
ཀོ་ཝཊི་-༡༩ གི་བ�་དོན།               
�ིམ་ནང་�ོད་དགོ་པའི་བཀའ་�འི་�བས་ འ�ལ་འ�ལ་རང་བཀོད་པའི་འ�ི་བ་�། 
གཟའ་�ཝ་ �ི་� ༣ པའི་ �ི་ཚ�ས ༢༢ �་ ཨོ་ཧིའ་ོམངའ་�ེའི་�ི་�བ་ མཡིཀ་�ིཝའིན་�་ིལམ་�ོན་�ི་ཐོག་�་ཨོ་ཧིའོ་ལས་�ངས་�ི་
གསོ་བའི་མདོ་ཆེན་ ཨེ་མ་ིཨེཀ་�ོན་ M.D., MPH་གིས་ ཨོ་ཧིའ་ོགི་མི་སེར་ག་རང་ �ི་� ༣ པའི་ �ི་ཚ�ས ༢༣ �ི་ལ་ོ
༢༠༢༠གཟའ་མིག་དམར་ �་མའོི་�་ཚ�ད་ ༡༡་དང་�ར་མ་ ༥༩ EDT་ལས་ �ི་� ༤ པའི་ �ི་ཚ�ས ༦ �ི་ལོ་༢༠༢༠�་མོའི་�་ཚ�ད་ 
༡༡་དང་�ར་མ་ ༥༩ �ན་ ནད་གཞི་COVID-19འདི་དར་�བ་འ�ོ་ནི་ལས་བཀག་ནའིི་དོན་ལས་ རང་སོའི་�ིམ་ནང་�ོད་
དགོ་པའི་བཀའ་�་གནང་ཡི། ཌགོ་ཊར་ ཨཀེ་ ཤེན་�ིས་ �ི་�་༤པའི་ �ི་ཚ�ས་ ༧ལས་ �ི་�་༥པའི་ �ི་ཚ�ས་༡ �ན་ རང་སོའི་�ིམ་
ནང་�ོད་དགོ་པའི་བཀའ་�་གསརཔ་གནང་ཡི། བཀའ་�་འདི་གིས་ གལ་གནད་�ང་བའི་ཚ�ང་�ཱ་�་བ�ོ་བ�མ་མ་ཚད་ མི་�ངས་
འཛ�མས་འབད་ནི་ལས་བཀག་དམ་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་�ང་ བཟའ་ཆས་ཚ�ང་ཁང་ནང་འ�ོ་ན་ིདང་ གསོ་བའི་མ�ན་�ེན་�ོད་ནི་དང་
རང་གི་གཅེས་པའི་སེམས་ཅན་�་ལམ་འ�ལ་འབད་ན་ི�་�་ བཀག་དམ་་མེདཔ་ཨིན། 
�ག་པར་�་་མི་�་མངའ་�ེ་གཞན་ལས་�ིམ་ནང་འོང་ནི་དང་ མངའ་�ེ་གཞན་ཅིག་ནང་འ�ོ་ཆོགཔ་ཨིན། 
བཀའ་�་འདི་གི་བ�་དོན་�་ཁ་གསལ་�ིད་དོན་�་ གཤམ་�་གཟིགས་གནང་། 

འ�ལ་འ�ལ་རང་བཀོད་པའི་འ�ི་བ་�། 

བཀའ་�་འདི་�ས་ནམ་ལས་འགོ་བ�གསཔ་�ོ? 

བཀའ་�་འདི་གཟའ་མིག་དམར་ �ི་� ༣ པའི་ �ི་ཚ�ས་ ༢༣ �བ་མོའི་�་ཚ�ད་ ༡༡་དང་�ར་མ་ ༥༩་ EDT་ �་ འགོ་བ�གས་ནི་
ཨིན། 

