
 



 

 

 

 

 

དཀར་ཆག 

 

དང་པོ།   གླེང་བརོད། 

གཉིས།   བོད་ནང་ཁུལ་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག 

གསུམ།   བོད་ཕི་ཕོགས་སུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཁག 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

གླེང་བརོད། 

 

སི་ལོ་༢༠༠༨ལོར་བདོ་ས་ཁོན་ཡོངས་སུ་བྱུང་བའི་ས་བི་ཞི་རོལ་ཆླེན་མོའི་ཐགོ་རྒྱ་
ནག་གིས་དྲག་གནོན་བས་བའི་རླེས་༢༠༠༩་ལོའི་སི་ཟླ་༢་བ་ནས་ད་བར་བོད་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་སུ་བོད་མི་སླེར་སྐྱ་རན་གཞནོ་བསོམས་བས་མྱི་གྲངས་༡༦༡་ཡྱིས་བོད་དནོ་ཆདེ་
རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་ཐོག་སྐུ་ལུས་མརེ་བསེགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ནྱི་བདོ་ནང་
ནས་ད་བར་མི་གྲངས་༡༥༡་གྱིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་བའྱི་ཁོད་བུ་༡༢༥་དང་
བུད་མླེད་༢༦་ཡོད་པ་རླེད། བདོ་ནང་མི་གྲངས་༡༥༡་གྱི་ཁོད་མི་གྲངས་༡༢༡་གྱིས་རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་རླེས་སྐུ་གྲོངས་ཟྱིན་པ་དང་། ཁག་གཅྱིག་གྱི་འདས་གསོན་
གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་མེད་པར་ལུས་ཡོད། དླེ་བཞནི་བོད་ཕི་ནས་ཀྱང་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་གནང་མཁན་མི་གྲངས་༡༠་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 

འདིར་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ནས་བོད་དོན་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀི་ཞི་རལོ་
བླེད་མཁན་དག་གི་སྐབས་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་དང་། ཁོང་ཚོའི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་
སོགས་འདི་ག་ཨླེ་ཤླེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕནི་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་འབོར་བ་གཙོ་བོར་
གཞརི་བཞག་ཐོག་བོད་ཀི་གསར་ལམ་ཁག་གཞན་དང་། འབླེལ་ཡོད་སླེ་ཚན་ཁག་གི་དྲ་
ཐོག་ཡིག་ཚགས་སོགས་ནས་ཕོགས་བསིགས་བས་བ་ཡིན། 

 

ཕོགས་བསིགས་དང་རོམ་སྱིག་བེད་མཁན་ཀླུ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས།  

 
 



བོད་ནང་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེ་སེགས་ཀྱི་ཞྱི་རོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་། 
༡༽ བོ་བཟང་བཀྲ་ཤྱིས་སམ་བཀྲ་བེ། ལོ་༢༠། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

བཀྲ་བེ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༠༩ཟླ༢ཚེས་༢༧ཉིན་རྔ་བ་
ཀིར་ིདགོན་པའི་ཤར་ཕོགས་ཀི་རོང་ཐོག་ལ་འགྲོ་སའི་ལམ་
ཆླེན་ནས་ཕག་ཏུ་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་བིས་མ་ཞིག་གི་དཀིལ་
༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཡོད་པ་ཞིག་བཟུང་ནས་སྐད་
འབོད་བླེད་བཞིན་ཁོམ་གཞུང་དུ་སྐུ་ལུས་མེ་སེག་བཏང་
ཡོད། དེ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གྱི་དྲག་ཆས་ཉེན་རོག་པས་མེ་
མདའ་རྒྱབ་ནས་ཐང་ལ་འགླེལ་བ་དང་། གཅར་རྡུང་བེད་
བཞིན་རྔ་བ་རོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་ཞླེས་པར་ཁླེར་
འདུག ཁོང་ནྱི་ཀིརི་དགོན་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་
འདུན་པ་ཡྱིན་འདུག 

བཞུགས། 

 
༢༽ བོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། ལོ་༢༡། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རེའུ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༡ལོའྱི་ཟླ་༣་ཚེས་༡༦ཉྱིན་ས་
བིའི་ཞི་རོལ་ཆླེན་མོ་ལངས་ནས་ལོ་གསུམ་འཁོར་པའི་ཉྱིན་
ཀི་རིའི་དགོན་གི་ཉླེ་འདབས་ཁོམ་མགོ་ནས་སྐད་འབོད་
དང་མཉམ་རང་ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་ཡོད། དེ་མ་ཐག་
ས་གནས་བོད་མྱི་ཚོས་ཁོང་་ཉླེན་རོག་པའི་ལག་ནས་
འཕོགས་ཏླེ་རྔ་བ་ཀིརིའི་དགོན་པའི་ནང་ཁླེར་བ་ཡོད་ཀྱང་
ཚེས་༡༧ ཉྱིན་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར། ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་རོང་
རླེའུ་རུ་མའི་རུ་ཆླེན་གཉིས་པའི་ཇ་རུ་ཚང་གི་ཕ་ཚེ་རིང་
བཀྲ་ཤིས་དང་། མ་རོགས་དཀར་གཉྱིས་ཀྱྱི་བུ་དང་། ཀིརི་
དགོན་པའྱི་གྲ་བ་ཡྱིན། འདས། 

 



༣༽ ཚེ་དབང་ནོར་བུ། ལོ་༢༩། དཀར་མཛེས་ཁུལ་རའུ་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

         ཚེ་དབང་ནརོ་བུའམ་ནོར་ཁོ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་
༢༠༡༡་ཟླ༨ཚེས་༡༥ཉིན་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་བ་
སོགས་སྐད་འབོད་མཉམ་མི་མང་འཛོམས་སའི་རོང་དཀིལ་
ཀི་ཟམ་པའྱི་སླེང་སྐུ་ལུས་མེར་སོན་ནས་སྐར་མ་བཅུ་ལྷག་
ཙམ་གི་ནང་སྐུ་གོྲངས་ཡོད། ཁོང་ནི་ཁམས་རའུ་ལོ་རྦ་གྲོང་
སླེ་ཡི་ཕ་ཚོགས་ཡས་དང་། མ་ཚོགས་ལླེགས་གཉིས་ཀི་སས་
སུ་སྐྱླེས་ཡོད་པ་དང་། དཀར་མཛེས་རའུ་རོང་ཉ་མཚོ་
དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཡྱིན། 

འདས། 

 

༤༽ བོ་བཟང་དཀོན་མཆོག ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རླེའུ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

 

       བོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༡ 
ལོའྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༦ཉྱིན་མདོ་སྨད་རྔ་བ་རོང་གི་ཁོམ་གཞུང་
དུ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག བོད་
ལ་ཆོས་དད་རད་དབང་དགོས་ཞེས་བོ་བཟང་སྐལ་བཟང་
དང་མཉམ་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་གནང་འདུག  ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་རོང་རླེའུ་རུ་མའི་ཚེ་
རྒྱས་ཚང་གི་བུ་དང་ཀིརི་དགོན་པའི་གྲ་བ་ཡྱིན་པ་རེད། 
གནས་ཚུལ་ལྟར་ན་སྨན་ཁང་ནས་ཁོང་གྱི་རྐང་པ་གཏུབ་
ནས་སྨན་བཅོས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ཁོ་
ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་དགྲ་བོ་རེད་ཅེས་བརྙས་བཅོས་ཡང་བས་
ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་༢༠༡༧་ལོའྱི་ཟླ་༣་ཚེས་༢༨་ཉྱིན་གོད་
གྲོལ་བྱུང་ཡོད། 

བཞུགས། 

 



 

༥༽ བོ་བཟང་སྐལ་བཟང་། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རེའུ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

 

       བོ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༡ཟླ་
༩ཚེས་༢༦ཉྱིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་གི་ཁོམ་གཞུང་དུ་
༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག བོད་ལ་
ཆོས་དད་རད་དབང་དགོས་ཞེས་བོ་བཟང་དཀོན་མཆོག་
མཉམ་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
བཏང་འདུག  ཁོང་ནྱི་རྔ་པ་རོང་རླེའུ་རུ་མ་རུ་ཆླེན་གཉིས་
པའི་ཇ་རུ་ཚང་གི་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་བུ་དང་། དེ་སོན་
རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གཏོང་མཁན་གྲྭ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
ཀི་ཚ་བོ་ཡྱིན་པ་རེད། རེས་སུ་༢༠༡༧་ལོའྱི་ཟླ་༧་ཚེས་༢༩་
ཉྱིན་གོད་གྲོལ་བྱུང་ཡོད། 

བཞུགས། 

 

༦༽ སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཤང་། ཟྱི་ཁོན། 

       སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༣ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ལག་ཏུ་བཟུང་
ནས་རྔ་བ་རོང་མཁར་གི་གཞུང་ལམ་དུ་ཐོན་པ་དང་རང་
ལུས་ལ་མླེ་སྤར་ཏླེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་
གནང་འདུག་མོད། དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་དམག་གིས་བསྐོར་ནས་
མླེ་བསད་ཅིང་གཅར་རྡུང་དྲག་པོ་གཏོང་བཞིན་ཁླེར་ཡོད་
འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་རོང་ཆོས་རླེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སླེ་བའི་
ཕ་ཚུར་དྲིས་དང་མ་བདླེ་མཆོག་གཉིས་ཀི་བུ་དང་། རྔ་པ་
ཀིརི་དགོན་པའི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་གི་དགླེ་འདུན་པ་ཡྱིན་
པ་རེད། 

 

 

 

 

 

བཞུགས། 



༧༽ ཆོས་འཕེལ། ལོ་༡༩། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་མཐའ་བ་གོང་མ། ཟྱི་ཁོན། 

 

        ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༡ཟླ་༡༠ཚེས་༧ཉྱིན་
མཁའ་དབྱིངས་དང་མཉམ་རྔ་བ་རོང་ཐོག་ཏུ་སྐད་འབོད་
བེད་ཞོར་རང་ལུས་མེར་བསེག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ས་
གནས་ཉེན་རོག་པས་དེ་མ་ཐག་མེ་བསད་རེས་གཅར་རྡུང་
དྲག་པོ་བེད་ཞོར་རྔ་བ་རོང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱིད་པའྱི་ཉྱིན་
བཞྱིའྱི་རེས་ཉེན་རོག་པས་ནང་མྱིར་རུས་ཐལ་ཙམ་བསྐྱལ་
ནས་གྲོངས་ཚུལ་བརོད་འདུག ཆོས་འཕེལ་ནྱི་སྐབས་དེར་
དགུང་ལོ་༡༩ཡྱིན་པ་དང་། རྔ་བ་རོང་མཐའ་བ་གོང་མའྱི་
འཇྱིག་རྱིས་ཚང་གྱི་བུ་དང་དེ་སོན་ཀྱིརྱི་དགོན་པའྱི་གྲྭ་བ་
ཡྱིན་པ་རེད། 

 

འདས། 

 

༨༽ མཁའ་དབྱིངས། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་མཐའ་བ་གོང་མ། ཟྱི་ཁོན། 

       མཁའ་དབྱིངས་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༡ཟླ་༡༠ཚེས་
༧ཉྱིན་ཆོས་འཕེལ་དང་མཉམ་རྔ་བ་རོང་ཐོག་ཏུ་སྐད་
འབོད་བེད་ཞོར་རང་ལུས་མེར་བསེག་བཏང་ཡོད་པ་དང་། 
སྐབས་དེར་ཁོང་དགུང་ལོ་༡༨ཡས་མས་དང་རྔ་བ་རོང་
མཐའ་བ་གོང་མའྱི་གསུང་པོ་ཚང་གྱི་སྐལ་བཟང་གྱི་བུ་ཡྱིན་
འདུག་ལ་དེ་སོན་ཀྱིརྱི་དགོན་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་ཡྱིན་
འདུག ཉེན་རོག་པས་མཁའ་དབྱིངས་སྨན་ཁང་ནང་ཁྱིད་
སྐབས་ཁོས་ད་དུང་ཁུ་ཚུར་གནམ་ལ་འཕར་ནས་འབོད་ས་
སོག་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
དམར་གསོད་བས་པའྱི་མཐའ་བ་གོང་མའྱི་རེ་ཕྲུག་ཚང་གྱི་
བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱྱི་ཚ་བོ་ཡྱིན་པར་ཉྱིན་གཅྱིག་རེས་གྲོངས་འདུག བཞུགས། 

 



༩༽ ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ། ལོ་༡༩། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་ཆོས་རེ་ཤང་སོ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

      ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་༡༥ཉྱིན་རྔ་བ་རོང་ཐོག་གྱི་ཁོམ་གཞུང་དུ་རང་ལུས་
མེར་སེག་བཏང་ཞྱིང་སྐབས་དེར་བོད་ཁ་བ་ཅན་ལ་རང་
དབང་རང་བཙན་དགོས། རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་
འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཞེས་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་བས་ཡོད་འདུག 
དེ་དུས་རྔ་པའྱི་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཉེན་རོག་པ་
རྣམས་ཀྱྱིས་ཆུ་དང་མེ་གསོད་ཡོ་ཆས་ཀྱྱིས་ཁོང་གྱི་ལུས་ཀྱྱི་
མེ་བསད་ཅྱིང་གཅར་རྡུང་གཏོང་བཞྱིན་ཁྱིད་འདུག ཁོང་
ནྱི་རྔ་པ་རོང་ཆོས་རེ་ཞང་སོ་རུ་མའྱི་པདྨ་ཚང་གྱི་བུ་དང་། 
ཆུང་དུས་རྔ་པ་ཀྱིརྱི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་མོང་
འདུག ༢༠༡༢་ཟླ༡ཚེས་༥ཉྱིན་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་ནས་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག 

བཞུགས། 

 

 

༡༠༽ བསྟན་འཛིན་དབང་མོ། ལོ་༢༠། རྔ་བ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཤང་བ་སྐོར་མ། ཟྱི་ཁོན། 

བསྟན་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་༡༠ཚེས་
༡༧ ཉྱིན་མ་མའྱི་བཙུན་དགོན་ཞོལ་གྱི་སུམ་མདོའྱི་ཟམ་ཁ་
ནས་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས། བོད་
ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སོགས་སྐད་འབོད་
བེད་བཞྱིན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དང་། ཁོང་
མོས་རང་ལུས་ལ་མེ་སྤར་ཏེ་དུས་ཡུན་སྐར་མ་བདུན་བརྒྱད་
ཅྱིག་གྱི་རྱིང་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་རོང་མཁར་ཕོགས་
སུ་གོམ་བགྲོད་བས་མཐར། དུས་ཐོག་དེ་རང་ལ་སྐུ་སོག་
ཤོར་འདུག བཙུན་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་ནྱི་རྔ་པ་རོང་
ཆོས་རེ་མ་ཤང་བ་སོྐར་མའྱི་ཉྱི་ཚེ་ཚང་གྱི་ཕ་ཉྱི་ཚེའྱི་བུ་མོ་
དང་། མ་མའྱི་བཙུན་དགོན་གྱི་བཙུན་མ་ཡྱིན་པ་རེད་
འདུག 

འདས། 

 



༡༡༽ ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༣༨། དཀར་མཛེས་རོང་ཁྱིན་པེ་ཤང་ཡུལ་པ་། ཟྱི་ཁོན། 

        ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༡ཟླ་༡༠ཚེས་
༢༥ཉྱིན་ དཀར་མཛེས་དགོན་དུ་དུས་གཏོར་འཚོགས་
བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་རང་ལུས་མེ་སེག་གཏོང་བཞྱིན་འཆམ་
རའྱི་དབུས་སུ་རྒྱུགས་ཏེ། ༧རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོར་
བརན་པར་ཤོག ༧རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་
ཞུ་དགོས་ཞེས་སོགས་ཚོར་ཤུགས་དྲག་པོས་སྐད་འབོད་
གནང་། དེ་ནས་དགེ་འདུན་མང་པོས་རོགས་པ་བས་ནས་
སྨན་ཁང་དང་རེས་སུ་དཀར་མཛེས་དགོན་པར་གདན་
འདྲླེན་ཞུས་འདུག གྲྭ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ་
བདླེ་ལླེགས་དང༌། མ་མིང་ལ་སོལ་མཚོ་ཟླེར་ཞིང༌། འཁྲུངས་
ཡུལ་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་
དཀར་མཛེས་རོང་ཁིན་པླེ་ཤང་ཡུལ་པ་ཁག་རུ་ཁག་གཉིས་
པ་འདུག་པ་དང་།  

བཞུགས། 

 

༡༢༽ དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་། ལོ་༣༥། དཀར་མཛེས་རོང་ཁྱིན་པེ་ཤང་ཡུལ་པ་། ཟྱི་ཁོན། 

      དཔལ་ལྡན་ཆོས་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༡ཟླ་
༡༡ཚེས་༣ཉིན་རའུ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རེན་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་
མྱི་མང་སྨྱུང་གནས་ཡོད་སྐབས་སྐུ་ལུས་ལ་མེར་བསོན་ནས་
མྱི་མང་གྱི་ཁོད་དུ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༧གོང་ས་
མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོ་བརན་པར་ཤོག ༧གོང་ས་མཆོག་བོད་
ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བེད་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱྱི་ཞྱི་རོལ་
སྐད་འབོད་བས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་མེ་འབར་ཤུགས་
ཆེ་དྲག་པའྱི་ཁོད་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། ཚེས་ 
༦ ཉིན་ཉླེ་འཁོར་གི་གྲྭ་བཙུན་དང་མི་མང་སོང་ཕག་
བརལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀིས་སྐུ་ཕུང་ལ་ཁ་བཏགས་སོན་པ་
དང་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་སོགས་བས་ཏླེ་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་
འབུལ་བས་ཡོད་འདུག 

 
འདས 



༡༣༽ བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས། ལོ་༤༦། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདོ་རོང་ཀར་ཤང་། བོད་ལོངས། 

        རོང་ཚ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཆབ་མདོ་ཀར་ཤང་དུ་༧རྒྱལ་
བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཁླེན་ཞླེས་པའི་འབོད་ཚིག་སོག་
བཞིན་སྐུ་ལུས་མླེར་སླེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ ཉིན་ནས་ཆབ་
མདོ་སྨན་ཁང་དུ་འདས་གྲོངས་གྱུར་ཡོད་འདུག  ཁོང་གྱི་
ཞལ་ཆེམས་ནང་བོད་ཁམས་སྱི་དང་ད་ལོ་ཀར་དགོན་པའྱི་
སྡུག་བསལ་བསམ་ཚེ་བདག་འཇྱིག་རེན་འདྱིར་བསྡད་ན་
མྱི་འདོད་ཞེས་བྱིས་ཡོད་འདུག་ལ་ཁོང་དེ་སོན་ཆབ་མདོ་
ཀར་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་གནང་མོང་བ་དང་། རེས་སུ་
ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་སོལ་མ་ཡང་འཛིན་བཟུང་གིས་བཀག་
ཉར་བས་ཡོད་པ་རེད།  

འདས། 

 

༡༤༽ ཚུལ་ཁྱིམས། ལོ་༢༠། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་བར་མ་ཤང་། ཟྱི་ཁོན། 

        ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ ཚེས་ 
༦ཉིན་བསན་ཉི་དང་མཉམ་རྔ་པ་རོང་མཁར་གི་བཞི་
མདོའི་མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ར་སྐོར་ནས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་
བཏང་སླེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་དགོས། རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་བརན་པར་ཤོག ཅླེས་སྐད་འབོད་
བླེད་བཞིན་ར་སྐོར་གི་ཕི་ལ་ཐོན་ཡོད་པར། དླེ་མ་ཐག་ཉླེ་
འཁོར་གི་ཉླེན་རོག་པ་དང་། དམག་མི་སོགས་ཀིས་མླེ་
བསད་ནས་བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ཕི་ཚེས་ 
༧ ཉིན་གི་མཚན་མོར་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་པ་
རོང་བར་མ་ཤང་ལོང་ཁུའི་ཞག་གདུགས་སྨན་པ་ཚང་གི་
ཡྱིན་པ་རེད།  འདས། 

 



༡༥༽ བསྟན་ཉྱི་། ལོ་༣༨། དཀར་མཛེས་རོང་ཁྱིན་པེ་ཤང་ཡུལ་པ་། ཟྱི་ཁོན། 

        བསྟན་ཉྱི་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡ཚེས་༦ཉིན་
ཚུལ་ཁིམས་དང་མཉམ་རྔ་པ་རོང་མཁར་གི་བཞི་མདོའི་
མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་ར་སྐོར་ནས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་
སླེ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་བརན་པར་ཤོག་ཅླེས་སྐད་འབོད་བླེད་བཞིན་
ར་སྐོར་གི་ཕི་ལ་ཐོན་ཡོད་ཀྱང་དླེ་མ་ཐག་ཉླེ་འཁོར་གི་ཉླེན་
རོག་པ་དང་དམག་མི་སོགས་ཀིས་མླེ་བསད་ནས་བཙན་
ཁིད་བས་རེས་བསན་ཉི་ལགས་ཉྱིན་དེར་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་
འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་པ་རོང་མཐའ་བ་གོང་མ་ནས་ཡིན་པ་
དང་།  ཆུང་དུས་ཀྱིརྱི་དགོན་པའྱི་ཆོས་སོར་ཞུགས་མོང་
ཐོག་ཕ་མིང་ལ་ཡར་འཕླེལ་ཡིན་འདུག  

 

འདས། 

 

༡༦༽ སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བ། ལོ་༤༢། མགོ་ལོག་དགའ་བདླེ་རོང་ཧྲང་གོང་མ་འབོག་སྐོར་སྨད་མ། མཚོ་སོན། 

        སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་བ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ ལོའི་ཕི་ཟླ་༡ 
ཚེས་༨ ཉྱིན་ལག་པར་བདོ་ཀི་རྒྱལ་དར་བཟུང་ནས་
དར་ལག་རོང་ཉླེན་རོག་ལས་ཁུངས་ཀི་སོར་སོང་
ནས་བདོ་ལ་རང་བཙན་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་
མྱུར་དུ་བོད་ལ་ཕླེབས་དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་ཁ་ི
ལོར་བརན་པར་ཤོག་ཅླེས་ཁ་དབངས་སོག་བཞིན་
རང་ལུས་མེ་སེག་གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་སངོ་ཡོད་
འདུག ཁོང་ནྱི་མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདླེ་རོང་སོང་
སྐྱབས་དགོན་པའི་སྐྱ་ཤུལ་ཐུབ་རྒྱམ་གི༌ཡང་སིད་
ཡིན་པ་དང། ཁོང་གྱིས་རན་གསོ་ཀང་དང་སོབ་གྲྭ་
ཡང་གསར་རྒྱག་བས་ཡོད་འདུག ཁོང་གྱིས་ཞལ་
ཆླེམས་བཞག་པའྱི་ས་ཐག་ཡང་ཕྱི་ཕོགས་སུ་འབོར་
ཡོད། 

 

 

གཤེགས། 



༡༧༽ བོ་བཟང་འཇམ་དབངས། ལོ་༢༢། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་ཨ་འདུས་ཥླེ་བ་སླེ་བ། ཟྱི་ཁོན། 

 བོ་བཟང་འཇམ་དབངས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ 
༡ཚེས་༡༤ཉིན་རྔ་པ་རོང་མཁར་གི་བཞི་མདོར་ལུས་ཡོངས་
ལ་ས་སྣུམ་བཤོས་ཤིང་རང་ལུས་མླེ་རུ་བསོན་ཏླེ། ༧རྒྱལ་བ་
བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག བོད་
ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་བ་སོགས་ཀི་འབོད་ཚིག་སོག་
བཞིན་གོམ་བགྲོད་བས་སྐབས་ཉླེན་རོག་པས་གཅར་རྡུང་
ཚོད་མླེད་བས་བར་ཉེན་རོག་པ་དང་བོད་མྱིའྱི་བར་གདོང་
ཐུག་བྱུང་བ་དང་། ཚེས་ ༡༦ ཉིན་འབར་ཁམས་ནས་སྐུ་
གྲོངས་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་རོང་ཨ་འདུས་ཥླེ་བ་སླེ་བའི་ཕ་
རྒྱ་མཚོ་དང་མ་ལྷ་ཆུང་གཉིས་ཀི་བུ་ཡྱིན་པ་དང་ཆུང་དུས་
ཨ་འདུས་དགོན་པར་གྲྭ་བ་བས་ཤིང་། རླེས་སུ་རྔ་པ་རོང་
བོན་ཚེ་སོབ་གྲྭར་སོབ་གཉླེར་བས་ཡོད་འདུག  

འདས། 

 

༡༨༽ རྱིག་འཛིན་རོ་རེ། ལོ་༡༩། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རེའུ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

   རྱིག་འཛིན་རོ་རེ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ༢ཚེས༨ཉྱིན་
རྔ་བའྱི་ཁོམ་གཞུང་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་འབོད་བེད་ཞོར་རང་ལུས་མེ་བསེགས་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་༢ཚེས་༢༡ཉྱིན་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་སྨན་
ཁང་ཞྱིག་ཏུ་སྐུ་གོྲངས་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་པ་རོང་རླེའུ་རུ་
མའི་རུ་ཆླེན་གཉིས་པའི་མགར་བའི་བརོན་ཁོ་ཚང་གི་བུ་
ཡྱིན་པར་ནམ་རྒྱུན་རིག་པླེ་ཞེས་འབོད་སོལ་ཡོད་འདུག ཨ་
མའི་མིང་ལ་དུང་དཀར་ཡིན་འདུག ཁོང་ཆུང་དུས་རྔ་པ་
ཀིརི་དགོན་པར་གྲྭ་པ་བས་མོང་བ་དང་། སྐུ་ཕུང་ལེན་པར་
བསྐྱོད་སྐབས་རུས་ཐལ་ཙམ་ལས་སྤྲད་མེད་པ་རེད། 

 

འདས། 

 



༡༩༽ བསོད་ནམས་རབ་ཡངས། ལོ་༤༢། ཡུལ་ཤུལ་ཁྱི་འདུ་རོང་ལབ་དགོན་པ། མཚོ་སོན། 

   བསོད་ནམས་རབ་ཡངས་ལགས་ཀིས་སི་ལོ་༢༠༡༢་
ཟླ༢ཚེས༨ཉིན་ཁི་འདུ་རོང་ཐོག་ཏུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
བཏང་ཡོད་པ་དང་། དླེ་འཕལ་སི་བདླེ་མི་སྣས་བཙན་ཁིད་
བས་ནས་ཟི་ལིང་ཕོགས་སུ་བཙན་འཁླེར་བས་རླེས་གནས་
ཚུལ་གང་ཡང་ཤླེས་རོགས་བྱུང་མླེད་ཀང་། རླེས་སུ་ཁོང་གི་
རྐང་པ་གཉིས་ཀ་སྨན་ཁང་གིས་བཅད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་
ཁོང་རང་ཁིམ་དུ་སྨན་བཅོས་བླེད་བཞིན་ཡོད་པ་རླེད་
འདུག ཁོང་ནི་ཁི་འདུ་རོང་ལབ་དགོན་པའི་གྲ་བ་དང་། 
ཁུལ་དླེའི་ཚེ་འདས་ཕུན་ཚོགས་སྐྱབས་དང་ཀུན་ཁབ་
དབང་མོ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་རླེད། བཞུགས། 

 

