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དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆེས་ ༡༦

གཟའ་ པ་སངས་

ཤོག་ལེབ་ ༡

གསུང་འཕིན་་་་་

བྷ་ནུ་ ཇན་ཏི་ ཐེང་ ༢༠༧ འཁྲུངས་སྐར་ ཤུར་ན་ སིད་སོང་དང་ གཅ་ོ སི་ བོན་པོའ་ི མི་སེར་ཅ་ུ༹ ལོ་ གསུང་
འཕིན་་་་་་་་
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༡༣ཿ མཆན་ སྙན་སྒྲགས་ཅན་
་བྷ་ནུ་ བྷཀ་ཏ་ ཨ་ཅར་ཡ་ཀི་ ཐེང་
༢༠༧ འཁྲུངས་སྐར་ ཤུར་ན་
སིད་སོང་ མཆོག་དང་ གཅོ་སི་
བོན་པོ་ཀིས་ འབྲས་ལོངས་ མི་སེར་
ཅུ༹་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་
བོ་ ཨིན། རང་གི་ གསུང་འཕིན་ན་
སིད་སོང་གི་ བྷ་ནུ་ བྷཀ་ཏ་ཀི་
རམ་ཡན་ལོ་
སསིཊ་ ཡང་ནེ་
ལེགས་སྦྱར་ སྐད་ལས་ ཆུ༹ར་ཏེ་
སྐད་སྒྱུར་ བས་སི་ ནེ་པ་ལི་ན་
བྲི་ཤད་འདི་ རྒྱལ་རབས་ གཅིག་
ཨིན། སིར་བཏང་ ནེ་པ་ལི་
སྐད་རིགས་ན་ བྲི་བོའི་ རམ་ཡན་
གསུང་གཏམས་ འདི་ལས་ ཁོང་གི་
གངས་རི་ ས་གནས་ཅུ༹་ན་ གཅིག་
མཐུན, རིག་གཞུང་་ཅུ༹འི་ བར་ ན་
སི་མཉམ་ བཞག་ ཆུ༹གས་ཤད་
སྒྲུབ་འབྲས་ ཐོབ་ ཡོད་པོ་ ཨིན།
འདི་འགྱུ་སི་ མི་ཅུ༹་ཀི་ རང་གི་
མནོ་བསམ་ལོ་ པ་ཡར་ བཏང་སི་
དཔེ་དང་ ལམ་ལུགས་ཅུ༹་ལོ་ འཇམ་

དྲགས་ བཟོ་བཞག་ ཡོད། འདེས་རང་
གཅོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ དུས་སོན་
འདིའི་ཤུར་ན་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ བཀྲ་
ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བཞེས་
གསུང་བོ སྦད། བྷ་ནུ་ བྷཀ་ཏ་
ཨ་ཅར་ཡ་ཀི་ ཡི་གེ་ བསོན་བཅོས་ཀི་
ཕྱག་ལས་ བཅུག་ཀོ་ མ་ཡིན་པ་
ཁོང་གི་ སི་ཆོགས་ཀི་ དོན་ལོ་ ཡང་
རྩ་ཆེ་དྲགས་ ཞུ་བ་ ཡོད་པོ་ ཨིན།
ནེ་པ་ལི་ སྐད་རིགས་ ཧོང་ན་ ཁོང་གི་
ཐུགས་འགན་ ཆེ་དྲགས་ལོ་ ལེན་སི་
ཁོང་ལོ་ དྲོན་ཟང་ བས་བཞེས་ ༢༠༧
འཁྲུངས་སེན་ ཤུར་ན་ གཅོ་སི་
བོན་པོ་ གསུང་བོ་ སྦད། བྷ་ནུ་བྷཀ་ཏ་
ཀི་ ནེ་པ་ལི་ སྐད་རིགས་ཀི་
ཐུགས་འགན་ ཁོང་གི་ བམས་སོངས་
གཅོ་ཆེ་དྲགས་ སོག་ ཨིན། གཅོ་སི་
བོན་པོ་ཀི་ ཐམས་ཅད་ལོ་ རིགས་
གཞུང, སྐད་རིགས་དང་ ལུག་སོལ་ལོ་
སྲུང་རྐྱབས་ བས་ཤད་དང་ མ་འོངས་
པོའི་ མི་ཐོག་ཟང་ འདི་ལོ་ སྲུང་
རྐྱབས་ བས་སི་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་
དགོས་པོའི་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན།བྷ་ནུ་

