
༄༅། །བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༦་་༢༠༡༧  ལོའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས། 

དང་པ།ོ  ངོ་སོད། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཐོག་མར་ཕྱི ་ལོ་༢༠༠༤ལོར་བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་༡༨ 

དགོངས་དནོ་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར།གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་དང་ས བོ་ཐོན་སྨན་པ་བཅས་ཚད་ 

འཛྱིན་དབེ་སེལ་བཏང་འཛྱི ན་ས ད་ཆེད་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། ལྷན་ཚོགས་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི ་མང་སྱི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་༼ བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་༽ཅེས་ཁིམས་ཡིག་གཏན་འབབེས་ཀྱིས་

༢༠༠༤ ལོར་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་དང་སྦྲགས་སྐབས་དང་པའོྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་འདམེས་

བསྐསོ་གནང་ནས་ཐོག་མར་ས ་ོའཛུགས་གནང།། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་དནོ་འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་གསུམ་་ལྷག་ཙམ་གྱི ་རྱིང་

ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཞྱི ་འཕ་ོབསུར་ཟྱིན་པ་དང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལྔ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པའོྱི་

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ྋསྐྐུའྱི་བ ་སྨན་པའམ་བ ་སྨན་ཞབས་ཞྐུ ་བགསེ་པ་གཅྱིག དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་འཕདོ་

བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་འཛུགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་ཕྱི ་ལུགས་སྨན་པའྱི་སྐྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིགབདོ་ཀྱི ་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི ་རྱིག་གཞྐུང་སྡ་ེཚན་གྱི ་འགན་འཛྱིན་དང་སྨན་རྱིས་མཐོ་ས བོ་ས བོ་སྱི།ད་ེམྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་སྒྲྱིག་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འསོ་འདམེས་བས་པའྱི་སྐྐུ་ཚབ་གཉྱིས་བཅས་ཁོན་ཚོགས་མྱི ་བཞྱི །ཝཱ་ཎ་སྨན་རྱིས་རྱིག་སྡ་ེ

འགན་འཛྱི ན་དང་ལྕགས་པ་ོརྱི ་དྲན་རནེ་བདོ་སྨན་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ས བོ་སྱི།བདོ་མྱི ་མ་ཡྱི ན་པའྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་སྐྐུ་

ཚབ་ཚོགས་མྱི ་གཉྱིས།གསོ་རྱིག་འབུམ་བཞྱིའྱི་སྨན་པའྱི་སྐྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིགགོང་གསལ་སྒྲྱིག་ཁོངས་གང་དྐུ་མེད་པའྱི་

སྨན་པའྱི་སྐྐུ་ཚབ་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་བཅས་ཁོན་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཛྱི ན་སོང་ཚོགས་མྱི ་བཅུ་གཉྱིས་

ཡོད།ལྷན་ཚོགས་ཡྱི ག་ཚང་དྐུ་རུན་བཞྐུགས་ལས་བེད་རུན་ལས་སྨན་པ་༼དུྲང་ཆེ་༽གཅྱིག་དང༌།དངུལ་གཉརེ་དང་ལས་

དུྲང་ཅྱིག་ལྕགོ་ལས་བེད་གཅྱིགརྱིས་པ་གཅྱིག་བཅས་ལས་བེད་གསུམ་ཡོད། ལྷན་ཚོགས་འགོ་དབེ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་



མྱི ་སྨན་པ་གངས་༤༦༣ དང་།ལྷན་ཚོགས་ནས་བསྐསོ་གཞག་གནང་བའྱི་རལ་ཕྱི ་རལ་ནང་གྱི ་ས་གནས་འབལེ་མཐུད་སྨན་

པ་གངས་བཅུ་གཅྱིགབདོ་སྨན་མཐུན་གགོས་ཚོགས་མྱི ་གངས་༨༦ བཅས་ཡོད་པ་ཡྱི ན། 

༢། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ལས་དནོ།  

༢།ཀ སྨན་པ་དབེ་སེལ། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དནོ་ཚན་༡༠།༡ དགོངས་དནོ་ཕྱིྱི ་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་ 
རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱི་དབེ་སེལ་ཞྐུ ་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་སྒྲྱིག་གཞྱི ་གཏན་ལ་ཕབ། གོང་གསལ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི ་ 
དགོངས་དནོ་འགོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༤ ཚེས་༡ ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ ཚེས་༣༡ བར་ཁོན་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་གངས་  
༥ དབེ་སེལ་ཞྐུས་སོད་ཟྱིན་ནས་ད་བར་ཁོན་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་གངས་༤༦༣ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་འགོ་དབེ་སེལ་ 
ཞྐུས་སོད་ཟྱིན། 

