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 བམ་པོ་ ༢༥           ཨང་ ༡༥            དབིན་ཟླ་           བཞི་པོའ་ི  ཆ ེས་ ༢༣             གཟའ་  པ་སངས་                      ཤོག་ལེབ་   ༡ 
ཀ་ོབཊི་ ནད་ཙུ་ ད་ལ་ོ གྱངས་ཁ་ མང་བཞནི་ འགྱུ་ད་ོ ཨནི། འད་ི བ ས་ས་ི ལན་རྒྱས་ ཐམས་ཅད་ལ་ོ ང་ཅག་  ཞུ་བ་ ཕུལ་ད་ོཨནི་། ག་ཚདོ་ 
ཚུགས་ཚུགས་ རང་ག་ི ཟནོ་རརོ་ དནོ་ལ་ོ ཐབས་ཤསེ་ཙུ་ ལག་ལནེ་ བ ས་བ་ོ གནང་།  རང་གི་ འཕདོ་བསནོ་  ཟནོ་རོར་དང་ སྲུང་སོབས་ 
དནོ་ལ་ོ ཐབས་ལམ་   འད་ི གསུམ་པ་ོ ཨནི་ཅ་ི མནི་ཅ་ི ལག་ལནེ་ བ ས་བ་ོ གནང་། 
 ༡༽ ཁ་ན་  ཁ་རེས་ རབས་པ་ོགནང་། 
༢༽   མི་གྱངས་ གཉསི་ལས་ ལག་ཀ་ོ གྱངས་རངི་ བཞུགས་པ་ོ གནང་། 
༣༽  ཕྱག་དང་ ཞལ་  ལགེམ་ ཁྱུས་བ་ོ གནང་།                                                ཟླ་ཝ་ཻབི, ཀ་ད་ཻབི། (Dawai Bhi, Kadai Bhi)  
 

                                                                                                                     
སདི་སངོས་ མཆགོ་ག་ི video ཆ གོས་འདུ་ན་ ཐུགས་འགན་་་་་་   ཨསེ་ཊ་ི ཨནེ་ཨམེ་ སྨན་ཁང་ན་ རང་སོ་ ཁ་སདོ་ སྨན་བཅོས་               

ཐབས་ལམ་  ས་ོཕྱ་ེ་་་་་་་ 
 

འབྲས་ལོངས་ སིད་སོངས་ སྐུ་ཞབས་ 
གྭན་ག་ པར་ཊ་ཀི་ རྒྱ་གར་གྱི་ 
སྐུ་གཞན་ སིད་འཇི༹ ན་ སྐུ་ཞབས་ 
ཨེམ་ བེམ་ཀ་ཡ་ ནའི་གྲུ་ གིས་ 
གཅ ོ་འཇི༹ ན་ན་ སོད་པོའི་video 
conference ཆ གོས་འདུ་ན་ 
འབྲས་ལོངས་ དང་ གཞན་ མངའ་སེ་ 
ཅ ུ༹འི་ ཡ་ཕར་ ཐོན་བཞིན་ ཡོད་པོའི་ 
ཀོ་བིཊ་༡༩ ནད་རིམ་ དོན་ཆ ན་ལོ་ 
ལེན་སི་ གཏམ་ཅ ུ༹་ རབས་པོ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། སིད་བོན་ སྐུ་ཞབས་ 
ན་རན་དར་ མོ་དི་ཀི་ མངའ་སེ་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ གཅ ོ་ཆེ་དྲགས་ ནང་ 
ལས་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། མངའ་སེ་ 
གཞུང་ ཆམས་སི་ ཡང་ནེ་ རང་གི་ 
ཧོང་ལས་ སི་ཆ ོགས་ཀི་ ཐམས་ཅད་ 

