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ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ ཚེས་༢༥ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་COVID-19 ལས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་བཅུ་གསུམ་པ། 

གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོན་ལགས་དང་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་ཡྱིན། 

དུས་རྒྱུན་ལྟར་གསལ་བསྒྲགས་ནང་དྲོན་དང་པྲོ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡྲོངས་ནང་གནས་སྟངས། གཉྱིས་པ། བྱེ་བྲག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གཙོས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས། གསུམ་པ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན། བཞྱི་པ། ཐུགས་སྣང་ལམ་
སྟྲོན་བཅས། 

དང་པོ། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས། 

 ཁོན་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་གྲངས། ༩༡༢༩༡༤༦  ༼ས་ཡ་བརྒྱད་དང་སུམ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་དགུ་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ།༽ 

 ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། ༤༧༣༧༩༧ ༼བཞྱི་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་དྲུག་སྟྲོང་ཉྱིས་བརྒྱ་བཅུ་མྱེད་ཅྱིག༽ 

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

 

གཉྱིས་པ། བྱེ་བྲག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས། 

༢།༡ རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གནས་སངས།  

ཁོན་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བ་མྱི་གྲངས། ༤༧༣༡༠༥ ༼བཞྱི་འབུམ་བདུན་ཁྱི་སུམ་སོང་ཆྱིག་བརྒྱ་བཅུ་མྟེད་ལྔ་།༽ 

དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ་གྲངས།༢༧༡༦༩༦ ༼ཉྱིས་འབུམ་བདུན་ཁྱི་ཆྱིག་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྲོ་དྲུག༽  

ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བ་གྲངས། ༡༤༨༩༤ ༼ཆྱིག་ཁྱི་བཞྱི་སྟྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྲོ་བཞྱི།༽ 

ད་ལྟ་ནད་མཉར་བཞྱིན་པ་གྲངས། ༡༨༦༥༡༤ ༼ཆྱིག་འབུམ་བརྒྱད་ཁྱི་དྲུག་སོང་ལྔ་བརྒྱ་བཅུ་བཞྱི།༽   

མངའ་སྟེ་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཁབ་གདལ་སོང་བའྱི་གྲངས། ༣༥ ༼སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་༽ 

 གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.mohfw.gov.in/  as on : 25 June 2020, 08:00 IST (GMT+5:30) 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.mohfw.gov.in/
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བོད་མྱི་འདུ་སོད་ཆྟེ་སའྱི་མངལ་ཁུལ་གྱི་གནས་སངས་ཞུ་ན།  

ཧྱི་མཱ་ཅལ། ༣༣༢  (Himachal - Total Cases - 806, Death- 6, Recovered-466, Active-332)  

 ལྱི་ལྱི།༢༦༥༨༨ ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ༣༨༠༣ ཨྲོ་ཌྱི་ཤ། ༡༦༡༢ ལ་དྭགས། ༦༦༦  བཅས་རྒྱ་གར་ནང་ཚབས་ཆྟེ་
ཤོས་ ༡།  མཱ་ཧཱ་རས་ཏྲ་ - ༦༢༣༦༩ ༢། ལྱི་ལྱི།༢༦༥༨༨ ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌུ། - ༢༨༨༣༩ ༤། གུ་ཇྱི་ར་ཏྱི།-༦༡༢༠ ད་ལྟ་ནད་
གཞྱི་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་ཞྱིང་ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གངས།   

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status as on: 25 June 2020, 08:00 IST (GMT+5:30 

ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་མྱི་གངས། C U M U L A T I V E  T O T A L  S A M P L E S  T E S T E D  U P  T O  J U N E  2 4 ,  2 0 2 0  

རྒྱ་གར་ནང་ཁྲོན་མྱི་གངས་༧༥༦༠༧༨༢༼ས་ཡ་བདུན་དང་ལྔ་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་སྟྲོང་མྱེད་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་གྱ་གཉྱིས།༽ལ་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་
མྱེད་བརྟག་དཔྱད་ཟྱིན། འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་༢༤ ཉྱིན་ཁྲོན་མྱི་གངས་༢༠༧༨༧༡༼ཉྱིས་འབུམ་ཁྱི་མྱེད་བདུན་སྟྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དྲོན་གཅྱིག༽ 
བརྟག་དཔྱད་བས་པ། https://www.icmr.gov.in/ རྒྱ་གར་ནང་ཁྲོན་གཞུང་དང་སྱེར་གྱྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བསྲོམས་གངས་
༡༠༠༧ ཡྲོད་འདུག https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_24062020.pdf 

