ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༩ ཚེས་༢༤ 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་དྲུག་པ།
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་འཕར་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་
འགྲུས་ལགས། བྲོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་བཅས་ཡྱིན།
དང་པྲོ། འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་འཕར་མཆྲོག་ནས་མྱི་མང་ལ་དྲོན་ཚན་གཉྱིས་ཐྲོག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། དང་པྲོ། བྲོད་མྱི་
གནས་སྲོད་ས་གནས་ཁག་ལ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་འདྱིར་འདྱི་ག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཨ་རྱི་ཇྲོན་ཧྲོཔ་ཀྱིན་ས་ (John Hopkins) མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་ནས་གཉན་རྱིམས་ཀྲོ་ཝྱིཌ་༡༩ ནད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་བ་བྱུང་
བ་སྟེ་འབྟེལ་གཏུག་རད་གཅྲོད་བྱྟེད་ཕྲོགས་དང་འབྟེལ་བའྱི་ཟབ་སྲོང་ཞྱིག་ས་གནས་འབྟེལ་ཡྲོད་ལས་བྱྟེད་ལ་ཕུལ་ཡྲོད། ད་
ཆ་ས་གནས་སུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མཁན་ཇྟེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ལ་ས་གནས་སྲོ་སྲོར་འབྟེལ་གཏུག་རད་
གཅྲོད་དང་འབྟེལ་བའྱི་ལས་བྱྟེད་གཉྱིས་དྲག་འདྟེམས་ཀྱིས་ཆྟེད་བསྲོས་གནང་གལ་ཆྟེ་བ་དང་། ས་གནས་ནས་འབྟེལ་
གཏུག་རད་གཅྲོད་ཐད་དྲོ་ནན་གནང་དགྲོས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མྱི་མང་ནས་དྟེའྱི་ཐྲོག་མཉམ་བཞུགས་གནང་དགྲོས་པའྱི་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུས། འབྟེལ་གཏུག་རད་གཅྲོད་དྲོ་ནན་འབྱུང་ཚེ་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་ཡམསཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ལ་ཕན་
ཐྲོགས་ཆྟེན་པྲོ་འབྱུང་ངྟེས་ཡྱིན་པས་མང་ཚོགས་ནས་དྟེའྱི་ཐྲོག་དགྲོངས་བཞྟེས་ཀྱིས་འཕར་གྲུ་མཉམ་འདྟེགས་གནང་གལ་
ཆྟེ་བ་གསུངས། དྲོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྟེ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ཏུ་དངྲོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གཙོས་
འབྟེལ་ཡྲོད་ལས་བྱྟེད་ནས་ད་སྔ་ཕྱི་ཟླ་དང་པྲོ་ནས་ད་བར་དངྲོས་གནས་རང་ལས་གཞན་གཅྟེས་པར་འཛིན་པའྱི་ཐྲོག་ནས་
ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་ཡྲོད་རྟེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགྲོས་པ་དང་། མྱི་མང་གྱི་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་མྱི་
རྟེ་འགའྱི་བསམ་བྲོ་དང་མཐུན་མ་མཐུན་འདྲོད་པ་སྲོང་ཐུབ་མ་ཐུབ་གནས་སངས། གཞན་རྟེན་གྱི་གནས་སངས་སྲོགས་རྟེན་
པས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡྲོད་ཀང་རང་ངྲོས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དྟེ་སྱི་པའྱི་དྲོན་ལ་ཡྱིན་བསམ་ནས་མུ་མཐུད་ཧུར་
བསྟེད་གནང་རྲོགས། མྱི་མང་ངྲོས་ནས་ཀང་དབུས་དང་ས་གནས་འགྲོ་ལས་ནས་ལམ་སྲོན་གནང་བ་རྣམས་རྱི་སྲུང་དང་
ལྟེན་གནང་རྲོགས། གཞན་ཡང་དྟེང་རྒྱ་གར་ནང་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་བྱྟེད་ཡས་བཟང་དུ་འགྲོ་ཡྲོད་རྟེད། ས་
གནས་ཁག་ལ་མྱི་མང་པྲོར་བརག་དཔྱད་གནང་གྱི་ཡྲོད་པས་མྱི་མང་ངྲོས་ནས་ཀང་བརག་དཔྱད་དྟེ་རང་ཉྱིད་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་
ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་དྲོན། བྲོད་སྱི་པའྱི་དྲོན་ཡྱིན་བསམ་ཏྟེ་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་མཉམ་བཞུགས་གནང་རྲོགས།
