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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །ཐ་ེཝན་གི་སདི་འཛིན་ཟུར་པ་དང་
ཐེ་ཝན་མི་མང་གིས་མང་གཙོའི་ཡབ་ཆེན་
ད་ུའབདོ་པ་སྐ་ུཞབས་ལེ་ཏངི་ཧུའ་ི Mr Lee 

Teng-hui	 མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་
པའི་གཞུང་འབལེ་དྲན་རནེ་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༩	ཉནི་ཐ་ེཝན་
གི་རྒྱལ་ས་ཐའི་པ་ེརུ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང་།	
སིད་འཛིན་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་དྲན་རནེ་མཛད་
སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༩	ཉནི་བརྙན་
ཐུང་བརུྒྱད་གསུང་འཕནི་སྩལ་དནོ།	 ཐ་ེཝན་
གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་འདས་པ་ོལེ་ཏིང་ཧུའི་
མཆོག་ན་ིངསོ་ཀི་བླ་ོཐུབ་གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན།	
དམ་པ་ཁོང་གིས་མང་གཙོའི་ཆེད་ད་ུབླསོ་

བཏང་གནང་ཡོད།

སྒརེ་གི་ངསོ་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་ངསོ་རང་
ཐངེས་དང་པ་ོཐ་ེཝན་གི་རྒྱལ་ས་ཐའི་པ་ེརུ་
འབརོ་སྐབས་ཁོང་གིས་ཕག་གཉསི་ཀི་ལག་
མཐིལ་ཚུར་བསྟན་ནས་ངསོ་རང་ལ་ཕབེས་
བསུའ་ིས་ེལེན་གནང་བུང་།	 ངསོ་ཀིས་ཀང་
ལག་གཉསི་ད་ེལརྟ་བསྟན་པ་ཡིན།	 ད་ེནས་

བཟུང་ང་ཚོ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔའོི་གགོས་པ་ོ

ཆགས་སོང་།	 དམ་པ་ཁངོ་གིས་མང་གཙོ་
དང་རང་དབང་།	 ད་ེབཞིན་ཐ་ེཝན་གི་རིག་
གཞུང་གཅེས་འཛིན་སདླ་ཆོད་སེམས་བརན་
པའོི་སྒ་ོནས་ཕག་ལས་གནང་བར་ངསོ་ཀིས་
ཡིད་སྨནོ་བདེ་ཀི་ཡོད།
ངསོ་རང་དམ་པ་ཁངོ་གི་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔའོི་

གགོས་པ་ོཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངོས་ཀིས་
དསུ་རག་ཏུ་ཁོང་དྲན་གསོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ལྷག་པར་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རག་
པར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 དམ་པ་ཁངོ་
གིས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བར་རསེ་སུ་
ཡི་རངས་ཞུ་གི་ཡོད།	 ད་ལ་ྟཁངོ་འཇིག་རནེ་
འདརི་བཞུགས་མེད་ནའང་།	 ང་ཚོ་ནང་པ་
རྣམས་ནས་སྐ་ེབ་སྔ་ཕི་ལ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་
ཡོད།	 ཕལ་ཆེར་ཁངོ་ཐ་ེཝན་ནང་སྐ་ེབ་ལེན་
གི་རེད།	 ཁངོ་གི་ཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བ་རུྒྱ་
ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར།	 ངསོ་ཀིས་ཁངོ་གི་
ཡང་སིད་འཁུང་བར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད།	
སྐེ་བ་བླངས་པ་ཡིན་ན་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་
ཁངོ་གི་ལས་འཕ་ོརྣམས་མཇུག་སྐངོ་གནང་གི་
རེད།	ཐུགས་ར་ེཆེ།	།	

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༡	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་དྲལི་
བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་ངས་གནད་དནོ་ཁག་གཅིག་གི་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༠	
ཉནི་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཤོག་
དང་སྦུག་ཐམ་རུན་བཟསོ་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པའོི་བཀའ་ཡིག་རུན་
མ་ཞིག་སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་ལམ་ད་ུའགམེས་སྤལེ་
བས་འདགུ་པ་འད་ིཧ་ཅང་ནརོ་འཁུལ་ཆེན་པ་ོ
ཡིན་པ་མ་ཟད།	ད་ེལརྟ་བདེ་མཁན་ལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འོས་བསྡུའི ་ནང་རྒྱབ་སྐོར་བེད་མཁན་སུ་
ཡིན་ནའང་སོ་སོའི་འསོ་མིར་བསགྔས་བརདོ་
ཇི་ཙམ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་ཡོད།	
འནོ་ཀང་འསོ་མི་གཞན་དརེ་སྐནོ་བརདོ་བདེ་
ན་རྩ་བ་ཉདི་ནས་འགགི་གི་མེད།	 ལགྷ་པར་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་
མཚན་ཆོས་ཕགོས་དང་ཆབ་སདི་གང་གི་ཐགོ་
ནས་བདེ་སྤདོ་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་བཟང་སྤདོ་

དང་བརལ་བ་མ་ཟད་ཧ་ཅང་རབ་ཆེན་རེད།	
དརེ་བརནེ་བ་སྤདོ་འད་ིརིགས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་
འགིག་གི་མེད་པས་ངེས་པར་ད་ུམཚམས་
འཇགོ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་རུྒྱ་ཡིན།	 འད་ིསུས་
འགམེས་སྤལེ་བས་པ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	 མ་འངོས་པར་སིྤ་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་
བརུྒྱད་འད་ིརིགས་ཡོང་སདི་སྟབས།	 མང་
ཚོགས་ནས་སྤང་གུང་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།
ཐངེས་འདའིི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འསོ་བསྡུ་
ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཐེ་བུས་
དང་།	 དཀགོ་གཏམ་སྤལེ་ནས་སིྤ་ཚོགས་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་རུྒྱའི་འབད་བརྩོན་བདེ་
ཀི་རེད་སྙམ་པའི་དགོས་པ་ཆེན་པ་ོབེད་ཀི་
ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ད་ེལརྟ་ཡོང་གི་ཡོད་པའ་ི
རྣམ་པ་ཞིག་མཐངོ་བཞིན་འདགུ	 ཉ་ེཆར་
རྒྱ་གར་གི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྤྲད་པའི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་ནས་འཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད།	རྒྱ་གར་གི་གསར་འགདོ་པ་
རཱ་ཇིབ་ཤར་མ་	 Rajeev Sharma	 ཞསེ་པ་
དསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་སྙུང་གཞི་ཆེན་པ་ོབཞསེ་
ཡོད་སྐརོ་གི་གནས་ཚུལ་རུན་མ་སྤལེ་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 ༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་སདི་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད་སྐརོ་དང་།	༸གངོ་ས་མཆོག་དང་
སིད་སྐངོ་དབར་འགལ་ཟླ་ཡོད་སྐརོ་བཅས་
རྩམོ་གསུམ་བསི་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

