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དངུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ལས་དནོ་བྱེད་

མཁན་གྱིས་བསམ་པ་རྣམ་དག་བྱས་ཡདོ་ནའང༌། ཡྱི་གའེྱི་

ཐགོ་གམ་རྱིས་ཁའྱི་ཐགོ་ནས་ཁམས་དྭངས་པ་ོཞྱིག་མདེ་ན་

དྭགོས་པ་ཟ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡངོ་བ་དང༌། རྱིས་ལ་ཧ་ེབག་

ཡདོ་པའྱི་སྡུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ད་ེབས་ཀང་ཡྱི་གའེྱི་ཐགོ་

ནས་གསལ་པ་ོམདེ་པ་དང༌། རྱིས་ཁའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོ

མདེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུར་བརནེ་རྱིས་ཁར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་

ཚགས་པ་ོབྱདེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།

ད་ེནས་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱདེ་པའྱི་དམྱིགས་

སོ་ཁེད་རང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟེངས་བསོད་

དབུགས་དབྱུང་བྱདེ་འདདོ་བྱུང༌། ང་རང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ཐནོ་

ཡོང་མཁན་བོད་རྱིགས་གཞོན་སྐེས་ཚོའྱི་ནང་ལ་འགའ་

ཤས་གཞུང་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུར་རང་མསོ་དང་དདོ་བྱེད་

མཁན་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ། 

འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་ ༣ གཟིགས།

སྨན་རྱིས་བསརོ་བསྐདོ་ལས་བསམོས།

བོད་དུ་ལྷ་ས་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་ནས་

མྱི་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོ ༡༠༠ འཁོར་བ་དང་། བཙན་བྱོལ་དུ་སྨན་

རྱིས་ཁང་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལོ་ ༥༥ ལྕགས་པོ་རྱི་སྨན་

གྱི་མཐོ་སོབ་དབུ་བརསེ་ནས་མྱི་ལོ་ ༣༥༥ འཁོར་བའྱི་

དུས་དྲན་སྲུང་རྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ བར་སྨན་པ་རྣམ་

སྒོལ་ལྷ་མོ་དང་། སྨན་པ་བསན་འཛིན་ཆོས་དབྱྱིངས། 

སྐར་རྱིས་པ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ། ནང་ཞྱིབ་གཙོ་བོ་

བསན་འཛིན་ར་ོར་ེལགས། མཐོ་སོབ་ལས་དྲུང་བསོད་

ནམས་ལྷ་མོ་བཅས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ནུབ་ཕོགས་ས་ཁུལ་

དང་། ནྱིའུ་ཡོག་བཅས་སུ་ཕོགས་བསྐོད་བྱས་པའྱི་ལས་

བསྡམོས་སྙྱིང་བསྡུས།

༡། ས་གནས་དང་པོ། གོ་སྒྱིག་གནང་མཁན། 

འཛམ་གྱིང་སེང་རང་བྱུང་སྨན་གྱི་སོབ་གྲྭ་གཙ་ོགལ་ཆ་ེ

གས་སུ་གགས་པ། Bastyr University, Seattle  

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ཨ་རྱི་ Seattle 

Tacoma གནམ་ཐང་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་སྣེ་ལེན་པས་ 

Bastyr University དུ་བསུ་བ་གནང་། དའེྱི་དགོང་

མོ་ཚོུད་ ༤ ཐོག་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛནི་སྐོང་ནས་

ཕེབས་བསུའྱི་མཛད་སོ་ཞྱིག་གོ་སྒྱིག་གནང་འདུག་པར། 

དའེྱི་སྐབས་འབེལ་མཐུད་པ་གཙོ་བོ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་

འཛནི་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་ Tim Callahan མཆོག་

དང་། སོབ་མའྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་ Amy Richards 

དང་། Rosalie Lombaert གཉྱིས་ཀྱི་དབུས་པའྱི་

འབེལ་ཡོད་སོབ་དཔོན་ཆེ་བགེས་དྲུག་དང་མཉམ་

ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ལྷུགས་པོར་ཞུས། 

Bastyr མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཟླ་༡༡ ཚེས་ ༡༦-༡༨ བར་

ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་སྔ་དྲའོྱི་ཚོུད་ ༨་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲའོྱི་ཚོུད་  

༥ བར་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ནད་པ་ཁོན་བསྡོམས་མྱི་

གངས་ ༦༧ ལ་བརག་དཔྱད་སྨན་བཅོས་དང་། སྐར་

རྱིས་པས་ངག་ཐོག་རྱིས་འབས་གངས་ ༡༩ བཏནོ། དེ་

བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཀྱི་ཐོན་དངོས་ཁག་ཚོང་འགེམས་

དང་འགེམས་སོན་གྱི་འགེལ་བཤད་བཅས་ལས་དོན་

འཐུས་ཚང་ཞུས། Amy Richards དང་། Rosalie 

Lombaert, Lisa Petersburg གསུམ་ནས་ནད་

པ་ཚོར་སྨན་རྱིས་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ལ་བསནེ་གཏུགས་

བྱེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་མཚོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཕག་

རགོས་གང་ལེགས་གནང་བྱུང་། ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སྨན་

པ་བསན་འཛནི་ཆོས་དབྱྱིངས་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་

བ་རྱིག་པའྱི་ང་ོསྤོད་དང་། ཟས་སྤོད་བླང་དརོ་ལམ་སནོ་

སྐོར་གཏམ་བཤད་དང་། ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྨན་པ་རྣམ་

གོལ་ལྷ་མོས་ཁོང་ནད་ཀུན་གྱི་ར་བ་མ་ཞུ་བའྱི་སྐོར་

གཏམ་བཤད་བྱས། ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་སྐར་རྱིས་པ་ཀུན་

དགའ་དནོ་གྲུབ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་སྐོར་

ངོ་སོྤད་དང་། སྨན་རྱིས་འབེལ་བའྱི་སྐོར་གཏམ་བཤད་

བྱས། དེ་སྐབས་དགེ་སོབ་དནོ་གཉེར་ཅན་གངས་ ༨༠ 

ཙམ་འདུ་འཛམོས་བྱུང་ཡདོ། དུས་ཡུན་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་

འགེམས་སོན་བྱ་ས་དང་སྨན་ལས་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཁང་

སྔ་དགོངས་ཞལ་ལག་བཅས་རྱིན་མེད་ཐོག་མཐུན་སྦོར་

གནང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཚོགས་

པ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་བསྐེད་

རྱིམ་སྤེལ་གནང་འཆར་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་

འབེལ་ཡོད་དབུས་སྨན་རྱིས་འཛིན་སྐོང་ལ་འབེལ་བ་

ཞལ་གསལ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སནོ་ཞུས་ཡོད། 

༢། ས་གནས་གཉྱིས་པ། Seattle གོ་སྒྱིག་

གནང་མཁན། བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༡༩ སྔ་དྲའོ་ོཚོུད་ ༨་༣༠ ཐོག་ Seattle བོད་

རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བྱམས་པ་

འབྱརོ་ཁང་ལགས་དང།  ཕག་རགོས་སྐལ་བཟང་ལགས་

རྣམས་གཉྱིས་ནས་ས་སྐ་དགནོ་པར་སེྐལ་མ་གནང་། དེ་

གར་སྔ་དྲའོྱི་ཚོུད་ ༩་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲའོྱི་ཚོུད་ ༡༢ བར་

འགེམས་སོན་དང་། ནད་པར་བརག་དཔྱད། རྱིས་

འབས་མཁོ་འདོན། ཅ་དངོས་ཚོང་འགེམས་ཁག་བྱས། 

དའེྱི་དགོང་མོ་བཀའ་བརྒྱུད་དགནོ་པར་བོད་རྱིགས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པས་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་༸མྱི་ར་ེ

དཔལ་འབྱོར་སྐོུ་བཀའ་བློན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱིས་

ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཚོར་དཔྱ་ཕལ་བསྡུ་བྱའྱི་སོྐར་

MARCH DASAR ISSUE 36.indd   1 04-03-2017   10:42:04



ཤོག་ངོས་གཉྱིས་པ། བོད་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༣ སྤྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡ 

