སྨན་རྩིས་ ཟླ་གསར་།
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བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་གནས་མེ་བྱ་ལོ།
སྤྱིའ་ི འདོན་ཐེངས། ༣༦

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་ཟླ་རེའ་ི ཚགས་པར།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

༡༩༩༧།༩།༡༩

སྨན་པར་ཆ་བཞག་ན་དེ་བས་ཀྱང་གལ་གནད་
ཆེ། མའི ་ི སགྲོ ་སྐབྱོ ་མཁན་རེད། སྨན་པ་གཏུགས་པར་ཡོང་
མཁན་མ་ི སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་འུ་ཐུག ཐབས་ཟད། རེ་བ་
ཞིག་བཅོལ་ནས་ཡོང་ག་ི ཡོད་པ་ཡནི ་དུས། སྨན་པའ་ི ངོས་
ནས་ནད་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་དེར་དངོས་གནས་
སྲོག་ག་ི སྦྱིན་པ་གཏོང་གི་ཡོད་སྙམ་པའི་བརྩེ་བའི་བསམ་
པ། གཞན་དོན་འཁུར་དུ་འཁརྱེ ་པའ་ི བསམ་པ་རྣམ་པར་
དག་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་ཤནི ་ཏུ་ནས་
གལ་ཆེན་པོ་ཡནི ། ང་རང་ཚོ་དེ་སྔ་བོད་ལ་ཤདོ ་རྒྱུན་ཡོང་
གི་འདུག ཨེམ་ཆི་ལགས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དེ།
སྨན་གྱིས་ཕན་གྱི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཤདོ ་སལྲོ ་ཡོང༌།
སྨན་གྱིས་ཕན་དང་མ་ཕན་དེ་གཙོ་བོ་སྨན་པའི་སེམས་
རྒྱུད་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་པར་ཤདོ ་པ་དེ་དཔེ་སྙིང་རྗེ་
པོ་རེད། བྱས་ཙང་ཁདྱེ ་རང་ཚོ་སྨན་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ི སེམས་
རྒྱུད་བཟང་པོ་བཟོ་དགོས། སེམས་ནག་པོ་ཕན་སེམས་མེད་
ན་སྨན་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤྲད་ན་ཡང་ནད་པར་མ་
ཕན། ག་ལེ་ག་ལེར་ནད་པ་ཁོ་ཡང་བསམ་པ་ངན་པ་ཆགས་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་གསོ་བ་རིག་པ་ཟེར་
བ་འདི་རྩ་ཆེན་པོ་རེད། གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་ཡནི ་པས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བྱེད་དགོས། རྒྱུགས་འཕྲོད་དེ་སོ་སོའ་ི ལྟོ་གོས་འགྲོ་སྟངས་
ཤེས་སོང་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་
དངོས་གནས་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་སྟེ་སོ་སོའ་ི
མ་ི ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞགི ་བྱེད་དགོས། ལྷག་དོན་ནད་པ་
ཟེར་བ་དེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཛ་དྲག་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་
མནར་བསྡད་པ་ཞགི ་ཡནི ་སྟབས། དེ་དག་ལ་གང་ཕན་ཅ་ི
ཕན་ཞགི ་ངས་མ་བསྒྲུབ་ན་སུས་བསྒྲུབ་བསམ་པའི་བསམ་
བློ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་དགོས། དེ་དང་ཆབས་ཅགི ་སོ་སོས་
ཉམས་མྱོང་གསོག་གིན་སློབ་གཉེར་མུ་མཐུད་བྱས་ཏེ།
བོད་པའི་སྨན་གཞུང་ཁོག་ལོན་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས། ལོ་
ཤས་རངི ་སློབ་འཁདྲི ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚད་ལོན་པ་ཞིག་
དང་གདེང་ཚོད་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད། ང་རང་ཚོའ་ི བླ་སྨན་
བགསྲེ ་པ་དེ་ཚོའ་ི གྲས་ལོ་མང་པོར་ཉམས་མྱོང་བསགས་
ཏེ་ཤསེ ་ཡོན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། ཉམས་མྱོང་བསག་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཉིན་རེ་ཉིན་རེའ་ི ནད་པ་ཚོར་རྩ་བལྟས།
སྨན་འདྲ་ཞིག་སྤྲད། དེའ་ི མགོ་བུད་ཙམ་བྱུང་ན་དེ་གའ་ི
ཐོག་ནས་ཉ་ི མ་གང་འཁྱོལ་ལྟ་བུ་མ་བྱས་པར་ནད་རགི ས་
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གསར་པ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་
འདུག་ན་སོ་སོས་སྨན་གཞུང་ལ་བལྟས། ཕྱོགས་བསྡོམས་
བརྒྱབ། བརདྗེ ་ཐོ་འདྲ་བསྲི ། དུས་དུས་ལ་སྨན་པའ་ི ཚོགས་
འདུ་འདྲ་ཚོགས་པའ་ི སྐབས་ལ་གནད་དོན་དེ་འདྲ་ཞིག་
ག་ི ཉམས་མྱོང་བྱུང༌། དེ་གང་འདྲ་བྱས་ན་ལེགས་གོ་བསྡུར་
འདྲ་བྱས། བག་ྲོ གངླེ ་འདྲ་བྱས། དེ་འདྲ་བྱས་ན་ཡར་རྒྱས་
འག་ྲོ ག་ི རེད། སོ་སོ་སརྒེ ་ལ་ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ ག་ི རེད་ལ། སྨན་
གཞུང་སྤྱིའ་ི ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། སྨན་རྩིས་ཁང་སྤྱི་
ལ་ཡང་ཡར་རྒྱས་འག་ྲོ རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ག་ི
རེད། ང་ཚོའ་ི སྨན་གཞུང་སྔར་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྤྱི་ཡོངས་
ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་དེང་སང་གི་
ན་ཚ་གསར་པ་དཔེར་ན་ཨེཌསེ་ (Aids) ཟེར་བ་བོད་
པས་རེག་དུག་ཟེར་བ་དེ་མིན་ནམ། དེང་སང་འཛམ་བུ་
གླིང་ག་ི སྨན་པ་ཚོས་རྫས་སྦྱོར་འདྲ་མ་ི འདྲ་སྣ་ཚོགས་བྱས་
པའ་ི རྐནྱེ ་གྱིས་ནད་གསར་པ་གཉན་ནད། སྐྲན་ནད་མང་
པོ་ཡོང་ག་ི ཡོད་ཚུལ་ཟེར་བ་དེ་འདྲའ་ི རགི ས་ང་རང་ཚོས་
བརྟག་དཔྱད་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱེད་ཐུབ་ན། རྩ་བའི་བོད་
པའི་སྨན་གཞུང་སྔ་མོ་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པ་
དེའ་ི ཐོག་ལ་ཁ་སྐོང་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་སྨན་གསར་པ་
བཟོ་རྒྱུ་དེ་གྲས་ཡོང་མི་སྲིད་པ་མ་རེད།
ཁྱེད་རང་ཚོ་རྩི ས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཁག་
ཅགི ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའ་ི ལས་ཀའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་
ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་གླེང་གཞི་ལྷགས་པའི་རྩ་དོན་གཅིག་
དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ག་ི ཡོད་པ་རེད། ལས་དོན་བྱེད་
མཁན་གྱིས་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་ཡོད་ནའང༌། ཡ་ི གེའ་ི
ཐོག་གམ་རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་ནས་ཁམས་དྭངས་པོ་ཞིག་མེད་ན་
དྭོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་ཞགི ་ཡོང་བ་དང༌། རྩིས་ལ་ཧེ་བག་
ཡོད་པའ་ི སྡུག་པ་ཞགི ་ཡནི ་ན་ན་ི དེ་བས་ཀྱང་ཡ་ི གེའ་ི ཐོག་
ནས་གསལ་པོ་མེད་པ་དང༌། རྩིས་ཁྲའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་
མེད་པ་ཞགི ་ཆགས་རྒྱུར་བརནྟེ ་རྩིས་ཁྲར་ཞབི ་འཇུག་ཞབི ་
ཚགས་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
དེ་ནས་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད་པའ་ི དམགི ས་
སྒོ་ཁྱེད་རང་ཚོ ར་དམིགས་བསལ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་
དབུགས་དབྱུང་བྱེད་འདོད་བྱུང༌། ང་རང་ཚོའ་ི སབློ ་གྲྭ་ཐོན་
ཡོང་མཁན་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའ་ི ནང་ལ་འགའ་
ཤས་གཞུང་གི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུར་རང་མོས་དང་དོད་བྱེད་
མཁན་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།

