
ཚོགས་ཡུལ། དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

Men-Tsee-Khang

ཚོགས་དོད་ཀྱི་རྱིམ་པ།

༡༽  ཕྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཚོགས་བཅར་བར། ཨ་སོར་ ༡༥༠ །

༢༽ རྒྱ་གར་དང་འབྲུག    བལ་ཡུལ་གྱི་ཚོགས་བཅར་བར། ཧྱིན་སོར་སུམ་སོང་ལྔ་བརྒྱ།

༣༽ རྒྱ་གར།   འབྲུག་དང་།  བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་དགོན་པ་དང་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའྱི་རྒྱབ་ 

     གཉེར་ཡྱི་གེ་ལྡན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དང་སོབ་ཕྲུག་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་བཅར་བར།  ཧྱིན་  

     སོར་ཆྱིག་སོང་ལྔ་བརྒྱ། 

༤༽ རང་རེའྱི་སྨན་རྱིས་པ་དང་། སྨན་རྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་

     ཚོགས་དོད་གནང་རྒྱུ།

ཐོ་འགོད་འགེང་ཤོག་དང་ཚོགས་དོད་འབུལ་སངས།

ངས་ལུས་སེམས་སོག་གྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་བཞྱི་བའྱི་ཆེད་དུ། ཚོགས་དོད་

ཧྱིན་སོར ………...ཡོ་སོར ………...ཨ་སོར ………….ཐམ་པ་ཕུལ། 

Cash Receipt No. ...............................…………………… 
Bank Transfer No………………………………………… 

ཚོགས་དོད་དངུལ་ནྱི། གཤམ་གསལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཚན་བྱང་ཐོག་

ཏུ་བསྐུར་རོགས་ཞུ། 

Bank Details:

གལ་ཏེ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡྱིན་ཚེ།

MEN-TSEE-KHANG,
STATE BANK OF INDIA,
ACCOUNT # 10551097534
SWIFT BRANCH CODE # SBININBB277
BRANCH CODE # 0634 DHARAMSALA.

གལ་ཏེ། རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཡྱིན་ཚེ། 

MEN-TSEE-KHANG,
STATE BANK OF INDIA,
ACCOUNT # 10551097534
IFS CODE # SBIN0000634
BRANCH CODE # 0634 DHARAMSALA.

མཚན་རྟགས།……………………………   ལོ་ཟླ་ཚེས།  ……………………

ཡྱིག་འབེལ་བྱ་ཡུལ།     BODY, MIND & LIFE DEPARTMENT
                                    Men – Tsee – Khang
                                    Potala Road, Dharamshala – 176215
                                    Distt Kangra, Himachal Pradesh. INDIA

གོག་འཕྱིན་ཁ་བྱང་།  bodymindlife@men-tsee-khang.org

༄༅། །ལུས་སེམས་སོག་གྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞྱི་པ།

༢༠༡༦ ། ༡༠ ། ༡༢ ནས ༡༤ བར།

              www.men-tsee-khang-cn.org  (Chinese)                                        www.mentsee.org (Tibetan )                                                 www.men-tsee-khang.org  (English)

ཚོགས་ཡུལ། དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་།

ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན།

བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་ཀའྱི་གསུང་སྒྱུར་དང་། ཉྱིན་གཉྱིས་པར་དགུང་ཚིགས་

དང་འཁྲབ་སོན་གཟྱིགས་འབུལ། ཚོགས་དུས་སྐབས་གསོལ་ཇ་བཞེས་

ཏོག་དང་དགུང་ཚིགས། ཟྱིན་དེབ་དང་སྨྱུག་གུ  དེབ་ཁུག་དང་ཕག་

འཁེར་བཅས་ཡོད།     



ལུས་སེམས་སོག་གྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ངོ་སྤོད། 

འཁྲུག་ཆ་དོད་པའྱི་དེང་དུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་། ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལས་

སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེ་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཡོད། དེ་ནྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཆགས་སྡང་

རོྨངས་གསུམ་དང་ཚུལ་མྱིན་རྣམ་རྟོག་དང་འབེལ་བའྱི་རེ་དོགས་སོགས་ཀྱིས་

བསྐྲུན་པ་རེད། གལ་ཏེ། མྱི་འདོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་དོར་དགོས་ཚེ། དེའྱི་