�ིམ་ནང་�ོད་དགོ་པའི་བཀའ་�་འདི་ས་གནས་ག་�ེ་�་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་�ོ? 
མདོ་ཆེན་�ི་བཀའ་�་འདི་མངའ་�ེ་ཆ་མཉམ་ནང་�་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ། �ོད་རང་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཚ�ང་�་ཱ�་འབད་མི་དང་ 
གལ་གནད་ཆེ་བའི་�་ཱའབད་མི་ཅིག་མེན་པ་ཆིན་�ིམ་ནང་རང་�ོད་དགོ འབད་�གསཔ་ཡོད་པ་ཅིན་ �ིམ་ནང་ལས་�ཱ་འབད་�གས་ནི་
�་ སེམས་�གས་�ེདཔ་ཨིན། 

  
འདི་ ངེས་པར་�་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ཅིན་ ལམ་�ོན་ཅིག་ཨིན་ན? 
བཀའ་�་འདི་ ངེས་པར་�་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ཨོ་ཧིའ་ོ�་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩ དར་�བ་འ�་ོནི་ལས་བཀག་ནི་དང་ རང་དང་འཆམ་
མ�ནམ་ �ིམ་ཚང་�་�་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མི་�ོབས་�་བ�ང་བ�ོབ་འབད་ནིའི་དོན་�་ རང་གི་�ིམ་ནང་རང་བ�གས་བ�ིན་བ�ང་
གནང་། 
 
ཨོ་ཧིའོ་�ལ་ཡོངས་�ང་�བ་གིས་བཀའ་�་འདི་བ�ར་�ོད་འབད་འོང་ག? 
མི་འབད།



ང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་ནང་�ཱ་འབདཝ་ཨིན། �ིམས་�ང་འགག་པ་གིས་ ང་�ི་ཁ་འཐོན་ཆོགཔ་ཨིནམ་
ག་དེ་འབད་ཤེས་འོང་? 
�ིམས་�གས་བ�ར་�ོད་འབད་མི་�་གིས་ མ་ི�་�ཱ་སར་འ�་ོནི་དང་ ལོག་པའི་�བས་ ཡང་ན་ དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ བཟའ་
ཆས་ཚ�ང་ཁང་དང་�ན་ཚ�ང་ཁང་ དེ་ལས་ ལམ་འ�ལ་འབད་ནི་ལས་མི་བཀག མ་ི�ངས་འཛ�མས་འབད་བ་ཅིན་ ཐག་རིང་
སར་�ོད་བ�ག་ནི་དང་ ཡང་ན་ རང་སོང་�ིམ་ནང་ཡང་གཏང་འོང་། ཨོ་ཧིའ་ོ�་�ོད་མི་�་ གལ་གནད་�ང་བའི་�་ཱ�་ལས་
འཛ�མ་དགོ བཀའ་�་འདི་�་གནས་པ་ཅིན་ �ོག་�བ་འབད་�གས་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདི་ཨོ་ཧིའ་ོ�་�ོད་མི་ག་རང་གི་འགན་
�ར་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་ག་རང་གཅིག་ཁར་ཨིན། 
 
བཟའ་ཆས་ཚ�ང་ཁང་�་བ�ོ་�ེ་འོང་ག? 
གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཞབས་ཏོག་�་ གཤམ་འཁོད་�་ ཨ་�ག་ག་ཨིནམ་འབད་བཞག་འོང་། 
བཟའ་ཆས་ཚ�ང་ཁང་། 
ས་�མ་འ�ལ་ཁང་། 
�ན་ཚ�ང་ཁང་། 
�ིམས་�ང་འགག་�ེ་�ེ་བ། 
མེ་བསད་�ེ་བ། 
�ན་ཁང་། �ན་བཅོས་ཁང་། གསོ་བའི་འ�ོད་བ�ེན་�ེ་བ། 
�གས་�ིགས། 
མི་མང་�ེལ་འ�ེན། 
མི་མང་མ�ན་�ེན་ དམིགས་བསལ་བ�ད་འ�ིན། དཔེར་ན་གསོ་བ།  
མཛ�ད་ཁང་ཆེ་བ་�་བ�ིས་ཏེ་ མཛ�ད་ཁང་�་གིས་ མི་�་ནང་ན་�བས་ཅིག་ཁར་ འོང་པའི་�བས་ ཉེན་�ང་གི་དནོ་�་ མི་�་གི་བར་ན་ 
�་༦གི་ས་�ོང་དགོ་པའི་བ�་�ོན་བཞག་དགོཔ་ཨིན། གལ་�ིད་ མཛ�ད་ཁང་ག་ི �ི་ཁར་དང་ནང་ན་ �ལ་བཟོ་�ེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཟ་ཚང་
གཅིག་ནང་ མ་�ོད་མི་ཨིན་�ང་ ཁོང་�་གི་བར་ནང་ཡང་ �་༦གི་ས་�ོང་ བཞག་དག ོ
དེ་ལས་ མཛ�ད་ཁང་�་གིས་ འ�ད་འཁོར་དང་ ལག་གཟེམ་�་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚར་བའི་�ལ་ འ�ག་�ེ་བཞག་དག ོ
 