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ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་གང་མཚམས་ཀྱི་སྔ་བ་བྱྟེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དྟེ་ཙམ་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་ཡམསཁྱབ་
གདལ་བཀག་འགྲོག་བྱྟེད་ཐུབ་པའྱི་ཕན་ཡྲོན་ཡྲོད་ཅྟེས་གསུངས། མདྲོར་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་སུ་བརག་དཔྱད་བྱྟེད་ཡས།
གལ་ཏྟེ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་འབྱུང་ན་ནད་པ་དང་འབྟེལ་གཏུག་བྱུང་བ་རྣམས་རད་གཅྲོད་བྱྟེད་ཡས། དྟེ་ནས་འབྟེལ་གཏུག་རད་
གཅྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་ཡས་དྟེ་ད་ཆ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་པས་ཚང་མ་ལྲོད་
གཡྟེང་དུ་མ་སྲོང་བ་གནང་དགྲོས་པའྱི་ནན་སྐུལ་ཞུས།
གཉྱིས་པ། ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགྲོད་འབྟེལ་མཐུད་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྲོད་ཀྱིས་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་

ཅྱིག་ནང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན་མདྲོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུར། འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་ཁྱྲོན་བྲོད་མྱི་གངས་༨༠༣ ༼རང་
ཁྱྱིམ།༣༣༦ གཞུང་༤༦༧ དྟེའྱི་ནང་ རྡ་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་གངས་༡༤༣༽འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་ཡྲོད་པ་དང་།
བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁུལ་དུ་ནད་རགས་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་མྱི་གངས་༧༠༥༥ དང་གངས་སྱིད་ཁུལ་གྱི་
རྲོགས་ཞྱིབ་ཚན་པ་ནས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༡༤༤༥ ལ་ཚ་བ་ཡྲོད་མྟེད་སྲོགས་ནད་རགས་རྲོགས་ཞྱིབ་གནང་བ། སྟེམས་
ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་པའྱི་ངྲོས་ནས་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ཁ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་བ་
གནང་ནས་ནད་པའྱི་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཐྲོག་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། དྟེ་བཞྱིན་གསྲོ་རྱིག་
ལུས་སྟེམས་ནུས་གསྲོ་འབྟེལ་ད་བར་ཁྱྲོན་འགྲོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་གངས་༢༤༩༠ དང་རྒྱ་བལ་
འབྲུམ་གསུམ་ནང་བཞུགས་མཁན་དགུང་ན་༦༠ མྱི་གངས་༩༦༦༨ འཕྲོད་ལས་པ་སྲོགས་མདུན་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་
མཁན་མྱི་གངས་༡༢༥༥ ཁྲག་ཤྟེད་སྲོགས་བ་གཉན་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་པ་མྱི་གངས་༡༩༩༠ ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་ཁབ་གངས་༡༤ ཙམ་ལ་
བྲོད་སྨན་གངས་༢༦༡༠ བཅས་ཁྱྲོན་བསྲོམས་གསྲོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསྲོའ ་ི སྨན་གངས་༡༨༠༡༣ ཐམ་པ་རྱིན་མྟེད་
བགྲོས་འགྟེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ཆྟེད་ས་གནས་སུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརག་
དཔྱད་བྱྟེད་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་འདྱི་ག་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༦༦༦ བརག་དཔྱད་ཟྱིན་ཡྲོད་པ་དང་ས་གནས་ཁག་ཏུའང་
དྟེ་བཞྱིན་བརག་དཔྱད་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་ས་གནས་ཁག་གྱི་གངས་ཐྲོ་རྟེས་སུ་ཕྲོགས་བསྲོམ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན།
