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རཇ་ བྷ་ཝན་ ་ི ལ་ པའི་ ངི་ ལ་ ིམ་ 

འ ལ་པ་ོ དང་ མ་ིསེར་ཅུ༹འི་ དནོ་ལོ་ ་ོ ༹་ི་་་་་་་་་ 

 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེས་ ༢༧◌ཿ  
འ ལ་པ་ོ ལེ་ལག་གི་ ལ་པའི་ ིང་ ལ་ ིམ་ འདི་
ལོ་ འ ལ་པོ་ དང་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ ོ་ ི༹་ གནང་ 
བཞག་ ཡོད། ོ་ ི༹་ ལེས་རམི་ འདི་ ིད་ ོང་མཆོག་ 

་ཞབས་ ང་ག་ པར་སཊ་ དང་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ པ་ིཨེས་ ཏ་མང་གིས་ གནང་བ་ོ ཨིན། ཁོང་ཅུ༹་ 
མཉམ་པོ་ ལེས་རིམ་ན་ ོན་པོ་ཅ༹,ུ ིམས་ ོན་ མ ས་
མི་ཅུ༹, ོབ་ ོན་བོ་ཅུ༹, འགན་འཇི༹ན་བོ་ཅུ༹,  ི་ བ་ 

ང་ཡིག,  ག ང་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་དང་ གཞན་ ག ང་ 
མ་ཡིན་པའི་ ེར་ ི་ ཆོ༹གས་པོ་ཅུ༹་ཀི་ གས་འགན་ 
བཞེས་པོ་ ཨིན།  
ས་གནས་འདི་ གཟིགས་ ོར་ དོན་ལོ་ འ ལ་པོ་དང་ 
མི་སརེ་ཅུ༹་ཀིས་ ད ིན་ ་ དང་པའི་ ཆེ༹ས་༡ ལོ་༢༠༢༢ 
ལས་ གཟིགས་ ོར་ ༹ས་ཆུ༹གས་པའི་ ིད་ ོང་གི་ བ་

གས་ གནང་བོ་ ད།ལེས་རིམ་ ོན་ལས་ རཇ་བྷ་
ཝན་ ི་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ རཇ་ ཡ་དབ་ཀི་ ོན་
མཁན་ མགོན་པོ་ ཐམས་ཅད་ལོ་ ོན་པ་ོ ལེགས་སོ་ 

ས་བཞེས་ ལ་ཁབ་ དར་ཅོག་ འ ༹ར་ ི་ ་བྷས་ 
ཆན་ ར་ བོས་དང་ སར་དར་ བ་ལ་བྷ་ཧཻ་ པ་ཏེལ་  ་
འ ་ དང་ འདིའི་ ོགས་བཞིའི་ རཇ་ བྷ་ཝན་ ི་ ས་
གནས་ཅུ༹འི་ ོར་ལོ་ ག ང་ཤད་ཅུ༹་ ག ང་བ་ོ གནང་ 

བོ་ ཨིན།ཁོང་གི་ ས་གནས་འདི་ན་ ོན་མཁན་ཅུ༹འི་ 
ས་ཆོ༹ད་ཅུ༹་ ོར་ལོ་ ག ང་བཞེས་ ད ིན་ ་ དང་པོ་ 

ལོ་༢༠༢༢ ཀི་  ཆེ༹ས་ ༡ ལས་ ོ་ ི༹་ ༹ས་བའི་ ལ་པའི་ 
ིང་ ལ་ ས་གནས་འདི་ གཟིགས་པའི་ ོན་བའོི་ དོན་

ལོ་ ོ་པ་ ་ཆོ༹ད་༡༠ ལས་༡༢ དང་ ཉིན་མོའི་ ་ཆོ༹ད་ 
༢ ལས་ ི་ཆ༹མས་ ་ཆོ༹ད་ ༤ ཟང་ གཟིགས་ ོར་ ཐོབ་
མཁན་ ཨིན།ལེས་རིམ་ བ་ལས་ ིད་ ོང་མཆོག་ ་
ཞབས་ ང་ག་ པར་སཊ་ དང་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ པ་ིཨེས་ ཏ་མང་གིས་ ན་གསན་དང་ མི་སེར་ 
འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་གི་ གོ་ ིགས་ བས་པའི་ པར་ 
ཤམས་ ོན་ ི་ ོ་ ི༹་ གནང་བོ་ མཉམ་པོ་  རཇ་བྷ་
ཝན་ ི་ ས་གནས་ན་ མ ན་འ ེལ་ ༹ས་བའི་ ོ་ ི༹་
ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན།  
འ ས་ ངོས་པའ་ི ནོ་འཆུ༹ད་ ལ་ོ ང་ ས་ ནོ་
ན་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་་་་་་་  

