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 བམ་པོ་ ༣༠      ཨང་   ༣           དབིན་ཟླ་ དང་པོ་  ཆ ེས་ ༢༢               གཟའ་  པ་སངས་                ཤོག་ལེབ་   ༡ 

 

སདི་སངོ་བརྒྱུད་སི་་པ་སངོ་སྦྲག་ཁང་ལ་ེལག་གས
ར་པ་ོ སོ་ཕི༹  ་་་་་་་་་་་་་་ 

སང་ཏགོ་དབིན་ཟླ་དང་པོའ་ིཆ སེ་༡༩; སིད་སངོ་ 
སྐུ་ཞབས་གྭང་ག་པར་སཊ་ཀིས་སོང་མཁན་གཟའ
་མིག་དམར་ཉིན་ཆ ེ་ པ་སོང་སྦྲག་ཁང་ ལེ་ལག་ 
གསར་པའི་ སོ་ཕ ི་ གནང་བོ་ སྦད། འདི་ཤུར་ན་ 
ཁོང་གི་རྒྱ་གར་སྦྲག་ཁང་ལར་ལག་གི་གེལ་ཆེ་ 
དྲགས་ ཡིག་ཁུག་(envelope)ཡང་ ཁྱབ་སྒྲགས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ གཞོན་ མ་རིས་པ་ 
ཁྱིམས་བོན་ཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བིས་ནུ་ཁག་ཏི་ཝ་ར་
,ནུབ་བང་རྒལ,འབྲས་ལོངས་དང་ཨན་དྷཱ་མན་ནི་
ཀོ་བྷྲར་ཀི་གཅ ོ་བོ་སྦྲག་ཁང་མགོ་རེ་སྐུ་ཞབས་མར་
འབིན་ཨེ་ལེས་ཇེན་གོར,བང་བང་རྒལ,འབྲས་ལོང
ས་ ས་གནས་ ཀི་ སྦྲག་ཁང་སི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་ 
རོ་སེབ་ལ་རིན་སའི་ལོ་བ་ ཡང་ བོན་བོ་ ཨིན། 

སིད་སངོ་གི་ པ་སོང་  ས་གནས་ཀི་ མི་སེར་ཅུའི་ 
དོན་ལོ་ སྦྲག་ཁང་ ཞབས་ཕི་ གེལ་ཆེན་ ཡོད་པའི་ 
གཏམ་ གསུང་བོ་ ཨིན། འདི་ལས་ ཁོང་ གསུང་བོ་ 
སྦད། ཟོན་རོན་ གསར་པོ་ཀི་ རང་འཐད་ 
རང་འཐད་ གཞུང་ བཆར་གཞི་ ཅ ུ༹འི་ ཡ་ཕར་ 
ཞུ་བ་ དང་ བོ་ ཡིད་ལོ་ ལངས་པོ་ བཟོ་བའི་ 
ལམ་སོན་ དོན་བཞིན་ ཞབས་ཕིའི་ ལམ་ ཁ་ཕ ་ི 
བཞག་ཡོད།སྐུ་ཞབས་པར་ཊ་ཀི་པ་སོང་སྦྲག་ཁང་
ན་ དངུལ་དེབ་ ཡོད་མཁན་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ 
སུག་ཀི་ཡ་སམ་རི་དི་བཆར་གཞིའི་དངུལ་བདེ་ཡ
ང་ ཕག་ལོ་ ཕུལ་བོ་ ཨིན། རང་གི་ གསུང་ཤད་ན་ 
མར་འབིན་ཨེ་ལེས་ཇེན་གོར་ གི་ གསུང་བོ་ སྦད། 
པ་སོང་སྦྲག་ཁང་གི་ Postal life insurance, 
སུག་ཀི་ཡ་སྨ་རི་དི་འདེམ་བཆར་གཞི་དང་སྦྲག་ 

 



 

ཁང་ དངུལ་ཟོན་སོར་འདེམ་ ཞབས་ཕི་ གཡོག་ 
ཐམས་ཅད་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ ཨིན། 

