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་
ཞིག་དགོས།

   བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་བཀའ་ཤག་གིས།
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཐེ་ཝན་གྱི་སདྲི ་འཛི ན་ཟུར་པ་དང་

ཐེ་ ཝན་མི ་མང་གི ས ་མང་གཙོ འི ་ ཡབ་ཆེ ན ་
དུ་འབོད་པ་སྐ་ུ ཞབས་ལེ་ཏིང་ཧུ འི་

Teng-hui

བཟུ ང་ང་ཚོ ་ སེ མ ས་ཐག་ཉེ་ པོའི ་ གྲོག ས་པོ་

བཏང་གནང་ཡོ ད།

གནས་ཚུལ་སྙངི ་བསྡས
ུ །
གསལ་བསྒྲགས།

གྲོག ས་པོ་ ཞི ག ་ཡི ན་པའི ་ ཆ་ནས་ངོས ་ཀྱི ས ་ ༄༅། །ད་ལམ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
དུས་རྟག་ཏུ ་ཁོང་དྲན་གསོ ་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད།

ལྷག་པར་ནང་པ་ཞི ག་ཡི ན་པའི་ཆ་ནས་རྟག་

Mr Lee

པར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོ ད།

མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རག
ྫོ ས་

དམ་པ་ཁོང་

གི ས་ཕྱག་ལས་ཧུ ར་ཐག་གནང་བར་རས
ྗེ ་སུ་

པའི་གཞུང་འབྲེལ་དྲན་རྟེན་མཛད་སྒ་ོ ཞི ག་ཕྱི་

ཡི ་རངས་ཞུ་གི་ཡོ ད།

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་ཐེ་ཝན་

གྱི ་ རྒྱལ་ས་ཐའི ་ པེ་ རུ ་ ཚོ ག ས་ཡོ ད ་པ་དང་།

ད་ལྟ་ཁོང་འཇིག་རྟེན་

འདིར་བཞུགས་མེད་ནའང་།

ང་ཚོ ་ནང་པ་

སྲིད་འཛི ན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲན་རྟེན་མཛད་

རྣམས་ནས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི ་ལ་ཡི ད་ཆེ ས་བྱེད་ཀྱི ་

ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གྱི་རེད། ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛི ན་བྱ་རྒྱུ་

སྒའོ ་ི ཐོག་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་

ཡོ ད། ཕལ་ཆེར་ཁོང་ཐེ་ཝན་ནང་སྐྱེ་བ་ལེན་

ཆགས་སོང་།

དམ་པ་ཁོང་གིས་མང་གཙོ་

གི ས་བཞུ གས་སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས་ཕྱི་

སྒར
ེ ་གྱི ་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་ངོས་རང་

ཐུ ང་བརྒྱུད་གསུང་འཕནྲི ་སྩལ་དོན། ཐེ་ཝན་

འབྱོར་སྐབས་ཁོང་གི ས་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི ་ལག་ གཞུ ང་གཅེས་འཛི ན་སླད་ཆོ ད་སེམས་བརྟན་

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༩ ཉིན་བརྙན་ ཐེངས་དང་པོ་ཐེ་ཝན་གྱི ་རྒྱལ་ས་ཐའི་པེ་རུ་ དང་རང་དབང་།
གྱི་སྲིད་འཛི ན་ཟུར་པ་འདས་པོ་ལེ ་ཏིང་ཧུ འི་
མཆོག་ནི་ངོས་ཀྱི་བླ་ོ ཐུ བ་གྲོགས་པོ་ཞི ག་ཡི ན།

དམ་པ་ཁོང ་གི ས ་མང་གཙོ འི ་ ཆེ ད ་དུ་ བླས
ོ ་

དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་གྱི་རི ག་

མཐི ལ་ཚུ ར་བསྟན་ནས་ངོས་རང་ལ་ཕེབས་ པོའི་སྒ་ོ ནས་ཕྱག་ལས་གནང་བར་ངོས་ཀྱི ས་

བསུའ་ི ས་ྣེ ལེན་གནང་བྱུང་།

ངོས་ཀྱིས་ཀྱང་ ཡི ད་སྨནོ ་བདྱེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

ལག་གཉིས་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཡི ན།

དེ་ནས་

ངོས་རང་དམ་པ་ཁོང་གི ་སེམས་ཐག་ཉེ་པོའི་

ཡི ན་མི ན་ལ་མ་ལྟསོ ་པར། ངོས་ཀྱིས་ཁོང་གི་

ཡང་སྲིད་འཁྲུང་བར་སྨནོ ་ལམ་རྒྱག་གི ་ཡོ ད།

སྐ ྱེ་ བ་བླང ས་པ་ཡི ན་ན་ཁོང ་གི ས ་མུ ་ མཐུ ད ་

ཁོང་གི་ལས་འཕ་ྲོ རྣམས་མཇུག་སྐངྱོ ་གནང་གི་
རེད། ཐུ གས་རྗེ་ཆེ། །

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི ས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤལེ ་བ།

དང་བརྒལ་བ་མ་ཟད་ཧ་ཅང་རྫབ་ཆེ ན་རེད། རྒྱ་གར་གྱི ་ གསར་འགོད ་པ་ཞི ག ་ལ་དངུ ལ ་ འཛུ གས་ཀྱི་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་གྲངས་ ༤༦ ལ་
དེར་བརྟེན་བྱ་སྤྱོད་འདི་རི གས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་ སྤྲད་ནས་༸གོང་ས་མཆོ ག་དང་འབྲེལ་བའི་ བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ཡི ན། ལས་བྱེད་དེ་དག་
འགྲི ག ་གི ་ མེ ད ་པས་ངེས ་པར་དུ་ མཚམས་ གནས་ཚུ ལ ་བྲིས ་ནས་སྤལ
ེ ་ཐུ བ ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་ན། ལ་ཏོག ་དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་འགོས ་མེ ད །

འཇོག་དགོས་ཞེས་བརདྗོ ་རྒྱུ་ཡི ན། འདི་སུས་ བོད ་མི ་བེད ་སྤྱོད ་བཏང་ནས་དཀྲོག ་གཏམ་ དེ་བཞིན་སྲི་ཞུའ་ི ལས་བྱེད་ ༡༦ ལ་བརྟག་

འགམ
ྲེ ས་སྤལེ ་བྱས་པ་ང་ཚོ ས་ཞི བ་འཇུག་བདྱེ ་ སྤལེ ་གྱི་ཡོ ད་པ་ངོས་འཛི ན་དགོས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༡

ཉིན ་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ཀྱི ་ དཔལ་ལྡན ་

སྲིད་སྐང
ྱོ ་བླ་ོ བཟང་སེང་ྒེ མཆོ ག་གི ས་ཕྱི་དྲིལ་
བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕནྲི ་བརྒྱུད་གསུང་དོན།

དེ་

རི ང་ངས་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡི ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༠

ཉིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡི ག་ཚང་གི ་ལས་ཤོག་

དང་སྦུག་ཐམ་རྫུན་བཟོས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཡི ག་རྫུན་

མ་ཞི ག ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་དྲྭ ་ ལམ་དུ་ འག མ
ྲེ ས་སྤལ
ེ ་
བྱས་འདུག་པ་འདི་ཧ་ཅང་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་

མང་ ཆེ ན་པོའི་བཀའ་ཡི ག་རྫུན་མ་ཞི ག་སྤྱི་ཚོ གས་ བྱེད་བཞིན་ཡོ ད།

རྒྱུ་ཡི ན།

ཕམ་ཡོ ད།

འདི་དགྲ་དགའ་གཉེན་སྡག
ུ ་གི་ རི མས་ཁྱབ་བརྡལ་འབྱུང་ངེས་རེད།

དེར་

ཐེངས་འདིའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་འོས་བསྡུ་ ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་ཕྲལ་དུ་འཚམས་ བརྟེན ་སྲི་ ཞུ འི་ ལས་བྱེད ་རྣམས་ནས་འགན་ ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༡ རེས་

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་བོད་ཀྱི་སདྲི ་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་

ཆེ ན ་མོ འི ་ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང ་ནས་ཐེ་ བྱུ ས ་ འཇོག་དགོས།
དང་།

བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི འོས་ བཞེ ས ་པའི ་ ཐོ ག ་ནས་ཡི ད་གཟབ་གནང་ ཁང་གི་འགན་འཛི ན་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་
ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཉམས་
དཀགྲོ ་གཏམ་སྤལེ ་ནས་སྤྱི་ཚོ གས་ བསྡ་ུ ཆེན་མོའ་ི སྐབས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ རོགས།

གཏོར་བཤི ག་གཏོང་རྒྱུ འི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ ཀྱི་འཐེན་འཁྱེར་མེད་པ་ཞི ་བདེ་ལྷངི ་འཇགས་ ལྷ ག ་པར་རྡ་ས་ས་གནས་ནི ་ ༸རྒྱལ་བའི ་ ཞི བ་པས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་དང་འབྲེལ་
བའི་དཔྱད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡུས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་

