟུངས་སྔགས་དང་
ཞལ་ལུང་སྩལ་བ་སོགས་ཕོགས་བསིྒགས་
ཀིས་ནང་སེམས་ཀི་འཇིག་རྟནེ་ཞེས་རོལ་
དབངས་སིྒག་སྦརོ་གནང་སྟ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	 ༧	 ཚེས་	 ༦	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུའི་
འཁུངས་སརྐ་དང་བསྟནུ་དབུ་འབདེ་གནང་
ཡོད་པ་དང་།	 ནང་སེམས་ཀི་འཇིག་རྟནེ་
ཞསེ་པའ་ིརོལ་དབངས་དང་འབྲལེ་ནས།	ཨ་
རིའི་ནའིུ་ཡོག་གྲངོ་ཁྱརེ་ནང་རྟནེ་གཞི་བས་
པའི་ཟླ་རེའི་དསུ་དབེ་གྲགས་ཅན་རོལ་ལིང་
སི་ཊོན་ Rolling Stone	 ཞསེ་པའ་ིརྩམོ་
པ་པ་ོརྒན་པ་ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་	 Alex 

Morris	 ལགས་ཀིས་རོལ་ལིང་སི་ཊོན་དསུ་
དབེ་ཀི་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲ་ིབརྙན་
འཕནི་འདནོ་ཐངེས་གསར་ཤོས་སདླ་ད་ུཕི་ལོ་	
༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༠	 ཉནི་བདོ་མིའ་ི
བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྲ་ལམ་
བརུྒྱད་བཅར་འདྲ་ིཞུས་པ་གཤམ་གསལ།		
ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་ལགས་ཀིས།	 ས་ྔདྲ་ོ
བད་ེལེགས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་བཀའ་མོལ་
ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སབྐས་བུང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུང་།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	ས་ྔདྲ་ོབད་ེལེགས།	
ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་ལགས་ཀིས།		ལོ་ལའྔ་ི
གོང་ནའིུ་ཛི་ལེན་ཌི་ནས་ཡིན་པའི་བུད་མེད་

ཇུ་ན་ེལེ་ཁུ་ནིན་ལགས་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་མཆོག་གིས་གཟུངས་
སགྔས་དང་ཞལ་ལུང་སྩལ་བ་སོགས་ཕགོས་

བསིྒགས་ཀིས་ནང་སེམས་ཀི་འཇིག་རྟནེ་
ཞསེ་རོལ་དབངས་སིྒག་སྦརོ་ཞུས་ཏ་ེསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༸སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་དང་བསྟནུ་དབུ་འབདེ་
གནང་ཡོད་པ་དང་།	 རོལ་དབངས་ད་ེདབུ་
འབེད་གནང་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཉན་
མཁན་ས་ཡ་བཞི་དང་ཕདེ་ཀ་ལགྷ་ཟནི་འདགུ			
རོལ་དབངས་ཀིས་འགྲ་ོབ་མི་ལ་རོགས་རམ་
ཇི་ལརྟ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 ཆོས་ཕགོས་ཀི་ཆོ་ག་འདནོ་
པའི་སྐབས་སུའང་རོལ་ཆའི་རིགས་འཁལོ་
གི་ཡོད།	 ད་ེདག་རོལ་དབངས་ཀི་ཆ་ཤས་
ཤིག་རེད།	འགྲ་ོབ་མི་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར།	
རོལ་དབངས་ཀི་སྒས་སེམས་ཅན་གཞན་གི་
སེམས་ལའང་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཀི་ཡོད།	
རོལ་དབངས་ཀི་སྒས་འབུ་སིན་ཕ་མོ་ཚོར་
ཤུགས་རྐནེ་ག་ཚོད་ཐབེས་ཀི་ཡོད་མེད་ངསོ་
ཀིས་ཤེས་ཀི་མེད།	 ཁིྱ་དང་བིའུ་སོགས་ཀིས་
སྒ་སྙན་མོ་ཞིག་གོ་ཐསོ་བུང་བ་དང་སིྐད་པ་ོ
ཚོར་གི་ཡོད།	 གླ་ོབུར་ད་ུསྒ་ཆེན་པ་ོཞིག་ག་ོ
ཐསོ་བུང་བ་དང་ཧནོ་འཐརོ་འགྲ་ོགི་རེད།
ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་ལགས་ཀིས།		མགནོ་

པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་སེམས་སྤོ་གསེང་
གནང་ཆེད་རོལ་དབངས་ག་རེ་གསན་གནང་
གི་ཡོད་དམ།

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 ངསོ་ཀིས་སྒམོ་རྒྱག་གི་ཡོད།	
དཔྱད་སྒམོ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 དསེ་ནང་སེམས་
ལ་ཞི་བད་ེསྤདོ་ཀི་འདགུ
ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་ལགས་ཀིས།	 གལ་ཏ་ེ
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སིད་
འཛིན་ཌ་ོནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕ་ི Donald Trump	
མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་བ་ཡིན་ན།	
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཅི་ཞིག་གསུང་
རུྒྱ་ཡོད་དམ།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 ངསོ་ཀིས་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད།	
འཛམ་གླིང་གི་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་
དང་།	 རྒྱ་ནག	 ཨུ་ར་ུསུ།	 རྒྱ་གར་སོགས་
ཀི་འགོ་ཁིད་རྣམ་པ་ཚོས་འགྲ་ོབ་མི་ཚང་མ་
གཅིག་གུར་ཡིན་པའ་ིསྐརོ་དང་།	འཛམ་གླངི་
སིྤ་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ལས་སོ་སོའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུར་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་
མེད།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཅིག་པུར་ཞུ་རུྒྱ་
གང་ཡང་མེད།	 ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གི་འསོ་
བསྡ་ུསླབེ་ལ་ཉ་ེབ་དང་།	ཨ་རིའ་ིམི་མང་གིས་
ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ལས་ངསོ་རང་
ལ་ཞུ་རུྒྱ་གང་ཡང་མེད།

ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་ལགས་ཀིས།	 ཨ་རི་
དང་པ་ོབེད་དགོས་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་
ཐད་སྐུ་ཉདི་མཆོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཅི་ཞིག་
ཡོད་དམ།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།		ཌ་ོནལ་ཌི་ཊི་རམ་ཕ་ིམཆོག་
ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཆགས་སབྐས་ཁོང་གིས་
ཨ་རི་དང་པ་ོབདེ་དགསོ་ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	
ཨ་རི་ན་ིརང་དབང་དང་།	 སྣ་ེཁདི་ཐུབ་
མཁན་གི་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་
ཞིང་།	 ལོ་རུྒྱས་དང་བཟང་སྤདོ་ཀི་ཐགོ་ནས་
ཨ་རི་ལ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་
རང་དབང་གི་ཕགོས་སུ་སྣ་ེཁིད་དགོས་པའི་
འགན་ཡོད་པ་རེད་སམྙ།
ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་ལགས་ཀིས།	 དངེ་
སྐབས་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ཁྱབ་
བརལ་ད་ུཕིན་པའི་རྐནེ་གིས་འཛམ་གླིང་གི་
མི་མང་པའོི་སེམས་ལ་དངངས་སྐག་དང་
སེམས་ཁལ་འབུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
འཛམ་གླངི་མི་མང་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ལ་གདོང་ལེན་བེད་བཞིན་ཡོད།	
མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་བཞིན་པའ་ི
འཛམ་གླིང་མི་མང་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་
ག་རེ་སྩལ་རུྒྱ་ཡིན་ནམ།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 ད་ལའྟ་ིཆར་ཚན་རིག་པ་མང་
པསོ་སནྨ་བཟ་ོརུྒྱའི་ཐད་འབད་བརྩནོ་གནང་
བཞིན་ཡོད།	 ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའ་ིསྒ་ོ
ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་བརྟག་དཔྱད་བས་ན་
ཕན་ཐགོས་ངསེ་ཅན་འབུང་གི་རེད།	 ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་ཞདེ་སྣང་བས་ནས་
བསདྡ་ན་ཕན་ཐགོས་མེད།	 ཚན་རིག་པ་དང་
སནྨ་པ་བཅས་ནས་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བཟ་ོ
རུྒྱར་བརྟག་དཔྱད་གནང་བཞིན་ཡོད་པས།	
དརེ་རསེ་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་གི་ཡོད།	 གལ་ཏ་ེ
བཅསོ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དརེ་ངསོ་

