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རྫོང་ཁའི་གཞི་རྩ། 
 སྤྱི་ལཱུ་ ༡༩༨༨ ལཱི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་ 
ཞབས་ལས་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་ 
རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་གི་ངོ་རྟགས་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ 
ཨིནམ་ལས་ ག་ར་གིས་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་དང་ལུན་ 
འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཤོག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
 

 སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༠༧ ལཱི་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་ 
པོ་ཆེ་  དཔལ་འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག་ 
མཆོག་གི་ཞབས་ལས་ རྫོང་ཁ་འདི་འཇམ་ཏོང་ཏོ་དང་སྤྲོ་ 
བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ ལག་ལུན་འཐབ་ངོ་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོ་ 
པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་གྱི་སྐད་སྒྱུར་པ་གདམ་འཐུ། 

ལཱུ་ལྔའི་འཆར་གཞི་  ༡༢ པའི་ནང་ ཌི་ཇི་ཊཱལ་འབྲུག་ཡུལ་ 
ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་ལཱི་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ 
ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་འགུལ་ 
ཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཨིང་སྐད་དང་རྫོང་ཁའི་བར་ན་གློག་ 
རིག་སྐད་སྒྱུར་ ཐོན་རིམ་དང་པ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན། ལས་འགུལ་ 
དེ་ནང་ ཨིང་ལིཤ་དང་རྫོང་ཁ་ཟུང་འབྲེལ་དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ ཚིག་ 
(parallel corpus) ས་ཡ་ ༡ དེ་ཅིག་བཟོ་ནི་ཨིནམ་ 
དང་  སྐད་སྒྱུར་བརྒྱ་ཆ  ༥༠ དེ་ཅིག་མ་འཛོལ་བར་འབད་ 
ཚུགས་པའི་རིམ་ལཱིགས་ཅིག་བཟོ་ནི་ཨིན། དེ་གི་དོན་ལཱི་ལཱ་ཚུ་ལས་ 
བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཡོདཔ་ཨིན།
ཨིན་རུང་ལས་འགུལ་འདི་ དུས་ཚོད་ཁར་སྒྲུབ་ཐབས་ལཱི་ མི་ 
སྟོབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འཐེབ་དགོཔ་ཡོད་རུང་ ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ 
གཞན་མི་ཚུ་ རང་སོའི་སྡེ་ཚན་གྱི་དུས་རྒྱུན་ལཱ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
རྒྱབ་སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་སྦེ་ཕུལ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ ལས་ལས་སྣ་ 

དེ་ལཱི་དམིགས་བསལ་གཙོ་རིམ་བསྒྲིགས་ཏེ་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ 
ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལཱི་ སྐད་སྒྱུར་པ་ ༡༠ ཞི་གཡོག་ 
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསར་བཙུགས་ལམ་ལཱིགས་ལྟར་དུ་ལུན་ཡོདཔ་ 
ཨིན། ཨིན་རུང་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ 
ཚང་ནང་ ས་སྟོང་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལཱི་བརྟེན་ ཁོང་སྐད་སྒྱུར་པ་ 
ཚུ་གི་ལཱ་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ཡང་ རྟ་བབས་ལཱི་ཡོད་པའི་ཕན་ 
བདེ་ཞི་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ ཁང་མིག་གཅིག་ ལཱུ་གཅིག་ 
གི་རིང་ རིན་མེད་སྦེ་གནང་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་ ལག་ལུན་འཐབ་ 
བཅུག་སྟེ་ཡོད། ཡིག་ཚང་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༡༡/༢༠༢༡ 
ལཱི་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསེར་ཁྲི་ 
མངའ་གསོལ་གྱི་ཉིནམ་ ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ གཙུག་ 
ལག་སློབ་དཔོན་བགྲེསཔ་ བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་སྦེ་ 
འགོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡི། སྐད་སྒྱུར་པ་ཚུ་གི་ཁག་འབག་གི་ 
གནས་ཡུན་འདི་ ལཱུ་གཅིག་གི་རིང་ཨིན་རུང་ ཁོང་རའི་གྲུབ་ 

