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གང་དག་ལ་འཕལ་མར་གཟྱིགས་རགོས། ཉམ་ཐག་དང་། 

ལ་ོན་ ༦༥ ཡན་སནོ་པར་སྨན་སྦྱིན་སོྤད་ཕོགས་ཐད་ལའང་

ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོདང་། ཡན་ལག་སྨན་པ་འགན་འཛནི་

གཉྱིས་ནས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལམ་སོན་དང་། ནད་རྱིགས་

སནོ་འགགོ་ཐད་ལ་གཏམ་བཤད་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་བཀདོ་

མངགས་གནང་།

༢། ལག་པར་གཅངོ་ནད་དང་། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་

འཕདོ་བསནེ་བཅས་ནད་བྱ་ེབག་བརྒྱད་ཟུར་བཏནོ་ཐགོ་

སནོ་འགགོ་འཕོད་བསེན་དབེ་ཆུང་བརྒྱད་བརམས་ཏ་ེདབེ་

གངས་ ༡༠༠༠ ར་ེཔར་འདབེས་ཟྱིན་པ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ 

༩ ཉྱིན་དྱིལླྱིར་༸སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོ

ཆ་ེམཆགོ་གྱིས་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ་མང་ཚགོས་ནང་བག་ོ

འགམེས་ཞུས། 

༣། དབུགས་སྦངོ་དང་ལུས་སྦངོ་གྱི་དག་ེརྒན་

བཀདོ་སྒྱིག་ཐགོ་མང་ཁོད་དུ་དབུགས་སྦངོ་དང་ལུས་སྦངོ་

ངང་ནས་བདེ་ཐང་ནད་མེད་འཚ་ོབའྱི་ཟབ་སྦོང་འབུལ་

རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སྒྱིག་པ་ལྟར་བཞུགས་སར་བྱམས་པ་གྱིང་

རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ  ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ནས་བདུན་

ཕག་གཅྱིག་རྱིང་ཟབ་སྦངོ་སྤད་ཡདོ།

༤། སམེས་ཁམས་འཕོད་བསནེ་སྐརོ་སྨན་རྱིས་

མཐ་ོསབོ་ཚགོས་ཁང་དུ་དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་ཟླ་བ་ལགས་

ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣༡ 

བར་རསེ་གཟའ་མྱིག་དམར་དང་ཕུར་བུ་ནམ་ཡྱིན་ལ་ཉྱིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚདོ་ ༤ ནས་ ༦ བར་ནང་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་

པའྱི་སམེས་ཁམས་སྐརོ་སོབ་འཁྱིད་གནང་།

༥། ད་ེབཞྱིན་བརྙན་འཕྱིན་འདོ་སྡརེ་ Video 

བརྒྱུད་ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་གྱི་ཤསེ་བྱ་སྤལེ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་

འག་ོའཆར་ཡདོ།

སྨན་རྱིས་སརོ་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ཏེ་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་སྲུང་གཙི་ཞུས་པ་དང་སབས་བསྟུན་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ནས་ཟླ་བ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ ༣ བར་ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་གྱིང་ཕན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨཱར་ཅེན་ཊྱི་ན། 

Argentina ཅྱིལླྱི། Chile པ་ེརུ། Peru བ་ར་ཱཛལི་ Brazil བཅས་སུ་བདོ་ལུགས་གས་ོརྱིག་དང་། སྐར་དཔྱད་རྱིས་

རྱིག་སྐོར་འགེམས་སོན་དང་། གཏམ་བཤད། བརག་

དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་སྱིང་བསྡུས།

༡།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ནས་ 

ཚེས་ ༣༠ བར་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་ཨརཱ་ཅནེ་ཊྱི་ནའྱི་

ས་གནས་ཀརོ་ད་ོཔ་ (Cordoba, Argentina) 

རུ་སྨྱིན་གལོ་གྱིང་ཆསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ཀ་ེར་ོལྱི་ན་

(Carolina) གཙོས་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་

གནང་ས་ེཚགོས་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་སྐགེ་རྱིས་དང་བག་རྱིས། 

བསྐུ་མཉ་ེབཅས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་སྦངོ་དང་གཏམ་བཤད་

ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་གོང་

འཕེལ་སད་སྨན་ཁང་དང་འཕོད་བསེན་ལྟེ་གནས་

ཤྱིག་ཏུ་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་

གསུམ་ཐགོ་གཏམ་བཤད་དང་། དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་

ཞུས། ས་ཁུལ་དརེ་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ནད་པ་གངས་ 

འཕོས་ཤོག་གྲངས་ ༤ གཟིགས།

༥༠ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅསོ་དང་། སྐར་རྱིས་པས་མྱི་

གངས་ ༢༡ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་ཞུས་པ་དང་། ཕྱིར་

ཚངོ་ཅ་དངསོ་ཚངོ་སྒྱུར་ཞུས། 
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ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

འཕོས་ཤོག་ངོས་ ༤  གཟིགས།

་་་་་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་ཉྱིན་མ།ོ

བེ་སྣབས་དེ་ཡྱིས་ཟས་སྐོམ་གྱི་དྭངས་མ་རྒྱུ་

བའྱི་ལམ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྲགོ་འཛནི་རླུང་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་ས་ེ

ར་སྦུབས་དག་བཀག་པ་དང་། མ་ཞུའྱི་གནས་ཕ་ོབ་ནས་

འབྱུང་བའྱི་རླུང་བང་ལ་གནས་པ་བཅས་ལས་དབུགས་མྱི་

བད་ེབར་བྱདེ།

ལུད་པ་འཕེལ་བ། ལུད་པ་ནྱི་ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱི་

སྱིགས་མ་ཡྱིན། ས་ཆུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁམས་བད་ཀན་གང་

བ་ད་ེརང་གྱི་ལྡང་ཚད་ལས་རབ་ཏུ་འཕལེ་བས་བད་ཀན་

གྱི་རང་གནས་ག་ོབའྱི་ར་སྦུབས་ནས་ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱི་སྱིགས་

མ་ས་ེལུད་པ་མང་དུ་འབྱུང་། ལུད་པ་ད་ེདག་དབུགས་རྒྱུ་

བའྱི་ར་ལམ་དུ་ཞནེ་ཆགས་པས་དབུགས་ལམ་དགོ་ཏུ་ཕྱིན་

ནས་འབྱྱིན་རྔུབ་མྱི་བད་ེབར་འགྱུར། ལུད་པ་ནྱི་དབུགས་མྱི་

བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཡྱིན།

ག་ོབའྱི་ནད། རུལ་སྐྱུར་ཟས། ཤ་ལ་སགོས་རུལ་

ཆ་ེརུ་འགོ་བ་ཡྱིན།) 

*  དུད་འག་ོལས་བྱུང་བའྱི་མྱི་འཕདོ་པའྱི་རྫས། ཁྱི་དང་

ཞྱི་མྱི་སགོས་གཅསེ་ཉར་བྱདེ་པའྱི་སྲགོ་ཆགས་ཀྱི་པགས་པ་

དང་སྤུ་རྱིགས་སགོས།

*  ཁྱིམ་ནང་གྱི་འབུ་སྲྱིན་ཕ་མ།ོ རང་རའེྱི་མྱིག་རནེ་པས་

ཤྱིན་ཏུ་མཐོང་དཀའ་ལ་བཞའ་ཚན་ཡདོ་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་

ཏུ་འཕལེ་ཤྱིང་གཙ་ོཆརེ་མལ་གདན་དང་། ས་གདན། གསོ་

སགོས་ལ་གནས་པ་དའེྱི་གཤང་ལྱི་ནང་གྱི་སྤྱི་དཀར་ཞྱིག་

ཡདོ་པ་ད་ེལས་མྱི་འཕོད་པའྱི་ནད་ལྡང་བ་ཡྱིན།

*  ས་ོབམ། 

*  འབུ་ཞུ་ལུ་མའྱི་བཤང་གཅྱི།

*  ཁ་ཟས་རྱིགས། འདྱི་ནྱི་གཙ་ོབ་ོབྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་མང་