ང་གིས་གསོ་བའི་མ�ན་�ེན་�་ག་དེ་འབད་འཐོབ་�ོ? 
�ོད་ག�གས་མ་བད་ེབ་ཅིན་ �ང་འཚ�་ ནད་གཡོགཔོ་ ཡང་ན་ གསོ་བའི་ དམིགས་བསལ་�ི་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩ གི་དོན་ལས་བ�གས་པའི་
ཨང་�ངས་�་ནང་བ�ད་འ�ིན་གཏང་དག ོ�ོད་རང་ནད་གཞི་གི་ནད་�གས་རེ་འཐོན་ཚ�་ ཡང་ན་ �ར་�ོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ �ང་
འཚ�་གིས་གནང་བའི་ལམ་�ོན་དང་འ�ིལ་ �ིམ་ནང་�ོད་དག ོངེས་པར་�་འ�ོ་དགོཔ་མེད་པ་ཅིན་ �ོ་�ར་ཉེན་འ�བ་ནང་འ�ོ་ནི་
ལས་འཛ�མ་གནང་། 
གལ་གནད་�ང་བའི་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ དཔེར་ན་ མིག་ཏོ་བ�ག་ད�ད་དང་སོ་འ�་ན་ིལ་སོགས་པ་�་ཕར་འ�ལ་�བ་དགོ འ�ོད་
བ�ེན་བ�་�ོར་ཡང་འབད་�གས་པ་ཅིན་ �ང་ཐག་བཞག་�ེ་འབད་དགོ �ོད་རའི་འ�ོད་བ�ེན་�ིན་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འ�ེལ་བ་
འཐབ་�ེ་ �ང་ཐག་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ག་ཅི་རང་ཡོད་ག་བ�་དགོ 
 



ང་�ཱ་སར་འ�ོ་རང་འ�ོ་དགོ་པ་ཅིན? 
�ོད་རའི་�ཱ་གཡོག་འད་ི གལ་གནད་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ དཔེར་ན་འ�ོད་བ�ེན་�ིན་མི་དང་བཟའ་ཆས་ཚ�ང་པ་མེན་པ་ཅིན་ �ིམ་དང་�ོད་དགོ 
ག་དེ་ཅིག་འབད་�ོད་�་གཡོག་�ོད་མི་གིས་ �ོད་གལ་གནད་ཆཝེ་འབད་ངོས་འཛ�ན་འབད་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ འ�ོ་མ�ད་ད་ེ�ཱ་སར་
འ�ོ་དགོ་ ད་ེའབདཝ་ད་ �་ཱསར་�ོདཔ་ད་ བར་ཐག་བཞག་དགོཔ་ཨིན། �ོད་རང་ནད་གཞིའི་ནད་�གས་རེ་འཐོན་ཚ�་ ཡང་ན་ �ར་
�ོད་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ �ང་འཚ�་གིས་གནང་བའི་ལམ་�ོན་དང་འ�ིལ་ �ིམ་ནང་�ོད་དག ོ
 