ཤོག ་གྲངས་ 2 པ། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༣ ལས་ ༢༨ ཚུན་ཚོད་ 
ཉིན་གྲངས་དྲུག་གི་རིང་ ས་གནས་སྤ་རོ་ཨོ་ལ་ཐང་ལཱི་སྦེ་བརྡ་ 
དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ 
འདས་པའི་ལཱུ་ཚུ་ནང་ དམིགས་བསལ་ལས་འགུལ་ཌི་ཇི་ཊཱལ་ 
འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་ 
ཚར་ཏེ་ཡོད་པའི་ཨིང་ལིཤ་དང་རྫོང་ཁ་ཟུང་འབྲེལ་དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་
ཚིག་ཞུན་དག་དང་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ནང་ལཱི་རྫོང་ 

ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་དང་། ལས་སྡེ། ལྷན་ 
ཁག་གཞན་ཚུ་གི་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་བཅའ་ 
མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ ལཱུ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ 
༡༢ པའི་ནང་རྫོང་ཁ་དང་ཨིང་ལིཤ་དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ཚིག་ས་ཡ་ ༡ 
བཏོན་ནི་སྦེ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནིའི་ནང་ ལས་ 
བྱེད་ཚོགས་ཆུང་གིས་མ་དོ་བར་ སྐད་ཡིག་འགོ་དཔོན་གཞན་ཚུ་ 
ལས་ཡང་སྐད་སྒྱུར་གྱི་ལཱ་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ རྫོང་ 
ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གཞི་འཛིན་འོག་ལཱི་ཨིན་མི་
སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་རེ་་གིས་ དུས་ཅི་ལས་ ཨིང་ 
ལིཤ་དང་རྫོང་ཁ་དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ཚིག་ག་དེ་རེ་བཏོན་ནི་ཨིན་ནའི་ལཱ་
ཚད་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཡང་དེ་ཁར་འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། དོ་ 
མཉམ་རྗོད་ཚིག་གི་གཞི་ལུ་ཤ་ཡོད་ས་ལས་ གཅིགཔོ་འདི་འདས་ 
པའི་ལཱུ་ཚུ་ནང་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྲུང་ཤོག་ 
ཚུ་ཨིན། དུས་ཅི་གི་རྩིས་ལཱུ་ནང་ཡང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་   

འཕྫོ་མཐུད། 

ཤོག ་གྲངས་ ༣ པ། 

འབྲས་དང་ རྫོང་གོང་ཡིག་ཚང་གི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡར་ 
སེང་འབད་ནིའི་ལམ་ལཱིགས་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། སྐད་སྒྱུར་པ་ཚུ་ལཱི་ 
གོམས་འདྲིས་དང་སྐད་སྒྱུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཚད་ཁར་ 
གཅིག་མཚུངས་སྦེ་འོང་ཐབས་ལཱི་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ 
ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ 

ཚུ་གིས་  སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
སྐད་སྒྱུར་གྱི་ལཱ་དེ་ནང་ སེམས་དོན་རིག་པའི་སྤེལ་ཁང་ལས་ 
མཐར་འཁྱོལ་མི་ སློབ་ཕྲུག་བཞི་གིས་ཡང་གཡོག་སྦྱོང་གི་ 
དོན་ལཱི་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྐད་སྒྱུར་བདེན་དཔྱད་དང་ཞུན་དག།  



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༣༠ ལས་ སྤྱི་ཟླ་ ༠༩ 
པའི་ཚེས་ ༡༣ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་ ༡༥ གི་རིང་ 
རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ ས་གནས་སྤུ་ན་ཁ་ལཱི་ 
ཡིག་ཚང་གི་ཞུན་དག་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྦེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་ 
དར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ མིང་ཚིག་ 
གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་ལཱི་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ ཧེ་མ་ 
ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་རིང་ མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ཟེར་ མཁོ་ 