གསུམ་པ། བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྲྲོད་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ཐད་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་༦༢ བྱུང་། ཞྱིབ་ཕ་ནྱི་ཧྲོན་སུར་རབ་རྒྱས་
གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས།༡ སྟེལ་ཀྲོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས།༡ ཅྲོན་ཏཱ་ར་གཞྱིས་ཆགས་ཁུལ་ནས་གངས།༡ རཱ་
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ཇྱི་པུར་ནས་གངས།༡ སྒང་ཏྲོག་ཁུལ་ནས་བྲོད་མྱི་གངས།༤ ལ་དྭགས་བསྲོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གངས།༧
མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་མྱི་གངས།༤༦ དྟེ་ར་དྷུན་ནས་མྱི་གངས།༡ བཅས་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་༦༢ བྱུང་བ་
ནང་ནས་སྟེས་པ་གངས་༥༣ དང་བུད་མྟེད་གངས་༩ དྟེ་བཞྱིན་ནད་རགས་ཡྲོད་པ་མྱི་གངས་༢༢ ནད་རགས་མྟེད་པ་གངས་
༡༤ ཁག་ཅྱིག་འགྟེངས་ཤཤྲོག་ནང་སྲོང་པ་བཞག་ཡྲོད་ཅྱིང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་མང་ཆྟེ་བ་ཚོགས་སྟེའམ་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་བའྱི་ཀྲོ་ཝྱིཌ་གཅྟེས་སྲོང་ཁང་ནང་གསྲོ་བཅྲོས་བྱྟེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་དང་མྱི་གངས་༢ རྒྱ་
གར་རྲོང་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་གསྲོ་བཅྲོས་བྱྟེད་བཞྱིན་པ། མྱི་གངས་༦༢ ནས་དགུང་ན་མཐྲོ་ཤྲོས་དྟེ་༨༨ དང་ཆུང་ཤཤྲོས་ལྲོ་༣
ཡྱིན་པ་རྟེད། ད་ཆ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་ནན་པྲོ་བཞུགས་བསད་ཡྲོད། བྲོ་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དུ།
འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ནས་སྟེས་པ་དགུང་ན་༩༠ སྲོན་པ་ཞྱིག་འདས་གྲོངས་སྲོང་བའྱི་ཡྱིད་སྲོའ ་ི གནས་
ཚུལ་བྱུང་། ད་བར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཁྱྲོན་བྲོད་མྱི་གངས་༣༥༧ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་ཅྱིང་དའྱི་ནང་ནས་མྱི་གངས་
༡༢ ཚེ་འདས་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། མྱི་གངས་༡༩༨ དྲག་སྟེད་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གངས་༡༤༧ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་སངས་ཞུ།
བཞྱི་པ། མྱི་མང་ལ་ཐུགས་སྣང་ལམ་སྲོན་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར།
ད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ནང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཕན་བསྲོམས་གངས་༢༣༥ ཙམ་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་མྱི་ས་ཡ་༣༡(31425029)
ལག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གངས་འབུམ་༩ ལག་(967163) ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྟེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད།
རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༥༧ (5732518) ལག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཅྱིང་མྱི་གངས་ཁྲྱི་༩ (91149) ལག་རྟེན་
འདས་སུ་ཕྱིན་ཡྲོད་པ་དང་མྱི་གངས་འབུམ་༤༦(4674987) ལག་དྲག་སྟེད་སྲོང་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གངས་འབུམ་༩
(966382) ལག་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་དང་།

