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དཀར་ཆག 

 

ཀ༽ བ་ངས། ་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༥ 

ཁ༽ ས་ཚོགས་་དགས་ལ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦ 

ག༽ འ་འན་འཐབ་ཐངས། ་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༦ 

ང་༽ འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ། ་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧ 

ཅ༽ནམ་དང་པ་ལས་མ་དས་ག།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧ 

ཆ༽ ནམ་གས་པ་ལས་མ་དས་ག། ་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧ 

༡༽བ་བད་་ནང་ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༨ 

༢༽ས་ག་དང་ས་ཡོན་གག་་་ནང་ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ། ་་་་་་་་་་་་༡༠ 

༣༽་གཡོག་ནང་ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༡ 

 

ཇ༽ནམ་གམ་པ་ལས་མ་དས་ག།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤ 

ཉ༽མག་བ་མཛད་མ།  ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༤ 

ར་གས་༡པ། ་མན་གཙོ་བོ་་་ོན་ན་་གང་བཤད།  ་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༥ 

ར་གས་ ༢ པ། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ང་ན་་ོན་པ་གས་སོ ་གང་བཤད། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༩ 

ར་གས་ ༣ པ། གསལ་་ལ་བ་བས་འས་་་་བསམ་འཆར། ་་་་་་་་་་་་་་་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༢ 

ར་གས་༤པ། ༌ཚན༌སོ༌སོ ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་༌འས༌༌ཐོ། ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༦ 
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ངོ་ཁ་ས་ཚགོས་་ས་ད་དང་མཛད་མ། 
༼་ལོ་༢༠༡༨་༢པ་ས་༢༧ལས་ ་༣ པ་ས་༡ ན།༽ 

 

ཀ༽ བ་ངས། 

 

འག་ལ་ཁབ་འ་ ་ོད་ས་་ཚད་ང་ང་ ཁ་ད་མ་འཝ་ ༡༩ གཔ་ག་ཡོད་པ་ ཁ་ད་ས་ག་པ་ལ་ཁབ་ག་ན། ཁ་

ད་་་ནང་ལས་ ོང་ཁ་འ་ ས་རབས་ ༡༧ པ་ནང་ འག་གང་ད་བས་པ་བས་ལས་ར་ ས་ད་གས་ཆ་ར་དབང་ཚད་

་་བ་ ོང་ག་ཁག་་ནང་་ལག་ན་འཐབ་་ཡོདཔ་ལས་ ར་བཏང་ འག་་ཁ་ད་གཞན་ལས་ ཡོངས་གས་་དར་བ་འ་་

ོད་ག ན་ང་ ག་འལ་དང་ མས་འལ་ག་ཆ་་ག་ར་ ས་ད་་ཐོག་་ས་་ོད་ག  ་འབད་་འ ་ས་ ་ལོ་ 

༡༩༧༡ ་ འག་ལ་ཁབ་འ་ འཛམ་ང་་ཚོགས་་འས་་་ འ་ཐོག་འལཝ་དང་འལ་ ་དབང་འག་ལ་གམ་པ་ དཔལ་

འགས་ད་ོ་་དབང་ག་མག་ས་ ོང་ཁ་འ་ འག་་ལ་ཡོངས་ད་ག་་གསལ་བགས་མཛད་གནང་ག ད་ས་ འག་

བད་འན་་ལཔོ་མ་ོན་་བཀའ་དངས་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་ས་ད་་དང་འལ་་ འག་་་མས་ན་མོ ་ནང་

ཡང་ ོང་ཁ་འ་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ན་ར་འད་་ཡོདཔ་ན།  

 

ོང་ཁ་བ་ང་་ད་བ་་་་དང་པར་ན་འབད་་དོན་་ ་ལོ་ ༡༩༧༡ ་ ས་ག་ན་ཁག་འོག་་ ོང་ཁ་ང་འལ་་ཚན་

ག་ག་བགས་འབད་་ ོབ་་ཁག་ལས་ཕར་ ོང་ཁ་འ་ ད་ག་དང་ོམ་ག་་ལ་ཁར་ ོབ་ོན་་ས་ཚན་ག་་འ་

བགས་གནང་ག་ལས་ ་ལོ་ ༡༩༨༦ ་ ་དབང་འག་ལ་བ་པ་ དཔལ་འགས་ད་ང་་དབང་ག་མག་ས་ ོང་ཁ་ང་

འལ་་འཆར་ག་དང ་ ད་ས་ལམ་ོན་་བམ་་དོན་་ ོང་ཁ་ས་ཚོགས་བགས་ད་པ་བཀའ་་གནང་ག ་ས་མ་

ཚད་ ་ལོ་ ༡༩༨༩ ་ ས་ག་ན་ཁག་འོག་་ ོང་ཁ་ང་འལ་་ཚན་འ་ཡང་ ོང་ཁ་ས་ཚོགས་དང་གག་ཁར་བབས་

ནམ་ལས་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་འ་རང་ང་་གག་་ག་་ ག་བགས་མཛད་གནང་ག  

 

ོང་ཁ་འ་ ལ་ཁབ་གཞན་ཁར་བ་ོལ་དཔ་མ་ཚད་ གཞན་་ཁ་དང་མ་འཝ་ཡོད་་་བན་་ དཔལ་ན་འག་པ་ལ་ཁབ་ 

རང་དབང་་་གས་ན་མོང་མ་ན་པ་ག་ན། འ་བམ་་ ང་བཅས་ར་ ལམ་ོལ་དང་ག་གང་་ས་ཡོན་་ ལ་ཡོངས་ད་

ག་ཐོག་་གནས་་ཡོདཔ་ལས་ ོང་ཁ་འ་ལམ་ོལ་དང་ག་གང་་ོག་ང་ཡང་ན། ་ས་མ་ཚད་ འག་་ཁ་ད་སོ་སོ་བ་་

་་བར་ན་ བ་དོན་ོད་ན་་ད་ག་ག་འབདཝ་ལས་ ོང་ཁ་འ་ ་་ནང་་ ་བ་དང་དགའ་ད་ གག་ལ་དང་གག་

མན་་ག་་ལས་ཁག་། ་ལས་བན་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ོང་ཁ་འ་ གཙོ་བོར་བཏོན་་ ང་འལ་དང་དར་བ་གཏང་ད་པ་ཁར་ 

ང་པ་ཁ་ད་གཞན་་ཡང་གར་ང་དང་ན་བ་འབད་དཔ་་ཡོདཔ་ན།  

 

ད་ས་་འབ་་དོན་་ གང་ཞབས་ལས་ཞལ་འཛོམས་དང་་མང་འཛོམས་སར་ གང་བཤད་དང་གསལ་་་ གང་ད་ོང་ཁ་

ཐོག་་གནང་ད་པ་ཁར་ ག་འལ་དང་ལས་ད་ཐོ་བ་ འལ་འར་ཨང་ངས་ མ་་ང་ཨང་དང་ཁ་ང་ བ་ང་་ཡང་ ོང་

ཁ་ནང་བཞག་དཔ་་ བཀའ་ཤོག་དང་བཀའ་་ བ་བགས་མང་རབས་ག་གནང་་ཡོདཔ་ན། ན་ང་ ་་་ད་ས་དང་བ་
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བར་བད་་དང་ན་འབད་་ང་་ག་ལས་བལ་དཔ་ལས་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ོང་ཁ་ང་འལ་དང་དར་བ་གཏང་་་གདོང་

ན་ོམ་ང་་ཡོད།  

 

་ཡང་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་ ན་བ་བ་ོད་དང་ོང་བར་ལས་མ་་འ་འན་འཐབ་་ ས་གནས་སོ་སོ་ལས་

ཕར་འ་བ་བས་ ས་གནས་གང་་འ་དཔ་དང་གཞན་བཅའ་མར་གཏོགས་་་ལས་ ག་བཤད་་མ་ག་ག་་བདཔ་མས་ར་བ་

ན་ ་མཐོ ་གནས་མ་ནང་བགས་་དང་འ་དཔོན་་ས་ཞལ་འཛོམས་དང་ོང་བར་་ནང་ གང་བཤད་དང་གསལ་་་ ང་

ཤ་ནང་ར་གནང་དོ་ཡོདཔ་་བཤདཔ་ན་མས། འ་་ནང་དོན་ད་ལས་ ་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་ གང་་ག་

ཚང་ ༤༣ ་ནང་ོང་ཁ་ལག་ན་་བ་འག་ག་འབད་་ཝ་ད་ ག་འལ་དང་བ་བགས་་ཡོངས་བོམས་ལས་ བ་ཆ་ ༡༠ 

ོང་ཁ་དང་ བ་ཆ་ ༩༠ ང་ཤ་ནང་ ལག་ན་འཐབ་ཡོདཔ་་མན་གསལ་ང་། ་ལས་བན་ ད་ས་་ས་ཚོགས་འ་ད་དོན་

ཡང་ོང ་ཁ་ལག་ན་་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ་ར་ས་འན་འབད་་ཡོདཔ་ན།  

 

ཁ༽ ས་ཚགོས་་དགས་ལ། 

 

༡༽ ན་་མ་གམ་དང་་མས་ཅན་་འས་ཚོགས་ ་ག་གང་དང་ར་་ལས་་ བ་བད་ལ་སོགས་པ་་འ་དཔོན་

ཡོངས་་ ལ་ཡོངས་ད་ག་་ད་ས་ར་ལས་་བ་ོད་། 

༢༽ ད་ས་དང་ཐབས་ལམ་་་ ད་ག་དང་ན་པ་བསམ་འཆར་བ་སོར་དང་ོད་ར་འབད་། 

༣༽ ས་བན་ཐོག་ ོང་ཁ་ང་འལ་དང་དར་བ་་དཀའ་ངལ་བསལ་་དོན་་ འོས་འབབ་ན་པ་ས་འབས་དང་ཐབས་ལམ་

་ས་ཐག་གཅད་། 

༤༽ འལ་བ་ཡོད་པ་གག་་་ལས་དས་མ་དང་བན་པ་བ་ར་ན་། 

༥༽ མ་འོངས་མན་ལམ་་འཆར་ག་དང་ལམ་ོན་ག་ག་གསལ་་་ག་བཟོ་། 

 

ག༽ འ་འན་འཐབ་ཐངས། 

 

ང་སང་་ལམ་གས་དང་བན་བད་དོན་གཙོ་བོ་གདམ་འ་འབད་ཡོད་ ་ནང་ལས་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ས་་གམ་ས་འན་འབད་

ན་ན་ འལ་བ་ཡོད་པ་ལས་་་ལས་འས་་་་་ ་་་ར་ལས་ས་བར་འབད་བ་ལ་་ དཀའ་ངལ་བསལ་་ཐབས་

ལམ་་བཏོན་གནང་། དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་ས་་་ཡང་: 

 

༡༽ ས་ག་དང་ས་ཡོན་གག་། 

༢༽ ན་ཁག་དང་ལས་། 

༣༽ བ་བད་ལས་ཁང་།  
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ནམ་དང་པ་ནང་ འ་འད་མཛད་པ་ལ་་ བད་དོན་ཡན་ལག་་་་ འལ་ཡོད་ལས་་ལས་འས་་་་་ ་ཚན་བཟོ་་ 

་ཚན་་་བསམ་བཤད་་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ ་ཚན་གཙོ་འན་་ས་འ་ད་འབད ་། ནམ་གས་པ་ནང་ བཅའ་

མར་གཏོགས་་་ ་ཚན་སོ་སོ ་ནང་བ་བམ་འབད་ནམ་ལས་ ་ཚན་ནང་འད་ོང་ཁ་ལག་ན་་དཀའ་ངལ་དང་ཐབས་ལམ་་་

ས་བར་འབད་་ས་ད་བཏོན་གནང་། ནམ་གམ་པ་ནང་ ས་ད་དང་ས་འབས་་ན་་་གསལ་་ལ་་ས་བད་

བཏོན་ཡོདཔ་ན། ས་བད་འ་་ ན་ཚོགས་་ག་ཚང་ས་བ་ག་འབད་་ བ་ོན་དང་བར་ོད་་དོན་་ ལ་མ་ོང་ཁ་

ང་འལ་ན་ཚོགས་་ཞལ་འཛོམས་ནང་་ལ་་ན། 

 

ང་༽འ་འད་ན་འལ་་མཛད་མ། 

 

རང་གས་གནམ་ལོ་ ས་ཕོ་་ལ་ོ རང་་༡པ་ས་༡༢་འམ་ ་ལོ་༢༠༡༨་༠༢པ་ས་༢༧ལས་ ན་ངས་གམ་་ང་ོང་ཁ་ང་

འལ་ན་ཚོགས་ས་ོང་ཁ་ས་ཚོགས་ག་འ་འན་འཐབ་་འ་ ་མན་གཙོ་བོ་འག་་་་ོན་ན་ ག་ཤོས་་ང་ོབས་

ས་མག་ས་ད་བགས་ཐོག་ མར་ཆང ་ད་གཏོར་ ་འ་འད་མཛད་གནང་། ་ཁར་ ་མན་གཙོ་བོ་མག་ས་འ་འད་ནང་

འཛོམས་ ་་མན་ན་ས་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་པར ་འོན་་་་ ལ་ཡོངས་ད་ག་དང་འལ་བ་བཀའ་ོབ་་གང ་བཤད་

ག་གནང་་་ ངག་བད་ད་ད་་ ན་་ནང་མཉམ་གས་ལ་ཡོད། 

 

ཅ༽ནམ་དང་པ་ལས་མ་དས་ག། 

 

འ་འད་ན་འལ་མག་བ་ནམ་ལས་ ོང་ཁ་ས་ཚོགས་་བད་དོན་དང་འལ་་ བཅའ་མར་གཏོགས་ ་ལས་་་་ལ་

ལས་ བ་བད་དང་། ས་ག་ལས་ན་ཁག་དང་ལས་་གམ་་ད་་་ཚན་་ནང་འལ་ཡོད་འས་་གམ་་ ོང་ཁ་དང་

འལ་བ་དཀའ་ངལ་་གསལ་བཤད་དང་ དོགས་ལ་འབད་་་ས་འན་འབད་ཡདོ་་་དང་གག་ཁར་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་

ག་ཚང་ལས་ ་ཚན་གཙོ་འན་གམ་ས་འན་པ་་གདམ་འ་འབད་་བསམ་ས་ས་བར་གནང་།  

 

ཆ༽ནམ་གས་པ་ལས་མ་དས་ག། 

 

