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༼༡༽ 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ 

ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ 
ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ  

 

༡། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་༢པའྱི་ནང་། རེའུ་མྱིག་ ༡ དགོན་སེའྱི་གྲངས་འབོར། ནང་གསེས་ ༩ 
པ་རྱིས་མེད། གྲྭ་དགོན་༣དང་། བཙུན་དགོན་ ༢ བཅས་གསལ་བར་རྱིས་མེད་གྲྭ་དགོན་གསུམ་དང་། བཙུན་དགོན་༢གང་དང་གང་
ཡྱིན་པ་དང་། རྱིས་མེད་ཅེས་པའྱི་ངོས་ལེན་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ཡོད་མེད། དགོན་སེ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ནས་རྱིས་མེད་ཡྱིན་
ཞསེ་འབདོ་པ་ཙམ་གྱིས་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༢། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤ པའྱི་ནང་། ཆོས་རྱིག་དེབ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགོས།ཆསོ་རྱིག་དབེ་སལེ་ཚོགས་པའྱི་ནང་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༡༣ ནང་གསསེ་ (ཀ) པའྱི་དགངོས་དནོ་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འགན་འཛནི་
ལྷན་ཚོགས་བསོང་འཚོགས་ཞུས་ཏེ་གྲོས་ཆོད་ཁག་ཅྱིག་སོལ་འཇོག་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་མྱིའྱི་གྲངས་དང་ད་ེདག་སུ་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༣། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༡༢ པའྱི་ནང་། ༥་༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༡ ནས་ ༢༣ བར་སོག་ཡུལ་
གྱི་རྒྱལ་ས་ཨུ་ལན་བཱ་ཏར་ Ulaanbaatar དུ་ Asian Buddhist Conference for Peace (ABCP) ཆོས་ཚོགས་
དབུ་བརསེ་ནས་ལ་ོང་ོ ༥༠ འཁརོ་བའྱི་དུས་སནོ་མཛད་ས་ོདང་བསྟུན་ཚགོས་ཆནེ་ཐེངས་ ༡༡ པར་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་
མཆོག་ལ་མགྲོན་འབོད་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༩ བར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་
སྐུ་ཚབ།འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་གཉྱིས་བཅས་ཚོགས་ཆེན་དུ་ང་ོབཅར་གནང་གཏན་ཁལེ་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་
འགོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དང་ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ལ་ཐོངས་མཆན་སྤྲད་མེད་སབས། ཞསེ་གསལ་ཐད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་སོག་པོའ་ི
གཞུང་ཚབ་ལ་གནོན་ཤུགས་ཇྱི་ལྟར་སྤྲོད་ཡོད་པ་དང་། སོག་པོའ་ིགཞུང་ཚབ་ལ་སབས་དེར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་
བསལ་གསལ་བཤད་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་ཡདོ་མདེ་བཅས་ལ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༤། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༢༥ པའྱི་ནང་། ༨་༡ ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསྤྲདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ 
ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ས་གནས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསྤྲདོ་ལས་འགུལ་སལེ་ཕོགས་ཀྱི་
རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་དང་། མ་དངུལ་སོར་ཉྱིས་ཁྱི་ར་ེགསོལ་བསྩལ་ཐོག་ས་གནས་ཁག་ཏུ་དམྱིགས་བསལ་ནང་
པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསྤྲོད་ཚོགས་ཆུང་ར་ེགསར་འཛུགས་ཞུས་པའྱི་སོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ཁག་ཏུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སེལ་མུས་བཞྱིན། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ ༣༥ ནས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་སུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསྤྲོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རེའུ་མྱིག་ 