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེ༹ས་ ༢༧◌ཿ 

ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་  ཆེ༹ས་ ༢༧་ ཉིན་ཆེ༹་ ཤར་ 
འ ས་ ོངས་ ི་ མར་གཏམ་ ས་གནས་ ཆབ་ ིད་  

བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༤༤    ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པ་ོ     ཆེ༹ས་ ༣༡        གཟའ་  པ་སངས་                         ཤོག་ ེབ་   ༡ 



ད ས་ ལེ་ལག་གི་ ཐང་ར་ན་ མངའ་ ེ་ ནང་ཆོ༹ད་ 
འ ས་ ོངས་པའི་ གས་གསོལ་ དོན་བཞིན་ ོན་
འཆ༹ད་ ལོ་ ང་ ས་ ོན་ ང་བ ེ་ ་ཆེ་ གས་ ༹ས་ 

ང་བོ་ ཨིན། ས་ ོན་ ལེས་རིམ་ན་ འ ས་ ོངས་ ི་ 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་དང་ ཁོང་
གི་  མ་ ིས་ན་ རཻ་ མགནོ་པོ་ གཅོ༹་བ་ོ ི་ན་ 
བ གས་པོ་ ཨིན།  ས་ ོན་ ལེས་རིམ་ འདི་ འ ས་

ོངས་ ་ ོར་ ང་ བས་ ཆོ༹གས་པོ་ཀི་ ོས་ཆོ༹གས་ 
ོན་པོ་ཅུ༹, ིམས་ ོན་ མ ས་མི་ཅུ༹, ག ང་གི་ ོབ་
ོན་བོ་ཅུ༹, འགན་འཇི༹ན་བོ་ཅུ༹, ག ང་ཞབས་ འགོ་
ེད་ཅུ༹་དང་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ ད ་ ིག་ན་ གོ་ ིགས་ 
བས་པོ་ ཨིན། 

གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀིས་ ལེས་རིམ་ལོ་ བ ང་འ ེལ་ 
གནང་བཞེས་ འ ས་ ོངས་ ་ ོར་ ང་ བས་ 
ཆོ༹གས་པའི་ གོ་ ིགས་ བས་པའི་ ལེས་རིམ་ལོ་ དགའ་
ཆུ༹ལ་ གནང་བཞེས་ ག ང་བ་ོ ད། རགིས་ག ང་ལོ་ 

ང་ བས་ ༹ས་ དགོས་པའི་ གལ་ཆེན་ལོ་ གས་
གས་ གནང་བཞེས་ ཁོང་གི་ པར་དང་ video  
བས་ བས་ཅུ༹་ record བཞག་དགོས་པའི་ ་བ་
ལ་བོ་ ཨིན། ཆོས་རིགས་ ད ེར་ མེད་པོ་ ལ་ ིད་ 

བ ི་ཤད་ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ དོན་ཆ༹ན་ ཡོད་པོ་ 
གཏམ་ག ང་བཞེས་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀི་ ས་གནས་ ི་ 

ད་རགིས་ཅུ༹་ན་ PhD ཤེས་ཡོན་ ང་མཁན་ གས་
འདོད་ ཡོད་མཁན་ ོབ་ ག་ཅུ༹་ལོ་ རགོས་རམ་ 
གནང་ཤད་ ི་ མ ན་ལམ་ན་ (APATAN) རོགས་
རམ་ འཆར་གཞི་ ཧོང་ན་ ན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ཁོང་གི་ ་ཐོག་ ༡༧ ལ་བ་ ཀ ་པ་ ད ་ ན་ ིན་
ལས་ ོར་ ེ་ལོ་ འ ས་ ོངས་ལོ་ བདན་ ས་ཤད་ 
དོན་ཆ༹ན་ ཧོང་ན་ ད་ འི་ ག ང་གི་ ཨ་ཏང་རང་ 

ཐབས་ཤེས་ ༹ས་བཞིན་ ཡོད་པའི་ གཏམ་ཡང་ ག ང་
བོ་གནང་བོ་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀི་ འོས་ ོ་ ས་
གནས་ན་ ལ་བ་ ཀ ་པ་ park བཟོ་ཤད་ ི་ བ་

