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ཨ་ཤ་ ་གཡགོ་ བས་མཁན་ ་ི ལོ ༢༠༢༡ 
ཆ༹གོས་འ ་་་་་་་་ 

ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་༣༠◌ཿ འགོ་ 
དང་པོ་ ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ བས་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ ལེན་ ི་ 
ཨ་ཤ་ ཆོ༹གས་འ ་ ༢༠༢༡ གོ་ ིགས་ བས་པོ་ ཨིན། 

ལ་ས་ ང་ཏོག་ ཐག་ཉི་ མན་ནན་ ཀེན་ ར་ནང་ 
གོ་ ིགས་ བས་པོའི་ ཆོ༹གས་འ ་ ལེས་རིམ་ནང་ གཅོ༹་

ི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང་ མགོན་པ་ོ གཅོ༹་
བོ་ ི་ན་ བ གས་པོ་ ཨིན་ནེ་ ཤེས་རགི་ ལེ་ལག་གི་ 

ོན་པོ་ ་ཞབས་ ན་དགའ་ ཉི་མ་ལེབ་ཅ་ མགོན་པོ་ 
གལ་ཆེན་ ི་ན་ བ གས་པོ་ ཨིན། འདེས་རང་ ཁོང་ 
མཉམ་པོ་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པོ་ ིད་ ང་ཡིག་ ་ཞབས་ 
ཇེ་ཀོབ་ མཁའ་ ིང, གཞན་ ག ང་ཞབས་བོ་ འགོ་

ེད་ཅུ༹་དང་ ོ༹ང་ཁག་ བཞི་ག་གི་ ཨ་ཤ་ ་ གཡོག་ 
བས་མཁན་ཅུ༹་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 

ལེས་རིམ་ལོ་ བ ང་འ ེལ་ གནང་བཞེས་ གཅོ༹་ ི་ ོན་
པོ་ ་ཞབས་ པ་ིཨེས་ ཏ་མང་གི་ འ ས་ ོངས་ ི་ 
འ ོད་བ ོན་ ས་གནས་ལོ་ ོན་ལོ་ ཕར་པོའི་ དོན་ལོ་ 
མངའ་ ེ་ ག ང་ མཉམ་ཅི་ མི་སེར་ཅུ༹་ཀི་ ཨ་ཤ་ ་
གཡོག་ བས་མཁན་ཅུ༹འི་ ནེ་ཁར་ རེ་བ་ ོམ་པོ་ 
བཞག་ ཡོད་པོ་ ག ང་བ་ོ ད། ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ 

བས་མཁན་ཅུ༹་ ལོ་ སམེས་ གས་ ི༹ན་བའོི་ དོན་ལོ་ 
འདེམ་ ལེས་རིམ་ ི་ རོགས་རམ་ ོམ་པ་ོ ཐོབ་ ཆུ༹གས་
པོའི་ ཁོང་གི་ རེ་བ་བཞག་ཀོ་ ཨིན། ོང་ ལ་ཅུ༹་ནང་ 
ག་ཆོ༹ད་ཟང་ དཀའ་ལས་ བས་ དགོས་པོ་ གཏམ་འདི་ 

 ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ བས་མཁན་ཅུ༹་ ཀི་ བ ག་ཀོ་ ཧ་གོ་
ཆུ༹གས་པོ་ ཁོང་གིས་ ག ང་བོ་ ད། གཅོ༹་ཆེ་ གས་ 
ནད་རིམས་ ས་ཆོ༹ད་ བས་ན་ ོང་ ལ་ན་ ན་ཅུ༹་ 

ེལ་ཤད་ན་ རོགས་རམ་ ེམ་ ཐོབ་པའོི་ ཁོང་གིས་ 
ག ང་བ་ོཨིན། ཀོ་བིཊ་ ནད་རིམས་ བས་ན་ ིམ་

ིམ་ན་ ན་ ེལ་ཤད་ གཡོག་ ༹ས་བོའི་ན་ ཁོང་གིས་ 
ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ བས་མཁན་ ཅུ༹འི་ གས་འགན་ལོ་ 
དགའ་ཆ༹ལུ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ བས་མཁན་ཅུ༹འི་ གཡོག་གི་ ིས་
ཞིབ་ ༹ས་བོའི་ ང་ གཅོ༹་ཆེ་ གས་ ནད་རིམས་ ས་
ཆོ༹ད་ན་ ག ང་གི་ ཧོང་ལས་ རགོས་རམ་ ད ལ་ 
གནང་བོའི་ གཏམ་ ག ང་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན། གཅོ༹་ ི་ 