སྨན་གཞུང་ངོ་སྤདོ།




འཕྲོས་འདྲོན་ཐེངས་རེས་མར་གཟིགས།

ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན།

སྐ་ེདངསོ་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རྱིས་དང་ལག་ལནེ་

གཅེས་བཏུས།

སྨན་རྫས་ཉམས་

ཞྱིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་སྨན་

པ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྐལ་

བཟང་ལགས་ཀྱིས་

བརམས་ཤྱིང་བོད་

གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་

གྱི་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞྱིབ་སྡ་ེཚན་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལརོ་

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པ་འདྱི་ནྱི། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་ནང་དུ་

སྨན་རྫས་ལ་རྱིགས་བརྒྱད་བསན་ཡོད་པ་ལས་ཤྱིང་སྨན་

དང་། རྱི་སྨན། ཐང་སྨན། སྔ་ོསྨན་བཅས་སེྐ་དངསོ་སྨན་རྫས་

ཀྱི་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའྱི་སྨན་རྫས་རྱིགས་བཞྱི་པའོྱི་སྨན་

སྣ་ས་ོསའོྱི་ངསོ་འཛནི་དང་ར་ོནུས་ཞུ་རསེ་སགོས་ཀྱི་སྐོར་

རྒྱས་པར་བསན་པའྱི་དབེ་ཅྱིག་ཡྱིན། 

འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐེ་དངསོ་སྨན་རྫས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་

བཞྱི་པོའྱི་སྨན་རྣམས་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞྱི་དང་། དེའུ་

དམར་བསན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༧༢༧ ལརོ་

བརམས་པའྱི་འགེལ་པ་དྲྱི་མེད་ཤེལ་ཕེང་སོགས་གགས་

ཆེ་བའྱི་སྨན་རྫས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཁག་གཅྱིག་

ལ་གཞྱིར་མཛད་ནས་དེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྡེ་ཚན་བཞྱི་

ཡྱི་སྨན་སྣ་ཁོན་བསྡམོས་ཉྱིས་བརྒྱ་ས་ོགཅྱིག་སྐོར་བསན་

ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གཙ་ོཆེར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་

ཡྱིན། དའེྱི་སེང་དུ་རྒྱ་གར་ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་དང་། ཡུནྰནྱི། 

སྱིདྷ། རྒྱ་ནག་ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་ལུགས་བཅས་ཀྱི་སྨན་རྫས་

ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་ངོས་འཛིན་གནང་ཚུལ་སོགས་ཁ་སྣོན་

བྱས་ཡོད། རོམ་པ་པསོ་ལ་ོམང་རྱིང་སྐ་ེདངསོ་སྨན་རྫས་

ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་དང་མཚུངས་བསྡུར། མཁས་དབང་

གཞན་དང་དཔྱད་བསྡུར་སགོས་གནང་བའྱི་འབས་བུར་

དེབ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སྨན་རྫས་རྣམས་དནོ་ཚན་ཉེར་ལྔའྱི་

ས་ོནས་རྣམ་པར་འབྱེད་ནས་བསན་ཡདོ། ད་ེཡང་། སྨན་

རྫས་བྱེ་བག་རེ་རེ་ལ་དངོས་མྱིང་དང་མྱིང་གྱི་མངོན་

བརདོ། ད་ེལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྨན་གྱི་ཐ་སྙད་གང་ཡྱིན་པ། ད་ེ

བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་མངའ་སྡེ་སོ་སོའྱི་སྐད་རྱིགས་སུ་

ཐ་སྙད་གང་བདེ་སྤོད་བྱེད་པ། སྨན་རྫས་ད་ེབདོ་ཀྱི་གས་ོ

རྱིག་གཞྱི་བཟུང་སྨན་གྱི་སྡ་ེཚན་གང་ཏུ་གཏགོས་པ། དའེྱི་

སྐེ་དབྱྱིབས་དང་མཆོག་དམན་སོགས་རྱིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། 

ར་ོནུས་ངོ་བོ་ཞུ་རེས་དང་། ཚེའྱི་རྱིག་བྱེད་དང་ཡུནྰནྱི། 

ཀྲུང་དབྱྱིའྱི་སྨན་ལུགས་སོགས་སུ་སྨན་དེ་སྡེ་ཚན་དང་

རྱིགས། སྨན་ད་ེསྐ་ེགནས་བཏུ་དུས་ལས་སྣནོ་དང་། ཡན་

ལག་གང་སྨན་དུ་སྦར་བྱ་དང་དའེྱི་ཕན་ཡནོ་སགོས་རྒྱས་

པར་བསན་ཡདོ། 

དེབ་འདྱིར་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་དུམ་བུ་

གཉྱིས་ཡོད་དེ་དང་པོའྱི་ནང་དུ་སོལ་རྒྱུན་གསོ་རྱིག་

ཁག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྨན་རྫས་ས་ོསའོྱི་བརདོ་

དནོ་ས་བཅས་ཉེར་ལྔའྱི་སྐོར་དང་། སྨན་རྫས་དེ་དག་

གྱི་ས་བཅད་ཀ་མད་ཕེང་བའྱི་ཚུལ་དུ་སྒྱིག་ཡོད་པ་དེ་

ཡྱིན། གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་སྨན་རྫས་ས་ོསའོྱི་དཔར་རྱིས་སུ་

དུས་སུ་སྐེས་པའྱི་དཔར་རྱིས་དང་སྐམ་གསེད་ཕྱིན་པའྱི་

དཔར་རྱིས་གཉྱིས་ལ་ཁནོ་བསྡམོས་ ༣༣༦ ལྷན་དུ་སྒྱིག་

ཡོད། འདྱི་ནྱི་འཚ་ོབྱེད་ལས་དང་པ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་

གཞྱིའྱི་ཡུལ་དང་བོད་ཀྱི་གས་ོརྱིག་སྨན་རྫས་ཉམས་ཞྱིབ་

པ་རྣམས་ལ་ལུགས་གཞན་གྱི་ལག་ལནེ་ཡང་གསལ་བར་

བཀདོ་ཡདོ་པས་ཉམས་ཞྱིབ་ལ་ངསེ་པར་མཁ་ོབ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱདེ་ (TB) ནད་ཀྱི་སརོ་གངེ་བ།

ནད་པ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའང་ཚུད་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༣ ནང་ཊྱི་སྱི་ནད་པ་མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༩ བྱུང་བའྱི་

ནང་ནས་ས་ཡ་ ༡་༤ འདས་གངོས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། རྒྱལ་

སྤྱིའྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༣༥ བར་ཊྱི་སྱི་

ནད་གཞྱི་འདྱི་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནས་ར་མེད་བཟོ་རྒྱུའྱི་

འཆར་གཞྱི་སྒྱིག་བཞྱིན་ཡོད། དེ་དང་ལྷག་པར་རྒྱ་གར་

འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༥ བར་རྒྱ་གར་

ནང་དུ་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ར་མེད་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་

ཡདོ་པ་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡདོ། 

བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚགོས་ནང་ཊྱི་སྱི་གནས་བབས།

དེ་ཡང་རང་རའེྱི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ཚུན་ཆད་ནད་འདྱིའྱི་ཁབ་འཕེལ་ཚད་

གཞྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཡྱིན་པ་དང་། དའེང་དམྱིགས་གསལ་

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་གཉན་སྨན་གཅྱིག་ལས་མང་བ་སྤོད་དགསོ་

པའྱི་ནད་རྱིགས་ (Multi drug resistant TB, 

MDR) ཡྱིན་པ་བོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་

བསནེ་ལྷན་ཁང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་གསལ་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ 

ནང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་དུ་ཊྱི་སྱི་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༢ 

ཡྱིན་པ་དེ་གའྱི་དབེ་གཞུང་ནང་འཁོད་ཡོད། ནད་གཞྱི་

ད་ེཕལ་ཆརེ་སབོ་ཕྲུག་དང་གྲྭ་བཙུན་ནང་མང་བ་ཡདོ་པ་

ཤསེ་རགོས་འབྱུང་། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སབོ་གྲྭ་དང་དགནོ་

སྡེ་སོགས་ཉལ་ཁང་གཅྱིག་ནང་མཉམ་དུ་བསྡད་དགོས་

པ་གང་ཞྱིག་ཁང་པའྱི་ནང་རླུང་འག་ོདང་སེའུ་ཁུང་ཡག་

པོ་མེད་པ་དང་། གཙོ་བོ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཟས་བཅུད་མ་

འདངས་པའྱི་རྐནེ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། སྤྱིར་ཊྱི་སྱི་ནད་