གས་ཡང་ གནང་བོ་ ད།གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀི་ ས་
གནས་ ི་ དོན་ལོ་ ཡར་ ས་ ཀེས་པོ་ཅིག་གི་ འཆར་
གཞི་ཅུ༹འི་ ཧོང་ན་ གཏམ་ཅུ༹་ བ་ གས་ གནང་བོ་ 
ཨིན། ཁོང་གི་ ག ང་ཤད་ བས་ན་ ལེས་རིམ་ན་ ོན་
མཁན་ མི་སེར་ ཐམས་ཅད་ལོ་ ད་འོང་མཁན་ ལོ་ 
གསར་པོ་ ༢༠༢༢ ཀི་དོན་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ 
ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ལོ་ ལེས་རམི་ཀི་ གཅོ༹་
བོ་ མགོ་འདོན་ གནང་མཁན་  ཡང་ལས་ནེ་ ོན་པོ་ 

་ཞབས་ བསོད་ མ་ ་མ་ དང་ ོང་ ལ་ ལེ་ལག་ 
ོན་པོ་ ་ཞབས་ ཀ ་ ོ་ ོས་ ིས་ ཡང་ བ ང་

འ ེལ་ གནང་བོ་ ཨིན།ལེས་རིམ་ བས་ན་ འཇི༹ན་
ལ་ བ ་ དང་ བ ་གཉིས་ ོགས་མཁན་ ོ་པའི་ 
ོབ་ ག་ཅུ༹་ཀི་ རང་ ད་ན་ ཨང་ ངས་ ེམ་ ཐོབ་

མཁན་ཅུ༹་ལོ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པའི་ ག་ལས་ བ ོད་
བ གས་ཡང་ གནང་བོ་ ད།  
མངའ་ ་ེ ག ང་ག་ི ་ིམཐངོ་ན་ ཞངི་གཤགེས་ 

ན་པོ་ སན་ཇེ་ ་ ་ིཏི་ཀི་ ང་པ་ོལོ་ མེ་མཆགོ་ 
ལ་བོ་་་་་ 

 
ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེ༹ས་༢༥◌ཿ སོང་མཁན་ 
ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེ༹ས་ ༢༥ ཉིན་ཆེ༹་ ཞིང་
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གཤེགས་ ན་པ་ོ སན་ཇེ་ ་ ི་ཏི་ཀི་ ང་པོ་ལོ་ 
མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ི་མཐོང་ན་ ོ་ འ ས་ ོངས་ ི་ 

ལ་  མན་རིང་ལོ་ མེ་མཆོག་ ལ་བོ་ ཨིན། མེ་མཆོག་ 
ལ་བའི་ བས་ན་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་

ཨེས་ ཏ་མང་ མཉམ་པོ་ ོན་པ་ོ ན་ཆོ༹གས་ཅུ༹, ིམས་
ོན་ མ ས་མི་ཅུ༹, ན་པོ་ ག ང་ཞབས་བོ་ཅུ༹་དང་ མི་

སེར་ཅུ༹་ཀི་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། ན་པོ་ སན་
ཇེ་ ་ ི་ཏི་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་ ༡༤ ཉིན་ཆེ༹་ སོ་ཅ་ཐང་ 
ཨེས་ཊེ་ ཨེན་ཨེམ་ ན་ཁང་ན་ ངོ་མ་ཤེས་པའི་ མི་
ཀིས་ གཅོ༹ག་ཀོ་ ༹ག་མཁན་ འ ོད་བ ོན་ ག ང་
ཞབས་བོ་ ེན་ཁ་ མཆ༹ན་ཆ་ བས་ ི་ བཅ༹ན་ ོལ་ 

༹ས་བའི་ བས་ན་ ཁོང་གི་ ང་ བས་ ༹ས་བའི་ 
ང་ ཁོང་ ེན་ཁ་ལོ་ ཡང་ བཅ༹ན་ ོལ་ ༹ས་བོ་ ད། 

འདེས་རང་ ཁོང་ ཆ༹བས་ཆེ་ས་ལས་ ཆེ༹ས་༡༥ ཉིན་ཆེ༹་ 
སི་ལི་ ་རི་ལོ་ ན་བཅོས་དོན་ལོ་ དམག་མི་ གནམ་ ་
ན་ བཏང་བོ་ ཨིན། འ ག་ ཆེ༹ས་༢༤ ཉིན་ཆེ༹་ ཁོང་