གེལ་གྱི་ ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་ འདི་ལོ་ 
དགག་ཐབས་ དོན་ལོ་ གྱེལ་ཆེ་དྲགས་ 
གོམ་པོ་ རབས་པོ་ གནང་ དགོས་སེ་ 
གསུང་བོ་ སྦད། རྒྱ་གར་ རེཊ་ཀོར་སོ་ 
སོ་སའི་ཊི, བཅ ུ༹ག་ལག་ཁང་ དང་ 
སི་ཆ ོགས་ན་ ཀོ་བིཊ་ གཡོག་ 
རབས་མཁན་ གཞུང་མ་ཡིན་པ་ 
སེར་གྱི་ ཆ ོགས་པོའི་ ཐབས་ཤེས་ལོ་ 
ཡ་ཕར་ བཏང་སི་ ཀོ་བིཊ་ 
ནད་རིམ་ལོ་ དགག་ཐབས་ དོན་ལོ་ 
རིག་ཀོ་ སིང་བོའི་ ལེས་རིམ་ 
ལག་ལེན་ བ ས་སི་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ 
ན་ཆ ་ འདི་ལས་ སྲུང་རབས་ 
བ ས་བོའི་ དོན་ལོ་ ཐབས་ལམ་ 
གནང་བོ་ གནང། 
 

སང་ཏགོ་ དབནི་ཟླ་ བཞ་ིཔའོ་ི 
ཆ སེ་༡༧ཿ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ སང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ 
སོ་ཅག་ཐང་ ཨེས་ཊི་ ཨེན་ཨེམ་ 
སྨན་ཁང་ ས་གནས་ན་ རང་སོ་ 
ཁ་སོད་ སྨན་བཅོས་ ཐབས་ལམ་གྱི་ 
སོ་ཕེྱ་ གནང་བོ་ ཨིན། མངའ་སེ་ 
གཞུང་གི་ ག་ཆ ོད་ ཆ ུ༹གས་ཆ ུ༹གས་ 
འཕོད་བསོན་ ས་གནས་ན་ 
སྒྲ་བསེལ་སི་ གཡོག་ རབས་སི་ཀི་ 
མངའ་སེ་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ འཇ ོམ་གངི་ 
གོ་སྐབས་ཅ ུ༹་ ལག་ལེན་ བ ས་དོ་ ཨིན། 
འདིའི་ བ ས་སི་ ཨེས་ཊི་ ཨེན་ཨེམ་ 
སྨན་ཁང་ སྦོམ་པོ་ འདི་ན་ གཞན་ 
ན་ཆ ་ ཞིབ་དཔྱད་ བ ས་བོའི་ དོན་ལོ་ 
རླུང་ནད་ ན་ཆ , ཨོ་ཉེ་ ན་ཆ ་  

 



བཤགས་བཅོས་ བ ས་ས, མིའི་ཆ ི་ 
ཆ ི་ཀོའོ་ བཤགས་བཅོས་ བ ས་ས, 
ཅ ་ནད་དང་ འདྲ་བོ་ ན་ཆ ་ 
བཤགས་བཅོས་ ཡན་ལག་ཅ ུ༹་ 
བཟོ་བཞགས་ ཡོད་པོ་ སྦད། སོ་ཕྱེ་ 
ལེས་རིམ་ སྐབས་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ 
སྨན་ཁང་གི་ གནས་སངས་ ཧོང་ན་ 
སྨན་པོ་ འགོ་དབེ་ཅ ུ༹་ མཉམ་པོ་ 
གཏམ་ཅ ུ༹་ རབས་པོ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ལེ་ལག་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ཀི་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ སྨན་ཁང་གི་ 
སྒྲ་བསེལ་སི་ གཡོག་ ལེམ་ 
རབས་བཞིན་ ཡོད་པོའི་ གཏམ་ཡང་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ལོ་ ཞུས་བོ་ ཨིན། 
 
སང་ཏགོ་ག་ི ཨམེ་ཇ་ི མག་ན་ 
ཉནི་གཉསི་ ཉའ་ི ཧད་ ག་ོསྒྲགིས་་་་་་ 

 