རྒྱ་གར་གི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ལ་དངུལ་
སྤྲད་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་འབལེ་བའི་
གནས་ཚུལ་བིས་ནས་སྤལེ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན།	
བདོ་མི་བདེ་སྤོད་བཏང་ནས་དཀགོ་གཏམ་
སྤལེ་གི་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་དགསོ།
ད་རེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པའོི་བཀའ་ཡིག་རུན་མ་ཞིག་སིྤ་ཚོགས་
དྲྲྭ་ལམ་ད་ུའགམེས་སྤལེ་བས་པར་ཧ་ཅང་བླ་ོ
ཕམ་ཡོད།	 འད་ིདག་དགའ་གཉནེ་སྡགུ་གི་
ལས་ཀ་བདེ་ཀི་ཡོད་སྟབས་ཕལ་ད་ུའཚམས་
འཇགོ་དགསོ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའསོ་
བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིསབྐས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་
ཀི་འཐནེ་འཁརེ་མེད་པ་ཞི་བད་ེལྷངི་འཇགས་
ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་བངླ་རོགས།
དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་རྐེན་པས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་
ཡོང་གི་ཡོད།	 ད་ཆ་རྒྱ་གར་ན་ིའཛམ་གླངི་
ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་མཁན་
གངས་འབརོ་མཐོ་ཤོས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་
གཉསི་པ་ད་ེཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཚང་
མས་ཡིད་གཟབ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཉ་ེཆར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
བསྟ་ིགནས་རྡ་ས་གངས་ཅན་སིྐད་གཤོངས་
སུ་ཡོད་པའ་ི Canara Bank ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་
གར་དངུལ་ཁུང་གི་ལས་བདེ་གཉསི་ལ་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཕགོ་པར་བརནེ་ལས་
བདེ་ད་ེདང་འབལེ་བ་བུང་བའ་ིབདོ་མིའ་ིསིྒག་

འཛུགས་ཀི་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་གངས་	༤༦	ལ་
བརག་དཔྱད་བས་པ་ཡིན།	 ལས་བདེ་ད་ེདག་
ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འགོས་མེད།	
ད་ེབཞིན་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་	 ༡༦	 ལ་བརག་
དཔྱད་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ཁངོ་རྣམས་ལའང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་འགསོ་མེད་པའི་རེ་བ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ས་ྔཕི་མ་གཏགོས་གངས་
ཅན་སིྐད་གཤོངས་ལའང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཁབ་བརྡལ་འབུང་ངསེ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་རྣམས་ནས་འགན་
བཞེས་པའི ་ཐོག་ནས་ཡིད་གཟབ་གནང་
རོགས།
ལྷག་པར་རྡ་ས་ས་གནས་ནི་༸རྒྱལ་བའི ་
བཞུགས་སྒར་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་བསྟ་ིགནས་ཡིན་སྟབས་ང་ཚོས་གང་ཅིའི་
ཐད་འགན་ཁུར་དགསོ།	 རྡ་སར་ཡོད་པའ་ི
བདོ་མི་རྣམས་ཕི་ལ་ངསེ་པར་ཕབེས་དགོས་
ན་མ་གཏགོས་མི་ཕབེས་རུྒྱ་གཙོ་འདནོ་གནང་
རོགས།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་ཚོད་འདརི་རང་གཞན་
ཚང་མས་ནད་ཡམས་འདི་ལས་སུང་སྐོབ་
དང་ཁབ་བརྡལ་བཀག་འགོག་གི་དསུ་ཚོད་
ཆགས་ཀི་ཡོད་སྟབས་ཚང་མས་འཕདོ་བསྟནེ་
ཐགོ་ལྷདོ་གཡེང་མ་གནང་བར་ཁ་རས་གནོ་
རུྒྱ་དང་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་གནང་སབྐས་བར་
ཐག་བཞག་དགོས་པ་སོགས་སྔནོ་འགོག་གི་
ཐབས་ལམ་རྣམས་ངེས་པར་བསྟནེ་དགོས།	
ཞསེ་སོགས་གསུངས།	།

གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །ད་ལམ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༠	 འཁདོ་པའ་ི༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པའོི་བཀའ་ཡིག་རུན་མ་ཞིག་སིྤ་ཚོགས་དྲྲྭ་ལམ་ད་ུ
འགམེས་སྤལེ་བུང་འདགུ་པའ་ིཐད།	 སིྤར་ཡིག་
འཁམ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་བདེ་དགསོ་མེད་ཀང།	
ལས་ཤོག་དང་སྦུག་ཐམ་རུན་མའ་ིདབང་གིས་རུྒྱས་
མངའ་མེད་པ་རྣམས་མགོ་བ་ོརངོས་ཉནེ་མ་ཟད།	
འད་ིགར་འདྲ་ིརྩད་བདེ་མཁན་ཡང་ས་ཁུལ་གང་
ས་ནས་མང་དག་ཅིག་ཡོང་བཞིན་པར་བརནེ།	
དགོས་སེལ་གསལ་བསྒགས་ཤིག་དགོས་གལ་
མཐངོ་བས་གསལ་བཤད་ཞུ་རུྒྱར།	 བཀའ་ཡིག་
རུན་མ་ད་ེབཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིག་
མིན་པར་རུན་གཏམ་ཁ་ོན་ཡིན་པ་མ་ཟད།	༧གངོ་
ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་དང་བདོ་མིའི་མཐུན་
སིྒལ་ལ་གནདོ་གཞིའ་ིདམིགས་ཡུལ་ངན་བཅངས་
ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་སུས་ཀང་ཡིད་ཆེས་
གནང་དགསོ་མེད་པ་དང་།	༸གངོ་ས་མཆོག་ནས་
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་ཆབ་སདི་ཀི་ཐུགས་འགན་
ཅམ་བཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་བདོ་མིའི་ཆབ་
སིད་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ཐ་ེབུས་གནང་གི་མེད་པ་
ཀུན་གིས་མཁནེ་གསལ་དང།	 ད་ེསྔནོ་ཡང་བཀའ་
ཡིག་ཕག་རགས་ལྗགས་རྩོམ་སོགས་རུན་བཟསོ་
ཀིས་མང་ཚོགས་མགོ་སྐརོ་གཏངོ་ཐབས་བེད་
མཁན་རེ་ཟུང་བུང་ཡོད་ཅིང།	ད་ལན་ཡང་གནས་
ཚུལ་འད་ིབཞིན་བུང་བ་དང།	 འབུང་འགུར་ཡང་
འད་ིརིགས་ཡོང་སདི་ན།	 མང་ཚོགས་ནས་སྤང་
གུང་དང་ཚོར་སང་རྐནེ་པསོ་ཐུགས་གཟབ་གནང་
དགསོ་དགངོས་འཇགས་ཞུ།	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་
ཡིག་ཚང་ནས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༡	ལ།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༡	རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་བདོ་ཀི་སདི་བུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་
ཀིས་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་
ཞིབ་པས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་
བའི་དཔྱད་རྩམོ་ཕགོས་བསྡུས་ཞེས་པའི་དཔ་ེདབེ་
དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་
འཚམས་འདྲ་ིདང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་མུ་མཐུད་ཁབ་
བརྡལ་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱལ་སིྤ་དང་རྒྱ་ནག་ནང་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་བཞིན་ཡོད་ནའང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་དའེ་ོཐགོ་གདངོ་ལེན་དང་སྤདོ་པ་
སྟནོ་སྟངས་འདྲ་མིན་ས་ཚོགས་བུང་ཡོད།
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་
པ་རྣམས་ནས་བདོ་དང་རྒྱ་ནག	 རྒྱལ་སིྤ་སོགས་
ཀི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཞིབ་འཇུག་བདེ་བཞིན་ཡོད།	
ད་ལའྟི་ཛ་དྲག་གི་དསུ་སབྐས་འདརི་བདོ་དང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་གཉསི་འབལེ་བ་ཇི་ལྟར་
ཆགས་ཀི་འདགུ	 འཛམ་གླངི་འགུར་ལྡགོ་ཤུགས་
ཆེ་འག་ོབཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཁེ་ཕན་ཇི་ལྟར་
ལེན་དགསོ་ཀི་འདགུ	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	།

