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ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས་བགྲང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གི་རེད།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་བཞུགས་
སྒར་རྒྱལ་བའི་ཕ་ོབྲང་ད་ུཐའ་ེལན་ཌི་དང་
ཝེ་ཏི་ནམ་གི་སེར་སྐ་མི་མང་བརྒྱ་ལྷག་ལ་
དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་སོལ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁརེ་ནས་ཁབ་གདལ་ད་ུབུང་བའ་ི
ཏགོ་དབིབས་ནད་དགུ་གམ་	 Corona virus 

ཞསེ་པའ་ིསྐརོ་བཀའ་སླབོ་སལ་དནོ།	 ད་ེརིང་
ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ནད་ཡམས་ཤིག་སླབེས་
འདགུ	 རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལོ་རུྒྱས་ཀི་
ཐགོ་ནས་ནང་པའ་ིལུང་པ་རེད།	 ད་ེརིང་ང་
རང་ཚོ་འདརི་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལིའི་ཆོས་
བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་མཉམ་ད་ུཡོད།
དེར་བརནེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུན་མོང་གི ་

ཐགོ་ནས་ནད་ཡམས་འདི་རིམ་པས་ཞི་བར་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག	 	 	 	 	 ནང་ཆོས་ལ་དད་པ་

ཡོད་མཁན་དང་གཟུངས་སགྔས་བགྲང་རུྒྱའི་
གོམས་གཤིས་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ ་གྲས་ལ་

རེ་བཙུན་སྒོལ་མའི་གཟུངས་སྔགས་བགྲང་
དགོས་རེད་ཅེས་ངོས་ཀིས་བཤད་ཀི་ཡོད།	

དསེ་ནད་ན་ཚ་མ་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་ཁད་
པར་བཟ་ོཡི་ཡོད་པ་རེད།	ད་ེརིང་འདརི་ཁདེ་

རང་ཚོའ་ིནང་ལ་གཟུངས་སགྔས་བགྲང་རུྒྱར་
ད་ོསྣང་ཡོད་ན་ཨཾོ་ཏཱ་རེ་ཏུཏཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།	
ཞསེ་སྒལོ་མའ་ིགཟུངས་སགྔས་བགྲང་གི་ཡིན་
ན་ཕན་གི་རེད།	 ད་ེརིང་འདརི་དངསོ་སུ་མི་
ཉུང་ཤས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ས་སངེ་འདའི་ིསངྒ་
ལ་ནད་ཡམས་འདརི་ཏགོ་ཙམ་དངངས་སྐྲག་
བདེ་མཁན་མང་པ་ོའདགུ	 ངསོ་ཀིས་ཚང་
མར་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད།	 ད་ལ་ྟབཤད་མ་
ཐག་པ་ནང་བཞིན་གཟུངས་སྔགས་ད་ེའད་
ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་ན་སྒལོ་མའི་གཟུངས་སགྔས་
བགྲང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གི་རེད།	 ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་བསལ།	།

གཟམི་ཆུང་མཇལ་ཁ་རེ་ཞིག་མཚམས་འཇགོ

༄༅།	 །རང་ཅག་ཁ་བ་རི་པ་རྣམས་ཀི་མེ་ཏགོ་
གང་ལ་ཕགོ་པའི་ལ་ྷསལྐ་འཇིག་རནེ་ཞི་བདའེི་དདེ་
དཔནོ་ཆེན་པ།ོ	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་མཁན་འཛམ་གླངི་
ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་དབར་གི་ཆུ་བ་ོབཞིན་
རྒྱས་བཞིན་ཡོད་སབས།	 	 གཟམི་ཆུང་མཇལ་ཁ་
བསལ་དང་སལ་མུས་ད་ེལརྟ་ནའང་།	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་
ནག་ཝུ་ཧན་གྲངོ་ཁརེ་ནང་ཐགོ་མ་དར་བའི་ཏགོ་
དབིབས་ཅན་གི་གླ་ོབའི་ནད་ཡམས་ས་ཕོགས་
གང་སར་ཁབ་གདལ་ཕིན་པར་བརནེ།	 	 ཐུན་
མོང་གདལུ་བའི་སྣང་ངརོ་༸སྐུའི་འཕདོ་བཞེས་
ལ་གེགས་བར་གི་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་ཟླགོ་ཐབས་
སདླ།		རེ་ཞིག་༸རྒྱལ་བའ་ིཕ་ོབྲང་ད་ུགཟམི་ཆུང་
མཇལ་ཁ་མཚམས་འཇོག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དཔལ་
ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཐག་གཅདོ་
གནང་འདགུ		སིྤར་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་དང་ལགྷ་པ།	
པ་སངས་ནམ་ཡིན་ལ་བདོ་མིས་གཙོས་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུྲ་གང་ས་ནས་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་སོགས་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སལ་སལོ་ཡོད་པ་
བཅས།	།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུའཚོགས་བཞིན་པའི་
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ྔའགུར་རྙངི་མའ་ིསྨནོ་ལམ་ཆེན་
མོ་སབྐས་	 ༣༡	 དང་།	 རྒྱལ་ཡོངས་བཀའ་
བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐངེས་	༣༧	བཅས་
སོ་སོར་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སྨནོ་ལམ་གི་ཚོགས་
མགོན་དུ་བཞུགས་པའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པར་
འཚམས་ཞུའི་མཇལ་བཅར་དང་སྨནོ་ལམ་
ཐགོ་ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་བཀའ་
བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོའ་ིཆོས་རྭར་འཚོགས་
བཞིན་པའི ་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ ་ལམ་འདུ་

འཛོམས་ཐགོ་ཕབེས་ཏ།ེ	 དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་
པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་མཐངོ་གྲལོ་
རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་དང་།	 རྒྱལ་
ཚབ་བཀྭན་ཏིང་གཽ་ཤི་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	
སྐབས་རེ་ཡོངས་དགེ་མི་འགུར་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་
དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ར་ོར་ེགདན་
གི་བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་གི་ཕོགས་བཞིར་
འཚོགས་བཞིན་པའི་ས་ྔའགུར་རྙིང་མའི་སྨནོ་
ལམ་གི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུབཞུགས་པའ་ིསྐབས་
ར་ེམཁན་སུྤལ་གང་ཁང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་།	 སྐབས་ར་ེཞ་ེཆེན་རབ་འབམས་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག		སྐབས་ར་ེསནྨ་གླངི་མཁན་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	སྐབས་ར་ེམཁ་ོཁིམ་རིན་པ་ོ