ནམ་གས་པ་ལས་མ་འ་ ནམ་དང་པ་འོ་མད་་ ས་འན་འབད་ཡོད་པ་དོན་ཚན་གམ་་ཐོག་་གང་ས་གནང་་ 

དཀའ་ངལ་་ས་འན་འབད་་དང  ་་ལ་ཐབས་་ བཅའ་མར་གཏོགས་ ་འས་་་ ་ཚན་གམ་་བ་་ ་ཚན་་ནང་ 

་འན་གག་དང་ས་འན་པ་གག་་ལས་ན་་ལ་་གག་ ་ཚན་ནང་འད་ལས་ལོགས་་གདམ་འ་འབད་ནམ་ལས་ས་

བར་་གནང་་ ས་ད་་གཤམ་གསལ་ར་བཏོན་གནང་།  
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༡༽བ་བད་་ནང་ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ། 

 

ཨང  དཀའ་ངལ། ཐབས་ལམ། 

༡ ད་བ་་ཐོག་་པར་ན་འབད་ཡདོ་

པ་ག་མཛོད་མ་ལངས་པ་དཀའ་ངལ།  

ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་འལ་ཡོད་ལས་་་ལས་མ་དལ་་བ་

ར་འཚོལ་ནམ་ལས་པར་ན་འབད་་བམ་ལ་འབད་ད་པ་ཁར་

འལ་འན་མ་གས་་ཐོག་ལས་ག་མཛོད་བཟོ་ཡོད་་་་དམངས་་

་བ་ོད་དཔ། 

༢ ོང་ཁ་གསར་ཤོག་་ོང་པར་ན་ང་

ག་་དཔ།  

1) གང་་ཁ་ག་ལས་བ་བགས་དང་གསལ་བགས་་ོང་ཁ་དང་

ང་ད་ང་འལ་་བ་བད་་་ན་དཔ།  

2) ོབ་་ཁག་ལས་ཕར་ོང་ཁ་གསར་ཤོག་་རང་སོ ་ཐོན་མ་དང་

འལ་ང་མཐའ་གས་་ན་ད་པ་ད་ས་བམ་དཔ།  

3) གསར་ཤོག་་་ས་ཡོན་ཤོག་བ་ནང་་ཐ་ད་གསརཔ། བ་

གང་། ག་མཛོད། ང་དང་ལ་རབས་་ལོ་ས་་བགས་་

དོན་་འལ་ཡདོ་ན་ཁག་དང་ལས་ངས་་ལས་མ་དལ་་བ་

ར་འབད་དཔ།  

༣ ོང་ཁ་ནང་་འབད་་་་བར་ན་

མཉམ་འལ་དཔ།  

1) ོང་ཁ་ང་འལ་དང་དར་བ་་དོན་་ོང་ཁ་བ་བདཔ་་དང་

གག་ཁར་ལོ་བར ་བན་་བ་བད་དང་འལ་བ་ས་ཡོན་ོང་

བར་ཡང་ན་ས་ཚོགས་རབ་ང་ན་ཚར་གས་་འཚོག་གནང་དཔ་

དང་། ་་མ་དལ་ཡང་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་འ་འན་

མཛད་་དང་ཡང་ན ་འལ་ཡདོ་ལས་་་ལས་བ་ར་འཚོལ་དཔ།  

2) ོང་ཁ་བ་བདཔ་་མས་གས་འབ་བད་གས་་་དོན་་

ལོ་བར ་བན་་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ས་

འན་དང་གངས་བོད་་གས་མ་གནང་དཔ།  

༤ ོང་ཁ་གསར་ཤོག་བཏོན་་ལས་་་

མར་ཉམས་འ་བ་དཀའ་ངལ།  

ོང་ཁ་གསར་ཤོག་ན་བན་་གནས་ཐབས་་གསལ་བགས་དང་བ་

བགས་་ང་ད་་གསར་ཤོག་་ནང་བམ་་ོང་ཁ་ནང་ཡང་ག་

འཐདཔ་་གནང་ད་པ་ཁར་་བས་ཡང་འ་མཉམ་་གནང་དཔ།  

༥ ང་བགས་དང་ང་མཐོང་་ནང་གནས་

ལ་ད་ར་་དཀའ་ངལ།  

ག་ག་་ཐོག་ལས་ད་ར་འབད་གས་པ་མ་གས་ག་བཟོ་དཔ།  

ད་ར་་ོང་བར་་ན་དཔ།  

༦ ང་བགས་དང་ང་མཐོང་་ནང་ན་

ཁག་དང་ལས་་ཁག་ལས་ཕར་ོང་ཁ་

ཐོག་་བ་འཚོལ་འབད་ཡོད་པ་་བ་

མ་ཐོབ་པ་དཀའ་ངལ།  

1) འལ་་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ོང་ཁ་་ཚབ་འ་དཔོན་་ས་

རང་སོ ་ན་ཁག་དང་ལས་་་དང་འལ་བ་ཐ་ད་་བ་ག་

འབད་་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་དང་མཉམ་འལ་ཐོག་ན་དག་

འབད་་་བ་པར་ན་འབད་དཔ།  
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 2) ོང་ཁ་འ་འན་པ་་ས་རང་སོ ་ལས་་ནང་་ང་ད་་ཐོག་

་བ་འཚོལ་འབད་་ཡོད་པ་ད་བ་་ོང་ཁ་ནང་་ད་ར་

འབད་་བ་བདཔ་་་དོན་་ག་ན་ད་བ་འཐོབ་གསཔ་

བཟོ་དཔ།  

༧ ག་ག་ནང་་ོང་ཁ་ག་གགས་

འན་འ་ད་པ་དཀའ་ངལ།  

ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་བ་དོན་འལ་ག་་ཚན་དང་གག་ཁར་

འལ་བ་འཐབ་་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་འབད་དཔ།  

༨ ད་་དང་ག་་བཅད་མཚམས་མ་ས་

པ་དཀའ་ངལ།  

ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་འ་འན་ཐོག་ད་་དང་ག་་བཅད་

མཚམས་་ར་ལས་བ་བདཔ་་་ོང་བར་ན་དཔ།  

༩ ོང་ཁ་ད་་འ་ངག་གས་དང་ས་

ད་གས་ག་་ག་བཞག་་ན་ན་མ་

ས་པ་དཀའ་ངལ།  

1) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ད་ས་ད་བ་ནང་འད་ཡདོ་་

ར་་ས་ན་འབད་དཔ།  

2) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ཁ་ག་ལས་ད་་གག་མངས་་

འོང་་དོན་་ོང་བར་ན་དཔ།  

༡༠ ན་གཞོན་་ས་ོང་ཁ་བ་་དང་ཉན་་

་ོ་བ་ད་པ་དཀའ་ངལ།  

ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ད་ག་ང་འལ་་དོན་་ལམ་ོལ་

དང་འལ་བ་འལ་བན་་བཟོ་་ང་མཐོང་ཐོག་ལས་ོན་དཔ།  

༡༡ ་་བ་བད་ནང་་་བ་བད་་

ལ་མན་་ལག་ན་མ་འཐབ།  

ས་འན་འབད་ཡོད་་འ་་་བ་བད་ལག་ན་པ་་་ལ་མན་ལག་

ན་འཐབ་ཐངས་་་བ་བ་ོད་ལ་དཔ།  

༡༢ ར་་་ནང་ོང་ཁ་ཐོག་་ཡོངས་

འལ་འཆར་་ད་པ་དཀའ་ངལ།  

ོང་ཁ་ཐོག་་ཡོངས་འལ་འཆར་་བཟོ་ཡོད་་་་ས་འན་དང་

གངས་བོད་གནང་་གཞན་་ས་ཡང་ོང་ཁ་ཐོག་ཡོངས་འལ་འཆར་

་བཟོ་་ནང་མས་གས་བད་བག་དཔ།  

༡༣ ང་ག་ངམ་་ཡལ་འ་་ན་ཁ།  ་་བ་བད་ WeChat ངོ་ཁ་བ་ཐངས་་ཚན་ར་བ་ར་་་

མ་དང་འདོད་ཅན་་ས་བཟོ་ཡོད་་འ་་ཐོག་ལས་ོང་ཁ་ངག་གས་

དང་ད་་བ་ཁ་བ་ཡོད་་་མཐའ་དད་ན་དག་འབད་་ོང་ཁ་ག་

མཛོད་་ནང་བགས་་་མང་་དར་བ་གཏང་གས་་དོན་་ོང་ཁ་

ང་འལ་ན་ཚོགས་་ལ་་དང་་ཚན་འ་ས་་འབད་ཡོད་་་ས་

འན་གནང་ཐབས་་ད་བ་ནང་་་ཚན་འ་ང་ཡང་བགས་གནང་

དཔ།  

༡༤ ག་བན་་ནང་ོན་པ་ག་ཐོག་་

ོང་ཁ་ནང་་ག་བ་དང་བ་ 

ོར་་འཛོལ་བ་ང་དང་འང་བན་ཡོད་

པ་དཀའ་ངལ།  

1) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་འག་བ་བད་དང་བ་དོན་དབང་

འན་དང་གག་ཁར་མཉམ་འལ་ཐོག་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་

ས་བ་ཁ་བ་་ལ་ོལ་ཡདོ་་་ལག་ན་་མ་་འཐབ་་

ཡོདཔ་བཟོ་དཔ།  

2) ག་བན་མཐའ་དད་བད་ཚོགས་ས་ཡང་་བན་་ོག་མཛད་་

ག་བན་་ནང་ོང་ཁ་ག་བ་འཛོལ་བ་དཔ་ས་པར་་བཟོ་
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དཔ།  

 

༢༽ ས་ག་དང་ས་ཡནོ་གག་་་ནང་ངོ་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ། 

 

ཨང  དཀའ་ངལ། ཐབས་ལམ། 

༡ ོང་ཁ་ོབ་དཔོན་ལངམ་་དཔ།  ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ས་ག་ན་ཁག་དང་་གཡོག་ན་

ཚོགས་་དང་མཉམ་འལ་འབད་་ོབ་་་ནང་ོང་བར་ཡོད་པ་ོང་ཁ་

ོབ་དཔོན་ལངམ་་བགས་གནང་དཔ།  

༢ རང་་ལ་ཁབ་་ང་རབས་ས་ཚན་

འ་ོང་ཁ ་ནང་ད་པ་དཀའ་ངལ།  

1) ང་རབས་་ས་ཚན་འ་ོང་ཁ་ནང་ོན་་ཡོདཔ་བཟོ་གནང་དཔ།  

2) ོང་ཁ་ོབ་དཔོན་་་དགས་བསལ་ང་རབས་ོབ་ོན་འབད་

ཐངས་་ོང་བར་་ན་ཐོག་ལས་ོབ་ོན་འབད་གསཔ་བཟོ་གནང་

དཔ།  

༣ གག་ལག་ོབ་་ནང་ོང་ཁ་ས་ཚན་

ལངམ་་དཔ།  

གག་ལག་ོབ་་ནང་་ོབ་ོང་ག་ ་ནང་ན་ང་ལོ་མ་བན་་ོང་

ཁ་ོང་ཚན་་བ་་ཡོདཔ་བཟོ་གནང་དཔ།  

༤ ོང་ཁ་ང་འལ་ས་ཚད་་ས་ན་

དཔ།  

1) ོང་ཁ་དར་བ་དང་ང་འལ་་དགས་་ལ་ཁབ་ནང་འད་་

ས་ག་དང་གག་ལག་ོབ་་་ལས་ོང་ཁ་ང་འལ་ས་ཚད་

་་གཡོག་དང་བཙག་འ་ལམ་གས་་ནང་ས་ན་ཡོདཔ་བཟོ་

གནང་དཔ།  

2) ས་ན་་ོབ་ོང་འབད་་དང་འདོད་ཡོད་་་་ཡང་གང་ས་

ོབ་ོང་ངལ་གསོ་དང་ོབ་གར་གས་རམ་ལ་སོགས་པ་བ་ར་

་ཡོདཔ་བཟོ་གནང་དཔ།  

3) ན་ཁག་དང་ལས་་ཁག་་ནང་ ོང་ཁ་་ོབས་ང་འལ་་དོན་

་མ་དལ་ལགོས་་་བཞག་གནང་དཔ།  

༥ ནང་པ་མཐོ་མ་ོབ་་་ལས་ས་

ཡོན་མཐར་འལ་་་བཙག་འ་་་

ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་་ད་པ་ད་

ས།  

ད་ས་འ་ས་ོང་ཁ་ས་ཡོན་བ་་དང་འདོད་ཡདོ་་་་ོ་ོབས་

དང་ོ་བ་ཞན་བག་་ནམ་ལས་ད་ས་འ་བར་བས་མཛད་གནང་

དཔ།  

༦ ་་བ་ོར་གག་མངས་དཔ།  

 

1) ག་བ་གག་མངས་ད་་་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་

གཏན་འབས་བཟོ་ཡོད་་་གནས་དཔ།  

2) ལ་ཡོངས་་གནས་ཚད་ནང་བ་ོར་་གང་གག་མངས་ད་་

་ད་ལས་ཕར་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ོམ་ག་འབད་ཡོད་

པ་བ་གང་འ་་ཆ་གནས་འབད་དཔ།  
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3) ཐ་ད་གསརཔ་བཟོ་ཡོད་་་གསར་ཤོག་་ཐོག་ལས་བམ་ལ་

འབད་་་དམངས་་དར་བ་གཏང་དཔ།  

༧ ལ་ཁབ་ནང་ོང་ཁ་ད་བ་་ོང་ང་

་་ོར ་ད་པར་རང་དབང་ས་ཐོག་

ལས་པར་ན་འབད་བན་ཡོདཔ།  

1) ོང་ཁ་ད་བ་་པར་ན་མ་འབད་བ་་མ་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་

ཚོགས་ལས་་ོར་འབད་གནང་དཔ།  

2) ོང་ཁ་ང་འལ་དང་འལ་བ་་་ག་ཚང་་ཁ་འལ་ཡོད་ལས་

་དང་མཁས་མག་་དང་མཉམ་འལ་འབད་གནང་དཔ།  

༨ ག་གང་་ས་ཚན་བ་་ོབ་ག་

་་ོང་ཁ་ས་ཡོན་ཡོད་ང་ང་ད་

་གས་་ཚད་ག་་བན་་མཐོ་མ་

ོབ་ོང་་་བས་ད་པ་དཀལ་ངལ། 

1) ོང་ཁ་ས་ཡོན་གས་ཤོམ་ཡོད་་་ག་གང་མཐོ་མ་ོབ་ ་

ནང་འལ་གས་འབད་་དོན་་ང་ཤ་་གས་་ཚད་ག་མར་

ཕབ་གནང་དཔ།  

2) ོང་ཁ་ཉག་ང་བ་་ནང་དང་འདོད་ཅན་་ོླབ་ག་་མཐོ་མ་

ོབ་་ནང་ོང་ཁ་ཉག་ང་་ས་ཡོན་འོ་མད་་་བས་ཡདོཔ་

བཟོ་གནང་དཔ།  

༩ ོང་ཁ་་ོ་བ་ཞན་པ་དཀའ་ངལ།  

 

