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བྲང་ད་ུསྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
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ཙམ་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ ད་ེཡང་
མཛད་སྒ་ོགོ་སྒྱིག་གནང་མཁན་ཁ་བའྱི་འགོ་
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བསྡ་ུརུྒྱ་ཡྱིན་པར་བརནེ། རྒྱ་ནག་མང་
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འགོ་གནས་དགོས་པ་ལས་གཞན་ང་ཚོར་
འདམས་ཀ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསུངས་
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ཀའྱི་ནང་ཁྱིམས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་ཞྱིག་ཏུ་གཏམ་བཤད་ཆེད་མགནོ་འབདོ་
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གྱིས་ཨོ་སྱི ་ཀྱི་ལྱི ་ཡའྱི་ནང་དགེ་རྒན་གྱིས་
བདོ་དང་ཐ་ེལནྦ། གནམ་སྡ་ེསྒ་ོམོའྱི་སྐརོ་གླངེ་
བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་སླབོ་ཕུྲག་གྱིས་དག་ེརྒན་
ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་སོགས་སླབོ་གསོའྱི་
རང་དབང་ཐགོ་འགགོ་རྐནེ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་
སྐརོ་ཤེས་རགོས་བུྱང་ནས་ཨོ་སྱི ་ཀྱི་ལྱི ་ཡའྱི་
གསོ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་ཐགོ་ཐ་ེབུྱས་བྱས་པར་
ངོ་རྒོལ་གྱིས་གསོ་ཆོད་བཞག་གནང་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས་གནང་འདགུ
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་
གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་ནས་དང་བདནེ་དང་། རང་
དབང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ད་ེབཞྱིན་
མང་གཙོ་ལ་འགུར་བ་མེད་པའྱི་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བ་དསེ་ཉ་ེཧངོ་ནང་རང་དབང་ཐགོ་ཉྱི་
ཧངོ་མྱི ་མང་ལ་སདྐ་ཆ་ཤོད་རུྒྱ་བུྱང་བ་དང་།
ལྷག་པར་ཉྱི་ཧངོ་ནྱི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད་

ཅསེ་གསུངས་གནང་འདགུ  ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་
ཧངོ་ནང་བཞྱིན་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་སེམས་
ཤུགས་དང་ནསུ་པ་ཡོད་པ་ལརྟ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་བདོ་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེཁག་གཏརོ་བཤྱིག་
གཏངོ་བ་ད་ེདག་བདོ་མྱི ་རྣམས་ནས་ཉམས་
པ་སརླ་གསོ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དངེ་གྱི་ཆར་
འཛམ་གླྱིང་ནང་ནས་ནང་པའྱི་མྱི ་འབརོ་མང་
ཤོས་རྒྱ་ནག་ཆགས་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་འདགུ་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐངོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱས་
པ་དསེ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། གསོ་མོལ། 
རང་དབང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། མང་
གཙོ་བཅས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱས་པ་མཚོན་གྱི་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་གནང་འདགུ
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་མཛད་སྒརོ་
བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། ཁདེ་ཚོ་འདྱིར་ཕབེས་ཐུབ་པ་དསེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི ་གཉའ་གནནོ་འགོ་དཀའ་
སྡུག་མོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་རེ་བ་དང་
སེམས་ཤུགས་ཀྱི་བརྡ་ལན་སྤདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
ཅསེ་གསུངས་གནང་འདགུ །

སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ 
བདོ་རབ་བུྱང་བཅུ་བདནུ་པའྱི་ས་ཁྱི་ལོའྱི་ཧརོ་ཟླ་
དང་པའོྱི་ཚེས་ལ་ྔཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་
ཁུལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི ་དགུང་ལོ་ ༩༠ ཕབེས་པ་
རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། སྔནོ་མ་ངསོ་ཀྱི་ང་ོཤེས་རྒྱ་གར་བ་
ཞྱིག་གྱིས་ངསོ་ལ་ཁངོ་ལོ་ ༩༥ ཡྱིན། ལོ་ ༩༥ 
སོན་པའྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཅྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱི ན་ཞེས་
བརདོ་བུྱང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་བརདོ་པ་ཡྱིན། 
སབྐས་དརེ་ངསོ་རང་ཕལ་ཆེར་ལོ་བདནུ་ཅུ་དནོ་
གངས་རེད། ངསོ་རང་གཞནོ་དགས་པ་རེད་ཅསེ་
ད་ེདསུ་བཤད་མངོ་། ཁདེ་རང་ཚོ་ ༩༥ ཟྱིན་
པའྱི་སྐྱིད་སྡགུ་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་
ལརྟ་ཁདེ་རང་ཚོས་བླ་ོབད་ེབ་ོབྱསོ་ཨང་།
    སོ་སོའྱི་མྱི ་ཚེ་ཆ་ཚང་བདོ་སྤྱི་བའྱི་དནོ་ད་ུ
བཏང་བ་རེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དད་མ་
བརདེ་པ་བྱས་ཏ་ེམྱི ་ཚེ་བསྐལ་བ་རེད། ང་རང་
ཚོས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་འཆད་དསུ་ཚེ་གཅྱིག་
གྱི་སདྐ་ཆ་ཁ་ོན་མྱིན་པར་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་
དང་སྐ་ེབ་ནས་སྐ་ེབ་ཡྱིན་པ་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ཁདེ་རང་ཚོར་མཚོན་ན། ཚེ་འདྱིར་
ངསོ་དང་དམྱིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་འབྲལེ་
བ་ཡོང་གྱི་རེད། བླ་ོབད་ེབ་ོབྱས་ནས་སྡདོ་ཨང་། 
མཁནེ་སོང་ངམ། སྐ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་ླམ་
དང་། །འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤདོ་
ཅྱིང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རགོས་
ནས། །རྡ་ོར་ེའཆང་གྱི་ག་ོའཕང་མུར་ཐབོ་ཤོག 
།ཅསེ་པའྱི་སྨནོ་ལམ་འདྱི་འདནོ་ན་འགུབ་ཀྱི་རེད། 
ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༄༅། །སབྐས་ ༦ དང་། སབྐས་ ༡༢ པའྱི་སྤྱི་
འཐུས་ཟུར་པ་ཧརོ་གཙང་བླ་ོབཟང་བསན་འཛྱིན་
ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྐ་ུ
ཚེ་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སྐ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ཐསོ་པར་
སྤྱི་འཐུས་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་བླ་ོཕམ་གྱི་
གནས་སུ་གུར་པ་དང་། དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ནང་
མྱིའྱི་ཉ་ེའབྲལེ་རྣམས་ཐུགས་ཡྱིད་གདངུ་ཆེན་པའོྱི་
ངང་ཡོད་ངསེ་ཀང་། འཇྱིག་རནེ་གྱི་སྐ་ེའག་ོཀུན་
སྐེ་བའྱི་མཐའ་མར་འཆྱི ་དགོས་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་
ལ་དགོངས་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་དང་འབྲལེ་རྣམ་དཀར་
དགེ་ཚོགས་ཀྱི་གནང་སྒ་ོརྱིམ་པ་གནང་བཞྱིན་པ་
གཞྱིར་བཅས། འདྱི་ནས་ཀང་དམ་པ་གང་ཉྱིད་
ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་དནོ་སྤྱི་དང་
ལྷག་པར་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉྱིས་རྱིང་ཞབས་ཞུ་
མཐར་སོན་གནང་ཡོད་པར་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་
བརདོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་། གང་གྱིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་
བྱས་བསགས་སྡྱིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞྱིང་དག་ནས་
རྣམ་མཁནེ་རྒྱལ་བའྱི་གོ་འཕང་ལ་མུར་ད་ུརེག་
པའྱི་སྨནོ་འདནུ་དང་། ནང་མྱི ་ཉ་ེའབྲལེ་ལྟསོ་
བཅས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོའྱི་ཡྱིག་ཆུང་འབུལ་
ལམ་ཞུ་ཆེད། དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་
དང་། ཚོགས་དུང་བཅས་ཆེད་བཅར་གནང་
ཡོད།།

