
 
 
 

ལ་#གས་སི་འག་ོབ། མདང་ད་ེརངི་ང་ི0ས་ལ་1གས་2ལོ་ལ་ིདབང་3ལ་པའ་ིཚ6ར་ཀ་ཞགི་མདརོ་བ9ས། 

གཞི་:། 

 

!་གར་ར་ིནང་ང་ས་གནས་ས་ོསའོ +་,་ིཚ.གས་ས་ིནང་ང་། རང་རང་ང་ི0ལ་2མིས་དབང་6ལ་པ་2མིས་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅད་གཏང་;ས་ས་ི

<གས་=ལོ་ར་ེཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ ད་ེབ་ོཡགི་ཐགོ་ག་@སི་ཏ་ེཡདོ་ནའང་འA། མདེ་ནའང་འA། ད་ེནང་ནའང་། དམགིས་བསལ་,་ིཆགོས་ས་ིནང་

ང་། མ་ིཚCའ་ིའD་ོEངས་Fན་ད་Gང་ང་འང་;འོ +་ན་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནོག དེ་ཡང་། ནགས་ཚ.གས་ས་ིཐགོ་ནས། H་ཁ་དང་། ཉ་བ=ལ་Kངོ་དང་ཞངི་

འབད་ལ་སགོས་པ་ཚང་མའང་། མདང་འད་ིརངི་ང་ིཔན་ཅ་ཡད་དང་གMང་6ལ་པའ་ིཚ+ར་ཀ་དང་མཉམ་པ་ོམཉམ་པ་ོ<གས་=ལོ་ནང་བཞནི་

;སོ་ཏ་ེཡནི་ནགོ ཅ་ིཡནི་ནའང་འད་ིཚ+ར་ཀ་Fན་དང་། མདང་འད་ིརངི་ང་ིདབང་6ལ་;ས་དང་བOན་ཏ་ེཉ་ེརངི་Pགོས་རསི་མདེ་པའ་ིདམགིས་

0ལ་དང་མཉམ་པ་ོཚང་མ་ལ་ཕན་ཐགོས་དང་། Gས་Rན་འཁརོ་0ག་བSན་པ་ོ<ས་;ས་ལ་སགོས་པ་ཡནི་ནགོ  

 

འདི་Tོབ་Uོང་པོ། ཅ་ིPརི། ཅ་ིཡནི་ནགོ་ཟེར་ན། 

དའེི་Wོར་ལ་Rས་;སོ་ཏ་ེཡགི་ཆ་;་ོ;ས་པ།ོ ལ་Xགས་ས་ི0ལ་Fན་ལ་Yནོ་མ་ནས་ཡདོ་པའ་ིམག་ོབའ་ིཚ+ར་ཀ་Fན། མདང་འདི་རིང་ངི་,ི་

ཚ.གས་དང་། མཐའ་ཁརོ་དང་། =དི་Zས་Fན་དང་བOན་ཏ་ེའ[ལ་\ལ་Fན་དང་འཛ.མ་;ས་ས་ིཕའི་ཡནི་ནོག སོང་པ་སང་། འདི་Wོར་པོས། 

Yནོ་མའ་ིདབང་6ལ་མཁན་དང་། མདང་འདི་རིང་ངི་དབང་6ལ་;ས་ས་ིཚ+ར་ཀ་Fན་འཛ.མ་;ས་ཡནི་ཀག དཔརེ་ན། འག་ོཔ་དང་པན་ཅ་ཡད་ལ་

Xགས་ར་ི^ངོས་ཡར་!ས་ཚ.གས་པ་དང་0་ཊ་ིའཛ+ན་Kངོ་Fན་ཡནི་ནགོ འདི་Wོར་པ་ོ`ེའི་ཊིས་ཊིག་ག་ིཁག་བཞའི་བaས་ཏ་ེ;སོ་ཏ་ེཡནི། དེ་

ནང་ནས་;ང་ཐང་ང་ི^ངོས་པ་ོདམགིས་བསལ་;ོས་ཏེ་བདམ་;ས་པོ། ལ་Xགས་ས་ིནང་ནས་འཁརོ་0ག་དང་ཤསེ་རགི་ག་ིཐགོ་ནས་ས་cད་ས་ོ

ས་ོཞགི་ཡནི་ནགོ དབང་6ལ་དང་། དམངས་གཙ.་དང་། དམགིས་བསལ་ལསི་ལ་Xགས་རང་^ངོས་དང་།་ད་ེནང་ནས་གཙ.་ཆའེ་!་གར་གང་

