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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༣༧     ད ིན་ ་ བ ་པོའི་  ཆེ༹ས་ ༢༢              གཟའ་  པ་སངས་                              ཤོག་ ེབ་   ༡ 
 
 
 

 
་ཞབས་ བསི་ཝན་ནཐ་ སོ ་ཱདེར་ འ ས་ ངོས་ 

མཐོ་རིམ་ མིས་ཁང་གི་ གཅ༹་ོབ་ོ མིས་དཔནོ་ 
གསར་པ་ོ་་་་ 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེ༹ས་༡༢◌ཿ འ ས་
ོངས་ ིད་ ོང་ ་ཞབས་ ང་ག་ པར་སཊ་ 

མཆོག་གིས་ ིམས་དཔོན་ཟ ་ཞབས་ བིས་ཝན་
ནཐ་ སོ ཱ་དེར་ ལོ་ དི་ ངོ་ གཟིམ་ཤ་ ལེ་ལག་
ན་ འ ས་ ོངས་ ི་ མཐོ་རིམ་ ིམས་ཁང་ག་ི 

ིམས་དཔོན་ གཅོ༹་བོ་ ི་ཀི་ དམ་བཅའ་ ལ་བ་ོ 
ཨིན། དམ་བཅའ་ བཞེས་པའིོ་ ལེས་རིམ་ན་ གཅོ༹་

ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ་ཨསེ་ ཏ་མང, འ ས་
ོངས་ མཐོ་རམི་ ིམས་ཁང་གི་ ིམས་བདའ་ 

ལཟམ་ མཻ་ན་ཤི་  ཨེམ་ར,ཻ ིམས་དོཔན་ ་
ཞབས་ བྷ་ ེར་ རཇ་ ་དྷན, ོས་ཆོ༹གས་ གཅོ༹་
འཇི༹ན་ ་ཞབས་ ལ་ེབི་ དས, ་གཞན་ གཅོ༹་
འཇི༹ན་ ་ཞབས་  སངས་ ས་ ལེབ་ཅ, ོན་པོ་
ཅུ༹, ལེ་ལག་ འག་ོ ེད་ཅུ༹་ གཞན་ ག ང་ཞབས་བོ་
ཅུ༹་ ོན་བ་ོ ཨིན། ིམས་དཔོན་ གཅོ༹་བ་ོཀིས་ 
དམ་བཅའ་ ལེན་བོའི་ བ་ལས་ ིད་ ོང་འ ་

ི་ འ ེལ་བ་ ཡོད་པོའ་ི ངེས་གཏམ་  རང་གི་ ལེ་
ལག་གི་ མ ན་ལམ་ ཡོད་པའོི་ དམ་བཅའ་ ཡིག་
ཤོག་ན་ ག་མཆ༹ན་ གནང་བོ་ ཨིན། འདི་ ོན་
ལས་ ་ི བ་ ང་ཡིག་་ ་ཞབས་ ས་སི་ པ་ཏ་ 

ག ང་གི་ བཀའ་ ་ notification ལོ་ ོགས་ ་ི 
ིམས་དོཔན་ལོ་ དམ་བཅའ་ལེན་བོའི་ བ་ལས་ 

ཐམས་ཅད་ ་ི ཁངོ་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ིམས་དཔནོ་ གཅོ༹་བོ་ ལོ་ མེ་གྷ་
ལ་ཡ་ མཐོ་རིམ་ ིམས་ཁང་ལས་ ངས་ལེན་ 

༹ས་ ི་ འ ས་ ོངས་མཐོ་རིམ་ ིམས་ཁང་ན་ 
བཏང་བོ་ ཨིན། 
གལ་ཆེན་ མདེ་ནེ་ འ ས་ མ་ བས་ཤད་ གཅོ༹་ ་ི 

ནོ་པོའི་ ་བ་་་་་་ 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེ༹ས་༢༠◌ཿ གཅོ༹་ ི་ 
ོན་པོ་ ་ཞབས་ པ་ིཨེས་ ཏ་མང་གི་ མངའ་ ེ་ན་ 