March 2017
Issue 36

སྨན་རྩིས་བསྐོར་བསྐྱོད་ལས་བསྡོམས།

བོད་དུ་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་
མི་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ ༡༠༠ འཁོར་བ་དང་། བཙན་བྱོལ་དུ་སྨན་
རྩིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༥༥ ལྕགས་པོ་རི་སྨན་
གྱི་མཐོ་སློབ་དབུ་བརྙེས་ནས་མི་ལོ་ ༣༥༥ འཁོར་བའི་
དུས་དྲན་སྲུང་རྩིའ་ི ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་
༡༡ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ བར་སྨན་པ་རྣམ་
སྒྲོལ་ལྷ་མོ་དང་། སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས།
སྐར་རྩི ས་པ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ། ནང་ཞིབ་གཙོ་བོ་
བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས། མཐོ་སློབ་ལས་དྲུང་བསོད་
ནམས་ལྷ་མོ་བཅས་ནས་ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་
དང་། ནིའུ་ཡོག་བཅས་སུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱས་པའ་ི ལས་
བསྡོམས་སྙིང་བསྡུས།

བ་རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཟས་སྤྱོད་བླང་དོར་ལམ་སྟོན་
སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་། ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྨན་པ་རྣམ་
གྲོ ལ ་ལྷ་མོ ས ་ཁོ ང ་ནད་ཀུན་གྱི ་རྩ་བ་མ་ཞུ་བའི་སྐོར་
གཏམ་བཤད་བྱས། ཚེས་ ༡༨ ཉིན་སྐར་རྩི ས་པ་ཀུན་
དགའ་དོན་གྲུབ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྩིས་རགི ་སྐོར་
ངོ་སྤྲོད་དང་། སྨན་རྩིས་འབྲེལ་བའ་ི སྐོར་གཏམ་བཤད་
བྱས། དེ་སྐབས་དགེ་སློབ་དོན་གཉེར་ཅན་གྲངས་ ༨༠
ཙམ་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད། དུས་ཡུན་ཉིན་གསུམ་རིང་
འགྲེམས་སྟོན་བྱ་ས་དང་སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་
སྔ་དགོངས་ཞལ་ལག་བཅས་རིན་མེད་ཐོག་མཐུན་སྦྱོར་
གནང་། དེ་བཞིན་ས་གནས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཚོགས་
པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་བསྐྱེད་
རིམ་སྤེལ་གནང་འཆར་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་
༡། ས་གནས་དང་པོ། གོ་སྒྲིག་གནང་མཁན།
འབྲེལ་ཡོད་དབུས་སྨན་རྩི ས་འཛིན་སྐྱོང་ལ་འབྲེལ་བ་
འཛམ་གླིང་སྟེང་རང་བྱུང་སྨན་གྱི་སློབ་གྲྭ་གཙོ་གལ་ཆེ་
ཞལ་གསལ་གནང་དགོས་རྒྱུའི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད།
གྲས་སུ་གྲགས་པ། Bastyr University, Seattle
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨ་རི་ Seattle
༢། ས་གནས་གཉིས་པ། Seattle གོ་སྒྲིག་
Tacoma གནམ་ཐང་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་སྣེ་ལེན་པས་ གནང་མཁན། བོད་རག
ི ས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཟླ་ ༡༡
Bastyr University དུ་བསུ་བ་གནང་། དེའ་ི དགོང་ ཚེས་ ༡༩ སྔ་དྲོའོ་ཚོུད་ ༨་༣༠ ཐོག་ Seattle བོད་
མོ་ཚོུད་ ༤ ཐོག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་ རིག ས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོ ག ས་པའི་ཚོ ག ས་གཙོ ་ བྱམས་པ་
ཕེབས་བསུའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པར། འབྱོར་ཁང་ལགས་དང། ཕྱག་རོགས་སྐལ་བཟང་ལགས་
དེའ་ི སྐབས་འབྲེལ་མཐུད་པ་གཙོ་བོ་སློབ་གྲྭའི་འགན་ རྣམས་གཉིས་ནས་ས་སྐྱ་དགོན་པར་སྐྱེལ་མ་གནང་། དེ་
འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ Tim Callahan མཆོག་ གར་སྔ་དྲོའི་ཚོུད་ ༩་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཚོུད་ ༡༢ བར་
དང་། སློབ་མའི་སྐུ་ཚབ་ནས་ Amy Richards འགྲེམས་སྟོན་དང་། ནད་པར་བརྟག་དཔྱད། རྩི ས་
དང་། Rosalie Lombaert གཉིས་ཀྱི་དབུས་པའི་ འབྲས་མཁོ་འདོན། ཅ་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་ཁག་བྱས།
འབྲེ ལ ་ཡོ ད ་སློ བ ་དཔོ ན་ཆེ་བགྲེ ས ་དྲུག་དང་མཉམ་ དེའ་ི དགོང་མོ་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པར་བོད་རིགས་སྤྱི་
ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བཀའ་མོལ་ལྷུགས་པོར་ཞུས། མཐུན་ཚོགས་པས་བོད་མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་༸མི་རྗེ་
Bastyr མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་ཟླ་༡༡ ཚེས་ ༡༦-༡༨ བར་ དཔལ་འབྱོར་སྐོུ་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོ ག་གིས་
ཉིན་གསུམ་རིང་སྔ་དྲོའི་ཚོུད་ ༨་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཚོུད་ ས་གནས་བོ ད ་རིག ས་ཚོ ར་དཔྱ་ཕྲལ་བསྡུ་བྱའི་སྐོར་
༥ བར་སྨན་པ་གཉིས་ནས་ནད་པ་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་
འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༣ གཟིགས།
གྲངས་ ༦༧ ལ་བརྟག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། སྐར་
སྨན་རྩིས་ཟླ་གསར་གྱི་དམིགས་ཡུལ།
རྩིས་པས་ངག་ཐོག་རྩིས་འབྲས་གྲངས་ ༡༩ བཏོན། དེ་
 བོ ད ་ཀྱི ་སྨན་རྩི ས ་གཞུང་དང་མཁས་པའི་
བཞི ན་སྨན་རྩི ས ་ཀྱི ་ཐོ ན་དངོ ས ་ཁག་ཚོ ང ་འགྲེ མ ས་
དང་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་བཅས་ལས་དོན་ མན་ངག་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་བྱ་གོ་བདེར་ངོ་སྤྲོད་
བྱས་ཏེ། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་དང་།
འཐུས་ཚང་ཞུས། Amy Richards དང་། Rosalie
རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སའྒོ ་ི སྤང་བླང་གོ་རགྟོ ས་ཐུབ་པ།
Lombaert, Lisa Petersburg གསུམ་ནས་ནད་
 འདས་པའི་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྔའི་ནང་༸གོང་
པ་ཚོར་སྨན་རྩིས་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ལ་བསྟེན་གཏུགས་
ས་མཆོག་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་
བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་མཚོན་གང་ཅིའ་ི ཐད་ཕྱག་ སློབ་རིམ་སྤེལ་ཞུས་ཏེ་གང་གིས་སྨན་རྩིས་གཉིས་ལ་
རོགས་གང་ལེགས་གནང་བྱུང་། ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྨན་ བཅངས་པའ་ི དགོངས་གཞ་ི ལོན་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ།
པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་
 བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ངོ་སྤད
ྲོ ་ཞུ་རྒྱུ།
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ཤོག་ངོས་གཉིས་པ།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།

སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་
གཅེས་བཏུས།

སྨན་རྫས་ཉམས་
ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་སྨན་
པ་ཚུལ་ཁྲིམ ས་སྐལ་
བཟང་ལགས་ཀྱི ས ་
བརྩམས་ཤི ང ་བོ ད ་
གཞུང་སྨན་རྩིས་ཁང་
གི་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་
དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་འད་ི ན།ི དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞ་ི ནང་དུ་
སྨན་རྫས་ལ་རིགས་བརྒྱད་བསྟན་ཡོད་པ་ལས་ཤིང་སྨན་
དང་། རྩི་སྨན། ཐང་སྨན། སྔོ་སྨན་བཅས་སྐ་ྱེ དངོས་སྨན་རྫས་
ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྨན་རྫས་རིགས་བཞི་པོའ་ི སྨན་
སྣ་སོ་སོའ་ི ངོས་འཛིན་དང་རོ་ནུས་ཞུ་རྗེས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་
རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་དེབ་ཅགི ་ཡནི །
འདིའ་ི ནང་དུ་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་
བཞ་ི པོའ་ི སྨན་རྣམས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞ་ི དང་། དེའུ་
དམར་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༧༢༧ ལོར་
བརྩམས་པའི་འགྲེལ་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་སོགས་གྲགས་
ཆེ་བའི་སྨན་རྫས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཁག་གཅིག་
ལ་གཞིར་མཛད་ནས་དེབ་འདའི ་ི ནང་དུ་སྡེ་ཚན་བཞི་
ཡི་སྨན་སྣ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཉིས་བརྒྱ་སོ་གཅིག་སྐོར་བསྟན་
ཡོད་པ་དེ་ནི་གཙོ་ཆེར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལུགས་
ཡིན། དེའ་ི སྟེང་དུ་རྒྱ་གར་ཚེའ་ི རིག་བྱེད་དང་། ཡུནྰན།ི
སདྷི ། རྒྱ་ནག་ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་ལུགས་བཅས་ཀྱི་སྨན་རྫས་
ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་ངོས་འཛིན་གནང་ཚུལ་སོགས་ཁ་སྣོན་
བྱས་ཡོད། རྩོམ་པ་པོས་ལོ་མང་རངི ་སྐ་ྱེ དངོས་སྨན་རྫས་
ཐོག་ཞིབ་འཇུག་དང་མཚུངས་བསྡུར། མཁས་དབང་