 
ཤི་ཤ་ིདྷཱ་ཏ་རེ་ས་ེབ་སང་ཆ གོས་པ་ོཀི་གཅ ་ོསི་བནོ་
པོ་ལ་ོམཇའ་བོ་་་་་་་ 

སང་ཏགོ་དབིན་ཟླ་དང་པོའ་ིཆ སེ་༢༠;སྐུ་ཞབས་དྷཱ
་ཏ་རི་ཡ་པིཏ་ལྦ་ར་ན་སེ་ཀི་པི་བདའ་བདའ་སི་ 
༡༠༠༨་སྐུ་ཞབས་ཨོྂམ་དཀར་ནན་བདའ་རྒྱི་རི་ཇི་
མ་ཧ་ར་ཇ་ཀིས་ དབུ་ཁྱིག་ན་ ཆ ོགས་པོ་ དུང་བོ་ 
གཅིག་གི་ སོང་མཁན་གཟའ་ལག་ཀིའི་ཉིན་ཆ ེ་ 
མི་ཏོག་ སང་ན་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
པི་ཨེས་ཏ་མང་མཉམ་པོ་མཇེལ་བོ་ཨིན།ཆ ོགས་པོ་ 
དུང་བོ་ན་ ཤི་ཤི་དྷཱ་ཏ་རེ་སེ་བ་སང་ཆ ོགས་པའི་ 
ཐུས་མི་ཅ ུ༹་ ཡང་ ཡོད་པོ་ ཨིན།གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ཀི་ 
བོན་མཁན་ ཆ ོགས་པོ་ལོ་ དཀའ་ཆ ུ༹ལ་ གནང་  
བཞིན་ གསུང་བོ་ སྦད། གཞུང་ ཆ ོགས་པོ་ལོ་ 
ག་ཆ ོད་ ཆ ུ༹གས་ཆ ུ༹གས་པོ་ རོགས་རམ་ 
གནང་ཤད་ན་ དྲག་སིྒྲགས་ ཡོད་པོ་ཨིན། 

 

 

 

 
གཅ ོ་ས་ིབནོ་པ་ོཀ་ིའགྲུས་པའོ་ིསྦྱང་བསྡར་ལསེ་རི
མ་གཅགི་ག་ིསོ་ཕ ་ི་་་་་་ 

སང་ཏགོ་དབིན་ཟླ་དང་པོའ་ིཆ སེ་༡༨; གཅ ོ་ས་ི 
བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་ གི་ གསུང་ 
བཞག་ ཡོད། ཀོ་བིཊ   ནད་རིམས་ཀི་ འགྲུས་པོ་ 
ཐོན་ཁུངས་ ལོ་ ཀེས་པོ་ག་ཅིག་ གོང་ ཕོག་ སྡོང་ 
ཡོད་རུད་ ཡང་ lockdown ཁ་ཕེའི་་ རྒྱབ་ལས་ 
འབྲས་ལོངས་ ན་ འགྲུས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ ཧོང་ན་ 
གལུད་ བ ས་ ཡར་རྒྱས་་ ཐོན་ བཞིན་ ཡོད། 
ཐོན་ཁུངས་ཡངས་འབབ་ཀི་དོན་ལོ་བཏེན་བཏེན་ 
གཏམ་ཨིན།ཁོང་སོང་མཁན་གཟའ་ཟླ་བོ་ཆ ེ་རྒྱལ་
ས་སང་ཏོག་གི་ཅིན་ཊན་བོ་འན་ན་འབྲས་ལོངས་
ཀི་ འབྲུས་པོ་ཅ ུ༹འི་ དོན་ལོ་ རྒྱུ་ཆ ལ་ སྦྱང་བསྡར་ 
ལེས་རིམ་ གཅིག་གི་ སོ་ཕེ་ གནང་བཞེས་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན།དབུ་གཞུང་ བང་ཤར་ ས་གནས་ བོན་ཆ ོགས་ 
Doner མངའ་འོག་ན་ ཡོད་པའི་ བང་ཤར་ 
ས་གནས་ བརྒྱུད་སི་ གོ་སྒྲིགས་ སྦྱང་བསྡར་ 
ལེས་རིམ་འདི་ འབྲས་ལོངས་ གཞུང་གི་  
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རོགས་རམ་ན་ འབྲས་ལོངས་ འགྲུས་འཁོར་ 
Agency ཆ ོགས་པོ་ (TAAS) གི་ བ ས་བོ་སྦད། 
གཅ ོ་སི་བོན་པོ་ཀི་ གསུང་བོ་ སྦད། མངའ་སྡེ་ 
གཞུང་གི་ འགྲུས་པོ་ ཐོན་ཁུངས་ལོ་ ག་ཆ ོད་ 
ཆ ུ༹གས་ཆ ུ༹གས་ རོགས་རམ་ བ ས་ཤད་ ཨིན། 