ཀྱི ་ རེ ད ་སྙམ ་པའི ་ དོག ས་པ་ཆེ ན ་པོ་ བྱེད ་ཀྱི ་

ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བླང་རོགས།

རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་བཞིན་འདུག

རི མ ས་ཀྱི ་ རྐྱེན ་པས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ ཐད་འགན་ཁུར་དགོས།

ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

དེ་ལྟར་ཡོ ང་གི་ཡོ ད་པའི་
ཉེ་ཆར་

རྒྱ་གར་གྱི ་ གསར་འགོད ་པ་ཞི ག ་རྒྱལ་ཁབ་

ཀྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུ ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

འོས ་བསྡུ འི ་ ནང་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་བ ྱེད ་མཁན་སུ ་

བཟུང་བྱས་ཡོ ད། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་པ་
རཱ་ཇིབ་ཤར་མ་ Rajeev Sharma ཞེས་པ་

ཡི ན་ནའང་སོ་སོའི་འོས་མི ར་བསྔགས་བརྗོད་

བོད ་ཀྱི ་ སྲི ད ་བྱུ ས ་ཉམས་ཞི བ ་ཁང་ནས་ཏོག ་

སྔ་ཕྱི་མ་གཏོགས་གངས་ དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་དང་འབ ལྲེ ་བའི་ དཔྱད་
ཚོ གས་ནས་སྤྱང་གྲུང་གནང་རོ གས་ཞེས་ཞུ ་ དྲྭ་ལམ་དུ་འགྲེམས་སྤལ
ེ ་བྱས་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོ ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ལའང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་ རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡསུ ་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད་གནང་།

ཡི ན་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟར་བདྱེ ་མཁན་ལ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ ་ངོ་རལ
ྒོ ་ཡོ ད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དཔྱད་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད། ཁོང་རྣམས་ལའང་ཏོག་

བཞིན་ཡོ ད། མ་འོངས་པར་སྤྱི་ཚོ གས་དྲ་རྒྱ་ ད་རེ ས ་སྤྱི ་ ནོར ་༸གོ ང ་ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་འགོས་མེ ད་པའི་རེ་བ་
བརྒྱུད་འདི་རི གས་ཡོ ང་སདྲི ་སྟབས།

༢༠ འཁོད་པའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་
པོའི་བཀའ་ཡི ག་རྫུན་མ་ཞི ག་སྤྱི་ཚོ གས་དྲྭ་ལམ་དུ་
འགྲེམས་སྤལེ ་བྱུང་འདུག་པའི་ཐད། སྤྱིར་ཡི ག་
འཁྱམ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས་མེད་ཀྱང།
ལས་ཤོག་དང་སྦུག་ཐམ་རྫུན་མའི་དབང་གིས་རྒྱུས་
མངའ་མེ ད་པ་རྣམས་མགོ་བོ་རང
ྨོ ས་ཉེན་མ་ཟད།
འདི་གར་འདྲི་རྩད་བདྱེ ་མཁན་ཡང་ས་ཁུལ་གང་
ས་ནས་མང་དག་ཅི ག ་ཡོ ང ་བཞི ན ་པར་བར ནྟེ །
དོག ས་སེ ལ ་གསལ་བསྒྲགས་ཤི ག་དགོ ས ་གལ་
མཐོང་བས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཡི ག་
རྫུན་མ་དེ་བཞི ན་༸གོང་ས་མཆོ ག་གི ་བཀའ་ཡི ག་
མི ན་པར་རྫུན་གཏམ་ཁོ་ན་ཡི ན་པ་མ་ཟད། ༧གོང་
ས་མཆོ ག ་ལ་མཚན་ཤས་དང་བོད ་མི འི ་ མཐུ ན ་
སྒྲིལ་ལ་གནོད་གཞི འ་ི དམི གས་ཡུ ལ་ངན་བཅངས་
ཡི ན་པ་ཤི ན་ཏུ ་གསལ་བས་སུ ས་ཀྱང་ཡི ད་ཆེ ས་
གནང་དགོས་མེད་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུ གས་འགན་
ཅམ་བཞག་གནང་བ་ནས་བཟུ ང་བོད་མི འི་ཆབ་
སྲིད་ཀྱི་ལས་རི མ་ནང་ཐེ་བྱུས་གནང་གི ་མེ ད་པ་
ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་གསལ་དང། དེ་སྔནོ ་ཡང་བཀའ་
ཡི ག་ཕྱག་རྟགས་ལྗགས་རྩོམ་སོ གས་རྫུན་བཟོས་
ཀྱི ས ་མང་ཚོ ག ས་མགོ ་ སྐར
ོ ་གཏོང ་ཐབས་བྱེད ་
མཁན་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོ ད་ཅིང། ད་ལན་ཡང་གནས་
ཚུལ་འདི་བཞིན་བྱུང་བ་དང། འབྱུང་འགྱུར་ཡང་
འདི་རི གས་ཡོ ང་སྲིད་ན། མང་ཚོ གས་ནས་སྤྱང་
གྲུང་དང་ཚོ ར་སྣང་རྐྱེན་པོས་ཐུ གས་གཟབ་གནང་
དགོས་དགོངས་འཇགས་ཞུ། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་
ཡི ག་ཚང་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༢༡ ལ། །

སྤྲད་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་འཛི ན་

ཇི ་ཙམ་གནང་བ་ཡི ན་ནའང་འགྲིག་གི ་ཡོ ད། དེས་༸གོང་ས་མཆོག་སྙུང་གཞི ་ཆེན་པོ་བཞེས་
ེ ་ཡོ ད་པ་
འོན་ཀྱང་འོས་མི ་གཞན་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ ཡོ ད་སྐརོ ་གྱི་གནས་ཚུ ལ་རྫུན་མ་སྤལ

བཞུ ག ས་སྒར ་དང་བོད ་མི འི ་ སྒྲི ག ་འཛུ ག ས་ དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོ ད།
དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་ ཀྱི་བསྟི་གནས་ཡི ན་སྟབས་ང་ཚོ ས་གང་ཅི འི་ སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་
ཡོ ང་གི་ཡོ ད།

ི ་ བོད་མི ་རྣམས་ཕྱི ་ལ་ངེས་པར་ཕེབས་དགོས་
ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནི་འཛམ་གླང

ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཕོག་མཁན་ ན་མ་གཏོགས་མི ་ཕེབས་རྒྱུ་གཙོ ་འདོན་གནང་
གྲངས་འབོར ་མཐོ་ ཤོ ས ་ཀྱི ་ རྒྱལ་ཁབ་ཨང་ རོགས། ད་ལྟའ་ི དུས་ཚོ ད་འདིར་རང་གཞན་
གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཡོ ད།

དེར་བརནྟེ ་ཚང་ ཚང་མས་ནད་ཡམས་འདི་ ལས་སྲུ ང ་སྐྱོབ ་

མས་ཡི ད་གཟབ་གནང་རོ ག ས་ཞེ ས ་ཞུ ་ རྒྱུ ་ དང་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་འགོག ་གི ་ དུས ་ཚོ ད ་
ཡི ན།

ཉེ་ཆར་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་ ཆགས་ཀྱི་ཡོ ད་སྟབས་ཚང་མས་འཕདྲོ ་བསྟེན་

བསྟི་གནས་རྡ་ས་གངས་ཅན་སྐྱི ད ་གཤོ ང ས་ ཐོག་ལྷདོ ་གཡེ ང་མ་གནང་བར་ཁ་རས་གྱོན་

ལྷག་པར་ མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སདྲི ་བསྐ་ོ གཞག་ སུ་ཡོ ད་པའི་ Canara Bank ཞེས་པའི་རྒྱ་
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོའི་ གནང་ཡོ ད་སྐརོ ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ གར་དངུལ་ཁུང་གི ་ལས་བྱེད་གཉིས་ལ་ཏོག་
ོ ་བཅས་ དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཕོག་པར་བརྟེན་ལས་
མཚན་ཆོས་ཕག
ྱོ ས་དང་ཆབ་སདྲི ་གང་གི་ཐོག་ སྲིད ་སྐྱོང་དབར་འགལ་ཟླ་ཡོ ད ་སྐར
ྲི ་གི་མེད།
ན་རྩ་བ་ཉིད་ནས་འགག

ྲི ་ཡོ ད།
ནས་བེད་སྤྱོད་ཞུས་པ་ཡི ན་ནའང་བཟང་སྤྱོད་ རྩོམ་གསུམ་བས

རྡ་སར་ཡོ ད་པའི་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ བྱེད་དེ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