ལ་དབྱ་ེན་ག་ོབ་ཊྱི་སྱི། རུས་པ་ཊྱི་སྱི། མཁལ་མ་ཊྱི་སྱི། ཀླད་

འཛམ་གྱིང་ཊྱི་སྱི་ (Tuberculosis,TB)

ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་བྱེད་དགསོ་དནོ་ནྱི། འག་ོཁབ་ཆ་ེབའྱི་

ནད་འདྱི་ལ་མང་ཚོགས་ནས་མཁེན་རོགས་དང་སོྔན་

འགགོ་ཆེད་ལ་ོལྟར་རྒྱལ་སྤྱི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཁང་དང་། 

Stop TB Partnership ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་གཉྱིས་

ཀྱིས་གཙ་ོབྱས་འཛམ་གྱིང་ཡངོས་ལ་འཕོད་བསེན་ཞབས་

ཞུ་བ་རྣམས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་འཛམ་གྱིང་ཊྱི་

སྱི་ཉྱིན་མ་ོ (World TB Day) སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་

ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༨༨༢ ལརོ་ Dr. Robert Koch ལགས་

ཀྱིས་ཇར་མན་རྒྱལ་ས་བྷར་ལྱིན་དུ་ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་ 

TB Bacillus ཞེས་པའྱི་ནད་འབུ་ད་ེཐགོ་མར་ངསོ་

འཛིན་བྱུང་བའྱི་གསལ་བསྒགས་སྤེལ་ཡོད། དེ་དུས་

ཡོ་རབ་དང་ཨ་རྱི་གྱིང་ཕན་དུ་མྱི་བདུན་ནང་ནས་མྱི་

གཅྱིག་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་དབང་གྱིས་འདས་གོངས་སུ་འགོ་

བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དུས་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱིན། ནད་འདྱི་ལ་ 

Koch Disease ཞེས་བྱིས་ཚུལ་ཡང་ཡོད། འདྱི་ལོའྱི་

འཛམ་གྱིང་ཊྱི་སྱི་ཉྱིན་མོའྱི་བརོད་བྱ་སྙྱིང་པོ་ནྱི་མཐུན་

སྒྱིལ་ངང་ནས་ཊྱི་སྱི་མཇུག་བསྡུས་བྱེད་པ། (Unite to 

End TB) ཞསེ་འདམེས་གནང་ཡདོ།

འཛམ་གྱིང་ནང་ཊྱི་སྱི་གནས་བབས།

ཊྱི་སྱི་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་མྱིའྱི་སོག་འཕོག་

མཁན་ནད་གཞྱི་ཨང་བཅུ་པ་ད་ེཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༥ ནང་

མྱི་གངས་ས་ཡ་ ༡༠་༤ ནད་འདྱི་ཕགོ་ཡདོ་པའྱི་ནང་ནས་

ནད་པ་ས་ཡ་ ༡་༨ ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་འདས་

གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། དའེྱི་ནང་ནད་པ་ས་ཡ་ ༠་༤ ནད་

གཞྱི་དའེྱི་སེང་བླ་གཉན་གྱི་ནད་གཉན་ནད་རེག་དུག་

པ་ཊྱི་སྱི་བཅས་མང་པོ་ཡོད། འནོ་ཀང་ང་རང་ཚོའྱི་སྤྱི་

ཚགོས་ནང་ཕལ་ཆེར་ག་ོབ་ཊྱི་སྱི་མང་བ་ཡདོ་པས་འདྱིར་

གཙ་ོཆརེ་ག་ོནད་ཊྱི་སྱི་སྐརོ་འཆད་རྒྱུ་ཡྱིན།

ག་ོགཅངོ་ཟད་བྱདེ་དམ་ག་ོནད་ཊྱི་སྱི།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་བསན་པའྱི་

གཅོང་ཆེན་ཟད་བྱེད་ཅེས་པའྱི་ནད་དེ་ལ་དེང་རབས་

སྨན་ལུགས་ནས་ (TB) ཞེས་བརདོ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ང་

ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་འགསོ་ཁབ་ཆ་ེབའྱི་ནད་ཅྱིག་

ཡྱིན། གོ་གཅོང་ཆེན་པོ་ཟད་བྱེད་ལ་དེང་རབས་སྨན་

ལུགས་ནས་ Pulmonary Tuberculosis ཞེས་

འབདོ་པ་ཡྱིན། ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་འདྱི་ལུས་ནང་དུ་ཁབ་ཆ་ེ

བའྱི་སགོ་རླུང་དང་ཁག་ཡོད་སར་དལ་བུའྱི་ངང་འཚར་

ལོངས་བྱུང་གྱི་ཡོད། ནད་འབུ་དེ་གོ་བའྱི་ནང་མང་པོ་

མངནོ་པས་གོ་ནད་ཊྱི་སྱི་ཡང་ཟེར། འནོ་ཀང་སྐབས་ར་ེ

ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ད་ེཁག་བརྒྱུད་ནས་ལུས་ཀྱི་གནས་གཞན་

ལའང་ཞུགས་ཀྱི་ཡོད། ནད་གཞྱི་ད་ེལ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་

བཅོས་གང་ལེགས་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་བཅོས་ཀྱི་དུས་

ཡུན་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་དགུའྱི་བར་འགོར་གྱི་ཡོད། སྐབས་

རེ་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེ་བར་ (Multi Drug 

Resistance, MDR) ལ་སྨན་བཅོས་ལ་ོགཉྱིས་མན་

ཙམ་འགརོ་སྱིད་པ་ཡྱིན། རང་རའེྱི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་

ནང་དུ་ག་ོགཅངོ་ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་བཙན་བྱལོ་བདོ་

མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསེན་ལྷན་ཁང་དང་། དའེྱི་

ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་། དྷ་སའྱི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་། 

བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་བཅས་ཐུན་མངོ་ནས་ད་བར་ཕག་

ལས་མང་དག་ཅྱིག་གནང་ཡདོ་། ག་ོནད་ཊྱི་སྱི་དངསོ་སུ་

ལྡང་ཟྱིན་པའྱི་སྐབས་ནད་པས་ཕྱིར་འབྱྱིན་པའྱི་དབུགས་

ཀྱི་ནང་དུ་ནད་འབུ་ཡང་ཕྱིར་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན། འཁརོ་ཡུག་

དའེྱི་ནང་གལ་ཏེ་མྱི་ནད་མེད་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ནད་

འབུ་ཡདོ་པའྱི་རླུང་ད་ེཁ་སྣའྱི་རྒྱུད་ནས་འག་ོཁབ་ཏུ་འག་ོ

གྱི་ཡོད། ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་དེ་ཚ་ོབར་སྣང་ཁམས་སུ་དུས་

ཡུན་ཕག་ཚོད་མང་པའོྱི་བར་གསནོ་པོར་གནས་ཐུབ་ཀྱི་

ཡདོ། ལྷག་པར་ནད་པ་དསེ་ག་ོལུ་བ་དང་། ཧབ་སྦྱིད་རྒྱག་

པ། གད་མ་ོཤརོ་བ། གཞས་གཏངོ་བ་བཅས་ཀྱིས་ནད་འབུ་

མང་པ་ོཁ་སྣ་ནས་འཁརོ་ཡུག་དརེ་གོད་ཀྱི་ཡདོ། གལ་ཏ་ེ

ལུས་པོའྱི་ཆ་ཤས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཊྱི་སྱི་ནད་

རྱིགས་ Extrapulmonary TB ཡྱིན་ན་མྱི་གཞན་ལ་

ཁབ་གདལ་ད་ེཙམ་མྱུར་པ་ོམདེ། 

ངསེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ་ཊྱི་སྱི་སྨན་བཅོས་འག་ོ

འཛུགས་ནས་བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཀྱི་རསེ་སུ་མྱི་གཞན་ལ་

ཁབ་གདལ་གཏངོ་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

གོ་གཅོང་ཟད་བྱེད་དམ་གོ་ནད་ཊྱི་སྱི་ནད་

རགས།

ཐོག་མའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཊྱི་སྱི་ནད་འདྱི་

ཚབས་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན། དེ་དུས་ཕྱི་ལ་ནད་

རགས་ཀང་མྱི་མངོན་ལ་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ནས་ནད་

ཕགོ་ཡདོ་མདེ་མྱི་ཤསེ། ཊྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་དངསོ་སུ་ལྡང་བའྱི་