༥ ནང་གསལ་ལྟར་སལེ་བའྱི་འགྲ་ོགྲོན་བསམོས་སོར་ ༡༣༦,༢༨༦།༠༠ ས་གནས་ས་ོསོར་ཕྱིར་གསབ་ཞུས། ཞེས་གསལ་ཐད་ནང་
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པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསྤྲོད་ཀྱི་དེབ་ཆུང་ཕོགས་སྱིགས་ཀྱིས་འགྲེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཐུན་རེན་ཡོད་སར་ཆོས་
བརྒྱུད་ར་ེམོས་ཀྱིས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་གདན་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཡོད་མེད། ད་ེབཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་
བཀའ་འགྱུར་དང་། བསན་འགྱུར་སབོ་དབེ་ལྟ་བུ་ངསོ་འཛིན་གྱིས་མྱི་ས་ཕ་ོམོའ་ིཁོད་ད་ོསང་ཆ་ེརུ་འགྲ་ོབའྱི་མཚནོ་རྟགས་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༥། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ པའྱི་ནང་། ༨་༣ གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཡོན་ལས་རྱིམ་གསར་གཏོད་ལག་བསར་
གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ ༢༠༡༥ བཅས་ལ་སོབ་གཉེར་བ་ཁག་གཉྱིས་བསྡུ་རུབ་ཞུས་ཁོངས་ནས་སབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པར་
སོབ་གཉརེ་བ་ཁྱནོ་ ༢༢ ལ་སོབ་ཡོན་ཞུས་སྤྲོད་གནང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་ལས་དནོ་འདྱི་
གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་ཞུགས་མཁན་དང་། སོབ་སོན་གནང་མཁན། མཐར་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་
བཅས་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེར་དམྱིགས་བསལ་བསམ་ཚུལ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
མེད་བཅས་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༦། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༢ པའྱི་ནང་། ༨་༤ བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ། 
བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་དང་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་བཟ་ོརྱིགས་སྒྱུ་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སེལ་སད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་
གནས་འཁོད་བོད་རྱིགས་སྒྱུ་རྩལ་བ་སྱི་སེར་རྣམས་ལ་སྒྱུ་རྩལ་ད་ེདག་སྲུང་སོབ་དང་རྒྱ་བསེད། རྱིག་རྩལ་དང་ལག་རྩལ་རྒྱ་ཁྱབ་
གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་རམ་འདགེས་ཆདེ། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། སད་ཡྱིག སྒྱུ་རྩལ་ཁ་ོནའྱི་ལས་འཆར་ཆདེ་སོར་ཁྱི་ལྔ་ནས་འབུམ་
གསུམ་བར་རོགས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་སེལ་བ་ལྟར། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆེད་སྙན་འབུལ་བ་ཚོགས་སེར་ཁག་ ༢༥ 
བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་རེས་ཆེས་མཐོའ་ིའདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་སྙན་འབུལ་བ་དང་ལྷན་ང་ོཐུག་དང་དྲྭ་ལམ་
བརྒྱུད་འདྱི་གེང་གནང་ས།ེ རྩྱིས་ལའོ་ིནང་སྱི་སེར་ཁག་ ༡༣ འདམེས་སྒྲུག་གྱིས་རགོས་དངུལ་སོར་ ༣༤,༣༡,༦༠༠ གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་བྱ་ཕོགས་རྩ་འཛིན་ཡོད་མེད་དང་། ཚོགས་སེར་གང་རུང་ནས་མ་དངུལ་
ཐོབ་ཟྱིན་རེས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རྩལ་དེར་དམྱིགས་པའྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་བྱ་ར་སངས་འཛིན་གནང་