༢༠༽ བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རྭ་རུ་བ། ཟྱི་ཁོན། 

 བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ 
༢ཚེས་༡༡ ཉིན་རྔ་བའྱི་མ་མའི་བཙུན་དགོན་བདླེ་ཆླེན་
ཆོས་འཁོར་གིང་གི་ཞོལ་གི་བསུ་མདོའི་ཟམ་ཁ་ནས། ༧རྒྱལ་
བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་
དབང་དགོས་ཞླེས་འབོད་ཚིག་སོག་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་བཏང་འདུག་པ་དང་། དླེ་མ་ཐག་དམག་མི་དང་
ཉླེན་རོག་པས་བཙན་ཁིད་ཀིས་འབར་ཁམས་སུ་ཕོགས་སུ་
ཁླེར་ཏླེ། ད་ནངས་ཞོགས་པར་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་འདུག 
ཁོ་མོ་ནྱི་རྔ་བ་རོང་རྭ་རུ་བའི་མདོ་ཤིས་སྐལ་རྒྱམ་ཚང་གི་
ཕ་བོ་པླེ་དང་། མ་ཚེ་པོའི་བུ་མོ་ཡྱིན་པ་རེད། ཆུང་དུས་
གཅའ་ཞང་ཐོག་ནས་ལོ་ ༣ ཙམ་རིང་སོབ་གྲྭར་འགྲིམས་
མོང་ཞིང་། ཕིས་སུ་མ་མའི་བཙུན་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་
བས་འདུག 

 
འདས། 

 



༢༡༽ བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ལོ་༡༩། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཤང་ནག་ཚང་མ། ཟྱི་ཁོན། 

 བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ཚེས་ ༡༣ 
ཉིན་རྔ་བ་རོང་མཁར་གི་གཞུང་ལམ་དབུས་མའི་མགོ་སོད་
ནས་སྐད་འབོད་བླེད་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་
སྐབས། དྲག་ཆས་ཉླེན་རོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉླེན་
རོག་པས་གཅར་རྡུང་གཏོང་བཞིན་མླེ་བསད་དླེ་བཙན་
ཁིད་བས་འདུག ཁོ་ནྱི་རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཤང་ནག་ཚང་
མའི་ཕ་བཛི་དང་། མ་པད་དཀར་གཉིས་ཀི་བུ་ཡྱིན་པ་
དང་། མིང་སིང་ ༤ ཡོད་པའི་ནང་ནས་རན་ཤོས་ཡིན་
ཞིང་། ཁོང་རྣམ་ཀུན་འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་སོབ་སོང་དང་
སོད་ལམ་ཡག་ཤོས་ཞིག་ཡིན་འདུག སྱི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའྱི་ཟླ་
༥་ཚེས་༡༠་ཉྱིན་བཙནོ་གྲོལ་བྱུང་ཡོད། གསོན། 

 

༢༢༽ དམ་ཆོས་བཟང་པོ། ལོ་༣༨། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རོང་སེང་གེ་ཤང་རུ་ཁག་གཉྱིས་བ། མཚོ་སོན། 

 དམ་ཆོས་བཟང་པ་ོལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༢ཚེས་ 
༡༧ཉིན་ཐླེམ་ཆླེན་རོང་སླེང་གླེ་ཤང་བོང་སག་དགོན་ཆླེན་
ཨླེ་ཝྃ་ཏ་རླེ་གིང་ནས་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་རང་ལུས་མེ་
བསེགས་གནང་སླེ་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ནི་
ཐླེམ་ཆླེན་རོང་སླེང་གླེ་ཤང་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་ཨར་རྒུར་
ཚང་གི་ཕ་ཚེ་འདས་སག་ལྷའི་བུ་ཡིན་ཞིང༌། ཁུལ་དེའྱི་བོང་
སག་དགོན་ཆླེན་ཨླེ་ཝྃ་ཏ་རླེ་གིང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཡྱིན་པ་
རེད། ཁོང་ལ་སིང་མོ་དགུ་ཡོད་པ་དང༌། མིང་སིང་བཅུ་
ལས་ཐ་ཆུང་ཡིན་འདུག ཁོང་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་
ཕླེབས་ཏླེ་འབས་སོ་མང་ཀླུ་འབུམ་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀིས་ 
༡༩༩༧ ལོར་བོད་ལ་ཕིར་ལོག་གནང་འདུག 

 

འདས། 

 

 



༢༣༽ སྣང་གྲོལ། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རོང་བར་མ། ཟྱི་ཁོན། 

 སྣང་གྲོལ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢་ལོའྱི་ཟླ་༢་ཚེས་༡༩ཉིན་
ཇོ་ནང་འཛམ་ཐང་དགོན་བསམ་འགྲུབ་ནོར་བུའི་གིང་གི་
ཉླེ་འཁིས་སུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ། རྒྱ་གཞུང་གི་
དྲག་གནོན་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་གིས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
ཡོད། ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་
ཚོ་ཆོས་རླེ་ཚོ་བའི་སླེ་མི་ཕ་སན་གཟིགས་དང་། མ་སིང་མོ་
གཉིས་ཀི་བུ་ཡྱིན་འདུག སྣང་གྲོལ་ལགས་ཀི་ཞལ་ཆླེམས་ཡི་
གླེ་ཞིག་ཀང་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་། ཁོང་གིས་བོད་ཁ་བ་
གངས་ཅན་པའི་ཆླེད་དུ་རང་སོག་བོས་གཏོང་བས་པས། 
ནང་མི་ཉླེ་འབླེལ་ཚང་མས་སླེམས་ཁལ་དང་ཡིད་སྐྱོ་མ་
གནང་རོགས་ཞླེས་སོགས་བིས་ཡོད་འདུག  

  

 

 

 

 

འདས། 

 

༢༤༽ ཚེ་རྱིང་སྐྱྱིད་། ལོ་༢༠། ཀན་ལོ་ར་ཆུ་རོང་ཁོ་ཁོ་སྨད་མ། ཀན་སུའུ། 

 ཚེ་རྱིང་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༢ཟླ་༣ཚེས་༣་ཉིན་ཀན་
ལྷོ་ཁུལ་ར་ཆུ་རོང་ར་ཆུ་ལམ་སོ་ཚལ་ཚོང་ར་ནས་༧རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་སུ་འཇུག་དགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བོད་ལ་རང་དབང་སོད་དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་བླེད་
ཞོར་རང་ལུས་ལ་སྣུམ་བླུགས་ནས་མླེར་བསླེག་བཏང་ཡོད། 
དེ་ནས་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་སྐབས་སོ་ཚལ་བཙོང་མཁན་གི་
རྒྱ་རིགས་ཚོང་པ་ཚོས་རོ་རུབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་མ་
ཐག་དྲག་ཆས་ཉླེན་རོག་པའང་སླེབས་ནས་རོ་དང་ལྕག་
དབྱུག་གཞུས་ཏླེ་མླེ་བསད་ཡོད་ཀང་ས་གནས་དླེ་རང་དུ་
གྲོངས་ཡོད་འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་ར་ཆུ་རོང་ཁོ་ཁོ་སྨད་མ་ཞང་
བག་ཐོ་རུ་ཆླེན་གི་བསོད་ནམས་ཡླེ་ཤླེས་ཚང་གི་བུ་མོ་དང་
རོང་བོད་རིགས་སོབ་འབིང་གི་སོབ་མ་ཡྱིན། 

འདས། 



 

༢༥༽ རྱིན་ཆེན། ལོ་༣༢། རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཤང་ནགས་ཚང་། ཟྱི་ཁོན།  

 རྱིན་ཆེན་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ཟླ༣ཚེས་༤ཉིན་རྔ་པ་ཀིརི་
དགོན་པའི་འགྲམ་དུ་དམིགས་བསལ་ལྟ་སྲུང་བླེད་མཁན་
ཉླེན་རོག་ལས་ཁུངས་མདུན་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་
ཕླེབས་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་
བེད་བཞྱིན་རང་ལུས་མླེ་སླེག་བཏང་རེས་ས་གནས་རང་
ནས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་ནགས་ཚང་མའི་ར་སྣ་
ཚང་གི་བུ་མོ་ཡིན་ཞིང༌། ཕ་ཡི་མཚན་ལ་ར་སྣ་དང་མ་ཡི་
མཚན་ལ་ལྷ་ཁོ་ཡིན་ཞིང། ཁོང་རྭ་རུ་བའི་ལམ་དཀར་ཚང་
གི་བུ་བྷུ་ངྷའི་མནའ་མ་དང་བྱིས་བ་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད་
འདུག 

  

 

 

 

 

འདས། 

 

༢༦༽ རོ་རེ། ལོ༡༨། རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཤང་གཅའ་རུ་བ། ཟྱི་ཁོན། 

རོ་རེ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༣ཚེས་༥ཉིན་གཅའ་ཤང་
གྱི་ཟམ་ཁ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་
ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་བླེད་
བཞིན་གཅའ་ཞང་ཐོག་གི་རྒྱ་མིའི་ལས་ཁུངས་བར་གོམ་
འགོྲས་གནང་བ་དང་། ཁོ་ནྱི་རྔ་པ་རོང་གཅའ་ཞང་གཅའ་
རུ་བའི་གཤོག་སྨད་མའི་མགར་སྐྱ་ཚང་གི་བུ་དང་། ཕ་མིང་
ལ་ཅཱ་ཅཱ་ཡྱིན་འདུག གཅའ་ཞང་ནི་རྔ་པ་རོང་ཐོག་ནས་
ཤར་ཕོགས་སུ་སི་ལླེ་ ༧༠ ཙམ་གི་སར་ཡོད་པ་དང་། དླེང་
སྐབས་རྒྱ་ནག་གིས་ས་བགོས་བླེད་སངས་ལྟར་ན་འབོག་སླེ་
གཅའ་རུ་བ་དང་། རྭ་རུ་བ། ནག་ཚང་མ་བཅས་ཀི་ཞང་
ཡིན་འདུག 

 འདས།  

 



༢༧༽ དགེ་བེ། ལོ༡༨། རྔ་བ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཤང་སོ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

དགེ་བེ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ ཚེས་༡༠ ཉིན་རྔ་
བར་སོན་ཕི་ལོ་༡༩༥༠ཙམ་ལ་ཆླེས་ཐོག་མར་འབོར་བའྱི་
བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གྱི་དམག་སར་ལྟག་རྒྱབ་ནས་རང་
ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བས་
ཤིང་ས་གནས་རང་ནས་སྐུ་གོྲངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ནི་
རྔ་པ་རོང་ཆོས་རླེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སླེ་བ་ཞླེས་པའི་འབོག་
སླེ་ཞིག་ཏུ་མ་ཆཱ་ཁོ་དང་ཕ་ཕག་རོར་གཉིས་ལ་སྐྱླེས་པ་དང་
ལོ་ན་ཆུང་དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀི་ད་
ལོ་ཁ་དོག་གོང་མའི་འཛིན་གྲྭར་སླེབས་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་
ཨ་ཕ་ཕག་རོར་ལོ་ཤས་གོང་ནད་མནར་གིས་འདས་གྲོངས་
སུ་ཡོད་འདུག་ལ། ཤུལ་དུ་ཨ་མ་ལགས་དང་ཕ་མ་གཅིག་
པའི་སྤུན་དགླེ་གྲྭ་པ་གཉིས་ཏླེ་ནང་མི་གསུམ་ཡོད་འདུག  

འདས 

 

༢༨༽ འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན། ལོ་༣༤། ར་ལོ་རེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་ལྡོང་ངེ། མཚོ་སོན། 

 འཇམ་དབངས་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་སོལ་མ་
ཐང་ནས་བོད་དོན་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་
རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་། དེ་མ་ཐག རྒྱ་ནག་གི་
དམག་མི་དང་དགོན་པའི་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་སྣ་
མཉམ་རུབ་ཐོག ཉླེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་ར་ལོྷ་ཁུལ་གི་སྨན་
ཁང་ཞིག་ཏུ་འཁླེར་བ་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ལས་མ་
འགོར་བར་ཕིར་དགོན་པར་གདན་འདྲླེན་ཞུས་ནས་རང་
ཤག་དུ་སྨན་བཅོས་བས་ཀྱང་ཟླ་༩ཚེས༢༩ཉྱིན་གྲོངས་འདུག 
ཁོང་ནི་ཕ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་དང་མ་ལྕགས་མོ་གཉིས་ཀི་
སས་སུ་ཨ་མདོ་རླེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་ལོང་ངླེར་འཁྲུངས་ཤིང་། 
རླེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་ཆླེན་དུ་སོབ་གཉླེར་གནང་ནས་
འཛིན་གྲྭ་འདུལ་བ་རིང་པ་ཡིན་འདུག། 

འདས། 

 



༢༩ ༽ བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས། ལོ་༢༠། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཤང་སོ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

        བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་
༣ཚེས་༡༦ཉིན་རྔ་པ་རོང་མཁར་སོད་ཕོགས་ཀི་གཞུང་ལམ་
ནས་ངོ་རོལ་སྐད་འབདོ་བླེད་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་སླེག་
བཏང་འདུག ཁོང་གིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གཏོང་ས་ནས་
ཡར་གོམ་འགྲོས་བླེད་བཞིན་པའི་སྐབས་དླེར་མདུན་ཕོགས་
ནས་དྲག་ཆས་ཉླེན་རོག་པ་སོགས་རྒྱུགས་ཡོང་སྐབས། ཁོང་
གིས་ཁ་ཕིར་བསྐོར་ནས་སྐད་འབོད་བླེད་བཞིན་རྒྱུགས་
ཡོད་འདུག་ཀང་། སྐབས་དླེར་དླེའི་ཕོགས་ཀི་ཉླེན་རོག་པ་
ཞིག་གིས་གཞུས་ནས་ཐང་ལ་འགླེལ་རེས་བཙན་ཁིད་བས་
ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་རྔ་པ་རོང་ཆོས་རླེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སླེ་
བའི་ཡླེ་ཤླེས་ཚང་ཡིན་ཞིང་། ལོ་ན་བརྒྱད་ཙམ་ནས་རྔ་པ་
ཀིརི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས། 

འདས། 

 

༣༠༽ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། ལོ་༤༤། ར་ལོ་ཁུལ་རེབ་གོང་ཤྭ་བང་སྡེ་བ། མཚོ་སོན། 

   བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་༡༧ ཉིན་རླེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆླེན་གི་འགྲོ་ལམ་དུ་
ཡོད་པའི་ཀླུ་རྒྱལ་ཚོང་ཁང་གི་ཉླེ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མླེར་
སླེག་བཏང་སླེ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་གནང་རླེས་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་གི་མིང་གཞན་ལ་བསོད་ལླེ་ཞུ་
བ་དང་། རླེབ་གོང་ཤྭ་བང་སླེ་བ་ན་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཕ་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག མ་མིང་ལ་ལྕགས་མོ་རྒྱལ་དང་
ཕྲུ་གུ་གསུམ་གི་ཕ་ཡིན་འདུག ཁོང་གྱིས་ག་དུས་ཡིན་ན་
ཡང་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པ་བོད་ལ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་དླེས་འགྲིག་གི་རླེད་བསམ་པའི་ལྟ་
བ་ཁུར་མཁན་ཞིག་དང་། མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་འགལ་ཟླ་
དང་ས་རོད་ཆུ་རོད་མི་ཉན་པའི་སྐོར་ལ་ཤུགས་རྒྱག་
མཁན་ཞིག་རླེད། 

 

འདས། 

 



 

༣༡༽ བོ་བཟང་ཤེས་རབ། ལོ་༢༠། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བ། ཟྱི་ཁོན། 

       བོ་བཟང་ཤེས་རབ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རྔ་བའྱི་གཅའ་ཞང་ཐོག་གི་གཞུང་ལམ་དུ་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་རྩུབ་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་ནས་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་པ་རོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་
བའི་སྤླེན་པ་ཚང་གི་བུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་བསོད་
དོན་དང་མ་མིང་ལ་ཉི་མ་ཡིན་འདུག རང་ལོ་ ༩ ཙམ་ནས་
རྭ་རུ་བའི་དགོན་པ་དགླེ་ལན་བསན་འཕླེལ་གིང་དུ་ཆོས་
ཞུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ༢༠༡༡་ཟླ་ ༡༠ ཙམ་ནས་རྔ་པ་
ཀིརི་དགོན་པར་མཚན་ཉིད་སོབ་གཉླེར་བླེད་དུ་སོང་ཡོད་
ཀང་རེས་སུ་ཕིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་འདུག  

 

འདས། 

 

༣༢༽ བསྟན་པ་དར་རྒྱས། ལོ་༢༢། རྔ་བ་ཁུལ་འབར་ཁམས་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

        བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༠ ཉིན་ཚོ་བདུན་ཀིརི་དགོན་པ་དང་བར་ཐག་སི་ལླེ་ ༨༢ 
གི་སར་ཡོད་པའི་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སོྐྱང་ཁུལ་དང་
འབར་ཁམས་རོང་སིད་གཞུང་གཉིས་ཀི་ལྟླེ་གནས་སུ། རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་
བས་རླེས། ཉླེན་རོག་པས་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་འཁིད་བས་
ཡོད་ཀང་། ཕི་ཟླ་༤ ཚེས་༧ ཉིན་རྔ་བ་ཁུལ་ག་ིསྨན་ཁང་
ནས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད། ཕི་དྲོ་རུས་ཐལ་ཞིག་འབླེལ་ཡོད་ལ་
སད་པ་དླེར་ཡང་མི་ཆོག་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཁས་ལླེན་གིས་
མཛུབ་ཐླེལ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་འདུག ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་རྒྱལ་
རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརི་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཡྱིན་པ་རེད། 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 



༣༣༽ འཆི་མླེད་དཔལ་ལན་། ལོ་༢༡། རྔ་བ་ཁུལ་འབར་ཁམས་རོང་ཥོ་ལ་ཅང་སླེ་བ། ཟྱི་ཁོན། 

    འཆྱི་མེད་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༠ ཉིན་ཚོ་བདུན་ཀིརི་དགོན་པ་དང་བར་ཐག་སི་ལླེ་ ༨༢ 
གི་སར་ཡོད་པའི་རྔ་པ་བོད་རིགས་རང་སོྐྱང་ཁུལ་དང་
འབར་ཁམས་རོང་སིད་གཞུང་གཉིས་ཀི་ལྟླེ་གནས་སུ། རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་
བས། ཟླ་༣ཚེས་༣༡ ཉིན་གཞུང་འབླེལ་མི་སྣས་ཚོ་བདུན་
ཀིརི་དགོན་པར་རུས་ཐལ་ཞིག་སད་དླེ་ཁོང་འདས་གྲོངས་
སུ་གྱུར་ཟིན་པ་བརོད་འདུག ཁོང་ནྱི་ཥོ་ལ་ཅང་སླེ་བའི་ཡླེ་
ཁླེས་ཚང་གི་ཡྱིན་པ་དང་། ༢༠༠༩ ལོར་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་
པར་ཟླ་ཤས་བཞུགས། ༢༠༡༠ ལོར་ལྷ་སར་ཕླེབས་སྐབས། ལྷ་
ས་ནས་ཉླེན་རོག་པས་གང་བྱུང་སོག་བཤླེར་བས་ཏླེ། ཟླ་བ་
གཅིག་ལྷག་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་མོང་ཡོད་འདུག  

འདས། 

 

༣༤༽ སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་ཐུབ། ལོ་༤༥། དཀར་མཛེས་ཁུལ་དར་མདོ་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

    ཁམས་རོགས་ཆླེན་དགོན་གི་མཁན་ཆླེན་ཁི་ཟུར་ཡིན་པ་
མི་ཉག་ལྷ་སང་བག་དཀར་དགོན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་ཐུབ་བམ་
མཚན་གཞན་ལ་ཐུབ་བསན་སན་གྲགས་རིན་པོ་ཆླེ་ལགས་
ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༤ ཚེས་ ༦ བོད་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཁོང་
གི་ཚ་མོ་བཙུན་མ་ཨ་ཚེ་དང་མཉམ་བོད་བསན་པ་ཆབ་
སིད་ཀི་དོན་དུ་རང་སོག་བོས་གཏོང་གནང་བ་རྣམས་ཀི་
དགླེ་རའི་ཆླེད་དུ་མཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་དང་
སབས་བསྟུན། རང་ཤག་ཏུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ཁམས་
མི་ཉག་ལྷ་ཁང་བག་མཁར་དགོན་དུ་གྲྭ་ཞུགས་གནང་
ཞིང༌། རོགས་ཆླེན་གདན་ས་ཨ་མའི་ཁི་པའི་ཐུགས་འགན་
བཞླེས་མོང་འདུག མེ་སེག་དང་འབེལ་ཡོད་ཕག་བྱིས་ཡང་
ཕྱི་ཕོགས་སུ་འབོར་ཡོད། 

 འདས། 

 



༣༥༽ བཙུན་མ་ཨ་ཚེ། ལོ་༢༣། དཀར་མཛེས་ཁུལ་དར་མདོ་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

    བཙུན་མ་ཨ་ཚེ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༤ ཚེས་ ༦ 
བོད་ཚེས་༡༥ཉྱིན་སྤུན་མཆེད་སྤྲུལ་སྐུ་ཡྱིན་པ་རོགས་ཆླེན་
དགོན་གི་མཁན་ཆླེན་ཁི་ཟུར་དང་། མི་ཉག་ལྷ་སང་བག་
དཀར་དགོན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་ཐུབ་བམ་མཚན་གཞན་ལ་ཐུབ་
བསན་སན་གྲགས་རིན་པོ་ཆླེ་དང་མཉམ་བོད་བསན་པ་
ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་རང་སོག་བོས་གཏོང་གནང་བ་རྣམས་
ཀི་དགླེ་རའི་ཆླེད་དུ་མཆོད་འབུལ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཕུལ་བ་
དང་སབས་བསྟུན། རང་ཤག་ཏུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་
སླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ནྱི་མི་ཉག་ལྷ་སང་
བག་དཀར་དགོན་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་སན་གྲགས་རིན་
པོ་ཆླེ་མཆོག་གྱི་ཚ་མོ་ཡྱིན་པ་རེད། མེ་སེག་དང་འབེལ་ཡོད་
ཕག་བྱིས་ཡང་ཕྱི་ཕོགས་སུ་འབོར་ཡོད། 

 

འདས། 

 

༣༦༽ ཆོས་འཕགས་སྐྱབས། ལོ་༢༥། རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ། ཟྱི་ཁོན། 

    ཆོས་འཕགས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༠༤ 
ཚེས་༡༩ ཉྱིན་བསོད་ནམས་དང་མཉམ་ཇོ་ནང་འཛམ་ཐང་
དགོན་བསམ་འགྲུབ་ནོར་བུའི་གིང་གི་ཉླེ་འཁིས་སུ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བོད་མི་རིགས་ར་མླེད་དུ་གཏོང་བཞིན་པའི་དྲག་
རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་སྐུ་
ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ། ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་སྐུ་
གཤླེགས། ཁོང་ནྱི་འཛམ་ཐང་རོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོའི་ཕ་
དགླེ་སྐོར་ཚོ་བའི་སྲུང་ཐར་དང།   མ་པད་ནླེ་གཉིས་ཀི་བུ་
ཡྱིན་འདུག ཁོང་གཉིས་ཀིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གཏོང་
དགོས་དོན་ནི་སིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་། སླེམས་
ཅན་གི་བདླེ་སྐྱིད། བླེ་བག་བོད་མི་རིགས་ཀི་རང་དབང་གི་
ཆླེད་དུ་ཡིན་ཚུལ་ཁ་པར་ནང་ཁ་ཆེམས་བཞག་ཡོད་འདུག 

 

འདས། 

 



༣༧༽ བསོད་ནམས། ལོ་༢༤། རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ། ཟྱི་ཁོན། 

   བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༠༤ ཚེས་ ༡༩་
ཉྱིན་ཆོས་འཕགས་སྐྱབས་དང་མཉམ་ཇོ་ནང་འཛམ་ཐང་
དགོན་བསམ་འགྲུབ་ནོར་བུའི་གིང་གི་ཉླེ་འཁིས་སུ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བོད་མི་རིགས་ར་མླེད་དུ་གཏོང་བཞིན་པའི་དྲག་
རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་སྐུ་
ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ། དུས་ཡུན་རིང་པོ་མ་འགོར་
བར་སྐུ་གཤླེགས་པ་དང་། ཁོང་ནྱི་འཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་
ཚོའི་མ་སླེམས་སྐྱླེད་ཀི་བུ་ཡྱིན་འདུག ཁོང་གཉིས་ཀིས་རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་གཏོང་དགོས་དོན་ནི་སིར་སངས་རྒྱས་
ཀི་བསན་པ་དང་། སླེམས་ཅན་གི་བདླེ་སྐྱིད། བླེ་བག་བོད་མི་
རིགས་ཀི་རང་དབང་གི་ཆླེད་དུ་ཡིན་ཚུལ་ཁ་པར་ནང་ཁ་
ཆེམས་བཞག་འདུག 

འདས། 

 

༣༨༽ རོ་རེ་ཚེ་བརན། ལོ་༡༩། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར། ཀན་སུའུ། 

  རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་ཁོང་གི་གོྲགས་པོ་
དར་རྒྱས་དང་མཉམ་ཀི་རིང་གསུམ་བཏབ་སླེ་སྐུ་ལུས་ལ་མླེ་
སོན་པ་དང་སྐད་འབོད་བས་ནས་རྒྱུག་པ་དང་ས་ལ་འགླེལ་
རེས་དམག་གིས་འཁླེར་ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་ཨ་མདོ་ཀན་ལྷོ་
ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་། འབོ་ར་དཔེ་ལུང་སྐྱ་དླེའུ་ཁོག་རུ་ཁག་
གི་ཕ་བན་དླེ་མཁར་དང་། མ་སོལ་དཀར་སིྐྱད་གཉིས་ལ་བུ་
ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པའི་ཆུང་བ་ཡྱིན་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཤུགས་ཆེན་ཐོན་པ་དང་རྒྱ་
ནག་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་ལླེན་དང་མཉམ་རོ་རེ་ཚེ་བརན་
ཚེས༢༨ཉྱིན་གྲོངས་ཟྱིན་པ་བཤད་ཡོད།  

 
འདས། 

 



༣༩༽ དར་རྒྱས། ལོ་༢༥། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་པ་སོ་རུ་མ། ཟྱི་ཁོན། 

         དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་ཁོང་གི་གོྲགས་པོ་རོ་
རེ་ཚེ་བརན་དང་མཉམ་སྐུ་ལུས་ལ་མླེ་སོན་པ་དང་སྐད་
འབོད་བས་ཡོད་། ཁོང་ནྱི་ཨ་མདོ་རྔ་པ་སོ་རུ་མ་ནས་ཡྱིན་
འདུག རོ་རེ་ཚེ་བརན་མང་པོ་མ་འགོར་བར་སྐུ་གྲོངས་
ཡོད་ཅིང་། དར་རྒྱས་ཉིན་དླེར་ཉླེན་རོག་པས་སྨན་ཁང་དུ་
འཁིད་རླེས། ནང་མི་ཉེ་འབླེལ་ཚོར་ཐུག་འཕད་བས་མ་
བཅུག་པར་དམ་དྲག་ཁོད་སྨན་བཅོས་བས་ཀྱང་ཟླ་༧ཚེས་ 
༧ ཉིན་སླེ་ར་དགོན་པའི་ཉླེ་འགྲམ་གི་དམག་མིའི་སྨན་
ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 

༤༠༽ རྱི་ཀྱོ། ལོ་༣༦། རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོའི་གཙང་སླེ་། ཟྱི་ཁོན། 

