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ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་(
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་(
EAO)
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་(
EAO)
EAO)
གསང་རྒྱ།
གསང་རྒྱ།
ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་བདེ་པོ་ཡོད།
ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་བདེ་པོ་ཡོད། ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་བདེ་པོ་ཡོད།

གསང་རྒྱ།
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7,%(7$1

ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་སྐོར་



ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་(EAO) ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་སྐོར་
གསང་རྒྱ། ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་སྐོར་
དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མི་ཆོག་
དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མི་ཆོག་
དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མི་ཆོག་



པར་གསང་རྒྱ་ཡིན།
པར་གསང་རྒྱ་ཡིན།
གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཡུལ་མི་སྣ་ལ་
གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཡུལ་མི་སྣ་ལ་
པར་གསང་རྒྱ་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཡུལ་མི་སྣ་ལ་


ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་སྐོར་


ང་ཚོར་ཁ་པར་གཏོང་རོགས།
ང་ཚོར་ཁ་པར་གཏོང་རོགས།
ང་ཚོར་ཁ་པར་གཏོང་རོགས།
ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་བདེ་པོ་ཡོད།
608-263-2987
608-263-2987
608-263-2987







ང་ཚོའི་གསང་རྒྱའི་གློག་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་གནང་རོགས།
ང་ཚོའི་གསང་རྒྱའི་གློག་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་གནང་རོགས།
ང་ཚོའི་གསང་རྒྱའི་གློག་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་གནང་རོགས།
ཐོག་མར་ངོ་ཐུག་བྱེད་སྐབས་གོ་བསྡུར་སྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཐོག་མར་ངོ་ཐུག་བྱེད་སྐབས་གོ་བསྡུར་སྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ཐོག་མར་ངོ་ཐུག་བྱེད་སྐབས་གོ་བསྡུར་སྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ང་ཚོར་ཁ་པར་གཏོང་རོགས།



དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མི་ཆོག་

eao@mailplus.wisc.edu
eao@mailplus.wisc.edu
eao@mailplus.wisc.edu
608-263-2987



པར་གསང་རྒྱ་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདིའི་སྐོར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཡུལ་མི་སྣ་ལ་

ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱར་ཕེབས་རོགས།
ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱར་ཕེབས་རོགས།
 ང་ཚོའི་གསང་རྒྱའི་གློག་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་གནང་རོགས།

ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱར་ཕེབས་རོགས།



ཐོག་མར་ངོ་ཐུག་བྱེད་སྐབས་གོ་བསྡུར་སྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

www.eao.wisc.edu
www.eao.wisc.edu eao@mailplus.wisc.edu
www.eao.wisc.edu
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས།ཁང་མིང་ཨང་༢༢༦
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས།ཁང་མིང་ཨང་༢༢༦
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས།ཁང་མིང་ཨང་༢༢༦

Lowell
Lowell
Center,
Center,
Room
Room
#226
#226
Lowell
Center, Room #226
གནས་ཡུལ།
གནས་ཡུལ།


