
༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དཔནོ་རིགས་
ཚོས་བདོ་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་དང་ཁེ་

ལས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ལ་མི་
ལོ་ ༡༨ བཙོན་འཇུག་གི་ཁིམས་ཐག་བཅད་
འདགུ
ད་ེཡང་རང་ལོ་ ༤༥ སོན་པའི་བསྟན་འཛིན་
ཆོས་འཕལེ་ལགས་ན།ི ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ཤག་
རོང་པ་ོསྲ་ཁུ་གངོ་ཚོ་ནས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་ལ་ངན་

ཨཱ་ཡར་ལེནའྜི་དཀའ་ངལ་སེལ་སདླ་དམ་པ་
ད་ེཉདི་ཀིས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བ་ོབཞེས་ཏ་ེ
གསོ་མཐུན་གན་རྒྱར་མཚན་རྟགས་བཀོད་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད་ལ། ད་ེན་ིང་ཚོའ་ིདསུ་
སྐབས་འདིར་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་ཀི་མིག་
དཔ་ེལ་ྟས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་ངསོ་ཀིས་ངསོ་
འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།

འཇགས་ལ་གནདོ་པའི་ཚོང་ལས་བས་པ་
ཟརེ་བ་སོགས་ཉསེ་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་
ཏ་ེལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་བཙོན་འཇུག་ཁིམས་
ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད། ལོ་ལའྔི་རིང་ཆབ་
སྲིད་ཀི་ཐབོ་ཐང་འཕགོ་པ་དང་། ཁངོ་གི་
རུྒྱ་དངསོ་རྣམས་གཞུང་བཞེས་བཏང་ཡོད་
པ་རེད།
ད་ལྟ ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
འཕལེ་ལགས་ལ་ྷས་གངོ་ཁརེ་ཆུ་ཤུར་བཙོན་
ཁང་ད་ུབཅུག་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲང་
བདནེ་མིན་པའི་ཁིམས་ཆད་བཏང་རེས། 
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ཀི་ནང་
མིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ནང་བདོ་རང་
སྐངོ་ལྗངོས་ཆེས་མཐའོི་མི་དམངས་ཁིམས་
ཁང་ཟེར་བར་ཞུ ་གཏུག་བས་ཡོད་ཀང་
ཁིམས་ཁང་གིས་ཞུ་གཏུག་ལ་ངོས་ལེན་
བས་མེད་པ་རེད།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཕི ་ ལོ ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་ཁིན་
ཏུའུ་ནས་ཚོང་དནོ་སྐརོ་སྐོད་ལེགས་པར་

གཉསི་ཕན་གི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་ནས་
བང་ཨཱ་ཡར་ལེནྜའི་ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་
གནང་ཡོད། ངསོ་རང་ཁ་གཏད་ཚོགས་
པ་ཁག་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་གསོ་མོལ་
དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་འབྲལེ་ལམ་
བརུྒྱད་སེལ་ཐུབ་པར་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོ
བདེ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས། བང་

སྐུལ་ཞེས་པའི་ཉསེ་མིང་འགོ་མི་ལོ་བཅོ་
བརྒྱད་ཀི་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། 

བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༠ ཉནི་འཛིན་བཟུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་
བྲལ་ལ་ངན་སྐུལ་ཟརེ་བ་དང་། ཁིམས་
འགལ་ཐགོ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕིར་
བསྒྲགས་བས་པ། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེ

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༢༧ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་
རྟནེ་གཞི་བས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ (Asia Health Resort)  
ད་ུབདོ་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སྲིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་གཏན་འཇགས་
ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཚོགས་འད་ུཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་
འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་
འད་ུད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ 
བར་ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་ཚོགས་
ཀི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འདརུ་ཚོགས་ཆུང་གི་
སླབོ་སྟནོ་པ་བཀའ་ཟུར་འབྲངོ་ཆུང་
དངོས་གུབ་མཆོག་དང་སྐུ་ཚབ་ཟུར་
པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
ཆབ་སྲིད་དུྲང་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས། བད་ེསུྲང་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་རིན་
ཆེན་ལགས། ཕི་དྲལི་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་
ཆོས་དབིངས་ལགས།  བདོ་ཀི་སྲིད་
བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་
ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་དངོས་
སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་
གི་སླབོ་སྟནོ་པ་བཀའ་ཟུར་བསྟན་པ་
ཚེ ་རིང་མཆོག་དང་དགའ་ལྡན་ཕ ོ་
བྲང་གི་དུྲང་ཆེ་རྔ་བ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ཚོགས་ཞུགས་གནང་
ཡོད་པ་བཅས། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༣ བར་ཉནི་
གངས ་ དུྲག ་ རིང ་བ ོད ་ མིའི ་ སིྒྲག ་
འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
བརྡ་ཆད་ཚན་པའི་གོ་སིྒྲག་འགོ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་ཁང་དུ་
ཆེས་མཐའོི་བརྡ་ཆད་གཏན་འབབེས་
ལྷན་ཚོགས་ཐངེས་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་
པ་བསྐངས་ཡོད། 
ད་ེཡང་ཉནི་གངས་དུྲག་གི་རིང་ཤེས་
ཡོན་དང་། ཁིམས་ལུགས། ཆབ་
སྲིད། དཔལ་འབརོ། རིས་རིག 
ཁོར་ཡུག ཚན་རིག འཕུལ་ཆས་
སིྤ་དང་། ཡང་སྒསོ་སནྨ་རིས་དང་རི་
ཤིང་རིག་པ་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཁོན་
བསྡམོས་གངས་ ༦༧༠ ལྷག་ཙམ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་
ཡོད། 

བདོ་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་

སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་

བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐངོ་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་དགསོ། 
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གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་

