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« Typing Tibetan in Word 2007 with Wylie
Fixing Firefox in Ubuntu Feisty for Complex Scripts (such as Tibetan) »

བོད་ཡིག་ཡིག་ག གས་ ིང་པ་ མས་གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་

(Tibetan Unicode) ཡིག་ག གས་ ་བ ེ་བ ར་ ེད་ ལ།

བོད་ཡིག་འདེམས་ཀ: 

གལ་ ིད་ཁེྱད་རང་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་ལམ་ ོན་ཁག་ལག་ལེན་ ལ་བཞིན་ ས་ན། གོླག་ཀླད་ཐོག་ཡིག་ག གས་གསར་ ིང་

བ ེ་བ ར་ ེད་པ་ནི་ཁེྱད་རང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ ེད་ བ་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་རང་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་ག གས་ ིང་པ་ ེ། དཔེར་

ན་ག ་མཚ་དང་སམ་བྷོ་ཊ། ཨེལ་ཊི་བེ་ཊན། ཊི་བེ་ཊན་མེ་ཤེན་ཝེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་དེ་ཚ་གཅིག་ ར་གསང་

གས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་ ་བ ེ་བ ར་ ེད་ན། ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད་ཀིྱ་མཉེན་ཆས་དེ་ནི་ཝིན་ཌོ་སེ་ཐོན་གསར་པ་

ཝི་སི་ཊ་ (Vista) ཡིན་ཤག་ཐོག དེའི་ནང་རང་གི་ཡིག་ཆ་ ིང་པ་ མས་ ིས་པའི་ཡིག་ག གས་ ིང་པ་དེ་གསར་འ ག་ ས་

པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན།

དེ་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་གྷོ་གྷེལ་ (www.google.com) གྱི་ནང་ནས་ UDP Tibetan ཞེས་འཚལ་བའམ་ཡང་ན་ ར་གསལ་གྱི་ ་

ཤོག་གི་ཁ་ ང་ (http://udp.leighb.com/) བ ད་དེ། གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཡིག་ཆ་བཟོ་ཐབས་ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་ (The

Unicode Document Processor) དེ་ཕབ་བ ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན། ་ཤོག་དེའི་ཐོག་ ེབས་ ས་ཁེྱད་རང་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་

གནས་ ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང༌། ག་པར་ ར་གིྱ་རེ ་མིག་དམར་པོའི་ཡོད་པའི་གནས་ ལ་དེ་ཚ་ཀོླག་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་

པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན། ༼དཔར་རིས་ ༡༽
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༼དཔར་རིས་ ༡༽ གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཡིག་ཆ་བཟོ་ཐབས་ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས།

གྲ་ ིག་ ེད་པ།

གལ་ཆེ་ཤོས་ Download UDP ཟེར་བ་འདི་ཕབ་བ ་ ེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེར་བ ན་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཤོག་ངོས་གསར་

པ་ཞིག་ཁ་འ ེད་ལ། དེའི་ནང་མཉེན་ཆས་རིགས་ཁ་ཤས་ཕབ་བ ་ ེད་ཆོག་པ་ཡོད་པ་ལས། ཡག་ཤོས་ནི་ Download the

complete UDP package ཟེར་བ་འདི་ཡིན། དེ་ལ་བ ན་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཕབ་བ འི་མགོ་འ གས་ལ། ཕབ་བ ་མ་ ེད་གོང་

། ོན་བ ་བཏང་ནས་མཉེན་ཆས་འདི་ལེན་ངེས་ཅན་ཡིན་ནམ་ཟེར་བ་ལ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིན་ཞེས་འདམས་ནས་ཕབ་བ ་ ེད་

དགོས་པ་ཡིན། ༼དཔར་རིས་ ༢༽
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༼དཔར་རིས་ ༢༽ UDP ཕབ་བ ་ ེད་ ངས་ ་ཚགས།

དེ་ནས་ཝི་སི་ཊ་གསར་པའི་ནང་ཁེྱད་ཀྱིས་འདི་ཏན་ཏན་ལེན་གྱི་ཡིན་ནམ་ཞེས་རེ ་མིག་བཏོན་ཡོང༌། དེར་ཁེྱད་ཀྱིས་ལེན་

གས་ཞེས་པའི་ད ིན་ཡིག་ Allow འདམས་ནས་ལེན་དགོས་པ་རེད།

དེ་ ེས་ UDP མཉེན་ཆས་གསར་པའི་གན་ འི་ཡིག་ཆ་ ོན་པའི་རེ ་མིག་ཅིག་ཐོན་གྱི་རེད། དེ་ལ་ངས་ངོས་ལེན་ ེད་ཀིྱ་ཡིན་

