
BRIDGING	ESOTERIC	VAJRAYANA	PRACTICES	WITH	SCIENCE	
TO	ENHANCE	HUMAN	COGNITION		

WORKSHOP 

གསང་sŋགས་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་དང་ཚན་རིག་zuང་འbེrལ་ཐོག་འgོr་བ་མིའི་ཤེས་པ་འཕེལ་rgyས་གཏོང་བ།  
ཟབ་sbyོང་གི་ལས་རིམ།


duས་མཉམ་འཆར་འགོད་ནི། ༼spyི་zl་གsuམ་པའི་ཚIས་༡༥ ནས ༢༦ བར་དང་།༽

duས་མཉམ་འཆར་འགོད་ནི་༼ཚOགས་uན་དངོས་kyི་duས་ནི་spyི་zl་གsuམ་པའི་ཚIས་༢༦ ནས་༢༨ བར་ཡིན།༽ 

Overview  
ཐོག་མའི་lt་uལ། 


The primary goal of this workshop is to bring together psychologists, neuroscien@sts, and 
medical scien@sts together with Vajrayana scholars and prac@@oners to examine the effects of 
mind-body prac@ces of Vajrayana – the Tibetan and Himalayan Buddhist tradi@on on human 
cogni@on and crea@vity. Par@cular aJen@on will be paid to advanced Vajrayana prac@ces, 
such as Tummo – “Inner heat prac@ce” and “Dream yoga”.   

ཟབ་sbyོང་འདིའི་གཞི་rʦའི་དམིགས་yuལ་ནི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་དབང་rʦ་རིག་པ་བ། གས'་རZག་ཚན་རིག་པ་
སོགས་lhན་du་rd'་rj)་ཐེག་པའི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ལེན་པ་བཅས་kyིས་rd'་rj)་ཐེག་པའི་luས་སེམས་kyི་nuས་པའི་skོར་
ལ་བrtག་དpyད་གཏོང་ཀི་ཡོད་ཅིང་། བོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡིའི་sོrལ་rgyuན་ནང་བstན་དེས་འgོr་བ་མིའི་གསར་གཏོད་དང་
ཤེས་rོtག་གི་nuས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་དང་། དམིགས་བསལ་gyིས་rd'་rj)འི་ཐེག་པར་ཉམས་ལེན་byེད་ཅིང་། གtuམ་
མོ་lt་bu་ “ནང་གི་བདེ་dོrད་" དང་“rིm་ལམ་rnལ་འbyོར་" ཉམས་ལེན་byེད་པར་དོ་snང་byེད་kyི་ཡོད། 


One way to understand advanced Vajrayana prac@ces is to see them as methods for 
transcending the normal limita@ons of the human condi@on (not only in terms of 
consciousness beyond the normal limits of space and @me, but also the achievement of 
higher levels of performance and cogni@ve capaci@es than are normally accessible by human 
beings). For a variety of poli@cal and economic reasons, these advanced Vajrayana prac@ces 
are currently on the verge of disappearance. 

གསང་sŋགས་rd'་rj)་ཐེག་པ་ཉམས་su་ལེན་stངས་ཐད་kyི་གནས་luགས་ཤིག་rོtགས་དགོས་པ་དེ་ནི་uལ་དང་མuན་

པའི་འgོr་བ་མིའི་spyིར་བཏང་གི་spyོད་yuལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་རེད།(དེ་ནི་yuལ་duས་ལས་འདས་པའི་spyིར་བཏང་གི་
ཤེས་པའི་ཐ་sད་དག་གི་ཚད་གཞི་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གནས་རིམ་མཐོ་བའི་ལག་ལེན་དང་ཆེས་མཐོ་བའི་འgོr་བ་མིའི་



འཆར་ཡན་gyིས་rོtག་པའི་nuས་པ་ཞིག་རེད། ) དེང་རབས་kyི་དཔལ་འbyོར་འཚOལ་sgruབ་དང་ཆབ་sིrད་kyི་ཁོར་yuག་
གིས་གསང་sŋགས་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་byས་པའི་sིང་པོ་བrlག་འgོr་བར་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བར་འduག །


The aim of the workshop is twofold: first we hope that this workshop will help to aJract 
scien@fic aJen@on to these prac@ces by uncovering their unique poten@al to enhance human 
cogni@on, and thus contribu@ng to preserva@on of their intangible heritage; and secondly, we 
hope it will contribute to contemporary psychology and neuroscience by advancing scien@fic 
research on excep@onal human cogni@on and crea@vity.  

