ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ ཚེས་༡༧ 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་ལྔ་པ།
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་སྐུ་ངྲོ་དྲུང་ཆྟེ་དཔལ་ལྡན་དྲོན་འགྲུབ་ལགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་རྣམ་
གྲོན་ལགས། བྲོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་བཅས་ཡྱིན།
དང་པྲོ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་སྐུ་ངྲོ་དྲུང་ཆྟེ་མཆྲོག་ནས་མྱི་མང་ལ་གནད་དྲོན་གཉྱིས་ཐད་གསལ་བཤད་ཞུས། གནད་དྲོན་དང་པྲོ་དྟེ་ད་ཆ་
རྒྱ་ནག་གྲོང་ཁྟེར་ཝུ་ཧན་ནས་མཆྟེད་པའྱི་ཏྲོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ དྟེ་རྒྱ་གར་ནང་ཁབ་གདལ་ཆྟེན་པྲོ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་བྲོད་པའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་ཡྲོང་བསམ་པའྱི་སྟེམས་ཚབ་དྟེ་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་དྟེ་སྔ་ཕྱི་ཟླ་དང་པྲོ་གཉྱིས་པ་ནས་
བྱུང་བསྡད་ཡྲོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་ལྲོ་ཟླ་༡ ཚེས་༢༤ ནས་བཟུང་མང་ཚོགས་ལ་ལག་པ་བཀྲུ་དགྲོས་པ་སྲོགས་སྔྲོན་འགྲོག་
ཐབས་ལམ་རྣམས་བསྟེན་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཟམ་མ་ཆད་པ་ཞུས་ཡྲོད། ཉྟེ་ཆར་ཟླ་༨ ཚེས་༣༡ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་སྲོ་རྒྱ་རྱིམ་
པ་བཞྱི་པ་ཕྟེ་བའྱི་ཡྲོངས་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་སྟེལ་བ་ལས་ད་ཆ་མྱི་མང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འྲོང་འགྲུལ་བཞུད་སྲོགས་བ་སྲོད་རྣམས་སྔ་རྒྱུན་
བཞྱིན་བྟེད་ཆྲོག་པས་ད་ཆ་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་ཇྟེ་ཆྟེར་འགྲོ་རྒྱུའྱི་ཉྟེན་ཁ་ཞྟེ་དྲག་ཆྟེ་རུ་འགྲོ་ཡྲོད། བྲོད་མྱིའྱི་འདུ་སྡྲོད་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་
གཙོས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ནས་མྱི་མང་ལ་ཁ་རས་གྲོན་དགྲོས་སྲོགས་ལམ་སྲོན་གནང་ཡང་མྱི་རྟེ་ཟུང་གྱིས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྲོངས་སྲོ་རྒྱ་
ཕྟེ་ཡྲོད་པས་དྟེ་ནས་བཀག་སྡྲོམ་གང་བྟེད་ནས་གནང་གྱི་ཡྲོད་ཅྟེས་བསུན་སྣང་བྟེད་མཁན་དྟེ་འདྲ་འདུག དྟེ་ཚོ་ཡྱིན་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་མྱི་རྣམས་
མྱི་འབྲོར་གྱི་ཆ་ནས་ཉུང་ཉུང་ཞྟེ་དྲག་རྟེད། དུས་ད་རྱིང་གྱི་བར་དུ་མྱི་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྲོད་མྱི་འདུ་སྡྲོད་ས་ཁུལ་༢༤ ཙམ་ནང་བྲོད་མྱི་
༢༩༠ ལྷག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་ལ་མྱི་༡༡ འདས་གྲོངས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་དྟེ་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབྲོར་ལ་དཔག་པས་ཞྟེ་དྲག་མང་པྲོ་རྟེད།
བས་ཙང་ཞུ་དྲོན་སྱིང་པྲོ་དྟེ་སྲོ་སྲོ་ན་ཡས་རང་དབང་ཡྲོད་པ་དང་སྲོ་སྲོ་ཤ
ཤ ྱི་ཡས་རང་དབང་ཡྲོད་ངང་སྲོ་སྲོའ ་ི རྒྱུད་མྱི་གཞན་ལ་བག་མྟེད་རྣམ་
གཡྟེང་གྱིས་ན་ཚ་འགྲོས་ཁབ་བྟེད་ཡས་དང་ཤྱི་བཅུག་ཡས་དྟེའྱི་རང་དབང་དྲོ་བདག་ལས་གཞན་སུ་ལའང་ཡྲོད་མ་རྟེད། དྟེར་རྟེན་ཚང་མས་
སྲོ་སྲོ་ན་ཡྱི་མྟེད་ཤག་རྱིས་ནས་འདུག་ངང་ནད་གཞྱི་འདྱི་མྱི་སུ་ལའང་དམྱིགས་བསལ་མྟེད་པས་ཚང་མས་ཁ་རས་ངྟེས་པར་གྲོན་ཡས། ལག་