༢།༢ བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས། 

ཁོན་ནད་གཞྱི་རྩད་ཆྲོད་པ་མྱི་གངས། ༡༠༧༢༨ དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༢༣༣༨ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༢༤ ད་ལྟ་ནད་མནར་
བཞྱིན་པ་མྱི་གྲངས། ༨༣༦༦ ཁོན་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གྲངས། ༡༩༣༡༩༤ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།  

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://covidnepal.org/ As on 25th June 2020, 11.00 am 

༢།༣ འབྲུག་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས། 

ཁོན་ནད་གཞྱི་རྩད་ཆྲོད་པ་མྱི་གངས། ༧༠  དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༣༤  འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༠  ད་ལྟ་མནར་བཞྱིན་པ་ནད་
པའྱི་གངས། ༣༦ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས། 

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.gov.bt/covid19/    As on 25th June 2020, 11.00 am 

༢།༤ བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས། 
བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་བང་ཕྲོགས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་བྲོད་མྱི་གངས་༦ ༼བུད་མྱེད་རང་ལྲོ་༣༨ རང་ལྲོ་༢༩ རང་ལྲོ་
༢༥ རང་ལྲོ་༢༡ རང་ལྲོ་༢༣ རང་ལྲོ་༠༣༽ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་འདུག ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ལ་ནད་

https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status
https://www.icmr.gov.in/
https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_24062020.pdf
https://covidnepal.org/
https://www.gov.bt/covid19/
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རྟགས་དམྱིགས་བསལ་མྱེད་ཅྱིང་ད་ཆ་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་ཡྲོད་པ་དང་། བདྱེ་སྱིད་གྱིང་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་
༡༼བུད་མྱེད་རང་ལྲོ་༢༧༽ ཁ་ཟས་ལ་བྲྲོ་བ་དང་དྱི་མ་ཚོར་བའྱི་ནད་རྟགས་ཅུང་མངྲོན། Positive with mild symptoms 
ད་ཆ་ Covid Centre Self Isolation བྱེད་ནས་གནས་ཡྲོད་པ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྱི་ལྱི་ནས་༢ ༼སྱེས་པ་རང་ལྲོ་༨༢ བུད་
མྱེད་རང་ལྲོ་༣༣༽ སྱེས་པ་རང་ལྲོ་༨༢ སྲོན་པ་གྲོང་ཅུང་ལང་བ་ལས་གཞན་ནད་རྟགས་དམྱིགས་བསལ་མྱེད་པ། ད་ཆ་ 
Covid སྨན་ཁང་ནང་ཡྲོད་བཞྱིན་པ། གཞན་དུ་བུད་མྱེད་རང་ལྲོ་༣༣ སྲོན་པར་ནད་རྟགས་ཅུང་མངྲོན་བཞྱིན་ད་ཆ་ཁྱིམ་དུ་
ཟུར་བཀག་ Home Isolation གནས་བཞྱིན་ཡྲོད་པ། རྒྱ་གར་ལྲོ་ཕྲོགས་སྱེལ་ཀྲོབ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་༡ 
༼སྱེས་པ་རང་ལྲོ་༣༡ ཡྱིན་པ། ནད་རྟགས་དམྱིགས་བསལ་མྱེད་པ། ད་ཆ་རྲོང་གྱི་ Covid Centre ནང་ཡྲོད་པ། ཏྱེ་ཛུ་དར་
རྒྱས་གྱིང་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་༡ ༼བུད་མྱེད་རང་ལྲོ་༢༥ ནད་རྟགས་དམྱིགས་བསལ་མྱེད་པ། ད་ཆ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ Covid Centre ནང་ཡྲོད་པ། རྒྱ་གར་བང་ཕྲོགས་རྡ་རམ་སཱ་ལཱ་ནས་༡ ༼བུད་མྱེད་རང་ལྲོ་༡༩ ནད་རྟགས་
དམྱིགས་བསལ་མྱེད། ད་ཆ་རྲོང་གྱི་ Covid Centre ནང་ཡྲོད་པ། རྒྱ་གར་ལྲོ་ཕྲོགས་མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གྱིང་བྲོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་༡ ༼བུད་མྱེད་རང་ལྲོ་༤༢ སྲོན་པ། ནད་རྟགས་དམྱིགས་བསལ་མྱེད་པ། ད་ཆ་རྲོང་གྱི་ Covid Centre 
ནང་ཡྲོད་པ། བལ་ཡུལ་ནང་ནས་བྲོད་མྱི་༡ ༼སྱེས་པ་རང་ལྲོ་༨༣ སྲོན་པ། ནད་རྟགས་དམྱིགས་བསལ་མྱེད་པ། ད་ཆ་
ཚོགས་སྱེའྱི་ཟུར་བཀག་  Institutional Quarantine ནང་གནས་བཞྱིན་པ་བཅས་ནད་གཞྱི་ཕྲོགས་པ་ཕལ་ཆྱེ་བ་རྒྱལ་ནང་
འགྲུལ་བཞུད་བས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཐྲོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལྲོན་བྱུང་ཡྲོད། 
ད་བར་ཁྲོན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བྲོད་མྱི་གངས་༣༨ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་ཕྲྲོད་བྱུང་ཞྱིང་མྱི་གངས་༢ ཚེ་འདས་སྲོང་
ཡྲོད་པ་དང་། མྱི་གངས་༡༧ དག་བསྱེད་བྱུང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གངས་༡༩ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞུ། 
ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ཚོགས་ཆུང་དང་དྱེ་བཞྱིན་འདྱི་ག་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྱེམས་ཁམས་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ཚན་པ་ནས་ཞལ་པར་བརྒྱུད་འབྲྱེལ་བ་གནང་ཞྱིང་ད་ཆ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་པྲོའ་ིགནས་སྟངས་
དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་མྱིན་འདུག་ཀང་སྱེམས་ལ་རང་ཉྱིད་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་དང་འབྲྱེལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་ཐྲོག་
སྱེམས་ཚབ་དང་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་རྣམས་ལ་སྲོབ་གསྲོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་། 
ཕྱི་རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བྲོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས། 
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འདས་པའྱི་བདུན་ཕྲག་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁུལ་དུ་བྲོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་དམྱིགས་བསལ་བྱུང་མྱེད་པ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་རྒྱུད་
གནས་ཚུལ་འབྲོར་མྱེད་སྟབས་གངས་ཐྲོ་གང་ཡྱིན་གཤམ་གསལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན། 
བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ད་རྒྱ། https://tibet.net/covid-19/  
བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱ https://tibetanhealth.org/ 
 

