ུ ་ཉླིན་མོ འླི་གསལ་བསྒྲགས།
འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེ ག་དག
༄༅། །དེ་རླི ང་ཕླི ་ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེ ས ༠༡ ཉླིན་འཛམ་གླི ང་འཕོད་བསེན་ལྷ ན་ཚོ གས་ཀླི ་ལམ་སོན་འོག་

འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུ་གང་སར་དེ་རླི ང་གླི ་ཉླིན་མོ ར་འཛམ་གླིང་གཉན་ནད་རེ ག་དུག་གླི ་ཉླིན་མོ ་ཞེ ས་སུང་བརླི ་ཞུ ་བཞླི ན་
ཡོ ད། འཛམ་གླི ང་གཉན་ནད་རེ ག་དུག་ཉླིན་མོ ར་ནད་གཞླི འླི ་ཐད་ཤེ ས་རོགས་གོ ང་འཕེལ་དང་ནད་གཞླི ་ལས་སན
ོ ་

འགོ ག་ཡོ ང་ཐབས་གོ ་རོགས་ལས་འགུ ལ་མང་དག་ཞླི ག་སལ
ེ ་བཞླི ན་ཡོ ད་པ་དང་། ནད་གཞླི ་ཕོག་པའླི ་ནད་པ་རྣམས་
ལ་གདུང་སེ མས་མཉམ་སེས་དང་སླིང་རེའླི་ངང་ནས་ལྟ ་སོང་དང་རོ གས་ཕན་ཡོ ང་ཐབས་བཅས་སུ་དམླི གས་པ་ཡླི ན།

བོད་མླི འླི ་སྒྲླི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་རང་རེ འླི་སླི ་ཚོ གས་ནང་ནད་གཞླི འླི་སན
ོ ་འགོག་དང་གཉན་
ུ ་ནད་པ་ཚོ ར་དབེ་འབེད་མླི ་ཡོ ང་བའླི ་ཐབས་ལམ་གཙོ ་བོ་དང་། དེ་བཞླི ན་ནད་གཞླི ་དང་འབེལ་དམླི གས་
ནད་རེ ག་དག

བསལ་ཐུ གས་སྣང་དགོ ས་པའླི ་གནས་དོན་ཐད་བོད་རླི གས་སབ
ོ ་གྲྭ ་དང་གཞླི ས་སྒར་ཁག་ནང་གོ ་རོགས་ཀླི ་ལས་གཞླི ་རྒྱ་
ཆེ ་སལ
ེ ་རྒྱྒྱུའླི ་གོ ་སྐ བས་ཞླི ག་ཀང་ཡླི ན་སབས་ལོ ་མང་ནས་འདླི ་ནས་རོ གས་དངུལ་ཐབས་ཤེ ས་ཀླི ་འཛམ་གླི ང་གཉན་
ུ ་ཉླིན་མོ ་སུང་བརླི ་ཞུ ་བཞླི ན་ཡོ ད།
ནད་རེ ག་དག

འཛམ་གླི ང་ནང་གཉན་ནད་རེ ག་དུག་གླི ་ནད་གཞླི ་ཐོག་མར་ངོས་ཟླི ན་ཐུ བ་པ་ནས་ད་བར་མླི ་གངས་ས་ཡ་ ༧༩༌༣

ཙམ་ལ་ནད་གཞླི ་ཕོག ་ཡོ ད་པ་དང་། ད་བར་མླི ་གངས་ས་ཡ་ ༣༦༌༣ ཙམ་འདས་གོང ས་སུ ་ཕླི ན་ཡོ ད། ཕླི ་ལོ ་

༢༠༢༠ ལོ ར་གཉན་ནད་རེ ག་དུག་ནད་གཞླི ་ཕོག་པའླི ་ནད་པ་གསར་པ་ས་ཡ་ ༡༌༥ ཙམ་བྒྱུང་ཡོ ད་པ་དང་། མླི ་
གངས་འབུམ་ ༦༌༨ འདས་གོངས་སུ་ཕླི ན་ཡོ ད། ད་ལྟ འླི་འཆར་མླི ་གངས་ས་ཡ་ ༣༧༌༧ ཙམ་ནད་གཞླི ་ཕོག་ཡོ ད་
པའླི ་གནས་སངས་ཆགས་ཡོ ད། ནད་གཞླི འླི་ཐད་གོ ་རོགས་ཡར་རྒྱས་ཀླི ས་ནད་པ་གསར་པའླི ་གངས་ཐོ་སར་ལས་ཉུ ང་