ཟེར་བ་ I Accept དེ་འདམས་དགོས་པ་རེད། ༼དཔར་རིས་ ༣༽

༼དཔར་རིས་ ༣༽ མཉེན་ཆས་གསར་པའི་གན་ འི་ཡིག་ཆ་དང་འ ག་ས་ ོན་པའི་རེ ་མིག

དེ་ནས་ཡང་རེ ་མིག་ཅིག་བ ན་ནས་མཉེན་ཆས་གསར་པ་འདིའི་མཚན་ གས་གློག་ཀླད་ཀྱི་མ ན་ ་འཇོག་ ་ཡིན་ནམ་

ཞེས་ ི་བ་འདོན་པ་དེར་ཡང་ཡིན་ཞེས་ལན་བཏབ་ཆོག དེའི་ ེས་ ་རེ ་མིག་ཅིག་ ེབས་པ་དེ་ལ་ཡང་འགིྲག་གི་རེད་ཅེས་
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ལན་བ བ་ཆོག ཡང་རེ ་མིག་ཅིག་ཤར་བ་དེ་ལ་ཡང་འགྲིག་གི་རེད་ཅེས་ལན་བ བ་དགོས། དེ་ ེས་རེ ་མིག་ཅིག་ཤར་ནས་

མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེ་གློག་ཀླད་ནང་བ ག་ཟིན་པ་དང་ཁྱེད་རང་གིས་དེ་བེད་ ོད་ ེད་ཀིྱ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ ི་བ་གཏོང༌། དེ་

ལ་ཡང་འགྲིག་གི་རེད་ Run ཅེས་ལན་བཏབ་ནས་མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེ་བེད་ ོད་ ེད་དགོས་པ་རེད། གལ་ ིད་ཅི་ཡང་མ་

ཐོན་ན་ཤེལ་ ོའི་འདབས་ངོས་ཀྱི་མཐའ་ ང་ཐོག་ང་ཀོླག་དང་ཅེས་པའི་ད ིན་ཡིག་ “ReadMe.udp” ཡོད་མེད་ལ་གཟིགས་

དང༌། དེ་འ ་ཡོད་ཚ་དེ་ལ་བ ན་པ་བ ད་ཤོག་ངོས་དེ་མ ན་ ་ལེན་དགོས་པ་རེད།

UDP མཉེན་ཆས་ཁ་ ེ་ ས་ ། ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་འདེམས་ ང་ཁྲོད་ ་ཡོད་པའི་འདམས་ཀ་ Options ཞེས་པ་བ ད་ནས་

Font… ཡིག་ག གས་འདམས་དགོས་པ་རེད། Choose Unicode ཟེར་བ་དེ་ལ་བ ན་པ་བ ད་ནས་གཅིག་ ར་གསང་ གས་

ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་དེ་འདམས་ བ། ༼དཔར་རིས་ ༤༽

༼དཔར་རིས་ ༤༽ UDP ནང་གི་ཡིག་ག གས་འདམས་ཀའི་རེ ་མིག

དེ་ཡང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་ག གས་དེ་ཡོངས་གྲགས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ ེན་འདམས་ན་ལེགས་ མ། ཡིག་ག གས་ཆེ་ ང་ཡང་

ཨང་གྲངས་ ༢༠ ལས་མ་ ང་བ་ཞིག་འདམས་ན་ཀོླག་བདེ་པོ་ཡོད། ༼དཔར་རིས་ ༥༽
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༼དཔར་རིས་ ༥༽ གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་འདམས་པ།

དེ་ ེས་ OK ལ་བ ན་པ་དང་རེ ་མིག་ ོན་མ་དེར་ ེབས་ལ། དེའི་དཀིྱལ་ ་ཁྱེད་རང་གིས་ཡིག་ག གས་ཀིྱ་མིང་དང་ཆེ་ ང་

གསལ་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེའི་མ ན་གྱི་ཡི་གེ་ Unicode ཟེར་བའི་ ོན་དེར་འདམས་ གས་ ག་ ་བ ེད་མི་ ང༌། ༼དཔར་

རིས་ ༦༽ དེ་ནས་གཡོན་ ར་གིྱ་ OK ལ་བ ན་དགོས་ལ། འདི་ནས་ཁྱེད་རང་གི་ UDP མཉེན་ཆས་དེ་བེད་ ོད་བཏང་ཆོག་

