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༄༅། །རྒྱལ་སྤྱིའྤྱི་བོད་ཀྤྱི་གསོ་བ་རྤྱིག་པའྤྱི་བགོ་གླེང་ཚོགས་ཆླེན་ཐླེངས་གསུམ་པ། 
 

 
 

ཚགོས་དུས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༢ ཚེས་༢༥ ནས་ཚེས་༢༨ བར། 

ཚགོས་ཡུལ། དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང། སཱ་རཱ་ནཱ་ཐ། ཝཱ་རཱ་ཎཱ་སྱི། 

 

མཉམ་འབལེ་ག་ོསྱིག་ཚགོས་པ། 

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས། དྷ་རམ་སཱ་ལཱ། 

ལྕགས་པོ་རྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང། རོ་རེ་གྱིང། 

དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང། ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི། 
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༡།  སནོ་གངེ། 

མཐོ་ཞིང་བརིད་ཆགས་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་གངས་རིའི་མུ་འཁྱུད་ཀིས་ཕྲེང་བས་ཚར་དུ་དངར་བའི་བསིལ་ 
ལྡན་ཁ་བ་རིག་པའི་ཡུལ་ལོངས་ནི་འཛམ་གིང་གི་ཡང་རྲེར་གནས་ཤིང་མཛེས་སྡུག་མངོན་པར་བཀྲ་བའི་ 
བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ཁོར་ཡུག་ནང་རིན་ཆྲེན་གཏྲེར་སྨན་དང་སྲེ་ 
དངོས་རི་ཤིང་སོགས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕྱུག་ཅིང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་སྨན་ལོངས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ཞིང་ཁམས་ 
གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 
དྲེང་རབས་མནའ་རྫས་ཞིབ་འཇུག་མཁན་གིས་དཔྱད་དོན་ལྟར་ན་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ནི་ཉུང་མཐར་ 
ལོ་ངོ་ལྔ་སོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད་པའི་བདྲེན་དཔང་བྲེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།ཡང་རང་བྱུང་བྲག་ཕུག་ 
གི་ནང་དུ་རྲེད་སོན་བྱུང་བའི་གདོད་མའི་བོད་མིའི་རུས་སོམ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བས་པ་ལྟར་ན་ལོ་ངོ་ཆིག་ཁི་ལྷག་
གི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་བ་གསལ་བཤད་བྲེད་བཞིན་ཡོད། གང་ལྟར་ཡང་སྐབས་འདིར་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པར་ 
མཚོན་ན་མ་མཐར་ཡང་ལོ་ངོ་སུམ་སོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས་རལ་ 
རབ་ཏུ་ཕྱུག་པའི་ཆོས་རྒྱལ་མྲེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་སི་དང་སོས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་ཆྲེན་པོ་ཚངས་པ་ལྷའི་མྲེ་ཏོག་ 
དཔལ་གིས་གནའ་བོའི་བོད་ཀི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་དཀར་ནག་སོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ལྲེགས་ཆའི་སིང་པོ་རྣམས་
གཅིག་ཏུ་སྡུད་ཕིར་ཕོགས་ཀི་སྨན་པ་མཁས་པ་དགུ་གདན་དྲངས་ཏྲེ་རྒྱལ་སིའི་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགོ་ 
གྲེང་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་དང་པོ་དྲེ་པུར་རྒྱལ་བོད་ཀི་བཙན་པོའི་རླབས་ཆྲེན་ཐུགས་དགོངས་ལྟར་དུས་རབས་ 
དགུ་པའི་ནང་དུ་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སོན་པ་གཤྲེན་རབ་མི་བོ་ཆྲེའི་སྲས་དཔྱད་བུ་ཁི་ཤྲེས་ཀིས་གསོ་ 
དཔྱད་བསན་པ་མ་བསངས་པའི་སྔ་རོལ་ནས་གདོད་མའི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀིས་འཚོ་གནས་ཁོད་དུ་ 
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཡུན་རིང་འཐབ་རོད་བས་པའི་མོང་གོམས་ཀི་ལག་ལྲེན་རིགས་ 
དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་གིས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཐོག་རྒྱལ་ཆྲེའི་གནས་བབ་བཟུང་བ་ནས་བརིས་པའི་ཆོས་ 
རྒྱལ་ཆྲེན་པོ་སྲོང་བཙན་སམ་པོའི་བར་དང་། དྲེ་ནས་མར་བརིས་པའི་ཆོས་ཆྲེན་པོ་ཁི་སྲོང་ལྡྲེའུ་བཙན་དང་ 
དུས་མཉམ་པའི་བོད་སྨན་མཁས་པ་གཡུ་ཐོག་རིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་དུས་སྐབས་དང་། དྲེ་ནས་རིམ་ 
བཞིན་གཡུ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་། དྲེ་ལས་ཉྲེ་བར་བརྒྱུད་པའི་བང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་ 
བཟང་དང་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རོ་རྲེ། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་སྐབས་མི་དབང་པཎ་ཌི་ཏ་སྲེ་སྲིད་སངས་
རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་༸གོང་ས་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྲེན་པོའི་སྐུ་དུས་སོབ་དཔོན་མཁྱྲེན་རབ་ནོར་བུ། སི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
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ལོར་རྒྱ་དམག་གིས་བོད་དྲག་པོས་བཙན་འཛུལ་བས་རྲེན་ལས་སི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་འཕགས་ཡུལ་བང་ཕོགས་ 
བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལྰར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆྲེན་ 
པོས་སར་ཡང་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན་མཛད་དྲེ་སབས་བཅོལ་དུ་མི་ལོ་ཧིལ་པོ་ ༥༨ འདས་ཟིན་ 
པའི་བར་བཅས་གོང་གསལ་དུས་བབ་ཀི་དུམ་མཚམས་དང་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་རྲེན་ 
འོག་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཡུན་རིང་འཐབ་རོད་བས་ཏྲེ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ 
ལག་ལྲེན་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྲེ་ཟུང་དུ་སྲེལ་བ་ནས་བཟུང་སྲེ་བོད་དང་། རི་བོ་ཧི་མ་ལའི་རི་བརྒྱུད། བོད་ 
ཀི་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་དུས་རབས་དང་བསྟུན་ཏྲེ་འགོ་བ་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་དགོས་མཁོར་འཚམས་པའི་ 
མཛད་རྲེས་དང་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་ཆྲེན་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ཡིན། 