ཉྱིན་ཅྱིག་ཏྟེ་འདས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་༢༤ ནང་མྱི་གངས་ཁྲྱི་དགུ་ལག་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་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཨང་གཉྱིས་པ་དྟེ་ཆགས་ཡྲོད། ནད་པ་བརག་དཔྱད་དང་འབྟེལ་རྒྱ་གར་ནང་ད་བར་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་འབུམ་༦༧༤
(67436031)

ལག་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརག་དཔྱད་བྱས་ཅྱིང་། འདས་པའྱི་ཉྱིན་གངས་གཅྱིག་ནང་ཁྱྲོན་མྱི་གངས་

འབུམ་༡༡ (1156569) ལ་བརག་དཔྱད་གནང་བ་བྱུང་འདུག
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ད་ཆ་བྲོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་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་དང་ནད་རགས་ཅུང་མངྲོན་པ་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་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་སར་བའྱི་ཀྲོ་ཝྱིཌ་གཅྟེས་སྲོང་ཁང་དུ་གསྲོ་བཅྲོས་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད། ར་བའྱི་ས་གནས་
སུ་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་དང་དྟེའྱི་ནང་གསྲོ་རྱིག་དང་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པའྱི་ངྲོས་ནས་གསྲོ་བཅྲོས་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་བྱྟེད་སྒྲོ་ལམ་
སྲོན་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་ཀང་གལ་པྲོ་ཆྟེ་ལ་ནན་ཏན་ཞྟེས་པའྱི་དཔྟེ་ལྟར་ད་ཉྱིན་བརྙན་འཕྱིན་འདྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་
སྲོན་མདྲོར་བསྡུས་ཞུ་ན། རྒྱ་གར་ནང་ནད་རགས་མ་ཐྲོན་པའྱི་ནད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་དྟེ་༧༠ ནས་བརྒྱ་༨༠ བར་དང་དྟེ་དག་དྲག་
སྟེད་ཀྱི་དུས་ཚོད་དྟེ་ཉྱིན་གངས་༧ ནས་༡༤ བར་རྟེད། ནད་རགས་མྟེད་པ་དང་ནད་རགས་ཅུང་མངྲོན་པ་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་དུ་
གསྲོ་བཅྲོས་ལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་ལུས་ལ་ངལ་གསྲོ་ཡྲོག་པྲོ་དགྲོས་པ། རྒྱུན་གཏན་བཞྱིན་ཁྱྱིམ་ནང་གྱི་བྱྟེད་སྒྲོ་རྣམས་སྔ་
རྒྱུན་བཞྱིན་གནང་ཡས། ཉྱིན་དགུང་ཡུན་རྱིང་འགུལ་བསྲོད་མྟེད་པར་སྲོད་དྲགས་པའྱི་རྟེན་གྱིས་ཁྲག་གྱི་འཁྲོར་རྒྱུགས་
ཉམས་པའྱི་རྟེན་གྱིས་རྐང་བྲོལ་སྐྲངས་ཡས་དང་སྱིང་དང་གྲོ་བའྱི་བྱྟེད་ལས་སྲོགས་ཉམས་རྒྱུའྱི་ཉྟེན་ཁ་ཡྲོད་པས་ཁྱྱིམ་ནང་
དུ་དབུགས་སྲོང་། ལུས་སྲོང་རྟེད་ཡས། དྟེ་བཞྱིན་ཟས་འཇུ་ས་བ། འབྲོར་ཉུང་ཉུང་། གྲོ་དང་ནས་ལས་གྲུབ་པའྱི་རམ་པ་དང་
ཐུག་པ། སྲོ་མ། དྟེ་བཞྱིན་སྔྲོ་ཚལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཁུ་བ། ཤྱིང་ཏྲོག་གསྲོས་པ་དང་ཚ་ལུ་མ་སྲོགས་གཤྟེར་ཁུ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ།
གཞན་ཡང་གཉན་ཚད་ལྡང་བའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་ཁ་ཡང་སྟེ་སྲོམ་པས་ཆུ་བསྲོལ་གང་དང་སྨན་ཇ། ཤྱིང་ཏྲོག་ཁུ་བ་སྲོགས་
བཏུང་བའྱི་རྱིགས་མང་ཙམ་བསྟེན་རྒྱུ། གྲོ་ཡུ་དང་མྱིད་པའམ་གྟེ་བ་མ་བདྟེ་ཚེ་ཆུ་དྲྲོད་འཇམ་ནང་ཚ་བླུག་ནས་ཁ་ཆུ་བཤལ་
གཏྲོང་ཡས། དྟེ་བཞྱིན་སྟེམས་གུ་ཡངས་པྲོ་དང་དངངས་སྐྲག་མ་བྱྟེད་ཡས། བཟང་ཕྲོགས་ཀྱི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་པ།
ཁུངས་ལྡན་གསར་འགྱུར་ལས་གཞན་འདྲ་མྱིན་གསན་བསམ་མ་གནང་ཡས། དྟེབ་ཀྲོག་ཡས། གཞས་ཉན་རྒྱུ། དྟེ་བཞྱིན་
ནང་མྱི་དང་དགའ་ཉྟེ་རྣམས་ཁ་པར་ཐྲོག་འབྟེལ་བ་གནང་རྒྱུ། སྔ་དགྲོང་ཞལ་འདྲོན་གསྲོག་སྒྲུབ་སྲོགས་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་
ཐྲོགས་ཆྟེན་པྲོ་ཡྲོད། རང་ཁྱྱིམ་ལ་གསྲོ་བཅྲོས་གནང་སབས་ལུས་པྲོའ ་ི ཚ་ཚད་དང་། ཁྲག་ཤྟེད། འཕར་ར་དང་དབུགས་ཀྱི་
