ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༠ ཚེས་༢༩ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་ COVID19

ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་༣༡ པ།

གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་ཟུང་དྲུང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲྲོན་ལགས་དང་ཕི་ལུགས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་འགྲུས་
ལགས། བྲོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅྲོད་བཅས་ཡིན།
དང་པྲོ། འཕྲོད་བསྟེན་ཟུང་དྲུང་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲྲོན་ལགས་ནས་གསུངས་དྲོན། འདི་ལྲོ་ལྲོ་འགྲོ་ཕི་ཟླ་དང་པྲོ་ནས་བཟུང་བྲོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མི་མང་ལ་ཏྲོག་དབིབས་ནད་ཡམས་འདིའི་སྲོནའགྲོག་ཐབས་ལམ་
སྲོགས་ལམ་སྲོན་གནང་བ་བཞིན་མང་ཚོགས་ནས་མཉམ་རུབ་ཕག་བསར་གནང་བས་ད་བར་ནད་ཡམས་འདིའི་རྟེན་གིས་
ཤིན་ཏུ་ཛ་དྲག་པའི་གནས་སངས་དྟེ་འདྲ་བྱུང་མྟེད། རྒྱ་གར་ནང་ཟླ་བ་བཅུ་པ་འདིའི་ནང་ནད་གཞི་ཕྲོག་པའི་གྲངས་ཀ་ཉུང་དུ་
ཕིན་ནས་གནས་སངས་བཟང་དུ་ཡྲོད་པར་མང་ཚོགས་ནས་ལྲོད་གཡྟེང་མ་ཤྲོར་བ་གནང་རྲོགས། ཉྟེ་བའི་ཆར་རྒྱ་གར་སིད་
བྲོན་མཆྲོག་ནས་ཀྱང་ནད་ཡམས་འདིར་སྲོན་འགྲོག་སྨན་ཁབ་མ་ཐྲོན་བར་མང་ཚོགས་ནསལྲོད་གཡྟེང་མ་གནང་ཞྟེས་
ཡྲོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་གནང་ཡྲོད་པས་ཚང་མས་ལྲོད་གཡྟེང་ར་ནས་མ་གནང་རྲོགས་ཅྟེས་སླར་ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ནད་ཡམས་འདིའི་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་གཙོ་བྲོ་ཁ་རས་གྲོན་ཡས། ལག་པ་ཡང་སྟེ་བཀྲུ་བ། མིའི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་
པ་འདི་གསུམ་ནི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བྲོ་རྟེད། དྟེ་མཐུད་ཤྲོར་མ་འགྲྲོ་བར་བསྟེན་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། ད་ཆ་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ནང་ནད་གཞི་ཕྲོག་པ་རིམ་པ་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་གི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བྲོ་
གསུམ་ནི་འཛམ་གིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ T 3 ཞྟེས་ Testing, Tracking, Treatment སྟེ་བརྟག་དཔྱད།
འབྟེལ་གཏུག་རད་གཅྲོད་ཀྱིས་ཟུར་བཀག སྨན་བཅྲོས་གསུམ་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་པ་དྟེ་ལག་བསར་གནང་དགྲོས་ཀྱི་ཡྲོད།
དྟེའང་ཐྲོག་མར་གཉན་སིན་འདི་འགྲོས་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་དང། བརྟག་དཔྱད་རྟེས་གཉན་སིན་འགྲོས་པ་