༸ལྷར་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་༸སི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་ 
ཅིང་གཟིགས་པ་ཆྲེན་པོ་མཆོག་གི་བླ་ན་མྲེད་པའི་ཐུགས་བསྲེད་དང་ལྷག་པར་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་ཐུགས་
རྲེའི་བཀའ་དྲིན་གི་གིབ་བསིལ་འོག་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལཱར་དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མང་ 
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ཡ་གལ་དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁིམས་ 
ཡིག་དགོངས་དོན་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་སྣྲེ་འཁིད་པའི་ཐོག་ལྕགས་པོ་རི་དྲན་རྲེན་བོད་ 
སྨན་སོབ་གཉྲེར་ཁང་དང་། ཝཱ་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གསོ་རིག་སྲེ་ཚན་བཅས་མཉམ་འབྲྲེལ་གི་གོ་ 
སིག་ད་ལན་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགོ་གྲེང་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་གསུམ་པ་འདི་གོ་སིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་འདི་དྲེང་འཛམ་གིང་ནང་དར་ཁྱབ་ཆྲེ་ཆྲེར་འགོ་བའི་དུས་འདིར་གསོ་བ་རིག་པའི་ 
བྱུང་བ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བཅོས་མྲེད་ལྷད་མྲེད་ཀིས་འགྲེལ་བརོད་དར་སྲེལ་དང། དྲེ་བཞིན་གསོ་རིག་གཞུང་གི་ 
བལྟ་གྲུབ་དང་བརག་ཐབས་རིག་པ། སྨན་རྫས་དང་སྨན་དཔྱད་སོགས་ཀི་ལག་ལྲེན་རྣམས་གཞུང་བཞིན་ 
ཚད་ལྡན་དར་སྲེལ་ཡོང་རྒྱུ། ལྷག་པར་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་པའི་སྨན་ལུགས་འདི་དྲེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་ 
ཞིབ་གནང་རྒྱུར་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་ད་ལན་རྒྱལ་སིའི་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེགས་གསུམ་པ་འདི་བསྐོང་ཚོགས་ 
གནང་རྒྱུ་དང། ཚོགས་ཆྲེན་འདིའི་ཐོག་ལུགས་ཆྲེན་གསུམ་གི་སྨན་ལུགས་སྨནཔ་ཆྲེད་མཁས་དང་ཉམས་ཞིབ་ 
པ། དྲེ་བཞིན་ནང་ཆོས་དང་སྐར་རིས་རིག་པའི་མཁས་དབང་། གཞན་ཡང་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་ 
པའི་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་དང། བལ་ཡུལ། རུ་སོག་ཁུལ་བཅས་ནས་སྨན་པ་གདན་ཞུ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་ཡིན། 
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༢། ལས་རམི། 