རྒྱུ་བའྱི་གངས་སྲོགས་ལ་རྲོགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ། ལུས་པྲོའ ་ི ཚ་ཚད་ཉྱིན་གསུམ་བསྟུད་མར་༡༠༠ ལས་བརྒལ་བ།
རའྱི་འཕར་ཚད་༡༠༠ བརྒལ་བ། ཁ་ཟས་དངས་ག་འགག་ཅྱིང་ལུས་ཟུངས་ཤཤྱིན་ཏུ་ཉམས་པ། ཆུའྱི་མདྲོག་དམར་སྨུག་དྲྱི་
གནག་པ་ཡྲོད་ཚེ་ངྟེས་པར་སྨན་པར་འབྟེལ་གཏུག་གནང་དགྲོས་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་གསྲོ་བཅྲོས་ལ་བཞུགས་པའྱི་སབས་
འཛིན་སྲོང་དང་སྨན་པའྱི་ལམ་སྲོན་མྟེད་པར་གང་བྱུང་ཕྱིར་ཕྟེབས་དང་། ཟུར་བཀག་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བཞུགས་པ། སྲོ་སྲོའ ་ི
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ཟས་ཕྲོར་དང་གྲོས་སྲོགས་གཞན་ལ་གཡར་བའམ་མཉམ་སྲོད་བྱྟེད་པ། ཕྱི་མྱིར་ལག་པ་བཏང་བ་དང་བང་གཏུག་པ་སྲོགས་
ངྟེས་པར་འཛེམ་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུས་པ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་དྲག་སྟེད་ཟྱིན་པའྱི་ནད་པ་རྣམས་ནས་ཀང་ལུས་ལ་ངལ་གསྲོ་
དགྲོས་རྒྱུ། ཤུགས་ལས་རྱིགས་འཛེམ་ཡས། ནད་རགས་ཐྲོན་མྱིན་རྲོགས་ཞྱིབ་གནང་ཡས། ལག་པར་བ་གཉན་ནད་གཞྱི་
ཡྲོད་ན་སྨན་དུས་ཐྲོག་མ་ཆད་པར་བསྟེན་ཡས། ཕྱིར་ཕྟེབས་སབས་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་སྲོགས་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་
རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་བསྟེན་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་ད་ཆ་ནད་མནར་
བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་སྟེམས་ཚབ་དང་ཚང་མ་གང་མགྲོགས་དྲག་སྟེད་ཡྲོང་བ་དང་ཚེ་འདས་སྲོང་བ་རྣམས་ལ་བསྔྲོ་བ་སྨྲོན་
ལམ་ཡྲོད་ཅྟེས་ཞུས་གནང་།
དྟེ་རྟེས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་འགྲུས་ལགས་ནསད་ཆ་འཛམ་གྱིང་ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ནང་མྱི་ས་ཡ་༣༡ དང་བྱྟེ་
བག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ད་ཆ་མྱི་ས་ཡ་༦ ཙམ་ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་པའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད་པས་ང་ཚོའྱི་བྲོད་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་གཡས་གཡྲོན་ཡུལ་མྱིའྱི་དང་ཁྱྱིམ་མཚེས་ནང་དུའང་ནད་པ་མང་པྲོ་ཐྲོན་བཞྱིན་ཡྲོད་ན་ཚང་མས་
ནད་འགྲོག་སྨན་ཁབ་མ་འདྲོན་གྱི་བར་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་སྲོགས་སྔྲོན་འགྲོག་གྱི་ཐབས་ལམ་དྟེ་གཙོ་བྲོ་ལག་བསར་མུ་མཐུད་
གནང་དགྲོས་པའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུ། ད་ཆ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་པ་ཐྲོན་ཡྲོད་དུས་ནད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་ཐུགས་བྱུང་
བ་རྣམས་རད་གཅྲོད་བྱ་རྒྱུ་དྟེ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ཆྟེད་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེན་པྲོ་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད། མང་ཚོགས་
ནས་མཉམ་རུབ་གནང་ན་ལས་ཀ་བྱྟེད་མཁན་ལའང་སབས་བདྟེ་བ་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་འཕར་གྲུ་མཉམ་འདྟེག་གནང་རྲོགས་
ཅྟེས་ཞུས། འབྟེལ་གཏུག་རད་གཅྲོད་དང་འབྟེལ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པའྱི་མྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་བ་བྱུང་བ་ Significant contact
དྟེ་ནད་པ་དང་མཉམ་དུ་སར་མ་༡༥ ལས་མང་བ་མཉམ་བཞུགས་དང་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་སྲོགས་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་མ་