ཡྱིད་སྐའོྱི་གནས་ཚུལ། 
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འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་རགོ་ཞྱིབ་ཆེད་མཁས་མྱི ་སྣས་
བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་གལོ་གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་གསུང་བ། 

༄༅། །འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི ་གནད་
ད ོན་ཐོག་རགོ་ཞྱི བ་ཆེད་མཁས་མྱི ་སྣས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱི ག་སླབོ་
གསོའྱི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་ལེན་པ་བཀ་ཤྱིས་དབང་
ཕུག་ལགས་བཙོན་འཇུག་བྱདེ་པར་སེམས་
འཚབ་དང་། ཁངོ་ཉྱིད་འཕྲལ་ད་ུགླདོ་གལོ་
གཏངོ་དགསོ་སྐརོ་གསུང་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ཡོངས་
ཁབ་བསྒགས་གཏམ་སྤལེ་བའྱི་ནང་། འཛམ་
གླྱིང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི ་གནད་དནོ་ཐགོ་རགོ་ཞྱིབ་
གནང་མཁན་ཆེད་མཁས་མྱི ་སྣས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བའྱི་ཉསེ་འཛུགས་དང་།
ནའེུ་ཡོག་དསུ་བབ་ཀྱིས་བཀ་ཤྱིས་དབང་

ཕུག་ལགས་སུ་བཅར་འདྱི་བྱས་པའྱི་བརྙན་
ཐུང་དང་རྩམོ་ཡྱིག་བཅས་ལ་ཉསེ་འཛུགས་
བྱེད་རུྒྱ་མཚམས་འཇོགས་བྱ་དགོས་པར་
གསུང་འདགུ  ད་ེབཞྱིན་ཆེད་མཁས་མྱི ་སྣས་
བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕུགས་ལགས་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་གཞྱི་རྩའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
དང་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ལོངས་སུ་སྤོད་
པར་ཁྱིམས་འགལ་ད་ུངསོ་འཛྱིན་བྱས་ནས་
འཛྱིན་བཟུང་བྱདེ་ཡོད་པ་རེད། ཅསེ་ཀང་
གསུང་འདགུ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ པའྱི་
ནང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཙན་
དབང་གྱི ་བཙོན་འཇུག་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཇྱི་ནྱི་བ་ནང་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་ ༨༠ པའྱི་སབྐས་
བཀ་ཤྱིས་དབང་ཕུག་ལགས་ཀྱི་སྐརོ་བསམ་
ཚུལ་གླངེ་ཡོད་པ་དང། ཁངོ་གླདོ་ཀལོ་དགསོ་

པའྱི་ར་འདནུ་ཡང་བཏནོ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི ་དམྱི གས་བསལ་འབྲེལ་
བཐུད་པ་མྱི ་སྣ་ལསྔ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཀ་
ཤྱིས་དབང་ཕུགས་ལགས་འཛྱིན་བཟུང་དང་

མུ་མཐུད་ཉསེ་ཆད་ཚབ་ཆེན་ཕགོ་པའྱི་སྐརོ་

ལ་སེམས་ཚབ་བཏནོ་ཡོད་པ་རེད།   ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་༢ ནང་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རང་དབང་སུང་
སྐབོ་ཚོགས་པའྱི་མྱི ་སྣ་ལྔ་བྱས་པའྱི་ཚོགས་