ཆེ་མཆོག	 མཁན་རིན་པ་ོཆེ་རིག་འཛིན་ར་ོར་ེ
མཆོག་བཅས་ཀི་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་དང་ལནྷ་ད་ུབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་
འཛིན་དབུ་དཀར་ཚང་སལྐ་རརོ་ལགས་ཀང་
ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་
མཆོག་ལ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་
ལགས་བཅས་རྙངི་མའ་ིསིྤ་འཐུས་རྣམ་གཉསི་
དང་།
བཀའ་བརུྒྱད་སིྤ་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་
སབོས་ལགས་བཅས་ཀི་གཙོས་བཀའ་བརུྒྱད་

སྨནོ་ལམ་དང་རྙིང་མའི་སྨནོ་ལམ་གི་ལས་སྣ་ེ
རྣམ་པ་དང་།	སྨནོ་ལམ་ད་ུབཅར་བའ་ིཆོས་ཞུ་
བ་ཚོས་ཕབེས་བསུ་སྣ་ེལེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།	
ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ནས་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུཕབེས་འབརོ་གིས་བང་ཆུབ་
མཆོད་རནེ་ཆེན་མོ་མཇལ་ཁར་བཅར་ཡོད་པ་
བཅས།	།	

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུའཚོགས་
བཞིན་པའ་ིརྙངི་མ་དང་བཀའ་བརུྒྱད་སྨནོ་ལམ་ད་ུལནྷ་ཞུགས་གནང་བ།

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཛ་དག་
གསལ་བསྒགས།

༄༅།	 །འཛམ་གླངི་གང་སར་ཁབ་གདལ་
འགྲོ་བཞིན་པའི་ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་དང་
བཅསོ་ཐབས་སུ།	 དཔལ་ལནྡ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་
ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་བསྒགས་དགོངས་དནོ་
བཞིན།	 	 ཐུབ་པའ་ིམཚན་སགྔས་དང་།	 མ་ཎི།	
སྒལོ་མའི་གཟུངས་སགྔས་ཡི་ག་ེབཅུ་པ་བཅས་མི་
མང་ཚོགས་སྒརེ་སོ་སོ་ནས་རང་དནོ་རང་གཅསེ་
ཀིས་འཕལ་ད་ུསུྒབ་གསོག་གནང་གལ་ཆེ་ཞིང་།		
དགནོ་སྡ་ེཁག་ནས་བསུྒབ་དགསོ་སིྤ་རིམ་ཁག་འད་ི
ག་ནས་མཆོད་དདོ་དང་སྦྲགས་འཕལ་འགྲམེས་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒགས་དང་འབདོ་སྐུལ་
ཆབས་ཅིག་ཏུ།	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཆོས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས།	 ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	 ཚེས་	
༣༠	ཉནི།	།	

༄༅།	 །དངེ་སབྐས་ཏགོ་དབིབས་ཅན་གི་ནད་
ཡམས་གླ་ོབའི་གཉན་ཚད་ཆེས་ཁབ་གདལ་འགྲ་ོ
བཞིན་པ་ད་ེདག་སིྤར་འཛམ་བུ་གླངི་དང་།	 སྒསོ་
སུ་འཕགས་ཡུལ་གངས་ལྗངོས་བཅས་པར་སྔནོ་
འགགོ་འབུང་བཅསོ་ལ་སནྨ་སདླ།	 བ་ླལའྷ་ིཐུགས་
དམ་དགངོས་དནོ།	 ཐུབ་པའ་ིམཚན་སགྔས་
འགྲ་ོགང་ཆེ་དང་།	 མ་ཎི་དངུ་ཕུར།	 སྒལོ་མའ་ི
མཚན་སགྔས་ཡི་ག་ེབཅུ་པ།	 བཀའ་འགུར་དག་
སྒགོ	 	 ར་ོར་ེརྣམ་འཇམོས་མའ་ིསྒ་ོནས་རནེ་ཁུས་
ཡུལ་ཁུས།	 འདདོ་ཁམས་བདག་མོའ་ིབསངྐ་བ་
དང་འབྲལེ་བའ་ིམ་མོའ་ིའཁུགས་སྐངོ་།	 པདྨའ་ི
མནལོ་བསངས་བཅས་འཕལ་ད་ུབསུྒབ་དགོས་
ཕབེས་བུང་ན།	 གཟུངས་སགྔས་ཁག་མང་ཚོགས་
རང་རང་སོ་སོ་ནས་དང་།	 གཞན་རྣམས་དགནོ་
སྡ་ེདང་།	 གྲངོ་སྡ་ེསིྤ་ཚོགས་བཅས་ནས་རང་དནོ་
རང་གཅེས་ཀིས་འཕལ་ད་ུབསུྒབ་གལ་ཆེ་བའི་
འབདོ་སྐལུ་ད།ུ	 དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་ནས།	
ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣༠	ལ།	