སང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༢༠ཿ  གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ སོང་མཁན་ 
གཟའ་ དམིག་དམར་ ཉིན་ཆ ེ་ 
རྒྱལ་ས་ སོང་ཏོག་གི་ ཨེམ་ཇི་ 
མག་ན་ ཉའི་ ཧད་ ལེས་རིམ་ སོ་ཕྱེ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཧད་ ལེས་རིམ་ན་ 
གྱོས་ཆ ོགས་ཁང་ གཅ ོ་འཇ ིབ་ 
སྐུ་ཞབས་ ཨེལ་བི་ དས, བོན་པོ་ཅ ུ༹, 
ཁིམས་བོན་ ཐུས་མི་ཅ ུ༹, གཅ ོ་འཇ ིན་ 
ཅ ུ༹, གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ སིད་ དྲུང་ཡིག, 
དྲུང་ཡིག, གཞུང་ཞབས་ འགོ་དབེ་ 
ཅ ུ༹་དང་ ཉ་གསོ་སོངས་ བ ས་མཁན་ 
ཞིང་པོ་ཅ ུ༹་ བོན་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ 
འདི་ འབྲས་ལོངས་ གཞུང་གི་ 
ཉ་དང་ སེམས་ཅན་ གསོ་སོངས་ 
བ ས་མཁན་ ལེ་ལག་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་ 

ཧའི་དར་ བཊ་ཀི་ རྒྱལ་ཁབ་ ཉའི་ 
གསོ་སོངས་ ལེ་ལག་གི་ མཉམ་ 
རུབ་ན་ གོ་སྒྲིགས་ རབས་པོ་ཨིན། 
ཉའི་ ཧད་ འདི་ན་ ཉའི་ ས་ག་ 
ནམ་འདྲ་བོ་ ཀེས་པོ་ ཅིག་ 
བཤམས་སེན་ བ ས་བོ་ ཨིན་ནེ་ 
ལེས་རིམ་ འདི་ན་ ཀོ་བིཊ་༡༩ 
སྲུང་རབས་ ཡང་ ལག་ལེན་ བ ས་བོ་ 
ཨིན། 
ལེས་རིམ་ལོ་ བཟུང་འབྲེལ་ གནང་ 
བཞེས་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ གསུང་བོ་ 
སྦད། ཁོང་གི་་ འདི་ན་ གཞོན་བོ་ 
ཆ ང་པོ་ ཅ ུ༹་ཀི་ ཉ་ རིགས་ མན་ 
འདྲ་བོ་ ཀེས་པོ་ཅིག་ བཤམས་སེན་ 
བ ས་ བཞག་ འདུག།ཁོང་ ད་རུང་ 
གསུང་བོ་ སྦད།ཁོང་གི་ ལེས་རིམ་ 
གོ་སྒྲིགས་ འདི་ བརྒྱུད་སི་ གཞོན་བོ་ 
ཅ ུ༹་ལོ་ ཉ་ གསོ་སོངས་ བ ས་ཤད་ན་ 
སེམས་ཤུགས་ བ ིན་ཤད་དང་  མི་ཆ ེ་ 
བསེལ་ ཆ ུ༹གས་པོ་ བཟོ་ཤད་ དང་ 
མངའ་སེ་ན་ ཉའི་ གསོ་སོངས་ལོ་ 
ཡ་ཕར་ བཏང་ ཆ ུ༹གས་ཤད་ ཨིན།  
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ ལོ་ ན་སིང་ 
ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་ བ ས་སི་ གདོང་ 
ལེན་ མཇལ་རུང་ དབུ་ གཞུང་དང་ 
མམངའ་སེ་ གཞུང་གི་ ཐབས་ 
ལམ་ཀེས་པོ་ཅིག་ གོམ་པོ་ རབས་པོ་ 
ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ 
དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་༣༠ ཟང་ 
གཞུང་དང་ སེར་གྱི་ སོབ་གྲྭ་ཅ ུ༹་ མིན་ 
འཇོ༹ མས་ཤད་དང་ གཞུང་གི་ 
ལེ་ལག་ ཅ ུ༹་ན་ གཞུང་ཞབས་བོ་ 
རྒྱ་ཆ་༥༠ བཅུག་ཀོ་ 
འཇོ༹ མས་ཤད་ཀི་ བཀའ་རྒྱ་ ཡང་ 
ཁྱབ་སྒྲགས་ གནང་བོ་ སྦད། གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ཀི་ འདི་ ཡང་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ 
ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། གེལ་སིད་ 
གེལ་ཆེན་ མིད་ན་ མངའ་སེ་ 
ཕྱི༹ ད་ལོག་ལོ་ འགྲུས་ 
མ་རབས་ཤད་དང་ གེལ་སིད་ འགྲུས་ 
རབས་རུང་ ཀོ་བིཊ་༡༩ ཐབས་ 
ལམ་ཅ ུ༹་ ལག་ལེན་ བ ས་བོ་ གནང་སེ་ 
གསུང་བཞག་ ཡོད། 