ངེའི་ཚ�ང་འདི་�ོ་བ�མ་དགོཔ་འཐོན་�ང་ ང་རང་འ�ོ་མ�ད་དེ་རང་ �ཱ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ག་དེ་འབད་�ོ? 
�ིམ་ནང་�ོད་དགོ་པིའ་བཀའ་�འི་�བས་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཚ�ང་�ཱ་�་ ཨོ་ཧིའོ་�་�ོད་མི་�་�་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་
མ�ན་�ེན་�་�ོད་ཐབས་�་ བ�ོ་�ེ་�ེ་རང་བཞག་དག ོཚ�ང་�་ཱ�་ཡང་ �ན་ཚ�ང་ཁང་ ག�ང་གི་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ བཞེས་�ོ་མཁོ་
བ�གས་�ི་ བཟའ་ཁང་�་ཨིན། �ོད་རང་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཚ�ང་�ཱ་འབད་མི་ཅིག་འབདན་ བར་ཐག་བཞག་ནི་དང་ �ཱ་མེད་པའི་
�བས་�་ ག་དེ་�ག་�ག་�ིམ་ནང་�ོད་དགོ གལ་�ིད་ �ོད་རའི་ཚ�ང་�ཱ་འདི་གལ་གནད་ཆེཝ་མེན་�ང་ �ོད་རང་�ཱ་སར་འོང་དགོཔ་
ཨིན་པ་ཅིན་ �ོད་རའི་གཡོག་�ོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ བ�ན་�སོ་འབད་དག ོ
བ�ར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ བཀའ་�་འདི་ �ི་གཏང་གསོ་བའི་བཀོད་ཚ�གས་དང་ �ོམ་�ེ་གསོ་བའི་མངའ་�ེ་ གསོ་བའི་དབང་འཛ�ན་
དང་ འགན་འཛ�ན་ མངའ་�ེའི་ག�ག་�ེ་�་གི་འག་ོདཔོན་ �ིམས་�ང་འགོ་དཔོན་ བཀོད་�བ་གཙ�་འཛ�ན་འགོ་དཔོན་ �ིམས་�ང་
འགག་པ་དང་ གཞན་མི་འག་ོདཔོན་ དེ་ལས་ མངའ་�ེའི་ལས་�ེདཔ་ ཡང་ན་ ཚ�་ཁག་ �ོམ་ �ོམ་�ེའི་མངའ་ཁོངས་�་གིས་ལག་ལེན་
འཐབ་�ེ་ �ར་བ�ག་དང་ �ར་�ོད་ བཀའ་�་དང་ གསོ་བའི་ལས་�ངས་�ི་གནང་མ་ིབཀའ་�་�་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨནི། 
 
ང་གིས་བཞེས་�ོ་དང་ བཟའ་ཆས་�་མཁོ་བ�གས་འབད་�གས་ག? 
འབད་�གས། བཟའ་ཆས་དང་བཞེས་�ོ་�ེལ་�ོད་�ི་ཞབས་ཏགོ་�་ཚ�གས་འབད་ཡོད། 
 
མི་མང་�ེལ་འ�ེན་དང་�མ་འཁོར་བགོ་བཤའི་ཞབས་ཏོག་�་ཡང་ཡོད་ག? 
འདི་�་ གལ་གནད་ཆེ་བའ་ིའ�་ོའ�ལ་�ི་དོན་ལས་�ངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དག ོའབད་�གས་པའི་�བས་�་ �ང་ཐང་དང་ རང་
རང་སོ་སོའི་�མ་འཁོར་ནང་འ�ོ་འ�ལ་འབད་དག ོ
 
ཨོ་ཧིའོ་གི་འཁོར་ལམ་བ�མ་ནི་ཨིན་ན? 
ཨོ་ཧིའོ་གི་འཁོར་ལམ་�་མ་ིབ�མ། དེ་འབདཝ་ད་ �ོད་རང་�ཱ་སར་དང་གསོ་བའི་འ�ོད་བ�ེན་�ི་དོན་ལས་�ངམ་ཅིག་ལམ་འ�ལ་
འབད་དགོ 
 
ང་མངའ་�ེ་གཞན་ཅིག་ཁར་ མཁའ་འ�ལ་ནང་འ�ོ་�གས་ག? 
མཁའ་འ�ལ་དང་ འ�ོ་འ�ལ་གཞན་�་ གནད་དོན་གལ་ཆ་ེཏགོ་ཏོ་གི་དོན་�་�ངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དག ོ
�ོད་མངའ་�ེ་གཞན་ཁར་ལས་འོངམ་དང་ ཉིནམ་༡༤གི་རིང་ �ར་བ�ག་འབད་�ོད་དག ོ
 