ཆོག་བཟོས་པ་རེད།

༼དཔར་རིས་ ༦༽ Unicode ཟེར་བའི་ ོན་དེར་འདམས་ གས་ ག་པ།

བོད་ཡིག་ཡིག་ཆ་བ ེ་བ ར་ ེད་པ།

ད་ནི་ཁེྱད་རང་གི་ཡིག་ག གས་ ིང་པ་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་འ ེད་དགོས། ༼དཔར་རིས་ ༧༽
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༼དཔར་རིས་ ༧༽ ཡིག་ག གས་ ིང་པ་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་ཆ།

དེ་ཡང་ཡིག་ག གས་ ིང་པ་དེ་ཁྱེད་རང་གི་གོླག་ཀླད་ ་ཡོད་དགོས་ ་དེ་བ ེད་མི་ ང༌། འདི་ནི་ཁེྱད་རང་གིས་མེ་ཁ་རོ་སོ་

ྥ་ཊི་ (Microsoft Word) བེད་ ོད་ ེད་ཀིྱ་ཡོད་ཤག་གིས་ ་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་མེ་ཁ་རོ་སོ་ ྥ་ཊི་ནས་ཐད་ཀར་ UDP

མཉེན་ཆས་ནང་བ ེ་ ར་ ེད་མི་ བ། དེས་ན། ཁྱེད་རང་ལ་མཉེན་ཆས་བར་མ་ཞིག་དགོས། དེ་ནི་ཡི་གེ་ ི་ ང་ ེ་ WordPad

ཟེར་བ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་ཁྱེད་རང་གི་གོླག་ཀླད་ནང་ཡོད་ཡོད་ཡིན།

ད་ནི་ཁེྱད་རང་ཡིག་ག གས་གསར་ ིང་བ ེ་ ར་ ེད་ འི་གྲ་ ིག་ཚང་མ་ ས་ཚར་པ་རེད། ཐོག་མར་ཁེྱད་རང་གིས་མེ་ཁ་རོ་

སོ་ ྥ་ཊི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ངོ་བ ས་ ས་ཏེ་ WordPad ནང་ལ་འཁེྱར་དགོས། ༼དཔར་རིས་ ༨༽
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༼དཔར་རིས་ ༨༽ ཁེྱད་རང་གི་ཡིག་ཆ་ མས་ WordPad ནང་ལ་འཁེྱར་བ།

གལ་ ིད་ Word Pad ནང་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་དེར་ ོང་ཆ་འཕར་མ་ཡོད་པ་སོགས་འ ག་ན། དེ་ལ་ གས་ཁྲལ་གནང་མི་

དགོས། དེ་ཚ་ UDP མཉེན་ཆས་ནང་ཡོང་གི་མ་རེད། དེ་ནས་ཁེྱད་རང་གི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚ་ ར་ UDP མཉེན་ཆས་ནང་ཕབ་དགོས།

དེ་ ས་ཁྱེད་རང་གིས་རང་གི་ཡིག་ཆ་ མས་ཁྱོད་ཀིྱས་ ོན་ལ་འདམས་ཟིན་པའི་གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་

་རང་བཞིན་གིྱས་འ ར་འགྲོ་གི་རེད། ༼དཔར་རིས་ ༩༽

༼དཔར་རིས་ ༩༽ གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་ ་རང་བཞིན་གྱིས་འ ར་འགོྲ་བ།

Tibetan Portal» Blog Archive » བོད་ཡIག་ཡIག་ག གས་ ིང་པ་ མས་གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་ I་བོད་ཡIག་ (T... http://tibetanportal.com/myownblog/?p=8&lp_lang_pref=bo

7 of 11 7/31/2008 9:59 AM



དེ་ནས་དེ་ཚ་བ ར་ ་ངོ་བ ས་ ས་ཏེ་མེ་ཁ་རོ་སོ་ ྥ་ཊི་ནང་ལ་བ ལ་དགོས་པ་ཡིན། ད་ནི་ཁྱེད་རང་གིས་ལམ་ ོང་དང་

བཅས་ཁྱེད་ཀིྱ་ཡིག་ཆ་ མས་གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་ ་བ ེ་བ ར་ བ་པ་རེད། ༼དཔར་རིས་ ༡༠༽

Figure

༼དཔར་རིས་ ༡༠༽ གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་ ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ།

ོམ་ཡིག་འདི་ ར་གསལ་ ད་ཡིག་ནང་ཀོླག་ བ།

ོམ་ཡིག་འདི་གཟའ་ ེན་པ་ ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༦ ཚས་ ༣༠ གི་ ་ཚད་ ༡༩ ར་མ་ ༠༧ ཐོག་པར་འགོད་ ས། དེ་ཡང་། Windowsཡི་གྲས་ ་ཐོ་བཀོད་