སྐབས་ཀྱི་ནད་རགས་གཙ་ོཆ་ེབ་རྣམས་ནྱི།

 བདུན་ཕག་གཉྱིས་ལས་མང་བ་ག་ོལུ་བ་དང་། 

ལུད་པ་མཐུག་ལ་སྦུ་སབོ་སངེ་སྐབས་ར་ེཁག་བྱུང་བ།

 ལུས་ངལ་ཆ་ེབ་དང་ལུས་ཉབོ་པ།

 ཟས་ཀྱི་དང་ག་འགག་ལ་ལྱིད་ཚད་ཆག་པ།

 མཚན་མརོ་རྔུལ་མང་ལ་ཚ་བ་འཕར་བ།

 སྙྱིང་གྱི་འཕར་གངས་མགོགས་པ།

 མཇྱིང་པའྱི་རྨནེ་བུ་སྐྲངས་པརོ་འགྱུར་བ།

 དབུགས་རྔུབ་སྐབས་བང་གཟེར་བ། 

ཊྱི་སྱི་ནད་ཀྱི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་ཀྱི་སྐརོ།

ཊྱི་སྱི་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་ (BacilleCalmette-

Guerin, or BCG) ཞེས་པ་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོྱི་

ནང་བདེ་སོྤད་གཏངོ་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་། ཨ་རྱི་ནང་ལག་

བསར་ད་བར་གནང་མདེ་ད།ེ སྤྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཊྱི་སྱི་ནད་

ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ཤྱིན་ཏུ་དམའ་པ་ོཡདོ་ལ། སྨན་ཁབ་ད་ེན་

ས་ོརྒས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ནུས་ཀྱི་གསལ་ཆ་བྱུང་མདེ། ད་ེ

བཞྱིན་སྨན་ཁབ་ད་ེབརྒྱབ་ནས་ཊྱི་སྱི་ནད་འབུ་ཡདོ་མདེ་

ཀྱི་ལྤགས་པར་བརག་དཔྱད་ (MantouxTuberculin 

skin test) གནང་སྐབས་ནད་འབུ་དངསོ་སུ་ཡདོ་མདེ་

ལ་མ་ལྟསོ་པར་ནད་འབུ་ཡདོ་པ་གསལ་བའྱི་གྲུབ་འབས་

ནརོ་འཁྲུལ་ཅན་བསན་པས་དནོ་དངསོ་ཐགོ་ཊྱི་སྱི་ནད་

འབུ་ཡདོ་མེད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་དརེ་ཕན་འབས་མེད་པ་

བཟསོ་ཡདོ། དའེྱི་རྐནེ་གྱིས་བདེ་སྤདོ་གནང་སལོ་མདེ།
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བོད་རྱིས་རྱིག་པ།

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

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༩ བར་བུམ་སོང་

ནུབ།  ཚསེ་༣༠་ནས ཕྱི་ཟླའྱི་ ༣༠ བར་བུམ་

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

༡  ཚསེ ༣   ལྷག
ཆུ ༢

WED  1-3-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 
བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ༤   ཕུར
ཆུ་རླུང 

 THU  2-3-2017 
Water-Wind

 ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  ཁ་མཆུ་སྤངོ་། 

ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༥  སངས
ས་རླུང

FRI  3-3-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་

བྱ། ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༦  སྤནེ
ས་མེ

SAT  4-3-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛམེས།      

ཀླུ་ལྡོག

	

༡   ཚསེ ༧   ཉྱི 
མ ེ༢

SUN  5-3-2017 
Fire-2

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

འཛམེས། ཀླུ་ལྡོག

ཆད དུར་གདབ་མྱི་རུང་།

༡  ཚསེ ༩  ཟླ
ས་ཆུ

MON  6-3-2017 
Earth-Water

ཚེས་ཆ་འབྱིང་།   ་ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།  

ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༡༠   མྱིག
མ་ེརླུང

TUE  7-3-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡  ཚསེ ༡༡   ལྷག
ཆུ ༢

WED  8-3-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༡  ཚསེ ༡༢    ཕུར
རླུང ༢

THU  9-3-2017 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་། ཚངོ་ལས་སྤངོས། 

ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༡༣    སངས
ས་མེ

FRI  10-3-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱྱིས་སནོ་སགོས་

སྤངོས། ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༡༤  སྤནེ
ས་ཆུ 

SAT  11-3-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཁ་མཆུ་སགོས་སྤངོས། 

ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༡༥   ཉྱི
མ ེ༢

SUN 12-3-2017 
Fire-2

ཚེས་ཆ་་བཟང། གཉནེ་འགྱིག་སྤངོ་། 

ཀླུ་ལྡོག		གསྡོ་སྦྡོང་།

༡  ཚསེ ༡༦   ཟླ
མ་ེཆུ

MON  13-3-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་སྤངོས། 

ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༡༧  མྱིག
མ་ེརླུང

TUE 14-3-2017 
Fire-Wind

ཚསེ་ཆ་བཟང་། བག་མ་གཏངོ་ལནེ་

མྱི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༡༨  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED 15-3-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་། 

གཏར་སགེ་མྱི་བྱ། ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༡༩   ཕུར
རླུང ༢

THU 16-3-2017 
Wind-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་། 

ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༢༠  སངས
ས་རླུང

FRI 17-3-2017 
Earth-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།	

ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚསེ ༢༡  སྤནེ
ས་མེ

SAT 18-3-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མགོན་སྤངོས་། 

ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚསེ ༢༢   ཉྱི
ས་མེ

SUN 19-3-2017 
Earth-Fire 

ཚེས་ཆ་ངན། ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། 

ཀླུ་ལྡོག།

༡  ཚསེ ༢༣  ཟླ
ས་ཆུ

MON 20-3-2017
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱྱིས་སནོ་མྱི་རུང་།	

ཀླུ་ལྡོག

ཉྱིན་རའེྱི་ཚསེ་འབྲས།
བོད་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡ ནས་༢༩ བར་བུམ་སོང་

ནུབ།  ཚསེ་ ༣༠ ནས་ཕྱི་ཟླའྱི་ ༣༠ བར་བུམ་

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

༡ ཚསེ ༢༤  མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  21-3-2017
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན།  ཁ་མཆུ་སྤངོས།

ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༢༥ ལྷག
ཆུ ༢

WED 22-3-2017 
Water-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ།	

ཀླུ་ཐེབས།

༡ ཚསེ ༢༥  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU  23-3-2017 
Water-Wind

ཚེས་༢༥ ལྷག 
ཚེས་ཆ་འབྱིང་།

༡  ཚསེ ༢༦    སངས
ས ༢

FRI 24-3-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་བཟང་།  མཁར་ལས་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚསེ་ ༢༧  སྤནེ
ས ༢

SAT  25-3-2017 
Earth-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བག་མ་གཏངོ་

ལནེ་མྱི་བྱ། 

ཀླུ་ལྡོག

༡ ཚསེ ༢༨  ཉྱི
མ་ེཆུ

SUN  2 6-3-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ང་། དུར་གདབ་མྱི་རུང་།	

ཀླུ་ལྡོག	གསྡོ་སྦྡོང་།

༡  ཚསེ ༢༩   ཟླ
ས་ཆུ

MON 27-3-2017 
Earth-Water

ཚེས་ཆ་འབྱིང་།

ཤྱིད་སོན་མྱི་རུང་།	ཀླུ་ལྡོག

༡  ཚསེ ༣༠  མྱིག
མ ེ༢

TUE  28-3-2017 
Fire-2

ཚསེ་ཆ་ངན། ཞག་ངན་ཡྱིན་བྱ་བ་

སྤྱིར་འཛམེས།

བདོ་ཟླ་༢ ཚསེ༡ 
ཆད     མགནོ་སྤངོས་།

༢  ཚསེ༢  ལྷག
ཆུ ༢

WED 29-3-2017 
Water-2

 ཚསེ་ཆ་བཟང་།  རྒྱ་ཟླ་༣	ཆུང་

ཚེས	༢ ཚངོ་སྤངོས་། 

༢ ཚསེ ༣  ཕུར
ཆུ་རླུང

THU  30-3-2017 
Water-Wind

ཚེས་ཆ་འབྱིང་། བྱྱིས་སནོ་མྱི་བྱ། 

༢  ཚསེ ༤  སངས
ས་རླུང

FRI  31-3-2017 
Earth-Wind

ཚེས་ཆ་ངན། 

 ནརོ་ཕྱིར་མྱི་གཏངོ་། ཁ་མཆུ་སྤངོས།      

	