ལམ་ཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༧། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༣༥ པའྱི་ནང་། ༡༠་༡ བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་
ཁྱིད་ཐེངས་དྲུག་པ། སྱིར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། ཡང་སོས་རང་རྱིགས་གཞོན་སེས་ས་བོ་ཕ་ོམོ་
རྣམས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ཐོས་བསམ་སོབ་གཉེར་གོ་སབས་བསྐྲུན་ཕྱིར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད་ཅེས་
པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གསར་གཏོད་དང་འབེལ། མཐ་ོསོབ་ཐོན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་གཞུང་ཆེན་
བཀའ་པོད་ལྔའྱི་སྙྱིང་པ་ོང་ོསྤྲདོ་དང་། རྱིགས་ལམ། སུམ་རྟགས་དག་ཡྱིག་བཅས་པ་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ལྟར། རྩྱིས་ལ་ོའདྱིར་
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ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་ཧུན་སུར་རྒྱུད་སྨད་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭར་ཟབ་ཁྱིད་
ཐེངས་དྲུག་པ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞྱིང་། ཟླ་དྲུག་རྱིང་སོབ་མའྱི་ཟས་དོད་དང་། དགེ་རྒན་གསོལ་ཕོགས། ལག་དངུལ། ལམ་གྲོན་
སོགས ་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོར་སྤྲོད་ཞུས ་ཡོད། ཐེངས ་འདྱིར ་སོབ ་མ ་ཁྱོན་ ༡༩  མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས ་ཁྱོན་འགྲོ་གྲོན་སོར ་ 
༨༣༧,༤༤༦།༠༠ ཐམ་པ་ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་བཏང་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད་ལས་གཞྱི་འདྱིར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་
སོབ་ཁྱིད་གནང་ཕོགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་དགེ་རྒན་ལ་གསོལ་ཕོགས། ལག་དངུལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་
མྱིན་གསལ་བཤད་ཡོང་བ་དང་། ཟབ་ཁྱིད་གནང་ཕོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་ས་གནས་གཅྱིག་རང་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཕོགས་ཕོགས་
ཀྱི་དགོན་ས་ེཁག་ས་ོསོར་ག་ོབསྡུར་གྱིས་བྱུང་ན་ཤར་ཕོགས་དང་། དབུས་ཕགོས། བྱང་ཕོགས་བཅས་ལ་ོརསེ་མོས་སམ་ཡང་ན་ལ་ོ
ས་ོསོར་ཟླ་དྲུག་རྱིང་ཟབ་ཁྱིད་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཚ་ེའགྲ་ོསོང་དང་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
མཐངོ་། 

༨། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༤༢ ། དང་ ༤༧ ། བཅས་ནང་། ༡༡་༢ དང་བངས་ཞབས་རྱིམ། 
༡༡་༣ བ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་གྱི་ཞབས་རྱིམ། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་གྱི་ཆསོ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་བསམོས་བཅས་
ནང་གྲངས་ཐ་ོཞྱིབ་ཕྲ་ཟུར་གསལ་བཞྱིན་གསལ་ཐད། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། བོད་བསན་སྱིད་ཆེད་ཞབས་རྱིམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་
ལེགས་བསྒྲུབས་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༩། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་། ཀ ༤་༥ ཚན་རྱིག་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དདོ། རའེུ་མྱིག་ནང་གསལ་
ནང་གསསེ་ ༡༦ སྱིམ་ལ་ཇ་ོནང་མ་དགནོ་རྟག་བརྟན་ཕུན་ཚགོས་ཞསོ་གྱིང་། ཞེས་དང་། ༥་༤ པའྱི་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ 
༣༠ ཉྱིན་དྷ་སེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་ཚན་ནང་ཁུལ་གཞས་ས་འཁབ་སོན་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབ་ོགདན་ཞུས་ལྟར་ང་ོ
ཕབེས་ཞསེ་པ་དང་། ༥་༧ པའྱི་ནང་ཉ་ེཧངོ་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཞསེ་དང་། ཡང་བདོ་དང་ཉ་ེཧངོ་བར་སབོ་ཕྲུག་བར་ེལེན་ཞསེ་དང་། 