ཉིན་ གཉིས་ལས་ ཉིན་མཆ༹ན་ མེད་པ་ོ བས་པོའི་ 
ཆར་ ་ཀི་ ས་གནས་ ཀེས་པོ་གཅིག་ན་ གནོད་ ོན་ 
ཐོན་བོའི་ གཏམ་ ག ང་བཞེས་ འདེམ་ གནས་ ངས་ 

བས་ན་ མི་སེར་ཅུ༹་ལོ་ འ ས་ མ་ བས་ཤད་ ་བ་ 
ལ་བཞག་ ཡོད། ཁོང་གི་ རང་གི་ Facebook Page 

ན་ ག ང་འ ིན་ གནང་བཞེས་ ག ང་བཞག་ ཡོད། 
ཉིན་ གཉིས་ལས་ མངའ་ ེ་ན་ ཉིན་ཆ༹ན་ མེད་པོ་ ཆར་

་ བས་པོའི་ མངའ་ ེའི་ ས་གནས་ ཀེས་པོ་ གཅིག་
ན་ ་ ད་དང་ གནོད་ ོན་ ཕོག་ ཡོད་པ་ོ ཨིན། མི་
ཆ༹ད་ ག ང་ལམ་ཅུ༹་ཡང་ རམ་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ང་ ཨ་
ཏང་རང་ འ ེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་ མཉམ་པོ་ 
མ ན་ལམ་ བཞག་ ཡོད་པོ་ དང་ ད་ འི་ གནས་



ངས་ལོ་ མ ན་ལས་ གཟིགས་ ོགས་ གནང་བཞིན་ 
ཡོད། ེན་ངན་ བར་ཆད་ལས་ ཟོན་ ོར་ ༹ས་བོའི་ 
དོན་ལོ་ ང་ ང་ཅའི་ མི་སརེ་ཅུ༹་ལོ་ འདེམ་ གནས་

ངས་ན་ འ ས་ མ་ བས་ཤད་ ི་ ་བ་ དང་ ཐམས་
ཅད་ ི་ དོན་ལོ་ ཆེ༹་ ོག་ ང་ བས་ དོན་ལོ་ གསོལ་
བ་ བཏབ་ཏོ་ ཨིན། 
འ ས་ ངོས་ ་ི ག ང་ལམ་ ི་ གནས་ ངས 

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༠◌ཿ ཉིན་

གཉིས་ལས་ བས་པོའི་ ་ ད་ ི་ འ ས་ ོངས་ལོ་ 
གཞན་ ལ་ཁབ་ མཉམ་པོ་ མོ་མ ད་མཁན་ གཅོ༹་བོ་ 
རང་ ་ ཟམ་པོ་ གནོད་ ོན་ ཕགོ་ ོད་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
ཤར་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ོ༹ང་དཔོན་ ་ཞབས་ ་ ལ་ ི་ 
ད ་ ིག་ན་ ཆོ༹གས་པོ་ ང་བོ་ གཅིག་གི་ ཟམ་པོའི་ 
ད ོད་ཞིབ་ གནང་བོ་ ཨིན། ོ༹ང་དཔོན་ལས་ ལན་ 
ཐོབ་པོ་ དོན་བཞིན་ ི་ ་ ཆུ༹་ཆོ༹ད་༢.༠༠་ལོ་ གཅ༹ང་ ་ 

ོམ་པོ་ ེན་ ི་ ཟམ་པོ་ གནོད་ ོན་ ཤོར་བོ་ 
ཨིན།ཤར་ ོ༹ང་ཁག་ རིག་ཀོ་ འ ིམས་བོའི་ དོན་
བཞིན་ ཡངས་ ོམ་ ton ༡༠ ལས་ ག་ཀོ་ འཁོར་ལོ་
ཅུ༹་ཀིས་ ཆ་ཀ་ འབག་ ཤད་ན་ དགག་ཆ་ ༹ས་བཞག་ 
ཡོད་པ་ོ ཨིན། མ ན་ལམ་ ཡོད་པོའི་ ཐབས་ལམ་བོ་ཅུ༹་
ཀིས་ ཟམ་པོའི་ བཟོ་བཅོས་དོན་ལོ་ ༹ས་བཞིན་ ཡོད་
པོ་ ོ༹ང་དཔོན་ ི་ ་ གསན་ གནང་བོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ 
མི་སརེ་ཅུ༹་ལོ་ གེལ་ཆེན་ མེད་ནེ་ འ ས་ མ་ བས་ཤད་