བོད་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཏོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་དཔྱད་
རྩམོ་ཕགོས་བསྡསུ་ཀི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་གནང་།
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རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུབདོ་དནོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འག་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འད་ུ
ཐངེས་	 ༤༥	 འཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟནུ།		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༨	 རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉནི་སུད་སི་དང་ལེག་ཊིན་
སི་ཊེན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་གོ་
སིྒག་འགོ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདནུ་ཐང་ད་ུརྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་མུ་མཐུད་འག་ོབ་
མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་
དང་གཏངོ་བཞིན་པ་སོགས་མཚམས་འཇགོ་
བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ཆ་བདོ་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་ཕིན་ཡོད་སྐརོ་སོགས་
གསལ་འདནོ་ཆེད་ཞི་བའི་ང་ོརལོ་གིས་སདྐ་
འབདོ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་
འགུལ་དའེ་ིཐགོ་ཉ་ེཆར་ཕི་ཚེས་	 ༨	 ཉནི་
སུད་སིའ་ིགངོ་ཁརེ་ཛུ་རིག་ནས་ཇི་ན་ེཝ་བར་
བདོ་དནོ་ཞི་བའི་གོམ་བགདོ་ཀི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་མཁན་བདོ་མི་བསྟན་རྣམ་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་དང་།	 སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 བཀ་

ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	 དག་ེལེགས་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས།	བླ་ོབཟང་ལགས་བཅས་མཉམ་

ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་	
Place des Nation	 ཞསེ་པའ་ིས་གནས་
སུ་ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདོ་
ཙམ་མ་ཟད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབང་

བསུྒར་འགོ་ཡོད་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་
ཁག་གཅིག་ལའང་མུ་མཐུད་འག་ོབ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་བརིྩ་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་དང་
གཏངོ་བཞིན་པར་མགགོས་མུར་མཚམས་
འཇགོ་དགསོ་པའ་ིང་ོརལོ་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་
མེད་རིག་འཛིན་ལགས་དང་སིྤ་འཐུས་ཟམ་

མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།	 བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་
ལགས།	 སུད་སིའ་ིབུད་མེད་ཚོགས་པའ་ི
ཚོགས་གཙོ་ནརོ་འཛོམས་ལགས།	 སུད་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་གསར་འགདོ་
འབལེ་མཐུད་པ་	 Uwe Meya	 ལགས་
བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སུད་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་གསར་འགོད་
འབལེ་མཐུད་པས་བདོ་མི་ལྔས་བདོ་དནོ་
ཆེད་ཞི་བའི་གམོ་བགདོ་གནང་བར་བསགྔས་
བརདོ་དང་འབལེ་ཆེ་བསྟདོ་སདླ་འགུལ་དར་
ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།	 གཞན་ཡང་ད་ེས་ྔརྐང་
འཁོར་བརུྒྱད་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སྤལེ་
མཁན་རྣམས་ལའང་ཆེ་བསྟདོ་ཀིས་ས་ེལེན་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།
སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འཆི་མེད་རིག་
འཛིན་ལགས་ཀིས་ད་ཆ་བདོ་ནང་འག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞེན་ད་ུ
གུར་ཡོད་སྐརོ་ཐད་གསུང་དནོ།	རྒྱ་ནག་གངོ་

ཁརེ་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པས་འཛམ་གླིང་ཁནོ་
ཡོངས་ལ་གནདོ་སྐནོ་འཚབ་ཆེ་བུང་ཡོད་པ་
དང་།	 ལགྷ་པར་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མིའ་ི
གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པརོ་ལྷུང་ཡོད།	 ད་
ལྟའང་བདོ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྡུག་རུྩབ་
ཅན་གི་སིད་བུས་འགོ་གཞིས་བཞུགས་བདོ་
མིར་བཙན་གནནོ་དང་བདོ་མི་རྣམས་རང་གི་
ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་
བཅས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་མི་ཆོག་པའི་སྒ་ོནས་
བདོ་མི་རྣམས་རྒྱ་མིར་བསུྒར་རུྒྱའི་སདི་བུས་
ངན་པ་བཏངི་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	
ད་ེནས་གོམ་བགདོ་པ་དང་སུད་སི་དང་ལེག་
ཊིན་སི་ཊེན་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀིས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐའོི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལནྷ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུམི་ཤེ་ལེ་
བ་ྷཤེ་ལེ་ཊི་	 Michelle Bachelet	 མཆོག་
གི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད།	།

སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིལས་འགུལ་ཚོགས་པར་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
མང་གཙོའ་ིའཕལེ་རིམ་དང་བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བ།