ོན་པོ་ཀི་ ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ བས་མཁན་ཅུ༹་ཀི་ བཞག་
ཀོའི་ ་བ་ཅུ༹་ལོ་ གནས་ ངས་ ེམ་ ཐོན་བོའི་ བ་
ལས་ ཐམས་ཅད་ གནང་ཤད་ ི་ ཞལ་ཆི༹ག་ གནང་བ་ོ 
ཨིན། འདེས་རང་ ཁོང་གི་ ག་ཆོ༹ད་ ཆུ༹གས་ཆུ༹གས་ ཨ་ཤ་ 

་གཡོག་ བས་མཁན་ཅུ༹འི་དོན་ལོ་ གཡོག་ བས་
ཤད་ ི་ རེ་བ་ གནང་བོ་ ད། གན་རང་ ཨིན་ ང་ 
གཡོག་ གལ་ཆེན་ ཐོན་ ང་ ལམ་སོང་ ང་མཉམ་པོ་ 
འ ༹ད་ ཆུ༹གས་པོའི་ གཏམ་ཡང་ བཞག་ཀོ་ གནང་བོ་ 
ཨིན། ལེས་རིམ་ བས་ན་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པའོི་ ག་ལས་ 

ོ༹ང་ཁག་ བཞི་ལས་ ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ བས་མཁན་ 
མ་ བ ད་ལོ་ བ ོད་བ གས་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། 

ལེས་རིམ་ན་ ཨ་ཤ་ ་གཡོག་ བས་མཁན་ཅུ༹་ ལས་ 
རིག་ག ང་ ལེས་རིམ་ཅུ༹་ ལ་བོ་ ཨིན།  

བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༤༢    ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པོ་  ཆེ༹ས་ ༣            གཟའ་  པ་སངས་                              ཤོག་ ེབ་   ༡ 



ད་ོ ང་ དགོན་པོའི་  མ་གསེལ་ ལསེ་རམི་ 
འ ག་་་་་་་ 

 
མན་གན་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༢༨◌ཿ  

ང་ འ ས་ ོངས་ ི་ དོ་ ང་ དགོན་པོའི་ ཉིན་
ག མ་ ས་རིང་ཀོ་ མ་གསེལ་ ལེས་རིམ་ ཆེ༹ས་ ༢༤ 
ལས་ ད ་ བཅུ༹ག་ ི་ ཆེ༹ས་ ༢༦ ལོ་ ོས་བོ་ ཨིན། མ་
གསེལ་  ལེས་རིམ་ འདི་  ལོ་ བ ད་ བ་ལས་ ཁ་ ི༹་ 
བོ་ ཨིན། མ་གསེལ་ ལེས་རམི་ འདི་ནང་ བས་ ེ་ 
མགོན་ ང་ རིན་བོ་ཆེ་དང་ བས་ ེ་ ལ་ ང་ རིན་བ་ོ
ཆེ་ཀི་ ཞབས་ བཅག་ཀོ་ གནང་བོ་ ཨིན། 

མ་གསེལ་ ལེས་རམི་ འདི་ན་ དགོན་གནས་ ལེ་ལག་
གི་ ོན་པོ་ ་ཞབས་ བསདོ་ནམ་ ་མ, ོང་གོ་ འོས་

ོའི་ ིམས་ ོན་ མ ས་མི་ ་ཞབས་ ན་ཆོ༹གས་ 
མ་ ལ་ ལེབ་ཅ, ལ་ཆེན་ ལ་ ང་ འོས་ ོའི་ ིམས་
ོན་ཡང་ལས་ནེ་ ོན་པོ་  ་ཞབས་ བསམ་ བ་ ལེབ་