བྷཀ་ཏ་ ཨ་ཅར་ཡ་ ཕྱག་ལས་ཀི་
འཇོམ་གིང་ གོང་ན་ མི་སེར་ཅུ༹་ཀི་
གོ་སྐབས་ ཐོབ་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ཁོང་གི་
རམ་ཡན་ གསུང་གཏམ་ལོ་ སསིཊ་
སྐད་ལས་ སྒྱུར་སི་ ནེ་པ་ལི་ སྐད་ན་
བྲི་བོ་ གནང་སི་ ཐམས་ཅད་ཀི་ ཧ་གོ་
ཆུ༹གས་པོའི་ གོ་སྐབས་ ཐོབ་པོ་ ཨིན།

དྲུག་ཀོ་ཆསེ ་ བཞི་ དུས་སོན་
ཤུར་ན་ གཅ་ོ སི་ བོན་པོའ་ི
གསུང་འཕིན་་་་་་་་་ སྒང་ཏོག་
དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་ ཆེས་ ༡༤ཿ
གཅོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་
ཏ་མང་གིས་ རྩ་ ཆེ་དྲགས་ དུས་ཆེན་
དྲུག་ཀོ་ ཆེས་བཞི་ ཤུར་ན་
འབྲས་ལོངས་ ཡོངས་ཀི་ མི་སེར་
ཐམས་ཅད་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་
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གནང་བོ་ ཨིན། དྲུག་ཀོ་ ཆེས་བཞི་
འདི་ འཇོམ་གིང་གི་ ནང་པོ་
རེས་འཇུག་ཀོ་ཅུ༹འི་
དུས་ཆེན་
ཁྱད་དུ་ འཕགས་པོ་ གཅིག་ ཨིན།
ཉིན་འདི་ཆེ་ ཡུལ་ ཝ་ར་ན་སིའི་
དྲང་སོང་ ལྷུང་བ་ རི་དྭགས་ཀི་
ནགས་སུ་ བོན་སི་ འཁོར་ལྔ་སེ་
བཟང་པོ་ལོ་
བཀའ་དང་པོ་
བདེན་བཞིའི་ ཆོས་ཀི་ འཁོར་ལོ་
ཐོག་མར་ བསྐོར་ གནང་བོ་ སྦད།
རང་གི་ གསུང་འཕིན་ན་ གཅོ་སི་
བོན་པོ་ཀི་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ བདག་
ཅག་གི་ སོན་པོ་ ཤྭཀ་ཐུབ་པས
ལམ་སོན་ལོ་ བཞུགས་སི་ བདེན་པ་
བཞི, ཞི་བདེ, ཡ་རབས, བམས་
སྙིང་རེ་དང་ མཐུན་གཤིབ་ བཞག་
དགོས་པོའི་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན།