སིྤ་རིམ་གསལ་བསྒགས།		

སྐབས་ར་ེཞ་ེཆེན་རབ་འབམས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག

རྒྱལ་ཚབ་བཀྭན་ཏངི་ག་ཽཤི་ཆེན་པ་ོམཆོག
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རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་བཏང་གནས་ལ་ྔཕགོས་སིྒག་
གནང་བའ་ིབརྙན་འཕནི་འདནོ་སྤལེ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་
པས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༩	ཉནི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་བདོ་
མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་བརལ་བཤིག་
ཚབས་ཆེ་བཏང་གནས་ལ་ྔཕགོས་སིྒག་གནང་
བའི་བརྙན་འཕནི་གསར་པ་ཞིག་འདནོ་སྤལེ་
གནང་འདགུ	
ད་ེཡང་བརྙན་འཕནི་དའེ་ིནང་།	 	 ད་ེཡང་
སརྐ་མ་དུག་ཅན་གི་བརྙན་འཕནི་དའེ་ིནང་ད།ུ	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
ནང་ད་ུམུ་མཐུད་བདོ་མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་ཚབས་ཆེ་བཏང་
རྐནེ་བདོ་མིས།
༡༽	 རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་
ཞི་བའ་ིརྔམ་སནོ་གནང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	
༢༽	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མི་གང་བུང་
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་སྡུག་སྦྱོང་
མནར་གཅདོ་བཏང་བ་མ་ཟད།	 	 བཙོན་
འཇུག་གི་ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།	
༣༽	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིསྨྲ་བརདོ་
རང་དབང་འཕགོ་པ།	
༤༽	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་
རང་དབང་ལ་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་བ།
༥༽	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་མི་
རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་སིད་བུས་འད་མིན་
ལག་བསར་བས་པ།	 	 བཅས་གནད་དནོ་
ལྔ་པ་ོགཙོ་འདནོ་གནང་བའི་སྐརོ་གི་བརྙན་
འཕནི་ཡིན་འདགུ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོ་
མཇུག་ཙམ་བར་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མི་	 ༡༥༤	
རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།	
སདྐ་ཡིག	 ཁརོ་ཡུག་དང་བཅས་པ་ནག་

སུབ་གཏངོ་རུྒྱའི་སདི་བུས་ལ་རང་ལུས་མེར་
སགེ་བཏང་ནས་ཞི་རོལ་རྔམ་སནོ་གནང་
ཡོད།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་ཉསེ་

མེད་བདོ་མི་རྣམས་ལ་གང་བུང་འཛིན་བཟུང་
བས་པ་དང་།	 ཁམི་ལུགས་དང་རྩ་བ་ནས་
འགལ་བའི་བ་རིམ་བརུྒྱད་བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།	 	 སྡགུ་སྦྱངོ་མནར་
གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་བ་སོགས་མུ་མཐུད་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོར་
བདོ་མི་ལས་འགུལ་བ་དང་སིྤ་མི།	 སླབོ་ཕུག་
སོགས་ཉུང་མཐར་མཐར་མི་གྲངས་	༡༦	ལ་
བཙོན་འཇུག་ཁམིས་ཆད་རིང་ཐུང་སྣ་ཚོགས་
བཀལ་ཡོད།
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིའི་སྨྲ་བརདོ་དང་བསམ་ཚུལ་འདནོ་རུྒྱའི་
རང་དབང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དམ་བསྒགས་
བཀག་སྡམོ་བས་པ་མ་ཟད།	 	 ལགྷ་པར་
རིག་གསར་འཕུལ་ཆས་བཀལོ་སྤདོ་འགོ་ཉནི་
མཚན་ཁརོ་མོ་ཡུག་ཏུ་བདོ་མིའི་འགྲ་ོའདགུ་
སྤདོ་གསུམ་ཐགོ་སོ་ལ་ྟབས་ཡོད།		བདོ་མིའ་ི
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁག་སྒ་ོ

རྒྱག་བཅུག་པ་དང་།	 ད་རྒྱའ་ིལམ་ནས་ངསོ་
ཤེས་གླངེ་མོལ་བ་རུྒྱའི་རང་དབང་ཙམ་ཡང་
མ་སྤད་པར་ཚོད་འཛིན་བས་ཡོད།	ལགྷ་པར་

སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ཐགོ་བདོ་མི་ཁག་གཅིག་
གིས་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་དཔར་
བརུྒྱད་སྤལེ་བས་པ་ཙམ་ལ་ཁག་དཀ་ིབསྙནོ་
འཛུགས་ཀིས་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་འཛིན་
བཟུང་བས་ཡོད།
བདོ་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་མཚོན་
ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་དའེི་ནང་བདོ་ཀི་
དགོན་སྡ་ེཁག་གི་དགེ་འདནུ་པ་ཚོའི་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་བེད་སྒརོ་ཐེ་བུས་བས་པ་དང་།	
མཐའ་ན་བདོ་མི་སྐ་བ་ོཚུན་ཆད་ཀི་ཆོས་
ཕོགས་ཀི ་བེད་སྒརོ ་དམ་བསྒགས་སུན་
གཙེར་བཟསོ་ཡོད།		ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༥	 ནས་	 ༤	 བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསན་གི་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
ཆེ་ཤོས་གཉསི་པར་གྲགས་པ་ཡ་ཆེན་སྒར་
གི་ཆོས་སྒར་ནས་དགེ་བཙུན་ཞལ་གྲངས་	
༣༦༠༠	 དགནོ་པ་ནས་བཙན་དབང་ཐགོ་

ནས་ཕིར་འབུད་བས་ཡོད།	 དགནོ་པ་ནས་
ཕིར་འབུད་བཏང་རསེ་དག་ེབཙུན་ད་ེདག་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ོདམ་བཀག་ཉར་འགོ་