ོངས་པོ་ ད། 
ང་ ༹ངོ་ཁག་གི་ གཻ་ཁ་ན་ མ་ཎེ་ ་ཁང་གི་ ་ོ

གཞི་ གཏིང་ཤད་ ལེས་རིམ་ མཉམ་པོ་ ས་ཇ་ིཨ་ེཡ་ 
འཆར་གཞིའི་ མི་ གཉིས་ ་ི ་ོ ི༹་་་་་་ 

 མན་གན་  ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེ༹ས་༢༨◌ཿ 
དགོན་གནས་ ལེ་ལག་གི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ བསོད་
ནམ་ ་མ་དང་ ོང་ ལ་ ལེ་ལག་གི་ ོན་པོ་ ་
ཞབས་ ཀ ་ ོ་ ོས་ ིས་ སོང་མཁན་ ཆེ༹ས་ ༢༨ ཉིན་
ཆེ༹་ ང་ ོང་ཁག་གི་ ཀ་འབི་ རོང་པ་ཀི་ཇི་པི་ ་ཀི་ 
གཻ་ཁ་ན་ལོ་  ག ང་གི་ ས་ཇི་ཨེ་ཡ་ འཆར་གཞི་ ནང་
ཆོ༹ད་ བཟོ་བའི་ ིམ་གཉིས་ ི་ ོ་ ི༹་ གནང་བོ་ མཉམ་
པོ་ གཻ་ཁ་ན་ན་ མ་ཎེ་ ་ཁང་གི་ ས་གཞི་ ོ་གཞི་ 
གཏིང་བོ་ ཨིན། ོན་པོ་ གཉིས་ མཉམ་པོ་ ོང་གསེབ་ 
བ ་ ོགས་ ཡར་ ས་ ལེ་ལག་གི་ གཅོ༹་བ་ོ ང་ཡིག་
དང་ འགོ་ ེད་ཅུ༹, དགོན་གནས་ ལེ་ལག་གི་ བ ང་

འ ེལ་ ད ་འཇི༹ན་དང་ གཞན་ ག ང་ཞབས་བོ་ ོན་
བོ་ ཨིན། 
གཅོ༹་ ་ི ནོ་པོ་ ནོ་འཆད༹་ཏ་ ་ ལོ་ཆར༹་ ས་

ནོ་ན་ གས་འགན་ བཞསེ་པ་ོ་་་་་་་་ 

 
ནམ་ ེ་ ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེ༹ས་༢༦◌ཿ གཅོ༹་ ི་ 

ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ འབར་ ང་ 
འོས་ ོའི་ བ་ོརོང་ པ ྨ་ ཆོས་ ིང་ དགོན་པའི་ ན་ གོ་

ིགས་ ོན་འཆ༹ད་ ཏ་ ་ ལོ་ཆ༹ར་ ས་ ོན་ན་ གས་
འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ ཁོང་མཉམ་པོ་ 
འོས་ ོའི་ ིམས་ ོན་ མ ས་མི, ོ༹ང་ཁག་ པན་ཅཊ,  
ག ང་ཞབས་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ དང་ ཐག་ཉི་ཀི་ མི་སེར་ཅུ༹་ 

ོན་བོ་ ཨིན།ལེས་རིམ་ ོན་ལོ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀིས་ 
མངའ་ ེ་ མི་སེར་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ ཞི་བདེ་ དོན་ལོ་ 

གས་ ན་ གནང་བོ་ ཨིན། 
འདེས་རང་ ལེས་རིམ་ལོ་ བ ང་འ ེལ་ གནང་བཞེས་ 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོཀིས་ ཏ་ ་ ལོ་ཆ༹ར་ ས་ ོན་ན་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ གནང་ བཞེས་ 
མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ མི་རིགས་ ཐམས་ཅད་ ི་ དོན་ལོ་ 
གོ་ བས་དང་ རིགས་ག ང་དང་ གས་གསོལ་ལོ་ 

ང་ བས་ ༹ས་ཤད་ན་ གས་ གས་ གནང་བོ་ 
ཨིན།ལེས་རམི་ན་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོཀི་ ཨོ་པོར་ བོ་རོང་ 
གཞི་རིམ་ ོབ་ ་ལོ་ ལོ་ བ་མ་ ལོག་ འཇོ༹མས་བའི་ 