པའོ་ོདབང་6ལ་ལ་ིཚ+ར་ཀ་eགས་ཆའེ་;་ོ;ས་སི་ཕིའ་ང་ཞས་ཁ་ེཏགོ་གི་ད་ེནས་གཙ.་ཆའེ་Fན་Rས་;འོད། འག་ོཔའ་ིཚCར་ཀ་པ།ོ མདང་འདི་རིང་

ང་ིGས་དང་འ[ལ་ལནི་ཆ་ན། ད་ེབའ་ིཁག་པ་ོགསལ་པ་ོ;་ོ;ས་ལ་ཅི་རིག་;་ོདགསོཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ་ང་ཞས་A་ིབ་;འོད། ད་ེཚ+ར་ཀ་བ་ོབSན་པ་ོ

eགས་ཅན་;་ོ;ས་ལ། འ་ིབ་ོ;་ོདགསོ་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ  

 

 

༡ འདི་&ོབ་)ོང་+་ོ+ས་ལ་རོགས་རམ་+་ོམཁན་3ན། ཀལ་པ་7ི་རིགས་ནས་8ིས་ཏི་བྷཇ་པའི་དང་ཨ་ཤིས་ཀ་ོཐ་རི་3ན། ཚ@་དབང་Aམ་Bལ་དང་ཀC་བསདོ་ནམས་དང་། 

བD་ཤསི་དངསོ་Eབ་དང་། 3ན་བཟང་བདེ་ཆེན་དང་། ཨ་ཇ་ེབ་ིIར་3ན་མཉམ་པ་ོཡིན་ནོག ཁོང་ཚང་ཀ་ོLོགས་Lོགས་ལ་བMོད་བMོད་+ས་ལ་གསལ་པ་ོབཤད་མཁན། 

རིག་འཛOན་ད+ངས་Pོལ་དང་བད་ེཆནེ་ད+ངས་Pལོ་དང་Q་ོབཟང་Rོལ་མ་3ན་ཡིན་ནོག འད་ི&བོ་)ངོ་པའོ་འP་ོསངོ་སལ་མཁན་ཧནེ་རགི་བལོ་ཕའནོ་ཊ་ོཤན༼B་གར་

དWས་གXང་༽ དང་། པེས་ཊོར་ར་ལི་ཟམ་མི་ཕའི་གXང་པ་ོཡིན་ནོག  

འདི་&ོབ་)ོང་པོ། ཀའ་པ་བརིགིས་དང་ས་གནས་ས་ིལ་ོཀལ་པར་ཊ་ནར་ཨརོ་ག་ན་ས་ིཤན་Z་ི[་\་ོལ་ིཔཊ་ཀན་ཟར་7ེ་ཤན། ཨནི་ཊ་ིཡ་ཊརས། ན་ེཅར་ཀན་ཟར་7ེ་ཤན་

ཕ^ན་P་ེཤན། ལ་_ག་ཨརཙ་ཨེནཊ་མི་ཊི་ཡ་ཨོར་གེ་ན་ཟེ་ཤན། དང་ལ་ོཁལ་ཕི̂ ་ཅར་བཅས་ཚaགས་པ་3ན་ཚང་མ་འཛaམས་bེན་འབད་cོལ་ཞིག་ཡིན་ནོག 

 

 

 

 

 



 

 

 

ལ་ོགཉསི་ས་ིནང་ང་།་བཟ་ོE་མང་fང་ཞགི་;སོ་ཏ་ེམ་ིར་ེར་ེཔ་དང་། ཚ.གས་པ་Fན་དང་མཉམ་པ་ོg་ེར་བཏངས། དནེ་ན་ཙ.གས་ལ་མག་ོཔ་

དང་། སར་པན་ྕདང་། ,་ིའiས་དང་ལས་jངས་པ་དང་མ་ིkན་པ་Fན་དང་། 0་ཊ་ིའཛ+ན་Kངོ་པ་དང་། ལ་Xགས་ནང་པའ་ིཚ.གས་འGས་ས་ིདl་

Kངོ་དང་། ལབི་ཊ་ིནན་གརོ་ནརེ་\ག་པ་ཚང་མ་དང་མཉམ་པ་ོgེ་ར་སོང་། 

 

Rས་;་ོ;ས། 

 

འག་ོབའ་ིཚ+ར་བ་ོནམ་ཞགི་ནས་མག་ོ\གས་པ་ཡནི། ཏན་ཏན་གསལ་པ་ོམ་ིmག འག་ོཔ་བ་ོYནོ་མའ་ིཚ+ར་ཀ་ཞགི་ཡནི་ནགོ་ད་ེབ་ོཇམ་o་

