
 

བློན་ཆེན་མློ་དི་གིས་ ༢༠༢༠འི་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིའི་བདུན་ཕྲག་དུས་སློན་ (India Global Week ,2020) 
སྐབས་གནང་བའི་སློ་འབེད་གསུང་བཤད།  

 

 

ཕློགས་ཐདམ་ཐད་ཁ་ལས་བློན་པའི་ སྐུ་མགློན་ཕློ་མློ་ཡློངས་ལུ་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པློ་དང་བློན་པ་ལེགས་སློ། Namaste!  

 

འདི་བཟུམ གི་ལས་རིམ་འགློ་འདེན་འཐབ་མི་ལུ་ ང་ལས་ India Inc གི་སེ་ཚན་ལུ་ ངལ་རངས་ཡློད།  

 

ད་ལློ་ འགློ་འདེན་འཐབ་བཞིན་པ་ཡློད་པའི་ ལས་སྣ་འདི་ India Inc གིས་ ཧེ་མའི་ལློ་ མང་རབས་ཅིག་ནང་འབད་བའི་ ལས་སྣ་ མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ 
ཆ་ཤས་ཅིག་ཨིན། ཁློད་ཀིས་འགློ་འདེན་འཐབ་ཡློད་པའི་ ལས་རིམ་འདི་གིས་ རྒྱ་གར་ལུ་ཡློད་པའི་གློ་སྐབས་ཚུ་ འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡློངས་ལུ་ 
ཐློབ་ཚུགསཔ་བཟློ་ཡི།  
ཁློད་ཀིས་ རྒྱ་གར་དང་ ཡུ་ཀེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀི་བར་ནའི་ མཐུན་འབེལ་དམ་ཟབ་བཟློ་ནི་ལུ་ ཕན་ཐློགས་ཅི། དུས་ཅི་གི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ 
ཚོང་ལས་འཐབ་མི་མཉམ་འབེལ་བ་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གལ་གཏློགས་འབད་ནི་གི་གློ་སྐབས་བིན་ཡློདཔ་ལས་ ང་ར་ཡང་ སེམས་དགའ་ཡི། འདི་ལུ་ 
ད་རུང་ཚར་གཅིག་ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡློད། སང་ཕློད་འབདནི་ ཁློད་ཀི་སེ་ཚན་འདི་ཡང་ ཝིམ་བལ་ཌློན་ལུ་ ལློད་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡློད། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 

འདི་བཟུམ་གི་དུས་ཚོད་ནང་ དཔལ་འབློར་ཉམས་གསློ/ལེགས་སྒྱུར་གི་སྐློར་ལས་ གློ་བསྡུར་འབད་ནི་འདི་ རང་བཞིན་ཅིག་དང་ འློས་བབས་སློམ་ཡློད། ད་རུང་ 
རྒྱ་གར་རྐྱངམ་ཅིག་སེ་མེན་པར་ འཛམ་གིང་གི་དཔལ་འབློར་བསྐྱར་གསློ་དང་གཅིག་ཁར་ཡང་ མཐུན་སིག་འབད་ནི་འདི་ རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན། ད་རུང་ 
ངེའི་སེམས་ཁར་བློ་སློབས་དང་ ཡིད་ཆེས་ཅིག་ ག་ཅི་ཡློད་དགློ་ཟེར་བ་ཅིན་ འཛམ་གིང་དཔལ་འབློར་ལེགས་སྒྱུར་ནང་ རྒྱ་གར་གིས་ 
འགློ་ཁིད་ཅན་གི་འགན་ཁག་འབག་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་མནློ་མི་འདི་ཨིན། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 
ང་གིས་བསམ་དཔྱད་འབད་བལཝ་ད་ འ་ནི་ བསྐྱར་གསློའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་དང་ མཐུན་སློར་ཅན་གི་ ཆ་རྐྱེན་ གངས་ཁ་གཉིས་མཐློང་ཚུགས་པས། 
དང་པའམ་འདི་ རྒྱ་གར་གི་ལློགས་གྲུབ་བམ་རིགས་སློབས་འདི་ཨིན།  
འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་ལུ་ཡང་ རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་ཚུ་ལས་བརེན་པའི་ རིག་པ་གིས་སེ་ ཞབས་ཏློག་ག་དེ་སེ་སྒྲུབ་ཚུགས་ཏེ་ཡློད་ག་ ན་བུ་གིས་ཡང་ 
གཟིགས་གཟིགསཔ་འློང་།  དག་པ་ཅིག་ གངས་ཁ་སེ་བརི་བ་ཅིན་ འཛམ་གིང་ནང་ རྒྱ་གར་གི་མི་ཁུངས་ཁད་ལཱ་འབད་མི་ སྨན་པ་དང་དྲུང་འཚོ་ 
དངུལ་གི་ལས་མི་ ཁིམས་དློན་པ་ ཚན་རིག་པ་དང་ གཙུག་ལག་ལེགས་སར་བ་དང་མཁས་དབང་ དེ་ལས་སྦུང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ ས་གློ་ ག་ཏེ་ཡང་ཡློདཔ་ཨིན། 

དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་གི་ འཕྲུལ་རིག་བཟློ་གྲྭ་དང་ འཕྲུལ་རིགཔ་ཚུ་འདི་ ག་དེ་སེ་ ང་བཅས་ཀི་ སེམས་ཁ་ལས་ བརྗད་ནུམ་ནི་སྨློ? ཁློང་ཚུ་གིས་ 
ལློ་ངློ་བཅུ་ཕྲག་མང་ཧད་རློགསཔ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ང་བཅས་ལུ་ ལམ་སློན་འབད་བིན་ཡི། རྒྱ་གར་འདི་ ལབ་སང་འབད་ནི་དང་ 
ལཱ་བེལ་འཐབ་ནི་གཉིས་ཆ་རུ་ལུ་ སློ་བ་ཡློད་པའི་ རིག་པའི་གཏེར་ཨིན།  
ང་བཅས་ལུ་མཉམ་འབེལ་འབད་དེ་ བསློམའ་འབས་ཅན་གི་གྲུབ་འབས་བཏློནཚུགས་པའི་ བློ་སེམས་ཡློད། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 

 
ཆ་རྐྱེན་གཉིས་པ་འདི་ རྒྱ་གར་ལུ་བསྐྱར་གསློ་དང་ལེགས་སྒྱུར་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ཡློད་མི་འདི་ཨིན། རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ཚུ་འདི་ སྐྱེ་ལུང་གིས་སེ་ར་ 
ལེགས་སྒྱུར་ཅན་གི་མི་ཨིན། འབྱུང་རབས་ཚུ་ནང་བལ་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀིས་ མི་སེ་དང་དཔལ་འབློར་ལ་སློགས་པའི་ གདློང་ལེན་ག་བཟུམ་ཡང་ 
ངློས་ལེན་འབད་དེ་ འཇློམས་ཚུགས་ནུག ། དེ་སེ་ ཐློགས་ཆགས་མེད་པར་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ང་བཅས་ཀི་རང་གཤིས་ར་ 
ལེགས་སྒྱུར་ལུ་དགའ་གུས་སློ་བ་ཡློདཔ་འབད་ནི་འདི་གིས་ཨིན། ནི་བཟུམ་མའི་ བསམ་སློད་ལེགས་ཤློམ་འདི་ དུས་ད་ལློའི་བར་ན་ཡང་ཡློད་་་ ཡློད་པ་གིས་མི་དློ་ 
ད་ལས་ཕར་ར་འབད་རུང་ མློས་མཐུད་དེ་གནས་འློང་། 

 