བ་ཡདོ། གང་ཟག་བྱ་ེབག་པ་ས་ོསརོ་ལྟསོ་ཏ་ེམྱི་འཕདོ་པའྱི་

ཟས་སྐམོ་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་སྲྱིད་ན་ད་ེདག་ང་ོའཕོད་དགསོ་

པ་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ས་ོང་། འ་ོམ། ཉ་ཤ རྒྱ་ག་ོམ། བ་

དཱམ། ག།ོ ཇང་ཡུས་སགོས་ཟོས་མ་ཐག་མྱི་འཕདོ་པའྱི་རགས་

སུ་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་བྱུང་བ་ཡྱིན། མྱི་འཕོད་པ་མདེ་པའྱི་

གང་ཟག་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་གནདོ་པ་མྱི་འབྱུང་།

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

བ་དང་ར་ོཧ་ཅང་སྐྱུར་བའྱི་ཟས། ལ་ོལནོ་པའྱི་མར་རྙྱིང་པ། 

ཟས་ཀྱི་ནང་དུ་ལན་ཚྭ་ཤས་ཆརེ་བཏབ་པའམ་ཟུར་དུ་ལན་

ཚྭ་ཟོས་དྲགས་པ། ཐ་མག་རྱིགས་ཀྱི་དུ་བ་འཐནེ་པའམ། 

འཁརོཡུག་འབག་བཙགོ་གྱི་དུ་བ་དང་རྡུལ་རྔུབ་དྲགས་པ། 

ཆམ་ནད་ལ་སྣང་ཆུང་ཤོར་ནས་མ་བཅོས་པའམ་བཅོས་

འཕྱིས་པའམ་བཅོས་ཉེས་ཤརོ་བས་ཆམ་པ་གནས་གཞན་

དུ་འགམས་པ། དུས་རྒྱུན་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་ཡུན་རྱིང་པ་ོ

བྱས་པ་བཅས་ལས་ག་ོནད་ཕགོ་ཅྱིང་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་

མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་རགས་ཀང་མངནོ་པ་ཡྱིན། གོ་བ་ནྱི་ལུད་

པའྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པས་ག་ོནད་སེྐད་པར་བྱདེ་པའྱི་རྒྱུ་

རྐནེ་མ་སྤང་བར་ལུད་པ་འགགོ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱུ་རྐནེ་ད་ེ

དག་ལས་ལུད་པ་ཐནོ་པ་ཙམ་གྱིས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་

ནད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ངསེ་པ་མདེ་ཀང་། གལ་ཏ་ེལུད་པ་དརེ་

བཅོས་ཀ་ལེགས་པར་མ་བྱེད་པར་ཡལ་བར་བརོ་ན་རྱིམ་

བཞྱིན་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་སགོས་ནད་དུ་གྱུར་ཉནེ་ཡདོ། 

རྒྱུ་རེྐན་གཞན། མ་ཞུ་བས་ཟས་སྐམོ་བཤལ་ནད་

དང་། སྐྱུག་ནད། ད་ེབཞྱིན་དུག་འཐུངས་པ། སྐ་རྦབ་ནད། 

རྱིམས་ནད་བཏབ་པ་སོགས་ནད་གཞན་ལས་དབུགས་མྱི་

བད་ེབའྱི་ནད་རགས་འབྱུང་བར་བཤད།

 དེང་རབས་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སོང་

རྐནེ་བཤད་པ། སྤྱིར་དངེ་རབས་སྨན་ལུགས་སུ་དབུགས་

མྱི་བད་ེབའྱི་སོང་རྐནེ་བཤད་སྐབས་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ 

(Asthma) དང་མྱི་འཕོད་པ་ (Allergy) གཉྱིས་དཔུང་

པ་མཉམ་གཤྱིབས་ཚུལ་དུ་འག་ོཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན། འནོ་

ཀང་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་སོང་རྐནེ་ནང་མྱི་འཕོད་པ་ལས་

འབྱུང་བ་དང་། མྱི་འཕོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྫས་ལས་འབྱུང་

ཚུལ་གཉྱིས་སུ་དབྱ་ེབ་འབྱེད་ཐུབ། དང་པ་ོམྱི་འཕདོ་པ་

ལས་འབྱུང་བའྱི་དབུགས་མྱི་བདེ་བ་ནྱི། འཆར་ཅན་གྱི་

མྱི་འཕོད་པར་གྱུར་བའྱི་རྫས་ལ་རགེ་ཐུག་བྱུང་རསེ་ནད་

རགས་ལྡང་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ 

*  རྱི་ཤྱིང་སགོས་ཀྱི་ཟ་ེའབྲུའྱི་ཟགེས་རྡུལ། (དའེྱི་རྐནེ་ལས་

བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལ་ོལྟར་ནམ་ཟླ་དའེྱི་དུས་སུ་ནད་རགས་མཐུ་

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པ། (Hepatitis B)

འཛམ་གྱིང་མཆྱིན་པའྱི་གཉད་ནད་ཉྱིན་

མ་ོ (World Hepatitis Day) ཞེས་པ་ད་ེནྱི་ཕྱི་ལ་ོ 

2010 ལརོ་ཐགོ་མར་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེནས་

བཟུང་ལ་ོལྟར་ཟླ་བ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་ད་ེམཆྱིན་པའྱི་

གཉན་ནད་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་གོ་རོགས་གོང་མཐོར་སྤེལ་

བའྱི་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཉྱིན་མ་ོགལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 

ད་ེནྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཆེད་དུ་འཛམ་གྱིང་སྣ་ེཁྱིད་

ཚོགས་པ་ (Global Initiative for Hepatitis) 

ཞེས་པ་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསནེ་ལན་ཁང་འཚུད་པའྱི་

འཕོད་བསེན་སྒྱིག་འཛུགས་གསུམ་ཡོད་པ་མཉམ་སེྦལ་

ལས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིས་སྣེ་ཁྱིད་ནས་ལོ་ལྟར་

ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཏན་འབབེས་

བྱུང་ཡདོ་པ་ལྟར། འདྱི་ལའོྱི་བརདོ་གཞྱི་ནྱི། "མཆྱིན་པའྱི་

གཉན་ནད་ཁ་པ་དང་ག་པ་གཉྱིས་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུ།" 

ཞེས་པ་དེ་འཇོག་གནང་འདུག། ཉྱིན་དེ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་

རྒྱབ་ཁབ་མང་པོའྱི་ནང་བཞུགས་པའྱི་འཕོད་ལས་པའྱི་

ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཀྱི་ནད་

གཞྱིའྱི་གོ་རགོས་སོབ་སོན་པ་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ནད་

གཞྱི་འདྱི་གཉྱིས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོ ༡༣ ནང་ཚུན་ར་མདེ་

གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་ལས་གཞྱི་སྣ་

མང་ཞྱིག་སྤལེ་རྒྱུའྱི་འཆར་བཀདོ་སྒྱིག་ཡདོ། 

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པའྱི་ག་ོདནོ།

དངེ་རབས་སྨན་གཞུང་ལྟར་ན།  མཆྱིན་པའྱི་

གཉན་ཚད་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ནང་

གསསེ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཁ་པ་ Hep B/ ཧེབ་སྱི་

ཞེས་པའྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ཝཡ་རེ་སེ་ཞེས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་

བའྱི་ནད་འབུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་རྐནེ་བྱས་ཏེ་བྱུང་བར་

སྨྲས་པ་མཆྱིན་ནད་གདུག་པ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ད་ོསྣང་དགསོ་རྒྱུ།

• རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འཕོད་བསེན་ལན་ཁང་གྱི་སན་

ཐ་ོལྟར་ན། འཛམ་གྱིང་ག་ོལ་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་ས་ཡ་ ༢༤༠ 