བས་ལོ་ model ོབ་ ་དང་ ོབ་ ག་ཅུ༹་ ོད་པོའི་ 
ཉལ་ཁང, ིདས་ཐང་དང་ གཞན་ གོ་ བས་ཅུ༹་ མ་

ིས་པ་ བོ་རངོ་ ཆ༹་ ་ལོ་ འ ལ་པོ་ ཡར་ ས་ བཏང་
ཤད་ ི་ བ་ གས་ གནང་བོ་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་
ཀི་ འ ལ་པོ་ ས་གནས་ན་ ཐོན་བཞིན་ ཡོད་པའི་ དོན་
ཆ༹ན་ཅུ༹འི་ ཧོང་ན་ ན་གསན་ཅུ༹་ ལེན་བོ་ ཨིན།  
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ཀི་ མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ གནང་བཞག་ 
ཡོད་པའི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོ ན་བཅོས་ རགོས་རམ, 
གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ འ ད་བ ོན་ རོགས་རམ་ འཆར་གཞི་
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དང་ གཞན་ འཆར་གཞི་ཅུ༹འི་ ཧངོ་ན་ བ་ གས་ 
གནང་བོ་ ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ ཞིང་གཤེགས་ ན་པོ་ 
སན་ཇཡ་ ་ ི་ཏ་ི ོངས་པོའི་ན་ མར་མི་ ལ་ ི་ 

གས་གསོ་ ན་ལམ་ ལ་བོ་ ཨིན། 
ཞངི་གཡོག་ ནོ་པོ་  ཡི་ འ་ི(christmas) ས་

ནོ་ན་ གས་འགན་ བཞེས་པོ་་་་་ 

 
ལ་ཞིང་ ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེ༹ས་༢༥◌ཿ  
བ་ འ༹ ས་ ོངས་ ི་ ལ་ཞིང་ འབར་མེག་ འོས་ ོ་ 

ནང་ཆོ༹ད་ འབར་མེག་ ཡི་ འི་ མཆོད་ཁང་ན་ གོ་
ིགས་ བས་པའི (Christmas) ས་ ོན་ན་ གས་

འགན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། ས་ ོན་ ལེས་རིམ་ན་ ཁོང་
མཉམ་པོ་ ད ས་མ ོས་ཆོ༹གས་ དམས་མོའི་ མ ས་མི་ 

་ཞབས་ ཨིན་ ར་ ཧང་ བ་བ, ཨི་པི་ར་ ལེ་ལག་གི་ 
ོབ་ ོན་བོ་ ་ཞབས་ བ་ིརེན་ ར་ ཏམ་ལིང་དང་ 

གཞན་ མ ས་མི་ གལ་ཆེན་ཅུ༹་ ོན་བོ་ ཨིན། 
ས་ ོན་ ལེས་རིམ་ལོ་ བ ང་འ ེལ་ གནང་བཞེས་ 
ོན་པོ་ ་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ ་ཀིས་ མི་སརེ་ ཐམས་

ཅད་ལོ་ བ ་ཤིས་ བདེ་ལེགས་ ལ་བོ་ ཨིན། 
ཁོང་གི་ ཆོས་ གས་ ཐམས་ཅད་ན་ ང་བདེན, ི་
ཆོ༹གས, ག་བསམ་ མ་དག་དང་ བདེན་དོན་ ཡོད་ 
དགོས་པོ་ གལ་ཆེན་ལོ་ ད་ལེན་ ༹ས་དགོས་པོ་ ་བ་ 

ལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ འདི་ཡང་ ག ང་བོ་ ད། གཅོ༹་
ི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་ ད ་ ིག་ན་ 

མངའ་ ེ་ན་ མི་རིགས་ ཐམས་ཅད་དང་ ཆོས་ གས་ 
དོན་ལོ་ རིག་ག ང་དང་ ཆོས་ གས་ ང་ བས་ ༹ས་
ཤད་ན་ གས་ གས་ གནང་དོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ལ་
ཞིང་ འབར་མེག་ འོས་ ོ་ ནང་ཆོ༹ད་ ཐོན་བཞིན་ ཡོད་
པའི་ ཡར་ ས་ གཡོག་ མ་འོངས་པའི་ན་ ཡང་ ཐོན་
བའི་ རེ་བ་ བཞག་ཅན་ གས་ གས་ གནང་བོ་ ད། 

