
 



 

 

 

 

 

དཀར་ཆགས། 

 

དང་པོ།   �ེང་བ�ོད། 

གཉིས།   བོད་ནང་�ལ་ནས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་བའི་གནས་�ལ་ཁག 

ག�མ།   བོད་�ི་�ོགས་�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ི་གནས་�ལ་ཁག 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�ེང་བ�ོད། 

 

 

�ི་ལོ་༢༠༠༨ལོར་བདོ་ས་�ོན་ཡོངས་�་�ང་བའི་ས་�ི་ཞི་�ོལ་ཆེན་མོའི་ཐགོ་�་

ནག་གིས་�ག་གནནོ་�ས་བའི་�ེས་༢༠༠༩་ལོའི་�ི་�་༢བ་ནས་ད་བར་བོད་མི་སེར་�་

�ན་གཞནོ་བ�མོས་བས་མི་�ངས་༡༣༣�ིས་རང་�ས་མེར་བ�གེས་བཏང་ཡོད་པ་

དང་། དེ་དག་ནི་�་༡༡༢་དང་�ད་མེད་༢༡ཡིན་པ་རེད། མི་�ངས་༡༣༣�ོད་མི་�ངས་

༡༠༨རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ེས་འདས་ཟནི་པ་གསལ་�ོགས་�ང་ཡོད་ལ་དེ་བཞིན་

བོད་�ི་ནས་རང་�ས་མེར་བ�གེས་གནང་མཁན་མི་�ངས་༧�ང་ཡོད་པ་�ར་འདིར་

བོད་�ི་ནང་གཉིས་ནས་བོད་དནོ་ཆདེ་རང་�ས་མརེ་བ�ེགས་�ི་ཞི་�ལོ་�ེད་མཁན་

དག་གི་�བས་ཐོག་གི་གནས་�ལ་དང་། ཁངོ་ཚ�འི་མཚན་དང་ལོ་�ས་སོགས་འདི་ག་

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་�ང་འ�ནི་ཁང་ལ་འ�རོ་བ་གཙ�་བརོ་གཞིར་བཞག་ཐགོ་བོད་�ི་

གསར་ལམ་ཁག་གཞན་དང་། འ�ེལ་ཡོད་�ེ་ཚན་ཁག་གི་�་ཐགོ་ཡིག་ཚགས་སགོས་

ནས་�གོས་བ�གིས་�ས་བ་ཡིན། 

 

 

�ོགས་བ�ིགས་�ེད་མཁན་�་འ�མ་བ�་ཤིས།  

 
 
 



བོདསམངསབོདསདོམསཆེདསརངསལུམསྣེསསྲེགམས་ཀསཞཀསརྒོལསབསརྣམས་ཀསྣ་མསགཞུངས། 

༡༽ �ོ་བཟང་བ�་ཤིས་སམ་བ�་བྷེ། ལོ་༢༠། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་། ཟི་�ོན། 

བ�་བྷེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༠༩�༢ཚ�ས་༢༧ཉིན་�་བ་

ཀི�ི་དགོན་པའི་ཤར་�ོགས་�ི་�ོང་ཐོག་ལ་འ�ོ་སའི་ལམ་

ཆེན་ནས་�ག་�་བོད་�ི་�ལ་དར་�ིས་མ་ཞིག་གི་ད�ིལ་

༧གོང་ས་མཆོག་གི་�་པར་ཡོད་པ་ཞིག་བ�ང་ནས་�ད་

འབོད་�ེད་བཞིན་�ོམ་ག�ང་�་�་�ས་མེ་�ེག་བཏང་

ཡོད། དེ་མ་ཐག་�་ནག་གི་�ག་ཆས་ཉེན་�ོག་པས་མེ་

མདའ་�བ་ནས་ཐང་ལ་འ�ེལ་བ་དང་། གཅར་�ང་�ེད་

བཞིན་�་བ་�ོང་མི་དམངས་�ན་ཁང་ཞེས་པར་�ེར་

འ�ག ཁོང་ནི་ཀི�ི་དགོན་�ས་འཁོར་�་ཚང་གི་དགེ་

འ�ན་པ་ཡིན་འ�ག 
བ�གས། 

 

༢༽ �ོ་བཟང་�ན་ཚ�གས། ལོ་༢༡། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ེ�་�་མ། ཟི་�ོན། 

�ན་ཚ�གས་ལགས་�ིས་༢༠༡༡ལོའི་�་༣་ཚ�ས་༡༦ཉིན་ས་

�ིའི་ཞི་�ོལ་ཆེན་མོ་ལངས་ནས་ལོ་ག�མ་འཁོར་པའི་ཉིན་

ཀི་�ིའི་དགོན་�ི་ཉེ་འདབས་�ོམ་མགོ་ནས་�ད་འབོད་

དང་མཉམ་རང་�ས་མེ་བ�ེགས་བཏང་ཡོད། དེ་མ་ཐག་

ས་གནས་བོད་མི་ཚ�ས་ཁོང་་ཉེན་�ོག་པའི་ལག་ནས་

འ�ོགས་ཏེ་�་བ་ཀི�ིའི་དགོན་པའི་ནང་�ེར་བ་ཡོད་�ང་

ཚ�ས་༡༧ ཉིན་འདས་�ོངས་�་�ར། ཁོང་ནི་�་བ་�ོང་

�ེ�་�་མའི་�་ཆེན་གཉིས་པའི་ཇ་�་ཚང་གི་ཕ་ཚ�་རིང་

བ�་ཤིས་དང་། མ་�ོགས་དཀར་གཉིས་�ི་�་དང་། ཀི�ི་

དགོན་པའི་�་བ་ཡིན། འདས། 

 



༣༽ ཚ�་དབང་ནོར་�། ལོ་༢༩། དཀར་མཛ�ས་�ལ་��་�ོང་། ཟི་�ོན། 

         ཚ�་དབང་ནོར་�འམ་ནོར་ཁོ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་

༢༠༡༡་�༨ཚ�ས་༡༥ཉིན་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་བ་

སོགས་�ད་འབོད་མཉམ་མི་མང་འཛ�མས་སའི་�ོང་ད�ིལ་

�ི་ཟམ་པའི་�ེང་�་�ས་མེར་�ོན་ནས་�ར་མ་བ�་�ག་

ཙམ་�ི་ནང་�་�ོངས་ཡོད། ཁོང་ནི་ཁམས་��་ལོ་�་�ོང་

�ེ་ཡི་ཕ་ཚ�གས་ཡས་དང་། མ་ཚ�གས་ལེགས་གཉིས་�ི་�ས་

�་�ེས་ཡོད་པ་དང་། དཀར་མཛ�ས་��་�ོང་ཉ་མཚ�་

དགོན་པའི་�་བ་ཡིན། 
འདས། 

 

༤༽ �ོ་བཟང་དཀོན་མཆོག ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ེ�་�་མ། ཟི་�ོན། 

 

       �ོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༡�་

༩ཚ�ས་༢༦ཉིན་མདོ་�ད་�་པ་�ོང་གི་�ོམ་ག�ང་�་

༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོར་བ�ན་པར་ཤོག བོད་ལ་

ཆོས་དད་རད་དབང་དགོས་ཞེས་�ོ་བཟང་�ལ་བཟང་

མཉམ་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

བཏང་འ�ག  ཁོང་ནི་�་པ་�ོང་�ེ�་�་མའི་ཚ�་�ས་ཚང་

གི་�་དང་ཀི�ི་དགོན་པའི་�་བ་ཡིན་པ་རེད། �ེས་�་

གནས་�ལ་�ར་ན་�ན་ཁང་ནས་ཁོང་གི་�ང་ལག་ཚང་

མ་ག�བ་ནས་�ན་བཅོས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། �བས་

དེར་ཁོ་ནི་�ལ་ཁབ་�ི་ད�་བོ་རེད་ཅེས་བ�ས་བཅོས་ཡང་

�ེད་བཞིན་པ་རེད་འ�ག 

བ�གས། 

 



༥༽ �ོ་བཟང་�ལ་བཟང་། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ེ�་�་མ། ཟི་�ོན། 

 

       �ོ་བཟང་�ལ་བཟང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༡�་

༩ཚ�ས་༢༦ཉིན་མདོ་�ད་�་པ་�ོང་གི་�ོམ་ག�ང་�་

༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོར་བ�ན་པར་ཤོག བོད་ལ་

ཆོས་དད་རད་དབང་དགོས་ཞེས་�ོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་

མཉམ་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

བཏང་འ�ག  ཁོང་ནི་�་པ་�ོང་�ེ�་�་མ་�་ཆེན་གཉིས་

པའི་ཇ་�་ཚང་གི་ཚ�་རིང་བ�་ཤིས་�ི་�་དང་། དེ་�ོན་

རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གཏོང་མཁན་�་�ན་ཚ�གས་ལགས་

�ི་ཚ་བོ་ཡིན་པ་རེད། 

བ�གས། 

 

༦༽ �ལ་བཟང་དབང་�ག ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཤང་། ཟི་�ོན། 

       �ལ་བཟང་དབང་�ག་ལགས་�ིས་༢༠༡༡ �་ ༡༠ 

ཚ�ས་ ༣ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་�་པར་ལག་�་བ�ང་

ནས་�་བ་�ོང་མཁར་�ི་ག�ང་ལམ་�་ཐོན་པ་དང་རང་

�ས་ལ་མེ་�ར་ཏེ་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་

གནང་འ�ག་མོད། དེ་མ་ཐག་�་དམག་གིས་བ�ོར་ནས་

མེ་བསད་ཅིང་གཅར་�ང་�ག་པོ་གཏོང་བཞིན་�ེར་ཡོད་

འ�ག ཁོང་ནི་�་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཞང་སོ་�་མ་�ེ་བའི་

ཕ་�ར་�ིས་དང་མ་བདེ་མཆོག་གཉིས་�ི་�་དང་། �་པ་

ཀི�ི་དགོན་པའི་�ས་འཁོར་�་ཚང་གི་དགེ་འ�ན་པ་ཡིན་

པ་རེད། 

 

 

 

 

 

བ�གས། 

 



༧༽ ཆོས་འཕེལ། ལོ་༡༩། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་མཐའ་བ་གོང་མ། ཟི་�ོན། 

 

        ཆོས་འཕེལ་ལགས་�ིས་༢༠༡༡�་༡༠ཚ�ས་༧ཉིན་

མཁའ་ད�ིངས་དང་མཉམ་�་བ་�ོང་ཐོག་�་�ད་འབོད་

�ེད་ཞོར་རང་�ས་མེར་བ�ེག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ས་

གནས་ཉེན་�ོག་པས་དེ་མ་ཐག་མེ་བསད་�ེས་གཅར་�ང་

�ག་པོ་�ེད་ཞོར་�་བ་�ོང་�ན་ཁང་�་�ིད་པའི་ཉིན་

བཞིའི་�ེས་ཉེན་�ོག་པས་ནང་མིར་�ས་ཐལ་ཙམ་བ�ལ་

ནས་�ོངས་�ལ་བ�ོད་འ�ག ཆོས་འཕེལ་ནི་�བས་དེར་

ད�ང་ལོ་༡༩ཡིན་པ་དང་། �་བ་�ོང་མཐའ་བ་གོང་མའི་

འཇིག་རིས་ཚང་གི་�་དང་དེ་�ོན་ཀི�ི་དགོན་པའི་�་བ་

ཡིན་པ་རེད། 

 

འདས། 

 

༨༽ མཁའ་ད�ིངས། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་མཐའ་བ་གོང་མ། ཟི་�ོན། 

       མཁའ་ད�ིངས་ལགས་�ིས་༢༠༡༡�་༡༠ཚ�ས་༧ཉིན་

ཆོས་འཕེལ་དང་མཉམ་�་བ་�ོང་ཐོག་�་�ད་འབོད་�ེད་

ཞོར་རང་�ས་མེར་བ�ེག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། �བས་དེར་

ཁོང་ད�ང་ལོ་༡༨ཡས་མས་དང་�་བ་�ོང་མཐའ་བ་གོང་

མའི་ག�ང་པོ་ཚང་གི་�ལ་བཟང་གི་�་ཡིན་འ�ག་ལ་དེ་

�ོན་ཀི�ི་དགོན་པའི་དགེ་འ�ན་པ་ཡིན་འ�ག ཉེན་�ོག་

པས་མཁའ་ད�ིངས་�ན་ཁང་ནང་�ིད་�བས་ཁོས་ད་

�ང་�་�ར་གནམ་ལ་འ�ར་ནས་འབོད་�་�ོག་ཡོད་པ་

དང་། ཁོ་ནི་�ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་�་ག�ང་གིས་དམར་

གསོད་�ས་པའི་མཐའ་བ་གོང་མའི་�ེ་�ག་ཚང་གི་བ�་

ཤིས་�ི་ཚ་བོ་ཡིན་པར་ཉིན་གཅིག་�ེས་�ོངས་འ�ག 

བ�གས། 

 



༩༽ ནོར་�་ད�་འ�ལ། ལོ་༡༩། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་ཤང་སོ་�་མ། ཟི་�ོན། 

      ནོར་�་ད�་འ�ལ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༡ �་ ༡༠ 

ཚ�ས་༡༥ཉིན་�་བ་�ོང་ཐོག་གི་�ོམ་ག�ང་�་རང་�ས་

མེར་�ེག་བཏང་ཞིང་�བས་དེར་བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་རང་

དབང་རང་བཙན་དགོས། �ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་

འ�ེན་�་དགོས་ཞེས་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་�ས་ཡོད་འ�ག 

དེ་�ས་�་པའི་�ོམ་ག�ང་�་ཡོད་པའི་ཉེན་�ོག་པ་

�མས་�ིས་�་དང་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་�ིས་ཁོང་གི་�ས་�ི་

མེ་བསད་ཅིང་གཅར་�ང་གཏོང་བཞིན་�ིད་འ�ག ཁོང་

ནི་�་པ་�ོང་ཆོས་�ེ་ཞང་སོ་�་མའི་པ�ྨ་ཚང་གི་�་དང་། 

�ང་�ས་�་པ་ཀི�ི་དགོན་པར་ཆོས་�གས་�ས་�ོང་

འ�ག ༢༠༡༢་�༡ཚ�ས་༥ཉིན་འབར་ཁམས་�ན་ཁང་ནས་

འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད་འ�ག 

བ�གས། 

 

 

༡༠༽ བ�ན་འཛ�ན་དབང་མོ། ལོ་༢༠། �་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཤང་�་�ོར་མ། ཟི་�ོན། 

བ�ན་འཛ�ན་བཟང་མོ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༡ �་༡༠ཚ�ས་
༡༧ ཉིན་མ་མའི་བ�ན་དགོན་ཞོལ་�ི་�མ་མདོའི་ཟམ་ཁ་
ནས་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འ�ེན་�་དགོས། བོད་
ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སོགས་�ད་འབོད་
�ེད་བཞིན་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་བ་དང་། ཁོང་
མོས་རང་�ས་ལ་མེ་�ར་ཏེ་�ས་�ན་�ར་མ་བ�ན་བ�ད་
ཅིག་གི་རིང་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་�ོང་མཁར་�ོགས་
�་གོམ་བ�ོད་�ས་མཐར། �ས་ཐོག་དེ་རང་ལ་�་�ོག་
ཤོར་འ�ག བ�ན་མ་བ�ན་འཛ�ན་དབང་མོ་ནི་�་པ་�ོང་
ཆོས་�ེ་མ་ཤང་�་�ོར་མའི་ཉི་ཚ�་ཚང་གི་ཕ་ཉི་ཚ�འི་�་མོ་
དང་། མ་མའི་བ�ན་དགོན་�ི་བ�ན་མ་ཡིན་པ་རེད་
འ�ག 

འདས། 

 



༡༡༽ �་བ་ཚ�་རིང་། ལོ་༣༨། དཀར་མཛ�ས་�ོང་�ིན་པེ་ཤང་�ལ་པ་། ཟི་�ོན། 

        �་བ་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༡�་༡༠ཚ�ས་
༢༥ཉིན་ དཀར་མཛ�ས་དགོན་�་�ས་གཏོར་འཚ�གས་
བཞིན་པའི་�བས་རང་�ས་མེ་�ེག་གཏོང་བཞིན་འཆམ་
རའི་ད�ས་�་�གས་ཏེ། ༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོར་
བ�ན་པར་ཤོག ༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འ�ེན་
�་དགོས་ཞེས་སོགས་ཚ�ར་�གས་�ག་པོས་�ད་འབོད་
གནང་། དེ་ནས་དགེ་འ�ན་མང་པོས་རོགས་པ་�ས་ནས་
�ན་ཁང་དང་�ེས་�་དཀར་མཛ�ས་དགོན་པར་གདན་
འ�ེན་�ས་འ�ག �་�་བ་ཚ�་རིང་ལགས་�ི་ཕ་མིང་ལ་
བདེ་ལེགས་དང༌། མ་མིང་ལ་�ོལ་མཚ�་ཟེར་ཞིང༌། འ�ངས་
�ལ་དཀར་མཛ�ས་དགོན་པའི་འདབས་�་ཆགས་པའི་
དཀར་མཛ�ས་�ོང་�ིན་པེ་ཤང་�ལ་པ་ཁག་�་ཁག་གཉིས་
པ་འ�ག་པ་དང་།  

བ�གས། 

 

༡༢༽ དཔལ་�ན་ཆོས་མཚ�་། ལོ་༣༥། དཀར་མཛ�ས་�ོང་�ིན་པེ་ཤང་�ལ་པ་། ཟི་�ོན། 

      དཔལ་�ན་ཆོས་མཚ�་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༡�་
༡༡ཚ�ས་༣ཉིན་��་�མ་�ལ་མཆོད་�ེན་�ི་ཉེ་འ�མ་�་
མི་མང་�ང་གནས་ཡོད་�བས་�་�ས་ལ་མེར་བ�ོན་ནས་
མི་མང་གི་�ོད་�། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༧གོང་ས་
མཆོག་�་ཚ�་�ི་ལོ་བ�ན་པར་ཤོག ༧གོང་ས་མཆོག་བོད་
ལ་གདན་འ�ེན་�་�ེད་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་�ི་ཞི་�ོལ་
�ད་འབོད་�ས་ཡོད་པ་རེད། �བས་དེར་མེ་འབར་�གས་
ཆེ་�ག་པའི་�ོད་འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད་པ་རེད། ཚ�ས་ 
༦ ཉིན་ཉེ་འཁོར་�ི་�་བ�ན་དང་མི་མང་�ོང་�ག་
བ�ལ་བ་འ�་འཛ�མས་�ིས་�་�ང་ལ་ཁ་བཏགས་�ོན་པ་
དང་མཆོད་འ�ལ་�ོན་ལམ་སོགས་�ས་ཏེ་�་�ང་�གས་
འ�ལ་�ས་ཡོད་འ�ག 

 

འདས 



༡༣༽ བ�ན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས། ལོ་༤༦། ཆབ་མདོ་ས་�ལ་ཆབ་མདོ་�ོང་ཀ�་ཤང་། བོད་�ོངས། 

        རོང་ཚ་བ�ན་འཛ�ན་�ན་ཚ�གས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ 
༢༠༡༡ �་ ༡༢ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་ཆབ་མདོ་ཀ�་ཤང་�་༧�ལ་
བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་མ�ེན་ཞེས་པའི་འབོད་ཚ�ག་�ོག་
བཞིན་�་�ས་མེར་�ེག་གིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། �ི་ལོ་༢༠༡༡ �་ ༡༢ ཚ�ས་ ༦ ཉིན་ནས་ཆབ་
མདོ་�ན་ཁང་�་འདས་�ོངས་�ར་ཡོད་འ�ག  ཁོང་གི་
ཞལ་ཆེམས་ནང་བོད་ཁམས་�ི་དང་ད་ལོ་ཀ�་དགོན་པའི་
�ག་བ�ལ་བསམ་ཚ�་བདག་འཇིག་�ེན་འདིར་བ�ད་ན་
མི་འདོད་ཞེས་�ིས་ཡོད་འ�ག་ལ་ཁོང་དེ་�ོན་ཆབ་མདོ་
ཀ�་དགོན་པར་ཆོས་�གས་གནང་�ོང་བ་དང་། �ེས་�་
ཁོང་གི་བཟའ་�་�ོལ་མ་ཡང་འཛ�ན་བ�ང་གིས་བཀག་
ཉར་�ས་ཡོད་པ་རེད།  

འདས། 

 

༡༤༽ �ལ་�ིམས། ལོ་༢༠། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་བར་མ་ཤང་། ཟི་�ོན། 

        �ལ་�ིམས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡ ཚ�ས་ 
༦ཉིན་བ�ན་ཉི་དང་མཉམ་�་པ་�ོང་མཁར་�ི་བཞི་
མདོའི་མ�ོན་ཁང་ཞིག་གི་ར་�ོར་ནས་རང་�ས་མེར་�ེག་
བཏང་�ེ་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། �ལ་བ་
རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོ་བ�ན་པར་ཤོག ཅེས་�ད་འབོད་
�ེད་བཞིན་ར་�ོར་�ི་�ི་ལ་ཐོན་ཡོད་པར། དེ་མ་ཐག་ཉེ་
འཁོར་�ི་ཉེན་�ོག་པ་དང་། དམག་མི་སོགས་�ིས་མེ་
བསད་ནས་བཙན་�ིད་�ས་ཡོད་�ང་�ལ་�ིམས་�ི་ཚ�ས་ 
༧ ཉིན་�ི་མཚན་མོར་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་�་པ་
�ོང་བར་མ་ཤང་�ོང་�འི་ཞག་ག�གས་�ན་པ་ཚང་གི་
ཡིན་པ་རེད།  འདས། 

 



༡༥༽ བ�ན་ཉི་། ལོ་༣༨། དཀར་མཛ�ས་�ོང་�ིན་པེ་ཤང་�ལ་པ་། ཟི་�ོན། 

        བ�ན་ཉི་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡ཚ�ས་༦ཉིན་
�ལ་�ིམས་དང་མཉམ་�་པ་�ོང་མཁར་�ི་བཞི་མདོའི་
མ�ོན་ཁང་ཞིག་གི་ར་�ོར་ནས་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་
�ེ་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། �ལ་བ་རིན་པོ་
ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོ་བ�ན་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་
ར་�ོར་�ི་�ི་ལ་ཐོན་ཡོད་�ང་དེ་མ་ཐག་ཉེ་འཁོར་�ི་ཉེན་
�ོག་པ་དང་དམག་མི་སོགས་�ིས་མེ་བསད་ནས་བཙན་
�ིད་�ས་�ེས་བ�ན་ཉི་ལགས་ཉིན་དེར་�་�ོངས་ཡོད་
འ�ག ཁོང་ནི་�་པ་�ོང་མཐའ་བ་གོང་མ་ནས་ཡིན་པ་
དང་།  �ང་�ས་ཀི�ི་དགོན་པའི་ཆོས་�ོར་�གས་�ོང་
ཐོག་ཕ་མིང་ལ་ཡར་འཕེལ་ཡིན་འ�ག  

 

འདས། 

 

༡༦༽ �ལ་�་བསོད་བྷ། ལོ་༤༢། མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་�ོང་�ང་གོང་མ་འ�ོག་�ོར་�ད་མ། མཚ�་�ོན། 

        �ལ་�་བསོད་བྷ་ལགས་�ིས་༢༠༡༢ ལོའི་�ི་�་༡ 
ཚ�ས་༨ ཉིན་ལག་པར་བདོ་�ི་�ལ་དར་བ�ང་ནས་
དར་ལག་�ོང་ཉནེ་�ོག་ལས་�ངས་�ི་�རོ་སོང་
ནས་བདོ་ལ་རང་བཙན་དགོས། �ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
�ར་�་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། �ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�་ི
ལོར་བ�ན་པར་ཤོག་ཅསེ་ཁ་ད�ངས་�ོག་བཞིན་
རང་�ས་མེ་�ེག་གསི་འདས་�ོངས་�་སངོ་ཡོད་
འ�ག ཁོང་ནི་མགོ་ལོག་�ལ་དགའ་བདེ་�ོང་�ངོ་
�བས་དགོན་པའི་�་�ལ་�བ་�མ་�ི༌ཡང་�ིད་
ཡིན་པ་དང། ཁོང་གིས་�ན་གསོ་ཀང་དང་�ོབ་�་
ཡང་གསར་�ག་�ས་ཡོད་འ�ག ཁོང་གསི་ཞལ་
ཆེམས་བཞག་པའི་�་ཐག་ཡང་�ི་�ོགས་�་འ�རོ་
ཡོད། 

 

 

གཤེགས། 



༡༧༽ �ོ་བཟང་འཇམ་ད�ངས། ལོ་༢༢། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་ཨ་འ�ས་ཥེ་བ་�ེ་བ། ཟི་�ོན། 

 �ོ་བཟང་འཇམ་ད�ངས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ 
༡ཚ�ས་༡༤ཉིན་�་པ་�ོང་མཁར་�ི་བཞི་མདོར་�ས་ཡོངས་
ལ་ས་�མ་བཤོས་ཤིང་རང་�ས་མེ་�་བ�ོན་ཏེ། ༧�ལ་བ་
བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་�་ཚ�་�ི་ལོར་བ�ན་པར་ཤོག བོད་
ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་བ་སོགས་�ི་འབོད་ཚ�ག་�ོག་
བཞིན་གོམ་བ�ོད་�ས་�བས་ཉེན་�ོག་པས་གཅར་�ང་
ཚ�ད་མེད་�ས་བར་ཉེན་�ོག་པ་དང་བོད་མིའི་བར་གདོང་
�ག་�ང་བ་དང་། ཚ�ས་ ༡༦ ཉིན་འབར་ཁམས་ནས་�་
�ོངས་འ�ག ཁོང་ནི་�་བ་�ོང་ཨ་འ�ས་ཥེ་བ་�ེ་བའི་ཕ་
�་མཚ�་དང་མ་�་�ང་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་�ང་�ས་
ཨ་འ�ས་དགོན་པར་�་བ་�ས་ཤིང་། �ེས་�་�་པ་�ོང་
བོན་ཚ�་�ོབ་�ར་�ོབ་གཉེར་�ས་ཡོད་འ�ག  

འདས། 

 

༡༨༽ རིག་འཛ�ན་�ོ་�ེ། ལོ་༡༩། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ེ�་�་མ། ཟི་�ོན། 

