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སྨན་རྱིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ།

 � བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་གཞུང་དང་མཁས་པའྱི་

མན་ངག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སོྤད་

བྱས་ཏེ། མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་། 

རྒྱུན་ལྡན་བྱདེ་སོའྱི་སྤང་བླང་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ།

 � འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་ལྔའྱི་ནང་༸གོང་

ས་མཆོག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་

སོབ་རྱིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གྱིས་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ལ་

བཅངས་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ལནོ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།

 � བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ང་ོསོྤད་ཞུ་རྒྱུ།

༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སབོ།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

༡༩༩༧།༩།༡༩

ཉམས་མངོ་བསགས་ཏ་ེཤསེ་པ་ད་ེསབོ་འཁྱིད་

བྱས་ཏ་ེཤེས་པ་ལས་གཏྱིང་ཟབ་པ་དང་དནོ་ཕན་ཆེ་བ་

ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ། ཐགོ་མར་ཚོད་མ་ཐྱིག་པར་

གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ཡོང་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་

སམེས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ས་ོསསོ་དང་དདོ་བྱས། ས་ོསའོྱི་

ལས་ཀ་དེ་ཉྱི་མ་གང་འཁོལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དོ་སྣང་

དང་ཡྱིད་གཟབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཉམས་

མོང་ཡོང་རྒྱུ་དང་དེར་སོ་སོས་བསམ་བློ་འདྲ་བཏང༌། 

ཕགོས་བསམོས་འདྲ་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 

གནས་ཚུལ་གང་ཅྱིར་ག་ལ་ེག་ལརེ་རྒྱུས་ཡདོ་ཅྱིག་ཆགས་

ཏེ་ཤེས་ཡོང་གྱི་རདེ། སྨན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྱིས་པ་

ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྤྱིར་བཏང་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 

གང་ལྟར་དང་པོ་ཚོད་མ་ཐྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་

རེའྱི་ཉམས་མོང་བྱུང་བ་རྣམས་བརེད་དེ་དོ་སྣང་གང་

ཡང་མ་བྱས་པར་བསད་ན། ལ་ོདང་ཟླ་བ་ཕྱིན་ནའང་ཡར་

རྒྱས་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། གནས་ཚུལ་གསར་

པ་ཤསེ་པ་ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་ད་ོསྣང་དང་བརག་དཔྱད་འདྲ་

བྱས། མྱི་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས། ཉམས་མོང་ལ་ཕོགས་བསམོས་

བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ར་ེཟླ་ར་ེམྱི་སོད་

པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ། ས་ོསསོ་སམེས་

འཁུར་བླངས་ཏ་ེབྱུང་ན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་རྱིམ་

པས་ཉམས་མོང་ཞྱིག་བསགས་ཡོང་དུས་ལས་ཀ་ནུས་

པ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ། ཆོས་ཕགོས་ནས་

བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་

ཡོང་ཐབས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། 

གང་ལྟར་དོན་དག་ཡང་སྱིང་སོ་སོའྱི་བསམ་བློའྱི་ནང་

བྱེད་སམེས་དང་ལྷག་བསམ་ཀུན་སོང་རྣམ་པར་དག་པ་

ཞྱིག་དགོས་པ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་རང་ཚོ་

ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བོད་པ་ཡྱིན་པ་དང༌། སྤྱི་ཡོངས་ནས་

བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བདོ་པ་མང་ཆ་ེབ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་

ཀྱི་རེས་འབྲང་ཆགས་བསད་ཡོད། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁནེ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བཞག་སེ། ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་

ས་ོགསུམ་གྱི་སྤོད་པ་དང་བསམ་བླའོྱི་ཁེར་ས་ོཆོས་ཕགོས་

ཐགོ་ཕན་བུའྱི་བསམ་བླ་ོཡདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ས་ོསསོ་ལས་

ཀ་ག་ར་ེབྱས་རུང་རྒྱུ་འབྲས་ང་ོལོག་མེད་པ་དང་འདྱི་ཕྱི་

གཉྱིས་ཡདོ་ཅྱིག་བྱདེ་དགསོ།

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་བར་གཟངེས་བསོད།

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་གསུམ་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕདོ་

བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁརོ་བར་ལགེས་

མཚནོ་ཕག་ཁརེ་ཞྱིག་དང་། ཧྱིན་སརོ་ ༢༠༠༠།༠༠ མཇལ་

དར་ཨ་ཤ་ེབཅས་གསལོ་རས་སྩལ་གནང་ཡདོ། ལས་བྱདེ་

གསུམ་པ་ོདའེྱི་ང་ོསྤདོ་སྱིང་བསྡུས།

༡། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལ་དྭགས་རྱིག་གཞུང་

བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་བཀྲ་ཤྱིས་མཚ་ོམ་ོལགས། ཕྱི་

ལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་

ང་ོམར་བསྐ་ོབཞག་བསྩལ། ཐགོ་མར་ལ་དྭགས་ཅོག་ལམ་

སར་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་མ་བྱན་ཁང་གཉེར་གཅྱིག་

ལོགས་ཀྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ལས་ཞོར་སྨན་པས་བཀོད་

བྱུས་ཐགོ་རང་ཉྱིད་ནས་དམ་དནོ་བྱས་ཏ་ེསྨན་སྤོད་པའྱི་

ལས་འགན་ཡང་བྱས་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༡ ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་སུ་གནས་

སྤོས་ཐོག་གར་དགོས་ལས་བྱེད་གནང་མུས་བཅས་ད་

བར་མྱི་ལོ་ཧྱིལ་པོ་ ༢༥ རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཞབས་

འདགེས་བསྒྲུབས་ཡདོ།

༢། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་

ལ་དྭགས་ཀྱི་སྨན་སོྤད་བསན་འཛནི་སྒོལ་དཀར་ལགས། 

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་

བྱདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོབཞག་བསྩལ། ཐགོ་མར་ལ་དྭགས་ཨག་

གྱིང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་སོྤད་པའྱི་ལས་འཁུར་

ཞུས། སྐབས་རེ་སྨན་པས་བཀོད་མངགས་དང་དགོས་

གལ་ལྟར་རྱིས་པའྱི་ལས་འགན་ཡང་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༣ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་ཅོག་ལམ་སར་ཡན་ལག་སྨན་

ཁང་གྱི་སྨན་སོྤད་པའྱི་ལས་གནས་སུ་གནས་སོྤས་བསྩལ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་རྱིག་གཞུང་

བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་སྨན་སྤོད་དུ་གནས་སྤོས་བསྩལ་བ་

བཅས་མྱི་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོ ༢༥ རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཞབས་

འདགེས་བསྒྲུབས་ཡདོ།

༣། སྨན་སྦོར་ལས་བྱེད་དབྱངས་འཛོམས་

ལགས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་ལས་བྱདེ་ང་ོམར་བསྐ་ོབཞག་བསྩལ། ཐགོ་མར་དབུས་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ནད་གསོ་ཁང་དུ་ནད་གཡོག་མ་བྱན་

གྱི་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མགནོ་ཁང་བདག་གཉརེ་བ་དང་། སྨན་

སྦརོ་ཁང་། གངས་སྐྱིད་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་བཅས་སུ་གར་

དགསོ་ཀྱི་ལས་བཀདོ་བསྩལ། ད་ལྟ་སྨན་སོྦར་ཁང་དུ་སྨན་

འཐུམ་འཕྲུལ་འཁརོ་གཏངོ་མྱིའྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་མུས་བཅས་

མྱི་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོ ༢༥ རྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཞབས་འདགེས་

བསྒྲུབས་ཡདོ།

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༤ གཟིགས།

སྨན་རྱིས་བསརོ་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

 སྨན་རྱིས་ཁང་བརྒྱ་སོན་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་

ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ། ད་ཐེངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ བར་སྐར་རྱིས་

སེ་འགན་རྱིས་རམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ཆོས་འཛམོས་དང་སྨན་

པ་ཚེ་བརན་མྱི་འགྱུར་གཙོས་སྨན་ལས་གངས་ ༥ རུ་

སུའྱི་རྒྱལ་ས་ (Moscow) མོསྱི་ཀོ་དང་། (Kazan) 

ཀ་ཛནཱ། (Karsnayarsk) ཀར་ས་ཎ་ཡཱརསཀ་བཅས་

གོང་ཁེར་ཆེ་ཁག་གསུམ་ནང་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་

གཞུང་སྐོར་གྱི་འགེམས་སནོ་དང་། གཏམ་བཤད། ནད་

པ་བརག་དཔྱད། ངག་ཐོག་རྱིས་འབྲས། གསོ་རྱིག་ཐོན་

དངོས་ཚོང་འགེམས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཕོགས་བསྐོད་ཞུས་

པའྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས།

ས་གནས་དང་པ།ོ Moscow ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༢༡ ནས་ ༢༤ བར་མསོ་ཀ་ོབོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་

ཏེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིས་གོ་སྒྱིག་གནང་བ་ལྟར་དེ་གའྱི་ས་

གནས་གཉྱིས་སུ་སྨན་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ངོ་སོྤད་སོགས་ཀྱི་

བརདོ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་གཏམ་བཤད་ཐེངས་བཞྱི་དང་། ནད་

པ་བརག་དཔྱད། ངག་ཐོག་རྱིས་འབྲས། གསོ་རྱིག་ཐནོ་

དངོས་ཚོང་འགེམས་བྱས། དེར་སྨན་རྱིས་ཁང་ལོ་བརྒྱ་

འཁརོ་བའྱི་དགའ་སོན་གྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སོ་འཚགོས་

པའྱི་སྐབས་རྱིན་པོ་ཆ་ེམཆོག་ནས་འདྱི་གའྱི་སྐོར་བསྐོད་

པ་རྣམས་ལ་དགའ་བསུའྱི་མཚམ་འདྲྱི་ཞུ་བ་དང་བཅས་

གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་བསྩལ། 

ས་གནས་གཉྱིས་པ། Kazan ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༨ ནས་

ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡ བར་ཀ་ཛན་དུ་ Svetlana དང་ Elisa 

གཉྱིས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་གཙ་ོབ་ོགནང་། གཞན་ཡང་གོང་ས་ེ

སྤྱི་ཁབ་དང་། Bayazit ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ཀྱིས་མཐུན་

འགྱུར་འགོ་ནད་པ་བརག་དཔྱད་ཞུས་པ་དང་ངག་ཐགོ་

རྱིས་འབྲས་འདོན་པ་དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་ཐོན་དངོས་

ཚངོ་སྒྱུར་ཞུས།  ལྷག་པར་ Grand Hotel of Kazan 

དུ་སྨན་རྱིས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱི་ཁག་གསུམ་

ཐོག་གཏམ་བཤད་མཛད་ཅྱིང་འགེམས་སོན་སོགས་ཀྱི་

ལས་ཁུར་ཞུས།

ས་གནས་གསུམ་པ། Karsnayarsk ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ 

ནས་ ༦ བར་ས་གནས་དརེ་སྐུ་ཞབས་ Krupin Denise 

ལགས་དང་ཁངོ་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ནས་ག་ོསྒྱིག་དང་མཐུན་

འགྱུར་ཆ་ཚང་གནང་། དརེ་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་ང་ོསྤོད་

གཏམ་བཤད་དང་། ནད་པ་བརག་དཔྱད་དང་ངག་

ཐོག་རྱིས་འབྲས་འདནོ་ཞྱིང་གསོ་རྱིག་ཐོན་དངོས་ཚོང་

འགེམས་ཞུས། དེ་ནས་སར་ཡང་མོས་ཀོ་རུ་འབྱོར་ནས་

ཕྱི་ཚེས་ ༨ དང་ ༩ ཉྱིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱིས་

མོས་མཐུན་ཐོག་ལྡྱི་ལྱི་ཕྱིར་ཚོང་ཁང་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྐུ་

ཞབས་ Arkady ལགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་ག་ོསྒྱིག་

ཞུས་པས་རྱི་པ་ཆོས་ཚོགས་སུ་བོད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་

འཕདོ་བསནེ་དང་ཉྱིན་རའེྱི་དཀའ་སྡུག་ལས་གལོ་ཐབས་

ཞེས་པ་དང་། བོད་སྨན་ལས་དུག་ལུམས་བྱུག་པའྱི་ངོ་

སྤོད། དེ་བཞྱིན་གསོ་རྱིག་ཐོན་དངོས་ཁག་གྱི་ཕན་ནུས་

དང་བསནེ་ཐབས་སྐོར་གཏམ་བཤད། ནད་པར་བརག་

དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས་འདནོ་པ། 

གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་འགམེས་སགོས་ད་རསེ་བསྐོར་

བསྐོད་འདྱིའྱི་སྐབས་རུ་སུ་ཁུལ་དུ་བོད་ལུགས་སྨན་རྱིས་

རྱིག་གཞུང་དྲྱིལ་བསྒགས་དང་། མང་ཚོགས་ལ་དངོས་

ཡདོ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སངོ་སམ། ད་ཐངེས་ནད་པ་

བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས་པ་གངས་ ༡༡༦། ངག་ཐགོ་
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ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣ སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་ལས་ཕྱི་མ་རྒྱུད། ཨྱིན་བསྒྱུར།

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཕབ་སྒྱུར་སེ་ཚན་གྱིས་

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་དུམ་བུ་བཞྱི་པའམ་མཐའ་མ་ཕྱི་

མ་འཕྱིན་ལས་རྒྱུད་ད་ེཨྱིན་སྐད་དུ་སྒ་བསྒྱུར་ལགེས་པར་

མཛད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་

ཁང་དབུས་འཛནི་སྐངོ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་རདེ། ད་ེ

ནས་སར་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལརོ་དཔར་ཐེངས་གཉྱིས་

པའྱི་ནང་དུ་ལེགས་བཅོས་སོགས་བཏང་ནས་སྨན་རྱིས་

ཁང་གྱི་དཔ་ེཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་པར་སྐྲུན་ས་ེཚན་གྱིས་

དཔར་བསྐྲུན་གནང་ཡདོ།

ཕྱི་མ་རྒྱུད་ལ་ལེའུ་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་བཞུགས་

ཡདོ་ཀང་ལའེུ་མཐའ་མ་གཉྱིས་ཏ་ེམཇུག་དནོ་བསྡུས་པ་

དང་ཡོངས་སུ་གཏད་པ་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱུད་བཞྱི་སྤྱི་ལ་ཁབ་

པའྱི་ལའེུ་ཡྱིན་པར་བརནེ་ཕྱི་མ་རྒྱུད་དངསོ་ལ་ལའེུ་ཉེར་

ལྔ་ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་སུ་མདོ་བཞྱི་

བཤད་ཡདོ་ད།ེ མད་ོདང་པ་ོབརག་ཐབས་ལ་ར་མད་ོདང་

ཆུ་མདོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་ནད་ཅན་ནད་མེད་ཀྱི་བརག་

ཐབས་རྒྱས་པར་བསན་ཡོད། དེ་ལྟར་ནད་གཞྱི་མཐའ་

དག་ལེགས་པར་རགོས་ནས་ནད་ཞྱི་བར་བྱེད་པའྱི་སད་

དུ་ཐང་ཕེ་རྱིལ་བུ་ལྡ་ེགུ་སགོས་སྨན་སོྦར་སྐོར་གྱི་ཞྱི་བྱེད་

ཀྱི་མདོ་བསན་པ་དེ་ལ་ལེའུ་བཅུ་བཞུགས་ཡོད། གསུམ་

པ། གལ་ཏེ་སྨན་སོྦར་དེ་དག་གྱིས་ནད་ཞྱི་བར་བྱེད་མ་

ནུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་གཞན་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་རུ་སོྦང་བར་བྱདེ་

པའྱི་ལས་ལྔའྱི་ཐབས་ཏ་ེསནོ་འག་ོསྣུམ་འཆསོ་ནས་བཤལ་

སྐྱུགས་སོགས་ལེའུ་བདུན་གྱི་ནང་རྒྱས་པར་བསན་ཡོད། 

དསེ་ནད་གཞྱི་ཕལ་ཆ་ེབ་བསལ་ཞྱིང་ལུས་ཁམས་སམོས་

ནས་དྲག་སྐེད་བཏང་ཐུབ་ཀང་རྒྱ་ལ་ནད་རྱིངས་ཞྱིང་ལྱི་

བ་འགའ་རའེྱི་ནད་ར་ོཐནོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་

མདོ་བཞྱི་པ་གཏར་བསེག་དུགས་ལུམས་སོགས་དཔྱད་

ཀྱི་མད་ོབསན་པ་ད་ེལ་ལའེུ་དྲུག་ཡདོ། ཇྱི་སྐད་དུ་ཡངོས་

གཏད་ལེའུར། ཕྱི་མ་ཕྱིན་ལས་རྒྱུད་འདྱི་ཕ་ལམ་འདྲ།། 

ནད་ཀྱི་སེང་དུ་ཐགོས་པ་ཡདོ་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་

དང་། མན་ངག་རྒྱུད་དུ་བསན་པའྱི་ལག་ལནེ་མཐའ་ཡས་

པ་རྣམས་ཕྱི་མ་རྒྱུད་ནང་ཤྱིན་ཏུ་འཁརེ་བད་ེབའྱི་ཚུལ་དུ་

བསན་ཡདོ་པས་ནད་ཀྱི་གཡུལ་ལ་ཞུགས་པའྱི་གས་ོབྱེད་

དཔའ་བོ་དག་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་བསབ་དགོས་པའྱི་རྱིག་

པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཕྱི་རྒྱུད་ཨྱིན་བསྒྱུར་གྱི་ར་གཞུང་དེ་ཕྱི་ལོ་ 

༡༨༩༢ ལརོ་པར་བཏབ་པའྱི་ལགས་པ་ོརྱི་པར་མ་ད་ེཡྱིན་

པ་དང་། ནང་གྱི་ས་བཅད་དབྱ་ེཚུལ་ནྱི། མཁན་པ་ོཚ་ེརྣམ་

གྱིས་བརམས་པའྱི་གས་ོརྱིག་རྒྱུད་བཞྱི་འགེལ་ཆེན་གྱི་ས་

བཅད་བཀྲལ་བ་ད་ེཉྱིད་དནོ་རགོས་ས་བ་སགོས་ཀྱི་ཁད་

ཆོས་ཡདོ་པས་དའེྱི་རསེ་སུ་འབྲང་ནས་དང་པ་ོརང་རའེྱི་

སྐད་དུ་ར་བ་དང་ད་ེནས་ཨྱིན་བསྒྱུར་ད་ེརྱིམ་པར་བཞག་

ཡོད། རྒྱུད་གཞུང་དུ་གསལ་བའྱི་ནད་དང་སྨན་རྫས་

སགོས་ཀྱི་ཐ་སད་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཨྱིན་བསྒྱུར་སྐབས་

བོད་སྐད་དུ་རང་སོར་བཞག་ཡོད་ལ་དེབ་ཀྱི་གཤམ་དུ་

ཐ་སད་ད་ེདག་གྱི་ག་ོདནོ་དང་། བདོ་སྐད་དུ་ཀགོ་སངས་

སགོས་གསལ་བར་བཀདོ་ཡདོ། འདྱི་གའྱི་སྐད་གཉྱིས་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་འགེལ་ལག་སནོ་ཡདོ་ད་ོཅོག་གྱི་ནང་

དནོ་སགོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ག་ོབསྡུར་འདྲྱི་རད་ཆེས་

ཆེར་གནང་བར་བརནེ་ཨྱིན་སྐད་སྒ་བསྒྱུར་འདྱིའྱི་ནང་

དུ་ལོག་རོག་གྱི་ཉེན་ཁ་འགག་ཅྱིང་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་

རགོས་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ནང་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་

པ་ཁབ་སྤེལ་ཡུན་གནས་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱི་མྱི་དནོ་གཉེར་

ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་མཚུངས་བསྡུར་སགོས་

བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་དག་ེམཚན་རླབས་ཆནེ་ཡདོ།  

འཛམ་གྱིང་མཛ་ེནད་ལབེ་ར་ོསྱི་(Leprosy)ཉྱིན་མ།ོ
ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན།

ཉྱིན་ཚོགས་འདུ་དང་ཟབ་སྦོང་སྣ་ཚོགས་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་

གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

སྤྱི་ལོ་ ༡༨༧༣ ལོར་ནརོ་ཝེ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་

སྨན་པ་སྐུ་ཞབས་ Gerhard Henrik Armauer 

Hansen མཆོག་གྱིས་དེ་ས་ནད་འདྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་

གདུག་ནད་ཅན་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་པ་དེ་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་

ནད་ཅྱིག་མྱིན་པར་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་དེ་སྱིན་འབུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་

ར་སྤོད་གསལ་བསྒགས་གནང་བར་བརེན་དེང་སང་

མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སྱི་གྱི་མྱིང་གཞན་ལ་ Hansen’s 

disease ཀང་འབོད་བཞྱིན་ཡོད། Leprosy ཞེས་པའྱི་

ནད་ད་ེདཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་མཛ་ེ

ནད་ཅེས་པའྱི་ཐ་སད་དེ་འདོགས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱིན་

འདུག་ཀང་། མཛེ་ནད་ལ་ Leprosy ཞེས་ཐ་སད་

བཏགས་ན་ཁབ་ཆུང་བའྱི་སྐོན་ཡོད་ད།ེ སྨན་གཞུང་དུ་

མཛེ་ནད་དམ་ཀླུ་གདོན་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་སོགས་པ་

འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱ་ཆེ་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ཡོད། དེ་འདྲ་

ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་འདྱིར་ནད་འདྱི་ལ་མཛེ་ནད་ལྱི་

པོར་སྱི་ཞེས་ཐ་སད་བེད་སྤོད་བྱེད་ཡོད། མང་ཚོགས་

ཀྱིས་ནད་འདྱི་ཤེས་རོགས་གོ་བདེའྱི་སད་ཕྱི་ནང་གྱི་

སྨན་གཞུང་ཁག་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་བཏུས་པ་རྣམས་ཅུང་

ཞུ་བར་བྱ།

ང་ོསྤོད།

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི་གསལ་

བསྒགས་ལྟར་ན། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་མྱི་གངས་འབུམ་

གཉྱིས་དང་ཁྱི་གཅྱིག་ཙམ་ལ་མཛེ་ནད་ལེབ་ར་ོསྱི་ཕོག་

ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ཀང་། ད་དུང་འདྱིའྱི་

ནང་མ་ཚུད་པའྱི་ནད་པ་ས་ཡ་མང་པོ་ལྷག་ཡོད་པར་

ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ༡༩༩༥ ལོ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱིས་ནྱི་པོན་རགོས་ཚོགས་

དང་ ༢༠༠༠ ལོ་ནས་སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ན་ོཝར་ཏྱིས་རྒྱུད་

ནས་མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སྱི་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་རྣམས་

རྱིན་མེད་ཐོག་འགེམས་སྤེལ་གནང་མུས་ཡྱིན། ༡༩༨༣ 

དང་ ༢༠༡༤ ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་ཕན་ཚུན་བསྡུར་

ཚེ་ནད་གཞྱི་ཁབ་གདལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ཙམ་ཉུང་བར་

ཕྱིན་པ་ཤེས་ཡོད། ལྷག་པར་ ༢༠༠༠ ལོར་ནད་གཞྱི་འདྱི་

རྒྱལ་སྤྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་འཕོད་བསེན་ཁབ་གདལ་གནས་

བབ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལས་ཉུང་བའྱི་ཚད་ལ་སེབས་ཐུབ་

པ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ནད་གཞྱི་ར་མེད་འགྱུར་བའྱི་

དུས་རབས་ཕྱི་མ་ཞྱིག་འགོ་བརམས་ཡོད་པ་ཤེས། འནོ་

ཀང་ད་དུང་སྤྱི་སེར་འཕོད་བསནེ་ལྷན་ཚོགས་ཀུན་གྱིས་

ནད་གཞྱི་ཁབ་གདལ་ཆ་ེབའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་དམྱིགས་

བསལ་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་མཛེ་ནད་འདྱི་

ཁབ་གདལ་མྱི་འག་ོབའྱི་དམ་དནོ་དང་། ཞ་བོ་ལ་སོགས་

པ་འགོག་ཐབས་ཐོག་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་འདྱི་ཕོག་པའྱི་ནད་པ་ཇྱི་ཡོད་ལ་སྨན་

བཅོས་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་སར་ཡང་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༦ ནས་ ༢༠༢༠ 

བར་དོན་ཚན་གསུམ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ལག་

འཛམ་གྱིང་མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སྱི་ཉྱིན་མོ་

(World Leprosy Day) འདྱི་ནྱི་ལོ་ལྟར་ཟླ་བ་དང་

པོའྱི་རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་དེར་སྲུང་བརྱི་

གནང་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡང་(France)ཕརན་སྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སྐུ་ཞབས་ Raoul Follereau ཞུ་

