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་ང་་འདོ་དང་ས་གས་ཟས་ཆང་་ར། 

ང་འཚོ་ར་པ་་ང་།གསོ་ག་ས་དཔོན། 

བད་དནོ། 

ང་བཅས་་གགས་འ་་འང་བ་་ལས་བ་པ་རང་བན་ན་ང་ ་འང་བ་འལ་བ་ལས་

བན་ ནང་གགས་་འང་བ་་་ཕན་པ་དང་གནདོ་པ་ཡདོཔ་ལས། ་མཚན་་ལས་བན་ས་ན་་

ལོངས་ོད་པ་་དང་ ང་ ་མ་འདོ་་ས་་དང་གོ་ཆགས་ ས་ང་་ཏགོ་་་ཕན་ཐགོ་ལ་

དང་། འ་་དམན་ག་ལོག་གམ་འ་བ་ན་གནོད་པ་ཡོད་ལ་དང་། ་མ་ཚད་གགས་་ཆ་ཤས་

ལས་ང་བ་གས་མ་་་གཙང་་དས་ལ་དང་། ་ལས་ག་་འདོ་བན་དང་གད་ལགོ་ཐབས། 

བས་ ་ས་དང་བཟའ་ཐངས། ཆང་་རོ་ས་དང་ཕན་གནོད་ར་ས་ཡོདཔ་ན། 
 

་དོ། 

དས་་ག་་མཐངོ་ང་ལག་་བང་ནས་ན ་་ལངོས་དོ་པ་་དང་། དས་ད་དགས་་ནང་་

་བ་ང་གཙང་མ་དས་ལ། ་མ་འོད་་གགས་ཁར་ཕན་པ་དང་གནདོ་པ་ར། ་དང་གོ་

ཆགས་མས་ཅན་འ་ན་་མ་ོཡན་ཆད།  ས་ང་་ཏགོ་དང་། ང་་ལ་ོཏགོ་ལ་སགོས་པ་་་ཕན་

ཐགོ་ཡདོ་ལ་དང་།  ན་ང་དམན་ག་ལགོ་་འར་་གནདོ་པའང་ཡདོ་ལ་ར་་འག་ན་པ་་

མས་ན་་ས་གསལ་ར་ན་པས་འར་བད་དཔ་ད་ལ།  ད་་བས་་བབས་པ་་ང་བཅས་

་གགས་་་དང་། ང་། ་མ་འོད་གམ་་ཕན་པ་ཡོད་ལ་དང་གནོད་པ་ར་་། ་ལས་

གགས་་ཆ་ཤས་ང་བ་གས་མ་་དང་ན་མོ་གཙང་་བཞག་ད་པ་ར།  གད་ལོག་ཐང་་

ར། ཆང་ས་ཕན་པ་བས་གནདོ་པ་མང་ལ་མས་་ར་རག་ཙམ་ག་མ་པ་བན་ས་་ཡདོ། 
 

་དང་ང་་འདོ་གམ་་ང་བཅས་གགས་་ཕན་ས་ར། 
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༡. ་་ར། འང་བ་་་ས་ང་་ཡདོ་པ་འ་བ་་མས་ས་གཙསོ་པ་གོ་ཆགས་

གས་ན་དང་།  ་ང་་ཏགོ་ལོ་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་་ོག་འཚོ་བར་ད་པ་ག་གཙོ་བོ་

ན་།  གལ་་་བམ་ག་ད་ན་ས་ང་་་བ་དང་འཚོ་བ་གས་་་འངོ་བས།  དར་ན་

བཟའ་འང་་གས་མས་ཕོ་བ་ནང་དོ་་བད་ཀན་ས་་རང་བན་ཅན་ས་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་མས་