ི་ ོབ་ ་ གནང་བཞག་ ཡོད།ཁོང་གི་ འཁོར་ལོ་ ཟས་
གོས་ ོམ་པོ་ འབག་མཁན་ འཁོར་ལོའི་ བདག་ཀོ་ ཅུ༹་
ལོ་ དགག་ ་ ༹ས་ཡོད་པའོི་ དོན་ཆ༹ན་ལོ་ ཧ་གོ་ 
དགོས་པོའི་ ་བ་ ལ་བོ་ ཨིན།འདི་ཁར་ ་ལིས་ 
འགོ་ ེད་  ༹ག་ ོར་ ཤེི༹བ་ ར་སཊ་ཡེ་ལལ་ ཻ་ཀིས་ 
ཡང་ འ ས་ ོངས་དང་ བྷང་གལ་ མོ་མ ད་ མཁན་ 
ཟམ་པོ་ གནོད་ ོན་ ི་ ད ོད་ཞིབ་ གནང་བོ་ 
ཨིན།ཁོང་ མཉམ་པོ་ གཞན་ ་ལིས་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ཀིས་ 

བྷང་གལ་ ཧངོ་ ེ་ཡང་ ད ོད་ཞིབ་ གནང་ ི་ ཨོ་ན་ ི་ 
་ལིས་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ མཉམ་པོ་ དཀའ་མལ་ཡང་ 

གནང་བོ་ ཨིན། ལན་ཐོབ་པོ་ དོན་བཞིན་ ཟམ་པ་ོ 
འདིའི་ ད ོད་ཞིབ་ ༹ས་དགོས་པོའི་ དོན་ཆ༹ན་ གཅོ༹་
བོ་ འདི་ འཁོར་ལོ་ཅུ༹འི་ ཕན་ཆུ༹ར་ འ ས་ བས་པོའི་ 
དོན་ལོ་ གནང་བོ་ ཨིན། ་ལིས་ འགོ་ ེད་ ི་ འཁོར་
ལོ་ ང་ ང་ཅུ༹་ ཕན་ཆུ༹ར་ འ ས་ བས་ ཆུ༹གས་ ང་ 
ཡང་ ོམ་ ton བ ་ལས་ ག་ཀོ་ འཁོར་ལོ་ ོམ་པོ་ཅུ༹་ 
འ ས་ བས་ཤད་ན་ དགག་ཆ་ ༹ས་བཞག་ ཡོད་པོ་ 
ག ང་བོ་ ད། 
 
 
 
 

 
འདེས་རང་ ོ༹ང་དཔོན་ ིས་ མ་ནིང་ འ ིང་རམི་ 

མཐོ་བོའི་ ོབ་ འི་ གནོད་ ོན་ ཕོག་ཡོད་པོའི་ 

ད ོད་ཞིབ་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན།སོང་མཁན་ ཉིན་ན་ 

བས་པོའི་ ཆར་ ་ ༹ས་ ི་ ོབ་ ་ལོ་ གནོད་ ོན་ 

ཀེས་པོ་ཅིག་ ཐོན་བོ་ ཨིན། ོབ་ འི་ འཇི༹ན་ ལ་ན་ ་

ད་ ར་ ི་ ོང་ ོམ་པོ་ ཕོག་ཀོ་ ཨིན།  

བོ་ འ་ི བོ་ ག་ འ ་ ་ི གཅ༹ང་ གས་ ལསེ་

རིམ་ ག་ོ གིས་ བས་པོ་་་་ 

 