༄༅།	 །སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སེལ་	
Brussels	 ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིད་ལ་ྟ	
NOW	 ཞསེ་པའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིལས་འགུལ་
ཚོགས་པས་ཆུ་ཚོད་	 ༢༤	 རིང་རྒྱང་རུྒྱག་
བང་རྩལ་འགན་བསྡརུ་	Marathon	ཞིག་ག་ོ
སིྒག་གནང་སྟ་ེརྒྱ་ནག་གི་བཙན་གནནོ་འགོ་
ཡོད་པའ་ིབདོ་དང་།	 ཐ་ེཝན།	 ཧངོ་ཀངོ་།	
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ལྷ་ོསོག་པ་ོབཅས་ཀི་
གནད་དནོ་སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༥	
ཉནི་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའ་ིམང་གཙོ་ཉནི་མོ་དང་བསྟནུ་
ད་ལ་ྟཞསེ་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་

པས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་སྦལེ ་ཇམ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་
གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཆེད་ད་ུ
མགནོ་འབདོ་ཞུས་ཏ་ེབཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡོད།
སབྐས་དརེ་སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་
ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀིས་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་མང་གཙོ་འཕལེ་རིམ་སྐརོ་གཟབ་
རྒྱས་གསུང་བ་མ་ཟད།	 བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
གསལ་བར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས་ནི་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་དང་།	
ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་ངསོ་ནས་ཐག་

གཅོད་གནང་སྐབས་ཕགོས་གཉསི་ཀར་ཁེ་
ཕན་ཆེད་ད་ུགསོ་མོལ་དང་བག་ོགླངེ་གནང་
གི་ཡོད་ཅསེ་དང་།
གཞན་ཡང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་ཀིས།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༠	 ལོར་བདོ་ནང་དབང་སུྒར་
བས་པའི་སབྐས་བདོ་མིའི་གཞུང་འཛིན་སྐངོ་
གནང་སྟངས་དང་།	 སལོ་རུྒྱན་འཚོ་བ་སྐལེ་
སྟངས་ཐགོ་དམ་བསྒགས་ཚད་ལས་བརལ་
བ་བས་ཏ་ེམཐར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་བཙན་བལོ་
བདོ་མི་བརྒྱད་ཁི་ིལགྷ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་

ད་ུཕབེས་དགསོ་བུང་ཡོད།		སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་
ལ་བཙན་བལོ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐངས་རསེ་
རིམ་པས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོ་
སིྒག་འཛུགས་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད།
བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོ་སིྒག་འཛུགས་
ད་ེརྒྱ་ནག་གི་གཉའ་གནནོ་འགོ་མངོ་བཞིན་
པ་རྣམས་ལ་མིག་དཔ་ེལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།	
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༠༡	ལོ་ནས་ཕདེ་རན་
ཡོལ་མཛད་པ་དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་
སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་མི་མང་གིས་འསོ་

འདམེས་བས་པའི་འགོ་ཁིད་ལ་རིྩས་སྤྲོད་
མཛད་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཐངེས་འདའིི་ལས་རིམ་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་
ནས།	སྦལེ་ཇམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལས་རིམ་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བ་དསེ་བདོ་མིའི་འཐབ་རྩོད་
དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
སིྒག་འཛུགས་སྐརོ་གོ་རགོས་ཡོང་བར་ཕན་
ཐགོས་འབུང་ངསེ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 རྒྱལ་
སིྤའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ནས་ཀང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་སདླ་ཕན་ཐགོས་འབུང་ངསེ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་གསུངས།	།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅།	 །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་དང་།	 ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན།	 མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་རྣམས་ལ་

གཙོ་བརོ་དམིགས་ཏ་ེབདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་ཕི་
ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	༡༥	ནས་	༡༨	
བར་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་གི་རྩ་
འཛིན་ལམ་སྟནོ་གསར་པའི་ཐགོ་ཟབ་སྦངོ་

ཚོགས་ཡོད།
ཐངེས་འདིའི་དྲ་ཐགོ་གི་ཟབ་སྦངོ་གི་དགོས་
དམིགས་གཙོ་བ་ོན།ི	 སླབོ་མས་སླབོ་གྲྭར་

སླབོ་སྦངོ་བདེ་སྐབས་སྤྲ་ོ
སང་གི་ཁརོ་ཡུག་བསུྐན་
ཆེད ་སླ ོབ ་གྲྭའི ་མདུན ་
ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་རྣམས་
ནས་འགན་འཁུར་གནང་
དགོས་པའི་སྐརོ ་དང་།	
མདུན ་ལམ་སླ ོབ ་སྟ ོན ་
གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟནོ་

གསར་པའ་ིཐགོ་ག་ོརགོས་སྤལེ་སདླ་ཟབ་སྦངོ་
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་སླབོ་གྲྭའི་སླབོ་སིྤ་རྣམ་
པས་མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་གི་རྩ་འཛིན་ལམ་
སྟནོ་གསར་པ་ངསོ་འཛིན་ཐགོ་སླབོ་གྲྭའ་ིནང་

མདནུ་ལམ་སླབོ་སྟནོ་པ་རུ་ཁག་གསར་པ་
ཞིག་ག་ོསིྒག་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
མུལ་ཅན་ཌི་སནྨ་ཁང་	Moolchand 

Hospital	གི་སེམས་ཁམས་འཁུག་པའ་ིནད་
རིགས་བཅོས་ཐབས་ཀི་སནྨ་པ་ཇི་ཏནེ་ཌར་
ནཱག་པལ་		Dr. Jitendra Nagpal	ལགས་
ཀིས།	 སླབོ་གྲྭའ་ིའགན་འཛིན་རྣམ་པས་སླབོ་
གྲྭར་ཤེས་ཡོན་སྦངོ་བའི་ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོ
ཞིག་བསུྐན་ཆེད་འགན་འཁུར་གནང་དགསོ་
པའི ་གལ་གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ ་གསུང་།	
གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་ཆེད་མཁས་པ་རེ་
ཁ་ཅ་ོཧན Mrs. Rekha Chauhan ལགས་
ཀིས་ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་སདླ་མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟ ོནོ་གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟནོ་ཞིག་ཀང་
མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་གི་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི	 སེམས་

ཁམས་འཕདོ་བསྟནེ་དང་།	 ལང་ཚོའ་ིདསུ་
སབྐས་ཀི་དཀའ་ངལ།	 དབང་ཡོད་ཐུབ་ཚོད།	
མསོ་རས་ལང་ཤོར།	 ད་ེབཞིན་མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་པའི་ལས་འགན་དང་བཟང་སྤོད་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་གནང་ཡོད།	སནྨ་པ་
ཇི་ཏནེ་ཌར་ནཱག་པལ་ Dr. Jitendra Nagpal 

ལགས་ཀིས།	གཙོ་བ་ོསླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་ཕུག་ཚོའ་ི
བད་ེསྡགུ་ལ་དམིགས་ཏ་ེསླབོ་གྲྭའ་ིམདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་པ་ཚོས་སླབོ་གྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་དང་།	དག་ེ
རན།	 ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་མཉམ་
རུབ་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པའི་གལ་
གནད་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་ཤེས་རིག་མདནུ་ལམ་སླབོ་
སྟནོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྒོལ་དཀར་
དབང་མོ་ལགས་ཀིས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚབ་