ལག་ཙམ་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པའྱི་འགོས་ནད་

ཕགོ་ཡདོ་པ་གསལ་འདུག

• ལ་ོལྟར་མྱི་གངས་ ༦༨,༦༠༠༠ ལག་ཙམ་ནད་

གཞྱི་འདྱིས་རྐེན་བྱས་ཏེ་འདས་གོངས་སུ་འགྱུར་གྱིན་

ཡདོ་པ་ཚདོ་དཔག་བྱས་ཡདོ།  

ཉེན་བརྡ།

རང་ར་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དུའང་་སྤྱི་ཡངོས་ཀྱི་མྱི་འབརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ནས་ ༡༡ ཙམ་ལ་

མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་ཁ་པ་འགསོ་ནད་ད་ེཕགོ་ཡདོ་པ་

དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་སན་ཐའོྱི་ནང་གསལ་ཡདོ།

ནད་ཀྱི་རྒྱུ།

ཟས་སྐམོ་གང་བསནེ་པ་རྣམས་ཚུལ་བཞྱིན་འཇུ་

མ་ཐུབ་པས་མཐར་ཁག་ངན་མཆྱིན་རའྱི་ནང་ཡུན་རྱིང་

གནས་པ་དང་གཉན་སྲྱིན་དང་བསྡངོས་ནས་ན་བ་ཡྱིན། 

ནད་སངོ་རྐནེ། 

• ཁ་ཟས་རོ་ཚ་སྐྱུར་ཤས་ཆེའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་དུ་

བསནེ་དྲགས་པ་ས།ེ དཔརེ་ན། ཆང་རག་དང་། བོད་ཇ་

འཐུང་དྲགས་པ། 

• འ་ོམ་གང་མོ། ཤྱིང་ཏོག་མ་སྨྱིན་པ། ཞོ་མ་

ལངས་པ། དར་བ་དང་ཇ་གར་པ།ོ ས་ོཚལ་རྙྱིང་པ། རནེ་ 

ཚལ། ཤ་རྙྱིང་དྲྱི་མ་ཅན་ནམ་བཙོག་པའྱི་རྱིགས། 

• བྱ་ཤ་ཕག་ཤ་སོགས་སྣུམ་ཚིལ་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་

བསེན་དྲགས་པ། གཞན་ཡང་མར་དང་སྣུམ་ལ་བར་ོསྲགེ་

བྱས་པའྱི་ཁ་ཟས་རྱིགས། བྱའྱི་ས་ོང༌། ཤ་དང་རྒྱུ་མ་དང་ག་ོ

བ་སྣུམ་སྲགེ་ཅན། 

• སར་ཁའྱི་འབས་བུ་དང་། བ་དམ་ལ་སགོས་པ་

སྣུམ་ལྡན་རྱིགས་ཚད་ལས་མང་བ་མཆདོ་པ། 

• རུལ་སུངས་རྱིགས་ཏ་ེཕྱུར་བ་རྙྱིང་པ།  ཕག་ཤ་

དང་ལ་ཕུག་སགོས་བསལ་བའྱི་རྱིགས་སགོས། 

• སྤདོ་ལམ་དུ། རང་རྒྱུད་ལ་ཞ་ེསྡང་དང་ང་རྒྱལ་

དྲག་པ་ོསེྐད་པ། 

• ཉྱི་མར་ཤུགས་ལས་བྱེད་དྲགས་པའམ།  ཡང་

ན་ལུས་ལ་རོལ་བ་མདེ་པར་དལ་བར་གནས་དྲགས་པ། 

• རག་ཏུ་རང་གྱི་ལུས་ཁམས་ཀྱི་འབྱུང་འཕོད་

ལ་ར་ཆེར་མྱི་འཛནི་པར་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ཤུགས་

ལས་སམ་དྲག་ལས་མང་དུ་བྱས་ཏ་ེམཚན་མ་ོགཉྱིད་དུས་

ཐགོ་མ་ཉལ་བ།

•  ཁ་ཟས་ད་ེཉྱིད་སྨན་ལྟར་ཉྱིན་ར་ེལན་གསུམ་

དུ་དུས་ཐགོ་བསནེ་གལ་ཆ་ེཡང་། མྱི་བསེན་པར་ལྟ་ོསངོ་

ངམ།  ཡང་ན་ལས་བེལ་རྐནེ་པས་ལྟ་ོདུས་འགངས་ནས་

ཡུན་རྱིང་གནས་དྲགས་པ་བཅས་ཡྱིན་ན།ོ། 

ནད་རྟགས།     

• ནད་གཞྱི་འདྱི་ཐགོ་མར་འབྱུང་སྐབས་མངནོ་

རགས་གསལ་པོ་གང་ཡང་མེད་པར་བག་ལ་ཉལ་བའྱི་

ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཡྱིན། 

• བར་དུ་སར་ཡང་རྐནེ་འཕད་ཚ་ེནད་ལྡང་བ་

དང་དའེྱི་རགས་སུ་ཚ་བ་ཕན་བུ་འཕར་བ། 

• ཞ་ེམརེ་ལང་པ། དང་ག་ཞན་པ། ཚིགས་གཞྱི་

ན་བ། ཐང་ཆད་ས་བ། མག་ོན་བ། ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་ནད་

པའྱི་ངསོ་ནས་ལདོ་གཡངེ་དང་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་

ལ་ནམ་ཡང་སྣང་ཆུང་གཏངོ་རྒྱུ་མདེ། 

• གལ་ཏ་ེདུས་ཐགོ་སྨན་བཅསོ་མ་བྱས་ཚ།ེ མཐའ་

མར་མཆྱིན་པའྱི་ནང་ནད་འབུ་དང་གཉན་ཚད་ཆརེ་་རྒྱས་

ཏ་ེལུས་ཁམས་མྱི་བད་ེབ་རྫ་དྲག་ཏུ་གྱུར་ཉནེ་ཡདོ། 

• སྐབས་ར་ེརྱིབ་མ་གཡས་སངེ་གཟེར་རྒྱག་པ།

•  གཅྱིན་པའྱི་མདགོ་མར་ནག་འདྲ་བའམ་སྨུག་

ཤས་ཡདོ་པ། དྲྱི་མ་ངན་པ།

• བཤང་བ་འབབ་དཀའ་བ། བབས་ཀང་མདགོ་

སྐ་བའམ་དཀར་བ་དང་སྐམ་པ། 

• རྱིམ་པས་ལུས་ཀྱི་པགས་མདགོ་དང་མྱིག་སྤྱིན་

སརེ་པ་ོའགྱུར་བ།

•  ལྱིད་ཚད་ཆག་པ། 

• ཕ་ོབ་སོས་པ། 

• སྣ་ཁག་འཛགས་པ། 

• ལུས་ལ་ཟ་འཕྲུག་ལང་པ།

• ལུས་སབོས་ཞན་པ། 

• བཞྱིན་མདངས་ཉམས་པ།

•  ཁགོ་པར་ཆུ་གསགོ་པ། 

•  མྱིག་དམར་ཞྱིང་གདངོ་པ་ས་ོལ་ཕ་ོམཆྱིན་གང་

བ་སམ་དུ་སམེས་ཤྱིང་ཁ་ཟས་འཇུ་བར་དཀའ་ལ་ཟོས་ཚ་ེན་

ཞྱིང་ལུས་ཁམས་ནང་ཆུ་བསགས་ནས་སྐྲངས་པ། 

• ཡུན་ལོན་ཚེ་གཞུག་ཏུ་མཆྱིན་པ་རུལ་ནས་

ཁག་དང་དུད་ཁུ་ལྟ་བུ་བཤལ་སྐྱུག་འབྱུང་བ་ཡྱིན།

ནད་འདྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ཁྱབ་བརྡལ་འགོ་ཚུལ།

• མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་འབུ་འདྱི་གཉན་

སྲྱིན་འཁྲུགས་པའྱི་ནད་གཞན་ལྟར་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཁག་