ཆུང་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བཀ་ཤྱི ས་
དབང་ཕུག་ལགས་ལ་ཁ་བྲལ་དང་། ཉསེ་
ཅན་པའྱི་ཉསེ་འཛུགས་བྱས་པ་དརེ་སེམས་
འཚབ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པ་མངནོ་བཅུག་ཡོད།  
བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིགས་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་མཉམ་འབྲལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཚན་
པའྱི་འགན་འཛྱིན་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་
རྣམ་གཉྱིས་ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་
བཟུང་བདུན་གཅྱིག་གྱི ་རྱི ང་བདོ་དནོ་ཞུ་
བཏུག་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་
འདགུ །

ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག་གྱིས་ས་ྔའགུར་
རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛྱིན་ཁྱི་རབས་བདནུ་པ་སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེ

རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་གནང་བ། 

ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་བདོ་ཀྱི་
ལོ་གསར་སུང་བརྩྱི་ཞུས་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ 
བདོ་རབ་བུྱང་བཅུ་བདནུ་པའྱི་ས་ཁྱི་ལོའྱི་
ཧརོ་ཟླ་དང་པའོྱི་ཚེས་ལྔ་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཚོུད་ 
༡༠།༣༠ ཐགོ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་
སུ་བདོ་ཀྱི་ལོ་གསར་སུང་བརྩྱི་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་
གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བརོ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི ་དུང་ལས་

སྐ་ུཞབས་ Steve Goldstein ལགས་དང་།
གཞན་ཡང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི ་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་
པ་ Sam Brownback ལགས། སོག་
པའོྱི་གཞུང་ཚབ་ཟུར་པ་ལམྕ་སྐ་ུ Jenniferr 

Zimdahl Galt ལགས། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངསོ་གུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས། ཨ་རྱིའྱི་བདོ་
ཀྱི་རུླང་འཕྲྱིན་ཁང་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་
རུླང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་གཙོས་པའྱི་
གཞུང་འབྲལེ་མྱི ་སྣ་དང་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
བྱདེ། མྱི ་མང་སོགས་ཁནོ་མྱི ་གངས་བརྒྱ་
ལགྷ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། མཛད་སྒའོྱི་
ཐགོ་མར་འབྲྱི་གུང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁན་
པ་ོབསམ་གུབ་ལགས་ཀྱི་ཤྱིས་བརདོ་གསུང་

འདནོ་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་བདོ་ཀྱི་སུྒ་
རྩལ་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ལྷ་མོའྱི་རྣམ་ཐར་
བཏང་ས་ེབདོ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་
རྣམ་པ་ཟུར་ཞྱིག་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོསྐ་ུཞབས་ Steve Gold-

stein མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བདོ་དནོ་ཐགོ་ལངས་ཕགོས་

ང་ོསྤདོ་དང་ད་བར་བདོ་པའྱི་སླབོ་མ་ ༤༠༠ 
ཙམ་ལ་སླབོ་ཡོན་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་ཐུབ་པ་
བུྱང་ཡོད་པའྱི་བརུྒྱད་ད་ལྟ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་གཙོས་ཚོགས་སྒརེ་འད་མྱིན་
ནང་ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་སོགས་
ཀྱི་སྐརོ་གསུང་གནང་འདགུ ད་ེནས་གཞུང་
ཚབ་པ་ Sam Brownback མཆོག་གྱིས་
བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་སྐད་
ཡྱི ག་སུང་སྐབོ་ཀྱི་རང་དབང་དགོས་པ་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་བཞག་པའྱི་ Tibet Pol-

icy Act 2002 ནང་གསལ་བ་བཞྱིན་ད་ེལ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་སྐརོ་གསུང་
འདགུ སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གྱིས་གནས་མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་ད་ུ
སྔ་འགུར་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛྱི ན་ཁྱི་རབས་
བདནུ་པ་སྐབས་ར་ེཀཿཐགོ་དག་ེརྩ་ེརྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་གནང་འདགུ ཀཿཐགོ་
དགེ་རྩེ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནྱི་ཉ་ེཆར་གནས་
མཆོག་རྡ་ོརེ་གདན་ད་ུསྔ་འགུར་རྙྱིང་མའྱི་
སྨནོ་ལམ་ཆེན་མོ་ཐངེས་ ༢༩ པ་ཚོགས་
སྐབས་སྔ་འགུར་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛྱི ན་ཁྱི་
རབས་བདནུ་པར་གཏན་འཁལེ་བསྐ་ོགཞག་
བུྱང་ཡོད། ད་ེཡང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གྱིས་རྱི ན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཎྡལ་
རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་དང་། ད་ེརསེ་
བཀའ་ཤག་གྱི་འཚམས་འཕྲྱིན་འབུལ་གནང་
འདགུ་པ་མ་ཟད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་མ་འངོས་ལས་འཆར་དང་ལས་དནོ་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དངེ་སབྐས་
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་
གྱི ་ནང་ད་ུགྲྭ་རུྒྱན་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞྱིན་པའྱི་
དཀའ་ངལ་སྐརོ་དང་འབྲལེ་ད་ལ་ྟཡོད་བཞྱིན་
པའྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཚད་གོང་

མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱའྱི་ཐབས་ལམ་ཇྱི་དགེ་སྐརོ་
ཕན་ཚུན་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད། མཇལ་
བཅར་གུབ་རསེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གནས་
མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུཡོད་པའྱི་དགའ་ལྡན་
འཕལེ་རྒྱས་གླྱིང་དང་། ཞ་ེཆེན་བསན་གཉྱིས་
དར་རྒྱས་གླྱིང་། རྣམ་གལོ་གླྱིང་དགནོ་པ། 
ས་སྐའྱི་དགནོ་པ། ཀརྨ་ཆོས་འཁརོ་གླྱིང་། 
རྙྱིང་མའྱི་དགནོ་པ། གཏརེ་སརྒ་དགནོ་པ་
བཅས་དགོན་སྡ་ེཁག་ཏུ་ཆོས་མཇལ་ཕབེས་
གནང་བ་མ་ཟད། གཏརེ་སརྒ་དགནོ་ད་ུརྒྱལ་
ཚབ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུས་གནང་འདགུ
གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་
ཕགོས་ཕབེས་དང་བསནུ་རྒྱལ་ས་པ་ཊྱི ་ནར་