ཕོ་བ་ནང་འར་འར་པོར་བཟོ་ནས་འ་བར་ད་པ་མ་ཟད།  ཤ་ས་་ས་་་ོབས་ས་ང་

གགས་བན་པ་དང་།  ག་ངས་མར་བས་་རང་རང་་་ག་མས་་བ་བར་གས་ང་། 

ག་་གས་མ་མས་ར་བཏནོ་པ་སགོས་ཕན་ས་ན་་་ལ།  གཞན་ཡང་ས་དང་གོ་འཚ་ོབ་ཆ་

ན་གཙ་ོབ་ོ། དར་ན་། གགས་་ད་ཚད་་ད་བཞག་ང་གགས་་མ་ཆ་གས་་་་ན་

ད་ཚད་དང་ན་ང་། ་་བན་་འང་་དང་། དོ་་དོན་་་གས་ཤོམ་དཔ་ལས་ན། ་

བཟང་ངན་་ད་བ་་ཤ་ཡོད་ང་མདོར་བས་ན།  གངས་་དང་།  ་། ཆར་པ་།  ་ག་་

།  ན་པ་། ང་།  བ་་ཅན་་་་་གས་་འ་བ་བན་ཙམ་ཡོདཔ་ལས།   གངས་

་་གས་ཤོས་དང་བ་་ཅན་་་་ཞན་ཤོས་ནམ་ལས་་མ་བན་བཟང་ངན་་ད་པར་ཡོདཔ་

ས་ད  ནམ་མཁའ་ལས་འབབ་པ་ཆར་་་རང་བན་བལ་ང་མ་ལ་ཡང་བ།  འཇམ་ངས་་

མ་ད་པ།  ་ོབ་དང་མན་པར་་གནོད་པ་ད་ས་དང་ན་པས་ན་བཟང་བ་ན།  ན་ང་ཐལ་

ལ་དང་མ་འས་པ་ངས་གཙང་གས་མས་མ་གཏགོས་འང་་བབ།  ང་་བཤད་པ་ ་བཟང་

པོ་། མ་བལ་བར་་ང་་གགས་འ་་བའམ།  གགས་ཁ་་གཏོར་བ་སོགས་ས་ང་ཕན་པ་

ོམ་ཡོད།  དར་ན་ན་ད་་ལ་བ་དང་།  ས་ངལ་བ།  ཆང་ནད།  མ་འར་བ་ནད།  

ག་པ།  ག་མས་ཚ་ས་པ་ནད་་ལ་བར་ད་པ་ཕན་པ་ོམ་ཡོད།  ་གས་ཤམོ་་བལ་

་འང་ན་ད་ས་དང་ན་པས་ན་་བཟང་ང་།  བལ་ཐང་།  བཞའ་ཚན་ཡདོ་པ་ས་གོས་་

་དང་།  དད་ཀ་འམ།  སོས་ཀ་་་་ན་ན་ཧོད་ནང་་་ག་མ་ག་ཡོདཔ་ན་ན་་བ་ཆ་

གག་ལས་མ་ས་པར་བལ་ད  ་བམ་ན་་མ་ས་ན་པ་ས་ཁ་ལས་ཐོན་པ་་དང་།  

དར་དན་་་་་་བལ་་་་མ་ཆ་གག་་བར་་ག་དཔ་དང་།  ན་་མ་ས་
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ལས་འང་བ་འམ།  ོན་ཀ་་་རང་བན་ཡང་བ་ནམ་ལས་་་ཙམ་ཡདོ་པ་་ད་་བར་་