ད་ུ འགོ་བཞླི ན་ཡོ ད། དེ་ཡང་ཕླི ་ལོ ་ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༢༠ བར་ནད་པ་གསར་པའླི ་གངས་ཐོ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༡ ཆགས་
ཡོ ད། ཕླི ་ལོ ་ ༢༠༡༠ ལོ ར་ནད་པ་གསར་པ་ས་ཡ་ ༢༌༡ ནས་ཕླི ་ལོ ་ ༢༠༢༡ ལོ ར་ནད་པ་གསར་པ་ས་ཡ་ ༡༌༥

བྒྱུང་ཡོ ད། དེ་མཚྒྱུ ངས་ཕླི ་ལོ ་ ༢༠༡༠ ལོ ར་ནད་གཞླི ་འདླིའླི་རེ ན་འདས་གོངས་སུ་གྒྱུར་བ་ནད་པ་གངས་ས་ཡ་ ༡༌༣
ནས་ཕླི ་ལོ ་ ༢༠༢༠ ལོ ར་མླི ་གངས་འབུམ་ ༦༌༨ ལས་འདས་གོངས་སུ་གྒྱུར་མེ ད།
བོད་མླི འླི ་སྒྲླི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མླི འླི ་སླི ་ཚོ གས་འཕོད་སན
ོ ་འགོ ག་ཐབས་ལམ་དང་ནད་

གཞླི ་ཕོག་པའླི ་ནད་པ་རྣམས་ལ་དགོ ས་གལ་སྨན་བཅོ ས་ཀླི ་མཐུ ན་འགྒྱུར་སོ གས་བསུན་བཞླི ན་ཡོ ད་པས་ད་ལྟའླི་འཆར་
བོད་མླི འླི ་སྒྲླི ག་འཛུ གས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀླི ་ཐོ་འགོ ད་ནང་ནད་པ་གངས་ ༥༣ ཡོ ད་པ་དང་ཁོང་རྣམས་ལ་ལྟ ་
སོང་དང་མཐུ ན་འགྒྱུར་ཞུ ་མུ ས་སུ་ཡོ ད།

འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀླི ་ཁྱབ་ཁོ ངས་སྨན་ཁང་ཆེ ་ཁག་ནང་གཉན་ནད་རེ ག་དུག་ནད་འབུ་ཡོ ད་མེ ད་བརག་དཔྱད་
བེད་རྒྱྒྱུའླི ་མཐུ ན་འགྒྱུར་ཡོ ད་པ་དང་། སྨན་ཁང་གླི ་སྨ ན་ཞབས་རྣམས་ལ་ནད་གཞླི ་དང་འབེལ་བའླི ་སབ
ོ ་སོན་གནང་
ཕོགས་ཐད་ཟབ་སོང་ཐེངས་མང་ཕུལ་ཡོ ད་པས་མང་ཚོ གས་ནས་དེ་དོན་ཆ་བཞེ ས་ལེ ན་ཐུ བ་པ་དགོ ས།

དེང་སྐ བས་སྨ ན་སོར་དང་ཚན་རླི ག་ཡར་རྒྱས་ལ་བརེན་ནས་ Anti-྆ Retroviral Therapy ཞེ ས་པའླི ་རྒྱ་གར་
གཞུ ང་གླི ་སྨ ན་ཁང་ནས་རླི ན་མེ ད་ཐོག་སྨ ན་བཞེ ས་རྒྱྒྱུའླི ་ཆ་རེ ན་ཡོ ད་པ་དང་། སྨ ན་དེའླི་གཟུགས་པོའླི་ནང་གླི ་ ༚༭CD4

གངས་ཚད་ཆ་སམ
ོ ་གནས་རྒྱྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེ ན་པོ་ཡོ ད། དེ་འདྲ་སོ ང་ཙང་རང་ངོས་ནས་ནད་གཞླི ་དེ་ཡོ ད་ཚེ ་སྨན་དེ་