རྒྱལ་གཅསེ་ཆོས་གཅསེ་ཀི་སླབོ་གསོའི་ལས་
འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་ནས་ལུས་སེམས་གཉསི་
ཀར་དཀའ་སྡགུ་ཧ་ཅང་མྱངས་ཡོད།	
བདོ་ཀི་སླབོ་གྲྭའི་ནང་བདོ་སྐད་སླབོ་ཁིད་བ་
རུྒྱར་དམ་བསྒགས་བས་པ་དང་བདོ་མི་ཚོར་
ལས་ཀའི་གོ་སབྐས་ཀི་ཐབོ་ཐང་འད་མཉམ་
མ་སྤད་པའ་ིགནས་སངས།	 ཁམིས་ཁང་
ནང་དའུང་བདོ་མི་ཚོར་ཁིམས་ཀི་བརུྒྱད་
རིམ་ཚད་ལྡན་ཞིག་གི་འགོ་ནས་དང་བདནེ་
གི་ཁམིས་གཏུགས་བདེ་ས་མེད།	 གནད་
དནོ་ད་ེདག་ལ་གཞིགས་ནས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་
ཚོགས་ཀིས་སྐནོ་བརདོ་ཇི་ཙམ་བས་ཀང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའ་ིཐགོ་དམ་བསྒགས་
ཅན་གི་སིད་བུས་མུ་མཐུད་ལག་བསར་བདེ་
བཞིན་ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་
ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 	 བདོ་ནང་ད་ུབདོ་
མིའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གིས་མུ་མཐུད་བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་
བཞིན་པ་མ་ཟད།	གནས་སངས་ལོ་རེ་བཞིན་
ཛ་དག་ཏུ་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།		རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བདོ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་
པར་རྩ་མེད་ནག་སུབ་ཏུ ་གཏོང་རུྒྱ་ཉནེ་
སེམས་ཁགོ་བཅུག་གིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སངོ་
གི་ལམ་ནས་ལས་འགུལ་སྣ་མང་སྤལེ་བཞིན་
ཡོད།		དརེ་བརནེ་ད་ཆ་རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ཀིས་བདོ་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན།	 ལྷ་ོསོག	
ཧངོ་ཀངོ་བཅས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་
བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པར་སྐནོ་
བརདོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་དགོས་པའི་དསུ་ལ་
བབ་འདགུ		ཅསེ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་ཕི་དལི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཚན་པའི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསན་
འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་
ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤད་པ་དསེ་
གུང་ཁན་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་ཆ་གཅིག་
བསྡུས་ལམ་ལུགས་ས་བརན་རུྒྱན་སྐངོ་བདེ་
བཞིན་པ་དརེ་ཉནེ་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།		དརེ་
བརནེ་གཅིག་བསྡུས་དབང་ཆ་ས་བརན་ཐུབ་
སདླ་དམ་བསྒགས་ཅན་གི་སིད་བུས་ཁ་ོནར་
བརནེ་པ་རེད།	 ད་ཆ་རང་དབང་ལུང་པའ་ི
སིད་གཞུང་ཁག་གིས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནསུ་
པ་གཅིག་ལ་བསིྒལ་ཏ།ེ	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སིད་བུས་ལ་སྐནོ་བརདོ་
དང་།	 རྒྱལ་སིྤའ་ིའགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་གནནོ་ཤུགས་
ངསེ་པར་སྤདོ་དགསོ་པའི་དསུ་ལ་བབ་འདགུ	
ཅསེ་གསུངས།	།

	

ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཨོ་གླངི་དནོ་གཅདོ་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་བ།
༄༅།	།བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
ལེའུ་དང་པ་ོདནོ་ཚན་	 ༡	 ནང་གསེས་	 ༣	
འགོ་དང་།	 ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་
གི་སིྒག་གཞི་དནོ་ཚན་	 ༡༩	 (༡)	 བཅས་ཀི་
དགངོས་དནོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་གེ་
ལགས་ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ད་ུ
བསྐ་ོགཞག་བསལ་དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	
ཟླ་	༦	ཚེས་	༡	ནས་ལས་ཁུར་འག་ོའཛུགས་
གནང་དགོས་པ་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ
ད་ེཡང་དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ནི་ཕ་ལྷུ ན་
གུྲབ་ཡེ་ཤེས་དང་།	 མ་ཚེ་རིང་སྒལོ་དཀར་
གཉསི་ཀི་རིགས་ཀི་མུྱ་གུར་ལ་དྭགས་བསོད་
ནམས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་	༡༩༧༠	ཟླ་	༡	

ཚེས་	༢༥	ཉནི་སྐསེ་ཤིང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༣	
ལོར་པན་ཇམ་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲའྭ་ི	 Govt.

College, Punjab University	 ཉ་ེབའ་ི

གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་	 B.A	 ཐནོ་
རསེ་ཕི་ལོ་	༡༩༩༥	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༡	ཉནི་

ལ་དྭགས་བསོད་ནསམ་གླིང་གཞིས་ཆགས་
ཀི་མཉམ་འབྲལེ་ལས་ཁུངས་སུ་དུང་ལས་
གནས་རིམ་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་འདགུ	ད་ེ

ནས་ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	༤	ཚེས་	༡༩	ཉནི་
ལ་དགྭས་བང་ཐང་མཉམ་དུང་ད་ུབསྐ་ོགཞག་

གནང་འདགུ	ཕི་ལོ་	༡༩༩༨	ཟླ་	༥	ཚེས་	
༡	 ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་ཞིང་།	 	 ༡༩༩༩	
ཟླ་	༢	ཚེས་	༢	ཉནི་དུང་གཞིན་གནས་རིམ་
ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་ལོ་	༡༩༩༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	
༢	ཉནི་ལ་དགྭས་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།		
ཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ཟླ་	༤	ཚེས་	༤	ཉནི་མེའ་ོ
ས་འག་ོལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༤	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ཉནི་འཆར་འགདོ་
ལནྷ་ཁང་ད་ུགནས་སྤསོ།		ཕི་ལོ་༢༠༠༤	ཟླ་	
༦	ཚེས་	༡	ཉནི་སྦརི་བདོ་ཚོགས་སུ་གནས་
སྤསོ།		ཕི་ལོ་	༢༠༠༤	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༦	
ཉིན་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུགནས་
སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༥	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༡༨	
ཉནི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	ཕི་
ལོ་	༢༠༠༥	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༤	ཉནི་ཀུ་ལུ་

ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་འཇགས།		ཕི་ལོ་	
༢༠༠༩	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢	ཉནི་ཀ་ོལི་གལྷ་ས་
འག་ོད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༢	
ཚེས་	༡༣	ཉནི་དུང་ཆེ་ལས་འཕར་ད་ུགནས་
སརྤ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༢	ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༦	ཉནི་
སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷ་ོསིྤ་གནས་
སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	༧	ཚེས་	༡	ཉནི་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༧	ཟླ་	༥	 ཚེས་	 ༡༨	ཉནི་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེར་གནས་སརྤ།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༧	ཟླ་	
༥	ཚེས་	༡༨	ཉནི་ཤེས་རིག་དུང་ཆེར་ལས་
འགན་བཀདོ་སིྒག་གནང་ནས་ད་བར་དུང་ཆེ་
གནང་མུས་ཡིན་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་
ཚད་མཐའོ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༣༠	
ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་གིས་གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་དང་།	 སབྐས་བཅུ་དུག་
པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚབ་ཞུས་ཏ།ེ	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ི
ནང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་བུས་
དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་	 Tibetan 