གསུམ་པ། ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན།  

འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐོ། 

འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་ཚན་པའྱི་སྟེ་ཚན་ནས་གནས་ཚུལ་བསྡུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་
ས་གནས་གྲངས་༣༣ དང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་གནས་གྲངས་༤ ནང་ཁོན་བོད་མྱི་གྲངས་༡༣༨༧ ཏྟེ་མྱི་གྲངས་༨༠༠ རང་
ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་མྱི་གྲངས་༥༧༨ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་ཟུར་
བཀག་ཁང་པའྱི་ནང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ། 

རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་ནས་ཕྟེབས་མཁན་བོད་མྱི་རྣམས་འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་བཞག་བཞྱིན་ཡོད་ན་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་དབུས་སྟེ་ལྟེན་ཁང་དུ་མྱི་གྲངས་༤༢ དང་ Gambir Ganj གཤོང་གསྟེབ་རྱིང་
པར་མྱི་གྲངས་༢༦ ཤྟེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་མྱི་གྲངས་༨ ཚོགས་སྟེ་སོ་སོ་དང་རང་ཁྱིམ་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་
གྲངས་༣༩ བཅས་ཁོན་མྱི་གྲངས་༡༡༥ འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་བཀག་ཐོག་གནས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

དབུས་དང་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ། 

རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། དྟེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཙོས་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་བདུན་
ཕག་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་༡༧༡༣ ལ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོ་སྟེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གྱི་ལས་ཁུངས་སོ་
སོ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་གངས་སྱིད་དཔྟེ་མཛོད་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། གནས་ཆུང་དང་དགའ་གདོང་གྲྭ་ཚང་སོགས་
ཚོགས་སྟེ་སོ་སོའ་ིལས་བྱྟེད་ཀྱིས་འགའ་འཁྟེར་བའྱི་ཐོག་ཚ་བ་ཡོད་མྟེད་སོགས་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡོད་པ་དང།  

https://tibet.net/covid-19/
https://tibetanhealth.org/
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བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་གངས་༣༥ ཁྲོན་མྱི་གངས་༦༦༦༠ ལ་ (ལྲོ་ན་༦༠ ཡན་མྱི་གངས་ - 
༤༩༡༥ ཉྱེན་ཚབས་ཆྱེ་བ་མྱི་གངས་ - ༡༧༤༥) ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནད་རྟགས་ཡྲོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡྲོད། དྱེ་བཞྱིན་བྲོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་གངས་ཐྲོ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བཅས་མཁྲོ་སྒྲུབ་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད། 

གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ་ིསྨན་དང་འབྟེལ་བ། 

རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་ཁག་༢༣ ནང་གྱི་འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་གྲངས་༡༠༤༤ དང་ས་
གནས་ཁག་༣༧ ནང་ལོ་ན་༦༥ ཡན་བོད་མྱི་གྲངས་༧༣༥༢ ལ་ད་བར་གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ་ིསྨན་རྱིན་མྟེད་
ཐོག་བགོ་འགྲྟེམས་གནང་ཟྱིན་འདུག ཨ་རྱི་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་བཏང་ཐུབ་མྟེད་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ། 

ས་གནས་ལ་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་ཆྟེད་ལས་དོན་སྟེལ་བ། 

 འདྱི་ནས་ལམ་སྟྲོན་གནང་བ་བཞྱིན་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སྲོ་སྲོའ་ིརྲོང་དྱེ་ཚོན་མདྲོག་དམར་རྟགས་ཅན་ནང་
ཚུད་པ་རྣམས་ནས་བདུན་རྱེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཕྱི་ནང་དང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆྱེ་སར་དུག་སྱེལ་མུ་མཐུད་
གནང་བཞྱིན་ཡྲོད། 

 བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱི་མྱི་འབྲོར་བ་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་གངས་༤༠ ལ་
རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱྱི་མཐུན་འགྱུར་འྲོག་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་བས་པས་མྱི་གངས་༡ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་
འཕྲྲོད་བྱུང་ཞྱིང་ལག་མ་མྱི་གངས་༣༩ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྱེད་པ་ར་འཕྲྲོད་བྱུང་ཡྲོད།   

 སྱེམས་ཁམས་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་དང་འབྲྱེལ་འདྱི་གའྱི་ཚན་པས་མུ་མཐུད་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་ཏུ་གནས་བཞུགས་པ་
རྣམས་དང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ལ་ཁ་པར་ཐྲོག་འབྲྱེལ་བ་གནང་ནས་གནས་སྟངས་རྒྱུད་
ལྲོན་དང་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྟྲོན་གནང་ཡྲོད། 

 བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྲོབ་སྟྲོན་སྨན་པས་གཉན་རྱིམས་ཀྲོ་ཝྱིཌ་༡༩ གདྲོང་ལྱེན་ཐད་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས། འཕྲྲོད་ལས་པ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་སྱེལ་བའྱི་གདྲོང་ལྱེན་ལམ་སྟྲོན་ཞྱིག་
གནང་ཡྲོད་པ་དང་། 
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བཞྱི་པ། ཐུགས་སྣང་ལམ་སྟྲོན། 

སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ་ལགས་ནས་མྱི་མང་ལ་ལམ་སྟྲོན་གནང་རྒྱུ། 
 ནད་ཡམས་འདྱི་ད་ཆ་བྲོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁབ་གདལ་ཕྱིན་འགྲོ་ཚུགས་པས་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་སྲོན་

འགྲོག་ཆྱེད་ས་གནས་སུ་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་བཙུགས་ཡྲོད་པས་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་
མཁན་རྣམས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆྱེན་པྲོ་བཞྱེས་དགྲོས་པ་དང་དྱེ་བཞྱིན་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་དྲོ་དམ་བྱེད་
མཁན་འབྲྱེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་འགན་འཁྱེར་དགྲོས་ནས་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་རང་ཁྱིམ་དུ་
ལྲོག་པ་དང་ཕྱི་མྱི་གཞན་དང་འབྲྱེལ་བ་བྱུང་ན་ནད་འབུ་འགྲོས་ཁབ་ཀྱི་ཉྱེན་ཁ་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་འགན་མཉམ་
འཁུར་བཞྱེས་དགྲོས་པའྱི་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་། གལ་ཏྱེ་ས་གནས་སུ་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་གྱི་ལས་དྲོན་དང་འབྲྱེལ་
བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ཚེ་ས་གནས་ཀྱི་འབྲྱེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད་བརྒྱུད་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབྲྱེལ་བ་གནང་
རྲོགས་ཞུ། 