བ་ཁོང་གྱིས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་སོལ་གཏོད་པ་དང་། 

ཁོང་ནྱི་ལོ་མང་རྱིང་མཛེ་ནད་ལེབ་ར་ོསྱི་ནད་པའྱི་བདེ་

དནོ་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉྱིན་དེ་

སྲུང་བརྱི་བྱེད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་སེང་དུ་ནད་རྱིང་གདུག་པ་ཅན་མཛེ་ནད་ལེབ་ར་ོ

སྱི་འདྱི་ཉྱིད་ལས་ས་མོའྱི་ཐོག་ནས་འགོག་ཐབས་ཡོད་

པ་དང་། སྨན་བཅོས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སེང་དྲག་འགོ་

རྒྱུའང་ཡོད་པས་མྱི་མང་གྱིས་ཤེས་རོགས་ཡོང་བའྱི་

ཆེད་དུ་ཡྱིན། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེང་སང་འབྲེལ་ཡོད་

དམྱིགས་བཀར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་མཛ་ེནད་ལེབ་ར་ོསྱི་

ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་དང་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་འགོ་གོན་སྦྱིན་

བདག་འཚོལ་ཐབས། དུས་ས་མོ་ནས་ནད་པ་རྣམས་ལ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དབྱེན་འབྱེད་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེ་མེད་

པར་གཏོང་ཐབས། ས་ས་ནས་མངོན་ཚུལ་ནད་རགས་

ཤེས་ཐབས་སོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་འདྱིའྱི་

བསར་ཡོང་བར་རེ་བསྐུལ་ཞུས་འདུག སྱིད་བྱུས་དང་པ་ོ

དེ་གཞུང་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྤྱི་སེར་ཀུན་

གྱི་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་གནདོ་སྐོན། འབྲེལ་མཐུད། ཟུངས་

སྦེལ་ཐོག་ཤུགས་སྣོན་དགོས་པ། གཉྱིས་པ།  མཛེ་ནད་

ལེབ་རོ་སྱི་དང་དེའྱི་ཉེན་ཚབས་འགོག་ཐབས་ལ་མུ་

མཐུད་ནས་འབད་པ། གསུམ་པ། སྤྱི་ཚོགས་ནང་དབྱེ་

འབྱེད་དང་ལྟ་ཕོགས་ངན་པ་དེ་འགོག་ནས་ཀུན་ལ་

ཉེ་རྱིང་མེད་པར་བལྟ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན་འདུག རང་རེའྱི་

བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་མཛེ་ནད་ལྱི་པོར་སྱིའྱི་ནད་

ཕོག་པ་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱི་ལུགས་

སྨན་ཁང་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན། རོགས་རམ། མཐུན་

འགྱུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕོད་བསནེ་

ལྷན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་སུ་བོད་མྱི་ནད་གངས་ལྔ་ཡོད་པ་

དེ་དག་ལ་གཟྱིགས་རོགས་མཚོན་བྱེད་འཚོ་སྣོན་རྒྱ་མྱི་

ཆུང་བ་གནང་བཞྱིན་ཡོད། 

མཛ་ེནད་ལེ་པརོ་སྱིའྱི་རྒྱུ་དང་མཚན་ཉྱིད།

སྤྱིར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ནས་མཛེ་ནད་

ལེབ་རོ་སྱི་འདྱིའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་སེར་ནག་པོ་

ཚད་ལས་རྒྱས་པ་དེ་ཡྱིན། ལུས་པོའྱི་ཆུ་སེར་ནྱི་ཟས་

སྐོམ་གང་ཡང་ལོངས་སུ་སྤོད་པའྱི་དྭངས་མ་དེ་ནས་

ལུས་ཟུངས་གཉྱིས་པ་ཁག་བཟོ་བ་དང། ཁག་དེ་ལ་

དངས་སྱིགས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བས་དྭངས་མ་དེ་ནས་

ལུས་པོའྱི་མཁྱིས་པ་སྐེས་པ་དང་། མཁྱིས་པ་དེ་ཡང་

དྭངས་སྱིགས་གཉྱིས་ཕེ་བས་དྭངས་མ་དེ་ཆུ་སེར་དང་

སྱིགས་མ་དེ་དྲྱི་ཆུའྱི་ཀུ་ཡ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། སྐབས་བབ་

ཆུ་སེར་ནག་པོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཉེས་པ་ཁག་དང་མཁྱིས་

པ་གཉྱིས་ཀྱི་སོང་ཟླ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརོད་ཀྱི་ཡོད། 

དེང་རབས་སྨན་ལུགས་ནས་ནད་འདྱིའྱི་རྒྱུ་ནད་སྱིན་ 

Mycobacterium leprae ཞེས་པ་ད་ེའདདོ་ཀྱི་ཡོད། 

མཛེ་ནད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། རྒྱུད་ལས། མཚན་ཉྱིད་ཤ་

ལྤགས་རུས་ཚིགས་ར་ཁག་དོན། །ཆུ་སེར་བསྲུལ་བས་

ལུས་ཀུན་མ་རུངས་བྱེད། །མྱི་བཟོད་གསོ་དཀའ་མཛེ་ཡྱི་

ནད་དུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ནས་

མཛེ་ནད་ལེབ་རོ་སྱི་འདྱི་འགོས་ནད་ཅྱིག་ཡྱིན་པས་

དའེྱི་ནད་སྱིན་ Mycobacterium leprae དེ་མྱིའྱི་

ལུས་པོའྱི་ནང་བཞུགས་པར་བརནེ་ནས་རྱིམ་པའྱི་ལུས་

པོའྱི་ལྤགས་པ་དང་། ཡན་ལག་གྱི་ར་དཀར། དབུགས་

འབྱྱིན་རྔུབ་རྒྱུ་ལམ་སོད་གྱི་ནང་ཤུན། མྱིག་གྱི་དབང་

པོ་བཅས་ལ་གནདོ་སྐོན་གཏངོ་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་འགོས་

ནད་འདྱི་དུས་ཐོག་ཏུ་ངོས་འཛིན་དང་སྨན་བཅོས་མ་

བྱུང་ཚ་ེནད་གཞྱི་མཐུ་ཆ་ེརུ་སོང་ནས་ཡན་ལག་གྱི་ཚོར་

བ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་དང་། ཤ་སྒྱིམ་གུད་པའམ་སྐོན་

ཅན་དུ་འགྱུར་ནས་ནུས་མེད་དམ་ཞ་བོར་འགྱུར་བ། 

རསེ་འགའ་ལོང་བར་ཆགས་པ་བཅས་གནདོ་སོྐན་བྱེད། 

དེ་དང་མཉམ་དུ་ནད་འདྱི་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་ཕོགས་

ངན་པ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནད་པར་དཀའ་སྡུག་

འཕར་མ་མོང་བཞྱིན་ཡོད། 

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣ སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རེས་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

ཟུར་མཆན། རསེ་གཟའྱི་རེས་ཀྱི་བདོ་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོད་ེབདོ་ཟླ་བདོ་