རྣམས་ཕལ་མར་ཟུར་བཀག་གནང་ཞིང་ནད་པ་དྟེ་དང་ཐད་ཀར་འབྟེལ་གཏུག་བྱུང་བ་རྣམས་རད་གཅྲོད་ཀྱིས་དྲོགས་གཞི་
ཅན་རྣམས་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་སླར་བརྟག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ། དྟེའི་ཐྲོག་མང་ཚོགས་ནས་སྦས་གསང་མྟེད་པའི་ཐྲོག་སྲོ་སྲོ་དང་
འབྟེལ་བབྱུང་བ་རྣམས་དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྟེལ་ཡྲོད་ལས་བྟེད་ལ་ཞུ་གལ་ཆྟེ་བ། ག་
ཚོད་ཀྱི་ས་བ་འབྟེལ་གཏུག་རད་གཅྲོད་བྱུང་བ་དྟེ་ཚད་ཀྱིས་མི་དྟེ་མང་ཚོགས་ནས་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་བཀག་གནང་ཐུབ་པ་
དྟེས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཤིན་ཏུ་ཆྟེན་པྲོ་ཡྲོད། དྟེ་ནས་ནད་གཞི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ལ་སྨན་
1

བཅྲོས་བ་རྒྱུ་དྟེ་རྟེད། སྨན་བཅྲོས་དྟེ་ཡང་ག་ཚད་ས་བ་མི་དྟེར་གཉན་སིན་འགྲོས་ཡྲོད་མྟེད་ཤྟེས་ཐུབ་པ་དྟེ་ཚད་ཀྱིས་སྨན་
བཅྲོས་ལའང་མྱུར་ལྲོས་ཁྱད་པར་ཡྲོད་པས་གང་ས་སྨན་བཅྲོས་བ་ཐུབ་པ་དྟེས་མིའི་ཚེ་སྲོག་སྲོབ་ཐུབ་པ་ཡྲོད་ན་ཚང་
མསས་དྟེ་དྲོན་ཐུགས་ལ་འཇགས་རྲོགས་ནག་ཞྟེས་གལ་པྲོ་ཆྟེ་ལ་ནན་ཏན་ཚུལ་ད་ལན་སླར་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། ད་ཆ་རྒྱ་
གར་ནང་དྲག་བསྟེད་འགྲྲོ་བཞིན་པའི་བརྒྱ་ཆ་དྟེ་༩༠་༦༢ སྟེ་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་ཡིན་པ་རྟེད། དྟེར་མང་ཚོགས་ནས་དྲག་བསྟེད་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ལ་ལྲོས་ནས་ལྲོད་གཡྟེང་མ་གནང་རྲོགས། ད་དུང་ཡིན་ནས་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་སྲོགས་མུ་མཐུད་ནས་སྲོན་འགྲོག་
ཐབས་ལམ་རྣམས་བསྟེན་རྲོགས་ཅྟེས་ཞུ། གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དྟེ་ད་ཆ་སི་ཚོགས་དྲ་བ་དྟེ་རྟེད། སི་ཚོགས་དྲ་བའི་ནང་
གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཁུངས་མྟེད་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲྲོ་ཡི་ཡྲོད་རྟེད། སྲོ་སྲོའ ་ི ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཤྟེས་
རྟྲོགས་ཆྟེད་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཡྲོད་རྟེ ད། ཁྲོང་རྣམས་ལས་དངྲོས་
བདྟེན་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལྲོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ། དྟེ་ལས་གཞན་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་འབྟེལ་ཡྲོད་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ། ཏྲོག་དབིབས་གཉན་རིམས་༡༩ ཐྲོག་དྲ་ཤྲོག་ཟུར་དུ་བཟྲོས་ཡྲོད་པ་དྟེར་གཟིགས་རྲོགས་