   རིག་འཛ�ན་�ོ་�ེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�༢ཚ�ས༨ཉིན་
�་བའི་�ོམ་ག�ང་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་�་
ནག་ག�ང་ལ་�་འབོད་�ེད་ཞོར་རང་�ས་མེ་བ�ེགས་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། �་༢ཚ�ས་༢༡ཉིན་�་བ་�ལ་�ི་�ན་
ཁང་ཞིག་�་�་�ོངས་འ�ག ཁོང་ནི་�་པ་�ོང་�ེ�་�་
མའི་�་ཆེན་གཉིས་པའི་མགར་བའི་བ�ོན་ཁོ་ཚང་གི་�་
ཡིན་པར་ནམ་�ན་རིག་པེ་ཞེས་འབོད་�ོལ་ཡོད་འ�ག ཨ་
མའི་མིང་ལ་�ང་དཀར་ཡིན་འ�ག ཁོང་�ང་�ས་�་པ་
ཀི�ི་དགོན་པར་�་པ་�ས་�ོང་བ་དང་། �་�ང་ལེན་པར་
བ�ོད་�བས་�ས་ཐལ་ཙམ་ལས་�ད་མེད་པ་རེད། 

 

འདས། 

 



༡༩༽ བསོད་ནམས་རབ་ཡངས། ལོ་༤༢། �ལ་�ལ་�ི་འ�་�ོང་ལབ་དགོན་པ། མཚ�་�ོན། 

   བསོད་ནམས་རབ་ཡངས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢་
�༢ཚ�ས༨ཉིན་�ི་འ�་�ོང་ཐོག་�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེ་འ�ལ་�ི་བདེ་མི་�ས་བཙན་�ིད་
�ས་ནས་ཟི་ལིང་�ོགས་�་བཙན་འ�ེར་�ས་�ེས་གནས་
�ལ་གང་ཡང་ཤེས་�ོགས་�ང་མེད་�ང་། �ེས་�་ཁོང་གི་
�ང་པ་གཉིས་ཀ་�ན་ཁང་གིས་བཅད་ཡོད་པ་དང་། ད་�་
ཁོང་རང་�ིམ་�་�ན་བཅོས་�ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་
འ�ག ཁོང་ནི་�ི་འ�་�ོང་ལབ་དགོན་པའི་�་བ་དང་། 
�ལ་དེའི་ཚ�་འདས་�ན་ཚ�གས་�བས་དང་�ན་�བ་
དབང་མོ་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་རེད། བ�གས། 

 

༢༠༽ བ�ན་འཛ�ན་ཆོས་�ོན། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�་�་བ། ཟི་�ོན། 

 བ�ན་འཛ�ན་ཆོས་�ོན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ 
༢ཚ�ས་༡༡ ཉིན་�་བའི་མ་མའི་བ�ན་དགོན་བདེ་ཆེན་
ཆོས་འཁོར་�ིང་གི་ཞོལ་�ི་བ�་མདོའི་ཟམ་ཁ་ནས། ༧�ལ་
བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འ�ེན་�་དགོས། བོད་ལ་རང་
དབང་དགོས་ཞེས་འབོད་ཚ�ག་�ོག་བཞིན་རང་�ས་མེར་
བ�ེགས་བཏང་འ�ག་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་དམག་མི་དང་
ཉེན་�ོག་པས་བཙན་�ིད་�ིས་འབར་ཁམས་�་�ོགས་�་
�ེར་ཏེ། ད་ནངས་ཞོགས་པར་འདས་�ོངས་�་�ིན་འ�ག 
ཁོ་མོ་ནི་�་བ་�ོང་�་�་བའི་མདོ་ཤིས་�ལ་�མ་ཚང་གི་
ཕ་�ོ་པེ་དང་། མ་ཚ�་པོའི་�་མོ་ཡིན་པ་རེད། �ང་�ས་
གཅའ་ཞང་ཐོག་ནས་ལོ་ ༣ ཙམ་རིང་�ོབ་�ར་འ�ིམས་
�ོང་ཞིང་། �ིས་�་མ་མའི་བ�ན་དགོན་�་ཆོས་�གས་
�ས་འ�ག 

 

འདས། 

 



༢༡༽ �ོ་བཟང་�་མཚ�། ལོ་༡༩། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་གཅའ་ཤང་ནག་ཚང་མ། ཟི་�ོན། 

 �ོ་བཟང་�་མཚ�་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༢ཚ�ས་ ༡༣ 
ཉིན་�་བ་�ོང་མཁར་�ི་ག�ང་ལམ་ད�ས་མའི་མགོ་�ོད་
ནས་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གཏོང་
�བས། �ག་ཆས་ཉེན་�ོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་
�ོག་པས་གཅར་�ང་གཏོང་བཞིན་མེ་བསད་དེ་བཙན་
�ིད་�ས་འ�ག ཁོ་ནི་�་བ་�ོང་གཅའ་ཤང་ནག་ཚང་
མའི་ཕ་བ��་དང་། མ་པད་དཀར་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་
དང་། མིང་�ིང་ ༤ ཡོད་པའི་ནང་ནས་�ན་ཤོས་ཡིན་
ཞིང་། ཁོང་�མ་�ན་འཛ�ན་�འི་ནང་གི་�ོབ་�ོང་དང་
�ོད་ལམ་ཡག་ཤོས་ཞིག་ཡིན་འ�ག འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 

༢༢༽ དམ་ཆོས་བཟང་པོ། ལོ་༣༨། མཚ�་�བ་�ལ་ཐེམ་ཆེན་�ོང་སེང་གེ་ཤང་�་ཁག་གཉིས་བ། མཚ�་�ོན། 

 དམ་ཆོས་བཟང་པོ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༢ཚ�ས་ 
༡༧ཉིན་ཐེམ་ཆེན་�ོང་སེང་གེ་ཤང་བོང་�ག་དགོན་ཆེན་
ཨེ་ཝྃ་ཏ་རེ་�ིང་ནས་�ད་འབོད་དང་མཉམ་རང་�ས་མེ་
བ�ེགས་གནང་�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་ནི་
ཐེམ་ཆེན་�ོང་སེང་གེ་ཤང་�་ཁག་གཉིས་པའི་ཨར་�ར་
ཚང་གི་ཕ་ཚ�་འདས་�ག་�འི་�་ཡིན་ཞིང༌། �ལ་དེའི་བོང་
�ག་དགོན་ཆེན་ཨེ་ཝྃ་ཏ་རེ་�ིང་དགོན་པའི་�་བ་ཡིན་པ་
རེད། ཁོང་ལ་�ིང་མོ་ད�་ཡོད་པ་དང༌། མིང་�ིང་བ�་
ལས་ཐ་�ང་ཡིན་འ�ག ཁོང་ ༡༩༩༤ ལོར་�་གར་�་
ཕེབས་ཏེ་འ�ས་�ོ་མང་�་འ�མ་�་ཆོས་�གས་�ིས་ 
༡༩༩༧ ལོར་བོད་ལ་�ིར་ལོག་གནང་འ�ག 

 

འདས། 

 

 



༢༣༽ �ང་�ོལ། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་འཛམ་ཐང་�ོང་བར་མ། ཟི་�ོན། 

 �ང་�ོལ་ལགས་�ིས་�ི་�་༢ཚ�ས་༡༩ཉིན་ཇོ་ནང་འཛམ་

ཐང་དགོན་བསམ་འ�བ་ནོར་�འི་�ིང་གི་ཉེ་འ�ིས་�་

རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། �་ག�ང་གི་�ག་གནོན་�ིད་

�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད། ཁོང་ནི་

མདོ་�ད་�་པ་�ལ་འཛམ་ཐང་བར་མ་�ལ་ཚ�་ཆོས་�ེ་ཚ�་

བའི་�ེ་མི་ཕ་�ན་གཟིགས་དང་། མ་�ིང་མོ་གཉིས་�ི་�་

ཡིན་འ�ག �ང་�ོལ་ལགས་�ི་ཞལ་ཆེམས་ཡི་གེ་ཞིག་�ང་

བཞག་ཡོད་པའི་ནང་། ཁོང་གིས་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་

པའི་ཆེད་�་རང་�ོག་�ོས་གཏོང་�ས་པས། ནང་མི་ཉེ་

འ�ེལ་ཚང་མས་སེམས་�ལ་དང་ཡིད་�ོ་མ་གནང་རོགས་

ཞེས་སོགས་�ིས་ཡོད་འ�ག  

  

 

 

 

 

འདས། 

 

༢༤༽ ཚ�་རིང་�ིད་། ལོ་༢༠། ཀན་�ོ་�་�་�ོང་�ོ་ཁོ་�ད་མ། ཀན་��། 

 ཚ�་རིང་�ིད་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༢�་༣ཚ�ས་༣་ཉིན་ཀན་

�ོ་�ལ་�་�་�ོང་�་�་ལམ་�ོ་ཚལ་ཚ�ང་ར་ནས་༧�ལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་�་འ�ག་དགོས། �་ནག་ག�ང་

གིས་བོད་ལ་རང་དབང་�ོད་དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་

ཞོར་རང་�ས་ལ་�མ་�གས་ནས་མེར་བ�ེག་བཏང་ཡོད། 

དེ་ནས་�ོམ་ག�ང་�་ཐོན་�བས་�ོ་ཚལ་བཙ�ང་མཁན་�ི་

�་རིགས་ཚ�ང་པ་ཚ�ས་�ོ་�བ་བ�བ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་མ་

ཐག་�ག་ཆས་ཉེན་�ོག་པའང་�ེབས་ནས་�ོ་དང་�ག་

ད�ག་ག�ས་ཏེ་མེ་བསད་ཡོད་�ང་ས་གནས་དེ་རང་�་

�ོངས་ཡོད་འ�ག ཁོ་མོ་ནི་�་�་�ོང་�ོ་ཁོ་�ད་མ་ཞང་

�ག་ཐོ་�་ཆེན་�ི་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚང་གི་�་མོ་དང་

�ོང་བོད་རིགས་�ོབ་འ�ིང་གི་�ོབ་མ་ཡིན། 

འདས། 



 

༢༥༽ རིན་ཆེན། ལོ་༣༢། �་བ་�ོང་གཅའ་ཤང་ནགས་ཚང་། ཟི་�ོན།  

 རིན་ཆེན་ལགས་�ིས་༢༠༡༢�༣ཚ�ས་༤ཉིན་�་པ་ཀི�ི་

དགོན་པའི་འ�མ་�་དམིགས་བསལ་�་�ང་�ེད་མཁན་

ཉེན་�ོག་ལས་�ངས་མ�ན་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་

ཕེབས་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་

�ེད་བཞིན་རང་�ས་མེ་�ེག་བཏང་�ེས་ས་གནས་རང་

ནས་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག ཁོ་མོ་ནི་ནགས་ཚང་མའི་ར་�་

ཚང་གི་�་མོ་ཡིན་ཞིང༌། ཕ་ཡི་མཚན་ལ་ར་�་དང་མ་ཡི་

མཚན་ལ་�་ཁོ་ཡིན་ཞིང། ཁོང་�་�་བའི་ལམ་དཀར་ཚང་

གི་�་�་�ྷའི་མནའ་མ་དང་�ིས་བ་བཞི་ཡོད་པ་རེད་

འ�ག 

  

 

 

 

 

འདས། 

 

༢༦༽ �ོ་�ེ། ལོ༡༨། �་བ་�ོང་གཅའ་ཤང་གཅའ་�་བ། ཟི་�ོན། 

�ོ་�ེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�་༣ཚ�ས་༥ཉིན་གཅའ་ཤང་
གི་ཟམ་ཁ་རང་�ས་མེར་�ེག་གིས་�་ནག་ག�ང་ནས་བོད་
ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་�ེད་
བཞིན་གཅའ་ཞང་ཐོག་གི་�་མིའི་ལས་�ངས་བར་གོམ་
འ�ོས་གནང་བ་དང་། ཁོ་ནི་�་པ་�ོང་གཅའ་ཞང་གཅའ་
�་བའི་གཤོག་�ད་མའི་མགར་�་ཚང་གི་�་དང་། ཕ་མིང་
ལ་�ཱ་�ཱ་ཡིན་འ�ག གཅའ་ཞང་ནི་�་པ་�ོང་ཐོག་ནས་
ཤར་�ོགས་�་�ི་ལེ་ ༧༠ ཙམ་�ི་སར་ཡོད་པ་དང་། དེང་
�བས་�་ནག་གིས་ས་བགོས་�ེད་�ངས་�ར་ན་འ�ོག་�ེ་
གཅའ་�་བ་དང་། �་�་བ། ནག་ཚང་མ་བཅས་�ི་ཞང་
ཡིན་འ�ག 

 འདས།  

 



༢༧༽ དགེ་བྷེ། ལོ༡༨། �་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཤང་སོ་�་མ། ཟི་�ོན། 

དགེ་བྷེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༣ ཚ�ས་༡༠ ཉིན་�་
བར་�ོན་�ི་ལོ་༡༩༥༠ཙམ་ལ་ཆེས་ཐོག་མར་འ�ོར་བའི་
བཅིངས་འ�ོལ་དམག་གི་དམག་�ར་�ག་�བ་ནས་རང་
�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་
ཤིང་ས་གནས་རང་ནས་�་�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་ནི་
�་པ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཞང་སོ་�་མ་�ེ་བ་ཞེས་པའི་འ�ོག་
�ེ་ཞིག་�་མ་�ཱ་ཁོ་དང་ཕ་�ག་�ོར་གཉིས་ལ་�ེས་པ་དང་
ལོ་ན་�ང་�ས་ནས་�་པ་ཀི�ི་དགོན་�་ཆོས་�གས་�ི་ད་
ལོ་ཁ་དོག་གོང་མའི་འཛ�ན་�ར་�ེབས་ཡོད་འ�ག ཁོང་གི་
ཨ་ཕ་�ག་�ོར་ལོ་ཤས་གོང་ནད་མནར་�ིས་འདས་�ོངས་
�་ཡོད་འ�ག་ལ། �ལ་�་ཨ་མ་ལགས་དང་ཕ་མ་གཅིག་
པའི་�ན་དགེ་�་པ་གཉིས་ཏེ་ནང་མི་ག�མ་ཡོད་འ�ག  

འདས 

 

༢༨༽ འཇམ་ད�ངས་དཔལ་�ན། ལོ་༣༤། �་�ོ་རེབ་གོང་�ལ་བོ་�ོང་ངེ། མཚ�་�ོན། 

 འཇམ་ད�ངས་དཔལ་�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ 
༣ ཚ�ས་ ༡༤ ཉིན་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་�ོལ་མ་
ཐང་ནས་བོད་དོན་�ད་འབོད་དང་མཉམ་�་ག�ང་ལ་ངོ་
�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་། དེ་མ་ཐག �་ནག་གི་
དམག་མི་དང་དགོན་པའི་ཆོས་དོན་ལས་�ངས་�ི་མི་�་
མཉམ་�བ་ཐོག ཉེ་འ�ིས་�་ཡོད་པའི་�་�ོ་�ལ་�ི་�ན་
ཁང་ཞིག་�་འ�ེར་བ་དང་། �ས་�ན་�ང་�་ལས་མ་
འགོར་བར་�ིར་དགོན་པར་གདན་འ�ེན་�ས་ནས་རང་
ཤག་�་�ན་བཅོས་�ས་�ང་�་༩ཚ�ས༢༩ཉིན་�ོངས་འ�ག 
ཁོང་ནི་ཕ་དཀོན་མཆོག་�བས་དང་མ་�གས་མོ་གཉིས་�ི་
�ས་�་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་�ལ་བོ་�ོང་ངེར་འ�ངས་ཤིང་། 
རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་ཆེན་�་�ོབ་གཉེར་གནང་ནས་
འཛ�ན་�་འ�ལ་བ་�ིང་པ་ཡིན་འ�ག། 

འདས། 

 



༢༩ ༽ �ོ་བཟང་�ལ་�ིམས། ལོ་༢༠། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཤང་སོ་�་མ། ཟི་�ོན། 

        �ོ་བཟང་�ལ་�ིམས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་
༣ཚ�ས་༡༦ཉིན་�་པ་�ོང་མཁར་�ོད་�ོགས་�ི་ག�ང་ལམ་
ནས་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་རང་�ས་མེར་�ེག་
བཏང་འ�ག ཁོང་གིས་རང་�ས་མེར་�ེག་གཏོང་ས་ནས་
ཡར་གོམ་འ�ོས་�ེད་བཞིན་པའི་�བས་དེར་མ�ན་�ོགས་
ནས་�ག་ཆས་ཉེན་�ོག་པ་སོགས་�གས་ཡོང་�བས། ཁོང་
གིས་ཁ་�ིར་བ�ོར་ནས་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་�གས་
ཡོད་འ�ག་�ང་། �བས་དེར་དེའི་�ོགས་�ི་ཉེན་�ོག་པ་
ཞིག་གིས་ག�ས་ནས་ཐང་ལ་འ�ེལ་�ེས་བཙན་�ིད་�ས་
ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་�་པ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཞང་སོ་�་མ་�ེ་
བའི་ཡེ་ཤེས་ཚང་ཡིན་ཞིང་། ལོ་ན་བ�ད་ཙམ་ནས་�་པ་
ཀི�ི་དགོན་པར་ཆོས་�གས། 

འདས། 

 

༣༠༽ བསོད་ནམས་དར་�ས། ལོ་༤༤། �་�ོ་�ལ་རེབ་གོང་�་�ང་�ེ་བ། མཚ�་�ོན། 

   བསོད་ནམས་དར་�ས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༢ �་ ༣ 
ཚ�ས་༡༧ ཉིན་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་�ི་འ�ོ་ལམ་�་
ཡོད་པའི་�་�ལ་ཚ�ང་ཁང་གི་ཉེ་འ�མ་�་རང་�ས་མེར་
�ེག་བཏང་�ེ་ནག་ག�ང་ལ་ཞི་�ོལ་གནང་�ེས་འདས་
�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་གི་མིང་གཞན་ལ་བསོད་ལེ་�་
བ་དང་། རེབ་གོང་�་�ང་�ེ་བ་ན་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཕ་
འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག མ་མིང་ལ་�གས་མོ་�ལ་དང་
�་�་ག�མ་�ི་ཕ་ཡིན་འ�ག ཁོང་གིས་ག་�ས་ཡིན་ན་
ཡང་�ལ་བ་ཐམས་ཅད་མ�ེན་པ་བོད་ལ་གདན་འ�ེན་�་
�བ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚ�ར་དེས་འ�ིག་གི་རེད་བསམ་པའི་�་
བ་�ར་མཁན་ཞིག་དང་། མི་རིགས་ནང་�ལ་ལ་འགལ་�་
དང་ས་�ོད་�་�ོད་མི་ཉན་པའི་�ོར་ལ་�གས་�ག་
མཁན་ཞིག་རེད། 

 

འདས། 

 



 

༣༡༽ �ོ་བཟང་ཤེས་རབ། ལོ་༢༠། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་གཅའ་ཞང་�་�་བ། ཟི་�ོན། 

       �ོ་བཟང་ཤེས་རབ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༣ 
ཚ�ས་ ༢༨ ཉིན་�་བའི་གཅའ་ཞང་ཐོག་གི་ག�ང་ལམ་�་
རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�་ག�ང་གི་�ག་�བ་ཅན་
�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་ནས་འདས་
�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་ནི་�་པ་�ོང་གཅའ་ཞང་�་�་
བའི་�ེན་པ་ཚང་གི་�་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་བསོད་
དོན་དང་མ་མིང་ལ་ཉི་མ་ཡིན་འ�ག རང་ལོ་ ༩ ཙམ་ནས་
�་�་བའི་དགོན་པ་དགེ་�ན་བ�ན་འཕེལ་�ིང་�་ཆོས་
�གས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ༢༠༡༡་�་ ༡༠ ཙམ་ནས་�་པ་
ཀི�ི་དགོན་པར་མཚན་ཉིད་�ོབ་གཉེར་�ེད་�་སོང་ཡོད་
�ང་�ེས་�་�ིར་ཕ་�ལ་�་ལོག་འ�ག  

འདས། 

 

༣༢༽ བ�ན་པ་དར་�ས། ལོ་༢༢། �་བ་�ལ་འབར་ཁམས་�ོང་། ཟི་�ོན། 

        བ�ན་པ་དར་�ས་ལགས་�ིས་༢༠༡༢ �་ ༣ ཚ�ས་ 
༣༠ ཉིན་ཚ�་བ�ན་ཀི�ི་དགོན་པ་དང་བར་ཐག་�ི་ལེ་ ༨༢ 
�ི་སར་ཡོད་པའི་�་པ་བོད་རིགས་རང་�ོང་�ལ་དང་
འབར་ཁམས་�ོང་�ིད་ག�ང་གཉིས་�ི་�ེ་གནས་�། རང་
�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་
�ས་�ེས། ཉེན་�ོག་པས་�ན་ཁང་�་བཙན་འ�ིད་�ས་
ཡོད་�ང་། �ི་�་༤ ཚ�ས་༧ ཉིན་�་བ་�ལ་�ི་�ན་ཁང་
ནས་�་�ོངས་ཡོད། �ི་�ོ་�ས་ཐལ་ཞིག་འ�ེལ་ཡོད་ལ་
�ད་པ་དེར་ཡང་མི་ཆོག་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁས་ལེན་�ིས་
མ�བ་ཐེལ་�ག་དགོས་�ང་འ�ག ཁོང་ནི་མདོ་�ད་�ལ་
རོང་ཚ�་བ�ན་ཀི�ི་དགོན་པའི་�་བ་ཡིན་པ་རེད། 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 



༣༣༽ འཆི་མེད་དཔལ་�ན་། ལོ་༢༡། �་བ་�ལ་འབར་ཁམས་�ོང་ཥོ་ལ་ཅང་�ེ་བ། ཟི་�ོན། 

    འཆི་མེད་དཔལ་�ན་ལགས་�ིས་༢༠༡༢ �་ ༣ ཚ�ས་ 
༣༠ ཉིན་ཚ�་བ�ན་ཀི�ི་དགོན་པ་དང་བར་ཐག་�ི་ལེ་ ༨༢ 
�ི་སར་ཡོད་པའི་�་པ་བོད་རིགས་རང་�ོང་�ལ་དང་
འབར་ཁམས་�ོང་�ིད་ག�ང་གཉིས་�ི་�ེ་གནས་�། རང་
�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་
�ས། �་༣ཚ�ས་༣༡ ཉིན་ག�ང་འ�ེལ་མི་�ས་ཚ�་བ�ན་
ཀི�ི་དགོན་པར་�ས་ཐལ་ཞིག་�ད་དེ་ཁོང་འདས་�ོངས་
�་�ར་ཟིན་པ་བ�ོད་འ�ག ཁོང་ནི་ཥོ་ལ་ཅང་�ེ་བའི་ཡེ་
�ེས་ཚང་གི་ཡིན་པ་དང་། ༢༠༠༩ ལོར་�་པ་ཀི�ི་དགོན་
པར་�་ཤས་བ�གས། ༢༠༡༠ ལོར་�་སར་ཕེབས་�བས། �་
ས་ནས་ཉེན་�ོག་པས་གང་�ང་�ོག་བཤེར་�ས་ཏེ། �་བ་
གཅིག་�ག་འཛ�ན་བ�ང་བཀག་ཉར་�ས་�ོང་ཡོད་འ�ག  

འདས། 

 

༣༤༽ �ལ་�་ཨ་�བ། ལོ་༤༥། དཀར་མཛ�ས་�ལ་དར་མདོ་�ོང་། ཟི་�ོན། 

    ཁམས་�ོགས་ཆེན་དགོན་�ི་མཁན་ཆེན་�ི་�ར་ཡིན་པ་
མི་ཉག་�་�ང་�ག་དཀར་དགོན་�ི་�ལ་�་ཨ་�བ་བམ་
མཚན་གཞན་ལ་�བ་བ�ན་�ན་�གས་རིན་པོ་ཆེ་ལགས་
�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༤ ཚ�ས་ ༦ བོད་ཚ�ས་ ༡༥ ཉིན་ཁོང་
གི་ཚ་མོ་བ�ན་མ་ཨ་ཚ�་དང་མཉམ་བོད་བ�ན་པ་ཆབ་
�ིད་�ི་དོན་�་རང་�ོག་�ོས་གཏོང་གནང་བ་�མས་�ི་
དགེ་�འི་ཆེད་�་མཆོད་འ�ལ་�ས་པ་ཞིག་�ལ་བ་དང་
�བས་བ�ན། རང་ཤག་�་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་
འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་�་�ང་�ས་ནས་ཁམས་
མི་ཉག་�་ཁང་�ག་མཁར་དགོན་�་�་�གས་གནང་
ཞིང༌། �ོགས་ཆེན་གདན་ས་ཨ་མའི་�ི་པའི་�གས་འགན་
བཞེས་�ོང་འ�ག མེ་�ེག་དང་འ�ེལ་ཡོད་�ག་�ིས་ཡང་
�ི་�ོགས་�་འ�ོར་ཡོད། 

 འདས། 

 



༣༥༽ བ�ན་མ་ཨ་ཚ�། ལོ་༢༣། དཀར་མཛ�ས་�ལ་དར་མདོ་�ོང་། ཟི་�ོན། 

    བ�ན་མ་ཨ་ཚ�་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༤ ཚ�ས་ ༦ 
བོད་ཚ�ས་༡༥ཉིན་�ན་མཆེད་�ལ་�་ཡིན་པ་�ོགས་ཆེན་
དགོན་�ི་མཁན་ཆེན་�ི་�ར་དང་། མི་ཉག་�་�ང་�ག་
དཀར་དགོན་�ི་�ལ་�་ཨ་�བ་བམ་མཚན་གཞན་ལ་�བ་
བ�ན་�ན་�གས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཉམ་བོད་བ�ན་པ་
ཆབ་�ིད་�ི་དོན་�་རང་�ོག་�ོས་གཏོང་གནང་བ་�མས་
�ི་དགེ་�འི་ཆེད་�་མཆོད་འ�ལ་�ས་པ་ཞིག་�ལ་བ་
དང་�བས་བ�ན། རང་ཤག་�་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་
�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་ནི་མི་ཉག་�་�ང་
�ག་དཀར་དགོན་�ི་�ལ་�་�བ་བ�ན་�ན་�གས་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཡིན་པ་རེད། མེ་�ེག་དང་འ�ེལ་ཡོད་
�ག་�ིས་ཡང་�ི་�ོགས་�་འ�ོར་ཡོད། 

