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ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ ཚེས་༡༠ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་ COVID-19 ལས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་པ། 

གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནད་རྱིགས་སྲོན་འགྲོག་ཚན་པའྱི་ལས་བྟེད་བསན་འཛིན་བསྲོད་
ནམས་ལགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་འགྲུས་ལགས། བྲོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་
བཅས་ཡྱིན།  

དང་པྲོ། བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནད་རྱིགས་སྲོན་འགྲོག་ཚན་པའྱི་ལས་བྟེད་བསན་འཛིན་
བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས་ཐྲོག་མར་བྲོད་མྱི་མང་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་དང་འདྱི་ག་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ནས་སྟེལ་བའྱི་ལམ་སྲོན་ཁག་ལ་བརྱི་འཇྲོག་ལག་བསར་གནང་བར་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ་ཞུས་པ་དང་། དྟེ་ནས་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་མྱི་མང་ལ་གནད་དྲོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྲོག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དྲོན་དང་པྲོ་ནད་གཞྱི་བརྟག་
དཔྱད་ཞུ་ཕྲོགས་དང་འབྟེལ་བ་དང་གཉྱིས་པ་དྟེ་མྱི་མང་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་པའྱི་གནད་དྲོན་ཁག་བཅས་ཡྱིན། 
ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དྟེ་ཤཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྟེ། དྟེས་མྱི་མང་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་སྲོན་ཚུད་ནས་རད་
གཅྲོད་ཐུབ་ཡས་དང་། དྟེ་མཚུངས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ཟུར་བཀག་བ་རྒྱུ་དང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་བ་
བྱུང་བ་རྣམས་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་འཇྲོག་ཐུབ་པའྱི་ཁྱད་ཕན་ཡྲོད། འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཡང་ཁ་སྲོན་ཕྱི་ཟླ་༥ པ་ནས་བརྟག་
དཔྱད་བྟེད་སྲོ་བཙུགས་ནས་མྟེག་ལྲོཌ་དང་ཀན་ཡཱ་ར་ཁུལ། དྟེ་བཞྱིན་དྷ་རྱི་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་སྨན་ཁང་བཅས་ནང་བསྲོམས་
བྲོད་མྱི་༣༡༥ བརྟག་དཔྱད་བས་ཡྲོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ས་གནས་ཉྟེན་རྟྲོགས་པ་དང་། གཙང་བཟྲོའ་ིལས་བྟེད། ཁ་ལྲོ་པ་
དང་སྨན་ཞབས་བཅས་བསྲོམས་མྱི་གྲངས་༡༨༠ ཙམ་ལ་ཡང་བརྟག་དཔྱད་བས་ཡྲོད་ཅྱིང་འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་སུ་
བརྟག་དཔྱད་དང་འབྟེལ་སྐུ་ཞབས་འཕྱིན་ལས་བམས་པ་དང་པྱིན་ཊུ་ཤཱར་མ་གཉྱིས་ནས་གཙོ་བྲོ་འགན་འཁུར་གནང་ཡྲོད་
པར་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ་ཞུ། དྟེ་ནས་ཟླ་༧ ཚེས་༡༥ ནས་བདྟེ་ལྟེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་རྲོང་དཔྲོན་ནས་བརྟག་དཔྱད་
བྟེད་ཆྲོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་ཟབ་སྲོང་སྲོད་པའྱི་ཐྲོག་ད་བར་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་གནས་བཞུགས་བྲོད་མྱི་
གྲངས་༢༡༥ ཙམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཟྱིན། གནད་དྲོན་གཉྱིས་པ་དྟེ་མྱི་མང་རྣམས་ལ་ད་ཆ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྟེ་
ཆྟེར་འགྲྲོ་བའྱི་དུས་འདྱིར་མང་ཚོགས་ནས་རྣམ་གཡྟེང་དང་ལྲོད་གཡྟེང་འགྲྲོ་ཡྱི་ཡྲོད་པའྱི་རྣམ་པ་མངྲོན་གྱི་འདུག་ན་ད་ལྟའྱི་
ཆར་རྒྱ་གར་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་གྲངས་འབྲོར་མང་དུ་འགྲྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་དང་ཉྱིན་རྟེར་མྱི་གྲངས་ཆྱིག་སྲོང་ལག་འདས་