༢   ཚསེ ༥  སྤནེ
ས་མེ 

SAT  1-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། གཉནེ་འགྱིག་མྱི་བྱ། 

༢   ཚསེ ༦  ཉྱི
ས་མེ 

SUN  2-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། མཁར་ལས་འཛམེས།

༢ ཚསེ ༧  ཟླ
ཆུ་རླུང

MON  3-4-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། གཉནེ་འགྱིག་དང་

བག་མ་གཏངོ་ལནེ་མྱི་བྱ།

༢  ཚསེ ༨   མྱིག
མ་ེཆུ

TUE  4-4-2017 
Fire-Water

ཚསེ་ཆ་ངན། ཉི་ནག་ཡྱིན་པས་བྱ་

བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༢  ཚསེ ༩  ལྷག
ཆུ་རླུང

WED  5-4-2017 
Water-Wind

ཚསེ་ཆ་ངན། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༢  ཚསེ ༡༠    ཕུར
མ་ེརླུང 

THU  6-4-2017 
Fire-Wind

ཚེས་ཆ་བཟང་། འནོ་ཏ་ེསྤྱིའྱི་གནམ་

ས་ོཁལེ། བྱ་བ་སྤྱིར་འཛམེས།

༢  ཚསེ ༡༡   སངས
ས་ཆུ

FRI  7-4-2017 
Earth-Water

ཚསེ་ཆ་བཟང་། འནོ་ཀང་མགནོ་

སྤངོས་། 

༢  ཚསེ ༡༢  སྤནེ
ས་མེ

SAT  8-4-2017 
Earth-Fire

ཚསེ་ཆ་ངན། ཚངོ་སྤངོས་།

༢ ཚསེ ༡༣   ཉྱི
མ ེ༢

SUN 9-4-20167
Fire-2

ཚསེ་ཆ་འབྱིང་། བྱྱིས་སནོ་སྤངོ་།

་་་་་བསོྐད་ལས་བསམོས།

ཤྲོག་ངྲོས་ ༡ འཕྲོས།

བླང་དརོ་བཀའ་སོབ་སྩལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་དགོང་ཚིགས་

འདུ་འཛམོས་ཤྱིག་གོ་སྒྱིག་གནང་འདུག་པ་དེར་མགནོ་

འབོད་གནང་། དེ་སྐབས་བོད་རྱིགས་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་

འདུ་འཛོམས་མཇལ་འཕད་ཡོང་རྒྱུར་གོ་སྐབས་དམ་

འཛིན་ཞུས་ཏེ་ཕྱིར་ཚོང་ཅ་དངོས་ཁག་ཚོང་འགེམས་

བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆོག་ཆན་གོ་བསྡུར་ཞུས་པར་བཀའ་འཁོལ་

ཐབོ། ད་ེཉྱིན་ཕྱི་དྲའོྱི་ཚོུད་ ༥་༣༠ ཐགོ་འདུ་འཛམོས་སུ་

མཉམ་ཞུགས་བྱས་རེས་དགོང་དྲའོྱི་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་འཕོད་བསེན་བརག་དཔྱད་ཞུས། ཕྱི་དྲོ་སྐལ་

བཟང་ལགས་ཀྱི་ཕ་ལ་འཕོད་བསེན་བརག་དཔྱད་ཀྱིས་

གསོལ་སྨན་ཕུལ། Seattle བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པའྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ནད་པ་གངས་ ༢༨ 

ལ་བརག་དཔྱད་བྱས། 

ས་གནས་གསུམ་པ། Portland གོ་སྒྱིག་

གནང་མཁན། བོད་རྱིགས་སྥྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་འཇྱིགས་མེད་ལགས་དང་། ཕུན་

ཚོགས་སྙན་གགས་ལགས་གཉྱིས་ནས་ Seatle ནས་ 

Portland  བར་དུ་རྱིན་མེད་ཐོག་སྐེལ་མ་གནང་ཏེ་

བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་ཁང་དུ་འབྱོར། 

ཚེས་ ༢༦-༢༧ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་

ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་དུས་སོན་དང་སབས་བསྟུན་ཏེ་རང་

རེའྱི་སྨན་རྱིས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གོ་སྒྱིག་གནང་འདུག་པས་

སྔ་དྲ་ོཚོུད་ ༨་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲའོྱི་ཚོུད་༥-༧ བར་ལས་དནོ་

ཁག་གཉེར། ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་དགུང་སྐར་རྱིས་པ་ཀུན་

དགའ་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་

ང་ོསྤོད་ཐགོ་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཕྱི་དྲརོ་སྨན་

པ་རྣམ་གོལ་ལྷ་མོ་ནས་བོད་སྨན་ངོ་སྤོད་དང་། མ་ཞུ་

བའྱི་ནད་གཞྱི་ཡོང་རྐནེ་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས། གཏམ་

བཤད་ས་ོསའོྱི་སྐབས་བོད་རྱིགས་ ༥༠ ལྷག་གྱིས་མཉམ་

ཞུགས་ཐོག་དོ་སྣང་ཆེན་པོའྱི་ངང་དྭོགས་འདྲྱི་ཡང་

གང་མང་གནང་། ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་བླ་མ་བཟོད་པ་རྱིན་

པོ་ཆེའྱི་ཆོས་ཚོགས་ Matripa College ཞེས་པར་

ལས་གཞྱི་གོ་སྒྱིག་གནང་འདུག་པས་དེ་ཉྱིན་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ 

༡༠་༣༠ ནས་ཕྱི་དྲ་ོཚོུད་ ༦ བར་ནད་པར་བརག་དཔྱད་

དང་། རྱིས་འབས་མཁ་ོའདནོ། ཅ་དངསོ་ཚོང་འགེམས་

ཁག་ཞུས་པ་བཅས་ Portland དུ་ཉྱིན་གངས་གསུམ་

རྱིང་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ནད་པ་མྱི་གངས་ ༥༡ ལ་

བརག་དཔྱད་བྱས། འཇྱིགས་མེད་ལགས་བཟའ་འཚོ་

གཉྱིས་དང་།  སྙན་གགས་ལགས་བཅས་ནས་ལས་

རྱིམ་ཆ་ཚང་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ཕག་

རོགས་གང་ལེགས་གནང་། སྐར་རྱིས་པ་ཟུར་པ་ཕུན་

ཚོགས་སྙན་གགས་བཟའ་མྱི་གཉྱིས་ནས་ Portland 

ནས་ California བར་གནམ་གྲུའྱི་ག་སྦྱིན་བདག་

གནང་ཏེ་སྐེལ་མ་གནང་། གཞན་ཡང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོརབ་རྒྱས་ལགས་ཀྱིས་དབུས་པའྱི་ལས་

བྱེད་རྣམ་པས་ལས་གཞྱི་ཁག་གོ་སྒྱིག་དང་། ཚོགས་

ཡུལ་ཁང་པ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གོ་སྒྱིག་འགོ་སོང་

ནར་གཏངོ་གནང་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་

རྒན་རྣམ་རྒྱལ་སོྒལ་མ་ལགས་དང་། སྐར་རྱིས་པ་བསོད་

ནམས་སྤེན་པ་ལགས། སྨན་རྱིས་རྱིག་དགེ་ཟུར་པ་

ལེགས་བཤད་ལགས་དང་། དཔལ་བཟང་ལགས་བཅས་

ནས་ཀང་སྐབས་འདྱིའྱི་སྨན་རྱིས་ལས་གཞྱིར་རྒྱབ་སོྐར་

གང་ལེགས་གནང་།

ས་གནས་བཞྱི་པ། California གོ་སྒྱིག་

གནང་མཁན། བོད་རྱིགས་སྥྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༢༩ Portland ནས་སྨན་པ་དབྱངས་ཅན་