ཕབེས་ས།ེ ཉ་ེསྔནོ་༸གངོ་ས་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་མཛད་པ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་བདོ་མྱི ་རྣམས་ལ་
མཐུན་འགུར་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བཀའ་
དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་སདླ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཆོས་རྱི ག་ལས་ཁུངས་ནས་བྷྱི་ཧར་དང་
ཨུ་ཏར་པར་དཤེ་མངའ་སྡ་ེཁག་གཉྱིས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ནང་པའྱི་གནས་ཆེན་ཁག་བརྒྱད་
ལ་མཆོད་རནེ་གསར་བཞེངས་གནང་བའྱི་
ཁངོས་ནས་ཡངས་པ་ཅན་ད་ུབཞངེས་གནང་
བའྱི་མཆོད་རནེ་གྱི ་ལས་གཞྱིར་གཟྱིགས་
རགོ་གནང་རུྒྱ་རེད་འདགུ །

རྱིང་ལགས་ཀྱིས་སྐ་ུམགནོ་རྣམས་ལ་ལོ་གསར་འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་བ་དང་།
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང་དཔལ་འབྱརོ། ཤེས་ཡོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་བདོ་དནོ་དམྱིགས་བསལ་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཟུར་པ་ལམྕ་སྐ་ུ Sarah Sewell མཆོག་ལ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བདོ་ཀྱི་ལོ་
གསར་སུང་བརྩྱི་ཞུ་རུྒྱའྱི་སལོ་གཏདོ་གནང་བར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ལ་རྒྱ་དམར་ཀྱི་བཙན་
བཟུང་གྱི་དནོ་རྐནེ་བུྱང་བ་ད་ེད་ལ་ྟརྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་བུྱང་བཞྱིན་ཡོད་པས་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛུལ་སྱིད་བུྱས་ད་ེསུ་ལའང་བུྱང་སྱིད་
པས་སྔནོ་ཚུད་ནས་གཟབ་དགསོ་པའྱི་སྐརོ་སོགས་གསུང་འདགུ ཐངེས་འདྱིར་བདོ་ཀྱི་ལོ་གསར་སུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་ད་ེཐངེས་ ༤ པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་མགནོ་འབདོ་དང་གསུང་བཤད་གནང་རུྒྱའྱི་ག་ོསབྐས་ཕུལ་བ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་
ཡོད་འདགུ །
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དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་ཉྱི་ཧངོ་ནང་གྱི་གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཆེ་ཁག་ལ་བདོ་དནོ་དང་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྐརོ་གསུང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གྱིས་ཉྱི་
ཧངོ་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་གསར་འགོད་
པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་སླབོ་སནོ་ཚོགས་ཆུང་ 
Institute of National Fundamentals 
གྱི ་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ ་ས་ཀུ་ར་ཡྱི ་ཡོ་ཤྱི ་
ཀ་ོ Sakurai Yoshiko ལགས་ཀྱི་ Gen-

ron ཞསེ་པའྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ཁང་ད་ུབཅར་

འདྱི ་ དང ་ ལེ ན ་
གནང་འདུག་པ་
མ་ཟད། ཉ་ེཧངོ་
ནང ་གྱི ་ཚགས ་
ཤོག་གཞན་ཁག་
གཅྱིག་གྱི ་བཅར་
འདྱི་ལའང་དང་
ལེན་གནང་འདགུ
བ ཅ ར ་ འ དྱི འྱི ་

སྐབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐོང་མཆོག་གྱིས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་
བྱས་ཏ་ེབདོ་མྱིར་དག་གནནོ་དང་། བདོ་
མྱི འྱི ་ ཐུན་མྱི ན་ཆོས་དང་རྱི ག་གཞུང་ལ་
ཉནེ་ཚབས་སྤད་པ། མྱི ་མང་ས་ཡ་མང་པ་ོ
འཚོ་བརནེ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་མཐོ་སྒང་
ནས་རུྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་ཆུ་བ་ོཆེ་ཁག་གྱི ་རང་
བུྱང་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་སྐནོ་བཏང་བའྱི་རསེ་

འབྲས་དང་།
    རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་འཚེ་
མེད་ཞྱི ་བའྱི་འཐབ་རྩོད་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བུྱས་ལ་
རྒྱབ་སྐོར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་སྐརོ། 
ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི ་ཡང་སྱིད་ངསོ་འཛྱི ན་ཞུ་
ཕོགས་སྐརོ་ལ་གསུང་གནང་འདགུ་པ་མ་
ཟད། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་
ས་ཀུ་ར་ཡོ་ཤྱི ་ཀོ་ལགས་ཀྱིས་བ ོད་མྱི འྱི ་
རང་དབང་འཐབ་རྩདོ། སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བདོ་
མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་སྱིད་སྐོང་མཆོག་དང་
ལྷན་གོས་མོལ་ཞེས་པའྱི ་དཔེ་ད ེབ་བྲྱིས་
གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ 
དཔ་ེདབེ་དའེྱི་ནང་ཉ་ེཧངོ་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་རང་
དབང་འཐབ་རྩོད་དང་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་