 
 
ལེས་རིམ་ལོ་ སེམས་ཅན་ གསོ་སོངས་ 
ལེ་ལག་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ ལོག་ནཊ་ 
སར་མ་ཀི་ཡང་ བཟུང་འབྲེལ་བོ་ 
ཨིན། ཁོང་གི་ གསུང་བོ་ སྦད། 
ལེས་རིམ་འདི་ རྒྱལ་རབས་ཅིག་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ འདི་ལས་ ཉ་གསོ་སོངས་ 
བ ས་མཁན་ གཞོན་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ 
སེམས་ཤུགས་ བ ིན་ཤད་དང་ 
ཡོན་ཏན་ ཡོད་མཁན་ བ་གཡོག་ 
མེད་མཁན་ གཞོན་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ རང་གི་ 
གོམ་པོ་ རབས་ ཆུགས་པོའི་ 
བ་གཡོག་ གོ་སྐབས་ཅིག་ 
ཡང་མཐོན་ཆ ུ༹གས་ཤད་ ཨིན། 
བོན་པོ་ཀི་ རོ༹ ང་ཁག་ བཞི་ག་ 
ལས་ཉའི་ ཧད་ ལེས་རིམ་ འདི་ན་ 
ཞིང་པོ་ཅ ུ༹་ ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོ་ 
གནང་སེ་ གསུང་བཞེས་ ཐེངས་ 
དང་པོའི་ ནད་རིམ་  རྒྱབ་ལས་ 
ད་ཐེངས་ གཉིས་པོའི་ ནད་རིམ་ 
འདིའི་ སྲུང་རབས་ དོན་ལོ་ 
ཐམས་ཅད་ཀི་ རོགས་རམ་ གནང་ 
དགོས་པོའི་ ཞུ་བ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། གད་ 
ལེས་རིམ་ན་ ཡུལ་ ཀེས་པོ་ཅིག་གི་ 
ཞིང་པོ་ཅ ུ༹་ཀི་ ཉའི་ རིགས་ 
མན་འདྲ་བོའི་ (STALL) ཅ ུ༹་ 
བཞག་ཀོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ སྐབས་ན་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ STALL 