ཟབ་sbyོང་འདི་ལ་དམིགས་yuལ་གཙs་བt་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་ཟབ་sbyོང་འདིས་ཚན་རིག་པའི་འgོr་བ་མིའི་རིགས་
བསམ་bl'འZ་lkོག་gyuར་gyི་གནས་བབས་དང་ཆོས་ཉམས་ལེན་བrgyuད་ནས་ཐོབ་པའི་uན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་rོtགས་

བཅས་su་དོ་snང་ཡོང་ཆེད་du་ཡིན་ལ་དེས་kyང་sོrལ་rgyuན་བsruང་skyོབ་by་ཆེད་དང་། གཉིས་པ་ནི་ང་ཚsའz་རེ་བར་མིའི་
yད་du་འཕགས་པའི་གསར་གཏོད་དང་ཤེས་rོtག་ལ་ཚན་རིག་གི་ཞིབ་འjuག་བrgyuད་དེང་duས་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
དང་དབང་rʦ་ཚན་རིག་ལ་sŋ་འདོན་gyི་མuན་rkyེན་skruན་uབ་ཀི་རེད་sམ།  

The workshop will include proposing an outline of the most promising research direc@ons and 
future scien@fic projects on bridging Vajrayana esoteric prac@ces with science. The workshop 
is funded by the Na@onal University of Singapore. 

ཟབ་sbyོང་འདིའི་ནང་དམིགས་ཚད་ldན་པའི་ཚན་རིག་kyི་ལམ་ནས་འbyuང་འgyuར་rd'་rj)་ཐེག་པའི་དབང་ཐོབ་sོlབ་མས་
ཚན་རིག་དང་མཉམ་du་ཉམས་ལེན་byེད་rgyuར་ཟམ་པ་བཟོ་rgyu་ཁོངས་su་གཏོགས། ཟབ་sbyོང་འདི་ནི་སེང་ག་uར་rgyལ་
ཡོངས་sོlབ་ཆེན་gyིས་rʦ་འǳuགས་byས་པ་ཞིག་ཡིན།  

We are delighted to have recruited two renowned Vajrayana masters, who are s@ll teaching 
their monks and nuns advanced Vajrayana prac@ces in their monasteries and retreat centers. 
This will include H.E. Gyaltshen Tulku Rinpoche, a renowned retreat master in Bhutan and 
Gebchak Wangdrak Rinpoche, one of the masters of Gebchak Nunnery, known for its 
accomplished female Tummo prac@@oners. We are also delighted have prominent cogni@ve 
psychologists, medical scien@sts, neuroscien@sts, and Buddhist studies researchers. 

  
ང་ཚOས་spr'་ས)མས་དང་བཅས་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཚད་ldན་bl་མ་གཉིས་གདན་drངས་ཡོད། ཁོང་ཚOས་དགོན་པའི་ནང་du་
grw་བʦuན་rnམས་ལ་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་sོlབ་rིད་དང་། མཚམས་ལ་བuགས་བuགས་བཞིན་ཡོད།

ཟབ་sbyོང་འདིའི་ནང་du་འbruག་ནང་གི་sན་grགས་ཅན་gyི་sgruབ་དཔོན་spruལ་sku་rgyལ་མཚན་རིན་པ'་ཆ)་དང་། གtuམ་མོ་
ཉམས་ལེན་uལ་du་byuང་བའི་གད་བཅགས་བʦuན་དགོན་gyི་དགོན་བདག་spruལ་sku་དབང་drག་རིན་པ'་ཆ)་གདན་འdེrན་

u་ཡོད། ང་ཚOས་ད་duང་ཉམས་rོtགས་སེམས་ཁམས་རིག་པ། གསོ་བ་རིག་པ། དབང་rʦ་ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་lt་
gruབ་ཆེད་ལས་པ་rnམས་མgོrན་འབོད་uས་ཡོད། 




Format 
ཚOགས་འduའི་rnམ་པ།


The format is both asynchronous (from March 15 un@l March 26) and synchronous (live 
sessions on March 26-28, April 2-4, 2021). During this @meframe, every talk will be coupled 
with a virtual (chat) discussion room for par@cipants to interact with aJendees in an 
asynchronous Q&A. 