ལགས་བཟའ་འཚོ་དང་། སྐར་རྱིས་པ་ཕུན་ཚོགས་སྙན་

གགས་ལགས། བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་བཅས་ནས་

སེ འཁོར་ནང་ California གནམ་ཐང་དུ་སྐེལ་མ་

གནང་། གནམ་ཐང་ནས་སྨན་རྱིས་ལས་ཟུར་ནམ་མཁའ་

ལགས་དང་། ས་གནས་བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་

པའྱི་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་བསན་པ་འཇམ་དབྱངས་ལགས་

གཉྱིས་ནས་སེ་འཁོར་ནང་བསུས་སེ་ཁོང་གཉྱིས་ནས་

བོད་རྱིགས་སྤྱི་ཁང་བལྟ་སྐོར་དུ་འཁྱིད་རེས་ང་ཚོའྱི་

གནས་ཚང་རྒྱུད་སོད་དགོན་པར་བསྐལ། དེ་སྐབས་དེ་

གའྱི་སྤྱི་ཁང་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་འདུག་

པས་ད་ེཉྱིན་དགོང་དྲ་ོཚོུད་ ༦ ཐགོ་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆ་ེ

རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཟུར་བློ་བཟང་ལགས་དབུས་པའྱི་ལས་

བྱེད་འགའ་ཤས་ཕེབས་འཛོམས་ཐོག་ངེད་ཚོ་མཉམ་

རུབ་ཀྱིས་གཙང་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། འགེམས་སོན་

སོགས་ལས་གཞྱི་ཁག་སོ་སོར་ཚུགས་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་

ག་སྒྱིག་ཁག་ཆ་ཚང་ཞུས། དེ་རསེ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་

ལས་དང་སྨན་རྱིས་ལས་བྱེད་རྒས་ཡོལ་ར་ོར་ེལགས་ཀྱི་

བོུ་འཆྱི་མེད་ལགས་ནས་ཉལ་ཆས་དང་། བཟའ་བཅའ་

དགོས་རྱིགས་རྣམས་ཉོ་ཆ་བསྐོན་ཏེ་རྒྱུད་སོད་དགོན་

པར་སྐེལ་མ་གནང་། ནངས་པར་ ཚེས་ ༣༠ སྔ་དྲོ་ཚོུད་ 

༩ ཐོག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་མཇལ་འཕད་དང་ཆབས་གཅྱིག་སྨན་རྱིས་ཀྱི་

ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུས། ཚེས་ ༣༠ དང་། ཟླ་ ༡༢ 

ཚེས་༢-༤ བར་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་ཁང་

དུ་འགེམས་སོན་དང་། ནད་པར་སྨན་བཅོས་བརག་

དཔྱད། རྱིས་འབས་མཁ་ོའདནོ། ཅ་དངསོ་ཚོང་འགམེས་

བཅས་སྔར་རྒྱུན་བཞྱིན་སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༩ ནས་ཕྱི་དྲའོྱི་ཚོུད་ 

༥-༦ བར་ལས་གཞྱི་ཁག་གཉེར། ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཕྱི་

དྲའོྱི་ཚོུད་ ༥ ཐོག་སྨན་པ་ཆོས་དབྱྱིངས་ལགས་ནས་

བོད་སྨན་གྱིས་ངོ་སྤོད་དང་། ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་སྐོར་

གཏམ་བཤད་དང་། རྱིས་རམས་པ་ཀུན་དགའ་ནས་

རང་རེའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་ཁོད་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་

རྱིས་རྱིག་པའྱི་སྐོར་དོན་གཉེར་དང་། དགེ་མཚན་གོ་

རོགས་སྤེལ་ཆེད་བོད་ཀྱི་སྐར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ངོ་

སྤོད་དང་། ཕན་ཡོན་སོགས་ཀྱི་སོྐར་གཏམ་བཤད་བྱས། 

ཚེས་ ༢ དགོང་མ་ོརྒྱུད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ནང་ཆོས་འཛནི་

གྲྭ་ཞྱིག་འདུག་པའྱི་ནང་སོབ་མ་འགའ་འདུ་འཛོམས་
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ལུས་ཁམས་བདེ་སྲུང་གྱི་འཕྱིན་བཟང་།
སྒོལ་མ་སྐབས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

བྱྱིས་པའྱི་འཚ་ོབཅུད་རྱིག་པ་བ་གགས་ཅན་

སོབ་དཔནོ་ཆེན་མ་ོཁནེ་ཞུའྱི་ཚུན་གྱིས་རང་རྒྱལ་ཨ་མའྱི་

ནུ་མས་ཕྲུ་གུ་གས་ོབའྱི་སོལ་རྒྱུན་ལགེས་པ་ོརྒྱུན་འཁོངས་

བྱེད་རྒྱུའྱི་ར་ེའབདོ་གནང་ས་ེབསན་གནང་བར། མའྱི་འ་ོ

མ་ནྱི་སྐེས་མ་ཐག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དམར་འབྱར་གྱི་ཟ་མ་མེད་

དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ས་ོཕྱུགས་ཀྱི་འ་ོམ་དང་

མྱིས་བཟོས་འ་ོམས་ཚབ་བྱདེ་ཐབས་བལ་བ་ཞྱིག་རདེ། ཉ་ེ

བའྱི་ལོ་འགའྱི་རྱིང་རང་རྒྱལ་དུ་མའྱི་འ་ོམས་ཕྲུ་གུ་གསོ་

བའྱི་བསྡུར་ཚད་མགགོས་མྱུར་ཆག་འག་ོབ་ད་ེནྱི་སམེས་

ཁལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཚན་རྱིག་མཁས་

དབང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོད་ལྟ་བྱས་མཐར་མྱི་རབས་

འགའ་ཤས་ནང་ཨ་མའྱི་འ་ོམ་མ་བསེར་ན། མྱིའྱི་རྱིགས་

ཀྱི་བློ་རྱིག་ཞན་དུ་འགོ་ངེས་ཡྱིན་པ་ར་སྤོད་བྱུང་བར་

བརནེ། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོའགའྱི་རྱིང་

ཨ་མའྱི་འ་ོམས་ཕྲུ་གུ་གས་ོབའྱི་བསྡུར་ཚད་ཆེས་ཆེར་སྐར་

དུ་འཕར་ཡངོ་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

ཕག་ཤ་ཟོས་ན་ཚ་ེཚད་རྱིང་དུ་འགོ་ཐུབ། རྱི་

པྱིན་གྱི་སོབ་དཔནོ་ཆེན་མ་ོཞྱིག་གྱིས་བརག་དཔྱད་བྱས་

རེས། གཡོས་སྦོར་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་བྱས་པའྱི་ཕག་

ཤ་རྣམས་ཚེ་རྱིང་བའྱི་ཟས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་འགོ་བ་ཤེས་

མཆྱིས། རྱི་པྱིན་བ་ཆ་སྙམོ་ཚ་ེཚད་རྱིང་ཤསོ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲུང་

ཧནེ་རྫོང་དུ་ལ་ོབརྒྱད་ཅུ་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྒན་འཁགོས་ཀྱིས་

ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་ལྟར་ཕག་ཤ་བཟའ་བཞྱིན་ཡོད་པར་མ་

ཟད། ཕག་ཤ་བཙ་ོབའྱི་དུས་ཚདོ་ཀང་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོཡདོ་

པ་རདེ། རྫས་འགྱུར་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་ད་ེཕག་ཤ་

དུས་ཚོད་རྱིང་པོར་གདུས་ན་ཞག་ཚིལ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་

ནས་ལྔ་བཅུ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་ཚད་མ་ལོངས་པའྱི་

ཚིལ་སྐྱུར་མང་དུ་འག་ོབར་མ་ཟད། རྒྱུ་རྫས་ཏན་ཀུའུ་ཁྲུན་

འདྲསེ་ཚད་ཆསེ་ཆརེ་ཉུང་དུ་འག་ོགྱི་ཡདོ་པ་རདེ།

སྦྲུམ་མས་སྐྱུར་རུ་ར་མང་པོ་བཟའ་མྱི་ཉན་

པ་དང་། ཕྲུ་གུ་སྐེས་ཟྱིན་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱིས་མང་ཙམ་

བཟའ་དགསོ། སྐྱུ་རུ་རར་བུ་སོྣད་འཁུམ་པའྱི་ནུས་པ་ཡདོ་

པ་དངེ་རབས་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་བཅོས་ལག་ལནེ་

ཐོག་ནས་ར་སྤོད་བྱུང་བར་བརནེ། སྦྲུམ་མས་སྐྱུ་རུ་རའྱི་

ཟས་འབོར་ཆེན་ཟོས་ན། བུ་སྣོད་འཁུམས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཤོར་

བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡདོ། འནོ་ཀང་ཕྲུ་གུ་སེྐས་རསེ་ཀྱི་སེྐས་མས་