ནམ་ ེ་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེ༹ས་༡༢◌ཿ ་གར་ 
གཅ༹ང་ གས་ ལེས་རིམ་ མངའ་འོག་ན་ Azadi ka 
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Mahotsava་ ས་ ོན་ཤོར་ན་ མ་ལོག་ འ ིང་རིམ་ 
ོབ་ ་གིས་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༡༢ ཉིན་ཆེ༹་ བཅོ༹ག་ཀོ་ 
༹ག་ཤད་ ལེས་རིམ་ གོ་ ིགས་ བས་ ི་ ོབ་ འི་ 
ོགས་བཞི་ན་ བཅོ༹ག་ཀོ་ཅུ༹་ ༹ག་ཀོ་ ཨིན༏ ལེས་རིམ་ 

འདི་ན་ ོབ་ འི་ ོབ་དཔོན་ཅུ༹་དང་ ོབ་ ག་ཅུ༹་
ཀིས་ གས་འགན་ བཞེས་པ་ོ ཨིན།  

 
འདེས་རང་ སི་ཨེམ་ ར་ཻ ཨོམ་ ་ འ ིང་རིམ་ མཐོ་བོའི་ 

ོབ་ ་གི་ ཡང་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་༡༡ ཉིན་ཆེ༹་ ་གར་ 
གཅ༹ང་ གས་ ལེས་རིམ་ གོ་ ིགས་ བས་པོ་ 
ཨིན།གཅ༹ང་ གས་ ལེས་རིམ་ན་ ོབ་ འི་ ོབ་དཔོན་
དང་ ོབ་ ག་ཅུ༹་ཀིས་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་ 
ཨིན།ལེས་རིམ་ བས་ན་ འཇི༹ན་ ལ་ ད ་པོ་དང་ 
བ ་པོའི་ ོབ་ ག་ཅུ༹འི་ བར་ན་ སེམས་ཁམས་ འ ད་
བ ོན་ རིག་ཀོ་ ིང་བའོི་ དོན་ལོ་ གསལ་ གས་ བཟོ་
ཤད་ ི་ འ ན་བ ར་ཡང་ བཞག་ཀོ་ ཨིན། 
འ ས་ ངོས་ གོ་བ ར་ འགན་འཇི༹ན་ མཆགོ་
ག་ི ན་གསན་དང་ བ་ གས་ ོན་ཆོ༹གས་ ང་
ཡགི་ལོ་ མཇལ་བོ་་་་་་་་་་ 

 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་པའོི་ ཆ༹སེ་ ༡༣◌ཿ གཅོ༹་
ི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ པ་ིཨེས་ ཏ་མང་གི་ ལམ་
ོན་ དོན་བཞིན་ འ ས་ ོངས་ ོག་བ ར་ 

ཆོ༹གས་པོའི་ འགན་འཇི༹ན་ མ་ པཽ་ཇ་ ཤ ་ཀིས་ 
སོང་མཁན་ ཆ༹སེ་ ༡༣ ཉིན་ཆེ༹་ ལ་ས་ ིལ་ལི་ལོ་ 

ན་གསན་དང་ བ་ གས་ ོན་ཆོ༹གས་ཁང་ག་ི 
ང་ཡིག་ ་ཞབས་ ཨ་ ར་བ་ ཅ༹ན་དར་ མཉམ་

པོ་ མཇའ་བ་ོ ཨིན། མཇའ་བའོི་ བས་ན་ གཏམ་
ཀེས་པོ་ཅིག་ འ ེལ་བ་ བས་ཅན་ མ་ པཽ་ཇ་ 
ཤ ་ཀི་ ད་འོང་མཁན་ ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་
པོའི་ ཆེ༹ས་༡༠ དང་ ༡༤ ནང་ ཐོན་མཁན་ འ ས་