ཀpིར་རི་ལམ་བར་དར་རི་2ིམས་༡༩༧༢ ས་ིནང་ང་༼ ༡༩༨༠ ནང་ང་2མིས་ས་ིcབ་བxགས་སངོ་ཀག༽ ད་ེབ་ོལ་ོYའ་ིབར་རའེ་̀ ་ཆ མང་fང་

རེ་ཡོད་པས། འདམེས་བWའོ +་ཕའི་ལངས་ཆགོ་;ས་ཡནི་ཀག མག་ོཔ་བ་ོཏ་སལི་དར་ར་ིམངའ་གཡགོ་ག་ཡངོ་ང་ནགོ མག་ོཔ་དང་། པ་ཊ་z་རི་

གཉསི་ཀས་མཉམ་པ་ོལས་;འོ་ནོག་ད་ེནང་ང་། 0ལ་པ་Fན་ན་ིས་cད་དང་། མི་Dངས་དང་། Gད་འD་ོ{་ོ|གས་Fན་ཡངོ་ང་ནགོ 

འག་ོཔ་0ལ་པའ་ིམག་ོKངོ་ཡནི་པ་སང་། ,་ིཚ.གས་ས་ིལས་ཁག་Fན་ལའང་བaའ་ནོག་ འག་ོཔ་0ལ་ལ་ིམག་ོ;དེ་ཡནི་པས་སང་། 0ལ་པའི་

ཤསེ་རགི་དང་,་ིཚ}གས་ས་ིཁག་jར་ཡང་ཡནི་ནགོ 0ལ་པའ་ིཁག་jར་ཁག་ཅན་ཞགི་ཡནི་པས་སང་། ས་གནས་ས་ིལ་ོRས་ས་ིནང་ང་<གས་

=ལོ་ལ་བ~་ིབ་ཙན་ཞགི་དང་། ,་ིཚ.གས་ས་ིལས་དནོ་དང་འ@ལེ་བ་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ 0ལ་པས་གདམ་མ་ནགོ 0ལ་ཁ་ཅགི་ག་ཕ་ཚC་l་རབས་

ནས་ཡདོ་དའེང་ཡནི་ནགོ འག་ོབ་དང་འག་ོཔའ་ིལས་ད་ེམམེ་བར་དང་། ཕར་\ར་ལ་ལནོ་Kལ་མཁན་F་�་zལ་Fན་0ལ་པས་གདམ་མ་ནགོ་ 

འག་ོཔ་ཁ་ོརང་ངསི་ཅ་ིས་ཐགོ་ག་ིཀ་དབང་བཀལོ་ཉན་;ས་མདེ་པ་ཡནི་ནགོ ཡནི་ནའང་0ལ་པའ་Aསི་ཏ་ེ;་ོ;ས་མང་པ་ོཡདོ་ད་ེཡནི་ནོག  འག་ོ

པའ་ིལས་དནོ་ཁག་ཆནེ་ཁ་ཅགི་0ལ་ས་ོསའོ +་ནང་ང་ས་ོས་ོཡདོ་ད་ེཡནི་ནོག 

 

 

༡༽ 0ལ་ཚང་མའ་ིནང་ང་རང་རང་ཚ.ད་ད་ིཚ.གས་པ་འཚ.གས་;ས་དང་། <གས་=ལོ་ལ་ིམ་ིམང་འཛ.མས་;ས་ས་ིD་xགི་མཛད་;ས། 

༢༽ མ་ིམང་ལ་ཅ་ིཚང་མ་ལནོ་འ�དོ་བ�ག་E་ེཟརེ་ལནེ་འབངི་མཁན་Fན་རང་0ལ་ལ་ིནང་ང་ཐག་བཅད་ད་ེམiན་འ@ལེ་<ས་བ�ག་;ས། 

༣༽ 0ལ་ལ་ིནང་ང་Dངོ་པའ་ིDངས་ཀ་ l་མའོ +་Dངས་ཀ་ Gད་འD་ོk་ོ|ག་ས་ིDངས་ཀ་  ཚC་འདས་Fན་ན་ིཐ་ོབརོ་;ས། ས་ོམ་Kསེ་མཁན་

Fན་ལ་ལག་འcརེ་གཏང་;ས་དང་,དོ་པ་བཟང་ངན་ན་ིལག་འcརེ་གཏང་;ས། 

༤ ༽ གMང་ང་ིའཆར་གཞ་ིཚང་མའ་ིཐ་ོབརོ་ཏ་ེལས་jངས་ས་ིདཔནོ་པ་ོFན་དང་འ@ལེ་བརོ་;ས། པན་ཅ་ཡད་དང་,་ིའiས་Fན་ནསི་ཐ་ོབོར་