མང་ཙམ་ཟོས་ན་ཕན་ཐགོ་ཡདོ།

སྦྲུམ་མས་བརན་འཕྱིན་ཞེ་དྲག་ལྟ་མྱི་ཉན་

ལ་བརན་འཕྱིན་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་ལས་ཀའང་

ཡུན་རྱིང་བྱེད་མྱི་ཉན། བརན་འཕྱིན་སོགས་གཟུགས་

མངནོ་སྦུ་གུ་ནས་དནོ་པའྱི་འདོ་ཐྱིག་གྱིས་སྦྲུམ་མའྱི་ཁགོ་

པའྱི་ནང་གྱི་ཕྲུ་གུར་གནདོ་པ་ཡོད་པས་དེར་སྣང་ཆུང་

གཏན་ནས་བྱདེ་མྱི་རུང་། ལྷག་པར་དུ་ཟསལ་ ༡-༣ སངོ་

བའྱི་མངལ་གནས་ཕྲུ་གུ་ལ་གནདོ་འཚ་ེད་ེབས་ཀང་ཆནེ་

པ་ོཡདོ་ཅྱིང་། གནས་ཚུལ་བཀདོ་གསལ་ལྟར་ན། མ་ེགའོྱི་

འདྲོན་ཐེངས་སྲོན་མའི་འཕྲོས།

ཀུང་སྱི་ཞྱིག་གྱི་སྦྲུམ་མ་ ༡༢ ཀྱིས་གཟུགས་མཐངོ་གགོ་འདོ་

ཤལེ་སའོྱི་མདུན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་སབས། ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་མྱི་ 

༧ ཕྲུ་གུ་ཤརོ་བ་དང་མྱི་ ༡ ཕྲུ་གུ་ཟླ་བ་མ་ཚང་བར་སྐསེ་པ་

རདེ། མ་ེགའོྱི་རྒྱརྒྱལ་སྲུང་པུའའུ་ཁངོས་དམག་ཞབས་ཅུས་

ཀྱི་སྦྲུམ་མ་ ༡༥ ཡྱིས་གཟུགས་མཐངོ་གོག་འདོ་ཤལེ་སོའྱི་

མདུན་དུ་ལས་ཀ་བྱས་རྐནེ་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་ཡང་མྱི་༧ ཕྲུ་གུ་

ཤརོ་བ་དང་། མྱི་༣ ལ་ཕྲུ་གུ་ཡ་མ་གཟུགས་སྐསེ་པ་རདེ།

ཉའྱི་སྣུམ་གྱིས་སྙྱིང་ནད་སྔནོ་འགགོ་བྱདེ་པར་

ཕན། མེ་གོའྱི་ཚན་རྱིག་པས་ཐེངས་དང་པོར་ཉའྱི་སྣུམ་

གྱིས་འཕར་རའྱི་ནང་དུ་གཞན་དངོས་ཆགས་ཡུན་དལ་

དུ་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་ར་སྤོད་བྱས་མཆྱིས། འཕར་རའྱི་ནང་

དུ་ཆགས་པའྱི་གཞན་དངོས་ནྱི་སྙྱིང་ནད་དང་གཟའ་

འགྱིབ་སངོ་མཁན་གཙ་ོབ་ོརདེ།

ཡྱིད་ཆསེ་བརན་མྱིན་གྱིས་ངན་སྐྲན་ཕགོ་པའྱི་

ནད་པའྱི་འཚོ་ཡུན་ལ་ཤུགས་རྐེན་གཏོང་ཐུབ། དབྱྱིན་

གོའྱི་གོང་མ་ཚང་གྱི་མ་སྱི་ཏེང་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཀོ་

ལྱིར་གྱིས་བརག་དཔྱད་བྱས་མཐར། ངན་སྐྲན་དང་འཐབ་

རོད་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཆོད་སེམས་རབ་ཏུ་ཁེངས་ཡོད་མཁན་

ནད་པའྱི་ནང་ནས་ ༧༥ ལོ་ལྔ་ཡན་ཆད་འཚོ་ཐུབ་པ་

དང་། ར་ེབ་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་དང་ཡྱི་ཐང་ཆད་པའྱི་ནད་

པའྱི་ནང་ལ་ོལྔ་ཡན་ཆད་འཚ་ོཐུབ་མཁན་ ༣༥ ལས་མདེ་

པ་ཤེས་པར་བརེན་སྨན་པ་ཚོས་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་

ཆསེ་བརན་དུ་གཏངོ་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤསེ་བཙལ་ནས་ནམ་

རྒྱུན་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཡས་ཀྱི་ཐབས་ཤསེ་ཀྱི་ཁ་གསབ་

བྱདེ་ཀྱིན་ཡདོ་པ་རདེ།

འབས་སྐྲན་ནད་པར་སྨན་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའྱི་

དུས་སྐབས་ཡག་ཤསོ་ནྱི་སྔ་དྲའོྱི་ཆུ་ཚོད་༡༠ པར་ཡྱིན་པ། 

མེ་གའོྱི་ཚན་རྱིག་པ་ལུའ་ོཁ་ེལའ་ེཝེ་ཚིས་འབས་སྐྲན་ཕ་

ཕུང་དང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕ་ཕུང་སྐ་ེདངསོ་དུས་ཚདོ་མྱི་འདྲ་

བ་ར་ེཡདོ་ཅྱིང་། འབས་སྐྲན་གྱི་ཕ་ཕུང་སྔ་དྲ་ོཆུ་ཚོད་༡༠ 

པའྱི་སྐབས་སུ་འཚར་མགོགས་ཤོས་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་དྲོ་

ཆུ་ཚདོ་ 10-11 པའྱི་དུས་སྐབས་སུ་འཚར་མགོགས་པའྱི་

མཐ་ོརླབས་གཉྱིས་པ་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ཅྱིང་། རྒྱུན་ལྡན་ཕ་

ཕུང་གྱི་འཚར་སྐེ་མགོགས་པའྱི་མཐོ་རླབས་ནྱི་ཞོགས་པ་

ཆུ་ཚདོ་༤ པར་ཡྱིན་པ་ཤསེ་སབས། མཁས་པ་དསེ་འབས་

སྐྲན་ནད་པའྱི་སྨན་བཅོས་དུས་སྐབས་ལེགས་ཤོས་ནྱི་སྔ་

དྲ་ོཆུ་ཚདོ་ 10 པར་ཡྱིན་པའྱི་ངསོ་འཛནི་བྱས་པ་རདེ།

ཡོང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བླངས་ཏེ་དེ་གའྱི་གསུང་བསྒྱུར་ཚེ་

རྱིང་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས་རང་རའེྱི་ཕྱིར་ཚོང་ཅ་དངསོ་

ཚོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་བས་སྐབས་

དེར་ཅ་དངོས་ཕན་བུ་འཚོང་འགེམས་ཐུབ་འདུག ཚེས་ 

༣ ཉྱིན་ཕྱི་དྲ་ོཚོུད་ ༥ སྨན་པ་རྣམ་གོལ་ལྷ་མསོ་ནས་ཁངོ་

ནད་ཀུན་གྱི་གཞྱི་ར་བ་མ་ཞུ་བ་ཞེས་པའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་

ཐགོ་བཤད་བྱས། ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ཕྱི་དྲ་ོཚོུད་ ༣ ཐགོ་སྐར་

རྱིས་པ་ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐར་

རྱིས་རྱིག་པའྱི་ངོ་སྤོད་དང་། སྨན་རྱིས་འབེལ་བའྱི་སྐོར་

གཏམ་བཤད་གནང་། གཏམ་བཤད་སོ་སོའྱི་སྐབས་ཕྱི་

ནང་མྱི་རྱིགས་དནོ་གཉེར་ཅན་གངས་ ༢༠-༣༠ བར་

གྱིས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའྱི་ཐོག་དྭོགས་འདྲྱི་ཡང་མང་