སྒང་ཏོག་ལོ་༢༠༧ བྷ་ནུ་ ཇན་ཏི་
བརྩེ་ སྲུང་ གནང་བོ་་་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༡༣ཿ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༡༣ ཉིན་གི་ དྲོ་པ་ བྷ་ནུ་
ཨུ་དན་
ྷྱཱ ས་གནས་(zero point)
སྒང་ཏོག་ལོ་ ༢༠༧ འཁྲུངས་སྐར་
བྷ་ནུ་ཇན་ཏི་ བརྩེ་སྲུང་ གནང་བོ་
སྦད། ལེས་རིམ་ན་ སིད་སོང་
སྐུ་ཞབས་ གང་གྲྭ་ པར་ཏ་ སྐུ་མགོན་
གཅོ་བོ་ ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་ ཨིན་ནེ་
གཅོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་
ཏ་མང་ སྐུ་མགོན་ གཅོ་ཆེ་དྲགས་
ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་ ཨིན། ཁོང་
མཉམ་པོ་ གཞན་ སྐུ་མགོན་
གོས་ཆོགས་ ཁ་དཔོན་ སྐུ་ཞབས་
ལེལ་བི་ དས, སྐུ་གཞོན་ ཁ་དཔོན་
སངས་རྒྱས་ ལེབ་ཅ, བོན་པོ་ཅུ༹ས,
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དབུ་ གོས་ཆོགས་ སོད་མོའི་ ཐུས་མི,
གཅོ་སི་ བོན་པོའི་ སིད་དྲུང་ཡིག,
ལེ་ལག་ འགོ་བེད་ཅུ༹, ཆོང་འདུ་
mayor དང་ སྐུ་གཞོན་mayor,
ནེ་པ་ལི་ སྐད་རིགས་ ཆོགས་པོའི་
ཐུས་མི་དང་ གཞན་ མི་སེར་
གེལ་ཆེན་ཅུ༹་ བོན་བོ་ ཨིན།

ལེས་རིམ་ན་ སིད་སོང, གཅོ་སི་
བོན་པོ་ དང་ གཞན་ བོན་ མཁན་ཅུ༹་
ཀིས་ བྷ་ནུ་ སྐུ་སྒྲ་ལོ་ མེ་ཏོག་དང་
ཁ་བདའ་ཅུ༹་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། ད་ལྟའི་
ཀོ་བིཊ་༡༩་ གནས་སངས་ལོ་ ཐུགས་
ལོ་ བཞག་སི་ ལོ་དུས་ ཅིག་གི་ བྷ་ནུ་
ཇན་ཏི་ དུས་སོན་འདི་ ལེས་རིམ་
ཆུང་ཆུང་ཅིག་ ཧོང་ན་ བརྩེ་སྲུང་
བས་བོ་ ཨིན། འདེས་རང་ ལོ་དང་
ནུབ་ འབྲས་ལོངས་ལོ་ ཡང་ བྷ་ནུ་
ཇན་ཏི་ ལེས་རིམ་ གོ་སྒྲིགས་
རྐྱབས་པོ་ ཨིན།

བང་ རོང་ཁག་ལོ་ བྷ་ནུ་ཇན་ཏི་
བརྩེ་སྲུང་
གནང་བོ་་་་་་་་

མན་གན་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༡༣ཿ བང་ རོང་ཁག་ མན་
གན་གི་ གཞུང་ མཐོ་རིམ་ སོབ་གྲྭའི་
(auditorium)ན་ ནེ་པ་ལི་ ཆིགས་
བཅད་པོའི་ དུས་ཐེང་ ༢༠༧ བྷ་ནུ་
ཇན་ཏི་ བརྩེ་སྲུང་ གནང་བོ་
ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ གཅོ་སི་ བོན་པོའི་
སྐུ་གཞོན་ སིད་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་
ཆེ་རིང་ དབང་རྒྱལ་ བོ་ཊེ་ཡ་
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སྐུ་མགོན་ གཅོ་བོ་ ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་
ཨིན་ནེ་ ཁོང་ མཉམ་པོ་ བང་
རོང་ཁག་གི་ རོང་དཔོན་ སྐུ་ཞབས་
བསེན་འཇིན་ཊི་ ཀོ་ལེན, རོང་དཔོན་
སྐུ་གཞོན་དང་ གཞན་ གཞུང་ ཞབས་
འགོ་བེད་ཅུ༹་ བོན་བོ་ ཨིན།
ལེས་རིམ་ན་ སྐུ་མགོན་ གཅོ་ བོ་ཀིས་
མཆོད་མི་ ཕུལ་སི་ བྷ་ནུ་ བྷཀ་ཏ་ཀི་
པར་ སེན་ལོ་ མེ་ཏོག་ དང་ ཁ་བདའ་
ཕུལ་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ མན་གན་
བུམ་མོའི་ མཐོ་རིམ་ སོབ་གྲྭའི་
སོབ་དཔོན་ སྐུ་ཞབས་ དི་ནེས་
སཔ་ཀོ་ཏ་ཀིས་ ནེ་པ་ལི་ སྐད་རིགས་
དོན་ལོ་ ཐུགས་འགན་ ཆེ་དྲགས་
གནང་ ཡོད་པོའི་ ཆིགས་བཅད་པོ་
བྷ་ནུ་ བྷཀ་ཏ་ ཨ་ཅར་ཡ་ ལོ་རྒྱུས་
སྐོར་དང་ རམ་ཡན་ སྐད་ རིགས་
ལས་ ཆུ༹ར་ཏེ སྒྱུར་སི་ ནེ་པ་ལི་
སྐད་ན་ གསུང་གཏམ་་བྲི་བོ་ གནང་
མཁན་ རྩོམ་པ་པོ་ དང་པོ་ གཅིག་
ཨིན་བོའི་ གཏམ་ བཤད་པོ་
གནང་བོ་ ཨིན། བརྩེ་སྲུང་ ལེས་རིམ་
ཀོ་བིཊ་༡༩ སྒྲིགས་ཁིམས་ དོན་བཞིན་
ལག་ལེན་ བས་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན།