འགོད་ཚོགས་ཆུང་གྙི་ཚོགས་འདུ་

ཐེངས་གཉྙིས་པ་དབུ་འཛུགས་

གནང་བ།

ཆེས་མཐོའྙི་བརྡ་ཆད་གཏན་

འབེབས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་སུམ་ཅུ་

སོ་གཅྙིག་པ་ལེགས་གྲུབ་ཟྙིན་པ།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེ་ིགཟངེས་རྟགས་ཐབོ་
མཁན་སྐ་ུཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ཊི་རིམ་བྷལེ་མཆོག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་

འཕནི་སྩལ་བ།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལོ།

སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་དང་ཁ་ེལས་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་ལགས་ལ་མི་ལོ་ ༡༨ བཙོན་འཇུག་
ཁམིས་ཐག་བཅད་པ།

༄༅། །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་ཞི་བ་ཚལ་ཕ་ོབྲང་ནས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉནི་
བང་ཨཱ་ཡར་ལེནྜའི་སྲིད་བླནོ་ཐེངས་དང་པ་ོ
དང་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་
གནང་མངོ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ཝི་ཌི་ཊི་རིམ་
བྷལེ་ (Lord David Trimble) མཆོག་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་སྙུང་གཞི་རྐནེ་
པས་དགུང་གངས་ ༧༧ ཐགོ་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་
རགོས་པར་ཐུགས་ཕམ་དང་སྦྲགས་དམ་པ་ད་ེ
ཉདི་ཀི་བཟའ་ཟླར་ཐུགས་གསོའ་ིགསུང་འཕནི་
སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ། ཡིད་སྐ་ོབའ་ིསབྐས་
འདརི་ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ལ་བསྔ་ོབ་སྨནོ་
ལམ་དང་། ཉདི་ཀིས་གཙོས་ནང་མི་ལནྷ་རྒྱས་
ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ཉིད་ཀི་སྐུ ་ཟླ་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་བླ་ོསྟབོས་
ཆེན་པ་ོདང་དངསོ་ཡོད་ཀི་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་

ངསོ་ལ་ཉདི་ཀི་སྐུ་ཟླ་དམ་པ་ད་ེཉདི་དང་ལནྷ་
ད་ུབང་ཨཱ་ཡར་ལེནྜ་དང་ས་གནས་གཞན་
ད་ུཐངེས་འགའ་མཇལ་འཕད་ཀི་གོ་སྐབས་
བུང་། ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་གིས་བང་ཨཱ་
ཡར་ལེནྜའི ་ནང་ཞི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་སུ་
ཞབས་འདགེས་རླབས་ཆེན་ཞུས་གནང་བ་
དརེ་ཡིད་སྨནོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཅེས་དམ་པ་ཁངོ་
ལ་བརདོ་མངོ་ཡོད། ཅསེ་དང་། 
མཐར་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས། གལ་
ཏ་ེང་ཚོས་འག་ོབ་མི་ཚང་མ་གཅིག་གུར་གི་
འད་ུཤེས་བཟུང་ནས་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་
དང་། བརི་བཀུར། བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པ་ོ
བས་ཏ་ེམུ་མཐུད་མ་འདྲ་སའི་དཀའ་ངལ་
རྣམས་སེལ་ཐབས་བདེ་ཐུབ་ན། ད་ེན་ིསྐ་ུ
ཞབས་ཌ་ེཝི་ཌི་ཊི་རིམ་བྷལེ་མཆོག་རསེ་དྲན་
བདེ་སྟངས་འསོ་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་ཆགས་
ངསེ་ཡིན། ཞསེ་གསུང་འཕནི་སྩལ་ཡོད་པ་
བཅས།།

གུབ་རསེ་ལྷ་སའི་གོང་དཀར་གནམ་ཐང་ད་ུ
བབས་མ་ཐག་ཉནེ་རྟགོ་པས་འཛིན་བཟུང་
བས་རསེ་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་གར་སོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་ཡོད། 
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་བོད་ཀི ་
རིག་གཞུང་དང་ཁོར་ཡུག་སུྲང་སྐོབ་ཐད་
ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད། མི་མང་ཉམ་ཐག་ཚོར་རོགས་
སྐོར་དང་བ ོད་མི ་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒྲལ་
བཟ་ོགནང་མཁན་ཞིག་དང་། ད་ེབཞིན་སིྤ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་
ཡིན་པ་རེད།
རྒྱ་ནག་གཞུང ་ གིས ་བསྟན་འཛིན ་ ཆོས ་
འཕལེ་ལགས་ལྟ་བུ ་མཚོན་པའི་བདོ་པའི་
སིྤ་ཚོགས་ཁདོ་ཤུགས་རྐེན་ཡོད་པའི་ཤེས་
ལནྡ་མི་སྣ་དང་། རམོ་པ་པ།ོ འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་སུྲང་སྐབོ་པ། སིྤ་ཚོགས་སྣ་ེཁིད་
མི་སྣ་སོགས་བདོ་མི་མང་དག་ཅིག་འབུར་
འཇོམས་བེད་ཐབས་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་
དང་སྤལེ་མུས་ཡིན་པ་བཅས།།
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༄༅། །ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་བདནུ་ཕག་སྔནོ་
མའི་རེས་གཟའ་ཉ་ིམའི་ཉནི་རྒྱ་གར་ནས་ཉ་ི

ཧངོ་ལ་ཕིར་ལོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༧ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་
ཚོགས་འགོ་མའི་ནང་ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
དུྲང་ཆེ་ཨི་ཤཱི་ཀ་ཝ་ཨ་ཀི་མ་ས་ (Ishikawa 
Akimasa) ལགས་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་
ཉ་ེཆར་ཉ་ིཧངོ་གི་སྲིད་བླནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ (Shinzo Abe) མཆོག་
གིས་འསོ་བསྡའུ་ིདྲལི་བསྒྲགས་གསུང་བཤད་
གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་མི་ཞིག་གིས་གླ ་ོ
བུར་དུ་ མེ ་མདའ་བརྒྱབ་པར་བརྟ ེན་སྐུ ་
ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་མ་ཐག་བླ་ོཕམ་ཤུགས་ཆེ་བུང་བ་