  རྱི་ཀྱོ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢་ཟླ་༥ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རང་ལུས་
མླེར་བསླེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐབས། ས་གནས་ཉླེན་
རོག་པ་སླེབས་ཏླེ་མླེ་གསོད་ཐབས་བས་ཡོད་ཀང་། མླེ་
འབར་ཤུགས་ཆླེ་བས་གསོད་མ་ཐུབ་པར་ས་གནས་དླེ་རང་
ལ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་ཁོ་
མོའི་ཕུང་པོ་འཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆླེན་དུ་ཁེར་ནས་
ཕོ་ལུང་དང་བསོ་སོྨན་མཆོད་འབུལ་ཚོགས་ཡོད་འདུག ཁོ་
མོ་ནྱི་འཛམ་ཐང་བར་མ་ཡུལ་ཚོའི་གཙང་སླེ་ནས་ཡིན་ལ་
ལོ་ ༣༦ ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ཕྱུག་ལོ་དང་། མ་མིང་ལ་
རིན་ལྷ། ཁོ་གའི་མིང་ལ་སྣང་སོང་ཟླེར་ཞིང་། ཁོང་གཉིས་
ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པ་དང་ཁོ་མོའྱི་ཞལ་ཆེམས་
ཡང་རེས་སུ་ཕྱི་ལ་འབོར་ཡོད། 

འདས། 



༤༡༽ ར་མགྲྱིན་ཐར། ལོ་༦༤། ར་ལོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རོང་གཅན་ཚ་ཐང་ཞང་ལོ་བ་སླེ་བ་། མཚོ་སོན། 

  ར་མགྲྱིན་ཐར་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ 
ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་མ་ལོྷ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རོང་ཐོག་གྱི་དྲག་
ཆས་ཉླེན་རོག་ལས་ཁུངས་ཀི་སོ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མླེར་
སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་བས་འདུག ཁོང་
ནྱི་མདོ་སྨད་གཅན་ཚ་རོང་གཅན་ཚ་ཐང་ཞང་ལོ་བ་སླེ་
བའྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་རེད། མེ་སེག་མ་བཏང་སོན་ཞལ་ཆེམས་
བཞག་ནས་བ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་
མཆིའོ། །འཛམ་གིང་ཞི་བདླེ་ཡོང་བའི་རླེ་བ་དང། རྒྱལ་
དབང་རིན་པོ་ཆླེ་རང་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་པའི་རླེ་འདུན། བོད་
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རང་ས་ཟིན་པའི་དོན་དུ། ངས་རང་ལུས་མླེ་
མཆོད་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་འཁོད་འདུག འདས། 

 

༤༢༽ ངག་དབང་ནོར་འཕེལ། ལོ་༢༢། གཞྱི་རེ་ས་ཁུལ་གཉའ་ནང་རོང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས། 

  ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༦ ཚེས་ 
༢༠ ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ར་སོད་གྲོང་བརལ་དུ་གྲོགས་བསན་
འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལགས་དང་མཉམ་བོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་དར་འཔྱར་
བཞྱིན་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་ཁི་ལོར་
བརན་པར་ཤོག ཅླེས་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་
རོལ་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་ཡོད། དེ་ནས་ངག་དབང་
ནོར་འཕླེལ་ཟིལ་དཀར་དགོན་དང་ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་སོགས་
ནས་ཡུན་རྱིང་སྨན་བཅོས་བས་མཐར་ཕི་ཟླ་༧ ཚེས་༣༠ ཉིན་
ཟི་ལིང་སྨན་ཁང་དུ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་བོད་ལོངས་
གཞིས་རླེ་ས་ཁུལ་གཉའ་ལམ་རོང། སྨན་ཕུགས་ཤང་། འཁྲུལ་
འདུལ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕའི་མིང་ལ་ལྷག་པ་དོན་
གྲུབ་དང་ཨ་མའི་མིང་ལ་ཚེ་རིང་དབངས་ཅན་ཟླེར་གི་ཡོད་
འདུག  

འདས། 



༤༣༽ བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ། ལོ་༢༤། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁི་འདུ་རོང་ཉ་མཚོ་སླེ་བ། མཚོ་སོན། 

   བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢༠ ཉིན་གྲོགས་ངག་དབང་ནོར་འཕེལ་དང་མཉམ་ཡུལ་
ཤུལ་ར་སོད་གྲོང་བརལ་དུ། བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་རླེ་འཕར་
བཞྱིན་བོད་རང་དབང་དགོས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་ཁི་ལོ་
བརན་པར་ཤོག་ཅེས་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་
ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་འདུག་པ་དང་། 
བསན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཅང་མ་འགོར་བར་འདས་གྲོངས་
སུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནྱི་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཁི་འདུ་རོང་ཉ་
མཚོ་སླེ་བའི་སྐམ་ཡུལ་རུ་ཁག་གསུམ་པའྱི་ཕ་ལླེགས་གྲུབ་
དང་མ་སྐྱིད་འཛོམས་གཉིས་ཀི་བུ་ཡྱིན་འདུག འདས། 

 

༤༤༽ བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་འཛོམས། ལོ་༤༠། ཡུལ་ཤུལ་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་དཔལ་ཐང་གྲོང་ཚོ། ཟྱི་ཁོན། 

   བདེ་སྐྱྱིད་ཆོས་འཛོམས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༦ 
ཚེས ༢༧ ཉིན་ས་སྐྱླེ་རྒུ་མདོ་དོན་གྲུབ་གིང་དགོན་པའི་
གཤམ་འོག་གི་སྐྱླེ་རྒུ་གོྲང་ཁླེར་ཁོམ་གཞུང་དུ་ཁིམ་ཚང་ 
༧༠ ཙམ་གིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་པའི་ས་ཁང་རྒྱུ་ནོར་
བཙན་འཕོག་བླེད་བཞིན་པའི་གཉའ་གནོན་ལ་ངོ་རོལ་
ཆླེད། རང་ས་རང་དབང་དང་། རང་རྒྱུ་རང་དབང་གི་སྐད་
འབོད་ཤུགས་ཆླེན་བླེད་བཞིན་རང་ལུས་ལ་མླེ་སྦར་བ་དང་
དེ་མ་ཐག་རྒྱ་མིའི་ཉླེན་རོག་དམག་མིས་མླེ་བསད་དླེ་ཟི་
ལིང་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་འཁླེར་བས་འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་སྐྱླེ་རྒུ་
དཔལ་ཐང་གྲོང་ཚོའི་ ཕ་ཚེ་འདས་པདྨ་དོན་གྲུབ་ཀི་བུ་མོ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཁོ་ག་དབང་གྲགས་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་གུ་
བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་ལོ་འགའི་སོན་
ནས་སྐྱླེ་རྒུ་གྲོང་ཁླེར་དུ་གནས་སོྤས་ཀིས་ཚོང་ལས་གཉླེར་
བཞིན་ཡོད་འདུག 

 འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 



༤༥༽ ཚེ་དབང་རོ་རེ། ལོ་༢༢། ལ་ས་གྲངོ་ཁེར་འདམ་གཞུང་རོང་འདམ་ཆུ་ཁ། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས། 

   ཚེ་དབང་རོ་རེ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ༧ ཚེས་ ༧ 
ཉིན་འདམ་གཞུང་རོང་ཐོག་ཏུ་མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཆླེ་
སའི་ཁོམ་གཟིགས་སང་ཟླེར་བའི་སོ་རའི་མདུན་དུ་སྐད་
ཤུགས་ཆླེན་པོས་སྐད་འབོད་དང་བཅས་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་བཏང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་ཡོད་འདུག 
ཉེན་རོག་པས་རོང་སྨན་ཁང་དུ་བཙན་ཁླེར་བས་རླེས་ཕྱི་མྱི་
ལ་ཐུག་འཕྲད་བེད་མ་བཅུག་བར་ལུས་ཡོད་ཀྱང་
ཟླ༧ཚེས༡༠་ཉྱིན་སྐུ་གྲོངས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། 
ཁོང་ནྱི་བོད་ལོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁླེར་འདམ་གཞུང་རོང་
འདམ་ཆུ་ཁ་གྲོང་བརལ། མཆོད་རླེན་ཁུག་གྲོང་སླེ་ནས་
ཡིན་འདུག 

  འདས། 

 

༤༦༽ བོ་བཟང་བོ་འཛིན། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་འབར་ཁམས་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

  བོ་བཟང་བོ་འཛིན་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢  ཟླ་༧  ཚེས་
༡༧ ཉིན་ཚོ་བདུན་ཀིརི་དགོན་པའི་གིང་དཀིལ་གི་འདུ་
ཁང་མདུན་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ་ས་
གནས་ཡུལ་ཚོའི་སིད་གཞུང་གི་ཕོགས་སུ་གོམ་བགྲོད་ཀིས་
ཕླེབས་འདུག་ཀང་།  ཅུང་ཙམ་ནས་སྐུ་ལུས་ཀི་མླེ་ཤུགས་
འབར་ཤུགས་ཆླེ་སབས་ས་ལ་འགླེལ་ནས་མླེ་ལྕླེ་དྲག་པོའི་
ཀོང་དུ་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ཕུང་ཉིན་དླེའི་མཚན་
མོ་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཀིརི་དགོན་པའི་ཉླེ་འགྲམ་གི་རྒྱུག་
ཆུར་ཉ་སིན་བས་ཡོད་འདུག  ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་འབར་ཁམས་
རོང་རྒྱལ་རོང་ཚོ་བདུན་ཡུལ་ཚོ་ཥོ་ལ་ཅང་སླེ་བའི་མཁར་
མགོ་ཚང་ནས་ཡིན་ཞིང་། ཕ་མིང་ལ་འབོར་རྒྱས་དང་། མ་
མིང་ལ་ཚེ་པོ་པོ་ཟླེར། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་རྒྱལ་རོང་ཚོ་
བདུན་ཀིརི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས།   

   

འདས། 

 



༤༧༽ བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས། ལོ་༢༡། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་བའི་།  ཟྱི་ཁོན། 

  བོ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༢ཟླ་
༨ཚེས༦ཉྱིན་རྔ་བ་ཀིརི་དགོན་པའི་ཉླེ་འདབས་ཀི་དཔའ་
བོའི་སང་ལམ་ནས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གིས་སྐད་འབོད་
བླེད་བཞིན། ཁོམ་གཞུང་དུ་བརྒྱུག་འདུག་ཀང་། དླེར་ཡོད་
དྲག་ཆས་ཉླེན་རོག་པ་དང་དམིགས་བསལ་ཉླེན་རོག་པ་
སོགས་ཀིས་རླངས་འཁོར་ནང་གཡུག་ནས་རྔ་པ་རོང་སྨན་
ཁང་དུ་ཁླེར་འདུག ཉིན་དླེའི་མཚན་མོར་འབར་ཁམས་སྨན་
ཁང་དུ་སྐུ་གྲོངས་འདུག ཁོང་ནི་རྔ་པ་རོང་གཅའ་ཞང་རྭ་རུ་
བའི་རའ་དར་ཚང་གི་མ་སོན་དཀར་སྐྱིད་ཀི་བུ་ཡིན་འདུག 
ཆུང་དུས་ནས་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་ཤིང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གཞུང་ཉླེན་རོག་པས་འཛིན་བཟུང་
གིས་གཅར་རྡུང་མནར་གཅོད་ཕོག་མོང་།  

   

འདས། 

 

༤༨༽ སོལ་དཀར་མཚོ། ལོ་༢༦། ཀན་ལོ་ཁུལ་གཙོད་ར་གསར་སྡེ་བ།  ཀན་སུའུ། 

 སོལ་དཀར་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༨ཚེས་༧ཉིན་
ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁླེར་གི་ཉླེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་
གཙོད་དགོན་པའི་གཡས་ངོས་ཀི་མཆོད་རླེན་མདུན་དུ། 
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་ནས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང༌། 
སྐབས་དླེར་ཁོ་མོས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༧རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། ༧རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་
དབང་དགོས་སོགས་ཀི་སྐད་འབོད་བས་ཡོད་། ཁོ་མོ་ནི་
མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་ར་གསར་སླེ་བ་ནས་ཡིན་ལ། 
ཕྲུ་གུ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་
འབྲུག་རྒྱལ་མཁར་དང་མ་མིང་ལ་སངས་རྒྱས་མཚོ་ཟླེར་གི་
ཡོད་འདུག 

འདས། 

 



༤༩༽ གཅོད་པ། ལོ་༢༤། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རླེའུ་རུ་མ་ཞང་རུ་ཆླེན་དང་པོ།  ཟྱི་ཁོན། 

 གཅོད་པ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་༨ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་
རླེའུ་རུ་མའི་ཞང་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་
གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་བས་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་
དླེར་ སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལས་མ་འགོར་བར་ས་གནས་སུ་ཡོད་
པའི་ཉླེན་རོག་པ་རྣམས་སླེབས་ཏླེ་ཁོང་གི་ལུས་ལ་འབར་
བཞིན་པའི་མླེ་བསད་ནས་བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་ཀྱང་རེས་
སུ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་འདུག་པ་དང་། ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་
རྔ་པ་རོང་རླེའུ་རུ་མ་ཞང་། རུ་ཆླེན་དང་པོའི་ཉག་སྐོར་
མའི་ཕ་དཔའ་ལོ་དང་། མ་མ་སོན་གཉིས་ཀི་བུ་ཡྱིན་པ་
རེད། དཔིད་གསར་དུས་ཆླེན་སྐབས་རྔ་པ་རླེའུ་རུ་མའི་ནང་
ནས་མར་མླེ་ཁོམ་སོྐར་དང་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་བླེད་སྐབས་
ཀི་སྣླེ་ཁིད་པའི་གྲས་ཡིན་འདུག 

 

འདས། 

 

༥༠༽ ལུང་རོགས། ལོ་༢༠། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཤང་སོ་རུ་མ་།  ཟྱི་ཁོན། 

 ལུང་རོགས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༨ ཚེས་༡༣ཉིན་རྔ་
པ་ཀིརི་དགོན་པའི་འདབ་ཀི་མ་ཎི་སྐོར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་
ནས་རང་ལུས་ལ་མླེར་བསོན་ཏླེ་དཔའ་བོའི་སང་ལམ་ནས་
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་
གནང་། ཚེས་༡༤་ཉྱིན་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར། ཁོ་ནྱི་རྔ་བ་སོ་
རུ་མ་སླེ་བའི་མྱི་དང་། ཀིརི་དགོན་པའི་སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་
གྲ་བ་ཡྱིན་པར་ཕ་མིང་ལ་རིས་ཆུང་དང་། མ་མིང་ལ་ཀླུ་མོ་
ཡིན་འདུག འདྲ་པར་ནྱི་ལུང་རོགས་དང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་
ཀིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གཏོང་སྐབས་ཀི་པར་ཡིན་པ་དང༌། 
པར་གཞན་པ་དླེའི་ནང་གི་མི་གཉིས་ཀིས་ལླེམ་ནས་འགྲོ་
བཞིན་པ་དླེ་མླེས་ཚིག་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀི་སྐུ་ཕུང་ཡིན་འདུག   

 

འདས། 

 



 

༥༡༽ བཀྲ་ཤྱིས། ལོ་༢༡། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཤང་སོ་རུ་མ།  ཟྱི་ཁོན། 

 བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༨ ཚེས་༡༣ཉིན་རྔ་
པ་ཀིརི་དགོན་པའི་འདབ་ཀི་མ་ཎི་སྐོར་ཁང་ཞིག་གི་ནང་
ནས་རང་ལུས་ལ་མླེར་བསོན་ཏླེ་དཔའ་བོའི་སང་ལམ་ནས་
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་
གནང་། དེ་མ་ཐག་ཉླེན་རོག་པ་མང་པོས་རུབ་བརྡུང་བས་
ནས་མླེ་བསད་དླེ་རླངས་འཁོར་ནང་བཙན་ཁིད་བས་ཡོད་
ཀང་། རེས་སུ་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར། ཁོ་ནྱི་རྔ་པ་རོང་ཆོས་
རླེ་མ་ཞང་སོ་རུ་མ་སླེ་བའྱི་ཡྱིན། འདྲ་པར་ནྱི་ལུང་རོགས་
དང་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ཀིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གཏོང་
སྐབས་ཀི་པར་ཡིན་པ་དང༌། པར་གཞན་པ་དླེའི་ནང་གི་མི་
གཉིས་ཀིས་ལླེམ་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་དླེ་མླེས་ཚིག་པའི་བཀྲ་
ཤིས་ཀི་སྐུ་ཕུང་ཡིན་འདུག 

 

 

འདས། 

 

༥༢༽ དམ་ཆོས། ལོ་༡༧། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཤང་།  ཟྱི་ཁོན། 

དམ་ཆོས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་
མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་མཁར་དུ་ཡོད་པའི་ཀིརི་དགོན་པའི་
ཤར་ཕོགས་ཀི་སོ་ཆླེན་འགྲམ་ནས་གྲྭ་བོ་བཟང་སྐལ་བཟང་
དང་མཉམ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གནང་སླེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་
བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མི་རིགས་ར་མླེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སིད་
བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་འདུག ཁོང་གཉིས་
གོམ་པ་ ༢༠ ཙམ་ལ་མླེ་འབར་བཞིན་དུ་རྒྱུག་ཡོད་པ་དང་
མཐར་ས་ལ་འགླེལ་ཡོད་འདུག ཉླེན་རོག་པས་བཙན་
འཁེར་བས་རེས་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོ་
ནྱི་གཅའ་ཤང་རྭ་རུ་བའི་ཚེ་པོ་ཚང་གི་ཡྱིན་པ་དང་། ཕ་
མིང་ལ་མདོ་ཤིས་བོ་བྷླེ་དང་། མ་མིང་ལ་ཚེ་པོ་ཡིན་འདུག 

 

འདས། 



 

༥༣༽ བོ་བཟང་སྐལ་བཟང་། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཤང་།  ཟྱི་ཁོན། 

བོ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་
༢༧ ཉིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་མཁར་དུ་ཡོད་པའི་ཀིརི་
དགོན་པའི་ཤར་ཕོགས་ཀི་སོ་ཆླེན་འགྲམ་ནས་དམ་ཆོས་
དང་མཉམ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གནང་སླེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་
བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་མི་རིགས་ར་མླེད་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སིད་
བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་འདུག ཁོང་གཉིས་
གོམ་པ་ ༢༠ ཙམ་ལ་མླེ་འབར་བཞིན་དུ་རྒྱུག་ཡོད་པ་དང་
མཐར་ས་ལ་འགླེལ་ཡོད་འདུག ཉླེན་རོག་པས་བཙན་
འཁེར་བས་རེས་གཉིས་ཀ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག 
ཁོང་གྱི་ཕ་མིང་ལ་ཚེ་ཁོ་རོ་རླེ་དང་། མ་མིང་ལ་སངས་རྒྱས་
སོན་ཡྱིན་འདུག རེས་སུ་ཁོའྱི་ཤག་རོགས་གྲྭ་བོ་བཟང་
དཔལ་ལན་ཉླེན་རོག་པས་འཛིན་བཟུང་བས་འདུག 

འདས། 

 

༥༤༽ པ་སངས་ལ་མོ། ལོ་༦༢། ཡུལ་ཤུལ་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་གྲོང་ཁེར། མཚོ་སོན། 

པ་སངས་ལ་མོ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ 
ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ས་འགུལ་རེས་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཐད་
དྲང་བདེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་བ་སོད་ལ་ས་གནས་སུ་
ཞུ་གཏུགས་བས་ཀང་མ་ཕན་པར་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པླེ་
ཅིང་དུ་འབླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་བླེད་པར་
ཕིན་ཀང་།  ཉན་འཇོག་ར་བ་ནས་མ་བས་པར་བརླེན།     
པླེ་ཅིང་དུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་ངོ་རོལ་བས་ཡོད། 
ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་ཁང་ནང་ཡོད་འདུག 

 བཞུགས། 

 

 



༥༥༽ གཡུང་དྲུང་། ལོ་༢༧། ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ཆབ་མདོ་རོང་ཀར་ཡུལ་ཚོ།  བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས། 

   གཡུང་དྲུང་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༩ ཚེས་༢༩ ཉིན་
སྐྱླེ་རྒུ་མདོའི་ར་སོད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བདླེ་
སྐྱིད་ཡོད་སྐོར་གི་འཁབ་སོན་ཆླེན་པོ་ཞིག་བས་ཏླེ་གོག་
བརན་པར་ལླེན་བ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་གཏོང་སྐབས། 
ཁོང་གྱིས་ངོ་རོལ་ཆེད་བོད་ཆས་གོན་ཏླེ་རང་ལུས་མླེ་སླེག་
བཏང་བ་དང༌། བོད་ལ་རང་བཙན་དགོས། ༧རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆླེ་དང་ཀར་པ་བོད་དུ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། སྐུ་ཚེ་ཁི་
ལོར་བརན་པར་ཤོག བོ་བཟང་སླེང ླེ་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། 
བོད་ནང་གཏླེར་ཁ་སོག་འདོན་མཚམས་འཇོག་བླེད་དགོས་
ཞླེས་འབོད་ཚིག་སོག་བཞིན་ས་ལ་འགེལ་ཡོད་པ་དང་རེས་
སུ་ཉེན་རོག་པས་ཁྱིད་རེས་ཟླ་༩ཚེས༣༠ཉྱིན་སྐུ་གོྲངས་
འདུག  ཁོང་ནྱི་ཆབ་མདོ་ཀར་ཤང་ནས་ཡྱིན་པ་རེད། 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༥༦༽ དགུ་འགྲུབ། ལོ་༤༣། ནག་ཆུ་འབྱི་རུ་རོང་ཤག་ཆུ་གྲོང་བརལ།  བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས། 

དགུ་འགྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༠ ཚེས་༤ ཉིན་
ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྲོང་ཁླེར་གི་ཁོམ་གཞུང་དུ། ང་ཚོ་གང་དུ་
སོང་ཡང་རང་དབང་མི་འདུག  བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 
རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་ཕླེབས་འཇུག་དགོས་
ཞླེས་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གནང་སླེ་
སྐུ་གྲོངས་ཡོད་ན་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གི་ཉླེན་རོག་པས་ཁོང་གི་
ཕུང་པོ་ནང་མིར་རིས་སོད་བས་མླེད་པ་རླེད་འདུག ཁོང་ནྱི་
ནག་ཆུ་འབི་རུ་རོང་ཤག་ཆུ་གྲོང་བརལ་གྲོང་ཚོ་ཉི་ཤུ་
ཡུངས་དཀར་ལྷའི་གོྲང་ནས་ནས་ཡིན་པ་རེད། མླེར་སླེག་
མ་བཏང་གོང་ཞལ་ཆླེམས་ཡི་གླེ་གཉིས་ཁླེའུ་ཁླེའུ་དྲ་ཐོག་
བཞག་པ་ཕྱི་འབོར་བྱུང་འདུག 

འདས། 

 

 



༥༧༽ སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་། ལོ་༢༧། ཀན་ལོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁེར་སྣ་བུག་ཤང་། ཀན་སུའུ། 

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་
༦ ཉིན་ཨ་མདོ་ཀན་ལོྷ་གཙོས་གོྲང་ཁླེར་དང་མི་རིང་བའི་
སར་ཡོད་པའི་རོ་དཀར་དགོན་པའི་གཡོན་ངོས་མཆོད་
རླེན་ཉླེ་འགྲམ་དུ། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་
འཇུག་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་སྐད་ཡིག་དང་ཆོས་དད་
རང་དབང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་
རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་ཆླེད་རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ།   སྐུ་གཤླེགས་ཡོད། ཁོ་ནྱི་
གཙོད་གྲོང་ཁླེར་སྣ་བུག་ཞང་རོ་དཀར་རུ་ཆླེན་རླེ་རོ་སླེ་
བའི་ཕ་མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ་དང་། མ་མགོན་པོ་འཚོ་
གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་ཞིང་། བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རོ་རླེ་སིྐྱད་དང་
ཁོང་གཉིས་ལ་བིས་པ་བུ་བུ་མོ་གཉིས་ཡོད་འདུག 

 
འདས། 

 

༥༨༽ ར་མགྲྱིན་རོ་རེ། ལོ་༥༤། ཀན་ལོ་ཁུལ་གཙོད་གོྲང་ཁེར  ཀན་སུའུ། 

ར་མགྲྱིན་རོ་རེ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ༡༠ ཚེས་༡༣ 
ཉིན།  ཀན་ལོ་གཙོད་དགོན་པ་དགའ་ལན་ཆོས་གིང་གི་
གཡས་ཟུར་མི་ལའི་གསླེར་མཁར་གི་མཆོད་རླེན་མདུན་དུ་ 
རང་ལུས་མེ་བསེགས་བས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་
སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་རེས་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད། ཁོང་ནྱི་གཙོད་
ཁ་སོག་གི་འབོང་ལྕླེ་སླེ་བའི་མི་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཆུང་
མའི་མིང་ལ་མཁར་མོ་བམས་ཟླེར་ཞིང་། ར་མགྲིན་རོ་རླེ་
ལགས་ནི་གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཕླེང་བདུན་པའི་སྤོ་ལགས་
ཡིན་པ་དང་། ཕ་ཡུལ་ཁ་སོག་རླུང་བར་མ་སླེ་བ་ནས་ཡིན་
འདུག  འདས། 

 

 



༥༩༽ ལ་མོ་སྐྱབས། ལོ་༢༧། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར། ཀན་སུའུ། 

ལ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༡༠ཚེས་༢༠ཉིན། 
མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར་སོན་པོ་ཐང་དགའ་ལན་
བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གིང་དགོན་པའི་ཉླེ་འགྲམ་གི་ལམ་
ཆླེན་ཨང་རགས་༢༡༣ ཅན་གི་སླེང་དུ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་
བོད་ལ་ཕླེབས་འཇུག་དགོས་ཅེས་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་
བཏང་ནས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནྱི་སྐབས་དེར་
རང་ལོ་༢༧ཡིན་པ་དང་། བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རོ་རླེ་སིྐྱད་
ཟླེར་བ་དང་ལོ་༢༩ཡིན་འདུག བུ་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཆླེ་
བ་པདྨ་མཚོ་ལོ་༡༠དང་། ཆུང་བ་འབྲུག་མོ་འཚོ་ལོ་བདུན་
ཡིན་འདུག འདས། 

 

༦༠༽ དོན་འགྲུབ། ལོ་༦༡། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་མདའ་སྨད་ཤང་། ཀན་སུའུ། 

ཧོར་ཁ་གའྱི་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ཟླ་༡༠ཚེས་
༢༢ཉྱིན་མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རོང་བ་བང་དགོན་པའི་སོན་
ཆོས་ཆོས་རའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ། རང་ལུས་མླེར་བསླེཊ་ཀིས་རྒྱ་
གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཏླེ་ས་གནས་དླེར་སྐུ་གྲོངས་འདུག 
ཁོང་ནྱི་ཀན་ལོ་བསང་ཆུ་རོང་མདའ་སྨད་ཞང་གི་ཡིན་པ་
དང་། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་སོལ་མ་མཚོ་འབོད་ཀི་
ཡོད་འདུག ཁོང་བཟའ་མི་གཉིས་ཀིས་གཉླེན་ཉླེ་ཞིག་གི་བུ་
རིག་འཛིན་ཆོས་འཕླེལ་ཞུ་བ་ཞིག་བུ་སྐལ་དུ་བངས་ཡོད་པ་
དང་། རིག་འཛིན་དང་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་སོལ་མ་གཉིས་ལ་
བིས་པ་སོབས་ལན་འབོད་པ་ཞིག་བཅས་ཡོད་འདུག 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

 



༦༡༽ རོ་རེ་རྱིན་ཆེན། ལོ་༥༧། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་ཟ་ཡུས་ནང་། ཀན་སུའུ། 