ཚསེ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚསེ་ཡྱིན།

་་་ང་ོསྤདོ་བླང་དརོ་ལམ་སནོ།
རྱིས་པ་བཀའ་བཅུ་པ་བསན་འཛནི་ཆསོ་རྒྱལ།

 བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨  ཟླ་ ༧ ཚེས་ 

༢༧ སོང་སྱིང་དང་མནལོ་བའྱི་དུས། ཡང་བོད་ཟླ་ ༨ 

ཚེས་ ༡༠ དང་། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ སར་

ཡང་བམ་སྱིང་དང་མནལོ་ནས་མནལོ་བུ་སྐེས་པའྱི་དུས་

བཅས་གོང་གསལ་ཟླ་བ་སོ་སོའྱི་ཚེས་གངས་དེ་དག་ལ་

ཉྱི་ནག་འཁེལ་བ་ཡྱིན། དེ་དག་གྱི་དུས་སུ་ལས་རྱིགས་

སྤང་བྱ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་སྤྱིར་ཉྱི་

ནག་ཀུན་ལ་སྤང་བྱའྱི་ལས་རྱིགས་ནྱི། གོང་འཕོས་ལས་ 

"སྤྱིར་ནྱི་གཤྱིན་གསོན་བྱ་ལས་ངན། །ཁད་པར་ནོར་

རྫས་ཕྱིར་གཏངོ་དང་། །དབང་རབ་བག་མ་མཁར་ལས་

དང་། །དགེ་བཤེས་ཆེར་འདནོ་དུར་གདབ་ཚོང་། །དགེ་

ལས་དཀར་པོའྱི་ཕོགས་མྱི་བྱ།" །ཞེས་གསུངས་པ་དང་

མཐུན་པ་མཛད་རྒྱུ། བྱ་ེབྲག་ནྱི། གོང་འཕརོ་ "ཁད་པར་

དམྱིགས་བསལ་ཟླ་འབྲས་ལྟར། །འཛེམས་པར་གཅེས་

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

སོ་ཤེས་ལྡན་དག" ཅེས་པ་ལྟར་ཟླ་འབྲས་དེ་ལོ་ལྟར་

ལོ་ཐོའྱི་ཟླ་བཤད་ནང་གསལ་བར་བཀོད་ཡོད་པས་དེ་

ལས་མཁེན་རྒྱུ། དེ་ནས་གལ་ཏེ་ཉམས་ན་སྒྱིབ་བཅོས་

ནྱི། གཞུང་དེ་ཉྱིད་ལས། ཡང་ན་རྐལ་པ་གོག་པོ་རུ། །མྱི་

ལྟོགས་རང་ཐག་ལྡེ་ཕེ་དང་། །ཉུང་སྦང་ཐལ་བ་ཤྱིང་བུ་

སགོས། །མྱི་ཁའྱི་རྫས་བླུག་ལམ་གསུམ་མདརོ། །ཉྱིན་ནག་

སྐོན་བཟོླག་བརདོ་མ་བསྐུར། །ས་གཏརོ་རོ་གཏརོ་བྱ་བ་

དང་། །ཕྱི་མྱིག་མྱི་བལྟ་བྲསོ་པའྱི་ཐུབ། །གཞན་ཡང་ནག་

པ་ོཆེན་པ་ོད་ེདག་ལ་ཤྱི་ཆད་བྱུང་ཚ་ེལ་ོནག་དང་ཟླ་ནག 

ཞག་ནག ཉྱི་ནག དུས་ནག་བཅས་ར་ེར་ེལའང་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་སྒྱིབ་བཅོས་མངའ་ཡང་འདྱིར་མ་བཀདོ། གལ་

ཏེ་མཁེན་འདདོ་ཡོད་ཚ་ེབཻ་དཀར་དགོངས་དནོ་གཤྱིན་

རྱིས་ཕན་བདའེྱི་དཔལ་འབྱེད་རྱིན་ཆེན་ལྡེའུ་མྱིག་གྱི་

ཤགོ་གངས་ ༢༣ རྒྱབ་ཕེང་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་ཞུ།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༩ ཕྱི་ཟླའྱི་ ༣༠ བར་བུམ་

སངོ་ལ།ོ  ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

བདོ་ཟླ ༡༡   ཚསེ ༣  ཉྱི
ས་མེ

SUN 1-1-2017
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་བཟང་།  འབྱུང་རྱིས་ལ་ོ

འག་ོགསར། སྤྱི་ལ་ོགསར་ཚསེ། བྱྱིས་

སནོ་མྱི་བྱ།

༡༡  ཚསེ ༤  ཟླ
ས་ཆུ

MON  2-1-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༡༡  ཚསེ ༥  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE 3-1-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་།   གཉནེ་འགྱིག་

སྤངོས། ཀླུ་ལོྡག

༡༡  ཚསེ ༦   ལྷག
ས་ཆུ

WED 4-1-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ངན་པ་དགུ་

འཛམོས།

༡༡  ཚསེ ༧  ཕུར
མ་ེརླུང

THU 5-1-2017 
Fire-Wind

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཉྱི་

ནག་ཁལེ།

༡༡  ཚསེ ༧
 ཆད

༡༡   ཚསེ ༩   སངས
ས་ཆུ

FRI  6-1-2017
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་

རུང་།

 

༡༡  ཚསེ ༡༠   སྤནེ
ས་ཆུ

SAT  7-1-2017 
Earth-Water

ཞག་ངན་ཁལེ། སྤྱི་ལས་སྤངོས།

༡༡  ཚསེ ༡༡   ཉྱི
མ ེ༢

SUN  8-1-2017 
Fire-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། མགནོ་དང་

ཚངོ་སྤངོས།

༡༡  ཚསེ ༡༢   ཟླ
མ་ེཆུ

MON 9-1-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཚངོ་སྤངོས། 

དགུ༣ འདྲནེ

༡༡  ཚསེ ༡༣  མྱིག
ས་མེ

TUE  10-1-2017 
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། བྱྱིས་སནོ་སྤངོས།

༡༡  ཚསེ ༡༤    ལྷག
ཆུ་རླུང 

WED  11-1-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

ཀླུ་ཐབེས།

༡༡  ཚསེ ༡༥    ཕུར
ཆུ་རླུང 

THU  12-1-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། གཉནེ་འགྱིག་
སྤངོས། གས་ོསྦངོ་། ཀླུ་ལྡགོ

༡༡  ཚསེ ༡༦ སངས
ས་རླུང

FRI 13-1-2017 
Earth-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཨར་ལས་འཛམེས། 

༡༡   ཚསེ ༡༧  སྤནེ
ས་མེ

SAT 14-1-2017 
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༡༡  ཚསེ ༡༨   ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN 15-1-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། དུར་གདབ་

སྤངོས། 

༡༡  ཚསེ ༡༩  ཟླ
མ་ེཆུ

MON 16-1-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས།

༡༡  ཚསེ ༢༠   མྱིག
མ ེ༢

TUE 17-1-2017 
Fire-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་

གནམ་ས་ོཁལེ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས། 

དགུ་ཞག༢༧ རྫོགས།

༡༡ ཚསེ ༢༡   ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 18-1-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། མགནོ་སྤངོས།

༡༡ ཚསེ ༢༢   ཕུར
རླུང ༢

THU  19-1-2017 
Wind-2 

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས།

༡༡  ཚསེ ༢༣  སངས
ས་རླུང

FRI 20-1-2017
Earth-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༩ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༠ 

བར་བུམ་སངོ་ལ།ོ ཕགོས་དརེ་ལས་ས་ེགཏདོ་

མྱི་རུང་།

༡༡  ཚསེ ༢༤  སྤནེ
ས་རླུང

SAT  21-1-2017
Earth-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༡༡  ཚསེ ༢༥   ཉྱི
མ་ེརླུང 

SUN   22-1-2017 
Fire-Wind

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། གཉནེ་འགྱིག་

མྱི་བྱ།

༡༡  ཚསེ ༢༦  ཟླ
མ་ེཆུ

MON  23-1-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཨར་ལས་འཛམེས།

༡༡  ཚསེ ༢༧    མྱིག
ས་མེ

TUE 24-1-2017 
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་འཛམེས།

༡༡ ཚསེ་ ༢༨  ལྷག
ས་ཆུ

WED 25-1-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། དུར་གདབ་

སྤངོས།

༡༡ ཚསེ ༢༩   ཕུར
ཆུ་རླུང

THU  26-1-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ། 

གས་ོསྦངོ་།

༡༡  ཚསེ ༣༠    སངས
ས་ཆུ

FRI  27-1-2017 
Earth-2

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

བདོ་ཟླ༡༢  ཚསེ ༡   སྤནེ
ས ༢

SAT  28-1-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། མགནོ་སྤངོས། 

རྒྱ་ཟླ༡ ཆུང་ཚསེ ༡

༡༢  ཚསེ ༢   ཉྱི
ས་མེ

SUN  29-1-2017 
Earth-Fire

     འབྱུང་ཕདོ་ངན། ཚངོ་སྤངོས།

༡༢   ཚསེ༣   ཟླ
ཆུ ༢ 

MON 30-1-2017 
Water-2

 འབྱུང་ཕོད་བཟང་། བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།

༡༢   ཚསེ ༤   མྱིག
ས་མེ

TUE 31-1-2017 
Earth-Fire

འབྱུང་ཕོད་ངན། ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༡༢  ཚསེ ༥  ལྷག
མ་ེཆུ

WED  1-2-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། གཉནེ་འགྱིག་

མྱི་བྱ།                        

	

༡༢   ཚསེ ༦    ཕུར  
ཆུ་རླུང

THU  2-2-2017 
Water-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། གཉནེ་འགྱིག་

སྤངོས།

༡༢  ཚསེ ༧   སངས
ས་ཆུ 

FRI  3-2-2017 
Earth-Water

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། བག་སོན་མྱི་བྱ། 

ཤྱིང་ཁམས་མཆརེ་ར་ཞག ༧༢ རྒྱུ།

༡༢  ཚསེ ༨   སྤནེ
ས་རླུང

SAT  4-2-2017 
Earth-Wind

འབྱུང་ཕོད་ངན། དུར་གདབ་སྤངོས། 

ཀླུ་ལོྡག

༡༢  ཚསེ ༩   ཉྱི
མ ེ༢

SUN  5-2-2017 
Fire-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང་། འནོ་ཏ་ེཉྱི་ནག་