དང་ཆུ་སེར་སོགས་རླན་གཤེར་བརྒྱུད་ནས་གཞན་ལ་

འགོས་ཁབ་ཕྱིན་ནས་མཐར་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁབ་བརལ་

སངོ་བ་ཡྱིན། 

• ནད་འབུ་འདྱི་ནྱི་གཉན་སྲྱིན་འཁྲུགས་པའྱི་

ནད་གཞྱི་གཞན་ལས་ལྡབ་ ༥༠ ནས་ ༡༠༠ ཡྱི་འགསོ་ཉནེ་

ཆ་ེབའམ་མྱུར་བ་ཡདོ།

འདོན་ཐེངས་སོན་མའི་འཕོས།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ 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།

ལ་ོཐའོྱི་ངོ་སྤདོ་ཐུང་ཙམ་བཀདོ་པ་

དྭངས་གསལ་མེ་ལངོ་།
རྱིས་པ་བཀའ་བཅུ་པ་དགའ་ནུབ་བསདོ་ནམས་སྤནེ་པ།

དེ་སེང་སྒ་གཅན་གྱི་བགོད་ཚུལ་སོགས་ལ་

བརེན་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་བདེ་སྡུག་འབས་བུ་དེ་ནས་

དཔལ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའམ་དབྱངས་འཆར་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ལོ་རའེྱི་བདེ་སྡུག་འདམོས་པའྱི་

རུས་སལ་འཁོར་ལོ། སེང་གདན་འཁོར་ལོ། གདུགས་

འཁོར། ཕན་ཚུན་ཆེན་པོའ་འཁོར་ལོ་བཅས་ཀྱི་འབས་

བུ་ཁག་དང་། ད་ེནས་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའྱི་མད་ོསྡ་ེསག་

སྣ་སོགས་དང་། ལོའྱི་རྒྱལ་བློན། དབུས་བཞུགས་སྨེ་བ་

བཅས་ཀྱི་འབས་བུ་དང་། ད་ེནས་རྱིགས་སྱིང་ལས་བལ་

ཡུལ་མཁས་པའྱི་བཞེད་སྲོལ་དཀར་མྱངས་རྱིས་འབས། 

བ་ཻདཀར་ནས་ལ་ོའདྱིའྱི་ཕོགས་གཙང་དང་། འབྱུང་རྱིས་

ལུགས་ཀྱི་ལོ་འགོ་བོད་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ ནས་བརེ་དགོས་

པས་དའེྱི་དབང་གྱི་འཆར་ལོ་ལགས་བྱའྱི་ཕོགས་དཀར། 

དེ་ནས་ཚུལ་འདྱིར་འབད་པ་ལས་ཐོབ་པའྱི་རྣམ་དཀར་

གྱི་ཆ་ཤས་གང་མཆྱིས་པ་རྣམས་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་བླ་

མེད་རྫོགས་བྱང་དུ་བསོ་བ་སོགས་སྨོན་ཚིག་གྱི་རྱིམས་

པ་རྣམས་དང་བཅས་ལོ་བཤད་དངོས་སོང་ཞྱིང་། དེ་

ནས་ཞར་བྱུང་དུ་རྒྱ་ནག་གང་རྱིས་དང་། ས་ོནམ་འཁརོ་

ལ།ོ ར་བངོ་བངོ་འདུལ་སྤོད་ཀྱི་ཚེས་ཆ། ད་ེནས་ལ་ོའདྱིའྱི་

ནང་གྱི་ཀེག་རྱིས་རེལ་ཁ་དང་བཤད་པ་མདོར་བསྡུས། 

དེ་ནས་ཉྱི་ཟླ་གཟའ་འཛནི། དེ་ནས་ཟྱིན་ཕུང་འཁོར་ལོ་

དང་། སྒ་གཅན་འཁོར་ལོ། དབྱངས་འཆར་དནོ་གྲུབ་

འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ཉྱིན་རེའྱི་བདེ་སྡུག་ལྟ་བདེ། འབྱུང་

རྱིས་སྤར་སྨའེྱི་འཁརོ་ལ།ོ བདུད་རྱི་མཐུན་མཚམས་ལག་

འཁོར་ཚོུད་ལྟོ་སྦར་མ། རྒྱུ་སྐར་འབས་བུ་ཕོགས་སྡེབས། 

བླ་གཟའ་བླ་སྐར་བཅས་ཉེར་མཁོའྱི་རེའུ་མྱིག་དང་

འཁརོ་ལ་ོཁག ད་ེནས་ལ་ོབདག་གཟའ་དང་སྐར་མ་ཁག་

གྱི་སྣང་བརྙན་དང་གལ་ཆེའྱི་འདས་ལོ་འགའ་ཞྱིག དེ་

ནས་གནམ་ལོ་འདྱི་དང་། འཆར་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་གཟུགས་

རྱིས་ཕོགས་གཙང་དང་། སྨེ་འཁོར་ཅས་དེ་ནས་དངོས་

གཞྱི་སྐར་རྱིས་ཀྱི་ལོ་ཐོའྱི་ལག་ལེན་ལ་མཁོ་བ་ར་རྒྱུད་

དགོངས་དནོ་གྲུབ་རྱིས་དང་། བསྡུས་རྒྱུད་དགོངས་དནོ་

བྱེད་རྱིས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཚེས་ཞག་ལྔ་བསྡུས་ཀྱི་སནོ་འག་ོསྤྱི་

ནརོ་ཁག་དང་། དེ་བཞྱིན་ཉྱིན་ཞག་གཟའ་ལྔའྱི་སྤྱི་ནརོ་

ཁག དེ་ནས་སྐར་རྱིས་ཀྱི་ལོ་འཕོ་མཚམས་ངསེ་པ་ཉྱི་མ་

ལུག་ཁྱིམ་དུ་སེབས་དུས་ཀྱི་ལེགས་ལྡན་གཟའ་ལྔའྱི་དལ་

མྱུར་ཁག་ཞག་པ་ོགསུམ་གྱི་ས་ོནས་མ་འདྲསེ་པར་བསན་

པ་བཅས་ལོ་བཤད་ཀྱི་སྐོར་དེ་ཙམ་དང་། གཉྱིས་པ་ཟླ་

བཤད་ཀྱི་སྐརོ་ལ། ཟླ་བ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་ཐགོ་མར་ཟླ་

བ་ས་ོསའོྱི་ཟླ་འཁརོ་ས་བདག་གྱི་ཤགོ་ཁར། དབུས་སུ་སྐར་

རྱིས་ལུགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཟླ་གང་ཡྱིན་གྱི་ཁྱིམ་དའེྱི་གཟུགས་

རྱིས་དང་། འབྱུང་རྱིས་ལུགས་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་ལོ་རགས་

གང་ཡྱིན་གྱི་གཟུགས་རྱིས་བཅས་གཟུགས་རྱིས་གཉྱིས་

དང་། ཐ་མར་ཟླ་བའྱི་ས་བདག་གྱི་གནས་སངས། །ད་ེནས་

ཟླ་བཤད་དངསོ་ལ། གངོ་བཞྱིན་ཆུ་སྤའེྱི་ "བདོ་ཟླ་གསུམ་

པ་" དཔརེ་བྱས་ནས་བསན་པར། ཐགོ་མར་བདོཟླ་གང་

ཡྱིན་གྱི་མྱིང་། དཔརེ་ན་བདོ་ཟླ་གསུམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ེ