 དྱེ་བཞྱིན་རྒྱུན་དུ་ནད་གཞྱི་ལྱི་བའྱི་རྱིགས་དང་བུད་མྱེད་སྦྲུམ་དང་དྱེ་བཞྱིན་བྱིས་པར་སྲོན་འགྲོག་ཁབ་རྒྱབ་དགྲོས་
སྲོགས་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་བྱུང་ཚེ་ངྱེས་པར་དུ་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་བསྟྱེན་དགྲོས་པ་དང་། 

 བདུན་ཕྲག་འདྱི་ནས་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་སུ་ལ་ཡང་དྱེ་
སའྱི་ཆ་རྱེན་རྣམས་མྱི་དགྲོས་པར་ཕྱི་མྱི་འགྲོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མར་གསྲོ་རྱིག་ལུས་
སྱེམས་ནུས་གསྲོའ་ིསྨན་དྱེ་རྱིན་མྱེད་ཐྲོག་ཕུལ་བཞྱིན་ཡྲོད། བྲོད་མྱི་རྱེ་གཉྱིས་ནས་སྨན་ཆ་ཚང་མ་མཆྲོད་པར་ཆུད་
ཟྲོས་སུ་བཏང་བ་དྱེ་འད་གྲོ་ཐྲོས་འདུག་ན་སྨན་རྣམས་ཆུད་ཟྲོས་སུ་མ་བཏང་བར་ཆ་ཚང་བསྟྱེན་རྒྱུ་གལ་ཆྱེ་ཡྱིན་པ་
དྱེ་དྲོན་དགྲོངས་འཇགས་ཡྲོང་བ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་གསྲོ་རྱིག་ལུས་སྱེམས་ནུས་གསྲོའ་ིསྨན་དང་མཉམ་ཕན་བསྱེད་
འགྱེངས་ཤྲོག་ཕུལ་ཡྲོད་ན་འགྱེངས་ཤྲོག་ངྱེས་པར་བཀང་དགྲོས་པའྱི་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 ས་གནས་སུ་ཛ་དག་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ཚོགས་ཆུང་ཡྲོད་པ་བཞྱིན་ཅྱི་སྟྱེ་ས་གནས་སུ་བྲོད་མྱི་སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་
པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་མ་ཐག་ས་གནས་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡྲོད་པའྱི་གསྲོ་རྱིག་སྨན་པའམ་ས་གནས་སུ་
གསྲོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་དང་འབྲྱེལ་བ་གནང་ནས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་བྲོད་མྱི་དྱེར་གསྲོ་རྱིག་གསྲོ་བཅྲོས་ཀྱི་སྨན་དྱེ་
ངྱེས་པར་བསྐུར་ཐུབ་པ་གནང་དགྲོས་གལ་ཆྱེ། ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་བྲོད་མྱི་རྣམས་ལ་དགྲོས་ངྱེས་ཆ་རྱེན་ཚང་བ་
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རྣམས་ལ་བྲོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་སྨན་རྱིན་མྱེད་ཕུལ་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་དྱེ་དྲོན་ས་གནས་ཀྱི་འབྲྱེལ་ཡྲོད་ལས་མྱི་
རྣམས་ལ་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་། 

 ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུར། ཞྱེ་སྣང་དང་དངངས་སྐྲག་མ་གནང་། ཐུགས་སྱེམས་ལྲོད་ལྲོད་
ངང་གསྲོ་ 
བཅྲོས་ཀྱི་སྨན་རྣམས་དུས་ཐྲོག་བསྟྱེན་གལ་ཆྱེ་བ་དང་། ཞལ་ལག་དུས་ཐྲོག་དང་གཉྱིད་འདྱེང་ངྱེས་ཁུག་རྒྱུ། ས་ 
དགྲོང་སྨན་བླ་དང་སྒྲྲོལ་མའྱི་གཟུངས་སགས་སྲོགས་གསྲོལ་འདྱེབས་ཞལ་འདྲོན་གང་མང་གསྲོག་འདྲོན་གནང་རྒྱུ།  

 ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་བརྒྱ་ཆ་༨༠ ཙམ་ལ་ནད་རྟགས་མྱེད་པ་དང་ནད་རྟགས་ཅུང་མངྲོན་མཁན་ཡྱིན་པས་རང་
ཉྱིད་ནས་མྱི་གཞན་སུ་ལའང་ནད་འབུ་ཡྲོད་མྱེད་ཤྱེས་ཚོད་དཀའ་བས་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་སྲོན་འགྲོག་གྱི་ལམ་སྟྲོན་ཏྱེ་
ཁ་རས་གྱྲོན་ཡས་དང་། ལག་པ་ཡང་སྱེ་འཁྲུ་ཡས། དྱེ་བཞྱིན་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ཡས། གཞན་ཡང་ས་དྲོ་
ལྟྲོ་སྟྲོང་ལ་མ་ཎྱི་རྱིལ་བུ་སྲོགས་བྱིན་རླབས་རྱིགས་བསྟྱེན་པ། ཉྱིན་དགུང་ཆུ་བསྲོལ་དྲོད་འཇམ་ཡང་ཡང་བསྟྱེན་པ། 
རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་བཅང་བ། སྲོ་སྲོའ་ིགཟུགས་ཁམས་ལ་འཕྲྲོད་པའྱི་གསྲོ་རྱིག་སྨན་ཇའྱི་རྱིགས་བསྟྱེན་པ།  ས་
དགྲོང་སྲོས་སྣ་དང་བདུག་རས་བདུག་པ་སྲོགས་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་ལྲོད་གཡྱེང་དུ་མ་ཤྲོར་བར་བསྟྱེན་
རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ།    

 རྩ་བའྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱིའྱི་གངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལག་དག་བསྱེད་འགྲོ་ཡྱི་ཡྲོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ཡང་
རང་ཉྱིད་ལུས་པྲོ་ཐང་པྲོ་ཡྲོད་ནས་དག་བསྱེད་འགྲོ་རུང་རང་ཉྱིད་ནས་སྣང་མྱེད་དུ་ཉྱེར་ལྱེན་གྱྱིས་མྱི་གཞན་རྒས་
འཁྲོགས་དང་བྱིས་པར་ནད་གཞྱི་འདྱི་འགྲོས་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱེན་ཚབས་ཆྱེ་བས་རང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་གཞན་ཁྱིམ་
མཚེས་དང་དྱེ་ལས་མཆྱེད་ལས་ཡུལ་མྱི་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཐུགས་བསམ་དང་འགན་བཞྱེས་ནས་ནད་ཡམས་འདྱིར་
གདྲོང་ལྱེན་ཆྱེད་འགན་མཉམ་འཁུར་གནང་རྲོགས་ཅྱེས་རྱེ་སྐུལ་ཞུ། 

 མཐའ་དྲོན། ༸སྱི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་སབས་མགྲོན་ཆྱེན་པྲོ་མཆྲོག་གྱིས་དབུས་ཆྲོས་རྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཕྱེ་བའྱི་བླ་ཆྱེན་
རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྱེའྱི་བྱིན་རླབས་དང་སྲོ་གསུམ་གཟྱིགས་པ་ཆྱེན་པྲོས་བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་རྒྱ་ཆྱེ་གནང་བ་
རྣམས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཡྱིད་ལ་བཞག་ནས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཕྲྲོད་བསྟྱེན་བདྱེ་རྩར་འཁུར་མཉམ་ལྱེན་དང་དམྱིགས་
བཀར་དུས་རབས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་འཇྱིག་པ་འདྱི་ལ་ཚང་མས་འགན་མཉམ་བཞྱེས་ཀྱིས་གདྲོང་ལྱེན་གནང་སྲོང་ཡྲོང་བ་
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ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ནད་ཡམས་འདྱི་ལ་གདྲོང་ལྱེན་གནང་མཁན་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས། འཕྲྲོད་ལས་དང་འབྲྱེལ་
ཡྲོད་ལས་བྱེད། ལག་པར་རྒྱལ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་བྲོད་རྱིགས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་གཙོས་འབྲྱེལ་
ཡྲོད་འཕྲྲོད་ལས་ལས་བྱེད་ཚང་མར་བསགས་བརྲོད་དང་ཡྱི་རང་དང་ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་གསར་འགྲོད་
ཐྱེངས་༡༢ པ་དྱེ་མཇུག་སྒྲྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན།           
  
 ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ། ལན་རྒྱས་ཚང་མ་ཐུགས་ལག་གནང་དགྲོས།། 
 
གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་ཆ་ཚང་གཤམ་གྱྱི་ངྲོ་དྱེབ་ཐད་གཏྲོང་དང་ Youtube ཐྲོག་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྲོད། 

https://www.facebook.com/CTATIBETTV/videos/1483751851809355 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tksjvwkxY-E 
 

**************** 
 

https://www.facebook.com/CTATIBETTV/videos/1483751851809355
https://www.youtube.com/watch?v=tksjvwkxY-E