ཆ་རློགས་ཚུ། 
ལློགས་གཅིག་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ཚུ་ ཀུན་ཁབ་ནད་ཡམས་འདི་ལུ་ གདློང་ལེན་འབད་བཞིན་པ་ཡློད། གདློང་ལེན་འདི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ 
ང་བཅས་ཀིས་ མི་གི་ཚེ་སློག་དང་འཕྲློད་བསེན་ཚུ་ལུ་ ཚ་གང་འབག་སེ་ལཱ་འབད་བའི་བསང་ར་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ 
དཔལ་འབློར་གནས་སངས་འདི་ལུ་ཡང་ ཚ་གང་འབག་སེ་གིས་ འདི་ལུ་ ངློས་ལེན་འབད་དེ་ཡློད། 
རྒྱ་གར་གིས་ དཔལ་འབློར་ལེགས་བཅློས་སམ་ བསྐྱར་གསློ་གི་བློའློ་ སླབ་པའི་སྐབས་ ང་བཅས་ཀི་ དཔལ་འབློར་བསྐྱར་གསློ་འདི་ཡང་ 
བམས་སིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་སློ་ལས། དེ་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སངས་དང་ དཔལ་འབློར་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཐློ་ མ་ཕློགཔ་སེ་ ཡུན་བརན་ཅན་གི་ 
གློང་འཕེལ་ལས་སྣ་ལུ་ ཧ་གློ་དགློཔ་ཨིན། ང་བཅས་རྒྱ་གར་གི་མི་རིགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གིས་ དུས་དང་ཕུ་ལས་ར་ འགློ་བ་ག་ར་གི་ཨའི་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་མི་ 
རང་བཞིན་གནས་སངས་འདི་ལུ་ གུས་ཞབས་དང་བརི་མཐློང་སློམ་བསྐྱེད་དེ་ཡློདཔ་ཨིན། འཛམ་བུ་གིང་འདི་ ང་བཅས་ཀི་ཨའི་བཟུམ་ཅིག་དང་ 
འདི་ནང་གནས་མི་ ནང་བཅུད་ཀི་འགློ་བ་ང་བཅས་ཆ་ཁབ་ མློ་གི་ བུ་གཞི་བཟུམ་ཅིག་སེ་ མནློ་བསམ་གཏངམ་ཨིན། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ།  
འདས་པའི་ ལློ་ངློ་དྲུག་གི་ནང་འཁློད་ ང་བཅས་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ དངུལ་འབེལ་གི་ཞབས་ཏློག་ སློད་ཁིམ་དང་གཞི་རེན་མཁློ་ཆས་ བཟློ་བསྐྲུན་ དེ་ལས་ 

ཚོང་ལཱ་གློ་ཡངས་དགས་སེ་འཐབ་ཚུགས་པའི་གནས་སྐབས། ལག་པར་དུ་ GST བརིས་པའི་རྒྱུ་དངློས་ཅ་དམ་ཁལ་གི་བསྒྱུར་བ་དང་། འཛམ་གངི་ནང་ར་ 

ལས་སྣ་སློམ་ཤློས་ཅིག་ཨིན་མི་ གསློ་བའི་ལས་རིམ་ Ayushman Bharat ཚུ་འགློ་བཙུགས་ཚུགས་ཅི། ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ལས་བརེན་ 
ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མ་འློངས་པའི་ ཡར་རྒྱས་གློང་འཕེལ་གི་ལཱདང་ལས་རིམ་ཚུ་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཁེ་ཕན་ཐློབ་ཚུགས་ཟེར་སླབ་ནི་སེ་ཨིན། 

 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 
ང་བཅས་རྒྱ་གར་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ འབད་མི་ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་མནློ་མི་ཚུ་ འབད་ཚུགས་པའི་ ལློགས་གྲུབ་ཡློད། འདི་ལས་བརེན་ ང་བཅས་ཀིས་བལ་བ་ཅིན་ 
ད་ལློ་ལས་ར་ རྒྱ་གར་ལུ་ དཔལ་འབློར་གློང་འཕེལ་གི་ ལྕུག་གུ་ལྗང་ཁུ་ སྐྱེ་ས་མཐློང་ཚུགས་པས། ནད་ཡམས་ཀི་གནས་སངས་འདི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ 
ང་བཅས་ཀི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ སེམས་གསློ་དང་རྒད་གསློའི་ འཐུས་ཚུ་སློད་དེ་ ལེགས་བཅློས་ཀི་ལས་རིམ་ཚུ་ འགློ་འདེན་འཐབ་ཅི། ང་བཅས་ཀིས་ 
དཔལ་འབློར་འདི་ དློན་སྨིན་ཅན་ མ་ཙ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ལུ་འཇམ་དགས་དང་ གཅིག་མཁས་གཉིས་མཁས་ཅན་ཅིག་སེ་ བཟློ་བའི་བསང་ཨིན། 