ཡང་ཉ་ེཧངོ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ཞེས་པ། ༥་༡༥ པའྱི་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་ཧོན་སོར་རྒྱུད་སྨད་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་
སོབ་གྲྭ་ཞེས་དང་། ༥་༢༣ པའྱི་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་
ནས་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་མད་ོདེན་པ་ཉརེ་བཞག་གྱི་རྒྱལ་སྱི་ཚགོས་ཆེན་ཞྱིག་གྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སའོ་ིསྐུ་མགྲནོ་གཙ་ོབ་ོམགྲོན་འབོད་
ཞེས་དང་། ༥་༢༨ པའྱི་ནང་དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གེང་གྱི་མཁན་ལས་སེ་ཞེས་པ། ༨་༤ པའྱི་ནང་རེའུ་མྱིག་ ༡༧ ནང་གསེས་ ༩ 
པའྱི་མྱིང་བསདོ་ནམས་དབང་འདུས་ལས་འཆར་འགྲེམ་སནོ་དང་། བཙན་བྱལོ་གྱིས་གཞྱིས་རས་དངསོ་སུ་མཇལ་བ་ཞསེ་པ། ༡༡་༤ 
པའྱི་ནང་ནང་གསསེ་ ༢ པའྱི་ནང་གཟའ་ཡལ་སར་ཡུམ་ཞསེ་དང་། ༡༡་༩ པ་ས་ག་ཟླ་བའྱི་སགོ་བླུ་ཚ་ེཐར་ཞསེ་པའྱི་ནང་། ས་གནས་
ནས་ཉ་ཆེ་ཆུང་མང་པ་ོཚེ་ཐེར་བཏང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ཞེས་སོགས་ཀྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱིག་ནོར་བྱིས་པ་སད་ད་ེརྱིགས་ལ་ཐུགས་སང་
གནང་གལ། 

༡༠། ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༦ པར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ་་ ༢༠༢༠ ལོའ་ི
རྒྱུགས་དུས་དང་པརོ་འདྱི་གའྱི་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་དེའྱི་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན་རེའུ་མྱིག་གཤམ་གསལ། ཞསེ་
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གསལ་ཐད། དུས་སབས་དང་པོའ་ིརྒྱུགས་ཞུགས་གནས་སངས་ཙམ་ལས་ད་ཆར་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་དགེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་
ཡོད་མེད་ལས་བསོམས་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་དུའང་མྱི་གསལ་སབས། ད་ཆར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སྱི་ཡོངས་
དག་ེལས་སོབ་ཕྲུག་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་དང་། རྱིག་ས་ེདང་ས་ེཚན་ར་ེརརེ་ག་ཚོད་ཡདོ་པ། ད་ེདག་བོད་དང་རྒྱ་གར། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་
དང་མྱི་རྱིགས་གཞན་གང་ཡྱིན། འདས་ལོའ་ིསོབ་ཞུགས་དང་སོབ་ཐནོ་གྱི་གྲངས་དང་རྒྱུགས་འབས་གནས་སངས་ཅྱི་ཆགས་བཅས་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༡༡། ཝཱཎ་དབུས་བདོ་ཀྱི་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༡༦ པར། ཉ་ེབའྱི་སོབ་དཔནོ་འབུམ་རམས་
པ་བཀྱིས་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། ༡ གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་རྱིགས་བདག་མཆོག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཞྱིན་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ཁྱིམས་
སྱིག་ཡྱིག་ཆ་དང་། བཅས་ཁྱིམས་དང་བཅས་པ་དབྱྱིན་སད་ནས་བོད་སད་དུ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ཟུར་དུ་དུས་ཚོད་བཏང་ས་ེབསྒྱུར་
ནས་མཐར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བོད་བསྒྱུར་ང་ོཤོག་ ༦༠ ཙམ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལེགས་པར་གྲུབ། ཅེས་གསལ་ཐད། 
གོང་གསལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཞསེ་པ་ད་ེལ་ོཚགིས་ནརོ་བ་རདེ་དམ། ད་ེམྱིན་ ༢༠༡༡ ལོའ་ིལས་བསམོས་འདྱིར་འཁདོ་དགོས་དནོ་མདེ།  
 
༡༢། ཝཱཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣ པར། ཁ ས་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེ། 
