ད ད་ ོམ་ ོག་ ཨ་ ོར། ༧༥།༠༠ ( ི་ ལ་བ།)
ེལ་དོད།
ཧིན་ ོར། ༧༥༠།༠༠ ( ལ་བལ་འ ག)
ད ད་ ོམ་ ོག་ ེལ་ ི་དོད་དེ་འདེམས་ ག་ཚགས་ ང་
ནས་ད ད་ ོམ་འདེམས་ ག་ཟིན་པའི་ ེས་དོད་འ ལ་ །

༥། འ ེམས་ ོན།
གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་དཔེ་དེབ་དང་ཆ་ད ད་རིགས། དེ་བཞིན་བཅོས་ཐབས་

ལག་ལེན་གསར་པའི་རིགས་སོགས་འ ེམས་ ོན་གནང་འདོད་མཆིས་ཚ་ཚགས་
ཆེན་ ི་གོ་ ིག་ཚགས་ ང་གི་མཚན་ཐོག་ཐོ་འགོད་དེབ་ ེལ་གནང་དགོས།

འ ེམས་ ོན་འདིའི་དམིགས་ ལ་ནི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚགས་ཆེན་ ི་ མ་པ་

གསར་གཏོད་ཅིག་དང་གཞན་ཡང་གསོ་རིག་དང་འ ེལ་བའི་དཔེ་དེབ་དང་དངོས་
ཆས། དེ་བཞིན་བཅོས་ཐབས་ལག་ལེན་ བས་བདེ་གསར་པའི་རིགས་ ན་པ་
མས་ལ་ངོ་ ོད་དང་ལེགས་ཆ་ ེལ་རེས་ ་ ་བཅས་ལ་དམིགས། འ ེམས་

ོན་གནང་ ལ་ས་ ་ཆེན་པོ་མེད་པས་དེབ་ ེལ་ཐོ་འགོད་ ་རིམ་བཞིན་ལ་གོ་
བས་འ ལ་ ་ཡིན། ཐོ་འགོད་དེབ་ ེལ་ ི་དོད་དེ་ཧིན་ ོར་ ༥༠༠༠།༠༠

དང་དེབ་ ེལ་ ས་བཀག་དེ་ ི་ལོ་༢༠༡༧ ་༡༢ ཚས་༣༡ བར་ཡིན།

ཐོ་འགོད་དེབ་ ེལ་ ི་འགེངས་ཤོག་འདི་ངེས་པར་བཀང་དགོས་པ་ཡིན།

༦། ཚགས་ཆེན་ ི་ ིན་བདག་གོ་ བས།
ཚགས་ཆེན་འདིར་དཔལ་འ ོར་ ི་མ ན་འ ར་རམ་ ིན་བདག་གནང་འདོད་