 

འདས། 

 

༣༦༽ ཆོས་འཕགས་�བས། ལོ་༢༥། �་བ་�ལ་འཛམ་ཐང་�ོང་བར་མ་�ལ་ཚ�། ཟི་�ོན། 

    ཆོས་འཕགས་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ ༠༤ 
ཚ�ས་༡༩ ཉིན་བསོད་ནམས་དང་མཉམ་ཇོ་ནང་འཛམ་ཐང་
དགོན་བསམ་འ�བ་ནོར་�འི་�ིང་གི་ཉེ་འ�ིས་�། �་ནག་
ག�ང་གི་བོད་མི་རིགས་�་མེད་�་གཏོང་བཞིན་པའི་�ག་
�བ་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་�་
�ས་མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ། �ན་རིང་མ་འགོར་བར་�་
གཤེགས། ཁོང་ནི་འཛམ་ཐང་�ོང་བར་མ་�ལ་ཚ�འི་ཕ་
དགེ་�ོར་ཚ�་བའི་�ང་ཐར་དང།   མ་པད་ནེ་གཉིས་�ི་�་
ཡིན་འ�ག ཁོང་གཉིས་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གཏོང་
དགོས་དོན་ནི་�ིར་སངས་�ས་�ི་བ�ན་པ་དང་། སེམས་
ཅན་�ི་བདེ་�ིད། �ེ་�ག་བོད་མི་རིགས་�ི་རང་དབང་གི་
ཆེད་�་ཡིན་�ལ་ཁ་པར་ནང་ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་འ�ག 

 

འདས། 

 



༣༧༽ བསོད་ནམས། ལོ་༢༤། �་བ་�ལ་འཛམ་ཐང་�ོང་བར་མ་�ལ་ཚ�། ཟི་�ོན། 

   བསོད་ནམས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༠༤ ཚ�ས་ ༡༩་
ཉིན་ཆོས་འཕགས་�བས་དང་མཉམ་ཇོ་ནང་འཛམ་ཐང་
དགོན་བསམ་འ�བ་ནོར་�འི་�ིང་གི་ཉེ་འ�ིས་�། �་ནག་
ག�ང་གི་བོད་མི་རིགས་�་མེད་�་གཏོང་བཞིན་པའི་�ག་
�བ་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་�་
�ས་མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ། �ས་�ན་རིང་པོ་མ་འགོར་
བར་�་གཤེགས་པ་དང་། ཁོང་ནི་འཛམ་ཐང་བར་མ་�ལ་
ཚ�འི་མ་སེམས་�ེད་�ི་�་ཡིན་འ�ག ཁོང་གཉིས་�ིས་རང་
�ས་མེར་བ�ེགས་གཏོང་དགོས་དོན་ནི་�ིར་སངས་�ས་
�ི་བ�ན་པ་དང་། སེམས་ཅན་�ི་བདེ་�ིད། �ེ་�ག་བོད་མི་
རིགས་�ི་རང་དབང་གི་ཆེད་�་ཡིན་�ལ་ཁ་པར་ནང་ཁ་
ཆེམས་བཞག་འ�ག 

འདས། 

 

༣༨༽ �ོ་�ེ་ཚ�་བ�ན། ལོ་༡༩། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་འབོ་ར། ཀན་��། 

  �ོ་�ེ་ཚ�་བ�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༥ ཚ�ས་ ༢༧ 
ཉིན་�་སའི་ཇོ་ཁང་གི་མ�ན་ཐང་�་ཁོང་གི་�ོགས་པོ་
དར་�ས་དང་མཉམ་ཀི་རིང་ག�མ་བཏབ་�ེ་�་�ས་ལ་མེ་
�ོན་པ་དང་�ད་འབོད་�ས་ནས་�ག་པ་དང་ས་ལ་འ�ེལ་
�ེས་དམག་གིས་འ�ེར་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་ཨ་མདོ་ཀན་�ོ་
�ལ་བསང་�་�ོང་། འབོ་ར་དཔེ་�ང་�་དེ�་ཁོག་�་ཁག་
གི་ཕ་བན་དེ་མཁར་དང་། མ་�ོལ་དཀར་�ིད་གཉིས་ལ་�་
�ག་ག�མ་ཡོད་པའི་�ང་བ་ཡིན་འ�ག གནས་�ལ་དེ་
�ལ་�ིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་�གས་ཆེན་ཐོན་པ་དང་�་
ནག་གི་ངོས་ནས་ངོས་ལེན་དང་མཉམ་�ོ་�ེ་ཚ�་བ�ན་
ཚ�ས༢༨ཉིན་�ོངས་ཟིན་པ་བཤད་ཡོད།  

 

འདས། 

 



༣༩༽ དར་�ས། ལོ་༢༥། �་བ་�ལ་�་པ་སོ་�་མ། ཟི་�ོན། 

         དར་�ས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༥ ཚ�ས་ ༢༧ 

ཉིན་�་སའི་ཇོ་ཁང་གི་མ�ན་ཐང་�་ཁོང་གི་�ོགས་པོ་�ོ་

�ེ་ཚ�་བ�ན་དང་མཉམ་�་�ས་ལ་མེ་�ོན་པ་དང་�ད་

འབོད་�ས་ཡོད་། ཁོང་ནི་ཨ་མདོ་�་པ་སོ་�་མ་ནས་ཡིན་

འ�ག �ོ་�ེ་ཚ�་བ�ན་མང་པོ་མ་འགོར་བར་�་�ོངས་

ཡོད་ཅིང་། དར་�ས་ཉིན་དེར་ཉེན་�ོག་པས་�ན་ཁང་�་

འ�ིད་�ེས། ནང་མི་ཉེ་འ�ེལ་ཚ�ར་�ག་འ�ད་�ས་མ་

བ�ག་པར་དམ་�ག་�ོད་�ན་བཅོས་�ས་�ང་�་༧ཚ�ས་ 

༧ ཉིན་སེ་ར་དགོན་པའི་ཉེ་འ�མ་�ི་དམག་མིའི་�ན་

ཁང་ཞིག་གི་ནང་�་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 

༤༠༽ རི་�ོ། ལོ་༣༦། �་བ་�ལ་འཛམ་ཐང་བར་མ་�ལ་ཚ�འི་གཙང་�ེ་། ཟི་�ོན། 

  རི་�ོ་ལགས་�ིས་༢༠༡༢་�་༥ ཚ�ས་ ༣༠ ཉིན་རང་�ས་

མེར་བ�ེག་གིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�བས། ས་གནས་ཉེན་

�ོག་པ་�ེབས་ཏེ་མེ་གསོད་ཐབས་�ས་ཡོད་�ང་། མེ་

འབར་�གས་ཆེ་བས་གསོད་མ་�བ་པར་ས་གནས་དེ་རང་

ལ་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་མང་ཚ�གས་�ིས་ཁོ་

མོའི་�ང་པོ་འཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་�་�ེར་ནས་

ཕོ་�ང་དང་བ�ོ་�ོན་མཆོད་འ�ལ་ཚ�གས་ཡོད་འ�ག ཁོ་

མོ་ནི་འཛམ་ཐང་བར་མ་�ལ་ཚ�འི་གཙང་�ེ་ནས་ཡིན་ལ་

ལོ་ ༣༦ ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་�ག་ལོ་དང་། མ་མིང་ལ་

རིན་�། �ོ་གའི་མིང་ལ་�ང་�ོང་ཟེར་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་

ལ་�་�་�ང་�ང་ག�མ་ཡོད་པ་དང་ཁོ་མོའི་ཞལ་ཆེམས་

ཡང་�ེས་�་�ི་ལ་འ�ོར་ཡོད། 
འདས། 



༤༡༽ �་མ�ིན་ཐར། ལོ་༦༤། �་�ོ་�ལ་གཅན་ཚ་�ོང་གཅན་ཚ་ཐང་ཞང་ལོ་བ་�ེ་བ་། མཚ�་�ོན། 

  �་མ�ིན་ཐར་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༦ ཚ�ས་ ༡༥ 

ཉིན་བོད་མདོ་�ད་མ་�ོ་�ལ་གཅན་ཚ་�ོང་ཐོག་གི་�ག་

ཆས་ཉེན་�ོག་ལས་�ངས་�ི་�ོ་འ�མ་�་རང་�ས་མེར་

�ེག་བཏང་�ེ་�་ནག་ག�ང་ལ་ཞི་�ོལ་�ས་འ�ག ཁོང་

ནི་མདོ་�ད་གཅན་ཚ་�ོང་གཅན་ཚ་ཐང་ཞང་ལོ་བ་�ེ་

བའི་མི་ཡིན་པ་རེད། མེ་�ེག་མ་བཏང་�ོན་ཞལ་ཆེམས་

བཞག་ནས་�་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་ག�མ་ལ་�བས་�་

མཆིའོ། །འཛམ་�ིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང། �ལ་

དབང་རིན་པོ་ཆེ་རང་�ལ་�་ཕེབས་པའི་རེ་འ�ན། བོད་

�ལ་ཁབ་�ིས་རང་ས་ཟིན་པའི་དོན་�། ངས་རང་�ས་མེ་

མཆོད་�་འ�ལ་�་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འ�ག 
འདས། 

 

༤༢༽ ངག་དབང་ནོར་འཕེལ། ལོ་༢༢། གཞི་�ེ་ས་�ལ་གཉའ་ནང་�ོང་། བོད་རང་�ོང་�ོངས། 

  ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༦ ཚ�ས་ 

༢༠ ཉིན་�ལ་�ལ་�ལ་�་�ོད་�ོང་བ�ལ་�་�ོགས་བ�ན་

འཛ�ན་མཁས་�བ་ལགས་དང་མཉམ་བོད་�ི་�ལ་དར་འ�ར་

བཞིན་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�ི་ལོར་

བ�ན་པར་ཤོག ཅེས་�ད་འབོད་དང་མཉམ་�་ག�ང་ལ་ཞི་

�ོལ་ཆེད་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་ཡོད། དེ་ནས་ངག་དབང་

ནོར་འཕེལ་ཟིལ་དཀར་དགོན་དང་ཟི་ལིང་�ན་ཁང་སོགས་

ནས་�ན་རིང་�ན་བཅོས་�ས་མཐར་�ི་�་༧ ཚ�ས་༣༠ ཉིན་

ཟི་ལིང་�ན་ཁང་�་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་བོད་�ོངས་

གཞིས་�ེ་ས་�ལ་གཉའ་ལམ་�ོང། �ན་�གས་ཤང་། འ�ལ་

འ�ལ་�ོང་ཚ�་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕའི་མིང་ལ་�ག་པ་དོན་

�བ་དང་ཨ་མའི་མིང་ལ་ཚ�་རིང་ད�ངས་ཅན་ཟེར་�ི་ཡོད་

འ�ག  

འདས། 



༤༣༽ བ�ན་འཛ�ན་མཁས་�བ། ལོ་༢༤། �ལ་�ལ་�ལ་�ི་འ�་�ོང་ཉ་མཚ�་�ེ་བ། མཚ�་�ོན། 

   བ�ན་འཛ�ན་མཁས་�བ་ལགས་�ིས་༢༠༡༢ �་ ༦ ཚ�ས་ 
༢༠ ཉིན་�ོགས་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་དང་མཉམ་�ལ་
�ལ་�་�ོད་�ོང་བ�ལ་�། བོད་�ི་�ལ་དར་རེ་འ�ར་
བཞིན་བོད་རང་དབང་དགོས་༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�ི་ལོ་
བ�ན་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་བ�བ་ནས་�་ག�ང་ལ་
ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་འ�ག་པ་དང་། 
བ�ན་འཛ�ན་མཁས་�བ་ཅང་མ་འགོར་བར་འདས་�ོངས་
�་�ར་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་�ལ་�ལ་�ལ་�ི་འ�་�ོང་ཉ་
མཚ�་�ེ་བའི་�མ་�ལ་�་ཁག་ག�མ་པའི་ཕ་ལེགས་�བ་
དང་མ་�ིད་འཛ�མས་གཉིས་�ི་�་ཡིན་འ�ག འདས། 

 

༤༤༽ བདེ་�ིད་ཆོས་འཛ�མས། ལོ་༤༠། �ལ་�ལ་�ེ་�་མདོ་དཔལ་ཐང་�ོང་ཚ�། ཟི་�ོན། 

   བདེ་�ིད་ཆོས་འཛ�མས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ � ༦ 
ཚ�ས ༢༧ ཉིན་�་�ེ་�་མདོ་དོན་�བ་�ིང་དགོན་པའི་
གཤམ་འོག་གི་�ེ་�་�ོང་�ེར་�ོམ་ག�ང་�་�ིམ་ཚང་ 
༧༠ ཙམ་�ིས་�་ག�ང་གིས་བོད་པའི་ས་ཁང་�་ནོར་
བཙན་འ�ོག་�ེད་བཞིན་པའི་གཉའ་གནོན་ལ་ངོ་�ོལ་
ཆེད། རང་ས་རང་དབང་དང་། རང་�་རང་དབང་གི་�ད་
འབོད་�གས་ཆེན་�ེད་བཞིན་རང་�ས་ལ་མེ་�ར་བ་དང་
དེ་མ་ཐག་�་མིའི་ཉེན་�ོག་དམག་མིས་མེ་བསད་དེ་ཟི་
ལིང་�ན་ཁང་�་བཙན་འ�ེར་�ས་འ�ག ཁོ་མོ་ནི་�ེ་�་
དཔལ་ཐང་�ོང་ཚ�འི་ ཕ་ཚ�་འདས་པ�ྨ་དོན་�བ་�ི་�་མོ་
ཡིན་པ་དང་། �ོ་ག་དབང་�གས་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་�་�་
�་གཅིག་དང་�་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་ལོ་འགའི་�ོན་
ནས་�ེ་�་�ོང་�ེར་�་གནས་�ོས་�ིས་ཚ�ང་ལས་གཉེར་
བཞིན་ཡོད་འ�ག 

 འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 



༤༥༽ ཚ�་དབང་�ོ་�ེ། ལོ་༢༢། �་ས་�ོང་�ེར་འདམ་ག�ང་�ོང་འདམ་�་ཁ། བོད་རང་�ོང་�ོངས། 

   ཚ�་དབང་�ོ་�ེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �༧ ཚ�ས་ ༧ 
ཉིན་འདམ་ག�ང་�ོང་ཐོག་�་མི་ཚ�གས་འ�་འཛ�མས་ཆེ་
སའི་�ོམ་གཟིགས་�ང་ཟེར་བའི་�ོ་རའི་མ�ན་�་�ད་
�གས་ཆེན་པོས་�ད་འབོད་དང་བཅས་རང་�ས་མེར་
བ�ེགས་བཏང་�ེ་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་ཡོད་འ�ག 
ཉེན་�ོག་པས་�ོང་�ན་ཁང་�་བཙན་�ེར་�ས་�ེས་�ི་མི་
ལ་�ག་འ�ད་�ེད་མ་བ�ག་བར་�ས་ཡོད་�ང་
�༧ཚ�ས༡༠་ཉིན་�་�ོངས་ཟིན་པའི་གནས་�ལ་ཐོན་ཡོད། 
ཁོང་ནི་བོད་�ོངས་�་ས་�ོང་�ེར་འདམ་ག�ང་�ོང་
འདམ་�་ཁ་�ོང་བ�ལ། མཆོད་�ེན་�ག་�ོང་�ེ་ནས་
ཡིན་འ�ག 

  འདས། 

 

༤༦༽ �ོ་བཟང་�ོ་འཛ�ན། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་འབར་ཁམས་�ོང་། ཟི་�ོན། 

  �ོ་བཟང་�ོ་འཛ�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢  �་༧  ཚ�ས་
༡༧ ཉིན་ཚ�་བ�ན་ཀི�ི་དགོན་པའི་�ིང་ད�ིལ་�ི་འ�་
ཁང་མ�ན་ནས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ་ས་
གནས་�ལ་ཚ�འི་�ིད་ག�ང་གི་�ོགས་�་གོམ་བ�ོད་�ིས་
ཕེབས་འ�ག་�ང་།  �ང་ཙམ་ནས་�་�ས་�ི་མེ་�གས་
འབར་�གས་ཆེ་�བས་ས་ལ་འ�ེལ་ནས་མེ་�ེ་�ག་པོའི་
�ོང་�་�་གཤེགས་ཡོད་པ་དང་། �་�ང་ཉིན་དེའི་མཚན་
མོ་�ལ་རོང་ཚ�་བ�ན་ཀི�ི་དགོན་པའི་ཉེ་འ�མ་�ི་�ག་
�ར་ཉ་�ིན་�ས་ཡོད་འ�ག  ཁོང་ནི་�་བ་འབར་ཁམས་
�ོང་�ལ་རོང་ཚ�་བ�ན་�ལ་ཚ�་ཥོ་ལ་ཅང་�ེ་བའི་མཁར་
མགོ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་འ�ོར་�ས་དང་། མ་
མིང་ལ་ཚ�་པོ་པོ་ཟེར། �ང་�ང་�བས་ནས་�ལ་རོང་ཚ�་
བ�ན་ཀི�ི་དགོན་པར་ཆོས་�གས།   

   

འདས། 

 



༤༧༽ �ོ་བཟང་�ལ་�ིམས། ལོ་༢༡། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་གཅའ་ཞང་�་�་བའི་།  ཟི་�ོན། 

  �ོ་བཟང་�ལ་�ིམས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༢�་
༨ཚ�ས༦ཉིན་�་བ་ཀི�ི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་�ི་དཔའ་
བོའི་�ང་ལམ་ནས་རང་�ས་མེར་�ེག་གིས་�ད་འབོད་
�ེད་བཞིན། �ོམ་ག�ང་�་བ�ག་འ�ག་�ང་། དེར་ཡོད་
�ག་ཆས་ཉེན་�ོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉེན་�ོག་པ་
སོགས་�ིས་�ངས་འཁོར་ནང་ག�ག་ནས་�་པ་�ོང་�ན་
ཁང་�་�ེར་འ�ག ཉིན་དེའི་མཚན་མོར་འབར་ཁམས་�ན་
ཁང་�་�་�ོངས་འ�ག ཁོང་ནི་�་པ་�ོང་གཅའ་ཞང་�་�་
བའི་�འ་དར་ཚང་གི་མ་�ོན་དཀར་�ིད་�ི་�་ཡིན་འ�ག 
�ང་�ས་ནས་�་པ་ཀི�ི་དགོན་པར་ཆོས་�གས་�ས་ཤིང་། 
�ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་�་ག�ང་ཉེན་�ོག་པས་འཛ�ན་བ�ང་
གིས་གཅར་�ང་མནར་གཅོད་ཕོག་�ོང་།  

   

འདས། 

 

༤༨༽ �ོལ་དཀར་མཚ�། ལོ་༢༦། ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ད་�་གསར་�ེ་བ།  ཀན་��། 

 �ོལ་དཀར་མཚ�་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�་༨ཚ�ས་༧ཉིན་
ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ད་�ོང་�ེར་�ི་ཉེ་འདབས་�་ཡོད་པའི་
གཙ�ད་དགོན་པའི་གཡས་ངོས་�ི་མཆོད་�ེན་མ�ན་�། 
རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་ནས་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང༌། 
�བས་དེར་ཁོ་མོས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༧�ལ་བ་
རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འ�ེན་�་དགོས། ༧�ལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོ་�ི་ལོར་བ�ན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་
དབང་དགོས་སོགས་�ི་�ད་འབོད་�ས་ཡོད་། ཁོ་མོ་ནི་
མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ད་�་གསར་�ེ་བ་ནས་ཡིན་ལ། 
�་�་�་གཅིག་དང་�་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་
འ�ག་�ལ་མཁར་དང་མ་མིང་ལ་སངས་�ས་མཚ�་ཟེར་�ི་
ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 



༤༩༽ གཅོད་པ། ལོ་༢༤། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ེ�་�་མ་ཞང་�་ཆེན་དང་པོ།  ཟི་�ོན། 

 གཅོད་པ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༠ �་༨ ཚ�ས་ ༡༠ ཉིན་
�ེ�་�་མའི་ཞང་ཐོག་ནས་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�་
ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་�ས་ཡོད་པ་དང་། �བས་
དེར་ �ར་མ་ཁ་ཤས་ལས་མ་འགོར་བར་ས་གནས་�་ཡོད་
པའི་ཉེན་�ོག་པ་�མས་�ེབས་ཏེ་ཁོང་གི་�ས་ལ་འབར་
བཞིན་པའི་མེ་བསད་ནས་བཙན་�ིད་�ས་ཡོད་�ང་�ེས་
�་འདས་�ོངས་�་�ིན་འ�ག་པ་དང་། ཁོང་ནི་མདོ་�ད་
�་པ་�ོང་�ེ�་�་མ་ཞང་། �་ཆེན་དང་པོའི་ཉག་�ོར་
མའི་ཕ་དཔའ་ལོ་དང་། མ་མ་�ོན་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་
རེད། ད�ིད་གསར་�ས་ཆེན་�བས་�་པ་�ེ�་�་མའི་ནང་
ནས་མར་མེ་�ོམ་�ོར་དང་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་�ེད་�བས་
�ི་�ེ་�ིད་པའི་�ས་ཡིན་འ�ག 

 

འདས། 

 

༥༠༽ �ང་�ོགས། ལོ་༢༠། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཤང་སོ་�་མ་།  ཟི་�ོན། 

 �ང་�ོགས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༨ ཚ�ས་༡༣ཉིན་�་
པ་ཀི�ི་དགོན་པའི་འདབ་�ི་མ་ཎི་�ོར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་
ནས་རང་�ས་ལ་མེར་བ�ོན་ཏེ་དཔའ་བོའི་�ང་ལམ་ནས་
�་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་
གནང་། ཚ�ས་༡༤་ཉིན་འདས་�ོངས་�་�ར། ཁོ་ནི་�་བ་སོ་
�་མ་�ེ་བའི་མི་དང་། ཀི�ི་དགོན་པའི་�ན་པ་�་ཚང་གི་
�་བ་ཡིན་པར་ཕ་མིང་ལ་རིས་�ང་དང་། མ་མིང་ལ་�་མོ་
ཡིན་འ�ག འ�་པར་ནི་�ང་�ོགས་དང་བ�་ཤིས་གཉིས་
�ིས་རང་�ས་མེར་�ེག་གཏོང་�བས་�ི་པར་ཡིན་པ་དང༌། 
པར་གཞན་པ་དེའི་ནང་གི་མི་གཉིས་�ིས་�ེམ་ནས་འ�ོ་
བཞིན་པ་དེ་མེས་ཚ�ག་པའི་བ�་ཤིས་�ི་�་�ང་ཡིན་འ�ག   

 

འདས། 

 



 

༥༡༽ བ�་ཤིས། ལོ་༢༡། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་ཆོས་�ེ་མ་ཤང་སོ་�་མ།  ཟི་�ོན། 

 བ�་ཤིས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༨ ཚ�ས་༡༣ཉིན་�་
པ་ཀི�ི་དགོན་པའི་འདབ་�ི་མ་ཎི་�ོར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་
ནས་རང་�ས་ལ་མེར་བ�ོན་ཏེ་དཔའ་བོའི་�ང་ལམ་ནས་
�་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་
གནང་། དེ་མ་ཐག་ཉེན་�ོག་པ་མང་པོས་�བ་བ�ང་�ས་
ནས་མེ་བསད་དེ་�ངས་འཁོར་ནང་བཙན་�ིད་�ས་ཡོད་
�ང་། �ེས་�་འདས་�ོངས་�་�ར། ཁོ་ནི་�་པ་�ོང་ཆོས་
�ེ་མ་ཞང་སོ་�་མ་�ེ་བའི་ཡིན། འ�་པར་ནི་�ང་�ོགས་
དང་བ�་ཤིས་གཉིས་�ིས་རང་�ས་མེར་�ེག་གཏོང་
�བས་�ི་པར་ཡིན་པ་དང༌། པར་གཞན་པ་དེའི་ནང་གི་མི་
གཉིས་�ིས་�ེམ་ནས་འ�ོ་བཞིན་པ་དེ་མེས་ཚ�ག་པའི་བ�་
ཤིས་�ི་�་�ང་ཡིན་འ�ག 

 

 

འདས། 

 

༥༢༽ དམ་ཆོས། ལོ་༡༧། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་གཅའ་ཤང་།  ཟི་�ོན། 

དམ་ཆོས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ ༨ ཚ�ས་ ༢༧ ཉིན་
མདོ་�ད་�་པ་�ོང་མཁར་�་ཡོད་པའི་ཀི�ི་དགོན་པའི་
ཤར་�ོགས་�ི་�ོ་ཆེན་འ�མ་ནས་�་�ོ་བཟང་�ལ་བཟང་
དང་མཉམ་རང་�ས་མེར་�ེག་གནང་�ེ། �་ག�ང་གིས་
བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་མི་རིགས་�་མེད་�་གཏོང་�འི་�ིད་
�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་ཡོད་འ�ག ཁོང་གཉིས་
གོམ་པ་ ༢༠ ཙམ་ལ་མེ་འབར་བཞིན་�་�ག་ཡོད་པ་དང་
མཐར་ས་ལ་འ�ེལ་ཡོད་འ�ག ཉེན་�ོག་པས་བཙན་
འ�ེར་�ས་�ེས་གཉིས་ཀ་འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོ་
ནི་གཅའ་ཤང་�་�་བའི་ཚ�་པོ་ཚང་གི་ཡིན་པ་དང་། ཕ་
མིང་ལ་མདོ་ཤིས་�ོ་བྷེ་དང་། མ་མིང་ལ་ཚ�་པོ་ཡིན་འ�ག འདས། 



 

༥༣༽ �ོ་བཟང་�ལ་བཟང་། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་གཅའ་ཤང་།  ཟི་�ོན། 