མཆོ ད་དགོ ས་པ་དང་། གཟུགས་ཁམས་ལ་བདག་གཅེས་དང་། ལུས་སོང་སོ གས་ཀླི ་ལམ་ནས་ལུས་སེ མས་གཉླིས་ཀ་
བདེ་ཐང་ངང་གནས་ཐབས་བ་དགོ ས།
བོད་མླི འླི ་སྒྲླི ག་འཛུ ཌ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོ ངས་སྨན་ཁང་བརྒྱྒྱུད་ནད་པར་དབེར་མེ ད་ཐོག་ལྟ ་རོགས་
དང་རོ གས་རམ་ཞུ ་བཞླི ན་ཡོ ད་ནའང་། སླི ་ཚོ གས་ནང་ནད་པར་ལྟ ་སངས་དང་སོད་ཚྒྱུ ལ་དབེ་འབེད་རེ ན་པས་ནད་
པར་སེ མས་ཀླི ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་བཟོས་པ་སོ གས་ཀླི ས་ནད་པ་མདུན་ཐོན་མཚམས་འཇོག་པ། དེ་བཞླི ན་གནས་
སས
ོ ་བས་པ། ལས་ཀ་བཞག་རྒྱྒྱུ་འཁེ ལ་བའམ་ཕུད་པ། དགའ་རོ གས་དང་ནང་མླི ་ནས་ཁ་བལ་དགོ ས་པའླི ་གནས་
སངས་མང་དག་ཞླི ག་གླི ་དཀའ་ངལ་ལ་བརེན་ནས་མཐའ་མ་སླི ་ཚོ གས་ནས་ཐོ ན་འགོ་བའམ། འཆླི ་སོན་བྒྱུང་བའླི ་
གནས་སངས་ཡང་ཡོ ང་གླི ་ཡོ ད།

ུ ་ནད་འབུ་ཡོ ད་མཁན་གང་ཟག་གླི ་ཕླི འླི་ཤ་མདོག་དང་གཟུགས་དབླི བས་ནས་ནད་གཞླི ་ཡོ ད་མེ ད་
གཉན་ནད་རེ ག་དག
ཤེ ས་རོགས་དཀའ་བས་རང་ངོས་ནས་གཞན་མཉམ་ལུས་འབེལ་བེ ད་སྐ བས་ཡླི ད་གཟབ་དང་དོགས་ཟོན་ངེས་པར་
གནང་དགོ ས། དེང་སང་འཁུག ་ཆ་མང་བའླི ་དུས་ཚོ ད་དང་དྲ་རྒྱ་སོ གས་ཡར་རྒྱས་ཕླི ན་པའླི ་རེ ན་གླི ས་ཕན་ཚྒྱུ ན ་
འབེལ་བ་བ་རྒྱྒྱུ་སར་ལས་ས་བ་ཡོ ད་སབས་རང་ངོས་ནས་ངེས་པར་ད་ུ གཟབ་གཟབ་གནང་དགོ ས།

ུ ་གླི ་ནད་གཞླི ་དེ་གཙོ ་བོ་ཁག་གླི ་བརྒྱྒྱུད་ལམ་ནས་ཕན་ཚྒྱུ ན་འགོ ས་ཀླི ་ཡོ ད་པ་དང་། དེ་ཡང་གཉན་
གཉན་ནད་རེ ག་དག
ནད་རེ ག་དུག་གླི ་ནད་པ་མཉམ་འགོ ག་སུང་མེ ད་པར་ལུས་འབེལ་བས་པ། སྨན་ཁང་དུ་ཁག་སོ གས་ཕན་ཚྒྱུ ན་བརག་
དཔྱད་མེ ད་པར་དཔྱོ ད་པ། བུད
ེ ་འབུ་མ་སྐབས་ཕུ་གུ ་བརལ་དུས་ཕ་མ་ནས་ཕུ་གུ ར་འགོ ས་པ། བས་ཞར་ཁང་ནས་
འགོ ས་པ། མཐའ་མ་མོས་རྫས་ལོ ངས་སུ་སོད་ཆེ ད་ཁབ་རླི གས་ཕན་ཚྒྱུ ན་བེད་སོད་བེད་པ་སོ གས་ཀླི ་བརྒྱྒྱུད་ནད་འབུ་
གཙོ ་བོ་འགོ ས་ཀླི ་ཡོ ད།

གཉན་ནད་རེ ག་དུག་གླི ་ནད་གཞླི ་གང་འདྲ་བེད་ནས་འགོ ས་ཀླི ་ཡོ ད་མེ ད་སྐར
ོ ་ཤེ ས་རོགས་བྒྱུང་ཚེ ་རང་ཉླིད་ནས་ནད་

པར་དབེ་འབེ ད་དང་ཚླི ག་རྒྱུབ་རླི གས་མླི ་ཡོ ང་བའླི ་རེ ་བ་ཆེ ་བ་དང་། གཞན་ལའང་གོ ་རོགས་སོད་རྒྱྒྱུའླི ་འོས་འགན་
འཕར་མ་ཞླི ག་ཡོ ང་ཐུ བ།