ཡོད་ཚ་འ ལ་ཡོན་ཚད་གཞི་ཧིན་ ོར་ ི་ ་༼༥༠༠༠༠།༠༠༽ལས་མང་བ་འ ལ་

མཁན་ མས་ལ་ཚགས་ཆེན་ ི་ ིན་བདག་ཞེས་བ གས་ནས་གོ་ ིག་ཚགས་

ང་ནས་ཡོན་ ི་བདག་པོ་ཚགས་ ེར་ ་ཡིན་ ང་དེའི་མཚན་དང་ཚང་ གས།

ལས་ གས་གང་ ང་ཚགས་ཆེན་ ི་དེབ་དང་ ་ ། ཚགས་འ འི་ ང་ ར་དང་

བ ན་ ང་བཅས་ནང་དཔར་འ ེམས་ ་ ་དང་ཚགས་ཆེན་མ ག་ ོམ་ ི་

དགོངས་ཚག་བཅས་ལ་ཕེབས་བ འི་མ ོན་ཤོག་དང་ལེགས་གསོལ་ ག་འ ེར་

བཅས་ ི་ཁེ་ཕན་འ ལ་ ་ཡིན།

༧། གལ་ཆེའི་ཚས་ ངས།
ོམ་བ འི་ ས་བཀག ༢༠༡༧།༡༡།༣༠

ཚགས་བཅར་ཐོ་འགོད་ ་མ། ༢༠༡༧།༡༢།༣༡

འ ེམས་ ོན་ཐོ་འགོད་ ས་བཀག ༢༠༡༧།༡༢།༣༡
ེ་ལེན་དང་ད ་འ ེད། ༢༠༡༨།༢།༢༥

ཚགས་འ ་དངོས་གཞི།༢༠༡༨།༢།༢༦ ནས་༢༨ བར།
ལག་ལེན་ཟབ་ ོང ༢༠༡༨།༣།༡

་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ ང་བ ིངས། ༢༠༡༨།༢།༡༥

༨། མ ོན་ཤོག་དང་ ི་འ ིམ་ཐོངས་མཆན།

༡༠། གོ་ ིག་ཚགས་མི།
ཚགས་གཙ།

གསོ་ད ད་ ོབ་དཔོན་རག་ ོ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན། ་ཎ་མཐོ་ ོབ་ ི་ ་ཚབ།

ཚགས་གཞོན།
ང་ཆེ།

ན་པ་ཚ་རིང་མཚམས་གཅོད། གསོ་རིག་ ན་ཚགས་ ི་ ་ཚབ།

ཚགས་མི།

ན་རམས་པ་ ་བ་ཚ་རིང

ཚགས་མི།

་ཎ་མཐོ་ ོབ་ ི་ ་ཚབ།

ན་པ་རབ་དགའ། གས་པོ་རིའི་ ན་ ེན་བོད་ ན་ ོབ་གཉེར་ཁང་གི་ ་ཚབ།

(ཝི་ས་)ངེས་པར་ ་དགོས་པ་ཡིན། ཐོང་མཆན་ཐོབ་ འི་ བ་གཉེར་ ་ཚགས་

ོམ་ ིག་ཚགས་ ང་གི་ཚགས་མི།

འ འི་མ ོན་ཤོག་དགོས་ཚ་ཚགས་འ འི་གོ་ ིག་ཚགས་ ང་གི་ ོག་འ ིན་ཁ་
ང་འདིའི་ <2018ictm@gmail.com> ཐོག་འ ེལ་བ་གནང་རོགས།

བ ོ་ ེང་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ག མ་པ།

ན་པ་ཨོ་ཤོད་བསོད་ནམས་ ོལ་དཀར། གསོ་རིག་ ན་ཚགས་ ི་ ་ཚབ།

འ ག་པ་དང་བལ་པོ་ ད་ ི་ ལ་མི་སེར་ཚགས་འ ར་བཅར་འདོད་ཡོད་པ་

མས་ནས་ ལ་ཁབ་སོ་སོའ ་ནང་ཡོད་པའི་ ་གར་ག ང་ཚབ་ནས་ཐོང་མཆན་

༄༅། ། ལ་ ིའི་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་

ཚགས་ ས།
ི་ལོ་༢༠༡༨ ་༢ ཚས་༢༥ ནས་ཚས་༢༨ བར།
ཚགས་ ལ།
ད ས་བོད་ ི་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང

་ ་ ་ཐ། ་ ་ ་སི།

ན་དགེ་རག་ ོ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན། (བོད་ཡིག)

་བཅར་ ན་རམས་པ་ ེན་པ་ཚ་རིང་། (བོད་ཡིག)

ན་པ་རབ་དགའ།(བོད་ཡིག)

༩། ཚགས་ ལ་ས་ཆའི་ངོ་ ོད།
ཚགས་ཆེན་འདི་ ་གར་ ལ་ད ས་ ་ ་ཎ་སིའི་ ་ ་ ་ཐ་བོད་ ི་ག ག་ལག་
ོབ་གཉེར་ཁང་ ་འཚག་ ་ཡིན་པས་ ་ ་ ་ཐ་ནི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་བཞིའི་