དྲུག་ཀོ་ ཆསེ ་བཞི་ ཆོས་འཁོར་
དུས་ཆེན།།
ཟླ་བོ་དྲུག་ཀོ་ ཆེས་བཞི་ ཉིན་ནི་
བདག་ཅག་གི་ སོན་པོ་ ཤྭཀ་ཐུབ་པས
བཀའ་དང་པོ་ བདེན་བཞིའི་ ཆོས་ཀི་
འཁོར་ལོ་ བསྐོར་ གནང་བོའི་
དུས་ཆེན་ ཁྱད་དུ་ འཕགས་པ་ ཅིག་
ཨིན༏ དེ་ཟང་ བདག་ཅག་གིས་
སོན་པོ་ མཉམ་མེད་ ཐུབ་པའི་
དབང་པོ་ རྒྱ་གར་ རོ་རེ་གདན་ལོ་
སངས་ རྒྱས་པོ་ ཨིན་ན ཡང་ ཆོས་ཀི་
འཁོར་ལོ་ བསྐོར་བའི་ དུས་ལོ་
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མ་བབས་པས། ལའི་ དབང་པོ་
བརྒྱ་བིན་ དང་ ཆངས་ པས་
གསེར་གི་ འཁོར་ལོ་ རྩིབས་སོང་
འབར་བ་ དང་ ཆོས་ དུང་དཀར་པོ་
གཡས་སུ་ འཁྱིལ་བ་ ཅིག་ ཕུལ་སི་
ཆོས་འཁོར་ བསྐོར་བར་ གནང་ནོ་
སེ་ ཞུ་སི་ གསོལ་བ་ བཏབ་པོ་
གནང་བོ་ སྦད། ཟླ་བོ་ དྲུག་ཀོའི་
ཆེས་བཞི་ ཉིན་ དུས་ལོ་ བབས་པོ་
གཟིགས་ནས་ ཡུལ་ ཝ་ར་ན་སིའི་
དྲང་སོང་ ལྷུང་བ་ རི་དྭགས་ཀི་
ནགས་སུ་ བོན་སི་ འཁོར་ལྔ་སེ་
བཟང་པོ་ལོ་ བཀའ་དང་པོ་ བདེན་
བཞིའི་ ཆོས་ཀི་ འཁོར་ལོ་ ཐོག་མར་
བསྐོར་ གནང་བོ་ སྦད། འདིའི་
ཉིན་མོ་ འདི་ལོ་ འཇོམ་གིང་ ཡོངས་
ཀི་ ནང་པོ་ ཐམས་ཅད་ཀི་ ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་ དུས་ཆེན་ རྩ་ཆེ་དྲགས་
ཨིན་ ལབ་སི་ ཁྱད་ལེན་ གནང་བོ་
སྦད། དུས་ཆེན་ འདིའི་ ཉིན་ལོ་
མི་ཐམས་ཅད་ རང་རང་ སོ་སོའི་
ཁྱིམ་ དང་ ལ་ཁང་ དགོན་པོ་ཅུ༹་ལོ་
ཆོགས་ མཆོད་མི་ ཕུལ་སི་ སོན་ལམ་
བཏབ་སི་ བསོད་ནམས་ དང་
ཡེ་ཤེས་ཀི་ ཆོགས་ བཟང་པོ་ བསགས་
གནང་དོ་ སྦད༎ བདེན་པ་བཞི།
(The four noble truth)
སྡུང་བསྔལ་ བདེན་པ་།
ཀུན་འབྱུང་ བདེན་པ་།
འགོག་པའི་ བདེན་པ་།
ལམ་གི་ བདེན་པ་།
འཁོར་ལྔ་ལེ་ བཟང་པོ་The
group of five disciples.
ཀུན་ཤེས་ ཀཽཎ་ ་ Anavala
kanndinya.
རྟ་ཐུལ་Asvajit.
རོངས་པ་
Vaspa.
མང་ཆེན་
Mahanama.
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སྙན་གསན་དང་ མི་སེར་ མཐུན་
འབྲེལ་ ལེ་ལག་ན་ ཆགོ ས་འདུ་་་་་
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༡༠ཿ གོག་བསྙར་ གོང་སེལ་
ཆོགས་ཆུང་གི་ ཆོགས་གཅོ་ ལྕམ་
པུ་ཇ་ སར་མ་གིས་ དབུ་ཁྱིག་ན་
འབྲས་ལོངས་ གོག་བསྙར་ གོང་སེལ་
ཆོགས་ཆུང་གི་
འགོ་དང་པོ་
ཆོགས་འདུ་ན་ འབྲེལ་བ་ ཡོད་པོའི་
ལེ་ལག་གི་ འགོ་བེད་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་
སོང་མཁན་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༩ ཉིན་ཆེ་ སྙན་གསན་དང་
མི་སེར་ མཐུན་འབྲེལ་ ལེ་ལག་ན་
ཆོགས་འདུ་ གཅིག་ ཆོགས་པོ་ ཨིན།