པ་དུག་སྟེལ་བྟེད་ཡས། ནང་མྱིའྱི་ནང་བུ་ཕྲུག་ཡྲོད་ན་ཕྱིར་འཁམ་དུ་མ་གཏྲོང་ཡས་གལ་ཆྟེ། ར་བའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལ་མང་ཚོགས་དང་འབྟེལ་ལམ་སྲོན་དྲོན་ཚན་༡༤ སན་གསང་ཕུལ་ཡྲོད། དྟེའྱི་ཚོའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆྟེ་བ་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་ད་ཆ་རྒྱ་
གར་ནང་སྲོ་རྒྱ་རྱིམ་པ་བཞྱི་པ་ཕྟེ་བའྱི་གསལ་བསྒྲགས་ལྟར་ན་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་དང་ཆྲོས་ཕྲོགས་བ་བ། རྟེད་འགན། རྱིག་གཞུང་འཁྲབ་
སྲོན་དང་ཆབ་སྱིད་འདུ་འཛོམས་སྲོགས་ལ་མྱི་བརྒྱ་ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཆྲོག་གྱི་ཡྲོད་རྟེད། འྲོན་ངང་ན་ཚ་འགྲོ་ན་གྲོང་སྲོ་སྲོར་ཡྲོད་པས་
ཕྟེབས་མ་དགྲོས་གཙོ་འདྲོན་གནང་རྲོགས་ཅྟེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ། ལྷག་པར་དུ་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ཕྟེབས་ཐད་འདྱི་ནས་སྔ་རྟེས་ལམ་སྲོན་རྱིམ་པ་
གནང་བ་ལྟར་ཛ་དྲག་སྨན་བཅྲོས་ཆྟེད་མ་གཏྲོགས་གཞན་འདྱི་ག་རྡ་ས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བདྟེ་ལྟེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པར་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཅྱིང་
དྟེ་ནས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་འགྲོ་དགྲོས་པའྱི་ཡྟེ་གྟེ་ཡྲོད་ན་ཕྟེབས་པ་ལས་དྟེ་མྱིན་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ཆྟེ་ཁག་ལ་ཕྟེབས་ནས་ཚུར་ན་ཚ་འཁྟེར་
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ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁབ་གདལ་ཕྱིན་ཡས་ཉྟེན་ཁ་ཡྲོད་པ་རྟེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཡྲོད་རྟེད།
དྟེར་བསྟེན་གཏུག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཅྱིང་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལའང་འབྟེལ་བ་ཞུས་ནས་སྨན་ཁང་གཞན་ལ་བསྟེན་གཏུག་དང་ཕྱིར་འཁྲོར་
འཚམས་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་དགྲོས་མྱིན་སྲོགས་བཀའ་བསྡུར་མཁྟེན་རྲོགས་བྱུང་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་ཡམས་ཁབ་
གདལ་དྟེ་བཀག་འགྲོག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཐུབ། དྟེ་བཞྱིན་ས་གནས་སུ་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་ཡྲོད་པ་རྣམས་སྔ་རྒྱུན་བཞྱིན་གནས་དགྲོས་
ངྱི་རྟེད་ལ་དྟེར་འགྲོ་སྲོང་རྱིས་དྟེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་གཏྲོང་འཆར་ཡྲོད་ཅྟེས་ཞུ།
གནད་དྲོན་གཉྱིས་པ་དྟེ་ད་ཆ་རྡ་ས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤྲོངས་དང་འབྟེལ་བའྱི་གནས་སངས་དྟེ་རྟེད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤྲོངས་དྟེ་བྲོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ངྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་འདྱིར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཚེ་ས་གནས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ངྟེས་རྟེད། དཔྟེར་ན་ཆུ་ཡྲོང་
སའྱི་ཆུ་འགྲོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ན་ཆུ་མཇུག་ལ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་དཔྟེ་དྟེ་ལྟ་བུ་རྟེད། དྟེར་རྟེན་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་
འདྱིར་བཞུགས་མཁན་བྲོད་མྱི་རྣམས་ནས་ཐུགས་འགན་ཆྟེན་པྲོ་བཞྟེས་དགྲོས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་ཡྲོད། འདྱི་ག་ཉྟེ་ཆར་ཀངྒ་ར་ཕྲོར་ཊྱིས་སྨན་