གས་་འང་ན་ཕོ་བ་་ོད་གས་ོང་།  ཟས་འ་བར་ད་པ་མ་ཟད།  གས་་དང་། ང་དང་། 

བད་ཀན།  ོ་བ་ོས་པ།  དགས་་བ་བ།  ཆམ་མས་་ནད་གསར་པ་་་ཕན།  ང་་

བཤད་པ་་འང་ལ་དང་།  ས་ཚདོ་འ་་ས་འན་མ་གས་ང་་གས་ཤམོ་བལ་་འང་པ་

ན་གགས་ཁ་་ཕན་་དང་།  ་བམ་་ལ་ང་ཡང་རང་བན་ཡང་བས་་ལ་ལས་ཡང་ཕན་པ་

ོམ་ཡོད། ན་ང་ལ་ང་འ་། ན་ཞག་གག་ག་བཞག་་ང་ར་གངས་ཡོད།  ན་ཞག་

གག་ལས་ལ་་འང་ན་ཕན་པ་བས་གནདོ་པ་་བར་གངས་ཡདོ།  མ་ས་ན་པ་ལས་འང་་་

་ཡང་ང་།  ན་གར་ཡོད་པ་ས་ཁ་ལས་ཐོན་པ་ན་་་་བ་ན།  ་བམ་་འདབ་་ན་པ་

ལ་སོགས་པ་ལས་འང་བ་་་ཡང་ང་ས་པ་ཞན་པས་འང་ར་་འདོ་པ་ན་ས་གངས་ཡདོ།། 

༢. ང་་ར། འང་བ་མས་་ནང་ལས་ང་་ས་དང་གོ་འཚ་ོབར་ད་པས་ན་གལ་་

ཤོས་ག་ན།  དགས་ན་་་དང་གོ་ཆགས་ག་་མ་ག་ན་ང་བཟའ་འང་ད་པར་ན་

གས་གམ་དོ་གས་ང་།  ང་ད་པར་ས་ན་ར་མ་གག་དང་གས་ཡང་དོ་་བ་པར་འ་

བར་འར་ང་།  ག་པར་་ང་བཅས་གགས་ཁམས་འཚ་ོབ་ག་གཙོ་བོ་རང་ཕ་ོབ་་ོད་ནམ་

ལས། ་དོ་འ་ན་མ་ཆད་པར་ད་བ་གས་་མཉམ་ང་ནམ་ལས།  གགས་་ནང་ན་ཡདོ་པ་

ང་་འབར་ང་ས་བ་ན། དགས་་ནང་་འན་བ་ཚར་་འབད་བ་བས་་ག་པ་ནང་ན་

། ང་གཙང་མ་སངོ་་ག་དང་ང་འས་པ་ལས་དགས་ང་ ་ས་ཡང་གོ་འཚ་ོབར་ད་པ་་་

ཤ་འབདཝ་ལས་བན།  གལ་་་ཁ་ང་ད་ན་འབར་ང་་་བ་ན་ཆད་་གོ་འཚ་ོ་བ་ང་།  

དགས་གཏོང་ན་་བས་་ང་བཙོག་པ་ཐལ་ལ་སོགས་ད་པ་ས་གོས་གཙང་མ་མས་་བ་

ང་གལ་་ང་།  ་ཡང་ང་བཙོག་པ་ས་པ་་ར་འང་བ་ང་་རང་བན་་གཙང་ལ་ངས་བ་ག་

ན་ནའང་།  ་མང་འཛོམས་པ་ང་དང་ང་ར།  ་ལས་བཟོ་།  ་་དང་ག་་སོགས་མང་་

འཛོམས་ང་ཐལ་ལ་བཙོག་པ་ཡོད་པ་ས་གནས་མས་ལས་་བ་ང་དང་།  བཟའ་འང་་ག་

མའམ་གས་མ་ལ་ངས་་ར་པ་་ངན་པ།  ་བམ་མཐའ་ར་ཛ་ཛརོ་ཅན་་དས་གས་ཡདོ་
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པ་ས་གོས་དང་། མ་་མཐའ་བར་་དང་ནང་། ལམ་་གཡས་གཡནོ་དང་ང་ལམ་སགོས་་འདམ་