༢།ཁ གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་དབེ་སེལ་དང་རགོས་ཞྱིབ་ལས་དནོ། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དནོ་ཚན་༩།༡ དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༠༥ ལོར་ལྷན་ཚོགས་ནས་ 
བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ས བོ་གཉརེ་ཁང་ངོས་ལེན་བ་ཕོགས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབབེས་ 
གནང་བ་ནས་ད་བར་ཁོན་གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གངས་ལྔ་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་བཅུ་པའྱི་ས བོ་གཉརེ་ཁང་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཏྐུ ་ངོས་ལེན་དབེ་སེལ་ཞྐུས་སོད་ཟྱིན། གོང་གསལ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ ཚེས་
༡༠ ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རགོས་ཞྱིབ་ཚོགས་མྱི ་ལྔ་ལས་གུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་བདོ་ཀྱི ་སྨན་རྱིས་མཐོ་
ས བོ་ཁང་དྐུ་སྱི་བཏང་རགོས་ཞྱིབ་ཆེད་ཕབེས་གནང༌། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་༢ ཚེས་༡༨ ཉྱིན་རགོས་ཞྱིབ་ཚོགས་མྱི ་
བཞྱི ་ལས་གུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀྱི ་གཙུག་ལག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་གསོ་རྱིག་སྡ་ེ 
ཚན་དྐུ་རགོས་ཞྱིབ་ཆེད་ཕབེས་གནང༌། རགོས་ཞྱིབ་ཀྱི ་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོད་ེལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་
བའྱི་གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་ངོས་ལེན་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱིག་གཞྱི ་དགོངས་དནོ་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ས བོ་འཁྱིད་
ས བོ་ཚན་དང་ད་ེབཞྱིན་འཛྱི ན་ཁང་དང་བརག་དཔྱད་སྨན་ཁང༌། སྨན་སོར་ཁང་དང་དཔ་ེམཛོད་ཁང༌། གཞན་ཡང་ས བོ་
འཁྱིད་དགེ་རྒན་གྱི ་ཆ་རེན་དང་ས བོ་འཁྱིད་གནང་སངས། ས བོ་ཁང་གྱི ་ཉ་ེའཁོར་ཁོར་ཡུག་བཅས་སྱི་ཡོངས་གནས་
སངས་ལ་རགོས་ཞྱིབ་གནང་གྱི ་ཡོད། ད་ེལྟར་ཚོགས་ཆུང་གྱི ་ལས་བསྡམོས་སྙན་ཐོ་ལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས ར་བསར་ཞྱིབ་



གསོ་བསྡྐུར་གྱིས་སྒྲྱིག་གཞྱི ་དང་མཐུན་མྱིན་གནས་སངས་དང་བསྐུན་སྒྲྱིག་གཞྱི ་དང་མ་མཐུན་པ་རྣམས་སྒྲྱིག་མཐུན་ལག་
བསར་གནང་དགོས་པ་དང་ཡང་སྒྲྱིག་གཞྱི ་དང་མཐུན་རྣམས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་ཁག་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་
དནོ་བཏང་འཛྱི ན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཡང་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་བཅུ་པའྱི་
ས བོ་གཉརེ་ཁང་ངོས་ལེན་བེད་ཕོགས་ཀྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱིག་གཞྱི ་དནོ་ཚན་༦།༦ དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༦ ཚེས་༢༧ 
ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་ལྕགས་པ་ོརྱི ་དྲན་རནེ་བདོ་སྨན་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་སྐབས་དུྲག་པའྱི་སྨན་ས བོ་ཀྱི ་ཐོན་
རུགས་ཆེ་མོར་བལྟ་ཞྱིབ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༥ ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་རུན་
ལས་དུྲང་ཆེ་བདོ་ཀྱི ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི ་སྐབས་༡༧ པའྱི་ས བོ་མའྱི་ཐོན་རུགས་ཆེ་མོར་བལྟ་ཞྱིབ་ཆེད་བསོད་གནང་ཡོད། 
འདྱི་ལྟར་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྒྲྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབབེས་ལག་བསར་གནང་བ་ལས་གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་ཁག་གྱི ་ར་བའྱི་
ས བོ་ཚན་དང་ད་ེབཞྱིན་གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ཉྐུ ང་མཐའྱི་དགོས་མཁོའྱི་ཆ་རེན། གཞན་ཡང་ས བོ་ཐོན་སྨན་པ་
རྣམས་ཀྱི་ལག་འཁེར་གོ་མྱིང་བཅས་ཅྱིག་གུར་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད། 