ནང་ནས་སངས་ ས་ ིས་ཆོས་ ི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ ོར་སའི་གནས་ ད་པར་

ཅན་དེ་ཡིན།འདི་ནི་ ་ ་ཎ་སིའི་ ོང་འ ེར་ནས་ ང་ཤར་ ོགས་ནས་ ང་ཐག་

ཀི་ལོ་མི་ཊར་བ ་ཙམ་ ི་ཐག་རིང་ས་ན་ཆགས་ཡོད། ་ ་ ་ཐ་ནི་ནང་པ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་ ངས་ཅན་པ་ མས་ ི་གནས་ ད་པར་ཅན་ཞིག་ ང་ཆགས་ ི་
ཡོད།འདིར་གནམ་ཐོག་དང་མེ་འཁོར་ ང་འཁོར་གང་ ང་བ ད་ནས་འ ིམ་
འ ལ་གནང་ བ་ ི་ཡོད།

ན་རམས་པ་ ་བ་ཚ་རིང (ད ིན་ཡིག)

ན་པ་ཚ་རིང་མཚམས་གཅོད། (ད ིན་ཡིག)

ན་པ་བསོད་ནམས་ ོལ་དཀར་ཨོ་ཤོད། (ད ིན་ཡིག)

འ ེལ་ ལ་ཁ་ ང
Organizing Secretary
International Conference on Tibetan Medicine (ICTM)
C/O Central Council of Tibetan Medicine
GangchenKyishong, Dharamsala-176215
Distt.Kangra, (H.P.) INDIA
Telephone: + 91-1892-223483
TeleFax: +91-1892-226462
For any enquiries, email to: 2018ictm@gmail.com
RELATED WEBSITES:
www.tibmedcouncil.org
www.chagpori.org
www.cuts.ac.in

མཉམ་འ ེལ་གོ་ ིག་ཚགས་པ།
བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ ན་ཚགས། དྷ་རམ་ ་ །
གས་པོ་རི་ ན་ ེན་བོད་ ན་ ོབ་གཉེར་ཁང
ད ས་བོད་ ི་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང

ོ་ ེ་ ིང
་ར་ ་སི།

༡། ོན་ ེང
མཐོ་ཞིང་བ ིད་ཆགས་ལ་ཡིད་ ་འོང་བའི་གངས་རིའི་ ་འ ད་ ིས་ ེང་བས་

ཚར་ ་དངར་བའི་བསིལ་ ན་ཁ་བ་རིག་པའི་ ལ་ ོངས་ནི་འཛམ་ ིང་གི་ཡང་
ེར་གནས་ཤིང་མཛས་ ག་མངོན་པར་བ ་བའི་བཀོད་པ་ ན་ མ་ཚགས་པ་

ཙམ་མ་ཟད་རང་ ང་ཁམས་ ི་ཁོར་ ག་ནང་རིན་ཆེན་གཏེར་ ན་དང་ ེ་དངོས་
ི་ཤིང་སོགས་ ིས་རབ་ ་ ག་ཅིང་ ད་ ་འཕགས་པའི་ ན་ ོངས་ ་ན་ ག་

པའི་ཞིང་ཁམས་གཉིས་པ་ ་ ་ཞིག་ ་ ར་ཡོད། དེང་རབས་མནའ་ ས་ཞིབ་

འ ག་མཁན་ ིས་ད ད་དོན་ ར་ན་བོད་དང་བོད་མི་རིགས་ནི་ ང་མཐར་ལོ་ངོ་
་ ོང་ ག་གི་ལོ་ ས་ ན་ཡོད་པའི་བདེན་དཔང་ ེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།ཡང་