གནང་། དྟེ་མིན་སང་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་དྟེ་ཡར་ལྟེན་ནས་ཕར་བཏང་རྟེས་བྟེད་ན་ཡག་པྲོ་མྟེད། དྟེ་ཡིན་དུས་ཁུངས་ལྡན་
གི་གནས་ཚུལ་ཤྟེས་རྟྲོགས་དགྲོས་ན་ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་འབྟེལ་བ་
གནང་རྲོགས་ཞུ། དྟེ་ནས་ཡང་ད་ཆ་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ནས་དགུན་ཁར་ཕྲོགས་འགྲྲོ་ཡི་ཡྲོད་པས་དགུན་དུས་གྲང་ངར་ཆྟེ་
བས་ཆམ་རིམས་དང་དབུགས་གསྲོག་གི་ནད་གཞི་ལྡང་ངྟེས་ཆྟེ་ན་ཚང་མས་དམིགས་བསལ་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཐུགས་ཅག་
དང་། ལུས་པྲོ་མ་འཁྱག་པར་དྲྲོད་པྲོ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྟེ། དྟེ་བཞིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ལ་བུ་ཡིན་ན་དགུན་དུས་
མཁའ་རླུང་འབག་གཙོག་རྟེན་གིས་ཉྟེན་ཁ་ཆྟེ་རུ་འགྲྲོ་སིད་པའི་ཉྟེན་བརྡ་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད་ན་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་
རྲོགས་ཅྟེས་ཞུས་གནང་།
གཉིས་པ། ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགྲོད་འབྟེལ་མཐུད་སྨན་པ་ཚེ་རིང་མཚམས་གཅྲོད་ཀྱིས་འདས་པའི་བདུན་
ཕག་ཅིག་ནང་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲུབ་ཐྲོན་མདྲོར་བསྡུས་ཞུས་དྲོན། འདས་པའི་བདུན་ཕག་ནང་ཁྱྲོན་བྲོད་མི་གྲངས་༡༠༧༡
༼རང་ཁྱིམ།༦༠༧ སྒྲིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བའི་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མི་གྲངས་
༤༦༤ དྟེའི་ནང་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་མི་གྲངས་༧༤ མྲོན་གྲོ་གཞིས་ཆགས་སུ་མི་གརངས་༤༡༢ སྦྟེལ་ཀྲོབ་གཞིས་ཆགས་
སུ་མི་གྲངས་༢༦༧ དང་ལ་དྭགས་སུ་མི་གྲངས་༣༠༽ འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་བཀག་ཐྲོག་བཞུགས་ཡྲོད་པ་དང་། བདུན་ཕག་
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འདིའི་ནང་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡྲོད་མྟེད་རྟྲོགས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་མྟེད་ཀྱང་གངས་སིད་ཁུལ་གི་རྟྲོགས་ཞིབ་ཚན་པ་ནས་
ཁྱྲོན་མི་གྲངས་༡༦༧༡ ལ་ཚ་བ་ཡྲོད་མྟེད་སྲོགས་ནད་རྟགས་རྟྲོགས་ཞིབ་གནང་། སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཚན་པའི་
ངྲོས་ནས་འདས་པའི་བདུན་ཕག་ནང་ནད་གཞི་ཕྲོག་པའི་མི་གྲངས་༩༥ ལ་ཁ་པར་བཏང་བ་བརྒྱུད་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟེན་ཐྲོག་སླྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགྲོག་ཆྟེད་ས་གནས་སུ་ནད་གཞི་
ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་བཞིན་ཡྲོད་པས་ད་བར་རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་གྲངས་༣༡ ནང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཁུར་འྲོག་མི་གྲངས་༡༣༠༨༤ བརྟག་དཔྱད་གནང་ཟིན་ཡྲོད།
གསུམ་པ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཁྲོད་གནས་སངས་ཇི་ཆགས་ཐད་འདས་པའི་བདུན་ཕག་ཅིག་གི་ནང་རྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བྲོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཏུ་ནད་གཞི་ཕྲོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་མི་གྲངས་༡༦༠ བྱུང་། ཞིབ་ཕ་ནི། ལ་
དྭགས་ཁུལ་ནས་མི་གྲངས།༩ སྦྟེལ་ཀྲོབ་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་གྲངས།༣༥ བདྟེ་སིད་གིང་ནས་མི་གྲངས།༡ མྲོན་གྲོ་
གཞིས་ཆགས་ནས་མི་གྲངས།༩༦ མྟེའྲོ་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་གྲངས།༣ མྟེན་པཱཌ་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་གྲངས།༥ རྡ་
རམ་སཱ་ལཱ་ནས་མི་གྲངས།༡ ཨྲོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་གྲངས།༤ ཧྲོན་སུར་རབ་རྒྱས་གིང་གཞིས་ཆགས་ནས་
གྲངས།༢ ཀྲོ་ལྟེ་གལ་གཞིས་ཆགས་ནས་མི་གྲངས།༡ བཅས་རྒྱ་གར་ནང་མི་གྲངས་༡༥༨ བྱུང་ཡྲོད་པ་དང་བལ་ཡུལ་ཀཐ་
མན་ཌུ་ཁུལ་ནས་མི་གྲངས་༢ བཅས་ཁྱྲོན་མི་གྲངས་༡༦༠ བྱུང་བ་ནང་ནས་སྟེས་པ་གྲངས་༡༤༧ དང་བུད་མྟེད་གྲངས་༡༣
དགུང་ན་མཐྲོ་ཤྲོས་དྟེ་༨༥ དང་ཆུང་ཤཤྲོས་དྟེ་བིས་པ་ལྲོ་༠༨ ཡིན་པ་རྟེད། དྟེའི་ནང་ནས་ནད་རྟགས་ཅུང་ཡྲོད་པ་མི་གྲངས་
༡༠༨ དང་ནད་རྟགས་མྟེད་པ་མི་གྲངས།༥༢ ཡིད་སྲོའ ་ི གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་འདས་པའི་བདུན་ཕག་ནང་མྲོན་གྲོ་གཞིས་
ཆགས་ནས་སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༨༤ སྲོན་པ་གཅིག་ནད་ཡམས་འདིའི་རྟེན་པས་འདས་གྲྲོངས་སྲོང་ཡྲོད། ད་བར་རྒྱ་གར་དང་
བལ་ཡུལ་ནང་ཁྱྲོན་བྲོད་མི་ནད་གཞི་ཕྲོག་པ་གྲངས་༩༤༣ དྲག་སྟེད་བྱུང་བ་མི་གྲངས།༤༩༡ འདས་གྲྲོངས་སྲོང་བ་མི་
གྲངས།༢༢ ད་ལ་ནད་མནར་བཞིན་པ་མི་གྲངས།༤༣༠ བཅས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞུ།
བཞི་པ། མི་མང་ལ་ཐུགས་སྣང་ལམ་སྲོན་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར།
ད་ཆ་བྲོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ནད་གཞི་ཕྲོག་པའི་གྲངས་ཇྟེ་མང་འགྲྲོ་བཞིན་པས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ནས་སྲོན་འགྲོག་
ཐབས་ལམ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་བསྟེན་དགྲོས་པའི་དྲན་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་བྲོད་ཀྱི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་