ུ ་གླི ་ནད་དེ་གང་ཟག་ཕན་ཚྒྱུ ན་ཐམ་པ། ཞབས་བོ་མཉམ་ད་ུ རྒྱག་པ། ཟས་མཉམ་སོད་དང་། རེད་
གཉན་ནད་རེ ག་དག
མོ ་མཉམ་དུ་རེ ད་བ། མོ ་ཊ་ནང་མཉམ་དུ་བསོད་པ། དུག་སྦྲང་གླི ་སོ ་རྒྱབ་པ། ཧབ་སྦྲླི ད་དང་ག་ོ རྒྱག་པ་སོ གས་ལས་

ནད་དེ་འགོ ས་ཀླི ་མེ ད། ནད་པའླི ་ནང་དུ་ཕླི ན་ནས་སྐ ད་ཆ་བཤད་པ་དང་། ཕླི ར་འཆམ་འཆམ་བསོ ད་པས་ནད་དེ་
འགོ ས་ཀླི ་མེ ད། གཉན་ནད་རེ ག་དུག་གླི ་ནད་གཞླི ་དེ་གང་འདྲ་བས་ནས་འགོ ས་ཀླི ་ཡོ ད་མེ ད་ཤེ ས་རོགས་མེ ད་པར་

ནད་པར་ཞེ ་སྣང་དང་ཐེ་ཚོ མ་སོ གས་ཀླི ་ཚོ ར་སྣང་བྒྱུང་བའླི ་རེ ན་གླི ས་ནད་པར་དབེ ་འབེ ད་བས་པའླི ་གནས་སངས་

ཡོ ང་གླི ་ཡོ ད། ནད་པར་ཕན་ཐོགས་ན་རབ་དང་། དེ་མླི ན་ནད་པར་ཚླི ག་ཙྒྱུབ་དང་གནོད་སོན་རླི གས་ནམ་ཡང་བེད་
མླི ་རུང་།

གཉན་ནད་རེ ག་དུག་གླི ་ནད་འབུ་ཡོ ད་མེ ད་སན
ོ ་ཚྒྱུ ད་ནས་ཤེ ས་རོགས་ཐོག་ལུས་པོར་བདག་གཅེ ས་ཐུ བ་ན་མླི ་ཚེ ་ཐང་

པོའླི་ངང་འཚོ ་གནས་ཐུ བ་ཀླི ་ཡོ ད། ཅླི ་སེ་ནད་གཞླི ་ཡོ ད་མེ ད་བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱྒྱུ་ཕླི ་དྲག་པ་ཡླི ན་ན་ AIDS ནད་ལ་

འགྒྱུར་ཏེ་རང་གླི ་གཟུགས་པོའླི་འགོ ག་སུང་མ་ལག་སོ་པོ་ཆགས་ནས་འགོ ས་ནད་གཞན་དང་འབས་ནད་རླི གས་ན་
རྒྱྒྱུའླི ་ཉེན་ཁ་ཆེ ་བ་ཡོ ད། མཐའ་ན་རང་གླི ་ཚེ ་སོག་ཀང་ཤོ ར་སླི ད། ཕླི ་སྨན་བསེན་གཏུ གས་བ་རྒྱྒྱུར་སྨ ན་གོན་ཧ་ཅང་
ཆེ ན་པོ་ཡོ ད་སབས་སན
ོ ་ཚྒྱུ ད་ནས་བརག་དཔྱད་བས་ཏེ་སོ ་སོ ་དང་ནང་མླི ་རྣམས་ནད་དེ་ལས་སོབས་ཐབས་དགོ ས།

ད་རླི ང་རྒྱལ་སླི འླི་གཉན་ནད་རེ ག་དུག་ཉླིན་མོ ར་མང་ཚོ གས་ནང་གཉན་ནད་རེ ག་དུག་ནད་གཞླི ་གོ ་རོགས་ཡོ ད་པའླི ་
ཐོག་སན
ོ ་འགོ ག་ཐུ བ་ཐབས་དང་། ནད་པར་བམས་བརེ འླི་སྒ་ོ ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་སོང་ཡོ ང་བས་འབོད་སྐུལ་ཞུ ་རྒྱྒྱུ་
བཅས། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཕླི ་ལོ ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ས་ ༣༠ ལ།།