༄༅། །  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་དགུང་དཔལ་
ས་སྐ་གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་མཆོག་
དང་ཁི་འཛིན་ཞེ་གཉིས་པ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་

པ་ོཆེ་མཆོག་དང་སྐུ་འཁོར་རྣམ་པ་བལེ་ཇི་
ཡམ་ས་སྐ་བར་ེཆེན་ཚོགས་པ་ནས་ཇི་ལརྟ་
གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན་ཇར་མན་ནས་
བལེ་ཇི་ཡམ་གི་གངོ་ཁརེ་ཨན་ཊབ་ (An-
twerpen) ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའ་ིཧལི་ཊོན་ 
(Hilton) གསོལ་མགནོ་ཁང་ད་ུབད་ེབར་

ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་། གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེ
འཆང་མཆོག་གིས་དབུས་བསྟན་འཛིན་གི་
སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་ཡུན་ད་ུབརྟན་
ཆེད་སྐ་ུརིམ་སུྒྲབ་རུྒྱ་དང་། ད་ེབཞིན་ཁ་བ་
གངས་ཅན་པའ་ིབསྟན་འགའོ་ིདནོ་ད་ུཚེ་སྲགོ་
བླསོ་གཏངོ་མཁན་རྣམས་ཀིས་གཙོས་མཁའ་
ཁབ་ཀི་སྐ་ེའག་ོཀུན་གཏན་བདའེ་ིཆེད་སྔ་ོསྨནོ་
གསུང་འདནོ་དང་བཀའ་ཆོས་གནང་།ཕི་དྲ་ོ
ཆུ་ཚོད་ ༦།༠༠ ཐགོ་དཔལ་ས་སྐ་གངོ་མ་ཁ་ི
ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་མཆོག་གི་འཁུངས་སརྐ་སུྲང་
བརི་དང་། འཁུངས་སརྐ་སུྲང་བརིའ་ིམཛད་
སྒའོ་ིསྐ་ུམགནོ་བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲནོ་ལགས་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། དཔལ་ས་སྐ་གངོ་
མ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་མཆོག་དང་ཁ་ིའཛིན་
ཞ་ེགཉསི་པ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་རྣམ་
གཉསི་བལེ་ཇི་ཡམ་ཁུལ་ད་ུཞབས་སོར་བད་ེ
བར་འཁདོ་ད་ེའད་ིཁུལ་གི་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་བཀའ་ཆོས་དང་བངླ་དརོ་གི་བཀའ་སླབོ་
ཕབེས་པར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེགནང་

ཧངོ་ནང་གནས་སྡདོ་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ་སོགས་
ཀི་སྐརོ་གསུངས།སྐབས་དརེ་ཉི་ཧངོ་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མིའི ་བ ོད ་ད ོན ་རྒྱབ་སྐོར་
ཚོགས་པའི་དུྲང་ཆེ་ཨི་ཤཱི་ཀ་ཝ་ཨ་ཀི་མ་ས་
ལགས་ཀིས། དསུ་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་
གི་སྐབས་འདིར་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐེའི་རྒྱབ་སྐོར་གནང་བར་
རསེ་སུ་ཡི་རང་དང་། སྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་
ཨ་བྷ་ེདམ་པ་ཁངོ་ན།ི སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཧ་ཅང་
ཡིད་སྨནོ ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 
བོད་ད ོན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། སྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་
ཨ་བྷ་ེམཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པ་ད་ེ
ང་ཚོར་མཚོན་ན་རླབས་ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་
ཅིག་སྐ་ུཚེའ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པ་རེད། ཅསེ་
དང་། འདས་པ་ོདམ་པ་སྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་
ཨ་བྷ་ེམཆོག་གིས་ད་བར་བདོ་དནོ་སདླ་རྒྱབ་
སྐོར་གནང་བ་ལྟར་ཉི་ཧངོ་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་རྣམ་པས་ཀང་རུྒྱན་སྐོང་གིས་
བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གནང་ངསེ་ཡིན། 
ཞསེ་གསུངས།
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོ
ལགས་ཀིས། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒྲག་འགོ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་
ཤིན་ཌནོ་ད་ུཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༢ ནས་ ༢༣ བར་ཉནི་གངས་གཉསི་

ཕབེས་འབརོ་ལརྟ། བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲནོ་
ལགས་དང་དུྲང་ཆེ་འཕནི་ལས་དབང་འདསུ་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ས་གནས་སུ་ཕབེས་བསུར་

བཅར་ཡོད།ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༢༦ ཉནི་གི་
ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ཐགོ་དཔལ་ས་སྐ་
གོང་མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་ངག་དབང་ཀུན་
དགའ་ཐགེ་ཆེན་དཔལ་འབར་འཕིན་ལས་
བསམ་འཕལེ་དབང་གི་རྒྱལ་པ་ོམཆོག་གིས་
ཚེ་དབང་དང་རྡ་ོར་ེཕུར་བའ་ིབཀའ་བསྒ།ོ ད་ེ

དང་། འདས་པ་ོདམ་པ་སྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་
ཨ་བྷ་ེམཆོག་གིས་ད་བར་ཁ་ཞེ་གཉསི་མེད་
ཀི་སྒ་ོནས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐབས་

སུ་རྒྱབ་སྐརོ་དང་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
གཞན་ཡང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས། སྐ་ུཞབས་ཤིན་
ཛོ་ཨ་བྷ་ེམཆོག་སྐུ་ཚེའི་འཕནེ་པ་རགོས་པའི་
ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་ཐནོ་མ་ཐག་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
དང་། བདོ་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སྲདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག བདོ་མིའ་ི
སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་བཀའ་བླནོ་ནརོ་
འཛིན་སྒྲལོ་མ་མཆོག་བཅས་ནས་ཧ་ཅང་བླ་ོ

དཔལ་ས་སྐ་གངོ་མ་ཁ་ིཆེན་རྡ་ོར་ེའཆང་མཆོག་དང་ཁ་ིའཛིན་ཞ་ེགཉསི་པ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་རྣམ་གཉསི་བལེ་ཇི་ཡམ་
ཁུལ་ད་ུཕབེས་གནང་བ།