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འགྲོག་གི་ཐབས་ལམ་རྣམས་དྲོན་ཚན་ལྔའི་ཐྲོག་མདྲོར་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དང་པྲོ་ཟས་སྲོམ་བསྟེན་ཚུལ་ལས་སྤང་བའི་
ཟས་སྲོམ་ནི། ཁ་ཟས་གང་ཡང་མ་ཚོས་པའམ་རྟེན་པ་དང་གྲང་ངད། རོ་མངར་ ས་ཆྟེ་བའྱི་ཟས་སོམ། ཇ་གར་པོ། འཁྱག་ཆུ།ཤ
འོ་མ་གྲང་མོ་དང་ཞོ་སྐྱུར་མོ། ཆང་རག བདག་མྟེད་སོག་ཆགས་ཀྱི་ ་རྱིགས་བཅས་ངྟེས་པར་སྤང་དགོས་ཅྱིང་བསྟེན་བྱའྱི་
ཟས་སོམ་ནྱི། ཆུ་སོལ། སྦྲང་རྱི། བཅའ་སྒ། ཡུང་བ།ཤསྲོག་ས།ཤཟས་ཀྱི་ནང་ཟི་ར་དང་འུ་སུ་བཏབ་པ། གྲོ་དང་ནས་འབྲུ་ལས་
བཟོས་པའྱི་རམ་པ་དང་ཐུག་པ། སོ་མ། དྟེ་བཞྱིན་གྲོ་ཐུག་དང་འབྲས་ཐུག་སླ་བོ། སོ་ཚལ་རྱིགས་རྣམས་ཆུ་བཙོས་སམ་
རླངས་བཙོས་རྒྱབ་ནས་བསྟེན་པ། ་ཁུ་དང་རུས་ཐང་ནང་སྒོག་ས་པྱི་ལྱིང་འུ་སུ་བཏབ་ནས་འཐུང་བ། ྱིང་ཏོག་ལས་ཚ་
ལུ་མ་དང་ཀུ་ཤུ། སྟེ་འབྲུ་དང་རྒུན་འབྲུམ་བཅས་དུས་སྱིན་ ྱིང་ཏོག་གྱི་རྱིགས་བསྟེན་དགོས། དྟེ་ནས་སྒོ་གསུམ་སོད་ལམ་
གྱི་སྒོ་ནས་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ་དུ། དང་པོ་སོད་པ་སྤང་བར་བྱ་བ་ནྱི། སྲོག་གཅྲོད་སོགས་མྱི་དགྟེ་བའྱི་ལས། ཐབ་གཞོབ།
དོན་མྟེད་ཕིར་འགྲུལ་བཞུད་བྱྟེད་པ། མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆྟེ་སར་འགྲྲོ་བསྲོད།ཤཐལ་རྡུལ་དང་དུད་ངན་རྫས་རླངས་ཡྲོད་
སར་འགྲྲོ་འདུག་བྟེད་པ།ཤགྲང་གོག་དང་རླུང་འཁོར་ཤུགས་ཆྟེ་བཏང་ནས་ཉལ་འདུག་བྟེད་པ། མུན་ཁང་དང་རླུང་འགྲོ་བཀག་
པའྱི་ཁང་ཁྱིམ་ནང་སོད་པ། ཉྱིན་དགུང་གཉྱིད་ཉལ་བ། སྣབས་ལུད་གང་བྱུང་དུ་དོར་བ། དོན་མྟེད་སྟེམས་ཞུམ་པ་དང་།ཤ
འཇྱིགས་སྣང་དངངས་སྐྲག་བྟེད་པ་རྣམས་སྤང་དགྲོས་པ་ཡིན།ཤབསྟེན་བའི་སྲོད་ལམ་ནི། རང་ཁྱིམ་དུ་སྲོད་པ།ཤདབྟེན་ས་
བསྟེན་པ། མྱི་རྔུལ་ཙམ་བཅག་པ། དུས་ཐོག་ཏུ་ཟ་བ་དང་ཉལ་བ། ཁ་རས་གོན་རྒྱུ་དང་ལག་པ་ཡང་ཡང་བཀྲུ་བ། མྱི་དང་
མྱིའྱི་དབར་ཉུང་མཐར་མྱི་ཊར་༡་་༢ བར་རྒྱང་ཐག་འཇོག་པ། ལུས་སྟེམས་ཞྱི་བདྟེ་བག་ཕྟེབས་ངང་གནས་པ། རླུང་སོང་དང་
ལུས་སོང་བྱྟེད་པ། རྣམ་དཀར་དགྟེ་བའྱི་ལས་སྒྲུབ་པ། ཞྱི་གནས་སྒོམ་པ་བཅས། དྟེ་ནས་གསུམ་པ་སགས་དང་སྲུང་འཁོར་
བཅང་བའྱི་སྒོ་ནས་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ནྱི། ལྷ་སོ་སོའ ་ི རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲྟེལ་བའྱི་གཟུངས་སགས་ཏྟེ། སན་བླ། སོལ་མ།
རྟ་མགྲྱིན། འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས། གུ་རུ། ལྷ་མོ་ལོ་གོན་མ། ཆམ་འགོག་གཟུངས་སགས་བཅས་གང་མང་གསྲོག་
འདྲོན་བྟེད་པ་དང་།བསྲུང་འཁོར་དུ། ཕག་རོད་སྲུང་འཁོར། ནག་པོ་དགུ་སོར། རྒྱུད་ཀྱི་རྱིམས་སྲུང་རོ་རྟེ་ཕ་ལམ་བཅས་གང་