ཆོགས་འདུ་ན་ ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་
ལྕམ་ སི་ཕོ་ར་ ཏར་རྒྱན,དབུ་འཇིན་
ལྕམ་ བི་ནུ་ གོ་རུང, བཟུང་འབྲེལ་
དྲུང་ཡིག, ཤར་ རོང་ཁག་ རོང་
དཔོན, ལོ་རོང་ཁག་གི་ རོ༹ང་དཔོན་
སྐུ་གཞན་དང་ གཞན་ ལེ་ལག་གི་
འགོ་བེད་ཅུ༹་ བོན་པོ་ ཨིན།
ཆོགས་འདུ་ཀི་ མིག་ཡུལ་ གཅོ་བོ་
འདི་ འབྲས་ལོངས་ ས་གནས་
འདི་ན་ གོག་བསྙར་ བཟོ་ཤད་དང་
གོག་བསྙར་ ཆོང་འདུ་ བཟོ་ཤད་
དོན་ཆན་ ཧོང་ན་ གཏམ་ཅུ༹་ ཐོན་བོ་
ཨིན། ཆོགས་འདུ་ན་ ལེ་ལག་གི་
དྲུང་ཡིག་ ལྕམ་ སི་ཕོ་ར་ ཏར་
རྒྱན་གིས་ འབྲས་ལོངས་ འདི་
གོག་བསྙར་ གོགས་དང་ འགྲུས་པོ་
ས་གནས་ བཟོ་ཤད་ གཏམ་
གསུང་བོ་ ཨིན་ནེ་ གོག་བསྙར་
ཆོགས་ པོའི་ གཅོ་འཇིན་ ལྕམ་
པུ་ཇའ་ སར་མ་ཀི་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་ དང་ གོག་
བསྙར་ཆོགས་པོ་ བར་ན་ མཉམ་
འབྲེལ་ ཡོད་ དགོས་པོ་ གསུང་བོ་
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ཨིན།འདེས་རང་ ལེ་ལག་ དབུ་འཇིན་
ལྕམ་བི་ནུ་ གོ་རུང་གི་ གོག་བསྙར་
སིད་བྱུས་ཡང་ནེ་།policy དོན་ཆན་
ཧོང་ན་ གསུང་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན།