༢།ག  གསོ་རྱིག་སྨན་སོར་ཁང་དབེ་སེལ་དང་རགོས་ཞྱིབ། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དནོ་ཚན་༩ དང་༡༠ དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་བདོ་ཀྱི ་ 
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་དང་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་གྱི ་ར་འཛྱི ན་སྒྲྱིག་གཞྱི ་ཞྱིག་གཏན་འབབེས་གནང༌། ར་འཛྱི ན་སྒྲྱིག་གཞྱི ་ 
འདྱིའྱི་འགོ་ད་བར་ཁོན་གསོ་རྱིག་སྨན་སོར་ཁང་ངམ་སྨན་སོར་སྡ་ེཚན་གངས་༥ བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ 
ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཏྐུ ་ངོས་ལེན་དབེ་སེལ་ཞྐུས་སོད་ཟྱིན། གོང་གསལ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ 
ཚེས་༡༧ ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རགོས་ཞྱིབ་ཚོགས་མྱི ་བཞི་ལས་གུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ 
རྡ་ས་ཁུལ་དྐུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སྔ་ོསོར་ཁང་དྐུ་དབེ་སེལ་རགོས་ཞྱིབ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད། རགོས་ཞྱིབ་ 
འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི་གོང་གསལ་སྨན་སོར་ཁང་གྱི ་ལོ་གསུམ་གྱི ་འཕལ་སེལ་དབེ་སེལ་དྐུས་བཀག་གཙང་བཞྱིན་
ཡོད་པས་སྒྲྱིག་གཞྱི ་དགོངས་དནོ་དབེ་སེལ་འཕར་འགངས་ཆེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་རགོས་ཞྱིབ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པས་ད་ 
ལན་རགོས་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོར་གཞྱི ་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་གོང་གསལ་སྨན་སོར་ཁང་ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་ 
རྱིག་པའྱི་སྨན་སོར་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཏྐུ ་གཏན་འཇགས་དབེ་སེལ་གནང་རུའྱི་གསོ་ཆོད་བུང་ཡོད།  

༢།ང་། བདོ་སྨན་མཐུན་གགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི ། 



བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་གསོ་ཆོད་དགོངས་དནོ་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་པ་སྱི་དང་ཡང་ས སོ་གསོ་ 
རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ལ་རབ་སོར་མཚོན་བེད་དྐུ་བདོ་སྨན་མཐུན་གགོས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་ཅེས་ཟུར་ཕེ་གནང་ནས་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦་་
༡༧ ལོར་ཁོན་བདོ་སྨན་མཐུན་གགོས་ཚོགས་མྱི ་གངས་༢༤ དབེ་སེལ་གནང་ནས་ད་བར་ཁོན་བདོ་སྨན་མཐུན་གགོས་ཀྱི ་
ཚོགས་མྱི ་གངས་༨༦ རང་མོས་ཀྱིས་དབེ་སེལ་ཞྐུས་སོད་ཟྱིན། 

༣། ཚོགས་འདྐུ་དང་ཟབ་སོང༌། 

༣།ཀ ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་འདྐུ། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦་་༡༧ ལོར་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་༢ 
དང་ཟླ་རེའྱི་ཚོགས་འདྐུ་གངས་༥ དང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདྐུ་གངས་༡ བཅས་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། 

༣།ཁ དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདྐུ། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ ཚེས་༡༨ ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་རྱིམ་གཏན་འབབེས་ཆེད་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི ་ 
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདྐུ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད། ཚོགས་འདྐུའྱི་ཐོག་ར་གར་སྨན་གྱི ་མཁས་དབང་གཉྱིས་གདན་ 
ཞྐུས་ཐོག་ར་གར་ནང་ཚེ་ཡྱི ་རྱིག་བེད་སྨན་ལུགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་མཐུན་གནས་བབ་དང་གདངོ་ལེན་བེད་ས །ོ ད་ེབཞྱིན་རལ་ 
ཡོངས་མཐོ་ས བོ་ནང་ཚེ་ཡྱི ་རྱིག་བེད་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་གཏན་འབབེས་བེད་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་སྐརོ་གསུང་
བཤད་ལམ་སནོ་གནང༌། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདྐུ་འདྱིར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་དང་ཚོགས་མྱི ་ཟུར་པ་རྣམ་པ། ད་ེ
བཞྱིན་གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ས བོ་སྱི་སྐྐུ་ཚབ་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་སྐྐུ་ཚབ་ཅྱིག་
བཅས་ཚོགས་བཅར་མཉམ་བཞྐུགས་ཀྱིས་བག་ོག ངེ་གནང་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདྐུ་འདྱིའྱི་ཐོག་གསོ་བསྡྐུར་
བུང་བ་རྣམས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་༢༧ པའྱི་ཐོག་ས ར་གསོ་བསྡྐུར་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་གནས་རྱིམ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད། གནས་རྱིམ་གཏན་འབབེས་འདྱི་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་འགོ་དབེ་སེལ་ཡོད་པའྱི་གསོ་རྱིག་ས བོ་
གཉརེ་ཁང་ནས་ལག་བསར་གནང་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་བཅས་བཏང་ཟྱིན། 

༣།ག གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་ས ལེ་གྱི་ཟབ་འཁྱིད། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༣ ཚེས་༡༣ ནས་ཚེས་༡༨ བར་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ཤེས་
ཡོན་གོང་ས ལེ་གྱི ་ཟབ་འཁྱིད་ཐེངས་ལྔ་པ་ད་ེབཞིན་བཞྐུགས་ས ར་རྡ་རམ་སཱ་ལའྱི་བདོ་ཀྱི ་གསོལ་མགནོ་ཁང་དྐུ་བསྐངོ་