རྒྱུ་དང་ཕན་ཚུ ན་འབྲེལ་བ་གནང་སྐབས་བར་

ཐག་བཞག་དགོས ་པ་སོ ག ས་སྔནོ ་འགོག ་གི ་

ཐབས་ལམ་རྣམས་ངེས ་པར་བསྟེན་དགོས །
ཞེས་སོགས་གསུངས། །

འགན་འཛི ན་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀྱིས་
འཚམས་འདྲི་དང་འབ ལ
ྲེ ་གསུ ང ་བཤད་གནང་
དོན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་མུ་མཐུ ད་ཁྱབ་
བརྡལ་འགྲོ་བཞིན་ཡོ ད།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རི མ ས་ལ་བརྟེན ་ནས་རྒྱལ་སྤྱི ་ དང་རྒྱ་ནག་ནང་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞི ན་ཡོ ད་ནའང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་དེའ་ོ ཐོག་གདོང་ལེན་དང་སྤདྱོ ་པ་
སྟོན་སྟངས་འདྲ་མི ན་སྣ་ཚོ གས་བྱུང་ཡོ ད།
བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞི བ་ཁང་གི ་ཉམས་ཞི བ་
པ་རྣམས་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག རྒྱལ་སྤྱི་སོགས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞི བ་འཇུག་བདྱེ ་བཞི ན་ཡོ ད།
ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི ་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་དང་ཏོག་
དབྱི བ ས་གཉན་རི མ ས་གཉིས ་འབ ལ
ྲེ ་བ་ཇི ་ ལྟར ་
ི ་འགྱུར་ལྡགོ ་ཤུགས་
ཆགས་ཀྱི་འདུག འཛམ་གླང
ཆེ ་འག་ྲོ བཞི ན་པའི་སྐབས་འདིར་ཁེ་ཕན་ཇི ་ལྟར་
ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་སོགས་གསུ ངས། །
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དབུས་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་ཀྱི་བདུན་རེའ་ི ལས་རི མ་གསར་ཤོག

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣
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རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་མདནུ ་ཐང་ད་ུ བོད་དོན་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བ།
༄༅། །མཉམ་འབལ
ྲེ ་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་འག་ྲོ

བ་མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་ལྷན ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་འདུ་

ཐེངས་ ༤༥ འཚོ གས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན།  

དགེ་ལེགས་རྣམ་ བསྒྱུར་འོག་ཡོ ད་པའི་གྲངས་ཉུ ང་མི ་རི གས་ མདོ་བྱམས་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས། བོད་རི གས་ ཁར
ྱེ ་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེ ད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་
རྒྱལ་ལགས། བླ་ོ བཟང་ལགས་བཅས་མཉམ་ ཁག་གཅི ག ་ལའང་མུ ་ མཐུ ད ་འགྲོ་ བ་མི འི ་ སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་པའི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ནོར ་བུ ་ གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་འཛམ་གླིང་ཁནྱོ ་

ཤི ས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།

ལགས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨ རེས་

སུད་སི འ་ི བུད་མེད་ཚོ གས་པའི་ ཡོ ངས་ལ་གནོད་སྐྱོན་འཚབ་ཆེ ་བྱུང་ཡོ ད་པ་
སུད་ དང་།

ཚོ གས་གཙོ་ནོར་འཛོ མས་ལགས།

གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སུད་སི ་དང་ལེ ག་ཊི ན་

ལྷག་པར་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི འ་ི

བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོ གས་པའི་གསར་འགོད་ གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པོར་ལྷུང་ཡོ ད།
འབྲེལ་མཐུ ད་པ་

སི ་ཊེན་བོད་རི གས་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་གོ་

སྒྲིག་འོག་རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི ་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱ་

བཅས་ཕེབས་ཡོ ད།

Uwe Meya

ད་

ལགས་ ལྟའང་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུ ང་གི ་སྡུག་རྩུབ་

སྐབས་དེར་སུད་བོད་ ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་གཞི ས་བཞུ གས་བོད་

མཛའ་འབ ལ
ྲེ ་ཚོ གས་པའི ་ གསར་འགོ ད ་ མི ར་བཙན་གནོན་དང་བོད་མི ་རྣམས་རང་གི་

ནག་གཞུང་གི ས་བོད་ནང་མུ ་མཐུ ད་འགྲོ་བ་

མི འི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྩིས་མེ ད་རྡོག་རོལ་བཏང་

འབ ལ
ྲེ ་མཐུ ད ་པས་བོད ་མི ་ལྔ ས ་བོད ་དོན ་ ཐུ ན་མི ན་ཆོས་དང་རི ག་གཞུང་། སྐད་ཡི ག་

བདྱེ ་དགོས་པ་དང་།

བརདྗོ ་དང་འབལ
ྲེ ་ཆེ ་བསྟོད་སླད་འགུལ་དར་ བོད་མི ་རྣམས་རྒྱ་མི ར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སདྲི ་བྱུས་

ཆེད་ཞི ་བའི་གོམ་བགདྲོ ་གནང་བར་བསྔགས་ བཅས་སླབོ ་གཉེར་བདྱེ ་མི ་ཆོ ག་པའི་སྒ་ོ ནས་

དང་གཏོང་བཞི ན་པ་སོགས་མཚམས་འཇོག་
ད་ཆ་བོད་ནང་གི་

ཕུལ་ཡོ ད་པ་དང་།

གནས་སྟངས་ཇེ་སྡག
ུ ་ཏུ ་ཕྱིན་ཡོ ད་སྐརོ ་སོགས་

འཁོ ར ་བརྒྱུ ད་བོད ་དོན ་ལས་འགུ ལ ་སྤ ལ
ེ ་ དེ་ནས་གོམ་བགདྲོ ་པ་དང་སུད་སི ་དང་ལེ ག་

གསལ་འདོན་ཆེ ད་ཞི ་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱིས་སྐད་
འབོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོ ད་པ་དང་།

ལས་

འགུལ་དེའ་ི ཐོག་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཚེ ས་ ༨ ཉིན་

ཞུགས་གནང་ཡོ ད།

བོད་དོན་ཞི ་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུ ལ་

Place des Nation

སུད་སི འ་ི གངྲོ ་ཁར
ྱེ ་ཛུ ་རི ག་ནས་ཇི་ནེ་ཝ་བར་

གཞན་ཡང་དེ་སྔ་རྐང་ ངན་པ་བཏིང་བཞིན་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

མཁན་རྣམས་ལའང་ཆེ ་བསྟོད་ཀྱི ས་སྣེ་ལེ ན་ ཊི ན ་སི ་ ཊེ ན ་བོད ་རི ག ས་སྤྱི ་ མཐུ ན ་ཚོ ག ས་
པའི་ཚོ གས་གཙོ ་བཅས་ཀྱི ས་མཉམ་འབྲེལ་

ཐོབ ་ཐང་བརྩི་མེ ད ་རྡོག་རོ ལ ་བཏང་དང་ གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོ ད།

དེ་ཡང་ཚོ གས་པ་ཁག་གི ་ཚོ གས་མི ་རྣམས་ གཏོང་བཞི ན་པར་མགྱོགས་མྱུར་མཚམས་ སུ ད ་སི ་ སྐུ་ ཚབ་དོན ་གཅོད ་འཆི ་མེ ད ་རི ག ་ རྒྱལ་ཚོ གས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འག་ྲོ བ་མི འི་ཐོབ་
ཞེས་པའི་ས་གནས་ འཇོག་དགོས་པའི་ངོ་རལ
ྒོ ་གནང་ཡོ ད།

སྤལ
ེ ་མཁན་བོད་མི ་བསྟན་རྣམ་ཕུན་ཚོ གས་ སུ་ལྷན་འཛོ མས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ་བོད་

ལགས་དང་། སྤནེ ་པ་ཚེ ་རི ང་ལགས། བཀྲ་ ཙམ་མ་ཟད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་

འཛི ན་ལགས་ཀྱི ས ་ད་ཆ་བོད ་ནང་འག ་ྲོ བ་ ཐང་ལྷན་ཁང་གི ་ཚོ གས་གཙོ་ལྕམ་སྐ་ུ མི ་ཤེ་ལེ་

སྐབས་དེར་སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་འཆི ་ མི འི ་ ཐོབ ་ཐང་གི ་ གནས་སྟངས་ཇེ་ ཞེ ན ་དུ་ བྷ་ཤེ་ལེ་ཊི ་

མེ ད་རི ག་འཛི ན་ལགས་དང་སྤྱི་འཐུ ས་ཟམ་ གྱུར་ཡོ ད་སྐརོ ་ཐད་གསུང་དོན། རྒྱ་ནག་གྲོང་

Michelle Bachelet

མཆོག་

གི་མཚན་ཐོག་ཏུ ་ཞུ་ཡི ག་ཅིག་ཕུལ་ཡོ ད། །

སྦལེ ་ཇམ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལས་འགུལ་ཚོ གས་པར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི
མང་གཙོའ་ི འཕེལ་རི མ་དང་བོད་མི འ་ི འཐབ་རྩོད་སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

༄༅།

Brussels
NOW

།སྦལེ ་ཇམ་གྱི་རྒྱལ་ས་སྦར་སེལ་ པས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་སྦ ལ
ེ ་ཇམ་སྐུ ་ ཚབ་དོན ་ གཅོད་གནང་སྐབས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཁེ་

དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡོ ད།  སྤྱི་ནོར་༸གོང་

འདེམ ས་བྱས་པའི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་

ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ལས་འགུལ་ མགྲོན་འབོད་ཞུ ས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི འི་ གི་ཡོ ད་ཅེས་དང་།

ལ་བཙན་བལ
ྱོ ་དུ་ཆི བས་སྒྱུར་བསྐྱངས་རས
ྗེ ་

ཐེངས་འདིའི་ལས་རི མ་གོ་སྒྲིག་ཚོ གས་ཆུང་

ནང་རནྟེ ་གཞི་བྱས་པའི་ད་ལྟ་ གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་ཚོ གས་ལགས་ཆེ ད་དུ་ ཕན་ཆེ ད་དུ་གྲོས་མོ ལ་དང་བགྲོ་གླངེ ་གནང་ ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་རྒྱ་གར་

ཚོ གས་པས་ཆུ་ཚོ ད་ ༢༤ རི ང་རྒྱང་རྒྱུག་ མང་གཙོ ་ འཕེལ ་རི མ་སྐར
ོ ་གསུ ང ་བཤད་ གཞན་ཡང་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་ཕུན་
བང་རྩལ་འགྲན་བསྡར
ུ ་

Marathon

ཚོ གས་ལགས་ཀྱིས།

ཞིག་གོ་ གནང་ཡོ ད།

སྒྲིག་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི ་བཙན་གནོན་འོག་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

སྐབས་དེར་སྦལ
ེ ་ཇམ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བོད་ནང་དབང་སྒྱུར་

ཡོ ད་པའི་བོད་དང་། ཐེ་ཝན། ཧོང་ཀོང་། ཤི ས་ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ཀྱི ས ་བཙན་བྱོལ ་ བྱས་པའི་སྐབས་བོད་མི འི་གཞུང་འཛི ན་སྐྱོང་
ཤར་ཏུ ར་ཀི་སི ་ཐན།

ྲོ ་རྒྱུན་འཚོ ་བ་སྐལ
ྱེ ་
ལྷ་ོ སོག་པོ་བཅས་ཀྱི་ བོད་མི འི་མང་གཙོ ་འཕེལ་རི མ་སྐར
ོ ་གཟབ་ གནང་སྟངས་དང་། སལ
རྒྱས་གསུང་བ་མ་ཟད།

གནད་དོན་སྐརོ ་བག་ྲོ གླངེ ་གནང་ཡོ ད།

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ སྟངས་ཐོག་དམ་བསྒྲགས་ཚད་ལས་བརྒལ་

རི མ ་པས་བཙན་བ ྱོལ ་བོད ་མི འི ་ མང་གཙོ ་
སྒྲིག་འཛུ གས་དབུ་འཛུ གས་མཛད་ཡོ ད།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོ་སྒྲིག་འཛུ གས་
དེ་རྒྱ་ནག་གི ་གཉའ་གནོན་འོག་མང
ྱོ ་བཞི ན་

པ་རྣམས་ལ་མི ག་དཔེ་ ལྟ ་ བུ ་ ཆགས་ཡོ ད །
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཛད་ཡོ ད། ཅེས་གསུངས།

ནས། སྦལེ ་ཇམ་སྐ་ུ ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤི ས་

ཕུ ན ་ཚོ ག ས་ལགས་ལས་རི མ ་ནང་མཉམ་
ཞུ གས་གནང་བ་དེས་བོད་མི འི་འཐབ་རྩོད་
དང་།

བཙན་བྱོལ་བོད་མི འ་ི མང་གཙོའ་ི

སྒྲི ག་འཛུ གས་སྐར
ོ ་གོ་རྟོགས་ཡོ ང་བར་ཕན་

ཐོགས་འབྱུང་ངེས་ཡི ན་པ་མ་ཟད།

རྒྱལ་

དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ གསལ་བར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི ་སྲིད་བྱུ ས་ནི་ བ་བྱས་ཏེ་མཐར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མཆོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོ་ནས་ཕྱེད་རྒན་ སྤྱིའི་ཚོ གས་སྡ་ེ ཁག་ནས་ཀྱང་བོད་དོན་རྒྱབ་

ད་ལྟ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགུལ་ཚོ གས་ ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུ ན་ཚོ གས་པའི་ངོས་ནས་ཐག་

སྐུ་ དབང་ཡོ ང ས་རྫོག ས་མི ་མང་གི ས ་འོས ་

ྱོ ་
ཉིན་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི མང་གཙོ་ཉིན་མོ་དང་བསྟུན་ དངོས་ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་དང་མཐུ ན་པ་དང་། མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བཙན་བལ

བོད་མི ་བརྒྱད་ཁྲི་ི ལྷག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་

ཡོ ལ་མཛད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ སྐྱོར་སླད་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ངེས་རེད། ཅེས་
སོགས་གསུངས། །

ཤེས་རི ག་ལས་ཁུངས་ནས་མདནུ ་ལམ་སླབོ ་སྟོན་སྐརོ ་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅།

།བཙན་བལ
ྱོ ་བོད་མི འ་ི སླབོ ་གྲྭ་

འཛི ན།

མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་

ཁག་གི་སླབོ ་སྤྱི་དང་།

ཤེས་ཡོ ན་འགན་

ཚོ གས་ཡོ ད།

ཐེངས་འདིའི་དྲ་ཐོག་གི ་ཟབ་སྦྱོང་གི ་དགོས་
དམི གས་གཙོ་བོ་ནི།

སླབོ ་མས་སླབོ ་གྲྭར་

སླབོ ་སྦྱོང་བྱེད་སྐབས་སྤྲོ་

མདུན ་ལམ་སླབོ ་སྟོན་པ་རུ ་ ཁག་གསར་པ་ ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་།
ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཡོ ང་བའི་རེ་སྐལ
ུ ་ཞུས་ཡོ ད།
མུལ་ཅན་ཌི་སྨན་ཁང་

Hospital

Moolchand

གི་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་པའི་ནད་

ལང་ཚོ འ་ི དུས་

ཞུས་ཏེ་ཟབ་སྦྱོང་གི ་ཆེ ད་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་

མྱོས་རྫས་ལང་ཤོར། དེ་བཞིན་མདུན་ལམ་

སྣས་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུ གས་རྗེ་ཆེ ་

སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ། དབང་ཡོ ད་ཐུ བ་ཚོ ད།

སླབོ ་སྟོན་པའི ་ ལས་འགན་དང་བཟང་སྤྱོད ་

སྣང་གི ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ རི གས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་པ་ཇི ་ཏེན་ཌར་ སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོ ད། སྨན་པ་
ཆེ ད་སླ ོབ ་གྲྭ འི ་ མདུ ན ་ ནཱག་པལ་  Dr. Jitendra Nagpal ལགས་
ལམ་སླབོ ་སྟོན་པ་རྣམས་ ཀྱིས། སླབོ ་གྲྭའ་ི འགན་འཛི ན་རྣམ་པས་སླབོ ་

ལགས་ཀྱིས། གཙོ་བོ་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་ཕྲུག་ཚོ འ་ི

དགོ ས ་པའི ་ སྐ ར
ོ ་དང་། ཞི ག་བསྐྲུན་ཆེ ད་འགན་འཁུར་གནང་དགོས་

སླབོ ་སྟོན་པ་ཚོ ས་སླབོ ་གྲྭའ་ི སླབོ ་སྤྱི་དང་། དགེ་

ནས་འགན་འཁུར་གནང་ གྲྭར་ཤེས་ཡོ ན་སྦྱོང་བའི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་
མདུ ན ་ལམ་སླ ོབ ་སྟོན་ པའི ་ གལ་གནད་སོ ག ས་ཀྱི ་ སྐ ར
ོ ་གསུ ང་།

གྱི ་ རྩ་འཛི ན་ལམ་སྟོན་ གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོ ན་ཐོག་ཆེད་མཁས་པ་རེ་

གཙོ་བོར་དམི གས་ཏེ་བོད་མི འ་ི སྒྲིག་འཛུ གས་

གསར་པའི་ཐོག་གོ་རགྟོ ས་སྤལེ ་སླད་ཟབ་སྦངྱོ ་ ཁ་ཅོ་ཧན

ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༥ ནས་ ༡༨

ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ངོས ་ནས་སླབོ ་གྲྭ འི ་ སླབོ ་སྤྱི ་ རྣམ་ སླབོ ་སྟོོན ་གྱི ་ རྩ་འཛི ན་ལམ་སྟོན་ཞི ག ་ཀྱང་

ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ གོ ་ སྒྲི ག ་འོག ་ཕྱི ་

བར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟོན་གྱི་རྩ་

འཛི ན་ལམ་སྟོན་གསར་པའི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་

ཚོ གས་པ་ཞིག་ཡི ན་ཞིང་།

Mrs. Rekha Chauhan

ལགས་

ཤེས་རི ག་ལས་ ཀྱིས་ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་སྦྱོང་སླད་མདུན་ལམ་

པས་མདུན་ལམ་སླབོ ་སྟོན་གྱི་རྩ་འཛི ན་ལམ་ མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད།