ཁང་ནང་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡྲོད་པས་གནས་ཚུལ་འདྱི་དང་འབྟེལ་ནས་ལས་བྟེད་རད་ཞྱིབ་བས་སྐབས་ལས་བྟེད་མང་པྲོ་ཞྱིག་ཕྟེབས་འདུག དྟེ་
ཡྱིན་དུས་མ་འྲོངས་ཕྱིན་ཆད་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ཆྟེ་ཁག་ལ་ཛ་དྲག་མྟེད་ན་མ་ཕྟེབས་རྲོགས་ཅྟེས་གསལ་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏྟེ་སྨན་ཁང་ལ་
འགྲོ་དགྲོས་བྱུང་ནའང་དང་པྲོ་བདྟེ་ལྟེགས་སྨན་ཁང་ལ་བསྟེན་གཏུག་གྱིས་དྟེ་ནས་སྨན་ཁང་ཕྱིར་ཕྟེབས་དགྲོས་ཡྟེ་གྟེ་སྤྲད་ན་ལས་དྟེ་མྱིན་མ་
ཕྟེབས་རྲོགས་གནང་ཅྟེས་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏྟེ་ད་དུང་འདྱི་ནས་ལམ་སྲོན་གནང་བར་གསན་འཇྲོག་མ་གནང་ཚེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་སྨན་བཅྲོས་གནང་ཡས་དྟེ་ཚོ་བཀག་སྡྲོམ་ཞུ་ཡས་དུས་ཚོད་སྟེབས་སྱིད་པ་རྟེད་ཅྟེས་གསུངས། ཉྟེ་ཆར་འདྱི་ག་ཀྟེ་ན་ར་དངུལ་
ཁང་ནང་ལས་བྟེད་གཉྱིས་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད། དྟེའྱི་ཐྲོག་འབྟེལ་གཏུག་མྱི་རད་གཅྲོད་བྟེད་སྐབས་མྱི་མང་པྲོས་སྦས་གསང་
མྟེད་པ་གསུངས་ངྱི་ཡྲོད་ལ་མང་པྲོས་སྦང་གསང་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནས་ང་ཚོས་པར་ལྟེན་བརྙན་ཆས་སྲོགས་ནང་བལྟ་དུས་མྱི་མང་པྲོ་
ཅྱིག་ཐྲོན་ཡྲོང་གྱི་འདུག གནས་སངས་ཛ་དྲག་དྟེ་འདྲ་ཆགས་དུས་སྦང་གསང་ར་ནས་བྟེད་རྒྱུ་མྟེད། ཚང་མས་འགན་འཁྟེར་དགྲོས་པ་
གསུངས། མཐའ་དྲོན་རྡ་སར་བཞུགས་མཁན་བྲོད་མྱི་ཚང་མས་ཁྲྲོམ་གཞུང་དང་སྨན་ཁང་། གྲོག་བརྙན་ཁང་དང་མཚན་ཚོགས་ཁང་ནང་མ་
ཕྟེབས་རྲོགས་གནང་། མཚན་ཚོགས་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁང་པའྱི་རླུང་འགྲོ་ཡག་པྲོ་མྟེད་པ་དང་མྱི་མང་པྲོ་འདུ་འཛོམས་བྟེད་ངྱི་ཡྲོད་པས་དྟེ་
འདྲའྱི་ངང་ནས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁབ་ཡས་ཉྟེན་ཁ་ཆྟེན་པྲོ་ཡྲོད་པས་ང་ཚོས་མཚན་ཚོགས་ཁང་དྟེ་ཚོར་སུ་འགྲོ་མྱིན་བལྟ་
ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསུངས། དྟེ་དྲོན་མང་ཚོགས་འབྟེལ་བའྱི་དྲོན་ཚན་༡༤ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡྲོད་པས་དྟེ་མགྲོགས་པྲོ་ཐྲོན་གྱི་
རྟེད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤྲོངས་དང་འབྟེལ་དྟེའྱི་གཡས་གཡྲོན་གྱི་དགྲོན་སྡྟེ་ག་ཚང། ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་དང་འབྟེལ་བའྱི་ལམ་སྲོན་དྲོན་
ཚན་༡༤ ཅན་དྟེ་འབྟེལ་ཡྲོད་དྲུང་ཆྟེ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཕུལ་ཡྲོད། ཚང་མས་ངྟེས་པར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རྲོགས། ང་ཚོ་ཚང་མས་རྫུབ་
མྲོ་རྡྲོག་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲྱིལ་ནས་མཉམ་རུབ་ངྱིས་ནད་ཡམས་འདྱིར་གདྲོང་ལྟེན་གནང་རྲོགས་ཅྟེས་རྟེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་།
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གཉྱིས་པ། ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགྲོད་འབྟེལ་མཐུད་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་ངྱིས་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ཅྱིག་ནང་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན་མདྲོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་༢༥ དང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བྲོད་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་༤ བཅས་ནང་ཁྲོན་མྱི་གངས་༦༤༠ འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡྲོད། དྟེའྱི་ནང་ནས་མྱི་གངས་༣༢༢