ཞུས་ཏ་ེཟབ་སྦངོ་གི་ཆེད་ད་ུདཔལ་འབརོ་གི་
རོགས་རམ་གནང་མཁན་དང་ཁད་སྟནོ་མི་
སས་མཐུན་འགུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་ཡོད།
ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦངོ་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་ནང་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་སླབོ་སིྤ་གངས་	 ༡༨	 དང་།	 ཤེས་
ཡོན་འགན་འཛིན་གངས་	༣	།	མདནུ་ལམ་
སླབོ་སྟནོ་པ་གངས་	༢༣	བཅས་ཁནོ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་གངས་	༤༦	བུང་ཡོད།	
ཁ་ེན་ཌ་རྒྱལ་སིྤའ་ིརོགས་ཚོགས་ Global 

Affairs Canada	 ཞསེ་པས་ཟབ་སྦངོ་སདླ་
དཔལ་འབརོ་གི་མཐུན་འགུར་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་སྩལ་བ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་སུྒ་རྩལ་བ་དང་ཤེས་
ཡོན་མི་ས་གགས་གས།	 ཡུན་རིང་བདོ་མི་
དང་བདོ་དནོ།	བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་
སྤལེ་གསུམ་ཐགོ་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་མངོ་མཁན་ལམྕ་སྐ་ུཀ་པ་ིལ་
ཝཏྶྱ་ཡན་ Dr. Kapila Vatsyayan	མཆོག་
དགུང་ལོ་	 ༩༢	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པར་
རགོས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་པར།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༦	 རེས་
གཟའ་ལགྷ་པའི་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དམ་པ་ཁངོ་གི་གཅུང་པ་ོ
སུ་བཤྷ་བ་ྷཤི་	 Subash	Bhashi	ལགས་ལ་
ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕནི་ཞིག་བསྩལ་བའི་
ནང་འཁདོ་དནོ།	 ངསོ་རང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༦	
ལོར་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ད་ུསྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
སྐ་ུབལམྟས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༢༥༠༠	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་སུང་བརིྩའི་མཛད་

སྒརོ་བཅར་བའི་སབྐས་ནས་དམ་པ་ཀ་པ་ིལ་
ཝཏྶྱ་ཡན་མཆོག་ང་ོཤེས་ཀི་ཡོད།
ངོས་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་དམ་པ་ཁོང་ལ་ཨ་མ་
ལགས་ཞསེ་འབདོ་ཀི་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟརེ་
ན།	 ཁངོ་གིས་ངསོ་རང་ཙམ་མ་ཟད་བདོ་མི་
གཞན་པ་ཚོ་ལའང་སོ་སོའི་ཨ་མ་ནང་བཞིན་
བམས་སྐངོ་གནང་གི་རེད།	 དམ་པ་ཁངོ་
གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
ཐད་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ཡོད་པས་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན།	
གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ནང་ཝར་ཎ་
དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་ཐགོ་མར་གསར་འཛུགས་གནང་
སྐབས་སུའང་དམ་པ་ཁོང་གིས་ཧུར་ཐག་
གནང་ཡོད།	 	 སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ེན་ིརིམ་
པས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་རིག་གཞུང་འཚེ་
བ་མེད་པ་དང་བམས་བརྩེ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་
སའ་ིབསྟ་ིགནས་སུ་གུར་ཡོད།	

དམ་པ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
རིག་གཞུང་ལནྷ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་གནང་མངོ་
བ་མ་ཟད།	 རས་ཡོལ་མ་ཐནོ་བར་ཝར་ཎ་

དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོི་གཙུག་ལག་སླབོ་
གཉརེ་ཁང་གི་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་ཆུང་གི་
འགན་འཛིན་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་
ཡོད།	 	 དམ་པ་ཁངོ་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་
པའི་བདོ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡང་གནང་
ཡོད།

ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིམི་ཚེ་གང་པརོ་བདོ་
མིའ་ིགགོས་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་རིྩ་ཡི་ཡོད།	 དམ་
པ་ཁོང་གིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་ཆོས་རིག་མི་

ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐད་ད་ོསང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་མ་ཟད།	གནད་དནོ་གལ་
ཆེ་ཐགོ་ལ་ཡིན་ནའང་ཐད་ཀར་རྒྱབ་སྐརོ་
ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དབར་ལོ་མང་རིང་རུྒྱན་ད་ུ

འབལེ་བ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ན་ནངི་
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༡༡	 ནང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་མཐའ་མའ་ིམཇལ་འཕད་ད་ེབུང་།	
མཐར་དམ་པ་ཁོང་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རགོས་
པ་ད་ེརྒྱ་གར་བ་དང་བདོ་མི་ཚང་མར་རླབས་
ཆེན་གི་གགོས་པ་ོཞིག་མེད་པ་ཆགས་པ་ཙམ་
མ་ཟད།	 	 རྒྱ་གར་གནའ་བའོ་ིརིག་གཞུང་
དང་སུྒ་རྩལ་ཐགོ་མཁས་དབང་ཆེན་པ་ོཞིག་
ཀང་ཡིན།	 ཁངོ་གིས་དགུང་གངས་	 ༩༢	
བར་མི་ཚེ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྐལ་བ་
དང་།	 སྐ་ུའཚོ་བཞུགས་རིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
སདླ་ད་ུབླསོ་བཏང་གིས་ཕག་ལས་གནང་བ་
ནི་ཚང་མར་སེམས་ཤུགས་བསྐེད་འསོ་པ་
ཞིག་རེད།	ཅསེ་འཁདོ་འདགུ	།

བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རན་གས་ལམྕ་སྐ་ུཀ་པ་ིལ་ཝ་ཏ་ིསེ་ཡ་ཡན་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རན་གས་
དང་།	 རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཟུར་པ།	 ཤེས་ལནྡ་མི་ས་གགས་ཅན།	 	 ད་ེ

བཞིན་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་གཟངེས་རགས་
མཐ་ོཤོས་གཉསི་པ་པདྨ་ཝི་བྷུ ་ཤན་	 Padma 

Vibhushan	 བཞསེ་མངོ་མཁན་ལམྕ་སྐ་ུཀ་
པ་ིལ་ཝ་ཏ་ིསེ་ཡ་ཡན་	 Kapila	 Vatsyayan	
མཆོག་དགུང་ལོ་	 ༩༡	 ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་
པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་
པར།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡༨	