གཅ ོ་ས་ི བོན་པོ་ཀི་ རྒྱ་གར་གི་ གཅ ོ་བོ་ 
ཆང་འདུ་ཅ ུ༹་ན་ འབྲས་ལོངས་ འགྲུས་པོ་ལོ་ 
ཁྱབ་སྒྲགས་ན་ ལེན་བོའི་་  དོན་ལོ་ 
འཆར་དངུལ་ཡང་ བགོ་འགེམས་ བ ས་བའི་ 
ཁྱབ་སྒྲགས་ གནང་བོ་  ཨིན།ཁོང་ གི་ གསུང་བོ་ 
སྦད། ཟླ་བོ་  འདིའི་ ཆ ེས་ ༢༣ ཉིན་ལས་ 
པ་སོང་ལས་ ལིལ་ལི་ བར་ན་ གནམ་གྲུ་ ཡང་ 
འཕུར་ཤད་ སོ་བཅ ུ༹ག་ཤད་ དང་ འདི་བརྒྱུད་སི་ 
ཡང་ འབྲས་ལོངས་ འགྲུས་པའི་ ཡར་རྒྱས་ན་ 
ཡང་ཁྱབ་སོང་ཐོབ་ཆ ོགས་ཤད་ཨིན།འགྲུས་པོ་ཐོན
་ཁུངས་ཀི་གོང་གསེབ་འགྲུས་པ་ན་ཐུགས་གཟིགས
་ གནང་ དགོས་པའི་ གེལ་ཆེན་ སེན་ཁར་  
ཐུགས་ཤུགས་ གནང་བཞེས་ གཅ ོ་ས་ི བོན་པོ་ ཀི་ 
(TAAS) ཆ ོགས་པའི་ ཐུགས་མི་ཅ ུ༹ས་ མཉམ་པོ་ 
ཐབས་ལམ་ གསར་པའི་ན་  འབྲས་ལོངས་ 
འགྲུས་པོ་ལོ་  ཡར་རྒྱས་ བཏང་ཤད་ ལམ་སོན་  

 

 

 

 

ཧོང་ན་ གཡོག་རབས་ དགོས་པའི་ ཞུ་བ་ 
ཕུལ་བཞག་ ཡོད།རང་གི་ གསུང་ཤད་ ན་ 
འགྲུས་པོ་ ལེ་ལག་ གི་ ཁ་སོན་ གཅ ོ་བོ་ དྲུང་ཡིག་ 
གག་ག ོར་ ཇ་ཇའི་ཀུ་མར་གི་ འབྲས་ལོངས་ན་ 
འགྲུས་པོ་ ས་གནས་ཀི་ གེལ་ཆེ་ དྲགས་ ཧོང་ན་ 
གསད་ ཕུལ་བོ་ ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ མངའ་སྡེ་ 
བོན་པོ་ ཆ ུ༹གས་ཅ ུ༹, ཁིམས་བོན་ ཐུས་མི་ཅ ུ༹, 
བཀའ་སོབ་པོ་ ཅ ུ༹, གཅ ོ་འཇ ིན་ དང་ 
གཞོན་,འགོན་པོ་ གེལ་ཆེ་ཅ ུ༹་  བོན་བོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་སྐབས་ན་འགྲུས་པོའི་ས་གནས་ན་ཡར་
རྒྱས་དོན་ལོ་ཐུགས་འགན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་བཞེས་མཁ
ན་ཊས་་་ཆ ོགས་པོའི་ཐུས་མི་ཆ ུ༹་ལོ་བསོད་བསྔའ་ཡ
ང་གནང་བོ་སྦད། 