ལེན་བདེ་དགསོ།	ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་
པའ་ིསབྐས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ།	 རྒྱལ་
སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལྷས་དསུ་རབས་བརྒྱད་
པའ་ིནང་མཛད་པའ་ིསྤདོ་འཇུག་ལས།	 གལ་
ཏ་ེབཅསོ་སུ་ཡོད་ན་ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགར་
ཅི་ཞིག་ཡོད།	 །གལ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་མེད་ན་
ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགར་བས་ཅི་ཕན།	 །ཞསེ་
གསུངས་པ་ད་ེདནོ་དངསོ་དང་མཐུན་པ་རེད།	
ཨེ་ལེག་སི་མོར་རི་སི་ལགས་ཀིས།	 མགནོ་
པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་སྔནོ་མ་རྒྱལ་མཆོག་
སྐ་ུཕངེ་	 ༡༥	 པའ་ིཡང་སདི་བུད་མེད་ཅིག་
འཁུངས་སདི་པ་དང་།	 སྐ་ུཕངེ་	 ༡༥	 པའ་ི
ཡང་སདི་གཅིག་བས་ན་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅསེ་
གསུངས་མངོ་ཡོད།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་གིས་དའེ་ིསྐརོ་ཏགོ་ཙམ་འགྲལེ་བརདོ་
གནང་རོགས།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 ངསོ་ཀིས་ད་ོཁུར་བདེ་ས་གཙོ་
བ་ོསྐུ་ཕངེ་འད་ིརང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་ཞིག་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིསིྒག་
འཛུགས་མུ་མཐུད་གནས་མ་གནས་ཟརེ་བ་
ད་ེབདོ་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དང་།	 ཧ་ིམ་ལ་ཡ་རི་
རུྒྱད་ཀི་མི་རིགས།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་
པའི་སོག་པ་ོབཅས་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སིྒག་
འཛུགས་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་མིན་གི་ཐག་
གཅདོ་བ་རུྒྱའ་ིཐབོ་ཐང་ཡོད།
ཇི་སདི་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།	 །འགྲ་ོ
བ་ཇི་སདི་གནས་གུར་པ།	 །ད་ེསདི་བདག་
ན་ིགནས་གུར་ནས།	 །འགྲ་ོབའ་ིསྡགུ་བསལྔ་
སེལ་བར་ཤོག	 །ཅསེ་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་
བར་གཞན་དནོ་སུྒབ་རུྒྱའི་སེམས་ཉནི་ལྟར་
སྐདེ་ཀི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་
ཟུར་པ་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་དབུ་

འཁིད་རྒན་གྲས་སླབོ་དཔནོ་ར་གྷུ ་ཝན་ཤི་
པརཱ་སད་ྷསིང་	  Dr. Raghuvansh Prasad 

Singh	མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	

༡༣	 ཉནི་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིགནས་
ཚུལ་ཐནོ་པར།	 ད་ེརིང་ཕི་ཚེས་	 ༡༤	 ཉནི་

དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 དམ་

པ་ཁོང་གི་བུ་སོགས་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་
བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའི་འཕནི་ཡིག་
ཅིག་ཕུལ་གནང་འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
དང་།	 སིྤ་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་དབུ་འཁདི་
རྒན་གྲས་སླབོ་དཔནོ་ར་གྷུ ་ཝན་ཤི་	པརཱ་སད་ྷ	
སིང་མཆོག་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་
ཐསོ་པར་ང་ཚོ་ཤིན་ཏུ་ནས་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོ
བུང་།	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་ན་ིསདི་དནོ་གི་ལ་ྟགུྲབ་
ཡོད་མཁན་སནྙ་གྲགས་ཅན་ཞིག་དང་།	གུས་
བཀུར་ཆེན་པ་ོཞུ་སའ་ིརྒྱ་གར་གི་ཆབ་སདི་པ་
རྒན་གྲས་ཤིག་ཡིན།
སྐ་ུཞབས་རམ་མ་ན་ོཧར་ལོ་ཧཡི་ Shri. Dr. 