རང་ཁྱིམ་དང་བྲོ་མྱི་གངས་༣༡༨ སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བའྱི་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡྲོད། དྟེ་ནས་སྟེམས་
ཁམས་འཕྲོན་བསྟེན་ཚན་པའྱི་ངྲོས་ནས་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་༢༠ ནང་ཁྲོན་བྲོད་མྱི་གངས་༡༥༠ ལ་ཁ་
པར་ཐྲོག་འབྟེལ་གཏུག་གྱིས་སྟེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་དང་གཞན་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་དགྲོས་གནང་ཐུབ་ཡྲོད་པ་དང་། འདས་པའྱི་
བདུན་ཕག་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ཁ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་བ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། ནད་རགས་ཡྲོད་མྟེད་རྲོགས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་
ནས་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གངས་༣༥ ནང་ཁྲོན་བྲོད་མྱི་གངས་༧༡༨༩ ལ་ཚ་བ་འཕར་གྱི་ཡྲོད་མྟེད་སྲོགས་ནད་རགས་ཡྲོད་མྟེད་བརག་
དཔྱད་གནང་།

གསུམ་པ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲྲོད་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཐད་ངྲོ་སྤྲྲོད་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་གངས་༣༣ བྱུང་ཡྲོད། ཞྱིབ་ཕ་ནྱི་ཨྲོ་
རྱི་ས་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གངས།༡ ཅྲོན་ཏ་ར་ནས་གངས།༨ མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས།༢ ལ་
དྭགས་བསྲོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས།༡ སྱི་ལྱི་གུ་རྱི་ནས་གངས།༣ ཧྲོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ནས་གངས།༡ སྦྟེལ་ཀྲོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས།༢ སུ་ཇཱ་ཁུལ་ནས་གངས།༢ ཤྱི་ལྲོང་ཁུལ་ནས་གངས་༡ རྡྲོ་རྟེ་
གྱིང་ནས་གངས་༤ རཱ་ཇྱི་པུར་ནས་གངས་༡ མྟེན་པཱཌ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས་༡ བཅས་མྱི་གངས་༣༣ བྱུང་བ་ནང་ནས་
མྱི་གངས་༡༦ ལ་ནད་རགས་ཅུང་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གངས་༢ ཛ་དྲག་སྨན་བཅྲོས་ཁང་དུ་ཡྲོད་པ་དང་། མྱི་གངས་༡༧ ལ་
དམྱིགས་བསལ་ནད་རགས་མྟེད་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ། ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་གངས་༣༣ ནས་དགུང་ན་མཐྲོ་ཤྲོས་དྟེ་༩༣
དང་ཆུང་ཤྲོས་ལྲོ་༡༢ ཡྱིན་པ་རྟེད། བྲོ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་བྲོད་མྱི་གངས་༥ ནད་
ཡམས་རྟེན་པས་ཚེ་འདས་སྲོང་། དྟེ་ཡང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ནས་བྲོད་མྱི་སྟེས་པ་རང་༨༡ བུད་མྟེད་རང་ལྲོ་༩༦ སྟེས་པ་རང་
ལྲོ་༨༢ སང་ཏྲོག་ཁུལ་ནས་སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༨༥ བཱན་དཱ་ར་ཁུལ་ནས་སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༦༨ བཅས་ལྔ་ཚེ་འདས་སྲོང་ཡྲོད་ན་
ཚང་མ་ཐུགས་སྨྲོན་གནང་རྲོགས་ཞུ། ད་བར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཁྲོན་བྲོད་མྱི་གངས་༢༩༥ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་
ཅྱིང་དའྱི་ནང་ནས་མྱི་གངས་༡༡ ཚེ་འདས་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། མྱི་གངས་༡༠༩ དྲག་སྟེད་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གངས་