འ ག ཁེྱད་རང་གིས་ RSS 2.0 ད་ནས་ ོམ་ཡིག་འདི་དང་འ ེལ་བའི་མཆན་ ་ཁག་ཀློག་ཆོག་ལ། ཁེྱད་རང་གིས་རང་གི་མཆན་ ་འདེབས་པ་དང་ཁེྱད་

རང་གི་ ་ཤོག་ལ་མ ད་ཆོག (trackback)

“བོད་ཡིག་ཡིག་ག གས་ ིང་པ་ མས་གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་གིྱ་བོད་ཡིག་ (Tibetan Unicode)

ཡིག་ག གས་ ་བ ེ་བ ར་ ེད་ ལ།” ོར་ལ་ཆན་ ༡༤ བཀོད་འ ག

bumpa ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༨ ཚས་ ༡༣ གི་ ་ཚད་ ༢༢ ར་མ་ ༣༢

ཁེྱད་བདེ་མོ། ཁེྱད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡ་བོད་ཡིག་གིEOTཡིག་ཆ་དེ་ནི་ཤིན་ ་ལེགས་པོ་འ ག བོད་ཡིག་བ ེགས་

འདོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཡོངས་ ་ཐག་གཅོད་ ས་ཡོད་ བས། དེ་བཟོ་ཐབས་ག་རེ་ཡིན་ནམ།

1.

Chris Fynn ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༨ ཚས་ ༢༦ གི་ ་ཚད་ ༧ ར་མ་ ༠༠

Hi Chris

Do you know what encoding the site http://www.tibettl.com/

བོད་ཀིྱ་ ད་ཡིག is using? - I just get what appears to be a meaningless jumble of Chinese characters.

2.

Rich Felker ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༨ ཚས་ ༣༡ གི་ ་ཚད་ ༢༣ ར་མ་ ༤༣

It’s using the BZDBT font, one of the two (or are there even more? the other one I know is TibetBT..) lame Chinese
encodings that puts Tibetan glyphs all over GB2312, probably so that they can be used in a purely legacy environment.

3.

Tibetan Portal» Blog Archive » བོད་ཡIག་ཡIག་ག གས་ ིང་པ་ མས་གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་ I་བོད་ཡIག་ (T... http://tibetanportal.com/myownblog/?p=8&lp_lang_pref=bo

8 of 11 7/31/2008 9:59 AM



I’m adding this font to my fonts page, so you can get it there if you like. Documenting the encoding will probably be a
lot of work if no one’s done it before because this font has very many precomposed stacks.

Rich Felker ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༩ ཚས་ ༡ གི་ ་ཚད་ ༠ ར་མ་ ༥༦

Interestingly, despite using the bad legacy encoding, that site (tibettl.com) doesn’t seem to have any obstacles to using
Unicode on the message board. I didn’t actually make any posts, but hit the preview button and my Tibetan text came
back undamaged. Of course whether any of the visitors who frequent the site can view Unicode Tibetan is doubtful,
sadly.

4.

Rich Felker ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༩ ཚས་ ༡༦ གི་ ་ཚད་ ༡༤ ར་མ་ ༡༥

Hi Chris,

I noticed that in translating this article to Tibetan, you used the term གསང་ གས་ for the “code” in “Unicode”. I

can’t find this usage anywhere else and I’m wondering if it’s anything standard among the emerging Tibetan IT
community. If not, I feel like it would be a big mistake to encourage its use.

Misunderstanding of the word “code” is one of the biggest langage-gap issues I find among English-speaking computer
users. For whatever reason, people assume “code” means something intentionally obscured, and confuse the word
“encoding” with “encryption”. In reality the meaning is totally the opposite; a code, from Latin codex/codicis for
tablet/book, is an agreed-upon meaning for the symbols of transmission so that their meaning is NOT obscured.

Translating the information-science meaning of code to Tibetan using the wrong definition of code as ’secret signs’ is,
in my opinion, a major disservice to Tibetans trying to learn computers. A word conveying the sense of enumeration,
tabliture (sp?), or number-meaning would be much more appropriate.

To try to offer something constructive rather than just complaining, མ་གྲངས་ is the best translation I can come up

with for the intended meaning of “code”. It seems to have the sense of enumeration not only as a set or a list but also
as a methodology for how the listing is done.

5.