ཉིན་དང་པོ། ༢༠༡༧།༢།༢༥   སྣྲེ་ལྲེན་དྲེབ་སྲེལ་དང་དབུ་འབྲེད་མཛད་སོ། 

ཉིན་གཉིས་པ། ༢༠༡༧།༢།༢༦  ཚོགས་འདུ་དངོས་གཞི། 

    ཐུན་མོང་ཚོགས་ཐྲེངས། ༢  

    ཆ་བགོས་ཚོགས་ཐུན། ༡༢ 
    དཔྱད་རོམ་སོག་སྦྱང། ༣ 

ཉིན་གསུམ་པ། ༢༠༡༧།༢།༢༧ 

    ཐུན་མོང་ཚོགས་ཐྲེངས། ༢  

    ཆ་བགོས་ཚོགས་ཐུན། ༡༢ 
    དཔྱད་རོམ་སོག་སྦྱང། ༣ 

ཉིན་བཞི་པ། ༢༠༡༧།༢།༢༨ 

    ཐུན་མོང་ཚོགས་ཐྲེངས། ༡ 

    ཆ་བགོས་ཚོགས་ཐུན། ༦ 
    དཔྱད་རོམ་སོག་སྦྱང། ༦ 

ཉིན་ལྔ་པ། ༢༠༡༧།༣།༡ 

    ལག་ལྲེན་ཟབ་སྦྱོང། ཚོགས་ཐུན། ༦ 

 

 

 



5 
 

༣། ཐོ་འགདོ་དྲེབ་སྲེལ། 

ཚོགས་ཆྲེན་འདིར་ཚོགས་བཅར་ཆེད་ངེས་པར་ཐོ་འགོད་དེབ་སེལ་གནང་དགོས་པ་ཡྱིན། ཐོ་འགོད་དེབ་སེལ་ 
གྱི་དོད་གཤམ་དུ་གསལ་ཡོད་པ་དང་དོད་གཏན་འབེབས་འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དེབ་ཆས། སེ་ལེན་གསོལ་ 
ཇ། ཚོགས་ཡུན་རྱིང་གྱི་ཉྱིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་དང་གསོལ་ཇ་ཞལ་རོག ཉྱིན་ཐ་མའྱི་དགོང་མོའྱི་གསོལ་ 
ཚིགས་རྒྱས་པ་དང་ཚོགས་བཅར་ལག་འཁེར་བཅས་ཚུད་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེབ་སེལ་དོད་གནང་ཟྱིན་པ་རྣམས་ 
ཕར་སོག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེབ་སེལ་ཁོངས་སྨན་སོབ་ཅེས་གསལ་བ་དེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ 
དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྨན་སོབ་ལ་གོ་བ་ཡྱིན།  