�ོ་བཟང་�ལ་བཟང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༨ ཚ�ས་
༢༧ ཉིན་མདོ་�ད་�་པ་�ོང་མཁར་�་ཡོད་པའི་ཀི�ི་
དགོན་པའི་ཤར་�ོགས་�ི་�ོ་ཆེན་འ�མ་ནས་དམ་ཆོས་
དང་མཉམ་རང་�ས་མེར་�ེག་གནང་�ེ། �་ག�ང་གིས་
བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་མི་རིགས་�་མེད་�་གཏོང་�འི་�ིད་
�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་ཡོད་འ�ག ཁོང་གཉིས་
གོམ་པ་ ༢༠ ཙམ་ལ་མེ་འབར་བཞིན་�་�ག་ཡོད་པ་དང་
མཐར་ས་ལ་འ�ེལ་ཡོད་འ�ག ཉེན་�ོག་པས་བཙན་
འ�ེར་�ས་�ེས་གཉིས་ཀ་འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག 
ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་ཚ�་ཁོ་�ོ་�ེ་དང་། མ་མིང་ལ་སངས་�ས་
�ོན་ཡིན་འ�ག �ེས་�་ཁོའི་ཤག་རོགས་�་�ོ་བཟང་
དཔལ་�ན་ཉེན་�ོག་པས་འཛ�ན་བ�ང་�ས་འ�ག 

འདས། 

 

༥༤༽ པ་སངས་�་མོ། ལོ་༦༢། �ལ་�ལ་�ེ་�་མདོ་�ོང་�ེར། མཚ�་�ོན། 

པ་སངས་�་མོ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �ི་�་ ༩ ཚ�ས་ ༡༣ 
ཉིན་�ལ་�ལ་ས་འ�ལ་�ེས་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཐད་
�ང་བདེན་མ་ཡིན་པའི་�་ནག་གི་�་�ོད་ལ་ས་གནས་�་
�་ག�གས་�ས་�ང་མ་ཕན་པར་�་ནག་གི་�ལ་ས་པེ་
ཅིང་�་འ�ེལ་ཡོད་ལས་�ངས་�་�་ག�གས་�ེད་པར་
�ིན་�ང་།  ཉན་འཇོག་�་བ་ནས་མ་�ས་པར་བ�ེན།     
པེ་ཅིང་�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད། 
ད་�འི་ཆར་�ན་ཁང་ནང་ཡོད་འ�ག 

 བ�གས། 

 

 



༥༥༽ ག�ང་�ང་། ལོ་༢༧། ཆབ་མདོ་ས་�ལ་ཆབ་མདོ་�ོང་ཀ�་�ལ་ཚ�།  བོད་རང་�ོང་�ོངས། 

   ག�ང་�ང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༩ ཚ�ས་༢༩ ཉིན་
�ེ་�་མདོའི་�་�ོད་�་�་ནག་ག�ང་གིས་བོད་ལ་བདེ་
�ིད་ཡོད་�ོར་�ི་འ�བ་�ོན་ཆེན་པོ་ཞིག་�ས་ཏེ་�ོག་
བ�ན་པར་ལེན་�་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་�བས། 
ཁོང་གིས་ངོ་�ོལ་ཆེད་བོད་ཆས་�ོན་ཏེ་རང་�ས་མེ་�ེག་
བཏང་བ་དང༌། བོད་ལ་རང་བཙན་དགོས། ༧�ལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་དང་ཀ�་པ་བོད་�་གདན་འ�ེན་�་དགོས། �་ཚ�་�ི་
ལོར་བ�ན་པར་ཤོག �ོ་བཟང་སེ�ེྒ་བོད་�ི་�ལ་པོ་ཡིན། 
བོད་ནང་གཏེར་ཁ་�ོག་འདོན་མཚམས་འཇོག་�ེད་དགོས་
ཞེས་འབོད་ཚ�ག་�ོག་བཞིན་ས་ལ་འ�ེལ་ཡོད་པ་དང་�ེས་
�་ཉེན་�ོག་པས་�ིད་�ེས་�་༩ཚ�ས༣༠ཉིན་�་�ོངས་
འ�ག  ཁོང་ནི་ཆབ་མདོ་ཀ�་ཤང་ནས་ཡིན་པ་རེད། 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༥༦༽ ད�་འ�བ། ལོ་༤༣། ནག་�་འ�ི་�་�ོང་ཤག་�་�ོང་བ�ལ།  བོད་རང་�ོང་�ོངས། 

ད�་འ�བ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡༠ ཚ�ས་༤ ཉིན་
ནག་�་ས་�ལ་�ོང་�ེར་�ི་�ོམ་ག�ང་�། ང་ཚ�་གང་�་
སོང་ཡང་རང་དབང་མི་འ�ག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 
�ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་ལ་ཕེབས་འ�ག་དགོས་
ཞེས་�ད་འབོད་དང་མཉམ་རང་�ས་མེར་�ེག་གནང་�ེ་
�་�ོངས་ཡོད་ན་ཡང་། �་ག�ང་གི་ཉེན་�ོག་པས་ཁོང་གི་
�ང་པོ་ནང་མིར་�ིས་�ོད་�ས་མེད་པ་རེད་འ�ག ཁོང་ནི་
ནག་�་འ�ི་�་�ོང་ཤག་�་�ོང་བ�ལ་�ོང་ཚ�་ཉི་�་
�ངས་དཀར་�འི་�ོང་ནས་ནས་ཡིན་པ་རེད། མེར་�ེག་
མ་བཏང་གོང་ཞལ་ཆེམས་ཡི་གེ་གཉིས་ཁེ�་ཁེ�་�་ཐོག་
བཞག་པ་�ི་འ�ོར་�ང་འ�ག 

འདས། 

 

 



༥༧༽ སངས་�ས་�་མཚ�་། ལོ་༢༧། ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ད་�ོང་�ེར་�་�ག་ཤང་། ཀན་��། 

སངས་�ས་�་མཚ�་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ ༡༠ ཚ�ས་
༦ ཉིན་ཨ་མདོ་ཀན་�ོ་གཙ�ས་�ོང་�ེར་དང་མི་རིང་བའི་
སར་ཡོད་པའི་�ོ་དཀར་དགོན་པའི་གཡོན་ངོས་མཆོད་
�ེན་ཉེ་འ�མ་�། ༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་
འ�ག་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་�ད་ཡིག་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་དགོས་པ་སོགས་�ི་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་
�་ག�ང་གི་ནོར་འ�ལ་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་ཆེད་རང་
�ས་མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ།   �་གཤེགས་ཡོད། ཁོ་ནི་
གཙ�ད་�ོང་�ེར་�་�ག་ཞང་�ོ་དཀར་�་ཆེན་�ེ་རོ་�ེ་
བའི་ཕ་མགོན་པོ་དོན་འ�བ་དང་། མ་མགོན་པོ་འཚ�་
གཉིས་�ི་�་ཡིན་ཞིང་། བཟའ་�འི་མིང་ལ་�ོ་�ེ་�ིད་དང་
ཁོང་གཉིས་ལ་�ིས་པ་�་�་མོ་གཉིས་ཡོད་འ�ག 

 

འདས། 

 

༥༨༽ �་མ�ིན་�ོ་�ེ། ལོ་༥༤། ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ད་�ོང་�ེར  ཀན་��། 

�་མ�ིན་�ོ་�ེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �༡༠ ཚ�ས་༡༣ 
ཉིན།  ཀན་�ོ་གཙ�ད་དགོན་པ་དགའ་�ན་ཆོས་�ིང་གི་
གཡས་�ར་མི་ལའི་གསེར་མཁར་�ི་མཆོད་�ེན་མ�ན་�་ 
རང་�ས་མེ་བ�ེགས་�ས་ནས་�་ག�ང་གི་ནོར་འ�ལ་
�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེས་�་གཤེགས་ཡོད། ཁོང་ནི་གཙ�ད་
ཁ་སོག་གི་འ�ོང་�ེ་�ེ་བའི་མི་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་�ང་
མའི་མིང་ལ་མཁར་མོ་�མས་ཟེར་ཞིང་། �་མ�ིན་�ོ་�ེ་
ལགས་ནི་�ང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་�་�ེང་བ�ན་པའི་�ོ་ལགས་
ཡིན་པ་དང་། ཕ་�ལ་ཁ་སོག་�ང་བར་མ་�ེ་བ་ནས་ཡིན་
འ�ག  འདས། 

 

 



༥༩༽ �་མོ་�བས། ལོ་༢༧། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་འབོ་ར། ཀན་��། 

�་མོ་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�་༡༠ཚ�ས་༢༠ཉིན། 
མདོ་�ད་བསང་�་�ོང་འབོ་ར་�ོན་པོ་ཐང་དགའ་�ན་
བཤད་�བ་དར་�ས་�ིང་དགོན་པའི་ཉེ་འ�མ་�ི་ལམ་
ཆེན་ཨང་�གས་༢༡༣ ཅན་�ི་�ེང་�། �ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
བོད་ལ་ཕེབས་འ�ག་དགོས་ཅེས་�ད་འབོད་དང་མཉམ་
�་ག�ང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་�ེག་
བཏང་ནས་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་�བས་དེར་
རང་ལོ་༢༧ཡིན་པ་དང་། བཟའ་�འི་མིང་ལ་�ོ་�ེ་�ིད་
ཟེར་བ་དང་ལོ་༢༩ཡིན་འ�ག �་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་
བ་པ�ྨ་མཚ�་ལོ་༡༠དང་། �ང་བ་འ�ག་མོ་འཚ�་ལོ་བ�ན་
ཡིན་འ�ག འདས། 

 

༦༠༽ དོན་འ�བ། ལོ་༦༡། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་མདའ་�ད་ཤང་། ཀན་��། 

ཧོར་ཁ་�འི་དོན་�བ་ལགས་�ིས་༢༠༡༢�་༡༠ཚ�ས་
༢༢ཉིན་མདོ་�ད་བསང་�་�ོང་�་�ང་དགོན་པའི་�ོན་
ཆོས་ཆོས་རའི་�བ་ལོགས་�། རང་�ས་མེར་བ�ེཊ་�ིས་�་
ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཏེ་ས་གནས་དེར་�་�ོངས་འ�ག 
ཁོང་ནི་ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་མདའ་�ད་ཞང་གི་ཡིན་པ་
དང་། ཁོང་གི་བཟའ་�འི་མིང་ལ་�ོལ་མ་མཚ�་འབོད་�ི་
ཡོད་འ�ག ཁོང་བཟའ་མི་གཉིས་�ིས་གཉེན་ཉེ་ཞིག་གི་�་
རིག་འཛ�ན་ཆོས་འཕེལ་�་བ་ཞིག་�་�ལ་�་�ངས་ཡོད་པ་
དང་། རིག་འཛ�ན་དང་ཁོང་གི་བཟའ་�་�ོལ་མ་གཉིས་ལ་
�ིས་པ་�ོབས་�ན་འབོད་པ་ཞིག་བཅས་ཡོད་འ�ག 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

 



༦༡༽ �ོ་�ེ་རིན་ཆེན། ལོ་༥༧། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་ཟ་�ས་ནང་། ཀན་��། 

�ོ་�ེ་རིན་ཆེན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ � ༡༠ ཚ�ས་ ༢༣ 
ཉིན་དང་ཐོག་�་�ང་དགོན་པར་སོང་ནས་མཆོད་མཇལ་
དང་�ོར་བ་གང་�བ་ཅིག་སོང་�ེས། དགོན་པ་དང་རང་
�ིམ་བར་ཕར་འ�ོ་�ར་འོང་ཐེངས་ག�མ་�ས་ཤིང་།  
མཐའ་མ་དེར་རང་�ིམ་�ི་�ི་ནང་གང་སར་གཙང་�་ཧ་
ལས་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་�ས་�ེས།  ཡར་ཡོང་�ེ་བསང་�་
�ོང་གི་�ག་ཆས་ཉེན་�ོག་ཁང་གི་�ོ་འ�མ་མམ་འོད་
�ན་ཚ�ང་རའི་ཉེ་འདབས་�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་
�་ག�ང་གི་ག�ག་�བ་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཏེ་�་
�ོངས་འ�ག ཁོང་ནི་�་�ང་ཟ་�ས་ནང་�ེ་བ་གོང་མ་
ནས་ཡིན་པ་དང་། བཟའ་�འི་མིང་ལ་�་ཐར་འཚ�་ཟེར་
ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ལ་�་�་མོ་གཉིས་ཡོད་འ�ག 

 

འདས། 

 

༦༢༽ ཚ�་�ོ། ལོ་༢༠། ནག་�་ས་�ལ་འ�ི་�་�ོང་ནག་རོག བོད་རང་�ོང་�ོངས། 

ཚ�་�ོ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༡༠ ཚ�ས་༢༥རེས་གཟའ་
�ར་བའི་ཉིན་བ�ན་འཛ�ན་དང་མཉམ་ནག་རོག་ཕམ་པ་
�ོང་ཚ�འི་�་ཁག་གཉིས་པའི་�ོབ་�འི་ཉེ་འ�མ་�་རང་
�ས་མེར་བ�ེཊ་�ིས་བོད་རང་བཙན་ཡིན།༧�ལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འ�ག་དགོས། བོད་མི་ཚང་མ་ཆིག་
�ིལ་གནང་རོགས་ཞེས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་
�ས་ཏེ། ཚ�་�ོ་ལགས་�བས་དེར་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག ཁོང་
གཉིས་ནི། བོད་རང་�ོང་�ོངས་འ�ི་�་�ོང་ཁོངས་�་
གཏོགས་པའི་ནག་རོག་ཕམ་པ་�ོང་�ེ་ནས་ཡིན་པ་དང་། 
ནག་རོག་ནི་ནག་�ག་སེར་ག�མ་ནང་ཚན་ནགས་ཤོད་ཚ�་
ད�འི་ཚ�་�ང་ག�མ་ཟེར་བ་དེའི་ཡ་�ལ་ཞིག་ཡིན་འ�ག 
ཚ�་�ོ་ལགས་�ི་ཕ་མིང་ལ་�་�ང་དང་མ་མིང་ལ་དགའ་
དགའ་འབོད་�ི་ཡོད་འ�ག  

  

འདས། 

 



༦༣༽ བ�ན་འཛ�ན། ལོ་༢༥། ནག་�་ས་�ལ་འ�ི་�་�ོང་ནག་རོག བོད་རང་�ོང་�ོངས། 

བ�ན་འཛ�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༡༠ ཚ�ས་༢༥་
ཉིན་ཚ�་�ོ་དང་མཉམ་ནག་རོག་ཕམ་པ་�ོང་ཚ�འི་�་ཁག་
གཉིས་པའི་�ོབ་�འི་ཉེ་འ�མ་�་རང་�ས་མེར་བ�ེཊ་
�ིས་བོད་རང་བཙན་ཡིན། ༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་
ཕེབས་འ�ག་དགོས། བོད་མི་ཚང་མ་ཆིག་�ིལ་གནང་
རོགས་ཞེས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་�ས་ཡོད། 
བ�ན་འཛ�ན་ལགས་�ི་ཕ་མིང་ལ་ཉི་མ་དང་མ་མིང་ལ་
�གས་དགེ་འབོད་�ི་ཡོད་འ�ག ཁོང་ ༢༠༠༨ ལོར་བཙན་
�ོལ་�་ཡོང་�ེས་�་�ཱ་བོད་�ིམ་�་�་ ༦ ཙམ་རིང་�ོད་
�ོང་ཡོད་འ�ག ཁོང་གཉིས་ནི། ནག་�་འ�ི་�་ནག་རོག་
ཕམ་པ་�ོང་�ེ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ནག་རོག་ནི་ནག་�ག་
སེར་ག�མ་ནང་ཚན་ནགས་ཤོད་ཚ�་ད�འི་ཚ�་�ང་ག�མ་
ཟེར་བ་དེའི་ཡ་�ལ་ཞིག་ཡིན་འ�ག  
 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 

༦༤༽ �་མོ་ཚ�་བ�ན། ལོ་༢༤། ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག  ཀན་��། 

     �་མོ་ཚ�་བ�ན་ལགས་�ིས་༢༠༡༢་�་༡༠ཚ�ས༢༦ཉིན་
ཨ་མཆོག་�ལ་ཚ�འི་�ོལ་�ལ་�ི་�ང་ལམ་�་�ལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་བོད་�ལ་ལ་ཆིབས་བ�ར་གནང་�་འ�ག་དགོས། 
བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་ཞོར་�་ཨ་
མཆོག་�ོང་བ�ལ་�ི་ཉེན་�ོག་ཁང་དང་། �ིམས་ཁང་གི་
�ོ་མ�ན་�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་ནས་�་�ོངས་འ�ག 
ཁོང་ནི་ཀན་�ོ་�་�ང་བ�་ཤིས་འ�ིལ་དགོན་པའི་�་
�ེའི་�ས་�ི་ཨ་མཆོག་�ལ་ཚ�་�ེད་�ེ་པ་ནས་ཡིན་ཞིང་། 
ཕ་མིང་ལ་གནམ་�ག་ཚ�་རིང་དང་མ་མིང་ལ་ག�ངས་
འ�ས་འཚ�་ཟེར་ཤིང་། ཁོང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་�་གཉིས་དང་
�་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། �་མོ་ཚ�་བ�ན་ནི་�་གཉིས་པ་
ཡིན་འ�ག 

འདས། 

 



 

༦༥༽ �བ་དབང་�བས། ལོ་༢༣། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་བསང་ཁོག ཀན་��། 

    �བ་དབང་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ ༡༠ 
ཚ�ས་༢༦ཉིན་བསང་ཁོག་ཞང་�ང་�ེ་�ིང་པའི་�ངས་
འཁོར་འབབ་ཚ�གས་�་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཆིབས་
�ར་གནང་�་འ�ག་དགོས། པཎ་ཆེན་�་�ེང་༡༡་པ་
བཟང་བཙ�ན་འོག་ནས་�ོད་�ོལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ངོ་
�ོལ་�ད་འབོད་�ས་ནས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་
ག�ང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛ�ན་བཞིན་པའི་དམ་�ག་
�ིད་�ས་ལ་ཞི་�ོལ་གནང་�ེས་འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད།  
ཁོ་ནི་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�་�ང་བསང་�་�ོང་བསང་ཁོག་
ཞང་། གསེར་�ི་�་ཁག་བཞི་བའི་མགོ་བྷ་ཚང་གི་མག་པ་
དང་། �་མིང་�ེ་བའི་�་མོ་�མས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་
གི་བཟའ་�འི་མིང་ལ་�ོ་�ེ་�ོལ་མ་འབོད་�ི་ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 

༦༦༽ �ོ་�ེ་�ན་�བ། ལོ་༢༥། �་�ོ་�ལ་རེབ་གོང་�་མ་ལོག་བཤོང་�ེ་བ།  མཚ�་�ོན། 

    �ོ་�ེ་�ན་�བ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢  �ི་�༡༡ ཚ�ས་ 
༤  ཉིན་�་�ོ་བོད་རིགས་རང་�ོང་�ལ་�ི་�ེ་གནས་རོང་
བོ་�ལ་ཐང་གི་�བ་�ལ་�་�ང་ལམ་�ལ་�ི་�མ་མདོར།   
རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་གི་ནོར་འ�ལ་ཅན་
�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས། ཁོས་རེབ་གོང་རོང་བོའི་ས་
ད�ིལ་འ�ོན་ཁང་གི་�ང་ལམ་ནས་མེ་�ར་ཏེ་�ད་�གས་
ཆེན་པོས་ཀི་�་དང་བཅས་"བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 
༧�ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། ད་
ངའི་རེ་བ་འ�བ་སོང་།" ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་རོང་
བོ་�་ཚང་�ེབ་ཚ�ང་ཁང་གི་�ོ་འ�མ་བ�ད་གང་མཚམས་
གོམ་བ�ོད་�ས། ཁོང་ནི་�་�ིས་�་�ལ་�ི་�ག་ལས་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་འ�ག་
ཐར་�ལ་དང་། ཨ་མའི་མིང་ལ་ཤ་བོ་གཡང་མོ་ཡིན་འ�ག 

 

 

 

 

 

 

འདས། 



 

༦༧༽ �་མ�ིན་མཚ�། ལོ་༢༣། �་�ོ་�ལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་�ོ་རོང་པོ།  མཚ�་�ོན། 

    �་མ�ིན་མཚ�་ལགས་�ིས་༢༠༡༢ �་༡༡ ཚ�ས་༧ ཉིན་ 
རེབ་གོང་མདོ་བ་ཞང་དང་ཐག་ཉེར་ཡོད་པའི་�ོ་རོང་
པོའི་གད་དམར་ཐང་ནས་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་
གདན་འ�ེན་�་དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་དང་བཅས་རང་
�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་�ེ་འདས་�ོངས་�ིན་འ�ག           
ཁོ་མོ་ནི་རེབ་གོང་མདོ་བ་�ོ་རོང་པོ་�ེ་བའི་�ོ་ཚང་ཚ�་བ་
ནས་ཡིན་པ་དང་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་འ�ག ཕ་�་མ�ིན་
�བས་སམ་�མ་ཁོ་དང་མ་དཀོན་མཆོག་མཚ�་༼ལོ་ 
༤༤༽ཡིན་པ་གཉིས་ལ། �་གཅིག་དང་�་མོ་གཉིས་བཅས་
�་�ག་ག�མ་ཡོད་པའི་ནང་གི་�ན་པ་དེ་ཡིན་འ�ག  

 

འདས། 

 

༦༨༽ �ོ་�ེ་། ལོ་༡༥། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�་�ོད་�ོ་མང་།  ཟི་�ོན། 

         �ོ་�ེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡༡ ཚ�ས་༧ 
ཉིན་བསམ་�བ་དང་། �ོ་�ེ་�བས་བཅས་དང་མཉམ་མདོ་
�ད་�་བ་�་�ོད་�ོ་མང་ཞང་ཉེན་�ོག་ཁང་གི་�ོ་འ�མ་
ནས་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འ�ག་དགོས། བོད་
ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་དང་མཉམ་
རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་ཡོད་འ�ག  ཁོང་ནི་ཨ་མདོ་�་
བ་�ལ་�་བ་�ོང་�་�ོད་�ོ་མང་ཤང་ཚ�་�ག་�ེ་བའི་ནང་
ཚན་�ོ་�ལ་ཐང་བ་མའི་�་ཁ་ཚང་གི་�་དང་། ཕ་མིང་ལ་
ཚ�་རིང་དང་། མ་མིང་ལ་གངས་དཀར་(ལོ་�ོན་མར་�ོངས་
ཟིན་འ�ག) �ོ་�ལ་དགོན་�ི་�་བ་ཡིན་པ་རེད། �་�ོ་�ེ་
དེ་མ་ཐག་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 



༦༩༽ བསམ་�བ། ལོ་༡༦། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ོ་�ལ་ཐང་།  ཟི་�ོན། 

          བསམ་�བ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡༡ 
ཚ�ས་༧ ཉིན་�་�ོ་�ེ་དང་། �་�ོ་�ེ་�བས་བཅས་དང་
མཉམ་�་བའི་�་�ོད་�ོ་མང་ཞང་ཉེན་�ོག་ཁང་གི་�ོ་
འ�མ་ནས་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འ�ག་དགོས། 
བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་དང་
མཉམ་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་ཡོད་འ�ག  ཁོང་ནི་�་
བ་�ོ་�ལ་ཐང་བ་མའི་ཐང་�་ཚང་གི་�་དང་། �ོ་�ལ་
དགོན་�ི་�་བ་ཡིན་པར་ཕ་མིང་ལ་བསོད་དར་དང་། མ་
མིང་པ་སངས་ཡིན་འ�ག བསམ་འ�བ་དང་�ོ་�ེ་�བས་
གཉིས་�བས་ཐོག་དེར་�ོངས་མེད་པ་དང་�་པ་�ོང་�ན་
ཁང་�་�ེར་འ�ག་�ང་�ེས་�་དམ་�ག་གི་དབང་གིས་
ཞིབ་�འི་གནས་�ལ་ཤེས་�ོགས་�བ་ཐབས་�ལ།  འདས་གསོན་ཆ་མེད། 

 

༧༠༽ �ོ་�ེ་�བས་། ལོ་༡༦། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ོ་�ལ་�ེ�་�ོང་།  ཟི་�ོན། 

    �ོ་�ེ་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡༡ ཚ�ས་༧ 
ཉིན་�་�ོ་�ེ་དང་། �་བསམ་�བ་བཅས་དང་མཉམ་�་
བའི་�་�ོད་�ོ་མང་ཞང་ཉེན་�ོག་ཁང་གི་�ོ་འ�མ་ནས་
�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་འ�ག་དགོས། བོད་ལ་
རང་དབང་དགོས་ཞེས་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་དང་མཉམ་
རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་ཡོད་འ�ག  ཁོང་ནི་�ོ་�ལ་
�ེ�་�ོང་�ེ་བའི་ཚ�་རིང་དོན་འ�བ་ཚང་གི་�་དང་། �ོ་
�ལ་དགོན་�ི་�་བ་ཡིན་པར་ཕ་མིང་ལ་ཚ�་རིང་དོན་
འ�བ་ཟེར། བསམ་འ�བ་དང་�ོ་�ེ་�བས་གཉིས་�བས་
ཐོག་དེར་�ོངས་མེད་པ་དང་�་པ་�ོང་�ན་ཁང་�་�ེར་
འ�ག་�ང་�ེས་�་དམ་�ག་གི་དབང་གིས་ཞིབ་�འི་
གནས་�ལ་ཤེས་�ོགས་�བ་ཐབས་�ལ།  འདས་གསོན་ཆ་མེད། 

 



 

༧༡༽ ཚ�་�ས། ལོ་༢༧། ནག་�་འ�ི་�་�ོང་པད་དཀར་�ལ་ཚ�། བོད་རང་�ོང་�ོངས། 

    ཚ�་�ས་ལགས་�ིས་༢༠༡༢�་༡༡ཚ�ས་༧ཉིན་ནག་�་ 
བན་དཀར་ཤང་གི་ལས་�ངས་ཡོད་སར་�་ག�ང་གི་
བཙན་གནོན་དམ་�ག་ལ་ཞི་བའི་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་
མེར་�ེག་བཏང་ཡོད་�ང་།  དེ་མ་ཐག་�་ག�ང་ཉེན་�ོག་
པ་སོགས་�ིས་ཁོང་བཙན་འ�ིད་�ས་ཡོད་པ་མ་ཟད། �ག་
�ོང་མནར་གཅོད་བཏང་ཏེ་�ན་པར་བ�ེན་ག�ག་མ་
�ས་པར་བ�ེན། �ི་ཚ�ས་༡༨�ི་མཚན་མོར་ཁོང་ནག་�་ས་
གནས་བཙ�ན་ཁང་ཞིག་�་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག 