Policy and support Act 2019	 ལ་ཚད་
མཐོའི་མང་མོས་ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་པར་
ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་རྣམ་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད།
དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་
ནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་	 Nancy	 Pelosi	 མཆོག་
ལ་ཕུལ་བའ་ིའཚམས་འཕནི་ནང་འཁདོ་དནོ།	
ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་ནས་བདོ་མི་དང་།	
བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་བླ་ོབརན་འགུར་མེད་
ཀིས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ན་ིབདོ་ཀི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིརིག་གཞུང་དང་།	 ང་ོ
བ་ོསུང་སྐོབ་ཡོང་སླད་བདོ་མི་ཚོར་མཐུན་
འགུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་གཙོ་བ་ོ
ཞིག་ཡིན་པ་སྨསོ་མེད་རེད།	 ད་བར་ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་ོམིའི་ཐབོ་
ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་བཞིན་པ་དང་།	 ཆོས་
དད་རང་དབང་མེད་པའ་ིསྐརོ།	 ལགྷ་པར་ད་ུ

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབུས་མེད་པར་བདོ་ཀི་
བ་ླསུྤལ་ཁག་གི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་གནང་
རུྒྱའི་ཐབོ་ཐང་བཅས་ཀི་ཐགོ་གྲསོ་ཆོད་རིམ་
པ་བཞག་གནང་ཡོད།	 ད་ེམཚུངས་ཨ་རིར་
བ ོད་མི ་གནས་སྤསོ ་བེད་རུྒྱའི ་ལས་གཞི་

དང་།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་སདི་
བུས།	U.S.Tibet Policy Act 2002	ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ལོར་བདོ་ནང་ཕར་འགྲ་ོཚུར་འངོ་གི་
ག་ོསབྐས་འད་མཉམ་གི་ཁམིས་བཅས་གཏན་
འབབེས་གནང་བ་དསེ་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩོད་
ཐགོ་ལེགས་སྐསེ་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད།
ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་འཛམ་གླངི་ཞི་བདའེ་ིདདེ་
དཔནོ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཨ་རིའི་ནང་ཐངེས་མང་གདན་ཞུས་
སྣ་ེལེན་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༠༧	
ལོར་༧མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་
མི་སེར་གི་གཟེངས་རགས་མཐོ་ཤོས་ཨ་

རིའི་གསེར་གི་རགས་མ་གནང་བ་བཅས་ལ་
བཀའ་དནི་བ་ླམེད་ད་ུཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་རེས་ཁིམས་འཆར་དརེ་ཨ་རིའི་གྲོས་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ཚད་མཐའོི་མང་མོས་
ཀིས་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་པ་དསེ་དང་བདནེ་ལ་

རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པ་ཞིག་དང་།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་རགོ་རོལ་གཏངོ་མཁན་ལ་སྐནོ་བརདོ་
བས་པར་མཚོན་ཡོད།	 ད་ེན་ིབདོ་མི་ཚོར་
ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་གི་དསུ་སབྐས་ཤིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད།	 ད་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་དསེ་བདོ་
ནང་ཡོད་པའ་ིསྨྲ་བརདོ་རང་དབང་མེད་པའ་ི
བདོ་མི་ཚོའི་སེམས་ཀི་སདྐ་ཆ་ཉན་ཐུབ་ཡོད་
པ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གདགུ་རུྩབ་ཅན་
གི་སདི་བུས་འགོ་སྡགུ་བསལྔ་མྱངོ་བཞིན་པའ་ི
བདོ་མི་ཚོར་རེ་བའི་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་སྤད་
གནང་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་ཨ་རིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་དང་།	 བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་

ཀི་གཉསི་སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བུས།	
བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་།	 མཐ་ོསངྒ་
བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ།	 བདོ་མིའ་ིརང་
དབང་སརླ་གསོ་ཡོང་ཐབས་བཅས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་མུ་མཐུད་ཡོད་པ་ར་སྤདོ་གསལ་པ་ོབུང་
ཡོད།	 དསེ་བདོ་རིགས་རྣམས་ལ་མངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་རུྒྱར་རེ་བ་ཆེན་པ་ོསིྦྱན་ཡོད།	
བས་ཙང་ང་ཚོས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་མང་གཉསི་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ིལོ་སི་མཆོག་གིས་དསུ་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ད་རེས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནང་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་
ཛ་དག་གནས་སངས་དང་།	 ཆོས་དད་རང་
དབང་གི་ཐབོ་ཐང་དང་ལགྷ་པར་ད་ུསིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
༧སྐུའི་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་གནང་རུྒྱའི་ཐབོ་
ཐང་ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཁ་ོནར་ཡོད་པ་སོགས་
གསུངས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
གཞན་ཡང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim 

McGovern	 མཆོག་དང་།	 གྲསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཁ་ེརེཡ་ས་སི་མི་ཐི་ Chris Smith 

མཆོག	 	 གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིསིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ	

Ted	Yoho	མཆོག་བཅས་ནས་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ཁིམས་འཆར་དའེི་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གིས་གཏམ་བཤད་ཤུགས་ཆེ་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
གི་གནད་དནོ་ད་ེབཞིན་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་
དབར་ཚོང་འབྲེལ་གི ་འབྲ ེལ་ལམ་ལས་
གལ་ཆེར་བརིྩས་པ་ད ེས་བ ོད་མི་ཡོངས་
དང་།	 འཛམ་གླངི་མི་མང་ནས་ཨ་རིའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ལ་ད་ེབས་གུས་བརིྩ་དང་ཡིད་
ཆེས་ཆེ་བ་ཐབོ་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིརེ་བར་ད་
ལྟའི་ཁིམས་འཆར་དརེ་འབུང་འགུར་ཨ་
རིའི་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མས་རྒྱབ་སྐརོ་དང་།	
སིད ་འཛིན་གི ་མཚན་རགས་འགོད ་རུྒྱ ་
བཀོད་ད་ེཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
ནས ་བོད ་ད ོན ་ཐོག ་ ལོ ་ རུྒྱས ་ལྡན ་པའི ་
ཁིམས་ཤིག་བཟོ་ ཐུབ ་པའི ་ རེ ་བ ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་གནང་
བའ་ིརསེ།	 ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་གནང་
ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡང་ཞུ་གི་ཡོད།	 ངས་སརླ་
ཡང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་
མི་རྣམ་པས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ལོའ་ིབདོ་དནོ་
སདི་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁམིས་འཆར་ལ་
ཚད་མཐའོི་མང་མོས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་འཁདོ་
གནང་འདགུ	།

འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གི་འབྲས་ལྗངོས་མངའ་སྡ་ེདང་བངྷ་གལ་མངའ་སྡའེ་ིནང་གི་འཚམས་གཟགིས་ཁག་
ལེགས་གུྲབ་བུང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ ་ཆོས་སྐོང་དབང་ཕུག་
མཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢༧	

ཉནི་ར་སངྦ་ལ་ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་
ཆགས་སུ་ཕབེས་འབོར་སྐབས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་།	 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས།	

གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་སོགས་ནས་ཕབེས་བསུའི་
སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	ད་ེཡང་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་ས་གནས་མི་མང་རྣམས་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིའཕདོ་
བསནེ་གི་ཆེད་ད་ུལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་སྤལེ་
དང་སྤལེ་བཞིན་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་
གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་སླབོ་ཡོན་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ཤེས་རགོས་ཡོང་ཆེད་བདོ་མིའི་སིྒག་

འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབྲལེ་གསར་འགུར་ད་
ཚིགས་ལ་ྟཀླགོ་བདེ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུངས།
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་ཕི་ཚེ་	 ༢༨	 ཉནི་སོ་
ན་མདའ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་དང་།	 ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 མཉམ་
འབྲལེ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀི་ནང་གཟིགས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཏ་ེས་གནས་བདོ་མི་ཚོ་དང་
ལནྷ་ལས་འཆར་སོགས་ཀི་སྐརོ་བཀའ་མོལ་
ལྷུག་པརོ་གནང་བ་དང་།	ཕི་ཚེས་	༢༩	ཉནི་
བཀའ་བླནོ་རྒྱ་གར་གི་ནབུ་བངྷ་གལ་མངའ་

སྡའེ་ི	 West Bengal	ས་ལུ་ས་ྒར་Salugara 

ནང་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
གི་ཡན་ལག་སནྨ་ཁང་དང་ལགྕས་པ་ོརི་བདོ་
ཀི་སནྨ་རིྩས་སླབོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་ཀི་ནང་
འཚམས་གཟགིས་སུ་ཕབེས་ཏ་ེདག་ེལས་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་ཐུག་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད།	
མ་འངོས་པར་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་སོ་སོའི་
ཤེས་ཡོན་བདེ་སྤོད་བཏང་ས་ེབདོ་མིའི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་དགསོ་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།	།	

ཇརོ་ཇི་ཕར་ནན་ཌ་ེསི་དམ་པ་མཆོག་གི་ལོ་མཆོད་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་ཐགོ་ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༩	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལི་གསར་པ་	 Prithviraj Road Ceme-

tery	ར་ུབདོ་མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་
མེད་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་
དམ་པ་ཇརོ་ཇི་ཕར་ནན་ཌེ་སི་མཆོག་གི་ལོ་
མཆོད་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་ད་ུལྡ་ིལི་དནོ་
གཅོད་འབྲངོ་ཆུང་དངསོ་གུྲབ་ལགས་ཆེད་

ཕབེས་གནང་འདགུ	 སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་
གི་འད་ུའཛོམས་ཐགོ་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒལོ་
མ་ལགས་དང་།	 དནོ་གཅདོ་ལས་བདེ།	 ལྡ་ི
ལི་བསམ་ཡས་གླངི་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ས་འཐུས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་།
ད་ེཡང་རྒྱ་གར་མང་གཙོའི་དསུ་ཆེན་ཐངེས་	
༧༡	 ཐགོ་རྒྱ་གར་གི་བད་ེསུང་བླནོ་ཆེན་
ཞིང་གཤེགས་སྐུ་ཞབས་ཇརོ་ར་ེཕར་ནནྜ་ེསི་
མཆོག་ལ་པདྨ་ཝི་བྷུ ་ཤན་གཟངེས་རགས་	

Padma Vibhushan	 ད་ེཕུལ་རུྒྱའ་ིགསལ་
བསྒགས་གནང་བར་ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་འབྲངོ་
ཆུང་དངསོ་གུྲབ་ལགས་ཀིས་ཤུལ་ལུས་ནང་
མི་རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིགནང་ཡོད།
སིྤར་པདྨ་ཝི་བྷུ ་ཤན་གཟངེས་རགས་ནི་རྒྱ་
གར་མི་སེར་གཟེངས་རགས་མཐོ་ཤོས་
གཉསི་པ་ཡིན་ཞིང་།	 རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་
གཟངེས་རགས་མཐ་ོཤོས་ད་ེནི་བྷཱ རཐ་རཏྣ་	
Bharat Ratna ཞསེ་པ་ཡིན་པ་བཅས།	།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	།ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བུས་ལ་བསྐར་
ཞིབ་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་ Tibetan Pol-

icy and Support Act ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་
མེད་འསོ་ཤོག་འཕནེ་སབྐས་ཚད་མཐའོ་ིམང་
མོས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་
འདགུ		ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༢༠༠༢	ལོར་ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་
བུས་	 Tibetan Policy Act 2002	 ཞསེ་
པ་གཏན་འབབེས་གནང་རསེ།	ཐངེས་འདརི་
སིད་བུས་དརེ་བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་
གསར་པར་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གཉསི་
པ་ད་ེཆགས་འདགུ	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་སིད་བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་
གསར་པ་དསེ།	 	 ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནི་དནོ་དམ་བདོ་
མིའི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཞིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་དང་།	 དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་
བུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ།	 	 	 བདོ་རིགས་ཡོངས་
ལ་མིང་ད ོན་མཚུངས་པའི ་རང་སྐོང་གི་
གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐབོ་པ་བཅས་ལ་
ཚད་མཐའོ་ིམང་མོས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་
གསལ་འདནོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	 	 དའེང་
སིད་བུས་ད་ེབརུྒྱད་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་
ཀིས།	 	 བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དང་
བདོ་མཐ་ོསངྒ་གི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ།	 བདོ་
ནང་ད་ུབདོ་མིའ་ིགཞི་རྩའ་ིརང་དབང་བསྐར་
གསོའི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཚད་མཐའོི་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 	 ༡	
ཚེས་	 ༢༩	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་གུང་
ཆུ་ཆོད་	༡༢།༢༠	ཙམ་ལ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་
རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་དལི་དུང་ཆེ་
རྣམ་གཉསི་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ	གསར་འགདོ་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་དནོ།	“ངས་བདོ་
མི་ས་ཡ་དུག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཨ་རིའི་གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོདང་།	 གྲསོ་
ཚོགས་འོག་མའི་ནང་གྲསོ་ཆོད་བསྣམས་