– Virtual	workshop: All talks will be recorded in advance and be made available from 
March 15th, 2021 un@l March 26, 2021.  
– Live	Sessions: There will be a number of panels, related to the recorded talks, each 
with an assigned @meslot for live discussion in real-@me during March 26-28, and April 1-3, 
2021. 
– During this @meframe, every talk will be coupled with a virtual (chat) discussion room 
for par@cipants to interact with aJendees in an asynchronous Q&A. 

ཚOགས་འduའི་rnམ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། duས་མཉམ་འཆར་འགོད་ནི།༼spyི་zl་གsuམ་པའི་ཚIས་༡༥ ནས ༢༦ བར་དང་།༽ 
duས་མཉམ་འཆར་འགོད་ནི་༼ཚOགས་uན་དངོས་kyི་duས་ནི་spyི་zl་གsuམ་པའི་ཚIས་༢༦ ནས་༢༨ བར་ཡིན།༽ 
ཟབ་sbyོང་དངོས་kyི་skབས་su་འǳuལ་uགས་གནང་མཁན་rnམས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་དག་དང་lhན་du་
གzuགས་མཐོང་gེlང་མོལ་byེད་པ་དང་duས་མཉམ་du་dིr་པ་dིrས་ལན་gyི་གོ་skབས་གནང་rgyu་ཡིན།

གzuགས་མཐོང་gེlང་མོལ། གཏམ་བཤད་ཚང་མ་ཐག་sgrར་ཕབ་ལེན་byས་ཟིན་པ་rnམས་༢༠༢༡ ལ'འZ་spyི་zl་༣ པའི་
ཚIས་༡༥ ནས་༢༦ བར་lt་ཉན་byེད་uབ་པ་བཟོ་rgyu་ཡིན།  
ཚOགས་uན་duས་ཚOད།  ༢༠༢༡ ལ'འZ་spyི་zl་གsuམ་པའི་ཚIས་༢༦ ནས་༢༨། spyི་zl་བཞི་བའི་༡ ནས་༣ བར་ནི་ཚOགས་
uན་དངོས་kyི་skབས་su་ཡིན།  གཏམ་བཤད་sgr་ཕབ་ལེན་དང་འbེrལ་བའི་skོར་ལ་བgr'་gl)ང་lhuག་པ'་by)ད་ཆོག་པ་
ཡིན།  
ཟབ་sbyོང་དངོས་kyི་skབས་su་འǳuལ་uགས་མཁན་rnམས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་དག་དང་lhན་du་གzuགས་
མཐོང་gེlང་མོལ་byེད་པ་དང་duས་མཉམ་du་dིr་བ་dིrས་ལན་གནང་rgyuའི་གོ་skབས་ཡོད། 

 



Schedule 
duས་ཚOད་རེau་མིག  

Note that all @mes are in EST. Due to speakers and par@cipants joining us interna@onally, we 
understand that online session @mings may not be suitable for everyone. They will be 
recorded and uploaded on the website for future viewings. 

གསལ་བཤད་uས་rgyu་ཞིག་ལ། ཚOགས་འduའི་duས་ཚOད་ནི་ESTltར་གཞིར་བzuང་rgyu་ཡིན། rgyu་མཚན་ཚOགས་འdu་
འདིའི་ནང་rgyལ་spyིའི་འǳuལ་uགས་མཁན་ཡོད་stབས་ང་ཚOས་dr་ལམ་ཚOགས་འduའི་duས་ཚOད་དེ་མི་རེའི་གནས་བབས་
དང་བstuན་rgyu་ཁག་པ'་ཡZན་པ་ཤེས་གསལ། གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་rnམས་kyི་གsuང་བཤད་sgr་ཕབ་byས་ཡོད་པ་
མ་འོངས་བར་lt་ཞིབ་ཆེད་du་dr་ལམ་du་འགོད་rgyu་ཡིན།  
SCIENTIFIC PROGRAM ཚན་རིག་གི་ལས་རིམ།  
March	26	6:30	pm	–	9:30pm	SAP     spyི་zl་གsuམ་པ། yི་dོr། duས་ཚ0ད་༦།༣༠ ནས་༩།༣༠། 
6:30 - 7:30 pm Welcome and Opening 

མཛད་sgོ་དbu་འbyེད། 
730 - 8:15 pm Panel 1: Vajrayana prac@ces, their origin, and classifica@ons. This is based on 
the pre-recorded talks. The panel will discuss the uniqueness of these prac@ces, their rela@on 
to other Buddhist prac@ces, and their main stages. All the workshop par@cipants will have a 
chance to ask ques@ons from the panel discussants. 