རོ་རེ་རྱིན་ཆེན་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ 
ཉིན་དང་ཐོག་བ་བང་དགོན་པར་སོང་ནས་མཆོད་མཇལ་
དང་སྐོར་བ་གང་ཐུབ་ཅིག་སོང་རླེས། དགོན་པ་དང་རང་
ཁིམ་བར་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་ཐླེངས་གསུམ་བས་ཤིང་།  
མཐའ་མ་དླེར་རང་ཁིམ་གི་ཕི་ནང་གང་སར་གཙང་སྦྲ་ཧ་
ལས་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་བས་རླེས།  ཡར་ཡོང་སླེ་བསང་ཆུ་
རོང་གི་དྲག་ཆས་ཉླེན་རོག་ཁང་གི་སོ་འགྲམ་མམ་འོད་
ལན་ཚོང་རའི་ཉླེ་འདབས་སུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་
རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཏླེ་སྐུ་
གྲོངས་འདུག ཁོང་ནྱི་བ་བང་ཟ་ཡུས་ནང་སླེ་བ་གོང་མ་
ནས་ཡྱིན་པ་དང་། བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་ཀླུ་ཐར་འཚོ་ཟླེར་
ཞིང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་བུ་མོ་གཉིས་ཡོད་འདུག 

 

འདས། 

 

༦༢༽ ཚེ་སྤོ། ལོ་༢༠། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབྱི་རུ་རོང་ནག་རོག བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས། 

ཚེ་སྤོ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༢༥རླེས་གཟའ་
ཕུར་བའི་ཉིན་བསྟན་འཛིན་དང་མཉམ་ནག་རོག་ཕམ་པ་
གྲོང་ཚོའི་རུ་ཁག་གཉིས་པའི་སོབ་གྲྭའི་ཉླེ་འགྲམ་དུ་རང་
ལུས་མླེར་བསླེཊ་ཀིས་བོད་རང་བཙན་ཡིན།༧རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་འཇུག་དགོས། བོད་མི་ཚང་མ་ཆིག་
སིལ་གནང་རོགས་ཞླེས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་
བས་ཏླེ། ཚེ་སྤོ་ལགས་སྐབས་དླེར་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག ཁོང་
གཉིས་ནི། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས་འབི་རུ་རོང་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་པའི་ནག་རོག་ཕམ་པ་གྲོང་སླེ་ནས་ཡིན་པ་དང་། 
ནག་རོག་ནི་ནག་བུག་སླེར་གསུམ་ནང་ཚན་ནགས་ཤོད་ཚོ་
དགུའི་ཚོ་ཆུང་གསུམ་ཟླེར་བ་དླེའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་འདུག 
ཚེ་སྤོ་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ་བུ་ཆུང་དང་མ་མིང་ལ་དགའ་
དགའ་འབོད་ཀི་ཡོད་འདུག  

  

འདས། 

 



༦༣༽ བསྟན་འཛིན། ལོ་༢༥། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་འབྱི་རུ་རོང་ནག་རོག བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས། 

བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་༢༥་
ཉིན་ཚེ་སོྤ་དང་མཉམ་ནག་རོག་ཕམ་པ་གྲོང་ཚོའི་རུ་ཁག་
གཉིས་པའི་སོབ་གྲྭའི་ཉླེ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེཊ་
ཀིས་བོད་རང་བཙན་ཡིན། ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་
ཕླེབས་འཇུག་དགོས། བོད་མི་ཚང་མ་ཆིག་སིལ་གནང་
རོགས་ཞླེས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་བས་ཡོད། 
བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀི་ཕ་མིང་ལ་ཉི་མ་དང་མ་མིང་ལ་
ལུགས་དགླེ་འབོད་ཀི་ཡོད་འདུག ཁོང་ ༢༠༠༨ ལོར་བཙན་
བོལ་དུ་ཡོང་རླེས་སུ་ཇཱ་བོད་ཁིམ་དུ་ཟླ་ ༦ ཙམ་རིང་སོད་
མོང་ཡོད་འདུག ཁོང་གཉིས་ནི། ནག་ཆུ་འབྱི་རུ་ནག་རོག་
ཕམ་པ་གྲོང་སླེ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ནག་རོག་ནི་ནག་བུག་
སླེར་གསུམ་ནང་ཚན་ནགས་ཤོད་ཚོ་དགུའི་ཚོ་ཆུང་གསུམ་
ཟླེར་བ་དླེའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན་འདུག  
 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 

༦༤༽ ལ་མོ་ཚེ་བརན། ལོ་༢༤། ཀན་ལོ་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག  ཀན་སུའུ། 

     ལ་མོ་ཚ་ེབརན་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢་ཟླ་༡༠ཚེས༢༦ཉྱིན་
ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་གྲོལ་རལ་གི་སང་ལམ་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆླེ་བོད་ཡུལ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་དུ་འཇུག་དགོས། 
བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་བླེད་ཞོར་དུ་ཨ་
མཆོག་གྲོང་བརལ་གི་ཉླེན་རོག་ཁང་དང་། ཁིམས་ཁང་གི་
སོ་མདུན་དུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ནས་སྐུ་གྲོངས་འདུག 
ཁོང་ནྱི་ཀན་ལོ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དགོན་པའི་ལྷ་
སླེའི་གྲས་ཀི་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོ་སྐླེད་སླེ་པ་ནས་ཡིན་ཞིང་། 
ཕ་མིང་ལ་གནམ་ཕྱུག་ཚེ་རིང་དང་མ་མིང་ལ་གཟུངས་
འདུས་འཚོ་ཟླེར་ཤིང་། ཁོང་ཕ་མ་གཉིས་ལ་བུ་གཉིས་དང་
བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ལྷ་མོ་ཚེ་བརན་ནི་བུ་གཉིས་པ་
ཡིན་འདུག 

འདས། 

 



 

༦༥༽ ཐུབ་དབང་སྐྱབས། ལོ་༢༣། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་བསང་ཁོག ཀན་སུའུ། 

    ཐུབ་དབང་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་༢༦ཉིན་བསང་ཁོག་ཞང་ཀུང་ཧྲླེ་རིང་པའི་རླངས་
འཁོར་འབབ་ཚིགས་སུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཆིབས་
སྒྱུར་གནང་དུ་འཇུག་དགོས། པཎ་ཆླེན་སྐུ་ཕླེང་༡༡་པ་
བཟང་བཙོན་འོག་ནས་གོད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་ཞླེས་ངོ་
རོལ་སྐད་འབོད་བས་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་དམ་དྲག་
སིད་བྱུས་ལ་ཞི་རོལ་གནང་རླེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད།  
ཁོ་ནྱི་མདོ་སྨད་ཀན་ལོ་བ་བང་བསང་ཆུ་རོང་བསང་ཁོག་
ཞང་། གསླེར་ཁི་རུ་ཁག་བཞི་བའི་མགོ་བྷ་ཚང་གི་མག་པ་
དང་། རུ་མིང་སླེ་བའི་ཀླུ་མོ་བམས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་
གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་རོ་རླེ་སོལ་མ་འབོད་ཀི་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 

༦༦༽ རོ་རེ་ལྷུན་གྲུབ། ལོ་༢༥། ར་ལོ་ཁུལ་རེབ་གོང་ཆུ་མ་ལོག་བཤོང་སླེ་བ།  མཚོ་སོན། 

    རོ་རེ་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢  ཕི་ཟླ༡༡ ཚེས་ 
༤  ཉིན་ར་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གི་ལྟླེ་གནས་རོང་
བོ་རྒྱལ་ཐང་གི་ནུབ་ཁུལ་བ་ཁྱུང་ལམ་ཁུལ་གི་སུམ་མདོར།   
རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་
གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་བས། ཁོས་རླེབ་གོང་རོང་བོའི་ས་
དཀིལ་འགྲོན་ཁང་གི་སང་ལམ་ནས་མླེ་སྦར་ཏླེ་སྐད་ཤུགས་
ཆླེན་པོས་ཀི་ས་དང་བཅས་"བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 
༧རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་ཕླེབས་དགོས། ད་
ངའི་རླེ་བ་འགྲུབ་སོང་།" ཞླེས་སྐད་འབོད་བླེད་བཞིན་རོང་
བོ་གྲྭ་ཚང་སླེབ་ཚོང་ཁང་གི་སོ་འགྲམ་བརྒྱུད་གང་མཚམས་
གོམ་བགྲོད་བས། ཁོང་ནྱི་ལྷ་བིས་སྒྱུ་རལ་གི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་འབྲུག་
ཐར་རྒྱལ་དང་། ཨ་མའི་མིང་ལ་ཤ་བོ་གཡང་མོ་ཡྱིན་འདུག 

 

 

 

 

 

 

འདས། 



 

༦༧༽ ར་མགྲྱིན་མཚོ། ལོ་༢༣། ར་ལོ་ཁུལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་སོ་རོང་པོ།  མཚོ་སོན། 

    ར་མགྲྱིན་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ ཚེས་༧ ཉིན་ 
རླེབ་གོང་མདོ་བ་ཞང་དང་ཐག་ཉེར་ཡོད་པའྱི་སོ་རོང་
པོའི་གད་དམར་ཐང་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་
གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་དང་བཅས་རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་སླེ་འདས་གྲོངས་ཕིན་འདུག           
ཁོ་མོ་ནྱི་རླེབ་གོང་མདོ་བ་སོ་རོང་པོ་སླེ་བའི་སོ་ཚང་ཚོ་བ་
ནས་ཡྱིན་པ་དང་རང་ལོ་ ༢༣ ཡིན་འདུག ཕ་ར་མགྲིན་
སྐྱབས་སམ་རམ་ཁོ་དང་མ་དཀོན་མཆོག་མཚོ་༼ལོ་ 
༤༤༽ཡིན་པ་གཉིས་ལ། བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཉིས་བཅས་
བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པའི་ནང་གི་རན་པ་དླེ་ཡིན་འདུག  

 

འདས། 

 

༦༨༽ རོ་རེ་། ལོ་༡༥། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རྔ་སྟོད་སོ་མང་།  ཟྱི་ཁོན། 

         རོ་རེ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ ཚེས་༧ 
ཉིན་བསམ་གྲུབ་དང་། རོ་རེ་སྐྱབས་བཅས་དང་མཉམ་མདོ་
སྨད་རྔ་བ་རྔ་སོད་སོ་མང་ཞང་ཉླེན་རོག་ཁང་གི་སོ་འགྲམ་
ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་འཇུག་དགོས། བོད་
ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་ཡོད་འདུག  ཁོང་ནྱི་ཨ་མདོ་རྔ་
བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རྔ་སོད་སོ་མང་ཤང་ཚོ་དྲུག་སླེ་བའི་ནང་
ཚན་སོ་ཤུལ་ཐང་བ་མའི་ཆུ་ཁ་ཚང་གི་བུ་དང་། ཕ་མིང་ལ་
ཚེ་རིང་དང་། མ་མིང་ལ་གངས་དཀར་(ལོ་སོན་མར་གྲོངས་
ཟིན་འདུག) སོ་ཤུལ་དགོན་གི་གྲ་བ་ཡྱིན་པ་རེད། གྲྭ་རོ་རླེ་
དླེ་མ་ཐག་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་འདུག 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 



༦༩༽ བསམ་གྲུབ། ལོ་༡༦། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་སོ་ཤུལ་ཐང་།  ཟྱི་ཁོན། 

          བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ 
ཚེས་༧ ཉིན་གྲྭ་རོ་རེ་དང་། གྲྭ་རོ་རེ་སྐྱབས་བཅས་དང་
མཉམ་རྔ་བའྱི་རྔ་སོད་སོ་མང་ཞང་ཉླེན་རོག་ཁང་གི་སོ་
འགྲམ་ནས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་འཇུག་དགོས། 
བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་དང་
མཉམ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་ཡོད་འདུག  ཁོང་ནྱི་རྔ་
བ་སོ་ཤུལ་ཐང་བ་མའི་ཐང་ལྷ་ཚང་གི་བུ་དང་། སོ་ཤུལ་
དགོན་གི་གྲྭ་བ་ཡྱིན་པར་ཕ་མིང་ལ་བསོད་དར་དང་། མ་
མིང་པ་སངས་ཡིན་འདུག བསམ་འགྲུབ་དང་རོ་རླེ་སྐྱབས་
གཉིས་སྐབས་ཐོག་དླེར་གོྲངས་མླེད་པ་དང་རྔ་པ་རོང་སྨན་
ཁང་དུ་ཁླེར་འདུག་ཀང་རླེས་སུ་དམ་དྲག་གྱི་དབང་གྱིས་
ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཤླེས་རོགས་ཐུབ་ཐབས་བལ།  འདས་གསོན་ཆ་མེད། 

 

༧༠༽ རོ་རེ་སྐྱབས་། ལོ་༡༦། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་སོ་ཤུལ་རེའུ་སྐྱོང་།  ཟྱི་ཁོན། 

    རོ་རེ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ ཚེས་༧ 
ཉིན་གྲྭ་རོ་རེ་དང་། གྲྭ་བསམ་གྲུབ་བཅས་དང་མཉམ་རྔ་
བའྱི་རྔ་སོད་སོ་མང་ཞང་ཉླེན་རོག་ཁང་གི་སོ་འགྲམ་ནས་
རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་འཇུག་དགོས། བོད་ལ་
རང་དབང་དགོས་ཞླེས་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་ཡོད་འདུག  ཁོང་ནྱི་སོ་ཤུལ་
རླེའུ་སྐྱོང་སླེ་བའི་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཚང་གི་བུ་དང་། སོ་
ཤུལ་དགོན་གི་གྲྭ་བ་ཡྱིན་པར་ཕ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་དོན་
འགྲུབ་ཟེར། བསམ་འགྲུབ་དང་རོ་རླེ་སྐྱབས་གཉིས་སྐབས་
ཐོག་དླེར་གྲོངས་མླེད་པ་དང་རྔ་པ་རོང་སྨན་ཁང་དུ་ཁླེར་
འདུག་ཀང་རླེས་སུ་དམ་དྲག་གྱི་དབང་གྱིས་ཞིབ་ཕའི་
གནས་ཚུལ་ཤླེས་རོགས་ཐུབ་ཐབས་བལ།  འདས་གསོན་ཆ་མེད། 

 



 

༧༡༽ ཚེ་རྒྱས། ལོ་༢༧། ནག་ཆུ་འབྱི་རུ་རོང་པད་དཀར་ཡུལ་ཚོ། བོད་རང་སྐྱོང་ལོངས། 

    ཚེ་རྒྱས་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༢ཟླ་༡༡ཚེས་༧ཉིན་ནག་ཆུ་ 
བན་དཀར་ཤང་གི་ལས་ཁུངས་ཡོད་སར་རྒྱ་གཞུང་གི་
བཙན་གནོན་དམ་དྲག་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་
མླེར་སླེག་བཏང་ཡོད་ཀང་།  དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་ཉླེན་རོག་
པ་སོགས་ཀིས་ཁོང་བཙན་འཁིད་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྡུག་
སོང་མནར་གཅོད་བཏང་ཏླེ་སྨན་པར་བསླེན་གཏུག་མ་
བས་པར་བརླེན། ཕི་ཚེས་༡༨གི་མཚན་མོར་ཁོང་ནག་ཆུ་ས་
གནས་བཙོན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག 

ཁོང་ནྱི་ནག་ཆུ་འབི་རུ་རོང་པད་དཀར་གོྲང་སིང་སླེར་
ཡུལ་ཚོའི་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཆླེ་
བ་ལོ་༢དང་ཆུང་བ་ཟླ་༨ཙམ་ལས་སོན་མླེད།  ཉྱིན་༡༡རེས་འདས།  

 

༧༢༽ སྐལ་བཟང་སྱིན་པ། ལོ་༡༨། ར་ལོ་ཁུལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་འབོག  མཚོ་སོན། 

    སྐལ་བཟང་སྱིན་པ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་
༡༡ཚེས་༨ཉིན་རླེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པའི་སོལ་མ་ཐང་
ཆླེན་དུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གིས། “ ༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་
བོད་དུ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། ” ཞླེས་སྐད་འབོད་བླེད་
བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སིད་ཇུས་
ལ་ངོ་རོལ་བས་རེས་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནྱི་མདོ་
སྨད་ར་ལོྷ་རླེབ་གོང་མདོ་བ་འབོག་སླེ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། 
ཨ་ཕའི་ཕ་མིང་ལ་གཅོད་པ་དང་། མ་མིང་ལ་བདླེ་མཆོག་
སྐྱིད་འབོད་ཀི་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་ཁ་ཆླེམས་ཡི་གླེའི་ནང་
མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་ཡོང་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་
དགོས། བོད་ཡིག་དར་སྤླེལ་བླེད་དགོས། ༧རྒྱལ་བ་བསན་
འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་ཕླེབས་དགོས། བོད་རང་དབང་གི་
ཆླེད་དུ་ངས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན། ཞླེས་
འཁོད་ཡོད་འདུག 

འདས། 



༧༣༽ མགོན་པོ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༡༩། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཨ་མཆོག་སྨད་ཀླུ་ཤོད་སྐེད་སེྡ་བ།  ཀན་སུའུ། 

མགོན་པོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༡༠ ཉིན་ཀླུ་ཤོད་ཁུང་རུ་ཐང་ངམ་བཤད་སྒྲུབ་བསན་དར་
གིང་དགོན་པ་ནས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གནང་སླེ། མླེ་ཕུང་
ཁོད་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་དགོས། སྐད་ཡིག་རང་དབང་
དགོས། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས་ཞླེས་སྐད་
འབོད་གནང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཡོད་འདུག ཁོང་
ནྱི་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་སྨད་དམ་ཀླུ་ཤོད་སྐླེད་སླེ་བ་ནས་
ཡིན་པ་དང་། ཕ་བཀྲ་ཤིས་བསོད་ནམས་དང་མ་སིང་ལོ་
གཉྱིས་ཀྱྱི་བུ་ཡྱིན། ཁོང་ལོ་ ༣ ཡིན་དུས་མ་ཚེ་ལས་འདས་
ཡོད་པ་དང་། ཆུང་མ་འབྲུག་མོ་ཕྱུག་ཡྱིན་འདུག 

འདས། 

 

༧༤༽ སྱིང་དཀར་བཀྲ་ཤྱིས་། ལོ་༢༤། ར་ལོ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་སོ་ཚང་། མཚོ་སོན། 

    སྱིང་དཀར་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་༡༢ཉིན་རླེབ་གོང་མདོ་བ་གད་དམར་ཐང་གི་སོབ་
གྲྭའི་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་ཆླེད་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་
སྐུ་ཚེ་བརན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་སྐད་
འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་རླེབ་གོང་མདོ་བ་
ཞང་སོ་ཚང་སླེ་བ་ནས་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་བཀྲ་
ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། མའི་མིང་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཡིན། བཟའ་
ཟླའི་མིང་ལ་འབྲུག་མོ་ཚེ་རིང་ལོ་༢༣ཡིན་འདུག ཁོང་གྱི་ཁ་
ཆླེམས་ཡི་གླེར་༧རྒྱལ་བ་པཎ་ཆླེན་རྣམ་གཉིས་གཙོ་བོར་
མཛད་པའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་རང་དབང་དགོས། བོད་
ཡིག་སོབ་རྒྱུའི་རང་དབང་དགོས། ཕ་སྐད་བཤད་རྒྱུའི་རང་
དབང་དགོས།  པཎ་ཆླེན་རིན་པོ་ཆླེ་བཙོན་གོྲལ་བླེད་དགོས། 
༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་ཕླེབས་སུ་འཇུག་
དགོས། རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་
བས་པ་ཡིན། ཅེས་བྱིས་ཡོད། 

  

འདས། 



 

༧༥༽ སྱིང་ལྕགས་འབུམ། ལོ་༢༠ ར་ལོ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཤང་སོ་ཚང་། མཚོ་སོན། 

    སྱིང་ལྕགས་འབུམ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་༡༢ཉིན་མདོ་བ་གཡག་ལུང་ངམ་མདོ་བ་ཡུལ་ཚོའི་
སིད་གཞུང་གི་སོ་ཁ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་སིད་
བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་སླེ་
འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་འདུག ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་རླེབ་གོང་
མདོ་བ་ཡུལ་ཚོ། ཡོ་ལག་སླེ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ནྱི་
མདོ་སྨད་རླེབ་གོང་མདོ་བ་འབོག་ཡོ་ལག་ར་རན་སླེ་བའི་
ཕ་མིང་ལ་ལྷ་ཕྱུག་ལོ་༤༤ དང་།  མ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་མཚོ་
ལོ་༣༨་ཡིན་པ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་ཕྲུ་
གུ་གསུམ་ཡོད་ལ། ཆླེ་བ་བུ་སིང་ལྕགས་འབུམ་དང་། འབིང་
བ་བུ་མོ་འབྲུག་མོ་མཚོ། ཆུང་བ་བུ་མོ་ཚེ་འབྲུག་སྐྱིད་བཅས་
ཡིན་འདུག 

  

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༧༦༽ མཁའ་འབུམ་རྒྱལ། ལོ་༡༨ ར་ལོ་རེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་ཀླུ་ཆུ་ཆུ་ཇ་སྡེ་བ། མཚོ་སོན། 

    མཁའ་འབུམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢་ལོའྱི་ཟླ་
༡༡ པའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་རླེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་ཀླུ་
ཆུ་ཐང་ནས་རོང་བོ་གོྲང་རལ་དུ་ཡོང་སའི་ལམ་ཁ་ཁོང་
གསླེང་མདོ་ས་གནས་སུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་
གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་གི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཏླེ་
སྐུ་གྲོངས་འདུག གནས་ཚུལ་བྱུང་རླེས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་རླེབ་
གོང་ཚ་རྒྱལ་དགོན་པར་གདན་ཞུས་ཀིས།   དླེར་དགླེ་
འདུན་པ་གཙོས་སླེར་སྐྱ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོས་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་རླེབ་གོང་རྒྱལ་བོ་ཀླུ་ཆུའི་
ཆུ་ཇ་སླེ་བའི་ཡྱིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ར་མགྲིན་རྒྱལ་དང་། 
མ་མིང་ལ་སོལ་དཀར་མཚོ་འབོད་ཀི་ཡོད་འདུག 

  

 

 

 

 

འདས། 

 



༧༧༽ ཏྱིང་འཛིན་སོལ་མ། ལོ་༢༣། ར་ལོ་རེབ་གོང་བཙན་མོ་ཤང་མགོ་དགེ་སེྡ་བ། མཚོ་སོན། 

    ཏྱིང་འཛིན་སོལ་མ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་
༡༡ཚེས་༡༥ཉིན་ལག་ཁླེར་ཁ་པར་དང་། མཛུབ་དཀྲིས། 
སྲུང་འཁོར་སོགས་རང་ཁིམ་དུ་བཞག་སླེ།  སླེ་བའི་འདུ་
ཁང་དུ་སོང་ནས་དུང་འབུད་པ་དང་བསང་མཆོད་སོགས་
བས་རླེས།  སླེ་བའི་འདུ་ཁང་གི་ཆོས་རའི་ནང་།  རང་ལུས་
མླེར་བསླེགས་བཏང་སླེ།   རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་
སྒྱུར་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཏླེ་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད་འདུག 
ཁོ་མོ་ནྱི་རླེབ་གོང་བཙན་མོ་མགོ་དགླེ་སླེ་བའི་ཕ་བུ་ལོ་རང་
ལོ་༥༠དང་།  མ་བཀྲ་ཤིས་སོལ་མ་རང་ལོ་ ༤༡ ཡིན་པ་
གཉིས་ཀི་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང་།   རང་ལོ་ ༢༣  ཡིན་འདུག 

 

འདས། 

 

༧༨༽ ལྕགས་མོ་སྐྱྱིད། ལོ་༢༦། ར་ལོ་རེབ་གོང་སྨད་པ་ཁ་རྒྱ་སླེ་བ། མཚོ་སོན། 

    ལྕགས་མོ་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༡༡ ཚེས་ 
༡༧ ཉིན་རླེབ་གོང་གྱི་དགའ་བདླེ་ཁོམ་རའི་བང་སོའི་ཁ་
གཏད་སང་ལམ་གྱི་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀི་སོ་ཁ་ནས་
༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་དགོས།  སྐད་ཡིག་རང་
དབང་དགོས།  ཞླེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་རང་ལུས་མེ་
བསླེགས་བཏང་སླེ། རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་
སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་གིས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཆླེམས་
ཡི་གླེ་ཞིག་བིས་ཡོད་པའི་ནང་མྱི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁིད་གསར་བ་ཞི་ཅིན་ཕླེན་གིས་ངླེས་བར་
དུ་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕད་
གནང་དགོས་ཞླེས་དང་། ཤོག་ངོས་ཀི་ཟུར་ལ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་
和平 དང་བོད་ཡིག་ཏུ་ཞི་བདླེ་ཞླེས་བིས་ཡོད་འདུག ཁོ་མོ་
ནྱི་རླེབ་གོང་སྨད་པ་ཤོག་ཁའི་ཁ་རྒྱ་སླེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང། 
ཁོང་གི་ཨ་ཕའི་མིང་ལ་འབྲུག་བམས་རང་ལོ་ ༧༦ ཡིན་པ་
དང་། ཨ་མའི་མིང་ལ་སོལ་མ་འཚོ་ཡྱིན་པ་རེད། 

  

 

 

 

 

 

འདས། 

 



༧༩༽ གསང་བདག་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༢༤། ར་ལོ་ཁུལ་རེ་ཁོག་རོང་མགོན་ཤུལ་། མཚོ་སོན། 

    གསང་བདག་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ཚེས་༡༧ ཉིན་ 
མདོ་སྨད་རླེ་ཁོག་རོང་རོ་དཀར་མོ་ཞང་སིད་གཞུང་ཡོད་
སར། རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་
དབང་སྒྱུར་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཡོད་པ་དང་།  ས་
གནས་རང་ནས་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་ར་ལོ་རླེ་
ཁོག་མགོན་ཤུལ་སར་བ་རུ་ཁག་བརྒྱད་པ་ནས་ཡིན་པ་
དང་།  ཕའི་མིང་ལ་ཆོས་དབིངས་ལོ་ ༥༡ དང་། མའི་མིང་
ལ་སྨན་བ་འཚོ་ལོ་ ༤༩ །  བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་ར་མགྲིན་
འཚོ་ལོ་ ༢༤ ཡིན་འདུག རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གིས་
རག་པར་བོད་ལ་རང་དབང་མླེད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བོ་རིན་
པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་ཐུབ་ཀི་མླེད་པ་སོགས་མྱི་ཡོད་སར་
གེང་ནས་སེམས་སྡུག་ཆེན་པོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད་འདུག 

  

 

 

 

 

འདས། 

 

༨༠༽ དབང་ཆེན་ནོར་བུ། ལོ་༢༥། མཚོ་ཤར་ཁུལ་ཡ་རྱི་རོང་རྐང་ཚ། མཚོ་སོན། 

    དབང་ཆེན་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ 
ཚེས་༡༩ ཉིན་བོད་མད་ོསྨད་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རོང་རྐང་ཚ་
དགའ་ལན་ཆོས་འཕླེལ་གིང་གི་དགོན་འདབས་ནས་རྒྱལ་
བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་དགོས་པ་དང་། 
༧པཎ་ཆླེན་རིན་པོ་ཆླེ་བཙོན་གྲོལ་གཏོང་དགོས་པ། བོད་
མི་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་སླེ།  རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་གནོན་
དབང་སྒྱུར་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་གིས་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད་པ་
དང་།  ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་མཚོ་ཤར་ཡ་རི་རོང་རྐང་ཚ་བོད་
རིགས་རང་སྐྱོང་ཞང་རྐང་ཚ་སླེ་བའི་རུ་ཁག་དང་པོ་ནས་
ཡིན་པ་དང་། མ་མཁའ་འགྲོ་འཚོ་དང་།  ཕ་འདས་པོ་
བསན་འཛིན་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་འདུག      འདས། 