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གྲྲོངས་སུ་འགྲྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགྲོས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྲོན་འགྲོག་སྨན་ཁབ་དང་གསྲོ་
བཅྲོས་སྨན་གཏན་ཁྟེལ་བ་གང་ཡང་མྟེད་པས་མྱི་མང་ནས་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་དང་གཞུང་འབྟེལ་ལམ་སྲོན་ཁག་ལ་བརྱི་
འཇྲོག་ལག་བསར་གནང་བའྱི་ཐྲོག་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་དང་རང་ཉྱིད་བདྟེ་ཐང་ངང་གནས་ཐབས་གནང་རྒྱུ་
གལ་ཆྟེ་བ་ཡྱིན། ནད་གཞྱི་འདྱི་ལྲོ་ན་བགྲྟེས་པ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་བྱིས་པ་ལྲོ་བཅུ་མན། བུད་མྟེད་སྦྲུམ་མ། གཞན་ཡང་ཛ་དྲག་
ནད་གཞྱི་ལྱི་བ་ཡྲོད་མཁན་རྣམས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གཟབ་གཟབ་དང་གཙང་སྦྲ་འཕྲོད་བསྟེན་གང་ལྟེགས་གནང་དགྲོས། 
ནད་གཞྱི་འདྱི་སྲོན་འགྲོག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆྟེ་ཤྲོས་གཉྱིས་ཡྲོད་པ་སྟེ་དང་པྲོ་ནྱི་ཕྱིར་ཕྟེབས་སྐབས་ཁ་རས་གཙང་
མ་ངྟེས་པར་གྲོན་དགྲོས་པ་དང་། ལག་པ་ཡང་སྟེ་གཙང་མ་འཁྲུ་རྒྱུ་དྟེ་ཡྱིན། ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་ས་ཁུལ་
ནས་འགྲུལ་བཞུད་བྟེད་པ་བརྒྱུད་སྲོ་སྲོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཏུ་ཕྱིར་ལྲོག་གནང་གྱི་ཡྲོད་ཚེ་ངྟེས་པར་རང་ཉྱིད་ཉྱིན་གྲངས་༡༤ 
རྱིང་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་དགྲོས་པ་ཡྱིན། འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ཚ་བ་འཕར་བ་
ལ་སྲོགས་པའྱི་ནད་རྟགས་མངྲོན་ཚེ་ས་གནས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས། འཕྲོད་ལས་པ་རྣམས་ལ་འབྟེལ་བ་གནང་དགྲོས། 
གནད་དྲོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་དུས་ཡུན་དྟེའྱི་སྐབས་མྲོས་རས་ངན་གྲོམས་དང་སྟེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ཚེ་ངྟེས་པར་དུ་
ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་དྟེ་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་སུ་འབྟེལ་བ་གནང་རྲོགས་ཞུ། གལ་ཏྟེ་མྲོས་རས་ངན་གྲོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་ཡྲོད་ཚེ་འདྱི་ནས་ནད་གསྲོ་
ཁང་དང་བཅྲོས་ཐབས་ཁང་ནང་གཏྲོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྟེལ་དཀའ་ངལ་
ཡྲོད་ཚེ་འདྱི་ནས་སྲོབ་སྲོན་པ་བསྐྲོས་གཞག་གྱིས་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐྲོག་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་བཞྱིན་ཡྲོད་ན་ཞྱིབ་ཕའྱི་
གནས་ཚུལ་གཞུང་འབྟེལ་དྲ་རྒྱའྱི་ <www.tibetanhealth.org> ཐྲོག་གཟྱིགས་གནང་ཡྲོང་བ་ཞུ། མཐའ་དྲོན་ས་གནས་
གཞྱིས་འགྲོ་དང་། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་འབྟེལ་ཡྲོད་ལས་མྱི། དྟེ་བཞྱིན་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བ་བཅས་ཚང་
མས་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་འདྱིར་འཕར་གྲུ་མཉམ་འདྟེགས་གནང་བར་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ་
ཞྟེས་ཞུ། ད་དུང་ཡྱིན་ནས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་བསྒྱུར་བ་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་
ལམ་བསྟེན་རྒྱུ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་གྲོང་རྱིམ་ནས་ཕྟེབས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ལ་བརྱི་འཇྲོག་གྱིས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་
འགྲོག་ལ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་དང་རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྲོགས་ཅྟེས་ཞུས་གནང་། 