༡༧༥ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཞུ།
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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་ངྱི་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་ཁྲོན་ཡྲོངས་ལ་མྱི་ས་ཡ་༢༩ ལྷག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གངས་འབུམ་༩ ལྷག་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་
རྟེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད། རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་ཁྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༥༡ ལྷག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཅྱིང་མྱི་གངས་ཁྲྱི་
༨ ལྷག་རྟེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གངས་འབུམ་༤༠ ལྷག་དྲག་སྟེད་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གངས་འབུམ་༡༠
ལྷག་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་དང་། ཉྱིན་ཅྱིག་ཏྟེ་འདས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་༢༤ ནང་མྱི་གངས་ཁྲྱི་དགུ་ལྷག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་ར་
འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད་པས་རྒྱ་གར་འདྱི་བཞྱིན་ད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མཁན་གངས་འབྲོར་མཐྲོ་ཤྲོས་ངྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཨང་གཉྱིས་པ་དྟེ་ཆགས་ཡྲོད། ནད་པ་བརག་དཔྱད་དང་འབྟེལ་རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་ཁྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༦༠༥ ལྷག་ལ་ནད་
གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་བས་ཅྱིང་། འདས་པའྱི་ཉྱིན་གངས་གཅྱིག་ནང་ཁྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༡༡ ལ་བརག་དཔྱད་
གནང་བ་བྱུང་འདུག
ང་ཚོ་བྲོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ད་ཆ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་གངས་ཇྟེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་དང་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་
ལམ་སྲོན་འྲོག་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་གང་ཞྱིག་ནད་རགས་དམྱིགས་བསལ་མྟེད་པ་རྣམས་རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་
དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་ད་ཆ་བྲོད་མྱི་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་མང་ཆྟེ་བ་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་
མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་ཀྲོ་ཝྱིཌ་གཅྟེས་སྲོང་ཁང་དུ་གསྲོ་བཅྲོས་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་ནད་རགས་མྟེད་པའྱི་ནད་པ་རྣམས་
ནས་ངྟེས་པར་རང་ཁྱིམ་མམ་ཀྲོ་ཝྱིཌ་གཅྟེས་སྲོང་ཁང་དུ་ཟུར་བཀག་ནན་པྲོ་བཞུགས་དགྲོས་པ་དང་། གསྲོ་བཅྲོས་ཆྟེད་
གསྲོ་རྱིག་ཕུལ་བ་རྣམས་དུས་ཐྲོག་བསྟེན་རྒྱུ། དྟེ་བཞྱིན་གསྲོ་བཅྲོས་ངྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་ཚ་བ་འཕར་གྱི་ཡྲོད་མྟེད་སྲོགས་ནད་
རགས་མངྲོན་མྱིན་རང་ཉྱིད་ནས་རྲོགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། ལྷག་པར་ཁྲག་ཤྟེད་དང་གཅྱིན་སྱི་སྲོགས་བ་གཉན་