ཐམས་ཅད་ཀི་ གཟིགས་སྐོར་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ ཤོར་ན་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ གྲྭག་གོར་ པུས་པ་ 
ཏ་མང་ལོ་ ཉའི་ ཉམས་ཞིབ་ ལེམ་ 
གནང་བོ་ན་ བསོད་བསྔའ་ ཡང་ 
གནང་བོ་ ཨིན། 
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རམ་ན་མ་ི དུས་སནོ་ ཤུར་ན་ 
སདི་སངོས་ དང་ གཅ ་ོས་ི བནོ་པའོ་ི 
གསུང་འཕནི་་་་ 
སིད་སོངས་ མཆོག་དང་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ཀིས་ རམ་ན་མི་ དུས་སོན་ 
ཤུར་ན་ འབྲས་ལོངས་ཀི་ མི་སེར་ 
ཅ ུ༹་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་བཞག་ ཡོད། རང་གི་ 
གསུང་འཕིན་ན་ སིད་རོངས་ 
ཀི་རམ་ན་མི་ འདི་ རྟགས་མཆ ན་ 
ལེམ་ཅིག་ ཨིན།འདི་འདི་ 
རྒྱལ་ཁབ་གི་ དུས་སོན་ སྦོམ་ཤུས་ 
ཅགི་ ཨིན། དུས་སོན་འདི་ ལ་རམ་ 
སྐུ་འཁྲུང་པོའི་ ཉིན་ལོ་ བརི་སྲུང་ 
བ ས་དོ་ཨིན། སིད་སོངས་ཀི་ 
འབྲས་ལོམངས་ཀོ་ ཞེ་སོད་དང་ 
སིད་དྲགས་དོན་ལོ་ ཐུགས་སྨན་ ཡང་ 
གནང་བོ་ཨིན། འདེས་ རང་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ཀིས་ རམ་ན་མི་ དུས་སོན་ 
འདི་ན་ ཐམས་ཅད་ལོ་ དགའ་དྲགས་ 
ཐོན་བཅུག། ལ་རམ་གྱི་ སྨན་ལམ་ 
ལས་ མི་ཅ ུ༹འི་ སང་འདོད་ 
བསམ་འདོད་ གྲུབ་ཤད་ ཡོད་པོ་ 
ཐུགས་སྨན་ གནང་བོ་ ཨིན། 
 
རྒྱལ་ཞངི་ ཆ ངོ་འདུ་ལ་ོ གཅ ང་དྲགས་ 
བཟོ་བ་ོ་་་་་་ 

 
 
རྒྱལ་ཞིང་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ 
ཆ ེས་༡༩ཿ གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ 
ལམ་སོན་ ཐོན་བཞིན་ ཆ ེས་ ༡༩ 
ཉིན་ཆ ེ་ རྒྱལ་ཞིང་ ཆ ོང་འདུ་ 
ཕྱོགས་བཞི་ན་ གཅ ོག་ཀོ་ ཕྱ ག་སི་ 
གཅ ོང་དྲགས་ བཟོ་བོ་ ཨིན། 
གཅ ོག་ཀོ་ ཕྱ ག་ཤད་ ལེས་རིམ་ན་ 
རྒྱལ་ཞིང་གི་ (MEO) ལྕམ་ འབུ་མི་ཀ་ 
པྲར་ལྡན་་ མ་རིས་པ་ མི་བསད་ 

མཁན་(Fire Department) 
ལེ་ལག་དང་ རྒྱལ་ཞིང་ ཆ ོང་འདུ་ 
པན་ཅཊ་ཅ ུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན།ལེས་རིམ་ 
འདི་ རྒྱལ་ཞིང་ ཆ ོང་འདུ་ པན་ཅཊ, 
Fire Department ལེ་ལག་དང་ 
རྒྱལ་ཞིང་ ཆ ོང་ཁང་ཅ ུ༹འི་ མཉམ་ 
རུབ་ན་ བ ས་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་གྱི་ 
གཅ ོ་བོ་ དམིག་ཡུལ་  འདི་ སོད་ལམ, 
གཅ ོང་དྲགས་ བཞག་ དགོས་པོའི, 
མཐའ་འཁོར་ལོ་ གུས་ཞབས་ བ ས་ 
ཤད་ དང་ མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ཀི་ 
རང་རང་ སོ་སོའི་ འཕོད་བསོད་ལོ་ 
དྭངས་དྲགས་ ག་ལེ་ བཞག་ 
དགོས་པོའི་ གྱེལ་ཆེ་ ཧོང་ན་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། 
 