གཞན་དང་དཔྱད་བསྡུར་སོགས་གནང་བའ་ི འབྲས་བུར་
དེབ་འདིའ་ི ནང་གི་སྨན་རྫས་རྣམས་དོན་ཚན་ཉེར་ལྔའི་
ས་ྒོ ནས་རྣམ་པར་འབྱེད་ནས་བསྟན་ཡོད། དེ་ཡང་། སྨན་
རྫས་བྱེ་བྲག་རེ་རེ་ལ་དངོས་མིང་དང་མིང་གི་མངོན་
བརྗོད། དེ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའ་ི སྨན་གྱི་ཐ་སྙད་གང་ཡིན་པ། དེ་
བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་གི་མངའ་སྡེ་སོ་སོའ་ི སྐད་རིགས་སུ་
ཐ་སྙད་གང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ། སྨན་རྫས་དེ་བོད་ཀྱི་གསོ་
རགི ་གཞ་ི བཟུང་སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན་གང་ཏུ་གཏོགས་པ། དེའ་ི
སྐྱེ་དབྱིབས་དང་མཆོག་དམན་སོགས་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ།
རོ་ནུས་ངོ་བོ་ཞུ་རྗེས་དང་། ཚེའ་ི རིག་བྱེད་དང་ཡུནྰན།ི
ཀྲུང་དབྱིའ་ི སྨན་ལུགས་སོགས་སུ་སྨན་དེ་སྡེ་ཚན་དང་
རིགས། སྨན་དེ་སྐ་ྱེ གནས་བཏུ་དུས་ལས་སྣོན་དང་། ཡན་
ལག་གང་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་དེའ་ི ཕན་ཡོན་སོགས་རྒྱས་
པར་བསྟན་ཡོད།
དེ བ ་འདི ར ་ནང་དོ ན ་གྱི ་ཆ་ནས་དུམ་བུ་
གཉི ས་ཡོད་དེ་དང་པོའི་ནང་དུ་སྲོ ལ་རྒྱུན་གསོ་རིག་
ཁག་ག་ི ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་དང་སྨན་རྫས་སོ་སོའ་ི བརདྗོ ་
དོན་ས་བཅས་ཉེར་ལྔའ་ི སྐོར་དང་། སྨན་རྫས་དེ་དག་
གི་ས་བཅད་ཀ་མད་ཕྲེང་བའི་ཚུལ་དུ་སྒྲིག་ཡོད་པ་དེ་
ཡིན། གཉིས་པའི་ནང་དུ་སྨན་རྫས་སོ་སོའ་ི དཔར་རིས་སུ་
དུས་སུ་སྐྱེས་པའི་དཔར་རིས་དང་སྐམ་གསེད་ཕྱིན་པའི་
དཔར་རསི ་གཉིས་ལ་ཁནྱོ ་བསྡོམས་ ༣༣༦ ལྷན་དུ་སྒྲིག་
ཡོད། འད་ི ན་ི འཚོ་བྱེད་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་
གཞིའ་ི ཡུལ་དང་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞིབ་
པ་རྣམས་ལ་ལུགས་གཞན་གྱི་ལག་ལེན་ཡང་གསལ་བར་
བཀོད་ཡོད་པས་ཉམས་ཞབི ་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བ་ཞགི ་ཡནི །

གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད་ (TB) ནད་ཀྱི་སྐོར་གླེང་བ།
ཉམས་ཞབི ་སྡེ་ཚན།

འཛམ་གླིང་ཊི་སྦི་ (Tuberculosis,TB)
ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། འགོ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་
ནད་འདི་ལ་མང་ཚོགས་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་དང་སྔོན་
འགོག་ཆེད་ལོ་ལྟར་རྒྱལ་སྤྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལྷན་ཁང་དང་།
Stop TB Partnership ཞེས་པའ་ི ཚོགས་པ་གཉིས་
ཀྱིས་གཙོ་བྱས་འཛམ་གངླི ་ཡོངས་ལ་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ཞབས་
ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉནི ་འཛམ་གངླི ་ཊ་ི
སྦི་ཉིན་མོ་ (World TB Day) སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༢ ལོར་ Dr. Robert Koch ལགས་
ཀྱིས་ཇར་མན་རྒྱལ་ས་བྷར་ལིན་དུ་ཊི་སྦི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་
TB Bacillus ཞེས་པའི་ནད་འབུ་དེ་ཐོག་མར་ངོས་
འཛིན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད། དེ་དུས་
ཡོ་རབ་དང་ཨ་རི་གླིང་ཕྲན་དུ་མི་བདུན་ནང་ནས་མི་
གཅིག་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་དབང་གསི ་འདས་གྲོངས་སུ་འག་ྲོ
བཞིན་པའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་སྐབས་ཤགི ་ཡནི ། ནད་འད་ི ལ་
Koch Disease ཞེས་བྲིས་ཚུལ་ཡང་ཡོད། འདི་ལོའ་ི
འཛམ་གླིང་ཊི་སྦི་ཉིན་མོའ་ི བརྗོད་བྱ་སྙིང་པོ་ནི་མཐུན་
སྒྲིལ་ངང་ནས་ཊི་སྦི་མཇུག་བསྡུས་བྱེད་པ། (Unite to
End TB) ཞེས་འདེམས་གནང་ཡོད།

འཛམ་གངླི ་ནང་ཊ་ི ས་ྦི གནས་བབས།
ཊི་སྦི་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་མིའི་སྲོག་འཕྲོག་
མཁན་ནད་གཞ་ི ཨང་བཅུ་པ་དེ་ཡནི ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥ ནང་
མི་གྲངས་ས་ཡ་ ༡༠་༤ ནད་འད་ི ཕོག་ཡོད་པའ་ི ནང་ནས་
ནད་པ་ས་ཡ་ ༡་༨ ནད་གཞ་ི འདའི ་ི དབང་གིས་འདས་
གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེའ་ི ནང་ནད་པ་ས་ཡ་ ༠་༤ ནད་
གཞི་དེའ་ི སྟེང་བླ་གཉན་གྱི་ནད་གཉན་ནད་རེག་དུག་

ནད་པ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའང་ཚུད་ཡོད། ཕྱི་ལོ་
༢༠༡༣ ནང་ཊ་ི ས་ྦི ནད་པ་མ་ི གྲངས་ས་ཡ་ ༩ བྱུང་བའ་ི
ནང་ནས་ས་ཡ་ ༡་༤ འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། རྒྱལ་
སྤྱིའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༣༥ བར་ཊི་སྦི་
ནད་གཞི་འདི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ནས་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་
འཆར་གཞ་ི སྒྲིག་བཞིན་ཡོད། དེ་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་
འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༥ བར་རྒྱ་གར་
ནང་དུ་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་རྩ་མེད་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་
ཡོད་པ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད།

བོད་མའི ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཊ་ི ས་ྦི གནས་བབས།
དེ་ཡང་རང་རེའ་ི བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཚུན་ཆད་ནད་འདའི ་ི ཁྱབ་འཕེལ་ཚད་
གཞ་ི བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཡནི ་པ་དང་། དེའང་དམགི ས་གསལ་
ཊ་ི ས་ྦི ནད་ཀྱི་གཉན་སྨན་གཅིག་ལས་མང་བ་སྤྲོད་དགོས་
པའ་ི ནད་རགི ས་ (Multi drug resistant TB,
MDR) ཡིན་པ་བོ ད ་མི འི་སྒྲི ག ་འཛུགས་ཀྱི ་འཕྲོད ་
བསནྟེ ་ལྷན་ཁང་ག་ི དྲ་རྒྱའ་ི ནང་གསལ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡
ནང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དུ་ཊ་ི ས་ྦི ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༢
ཡིན་པ་དེ་གའི་དེབ་གཞུང་ནང་འཁོད་ཡོད། ནད་གཞི་
དེ་ཕལ་ཆེར་སབློ ་ཕྲུག་དང་གྲྭ་བཙུན་ནང་མང་བ་ཡོད་པ་
ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་། དེའ་ི རྒྱུ་མཚན་ནི་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་
སྡེ་སོགས་ཉལ་ཁང་གཅིག་ནང་མཉམ་དུ་བསྡད་དགོས་
པ་གང་ཞིག་ཁང་པའི་ནང་རླུང་འགྲོ་དང་སྒེའུ་ཁུང་ཡག་
པོ་མེད་པ་དང་། གཙོ་བོ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཟས་བཅུད་མ་
འདངས་པའི་རྐྱེན་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། སྤྱིར་ཊི་སྦི་ནད་
ལ་དབྱེ་ན་ག་ློ བ་ཊ་ི ས།ྦི རུས་པ་ཊ་ི ས།ྦི མཁལ་མ་ཊ་ི ས།ྦི ཀླད་