 གཉྱིས་པ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགྲོད་འབྟེལ་མཐུད་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་ནས་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ཅྱིག་གྱི་
ནང་དབུས་དང་ས་གནས་སུ་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་གྱི་ལས་དོན་ཇྱི་སྟེལ་ཐད་དང་པོ་འགོག་དབྟེ་ཟུར་འཇོག་དང་འབྟེལ་
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འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་ཚན་པའྱི་སྟེ་ཚན་ནས་གནས་ཚུལ་བསྡུས་ལྟེན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བདུན་ཕག་
འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་ནང་ཁོན་བོད་མྱི་གྲངས་༦༦༩ ཏྟེ་མྱི་གྲངས་༢༨༣ རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ངང་
གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་མྱི་གྲངས་༣༨༦ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་ཟུར་འཇོག་ཁང་ནང་གནས་
བཞྱིན་ཡོད། དྟེའྱི་ནང་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་གྲངས་༤༠ འགོག་དབྟེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ།  

དབུས་དང་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་ཞྱིབ་གནང་ཐད་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་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་༢༥༨༥༼སྱིག་འཛུགས་
ལས་བྟེད་གྲངས་༥༢༤ རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་མྱི་གྲངས་༩༣༥ བོད་ཀྱི་དཔྟེ་མཛོད་ཁང་། ༥༢ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་།༣༤༧ 
གནས་ཆུང་གྲ་ཚང་།༨༠ དགའ་གདོང་གྲ་ཚང་།༡༩ གངས་སྱིད་ཁུང་ལོ་ན་བགྲྟེས་པ་སོགས་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་མྱི་གྲངས་༦༣ གངས་སྱིད་
རྒྱལ་སོ་ནས་ནང་འཛུལ་ཕྱི་མྱི་གྲངས་༥༦༥༽ ལ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་གནང་བའྱི་ཐོག་བརྟག་
ཞྱིབ་གནང་ཡོད་ལ་དྟེའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་སུའང་བྱུང་མྟེད། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྲོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ས་གནས་གྲངས་༣༥ དང་བལ་ཡུལ་ནང་ས་གནས་གྲངས་༢ བཅས་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གྲངས་༧༢༩༢ ལ་ (ལྲོ་ན་
༦༠ ཡན་མྱི་གྲངས་ - ༥༦༨༨ ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བ་མྱི་གྲངས་ - ༡༦༡༤) ས་གནས་འབྟེལ་ཡྲོད་ལས་བྟེད་ཀྱིས་ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནད་
རྟགས་ཡྲོད་མྟེད་ཞྱིབ་རད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། དྟེ་བཞྱིན་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྟེལ་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་གྲངས་༢༡ ནང་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་ནང་ནས་གཙོ་བྲོ་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་མྱི་སྣར་ཞལ་པར་
ཐྲོག་འབྟེལ་བ་གནང་ནས་བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་༢༩༠ ལ་འབྟེལ་བ་བྟེད་པ་བརྒྱུད་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡྲོད། འདྱི་ནས་ལམ་སོན་གནང་བ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་བཀག་འགོག་ཆྟེད་བོད་མྱིའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཕལ་མོ་ཆྟེར་བདུན་ཕག་རྟེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཕྱི་ནང་དང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆྟེ་སར་དུག་སྟེལ་མུ་
མཐུད་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད།  