(Faculty of Sabda Vidya) ཞེས་པར། ༡ གནའ་དེང་སད་ཡྱིག་ས་ེཚན། ༢ ལེགས་སར་ས་ེཚན། ༣ བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་
རྩོམ་རྱིག་སེ་ཚན། ཞེས་གསལ་ཐད། གོང་དུ་ས་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེར་ནང་གསེས་སེ་ཚན་ ༣ ཡོད་པ་གསལ་ཡང་། འོག་གྱི་ཤོག་
གྲངས་ ༡༦ པར་ས་རྱིག་པའྱི་རྱིག་སེ་གཅྱིག་པུ་ལས་སེ་ཚན་གཞན་གྱི་ལས་དོན་གང་ཡང་འཁོད་མྱི་འདུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ།  
 
༡༣། ཝཱཎ་དབུས་བདོ་ཀྱི་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༢༢ པར། ཅ གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་རྩྱིས་རྱིག་
རྱིག་སེ། (Faculty of sowa-Rigpa and Bhot Jyotish Vidya) ཞེས་པར། སེ་ཚན་འདྱིའྱི་སྱི་ཡོངས་སོམ་གཞྱི་དང་
ལས་འབོར་མྱི་འབོར་སགོས་གསལ་རྟགོས་མ་ཐུབ་ཀང་། གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་རྱིག་ས་ེཞྱིག་གྱི་ངསོ་ཐད་ནས་ལྟསོ་ས་ལྟསོ་
འཇོག་གྱིས་ལས་དོན་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་པ་དང་། ས་ེཚན་འདྱིར་དཔྱད་སོང་དང་སྨན་སོར། སྨན་ས་འདེབས་འཛུགས་
སོགས་སྨན་ས་ང་ོསོན་དང་དཔྱད་བཅོས་རྱིགས་ཀྱི་བོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་མང་དག་ཅྱིག་དངོས་སུ་ལག་ལེན་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ནད་པ་བརྟག་བཅོས་བྱས་པའྱི་གྲངས་ཐ་ོལྟར་ན། འདས་ལོར་ལས་ཉྱིན་ ༢༩༥ ནང་ཁྱོན་བསོམས་ནད་པ་ ༡༤༨༦༦ 
བྱུང་འདུག་པ་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་ཉྱིན་རེར་ནད་པ་ ༥༠ ཡས་མས་ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་གནང་འདུག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
གས་ོརྱིག་དཔྱད་སོང་གྱིང་ནང་འཇམ་དཔྱད་དང་རྩུབ་དཔྱད་ལག་ལེན་གནང་སེ། ལས་ཉྱིན་ ༢༨༩ ནང་ནད་པ་ ༢༨༣༥ བྱུང་འདུག་
པ་ཆ་སྙམོས་ཉྱིན་རེར་ནད་པ་ ༡༠ ཡས་མས་ལ་དཔྱད་སོང་ལག་བསར་གནང་འདུག་པ་བཅས་ནྱི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འསོ་སུ་མཐངོ་། 
 
༡༤། ཝཱཎ་དབུས་བདོ་ཀྱི་གཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༢༢ པར། ཅ གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་རྩྱིས་རྱིག་
རྱིག་སེ། (Faculty of sowa-Rigpa and Bhot Jyotish Vidya) ཉམས་ཞྱིབ་ཚན་པ། ༡། ས་ེཚན་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙ་ོབ་ོནད་དང་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་རྒྱུར་ཡྱིན་ཅྱིང་། བད་ཀན་སྨུག་པ་ོདང་། སེམས་ཁམས་ནད་གཞྱི། ཕ་ོགཅོང་དང་། མཆྱིན་
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ནད་ལྡམེ་བུ་དང་ཁག་རླུང་སདོ་འཚང་སྐྲན་དང་འབས་སོགས་ལ་བདོ་སྨན་གྱི་ཕན་སེད་གང་ཡོད་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན། 
༢། འདྱི་གའྱི་སེ་ཚན་དང་ཨ་རྱིའྱི་ཨེ་མོ་རྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ (Emory University) ཐུན་མོང་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་རྫས་
འགའ་ཞྱིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་གཞྱི་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། ༣། ཉམས་ཞྱིབ་ཚན་པ་ནས་དེང་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་དེའྱི་ལས་
གཞྱི་མུ་མཐུད་དང་གོང་འཕེལ་ཆདེ་དཔ་ེདབེ་བོད་སད་དུ་ཕབ་སྒྱུར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་ཐད། ནད་དང་སྨན་རྫས་གཉྱིས་ལ་
ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་དོན་གང་དག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའབེལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་འབས་དང་རྩོམ་ཡྱིག་རྱིགས་ཡོད་མེད། དེང་
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