ཤོག ་གྲངས་ ༤ པ། 

འཛིན་གྱི་ཨིང་ལིཤ་དང་རྫོང་ཁའི་སྲུང་ཤོག་ཚུ་ནང་ལས་ དོ་མཉམ་གྱི་ 
རྗོད་ཚིག་ཚུ་བཏོན་ཏེ་བསྒྲིག་ནི་ཨིནམ་དང་ སྒྲིག་པའི་སྐབས་སྐད་ 
སྒྱུར་ཐད་ཀར་ཡོད་མེད་ཀྱི་བདེན་དཔྱད་དང་ཞུན་དག་ཚུ་འབད་དགོཔ་ 
ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་འཛོམས་དེ་ཁར་ འགོ་དཔོན་རེ་གིས་ལཱུ་ 
རེ་ནང་ དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ཚིག་ག་དེ་རེ་བསྒྲིག་ཚུགས་ག་ དེ་གི་ 
བསམ་འཆར་ཚུ་ལུན་ཏེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཞིནམ་ལས་ རྩིས་ལཱུ་ 
༢༠༢༡-༢༠༢༢ ཀྱི་ལཱུ་ལཱི་ གློག་རིག་སྐར་སྒྱུར་གྱི་ལས་བྱེད་ 
ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ རྗོད་ཚིག་ ༥༠༠༠ རེ་དང་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ༤༠༠༠། 
དེ་ལས་ གཞན་མི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་སྐད་ཡིག་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ 
༣༠༠༠ རེ་རང་སོའི་ངོ་རྐྱང་ལས་འཆར་ནང་བཙུགས་ཏེ་ འགྲུབ་ 

འཕྫོ་མཐུད། 

མི་དམངས་ཞབས་ཏྫོག་གི་མིང་ཚིག་ཚུ་གློག་ཐྫོག་དཔེ་སྐྲུན་དང་ཚིག་མཛྫོད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ནང་བཙུགས་ཡྫོདཔ།   

ཚུགསཔ་སྦེ་འབད་ནིའི་ཁས་བླངས་འབད་དེ་མཚན་རྟགས་ཚུ་ཡང་
བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལཱ་འདི་རང་སོའི་ལས་སྡེ་དང་སྡེ་ཚན། 
ལས་ཚན་གྱི་ལཱུ་བསྟར་ལས་འཆར་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མིའི་དུས་རྒྱུན་
གྱི་ལཱ་གུར་ཁ་སྐོང་སྦེ་ཨིན།  དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་ཡང་ 
གློག་རིག་སྐད་སྒྱུར་གྱི་དོན་ལཱི་ ཡིག་མཛོད་ (corpus) 
སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ཨིན། དེ་དང་རིགས་འགྲེས་ཏེ་ གནས་ 
ཚུལ་སྲུང་ཤོག་ལས་ དོ་མཉམ་གྱི་རྗོད་ཚིག་ བཏོན་ནིའི་གོ་ 
བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༨/༡༡/༢༠༢༡ 
ལས་ ༢༡/༡༡/༢༠༢༡ ཚུན་ཉིན་གྲངས་ ༡༤ གི་རིང་ 
ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་གནམ་སྲས་གླིང་ལཱི་སྦེ་འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན།  



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

འདོད་སྐྱེད་མི་གཞུང་དང་སྒེར་གྱི་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ལཱི་ཞབས་ཏོག་སྣ་
ཚོགས་སྦེ་ཕུལ་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ མི་དམངས་ལཱི་གསལ་ 
སྟོན་འབད་དེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ཆོག་ཆོ་བཟོ་ནི་དང་། གཅིག་ 
མཚུངས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཚུགས་ནི། མིང་ཚིག་ཚུ་དུས་མཐུན་ 
འབད་དེ་གཱོལ་ཌེན་ཚིག་མཛོད་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ནང་ལཱི་བཙུགས་ནི་ཚུ་
གུར་དམིགས་ཏེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ 
དུས་མཐུན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་དུས་ 
ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ ལཱ་ཚུ་ག་ར་གློག་ཐོག་འབད་དགོཔ་འབྱུང་ 
དོ་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ཚིག་ཚུ་ ནམ་ར་དགོ་རུང་ མཛུབ་གནོན་ 
རྐྱབ་ཅིག་ཚིག་མཛོད་ནང་ལས་མིང་ཚིག་གཞན་འཚོལ་ཚུགས་དོ་ 
བཟུམ་སྦེ་ར་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འཚོལ་འཐོབ་ཐབས་ལཱི་དམིགས་ 