༡) ོང་ཁ་དང་འལ་བ་གཡོག་་་བས་ག་་མང་མང་བཟོ་གནང་

དཔ།  

༢)ོང་ཁ་ས་ཡནོ་བ་འདོད་ཡོད་་་་མ་དལ་་གས་རམ་དང་་

བས་བཟོ་གནང་ད་པ་ས་འབས་་བད་གནང་།  

 

༣༽ ་གཡོག་ནང་ངོ་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ། 

 

ཨང  དཀའ་ངལ། ཐབས་ལམ། 

༡ ད་དཔ་་ས་ ོང་ཁ་འ་ག་་

ས་ཡོན་ང་་་བས་མ་ཐོབ་པ་

དཀའ་ངལ་དང་ོང་ཁ་ལག་ན་འཐབ་་

་ས་ན་དང་བ་ར་ང་བ་དཀའ་

ངལ།  

1) ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་དགས་ལ་ག་ གང་ང་མག་ར་

འགན་ག་ནང་་ས་པར་་འབ་ད་པ་མཐར་འལ་བ་མཚོན་་

བགས་དཔ།  

2) ལ་འན་ཐབས་ག་ལ་ཁང་ས་འ་འན་འཐབ་ོལ་ཡོད་པ་ད་ད་

པ་ོང་བར་་ལས་མ་ནང་་ ོང་ཁ་ག་་དང་ད་ས་་གསལ་

་འབད་་ཡོདཔ་བཟོ་དཔ།  

3) བད་བ་འ་དཔོན་གདམ་འ་དོན་་ོང་ཁ་འ་ག་གས་ཆ་ར་

ནང་ས་གས་ལ་་ཡོདཔ་བཟོ་དཔ།  

4) བད་བ་གནས་མ་་་དོན་་ ོང་ཁ་ོང་བར་་ལས་མ་བག་

དཔ།  

5) ལོ་བར ་བན་་ ་གཡོག་གནས་མ་ ད་འན་༥ པ་ཡན་ཆད་་་

གནས་ཡར་ང་དོན་་ོང་ཁ་འ་ག་་ས་གས་བ་ད་པ་ལམ་
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གས་བཟོ་དཔ།  

6) ས་གནས་གང་་ད་དཔ་བཙག་འ་དོན་་ ོང་ཁ་ག་ན་་འ་

ག་ས་གས་བ་ོལ་ཡོད་་ གནས་ཚད་ཡར་ང་བ་དཔ།  

7) ་བོད་ཅན་་འས་་གདམ་འ་དོན་་ོང་ཁ་འ་ག་ས་གས་

ག་བལ་དཔ།  

༢ ོང་ཁ་ང་འལ་དང་འལ་བ་ལས་

མ་་་དོན་་མ་དལ་མ་ལངས་པ་

དཀའ་ངལ་དང་ མ་དལ་་བ་འས་

ཅན་་ལག་ན་འཐབ་མ་གས་པ་

དཀའ་ངལ།  

 

1) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་དང་། གང་ང་མག་ར་་ཚན། དལ་

ས་ན་ཁག་གམ་བན་ས་འབད་་ ན་ཁག་དང་ལས་་ཁག་་ནང་

་ ོང་ཁ་ང་འལ་་མ་དལ་གནངམ་ད་ ལས་་་ཡང་ད་བ་

འབད་་ གཙོ་མ་བགས་ན་ན་མ་དལ་གནང་དཔ།  

2) ལས་་ཁག་་ནང་ོང་ཁ་ང་འལ་་དོན་ལས་གནང་བ་འཆར་དལ་

ལག་ན་་ག་ག་ལམ་ོན་ག་བཟོ་དཔ།  

༣ ད་ག་དང་ན་པ་་ོབས་མ་

ལངས་པ་དཀའ་ངལ།  

1) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ ་གཡགོ་ན་ཚོགས་དང་ཁ་བ་་ 

ན་ཁག་ ༡༠ དང་གག་་ཁག་་ནང་་ ད་ག་ང་འལ་འ་

དཔོན་་གསར་བས་གནང་དཔ།  

2) ་གཡོག་ས་གས་མཐར་འལ་་ གག་ལག་ག་མ་ང་མ་ས་

ཡོན་ང་་ག་ར་་ ོང་ཁ་ས་ཚན་ག་བགས་་ོབ་ོང་འབད་

བག་དཔ།  

3) ོང་ཁ་ག་འལ་་གས་ག་ར་ ད་ག་བཟོ་་ ན་ཁག་དང་ལས་

་ཁག་་ནང་བམ་དཔ།  

4) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ ་གཡགོ་ན་ཚོགས་དང་གག་ཁར་

གང་ས་གནང་ཐོག་ལས་ ད་ག་ང་འལ་འ་དཔོན་་་ ཛ་

ཌ་དང  ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ོབ་གར་གས་རམ་་ནང་ཡང་ ད་

ག་ག་པ་ན་ང་ོང་བར་་་བས་ཡོདཔ་བཟོ་དཔ།  

5) ལ་་གས་རམ་ལས་་་་ ལས་འལ་་ས་འཆར་བཟོ་་

བགས་དཔ།  

༤ ོང་ཁ་་འག་་ག་ར་ས་བ་བར་

དང་དག་ང་ང་བ་དཀའ་ངལ།  

1) ོང་ཁ་ག་་དང་ད་ས་་ན་བ་བ་ོད་ལས་མ་འ་འན་

འཐབ་དཔ།  

2) ང་མཐོང་དང་ ང་བགས། གསར་ཤོག་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ལས་ོང་ཁ་

ཁག་་བ ་ར་ལས་བ་ལ་གཏང་དཔ།  

3) ོང་ཁ་ས་ཡོན་ཡདོ་་་་ ་གནས་དང་་གཡོག་་་བས་ན་་

དང་ ས་ན་གནང་དཔ།  

༥ ་་བ་དོན་འལ་ག་་ཐོག་ལས་ 1) ག་ག་ནང་ང་ད་་དོན་་ཡོད་པ་མན་ན་(spell checker, 
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འབད་དཔ་ཁག་་ང་ ག་ག་ནང་

ོང་ཁ་མན་ན་་ ང་ད་་དོན་

་ཡོད་དོ་བམ་་ད་པ་དཀའ་ངལ།  

grammar checker, typing tutor)་ོང་ཁ་དོན་་ཡང་ཡོདཔ་བཟོ་

དཔ།  

2) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་བ་དོན་འལ་ག་ལས་ཚན་འ་་ཚན་་

་ད་བཏང་་ ད་ག་དང་ནམ་་བཟོ་དཔ།  

༦ ོང་ཁ་ང་འལ་དང་དར་བ་་དོན་་ 

ལས་་ཁག་་དང་མཉམ་འལ་ག་་

ག་ག་འཐབ་མ་གས་པ་དཀའ་ངལ། 

ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ལས་་གཞན་དང་་བ་ངས་ག་་མཚན་

གས་བད་ཐོག་ལས་མཉམ་འལ་འབད་དཔ་དང་། ་བ་ངས་ག་་བ་

ངས་ཡང་ག་་དང་ད་ས། ས་ཚོགས། ན་ཚོགས་་་ག་བཞག་

དཔ།  

༧ ོང་ཁ་ས་ཚད་ཡདོ་་་་་བས་

ང་བ་དཀའ་ངལ།  

ོང་ཁ་ས་ཚད་ཡདོ་་་་་བས་དང་ས་ན ་ན་་དོན་་ ་གཡོག་

ན་ཚོགས་དང་བཙག་འ་ན་ཚོགས། ་ལས་གཞན་འལ་ཡོད་ལས་་་དང་

གག་ཁར་མཉམ་འལ་འབད་དཔ།  

༨ ོང་ཁ་འ་ག་འབད་་་་ཁག་ཡོད་

པ་དཀའ་ངལ།  

1) ས་ག་་གང་ནང་ོང་ཁ་ས་ཚན་དང་ན་ཚན་འབ་བགས་དཔ།  

2) དང་འདོད་ཅན་་་མ་་་ོང་བར་ན་་དང་ ཡོངས་འལ་

(YouTube) དང་མ་གས་་་ཐོག་ལས་བ་ང་འབད་་ཡོདཔ་བཟོ་

དཔ།  

3) མཐོ་མ་ས་ཡོན་་ོབ་ཚན་ག་་ར་ན་ང་ ལོ་མ་ག་ར་ནང་ོང་ཁ་

ས་ཚན་བ་་ཡོདཔ་ས་པར་་བཟོ་དཔ། 

༩ མཐར་ག་་ན་དག་ ོང་ཁ་ང་

འལ་ན་ཚོགས་ས་མཛད་མ་གསཔ་

དང་ག་བ་གག་མངས་ད་པ་

དཀའ་ངལ།  

1) བ་ོར་དང་ག་མཛོད་་གག་མངས་འོང་ཐབས་་ ོམ་ག་་དབང་

ཚད་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་བཞག་དཔ།  

2) ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ འག་བ་དོན་བད་འལ་དང་བ་

བད་དབང་འན་༼BICMA༽ དང་གག་ཁར་ཁ་བ་་ ོང་ཁ་ོམ་

ག་ད་བ་་ ལ་་བ་ཨང་ོད་་དོན་་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་

ཚོགས་ལས་གནང་བ་ན་དཔ།  

༡༠ མཐའ་ར་་ས་གནས་ཁག་་ནང་ོང་

ཁ་ཐོག་་འལ་བ་འཐབ་མ་གས་

པ་དཀའ་ངལ།  

ག་ན་ས་ཡོན་་ལས་མ་གཙོ་བོར ་བཏོན་དཔ། 

༡༡ ོང་ཁ་ལག་ན་འཐབ་ད་པ་བཀའ་

བ་དང་ད་ས་་་གནས་མ་གས་ 

པ་དཀའ་ངལ།  

ནན་བར་བད་བ་བཀའ་་ལོགས་་གནང་པ་ས་མ་ཚད་ ང་བགས་དང་

ང་མཐོང་་་ལས་ཡང་བ་ལ་གནང་དཔ།  

༡༢ ་དམངས་ཞབས་ཏོག་དང་འལ་བ་

ག་ག་མ་གས་་ང་ཤ་ནང་ 

ཡོད་པ་དཀའ་ངལ།  

ད་ོ་ང་ཤ་ནང་ཡོད་ ་མ་གས་དང་ཡོངས་འལ་འཆར་་་ ོང་ཁ་ནང་

ཡང་ཡདོཔ་་བཟོ་དཔ།  
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ཇ༽ ནམ་གམ་པ་ལས་མ་དས་ག། 

 

ངོ་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ་་གསལ་། 

 

ས༌ཚོགས༌ནམ༌གམ༌པ༌ནམ༌ད༌ཀ༌ན༌འདས་པ་ནམ༌གས༌་ང་ ་ཚན་སོ་སོ ་ནང་གང་ས་གནང་ཡོད་་་་འོ་མད་

་ར་ས་བར་འབད་། ་ལ་ལས་ ཚོགས་དམངས་མོས་མན་་ཐོག་ལས་ག་་མཐོ་མ་ོབ་་གག་ལག་གཙོ་འན་ང་

བན་་མཚོ་འ་ ་འན་་གདམ་འ་འབད ་་ ་ཚན་རང་སོ ་ས་ད་་ཚོགས་དམངས་་གསལ་་འབད་་ བ་ོན་དང་བསམ་

འཆར་་་བད་་ཐོག་ལས་བ་སོར་འབད་ ༼ར་གས་་ལ་ཡོད༽། 

 

ཉ༽མག་བ་མཛད་མ། 

 

ས༌ཚོགས༌ནམ༌གམ༌པ་༌༌༌ཚོད༌༣༌༌༌ནང༌ད༌དང་ོལ་འན ་ོན༌པོ༌མག༌ས༌མག༌བ༌ན༌འལ༌མཛད༌ ༌ནང༌ 

༌མན༌གཙོ༌བོ༌༌ོན༌གནང༌། ལས༌མ༌༌ནང༌༌ཚན་གམ༌ལས༌འས༌༌༌༌ས༌ས༌ཚོགས༌ནམ༌གམ༌༌ང་ས༌བར༌འབད༌༌ 

རང༌སོ ༌དོན༌ཚན༌དང༌འལ༌་བ༌འས༌བཏོན༌ཡོད༌པ༌ས་བད་་ན༌༌ལ༌།  

 

 

༡༽ ་་ནང་ད་ོན་པོ ་གང་བཤད། 

 

་ཚན་གམ་ས་གསལ༌༌མདོར༌བས༌་ལ༌གནང༌བ༌ལ༌༌༌༌ོན༌པོ༌མག༌ས༌ོང༌ཁ༌ས༌ཚོགས༌འ༌བར༌ཆད༌ད༌ 

པར༌བ༌འས༌བཏོན༌ཡདོ༌༌༌ངལ༌རངས༌ཡོད༌གས༌དང༌། ད་ས་་ས་ཚོགས་ས་ས་ད་བཏོན ་ཡོད་་་ལག་ན་དས་་་འཐབ་

་ཡོདཔ་བཟོ་ད་པ་ཁར་བ་འས་་དང་ན་ན་་་ལ་མ་ས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་པ་བཀའ་ོབ་གནང་།  

 

༢༽ ོང་ང་ང་ན་་མག་བ་གསལ་བཤད། 

 

མག་ར་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ང་ན་ས་་མན་གཙོ་བོ་ས་གཙོས་པ་བཅའ་མར་གཏོགས་ ་འས་་ཡོངས་་ས་