སྟོན་གསར་པ་ངོས་འཛི ན་ཐོག་སླབོ ་གྲྭའ་ི ནང་ ཟབ་སྦངྱོ ་གི་བརདྗོ ་གཞི་གཙོ་བོ་ནི། སེམས་

ཇི་ཏེན་ཌར་ནཱག་པལ་ Dr. Jitendra Nagpal

བདེ་སྡག
ུ ་ལ་དམི གས་ཏེ་སླབོ ་གྲྭའ་ི མདུན་ལམ་

རྒན། ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོ ་དང་ལྷན་མཉམ་

རུབ་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་པའི་གལ་
གནད་སོགས་ཀྱི་སྐརོ ་གསུངས།

རོགས་རམ་གནང་མཁན་དང་ཁྱད་སྟོན་མི ་
ཞུས་ཡོ ད།

ཐེངས་འདིའ་ི ཟབ་སྦངྱོ ་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་

ཡུ ལ ་ནང་གི ་ བཙན་བྱོལ ་བོད ་མི འི ་ སླབོ ་གྲྭ་

ཁག་གི་སླབོ ་སྤྱི་གྲངས་ ༡༨ དང་། ཤེས་

ཡོ ན་འགན་འཛི ན་གྲངས་ ༣ ། མདུན་ལམ་
སླབོ ་སྟོན་པ་གྲངས་ ༢༣ བཅས་ཁྱོན་མཉམ་

ཞུགས་གནང་མཁན་གྲངས་ ༤༦ བྱུང་ཡོ ད།
ཁེ་ན་ཌ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི རོགས་ཚོ གས་ Global
Affairs Canada

ཞེས་པས་ཟབ་སྦྱོང་སླད་

ཕྱོགས་མཚུ ངས་ཤེ ས་རི ག་མདུན་ལམ་སླབོ ་ དཔལ་འབར
ྱོ ་གྱི་མཐུ ན་འགྱུར་གནང་ཡོ ད་པ་
སྟོན་ཚན་པའི ་ འགན་འཛི ན་སྒྲོ ལ ་དཀར་ བཅས། །
དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས།

བོད་མི འ་ི སྒྲིག་

འཛུ ག ས་ཀྱི ་ ཤེ ས ་རི ག ་ལས་ཁུ ང ས་ཀྱི ་ ཚབ་

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣ 3

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་ཐུགས་གསོའ་ི གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།

།རྒྱ་གར་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་ཤེས་

༄༅།

ཡོ ན་མི ་སྣ་གྲགས་གྲས།

ཡུན་རི ང་བོད་མི ་

དང་བོད་དོན། བོད་ཀྱི་ཆོས་རི ག་འཛི ན་སྐངྱོ ་

སྤལ
ེ ་གསུམ་ཐོག་མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་རམ་
ཤུ གས་ཆེ་གནང་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་པི་ལ་

སྒརོ ་བཅར་བའི་སྐབས་ནས་དམ་པ་ཀ་པི་ལ་
ཝཏྶྱ་ཡན་མཆོག་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོ ད།

ལགས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོ ད། གང་ཡི ན་ཟེར་

པ་ཁོང་གི ས་བོད་ཀྱི་ཐུ ན་མི ན་ཆོ ས་རི ག་མི ་ ལི ར་མཐའ་མའི་མཇལ་འཕྲད་དེ་བྱུང་།

མཐར་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་ཚེ འི་འཕེན་པ་རྫོགས་

བྱམས་སྐངྱོ ་གནང་གི་རེད།

མ་ཟད།   རྒྱ་གར་གནའ་བོའ་ི རི ག་གཞུང་

གི ས་བོད་ཀྱི་ཆོ ས་རི ག་མི ་ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༦ རེས་

མི འ་ི གྲོགས་པོ་ཞིག་ཡི ན་པ་རྩི་ཡི ་ཡོ ད། དམ་ ལོའ་ི ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི

པ་དེ་རྒྱ་གར་བ་དང་བོད་མི ་ཚང་མར་རླབས་

རྫོགས་པའི་ཡི ད་སྐྱོའི་གནས་ཚུ ལ་ཐོན་པར།

ཐོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པར་

ངོས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁོང་ནི་མི ་ཚེ ་གང་པོར་བོད་ འབྲེལ་བ་གནང་གི་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ན་ནིང་

ན། ཁོང་གིས་ངོས་རང་ཙམ་མ་ཟད་བོད་མི ་

གཞན་པ་ཚོ ་ལའང་སོ་སོའི་ཨ་མ་ནང་བཞི ན་

༩༢

རི ག་གཞུང་ལྷན་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ ་གནང་མྱོང་

ངོས ་ཀྱི ས ་ནམ་རྒྱུ ན་དམ་པ་ཁོང ་ལ་ཨ་མ་ བ་མ་ཟད། རྒས་ཡོ ལ་མ་ཐོན་བར་ཝར་ཎ་

ཝཏྶྱ་ཡན་ Dr. Kapila Vatsyayan མཆོག་
དགུང་ལོ་

དམ་པ་ཁོང ་གི ས ་རྒྱ་གར་དབུ ས ་གཞུ ང ་གི ་

ཆེན་གྱི་གགྲོ ས་པོ་ཞི ག་མེད་པ་ཆགས་པ་ཙམ་

དམ་པ་ཁོང་

དང་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་མཁས་དབང་ཆེ ན་པོ་ཞི ག་
ཀྱང་ཡི ན། ཁོང་གིས་དགུང་གྲངས་ ༩༢

ཐད་མཐུ ན ་འགྱུ ར ་རོ ག ས་རམ་ཤུ ག ས་ཆེ ་

བར་མི ་ ཚེ ་ དོན ་དང་ལྡན ་པ་ཞི ག ་བསྐྱལ་བ་

གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་མི འི་བླ་ན་མེད་པའི་

གནང་ཡོ ད་པས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཡི ན།

ཆེན་པོ་མཆོག་གི ས་དམ་པ་ཁོང་གི ་གཅུང་པོ་

དབུས་བོད་ཀྱི ་ཆེ ས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

ཐུ གས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞི ག་བསྩལ་བའི་

སྐབ ས་སུ འ ང་དམ་པ་ཁོ ང ་གི ས ་ཧུ ར་ཐག་ གཉེར ་ཁང་གི ་ འཛི ན་སྐྱོང ་ཚོ ག ས་ཆུ ང ་གི ་

ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད། གནད་དོན་གལ་ ཞིག་རེད། ཅེས་འཁོད་འདུག །

ལོར་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུ བ་པ་

པས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རི ག་གཞུང་འཚེ ་ ཡོ ད།   དམ་པ་ཁོང་ལྡ་ི ལི ར་རནྟེ ་གཞི་བྱས་

ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཡི ་རང་བསྔགས་བརྗོད་

དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༠

སུ་བྷཤ་བྷ་ཤི ་ Subash Bhashi ལགས་ལ་ གཉེར་ཁང་ཐོག་མར་གསར་འཛུ གས་གནང་

ནང་འཁོད་དོན། ངོས་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦

སྐ་ུ བལྟམས་ནས་ལོ་ངོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་

དུས་ཆེ ན་ཁྱད་པར་ཅན་སྲུང་བརྩིའི་མཛད་

དང་།

ནང་ཝར་ཎ་
དབུས་བོད་ཀྱི ་ཆེ ས་མཐོའི་གཙུག་ལག་སླབོ ་

གནང་ཡོ ད།   སླབོ ་གཉེར་ཁང་དེ་ནི་རི མ་ འགན་འཛི ན་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་

བ་མེ ད་པ་དང་བྱམས་བརྩེ་སླབོ ་གཉེར་བྱེད་

སའི་བསྟི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོ ད།

པའི ་ བོད ་ཁང་གི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཡང་གནང་
ཡོ ད།

སྐ་ུ འཚོ ་བཞུགས་རི ང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

སླད་དུ་བླས
ོ ་བཏང་གི ས་ཕྱག་ལས་གནང་བ་

ཉམས་རྒྱུན་འཛི ན་ཐད་དོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ ནི་ ཚང་མར་སེ མ ས་ཤུ ག ས་བསྐྱེད ་འོས ་པ་

ཆེ ་ ཐོག ་ལ་ཡི ན་ནའང་ཐད་ཀར་རྒྱབ་སྐ ར
ྱོ ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

ང་ཚོ ་ཕན་ཚུ ན་དབར་ལོ ་མང་རི ང་རྒྱུ ན་དུ་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་རྒན་གྲས་ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་པི་ལ་ཝ་ཏི་སེ་ཡ་ཡན་མཆོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་པ་རྫོགས་པར་དཔལ་ལྡན་
ཚོ གས་གཙོ་མཆོག་གི ས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།
༄༅།
དང་།

།བོད་དོན་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་བ་རྒན་གྲས་ ཉིནི ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི ་མང་སྤྱི་འཐུ ས་ཚོ གས་