ཏེ་མདེ་མཁན་Fན་ནའང་ཐ་ོབརོ་;ས། 

༥ ༽ 0ལ་པའི་ཞིང་�ོས་དང་ཞིང་�ས་Fན་ལ་a་Sགོས་;་ོ;ས། �་རསེ་ས་ིཚ+ར་Fན་དང་། Kདི་�ག་ག་ིཚ+ར་ཚང་མ་ཡ་ཕསེ་མདེ་པ་བད་ེ

མ་ོའ[ལ་;ས་ལ་�ང་Sགས་བརོ་དགསོ་པ། 

༦༽ ;ང་ཐང་Fན་ལ་H་ཁའ་ིཐ་ོདང་། Dོང་པ་ར་ེརའེང་Gད་འD་ོk་ོ|གས་ཙམ་ར་ེཡདོ་པའ་ིཐ་ོདང� Gད་འD་ོའཚ.་སའི་ས་མཚམས་དང་། ད་ེ

བ་ོg་ོཐའོ +་Gས་དང་། H་ཁ་བརོ་;ས་དང་འཐནེ་;ས་ས་ིདབང་ཆ་ཡངོ་དགསོ། 

༧ ༽ 0ལ་2མིས་ལ་བ~་ིདགསོ་པ། 

 

 

 



 

 

 

ANALYSIS            

ད�ད་ཞིབ། 

༡༽ Yནོ་མའ་ིGས་དང་དག་ས་ཡདོ་པའ་ིའག་ོབ་Fན་ན་ིཤདེ་eགས། 

 

ཀ༽  ཧ་ལམ་ང་ད་ིTབོ་Uངོ་ང་ིPགོས་ལ། མ་ིFན་ནསི་འ་ིབ་ོཁངོ་རང་Fན་ན་ིམ་ིཚCའ་ི\ལ་བཞནི་ཡནི་པ་ངསོ་ལནེས་;་ོmག ཡང་འ་ིབ་ོཔན་ཅ་

ཡད་ད་ིGས་ལའང་o་འiད་ད་ེབརོ་དགསོ་ཟརེ་འGག 

ཁ༽ འག་ོཔའ་ིཚ+ར་ཀས་མང་གཙ.འ་ི<གས་=ལོ་ཞགི་བEན་འGག ད་ེ�ག་ཡདོ་པའ་ིནང་ང་། 0ལ་མ་ིFན་ན་ི0ལ་པའ་ིས་cད་དང་། ཚC་

འཕིད་དང་། ལམ་<གས་=ལོ་Fན་ལ་ཐག་གཅད་གཏང་ཆགོ་ག་ནགོ འ་ིབ་ོ`་ེནས་ཐག་རངི་ང་ི0ལ་Fན་ལ་ཡནི་ནགོ ད་ེ~གོས་ནས་རང་རང་

ང་ི0ལ་Fན་ལ་རང་འཐད་;་ོཆགོ་པ་ཡནི་ནགོ 

ག༽ ས་cད་དང་བOན་ད་ེས་�་~་ཁ་དང་�འ་ིའཐནོ་jངས་Fན་ལ་ཐག་གཅད་གཏང་ང་ནགོ 

ང༽ =དི་Zས་དང་འ@ལེ་བའ་ིWརོ་Fན་ལ་པན་ཅ་ཡད་དང་འ@ལེ་མདེ་པ་ཡནི་ནགོ 

 

༢༽ འག་ོཔའ་ིཚ+ར་ཀ་eགས་མདེ་པའ་ིGས་དང་དག་སའ་ིGས། 

ཀ༽ འག་ོཔའ་ིཚ+ར་ཀའ་ིནང་ང་Kནོ་ཆནེ་པ་ོཡང་ན་ཆ་མ་ཚང་མཁན་ཆ་ེཤསོ་ཤགི་ན།ི l་ཚ་མ་གཏགོས་l་མ་ོམདེ་;ས་པ་ོཡནི་ནགོ གལ་ཏ་ེ

l་མའོ +་འག་ོཔ་ཞགི་ཡདོ་ན། Dངོ་པའ་ིནང་ང་l་ཚ་མདེ་པས་སང་ཡནི་ཀག 

ཁ༽ <གས་=ལོ་ལ་ིནང་ང་Kནོ་ཡདོ་པ། ཡང་�་གཅགི་ན་ིDངོ་པ་ཆ་ེ�ང་དང་། རགིས་དམན་མཐ་ོདང� ལ་ོཆ་ེ�ང་ང་ིcད་པར་ཡནི་ཀག 