ོངས་ ལ་ཡོངས་ ོག་བ ར་ ས་ ོན་ ལེས་
རིམ་ན་ འ ོན་བོས་ ཡང་ ༹ས་བཞག་ ཡོད། ཁོང་
གི་ འདི་ཡང་ ག ང་བ་ོ ད། འ ས་ ོངས་ 
མངའ་ ེ་འདི་ གཅོ༹་ ་ི ནོ་པོའི་ ད ་ ིག་ན་ 

ོ་འ ས་ ོངས་ ཡངས་ ང་ ས་གནས་ལོ་ Eco 
Heritage Film Village ོང་གསེབ་ཡང་ བཟོ་དོ་ 
ཨིན༏མི་ཆེ༹ད་ འ ས་ ོངས་ ོག་བ ར་ ཆོ༹གས་པོ་ ན་
གསན་དང་ མི་སེར་ འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་གི་ ནང་ཆོ༹ད་ 
གཡོག་ བ ོན་འ ས་ བས་ ི་ འ ས་ ོངས་ལོ་ 
འཇོ༹མ་ ིང་ འ ས་པོ་ ོག་བ ར་ ས་ ་ན་ ེག་ཏོ་ 
ཨིན། ་ཞབས་ ང་ཡིག་གི་ འ ོན་བསོ་ལོ་ ཞལ་
བཞེས་ གནང་བཞེས་ ན་གསན་དང་ བ་ གས་ 

ོན་ཆོ༹གས་ཁང་ལས་ མངའ་ ེ་ན་ ོག་བ ར་ ོབ་
གཉེར་ཁང་དང་ Studios བཟོ་ཤད་ དོན་ལོ་ རགོས་
རམ་ ཡང་མགནང་ཤད་ ི་ ག ང་བོ་ ད། 

 ་ོའ ས་ ངོས་ ་ི ས་གནས་ཀེས་པ་ོཅིག་ གནདོ་
ནོ་ ཐོན་བ་ོ་་་་་  

ནམ་ ེ་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༠ ད་རསེ་ ི་  
གནམ་ཤིགས་དང་ ཉིན་ཆ༹ན་ མེད་པ་ོ བས་པོའི་ 
ཆར་ ་ཀི་ ༹ས་ ི་ ོ་འ ས་ ོངས་ ི་ ས་གནས་ ཀེས་
པོ་ཅིག་དང་ ིམ་ཅུ༹་ལོ་ གནོད་ ོན་ ཕགོ་ཀོ་ ཨིན། 
གནོད་ ོན་ ཐོན་ ཡོད་པོའི་ མི་ཅུ༹་ལོ་ ཟོན་ ོར་ རགོས་
རམ་དང་ ོད་པོའི་  ོད་གནས་ དོན་ལོ་ རགོས་རམ་ 

ེལ་བཞིན་ ཡོད། ་ ད་ ས༹་ ི་ འ ས་ བས་
མཁན་ འ ས་པོ་ཅུ༹་ ག ང་ལམ་ན་ དགག་ ི་ ག་ 

Vol.25       Issue No.37      Bhutia Edition           FRIDAY  22th OCTOBER  2021                                Page-3 



ཡོད་པའོི་ འདི་ལོ་ ་ལིས་ འ ་ ི་ རོགས་རམ་ གནང་
ི་ ལམ་ཅུ༹་ གསེལ་བོ་ ཨིན།མན་ལི་ ལམ་ན་ ་ ད་ 

ཐོན་བོའི་ འཁོར་ལོ་ ༣༠ ལས་ ག་ཀོ་ ལམ་ནང་རང་ 
དགག་ ི་ ོད་པོ་ ཨིན།   

 
ོ་ ོ༹ང་ཁག་ ོ༹ང་དཔོན་ ་ཞབས་ ཨེམ་ བྷ་ར་ནི ི་ 

འ ེལ་བ་ ཡོད་པོའི་ ལེ་ལག་གི་  SDM ག ང་ཞབས་
བོ་ཅུ༹་ལོ་ གནོད་ ོན་ ཐོན་ཡོད་པོའི་ ས་གནས་ཅུ༹འི་ 
འ ་རང་ Report གནང་བོ་ ཨིན།  