ཚོགས་གནང་ཡོད། ཟབ་འཁྱིད་འདྱི་ནྱི་ར་གར་དབུས་གཞྐུང་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་བ ནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་དངུལ་ཞྐུས་
ཐོབ་བུང་བ་ལས་གོ་སྒྲྱིག་ཞྐུས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན། ཟབ་འཁྱིད་འདྱིར་ཁོན་ཚོགས་ཐེངས་གངས་༢༤ ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
མཁས་དབང་གྲངས་༡༠ དང་ཚེ་ཡྱི ་རྱིག་བེད་མཁས་དབང་གྲངས་༤ ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་གྲངས་༡ བཅས་མཁས་དབང་
བཅོ་ལྔ་ཙམ་གདན་ཞྐུས་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞྐུང་དང་ལག་ལེན། སྱིད་བུས་དང་ཉམས་ཞྱིབ།གཞན་ཡང་ཚེ་ཡྱི ་རྱིག་
བེད་ལུགས་ཀྱི ་དམྱིགས་བསལ་ལག་ལེན་དང་ད་ེབཞྱིན་མགོན་པ་ོཀ ུ་སུྒྲབ་ཀྱིས་ཚེ་ཡྱི ་རྱིག་བེད་ས ལེ་ཚུལ། ཕྱི་ལུགས་སྨན་
གྱི ་ཐོག་ནས་ནད་གཞྱི ་བེ་བག་ངོ་སོད་དང་སྔནོ་འགོག་བེད་ཚུལ་སོགས་བརོད་གཞྱི ་མྱི ་འདྲ་༢༤ ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་
དྲྱི་བ་བག་ོག ངེ་གནང་ཡོད། ཟབ་འཁྱིད་ཀྱི ་ཉྱིན་བཞྱི ་པ་ས་ེཕྱི ་ཚེས་༡༦ སྔ་དྲ་ོཚོགས་བཅར་དང་གསུང་བཤད་གནང་
མཁན་བཅར་ཁོན་མྱི ་གངས་༣༤ ༸སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་ས བོ་བཅས་ཞྐུས་
བསྩལ་ཐོབ། བཀའ་ས བོ་བཀའ་བརལ་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོད་ེགསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་འཛམ་བུ་ག ྱིང་གི་མྱི ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཞབས་
འདགེས་སུྒྲབ་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་༸སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ས ྐུ་ཉྱིད་དགྐུང་ལོ་ཆུང་
དྐུས་ནས་བདོ་སྨན་ཡུན་རྱིང་བསནེ་པས་ཕན་བསེད་ཆེན་པ་ོབུང་ཡོད། བརན་བཞྐུགས་བརན་བཞྐུགས་ཟརེ་ན་བརན་
བཞྐུགས་ངོ་མ་ད་ེཁེད་ཚོ་དང་བདོ་སྨན་ད་ེརེད་ཅེས་བཀའ་ས བོ་གནང་། ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་འཁྱིད་ནང་བདོ་ཀྱི ་སྨན་རྱིས་
ཁང་དང་ཝཱ་ཎ་བདོ་ཀྱི ་གཙུག་ལག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་སྨན་པ། ལྕགས་པ་ོརྱི ་ས བོ་ཟུར་སྨན་པ། ལ་དྭགས་དབུས་གཞྐུང་
ནང་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་དང་གཞན་ཡང་ལ་དྭགས་དང་ཁུ་ནྐུ་ཕོགས་ཀྱི ་སྨན་པ་བཅས་ཁོན་སྨན་པ་
གངས་༢༥ ཙམ་ཚོགས་བཅར་མཉམ་བཞྐུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ཚོགས་བཅར་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ངོ་
དབེ་བརུད་དྲ་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རུ་ཡོད་པའི་ཆ་རེན་བསུན་ཡོད། ད་ལན་གྱི ་ཟབ་འཁྱིད་འདྱི་ར་གར་དབུས་གཞྐུང་ཨཱ་
ཡུ་ཤའྱི་བ ནོ་ཆེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་རོགས་དངུལ་འགོ་གོ་སྒྲྱིག་ཞྐུས་པའྱི་གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་ས ལེ་གྱི ་ཟབ་
འཁྱིད་ཐེངས་ལྔ་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད།  

༤། དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི། 

༤།ཀ གཡུ་ཐོག་གཟངེས་རགས། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དནོ་ཚན་༩།༩ དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༠༩ ལོར་ལྷན་ཚོགས་ནས་ 
བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཟངེས་ཐོན་མྱི ་སྣར་འབུལ་རུའྱི་གཡུ་ཐོག་གཟངེས་རགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི ་གཏན་འབབེས་གནང༌། 
སྒྲྱིག་གཞྱི ་འདྱིའྱི་དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༠ ལོར་གཡུ་ཐོག་གཟངེས་རགས་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེཕུལ་བཞེས་གནང་བ་དང་ 



ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོར་གཟངེས་རགས་ཐེངས་གཉྱིས་པ་དང་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༦ལོར་གཟངེས་རགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ད་ེཕུལ་
བཞེས་གནང་ཡོད།གཟངེས་རགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལས་དནོ་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་
ཧྐུ ར་བརོན་དང་ལྷག་བ ་ོཆེ་བསེད་ཀྱིས་བས་རསེ་རེ་ཕུད་ཐོན་མཁན་རྣམས་ངོས་འཛྱི ན་དང་གཟངེས་བསདོ། ད་ེབཞྱིན་
གསོ་ རྱིག་སྨན་པ་གཞན་ལ་མྱིག་དཔ་ེདང་སེམས་ཤྐུགས་བསེད་པའྱི་ཆ་རེན་བསུན་རུ། གཞན་ཡང་མང་ཚོགས་ནས་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རུད་འཛྱི ན་སྨན་པ་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རུས་ཤེས་རགོས་ཡོང་ཐབས་བཅས་ལ་དམྱིགས། 
གོང་གསལ་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དནོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཟངེས་རགས་འདམེས་སུྒྲག་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་ 
ཚོགས་ཆུང་གྱི ་སྙན་ཐོར་གཞྱི ་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདྱི་ལོ་༢༠༡༦ གཡུ་ཐོག་གཟངེས་རགས་ཏ་ེགཟངེས་ 
རགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འདྱི་བཞྱིན་ཞྱིང་གཤེགས་མཁས་དབང་ཁ་ོརུ་ཚེ་རྣམ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་འབུལ་གཏན་འཁེལ། 
གཟངེས་རགས་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༨ ཚེས་༢༥ ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གསར་རྙྱིང་རྱིས་སོད་རྱིས་ལེན་གྱི་
མཛད་ས འོྱི་ཐོག་དམ་པ་ཁོང་གྱི ་སྐྐུ་ཚེའྱི་ལོ་རུས་མདརོ་བསྡྐུས་སོྒྲག་སང་ཞྐུས་པ་དང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དཔལ་ལྡན་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བ ནོ་མཆོག་ནས་གཟངེས་རགས་དང་ཕག་འཁེར་བཅས་ཕུལ་བཞེས་གནང་ཡོད། དམ་པ་ཁོང་ནི་
བདོ་གཞིར་བཞྐུགས་ཀི་མཁས་དབང་ཞིག་ཡིན་སྟབས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འབལེ་བརྩད་ཞྐུས་མཐར་ཁོང་ཉིད་ཀི་འཁུང་ཡུལ་
ཆབ་མད་ོནས་ཡིན་པར་སོང་རྡ་ས་ས་གནས་ཆབ་མད་ོསིད་ས ྐུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ས ྐུ་ཞབས་བསོད་ནམས་དབང་
འདྐུས་ལགས་སུ་ཁོང་གི་ས ྐུ་ཚབ་ཏྐུ ་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་བཞེས་གནང་ཡོད། གཡུ་ཐོག་གཟངེས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀི་
སིག་གཞི་དགོངས་དནོ་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་བཞྱིན་ལོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ཏ་ེ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་གཅྱིག་མཇུག་སྒྲྱིལ་
མཚམས་ཐེངས་རེ་འབུལ་བཞེས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་ཡྱི ན། 

༤།ཁ ནད་གཞྱི ་སྔནོ་འགོག་དང་འཕདོ་བསནེ་གོ་རགོས་ལས་གཞྱི། 

བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔ་ཕྱིར་འཕདོ་བསནེ་དང་འབལེ་བའྱི་དྐུས་ཚྱི གས་ཁག་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མྱི ་
དང་ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འབལེ་མཐུད་སྨན་པ་རྣམས་ནས་གཙོ་བ་ོམྱི ་མང་དང་ས བོ་འཕུག་ལ་དམྱིགས་ནས་བདོ་མྱི ་འདྐུ་ 
སྡདོ་གཞྱིས་ཆགས་དང་ས བོ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཕདོ་བསནེ་གོ་རགོས་ཀྱི ་གཏམ་བཤད་དང་ལྷག་པར་བདོ་ཀྱི ་རྱིག་གནས་ཆེ་བ་ 
ལྔའྱི་ཡ་གལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ངོ་སོད་དང་དའེྱི་མདྐུན་ལམ་ཐོག་གཏམ་བཤད་རྱིམ་པ་གནང་ཡོད། སྔ་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༣ 
ཚེས་༢༣ ཉྱིན་༸སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བཀའ་ས བོ་ལྕྱི་ནན་ཕབེས་དནོ་ལ་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ 
ཐེངས་༢༥ དང་༢༦ རྱིམ་པའྱི་ནང་གསོ་བསྡྐུར་གསོ་ཆོད་བུང་དནོ་ལྷན་ཚོགས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕདོ་ 