ཚོགས་འ་དོན་ན་ཅན་ག་་འ་གས་་་བཀའ་ན་དགའ་ཚོར་ཡོད་གས་དང་བཅསཔ་་ས་ད་བ་ཡོད་་་ན་ཚོགས་ག་

ཚང་་ཁ་ག་ལས་འལ་ཡོད་ལས་་་དང་མཉམ་འལ་འབད་་ལག་ན་་དང་ན་འབད ་༌དང༌།ས༌ད༌ལ༌༌ག༌ན༌ཚོགས༌ 

ག༌ཚང༌ས༌འབད༌དང༌འབད༌བན༌ཡོདཔ༌ལས་ང་ན༌ག༌ཚང༌ས༌༌ལ༌བ༌༌ན༌ཚོགས༌ཞལ༌འཛོམས༌ནང༌བགས༌ན་

ན༌དང༌ན༌འབད༌གསཔ༌༌འབད༌་ཁས་ངས་ལ་༌ས་ཚོགས་འ་མག་བ་གནང་།  
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ར་གས་༡པ།  

་མན་གཙ་ོབ་ོ་་ོན་ན་མག་་གང་བཤད།༼ངག་བད་ད་ད་ག་་བ་བར་ན་དག་འབད་ཡདོ།༽ 

 

ང་བཅས་ར ་་ནོར་དམ་པ་་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་མག་ས་འག་ལ་ཁབ་་ར་ལས་གངམ་ད་ཡང་ལས་ཡང་ར་ག་་་བཀའ་

གནང་མས་ག་ར་བ་ན་འག་པ་ལ་ཁབ་འ་ང་་ག་ལས་བལ་ད། ་ོབས་ཡང་ང་་ག་ལས་བལ་དཔ་དང་་ཡང་བས་

ད་ཅན་་ལ་ཁབ་ག་ན། བས་ད་ཅན་་ལ་ཁབ་འབདཝ་ལས་ང་བཅས་ར་་་འདབས་་ལ་ཁབ་་ཤ་ཡོད། ལ་ཁབ་་་ག་

ར་ོབས་ན་་ལ་ཁབ་ན་ར ་གངམ་ད་་གག་ལས་བ་བ་ན་གནམ་ད་ས་ད་ངལ་རངས་ད། ངལ་རངས་ད་་འ་ལ་ཁབ་

་ན་ཁ་ཡོད་་ར་འབད་ང་ ད་ས་རང་དབང་རང་བཙན་་ཡོད་པ་ཁར་ལ་ཁབ་འ་ལ་ོགག་བ་ལོ་གག་གཔ་་་་དཔལ་འོར་

ང་འལ་འ་་ཡོད།ན་ང་ ་དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ས་་་གང་གནངམ་ད་་་ར་ཡོངས་ས་ཡང་ཚ་ང་འབག་དཔ་

ཁག་། ཚ་ང་འབག་དཔ་་ཡང་ ལ་ཁབ་འ་ང་་དང་བས་ད་ཅན་ ་ལས་་ོབས་དང་་ོབས་ཡང་གངམ་དཔ་ལས་བན་་ 

ོབས་ན་་གནས་ངས་ནང་ན་པར་ ན་ཁ་ཅན་་གནས་ངས་ནང་ནམ་་ཧ་་དཔ་ཡོད། ཧ་ཝ་ཙམ་ག་ས་ཡང་་བབ།་

དབང་མངའ་བདག་ན་པོ་་ས་གས་ས་ཚ་ང་བས་་འ་ང་བཅས་ས་ཡང་ཚ་ང་འབག་་ས་ག་་ག་ག་ག་་དཔ་ཁག་་

ར་་་ན། བཀའ་འ་བམ་གནང་་འ་ལ་ཁབ་གཞན་ཁ་ལས་ཕར་འབད་བ་ན་་ོབས་ང་ང་མ་པ་འ་ན་ཁ་ཡོད། ན་ང་

བས་ད་ཅན་་ལ་ཁབ་ན་པ་ན་ན་ཁ་འ་ང་བཅས་བམ་ག་ད་ར་་་ན།  

 

ང་བཅས་འག་ལ་ཁབ་་ང་ཁ་ག་་བ་བ་ན ་ོབས་ན་་ལ་ཁབ་་ོབས་་ཤ་ཡོད་་ན་མས། མར་་བ་ང ་་་ར་ན་

མས། ་འབདཝ་ལས་ང་བཅས་ར་གཔ་མ་བམས་པ་ན་ང་ས་ག་་ཡང་མ་འབད་བར་ང་ར ་ལམ་གས་ོལ་འ་ས་ར་ ང་བཅས་ར་

་གནོད་་་ན་ཁ་ཡདོ་ར་་་ན། ལམ་གས་ོལ་རཝ་ད་་ཁག་་ཤོས་འ་ར་ད་ག་འ་ན།དང་པ་ར་ད་ག་འ་ར་འལཝ་

ན་མས་ར་་་ན།འཛམ་་ང་ནང་་ད་ག་་་ས་ལས་ ་མང་ཤོས་ས་བ་་ཁ་ད་འ་་་་ཁ་ད་འ་ན་མས། ་

་་ཁ་ད་ན་ཌ་ན་འ་འཛམ་་ང་ནང་་་ངས་ཡོངས་བོམས་ར་འམ་གག་དང་ས་ཡ་གག་བ་་བ་ས་བ་ན་མས།་

ལས་ང་ད་འ་འཛམ་་ང་ནང་་་ངས་བོམས་ར་འམ་གག་དང་ས་ཡ་ག་་་ག་ས་བ་ན་མས་ར་་་ན། ང་

བཅས་ག་་འ་ང་ང་ད་འ་ས་པ་ན་ཁ་བ་གས་པས་ར་་་ན། ་་་ན་ཌ་ན ་འ་འབད་བ་ན་མང་ཤོས་ང་ར་་ལ་

ཁབ་ནང་ོག་གཙོ་བོར ་བཏོནམ་ན་མས། ན་ ་ཁ་འ་འཛམ་་ང་ནང་་་ངས་ཡོངས་བོམས་ས་ཡ་་བ་་བ་ས་བ་ན་

མས། ང་ག་་ཁ་འ་ ་གར་་མངའ་་ས་ང་ལ་དང་ བང་ལ་ཤ་ལ་ཁབ་ནང་བ་ན་མས། ང་ག་་ས་་བོམས་་ས་ཡ་

གས་བ་ཁལ་གག་་ག་ན་མས།ཨ་ས་་ཁ་བ་་ས་ཡ་བ་་་ག་འག  ་་་ཁ་འ་ ང་ར་ཨ་་ཁ་ད་་ང་་

བང་ལས་ར་བ་་བོམས་་ས་ཡ་བ་ག་ན་མས། ་ལ་་ལ་ཁབ་ནང་་་ངས་བོམས་་ས་ཡ་མ་་ཡོདཔ་དང་ འག་་

ོ་མཚམས་པ་་ཡོད། ་ལས་ ་ལ་ལ་ཁབ་་་ཁ་ལས་ཕར་ད་ང་་་་ཡོངས་བོམས་ས་ཡ་མ་་་ག་འག ་་བོམས་ད་

་ས་ཡ་ག་་ན་མས། ས་ཡ་ག་་ས་ཁ་ལས་ས་ཡ་་བ་་ག་ས་་་ ་ཁ་སཔ་འོང་ར་་་ན།  

 

་་ང་ས་་ད་་འ་ང་བཅས་བས་ད་་ལ་ཁབ་ན ་པ་ཁར་་ངས་བོམས་་འམ་བན་གཔ་ག་ལས་ད། ཡར་ལས་

མརན་རོགས་ན་ཌ་ན་བ་་ར་འམ་གག་དང་ས་ཡ་གག་བ་་བ་མས། ན་ཌ་ན་བ་་དང་ང་བཅས་་བར་ན་བོད་ན་པས། 

བོད་་ཁ་བ་ས་་བོམས་་ས་ཡ་བད་ན་མས། མང་ཤོས་བོད་་ར་འོང་། ་་་བ་ས་་ས་ཡ་་བ།ཨ་ས་་ས་ཡ་བ་། 
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ང་ག་་ས་ཡ་གས་བ་ཁལ་ག་། ན་་ས་ཡ་་བ་་བ། ན་ཇ་་འ་ ས་ཐག་ང་་་ས་ང་བཅས་་ན་ཁ་ད། ན་ང་

ན་ཇ་་་ཁ་བ་་ས་ཡ་གག་བ་བ་བ་་ག་་ག་འག། ང་ད་འ་ ང་བཅས་ལ་ཁབ་ང་་འབད་་འ་ས་ད་ོ་་ང་

ན་ས་གང་དོ་བམ་་ང་ད་འ་ད་ཐབས་ད་པ་ཁ་ད་ག་ན། ང་བཅས་ག་ར་ས་ང་ད་ས་ད་པས། ང་ད་བ་་

འ་ར་འམ་གག་དང་ས་ཡ་ག་ ་ན་མས། ང་བཅས་འ་་གས་ཐལ་་ལ་ཡོངས་་ཁ་ད་འང་་་ན་ཁ་ཡོད།ང་བཅས་གཔ་

མ་བམས་པ་ན་མ་ཚང་ལ་ཁབ་་ཁ་ད་གཞན་་ཡང་ ནང་ན་འལ་་་ན་ཁ་ོམ་ཡོད། ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ ང་བཅས་ལ་ཁབ་ང་

་་་ོབས་ང་་དང་བས་ད་ཅན་ན ་ས་ན་ ་འདབས་མ་ཚང་ལ་ཁབ་་ག་ར་ོམ་་་ོབས་ཡང་མངམ་ཡོདཔ་ལས་བན་་

ས་ང་བཅས་་ཁ་ད་དང་ལམ་ོལ་་ཐོ་ཕོག་་་ན་ཁ་ོམ་་ཡོད། མ་ཚང་ལ་ཁབ་ོམ་་ལས་བན་པ་ན་ཁ་བ་ང་ཤ་ལས་

ན་ཁ་གནམ་ད་ས་ད་འགལགོས་ག་ལས་འབདན་ང་ད་འ་གས་ཤོམ་་བ་དཔ་ཡོདཔ་དང་ མ་ས་པ་ན་རོགས་ལ་་་

ལ་ཁབ་དང་གང་་ར་་དང་གག་ཁར་འལ་བ་འཐབ་་གས་པས། ་་ནང་དོན་ད་ལས་ང་ད་ནང་་བ་འཚོལ་འབད་འབད ་

བ་་བ་་ལག་ན་འཐབ་་གས་་ནམ་ལས་ བདག་འན་དང་ང་བ་གས་ཤོམ་་འབད་ད་པས། ་འབདཝ་ད་་ང་བཅས་ར་

་ལ་ཡོངས་་ཁ་ད་འ་འན་འ་་བདག་འན་མ་འབད་བ་ན་ང་ད་་དབང་་ཐལ་་ལ་ཡངོས་་ད་ག་འ་ཉམས་་ན་

ཁ་ོམ་ཡོད་ར་་་ན། ན་ཁ་འ་་ང་བཅས་ག་ར་ས་མས་ཁར་བཞག་དཔ་ཡོད། 

 

ད་ས་་བཅའ་མར་གཏོགས་་ག་ར་ མཁས་མག་ནམ་ལས་གས་ཤོམ་་ར་ས་འོང་ར་་་ན། ་འབདཝ་ལས་ ད་ས་་ས་

བར་ཞལ་འཛོམས་འ་གནམ་ད་ས་ད་ཁག་། ཁག་་ད་་འ་ང་བཅས་ལ་ཁབ་་ ོང་ཁ་་མཁས་མག་མང་ཤོས་ར་་འཛོམས་་

ཡོད་ར་་་ན། ད་་གག་ཁར་བགས་་ནམ་གམ་་ས་བར་ཐོག་ལས་ ོང་ཁ་བདག་འན་འབད་་དོན་་ གདོང་ན་

དང་ཐབས་ག་་ནང་དོན་ད་ལས་འཆར་ག་༡༢པ ་ནང་་་ག་་འབད་དཔ་ཡདོ་ག་་ ཐག་གཅད་གས་་མས་ར་་་ན། ་

འབད་དཔ་་ཤ་ཡོདཔ་དང་ ད་ོ་ན་ཚོད་མཛད་མཛདཔ་ཡང ་་ཤ་ཡདོ། ག་་གས་ཤོམ་མཛད་པ་་བན་་ལ་ཁབ་་ལམ་གས་

ོལ་དང་ལ་ཡོངས་ད་ག་འ་་མ་དང་འདཔ་ད་གནམ་ད་ས་ད་གས་ཤོམ་་ང་འལ་ཐལ་་ཡོད། ་མ་འབད་བ་ན་ཁ་བ་ད་

་ོང་ཁ་ཧ་མ་་་་ཤ་ཡོད་ང་ ད་ས་ནངས་པ་འབདན་ ོ་མཚམས་པ་དང་ ཤར་ོགསཔ་ཡངན་ཁ་ད་གཞན་བ་་མཐའ་ར་གས་

ཚན་་ནང་་་ན་ས་དག་པ་་མ་གཏོགས་ ོང་ཁ་ཧ་མ་་་འ་གངམ་་འོང་ར་་་ན། བ་འས་འ་གནམ་ད་ས་ད་ོམ་

ན་མས། བ་འས་ོམ་ན་་འ་ང་བཅས་ལ་ཁབ་ནང་ ་གས་མ་འཝ་ཡོད ་པ་་ ་་ང་ོགས་སོ་སོ་ལས་ཕར་ཡོདཔ་དང་ 

་ཡང་གངས་་དང་གཙང་་ོམ་་ས་བཅད་་ འ་འལ་དང་འལ་བ་འཐབ་་འ་ ་ཐང་ནང་དང་འདཔ་ད་འ་ ་ཁག་ཡོདཔ་ན། 

ད་ས་ནངས་པ་འབདཝ་ད་་་ཁག་ག་་་ཡོད་་འབད་ང་བ་འས་གནམ་ད་ས་ད་གས་ཤོམ་ཐོན་་་ར་ཧ་ལམ་བ་ཆ་ལས་བ་

ཆ་ས་ཧ་་གས་ར་་་ན། 

 

ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ག་ཤོས་ང་ན་ས་ང་་བ་དོ་བམ་འབད་བ་ན་བ་་་ཐད་ཁར་ོདཔ་ད་མང་ཤོས་ས་བ་གས་