སྐརོ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱདེ་དགསོ་དནོ་དང་། བདོ་
མྱི ་རྣམས་སོ་སོའྱི་རང་ཡུལ་ད་ུལོག་པའྱི་རེ་
སྨནོ། བདོ་མྱི ་རྣམས་སོ་སོའྱི་རང་དབང་
འཐབ་རྩདོ་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་ནསུ་པ། ༸གངོ་ས་
མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་ལྷན་གསོ་
མོལ་བུྱང་བ་རྣམས་དཔ་ེདབེ་དའེྱི་གསལ་
ཡོད། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་
མྱི ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཔ་ེདབེ་ད་ེཀླགོ་ནས་
བདོ་དནོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་
ཡོད་སྐརོ་གསུང་འདགུ ད་ེརསེ་ཅྱི་པ་བཟ་ོ
འཕུྲལ་བསྱི་གནས་ཁང་ Chiba Institute 
of Technology གྱིས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་
མཆོག་ཉ་ེཧངོ་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་
ཕབེས་པར་ཆེ་བསདོ་ཀྱིས་དགུང་ཚྱིགས་སུ་
མགནོ་འབདོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་
ཅྱི་པ་བཟ་ོའཕུྲལ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱིས་འདྱི་

ལོར་བདོ་མྱི ་སླབོ་ཕུྲག་གསུམ་ལ་ཅྱི ་པ་བསྱི་
གནས་ཁང་ད་ུསླབོ་སྦྱངོ་སདླ་སླབོ་ཡོན་གནང་
རུྒྱ་ཡྱིན་པ་གསུངས་འདགུ སབྐས་དརེ་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐངོ་མཆོག་གྱིས་བསྱི་གནས་
ཁང་དའེྱི་ནང་སླབོ་གཉརེ་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་
སླབོ་ཕུྲག་བསན་འཛྱི ན་ཀུན་དགའ་ལགས་
དང་བསན་འཛྱིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་ཐུག་
འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་འདགུ །

སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡ་རང་བཙན་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་ནས་
ལོ་ང་ོབརྒྱ་ཐམ་པ་འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༡ ཉྱིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་
སྐ་ུཞབས་ལའྱི་མ་  Laima Andrikiene   

ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འཐུས་མྱི ་གཞན་ཁག་
གཅྱིག་གྱིས་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་ནང་ལྱི ་
ཐུ་ནྱི་ཡ་ Lithuania རང་བཙན་གསལ་
བསྒགས་བསྐངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
འཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྩྱི་ཞུས་འདགུ
ད་ེཡང་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ 
༡༩༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་
ཡ་ནྱི་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་
བསྒགས་གནང་ཡོད་ཀང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༠ 
ལོར་ཨུ་ར་ུསུ་  United Soviet Socialist 

Republic    ཡྱིས་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡ་ལ་དབང་
སུྒར་བྱས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཨུ་ར་ུསུ་རྒྱལ་

ཁབ་ཁ་འཐརོ་ད་ུཕྱིན་པར་བརནེ།  ལྱི ་ཐུ་
ནྱི་ཡ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་སརླ་ཡང་རང་
བཙན་ཐབོ་པ་རེད།  ད་ེས་ྔལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡ་ཨུ་
ར་ུསུའྱི་མངའ་ཁངོས་འགོ་ཡོད་དསུ།  ལྱི ་
ཐུ་ནྱི་ཡའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་དཀའ་སྡུག་ཚད་
མེད་མངས་དགསོ་བུྱང་ཡོད། དསུ་དན་གྱི་
མཛད་སྒའོྱི་ཐོག་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་འཐུས་མྱི ་དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི།     ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡ་ནས་ཕབེས་
པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་སོགས་བཅར་ཡོད་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་བཀ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཡུ་
རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲལེ་མཐུད་པ་རྱིག་
འཛྱིན་ཆོས་སྒནོ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་བཅར་
ཡོད། ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་

སྐ་ུཞབས་ཨན་ཊོ་ནྱིའ་ོ Antonio Tajani 

ལགས་ཀྱིས་བརྙན་འཕྲྱིན་བརུྒྱད་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་
ཡའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་དགའ་བསུའྱི་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་གནང་ཡོད། སྐ་ུཞབས་ཇུན་
ཀར་ Jean-Claude Juncker, President 

of the European Commission ལགས་

ཀྱིས་མཛད་སྒ ་ོདང་འབྲེལ་བའྱི ་ངོ་སྤོད་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། མཐར་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་
ཡའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཝྱི་ཀྱི་ཊོར་སྱི་ལགས་ཀྱིས། ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡ་ད་ེ

ས་ྔཨུ་རུ་སུའྱི་མངའ་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སབྐས་
ལ་མྱི ་མང་གྱིས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མངས་
ཡོད། དཔརེ་ན། ཨུ་ར་ུསུ་གཞུང་གྱིས་ལྱི ་
ཐུ་ནྱི་ཡའྱི་མྱི ་མང་ཐགོ་གཉའ་གནནོ་དང་།  
མནར་གཅདོ། བཙོན་འཇུག   སདྐ་ཡྱིག་
བཀག་སྡམོ་སོགས་མཚོན་པའྱི་མྱི ་སྤདོ་ལས་
འདས་པའྱི་བྱ་སྤདོ་སྤལེ་ཡོད། དཀའ་སྡགུ་གྱི་
ལོ་ཟླའྱི་ཁདོ་ནས་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡའྱི་མྱི ་མང་ཡར་
ལངས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྱིག་གཞུང་
དང་། སདྐ་ཡྱིག་སོགས་སརླ་གསོ་གནང་
ཐུབ་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་གུབ་
མཚམས་དངེ་རབས་གཞས་སྣ་འཁབ་སནོ་
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཁག་གཅྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་ཉམས་ཞྱིབ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་
འགན་འཛྱིན་གཞོན་པ་བསན་འཛྱིན་ལེགས་
བཤད་ལགས་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་

པ་ཁག་གཅྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བད་ེ
སུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་གནས་
ཁང་ CENJOWS དང་། ལྡྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་
རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཤྱིབ་ནཱ་དར་ཉམས་ཞྱིབ་