པ་ཊི་སྦི་བཅས་མང་པོ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་རང་ཚོའ་ི སྤྱི་ རེ་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེ་བར་ (Multi Drug
ཚོགས་ནང་ཕལ་ཆེར་གློ་བ་ཊི་སྦི་མང་བ་ཡོད་པས་འདིར་ Resistance, MDR) ལ་སྨན་བཅོས་ལོ་གཉིས་མན་
གཙོ་ཆེར་གློ་ནད་ཊི་སྦི་སྐོར་འཆད་རྒྱུ་ཡིན།
ཙམ་འགོར་སྲིད་པ་ཡིན། རང་རེའ་ི བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་གློ་གཅོང་ཊི་སྦི་ནད་གཞི་འདི་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་
གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད་དམ་ག་ློ ནད་ཊ་ི ས།ྦི
མིའ་ི སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདྲོ ་བསནྟེ ་ལྷན་ཁང་དང་། དེའ་ི
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ནང་བསྟན་པའི་ ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་། དྷ་སའི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་།
གཅོང་ཆེན་ཟད་བྱེད་ཅེས་པའི་ནད་དེ་ལ་དེང་རབས་ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་བཅས་ཐུན་མོང་ནས་ད་བར་ཕྱག་
སྨན་ལུགས་ནས་ (TB) ཞེས་བརདྗོ ་པ་ཡནི ། འད་ི ན་ི ང་ ལས་མང་དག་ཅིག་གནང་ཡོད་། ག་ློ ནད་ཊ་ི ས་ྦི དངོས་སུ་
ཚོའ་ི སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་འགོས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ནད་ཅིག་ ལྡང་ཟནི ་པའ་ི སྐབས་ནད་པས་ཕྱིར་འབྱིན་པའ་ི དབུགས་
ཡིན། གློ་གཅོང་ཆེན་པོ་ཟད་བྱེད་ལ་དེང་རབས་སྨན་ ཀྱི་ནང་དུ་ནད་འབུ་ཡང་ཕྱིར་འབྱིན་པ་ཡིན། འཁོར་ཡུག་
ལུགས་ནས་ Pulmonary Tuberculosis ཞེས་ དེའ་ི ནང་གལ་ཏེ་མི་ནད་མེད་གཞན་ཞིག་ཡོད་ན་ནད་
འབོད་པ་ཡནི ། ཊ་ི ས་ྦི ནད་འབུ་འད་ི ལུས་ནང་དུ་ཁྱབ་ཆེ་ འབུ་ཡོད་པའ་ི རླུང་དེ་ཁ་སྣའ་ི རྒྱུད་ནས་འགོ་ཁྱབ་ཏུ་འག་ྲོ
བའ་ི སགྲོ ་རླུང་དང་ཁྲག་ཡོད་སར་དལ་བུའི་ངང་འཚར་ གི་ཡོད། ཊི་སྦི་ནད་འབུ་དེ་ཚོ་བར་སྣང་ཁམས་སུ་དུས་
ལོངས་བྱུང་གི་ཡོད། ནད་འབུ་དེ་གློ་བའི་ནང་མང་པོ་ ཡུན་ཕྱག་ཚོད་མང་པོའ་ི བར་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་ཀྱི་
མངོན་པས་གློ་ནད་ཊི་སྦི་ཡང་ཟེར། འོན་ཀྱང་སྐབས་རེ་ ཡོད། ལྷག་པར་ནད་པ་དེས་གློ་ལུ་བ་དང་། ཧབ་སྦྲིད་རྒྱག་
ཊི་ས་ྦི ནད་འབུ་དེ་ཁྲག་བརྒྱུད་ནས་ལུས་ཀྱི་གནས་གཞན་ པ། གད་མོ་ཤརོ ་བ། གཞས་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱིས་ནད་འབུ་
ལའང་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད། ནད་གཞ་ི དེ་ལ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་ མང་པོ་ཁ་སྣ་ནས་འཁོར་ཡུག་དེར་གློད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་
བཅོ ས་གང་ལེགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་བཅོ ས་ཀྱི་དུས་ ལུས་པོའི་ཆ་ཤས་གཞན་ཞིག་ལ་ཡོད་པའི་ཊི་སྦི་ནད་
ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་དགུའ་ི བར་འགོར་གྱི་ཡོད། སྐབས་ རིགས་ Extrapulmonary TB ཡིན་ན་མི་གཞན་ལ་
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ཁྱབ་གདལ་དེ་ཙམ་མྱུར་པོ་མེད།
ངེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་ཊི་སྦི་སྨན་བཅོས་འགོ་
འཛུགས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རསྗེ ་སུ་མ་ི གཞན་ལ་
ཁྱབ་གདལ་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་ཡནི །

གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད་དམ་གློ་ནད་ཊི་སྦི་ནད་
རྟགས།
ཐོག་མའི་གནས་སྐབས་སུ་ཊི་སྦི་ནད་འདི་
ཚབས་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན། དེ་དུས་ཕྱི་ལ་ནད་
རྟགས་ཀྱང་མི་མངོན་ལ་གང་ཟག་རང་ཉིད་ནས་ནད་
ཕོག་ཡོད་མེད་མ་ི ཤསེ ། ཊ་ི ས་ྦི ནད་གཞ་ི དངོས་སུ་ལྡང་བའ་ི
སྐབས་ཀྱི་ནད་རྟགས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་ན།ི


བདུན་ཕྲག་གཉིས་ལས་མང་བ་གློ་ལུ་བ་དང་།
ལུད་པ་མཐུག་ལ་སྦུ་སོབ་སངྟེ ་སྐབས་རེ་ཁྲག་བྱུང་བ།
 ལུས་ངལ་ཆེ་བ་དང་ལུས་ཉོབ་པ།
 ཟས་ཀྱི་དང་ག་འགག་ལ་ལད
ྗི ་ཚད་ཆག་པ།
 མཚན་མོར་རྔུལ་མང་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ།
	སྙིང་གི་འཕར་གྲངས་མགག
ྱོ ས་པ།




མཇངི ་པའ་ི རྨེན་བུ་སྐྲངས་པོར་འགྱུར་བ།
དབུགས་རྔུབ་སྐབས་བྲང་གཟེར་བ།

ཊ་ི ས་ྦི ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཀྱི་སྐོར།
ཊ་ི ས་ྦི སྔོན་འགོག་ཁབ་ (BacilleCalmetteGuerin, or BCG) ཞེས་པ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ི
ནང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། ཨ་ར་ི ནང་ལག་
བསྟར་ད་བར་གནང་མེད་དེ། སྤྱིར་ཨ་རའི ་ི ནང་ཊ་ི ས་ྦི ནད་
ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ཤནི ་ཏུ་དམའ་པོ་ཡོད་ལ། སྨན་ཁབ་དེ་ན་
སོ་རྒས་པའ་ི རགི ས་ལ་ཕན་ནུས་ཀྱི་གསལ་ཆ་བྱུང་མེད། དེ་
བཞནི ་སྨན་ཁབ་དེ་བརྒྱབ་ནས་ཊ་ི ས་ྦི ནད་འབུ་ཡོད་མེད་
ཀྱི་ལྤགས་པར་བརྟག་དཔྱད་ (MantouxTuberculin
skin test) གནང་སྐབས་ནད་འབུ་དངོས་སུ་ཡོད་མེད་
ལ་མ་ལྟོས་པར་ནད་འབུ་ཡོད་པ་གསལ་བའ་ི གྲུབ་འབྲས་
ནོར་འཁྲུལ་ཅན་བསྟན་པས་དོན་དངོས་ཐོག་ཊི་སྦི་ནད་
འབུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་དེར་ཕན་འབྲས་མེད་པ་
བཟོས་ཡོད། དེའ་ི རྐྱེན་གྱིས་བེད་སྤྱོད་གནང་སྲོལ་མེད།
འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།
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ཤོག་ངོས་གསུམ་པ།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡
བོད་རྩིས་རིག་པ།

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༩ བར་བུམ་སྟོང་
ནུབ། ཚེས་༣༠་ནས ཕྱི་ཟླའི་ ༣༠ བར་བུམ་

སྟོང་བྱང་། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༡ ཚེས ༣ ལྷག
ཆུ ༢

WED 1-3-2017
Water-2

༡ ཚེས༤ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 2-3-2017
Water-Wind

༡ ཚེས ༥ སངས
ས་རླུང

FRI 3-3-2017
Earth-Wind

༡ ཚེས ༦ སྤེན
ས་མེ

SAT 4-3-2017
Earth-Fire

༡ ཚེས ༧ ཉི
མེ ༢

SUN 5-3-2017
Fire-2

ཆད

༡ ཚེས ༩ ཟླ
ས་ཆུ
MON 6-3-2017

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།
བྱིས་སྟོན་མི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཁ་མཆུ་སྤོང་།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། གཉེན་འགྲིག་མི་
བྱ། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛེམས།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་
འཛེམས། ཀླུ་ལྡོག
དུར་གདབ་མི་རུང་།
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ་ཤདི ་སྟོན་མི་རུང་།

Earth-Water

ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༡༠ མིག
མེ་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

TUE 7-3-2017
Fire-Wind

༡ ཚེས ༡༡ ལྷག
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

༡ ཚེས ༡༢ ཕུར
རླུང ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། ཚོང་ལས་སྤོངས།