ཁོང་ནི་ནག་�་འ�ི་�་�ོང་པད་དཀར་�ོང་�ིང་སེར་
�ལ་ཚ�འི་ནས་ཡིན་པ་དང་། �་�་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་
བ་ལོ་༢དང་�ང་བ་�་༨ཙམ་ལས་སོན་མེད།  ཉིན་༡༡�ེས་འདས།  

 

༧༢༽ �ལ་བཟང་�ིན་པ། ལོ་༡༨། �་�ོ་�ལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་འ�ོག  མཚ�་�ོན། 

    �ལ་བཟང་�ིན་པ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�་
༡༡ཚ�ས་༨ཉིན་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་�ོལ་མ་ཐང་
ཆེན་�་རང་�ས་མེར་�ེག་�ིས། “ ༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
བོད་�་གདན་འ�ེན་�་དགོས། ” ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་
བཞིན་�་ག�ང་གིས་�ག་གནོན་དབང་བ�ར་�ིད་�ས་
ལ་ངོ་�ོལ་�ས་�ེས་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་མདོ་
�ད་�་�ོ་རེབ་གོང་མདོ་བ་འ�ོག་�ེ་ནས་ཡིན་པ་དང་། 
ཨ་ཕའི་ཕ་མིང་ལ་གཅོད་པ་དང་། མ་མིང་ལ་བདེ་མཆོག་
�ིད་འབོད་�ི་ཡོད་འ�ག ཁོང་གི་ཁ་ཆེམས་ཡི་གེའི་ནང་
མི་རིགས་འ�་མཉམ་ཡོང་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་
དགོས། བོད་ཡིག་དར་�ེལ་�ེད་དགོས། ༧�ལ་བ་བ�ན་
འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། བོད་རང་དབང་གི་
ཆེད་�་ངས་རང་�ས་མེར་�ེག་གཏོང་�་ཡིན། ཞེས་
འཁོད་ཡོད་འ�ག 

འདས། 



༧༣༽ མགོན་པོ་ཚ�་རིང་། ལོ་༡༩། ཀན་�ོ་�ལ་ཨ་མཆོག་�ད་�་ཤོད་�ེད་�ེ་བ།  ཀན་��། 

མགོན་པོ་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ ༡༡ ཚ�ས་ 
༡༠ ཉིན་�་ཤོད་�ང་�་ཐང་ངམ་བཤད་�བ་བ�ན་དར་
�ིང་དགོན་པ་ནས་རང་�ས་མེར་�ེག་གནང་�ེ། མེ་�ང་
�ོད་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་དགོས། �ད་ཡིག་རང་དབང་
དགོས། �ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འ�ེན་�་དགོས་ཞེས་�ད་
འབོད་གནང་�ེ་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད་འ�ག ཁོང་
ནི་མདོ་�ད་ཨ་མཆོག་�ད་དམ་�་ཤོད་�ེད་�ེ་བ་ནས་
ཡིན་པ་དང་། ཕ་བ�་ཤིས་བསོད་ནམས་དང་མ་�ིང་ལོ་
གཉིས་�ི་�་ཡིན། ཁོང་ལོ་ ༣ ཡིན་�ས་མ་ཚ�་ལས་འདས་
ཡོད་པ་དང་། �ང་མ་འ�ག་མོ་�ག་ཡིན་འ�ག 

འདས། 

 

༧༤༽ �ིང་དཀར་བ�་ཤིས་། ལོ་༢༤། �་�ོ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་�ོ་ཚང་། མཚ�་�ོན། 

    �ིང་དཀར་བ�་ཤིས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ 
༡༡ ཚ�ས་༡༢ཉིན་རེབ་གོང་མདོ་བ་གད་དམར་ཐང་གི་�ོབ་
�འི་ནང་�་�་ག�ང་ལ་ཞི་�ོལ་ཆེད་༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
�་ཚ�་བ�ན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་�ད་
འབོད་གནང་བཞིན་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་འདས་
�ོངས་�་�ར་ཡོད། ཁོང་ནི་མདོ་�ད་རེབ་གོང་མདོ་བ་
ཞང་�ོ་ཚང་�ེ་བ་ནས་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་བ�་
ཤིས་�མ་�ལ་དང་། མའི་མིང་ལ་མཁའ་འ�ོ་ཡིན། བཟའ་
�འི་མིང་ལ་འ�ག་མོ་ཚ�་རིང་ལོ་༢༣ཡིན་འ�ག ཁོང་གི་ཁ་
ཆེམས་ཡི་གེར་༧�ལ་བ་པཎ་ཆེན་�མ་གཉིས་གཙ�་བོར་
མཛད་པའི་བོད་མི་ས་ཡ་�ག་ལ་རང་དབང་དགོས། བོད་
ཡིག་�ོབ་�འི་རང་དབང་དགོས། ཕ་�ད་བཤད་�འི་རང་
དབང་དགོས།  པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཙ�ན་�ོལ་�ེད་དགོས། 
༸�ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་ལ་ཕེབས་�་འ�ག་
དགོས། རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་ནས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་
�ས་པ་ཡིན། ཅེས་�ིས་ཡོད། 

  

འདས། 



 

༧༥༽ �ིང་�གས་འ�མ། ལོ་༢༠ �་�ོ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་�ོ་ཚང་། མཚ�་�ོན། 

    �ིང་�གས་འ�མ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༡༡ 
ཚ�ས་༡༢ཉིན་མདོ་བ་གཡག་�ང་ངམ་མདོ་བ་�ལ་ཚ�འི་
�ིད་ག�ང་གི་�ོ་ཁ་ནས་�་ག�ང་གི་ག�ག་�བ་�ིད་
�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་�ེ་
འདས་�ོངས་�་�ིན་འ�ག ཁོང་ནི་མདོ་�ད་རེབ་གོང་
མདོ་བ་�ལ་ཚ�། ཡོ་ལག་�ེ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནི་
མདོ་�ད་རེབ་གོང་མདོ་བ་འ�ོག་ཡོ་ལག་ར་�ན་�ེ་བའི་
ཕ་མིང་ལ་�་�ག་ལོ་༤༤ དང་།  མ་མིང་ལ་ཚ�་རིང་མཚ�་
ལོ་༣༨་ཡིན་པ་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་�་
�་ག�མ་ཡོད་ལ། ཆེ་བ་�་�ིང་�གས་འ�མ་དང་། འ�ིང་
བ་�་མོ་འ�ག་མོ་མཚ�། �ང་བ་�་མོ་ཚ�་འ�ག་�ིད་བཅས་
ཡིན་འ�ག 

  

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༧༦༽ མཁའ་འ�མ་�ལ། ལོ་༡༨ �་�ོ་རེབ་གོང་�ལ་བོ་�་�་�་ཇ་�ེ་བ། མཚ�་�ོན། 

    མཁའ་འ�མ་�ལ་ལགས་�ིས་�ི་�་༡༡ པའི་ཚ�ས་ 
༡༥ ཉིན་བོད་མདོ་�ད་རེབ་གོང་�ལ་བོ་�་�་ཐང་ནས་
རོང་བོ་�ོང་�ལ་�་ཡོང་སའི་ལམ་ཁ་ཁོང་གསེང་མདོ་ས་
གནས་�་རང་�ས་མེར་�ེག་གིས་�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་
དབང་བ�ར་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཏེ་�་�ོངས་
འ�ག གནས་�ལ་�ང་�ེས་ཁོང་གི་�་�ང་རེབ་གོང་ཚ་
�ལ་དགོན་པར་གདན་�ས་�ིས།   དེར་དགེ་འ�ན་པ་
གཙ�ས་སེར་�་བ�་�ག་མང་པོས་�་�ང་�གས་འ�ལ་
�ས་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་རེབ་གོང་�ལ་བོ་�་�འི་�་ཇ་�ེ་
བའི་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་�་མ�ིན་�ལ་དང་། མ་མིང་
ལ་�ོལ་དཀར་མཚ�་འབོད་�ི་ཡོད་འ�ག 

  

 

 

 

 

འདས། 

 



༧༧༽ ཏིང་འཛ�ན་�ོལ་མ། ལོ་༢༣། �་�ོ་རེབ་གོང་བཙན་མོ་ཤང་མགོ་དགེ་�ེ་བ། མཚ�་�ོན། 

    ཏིང་འཛ�ན་�ོལ་མ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�་
༡༡ཚ�ས་༡༥ཉིན་ལག་�ེར་ཁ་པར་དང་། མ�བ་ད�ིས། 
�ང་འཁོར་སོགས་རང་�ིམ་�་བཞག་�ེ།  �ེ་བའི་འ�་
ཁང་�་སོང་ནས་�ང་འ�ད་པ་དང་བསང་མཆོད་སོགས་
�ས་�ེས།  �ེ་བའི་འ�་ཁང་གི་ཆོས་རའི་ནང་།  རང་�ས་
མེར་བ�ེགས་བཏང་�ེ།   �་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་
�ར་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཏེ་�་གཤེགས་ཡོད་འ�ག 
ཁོ་མོ་ནི་རེབ་གོང་བཙན་མོ་མགོ་དགེ་�ེ་བའི་ཕ་�་ལོ་རང་
ལོ་༥༠དང་།  མ་བ�་ཤིས་�ོལ་མ་རང་ལོ་ ༤༡ ཡིན་པ་
གཉིས་�ི་�་མོ་ཡིན་པ་དང་།   རང་ལོ་ ༢༣  ཡིན་འ�ག 

 

འདས། 

 

༧༨༽ �གས་མོ་�ིད། ལོ་༢༦། �་�ོ་རེབ་གོང་�ད་པ་ཁ་�་�ེ་བ། མཚ�་�ོན། 

    �གས་མོ་�ིད་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�་༡༡ ཚ�ས་ 
༡༧ ཉིན་རེབ་གོང་གི་དགའ་བདེ་�ོམ་རའི་�ང་�ོའི་ཁ་
གཏད་�ང་ལམ་�ི་�ལ་བ�་ལས་�ངས་�ི་�ོ་ཁ་ནས་
༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་དགོས།  �ད་ཡིག་རང་
དབང་དགོས།  ཞེས་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་�ས་མེ་
བ�ེགས་བཏང་�ེ། �་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་�ར་
�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཆེམས་
ཡི་གེ་ཞིག་�ིས་ཡོད་པའི་ནང་མི་རིགས་འ�་མཉམ་དང་། 
�་ནག་གི་མགོ་�ིད་གསར་བ་ཞི་ཅིན་ཕེན་�ིས་ངེས་བར་
�་༧གོང་ས་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་འ�ད་
གནང་དགོས་ཞེས་དང་། ཤོག་ངོས་�ི་�ར་ལ་�་ཡིག་�་和
平 དང་བོད་ཡིག་�་ཞི་བདེ་ཞེས་�ིས་ཡོད་འ�ག ཁོ་མོ་ནི་
རེབ་གོང་�ད་པ་ཤོག་ཁའི་ཁ་�་�ེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང། 
ཁོང་གི་ཨ་ཕའི་མིང་ལ་འ�ག་�མས་རང་ལོ་ ༧༦ ཡིན་པ་
དང་། ཨ་མའི་མིང་ལ་�ོལ་མ་འཚ�་ཡིན་པ་རེད། 

  

 

 

 

 

 

འདས། 

 



༧༩༽ གསང་བདག་ཚ�་རིང་། ལོ་༢༤། �་�ོ་�ལ་�ེ་ཁོག་�ོང་མགོན་�ལ་། མཚ�་�ོན། 

    གསང་བདག་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ཚ�ས་༡༧ ཉིན་ 
མདོ་�ད་�ེ་ཁོག་�ོང་�ོ་དཀར་མོ་ཞང་�ིད་ག�ང་ཡོད་
སར། རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་
དབང་�ར་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད་པ་དང་།  ས་
གནས་རང་ནས་�་གཤེགས་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་�་�ོ་�ེ་
ཁོག་མགོན་�ལ་�ར་བ་�་ཁག་བ�ད་པ་ནས་ཡིན་པ་
དང་།  ཕའི་མིང་ལ་ཆོས་ད�ིངས་ལོ་ ༥༡ དང་། མའི་མིང་
ལ་�ན་�་འཚ�་ལོ་ ༤༩ །  བཟའ་�འི་མིང་ལ་�་མ�ིན་
འཚ�་ལོ་ ༢༤ ཡིན་འ�ག �ལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གིས་
�ག་པར་བོད་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། ༸�ལ་བོ་རིན་
པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་�བ་�ི་མེད་པ་སོགས་མི་ཡོད་སར་
�ེང་ནས་སེམས་�ག་ཆེན་པོ་�ེད་བཞིན་ཡོད་འ�ག 

  

 

 

 

 

འདས། 

 

༨༠༽ དབང་ཆེན་ནོར་�། ལོ་༢༥། མཚ�་ཤར་�ལ་ཡ་�ི་�ོང་�ང་ཚ། མཚ�་�ོན། 

    དབང་ཆེན་ནོར་�་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ � ༡༡ 
ཚ�ས་༡༩ ཉིན་བོད་མདོ་�ད་མཚ�་ཤར་ཡ་�ི་�ོང་�ང་ཚ་
དགའ་�ན་ཆོས་འཕེལ་�ིང་གི་དགོན་འདབས་ནས་�ལ་
བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་�ལ་�་ཕེབས་དགོས་པ་དང་། 
༧པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཙ�ན་�ོལ་གཏོང་དགོས་པ། བོད་
མི་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་དང་མཉམ་རང་
�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་�ེ།  �་ག�ང་གི་བཙན་གནོན་
དབང་�ར་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་�་གཤེགས་ཡོད་པ་
དང་།  ཁོང་ནི་མདོ་�ད་མཚ�་ཤར་ཡ་�ི་�ོང་�ང་ཚ་བོད་
རིགས་རང་�ོང་ཞང་�ང་ཚ་�ེ་བའི་�་ཁག་དང་པོ་ནས་
ཡིན་པ་དང་། མ་མཁའ་འ�ོ་འཚ�་དང་།  ཕ་འདས་པོ་
བ�ན་འཛ�ན་གཉིས་�ི་�་ཡིན་འ�ག      འདས། 

 

 



༨༡༽ དོན་�བ་ཚ�་རིང་། ལོ་༣༤། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག་�ི་ངན་། ཀན་��། 

    དོན་�བ་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༡༡ 
ཚ�ས་ ༢༠ ཉིན་ཨ་མཆོག་�་གར་ཐང་གི་གཏེར་ཁ་�ོག་
སའི་�ོ་འ�མ་�་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�་ག�ང་གི་
�ག་གནོན་ཅན་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཏེ་འདས་
�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་ནི་བོད་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�་
�ང་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག་ཚ�་བ་བ�ད་�ི་ནང་གསེས་
�ི་ངན་�ེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕའི་མིང་ལ་�་འ�མ་
�ལ་དང་མའི་མིང་ལ་འ�ག་མོ་མཚ�་ཡིན་པ་དང་། བཟའ་
�འི་མིང་ལ་�་མ�ིན་འཚ�་ཟེར་ཞིང། �ས་�ན་�་བོད་མི་
རིགས་�ི་བདེ་�ག་ལ་དོ་�ང་ཆེ་ཞིང་བོད་དོན་�ོར་�ེང་
�བས་ཚ�ར་�གས་�ོ་ལ་སེམས་�ར་ཆེས་ཆེར་ཡོད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་འ�ག 

    
 འདས། 

 

༨༢༽ �་འ�མ་ཚ�་རིང་། ལོ་༡༨། �་�ོ་�ལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཡོ་ལག མཚ�་�ོན།  

  �་འ�མ་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢�༡༡ ཚ�ས་
༢༢ ཉིན་མདོ་བ་�ལ་ཚ�འི་�ང་ལམ་�་༧གོང་ས་མཆོག་
བོད་ལ་གདན་འ�ེན་�་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་�ོད་
དགོས། བོད་མི་རིགས་�ི་�ད་ཡིག་རང་དབང་དགོས་ཞེས་
�ད་འབོད་�ས་ནས་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་འ�གརང་
�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་
�ར་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཏེ་�་གཤེགས་ཡོད་འ�ག 
ཁོང་ནི་མདོ་�ད་�་�ོ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཡོ་ལག་�ེ་བའི་མི་
ཡིན་པ་དང་། དེ་�ོན་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་�་�་བ་�ས་ཏེ།  
�ེས་�་�་སར་ཕབ་ཡོད་འ�ག  ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་ཚ�་གོ་
འམ་(དམག་ཚ�་གོ) ཟེར་ཞིང་། ད་�་རང་ལོ་ ༦༠ ཡས་
མས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཨ་མ་ཚ�་ལས་འདས་ཟིན་
པ་དང་། ཁོང་ལ་མིང་�ིང་ ༧ ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་འ�ག 

    

 

  

 

 

 

འདས། 

 



༨༣༽ �་མ�ིན་�བས།  ལོ་༢༣། ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་མ་ངེ་ཤང་དཔལ་�ར་། ཀན་��།  

  �་མ�ིན་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༡༡ ཚ�ས་ 
༢༢ ཉིན་�་�་�ོང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་�་�འི་འ�མ་ངོགས་
�་�་ནག་ག�ང་གིས་དམ་�ག་ཅན་�ི་�ིད་�ས་ལ་ཞི་
�ོལ་ཆེད་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེས་འདས་�ོངས་�་
�ར་འ�ག ཁོང་ནི་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་མ་ངེ་
ཞང་ཤིས་ཚང་ཚ�་བ་བ�་གཉིས་�ི་ནང་ཚན་དཔལ་�ར་
ནགས་རི་ཚ�་བའི་ཕ་ཚ�་འདས་ཚ�་རིང་བ�་ཤིས་དང་། མ་
�ོལ་མ་འཚ�་འམ་�ོལ་�ོལ་གཉིས་�ི་�་ཡིན་འ�ག �ང་
�ས་ཤིས་ཚང་དགོན་པར་�གས་པ་དང་། �ེས་�་�་སར་
བབ་ཏེ་འ�ོག་སར་བ�ད། བོད་མིས་རང་�ས་མེར་བ�ེཊ་
གཏོང་ཐེངས་རེར་། ཁོང་རང་ཉིད་�ིས་དེ་འ�་ཞིག་�ེད་
�བ་ན་ཅི་མ་�ང་ཞེས་དང་། གོང་ས་མཆོག་�ིར་བོད་�ལ་
�་མ་ཕེབས་ཚ�་བ�ད་མ་བ�ད་མི་འ�ག་ཅེས་བཤད་�ོང་།   

འདས། 

 

༨༤༽ �་མ�ིན་�ོ་�ེ། ལོ་༢༩། �་�ོ་�ལ་�ེ་ཁོག་�ོང་མགོན་�ལ་དམེ་�ོར་�་ཁག་དང་པོ་། མཚ�་�ོན།  

�་མ�ིན་�ོ་�ེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་ ༡༡ ཚ�ས་ 
༢༣ ཉིན་�ོ་དཀར་མོ་ཤང་�ིད་ག�ང་གི་�ོ་འ�མ་�་
༧�ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་�་ཚ�་�ི་ལོར་བ�ན་པར་
ཤོག་ཅེས་འབོད་ཚ�ག་�ོག་བཞིན་�་ནག་ག�ང་གི་དམ་
�ག་ཅན་�ི་�ིད་�ས་ལ་ཞི་�ོལ་ཆེད་རང་�ས་མེར་�ེག་
བཏང་�ེས་འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་ལ་ནང་མི་
�ག་ཡོད་པ་དང་།  མའི་མཚན་ལ་�་མོ་�ིད་དང་། �་
མ�ིན་�ོ་�ེ་ལགས་ནི་�ིམ་ཚང་དེའི་�ིམ་བདག་གཙ�་བོ་
ཡིན་འ�ག �་�ོངས་�ེས། ས་གནས་སེར་�་མི་མང་�ོང་
�ག་བ�ལ་བ་འ�་འཛ�མས་ཐོག ༧�ལ་བའི་ཞབས་བ�ན་
གསོལ་འདེབས་དང་མ་ཎི་ད�ངས་�་�ེར་བཞིན། �་�ང་
གདན་�ངས་ཏེ་ཉིན་གཅིག་�ེས་�གས་འ�ལ་གནང་
འ�ག 

    

 འདས། 

 



༨༥༽ སངས་�ས་�ོལ་མ། ལོ་༡༧། �་�ོ་�ལ་�ེ་ཁོག་�ོང་�ོ་དཀར་མོ་ཤང་། མཚ�་�ོན།  

   བ�ན་མ་སངས་�ས་�ོལ་མ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ ༢༠༡༢ 
�་ ༡༡ ཚ�ས་ ༢༥ ཉིན་�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་�ར་
�ིད་�ས་ལ་ཞི་�ོལ་ཆེད། བར་�ོར་�ེ་བའི་ལ་ནག་�ེད་�་
རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། ༧�ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་
མཚ�་མ�ེན། ཞེས་�ད་འབོད་གནང་བ་དང་། མེ་�ེ་འབར་
�གས་ཆེན་པོའི་�ོད་ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་�ར་ཏེ་འདས་
�ོངས་�་�ར་ཡོད་འ�ག ཁོ་མོ་ནི་�ེ་ཁོག་�ོང་�ོ་དཀར་
མོ་�ལ་ཚ�འི་བར་�ོར་�ེ་བའི་ཕ་བསོད་ནམས་�ལ་དང་། 
མ་དོན་འ�བ་འཚ�་གཉིས་�ི་�་མོ་ཡིན་ཞིང་། གསང་
�གས་�ིན་�ོལ་དར་�ས་�ིང་དགོན་པའི་ཉེ་འ�ིས་�་
བ�ན་མའི་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་བ�ན་མ་ཡིན་
འ�ག ཞལ་ཆེམས་ཡང་�ི་ལ་འ�ོར་ཡོད།  

  

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༨༦༽ དབང་�ལ། ལོ་༢༠། དཀར་མཛ�ས་�ལ་གསེར་�་�ོང་�ག་�ེད་�ལ་ཚ�། ཟི་�ོན།  

   དབང་�ལ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ ༢༠༡༢ �་ ༡༡ �ི་ཚ�ས་
༢༦ཉིན་རང་�ས་ལ་མེ་�ར་དེ་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་�ར་
ནས་�ད་�གས་ཆེན་པོས་༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་
ཕེབས་དགོས། བོད་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་
སོགས་�ད་འབོད་�ག་ཞོར་གསེར་�་�ོང་ད�ིལ་�ི་
གསེར་�ི་�་ཡོད་ས་དེ་བར་�གས། དེ་མ་ཐག་དམག་མི་
དང་ཉེན་�ོག་པས་�ེར་ཡོད་པ་དང་། འདས་�ོངས་སོང་
ཡོད་མེད་སོགས་ཤེས་�ོགས་�ང་མེད། ཁོང་ནི་དེ་�ོན་�་
པ་ཡིན་དང་། དཀར་མཛ�ས་�ལ། གསེར་�་�ོང་�ག་�ེད་
�ལ་ཚ�འི་ཁ་�ལ་འཚ�་བ་ནས་ཡིན་འ�ག ཁོང་གི་ཕ་མ་
གཉིས་�ོན་མ་ནས་འདས་�ོངས་�ིན་ཟིན་འ�ག  

 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 



༨༧༽ དཀོན་མཆོག་ཚ�་རིང་། ལོ་༡༨། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག ཀན་��།  

 
དཀོན་མཆོག་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ ༡༡ 

ཚ�ས་ ༢༦ ཉིན་ཀན་�ོ་བཟང་�འི་ཨ་མཆོག་�་གར་ཐང་
གི་གཏེར་ཁ་�ོག་སའི་�ོ་འ�མ་�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་
�ིས་�་ག�ང་ལ་ཞི་�ོལ་�ས་ཏེ་�་�ོངས་ཡོད།  

ཁོང་ནི་ཀན་�ོ་�་�ང་བསང་�་ཨ་མཆོག་ཞང་བན་
ཀན་�ེ་བའི་ཕ་ཚ�་འཕགས་�བས་ལོ་ ༤༠ དང་། མ་མགོན་
པོ་མཚ�་ལོ་ ༣༧ ཡིན་པ་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། �ང་
མའི་མིང་ལ་སངས་�ས་མཚ�་ཟེར་ཞིང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་འ�ག 

 
    

 

 

 

 

 

 

འདས།  

 

༨༨༽ མགོན་པོ་ཚ�་རིང་། ལོ་༢༤། ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་ཨ་ལ་�ོག་ཚ། ཀན་��།  

                མགོན་པོ་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ 
༡༡ ཚ�ས་ ༢༦ ཉིན་�་�་�ོང་ཨ་ལ་དེ�་མགོ་དགོན་པའི་
ཚ�གས་ཆེན་འ�་ཁང་གི་མ�ན་�། ༧གོང་ས་མཆོག་བོད་�་
གདན་འ�ེན་�་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། བོད་མི་
ཚ�ར་འ�ོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས། ཞེས་�ད་འབོད་གནང་
ཐོག་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར་
འ�ག ཁོང་ནི་ཀན་�ོ་�་�འི་ཨ་ལ་�ོག་ཚ་�ེ་བ་ནས་ཡིན་
པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་དབང་�ལ་དང་། མ་མིང་ལ་�མ་ལོ་ལོ་
ཡིན་འ�ག ཁོང་གི་བཟའ་�་�མ་�ལ་�ོལ་མ་བཟའ་མི་
གཉིས་ལ་རང་ལོ་ ༦ ཡིན་པའི་�་ཚ�་རིང་བསམ་འ�བ་
དང་། རང་ལོ་ ༣ ཡིན་པའི་�་མོ་ཚ�་རིང་�ོལ་མ།  རང་ལོ ༢ 
ཡིན་པའི་�་མོ་ཚ�་རིང་�་མོ་བཅས་�ིས་པ་ག�མ་ཡོད་
འ�ག    འདས། 

 