སླབོ ་གཉརེ་ཁང་ཐུན་མོང་གྱིས་གོ ་སྒྱིག་
གནང་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལནྷ་ཚོགས་སུ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།  ད་ེཡང་ལནྷ་ཚོགས་
སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་བདོ་ཀྱི་སྱིད་
བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའྱི་
འགན་འཛྱི ན་ཛམ་ལྷ་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་དང་། འབུམ་རམས་པ་བསན་འཛྱིན་
བད་ེགསལ་ལགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་ནྱི་ཅྱིའྱི་
ཇྱིར་རྒྱ་གར་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་པའྱི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསན་གྱི་བྱདེ་སྒ་ོཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་

གྱིས་ཐེ་བུྱས་དང་སྱིད་བུྱས་འཛྱི ན་ཕོགས། 
བླ་སུྤལ་རྣམ་པའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་བུྱང་རབས་
དང་དའེྱི་ཐོག་ལ་ཆབ་སྱིད་འཛྱི ན་ཕོགས་
བཅས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་
དང་ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་གནང་
འདགུ 
   སབྐས་དརེ་བསན་འཛྱིན་ལེགས་བཤད་
ལགས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདོ་
ཀྱི་སྱིད་བུྱས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་
ཀྱི་ཁབ་ཚད་དང་ལས་དནོ་གནང་ཕོགས་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་འདགུ

ལནྷ་ཚོགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
རྣམས་ནྱི། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བད་ེསུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་གནས་ཁང་ 
CENJOWS གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་། ལྡྱི་
ལྱིར་གནས་སྡདོ་རྒྱ་གར་དམག་དཔནོ་ཟུར་
པ་ཁག་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་
བྱས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་བསྱི་གནས་ཁང་ཁག་གྱི་
མཁས་དབང་སོགས་ཡྱིན་འདགུ །
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དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་མཇལ་འཕྲད་དང་འཚམས་འདྱི་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ 
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་ཡུན་རྱིང་བདོ་
དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ 
James McGovern མཆོག་གྱིས་ཁངོ་གྱི་
ལས་ཁུངས་སུ་དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཞྱིང་།
མགནོ་འབདོ་ལྟར་བྱང་ཨ་རྱི ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་།
རྒྱ་རྱིགས་འབྲལེ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀ་
ཤྱིས་ལགས། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བདོ་དནོ་ལས་
འགུལ་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་མ་ཐེའ་ོམ་ཁཱ་
སྱི། Matteo Mecacci འཛྱིན་གཞནོ་པ་བུ་
ཆུང་ཚེ་རྱིང་ལགས། དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་
ལགས་ཀྱི་ཕག་རོགས་སུད་སྱིར་བཞུགས་
མཁན་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
ལོན་ཌོན་ད་ུབཞུགས་མཁན་བད་ེཆེན་སྤནེ་
པ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  
གོས་ཚོགས་ཀྱི ་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཇྱིམ་
མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གྱིས་ཐགོ་མར་དནོ་གུབ་
དབང་ཆེན་ལགས་བད་ེཐང་ངང་ཨ་རྱིར་

ཕབེས་ཐུབ་པར་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུས་པ་དང་འབྲལེ་བདོ་དང་བདོ་
མྱིར་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ནྱི་ཁངོ་གྱིས་དམ་བཅའ་
ཡྱིན་སྐརོ་དང་། ཁངོ་དང་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་དང་། 
བདོ་ད་ུཕབེས་སབྐས་ཐུག་འཕྲད་བུྱང་བའྱི་རྒྱ་
དཔནོ་རྣམས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་
ནས་ག་དསུ་ཡྱི ན་རུང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་དང་།
བ ོད་མྱི ་མང་གྱི ་བདེ་སྡུག་ལས་དབང་ལ་
སེམས་འཁུར་དང་བདོ་མྱི ་མང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ནན་བརདོ་གནང་བའྱི་སྐརོ་
དང་། ད་དངུ་ཡང་ག་རེ་བྱདེ་ཐུབ་རུྒྱ་ཡོད་
མེད་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་བདོ་དང་
བདོ་མྱིར་སེམས་གཏྱིང་ནས་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེདང་། རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེན་བསན་པ་གནང་།
     སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱིས་ག་ོསབྐས་
འདྱི་བརུྒྱད་རྱིང་མྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
ཆེན་བསྐངོ ་ཚོགས་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་ད ེ་

སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ ་ོཝན་མཆོག་
ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་གནང་ཡོང་བའྱི་གདན་
ཞུ་གནང་ཞྱིང་། གལ་སྱིད་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདའུྱི་སྐབས་འཁེལ་ནས་
ཕབེས་མ་ཐུབ་པ་བུྱང་ཚེ། བརྙན་འཕྲྱིན་གྱི་
གསུང་འཕྲྱིན་གནང་སྐངོ་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཡང་
གནང་ཡོད།  དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་
ཀྱིས་སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གྱིས་
དབུས་ཨ་རྱིའྱི་གསོ་ཚོགས་ཀྱིས་བདོ་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།
ལགྷ་པར་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་
གྱིས་རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་
པ་ང་སོགས་བདོ་མྱི ་མང་གྱིས་གསལ་པ་ོ
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་རང་རང་དབང་ལུང་པར་
སླབེས་ཐུབ་ཡོད་ཀང་། ད་དངུ་དཀའ་སྡགུ་
མངས་དང་མོང་བཞྱིན་པའྱི་བདོ་ཀྱི ་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་པ་དང་། གཞྱིས་ལུས་མྱི ་མང་གྱི་
བད་ེསྡུག་སདླ་སརྔ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བའྱི་རྒྱབ་
སྐརོ་གནང་རོགས་གནང་། འདྱི་ནྱི་གཞྱིས་
ལུས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་བ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་།
      ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་དནོ་གུབ་དབང་