duས་ཚ0ད། ༧།༣༠ ནས་༨།༡༥། 

ཚOགས་uན་དང་པོ། rd'་rj)འི་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་དང་དེ་དག་གི་འbyuང་uངས། དbyེ་བ་བཅས། 

ཚOགས་uན་འདི་ནི་sŋོན་སོང་གཏམ་བཤད་sgr་ཕབ་ཟིན་པ་གཞིར་བཞག་ཐོག ཉམས་ལེན་དེ་ཚsའz་རིམ་པ་དང་། ཆེས་
དཀོན་པའི་གནས། དེ་དག་དང་ནང་བstན་ཉམས་ལེན་པ་གཞན་དབར་gyི་འbེrལ་བ་gེlང་rgyu། ཚOགས་བཅར་པ་ཚང་
མར་dིr་བ་དང་བསམ་uལ་གsuང་བའི་གོ་skབས་འbuལ་rgyu་ཡིན། 
Panel discussants: Geoffrey Samuel (University of Sydney), David Germano (University of 
Virginia). 

ཚOགས་uན་བgr'་gl)ང་གནང་མཁན། rེj་hེལ ས་muལ། ༼སིད་ནི་གʦuག་ལག་sོlབ་ཆེན།༽rd་བེད། ཇར་མ་ནོ། 
༼དར་rིj་ནེ་ཡ་གʦuག་ལག་sོlབ་ཆེན།༽ 
8:30 - 9:15 pm Vajrayana prac@ces: Past, Present, and Future 1. 
Discussion session on how Vajrayana prac@ces have been prac@ced in the past, their status in 
the present, and the forecast for the future. The workshop par@cipants will have a chance to 
ask ques@ons from H.E. Gyaltshen Rinpoche and Gebchak Wangdrak Rinpoche. 



duས་ཚ0ད། ༨།༣༠ ནས་༩།༡༥། 

rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན། འདས་པ། མ་འོངས་པ། ད་lt་གsuམ་gyི་skོར། 

ཚOགས་uན་འདིའི་ནང་du། rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་gyི་འདས་པ། ད་ltའི་གནས་བབས། མ་འོངས་པའི་sŋོན་བrd་
བཅས། 

ཚOགས་uགས་པ་ཚང་spruལ་sku་མར་rgyལ་ཚན་རིན་པ'་ཆ)་དང་sgར་ཆགས་དབང་grགས་རིན་པ'་ཆ)་rnམ་གཉིས་ལ་dིr་བ་
དང་བསམ་uལ་u་བའི་གོ་skབས་འbuལ་rgyu་ཡིན། 

915 – 9:30 pm Concluding remarks     duས་ཚOད། ༩།༡༥། ནས་༩།༣༠།  མjuག་sduད་གཏམ་gེlང་།  

March	27	5pm	–	9	pm	
5:00 - 5:45 pm Current neuroscience research on medita@on. Differences between medita@ve 
prac@ces of different Buddhist prac@ces from a neuroscience perspec@ve. 
Based on the pre-recorded talks, the panel will discuss major findings of scien@fic research on 
medita@on in general and the main medita@on techniques currently under study. 

duས་ཚ0ད། spyི་zl་གsuམ་པ། ཚ;ས་༢༧ཉིན།  yི་dོr་duས་ཚ0ད ༥། ནས༩།

sgོམ་sgruབ་ལ་ཉམས་ཐོག་དེང་duས་དབང་rʦ་རིག་པས་ཞིབ་འjuག 


ནང་པའི་sgོམ་sgruབ་ལས་sgོམ་ཉམས་པ་མི་འdr་བ་ཚKའL་sgོམ་gyི་རིམ་པ་དང་དབང་rʦ་རིག་པའི་snང་ཚ0ད་ཐད་kyི་yད་
པར་gེlང་བ། 

བrོjད་གཞི་འདིའི་stེང་ནས་spyིར་བཏང་ཚན་རིག་པས་sgོམ་gyི་ཞིབ་འjuག་དང་། ད་ltའི་sgོམ་gyི་ཉམས་ལེན་gyི་མན་
ངག་གཙK་བWའX་skོར། 
Panel discussants: Antonino Raffone (Sapienza University of Rome), Rael Cahn (USC) 