ང་རའི་�ིམ་འདི་ཉེན་�ང་དང་མ་�ན་པ་ཅིན? 
�ོད་རའི་�ིམ་འདི་ཉན་�ང་དང་མ་�ན་པ་ཅིན་ བཀའ་�་འདི་གི་�བས་�་�ོད་ནིའི་དོན་�་ ཉེན་�ང་དང་�ན་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་
འཚ�ལ་དགོ ང་བཅས་དང་མཉམ་འ�ེལ་བ་འཐབ་པ་ཅིན་ ཆ་རོགས་འབད་�གས། �ོད་རང་ ཨོ་ཧིའོ་གི་ནང་འཁོད་�བ་�ོད་�ི་ 
དམིགས་བསལ་བ�ད་འ�ིན་ཨང་ ༨༠༠-༩༣༤-༩༨༤༠དང་ ཡང་ན་ �ོད་རའི་ས་ཁོངས་�་ི�ིམས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ིདང་གཅིག་ཁར་
འ�ེལ་བ་འཐབ་དག ོ
 
ཆ་རོགས་དང་བཟའ་ཚང་�་འ�ད་�གས་ག? 
�ོད་རང་དང་ �ོད་རའི་མི་�ེ་ནང་�ོད་�་�འི་ཉེན་�ང་གི་དནོ་ལས་དང་ ཀ་ོཝིཊ-༡༩ དར་�བ་འ�ོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་�ི་དོན་�་ 



རང་སོའི་�ིམ་ནང་རང་བ�གས་གནང་། ཨིན་�ང་ མི་�སཔ་དང་ ལོ་ན་�ང་�་ རང་�་བ�ན་�ོད་མི་ དབང་པོ་�ོན་ཅན་ ད་ེལས་ 
ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མ་ིགཅིག་བདག་འཛ�ན་འཐབ་ནིའི་དནོ་�་འབདན་འ�ོ་དགོ། རབ་འ�ང་པ་ཅིན་ རང་གི་ �ོགས་རམ་དང་�བ་�ོར་
དགོ་མི་ཉེས་ཚན་�་དང་ འ�ེལ་བ་ག་དེ་�ང་�ང་འཐབ་ཐོག་ལས་ མཁོ་ཆས་དང་ བཞེས་�ོ་ད་ེལས་ �ན་�་བ�ེལ་དགོཔ་ཨིན། 
 
ངེའི་གཅེས་པའི་སེམས་ཅན་�་ག་དེ་�ེ་འབད་ནི་�ོ? 
�ོད་�ི་སེམས་ཅན་འད་ི གསོ་བའི་གཅེས་�ོང་དགོཔ་ཡོད་པ་ཅནི་ འ�ེལ་ཡོད་གསོ་བའི་�ེ་བ་�་ནང་འབག་ཆོགཔ་ཨིན་�ང་ �ང་ཐང་
འབད་འ�ོ་བའི་�བས་ �ོད་རའི་�ིམ་ཚང་གི་སེམས་ཅན་�་ལས་�ང་ཤོ་རང་ཕིཊ་ ༦ གི་བར་ཐག་བཞག་དག ོ
 
�ིམ་ནང་�ོད་དགོ་པའི་བཀའ་�་འདི་དང་འ�ིལ་ ངེའི་ཨ་ལོ་�་�ིང་ག་�་ནང་�་འ�ིད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་ན? 
�ི་ཁའི་ས་�ོ་ �ིང་ག་དང་�ེད་ཚལ་�་�ོ་�ེ་�ེ་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་གི་བཟའ་ཚང་�་�ི་ཁར་འ�་ོནི་དང་ �ང་འ�ལ་འབད་ན་ི དེ་ལས་ 
བག་བག་གཏང་ནི་ལས་བཀག་ཆ་མེདཔ་ཨིན་�ང་ �ས་ཨ་�ག་རང་ མི་གཞན་ལས་བར་ཐག་�ང་ཤོ་རང་ ཕིཊ་ ༦ བཞག་དགོ �ེད་
ཐང་�་�ོ་བ�མ་དགོ་མ་ིཡང་ �ེད་ཐང་ནང་�་ ནད་གཞ་ི�བ་�ེལ་འ�ོ་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་�་ཅིག་ཡོད་ནི་དེ་ག་ིཨིན། 
 