ནད་གཞྱི་ཡྲོད་པ་རྣམས་ནས་ཟས་སྲོད་སྨན་བཅྲོས་སྲོགས་ལ་མཐུད་མ་ཤྲོར་བར་བསྟེན་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ་བ་ཡྱིན། ད་ཉྱིན་
ཟླ་༩ ཚེས་༡༧ ཉྱིན་མྲོ་འདྱི་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་འཛམ་གྱིང་ནད་པའྱི་བདྟེ་འཇགས་ཉྱིན་མྲོ་ཞྟེས་སྲུང་
རྱི་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་པས་འདྱི་ལྲོའ ་ི འབྲོད་སྒྲ་དྟེ་འཕྲོད་ལས་པ་རྣམས་བདྟེ་འཇགས་སྲུང་སྲོབ་ཐུབ་ན་ནད་པ་རྣམས་བདྟེ་
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འཇགས་སྲུང་སྲོབ་ཐུབ་ཅྟེས་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་དངུལ་ཀྲམ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲོགས་རྒྱབ་མདུན་གཉྱིས་དང་དབྟེར་མྟེད་པས་ང་ཚོས་ད་
ལན་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་འདྱིར་སྨན་པ་གཙོས་འཕྲོད་ལས་པ་མང་པྲོས་དཀའ་བ་དང་དུ་བངས་
ནས་ནད་པའྱི་ཞབས་འདྟེགས་བསྒྲུབ་ཡྲོད་པ་དང་། འཕྲོད་ལས་པ་མང་པྲོས་རང་ཉྱིད་ངྱི་སྲོག་ལས་གཞན་ནད་པའྱི་སྲོག་དྟེ་
གཅྟེས་པར་འཛིན་ནས་ཞབས་ཞུ་ལྷྲོད་མྟེད་བསྒྲུབ་ཡྲོད། ང་ཚོ་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲྲོད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་ཕྱི་
རྒྱལ་ནང་བྲོད་རྱིགས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས། འཕྲོད་ལས་པ་དང་དང་བངས་པ་མང་པྲོས་ད་ལན་ཛ་དྲག་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་
ཞབས་ཞུ་ཧུར་བསྟེད་བསྒྲུབ་ཡྲོད་པས་ད་ལན་ཉྱིན་མྲོ་སྲུང་རྱི་འདྱི་བསྟུན་ཚང་མར་བསྔགས་བརྲོད་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་རྟེ་
ཆྟེ་ཞུ།
དྟེ་རྟེས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་རྣམ་གྲོན་ལགས་ནས་མྱི་མང་ལ་ལམ་སྲོན་གནང་རྒྱུར། རྒྱ་གར་ནང་སྲོ་རྒྱ་རྱིམ་པ་
བཞྱི་པ་ཕྟེ་བས་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་གུ་ཡྟེངས་དུ་བཏང་བས་ཡུལ་འཁྲོར་སྤྲྲོ་འཆམ་པ་སྲོགས་ཕྱི་མྱི་འགྲུལ་བཞུད་བྟེད་མཁན་
མང་དུ་འགྲོ་ངྟེས་ལ་རྟེན་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགྲོས་པ་དང་། ཁ་རས་གྲོན་དགྲོས་པ་དང་མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་རྒྱང་
ཐག་འཇྲོག་ཡས། དྟེ་བཞྱིན་ལག་པ་ཡང་སྟེ་བཀྲུ་རྒྱུ་སྲོགས་སྔྲོན་འགྲོག་གྱི་ཐབས་ལམ་མུ་མཐུད་བསྟེན་དགྲོས་པའྱི་དྲན་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པ་དྟེ་དྟེང་སང་བྲོད་མྱི་ལྲོ་ན་གཞྲོན་པ་མང་པྲོའ ་ི བསམ་པར་སྲོ་སྲོ་རང་ཉྱིད་ནད་གཞྱི་འདྱི་འགྲོས་ངྱི་
མ་རྟེད་འགྲོས་ནའང་དྲག་འགྲོ་ཡྱི་རྟེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བྲོ་བཅངས་ནས་རྣམ་གཡྟེང་དང་ལྷྲོད་གཡྟེང་གཏྲོང་བཞྱིན་མང་པྲོ་
ཅྱིག་ཁྲྲོམ་དང་འདུ་འཛོམས་ཆྟེ་ས། མཚན་ཚོགས་ཁང་སྲོགས་ལ་འགྲོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གྲོ་ཐྲོས་ལ་དྟེ་རྱིགས་ར་བ་ནས་མ་
གནང་རྲོགས། དྟེ་འབྟེལ་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྟེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་སྲོང་བའྱི་
གངས་ཐྲོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྟེད་སྐབས་འདས་གྲོངས་སྲོང་བའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་༤ གཞྲོན་སྟེས་ཆགས་ངྱི་ཡྲོད། དྟེ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་
འདྱི་ཕྲོག་པའྱི་གཉན་ཁའྱི་ུ
ཤ ལ་གྱིས་མ་འྲོངས་པར་གྲོ་བར་སྲོན་ཆ་ཆྟེན་པྲོ་བྱུང་ངྟེས་དང་གྲོ་བའྱི་བྟེད་ལས་ལ་སྲོན་རྒྱག་རྒྱུ་