ཅ, ིམས་ ོན་མ ས་མི་ ་ཞབས་ བ ་ཤིས་ དོན་
བ་ བྷོ་ཊེ་ཡ, རཇ་ ་མར་ ཐ་པ, དགོན་གནས་ ང་

ཡིག་ ་ཞབས་ པ་སངས་ ོར་ ེ་ བོན་པོ,  གཞན་ 
ག ང་གི་ འགོ་ ེད་ཅུ༹་དང་ ནང་པོ་ ེས་འ ག་ཀོ་ཅུ༹་ 

ོན་བོ་ ཨིན། 
མ་གསེལ་  ལེས་རིམ་ན་ ཡང་ ོམས་ ེས་འ ག་ཀོ་ 
ོང་ ག་ ག་ལས་ ག་ཀོ་ ོན་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་

འདི་ འ ས་ ོངས་ ག ང་གི་ ོང་གསེབ་ བ ་ ོགས་ 
ལེ་ལག, དགོན་གནས་ ལེ་ལག, ོག་ཤོས་ ལེ་ལག, 
འ ས་པོ་ ལེ་ལག, ལམ་དང་ ཟམ་པོ་ ལེ་ལག, དོ་ ང་ 
མགོན་པོའི་ ཆོ༹གས་པོ་དང་ དོ་ ང་ གཟའ་ཆ༹ང་ 
མཉམ་ བ་ནང་ ལེས་རམི་འདི་ བ་འ ས་ ེམ་ ཐོན་
ཆུ༹གས་པོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ནང་ ོན་མཁན་ ནང་པོ་ 

ེས་འ ག་ཀོ་ཅུ༹་ལོ་ ོང་གསེབ་ བ ་ ོགས་ ལེ་ལག, 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

དགོན་གནས་ ལེ་ལག་དང་ དོ་ ང་ གཟའ་ཆ༹ང་ འ ་
ི་ ོང་པ་ ཞལ་ལག་ཅུ༹་ ལ་པོ་ ཨིན། འ ག་ མ་

གསེལ་ ལེས་རིམ་ན་ ོན་མཁན་ མི་དམངས་ཅུ༹་ལོ་ 
རིན་བོ་་ཆེ་ཀིས་ ཆེ༹་དབང་ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན།  

ས་རབས་ལས་  ས་རབས་ བཞག་ ཡོད་པོའི་ ལ་
བ་ ་བཅུ༹ན་ཆེན་པོའི་ གཏེར་ཅུ༹་ ལོ་ག མ་ ག མ་
བར་ན་ ཐེངས་རེ་ མ་གསེལ་ ལེས་རིམ་ གོ་ ིགས་ 

བས་པོའི་  ག་གསོལ་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ འདི་ 
ལོ་༢༠༡༣ ལས་ ཆུ༹ར་ ེ་ ས་གཡོས་ གནམ་གཤིགས་ 

ེན་ ི་ མ་གསེལ་  ལེས་རིམ་ འདི་ གོ་ ིགས་ བས་ 
མ་ཆུ༹གས། 
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ལ་ཡངོས་ གོ་བ ན་ ས་ ནོ་ དནོ་ལ་ོ གསར་
ཤགོ་ ཆ༹གོས་འ ་་་་་་་་  

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་ ༣༠◌ཿ 
ན་གསན་དང་ མི་སརེ་ འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་གི་ ོན་པོ་ 
་ཞབས་ ལོག་ནཐ་ ཤ ་ ི་ ཆེ༹ས་༣༠  ཨིན་ཆེ༹་ ད་འོང་

མཁན་ ལ་ཡོངས་ ོག་བ ན་ ས་ ོན་ ལེས་རིམ་ 
གོ་ ིགས་ དོན་ལོ་ བ ་ཤིས་ ིང་གི་ ཆོ༹གས་འ ་ཁང་
ན་ གསར་ཤོག་ཅུ༹་ལོ་ ང་འ ེལ་ གནང་བོ་ ཨིན། ས་

ོན་ ལེས་རིམ་འདི་ མངའ་ ེ་ནང་ ད ིན་ ་ བ ་
གཉིས་པོའི་ ཆེ༹ས་༡༠ ལས་ ཆེ༹ས་༡༤ ཟང་ གོ་ ིགས་ 