བ།  ཆབ་གསང་་་ག་སོགས་་བ་་མ།  ལ་དང་འས་པ་ང་མས་་བཙོག་པ་། ་

མས་་ས་ོགས་ལས་འོང་བ་ང་ས་ས་ལ་ནད་ག་ཡངོ་བ་་ན་གཙོ་བ་ོནམ་ལས་་་ལས་

འམ་དཔ་ཁག་ཝ་ན།  ནད་ད་བ་བར་ོད ་ཐབས་་ས་ན་་ང་གཙང་མར་དོ་པ ་ཐབས་

་བན་དཔ་གལ་ཝ་ན།   ད་ང་ང་གཙང་མར་གནས་ད་པ་ཐབས་ས་ག་།  ༡  རང་

་གགས་དང་། ན་ཆས།  མལ་ཆ།  མ་་ས་ན་་གཙང་ཏོག་ཏོ་བཞག་དཔ་ན།  ༢  

ད་པ་་ཤ་ཐོན་་ང་གས་་ད་ོད ་ང་་་འབད་ད   ༣  ས་ཁང་དང་།  གསང་ོད།  

་འ་ས་་བ་གས་་ན་ར་བན་་དག་པར་འ་ད  ༤  མ་་་དང་།  ་ང་་་

་མ་་ནང་་ང་དང་་མ་འོད་་གས་ཤམོ་་ཕགོ་བག་ད   ཉལ་ཁང་ངམ་གམས་ཁང་ནང་

་་་ཤ་ང་་ཉལ་་་འོང་།   ༦  ོད་ས་མ་་་འམ་་་བཅའ་ལ་ཛ་ཛོར་གས་དང་

ནོར་མས་ཅན་་ཡང་བཞག་་་འོང་།   ༧  རབ་ང་པ་ན་ོད་ས་མ་་མཐའ་ར་་ས་

ོངམ་ཨ་་ག་ས་པར་་བཞག་དཔ་ན།  ང་་གས་་ཡང་མ་དང་ཐག་་མ་གས་པ་

སར་བགས་པ་ན་ང་འ་འོང་་་གནོད་པ་ཁར།  ཐལ་ལ་སོགས་ང་བ་ཕན་པ་ཡདོ།   ༨  

མ་་ས་འདབ་་གད་གས་དང་།  ་མ་ཅན་་བཟའ་འང་་བ་་་འོང་།  ༩  ག་པར་

རང་འམས་ོད་ས་དང་། ་འ་ས་་་བ་་ང་སངས་ས་བཟ་ོ་བཞག་དཔ་ན། གང་་

གཙང་་འདོ་བན་བ་གོ་པ་་ས་འཁན་ར་་གཙོ་བ་ོམ་དང་མ་ལམ།་ོའམས་་ཏགོ་ས་

ཚལ་ང་ག་་མ་གཏོགས་་བ་ང་།   རང་དོ་ས་མ་དང་མཐའ་བར་་ང་སངས་ས་བཞག་་

འ་མ་ནང་དོ་་་་འགན་ར་ནམ་ལས་ཆ ་མཉམ་་རང་གཞན་་ནད་ག་གས་བཀག་ཐབས་

་ག་་ག་ག་གཙང་་དང་ནས་་བཞག་ད། 
 

༣. ་མ་ར། ་མ་འདོ་་ང་བཅས་འ་བ་་དང་མས་ཅན་་་ཕན་ཐགོ་ཡདོཔ་མ་ཚད།  

ས་ང་ན་གནས་པ་་དས་ཆ་མཉམ་་མ་ད་པ་ན་འང་་གས།  ས་ན་་མ་ད་མཚན ་
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གས་པར་ས་དས།  ན་པ་ད་པ ་་མ་་ཧ་ཅང་་ོད་དང་ན་པ ་ན་ས་ང་གསལ་ང་

འ་འོང ་ས་གགས་པརོ་ཕན་ད་ོབམ་་མས་ང་ན་་ཕན་།  ་མ་འདོ་ཐད་ཀར་ཕགོ་སར་ནད་་

འ་སནོ་་མོ ་གས་་འལ་་བ་ང་། ག་པར་་་ཚད་དང་། ་ནད་ལ་སགོས་པ་ནད་འབ་

ང་་་་ས་པ་བསད་གས་པ་གས་ཡོདཔ་དང་། ་བམ་་དང་ད་འ་མས་ཅན་ལ་སགོས་

ོག་ཆགས་ཆ་མཉམ་་དོ་བོས་་ཚརོ་བ་བ་བ་་ཡང་་མ་ལས་ང་ད་ོཡདོཔ་ལས།  བ་མ་ནང་

ོད་པ་འ་ན་་དང་།  ག་པར་་ག་ང་། འ ་ག་་་མ་འདོ་ས་བསད་གས་པ་ས་པ་

དང་།  གཞན་ཡང་གགས་་ག་དང་དགས་་་བ་གཏོང་ན་་་ཡང་ཕནམ་ལས་བན།  རང་

ོད་པ་མ་་ནང་་ཡང་་མ་འོད་ཕོག་བག་དཔ་དང་།  གདན་དང་མལ་ཆ་བ་་་མ་ནང་

འལ་འལ་བལ་བ་ན་ནད་ག་འབ་དང་། མ་ངན་པ། ང་དང་ང་བ་ནད་ག་་་་མ་

ོད་ས་ཕན་པ་་ཤ་ཡོདཔ་ན།   ན་ང་ནམ་ར་་བ་གམ་པ་དང་བ་པ་་པ་ས་་ཚ་དོ་

ན་་་བ་བས་་་མ་ནང་ན་ང་ོད་ག་པ་ན།  ལ་་ག་་ར་་ན་ད་བལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ན་ཡང་འངམ་མ་ཟད།  མཐའ་མག་་ཚ་བ ་ནད་ག་ཕོག་་ན་ཁ་ཡདོཔ་ལས་ང་