ཆེན་ལགས་གསོ་ཚོགས་སུ་ཉན་ཞྱིབ་དང་། 
ད་ེརསེ་ལམྕ་ Nancy Pelosi མཆོག་གྱིས་
དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལ་གསོ་ཚོགས་
སུ་སྣ་ེལེན་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་ད་ེསྐབས་སུ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་མགནོ་འབདོ་ལྟར་ཕབེས་
གཏན་འཁལེ་ཡོད།
     དནོ་གུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་
བདོ་ནང་གྱི་གནས་སངས་དངསོ་མཚོན་པའྱི་
གླགོ་བརྙན་འཇྱིགས་བྲལ་བཟ་ོསུྐན་གནང་
བའྱི་རྐནེ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙོན་ད་ུཚུད་ནས་
རང་གྱི ་ལུས་ཐོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་དངོས་སུ་
མངས་བ་རྣམས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི ་རྣམས་

ཀྱིས་ཤེས་རགོས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་ནྱིའུ་ཡོག་
དང་། མྱི ་ནྱི་སུ་ཊར་སོགས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་
བདོ་རྱིགས་འདསུ་སྡདོ་མང་བའྱི་ས་ཁུལ་ལ་
རྱིམ་བཞྱིན་གནས་སངས་ང་ོསྤདོ་གནང་བར་
ཕབེས་ཐུབ་རུྒྱར་ཁོང་དང་གསུང་མོལ་བུྱང་
བ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་ལས་
རྱིམ་ནང་སྒྱིག་བཞྱིན་ཡོད་པ་བཅས།།

ཨྱི ན་བདོ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས།

ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་བསན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
མངའ་གསོལ་ཁྱི་བཞངེས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོཚུགས་གནང་བ། 

༄༅། །ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་
བསན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་༸སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་
སནྨ་རྱི་བའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༣ པ་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ 
ཉྱིན་དགོངས་པ་བནོ་དབྱྱིངས་སུ་ཐྱིམ་པའྱི་
རེས་༸སྐབས་རེ་སྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛྱི ན་
སྨྲ་བའྱི་དབང་པ་ོམཆོག་གྱི ་བཀའ་དགོངས་
ལམ་སནོ་དང་། སརྔ་སལོ་སནྨ་རྱི་བའྱི་ལམ་
ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡ ཉྱིན་གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་གདན་
ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རྱིའྱི་
གླྱིང་ད་ུརྩ་གསུམ་ལྷ་དང་སུང་མར་བདནེ་
པ་བདར་ཏ་ེ༸སྐབས་ར་ེསྨན་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ 
༣༤ པ་གསར་བསྐའོྱི་རགས་སྒྱིལ་གྱི་སྔནོ་
དངོས་མཇུག་གསུམ་ཡོངས་སུ་གུབ་ཟྱིན་
རསེ་༸དབུས་གཡུང་དུང་བནོ་འཛྱི ན་སྐངོ་
ལནྷ་ཚོགས་ཀྱིས་གསལ་བསྒགས་སྔནོ་གནང་
ལརྟ། ད་ལན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༠ བདོ་རབ་བུྱང་བཅུ་བདནུ་པའྱི་ས་ཁྱི་
ལོའྱི་ཧརོ་ཟླ་དང་པའོྱི་ཚེས་ལ།ྔ རྣམ་འདནེ་
རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་རྒྱལ་
མཚན་མཆོག་གྱི ་འཁུངས་མཆོད་ཀྱི་སྐལ་
བཟང་དསུ་ཚེས་དགེ་བའྱི་ཉྱིན་༸སྐབས་ར་ེ
སནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་ལུང་རགོས་
ཟླ་བ་དར་རྒྱས་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་མངའ་
གསོལ་ཁྱི་བཞེངས་ཀྱི་མཛད་སྒ་ོགཡུང་དུང་
བནོ་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་

བསན་སནྨ་རྱིའྱི་གླྱིང་ད་ུཚུགས་གནང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་ ༧།༣༠ ཐགོ་
༸སྐབས་ར་ེམཆོག་༸དཔལ་ལྡན་སྨན་རྱིའྱི་
བླ་བྲང་ནས་དངུ་རྒྱ་སྤསོ་སྣསེ་གདན་ཞུས་
ཀྱིས་༸དཔལ་གཤེན་བསན་སྨན་རྱིའྱི་གླྱིང་

གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོར་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་མཚམས་བཞུགས་གསོལ་ཚྱིག་བཤད་
དང་བསནུ་རྒྱལ་བ་སྨན་རྱི ་བའྱི་གསེར་ཁྱི་
རྱིན་པ་ོཆེར་བཞུགས་སུ་གསོལ་མཚམས་
༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་དཔནོ་སླབོ་འཕྲྱིན་ལས་
ཉྱི་མ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། ༸སྐབས་ར་ེ
སྨན་རྱིའྱི་ཡོངས་འཛྱི ན་སྨྲ་བའྱི་དབང་པ་ོ
སླབོ་དཔནོ་བསན་འཛྱིན་རྣམ་དག་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གྱི་སྐ་ུཚབ། དཔལ་ལནྡ་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བླནོ་མཆོག སནྨ་རྱིའྱི་བཤད་སུྒབ་
མཁན་སླབོ་སོགས་བ་ླསུྤལ་ཆེ་ཁག དཔལ་
ས་སྐ་སྒལོ་མ་ཕ་ོབྲང་དང་དགནོ་སྡའེྱི་སྐ་ུཚབ། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བྱ་དརུ་བསོད་

ནམས་བཟང་པ་ོམཆོག གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་
སྤྱི་འཐུས་གཉྱིས། གདན་ས་ཆེན་པ་ོཁྱི་བརན་
ནརོ་བུ་རྩ་ེསོགས་བྱསེ་འཁོད་བནོ་གྱི་དགོན་
སྡ་ེདང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བནོ་ཚོགས་ཁག བནོ་
གངས་ཅན་ཞྱིང་གྱི ་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་དང་