རང་ ང་ ག་ ག་གི་ནང་ ་ ེད་སོན་ ང་བའི་གདོད་མའི་བོད་མིའི་ ས་ ོམ་ལ་
ད ད་ཞིབ་ ས་པ་ ར་ན་ལོ་ངོ་ཆིག་ ི་ ག་གི་ལོ་ ས་ ི་ ང་བ་གསལ་བཤད་
ེད་བཞིན་ཡོད།

གང་ ར་ཡང་ བས་འདིར་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པར་མཚན་ན་མ་མཐར་ཡང་ལོ་ངོ་
མ་ ོང་ ག་གི་ལོ་ ས་ ན་ཡོད་པ་དང་། ག་པར་ ་ མ་ད ོད་ ིས་ ལ་རབ་

་ ག་པའི་ཆོས་ ལ་མེས་དབོན་ མ་ག མ་ ི་དང་ ོས་ ་ཆོས་ ལ་ཆེན་པོ་

ཚངས་པ་ འི་མེ་ཏོག་དཔལ་ ིས་གནའ་བོའ་བོད་ ི་ ིམ་མཚས་ ་དཀར་ནག་

སོགས་ ལ་ ་ཁག་ནས་ལེགས་ཆའི་ ིང་པོ་ མས་གཅིག་ ་ ད་ ིར་ ོགས་ ི་

ན་པ་མཁས་པ་ད ་གདན་ ངས་ཏེ་ ལ་ ིའི་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་བ ོ་ ེང་

ཚགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ ར་ ལ་བོད་ ི་བཙན་པོའ་ བས་ཆེན་ གས་

དགོངས་ ར་ ས་རབས་ད ་པའི་ནང་ ་ཚགས་ བ་པ་ ང་ཡོད། ོན་པ་གཤེན་

རབ་མི་བོ་ཆེའི་ ས་ད ད་ ་ ི་ཤེས་ ིས་གསོ་ད ད་བ ན་པ་མ་བ ངས་པའི་

་རོལ་ནས་གདོད་མའི་བོད་རིགས་མི་དམངས་ ིས་འཚ་གནས་ ོད་ ་རང་ ང་

ཁམས་ ི་ནད་རིགས་ ་ཚགས་ལ་ ན་རིང་འཐབ་ ོད་ ས་པའི་ ོང་གོམས་ ི་
ལག་ལེན་རིགས་དང་། ག ང་ ང་བོན་ ིས་བོད་ གས་གསོ་རིག་ཐོག་ ལ་
ཆེའི་གནས་བབ་བ ང་བ་ནས་བ ིས་པའི་ཆོས་ ལ་ཆེན་པོ་ ོང་བཙན་ མ་

པོའ ་བར་དང་། དེ་ནས་མར་བ ིས་པའི་ཆོས་ཆེན་པོ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་དང་ ས་

མཉམ་པའི་བོད་ ན་མཁས་པ་ག ་ཐོག་ ིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའ ་ ས་ བས་

དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ག ་ཐོག་གསར་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དང་། དེ་ལས་ཉེ་

བར་བ ད་པའི་ ང་པ་ མ་ ལ་ གས་བཟང་དང་ ར་མཁར་མཉམ་ཉིད་ ོ་ ེ།

༸གོང་ས་ ་པ་ཆེན་པོའ ་ བས་མི་དབང་པཎ་ཌི་ཏ་ ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚ་

༸གོང་ས་ ་འ ེང་བ ་ག མ་པ་ཆེན་པོའ ་ ་ ས་ ོབ་དཔོན་མ ེན་རབ་ནོར་
། ི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ ་དམག་གིས་བོད་ ག་པོས་བཙན་འ ལ་ ས་པ་

ལས་ ི་ལོ་ ༡༩༦༡ ལོར་འཕགས་ ལ་ ང་ ོགས་བ གས་ ར་ ་རམ་ས་ལྰར་
༸གོང་ས་ བས་མགོན་༸ ལ་དབང་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་