 
ང་བཅས་ཀི་རྒུད་གསློའི་ལས་རིམ་འབད་རུང་ མི་ ཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡང་སློམ་སེ་ཐློབ་ཚུགསཔ་སེ་བཟློ་ཡི། ད་རུང་ འཕྲུལ་རིག་གི་བཀའ་དིན་ལས་ 
རྒུད་འཐུས་འདི་ཚུ་ཡང་ བར་སློང་མེདཔ་སེ་ ཕྲངམ་ཕྲང་ས་ར་ ཐློབ་བདེན་བདེན་ཨིན་པའི་མི་ཚུ་གིས་ ཐློབ་ཚུགས་པས།  རྒུད་འཐུས་ཀི་གངས་སུ་ 

མེ་རླུང་རྒྱ་རི་དང་ རིས་ཁ་ཚུ་ནང་མ་དངུལ་དངུལ་ མི་སེར་ ས་ཡ་ལས་དཔྱད་མི་ལུ་ བཞེས་སློ/འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཚུ་ རིན་མེད་སློང་པ་སེ་ བིན་ཏེ་ཡློད།  

 
ད་རུང་ ང་བཅས་ཀིས་ སློ་བསམ་རིང་ལུགས་འདི་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ མི་སེར་ ས་ཡ་ལས་དཔྱད་མི་ལུ་ ལཱ་གཡློག་བིན་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་ འཛམ་གིང་ནང་ 
མི་མང་ལས་གཡློག་གི་ལས་རིམ་སློམ་ཤློས་ཅིག་ཨིན་པས། ལས་རིམ་འདི་ཚུ་གིས་ གློང་གསེབ་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ མ་དློ་བར་ 
ཡུན་བརན་ཅན་གི་ གཞི་རེན་མཁློ་ཆས་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་གློགས་འབད་འློང་། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 
རྒྱ་གར་འདི་ འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་དམངས་ཀི་སྦུག་ལུ་ དཔལ་འབློར་གློ་ཡངས་ཅན་གི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་ཀིས་ རྒྱལ་སིའི་ཚོང་ལས་ཀི་ལས་སེ་ཚུ་ 
རྒྱ་གར་ལུ་འློང་ཞིན་ན་ ཁློ་རའི་ མ་ཙ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དློན་ལུ་ བློན་པ་ལེགས་སློའི་གདན་དམརཔློ་འཐིངས་བཞག་སེ་ཡློད། 

 
ད་རེས་ རྒྱ་གར་གིས་ བིན་ཚུགས་པའི་ གློ་སྐབས་བཟུམ་ རྒྱལ་ཁབ་ཉུང་ཉུང་ཅིག་གིས་མ་གཏློགས་ མང་ཤློས་ཅིག་གིས་བིན་མི་ཚུགས།  
རྒྱ་གར་ལུ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ཡར་ཐློན་ཅན་གི་ སེ་ཕྲན་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཁེ་སང་ཅན་གི་ གློ་སྐབས་སློམ་ཡློད། 
ང་བཅས་ཀི་སློ་ནམ་འགྱུར་འགློས་ཀི་དབང་དུ་བཏང་སེ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ གསློག་འཇློག་དང་སྐྱེལ་འདེན་ལ་སློགས་པ་དང་འབེལ་བའི་ 
མ་ཙ་བཙུགས་བཞག་གི་གློ་སྐབས་ལེ་ཤ་ཡློད། འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ ང་བཅས་ཀིས་ མ་ཙ་བཙུག་བཞག་འབད་ཚུགས་མི་ མི་ངློམ་དང་ལས་སེ་ཚུ་ལུ་ 
ང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ འབད་བརློན་ཅན་གི་མི་སེར་ཞིང་པ་ཚུ་གི་ འབད་བཞག་པའི་ལཱ་ཤུལ་ནང་ མ་ཙ་བཙུགས་པར་འབློན་གནང་ཟེར་ཞུཝ་ཨིན། 

 

 