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

ཁངོ་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཕནི་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་གནང་
འདགུ
ཐུགས་གསོའི་འཕིན་ཡིག་ནང་འཁོད་དནོ།	
དམ་པ་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་བ་གཞག་གི་བརུྒྱད་
རིམ་ནང་།	ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་གནང་མངོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 རྒྱ་

གར་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་ལནྷ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་
གནང་སྟ།ེ	 མཐ་ོསླབོ་ཤེས་ཡོན་བསྟ་ིགནས་
ཁང་མང་པ་ོཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་
རུྒྱར་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོབཏནོ་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
ཁོང་གིས་ཨིན་དི་རཱ་གན་དྷ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སུྒ་
རྩལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་	 Indira Gandhi Na-

tional Centre for the Arts གི་ངསེ་སྟནོ་པ་
དང་།	 	 རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིྤའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་	
India International Centre	 གི་ཚོགས་
གཙོ་སོགས་གནང་ཡོད།	 མདརོ་ན་དམ་པ་
ཁངོ་ན་ིརྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་གི་ཞབས་བ་ོདང་།	
སུྒ་རྩལ།	 སུྒ་རྩལ་གི་ལོ་རུྒྱས།	 བཟ་ོབཀདོ་
སོགས་ཀི་ཐགོ་སནྙ་གགས་ཡོད་པའི་མཁས་
པ་ཞིག་ཡིན།	
དམ་པ་ཁོང་གིས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལེགས་
སྐསེ་གང་ལེགས་ཕུལ་བར།	 བསགྔས་བརདོ་
གཟངེས་རགས་མང་པ་ོཐོབ་ཡོད་པ་དང་།	
ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༡	 ལོར་རྒྱ་གར་

དབུས་གཞུང་ནས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་གཉསི་
པ་པདྨ་ཝི་བྷུ ་ཤན་ Padma Vibhushan 

གནང་ཡོད།
ལྕམ་སྐུ་དམ་པ་ཀ་པི་ལ་མཆོག་ནི་བདོ་མིའི་
བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སིྤ་ནརོ་༧གོང་ས་
༧སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
ཉ་ེཔ་ོཡོད་པའ་ིགགོས་པ་ོཞིག་དང་།	 བདོ་
མིའི་རྩ་དནོ་ཐགོ་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་ཞིག་རེད།
	 ཁངོ་གིས་ང་ཚོའ་ིརྩ་དནོ་ཐགོ་ཡུན་རིང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	
༡༩༦༧	ནང་ཝ་ཱཎ་དབུས་བདོ་ཀི་ཆེས་མཐའོ་ི
གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་འཛུགས་
གནང་སྐབས་རྒྱབ་སྐོར་དང་ནསུ་པ་ཆེན་
པ་ོབཏནོ་ཡོད་པ་རྣམས་ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོས་
རག་ཏུ་དྲན་བཞིན་ཡོད།	 མཐ་ོསླབོ་གསར་
འཛུགས་ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཙམ་མིན་པར།	 མུ་

མཐུད་ཁོང་གིས་མཐོ་སླབོ་ཀི་མཐུན་རྐེན་
དང་།	 ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས།	 འཛིན་སྐངོ་
སྒོམ་གཞི་བཅས་ཀི་ཡར་རྒྱས་ཐགོ་ལའང་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ་ཐགོ་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོབཏནོ་པར་ང་ཚོས་
བཀའ་དྲནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 དམ་པ་ཁངོ་ན་ི
ང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སརྤ་མཁན་ཞིག་དང་།	
ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ནས་རག་ཏུ་བལ་ཐབས་
མེད་པ་ཞིག་ཡིན།
ངས་སྐབས་བཅུ་དུྲག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 དམ་པ་
ཁངོ་གི་ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་ལྟསོ་བཅས་ཡོངས་
ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ལམྕ་སྐ་ུམཆོག་
སྐ་ུགཤེགས་པ་དསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་
ལ་གངོ་གུད་ཆེན་པ་ོཕགོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ང་
ཚོ་བདོ་པ་ཚོར་མཚོན་ནའང་བདོ་པའ་ིགགོས་
པ་ོབླསོ་ཐུབ་གཅིག་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་
འཁདོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

ལ་དགྭས་སུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་ལས་དནོ་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་པ།
༄༅།	 །ལ་དགྭས་ས་གནས་བདོ་ཁིམ་རས་
གསོ་ཁང་ད་ུཉ་ེདསུ་རས་འཁོགས་གངས་	
༣༠	 ཙམ་ལ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཕགོ་ནས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སུ་གུར་བའི་
སྐབས་ལ་སིྤ་ལས་ཁུངས་ནས་འབལེ་ཡོད་
རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ Director Health 

Service ལ་འབལེ་ཞུས་ཀིས་ནད་ཡམས་
ད་ེདང་འབལེ་བའི་སྔནོ་འགོག་དགུ་སེལ་
ཡོ་ཆས་ Sanitizing Machine གངས་	
༢	 དང་།	 ལག་སནི་སེལ་བདེ་གངས་	

༧༡༨	 །	 ལག་ཤུབས་གངས་	 ༩༥༠	 །	
ཁ་རས་གངས་	༨༥༠	།	སགོ་འཛིན་རུླང་ཡོ་
ཆས་	 Oxygen Cylinder གངས་	 ༡༠	 །	
མིག་ཤེལ་གངས་	༦༦༧	།	དགུ་སེལ་སནྨ་ཆུ་
ལི་ཊར་	litre	ལ་ྔཅན་གངས་	༡༠	།	རང་
སུང་ཡོ་བད་གངས་	༨༧༠	བཅས་ཀི་མཐུན་
འགུར་སྦར་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།	ད་ེམིན་དངྭས་
བངླས་སནྨ་ཞབས་པ་དང་།	 གཞན་དངྭས་
བངླས་ཁག་གཅིག་ག་སིྒག་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	
དབུས་འཛིན་མངའ་ཁུལ་ནས་རས་གསོ་