བས་ཤད་ ཨིན། གསར་ཤོག་ ཆོ༹གས་འ ་ན་ ོན་པོ་ 
མཉམ་པོ་ འ ས་ ོངས་ ོག་བ ན་ ཆོ༹གས་པོའི་ 
འགན་འཇི༹ན་ མ་ པཽ་ཇ་ ཤ ་དང་ ན་དང་ མི་སེར་ 
འ ེལ་བ་ ལེ་ལག་གི་ ང་ཡིག་ མ་ སི་པོར་ཧ་ ཏར་

ན་ ཡོད་པ་ོ ཨིན། 
ཆོ༹གས་འ ་ནང་ འགན་འཇི༹ན་ མ་ པཽ་ཇ་ ཤ ་ ི་ ལོ་
༢༠༢༡ ཀི་ ོག་བ ན་ ས་ ོན་ གོ་ ིགས་ བས་

ངས་  དོན་ཆ༹ན་ དང་ ཆེ༹ས་༡༠ ལས་ ༡༤ ཟང་ ང་
ཏོག་ ཆོ༹ང་འ ་ནང་ ོག་བ ན་ བ ་ཤད་ ི་ open 
movie screening, Fashion show, རིག་ག ང་ 
ལེས་རིམ་ ཤམས་ ེན་ བཞག་ ངས་དང་ རི་མོ་ འ ན་
བ ར་ ཧོང་ན་ ན་གསན་ཅུ༹་ གནང་བ་ོ ཨིན།  
ཁོང་གི་ ས་ ོན་ ཤོར་ན་ འ ས་ ོངས་ ི་ ས་མི་ཅུ༹་
ཀི་ ་གར་ ི་ ོག་བ ན་ ནང་ གས་འགན་ བཞེས་
མཁན་ཅུ༹་ལོ་ ཆེ༹ས་ ༡༡་ཉིན་ཆེ༹་ མ་ནོན་ ཀེན་ ར་ན་  
ཁོང་ཅུ༹་ལོ་ བ ེ་བ་ ནང་ལས་ ་དགའ་ ལ་ཤད་ ི་ 
ལེས་རིམ་ཡང་ ཡོད། འདེས་རང་ འ ས་ ོངས་ ི་ ོག་
བ ན་ ས་གནས་དང་ དཀར་པོ་ གཅིག་ ོག་བ ན་ 
བཟོ་ཤད་ འ ན་བ ར་ན་ ལ་ཁ་ ཐོབ་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ 

་དགའ་ཡང་ ི༹ན་ཤད་ ི་ ལེས་རིམ་ ཡོད། ཁོང་གི་ 
འདི་ཡང་ ན་གསན་ གནང་བོ་ ཨིན༏  

 
 
ལོ་༢༠༢༡ ཀི་ ལ་ཡོངས་ ོག་བ ན་ ས་ ོན་ ནང་
Bollywood མ་ ོས་གར་ མཁན་ མ་ མ་ལཻ་ཀ་ 
ཨ་རོ་ར་ མ་ ིས་པ་ ོས་གར་ མཁན་མ་ མ་ སཡ་ནི་ 

པ་ཏ, བོད་ ལ, ོར་ ེ་ ིང་དང་ ཀ་ལིམ་པོང་གི་ 
ོག་བ ན་ བཟོ་མཁན་ཅུ༹་ ོན་ཤད་ ིས་ ཨིན།   
ོན་པོ་ ་ཞབས་ ལེལ་ཨེམ་ ཤ ་ ི་ གསར་ཤོག་ཀོ་ཅུ༹་

ལོ་ བ ག་འ ེལ་ གནང་བཞེས་ ག ང་བ་ོ ད། ལོ་
༢༠༢༡ ལ་ཡོངས་ ོག་བ ན་ ས་ ོན་ ི་ ་ ལ་ 
ཡོད་མཁན་ ཡོན་ཏན་ ཡོད་པོ་ ་གཡོག་ མེད་མཁན་ 
གཞོན་བོ་ཅུ༹འི་ དོན་ལོ་ Platform ཡང་ལས་ནེ་ གཞི་
མ་ ་གཅིག་ ཐོན་ ཆུ༹གས་ ཤད་ ཨིན།ཁོང་གི་ ད་ ང་ 
ག ང་བ་ོ ད། ས་ ོན་ འདིའི་ ོག་བ ན་ བཟོ་
ཤད་ ས་གནས་ ཧོང་ན་ ཡར་ ས་ ཐོན་ཤད་ མི་ཆ༹ད་ 
མངའ་ ེའི་ འ ས་པོ་དང་ དཔལ་འ ོར་ ཡར་ ས་ 
དོན་ལོ་ ཡང་ རེ་བ་ ོམ་པོ་གཅིག་ ཐོན་ཆུ༹གས། 