ཡྱིན་པས་ཚང་མས་ལྷྲོད་གཡྟེང་དང་རྣམ་གཡྟེང་མ་གནང་བརགཟབ་གཟབ་གནང་དགྲོས། མཐའ་དྲོན་དྟེ་བུད་མྟེད་སྦྲུམ་མ་
རྣམས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། དྟེང་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་བུད་མྟེད་རྣམས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གཟབ་གཟབ་
གནང་དགྲོས། སྦྲུམ་མའྱི་མངལ་ནང་ཕྲུ་གུ་འཁྲོར་ཡྲོད་པས་དྟེའྱི་དུས་སྔྲོན་འགྲོག་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་ངྱི་ཡྲོད་པས་ནད་གཞྱི་
གང་ཡང་འཇུག་ས་བ་ཡྲོད་པས་གཟབ་གཟབ་གནང་གལ། སྔྲོན་འགྲོག་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐྲོག་གཉྱིད་དུས་ཐྲོག་དང་འདང་ངྟེས་
ཁུག་དགྲོས་པ། སྟེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་མ་སྟེ་ཡས། ཁ་ཟས་དུས་ཐྲོག་དང་བཅུད་ལྡན་གྱི་ཟས་བསྟེན་དགྲོས་པ། སྦྲུམ་མ་
རྣམས་ནས་ཟླ་རྟེའྱི་གཟུགས་གཞྱི་བརག་དཔྱད་གནང་དགྲོས་པ་རྣམས་ལ་མཐུད་ཤྲོར་མ་སྲོང་བར་ས་གནས་སྲོ་སྲོར་སྨན་
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པ་ཡྲོད་པས་སྨན་པར་ཁ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་གནང་དགྲོས་པ་དང་། གལ་ཏྟེ་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགྲོས་འབྱུང་ཚེ་སྨན་པའྱི་ལམ་
སྲོན་དང་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་བསྟེན་དགྲོས་པ་དང་། རང་ཉྱིད་བསྲོད་སའྱི་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སངས་དྟེ་ཤ
ཤ ྟེས་དགྲོས་གལ་
ཆྟེ། སྨན་ཁང་དྟེར་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་ནད་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ཚེ་རང་ཉྱིད་ལའང་ནད་གཞྱི་འགྲོས་ཉྟེན་ཆྟེ་བས་མ་ཕྟེབས་ན་
ལྟེགས། ཡང་སྦྲུམ་མ་གང་ཞྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་འདྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་ཚེ་སྦྲུམ་མ་དྟེ་ཉྱིད་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའྱི་དུས་ཚོད་ལས་སྔ་ནུར་
གྱིས་སྟེ་སྱིད་པའྱི་ཉྟེན་ཁ་ཡྲོད་པ་ཡྱིན། དྟེ་ནས་བུད་མྟེད་སྦྲུམ་མ་གཅྱིག་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་ཚེ་དའྱི་ཕྲུ་གུར་ནད་གཞྱི་
འགྲོས་ཉྟེན་ཡྲོད་མྟེད་ཐད་ར་བའྱི་ཕྲུ་གུར་ནད་གཞྱི་འགྲོས་ཡས་ཉྟེན་ཁ་ཆུང་ཆུང་རྟེད། གལ་ཏྟེ་འགྲོས་པ་ཡྱིན་ཡང་ནད་
རགས་མྟེད་པ་དང་ནད་རགས་ཅུང་མངྲོན་པ་ལས་ཚབས་ཆྟེ་གང་ཡང་ཐྲོན་མྟེད་ལ་དྲག་སྟེད་ངང་མགྲོགས་པྲོ་འགྲོ་ཡྱི་ཡྲོད།
ཡང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མས་རང་ཉྱིད་ངྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་ནུ་མ་བསྣུན་ཆྲོག་མྱིན་ཐད་ད་བར་ནུ་མ་བརྒྱུད་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་གྱི་
ཡྲོད་པ་གསལ་ར་འཕྲོད་པ་བྱུང་མྟེད། མས་རང་ཉྱིད་ངྱི་ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་བསྣུན་ཆྲོག་ངང་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་སྲོགས་སྔྲོན་འགྲོག་
གྱི་ཐབས་ལམ་རྣམས་གཅྱིག་མཚུངས་བསྟེན་དགྲོས་པ་ཤཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ་བ་ཡྱིན། བཅས་ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་
འགྲོད་གསལ་བསྒྲངས་ཐྟེངས་༢༥ 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/326092905308626
https://youtu.be/FYbTR-mnh9s

*******
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