Ram Manohar Lohia མཆོག་དང་།	 སྐ་ུ
ཞབས་ཇཡཱཱ་པྲ་ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་ Shri.Jai 

Prakash Narayan	 མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀི་དགངོས་པ་ལརྟ།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་
ཀི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གནང་འགོ་
བཙུགས་ཏ།ེ	 དསུ་ནས་དསུ་སུ་རྒྱ་གར་གྲསོ་
ཚོགས་གོང་འགོ་གཉིས་ཀའི་ནང་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་གླངེ་སླངོ་གནང་བ་སོགས་ང་ཚོའ་ི
འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རུྒྱན་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་དང་གདངུ་
སེམས་མཉམ་བསྐདེ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན།
ད་ེསྔནོ་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུ
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བའ་ིལནྷ་ཚོགས་འཚོགས་
སྐབས་དམ་པ་ད་ེཉིད་སྐུ ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་
ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་གི་

ཆབ་སིད་པ་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་ཁོངས་
ནས་བདོ་དནོ་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་འགུལ་
མང་པའོི་ནང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པསོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་གྲས་ཤིག་ཡིན།	བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
ཆུང་ལ་དམ་པ་ད་ེཉིད་མཇལ་འཕད་དང་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་
རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ལན་མང་བུང་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཁོང་སྐུ་གཤེགས་པ་དསེ་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཁབ་དང་།	 ཁངོ་གི་ནང་མི།	 ད་ེབཞིན་
ང་ཚོ་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོ
བུང་ཡོད།	 ངས་སརླ་ཡང་ཁྱདེ་ནང་མི་ལནྷ་
རྒྱས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་འཁདོ་
གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་འཕལེ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་
བདེ་དགསོ་ཞསེ་བཀའ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུནན་སེ་པ་ེལོ་སི་	 Nancy 

Pelosi	 མཆོག་གིས་གཙོ་སྐངོ་འགོ་ག་ོལའ་ི
ཚ་དྲདོ་ཀི་དཀའ་ངལ་བཅསོ་ཐབས་དང་ལནྷ་
ད་ུདཔལ་འབརོ་དང་ཁརོ་ཡུག་གི་དྲང་བདནེ་
སིྤ་ཡོངས་ལ་དགསོ་གལ	 “Addressing 

the Climate Crisis with Economic and 

Environmental Justice for All”	 ཞསེ་
པའ་ིབརདོ་གཞིའ་ིཐགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༩	 ཚེས་	 ༡༢	 ཉནི་ཨ་རི་དང་།	 ཁ་ེན་ཌ།	
ཕ་རན་སི།	 འཇར་མན་ན།ི	 ཨེ་ཊ་ལེ།	 ཉ་ི
ཧངོ་།	 ཨིན་ཡུལ་བཅས་ནས་དཔལ་འབརོ་
གི་དགོས་དམིགས་ཁོ་ནའི་ཆེད་ད་ུབཙུགས་
པའ་ི	 G7	 ཟརེ་བའ་ིའཛམ་གླངི་གི་སྟབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་
གཙོའ་ིལོ་འཁརོ་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་	༡༩	དྲ་
ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་ཡོད།
སྐབས་དརེ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བྲང་ནས་བརྙན་ཐུང་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 	 ང་ཚོས་འདས་པའ་ིཉམས་མངོ་ལ་
གཞིགས་ཏ་ེད་ལྟའི་མི་རབས་ཚོས་སོ་སོའི་
རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུའི་ཁེ་ཕན་སདླ་ད་ུབསམ་
བླ་ོགཏངོ་རུྒྱའི་ཚབ་ལ་ཐུན་མོང་གི་ཁེ་ཕན་
ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་
སྔནོ་ཐོན་རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གི་ཚོགས་འད་ུ
འད་ིཧ་ཅང་བླ་ོསྟབོས་སྐདེ་འསོ་པ་ཞིག་རེད།	
ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་འཛམ་གླངི་ནང་མི་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་འགྲ་ོབ་