WED 8-3-2017
Water-2

THU 9-3-2017
Wind-2

༡ ཚེས ༡༣ སངས
ས་མེ

ཀླུ་ལྡོག

FRI 10-3-2017
Earth-Fire

ཚེས་ཆ་ངན། བྱིས་སྟོན་སོགས་
སྤོངས། ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༡༤ སྤེན
ས་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སོགས་སྤོངས།

༡ ཚེས ༡༥ ཉི
མེ ༢

ཚེས་ཆ་་བཟང། གཉེན་འགྲིག་སྤོང་།

SAT 11-3-2017
Earth-Water

SUN 12-3-2017
Fire-2

༡ ཚེས ༡༦ ཟླ
མེ་ཆུ

MON 13-3-2017
Fire-Water

༡ ཚེས ༡༧ མིག
མེ་རླུང

TUE 14-3-2017
Fire-Wind

༡ ཚེས ༡༨ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 15-3-2017
Water-Wind

ཀླུ་ལྡོག

ཀླུ་ལྡོག  གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་སྤོངས།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏོང་ལེན་
མི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་འབྲིང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།
གཏར་སྲེག་མི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༡༩ ཕུར
རླུང ༢
THU 16-3-2017

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། ཤིད་སྟོན་མི་རུང་།

Wind-2

ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚེས ༢༠ སངས
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།

FRI 17-3-2017
Earth-Wind

༡ ཚེས ༢༡ སྤེན
ས་མེ

SAT 18-3-2017
Earth-Fire

༡ ཚེས ༢༢ ཉི
ས་མེ

SUN 19-3-2017
Earth-Fire

༡ ཚེས ༢༣ ཟླ
ས་ཆུ

MON 20-3-2017
Earth-Water

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། མགྲོན་སྤོངས་།
ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ངན། ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་།
ཀླུ་ལྡོག།

ཚེས་ཆ་ངན། བྱིས་སྟོན་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པོ་དེ་བོད་ཟླ་བོད་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །
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་་་་་བསྐྱོད་ལས་བསྡོམས།

ཤོག་ངོས་ ༡ འཕྲོས།

བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་དགོང་ཚིགས་
འདུ་འཛོམས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པ་དེར་མགྲོན་
འབོད་གནང་། དེ་སྐབས་བོད་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་
འདུ་འཛོམས་མཇལ་འཕྲད་ཡོང་རྒྱུར་གོ་སྐབས་དམ་
འཛིན་ཞུས་ཏེ་ཕྱིར་ཚོང་ཅ་དངོས་ཁག་ཚོང་འགྲེམས་
བྱེད་རྒྱུའི་ཆོག་ཆན་གོ་བསྡུར་ཞུས་པར་བཀའ་འཁྲོལ་
ཐོབ། དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོའི་ཚོུད་ ༥་༣༠ ཐོག་འདུ་འཛོམས་སུ་
མཉམ་ཞུགས་བྱས་རྗེས་དགོང་དྲོའི་ཚོུད་ ༡༠་༣༠ བར་
ཕྱིར་ཚོང་ཅ་དངོས་ཁག་སྤུས་ཚོང་ཞུས། ཟླ་ ༡༡ ཚེས་
༢༣ སྔ་དྲོ་བེུད་གསུམ་གྱི་གནས་ཚང་སྦྱིན་བདག་ཨ་མ་
ལགས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་ཞུས། ཕྱི་དྲོ་སྐལ་
བཟང་ལགས་ཀྱི་ཕ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་
གསོལ་སྨན་ཕུལ། Seattle བོད་རགི ས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ི གོ་སྒྲིག་འོག་སྨན་པ་གཉིས་ནས་ནད་པ་གྲངས་ ༢༨
ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས།
ས་གནས་གསུམ་པ། Portland གོ་སྒྲིག་
གནང་མཁན། བོད་རིགས་སྥྱི་མཐུན་ཚོ གས་པ། ཟླ་
༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་འཇིགས་མེད་ལགས་དང་། ཕུན་
ཚོགས་སྙན་གྲགས་ལགས་གཉིས་ནས་ Seatle ནས་
Portland བར་དུ་རིན་མེད་ཐོག་སྐྱེལ་མ་གནང་ཏེ་
བོ ད ་རིག ས་སྤྱི ་མཐུན་ཚོ ག ས་པའི་སྤྱི ་ཁང་དུ་འབྱོར།
ཚེས་ ༢༦-༢༧ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་ཚོགས་པའི་སྤྱི་
ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་དང་སྟབས་བསྟུན་ཏེ་རང་
རེའ་ི སྨན་རྩི ས་ཀྱི་ལས་གཞི་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པས་
སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༨་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཚོུད་༥-༧ བར་ལས་དོན་
ཁག་གཉེར། ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དགུང་སྐར་རྩི ས་པ་ཀུན་
དགའ་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྩི ས་རིག་པའི་
ངོ་སྤྲོད་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཕྱི་དྲོར་སྨན་
པ་རྣམ་གྲོལ་ལྷ་མོ་ནས་བོད་སྨན་ངོ་སྤྲོད་དང་། མ་ཞུ་
བའ་ི ནད་གཞ་ི ཡོང་རྐནྱེ ་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས། གཏམ་
བཤད་སོ་སོའ་ི སྐབས་བོད་རགི ས་ ༥༠ ལྷག་གསི ་མཉམ་
ཞུགས་ཐོག ་དོ ་སྣང་ཆེ ན་པོའི་ངང་དྭོགས་འདྲི་ཡང་
གང་མང་གནང་། ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བླ་མ་བཟོད་པ་རིན་
པོ་ཆེའ་ི ཆོས་ཚོགས་ Matripa College ཞེས་པར་
ལས་གཞི་གོ་སྒྲིག་གནང་འདུག་པས་དེ་ཉིན་སྔ་དྲོ་ཚོུད་
༡༠་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༦ བར་ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་
དང་། རྩིས་འབྲས་མཁོ་འདོན། ཅ་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་
ཁག་ཞུས་པ་བཅས་ Portland དུ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་
རིང་སྨན་པ་གཉི ས་ནས་ནད་པ་མི་གྲངས་ ༥༡ ལ་
བརྟག་དཔྱད་བྱས། འཇིགས་མེད་ལགས་བཟའ་འཚོ་
གཉི ས་དང་། སྙན་གྲགས་ལགས་བཅས་ནས་ལས་
རིམ་ཆ་ཚང་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་གང་ཅིའ་ི ཐོག་ཕྱག་
རོགས་གང་ལེགས་གནང་། སྐར་རྩི ས་པ་ཟུར་པ་ཕུན་
ཚོགས་སྙན་གྲགས་བཟའ་མི་གཉིས་ནས་ Portland
ནས་ California བར་གནམ་གྲུའི་གླ་སྦྱིན་བདག་
གནང་ཏེ་སྐྱེལ་མ་གནང་། གཞན་ཡང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ི ཚོགས་གཙོ་རབ་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་དབུས་པའ་ི ལས་