ཞངི་གཡགོ་དང་ སམེས་ཅན་ 
གས་ོསངོས་  ལསེ་རམི་ན་ བནོ་པ་ོ 
ཐུགས་འགན་་་་་་་་ 
 

 
ནམ་རེ་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༡༦ཿ སེམས་ཅན་ གསོ་སོངས་ 
ལེ་ལག་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ ཨེལ་ཨེན་ 
སར་མ་ སོང་མཁན་ ཆ ེས་ ༡༦ 
ཉིན་ཆ ེ་ རང་སང་ ཡངས་སང་དང་ 
ཏུ་མིན་ གི་རྒྱི་ འོས་ལོའི་ 
པ་ལེ་ཐང་ལོ་ གོ་སྒྲིགས་ གཞུང་གི་ 
འཆར་གཞི་ མི་ཆ ེ་ རང་ ཞིང་གཡོག་ 
ལབ་སི་  ཞིང་གཡོག་དང་ 
སེམས་ཅན་ ཧད་ ༢༠༢༡ 
ལེས་རིམ་ན་ ཐུགས་འགན་ བཞེས་པོ་ 
གནང་བོ་ སྦད། འཆར་གཞི་ 
ལེས་རིམ་གྱི་ དམིགས་ཡུལ་ གཅ ོ་བོ་ 
འདི་ འབྲས་ལོངས་ ཞིང་གཡོག་ 
མཉམ་པོ་ རང་གི་ རང་ ཞིང་ 
རབས་སི་ ཆ ོང་ཁང་དང་ ཁྱིམ་ན་ 
ཐོན་ཁུངས་ གསར་པོ་ བསེལ་ཤད་ 

དང་ མི་ཆ ེ་རང་ ཞིང་གཡོག་ 
འགྱུད་སི་ འབྲས་ལོངས་ རང་གི་ 
རང་ ཞིང་གཡོག་ རབས་སི་ 
འབོད་དྲགས་ བཟོ་ཤད་ ན་ སེམས་ 
ཤུགས་ བ ིན་ ཤད་ ཨིན།  
 
གཅ ་ོས་ི བནོ་པོ་ འཇ མོ་གངི་ ས་གཞ་ི 
ཉནི་དུས་སནོ་ ཤུར་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ོ 
བཀྲ་ཤིས་ བད་ེལགེས་་་་་ 

 
སང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་ 
༢༡ཿ  གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ འཇ ོམ་གིང་ 
ས་གཞི་ ཉིན་ དུས་སོན་ ཤུར་ན་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་ བཞག་ ཡོད། ལོ་ལར་ 
དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ ཆ ེས་༢༢ ཉིན་ཆ ེ་ 
འཇོ༹ མ་གིང་ ས་གཞི་ ཉིན་ ལབ་སི་ 
རིས་སྲུང་ བ ས་དོ་ཨིན། ལོ་དུས་ཅིག་ 
ང་ཅའི་ འཇ ོམ་གིང་ ས་གཞི་ འདི་ལོ་ 
ལོག་སི་ རང་ ཁ་སྐངས་ རབས་སི་ 
རང་བཞིན, སྔོན་པོ་ ཆ ན་རིགས་ 
དང་ ལམ་སོན་ གསར་པོ་ཅ ུ༹འི་ 
བསམ་འཆར་ཅ ུ༹་ བཞག་ཤད་ ཨིན། 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀིས་ ས་གཞི་ 
ཐོན་ཁུངས་ཀི་ དོན་ལོ་ སྲུང་རབས་ 
དང་ མཐའ་འཁོར་ བར་ན་ 
འབྲེལ་བ་ བ ས་སི་ བཞག་ཤད་ ཀི་ 
ཞུ་བ་ ཕུལ་ བཞེས་ གནམ་བཤིག་ 
འརྒྱུར་བ་ཀི་ ང་ཅའི་ མཐའ་འཁོར་ 
ལོ་ ལག་རེན་ བ ས་དོ་ ཨིན། མི་ཆ ད་ 
འདི་ ང་ཅའི་ འཕོད་བསོན་ལོ་ ཡང་ 
གནོད་པོ་ བསེལ་ ཤད་ ཨིན། འདིའི་ 
བ ས་སི་ མཐའ་འཁོར་ དོན་ཆ ན་ན་  
ང་ཅག་ རིག་ཀོ་ སིང་ དགོས་པོའི་ 
མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ཀི་ ཁྱད་ལནེ་ 
ཡོད་པོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ད་རུང་  