གར་གཞུང་གི ་ཤེས་ཡོ ན་ལྷན་ཁང་གི ་དྲུང་ཆེ་

རྒྱ་གར་གྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་འཐུ ས་མི ་ གཙོ ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོ ག་གི ས་གཞི ས་ གནང་སྟེ།

མཐོ་སླབོ ་ཤེས་ཡོ ན་བསྟི་གནས་

ཟུར་པ། ཤེས་ལྡན་མི ་སྣ་གྲགས་ཅན།   དེ་ བྱེས་བོད་མི ་ཡོ ངས་ཀྱི ་ཚབ་ཞུ ས་ཏེ་དམ་པ་ ཁང་མང་པོ་ ཞི ག ་གསར་འཛུ ག ས་གནང་

དབུས་གཞུང་ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་རྒྱ་གར་

མཐུ ད ་ཁོང ་གི ས ་མཐོ་ སླབོ ་ཀྱི ་ མཐུ ན ་རྐྱེན ་

པ་པདྨ་ཝི་བྷུ་ཤན་

སྒྲོམ ་གཞི ་ བཅས་ཀྱི ་ ཡར་རྒྱས་ཐོག ་ལའང་

གྱི་མི ་སེར་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་གཉིས་
Padma

Vibhushan

དང་། ཤེས་ཡོ ན་ལམ་ལུགས། འཛི ན་སྐྱོང་

རྒྱུར་ནསུ ་པ་ཆེན་པོ་བཏོན་ཡོ ད། དེ་བཞིན་
ཁོང་གི ས་ཨི ན་དི་རཱ་གན་དྷ་ི རྒྱལ་ཡོ ངས་སྒྱུ་

གནང་ཡོ ད།

tional Centre for the Arts གི ་ངེས་སྟོན་པ་

༧སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ་ ཐུ ག ས་ ང་ཚོ ར་སེམས་ཤུ གས་སྤར་མཁན་ཞི ག་དང་།

རྩལ་བསྟི་གནས་ཁང་

Indira Gandhi Na-

དང་།   རྒྱ་གར་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི བསྟི་གནས་ཁང་
India International Centre

གཙོ་སོགས་གནང་ཡོ ད།

གི་ཚོ གས་

མདོར་ན་དམ་པ་

ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་སྲོལ་རྒྱུ ན་གྱི་ཞབས་བྲོ་དང་།

ལྕམ་སྐུ་དམ་པ་ཀ་པི་ལ་མཆོ ག་ནི་བོད་མི འི་
བླ་ན་མེ ད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་
ཉེ་པོ་ཡོ ད་པའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་དང་།

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོ ད། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་རྩ་

ུ ་པ་ཆེ ན་པོ་བཏོན་པར་ང་ཚོ ས་
དོན་ཐོག་ནས

བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན།

དམ་པ་ཁོང་ནི་

བོད་ ང་ཚོ འི་སེམས་ནང་ནས་རྟག་ཏུ ་བྲལ་ཐབས་

མི འི་རྩ་དོན་ཐོག་རྟག་ཏུ ་རྒྱབ་སྐར
ྱོ ་ཤུ གས་ཆེ་ མེད་པ་ཞིག་ཡི ན།

ངས་སྐབ ས་བཅུ ་ དྲུག་པའི ་ བོད ་མི ་མང་སྤྱི ་

གནང་མཁན་ཞིག་རེད།

ཁོང་གིས་ང་ཚོ འ་ི རྩ་དོན་ཐོག་ཡུན་རི ང་ འཐུ ས་ལྷན་ཚོ གས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། དམ་པ་

Padma

ལ་ཐུ གས་གསོའ་ི འཕནྲི ་ཡི ག་ཅིག་ཕུལ་གནང་

ྲེ ་ལྟསོ ་བཅས་ཡོ ངས་
སྒྱུ་རྩལ། སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས། བཟོ་བཀོད་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ཁོང་གི ་ནང་མི ་ཉེ་འབལ
སོགས་ཀྱི་ཐོག་སྙན་གྲགས་ཡོ ད་པའི་མཁས་ ༡༩༦༧ ནང་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི ལ་ཐུ གས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། ལྕམ་སྐ་ུ མཆོག་

པི་ལ་ཝ་ཏི་སེ་ཡ་ཡན་ Kapila Vatsyayan

ཐུ གས་གསོ འི་འཕྲིན ་ཡི ག་ནང་འཁོད ་དོན །

དམ་པ་ཁོ ང ་གི ས ་སྤྱི ་ ཚོ གས་ནང་ལེ ག ས་

རི མ་ནང་། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གས
ྲོ ་ཚོ གས་

གཟེང ས་རྟགས་མང་པོ་ ཐོབ ་ཡོ ད ་པ་དང་།

བཞི ན ་རྒྱ་གར་གྱི ་ མི ་སེ ར ་གཟེང ས་རྟགས་ ཁོང་གི ་ནང་མི ་ཉེ་འབྲེལ་ལྟསོ ་བཅས་ཡོ ངས་

མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་པདྨ་ཝི་བྷུ་ཤན་
Vibhushan

བཞེས་མངྱོ ་མཁན་ལྕམ་སྐ་ུ ཀ་

འདུག

མཆོག་དགུང་ལོ་ ༩༡ ཐོག་སྐ་ུ ཚེ འ་ི འཕེན་

དམ་པ་ཁོང་གི ་སྐུ་ཚེ འི་བྱ་གཞག་གི ་བརྒྱུ ད་

པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༡༨

འཐུ ས་མི ་གནང་མངྱོ ་ཡོ ད་པ་མ་ཟད།

པ་རྫོག ས་པའི ་ ཡི ད་སྐ ྱོའི ་ གནས་ཚུ ལ ་ཐོན ་

རྒྱ་

པ་ཞིག་ཡི ན།

གཙུག་ལག་སླབོ ་གཉེར་ཁང་གསར་འཛུ གས་ སྐ་ུ གཤེགས་པ་དེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོ ངས་

སྐས
ྱེ ་གང་ལེགས་ཕུལ་བར། བསྔགས་བརདྗོ ་

པོ་ བཏོན ་ཡོ ད ་པ་རྣམས་ང་ཚོ ་ བོད ་པ་ཚོ ས ་ ཚོ ་བོད་པ་ཚོ ར་མཚོ ན་ནའང་བོད་པའི་གྲོགས་

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་གར་

ུ ་པ་ཆེ ན ་ ལ་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་ཕོག་ཡོ ད་པ་མ་ཟད། ང་
གནང་སྐབ ས་རྒྱབ་སྐ ྱོར ་དང་ན ས
རྟག་ཏུ ་དྲན་བཞིན་ཡོ ད།

མཐོ་སླབོ ་གསར་ པོ་བླསོ ་ཐུ བ་གཅི ག་མེ ད་པ་ཆགས་ཡོ ད་ཅེས་

འཛུ གས་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཙམ་མི ན་པར། མུ་ འཁོད་གནང་འདུག་པ་བཅས། །

ལ་དག
ྭ ས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་སྔནོ ་འགོག་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ ་བཞི ན་པ།
༄༅། །ལ་དྭགས་ས་གནས་བོད་ཁྱིམ་རྒས་

གསོ ་ ཁང་དུ་ ཉེ་ དུས ་རྒས་འཁོག ས་གྲངས་

ཙམ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་

༣༠

༧༡༨ ། ལག་ཤུབས་གྲངས་ ༩༥༠ ། ཁང་གི ་རྒས་འཁོགས་ལས་བདྱེ ་གཙོ ས་པའི་
ཁ་རས་གྲངས་ ༨༥༠ ། སྲོག་འཛི ན་རླུང་ཡོ ་ ནད་པ་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་བཅས་ཁྱོན་མི ་
ཆས་

གྲངས་ ༡༠ །

གྲངས་ ༣༢༠ ལ་ནད་རྟགས་ཡོ ད་མེད་བརྟག་

ལྔ་ཅན་གྲངས་ ༡༠ ། རང་

ནད་རྟགས་ཡོ ད་པའི་ནད་པ་ཛ་དྲག་རྣམས་

Oxygen Cylinder

ཕོག་ནས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་བའི་

མི ག་ཤེལ་གྲངས་ ༦༦༧ ། དུག་སེལ་སྨན་ཆུ་

རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་

སྲུང་ཡོ ་བྱད་གྲངས་ ༨༧༠ བཅས་ཀྱི་མཐུ ན་
འགྱུར་སྦྱར་ཐུ བ་པ་བྱུང་ཡོ ད། དེ་མི ན་དྭངས་

སྐབ ས་ལ་སྤྱི ་ ལས་ཁུ ང ས་ནས་འབྲེལ ་ཡོ ད ་
Service

Director

Health

ལ་འབལ
ྲེ ་ཞུས་ཀྱིས་ནད་ཡམས་

ལི ་ཊར་

litre

དེ་ དང་འབྲེལ ་བའི ་ སྔ ནོ ་འགོ ག ་དུག ་སེ ལ ་ བླངས་སྨན་ཞབས་པ་དང་།

གཞན་དྭངས་

ཡོ ་ཆས་ Sanitizing Machine གྲངས་ བླངས་ཁག་གཅི ག་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་ཐུ བ་པ་མ་ཟད།
༢