མིའི་ཚོགས་སྡ་ེགཅིག་ཡིན་པའི་སྐརོ་བརདོ་
ཀི་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་འཛམ་གླངི་ནང་མི་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མའི་

སླད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ལས་ངའི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་ངའི་ཆོས་ལུགས་ཞསེ་བ་ེབྲག་
པ་གཅིག་པུའི་ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱ་
མེད།	 འདས་པའ་ིལོ་རུྒྱས་ལ་བལསྟ་པ་ཡིན་
ན་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་།	 ཆོས་ལུགས།	
རིགས་རུས་གལ་ཆེན་པ་ོབརིྩས་ཏ་ེདཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཟསོ་ཡོད།
རྩ་བའི་ཆ་ནས་རང་གཅེས་འཛིན་གི་བླ་ོལ་
བརྟནེ་ནས་སོ་སོ་གཅིག་པུ་དང་།	 ངའ་ིརྒྱལ་
ཁབ།	 ངའ་ིསྡ་ེཚན་ཞསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་

ཡོད།	 ད་ེན་ིབསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་གུ་དགོ་
པ་ོརེད།	 དནོ་དངསོ་སུ་འཛམ་གླངི་གི་མི་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མའི་

མ་འངོས་པ་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟནེ་ནས་
འཚོ་དགསོ།	ད་ལ་ྟའཛམ་གླངི་ནང་འགྲ་ོབ་མི་
ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མའི་
སླད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་རུྒྱའི་དསུ་ཚོད་སླབེ་
ཡོད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་འཕལེ་
བཞིན་པ་ནི་གནད་དནོ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།
མ་འངོས་པར་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་རསེ་
ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་ད་ུའགུར་
ངསེ་རེད་ཅསེ་ངསོ་ཀི་གྲགོས་པ་ོཁ་ཤས་ཤིག་

གིས་བརདོ་ཀི་འདགུ	 	 སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་
ཁབ་བདནུ་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ག་ོལའི་ཚ་
དྲདོ་སྐརོ་ད་ོསྣང་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་
རུྒྱན་མི་རྣམས་ལ་བདོ་ན་ིའཛམ་གླངི་གི་ཡང་
རྩ་ེརེད་ཅསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 བདོ་ཡུལ་ན་ི
ཆུ་བ་ོཆེན་པའོ་ིའབུང་ཁུངས་ཡིན།	 དཔརེ་
ན་བདོ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲ་ིཆུ་བཞུར་བཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡར་
ཀླུངས་གཙང་པ།ོ	 བདོ་ནས་པ་ཀི་སི་ཐན་ལ་
སེང་གེ་ཁ་འབབ་སོགས་བཞུར་བཞིན་ཡོད།	
ཨེ་ཤི་ཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆེ་བའ་ིཆུའ་ིའབུང་
ཁུངས་ན་ིབདོ་རེད།	བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོས་