 

༢༽འག་ོབ་དང་ཚ.གས་པ་གཞན་མ་Fན། 

འག་ོབ་དང་ཚ.གས་པ་གཞན་མ་Fན། འག་ོཔས་,་ིཚ.གས་ས་ིནང་ང་ལས་;་ོམཁན་Fན་ལ་ལམ་བར་དར་ར་ི2མིས་Dངས་ས་ིནང་ང་དང་། 

ཇམ་o་ཀpརི་ར་ིཔན་ཅ་ཡད་ད་ིནང་ང་བ~སི་མདེ་འGག དནེ་ན་ཙ.གས་ལ་ཇམo་ཀpརི་ར་ིཔན་ཅ་ཡད་ད་ིརཇ་2མིས་Dངས་༡༩༨༠ དང་ལ་

Xགས་ར་ི^ངོས་ཡར་!ས་ཚ.གས་ཆནེ་2མིས་Dངས་༡༩༩༧ ནང་བཞནི་ལ་འ@ལེ་བ་ཡདོ་མདེ་གསལ་པ་ོམ་ིའGག �་མང་པའོ +་ཐགོ་ནས་

འག་ོབ་དང་སར་པན་ཅ་དང་། ,་ིའiས་Fན་ན་ིབར་ལ་ལས་དནོ་ཁག་ཅན་Fན་འAསེ་ཏེ་འGག ལས་དནོ་ཁག་ཆནེ་Fན་གསལ་པ་ོམདེ་པས་

སང་། ས་ཞངི་འབད་འ�ེད་དང་། �འི་ཚ+ར་ཀ་དང་། Gད་འD་ོབ=ལ་Kོང་དང་། Gས་Eནོ་ལ་སགོས་པ་ལ་a་མཁན་�་ཡནི་པ། དེ་ཚང་མའི་

ནང་ང་ཕན་\ན་མiན་ཏ་ེབa་Sགོས་;་ོ;ས་ཡནི་ན་ཅ་ིཡནི། གསལ་པ་ོམནི་འGག  

 

༣༽ =དི་Zས་ས་ིཚ.གས་པ་དང་འག་ོབ། 

འག་ོབའ་ིལས་པ་ོམ་ི{རེ་ས་ོས་ོཞགི་དང་། =དི་Zས་ས་ིབསམ་པ་མདེ་མཁན་ཞགི་ཡདོ་ན། ཚང་མ་འག་ོཔའ་ིཀ་ཡདི་ཆསེ་<ས་ས་ནགོ ཡནི་

ནའང་། Yནོ་མའ་ིལ་ོDངས་བ�་�ག་ཁ་ཅགི་ནས་ཕར་ལ་=སི་Zས་ས་ི�་ེཁག་Fན་ནས་འག་ོབ་བ=སེ་ཏ་ེཟརེ་R་འབངི་བ�ག་E་ེཡནི་ནགོ 

ད་ེཕའི་བདམས་ཏ་ེམདེ་ནའང་འབངི་E་ེཡནི་ཀག ཡནི་ནའང་། ཡར་སར་པན་ྕདང་,་ིའiས་Fན་འDན་བ�ར་ར་ིའ�ོའ +་ཡངོ་;ས་ཡནི་ནགོ 

 

 

 



 

 

 

 

༤ ༽འསོ་པ་དང་ལས་འགན། ~ིས་མདེ་སོང་Eེ་ཡིག་ནོག་ག་ད་mང་ངའང་ཁག་ཆེན་ཡོད་དེ་ཡིན་ནོག 

མ་ིམང་པ་ོཞགི་གིས་འག་ོབ་བ་ོ<གས་=ལོ་གཅགི་པའོ +་ཐགོ་ནས་མན་པ། དབང་6ལ་དང་=དི་Zས་ས་ིཐགོ་ནའང་0ལ་པའ་ིའག་ོ;དེ་ཡནི་

ནགོ ཁངོ་ང་པན་ཅ་ཡད་དང་,་ིའiས་Fན་ནིས་གMང་ནས་པ་ེནེ་འcངོ་;ས་ས་ིརགོས་;འོ་ནོག སར་པན་ྕཔ་ོཁག་ཆནེ་ཡནི་པ་ཤསེ་འGག 

ཡནི་ནའང་འག་ོཔའ་ིཚབས་;འོ་ཉན་;ས་མན་ནོག ཅའི་ཟརེ་ན། ཅ་ིས་ཐགོ་ནས་ཁག་jར་ཉན་;ས་མན་ནགོ འག་ོཔའ་ིལས་པ་ོ0ལ་ལ་ི<གས་