བསྟེན་པར་འབྟེལ་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བ་ཡྱིན། དྟེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་འདྱི་ནས་ཉྱིན་གངས་༡༤ ཉུང་ཐར་ཟུར་
བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་དགྲོས་ཀྱི་ལམ་སྲོན་ཕུལ་ཡྲོད། དྟེ་ལྟར་འབྟེལ་བ་བྱུང་ཁྲོངས་ནད་རགས་ཡྲོད་པ་རྣམས་དམྱིགས་
བསལ་བརག་དཔྱད་བྱྟེད་དགྲོས་གལ་ཆྟེ། དྟེ་མྱིན་འབྟེལ་བ་བྱུང་ཚད་ལ་བརག་དཔྱད་བྱྟེད་ཐུབ་དཀའ་བའྱི་གནས་སངས་
ཞུས། མྱི་མང་ངྲོས་ནས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་སྱིད་པས་སྲོ་སྲོས་སྔྲོན་ཚུད་
ནས་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་སྲོགས་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་བསྟེན་ཡྲོད་ཚེ་རང་ཉྱིད་ལ་ནད་གཞྱི་འགྲོས་མྟེད་པའྱི་གདྟེང་
ཚོད་དང་བརག་དཔྱད་སབས་སུའང་དངངས་སྐྲག་ཉུང་བ་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་སྔྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་མུ་མཐུད་
བསྟེན་གལ་ཆྟེ་བ་གསུངས། ཡང་ཁག་ཅྱིག་བརག་དཔྱད་རྟེས་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྟེད་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་རྣམས་ཕྱིར་འགྲོ་ཆྲོག་
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མྱིན་ལམ་སྲོན་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་པས་འདྱི་ནས་ཚང་མ་ཉྱིན་གངས་༡༤ ངྟེས་པར་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་དགྲོས་པའྱི་ལམ་
སྲོན་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་གསུངས། ཡང་ད་ཆ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྲོངས་ནང་སྒྲོ་རྒྱ་རྱིམ་པ་བཞྱི་པ་ཕྟེ་བའྱི་གནས་སངས་འྲོག་
མངའ་སྟེ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་བསྲོད་ཆྟེད་ཆྲོག་མཆན་སྲོགས་གང་ཡང་ཞུ་དགྲོས་མྟེད་པས་ཕྱི་མྱི་མང་པྲོ་འགྲུལ་བཞུད་
དང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དགྲོན་སྟེ་ཁག་ནང་སྲོ་འཆམ་རྱིགས་ཕྟེབས་མཁན་ཇྟེ་མང་འགྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་ན་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་
གནང་གལ་ཆྟེ། དྟེ་བཞྱིན་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་འདྱིར་གལ་ཆྟེ་དྲོན་ཆྟེན་གྱི་རྟེན་པས་ཕྱིར་འགྲུལ་
བཞུད་དང་ཡང་མྱི་དངྲོས་སུ་ཐུགས་དགྲོས་ན་ལས་དྟེ་མྱིན་ཁ་པར་དང་གྲོག་འཕྱིན་སྲོགས་བརྒྱུད་འབྟེལ་བ་དང་ཚོགས་འདུ་
དང་འཛིན་གྲྭ་འཚོག་ཡས་སྲོགས་དྲ་ཐྲོག་ནས་གནང་ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ་ཆྟེ། ནད་ཡམས་འདྱི་མྱི་ནས་མྱིར་འགྲོས་བཞྱིན་
ཡྲོད་པས་མྱི་ཐུགས་ཕད་མྟེད་ཚེ་ནད་གཞྱི་འགྲོས་ལམ་མྟེད། ད་ཆ་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་དང་ནད་པ་དྲག་སྟེད་སྲོང་བའྱི་མྱི་
མང་པྲོ་ཡྲོད་པས་ཁྲོང་ཚོར་ཡང་འདྱི་ནས་ལམ་སྲོན་གནང་བ་ལྟར་ལྕགས་འདྟེག་ཡས་སྲོགས་ལུས་རལ་དྲག་པྲོ་དང་ཤཤུགས་
ལས་འཛེམ་དགྲོས་པ་དང་། དྟེའྱི་ཚབ་ལ་དབུགས་སྲོང་དང་ལུས་སྲོང་རྱིགས་བྱྟེད་ཐུབ་ན་ལྟེགས། ཞལ་ལག་ཆ་སྲོམས་པྲོ་
དང་སྔྲོ་ཚལ་རྱིགས་མང་ཙམ། སྒྲོ་ང་ལ་སྲོགས་པ་བཅུད་ཅན་རྱིགས་བསྟེན་གལ་ཆྟེ་བའྱི་ལམ་སྲོན་ཞུས་གནངབ་བཅས་ལས་
དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲངས་ཐྟེངས་༢༦ 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/332003831549330
https://youtu.be/Lyyq3z_TTx8
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