༨༩༽ �ལ་བཟང་�བས། ལོ་༢༤། �་བ་�ལ་མཛ�་དགེ་�ོང་�ང་ཚ་ཞང་�ོའི་�། ཟི་�ོན།  

   �ལ་བཟང་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༢�་༡༡ ཚ�ས་
༢༧ ཉིན་དང་ཐོག་�ལ་ཚ�འི་�ིད་ག�ང་གི་�ོ་འ�མ་�་མ་
�ེབས་ཙམ་ལ་ག�གས་པོའི་�ང་ལ་ས་�མ་�ག་བཞིན་
༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་བ�ལ་བ�ར་བ�ན་པར་ཤོག 
༧ཀི�ི་རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་བ�ལ་བ�ར་བ�ན་པར་ཤོག་ཅེས་
�ད་འབོད་�ས་ཏེ་ཡོང་ཡོད་པ་དང་། �ལ་ཚ�་�ིད་ག�ང་
གི་�ོ་འ�མ་ལ་�ེབས་པ་དང་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་
�ེ་�བས་ཐོག་དེར་�་གཤེགས་འ�ག ཁོང་ནི་�་པ་�ལ་
མཛ�ད་དགེ་�ོང་�ང་ཚ་�ལ་ཚ�འི་དགོས་གཤོག་ཀའི་མདོ་
བ་མེ་དགེ་�ེ་བའི་བ�་པོ་ཚང་གི་ཕ་�ོ་�ལ་དང་།   མ་ཨ་
ཆོས་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་།  �ེས་�་ཁོང་གི་ཞལ་ཆེམས་
ཡང་�ི་ལ་འ�ོར་ཡོད་།  འདས། 

 

༩༠༽ སངས་�ས་བ�་ཤིས། ལོ་༡༨། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་བསང་ཁོག་ཤང་། ཀན་��།  

   སངས་�ས་བ�་ཤིས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ � ༡༡ ཚ�ས་ 
༢༧ ཉིན་ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་བསང་ཁོག་ཞང་ཐོག་�།  
༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འ�ེན་�་དགོས། ༧པཎ་
ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གཙ�་�ས་པའི་ཆབ་�ིད་བཙ�ན་པ་�མས་
�ོད་�ོལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་དང་མཉམ་�་
ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ་�་
�ོངས་ཡོད་། ཁོང་ནི་བསང་�་�ོང་བསང་ཁོག་ད�ལ་�་
ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕའི་མཚན་ལ་ནམ་ཁོ་དང། �ན་མཆེད་ 
༤ ཡོད་འ�ག་ཅིང། དེ་�ོན་ཁོང་བསང་ཁོག་�ོབ་�ང་�་
ལོ་བཞི་ཙམ་རིང་�ོབ་གཉེར་གནང་ཡོད་�ང་གནས་�ངས་
�ི་དབང་གིས་�ེས་�་�ིམ་�་ལོག་�ེ་�གས་�ི་�ས་ཏེ་�ོད་
དགོས་�ང་བ་དང། ཁོང་ནམ་�ན་ཕ་མའི་ཁ་ལ་ཉན་པོ་
�ེད་མཁན་�ི་�་ཡ་རབས་�ོད་བཟང་ཅན་ཞིག་བ�ིས་
བཞིན་ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 



༩༡༽ བན་དེ་མཁར། ལོ་༢༡། ཀན་�ོ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་ཡར་ཀི་སོག་�ེ་བ། ཀན་��།  

  བན་དེ་མཁར་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢་�་༡༡ཚ�ས་ ༢༨ 
ཉིན་�ི་ལེ་ ༢༠ ཙམ་�ི་སར་ཡོད་པའི་གཙ�ས་�ོང་�ེར་�་
སོང་�ེ། ༧�ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་ལ་ཕེབས་�་
འ�ག་དགོས། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཙ�ན་ནས་�ོད་�ོལ་
གཏོང་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། �ད་ཡིག་དང་
ཆོས་དད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཁོར་�ག་�ང་�ོབ་�ེད་
དགོས། ཞེས་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་�ས་མེར་
བ�ེགས་བཏང་�ེ་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་ཀན་��་
ཞིང་ཆེན་ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ས་�ོང་�ེར་�ི་ཁོངས། ཡོངས་
�ངས་�་བོད་མདོ་�ད་མཛ�ད་དགེ་ཤོག་པ་�འི་ནང་ཚན་
�ང་ཚའི་ཡར་ཀི་སོག་�ེ་ནས་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཕའི་
མིང་ལ་ཚ�་རིང་ཐར་དང་མའི་མིང་ལ་�ན་བཟང་�ོལ་མ་
ཟེར་�ི་ཡོད་འ�ག 

  

འདས། 

 

༩༢༽ ཚ�་རིང་�མ་�ལ། ལོ་༣༡། ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་ཟམ་ཚ་ཤང་། ཀན་��། 

       ཚ�་རིང་�མ་�ལ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡༡ ཚ�ས་

༢༩ ཉིན་�་�་�ོང་ཟམ་ཚ་ཞང་ས་གནས་�ལ་ཚ�འི་�ིད་

ག�ང་གི་�ོ་འ�མ་�་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། �་

ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་�ར་�ིད་�ས་ལ་ཞི་�ོལ་�ིས་

ཏེ་འདས་�ོངས་�་�ར། ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་ཆོས་རོ་དང་

མའི་མིང་ལ་�་མ�ིན་འཚ�། ཁོང་གི་བཟའ་�འི་མིང་ལ་ཆོས་

�ོང་འཚ�་འབོད་�ི་ཡོད་འ�ག ཁོང་ལ་�ིས་པ་�་མོ་གཉིས་

ཡོད་པ་རེད། 

འདས། 

 

 

 



༩༣༽ དཀོན་མཆོག་�བས། ལོ་༢༩། �་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་ཨ་�ིད་ཤང་གཟའ་�་�ོད་མ། ཟི་�ོན།  

  དཀོན་མཆོག་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡༡ 
ཚ�ས་༣༠ ཉིན་བཞག་�ོམ་ཞང་ནས་�ི་ལེ་བ�་�ག་གི་སར་
ཡོད་པའི་�ངས་འཁོར་ནང་�མ་�ག་ས་ཞིག་ཡོད་པའི་
འ�ིས་ནས་རང་�ས་མེར་�ེག་གིས་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་
�ོལ་�ས་འ�ག ཁོང་ནི་མདོ་�ད་�་བ་རང་�ོང་�ལ་
མཛ�ད་དགེ་�ོང་ཨ་�ིད་ཞང་གཟའ་�་�ོད་མའི་�་སར་ཁ་
བའི་�ན་ཚ�གས་ཚང་གི་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་�ན་
ཚ�གས་དང་། མ་མིང་ལ་�ོ་བཟང་�ོལ་མ། རང་ལོ་༢༦ ཡིན་
པའི་བཟའ་�འི་མིང་ལ་པ�ྨ་�ིད་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་�ིས་
པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་ལོ་༩ དང་�ང་བ་ལོ་༦ ཡིན་འ�ག 
ཉིན་གཅིག་�ེས་�ི་�་ ༡༢ ཚ�ས་ ༡ ཉིན་�ི་དགོང་མོ་འབར་
ཁམས་�་�ོངས་ཡོད་�ང་། ཁོང་གི་�ས་ཐལ་ཞིག་མ་
གཏོགས་�་�ང་ནང་མིར་�ིར་�ད་མེད་པ་རེད།  

    

འདས། 

 

༩༤༽ ག�ངས་འ�ས་�བས་། ལོ་།? ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་འབོ་ར་ཤང་བ�ར་མདོ་�ེ་བ། ཀན་��།   

  ག�ངས་འ�ས་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ � ༡༢ 
ཚ�ས་༢ ཉིན་འབོ་ར་དགོན་པའི་ཉེ་འ�ིས་�ི་ག�ང་ལམ་
�ེང་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་�ེ་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་
གནང་ཡོད། ཁོས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་བ་དང་
མཉམ་�། རང་ཉིད་�ིས་མགོ་བོ་�ིག་ངོས་ལ་བ�བས་ཏེ་
�ག་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་མ་ཐག་ཉེན་�ོག་པས་�ེར་ཡོད་
པ་དང་། ཁོང་ནི་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་འབོ་ར་
ཞང་གི་མངའ་ཁོངས་བ�ར་མདོ་�ེ་བའི་མི་ཡིན་ཞིང། ཁོང་
གི་ཕའི་མཚན་ལ་ཚ�་བྷ་དང་། མའི་མཚན་ལ་བན་དེ་འཚ�་
ཟེར་�ི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་བཟའ་�་དང་�་�ང་ལོ་ན་
གཉིས་ལ་མ་སོན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་འ�ག 

བ�གས། 

 

 



༩༥༽ �ོ་བཟང་དགེ་འ�ན། ལོ་༢༩། མགོ་ལོག་�ལ་པ�ྨ་�ོང་སེ་ལེ་ཐང་�ལ་ཚ�།  མཚ�་�ོན།  

        �ོ་བཟང་དགེ་འ�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ �་ 

༡༢ཚ�ས་༣ ཉིན་མགོ་ལོག་པ�ྨ་�ོང་གི་�མ་མདོར་པ�ྨ་

འདབས་བ�ད་�ི་འཇིམ་བ�ན་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ཡར་

འདབས་�་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་�ར་ཏེ་�ད་འབོད་�ེད་

བཞིན་�་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་

�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་�ེ་�་�ོངས་ཡོད། 

�བས་དེའི་འབོད་ཚ�ག་གསལ་ཁ་�ང་མེད་པ་དང་གོམས་

པ་ ༣༠༠ ཙམ་�གས་�ེས་སར་འ�ེལ་ཡོད་། ཁོང་ནི་མགོ་

ལོག་པ�ྨ་�ོང་སེ་ལེ་ཐང་�ལ་ཚ�འི་པད་ནག་དགོན་ཀ་དག་

�ོས་�ལ་�ིང་གི་�་པ་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མགོ་ལོག་ལོ་ཁོ་

དང་། མ་ས་འགོ་བདེ་དབང་ཡིན་འ�ག 
འདས། 

 

༩༦༽ དཀོན་མཆོག་འཕེལ་�ས། ལོ་༢༤། �་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་། ཟི་�ོན། 

  དཀོན་མཆོག་འཕེལ་�ས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༢ � ༡༢ 

ཚ�ས་༨ ཉིན་�ག་ཚང་�་མོ་ཀི�ི་དགོན་པའི་ཚ�གས་ཆེན་

འ�་ཁང་མ�ན་�་༧�ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་ལ་

གདན་འ�ེན་�་དགོས། ཀི�ི་�བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་

ལ་གདན་འ�ེན་�་དགོས། བོད་གཞིས་�ེས་�ན་འཛ�མས་

ཡོང་དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་བཞིན་རང་�ས་མེར་

བ�ེགས་བཏང་�ེ། �་ག�ང་གི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་

�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད། ཁོང་ནི་མཛ�ད་དགེ་�ོང་

འ�ིང་བ་ཞང་གོས་བ�་�ེ་བའི་ཕ་དཀོན་མཆོག་�བས་

དང་། མ་�ོལ་མ་མཚ�་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། �ང་�ས་

ནས་འ�ིང་བའི་�མ་མདོ་དགོན་�་ཆོས་�གས། ༢༠༡༠ལོར་

�ག་ཚང་�་མོ་ཀི�ི་དགོན་པར་ཡོང་ནས་མཚན་ཉིད་�ི་

ག�ང་ལ་�ོབ་�ོང་གནང་�ས་ཡིན་འ�ག 

འདས། 

 



༩༧༽ པ�ྨ་�ོ་�ེ། ལོ་༢༣། ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་ཤིས་ཚང་ཤང་ཆོས་འཁོར་�ེ་བ། ཀན་��། 

         པ�ྨ་�ོ་�ེ་ལགས་ནས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༡༢ཚ�ས་༨ 

བོད་�་༡༠ཚ�ས་༢༥�ེ་དགའ་�ན་�་མཆོད་ཆེན་མོའི་ཉིན་

ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་ཤིས་ཚང་དགོན་གསར་�ི་ཚ�གས་

ཆེན་འ�་ཁང་ཆེན་མོའི་མ�ན་ཐང་�་རང་�ས་མེ་�ེག་

�ས་ཏེ་�་ག�ང་གི་�ག་པོའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ེས་ས་

གནས་རང་�་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ནི་ཤིས་ཚང་ཚ�་བ་

བ�་གཉིས་�ི་ནང་ཚན་ཆོས་འཁོར་�ེ་བའི་ཕ་ཨོ་�ན་

�བས་དང་། མ་ཚ�་ག�ངས་འཚ�་གཉིས་�ི་�་ཡིན་ལ། �ད་

�གས་ཆེན་པོས་�་�ལ་ལོ། ༧�ལ་དབང་ཐམས་ཅད་

མ�ེན་པ་བོད་ནང་�་�ར་�་ཕེབས་དགོས་ཞེས་�ད་

འབོད་�ས་ཡོད་པ་རེད། 
འདས། 

 

༩༨༽ པན་ཆེན་�ིད་། ལོ་༡༧། �་�ོ་�ལ་�ེ་ཁོག་�ོང་། མཚ�་�ོན།  

     པན་ཆེན་�ིད་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ � ༡༢ ཚ�ས་༩ 

ཉིན་༧�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་�ི་ལོ་བ�ན་པར་ཤོག བོད་མི་མང་

�ི་ལོ་བ�ན་པར་ཤོག་ཟེར་བ་སོགས་�ི་�ད་འབོད་�ག་

བཞིན་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

བཏང་�ེ་�་འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད། ཁོ་མོ་ནི་�ེ་ཁོག་

�ོང་�ོབ་འ�ིང་གི་�ོབ་མ་ཡིན་འ�ག་ཅིང། �ན་�་�ན་

�ོད་བཟང་ཞིང་�ོབ་�ོང་ལ་བ�ོན་འ�ས་ཆེ་བ།  ༧གོང་ས་

�བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དད་�ས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་

ཁར་བོད་མིའི་བདེ་�ག་དང་�ི་ལོག་གི་གནས་�ལ་རིགས་

ལ་དོ་�ང་ཡོད་མཁན་ཞིག་རེད་འ�ག ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་

བསོད་ནམས་ཚ�་རིང་དང། མ་མིང་ལ་གསེར་མོ། �ན་མཆེད་

གཉིས་ཡོད་པ་ལས་མོ་རང་འ�ིང་བ་དེ་ཡིན་འ�ག 
འདས། 

 

 



 

༩༩༽ ཚ�་རིང་བ�་ཤིས། ལོ་༢༢། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་། ཀན་��། 

    ཚ�་རིང་བ�་ཤིས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣�་༡ཚ�ས་
༡༢ཉིན་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག་�ལ་ཚ�འི་
�ོང་བ�ལ་�ི་�ང་ལམ་�་�ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་�ལ་ལ་
ཆིབས་བ�ར་གནང་�་འ�ག་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་
དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་�ེད་ཞོར་�་ཨ་མཆོག་�ོང་བ�ལ་
�ི་ཉེན་�ོག་ཁང་དང་། �ིམས་ཁང་གི་�ོ་མ�ན་�ང་ལམ་
�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་ནས་�་�ོངས་ཡོད། ཁོང་ནི་ཀན་
�ོ་�་�ང་བ�་ཤིས་འ�ིལ་དགོན་པའི་�་�ེའི་�ས་�ི་ཨ་
མཆོག་�ལ་ཚ�་�ིད་ནང་�ེ་པའི་ཕ་མིང་ལ་གངས་སེང་ཚང་
ག�གས་དཀར་�བས་དང་མ་ཚ�་རིང་�ོལ་མ་གཉིས་�ི་�་
ཡིན་འ�ག 

འདས། 

 

 

༡༠༠༽ �བ་མཆོག། ལོ་༢༨། �་བ་�ལ་�ང་མ�་�ོང་། ཟི་�ོན།  

      �བ་མཆོག་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �༡ ཚ�ས་༡༨ 
ཉིན་ �་ཆེན་�ལ་ཚ�འི་མི་མང་གིས་མ་ཎི་གསོག་�བ་�ིས་
མི་མང་ཕོན་ཆེན་འ�་འཛ�མས་�ས་ཡོད་པའི་�བས་དང་
བ�ན་ནས། �་ཆེན་�ལ་ཚ�འི་མ�ན་�ིལ་ཐང་གི་ཉེན་�ོག་
པའི་�ོ་འ�མ་�་�་ག�ང་གི་ག�ག་�བ་�ག་གནོན་ནོར་
འ�ལ་ཅན་�ི་�ིད་�ས་ལ་རང་�ས་མེར་�ེག་གིས་ཞི་�ོལ་
གནང་�ེས་�་�ོངས་བ་དང་། ས་གནས་ཉེན་�ོག་དམག་
མིས་ཁོང་�ོངས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་�་�ང་བཙན་
འ�ེར་�ས་འ�ག ཁོང་ནི་བོད་མདོ་�ད་�་བ་�ལ་�་ཁོག་
�ོང་ངམ་�ང་མ�་�ོང་(དམར་ཐང་)�་ཆེན་�ལ་ཆོའི་�་
ཁག་གཉིས་པའི་གཙ�ས་�་མ་ནས་ཡིན་པ། ཕ་�ོག་པོ་དང་
མ་གཡང་མཚ�་གཉིས་�ི་�་ཡིན་འ�ག 

 

འདས། 

 

 



༡༠༡༽ དཀོན་མཆོག་�བས། ལོ་༢༦། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་འབོ་ར། ཀན་��།  

      དཀོན་མཆོག་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་ ༢༠༡༣ � ༡ 
ཚ�ས་ ༢༢ ཉིན་འབོ་ར་དགོན་པའི་�ོན་ཆོས་ར་བའི་ཉེ་
འདབ་ནས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ་�་ག�ང་ལ་
ངོ་�ོལ་�ིས་ཚ�་འདས་�་�ར་ཡོད། ཁོང་ནི་བོད་ཨ་མདོ་
ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་འབོ་ར་�ོག་ཚ་�་ར་�ེ་བའི་ཡིན་པ་
དང་དཀོན་བྷེ་ཞེས་འབོད་མཁན་ཡོད་འ�ག ཁོང་གི་ཕའི་
མིང་ལ་�ོ་�ེ་ཚ�་བ�ན་�་བ་ཚ�་ལས་འདས་ཟིན་པ་དང། མ་
མིང་ལ་རིན་ཆེན་མཚ�། �ང་མའི་མིང་ལ་མཁར་མོ་ཐར་
བཅས་ཁོ་གཉིས་ལ་ལོ་གཅིག་ཟིན་མ་ཐག་པའི་�་�ང་ཞིག་
�ང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ནམ་�ན་�་བ་�ང་ཞིང་ཉམ་�ང་
གཤིས་འཇམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁར་�ིམ་ལས་ལ་བ�ོན་མཁན་
ཡིན་པ་�ེ་མི་�ན་�ིས་�ེང་གི་ཡོད་འ�ག འདས། 

 

༡༠༢༽ �ོ་བཟང་�མ་�ལ། ལོ་༣༧། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་གཅའ་�་བ། ཟི་�ོན།  

      �ོ་བཟང་�མ་�ལ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �་༢ ཚ�ས་
༣ ཉིན་�་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་མཁར་�ི་�ི་བདེ་ཉེན་
�ོག་ཁང་གི་ཐག་ཉེར་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ། ༧�ལ་
བ་རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོ་བ�ན་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་
དང་། �་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་�ེས་�ོངས་ཡོད། �་
ག�ང་གིས་མེར་�ེག་བཏང་�ེས་�ས་ཐལ་ཞིག་ནང་མི་
ཚ�ར་�ད་ཡོད་འ�ག  ཁོང་ནི་མདོ་�ད་�་�ལ་�་བ་�ོང་
གཅའ་�་བ་�ལ་ཚ�འི་�གས་ལས་གོང་མའི་ཕ་�ར་ཁོ་དང་། 
མ་�ར་�ིད་གཉིས་�ི་�་ཡིན་ཞིང་། �ང་�ང་�བས་ནས་
�་པ་ཀི�ི་དགོན་པར་ཆོས་�གས་�ས་ཏ་ེ�བས་དེར་
འཛ�ན་�་མཛ�ད་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་ཡིན་པ་རེད་འ�ག  
 

འདས། 

 

 

 



༡༠༣༽ འ�ག་པ་མཁར། ལོ་༢༦། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག་�ད་། ཀན་��།  

                       
     འ�ག་པ་མཁར་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �་ ༢ ཚ�ས་ 
༡༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་�གས་�ིང་ལོ་གསར་ཚ�ས་བཞི་ཉིན་ 
�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་བ�ར་�ིད་�ས་ལ་ཞི་�ོལ་
ཆེད་རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར་
འ�ག ཁོང་ནི་བོད་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ད་�ོང་�ེར་
�ི་ཁོངས་གཏོགས་ཨ་མཆོག་�ད་�ི་�་ཤོད་�ི་ནང་གི་ཡིན་
པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་�་མ�ིན་ཚ�་རིང་དང་མ་མིང་ལ་�་
མ�ིན་མཚ�་�་གི་ཡོད་འ�ག ད་�འི་ཆར་ཁོང་དང་བཟའ་
�་གཉིས་ལ་�ིས་པ་ག�མ་ཡོད་པ་ལས་ཆེ་བ་ལོ་ ༦ དང་། 
འ�ིང་བ་ལོ་ ༤ ། �ང་བ་ལོ་༡བཅས་ཡིན་འ�ག འདས། 

 

༡༠༤༽ གནམ་�་ཚ�་རིང་། ལོ་༤༩། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་�ན་�། ཀན་��།  

        གནམ་�་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �༢ ཚ�ས་ 
༡༧ ཉིན་ཨ་མདོ་�་�ང་བསང་�་�ོང་གི་�ག་ཆས་ཉེན་
�ོག་ད�ང་དམག་གི་ལས་�ངས་�ོ་མ�ན་�་རང་�ས་མེ་
བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་གི་�ག་�བ་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་
གནང་�བས།   མེ་འབར་�གས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་
ས་གནས་རང་ནས་�་�ོངས་། དེ་མ་ཐག་�་ག�ང་གི་ཉེན་
�ོག་པ་དང་དམག་མི་འ�ོར་ཏེ་�་�ང་བཙན་འ�ེར་�ས་
ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་ཀན་��་ཀན་�ོ་�་�ང་བསང་�་�ོང་
�ན་�་�ལ་ཚ�་རི་�ོན་�ེ་བའི་མི་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་
བསམ་འ�བ་དང་།  མ་མིང་ལ་བསོད་ཁོ་ཟེར་ཞིང་།  �ང་
མའི་མིང་ལ་འཚ�་ལོ་ཟེར་བ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་�་བཞི་
ཡོད་འ�ག  

འདས། 

 

 

 

 



༡༠༥༽ བསོད་ནམས་དར་�ས། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་མཛ�་དགེ་�ོང་མགར་གདོང་། ཟི་�ོན། 

       བསོད་ནམས་དར་�ས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ ༢༠༡༣ �  

༢ཚ�ས༡༩ཉིན་མདོ་�ད་�་པ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་�ང་ཚ་

�ལ་ཚ�འི་�ོམ་ལམ་�་རང་ལོ་༡༧ ཡིན་པའི་མགར་གདོང་

རིན་ཆེན་ལགས་དང་མཉམ་�་ག�ང་གི་ནོར་འ�ལ་

མ�ེགས་འཛ�ན་དང་ག�ག་�བ་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་

�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ་�་གཤེགས་ཡོད། 

ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་ཚ�་རིང་དོན་འ�བ་དང་།   མ་མིང་ལ་

བ�་ཁོ་ཟེར་�ི་ཡོད་འ�ག  ཁོང་གཉིས་�་པ་མཛ�ད་དགེ་

མགར་གདོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་།  �ང་�ས་ནས་�ང་ཚ་

�ལ་ཚ�འི་�ོབ་�ང་འ�ིམས།   

འདས། 

 

 

༡༠༦༽ རིན་ཆེན་། ལོ་༡༧། �་བ་�ལ་མཛ�་དགེ་�ོང་མགར་གདོང་། ཟི་�ོན། 

      རིན་ཆེན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ ༢༠༡༣ �  ༢ཚ�ས༡༩ཉིན་

མདོ་�ད་�་པ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་�ང་ཚ་�ལ་ཚ�འི་�ོམ་

ལམ་�་རང་ལོ་༡༨ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་དར་�ས་དང་

མཉམ་�་ག�ང་གི་ནོར་འ�ལ་མ�ེགས་འཛ�ན་དང་�ག་

�བ་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

གནང་�ེ་�་གཤེགས་ཡོད། ཁོང་གི་ཕ་དོན་འ�བ་ཚ�་རིང་

དང་།  མ་ཨ་དོན(འདས་ཟིན)ཟེར་�ི་ཡོད་འ�ག  ཁོང་

གཉིས་�་པ་མཛ�ད་དགེ་མགར་གདོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་།  

�ང་�ས་ནས་�ང་ཚ་�ལ་ཚ�འི་�ོབ་�ང་འ�ིམས།   འདས། 

 

 

 



༡༠༧༽ ཕག་མོ་དོན་�བ། ལོ་༢༡། མཚ�་ཤར་�ལ་བ་ཡན་�ོང་ཚ་�ག། མཚ�་�ོན། 

      ཕག་མོ་དོན་�བ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༣�་ ༢ ཚ�ས་ 

༢༤ ཉིན་བོད་མདོ་�ད་�་�ང་དགོན་པའི་ཆོས་རའི་ནང་

བོད་རང་བཙན་ཡིན། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༧�ལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་�་ཚ�་�ི་ལོར་བ�ན་པར་ཤོག་ཅེས་�ད་འབོད་

�ེད་ཞོར་�་ག�ང་གི་ནོར་འ�ལ་མ�ེགས་འཛ�ན་དང་�ག་

�བ་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

གནང་�བས་�་ག�ང་གིས་བཙན་འ�ེར་�ས། ཉིན་ཤས་

�ེས་�་ག�ང་གིས་ནང་མིར་ཁོང་འདས་�ོངས་�་�ར་

བའི་བ�་ལན་�ད་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་མཚ�་�ོན་�་�ང་

དགོན་པའི་ཉེ་འ�ིས་བ་ཡན་�ོང་�་�ག་ཞང་ས་དཀར་

གོང་བ་�ེ་བ་ནས་ཡིན་འ�ག �ེས་�་ཁོང་གི་ཁ་ཆེམས་

བཞག་ཡོད་པ་ཡང་�ི་�ོགས་�་འ�ོར་ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 

༡༠༨༽ ཚ�་ག�ངས་�བས། ལོ་༢༧། ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་ཤིས་ཚང་ཤང་། ཀན་��། 

         ཚ�་ག�ངས་�བས་ལགས་�ིས་༢༠༡༣ ལོའི་�་༢ཚ�ས་ 

༢༥ བོད་�་ ༡ ཚ�ས་ ༡༥ དང་ཧོར་�་ ༡ ཚ�ས་ ༡༦ ཉིན་ཆོ་

འ�ལ་�ོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཉིན་མཐའ་མ་�ེ་�མས་པ་�ིང་