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པའ་ིདུྲང་ཆེ་ཨི་ཤཱི་ཀ་ཝ་ཨ་ཀི་མ་ས་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

བཞིན་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ ༡༣༠༠ ལགྷ་
ལ་བླང་དརོ་གི་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་པའི་སྙངི་
པརོ། རུྒྱན་ད་ུགཞན་ཕན་གི་སེམས་པ་བཟང་
པ་ོབདེ་རུྒྱ་དང་། རྒྱལ་བའ་ིབཀའ་སླབོ་ལ་
སླབོ་སྦངོ་། བདོ་མིའ་ིགཤིས་རུྒྱད་བཟང་པ་ོ
རྣམས་ཡ་བྲལ་ད་ུམ་སོང་བའི་ཐགོ་བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་
ལ་ད་ོའཁུར་གནང་རུྒྱ་གལ་གནད་ཀི་སྐརོ་ལ་
བཀའ་སླབོ་ཕབེས་སོང་། བལེ་ཇི་ཡམ་བར་ེ
ཆེན་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ནས་དཔལ་ས་སྐ་
བདག་ཁི་རིན་པ་ོཆེ་དང་ཁི་འཛིན་ཞེ་གཉསི་
པ་རྣམ་གཉསི་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་
བཞིན་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པསོ་བལེ་ཇི་ཡམ་
ད་ུཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པའི་ཐགོ་བལེ་ཇི་ཡམ་བར་ེ
ཆེན་ཚོགས་པའི་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་
སྒྲགོས་སྦང་གནང་། ད་ེརསེ་ཁ་ིའཛིན་ཞ་ེ
གཉིས་པ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
མང་ཚོགས་ཡོངས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་།ཉནི་
རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ པའ་ིཐགོ་ཁ་ིའཛིན་ཞ་ེ
གཉསི་པ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་དབུ་བཞུགས་

ཕམ་དང་སྦྲགས་སྐུ་ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེདམ་
པ་ད་ེཉདི་ལ་ཐུགས་སྨནོ་དང་། དམ་པ་ཁངོ་
གི་ནང་མི་ཉ་ེའབྲལེ་ཀུན་ལ་ཐུགས་གསོའི་
གསུང་འཕནི་གནང་བ་ད་ེདག་ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་བརུྒྱད་འབྲལེ་ཡོད་ལ་ཕུལ་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས།
ཉི་ཧངོ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་དངསོ་སུ་ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕབེས་ཀིས་གཞིས་བསེ་
བདོ་མིའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐ་ུཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེ
མཆོག་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་
དང་གཉནེ་ཉ་ེད།ུ ད་ེབཞིན་དམ་པ་ཁངོ་གི་
ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ཞུས་གནང་ཡོད།
ཕགོས་མཚུངས་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས། སྐ་ུ
ཞབས་ཤིན་ཛོ་ཨ་བྷ་ེདམ་པ་ད་ེཉདི་ཀི་ཆེད་ད་ུ
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ རེས་
གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༣ 
ཐོག་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་གངས་སིྐད་སྲིད་
སྐངོ་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་
ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་
ཆུང་རྣམ་པ་དང་། ད་ེབཞིན་སྲ་ིཞུའ་ིལས་
བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་གཞུང་འབྲལེ་
མཆོད་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ཚོགས་པ་དང་། ད་ེ
བཞིན་ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ུཉ་ི

ཞུ་རུྒྱ་དང་། རང་ཉདི་དནོ་གཅདོ་ཀི་ལས་
འཁུར་བཞེས་ཏ་ེཟླ་གངས་གཉིས་ཙམ་གི་
རསེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་
རུྒྱའི་སྐལ་བཟང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོབུང་། མང་ཚོགས་རྣམ་པས་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་བངླ་དརོ་གི་བཀའ་སླབོ་
རྣམས་རུྒྱན་ད་ུལག་ལེན་དནོ་ཐོག་འགེལ་
དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་གནང་སོང་། 
ད་ེརསེ་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་ཁག་གཅིག་ནས་
གཞས་སྣ་ཁག་གཅིག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་
གུབ་བསྟུན་བརེ་ཆེན་ཚོགས་པའི་དུྲང་ཆེ་
ལགྷ་པ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གཏམ་
བཤད་གནང་སྟ་ེབཀའ་ཆོས་མཇུག་སིྒྲལ།ཕི་
ཚེས་ ༢༨ ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ 
ཙམ་ལ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུའཁརོ་རྣམ་པ་མེ་འཁརོ་
བརུྒྱད་ཨན་ཊབ་ནས་ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་
སིར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་ཅིང་། སརྦ་སིལ་
སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་དུྲང་ཆེ་འཕནི་ལས་དབང་
འདསུ་ལགས་ཕབེས་སྐལེ་ཞུ་བར་བཅར་ཡོད་
པ་བཅས། །

རིང་རྒྱལ་སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པ་
ཚོགས་པའ་ིསྐརོ་དང་། ཉ་ིཧངོ་གསོ་ཚོགས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ཤི་མོ་མུ་ར་ཧ་ཀུ་བྷུན་ (Shimo-
mura Hakubun) མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བརྒྱད་པའི་ཐགོ་གསུང་
འཕནི་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བརྙན་ཐུང་
བརུྒྱད་གསུང་བཤད་ཀང་གནང་ཡོད་པའི་
སྐརོ་གསུངས།
མཐར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་
རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉི་ཧངོ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
དུྲང་ཆེ་ཨི་ཤཱི་ཀ་ཝ་ཨ་ཀི་མ་ས་ལགས་ལ་
ཉི་ཧངོ་སྐད་ད་ུཕབ་བསུྒར་ཞུས་པའི་རྒྱལ་
སིྤའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པ་ཚོགས་
པའི་སྐརོ་སྙན་ཐ་ོདང་དྲན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་
ཕུལ་གནང་ཡོད། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་
ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་དང་ལནྷ་ད་ུཉ་ིཧངོ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་
བེད་ཚེ་ལྷ་ལགས་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་
བཅས།།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕནི་ཁག་དང་བདོ་
མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་སོགས་
དྲ་རྒྱའི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་