པོས་ ར་ཡང་བོད་ ི་ ན་ ིས་ཁང་གསར་བ ན་མཛད་དེ་ བས་བཅོལ་ ་མི་

ལོ་ ིལ་པོ་ ༥༨ རིང་ ས་མཚམས་དང་ ི་ཚགས་ ི་གནས་ ངས་མི་འ ་བའི་ཆ་

དེབ་ ེལ་དོད།

༢།ལས་རིམ།
ཉིན་དང་པོ། ༢༠༡༧།༢།༢༥

ཉིན་གཉིས་པ། ༢༠༡༧།༢།༢༦

ེན་འོག་རང་ ང་ཁམས་ ི་ནད་རིགས་ ་ཚགས་ལ་ ན་རིང་འཐབ་ ོད་ ས་

ཁག་ ་ ས་རབས་དང་བ ན་ཏེ་འ ོ་བ་མིའི་ ི་ཚགས་ ི་དགོས་མཁོར་

ཉིན་ག མ་པ། ༢༠༡༧།༢།༢༧

འཚམས་པའི་མཛད་ ེས་དང་ཞབས་འདེགས་ བས་ཆེན་བ བས་དང་ བ་

ན་མེད་པའི་ གས་བ ེད་དང་ ག་པར་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་ གས་ ེའི་བཀའ་

ཉིན་བཞི་པ། ༢༠༡༧།༢།༢༨

ིན་ ི་ ིབ་བསིལ་འོག་བ གས་ ར་ ་རམ་ས་ ར་ད ས་བོད་མིའི་ ིག་

པའི་ ན་ཚགས་ ིས་ ེ་འ ིད་པའི་ཐོག་ གས་པོ་རི་ ན་ ེན་བོད་ ན་ ོབ་

ཉིན་ ་པ། ༢༠༡༧།༣།༡

གཉེར་ཁང་དང་། ་ཎ་བོད་ ི་ག ག་ལག་ ོབ་གཉེར་ཁང་གི་གསོ་རིག་ ེ་ཚན་

བཅས་མཉམ་འ ེལ་ ི་གོ་ ིག་འོག་ད་ལན་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་བ ོ་ ེང་

ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ག མ་པ་འདི་གོ་ ིག་ ་བཞིན་ཡོད། བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པ་

ད ད་ ོམ་ ོག་ ེལ། ༣

ན་མོང་ཚགས་ཐེངས། ༢

ད ད་ ོམ་ ོག་ ེལ། ༣

ད ད་ ོམ་ ོག་ ེལ། ༦

ལག་ལེན་ཟབ་ ོང ཚགས་ ན། ༦

༣། ཐོ་འགོད་དེབ་ ེལ།

འདི་དེང་འཛམ་ ིང་ནང་དར་ བ་ཆེ་ཆེར་འ ོ་བའི་ ས་འདིར་གསོ་བ་རིག་པའི་

ཚགས་ཆེན་འདིར་ཚགས་བཅར་ཆེད་ངེས་པར་ཐོ་འགོད་དེབ་ ེལ་གནང་དགོས་

དེ་བཞིན་གསོ་རིག་ག ང་གི་བ ་ བ་དང་བ ག་ཐབས་རིག་པ། ན་ ས་དང་

འབེབས་འདིའི་ནང་ཚགས་ཆེན་ ི་དེབ་ཆས། ེ་ལེན་གསོལ་ཇ། ཚགས་ ན་

ང་བ་ལོ་ ས་ཐོག་བཅོས་མེད་ ད་མེད་ ིས་འ ེལ་བ ོད་དར་ ེལ་དང

ན་ད ད་སོགས་ ི་ལག་ལེན་ མས་ག ང་བཞིན་ཚད་ ན་དར་ ེལ་ཡོང་ །

ག་པར་ ོལ་ ན་རིག་པའི་ ན་ གས་འདི་དེང་ ས་དང་མ ན་པའི་ཉམས་ཞིབ་

གནང་ ར་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་ད་ལན་ ལ་ ིའི་ཚགས་ཆེན་ཐེངས་ག མ་