གནས་ཡུལ། 
ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱར་ཕེབས་རོགས།

610 Langdon
610 Langdon
StreetStreet
610 Langdon Street
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས་
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས་
LowellLowell
Centerwww.eao.wisc.edu
Center ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས་Lowell Center
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས།ཁང་མིང་ཨང་༢༢༦
Madison,
Madison,
WI 53703
WI 53703
Madison, WI 53703
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས།ཁང་མིག་ཨང་༢༢༦
ན་གསང་རྒྱ་བཀོད་སྒྲིག་ཡོད།
ན་གསང་རྒྱ་བཀོད་སྒྲིག་ཡོད།
ཁང་མིག་ཨང་
ཁང་མིག་ཨང་
#226།
ན་གསང་རྒྱ་བཀོད་སྒྲིག་ཡོད།
#226།
ཁང་མིག་ཨང་ #226།
608-263-2987
608-263-2987
608-263-2987
Lowell
Room
#226 #226
གནས་ཡུལ།
LowellCenter,
Center,
Room
ཁ་བྱང་ 610
ཁ་བྱང་Langdon
610 Langdon
StreetStreet
in Madison
ཁ་བྱང་
in Madison
610 Langdon Street in Madison
610 Langdon Street
ལོ་ཝེལ་ལྟེ་གནས་Lowell Center
610 Langdon
Street
Madison,
WI 53703
ན་གསང་རྒྱ་བཀོད་སྒྲིག་ཡོད། ཁང་མིག་ཨང་ #226།
608-263-2987
Madison, WI 53703
མལ་སྒྲི་སིན་མེ་ཊི
མལ་སྒྲི་སིན་མེ་ཊི
རོ་སྦ་སི་ལམ་ཨང་
རོ་སྦ་སི་ལམ་ཨང་
80 ཐོག་ཡོད།
80མལ་སྒྲི་སིན་མེ་ཊི
ཐོག་ཡོད། རོ་སྦ་སི་ལམ་ཨང་80 ཐོག་ཡོད།
ཁ་བྱང་ 610 Langdon Street in Madison
608-263-2987
ལས་ཁུངས་ཚུགས་གྲོ
ལས་ཁུངས་ཚུགས་གྲོ
ལ་དུས་ཚོད།
ལ་དུས་ཚོད། ལས་ཁུངས་ཚུགས་གྲོལ་དུས་ཚོད།
་སྦ་སི་ལམ་ཨང་
ཐོག་ཡོད། 4:30
ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་
ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་
7:45ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་
7:45མལ་སྒྲི་སིན་མེ་ཊི
ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་
4:30
ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་
རོ4:30
 7:4580
ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས།
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས།
དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་
དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས།

དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་


ལས་ཁུངས་ཚུགས་གྲོལ་དུས་ཚོད།
དུས་ཚོད་སྐབས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཆོག
དུས་ཚོད་སྐབས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཆོག
དུས་ཚོད་སྐབས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཆོག
ཞོགས་ཀ་ཆུ་ཚོད་ 7:45ནས་ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ 4:30
རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས། དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་

དུས་ཚོད་སྐབས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་ཆོག

ང་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ་འདིར་བསྡད་ཡོད།
ང་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ་འདིར་བསྡད་ཡོད།
ང་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ་འདིར་བསྡད་ཡོད།
 

གསང་བ་ཕྱི་གྱར་མེད་པར
གསང་བ་ཕྱི་གྱར་མེད་པར
་... ་... གསང་བ་ཕྱི་གྱར་མེད་པར་...
ང་ཚོ་ཁྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ་འདིར་བསྡད་ཡོད། 
གསང་བ་ཕྱི་གྱར་མེད་པར་...







དཀའ་རྙོག་ནི་མི་ཚེའི་
དཀའ་རྙོག་ནི་མི་ཚེའི་
དཀའ་རྙོག་ནི་མི་ཚེའི་ཆ་
ཤས་ཤིག་རེད།
ཤས་ཤིག་རེད།

ཤས་ཤིག་རེད།

ང་ཚོར་དུས་ནས་དུས་སུ་དཀའ་རྙོག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།
ང་ཚོར་དུས་ནས་དུས་སུ་དཀའ་རྙོག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།


ང་ཚོར་དུས་ནས་དུས་སུ་དཀའ་རྙོག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།ནམ་རྒྱུན་
ནམ་རྒྱུན་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་གཞན་གྱི
ནམ་རྒྱུན་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་གཞན་གྱི
་རོགས་རམ་མེད་པར་ང་ཚོ་རང་ངོས་
་རོགས་རམ་མེད་པར་ང་ཚོ་རང་ངོས་
དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་གཞན་གྱི་རོགས་རམ་མེད་པར་ང་ཚོ་རང་ངོས་ནས་
ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སྐབས་རེ་གཞན་གྱི
ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སྐབས་རེ་གཞན་གྱི
་རོགས་འདེགས་ལ་བརྟེན་
་རོགས་འདེགས་ལ་བརྟེན་
སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་སྐབས་རེ་གཞན་གྱི་རོགས་འདེགས་ལ་བརྟེན་
ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད།
ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད།


ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད།གང་ཡིན་ཞེས་ན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་
གང་ཡིན་ཞེས་ན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
གང་ཡིན་ཞེས་ན་ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
སློབ་ཆེན་ མལ་སྒྲི་སིན་ གྱིས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་རང་གི་ནང་མི་ཚོར་ལས་
མལ་སྒྲི་སིན
མལ་སྒྲི་སིན
གྱིས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་རང་གི་ནང་མི་ཚོར་ལས་བྱེད་རོགས་
གྱིས་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་རང་གི་ནང་མི་ཚོར་ལས་བྱེད་རོགས་
བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་རིན་མེད་ཐོག་ཁྱེད་ཚོར་འཕྲད་
འདེགས་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་རིན་མེད་ཐོག་ཁྱེད་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་
འདེགས་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་རིན་མེད་ཐོག་ཁྱེད་ཚོར་འཕྲད་བཞིན་པའི་
བཞིན་པའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་ཐབས་ཤེས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་ཐབས་ཤེས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་ཐབས་ཤེས་རོགས་རམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་སྐོར་གསུང་རོགས།
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་སྐོར་གསུང་རོགས།

གསང་བའི་ཐོག་ནས་གྲོ
གསང་བའི་ཐོག་ནས་གྲོ
ས་གླེང་སློབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
ས་གླེང་སློབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་
(EAO)
(EAO)
ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་རེད།
ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་རེད།

•

དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་གདོང་ལེན་ཇི་བཞིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་གདོང་ལེན་ཇི་བཞིན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ལས་བྱེད་ཚོར་

•

ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ནི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཀ་དང་སྒེར་དོན་ཐོག་
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ནི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཀ་དང་སྒེར་དོན་ཐོག་
གསང་བའི་ཐོག་དགོས་ངེས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།
གསང་བའི་ཐོག་དགོས་ངེས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན།

སུས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་
སུས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་
(EAO)
(EAO)
བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་གམ།
བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་གམ།

འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི
• འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི
་འགྱུར་ལྡོག་གནད་དོན།
་འགྱུར་ལྡོག་གནད་དོན།

སྒེར་དོན་དཀའ་ངལ་གྱི
• སྒེར་དོན་དཀའ་ངལ་གྱི
ས་ལས་འཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་ཐོག་དོ་ཕོག་ཐེབས་པ།
ས་ལས་འཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་ཐོག་དོ་ཕོག་ཐེབས་པ།

ཞུ་སྒོ་གཞན་ཁག
ཞུ་སྒོ་གཞན་ཁག
ཞུ་སྒོ་གཞན་ཁག

ཟླ་གྲོགས་ཚོར་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་སྲི་ཞུ་ཐོབ་འོས་ཐོབ་
ཟླ་གྲོགས་ཚོར་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་སྲི་ཞུ་ཐོབ་འོས་ཐོབ་

ངན་སེམས་གསོ་དང་སློབ་སྟོན་ཞབས་ཞུ་འབུལ་གྱི་ཡོད།་ཡོད། ་ཡོད།
ཚོགས་ལ་མྱ་ངན་སེམས་གསོ་དང་སློབ་སྟོན་ཞུབས་ཞུ་འབུལ་གྱི
ཚོགས་ལ་མྱ་ངན་སེམས་གསོ་དང་སློབ་སྟོན་ཞུབས་ཞུ་འབུལ་གྱི

ཚད་བཀག་དང་འཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ལས་བྱེད
ཚད་བཀག་དང་འཕྲལ་སེལ་དུས་ཐུང་ལས་བྱེད
དང་། ཁོ་ཚོའི་བཟའ་མི་དང་
དང་། ཁོ་ཚོའི་བཟའ་མི་དང་