ཤོག ་གྲངས་ ༥ པ། 

འཕྫོ་མཐུད། 

མཁས་ཚྫོགས་ཞལ་འཛྫོམས་ཐེངས་ ༧ པ།  

ཏེ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་དེ་ནང་ ཨིང་ལིཤ་ 
གི་མིང་ཚིག་ཁག་ཆེ་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ དུས་རྒྱུན་ལག་ལུན་འཐབ་ 
དགོཔ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོ་མཉམ་ཚུ་རྫོང་ཁ་ནང་གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་ 
པའི་ཁར་ ད་རེས་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་རྩོམ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ 
པར་སྲུང་དཔེ་དེབ་ཡང་མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་སྐྱོང་མཆོག་གྱུར་གན་ཡིག་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ ལཱུ་བསྟར་འཚོག་སྲོལ་ཡོད་པའི་མཁས་ཚོགས་ཞལ་ 
འཛོམས་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༢/༠༨/༢༠༢༡ དང་ 
༡༣/༠༨/༢༠༢༡ ལཱི་ ས་གནས་ཨའི་ཨེམ་ཨེསི་ཟ་ཁང་ནང་ལཱི་ 
སྦེ་ ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལཱི་འཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཞལ་ 
འཛོམས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་གཙོ་བོ་ར་ ད་སྲོལ་རྫོང་ཁའི་ཡིག་འགྲུལ་གྱི་ 
སྒྲིག་བཀོད་ནང་ མགོ་རྒྱན་ཐོབ་ལམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་དང་། 

དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ ཤེས་རིག་ནང་ 
ལག་ལུན་འཐབ་ནི་ལཱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐོར། ན་སྒྲ་བྱ་ཚིག་ 
དང་གཅིག་ཁར་བསྡུ་སྟེ་འབྲི་ཚུལ། མིང་མཐའ་མ་ཚུར་བསྡུ་སྟེ་ 
འབྲི་བའི་སྐབས་ ཕྲད་ཀྱི་ལག་ལུན་སྐོར། ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ 
སྐབས་ལཱི་ག་ཡིག་རྐྱང་པ་མ་བརྩིས་པའི་དབྱངས་ལྡན་དང་བརྩེགས་
འདོགས་ཀྱི་སྐབས་ལཱི་ ཤད་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལསགསུང་ 
གྲོས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱསཔ་སྦེ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

ཞི་གཡྫོག་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་སྫོང་བརྡར། 

ཤོག ་གྲངས་ ༦ པ། 

སྤྱི་ཚེས་ ༠༤/༡༠/༢༠༢༡ ལས་ ༠༥/༡༠/༢༠༢༡ ཚུན་ 
ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ 
ཞལ་འཛོམས་ཁང་ནང་ལཱི་སྦེ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ 
ཚོགས་ཀྱིས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་ 
གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལཱི་ སེམས་ 
ཁམས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྦྱོང་བརྡར་ནང་ལཱི་དོན་ཚན་ ༡༽ རང་གིས་རང་གི་སྐོར་ལས་ 
ལུགས་ཤོམ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་དང་། ༢༽ ཨ་རྟག་ར་དྲན་པ་དང་ཤེས་ 
བཞིན་གྱི་ངང་ལཱི་སྡོད་ནི་དང་ལཱ་འབད་ནི། ༣༽ གཞན་ཕར་ 
ལཱུགསམ་ཧ་གོ་ནི། ༤༽ བདག་གཞན་བརྗེ་སོར་འབད་ནི།  