བསནེ་ལས་ཁུངས་བརུད་ཕྱི ་དལི་བདོ་ཀྱི ་བརྙན་འཕྱིན་གྱི ་སྒྲ་བརྙན་ག ངེ་སགེས་ཀྱི ་ལས་རྱིམ་ནང་དར་ཁབ་ཆེ་བའྱི་ནད་
གཞྱི ་མྱི ་འདྲ་བ་ཁག་ངོ་སོད་དང་ད་ེདག་སྔནོ་འགོག་བ་ཐབས། གཞན་ཡང་རུན་དྐུ་ཟས་དང་སོད་ལམ་འཕདོ་པར་བསནེ་ 
ཚུལ། སྨན་ཚུལ་བཞྱིན་བསནེ་ཚུལ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་བག་ོག ངེ་གོ་སྒྲྱིག་ཞྐུས་ཅྱིང་ལས་རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་བདོ་ཀྱི ་ 
བརྙན་འཕྱིན་དྲ་བ་བརུད་རང་བསྱིངས་ཀྱིས་མྱི ་མང་ཚང་མས་གཟྱིགས་རུ་ཡོད་པ་ཡྱི ན། ནད་གཞྱི ་སྔནོ་འགོག་དང་ 
འབལེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་གསོ་རྱིག་འཕདོ་བསནེ་དྐུས་དབེ་ཅྱིག་དཔར་བསུན་གྱིས་རྱིན་མེད་ 
ཐོག་འགམེས་ས ལེ་ཞྐུ ་བཞྱིན་ཡོད།  

༥། གཞྐུང་འབལེ་ཚོགས་བཅར་དང་ཕོགས་བསོད། 

༥།ཀ ལྷན་ཚོགས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་ར་གར་གཞྐུང་ཁྱིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བ་ལས་རལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིྱིན་ 
ལྡན་པའྱི་ཚོགས་འདྐུའྱི་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རབ་ལ ངོས་ལོ་རུས་དང་། ད་ེབཞྱིན་གསོ་རྱིག་སྨན་ལུགས་འདྱིའྱི་བལྟ་གུབ་ 
ལག་ལེན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་བཅས་ངོ་སོད་ཞྐུ ་རུ་གལ་ཆེར་དམྱིགས་ནས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔ་ཕྱིར་རལ་སྱིའྱི་སལོ་རུན་ 
སྨན་གྱི ་ཚོགས་ཆེན་ཁག་ལ་ཚོགས་བཅར་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་འདྱི་ལོ་༢༠༡༦་་༡༧ ནང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་རུན་ 
ལས་དུྲང་ཆེ་ཤྱི་ལངྐའྱི་རལ་ས་ཀོ་ལོམ་བརོ་རལ་སྱིའྱི་སལོ་རུན་སྨན་ལུགས་ཚོགས་ཆེན་ International Conference 
on Ayurveda, Unani, Siddhaand Other Traditional Medicine ཐེངས་བཞྱི ་པ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཐོག་ 
བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ངོ་སོད་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད།  

༥།ཁ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་གསོ་ཆོད་དགོངས་དནོ་ཕྱི ་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་༢ ཚེས་༡༤ ནས་༢༣ བར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་དང་ 
དུྲང་ཆེ་གཉྱིས་ཨུ་རུ་སུ་རལ་ས་Moscow, SaintPetersberg, Buryat བཅས་ནང་གཞྐུང་འབལེ་གཞྐུང་འབལེ་ 
ཕོགས་བསོད་ཀྱིས་ད་ེགའྱི་སྐྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་ས་གནས་བདོ་རྱིགས་སྨན་པ་བཅས་ཐུགས་ཕད་ཞྐུས། གཞྐུང་འབལེ་ 
ཕོགས་བསོད་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོད་ེས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་རྱིགས་སྨན་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ 
ལག་ལེན་གནང་མཁན་གཞན་རྣམས་ཐུགས་ཕད་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལོ་རུས་ངོ་སོད་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
དནོ་ངོ་སོད། སྨན་པ་རྣམས་ལ་ནད་པའྱི་ཚེ་སགོ་གྱི ་འགན་ཡོད་པ་བཅས་སྐརོ་གཏམ་བཤད་གནང༌། གཞན་ཡང་ད་ེགའྱི་
ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ནཱ་རན་སྨན་ཁང་དང་། ཀརྨ་འག་ོའདྐུལ་ག ྱིང་ཆོས་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་ཞང་བདོ་གསོ་རྱིག་ཕན་བད་ེ
ག ྱིང་། ཨུ་ལན་ཨུ་ད་ེསྨན་པ་ག་ཚང༌། སེན་པ་ེཊྱིས་བག་གྱི ་ནང་པའྱི་དགོན་པ། གཞན་ཡང་མངའ་སྡ་ེགཞྐུང་གྱི ་སྨན་གྱི ་
ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་གནས་ཁང་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་བདོ་ཁང་བཅས་ཁོན་ས་གནས་ཁག་བརད་ཙམ་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ངོ་སོད་