ཁང་གི་རས་འཁགོས་ལས་བདེ་གཙོས་པའི་
ནད་པ་དང་འབལེ་བ་བུང་བ་བཅས་ཁནོ་མི་
གངས་	༣༢༠	ལ་ནད་རགས་ཡོད་མེད་བརག་
དཔྱད་རིན་མེད་ཐོག་ཕུལ་ཐུབ་པ་དང་།	
ནད་རགས་ཡོད་པའི་ནད་པ་ཛ་དྲག་རྣམས་
སྨན་ཁང་ད་ུརིན་མེད་ཀི་སྨན་བཅོས་མཐུན་
འགུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཡིན་པའ་ིའད་ུཤེས་འཛིན་སྟངས་སྐརོ་མི་མང་ལ་སླབོ་སྦངོ་སྤྲདོ་དགསོ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༡༧	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༨།༤༥	 ཙམ་ལ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབང་ནས་དྲ་རྒྱ་བརུྒྱད་ངེས་
བརན་མེད་པའ་ིགནས་སྟངས་འགོ་ང་ཚོ་འག་ོ
བ་མི་ཐུན་མོང་གི་རང་བཞིན་བཟང་པ་ོགོང་
མཐརོ་གཏངོ་ཚུལ་ Cultivating our Com-

mon Humanity amidst Uncertainty	
ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
ཡོད་པ་དང་།		སབྐས་དརེ་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་ད་ུ
ཡུ་རོབ་སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་པའི་ཡན་
ལག་གི་ཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐུ་ཨེ་མི་ཀ་ོཧནེ་ཝ་
རེ་ལ་	Amy Cohen Varela	ལགས་དང་།	
མེད་ཐིའུ་རི་ཀཱ་ཌི་ Matthieu Ricard 

ལགས།	 	 ཨཱར་ཧུ་སི་གཙུག་ལག་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་གི་ཕན་ཚུན་སེམས་ཀི་འབལེ་འདྲསི་
བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཨན་
ཌི་རི་སི་	 Andreas Roepstorff	 ལགས་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་བག་ོགླངེ་གནང་
ཡོད།
ད་ེཡང་བག་ོགླངེ་གི་ཐགོ་མར་ཡུ་རོབ་སེམས་
དང་སགོ་གི་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་གི་ཚོགས་
གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཨེ་མི་ཀོ་ཧནེ་ཝ་རེ་ལ་ལགས་
ཀིས་སེམས་དང་སགོ་གི་ཚོགས་པའི་སྐརོ་ང་ོ

སྤྲདོ་གནང་གུབ་མཚམས།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ངསོ་ཀིས་རུྒྱན་ད་ུཨེ་
མི་ཀོ་ཧནེ་ཝ་རེ་ལ་ལགས་ཀི་བཟའ་ཟླ་ཕི་
རན་སི་སི་ཀ་ོཝ་ལེ་ར་ལ་ Francisco Varela	
ལགས་ཀི་འདྲ་པར་ཞིག་ཉར་བཞིན་ཡོད།	
ཁངོ་གིས་ངསོ་རང་ལ་དངེ་རབས་ཚན་རིག་
སྐརོ་ང་ོསྤྲདོ་གནང་བུང་།	 ང་ཚོས་ཚན་རིག་
སྐརོ་བག་ོགླངེ་གནང་སྐབས་ཁོང་གིས་ཚན་
རིག་པའི་ཞྭ་མོ་ཡིན་ཞེས་ཞྭ་མོ་ཞིག་གོན་
གནང་གི་རེད།
ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་ནང་པའི་ལ་ྟགུབ་སྐརོ་བག་ོ
གླངེ་གནང་སྐབས་ཁོང་གིས་ནང་པའི་ཞྭ་མོ་
ཡིན་ཞེས་ཞྭ་མོ་ཞིག་གོན་གནང་གི་རེད།	
ཁངོ་ན་ིམི་བཟང་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཁངོ་
གིས་དངེ་རབས་ཚན་རིག་པ་དང་མཉམ་
ད་ུངསོ་རང་བག་ོགླངེ་གནང་འགོ་འཛུགས་
མཁན་གས་རེད།	 རིམ་པས་ཚན་རིག་པ་
མང་པསོ་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་སྒམོ་
སྐརོ་ད་ོསང་བདེ་ཀི་འདགུ་ཅེས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།
ད་ེརསེ་མེད་ཐིའུ་རི་ཀཱ་ཌི་ལགས་དང་ཨན་ཌི་
རི་སི་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དངེ་
སང་མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་ཁརེ་རྐང་གི་ཚོར་བ་
སླབེ་ཀི་ཡོད་པས།	 ད་ེསྐརོ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ་

རོགས་ཞསེ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པར་མགནོ་
པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་སྩལ་

དནོ།	 ས་ྔམོ་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སོ་སོ་
གཅིག་པུ་གནས་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཟརེ་བ་ད་ེ
ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་ག་ོདགསོ།	 དངེ་སང་
གོ་ལའི་ཚ་དྲདོ་དང་དཔལ་འབོར་གི་རྐེན་
པས་ཤར་ལྷ་ོདང་ནབུ་བང་གི་ཁད་པར་མེད་
ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་གོ་ལ་གཅིག་གི་སྒང་འཚོ་
བཞིན་ཡོད།
ས་ྔམོའི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་ང་ཚོ་ཟརེ་བ་
ད་ེདསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟནི་པ་དང་།	 ད་ལ་ྟའཛམ་
གླངི་ནང་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ཚང་མའི་ཆེད་ད་ུབསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས།	
ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའི་མ་འངོས་པ་གཅིག་ལ་
གཅིག་བརནེ་ཡོད།	 ད་ེན་ིདངསོ་ཡོད་རེད།	
ང་ཚོ་ནང་པ་ཚོས་མ་རན་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཅསེ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གི་ཡོད།		འཇིག་
རནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་ཡི་ཤུ་པས་ང་

ཚོ་ཚང་མ་དཀནོ་མཆོག་གིས་བཟསོ་པ་རེད་
ཅསེ་ཡིད་ཆེས་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ང་ཚོ་དཀནོ་
མཆོག་གཅིག་གིས་བཟསོ་པའ་ིམཆེད་གགོས་
ཕ་ོམོ་ཤ་སྟག་རེད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་གི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་འཛམ་གླངི་ཤར་ལྷ་ོདང་
ནབུ་བང་ད་ུཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་གཅིག་ལ་
གཅིག་བརནེ་ནས་བསདྡ་ཡོད།
འག་ོབ་མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ཚང་མ་གཅིག་གུར་ཡིན་པའི ་འདུ་ཤེས་
འཛིན་དགསོ།	 ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན་འག་ོབ་
མི་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་
གཅིག་གུར་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་གོང་མཐརོ་
གཏངོ་གི་ཡོད།	 འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངྒ་ལ་
ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་ད་ུའཚོ་དགསོ།	 ས་ྔམོ་