ཡྱིན་པས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡༢  ཚསེ ༡༠   ཟླ
མ་ེཆུ

MON  6-2-2017 
Fire-Water

འབྱུང་ཕོད་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་

འཛམེས།  ཀླུ་ཐབེས།

༡༢  ཚསེ ༡༡    མྱིག
ས་མེ

TUE  7-2-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་བཟང་། མགོན་མྱི་བྱ།

༡༢  ཚསེ ༡༢    ལྷག
ཆུ་རླུང

WED   8-2-2017 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས། 

༡༢  ཚསེ ༡༣ 
ཆད

༡༢  ཚསེ ༡༤  ཉྱིེ

རླུང་ ༢
THU 9-2-2017 

Wind-2

འབྱུང་ཕོད་བཟང། ཡན་ཀངོ་ཁལེ། 

བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

སྨན་རྱིས་བསརོ་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༡ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ 

༣༠ བར་ཉྱིན་གངས་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ཡུ་རབོ་ཁུལ་དུ་བདོ་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ོབརྒྱའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྱི་དང་འབྲེལ་

གཞུང་འབྲལེ་བསྐརོ་བསོྐད་ལས་བསམོས་གཤམ་གསལ། 

དང་པ།ོ སྨན་བསྐོར་བསྐོད་མཁན། སྨན་དག་ེཔ་སངས་

དབང་འདུས། རྱིས་དག་ེབསདོ་ནམས་དཔལ་མ།ོ འགན་

འཛནི་གྱི་དབྱྱིན་དྲུང་ཚེ་བརན་ར་ོར་ེདང་དྲུང་ཆེ་ལས་

རགོས་སྐལ་བཟང་བད་ེཆནེ་བཅས་ཡྱིན། སྨན་བསྐོར་བྱ་

ཡུལ་ས་གནས། ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ཇར་མ་ནྱིའྱི་ས་གནས་

གསུམ་དང་། ཕ་རན་སྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་གསུམ། ད་ེ

བཞྱིན་སུད་སྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ས་གནས་ཁག་བདུན་ནང་

འགྲུལ་བསོྐད་ཞུས།

གཉྱིས་པ། ས་གནས་ས་ོསའོྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས། 

 ༡། སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༣ ནས་ ༡༦ བར་

ཇར་མ་ནྱིའྱི་ས་གནས་ Frankfurt དུ་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་ད་ེ

གའྱི་བདོ་ཁང་གྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིས་རྱིག་པའྱི་

འགེམས་སནོ་དང་། སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱི་མྱི་འདྲ་

ཁག་དྲུག་ལ་གཏམ་བཤད་དང་ཟབ་སྦངོ་། ནད་གངས་ ༡༨ 

ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས། མྱི་གངས་ ༩ ལ་ངག་ཐགོ་

རྱིས་འབྲས་འདནོ་སྤལེ། ད་ེབཞྱིན་དུ་གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་

ཀང་ཚངོ་འགམེས་ཞུས། 

 ༢། ཚསེ་ ༡༨ ནས་ ༢༣ བར་ཇར་མ་ནྱིའྱི་ས་གནས་ 

Bonn དུ་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་ད་ེགའྱི་ཕྱི་ལུགས་སམེས་ནད་སྨན་

བཅོས་བལྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ Dr. Fedrick 

Nelting ལགས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་སྨན་ཁང་ཁག་གསུམ་དུ་

སྨན་ལས་གངས་ ༡༥༠ ཙམ་ལ་བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་ནས་

སམེས་ནད་ངསོ་འཛནི་དང་། བརག་ཐབས་རྱིག་པ། རླུང་

སེམས་ནད་གསོ་བའྱི་སྐོར་བཅས་ཀྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་

གཏམ་བཤད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནད་གངས་ ༡༦ ལ་བརག་

དཔྱད་སྨན་བཅསོ། མྱི་གངས་ ༨ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས་

འདནོ་སྤལེ། གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་འགམེས་བཅས་ཞུས། 

 ༣། ཚསེ་ ༢༥ ནས་ ༢༧ བར་ཇར་མ་ནྱིའྱི་ས་གནས་ 

Freiburg དུ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ Wilfred Pfeffer 

ལགས་ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ Kailash Institute དུ་བདོ་ཀྱི་

གས་ོརྱིས་རྱིག་པའྱི་འགམེས་སནོ་དང་། སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་

བརདོ་གཞྱི་མྱི་འདྲ་ཁག་བརྒྱད་ལ་གཏམ་བཤད་དང་ཟབ་

སྦངོ་། ནད་གངས་ ༣༤ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ། མྱི་

གངས་ ༡༦ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས་འདནོ་སྤལེ། ད་ེབཞྱིན་

དུ་གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཀང་ཚངོ་འགམེས་ཞུས། 

 ༤། ཚསེ་ ༢༩ ནས་ ༣༠ བར་ཕ་རན་སྱིའྱི་ས་གནས་ 

Monneteir Mornex དུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཨུ་རུ་ས་

བཟའ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་བཤད་གྲུབ་ཆོས་འཁརོ་

གྱིང་ཆོས་ཚོགས་སུ་བོད་ཀྱི་གས་ོརྱིས་རྱིག་པའྱི་འགམེས་

སནོ་དང་། ནད་གངས་ ༢༦ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ། 

མྱི་གངས་ ༡༤ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས་འདནོ་སྤལེ། སྨན་

རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱི་མྱི་འདྲ་ཁག་བརྒྱད་ལ་གཏམ་

བཤད་དང་ཟབ་སྦངོ་། ད་ེབཞྱིན་དུ་གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་

ཀང་ཚངོ་འགམེས་ཞུས། 

 ༥། ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༡༤ བར་ཕ་རན་སྱིའྱི་ས་

གནས་ Grennoble དུ་བདུན་ཕག་གཉྱིས་རྱིང་ Alps 

Himalaya ཚོགས་པའྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ས་གནས་དའེྱི་ཕྱི་

ལུགས་སྨན་ཁང་ཁག་གཉྱིས་དང་། འགམེས་སནོ་ཁང་། 

འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་སགོས་ལ་བསོྐད་ནས་བདོ་ཀྱི་གས་ོ

རྱིས་རྱིག་པའྱི་འགམེས་སནོ་དང་། སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་

བརོད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་ཁག་དགུ་ལ་གཏམ་བཤད་བྱས། གཏམ་
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ར་ོབཅུད་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའྱི་ཞ།ོ
སམོ་པ་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་བྲྱིས།

ཞ་ོནྱི་འ་ོམའྱི་ནང་ལ་རུ་མ་བཏབ་ནས་བསལ་

བའྱི་འ་ོརྫས་ཀྱི་བཏུང་བ་རོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར་རེད། ཞོ་ལ་

འ་ོམའྱི་བཅུད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མ་ཟད། 

འཐུང་བ་པའོྱི་ལུས་ཕུང་བད་ེཐང་ལའང་ཕན་པ་ཡདོ་པ་

ཞྱིག་ས།ེ གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལས། ཞ་ོསྐས་མ་སམོས་

ཆམ་རྱིམས་འགམ་དང་ནྱི། །འཁྲུགས་སེལ་འཁྲུ་གཅོད་

རླུང་ལ་ཅུང་ཟད་གནདོ། །ཅེས་འབྱུང་ཞྱིང་། ཞསོ་རྒྱུ་མའྱི་

ནང་གྱི་འབུ་ཕའྱི་རྱིགས་སྐ་ེའཕེལ་བྱེད་པ་འགགོ་ཐུབ་པ་

དང་། དང་ག་འབྱེད་པ། ཟས་འཇུ་བ་དང་། འཚ་ོབཅུད་

གསར་རྱིང་སྡུད་སལེ་བྱདེ་པ་བཅས་ལ་ཕན་ན།ོ།

ད་ེཡང་ཞ་ོམ་ལངས་པ་དང་། སྐྱུར་དྲྱི་མནམ་

པ། ཕྱུར་ཁུ་མང་ཞྱིང་ལྦུ་བ་སོབ་པོ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་

