Dzongkha

“

“

ང་བཅས་ མཆོག་གྱུར་གྱི་བློ་སླབ་གེ
ཁྱོད་ཀྱི་ མཆོག་གྱུར་འད་ི ག་ག་ི སྤདྲོ པ་ས?ྨོ

རྒས་ཡོལ་ཟེར་མ་ི
འདི་ག་ཅ་ི ས?ྨོ
རྒས་ཡོལ་ཟེར་མི་འདི་ ༼འདི་ཡང་ ‘མཆོག་གྱུར་’
ཟེར་༽ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་འབདཝ་ད་ ཏི་རུ་འདི་སོ་སོ ནང་
བཞག་ནི་དང་ དགོངས་ཞུ་འབདཝ་ད་ འོང་འབབ་
འཐོབ་ཨིན།
མཆོག་གྱུར་མ་དངུལ་ དཔེར་ན་ ཨཱལེ ་ཡུ་སི་ཨཱར་ཨཱཕེ ་
འདི་གིས་ཁྱོད་ལུ་ འོང་འབབ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ལུ་
ཆ་རོགས་འབདཝ་ཨིན།
ཁྱོད་ར་དགོངས་ཞུ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ར་ལཱ་འབད་བའི་
སྒང་གི་ མཆོག་གྱུར་ འདི་འཐོབ་ཚུགས།

ཨཱལེ ་ཡུ་ས་ི ཨཱར་ཨཱཕེ ་
མཆོག་གྱུར་སརྐོ ་དུམ་གྲ་ཅགི
ང་བཅས་ ཨཱསི་ཊར་ལི་ཡ་ གི་མཆོག་གྱུར་གྱི་
མ་དངུལ་ ནམ་ལོ་ ༡༩༧༨ ནང་གཞི་ཚུད་པའི་
བཟོ་གྲྭ་དང་པ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱི་ལཱ་བྱིན་མི་གི་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ མཆོག་གྱུར་གི་
ཕན་འདེབས་འདི་གིས་ འགན་འཁྲི་འབག་དགོ། ཁོང་གི་
ཕན་འདེབས་ཉུང་ཤོས་ ༩.༥% འདི་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན
ཁྱོད་ཀྱི་དགོ་པ་ཅིན་ མཆོག་གྱུར་ནང་ འདི་ལས་ཡང་
མངམ་ བཙུགས་བཏུབ། འདི་ནང་ གཞུང་གི་ཁྲལ་གྱི་ སྤྲོ་
འཐུད་དང་ གཞུང་གི་ གཞུང་གི་གླ་ཆའི་ གཏོང་ཕོད་ཅན་
ཚུ་ནང་ ཁྱོད་ཡང་འཐོབ་ནི་ འོས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
གི་ཁྱོད་རའི་ མཆོག་གྱུར་ལུ་འོང་ འབབ་བཟོ་ཚུགས།
ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལྟོ་ལས་རང་ མཆོག་གྱུར་ནང་ ལེ་ཤ་ བཙུགས་པ་
ཅིན་ དགོངས་ཞུ་འབདཝ་ད་ འོང་འབབ་ལེགས་ཤོམ་འོང་།

མཆོག་གྱརུ ་འད་ི ག་ཅ་ི
སྦ་ེ གལ་ཆེ?
ཨཱསི་ཊར་ལི་ཡིན་ ཚུ་གི་མི་ཚེའི་ཚད་འདི་ ཡར་དྲགས་འགྱོ་
དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་ འོང་འབབ་ཡང་གནམ་
མེད་ས་མེད་ སྦོམ་སྦེ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ།
གཞུང་གི་དགོངས་ཞུ་ འོང་འབབ་རྐྱངམ་ཅིག་གི་ ཁྱོད་ར་
དགོངས་ཞུ་འབདཝ་ད་ འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་འབོར་ཆེ་ཏོག་
ཏོ་མི་འོིང་།
ཁྱོད་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་འདི་ ཁྱོད་ཀྱི་ རྒྱུ་དངོས་ངོ་
མ་གཅིག་ཨིན། མི་མང་ཤོས་ལུ་རང་ འདི་ ལོ་ ༤༠ ལས་
ལྷགཔ་གི་ བསགས་དངུལ་བཟུམ་ཨིན།

ང་བཅས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ལོག་སྤྲོད་ཀྱི་ མ་དངུལ་
འདི་ལེགས་ཤོམ་བྱིན་ནི་དང་ རིན་ཆུང་ཀུ་ནང་ ཞབས་
ཏོག་ལེགས་བྱིན་ནི་ཨིན།
ང་བཅས་ཀྱི་འཐུས་མི་འདི་ཚུ་ཡང་ མི་དྲག་ཞན་ ཆེ་ཆུང་
ཡོདཔ་དང་ གེ་ར་མཐུད་མཆོག། ད་ལྟོ་ང་ བཅས་ འཐུས་
མི་ ༡༧༠,༠༠༠ དང་མཉམ་ ཚོང་རོགས་འབད་དོ་ཡོདཔ་
དང་མ་དངུལ་ ཌོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ ༤ .༨ དེ་ཅིག་འཛིན་
སྐྱོང་ འཐབ་དོ།

ང་བཅས་ཀྱི་ མཐུས་མི་ཚུ་ ལུ་ཁེ་ཕན་བལྟ་ཏེ་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དོ ,
ང་བཅས་ཀྱི་ ཁྱོད་ཀྱི་ ལཱ་གཡོག་དང་པ་ལས་ དགོངས་ཞུ་དང་བར་ནང
སྟབས་བདེ་ཏོིག་ཏོ་བཟོ་ནི་ཨིན།