 

 



༨༡༽ དོན་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༣༤། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག་ཁྱི་ངན་། ཀན་སུའུ། 

    དོན་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཨ་མཆོག་རྒྱ་གར་ཐང་གི་གཏླེར་ཁ་སོག་
སའི་སོ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་གི་
དྲག་གནནོ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཏླེ་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ནྱི་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལོ་བ་
བང་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག་ཚོ་བ་བརྒྱད་ཀི་ནང་གསླེས་
ཁི་ངན་སླེ་བ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། ཕའི་མིང་ལ་ཀླུ་འབུམ་
རྒྱལ་དང་མའི་མིང་ལ་འབྲུག་མོ་མཚོ་ཡིན་པ་དང་། བཟའ་
ཟླའི་མིང་ལ་ར་མགྲིན་འཚོ་ཟླེར་ཞིང། དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་མི་
རིགས་ཀི་བདླེ་སྡུག་ལ་དོ་སྣང་ཆླེ་ཞིང་བོད་དོན་སྐོར་གླེང་
སྐབས་ཚོར་ཤུགས་རྣོ་ལ་སླེམས་ཁུར་ཆླེས་ཆླེར་ཡོད་མཁན་
ཞིག་ཡིན་འདུག 

    
 འདས། 

 

༨༢༽ ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༡༨། ར་ལོ་ཁུལ་རེབ་གོང་མདོ་བ་ཡོ་ལག མཚོ་སོན།  

  ཀླུ་འབུམ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ༡༡ ཚེས་
༢༢ ཉིན་མདོ་བ་ཡུལ་ཚོའི་སང་ལམ་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་
བོད་ལ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་སོད་
དགོས། བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་
སྐད་འབོད་བས་ནས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་འདུགརང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་
སྒྱུར་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཏླེ་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད་འདུག 
ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་ར་ལོ་རླེབ་གོང་མདོ་བ་ཡོ་ལག་སླེ་བའི་མི་
ཡིན་པ་དང་། དླེ་སོན་རོང་བོ་དགོན་ཆླེན་དུ་གྲྭ་བ་བས་ཏླེ།  
རེས་སུ་སྐྱ་སར་ཕབ་ཡོད་འདུག  ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་ཚེ་གོ་
འམ་(དམག་ཚེ་གོ) ཟླེར་ཞིང་། ད་ལྟ་རང་ལོ་ ༦༠ ཡས་
མས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཨ་མ་ཚེ་ལས་འདས་ཟིན་
པ་དང་། ཁོང་ལ་མིང་སིང་ ༧ ཡས་མས་ཤིག་ཡོད་འདུག 

    

 

  

 

 

 

འདས། 

 



༨༣༽ ར་མགྲྱིན་སྐྱབས།  ལོ་༢༣། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་མ་ངེ་ཤང་དཔལ་སྒུར་། ཀན་སུའུ།  

  ར་མགྲྱིན་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༢ ཉིན་ཀླུ་ཆུ་རོང་དང་ཐག་ཉླེ་བའི་ཀླུ་ཆུའི་འགྲམ་ངོགས་
སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་
རོལ་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་རླེས་འདས་གྲོངས་སུ་
གྱུར་འདུག ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་མ་ངླེ་
ཞང་ཤིས་ཚང་ཚོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དཔལ་སྒུར་
ནགས་རི་ཚོ་བའི་ཕ་ཚེ་འདས་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་དང་། མ་
སོལ་མ་འཚོ་འམ་སོལ་སོལ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་འདུག ཆུང་
དུས་ཤིས་ཚང་དགོན་པར་ཞུགས་པ་དང་། རེས་སུ་སྐྱ་སར་
བབ་ཏླེ་འབོག་སར་བསད། བོད་མྱིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེཊ་
གཏོང་ཐླེངས་རླེར་། ཁོང་རང་ཉིད་ཀིས་དླེ་འདྲ་ཞིག་བླེད་
ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་ཞླེས་དང་། གོང་ས་མཆོག་ཕིར་བོད་ཡུལ་
དུ་མ་ཕླེབས་ཚེ་བསད་མ་བསད་མི་འདུག་ཅླེས་བཤད་མོང་།   

འདས། 

 

༨༤༽ ར་མགྲྱིན་རོ་རེ། ལོ་༢༩། ར་ལོ་ཁུལ་རེ་ཁོག་རོང་མགོན་ཤུལ་དམླེ་སྐོར་རུ་ཁག་དང་པོ་། མཚོ་སོན།  

ར་མགྲྱིན་རོ་རེ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༣ ཉིན་རོ་དཀར་མོ་ཤང་སིད་གཞུང་གི་སོ་འགྲམ་དུ་
༧རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་
ཤོག་ཅླེས་འབོད་ཚིག་སོག་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམ་
དྲག་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་རོལ་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་སླེག་
བཏང་རླེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ལ་ནང་མི་
དྲུག་ཡོད་པ་དང་།  མའི་མཚན་ལ་རྒྱ་མོ་སིྐྱད་དང་། ར་
མགྲིན་རོ་རླེ་ལགས་ནི་ཁིམ་ཚང་དེའྱི་ཀྱྱིམ་བདག་གཙོ་བོ་
ཡྱིན་འདུག སྐུ་གྲོངས་རླེས། ས་གནས་སླེར་སྐྱ་མི་མང་སོང་
ཕག་བརལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཐོག ༧རྒྱལ་བའི་ཞབས་བརན་
གསོལ་འདླེབས་དང་མ་ཎི་དབངས་སུ་གླེར་བཞིན། སྐུ་ཕུང་
གདན་དྲངས་ཏླེ་ཉྱིན་གཅྱིག་རེས་ཞུགས་འབུལ་གནང་
འདུག 

    

 འདས། 

 



༨༥༽ སངས་རྒྱས་སོལ་མ། ལོ་༡༧། ར་ལོ་ཁུལ་རེ་ཁོག་རོང་རོ་དཀར་མོ་ཤང་། མཚོ་སོན།  

   བཙུན་མ་སངས་རྒྱས་སོལ་མ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་
སིད་ཇུས་ལ་ཞི་རོལ་ཆླེད། བར་སྐོར་སླེ་བའི་ལ་ནག་སྐླེད་དུ་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ། ༧རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་
མཚོ་མཁླེན། ཞླེས་སྐད་འབོད་གནང་བ་དང་། མླེ་ལྕླེ་འབར་
ཤུགས་ཆེན་པོའྱི་ཁོད་ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་ཏླེ་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་རླེ་ཁོག་རོང་རོ་དཀར་
མོ་ཡུལ་ཚོའི་བར་སྐོར་སླེ་བའི་ཕ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་དང་། 
མ་དོན་འགྲུབ་འཚོ་གཉིས་ཀི་བུ་མོ་ཡིན་ཞིང་། གསང་
སགས་སྨིན་གྲོལ་དར་རྒྱས་གིང་དགོན་པའི་ཉླེ་འཁིས་སུ་
བཙུན་མའ་ིདགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དླེའི་བཙུན་མ་ཡིན་
འདུག ཞལ་ཆླེམས་ཡང་ཕྱི་ལ་འབོར་ཡོད།  

  

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༨༦༽ དབང་རྒྱལ། ལོ་༢༠། དཀར་མཛེས་ཁུལ་གསེར་ར་རོང་སྟག་རེད་ཡུལ་ཚོ། ཟྱི་ཁོན།  

   དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ ཕི་ཚེས་
༢༦ཉིན་རང་ལུས་ལ་མླེ་སྦར་དླེ་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་
ནས་སྐད་ཤུགས་ཆླེན་པོས་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་
ཕླེབས་དགོས། བོད་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་
སོགས་སྐད་འབོད་རྒྱག་ཞོར་གསླེར་ར་རོང་དཀིལ་གི་
གསླེར་གི་ར་ཡོད་ས་དླེ་བར་རྒྱུགས། དླེ་མ་ཐག་དམག་མི་
དང་ཉླེན་རོག་པས་ཁླེར་ཡོད་པ་དང་། འདས་གྲོངས་སོང་
ཡོད་མླེད་སོགས་ཤླེས་རོགས་བྱུང་མླེད། ཁོང་ནྱི་དླེ་སོན་གྲྭ་
པ་ཡིན་དང་། དཀར་མཛེས་ཁུལ། གསླེར་ར་རོང་སག་རླེད་
ཡུལ་ཚོའི་ཁ་ཤུལ་འཚོ་བ་ནས་ཡིན་འདུག ཁོང་གི་ཕ་མ་
གཉིས་སོན་མ་ནས་འདས་གྲོངས་ཕིན་ཟིན་འདུག  

 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 



༨༧༽ དཀོན་མཆོག་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༡༨། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག ཀན་སུའུ།  

 
དཀོན་མཆོག་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཀན་ལོ་བཟང་ཆུའྱི་ཨ་མཆོག་རྒྱ་གར་ཐང་
གི་གཏླེར་ཁ་སོག་སའི་སོ་འགྲམ་ཏུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་བས་ཏླེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད།  

ཁོང་ནྱི་ཀན་ལོ་བ་བང་བསང་ཆུ་ཨ་མཆོག་ཞང་བན་
ཀན་སླེ་བའི་ཕ་ཚེ་འཕགས་སྐྱབས་ལོ་ ༤༠ དང་། མ་མགོན་
པོ་མཚོ་ལོ་ ༣༧ ཡིན་པ་གཉྱིས་ཀྱྱི་བུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཆུང་
མའི་མིང་ལ་སངས་རྒྱས་མཚོ་ཟླེར་ཞིང་ལོ་ ༡༩ ཡིན་འདུག 

 
    

 

 

 

 

 

 

འདས།  

 

༨༨༽ མགོན་པོ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༢༤། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཨ་ལ་སོག་ཚ། ཀན་སུའུ།  

                མགོན་པོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཨ་ལ་དླེའུ་མགོ་དགོན་པའི་
ཚོགས་ཆླེན་འདུ་ཁང་གི་མདུན་དུ། ༧གོང་ས་མཆོག་བོད་དུ་
གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། བོད་མི་
ཚོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དགོས། ཞླེས་སྐད་འབོད་གནང་
ཐོག་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
འདུག ཁོང་ནྱི་ཀན་ལྷོ་ཀླུ་ཆུའི་ཨ་ལ་སོྦག་ཚ་སླེ་བ་ནས་ཡྱིན་
པ་དང་། ཕ་མྱིང་ལ་དབང་རྒྱལ་དང་། མ་མྱིང་ལ་རྣམ་ལོ་ལོ་
ཡིན་འདུག ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་མ་བཟའ་མི་
གཉིས་ལ་རང་ལོ་ ༦ ཡིན་པའི་བུ་ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ་
དང་། རང་ལོ་ ༣ ཡིན་པའི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་སོལ་མ།  རང་ལ ོ༢ 
ཡིན་པའི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་བཅས་བིས་པ་གསུམ་ཡོད་
འདུག    འདས། 

 



༨༩༽ སྐལ་བཟང་སྐྱབས། ལོ་༢༤། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོ་དགེ་རོང་ལྕང་ཚ་ཞང་སོའྱི་རུ། ཟྱི་ཁོན།  

   སྐལ་བཟང་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༢ཟླ་༡༡ ཚེས་
༢༧ ཉིན་དང་ཐོག་ཡུལ་ཚོའི་སིད་གཞུང་གི་སོ་འགྲམ་དུ་མ་
སླེབས་ཙམ་ལ་གཟུགས་པོའི་སང་ལ་ས་སྣུམ་ལྡུག་བཞིན་
༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པར་ཤོག 
༧ཀིརི་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པར་ཤོག་ཅླེས་
སྐད་འབོད་བས་ཏླེ་ཡོང་ཡོད་པ་དང་། ཡུལ་ཚོ་སིད་གཞུང་
གི་སོ་འགྲམ་ལ་སླེབས་པ་དང་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་
སླེ་སྐབས་ཐོག་དླེར་སྐུ་གཤླེགས་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་པ་ཁུལ་
མཛོད་དགླེ་རོང་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོའི་དགོས་གཤོག་ཀའི་མདོ་
བ་མླེ་དགླེ་སླེ་བའི་བཀྲ་པོ་ཚང་གི་ཕ་ཁོ་རྒྱལ་དང་།   མ་ཨ་
ཆོས་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་།  རེས་སུ་ཁོང་གྱི་ཞལ་ཆླེམས་
ཡང་ཕྱི་ལ་འབོར་ཡོད་།  འདས། 

 

༩༠༽ སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤྱིས། ལོ་༡༨། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་བསང་ཁོག་ཤང་། ཀན་སུའུ།  

   སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ ༡༡ ཚེས་ 
༢༧ ཉིན་ཀན་ལོ་བསང་ཆུ་རོང་བསང་ཁོག་ཞང་ཐོག་ཏུ།  
༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། ༧པཎ་
ཆླེན་རྱིན་པོ་ཆེ་གཙོ་བས་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་
གོད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་དང་མཉམ་རྒྱ་
གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ་སྐུ་
གྲོངས་ཡདོ་། ཁོང་ནྱི་བསང་ཆུ་རོང་བསང་ཁོག་དངུལ་རྭ་
ནས་ཡྱིན་པ་དང་། ཕའི་མཚན་ལ་ནམ་ཁོ་དང། སྤུན་མཆླེད་ 
༤ ཡོད་འདུག་ཅིང། དླེ་སོན་ཁོང་བསང་ཁོག་སོབ་ཆུང་དུ་
ལོ་བཞི་ཙམ་རིང་སོབ་གཉླེར་གནང་ཡོད་ཀང་གནས་སངས་
ཀི་དབང་གིས་རླེས་སུ་ཁིམ་དུ་ལོག་སླེ་ཕྱུགས་རི་བས་ཏླེ་སོད་
དགོས་བྱུང་བ་དང། ཁོང་ནམ་རྒྱུན་ཕ་མའི་ཁ་ལ་ཉན་པོ་
བླེད་མཁན་གི་བུ་ཡ་རབས་སོད་བཟང་ཅན་ཞིག་བརིས་
བཞིན་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 



༩༡༽ བན་དེ་མཁར། ལོ་༢༡། ཀན་ལོ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་ཡར་ཀྱི་སོག་སྡེ་བ། ཀན་སུའུ།  

  བན་དེ་མཁར་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢་ཟླ་༡༡ཚེས་ ༢༨ 
ཉྱིན་སི་ལླེ་ ༢༠ ཙམ་གི་སར་ཡོད་པའི་གཙོས་གོྲང་ཁླེར་དུ་
སོང་སླེ། ༧རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་ཕླེབས་སུ་
འཇུག་དགོས། པཎ་ཆླེན་རིན་པོ་ཆླེ་བཙོན་ནས་གོད་གྲོལ་
གཏོང་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། སྐད་ཡིག་དང་
ཆོས་དད་ལ་རང་དབང་དགོས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་བླེད་
དགོས། ཞླེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་བཏང་སླེ་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་ཀན་སུའུ་
ཞིང་ཆླེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་གྲོང་ཁླེར་གི་ཁོངས། ཡོངས་
གྲངས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་མཛོད་དགླེ་ཤོག་པ་ལྔའི་ནང་ཚན་
རྐང་ཚའི་ཡར་ཀི་སོག་སླེ་ནས་ཡིན་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཕའི་
མིང་ལ་ཚེ་རིང་ཐར་དང་མའི་མིང་ལ་ཀུན་བཟང་སོལ་མ་
ཟླེར་གི་ཡོད་འདུག 

  

འདས། 

 

༩༢༽ ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ། ལོ་༣༡། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཟམ་ཚ་ཤང་། ཀན་སུའུ། 

       ཚེ་རྱིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ ཚེས་
༢༩ ཉྱིན་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཟམ་ཚ་ཞང་ས་གནས་ཡུལ་ཚོའི་སིད་
གཞུང་གི་སོ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ། རྒྱ་
གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སིད་ཇུས་ལ་ཞི་རོལ་གིས་
ཏླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར། ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་ཆོས་རོ་དང་
མའི་མིང་ལ་ར་མགྲིན་འཚོ། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་ཆོས་
སྐྱོང་འཚོ་འབོད་ཀི་ཡོད་འདུག ཁོང་ལ་བིས་པ་བུ་མོ་གཉིས་
ཡོད་པ་རེད། 

འདས། 

 

 

 



༩༣༽ དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། ལོ་༢༩། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་ཨ་སྐྱྱིད་ཤང་གཟའ་རུ་སོྟད་མ། ཟྱི་ཁོན།  

  དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༡ 
ཚེས་༣༠ ཉིན་བཞག་ལོམ་ཞང་ནས་སི་ལླེ་བཅུ་ལྷག་གི་སར་
ཡོད་པའི་རླངས་འཁོར་ནང་སྣུམ་བླུག་ས་ཞིག་ཡོད་པའྱི་
འཁྱིས་ནས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་
རོལ་བས་འདུག ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
མཛོད་དགླེ་རོང་ཨ་སིྐྱད་ཞང་གཟའ་རུ་སོད་མའི་རུ་སར་ཁ་
བའི་ཕུན་ཚོགས་ཚང་གི་ཡྱིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ཕུན་
ཚོགས་དང་། མ་མིང་ལ་བོ་བཟང་སོལ་མ། རང་ལོ་༢༦ ཡིན་
པའི་བཟའ་ཟླའི་མིང་ལ་པདྨ་སྐྱིད་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་བིས་
པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཆླེ་བ་ལོ་༩ དང་ཆུང་བ་ལོ་༦ ཡིན་འདུག 
ཉྱིན་གཅྱིག་རེས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉིན་གི་དགོང་མོ་འབར་
ཁམས་སུ་གྲོངས་ཡོད་ཀང་། ཁོང་གི་རུས་ཐལ་ཞིག་མ་
གཏོགས་སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་ཕིར་སད་མླེད་པ་རེད།  

    

འདས། 

 

༩༤༽ གཟུངས་འདུས་སྐྱབས་། ལོ་།? ཀན་ལོ་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར་ཤང་བརར་མདོ་སྡེ་བ། ཀན་སུའུ།   

  གཟུངས་འདུས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ ༡༢ 
ཚེས་༢ ཉིན་འབོ་ར་དགོན་པའི་ཉླེ་འཁིས་ཀྱྱི་གཞུང་ལམ་
སླེང་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་སླེ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
གནང་ཡོད། ཁོས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་བ་དང་
མཉམ་དུ། རང་ཉིད་ཀིས་མགོ་བོ་རིག་ངོས་ལ་བརབས་ཏླེ་
ཁག་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་དེ་མ་ཐག་ཉེན་རོག་པས་ཁེར་ཡོད་
པ་དང་། ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་ཀན་ལོ་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར་
ཞང་གི་མངའ་ཁོངས་བརར་མདོ་སླེ་བའི་མི་ཡིན་ཞིང། ཁོང་
གི་ཕའི་མཚན་ལ་ཚེ་བྷ་དང་། མའི་མཚན་ལ་བན་དླེ་འཚོ་
ཟླེར་གི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཆུང་ལོ་ན་
གཉིས་ལ་མ་སོན་ཙམ་ཞིག་ཡོད་འདུག 

བཞུགས། 

 

 



༩༥༽ བོ་བཟང་དགེ་འདུན། ལོ་༢༩། མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་རོང་སེ་ལེ་ཐང་ཡུལ་ཚོ།  མཚོ་སོན།  

        བོ་བཟང་དགླེ་འདུན་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ 
༡༢ཚེས་༣ ཉིན་མགོ་ལོག་པདྨ་རོང་གི་སུམ་མདོར་པདྨ་
འདབས་བརྒྱད་ཀི་འཇིམ་བརན་ཞིག་ཡོད་པ་དླེའི་ཡར་
འདབས་སུ་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་ཏླེ་སྐད་འབོད་བླེད་
བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གསི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་
རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་སླེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད། 
སྐབས་དེའྱི་འབོད་ཚིག་གསལ་ཁ་བྱུང་མླེད་པ་དང་གོམས་
པ་ ༣༠༠ ཙམ་རྒྱུགས་རེས་སར་འགླེལ་ཡོད་། ཁོང་ནྱི་མགོ་
ལོག་པདྨ་རོང་སླེ་ལླེ་ཐང་ཡུལ་ཚོའི་པད་ནག་དགོན་ཀ་དག་
སོས་བལ་གིང་གི་གྲྭ་པ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕ་མགོ་ལོག་ལོ་ཁོ་
དང་། མ་ས་འགོ་བདླེ་དབང་ཡྱིན་འདུག འདས། 

 

༩༦༽ དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས། ལོ་༢༤། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

  དཀོན་མཆོག་འཕེལ་རྒྱས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ ༡༢ 
ཚེས་༨ ཉིན་སག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརི་དགོན་པའི་ཚོགས་ཆླེན་
འདུ་ཁང་མདུན་དུ་༧རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་ལ་
གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། ཀིརི་སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་
ལ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། བོད་གཞིས་བླེས་ལྷན་འཛོམས་
ཡོང་དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་བེད་བཞྱིན་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་བཏང་སླེ། རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་གནང་
སླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་ནྱི་མཛོད་དགླེ་རོང་
འབིང་བ་ཞང་གོས་བར་སླེ་བའི་ཕ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་
དང་། མ་སོལ་མ་མཚ་ོགཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཆུང་དུས་
ནས་འབིང་བའི་སུམ་མདོ་དགོན་དུ་ཆོས་ཞུགས། ༢༠༡༠ལོར་
སག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརི་དགོན་པར་ཡོང་ནས་མཚན་ཉིད་ཀི་
གཞུང་ལ་སོབ་སོང་གནང་མུས་ཡིན་འདུག 

འདས། 

 



༩༧༽ པདྨ་རོ་རེ། ལོ་༢༣། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཤྱིས་ཚང་ཤང་ཆོས་འཁོར་སེྡ་བ། ཀན་སུའུ། 

         པདྨ་རོ་རེ་ལགས་ནས་སྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༢ཚེས་༨ 
བོད་ཟླ་༡༠ཚེས་༢༥སླེ་དགའ་ལན་ལྔ་མཆོད་ཆླེན་མོའི་ཉིན་
ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཤིས་ཚང་དགོན་གསར་གི་ཚོགས་
ཆླེན་འདུ་ཁང་ཆླེན་མོའི་མདུན་ཐང་དུ་རང་ལུས་མླེ་སླེག་
བས་ཏླེ་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་པོའི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་རླེས་ས་
གནས་རང་དུ་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ནྱི་ཤིས་ཚང་ཚོ་བ་
བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཆོས་འཁོར་སླེ་བའི་ཕ་ཨོ་རྒྱན་
སྐྱབས་དང་། མ་ཚེ་གཟུངས་འཚོ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་ལ། སྐད་
ཤུགས་ཆླེན་པོས་ལྷ་རྒྱལ་ལོ། ༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་
མཁླེན་པ་བོད་ནང་དུ་མྱུར་དུ་ཕླེབས་དགོས་ཞླེས་སྐད་
འབོད་བས་ཡོད་པ་རེད། འདས། 

 

༩༨༽ པན་ཆེན་སྐྱྱིད་། ལོ་༡༧། ར་ལོ་ཁུལ་རེ་ཁོག་རོང་། མཚོ་སོན།  

     པན་ཆེན་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ ༡༢ ཚེས་༩ 
ཉྱིན་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་ཁི་ལོ་བརན་པར་ཤོག བོད་མི་མང་
ཁི་ལོ་བརན་པར་ཤོག་ཟེར་བ་སོགས་ཀི་སྐད་འབོད་རྒྱག་
བཞིན་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
བཏང་སླེ་སྐུ་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོ་མོ་ནྱི་རླེ་ཁོག་
རོང་སོབ་འབྱིང་གྱི་སོབ་མ་ཡིན་འདུག་ཅིང། རྒྱུན་དུ་ཀུན་
སོད་བཟང་ཞིང་སོབ་སོང་ལ་བརོན་འགྲུས་ཆླེ་བ།  ༧གོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་རིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཆླེ་བའི་
ཁར་བོད་མིའི་བདླེ་སྡུག་དང་ཕི་ལོག་གི་གནས་ཚུལ་རིགས་
ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཞིག་རླེད་འདུག ཁོང་གི་ཕའི་མིང་ལ་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་དང། མ་མིང་ལ་གསླེར་མོ། སྤུན་མཆླེད་
གཉིས་ཡོད་པ་ལས་མོ་རང་འབིང་བ་དླེ་ཡིན་འདུག 

འདས། 

 

 



 

༩༩༽ ཚེ་རྱིང་བཀྲ་ཤྱིས། ལོ་༢༢། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་། ཀན་སུའུ། 

    ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ་༡ཚེས་
༡༢ཉིན་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་
གྲོང་བརལ་གི་སང་ལམ་དུ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ཡུལ་ལ་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་དུ་འཇུག་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་
དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་བླེད་ཞོར་དུ་ཨ་མཆོག་གྲོང་བརལ་
གི་ཉླེན་རོག་ཁང་དང་། ཁིམས་ཁང་གི་སོ་མདུན་སང་ལམ་
དུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ནས་སྐུ་གྲོངས་ཡོད། ཁོང་ནི་ཀན་
ལྷོ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དགོན་པའི་ལྷ་སླེའི་གྲས་ཀི་ཨ་
མཆོག་ཡུལ་ཚོ་སིྐྱད་ནང་སླེ་པའི་ཕ་མིང་ལ་གངས་སླེང་ཚང་
གདུགས་དཀར་སྐྱབས་དང་མ་ཚེ་རིང་སོལ་མ་གཉིས་ཀི་བུ་
ཡིན་འདུག 

འདས། 

 

 

༡༠༠༽ གྲུབ་མཆོག། ལོ་༢༨། རྔ་བ་ཁུལ་ཁྱུང་མཆུ་རོང་། ཟྱི་ཁོན།  

      གྲུབ་མཆོག་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ༡ ཚེས་༡༨ 
ཉིན་ སྦྲ་ཆླེན་ཡུལ་ཚོའི་མི་མང་གིས་མ་ཎི་གསོག་སྒྲུབ་ཀིས་
མི་མང་ཕོན་ཆླེན་འདུ་འཛོམས་བས་ཡོད་པའི་སྐབས་དང་
བསྟུན་ནས། སྦྲ་ཆླེན་ཡུལ་ཚོའི་མཐུན་སིལ་ཐང་གི་ཉླེན་རོག་
པའི་སོ་འགྲམ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་དྲག་གནོན་ནོར་
འཁྲུལ་ཅན་གི་སདི་ཇུས་ལ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གིས་ཞི་རོལ་
གནང་རེས་སྐུ་གྲོངས་བ་དང་། ས་གནས་ཉླེན་རོག་དམག་
མིས་ཁོང་གྲོངས་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་ནས་སྐུ་ཕུང་བཙན་
འཁླེར་བས་འདུག ཁོང་ནྱི་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་རྐ་ཁོག་
རོང་ངམ་ཁྱུང་མཆུ་རོང་(དམར་ཐང་)སྦྲ་ཆླེན་ཡུལ་ཆོའི་རུ་
ཁག་གཉིས་པའི་གཙོས་རུ་མ་ནས་ཡིན་པ། ཕ་གོག་པོ་དང་
མ་གཡང་མཚོ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡྱིན་འདུག 