༥༽ འགོ་ཁྲིད་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བསླབ་སྟོན་འབད་ 
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་ 
ཚུ་གིས་ རང་གིས་རང་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་དང་། ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ 
དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་ནི། བྱམས་པ་དང་སྙིང་ 

རྗེ་བསྐྱེད་ནི། འགོ་ཁྲིད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ 
ནི་ཨིནམ་ལས་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་ 
ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་འདི་ ཅེཌ་མེང་ཊེན་ 
གྱི་ཀི་དེབ་ སརཆི་ཨིན་སའིཌ་ཡུ་འར་སེལཕི་ ལཱི་གཞི་ 
བཞག་སྟེ་བཟོ་བཟོཝ་ཅིག་ཨིན་མས། སྦྱོང་བརྡར་ལས་རིམ་ 
འདི་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་སིང་ག་པོར་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་ནང་ལཱི་ 
ཡང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་པའི་ལཱུ་རྒྱུས་འདུག། ལས་རིམ་འདི་ མུ་ 
ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་སློབ་དབུ་འཛིན་དང་ དབང་ 
འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་གི་སློབ་གྲྭའི་སློབ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་བསླབ་
སྟོན་འབད་གནང་ཡི། སྦྱོང་བརྡར་དེ་ནང་ ཡིག་ཚང་གཉིསཔོ་ 
ཆ་རའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྦྱོང་ 
བརྡར་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་སྡེ་ 
ག་རའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལཱི་ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བྱིན་ནི་ཨིན་པས།  



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

འཕྲུལ་རིག་དང་གློག་རིག་གོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་བའི་
དུས་ཚོད་ཁར་ དུས་དང་བསྟུན་པའི་གོ་གྱོན་ཟེར་བའི་དཔྱེ་ བཟུམ་ 
སྦེ་ ང་བཅས་ར་ཡང་ དུས་མཐུན་སྦེ་སྡོད་དགོཔ་ཡང་ཁག་ 
ཆེཝ་ཨིན། འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་ལཱི་བརྟེན་ད་རེས་ང་བཅས་ཀྱིས་ 
བརྡ་དོན་ག་ཅི་ར་འཚོལ་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་ནང་ལས་འཐོབ་ 
ཚུགསཔ་ལས་ རང་གི་ཡོན་ཏན་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་པའི་ 
དགོས་པ་སྦོམ་འདུག། ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལཱི་ ཨིང་ལིཤ་ 
ནང་དགོ་པའི་གནས་ཚུལ་ག་ཅི་ཡང་འཐོབ་ཚུགས་དོ་ཡོད་རུང་ ང་ 
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁའི་ཐོག་ལཱི་ གནས་ཚུལ་ 
དང་བརྡ་དོན་ཚུ་དེམ་ཅིག་འཐོབ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ 
འབདཝ་ལས་ ལཱུ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པའི་ནང་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ 
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་ཨིན། 
དམིགས་ཡུལ་དེ་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ 
ཁྱབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཐབས་ལམ་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་བསྟུན་ཏེ་ 
རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལཱི་ 