�ོར་�བས་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�་�འི་ཤིས་ཚང་�ར་གསར་

དགོན་པར་�་ག�ང་གི་�ག་པོའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་ཆེད་

རང་�ས་མེ་�ེག་�ས་ཏེ་�་�ོངས་འ�ག   

ཁོང་ནི་�་�་�ོང་ཤིས་ཚང་ཚ�་བ་བ�་གཉིས་�ི་ནང་ཚན་

ཆོས་འཁོར་�ེ་བའི་མི་ཕ་མིང་ལ་ཚ�་རིང་དོན་�བ་དང་། མ་

མིང་ལ་�་མ�ིན་འཚ�་ཟེར་�ི་ཡོད་འ�ག ༢༠༡༢་ལོར་

དགའ་�ན་�་མཆོད་ཉིན་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་གཏོང་

མཁན་པ�ྨ་�ོ་�ེ་ལགས་དང་�ེ་བ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་མ་

ཟད་ཁོང་གཉིས་མ་�ན་གཉིས་�ི་�་�ན་ཡང་རེད་འ�ག 
འདས། 



 

༡༠༩༽གསང་བདག། ལོ་x། �་པ་�ོང་�ོ་ཚ�གས་�ལ་ཚ�འི་�ོ་བ་�ེ་བ། ཟི་�ོན། 

�་གསང་བདག་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �་༢ ཚ�ས་༢༥ 

ཉིན་�ི་བོད་ནང་གི་�་�ོའི་�ས་ཚ�ད་༡༠ ཙམ་ལ་�་པ་

�ོང་མཁར་�ི་�ོ་�ོགས་�་འ�ོ་སའི་ག�ང་ལམ་ནས་རང་

�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་

�ས་འ�ག་ལ། གནས་�ལ་�ང་མ་ཐག་�་ག�ང་གི་ཉེན་

�ོག་པ་འ�ོར་ནས་ཁོང་གི་�་�ས་ལ་འབར་བཞིན་པའི་མེ་

བསད་དེ་�་པའི་�ན་ཁང་�་�ེར་འ�ག་�ང་། དེ་གར་

�ན་རིང་མ་བཞག་པར་ས་གནས་གཞན་ལ་�ེར་འ�ག ཁོ་

ནི་ དར་ཁོ་ཚང་གི་�་དང་ས་�་�ི་�་དགོན་དགེ་ལེགས་

གཏེར་མཛ�ད་�ིང་གི་�་བ་ཡིན། བ�གས་གསོན་མ་ངེས། 

 

༡༡༠༽ དཀོན་མཆོག་དབང་མོ། ལོ།༣༠། �་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་�ག་ཚ་མཐའ་བ་། ཟི་�ོན 

             དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་

༢༠༡༣ �་ ༣ ཚ�ས་ ༡༣ ཉིན་�་པ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་

�ག་ཚ་�ོང་�ལ་�་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་

ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་�ར་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་

གནང་�ེ་�བས་ཐོག་དེར་�་�ོངས་ཡོདབ་དང་། ཉེན་

�ོག་པ་འ�ོར་ནས་�་�ང་བཙན་�ེར་�ས་�ེས་�ི་�ོར་

�ས་ཐལ་ཙམ་ནང་མིར་�ད་འ�ག ད་�ང་ཉེན་�ོག་

པས་ཁོ་མོའི་བཟའ་�་�ོལ་མ་�བས་ལཊ་�་བཟའ་ཚང་

ནང་�ལ་�ི་�ོག་�་ཡིན་པའི་ཁས་ལེན་�་དགོས་པའི་

བཙན་བཀའ་བཏང་བར་ངོས་ལེན་མ་�ས་�བས་ཁོང་

ཡང་འཛ�ན་བ�ང་བཙན་�ིད་�ས་འ�ག 

 

འདས 

 



༡༡༡༽ �ོ་བཟང་ཐོགས་མེད། ལོ།༢༨། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ིན་ཀན་�ལ་ཚ�། ཟི་�ོན 

            �ོ་བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣�་

༣ཚ�ས་༡༦ཉིན་དེ་�་༢༠༠༨ ལོའི་ས་�ི་ཞི་�ོལ་�བས་�་

བ་ནས་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་�ས་ནས་ལོ་�་འཁོར་

བའི་ཉིན་�་པ་ཀི�ི་དགོན་པའི་ཁོང་གི་བ�གས་ཤག་ཡོད་

པའི་�ོ་ནས་�ས་ལ་ས་�མ་མང་བོ་�ག་ཤིང་ལག་�་ཆོས་

དར་བ�ང་ནས་�་�ས་མེ་�་བ�ོན་ཏེ་�ག་�བས་�ོ་ཆེན་

འ�མ་�་མ་�ེབས་ཙམ་ལ་སར་འ�ེལ་བ་དང་། �ེས་�་

རིང་པོ་མ་འགོར་བར་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག  ཁོང་ནི་�་བ་

�ིན་ཀན་�ལ་ཚ�འི་�གས་ལས་གོང་མའི་�་ཆེན་གཉིས་

པའི་ཕ་རོགས་�ག་དང་། མ་དེ་པོ་ཚང་གི་�་ཡིན་པ་རེད།  

འདས། 

 

༡༡༢༽ �ལ་�ིད། ལོ།༣༠། �་བ་�ལ་འཛམ་ཐང་�ོང་བར་བ་�ལ་ཚ�། ཟི་�ོན 

�ལ་�ིད་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �་ ༣ ཚ�ས་ ༢༤ ཉིན་

འཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་�ི་ཉེ་འ�མ་རང་�ས་མེར་

�ེག་གིས་�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་བ�ར་�ིད་�ས་

ལ་ངོ་�ོལ་གནང་ནས་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང་། �ལ་�ིད་

ལགས་ནི་མདོ་�དའཛམ་ཐང་བར་བ་�ལ་ཚ�འི་ཕ་མཆོད་

�ན་དང་། མ་དཔའ་རིས་གཉིས་�ི་�་མོ་ཡིན་པར་ཁོང་

མོར་�་བདེ་�མ་དང་། པོ་�ང་། བསོད་པོ་བཅས་�་�ག་

བཞི་ཡོད་འ�ག ཁོང་མོའི་�ོ་གའི་མིང་ལ་�ས་པེ་ཡིན་

འ�ག ཁོ་མོ་ནི་མདོ་�ད་འཛམ་ཐང་ནས་བོད་དོན་ཆེད་

རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་མཁན་�་བ་དེ་ཆགས་ཡོད་

འ�ག   
འདས། 

 



༡༡༣༽ �་མོ་�བས། ལོ།༤༣། ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ས་�་ཤོད་�ལ་ཚ�འི་མཁར་དམར་�ལ་�ེ་བ། ཀན་�� 

�་མོ་�བས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༣་�་༣ཚ�ས་༢༥ ཉིན་

ཀན་�ོ་བསང་�་�ིད་ཚང་དམེ་�ལ་ཤང་གི་མ�ན་�ི་

ཤིང་ཆ་�ངས་པའི་འ�མ་ནས་�་ནག་ག�ང་ལ་ཞི་�ོལ་

ཆེད་ཤིང་ཆའི་ནང་�མ་�གས་ནས་མཉམ་�་རང་�ས་

མེར་�ེག་བཏང་�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར་འ�ག ས་གནས་

མི་ཚ�ས་ཤེས་�བས་�ང་པོ་མེ་རོར་�ར་བ་དང་མགོ་བོ་

གཅིག་�་ལས་�ག་མེད་པ་རེད་འ�ག �་མོ་�བས་ལགས་

ནི་ཀན་�ོ་གཙ�ས་�་ཤོད་�ལ་ཚ�འི་མཁར་དམར་�ལ་�ེ་

བ་ནས་ཡིན་པ་དང་ནགས་�ང་བ་ཡིན་འ�ག  འདས། 

 

 

༡༡༤༽ དཀོན་མཆོག་བ�ན་འཛ�ན། ལོ།༢༨། ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་�ོག་རི་�ེ་བ། ཀན་�� 

དཀོན་མཆོག་བ�ན་འཛ�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༣ �་༣ 

ཚ�ས་༢༦ ཉིན་�་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ག་

�བ་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་ཆེད་�ོག་རི་དགོན་པའི་ཉེ་

འདབས་�ི་(འདན་�ང་མདོ་)�མ་མདོའི་ལམ་ཆེན་ནས་

རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད་པ་

དང་། དེ་�ེས་ཁོང་གི་�་�ང་ཡར་དགོན་ནང་�་གདན་

འ�ེན་�ས་ཡོད་�ང་�་ག�ང་གིས་བཙན་�ོག་�ེད་པར་

དོགས་ནས་མཚན་མོ་དེ་རང་ལ་�གས་འ�ལ་�ས་ཡོད་

འ�ག ཁོ་ནི་�་�་�ོང་ཟམ་ཚ་�ོག་རི་�ེ་བའི་ཕ་�་ཁོ་

དང་། མ་�་མོ་འཚ�་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། �ང་�ང་

�བས་ནས་�ོག་རི་དགོན་པར་ཆོས་�གས་�ས་འ�ག 
འདས། 

 



༡༡༥༽ �ན་མཆོག་མཚ�་མོ་། ལོ།༤༠། �ལ་�ལ་�ེ་�་མདོ་�ོང་�ལ། མཚ�་�ོན། 

�ན་མཆོག་མཚ�་མོ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣་ལོའི་�་༣་

པའི་�་མ�ག་ཙམ་�་�་ག�ང་གིས་རང་ཉིད་�ི་�ོད་

ཁང་དང་ས་ཞིང་བཙན་འ�ོག་�ས་བར་ངོ་�ོལ་ཆེད་རང་

�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་ས་

གནས་བོད་མི་ཚ�ས་ཁོ་མོའི་�ས་�ེང་གི་མེ་བསད་པ་དང་། 

�ན་ཁང་ལ་འ�ེར་ནས་�ན་བཅོས་�བ་པ་�ང་ཡོད། ཁོ་

མོ་ནི་ད�ང་ལོ་༤༠་མ་ཟིན་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། �ལ་�ལ་

�ེ་�་མདོའི་�ོང་བ�ལ་ཉེ་འ�ིས་�་ཡོད་པའི་སེང་མཛ�ས་

�ེ་བའི་དམ་པ་དངོས་�བ་ཚང་མནའ་མ་ཡིན་འ�ག ད་

�་ཁོ་མོ་རང་�ིམ་�་བ�ད་ཡོད་�ང་གནས་�ལ་གང་

�ང་�ི་ལ་བཤད་ན་དཀའ་ངལ་འ�ད་�་ཡིན་པའི་ཉེན་

བ�་བཏང་ཡོད་འ�ག 

བ�གས། 

 

༡༡༦༽ �ག་མཚ�། ལོ།༢༠། �་བ་�ལ་འཛམ་ཐང་�ོང་བར་མ་�ལ་ཚ�། (སི་�ོན) 

    �ག་མཚ�་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣�་༤ཚ�ས་༡༦ཉིན་ཨ་

མདོ་འཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆེན་�ི་ཉེ་འ�མ་ནས་རང་

�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་

�ར་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་�ེས་�་�ོངས་འ�ག ས་

གནས་�་ནག་གི་འ�ེལ་ཡོད་ཚན་པས་ཁོ་མོ་�་�ང་

མཚན་མོར་དེར་�གས་འ�ལ་�ེད་དགོས་བའི་བཙན་

བཀའ་བཏང་འ�ག ཁོ་མོ་ནི་མདོ་�ད་འཛམ་ཐང་བར་མ་

�ལ་ཚ�་ནས་ཡིན་འ�ག་ལ། ཁོང་མོའི་ཕའི་མིང་ལ་བ�ན་

ཁོ་དང་། མའི་མིང་ལ་�ོན་�ིད་ཟེར་ཞིང་། ཁོང་མོ་གཉེན་

�ིག་�ས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༣ ཅན་�ི་�ིས་པ་ཞིག་�ང་ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 



 

༡༡༧༽ �ོ་བཟང་�་བ། ལོ་༢༠། �་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་། (སི་�ོན) 

�ོ་བཟང་�་བ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �ི་�་༤ ཚ�ས་

༢༤ ཉིན་�་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་དང་མཉམ་�ག་ཚང་

�་མོ་ཀི�ི་དགོན་པའི་འ�་ཁང་འ�མ་�ི་གཡས་�ར་ནས་

རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�་ག�ང་གི་ག�ག་�བ་�ིད་

�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་�ེས་མེ་�ེ་�ོད་འདས་

�ོངས་�་�ར་འ�ག ཁོང་ནི་�་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་

གཟའ་�་�ལ་ཚ�འི་གཟའ་�་འ�ོག་པ་�ད་མ་ནས་ཡིན་

ཞིང་། ཕ་�ོ་�ེ་མཁའ་འ�ོ་བཟའ་�་གཉིས་�ི་�་དང་། 

�ང་�བས་ནས་�ག་ཚང་�་མོ་ཀི�ི་དགོན་པར་ཆོས་

�གས་�ས་ཏེ་བ�ས་ཆེན་འཛ�ན་�་ཡིན་འ�ག 

 

འདས། 

 

༡༡༨༽ དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར། ལོ།༢༣། �་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་། (སི་�ོན) 

དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �ི་�་

༤ ཚ�ས་༢༤ ཉིན་�་�ོ་བཟང་�་བ་དང་མཉམ་�ག་ཚང་

�་མོ་ཀི�ི་དགོན་པའི་འ�་ཁང་འ�མ་�ི་གཡས་�ར་ནས་

རང་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་�་ག�ང་གི་ག�ག་�བ་�ིད་

�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་�ེས་མེ་�ེ་�ོད་�་

�ོངས་འ�ག ཁོང་ནི་�་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་�ེ་�་

�ལ་ཚ�འི་ཀི�ི་�་�་ཁའི་ཚ་ཁོ་�་བའི་ཕ་ཚ�་རིང་ནོར་�་

དང་། མ་�་མ�ིན་�ོལ་མ་གཉིས་ལ་�་ག�མ་ཡོད་པའི་

འ�ིང་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་། �ང་�ང་�བས་ནས་�ག་ཚང་

�་མོ་ཀི�ི་དགོན་པར་ཆོས་�གས་�ས་ཏེ་�ད་པ་�་ཚང་

ཡིན་འ�ག་ལ། ཁོང་གཉིས་�ན་�་�ན་�ོད་དང་བ�བ་

པ་�ོབ་གཉེར་སོགས་མིག་དཔེར་འོས་པ་གཉིས་ཡིན་འ�ག 
འདས། 

 



༡༡༩༽ བ�ན་འཛ�ན་ཤེས་རབ། ལོ་༣༡། མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་�་དམར་ལེབ་�ོང་། (མཚ�་�ོན) 

བ�ན་འཛ�ན་ཤེས་རབ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �་༥ 

ཚ�ས་༢༧ ཉིན་�ལ་�ལ་�་དམར་ལེབ་�ོང་�་རིང་ཟེར་

བའི་ས་ཆ་ནས་�་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ིད་

�ས་ལ་ངོ་�ོལ་ཆེད་རང་�ས་མེར་�ེག་�ས་ཏེ་�་�ོངས་

འ�ག དེ་མ་ཐག་ཁོང་གི་�་�ང་�་དམར་�ོང་གི་�ི་བདེ་

ཉེན་�ོག་པས་�ེར་ཡོད་�ང་ཚ�ས་༢༨ ཉིན་ཁོང་གི་ཕ་དོན་

འ�བ་སོགས་�ད་བཏང་�ེ།  �་�ང་ནང་མིར་�ིས་�ོད་

�ས་འ�ག ཁོང་ནི་མཚ�་�ོན་�ལ་�ལ་བོད་རིགས་རང་

�ོང་�ལ་�་དམར་ལེབ་�ོང་ཆིག་�ིལ་�ོང་�ལ་�་འ�ོག་

�ལ་ཚ�་རི་ཁག་གཉིས་པ། ཨ་�ེལ་�ེ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། 

ཕ་མིང་ལ་དོན་འ�བ་དང་།  མ་མིང་ལ་ཆོས་མེ་ཡིན་འ�ག 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༡༢༠༽ དབང་ཆེན་�ོལ་མ། ལོ་༣༡། དཀར་མཛ�ས་�ལ་��་�ོང་མི་ཉག་འ�་པ། (ཟི་�ོན) 

དབང་ཆེན་�ོལ་མ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༣་ལོའི་�་

༦ཚ�ས་༡༡ཉིན་དཀར་མཛ�ས་�ལ་��་�ོང་ཉ་མཚ�་དགོན་

པའི་ཉེ་འདབ་�ག་ཆས་དམག་ཁང་གི་ཉེ་སར་རང་�ས་

མེ་བ�ེགས་བཏང་ནས་�་ནག་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་

འཛ�ན་པའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད་པ་དང་། དེ་མ་

ཐག་�་ནག་གི་ཉེན་�ོག་དམག་མི་འ�ོར་ཏེ་�ངས་འཁོར་

ནང་བ�ག་ནས་བཙན་�ིས་�ེར་འ�ག ཚ�ས་༡༤ཉིན་�་

�ོངས་འ�ག ཕ་�ལ་��་�ོང་མི་ཉག་འ�་པ་ས་�ལ་�ི། 

�ག་ཐོག་�ལ་ཚ�འི་�ལ་འ�མ་ཚང་གི་ཡིན་པ་དང་། �་

མིང་ལ་ཚ�་རིང་�ོལ་དཀར་ཡང་ཡིན་འ�ག ཕ་མིང་ལ་

བ�ན་འཛ�ན་དང་། མ་མིང་ལ་ག�་�ོན་ཟེར་�ི་ཡོད་། 

��་�ར་ཞབས་�ག་དཀར་ཞེས་བར་ཆོས་�གས་གནང་

ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 



༡༢༡༽ དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས། ལོ་༡༨། �་བ་�ལ་མཛ�ད་དགེ་�ོང་ཐང་�ོར་སོག་ཚང་། ཟི་�ོན། 

དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣་�་

༧ཚ�ས༢༠ཉིན་སོག་ཚང་དགོན་�ི་ཚ�གས་�ོལ་ནས་ཡོང་

�བས་རང་�ས་མེར་�ེག་གིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་

�ེས་�ོངས་ཡོད། ཁོང་གིས་མེ་�ེ་�ག་པོའི་�ོད་ལག་

གཉིས་ཐལ་མོ་�ར་བ་དང་ངག་ནས་མང་པོ་ཞིག་བ�ོད་

བཞིན་གང་མཚམས་�ག་ཡོད་། ཁོང་ནི་མདོ་�ད་�་པ་

�ལ། མཛ�ད་དགེ་�ོང་ཐང་�ོར་སོག་ཚང་�ེ་པའི་ཕ་བསོད་

ནམས་དཔལ་�ན་ལགས་དང་། མ་ལན་�ག་གཉིས་�ི་�་

རང་ལོ་ ༡༨ སོན་ཡོད་། ཐང་�ོར་སོག་ཚང་བ�ིས་ཐེག་

ཆེན་�ིང་དགོན་པའི་དགེ་འ�ན་པ་ཡིན་འ�ག 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

 

༡༢༢༽ ཞི་�ང་། ལོ་༤༡། �་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ོ་མང་�ལ་ཚ�།  ཟི་�ོན། 

ཞི་�ང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༣ �་༩ ཚ�ས་༢༨ ཉིན་�་

བ་ནས་མགོ་ལོག་�ོགས་�་ཡོད་པའི་ག�ང་ལམ་དང་ཐག་

ཉེ་བའི་རང་�ིམ་�ི་�ོ་འ�མ་ནས་རང་�ས་མེ་�་བ�ོན་

ཏེ་�་ག�ང་གི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་

བཞིན་ག�ང་ལམ་�ོགས་�་གོམ་པ་བཞི་བ�་ཙམ་�གས་

ཡོད་ཅིང་། མཐར་ས་གནས་དེ་གར་མེ་ད�ང་གི་�ོད་ནས་

�་�ོག་ཤོར་ཡོད་འ�ག ཞི་�ང་ལགས་ནི་ཕ་བསོད་ནམས་

བ�ེན་དང་། མ་ཞེས་ཁོ་མ་གཉིས་�ི་�ིམ་�་�ེས། �ང་

�ས་�་ཇོ་ནང་བསེ་དགོན་པར་ཆོས་�གས་�ས། �ི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ལོར་�་སར་བབས་ནས་བ་ལོ་�ང་མར་�ངས།  

 

 

 

 

 

འདས། 

 

 

 



༡༢༣༽ ཚ�་རིང་�ལ། ལོ་༢༡། མགོ་ལོག་�ལ་པ�ྨ་�ོང་།  མཚ�་�ོན། 

ཚ�་རིང་�ལ་ལགས་�ིས་༢༠༡༣་ལོའི་�ི་�་༡༡ཚ�ས་

༡༡ཉིན་བོད་མདོ་�ད་མཚ�་�ོན་མགོ་ལོག་�ལ་པ�ྨ་�ོང་

ཐོག་ནས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་

�ོལ་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་རང་�ས་མེར་བ�ེཊ་གནང་�ེ་

ཅང་མ་འགོར་བར་ཉེན་�ོག་པ་དང་དམག་མི་འ�ོར་ཏེ་

ཁོའི་�ས་�ེང་གི་མེ་བསད་�ེས། �ོང་�ན་ཁང་�་�ིད་

ནས་�ན་ཁང་གི་�ོགས་ཡོངས་དམག་མིས་བ�ོར་ཏེ་དམ་

�ག་�ས་ཡོད། ཁོང་ནི་�ལ་དེའི་ཨ་�ོང་དགོན་པའི་དགེ་

འ�ན་པ་ཡིན་པ་དང་། �བས་དེར་རང་ལོ་ ༢༡ ཡིན་

འ�ག་ལ། ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་ཤེར་�ན་དང་། མའི་མིང་ལ་

རིན་�ོན་�་བཞིན་ཡོད་འ�ག 
འདས། 

 

༡༢༤༽ དཀོན་མཆོག་ཚ�་བ�ན། ལོ་༣༠། ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་�་ཁ་མ་�ལ་ཚ�་�་ལག་�་ཆེན།  ཀན་��། 

དཀོན་མཆོག་ཚ�་བ�ན་ལགས་�ིས་༢༠༡༣་ལོའི་�ི་�་

༡༢ཚ�ས་༠༣ཉིན་མདོ་�་བ་�ལ་�་བ་�ོང་དམེ་�་མ་�ལ་

ཚ�འི་�ོམ་ག�ང་�་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་

མེར་བ�ེགས་བཏང་བ་དང་། �ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་

�ི་ལོར་བ�ན་པར་ཤོག �ལ་བ་བ�ན་འཛ�ན་�་མཚ�་བོད་

ལ་ཕེབས་དགོས། བོད་མི་གཞིས་�ེས་མཉམ་འཛ�མས་ཡོང་

དགོས་ཞེས་�ད་འབོད་གནང་། �ེས་�་ཉེན་�ོག་པས་ཁོང་

བཙན་འ�ེར་�ས་ཡོད་�ང་ཅང་མ་འགོར་བར་�་�ོངས་

འ�ག ཁོང་ནི་ཀན་�ོ་�ལ་�་�་�ོང་�་ཁ་མ་�ལ་ཚ�་�་

ལག་�་ཆེན་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་བསམ་ཁོ་དང་ཨ་

མ་མིང་ལ་འོ་དགའ། �ང་མའི་མིང་ལ་ནམ་�ང་ཟེར་ཞིང་�་

བ་དམེ་�་མར་དམག་པར་སོང་ནས་བ�ད་ཡོད་འ�ག 

 

 

 

   

 

 

 

 

འདས། 

 



༡༢༥༽ �ལ་�ིམས་�་མཚ�། ལོ་༤༣། ཀན་�ོ་�ལ་�་�ང་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག།  ཀན་��། 

�ལ་�ིམས་�་མཚ�་ལགས་�ིས་༢༠༡༣ ལོའི་�༡༢ 

ཚ�ས༡༩ ཉིན་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་ཨ་མཆོག་�ོང་བ�ལ་�ི་

�ོམ་ག�ང་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

�ིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་�ེས་�་�ོངས་འ�ག ཁོང་

ནི་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�ལ་�་�ང་བ�་ཤིས་འ�ིལ་�ི་�་�ེ་

ཨ་མཆོག་ཉི་མ་�ང་�་འ�ངས། ཚ�་འདས་ཕ་མིང་ལ་�་

མ�ིན་བ�་ཤིས་དང་། ཨ་མ་�་མོ་�ིད་གཉིས་�ི་�་ཡིན། 

�ེས་�་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་ཆོས་�ོར་�གས་ནས་�ད་པ་

�་ཚང་�་�ོབ་གཉེར་གནང་། མེ་�ེག་མ་བཏང་བའི་�ོན་

�་�ང་ཚ�གས་ཚ�གས་�ོལ་�ེས་རང་ཤག་ནས་ལམ་རིམ་

ཆེན་མོའི་�ེགས་བམ་ཞལ་�ེས་ཏེ་མ�ན་�་མཆོད་མེ་

བ�ོན་པ་དང་ཁ་ཆེམས་ཤོག་�་གཅིག་བཞག་ཡོད་འ�ག 
འདས། 

 

༡༢༦༽ འཕགས་མོ་བསམ་�བ། ལོ་༢༩། �་�ོ་�ལ་�ེ་ཁོག་�ོང་།  མཚ�་�ོན། 

འཕགས་མོ་བསམ་�བ་ལགས་�ིས་༢༠༡༤ལོའི་�་

༢ཚ�ས༥ཉིན་མདོ་�ད་�་�ོ་�ལ་�ེ་ཁོག་�ོང་�ོ་དཀར་མོ་

ཞང་དང་ཉེ་འ�མ་པན་ཆེན་ཉིན་�ོབ་ཡོད་ས་ནས་བོད་

དོན་ཆེད་རང་�ས་མེར་བ�ེཊ་�ིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་

གནང་ཡོད། ཁོང་�བས་དེར་ད�ང་ལོ་༢༩གཡས་གཡོན་

ཙམ་ཡིན་པ་དང་། �ེ་ཁོག་�ོགས་�ི་དམེ་�ོར་ནས་ཡིན་

པར་ཁོང་གི་ཨ་མའི་མིང་ལ་འ�ག་མོ་�་བཞིན་ཡོད་འ�ག  

ཁོང་དང་བཟའ་�་གཉིས་ལ་�་གཅིག་དང་�་མོ་གཅིག་

བཅས་�ིས་པ་གཉིས་ཡོད་འ�ག �ེས་�་ཉིན་གཉིས་�ེས་

�་�ོངས་ཡོད་འ�ག 

འདས། 

 