=ལོ་དང་ཆསོ་Pགོས་ས་ིཐགོ་དང་0ལ་2ིམས་སི་ས་cད་དེ་Wོར་དང་�འ་ིཚ+ར་དང་~་ཁའ་ིགནས་ས་g་ོ;ས་Fན་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ འི་བོའང་

ཡནི་ནགོ་ག་0ལ་Fན་ལ་ཚC་འཕདི་ད་ེཕའི་ཞངི་འབད་Gད་འDའོ +་�་ཡདོ། འག་ོཔས་ད་ེཚང་མའ་ིལས་བWསོ་;་ོདགསོ་ས་ནགོ ཡནི་ནའང་ད་ེ

ཙ.གས་པ་ོ`་ེདང་ཉ་ེའཁརོ་ར་ི0ལ་Fན་ལ་མདེ་པ་ཡནི་ནགོ 

 

༥༽ ག་ོས་དགསོ་སནི་ན་ཁག་jར། 

0ལ་ཚང་མའ་ིནང་ང་འག་ོཔ་བ་ོཁག་འjར་མཁན་ཞགི་འ�ར་འGག ཅའི་ཟརེ་ན་ཁ་ོརང་ང་ིཚC་འཕིད་ད་ིལས་ས་ིཀ་བ�ན་མའ་0ལ་པའ་ིལས་

མང་ང་སོང་Eེ་ཡནི་ཀག �འ་ིནང་ང་kརོ་མ་ོEངོ་གཅགི་དང་�་བ!་ར་ེཐབོ་པ་ནགོ ད་ེཔ་ོན་ི0ལ་པའ་ིལས་ས་ིཕའིང་�ན་;ས་མདེ་ཀག དེ་

�ག་གནས་<གས་ཤགི་ག་ིནང་ང་། 0ལ་ཚང་མའ་ིནང་ང་། Dངོ་རསེ་ལ་འག་ོབ་བW་ོmག་སངོ་པས་སང་ཤེས་!་མེད་མཁན་རའེང་འག་ོཔ་;་ོ

དགསོ་ས་ནགོ ད་ེབའ་ིཀ་ཚང་མའ་ིཡདི་ཆསེ་སང་<ས་ས་མན་ནགོ 0ལ་པའ་ིལས་དནོ་;་ོ;ས་ས་ིཕའི་ལ་ོགཅགི་གཉསི་ར་ེམ་གཏགོས་<ས་

སང་མན་ནགོ 

 

༦༽ མདང་འདི་རིང་ང་། དMང་ང་ིPགོས་ནས་འག་ོཔ་Fན་རང་ལ་ོ�ག་�་ནས་ཐལ་ཏ་ེཡངོ་མ་ིདགསོ་;ས་;་ོ;ས་པའོ། འག་ོཔ་ཚང་མས་མ་ི

འDགི་ཟརེ་ཏ་ེཡནི་ནགོ 

 

!བ་Kོར། RECOMMENDATIONS 

 

༡༽ འག་ོཔའ་ིཕའི་ཕན་ཐགོས་དང་བ~་ིབ། 

འག་ོཔའ་པ་ེནེ་ཕགོས་ཙ་པགི་བKདེ་དགསོ། ,་ིཚ.གས་ས་ིནང་ང་བ~་ིབ་དང་ཕན་ཐགོས་ར།ེ དཔརེ་ན་0་ཊ་ིགMང་དང་,་ིའiས་Fན་ནསི་

འག་ོཔའ་ིལས་ལ་བ~་ིབ་;་ོདགསོ། ད་ེནང་བཞནི་,་ིཚ.གས་ས་ིནང་ང་Yནོ་མ་<གས་=ལོ་ཙ.གས་ལ་འག་ོཔའ་ིལས་ལ་རགོས་;་ོདགསོ། 

<གས་=ལོ་ལ་ིཚ+ར་ཀའ་ིནང་�་དང་�འ་འསོ་མནི་ཆ་མཁན་Fན་ལ་བa་Sགོས་;་ོ;ས་དང་། ~་2མིས་ས་ིཐགོས་ནས་འA་མཉམ་དང་འསོ་

པ་དང་2མིས་མiན་ནང་བཞནི་ཡངོ་བ�ག་དགསོ། ད་ེནང་ནས་ལམ་བར་དར་ར་ི2མིས་Dངས་༢༠༡༧ ནང་བཞནི་<ས་དགསོ། ད་ེནང་