ང་ལ་བན་ཐབས་ས་དཔ་ཁག་། 
 

༤. གད་་ཕན་ས་ར། ་རང་རང་་ན་ཚདོ་དང་བན་་གད་གས་ཤམོ་་ཉལ་དཔ་

་ཡང་ཁག་་ག་ག་ན།  གགས་ཁམས་ངལ་གས་ོ་དནོ་་་གཙོ་བ་ོག་ན།  ་ཡང་གད་

ལོག་པ་ཕན་ཡོན་་ས་་ཤ་དང་།  ་སོགས་ར་གསོ་བར་་བ་ར་དང་། ང་དང་་བ་འལ་

དམས་དལ་ལ་ཆ་མཉམ་་འ་་དནོ ་་གགས་ངལ་གས་ོཐབོ་ ་་དས་པ་དང་།  གད་ལགོ་

དས་པ་ས་ན་ང ་ང་་རང་རང་ན་ཚོད་དང་མས་འས།  ་ལས་སོགས་་བབས་དང་བན་

དཔ་ན་ང་།  ར་བཏང་་དབང་་འབད ་བ་ན། ཨ་ལོ་ལོ་་ག་ལས་བ་གས་ན་་གད་

ན་་ཚོད༡༢ཙམ་དང་།  ལ་ོབ་གས་ལས་བ་བད་བར་་་་ཚོད༡༠ཙམ་ཉལ་དཔ་དང་། ལོ་

བ་ད་ལས་་ཚོད༩དང་།  ལ་ོན་ཚོད་ས་པ་གས་་་ཚོད་༨་ས་ཉལ་དཔ་་རང་རང་་ན་
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ཚོད་དང་བན་པ་གད་་ང་ཚད་ར་ཉལ་ན་གགས་ཁམས་་ཕནམ་ལས་མན་ན་ཡོངས་ས་

ལ་བན་ལག་ན་འཐབ་དཔ་གལ་།  བས་བ་བ་ན། ཉལ་ཁང་དང་མད་གཤམས་གས་

གག་ཁར་ན་པར། མད་གཤམ་ལོགས་་ཡོད་པ་ན་་རང་གས།  ་གང་གས་ན་གས་་

་བཙགོ་བ་ཕོག་པ་ན་ས་ས་པ་བསགསཔ་མ་ཟད་་ད་་ཡང་ན་་ཚ་་་ཤ་འངོམ་ན།  ཉལ་

ས་ཁང་ག་ནང་་དཀར་ཆ་མོ་རང་དཔ་དང་། ཉལ་ས་མཐའ་ར་་ང་འ་ས་་ལམ་་གས་

ཤམོ་བཞག་དཔ་གལ་།  ག་ང་ལ་སགོས་པ ་འབ་གས་་གནོད་ཚབས་་འངོ་་དང་མལ་ཆ་ལ་

སོགས་པ་བན་གར་་ཕོག་་དོན་་ཉལ་་་ཐོག་་ཉལ་ན་གས།  ཉལ་བ་བས་འང་

གགས་་གཞོགས་གཡས་གཡོན་གང་ང་ཕབ་་ཉལ་། མལ་ས་་ས་གདངོ་ཁར་བཀབ་་ཉལ་ ་

་ས་དགས་འང་བ་ན་དཀའ་བ་ཁར་ང་གསར་ང་མ་འད་བར་གས་ཆ་ར་ག་པ་ནང་ན་

འལ་་ང་མ་འོད་པས་ནད ་གས་འོང་་ནམ་ལས་ང་དཔ་མ་ཟད།  ་ང་་་་བཞག་ད 

ད་ང་ཉལ་ཁང་ནང་་་ཏོག་དང་། མསཅན་་དང་།  ་་་བཞག་་་འོང་།  ་་ས་ང་

གས་མ་ར་ཁར་བཏང་་འ་རང་་ག་པ་ནང་འལ་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ང་ད།  ་ོཟ་ཚར་