བྱེད་རྣམ་པས་ལས་གཞི་ཁག་གོ་སྒྲི ག་དང་། ཚོ གས་
ཡུལ་ཁང་པ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གོ་སྒྲིག་འགྲོ་སོང་
ནར་གཏོང་གནང་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་
རྒན་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་། སྐར་རྩིས་པ་བསོད་
ནམས་སྤེན་པ་ལགས། སྨན་རྩི ས ་རིག ་དགེ ་ཟུར་པ་
ལེགས་བཤད་ལགས་དང་། དཔལ་བཟང་ལགས་བཅས་
ནས་ཀྱང་སྐབས་འདིའ་ི སྨན་རྩིས་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་
གང་ལེགས་གནང་།
ས་གནས་བཞི་པ། California གོ་སྒྲིག་
གནང་མཁན། བོད་རགི ས་སྥྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཟླ་ ༡༡
ཚེས་ ༢༩ Portland ནས་སྨན་པ་དབྱངས་ཅན་
ལགས་བཟའ་འཚོ་དང་། སྐར་རྩིས་པ་ཕུན་ཚོགས་སྙན་
གྲགས་ལགས། བློ་བཟང་ཚུལ་ཁམྲི ས་ལགས་བཅས་ནས་
སྒེ འཁོར་ནང་ California གནམ་ཐང་དུ་སྐྱེལ་མ་
གནང་། གནམ་ཐང་ནས་སྨན་རྩིས་ལས་ཟུར་ནམ་མཁའ་
ལགས་དང་། ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའི་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་བསྟན་པ་འཇམ་དབྱངས་ལགས་
གཉིས་ནས་སྒེ་འཁོར་ནང་བསུས་སྟེ་ཁོང་གཉིས་ནས་
བོད་རིགས་སྤྱི་ཁང་བལྟ་སྐོར་དུ་འཁྲིད་རྗེས་ང་ཚོ འི་
གནས་ཚང་རྒྱུད་སྟོད་དགོན་པར་བསྐྱལ། དེ་སྐབས་དེ་
གའ་ི སྤྱི་ཁང་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་
པས་དེ་ཉིན་དགོང་དྲོ་ཚོུད་ ༦ ཐོག་ཚོགས་པའི་དྲུང་ཆེ་
རྩི ས་ཞིབ་ལས་ཟུར་བློ་བཟང་ལགས་དབུས་པའི་ལས་
བྱེད་འགའ་ཤས་ཕེབས་འཛོམས་ཐོག་ངེད་ཚོ་མཉམ་
རུབ་ཀྱི ས ་གཙང་བཟོ ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། འགྲེམ ས་སྟོན་
སོགས་ལས་གཞི་ཁག་སོ་སོར་ཚུགས་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་
གྲ་སྒྲིག་ཁག་ཆ་ཚང་ཞུས། དེ་རྗེས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་
ལས་དང་སྨན་རྩི ས་ལས་བྱེད་རྒས་ཡོལ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་
བོུ་འཆི་མེད་ལགས་ནས་ཉལ་ཆས་དང་། བཟའ་བཅའ་
དགོས་རིགས་རྣམས་ཉོ་ཆ་བསྐྱོན་ཏེ་རྒྱུད་སྟོད་དགོན་
པར་སྐྱེལ་མ་གནང་། ནངས་པར་ ཚེས་ ༣༠ སྔ་དྲོ་ཚོུད་
༩ ཐོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་མཇལ་འཕྲད་དང་ཆབས་གཅི ག་སྨན་རྩི ས་ཀྱི་
ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཞུས། ཚེས་ ༣༠ དང་། ཟླ་ ༡༢
ཚེས་༢-༤ བར་ཉིན་བཞིའ་ི རིང་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁང་
དུ་འགྲེམས་སྟོན་དང་། ནད་པར་སྨན་བཅོ ས་བརྟག་
དཔྱད། རྩིས་འབྲས་མཁོ་འདོན། ཅ་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་
བཅས་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩ ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཚོུད་
༥-༦ བར་ལས་གཞི་ཁག་གཉེར། ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཕྱི་
དྲོའི་ཚོུད་ ༥ ཐོག་སྨན་པ་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་ནས་
བོད་སྨན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་དང་། ཟས་སྤྱོད་སྤང་བླང་སྐོར་
གཏམ་བཤད་དང་། རྩི ས་རམས་པ་ཀུན་དགའ་ནས་
རང་རེའི་བོ ད ་རིག ས་ཚོ འི་ཁྲོད ་བོ ད ་ཀྱི ་གཙུག་ལག་
རྩི ས་རིག་པའི་སྐོར་དོན་གཉེར་དང་། དགེ་མཚན་གོ་
རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྩི ས་རིག་པའི་ངོ་
སྤྲོད་དང་། ཕན་ཡོན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས།
ཚེས་ ༢ དགོང་མོ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་ཆོས་འཛིན་
གྲྭ་ཞིག་འདུག་པའི་ནང་སློབ་མ་འགའ་འདུ་འཛོམས་

ཉིན་རེའ་ི ཚེས་འབྲས།

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་༢༩ བར་བུམ་སྟོང་

ནུབ། ཚེས་ ༣༠ ནས་ཕྱི་ཟླའི་ ༣༠ བར་བུམ་

སྟོང་བྱང་། ཕྱོགས་དེར་ལས་སྣེ་གཏོད་མི་རུང་།
༡ ཚེས ༢༤ མིག
མེ་ཆུ

ཚེས་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༡ ཚེས ༢༥ ལྷག
ཆུ ༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།

༡ ཚེས ༢༥ ཕུར
ཆུ་རླུང
THU 23-3-2017

ཚེས་༢༥ ལྷག

༡ ཚེས ༢༦ སངས
ས༢

ཚེས་ཆ་བཟང་། མཁར་ལས་མི་བྱ།

༡ ཚེས་ ༢༧ སྤེན
ས༢

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བག་མ་གཏོང་
ལེན་མི་བྱ།

TUE 21-3-2017
Fire-Water

WED 22-3-2017
Water-2

Water-Wind

FRI 24-3-2017
Earth-2

SAT 25-3-2017
Earth-2

༡ ཚེས ༢༨ ཉི
མེ་ཆུ

SUN 2 6-3-2017
Fire-Water

༡ ཚེས ༢༩ ཟླ
ས་ཆུ

MON 27-3-2017
Earth-Water

༡ ཚེས ༣༠ མིག
མེ ༢

TUE 28-3-2017
Fire-2

ཀླུ་ལྡོག

ཀླུ་ཐེབས།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་།

ཀླུ་ལྡོག

ཀླུ་ལྡོག

ཚེས་ཆ་ང་། དུར་གདབ་མི་རུང་།
ཀླུ་ལྡོག གསོ་སྦྱོང་།

ཚེས་ཆ་འབྲིང་།
ཤིད་སྟོན་མི་རུང་། ཀླུ་ལྡོག
ཚེས་ཆ་ངན། ཞག་ངན་ཡིན་བྱ་བ་
སྤྱིར་འཛེམས།

བོད་ཟླ་༢ ཚེས༡

མགྲོན་སྤོངས་།

༢ ཚེས༢ ལྷག
ཆུ ༢
WED 29-3-2017

ཚེས་ཆ་བཟང་། རྒྱ་ཟླ་༣ ཆུང་
ཚེས ༢ ཚོང་སྤོངས་།

༢ ཚེས ༣ ཕུར
ཆུ་རླུང

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བྱིས་སྟོན་མི་བྱ།

༢ ཚེས ༤ སངས
ས་རླུང

ཚེས་ཆ་ངན།
ནོར་ཕྱིར་མི་གཏོང་། ཁ་མཆུ་སྤོངས།

༢ ཚེས ༥ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། གཉེན་འགྲིག་མི་བྱ།

༢ ཚེས ༦ ཉི
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛེམས།

༢ ཚེས ༧ ཟླ
ཆུ་རླུང
MON 3-4-2017

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། གཉེན་འགྲིག་དང་
བག་མ་གཏོང་ལེན་མི་བྱ།

ཆད

Water-2

THU 30-3-2017
Water-Wind

FRI 31-3-2017
Earth-Wind

SAT 1-4-2017
Earth-Fire

SUN 2-4-2017
Earth-Fire

Water-Wind

༢ ཚེས ༨ མིག
མེ་ཆུ

TUE 4-4-2017
Fire-Water

༢ ཚེས ༩ ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 5-4-2017
Water-Wind

༢ ཚེས ༡༠ ཕུར
མེ་རླུང

THU 6-4-2017
Fire-Wind

༢ ཚེས ༡༡ སངས
ས་ཆུ
FRI 7-4-2017
Earth-Water

ཚེས་ཆ་ངན། ཉི་ནག་ཡནི ་པས་བྱ་
བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཏེ་སྤྱིའ་ི གནམ་
སྒོ་ཁེལ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛེམས།
ཚེས་ཆ་བཟང་། འོན་ཀྱང་མགྲོན་
སྤོངས་།

༢ ཚེས ༡༢ སྤེན
ས་མེ

ཚེས་ཆ་ངན། ཚོང་སྤོངས་།

༢ ཚེས ༡༣ ཉི
མེ ༢

ཚེས་ཆ་འབྲིང་། བྱིས་སྟོན་སྤོང་།

SAT 8-4-2017
Earth-Fire

SUN 9-4-20167
Fire-2

ཟུར་མཆན། རེས་གཟའ་ི རསྗེ ་ཀྱི་བོད་ཡགི ་ཨང་ཀ་ི དང་པོ་དེ་བོད་ཟླ་བོད་
ཚེས་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཨང་ཀ་ི དེ་ཕྱི་ཟླ་ཕྱི་ཚེས་ཡནི །