 

འདས། 

 

 



༡༠༡༽ དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། ལོ་༢༦། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར། ཀན་སུའུ།  

      དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ ༡ 
ཚེས་ ༢༢ ཉིན་འབོ་ར་དགོན་པའི་སོན་ཆོས་ར་བའྱི་ཉླེ་
འདབ་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་
ངོ་རོལ་གིས་ཚེ་འདས་སུ་གྱུར་ཡོད། ཁོང་ནྱི་བོད་ཨ་མདོ་
ཀན་ལོ་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་ར་སྦོག་ཚ་རྒྱ་ར་སླེ་བའི་ཡྱིན་པ་
དང་དཀོན་བྷླེ་ཞེས་འབོད་མཁན་ཡོད་འདུག ཁོང་གི་ཕའི་
མིང་ལ་རོ་རླེ་ཚེ་བརན་ཞུ་བ་ཚེ་ལས་འདས་ཟིན་པ་དང། མ་
མིང་ལ་རིན་ཆླེན་མཚོ། ཆུང་མའི་མིང་ལ་མཁར་མོ་ཐར་
བཅས་ཁོ་གཉྱིས་ལ་ལོ་གཅིག་ཟིན་མ་ཐག་པའི་བུ་ཆུང་ཞིག་
ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ནམ་རྒྱུན་སྨྲ་བ་ཉུང་ཞིང་ཉམ་ཆུང་
གཤིས་འཇམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁར་ཁིམ་ལས་ལ་བརོན་མཁན་
ཡྱིན་པ་སླེ་མི་ཀུན་ཀིས་གླེང་གི་ཡོད་འདུག འདས། 

 

༡༠༢༽ བོ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ལོ་༣༧། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་གཅའ་རུ་བ། ཟྱི་ཁོན།  

      བོ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༢ ཚེས་
༣ ཉིན་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་མཁར་གི་སི་བདླེ་ཉླེན་
རོག་ཁང་གྱི་ཐག་ཉེར་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ། ༧རྒྱལ་
བ་རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོ་བརན་པར་ཤོག་ཅླེས་སྐད་འབོད་
དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བས་རེས་གྲོངས་ཡོད། རྒྱ་
གཞུང་གིས་མླེར་སླེག་བཏང་རླེས་རུས་ཐལ་ཞིག་ནང་མི་
ཚོར་སད་ཡོད་འདུག  ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་རྔ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་
གཅའ་རུ་བ་ཡུལ་ཚོའི་ཕྱུགས་ལས་གོང་མའི་ཕ་སྐར་ཁོ་དང་། 
མ་སྐར་སྐྱིད་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་ཞིང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་
རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་ཏླེ་སྐབས་དེར་
འཛིན་གྲྭ་མཛོད་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་ཡིན་པ་རེད་འདུག  
 

འདས། 

 

 

 



༡༠༣༽ འབྲུག་པ་མཁར། ལོ་༢༦། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག་སྨད་། ཀན་སུའུ།  

                       
     འབྲུག་པ་མཁར་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༡༣ ཉིན་བོད་ནང་གི་ལུགས་རིང་ལོ་གསར་ཚེས་བཞི་ཉིན་ 
རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་རོལ་
ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
འདུག ཁོང་ནྱི་བོད་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁླེར་
གི་ཁོངས་གཏོགས་ཨ་མཆོག་སྨད་ཀི་ཀླུ་ཤོད་སིྐྱ་ནང་གྱི་ཡྱིན་
པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ར་མགྲིན་ཚེ་རིང་དང་མ་མིང་ལ་ར་
མགྲིན་མཚོ་ཞུ་གི་ཡོད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་དང་བཟའ་
ཟླ་གཉིས་ལ་བིས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཆླེ་བ་ལོ་ ༦ དང་། 
འབིང་བ་ལོ་ ༤ ། ཆུང་བ་ལོ་༡བཅས་ཡིན་འདུག འདས། 

 

༡༠༤༽ གནམ་ལ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༤༩། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་རན་ག། ཀན་སུའུ།  

        གནམ་ལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ༢ ཚེས་ 
༡༧ ཉིན་ཨ་མདོ་བ་བང་བསང་ཆུ་རོང་གི་དྲག་ཆས་ཉླེན་
རོག་དཔུང་དམག་གི་ལས་ཁུངས་སོ་མདུན་དུ་རང་ལུས་མླེ་
བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་རྩུབ་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་
གནང་སྐབས།   མླེ་འབར་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆླེ་བའི་དབང་གིས་
ས་གནས་རང་ནས་སྐུ་གོྲངས་། དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉླེན་
རོག་པ་དང་དམག་མི་འབོར་ཏླེ་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁླེར་བས་
ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་ཀན་སུའུ་ཀན་ལོ་བ་བང་བསང་ཆུ་རོང་
རན་ག་ཡུལ་ཚོ་རི་སོན་སླེ་བའི་མི་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་
བསམ་འགྲུབ་དང་།  མ་མིང་ལ་བསོད་ཁོ་ཟླེར་ཞིང་།  ཆུང་
མའྱི་མིང་ལ་འཚོ་ལོ་ཟླེར་བ་དང་། ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་བཞི་
ཡོད་འདུག  

འདས། 

 

 

 

 



༡༠༥༽ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོ་དགེ་རོང་མགར་གདོང་། ཟྱི་ཁོན། 

       བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ ༢༠༡༣ ཟླ  
༢ཚེས༡༩ཉིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་རྐྱང་ཚ་
ཡུལ་ཚོའི་ཁོམ་ལམ་དུ་རང་ལོ་༡༧ ཡིན་པའི་མགར་གདོང་
རིན་ཆླེན་ལགས་དང་མཉམ་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་
མཁླེགས་འཛིན་དང་གདུག་རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་
གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད། 
ཁོང་གྱི་ཕ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་དང་།   མ་མིང་ལ་
བཀྲ་ཁོ་ཟླེར་གི་ཡོད་འདུག  ཁོང་གཉྱིས་རྔ་པ་མཛོད་དགླེ་
མགར་གདོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་།  ཆུང་དུས་ནས་རྐྱང་ཚ་
ཡུལ་ཚོའི་སོབ་ཆུང་འགྲིམས།   

འདས། 

 

 

༡༠༦༽ རྱིན་ཆེན་། ལོ་༡༧། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོ་དགེ་རོང་མགར་གདོང་། ཟྱི་ཁོན། 

      རྱིན་ཆེན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ ༢༠༡༣ ཟླ  ༢ཚེས༡༩ཉིན་
མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོའི་ཁོམ་
ལམ་དུ་རང་ལོ་༡༨ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་དང་
མཉམ་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་མཁླེགས་འཛིན་དང་སྡུག་
རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
གནང་སླེ་སྐུ་གཤླེགས་ཡོད། ཁོང་གྱི་ཕ་དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་
དང་།  མ་ཨ་དོན(འདས་ཟིན)ཟླེར་གི་ཡོད་འདུག  ཁོང་
གཉྱིས་རྔ་པ་མཛོད་དགླེ་མགར་གདོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་།  
ཆུང་དུས་ནས་རྐྱང་ཚ་ཡུལ་ཚོའི་སོབ་ཆུང་འགྲིམས།   འདས། 

 

 

 



༡༠༧༽ ཕག་མོ་དོན་གྲུབ། ལོ་༢༡། མཚོ་ཤར་ཁུལ་བ་ཡན་རོང་ཚ་ཕུག། མཚོ་སོན། 

      ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༣ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༢༤ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་བ་ཁྱུང་དགོན་པའི་ཆོས་རའི་ནང་
བོད་རང་བཙན་ཡིན། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། ༧རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག་ཅླེས་སྐད་འབོད་
བེད་ཞོར་རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་མཁླེགས་འཛིན་དང་སྡུག་
རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
གནང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་འཁེར་བས། ཉྱིན་ཤས་
རེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ནང་མིར་ཁོང་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་
བའི་བར་ལན་སད་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་མཚོ་སོན་བ་ཁྱུང་
དགོན་པའི་ཉླེ་འཁིས་བ་ཡན་རོང་ཚྭ་ཕུག་ཞང་ས་དཀར་
གོང་བ་སླེ་བ་ནས་ཡིན་འདུག རེས་སུ་ཁོང་གི་ཁ་ཆླེམས་
བཞག་ཡོད་པ་ཡང་ཕི་ཕོགས་སུ་འབོར་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 

༡༠༨༽ ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས། ལོ་༢༧། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཤྱིས་ཚང་ཤང་། ཀན་སུའུ། 

         ཚེ་གཟུངས་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་༢ཚེས་ 
༢༥ བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ དང་ཧོར་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཆོ་
འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆླེན་མོའི་ཉིན་མཐའ་མ་སླེ་བམས་པ་གིང་
སྐོར་སྐབས་མདོ་སྨད་ཀན་ལོ་ཀླུ་ཆུའི་ཤིས་ཚང་སར་གསར་
དགོན་པར་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་པོའི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་ཆླེད་
རང་ལུས་མླེ་སླེག་བས་ཏླེ་སྐུ་གྲོངས་འདུག   
ཁོང་ནྱི་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཤྱིས་ཚང་ཚོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་ཚན་
ཆོས་འཁོར་སྡེ་བའྱི་མྱི་ཕ་མིང་ལ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་དང་། མ་
མིང་ལ་ར་མགྲིན་འཚོ་ཟླེར་གི་ཡོད་འདུག ༢༠༡༢་ལོར་
དགའ་ལན་ལྔ་མཆོད་ཉིན་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གཏོང་
མཁན་པདྨ་རོ་རླེ་ལགས་དང་སླེ་བ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་མ་
ཟད་ཁོང་གཉིས་མ་སྤུན་གཉིས་ཀི་བུ་སྤུན་ཡང་རླེད་འདུག འདས། 



 

༡༠༩༽གསང་བདག། ལོ་x། རྔ་པ་རོང་སོ་ཚིགས་ཡུལ་ཚོའི་རོ་བ་སླེ་བ། ཟྱི་ཁོན། 

གྲྭ་གསང་བདག་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༢ ཚེས་༢༥ 
ཉིན་གི་བོད་ནང་གི་ས་དྲོའི་དུས་ཚོད་༡༠ ཙམ་ལ་རྔ་པ་
རོང་མཁར་གི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་འགྲོ་སའི་གཞུང་ལམ་ནས་རང་
ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་
བས་འདུག་ལ། གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉླེན་
རོག་པ་འབོར་ནས་ཁོང་གི་སྐུ་ལུས་ལ་འབར་བཞིན་པའི་མླེ་
བསད་དླེ་རྔ་པའི་སྨན་ཁང་དུ་ཁླེར་འདུག་ཀང་། དླེ་གར་
ཡུན་རིང་མ་བཞག་པར་ས་གནས་གཞན་ལ་ཁླེར་འདུག ཁོ་
ནྱི་ དར་ཁོ་ཚང་གི་བུ་དང་ས་སྐྱ་དྷི་ཕུ་དགོན་དགླེ་ལླེགས་
གཏླེར་མཛོད་གིང་གྱི་གྲ་བ་ཡྱིན། བཞུགས་གསོན་མ་ངེས། 

 

༡༡༠༽ དཀོན་མཆོག་དབང་མོ། ལོ།༣༠། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་སག་ཚ་མཐའ་བ་། ཟྱི་ཁོན 

             དཀོན་མཆོག་དབང་མོ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་
༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་རྔ་པ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་
སག་ཚ་གྲོང་རལ་དུ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་
གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་སྒྱུར་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་
གནང་སླེ་སྐབས་ཐོག་དླེར་སྐུ་གྲོངས་ཡོདབ་དང་། ཉེན་
རོག་པ་འབོར་ནས་སྐུ་ཕུང་བཙན་ཁླེར་བས་རེས་ཕི་དྲོར་
རུས་ཐལ་ཙམ་ནང་མྱིར་སྤྲད་འདུག ད་དུང་ཉླེན་རོག་
པས་ཁོ་མོའྱི་བཟའ་ཟླ་སོལ་མ་སྐྱབས་ལཊ་སུ་བཟའ་ཚང་
ནང་ཁུལ་གི་རོག་དྲ་ཡིན་པའི་ཁས་ལླེན་བ་དགོས་པའི་
བཙན་བཀའ་བཏང་བར་ངོས་ལེན་མ་བས་སབས་ཁོང་
ཡང་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བས་འདུག 

 

འདས 

 



༡༡༡༽ བོ་བཟང་ཐོགས་མླེད། ལོ།༢༨། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་ཁིན་ཀན་ཡུལ་ཚོ། ཟྱི་ཁོན 

            བོ་བཟང་ཐོགས་མེད་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ་
༣ཚེས་༡༦ཉྱིན་དེ་ས་༢༠༠༨ ལོའྱི་ས་བི་ཞི་རོལ་སྐབས་རྔ་
བ་ནས་བོད་མི་མང་པོ་དམར་གསོད་བས་ནས་ལོ་ལྔ་འཁོར་
བའི་ཉྱིན་རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་པའྱི་ཁོང་གི་བཞུགས་ཤག་ཡོད་
པའི་སོ་ནས་ལུས་ལ་ས་སྣུམ་མང་བོ་བྱུག་ཤིང་ལག་ཏུ་ཆོས་
དར་བཟུང་ནས་སྐུ་ལུས་མླེ་རུ་བསོན་ཏླེ་རྒྱུག་སྐབས་སོ་ཆླེན་
འགྲམ་དུ་མ་སླེབས་ཙམ་ལ་སར་འགླེལ་བ་དང་། རེས་སུ་
རིང་པོ་མ་འགོར་བར་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་འདུག  ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་
ཁིན་ཀན་ཡུལ་ཚོའི་ཕྱུགས་ལས་གོང་མའི་རུ་ཆླེན་གཉིས་
པའི་ཕ་རོགས་ཕྲུག་དང་། མ་དེ་པོ་ཚང་གི་བུ་ཡྱིན་པ་རེད།  

འདས། 

 

༡༡༢༽ སྐལ་སྐྱིད། ལོ།༣༠། རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རོང་བར་བ་ཡུལ་ཚོ། ཟྱི་ཁོན 

སྐལ་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་
འཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆླེན་གི་ཉླེ་འགྲམ་རང་ལུས་མླེར་
སླེག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་སིད་བྱུས་
ལ་ངོ་རོལ་གནང་ནས་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་པ་དང་། སྐལ་སྐྱིད་
ལགས་ནི་མདོ་སྨདའཛམ་ཐང་བར་བ་ཡུལ་ཚོའི་ཕ་མཆོད་
ལྡན་དང་། མ་དཔའ་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱྱི་བུ་མོ་ཡྱིན་པར་ཁོང་
མོར་བུ་བདླེ་རྣམ་དང་། པོ་ཆུང་། བསོད་པོ་བཅས་བུ་ཕྲུག་
བཞི་ཡོད་འདུག ཁོང་མོའི་ཁོ་གའི་མིང་ལ་གྲུས་པླེ་ཡྱིན་
འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་མདོ་སྨད་འཛམ་ཐང་ནས་བོད་དོན་ཆླེད་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་མཁན་ལྔ་བ་དླེ་ཆགས་ཡོད་
འདུག   འདས། 

 



༡༡༣༽ ལྷ་མོ་སྐྱབས། ལོ།༤༣། ཀན་ལོ་ཁུལ་གཙོས་ཀླུ་ཤོད་ཡུལ་ཚོའི་མཁར་དམར་ཤུལ་སླེ་བ། ཀན་སུའུ 

ལ་མོ་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༣་ཟླ་༣ཚེས་༢༥ ཉིན་
ཀན་ལོ་བསང་ཆུ་སྐྱྱིད་ཚང་དམེ་ཤུལ་ཤང་གྱི་མདུན་གྱི་
ཤྱིང་ཆ་སྤུངས་པའྱི་འགྲམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་
ཆླེད་ཤྱིང་ཆའྱི་ནང་སྣུམ་བླུགས་ནས་མཉམ་དུ་རང་ལུས་
མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ས་གནས་
མྱི་ཚོས་ཤླེས་སྐབས་ཕུང་པོ་མླེ་རོར་གྱུར་བ་དང་མགོ་བོ་
གཅིག་པུ་ལས་ལྷག་མླེད་པ་རླེད་འདུག ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལགས་
ནི་ཀན་ལོ་གཙོས་ཀླུ་ཤོད་ཡུལ་ཚོའི་མཁར་དམར་ཤུལ་སླེ་
བ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་ནགས་སྲུང་བ་ཡིན་འདུག  འདས། 

 

 

༡༡༤༽ དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན། ལོ།༢༨། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རོང་རོག་རི་སྡེ་བ། ཀན་སུའུ 

དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༣ ཟླ་༣ 
ཚེས་༢༦ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་དྲག་
རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་ཆླེད་རོག་རི་དགོན་པའི་ཉླེ་
འདབས་ཀི་(འདན་ལུང་མདོ་)སུམ་མདོའི་ལམ་ཆླེན་ནས་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་
དང་། དླེ་རླེས་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཡར་དགོན་ནང་དུ་གདན་
འདྲླེན་བས་ཡོད་ཀང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཕོག་བླེད་པར་
དོགས་ནས་མཚན་མོ་དླེ་རང་ལ་ཞུགས་འབུལ་བས་ཡོད་
འདུག ཁོ་ནྱི་ཀླུ་ཆུ་རོང་ཟམ་ཚ་རོག་རི་སླེ་བའི་ཕ་ལྷ་ཁོ་
དང་། མ་ལྷ་མོ་འཚོ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་
སྐབས་ནས་རོག་རི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་འདུག 

འདས། 

 



༡༡༥༽ ཀུན་མཆོག་མཚོ་མོ་། ལོ།༤༠། ཡུལ་ཤུལ་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་གྲོང་རལ། མཚོ་སོན། 

ཀུན་མཆོག་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༣་ལོའི་ཟླ་༣་
པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་ཀི་སོད་
ཁང་དང་ས་ཞིང་བཙན་འཕོག་བས་བར་ངོ་རོལ་ཆླེད་རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེ་མ་ཐག་ས་
གནས་བོད་མྱི་ཚོས་ཁོ་མོའྱི་ལུས་སྟེང་གྱི་མེ་བསད་པ་དང་། 
སྨན་ཁང་ལ་འཁེར་ནས་སྨན་བཅོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོ་
མོ་ནི་དགུང་ལོ་༤༠་མ་ཟིན་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་ཤུལ་
སྐྱླེ་རྒུ་མདོའི་གྲོང་བརལ་ཉླེ་འཁིས་སུ་ཡོད་པའི་སླེང་མཛེས་
སླེ་བའྱི་དམ་པ་དངོས་གྲུབ་ཚང་མནའ་མ་ཡྱིན་འདུག ད་
ལྟ་ཁོ་མོ་རང་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་ཡོད་ཀྱང་གནས་ཚུལ་གང་
བྱུང་ཕྱི་ལ་བཤད་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཉེན་
བར་བཏང་ཡོད་འདུག 

བཞུགས། 

 

༡༡༦༽ ཕྱུག་མཚོ། ལོ།༢༠། རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རོང་བར་མ་ཡུལ་ཚོ། (སི་ཁོན) 

    ཕྱུག་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣ཟླ་༤ཚེས་༡༦ཉིན་ཨ་
མདོ་འཛམ་ཐང་ཇོ་ནང་དགོན་ཆླེན་གི་ཉླེ་འགྲམ་ནས་རང་
ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་
སྒྱུར་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་གནང་རེས་སྐུ་གྲོངས་འདུག ས་
གནས་རྒྱ་ནག་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པས་ཁོ་མོ་སྐུ་ཕུང་
མཚན་མོར་དེར་ཞུགས་འབུལ་བེད་དགོས་བའྱི་བཙན་
བཀའ་བཏང་འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་མདོ་སྨད་འཛམ་ཐང་བར་མ་
ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་འདུག་ལ། ཁོང་མོའི་ཕའི་མིང་ལ་བསན་
ཁོ་དང་། མའི་མིང་ལ་སོན་སྐྱིད་ཟླེར་ཞིང་། ཁོང་མོ་གཉླེན་
སིག་བས་ཏླེ་ལོ་ངོ་ ༣ ཅན་གི་བིས་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 



 

༡༡༧༽ བོ་བཟང་ཟླ་བ། ལོ་༢༠། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་། (སི་ཁོན) 

བོ་བཟང་ཟླ་བ་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་༤ ཚེས་
༢༤ ཉིན་གྲྭ་དཀོན་མཆོག་འོད་ཟླེར་དང་མཉམ་སག་ཚང་
ལྷ་མོ་ཀིརི་དགནོ་པའི་འདུ་ཁང་འགྲམ་གི་གཡས་ཟུར་ནས་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་སིད་
ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་རེས་མེ་ལྕེ་ཁོད་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་
གཟའ་རུ་ཡུལ་ཚོའི་གཟའ་རུ་འབོག་པ་སྨད་མ་ནས་ཡིན་
ཞིང་། ཕ་རོ་རླེ་མཁའ་འགྲོ་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཀྱྱི་བུ་དང་། 
ཆུང་སྐབས་ནས་སག་ཚང་ལྷ་མོ་ཀིརི་དགོན་པར་ཆོས་
ཞུགས་བས་ཏླེ་བསྡུས་ཆླེན་འཛིན་གྲྭ་ཡིན་འདུག 

 

འདས། 

 

༡༡༨༽ དཀོན་མཆོག་འོད་ཟླེར། ལོ།༢༣། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་། (སི་ཁོན) 

དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༣ ཕི་ཟླ་
༤ ཚེས་༢༤ ཉིན་གྲྭ་བོ་བཟང་ཟླ་བ་དང་མཉམ་སག་ཚང་
ལྷ་མོ་ཀིརི་དགོན་པའི་འདུ་ཁང་འགྲམ་གི་གཡས་ཟུར་ནས་
རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་རྒྱ་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་སིད་
ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་རེས་མེ་ལྕེ་ཁོད་སྐུ་
གྲོངས་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགླེ་རོང་རླེ་ཆུ་
ཡུལ་ཚོའི་ཀིརི་རྐ་ཆུ་ཁའི་ཚ་ཁོ་རུ་བའི་ཕ་ཚེ་རིང་ནོར་བུ་
དང་། མ་ར་མགྲིན་སོལ་མ་གཉིས་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་པའི་
འབིང་བ་དླེ་ཡིན་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་སག་ཚང་
ལྷ་མོ་ཀིརི་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བས་ཏླེ་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་
ཡིན་འདུག་ལ། ཁོང་གཉིས་རྒྱུན་དུ་ཀུན་སོད་དང་བསབ་
པ་སོབ་གཉླེར་སོགས་མིག་དཔླེར་འོས་པ་གཉིས་ཡིན་འདུག 

འདས། 

 



༡༡༩༽ བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ། ལོ་༣༡། མཚོ་སོན་ཡུལ་ཤུལ་ཆུ་དམར་ལེབ་རོང་། (མཚོ་སོན) 

བསན་འཛིན་ཤླེས་རབ་ལགས་ཀིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༥ 
ཚེས་༢༧ ཉིན་ཡུལ་ཤུལ་ཆུ་དམར་ལླེབ་རོང་རྒྱ་རིང་ཟླེར་
བའི་ས་ཆ་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སིད་
ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་ཆེད་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བས་ཏླེ་སྐུ་གྲོངས་
འདུག དླེ་མ་ཐག་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཕུང་ཆུ་དམར་རོང་གི་སི་བདླེ་
ཉླེན་རོག་པས་ཁེར་ཡོད་ཀྱང་ཚེས་༢༨ ཉིན་ཁོང་གི་ཕ་དོན་
འགྲུབ་སོགས་སྐད་བཏང་སླེ།  སྐུ་ཕུང་ནང་མིར་རིས་སོད་
བས་འདུག ཁོང་ནྱི་མཚོ་སོན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་
སྐྱོང་ཁུལ་ཆུ་དམར་ལླེབ་རོང་ཆིག་སིལ་གྲོང་རལ་སྐྱ་འཁོག་
ཡུལ་ཚོ་རི་ཁག་གཉིས་པ། ཨ་དྲླེལ་སླེ་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། 
ཕ་མིང་ལ་དོན་འགྲུབ་དང་།  མ་མིང་ལ་ཆོས་མེ་ཡྱིན་འདུག 

 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

༡༢༠༽ དབང་ཆེན་སོལ་མ། ལོ་༣༡། དཀར་མཛེས་ཁུལ་རའུ་རོང་མྱི་ཉག་འདྲ་པ། (ཟྱི་ཁོན) 

དབང་ཆེན་སོལ་མ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༣་ལོའྱི་ཟླ་
༦ཚེས་༡༡ཉིན་དཀར་མཛེས་ཁུལ་རའུ་རོང་ཉ་མཚོ་དགོན་
པའི་ཉླེ་འདབ་དྲག་ཆས་དམག་ཁང་གྱི་ཉེ་སར་རང་ལུས་
མེ་བསེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་
འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཡོད་པ་དང་། དེ་མ་
ཐག་རྒྱ་ནག་གི་ཉླེན་རོག་དམག་མི་འབོར་ཏླེ་རླངས་འཁོར་
ནང་བཅུག་ནས་བཙན་གྱིས་ཁེར་འདུག ཚེས་༡༤ཉིན་སྐུ་
གྲོངས་འདུག ཕ་ཡུལ་རའུ་རོང་མི་ཉག་འདྲ་པ་ས་ཁུལ་གི། 
བག་ཐོག་ཡུལ་ཚོའྱི་རྒྱལ་འབུམ་ཚང་གྱི་ཡྱིན་པ་དང་། སྐྱ་
མིང་ལ་ཚེ་རིང་སོལ་དཀར་ཡང་ཡྱིན་འདུག ཕ་མིང་ལ་
བསན་འཛིན་དང་། མ་མིང་ལ་གཡུ་སོན་ཟླེར་གི་ཡོད་། 
རའུ་སྦར་ཞབས་བག་དཀར་ཞླེས་བར་ཆོས་ཞུགས་གནང་
ཡོད་འདུག 

འདས། 

 



༡༢༡༽ དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས། ལོ་༡༨། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་ཐང་སྐོར་སོག་ཚང་། ཟྱི་ཁོན། 

དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༣་ཟླ་
༧ཚེས༢༠ཉྱིན་སོག་ཚང་དགོན་གྱི་ཚོགས་གྲོལ་ནས་ཡོང་
སྐབས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བས་
རེས་གྲོངས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་མླེ་ལྕླེ་དྲག་པོའྱི་ཁོད་ལག་
གཉིས་ཐལ་མོ་སར་བ་དང་ངག་ནས་མང་པོ་ཞིག་བརོད་
བཞིན་གང་མཚམས་རྒྱུག་ཡོད་། ཁོང་ནྱི་མདོ་སྨད་རྔ་པ་
ཁུལ། མཛོད་དགླེ་རོང་ཐང་སོྐར་སོག་ཚང་སླེ་པའི་ཕ་བསོད་
ནམས་དཔལ་ལན་ལགས་དང་། མ་ལན་ཕྲུག་གཉིས་ཀི་བུ་
རང་ལོ་ ༡༨ སོན་ཡོད་། ཐང་སྐོར་སོག་ཚང་བཀྲིས་ཐླེག་
ཆླེན་གིང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཡྱིན་འདུག 

 

 

 

 

 

འདས། 

 

 

༡༢༢༽ ཞྱི་ཆུང་། ལོ་༤༡། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་སོ་མང་ཡུལ་ཚོ།  ཟྱི་ཁོན། 