ནས་སན་ཚིག་གྱི་ལམ་ནས་ཟླ་བ་དེར་བསོད་དབྱངས་

སགོས་ཚིག་རྐང་བཞྱི། ད་ེནས་དུས་འཁརོ་བའྱི་དཔྱྱིད་ཐ་

རགས་པ་ནག་པ་དང་། ཞྱིབ་པ་ས་རྱིས་ཉ་བ་ཡར་ང་ོསོན་

འག་ོལུག་གྱི་ཁྱིམ" ཞེས་པ་དུས་འཁརོ་ལུགས་ཀྱི་དཔྱྱིད་

ཟླ་ར་འབྱིང་ཐ་གསུམ་དང་། དབྱར་ཟླ་ར་འབྱིང་ཐ་

གསུམ། སནོ་ཟླ་ར་འབྱིང་ཐ་གསུམ། དགུན་ཟླ་ར་འབྱིང་

ཐ་གསུམ་བཅས་དུས་ཚོད་བཞྱིར་དབྱེ་བས་ནང་ནས་

བདོ་ཟླ་གསུམ་པ་དཔྱྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང་། ཟླ་བ་ཚང་མར་

ཚེས་ ༡༥ མཚན་མ་ོཟླ་བའྱི་མཉམ་དུ་ནམ་བསེྐལ་མཁན་

གྱི་སྐར་མ་ར་ེཡདོ་པ། ད་ེནྱི་ཟླ་བ་དའེྱི་བདག་པའོམ་ནམ་

སྐེལ་མཁན་སྐར་མ་ཟེར་ཞྱིང་ཟླ་༢ བདག་པོ་སྐར་མ་ནག་

པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་རྱིས་ལ་ས་རྱི་འཆར་བ་དང་། ད་ེནས་

ཟླ་བ་སོ་སོའྱི་ཁྱིམ་གང་ཡྱིན་གྱི་མྱིང་བཀོད་དགོས་པས། 

ཟླ་འདྱིར་རགས་པ་ཉྱི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་ཡདོ་པ་དང་། སྐར་

རྱིས་ངམ་ཚེས་༡ ནས་ཟླ་བའྱི་འག་ོབཟུང་བ་ཡར་ང་ོསནོ་

དུ་འགོ་བའྱི་ལུགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས། འདྱིར་ཡར་ངོ་

སནོ་དུ་འག་ོབའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་དསེ་ན། ཡར་ང་ོསནོ་

འགོ་ལུག་གྱི་ཁྱིམ་ཞེས་བཀོད་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱ་རྱིས་

དབྱར་འབྱིང་ས་ཕོ་ར་ཟླ་ཆ་ེབ་ཞེས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིས་སམ་

ནག་རྱིས་ལུགས་ཀྱི་དཔྱྱིད་ཟླ་ར་བ་སག་བོད་ཟླ་ ༡༡ ལ་

རྱིས་པས་བདོ་ཟླ་༣ པ་དབྱར་འབྱིང་ར་ཡྱི་ཟླ་བ་ལ་དབང་

ཐང་གྱི་ཁམས་ས་འཕད་པས་དབྱར་འབྱིང་ས་ཕོ་ར་ཟླ་

ཞེས་དང་། ཟླ་འདྱིའྱི་ནང་ཚེས་ཞག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཡདོ་

པས་ཟླ་བ་ཆ་ེབ་ཞེས་བཀདོ་པ་དང་། ཚེས་ཞག་ཉེར་དགུ་

ལས་མེད་ན་ཟླ་ཆུང་ཟེར་བ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཟླ་བཞྱི་

པ་ལ་རྒྱ་རྱིས་དབྱར་ཐ་ས་མ་ོལུག་ཟླ་ཆུང་བ་སགོས་རྱིམས་

བཞྱིན་ཟླ་བ་ས་ོསའོྱི་རྒྱ་རྱིས་སམ་ནག་རྱིས་ལུགས་ཀྱི་དུས་

བཞྱི་ར་འབྱིང་ཐ་དང་། ལ་ོར་དབང་ཐང་གྱི་ཁམས་ཟླ་བ་

ཆ་ེཆུང་གང་ཡྱིན་བཅས་འགདོ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚེས་ ༣ 

ཁྱིམས་པར་རང་སང་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ནམ་ཟླ་དུས་ཚོད་

མྱི་འཁྲུག་པའྱི་ཆེད་དུས་གཟེར་ཉེར་བཞྱི་ཞེས་ཟླ་བ་རེ་

ཟླ་བ་གང་ཡྱིན་དའེྱི་ཐགོ་མར་འག་ོཚུགས་སྐབས་ཟླ་བའྱི་

དབུགས་ཐབོ་ཞསེ་པ་དང་། ཟླ་དཀྱིལ་དུ་སབེས་སྐབས་ཟླ་

བའྱི་སང་ཞེས་པ་གཉྱིས་ར་ེརྱིས་པའྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་

དབུགས་སང་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཡདོ་པ་ལས་འདྱིར་ཟླ་ ༣ པའྱི་

སང་ངམ་ཟླ་དཀྱིལ་དུ་སེབས་པའྱི་རགས་ཀྱི་སང་ཚད་ད་ེ

ཚེས་༣ ཉྱིན་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ེཡང་ཉྱིན་ཞག་ལ་དུས་ཚདོ་

བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ནམ་ལངས་ཡསོ། ཉྱི་ཤར་འབྲུག ཉྱི་

དྲསོ་སྦྲུལ། ཉྱིན་ཕེད་ར། ཕེད་ཡོལ་ལུག མྱུར་ཁ་སྤེལ། ཉྱི་

ནུབ་བྱ། ས་སྲདོ་ཁྱི། སྲདོ་འཁརོ་ཕག ནམ་ཕེད་བྱྱི། ནམ་

ཡོལ་གང་། ཐ་ེརངེས་སག་བཅས་ཡྱིན་ཞྱི་ད་ེདག་ལ་སྐར་

རྱིས་ལུགས་ཀྱི་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚདོ་ ༦༠ རྱི་དགསོ་

པས་གངོ་གྱི་དུས་ཚདོ་རརེ་ཆུ་ཚདོ་ ༥ ར་ེཐབོ་པར་བརེན་ 

འཕོས་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༣ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ཚསེ་ ༤ བར་

བུམ་སངོ་ལ།ོ  ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

བདོ་ཟླ  ༤  ཚསེ ༧  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU - 1-6-2017
Water-Windd

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

༤  ཚསེ ༨     སངས
ས་མེ

FRI - 2-6-2017
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། དུར་གདབ་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༩  སྤནེ
ས་མེ

SAT - 3-6-2017
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།

༤  ཚསེ ༡༠  ཉྱི
མ་ེརླུང

SUN - 4-6-2017 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་།  འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་

ས་ོཁལེ་བས་བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༤  ཚསེ ༡༡   ཟླ
ཆུ་རླུང

MON - 5-6-2017 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་འབྱིང།  མགནོ་སྤངོས། 

ཀླུ་ལགོ

༤   ཚསེ ༡༢  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE - 6-6-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཚངོ་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༡༣   ལག
ཆུ་རླུང་།

WED  7-6-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  བྱྱིས་སནོ་སྤངོས།

ཀླུ་ལགོ

༤  ཚསེ ༡༤   ཕུར
མ་ེརླུང

THU -  8-6-2017 
FIre-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་།   ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

གས་ོསྦངོ་།

༤  ཚསེ ༡༥   སངས
ས ༢ 

FRI- 9-6-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལགོ

༤ ཚསེ ༡༦   སྤནེ
ས ༢

SAT -10-6-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། མཁར་ལས་

འཛམེས།

༤   ཚསེ ༡༧   ཉྱི
མ་ེཆུ

SAT - 11-6-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ། 

༤  ཚསེ ༡༨   ཟླ
ཆུ ༢

MON- 12-6-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  དུར་གདབ་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༡༩  མྱིག
མ་ེཆུ 

TUE - 13-6-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༤   ཚསེ ༢༠   ལག
ས་ཆུ