རྟ་གདོང་ སོབ་གྲྭ་ན་ བྷ་ནུ་
ཇན་ཏི་ བརྩེ་སྲུང་་་་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་༡༣ཿའདེས་རང་
རྟ་གདོང་
འབྲིང་རིམ་ ཐོག་བོའི་ སོབ་གྲྭ་ན་
ཡང་ ༢༠༧ བྷ་ནུ་ ཇན་ཏི་ བརྩེ་སྲུང་
རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ བས་ གནང་བོ་
ཨིན།ལེས་རིམ་ སྐབས་ན་ སོབ་གྲྭ་
འགྱུ་སི་ རོང་ཁག་ བཞི་ག་ན་ སོབ་གྲྭ་
༡༢ བར་ན་ ནེ་པ་ལི, ཧིན་དི་དང་
ལེབ་ཅ་
སྐད་རིགས་ན་
ཆིགས་བཅད་དང་
བྲི་རྩོམ་ཅུ༹་
online འགྱུ་སི་ འརྒན་སྡུར་ཅུ༹་
གོ་སྒྲིགས་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན།
ལེས་རིམ་འདི་ ནེ་པ་ལི་ སྐད་རིགས་
སབ་མཁན་ སོབ་དཔོན་ རྒན་བོ་
སྐུ་ཞབས་ ཏི་བྷ་ཝམ་དྷ་ཀལ་ གིས་
གོ་སྒྲིགས་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན།

ཇ་པན་ལོ་ ཐོན་བཞིན་ཡོད་པོའ་ི
ཨོ་ལེམ་པིཀ་ རྩེད་ན་ ཐུགས་
འགན་ བཞེས་མཁན་ཅ་ུ༹ ལོ་ སིད་
སོང་ཅར་ ལས་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་
ལེགས་་་

སྒང་ཏོགཿ སིད་སོང་ སྐུ་ཞབས་
གང་གྲྭ་ པར་ཊ་ཀི་ (webinar)
འགྱུ་སི་ ཨོ་ལེམ་པིཀ་ན་ ཐུགས་
འགན་ བཞེས་མཁན་་ རྒྱ་གར་ རྩེད་
དཔོན་ཅུ༹་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་
གནང་ བཞེས་ ཇ་པན་ ཏོ་ཀོ་ལོ་ ད་
འོང་མཁན་ ཆེས་༢༣ ལས་
ཐོན་མཁན་ ཨོ་ལེམ་པི་ན་ འབྲས་
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ལོངས་ལས་ ཡང་ ཐུགས་ འགན་
བཞེས་ བདའ་ཆ་པོ་ ཏ་རུན་ རཻ་ དང་
གཞན་ རྩེད་དཔོན་ཅུ༹་ཀི་ རྟགས་
དམར་ ཀེས་པོ་ ཐོབ་པོའི་ རེ་བ་
བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན།