ཨཱེལ་ཡུ་སི་ཨཱར་ཨཱེཕ་
མཆོག་གྱུར་ནང་ག་ཅི་སཱེ་
མཐུད་དག?
✓

རིན་ཉུང་

✓

ཡུན་རིང་གི་ ལོག་འཐོཔ་ཀྱི་ དུས་བྱིན་ལེགས་ཤོམ

✓

ནང་འཁོད་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས་དང་ འཛིན་སྐྱོང་པ

✓

རང་དོན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བསླབ་བྱ་བྱིན་མི

✓

རྟགས་མ་འཐོབ་མིའི་ མཆོག་གྱུར་དང་ དགོངས་ཞུ་གི་
ཐོན་དངོས

✓

ལོག་འཐོབ་ཀྱི་ དུས་བྱིན་ལེ་ཤ

✓

སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་གི་ཉེན་བཅོལ

✓

བློ་བདེ་ཏོག་ཏོ་གི་ འགྲུལ་འཕྲུན་གྱི་ འཇུག་འབྲེལ་དང་
ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག

ཁྱོད་ཀྱི་ མཆོག་གྱུར་འད་ི
ནམ་བཏོན་ཚུགས?
ཁྱོད་ལཱ་ལས་ མ་འཐོན་ཚན་ཚོད་བར་ན་ མཆོག་གྱུར་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་
ནང་སྡོད་འོང་།
ཁྱོད་ཀྱི་ མཆོག་གྱུར་འདི་ ནམ་བཏོན་ཚུགས་ཟེར་བ་ཅིན:

•ཁྱོད་ར་རུལ་སྲུང་གི་ལོ་དང་ ཁྱོད་ར་ ལོ་ཚང་ཏེ་ དགོངས་ཞུ་
འབདཝ་ད་ ཡང་ན

ཕན།
ང་ལུ་ མཆོག་གྱུར་
མ་དངུལ་ ལེ་ཤ་ཡོད

•ཁྱོད་ལོ་ན་ ༦༥ ལངམ་ད་ ༼ཁྱོད་ར་ དགོངས་ཞུ་འབད་རུང་
མ་འབད་རུང་༽
རུལ་སྲུང་གི་ལོ་གི་ ཁྱོད་ར་གི་མཆོིག་གྱུར་བཏོན་ནི་གི་ ལོ་ཨིནམ་
དང་ འདི་གཞུང་གི་ ཐག་གཅདཔ་ཨིན:

སྐྱེ་ཚེས

རུལ་སྲུང་གི་ ལོ

༡/༧/༦༠ ག་ི ཧེ་མ
༡/༧/༦༠ - ༣༠/༦/༦༡
༡/༧/༦༡ - ༣༠/༦/༦༢
༡/༧/༦༢ - ༣༠/༦/༦༣
༡/༧/༦༣ - ༣༠/༦/༦༤
༣༠/༦/༦༤ ཤུལ་ལས

༥༥
༥༦
༥༧
༥༨
༥༩
༦༠

ཁྱོད་རུལ་སྲུང་གི་ལོ་ལྷོདཔ་ད་ ཁྱོད་ར་འཕྲོ་འཐུད་དེ་ལཱ་
འབད་ནི་འགོ་སྐབས་ཡོདཔ་ དང་ མཆོག་གྱུར་གྱི་ མ་དངུལ་
འདི་ལག་ལེན་ འཐབ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱི་འོང་འབབ་ནང་
ཁ་སྐོང་འབད་ཚུགས།

ཁདྱོ ་ལུ་ མ་དངུལ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པ་ཅནི ་ ཁདྱོ ་ར་ཁྲལ་ ཡང་ལེ་ཤ་
བཏབ་དགོཔ་ཨནི
ལོ་ཧ་ལམ་གཅགི ་ལས་ ཨ་ན་ི ཁྲལ་འད་ི ཚུ་ ཏ་ི རུ་མ་དངུལ་ལེ་ཤ་
འགཝྱོ ་ལས་ ཁདྱོ ་དགོཔ་ད་ ཆུང་ཀུ་གཅགི ་ལས་ མུ་ི ལུས།
ང་བཅས་ཀྱི་ ཁདྱོ ་ཀྱི་ བྱང་མ་ི མཆོག་གྱུར་འད་ི གཅགི ་ཁར་སམྡོ ་

ཁྱོད་ར་གི་ མཆོག་གྱུར་འདི་
ཁྱོད་ར་བདག་འཛིན་འཐབ་ཚུགས
ཨཱེལ་ཡུ་སི་ཨཱར་ཨཱེཕ་ མཆོག་གྱུར་ རྩིས་ཁྲ

ང་ཨཱེལ་ཡུ་སི་ཨཱར་ཨཱེཕ་
མཆོག་གྱུར་འཐུས་མི་
ག་དེ་སྤེ་འཐོབ་ནི་
ཨིན་ན?
ཁྱོད་ཀྱི་ འཐུས་མི་གི་ དྲི་ཤོག་ ཚང་སྦེ
བཙུགས་ཏེ་ང་བཅས༌ལུ་གཏང་
ཁྱོད་ར་ ཨཱེལ་ཡུ་སི་ཨཱར་ཨཱེཕ་ མཆོག་གྱུར་གྱི་ཐོབ་
ཐངས་ ལས་ གཡོགཔ་ནང་མེན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ ང་
བཅས་ཀྱི་ ཨཱེལ་ཡུ་སི་ཨཱར་ཨཱེཕ་ མཆོག་གྱུར་དྲི་ཤོག་
བཀང་ཏེ ཁྱོད་སྦྱིན་བདག་ལུ་སྤྲོད་དགོ།
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