གཟིགས་པར་འཚལ།

༄༅། །བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་
ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༄༅། །བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་
ཕ་རཱན་སིའི་རྒྱལ་ས་པ་ེརི་སིའི་ལྷ་ོཕོགས་
སུ་རྟནེ་གཞི་བས་པའི་མཆོད་རྟནེ་ཚོགས་
པས་ (Khanh-Anh Pagoda) མགནོ་
འབདོ་གནང་བ་ལརྟ། ཝི་ཡཏ་ནཱམ་གི་ནང་
པའ་ིདསུ་ཆེན་ (Vu Lan festival) སུྲང་

དཀའ་རྙགོ་སེལ་བར་འསོ་ཤིང་འཚམས་
པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན།༽ ཞེས་པ་
ཕུལ་གནང་བ་དང་འབྲལེ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་ལ་
དྭགས་ཁུལ་དུ་མཛད་འཕིན་སྐོང་གནང་
མཛད་བཞིན་པའི་སྐརོ་དང་། བདོ་ནང་
གི ་ཛ་དྲག་གི ་གནས་སྟངས་སྐརོ ་འགེལ་
བརོད་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སྐུ་ཞབས་མིང་ཡན་ཚེ་ལགས་
ཀིས་འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་
ལགས་ལ་འཚམས་གཟིགས་སུ ་ཕ ེབས་
པར ་ ཐུ གས ་ རེ ་ ཆེ ་ ཞུ ས ་ གནང ་ ཡོ ད ། 
འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་
དང་སྐུ ་ཞབས་མིང་ཡན་ཚེ་ལགས་ཀིས་
དམིགས་བསལ་ཀི་ལས་དནོ་ཁག་གཅིག་

Anh Pagoda) ཞསེ་པ་དབུ་འབདེ་མཛད་
ཡོད། སུྒྲབ་བརུྒྱད་བསྟན་པའ་ིགསལ་བདེ་
༧དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བདནུ་
པ་ཨོ་རྒྱན་འཕནི་ལས་རྡ་ོར་ེམཆོག་ཀང་ཝི་
ཡཏ་ནཱམ་གི་མཆོད་རྟནེ་ (Khanh-Anh 
Pagoda) ཞསེ་པའ་ིགནས་སུ་ཕབེས་ཡོད།
བལེ་ཇི་ཡམ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་འགན་ཁང་

༢༧ ཉིན་ཐའ་ེཝན་གི་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ཞབས་
མིང་ཡན་ཚེ་ (Ming-Yen Tsai) 
ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་

བརིའི་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་འཁནོ་རིགས་བསྟན་
པའི་མངའ་བདག་སྐབས་མགོན་ས་སྐ་གོང་
མ་ཁི་ཆེན་རྡ་ོརེ་འཆང་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
ཀང་ཕབེས་ཡོད། ཝི་ཡཏ་ནཱམ་གི་ནང་པའ་ི
དསུ་ཆེན་ད་ེན།ི བུ་རབས་ཚ་རུྒྱད་རྣམས་
ཀིས་རང་གི་མེས་པ་ོརྣམས་ལ་བརི་བཀུར་

བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲནོ་ལགས་ཀིས་ཐའ་ེཝན་གི་སྐ་ུཚབ་སྐ་ུཞབས་མིང་ཡན་ཚེ་
ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

བལེ་ཇི་ཡམ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲནོ་ལགས་ཝི་ཡཏ་ནཱམ་གི་ནང་པའ་ིདསུ་ཆེན་མཛད་སྒརོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།

དང་། མཇལ་འཕད་ད་ེནི་འགན་ཁང་
རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀིས་བ ེལ་
ཇི ་ཡམ ་སྐུ ་ཚབ ་ད ོན ་གཅོད ་ ཀི ་ ཐུགས ་
འགན་བཞེས ་པ ་ནས་བཟུང ་དངོས ་ སུ ་
ཐའེ་ཝན་གི ་སྐུ ་ཚབ་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་བ་ཐེངས་དང་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད།
དེ་ཡང་བ ེལ་ཇི་ཡམ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་
འགན་ཁང་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་
ཀིས་ཐའེ་ཝན་གི་སྐུ ་ཚབ་སྐུ ་ཞབས་མིང་
ཡན་ཚེ་ལགས་ཀིས་གཙོས་ཁོང་གི་ཕག་
རོགས་རྣམས་ལ་ཁ་བཏགས་ཤིག་དང་
ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སུྐན་གནང་
བའི་དཔ་ེདབེ་ ༼ལོ་རུྒྱས་ཐོག་བདོ་ད་ེརྒྱ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མིན། འནོ་ཀང་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སྲིད་བུས་ནི་བ ོད་རྒྱའི་

དང་དྲིན་གཟོ་བའི ་ད ུས་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། 
དསུ་ཆེན་ད་ེནི་ཝི་ཡཏ་ནཱམ་གི་ནང་པའི་ལོ་
འཁརོ་དསུ་ཆེན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉསི་པ་
ཆགས་ཡོད།
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ 
ཉནི་ཝི་ཡཏ་ནཱམ་གི་མཆོད་རྟནེ་ (Khanh-

གི ་ ཆེད ་དུ་མཉམ་རུབ ་ ཀིས་ཕག་ལས་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕོགས་གཉིས་
ཀི ་ལས་ཁུངས་དབར་འབྲེལ་བ་གཏིང་
ཟབ་གཏངོ་རུྒྱའི་མོས་མཐུན་གནང་ཡོད།
བེལ་ཇི་ཡམ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཁང་གི་
ངོས ་ནས་ཐའེ་ཝན་ གི ་སྐུ ་ཚབ ་ ཟུར ་པ ་
ཧར་རེ་ཚིང་ (Harry Tseng) ལགས་
དང་ལྷན་འབྲལེ་བ་གཏིང་ཟབ་བཙུགས་
ཡོད་པ་དང་། ཧར་རེ་ཚིང་ལགས་
ཀིས་ད་ལྟ་ཐའེ་ཝན་གི་ཕི་སྲིད་བླནོ་ཆེན་
གཞོན་པའི ་ ཐུགས་འགན་བཞེས་བཞིན་
ཡོད་པ་བཅས།།

རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀིས་ཝི་ཡཏ་
ནཱམ་གི་འདས་པ་ོརྣམས་དང་། ཡང་སྒསོ་ཝི་
ཡཏ་ནཱམ་གི་མཆོད་རྟནེ་ (Khanh-Anh 
Pagoda) ཞསེ་པ་གསར་བཞངེས་གནང་
མཁན་འདས་པོ་དམ་པ་ཐིག་མིན་ཊམ་ 
(Thich Minh Tâm) ལགས་བཅས་ལ་རསེ་
དྲན་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་བཅས། །

སྐ ོར ་གསུང ་བཤད ་གནང ་ །མཐར་ཨོ ་
ཌི ་ཤ ་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ ་བཀྲ་ཤིས་
བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀིས་བ ོད ་མི ་མང་
སིྤ ་འ ཐུས ་ལྷན ་ ཚོགས ་ནས ་ཟབ ་སྦོང ་
གོ ་ སིྒྲག ་གནང་བར་ ཐུགས་རེ་ ཆེ ་ ཞུས ་
གནང་རེས། ཟབ་སྦོང་དངོས་གཞི་འགོ་
འཛུགས་གནང་འདགུ
ཟབ་སྦོང་གི་ཉིན་དང་པརོ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་བ ོད་མི ་མང་
སིྤ ་འཐུས་ལྷན ་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་འདུའི ་
འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་
ཀི་སིྒྲག་གཞི། ད་ེབཞིན་སྐར་རྟགས་
ཅན་གི་དྲ་ིབ་འདྲ་ིསྟངས་དང་། ཐུགས་
སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གོས་འཆར་འདནོ་
ཕོགས། གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་འདནོ་
ཕོགས། ཁིམས་ཡིག་དང་སིྒྲག་གཞི་
འཆར ་ཟི ན ་ འ བུལ ་ཕོགས ་ སྐ ོར ་ ཟབ ་
འཁིད་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་ཚོགས་
བཅར་བའི་དྲི་བར་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་གནང་ཡོད་འདགུ
ཟབ་སྦོང་གི་ཉིན་གཉིས་པར། བདོ་མི་

མན་སྤར་ཕན་བད་ེགླིང་། སྦན་ད་ར་ནརོ་
རྒྱས་གླིང ་གཞིས ་ཆགས་བཅས་ ཀི ་ས ་
གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། ས་
འཐུས་རྣམ་པ། ཨོ་ཌི་ཤ་ས་གནས་རང་

བདེན ་ ཚོགས ་ ཆུང ་ གི ་ ཚོགས ་ མི ་རྣམ ་
པ་བཅས་ཁོན་མི་གངས་ ༣༥ མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་ཟབ་སྦོང་དབུ་འབེད་མཛད་སྒའོི ་
ཐོག ་ ཨོ ་ ཌི ་ཤ ་ ཕུན ་ ཚོགས་གླིང ་གཞིས་
ཆགས་ ཀི ་ས ་གནས ་འགོ ་འ ཛིན ་ལས ་

ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླངི་གཞིས་ཆགས་སུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སདླ་ལས་དནོ་བདེ་
ཕགོས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༥ ཉིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གོ་སིྒྲག་འགོ ཨོ་ཌི་ཤ་ཕུན་
ཚོགས་གླིང ་གཞིས་ཆགས་སུ ་ ཕི ་ ཚེས ་ 

༢༥ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གངས་ལྔའི་
རིང ་ གི ་ས ་གནས་འཐུས ་ ཚོགས་ཁག་
ཚགས་ཚུད་དང་སྲ་བརྟན་སླད་ལས་དནོ་
བེད་ཕོགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་དངོས་སུ་དབུ་
འ ཛུགས ་གནང ་ ཡོད ་འདུགཟབ ་སྦོང ་
ནང ་ ཨོ ་ ཌི ་ཤ ་ ཕུན ་ ཚོགས ་གླིང ་དང ་ ། 

ཚབ་ ཐུབ ་བསྟན་ལགས་ཀིས ་འཚམས་
འདྲའིི་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེནས་སིྤ་
འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀིས་ཟབ་
སྦོང་གི་དགོས་དམིགས་དང་འབྲལེ། ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་དེ་བཞིན་སིྤ ་ན ོར ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི ་ དགོ ངས ་ག ཞི ་ ལྟར ་ བཅའ ་ཁིམས ་
ནང་བཀོད་ཡོོད་པ་དང་། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ནི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
ནང་གལ་གནད་ཆེན་པ ོ་ ཡིན ་པའི ་སྐ ོར ་
གསུངས་གནང་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན ་སྒྲོལ ་མ ་ ཚེ ་ རིང ་མཆོག ་
གིས་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་དུྲང་ལས་ཁུངས་
དང ་དེའི ་ལས ་དོན ་བེད ་ཕོགས ་དང ་ ། 
སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་དོན་གནང་
ཕོགས་བཅས་ཀི་སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་
སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་གིས་བ ོད་མི་རྣམས་ལ་གསོལ་
སྩལ་གནང་བའི་མང་གཙོའི་ཁེ་ཕན་དང་
ལས་འགན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀི ་ལས ་དོན ་ཚགས ་ ཚུད ་དགོས ་པའི ་