 
བང་རོ༹  ང་ཁག་མི་སརེ་རྒྱལ་ཁབ་ཉནི་སྲུང་རསི་
དནོ་ལ་ོདྲག་སྒྲགིས་་་་་་་་་་་་་་ 
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མན་གན་དབནི་ཟླ་དང་པའོ་ིཆ སེ་༢༠;  
བང་འབྲས་ལོངས་ གཅོ་བོ་ མན་གན་གི་ 
རོ༹ ང་ཁག་ཆབ་སིད་ དབུ་ན་ མི་སེར་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཉིན་ སྲུང་རསི་ དོན་ལོ་ དྲག་སྒྲིགས་ 
བ ས་བའི་ ཆ ོགས་འདུ་ གཅིག་ཆ ོག་པོ་ 
ཨིན།ར ོང་དཔོན་ སྐུ་ཞབས་ བསེན་འཇ ིན་ 
ཊི་ཀོ་ལེན་ གི་ གཅ ོ་འཇ ིན་ན་ སྡོད་པའི་ ཆ ོགས་ 
འདུ་ན་ ལེ་ལག་ རང་འཐད་  རང་འཐད་ཀི་ 
མགོ་རེ་ཅ ུ༹་ པུ་ལིས་ མགོ་རེ་དང་ གཞོན་ 
གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ བོན་བོ་ སྦད། 
རོ༹ ང་དཔོན་གི་ ཐམས་ཅད་ལོ་ རང་རང་ 
སོ་སོའི་ གཡོག་འགན་ ཁྱད་ལེན་ བ ིན་བོ་ སྦད། 
འདི་ ལས་མི་སེར་ རྒྱལ་ཁབ་ ཉིན་ སྲུང་རིས་ 
ལེས་རིམ་ འདི་ ཀོ་བིཊ་ནང་རིམ་གི་ ཁིམས་ལུག་ 
ལག་ལེན་ བ ས་སི་  མན་གན་ (Zilla Bhawan) 
ན་ སྲུང  ཤད་ཀི་གཏམ་མཐག་བཅད་ 
བ ས་བོ་ཨིན། 

མི་སརེ་རྒྱལ་ཁབ་ཉནི་སྲུང་རསི་་དནོ་ལ་ོལོ་ར ངོ་ 

 

ཁག་དྲག་སྒྲགིས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནམ་རེ་ 
དབནི་ཟླ་དང་པོ་ཆ སེ་༡༩; དུས་ཐེང་ ༧༢ མི་སེར་ 
རྒྱལ་ཁབ་ ཉིན་ སྲུང་རིད་ ཐུན་ལམ་ན་ 
ལོ་རོང་ཁག་གི་ནམ་རེ་ལོ་སོང་མཁན་གཟའ་མིག་
དམར་ཉིན་ཆ ེ་ཆ ོགས་འདུ་ཅིག་ཆ ོག་པོ་སྦད།ར ོང་
དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་འབར་ནེ་ཀོ་མར་གི་གཅ ོ་འ
ཇ ིན་ན་ སྡོད་པའི་ ཆ ོགས་འདུ་ན་ གཞོན་ ལེ་ལག་ 
ཐམས་ཅད་ག་ི མགོ་རེ་ཅ ུ༹ས་ བོན་བོ་ ཨིན། 
ར ོང་དཔོན་གི་ ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་གི་ 
ཁིམས་ལུག་ཅ ུ༹་ལོ་ ལག་ལེན་ བ ས་སི་ མི་སེར་ 
རྒྱལ་ཁབ་  ཉིན་ སྲུང་རིས་བ ས་བའི་ ཧོང་ན་ 
ཁྱབས་སྒྲ་ གནང་བོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ འབྲེལ་བ་ 
ཡོད་པའི་ ལེ་ལག་ཅ ུ༹་ལོ་ རང་རང་སོ་ སོའི་ 
གཡོག་ འགན་ཅ ུ༹་ བ ིན་བོ་ ཨིན།ལོ་དུས་ཅིག་ 
ནེ་རུ་ཡུ་བ་ ནམ་རེ་མཉམ་པོ་ ཆམས་སེ་ 
ལེས་རིམ་ གོ་སིྒྲགས་ རབས་ཤད་ ཨིན།  
འདི་ཤུར་ན་ ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམ་ ཁབ་སེ་ 
གདོང་ལེན་ མཇེལ་སྡི་ ཕག་ལས་ 
གནང་མཁན་ཅ ུ༹ས་ ཨ་སའ་དང་ ཨ་རྒན་ཝ་ནེ་ 
གཞུང་ཞབས་བོ་ ཅ ུ༹་ལོ་ བསོད་བསྔའ་ ཡང་ 
བ ས་ཤད་ ཨིན། 
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