མ་ཐག་་ཉལ་་་འོང་། བ་མོ ་གས་་གད་ཚད་ན་མ་ལགོ་པ་ན་གགས་་བོས་ཉམས་པར་

འར་བས་ན། ནང་པར་་ོམ་ཟ་བར་ང་བར་གནས་།  གད་མ་ལགོ་པ་ས་ན་་ད་ཙམ་ག་་

མར་ཉལ་ད  ག་པར་་ཆང་ས་ར་བ་བ་་དང་།  ས་ོབས་ཟད་།  མས་་ངན་ས་

ནོན་། ན་་ངལ་ང་བ་པ་་དང་།   ས་འགས་དང་།  ལས་འགན་ན་་་བ་་་་

མར་གད་ལགོ་ན་ངལ་གས་ོང་ང་འམས་ང་ས་བོས་ང་འལ་བར་ད་པས་ན་ཕན་པ་ཡདོ།  ག་

མ་ག་་གད་ལོགས་མ་བབ་གས་་་གད་ལོགས་་དནོ་་འོ་མ་ོན་མོ་དང་། ཞོ། ཆང་། ཤ་

་སོགས་རོ་བད་་བ་བཟའ་བང་མས་པར་ཟ་ད།  མ་ོག་འ་་འ་མ་བཏང་པར་མས་་

བ་ངང་་མ་་དང་བ་་་བངས་དཔ་ཁག་ཝ་ན།  གད་འལ་ང་འབས་པ་གས་་

ང་བར་་བའམ། ོ་ཆས་ང་་བཟའ་དས། མས་ཟང་ང་དང་ང་ག་་དབང་་་འ་བར་ས་

ན་གད་་འང་བ་ན་ནོ།། 
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༥. ག༌༌འདོ༌བན་ར།  ང་བཅས་ག་་དབང༌པ༌ོམས༌༌ནང༌ལས༌མག༌ན་

ང་། ན་་ངམ་ལས་བན་གཞན་ལས་གས་ང་་བར་འབད་དཔ་ལས།  ་ཡང་ག་ས་ལ་

གག་་ན་་ནན་གས་་ས་ན་ངམ་ངལ་གས་ོད་པར་་་དང་། ་་འ་ག་འབད་བ་་

ན་ས་མ་་དང་།  ག་ཏོ་ལས་་ན་མ་ཆད་པར་འཛགས་་སོགས་ན་ཁ་འོང་་དང་།   ་

བམ་ག་འོད་སགོས་ཧ་ཅང་གསལ་གས་པ་གས་་་ཡང་བ་གས་པའམ།  ཡང་ན་གསལ་ལ་

་གསལ། འོད་ག་྄ག་དང་།  ཟ་ར་ད་པ། ་་དང་མ་འར་ལ་སོགས་པ་ནང་འ་ས་་་

་འ་ག་་དང་།  གས་་རང་་་འ་ག་སོགས་ག་འོད་གས་་ས་དང་གསལ་་གསལ་་

ནང་བ་་་ཡང་ང་ད།  ད་ང་་མར་་དཔ་ང་ང་ག་ལ་ནག་པ་ོ་བག་་ཐབས་ས་་

ཐོག་ལས་བ་་མ་ོག་ཐད་ཀར་བ་་་འངོ་ག་ལངོ་བ་ན་ད་པར་བན་་་རང་དང་གཞན་ག་

པར་ཨ་་་་བབ་་ན་དཔ་གལ་ཅན་ག་ན།། 
 

༦. ས་ོདང་ན་མ་ོགཙང་་ད་བ་ར།  ས་ག་པར་རང་་ས་ོ་ཤམོ་་་འ་དཔ་

དང་།  སོ་་བར་ན་་་ ་ག་མ་རག་རོག་་ལ་་ས་ོདང་ལ་་ནདག་འོང་་དང་། ཁ་ལས་

མ་ངན་པ་་འངམ་ལས། ་གཞན་་ཁ་བ་པ་བས་་མ་ས་་གཞན་ཕ་རོལ་་་་མ་

ཕགོ་པས་ག་པར་ད་པ་ལ་སགོས་པ་ས་པ་་་མ་དང་ན་པས་ས་ན་ས་ོ་ོཔ་ཇ་འང་བ ་ན་དང་།  

་ོས་ས་ོསོ ་ས་ང་་་ས་པར་འ་དཔ་དང་།  ག་པར་་་ཉལ་ཁར་མ་འ་བ་ན་སོ ་བར་ན་

གནས་པ་ཟས་རོ་་ག་་འ་ལས་་དག་པརའ་ད།  སོ་ན་ཡང་ས་པར་་ད་ོད་ད་ད།  

་འ་་དང་བཟའ་འང་གས་་་ཧ་ཅང་ཚ་ག་པ་དང་། ཧ་ཅང་ང་ག་པ་གས་བན་ན་ཚ་ང་

འཐབས་་ས་ོ་གནདོཔ་ན།ངམ་དང་ལགཔ་་ན་མ་ོ་ཡང་ང་་་མ་བཞག་ན།  ན་མོ ་བར་ན་

་ག་པ་ཆགས་པ་ན་ས་ནད་ག་འོང་་ནམ་མ་ཟད།  ག་་མཐོང་ང་་ཡང་མ་་བ་ཁར། 

ག་མ་ག་་གགས་ཁ་་་ དང་ཐརོ་པ་སོགས་ང་བས་།  ང་ད་ས་འག་ཐལ་ཤརོ་།  

ན་མོ ་ག་ས་་་ མོ་ཐོན་་ན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ན་མོ་ང་་བཞག་་་འོང་།། 
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༧. ་ར།  མ་ཏོ ་་དག་པར་འ་དཔ་གལ་ཝ་་ཡང་།  ་ད་ང་ཅན་ནམ།  