དང་ད་ེབཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁད་ཆོས་ར་ཆུ་བརག་ཐབས་སྐརོ་བཅས་ལ་གཏམ་བཤད་དང་དྲྱི་བ་བག་ོ
ག ངེ་གནང་།  

༦། ར་གར་དབུས་སའྱི་གཞྐུང་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 

༦།ཀ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་གསོ་ཆོད་དགོངས་དནོ་༢༠༡༦ཟླ་༩ཚེས་༢༤ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རོང་གྱི ་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་འགན་འཛྱི ན་ 
མཆོག་ཐུགས་ཕད་ཀྱིས་ད་ེསྔ་ཀངྒ་ར་རོང་གྱི ་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་སྨན་ཁང་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ས ་ོབསནེ་སྨན་ཁང་གཅྱིག་ས ་ོ 
འཛུག་ས ད་ཡྱི ག་འབལེ་ཞྐུས་ཟྱིན་པ་ད་ེམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་ཡོང་བའྱི་འབདོ་སྐྐུལ་ཞྐུས་པ་དང༌། 

༦།ཁ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡ ཚེས་༧ ཉྱིན་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་འསོ་འདམེས་ 
བསྐསོ་བཞག་བུང་བར་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཚམས་འདྲྱིའྱི་མཇལ་ཕད་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བདོ་ཀྱི་གསོ་
བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་ངོ་སོད་དང་འབལེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདྱི་གའྱི་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱིར་བསྐ་ོབཞག་ཡོང་རུ་དང༌། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བས བ་གཞྱི ་ར་འཛྱི ན་དང་གསོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ 
དབེ་སེལ་བེད་ཕོགས་སྐརོ། ད་ེགའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྱིགས་དུྲང་གཅྱིག་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་རུ་བཅས་སྐརོ་ 
བཀའ་བསྡྐུར་ཞྐུས། 

༦།ག ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༧ ཉྱིན་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་འདྐུར་ཆེད་འབདོ་གནང་བ་
བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་རུན་ལས་དུྲང་ཆེ་དང་ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི ་སྨན་རྱིས་ཁང་མཐོ་ས བོ་ཁང་གྱི ་སྨན་པ་གཉྱིས། ཝཱ་ཎ་བདོ་ཀྱི ་ 
གཙུག་ལག་ས བོ་ཁང་གྱི ་རྱིགས་སྡ་ེའགན་འཛྱི ན།ལ་དྭགས་དབུས་གཞྐུང་ནང་པའྱི་མཐོ་རྱིམ་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་གསོ་རྱིག་
སྡ་ེཚན་འགན་འགན་འཛྱི ན། ལྕགས་པ་ོརྱི ་བདོ་སྨན་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ས བོ་སྱི། ལ་དྭགས་ནས་སྨན་པ་པདྨ་འགུར་མེད་ 
བཅས་ཆེད་ལས་མྱི ་གངས་༧ མཉམ་འཛོམས་ཐོག་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བས བ་གཞྱི ་ར་འཛྱི ན་དང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དཀའ་ 
བཅུ་པའྱི་ས བོ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་ཉྐུ ང་མཐའྱི་དགོས་མཁོའྱི་ཆ་རེན་གྱི ་སྒྲྱིག་གཞྱིར་བསར་ཞྱིབ་དང་ས བོ་འཁྱིད་ཀྱི ་བརུད་ལམ་
སྐད་ཡྱི ག་ད་ེབདོ་ཡྱི ག་ཅེས་འཁོད་དགོས་སྐརོ་བསུར་བ་གཏངོ་དགོས་རྱིགས་ཁག་ཡྱི ག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་སྙན་གསན་ 
ཞྐུས། ཕྱི་ཚེས་༡༨ ཉྱིན་ར་གར་དབུས་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་དུྲང་ཆེ་ Mr.Ajit N Sharan མཆོག་དང་ཐུགས་ཕད་བཀའ་བསྡྐུར་ 
ཞྐུས་པའྱི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོད་ེལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་དནོ་ངོ་སོད་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་མྱི ་གཅྱིག་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་
ལྷན་ཚོགས་སུ་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་རུ་བཅས་སྐརོ་སྙན་གསན་དང་ཞྐུ ་ཡྱི ག་བཅས་ཕུལ།ཉྱིན་རབ་ཨ་ཡུ་ཤའྱི་ཕྱི ་འབལེ་ལས་ 



དནོ་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་ Mr.R. S. Sood མཆོག་དང་མཇལ་ཕད་ཀྱིས་ར་གར་དབུས་གཞྐུང་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ 
UNESCO ནང་དབེ་སེལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་འད་ིཞྐུས།། 