པོ་གནང་སོང་། བྱང་ California གཏན་སྡོད་སྨན་

རྱིས་ཟུར་པ་སྨན་པ་སྐལ་བཟང་ལགས་དང་། སྨན་པ་

བསན་འཛིན་ཉྱི་མ་ལགས་བཟའ་ཟླ་སྨན་པ་བདེ་སྐྱིད་

བཟང་མོ་ལགས། སྨན་པ་འཕྱིལ་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་

དང་སྐུ་ཟླ་སྨན་པ་སོྒལ་དབྱངས་ལགས། སྨན་པ་སྤེན་

པ་སོྒལ་མ་ལགས་དང་བཟའ་ཟླ་དགོན་པོ་ལགས། སྨན་

པ་བཀྲྱིས་ར་ོརེ་ལགས། མཐོ་སོབ་ལས་དྲུང་ཟུར་པ་ངག་

དབང་ལྷ་མོ་ལགས་དང་། བོད་དྲུང་ཟུར་པ་ངག་དབང་

ལགས་བཅས་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་གནང་སེ་ 

California ནས་ New York བར་གྱི་གནམ་གྲུའྱི་

ག་ཨ་སོར་ ༩༧༩ ཙམ་སྦྱིན་བདག་གནང་། ས་གནས་སྤྱི་

མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ངེད་ཚོ་གནས་སྡོད་བྱེད་ཡུལ་

རྒྱུད་སདོ་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ནས་སྤྱི་ཁང་དང་། གནས་ཚང་

གྱི་མཐུན་རྐེན་ག་སྒྱིག་ནར་གཏོང་གནང་བར་བརེན་

ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་དུ་ཨ་སོར་ ༡༠༠ འཕུལ།

ས་གནས་ལྔ་པ། གོ་སྒྱིག་གནང་མཁན། 

New York བདོ་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་རྱིས་མཐུན་ཚོགས། 

ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༦ སྔ་དྲ་ོཚུདོ་ ༦ ཙམ་ལ་རྒྱུད་སདོ་གྲྭ་ཚང་

ནས་གནམ་ཐང་བར་གྲྭ་ཚང་འགན་འཛནི་རྒན་རྣམ་རྒྱལ་

ལགས་དང་། ཁ་ལ་ོབར་གསུང་བསྒྱུར་ཚ་ེརྱིང་དནོ་གྲུབ་

ལགས། ནམ་མཁའ་ལགས་བཅས་ནས་སེར་འཁོར་ནང་

སྐེལ་མ་གནང་བའྱི་ཐགོ་ Chicago བརྒྱུད་དགོང་དྲོ་

ཚོུད་ ༡༠ ཙམ་ལ་ནྱིའུ་ཡོག་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཆོས་

ཚོགས་སུ་འབྱོར། སབས་ཁེལ་ཞྱིག་ལ་དཔག་བསམ་

ལགས་སརེ་བྱེས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་ཙང་ཁངོ་

གྱིས་རེ་སྐུལ་ནན་ཏན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཆོས་ཚོགས་ནས་

ང་ཚོར་ལས་གཞྱི་བརམས་ཡུལ་ས་ཁུངས་དང་། གནས་

ཚང་བཅས་ཀྱི་མཐུན་རྐནེ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་

འདུག ནངས་པར་ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་

ཞུས་ཏ་ེཚསེ་ ༩-༡༡ བཅས་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་འགམེས་སནོ་

དང་། ནད་པར་སྨན་བཅོས་བརག་དཔྱད། རྱིས་འབས་

མཁོ་འདོན། ཅ་དངོས་ཚོང་འགེམས་བཅས་སྔར་རྒྱུན་

བཞྱིན་སྔ་དྲ་ོཚོུད་ ༩.༣༠ ནས་ཕྱི་དྲའོྱི་ཚོུད་ ༥-༧ བར་

ལས་གཞྱི་གཉེར། ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཚོུད་ ༥ ཐགོ་ཆེད་ལས་

པ་གསུམ་ནས་བདོ་ཀྱི་གས་ོདཔྱད་སྨན་རྱིས་གཉྱིས་ཐགོ་

གཏམ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེཡང་མྱི་ཚོགས་གང་མང་འཛམོ་

ཐུབ་རྒྱུར་རེ་བས་རྒྱལ་སའྱི་ནང་གོ་སྒྱིག་གནང་ཡོད་

ཀང་། ད་ེཉྱིན་བོད་ནང་རང་ལུས་མཆོད་མརེ་ཕུལ་བའྱི་

ག་ོབུར་གནས་ཚུལ་གྱིས་རྐནེ་པས་ད་ེཉྱིན་ཕྱི་དྲ་ོསརེ་བྱསེ་

གཙོས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་སུ་མཆོད་འབུལ་

སྨནོ་ལམ་ག་ོསྒྱིག་གནང་འདུག་པར་བརེན་གཏམ་བཤད་

ཕྱིར་འཐནེ་བྱས། ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་

སནོ་བཞྱིན་ན་ོབྷེལ་ཟེངས་རགས་ཀྱི་རསེ་དྲན་ཉྱིན་མོར་

ཕག་རགོས་བསན་འཛནི་ར་ོར་ེལགས་དང་། ཁངོ་གྱི་ཕག་

རགོས་སུ་སྨན་པ་དབང་འདུས་ལགས། སྨན་རྱིས་ལས་

ཟུར་ཕུར་བུ་ལགས་བཅས་ནས་མཛད་སོ་ཚུགས་ཡུལ་

བོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྤྱི་ཁང་དུ་ཕྱིར་ཚོང་

ཅ་དངསོ་ཁག་ཚོང་འགམེས་ཞུས། དའེྱི་དགོང་མ་ོམཐུན་

ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ང་ཚརོ་ཟ་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་སྣ་ེལནེ་གསལོ་

སོན་གནང་སོང་བར་མཐུན་ཚོགས་ལའང་ཐུགས་རེ་

ལགེས་འབུལ་ཕག་རགས་ཕུལ། ཚསེ་ ༡༡ ཉྱིན་ཕྱི་དྲ་ོཚུདོ་ 

༤ ནས་བཟུང་ཕྱིར་ཚོར་ཅ་དངསོ་ཁག་ལ་སྤྱི་སྙམོས་བརྒྱ་

ཆ་ ༥༠ དང་། སྨན་པ་ཟུར་པ་ཚརོ་སྨན་རྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ 

ཆག་ཡང་ཐོག་ཚོང་འགེམས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ལས་གཞྱི་

ཁག་ཡངོས་སུ་མཇུག་བསྒྱིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོབགསེ་པ་ོམཆགོ་ལ།

ཆདེ་ཞུ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་

ཐགོ་བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྣུམ་འཁརོ་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་བརླགས་པའྱི་སྐརོ་ལ་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་

བུ་མ་ོཊ་གང་བརླགས་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་གནང་སངོ་། དངསོ་དནོ་ལ་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་རགོ་གཅྱིག་ཀང་བརླགས་

མདེ་ཅྱིང་། མ་ོཊ་དང་། སྨན། གས་ོརྱིག་ཐནོ་རྫས། སྨན་ལས་པའྱི་གནོ་ཆས་སགོས་བརོ་བརླགས་སྐརོ་ལྡྱི་ལྱི་བདོ་སར་གྱི་

ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ས་གནས་སྐརོ་སྲུང་ལ་ཞུས་པ་དང་། ཉ་ེཁུལ་གང་སར་འཚལོ་ཞྱིབ་བྱས་ཀང་མ་རདེ་པར་

བརེན་ཉནེ་སྲུང་སྒྱིག་འཛུགས་ནས་མ་ོཊའྱི་རྱིན་འབབ་ཆ་ཚང་གུན་གསབ་གནང་སནོ་བྱུང་ཡདོ། 

སྤྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་རྱིན་ཆནེ་རྱིལ་བུ་བརོ་བརླགས་སྐརོ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་མཁན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་

བྱདེ་དང་ལས་མྱི། སབོ་ཕྲུག་སུ་རུང་ནས་ཞུས་ཡདོ་མདེ་བརད་ཞྱིབ་ཞུས་པར་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ད་ེལྟའྱི་གནས་ཚུལ་

ཞུ་མཁན་བྱུང་མྱི་འདུག་ན། སད་ཕྱིན་གསོ་ཚགོས་ནང་དུ་བཀུར་འསོ་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དནོ་དངསོ་མ་རགོས་པའམ་

དབུ་མ་ཚདོ་པའྱི་བཀའ་མལོ་ད་ེརྱིགས་གསུངས་ཐལ་མྱི་ཡངོ་བའྱི་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ལགས་ན་ད་ེདནོ་དགངོས་མངའ་ཞུ། 

    བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༠ ལ།། །།

དྲུང་ཆ།ེ       འགན་འཛནི།
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