་ངཔ་་མ་ངས་་འ་མ་གས་ང་ང་མཐར་བན་་ནང་ང་གས་དང་གམ་ས་་འ་

དཔ་དང་། ས་ོམང་ངམ། ྲ་ཤད་ཨ་་ར་བབ་་ང་སངས་སང་བཟོ་ད།  ་མ་དང་། ་ཚོས་་

བག་དད་ག་་ཡང་ད་པར་གང་ང་དར་ན་་མ་་་་་བས་ད་འ་་དང་།  ་ན་་

ག་ས་ཤ་གས་་མ་འདོ་པ་ན་ས་ག་ཏ་ོ་གནདོ་པ་ན་ཁ་ཡང་ཡདོཔ་ལས་བག་བ་འབད་

་དར་དཔ་ཁག་་བས་མས་ཁར་ས་དས་སོ།། 
 

༨. ས་ ་ས་དང་ཟ་ཐང་།  བཟའ་་འང་་་གས་་ག་་ས་ཚདོ་གཏན་ཁལ་

གག་་བཟའ་གས་པ་ན་གགས་ཁམས་བ་བར་འཚ་ོབ་ཐབས་ས་་ན་ད་པ་ག་ན། ་ཡང་

ཟས་བཟའ་བ་ས་་ོཔ་་མ་་་ས་ོསོ ་བར་ས་ན་རན་ཏགོ་ཏོ་ག་བཞག་དཔ་ན།  བས་ ་

གས་་ཕོ་བ་ནང་་ཚོད་བ་ཙམ་ང་དོ་ང་།  ་དག་་བ་ས་་ས་ན་ཨ་་ག་་ང་་

ངལ་གསོ་བམ་བར་བཞག་དཔ་ལས་བན།  ཟས་ས་་་བར་ན་་ཚོད་་ག་ཙམ་་བཞག་

དཔ་གལ་། འ་ས་་ོ་མ་་་ོ་པ། ན་ང་། ་་བཅས་ས་གམ་་ད་བ་་་ཟ་

དཔ་པ་གནས་དོན་ཡང་་་བན་ན།  ོ་པ་་གས་་བཟའ་འང་ག་་་ང་ཕོཝ་འངས་

པར་མ་བན་ན་འ་་ང་། ས་ཉམས་པར་འར་བས་ན་ཡང་དག་པར ་དོ་དས།  ད་ང་ཟས་ངས་

སོ་སོ ་བར་མཚམས་ངཔ་བཞག་།  ཟ་ངས་གག་་་ཤ་ཟ་ག་པའམ་འངས་པར་བན་ན་ཕོ་

བར་མ་་བ་ནད་སགོས་ད་པ་ན་ཝ་ལས།  ར་ཟས་ས་་་ས་ན་ང་ང་་སོ་སོ ་

གགས་་གས་དང་བན་དཔ།  དར་མ་ན་ཚོད་གཞོན་པ་བས་་་ོད་གས་ཝ་ལས་ཟས་

འ་་བར་བན་ཟ་བ་ས་ང་་བཤད་་ལས་ཨ་་ང་་བཞག་ང་བབ།  ན་ང་ས་མ་ན་

པར་ཟས་ནམ་ཡང་ཟ་་་འོང་།  ོ་ཕོཝ་འངཔ་་བཟའ་ཚར་མ་ཐག་་ཉལ་་དང་།  ་གས་འབད་

།  ས་ོང་གས་་ག་་ང་ཟས་་མ་གས་པར་བན་ནད་ག་་འར་་དང་།   ད་ང་ཟ་

བ་བས་་སོ་ས་གས་ཤོམ་་ར་་ཟ་དཔ་མ་ཟད།  ཟས་དང་ག་ཁར་ཇའམ་་སོགས་་ཤ་



 