དམིགས་ཏེ་ ལས་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ རྫོང་ཁའི་རྩོམ་འབྲི་ 
དོན་ཚན་ ༡༥༠ དེ་ཅིག་ ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ་ནང་བཙུགས་ནིའི་ 
ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྣ་འདི་ད་རེས་ 
འགོ་དང་པ་ ཨིནམ་དང་མོ་བཏབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་འབད་ 
བའི་བསྒང་ཡོདཔ་ཨིན། དེའི་དོན་ལཱི་ ནང་དོན་འབྲི་མི་ཚུ་ཡང་ 
ཕྱི་ཁ་ལས་ གཞུང་གི་ལམ་ལཱིགས་ལྟར་དུ་ མི་ངོམ་ཚུ་ 
ཟླཝ་གཅིག་གི་རིང་ གླ་ཁར་ལུན་ཏེ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། 
ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་རེ་ནང་ དོན་ཚན་རེ་བྲིས་ཏེ་ལས་ 
རིམ་སྡེ་ཚན་ལཱི་སྤྲོད་དགོཔ་དང་ ནང་དོན་ཚུ་ཡང་ བྱུང་རབས། 
ལམ་སྲོལ། ནང་རིག། ལས་སྡེ་དང་། ཡིག་ཚང་ཚུ་ 
དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན། ནང་དོན་བྲིས་ཚར་མི་ཚུ་ 
ཡིག་ཚང་གི་གནས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལཱི་ ཡིག་ 
ཚང་གི་ཞུན་དག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞུན་དག་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན། 
ལས་སྣ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་བའི་བསྒང་ལས་ ཨིང་ལིཤ་ 
བཟུམ་སྦེ་ར་ རྫོང་ཁའི་དོན་ཚན་བཙུགས་ཚར་མི་ཚུ་ཡང་ ཝི་ 
ཀི་པི་ཌི་ཡ་ལས་འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

རྫོང་ཁའི་ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།  

ཤོག ་གྲངས་ ༧ པ། 

འཛོལ་བ། ཞབས་རྟོག། གང་མཚམས། ཕན་ཐོག། འཛུལ་བཞུགས། བཞིནམ་ལས། ཧེང་བཀལ། གཙིགསཔ་བཟའ། ངེས་གཏན། ཐུགས་རྟགས།  ཕྲལ་ཕྲལ།  

ངོ་མ། ཞབས་ཏོག། གང་འཚམས། ཕན་ཐོགས། འཛུལ་ཞུགས། ཞིནམ་ལས། ཧེང་སྐལ། ཙིགཔ་ཟ། ངེས་བརྟན། ཐུགས་བརྟག།  འཕྲལ་འཕྲལ།  

ཡིག་སྡེབ་ནྫོར་བཅོས། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

རྒྱལ་ཡྫོངས་ཡིག་མཛྫོད་བསྡུ་ལེན།  

 འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ལམ་སྲོལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ 
ཨིནམ་ལས་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ནང་ལས་ཡང་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ 
བསྡུ་ལུན་འབད་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱད་ཆོས་ 
གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་རྫོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་གཏང་
དགོ་པ་ཅིན་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ མིང་ཚིག་ཚུ་ལངམ་ 
སྦེ་དགོཔ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ རྫོང་ཁའི་རྒྱལ་ཡོངས་ 
ཡིག་མཛོད་གསར་བཟོ་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ 
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་ 
འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གནས་སྡུད་ཞིབ་འཚོལ་དང་བསྡུ་ལུན་འབད་ 
ཡོདཔ་ཨིན། དེ་བཟུམ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་ 
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ར་ རྫོང་ཁ་ཉག་རྐྱང་སྦེ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ 
མིང་ཚིག་དང་ཐ་སྙད་ཚུ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལཱི་ རྒྱལ་ཁབ་ 
ནང་གལ་ཆེ་བའི་སྐད་ཡིག་དང་། ཤེས་ཡོན། ལཱིགས་སྲོལ། 
རིག་གཞུང་བཟང་པོ་ཚུ་ལས་ མིང་ཚིག་དང་ཐ་སྙད་ཚུ་ ཞིབ་ 
འཚོལ་ཁུངས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ལས་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནིའི་དོན་ལཱི་ཨིན། 
བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཚུ་ གློག་རིག་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་ 

ཤོག ་གྲངས་ ༨ པ། 

འཐབ་སྟེ་ ལག་ལུན་འཐབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད། ཞིབ་ 
འཚོལ་དེ་ཡང་ རྫོང་ཁ་མ་སྐད་སྦེ་སླབ་སའི་རྫོང་ཁག་དང་རྒེད་ 
འོག་ཚུ་ནང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ད་རེས་ཤོ་ཐེངས་དང་པའི་ནང་ 
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ཤར་དར་བརྒྱད་དང་ སྤུ་ 
ན་ཁ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་ཐེད་དར་ཐིག་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྒེད་འོག་དང་ 
གཡུས་སྒོ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༥/༠༩/༢༠༢༡ 
ལས་ ༢༩/༠༩/༢༠༢༡ ཚུན་གནས་སྡུད་བསྡུ་ལུན་དང་ 
ཞིབ་འཚོལ་ འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