༦།ང ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༡་ཚེས་༢༢ ཉྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་རུན་ལས་དུྲང་ཆེ་དང་འདྱི་གའྱི་ས བོ་སནོ་པ་བདོ་མྱི ་མང་སྱི་ 
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཨཱ་ཅཱ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བ ནོ་
མཆོག་དང་བདོ་མྱི ་མང་སྱི་འཐུས་རུན་ལས་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ར་གར་དབུས་གཞྐུང་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་བ ནོ་ཆེན་ Shri Shripad 
Yesso Naik མཆོག་དང་མཇལ་ཕད་ཞྐུས། བ ནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་ཞྐུ ་དནོ་གཙོ་བ་ོད་ེབདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ 
ཀྱི་ལས་དནོ་ངོ་སོད་དང་འབལེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདྱི་གའྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མཆོག་ར་གར་དབུས་སྨན་གྱི ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི ་ཁྱིམས་ཡྱི ག་དནོ་ཚན། 3(1)C དགོངས་དནོ་ད་ེགའྱི་ཚོགས་མྱིར་གཞྐུང་འབལེ་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་བའྱི་ཞྐུ ་ཡྱི ག་དང་ 
མཉམ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་གསོ་རྱིག་ས བོ་གཉརེ་ཁང་བཅས་ནས་རབ་གཉརེ་ཕག་ཡྱི ག་བཅས་ཆབས་ཕུལ་ཞྐུས།།  

༦།ཅ ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༡ ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་དགྐུན་ཁའྱི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དྐུས་དང་བསྐུན་འདྱི་
ནས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ས བོ་སནོ་པ་མཆོག་དང་ཚོགས་གཞོན་དང་དུྲང་ཆེ་བཅས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ཨཱ་ཡུ་ཤའྱི་བ ནོ་ཆེན་  
Shri Karan Singh མཆོག་དང་མཇལ་ཕད་ཞྐུས་ཅྱིང་མངའ་སྡའེྱི་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ས ་ོབསནེ་སྨན་ཁང་གསར་ 
འཛུག་དང་ད་ཆ་ཧྱི་མཱ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ས་དམྱིགས་བཞྱི ་ལས་གསུམ་ད་དྐུང་སངོ་པ་ལུས་ཡོད་ 
པས་ས་དམྱིགས་ད་ེདག་ཁ་བསྐངོ་གྱི ་ཆ་རེན་ལ་བསུར་བ་གཏངོ་གནང་ཡོང་བའྱི་རེ་འདྐུན་ཞྐུ ་སྙན་བཅས་ཕུལ།། 

༧། གསོ་རྱིག་གསར་འཕྱིན་དང་འདོ་སྡརེ་བཟ་ོབསུན། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤ལོར་ལྷན་ཚོགས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཟླ་བ་དུྲག་རེའྱི་མཚམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་ལས་འཆར་ 
ལས་བསྡམོས་རྣམས་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ནས་མཁེན་རགོས་ཆེད་བདོ་དབིན་ས ད་ཡིག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསོ་རྱིག་གསར་
འཕྱིན་དབེ་རེ་དཔར་བསུན་འགམེས་ས ལེ་ཞྐུས་བཞྱིན་འདྱི་ལོ་༢༠༡༦་་༡༧ལོར་གསར་འཕྱིན་འདནོ་ཐེངས་༢༤ དང་༢༥ 
གཉྱིས་དཔར་བསུན་འགམེས་ས ལེ་ཞྐུས་ཟྱིན། གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་ས ལེ་གྱི་ཟབ་འཁྱིད་ཀྱི ་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་
བརྙན་དཔར་ནང་བཅུག་སྒྲྱིག་གྱིས་འདོ་སྡརེ་ཐོག་བཟ་ོབསུན་དང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི ་Youtube ནང་རྱིམ་པས་བཅུག་གཏངོ་
བ་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ཡྱི ན། 

 



༨། མ་འངོས་ལས་འཆར། 

 གསོ་རྱིག་སྨན་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་ས ལེ་གྱི ་ཟབ་འཁྱིད་ཅྱིག་གོ་སྒྲྱིག་ཞྐུ ་འཆར། 
 གསོ་བ་རིག་པའི་བརོད་གཞྱི ་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི ་ཟབ་འཁྱིད་གོ་སྒྲྱིག་ཞྐུ ་འཆར། 
 རལ་སྱིའྱི་བདོ་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བག་ོག ངེ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་གོ་སྒྲྱིག་ཞྐུ ་འཆར། 
 འཕདོ་བསནེ་གོ་རགོས་དང་ནད་གཞྱི ་སྔནོ་འགོོག་ཆེད་གཏམ་བཤད་བག་ོག ངེ་གོ་སྒྲྱིག་ཞྐུ་འཆར། 
 ལྷན་ཚོགས་ཀི་ས ྐུ་ཚབ་རྒྱལ་སིའི་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ནང་ཚོགས་བཅར་གཏམ་བཤད་གནང་འཆར། 
 རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཉིན་མོ་བསུང་རིྩ་ཞྐུ ་འཆར། 

བཅས་བདོ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལོ་༢༠༡༦་་༡༧ ལོའི་ལོ་འཁོར་ལས་བས མོས་ས ིང་བས ྐུས་སུ་ཕུལ།། 