གལ་ཆེའྱི་ཚོགས་སྡ་ེམང་པ་ོབཅས་ཀྱི་འཐུས་
མྱི ་དང་ང་ོཚབ། བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་འབྱརོ་དུང་ཆེ་དང་ལྡྱི་ལྱི ་དནོ་གཅོད་
དུང་ཆེས་གཙོས་གལ་ཆེའྱི་མྱི ་སྣ་དང་།
གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱི ན ་པའྱི ་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ནས་མཎྜལ་
སྐ་ུགསུང་ཐུགས་རནེ་དང་། བཀ་ཤྱིས་པའྱི་
རགས་བརྒྱད། ན་བཟའ་གསོ་དུག་སོགས་
འབུལ་དངསོ་འདགེས་འབུལ་གྱིས་མཇལ་ཞུ་
གུབ་མཚམས།  མཛད་སྒརོ་ཆེད་ད་ུགདན་
ཞུ་གནང་བའྱི་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མྱི འྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་
ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་

ཤག་གྱི ་འཚམས་ཞུའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་སྙན་
སྒནོ་དང་། ༸སྐབས་ར་ེཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་པ་ལས་འཕྲསོ་ནས་
ཁྱི་འཛྱི ན་གསར་སྐའོྱི ་ལམ་ལུགས་རྣམས་
ཐུགས་བླ་ོཁངེས་ངསེ་བུྱང་སྐརོ་དང་།
༸སྐབས་ར་ེཞྱིང་གཤེགས་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༣ 
པ་མཆོག་གྱི ་དགོངས་བཞེད་གཞྱིར་བཟུང་
སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་དབུ་
འགོ་དཔུང་འདགེས། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་
ཆོས་ལུགས་གུབ་མཐའ་ཁག་ལ་མཐུན་སྒྱིལ། 
བཤད་སུྒབ་བསན་པ་མྱི ་ཉམས་རུྒྱན་འཛྱི ན་
བཅས་སོགས་ཀྱི་སྐལུ་འདབེས་དང་། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྔར་བཞྱིན་
མཐུན་འགུར་སྡངོ་གགོས་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡྱི ན་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་། 
༸སྐབས་ར་ེསནྨ་རྱིའྱི་ཁྱི་འཛྱིན་ ༣༤ པ་རྱིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་ཁོང་ཉྱིད་ཡྱི ་དམ་ལྷ་དང་
སུང་མས་ཆེད་ད་ུབསྐསོ་པ་མ་ཟད། གལ་
ཆེའྱི་གནད་ཡོད་མྱི ་སྣ་དང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་
པའྱི་ཆོས་སྡ་ེདགནོ་ཁག ལགྷ་པར་ད་ུབནོ་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བནོ་པ་ོརྣམས་ནས་འཚམས་
ཞུ་དང་ཡྱིད་ཆེས་གནང་བ་སོགས་ལ་བརནེ་
མ་འོངས་པའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་བསྐང་རུྒྱར་
སྤབོས་པ་སྐསེ་གནང་སྐརོ་དང་། ༸གངོ་ས་
མཆོག་དང་རང་གཞུང་ལ་དབུ་འགོ་དཔུང་
འདགེས་ཁྱི་འཛྱི ན་གོང་མའྱི་དསུ་བཞྱིན་ཞུ་

རུྒྱ། སདླ་མར་ཡང་བནོ་གྱི་སྡངོ་གགོས་བནོ་
གྱིས་མཛད་ཅསེ་པ་ལརྟ་བནོ་པ་ོཡོངས་ཀྱིས་
བསན་པ་གཅྱིག་དང་། དམ་ཚྱིག་གཅྱིག་གྱི་
ང་ོབའོྱི་ཐགོ་ནས་བནོ་བསན་འཛྱིན་སྐངོ་སྤལེ་
གསུམ་ལ་མཐུན་རྐནེ་སྡངོ་གགོས་དང་།
མཐུན་སྒྱིལ་དམ་ཟབ་དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་
ཟབ་གསལ་བཀའ་སླབོ་བསྩལ།  ད་ེརསེ་
བདོ་ཕྱི་ནང་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་བཅས་
ནས་ཁྱི་བཞེངས་མཛད་སྒརོ་ཆེད་བཅར་
ཞུས་པ་རྣམས་དང་། བནོ་གཞྱིས་ཀྱི་སེར་
སྐ་མྱི ་མང་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་བ་མ་
ཟད། ༸སྐབས་ར་ེམཆོག་༸དཔལ་གཤེན་
བསན་སྨན་རྱིའྱི་གླྱིང་གྱི ་དགེ་བཤེས་མཛད་
སྒ་ོདང་། རྒྱལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པའོྱི་
འཁུངས་མཆོད་དསུ་ཆེན་གྱི་ཚོགས་མགོན་
དུ་ཐེངས་དང་པརོ་༸ཞབས་སོར་བཀོད་
གནང་མཛད། གུང་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ 
ནས་ ༥།༣༠ བར་༸སྐབས་ར་ེམཆོག་སནྨ་
རྱིའྱི་སུྒབ་ཁང་དབང་དག་ཕ་ོབྲང་དང་། སནྨ་
རྱིའྱི་བ་ླབྲང་། ལ་ྷརྒྱལ་རྱི། བཤད་སུྒབ་
འདསུ་སྡ།ེ གཤེན་གྱི་གསང་སགྔས་སྒམོ་སུྒབ་
གླྱིང་། གཡུང་དུང་བནོ་གྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་། 
གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་མཐ་ོསླབོ། བཙུན་
དགོན་རཏྞ་སྨན་གླྱིང་བཅས་སུ་གདན་ཞུས་
ཀྱིས་བཞུགས་ཁྱི་རྣམས་ལ་མངའ་གསོལ་
ཁྱི་བཞེངས་རྱིམ་བཞྱིན་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་སྙྱིང་བསྡསུ་སུ། ། 