ཚOགས་uན་བgr'་gl)ང་གནང་མཁན། ཨན་ཐ'་ན)་ནོ hོན (རོམ་gyི་ས་ཕིན་ཟ་གʦuག་ལག་sོlབ་ཆེན།) 

6:00 – 6:45 pm 
7:00 - 7:45 pm Current neuroscience research on Vajrayana prac@ces and their possible 
neurocogni@ve and physiological mechanisms. These sessions will present current scien@fic 
data on medita@ve prac@ces in general and Vajrayana prac@ces in par@cular. The discussion 
will be emphasizing the uniqueness of Vajrayana prac@ces, their physiological, cogni@ve, and 
neural correlates. 

yི་dོr་duས་ཚ0ད ༦།༠༠། ནས༦།༤༥།

༧།༠༠ནས་༧།༤༥། luས་kyི་ཆ་ལག་དང་དབང་rʦའི་ཤེས་པར་ཡོད་sིrད་པ་དང་rdW་rja་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་ཐོག་ཉེ་
བའི་དབང་rʦ་ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འjuག  




ཚ0གས་uན་འདིའི་ནང་དམིགས་བསལ་rdW་rja་ཐེག་ཉམས་ལེན་དང་spyི་བཏང་གི་sgོམ་gyི་ཉམས་ལེན། ཚན་རིག་པས་
དེང་གི་ཞིབ་འjuག་གི་gruབ་དོན། བgrW་glaང་འདིར་rོd་

rེj་ཐེག་པའི་འbyuང་དཀོན་པའི་གནས་དང་། དེ་དག་གི་luས་ཁམས་ཆགས་uལ། དབང་rʦ་དང་rོtག་པའི་འbེrལ་བ་
བཅས་kyི་skོར་ལ་གསལ་ཁ་འདོན་rgyu་ཡིན།  
Panel discussants: Maria Kozhevnikov (NUS & Harvard Medical School), Arnaud Delorme 
(CNRS, UCSD) 

བgr'་gl)ང་གནང་མཁན།  
8:00-8:45 pm Vajrayana prac@ces: Past, Present, and Future 2. A con@nua@on of the 
discussion about the current situa@on of Vajrayana prac@ces in Bhutan and Tibet. All the 
par@cipants will have a chance to ask ques@ons from H.E. Gyaltshen Rinpoche and Gebchak 
Wangdrak Rinpoche. 

rdW་rja་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན། འདས་པ། མ་འོངས་པ། ད་lt་པ། 

mu་མuད་ནས་འbruག་དང་བོད་kyི་rdW་rja་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་gyི་གནས་stངས་skོར་ལ་བgrW་glaང་by་rgyu་ཡིན། འǳuལ་
uགས་མཁན་ཡོངས་ལ་rgyལ་མཚན་རིན་པ'་ཆ)་དང་sgར་ཆག་དབང་grགས་རིན་པ'་ཆ)་rnམ་གཉིས་ལ་བསམ་uལ་དང་
dིr་བ་dིrས་ལེན་gyི་གོ་skབས་འbuལ་rgyu་ཡིན། 
8:45 – 9:00 pm Concluding remarks            མjuག་sduད་དpyད་གཏམ། 
March	28	from	5	pm	–	8	pm	
5:00 - 5:45 pm Advanced Vajrayana prac@ces 1: The case of Tummo. Based on the pre-
recorded talks on the research related to Tummo,, the panel will discuss the topics related to 
research on advanced Vajrayana prac@ces and answer the ques@ons from all the par@cipants.  
Panel discussants: David Germano, Maria Kozhevnikov, Alexander Levitov	

duས་ཚOད། spyི་zl་གsuམ་པ། ཚIས་༢༨ཉིན།  yི་dོr་duས་ཚOད ༥། ནས༨།rd'་rj)་ཐེག་པའི་sgོམ་ཉམས་ལེན་gyི་མduན་
skyོད། ༡། གtuམ་མོ་གནས་stངས། བskyར་du་གtuམ་མ'འZ་skོར་gyི་གཏམ་བཤད་དང་འbེrལ་ནས་བgr'་gl)ང་by་rgyu།  