རྱིགས་སྤང་དགོས་ཤྱིང་། དབྱར་ཁ་ཚད་པ་ཆེ་དུས་ཞ་ོ

བཟོས་ནས་ཉྱིན་ར་ེགཉྱིས་འཇགོ་དགསོ་བྱུང་ན་ཞའོྱི་ནང་

གྱི་ཕྱུར་ཁུ་མདེ་པ་བཟོས་ན་མྱི་སྐྱུར་བར་ཕན་པ་ཡདོ།

ཞ་ོབཟོ་སངས། འ་ོམ་བསྐོལ་ནས་སྣདོ་གཙང་

མའྱི་ནང་བླུག དྲདོ་ཚད་ 38 C - 40 C བར་བཞག་སེ་འ་ོ

མའྱི་མང་ཉུང་ལྟར་ཞ་ོརྱི་རན་ཙམ་ཞྱིག་བཏབ་པ་དཀྲུགས་

ནས་འདྲ་ེརུ་འཇུག་ཅྱིང་། སོལ་སྣདོ་ཀྱི་ཁ་ལགེས་པར་བཀབ་

ནས་དྲདོ་ཚད་ 30 C ཡན་ཡདོ་ས་ཞྱིག་ཏུ་ཆུ་ཚདོ་10-12 

བར་བསལ་རསེ་ཁདེ་ཀྱིས་ཞ་ོགསར་ལངོས་སྤད་ཆགོ་ག།ོ

་་་་དང་དའེྱི་སྤདོ་ས།ོ
གངས་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར་བ།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

བཤད་སྐབས་ས་གནས་ཀྱི་དཔནོ་རྱིགས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་

སྨན་ལས་སགོས་མྱི་གངས་མང་པ་ོཚགོས་བཅར་ཐུབ་ཡདོ། 

ས་གནས་དརེ་ནད་གངས་ ༤༩ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ། 

མྱི་གངས་ ༢༣ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས་འདནོ་སྤལེ། ད་ེབཞྱིན་

དུ་གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཀང་ཚངོ་འགམེས་ཞུས།

༦། ཚསེ་ ༡༩ ནས་ ༢༢ བར་སུད་སྱིའྱི་ས་གནས་ 

Rapperswil Jona དང་། Zurich དུ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་

སུད་སྱིའྱི་བདོ་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་གས་ོརྱིས་རྱིག་

པའྱི་འགམེས་སོན་དང་། བདོ་རྱིགས་མང་ཚགོས་ལ་བདོ་ཀྱི་

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལ་ོབརྒྱའྱི་དུས་དྲན་ང་ོསྤདོ་དང་། ཟས་

སྤདོ་སབོ་སནོ་དང་དྲྱི་བར་ལན་འདབེས། ད་ེཉྱིན་ཨ་ེཤ་ེཡའེྱི་

རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགདོ་པས་བཅར་

དྲྱིར་ལན་འདབེས་ཞུས། ཚསེ་ ༢༡ དང་ ༢༢ ཉྱིན་གཉྱིས་

རྱིང་ Basel དང་  Baar དུ་སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་

ཚགོས་པའྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ས་གནས་དརེ་ཕྱི་ནང་དནོ་གཉརེ་

བྱདེ་མྱིར་སྨན་རྱིས་འགམེས་སནོ་དང་བདོ་རྱིས་རྱིག་པའྱི་

ང་ོསྤདོ་དང་ལག་ལནེ་སྐརོ་གཏམ་བཤད་བྱས། ཉྱིན་གངས་

བཞྱིའྱི་རྱིང་ནད་གངས་ ༡༤༩ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་

དང་། མྱི་གངས་ ༡༦ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབྲས་འདནོ་སྤལེ།  

གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཀང་སྤུས་ཚངོ་ཞུས་ཡདོ། 

༧། ཚསེ་ ༢༥ ནས་ ༢༨ བར་ཕ་རན་སྱིའྱི་ས་

གནས་ Toulouse དུ་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་ Vajra Yogini 

Centre ཞསེ་པའྱི་ཆསོ་ཚགོས་ཞྱིག་གྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་བདོ་ཀྱི་

གས་ོརྱིས་རྱིག་པའྱི་འགམེས་སནོ་དང་། སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་

ང་ོསོྤད་དང་རྒས་པ་གས་ོབའྱི་བཅུད་ལནེ་གྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་

ཐགོ་མྱི་གངས་ ༡༦༠ ཙམ་ལ་གཏམ་བཤད་དང་དྲྱི་བར་

ལནེ་འདབེས་ཞུས། ས་གནས་དརེ་ནད་གངས་ ༥༢ ལ་བརག་

དཔྱད་སྨན་བཅསོ་དང་། མྱི་གངས་ ༣༢ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་

འབྲས་འདནོ་སྤལེ། ད་ེབཞྱིན་དུ་གས་ོརྱིག་ཐནོ་དངསོ་ཀང་

ཚངོ་འགེམས་ཞུས་ཡདོ།

ཐེངས་འདྱིའྱི་ཡུ་རོབ་སྨན་རྱིས་སྐོར་བསྐོད་

སྐབས་བདོ་ཀྱི་གས་ོརྱིས་རྱིག་པའྱི་འགམེས་སོན་སྒྱིག་བཤམོ་

ཐངེས་ ༢༠ དང་། སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཐངེས་ 

༤༠ ནད་པ་གངས་ ༣༤༤ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་

དང་ཟས་སྤདོ་སབོ་སནོ། མྱི་གངས་ ༡༡༨ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་

འབྲས་འདནོ་སྤེལ་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་

བརླབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ།

གསུམ་པ། ཐངེས་འདྱིའྱི་བསྐརོ་བསྐདོ་སྐབས་ཕག་རགོས་

དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་གཤམ་གསལ་སྤྱི་སེར་

རྣམས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

༡། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་། ༢། ཇར་

མ་ནྱི་ Frankfurt བདོ་ཁང་། ༣། སུད་སྱི་བདོ་རྱིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚགོས་པ། ༤། སུད་བདོ་མཛའ་འབྲལེ་ཚགོས་པ། ༥། 

Kailash Institute གྱི་འགན་འཛནི་ Wilfred Pfeffer 

ལགས། ༦། Alps Himalaya Association, France 

༧། བཤད་གྲུབ་ཆསོ་འཁརོ་གྱིང་ཆསོ་ཚགོས། ༨། Vajra 

Yogini Centre, France ༩། Dr. Fedrick Nelting 

ལགས། ༡༠། Urs Berger སུད་སྱི་གནས་ཚང་སྦྱིན་བདག །

འབུ་ཕའྱི་ཕུང་པོ་ནས་ཀ་ཤའྱི་སྱི་ཕུང་དུ་

གྱུར་པ་དེ་ནྱི་ཀ་ཤ་སྐེས་སྱིང་བྱེད་པའྱི་ཐོག་མའྱི་དུས་

ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕལ་ཆེར་ཉྱི་མ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ནས་བརྒྱ་

ཕག་ཁ་ཤས་དགོས། ཡྱིན་ནའང་ཀ་ཤའྱི་སྱི་ཕུང་དེ་

འབྲས་ལྡན་ཕུང་པོ་སེ་ཀ་ཤ་ཆུང་ངུར་གྱུར་རེས་ཆ་རྐནེ་

ལེགས་པར་འཛམོས་ན་སྤྱིར་བཏང་དུ་སྐར་མ་བཅུ་ཕག་

ཁ་ཤས་སམ་རྱིང་ནའང་ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཀ་ཤ་

ཆེན་པ་ོཆགས་ཐུབ།

མ་གཞྱི་ཀ་ཤ་ནྱི་རྱི་སྐེས་འབུ་ཕའྱི་རྱིགས་

ཤྱིག་ཡྱིན་ཡང་། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་གསོ་སྐོང་བྱས་མཐར་

རྱིམ་བཞྱིན་མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་འདེབས་གསོ་བྱེད་ཐུབ་

པའྱི་བཟའ་བྱའྱི་འབུ་ཕར་དངོས་སུ་གྱུར། རང་རྒྱལ་དུ་

མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཀ་ཤ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོར་འདེབས་གསོ་

བྱས་ནས་ལ་ོབཅུ་གངས་ལས་སོང་མེད།

རང་རྒྱལ་དུ་རྱི་སེྐས་ཀ་ཤའྱི་སྣ་ཁ་ཧ་ཅང་

མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཆེས་མང་ཤོས་ནྱི་བྲོ་བ་ཞྱིམ་

པོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དུག་ཡོད་པ་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད། དའེྱི་