མང་སིྤ ་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་
ཀིས་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་གཞུང་དངུལ་
འད་ུའགོད་དང། ལོ་འཁོར་སྔནོ་རིས། 
དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིྒྲག་
གཞིའི་ཐོག་ཟབ་འཁིད་དང་། ཚོགས་
བཅར་བའི་དྲི་བར་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད་གནང་འདགུ ཟབ་སྦོང་གི་ཉིན་
གསུམ་པར། ཉིན་རེས་མའི་དམར་ཁིད་
གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ག་སིྒྲག་ཞུ ་སྒ ་ོ
ཁག་ཞུས་གནང་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས། །
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༄༅། །ཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ཉནི་ཉ་ིཧངོ་གི་
གངོ་ཁརེ་ཨོ་སཱ་ཀ་ (Osaka) ནང་གསར་

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༩ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉནི་གཏན་
འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་
ཆུང ་ གི ་ ཚོགས ་འདུ་ཐེངས ་གཉིས ་པ ་

༄༅། །ཨ་རི་དང་ལྡ་ིལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཟུར་པ་ཕུན་ཚོགས་དནོ་ལྡན་ལགས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉནི་
འདས ་གོངས ་ སུ ་ གུར ་པའི ་ ཡིད ་སྐོའི ་

གནས་ཚུལ་བུང་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་ནས་ཐུགས་ཕམ་དང་འབྲེལ་དམ་
པ་ཁོང་གི་ཚེ ་རབས་ཕངེ་བར་བསགས་
པའི་སྡིག་སིྒྲབ་བང་ཞིང་དག་ནས་མངོན་
མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀི་གོ ་འཕང་མགོགས་

པདྨ་ལགས་དང་། བུ་མོ་འཆི་མེད་ལགས་
དང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་བཅས་ཡོད་པ་རེད། 
ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། ཞེས་གསུང་བཤད་གནང་རསེ་བསྔ་ོ
སྨནོ་གསུང་འདནོ་དང་། དམ་པ་ཁོང་ལ་
མ་ངན་གུས་འདུད ་དང་གདུང ་སེམས་
མཉམ་སྐེ་མཚོན་སླད་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ 
༤ ནས་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་
མཚམས་བཞག་ཡོད།དམ་པ་ཁོང་ནི། ཕི་
ལོ་ ༡༩༣༧ ཟླ་ ༠༡ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་བདོ་
ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཕ་འཇམ་དབངས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་མ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་དཀར་
གཉསི་ཀི་སྲས་སུ་སྐསེ་ཤིང་། ལྷ་སར་སྦར་
པ་ཁང་གསར་སླབོ ་གྲྭ ་མཇུག་སྐེལ་རེས་
སིྤ་ཚོགས་སླབོ་གྲྭར་ལོ་གཅིག་ཙམ་ཕིན།  
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་ཀ་སྦུག་ཏུ་འབརོ་
རསེ་ (Dr.Grahams Homes) སླབོ་གྲྭ་
ནས་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་གཞི་རིམ་སླབོ ་
སྦངོ་གནང་། རྡརོ་གླིང་གི་ (St. Josephs) 
མཐོ་སླབོ་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་རེས་

ལྟ་བུ་ཡིན་ན་བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་གང་
ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་བཞིན་ཡོད།
སིྤར་ཡུ ་རོབ་མི ་མང་དང་ཡུ ་རོབ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་སོགས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་
གནང་བཞིན་ཡོད་ནའང་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་སིྒྲག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་
སྟབས། དརེ་ལས་འགུལ་དང་ཞུ་གཏུག་
བདེ་ཕགོས། ད་ེབཞིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁག་ གི ་ཁབ་ཁོངས་ སུ ་ ཡོད ་པའི ་རྒྱལ་
ཁབ་སོ་སོའི་ནང་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་
དགོས ་འདུན ་གང་ ཞུ ་དགོས ་པའི ་ཐད་
བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ ༡༨ བར་ཉནི་གསུམ་རིང་གཏན་

སྐབས་ད ེར ་ཉི་ཧ ོང ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ལྕམ་
སྐུ ་ཨེ་རི་ས་ཝ་ཡུ་མ་ལགས་ཀིས་གཙོས་
ས་གནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
བདོ་དནོ་སྐརོ་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། གཞན་
ཡང་སྐུ ་ཚབ་ད ོན་གཅོད་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་
རྒྱལ་པོ་ལགས་ཀིས་ལྕམ་སྐུ ་ཨེ ་རི ་ས་ཝ་
ཡུ་མ་ལགས་ལ་བདོ་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་
སྟངས་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་གནས་
སྟངས། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།ལྕམ་སྐུ་
ཨེ་རི་ས་ཝ་ཡུ་མ་ལགས་ཀིས་ཉི་ཧངོ་སྐུ ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་རྣམས་

ནས ་ མུ ར ་ དུ ་ འ ཐོ བ ་ པ འི ་ སྨ ོན ་ ལམ ་
གསོལ་འདབེས་ཞུ་ཕིར། ད་ེརིང་སྟ་ེཕི་
ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་
གི་ཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཐགོ་གངས་

སིྐད་སྲིད་སྐོང་ཚོགས་ཁང་དུ་བ ོད་མིའི ་
སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་
གི་དུྲང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ། ད་ེབཞིན་སྲི་ཞུའི་
ལས་བདེ་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་དཔལ་

མཇུག་སིྒྲལ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དྲལི་
དུྲང་ཆེ ་ཀརྨ་ཆོས་དབིངས་ལགས་ཀིས་
གསར་འགོད་པར་གསུང་དནོ། ཐངེས་

བཙུགས་གནང་པའི་ཉི་ཧངོ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་གཞོན་ལྕམ་སྐུ ་ཨེ ་རི ་ས་ཝ་ཡུ་མ་ 
(Arisawa Yuma) ལགས་དང་མཇལ་

ཡིད་སྐའོ་ིགནས་ཚུལ།

གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགདོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པ་མཇུག་སིྒྲལ་བ།

ཉ་ིཧངོ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཉ་ིཧངོ་གི་ཨོ་སཱ་ཀ་གངོ་ཁརེ་ས་གནས་ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཞནོ་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་རི་ས་ཝ་ཡུ་མ་ལགས་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བ།