ཚOགས་uན་འདིར་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་kyི་གནས་ཚད་བrོjད་གཞིར་འbེrལ་ནས་བgr'་gl)ང་བby་rgyu་དང་། བསམ་
uལ་དང་dིr་བ་dིrས་ལན་གོ་skབས་འbuལ་rgyu་ཡིན། 
6:00 – 6:45 pm Crea@vity, Imagina@on, and Vajrayana Prac@ces. Based on the pre-recorded 
talks, the panel will discuss scien@fic research on crea@vity and the ways Vajrayana prac@ces 
can contribute མuན་rkyེན་skruན་པ to understanding crea@vity in general and the main medita@on 

techniques currently under study. 

yི་dོr་duས་ཚOད ༦།༠༠། ནས༦།༤༥། rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན། གསར་གཏོད། rོtགས་འཆར།

 གཏམ་བཤད་sŋོན་མའི་rm་གཞིའི་ཐོག ཚOགས་uན་འདིར་དེང་duས་sgོམ་gyི་ཉམས་ལེན་ནང་sgོམ་sgruབ་kyི་ཐབས་ལམ་
དང་གསར་གཏོད་ཐད་rོོd་rེj་ཐེག་པས་མuན་rkyེན་ཅི་ཙམ་byེད་པའི་skོར་ལ་ཚOན་རིག་ོཔས་ཞིབ་འjuག་གི་skོར་བgr'་
gl)ང་by་rgyu།  



Panel discussants: Keith Holyoak (UCLA), Michael Sheehy (University of Virginia), Michael 
Lifshitz (McGill University), Maria Kozhevnikov 

7:00 – 7:45 pm Risks and benefits associated	མཉམ་རོགས་་་  with advanced Vajrayana 

prac@ces and their medical applica@ons. The panel will discuss the topics related to research 
on the risks and danger associated with Vajrayana prac@ces as well as the topics related to 
the ethical ques@ons surrounding these prac@ces and their medical benefits. 

yི་dོr་duས་ཚOད།

༧།༠༠ནས་༧།༤༥། rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་ཡར་rgyས་དང་དེ་དག་གི་གས'་by)ད་བེད་spyོད་དང་མཉམ་du་དེའི་ཉན་
ཚབས་དང་ཁ་ཕན་འbེrལ་ཡོད།

ཚOགས་uན་འདི་བrོjད་གཞི་ནི་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་དང་འbེrལ་ཡོད་ཉེན་ཚབས་དང་ཁེ་ཕན་ཞིབ་འjuག་གི་skོར་
དང་། དེ་ltར་ ཉམས་ལེན་པ་དེ་དག་གི་གས'་by)ད་gyི་ཁེ་ཕན་དང་ཉེ་འཁོར་kuན་spyོད་དང་འbེrལ་ནས་gེlང་rgyu་ཡིན། 

Panel discussants: Laurence Kirmayer (McGill University), Alexander Levitov (East Virginia 
Medical School), Jennifer Penberthy (University of Virginia) 
gོrས་gེlང་པ། lu་རན་ས། ཁིརམ་ཡར། (མེ་ཞེ་གྷན་གʦuག་ལག་sོlབ་ཆེན།) ཨ་ལེ་rǳན་ཌར ལེ་བི་ཐོབ། (ཤར་ཝར་ཇི་ནི་ཡ་གས'་by)ད་gིlང་) ཇེ་ནེ་hེར ཕན་

བྷར་ཐེ། (ཝར་ཇི་ནེ་ཡ་གʦuག་ལག་sོlབ་ཆེན།) 

7:45 – 8:00 pm Concluding remarks མjuག་sduད་དpyད་གཏམ། 

April 2 from 5pm – 8pm 
5:00 - 5:45 pm Overcoming AJen@onal Limita@ons and Vajrayana Prac@ces. 
Based on the pre-recorded talks, the panel will discuss scien@fic research on crea@vity and 
the ways Vajrayana prac@ces can contribute to training aJen@onal capaci@es. 

duས་ཚOད། spyི་zl་བཞི་བ། ཚIས་༢ཉིན། yི་dོrད། ༥།༠༠ ནས་༨།༠༠། ཚད་འཛ¦ན་brལ་བའི་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་
ལེན། sŋར་བཤད་ཟིན་པའི་gོrས་གཞིའི་stེང་ནས་ཚOགས་uན་ ཚན་རིག་ཞིབ་འjuག་ཐོག་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་
དང་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་gyི་nuས་པ་དམིགས་བསལ་འདོན་པར་མuན་rkyེན་sbyོར་བའི་ལམ། 
Panel discussants: Michael Inzlicht (University of Toronto), Antonino Raffone. Maria 
Kozhevnikov gོrས་gེlང་བ། མི་ཆལ འིན་ལི་ཆད།(r'་ར¨ན་rོ་གʦuག་ལག་sོlབ་ཆེན།) ཨན་ཐ'་ནZ་ནོ ར་hོན། མ་རིཡ ཁ'་ཟ)བནི་ཁོབ། 