འགར་ ོང་ ས། ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༡༡ ཚས་ ༡༦ གི་ ་ཚད་ ༦ ར་མ་ ༣༠

ཧི་མ་ལ་ཡ་བོདཡིག་ཡིག་ག གས་འདི་བཟོས་པར་སེམས་གཏིང་ནས་ གས་ ེ་ཆེ་ ་ ་དང་། ཡིག་ག གས་འདི་ད ིན་

ཡིག་གི་བཀོལ་ཁྱབ་བཞིན་བེད་ ོད་ཆོག་གི་ཡོད་དམ། གོླག་འ ིན་བཏང་ན་ཕ་རོལ་གློག་ཀླད་ནང་ཡིག་ག གས་དེ་

མེད་ཀྱང་ཡི་གེ་ལ་འ ར་བ་ ན་ཙམ་ལས་མི་འ ང་ཡང་། ཡི་གེ་ ིས་ཏེ་ཕར་གློག་ཀླད་ནང་བ ད་གཏོང་ ས་ན་ཡིག་

ག གས་ཚང་མ་འ ར་འགྲོ་བའི་གནད་ཅི་ཡིན་ནམ།

6.

བ ད་ ག ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༡༢ ཚས་ ༢༩ གི་ ་ཚད་ ༡ ར་མ་ ༢༦

7.
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ཡིག་ག གས་ ེད་ཁོངས་ ་བོད་ནང་ ོད་ ོ་ཆེ་བའི་དོན་ཡོད་ཡིག་ག གས་དང་པཎ་ཊི་ཏའི་ཡིག་ག གས་སོགས་

ཡོད་དམ་དེ་ནི་དགོས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་གོ ཧི་ག གས་ལ་ད་ ང་མི་གདེངས་པའི་ཆ་འགའ་ཡོད་ཟེར་གྱི་འ ག་པས་

ལེགས་གཅོས་ ེད་ཆར་ཨེ་ཡོད།། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

བ ད་ ག ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༧ ་ ༡༢ ཚས་ ༢༩ གི་ ་ཚད་ ༡ ར་མ་ ༢༩

དགོངས་དག

གོང་ ་་་་་་ཡིག་ག གས་བ ེ་བ ར་ ེད་ཁོངས་ ་་་་་་ཞེས་བཅོས་ཆོག་པ་ །

8.

Gyatso ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༡ ཚས་ ༡༦ གི་ ་ཚད་ ༡༥ ར་མ་ ༢༣

So far is there any converter program
con convert Ban Zhi Da font to any other Unicode Tibetan font?

9.

བསམ་ ོ ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༤ ཚས་ ༢༡ གི་ ་ཚད་ ༨ ར་མ་ ༣༥

ཧི་མ་ལ་ཡ་ཡིག་ག གས་འདི་བཟོས་པར་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་ ང་། ཡིག་ག གས་ ོད་པོ་དང་ ོད་པ་ མས་དེ་ཐོག་མར་

གས་ ེ་ཆེ་ །

10.

ཡག་པོ་འ ག ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༤ ཚས་ ༣༠ གི་ ་ཚད་ ༡༤ ར་མ་ ༡༢

ད་འདི་བཟོས་པ་ངོ་མ་ལེགས་པོ་འ ག

11.

bumpa ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༥ ཚས་ ༥ གི་ ་ཚད་ ༢༢ ར་མ་ ༣༧

བོད་ནང་གི་པ ྚིཏ་བོད་ཡིག་དང་དོན་ཡོད་བོད་ཡིག་ཡིག་ག གས་ཀྱང་ཧི་ག གས་ ་བ ར་ བ་པ་ཡིན།

12.

ཉི་མ། ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༥ ཚས་ ༡༣ གི་ ་ཚད་ ༡༠ ར་མ་ ༢༡

13.

Tibetan Portal» Blog Archive » བོད་ཡIག་ཡIག་ག གས་ ིང་པ་ མས་གཅིག་ ར་གསང་ གས་ཅན་ I་བོད་ཡIག་ (T... http://tibetanportal.com/myownblog/?p=8&lp_lang_pref=bo
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་ཚིགས་འདི་ཡག་པོ་ ག།

dfdxgs ནས།
ི་ལོ་ ༢༠༠༨ ་ ༥ ཚས་ ༢༩ གི་ ་ཚད་ ༥ ར་མ་ ༤༠

བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ ན་ མ་ཚགས།

14.

མཆན་ཞོག

 མིང་། (མེད་མི་ ང་།)

 གོླག་ཡིག་ཁ་ཅང་། (པར་ ན་མི་ ེད) (མེད་མི་ ང་)

 ་ཤོག

བོད་ཀྱི་གློག་ ལ་ ལ་ ོ་ནི་དགའ་ ོབས་དང་བཅས་ཝོར་ཌི་པི་རེ་སེ་ ད་ནས་བཟོས་ཡོད།

ོམ་ཡིག(RSS) དང་མཆན་ ་(RSS).
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