བཞནི་,་ིཚ.གས་ས་ིནང་ང་གཞན་l་མ་ོདང་གཞནོ་པ་Fན་དང་རགིས་ས་ིཉམས་�ང་Fན་ནའང་བསམ་པའ་ིནང་ང་བརོ་དགསོ། 

 

 

 

 

 



 

 

༢༽ ཆ་�ོམས་མེད་མཁན་Fན་ཆ་�ོམས་;་ོ;ས། 

ཡནོ་ཏན་དང་། འསོ་པ་དང་། Aང་པའོ +་ཐགོ་ནས་འག་ོཔའ་ིཚ+ར་ཀའ་ིནང་ང་ཆང་མ་འiས་དགོས། ད་ེནང་ང་ཕ་ོམ་ོདང་༼l་ཚ་l་མ༽ོ རགིས་

mས་མཐ་ོདམན་ཚང་མ་ཐ་ེདགསོ་པ་ཡནི། �་གཅགི་ན་ིl་མ་ོདང་། ལ་ོགཞཽན་པ་Fན་དང་། རགིས་དམན་པ་ཚང་མ་ལ། ལམ་བར་དར་ར་ི

2མིས་Dངས་ནང་བཞནི་ཡངོ་དགསོ། 

 

༣༽འག་ོབ་དང་དབང་6ལ་པ་གཞན་ཚང་མའི་བར་ལ་གསལ་པ་ོཡོང་;ས།  

ལ་Xགས་ར་ི^ངོས་ཡར་!ས་ས་ི2མིས་དང་། ཇམ་o་ཀpརི་པན་ྕཡད་ད་ི2མིས་དང་། 0་ཊ་ིགMང་ང་ིནང་ང་ཡདོ་པའ་ི2མིས་ཚང་མ་དང་

འ@ལེ་ཡདོ་པ་Fན་ལ་བ ར་བཅསོ་;་ོདགསོ། ཡང་ན་བ�ན་མ་གཏང་དགསོ་ཡདོ་འD ོ ད་ེཚང་མའ་ིWརོ་ལ་,་ིཚ.གས་དང་འ@ལེ་ཡདོ་པའ་ི

Wརོ་Fན་འག་ོཔའ་ིA་ིདགསོ་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ ལམ་བར་དར་ར་ི2མིས་Dངས་Fན་ལའང་བ ར་བཅསོ། ཡང་ན། དེ་ནང་ཅི་ཡོད་པ་Fན་ནའང་

འག་ོཔའ་ིལག་ག་མདེ་མཁན་Fན་ན་ིཐ་ོ;་ོདགསོ། འད་ིWརོ་པ་ོ`འེ་ིo་ནི་ས་ིཔལ་ཀརོ་པ་ོར་ེཤན་ནི་ཕའི་ང་ོ¡དོ་;་ོདགསོ། དཔརེ་ན་ཀརོ་པ་ོར་ེ

ཤན་དང་`་ེ!ལ་སའ་ིའiས་མ་ིFན་འག་ོཔ་དང་འ@ལེ་ཡདོ་དགསོ། !ལ་སའ་ིནང་ང་ཡདོ་པའ་ིའག་ོཔའ་ིལས་Fན་གསལ་པ་ོ;་ོདགསོ། 

 

༤༽ ལ་ོཚད་�ག་�་ཟརེ་;ས་མདེ་མཁན་;་ོདགསོ་ཡང་ན་�ག་�འ་ིཚབས་ལ་བGན་�་;་ོདགསོ། 

 

༥༽ལ་Xགས་ས་ིཚ.ད་ད་ིའག་ོཔའ་ིཚ.གས་པ། འག་ོབ་Fན་ནསི་འDགི་;སེ་ཡནི་ནགོ་བསམ་པ་ནང་བཞནི་ལ་2མིས་ས་ིབཟ་ོa་དང་མཉམ་པ་ོ

0ལ་^ངོས་ས་ིའག་ོབ་དང་མཉམ་པ་ོལ་Xགས་ས་ིཚ.ད་ད་ིའག་ོཔའ་ིཚ.གས་པ་ཞགི་;་ོདགསོ་ས་ནགོ འ་ིབ་ོཚང་མ་མiན་མཁན་ན་ི2གིས་

<གས་gལེ་;ས་ས་ིཕའི་དགོས་ཏ་ེཡནི་ནོག  

 

༦༽མདང་དི་རིང་ངི་Wོར་ལ་2ིམས་ས་ོམ། �་གཙང་མ་བརོ་;ས་དང་བཙ.ག་པ་ོམ་ི;་ོ;ས་ལ་སགོས་པའ་ི2མིས་=ལོ་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ ཡིན་