FoTM, Tel 321473 Fax 331712, www.ftm.edu.bt Page 9 
 

sMen-jong gSorig Journal         Eighth Issue                    November 2017

འང་ང་མ་འོདཔ་ལས་ནད་ག་འར་་ཡོད།  ད་ོང་ཟ་བ་བས་་མས་དོ་དལ་་ངང་་ཟ་

ད།  མས་གཔ་མ་་ཟ་བའམ།  མས་འཚབ་བ་ཐོག་ལས་མགས་ག་ཟ་་་ཡང་འ་

དཀའ་བས་་དག་ོང་བར་འོ།། 
 

༩. ཆང་་ར། ཆང་་གས་་ར་རོ་མངར་ར་ཁ་བ་དང་།  ས་པ་་ོབ་དང་ན་པས་

ག་ལ་གས་ནས་ས་ོད་འལ་ང་།  མས་་ོབ་པ་ད་པ་དང་།  གད་འལ་ང་། ང་ཁ་

ནོན་པ་ལ་སོགས་ཕན་ཡདོ་ང་། ཆང་་ད་འང་ག་ན་ར་བ་ནས་ས་མས་བ་བ་མ་པ་ཅན་་

ར་ང་།  དོན་་མ་མས་་རང་གས་བར་།  ་གམ་རང་བག་་་གནས་པར།  ས་

མས་བག་ད་་ོད་ངན་མ་བན་ན་ས་ད་པ་ལ་ན་་་བ་་ནར་འག་པ་སགོས་་

འས་་ངན་པ་དང་།  ག་པར་་ཆང་་་ག་དང་ན་ག་་ལམ་་ག་པར་བན།  ཚ་བ་ནད་

ད་ང་མ་བན་ག་་དོ་བོས་་ཞན་་འ་བས་ས་ངས་་བོས་ཟད་པར་ད་་འང་ཁམས་

་བ་བ་ན་མང་་འོངམ་མ་ཟད།  ང་དང་མན་པ་སོགས་ནང་ལ་ག་ར་་ནད་ག་བཟ་ོབ་ས་

ན་་ཤ་ག་ང་ཡོདཔ་ལས།  ་ཡང་ཐོག་མར་ང་་ལས་མ་འང་ང་མ་པ་བན་་འང་འདོད་

ས་ོ་ོབས་འལ་་མས་འས་ངན་པ་ན་འམས་་སོང་ནས་རང་ས་ལ་གནདོ་ཚབས་་བ་་

ར་་འ་ན་ཡང་འང་་ན་ཁ་དང་།  རང་དང་་བ་ན་ཆ་་་ཡང་བས་མ་བ་བར་བཟོ་བ་

ན་་ཆང་འ་ད་ན་པས་ས་ན་ན་་ོང་བར་གལ་འོ།། 
 

མག་བ།   ང་བཅས་་་་ས་པར་་མ་གལ་་བ་་ང་་འོད་གམ་་ཕན་གནདོ་་ར་

ཡོད་ལ་དང་།  ད་ན་གནོད་པ་་ར་ང་ལ་སོགས་མཁས་པ་གངས་དང་ད་སགོས་ལས་བས་

ནས་རང་མཉམ་ན་ོངས་མས་ལ་ཕན་པ་ར་དང་།  གགས་་གཙང་་དང་གད་ཉལ་ཐང་། ཆང་

་ཕན་པ་བས་ང་གནོད་པ་་ང་མས་གགས་གས་ཀ་མ་བ་བ་ར་རང་བཟ་ོན་པར་གས་ོག་

གང་ལས་བས་་ལ་པས་གགས་པར་།  བ་དང་ག་རོ་སོགས་གང་་ཐད་དམན་པས་ར་
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གནས་མཁས་དབང་མས་་གགས་་བཞད་དགད་་གནས་་མས་ང་ རང་མཉམ་ན་པོ་་་

ཕན་་་ནས་ན་ན་ང་འཚོ ་ང་ཙམ་འན་པ་་ར་པས་ས་པ་ད།  །། 
 

བ་ན་ད་ཆ།  

༡ གཙང་་ོད་ལམ་་བན་བས་ོང་ཁ་་འལ།  ་བ་མཛད་པོ། ལ་འབངས་ག་

འན་དབང་པོ། 

༢ བ་བན་ན་ཚོགས་ས་བམས།  བོད་་གས་ོག་ང་ནོར་གས་བས། ་ན་་

གས་ད་ན་ཁང་།  

༣ རག་ོ་་ོབཟང་བན་འན་་དད་མོ་ཐརོ་།  ོགས་ག་པ། ཛམ་ག་ན་པ་་ང་།  

༤ ་་་མ་ས་མ།  གས་ོག་ད་བ་འལ་ན་ང་ངོ་ཞལ་ང་།  ་ན་་

གས་ད་ན་ཁང་། 

༥ ང་ ་གསོ་ག་ན་འས་ལས། བོད་་གས་ོབ་ག་པ། དོ་ཆ། བདོ་ངས་་དམངས་

ད་ན་ཁང་། 

 
 