ར་བ་མས། འ་ཡང་བ་འས་གནམ་ད་ས་ད་ོམ་ནམ་དང་ ་བམ་བཏོན་གས་་འ ་ང་བཅས་་ནོར་དམ་པ་་དབང་མངའ་

བདག་ན་པོ་་་ད་ད་བཟང ་པོ་་བན་་ན་ར་་་ན། འ་་བན་་ས་་ང་བཅས་ར་་ས་ག་་ོ་གསར་ོབ་མ་ལས་

འ་བགས་་ས་གག་ལག་ོབ་ ་མཐོ་མ་ོབ་་ན་ཚོད་ར་ ོང་ཁ་་གཙོ་བོར ་བཏོན་དཔ་ཡོད། གཞན་ཡང ་ས་་ཁག་དང་ 

ག་བན་ཚོགས་པ། བ་བད་པ། ་་ག་ར་ས་ང་བཅས་ོང་ཁ་་གཙོ་བོར ་བཏོན་པ་ས་མ་ཚད་བ་ར་འབདཝ་ལས་བན་་ས་

ན། ་ལས་ཁག་་ཤོས་ག་འག་ང་བགས་ལས་འན་འ ་ན། ང་བགས་དང་ང་མཐོང་་ཐོག་ལས་ོང་ཁ ་ནང་ལས་མ་་ོ་
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བ་་ཏོག་ཏོ་་བཟོཝ་ལས་བན་་ལ་ཁབ་མཐའ་དས་ད་པར་བ་གས་པས། ་ས་མ་ཚད་དམངས་གཙོ  ་ལམ་གས་་བན་་ཡང་

ོང་ཁ་གས་ཤོམ་་ང་འལ་ཐལ་དོ་ར་་་ན། ་་འ་འན་འཐབ་ ་་དོན་་འགན་ཁག་འ་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་

ཕོགཔ་ན། བ་འས་་ཏོག་ཏོ་་ཐོན་གས་་འ་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ག་་གས་ཤོམ་་མཛད་པ་གས་ན། ོང་

ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་བ་འས་བཏོན་གས་་འ་ད་་ས་བ་ར་དང་ཆ་རོགས་འབད་བ་ལས་བན་་ནམ་ལས་བཀའ་ན་

དགའ་ཚོར་ཡོད། ོང་ཁ་བ་་དང་ཧ་་་འ་མངམ་ས་འབད་གས་ང་ ག་་དང་་ ་ནང་་ བོན་གས་ོམ་་ར་བཏོན་ད་

པས། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་ད་ས་་ས་བར་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་ད་་འ་ ོང་ཁ་ཧ་་། བ་། ག་། ་གས་

་ག་་ག་ཡོདཔ་ན་ན་་གང་ས་གནང་དཔ་དང་ ་ལས་ཡར་ག་ག་་་གཏང ་་ན་ན་་ར་ལས་ ས་བར་འ་མ་བབ་

བབ་་མཛད་གནང་དཔ་འགད་ས་ལས་འ་བང་་ནམ་གམ་ག་་མཛདཔ་ད་་ཡང་ལ་པོ  ་བཀའ་་་གས་བསམ་བས་

་ས་ག་་མཛད་གནང་ར་་་ན། ད་ས་ག་་མཛད་་འ་འཆར་ག་༡༢པ་་འཆར་ག་ནང་་ད་ས་བམ་ད་་ཕན་

ཐོགས་ར་་་ན། ་ས་མ་ཚད་འལ་ར་ག་་ཡང་མཛད་གས་ར་་་ན།  

 

ད་ག་བ་པ་ན་ གང་་ཞལ་འཛོམས་་གནང་་ངཔ་མནམོ་ག་ཡོད་པ་ན་གང་བཤད་འ་ང་ད་ནང ་ གས་ཐལཝ་མས་ར་

་་ན། ང་ད་ནང་བ་ད་་འ་ཡང་ོ་བ་ད་མནམོ་་ར་ཁར་མ་བཏོནམ་ལས་ ང་ཡང་མས་དགའ་འོང་ར་་། ་་་

གདོང་ན་་ད་ར་འབད་་ཡང་ན་དོར་ཁ་བར་་འ་འ་བགས་ད་པས་ར་་་ན། འ་་ལ་ོས་འ་ང་ས་བ་་ས་་ལོ་

་ཡང་ལང་་འབད་དོ། ་འབདཝ་ལས་བན་ད་ར་ནང་ོག་གང་ས་ག་མཛད་གནང  ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་་་ག་་

མ་འབདཝ་འ་ན། ན་ང་ང་བཅས་དན་་༣པ་ནང་འད་་ོང་ཁ ་ནང་བ་ད་་ང་ད་ནང་དོར་ཁ་འབད་གསཔ་་ཐབས་ས་

བཏོན་་་འ་བགས་ད་་མས་ར་་་ན། ང་ར་ས་བ་བ་ན་གནམ་ད་ས་ད་ཁག་། ་ཡང་ ་ཁ་ལས་་གག་དང་གས་

ཡོད་ར་མནོ་་ང་ད་ནང་བ་་ གས་ཐལ་དོ་ར་་་ན། དོར་ཁ་ཡང་ན་ད་ར་འབད་་ཡོད་པ་ན་ང་བཅས་གཡང་ཟ་དཔ་ད་

ར་་་དང་ མནམོ་་ཡང་མས་དགའ་འོང་ར་་་ན། ད་ོ་ག་་མ་མཛདཔ་འ་ན་པས་ ན་ང་་འ་་མ་་འ་བགས་

མ་གས་ར་་་ན། དོར་ཁ་་ཡང་ན་ད་ར་འབད་་་་འ ་ཝ་གག་དང་གས་་ནང་འད་ནང་ར་འ་བགས་གསཔ་་ར་

མཛད་་བཀའ་ན་བང་གནང་ར་་་ན།  

 

ང ་ས་་ད་ ་གནད་དོན་གས་པ་འ་ང་བཅས་ལ་ཁབ་ནང་་ོང་ཁ་བ་ད་མནོ་་་ཤ་ཡདོཔ་ལས་ ང་་་་བས་ན་ད་

པས་ར་་་ན། ང་ས་ོ་བ་ན་་ས་་ར་བ་་ན་མས། ག་་ལས་བན་་བ་ད་མནོཝ་ཡདོཔ་ན་ན་འ་ང་བཅས་ས་

བ་དཔ་ར་ད། བ་ད་མནོཝ་ཡོདཔ་ཙམ་ག་ས་ར་བབ་ར་་་ན། ང་ཆ་བ་་ག་ག་ཡོངས་འལ་་ཐོག་ལས་བ་ར་

འབད་་འ་གནམ་ད་ས་ད་གས་ཤོམ་འོང་།་མ་ཚད་་མ་་བ་ར་འབད་་་དོན་་ག་ན་ས་ཡོན་བམ་་ང་བ་འབད་་་

དོན་་ཐབས་ག་ག་བཏོན་ད་པས། ག་ན་ས་ཡོན་་ལས་མ་བམ་བཟོ་་་ནང་་རོགས་ཁས་ང་་ཐོག་ལས་བཅའ་མར་

གཏོགས་བག་ད་པས་ར་་་ན། ང་ས་བ་བ་ན་མ་ག་ལས་ར ་ོ་བ་ཡོད་་་ཤ་འོང་ར་་་ན།  

 

ང་བཅས་ོབ་ག་ཨ་་་ས་གས་ལ་རནམ་ད་་ཡངན་ོབ་་ནང་ད་ཆ་བ་པ་བས་་ོབ་དཔོན་ས་ོན་ ་ོང་ཁ་འ་གས་

ཤོམ་་ཧ་མ་་བར་ ཚ་ང་ལངས་་ས་་བ་ད་མནོ་དོ་འོང་། ང་་་དོན་་་་ོད་་ས་ན་པར་ོང་ཁ་འ་ཁག་ཝ་ལས་

བན་་ཞབས་ཏོག་་ཐོག་ལས་བ་བག་་་་བས་ན་་ར་་་ན། ་ལས་ང་བཅས་ག་ག་ཡོངས་འལ་་ཐོག་ལས་ཡང་ 
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ོང་ཁ་བ་་ཞབས་ཏོག་གནང་དཔ་འགང ་བཅས་ས་ག་་་འབད་གས་ག་དང་བ་གས་ག་འ་་་ད་ང་ ་འ་འ་བགས་

གས་པ་ན་ཕན་འོང་ར་་་ན།  

 

ཡོངས་འལ་་ཀབ་ཡངན་་བ་་ཐོག་ལས་ས་ཡོན་་ལས་མ་འ་བགས་གས་་མས།་་ཐབས་ས་གསརཔ་ནམ་ལས་ 

འ་བགསཔ་ད་་་་དང་ ལག་ན་འཐབ་ས་་ཡང་ད་པས། ་འབདཝ་ད་་ལ་ཡོངས་ད་ག་དང་ལམ་གས་ོལ་བདག་འན་

དང་ རང་དབང་རང་བཙན་་ཐབས་ས་ན ་པ་་བན་་ག་་ག་་་ཁག་དང་ཟད་འ་གནས་ང་ལག་ན་འཐབ་ད་པས་ར་་་

ན། ད་ས་ནངས་པ་་བ་ནང་ལས་ག་་ཡང་འཐོབ་ནམ་ད་ ཨ་་་ཡང་་བ་མངམ་བཝ་མ་ཚད་ ང་ར་ཡང་བ་འཚལོ་འབདཝ་ད་

་་ལ་དང་་བ་ནང་ལས་བ་ན། ང་བཅས་ོང་ཁ་བ་་དང་་་་དོན་ཚན་་་བ་ནང་བགས་གས་པ་ན་ན་གཞོན་་ས་

ོ་བ་བད་འོང་ར་མནོཝ་མས།  

 

ད་ས་ནངས་པ་་ག་་ར་འབད་ང་ག་ག་ཡོངས་འལ་འ་ཁག་ཝ་ལས་ ག་ག་ཡོངས་འལ་་ཐོག་ལས་ཡང་དར་བ་གཏང་

གས་་མས་ར་ ང་ར་ལས་་བ་ཡོད། ན་ང་ང་ས་་་འ་ རང་ང་་ཐབས་ས་ང་་ག་ནམ་འོང་། ་འབདཝ་ད་ ད་་

ས་ལ་ཁབ་་ཁག་་བ་ས་བར་གནང་་ནམ་ལས་ ཐབས་ས་དང་བ་འས་གས་ཤམོ་ཡདོ་པ་གང་ས་གནང་གས་པ་་

བ་ཡོད་ར་་་ན།  

 

འས་ངས་འ་་མ་ལ་ཁབ་སོ་སོར ་ནམ་ད་ ད་ས་འབདན་་གར་་་མ་མངའ་་ནང་་འས་ངས་་ཁ་བ་གས་་་བན་

ར་ན་མས། ང་བཅས་་ལ་ཁབ་ནང་་་འམ་བན་ཡདོ་ར་་་ན། ང་བཅས་ར་་ལ་ཁབ་བདག་འན་འབད་ད་པ་ན་འབད་

དཔ་བཅའ་དཔ་་ཤ་ཡོད། ་འབདཝ་ད་་འ་འ་ལ་ཡོངས་་ད་ག་བདག་འན་འབད་་ལས་བགས་ད་པས་ར་་།ང་

བཅས་ལ་ཁབ་ནང་་་ོབས་འམ་བན་་ལ་ཡོངས་་ད་ག་འ་ཧ་་གསཔ། བ་གསཔ། ག་གསཔ། ་གསཔ་་

མཛད་གས་པ་ན་ལ་ཁབ་་ར་ོལ་ལམ་གས་བདག་འན་དང་ རང་དབང་རང་བཙན་ར་བ་གཔ་་ང་་བཟོ་། ་ལས་ཁག་་

ཤོས་ར་་ར་་བར་ན་གག་མན་དང་གག་ལ་་ཐོག་ལས་ན་མ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་་ོད་གས་པ་ཐབས་ས་འོང་་ན་མས་ར་་

་ན། ད་ས་ནམ་གམ་་ཞལ་འཛོམས་འཚོག་་ན་་་  ་་ཧོངས་ལས་དགའ་ཚོར་ོམ་ཡོད་ར་་་ན། 

 

 

 

བན་། 
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ར་གས་ ༢ པ།  

ངོ་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ང་ན་་ནོ་པ་གས་སོ  ་གང་བཤད། 

 

ད་ས་ རང་གས་གནམ་ལོ་ས་ཕོ་་ལོ་ ་ ༡ པ་ས་ ༡༢་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ས་ཚོགས་འ་འད་ན་འལ་

བ་ང་་སར་ ་མན་གཙོ་བོ་ འག་་་་ོན་ན་མག་དང་ ་་ནང་ད་དང་ོལ་འན་ོན་པོ་ ོང་ཁ ་མཁས་ཚོགས་་

་འན།གང་་ཚང་་མ་དང་ོབ་དཔོན། ོང་ཁ ་མཁས་ཚོགས་་འས་། ས་གནས་གང་་འ་དཔ།་ག་གང་་ན་

ཁག་དང་ལས་། འས་ཚོགས། ་ལས་ བ་བད་ལས་ཁང་་་མདོ་ན་དང་འ་དཔོན་ཡོངས་་ ང་ས་ དགའ་བ་དང་བཅས་

པ་་ལས་ོན་པ་གས་སོ་ཡོད་ར་་་ན། ག་ར་ རང་སོ ་ག་ཚང་ནང་གལ་གནད་་བ་ག་་མང་རབས་ག་ཡོད་་འབད་ང་ 

་་ཤོལ་བཞག་་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་ མན་བ་ལཝ་བན་་མ་ཚང་ཚངམ་་ོན་གནང་་་ ང་་

གང་ལས་ར་བན་་ར་་་ན།་་ོན་གནང་་འ་ གཙོ་བོ་ར་ ང་བཅས་ར་ དས་ད་་ལམ་ོལ་ལ་ཡོངས་ད་ག་་ 

གས་་བ་བ་དང་བ་ར་ཡོད་པ་གས་མཚན་ན་མས་ར་་་ན།ན་ས་མན་གསལ་ཝ་བན་་ ལམ་ོལ་འ་ ང་

བཅས་ར་ ལ་ཁབ་ང་འལ་་་བ་ ལ་ཡོངས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས་་ཀ་ན་བ་་ནང་ལས་ ་་ཤོས་ག་འབདཝ་

ལས་ ་ཉམས་ང་འལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ད་འབད་དཔ་གནམ་ད་ས་ད་ཁག་་ར་་་ན། 

 