VOL.25          ISSUE NO.15                 BHUTIA EDITION             FRIDAY           23TH APRIL 2021                                          PAGE- 3 



གསུང་བོ་ སྦད། འབྲས་ལོངས་ཀི་ 
མཐའ་འཁོར་ གོགས་ཀོའི་ དོན་ལོ་ 
ལེས་རིམ་ གཡོག་ཅ ུ༹་ རབས་པོ་ 
བཅད་ནེ་ མ་འོངས་པོའི་ དོན་ལོ་ 
ཀེས་པོ་ ཅིག་གི་ དོན་ལོ་ འདིའི་ 
ཐབས་ཤེས་ན་ ཐུགས་འགན་ བ ས་ 
བཞིན་ ཡོད། ང་ཅག་གི་ གོམ་པོ་འདི་ 
རབས་ དགོས་ གན་བ ས་སི་ནེ་ 
ང་ཅའི་ འཇ ོམ་གིང་ ས་གཞི་ འདི་ལོ་ 
གེལ་ཆེན་ ཡོད་པོ་ ཨིན།  
ས་ིཆ གོས་ ཁམིས་དང་ བད་ེལྡན་ 
ལ་ེལག་ག་ི ཆ གོས་འདུ་་་་་  

 
   སང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ བཞི་པོའི་ 
ཆ ེས་ ༡༦ཿ སང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ 
སི་ཆ ོགས་ ཁིམས་དང་ བདེ་ལྡན་ 
ལེ་ལག་ན་ ཆ ོགས་འདུ་ ཅིག་ 
ཆ ོགས་པོ་ སྦད༏ ཆ ོགས་འདུ་ཀི་ 
གཅ ོ་འཇི༹ ན་ ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ ག ག་གོར་ ཨེམ་ཀེ་ 
སར་མ་གྱི་ གནང་བོ་ སྦད། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ དོན་ཆ ན་ ཀེས་པོ་ 
ཅིག་ ཐོན་བོ་ ཨིན་ནེ་ འདི་ན་ 
སིད་ཆུ་ དམ་ར་ན་  བཟོ་བཞག་ 
ཡོད་པོའི་ ཟས་ངན་ སྲུང་རབས་ 
དང་ བལ་རྟོགས་ དབུ་དང་ 
ནམ་རེའི་ མི་ལོ རྒན་སོང་ 
བཞག་ཀོའི་ ཁྱིམ་ཅ ུ༹འི་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན།ཆ ོགས་འདུ་ན་ བོན་པོ་ མ་རིས་ 
པ་ སི་ཆ ོགས་ ཁིམས་དང་ བདེ་ལྡན་ 
ལེ་ལག་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ 
ཆ ེ་དབང་ རྒྱ་མཆ ོ, སྒྱུ་ཆ ལ་ ཡར་རྒྱས་ 
ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་ ལྕམ་ 
གྭན་ག་ པྲར་ལྡན, ལོ་རོ༹ ང་ཁག་གི་  
 
 