གསུམ་པ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཐད་ངྲོ་སྲོད་ཞུ་རྒྱུར། འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ཅྱིག་
གྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཏུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་མྱི་གྲངས་༡༡༣ བྱུང་ཡྲོད། ཞྱིབ་ཕ་ནྱི་
སྟེལ་ཀྲོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གྲངས།༤ སྟེང་ལྲོར་ནས་མྱི་གྲངས།༡ མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གྲངས། 
༣༡ ལ་དྭགས་བསྲོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གྲངས།༦༠ བཱན་དྷ་ར་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གྲངས།༣  
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མན་ཌྱིའྱི་རྲོང་ཁྲོངས་མཚོ་པད་མ་ནས་མྱི་གྲངས།༡ སང་ཏྲོག་ཁུལ་ནས་བྲོད་མྱི་གྲངས།༡༡ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྱི་ལྱི་མན་ཇུ་ཊྱི་
ལ་ཁུལ་ནས་མྱི་གྲངས།༢ བཅས་མྱི་གྲངས་༡༡༣ བྱུང་བ་ནང་ནས་མྱི་གྲངས་༥ ནད་རྟགས་ཅུང་ཡྲོད་པའྱི་ནང་མྱི་གཅྱིག་ཛ་
དྲག་སྨན་བཅྲོས་བྟེད་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་དང་། ལག་མ་རྣམས་ལ་ནད་རྟགས་དམྱིགས་བསལ་མྟེད་པ། ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་མང་ཆྟེ་
བ་རང་ཁྱྱིམ་དང་ཚོགས་སྟེའྱི་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་ཡྲོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་བའྱི་ཀྲོ་ཝྱིཌ་གཅྟེས་སྲོང་ཁང་དུ་གསྲོ་བཅྲོས་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་དང་། མྱི་ཁ་ཤས་རྒྱ་
གར་ས་གནས་རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་གསྲོ་བཅྲོས་བྟེད་བཞྱིན་ཡྲོད། བླྲོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་
ནང་མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གྱིང་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁུལ་ནས་བུད་མྟེད་རང་ལྲོ་༨༣ སྲོན་པ་ཞྱིག་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྟེན་
པས་འདས་གྲྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་རྲོགས་ཞུ། ཁྱྲོན་བསྲོམས་ད་བར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་
ནང་ཁྱྲོན་བྲོད་མྱི་གྲངས་༢༦༠ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་ཕྲོད་བྱུང་ཞྱིང་མྱི་གྲངས་༦ འདས་གྲྲོངས་ཕྱིན་པ་དང་། མྱི་གྲངས་༡༠༢ 
དྲག་སྟེད་བྱུང་ཡྲོད་པ་ཅྱིང་། ད་ཆ་མྱི་གྲངས་༡༥༢ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ། ད་ཆ་མྱི་གྲངས་༡༥༢ དྟེ་སྟེལ་
ཀྲོབ་ལུགས་བསམ་ནང་མྱི་གྲངས་༨ བདྟེ་སར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི་གྲངས་༡ མྲོན་གྲོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི་གྲངས་༣༩ ལ་
དྭགས་བསྲོད་ནམས་གྱིང་ནང་མྱི་གྲངས་༨༥ བན་དྷཱ་རཱ་ནྲོར་རྒྱས་གྱིང་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི་གྲངས་༣ མཚོ་པད་
མ་ཁུལ་ནས་མྱི་གྲངས་༡ ལྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་ནང་མྱི་གྲངས་༢ མྟེན་པཌ་ཕན་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་མྱི་གྲངས་༡ 
སྟེང་ལྲོར་ཁུལ་ནས་མྱི་གྲངས་༡ བཅས་མྱི་གྲངས་༡༥༢ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ། ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་
རྣམས་ལ་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་གསྲོ་རྱིག་གསྲོ་བཅྲོས་སྨན་ཕུལ་ཡས་དང་དྟེ་བཞྱིན་འདྱི་ག་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆྟེད་ལས་པའྱི་ངྲོས་ནས་གནས་སངས་བརྒྱུད་ལྲོན་དང་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་
དགྲོས་ངྟེས་ལ་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་། 

བཞྱི་པ། མྱི་མང་ལ་ཐུགས་སྣང་ལམ་སྲོན་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར།  

ད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ལ་མྱི་ས་ཡ་༢༧ (27486960) ལག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གྲངས་འབུམ་༨(894983) 