ཞིང་གཡོག་ བོན་པོའ་ི དབུ་
ཁྱིག་ན་ བཀྲ་ཤིས་ གིང་ བཀའ་
ཤ་ན་
ཆགོ ས་འདུ་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༡༢ཿ ཞིང་གཡོག་ ལེ་ལག་
བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ ལོཀ་ནཊ་ སར་མ་
དབུ་ཁྱིག་ན་ བཀྲ་ཤིས་ གིང་
བཀའ་ཤ་ གཞུང་ཞབས་ ལེ་ལག་ན་
bank ཐུས་མི་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་
ཆོགས་འདུ་ ཅིག་ ཆོགས་པོ་ ཨིན།
ཆོགས་འདུ་འདི་
ཞིང་གཡོག་
རྐྱབས་མཁན་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ དངུལ་
བུ་ལོན་ ཀོ་སྐབས་ གནང་བོའི་
དོན་ལོ་ ཆོགས་པོ་ ཨིན།Rainbow
Rooster བ་ གསོ་སོངས་དང་
སྒོང་དོ་ ཐོན་ཁུངས་ དོན་ལོ་
ཆོགས་འདུ་ན་ (SBI) ས་གནས་
འགོ་འཇིན་ སྐུ་ཞབས་ ས་དི་ བ་མ,
གཅོ་བོ་ འགོ་འཇིན་ སྐུ་ཞབས་
གོ་དཔལ་ བ་མ, ས་གནས་
འགོ་འཇིན་ འགོ་བེད་ སྐུ་ཞབས་
མ་ཧེ་ས་ སུ་བབས, དབུ་འཇིན་
སྐུ་ཞབས་ ཊི་བི་ གྷ་ཏ་ནི་དང་
credit linkage consultant
སྐུ་ཞབས་ པྲ་དཻཔ་ བྷན་ད་རི་གི་
དངུལ་ བུ་ལོན་ཅུ༹འི་ ཧོང་ན་
གཏམ་ཅུ༹་ འབྲེལ་བ་ གནང་བོ་ ཨིན།
བོན་པོ་ཀི་ banking ས་གནས་ན་
ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བུ་ལོན་ གནང་སི་
རོགས་རམ་ གནང་བོའི་ན་ དགའ་
ཆུ༹ལ་ གནང་བོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ བ་གསོ་
སོངས་ན་ སེམས་ཤུགས་ གནང་
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བཞེས་ ཞིང་པོ་ཅུ༹་ལོ་ བོན་པོ་ཀི་
ཐུགས་ཤུགས་ གསར་པོ་དང་ སྒྲ་
སེལ་སི་ ཕྱག་ལས་ གནང་བོའི་
དོན་ལོ་ རོང་ཁག་ བཞི་ག་ན་ nodal
འགོ་བེད་ བཟོ་ཤད་ཀི་ བོན་པོ་ཀིས་
བཀའ་སབ་ གནང་བོ་ ཨིན།
བོན་པོ་ཀིས་ credit འགྱུ་སི་
ཡར་རྒྱས་ ལོ་ འབྲས་ལོངས་ཀི་
གནམ་ཐང, ཏེ་མི་ ནམ་ཕིང་དང་
ར་བོང་ལ་ལས་ འབམ་ བཅུ༹ག་ཤད་
ཨིན།