�ིམ་ནང་�ོད་དགོ་པའི་བཀའ་�་དང་ མི་�ེའི་བར་ཐག་གཉིས་�ི་�ད་པར་ག་ཅི་�ོ? 
མི་�ེའི་བར་ཐག་འདི་ མི་�་རང་སོའི་�ས་�ན་�ི་�་ཱའབད་བའི་�བས་ ག�གས་ཁམས་འ�ོད་བ�ེན་དང་ དོགས་ཟོན་ 
འབད་ཐོག་ལས་ ནད་གཞི་ ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ལ་སོགས་པ་�་�བ་�ེལ་འ�ོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་བའི་འགོ་རིམ་དང་ 
པ་ཨིན། �ིམ་ནང་�ོད་དགོ་པའ་ིབཀའ་�་འདི་ མི་�་ རང་སོའ་ིགལ་གནད་ཆེ་བའ་ི�ཱ་དང་ ཡང་ཅིན་ བཟའ་ཆས་ཚ�ང་ཁང་�་ 
ནང་འ�ོ་བའི་�བས་�་མ་གཏགོས་ དེ་མེན་རང་སོའི་�ིམ་ནང་�་རང་�ོད་དགོཔ་ཨིན། 
 
ང་ �ས་�ོང་འབད་ནིའི་དོན་�་ �ི་ཁ་འ�ོ་ཆོག་ག? 
�ས་�ོང་དང་བང་�ག་�བ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་�ང་ ནད་གཞི་ ཀོ་རོ་ན་ཝའ་ི�ས་དར་�བ་འ�ོ་ནི་ལས་བཀག་ 
ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་�་ �ས་�ལ་ཁང་དང་ བདེ་ཁམས་�ེ་བ་ དེ་ལས་ དེ་དང་བ�ན་པའི་མ�ན་�ེན་�་�ོ་བ�མ་ཏེ་ཡོད། �ི་ཁ་
�ས་�ོང་འབད་བའི་�བས་མི་�་ལས་ �ང་མཐའ་ ཕིཊ་ ༦ག་ིབར་ཐག་བཞག་དག ོ
 
ང་རའི་ཨ་ལོ་གི་�ོབ་�་ནང་ལས་འཐོབ་པའི་བཞེས་�ོ་ལེན་ཆོག་ག? 
ལེན་ཆོག མངའ་�ེ་དང་�ོབ་�་མང་ཤོ་ཅིག་གི་ �ོབ་�ག་�་�་ �ངས་འཛ�མས་མེད་པའི་ ས་ཁངོས་�་ནང་ �་ོམཛར་དང་ ཉི་མའི་�ོ་
གི་�བ་�ོར་�ན་མ་ཆད་པ་རང་ �ིན་ཏེ་ཡོད། �དོ་རང་�ོད་སའ་ིཉེ་འདབས་�་བཞེས་�ོ་�ིན་མི་ས་ཁོངས་ཅིག་ངོས་འཛ�ན་འབད་ནིའི་
དོན་�་ བཞེས་�ོ་བ�མ་�ེལ་�་ིས་ཁོངས་དང་ �ས་ཚ�ད་�ི་དནོ་�་ ཨོ་ཧིའོ་ཤེས་རིག་ལས་�ངས་�ི་ ཕན་�ན་འ�ེལ་བའི་སབ་�་དང་ 
ཡང་ན་ མངའ་�ེའི་ཡོངས་འ�ེལ་དང་མི་�ེ་བ�་བ�ད་�་ནང་�་བ�་དག ོ
 
བཀབ་བགོ་ལ་�་ �་འ�་ནིའི་དོན་�་ �ི་ཁ་འ�ོ་ཆོག་ག? 
འ�ོ་ཆོག �་འ�་སའི་འ�ལ་ཁང་དང་ �མ་�ས་ཞབས་ཏོག་�་ གལ་གནད་ཆེ་བའི་ཚ�ང་�ཱ་འབདཝ་ལས་ �ོ་མི་བ�མ 
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