པ་འདི་བ ོང་ཚགས་གནང་ ་དང ཚགས་ཆེན་འདིའི་ཐོག་ གས་ཆེན་ག མ་

ི་ ན་ གས་ ན་པ་ཆེད་མཁས་དང་ཉམས་ཞིབ་པ། དེ་བཞིན་ནང་ཆོས་དང་ ར་

ིས་རིག་པའི་མཁས་དབང་། གཞན་ཡང་ ད་ཡིག་དང་རིག་ག ང་གཅིག་པའི་

ལ་ཁབ་འ ག་དང བལ་ ལ། ་སོག་ ལ་བཅས་ནས་ ན་པ་གདན་ ་གནང་

ཐོག་ཉིན་ག མ་རིང་ ལ་ ིའི་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་པའི་བ ོ་ ེང་ཚགས་ཆེན་འདི་

པ་ཡིན། ཐོ་འགོད་དེབ་ ེལ་ ི་དོད་གཤམ་ ་གསལ་ཡོད་པ་དང་དོད་གཏན་

རིང་གི་ཉིན་ད ང་གསོལ་ཚགས་དང་གསོལ་ཇ་ཞལ་ ོག ཉིན་ཐ་མའི་དགོང་མོའ་

གསོལ་ཚགས་ ས་པ་དང་ཚགས་བཅར་ལག་འ ེར་བཅས་ ད་ཡོད་པ་ཡིན།
དེབ་ ེལ་དོད་གནང་ཟིན་པ་ མས་ཕར་ ོག་ ་ ་མེད།
ཚགས་ཆེན་ ི་ད ལ་ཁང་ཁ་ ང་གཤམ་གསལ།
Account Name:
Account No.:
Bank Details:

བ ོང་འཚག་གནང་ ་ཡིན།

IFSC Code:
MICR No.:

ངས།

ས་བཀག
༢༠༡༧།༡༢།༣༡

ས་བཀག
༢༠༡༨།༢།༡༥

ན་ཚགས་འོག་
དེབ་ ེལ་ ན་པ།

ཧིན་ ོར།
༡༥༠༠།༠༠

ཧིན་ ོར།
༡༧༠༠།༠༠

ཧིན་ ོར།
༢༠༠༠།༠༠

ན་ཚགས་འོག་
དེབ་ ེལ་མེད་པ།

ཧིན་ ོར།
༣༥༠༠།༠༠

ཧིན་ ོར།
༣༧༠༠།༠༠

ཧིན་ ོར།
༤༠༠༠།༠༠

ཚགས་ཐོག་
དེབ་ ེལ།

བོད་ ན་མ ན་ ཨ་ ོར། ༢༠༠།༠༠ ཨ་ ོར། ༢༢༠།༠༠ ཨ་ ོར། ༢༥༠།༠༠
ོགས་ཚགས་མི། ཧནི་ ོར།༢༥༠༠།༠༠ ཧནི་ ོར། ༢༧༠༠།༠༠ ཧནི་ ོར། ༣༠༠༠།༠༠
ི་ ལ་བ།

ཨ་ ོར། ༣༠༠།༠༠ ཨ་ ོར། ༣༢༠།༠༠ ཨ་ ོར། ༣༥༠།༠༠

ན་མོང་ཚགས་ཐེངས། ༡

ཆ་བགོས་ཚགས་ ན། ༦

འ གས་ ི་མང་གཙའི་ཀ་བ་ག མ་ ི་ཡ་ ལ་དཔལ་ ན་བོད་མི་མང་ ི་འ ས་

ན་ཚགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ ིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་བོད་ ི་གསོ་བ་རིག་