ལག་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྟེན་པས་འདས་གྲྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད། རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་ཁྱྲོན་མྱི་གྲངས་འབུམ་༤༤ (44,65,863) 
ལག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཅྱིང་མྱི་གྲངས་ཁྱི་༧ (75,062/1172 Per day-1.68%) ལག་རྟེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་
གྲངས་འབུམ་༣༤ ལག་(34,71,783 - 72939 - 77.74%) དྲག་སྟེད་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གྲངས་འབུམ་༩ 
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(9,19,018 ) ནད་མནར་བཞྱིན་པ་དང་། ཉྱིན་ཅྱིག་ཏྟེ་འདས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་༢༤ ནང་མྱི་གྲངས་ཁྱི་དགུ་ལག་( 95735) ལ་ནད་
གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད་པས་རྒྱ་གར་འདྱི་བཞྱིན་ད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མཁན་གྲངས་འབྲོར་མཐྲོ་ཤྲོས་
ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་གཉྱིས་པ་དྟེ་ཆགས་ཡྲོད། ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་དང་འབྟེལ་རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་ཁྱྲོན་མྱི་གྲངས་ས་ཡ་༥ 
(529,34,433) ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་ཅྱིང་། འདས་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་གཅྱིག་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གྲངས་འབུམ་
༡༡ (11,29,756) ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་བྱུང་འདུག  