ནའང་ད་ེཙམ་ཞགི་གསི་ན་ིམདང་འད་ིརངི་ང་འDགི་;ས་མན་ནགོ ཅའི་ཟརེ་ན་Gས་ས་ིའ�ར་བ་དང་བOན་ཏ་ེབཙ.ག་པ་ོམང་པ་ོFན་མ་ཚད་

པའ་ིབWརོ་གཡངས་པ་འཕལེ་ཏ་ེབགས་བཙ.ག་ཆ་མཁན་ཚང་མ་མདེ་མཁན་;འོ་ཉན་;ས་མན་ནོག དའེ་ིWརོ་ལ་འག་ོཔ་Fན་དང་གཞནོ་¢་

Fན་དང་ཨ་མའ་ིཚ.གས་པ་ཚང་མ་འཛ.མས་ཏེ་དཔ་ེར་གཏང་དགསོ་ཡནི་ནགོ 

 

༧༽ ལ་Xགས་ས་ིPགོས་ས་ོསའོ་བa་དགོས་མང་ང་ཡནི་ནགོ་ས་གནས་ས་ོསའོ +་2མིས་=ལོ་ནང་བཞནི། ལ་Xགས་ས་ི0ལ་Pགོས་དཀར་

�ིལ་དང་¢བ་ར་དང་གཤམ་Eདོ་;ང་ཐང་སགོས་Pགོས་ཚང་མའ་ིབa་དགོས་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ 

 

༨༽ལ་Xགས་ས་ི~་2མིས་ས་ིཚད། ལ་Xགས་ལ་!་གར་ར་ི~་2མིས་ས་ིལ¤ེ་�ག་པའ་ིཚད་འཐབོ་དགསོ་པ་ོཁག་ཆནེ་ཡནི་ནགོ ཅའི་ཟརེ་ན་

ལ་Xགས་ལ་,་ིཚ.གས་ས་ིལམ་<གས་=ལོ་དམགིས་བསལ་ཞགི་ཡདོ་པ་དང་ཁརོ་0ག་དང་མiན་པའ་ིས་གནས་ཤགི་ཡནི་ནགོ་གལ་ཏསེ་

ད་ེབའ་ིངསོ་འཛ+ན་མཛད་ན། ལ་Xགས་ས་ིདབང་6ལ་པ་ཧལི་ཀནོ་སལི་དང་བཅས་པས། འག་ོཔ་Fན་ལ་~་2མིས་ནང་བཞནི་ངསོ་ལེན་;་ོ

;ས་ཡནི་ནགོ དཔརེ་ན་སགི་ཀམི་མ་ཡདོ་པ་~གོས་ཡནི་ནགོ 

 

 

 



 

 

 

༩༽ག་རམ་ས་བྷ་ཡང་ན་0ལ་པའི་ལས། 

~་2མིས་བGན་�་དནོ་ག�མ་པའ་ི ར་བཙ.ས་ནང་བཞནི་ལ་དམགིས་བསལ་ལ་ིཔན་ྕཡད་ད་ི2མིས་ནང་བཞནི་ལ་ག་རམ་ས་བྷའ་དབང་ཆ་

ཆནེ་མ་ོདང་ཐག་གཅད་གཏང་;ས་ས་ིདབང་ཡདོ་ད་ེཡནི་ནགོ ད་ེཕའི་ལ་Xགས་པ་ོ~་2མིས་ས་ིལ¤ེ་�་པའ་ིགཡགོ་ག་འcངོ་;ས་ཡནི་ནགོ 

སིགས་ཤི་�ལ་ལི་དབང་ཆའ་ིཐགོ་ནས་རང་ངསི་དབང་6ལ་;ས་ཡངོ་;ས་དང་། ཡང་ན། ལ¤ེ་�ག་པ་ནང་བཞནི་དནེ་ན་~གོས་ཡངོ་;ས་

ཡནི་ནགོ 

 

༡༠༽ཤེས་!་gེལ་;ས། འག་ོབ་དང་། སར་པན་ྕདང་། ,ི་འiས་དང་།་བི་ཊི་ས་ིདང� མ་ིམང་ས་ི�་ེཁག་དང་། <གས་=ལོ་དང་མདད་འད་ི

རངི་ང་ིལས་�་ཚང་མའ་ིཐགོ་ནས་g་ེར་མང་པ་ོགཏང་E།ེ ཚ+ར་ཚ+ར་ལ་2མིས་<གས་ལ་སགོས་པ་ཚང་མRས་;་ོདགསོ། 

 