ན་མོང་ཚགས་ཐེངས། ༢

ཆ་བགོས་ཚགས་ ན། ༡༢

བཞིན་ཡོད། ༸ ར་བཅས་ ིད་ཞིའི་ག ག་ ན་༸ ི་ནོར་༸གོང་ས་ བས་

མགོན་ ལ་བའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་མ ེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ ་

ཚགས་འ ་དངོས་གཞི།

ཆ་བགོས་ཚགས་ ན། ༡༢

ཏེ་རིག་པའི་ག ང་ གས་དང་ལག་ལེན་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་ ེ་ ང་ ་ ེལ་བ་

ནས་བ ང་ ེ་བོད་དང་། རི་བོ་ཧི་མ་ལའི་རི་བ ད། བོད་ ི་ ིམ་མཚས་ ལ་ ་

ེ་ལེན་དེབ་ ེལ་དང་ད ་འ ེད་མཛད་ ོ།
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༤། ད ད་ ོམ་ ོག་ ེལ།
གསོ་བ་རིག་པའི་བ ོད་གཞི་གང་ཅིའི་ཐོག་ད ད་ ོམ་ ོག་ ེལ་གནང་འདོད་

མཆིས་ཚ་ད ད་ ོམ་ ི་ནང་དོན་གནད་བ ས་ཤོག་ ་གཅིགདང་ད ད་ ོམ་ཆ་

ཚང་ཤོག་ ་ ་ནས་བ འི་བར་དགོས་པ་དེ་གོ་ ིག་ཚགས་ ང་གི་ ོམ་ ིག་པའི་
ོག་འ ིན་ཁ་ ང་འདིའི་ཐོག <editor2018ictm@gmail.com> ཐོག་ ི་

ལོ་༢༠༡༧ ་༡༡ ཚས་༣༠ ནང་ ད་གཏོང་གནང་དགོས།

བ ོད་གཞི་དང་འ ེལ་བ་མེད་པ་དང་ཡང་ ལ་ ིའི་རང་བཞིན་ ི་ཚགས་འ ར་

ེལ་འོས་ ི་ཚད་གཞི་མ་ལོན་པ་དང་ཡང་ད ད་ ོམ་བ ོད་གཞི་གང་ཞིག་དེ་ འི་

ཚགས་ཆེན་གཞན་ལ་ ེལ་ཟིན་པ་ མས་དང་ལེན་ ་ ་མིན། ད ད་ ོམ་ ོག་

ེལ་དང་དེའི་ཐོག་ ི་བ་ ི་ལན་བཅས་ད ད་ ོམ་རེར་ ས་ ན་ ར་མ་༣༠ དང་

ད ད་ ོམ་ ོག་ ེལ་ ི་བ ད་ལམ་ ད་ཡིག་དེ་བོད་ཡིག་དང་ད ིན་ཡིག་གཉིས་

ཐོག་ཡིན་དགོས། ཚགས་ཆེན་ ི་ ོམ་ ིག་ཚགས་ ང་ཐོག་འ ོར་བའི་ད ད་

ོམ་ མས་ལ་བ ར་ཞིབ་ ས་ ེས་ད ད་ ོམ་ ངས་ ༡༢ ག་འདེམས་ ིས་

ཚགས་ཐོག་ ་ ོག་ ེལ་གོ་ བས་དང་ཚགས་ཆེན་ ི་དེབ་ཐོག་དཔར་བ ན་ ་
་ཡིན། ཚགས་ ང་ནས་བ ར་ཞིབ་འདེམས་ ག་ ེས་དོ་བདག་སོ་སོར་ ོག་

འ ིན་བ ད་གནས་འ ེལ་ ་ ་ཡིན། ད ད་ ོམ་འདེམས་ ག་ ང་བ་ མས་ ི་

སོ་སོའ་ངོ་ ོད་མདོར་བ ས་ཤིག་ཚགས་ཆེན་ ི་ ོམ་ ིག་ཚགས་ ང་གི་ ོག་

འ ིན་ཐོག་བ ར་དགོས་པ་ཡིན།