དང་།

ལག་སནྲི ་སེལ་བདྱེ ་གྲངས་ དབུ ས ་འཛི ན་མངའ་ཁུ ལ ་ནས་རྒས་གསོ ་

དཔྱད་རི ན་མེ ད ་ཐོག ་ཕུ ལ ་ཐུ བ་པ་དང་།
སྨན་ཁང་དུ་རི ན་མེ ད་ཀྱི་སྨན་བཅོས་མཐུ ན་

འགྱུར་ཞུ་བཞིན་ཡོ ད་པ་བཅས། །

4

བོད་ཟླ་ ༨ ཚེ ས་ ༧ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེ ས་ ༢༣

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་བླནོ ་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་མཆོག་གི ་སྐྱེས་སྐར་ལ་
འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།

༄༅། །བོད་མི འ་ི བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁདྲི ་ སྨནོ ་འདུན་ཡོ ད།
སྤྱི ་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་

མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སདྲི ་བླནོ ་ན་རེནྡྲ་མོ་དི་

འདི་ལོར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རི མས་ཀྱི་རྐནྱེ ་
གྱི ས ་འཛམ་གླི ང ་གང་སར་དཀའ་ཚེ ག ས་

རྒྱ་གར་ནང་དབུས་སའི་གཞུང་གི ས་མི ་མང་

ཕག
ྱོ ས་གང་སར་འཚོ ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་།

གི ་དཀའ་སྡག
ུ ་ལ་གདོང་ལེན་བདྱེ ་ཐབས་གང་ ཕྲུ ་ གུ འི་ སླབོ ་སྦྱོང ་ལ་དོ་ ཕོག ་དང་བར་ཆད་
ཡོ ང་ཅི་ཡོ ང་བདྱེ ་བཞིན་ཡོ ད་ལ། སྐ་ུ ཉིད་ བྱུང་བར་བརནྟེ ་མི ་མང་པོར་སེམས་འཚབ་
དང་མ་བདེ་བ་བཟོས་ཡོ ད།

རྐནྱེ ་ངན་ར་ུ འཛི ང་བའི་སྐབས་གདོང་ལེན་ཇི་
ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་སྐར
ོ ་འདྲི་མཁན་ཡང་

ཡང་ཡོ ང ་གི ་ འདུག ་པ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་

ཞིག་ཡོ ད།

གལ་ཏེ་

།དེ་ལ་མི ་དགར་ཅི་

།གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་ན་ནི།

འཚམས་འཕནྲི ་སྩལ་དོན།   སྐ་ུ ཉིད་དགུང་

ཡོ ངས་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱི ས་འབད་བརྩོན་

འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སླད་མར་ཡང་སྐ་ུ

འགོག་ཐུ བ་པ་མ་ཟད། འགོག་ཁབ་ཚད་ལྡན་

ལོ་ ༧༠ ལ་ཕེབས་པའི་སྐས
ྱེ ་སྐར་དང་བསྟུན་
གཟུགས་སྔར་རྒྱུན་བཞི ན་བདེ་ཐང་ཡོ ང་བའི་

བྱས་ན་མི ་རི ང་བར་ནད་ཡམས་ཁྱབ་བརྡལ་

ཞིག་ཀྱང་བཟོ་སྐྲུན་ཐུ བ་པའི་རེ་བ་ཡོ ད།

ཀྱི་འཆར་གཞི ་བཀོད་འདོམས་གནང་ཕྱོགས་

ལ་ཡི ་རང་བསྔགས་བརདྗོ ་ཡོ ད།

དཀའ་ངལ་འདིའི ་ རྐྱེན ་གྱི ས ་ལུ ས ་སེ མ ས་
ཀྱི་འཕདྲོ ་བསྟེན་ཙམ་མ་ཟད།

ི ་
འཛམ་གླང

གནའ་བོའི་འཚེ ་བ་མེ ད་པའི་རི ག་གཞུ ང་དེ་

འོས་ཤི ང་འཚམ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དགོས་
ངེས་ཅན་ཞིག་ཏུ ་གྱུར་ཡོ ད།

གར་ལ་འཕགས་པའི ་ ཡུ ལ ་དུ་ འབོད ་ཅི ང ་
འདས་པའི་ལོ་

ངོ་ ༦༡ རི ང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི ་རྣམས་ཀྱི་

ཕ་ཡུལ་གཉིས་པའང་ཡི ན་པས།

གོ་སྐབས་

འདི་བརྒྱུ ད་བསྐྱར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི ་
མང་གི ས་ང་ཚོ ་ལ་བརྩེ་སེམས་དང་ལྡན་པས་

།དེ་ལ་མི ་དགའ་བྱས་ཅི་ཕན། །ཞེས་དཀའ་

མཐུ ན་འགྱུར་རོགས་མགོན་རྒྱ་ཆེ ར་གནང་

སེལ་ཐབས་ཡོ ད་མེད་བལྟས་ཏེ།

སྨནོ ་འདུན་དང་བཅས།

ངལ་ཅི ་ འདྲ་ཞི ག ་ཡི ན་ནའང་ཐོག ་མར་དེ་

ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ཐབས་

ལེན་པའི་སྙངི ་ར་ྗེ རྩ་བར་བྱས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་

བརྩི་མཐོང་ཆེ་བ་མ་ཟད།

བཅོས་སུ་ཡོ ད་ན་ནི།

རྒྱལ་སྤྱིའ་ི ཁནྱོ ་

གཞན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་སེམས་ཁུར་

ཚུལ་བསམ་འཆར་ཤོད་ཀྱི་ཡོ ད།   དུས་
གྱི་སླབོ ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བའི་ལྷས།

ཤི ན་ཏུ ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོ ད།

ན།

བོད ་མི ་རྣམས་ཀྱི ས ་གནའ་སྔ ་ མོ ་ ནས་རྒྱ་

རབས་བརྒྱད་པའི ་ ནང་བ ྱོན ་པའི ་ རྒྱ་གར་

མཆོག་གི་སྐས
ྱེ ་སྐར་ལ་

མཐུ ན་གྱི་ཕག
ྱོ ས་སུ་མདུན་བསྐདྱོ ་བདྱེ ་དགོས་

འདྲ་ཞི ག་ཡི ན་རུང་དེ་ལ་དངོས་ཡོ ད་གནས་

ཚུ ལ་གང་ཡི ན་ཕག
ྱོ ས་ཡོ ང་ནས་བལྟ་དགོས་

Narendra Modi

ི ་འཇགས་དང་མཉམ་
སྐབས་སུ་ཞི ་བདེ་ལྷང

གལ་ཏེ་

ཡོ ད་ན་དེ་ལ་འབད་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་
སེ ལ ་ཐབས་མེ ད ་ན་སེ མ ས་ཁྲལ་བྱས་ཀྱང་

ཕན་ཐོགས་མེ ད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡི ད་ལ་

བ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤི ན་ཏུ ་ཆེ ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ ་ཡི ན།

ཏཱ་ལའི་བླ་མས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་
༡༧ ལ། །

དྲན་པར་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

ངེས་གཏན་མེ ད་པའི་དུས་ཚོ ད་འདི་ལྟ་བུའི་

ང་ཚོ ་ཚང་མ་གཅིག་གྱུར་ཡི ན་པའི་འད་ུ ཤེས་འཛི ན་སྟངས་སྐརོ ་མི ་མང་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས།

སྤྲོད་གནང་གྲུབ་མཚམས། སྤྱི་ནོར་༸གོང་
༡༧ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོ ད་ ས་༸སྐྱབས་མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེ ས་

རོགས་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པར་མགོན་
པོ་ གང་ཉིད ་མཆོ ག ་གི ས ་བཀའ་ལན་སྩལ་

ཅད་ཅེས་བསམ་བླ་ོ གཏོང་གི་ཡོ ད།   འཇིག་

རནྟེ ་བཀོད་པ་པོ་འདོད་མཁན་ཡི ་ཤུ ་པས་ང་

ཡི ན་ན་ང་ཚོ ་ དང་ཁོ ང ་ཚོ ་ ཞེ ས ་དང་དོད ་

གནང་གི་ཡོ ད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་

ཙམ་ལ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

བཀའ་སླབོ ་སྩལ་དོན། ངོས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་ཨེ ་

༸རྒྱལ་བའི་ ཕོ་ བྲང་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུ ད་ངེས ་

རན་སི ་སི ་ཀོ་ཝ་ལེ་ར་ལ་ Francisco Varela

གྱུར་ཡི ན་པའི་འདུ་ཤེ ས་འཛི ན་སྟངས་སྐར
ོ ་
མི ་མང་ལ་སླབོ ་སྦྱོང་སྤྲོད་དགོས། གོ་མཚོ ན་