རུང་ལུས་ལ་བཅང་དགོས་པ་ཡྱིན། བཞྱི་པ་བདུག་པ་དང་བྱུག་རྫས་བསྟེན་པའི་སྲོ་ནས་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་དུ། སྨན་
བསང་དང་གྲིབ་བསང་སྟེང་གུ་གུལ་དང་མཁན་ནག་བསྣན་པའི་བདུག་པ། བྱུག་རྫས་སུ་སན་རྱིས་ཁང་ནས་གསར་འདོན་
གནང་བའྱི་ནད་འགོག་བདུད་རྱི་ཐྱིག་པ་སྣ་སྒོར་བྱུག་པ་དང་།ཤརིམས་སྲུང་རྡྲོ་རྟེ་ཕ་ལམ་དང་མགྲོན་པྲོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་
པའི་རིམས་སྲུང་རིལ་བུ་རྣམས་སྟེར་འདྲོག་པའམ་སྣར་བདུག་པ།ཤལུས་ཀྱི་བུ་ག་འམ་ཤ་པགས་ལ་བྱུག་པ་བཅས་ཡིན། དྟེ་
ནས་ཁོང་སན་བསྟེན་པའྱི་སྒོ་ནས་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ནྱི་རྒྱུན་དུ་ལུས་ཟུངས་གསོ་བྱྟེད་ཁྲག་སན་རྱིགས། ཆམ་རྱིམས་
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སོན་འགོག་སན་དང་། དྟེ་བཞྱིན་རླུང་སན་བཅས་སོ་སོའ ་ི སན་པར་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་རྟེས་བསྟེན་གལ་ཆྟེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་
སོན་ཞུ།
དྟེ་རྟེས་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྲོན་འགྲུས་ལགས་ནས་ད་ཆ་ནམ་དུས་འགྱུར་ནས་སྲོན་ཁ་སླྟེབས་པས་ནམ་དུས་འདིར་ཆམ་
རིམས་ཕྲོག་ཡས་དྟེ་རྒྱུན་ལྡན་ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་རྟེད། མང་ཚོགས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཁ་རས་གྲོན་ཡས་དང་། ལག་པ་གཙང་མ་བཀྲུ་
བ། མིའི་དབར་རྒྱང་ཐག་འཇྲོག་པ་དང་། མི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་མ་འགྲྲོ་ཡས་དྟེ་ཚོས་ཆམ་རིམས་སྲོགས་མང་པྲོར་
སྲོན་འགྲོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡྲོད་ཚད་འདུག ཉྟེ་ཆར་ཐྟེ་ཝན་ནང་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་བྟེད་པའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་
ལམ་བསྟེན་པ་ལས་ཏྲོག་དབིབས་ནད་གཞི་ཕྲོག་མཁན་གྲངས་ཉུང་དུ་འགྲྲོ་བ་མ་ཟད་རྒྱུན་དུ་གྲོ་ཚད་དང་ཆམ་རིམས་ཕྲོག་
པའི་གྲངས་ཀ་འདི་ཚོའང་ད་ལྲོ་ཉུང་དུ་འགྲྲོ་ཡྲོད་པ་ཐྲོན་གི་འདུག དྟེར་རྟྟེན་མང་ཚོགས་ནས་ཁ་རས་གྲོན་པ་ཡིན་ན་ཏྲོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་༡༩ མིན་པ་རྒྱུན་དུ་ཆམ་རིམས་དང་། གྲོ་གཅྲོང་ཊི་བིའི་ནད་གཞི་སྲོགས་མཆིལ་མའི་རྡུལ་ཕན་
བརྒྱུད་ནད་གཞི་འགྲོས་མཁན་གྲངས་ཉུང་དུ་འགྲྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན་ནད་གཞི་མང་པྲོ་སྲོན་འགྲོག་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐྲོགས་ཆྟེན་པྲོ་ཡྲོད་