ཆོག ཆོག

དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མི་ཆོག་
དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡེ་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ལྟར་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མི་ཆོག་

པར་གསང་རྒྱ་ཡིན།
པར་གསང་རྒྱ་ཡིན།
འདི་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་
འདི་ཡིས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་

ལས་བྱེད་ལ་གང་བཤད་པ་གསང་ཉར་བྱ་རྒྱུ་དང་དོ་བདག་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་
ལས་བྱེད་ལ་གང་བཤད་པ་གསང་ཉར་བྱ་རྒྱུ་དང་དོ་བདག་གི་ཆོག་མཆན་མེད་པར་
ཕྱི་གྱར་བྱེད་མི་ཆོག
ཕྱི་གྱར་བྱེད་མི་ཆོག

ང་ལས་བྱེད་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན།
ང་ལས་བྱེད་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན།
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གིས་
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གིས་
 
ང་ལ་རོགས་རམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།
ང་ལ་རོགས་རམ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་བམ།


•



ལས་བྱེད་བར་གྱི
• ལས་བྱེད་བར་གྱི
་རྩོད་རྙོག།
་རྩོད་རྙོག།

ཛ་དྲག་ཉེན་ཁར་གདོང་ལེནས་སུ་གྱུར་པ་དང་རྨས་
- ལས་བྱེད་གང་ཞིག་འདས་གྲོ
- ལས་བྱེད་གང་ཞིག་འདས་གྲོ
ངས་སུ་གྱུར་པ་དང་
ངས་སུ་གྱུར་པ་དང་
ཛ་དྲག་ཉེན་ཁར་གདོང་ལེན།
ཛ་དྲག་ཉེན་ཁར་གདོང་ལེན།

ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་སྐོར་
ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་བྱས་སྐོར་



•

འབྲེལ་མོལ་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པ།
• འབྲེལ་མོལ་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པ།

ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་
མལ་སྒྲི་སིན་
མལ་སྒྲི་སིན་
གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་
གྱི་ལས་བྱེད་ཡོངས་

ང་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ལ་ཡོང་བའི་སྐོར་གསང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།
ང་ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་ལ་ཡོང་བའི་སྐོར་གསང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།



ཞུ་སྒོ་གཞན་ཁག

•

•
•
•
•

ལུས་སེམས་མནར་སྡུག།
• ལུས་སེམས་མནར་སྡུག།
གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཀའམ་ཡང་ན་སྒེར་དོན
གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཀའམ་ཡང་ན་སྒེར་དོན


ལོ་བགྲེས་རྒན་འཁོགས་ལྟ་སྐྱོང་།
• ལོ་བགྲེས་རྒན་འཁོགས་ལྟ་སྐྱོང་།

འབྲེལ་ལམ།
• འབྲེལ་ལམ།
གྲོགས་པོ་དང་།
གྲོགས་པོ་དང་།
བཟའ་མིའམ་ཡང་ན་ལས་ཀ་བྱེད་རོགས
བཟའ་མིའམ་ཡང་ན་ལས་ཀ་བྱེད་རོགས


རྩོད་རྙོག།
• རྩོད་རྙོག།

དུག་རྫས་བེད་སྤྱོད་དང་།
• དུག་རྫས་བེད་སྤྱོད་དང་།
སེམས་འཚོ་མ་ཟི
སེམས་འཚོ་མ་ཟི
ན་པ་སོགས་གནད་དོན་མང་པོའི་
ན་པ་སོགས་གནད་དོན་མང་པོའི་

རིགས།རིགས། 



ལྟ་རྟོག་པ་དང་།
ལྟ་རྟོག་པ་དང་།
དབུ་འཛིན།
དབུ་འཛིན།
སྡེ་ཁག་འགན་འཛིན།
སྡེ་ཁག་འགན་འཛིན།



འགོ་གཙོ་ཌིན་བཅས་ལ་ཕན་པའི་ཞབས་ཞུ་
འགོ་གཙོ་ཌིན་བཅས་ལ་ཕན་པའི་ཞབས་ཞུ་
ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།
ཅི་ཞིག་ཡོད་དམ།