བ་མི ་ཐུ ན་མོ ང་གི ་རང་བཞི ན་བཟང་པོ་གོང་

ཁོང་གི ས་ངོས་རང་ལ་དེང་རབས་ཚན་རི ག་

སྟབས་དངོས་ཡོ ད་ཐོག་བེད་སྤྱོད་མེད།

mon Humanity amidst Uncertainty

སྐར
ོ ་བགྲོ་གླངེ ་གནང་སྐབས་ཁོང་གི ས་ཚན་

༨།༤༥

མགོ ན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་གི ས ་བཞུ ག ས་སྒར ་

བརྟན་མེད་པའི་གནས་སྟངས་འོག་ང་ཚོ ་འགྲོ་

མཐོར་གཏོང་ཚུལ་ Cultivating our Com-

མི ་ཀོ་ ཧེན ་ཝ་རེ ་ ལ་ལགས་ཀྱི ་ བཟའ་ཟླ་ཕི་

མང་པོ་བཟོས་ཡོ ད།

ང་ཚོ ་ཚང་མ་གཅིག་

ཟེར་བ་ནི་མི ་གཞན་མེ ད་པར་གཏོང་རྒྱུ་ཡི ན་

ལགས་ཀྱི ་ འདྲ་པར་ཞི ག ་ཉར་བཞི ན ་ཡོ ད །

མི ་

ཚང་མར་ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོ གས་ཡོ ད།

སྐརོ ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བྱུང་། ང་ཚོ ས་ཚན་རི ག་

བསམ་བླ་ོ རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ལས་

ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི འི་ཐོག་བཀའ་སླབོ ་སྩལ་ རི ག ་པའི ་ ཞྭ ་ མོ ་ ཡི ན་ཞེ ས ་ཞྭ ་ མོ ་ ཞི ག ་གོ ན ་

ཕན་ཚུན་འཁྲུག་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་མེད། བྱམས་

དེ་བཞི ན་ང་ཚོ ས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐར
ོ ་བགྲོ་

ལུགས་ཚང་མའི་བསླབ་བྱ་གཅི ག་མཚུ ངས་

ཡོ ད་པ་དང་།  སྐབས་དེར་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་

གནང་གི་རེད།

ཡུ་རོབ་སེམས་དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་པའི་ཡན་

གླངེ ་གནང་སྐབས་ཁོང་གི ས་ནང་པའི་ཞྭ་མོ ་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེ ན་པོ་མཆོ ག་དང་ལྷན་དུ་

པ་དང་། བཟོད་སྒམོ ། ཆོག་ཤེས་ཞེས་ཆོས་
སྔ་མོ་ཡི ན་ན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སོ་སོ་

ཚོ ་ཚང་མ་དཀོན་མཆོ ག་གི ས་བཟོས་པ་རེད་

ཁྱབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་གོ་དགོས། དེང་སང་

མཆོག་གཅིག་གི ས་བཟོས་པའི་མཆེད་གྲོགས་

པས་ཤར་ལྷ་ོ དང་ནབུ ་བྱང་གི ་ཁྱད་པར་མེ ད་

ི ་ཤར་ལྷ་ོ དང་
ཡོ ད་གནས་ཚུ ལ་ལ་འཛམ་གླང

དོན།

ཡི ན་ཞེ ས ་ཞྭ ་ མོ ་ ཞི ག ་གོ ན ་གནང་གི ་ རེ ད །

གཅིག་པུ་གནས་ཀྱི་ཡོ ད།

གི ས ་དེང ་རབས་ཚན་རི ག ་པ་དང་མཉམ་

གོ་ ལའི་ ཚ་དྲོད་དང་དཔལ་འབྱོར ་གྱི ་ རྐྱེན ་

ཁང་གི ་ ཕན་ཚུ ན ་སེ མ ས་ཀྱི ་ འབ ལ
ྲེ ་འདྲིས་

མཁན་གྲས་རེད།

ལ་ང་ཚོ ་ ཚང་མ་གོ་ ལ་གཅི ག ་གི ་ སྒང ་འཚོ ་

ཌི་རི ་སི ་

སྐར
ོ ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི ་འདུག་ཅེས་བཀའ་སླབོ ་

ལག་གི ་ཚོ གས་གཙོ ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ ་མི ་ཀོ་ཧེན་ཝ་

རེ་ལ་

Amy Cohen Varela

ལགས་དང་།

མེད་ཐིའུ་རི ་ཀཱ་ཌི་ Matthieu Ricard
ལགས།   ཨཱར་ཧུ ་སི ་གཙུག་ལག་མཐོ་སླབོ ་
བསྟི་གནས་ཁང་གི ་སླབོ ་དཔོན་ཆེ ན་པོ་ཨན་
Andreas Roepstorff

ལགས་

བཅས་མཉམ་ཞུ གས་ཀྱི ས་བགྲོ་གླངེ ་གནང་

ཁོང་ནི་མི ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡི ན་ཞིང་།

ཁོང་

དུ་ངོས་རང་བགྲོ་གླངེ ་གནང་འགོ་འཛུ གས་

རི མ་པས་ཚན་རི ག་པ་

མང་པོས ་སེ མ ས་ཁམས་རི ག ་པ་དང་སྒམ
ོ ་

སྩལ།

ང་ཚོ ་ཟེར་བ་དེ་

ཚང་མ་གཅི ག ་གྱུ ར ་ཡི ན་པའི ་ འདུ་ ཤེ ས ་

ཚང་མའི ་ ཆེ ད ་དུ་ བསམ་བླ་ོ གཏོང ་དགོ ས །

མི ་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་

གཅིག་བརནྟེ ་ཡོ ད།

གཏོང་གི་ཡོ ད།

ས་༸སྐྱབས་མགོན ་ཆེ ན ་པོ་ མཆོ ག ་ལ་དེང ་

ང་ཚོ ་དང་ཁོང་ཚོ འི་མ་འོངས་པ་གཅི ག་ལ་

ཀྱིས་སེམས་དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་པའི་སྐརོ ་ངོ་

སླབེ ་ཀྱི་ཡོ ད་པས། དེ་སྐརོ ་བཀའ་སླབོ ་བསྩལ་

ང་ཚོ ་ནང་པ་ཚོ ས་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་

གཙོ ་ ལྕམ ་སྐུ་ ཨེ ་མི ་ཀོ་ ཧེན ་ཝ་རེ ་ ལ་ལགས་

སང་མི ་མང་པོ་ཞི ག་ལ་ཁེར་རྐྱང་གི ་ཚོ ར་བ་

ནབུ ་བྱང་དུ་ཡོ ད་པའི་མི ་ཚང་མ་གཅི ག་ལ་

དེ་དུས་ཚོ ད་ཡོ ལ་ཟིན་པ་དང་། ད་ལྟ་འཛམ་

སྔ་མོ འི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་ང་ཚོ ་ཟེར་བ་

དང་སྲོག་གི ་ཚོ གས་པའི་ཡན་ལག་གི ་ཚོ གས་

རི ་སི ་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ཕོ་མོ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་རི ང་ཁ་སང་གི་དངོས་

གཅིག་བརྟེན་ནས་བསྡད་ཡོ ད།

ི ་ནང་མི ་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་
གླང

དེ་ཡང་བགྲོ་གླངེ ་གི ་ཐོག་མར་ཡུ་རོབ་སེམས་

ང་ཚོ ་དཀོན་

བཞིན་ཡོ ད།

དེ་རས
ྗེ ་མེད་ཐིའུ་རི ་ཀཱ་ཌི་ལགས་དང་ཨན་ཌི་

ཡོ ད།

ཅེས་ཡི ད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོ ད།

དེ་ནི་དངོས་ཡོ ད་རེད།

འག་ྲོ བ་མི ་ཐེར་འབུམ་བདུན་ཡོ ད་པ་དེ་དག་
འཛི ན་དགོས།

ངོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱུན་འགྲོ་བ་

ཡི ན།

རང་གཅེས་འཛི ན་གྱི་བསམ་བླ་ོ གཏོང་སྟངས་

ཤུ ག ས་ཆེ ་ དྲགས་པར་བརྟེན ་ཁེར ་རྐྱང་གི ་

ཚོ ར་བ་སླབེ ་ཀྱི་ཡོ ད། དོགས་པ་བྱེད་པ་དང་

ཡི ད་ཆེ ས ་མེ ད ་པ་ལ་བརྟེན ་ནས་ཁེར ་རྐྱང་
གི་ཚོ ར་བ་སླབེ ་ཀྱི་ཡོ ད།

མི ་ཞིག་དང་ཐུ ག་

འཕྲད་བྱེད ་སྐ བ ས་འཛུ མ ་མུ ལ ་མུ ལ ་དང་

གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོ བཏང་ན་ཁེར་རྐྱང་
གི་ཚོ ར་བ་སླབེ ་ཀྱི་མ་རེད།
བཀའ་སླབོ ་སྩལ། །

ཅེས་སོགས་ཀྱི་

གཅི ག་གྱུར་ཡི ན་པའི་འདུ་ཤེ ས་གོང་མཐོར་

ི ་འདིའ་ི སྒང་ལ་
འཛམ་གླང

ང་ཚོ ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཚོ ་དགོས།

སྔ་མོ་
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