ཕབེས་མཁན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དནི་ཆེ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	”	ཞསེ་གསུང་པ་མ་ཟད།		སདི་སྐངོ་
མཆོག་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་ཚོགས་
གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་དང་།	
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག		
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཁི་རི་སི་སི་མི་ཐི་ Chris 

Smith མཆོག	 	 ད་ེབཞིན་ཡུན་རིང་བདོ་
མི་དང་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོ Ted Yoho 

མཆོག་བཅས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་འདགུ	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཁམིས་
འཆར་ད་ེབཞིན་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༦	 ནང་
ཚུད་ལ་ཁམིས་སུ་གཏན་འབབེས་ལག་བསར་
གནང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་གསུངས།	
གཞན་ཡང་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་
བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་དང་བདོ་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་
གཞུང་དང་གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་
ཁག་གིས་དངསོ་ཤུགས་བརུྒྱད་ནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་
འཆར་གསར་པ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཆེད་
འབད་བརྩནོ་གནང་དང་གནང་མུས་ལའང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུངས།
སིྤར་ས་ྔལོའ་ིཕི་ཟླ་	༩	ནང་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་ཌི་སི་ཁུལ་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་
བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་གསར་
པར་གྲསོ་ཚོགས་ནང་རྒྱབ་སྐོར་ཐོབ་ཆེད་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་གནང་འདུག	
སབྐས་དརེ་ཁོང་གིས་གྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་
གིས་གཙོས་གྲསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་
མི་	 ༢༡	 མཇལ་འཕད་གནང་ནས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་
འཆར་གསར་པ་ད ེར་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
དགསོ་པའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གྲངས་	
༥༣༥	 ཡོད་པ་ཚང་མར་དནོ་ཁང་བརུྒྱད་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་གནང་འདགུ

དེ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙོ་
ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོ
ཝན་	 Jim McGovern	 མཆོག་གིས་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་
ཁིམས་འཆར་གསར་པ་ད་ེགྲསོ་ཚོགས་ནང་
ང་ོསྤདོ་གནང་སབྐས་གསུང་དནོ།		བདོ་མིའ་ི

སིྒག་འཛུགས་ནི་དནོ་དམ་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་
མཚོན་པའི་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	
སིྒག་འཛུགས་དསེ་བདོ་མིའི་མངནོ་འདདོ་
མཚོན་ཐུབ།	 ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲལེ་བ་
བཟང་པ་ོཞིག་སུྐྲན་དགོས་པ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་
ཆེ་ཡིན་པ་སྨསོ་མེད་རེད།		འནོ་ཀང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སོ་སོའི་མི་སེར་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ལ་བརིྩ་བཀུར་ངསེ་པར་ཞུ་དགོས་
པ་རེད།	 ཅསེ་གསུངས།	 ཕགོས་མཚུངས་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལེ་ནརོ་ཧམོ་	
Eleanor Holmes མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།		
བདོ་མི་ཚོར་རང་དབང་མ་ཐབོ་བར་ད་ུཨ་
རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་བ་རུྒྱ་
རེད།		ཅསེ་གསུངས།	གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཊེཌ་ཡོ་ཧ་ོམཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་
དནོ་ཐགོ་སླབེས་སབྐས་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་ཐུན་
མོང་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	
ཅསེ་གསུང་པ་དང་སྦྲགས།	 	 གྲསོ་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་མི་ཚོས་བརྙན་འཕནི་གི་ལམ་ནས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཞུ་དགོས་
པའ་ིབསམ་འཆར་བཏནོ་འདགུ	 	 ཕགོས་
མཚུངས་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་

སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
པ་ལརྟ།	 བདོ་མིའ་ིང་ོབ་ོམཚོན་པའ་ིབདོ་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ད་ུའགྲ་ོརུྒྱའི་
ཉནེ་ཁའ་ིསངྒ་ལ་སླབེས་ཡོད།	 	 གལ་ཏ་ེང་
ཚོས་ཚོང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱ་ནག་
ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཆེད་

སདྐ་ཆ་བཤད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།	 	 འཛམ་
གླིང་ས་ཕགོས་གཞན་དང་གཞན་ད་ུད་ེལརྟ་
བཤད་རུྒྱའི་བཟང་སྤདོ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡོངས་
རགོས་བརླག་པ་རེད།	 	 ང་ཚོས་འདརི་བདོ་
མི་ཚོར་མིང་དནོ་མཚུངས་པའི་རང་སྐོང་
གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཐོབ་པ་དང་།	
ཆོས་དད་རང་དབང་ལནྡ་པའི་ཐགོ་ནས་བདོ་
མི་ཚོས་མ་འངོས་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕངེ་	 ༡༥	 མཆོག་
གིས་མཚོན་བླ་སུྤལ་རྩད་གཅོད་ཞུ་རུྒྱའི ་
ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཞུ་སླད་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་
ཁིམས་འཆར་གསར་པ་འདིར་གྲསོ་ཚོགས་
ནང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བ་ཞིག་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
ཐེངས་འདིར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་གི་སིད་
བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཁིམས་འཆར་གསར་
པ་དརེ་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༥༣༥	 ཡོད་
ཁངོས་ནས་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༣༩༩	
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བརནེ་ཚད་མཐའོ་ིམང་
མོས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པའི་སདི་བུས་ཤིག་
ཆགས་ཐུབ་ཡོད།	 ད་ེས་ྔབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
གི་སདི་བུས་	 ༢༠༠༢	 ཞསེ་པ་གཏན་འབབེ་
བུང་ཡོད་ཅིང་།	 སདི་བུས་དརེ་བསྐར་ཞིབ་
ཀི་ང་ོབརོ་ཐངེས་འདརི་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	