        སྐད་ཡིག་འདི་བྱུང་རབས་ཀྱི་དྲན་ཐྫོ་ཨིན། 
          ~ རཱཕ་ཝཱལ་ཌོ་ཨེ་མར་སཱན། 
             
            Language is the archives of history. 
         ~ Ralph Waldo Emerson  



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

གོམས་འདྲིས་སྫོབ་སྫོང་།  

ཤོག ་གྲངས་ ༩ པ། 

རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་ལཱི་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་ 
གུའི་སྦྱོར་བ་འདི་ཨིན། དེའི་ནང་ལས་གཅིགཔོ་འདི་ མིང་ཚིག་གི་ 
ཡིག་སྡེབ་ཨིནམ་ལས་ འབྲི་བའི་སྐབས་ཡིག་སྡེབ་ཐོགས་ཆགས་ 
མེད་པར་འབྲི་ཐབས་ལཱི་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མཁོ་ཆས་ཅིག་ ཚིག་ 
མཛོད་འདི་ཨིན། འབྲུག་མི་འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་ཚུ་ལཱི་ ཨིང་ལིཤ་ 
གི་ཡིག་སྡེབ་ལཱི་དཀའ་ངལ་མེད་རུང་ རྫོང་ཁ་འབྲི་བའི་སྐབས་ཡིག་ 
སྡེབ་དག་མ་ཚུགས་པའི་དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ 
སྤྱིར་མི་དམངས་ཡོངས་དང་ ལྷག་པར་ སློབ་ཕྲུག་དང་ཞི་ 
གཡོགཔ་ འབྲི་ལྷག་ཤེས་མི་འབྲུག་མི་ག་ར་ཡིག་སྡེབ་གཅིག་ 

རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛྫོད་མཐའ་དཔྱད་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཞུན་དག། 

མཚུངས་སྦེ་ལག་ལུན་འཐབ་ཚུགས་ནི་དང་ སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་ 
དཀའ་ངལ་བསལ་ཏེ་རྫོང་ཁ་ལཱི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་སྟེ་ རྫོང་ 
ཁ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལཱི་དམིགས་ཏེ་ གོང་འཕེལ་སྡེ་ 
ཚན་གྱིས་ རྫོང་ཁའི་ཚིག་མཛོད་མཐའ་དཔྱད་ཞུན་དག་འབད་ 
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལཱ་དེ་ཡང་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༡༠/༢༠༢༡ 
ལས་ ༢༡/༡༠/༢༠༢༡ ཚུན་ ས་གནས་སྡེ་སྲིད་ཀུན་ 
ལྡན་བུ་ཊིཀ་ནང་ ཡིག་ཚང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ མཁས་ 
མཆོག་ཚུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་སྟེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

སྤྱི་ཚེས་ ༠༩/༠༧/༢༠༢༡ ལཱི་ ལས་བྱེདཔ་གསར་བསྐོས་ 
འབད་མི་དང་གནས་སོར་འོངས་མི་ཚུ་ ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ 
སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ལས་འཆར་ཚུ་གི་གོམས་ 
འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ཅིག་ ལས་རིམ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལཱི་ 
རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་
ཨིན། སློབ་སྦྱོང་ནང་ལཱི་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ཡང་ གནས་ 
སོར་སྦེ་འོངས་མི་ ས་འཇལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ལས་འཇིགས་ 
མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ལས་ པདྨ་རྒྱལ་པོ། 
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ལས་ ཀརྨ་བློ་གྲོས་དང་བསོད་ 
ནམས་ནོར་བུ། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ལས་ བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་ 