ཆ་རློགས་ཚུ། 
ང་བཅས་ཀིས་ ཚོང་ལཱ་ཕྲ་བ་ ཆུང་བ་དང་ འབིང་མའི་སེ་ཚན་ནང་འབད་རུང་ ལེགས་བཅློས་ཚུ་ རྐྱབ་སེ་ཡློདཔ་ཨིན། ཡར་ཐློན་ཅན་གི་སེ་ཚན་འདི་གིས་ 
བཟློ་གྲྭ་ཆེ་བ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཐད་རི་བ་ར་ིཕན་ཐློགས་ཚུགས། 

 
སྲུང་སྐྱློབ་སེ་ཚན་ནང་ར་འབད་རུང་ མ་ཙ་བཙུག་བཞག་གི་གློ་སྐབས་ཡློད། ཕི་འབེལ་མ་ཙ་གཞི་བཙུགས་ཀི་ལམ་ལུགས་གློ་ཡངས་ཅན་གི་ཁེ་ཕན་ལས་བརེན་ 
ན་བུ་གིས་ འཛམ་གིང་ནང་ དམག་སེ་སློམ་ཤློས་ཅིག་ཨིན་མི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་བློན་ཞིན་ན་ ཅ་ཆས་བཟློ་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་གློ་སྐབས་ཡློད། 

 
ད་རུང་ ད་ལས་ཕར་ སེར་ས་ེགིས་སེ་ ནམ་མཁའ་གི་སེ་ཚན་ནང་འབད་རུང་ མ་ཙ་བཙུག་བཞག་གི་གློ་སྐབས་ཕེ་སེ་ཡློད། འདི་གིས་ ནམ་མཁའ་གི་ཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ 
མི མང་ལུ་ཕན་ཐློགསཔ་སེ་ ག་གིས་ཡང་ སློད་ཚུགས་པའི་ གློ་སྐབས་མངམ་བཟློཝ་ཨིན།  

 
རྒྱ་གར་གི་འཕྲུལ་རིག་དང་ འགློ་བཙུགས་ཚོང་ལཱ་གི་སེ་ཚན་ཚུ་ སེམས་ཤུགས་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཅིག་ཨིནམ་ལས། རྒྱ་གར་ལུ་ མི་སེར་ས་ཡ་ལས་དཔྱད་མི་གིས་ 
འཕྲུལ་རིགས་ལག་ལེན་འཐབ་དློ་ཡློདཔ་ལས་ ཁློང་གིས་དློན་ལུ་ མཁློ་ཆས་ཚུ་བཟློ་སྐྲུན་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཚོང་ལམ་སློམ་འགློ་ཚུགས། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 
ཀུན་ཁབ་ནད་ཡམས་ཀི་གནས་སངས་འདི་བཟུམ་ཅིག་ནང་ རྒྱ་གར་གི་སྨན་དང སྨན་གི་བཟློ་བསྐྲུན་ཚུ་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དློན་ལུ་མེན་པར་ 
འཛམ་གིང་ཀུན་གི་ རྒྱུ་དངློས་ལུ་ གྱུར་ཏེ་ཡློདཔ་ཨིན། རྒྱ་གར་གི་ སྨན་ འཐློན་སྐྱེད་འདི་གིས་ ལག་པར་དུ་ ཡར་རྒྱས་འགློ་བཞིན་པ་ཡློད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལུ་ 
གློང་ཚད་མར་ཕབ་སེ་ཐློབ་ཚུགས་པའི་ ཁེ་ཕན་ཡང་བྱུང་སེ་ཡློད། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 

རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ ཐེར་འབུམ་༡.༣ གིས་ ༼རརང་འཚོ་རང་ལྡན/རང་ལྡང་ཅན་གི་རྒྱ་གར་༽ Atma Nibhar Bharat བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་ 
རེ་འདློད་དང་ དང་བང་བསྐྱེདཔ་ཨིན། རང་ལྡང་ཅན་གི་རྒྱ་གར་གི་དམིགས་གཏད་ འདི་གིས་ ནང་འཁློད་ཐློན་སྐྱེད་དང་ 