ལྡན་སྲིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
དམ་པ་ཁོང་གི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་སྒྲོགས་
སྦང་དང་འབྲལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། 
དམ་པ་ཁོང་གིས་གཞུང་ཞབས་ཀི་ལས་
འགན་བཞག་རེས་སིྤ་ཚོགས་ནང་འགན་
ཁུར ་ཏེ་ མུ ་མཐུད ་ཕག་ལས་གནང་བ ་
རེད། ལྷག་པར་དམ་པ་ཁོང་དང་ཁོང་གི་
བུ་མོ། མག་པ་བཅས་ཀི་མཚན་ཐགོ་དགེ་
རའི་ཐབེས་ར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཐབེས་
ར་ད ེས་ད ེ་སྔ་བ ོད་མིའི ་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་
ལས་འཆར་མང་དག་ཅིག་ལ་དངུལ་གང་
ཙམ་གནང་བ་ད་ེའདྲ་བུང་ཡོད། ཕན་
རང་བོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
ཡིན་པའི ་སྐབས་རྒྱལ་སིྤའི ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་
ཚོགས་སླད་རོགས་དངུལ་སོགས་ཀི་མཐུན་
འགུར་གནང་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརིང་
སྲི་ཞུའི་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་བསྔ་ོབ་སྨནོ་
ལམ་ཡག་པ་ོསྐནོ་རོགས་གནང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཁོངས་སྐུ ་ཟླ་

འདིའི ་ ཚོགས་འདུ་ཐོག་གཙོ ་བ ོ་བ ོད ་རྒྱ་
གོས ་ མོལ ་ ཡོང ་ཐབས་སུ ་ག ་ སིྒྲག ་དང་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཕགོས། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་བདོ་རྒྱ་གསོ་མོལ་དང་འབྲལེ་བའི་
འབྲལེ་བ་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་པ་བཅས་
ཀི་སྐརོ་བཀའ་བསྡུར་བུང་ཡོད།གཞན་ཡང་
རྒྱལ་སིྤའི་ནང་དང་། ལྷག་པར་ཡུ་རོབ་
ནང་བདོ་དནོ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་
ཆེ་རུ་གཏངོ་ཐབས་དང་། རྒྱལ་སིྤའི་ཆབ་
སྲིད་གནས་སྟངས་དང་བདོ་དང་རྒྱ་ནག་
ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བུས་ག་འདྲ་ཆགས་
ཡོད་པའི་ཐགོ་བཀའ་བསྡུར་ཞིབ་ཕ་གནང་
ཡོད། ལྷག་པར་ཡུ་རོབ་ནང་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཌ་

འཕད་ཞུས་གནང་ཡོད། ལྕམ་སྐུ་ཨེ་རི་ས་
ཝ་ཡུ་མ་ལགས་ཉི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཁང་ད་ུཕབེས་ཏ་ེཉ་ིཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལགས་དང་ཐུག་
འཕད་ཀིས་འདི་ལོའི་ཕི་ཟླ་ ༥ ནང་ཨོ་སཱ་
ཀ་ས་གནས་ཀི་ཉི་ཧངོ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པ་གསར་
འཛུགས་གནང་བའི་སྐརོ་དང་། སྐུ་ཞབས་
ཊ་གུ་ཆི་ཡུ་ཞི་ན་ོརི་ (Taguchi Yoshi-
nori) ལགས་ཨོ་སཱ་ཀ་ས་གནས་ཀི་ཉ་ིཧངོ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ལྕམ་སྐུ་ཨེ་
རི་ས་ཝ་ཡུ་མ་ཚོགས་གཞོན་དུ་བདམས་
ཐནོ་བུང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།

ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཁོ་ལོམ་བི་ཡར་ཕབེས།
ཕི་ལོ་  ༡༩༦༤ ཕི་ཟླ་ ༧ ནང་སྲི་ཞུའི་
ལས་བེད་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེ
ཕི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དུྲང་ལས་རོགས་
དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོར་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ལས་རོགས་ཀི་འགན་འཁུར་
ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ནས་ ༡༩༧༣ བར་
ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀི་འགན་འཁུར་
ཞུས།  ཕི་ལོ་  ༡༩༧༣ ནས་ ༡༩༧༦ 
བར་ལྡི ་ ལི ་སྐུ ་ཚབ་ད ོན ་གཅོད ་ ཀི ་ལས་
འཁུར་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་གི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡༧ ཐགོ་སྐུ་ཚེའི་
འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
བུང་ཡོད་པ་བཅས། །

འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་འད་ུཐེངས་དང་པ་ོཚོགས་
པའི་སྐབས་གོ་བསྡུར་བུང་བའི་ཚིག་ཐོར་
བསྐར་ཞིབ་གནང་སྟ་ེམཇུག་སྐོང་དགོས་
པ་ཁག་ལ་བསྐར་ཞིབ་དང་། ད་ེབཞིན་
བ ོད ་ནང ་ གི ་འགོ་བ ་ མིའི ་ཐོབ ་ཐང ་ གི ་
གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཆབ་སྲིད་
ཀི་འགུར་འགསོ། གཏན་འཇགས་ཐབས་
ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་སླབོ་སྟནོ་
པ་རྣམ་པས་མ་འོངས་ཕག་ལས་གནང་
ཕགོས་སོགས་ཀི་ཐད་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོ
བུང་ཡོད། ཅེས་གསུངས། །

དང་ཐུག་འཕད་བུང་བར་དགའ་ཚོར་
སྐསེ་པའི་སྐརོ་དང་། བདོ་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རོད་ནི་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ། སིྤ་ནརོ་༸གོང་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་
གསོ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་མཛད་
བཞིན་པར་རེས་སུ་ཡི ་རང་ཞུས་གནང་
བ་མ་ཟད། བདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་ཞི་བའི་
ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་སུ་ཉ་ིཧངོ་ས་གནས་
ཀི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཆ་
ཚང་གནང་རུྒྱའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཡོད་
ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།