འབྱུང་ར་ངོས་གཟུང་རྒྱུ་ནྱི་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་པས། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་ལུས་སེམས་སོག་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱིས། བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་གོ་སྒྱིག་

བྱས་པ་དེའྱི་སྐབས་སུ། ལུས་སེམས་སོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཕྱི་

ནང་གྱི་གཞུང་ལུགས་མྱི་འདྲ་བའྱི་འདོད་ཚུལ་དག་ལ། ཕན་ཚུན་གོ་རྟོགས་སེལ་

རེས་དང་འབེལ་བརྡར་ཤ་ལེགས་པར་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ།

༢༠༡༣ ལོར། བོད་བརྒྱུད་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ། བོད་ཀྱི་

སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་དང་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་བཅས་ཀྱི་གསུང་བཤད་པ་གངས་བཅུ་

དགུས། བརོད་གཞྱི་རྣམ་གངས་ལྔའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་བྱས་ཤྱིང་། ཚོགས་བཅར་བ་

གངས་ ༣༥༠ ཞུགས་ཡོད།

བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉྱིས་པ།

༢༠༡༤ ལོར། བོད་བརྒྱུད་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད། རྒྱ་ནག་

སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་དང་བམ་ཟེའྱི་གཞུང་ལུགས། ཡུ་ནཱ་ནྱིའྱི་གསོ་རྱིག་དང་

དེང་དུས་ཚན་རྱིག་བཅས་ནས་གསུང་བཤད་པ་གཉྱིས་རེ་ཡྱིས། བརོད་གཞྱི་རྣམ་

གངས་བཞྱིའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་བྱས་ཤྱིང་། ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༣༨༠ ཞུགས་ཡོད། 

བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ།

༢༠༡༥ ལོར། ལུས་སེམས་སོག་གསུམ་ལས་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་པའྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་

བཅོས་ཐབས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག  བོད་བརྒྱུད་ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་བོད་

ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ།  བོད་ཀྱི་སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་དང་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་བཅས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་པ་གཉྱིས་རེ་ཡྱིས་བགོ་གེང་བྱས་ཤྱིང་། ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༣༡༠ 

འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད།

བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞྱི་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ནས་ ༡༤ བར། བརོད་གཞྱི་སེ་སེམས་ངལ་གྱི་

རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། Depression ཞེས་

པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱིའྱི་ཐད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་སྒྱུར་བ་གཙོ་བོ་ཐུབ་བསན་

སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཡྱིད་ཞུམ་པ་ཞེས་འདོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༠༣།༠༤ ཉྱིན་བོད་

ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྤྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་། སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་། མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྤྱི་གཞོན་པ་དང་དགེ་རྒན། སྡེ་ཚན་

འདྱིའྱི་ལས་བྱདེ་བཅས་ཀྱི་དབུས་སུ་སམེས་ངལ་ཞསེ་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་མང་མོས་བྱུང་། དེ་

ཡང་བརོད་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནང་པའྱི་སེམས་ཁམས་ཚན་རྱིག་དང་། བོད་ལུགས་

གསོ་རྱིག བོད་རྱིས་རྱིག་པ། དེང་གྱི་ཚན་རྱིག་བཅས་ཀྱི་མཁས་དབང་གཉྱིས་རེ་

གདན་ཞུས་ཐོག རང་རང་སོ་སོའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་མོང་བ་གཞྱི་

རར་བཟུང་སེ། སེམས་ཁམས་བདེ་བའྱི་ཐབས་སུ་བགོ་གེང་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་

བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལུས་སེམས་སོག་གྱི་བགོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞྱི་བའྱི་ཐོ་འགོད་འགེང་ཤོག 

                               

༡༽  མྱིང་། …………………………………………………………………

 

༢༽  སྐེ་ལོ་ཟླ་ཚེས། …………………………………………………..........                                 

 

༣༽  ལུས་རྟེན།         ཕོ            མ ོ

 

༤༽  རྒྱལ་ཁབ། ………………………….............................................                             

 

༥༽  ཕྱི་སྐོད་ལག་འཁེར་ཨང་།  …………………………......................... 