གས་སུ་གགས་པ་ཅུང་ཆེ་བ་ནྱི་ནང་སོག་གྱི་རྩྭ་ཐང་དུ་

སྐེས་ཤྱིང་ཀ་ཤའྱི་གཙུག་ཏོར་ཞེས་གགས་པའྱི་ཁོའུ་མོ་

ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་ངདེ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་སྤང་

སང་ཞེས་པ་དང་བ་ེཤ་སརེ་ཤ་ལ་སགོས་པའྱི་ཀ་ཤ་བྲ་ོབ་

དང་ལྡན་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད།

རྱིགས་གང་ཡྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཀ་ཤ་

སོས་པའྱི་ནང་སྤྱི་དཀར་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་བཞྱི་རེ་ཡོད་

ཅྱིང་། དའེྱི་སྤྱི་དཀར་ནྱི་སོག་ཆགས་ཀྱི་སྤྱི་དཀར་དང་

སྐ་ེདངསོ་ཀྱི་སྤྱི་དཀར་གཉྱིས་ཀྱི་བར་མཚམས་སུ་གནས་

ཤྱིང་། དརེ་སྤྱི་དཀར་མང་ཞྱིང་ཚིལ་ཞག་ཉུང་བའྱི་ཁད་

ཆོས་ལྡན་ལ། སྤྱིར་བཏང་གྱི་སྐེ་དངསོ་ཀྱི་སྤྱི་དཀར་ནང་

མེད། མྱིའྱི་ཐབས་ཀྱིས་སྦོར་ཐབས་ཀང་བྲལ་བ། མྱིའྱི་

ལུས་ཁམས་ལ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཨན་གཞྱིའྱི་སྐྱུར་རྱི་

ཞེས་བྱ་བ་དའེང་ཡོད། ཉེ་ཆར་ལོ་ཤས་རྱིང་གསོ་རྱིག་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀ་ཤའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འབུ་ཕའྱི་མངར་

ཆའྱི་ནང་སྐྲན་ནད་འགོག་ཐུབ་པའྱི་དངོས་རྱིགས་ཤྱིག་

ཡོད་པ་དེས་སྨན་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་

ཐུབ་པ་ཤེས་པར་བརེན། ཀ་ཤ་ལ་ད་དུང་ལུས་པོ་བདེ་

ཐང་ཡོང་བྱེད་ཀྱི་བཟའ་བྱ་ཞེས་པ་དང་རྱི་ཤྱིང་རང་

བཞྱིན་གྱི་བཟའ་བྱའྱི་གཙུག་ཏོར་ཞེས་པའྱི་མྱིང་བཟང་

པའོང་ཐབོ་པ་རདེ།

འགྱིག་དམ་ནང་བཟའ་བཅའྱི་སྣུམ་བླུགས་ནས་ཡུན་

རྱིང་པ་ོའཇགོ་མྱི་རུང་།
ཕུན་རྣམ་གྱིས་བསྒྱུར།

འགྱིག་དམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་བཟའ་

བཅའྱི་སྣུམ་བླུགས་སྣོད་བྱེད་འོས་ཤོས་ནྱི་ཅུད་ཡྱི་ཤྱིའྱི་

འགྱིག་དམ་ཡྱིན། དརེ་འགྱིག་དུག་མདེ་ནའང་། ཅུད་ཡྱི་

ཤྱིའྱི་འགྱིག་དམ་ནང་སན་སྣུམ་དང་། སྦ་ཏམ་གྱི་སྣུམ། 

པད་ཁའྱི་སྣུམ། ཕག་སྣུམ་སགོས་བཟའ་བཅའྱི་སྣུམ་རྱིགས་

བླུགས་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོའཇགོ་མྱི་རུང་།

ཅུད་ཡྱི་ཤྱིའྱི་འགྱིག་དམ་ནང་བཟའ་བཅའྱི་

སྣུམ་བླུགས་ནས་འཇོག་ཡུན་རྱིང་དྲགས་ན་དྲྱི་མ་ངར་

རྩུབ་ཆེན་པོ་བྲོ་བ་ནྱི་ཅུད་ཡྱི་ཤྱིའྱི་འགྱིག་དམ་ནང་སྣུམ་

རྱིགས་ཡུན་རྱིང་བླུགས་སབས་རྡུལ་ཕན་གངས་ཉུང་

བའྱི་དངསོ་པ་ོསྣུམ་གྱིས་བཞུས་པས་རདེ། བཞུ་དངསོ་ད་ེ

རྱིགས་ལ་དུག་མེད་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྲྱི་མ་བྲོ་

བས་བཟའ་བཅའྱི་སྣུམ་མྱི་ཞྱིམ་པར་འགྱུར་འགོ་བ་ཡྱིན། 

དསེ་ན་འགྱིག་དམ་དེ་རྱིགས་ཀྱི་ནང་བཟའ་བཅའྱི་སྣུམ་

རྱིགས་བླུགས་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོའཇགོ་རྒྱུ་མདེ། 

རྱིས་འབྲས་འདནོ་པ་གངས་ ༡༡༤  ད་ེབཞྱིན་གསོ་རྱིག་

ཐནོ་དངསོ་ཚངོ་འགམེས་ཞུས། 

ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུར། གངོ་འཁདོ་ག་ོསྒྱིག་པ་གཙོས་མཐུན་

འགྱུར་ཕག་རགོས་གནང་མཁན། སྐད་སྒྱུར་བ་Marina 

Kucherova, Ludcia, Ayan བཅས་ལ་ཐུགས་ར་ེ

ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཏ་ེ

ལ་ོརྱིན་པ་ོཆེས་དབུས་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་

ཡོད་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་

ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

་་་་ལས་བསོམས།སྦྲུམ་ཆགས་པའྱི་རསེ་སུ།
བད་ེསྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར།

མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་བད་ེཐང་སྲུང་ཆདེ་སྦྲུམ་

མས་ལྟོ་ཆས་དང་། ལུས་རལ། ངལ་གས།ོ འཕདོ་བསནེ། 

སྨན་སྤོད་ད་ེམྱིན་ལུས་འབྲེལ་གྱི་འཚ་ོབ་སགོས་གང་ཅྱིའྱི་

ཐད་ནས་གཟབ་གཟབ་ནན་པ་ོབྱདེ་དགསོ།

དང་པ།ོ ལྟ་ོཆས་ཐད་ལ། མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་

འཚ་ོབཅུད་ནྱི་ཨ་མའྱི་བཟའ་ཆས་ལ་རག་ལས་ཡདོ་པས་

སྦྲུམ་མས་ལྟོ་ཆས་ཐད་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས། སྦྲུམ་

མའྱི་ལྟ་ོཆས་ནང་སྤྱི་དཀར་གྱི་རྱིགས་དང་། གཏརེ་དངསོ་

ཀྱི་རྱིགས། འཚོ་བཅུད་སྐུལ་རྒྱུ་བཅས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་དགསོ་ཤྱིང་། སོས་སུ་སྤྱི་དཀར་གྱི་རྱིགས་དགསོ་པ་ཆ།ེ 

ཤ་དང་། ཉ། ས་ོང་སན་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཟ་ཆས་ནང་དུ་སྤྱི་

དཀར་གྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་སབས། ཟ་ཆས་དེ་རྱིགས་

མང་ཙམ་བཟས་ན་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཚར་ལོངས་ལ་

ཕན་པ་ཆནེ་པ་ོཡངོ་གྱི་རདེ།

སྦྲུམ་ཆགས་པའྱི་དུས་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུའྱི་

རུས་ཁོག་སྐེས་བར་ཀའེ་དང་ལྱིན་ཚའྱི་བཅུད་འབོར་

ཆེན་དགོས་པས་ཕྲུ་གུས་ཨ་མའྱི་ལུས་ནས་ཀའ་ེམང་པོ་

ལནེ་སྱིད། གལ་ཏ་ེསྦྲུམ་མར་ཀའ་ེཟེར་བ་མ་འདང་བ་ན་

མངལ་གནས་ཀྱི་ཕྲུ་གུར་ཡང་སྐནོ་ཆག་བྱུང་སེ་ཕྲུ་གུ་སྐསེ་

རསེ་སྱི་ནད་ཕགོ་ས་བ་ཡངོ་། ར་ེཞྱིག་གས་ོསོྐང་ལགེས་པོ་

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

བྱས་ཀང་ནད་ངན་འདྱི་བཅོས་དཀའ་བས། སྦྲུམ་ཆགས་

པའྱི་དུས་སུ་ཀའ་ེརྱིགས་མང་ཙམ་ཟ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཞྱིང་།
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