ོན་པོ་ཀི་ གཅོ༹་ ི་ ོན་པ་ོ ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ་ཏ་མང་
ལོ་ མངའ་ ེ་  ོག་བ ན་ ས་གནས་ ཧོང་ ན་ རགོས་
རམ་དང་ འ ས་ ོངས་ ོག་བ ན་ ིད་ ས་ དོན་
བཞིན་ ོག་བ ན་ ོགས་འ ེལ་ འཆར་གཞི་ བ་

གས་ མ་ ིས་པ་ འ ས་ ོངས་ན་ ལ་ཡོངས་དང་ 
ལ་ཁབ་ ོག་བ ན་ བཟོ་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ ད ལ་ crore 

གཅིག་ཟང་ རོགས་རམ་ཡང་ནེ་ subsidy གནང་ཤད་ 
ནང་ གས་ ེ་ཆེ་ཡང་ གནང་བོ་ ད། འདེས་རང་ 

ོག་བ ན་ ོགས་འ ེལ་ མངའ་ ེ་ནང་ འ ས་
ོངས་ ི་ ས་ཐེང་ ༦༧ ལ་ཁབ་ ོག་བ ན་ ་

དགའ་ ༢༠༢༡ ཡང་ ཐོབ་པོ་ ཨིན།འདི་ ོན་ལས་ ཡང་ 
བ ་ཤིས་ ིང་ ཀ་ཤ་ཁང་ནང་ ོན་པའོི་ ད ་ ིག་ན་ 

ོག་བ ན་ ས་ ོན་ ལེས་རིམ་ དོན་ཆོ༹ན་ནང་ ོག་
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བ ན་འགན་འཇི༹ན་ ི་ གཏམ་ཀེས་པོ་གཅིག་ report 
ལ་བོ་ ཨིན།  
ར་བ གས་ ནོ་པོ་ ་ཞབས་ ག་བ ་ ལ་
ང་པ་ ངོས་པོའ་ིན་ གཅོ༹་ ་ི ནོ་པོ་ གས་

གས་ོ གནང་བོ་་་  

 
ང་ཏོག་ ད ིན་ ་ བ ་གཉིས་པའོི་ ཆེ༹ས་༡◌ཿ གཅོ༹་
ི་ ོན་པོ་ཀི་ རང་གི་ ག ང་ ཤོག་ ངས་ན་ འ ས་
ོངས་ ི་ ེ་བོ་ མཁས་པ་ོ མཆ༹ན་ ན་ གས་ ར་

བ གས་ ོན་པོ, ཡོ་ག་ ོབ་དཔོན་ ་ཞབས་ ག་
བ ་ ལ་ ང་པ་ ོངས་པོའི་ན་ གས་གསོ་ གནང་བོ་ 
ཨིན། ཁོང་ ལ་ས་ གསར་པོ་ ིལ་ལི་ལོ་ ོངས་པོ་ 
ཨིན། ཁོང་ འ ས་ ོངས་ ི་ ི་ཆོ༹གས་ དང་ གཅོ༹་ཆེ་

གས་ གཞོན་བོ་ཅུ༹་ལོ་ འ ོད་བ ོན་ ངས་ གས་ 
བཞག་ཤད་ན་ སེམས་ གས་ གནང་མཁན་ མི་མཁས་
པོ་ གཅིག་ ཨིན།ཁོང་ ོངས་པོའི་ན་ ང་ཅའི་ མི་རིགས་
ན་ མི་གཅིག་ མེད་པོ་ ོང་པོ་ ཐོན་བོ་ ཨིན།ངའི་ ིང་
གཏམ་ལས་ ག་བ ལ་ ཕགོ་ ཡོད་པོའི་ གཟའ་ཆ༹ང་
དང་ རགོས་ཅུ༹་ལོ་ ཁོང་གི་ མ་ཤེས་ ི་ ེ་འཆི་ ལ་
བའི་ ཞི་བདེ་ ཐོབ་བ ག་ ལབ་ ི་ གསོལ་བ་ བཏབ་ཏོ་ 
ཨིན། 