ས་ ོན་ ཤོར་ན་ (cake) གཏོག་ཤད་ ལེས་རིམ, 
གསོལ་འདེབས་དང་ རིགས་ག ང་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན།  
 
གཅོ༹་ ་ི ནོ་པ་ོཀསི་ ་མིན་ ངི་ག་ེལ་ོ རམ་
དྷམ་ བཟ་ོ ཤད་ བ་ གས་་་་་་་ 
ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའི་ ཆེ༹ས་༢༢◌ཿ གཅོ༹་ ི་ ོན་
པོ་ ་ཞབས་ ཨཔི་ཨེས་ ཏ་མང་གི་  སོང་མཁན་ 
གཟའ་ ག་ཀོའི་ ཉིན་ཆེ༹་ ཤར་ ོ༹ང་ཁག་གི་ ་མིན་ 

ིང་གེ་ འོས་ ོ་ ནང་ཆོ༹ད་ ལོ་ཝེར་ ་མིན་ན་མ་ ཆོ༹ད་
མཁན་ བར་རང་(Barang)   གོ་ ིགས་ བས་པོའི་ 
མི་སརེ་ འ ེལ་བ་ ལེས་རིམ་ན་ གས་འགན་ བཞེས་
པོ་ ཨིན།ལེས་རིམ་ན་ ཁོང་ མཉམ་པོ་ འ ོད་བ ོན་ ལེ་
ལག་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ ཨེམ་ཀེ་ ཤ , འ ལ་པོ་ ལེ་
ལག་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ བི་ཨེས་ པན་ཏཐ, ོབ་ ོན་
བོ་ ་ཞབས་ ཆེ༹་རིང་ ལེབ་ཅ་ དང་ མ ས་མི་ གལ་
ཆེན་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
 ལེས་རམི་ལོ་ བ ང་འ ེལ་ གནང་བཞེས་ ཁོང་གིས་ 
ག ང་བ་ོ ད། མངའ་ ེ་ ག ང་གི་ ལོ་ཝེར་ ་མིན་ 

ི་ བར་རང་ལོ་ རམ་དྷམ་ བཟོ་ཤད་ ི་ བ་ གས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། འདི་ བཟོ་བའི་ དོན་ལོ་ crore ་
ཐམ་བས་ ད ལ་ འ ོ་སོང་ལོ་ ད་འོང་མཁན་ ོས་
ཆོ༹གས་ ཆོ༹གས་འ ་ན་ བགོ་འ ེམས་ ༹ས་ཤད་ ཨིན། 
འདེམ་ གཏམ་ ི་ ན་གསན་ ལོ་ཝེར་ ་མིན་ ི་  བར་
རང་ལོ་ གོ་ ིགས་ མི་སེར་ འ ེལ་བ་ ལེས་རིམ་ན་ 
ག ང་བ་ོ ད། ཁོང་གི་ ག ང་བོ་ ད༏ ོན་མོའི་ 
ག ང་གི་ ཞལ་བཞེས་ གནང་བའོི་ པ་ ་ རམ་དྷམ་ 
འཆར་གཞིའི་ གཡོག་ དོན་ཆ༹ན་ ཀེས་པ་ོཅིག་གི་ ༹ས་

ི་ མ་ཐོན་ས་ལས་ ད་འདི་ འཆར་གཞི་ འདི་ལོ་ རམ་
དྷམ་ལོ་ འ ར་བ་ བཏང་ཤད་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ 

་ཞབས་ ཏ་མང་གི་ འ ལ་པོ་ ལེ་ལག་གི་ ག ང་
ཞབས་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་ལོ་ འདི་དོན་ལོ་ འ ་རང་ གཡོག་ 
གལ་ཆེན་ཅུ༹་ འ ༹མ་བཅུ༹ག་ཤད་ ི་ བཀའ་ ་ གནང་
བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ་མིན་དང་ ཕན་ཆུ༹ར་ ོད་མཁན་ 
མི་སརེ་ཅུ༹་ལོ་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ འཆར་གཞི་ འདི་ ས་
ཆོ༹ད་ན་ རང་ མ་ལག་ ོང་པའི་ དོན་ལོ་ རགོས་རམ་ 
གནང་དགོས་པའི་ ་བ་ཡང་ ལ་བོ་ ཨིན། 
. 
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