ད་ོ་ ་བས་ཐོབ་ད་ས་ཚོད་ན་་གས་་ན་གསོ་བམ་ག་་་བ་ན་ང་བཅས་ར་ འག་ལ་ཁབ་འ་ ་ོད་ས་་

ཚད་ང་་ག་ན་་འབད་ང་ ཁ་ད་ས་ག་པ་ལ་ཁབ་ག་ན་ར་་། གང་འལ་་ ད་ས་ ལ་ཁབ་ནང་ཁ་ད་

བོམས་་ ༡༩ ་ག་ཡོདཔ་ན།་་ས་ས་ལས་ ོང་ཁ་འ་ ས་རབས་ ༡༧ པ་ནང་ འག་གང་ད་བས་པ་བས་

ལས་ར་ ས་ད་གས་ཆ་ར་དབང་ཚད་་་བ་ ོང་ག་ཁག་་ནང་་ལག་ན་འཐབ་་ཡོདཔ་ལས་ ར་བཏང་ འག་་ཁ་

ད ་གཞན་ལས་ ཡོངས་གས་་དར་བ་འ་་ོད་ག ་ལས་བན་ ་ལོ་ ༡༩༧༡ ་ འག་ལ་ཁབ་འ་ འཛམ་ང་་

ཚོགས་་འས་་་ འ་ཐོག་འལཝ་དང་འལ་ འག་བད་འན་་ལ་རབས་གམ་པ་ ང་གགས་དམ་པ་་དབང་

འགས་ད་ོ་་དབང་ག་མག་ས་ ོང་ཁ་འ་ཡང་ ལ་ཡོངས་ད་ག་་གསལ་བགས་མཛད་གནང་ག ་་ ན་ོན་

ལ་བ་ངམ་་དང་ ག་པར་་ འག་བད་འན་་ལཔ་ོམ་ོན་་བཀའ་དངས་ ་ལས་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ་མ་པ་

ས་ད་་དང་འལ་་ འག་་་མས་ན་མོ ་ནང་ཡང་ ོང་ཁ་འ་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ན་ར་ད་་ཡོདཔ་ན།  

 

ད་ག་ག་པ་དང་འལ་པ་ན་ རང་་་གས་སོ་སོ་ནམ་ཁ་ད་ལས་བན་་སཔ་ན་ར་བ་ན་མས། ོང་ཁ་འ་ ལ་

ཁབ་གཞན་ཁར་བ་ོལ་དཔ་མ་ཚད་ གཞན་་ཁ་དང་མ་འཝ་ཡོད་་་བན་་ དཔལ་ན་འག་པ་ལ་ཁབ་ རང་དབང་་་

གས་ན་མོང་མ་ན་པ་ག་ན། འ་བམ་་ ང་བཅས་ར་ ལམ་ོལ་དང་ག་གང་་ས་ཡོན་་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ཐོག་

་གནས་་ཡོདཔ་ལས་ ོང་ཁ་འ་ལམ་ོལ་དང་ག་གང་་ོག་ང་ཡང་ན། ་ས་མ་ཚད་ འག་་ཁ་ད་སོ་སོ་བ་་་་

བར་ན་ བ་དོན་ོད་ན་་ད་ག་ག་འབདཝ་ལས་ ོང་ཁ་འ་ ་་ནང་་ ་བ་དང་དགའ་ད་ གག་ལ་དང་གག་

མན་་ག་པར་་ཁག་། ་ལས་བན་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ོང་ཁ་འ་ གཙོ་བོར་བཏོན་་ ང་འལ་དང་དར་བ་གཏང་ད་

པ་ཁར་ ང་པ་ཁ་ད་གཞན་་ཡང་གར་ང་དང་ན་བ་འབད་དཔ་་ཡོདཔ་ན། 
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ད་ས་་འབ་་དོན་་ འཆར་ག་དང་ལས་མ་་་ གང་ཞབས་ལས་ཞལ་འཛོམས་དང་་མང་འཛོམས་སར་ གང་བཤད་

དང་གསལ་་་ གང་ད་ོང་ཁ་ཐོག་་གནང་ད་པ་ཁར་ ག་འལ་་གས་ ཐ་ན་ ལས་ད་ཐོ་བ་དང་འལ་འར་ཨང་

ངས་ མ་་ང་ཨང་དང་ཁ་ང་ བ་ང་་ལས་འ་བང་ ོང་ཁ་ནང་བཞག་དཔ་་ བཀའ་ཤོག་དང་བཀའ་་ བ་

བགས་མང་རབས་ག་གནང་་ཡོདཔ་ན། ན་ང་ ་་་ད་་དང་བ་བར་བད་་དང་ན་འབད་་ང་་ག་ལས་

བལ་དཔ་ལས་ ད་ག་ང་འལ་དང་དར་བ་གཏང་་་གདོང་ན་ོམ་ང་་ཡོད།  

 

་ཡང་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་ ན་བ་བ་ོད་དང་ོང་བར་ལས་མ་་འ་འན་འཐབ་་ ས་གནས་སོ་

སོར་ལས་ཕར་འ་བ་བས་ ས་གནས་གང་་འ་དཔ་དང་གཞན་བཅའ་མར་གཏོགས་་་ས་ ག་བཤད་་མ་གག་ག་་

བདཔ་མས་ར་བ་ན་ ་མཐོ ་གནས་མ་ནང་བགས་་དང་འ་དཔོན་་ས་ཞལ་འཛོམས་དང་ོང་བར་་ནང་ གང་བཤད་

དང་གསལ་་་ ང་ཤ་ནང་ར་གནང་དོ་ཡོདཔ་་བཤདཔ་ན་མས། འ་་ནང་དོན་ད་ལས་་ལོ་ ༢༠༡༧ ་ ན་ཚོགས་ག་

ཚང་ས་ གང་་ག་ཚང་ ༤༣ ་ནང་ོང་ཁ་ལག་ན་་བ་འག་ག་འབད་་ཝ་ད་ ག་འལ་དང་བ་བགས་་

ཡོངས་བོམས་ལས་ བ་ཆ་ ༡༠ ོང་ཁ་དང་ བ་ཆ་ ༩༠ ང་ཤ་ནང་ ལག་ན་འཐབ་ཡདོཔ་་ཐོན་ཡོད། འ་འབད་བ་་

བན་་ ལ་ཁབ་་ག་ཚང་་ནང་ ོང་ཁ་ན་པ་ ང་ཤ་འ་གང་འལ་ད་ག་་ ལག་ན་འཐབ་ཡདོ་པ་མན་གསལ་

ང་་ར་་་ན། མངའ་བདག་ལ་པོ ་བཀའ་འ་ འབགན་་བ་་ འབོརན་གར་བ་ཕངས་ ར་བ་ོལ་ཡོད། ད་ས་་

གནས་ངས་་གགས་པ་ན་ འབགན་་བ་ད་་བཀལ་ན་ན་ འབོརན་གར་བ་ཕངས་འ་ ག་ར་་གས་ཁ་ལས་བདཔ་ན་

ན་ར་མནོཝ་ན་མས། འཛམ་ང་གག་འར་་ས་ཚོད་ནང་་ ལ་ཁབ་གཞན་དང་འལ་བ་འཐབ་་་ ང་ཤ་འ་ཡང་ད་

ཐབས་དཔ་ག་ན། ་འབདཝ་ད་ལ་ཁབ་་རང་དབང་དང་ང་བ་་་བར་མ་བ་ རང་་ལམ་ོལ་དང་ད་ག་་བ་

མཐོང་བད་་བདག་འན་འཐབ་དཔ་འ་ཡང་ག་ར་་ག་ན་འགན་ར་ནམ་མན་ད 

 

་་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་འ ་ ད་ག་ལས་བན་་ངམ་ལས་ ་ད་ག་མང་་ལག་ན་འཐབ་པ་ན་ འག་་་ས་

མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡང་ འར་བས་འ་་ན་མས། ་་ རང་་བ་མཐོང་དང་ལམ་ོལ་་སོར་་ གསརཔ་་འལ་འོང་

པ་བང་ལས་ རང་་་་ནང་་མན་ཏོག་ཏོ་་ོད་་་ཐོ་ཕོགས་་ནམ་ལས་ཚ་ང་ལང་ད་པ་ག་ག་ན་མས་ར་་

།འ་བམ་་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ང་འལ་དང་དར་བ་གཏང་་འ་ ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ངམ་གག་ས་མཛད་

གས་པ་ག་་ན་པས། འ་་འབ་ད་པ་ན་ ང་བཅས་ར་ འག་་་འང་ང་གམ་ད་པར་་་བན་དང་ ག་པར་

་ འལ་ཡོད་་ག་གང་་ན་ཁག་དང་ག་ཚང་ཆ་མཉམ་ས་ འགན་ར་ག་འཐདཔ་་བམ་་ དང་ན་དང་བ་ར་་

གས་རམ་གང་ག་མཛད་གནང ་དཔ་ ག་་ལས་གལ་་ར་་་ན།  

 

་ལས་བན་ ད་ས་་ས་ཚོགས་་ད་དོན་ཡང་ ོང་ཁ་ལག་ན་་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ་ར་ས་འན་འབད་་ཡདོཔ་ན། 

ས་ཚོགས་་དགས་ལ་་མ་ར། 

 

1. ན་་མ་གམ་དང་་མས་ཅན་་འས་ཚོགས་ ་ག་གང་དང་ར་་ལས་་ བ་བད་ལ་སོགས་པ་་འ་

དཔོན་ཡོངས་་ ལ་ཡོངས་ད་ག་་ད་ས་ར་ལས་་བ་ོད་། 
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2. ད་ས་དང་ཐབས་ལམ་་་ ད་ག་དང་ན་པ་བསམ་འཆར་བ་སོར་དང་ོད་བར་འབད་། 

3. ས་བན་ཐོག་ ོང་ཁ་ང་འལ་དང་དར་བ་་དཀའ་ངལ་བསལ་་དོན་་ འོས་འབབ་ན་པ་ས་འབས་དང་ཐབས་

ལམ་་ས་ཐག་གཅད་། 

4. འལ་བ་ཡོད་པ་གག་་་ལས་དས་མ་དང་བན་པ་བ་ར་ན་། 

5. མ་འོངས་མན་ལམ་་འཆར་ག་དང་ལམ་ོན་ག་ག་གསལ་་་ག་བཟོ་་དོན་་ན། 

 

ཕོ་རབས་གག་་ོ་ལ་ལས་ ཕོ་འང་གམ་་ས་བར་དགའ་ ར་བ་དོ་བམ་་ ད་ས་ ཞལ་འཛོམས་འ་ནང་བཅའ་མར་

གཏོགས་པ་ོན་་ཡོངས་ས་འབད་ང་ ག་བསམ་མ་དག་་་ལས་ གང་ས་་བ་བ་་གནང་་ ལ་ཡོངས་་ད་ས་

་ཕན་པ་ཐབས་ལམ་དང་ས་འབས་ ལམ་ོན་་ཐག་གཅད་གནང་འོང་མནོ་བ་་བ་ོམ་ཡདོ།  

 

མག་ར་ ས་ཚོགས་འ་འད་ན་འལ་བ་ང་་སར་ འག་་་་ོན་ན་མག་ས་ ་མན་གཙོ་བོ་་ོན་གནང་་ཞལ་

མཇལ་གང་ཐོས་པ་ས་མ་ཚད་ ལ་ཡོངས་ད་ག་ང་འལ་་དོན་་ གང་་གས་བད་དང་བ་ར་ ལམ་ོན་བཀའ་ོབ་་་

་་བས་བཟང་པོ་ཐོབ་་་ས་ཁ་་དང་ལ་བ་བཟང་་ བན་་ར་་་དང་གག་ཁར་ ་་ོན་ན་མག་་དས་གཙོས་པ ་

་མན་ན་ས་ཡོངས་དང་ བཅའ་མར་གཏོགས་པར ་ོན་་ག་ར་་ ཡང་བར་་ོན་པ་གས་སོ་ཡོད་ར་་་ན། 

 

 

 

 

བན་། 
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ར་གས་ ༣ པ།  

གསལ་་ལ་བ་བས་འས་་་ས་བསམ་འཆར། 

 

༡༽ བ་བད་་ནང་ངོ་ཁ་ལག་ན་་གདོང་ན་དང་་ཐབས་ལམ་ལ་་་བསམ་འཆར། 

 

བ་བད་་ཚན་་་འན་ཀ་ ོ་་ས་བ་བད་་ནང་ ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་

ཐབས་ལམ་་་་བན་་་ཚོགས་དམངས་་གསལ་་ལ་གནང་། ས་འབས་ག་ར་འོས་འབབ་དང་ན་པ་ཁར་འབ་གས་པ་

ས་འབས་ཙང་ཙ་ར་འབདཝ་ལས་ས་ད་བ་། ན་ང་ས་འབས་དང་གས་འས་་འས་་གཞན་་ས་བད་ཡོད་པ་བ་

ོན་དང་ན་ཐབས་་བསམ་འཆར་་འོག་་ལ་ཡོད།  

 

ོང་ཁ་གསར་ཤོག་བཏོན་ོལ་ཡོད་་་མར་ཉམས་འ་བ་ས་ད་ཐོན་ཡོད་་འ་ཚ་ང་ལང་བ་ག་ག་འབདཝ་ལས་འལ་ཡོད་ལས་

་་ས་བ་ར་མཛད་ད་པ་ཁར་གསར་ཤོག་ཐོན་མ་གག་ནང་ང་ད་ངམ་གག་ན་པར་ོང་ཁ་ཡང་ད་ད་པ་་བ་ལ་། 

 

་བམ་་འས་་ལ་་ག་ས་བ་བད་ལས་ཁང་་ས་གནས་ལ་བ་ན་འབད་་ང་བགས་འབད་བ་བས་གནས་ལ་བ་

ན་པ་་ས་ང་ད་་ཐོག་ལས་བ་ག་འབད་ནམ་ལས་ོང་ཁ ་ནང་ད་ར་འབད་་གསལ་ོན་འབད་་་ས་འག་པ་མཐོང་

ང་་མས་ཏོག་ཏོ་ག་་མཐངོ་་ད་པ་ཁར་ོང་ཁ་དར་བ་གཏང་་ནང་ཡང་ཐོ་ཕོགཔ་ནམ་ལས་ད་ལས་ཕར་གནས་ལ་ག་ར་ོང་

ཁ་ནང་བ་ན་འབད་་ང་བགས་འབད་་དང་། ས་  ་ནང་ལས་གནས་ལ་བ་ན་འབད་བ་བས་ཁ་ད་ོང་ཁ་ལག་ན་འཐབ་

ཐོག་ལས་བ་ག་འབད་ད་པ་་བ་་ལ་གནང་།  

 