དབེ་སལེ་དདོ། 

ཁུངས། དུས་བཀག 
༢༠༡༧།༡༢།༣༡ 

དུས་བཀག 
༢༠༡༨།༢།༡༥ 

ཚགོས་ཐགོ་དབེ་སལེ། 

ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་སྨན་པ། ཧྱིན་སོར། ༡༥༠༠།༠༠ ཧྱིན་སོར། ༡༧༠༠།༠༠ ཧྱིན་སོར། ༢༠༠༠།༠༠ 
ལྷན་ཚོགས་འོག་དེབ་སེལ་མེད་པ། ཧྱིན་སོར། ༣༥༠༠།༠༠ ཧྱིན་སོར། ༣༧༠༠།༠༠ ཧྱིན་སོར། ༤༠༠༠།༠༠ 
བོད་སྨན་མཐུན་གོགས་ཚོགས་མྱི། ཨ་སོར། ༢༠༠།༠༠ 

ཧྱིན་སོར། ༢༥༠༠།༠༠ 
ཨ་སོར། ༢༢༠།༠༠ 
ཧྱིན་སོར། ༢༧༠༠།༠༠ 

ཨ་སོར། ༢༥༠།༠༠ 
ཧྱིན་སོར། ༣༠༠༠།༠༠ 

ཕྱི་རྒྱལ་བ། ཨ་སོར། ༣༠༠།༠༠ ཨ་སོར། ༣༢༠།༠༠ ཨ་སོར། ༣༥༠།༠༠ 
དཔྱད་རོམ་སོག་སྦྱང་དོད། ཨ་སོར། ༧༥།༠༠ (ཕྱི་རྒྱལ་བ།) 

ཧྱིན་སོར། ༧༥༠།༠༠ (རྒྱལ་བལ་འབྲུག) 
དཔྱད་རོམ་སོག་སེལ་གྱི་དོད་དེ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དཔྱད་ 
རོམ་འདེམས་སྒྲུག་ཟྱིན་པའྱི་རེས་དོད་འབུལ་རྒྱུ། 

 

༤།  དཔྱད་རམོ་སགོ་སྲེལ། 

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བརོད་གཞྱི་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་དཔྱད་རོམ་སོག་སེལ་གནང་འདོད་མཆྱིས་ཚེ་དཔྱད་རོམ་གྱི་ནང་
དོན་གནད་བསྡུས་ཤོག་བུ་གཅྱིགདང་དཔྱད་རོམ་ཆ་ཚང་ཤོག་བུ་ལྔ་ནས་བཅུའྱི་བར་དགོས་པ་དེ་གོ་སྱིག་ 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་རོམ་སྱིག་པའྱི་གོག་འཕྱིན་ཁ་བྱང་འདྱིའྱི་ཐོག <editor2018ictm@gmail.com> ཐོག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ 
ཟླ་༡༡ ཚེས་༣༠ ནང་ཚུད་གཏོང་གནང་དགོས། 
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བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་དང་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚོགས་འདུར་སེལ་འོས་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མ་ 
ལོན་པ་དང་ཡང་དཔྱད་རོམ་བརོད་གཞྱི་གང་ཞྱིག་དེ་སའྱི་ཚོགས་ཆེན་གཞན་ལ་སེལ་ཟྱིན་པ་རྣམས་དང་ལེན་
ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དཔྱད་རོམ་སོག་སེལ་དང་དེའྱི་ཐོག་དྲྱི་བ་དྲྱི་ལན་བཅས་དཔྱད་རོམ་རེར་དུས་ཡུན་སྐར་མ་༣༠ 
དང་དཔྱད་རོམ་སོག་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡྱིག་དེ་བོད་ཡྱིག་དང་དབྱྱིན་ཡྱིག་གཉྱིས་ཐོག་ཡྱིན་དགོས།  
ཚོགས་ཆེན་གྱི་རོམ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་འབྱོར་བའྱི་དཔྱད་རོམ་རྣམས་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་རེས་དཔྱད་རོམ་ 
གངས་༡༢ དྲག་འདེམ་ཀྱིས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་སོག་སེལ་གོ་སྐབས་དང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དེབ་ཐོག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་ 
རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ནས་བསར་ཞྱིབ་འདེམས་སྒྲུག་རེས་དོ་བདག་སོ་སོར་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་གནས་འབེལ་ཞུ་ 
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྱད་རོམ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོའྱི་ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རོམ་སྱིག་ 