རྒྱལ་སི་ལུ་མཁློ་སློད་/ཚོང་འབེལ་འབད་ནི་གཉིས་ མཉམ་བསིགས་སམ་ གཉིས་མཐུད་རྐྱབཔ་ཨིན། Atma Nibhar Bharat འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་ འབེལ་བ་བཅད་དེ་ གློ་བསམས་སློད་ནི་མེན་པར་ རང་གི་རྐངམ་གུ་ རང་ལློངས་སློད་ཚུགསཔ་ཅིག་དང་། རང་ལུ་དགློ་མི་འདི་ 
རང་གིས་ར་ ཐློན་སྐྱེད་འབད་ཚུགསཔ་བཟློ་ནི་འདི་ཨིན། ང་བཅས་ཀིས་ སིད་བྱུས་ཚུ་ཡང་ ནུས་ཤུགས་ཅན་ འད་མཉམ་ཅན་དང་ ངར་ཡེངས་ཅན་བཟློ་ནི་ལུ་ 
བརློན་འགྲུས་བསྐྱེད་ནི་སེ་ཨིན། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 

ད་རུང་ འཛོམས་གནས་འདི་ཁར་ པཎ་ཌིཊ་ ར་བི་ཤང་ཀར་ (Pandit Ravi Shanker) གི་ འཁྲུངས་སྐར་ཐེངས་ 
བརྒྱ་འཁློར་གི་དུས་སློན་ཨིན་ཟེར་ དགའ་སློ་དང་བཅསཔ་སེ་ གསལ་བསགས་ཞུཝ་ཨིན།  
ཁློང་གིས་ ང་བཅས་ རྒྱ་གར་གི་སྔར་རབས་ཀི་ གླུ་གཞས་དང་སན་ཆ་ཚུ་ འཛམ་གིང་ནང་ ཁབ་སེལ་མཛད་ཡློདཔ་ཨིན།   

 

ང་བཅས་རའི་ལུགས་སློལ་ལུ་ མི་ཕད་དེ་ འདི་སྨིད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ ལགཔ་ཐལམློ་སར་བའི་སློལ་ Namasti ཟེར་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་ལུ་ 
ག་དེ་སེ་ཁབ་སེ་ཡློད་ག་ ན་བུ་གིས་ཡང་མཁེན།  

 
ནད་ཡམས་འདི་གིས་སེ་ ཡློ་གའི་ལུས་སློང་ རྒྱ་གར་ལས་བྱུང་པའི་སྨན་དང་གསློ་བའི་ལམ་སློན་ཚུ་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེང་ཡློངས་གགས་ཐལ་ཏེ་ཡློད། 
རྒྱ་གར་གི་ སློལ་རྒྱུན་དང་ འཛམ་གིང་ཡློངས་ལུ་ཁབ་པའི་ ཞི་བདེ་ཅན་གི་ཁད་ཆློས་བཟང་པློ་ཚུ་ ང་བཅས་ཀི་ ནུས་ཤུགས་ཨིན། 

 
ཆ་རློགས་ཚུ། 
འཛམ་གིང་ཞི་བདེ་དང་ཡར་ཐློན་གི་དློན་ལུ་ ང་བཅས་རྒྱ་གར་གི་ཧློངས་ལས་ ག་ཅི་འབད་དགློ་རུང་ ག་སིག་ཡློད། 

 
ད་རེས་ཀི་རྒྱ་གར་འདི་ དཔལ་འབློར་ཡར་འཕར་གི་གློ་སྐབས་ལེ་ཤ་བིན་མི་ཅིག་ཨིན། 



ད་རེས་ཀི་ རྒྱ་གར་འདི་ ལེགས་སྒྱུར་ཅན་དང་ ཁ་དང་ལགཔ་རགས་མཐུན་ཏེ་ལཱ་འབད་མི་འདི་ཨིན། ད་རེས་ཀི་ རྒྱ་གར་འདི་གིས་ 
མི་སེར་གི་བདེ་ཐབས་གཙོ་བློར་བཏློན་ཞིན་ན་ མི་ངློ་ གཅིག་ཡང་ ལུས་མ་བཅུག་པར་ ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་ གློང་འཕེལ་གི་ལས་རིམ་ལུ་བརློན་མི་འདི་ཨིན། 

 
རྒྱ་གར་འདི་ ན་བུ་གི་ མཉམ་འབེལ་དང་ ཕན་གློགས་ལུ་ བསྒུག་སློད་དེ་ཡློད། 

 
ནམ་མཱསི་ཏི།  

 
བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། 