 རྒྱ་གར་ནང་ཡྱིན་ན་ད་ཆ་སྲོ་རྒྱ་རྱིམ་པ་བཞྱི་པ་ཕྟེ་བའྱི་ཡྲོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ནང་རྟེས་མངའ་སྟེ་གཅྱིག་ནས་
མངའ་སྟེ་གཞན་དུ་མྱི་མང་འགྲུལ་བཞུད། དྟེ་བཞྱིན་ཚོང་ཁང་དང་ཚོགས་སྟེ་རྣམས་སྲོ་ཕྟེ་ཡས། དྟེ་བཞྱིན་ཨར་པྲོ་
བཟྲོ་ལས་སྲོགས་སྲོ་འཛུགས་པའྱི་རྟེན་གྱིས་ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་ཉྱི་མ་ནས་ཉྱི་མ་མང་དུ་འགྲྲོ་ངྟེས་རྟེད། དྟེ་ཡྱིན་
དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ངྲོས་ནས་ད་ཆ་ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ཆྟེད་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དང་དྟེ་བཞྱིན་ནད་པ་
དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་ཐུག་བྱུང་བ། དྟེ་བཞྱིན་ནད་རྟགས་མངྲོན་ཞྱིང་དྲོགས་གཞྱི་ཡྲོད་མཁན་བཅས་མྱི་གང་མང་ལ་
སྲོན་ཚུད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་སྲོ་ཚུད་ཚུད་པས་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུའང་དྟེ་ལྟར་བརྟག་དཔྱད་བས་
པས་ཉྱི་མ་རྟེ་རྟེར་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མཁན་གྲངས་མང་དུ་འགྲྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་ནད་རྟགས་ཅྱིའང་མྟེད་མཁན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིད་མ་ཆྟེད་པ་ལྟ་བུ་དང་ང་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྟེད་ཅྟེས་
གསུངས་མཁན་དྟེ་འདྲ་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་མཁྱྟེན་དགྲོས་ཡས་ཅྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱིར་ནད་རྟགས་མྟེད་པ་བརྒྱ་ཆ་
ཚད་མཐྲོ་བྲོ་ཡྱིན་པས་རང་ཉྱིད་ལ་ནད་རྟགས་མྟེད་ཅྱིང་ནདགཞྱི་ཕྲོག་མྟེད་ཅྟེས་གསུངས་ནས་གང་བྱུང་དུ་མ་ཕྟེབས་
པར་ངྟེས་པར་རང་ཁྱྱིམ་མམ་ཚོགས་སྟེའྱི་ཟུར་འཇྲོག་ཁག་དུ་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་དགྲོས་པའྱི་རྟེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲྱིག་འཛུགས་རྟེད། དྟེ་བཞྱིན་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ལམ་སྲོན་ལྟར་ད་ཆ་ནད་
ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྟེ་ཆྟེར་འགྲྲོ་བའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་མྱི་རྣམས་སྲུང་སྲོབ་བ་རྒྱུ་དྟེ་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆྟེན་པྲོ་རྟེད། ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་མྱི་སུ་དང་སུ་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་ཅྟེས་ན་ལྲོ་ན་༦༠ ཡན་གྱི་མྱི། བུད་མྟེད་སྦྲུམ་
མ། ཕྲུག་གུ་ལྲོ་༡༠ མན། ལུས་ཟུངས་ཞན་པྲོ། འཚོ་ཆྟེ་བའྱི་མྱི། རྒྱུན་དུ་ཐ་མ་ཁ་འཐྟེན་མཁན། ཡང་བླ་གཉན་གྱི་
ནད་གཞྱི་ཏྟེ་ཁག་ཤྟེད་དང་སྱིང་གྱི་ནད་གཞྱི། གྲོ་གཅྲོང་དང་དབུགས་བསགས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་པ། འབས་སྐྲན་གྱི་
ནད་གཞྱི་ཡྲོད་པ། མཁལ་གཅྲོང་དང་། གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་པ་དྟེ་ཚོ་ཡྱིན། དྟེར་རྟྟེན་ད་ལན་ནད་ཡམས་ཁྱབ་
གདལ་གྱི་དཀའ་ཚེགས་ཀྱི་དུས་ཚེས་དྟེ་གྲོ་སྐབས་དུ་བཟུང་ནས་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའྱི་མྱི་རྟེད་ལག་པར་བྲོད་མྱི་
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གཞྱིས་ཆགས་དང་ཁ་ཐྲོར་གང་དུ་བྲོད་མྱི་སྐུ་ན་བགྲྟེས་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པས་ཁྲོང་རྣམས་ལ་ནད་གཞྱི་མ་འགྲོས་པར་
སྲུང་སྲོབ་གནང་རྒྱུ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་སྐུ་ན་བགྲྟེས་པ་རྣམས་ལ་ཞལ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་བ་ཞུས་ནས་ཁྲོང་རྣམ་པར་སྐམ་
ཟས་དང་དགྲོས་ངྟེས་ཅ་དངྲོས་རྣམས་མཁྲོ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུར་རྲོགས་ཕན་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་གནང་ཡྲོང་བའྱི་རྟེ་སྐུལ་ཞུ། 
ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དང་དྟེ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་དང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཡུལ་ནང་མྱི་སུ་ལའང་ཆམས་ཚད་ལྟ་
བུའྱི་ནད་རྟགས་དང་ལག་པར་གྲོ་རྒྱབ་པ་དང་། ཚ་བ་འཕར་བ། དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ཚེ་མྱི་
ཚོགས་དང་ལས་ཁུངས་སུ་མ་ཕྟེབས་པར་སྨན་པར་ཁ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་གཏུག་གྱིས་ནང་དུ་གསྲོ་བཅྲོས་བྟེད་ནས་
བཞུགས་དགྲོས་གལ་ཆྟེ། མཐའ་དྲོན་ད་ཆ་ནམ་དུས་དབར་ཁ་ནས་སྲོན་ཁར་བསྒྱུར་དུས་ཚ་གྲང་འཐབ་ནས་ཆམས་
ཚད་ལྟ་བུའྱི་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཉྟེན་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གང་གཟབ་དང་ལག་པར་རང་གཞན་
ཚང་མའྱི་སྲུང་སྲོབ་ཆྟེད་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་སྲོགས་སྲོན་འགྲོག་གྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་མུ་མཐུད་བསྟེན་ཡས་དང།  
ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ནས་དངངས་སྐྲག་དང་སྟེམས་ཁལ་མ་གནང་བར་རང་ངྲོས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་གསྲོ་
བཅྲོས་མཐུད་ཤྲོར་མནང་ཡས། ས་དགྲོངས་རྟེ་བཙུན་སྒྲྲོལ་མའྱི་ཟུངས་སགས་སྲོགས་ཞལ་འདྲོན་དགྟེ་སྲོར་གནང་
དགྲོས་པ་དྟེ་དྲོན་མྱི་མང་ལ་ལམ་སྲོན་ཞུས་ཡྲོད།   