ཚོགས་ཆུང་གྱི་གོག་འཕྱིན་ཐོག་བསྐུར་དགོས་པ་ཡྱིན།   

༥། འགྲེམ་སནོ། 

གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་དཔེ་དེབ་དང་ཆ་དཔྱད་རྱིགས། དེ་བཞྱིན་བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་གསར་པའྱི་རྱིགས་ 
སོགས་འགེམ་སོན་གནང་འདོད་མཆྱིས་ཚེ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཚན་ཐོག་ཐོ་འགོད་དེབ་ 
སེལ་གནང་དགོས། འགེམས་སོན་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྣམ་པ་གསར་ 
གཏོད་ཅྱིག་དང་གཞན་ཡང་གསོ་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་དཔེ་དེབ་དང་དངོས་ཆས། དེ་བཞྱིྱིན་བཅོས་ཐབས་ 
ལག་ལེན་སབས་བདེ་གསར་པའྱི་རྱིགས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ངོ་སོད་དང་ལེགས་ཆ་སེལ་རེས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ལ་ 
དམྱིགས། འགེམས་སོན་གནང་ཡུལ་ས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མེད་པས་དེབ་སེལ་ཐོ་འགོད་ས་རྱིམ་བཞྱིན་ལ་གོ་སྐབས་ 
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོ་འགོད་དེབ་སེལ་ཀྱི་དོད་དེ་ཧྱིན་སོར་༥༠༠༠།༠༠ དང་དེབ་སེལ་དུས་བཀག་དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ 
ཟླ་༡༢ ཚེས་༣༡ བར་ཡྱིན། ཐོ་འགོད་དེབ་སེལ་གྱི་འགེངས་ཤོག་འདྱི་ངེས་པར་བཀང་དགོས་པ་ཡྱིན། 

༦། ཚགོས་ཆྲེན་ག་ིསྦྱནི་བདག་གོ་སྐབས། 

ཚོགས་ཆེན་འདྱིར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རམ་སྦྱྱིན་བདག་གནང་འདོད་ཡོད་ཚེ་འབུལ་ཡོན་ཚད་གཞྱི་
ཧྱིན་སོར་ཁྱི་ལྔ་༼༥༠༠༠༠།༠༠༽ལས་མང་བ་འབུལ་མཁན་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྦྱྱིན་བདག་ཞེས་འབོད་ 
ནས་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཡོན་གྱི་བདག་པོ་ཚོགས་སེར་སུ་ཡྱིན་རུང་དེའྱི་མཚན་དང་ཚོང་རགས། ལས་ 
རགས་གང་རུང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དེབ་དང་དྲ་རྒྱ། ཚོགས་འདུའྱི་གང་སྦྱར་དང་བརྙན་ཐུང་བཅས་ནང་ 



7 
 

དཔར་འགེམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་ཚོགས་ཆེན་མཇུག་སོམ་གྱི་དགོངས་ཚིག་བཅས་ལ་ཕེབས་བསུའྱི་མགོན་ཤོག་ 
དང་ལེགས་གསོལ་ཕག་འཁེར་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༧། གལ་ཆྲེའ་ིཚསེ་གངས། 