རོ༹ ང་དཔོན,,པུ་ལིས་ འགོ་དབེ་དང་ 
གཞན་ འབྲེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ 
གཞུང་ཞབས་ འགོ་དབེ་ཅ ུ༹་ བོན་བོ་ 
ཨིན། 
ལེས་རིམ་ལོ་ བཟུང་འབྲེལ་ གནང་ 
བཞེས་  བོན་པོ་ཀིས་ གསུང་བོ་  སྦད། 
de-addiction དང་ བསབ་གསོ་ 
བ ས་བོའི་ དབུ, སིད་ཆུ་ དུམ་རམ་ར་ 
དང་ མི་ལོ་རྒན་སོང་ སོད་པོའི་ ཁྱམི, 
ནམ་རེ་ཀི་ བ ས་ཡོད་པོའི་ ལེས་རིམ་ 
དོན་ལོ་ ལམ་སོན་ དང ་སིད་བྱུས 
(policies) བཟོ་ཤད་འདི་ གེལ་ཆནེ་ 
ཡོད་པོ་ ཨིན། འདི་ན་ ལེ་ལག་ 
རང་འཐད་ རང་འཐད་ འབྲེལ་བ་ཅ ུ༹་ 
གཅ ོ་ཆེ་དྲགས་ ཡོད། 
ཁོང་གི་ ད་རུང་ གསུང་བོ་ སྦད། ད་ 
རིང་གི་ ཆ ོགས་འདུ་ཀི་ སྡུད་པོ་ཀི་ 
དབུ་གཞུང་གི་ ཐུན་ལམ་ན་ དབུ་ 
གཞུང་གི་ བཞག་ཀོའི་ རང་འཐད་ 
རང་འཐད་ (modules)ཅ ུ༹་ཡང་ 
ལག་ལེན་ བ ས་ཆ ུ༹གས་ ཤད་ ཨནི། 
ODD ས་གནས་ཅ ུ༹འི་ ཧོང་ན་ 
གསུང་བཞེས་ ཁོང་གི་ (NGO) 
སེར་གྱི་ ཆ ོགས་པོ་ལོ་ ས་གནས་ 
འདིའི་ ཧོང་ན་ གཡོག་ རབས་ 
ཤད་ན་ འཇུས་བདེ་དྲགས་ མེད་པོའི་ 
ས་གནས་ བཟོ་བོའི་ དོན་ལོ་ 
ཞབས་ཕྱི་ ལེམ་ ཞུས་ཤད་ དོན་ལོ་ 
(tender) བ ས་སི་ ཡང་ 
སེམས་ཤུགས་ བ ས་བོ་ ཨིན། 

 
 
 
 
 

 
བོན་པོ་ཀི་ སེར་གྱི་ ཆ ོགས་པོ་ཀི་ 
དངུལ་ རོགས་རམ་ ཐོབ་པོའི་ན་ 
བཀྲ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་བོ་དང་ 
སི་ཆ ོགས་ ཡར་རྒྱས་ བཏང་ ཤད་ན་  
ཁོང་ཅ ུ༹འི་ ཐབས་ཤེས་ཀི་ དོན་ལོ་ 
མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ ཞལ་བཞེས་ 
ཡང་ འབ ང་ལོག་ རབས་པོ་ ཨིན་། 
ཆ ོགས་འདུ་ན་ གཏམ་ ཀེས་པོ་ཅིག་ 
མཐག་བཅད་ བ ས་བོ་སྦད༏ འདི་ན་ 
འབྲེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་ 
འགོ་དབེ་ཅ ུ༹་ཀི་ སིད་ཆུ་དམ་ར་དང་ 
ནམ་རེ་ཀི་( old age home ) ན་ 
ཡོད་པོའི་ (de-addiction)དབུ་གྱི་ 
ལག་ལེན་དང་ ཐབས་ལམ་ དོན་ལོ་ 
བསམ་འཆར་ དང་ སོབ་བ་ཅ ུ༹་ 
བཞག་ཀོ་ ཨིན།  
ཆ ོགས་འདུ་ ལེས་རིམ་ སྔོན་ལས་ 
བོན་པོ་ཀིས་ སེར་གྱི་ ཆ ོགས་པོ་ 
བཅུ་བཞི་ ཐམ་བས་ལོ་ དངུལ་ 
རོགས་རམ་ གསོ་རེ་ གནང་བོ་ 
ཨིན་ནེ་ ལེས་རིམ་ན་ བོན་པ་ 
ལེགས་སོ་ སི་ཆ ོགས་ ཁིམས་དང་ 
བདེ་ལྡན་ ལེ་ལག་ དྲུང་ཡིག་ 
སྐུ་ཞབས་ ཆ ེ་དབང་ རྒྱ་མཆ ོ་ཀིས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། 
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