04-03-2017 10:42:05

ཤོག་ངོས་བཞི་པ།

ཡོང་རྒྱུའ་ི གོ་སྐབས་བླངས་ཏེ་དེ་གའ་ི གསུང་བསྒྱུར་ཚེ་
རངི ་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་རང་རེའ་ི ཕྱིར་ཚོང་ཅ་དངོས་
ཚོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་བས་སྐབས་
དེར་ཅ་དངོས་ཕྲན་བུ་འཚོང་འགྲེམས་ཐུབ་འདུག ཚེས་
༣ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༥ སྨན་པ་རྣམ་གྲོལ་ལྷ་མོས་ནས་ཁོང་
ནད་ཀུན་གྱི་གཞི་རྩ་བ་མ་ཞུ་བ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའ་ི
ཐོག་བཤད་བྱས། ཚེས་ ༤ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་ ༣ ཐོག་སྐར་
རྩི ས་པ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་
རྩིས་རིག་པའི་ངོ་སྤྲོད་དང་། སྨན་རྩིས་འབྲེལ་བའི་སྐོར་
གཏམ་བཤད་གནང་། གཏམ་བཤད་སོ་སོའ་ི སྐབས་ཕྱི་
ནང་མི་རིགས་དོན་གཉེར་ཅན་གྲངས་ ༢༠-༣༠ བར་
གྱིས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ་ི ཐོག་དྭོགས་འདྲི་ཡང་མང་
པོ་གནང་སོང་། བྱང་ California གཏན་སྡོད་སྨན་
རྩི ས་ཟུར་པ་སྨན་པ་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་། སྨན་པ་
བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་བཟའ་ཟླ་སྨན་པ་བདེ་སྐྱིད་
བཟང་མོ་ལགས། སྨན་པ་འཕྲིལ་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་
དང་སྐུ་ཟླ་སྨན་པ་སྒྲོལ་དབྱངས་ལགས། སྨན་པ་སྤེན་
པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་དང་བཟའ་ཟླ་དགོན་པོ་ལགས། སྨན་
པ་བཀྲིས་རྡོ་རྗེ་ལགས། མཐོ་སློབ་ལས་དྲུང་ཟུར་པ་ངག་
དབང་ལྷ་མོ་ལགས་དང་། བོད་དྲུང་ཟུར་པ་ངག་དབང་
ལགས་བཅས་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་གནང་སྟེ་
California ནས་ New York བར་གྱི་གནམ་གྲུའ་ི
གླ་ཨ་སྒོར་ ༩༧༩ ཙམ་སྦྱིན་བདག་གནང་། ས་གནས་སྤྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ངེད་ཚོ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་
རྒྱུད་སདྟོ ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ནས་སྤྱི་ཁང་དང་། གནས་ཚང་
གི་མཐུན་རྐྱེན་གྲ་སྒྲིག་ནར་གཏོང་གནང་བར་བརྟེན་
ཐུགས་རྗེ་ལེགས་འབུལ་དུ་ཨ་སྒོར་ ༡༠༠ འཕུལ།
ས་གནས་ལྔ་པ། གོ ་ སྒྲི ག ་གནང་མཁན།
New York བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་རྩིས་མཐུན་ཚོགས།
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༦ ཙམ་ལ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་
ནས་གནམ་ཐང་བར་གྲྭ་ཚང་འགན་འཛིན་རྒན་རྣམ་རྒྱལ་
ལགས་དང་། ཁ་ལོ་བར་གསུང་བསྒྱུར་ཚེ་རངི ་དོན་གྲུབ་
ལགས། ནམ་མཁའ་ལགས་བཅས་ནས་སྒེར་འཁོར་ནང་

བོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡

སྐྱེལ་མ་གནང་བའི་ཐོག་ Chicago བརྒྱུད་དགོང་དྲོ་
ཚོུད་ ༡༠ ཙམ་ལ་ནིའུ་ཡོག་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་
ཚོགས་སུ་འབྱོར། སྟབས་ཁེལ་ཞིག་ལ་དཔག་བསམ་
ལགས་སེར་བྱེས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མ་ི ཡནི ་ཙང་ཁོང་
གིས་རེ་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞུས་པ་བཞིན་ཆོས་ཚོགས་ནས་
ང་ཚོར་ལས་གཞ་ི བརྩམས་ཡུལ་ས་ཁུངས་དང་། གནས་
ཚང་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་
འདུག ནངས་པར་ཚེས་ ༧ ཉིན་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་
ཞུས་ཏེ་ཚེས་ ༩-༡༡ བཅས་ཉིན་བཞིའ་ི རིང་འགྲེམས་སྟོན་
དང་། ནད་པར་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད། རྩིས་འབྲས་
མཁོ་འདོན། ཅ་དངོས་ཚོང་འགྲེམས་བཅས་སྔར་རྒྱུན་
བཞིན་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩.༣༠ ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཚོུད་ ༥-༧ བར་
ལས་གཞི་གཉེར། ཚེས་ ༩ ཉིན་ཚོུད་ ༥ ཐོག་ཆེད་ལས་
པ་གསུམ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་དཔྱད་སྨན་རྩིས་གཉིས་ཐོག་
གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡང་མ་ི ཚོགས་གང་མང་འཛོམ་
ཐུབ་རྒྱུར་རེ་བས་རྒྱལ་སའི་ནང་གོ་སྒྲི ག་གནང་ཡོད་
ཀྱང་། དེ་ཉིན་བོད་ནང་རང་ལུས་མཆོད་མེར་ཕུལ་བའ་ི
ག་ློ བུར་གནས་ཚུལ་གྱིས་རྐནྱེ ་པས་དེ་ཉནི ་ཕྱི་དྲོ་སེར་བྱེས་
གཙོས་པའ་ི ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་སུ་མཆོད་འབུལ་
སྨོན་ལམ་གོ་སྒགྲི ་གནང་འདུག་པར་བརནྟེ ་གཏམ་བཤད་
ཕྱིར་འཐེན་བྱས། ཚེས་ ༡༠ ཉིན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་བཞིན་ནོ་བྷེལ་ཟེངས་རྟགས་ཀྱི་རྗེས་དྲན་ཉིན་མོར་
ཕྱག་རོགས་བསྟན་འཛིན་ར་ྡོ ར་ྗེ ལགས་དང་། ཁོང་ག་ི ཕྱག་
རོགས་སུ་སྨན་པ་དབང་འདུས་ལགས། སྨན་རྩིས་ལས་
ཟུར་ཕུར་བུ་ལགས་བཅས་ནས་མཛད་སྒོ་ཚུགས་ཡུལ་
བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁང་དུ་ཕྱིར་ཚོང་
ཅ་དངོས་ཁག་ཚོང་འགྲེམས་ཞུས། དེའ་ི དགོང་མོ་མཐུན་
ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་ཟ་ཁང་ཞགི ་ཏུ་སྣེ་ལེན་གསོལ་
སྟོན་གནང་སོང་བར་མཐུན་ཚོ གས་ལའང་ཐུགས་རྗེ་
ལེགས་འབུལ་ཕྱག་རྟགས་ཕུལ། ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཚོུད་
༤ ནས་བཟུང་ཕྱིར་ཚོར་ཅ་དངོས་ཁག་ལ་སྤྱི་སྙོམས་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ དང་། སྨན་པ་ཟུར་པ་ཚོར་སྨན་རནི ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠
ཆག་ཡང་ཐོག་ཚོང་འགྲེམས་ཞུས་པའ་ི ཐོག་ལས་གཞི་
ཁག་ཡོངས་སུ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བོད་མ་ི མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བགསྲེ ་པོ་མཆོག་ལ།
ཆེད་ཞུ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པའི་
ཐོག་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་ཤགི ་གིས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྣུམ་འཁོར་ཞིག་ལྡི་ལིར་བརླགས་པའི་སྐོར་ལ་རིན་ཆེན་རིལ་
བུ་མོ་ཊ་གང་བརླགས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དངོས་དོན་ལ་རིན་ཆེན་རིལ་བུ་རྡོག་གཅིག་ཀྱང་བརླགས་
མེད་ཅིང་། མོ་ཊ་དང་། སྨན། གསོ་རགི ་ཐོན་རྫས། སྨན་ལས་པའ་ི གནྱོ ་ཆས་སོགས་བོར་བརླགས་སྐོར་ལྡི་ལ་ི བོད་སྒར་གྱི་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་ལ་ཞུས་པ་དང་། ཉེ་ཁུལ་གང་སར་འཚོལ་ཞབི ་བྱས་ཀྱང་མ་རདྙེ ་པར་
བརྟེན་ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་མོ་ཊའ་ི རནི ་འབབ་ཆ་ཚང་གུན་གསབ་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད།
སྤྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་རནི ་ཆེན་རལི ་བུ་བོར་བརླགས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་མཁན་སྨན་རྩིས་ཁང་ག་ི ལས་
བྱེད་དང་ལས་མི། སློབ་ཕྲུག་སུ་རུང་ནས་ཞུས་ཡོད་མེད་བརྩད་ཞིབ་ཞུས་པར་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་དེ་ལྟའི་གནས་ཚུལ་
ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་ི འདུག་ན། སླད་ཕྱིན་གསྲོ ་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དོན་དངོས་མ་རྟོགས་པའམ་
དབུ་མ་ཚོད་པའ་ི བཀའ་མོལ་དེ་རགི ས་གསུངས་ཐལ་མ་ི ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན་དེ་དོན་དགོངས་མངའ་ཞུ།
				

བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༠ ལ།། །།

དྲུང་ཆེ།							

འགན་འཛིན།

ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་ག་ི འཕནྲི ་བཟང་།

སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

འདོན་ཐེངས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

བྱིས་པའ་ི འཚོ་བཅུད་རིག་པ་བ་གྲགས་ཅན་
སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཁྲེན་ཞུའི་ཚུན་གྱིས་རང་རྒྱལ་ཨ་མའི་
ནུ་མས་ཕྲུ་གུ་གསོ་བའ་ི སྲོལ་རྒྱུན་ལེགས་པོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་
བྱེད་རྒྱུའ་ི རེ་འབོད་གནང་སྟེ་བསྟན་གནང་བར། མའི་འོ་
མ་ནི་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་ཟ་མ་མེད་
དུ་མ་ི རུང་བ་ཞིག་ཡནི ་པ་དང་། སྒོ་ཕྱུགས་ཀྱི་འོ་མ་དང་
མསི ་བཟོས་འོ་མས་ཚབ་བྱེད་ཐབས་བྲལ་བ་ཞགི ་རེད། ཉེ་
བའ་ི ལོ་འགའ་ི རངི ་རང་རྒྱལ་དུ་མའི་འོ་མས་ཕྲུ་གུ་གསོ་
བའི་བསྡུར་ཚད་མགྱོགས་མྱུར་ཆག་འགྲོ་བ་དེ་ནི་སེམས་
ཁྲལ་ཤནི ་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཚན་རིག་མཁས་
དབང་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཚོད་ལྟ་བྱས་མཐར་མི་རབས་
འགའ་ཤས་ནང་ཨ་མའི་འོ་མ་མ་བསྟེར་ན། མིའ་ི རིགས་
ཀྱི་བློ་རིག་ཞན་དུ་འགྲོ་ངེས་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བར་
བརྟེན། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་
ཨ་མའི་འོ་མས་ཕྲུ་གུ་གསོ་བའི་བསྡུར་ཚད་ཆེས་ཆེར་སྐྱར་
དུ་འཕར་ཡོང་ག་ི ཡོད་པ་རེད།

ཀུང་ས་ི ཞགི ་ག་ི སྦྲུམ་མ་ ༡༢ ཀྱིས་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འོད་
ཤེལ་སྒོའ་ི མདུན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་སྟབས། ལོ་གཅིག་རིང་མི་
༧ ཕྲུ་གུ་ཤརོ ་བ་དང་མི་ ༡ ཕྲུ་གུ་ཟླ་བ་མ་ཚང་བར་སྐྱེས་པ་
རེད། མེ་གོའ་ི རྒྱརྒྱལ་སྲུང་པུའའུ་ཁོངས་དམག་ཞབས་ཅུས་
ཀྱི་སྦྲུམ་མ་ ༡༥ ཡསི ་གཟུགས་མཐོང་གགློ ་འོད་ཤལེ ་སའྒོ ་ི
མདུན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་རྐནྱེ ་ལོ་གཅགི ་རངི ་ཡང་མ་ི ༧ ཕྲུ་གུ་
ཤོར་བ་དང་། མ་ི ༣ ལ་ཕྲུ་གུ་ཡ་མ་གཟུགས་སྐསྱེ ་པ་རེད།
ཉའ་ི སྣུམ་གྱིས་སྙིང་ནད་སྔོན་འགོག་བྱེད་པར་
ཕན། མེ་གོའ་ི ཚན་རགི ་པས་ཐེངས་དང་པོར་ཉའ་ི སྣུམ་
གྱིས་འཕར་རྩའ་ི ནང་དུ་གཞན་དངོས་ཆགས་ཡུན་དལ་
དུ་གཏོང་ཐུབ་པའ་ི ར་སྤྲོད་བྱས་མཆིས། འཕར་རྩའ་ི ནང་
དུ་ཆགས་པའི་གཞན་དངོས་ནི་སྙིང་ནད་དང་གཟའ་
འགྲིབ་སློང་མཁན་གཙོ་བོ་རེད།
ཡིད་ཆེས་བརྟན་མིན་གྱིས་ངན་སྐྲན་ཕོག་པའི་
ནད་པའི་འཚོ་ཡུན་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏོང་ཐུབ། དབྱིན་
གོའ་ི གོང་མ་ཚང་གི་མ་སི་ཏེང་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་ཀོ་
ལརི ་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་མཐར། ངན་སྐྲན་དང་འཐབ་
རྩོ ད་བྱེད་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་རབ་ཏུ་ཁེངས་ཡོད་མཁན་
ནད་པའི་ནང་ནས་ ༧༥ ལོ་ལྔ་ཡན་ཆད་འཚོ་ཐུབ་པ་
དང་། རེ་བ་མ་ི འདུག་སྙམ་པ་དང་ཡ་ི ཐང་ཆད་པའ་ི ནད་
པའི་ནང་ལོ་ལྔ་ཡན་ཆད་འཚོ་ཐུབ་མཁན་ ༣༥ ལས་མེད་
པ་ཤེས་པར་བརྟེན་སྨན་པ་ཚོས་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་
ཆེས་བརྟན་དུ་གཏོང་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤསེ ་བཙལ་ནས་ནམ་
རྒྱུན་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤསེ ་ཀྱི་ཁ་གསབ་
བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད།

ཕག་ཤ་ཟོས་ན་ཚེ་ཚད་རིང་དུ་འགྲོ་ཐུབ། རི་
པནི ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་གིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
རྗེས། གཡོས་སྦྱོར་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་བྱས་པའི་ཕག་
ཤ་རྣམས་ཚེ་རིང་བའི་ཟས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་བ་ཤེས་
མཆིས། རི་པིན་བ་ཆ་སྙོམ་ཚེ་ཚད་རིང་ཤསོ ་ཡིན་པའི་ཁྲུང་
ཧནྲེ ་རྫོང་དུ་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྒན་འཁོགས་ཀྱིས་
ཕལ་ཆེར་ཉིན་ལྟར་ཕག་ཤ་བཟའ་བཞིན་ཡོད་པར་མ་
ཟད། ཕག་ཤ་བཙོ་བའ་ི དུས་ཚོད་ཀྱང་ཧ་ཅང་རངི ་པོ་ཡོད་
པ་རེད། རྫས་འགྱུར་དཔྱད་ཞབི ་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་ཕག་ཤ་
དུས་ཚོད་རིང་པོར་གདུས་ན་ཞག་ཚིལ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་
ནས་ལྔ་བཅུ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཚད་མ་ལོངས་པའི་
འབྲས་སྐྲན་ནད་པར་སྨན་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་
ཚིལ་སྐྱུར་མང་དུ་འགྲོ་བར་མ་ཟད། རྒྱུ་རྫས་ཏན་ཀུའུ་ཁྲུན་ དུས་སྐབས་ཡག་ཤོས་ནི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་༡༠ པར་ཡིན་པ།
འདྲེས་ཚད་ཆེས་ཆེར་ཉུང་དུ་འག་ྲོ ག་ི ཡོད་པ་རེད།
མེ་གོའ་ི ཚན་རིག་པ་ལུའོ་ཁེ་ལའེ་ཝེ་ཚིས་འབྲས་སྐྲན་ཕྲ་
ཕུང་དང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་སྐྱེ་དངོས་དུས་ཚོད་མི་འདྲ་
སྦྲུམ་མས་སྐྱུར་རུ་ར་མང་པོ་བཟའ་མི་ཉན་
བ་རེ་ཡོད་ཅིང་། འབྲས་སྐྲན་གྱི་ཕྲ་ཕུང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༠
པ་དང་། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ཟིན་པའི་བུད་མེད་ཀྱིས་མང་ཙམ་
པའི་སྐབས་སུ་འཚར་མགྱོགས་ཤོས་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་དྲོ་
བཟའ་དགོས། སྐྱུ་རུ་རར་བུ་སྣོད་འཁུམ་པའ་ི ནུས་པ་ཡོད་
ཆུ་ཚོད་ 10-11 པའ་ི དུས་སྐབས་སུ་འཚར་མགགྱོ ས་པའ་ི
པ་དེང་རབས་ཀྱི་གསོ་བ་རགི ་པའ་ི སྨན་བཅོས་ལག་ལེན་
མཐོ་རླབས་གཉིས་པ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱུན་ལྡན་ཕྲ་
ཐོག་ནས་ར་སྤྲོད་བྱུང་བར་བརྟེན། སྦྲུམ་མས་སྐྱུ་རུ་རའི་
ཕུང་གི་འཚར་སྐྱེ་མགྱོགས་པའི་མཐོ་རླབས་ནི་ཞོགས་པ་
ཟས་འབོར་ཆེན་ཟོས་ན། བུ་སྣོད་འཁུམས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཤོར་
ཆུ་ཚོད་༤ པར་ཡནི ་པ་ཤསེ ་སྟབས། མཁས་པ་དེས་འབྲས་
བའ་ི ཉེན་ཁ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་རྗེས་ཀྱི་སྐྱེས་མས་
སྐྲན་ནད་པའ་ི སྨན་བཅོས་དུས་སྐབས་ལེགས་ཤོས་ན་ི སྔ་
མང་ཙམ་ཟོས་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད།
དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 10 པར་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།
སྦྲུམ་མས་བརྙན་འཕྲིན་ཞེ་དྲག་ལྟ་མི་ཉན་
རམྩོ ་སྒགྲི ་པ། རིག་དགེ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།
ལ་བརྟན་འཕནྲི ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་ལས་ཀའང་
ཚོགས་མ།ི དྲུང་ཆེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
ཡུན་རིང་བྱེད་མི་ཉན། བརྙན་འཕྲིན་སོགས་གཟུགས་
རསྩི ་རམས་པ་ལྷ་དབང་ཚེ་རངི ་།
སྨན་པ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
མངོན་སྦུ་གུ་ནས་དོན་པའ་ི འོད་ཐགི ་གསི ་སྦྲུམ་མའ་ི ཁོག་
ཀམ་པུ་ཀྲར་ཇུས་འགོད་པ། ལྷ་མོ་སྐྱིད་འཛོམས།
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