རོམ་བསྡུའྱི་དུས་བཀག ༢༠༡༧།༡༡།༣༠ 

ཚོགས་བཅར་ཐོ་འགོད་ས་མ། ༢༠༡༧།༡༢།༣༡ 

འགེམ་སོན་ཐོ་འགོད་དུས་བཀག  ༢༠༡༧།༡༢།༣༡ 

སེ་ལེན་དང་དབུ་འབྱེད། ༢༠༡༨།༢།༢༥ 

ཚོགས་འདུ་དངོས་གཞྱི།  ༢༠༡༨།༢།༢༦ ནས་༢༨ བར། 

ལག་ལེན་ཟབ་སྦྱོང། ༢༠༡༨།༣།༡ 

དྲ་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་རྒྱང་བསྱིངས། ༢༠༡༨།༢།༡༥  

༨། མགནོ་ཤགོ་དང་ཕ་ིའགམི་ཐངོས་མཆན། 

འབྲུག་པ་དང་བལ་པོ་ཕུད་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སེར་ཚོགས་འདུར་བཅར་འདོད་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་ 
ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གརགཞུང་ཚབ་ནས་ཐོང་མཆན་(ཝྱི་ས་)ངེས་པར་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན། ཐོངས་མཆན་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ 
རྒྱབ་གཉེར་དུ་ཚོགས་འདུའྱི་མགོན་ཤོག་དགོས་ཚེ་ཚོགས་འདུའྱི་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གོག་འཕྱིན་ཁ་བྱང་ 
འདྱིའྱི་ <2018ictm@gmail.com> ཐོག་འབེལ་བ་གནང་རོགས། 

༩། ཚགོས་ཡུལ་ས་ཆའ་ིང་ོསདོ། 

ཚོགས་ཆེན་འདྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་དབུས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་སཱ་ར་ནཱ་ཐ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་འཚོག་རྒྱུ་
ཡྱིན་པས་སཱ་རཱ་ནཱ་ཐ་ནྱི་ནང་པའྱི་གནས་ཆེན་བཞྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་སྐོར་ 
སའྱི་གནས་ཁད་པར་ཅན་དེ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིའྱི་གོང་འཁེར་ནས་བྱང་ཤར་ཕོགས་ནས་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ 
བཅུ་ཙམ་གྱི་ཐག་རྱིང་ས་ན་ཆགས་ཡོད། སཱ་རཱ་ནཱ་ཐ་ནྱི་ནང་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་ 
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གནས་ཁད་པར་ཅན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིར་གནམ་ཐོག་དང་མེ་འཁོར་རླང་འཁོར་གང་རུང་བརྒྱུད་ 
ནས་འགྱིམ་འགྲུལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།  

༡༠། གོ་སགི་ཚགོས་མ།ི 

ཚོགས་གཙོ། གསོ་དཔྱད་སོབ་དཔོན་རག་རོ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན། ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། 

ཚོགས་གཞོན། སྨན་པ་ཨོ་ཤོད་བསོད་ནམས་སོལ་དཀར། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། 

དྲུང་ཆེ། སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅོད། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། 

ཚོགས་མྱི། སྨན་རམས་པ་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང། ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ། 

ཚོགས་མྱི། སྨན་པ་རབ་དགའ། ལྕགས་པོ་རྱིའྱི་དྲན་རེན་བོད་སྨན་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ། 

འབལེ་ཡུལ་ཁ་བྱང། 

Organizing Secretary  

International Conference on Tibetan Medicine (ICTM) 

C/O Central Council of Tibetan Medicine 

Gangchen Kyishong, Dharamsala-176215 

Distt. Kangra, (H.P.) INDIA 

Telephone: + 91-1892-223483 Tele Fax: + 91-1892-226462   

For any enquiries, email to: 2018ictm@gmail.com  

Related Websites: 

www.tibmedcouncil.org  

www.chagpori.org  

www.cuts.ac.in  
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