པ་གསུངས། ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཉམས་ཞིབ་བྟེད་པའི་ནང་ཏྲོག་དབིབས་གཉན་རིམས་༡༩ ཕྲོག་པའི་ནད་པ་གང་ཞིག་ལྲོ་
ན་༦༠ བརྒལ་བ་འདས་གྲྲོངས་སྲོང་བའི་བརྒྱ་ཆ་༥༣ ཐྲོན་པས་ལྲོ་ན་༦༠ མན་དྟེ་བརྒྱ་ཆ་༤༣ ཆགས་ཀྱི་ཡྲོད་རྟེད། དྟེ་
སྲོན་ནས་ཞུས་པ་བཞིན་ང་ཚོས་ལྲོ་ན་༦༠ ཡན་ཡིན་པ་རྣམས་ནས་དམིགས་བསལ་ནད་ཡམས་འདིར་གཟབ་གཟབ་གནང་
ཡས་དང་། དྟེ་བཞིན་ལྲོ་ན་གཞྲོན་པ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་༤༧ ཟྟེར་དུས་ཚད་གང་མཚམས་མཐྲོ་པྲོ་ཡིན་པས་ཚང་མས་གཟབ་
གཟབ་དང་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་བསྟེན་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ། རྒྱ་གར་ནང་ད་ཆ་ཟླ་༩ ཚེས་༡༧
ནས་བཟུང་ནད་གཞི་འདི་ཕྲོག་པའི་གྲངས་ཉུང་དུ་འགྲྲོ་འདུག འདས་པའི་བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ནང་རྒྱ་གར་ལྲོ་ཕྲོགས་ཀར་
ཎ་ཊ་ཀ་དང་བང་ཕྲོགས་ཨུ་ཏར་ཁཎ་ཌ་ནང་ནད་གཞི་ཕྲོག་པའི་གྲངས་ཉུང་དུ་ཕིན་འདུག འྲོན་ཀྱང་ཧི་མཱ་ཅལ་ནང་ནད་པ་
གྲངས་ཅུང་འཕར་འདུག་པས་སི་ཡྲོངས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སངས་བཟང་དུ་ཕིན་པ་གཏམ་བཟང་ཅིག་རྟེད། འྲོན་ཀྱང་
ཡུ་རྲོབ་དང་ཀྲོ་རི་ཡ་ནང་དུ་བལས་ན་ནད་པ་གྲངས་ཉུང་དུ་འགྲྲོ་རྟེས་སླར་ལྲོད་གཡྟེངས་བཏང་ནས་འགྲུལ་བཞུད་དང་ཟ་ཁང་
དང་ཚོང་ཁང་མགྲྲོན་ཁང་སྲོགས་སླར་སྲོ་ཕྟེ་བ་དང་ཡུལ་འཁྲོར་སྲོ་འཆམ་པ་མང་དུ་འགྲྲོ་བ་ལས་ནད་པ་མང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་
པས་ང་ཚོས་སྲོན་འགྲོག་ཐབས་ལམ་ཐྲོག་འཐུད་མ་ཤྲོར་བར་འབད་བརྲོན་གནང་རྲོགས། དྟེ་ནས་ཏྲོག་དབིབས་གཉན་
རིམས་༡༩ བརྟག་དཔྱད་བས་པ་ལས་ནད་རྟགས་ཅིའང་མྟེད་པར་ནད་གཞི་ཕྲོག་པའི་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་མང་པྲོ་
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གཅིག་གིས་ཡིྟེད་མ་ཆྟེས་པ་ལ་བུ་གནང་གི་ཡྲོད་ཚོད་འདུག་ན་ནད་རྟགས་མྟེད་པ་རྣམས་ནས་བརྟན་ཆའི་ཚུལ་དུ་ཁ་རས་
གྲོན་ཡས། མི་དང་ངྲོ་ཐུག་འབྟེལ་བ་མ་གནང་བར་ཟུར་བཀག་ནན་པྲོ་བཞུགས་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆྟེ། ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ། ཚང་མ་
ལ་ཐུགས་ཅག་གནང་དགྲོས་ཞུས་པ་བཅས་ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲངས་ཐྟེངས་༣༡ པ་དྟེ་
མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡྲོད།
གྲོང་གསལ་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཆ་ཚང་གཤམ་གསལ་ངྲོ་དྟེབ་ཐད་གཏྲོང་དང་ Youtube དྲ་ཚིག་ནས་གཟིགས་ཐུབ།།
https://fb.watch/1qHJ9MkrLB/
https://youtu.be/Ov3XtgVxAgA

*******
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