6:00 – 6:45 pm Advanced Vajrayana prac@ces 2: Dream Yoga and Lucid Dreaming. 
The panel will discuss the topics related to dream yoga in Vajrayana tradi@ons, and the ways 
dream yoga prac@ces can contribute to scien@fic research on lucid dreaming. 

yི་dོr་duས་ཚOད ༦།༠༠། ནས༦།༤༥།

rd'་rj)་ཐེག་པའི་sgོམ་ཉམས་ལེན་ཡར་rgyས། ༢། rིm་ལམ་rnལ་འbyོར་དང་གསལ་བའི་rིm་ལམ། ཚOགས་uན་འདིར་
འbེrལ་ཡོད་བrོjད་གཞི་ནི་sོrལ་rgyuན་rd'་rj)་ཐེག་པའི་གuང་གི་rིm་ལམ་rnལ་འbyོར་དང་། rིm་ལམ་rnལ་འbyོར་ཉམས་
ལེན་gyི་ཚན་རིོག་པས་གསལ་བའི་rིm་ལམ་ཞིབ་འjuག་ལ་མuན་rkyེན་sbyོར་uབ་མིན། 



Panel discussants: Benjamin Baird (Univesrity of Wisconsin), Michael Sheehy (University of 
Virginia), Ken Paller (Northwestern University) 

gོrས་gེlང་བ། བྷེན་ཇ་མིན བྷརད་(ཝེ་སི་ཀོན་སི་གཙ¦ག་ལག་sོlབ་ཆེན།) མི་ཆལ ཤེ་ཧེ། (ཝར་ཇི་ནི་ཡ་གཙ¦ག་ལག་
sོlབ་ཆེན།) ཁན་ཕ་ལེར། (nuབ་byང་གཙ¦ག་ལག་sོlབ་ཆེན།)  

7:00-7:45 pm How to Research Vajrayana prac@ces? EEG Methodology Issues. 
The panel will discuss problems related to conduc@ng research with Vajrayana prac@@oners, 
possible methodologies, equipment, and training. 

yི་dོr་duས་ཚOད ༧།༠༠ནས་༧།༤༥།

rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་ཞིབ་འjuག་ཇི་ltར་by། 

sgོ་ང་། རིག་པའི་གuང་luགས་kyི་rʦོད་གཞི། rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་པའི་spyོད་པ་དང་འbེrལ་ཡོད་འbyuང་sིrད་
པའི་ལག་ཆ་དང་sbyོང་བrdར། རིག་པའི་གuང་luགས་བཅས་kyི་skོར་ནས་བgr'་gl)ང་by་rgyu། 
Panel discussants: Dan Levendowski (Advanced Brain Monitoring), Chris Berka (Advanced 
Brain Monitoring) 
gོrས་gེlང་བ། rdན ལེ་བན་དོབ་skི།(klད་པ་ཡར་rgyས་བཀོད་yབ།) ཆརི བར་ཁ། (klད་པ་ཡར་rgyས་བཀོད་yབ།) 

7:45 – 8:00 pm Concluding remarks     མjuག་sduད་དpyད་གཏམ། 

April	3	from	5pm	–	8pm	
5:00 - 6:00 pm Virtual Round Table Discussion: What Vajrayana prac@ces can do for cogni@ve 
psychology and neuroscience? Live session with all the workshop presenters. The discussion 
will focus on Vajrayana’s possible contribu@on to future scien@fic research on the capaci@es 
and poten@al of the human mind. 

duས་ཚOད། spyི་zl་བཞི་བ། ཚIས་༣ཉིན། yི་dོrད། ༥།༠༠ ནས་༨།༠༠། 

བuགས་མོལ་བgr'་gl)ང་། rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་gyིས་rོtགས་པ་དང་བསམ་blོ་ལ་དང་དབང་rʦ་རིག་པའི་ཐོག་ཅི་
ཞིག་ཐན་ཐོག་uབ་བམ། གzuགས་མཐོང་ཚOགས་uན་འདི་འǳuལ་uགས་པ་ཡོངས་དང་མཉམ་du་rd'་rj)་ཐེག་པའི་
ཉམས་ལེན་པས་ཚན་རིག་ཞིབ་འjuག་ཐོག་nuས་པ་དང་འbyuང་sིrད་པའི་ཕན་rlབས་འgོr་བ་མིའི་སེམས་kyི་nuས་པ་
འདོན་rgyuའི་ཐད་blོ་གཏོད་rgyu། 