༩	 ཚེས་	 ༡༣	 ཉནི་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་
ནང་ཐགོ་མར་ངསོ་སྤདོ་གནང་རསེ་ཕི་ཚེས་	
༢༨	 ཉནི་ཚད་མཐའོ་ིམང་མོས་ཐགོ་འསོ་
ཤོག་འཕནེ་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་པ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ	 	 བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་བུས་ལ་
བསྐར་ཞིབ་དགོས་པའི་གྲསོ་ཆོད་དརེ་མང་
གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉིས་ནས་
གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་	 ༣༥	 རྒྱབ་སྐརོ་འགོ་
ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་འགོ་མའ་ིནང་ད་ུཁམིས་
འཆར་ད་ེབསྣམས་འཕབེས་པ་རེད་འདགུ	
ད་ེཡང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུྲབ་
ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 གནས་
ཚུལ་འད་ིན་ིའཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་གང་སར་
གནས་འཁདོ་བདོ་མི་ཚང་མས་དགའ་སྤབོས་
བདེ་དགསོ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 གྲསོ་
ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མི་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་བ་ད་ེན་ིདང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་
ཞི་བ།	 འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན།		རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་
བདོ་དནོ་ཐགོ་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱབ་
སྐརོ་ཇི་ཙམ་གནང་བཞིན་ཡོད་པའ་ིབར་ལན་
ཤུགས་ཆེ་བཏང་བ་ཞིག་ཀང་རེད།	 	 ད་ཆ་
གྲསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིནང་དའུང་།	བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་སདི་བུས་ལ་བསྐར་ཞིབ་ཁམིས་
འཆར་གསར་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་རུྒྱར་ང་
ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་སིད་བུས་ལ་བསྐར་
ཞིབ་ཁིམས་འཆར་གསར་པ་ད་ེཨ་རིའི ་
གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་གཏན་འབབེས་
གནང་རསེ་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་མཚན་
རགས་བཀདོ་ནས་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་
གནང་དགསོ་པ་རེད།	 གསར་འགདོ་གསལ་
བསྒགས་ཐོག་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་ཕི ་
ཟླ་	 ༢	 ཉང་ཨ་རི་ཌི་སི་ས་ཁུལ་ད་ུཕབེས་
ནས་གྲསོ་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་
དང་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་མའི་ནང་ཁིམས་འཆར་དརེ་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་གནང་འཆར་
ཡོད་པ་བཅས།	།	

ལགྷ་པ་མཚོ་སྒ་ོལགས་ཆོས་རིག་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༨	
ཉནི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཨོ་གླིང་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལགྷ་པ་མཚོ་སྒ་ོལགས་ཆོས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེར་བསྐ་ོགཞག་

བསལ་དནོ་ལརྟ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༦	
ཚེས་	༢༢	ཉནི་ནས་ལས་ཁུར་འག་ོའཛུགས་
གནང་དགོས་པ་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་

གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདུག	
ད་ེཡང་ཨོ་གླིང་སྐུ ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ལྷག་པ་མཚོ་སྒ་ོལགས་
ནི་ཕ་བཀ་ཤིས་དང་མ་སྒོལ་
མ་གཉསི་སུ་ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༨	
ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་སྐསེ་
ཤིང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༨༢	ཟླ་	༢	
ཚེས་	༡༠	ཉནི་གནས་བརྒྱད་
པའི་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་བད་ེསིྐད་

གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་རན་དུང་དང་།	 ཕི་

ལོ་	 ༡༩༨༢	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༩	 གནས་
རང་འཇགས་ཐགོ་བཀའ་ཡིག་ད་ུགནས་སྤསོ།	
ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༣	 ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡	 གནས་
བརྒྱད་པ་རན་དུང་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་གིས་
ལས་འགན་རང་འཇགས།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༨༤	
ཟླ་	༨	ཚེས	༡	ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིབདོ་ཀི་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གི་ལས་དུང་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་
ལོ་	༡༩༩༢	ཟླ་	༨	ཚེས་	༡	 དུང་གཞནོ་
གནས་རིམ་ད་ུབསྐ་ོགཞག	ཕི་ལོ་	༡༩༩༦	ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢༨	 ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ལོ་རུྒྱས་
འགངེས་ཤོག
ཕི་ལོ་	༡༩༩༧	ཟླ་	༤	ཚེས་	༢༨	ཟུང་དུང་
གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༩༧	

ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༡	 ཉ་ིཧངོ་དང་ཤར་ཨེ་ཤི་
ཡའི་དནོ་ཁང་གི་ཟུང་དུང་ད་ུལས་འགན་
བཀདོ་སིྒག	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༢	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༢	 ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་ཀི་དུང་ཆེར་གནས་
སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༤	 ཟླ་	 ༡༡	 ཚེས་	 ༣	
དུང་འཕར་གནས་རིམ་ད་ུགནས་སརྤ།	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༤	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༡༣	 ལྡ་ིལི་
དནོ་གཅདོ་ཀི་དུང་ཆེ་རང་འཇགས།	 ཕི་ལོ་	
༢༠༠༥	ཟླ་	༧	ཚེས་	༣༠གནས་སབྐས་རིང་
ལྡ་ིལི་དནོ་གཅདོ་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོགཞག	 ཕི་
ལོ་	 ༢༠༠༧	 ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༡	 ཤར་ཨེ་
ཤི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བསྐ་ོགཞག་གནས་
སྤསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༠༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༢	དུང་

ཡིག་ཚེན་མོར་གནས་སརྤ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	
ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	 ༤	 ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་རང་འཇགས།	ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ཟླ་	
༦	 ཚེས་	 ༡	 ཉནི།	 ༢༠༡༡།༠༦།༠༡	 ནས་
ལོ་	 ༢	 རིང་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིདནོ་གཅདོ་གི་
ལས་འགན་ཕར་འགངས།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	
ཟླ་	༥	ཚེས་	༡༩	ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིསྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ད་ུགནས་སྤསོ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༤	
ཟླ་	 ༦	 ཚེས་	 ༢༥	 ཨོ་སི་ཀ་ོལི་ཡའ་ིདནོ་
གཅདོ་ཀི་ལས་འགན་རིྩས་བཞསེ་གནང་ས་ེད་
བར་དནོ་གཅོད་ཀི་ལས་འཁུར་གནང་མུས་
ཡིན་པ་བཅས།	།