སིད་སོང་ མཆོག་ མཉམ་པོ་
འཕོད་བསོན་ བོན་པོ་དང་ དྲུང་
ཡིག་གི་
ཆགོ ས་འདུ་་་་་་་

སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བདུན་པོའི་
ཆེས་ ༡༠ཿ སིད་སོང་ སྐུ་ཞབས་
གང་གྭ་ པར་ཊ་ མཉམ་པོ་
འཕོད་བསོན་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་
གག་གོར་ ཨེམ་ཀེ་ སར་མ་ དང་
འཕོད་བསོན་ ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་
སྐུ་ཞབས་ སེན་པ་ ཊི་ བོ་ཊེ་ཡ་
སོང་མཁན་ དབིན་བདུན་པོའི་ ཆེས་
༡༠ ཉིན་ཆེ་ སིད་སོང་ གཟིམ་ཤ་
ཁང་ན་ མངའ་སེའི་ ཀོ་བིཊ་༡༩
ནད་ཡམས་ གནས་སངས་ ཧོང་ན་
ཆོགས་འདུ་ཅིག་ ཆོགས་པོ་ ཨིན།
ཆོགས་འདུ་ སྐབས་ན་ སིད་སོང་གི་
གཞུང་གི་ ཀོ་བིཊ་ ནད་ཡམས་ལོ་
ཐབས་ལམ་ བས་སངས་ འདི་ལས་
མངའ་སེ་བར་ན་ འགྲུས་པོ་ཅུ༹་ལོ་
འགྲུས་ རྐྱབས་ ཐོབ་པོའི་ གནང་བ་
དང་ གཞན་ དོན་ཆན་ཅུ༹འི་ ཧོང་ན་
དཔྱད་ཞིབ་ གནང་བོ་ ཨིན།
འཕོད་བསོན་ བོན་པོ་ཀིས་ སིད་སོང་
མཆོག་ལོ་ མངའ་སེའི་ མི་སེར་
འབུམ་ ལྔ་ལས་ལག་ཀོ་ཅུ༹་ལོ་ ཀོ་བིཊ་
སན་ཁབ་ Dose དང་པོ་ དང་
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གཉིས་པོ་ རྐྱབས་ མོང་པོའི་ དང་
ད་རུང་ ལ་ལྷུག་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་
སན་ཁབ་ མ་ལག་ རྐྱབས་ཤད་
དོན་ལོ་ སྒྲ་ སེལ་བཞིན་ ཡོད་པོ་
གསུང་བོ་ ཨིན༏ཁོང་གི་ ད་རུང་
གསུང་བོ་ དོན་བཞིན་ ནད་
དྲག་མཁན་གི་ རྒྱ་ཆ་༨༥ ཐོན་
ཡོད་པོ་དང་ ཤི་མཁན་གི་ གངས་ཁ་
ད་ལྟ་ རྒྱ་ཆ་ 0.༣ ཐོན་ ཡོད་པོ་ ཨིན།
བོན་པོ་ཀི་ ནུབ་ འབྲས་ལོངས་ཀི་
ཀོ་བིཊ་ སན་བཅོས་ དོན་ལོ་
དཀར་ཕྱེ་ཊར་དང་ ཇོར་ཐང་ལོ་
རྒྱབ་མོའི་ ཟླ་བོ་ གཉིས་ནང་ཤ་ བཟོ་
མོང་ཤད་ཀི་ སྙན་གསན་ གནང་བོ་
ཨིན། འཕོད་བསོན་ ལེ་ལག་གི་
དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ སེན་པོ་ ཊི་
བོ་ཊེ་ཡ་ ཀི་ སིད་སོང་ མཆོག་ལོ་ ད་
འོང་མཁན་ ནད་ཡམས་ རླུང་ཡུག་
གསུམ་པོ་ བོ་ཅོ་ ཆུང་ཆུང་ཅུ༹་ ཉེན་ཁ་
ཡོད་པོའི་ བོ་ཅུ༹་ འདི་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་
སྒང་ཏོག་གི་ སན་ཁང་ མ་རྩིས་པ་
སིང་གཏམ་དང་རྒྱལ་ཞིང་སན་ཁང་
ན་ (ICU) ཅུ༹་ ཡང་ དྲག་སྒྲིགས་
བས་ བཞག་ ཡོད། འདི་དང་
མཉམ་པོ་ (oxygen plants)
ཅུ༹་ཡང་ དྲགས་སྒྲིགས་ བས་ བཞག་
ཡོད། དེང་ཟང་ ནམ་གན་ལོ་
འགྱུ་རང་ དྲག་སྒྲིགས་ བས་ཤད་
ཨིན། སིད་སོང་གི་ མངའ་སེའི་
ཀོ་བིཊ་ positive ན་ཆ་ ཡོད་
མཁན་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ འགྱུ་རང་
གེལ་ཆེ་དྲགས་ གོམ་པོ་ རྐྱབས་
དགོས་པོའི་ བཀའ་རྒྱ་ གནང་བོ་
ཨིན། ཁོང་གི་ ཀོ་བིཊ་ ༡༩
སྒྲིག་ཁིམས་ལོ་ ཁིམས་བཅའ་ ཆ
་དྲགས་ ནང་ལས་ ལག་ལེན་ བས་
དགོས་པོའི་ གསུང་བོ་ ཨིན།
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