WED  14-6-2017 
Erth-Water

ཚེས་ཆ་འབྱིང་།  སྤྱིའྱི་གནམ་སོ། བྱ་

བ་སྤྱིར་འཛམེས།  ཀླུ་ཐབེས།

༤  ཚསེ ༢༡   ཕུར
ས་རླུང

THU- 15-6-2017 
Erth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  མགནོ་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༢༢   སངས
ས་ཆུ  

FRI-  16-6-2017 
Earth-Water

     ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་སྤངོས། ནརོ་

ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 

༤  ཚསེ ༢༣   སྤནེ
ས ༢

SAT- 17-6-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ། 

༤  ཚསེ ༢༤   ཉྱི
མ ེ༢

SUN-  18-6-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

ཉྱི་ནག

༤  ཚསེ ༢༥  ཟླ
ཆུ ༢

MON-  19-6-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཞག་དུས་ངན།

ཀླུ་ཐབེས།

༤  ཚསེ ༢༦  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE- 20-6-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  མཁར་ལས་སྤངོས།

༤  ཚསེ ༢༧   ལག
ཆུ་རླུང

WED-  21-6-2017
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་༥ ཚསེ་༥ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་༤ བར་བུམ་སོང་

ནུབ། ཕགོས་དརེ་ལས་སྣ་ེགཏདོ་མྱི་རུང་།

ཟླ ༤  ཚསེ ༢༨   ཕུར
མ་ེརླུང

THU- 22-6-2017
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། དུར་གདབས་མྱི་

རུང་། ཆར་དུས་ཚུགས།

༤  ཚསེ ༢༩   སངས 
ས ༢

FRI- 23-6-2017
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།  

གས་ོསྦངོ་།

༤  ཚསེ ༣༠   སྤནེ
ས་རླུང

SAT  24-6-2017
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ཞན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

བདོ་ཟླ ༥   ཚསེ ༡  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN  25-6-2017 
Fire-Water

རྒྱ་ཟླ༦་ཆ་ེཚེས༢	ཚེས་ཆ་ངན། 

མགནོ་སྤངོས།

ཆད

  ༥  ཚསེ ༣    ཟླ
ཆུ་རླུང

MON- 26-6-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ ༤   མྱིག
མ ེ༢

TUE- 27-6-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

༥ ཚསེ ༥   ལག
ཆུ ༢ 

WED-  28-6-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།

༥  ཚསེ ༦   ཕུར
མ་ེརླུང 

THU- 29-6-2017 
Fire-Wind

བུམ་སོང་ནུབ། ཚསེ་ཆ་ཞན།   མཁར་
ལས་འཛམེས། 

ཀླུ་ལགོ

༥ ཚསེ ༧   སངས
ས་མེ

FRI- 30-6-2017 
Earth-Fire

 ཚསེ་ཆ་ངན།  བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས།

༥ ཚསེ ༨   སྤནེ
ས་རླུང

SAT- 1-7-2017 
Fire-Wind

ཞུག་དུས་ངན།	ཚསེ་ཆ་ཞན།  བྱ་

བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༥ ཚསེ ༩   ཉྱི
མ་ེརླུང

MON- 2-7-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་བྱ།

༥  ཚསེ ༡༠  ཟླ
ཆུ་རླུང 

MON- 3-7-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན།  བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

ཀླུ་ལགོ

༥  ཚསེ ༡༡   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE - 4-7-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  མགནོ་སྤངོས།

༥   ཚསེ ༡༢    ལག
མ་ེཆུ

WED - 5-7-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཚངོ་འཛམེས།

༥  ཚསེ ༡༣   ཕུར
མ་ེརླུང

THU-  6-7-2017 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་ངན།  བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ།   

༥  ཚསེ ༡༤   སངས
ས ༢

FRI- 7-7-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོས། 

༥  ཚསེ ༡༤   སྤནེ
ས ༢

SAT- 8-7-2017 
Earth-2

ཚསེ་༡༤ ཕྱི་མ།	 ཚེས་ཆ་འབྱིང་། 

གས་ོསྦངོ་།  

༥  ཚསེ ༡༥  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN-  9-7-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།

༥  ཚསེ ༡༦   ཟླ
ཆུ ༢

MON-  10-7-2017 
Water-2

ཚེས་ཆ་བཟང་།  

༥  ཚསེ ༡༧   མྱིག
ས་མེ

TUE  11-7-2017
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ།  
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ཤོག་ངོས་ ༢ འཕོས།

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕོས།

གཉྱིས་པ་མྱི་འཕོད་པ་མྱིན་ཀང་དབུགས་མྱི་

བད་ེབའྱི་སངོ་རྐནེ་བྱདེ་སྲྱིད་བ་ནྱི། དཔརེ་ན།

*  དུ་བའྱི་རྱིགས། ད་ེཡང་ཐ་མག་རྱིགས་དང་། ཡང་ལ།ཱ 

ཤགོ་པག བདུག་སྤསོ་སགོས་ལས་བྱུང་བའྱི་དུ་བའྱི་རྱིགས།

*  དྲྱི་ངད། ལུས་ལ་བཏརོ་ཆེད་དྲྱི་ཞྱིམ། ཁྱིམ་སགོས་ཀྱི་

དྲྱི་ངན་སལེ་བའྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་གཞན། དྲྱི་ངད་ཡདོ་པའྱི་དངསོ་

རྫས་བཅས།

*  ནམ་ཟླ་འགྱུར་དུས། ད་ེཡང་དབྱར་དཔྱྱིད་སནོ་དགུན་

གང་ཡང་ཡྱིན་སྲྱིད།

*  རྫས་སོྦར་རྱིགས།

*  སྨན་རྱིགས། ཟུག་བཅག་དང་གཉན་འཇམོས་སྨན་

རྱིགས་སགོས།

*  ལུས་རལ། ད་ེནྱི་ནམ་ཟླ་ཤྱིན་ཏུ་གང་བའྱི་དུས་དང་། 

སསོ་ཀ་ལྟ་བུའྱི་འཁརོ་ཡུག་སྐམ་པ་ོཡདོ་པའྱི་དུས་སུ་ལུས་

རལ་བྱདེ་ན་ནད་འདྱིའྱི་སངོ་རྐནེ་དུ་གྱུར་སྲྱིད།

*  ལུས་པའོྱི་ནང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས། དཔརེ་ན་སྦྲུམ་

མའྱི་གནས་སྐབས་དང་ཟླ་མཚན་འབབེས་པའྱི་དུས།

*  སྡདོ་གནས་གཙང་མ་མདེ་པ། སྡདོ་ཁྱིམ་གད་བདར་མ་

བརྒྱབ་པས་ཐལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་ཡདོ་པ་བཅས་ཡྱིན།

གཞན་ཡང་དབུགས་མྱྱི་བད་ེབ་ཤུགས་དྲག་པའོྱི་ཐུན་མངོ་

གྱི་སངོ་རྐནེ་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་ད།ེ

*  འཁརོ་ཡུག་དང་། འཚ་ོཐབས་དང་འབལེ་བའྱི་སངོ་

རྐནེ། ས་ོསའོྱི་ཁྱིམ་ནང་དུ་དང་ཕྱི་རལོ་ཡུལ་གྱི་འཁརོཡུག་

ཏུ་ཡདོ་པའྱི་ནད་འདྱི་སངོ་རྐནེ་གྱི་རྫས་གངོ་དུ་བཤད་པ་

ད་ེདག་དང་། འཚ་ོཐབས་ལ་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་

ཡདོ་ད།ེ དངེ་རབས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརནེ་པའྱི་བཟོ་ལས་

དང་ལས་རྱིགས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་གསར་དུ་འབྱུང་

ཡདོ། ད་ེཚའོྱི་ནང་གྱི་ལས་མྱི་དང་བཟོ་གྲྭའྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་

ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་དབུགས་མྱི་བདེ་བ་

འབྱུང་ཉནེ་ཡདོ། ད་ེཡང་དཔརེ་ན། འགྱིག་ཚའིྱི་བཟ་ོགྲྭ། 

ཨར་འདམ་བཟོ་གྲྭ། རོ་སལོ་ནག་པའོྱི་བཟོ་གྲྭ། ཐ་མ་ཁའྱི་

བཟོ་གྲྭ། བྱུག་རྫས་བཟོ་གྲྭ། སྣུམ་གྱི་བཟོ་གྲྭ། སྨན་གྱི་བཟོ་

གྲྭ། འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་གྲྭ་སགོས་རྫས་སྦརོ་སྣ་ཚགོས་ཡདོ་པ་

ལ། ལས་མྱི་གང་ཞྱིག་གྱི་རང་གྱི་ནང་གྱི་ཚརོ་སྣང་སེྐན་པའྱི་

དབང་གྱིས་སམ། ལས་གནས་སར་ཡདོ་པའྱི་རྫས་བྱ་ེབག་

པ་ཞྱིག་དང་འབལེ་བ་བྱུང་ནས་མ་འཕདོ་པའྱི་རགས་སུ་ད་ེ

མ་ཐག་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་འབྱུང་བ་ཡྱིན། ཡང་རྫས་སྦརོ་

གང་ཞྱིག་དང་འཕད་པའྱི་དབང་གྱིས་དབུགས་མྱི་བདེ་

བའྱི་ནད་རགས་ད་ེམ་ཐག་མ་སནོ་རུང་རྫས་སོྦར་ད་ེཡང་

ཡང་འཕད་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཡུན་འཚམ་སོང་རསེ་ལུས་ཀྱི་

འག་ོནད་སོན་འགགོ་མ་ལག་ད་ེལོག་པའྱི་ལས་བྱས་པའྱི་

དབང་གྱིས་ག་ོབའྱི་ར་སྦུབས་ཀྱི་ཤ་གནད་དག་འཁུམ་ནས་

དབུགས་ལམ་དགོ་ཏུ་སངོ་བས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་

རགས་མངནོ་བ་བཅས་ཡྱིན།

*  གཉན་ཁ། བྱྱིས་པའྱི་དབུགས་ལམ་དུ་གཉན་

སྲྱིན་ (Syncytial Virus, Rhinovirus, 

Parainfluenza Virus) བཅས་ཀྱིས་ནད་འདྱིའྱི་སངོ་

རྐནེ་བྱདེ་སྲྱིད་པ་ཡྱིན།

*   སམེས་ཚརོ་དྲག་པ།ོ སྐབས་ར་ེསམེས་ཕལ་དང་། ཁངོ་

ཁ།ོ སམེས་ངར་བཅས་ཀྱིས་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་དྲག་པོའྱི་

སངོ་རྐནེ་དུ་གྱུར་སྲྱིད།

*  བང་ཚ་ཆུ་སྐྱུར་གྱི་ནད། Gastroesophageal 

Reflux Disease (GERD) འདྱི་ནྱི་དབུགས་མྱི་

བད་ེབའྱི་ནད་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཐུན་མོང་བའྱི་སོང་རྐནེ་

ཞྱིག་ཡྱིན།

གསུམ་པ། ནད་རྟགས།

སྤྱིར་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་

དབྱ་ེབ་ལྔ་བཤད་ཡདོ་པ་དང་། ནད་རགས་ལའང་སྤྱི་དང་། 

བྱ་ེབག་ས་ོསརོ་འབྱདེ་ནས་བསན་ཡདོ་ཀང་སྐབས་འདྱིར་

མང་ཚགོས་ཀྱིས་རགོས་ས་བའྱི་ཕྱིར་ནད་རགས་གཙ་ོཆ་ེབ་

འགའ་ཞྱིག་འགདོ་རྒྱུ་ཡྱིན།

*  སྱིང་ཁ་དང་རྱིབ་མ་གཡས་གཡནོ་གཉྱིས་ལ་རྒྱང་ངམ་

སདོ་གཟེར་རྒྱག་པ། རྔུལ་ཐནོ། སྨྲ་ེངག་འདནོ། 

*  སྐབས་རེ་དབུགས་ཕྱིར་གཏངོ་བ་མྱི་བད།ེ སྐབས་ར་ེ

དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་མྱི་བད་ེབ་ཡདོ།

*  དབུགས་རྒོད། དབུགས་གཞའ་བ། དབུགས་དྲག 

དབུགས་བརེགས་པའྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡདོ། 

*  ལུད་པ་མང་། 

*  མཚན་མ་ོཉལ་བའྱི་དུས་ནད་གཞྱི་འདྱི་མྱི་བད་ེབ་ཆ་ེབ་ཡདོ། 

*  སྐད་དམའ། སྐབས་ར་ེང་ར་ོཆ།ེ གེ་བ་འཛརེ། མགུལ་སྐམ། 

*  ལྟ་ོབ་ས།ོ ཟས་མྱི་འདདོ། ཁ་སྐམ། སྐམོ་དད་ཆ།ེ 

*  མྱིག་གེན་ནམ། ཐུར་རམ། བསྐརོ་ནས་ལྟ། མུན་པ་འཐྱིབ་

པའྱི་སྣང་བ་བྱུང་། མཆྱི་མས་ཁངེས། མྱིག་འཁྲུལ། ཡ་གཅྱིག་

དམར་པ་ོགྱུར།

དངེ་རབས་སྨན་ལུགས་ལྟར་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་

སྤྱི་རགས་ནྱི། 

*  ག་ོརྒྱག་པ། ད་ེཡང་དམྱིགས་བསལ་མཚན་མའོྱི་དུས་ག་ོ

རྒྱག་པ་ཡྱིན།

*  འཁུན་སྒ་སྒགོ་པ། དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་སྐབས་འཁུན་སྒ་

ཡདོ་པ། 

*  དབུགས་ཐུང་བ།

*  སྱིང་ཁ་སྡམ་པའམ། སྱིང་ལ་གཟེར་བའམ། སྱིང་གནནོ་

པའྱི་ཚརོ་བ་ཡདོ་པ་བཅས་ཡྱིན།

་་་་་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་ཉྱིན་མ།ོ

༢། ཨཱར་ཅེན་ཊྱི་ནའྱི་ས་གནས་རོ་སཱ་རེའུ་ 

(Rosario, Argentina) ཞསེ་པར་རནེ་འབེལ་ཚགོས་

པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོག་ོལ་ོརཡེ། (Gloria Bredice) ཡྱིས་

ག་ོསྒྱིག་གནང་སེ་ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༤ བར་རེན་

འབེལ་ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་མྱི་

འདྲ་བཞྱིའྱི་ཐོག་གཏམ་བཤད་ཞུས། སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་

གོང་འཕེལ་སད་གོང་ཁརེ་དའེྱི་སྨན་གྱི་གཙུག་ལག་སོབ་

གྲྭར་སྨན་ལས་གངས་ ༡༠༠ ཙམ་ལ་བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་

པའྱི་ང་ོསོྤད་དང་ར་ཆུ་བརག་ཐབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་

དང་། དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་ཞུས། ས་གནས་དརེ་སྨན་པ་

གཉྱིས་ནས་ནད་པ་གངས་ ༡༤  ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་

བཅོས་དང་། སྐར་རྱིས་པས་མྱི་གངས་ ༡༢ ལ་ངག་ཐགོ་

རྱིས་འབས་ཞུས་པ་དང་། ཕྱིར་ཚངོ་ཅ་དངསོ་ཚངོ་སྒྱུར་ཞུས། 

༣། ཨཱར་ཅེན་ཊྱི་ནའྱི་རྒྱལ་ས་ (Buenos 

Aires, Argentina) རུ་བཀའ་བརྒྱུད་ཐགེ་ཆནེ་ཆོས་

གྱིང་གྱི་བླ་མ་རྱིན་ཆནེ་དང་བླ་མ་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་ཀྱིས་