་མ་ཚད་འས་་ལ་་ག་ས་ ་་བ་བད་་ག་དང་་ཊ་་་དམངས་་མ་་བ་བ་དོན་ོད་ན་་མན་ན་ག་་

ར་་ཡོདཔ་ལས་འ་ནང་ོང་ཁ་ཐོག་ལས་ས་་བ་དོན་ོད་པ་བས་ོང་ཁ་ག་བ་དང་ོར་བ་་་ོག་འབད་་ག་ས་འན་

འབད་་དག་བས་འབད་ད་པ་ཐབས་ལམ་་བཏོན་དཔ་འག་ར་་།  

 

་བམ་་འས་་ག་ས་བ་བད་ Wechat ནང་ོང་ཁ་བ་ཐངས་ར་བ་་ཚན་འ་ནང་ཐ་ད་དང་ད་་གསརཔ་བཟོ་བ་

བས་ར་བཏང་་ག་ར་ས་ཧ་་གསཔ་་བཟོ་ད་པ་ཁར། ་ཚན་འ་ནང་གང་་ོང་ཁ་ག་ཚང་དང་འལ་བ་་གནས་ཅན་་

འས་་གག་ཡང་དཔ་ལས་བ་ག་འབད་ཡོད་པ་ང་ག་་པར་ན་དང་དར་བ་་བ་ར་དང་འལ་བ་ལམ་ོན་དང་ས་ན། 

་ལས་ལས་མ་འ་དར་བ་གཏང་་ནང་བ་ར་་ག་་ག་ག་གནང་ད་པ་་བ་་བད་གནང་ཡདོཔ་ན། 

 

འས་་ག་ས་བད་ ་ནང་ག་བན་དང་ཞབས་་ལ་སོགས་པ་་ནང་་་མ་ཡོངས་གས་ཅན་་ན་གཞོན་དང་་མང་ས་དགའ་

བ་གནས་ག་འབདཝ་ལས་ང་་ོང་ཁ་ོང་བར་ག་ན་དཔ་འག་ར་བད་གནང་།  
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ལ་ཡོངས་་གནས་ཚད་ནང་་ད་ག་་ག་ན་བ་ོར་་གང་འ་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་བམས་གནང་ཡོད་་་ག་

བཞག་དཔ་དང་། ོང་ཁ་ང་ག་་ག་བ་དང་ད་་་ཡང་ོང་ཁ་མཁས་ཚོགས་ས་མཐའ་དད་མཛད་་འ་འལ་ཡོད་ག་ར་

ས་ལག་ན་འཐབ་ད་པ་ཁར་མཐའ་དད་མཛད་པ་ང་ག་དང་ག་བ་་འལ་ར་ས་ག་ན་ཁག་ནང་བཏང་་ག་བ་མ་

འཝ་ཡོད་པ་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་འབད་ད་པ་་བ་ལ་ཡོད།  

 

འས་་ལ་་ག་ས་གདོང་ན་་་མས་ཁར་ས་་ས་རབས་༢༡པ་ནང་ལག་ན་འཐབ་ོལ་ཡདོ་པ་ཁ་ད་འ་འོ་མད་་ར་

ས་རབས་༢༢པ་ནང་ཡང་ལག་ན་འཐབ་་ཡོདཔ་བཟོ་་འགན་དབང་འབག་་ོང་ཁ་ལག་ན་འཐབ་་ནང་མས་གས་བད་བག་

་ཐབས་ས་་གཙོ་མ་བཟོ་་ག་་མཛད་གནང་ད་པ་བསམ་འཆར་་བད་གནང་།  

 

༢༽ས་ག་ནང་ོང་ཁ་ལག་ན་་གདོང་ན་དང་་ཐབས་ལམ་ལ་་་བསམ་འཆར། 

 

ས༌ག༌དང༌ས༌ཡོན༌གག༌་་ཚན་་འས༌༌༌ང༌དཔལ༌འོར༌ས༌ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ ་དཀའ་

ངལ་ལ་ཐབས་་ཐབས་ལམ་་་་བན་་་ཚོགས་དམངས་་གསལ་་ལ་གནང་། ན་ང་ ས་འབས་

མང༌ཤོས༌ར༌ད༌ས༌༌གནས༌མ༌ནང་ཡོདཔ་དང༌། ས༌ག༌དང༌གག༌ལག༌ོབ༌༌༌དང༌མཉམ༌འལ༌་ཐོག༌ལས༌འབད༌དཔ་

ཡོདཔ༌ལས༌འ༌ོན༌ད༌པར༌ས་ད་བ་། ས་འབས་དང་གས་འས་་འས་་གཞན་་ས་བད་ཡོད་པ་བ་ོན་དང་ན་

ཐབས་་བསམ་འཆར་་འོག་་ལ་ཡདོ།  

 

དོན་ཚན་འ་ནང་ང་དང་འང་བན་ན་ ་དཀའ་ངལ་ཙང་ཙ་ར་ན་པ་ཁར་ཐབས་ལམ་་ཡང་ས་པར་་བག་ད་པ་གས་་

ནམ་ལས་འས་་ཡོངས་ས་བ་ར་ཡོད་གས་་བཤད་། འ་་ད་འ་མཐོ་མ་ོབ་་ལས་བཅའ་མར་གཏོགས་ ་འས་་

ག་ས་དཀའ་ངལ་གམ་པ་ཐབས་ལམ་་འས་བམ་ག་་་ ་ནང་ད་འ་མཐོ་མ་ོབ་་འ་ར་བཏང་ཚོང་ག་དང་འལ་

བ་ོབ་ོང་ལ་ཁང་ག་འབདཝ་ལས་ོང་ཁ་ས་ཚན་ཡང་་གས་ལས་བལ་ད་པ་ཁར་ོབ་ག་་ས་ཡང་ོང་ཁ་ནང་བོན་

གས་ོམ་བད་ས་ག་ག་་མ་མཐོང་ང་འ་ནང་ོང་ཁ་ཚོགས་པ་ར་བ་་ཚན་ག་བཟོ་་ཡདོ་་འ་ས་དང་པ་ོང་ཁ་་ོ་བ་

བད་བག་པ་ཁར་གས་པ་ོབ་ག་་མཐར་འལ་་འ་བ་བས་ཕན་ཐོགས་ོམ་ང་ལ་་བཤད་ཡོད་པ་བསམ་འཆར་ཐོབ་ཡོདཔ་

ལས་བན་ མཐོ་མ་ོབ་་གཞན་་ནང་ཡང་ོང་ཁ་ཚོགས་པ་ག་ག་བགས་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་་བ་ལ་གནང་།  

 

ད་ང་འས་་ག་ས་མཐོ་མ་ོབ་་ོབ་ས་གག་ནང་མ་་པ་དང  གས་་འག་པ་གས་ཆ་ར་དང་། ངག་ན་ཆ་ཚང་ས་

ཚོད་ང་་ག་ནང་བ་ཚར་དཔ་་ཡོདཔ་ལས་ོབ་དཔོན་ས་ོན་་དང་ོབ་ག་ས་བ་་གས་ཆ་ར་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་ལས་ 

ས་ཚད་་གནོདཔ་ནམ་ལས་བས་བ་དོག་ག་བཟོ་གནང་ད་པ་་བ་ཡང་ལ་གནང་།  

 

དོན་ཚན་འ་་དཀའ་ངལ་༨པ་ཐབས་ལམ་༢པ་ཐད་ཁར་ོང་ཁ་ས་ཡོན་ང་་་་ང་ཤ་འ་བ་བཞག་ན་ན་འོ་མད་་ར་མཐོ་

མ་ོབ་་་ནང་ོང་ཁ་ས་ཡོན་ང་་ཡོདཔ་བཟོ་གནང་དཔ་་ཡདོ་་འ་ོང་ཁ་ང་འལ་་ཐབས་ལམ་གས་ཤོམ་ག་ན་ང་མ་
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འོངས་པ་ནང་་ོབ་ག་འ་་ས་ཚན་འ་ས་་བས་དང་་ཕན་ག་་བམ་ག་ཡདོ་ག་་ར་ལས་བ་བ་་ད་དད་འབད་་

བ་དཔ་འག་ར་་གནང་།  

 

དོན་ཚན་འ་དཀའ་ངལ་༩པ་ོང་ཁ་་ོ་བ་ཞན་པ་དཀའ་ངལ་་ཐད་ཁར་་འན་ས་བསམ་འཆར་ཁ་ང་ག་གང ་་ནང་ང་མཐོང་

་ནང་ལས་ཕར་འལ་་ལས་མ་་ནང་ར་བཏང་ད་དད་མལ་ན་དང་ཡང་ན་འར་ང་དཔ་་ས་ལན་་འབད་ོལ་དཔ་མ་ཚད། 

དགས་བསལ་ོང་ཁ་ཁག་་བ་ར་དང་གཞན་འལ་ཡོད་གནད་དོན་་ང་མཐོང་་ནང་གསལ་ོན་འབད་ོལ་ད་་འ་ས་་དམངས་

་བ་ོད་མ་གསཔ་ལས་བན་་ན་མས་ར་གངས་པ་ལན་། ང་བགས་ལས་འན་ལས་འས་་ག་ས་ད་ོ ་ཞལ་

འཛོམས་དང་ལས་མ་གཞན་་བ་བད་དང་ང་བགས་ས་འལ་ར་འ་འན་འཐབ་དཔ་འག་ར་་། ན་ང་ང་མཐོང་་

འས་་ག་ས་ལས་མ་འ་ནང་ས་ག་དང་བཙག་འ། བ་བད་དང་གཞན་འལ་ཡདོ་་་མ་་འབོ་་འབད་དཔ་འག་ར་

་།  

 

་མ་ཚད་འས་་ག་ས་ཨ་ག་ར་ོང་ཁ་གལ་་ར་བ་་འ་ར་བཏང་་ཆ་བ་་ང་བ་་ས་བན་ན་པ་ོ་ག་་ཝ་ནམ་

ལས་གཞན་་མ་བ་པ་་མ་ར་ རང་ས་ད་ོན་འབད་་གཞན་་ད་ལ་འབད་གས་པ་ལམ་གས་དང་ཐབས་ག་གསརཔ་ག་

བཟོ་་་འབད་གནང་དཔ་འག་ར་་།  

 

བཅའ་མར་གཏོགས་་འས་་ག་ས་གང་ས་་འས་བམ་ག་་ས་ཚོགས་ནང་གང་ས་ང་ཡོད་པ་ས་ད་་ ལ་

ཡོངས་་གནས་ཚད་ནང་ར་ཐག་བཅད་གནང་ད་པ་ག་ག་ནམ་ལས་ད་ོ ་ས་ད་དང་ས་ག་་ག་་་ད་ས་དང་ལམ་ོན་་

བམས་་མཐར་འལ་གསཔ་ག་འོང་ག་ར་བ་དོགས་པ་་ཡོདཔ་ལས་་་མཐོ་མ་་གནས་ཚད་ནང་ས་ག་་ལ་་གང་ས་

གནང་ད་པ་་བ་ལ་བ་ལན་། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ང་ན ་ས་ས་འབས་ལ་་ག་ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་འབད་

གས་པ་ཁར། ད་ོ ་ས་འབས་་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ཞལ་འཛོམས་ནང་བགས་་གང་ས་གནང་་དང་འ་ནང་་ས་

ད་་མཐོ་བ་གནས་མ་་ནང་ལ་་གང་ས་གནང་་ན་ར་གངས་གནང་། ་མ་ཚད་་འན་ས་ས་འབས་འ་་་ལོ་

༢༠༡༨ ་ད་ཚོགས་་ནང་ོང་ཁ་ཡར་ས་་ནང་་འར་བ་འབག་གས་་གས་་ར་ལས་ ཁས་ངས་གསལ་བགས་་ནང་ད་

ད་པ་ས་ག་ག་ལ་བ་ན་་བས་ོམ་ག་འག་ར་གངས་གནང་།  

 

༣༽་གཡགོ་ནང་ངོ་ཁ་ལག་ན་་གདངོ་ན་དང་་ཐབས་ལམ་ལ་་་བསམ་འཆར། 

 

༌གཡོག༌་་ཚན་འས༌༌༌མན༌༌ང༌ས༌ ོང་ཁ་ལག་ན་དང་འལ་བ་གདོང་ན་དང་ ་དཀའ་ངལ་ལ་ཐབས་་ཐབས་ལམ་

་་་བན་་་ཚོགས་དམངས་་གསལ་་ལ་གནང་། འ་ནང་༌ས་འབས་༌ཡང༌འ༌ོན༌ད༌པར༌ས་ད་བ་། ས་

འབས་དང་གས་འས་་འས་་གཞན་་ས་བད་ཡོད་པ་བ་ོན་དང་ན་ཐབས་་བསམ་འཆར་་འོག་་ལ་ཡོད།  
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ར་བཏང་ོང་ཁ་་དབང་ཚད ་དང་འགན་དབང་འ་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་་ཡོད་ང་དམངས་གཙོ  ་ང ་གས་ནང་་ར་དང་ད་དོན་

ཚོགས་པ་་་རག་ལསཔ་ནམ་ལས་ད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འག་་་་བན་་་ད་་ོང་ཁ་འ་གལ་་ར་བ་་བ་འ་ད་བག་

་ནང་དགས་པ་བད་དཔ་འག་ར་བ་བསམ་འཆར་བད་གནང་།  

 

འ་་འས་་ག་ས་དགས་བསལ་ཨ་་་་ོང་ཁ་ང་འལ་་དོན་་ོབ་དཔོན་དང་ཕམ་གས་ཆ་ར་ས་འགན་ར་འབག་ད་

པ་ཁར་ོ་བ་་ཏོག་ཏོ་་ལས་མ་་བཟོ་་བ་ལ་བཏང་པ་ན་ོང་ཁ་ལག་ན་འཐབ་་་ོ་བ་བད་བག་་བམ་ག་འག་ར་་

།  

 

ལས་་དང་ན་ཁག་་ནང་ལས་ཕར་ག་འལ་་བད་ས་་ལ་ཡངོས་ནང་ལག་ན་འཐབ་བབ་བཟོ་ད་པ་ཁར་ོང་ཁ་ལག་ན་

འཐབ་ད་པ་ལཔོ་མ་ོན་་བཀའ་ཤོག་་དང་། ཚོགས་ཁང་ལས་ང་བ་ས་ད། ་ལས་ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་གནང་བ་