བདོ་ནང་ལོ་རེ་བཞིན་གངས་འབབ་ཚད་ཉུང་
ད་ུཕིན་ཡོད་པ་ད་ོསྣང་བུང་འདགུ	 ད་ེབཞིན་
ང་ཚོས་ར་རམ་ས་ལའང་གངས་འབབ་ཚད་
ཉུང་ད་ུཕིན་ཡོད་པ་ད་ོསྣང་བུང་།	དརེ་བརྟནེ་
གོ་ལའི་ཚ་དྲདོ་ད་ཆ་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་ད་ུ
གུར་འདགུ
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕད་བཞིན་ཡོད།	
ག་ོལའ་ིཚ་དྲདོ་ལ་བརྟནེ་ནས་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་
ལ་ཆར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའབབ་ཀི་ཡོད་པ་
དང་།	ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ཧ་ཅང་སམྐ་པ་ོཆགས་
ཡོད།	 མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་ཨ་ཕ་ིརི་ཁ་དང་།	 རྒྱ་གར་
གི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས།	 རྒྱ་ནག་བཅས་ཀི་མི་
མང་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	
ཨ་ཕ་ིརི་ཁའི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་ཆར་བ་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོའབབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་ས་ཁུལ་
ཁ་ཤས་ལ་ཆར་བ་འབབ་ཀི་མེད།	 ད་ེན་ིག་ོ
ལའ་ིཚ་དྲདོ་འཕལེ་བ་བརྟནེ་ནས་བུང་བ་རེད་
སམྙ།	 འབརོ་ལནྡ་པ་མགྲནོ་ཁང་ནང་སྡདོ་
མཁན་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཛ་དྲག་ཅན་
ཞིག་ཡིན་པ་ཚོར་གི་མེད་སདི།	 འནོ་ཀང་
མི་སྐ་ོབ་ོཚོར་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཛ་
དྲག་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚོས་གོ་ལའི་ཚ་དྲདོ་འཕལེ་བཞིན་
པའ་ིསྐརོ་ད་ོསྣང་མང་ཙམ་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༦	
ཉིན་གི་སྔ་དྲརོ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་རྙིང་
ཤོས་གྲས་དང་།	 རྒྱ་གར་གི་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཟུར་པ།	 རྒྱ་གར་གི་རིག་གཞུང་
ཐོག་མཁས་དབང་གྲགས་ཅན་ཀ་པི་ལ་ཝ་

ཏ་ིསེ་ཡ་ཡན་ Kapila Vatsyayan མཆོག་
དགུང་ལོ་	 ༩༢	 ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་རང་ཁིྱམ་ད་ུསྐ་ུཚེའི་
འཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སྐ་ོབའ་ིགནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདམ་པ་ཁངོ་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་
ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་
འཕནི་ཞིག་ཕུལ་གནང་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	

ཀ་པ་ིལ་ཝ་ཏ་ིསེ་ཡ་ཡན་ Kapila Vatsyayan	
མཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་གནས་
ཚུལ་ག་ོཐསོ་བུང་བས་ཕན་རང་ཉདི་ཧ་ཅང་
བླ་ོཕམ་བུང་།	ཞསེ་དང་།
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོར་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་གཞུང་
མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོ
འཚོགས་སབྐས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་མཇལ་འཕད་
ཞུས་པ་དྲན་གསོ་དང་སྦྲགས།	 སྐ་ུའཚོ་
བཞུགས་རིང་དམ་པ་ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་དང་
བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
གནང་བའ་ིབཀའ་དྲནི་ད།ེ	 བདོ་མི་ཚོས་སྙངི་
ལ་བཅངས་པའི་ཐགོ་དསུ་ནམ་ཡང་བརདེ་
སདི་ཀི་མ་རེད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ནམ་རུྒྱན་དམ་པ་ཁོང་དང་
མཇལ་འཕད་མཛད་པའི ་སྐབས་ཐུགས་
མཉསེ་པའོི ་ངང་ནས་ཨ་མ་ལགས་ཞེས་
འབདོ་གནང་གི་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་

ཝར་ཎ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐོའི་གཙུག་
ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་བདོ་ཁང་སོགས་
གསར་འཛུགས་སབྐས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་སོགས་ཀི་
ལས་འགུལ་ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
གནང་ཡོད།
དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་སལོ་རུྒྱན་གླུ ་
གར་འཁབ་གཞུང་དང་།	 རིག་གཞུང་།	
ཤེས་ཡོན་སོགས་ཀི་ཐད་གཟངེས་སུ་ཐོན་
པའ་ིམཛད་རསེ་ཆེན་པ་ོབཞག་གནང་སྟབས།	
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་རྒྱ་གར་
གི་གཟངེས་རྟགས་མཐ་ོཤོས་གྲས་པདྨ་ཝི་བྷུ ་
ཤན་ Padma Vibhushan	 ཞསེ་པ་ད་ེཕུལ་
ཡོད་བཅས།	།