བ་ འ ས་ ངོས་ ་ི  ངོ་གསབེ་  འ དོ་བ ནོ་ 
གཅ༹ང་ གས་དང་ བ ད་ཅན་ ཆ༹གོས་པའོི་ ཉནི་
གཅིག་གི་ ང་བ ར་ ལསེ་རིམ་་་་་་   

ལ་ཞིང་ ད ིན་ ་ བ ་གཅིག་ཀོའི་ ཆེ༹ས་༣༠◌ཿ་ 
འ ས་ ོངས་ མངའ་ ེ་ ཨ་ ས་ ི་ཆོ༹གས་ཀི་ བ་ 
འ ས་ ོངས་ཀི་ ལ་ཞིང་ ོ༹ང་ཁག་ བྷ་ཝན་ན་ ཉིན་
གཅིག་ ས་ རིང་ཀོའི་ ོང་གསེབ་ འ ོད་བ ོན་ 
གཅ༹ང་ གས་དང་ བ ད་ཅན་  ཆོ༹གས་པོའི་ ང་
བ ར་ ལེས་རིམ་ གོ་ ིགས་ བས་པོ་ ཨིན། ང་
བ ར་ ལེས་རིམ་ན་ ཨ་གན་ཝ་དི་ ་གཡོག་ བས་

མཁན་ མ་ ིས་པ་ ལ་ཞིང་གི་ (VHSNC) ས་མི་
ཅུ༹་ཀིས་ གས་;གན་ བཞེས་པོ་ ཨིན། 

 
ང་བ ར་ ལེས་རིམ་ ི་ མིག་ ལ་ གཅོ༹་བོ་ འདི་ 

འ ས་ ོངས་ན་ ཨ་ ས་དང་ འདིའི་ ན་ཅུ༹འི་ དོན་

ཆ༹ན་ན་ ན་ཅུ༹འི་ ས་ཉོ་དང་ འདིའི་ བ་སོང་ ཧོང་

ན་ ལག་ལེན་ ༹ས་ ངས, ཡོ་ག་དང་ འ ོད་བ ོན་ མི་

ཆེ༹་ ེལ་ ངས་ ཧོང་ན་ ཡོད་པོ་ ཨིན། ཡོ་ག་དང་ ་རོ་

པེ་ཏི་ ན་པོ་ འ ་ ི་ ང་བ ར་ ༹ས་མཁན་ཅུ༹་ལོ་ 

གཡོག་ ག་ན་ བས་ ང་ དཀར་མོ་ ་ཀི་ ཡོ་ག་ ༹ས་ 

དགོས་པོའི་ བ་ ང་ཡང་ ༹ས་བོ་ ཨིན།  

རིག་ཀོ་ འ མི་ དགོས་པའོ་ི་་་་་་་་ 

ཀོ་བཊི་ ནད་ ་ ད་ ོ་  ལ་ཁབ་ ི༹་ལོག་ལས་ མང་
བཞིན་ འ ་དོ་ ཨིན། འདི་ ༹ས་ ི་ ན་ ས་ ཐམས་
ཅད་ལོ་ ང་ཅག་  ་བ་ ལ་དོ་ ཨིན་། ག་ཚད་ གས་

གས་ རང་གི་ ཟོན་ ོར་ དོན་ལོ་ ཐབས་ཤེས་ ་ ལག་
ལེན་ ༹ས་བོ་ གནང་།  རང་གི་ འ ོད་བ ོན་  ཟོན་

ོར་དང་ ང་ ོབས་ དོན་ལོ་ ཐབས་ལམ་   འདི་ 
ག མ་པ་ོ ཨིན་ཅི་ མིན་ཅི་ ལག་ལེན་ ༹ས་བོ་ གནང། 
༡༽ ཁ་ན་  ཁ་རེས་ བས་པོ་གནང་། 
༢༽ མི་ ངས་ གཉིས་ལས་ ག་ཀོ་ ངས་རིང་ 
བ གས་པོ་ གནང་། 
༣༽ ག་དང་ ཞལ་  ལེགམ་ ས་བོ་ གནང་།                                                
       (Dawai Bhi, Kadai Bhi) 
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