༡༢༧༽ �ོ་བཟང་�ོ་�ེ། ལོ་༢༥། �་བ་�ོང་གཅའ་�་བ་�ལ་ཚ�།  ཟི་�ོན། 

      �ོ་བཟང་�ོ་�ེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༤�་༢ཚ�ས་

༡༣ཉིན་མདོ་�ད་�་པ་�ོང་གི་དཔའ་བོའི་�ང་ལམ་�་

རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་

གནང་། དེ་མ་ཐག་ཉེན་�ོག་པ་བཙན་འ�ེར་�བས་མགོ་

ཡར་བ�གས་ནས་ལག་གཉིས་ཐར་མོ་�ར་ཡོད་པ་ས་

གནས་བོད་མིས་མཐོང་འ�ག ཁོང་ནི་�་བ་རང་�ོང་�ལ་

�་བ་�ོང་གཅའ་�་བ་�ལ་ཚ�འི་�གས་ལས་གོང་མའི་ཕ་

ཚ�་དཔག་དང་མ་ན་མེ་�ིད་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། དེ་

�ོན་ཀི�ི་དགོན་པའི་�་བ་ཡིན་འ�ག �༢ཚ�ས་༡༦ཉིན་�་

བ་རང་�ོང་�ལ་�ི་�ེ་གནས་འབར་ཁམས་�ན་ཁང་ནང་

འདས་�ོངས་�་�ར་ཡོད་འ�ག 

 

འདས། 

 
 

༡༢༨༽ འཇིགས་མེད་བ�ན་འཛ�ན། ལོ་༢༩། �་�ོ་�ལ་�ེ་ཁོག་�ོང་། མཚ�་�ོན།  

 འཇིགས་མེད་བ�ན་འཛ�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༤�་

༣ཚ�ས་༡༦ཉིན་�ི་�་�ོར་�་�ོ་�ེ་ཁོག་�ོང་�་དར་ཞང་

�་དར་སོ་ནག་དགོན་པའི་འ�མ་ནས་རང་�ས་མེར་

བ�ེཊ་�ིས་�་ག�ང་གི་�ག་གནོན་དབང་བ�ར་�ི་�ིད་

�ས་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་ས་གནས་

�་བ�་འ�ིན་�་ལམ་སོགས་བཀག་ནས་དམ་�ག་�ས་

བར་བ�ེན་�ས་ཐོག་ཞིབ་�འི་གནས་�ལ་�ི་�ོགས་�་

འ�ོར་�བ་མེད་�ང་། ཁོང་ནི་རེབ་གོང་�ེ་ཁོག་སོ་ནག་�་

དཀར་�ེ་བ་�་ཕ་�བས་�འི་�་�་�ེས་པ་དང་། �ེ་ཁོག་

�ོགས་�ི་སོ་ནག་དགོན་དགའ་�ན་བ�་ཤིས་ཆོས་�ིང་གི་

དགེ་འ�ན་པ་ཡིན་པ་རེད། 
འདས། 

 



༡༢༩༽ �ོ་བཟང་དཔལ་�ན། ལོ་༢༠ཙམ། �་བ་�ོང་�ེ�་�་མ་�ལ་ཚ�འི་�་ཆེན་ག�མ་པ།  ཟི་�ོན། 

      �ོ་བཟང་དཔལ་�ན་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༡༤�་

༣ཚ�ས་༡༦ཉིན་ཡོངས་�གས་�་དཔའ་བོའི་�ང་ལམ་ཞེས་

བ་ནས་�་ནག་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་བ�ང་བའི་�ག་�བ་

ཅན་�ི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ད་འབོད་གནང་བཞིན་�་

�ས་མེ་�་�ོན་ཡོད། ཁོང་དེ་མ་ཐག་�་ག�ང་གིས་�་ས་

ནས་�་�ིག་�ས་ནས་ཡོད་པའི་ཉེན་�ོག་པ་སོགས་འབོར་

ཆེན་འ�ོར་ནས་མེ་བསད་ཅིང་�ངས་འཁོར་ནང་བཙན་

�ིད་�ས་ཡོད་པ་དང་། ཚ�ས་༢༡ཉིན་འབར་ཁམས་�ི་

དམག་མིའི་�ན་ཁང་ཞིག་�་�་�ོངས་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་

�་པ་ཀི�ི་དགོན་པའི་དགེ་འ�ན་པ་དང་། �་པ་�ོང་�ེ�་

�་མ་�ལ་ཚ�འི་�་ཆེན་ག�མ་པའི་ཨ་ཤེར་ཚང་གི་�་ཡིན་

པ་དང་། མ་མིང་ལ་ནམ་ཁོ་ཡིན་འ�ག 
འདས། 

 
༡༣༠༽ �ོལ་མ། ལོ་༣༡ཙམ། དཀར་མཛ�ས་འབའ་ཐང་�ོང་�ི་�ང་ཤོག་ད�་�ོགས། ཟི་�ོན། 

  �ོལ་མ་ལགས་�ིས་༢༠༡༤�༣ཚ�ས༢༩ཉིན་འབའ་

ཐང་�ོང་འབའ་ཆོས་�ེ་དགོན་པའི་ཉེ་འ�མ་�་རང་�ས་

མེར་བ�ེཊ་�ིས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། 

དེ་མ་ཐག་དགོན་པར་�ོར་བ་�ག་མཁན་�ི་བོད་མི་ཚ�ས་

མཐོང་ནས་ཁོ་མོའི་�ས་�ེང་གི་མེ་བསད་པ་དང་། འབའ་

ཐང་�ོང་མི་དམངས་�ན་ཁང་�་འ�ེར་ཏེ་�ར་�ོབ་�ེད་

ཐབས་�ས་ཡོད། ཁོ་མོ་ནི་རང་ལོ་ ༣༡ ཙམ་ཡིན་པ་འབའ་

ཐང་�ོང་འབའ་ཐང་�ི་�ང་ཤོག་ད�འི་�ོགས་ནས་ཡིན་

པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ཉི་མ་དང་ཨ་མའི་མིང་ལ་དབང་མོ་�་

བཞིན་ཡོད་འ�ག འབའ་�ི་�ང་ཤོག་ད�་ཞེས་བ་དེ་�ོན་

འབའ་ཐང་�ོང་གི་ཁོངས་གཏོཊ་ཡིན་ཡང་། �ིས་�་�་

ནག་གིས་�ར་ཁམས་�ི་ཁོངས་�་བ�ག་ཡོད་པ་འ�ག 
འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 



 

༡༣༡༽ འ�ིན་ལས་�མ་�ལ། ལོ་༣༢ཙམ། དཀར་མཛ�ས་�ལ་��་�ོང་། ཟི་�ོན། 

  འ�ིན་ལས་�མ་�ལ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༤་�༤་

ཚ�ས༡༥ཉིན་��་�ོང་ཁང་གསར་�ལ་ཚ�འི་ཉེ་འ�མ་ནས་

�་ག�ང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

གནང་ཡོད་པ་དང་། རིམ་པས་མེ་�གས་ཆེན་པོའི་འབར་

�ེན་�་�ོངས་པར་�་�ང་�ལ་དེའི་གོང་ཐལ་དགོན་པས་

བདག་པོ་�བ་ནས་བ�ོ་�ོན་མཆོད་འ�ལ་�ས་འ�ག 

འ�ིན་ལས་�མ་�ལ་ནི་��་�ོང་ཁང་གསར་�ལ་ཚ�འི་�་

�བ་རི་ཡོང་�ོང་པའི་མི་དང་། ཚ�་འདས་ཕ་མིང་བ�ད་ལོ་

དང་། མ་མིང་དཔལ་�་ཡིན་འ�ག 

 འདས།  

 

༡༣༢༽ དཀོན་མཆོག ལོ་༤༢ཙམ། མགོ་ལོག་�ལ་དགའ་བདེ་�ོང་། མཚ�་�ོན།  

  དཀོན་མཆོག་ལགས་�ི་�ི་ལོ་༢༠༡༤�༩ཚ�ས་༡༦ཉིན་

�་ནག་གི་�ིད་འཛ�ན་ཞེ་ཅིན་ཕེན་�་གར་ལ་ག�ང་

འ�ེལ་གཟིཊ་�ོར་ལ་འ�ོར་ཉིན་མདོ་�ད་མགོ་ལོག་�ལ་

གཙང་�ེོར་�ལ་ཚ�ར་ཡོད་པའི་�་ནག་གི་ས་གནས་ཉེན་

�ོག་ལས་�ངས་�ི་�ོ་འ�མ་ནས་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་

བཏང་ནས་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་གནང་ཡོད་པ་དང༌། 

དེ་མ་ཐག་ས་གནས་བོད་མི་ཚ�ས་ཤེས་�ོགས་�ང་ནས་�ས་

�ེང་གི་མེ་བསད་ནས་ཁོང་གསང་བའི་ཐོག་ཟི་ལིང་གི་�ན་

ཁང་ཞིག་གི་ནང་�ར་�ོབ་�ེད་བཞིན་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་

མདོ་�ད་མགོ་ལོག་�ལ་དགའ་བདེ་�ོང་གཙང་�ོར་�ལ་

ཚ�འི་གཙང་�ལ་མ་དམེ་�ོར་�ེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་

ལ་�ིས་བ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད་འ�ག 

 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 



༡༣༣༽ �་མོ་བ�་ཤིས། ལོ་༢༢ཙམ། ཀན་�ོ་�ལ་བསང་�་�ོང་། ཀན་��། 

  �་མོ་བ�་ཤིས་ལགས་�ིས་༢༠༡༤�་༩ཚ�ས་༡༧ཉིན་

�ི་མཚན་ད�ིལ་ཀན་�ོ་�ལ་གཙ�ད་�ོང་�ེར་�ི་ཉེན་�ོག་

ཁང་གི་�ོ་མ�ན་ནས་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་

མེར་བ�ེགས་གནང་�ེ་�་�ོངས་ཡོད་པ་དང་། ནང་མི་

ཚ�ས་ཉེན་�ོག་ཁང་ལ་�ང་བོ་�ིར་ནང་མིར་�ོད་དགོས་

པའི་རེ་�ལ་�ས་�ང་�ད་མེད་པ་དང་། ཚ�ས་༡༩ ཉིན་

ནང་མིར་ཁོང་གི་�ང་བོ་མེར་བ�ེགས་བཏང་ཟིན་པའི་

�ས་ཐལ་བ་ཞིག་�ད་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་ཀན་�ོ་�ལ་�་

�ང་བསང་�་�ོང་འབོ་�་�ལ་ཚ�འི་འོག་ཡོད་པའི་ཨ་

མཆོག་�ོག་མདོ་�ེ་བའི་ཕ་གཅོད་པ་ཚ�་རིང་དང་། མ་

ག�གས་དཀར་མཚ�་གཉིས་�ི་�་ཡིན་པ་དང་། ཀན་�ོ་

�ལ་གཙ�ད་�ོང་�ེར་�་�ོབ་�ར་བ�ོད་བཞིན་ཡོད་འ�ག  

 

འདས། 

 

༡༣༤༽ སངས་�ས་མཁར། ལོ་༣༤ཙམ། ཀན་�ོ་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག་�ལ་ཚ�། ཀན་��།  

  སངས་�ས་མཁར་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༤�་༡༢་

ཚ�ས༡༦དགའ་�ན་�་མཆོད་ཉིན་�ི་བོད་ནང་གི་�་ཚ�ད་

༩པ་ཙམ་ལ་ཨ་མཆོག་�ལ་ཚ�འི་ཉེན་�ོག་ལས་�ངས་�ི་

�ོ་འ�མ་�་�་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ིས་རང་�ས་མེར་

བ�ེགས་བཏང་�ེ་མེ་�ེ་ཆེན་པོའི་�ོད་�་�ོངས་ཡོད་པ་

དང་། དེ་མ་ཐག་�་ག�ང་ཉེན་�ོག་པ་འ�ོར་ཏེ་ཁོང་གི་

�ང་བོ་འ�ེར་ཡོད་འ�ག ཁོང་ནི་མདོ་�ད་ཀན་�ོ་�ལ་

�་�ང་བསང་�་�ོང་ཨ་མཆོག་�ང་�་ཐང་�ལ་ཚ�་ནས་

ཡིན་པའི་ཕ་དབང་ལོ་དང་། མ་ག�་�ོན་གཉིས་�ི་�་ཡིན་

པ་རེད།  འདས།  

 



༡༣༥༽ ཚ�་པེ། ལོ་༡༩། �་བ་�ོང་�ེ�་�་མ་�ལ་ཚ�འི་�་ཆེན་བཞི་བ། ཟི་�ོན། 

  ཚ�་པེ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༤�་༡༢ཚ�ས་༢༢ཉིན་�་

བ་�ོང་�ེ�་�་མ་�ལ་ཚ�འི་�ང་ལམ་�ད་�ོཊ་ནས་�་

ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ིད་���ས་ལ་ངོ་�ོལ་ཆེད་

�་�ས་མེར་�ེག་བཏང་�ེ་ས་གནས་དེ་ག་རང་ནས་འདས་

�ོངས་�་�ར་ཡོད་ཅིང་། དེ་མ་ཐག་�་ནག་གི་ཉེན་�ོག་

པས་ཁོང་མོའི་�་�ང་བཙན་འ�ེར་�ས་ཡོད་འ�ག ཁོང་

མོ་ནི་�་བ་�ལ་�་བ་�ོང་�ེ�་�་མ་�ལ་ཚ�འི་�་ཆེན་

བཞི་བའི་ཕ་འཆི་�ོར་༼འཆི་མེད་�ོ་�ེ་༽དང་། མ་ཅེན་

དཔའ་གཉིས་ལ་�་�་མོ་�ག་ཡོད་པའི་ནང་གི་བཞི་པ་

ཡིན་པ་རེད།  

 

 

 

 

 

 

འདས།  

 

༡༣༦༽ �ལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ལོ་༣༨། ��་�ོང་�་ནོར་�ལ་ཚ�འི་ཐེ་ཝ་�ོང་པ། ཟི་�ོན།  

 �ལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་�་

༡༢ཚ�ས་༢༣ཉིན་��་ཉ་མཚ�་དགོན་པར་ཡོད་པའི་�་ནག་

གི་ཉེན་�ོག་པ་དང་ལས་དོན་�་ཁག་གི་ལས་�ངས་

མ�ན་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འ�ེན་�་དགོས། 

བོད་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་�ོད་དགོས་ཞེས་པའི་འབོད་

ཚ�ག་�ོག་བཞིན་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་བཏང་ནས་�་

ནག་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་

གནང་། �ེས་�་ཉེན་�ོག་པས་བོད་མིའི་�ོད་མེ་མདའ་

�བ་ནས་ཁོང་བཙན་�ིད་�ས་བ་དང་། དར་�ེ་མདོར་

བ�ོད་པའི་ལམ་བར་ནས་�་�ོངས་འ�ག་པ་དང་ནང་

མིར་�ས་ཐལ་ཙམ་ཡང་�ད་མེད་པ་རེད། 
                          འདས།  

 



བོདསདོམསཆེདསབོདསཕྱཀསམམསརངསལུམསྣེརསབསྲེཊས་ཀསཞཀསརྒོལསལམསའགུལསསྤེལསྣཁམསྣ་མསཐོ། 

༡༽ �བ་བ�ན་དངོས་�བ། ལོ་༦༠། ཕ་�ལ་གཞིས་ཀ་�ེ།  

�བ་བ�ན་དངོས་�བ་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༡༩༩༨�༤ཚ�ས་

༢༧ཉིན་�་གར་�ི་�ལ་ས་�ི་ལིར་རང་�ས་མེ་བ�ེགས་

�ས་བ་དང་། �ན་ཁང་ནས་�ར་�ོབ་མ་�བ་པར་�་

�ོངས་ཡོད་། ཁོས་�ི་ལིར་བོད་�ི་གཞོན་�་�ན་ཚ�གས་�ི་

མ་ཤི་བར་�ི་ཟས་བཅད་ངོ་�ོལ་ལས་འ�ལ་�བས། �་

གར་ག�ང་གི་ཉེན་�ོག་པས་བོད་མི་ཟས་བཅད་ལས་

འ�ལ་བ་�མས་བཙན་�ིས་�ན་ཁང་ལ་�ིད་�བས་རང་

�ས་མེ་བ�ེགས་བཏང་བ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལས་འ�ལ་

�ེལ་མཁན་རིམ་པ་གཉིས་བའི་ཁོངས་�་ཡོད་པ་རེད། 
འདས། 

 

 

༢༽ �ག་པ་ཚ�་རིང་། ལོ་༢༣། ཕ་�ལ་བོད་�ོ་ཁ་ས་�ལ་མཚ�་�་�ོང་།  

�ག་པ་ཚ�་རིང་ལགས་�ིས་�ི་ལོ༢༠༠༦ལོའི་�་༡༡ཚ�ས་

༢༣ཉིན་�་གར་�ོ་�ོགས་�ོང་�ེར་བྷེང་ལོར་ཏ་�་མ�ོན་

ཁང་ཆེན་མོའི་མ�ན་�་ནག་གི་�ིད་�ོན་ཧོ�་ཅིན་ཐོ་

གཟིགས་�ོར་ལ་འ�ོར་སར་�་ནག་གིས་བོད་དོན་འཛ�ན་

པའི་�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་ཆེད་རང་�ས་མེ་བ�ེགས་བཏང་

ནས་ཞི་བའི་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད། དེ་མ་ཐག་ས་གནས་�་གར་

�ི་ཉེན་�ོག་པས་མེ་བསད་ནས་�ན་ཁང་ལ་�ར་�ོབ་ཆེད་

�ིད་ནས་�ོག་ཉེན་ལས་ཐར་ཡོད། ཁོང་གི་�ེས་�ལ་ནི་

བོད་�ོ་ཁ་ས་�ལ་མཚ�་�་ནས་ཡིན་པ་དང་�ིས་�་�བས་

བཅོལ་ལ་འ�ོར་བ་ཡིན། 

 

 

 

 

 

 

བ�གས། 



༣༽ ཤེས་རབ་ཚ�་�ོར། ལོ་༢༦། �ི་ལིར་�ེས།  

 ཤེས་རབ་ཚ�་�ོར་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༡�༡༡ཚ�ས༤ཉིན་

�་གར་�ི་�ལ་ས་�ི་ལིར་བོད་མི་མང་�ི་འ�ས་�ན་

ཚ�གས་�ིས་�ེ་�ིད་དེ་བོད་དོན་ག�ང་སེམས་མཉམ་

བ�ེད་�ི་ལས་འ�ལ་�ེལ་�བས། �ི་ལིར་ཡོད་པའི་�་ནག་

ག�ང་ཚབ་ཁང་གི་མ�ན་རང་�ས་མེ་བ�ེགས་བཏང་

ནས་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད། དེ་མ་ཐག་དེར་

ཡོད་ཉེན་�ོག་པས་མེ་བསད་ནས་�ན་ཁང་ལ་�ིད་པ་

དང་། �ར་�ོབ་�བ་པ་�ང་ཡོད། ཁོང་ནི་�་གར་�ི་ལིར་

འ�ངས་པ་ཡིན་འ�ག 

  

བ�གས། 

 

 

 

༤༽ བོད་�ག། ལོ་༤༥། ཕ་�ལ་དཀར་མཛ�ས།  

བོད་�ག་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༡�༡༡ཚ�ས་༡༠ཉིན་བལ་

�ལ་�ི་མཆོད་�ེན་�་�ང་ཁ་ཤོར་ཆེན་མོའི་�ོར་ལམ་�། 

བོད་�ི་�ལ་དར་འ�ེར་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་

ཞེས་�མ་�ོན་�ད་འབོད་�ེད་ཞོར་རང་�ས་ལ་�མ་

�གས་ཏེ་མེར་བ�ེག་བཏང་ཡོད། ཉིན་དེར་བོད་ཚ�ས་

༡༥ཡིན་པར་བ�ེན་དེར་ཡོད་བོད་མི་ཚ�ས་ལམ་སེང་མེ་

བསད་པ་དང་། ཉེན་ཡོལ་ལ་བཏང་འ�ག ཁོང་ནི་ཕ་�ལ་

ཁམས་དཀར་མཛ�ས་ནས་ཡིན་འ�ག �བས་དེར་ད�ང་ལོ་

༤༥ ཡིན་འ�ག 

 

 

བ�གས། 

 



 

༥༽ འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས། ལོ་༢༧། དཀར་མཛ�ས་�ལ་��་�ོང་། 

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལགས་�ིས་�ི་ལོ་༢༠༡༢ �་༣ཚ�ས་

༢༦ ཉིན་བོད་�ི་གཞོན་�་�ན་ཚ�གས་�ིས། �་ནག་གི་

�ིད་འཛ�ན་��་ཅིན་ཐའོ་�་གར་�་ཡོང་བཞིན་པར་

�ད་འབོད་�ོམ་�ོར་�ི་ལས་འ�ལ་གོ་�ིག་གནང་སའི་

�ི་ལི་ཇན་ཏར་མན་ཏར་ས་གནས་�། �ོ་�ར་�ས་�ེང་

�་�མ་�གས་ཏེ་རང་�ས་མེར་བ�ེགས་�ིས་�་ག�ང་

ལ་ངོ་�ོལ་�ས། ཁོ་ནི་བོད་ཁམས་དཀར་མཛ�ས་��་ནས་

ཡིན་པ་དང་། ༢༠༠༥ ལོར་�་གར་�་འ�ོར་�ེས་ཤེས་

རབ་དགའ་ཚལ་�ོབ་�ིང་�་�ོབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་

དང་། �ོབ་མཐར་�ིན་�ེས་�ི་ལིར་གནས་�ོད་�ས་ཡོད་

འ�ག ཁོང་གི་འ�་པར་འདི་༢༠༡༢ལོའི་འ�་པར་ངོ་

མཚར་ཆེ་ཤོས་�་ཡང་འདེམས་ཡོད། 

འདས། 

 

༦༽ �བ་ཚ�། ལོ་༢༢། ཕ་�ལ་གསེར་�།   

�བ་ཚ�་ལགས་�ིས་༢༠༡༣ལོའི་�་༢ཚ�ས༡༣ཉིན་བལ་�ལ་

མཆོད་�ེན་�་�ང་ཁ་ཤོར་�ོར་ལམ་�་རང་�ས་མེར་

བ�ེཊ་གནང་�ེ་�་ནག་ག�ང་གིས་བོད་ཐོག་འཛ�ན་པའི་

�ིད་�ས་ལ་ངོ་�ོལ་�ས་ཡོད། བལ་�ལ་ཉེན་�ོག་པས་

�ན་ཁང་�་�ེར་ནས་�ར་�ོབ་�ེད་ཐབས་�ས་�ང་མ་

ཕན་པར་ཉིན་གཅིག་�ེས་�་�ོངས། �་�ང་བལ་�ལ་

ག�ང་གིས་བོད་མིར་མ་�ད་པར་གསང་བའི་མེ་བ�ེགས་

བཏང་ནས་མེད་པ་བཟོས་། ཁོང་ནི་དཀར་མཛ�ས་�ལ་

གསེར་�་�ོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་། བོད་ནས་བལ་�ལ་ལ་

འ�ོར་ཏེ་བ�ན་�ག་གཉིས་ཙམ་ལས་འགོར་མེད་པ་རེད་

འ�ག 
འདས། 



༧༽ ཀ�་ངེས་དོན་�་མཚ�། ལོ་༣༨། �་ས་�ོང་�ེར་འདམ་ག�ང་�ོང་ཡངས་པ་ཅན་�ོང་�ལ།    

     ཀ�་ངེས་དོན་�་མཚ�་ལགས་�ིས་༢༠༡༣ལོའི་�་༨་

ཚ�ས་༦ཉིན་བལ་�ལ་�ི་མཆོད་�ེན་�་�ང་ཁ་ཤོར་ཆེན་

མོའི་ནང་�ོར་ནས་�་ནག་ག�ང་ལ་ངོ་�ོལ་ཆེད་རང་

�ས་མེར་�ེག་གི་ངོ་�ོལ་གནང་�ེ་འདས་�ོངས་�་�ར། 

དེ་མ་ཐག་གཡས་གཡོན་�ི་མི་དང་བལ་�ལ་ཉེན་�ོག་

པས་མེ་བསད་ནས་�ང་པོ་བཙན་འ�ེར་�ས། ཁོང་གི་�་

མིང་ལ་བ�ན་པ་འ�ག་�ལ་ཡིན་པར། ཕ་འཇམ་ད�ངས་

བ�་ཤིས་དང་། མ་ད�་�ན་གཉིས་�ི་�་ཡིན་འ�ག ཁོང་

ནར་སོན་�ེས་ཡངས་པ་ཅན་�ི་�་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་

དགོན་པར་�གས། ༢༠༡༡ལོའི་�་༡༡པའི་ཚ�ས་༡༨་ཉིན་

བཙན་�ོལ་ལ་འ�ོར་ཡོད་འ�ག 

  

འདས། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

མ�ག་བ�མོས། 

                    དེབ་འདི་ནི་ད་བར་བདོ་�་ིནང་གཉིས་ནས་བདོ་དོན་ཆེད་རང་�ས་
མེར་བ�གེས་�ི་ཞི་�ལོ་�ེད་མཁན་དག་གི་�བས་ཐགོ་གི་གནས་�ལ་དང་། ཁོང་ཚ�འི་
མཚན་དང་ལོ་�ས་སགོས་འདི་ག་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་�ང་འ�ནི་ཁང་ལ་འ�ོར་བ་
གཙ�་བརོ་གཞིར་བཞག་ཐོག་བདོ་�ི་གསར་ལམ་ཁག་གཞན་དང་། འ�ལེ་ཡོད་�ེ་ཚན་
ཁག་གི་�་ཐགོ་ཡིག་ཚགས་སགོས་ནས་�གོས་བ�ིགས་�ས་བ་ལགས་ན། ནོར་བ་ཆད་
པ་གང་ཡོད་འདི་གར་འ�ལེ་བ་གནང་ན་�ས་ཐོག་བཟོ་བཅསོ་དང་ཁ་གནནོ་�ེད་�་
ཡིན། 
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