མ་དང་ གསརཔ་སྦེ་འཛུལ་མི་རྡོ་རྗེ་དབང་དྲག་ཚུ་ཨིན། དེ་ 
བཟུམ་སྦེ་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ སྐད་ཡིག་ 
གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་གཞི་འཛིན་ལས་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་
ལས་ དུས་ཅི་ དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་དང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ 
ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་
གསརཔ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ གོམས་འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ནང་འབྲེལ་ 
གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་ 
ལྷན་ཚོགས་དྲུང་ཆེན་གྱིས་གཙོས་པའི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་གཙོ་འཛིན་
ཚུ་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འགན་དང་ལས་འཆར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ 
གསལ་ཞུའབད་ཡོདཔ་ཨིན། 



 

པར་ཐེངས་ ༡༡ པ། སྤྱི་ཚེས་ 30/12/2021། 

 

ཡིག་ཚང་ལས་བྱེད་པའི་སྙན་ཞུ། 

སྤྱི་ཚེས་ ༠༡/༠༨/༢༠༢༡ ལཱི་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱི་ སྤྱི་ལཱུ་ ༢༠༢༠ 
གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ནང་ལས་བཙག་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ ངོ་མིང་རྡོ་རྗེ་དབང་དྲག་གིས་ རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ 
ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་ནང་ ཞིབ་རོགས་སྐད་ཡིག་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན་སྦེ་འཛུལ་ 
ཞུགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ཧོངས་ལས་ དགའ་སྤྲོའི་སྒོ་ལས་དགའ་བསུ་ཡོད། དེ་ 
བཟུམ་སྦེ་ རྩིས་ལཱུ་ ༢༠༢༠-༢༠༢༡ ལཱི་རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ཅི་ 
ལྕོགས་གང་ལྕོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཡིག་ཚང་ནང་ལཱི་ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ཕྱག་ཞུ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ 
ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རྟགས་མ་འདི་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་ སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ 
ལས་ ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོ་ལཱི་ངལ་རངས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལུགས་ཡོད། དེ་བཟུམ་སྦེ་ 
ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན་ ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་ཡང་ མོ་རའི་ནང་རིག་གཙུག་ལག་མཐོ་ 
རིམ་ཤེས་ཡོན་ མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་ ཡིག་ཚང་ནང་ལཱུག་འཛུལ་ཞུགས་འབད་བའི་ཤུལ་མར་ དཔལ་ 
འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བའི་ནང་ ལཱུ་བཞི་གི་རིང་ སྐབས་གཡོག་ནང་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།  

སངས་རྒྱས་ལྷུན་གྲུབ།  

རྡྫོ་རྗེ་དབང་དྲག། 

ཡེ་ཤེས་ལྷ་མྫོ། 

ཤོག ་གྲངས་ 10 པ། 

འཛོལ་བ། ཉིན་ལྟར།  མར་ཕབས།  མཁྱེག་སྒྲོམ།  ས་བརྟན།  ཅ་རྣམ།  བཟོ་བསྐྲུན།  བརྟན་གཞི།  འཐོན་བསྐྱེད།  བསོད་ནམ།  

ངོ་མ། ཉིན་བསྟར།  མར་བབས།  འཁྱེག་སྒྲོམ།  སྲ་བརྟན།  སྐྱ་ནམ།  བཟོ་སྐྲུན།  རྟེན་གཞི།  ཐོན་སྐྱེད།  བསོད་ནམས།  

ཡིག་སྡེབ་ནྫོར་བཅོས། 

   རང་གི་ལམ་སྫོལ་ཧ་གོ་ཐབས་ལུ་རང་གི་སྐདཡིག་ཤེས་དགོཔ་ཁག་ཆེ། 
             ~ བཱི་ཊཱསི་ཊེ་ལར་ཨོ་ཇིབ་ཝེ།  

         You’ve got to know your language to understand your culture. 
                    ~ Beatrice Taylor, Ojibwe 