ཞྱི་ཆུང་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༩ ཚེས་༢༨ ཉིན་རྔ་
བ་ནས་མགོ་ལོག་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའི་གཞུང་ལམ་དང་ཐག་
ཉླེ་བའི་རང་ཁིམ་གི་སོ་འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མླེ་རུ་བསོན་
ཏླེ་རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་
བཞིན་གཞུང་ལམ་ཕོགས་སུ་གོམ་པ་བཞི་བཅུ་ཙམ་རྒྱུགས་
ཡོད་ཅིང་། མཐར་ས་གནས་དླེ་གར་མླེ་དཔུང་གི་ཁོད་ནས་
སྐུ་སོག་ཤོར་ཡོད་འདུག ཞི་ཆུང་ལགས་ནི་ཕ་བསོད་ནམས་
བརླེན་དང་། མ་ཞླེས་ཁོ་མ་གཉིས་ཀི་ཁྱིམ་དུ་སེྐྱས། ཆུང་
དུས་སུ་ཇོ་ནང་བསླེ་དགོན་པར་ཆོས་ཞུགས་བས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༨ ལོར་སྐྱ་སར་བབས་ནས་བ་ལ་ོཆུང་མར་བངས།  

 

 

 

 

 

འདས། 

 

 

 



༡༢༣༽ ཚེ་རྱིང་རྒྱལ། ལོ་༢༡། མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་རོང་།  མཚོ་སོན། 

ཚེ་རྱིང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༣་ལོའྱི་སྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་
༡༡ཉྱིན་བོད་མདོ་སྨད་མཚོ་སོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་པདྨ་རོང་
ཐོག་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་
རོལ་གནང་ཡོད། ཁོང་གྱིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེཊ་གནང་སླེ་
ཅང་མ་འགོར་བར་ཉླེན་རོག་པ་དང་དམག་མི་འབོར་ཏླེ་
ཁོའི་ལུས་སླེང་གི་མླེ་བསད་རླེས། རོང་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱིད་
ནས་སྨན་ཁང་གི་ཕོགས་ཡོངས་དམག་མིས་བསྐོར་ཏླེ་དམ་
དྲག་བས་ཡོད། ཁོང་ནྱི་ཁུལ་དེའྱི་ཨ་སྐྱོང་དགོན་པའི་དགེ་
འདུན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། སྐབས་དེར་རང་ལོ་ ༢༡ ཡིན་
འདུག་ལ། ཁོང་གི་ཕ་མིང་ལ་ཤླེར་ཕུན་དང་། མའི་མིང་ལ་
རིན་སོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདུག འདས། 

 

༡༢༤༽ དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརན། ལོ་༣༠། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ར་ཆུ་རོང་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོ་རྒྱུ་ལག་རུ་ཆླེན།  ཀན་སུའུ། 

དཀོན་མཆོག་ཚེ་བརན་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༣་ལོའྱི་སྱི་ཟླ་
༡༢ཚེས་༠༣ཉྱིན་མདོ་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་དམླེ་རུ་མ་ཡུལ་
ཚོའི་ཁོམ་གཞུང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་
མླེར་བསླེགས་བཏང་བ་དང་། རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་
ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བོད་
ལ་ཕླེབས་དགོས། བོད་མི་གཞིས་བླེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་
དགོས་ཞླེས་སྐད་འབོད་གནང་། རེས་སུ་ཉླེན་རོག་པས་ཁོང་
བཙན་འཁླེར་བས་ཡོད་ཀྱང་ཅང་མ་འགོར་བར་སྐུ་གོྲངས་
འདུག ཁོང་ནྱི་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ར་ཆུ་རོང་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོ་རྒྱུ་
ལག་རུ་ཆླེན་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་བསམ་ཁོ་དང་ཨ་
མ་མིང་ལ་འོ་དགའ། ཆུང་མའི་མིང་ལ་ནམ་སྣང་ཟླེར་ཞིང་རྔ་
བ་དམེ་རུ་མར་དམག་པར་སོང་ནས་བསྡད་ཡོད་འདུག 

 

 

 

   

 

 

 

 

འདས། 

 



༡༢༥༽ ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚ།ོ ལོ་༤༣། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བ་བང་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག།  ཀན་སུའུ། 

ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ༡༢ 
ཚེས༡༩ ཉིན་མདོ་སྨད་ཀན་ལོྷ་ཨ་མཆོག་གྲོང་བརལ་གི་
ཁོམ་གཞུང་ནས་བོད་དོན་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་རེས་སྐུ་གྲོངས་འདུག ཁོང་
ནྱི་མདོ་སྨད་ཀན་ལོྷ་ཁུལ་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ལྷ་སླེ་
ཨ་མཆོག་ཉི་མ་ལུང་དུ་འཁྲུངས། ཚེ་འདས་ཕ་མིང་ལ་ར་
མགྲིན་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཨ་མ་ལྷ་མོ་སྐྱིད་གཉྱིས་ཀྱྱི་བུ་ཡྱིན། 
རེས་སུ་ཨ་མཆོག་དགོན་པའི་ཆོས་སོར་ཞུགས་ནས་རྒྱུད་པ་
གྲྭ་ཚང་དུ་སོབ་གཉེར་གནང་། མླེ་སླེག་མ་བཏང་བའི་སོན་
དུ་གུང་ཚིགས་ཚགོས་གོྲལ་རླེས་རང་ཤག་ནས་ལམ་རིམ་
ཆླེན་མོའི་གླེགས་བམ་ཞལ་ཕླེས་ཏླེ་མདུན་དུ་མཆོད་མླེ་
བསོན་པ་དང་ཁ་ཆེམས་ཤོག་བུ་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 

༡༢༦༽ འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ། ལོ་༢༩། ར་ལོ་ཁུལ་རེ་ཁོག་རོང་།  མཚོ་སོན། 

འཕགས་མོ་བསམ་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༤ལོའྱི་ཟླ་
༢ཚེས༥ཉྱིན་མདོ་སྨད་ར་ལོྷ་ཁུལ་རླེ་ཁོག་རོང་རོ་དཀར་མོ་
ཞང་དང་ཉླེ་འགྲམ་པན་ཆླེན་ཉིན་སོབ་ཡོད་ས་ནས་བོད་
དོན་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་བསླེཊ་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་
གནང་ཡོད། ཁོང་སྐབས་དེར་དགུང་ལོ་༢༩གཡས་གཡོན་
ཙམ་ཡིན་པ་དང་། རླེ་ཁོག་ཕོགས་ཀི་དམླེ་སྐོར་ནས་ཡིན་
པར་ཁོང་གི་ཨ་མའི་མིང་ལ་འབྲུག་མོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་འདུག  
ཁོང་དང་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ལ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་
བཅས་བིས་པ་གཉིས་ཡོད་འདུག རེས་སུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རེས་
སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 



༡༢༧༽ བོ་བཟང་རོ་རེ། ལོ་༢༥། རྔ་བ་རོང་གཅའ་རུ་བ་ཡུལ་ཚོ།  ཟྱི་ཁོན། 

      བོ་བཟང་རོ་རེ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༤ཟླ་༢ཚེས་
༡༣ཉྱིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་གི་དཔའ་བོའི་སང་ལམ་དུ་
རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་
གནང་། དེ་མ་ཐག་ཉླེན་རོག་པ་བཙན་འཁེར་སྐབས་མགོ་
ཡར་བཀགས་ནས་ལག་གཉིས་ཐར་མོ་སར་ཡོད་པ་ས་
གནས་བོད་མྱིས་མཐོང་འདུག ཁོང་ནྱི་རྔ་བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
རྔ་བ་རོང་གཅའ་རུ་བ་ཡུལ་ཚོའི་ཕྱུགས་ལས་གོང་མའི་ཕ་
ཚེ་དཔག་དང་མ་ན་མླེ་སིྐྱད་གཉིས་ཀི་བུ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་
སོན་ཀྱིརྱི་དགོན་པའྱི་གྲྭ་བ་ཡྱིན་འདུག ཟླ༢ཚེས་༡༦ཉིན་རྔ་
བ་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གི་ལྟླེ་གནས་འབར་ཁམས་སྨན་ཁང་ནང་
འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག 

 

འདས། 

 
 

༡༢༨༽ འཇྱིགས་མེད་བསྟན་འཛིན། ལོ་༢༩། ར་ལོ་ཁུལ་རེ་ཁོག་རོང་། མཚོ་སོན།  

 འཇྱིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༤ཟླ་
༣ཚེས་༡༦ཉིན་གི་ས་དྲོར་ར་ལྷོ་རླེ་ཁོག་རོང་བ་དར་ཞང་
བ་དར་སོ་ནག་དགོན་པའི་འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མླེར་
བསླེཊ་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་གནོན་དབང་བསྒྱུར་གི་སིད་
ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དླེ་མ་ཐག་ས་གནས་
སུ་བར་འཕིན་དྲ་ལམ་སོགས་བཀག་ནས་དམ་དྲག་བས་
བར་བརླེན་དུས་ཐོག་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཕི་ཕོགས་སུ་
འབོར་ཐུབ་མླེད་ཀང་། ཁོང་ནི་རླེབ་གོང་རླེ་ཁོག་སོ་ནག་རྔ་
དཀར་སླེ་བ་རུ་ཕ་སྐྱབས་རྒྱའི་བུ་རུ་སྐྱླེས་པ་དང་། རླེ་ཁོག་
ཕོགས་ཀི་སོ་ནག་དགོན་དགའ་ལན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གིང་གི་
དགླེ་འདུན་པ་ཡིན་པ་རེད། འདས། 

 



༡༢༩༽ བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན། ལོ་༢༠ཙམ། རྔ་བ་རོང་རླེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆླེན་གསུམ་པ།  ཟྱི་ཁོན། 

      བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༤ཟླ་
༣ཚེས་༡༦ཉྱིན་ཡོངས་གྲགས་སུ་དཔའ་བོའི་སང་ལམ་ཞླེས་
བ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་བཟུང་བའི་དྲག་རྩུབ་
ཅན་གི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་སྐུ་
ལུས་མླེ་རུ་སོན་ཡོད། ཁོང་དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་གིས་ས་ས་
ནས་གྲ་སིག་བས་ནས་ཡོད་པའི་ཉླེན་རོག་པ་སོགས་འབོར་
ཆླེན་འབོར་ནས་མླེ་བསད་ཅིང་རླངས་འཁོར་ནང་བཙན་
ཁིད་བས་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་༢༡ཉིན་འབར་ཁམས་ཀི་
དམག་མིའི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་
རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་པའི་དགླེ་འདུན་པ་དང་། རྔ་པ་རོང་རླེའུ་
རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆླེན་གསུམ་པའི་ཨ་ཤླེར་ཚང་གི་བུ་ཡིན་
པ་དང་། མ་མིང་ལ་ནམ་ཁོ་ཡིན་འདུག 

འདས། 

 
༡༣༠༽ སོལ་མ། ལོ་༣༡ཙམ། དཀར་མཛེས་འབའ་ཐང་རོང་སྱི་སྲུང་ཤོག་དགུ་ཕོགས། ཟྱི་ཁོན། 

  སོལ་མ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༤ཟླ༣ཚེས༢༩ཉྱིན་འབའ་
ཐང་རོང་འབའ་ཆོས་སླེ་དགོན་པའི་ཉླེ་འགྲམ་དུ་རང་ལུས་
མླེར་བསླེཊ་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
དླེ་མ་ཐག་དགོན་པར་སྐོར་བ་རྒྱག་མཁན་གི་བོད་མི་ཚོས་
མཐོང་ནས་ཁོ་མོའི་ལུས་སླེང་གི་མླེ་བསད་པ་དང་། འབའ་
ཐང་རོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དུ་འཁླེར་ཏླེ་མྱུར་སྐྱོབ་བླེད་
ཐབས་བས་ཡོད། ཁོ་མོ་ནྱི་རང་ལོ་ ༣༡ ཙམ་ཡིན་པ་འབའ་
ཐང་རོང་འབའ་ཐང་སི་སྲུང་ཤོག་དགུའི་ཕོགས་ནས་ཡིན་
པ་དང་། ཕ་མིང་ལ་ཉི་མ་དང་ཨ་མའྱི་མིང་ལ་དབང་མོ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་འདུག འབའ་སི་སྲུང་ཤོག་དགུ་ཞླེས་བ་དེ་སོན་
འབའ་ཐང་རོང་གི་ཁོངས་གཏོཊ་ཡིན་ཡང་། ཕིས་སུ་རྒྱ་
ནག་གིས་སྨར་ཁམས་ཀི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པ་འདུག 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 



 

༡༣༡༽ འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ལོ་༣༢ཙམ། དཀར་མཛེས་ཁུལ་རའུ་རོང་། ཟྱི་ཁོན། 

  འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༤་ཟླ༤་
ཚེས༡༥ཉིན་རའུ་རོང་ཁང་གསར་ཡུལ་ཚོའི་ཉླེ་འགྲམ་ནས་
རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
གནང་ཡོད་པ་དང་། རྱིམ་པས་མེ་ཤུགས་ཆེན་པོའྱི་འབར་
རེན་སྐུ་གོྲངས་པར་སྐུ་ཕུང་ཡུལ་དླེའི་གོང་ཐལ་དགོན་པས་
བདག་པོ་རྒྱབ་ནས་བསོ་སྨོན་མཆོད་འབུལ་བས་འདུག 
འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་རའུ་རོང་ཁང་གསར་ཡུལ་ཚོའི་ས་
ནུབ་རི་ཡོང་གྲོང་པའི་མི་དང་། ཚེ་འདས་ཕ་མིང་བདུད་ལོ་
དང་། མ་མིང་དཔལ་ལྷ་ཡིན་འདུག 

 འདས།  

 

༡༣༢༽ དཀོན་མཆོག ལོ་༤༢ཙམ། མགོ་ལགོ་ཁུལ་དགའ་བདེ་རོང་། མཚོ་སོན།  

  དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀི་སི་ལོ་༢༠༡༤ཟླ༩ཚེས་༡༦ཉིན་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞླེ་ཅིན་ཕླེན་རྒྱ་གར་ལ་གཞུང་
འབླེལ་གཟིཊ་སོྐར་ལ་འབོར་ཉིན་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་ཁུལ་
གཙང་སོྐླེར་ཡུལ་ཚོར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་ཉླེན་
རོག་ལས་ཁུངས་ཀི་སོ་འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་ཡོད་པ་དང༌། 
དླེ་མ་ཐག་ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་ཤླེས་རོགས་བྱུང་ནས་ལུས་
སླེང་གི་མླེ་བསད་ནས་ཁོང་གསང་བའི་ཐོག་ཟི་ལིང་གི་སྨན་
ཁང་ཞིག་གི་ནང་མྱུར་སྐྱོབ་བླེད་བཞིན་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་
མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདླེ་རོང་གཙང་སོྐར་ཡུལ་
ཚོའི་གཙང་ཤུལ་མ་དམླེ་སྐོར་སླེ་བ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་
ལ་བིས་བ་གཉིས་ཡོད་པ་རླེད་འདུག 

 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 



༡༣༣༽ ལ་མོ་བཀྲ་ཤྱིས། ལོ་༢༢ཙམ། ཀན་ལོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རོང་། ཀན་སུའུ། 

  ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༤ཟླ་༩ཚེས་༡༧ཉིན་གི་
མཚན་དཀིལ་ཀན་ལོྷ་ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁླེར་གི་ཉླེན་རོག་
ཁང་གི་སོ་མདུན་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་
མླེར་བསླེགས་གནང་སླེ་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་པ་དང་། ནང་མི་
ཚོས་ཉླེན་རོག་ཁང་ལ་ཕུང་བོ་ཕིར་ནང་མིར་སོད་དགོས་
པའི་རླེ་སྐུལ་ཞུས་ཀང་སད་མླེད་པ་དང་། ཚེས་༡༩ ཉིན་
ནང་མིར་ཁོང་གི་ཕུང་བོ་མླེར་བསླེགས་བཏང་ཟིན་པའི་
རུས་ཐལ་བ་ཞིག་སད་ཡོད་འདུག ཁོང་ནྱི་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བ་
བང་བསང་ཆུ་རོང་འབོ་རྭ་ཡུལ་ཚོའི་འོག་ཡོད་པའི་ཨ་
མཆོག་སོག་མདོ་སླེ་བའི་ཕ་གཅོད་པ་ཚེ་རིང་དང་། མ་
གདུགས་དཀར་མཚོ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་པ་དང་། ཀན་ལྷོ་
ཁུལ་གཙོད་གྲོང་ཁླེར་དུ་སོབ་གྲྭར་བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད་འདུག  

 

འདས། 

 

༡༣༤༽ སངས་རྒྱས་མཁར། ལོ་༣༤ཙམ། ཀན་ལྷོ་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོ། ཀན་སུའུ།  

  སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས་ཀིས་སི་ལོ་༢༠༡༤ཟླ་༡༢་
ཚེས༡༦དགའ་ལན་ལྔ་མཆོད་ཉིན་གི་བོད་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་
༩པ་ཙམ་ལ་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་ཉླེན་རོག་ལས་ཁུངས་ཀི་
སོ་འགྲམ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་བཏང་སླེ་མླེ་ལྕླེ་ཆླེན་པོའི་ཁོད་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་
དང་། དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་གཞུང་ཉླེན་རོག་པ་འབོར་ཏླེ་ཁོང་གི་
ཕུང་བོ་འཁླེར་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་
བ་བང་བསང་ཆུ་རོང་ཨ་མཆོག་ཁྱུང་རུ་ཐང་ཡུལ་ཚོ་ནས་
ཡིན་པའི་ཕ་དབང་ལོ་དང་། མ་གཡུ་སོན་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་
པ་རླེད།  འདས།  

 



༡༣༥༽ ཚེ་པེ། ལོ་༡༩། རྔ་བ་རོང་རླེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆླེན་བཞི་བ། ཟྱི་ཁོན། 

  ཚེ་པླེ་ལགས་ཀིས་སི་ལོ་༢༠༡༤ཟླ་༡༢ཚེས་༢༢ཉིན་རྔ་
བ་རོང་རླེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་སང་ལམ་སྨད་ཕོཊ་ནས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུུྱུུས་ལ་ངོ་རོལ་ཆླེད་
སྐུ་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་སླེ་ས་གནས་དླེ་ག་རང་ནས་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་ཅིང་། དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གྱི་ཉླེན་རོག་
པས་ཁོང་མོའི་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁླེར་བས་ཡོད་འདུག ཁོང་
མོ་ནི་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་རླེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆླེན་
བཞི་བའི་ཕ་འཆི་རོར་༼འཆི་མླེད་རོ་རླེ་༽དང་། མ་ཅླེན་
དཔའ་གཉིས་ལ་བུ་བུ་མོ་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་གི་བཞི་པ་
ཡིན་པ་རེད།  

 

 

 

 

 

 

འདས།  

 

༡༣༦༽ སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ལོ་༣༨། རའུ་རོང་སྐུ་ནོར་ཡུལ་ཚོའི་ཐླེ་ཝ་གོྲང་པ། ཟྱི་ཁོན།  

 སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོའྱི་ཟླ་
༡༢ཚེས་༢༣ཉིན་རའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་
གི་ཉླེན་རོག་པ་དང་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་
མདུན་༧གོང་ས་མཆོག་བོད་ནང་གདན་འདྲླེན་ཞུ་དགོས། 
བོད་མི་རིགས་ལ་རང་དབང་སོད་དགོས་ཞླེས་པའི་འབོད་
ཚིག་སོག་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་
གནང་། རེས་སུ་ཉེན་རོག་པས་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་མེ་མདའ་
རྒྱབ་ནས་ཁོང་བཙན་ཁྱིད་བས་བ་དང་། དར་རེ་མདོར་
བསྐྱོད་པའྱི་ལམ་བར་ནས་སྐུ་གྲོངས་འདུག་པ་དང་ནང་
མྱིར་རུས་ཐལ་ཙམ་ཡང་སྤྲད་མེད་པ་རེད།                           འདས།  

 



༡༣༧༽ ནོར་ཕྱུགས། ལོ་༤༧། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་སོྤྲ་ཚོགས་ཡུལ་ཚོ་རོ་བ་སྡེ་བ། ཟྱི་ཁོན།  

 ནོར་ཕྱུགས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༡༥ཟླ་༣ཚེས༥བོད་ཟླ་
དང་པོའི་ཚེས་༡༥ཉྱིན་གི་མཚན་མོར་སྡེ་བའྱི་འགྲམ་ནས་
རྒྱ་ནག་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་སྡོད་འདོད་མེད་པའྱི་ངོ་རོལ་
ཆེད་རང་ལུས་མླེ་སླེག་བཏང་སླེ་འདས་གོྲངས་སུ་གྱུར་ཡོད་
པ་རླེད། ནོར་ཕྱུག་ལགས་ནྱི་སྤྲོ་ཚིགས་ཡུལ་ཚོའྱི་དྷི་ཕུ་
དགོན་གི་ལྷ་སླེ་མ་ཎི་སྐྱབས་ཚང་གི་ཕ་ཚེ་བདག་དང་། མ་
འོད་སོན་གཉིས་ཀི་བུ་མོ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་མོས་ལོ་ཤས་
གོང་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརན་པའི་
ཆླེད་དུ་དམིགས་ཏླེ་དམར་ཟས་ར་བ་ནས་སྤངས་ཡོད་
འདུག 

་

འདས། 

 

༡༣༨༽ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ ལོ་༤༧། དཀར་མཛེས་བག་མགོ་རོང་། ཟྱི་ཁོན།  

 ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ་ོལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་
༤ཚེས་༨ལྷག་དཀར་ཉིན་དཀར་མཛེས་རོང་གི་ཁོམ་
གཞུང་ནས་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་བོད་ལ་ཕླེབས་སུ་
འཇུག་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་སྐད་
འབོད་བས་བ་དང་མཉམ་རང་ལུས་ལ་མླེ་སྦར་བ་དང་རིང་
པོ་མ་སོང་བར་མླེ་ལྕླེ་ཆླེན་པོའི་ཁོད་ནས་ས་ལ་འགླེལ་ཡོད་
འདུག དླེ་མ་ཐག་དླེར་ཡོད་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་ཉླེན་རོག་
པ་འབོར་ནས་བཙན་གིས་རླངས་འཁོར་ལ་འཁླེར་ཡོད་པ་
དང་། ཕ་ཡུལ་བག་མགོ་རོང་བག་སས་གྲོང་ནས་ཡིན་
འདུག་པར་ཕ་མིང་ལ་ཤླེས་རབ་དང་། ཁུལ་དླེའི་ལྕོག་རི་
ངང་སང་ཇོ་མོ་དགོན་པའི་བཙུན་མ་ཡིན་པ་རླེད་འདུག    འདས། 

 



༡༣༩༽ གནས་སྐྱབས། ལོ་༤༥། རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རོང་། ཟྱི་ཁོན།  

གནས་སྐྱབས་སམ་དམ་དཀར་ལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༥ཟླ་
༤ཚེས་༡༥ཉིན་གི་མཚན་མོར་མདོ་སྨད་རྔ་བ་སོ་རུ་མའྱི་
རང་ཁྱིམ་གྱི་ར་སོྐར་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་
ཡོད་པ་དང་། མླེ་ལྕླེ་ཆླེན་པོའི་ཁོད་ནས་སྐུ་གྲོངས་འདུག ཕི་
ཉིན་ཚེས་༡༦ཉིན་ས་གནས་སུ་གནས་ཚུལ་ཁབ་པ་དང་
ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་འབླེལ་ཡོད་ཚན་པས་
བཙན་འཁླེར་བས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་ཕ་ཡུལ་རྔ་བ་རོང་
ཨ་འདུས་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་རླེས་སུ་ཆོས་རླེ་མའི་སོ་རུ་
མར་མག་པར་སོང་བ་ཡིན་པར་ བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་
འཁྲུག་རོད་སོགས་མི་བླེད་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཅིང་། 
རྔ་བའི་དགོན་ཁག་ཞླེ་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་གནང་བཞིན་
པའི་ཞི་བདླེའི་དཔུང་རགས་ཀང་ཐོབ་ཡོད་འདུག 

 འདས། 

 

༡༤༠༽ བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ལོ་༣༥། དཀར་མཛེས་རའུ་རོང་། ཟྱི་ཁོན།  

  བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༥ཟླ་༥ཚེས་
༢༠ཉིན་གི་དགོང་དྲོར་དཀར་མཛེས་རའུ་རོང་། ཁང་
གསར་ཡུལ་ཚོའི་ཟམ་པ་དང་། ས་གནས་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་
ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཡོད་སའི་ཉླེ་འགྲམ་ནས་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་གནང་སླེ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་དམ་དྲག་གི་སིད་
ཇུས་ལ་མི་འདོད་ངོ་རོལ་མཚོན་ཐབས་བས་ཡོད་པ་དང་། 
རྱིང་པོ་མ་སོང་བར་རྒྱ་ནག་གི་ཉླེན་རོག་པས་ཁོང་གི་ལུས་
སླེང་གི་མླེ་བསད་ནས་བཙན་འཁླེར་བས་འདུག ཁོང་ནི་
རའུ་རོང་ཁང་སར་ཕོགས་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལོ་དགུང་
ལོ་༣༥ཙམ་ཡིན་འདུག   

འདས། 

 



༡༤༡༽ སངས་རྒྱས་མཚོ། ལོ་༣༦། ཀན་ལོ་ཁུལ་ཅོ་ན་ེརོང་། ཀན་སུའུ།  

སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༥ཟླ་༥ཚེས༢༧ཉིན་
གི་ས་དྲོར། མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཁོངས་ཀི་ཅོ་ནླེ་བཀྲིས་
ཆོས་འཁོར་གིང་དགོན་པའི་ཉླེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་ས་
གནས་རྒྱ་ནག་གི་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་མདུན། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་
རོལ་མཚོན་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། སྐུ་ཕུང་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉླེན་རོག་པས་གཙོད་གོྲང་ཁླེར་
དུ་འཁླེར་འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་སྐབས་དེར་རང་ལོ་༣༦ཙམ་ཡིན་
ཞིང་། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་ར་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་དང་ཁོང་
གཉིས་ལ་བུ་ཞིག་དང་། བོུ་ཞིག་བཅས་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཡོད་
པར་ཀན་ལྷོ་འམ་མདོ་ལྷོ་ཅོ་ནླེ་ཆོས་དཔལ་ཞིང་རླེ་རུ་སིབ་
པ་སླེ་བ་ནས་ཡིན་འདུག  འདས། 

 

༡༤༢༽ བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ། ལོ་༢༧། མཚོ་སོན་ཡུལ་ཤུལ་ནང་ཆླེན་རོང་། མཚོ་སོན།  

 བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༥སི་ཟླ་༧པའི་
ཚེས་༩ ཉིན་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆླེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་
སྐྱོང་ཁུལ་སྐྱླེ་རྒུ་མདོ་གྲོང་ཁླེར་གི་གླེ་སར་མདུན་ཐང་གི་
གཡས་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཤུལ་གོྲང་ཁླེར་ཀི་ཚོང་རྭ་
ཆླེན་པོའི་མདུན་དུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གནང་། སྐབས་དེར་
ཁོང་ནི་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སླེ་དགླེ་རོང་རོང་གསར་དགོན་
པའི་གྲྭ་བ་དང་། སྐྱླེ་རྒུ་མདོ་རུ་གྲགས་ཆླེ་བའི་ཚོང་པ་ནང་
ཆླེན་བཀྲ་ཤིས་ཀི་བུ་ཡིན་འདུག ཉེན་རགོ་པས་བཙན་
འཁེར་བས་བའྱི་རེས་ཁོང་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་དང་། 
ཚེས༡༦ཉྱིན་ཁོང་གྱི་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སེག་
གནང་བའྱི་ཞལ་ཆེམས་ཡྱིག་གེ་ཕྱི་ལ་འབོར་ཡོད། 