 
ོ་ འ ས་ ོངས་ ི་ ཝོཀ ་ ནམ་ ེ, གནམ་ཐང, བྷན་

ཇང, ཇོར་ཐང་ གནམ་ ེ་དང་ མེན་ལི་ ག ང་ལམ་ཅུ༹་ 
ཆད་ ཡོད་པ་ོཨིན། ོ༹ང་དཔོན་ ི་ ོ༹ང་ཁག་ ཟོན་ ོར་ 
དབང་ཆ་ ལེ་ལག་གི་ ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་ལོ་ རིག་ཀོ་ 

ིང་ ི་ ོད་ དགོས་པོ་ བཀའ་ ་ གནང་བོ་ ཨིན། 

འདེས་རང་ ོ༹ང་དཔོན་ ད ་ ིག་ ི་ ག ང་ཞབས་བོ་ 

ང་བ་ོ གཅིག་གིས་ ནམ་ ེ་ ོགས་བཞིའི་ གནོད་

ོན་ ས་གནས་ཅུ༹འི་ ད ོད་ཞིབ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
འ ས་ ངོས་དང་ ས་ིལ་ི ་རི་ ག ང་ལམ་ ད་

ང་ ཉིན་གཉསི་ཟང་ དགག་ཆ་ ཐོན་ཤད་་་་་་་
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་པོའི་ ཆེས་༢༡◌ཿ ལ་ཁབ་ 

ག ང་ལམ་༡༠ ནང་ ཐོན་བོའི་ ཆར་ ་  ད་ ི་ 

ག ང་ལམ་༡༠ ད་ ང་ ཉིན་ཟང་ ཁ་མེད་ ི༹་ མཁན་ 

ད།འདི་ ༹ས་ ི་ འ ས་ ོངས་ལས་ སི་ལི་ ་རི་ འ ་

མཁན་ འཁོར་ལོ་ཅུ༹་ ཉིན་གཉིས་ཟང་ ོར་ ེ་ ིང་ 

ཇོར་བྷང་ལ་ བས་ ི་ འ ས་ བས་དགོས་པོའི་ 

གནས་ ངས་ ཐོན་ ོད་ ཡོད་པོ་ ཨིན། སོང་མཁན་

ཆེ༹ས་༡༨ ལས་ བས་མཁན་ ཆར་ ་ ༹ས་ ི་ ལ་

ཁབ་ ག ང་ལམ་༡༠ ལོ་ ལེབ་རང་ གནོད་ ོན་ ོམ་

པོ་ ེལ་ བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན།འདི་ ༹ས་ ི་ འ ས་

ོངས་དང་ ཀ་ལེམ་ ང་ བས་ ི་ སི་ལི་ ་རི་ འ ་

མཁན་ འཁོར་ལོ་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ འ ས་ བས་ཤད་ 

ལམ་ ཐབས་ལམ་  ༹ས་བཞག་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ་ ད་ ི་ 

༹ས་ ི་  ལ་ཁབ་ ག ང་ལམ་༡༠ ཀི་ ས་གནས་ ༦ 

ཐམ་བས་ གནོད་ ོན་ ཐོན་བོ་ ཨིན། འདི་ན་ གཟའ་

ར་པོའི་ ཉིན་ཆེ༹ས་ ག ང་ལམ་ ཁ་ ི༹་ཤད་ གཡོག་ 

བས་པོ་ ཨིན་ དེ་ཟང་ གཟའ་ ག་ཀོའི་ ི་ ་ བས་

པོའི་ ་ ད་ ི་ ག ང་ལམ་ ི་ ས་གནས་ ཡ་ཅིག་ན་ 

གནོད་ ོན་ ཐོན་བོ་ ཨིན།འདི་ ༹ས་ ི་ ག ང་ལམ་ ཁ་

ི༹་ཤད་ དོན་ལོ་ ང་ཤོར་ན་  ཉིན་ གཉིས་ དགོས་

ཤད་ ཨིན། 
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