      བཟོ་ཡུལ་ས་གནས། …………………………………………………

      བཟོ་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས། ………………………….........................

      རོགས་དུས་ཀྱི་ལོ་ཟླ་ཚེས། ………………………………………….                                   

 

༦༽  འཚོ་ཐབས་ལས་རྱིགས། ....……………………………………………

 

༧༽  སྦྲག་ཁང་གྱི་ཁ་བྱང་། ……...………………………………………….                                                                 

                            ..……………………………………………….. 

                            .........…………………………………………..

                            ...………………………….............................

                            རོང་། …………….. མངའ་སྡེ།...………………..

    གོང་ཚོའྱི་ཨང་། ………..རྒྱལ་ཁབ། …………….

                                 

༨༽  གོག་འཕྱིན་ཁ་བྱང་། ( E-mail ) .…………………………………..

                                  

༩༽  ཁ་པར་ཨང་། …………………………………………………………

  

༡༠༽ དོ་བདག་གྱི་ཕེད་པར་གངས་གཉྱིས།

 

༡༡༽ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ བར་དུ་ཐོ་འགོད་འགེང་ཤོག་འབྱོར་ཟྱིན་        

      པ་དགོས་རྒྱུ།

༡༢༽ ཚོགས་དོད་ཀྱི་དངུལ་སོར་ཕུལ་བའྱི་རེས་སུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་

      བྱུང་ཚེ་ཚོགས་འདུའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་སོན་བར་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བསོག་རྒྱུ་

      དང་། དེའྱི་རེས་སུ་མེད།

 

༡༣༽ ལམ་གོན་དང་། མགོན་ཁང་སོགས་ཀྱི་འགོ་གོན་རང་ངོས་ནས་ཡྱིན།

      
དེབ་སྐེལ་འགེང་ཤོོག་ཕབ་ལེན་ཆེད་དྲ་ལམ་འདྱིར་གཟྱིགས་རོགས། :- http://www.men-tsee-khang.org/upcoming/event-2016.htm 

 
                                                      www.men-tsee-khang-exports.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

བརོད་གཞྱི།
 

སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

 

གསུང་བཤད་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དུས་ཡུན།

* མཁས་དབང་རེ་ནས་གསུང་བཤད་སྐར་མ་ ༣༠།

* གསུང་བཤད་པ་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་སྐར་མ་ ༢༠།

* ཚོགས་བཅར་བ་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་སྐར་མ་ ༤༠།

ཉྱིན་དང་པོའྱི་བརོད་གཞྱི་དང་ཚོགས་དུས།

ས་དྲོའྱི་ཚོུད་ ༡༠།༠༠ ནས་ ༡༢།༡༥ བར།

* དབུ་འབྱེད་མཛད་སོ་ཚོུད། ༡༠།༠༠ ནས་ ༡༠།༣༠ བར།

༡༽ ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

ཕྱི་དྲོའྱི་ཚོུད་ ༢ ནས་ ༥།༡༥ བར།

༢༽ བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

༣༽ བོད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་དང་ཚོགས་དུས།

ས་དྲོའྱི་ཚོུད་ ༩།༠༠ ནས་ ༡༢།༣༠ བར།

༤༽ དེང་གྱི་ཚན་རྱིག་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

༥༽ ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

 

ཕྱི་དྲོའྱི་ཚོུད་ ༢།༣༠ ནས་ ༤།༠༠ བར།

༦༽ བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

ཉྱིན་གསུམ་པའྱི་བརོད་གཞྱི་དང་ཚོགས་དུས།

ས་དྲོའྱི་ཚོུད་ ༩།༠༠ ནས་ ༡༢།༣༠ བར།

༧༽ བོད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

༨༽ དེང་གྱི་ཚན་རྱིག་སོ་ནས་སེམས་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བཅོས་ཐབས།

ཕྱི་དྲོའྱི་ཚོུད་ ༢།༣༠ ནས་ ༤།༣༠ བར།
 

* བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ནད་པའྱི་དཔྱད་ཡྱིག་ཁག་གཉྱིས་སྤན་འབུལ།

* གསུང་བཤད་པ་ནང་ཁུལ་མགོ་གེང་།

* ཚོུད་ ༤།༠༠ ནས ༤།༣༠ བར། མཇུག་སྡོམ་མཛད་སོ་བཅས་སོ། །  