འདས། 

 



༡༤༣༽ བཀྲ་ཤྱིས་སྐྱྱིད། ལོ་༥༥། ཀན་ལོ་བ་བང་བསང་ཁོག ཀན་སུའུ།  

 བཀྲ་ཤྱིས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་༨ཚེས་
༢༧ཉིན་གི་དགོང་དྲོར་མདོ་སྨད་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་
རོང་བསང་ཁོག་ཡུལ་ཚོ་ནས་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་
བཏང་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་
བཙན་གནོན་གི་སིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་གི་རྣམ་པ་བསན་
འདུག མོ་དླེ་ས་སི་ལོ་༢༠༡༠དང་༢༠༡༢སོ་སོར་རྒྱ་ནག་གི་
ཁིམས་མཐུན་ཕི་བསྐྱོད་ལག་འཁླེར་བངས་ནས་རྒྱ་གར་དུ་
ཐླེངས་གཉིས་ཕླེབས་མོང་ཡོད་པ་དང་། དགུང་ལོ་༥༥ཙམ་
ཡིན་པར་མདོ་སྨད་བ་བང་བསང་ཁོག་དངུལ་རྭ་ནས་ཡིན་
པ་དང་། བཟའ་ཟླ་སངས་རྒྱས་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་བུ་བཞི་
དང་བུ་མོ་གཅིག་ཡོད་འདུག 

འདས། 

 

༡༤༤༽ སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། ལོ་༡༨། དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་རོང་རོང་། དཀར་མཛེས།  

 སྐལ་བཟང་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་
༢ཚེས་༢༩ཉིན་དཀར་མཛེས་བོད་རཊི་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཉག་
རོང་རོང་ཁོངས་ཀྱྱི་རི་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གིང་དགོན་པའི་ཉླེ་
འཁིས་སུ་བོད་ནང་རང་དབང་དགོས་ཞླེས་ཞི་རོལ་སྐད་
འབོད་གནང་སླེ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གནང་བ་དང་། དླེ་
རླེས་ཟྱི་ཁོན་ཁུལ་གི་སྨན་ཁང་ཞིག་གི་ནང་འཁླེར་འདུག་
ཀང་།  ཁླེན་ཏུར་མ་འབོར་གོང་ལམ་བར་ནས་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག  ཁོང་ནྱི་ཉག་རོང་ཤང་ལངས་གཤིས་
ཁྱུང་མ་རླེ་མཚོ་ཁ་ཨརྱ་གིང་དགོན་པའི་དགླེ་འདུན་པ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཕ་སོ་བཀྲ་ལགས་དང་། མ་དབུ་རྒྱན་སོལ་མ་
ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་འདུག    

འདས། 

 



༡༤༥༽ བསོད་ནམས་འཚོ། ལོ་༥༠། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རོང་ཨ་སྐྱྱིད། ཟྱི་ཁོན།   

 བསོད་ནམས་འཚོ་ལགས་ཀྱྱིས། སི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ་
༣པའི་ཚེས་༢༣་རླེས་གཟའ་ལྷག་པ་ཉིན། རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་
དགླེ་རོང་ཨ་སྐྱིད་སླེ་ར་དགོན་པའི་གིང་ནས། བོད་ལ་རང་
དབང་ཡོད་དགོས་བ་དང་། ༧རྒྱལ་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུ་ཕིར་བོད་ལ་ཕླེབས་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཀི་བོད་དོན་
འབོད་ཚིག་སོག་བཞིན་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་བཏང་
གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཐག་དགོན་པའི་དགླེ་འདུན་པ་
ཞིག་དང་ཁོང་མོའི་བཟའ་ཟླ་གཉིས་ཀིས་མླེ་བསད་ཡོད་
ཀྱང་རྱིང་བོ་མ་སོང་བར་སྨན་ཁང་ལ་འཁླེར་ཐབས་གནང་
སྐབས་མ་ཕན་པར་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་འདུག ཁོ་མོ་ནྱི་
མཛོད་དགླེ་རོང་ཨ་སིྐྱད་མདོ་ཚ་སླེ་བ་ནས་ཡིན་པ་རེད།    

འདས། 

 
༡༤༦༽ བཀྲ་ཤྱིས་རབ་བརན། ལོ་༣༣། མདོ་ལོ་ར་ཆུ་རོང་ཁོ་ཁོ་སྨད་མ། ཀན་སུའུ།   

      
      བཀྲ་ཤྱིས་རབ་བརན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༦་ལོའི་
ཟླ་༡༢་བའི་ཚེས་༨་ཉིན་གི་དགོང་དྲོར་མདོ་སྨད་མདོ་ལྷོ་ར་
ཆུ་རོང་ཐོག་གྱི་ར་ཆུའྱི་གཞུང་ལམ་འགྲམ་ནས་༧གོང་ས་
མཆོག་ཁྱི་ལོར་བརན་པར་ཤོག་ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་
བཞྱིན་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་འདུག་ཅིང་། མེ་ལྕེ་
ཆེན་པོའྱི་ཁོད་འདས་གོྲངས་སུ་སོང་བར་དེ་མ་ཐག་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཉེན་རོག་པས་ཁེར་འདུག་ལ་ཁོང་གྱི་བཟའ་ཟླ་དང་
བུ་མོ་སོགས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་རེས་གོད་ཡོད། 
བཀྲ་ཤིས་རབ་བརན་ལགས་ནི་མད་ོསྨད་ར་ཆུའི་ཁོ་ཁོ་སྨད་
མའི་བག་ཐོ་རུ་ཆླེན་ནས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ས་སི་ལོ་༢༠༡༢་
ལོའི་ཟླ་༣་ཚེས་༣་ཉིན་ར་ཆུ་རོང་ཐོག་ནས་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་རླེས་སྐུ་གྲོངས་བའི་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ལགས་ཀི་ཕ་
བསོད་ནམས་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཕུ་བོའི་བུ་ཡིན་པ་རླེད། 

འདས། 

 



༡༤༧༽ པདྨ་རྒྱལ་མཚན། ལོ་༢༤། དཀར་མཛསེ་ཉག་རོང་རོང་། ཟྱི་ཁོན།   

     པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༨ ཉིན་དཀར་མཛེས་རོང་ཐོག་གི་ར་ཇི་གསུམ་མདོ་ནས་
རང་ལུས་མླེར་བསླེཊ་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་སྐུ་
གྲོངས་མླེད་པར་སྨན་ཁང་ལ་མྱུར་སྐྱོབ་ཆེད་སྐྱླེལ་ཡིོད་ཀང་
ཚེ་སོག་གི་ཉླེན་ཁའི་གནས་སུ་ཡོད་པ་ལས་རླེས་ཀི་གནས་
སངས་ཤླེས་རོགས་ཐུབ་མླེད། ཁོང་ནྱི་ཉག་རོང་མཚོ་ཁ་
དགོན་པའི་ལྷ་སླེ་ཕ་ཡུལ་གོྲང་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཕ་
མིང་ལ་དབང་རྒྱལ་དང་མ་མིང་ལ་ཡུལ་ལྷ་ཟླེར་གི་ཡོད། 
གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ཉླེ་འཁོར་གི་བོད་མི་ཚོས་ཁོང་
སྲུང་སྐྱོབ་བླེད་ཐབས་བས་བ་དང་། རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུལ་གིས་ཀི་
ས་སགོ་པ་སོཊ་བས་ཡོད་ཀང་དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གི་ཉླེན་
རོག་པ་དང་། དྲག་ཆས་དམག་མི་མང་པོ་འབོར་ནས་བོད་
མྱི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད། 

 

 

 

 

 

 

 

 

གསོན། ༼གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡྱིན། 

 

༡༤༨༽དབང་ཕྱུག་ཚེ་བརན། ལོ་༣༩་ཙམ། དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཉག་རོང་། ཟྱི་ཁོན།   

      དབང་ཕྱུག་ཚེ་བརན་ལགས་ཀིས་སི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའི་
ཟླ་༤་བའི་ཚེས་༡༥་ཉིན་དཀར་མཛེས་རོང་ཐོག་ནས་རང་
ལུས་མླེར་བསླེཊ་གནང་ཡོད་པ་དང་། དླེ་མ་ཐག་རྒྱ་ནག་གི་
ཉླེན་རོག་པས་ཁོང་གི་ལུས་སླེང་གི་མླེ་བསད་ནས་བཙན་
ཁིད་བས་རླེས་ས་གནས་སུ་དམ་དྲག་བས་བར་བརླེན་རླེས་
ཀི་གནས་སངས་ཁ་གསལ་མླེད་པར་ལུས་ཡོད་ཀྱང་རེས་སུ་
སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་དཀར་མཛེས་ཉག་རོང་ཨ་
བསླེ་འབོང་བཏུལ་ཁོག་བཞི་མདོ་ཡུལ་ཚོའི་མི་དང་། རང་
ལོ་ ༣༩ ཙམ་ལ་སོན་པའི་མི་སྐྱ་ཞིག་ཡིན་པ་རླེད།  
* ས་གནས་དླེ་ཉག་རོང་དང་དཀར་མཛེས་རོང་གི་འདྲླེས་
མཚམས་ཞིག་ཡིན་པ་ཡང་བརོད་མཁན་འདུག 
 

འདས། 

 



༡༤༩༽ ཕག་རོར་སྐྱབས། ལོ་༡༦། ཀན་ལོའམ་མདོ་ལོ་བསང་ཆུ་རོང་། ཀན་སུའུ།   

      ཕག་རོར་སྐྱབས་ལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའི་ཟླ་༥་
བའི་ཚེས་༢་ཉིན་གི་དགོང་དྲོར་མདོ་སྨད་མདོ་ལོྷ་བསང་ཆུ་
རོང་འབོ་ར་དགོན་པའྱི་གྱིང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་
རོལ་གིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གནང་། ཁོང་གི་ལུས་ལ་མླེ་ལྕླེ་
འབར་བཞིན་པའི་སྐབས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས། 
༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་བོད་ལ་ཕླེབས་སུ་འཇུག་དགོས་
ཅླེས་སྐད་འབོད་བླེད་བཞིན་དུ་འབོ་ར་ཡུལ་ཚོའི་ས་གནས་
རྒྱ་ནག་གི་སིད་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཕོགས་སུ་རྒྱུག་ཐབས་
བས་འདུག་ཀང་རེས་སུ་ས་ལ་འགེལ་བ་དང་ཉེན་རོག་པས་
མེ་བསད་ནས་ཁེར་འདུག དེ་ནས་དམ་དྲག་གྱི་དབང་གྱིས་
ཁོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་དཀའ་བར་གྱུར། ཁོང་ནྱི་འབོ་ར་
རར་མདོ་སླེ་བའི་མ་སོལ་མ་འཚོ་དང་། ཕ་བཟོད་པ་གཉིས་
ཀི་བུ་དང་འབོ་ར་སོབ་འབྱིང་གྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་འདུག 

འདས་གསོན་མ་ངེས། 

 

༡༥༠༽ འཇམས་དབངས་བོ་གསལ། ལོ་༢༤། ར་ལོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རོང་། མཚོ་སོན།   

     འཇམས་དབངས་བོ་གསལ་གྱིས་སི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའི་
ཟླ་༥་བའི་ཚེས་༡༩་ཉིན། གཅན་ཚ་རོང་ཐོག་གི་མི་དམངས་
སྨན་ཁང་གི་ཉླེ་འཁིས་སུ་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གིས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་བས་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་
དང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་གཅན་ཚ་རོང་གི་ཉླེན་རོག་པས་
འཁླེར་ནས་ནང་མྱིར་རིས་སད་མི་འདུག བོ་གསལ་ལགས་
ནི་མདོ་སྨད་མཚོ་སོན་ཞིང་ཆླེན་ར་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རོང་
གི་སྣང་ར་ཡུལ་ཚོའི་གླེར་སླེང་དགོན་པའི་ཨ་ཁུ་བཤད་
སྒྲུབ་ཀི་དགླེ་ཕྲུག་ཡིན་ཞིང་ཕ་ཡུལ་གཅན་ཚ་རོང་སྣང་ར་
ཡུལ་ཚོའི་མདོང་རྒྱ་སླེ་བ་ནས་ཡིན་པ་རླེད།      

འདས།  

 



༡༥༡༽ བསྟན་དགའ། ལོ་༦༣་ཙམ། དཀར་མཛེས་མདའ་མདོ་གྲོང་། ཟྱི་ཁོན།   

      
    སི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ་རླེས་གཟའ་ཉི་
མའི་ཉིན། ཟི་ཁནོ་ཞིང་ཆླེན་དཀར་མཛེས་རོང་ཐོག་ནས་
བསྟན་དགའ་ལགས་ཀྱྱིས་རང་དབང་ཞེས་འབོད་བཞྱིན་
རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་
གནང་རླེས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག་ལ། དེ་མ་ཐག་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཉེན་རོག་དམག་མྱི་ཡོང་ནས་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁེར་
བས་འདུག ཁོང་ནྱི་དཀར་མཛེས་རོང་མདའ་མདོ་གྲོང་
པའི་མི་དང་དླེ་སོན་དཀར་མཛེས་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་ཡིན་
འདུག 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

འདས།  

 

 

 

 

 

 

 



བོད་དོན་ཆེད་བོད་ཕྱི་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེཊ་ཀྱི་ཞྱི་རོལ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་མཚན་ཐོ། 

༡༽ ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ། ལོ་༦༠། ཕ་ཡུལ་གཞྱིས་ཀ་རེ།  

   
  ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༡༩༩༨ཟླ༤ཚེས་
༢༧ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རང་ལུས་མེ་བསེགས་
བས་བ་དང་། སྨན་ཁང་ནས་མྱུར་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་པར་སྐུ་
གྲོངས་ཡོད་། ཁོས་ལྡྱི་ལྱིར་བོད་ཀྱྱི་གཞོན་ནུ་ལན་ཚོགས་ཀྱྱི་
མ་ཤྱི་བར་གྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་སྐབས། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ཉེན་རོག་པས་བོད་མྱི་ཟས་བཅད་ལས་
འགུལ་བ་རྣམས་བཙན་གྱིས་སྨན་ཁང་ལ་ཁྱིད་སྐབས་རང་
ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་བ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁོང་ལས་འགུལ་
སྤེལ་མཁན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་བའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད། 

འདས། 

 
༢༽ ལག་པ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༢༣། ཕ་ཡུལ་བོད་ལོ་ཁ་ས་ཁུལ་མཚོ་སྣ་རོང་། 

   
     ལག་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ༢༠༠༦ལོའྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་
༢༣ཉྱིན་རྒྱ་གར་ལོ་ཕོགས་གྲོང་ཁེར་བེང་ལོར་ཏ་ཇུ་མགྲོན་
ཁང་ཆེན་མོའྱི་མདུན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བོན་ཧོའུ་ཅྱིན་ཐོ་
གཟྱིགས་སྐོར་ལ་འབོར་སར་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་དོན་འཛིན་
པའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་ཆེད་རང་ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་
ནས་ཞྱི་བའྱི་ངོ་རོལ་བས་ཡོད། དེ་མ་ཐག་ས་གནས་རྒྱ་གར་
གྱི་ཉེན་རོག་པས་མེ་བསད་ནས་སྨན་ཁང་ལ་མྱུར་སྐྱོབ་ཆེད་
ཁྱིད་ནས་སོག་ཉེན་ལས་ཐར་ཡོད། ཁོང་གྱི་སྐྱེས་ཡུལ་ནྱི་
བོད་ལོ་ཁ་ས་ཁུལ་མཚོ་སྣ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་ཕྱིས་སུ་སྐྱབས་
བཅོལ་ལ་འབོར་བ་ཡྱིན། 

 

 

 

 

 

 

བཞུགས། 

 
 



༣༽ ཤེས་རབ་ཚེ་རོར། ལོ་༢༦། ལྡྱི་ལྱིར་སྐྱེས། 

                  
ཤེས་རབ་ཚེ་རོར་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༡་ཟླ་༡༡་ཚེས་༤་
ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་
ཚོགས་ཀྱྱིས་སྣེ་ཁྱིད་དེ་བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསྐྱེད་ཀྱྱི་ལས་འགུལ་སེྤལ་སྐབས། ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་མདུན་རང་ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཡོད། དེ་མ་ཐག་དེར་
ཡོད་ཉེན་རོག་པས་མ་ེབསད་ནས་སྨན་ཁང་ལ་ཁྱིད་པ་
དང་། མྱུར་སྐྱོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྡྱི་ལྱིར་
འཁྲུངས་པ་ཡྱིན་འདུག 

 

 

 

 

 

 

བཞུགས། 

 

༤༽ བོད་ཕྲུག། ལོ་༤༥། ཕ་ཡུལ་དཀར་མཛེས།  

 
    བོད་ཕྲུག་ལགས་ཀྱྱིས་སྱི་ལོ་༢༠༡༡ཟླ༡༡ཚེས་༡༠ཉྱིན་
བལ་ཡུལ་གི་མཆོད་རླེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་ཆླེན་མོའི་སྐོར་
ལམ་དུ། བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་འཁླེར་ནས་བོད་ལ་རང་དབང་
དགོས་ཞླེས་རྔམ་སོན་སྐད་འབོད་བླེད་ཞོར་རང་ལུས་ལ་
སྣུམ་བླུགས་ཏླེ་མླེར་བསླེག་བཏང་ཡོད། ཉྱིན་དེར་བོད་ཚེས་
༡༥ཡྱིན་པར་བརེན་དེར་ཡོད་བོད་མྱི་ཚོས་ལམ་སེང་མེ་
བསད་པ་དང་། ཉེན་ཡོལ་ལ་བཏང་འདུག ཁོང་ནྱི་ཕ་ཡུལ་
ཁམས་དཀར་མཛེས་ནས་ཡིན་འདུག སྐབས་དེར་དགུང་ལོ་
༤༥ ཡིན་འདུག 

 

 

བཞུགས། 

 

 

 



༥༽ འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས། ལོ་༢༧། དཀར་མཛེས་ཁུལ་རའུ་རོང་། 

འཇམ་དཔལ་ཡླེ་ཤླེས་ལགས་ཀྱྱིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༣ཚེས་
༢༦ ཉིན་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས། རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་བཞིན་པར་
སྐད་འབོད་ཁོམ་སྐོར་གི་ལས་འགུལ་གོ་སིག་གནང་སའྱི་
ལི་ལི་ཇན་ཏར་མན་ཏར་ས་གནས་སུ། གོ་བུར་ལུས་སླེང་
དུ་སྣུམ་བླུགས་ཏླེ་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་
ལ་ངོ་རོལ་བས། ཁོ་ནྱི་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་རའུ་ནས་
ཡིན་པ་དང་། ༢༠༠༥ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་འབོར་རླེས་ཤླེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་དུ་སོབ་གཉླེར་གནང་ཡོད་པ་
དང་། སོབ་མཐར་ཕནི་རླེས་ལི་ལིར་གནས་སོད་བས་ཡོད་
འདུག ཁོང་གྱི་འདྲ་པར་འདྱི་༢༠༡༢ལོའྱི་འདྲ་པར་ངོ་
མཚར་ཆེ་ཤོས་སུ་ཡང་འདེམས་ཡོད། འདས། 

 

༦༽ སྒྲུབ་ཚེ། ལོ་༢༢། ཕ་ཡུལ་གསེར་ར།   

སྒྲུབ་ཚེ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༣ལོའྱི་ཟླ་༢ཚེས༡༣ཉྱིན་བལ་ཡུལ་
གྱི་མཆོད་རླེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་སོྐར་ལམ་དུ་རང་ལུས་མླེར་
བསླེཊ་གནང་སླེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་
སྱིད་ཇུས་ལ་ངོ་རོལ་བས་ཡོད། བལ་ཡུལ་ཉླེན་རོག་པས་
སྨན་ཁང་དུ་ཁླེར་ནས་མྱུར་སོྐྱབ་བེད་ཐབས་བས་ཀྱང་མ་
ཕན་པར་ཉྱིན་གཅྱིག་རེས་སུ་གྲོངས། སྐུ་ཕུང་བལ་ཡུལ་
གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིར་མ་སྤྲད་པར་གསང་བའྱི་མེ་བསེགས་
བཏང་ནས་མེད་པ་བཟོས་། ཁོང་ནྱི་དཀར་མཛེས་ཁུལ་
གསླེར་ར་རོང་གི་མི་ཡིན་པ་དང་། བོད་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་
འབོར་ཏེ་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་ཙམ་ལས་འགོར་མེད་པ་རེད་
འདུག 

 

འདས། 

 

 



༧༽ ཀར་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ། ལོ་༣༨། ལ་ས་གྲོང་ཁེར་འདམ་གཞུང་རོང་ཡངས་པ་ཅན་གྲོང་རལ།    

ཀར་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༣ལོའྱི་ཟླ་༨་ཚེས་
༦ཉྱིན་བལ་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རེན་བ་རུང་ཁ་ཤོར་ཆེན་མོའྱི་
ནང་སྐོར་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་ཆེད་རང་ལུས་
མླེར་སླེག་གི་ངོ་རོལ་གནང་སླེ་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར། དེ་མ་
ཐག་གཡས་གཡོན་གྱི་མྱི་དང་བལ་ཡུལ་ཉེན་རོག་པས་མེ་
བསད་ནས་ཕུང་པོ་བཙན་འཁེར་བས། ཁོང་གྱི་སྐྱ་མྱིང་ལ་
བསན་པ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡྱིན་པར། ཕ་འཇམ་དབངས་བཀྲ་
ཤིས་དང་། མ་དབུ་རྒྱན་གཉྱིས་ཀྱྱི་བུ་ཡྱིན་འདུག ཁོང་ནར་
སོན་རླེས་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆླེའྱི་དགོན་
པར་ཞུགས། ༢༠༡༡ལོའྱི་ཟླ་༡༡པའྱི་ཚེས་༡༨་ཉྱིན་བཙན་
བོལ་ལ་འབོར་ཡོད་འདུག 

 

འདས། 

 
༨༽ རོ་རེ་ཚེ་རྱིང་། ལོ་༡༦། སྐྱེས་ཡུལ་རྒྱ་གར་མན་ཌི་རོང་མ་ན་ལེ།     

རོ་རེ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱྱིས་སི་ལོ༢༠༡༦ཟླ་༢་བའི་ཚེས་༢༩་
ཉིན་གི་ས་དྲོར། རྒྱ་གར་རླེ་ར་རྡུན་གི་རན་གསོ་ཁང་གི་ཉླེ་
འཁིས་སུ་བོད་དོན་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་བསླེགས་གནང་
རེས་ལི་ལིའི་(Safdarjung hospital)སྨན་ཁང་ནང་
མྱུར་སྐྱོབ་བས་ཡོད་ཀང་ཟླ་༣ཚེས་༣ཉིན་གི་དགོང་དྲོར་
མྱུར་སྐྱོབ་མ་ཐུབ་པར་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་གྱིས་
སྨན་ཁང་ནང་ཞལ་ཆེམས་ལྟ་བུར་བོད་དོན་ཆེད་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་གསུངས་ཡོད། ཁོང་ཕ་ཐུབ་
བསན་དང་མ་ཉི་མ་གཡང་འཛོམས་གཉིས་ཀི་བུ་ཡིན་
པར། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་བའི་སོབ་ཕྲུག་
ཡིན་འདུག 

འདས། 

 

 



༩༽ བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབངས། ལོ་༢༠། སྐྱེས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ཀོ་ལྱི་གྷལ།     

བསན་འཛིན་ཆོས་དབངས་ལགས་ཀིས་༢༠༡༧་ལོའི་ཕི་
ཟླ་ ༧ ་ཚེས་ ༡༤ ཉིན། རྒྱ་གར་ཝ་ར་ན་སི་བོད་ཀི་ཆླེས་
མཐོའི་སོབ་གཉླེར་ཁང་གི་བུའི་ཉལ་ཁང་གི་འཁིས་སུ་
བོད་རྒྱལ་ལོ་ཞླེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་རང་ལུས་
མླེར་བསླེགས་གནང་འདུག་ཅིང་། སྐབས་དེར་སོབ་གྲྭའི་
ཚོགས་ཁང་ནང་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་
སོྐྱང་བོ་བཟང་སང ླེ་མཆོག་ནས་དགླེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་
གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག 
བསན་འཛིན་ཆོས་དབིངས་ལགས་ནི་དབུ་མ་གོང་མའི་
སོབ་ཕྲུག་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་། ལོ་༢༠་ཙམ་ཡིན་འདུག་
ལ་ཁོང་ནི་ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀོ་ལི་གྷལ་
ཡིན་པ་དང་། ཝར་ན་སིའི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཡིན་འདུག 

འདས། 

 

༡༠༽ པ་སངས་དོན་གྲུབ། ལོ་༤༨། སྐྱེས་ཡུལ་གཙང་རྒྱལ་རེ།     

པ་སངས་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱྱིས་༢༠༡༧་ལོའི་ཕི་ཟླ་༧་ཚེས་
༢༩་ཉིན། བཞུགས་སར་ར་སའྱི་སྐོར་ལམ་དུ་༧གོང་ས་
སྐྱབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་
ཤོག་ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་བཞྱིན་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་གནང་རེས་སྐུ་གོྲངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནྱི་
གཙང་རྒྱལ་རླེ་ནས་ཡིན་ཞིང་། པ་ལགས་ཀི་མཚན་ལ་ཡླེ་
ཤླེས་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། ཨ་མ་ལགས་ཀི་མཚན་ལ་བཅོ་
ལྔ་ལྷ་མོ་ལགས་ཞུ་གི་འདུག ཁོང་དླེ་ས་སི་ལོ་༡༩༩༡་ལོར་
རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བ་དང་། སི་ལོ་༢༠༡༢་
ལོར་ནོར་གིང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅླེས་སོྐྱང་ཁང་དུ་
ཞུགས་ནས་ཤིང་ཚོན་སླེ་ཚན་གི་ཚོན་གཏོང་བ་ཡྱིན་འདུག 

འདས། 

 

 



 

 

 

 

མཇུག་བསམོས། 

                    དླེབ་འདི་ནི་ད་བར་བོད་ཕ་ིནང་གཉིས་ནས་བོད་དོན་ཆླེད་རང་ལུས་མླེར་
བསླེགས་ཀི་ཞི་རོལ་བླེད་མཁན་དག་གི་སྐབས་ཐོག་གི་གནས་ཚུལ་དང་། ཁོང་ཚོའི་མཚན་དང་
ལོ་རྒྱུས་སོགས་འདི་ག་ཨླེ་ཤླེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕིན་ཁང་ལ་འབོར་བ་གཙོ་བོར་གཞིར་
བཞག་ཐོག་བོད་ཀི་གསར་ལམ་ཁག་གཞན་དང་། འབླེལ་ཡོད་སླེ་ཚན་ཁག་གི་དྲ་ཐོག་ཡིག་
ཚགས་སོགས་ནས་ཕོགས་བསིགས་བས་བ་ལགས་ན། ནོར་བ་ཆད་པ་གང་ཡོད་འདི་གར་འབླེལ་
བ་གནང་ན་དུས་ཐོག་བཟོ་བཅོས་དང་ཁ་གནོན་བླེད་རྒྱུ་ཡིན། 
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