ག་ོསྒྱིག་ཐགོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ནས་ཚེས་ ༡༣ བར་བཀའ་

རྒྱུད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་དུ་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བརོད་

གཞྱི་མྱི་འདྲ་གསུམ་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་། བསྐུ་མཉ།ེ 

བག་རྱིས། སྐེག་རྱིས་སྐོར་གྱི་ཟབ་སྦོང་མྱི་འདྲ་བ་གསུམ་

ཕུལ། ད་ེབཞྱིན་བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་གངོ་འཕལེ་སད་

སྨན་ཁང་དང་འཕདོ་བསནེ་ལྟ་ེགནས་ཁག་ལྔ་ལ་བརདོ་

གཞྱི་མྱི་འདྲ་བ་བརྒྱད་ཐོག་གཏམ་བཤད་ཞུས། ས་ཁུལ་

དརེ་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ནད་པ་གངས་ ༥༦ ལ་བརག་

་་་་་སོར་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། སྐར་རྱིས་པས་མྱི་གངས་ ༣༦ 

ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་ཞུས་པ་དང་། ཕྱིར་ཚངོ་ཅ་དངསོ་

ཚངོ་སྒྱུར་ཞུས། 

༤།  ཅྱིལླྱི་ས་གནས་ཨ་རྱི་ཁ་ (Arica, 

Chile) རུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ (Vlado) ཡྱིས་གོ་

སྒྱིག་ཐགོ་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་སྨན་པ་གཉྱིས་

ནས་ཏ་ར་པ་ཀ་ (Tarapaca) གཙུག་ལག་སབོ་གྲྭར་མྱི་

གངས་ ༢༠༠ སྐརོ་ལ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་ཆུ་

བརག་ཐབས་དང་སམེས་ནད་བཅོས་ཐབས་སྐོར་གཏམ་

བཤད་དང་། དྲྱི་བར་ལན་འདབེས་ཞུས། ས་ཁུལ་དརེ་ནད་

པ་གངས་ ༢༠ ཙམ་ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་ཞུས།

༥།  ཅྱིལླྱི་རྒྱལ་ས་སན་ཏའེ་ེགའོ ོ(Santiago, 

Chile) རུ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་

ཕརཱ་ནན་ཌ་ོས་ལྱི་ནཱས་ (Fernando Salinas) ཡྱིས་

ག་ོསྒྱིག་ཐགོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༢༡ བར་འབྱི་གུང་

ཆོས་ཚོགས་སུ་དཀར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ང་ོསྤོད་དང་། སྐེག་

རྱིས་ཟབ་འཁྱིད་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས། གོ་སྒྱིག་གནང་

མཁན་གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་བསྐུ་མཉེ་ཟབ་འཁྱིད་གཅྱིག་

ཞུས། དེ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་གོང་འཕེལ་སད་སྨན་

ཁང་དང་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་གཉྱིས་ལ་མྱི་གངས་བརྒྱ་སྐོར་

ཞྱིག་ལ་གཏམ་བཤད་ཐངེས་གསུམ་ཞུས། ཡ་ེཤུའྱི་གཙུག་

ལག་སོབ་གྲྭར་ (Catholic University) ལུས་སམེས་

གཉྱིས་ཀྱི་འབེལ་བ་དང་དེས་འཕོད་བསེན་ལ་ཤུགས་

རྐནེ་བྱ་ཚུལ་སྐོར་དང་།  ཅྱིལླྱི་སྨན་གྱི་གཙུག་ལག་སོབ་

གའྱི་ (University of Chile) ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་

པ་གངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་

ཆུ་བརག་ཐབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་། དྲྱི་བར་ལན་

འདེབས་ཞུས། ས་ཁུལ་དེར་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ནད་

གངས་ ༣༠ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། སྐར་རྱིས་

པས་མྱི་གངས་ ༡༡ ལ་ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་ཞུས་པ་དང་། 

ཕྱིར་ཚངོ་ཅ་དངསོ་ཚངོ་སྒྱུར་ཞུས། 

༦། པེ་རུའྱི་རྒྱལ་ས་ལྱི་མ། (Lima, Peru) 

རུ་ནརོ་གྱིང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཅ་རོ་ (Charu 

Varastegui) ཡྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཐགོ་ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༢ ནས་ 

༢༧ བར་ཉྱིན་གངས་ལྔའྱི་རྱིང་ནརོ་གྱིང་ཚོགས་ཁང་དུ་

སྐེག་རྱིས་དང་བག་རྱིས། བསྐུ་མཉ་ེབཅས་སྐོར་ཟབ་སོྦང་

ཐེངས་གསུམ་དང་། སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་བརདོ་གཞྱི་མྱི་

འདྲ་བ་གསུམ་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་། དྲྱི་བར་ལན་

འདབེས་ཞུས། ཡང་སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་གངོ་འཕེལ་སད་པ་ེ

རུ་གཙུག་ལག་སོབ་ཆེན་ (UPCH) གྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་

མྱི་གངས་བརྒྱ་སྐོར་ཞྱིག་ལ་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ར་ཆུ་བརག་ཐབས་དང་ནད་རྱིགས་གསོ་ཐབས་སོྐར་

དང་། ཚོར་བ་བཏང་སམོས་སུ་འཇོག་ཐབས་དང་དེས་

འཕོད་བསེན་ལ་ཤུགས་རེྐན་བྱ་ཚུལ་སྐོར་གཏམ་བཤད་

དང་དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་ཞུས། དེ་བཞྱིན་པེ་རུ་སྨན་

གྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭར་ (Peruvian Medical 

University) མྱི་གངས་ ༡༥༠ ཙམ་ལ་རྒས་པ་གས་ོབ་

བཅུད་ལནེ་དང་ཟས་སོྤད་སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་། འདྲྱི་

བར་ལན་འདབེས་ཞུས། ས་ཁུལ་དརེ་ནད་པ་གངས་ ༦༡ 

ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་མྱི་གངས་ ༢༨ ལ་ངག་

ཐགོ་རྱིས་འབས་ཞུས་པ་དང་། གས་ོརྱིག་ཅ་དངསོ་ཚོང་

འགམེས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།

༧། བ་རཱ་ཛིལ་རྒྱལ་ས་སའོ་པོ་ལོ་ (Sao 

Paulo, Brazil) རུ་ལོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཚ་ེདབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ག་ོསྒྱིག་ཐགོ་ཟླ་ 

༤ ཚསེ་ ༢༩ ནས་ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢ བར་གསལོ་མགནོ་ཁང་

ཞྱིག་ནང་བདོ་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་སྐརོ་ང་ོསོྤད་དང་། 

སྐེག་རྱིས་དང་བསྐུ་མཉ་ེསྐོར་ཟབ་སོྦང་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་

ཕུལ། དེ་བཞྱིན་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ཆེད་ཟས་སྤོད་

སྤང་བླང་སྐོར་གཏམ་བཤད་ཞུས། ཡང་སྨན་རྱིས་རྱིག་པ་

གངོ་འཕེལ་སད་བ་ར་ཱཛལི་གཞུང་གྱི་སྨན་གྱི་གཙུག་ལག་

སོབ་གྲྭའྱི་ (Federal University of Sau Paulo, 

School of Medicine) ཚོགས་ཁང་དུ་སྨན་ལས་

གངས་ ༣༠༠ ཙམ་ལ་སེམས་ནད་བཅོས་ཐབས་སྐོར་

གཏམ་བཤད་ཞུས། ས་ཁུལ་དརེ་མྱི་སྣ་གངས་ ༡༣ ཙམ་ལ་

ངག་ཐགོ་རྱིས་འབས་ཞུས་པ་དང་།  གས་ོརྱིག་ཅ་དངསོ་

ལག་མ་རྣམས་སྤུས་ཚངོ་ཞུས།
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