6:15 - 7:15 pm Virtual Round Table Discussion: What Science can do for the preserva@on of 
Vajrayana prac@ces? Live session with all the workshop presenters. The discussion will focus 
on possible ways to preserve Vajrayana prac@ces (e.g., aJract aJen@on of a larger community 
of scien@sts to Vajrayana; record the prac@ces). 

duས་ཚOད། yི་dོrད། ༥།༡༥ ནས་༧།༡༥། 

བuགས་མོལ་བgr'་gl)ང་། ཚན་རིག་གིས་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་sruང་skyོབ་ཅི་ཞིག་byེད་nuས་སམ། 




དངོས་མཐོང་བuགས་མོལ་བgr'་gl)ང་rོད་གཏམ་བཤད་མཁན་rnམས་མཉམ་ruབ་kyིས་rd'་rj)་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་

sruང་skyོབ་by་uལ་gyི་skོར་ལ་བgr'་gl)ང་by་rgyu། (rེd་rེj་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་དང་གuང་luགས་ལ་uགས་snང་ཡོད་
མཁན་gyི་མང་ཚOགས་འབོད་འguག་byེད་rgyu།) 

7:30 – 8:00 pm Concluding remarks         མjuག་sduད་དpyད་གཏམ། 
April 4 from 5:30pm – 8:30pm 
5:30 – 6:30 pm Virtual Round Table Discussion: How to make the bridge? Live session with all 
the workshop presenters. The discussion will focus on possible ways to establish 
collabora@ons between Vajrayana scholars and prac@@oners in Bhutan and Tibet and scien@fic 
community.	

duས་ཚOད། spyི་zl་བཞི་བ། ཚIས་༤ཉིན། yི་dོrད། ༥།༠༠ ནས་༨།༠༠། 


གzuགས་མཐོང་བuགས་མོལ་བgr'་gl)ང་། འbེrལ་འdིrས་kyི་ཟམ་པ་ཇི་ltར་བཟོ་དགོས།

གzuགས་མཐོང་བuགས་མོལ་བgr'་gl)ང་rོད་གཏམ་བཤད་མཁན་མཉམ་ruབ་kyིས་བོད་དང་འbruག་yuལ་gyི་rd'་rj)་ཐེག་
པའི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ལེན་པ་དང་ཚན་རིག་པའི་ཚOགས་sdེའི་དབར་gyི་འbེrལ་ལམ་ཇི་ltར་བཟོ་uལ་ལ་བgr'་gl)ང་
by་rgyu་ཡིན།  

6:45- 7:45 pm Virtual Round Table Discussion: Future steps and future research projects. 
Live session with all the workshop presenters. The discussion will focus on future steps and 
research projects. 

duས་ཚOད། yི་dོrད། ༦།༤༥ ནས་༧།༤༥། 

གzuགས་མཐོང་བuགས་མོལ་བgr'་gl)ང་། ཉམས་ཞིབ་kyི་ལས་གཞི་དང་མ་འོངས་གོམ་stབས།

གzuགས་མཐོང་བuགས་མོལ་བgr'་gl)ང་དངོས་skབས་གཏམ་བཤད་མཁན་མཉམ་བuགས་kyིས་ཉམས་ཞིབ་kyི་ལས་
གཞི་དང་མ་འོངས་གོམ་stབས་kyི་skོར་ལ་བgr'་gr)ང་by་rgyu་ཡིན།  

7:45-8:30 pm Live Q&A Session. The workshop par@cipants will answer the ques@ons form 
the audience (LIVE) 

duས་ཚOད། yི་dོrད་༧། ༤༥ ནས་༨།༣༠། 

བgr'་gl)ང་ཚOགས་uགས་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་rnམས་kyིས་dིr་བ་dིrས་ལན་gyི་rnམ་པ། དངོས་མཐོང་gེlང་stེགས། 

8:30 – 8:45 pm Closure 

duས་ཚOད། ༨།༣༠ ནས་༨།༤༥། མjuག་sdོམ།