གཤམ་འཁོད་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཀའི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐད་ནང་མོལ་
གཤམ་འཁོད་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཀའི་གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཐད་ནང་མོལ་



སྐྱོན་བྱུང་ཚེ།ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གིས་མི་སྒེར་དང་མི་ཚོགས་ལ་མྱ་
རྨས་སྐྱོན་བྱུང་ཚེ།ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གིས་མི་སྒེར་དང་མི་
རྨས་སྐྱོན་བྱུང་ཚེ།ལས་བྱེད་རོགས་འདེགས་ལས་ཁང་གིས་མི་སྒེར་དང་མི་
གཏམ་བཤད་སྒྲོག་སྦྱང- འབྲེལ་མོལ་གྲོས་གླེང་དང་།བདེ་ཐང་།འགོ་ཁྲིད་ནུས་
གཏམ་བཤད་སྒྲོག་སྦྱང
གཏམ་བཤད་སྒྲོག་སྦྱང
-འབྲེལ་མོལ་གྲོ
-འབྲེལ་མོལ་གྲོ
ས་གླེང་དང་།བདེ་ཐང་།འགོ་ཁྲིད་ནུས་
ས་གླེང་དང་།བདེ་ཐང་།འགོ་ཁྲིད་ནུས་
ཤུགས་བཅས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་རིགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
ཤུགས་བཅས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་རིགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
ཤུགས་བཅས་ཀྱི་བརྗོད་གཞིའི་རིགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

མི་ཚོགས་ཆུང་བ།
མི་ཚོགས་ཆུང་བ།
མི་ཚོགས་ཆུང་བ།
• ལས་བྱེད་བར་གྱི
་་རྩོད་རྙོག
• ལས་བྱེད་བར་གྱི
• ལས་བྱེད་བར་གྱི
་རྩོད་རྙོག
རྩོད་རྙོག
•
•

• འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི
་འགྱུར་ལྡོག་གནད་དོན།
འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི
• འཛིན་སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི
་འགྱུར་ལྡོག་གནད་དོན།
་འགྱུར་ལྡོག་གནད་དོན།
• སྒེར་དོན་དཀའ་ངལ་གྱི
ས
སྒེར་དོན་དཀའ་ངལ་གྱི
• སྒེར་དོན་དཀའ་ངལ་གྱི
ས་ལས་འཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་ཐོག་དོ་ཕོག་ཐེབས་པ།
ས་ལས་འཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་ཐོག་དོ་ཕོག་ཐེབས་པ།
་ལས་འཁུར་ཞུ་ཕྱོགས་ཐོག་དོ་ཕོག་ཐེབས་པ།


ངོ་སྤྲོད་མཚམས་སྦྱོར
ངོ་སྤྲོད་མཚམས་སྦྱོར
-སློབ་གྲྭ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འོས་འཚམས་ལས་ཁུངས་
-སློབ་གྲྭ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འོས་འཚམས་ལས་ཁུངས་
སློབ་གྲྭ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་འོས་འམམས་ལས་ཁུངས་ཞབས་
ངོ་་དད་མམམས་རར-

ཞབས་ཞུ་ངོ་སྤྲོད་མཚམས་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ།
ཞབས་ཞུ་ངོ་སྤྲོད་མཚམས་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ།

ཞུ་ངོ་དད་མམམས་རར་བྱ་རྒྱུ།

ཞབས་ཞུ་འདི་དག་འབུལ་ལམ་མ་ཞུས་གོང་རྒྱུས་ལོན་དཔྱད་
ཞབས་ཞུ་འདི་དག་འབུལ་ལམ་མ་ཞུས་གོང་རྒྱུས་ལོན་དཔྱད་

ཞབས་ཞུ་འདི་དག་འབུལ་ལམ་མ་ཞུས་གོང་རྒྱུས་ལོན་དཔྱད་ཞིབ་
ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