དྟེ་རྟེས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་ལགས་ནས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་ཀྲོ་ཝྱིཌ་ནད་པ་གང་ཞྱིག་ནད་རྟགས་དམྱིགས་
བསལ་མྟེད་པ་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་དུ་གསྲོ་བཅྲོས་བྟེད་དགྲོས་ལམ་སྲོན་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་རྒྱ་གར་ནང་དྟེ་ས་ལྱི་ལྱི་དང་ལ་
དྭགས། ལྲོ་ཕྲོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ཉྟེ་བའྱི་ཆར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྟེ་བཅས་བྲོད་མྱི་འདུ་སྲོད་ཆྟེ་ས་མང་ཆྟེ་བར་ནད་རྟགས་མྟེད་
པ་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་དུ་གསྲོ་བཅྲོས་བྟེད་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་ན་རང་ཁྱྱིམ་ནང་དུའང་ནང་མྱི་གཞན་དང་
མཉམ་སྲོད་མ་བྟེད་པར་ནད་པ་རང་ཉྱིད་ལྲོགས་སུ་བཞུགས་དགྲོས་གལ་ཆྟེ་བ་ཡྱིན། ཡང་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁུལ་དུ་
ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་བའྱི་མྱི་རྣམས་རད་གཅྲོད་བྟེད་ནས་མྱི་དྟེ་དག་ཟུར་འཇྲོག་བྟེད་དགྲོས་པ་དང་
ཡང་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་དགྲོས་པས་མྱི་མང་ནས་ངྟེས་པར་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་
ཛ་དྲག་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ལས་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྲོགས། དྟེ་
ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་སྲོན་ཚུད་ནས་འབྟེལ་ཐུག་མྱི་རྣམས་རད་གཅྲོད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་གདལ་མ་འགྲྲོ་བར་ཕན་
ཐྲོགས་ཡྲོད་ན་ཚང་མས་འཁུར་མཉམ་ལྟེན་གནང་རྲོགས་ཅྟེས་ཞུས་པ་དང་། དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་དྟེ་ནད་གཞྱི་འདྱི་རྒས་
བགྲྟེས་རྣམས་ལ་ཉྟེན་ཁ་ཆྟེ་བ་ཡྲོད་པས་བྲོད་མྱིའྱི་རྒས་གསྲོ་སྲོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་མྱི་མ་ཕྟེབས་ཡས་གཙོ་འདྲོན་གནང་རྲོགས། 
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དྟེ་བཞྱིན་གྱིང་སྐྲོར་སྲོགས་ལ་ཕྟེབས་སྐབས་མ་ཎྱི་ལག་སྐྲོར་ལ་འཇུས་པ་ཡྱིན་ན་དྟེར་མྱི་མང་པྲོས་ལག་པ་འཆང་གྱི་ཡྲོད་
པས་ཉྟེན་ཁ་ཡྲོད་པས་གཟབ་གཟབ་གནང་རྲོགས་ཅྟེས་ཞུས། ཡང་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་༡༦ 
ལ་དྟེ་ག་སྣྟེ་ལྟེན་ཁང་དུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་ཟྱིན་པས་སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་དྟེ་ཕྲོག་མྟེད་པ་ར་འཕྲོད་
བྱུང་། མཐའ་དྲོན་དྟེ་ས་ནས་ལམ་སྲོན་ཞུ་མུས་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་ཡྱིན་ན་མངའ་སྟེ་ཕྱི་ལྲོག་ནས་ཕྟེབས་མཁན་ཡྱིན་ཚེ་ཉྱིན་
གྲངས་༡༤ རྱིང་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡས། དྟེ་ནས་མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་ཡས། ཕྱིར་
ཕྟེབས་སྐབས་ཁ་རས་ངྟེས་པར་གྲོན་ཡས། དྟེ་ནས་གལ་ཆྟེ་དྲོན་ཆྟེན་ཡྱིན་ན་མ་གཏྲོགས་ཕྱིར་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་
རྲོགས་ཅྟེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ནན་སྐུལ་ཞུས་པ་བཅས་ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཐྟེངས་༢༤ 
པ་དྟེ་མཇུག་སྒྲྱིལ་གནང་ཡྲོད།། 

 

གྲོང་གསལ་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཆ་ཚང་གཤམ་གསལ་ངྲོ་དྟེབ་ཐད་གཏྲོང་དང་ Youtube དྲ་ཚིག་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ།། 
https://www.facebook.com/CTATIBETTV/videos/364816294675799 

 
https://youtu.be/PXN-U76p5Pc 
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