བད་བ་་་་ལག་ན་འཐབ་་་བན་བ་མ་བ་་་ོག་་ད་དད་ན་་ག་འབད་གནང་ད་པ་་བ་ལ་གནང་།  

 

ོང་ཁ་ང་འལ་དང་དར་བ་་དོན་་ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས་ས་མ་དལ་བ་བམ་འབདཝ་ད་་ོང་ཁ་ལག་ན་འཐབ་ས་ས་

་་ས་པར་་ས་འན་འབད་་ལས་འཆར་དང་འལ་་ ་་མང་ང་དང་བན་་ མ་དལ་་བ་བམ་འབད་ད་པ་ཁར་མ་

དལ་་ོག་འབད་་ལས་མ་དང་ད་བ་་ཡང་འབད་་ན་་ལ་དཔ་འག་ར་་། ་མ་ཚད་ན་ཚོགས་ག་ཚང་ས་ལས་

་ཁག་་ལས་དཔ་་ོང་ཁ་ོང་བར་ལ་ཁང་་ནང་ོང་བར་འབད་བར་གཏང་་མ་དལ་་ཡང་་ོབས་དང་འལ་འབརོ་་ཏོག་

ཏོ་་གནང་ད་པ་ཁར་ོང་བར་ནང་གཏངམ་ད་ལ་ཁང་དང་ོབ་ོན་པ་བས་བ་དོག་དང་ོང་བར་ས་ཚད་ཅན་ག་་ན་གས་

་དོན་་ལས་ད་པ་གནས་མ་དང་འལ་ ཡང་ན་དོན་ཚན་ས་འན་འབད་་འལ་ཡོད་་་མ་་་མ་པ་དང་འལ་་གཏང་ད་

པ་་བ་་ལ་གནང་།  

 

ར་བཏང་འག་ལ་ཁབ་ནང་ོང་ཁ་དང་འདཔ་ད་ང་ད་འ་གས་་་ག་དང་ཡར་ས་མགས་གས་་འ་བ་ས་ཚོད་་རང་་

ད་ག་འ་གནས་ངས་ག་་བམ་ག་ནང་འབད་ང་གཙོ་མ་གང་དཔ་འ་གལ་་ར་འས་་ག་ས་་གནང་། ་ཡང་དར་

ན་ ད་ས་ནངས་པ་འལ་འན་གཏང་པ་བས་ཕར་ལོགས་མ་ས་འ་མ་བབ་པ་བང་ལས་ད་ས་གཏང་ ་བད་འན་འ་་

ལན་གསལ་ན་འགལོག་ཨ་་ཁ་ལས་གཏང་གནང་ར་བ་བ་འ་་མ་ར་ོང་ཁ་ནང་ན་པར་ང་ད་ནང་བ་་འག། ་འབདཝ་

ལས་ད་ག་་གདམ་ཁ་ཅན་་གནས་ངས་་ནང་་མ་བ་་དང་འཐོན་་འ་ར་གདམ་ཁ་བ་དཔ་འག ་བམ་་ འལ་འན་

་བས་་ཡང་་མ་ང་ཤ་ནང་ཐོན་པ་བང་ལས་ ལ་མ་ོང་ཁ་བ་འན་འ་མ་ཐོན་པ་ང་ལས་ར་འ་འོ་ལས་འལ་འན་

འ་བ་བཞགཔ་ན། ད་་བམ་་གནས་ངས་གཞན་དང་གཞན་་ཤ་ཡོདཔ་ལས་་བམ་མ་གནད་དོན་་ས་འན་འབད་་ད་

ག་གདམ་ཁ་ཡདོ་པ་གས་ཞལ་འཛོམས་ནང་་ཁ་ད། ོབ་ོན་་ཁ་ད། བ་ང་དང་་ང་ལ་སོགས་པ་་བས་གཙོ་མ་འ་

ོང་ཁ་འ་ར་བང་་ཚད་ན་ཅན་ག་་ལག་ན་འཐབ་་ཡོདཔ་བཟོ་གནང་ད་པ་་བ་་ལ་གནང་།  

 

་ལས་འས་་ག་ས་་ ་ནང་ས་ཚོགས་འ་ལོ་བར ་བན་་འཚོག་གནང་ད་པ་ཁར་། ལ་མ་ས་ཚོགས་་ནང་འག་ལ་

ཁབ་་ལ་ཡོངས་ད་ག་་གནས་ཚད་འ་ག་་་ོད་་ཡོད་ག་་ར་ལས་ན་་་ཡང་ལ་གནང་པ་ན་ག་འ་་བཞག་་མ་
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འོངས་པ ་ནང་མ་པ་བན་་་ོང་ཁ་ང་འལ་་་འབད་་འཆར་ག་དང་ལས་མ་་བམ་་ནང་ཕན་ཐོགས་འང་གས་་མས་

ར་བ་བསམ་འཆར་་བད་གནང་།  
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ར་གས་༤པ།  

༌ཚན༌ས༌ོསོ ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་༌འས༌༌ཐ།ོ 

 

༌ཚན༌༡པ། བ༌བད༌ནང༌ོང༌ཁ༌གདངོ༌ན༌དང༌ཐབས༌ལམ། 

 

༡༽ ཀ་ ོ་། ལས་མ་བཟོ་། འག་ང་བགས་ལས་འན།     ་འན།  

༢༽བ་ས་་དབང་། ོམ་ག་འ་འན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།    ས་འན་པ།  

༣༽སངས་ས་བན་འན། འན་ང་པ། འག་ང་བགས་ལས་འན།    འས་།  

༤༽ཀ་ བན་འན། ལས་མ་བཟོ་། ང་བགས་་འོ།      འས་།  

༥༽འན་ལས། ་འན། ་ོང་ཁག       འས་།  

༦༽་ང་། ་འན་འོགམ། ས་གནས་གང་།       འས་།  

༧༽མན་པོ་ོ་། བད་བ་གཙོ་འན་འ་དཔོན། ལ་ ་གསར་ཤོག    འས་།  

༨༽ར་པ་་ང་། ལས་མ་བཟོ་མ། ང་བགས་་འོ།      འས་།  

༩༽ན་གས། ལས་མ་འ་འན་པ། ད་དགའ་་འོ།      འས་།  

༡༠༽་ང་ས་འཛོམས། ལས་མ་བཟོ་། ་གགས་ཕ་མ།     འས་།  

༡༡༽མན་པོ་་ང་། ད་ག་ང་འལ་འ་དཔོན། ན་ས་གང་ཚོགས།    འས་།  

༡༢༽བཙན་གས་དབང་འས། ོམ་ག་འ་དཔོན། ན་གསལ་ལས་འན།    འས་།  

༡༣༽ལཔོ་་ང་། འན་ང་འ་དཔོན། བ་དོན་དང་འན་ང་ལ་ཁང་།    འས་།  

༡༤༽བ་བ། བད་བ་གཙོ་འན་འོགམ། འག་གནས་ལ།     འས་།  

༡༥༽་བ། འཆར་ག་འ་དཔོན། བསམ་ངས་མ་།      འས་།  

༡༦༽ཀ་ོ་ས། བ་རོགས་ོང་ཁ་འ་དཔོན། སོ་ནམ་ན་ཁག         འས་།  

༡༧༽ད་པ་་ན། བ་འཚོལ་འ་དཔོན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།    འས་།  

༡༨༽ ་དབང་བས། བ་རོགས་ད་ག་འ་དཔོན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།   འས་།  

 

་ཚན་༢པ། ས་ག་དང་ས་ཡནོ་གག་་་ནང་ངོ་ཁ་གདངོ་ན་དང་ཐབས་ལམ། 

 

༡༽ ང་བན་་མཚོ། མཐོ་མ་གཙོ་འན། ག་་ད་ག་དང་ལམ་ོལ་མཐོ་མ་ོབ་།  ་འན།  

༢༽ ོན་ོ་། ང་འལ་གཙོ་འན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།     ས་འན་པ།  

༣༽ ་ང་དཔལ་འོར། ལས་མ་འ་དཔོན། ས་ག་ན་ཁག    ན་་པ།  

༤༽ བན་འན་དབང་ག་འན། དབང་འས་ཕོ་ང་ོང་ཁག         འས་།  

༥༽ ན་བཟང་འན་ལས། ོང་ཁ་ོམ་གཔ། ་མ་།      འས་།  

༦༽ པ་དོན་བ། བ་རོགས་མཁས་མག་རོ་ས་ག་མཐོ་མ་ོབ་།    འས་།  
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༧༽ ོ་་དབང་གོལ་འན་འ་དཔོན། འག་ཚོང་དང་བཟོ་་ཚོགས་།    འས་།  

༨༽ འར་ད་རབ་ས། ད་ག་འ་དཔོན། ོད་དཔོན་ཡོངས་བ་ག་ཚང་།    འས་།  

༩༽ ན་གས་ལ་མཚན། གཙོ་འན། ོང་ཁ་ང་འལ་ོང་བར།     འས་།  

༡༠༽ བསོད་ནམས་བཟང་པོ། གས་ར་བ། ས་རབ་་མཐོ་མ་ོབ་།    འས་།  

༡༡༽ ོ་་ལ་མཚན། འགས་ད་་དབང་ག་མས་་ོབ་།     འས་།  

༡༢༽ དབང་ག་ོ་། ་གང་མཁས་མགལ་འན་ས་ག་ཚོགས་།    འས་།  

༡༣༽ འ་ད་བ་བན། ོབ་ག་ག་འན། ལ་འན་གག་ལག་ོབ་།    འས་།  

༡༤༽ པ་་ང་། གས་ར་བ། ད་འ་མཐོ་མ་ོབ་།      འས་།  

༡༥༽ ོ་། ་གང་ོམ་གཔ། ལ་འན་ས་ག་ཚོགས་།     འས་།  

༡༦༽ དང་སངས་དབང་འས། འཆར་ག་འ་དཔོན། ས་ཆ་ན་ཚོགས།    འས་།  

༡༧༽ བསོད་ནམས་ོབས་ས། མ་ག་ལ་འན་མཐོ་མ་ོབ་།     འས་།  

༡༨༽ མ་ལ་ན་བ། ོང་ཁ་འ་འན་པ། ལ་གང་ས་བ་དབང་འན།    འས་།  

༡༩༽ ་ང་ས་འལ། ོང་ཁ་འ་འན་པ། ལ་གང་ས་བ་དབང་འན།    འས་།  

༢༠༽ ོན་དབང་གབདག་ང་འ་དཔོན། ལ་འན་གག་ལག་ོབ་།    འས་།  

༢༡༽ ར་པ་ོ་། ལས་མ་གཙོ་འན་འོགམ། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།    འས་།  

༢༢༽ ས་ས་་མོ། བ་འཚོལ་འ་དཔོན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།    འས་།  

༢༣༽ ས་ད་དབང་མོ། བ་འཚོལ་འ་དཔོན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།    འས་།  

༢༤༽ ཀ་ འག་དཀར། བ་རོགས་ད་ག་འ་དཔོན། ོང ་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།   འས་།  

 

་ཚན་༣པ། ་གཡོག་ནང་་ངོ་ཁ་གདོང་ན་དང་ཐབས་ལམ། 

 

༡༽ ག་འན་དཔལ་འོར། མདོ་ན། ལ་ཡོངས་ཚོགས་།      ་འན།  

༢༽ ོན་བན་འན། བ་འཚོལ་གཙོ་འན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།    ས་འན་པ།  

༣༽ ་མན་་ང་། ལས་མ་འ་དཔོན། དལ་ས་ན་ཁག     ན་་པ།  

༤༽ ལ་པོ། ང་རབ། ་མཐོ་མས་་འན ་ས།       འས་།  

༥༽ དབང་ག་མཐའ་ཡས། བད་བ་ང་ན། ན་ཚོགས་ང་མ་།     འས་།  

༦༽ ོ་བཟང་ོ་། མདོ་ན། ན་ས་གང་ཚོགས།       འས་།  

༧༽ རབ་ས་ོབས་ན། མདོ་ན། སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ན་ཁག    འས་།  

༨༽ ་ས་རང་ག་ོ་། མདོ་ན། བན་ས་ན་ཁག     འས་།  

༩༽ པ་ལོངས་ན། ོང་ཁ་འ་འན་པ། བན་ས་ན་ཁག     འས་།  

༡༠༽ བ་ད་དབང་མོ། ོང་ཁ་འ་འན་པ། ཞབས་ཏོག་ན་ཁག    འས་།  

༡༡༽ ན་བཟང་ས་ན། ཡོངས་བ་གཙོ་འན། མ་བཟོ་ལས་འན།     འས་།  
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༡༢༽ སངས་ས་དོན་བ། གཙོ་འན་འོགམ། ོལ་འན་ལས་ངས།     འས་།  

༡༣༽ ོ་་བ་པ། ོང་ཁ་འ་འན་པ། ལ་གང་་གཡོག་ན་ཚོགས།    འས་།  

༡༤༽ བསམ་གཏན་ན་བ། ་ོབས་འ་དཔོན། གསོ་བ་ན་ཁག    འས་།  

༡༥༽ ་བན་ོ་། ད་ག་འ་དཔོན། ་ཚང་ན་ཚོགས།      འས་།  

༡༦༽ ཀ། ོང་ཁ་འ་འན་པ། ལ་ཡངོས་དགའ་ད་དཔལ་འཛོམས།     འས་།  

༡༧༽ ན་གས། ད་ག་འ་དཔོན། ལ་ཡོངས་ཚོགས་།      འས་།  

༡༨༽ མ་ོ་། འགན་རོགས་མདོ་ན། འག་ག་་ལས་འན།     འས་།  

༡༩༽ བསོད་ནམས་་མཚོ། བདག་ང་འ་དཔོན། ན་་་ཕ།     འས་།  

༢༠༽ སངས་ས་དཔལ་འོར། ོང་ཁ་འ་འན་པ། ས་བ་དབང་འན།    འས་།  

༢༡༽ སངས་ས་དབང་མོ། དལ་ས་འ་དཔོན། ཨམ་་ཨ་་ན་ཚོགས།    འས་།  

༢༢༽ བན་འན་དབང་གོམ་ག་གཙོ་འན་འོགམ། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།   འས་།  

༢༣༽ བན་འན་མ་ལ། བ་དོན་འལ་ག་འ་དཔོན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།   འས་།  

༢༤༽ ོན་ན་ཚོགས། ད་ག་འ་དཔོན། ོང་ཁ་ང་འལ་ན་ཚོགས།    འས་།  

  