ཡིན་ན་ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་ཞེས་དང་དདོ་
གནང་གི་ཡོད།	ད་ེལ་བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོབཟསོ་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་
གུར་ཡིན་པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་སྟངས་སྐརོ་
མི་མང་ལ་སླབོ་སྦངོ་སྤྲདོ་དགསོ།	 ག་ོམཚོན་
ཟརེ་བ་ན་ིམི་གཞན་མེད་པར་གཏངོ་རུྒྱ་ཡིན་
སྟབས་དངསོ་ཡོད་ཐགོ་བདེ་སྤདོ་མེད།	 མི་
ཚང་མར་ཁམས་དང་མོས་པ་ས་ཚོགས་ཡོད།	
བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏངོ་དགསོ་པ་ལས་
ཕན་ཚུན་འཁུག་པ་བརྒྱག་རུྒྱ་མེད།	 བམས་
པ་དང་།	 བཟདོ་སྒམོ།	 ཆོག་ཤེས་ཞསེ་ཆོས་
ལུགས་ཚང་མའི་བསླབ་བ་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན།
རང་གཅསེ་འཛིན་གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྟངས་
ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པར་བརནེ་ཁེར་རྐང་གི་
ཚོར་བ་སླབེ་ཀི་ཡོད།	 དགོས་པ་བདེ་པ་དང་
ཡིད་ཆེས་མེད་པ་ལ་བརནེ་ནས་ཁེར་རྐང་
གི་ཚོར་བ་སླབེ་ཀི་ཡོད།	 མི་ཞིག་དང་ཐུག་
འཕད་བེད་སྐབས་འཛུམ་མུལ་མུལ་དང་
གཞན་ཕན་གི་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ཁེར་རྐང་
གི་ཚོར་བ་སླབེ་ཀི་མ་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ིམཆོག་གི་སྐསེ་སརྐ་ལ་
འཚམས་འཕནི་སྩལ་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ན་རེནྡྲ་མོ་ད་ི	

Narendra Modi	 མཆོག་གི་སྐསེ་སརྐ་ལ་
འཚམས་འཕནི་སྩལ་དནོ།	 	 སྐ་ུཉདི་དགུང་
ལོ་	༧༠	ལ་ཕབེས་པའ་ིསྐསེ་སརྐ་དང་བསྟནུ་
འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 སདླ་མར་ཡང་སྐ་ུ
གཟུགས་སརྔ་རུྒྱན་བཞིན་བད་ེཐང་ཡོང་བའི་

སྨནོ་འདནུ་ཡོད།
འད་ིལོར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐནེ་
གིས་འཛམ་གླིང་གང་སར་དཀའ་ཚེགས་

ཤིན་ཏུ་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིཁནོ་
ཡོངས་ནས་མཉམ་རུབ་ཀིས་འབད་བརྩོན་
བས་ན་མི་རིང་བར་ནད་ཡམས་ཁབ་བརྡལ་
འགགོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད།	 འགགོ་ཁབ་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་ཀང་བཟ་ོསུྐན་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།

རྒྱ་གར་ནང་དབུས་སའི་གཞུང་གིས་མི་མང་
གི་དཀའ་སྡགུ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐབས་གང་
ཡོང་ཅི་ཡོང་བདེ་བཞིན་ཡོད་ལ།	 སྐ་ུཉདི་

ཀིས་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གནང་ཐབས་
ཀི་འཆར་གཞི་བཀདོ་འདམོས་གནང་ཕགོས་
ལ་ཡི་རང་བསགྔས་བརདོ་ཡོད།
དཀའ་ངལ་འདིའི་རྐེན་གིས་ལུས་སེམས་
ཀི་འཕདོ་བསྟནེ་ཙམ་མ་ཟད།	 འཛམ་གླངི་

ཕགོས་གང་སར་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་དང་།	
ཕུ་གུའི་སླབོ་སྦངོ་ལ་ད་ོཕགོ་དང་བར་ཆད་
བུང་བར་བརནེ་མི་མང་པརོ་སེམས་འཚབ་
དང་མ་བད་ེབ་བཟསོ་ཡོད།
རྐནེ་ངན་ར་ུའཛིང་བའ་ིསབྐས་གདངོ་ལེན་ཇི་
ལྟར་བདེ་དགོས་པའི་སྐརོ་འདྲ་ིམཁན་ཡང་
ཡང་ཡོང་གི་འདགུ་པ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ད་ེལ་དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་གང་ཡིན་ཕགོས་ཡོང་ནས་བལ་ྟདགོས་
ཚུལ་བསམ་འཆར་ཤོད་ཀི་ཡོད།	 	 དསུ་
རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བོན་པའི་རྒྱ་གར་
གི་སླབོ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཞི་བའ་ིལསྷ།	 གལ་ཏ་ེ
བཅསོ་སུ་ཡོད་ན་ན།ི	 །ད་ེལ་མི་དགར་ཅི་
ཞིག་ཡོད།	 །གལ་ཏ་ེབཅསོ་སུ་མེད་ན་ན།ི	
།ད་ེལ་མི་དགའ་བས་ཅི་ཕན།	 །ཞསེ་དཀའ་
ངལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཐོག་མར་ད་ེ
སེལ་ཐབས་ཡོད་མེད་བལསྟ་ཏ།ེ	 གལ་ཏ་ེ
ཡོད་ན་ད་ེལ་འབད་དགསོ་པ་དང་།	 གལ་ཏ་ེ
སེལ་ཐབས་མེད་ན་སེམས་ཁལ་བས་ཀང་
ཕན་ཐགོས་མེད་པར་གསུངས་པ་ད་ེཡིད་ལ་
དྲན་པར་བདེ་ཀི་ཡོད།
ངསེ་གཏན་མེད་པའི་དསུ་ཚོད་འདི་ལྟ་བུའི་

སྐབས་སུ་ཞི་བད་ེལྷངི་འཇགས་དང་མཉམ་
མཐུན་གི་ཕགོས་སུ་མདནུ་བསྐདོ་བདེ་དགསོ་
ན།	 གཞན་གི་དཀའ་ངལ་ལ་སེམས་ཁུར་
ལེན་པའ་ིསྙངི་ར་ེརྩ་བར་བས་པའ་ིརྒྱ་གར་གི་
གནའ་བའོི་འཚེ་བ་མེད་པའི་རིག་གཞུང་ད་ེ
འསོ་ཤིང་འཚམ་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།	 དགསོ་
ངསེ་ཅན་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡོད།
བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་གནའ་སྔ་མོ་ནས་རྒྱ་
གར་ལ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུའབདོ་ཅིང་
བརིྩ་མཐངོ་ཆེ་བ་མ་ཟད།	 འདས་པའ་ིལོ་
ང་ོ	 ༦༡	 རིང་བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་
ཕ་ཡུལ་གཉསི་པའང་ཡིན་པས།	 ག་ོསབྐས་
འད་ིབརུྒྱད་བསྐར་ད་ུརྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་
མང་གིས་ང་ཚོ་ལ་བརྩ་ེསེམས་དང་ལནྡ་པས་
མཐུན་འགུར་རོགས་མགོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་
བ་ལ་བཀའ་དྲནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
སྨནོ་འདནུ་དང་བཅས།	
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམས།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༩	ཚེས་	
༡༧	ལ།	།


